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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

 

แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๕                                                 เร่ือง สารและสมบัติของสาร 
ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑                                                                        เวลา ๒ คาบ 
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                                                                                                   ห้อง ม.๑/๑, ๑/๒ 
 

สาระท่ี ๓ สารและสมบัติของสาร (สารรอบตัว) 
มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว ๓.๑ เขา้ใจสมบติัของสาร ความสมัพนัธร์ะหว่างสมบติัของสารกบัโครงสร้างและแรง
ยดึเหน่ียวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน ์
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
  ๑. เพื่อผลิตและพฒันานกัเรียนให้มีความรู้ความสามารถทางดา้นวิทยาศาสตร์ 
  ๒. นกัเรียนออกแบบการทดลองหรือแกปั้ญหาโดยใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  ๓. ส่งเสริมให้นกัเรียนตระหนกัถึงความส าคญัของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม 
  ๔. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูส้อนคิดคน้ วิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาและเผยแพร่องคค์วามรู้
ให้กบัสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ของนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ 
  ๑. นกัเรียนมีทกัษะดา้นการคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ แกปั้ญหาและจดัการอยา่งเป็นระบบ รู้วิธีการ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากส่ือและแหล่งการศึกษาต่างๆ 
  ๒. นกัเรียนมีความรู้และทกัษะพื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม
เพียงพอต่อการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมดว้ยตนเองหรือศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา รู้จกัเลือกใชว้ิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยใีนชีวิตประจ าวนัอยา่งเหมาะสมและตระหนกัถึงความส าคญัของการรักธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
สาระการเรียนรู้/เน้ือหา  
  การแยกส่ิงเจือปนในน า้ 
  น ้าในแหล่งน ้าต่างๆ เช่น แม่น ้า คลอง สระน ้า จะมีลกัษณะต่างกนั โดยความขุ่นของน ้าเป็นผลมา
จากการท่ีมีของแขง็ท่ีไม่ละลายน ้าเจือปนอยูใ่นปริมาณท่ีแตกต่างกนั ในชีวิตประจ าวนั เราใชน้ ้าเพื่อท าความ
สะอาดส่ิงต่างๆ เพราะน ้าสามารถละลายสารต่างๆไดดี้ สมบติัเก่ียวกบัการละลายสารท าให้น ้ามีส่ิงเจือปนอยู่
ดว้ยเสมอ ซ่ึงอาจท าให้น ้ามีสมบติัเปล่ียนไป ดงันั้นการใชน้ ้าส าหรับอุปโภคบริโภค ควรเลือกน ้าท่ีสะอาด  
มีส่ิงเจือปนอยูน่อ้ย ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งใชน้ ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติท่ีมีส่ิงเจือปนมาก จึงจ าเป็นตอ้งแยก
ส่ิงเจือปนบางส่วนออกจากน ้ า ซ่ึงสามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น การกรองแยกสารแขวนลอยออก  การตกตะกอน
สารแขวนลอยโดยการเติมสารบางชนิดลงไปแลว้ท าใหต้กตะกอน 
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  รูปท่ี ๑ แสดงแหล่งน า้ต่างๆ 

ท่ีมา : www.rtanc.ac.th/rtanc_newhome/main/healthy/water/water.jpg&imgrefurl 
 
  น ้าใสไม่มีสี ไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งเป็นน ้าท่ีปราศจากส่ิงเจือปนเสมอไป เพราะน ้าใสอาจมีสารอ่ืนละลาย
เจือปนอยูใ่นลกัษณะท่ีเป็นสารเน้ือเดียว เช่น น ้ากระดา้งชัว่คราวจะมีเกลือไฮโดรเจนคาร์บอเนตของ Ca2+ และ 
Mg 2+ ละลายอยู ่น ้ากระดา้งถาวรท่ีไม่ไดเ้กิดจากคาร์บอเนต แต่เกิดจากพวก SO4

2-, Cl-, NO3
-, SiO2

-  ในรูปของ 
CaSO4, CaCl2, MgSO4 และ MgCl ละลายอยู ่ทั้งน ้ากระดา้งชัว่คราวและถาวรต่างมีลกัษณะใส ไม่มีสี 
  ส่ิงเจือปนในน ้าจึงมีทั้งชนิดเกลือของโลหะท่ีละลายในน ้า และชนิดสารท่ีมีขนาดอนุภาคใหญ่เจือปน
อยูใ่นน ้า ท่ีให้น ้ามีลกัษณะขุ่น และสามารถท าใหต้กตะกอนไดโ้ดยการเติมสารสม้ 
  การแยกส่ิงเจือปนออกจากน ้าใหไ้ดน้ ้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคท าไดห้ลายวิธีทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
คุณภาพของน ้าท่ีตอ้งการใช ้ เช่น น ้าใชส้ าหรบัซกัลา้งท าความสะอาดทัว่ไป แยกส่ิงเจือปนออกไปไดโ้ดยการ
กรอง ซ่ึงเป็นการแยกสารแขวนลอยท่ีมีขนาดใหญ่ออกจากน ้า อีกวิธีหน่ึงในการแยกสารแขวนลอยท่ีมีขนาด
เลก็ สามารถกระท าไดโ้ดยการเติมสารบางชนิด เช่น สารสม้  เพือ่ให้สารแขวนลอยรวมตวักนัแลว้ตกตะกอน 
จากนั้นจึงกรองแยกตะกอนออก น ้าท่ีไดโ้ดยวิธีน้ีจึงมีคุณภาพดีพอส าหรบัใชซ้กัลา้งท าความสะอาด แต่ถา้เป็น
น ้าใชส้ าหรบัด่ืมจะตอ้งมีความสะอาดมากกว่าน ้าใช ้ จึงจ าเป็นตอ้งท าให้น ้าปราศจากเช้ือโรคอีกขั้นตอนหน่ึง 
หลงัจากผา่นขั้นตอนการกรองน ้าแลว้ การก าจดัเช้ือโรคในน ้าท าไดห้ลายวิธี เช่น เติมสารฆ่าเช้ือจุลินทรีย ์
ประเภทสารคลอรีน หรือผา่นโอโซนลงในน ้า จากนั้นน าน ้าไปตม้ กลัน่  ซ่ึงเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีเปล่ียน
จากน ้ากระดา้งไปเป็นน ้าอ่อน 
สารคอลลอยด์  
  เกิดจากอนุภาคของสารขนาดเลก็ๆ เส้นผา่นศูนยก์ลางระหว่าง 10-7  ถึง 10-4 ซม.  กระจายปนอยูใ่น
ตวักลางไดโ้ดยไม่ตกตะกอน สารท่ีมีอนุภาคขนาดน้ีสามารถผา่นกระดาษกรองได ้แต่ผา่นแผน่เซลโลเฟน
ไม่ได ้เช่น นมสด  วุน้ เจลล่ี หมอก สเปรย ์เป็นตน้  
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รูปท่ี ๒ แสดงตัวอย่างคอลลอยด์ประเภทต่างๆ 

ท่ีมา : http://www.moph.go,th/ops/iprg/news_pic 
 
ชนิดของคอลลอยดมี์ช่ือเรียกต่างๆกนั ข้ึนอยู่กบัสถานะอนุภาคกบัสถานะของตวักลาง  
          ๑.  แอโรซอล  เป็นคอลลอยดท่ี์มีสถานะอนุภาคเป็นของแขง็ หรือของเหลวในสถานะของตวักลางท่ี
เป็นกา๊ซ เช่น เมฆ หมอก ฝุ่ นละอองในอากาศ  
          ๒.  เจล  เป็นคอลลอยดท่ี์มีสถานะอนุภาคเป็นของแขง็ในสถานะตวักลางท่ีเป็นของเหลว เช่น เยลล่ี 
วุน้ ยาสีฟัน แยม  
          ๓.  โฟม  เป็นคอลลอยดท่ี์มีสถานะของอนุภาคเป็นกา๊ซ ในสถานะตวักลางท่ีเป็นทั้งของแข็งและ
ของเหลว เช่น ฟองสบู่ ครีมโกนหนวด  
          ๔.  อิมัลช่ัน  เป็นคอลลอยดท่ี์มีอนุภาคเป็นของเหลวแขวนลอยอยูใ่นตวักลางท่ีเป็นของเหลว ซ่ึงไม่
ละลายเขา้ดว้ยกนั จึงตอ้งอาศยัสารอีกชนิดหน่ึงมาเป็นตวักลางเช่ือมประสานของเหลวนั้นจนละลายเท่ากนั
เป็นคอลลอยด ์ตวัเช่ือมน้ีเรียกว่า อิมัลซิฟายเออร์  เช่น  อิมลัชัน่ เช่น น ้ากบัน ้ามนั โดยมีสบู่เป็นตวัเป็น
ตวัเช่ือม  
          ๕.  อิมัลซิฟายเออร์   คือ  สารท่ีเติมลงไปเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นตวัเช่ือม หรือประสานของเหลวตั้งแต่
สองชนิดข้ึนไป ให้อนุภาคกระจายไปทัว่ได ้ เช่น  สบู่  ผงซกัฟอกไข่แดง  เคซิน  และน ้าดี  
  คอลลอยด ์มีสมบติั ดงัน้ี 
  ๑. เป็นสารเน้ือเดียวท่ีมีลกัษณะมวัหรือขุ่นไม่ตกตะกอน 
  ๒. เกิดจากอนุภาคของสารชนิดหน่ึงหรือหลายชนิดท่ีมีขนาดใหญ่กว่าอนุภาคของสารละลาย คือ  
มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 10-7 - 10-4 ซม.   ลอยกระจายแทรกอยูใ่นตวักลางท่ีเป็นสารอีกชนิดหน่ึง 
อนุภาคของคอลลอยดส์ามารถลอดผา่นกระดาษกรองได ้แต่ไม่สามารถลอดผา่นกระดาษเซลโลเฟนได ้
   
 
  ๓. เม่ือผา่นล าแสงเล็กๆ เขา้ไปในคอลลอยดจ์ะมองเห็นเป็นล าแสงซ่ึงเกิดจากการกระเจิงของแสง 
 อิมลัชัน่(Emulsion) เป็นคอลลอยด ์ ท่ีเกิดจากสารสองชนิด ท่ีไม่รวมตวัเป็นเน้ือเดียวกนั แต่เม่ือเติมสารอีก
ชนิดหน่ึงลงไปแลว้เขยา่ จะท าให้สารทั้งสองชนิดรวมตวักนัเป็นเน้ือเดียว โดยมีสารท่ีเติมลงไปท าหนา้ท่ีตวั
ประสาน เรียกสาร ท่ีเป็นตวัประสานน้ีเรียกว่า อิมัลซิฟายเออร์ (Emulsifier) 
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ตารางเปรีบยเทียบสมบัติของสารละลายและสารคอลลอยด์ 
 

การเปรียบเทียบ สารละลาย คอลลอยด์ 
ตวัอยา่งสาร สารละลาย CuSO4 นมสด 
ลกัษณะเน้ือสาร เน้ือเดียว เน้ือเดียว 
ขนาดของเส้นผา่ศูนยก์ลางของอนุภาค นอ้ยกว่า  cm  

การลอดผา่นกระดาษกรอง ได ้ ได ้
การลอดผา่นถุงเซลโลเฟน ได ้ ไม่ได ้
ปรากฏการณ์ทินดอลล ์ ไม่เกิด เกิด 
 
 

คอลลอยด์ในชีวิตประจ าวัน 
  คอลลอยดท่ี์พบในชีวิตประจ าวนัมีหลายชนิด เช่น น ้ากะทิ น ้าสลดั น ้าสบู่หรือผงซกัฟอก เป็นตน้  

- เราใชส้บู่หรือผงซกัฟอกในการซกัผา้หรือช าระลา้งส่ิงสกปรกได ้เน่ืองจากสบู่หรือผงซกัฟอก 
จะท าให้ไขมนัท่ีติดตามเส้ือผา้รวมกบัน ้าได ้และช่วยให้ส่ิงสกปรกหลุดอกไป  

- น ้าสลดัมีส่วนประกอบ คือ น ้ามนัพืช น ้าส้มสายชู และไข่แดง น ้ามนัพืชจะรวมเป็นเน้ือเดียวกบั 
น ้าส้มสายชูไดโ้ดยมีไข่แดงท าหนา้ท่ีประสานให้เป็นเน้ือเดียวกนั  

- นมสดท่ีบรรจุถุงหรือกระป๋องท่ีปิดฉลาดว่า “โฮโมจีไนทซ์” เป็นนมสดท่ีผา่นกระบวนการ 
โฮโมจีไนเซซนั (Homogenization) โดยการท าให้ไขมนัในน ้านมสดแตกออกเป็นอนุภาคเลก็ๆ ลอยตวัใน
น ้านมและมีเคซีนซ่ึงเป็นโปรตีนชนิดหน่ึงเป็นตวัประสาน  

- การยอ่ยไขมนัและน ้ามนัในร่างกาย ไขมนัและน ้ามนัจะรวมกบัน ้ายอ่ยได ้โดยมีน ้าดีท าหนา้ท่ี 
เป็นตวัประสานให้เขา้กนัของเหลวท่ีละลายในกนัและกนัไม่ได้ เม่ือจะท าให้เป็นคอลลอยดจ์ะตอ้งเติมสาร
บางชนิดเพื่อเป็นตวัประสานลงไปเรียกคอลลอยดช์นิดน้ีว่า อิมลัชนั (emulsion) และสารท่ีท าหนา้ท่ีประสาน
ให้อนุภาคของของเหลวท่ีไม่ละลายรวมกนัสามารถแทรกรวมเป็นเน้ือเดียวกนัไดใ้นอิมลัชนั เรียกว่า  
อิมลัซิฟายเออร์ (emulsifier)  
  น ้าสบู่หรือผงซกัฟอกจึงเป็นอิมลัซิฟายเออร์ ระหว่างน ้าและน ้ามนั ส่วนไข่แดงเป็นอิมลัซิฟายเออร์
ในน ้าสลดั 
     
 
 สมบัติบางประการของคอลลอยด์ 
          คอลลอยดเ์ป็นสารผสมเน้ือเดียว ขนาดอนุภาคของสารในตวักลางประมาณ 10 -7 ถึง 10 -4 ซม.  มี
สมบติัดงัต่อไปน้ี 

            1. มองเห็นล าแสงผา่นคอลลอยด ์ เม่ือแสงผา่นกระทบกบัอนุภาคของคอลลอยดจ์ะเกิดการ
กระเจิงของแสง เรียกปรากฏการณ์น้ีว่า ปรากฏการณ์ทินดอลล์ (Tyndall effect) เน่ืองจากอนุภาคของ



๕๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

 

คอลลอยดมี์ขนาดพอเหมาะท่ีจะเกิดการกระเจิงของแสงได ้ ส่วนสารละลาย มีขนาดอนุภาคเลก็กว่าจึงไม่เกิด
การกระเจิงของแสง 

            2. มีการเคล่ือนท่ีแบบบราวนเ์นียน (Brownian movement) เป็นการเคล่ือนท่ีแบบไม่มี
ทิศทางท่ีแน่นอน เคล่ือนท่ีแบบซิกแซก   ซ่ึงสามารถส่องดูอนุภาคไดด้ว้ยเคร่ืองมือ  Ultramicroscope  
            3. มีประจุไฟฟ้า อาจเป็นบวกหรือลบกไ็ด ้ ซ่ึงสามารถถูกดูดดว้ยขั้วไฟฟ้าตรงกนัขา้มใน
สนามไฟฟ้า 

            4. อนุภาคโดยทัว่ไปจะไม่ตกตะกอน เพราะมีการเคล่ือนท่ีตลอดเวลา 

            5. ไม่ตกผลึกและตกตะกอน 

 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง/จุดประสงค์ของกิจกรรม 

๑. นกัเรียนสามารถอธิบายการแยกส่ิงเจือปนออกจากน ้าไดโ้ดยการเติมสารบางอยา่งให้ส่ิงเจือปน
ตกตะกอนและการกรอง 

๒. นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้โดยการยกตวัอยา่งวิธีการท าให้สะอาดท่ีมีในชีวิตประจ าวนั
แลว้น าขอ้มูลมาน าเสนอดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น โปสเตอร์, powerpoint, อ่ืนๆ 

๓. นกัเรียนสามารถบอกความแตกต่างท่ีเกิดจากการท่ีแสงส่องผ่านสารแขวนลอย คอลลอยด ์ และ
สารละลายได้ 

๔. นกัเรียนสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทินดอลลแ์ละยกตวัอยา่งปรากฏการณ์ดงักล่าวท่ีพบใน
ชีวิตประจ าวนัได ้
 

ส่ือการเรียนการสอน 
๑. Powerpoint เร่ือง การแยกส่ิงเจือปนในน ้าและสมบติับางประการของคอลลอยด ์
๒. ใบความรู้ เร่ือง การแยกส่ิงเจือปนในน ้าและสมบติับางประการของคอลลอยด์ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
  ข้ันท่ี ๑ ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน/สร้างความสนใจ (๕ นาที) 

๑. ครูทบทวนเก่ียวกบักิจกรรมท่ี ๑.๓ การแยกส่ิงเจือปนในน ้า   และกิจกรรมท่ี ๑.๔ สมบติั
บางประการของคอลลอยด ์ 

๒. ครูแจกใบงานคืนแก่นกัเรียน 
 

  ข้ันท่ี ๒ ข้ันส ารวจและค้นหา (๒๐ นาที) 
๑. ครูอภิปรายผลจากกิจกรรม 
๒. ครูสรุปส่ิงท่ีไดจ้ากกิจกรรมการทดลองท่ี ๑.๓ และ ๑.๔ ดงัน้ี 

  ผลการทดลองกิจกรรมท่ี ๑.๓ ผลไดด้งัน้ี 
   



๕๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

 

น ้าจากแหล่งต่าง ๆ 
ผลที่สังเกตได้ 

สี กลิน่ ความขุ่น เม่ือผ่านกระดาษกรอง เม่ือเติมสารส้ม 

น ้ าโคลน 
 

น ้ าแม่น ้ า 
 

น ้ าบ่อบาดาล 
 

น ้ าคลอง 
 

น ้ ากลัน่ 
 

น ้ าท้ิงจากครัวเรือน 

น ้ าตาล 
 

น ้ าตาล 
 

ไม่มีสี 
 

น ้ าตาล 
 

ไม่มีสี 
 

ขุ่น มีน ้ ามนัท่ี 
ผิวหนา้ 

มีกล่ิน 
 

มีกล่ิน 
 

มีกล่ิน 
 

มีกล่ิน 
 

ไม่มีกล่ิน 
 

มีกล่ิน 

ขุ่น 
 

ขุ่น 
 

ใส 
 

ขุ่น 
 

ใส 
 

ขุ่น 

ใสข้ึน แต่ยงัมีตะกอนอยูบ่า้ง 
 

ใสข้ึน แต่ยงัมีตะกอนอยูบ่า้ง 
 

ใส 
 

ใสข้ึน แต่ยงัมีตะกอนอยูบ่า้ง 
 

ใส ไม่เปล่ียนแปลง 
 

ใสข้ึน แต่ยงัมีน ้ ามนัลอยท่ี 
ผิวหนา้ 

ใส มีตะกอนท่ีกน้ภาชนะ 
 

ใส มีตะกอนท่ีกน้ภาชนะ 
 

ใส 
 

ใส มีตะกอนท่ีกน้ภาชนะ 
 

ใส ไม่เปล่ียนแปลง 
 

ใส มีตะกอนท่ีกน้ภาชนะ 
แต่ยงัคงมีน ้ ามนัลอยอยู ่

 

ผลการทดลองกิจกรรมท่ี ๑.๔ ผลไดด้งัน้ี 
   

น ้าจากแหล่งต่าง ๆ 
ผลที่สังเกตได้ 

สี กลิน่ ความขุ่น เม่ือผ่านกระดาษกรอง เม่ือเติมสารส้ม 

น ้ าโคลน 
 

น ้ าแม่น ้ า 
 

น ้ าบ่อบาดาล 
 

น ้ าคลอง 
 

น ้ ากลัน่ 
 

น ้ าท้ิงจากครัวเรือน 

น ้ าตาล 
 

น ้ าตาล 
 

ไม่มีสี 
 

น ้ าตาล 
 

ไม่มีสี 
 

ขุ่น มีน ้ ามนัท่ี 
ผิวหนา้ 

มีกล่ิน 
 

มีกล่ิน 
 

มีกล่ิน 
 

มีกล่ิน 
 

ไม่มีกล่ิน 
 

มีกล่ิน 

ขุ่น 
 

ขุ่น 
 

ใส 
 

ขุ่น 
 

ใส 
 

ขุ่น 

ใสข้ึน แต่ยงัมีตะกอนอยูบ่า้ง 
 

ใสข้ึน แต่ยงัมีตะกอนอยูบ่า้ง 
 

ใส 
 

ใสข้ึน แต่ยงัมีตะกอนอยูบ่า้ง 
 

ใส ไม่เปล่ียนแปลง 
 

ใสข้ึน แต่ยงัมีน ้ ามนัลอยท่ี 
ผิวหนา้ 

ใส มีตะกอนท่ีกน้ภาชนะ 
 

ใส มีตะกอนท่ีกน้ภาชนะ 
 

ใส 
 

ใส มีตะกอนท่ีกน้ภาชนะ 
 

ใส ไม่เปล่ียนแปลง 
 

ใส มีตะกอนท่ีกน้ภาชนะ 
แต่ยงัคงมีน ้ ามนัลอยอยู ่

 
  ข้ันท่ี ๓ ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (๑๐ นาที) 

๑. นกัเรียนศึกษาใบความรู้ เร่ืองการแยกส่ิงเจือปนในน ้าและสมบติับางประการของ
คอลลอยด ์

๒. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายกิจกรรมการทดลอง ดงัน้ี 
   อภิปรายหลังกิจกรรมท่ี ๑.๓ เร่ืองการแยกส่ิงเจือปนในน า้ 

        - น ้ำท่ีใส ไม่มีสี ยงัอำจมีส่ิงเจือปน เพรำะเม่ือเติมสำรบำงชนิดแลว้ไดต้ะกอนเกิดข้ึน 
-ในน ้ำมีส่ิงเจือปนในรูปของสำรแขวนลอย สำรละลำย 

   สรุปว่ำน ้ำท่ีใส ไม่มีสี ยงัอำจมีส่ิงเจือปน ซ่ึงอำจเป็นสำรแขวนลอยหรือสำรละลำยกไ็ด ้กำร
แยกสำรท่ีเจือปนอยูใ่นน ้ำท ำ ไดห้ลำยวิธี  เช่น 



๕๗ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

 

    การกรอง โดยใชก้ระดำษกรอง ซ่ึงเป็นวิธีแยกสำรท่ีไม่ละลำยน ้ำออกจำกน ้ ำหรือ
ของเหลว โดยสำรเหล่ำนั้นมีขนำดใหญ่กว่ำรูพรุนของกระดำษกรอง จึงติดคำ้งอยูบ่นกระดำษกรอง ส่วนน ้ำ
หรือของเหลวจะผำ่นรูพรุนกระดำษกรองไปได้  น ้ำหรือของเหลวท่ีกรองไดจ้ะใสข้ึน 
    การเติมสารบางอย่างลงไป เช่น สารส้ม หรือไอร์ออน (III) คลอไรด,์ FeCl3 ท า ให้
สารเจือปนต่าง ๆ ตกตะกอน ไดน้ ้าหรือของเหลวส่วนบนท่ีใสแยกจากกนัไดง่้าย 
 

    อภิปรายกิจกรรมท่ี ๑.๔ เร่ืองสมบัติบางประการของคอลลอยด์ 
   สรุปว่าเม่ือฉายแสงผา่นของเหลวท่ีมีสมบติัเป็นคอลลอยด์ จะมองเห็นล า แสงอยา่งชดัเจน  
เน่ืองจากเกิดการกระเจิงของแสง เรียกว่า ปรากฏการณ์ทินดอลล์  ส่วนสารแขวนลอยจะทึบแสง แสงไม่
สามารถผา่นได ้และสารละลายแสงผ่านไดต้ลอด จึงมองไม่เห็นล าแสงในของเหลว  

- สารท่ีจดัเป็นคอลลอยด ์ไดแ้ก่ นมสด น ้ากะทิ น ้าแป้งสุก น ้าสบู่ ตรวจสอบไดจ้ากการกรองผา่น
กระดาษกรองและเซลโลเฟน ดงัรายละเอียดในกิจกรรม ๑.๒ 

- ขนาดของสารท่ีเป็นองคป์ระกอบในของเหลว มีความสมัพนัธก์บัการมองเห็นล าแสงใน
ของเหลว ถา้อนุภาคของสารในของเหลวมีขนาดใหญ่ เช่น ในสารแขวนลอย และอนุภาคของ
สารในของเหลวมีขนาดเลก็มาก เช่น ในสารละลายจะมองไม่เห็นล าแสงในของเหลว แต่ถา้เป็น
ของเหลวท่ีมีสมบติัเป็นคอลลอยด ์ซ่ึงอนุภาคของสารในของเหลวมีขนาด 10-4 - 10-7 ซม. 
จะมองเห็นล าแสงในของเหลวได ้
 

  ข้ันท่ี ๔ ข้ันขยายความรู้ (๕ นาที) 
   นกัเรียนเล่นเกม “แผ่นป้ายโฆษณาความรู้” โดยมีกติกาดงัน้ี 

-ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัตอบค าถามท่ีครูตั้งข้ึน (เป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา 
ความรู้ เร่ือง การแยกส่ิงเจือปนในน ้า และ เร่ือง สมบติับางประการของคอลลอยด ์ท่ีไดเ้รียนผา่นมา)  

- กลุ่มใดสามารถตอบไดก่้อนและตอบถูกตอ้ง จะมีสิทธ์ิไดเ้ปิดแผน่ป้ายโลโกโ้ฆษณา ซ่ึง 
หลงัแผน่ป้ายจะมีแตม้สะสมอยู ่นอกจากจะไดแ้ตม้สะสมแลว้ หากสามารถทายภาพหลงัแผน่ป้ายโฆษณาได้
กจ็ะมีโบนสัพิเศษเป็นสองเท่าของแตม้ท่ีสะสมได้ 

- สรุปคะแนนแต่ละกลุ่ม (หมายเหตุ : ครูกล่าวชมกลุ่มท่ีไดค้ะแนนมากท่ีสุด และถาม 
ค าถามพิเศษกบักลุ่มท่ีไดค้ะแนนนอ้ยท่ีสุด) 
 
ตัวอย่างป้ายโฆษณา 

๑ ๒  

๔ ๕ ๖ 
 

๗ ๘ 
๙ 
 

แผน่ป้ายหมายเลข ๓ ท่ีเปิด 



๕๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

 

 
  ข้ันท่ี ๕ ข้ันการประเมินผล 
  การวัดและประเมินผล 
    วิธีวดัผล 

๑. การเขา้ร่วมกิจกรรมเกม “แผ่นป้ายโฆษณาความรู้” 
๒. ผลคะแนนจากกิจกรรม 

   เคร่ืองมือวดั 
  ๑. แบบส ารวจพฤติกรรม 

๒.ใบบนัทึกคะแนน 
   เกณฑก์ารประเมิน 

  ๑. แบบส ารวจพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ 
๒.ใบบนัทึกคะแนน ร้อยละ ๗๐ 
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