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แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี   ๑                                      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 
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สาระการเรียนรู้ / เน้ือหา   
          ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  (Science Process Skill) เป็นความสามารถ ความช านาญใน
การเลือกและการใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อคน้หาค าตอบหรือแกปั้ญหาต่าง ๆ ทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ  

๒.๑ ทกัษะกระบวนการขั้นพื้นฐาน ซ่ึงไดแ้ก่  
       ๒.๑.๑ ทกัษะการสงัเกต  
       ๒.๑.๒ทกัษะการจ าแนกประเภท  
       ๒.๑.๓ ทกัษะการวดั  
       ๒.๑.๔ ทกัษะการหาความสมัพนัธเ์ก่ียวกบัสเปส  
       ๒.๑.๕ ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล  
       ๒.๑.๖ ทกัษะการจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล  
       ๒.๑.๗ ทกัษะการพยากรณ์  
        ๒.๑.๘ ทกัษะการค านวณ  

๒.๒ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสม  
      ๒.๒.๑ ทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปร  
       ๒.๒.๒ ทกัษะการตั้งสมมติฐาน  
       ๒.๒.๓ ทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ  
       ๒.๒.๔ ทกัษะการทดลอง  
        ๒.๒.๕ ทกัษะการแปลความหมายขอ้มูลและการลงขอ้สรุป 
  

รายละเอียดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท้ัง ๑๓ ทักษะ มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 
 

  ทักษะการสังเกต (Observing) หมายถึงการใชป้ระสาทสมัผสัทั้ง ๕ ในการสงัเกต ไดแ้ก่  
ใชต้าดูรูปร่าง ใชหู้ฟังเสียง ใชล้ิ้นชิมรส ใชจ้มูกดมกล่ิน และใชผ้วิกายสมัผสัความร้อนเยน็ หรือใชมื้อจบั
ตอ้งความอ่อนแขง็ เป็นตน้ การใชป้ระสาทสมัผสัเหล่าน้ีจะใชที้ละอยา่งหรือหลายอยา่งพร้อมกนั เพื่อ
รวบรวมขอ้มูลกไ็ดโ้ดยไม่เพิ่มความคิดเห็นของผูส้งัเกตลงไป 
  ทักษะการวัด (Measuring) หมายถึง การเลือกและการใช้เคร่ืองมือวดัปริมาณของส่ิงของออกมา
เป็นตวัเลขท่ีแน่นอนไดอ้ยา่งเหมาะสม และถูกตอ้งโดยมีหน่วยก ากบัเสมอในการวดัเพื่อหาปริมาณของส่ิงท่ี
วดัตอ้งฝึกให้ผูเ้รียนหาค าตอบ ๔ ค่า คือ จะวดัอะไร วดัท าไม ใชเ้คร่ืองมืออะไรวดัและจะวดัไดอ้ยา่งไร 
  ทักษะการจ าแนกหรือทักษะการจัดประเภทส่ิงของ (Classifying) หมายถึง การแบ่งพวกหรือการ
เรียงล าดบัวตัถุ หรือส่ิงท่ีอยูใ่นปรากฏการณ์โดยการหาเกณฑห์รือสร้างเกณฑใ์นการจ าแนกประเภท ซ่ึงอาจ
ใชเ้กณฑค์วามเหมือนกนั ความแตกต่างกนั หรือความสมัพนัธก์นัอย่างใดอยา่งหน่ึงกไ็ด ้ ซ่ึงแลว้แต่ผูเ้รียนจะ
เลือกใชเ้กณฑใ์ด นอกจากน้ีควรสร้างความคิดรวบยอดใหเ้กิดข้ึนดว้ยว่าของกลุ่มเดียวกนันั้น อาจแบ่งออก 
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ไดห้ลายประเภท ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเกณฑท่ี์เลือกใช ้ และวตัถุช้ินหน่ึงในเวลาเดียวกนัจะตอ้งอยูเ่พียงประเภท
เดียวเท่านั้น 
  ทักษะการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา (Using Space/Relationship) หมายถึง การหา
ความสมัพนัธร์ะหว่างมิติต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัสถานท่ี รูปทรง ทิศทาง ระยะทาง พื้นท่ี เวลา ฯลฯ เช่น 
 การหาความสมัพนัธร์ะหว่าง สเปสกบัสเปส คือ การหารูปร่างของวตัถุ โดยสงัเกตจากเงาของวตัถุ 
เม่ือให้แสงตกกระทบวตัถุในมุมต่างๆกนั ฯลฯ 
  การหาความสมัพนัธร์ะหว่าง เวลากบัเวลา เช่น การหาความสมัพนัธร์ะหว่างจงัหวะการแกว่งของ
ลูกตุม้นาฬิกากบัจงัหวะการเตน้ของชีพจร ฯลฯ 
 การหาความสมัพนัธร์ะหว่างสเปสกบัเวลา เช่น การหาต าแหน่งขอวตัถุท่ีเคล่ือนท่ีไปเม่ือเวลา
เปล่ียนไป ฯลฯ 
 ทักษะการค านวณและการใช้จ านวน (Using Numbers)  หมายถึง การน าเอาจ านวนท่ีไดจ้ากการวดั 
การสงัเกต และการทดลองมาจดักระท าให้เกิดค่าใหม่ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร การหาค่าเฉล่ีย การหาค่า
ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ เพื่อน าค่าท่ีไดจ้ากการค านวณ ไปใชป้ระโยชนใ์นการแปลความหมาย และการลง
ขอ้สรุป ซ่ึงในทางวิทยาศาสตร์เราตอ้งใชต้วัเลขอยูต่ลอดเวลา เช่น การอ่าน เทอร์โมมิเตอร์ การตวงสาร 
ต่าง ๆ เป็นตน้     
  ทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล  (Communication) หมายถึงการน าเอาขอ้มูล ซ่ึง
ไดม้าจากการสงัเกต การทดลอง ฯลฯ มาจดักระท าเสียใหม่ เช่น น ามาจดัเรียงล าดบั หาค่าความถี่ แยก
ประเภท ค านวณหาค่าใหม่ น ามาจดัเสนอในรูปแบบใหม่ ตวัอยา่งเช่น กราฟ ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ วงจร 
ฯลฯ การน าขอ้มูลอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายๆอยา่งเช่นน้ีเรียกว่า การส่ือความหมายขอ้มูล 
 ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring) หมายถึง การเพิ่มเติมความคิดเห็นให้กบัขอ้มูลท่ีมีอยู่
อยา่งมีเหตุผลโดยอาศยัความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย ขอ้มูลอาจจะไดจ้ากการสงัเกต การวดั  
การทดลอง การลงความเห็นจากขอ้มูลเดียวกนัอาจลงความเห็นไดห้ลายอยา่ง 
 ทักษะการพยากรณ์ (Predicting) หมายถึงการคาดคะเนหาค าตอบล่วงหนา้ก่อนการทดลองโดย
อาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเกต การวดั รวมไปถึงความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรท่ีไดศ้ึกษามาแลว้ หรืออาศยั
ประสบการณ์ท่ีเกิดซ ้ า ๆ 
 ทักษะการต้ังสมมุติฐาน (Formulating Hypothesis) หมายถึง การคิดหาค่าค าตอบล่วงหนา้ก่อนจะ
ท าการทดลอง โดยอาศยัการสงัเกต ความรู้ ประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน ค าตอบท่ีคิดล่วงหนา้ยงัไม่เป็น
หลกัการ กฎ หรือทฤษฎีมาก่อน ค าตอบท่ีคิดไวล่้วงหนา้น้ี มกักล่าวไวเ้ป็นขอ้ความท่ีบอกความสมัพนัธ ์
ระหว่างตวัแปรตน้กบัตวัแปรตามเช่น ถา้แมลงวนัไปไข่บนกอ้นเน้ือ หรือขยะเปียกแลว้จะท าให้เกิดตวั
หนอน 
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 ทักษะการควบคุมตัวแปร (Controlling Variables) หมายถึงการควบคุมส่ิงอ่ืนๆ นอกเหนือจากตวั
แปรอิสระ ท่ีจะท าให้ผลการทดลองคลาดเคล่ือน ถา้หากว่าไม่ควบคุมให้เหมือนๆกนั และเป็นการป้องกนั
เพื่อมิให้มีขอ้โตแ้ยง้ ขอ้ผดิพลาดหรือตดัความไม่น่าเช่ือถือออกไป 
   

   ตวัแปรแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
๑. ตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้ 
๒. ตวัแปรตาม 
๓. ตวัแปรท่ีตอ้งควบคุม 

  ทักษะการตีความและลงข้อสรุป  (Interpreting  data) 
   ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปของลกัษณะตาราง  รูปภาพ 
กราฟ ฯลฯ การน าขอ้มูลไปใชจึ้งจ าเป็นตอ้งตีความให้สะดวกท่ีจะส่ือความหมายไดถู้กตอ้งและเขา้ใจตรงกนั  
  การตีความหมายข้อมูล คือ การบรรยายลกัษณะและคุณสมบติั 
  การลงข้อสรุป คือ การบอกความสมัพนัธ์ของขอ้มูลท่ีมีอยู ่ เช่น ถา้ ความดนันอ้ย น ้าจะ
เดือด ท่ีอุณหภูมิต ่าหรือน ้าจะเดือดเร็ว ถา้ความดนัมากน ้าจะเดือดท่ีอุณหภูมิสูงหรือน ้าจะเดือดชา้ลง 
 ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally) หมายถึง การก าหนดความหมาย 
และขอบเขตของค าต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นสมมุติฐานท่ีจะทดลองให้มีความรัดกมุ เป็นท่ีเขา้ใจตรงกนัและสามารถ
สงัเกตและวดัได ้เช่น “ การเจริญเติบโต ” หมายความว่าอยา่งไร ตอ้งก าหนดนิยามให้ชดัเจน เช่น การเจริญ
เติบโดหมายถึง มีความสูงเพิ่มข้ึน เป็นตน้ 
 ทักษะการทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบติัการโดยใชท้กัษะต่างๆ เช่น การ
สงัเกต การวดั การพยากรณ์ การตั้งสมมุติฐาน ฯลฯ มาใชร่้วมกนัเพื่อหาค าตอบ หรือทดลองสมมุติฐานท่ีตั้ง
ไว ้ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรม ๓ ขั้นตอน 

๑. การออกแบบการทดลอง 
๒. การปฏิบติัการทดลอง 
๓. การบนัทึกผลการทดลอง 

  การใชก้ระบวนการวิทยาศาสตร์ แสวงหาความรู้ หรือแกปั้ญหาอยา่งส ่าเสมอ ช่วยพฒันาความคิด
สร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์ เกิดผลผลิตหรือผลิตภณัฑท์างวิทยาศาสตร์ เกิดผลผลิตหรือผลิตภณัฑท์าง
วิทยาศาสตร์ ท่ีแปลกใหม่ และมีคุณค่าต่อการด ารงชีวิตของมนุษยม์ากข้ึน 
  การสงัเกตเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานท่ีส าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่ในการพฒันา
ทกัษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานทกัษะอ่ืน ๆ เช่น ทกัษะการจ าแนกประเภททกัษะการ
พยากรณ์ ทกัษะการลงความคิดเห็น เป็นตน้ การสงัเกตท าใหเ้กิดความอยากรู้อยากเห็น ท าให้เกิดปัญหา อนั
จะน าไปสู่ขั้นตอนในการสืบเสาะเพื่อหาความรู้และไดม้าซ่ึงความรู้มากข้ึน 
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อันตรายในห้องปฏิบัติการ 
ไฟไหม้  

 ไฟไหมเ้ป็นอุบติัเหตุท่ีมกัเกิดข้ึนในห้องปฏิบติัการเสมอ เม่ือมีการใชต้วัท าละลายอินทรีย ์วิธีป้องกนัท่ี
ดีท่ีสุดคือไม่ใชห้รือไม่ปล่อยให้มีเปลวไฟในห้องปฏิบติัการ และไม่ควรปล่อยตวัท าละลายอินทรียท่ี์ระเหย
ง่ายไวใ้นบีกเกอร์โดยไม่มีฝาปิด เพราะไอของตวัท า-ละลายจะแผป่กคลุมไปตามโต๊ะปฏิบติัการ และเม่ือติด
ไฟแลว้จะลุกลามมาทบีกเกอร์ตน้เหตุ ท าให้เกิดไฟไหมรุ้นแรงได้ 
 

การระเบิด  
การระเบิดมกัเกิดจากการตม้สารเคมีหรือท าปฏิกิริยาใด ๆในภาชนะท่ีเป็นระบบปิดมิดชิด ก่อนเร่ิมกลัน่ 

หรือเร่ิมท าปฏิกิริยาตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่ามีช่องทางระบายไอออกจากระบบแลว้อีกกรณีหน่ึงคือ การ
ท าปฏิกิริยา ระหว่างสารเคมีท่ีห้ามผสมกนั ซ่ึงมกัเกิดข้ึนเพราะไม่รู้มาก่อน อนัตรายของการระเบิดจะ
เน่ืองมาจากเศษแกว้แตกท่ิมแทงและ สารเคมีกระเด็นถูกร่างกาย ซ่ึงอาจทั้งร้อนและกดักร่อนหรือเป็นพิษ 
 

ผิวหนังไหม้เกรียม  
อุบติัเหตุเลก็ๆท่ีเกิดข้ึนบ่อยมากคือ ผวิหนงัไหมเ้กรียม สาเหตุอาจเกิดจากสารเคมีหกรด ตามร่างกาย 

และการท างานท่ีเก่ียวกบัความร้อน เน่ืองจากสารเคมีหลายประเภท มีสมบติักดักร่อน ต่อผวิหนงั จึงควร
หลีกเล่ียงการสมัผสัโดยตรง ถา้หกเลอะบนพื้นโต๊ะปฏิบติัการหรือท่ีใดกต็าม จะตอ้งท าความสะอาดทนัทีดว้ย 
ความระมดัระวงั เพื่อป้องกนัไม่ให้เป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น ถา้หกเลอะปริมาณมากตอ้งแจง้ให้เจา้หนา้ท่ีใน
ห้องปฏิบติัการมาจดัการ เม่ือสมัผสักบัสารเคมีแมเ้พียงเลก็น้อย ให้รีบลา้งดว้ยน ้าสะอาดอยา่งนอ้ย ๑๕ นาที 
แต่ถา้หกรดตวัเป็นบริเวณกวา้ง ให้ถอดเส้ือผา้ ท่ีเป้ือนออก และเช็ดหรือซบัสารเคมีออกจากตวัอยา่งรวดเร็ว 
แลว้จึงช าระลา้งโดยใชท่ี้ลา้งตวัฉุกเฉินนานอยา่งนอ้ย ๑๕ นาที ในกรณีท่ีตอ้งท างานกบัความร้อน ตอ้งใชถุ้ง
มือกนัความร้อนหรืออุปกรณ์ส าหรับหยบิหรือจบัของร้อน 
 

แก้วบาด  
อุบติัเหตุแกว้บาดท่ีเกิดบ่อยท่ีสุดคือระหว่างการใชง้านเคร่ืองแกว้ และเทอร์โมมิเตอร์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

เวลาสวมต่อเคร่ืองแกว้กบัเคร่ืองแกว้อีกช้ินหน่ึงหรือสายยาง วิธีปฏิบติัท่ีถูกตอ้งคือ ตอ้งหล่อล่ืนเคร่ืองแกว้
โดยใชน้ ้าหรือกรีส ทาบางๆท่ีขอ้ต่อของเคร่ืองแกว้ หรือบริเวณท่ีจะสวมต่อกนัให้ทัว่ จากนั้นจบัอุปกรณ์ตรง
ต าแหน่งห่างจากปลายท่ีตอ้งการสวม ต่อกนัประมาณ ๑ น้ิว แลว้สวมหรือสอดเขา้หากนัโดยออกแรงดนัเพียง
เลก็นอ้ย พร้อมกบัหมุนอุปกรณ์ชา้ๆ เล่ือนต าแหน่งท่ีจบั แลว้ท าซ ้ าจนไดร้ะยะท่ีตอ้งการ เม่ือท างานเสร็จแลว้ 
ให้ถอดออกโดยค่อยๆขยบัพร้อมกบัหมุนชา้ๆและออกแรงดึงเพียงเลก็นอ้ย หากปฏิบติัไม่ถูกตอ้งอาจเกิด
อนัตรายรุนแรง เน่ืองจากการท่ิมแทงของเคร่ืองแกว้แตก ซ่ึงอาจท าให้เส้นประสาทและเส้นเอน็ขาดได้ 
 

การสูดดมไอของสารเคมี  
สารเคมีทุกชนิดมีความดนัไอค่าหน่ึง ในห้องปฏิบติัการจึงมีกล่ินไอของสารเคมีปะปนอยู ่ มากมาย ถา้
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เกบ็สารเคมีไวป้ริมาณมาก จะมีไอของสารเคมีในบรรยากาศมาก เม่ือสูดดมไอของสารเคมีบางชนิดจะท าให้ 
 

จมูก คอ และปอดระคายเคือง ความเป็นอนัตรายข้ึนอยู่กบัชนิดและปริมาณท่ีไดร้ับเขา้สู่ร่างกาย จึงตอ้ง
หลีกเล่ียงการสูดดมไอของสารเคมี โดยตรง ถา้จ าเป็นตอ้งทดสอบดว้ยการสูดดม ให้ถือภาชนะบรรจุสารเคมี
ห่างจากตวัประมาณ ๖ น้ิว แลว้ใชมื้อโบกพดัไอ เขา้หาจมูก ถา้ตอ้งการระเหยตวัท าละลายออก ตอ้งท าในตูดู้ด
ควนั หรือท าโดยการกลัน่ ห้ามระเหยแห้งโดยการตม้ในภาชนะเปิด ท่ีโต๊ะปฏิบติัการ 
  

สารเคมีเข้าปาก  
สารเคมีเขา้ปากมกัเกิดข้ึนโดยบงัเอิญ ไม่ลา้งมือเม่ือเป้ือนสารเคมี และการแอบกินลูกอมหรือของขบ

เค้ียวในห้องปฏิบติัการ การป้องกนัไม่ให้สารเคมีเขา้ปากท าได ้ง่าย ๆ คือ ลา้งมือทุกครั้ งเม่ือเป้ือนสารเคมี จะ
ช่วยลด โอกาสการปนเป้ือนของสารเคมีบนใบหนา้ เน่ืองจากเผลอเอามือป้ายหนา้ หรือการปนเป้ือนของ
สารเคมีบนส่ิงของต่างๆ ท่ีหยบิ หรือจบัตอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตอ้งลา้งมือให้สะอาดก่อนออกจาก
ห้องปฏิบติัการ และก่อนรับประทานอาหาร นอกจากน้ีแลว้ยงั มีขอ้ห้ามอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ห้ามน าเกลือ น ้าตาล 
แอลกอฮอล ์ ในห้องปฏิบติัการไปผสมหรือปรุงอาหาร ห้ามใชเ้คร่ืองแกว้ใด ๆ ใส่อาหารหรือเคร่ืองด่ืม ห้าม
แช่อาหารหรือเคร่ืองด่ืมในตูเ้ยน็ท่ีเกบ็สารเคมีหรือตูน้ ้าแขง็ และห้ามรับประทานน ้าแข็งจาก ตูน้ ้าแขง็ใน
ห้องปฏิบติัการ 
 

ข้อปฏบิัติทัว่ไป ในการปฏบิัติงานในห้องปฏบิัติการ  
๑. เทกรดลงน ้า  ห้ามเทน ้าลงกรด 
๒. ห้ามใชเ้ปลวไฟในการให้ความร้อนแก่ของเหลวไวไฟ หรือในขบวนการกลัน่   
๓. ให้ความระมดัระวงัในการจุดไฟในห้องปฏิบติัการ ดบัไฟทนัทีเม่ือเลิกใชง้าน ไม่ควร ปล่อยให้ไฟติด

ท้ิงไวโ้ดยไม่มีคนดู  
๔. ก่อนท่ีจะท าการจุดไฟ ควรยา้ยวสัดุไวไฟออกจากบริเวณดงักล่าว นอกจากน้ีควรแน่ ใจว่าไดปิ้ดภาชนะ

ท่ีบรรจุของเหลวไวไฟอยา่งดีแลว้  
๕. ควรเกบ็สารเคมีไวไฟในตูส้ าหรับเกบ็สารเคมีไวไฟโดยเฉพาะ  
๖. หากผวิหนงัถูกสมัผสัโดยสารเคมี ตอ้งลา้งออกโดยทนัทีดว้ยน ้าประปา หรือน ้าสะอาด อยา่งนอ้ย ๑๕ 

นาที 
๗. ห้ามใชตู้เ้ยน็ในห้องปฏิบติัการเพื่อเกบ็อาหาร   
๘.  ห้ามสวมรองเทา้แตะหรือรองเทา้เปิดดา้นหนา้และเปิดส้น ควรสวมรองเทา้ส้นเต้ียท่ีหุ้มเทา้โดยรอบ

เพื่อป้องกนั สารเคมีท่ีบงัเอิญหกรดไม่ให้ถูกเทา้โดยทนัที  
๙. ให้น าเอาเฉพาะส่ิงของจ าเป็นเขา้มาในห้องปฏิบติัการ ไดแ้ก่ หนงัสือ สมุดจดบนัทึกหรือสมุดเขียน

รายงาน และ เคร่ืองเขียน เป็นตน้ กระเป๋าและส่ิงของอ่ืน ๆ ควรเกบ็ไว ้ บริเวณท่ีจดัไวใ้ห้ส าหรับวาง
ของหนา้ห้องปฏิบติัการ 
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๑๐.   เม่ือเขา้มาในห้องปฏิบติัการตอ้งส ารวม อยา่จบัอุปกรณ์ เคร่ืองมือและสารเคมีใด ๆ จนกระทัง่ให้
เร่ิมท าการทดลอง ได ้

๑๑.   อยา่หยอกลอ้หรือวิ่งเล่นในห้องปฏิบติัการ เพราะอาจเก่ียวหรือแกว่งถูกภาชนะบรรจุสารเคมีตกแตก 
หรืออาจวิ่ง ชนผูอ่ื้นท่ีก าลงัถือภาชนะบรรจุสารเคมี ท าให้หกรดตนเองหรือผูอ่ื้น หรือท าให้เกิดอุบติัเหตุ
อ่ืนๆได ้

๑๒.   อยา่รับประทานอาหารและของคบเค้ียวต่าง ๆ หรือด่ืมเคร่ืองด่ืมในห้องปฏิบติัการ และห้ามใชอุ้ปกรณ์
หรือ เคร่ืองแกว้ใดใส่อาหารและเคร่ืองด่ืม เพราะอาจมีสารเคมีปนเป้ือนอยู ่ ซ่ึงท าให้สารเคมีเขา้สู่
ร่างกายได ้

๑๓.   อยา่สูดดม และสมัผสัสารเคมีโดยตรง ถา้บงัเอิญสูดดมเขา้ไปให้รีบออกจากห้องปฏิบติัการ เพื่อหายใจ
เอาอากาศ บริสุทธ์ิเขา้สู่ร่างกายโดยเร็ว 

๑๔. ห้ามท าการทดลองนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว ้และให้ท าตามขั้นตอนท่ีระบุไวใ้นแต่ละการทดลอง
เท่านั้น เพื่อ ป้องกนัการเกิดอนัตรายหรืออุบติัเหตุจากปฏิกิริยารุนแรงท่ีคาดไม่ถึง 

๑๕. ห้ามท าการทดลองโดยล าพงัในห้องปฏิบติัการ เพราะหากเกิดอุบติัเหตุอาจจะอยูใ่นสภาพท่ีช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได ้ถา้มีความจ าเป็นตอ้งท าการทดลองนอกเวลาท่ีก าหนดให้ขออนุญาตอาจารยผ์ูค้วบคุม
ปฏิบติัการหรือหวัหนา้ห้องปฏิบติัการ เพื่อ พจิารณาว่าสมควรท าหรือไม่ หากท าได้ จะไดร้ับค าแนะน า
ว่าตอ้งท าดว้ยวิธีอยา่งไรจึงจะปลอดภยัมากท่ีสุด 

๑๖. เม่ือพบเห็นอุบติัเหตุหรือเหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดอุบติัเหตุได้ แมว้่าจะเป็นอุบติัเหตุขนาดเลก็ ตอ้ง
รายงานให้ ผูค้วบคุมปฏิบติัการ หรือหวัหนา้ห้องปฏิบติัการทราบทนัที เพื่อรีบแกไ้ขอยา่งรวดเร็ว 

๑๗.  ควรลา้งมือทุกครั้ งหลงัจากท าการทดลองแต่ละขั้นตอนเสร็จ และตอ้งลา้งดว้ยสบู่ให้สะอาดก่อนออก 
 จากห้องปฏิบติัการ เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนของสารเคมี ถึงแมว้่าจะสวมถุงมือขณะท าการทดลอง 
 ตลอดเวลา เม่ือถอดถุงมือออกแลว้ ควรลา้งมือให้สะอาดทุกครั้ ง 

๑๘.   ตอ้งลา้งเคร่ืองแกว้ให้สะอาด เพราะนอกจากเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการทดลองครั้ งต่อไป 
  แลว้ ยงัเป็น การลดโอกาสการเกิดอนัตรายจากปฏิกิริยารุนแรงท่ีอาจเกิดจากสารเคมีท่ีหลงเหลืออยูใ่น 
  เคร่ืองแกว้เหล่านั้น และควรเกบ็ เคร่ืองแกว้ท่ีลา้งสะอาดแลว้และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อย 

๑๙.   ตอ้งเชด็โต๊ะปฏิบติัการให้สะอาดก่อนออกจากห้องปฏิบติัการ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสารเคมีใดตกคา้ง 
  อยู ่อนัอาจเป็น อนัตรายต่อผูอ่ื้นท่ีจะมาท าการทดลองต่อไป 

 

 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 ๑.   นกัเรียนสามารถ อธิบาย  ขอ้ปฏิบติัในการใชห้้องปฏิบติัการได้ 
  ๒.  นกัเรียนสามารถ อธิบาย ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได ้
 ๓.   นกัเรียนสามารถส ารวจ สงัเกต  และเปรียบเทียบลกัษณะทางกายภาพของสารได้ 
 ๔.   นกัเรียนสามารถ วางแผนการตรวจสอบ สารแต่ละชนิดได ้
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ส่ือการเรียนการสอน 
 ๑.  Power point  
  ๒. ใบความรู้เร่ือง ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  ๓. ใบความรู้เร่ือง ขอ้ควรปฏิบติัในการใชห้้องปฏิบติัการ 
  ๔.  ใบงานท่ี ๑ เร่ือง สารและสมบติัของสาร (บทน า) 
  ๕.  วสัดุอุปกรณ์และสารเคมีในการทดลอง 
   - สารละลายกรดแอซีติกเจือจาง (๑ โมลต่อลิตร) ๖๐   ลบ.ซม. 
   - น ้ากลัน่     ๖๐   ลบ.ซม. 
   - สารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต  ๖๐   ลบ.ซม. 
   - สารละลายยนิูเวอร์ซลัอินดิเคเตอร์  ๖๐   ลบ.ซม. 
   - หลอดทดลองขนาดเลก็    ๖๐   หลอด 
   - หลอดหยด     ๑๐   อนั 
   - ท่ีตั้งหลอดทดลอง    ๑๐   อนั 
   - แท่งแกว้คนสาร    ๑๐   อนั 
   - กระบอกตวง     ๑๐   อนั 
 

 กิจกรรมการเรียนการสอน (ใช้การสอนแบบ กระบวนสืบเสาะหาความรู้) 
 ข้ันท่ี ๑ ข้ันสร้างความสนใจ (๒๐ นาที) 
  -   แบ่งกลุ่มนกัเรียนเป็น ๘ กลุ่ม  แลว้ให้แต่ละกลุ่มก าหนดบทบาทและหนา้ท่ีของสมาชิก 
(ประธานกลุ่ม รองประธาน เลขานุการ สมาชิก) พร้อมทั้งตั้งช่ือกลุ่ม 
   -  ให้นกัเรียนดูภาพเก่ียวกบัห้องปฏิบติัการ แลว้ร่วมกนัคิดขอ้ปฏิบติัในการใช้
ห้องปฏิบติัการ และน าเสนอ  พร้อมกบัสรุปร่วมกนั (ใบความรู้เร่ือง ขอ้ควรปฏิบติัในห้องปฏิบติัการ) 
 
 
    
 
 
 
 
 
    

รูปท่ี ๑ ข้อควรปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
    



12 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

 

    
  -  ให้นกัเรียนดูรูปภาพสารในชีวิตประจ าวนั ๒ แบบ คือ 
แบบท่ี ๑ เป็นสารในชีวิตประจ าวนัท่ีอยูใ่นภาชนะบรรจุท่ีมีฉลาก 
 
 
 
     
 

 
รูปท่ี ๒ แสดงผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถระบุได้ว่าคือสารชนิดใด 

    
แบบท่ี ๒ เป็นสารในชีวิตประจ าวนัท่ีไม่มีฉลาก 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๓ แสดงผลิตภัณฑ์ท่ีไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นสารชนิดใด 
   
  -   เม่ือดูภาพเสร็จในแต่ละภาพกถ็ามนกัเรียนว่านกัเรียนสามารถบอกไดห้รือไม่ว่าสารชนิดนั้นคือ
สารอะไร ทราบไดอ้ยา่งไร 
 

  ข้ันท่ี ๒ ข้ันส ารวจและค้นหา (๔๐ นาที) 
    -  ครูแนะน าขอ้ปฏิบติั  และขอ้ควรระวงัในการทดลอง รวมถึงการใชป้ระสาทสมัผสัต่าง ๆ
ในการเกบ็รวมรวมขอ้มูล 
   -  ให้นกัเรียนร่วมกนัวางแผนการทดลอง และคาดคะเนค าตอบของการทดลองตามแผนท่ี
วางไว ้โดยให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
     ๑.   ของเหลวในแต่ละหลอดน่าจะเป็นสารใด (ยงัไม่สามารถระบุไดว้่าเป็นสาร
ชนิดใด เน่ืองจากมีขอ้มูลไม่เพียงพอ) 
     ๒.   มีวิธีใดบา้งท่ีใชใ้นการตรวจสอบสาร  และแต่ละกลุ่มจะเลือกใชว้ิธีการใด 
(การดมกล่ิน การสงัเกตดว้ยสายตา การน าสารมาผสมกนั แต่ไม่ให้ชิม) 
     ๓.   จะใชข้องเหลวปริมาณเท่าไรในการตรวจสอบ (ใชส้ารในปริมาณนอ้ย ๆ แต่
ละชนิดไม่เกิน ๑ ลบ.ซม. )  
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    ๔.   จะผสมของเหลวเขา้ดว้ยกนัอยา่งไร (ใชว้ิธีการหยดสาร ส าหรับการผสม
ของเหลวชนิดท่ี ๑ และ ๒ โดยหยดของเหลวชนิดท่ี ๑ ลงในของเหลวชนิดท่ี ๒ เพื่อป้องกนัอนัตรายจากการ
กระเด็นของสารละลาย) 
     ๕.   จะสงัเกตและบนัทึกผลการเปล่ียนแปลงอยา่งไร (สงัเกตลกัษณะทางกายภาพ
ของสารก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง แลว้น ามาเปรียบเทียบกนั) 
    
   -  นกัเรียนท าการทดลองตามท่ีวางแผนไว ้และบนัทึกผลการทดลอง โดยใหเ้ป็นไปตาม
แนวทางดงัน้ี  
ตารางบันทึกผลการทดลอง (ก่อนการทดลอง) 
 

ของเหลว ผลท่ีสังเกตได้ 
ของเหลวชนิดท่ี ๑ (สารละลายกรดแอซีติกเจือจาง) สารละลายใส ไม่มีสี 
ของเหลวชนิดท่ี ๒ (น ้ากลัน่) สารละลายใส ไม่มีสี 
ของเหลวชนิดท่ี ๓ (สารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต หรือผงฟู) สารละลายใส ไม่มีสี 
ของเหลวชนิดท่ี ๔ (สารละลายยนิูเวอร์ซลัอินดิเคเตอร์) สารละลายใสสีเขียว 
 
ตารางบันทึกผลการทดลอง (หลังการทดลอง) 
    

วิธีการตรวจสอบ ผลท่ีสังเกตได้ 
ของเหลว ๑ ผสมกบัของเหลว ๒ สารละลายใส  ไม่มีสี และมีความร้อนเกิดข้ึนเลก็นอ้ย 
ของเหลว ๑ ผสมกบัของเหลว ๓ เกิดฟองแกส๊ 
ของเหลว ๑ ผสมกบัของเหลว ๔ สารละลายเปล่ียนจากสีเขียวเป็นสีแดง (ดูจากผลการทดลอง) 
ของเหลว ๒ ผสมกบัของเหลว ๓ สารละลายใสไม่มีสี 
ของเหลว ๒ ผสมกบัของเหลว ๔ สารละลายมีสีจางลง 
ของเหลว ๓ ผสมกบัของเหลว ๔ สารละลายเปล่ียนจากสีเขียวเป็นสีน ้าเงิน (ดูจากผลการ

ทดลอง) 
 
  ข้ันท่ี ๓ ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (๑๐ นาที) 
    -   เปรียบเทียบผลการตรวจสอบ และวิธีการน าเสนอของแต่ละกลุ่มว่าเหมือนหรือต่างกนั 
                                อยา่งไร 
   -   ผลการทดลองเป็นไปตามท่ีคาดคะเนไวห้รือไม่ 
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   -   วิธีการตรวจสอบนั้นสามารถบอกไดห้รือไม่ว่าเป็นสารชนิดใด (สามารถตรวจสอบได ้
แต่ยงัไม่สามารถระบุไดว้่าเป็นสารชนิดใด) 
   -    ร่วมกนัอภิปรายและลงขอ้สรุป 
   (ของเหลวแต่ละชนิดเป็นสารต่างชนิดกนั เน่ืองจากมีสมบติัต่างกนั  เม่ือผสมของเหลวแต่
ละชนิดเขา้ดว้ยกนั จะเกิดการเปล่ียนแปลง เช่น เกิดความร้อน เกิดฟองแกส๊ เปล่ียนสี แต่ยงัไม่สามารถบอก
ไดว้่าเป็นสารใด จะตอ้งตรวจสอบต่อไป หรือหาขอ้มูลเพิ่มเติม การตรวจสอบสมบติัและการเปล่ียนแปลง
ของสาร ตอ้งใชป้ระสาทสมัผสัในการสงัเกต รวบรวมขอ้มูล ซ่ึงบางครั้ งอาจตอ้งใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือช่วย 
จากนั้นน าขอ้มูลมาวิเคราะห์และสรุป)  
   

  ข้ันท่ี ๔  ข้ันขยายความรู้ (๑๐ นาที) 
  -   สอบถามนกัเรียนว่าเราจะสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชนอ์ะไรบา้ง (ใช้
ประโยชนจ์ากแกส๊ท่ีเป็นผลิตภณัฑข์องปฏิกิริยา หรือเพิ่มความระมดัระวงัในการใชส้าร ใชส้ารในปริมาณท่ี
เหมาะสม ใชอ้ยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยั ไม่ให้เกิดอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม) 
   -  นกัเรียนจดัท าระเบียนประวติัส่วนตวั 
  ข้ันท่ี ๕ ข้ันประเมิน 
   -   ประเมินผลจากการน าเสนอขอ้มูล  และพฤติกรรมภายในกลุ่ม 
   -   ประเมินดว้ยการท าใบงานท่ี ๑ เร่ืองสารและสมบติัของสาร (บทน า) 
 

การวัดและประเมินผล 
  วิธีวัดผล 

๑.   สงัเกตพฤติกรรมกลุ่ม  
๒.  ตรวจใบงานท่ี ๑ เร่ืองสารและสมบติัของสาร (บทน า) 

 เคร่ืองมือวัด 
๑.   แบบสงัเกตพฤติกรรม 
๒.  ใบงานท่ี ๑ เร่ืองสารและสมบติัของสาร (บทน า) 

 เกณฑ์การประเมิน 
๑. แบบสงัเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ 
๒. ใบงานท่ี ๑ เร่ือง เร่ืองสารและสมบติัของสาร (บทน า)  ร้อยละ ๗๐ 
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บรรณานุกรม 
  สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๘). คู่มือครู 
                            สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สารและสมบัติของสาร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑. คุรุสภาลาดพร้าว. 
  สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๘). หนังสือ 
                            เรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สารและสมบัติของสาร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑. คุรุสภา 
                            ลาดพร้าว. 
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บันทึกหลังการสอน 
๑. ความคิดเห็นเก่ียวกบัการสอน 

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

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

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

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

............................................................................................................................. ................................... 
๒. การสอนตามแผนน้ีเป็นไปตามท่ีวางไวห้รือไม่ ถา้ไม่เป็นไปตามแผน ผูส้อนแกไ้ขปัญหาอยา่งไร 

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

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

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

............................................................................................................................. ................................... 
๓. มีขอ้เสนอแนะ/ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้/มีขอ้บกพร่องอยา่งไร 

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

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

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

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

...................................................................................... .......................................................................... 
                  ลงช่ือ...............................................ผูส้อน 

 


