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แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   ๓                                       เร่ือง สารและสมบัติของสาร 
ภาคเรียนที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒                                                                      เวลา  ๒   คาบ 
วชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน                
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑                                                                                                 ห้อง ม. ๑/๑, ๑/๒ 
 

                         
สาระที ่๓ สารและสมบัติของสาร (สารรอบตัว) 
มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว ๓.๑ เขา้ใจสมบติัของสาร ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมบติัของสารกบัโครงสร้างและแรง
ยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 
สาระการเรียนรู้/เนือ้หา 

สารรอบตัว  
 สารรอบตวัเรามีมากมายหลายชนิด  และในชีวติของคนเรานั้นตอ้งเก่ียวขอ้งกบัสารต่าง ๆ อยู่

ตลอดเวลา  ทั้งการใชส้ารท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติและสารท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ  สารท่ีกล่าวถึงนั้น
เป็นทั้งชนิดอนินทรีย ์ ( สารท่ีไดม้าจากส่ิงไม่มีชีวติ )  และสารอินทรีย ์(สารท่ีไดม้าจากส่ิงมีชีวติ ) สารแต่ละ
ชนิดมีสมบติัเฉพาะตวัแตกต่างกนัออกไป  เช่น สี  สถานะ  เน้ือสาร  กล่ิน  รส  แต่สารต่างชนิดกนัก็อาจมี
สมบติับางประการท่ีคลา้ยคลึงกนัได ้ เช่น  สารท่ีมีสถานะเป็นของเหลวอาจมีสมบติัเป็นน ้า  แอลกอฮอล์
หรือน ้ามนั  จากเกณฑส์มบติัของสารท่ีแตกต่างกนัน้ี  ท าใหน้กัวทิยาศาสตร์สามารถจ าแนกสารออกเป็น
หมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการศึกษาและเขา้ใจ 

สารแต่ละชนิดมีสมบติัทางกายภาพและสมบติัทางเคมีแตกต่างกนั  การศึกษาสมบติัทางกายภาพ
และสมบติัทางเคมีของสาร  ท าใหส้ามารถบอกชนิดของสารได ้

สสาร  ( Matter )  หมายถึง  ส่ิงท่ีมีตวัตน  มีมวล  ตอ้งการท่ีอยู ่ และสัมผสัได ้ แต่ยงัไม่ทราบสมบติั
ท่ีแน่นอน  เช่น  อากาศ  อาหาร  ดิน  หิน  หญา้  หนงัสือ  เป็นตน้ 

สาร  ( Substance )  หมายถึง  ส่ิงท่ีมีตวัตน  มีมวล  ตอ้งการท่ีอยู ่ และสัมผสัได ้ ทราบสมบติัท่ี
แน่นอน  เป็นไดท้ั้งธาตุและสารประกอบ  เช่น  ทองแดง  ทองค า  ออกซิเจน  เกลือ  น ้ าตาล  น ้า  เป็นตน้ 

สมบัติของสาร  หมายถึง  ลกัษณะเฉพาะของสาร  ซ่ึงสารแต่ละชนิดมีสมบติัท่ีแตกต่างกนั  เรา
สามารถใชส้มบติัของสารมาจ าแนกชนิดของสารได ้ สมบติัของสารมี  ๒  ลกัษณะ  คือ  สมบติัทางกายภาพ  
และสมบติัทางเคมี 
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 สมบัติทางกายภาพ  (Physical  Property)  หมายถึง  ลกัษณะภายนอกของสารท่ีสังเกตหรือทราบ
ไดจ้ากการทดลองง่ายๆ  เช่น  สี  กล่ิน  รส  จุดเดือด  จุดเหลวเหลว  ความแขง็  การน าไฟฟ้า  การน าความ
ร้อน  ความหนาแน่น  ความถ่วงจ าเพาะ  ลกัษณะผลึก  เป็นตน้ 
 สมบัติทางเคมี   (Chemical  Property)  หมายถึง  สมบติัของสารท่ีทราบโดยอาศยัการเปล่ียนแปลง
ทางเคมี  หรือเป็นสมบติัท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงจากสารหน่ึงไปเป็นสารอ่ืนๆ  เช่น  ก๊าซไฮโดรเจนติดไฟ
กลายเป็นไอน ้า  ถ่านเม่ือเผาไหมเ้กิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ สังกะสีเม่ือท าปฏิกิริยากบักรดไฮโดรคลอริก
ไดก้๊าซไฮโดรเจน 
 
 
 

การจัดกลุ่มสารรอบตัว 
๑. การใช้สถานะของสารเป็นเกณฑ์  สารมี  ๓  สถานะ  คือ  ของแขง็  ของเหลว  ก๊าซ 

ของแข็ง ( Solid ; s )  หมายถึง สารท่ีมีรูปร่างและปริมาตรท่ีคงท่ีแน่นอน โมเลกุลของสารจะอยู่
ติดกนัแน่น เพราะมีแรงยดึเหน่ียวระหวา่งโมเลกุลมากท่ีสุด  เปล่ียนแปลงรูปร่างไดย้าก  ไม่มีการแพร่  เช่น  
ทองแดง  พลาสติก  เหล็ก  เป็นตน้ 

ของเหลว ( liquid ; l )  หมายถึงสารท่ีมีปริมาตรคงท่ี แต่รูปร่างไม่แน่นอนเปล่ียนไปตามภาชนะท่ี
บรรจุ  แรงยดึเหน่ียวระหวา่งโมเลกุลนอ้ยกวา่ของแขง็  โมเลกุลของสารจะอยูห่่างกนัมากกวา่ของแขง็  มีการ
แพร่  เช่น  น ้าเกลือ  น ้าเช่ือม  ปรอท  เป็นตน้ 
  ก๊าซ ( gas ; g )  หมายถึงสารท่ีมีปริมาตรและรูปร่างไม่คงท่ี จะเปล่ียนไปและฟุ้ งกระจายตามภาชนะ
ท่ีบรรจุ  แรงยดึเหน่ียวระหวา่งโมเลกุลนอ้ยกวา่ของเหลว  มีการแพร่  เช่น  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ ก๊าซ
ออกซิเจน  เป็นตน้ 

๒.   การใช้สภาวะการน าไฟฟ้าของสารเป็นเกณฑ์ 
  สารทีน่ าไฟฟ้า   เช่น น ้า เหล็กและอะลูมิเนียม เป็นตน้ 
  สารทีไ่ม่น าไฟฟ้า   เช่น ผา้ พลาสติกและไมแ้หง้ เป็นตน้ 
๓.   ใช้สภาวะการละลายของสารเป็นเกณฑ์ 
  สารทีล่ะลายน า้ได้  เช่น น ้าตาลและเกลือ เป็นตน้ 
  สารทีล่ะลายน า้ไม่ได้  เช่น กอ้นหิน ทรายและไม ้เป็นตน้ 
๔. การใช้ลกัษณะเนือ้สารเป็นเกณฑ์  สามารถแบ่งออกได ้๒ ชนิด ไดแ้ก่ สารเน้ือเดียว  และสาร

เน้ือผสม  ซ่ึงการจ าแนกโดยวธีิน้ีใชก้ารสังเกตเป็นหลกั 
 

แผนภาพการจ าแนกสารโดยใช้เนือ้สารเป็นเกณฑ์ 
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รูปที ่๑ แผนผงัแสดงการจ าแนก สารโดยใช้เนือ้สารเป็นเกณฑ์ 

ท่ีมา : http://www.moph.go,th/ops/iprg/news_pic 

  สารเนือ้เดียว  ( Homogeneous  substance ) จะมีรูปร่างสม ่าเสมอและมีสมบติัเหมือนกนัตลอดทุก
ส่วน  สารเน้ือเดียวแบ่งเป็น  ๒  ชนิด  คือสารบริสุทธ์ิกบัสารละลาย  สารเน้ือเดียวมีไดท้ั้ง  ๓  สถานะ  การ
สังเกตดว้ยตาบางคร้ังไม่สามารถบอกไดว้า่เป็นสารเน้ือเดียวหรือไม่  โดยเฉพาะสารท่ีเป็นของแขง็เม่ือเรา
มองดว้ยตาเป็นเน้ือเดียวอาจไม่ใช่สารเน้ือเดียวก็ได ้ กรณีน้ีตอ้งใชว้ธีิการทดสอบเพื่อทดสอบสมบติัของสาร  
เช่น  หาจุดหลอมเหลว  การละลายในตวัท าละลาย  เป็นตน้  ถา้ทุกๆ ส่วนของสารนั้นมีสมบติัเหมือนกนั
หมด  จึงจะเป็นสารเน้ือเดียว  ถา้แต่ละส่วนของสารมีสมบติัต่างกนัถึงแมจ้ะมองเห็นเป็นเน้ือเดียวก็ไม่ใชส้าร
เน้ือเดียว  ตวัอยา่งสารเน้ือเดียว  เช่น  น ้าเกลือ  เม่ือมองดูจะเห็นเป็นเน้ือเดียว  และทุกๆส่วนมีสมบติั
เหมือนกนั  (เช่นมีจุดเดือดเท่ากนั  มีความเคม็เท่ากนั)  ผสมระหวา่งเกลือและลูกเหมน็ท่ีทั้งคู่บดจนเป็นผง  
เม่ือมองดว้ยตาอาจเป็นสารเน้ือเดียว  แต่ถา้แต่ละส่วนมีสมบติัต่างกนั  เช่น  จุดหลอมเหลวต่างกนั  (เพราะ
องคป์ระกอบมีสัดส่วนต่างกนั)  ก็ไม่ใช่สารเน้ือเดียว 
 สารเนือ้ผสม  ( Heterogeneous  substance )  มีสมบติัตรงกนัขา้มกบัสารเน้ือเดียว  กล่าวคือ  
สามารถมองเห็นความแตกต่างขององคป์ระกอบของสารเน้ือผสม  มองเห็นไม่เป็นเน้ือเดียวกนั   ดงันั้น  
สมบติัแต่ละส่วนของสารเน้ือผสมจึงไม่เหมือนกนั  สารเน้ือผสมอาจอยูใ่นสถานะเดียวกนัหรือต่างสถานะก็
ได ้ เช่น  น ้าโคลน  มีทั้งสารท่ีเป็นสถานะของแขง็  คือ  ดินโคลน  และสถานะของเหลว  คือน ้า  เป็นตน้   

๔. การใช้ขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ในการจ าแนกสาร 
สารผสมสามารถแยกออกจากกนัไดด้ว้ยวธีิต่างๆ  กรณีท่ีเป็นสารผสมชนิดของแขง็ท่ีมีขนาดใหญ่ 

สามารถแยกออกจากกนัไดโ้ดยการหยบิส่ิงเจือปนออก  แต่ถา้ส่ิงเจือปนมีขนาดเล็กหรือมีจ านวนมาก  แยก
ส่ิงเจือปนไดโ้ดยน าไปร่อนดว้ยตะแกรง  การแยกส่ิงเจือปนดว้ยการหยบิออกหรือใชต้ะแกรงร่อนน้ีจะท าได้
เม่ือสารท่ีน ามาแยกมีขนาดต่างกนัและใหญ่กวา่รูของตะแกรง  ถา้มีขนาดเล็กกวา่  ก็จะไม่สามารถแยกของท่ี
ผสมกนัดว้ยวธีิน้ีได ้ในกรณีสารผสมเป็นชนิดของเหลว  สามารถแยกขนาดของสารไดโ้ดยใชก้ระดาษกรอง
และถุงเซลโลเฟน  ซ่ึงการแบ่งสารโดยใชข้นาดอนุภาคของสารเป็นเกณฑ ์ สามารถแบ่งสารออกไดเ้ป็น  ๓  
ชนิด  ดงัน้ี 

http://www.moph.go,th/ops/iprg/news_pic
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 สารละลาย  ( Solution )  เป็นสารเน้ือเดียวท่ีเกิดจากสารตั้งแต่ 2 ชนิดข้ึนไปรวมตวักนัโดยไม่เกิด 
ปฏิกิริยาเคมี  แต่เกิดการละลายและองคป์ระกอบของสารยงัแสดงสมบติัเดิมอยูส่ารละลายประกอบดว้ย สาร
ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นตวัละลายและตวัท าละลาย สารละลายมีหลายชนิด  มีไดท้ั้ง 3 สถานะ 

สารคอลลอยด์์  ( Colloid )   เป็นสารท่ีประกอบดว้ยอนุภาคท่ีกระจายในตวักลางโดยมีขนาด 
เส้นผา่ศูนยก์ลางระหวา่ง 10-7 – 10-4  เซนติเมตร ซ่ึงมีขนาดอนุภาคใหญ่กวา่สารละลายจึงมีลกัษณะขุ่น  
ในขณะท่ีสารละลายมีลกัษณะใส อนุภาคในคอลลอยด์เปรียบเสมือนตวัถูกละลาย  และตวักลางใน
คอลลอยดเ์ปรียบเสมือนตวัท าละลายในสารละลาย ลกัษณะของคอลลอยด์ จะมีลกัษณะขุ่นคลา้ยกาว เช่น 
น ้านม ฝุ่ นละอองในอากาศ เป็นตน้  เราสามารถพบคอลลอยดท์ัว่ไปไดใ้นชีวิตประจ าวนั  คอลลอยดบ์าง
ชนิดเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  เช่น  ฝุ่ นละอองในอากาศ  เมฆ  หมอก  ควนัไฟ  แก๊สพิษต่างๆจากท่อไอเสีย  
คอลลอยดบ์างชนิดมีลกัษณะเหนียวหนืด  เช่น  วุน้ แป้งเปียก  เป็นตน้ 

อมิัลชัน  ( emulsions ) เป็นคอลลอยดป์ระเภทหน่ึง  ซ่ึงเกิดจากของเหลว  ๒  ชนิดข้ึนไปท่ีละลาย
เขา้กนัเป็นเน้ือเดียวไม่ได ้ โดยท าใหแ้ตกตวัดว้ยการเขยา่อยา่งแรง  ท าใหข้องเหลวทั้ง  ๒  กระจายแทรกตวั
อยูร่ะหวา่งกนัอยา่งทัว่ถึง  ซ่ึงการกระจายตวัน้ีจะไม่ถาวร  เม่ือตั้งทิ้งไว ้ ของเหลวทั้งสองจะแยกตวัเป็นชั้น  
ดงันั้น  เพื่อใหข้องเหลวทั้งสองเขา้กนัได ้ จึงตอ้งเติมสารชนิดหน่ึง  ท่ีช่วยให้อนุภาคทั้งสองแทรกตวักนัอยู่
ไดน้าน  สารชนิดน้ีเรียกวา่   “ อิมลัซิฟายเออร์ ” ( Emulsifier )  ตวัอยา่งเช่น 

- การซกัผา้หรือลา้งถว้ยชามโดยการใชส้บู่หรือผงซกัฟอก  คราบไขมนัหรือน ้ามนัสามารถผสม 
กบัน ้าไดโ้ดยมีสบู่หรือผงซกัฟอกเป็นอิมลัซิฟายเออร์ 

- น ้ายอ่ยมีน ้าดีเป็นอิมลัซิฟายเออร์  ดงันั้น  เม่ือรับประทานอาหารประเภทน ้ามนัหรือ 
ไขมนั  ไขมนัจะรวมกบัน ้ายอ่ยท่ีมีน ้าดี  ท าใหก้ารยอ่ยไขมนัเกิดไดดี้ข้ึน 
              -      การท าน ้าสลดั   น ้ามนัพืชสามารถผสมกบัน ้าส้มสายชู  โดยมีไข่เป็นอิมลัซิฟายเออร์   
 

 สารแขวนลอย  ( Suspension )  เป็นสารท่ีประกอบดว้ยอนุภาคเล็ก ๆ ของของแขง็มีขนาด 
เส้นผา่ศูนยก์ลางใหญ่กวา่สารคอลลอยด ์สารแขวนลอยจะมีเส้นผา่ศูนยก์ลางใหญ่กวา่ 10-4 เซนติเมตร   
อนุภาคของของแขง็ลอยกระจายอยูใ่นของเหลวซ่ึงสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน เม่ือตั้งทิ้งไวน่ิ้ง ๆ จะเกิด
การตกตะกอน เช่น น ้าโคลน น ้าคลอง น ้าอบไทย เป็นตน้ 
 

การเปรียบเทยีบสารละลาย คอลลอยด์ และสารแขวนลอยด์ 
 

หัวข้อเปรียบเทยีบ สารละลาย คอลลอยด์ สารแขวนลอย 
ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของอนุภาค เล็กกวา่ 10-7 cm 10-7 ถึง10-4 cm ใหญ่กวา่ 10-4 cm 
การลอดผา่นกระดาษกรอง ได ้ ได ้ ไม่ได ้
การลอดผา่นกระดาษเซลโลเฟน ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้
 

ตาราง สมบัติบางประการของสารละลาย คอลลอยด์ และสารแขวนลอย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C


๓๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   
 

 

สมบัติ สารละลาย คอลลอยด์ สารแขวนลอย 

ขนาดของอนุภาค ต ่ากวา่ 10-7 อยูร่ะหวา่ง 10-7cm -10-4 cm ใหญ่กวา่ 10-4 cm 
การมองเห็น ไม่สามารถ

มองเห็นแมจ้ะใช้
กลอ้งจุลทรรศน์
อิเล็กตรอน 

สามารถมองเห็นไดด้ว้ยกลอ้ง
จุลทรรศน์อลัตร้าหรือกลอ้ง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน 

 

สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตา
เปล่า 

สมบัติ สารละลาย คอลลอยด์ สารแขวนลอย 
การละลายของ
อนุภาค 

ละลาย ไม่ละลาย ไม่ละลาย 

การซึมผา่นเยือ่
หรือเซลโลเฟน 

อนุภาคซึมผา่นเยือ่
เซลโลเฟน 

อนุภาคไม่ซึมผา่นเยือ่เซลโลเฟน อนุภาคไม่ซึมผา่นเยือ่เซล
โลเฟน 

การกรองดว้ย
กระดาษกรอง 

อนุภาคผา่น
กระดาษกรอง 

อนุภาคไม่ผา่นกระดาษกรอง อนุภาคไม่ผา่นกระดาษกรอง 

 

 สารละลายกบัคอลลอยดมี์สมบติัท่ีแตกต่างกนัแลว้ ยงัมีสมบติัอีกประการหน่ึงท่ีแตกต่างกนั คือ การ
มองเห็นล าแสงท่ีเกิดข้ึนจากการฉายแสงไฟจากไฟฉายผา่นไปยงัคอลลอยด ์ซ่ึงสารละลายไม่สามารถ
มองเห็นล าแสง ล าแสงท่ีมองเห็นนั้นเกิดจากสมบติัการกระเจิงแสงของอนุภาคในคอลลอยดป์รากฏการณ์
ดงักล่าวเรียกวา่ปรากฏการณ์ทินดอลล ์ซ่ึงคน้พบโดย จอห์น ทินดอลล ์นกัวทิยาศาสตร์ชาวไอร์แลนดใ์นปี 
พ.ศ. ๒๔๑๒ (ค.ศ. ๑๘๙๖) 
 สารแขวนลอยเป็นสารผสม อนุภาคของตวัท าละลายไม่ละลายในตวัท าละลายและมีขนาดใหญ่ 
สามารถแยกออกจากตวัท าละลาย และสามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า เช่น น ้าโคลน ทรายละเอียดในน ้า 
เป็นตน้ 

จากสมบติัดงักล่าว เม่ือพิจารณานมสด ควนัไฟ น ้าคลอง น ้าเกลือ น ้าหมึก น ้าอดัลม หมอก น ้าโคลน 
สามารถจดัเป็นสารละลาย คอลลอยดห์รือสารแขวนลอยดไ์ดด้งัน้ี 

 

นมสด      จดัเป็น  สารประเภทเน้ือผสมชนิดคอลลอยด์ 
ควนัไฟ    จดัเป็น  สารประเภทเน้ือผสมชนิดคอลลอยด์ 
น ้าหมึก    จดัเป็น  สารประเภทเน้ือผสมชนิดสารละลาย 
น ้าคลอง   จดัเป็น  สารประเภทเน้ือผสมชนิดคอลลอยด์ 
น ้าเกลือ    จดัเป็น  สารประเภทเน้ือผสมชนิดสารละลาย 
น ้าอดัลม  จดัเป็น  สารประเภทเน้ือผสมชนิดสารละลาย 
หมอก      จดัเป็น  สารประเภทเน้ือผสมชนิดคอลลอยด์ 



๓๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   
 

น ้าโคลน   จดัเป็น  สารประเภทเน้ือผสมชนิดสารแขวนลอย 

 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั/จุดประสงค์ของกจิกรรม 
๑. นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายของสมบติัทางกายภาพและสมบติัทางเคมีของสารได ้

๒. นกัเรียนสามารถจดักลุ่มสารโดยใชส้ถานะของสารเป็นเกณฑไ์ด ้ 
๓. นกัเรียนสามารถจดักลุ่มสารโดยใชเ้น้ือสารเป็นเกณฑไ์ด ้ 
๔. นกัเรียนสามารถยกตวัอยา่งสารเน้ือเดียวและสารเน้ือผสมได ้
๕. นกัเรียนสามารถอธิบายสมบติัและความหมายของสารแขวนลอย คอลลอยด ์และสารละลายได ้

๖. นกัเรียนสามารถจดักลุ่มสารโดยใชข้นาดอนุภาคของสารเป็นเกณฑไ์ด ้ 
 

ส่ือการเรียนการสอน 
๑. Powerpoint เร่ือง การจ าแนกสารรอบตวั 
๒. ชุดเกม “ความรู้สารรอบตวั” 
๓. ใบความรู้ เร่ือง  การจ าแนกสารรอบตวั 
๔. ภาพกิจกรรมท่ี ๑.๑ และ ๑.๒ 

 

กจิกรรมการเรียนการสอน (ใช้วธีิการสอนแบบ กระบวนสืบเสาะหาความรู้) 
  ขั้นที ่๑ ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน/สร้างความสนใจ (๑๐ นาท)ี 

๑. ครูทบทวนเก่ียวกบักิจกรรมท่ี ๑.๑ เร่ืองการจดักลุ่มสารรอบตวัและกิจกรรมท่ี ๑.๒ เร่ือง
การตรวจสอบขนาดของเน้ือสาร  ( จากกิจกรรมการทดลองคร้ังก่อนนกัเรียนไดเ้รียนรู้
อะไรบา้ง ) 

๒. ครูแจกใบงานคืนแก่นกัเรียน 
  ขั้นที ่๒ ขั้นส ารวจและค้นหา (๒๐ นาที) 

๑. นกัเรียนและครูร่วมกนัศึกษาและอภิปรายใบงานท่ีไดรั้บคืน 
๒. นกัเรียนศึกษาใบความรู้ เร่ือง  สารรอบตวั 

 ขั้นที ่๓ ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (๓๕ นาท)ี 
๑. ครูสรุปส่ิงท่ีไดจ้ากกิจกรรมการทดลองท่ี ๑.๑ และ ๑.๒ ดงัน้ี 

กิจกรรมท่ี ๑.๑ สรุปไดว้า่ ถา้ใชเ้กณฑต่์างกนัจะสามารถจดักลุ่มสารรอบตวัไดต่้างๆกนั 
ถา้ใชล้กัษณะเน้ือสารเป็นเกณฑจ์ะจดัสารไดเ้ป็น ๒ กลุ่ม อาจประกอบดว้ยสารเพียงชนิดเดียวหรือ 
มากกวา่ ๑ ชนิดก็ได ้และสารท่ีไม่เป็นเน้ือเดียวตลอด ประกอบดว้ยสารมากกวา่ ๑ ชนิด สามารถ
แยกไดด้ว้ยตาเปล่า 

กิจกรรมท่ี ๑.๒ สรุปไดว้า่ สารท่ีพบในชีวติประจ าวนั มีทั้งสารแขวนลอย เช่น น ้า 



๓๕ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   
 

คลอง คอลลอยด ์เช่น นมสด และสารละลาย เช่น น ้าหวาน สารแต่ละกลุ่มมีสมบติัต่างกนั จาก 
กิจกรรมท่ี ๑.๒ ท าใหท้ราบวา่น ้าโคลนหรือน ้าจากแหล่งน ้ าตามธรรมชาติต่างๆ เช่น แม่น ้า ล าคลอง 
หนอง บึง แต่ละแหล่งมีลกัษณะต่างกนั ทั้งสี กล่ิน ความขุ่น เน่ืองมาจากสารเจือปนท่ีอยูใ่นน ้า ซ่ึง
บางชนิดเป็นสารแขวนลอยท่ีอนุภาคมีขนาดใหญ่กวา่รูของกระดาษกรอง 

๒. ครูอธิบาย เร่ือง การจ าแนกสารรอบตวั ดว้ย powerpoint (ตามใบความรู้เร่ือง การจ าแนก
สารรอบตวั) 

  ขั้นที ่๔ ข้ันขยายความรู้ (๒๕ นาท)ี 
   ๑. นกัเรียนเล่นเกม “ความรู้สารรอบตวั” โดยมีกติกาดงัน้ี 
    -  ใหน้กัเรียนสุ่มหยบิค าถามจากกล่อง ทีละ ๑ ขอ้ 
 ค าถามทีใ่ช้ในการเล่นเกม   

๑. สสารกบัสารต่างกนัอยา่งไร ( สสาร คือ ส่ิงท่ีมีตวัตน  มีมวล  ตอ้งการท่ีอยู ่ และสัมผสัได ้ แต่ยงัไม่
ทราบสมบติัท่ีแน่นอน ส่วนสาร คือ ส่ิงท่ีมีตวัตน  มีมวล  ตอ้งการท่ีอยู ่ และสัมผสัได ้ ทราบสมบติั
ท่ีแน่นอน  เป็นไดท้ั้งธาตุและสารประกอบ  ) 

๒. จงบอกความหมายของสมบติัทางกายภาพของสาร  (Physical  Property)  (สมบัติทางกายภาพของ
สาร  (Physical  Property) หมายถึง ลกัษณะภายนอกของสารท่ีสังเกตหรือทราบไดจ้ากการทดลอง
ง่ายๆ  เช่น  สี  กล่ิน  รส  จุดเดือด  จุดเหลวเหลว  ความแข็ง  การน าไฟฟ้า  การน าความร้อน  ความ
หนาแน่น  ความถ่วงจ าเพาะ  ลกัษณะผลึก  เป็นตน้) 

๓. จงบอกความหมายของสมบติัทางเคมี   (Chemical  Property)  (สมบัติทางเคมี   (Chemical  
Property)  หมายถึง  สมบติัของสารท่ีทราบโดยอาศยัการเปล่ียนแปลงทางเคมี  หรือเป็นสมบติัท่ี
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงจากสารหน่ึงไปเป็นสารอ่ืนๆ  เช่น  ก๊าซไฮโดรเจนติดไฟกลายเป็นไอน ้า  
ถ่านเม่ือเผาไหมเ้กิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ สังกะสีเม่ือท าปฏิกิริยากบักรดไฮโดรคลอริกไดก้๊าซ
ไฮโดรเจน) 

๔. ถา้ใชส้ถานะเป็นเกณฑใ์นการจ าแนกสาร จะสามารถจ าแนกสารไดเ้ป็นก่ีสถานะ อะไรบา้ง (จ าแนก
ได ้๓ สถานะ คือ ของแขง็ ของเหลว ก๊าซ) 

๕. ถา้ใชล้กัษณะเน้ือสารเป็นเกณฑใ์นการจ าแนกสารจะสามารถจ าแนกสารออกไดเ้ป็นก่ีประเภท 
อะไรบา้ง (จ าแนกได ้๓ ประเภท คือ สารเน้ือเดียว คอลลอยด ์สารเน้ือผสม) 

๖. ถา้ใชข้นาดอนุภาคเป็นเกณฑ์จะสามารถการจ าแนกสารไดเ้ป็นก่ีประเภท (จ าแนกได ้๓ ประเภท คือ 
สารละลาย สารคอลลอยด ์และสารแขวนลอย) 

๗. การท าน ้าสลดั น ้ามนัพืชสามารถผสมกบัน ้าส้มสายชูได ้โดยมีไข่ท าหนา้ท่ีเป็นอะไร (อิมลัซิฟาย
เออร์)   

๘. จงเรียงขนาดอนุภาคของสารแขวนลอยด ์คอลลอยด ์และสารละลาย จากเล็กไปใหญ่ (สารละลาย 
คอลลอยด์ แขวนลอย) 



๓๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   
 

๙. สารชนิดใดต่อไปน้ีท่ีเป็นสารเน้ือผสม 
ก. ผงน ้าตาลทราย   ข. เหรียญหา้บาท 
ค. น ้าโคก้             ง. น ้ามนัและน ้า   
จ.  นมสด    ฉ.  น ้าแดงผสมน ้า 

   ค าตอบ    ง. น า้มันและน า้ 
๑๐. จงอธิบายความหมายของปรากฏการณ์ทินดอลล ์(การมองเห็นล าแสงท่ีเกิดข้ึนจากการฉายแสงไฟ

จากไฟฉายผา่นไปยงัคอลลอยด ์ซ่ึงสารละลายไมส่ามารถมองเห็นล าแสง ล าแสงท่ีมองเห็นนั้นเกิด
จากสมบติัการกระเจิงแสงของอนุภาคในคอลลอยด)์ 

๑๑. จงจ าแนกสารต่อไปน้ีโดยใชข้นาดอนุภาคสารเป็นเกณฑ์ นมสด  น ้าหมึก น ้าโคลน 
   (นมสด      จดัเป็น  สารประเภทเน้ือผสมชนิดคอลลอยด์ 
  น ้าหมึก     จดัเป็น  สารประเภทเน้ือผสมชนิดสารละลาย 
  น ้าโคลน   จดัเป็น  สารประเภทเน้ือผสมชนิดสารแขวนลอย) 

๑๒.  ระหวา่งสารแขวนลอยด ์คอลลอยด ์และสารละลาย สารใดสามารถลอดผา่นกระดาษเซลโลเฟนได ้
(สารละลาย) 

๑๓. จงยกตวัอยา่งสารเน้ือเดียวท่ีมีสถานะเป็นของแขง็ มา ๓ ชนิด  (น ้าตาลทราย แป้งฝุ่ น ขา้วสาร) 
๑๔.  สารชนิดใดจะมีเส้นผา่ศูนยก์ลางใหญ่กวา่ 10-4 เซนติเมตร   อนุภาคของของแขง็ลอยกระจายอยูใ่น

ของเหลวซ่ึงสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน (สารแขวนลอย) 
๑๕. วุน้ แป้งเปียก จดัเป็นสารประเภทใด 

ก. สารละลาย 
ข. สารคอลลอยด์ 
ค. สารแขวนลอย 
ง. สารบริสุทธ์ิ 

                -  ครูจะเป็นผูอ่้านค าถามใหน้กัเรียนฟัง สองรอบ แลว้ให้นกัเรียนเขียนค าตอบ ลง
ในกระดาษค าตอบ ท่ีครูแจกให้ โดยใหเ้วลาในการตอบค าถามขอ้ละ ๑ นาที แลว้เก็บกระดาษค าตอบทนัที 
พร้อมกบัเฉลย ค าตอบใหน้กัเรียนฟัง (ท าเป็นกลุ่ม) 
    -   เม่ือครบ ๑๐ ขอ้ จะสรุปคะแนนแต่ละกลุ่ม  
     ๒. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปการจ าแนกสารโดยใชแ้ผนภาพดงัน้ี 



๓๗ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   
 

 
             

ท่ีมา : http://www.moph.go,th/ops/iprg/news_pic 
  ขั้นที ่๕ ขั้นการประเมินผล 
  -   ประเมินผลจากคะแนนการตอบค าถามจากการเล่นเกม 
  -   พฤติกรรมภายในกลุ่ม 
 
 การวดัและประเมินผล 
  วธีิวดัผล 

๑. แบบสังเกตการเขา้ร่วมกิจกรรมเกม “ความรู้สารรอบตวั” 
๒. ผลคะแนนจากกิจกรรมจากการตอบค าถาม 

 เคร่ืองมือวดั 
๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
๒. ค าถามจากการเล่นเกม 

 เกณฑก์ารประเมิน 
๑. แบบสังเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ 
๒. คะแนนการเล่นเกม ร้อยละ ๗๐ 

 
 
 
บรรณานุกรม 
 

  เปรมวดี  จิตอารีย.์ แผนการจดัการเรียนรู้ วชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน (ว ๓๑๑๐๑) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
                            ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑.  
  สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๘). คู่มือครู 

http://www.moph.go,th/ops/iprg/news_pic


๓๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   
 

                            สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สารและสมบัติของสาร ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี ๑. คุรุสภาลาดพร้าว. 
  สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๘). หนังสือ 
                            เรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สารและสมบัติของสาร ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี ๑. คุรุสภา 
                            ลาดพร้าว. 
  สมพงศ ์  จนัทร์โพธ์ิศรี. คู่มือเตรียมสอบ สารและสมบัติของสาร วิทยาศาสตร์ ม.๑. กรุงเทพฯ :  
                            ไฮเอ็ดพบัลิชช่ิง, ๒๕๓๗.   
  http://www.moph.go,th/ops/iprg/news_pic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.moph.go,th/ops/iprg/news_pic


๓๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   
 

 
บันทกึหลงัการสอน 
๑. ความคิดเห็นเก่ียวกบัการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 


