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ใบงานบทนํา  เร่ือง วิธีตรวจสอบสมบัติและการเปล่ียนแปลงของสาร 
กลุมท่ี…………….ชั้น…………………….. 

วันท่ี………..เดือน……………….……..พ.ศ…………. 
 
 

สมาชิกในกลุม 
1…………………………………2…..………………………….3………………………………… 
4…………………………………5…..………………………….6………………………………… 
 
จุดประสงค 

1. ตรวจสอบสารแตละชนิดได 
2. สังเกต เปรียบเทียบ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการผสมสารแตละชนิดได 

 
อุปกรณการทดลองและสารเคมี 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
การทดลอง/การศึกษาคนควา 
 

1. ถามีของเหลว 4 ชนิด ท่ียังไมทราบวาเปนสารใดบาง จะมีวิธีตรวจสอบไดอยางไร  
จึงจะทราบวาเปนสารใด มีสมบัติอยางไร 

2. ถานําสารแตละชนิดมาผสมกันจะไดผลเปนอยางไร 
3. ใหวางแผนตรวจสอบสารดังกลาว และลงมือปฏิบัติ สังเกตและบันทึกผล 
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บันทึกผลการทดลอง 
ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 

วิธีการตรวจสอบ ผลท่ีสังเกตได 
ของเหลว 1 ผสมกับของเหลว 2  
ของเหลว 1 ผสมกับของเหลว 3  
ของเหลว 1 ผสมกับของเหลว 4  
ของเหลว 2 ผสมกับของเหลว 3  
ของเหลว 2 ผสมกับของเหลว 4  
ของเหลว 3 ผสมกับของเหลว 4  
 
สรุปผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
  
 
ตอบคําถามทายกิจกรรม 
 1. แตละกลุมมีวิธีการตรวจสอบอยางไร ไดผลเปนอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 2. ใชประสาทสัมผัสใดบางในการสังเกตการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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ใบงานท่ี  1  กิจกรรม 1.1  การจัดกลุมสารรอบตัว 
กลุมท่ี…………….ชั้น…………………….. 

วันท่ี………..เดือน……………….……..พ.ศ…………. 
 
 

สมาชิกในกลุม 
1…………………………………2…..………………………….3………………………………… 
4…………………………………5…..………………………….6………………………………… 
 
จุดประสงค 

1. สังเกต เปรียบเทียบสมบัติ ลักษณะท่ีปรากฏของสารรอบตัว และอธิบายลักษณะของสาร
เนื้อเดียวและสารเน้ือผสม 

2. จัดกลุมสารเปนสารเน้ือเดียวและสารเน้ือผสม โดยใชลักษณะเนื้อสารเปนเกณฑ 
3. ยกตัวอยางสารเน้ือเดียวและสารเน้ือผสมในชีวิตประจําวัน 

อุปกรณและสารเคมี 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
วิธีการทดลอง 

1. สังเกตและบันทึกลักษณะของสารตัวอยางท่ีสนใจ เชน ขาวสุก แกงจืด ดิน นมสด กระดาษ 
น้ําตาลทราย น้ําอัดลม น้ําโคลน น้ําเกลือ น้ําเช่ือม น้ําแปงสุก น้ํากล่ัน 

2. จัดสารเปนกลุมโดยใชลักษณะท่ีสังเกตได บันทึกผลการจัดกลุม 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 

สาร สถานะ ผลการสังเกตลักษณะเนื้อสาร 

  
มองเห็นเปนเนื้อเดียว มองเห็นไมเปนเนื้อเดียว 

ขาวสุก    
แกงจืด    
ดิน    
นมสด    
กระดาษ    
น้ําตาลทราย    
น้ําอัดลม    
น้ําโคลน    
น้ําเกลือ    
น้ําเช่ือม    
น้ําแปงสุก    
น้ํากล่ัน    
 
สรุปผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
ตอบคําถามทายกิจกรรม 
 1. ใชเกณฑใดในการจัดกลุมสารท่ีนํามาศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
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 2. ผลการจัดสารของแตละกลุมแตกตางกันหรือไม อยางไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
  3. ถาจัดกลุมโดยใชลักษณะของเนื้อสารเปนเกณฑ จะจัดไดอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
 4. สสาร หมายถึง………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 5. สาร  หมายถึง……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 6. สารมีกี่สถานะ อะไรบาง……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 7. สารเนื้อเดียว หมายถึง……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
 8. สารเนื้อผสม หมายถึง………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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ใบงานท่ี  2 กิจกรรม 1.2  การตรวจสอบขนาดของเนื้อสาร 
กลุมท่ี…………….ชั้น…………………….. 

วันท่ี………..เดือน……………….……..พ.ศ…………. 
 

สมาชิกในกลุม 
1…………………………………2…..………………………….3………………………………… 
4…………………………………5…..………………………….6………………………………… 
 
จุดประสงค 

1. อธิบายสมบัติและยกตัวอยางสารแขวนลอย   คอลลอยด   และสารละลายท่ีพบใน
ชีวิตประจําวัน 

2. ตรวจสอบและเปรียบเทียบขนาดของอนุภาคสารในน้ําโคลน นมสด และนํ้าหวานสีแดง
โดยใชกระดาษกรองและเซลโลเฟน 

3. ใชขนาดของอนุภาคสารเปนเกณฑในการจัดกลุมสารไดเปนสารแขวนลอย คอลลอยด  
และสารละลาย 

อุปกรณและสารเคมี 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
วิธีการการทดลอง  

1. สังเกตและบันทึกลักษณะของของเหลวชนิดตางๆ เชน น้ําโคลน  นมสด   และนํ้าหวานสี
แดงผสมนํ้า  บันทึกผลการทดลอง 

2. แบงของเหลวแตละชนิดออกเปน 2 สวน สวนหนึ่งนําไปกรองดวยกระดาษกรอง อีกสวน
หนึ่งใสลงในบีกเกอรท่ีบุเซลโลเฟนไวดานใน รวบชายของเซลโลเฟนผูกใหเปนถุง ผูกปาก
ถุงใหแนน เช็ดดานนอกถุงใหสะอาด เติมน้ําลงในบีกเกอร แชถุงเซลโลเฟนไว 10 นาที 
สังเกตและบันทึกผล 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 

 

 
สารตัวอยาง 

 
ลักษณะของเหลวท

สังเกตได 
ี่

ผลท่ีสังเกตได 

เม่ือกรองดวยกระดาษ
กรอง 

เม่ือผานเซลโลเฟน 

1. นํ้าโคลน    
    
    

(นํ้าแปงดิบ)    
    
    
    

2. นมสด    
    

(นํ้าแปงสุก)    
    
    
    

3. นํ้าหวานใสส ี    
(นํ้าสี)    

 
 

สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................  
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ตอบคําถามทายกิจกรรม 
 1. ของเหลวชนิดเดียวกันเม่ือกรองดวยกระดาษกรองกับถุงเซลโลเฟนไดผลตางกัน
อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….  
 2. จากผลการทํากิจกรรมท่ีผานมา สรุปไดวาสารใดมีองคประกอบที่มีขนาดใหญ 
ท่ีสุด และสารใดมีองคประกอบท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด 
 ………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….. 
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ใบงานท่ี  3 กิจกรรม 1.3  การแยกสิ่งเจือปนในนํ้า 
กลุมท่ี…………….ชั้น…………………….. 

วันท่ี………..เดือน……………….……..พ.ศ…………. 
 
สมาชิกในกลุม 
1…………………………………2…..………………………….3………………………………… 
4…………………………………5…..………………………….6………………………………… 
 
จุดประสงค 

1. อธิบายหลักการแยกส่ิงเจือปนออกจากน้ําไดโดยการเติมสารบางอยางใหส่ิงเจือปน
ตกตะกอนและการกรอง 

2. ออกแบบและทําเคร่ืองกรองนํ้าท่ีเติมสารใหส่ิงเจือปนตกตะกอนและ/หรือกรองส่ิงเจือปน 
3. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการทําน้ําใหสะอาด รวมท้ังนําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆรวมท้ัง

เสนอแบบจําลองแสดงวิธีการทําน้ําใหสะอาด 
 
อุปกรณและสารเคมี 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
วิธีการทดลอง  

1. ใสตัวอยางน้ําจากแตละแหลงลงในหลอดทดลองขนาดใหญแตละหลอด หลอดละ 5 cm3 
2. เติมสารสมหลอดละ  5  g  เขยาหลอดทดลองจนสารสมละลายหมด  ตัง้ไวสักครูสังเกต

และบันทึกผล 
3. กรองของเหลวในแตละหลอด สังเกตและบันทึกผล 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 
น้ําจากแหลงน้าํ

ตางๆ 
 

ผลท่ีสังเกตได 

 สี กล่ิน ความขุน เม่ือผานกระดาษกรอง เม่ือเติมสารสม 
น้ําโคลน      
น้ําแมน้ํา      

น้ําบอบาดาล      
น้ําคลอง      
น้ํากล่ัน      
น้ําท้ิงจาก
ครัวเรือน 

     

 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
ตอบคําถามทายกิจกรรม 
 1. น้ําใส ไมมีสี เปนน้ําท่ีปราศจากส่ิงเจือปนเสมอไปหรือไม เพราะเหตุใด  
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 2. ในน้ํามีส่ิงเจือปนอยูในรูปใดบาง  
……………………………………………………………………………………………………….. 
 3. ใครบางท่ีควรมีสวนรวมในการเฝาระวังรักษาคุณภาพน้าํและอนุรักษแหลงน้ํา 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
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ใบงานท่ี  4 กิจกรรม 1.4  สมบัติบางประการของคอลลอยด 
กลุมท่ี…………….ชั้น…………………….. 

วันท่ี………..เดือน……………….……..พ.ศ…………. 
 

สมาชิกในกลุม 
1…………………………………2…..………………………….3………………………………… 
4…………………………………5…..………………………….6………………………………… 
 
จุดประสงค 

1. บอกความแตกตางท่ีเกิดจากการท่ีแสงสองผานสารแขวนลอย  คอลลอยด  และสารละลาย
ได 

2. ใชสมบัติการกระเจิงของแสงเพ่ือตรวจสอบสารท่ีเปนคอลลอยดได 
3. อธิบายปรากฏการณทินดอลลและยกตัวอยางปรากฎการณดังกลาวท่ีพบในชีวิตประจําวัน

ได 
 
อุปกรณและสารเคมี 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 
วิธีการทดลอง  

1. ใสน้ําเกลือ และนํ้านมสด ชนิดละ  30 cm3 ลงในบีกเกอรขนาด  50 cm3 ใบละ 1 ชนิด  
สังเกตลักษณะท่ัวไป  บันทึกผล 

2. ใชกระดาษแข็งเจาะรูตรงกลางใหมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 0.5 cm  ปดท่ีดานหนาของ
กระบอกไฟฉาย  แลวฉายแสงจากกระบอกไฟฉายผานของเหลวแตละบีกเกอร  สังเกต
ลําแสง  บันทึกผล 

3. ทําการทดลองเชนเดียวกับขอ  1 – 2  โดยเลือกสาร 2 ชนิด  จากสารตอไปนี้  น้ําโคลน  น้ํา
ดางทับทิม  น้ําหวานสีแดง  น้ํามันพืช  น้ํากระทิ  น้ําสบู  น้ําเช่ือม 

4. นําเสนอผลการทํากิจกรรมและอภิปราย 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง 
  

สารท่ีใชทดลอง ผลการสังเกต 
 ลักษณะท่ัวไป ฉายแสงจากระบอกไฟฉาย 

น้ําเกลือ   
น้ําดางทับทิม   
นํ้านมสด   

นํ้ากะทิ   

น้ํามันพืช   
น้ําโคลน   
น้ําสบู   
น้ําแปงสุก   
น้ําเช่ือม   
 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 
ตอบคําถามทายกิจกรรม 
 1. สารชนิดใดจัดเปนคอลลอยด มีวิธีตรวจสอบอยางไร  
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
  
 
 2. ขนาดของสารท่ีเปนองคประกอบในของเหลวมีความสัมพันธกับการมองเห็น 
ลําแสงในของเหลวอยางไร…………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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ใบงานท่ี  5 กิจกรรม 1.5  การตรวจสอบองคประกอบของสารเนื้อเดียว 
กลุมท่ี…………….ชั้น…………………….. 

วันท่ี………..เดือน……………….……..พ.ศ…………. 
 

สมาชิกในกลุม 
1…………………………………2…..………………………….3………………………………… 
4…………………………………5…..………………………….6………………………………… 
 
จุดประสงค 
 
  1. ตรวจสอบและแยกองคประกอบของสารเน้ือเดียวโดยการระเหยแหง 
 2. ระบุตัวละลายและตัวทําละลายในสารละลายท่ีพบในชีวิตประจําวัน 
 3. อธิบายสมบัติและยกตัวอยางสารเน้ือเดียวและสารละลายท่ีพบในชีวิตประจําวัน 
 
 
 
อุปกรณและสารเคมี 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 
วิธีการทดลอง 
 
 1.  สังเกตและบันทึกลักษณะของน้ําเกลือ  น้ําเช่ือม  น้ําอัดลม 
 2.  นําของเหลวท้ัง  3  ชนิด  ชนิดละ  1  cm3  ใสในจานหลุมโลหะ  ชนิดละหลุม  ให
ความรอนแกของเหลวดวยตะเกียงแอลกอฮอล  สังเกตการณเปล่ียนแปลงขณะใหความรอน  และ
บันทึกผลที่ได 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 

สารท่ีใชทดลอง ผลการสังเกต 
 กอนตม หลังตม 

น้ําเกลือ   
   

น้ําเช่ือม   
   

น้ําอัดลม   
   

 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 
ตอบคําถามทายกิจกรรม 
 1. ส่ิงท่ีเหลืออยูบนจานหลุมโลหะแตละหลุมเหมือนหรือตางกันอยางไร  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 2. เพราะเหตุใดจึงมีสารเหลืออยูในบางหลุม  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 3. ในกรณีท่ีนําสารตัวอยางมาระเหยจนแหงบนจานหลุมโลหะ แลวพบวาไมเหลือสาร
ใด ๆ จะสรุปวาสารตัวอยางมีองคประกอบเพียงชนิดเดียวไดหรือไม  
……………………………………………………………………………………………………….  
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ใบงานท่ี  6 กิจกรรม 1.6  การละลายของสาร 
กลุมท่ี…………….ชั้น…………………….. 

วันท่ี………..เดือน……………….……..พ.ศ…………. 
 

สมาชิกในกลุม 
1…………………………………2…..………………………….3………………………………… 
4…………………………………5…..………………………….6………………………………… 
 
จุดประสงค 
 1.    ออกแบบวิธีการตรวจสอบความสามารถในการละลายของตัวละลายชนิดเดียวกนัในตัวทํา
ละลายตางชนดิ  และความสามารถในการละลายของตัวละลายชนิดตางๆ  ในตัวทําละลายชนิด
เดียวกัน 
2.   ยกตัวอยางการนําความรูเกี่ยวกับสารละลายของสารในตัวทําละลายตางๆ  ไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันได 
3.   ตรวจสอบสมบัติบางประการของสารละลาย 
 
อุปกรณและสารเคมี 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 
วิธีการทดลอง 
ตอนท่ี  1 

1. ใสน้ําตาลทรายลงในหลอดทดลองขนาดเล็กสองหลอด  หลอดละ  0.3  g  เติมน้ําและเอทา
นอล  20  หยด  ลงในหลอดทดลองหลอดที่  1  และ  2  ตามลําดับ  เขยา  สังเกต  การ
ละลายของน้ําตาลทราย  บันทึกผล 

2. ทําการทดลองเชนเดียวกับขอ  1  แตเปล่ียนจากน้ําตาลทรายเปนโซเดียมคลอไรด  สีผสม
อาหาร  สังเกตและบันทึกผล 
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ตอนท่ี  2 
1. ใสน้ําลงในหลอดทดลองขนาดเล็ก  20  หยด  เติม  เอทานอล   1   หยด  เขยาและสังเกต

การเปล่ียนแปลง 
2. ทําการทดลองเชนเดียวกับขอ  1  แตเปล่ียนจากเอทานอลเปนน้ํามันพืช  1  หยด  น้ําตาล

ทราย  ดินเหนียวบดละเอียด  คอปเปอร(II) ซัลเฟต    ชนิดละประมาณ 0.3  g 
 
 
ตารางบันทึกผลการทดลอง (ตอนท่ี 1) 
 

สารตัวอยาง 
ผลท่ีสังเกตไดเม่ือละลายใน 

น้ํา เอทานอล 

น้ําตาลทราย 
  

โซเดียมคลอไรด (เกลือแกง)   
สีผสมอาหาร(แดง)   

 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 
 
ตอบคําถามทายกิจกรรม 
 1. ลักษณะของสารกอนและหลังการละลายเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 2. ตัวละลายตางชนิดกันละลายในน้ําไดดีเหมือนกันหรือไม 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….  
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ตารางบันทึกผลการทดลอง (ตอนท่ี 2) 
 

 
ตัวทําละลาย 

ผลท่ีสังเกตไดเม่ือเติม 

เอทานอล น้ํามันพชื น้ําตาลทราย ดินเหนียว
บดละเอียด 

คอปเปอร ( )
ซัลเฟต 

C

น้ํา 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 

สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 

ตอบคําถามทายกิจกรรม 
 1. ถาตองการทราบวาสารใดละลายนํ้าไดมากท่ีสุด จะมีวิธีตรวจสอบไดอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 2. ความรูเกี่ยวกับการละลายของสารในตัวทําละลายตาง ๆ นําไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันไดอยางไรบาง 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
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ใบงานท่ี  7  กิจกรรม 2.1  กรดหรือเบส 
กลุมท่ี…………….ชั้น…………………….. 

วันท่ี………..เดือน……………….……..พ.ศ…………. 
 

สมาชิกในกลุม 
1…………………………………2…..………………………….3………………………………… 
4…………………………………5…..………………………….6………………………………… 
 
จุดประสงค 
 1.  ตรวจสอบสมบัติการเปล่ียนสีกระดาษลิตมัสหรือสารละลายจากพชืในทองถ่ิน
ของสารละลายในชีวิตประจาํวัน 
 2.  จัดกลุมสารละลายท่ีตรวจสอบเปนสารละลายกรด  หรือสารละลายเบสโดยใช
สมบัติการเปล่ียนสีกระดาษลิตมัสหรือสารละลายจากพชืในทองถ่ินเปนเกณฑ 
 3.  ตรวจสอบและอธิบายสมบัติของสารละลายกรดและสารละลายเบสเม่ือทํา
ปฏิกิริยากับสารบางชนิด 
 
อุปกรณและสารเคมี 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
วิธีการทดลอง 
  1.  ตรวจสอบสมบัติการเปล่ียนสีกระดาษลิตมัสของสารท่ีมีรสเปร้ียวท่ีรูจัก  เชน  น้ํา
มะนาว  น้ําสม  บันทึกผล 
  2.   ตรวจสอบสมบัติการเปล่ียนสีกระดาษลิตมัสของสารอ่ืนๆ  เชน  นมสด    น้ํา
ผงซักฟอก  น้ําสบู   น้ํา อัดลม   น้ําชา  น้ําค้ันจากผัก  ผลไม  น้ําฝน  น้ํายาลางจาน  ยาลดกรด  น้ํา
มะขาม  สารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต  (ผงฟู)  น้ําข้ีเถา  บันทึกผล 
  3.  นําสารท่ีตรวจสอบแลวในขอ 1-2  มาตรวจสอบสมบัติของการเปล่ียนสีน้ําค้ัน
จากพืชบางชนิด    เชน     กะหลํ่าปลีสีมวง  ดอกอัญชัน  ดอกกุหลาบ  สังเกตการเปล่ียนแปลง   
เปรียบเทียบกับสีของนํ้าค้ันจากพืชกอนนําไปทดสอบ 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง  
 

สาร ผลการทดสอบกับกระดาษ
ลิตมัส 

ผลการทดสอบการเปล่ียนสีน้ําคั้นจากพืช 

 สีน้ําเงิน สีแดง ดอกอัญชัน กะหลํ่าปลีสีมวง ดอกกุหลาบ 
น้ํามะนาว      
น้ําสม      
นมสด      
น้ําผงซักฟอก      
น้ําสบู      
น้ําอัดลม      
น้ําชา      
น้ําค้ันจากผัก      
น้ําค้ันจากผลไม      
น้ําฝน      
น้ํายาลางจาน      
ยาลดกรด      
น้ํามะขาม      
สารละลายโซเดียม
ไฮโดรเจนคารบอเนต (ผง
ฟู) 

     

น้ําข้ีเถา      
 
สรุปผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอบคําถามทายกิจกรรม 
 1. จากผลการตรวจสอบสมบัติการเปล่ียนสีกระดาษลิตมัส จะจําแนกสารที่นํามาศึกษา
ออกไดเปนกี่กลุม ใชเกณฑใดในการจําแนก 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 2. สารทุกชนิดท่ีนํามาตรวจสอบสมบัติเปล่ียนสีกระดาษลิตมัสหรือไม ถานํามา 
ตรวจสอบกับกระดาษลิตมัสแลวไมเปล่ียนสี จะอธิบายไดอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 3. ผลการตรวจสอบกับน้ําค้ันจากพืช สามารถจัดกลุมสารไดเชนเดียวกับการใช
กระดาษลิตมัสหรือไม 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
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ใบงานท่ี  8  กิจกรรม 2.2  สมบัติบางประการของสารละลายกรด - เบส 
กลุมท่ี…………….ชั้น…………………….. 

วันท่ี………..เดือน……………….……..พ.ศ…………. 
 

สมาชิกในกลุม 
1…………………………………2…..………………………….3………………………………… 
4…………………………………5…..………………………….6………………………………… 
 
จุดประสงค  (ตอนท่ี 1 สมบัติของกรด) 
 
 1.  ตรวจสอบสมบัติของสารละลายกรด-เบส  เม่ือทําปฏิกิริยากับสารบางชนิด 
  
อุปกรณและสารเคมี 
……………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….  
 
วิธีการทดลอง  (ตอนท่ี 1 สมบัติของกรด) 
 
 1.  ใสสารละลายกรดไฮโดรคลอริก  (กรดเกลือ)   ลงในหลอดทดลองขนาดเล็ก  4 หลอด  
หลอดละ  2  cm3   
 2.  ใชกระดาษลิตมัสสีแดงและสีน้ําเงินตรวจสอบความเปนกรด-เบส  ของสารละลายใน
หลอดท่ี  1  บันทึกผล 
 3.  หยดสารละลายฟนอลฟทาลีนลงในหลอดทดลองหลอดท่ี  2   จํานวน  2  หยด  สังเกต
สีของสารละลาย  บันทึกผล 
 4.  เติมเปลือกไขหรือเกล็ดหินปูน   2-3  เกล็ด  ลงในหลอดทดลองหลอดท่ี  3  สังเกตและ
บันทึกผล 
 5.  ใสช้ินสังกะสีขนาด  1  cm x  1  cm   ลงในหลอดทดลองหลอดท่ี 4   สังเกตการ
เปล่ียนแปลงและบันทึกผล 
 6.  ทําการทดลองซํ้า  ขอ 1-5  แตเปล่ียนจากสารละลายกรดไฮโดรคลอริก  เปน
สารละลายกรดแอซิติก  (กรดน้ําสม)  เจือจาง  นํายาลางหองน้ํา  น้ํามะนาว  และน้ํากล่ันแทน 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง (ตอนท่ี 1 สมบัติของกรด) 
 

 ผลการทดลอง 

สาร ทดสอบกับกระดาษลิตมัส การเปล่ียนแปลงของสารเม่ือเติม 

 สีน้ําเงิน สีแดง พีนอลฟทาลีน สังกะสี เปลือกไข/หินปูน 
กรดไฮโดรคลอริก      
(กรดเกลือ)      
กรดแอซีติกเจือจาง      
(กรดน้ําสม)      
น้ํายาลางหองน้ํา      
      
น้ํามะนาว      
      
น้ํากล่ัน      
      
 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 
จุดประสงค (ตอนท่ี 2 สมบัติของเบส) 
 
  1. อธิบายผลของปฏิกิริยาของสารละลายกรด  สารละลายเบสกับสารบางชนิดท่ีพบ
ในชีวิตประจําวัน 
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อุปกรณและสารเคมี 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 
วิธีการทดลอง (ตอนท่ี  2  สมบัติของเบส) 
 
 1.  ใสสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด  (โซดาไฟ)   ลงในหลอดทดลองขนาดกลาง  2
หลอด  หลอดละ  2  cm3   
 2.  ใชกระดาษลิตมัสสีแดงและสีน้ําเงินตรวจสอบความเปนกรด-เบส  ของสารละลายใน
หลอดท่ี  1  บันทึกผล 
 3.  หยดสารละลายฟนอลฟทาลีนลงในหลอดทดลองหลอดท่ี  2   จํานวน  2  หยด  สังเกต
สีของสารละลาย  บันทึกผล 
 4.  ทําการทดลองซํ้า  ขอ 1-3  แตเปล่ียนจากสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด     เปน
สารละลายแคลเซ่ียมไฮดรอกไซด  (น้ําปูนใส)   เจือจาง    โพแทสเซ่ียมไฮดรอกไซด  (ดางคลี)  เจือ
จาง  และนํ้ากล่ันแทน 
  
ตารางบันทึกผลการทดลอง (ตอนท่ี 2 สมบัติของเบส) 
 
 สารท่ีใช 

การทดลอง โซเดียม 
ไฮดรอกไซด 

แคลเซียม 
ไฮดรอกไซด 

โพแทสเซียม 
ไฮดรอกไซด 

น้ํากล่ัน 

 (โซดาไฟ) (น้ําปูนใส) (ดางคลี)  
1. ทดสอบกับกระดาษลิตมัส     
    สีแดง     
2. ทดสอบกับกระดาษลิตมัส     
    สีน้ําเงิน     
3. ทดสอบกับสารละลาย     
   พีนอลฟทาลีน     
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สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 
ตอบคําถามทายกิจกรรม 
 1.     ในการตรวจสมบัติของกรด ถาตองการทราบวาแกสท่ีเกิดข้ึนในหลอดทดลองหลอด
ท่ี 3 และ 4 (ตอนท่ี 1) เปนแกสอะไร จะมีวิธีการตรวจสอบไดอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 2. จากผลปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึน จะนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวนัไดอยางไรบาง และ
จะเสนอขอควรระวังในการใชสารละลายกรดและเบสอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
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ใบงานท่ี  9  กิจกรรม 2.3  เร่ือง ตรวจสอบความเปนกรด - เบสของสารละลาย 
กลุมท่ี…………….ชั้น…………………….. 

วันท่ี………..เดือน……………….……..พ.ศ…………. 
 

สมาชิกในกลุม 
1…………………………………2…..………………………….3………………………………… 
4…………………………………5…..………………………….6………………………………… 
 
จุดประสงค 
 1.  อธิบายสมบัติและยกตัวอยางอินดิเคเตอรสําหรับกรด-เบส 
 2.  ตรวจสอบคา  pH  ของสารละลายกรดและเบสดวยอินดิเคเตอรชนดิตางๆ 
 3.  อธิบายความสัมพันธระหวางคา  pH  กบัความเปนกรด-เบสของสารละลาย 

  
อุปกรณและสารเคมี 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
วิธีการทดลอง 
 1.  ใสน้ําสมสายชูลงในหลอดทดลองขนาดเล็ก  5  หลอด  หลอดละ  1  cm3   เติม
สารละลายบรอมไทมอลบลู    ฟนอลฟทาลีน  เมทิลเรด  เมทิลออเรนท  และยูนิเวอรซัลอินดิเคเตอร  
ลงในหลอดท่ี  1-5  ตามลําดับ  หลอดละ  2  หยด  สังเกตและบันทึกผล 
 2.  ทําการทดลองซํ้าเชนเดียวกับขอ  1    แตเปล่ียนไปใชน้ําสมสายชูท่ีเจือจางใหมีความ
เขมขนลดลงเปน  1  ใน  10  เทา  และ  1ใน  100  เทา 
 3.  ทําการทดลองซ้ําเชนเดียวกับขอ  1  และ  2  แตเปล่ียนน้ําสมสายชูเปนสารอ่ืนๆท่ี
สนใจ  เชน  น้ํามะนาว  นมสด  สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด  น้ําผงซักฟอก 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง  

 สารท่ีใช 

การทดลอง น้ําสมสายช ู น้ํามะนาว สารละลาย น้ําผงซักฟอก 
โดยเติมสารละลาย   โซเดียม 

ไฮดรอกไซด 
 

บรอมไทมอลบลู     
     
พีนอลฟทาลีน     
     
เมทิลเรด     
     
เมทิลออเรนจ     
     
ยูนิเวอรซัลอินดิเคเตอร     
     
 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 ………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………….  
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ตอบคําถามทายกิจกรรม 
 1. เม่ือเติมสารแตละชนิดลงในน้ําสมสายชูไดผลเปนอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………………… 
  2. จากการวิเคราะหผลการตรวจสอบสมบัติของน้ําสมสายชูดวยสารหลาย ๆ ชนิด 
เปรียบเทียบกับสารอ่ืน ๆ ท่ีนํามาตรวจสอบ สามารถระบุไดหรือไมวาสารชนิดใดเปนกรด 
มากกวากัน 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 3. สารละลายชนิดเดียวกันท่ีมีความเขมขนตางกันใหผลการทดสอบกับสารแตละชนิด
เปนอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………
 4. ผงซักฟอกท่ีนํามาตรวจสอบ มี pH เปนเทาไร เปนกรดหรือเบส 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………
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ใบงานท่ี  10  กิจกรรม 2.4  เร่ือง  ปฏิกิริยาของสารละลายกรด - เบส 
กลุมท่ี…………….ชั้น…………………….. 

วันท่ี………..เดือน……………….……..พ.ศ…………. 
 

สมาชิกในกลุม 
1…………………………………2…..………………………….3………………………………… 
4…………………………………5…..………………………….6………………………………… 
 
จุดประสงค 
  1.แสดงวิธีการปรับคาความเปนกรด-เบสของสารละลายโดยการเติมสารท่ีมีสมบัติ
ตรงกันขาม 
 2. ยกตัวอยางการใชประโยชนจากการเรียนรูเร่ืองปฏิกิริยาระหวางกรดกับเบสได 
 
 
อุปกรณและสารเคมี 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
วิธีการทดลอง 
 1.  เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริก  (กรดเกลือ)   เจือจาง  20  หยด  ในหลอดทดลอง
ขนาดเล็ก  ตรวจสอบ  pH  ของสารละลายดวยกระดาษยูนิเวอรซัลอินดิเคเตอร 
 2.  ตรวจสอบ  pH  ของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด  (โซดาไฟ)  เจือจาง  บันทึกผล  
แลวเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด  5  หยด  ลงในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกในขอ  1  
ตรวจสอบ  pH  ของสารละลาย  บันทึกผล 
 3.  เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดลงไปอีก  คร้ังละ  5  หยด    จนครบ  20  หยด  
ตรวจสอบ  pH  ทุกคร้ังท่ีเติม  บันทึกผล 
 4.  ทําการทดสอบซํ้า  แตเปล่ียนเปนเติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกลงในสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซดแทน 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง  
 
สารละลายตัวอยาง คา pH 

โดย 
ประมาณ 

เม่ือเติมสารละลาย 
โซเดียมไฮดรอกไซด 
ลงในสารละลายกรด 

ไฮโดรคลอริก 

คา pH 
โดย 

ประมาณ 

เม่ือเติมสารละลาย 
โซเดียมไฮดรอกไซด 
ลงในสารละลายกรด 

ไฮโดรคลอริก 

คา pH 
โดย 

ประมาณ 

สารละลายกรด 
ไฮโดรคลอริก 
 
สารละลายโซเดียม 
ไฮดรอกไซด 

 20 หยด + 5 หยด 
20 หยด + 10 หยด 
20 หยด + 15 หยด 
20 หยด + 20 หยด 

 5 หยด + 10 หยด 
10 หยด + 20 หยด 
15 หยด + 20 หยด 
20 หยด + 20 หยด 

 

 
 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 
ตอบคําถามทายกิจกรรม 
 1. การเติมสารละลายกรดลงในสารละลายเบส และการเติมสารละลายเบสลงใน 
สารละลายกรดใหผลแตกตางกันอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 2. ความรูจากการทํากิจกรรมนี้นําไปใชประโยชนไดอยางไรบาง 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
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ใบงานท่ี  11  กิจกรรม 2.5  เร่ือง  ยาลดกรดมีสมบัติอยางไร 
กลุมท่ี…………….ชั้น…………………….. 

วันท่ี………..เดือน……………….……..พ.ศ…………. 
 

สมาชิกในกลุม 
1…………………………………2…..………………………….3………………………………… 
4…………………………………5…..………………………….6………………………………… 
 
จุดประสงค 
  1.  ทําการทดลองเพื่อตรวจสอบ  pH  ของสารละลายบางชนิดได 
 2.  อธิบายสมบัติของยาลดกรดท่ีใชปรับคา  pH  ในกระเพาะอาหารได 
  
 
อุปกรณและสารเคมี 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 
วิธีการทดลอง 
 1.   ศึกษาสวนผสมของยาลดกรดท้ังชนิดน้ําและชนิดเม็ดจากฉลาก  บันทึกผล 
 2.  วางแผนและออกแบบวิธีการตรวจสอบสมบัติของยาลดกรดในการละลายน้ํา  pH  
และความสามารถในการลดกรด  บันทึกผล  และนําเสนอผลการทํากิจกรรม 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 
ตัวอยางยาลดกรด สวนประกอบ 

ของยาลดกรด 
pH ของสารละลาย 

กรดไฮโดรคลอริก ยาลดกรด ยาลดกรด + กรด 
ไฮโดรคลอริก 

ชนิดท่ี 1  
 
 

   

ชนิดท่ี 2     

ชนิดท่ี 3     

ชนิดท่ี 4     

ชนิดท่ี 5     

 
 
ตอบคําถามทายกิจกรรม 
 1. แตละกลุมมีวิธีการตรวจสอบสมบัติของยาลดกรดอยางไร ไดผลเปนอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 2. ยาลดกรดแตละชนิดทําปฏิกิริยากับกรดแตกตางกันหรือไม อยางไร ชนิดใดบางมี
ฟองแกสเกิดข้ึน……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 3. แกสท่ีเกิดข้ึนในการตรวจสอบสมบัติของยาลดกรดเปนแกสอะไร จะทดสอบได
อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
  
 4. ยาลดกรดชนิดใดนาจะมีประสิทธิภาพในการลดกรดไดดีท่ีสุด มีเหตุผลใดท่ี
สนับสนุนการตัดสินใจของกลุม 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
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ใบงานท่ี  12  กิจกรรม 2.6  เร่ือง  สารทําความสะอาดท่ีใชกับรางกาย 
กลุมท่ี…………….ชั้น…………………….. 

วันท่ี………..เดือน……………….……..พ.ศ…………. 
 

สมาชิกในกลุม 
1…………………………………2…..………………………….3………………………………… 
4…………………………………5…..………………………….6………………………………… 
 
จุดประสงค 

 1.  เปรียบเทียบความเปนกรด-เบสของสารทําความสะอาดท่ีใชกับรางกาย  รวมท้ังสมบัติ
อ่ืนๆ 
 2.  เลือกใชสารทําความสะอาดท่ีใชกับรางกายท่ีมีสมบัติเหมาะสม 

 
 
อุปกรณและสารเคมี 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 
วิธีการทดลอง 
 1.   เลือกสารทําความสะอาดท่ีใชกับรางกาย  1   ชนิด เชน  สบู  แชมพู  ยาสีฟน  รวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับสวนประกอบราคา  ขนาดบรรจุ 
 2.      ตรวจสอบความเปนกรด-เบสของสาร  และบันทึกผล   
 3.      วางแผนตรวจสอบประสิทธิภาพในการทําความสะอาดของสาร  กําหนดวิธีการ
ตรวจสอบ   วิธีการรวบรวมขอมูลและบันทึกผล  รวมท้ังรูปแบบการนําเสนอผลการตรวจสอบ 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง  
 
สารตัวอยาง สวนประกอบ คา pH ความสูงของ

ฟองกับน้ํา
กระดาง, cm 

ขนาดบรรจุ 
(cm3) 

ราคา (บาท) 

1. สบู 
 

     

2. แชมพู 
 

     

3. ครีมลาง
หนา 
 

     

 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 
ตอบคําถามทายกิจกรรม 
 1. จากการตรวจสอบขอมูล สารทําความสะอาดแตละชนิดมีสารใดท่ีเหมือนกัน มีสาร
ใดท่ีตางกัน 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 2. แตละกลุมเลือกตรวจสอบสมบัติใดของสารทําความสะอาด และมีวิธีการในการ
ตรวจสอบอยางไร ผลการตรวจสอบเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 3. pH ของสารทําความสะอาดสวนใหญเปนเทาใด 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
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ใบงานท่ี  13  กิจกรรม 3.1  เร่ือง  การแยกสารผสม 
กลุมท่ี…………….ชั้น…………………….. 

วันท่ี………..เดือน……………….……..พ.ศ…………. 
 

สมาชิกในกลุม 
1…………………………………2…..………………………….3………………………………… 
4…………………………………5…..………………………….6………………………………… 
 
จุดประสงค 

1. ออกแบบวิธีการแยกสารผสมออกจากกันดวยวิธีการอยางงาย  และเลือกใชอุปกรณ
หรือเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมเพื่อชวยในการแยกสาร 

2. สรุปหลักการแยกสารที่ผสมกันโดยการกรอง  ระเหยแหง  ใชแมเหล็กดูด 
 
อุปกรณและสารเคมี 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 
วิธีการทดลอง 

1. สังเกต  บันทึกลักษณะท่ัวไป  สี  และลักษณะของสารท่ีผสมกันอยู  เชน   พริกท่ีผสม
อยูกับเกลือ  ผงตะไบเหล็กกับทราย  น้ําเกลือ 

2. ออกแบบวิธีการแยกสารท่ีผสมกันอยูโดยอาศัยลักษณะของสารท่ีสังเกตและบันทึก
ได  และลงมือปฏิบัติตามวิธีการท่ีกลุมเลือก  บันทึกผล 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง  
 

 
สารผสมตัวอยาง 

ลักษณะท่ีสังเกตได 

กอนแยก หลังการแยก 
พริกผสมเกลือ   

 
ขาวสาร + ตัวมอด + เศษทราย 
+ ขาวเปลือก + แกลบ 

  

ตะปู หรือผงตะไบเหล็ก กับ
ทราย 

  
 

น้ําเกลือ , น้ําหวาน   
 
 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 ……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 
ตอบคําถามทายกิจกรรม 
 1. ใชวิธีการใดเพื่อแยกสารที่ผสมกันอยูออกจากกัน ผลท่ีไดสอดคลองกับท่ีกลุมคิดไว
กอนลงมือปฏิบัติหรือไม 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 2. วิธีการท่ีกลุมเลือกใชสามารถแยกสารจนไดเปนสารเพียงชนิดเดียวหรือไม และ
คุมคาหรือไมเม่ือเทียบกับเวลาและคาใชจาย 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
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ใบงานท่ี  14  กิจกรรม 3.2  เร่ือง  จะแยกสารจากสวนตาง ๆ ของพืชไดอยางไร 

กลุมท่ี…………….ชั้น…………………….. 
วันท่ี………..เดือน……………….……..พ.ศ…………. 

 
สมาชิกในกลุม 
1…………………………………2…..………………………….3………………………………… 
4…………………………………5…..………………………….6………………………………… 
(ตอนท่ี 1) 
จุดประสงค     

1. อธิบายการแยกสารดวยวิธีการสกัดดวยตัวทําละลาย 
2. เลือกใชตัวทําละลายท่ีเหมาะสมในการสกัดสารจากสวนตางๆของพืช 

3. เสนอแนะการใชประโยชนจากสารท่ีสกัดไดจากสวนตางๆของพืช 

4. ยกตัวอยางการแยกสารโดยการสกัดดวยตัวทําละลายท่ีพบในชีวิตประจําวัน 

 
อุปกรณและสารเคมี 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 
 
วิธีการทดลอง 

1. หั่นขม้ินเปนช้ินเล็กๆ  ใสลงในขวดรูปกรวย  2  ใบ  ใบละประมาณ  5  g  เติม  น้ํา
และเอทานอล  5  cm3  ลงในขวดใบท่ี  1  และ  2  ตามลําดับ  ปดดวยจุกยางใหแนน  
แลวเขยาแรงๆประมาณ  5  นาที  สังเกตและบันทึกผลที่ได 

2. แยกสวนท่ีเปนของเหลวออกจากสารผสมในขวดท้ังสองใบ  แลวนําไประเหยแหง  
สังเกตและบันทึกผล 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง  (ตอนท่ี 1) 
 

ตัวทําละลาย ผลสังเกตท่ีไดเม่ือใชน้ํา ผลท่ีสังเกตไดเม่ือใชเอทานอล 

 

สารตัวอยาง 

ของเหลวท่ี
ได 

เม่ือนําไประเหยแหง ของเหลวท่ีได เม่ือนําไประเหย
แหง 

ขม้ิน 
 
 
 

    

 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
ตอบคําถามทายกิจกรรม 
 1. ตัวทําละลายตางชนิดกันใชสกัดสารไดเหมือนกันหรือไม อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 2. ถาผสมน้ําและเอทานอลเขาดวยกัน ผลการสกัดสารจะเปนอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 3. การหั่นขม้ินเปนช้ินเล็ก ๆ มีผลตอการสกัดหรือไม อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 4. จะนําสารท่ีสกัดไดไปใชประโยชนอะไรไดบาง 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
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กิจกรรม 3.2  เร่ือง  จะแยกสารจากสวนตาง ๆ ของพืชไดอยางไร 
(ตอนท่ี 2) 
 
อุปกรณและสารเคมี 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 
วิธีการทดลอง 

1. เลือกพืชในทองถ่ินท่ีมีกล่ินหอมหรือมีสีสวยงามมา  1  ชนิด  วางแผนออกแบบ
วิธีการสกัดน้ํามันหอมระเหยหรือสีออกจากสวยตางๆของพืช 

2. ลงมือปฏิบัติตามวิธีการท่ีกลุมเลือกใช  สังเกตบันทึกและนําเสนอผลการทํากิจกรรม
ในรูปแบบท่ีนาสนใจ  สีท่ีสกัดไดใหเก็บไวใชในกจิกรรมแยกสารดวยวิธีโครมาโทก
ราฟ 

 
บันทึกผลการทดลอง   
 

ตัวทําละลาย ผลสังเกตท่ีไดเม่ือใชน้ํา ผลท่ีสังเกตไดเม่ือใชเอทานอล 

 

สารตัวอยาง 

ของเหลวท่ี
ได 

เม่ือนําไประเหยแหง ของเหลวท่ีได เม่ือนําไประเหย
แหง 

ขม้ิน 
 

    

ใบเตย 
 

    

ตะไครหอม 
 

    

ดอกกระเจี๊ยบ     
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สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 
ตอบคําถามทายกิจกรรม 
 ในทองถ่ินของเรามีการสกัดสารชนิดใดจากพืชไดบาง การสกัดสารแตละชนิดใช 
วิธีการแตกตางกันอยางไร และมีการใชประโยชนจากสารท่ีสกัดไดอยางไรบาง 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
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ใบงานท่ี  15  กิจกรรม 3.3  เร่ือง  การกล่ัน 
กลุมท่ี…………….ชั้น…………………….. 

วันท่ี………..เดือน……………….……..พ.ศ…………. 
สมาชิกในกลุม 
1…………………………………2…..………………………….3………………………………… 
4…………………………………5…..………………………….6………………………………… 
จุดประสงค 
 1.  อธิบายหลักการกล่ันได 
  2.  แยกสารผสมท่ีเปนเนื้อเดียวโดยวิธีการกล่ันได 
อุปกรณและสารเคมี 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
วิธีการทดลอง 

1. เติมสารละลายโซเดียมคลอไรด  5  cm3  ลงในหลอดทดลองขนาดใหญ  ปดดวยจุก
ยางท่ีตอหลอดนํากาซ  ไปยังหลอดทดลองขนาดกลางท่ีแชน้ําไว  ดังรูป 

2. ตมสารละลายในหลอดทดลองขนาดใหญจนเกือบแหง  สังเกตการเปล่ียนแปลง  
บันทึกปริมาณนํ้าท่ีเก็บไดในหลอดทดลองขนาดกลาง  และนําเสนอผล 

 
     รูปท่ี  1  แสดงการกล่ัน 
ท่ีมา : หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน สารและสมบัติของสารของกระทรวงศึกษาธิการ ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 
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บันทึกผลการทดลอง  
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 
ตอบคําถามทายกิจกรรม 
 1.     เม่ือตมของเหลวจนเกือบแหง สังเกตเห็นการเปล่ียนแปลงในหลอดทดลองท้ังสอง
หลอดอยางไรบาง 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
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ใบงานท่ี  16  กิจกรรม 3.4  เร่ือง  การเคล่ือนท่ีของของเหลวผานตัวกลาง 
กลุมท่ี…………….ชั้น…………………….. 

วันท่ี………..เดือน……………….……..พ.ศ…………. 
 

สมาชิกในกลุม 
1…………………………………2…..………………………….3………………………………… 
4…………………………………5…..………………………….6………………………………… 
 
จุดประสงค 

1.  อธิบายการแพรของของเหลวบนเน้ือวัสดุท่ีดูดซับไวตางกัน 
2.   นักเรียนสามารถสรุปไดวาการเคล่ือนท่ีของของเหลวบนวัสดุมีความสัมพันธ

กับการแพรของสารและการดูดซับของวสัดุ 
 
อุปกรณและสารเคมี 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 
วิธีการทดลอง 

1. หยดนํ้าหมึก  1 หยด  ลงบนกระดาษกรอง  สังเกตการณซึมของน้ําหมึกบน
กระดาษกรอง  วัดเสนผานศูนยกลางของบริเวณที่น้ําหมึกแพรออกไป  บันทึก
ผล 

2. ทําการทดลองซํ้า  แตเปล่ียนจากกระดาษกรองเปนผาฝาย    กระดาษซับ  
กระดาษสา  ใบไม  แทงชอลก  หรือวัสดุอ่ืนท่ีสนใจ  บันทึกผล 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง  
 

วัสดุท่ีเปนตัวดูดซับ สีท่ีแยกไดจากน้ําหมึก เสนผานศูนยกลางของน้ําหมึก 
(cm) 

ใบไม 
กระดาษกรอง 
ผาฝาย 
กระดาษซับ 
กระดาษสา 
กระดาษสําหรับเขียน 
วัสดุอ่ืน ๆ  

  

 
 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 
ตอบคําถามทายกิจกรรม 
 1. ระยะทางของเหลวเคล่ือนท่ีไปบนวัสดุชนิดตาง ๆ เหมือนหรือตางกันอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 2. การเคล่ือนท่ีของของเหลวบนวัสดุนาจะมีความสัมพันธกับอะไรบาง 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
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ใบงานท่ี  17  กิจกรรม 3.5  เร่ือง  องคประกอบของสีท่ีสกัดจากพืช 
กลุมท่ี…………….ชั้น…………………….. 

วันท่ี………..เดือน……………….……..พ.ศ…………. 
 

สมาชิกในกลุม 
1…………………………………2…..………………………….3………………………………… 
4…………………………………5…..………………………….6………………………………… 
 
จุดประสงค 
  

1. อธิบายหลักการและลงมือปฏิบัติแยกสารท่ีมีสีโดยวิธีโครมาโทกราฟ 
2. บอกไดวาสารท่ีมีสีอาจประกอบดวยสารเพียงชนดิเดยีวหรือมากกวาหนึ่งชนิด  

แยกไดโดยวิธีโครมาโทกราฟ 
3. ยกตัวอยางการใชประโยชนจากการแยกสารดวยวิธีโครมาโทกราฟ 

 
อุปกรณและสารเคมี 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 
วิธีการทดลอง 

1. เติมน้ํา   เอทานอล   และสารละลายโซเดียมคลอไรด   ลงในบิกเกอรหรือภาชนะ
ขนาด  50  cm3  แตละใบใหมีระดับความสูงของของเหลวประมาณ  0.3  cm 

2. ตัดกระดาษกรองหรือกระดาษโครมาโทกราฟใหมีขนาด  2  cm  x   5.5   cm 
จํานวน  3  แผน  ใชวัสดุท่ีมีปลายขนาดเล็ก  เชน   เข็ม หรือหลอดแคปลาร่ี  จุมสี
ท่ีสกัดไดจากพืช  ในกิจกรรม  3.2   มาแตะท่ีกระดาษแตละแผนตรงกึ่งกลางและ
หางจากปลายกระดาษดานหน่ึงประมาณ  1  cm  รอใหแหงแลวจุมของเหลวท่ี
จะทดสอบมาแตะซํ้า  ทําเชนนี้หลายๆคร้ังจนไดจุดสีท่ีเขมข้ึน 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง  
 

สารตัวอยาง สีของสารละลายกอนแยก ผลท่ีสังเกตไดเม่ือใชกระดาษกรองแยก 
สีท่ีแยกไดเม่ือใชน้ํา สีท่ีแยกไดเม่ือใชสารละลาย

โซเดียมคลอไรด 
ขม้ิน    
ดอกกระเจีย๊บ    
ใบหูกวาง    
 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
ตอบคําถามทายกิจกรรม 
 1. สีสกัดจากพืชท่ีนํามาทดสอบประกอบดวยสารเพียงชนิดเดียวหรือไม ทราบได
อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 2. จะมีวิธีแยกสีท่ีปรากฏบนกระดาษกรองหรือกระดาษโครมาโทกราฟออกมาได
อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………. 
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ใบงานท่ี  18  กิจกรรม 4.1  เร่ือง  การแยกน้ําดวยไฟฟา 
กลุมท่ี…………….ชั้น…………………….. 

วันท่ี………..เดือน……………….……..พ.ศ…………. 
 

สมาชิกในกลุม 
1…………………………………2…..………………………….3………………………………… 
4…………………………………5…..………………………….6………………………………… 
 
จุดประสงค 
  1.  ทําการทดลองแยกน้ําดวยไฟฟาและอธิบายสมบัติของธาตุท่ีเปนผลจากการแยกนํ้าดวย
ไฟฟา 
 2.  อธิบายสมบัติของสารประกอบและธาตุ 
 
 
อุปกรณและสารเคมี 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
วิธีการทดลอง 
 1.   ใสน้ําประปาในถวยพลาสติกของเคร่ืองแยกน้ําดวยไฟฟาจนเต็ม  ปดฝาครอบท่ีมีหลอด
ทดลองและข้ัวไฟฟา   ดังภาพ  ปดรูระบายอากาศและคว่ําถวยพลาสติก   เพื่อใหน้ําเขาในหลอด
ทดลองจนเต็ม  แลวหงายถวยพลาสติกข้ึน 
 2.   ตอสายไฟจากแบตเตอร่ีขนาด   6  โวลต   เขากับเคร่ืองแยกน้ําดวยไฟฟาใหครบวงจร  
สังเกตการเปล่ียนแปลงในหลอดทดลอง  ท้ังสอง 
 3.   เม่ือไดแกสเต็มหลอดแลว  ถอดสายไฟออก  ใชจกุยางปดปากหลอดทดลองไว 
 4.    ทดสอบการติดไฟของแกสในหลอดท้ังสองหลอด    โดยใชไมขีดไฟท่ีลุกเปนเปลวจอ
บริเวณปากหลอด  สังเกตการเปล่ียนแปลง 
 5.   ทําการทดลองซํ้า  ทดสอบการติดไฟของแกสท่ีไดท้ัง  2  หลอด  โดยใชธูปท่ีตดิไฟ
เหลือแตถานแดง  หยอนลงในหลอดทดลองทีละหลอดอยางรวดเร็วทันทีท่ีเปดจุกยางออก  
สังเกตการณเปล่ียนแปลง  สังเกตผล 
 
 



Retrieved from Digital Repository at Srinakharinwirot University 
http://kids-d.swu.ac.th

 47

ตารางบันทึกผลการทดลอง  
 
ขั้วไฟฟาท่ีทําใหเกิด อัตราเร็วในการเกิด ผลการทดสอบแกสดวย 

แกส แกส ทดสอบการตดิไฟ ทดสอบการชวยใหไฟติด
ข้ัวไฟฟาลบ    

    
ข้ัวไฟฟาบวก    

    
 

สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 
ตอบคําถามทายกิจกรรม 
 1. เพราะเหตุใดน้ําในถวยพลาสติกจึงลดลง 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 2. แกสในหลอดทดลองท้ังสองเปนแกสชนิดเดียวกันหรือไม ทราบไดอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 3. เพราะเหตุใดเราจึงใชน้ําประปาแทนท่ีจะใชน้ําบริสุทธ์ิ 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
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ใบงานท่ี  19  กิจกรรม 4.2  เร่ือง  มาศึกษาสมบัติของธาตุกันเถอะ 
กลุมท่ี…………….ชั้น…………………….. 

วันท่ี………..เดือน……………….……..พ.ศ…………. 
 

สมาชิกในกลุม 
1…………………………………2…..………………………….3………………………………… 
4…………………………………5…..………………………….6………………………………… 
 
จุดประสงค 
  1.  ออกแบบวธีิการและลงมือปฏิบัติเพื่อตรวจสอบสมบัติบางประการของธาตุ  เชน  
การนําไฟฟา  การนําความรอน  และใชสมบัติดังกลาวเปนเกณฑในการจัดกลุม 
 2.  อธิบายสมบัติของธาตุโลหะ  อโลหะ  และก่ึงโลหะ  จากการตรวจสอบสมบัติ
และสืบคนขอมูลเพิ่มเติม 
 
 
อุปกรณและสารเคมี 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
วิธีการทดลอง 
  1.   วางแผนตรวจสอบสมบัติตางๆ  ของธาตุท่ีรูจัก  เชน  คารบอน  เหล็ก  ทองแดง  
กํามะถัน 
  2.   สืบคนขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดเดือดจุดหลอมเหลวของธาตุท่ีนํามาตรวจสอบ
สมบัติ 
  3.   ออกแบบตารางบันทึกขอมูล   สังเกตและบันทึกผล  นําเสนอผลและอภิปราย 
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ออกแบบตารางบันทึกขอมูล 
 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 
 
 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 
 
ตอบคําถามทายกิจกรรม 
 1. ธาตุท่ีรูจักมีสมบัติใดบางท่ีเหมือนกันและมีสมบัติใดบางท่ีตางกัน จะใชสมบัติ
ใดบางเปนเกณฑในการจัดกลุมธาตุได 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 2. การนําธาตุตาง ๆ มาใชประโยชน สอดคลองกับสมบัติของธาตุหรือไม อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
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ใบงานท่ี  20  กิจกรรม 4.3  เร่ือง  กัมมันตรังสีในชีวิตประจําวัน 
กลุมท่ี…………….ชั้น…………………….. 

วันท่ี………..เดือน……………….……..พ.ศ…………. 
 

สมาชิกในกลุม 
1…………………………………2…..………………………….3………………………………… 
4…………………………………5…..………………………….6………………………………… 
 
 ใหนักเรียนแตละกลุมสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการใชธาตุกัมมันตรังสีในดานตาง ๆ เชน 
การแพทย อาหาร อุตสาหกรรม รวมท้ังอันตรายจากกัมมันตรังสี และนําเสนอขอมูลในรูปแบบท่ี
นาสนใจ 
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ใบงานท่ี  21  กิจกรรม 5.1  เร่ือง  อุณหภูมิกับการเปล่ียนสถานะของสาร 
กลุมท่ี…………….ชั้น…………………….. 

วันท่ี………..เดือน……………….……..พ.ศ…………. 
 

สมาชิกในกลุม 
1…………………………………2…..………………………….3………………………………… 
4…………………………………5…..………………………….6………………………………… 
 
 
ตอนท่ี 1  จุดหลอมเหลวของสาร 
จุดประสงค 
 1.   หาจุดหลอมเหลวของน้ําแข็ง      
 2.  วัดอุณหภูมิของน้ําขณะเปล่ียนสถานะ  และนําเสนอขอมูล 
 
อุปกรณและสารเคมี 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
  
วิธีการทดลอง 
 1.  ใสน้ําแข็งกอนเล็กๆ  ประมาณ  20  g   ลงในบิกเกอร  จุมเทอรโมมิเตอรลงไปใน
น้ําแข็งใหกระเปาะเทอรโมมิเตอรอยูระหวางกอนน้ําแข็ง  แลวยึดเทอรโมมิเตอรกับขาต้ัง   ระวังอยา
ใหกระเปาะแตะขางหรือกนบีกเกอร 
 2.  ใชแทงแกวคนน้ําแข็งใหท่ัวตลอดเวลา  อานและบันทึกอุณหภูมิทุกๆ   หนึ่งนาที   จน
น้ําแข็งหลอมเหลวหมด   บันทึกชวงเวลาท่ีน้ําแข็งหลอมเหลวหมด 
 3.   เม่ือน้ําแข็งหลอมเหลวหมดแลว  ใหอานและบันทึกอุณหภูมิทุกๆ   1  นาที  ตอไปอีก  
5   นาที  แลวนําผลที่ไดไปเขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลา 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 
 

นาทีท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
อุณหภูมิ ( C)                
 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 
 
 
ตอบคําถามทายกิจกรรม 
 1. ความรอนท่ีทําใหน้ําแข็งหลอมเหลวมาจากไหน 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 2. ขณะท่ีน้ําแข็งกําลังหลอมเหลวอุณหภูมิของน้ําแข็งเปล่ียนแปลงหรือไม อยางไร 
และเม่ือน้ําแข็งหลอมเหลวหมดแลว อุณหภูมิเปล่ียนแปลงหรือไม อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 
ตอนท่ี 2  จุดเดือดของนํ้า 
จุดประสงค 
  1.   ทําการทดลองเพื่อหาจุดเดือดของน้ํา 
 2.   วักอุณหภูมิของน้ําขณะเปล่ียนสถานะ  และนําเสนอขอมูล 
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อุปกรณและสารเคมี 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 
 
วิธีการทดลอง 
 1.   ตมน้ํา  20  cm3   ในหลอดทดลองขนาดใหญใสเศษหินปูนท่ีสะอาด  3-4  ช้ินเล็กๆลง
ในหลอด  ปดปากหลอดทดลองดวยจุกยางท่ีมีเทอรมอมิเตอรและหลอดนําแกสเสียบอยู       อาน
และบันทึกอุณหภูมิไวทุกๆ  1  นาที  จนถึงนาทีท่ี  10    บันทึกชวงอุณหภูมิท่ีน้ําเดือด 
 2.   สังเกตการเปล่ียนแปลงท่ีปลายหลอดนําแกส   นําบีกเกอรใสน้ําเย็นไปอังท่ีปลาย
หลอดนําแกส  สังเกตและบันทึกผล 
 3.   นําผลการทดลองท่ีไดไปเขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลา  
โดยใหแกนนอนแสดงเวลา  และแกนต้ังแสดงอุณหภูมิ 
 
 
ตารางบันทึกผลการทดลอง 

นาทีท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
อุณหภูมิ ( C)           
 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
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ตอบคําถามทายกิจกรรม 
 กราฟแสดงการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของนํ้าแข็งจนกลายเปนน้ําเดือดมีลักษณะเปน
อยางไร ชวงใดบางท่ีอุณหภูมิคงท่ี การท่ีอุณหภูมิคงท่ี อธิบายไดวาอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
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ใบงานท่ี  22  กิจกรรม 5.2  เร่ือง  การละลายของสารบางชนิด 
กลุมท่ี…………….ชั้น…………………….. 

วันท่ี………..เดือน……………….……..พ.ศ…………. 
 

 
สมาชิกในกลุม 
1…………………………………2…..………………………….3………………………………… 
4…………………………………5…..………………………….6………………………………… 
 
จุดประสงค 

1.    ทดลองและอธิบายการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของสารเม่ือเกิดการละลาย 
 2.     บอกปจจยัท่ีเกีย่วของกบัการละลายของสาร 
   3.      ยกตัวอยางการใชประโยชนจากความรูเร่ืองการละลายของสารใน
ชีวิตประจําวัน 
 
 
อุปกรณและสารเคมี 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 
 
วิธีการทดลอง 

1. สังเกตลักษณะของโซเดียมคลอไรด  (เกลือแกง)   บันทึกผล 
2. วัดมวลและอุณหภูมิของน้ํา  3  cm3   บันทึกผลแลวละลาย  โซเดียมคลอไรด  1  g   ในน้ํา   

วัดอุณหภูมิ  และช่ังมวลของสารละลาย 
3. ทําการทดลองซํ้า  แตเปล่ียนจากโซเดียมคลอไรดเปนจุนสีสะตุ 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง 

สาร ลักษณะกอน มวลสาร
กอน 

มวลสาร อุณหภูมิ ( 0C) 

 การทดลอง การทดลอง ละลาย น้ํา สารละลาย ท่ีเปล่ียนไป 

โซเดียมคลอไรด       
       

จุนสีสะตุ       
       

น้ํา       
       

สารละลาย       
โซเดียมคลอไรด       

สารละลายจุนสี  
 

     

       
 
สรุปผลการทดลอง 
 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….  
  
ตอบคําถามทายกิจกรรม 
 
 อุณหภูมิของสารละลายท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเพราะเหตุใด ถาเปล่ียนแปลงปริมาณตัว
ละลาย อุณหภูมิจะเปล่ียนแปลงไปหรือไม 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
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ใบงานท่ี  23  กิจกรรม 5.3  เร่ือง  การเกิดผลึก 
กลุมท่ี…………….ชั้น…………………….. 

วันท่ี………..เดือน……………….……..พ.ศ…………. 
 

สมาชิกในกลุม 
1…………………………………2…..………………………….3………………………………… 
4…………………………………5…..………………………….6………………………………… 
 
 ใหนักเรียนวางแผนออกแบบวิธีเตรียมผลึกของสารท่ีสนใจ เชน เกลือแกง สารสม จุนสี 
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการละลายของสารน้ันท่ีอุณหภูมิตาง ๆ เตรียมสารละลาย
อ่ิมตัวท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 40-50 0C ตั้งไวในท่ีท่ีไมถูกรบกวน สังเกตการเปล่ียนแปลง เลือกผลึก
กอนเล็ก ๆ ท่ีเกิดข้ึนในภาชนะ ผูกกอนผลึกดวยเสนดายเสนเล็ก ๆ แขวนผลึกไวในสารละลายอ่ิมตัว
นั้น สังเกตการเปล่ียนแปลงตอไป และบันทึกผลพรอมท้ังนําผลึกมาสง 
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ใบงานท่ี  24  กิจกรรม 5.4  เร่ือง  ปฏิกิริยาระหวางโลหะแมกนีเซียมกับกรด 
กลุมท่ี…………….ชั้น…………………….. 

วันท่ี………..เดือน……………….……..พ.ศ…………. 
 

สมาชิกในกลุม 
1…………………………………2…..………………………….3………………………………… 
4…………………………………5…..………………………….6………………………………… 
 
จุดประสงค 

1.   อธิบายไดวาสารต้ังตนชนิดเดยีวกันจะทําปฏิกิริยากับสารตางชนิดกนัไดเร็วหรือ
ชาตางกัน 
2.    ยกตัวอยางปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

 
 
อุปกรณและสารเคมี 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
วิธีการทดลอง 
 1.  ขัดลวดแมกนีเซียมยาว   2  cm  ใหสะอาด  ใสลงในหลอดทดลองท่ีมีสารละลายกรด
ไฮโดรคลอริกเจือจาง  สังเกตการณเปล่ียนแปลง  บันทึกผล 
 2.   ทําการทดลองซํ้า   แตเปล่ียนไปใชน้ํากล่ันแทนสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 
 
 สาร การเปล่ียนแปลงของสาร  
  เม่ือเติมลวดแมกนีเซียม  

 กรดไฮโดรคลอริก   
 (เจือจาง)   
    
 น้ํากล่ัน   
    
    
 
 
 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
 
ตอบคําถามทายกิจกรรม 
 เม่ือใชสารตางชนิดกัน ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึ้นเปนอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
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