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การใชบ้ทเรียนโมดูลให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งสูงสุด 

นกัเรียนควรปฏิบติัดงันี 
1. ศึกษาคาํแนะนาํการใชบ้ทเรียนโมดูลและโครงสร้างบทเรียนโมดูล 

2. ทาํแบบทดสอบก่อนเรียนเพือตรวจสอบความรู้พืนฐานของตนเอง 

3. การศึกษาบทเรียนโมดูลนกัเรียนสามารถศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มยอ่ย

จาํนวน 3-5 คน 

4. ศึกษารายละเอียดของเนือหาแต่ละตอนพร้อมทงัทาํกิจกรรมต่างๆ ทีกาํหนดใน

บทเรียน เช่น บนัทึกเนือหา  ทาํการทดลอง  ทาํแบบฝึกทกัษะหรือกิจกรรมอืน ๆ

ตามทีกาํหนดไวใ้นโมดูล 

5. ตรวจแบบฝึกทกัษะหรือกิจกรรมจากแนวคาํตอบทา้ยโมดูลเพือตรวจสอบว่า

นกัเรียนมีความเขา้ใจในเนือหานนัหรือไม่ ถา้ผิดนกัเรียนควรทาํการศึกษาอีกครัง

พร้อมทงัปรึกษาเพือนในกลุ่มและซกัถามครูผูส้อนให้เกิดความเขา้ใจก่อน

ทาํการศึกษาต่อไป 

6. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเพือตรวจสอบว่าตนเองมีความรู้ผา่นเกณฑก์ารประเมิน

โดยถา้ทาํแบบทดสอบได ้8 ขอ้จากแบบทดสอบ 10 ขอ้ขึน ถือว่าผา่นเกณฑ ์

การประเมิน ร้อยละ 80 และให้ผา่นไปเรียนโมดูลตอ่ไป 

7. นกัเรียนทีไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินร้อยละ 80 ให้นกัเรียนเรียนซ่อมเสริมและ

กลบัไปศึกษาเนือหาในโมดูลตามขนัตอนอีกครังพร้อมทงัปรึกษาและซกัถามครูจน

เกิดความเขา้ใจในเนือหาแลว้จึงทาํแบบทดสอบหลงัเรียนชุดเดิมอีกครัง ถา้ผา่น

เกณฑก์ารประเมินจึงเรียนโมดูลต่อไป 

8. ในขณะทาํกิจกรรมตอ้งมีความซือสตัยต์่อตนเองโดยตอ้งไม่ดูแนวทางการตอบ

เพราะจะไม่มีประโยชน์ใด ๆ ต่อนกัเรียน 

9. การเรียนรู้ดว้ยวิธีนีนกัเรียนตอ้งซือสตัยต์อ่ตนเองและมีความเชือมนัในตนเองว่า 

ทุกคนมีความสามารถในการเรียนและผา่นการประเมินผลทีกาํหนดไวไ้ดห้ากมี

ความตงัใจจริงและมีความมุ่งมนั 

คาํแนะนําการใช้บทเรียนโมดูล 
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  สารรอบตวัเรามีลกัษณะบางอยา่งเหมือนกนั เช่น สี  สถานะ แต่ก็มีลกัษณะบางอย่างที

แตกต่างกนั เช่น จุดเดือด ความสามารถในการละลาย  การเรียนรู้เกียวกบัสมบติัของสาร จะ

ทาํให้เราสามารถระบุชนิดของสารได ้ นอกจากนีสมบติัของสารยงัสามารถใชเ้ป็นเกณฑ์ใน

การจาํแนกสาร 

 

 

 

 

       เมือนกัเรียนศึกษาบทเรียนโมดูล เล่มที 1  เรือง สมบติัของสารแลว้ นกัเรียนสามารถ 

        ด้านความรู้ (K) 

   1.   บอกความหมายของสสาร   สาร และสมบติัของสารได ้

   2.   อธิบายลกัษณะของสมบติัทางกายภาพและทางเคมีของสารได ้

   3.   ระบุสมบติัทางกายภาพและทางเคมีของสารได ้

 4.   อธิบายลกัษณะการเปลียนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของสารได ้

 5.   ระบุการเปลียนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของสารได ้

ด้านทักษะกระบวนการ (P) 

             6.   สามารถทดลองเพือตรวจสอบสมบติัทางกายภาพและทางเคมีของสารได ้

          ด้านคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ (A) 

             7.   ทาํกิจกรรมดว้ยความสนใจใฝ่รู้  และมีความรับผิดชอบ 

 

 

 

หลักการและเหตุผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

โครงสร้างบทเรียนโมดูล 

เล่มท ี1   เรือง สมบัตขิองสาร 
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นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนเรือง สมบติัของสาร จาํนวน 10  ขอ้ โดยใชเ้วลา 

10  นาที 

           

  
 
 

 

1. นกัเรียนศึกษาบทเรียนโมดูล เล่มที 1 เรือง สมบติัของสาร และปฏิบติักิจกรรม

ตามลาํดบัดงันี 

1.1   นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมที 1  เรือง  สมบติัของสาร และบนัทึกผลลงใน 

แบบบนัทึกกิจกรรมที 1 

1.2   ศึกษาและคน้ควา้จากใบความรู้ที 1   เรือง  สมบติัของสาร   จากนนัทาํ 

แบบฝึกทกัษะที 1  เรือง  สมบติัของสาร     

2. ในระหว่างการปฏิบติักิจกรรม ถา้หากนกัเรียนมีขอ้สงสยัสามารถซกัถามเพือให้

สามารถปฏิบติัไดถู้กตอ้งได ้

3. เมือปฏิบติักิจกรรมในแต่ละชวัโมง ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายความรู้  

และเฉลยคาํตอบของการปฏิบติักิจกรรม 

4. นกัเรียนร่วมกนัซกัถาม และอภิปรายความรู้เกียวกบัสมบติัของสาร 

 
 
 
 
นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเรือง สมบติัของสาร จาํนวน 10  ขอ้   โดยใชเ้วลา 

10  นาที  เพือตรวจสอบว่าตนเองมีความรู้ผ่านเกณฑก์ารประเมิน  โดยถา้ทาํแบบทดสอบได ้ 

8  ขอ้ จากแบบทดสอบ  10 ขอ้ ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80  และให้ผ่านไปเรียน

โมดูลต่อไป 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การประเมินผลหลังเรียน 

การประเมินผลก่อนเรียน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
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นกัเรียนทีไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินหลงัเรียนให้กลบัไปศึกษาเนือหาในโมดูลอีกครัง

พร้อมทงัปรึกษาและซกัถามครูจนเกิดความเขา้ใจในเนือหาแลว้ทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเพือ

ประเมินผลอีกครัง 

 
 
 
 

 

1. ความหมายของสาร  และสสาร 
2. สมบติัและการเปลียนแปลงของสาร 

 

 
 

  
 

 

 

การเรียนซ่อมเสริม 

ขอบข่ายเนือหา 

ÊíÒÃÇ¨¤ÇÒÁÃÙ�à´ÔÁ·ÕèÁÕÍÂÙ�  

â´Â¡ÒÃ·íÒáºº·´ÊÍº¡�Í¹àÃÕÂ¹ 

¹Ð¤Ð 
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คาํชีแจง  1)  แบบทดสอบเป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก จาํนวน 10 ขอ้    

   2)  ให้นกัเรียนเลือกคาํตอบทีถูกทีสุดเพียงขอ้เดียวแลว้ทาํเครืองหมาย    ลงใน  

                 ตรงกบัตวัอกัษร   ก , ข , ค หรือ ง  ในกระดาษคาํตอบ 

************************************************************************* 

1.   ขอ้ใดเป็นสมบติัทางเคมีของสารทงัหมด 

       ก.  การละลายนาํ  กลิน   รส            

 ข.  สี   สถานะ     การติดไฟ  

       ค.  สถานะ  การเป็นสนิม   การละลายนาํ   

 ง.  การเป็นสนิม   ความเป็นกรด-เบส  การติดไฟ 

2.   ขอ้ใดเป็นสมบติัทางกายภาพของสาร 

       ก.  การเผาไหม ้            

 ข.  การเป็นสนิม 

       ค.  การละลายนาํ            

 ง.  ความเป็นกรด-เบส 

3.   สมบติัของสารในขอ้ใดต่างไปจากขอ้อืน 

      ก.  สี             

 ข.  สถานะ 

      ค.  การเป็นสนิม           

 ง.  การละลายนาํ    

4.   ขอ้ใดกล่าวถึงสมบติัทางเคมีของสาร 

       ก.   เกลือมีสีขาวและรสเคม็           

 ข.  นาํยาลา้งจานมีสมบติัเป็นเบส 

       ค.  เงินนาํไฟฟ้าไดดี้กว่าทองแดง    

 ง.   เหลก็มีความหนาแน่นมากกว่านาํ 

แบบทดสอบก่อนเรียน  

เรือง สมบัตขิองสาร 
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5.   สมบติัของสารในขอ้ใดไม่ต้องใชเ้ครืองมือหรืออุปกรณ์สงัเกตสมบติัของสาร 

       ก.  เกลือมีสีขาวและรสเคม็           

 ข.  นาํยาลา้งจานมีสมบติัเป็นเบส 

 ค.  เงินนาํไฟฟ้าไดดี้กว่าทองแดง    

 ง.  เหลก็มีความหนาแน่นมากกว่านาํ 

6.  ขอ้ใดต่อไปนีเป็นการเปลียนแปลงทางกายภาพของสาร 

 ก.   การละลายนาํของเกลือ     

 ข.  การเผาไหมน้าํมนัเชือเพลิง 

 ค.  การเกิดสนิมของเหลก็ทีวางไวก้ลางแจง้   

 ง.  การเปลียนสีกระดาษลิตมสัของดอกอญัชนั 

7.   กาํหนดสมบติัของสารดงัต่อไปนี  การนาํไฟฟ้า  จุดเดือด   ความหนาแน่น  

     ขอ้ใดต่อไปนีเป็นสมบติัของสารเช่นเดียวกบัสมบติัของสารทีกาํหนด 

 ก.   สถานะ  รูปร่าง   การเกิดสนิม      

 ข.   สถานะ  สี   ความเป็นกรด-เบส 

 ค.   การนาํความร้อน   จุดหลอมเหลว  กลิน     

 ง.   การละลายนาํ   การเผาไหม ้  จุดหลอมเหลว 

8.   “ โซเดียมไฮดรอกไซด ์   มีลกัษณะเป็นของแขง็สีขาว    จุดหลอมเหลว  318  0C      

       จุดเดือด  1,390  0C   ความหนาแน่น    2.1   g/cm3     ละลายนาํไดส้ารละลายทีเปลียน 

       สีกระดาษลิตมสัจากสีแดงเป็นสีนาํเงิน”   ขอ้ความดงักล่าว ระบุสมบติัทางกายภาพและ 

       เคมีกีประการ 

 

 สมบติัทางกายภาพ สมบติัทางเคมี 

ก. 4  ประการ 2  ประการ 

ข. 6  ประการ 1  ประการ 

ค. 3  ประการ 2  ประการ 

ง. 3  ประการ 1  ประการ 
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คาํสัง  ให้ใชต้ารางสมบติัของสารทีกาํหนดให้ต่อไปนีตอบคาํถาม ขอ้ 9-10 

     

             สาร 

 

สมบัตขิองสาร 

นําบริสุทธิ เอทานอล กรดไฮโดรคลอริก 

1.  สถานะ ของเหลว ของเหลว ของเหลว 

2.  สี ใส  ไม่มีสี ใส  ไม่มีสี ใส  ไม่มีสี 

3.  จุดเดือด 100 0C 78.5 0C 48 0C 

4.  การติดไฟ ไม่ติดไฟ ติดไฟได ้ ไม่ติดไฟ 

 

9.   สมบติัใดทีระบุชนิดของสารไดดี้ทีสุด 

 ก.   สี       

 ข.   สถานะ 

 ค.  จุดเดือด       

  ง.   การติดไฟ 

10.  สารตวัอยา่งชนิดหนึงมีสถานะเป็นของเหลว ใส  ไม่มีสี    จุดเดือดสูง     ติดไฟได ้   

       สารตวัอยา่งควรเป็นสารใด 

 ก.   นาํบริสุทธิ      

 ข.   เอทานอล 

  ค.   กรดไฮโดรคลอริก     

 ง.    เอทานอลหรือกรดไฮโดรคลอริก 
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จุดประสงค์การทดลอง 

1.  ทาํการทดลองเพือศึกษาสมบติับางประการของสารได ้

2.  ระบุไดว้่าสมบติัลกัษณะใดเป็นสมบติัทางกายภาพและสมบติัทางเคมี 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ทีต้องการพฒันา 

1.  ทกัษะการสงัเกต 

2.  ทกัษะการตงัสมมติฐาน 

3.  ทกัษะการควบคุมตวัแปร 

4.  ทกัษะการทดลอง 

วสัดุอุปกรณ์และสารเคมี  
 

ลําดับท ี รายการ ปริมาณต่อ 1  กลุ่ม 
1 เกลือแกง 10 g 

2 นาํตาลทราย 10 g 

3 เปลือกไข่บดละเอียด 10 g 

4 นาํมนัพืช  10 cm3 

5 เอทานอล 10 cm3 

6 นาํกลนั 10 cm3 

7 กรดอะซิติก  5  % 10 cm3 

8 ชุดตะเกียงแอลกอฮอลพ์ร้อมทีกนัลม  1 ชุด 
9 หลอดทดลองขนาดกลาง  10 หลอด 
10 ชอ้นตกัสาร เบอร์ 1 2  อนั 
11 จานหลุมโลหะ 1 อนั 
12 ทีตงัหลอดทดลอง 1 ชุด 

กิจกรรมที 1 

เรือง  สมบัตขิองสาร 
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ลําดับท ี รายการ ปริมาณต่อ 1  กลุ่ม 
13 ไมขี้ดไฟ 1 กลกั 
14 หลอดฉีดยาขนาด 10 cm3 2 อนั 

 

วธีิการทดลอง 

1.   สงัเกตลกัษณะของสาร เช่น สถานะ  สี    กลิน ของเกลือแกง   นาํตาลทราย  เปลือกไข่  

นาํมนัพืช     และเอทานอล   บนัทึกผลการสงัเกตในแบบบนัทึกกิจกรรมที 1 

2.   ใส่เกลือแกง นาํตาลทราย เปลือกไขบ่ดละเอียด  ชนิดละ1 ชอ้น เบอร์  1   นาํมนัพืช  

และเอทานอล  ชนิดละ 1 cm3 ลงในหลอดทดลองขนาดกลาง 5 หลอด ชนิดละ 1  หลอด 

3.   เติมนาํกลนัหลอดละ   1  cm3  ลงในสารทงั  5  หลอด  เขยา่  สงัเกตและบนัทึกผลการ

สงัเกตในแบบบนัทึกกิจกรรมที 1 

4.   ใส่เกลือแกง  นาํตาลทราย  เปลือกไข่บดละเอียด  ชนิดละ1 ชอ้น เบอร์  1    นาํมนัพืช  

และเอทานอล  ชนิดละ 1 cm3 ลงในหลอดทดลองขนาดกลาง 5 หลอด ชนิดละ 1  หลอด 

5.   เติมกรดกรดอะซิติก  5 %  หลอดละ   1  cm3  ลงในสารทงั  5  หลอด  เขยา่  สงัเกตและ

บนัทึกผลการสงัเกตในแบบบนัทึกกิจกรรมที 1 

6.  ใส่เกลือแกง  1  ชอ้น เบอร์  1 ในจานหลุมโลหะ  นาํไปให้ความร้อน  1  นาที  โดยใช ้

เปลวไฟจากตะเกียงแอลกอฮอล ์ สงัเกตการเผาไหมข้องสารและบนัทึกผลการสงัเกตใน

แบบบนัทึกกิจกรรมที 1 

7.   ทาํเช่นเดียวกบัขอ้ 6  แต่เปลียนสารทีนาํไปเผาเป็นนาํตาลทราย  เปลือกไข่  นาํมนัพืช   

      2  หยด  และเอทานอล  3  หยด  แทนตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

       เพ่ือน ๆ คะ 

เอทานอลเปนสารท่ี 

ไวตอไฟ ควรใชเพียง  

3 หยดเทาน้ันคะ 
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ชือ-สกุล........................................................................................ชัน ...................เลขท.ี........... 

จุดประสงค์ 

1.  ทาํการทดลองเพือศึกษาสมบติับางประการของสารได ้

2.  ระบุไดว้่าสมบติัลกัษณะใดเป็นสมบติัทางกายภาพและสมบติัทางเคมี 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ทีต้องการพฒันา 

1.  ทกัษะการสงัเกต 

2.  ทกัษะการตงัสมมติฐาน 

3.  ทกัษะการควบคุมตวัแปร 

4.  ทกัษะการทดลอง 

ปัญหาในการทดลอง 

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

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

สมมตฐิานการทดลอง 

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

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

การกําหนดและควบคุมตวัแปร 

-  ตวัแปรตน้           ไดแ้ก่...................................................................................................... 

-  ตวัแปรตาม           ไดแ้ก่.................................................................................................... 

-  ตวัแปรควบคุม     ไดแ้ก่.................................................................................................... 

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

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

แบบบันทึกกิจกรรมที 1 

เรือง  สมบัตขิองสาร 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง 

 

สาร 
ลักษณะทีสังเกตได้ 

( สถานะ/สี ) 

การเปลียนแปลงเมือ 

เตมินํา 
เตมิกรดอะซิตกิ  

5% 
ให้ความร้อน 

เกลือแกง 
 

 

   

นาํตาล

ทราย 

 

 

   

เปลือกไข ่
 

 

   

นาํมนัพืช 
 

 

   

เอทานอล 
 

 

   

 

คาํถามหลังการทดลอง 

1. สารทีละลายนาํไดแ้ก่สารใดบา้ง 

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

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

2.   สารทีทาํปฏิกิริยากบักรดอะซิติก  5% ไดแ้ก่สารใดบา้ง 

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

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

      3.   สารใดเกิดการลุกไหมเ้มือนาํไปให้ความร้อน 

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

................................................................................................................................................... 
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 4.  ถา้สมบติัทางกายภาพของสาร สามารถสงัเกตไดจ้ากภายนอกหรือไดจ้ากการทดลอง 

           อยา่งง่าย จากการทดลองสมบติัทางกายภาพของสารไดแ้ก่ สมบติัดา้นใดบา้ง  

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

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

      5.  ถา้สมบติัทางเคมีของสาร สามารถสงัเกตไดจ้ากการมีสารชนิดใหม่เกิดขึน ดงันนั 

           สมบติัทางเคมีของสารไดแ้ก่ สมบติัดา้นใดบา้ง  

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

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

      6.   เปลือกไข่ มีสมบติัทางกายภาพและสมบติัทางเคมีของ อยา่งไรบา้ง 

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

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

7.  นาํมนัพืชและเอทานอลมีสมบติัใดทีเหมือนกนั และมีสมบติัใดทีแตกต่างกนั 

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

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

 

สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

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

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

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

 

     คะแนนเตม็................คะแนน   คะแนนทีได้..............คะแนน 

 

       ลงชือ........................................ผู้ประเมิน 

               (........................................) 
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สมบัตขิองสาร  หมายถึง  ลกัษณะเฉพาะตวัของสารแต่ละชนิดซึงแตกต่างจากสารอืน 

และใชเ้ป็นเกณฑเ์พือพิสูจน์ชนิดของสาร  สารแต่ละชนิดอาจมีสมบติับางอยา่งเหมือนกนั แต่

จะไม่เหมือนกนัหมด เช่น นาํตาลทรายและเกลือแกงเป็นของแขง็ทีมีสีขาวเหมือนกนั แต่มี

รสชาติต่างกนั  สมบติัของสารแบ่งออกเป็น  2  ประเภท 

ใบความรู้ที  1 

เรือง สมบัตขิองสาร 

 
 
 

เป็นสมบติัทีสังเกตได้จากลกัษณะภายนอกหรือใชเ้ครืองมือง่าย ๆ ในการสังเกต  

และทดสอบได ้     โดยไม่ใชป้ฏิกิริยาเคมีเป็นตวับ่งชี เช่น สี  กลิน  รส สถานะ  การละลาย  

ลกัษณะของผลึก  ความหนาแน่น  การนาํไฟฟ้า   จุดหลอมเหลว  จุดเดือด 

1. สมบัตทิางกายภาพ 

สสาร (Matter)   หมายถึง  สิงทีมีมวล  มีตวัตน ตอ้งการทีอยู ่สามารถสมัผสัได ้มีทงัสิงมีชีวิต

และไม่มีชีวิต   สสารมีอยูใ่นธรรมชาติรอบ ๆ  ตวัเรา  เช่น ดิน  นาํ  อากาศ  มนุษย ์ พืช  ตน้ไม ้ 

สสารทุกชนิดจะประกอบไปดว้ยสารซึงอาจจะมีเพียง 1 ชนิด หรือมากกว่า 1 ชนิดก็ได ้ สสาร 

มี 3 สถานะ คือ ของแขง็  ของเหลว และแก๊ส 

สาร (Susbtance)  หมายถึง  เนือของสสาร ยกตวัอยา่งเช่น 

1.  ตะปูเป็นสสาร  โดยมีเนือสารเป็นเหลก็ 

2. นาํหวานเป็นสสาร โดยมีเนือสารเป็นนาํและนาํตาล 
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ตวัอย่างสมบัตทิางกายภาพของสารบางชนิด 

* การระเหิด       - ลูกเหมน็  การบูน  พิมเสน ระเหิดได ้

* การนาํไฟฟ้า   - เหลก็   สงักะสี  ทองแดง นาํไฟฟ้าได ้

* การละลายในนาํ   - เกลือ   นาํตาล   ละลายนาํได ้

* กลิน     - นาํส้มสายชู   มีกลินฉุนแสบจมูก 

       - ดอกมะลิ  มีกลินหอม 

* จุดเดือด    - นาํมีจุดเดือด  100 0C 

       - เอทานอล มีจุดเดือด  78.5 0C 

 
 
 

เป็นสมบติัทีเกียวขอ้งกบัโครงสร้างภายในของสาร เป็นสมบติัทีสังเกตได้

เมือมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึน  เช่น  ความเป็นกรด-เบส   การเกิดสนิม   การติดไฟ   

การบูดเน่า 

2. สมบัตทิางเคม ี

ตวัอย่างสมบัตทิางเคม ี

 ถ่าน  กระดาษ  พลาสติก   เทียนไข  ติดไฟได ้  
 โลหะเกิดสนิมได ้  
 โลหะทาํปฏิกิริยากบักรดไดแ้ก๊สไฮโดรเจน   
 นาํส้มสายชู  นาํมะนาว  นาํกระเจียบ  นาํส้ม  มีสมบติัเป็นกรด  เปลียนสี

กระดาษลิตมสัจากสีนาํเงินเป็นสีแดง 
 นาํปูนใส  ผงซกัฟอก นาํยาเชด็กระจก    มีสมบติัเป็นเบส  เปลียนสี

กระดาษลิตมสัจากสีแดงเป็นสีนาํเงิน 
 
 



 16

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

       รูปที 1  แสดงสมบติัทางเคมี  

ทีมา : http://learners.in.th/blog/edu3204-01/349676 

 

ตารางที 1  แสดงการเปรียบเทียบสมบติัของเกลือและนาํตาลทราย (ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ   

รัตนาภรณ์  อิทธิไพสิฐพนัธ์ุ และสุภาภรณ์  หรินทรนิตย ์, 2551 , หนา้ 85) 

 

สมบัตขิองสาร เกลือแกง นําตาลทราย 
ผลการเปรียบเทียบ 

เหมือนกัน แตกต่างกัน 

1.  สถานะ ของแขง็ ของแขง็   

2.  สี ขาว ขาว   

3.  การละลายนาํ ละลายได ้ ละลายได ้   

4.  รส เคม็ หวาน   

5.  การนาํไฟฟ้า นาํไฟฟ้าได้

เมืออยูใ่นรูป

สารละลาย 

ไม่นาํไฟฟ้า   

  

  จากตารางจะเห็นไดว้่า สมบติัทวัไปทีเหมือนกนัของ เกลือแกงและนาํตาลทราย  คือ มี

สถานะเป็นของแขง็  สีขาว และ สามารถละลายนาํได ้แตส่มบติัทีต่างกนัเป็นสมบติัเฉพาะตวั

คือ เกลือแกงมีรสเคม็และนาํไฟฟ้าไดเ้มืออยูใ่นรูปสารละลาย ส่วนนาํตาลทราย มีคือ รส

หวานและไม่นาํไฟฟ้า  

 

การเกิดสนิมของทองเหลืองและทองสัมฤทธิ 

 

การเผาไหมข้องเทียน 
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ตารางที 2  แสดงตวัอย่าง สมบัตทิางกายภาพและสมบัตทิางเคมีของสาร  
 

สาร สมบัตทิางกายภาพ สมบัตทิางเคม ี

1. เหลก็ ของแขง็ นาํไฟฟ้า ทาํปฏิกิริยากบัแก๊สออกซิเจน 

เกิดเป็นสนิม 

2. นาํตาลทราย ผลึกสีขาวขุ่น มีรสหวาน  
ละลายนาํได ้

เมือนาํไปเผาไฟจะให ้

พลงังานความร้อน ซึงเหลือ

กากเป็นคาร์บอนสีดาํ 

3.คาร์บอนไดออกไซด ์ เป็นแก๊สไม่มีสี ไม่สามารถ

มองเห็นไดด้ว้ยตา 

ทาํปฏิกิริยากบันาํได ้

กรดคาร์บอนิก 

4. นาํมะนาว เป็นของเหลวสีเขียวออ่น  
มีรสเปรียว 

ทาํปฏิกิริยากบัโลหะทาํให้เกิด 

การกดักร่อน  

ทาํปฏิกิริยากบัโลหะทาํให้เกิด

กระแสไฟฟ้าได ้

5. หินปูน เป็นของแขง็ มีสีต่างๆ เช่น  
สีขาว สีเทา สีนาํตาล เป็นตน้ 

ทาํปฏิกิริยากบักรด 

ไดแ้ก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์

 

การเปลียนแปลงของสาร 

การเปลียนแปลงของสาร คือ การทีสารมีสมบติัเปลียนไปจากเดิม สามารถแบ่ง

ประเภทการเปลียนแปลงของสารไดเ้ป็น  2  ประเภท คือ      

1. การเปลียนแปลงทางกายภาพ เมือสมบติัทางกายภาพของสารเปลียนไปจากเดิม  

จะทาํใหล้กัษณะภายนอกของสารเปลียนแปลง โดยทีไม่มีผลต่อการเปลียนแปลงองคป์ระกอบ

ภายใน และไม่เกิดสารใหม่ เช่น นาํแขง็หลอมเหลวกลายเป็นนาํ  มีการเปลียนสถานะจาก

ของแขง็เป็นของเหลว  แต่ยงัคงเป็นนาํทีมีสมบติัทางเคมีเหมือนเดิม 

2. การเปลียนแปลงทางเคม ี เป็นการเปลียนแปลงทีเกียวขอ้งกบัการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

ทาํให้โครงสร้างของสารหรือองคป์ระกอบทางเคมีของสารนนัเปลียนแปลงไป และมีสาร

ใหม่เกิดขึน ซึงมีองคป์ระกอบและสมบติัแตกต่างไปจากเดิมและเป็นการเปลียนแปลงอยา่ง

ถาวร เช่น การเผาไหม ้จะไดแ้ก๊สคาร์บอนไดออกไซดแ์ละขีเถา้  เหลก็ เมือเกิดสนิมจะมีสี

นาํตาลแดง   การเกิดหินงอกหินยอ้ย  เป็นตน้        
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ชือ-สกุล........................................................................................ชัน ...................เลขท.ี........... 
 

คาํชีแจง   จงเติมคาํหรือขอ้ความลงในช่องว่างใหถู้กตอ้ง 

1. ศึกษาสมบติัของนาํ และเอทานอลทีกาํหนดให้ ดงันี 
 

          สมบัต ิ

สาร 
สถานะ สี กลิน จุดเดือด 

นําบริสุทธิ ของเหลว ใส  ไม่มีสี ไม่มีกลิน 100 0C 

เอทานอล ของเหลว ใส  ไม่มีสี มีกลินฉุน 78.5 0C 

 

สมบติัเฉพาะตวัของเอทานอลไดแ้ก่สมบติัใด 

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

สมบติัทวัไปของเอทานอลไดแ้ก่ไดแ้ก่สมบติัใด 

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

2.   กาํหนดสมบติัของกาํมะถนัและแนฟทาลีน(ลูกเหมน็) ให้ ดงันี 
 

          สมบัต ิ

สาร 
สถานะ สี กลิน 

การละลาย

นํา 
การระเหิด 

กาํมะถนั ของแขง็ เหลือง กลินฉุนเลก็นอ้ย ไม่ละลาย ไม่ระเหิด 
แนฟทาลีน ของแขง็ ขาว กลินฉุนแสบจมูก ไม่ละลาย ระเหิด 

 

ถา้มีสารทีมีสถานะเป็นของแขง็  ตอ้งการระบุว่าเป็นกาํมะถนัหรือแนฟทาลีน  จะใช ้

สมบติัใดในการตรวจสอบ 

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

แบบฝึกทักษะที 1 

เรือง  สมบัตขิองสาร 
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3.  จงพิจารณาขอ้มูลต่อไปนีว่าเป็นการเป็นการเปลียนแปลงทางกายภาพหรือการ 

     เปลียนแปลงทางเคมี  จากนนัทาํเครืองหมาย ลงในช่องทีตรงกบัประเภทการ 

     เปลียนแปลงของสาร 
 

ข้อมูล 
การเปลียนแปลง 

ทางกายภาพ ทางเคม ี
3.1  นาํมนัไม่ละลายนาํ   

3.2  พลาสติกติดไฟได ้ แต่สงักะสีไม่ติดไฟ   

3.3  นาํยาลา้งห้องนาํมีสมบติัเป็นกรด  นาํยาลา้งจานมี 

       สมบติัเป็นเบส 

  

3.4  ใส่หินปูนลงในสารละลายกรดจะเกิดฟองแก๊ส   

3.5  แก๊สคาร์บอนไดออกไซดท์าํให้นาํปูนใสขุ่น   

3.6  นาํส้มสายชูมีรสเปรียว   

3.7  สารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 

       (ด่างทบัทิม)เป็นสารละลายใส  สีม่วงแดง 

  

3.8  เอทานอล มีจุดเดือด  78.5 0C   

3.9  เหลก็เกิดสนิมได ้   

3.10  เงิน  ทองแดง  อะลูมิเนียม นาํไฟฟ้าได ้   
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คาํชีแจง  1)  แบบทดสอบเป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก จาํนวน 10 ขอ้    

   2)  ให้นกัเรียนเลือกคาํตอบทีถูกทีสุดเพียงขอ้เดียวแลว้ทาํเครืองหมาย    ลงใน  

                 ตรงกบัตวัอกัษร   ก , ข , ค หรือ ง  ในกระดาษคาํตอบ 

************************************************************************* 

คาํสัง  ให้ใชต้ารางสมบติัของสารทีกาํหนดให้ต่อไปนีตอบคาํถาม ขอ้ 1-2 
     

             สาร 

 

สมบัตขิองสาร 

นําบริสุทธิ เอทานอล กรดไฮโดรคลอริก 

1.  สถานะ ของเหลว ของเหลว ของเหลว 

2.  สี ใส  ไม่มีสี ใส  ไม่มีสี ใส  ไม่มีสี 

3.  จุดเดือด 100 0C 78.5 0C 48 0C 

4.  การติดไฟ ไม่ติดไฟ ติดไฟได ้ ไม่ติดไฟ 

 

1.   สมบติัใดทีระบุชนิดของสารไดดี้ทีสุด 

 ก.   สี       

 ข.   สถานะ 

 ค.  จุดเดือด       

  ง.   การติดไฟ 

2.  สารตวัอยา่งชนิดหนึงมีสถานะเป็นของเหลว ใส  ไม่มีสี    จุดเดือดสูง     ติดไฟได ้   

      สารตวัอยา่งควรเป็นสารใด 

 ก.   นาํบริสุทธิ      

 ข.   เอทานอล 

  ค.   กรดไฮโดรคลอริก     

 ง.    เอทานอลหรือกรดไฮโดรคลอริก 

แบบทดสอบหลังเรียน  

เรือง สมบัตขิองสาร 
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3.   ขอ้ใดเป็นสมบติัทางเคมีของสารทงัหมด 

       ก.  การละลายนาํ  กลิน   รส            

 ข.  สี   สถานะ     การติดไฟ  

       ค.  สถานะ  การเป็นสนิม   การละลายนาํ   

 ง.  การเป็นสนิม   ความเป็นกรด-เบส  การติดไฟ 

4.   สมบติัของสารในขอ้ใดต่างไปจากขอ้อืน 

      ก.  สี             

 ข.  สถานะ 

      ค.  การเป็นสนิม           

 ง.  การละลายนาํ    

5.   “ โซเดียมไฮดรอกไซด ์   มีลกัษณะเป็นของแขง็สีขาว    จุดหลอมเหลว  318  0C      

       จุดเดือด  1,390  0C   ความหนาแน่น    2.1   g/cm3     ละลายนาํไดส้ารละลายทีเปลียน 

       สีกระดาษลิตมสัจากสีแดงเป็นสีนาํเงิน”   ขอ้ความดงักล่าว ระบุสมบติัทางกายภาพและ 

       เคมีกีประการ 

 

 สมบติัทางกายภาพ สมบติัทางเคมี 

ก. 4  ประการ 2  ประการ 

ข. 6  ประการ 1  ประการ 

ค. 3  ประการ 2  ประการ 

ง. 3  ประการ 1  ประการ 

 

6.   ขอ้ใดเป็นสมบติัทางกายภาพของสาร 

       ก.  การเผาไหม ้            

 ข.  การเป็นสนิม 

       ค.  การละลายนาํ            

 ง.  ความเป็นกรด-เบส 
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7.   ขอ้ใดกล่าวถึงสมบติัทางเคมีของสาร 

       ก.   เกลือมีสีขาวและรสเคม็           

 ข.  นาํยาลา้งจานมีสมบติัเป็นเบส 

       ค.  เงินนาํไฟฟ้าไดดี้กว่าทองแดง    

 ง.   เหลก็มีความหนาแน่นมากกว่านาํ 

8.   สมบติัของสารในขอ้ใดไม่ต้องใชเ้ครืองมือหรืออุปกรณ์สงัเกตสมบติัของสาร 

       ก.  เกลือมีสีขาวและรสเคม็           

 ข.  นาํยาลา้งจานมีสมบติัเป็นเบส 

 ค.  เงินนาํไฟฟ้าไดดี้กว่าทองแดง    

 ง.  เหลก็มีความหนาแน่นมากกว่านาํ 

9.  ขอ้ใดต่อไปนีเป็นการเปลียนแปลงทางกายภาพของสาร 

 ก.   การละลายนาํของเกลือ     

 ข.  การเผาไหมน้าํมนัเชือเพลิง 

 ค.  การเกิดสนิมของเหลก็ทีวางไวก้ลางแจง้   

 ง.  การเปลียนสีกระดาษลิตมสัของดอกอญัชนั 

10.   กาํหนดสมบติัของสารดงัต่อไปนี  การนาํไฟฟ้า  จุดเดือด   ความหนาแน่น  

     ขอ้ใดต่อไปนีเป็นสมบติัของสารเช่นเดียวกบัสมบติัของสารทีกาํหนด 

 ก.   สถานะ  รูปร่าง   การเกิดสนิม      

 ข.   สถานะ  สี   ความเป็นกรด-เบส 

 ค.   การนาํความร้อน   จุดหลอมเหลว  กลิน     

 ง.   การละลายนาํ   การเผาไหม ้  จุดหลอมเหลว 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

เรือง  สมบัตขิองสาร 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

ข้อ คาํตอบทีถูก 

1 ง 

2 ค 

3 ค 

4 ข 

5 ก 

6 ก 

7 ค 

8 ข 

9 ค 

10 ข 
 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 

ข้อ คาํตอบทีถูก 

1 ค 

2 ข 

3 ง 

4 ค 

5 ข 

6 ค 

7 ข 

8 ก 

9 ก 

10 ค 
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ชือ-สกุล........................................................................................ชัน ...................เลขท.ี........... 
 

จุดประสงค์ 

1.  ทาํการทดลองเพือศึกษาสมบติับางประการของสารได ้

2.  ระบุไดว้่าสมบติัลกัษณะใดเป็นสมบติัทางกายภาพและสมบติัทางเคมี 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ทีต้องการพฒันา 

1.  ทกัษะการสงัเกต 

2.  ทกัษะการตงัสมมติฐาน 

3.  ทกัษะการควบคุมตวัแปร 

4.  ทกัษะการทดลอง 

ปัญหาในการทดลอง 

แนวคาํตอบ   สารแต่ละชนิดทีกาํหนดให้มีสมบติัเกียวกบัสถานะ  สี  การละลาย  การทาํ

ปฏิกิริยากบักรดนาํส้มและการเผาไหม ้เหมือนกนัหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 

สมมตฐิานการทดลอง 

 แนวคาํตอบ   สารแต่ละชนิดมีสมบติัทีแตกต่างกนั 

การกําหนดและควบคุมตวัแปร 

แนวคาํตอบ    

      -  ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  ชนิดของสารไดแ้ก่ เกลือแกง  นาํตาลทราย  เปลือกไข ่ นาํมนัพืช   

         เอทานอล 

      -  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  สมบติัของสาร ไดแ้ก่   สถานะ  สี  การละลาย  การทาํปฏิกิริยากบั 

    กรดอะซิติก  และการเผาไหม ้      

      -  ตวัแปรควบคุม     ไดแ้ก่  วิธีการทดลอง 

แนวทางการตอบแบบบันทึกกิจกรรมท ี 1 

เรือง  สมบัตขิองสาร 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง 

 

สาร 
ลักษณะทีสังเกตได้ 

( สถานะ/สี ) 

การเปลียนแปลงเมือ 

เตมินํา เตมิกรดอะซิตกิ  
5  % 

ให้ความร้อน  
 

เกลือแกง ของแขง็ สีขาวขุ่น 

 

ละลายได ้ ไม่เปลียนแปลง ของแขง็สีขาว 

นาํตาล

ทราย 

ของแขง็ สีขาวขุ่น 

 

ละลายได ้ ไม่เปลียนแปลง เปลียนเป็นสีดาํ 

เปลือกไข ่

 
ของแขง็ สีขาวขุ่น 

 

ไม่ละลาย มีฟองแก๊ส มีกลินเหมน็ 

นาํมนัพืช ของเหลวใส  
สีเหลืองออ่น 

ไม่ละลายนาํ

แยกเป็นชนัโดย

นาํมนัอยู่

ดา้นบน 

ไม่เปลียนแปลง เกิดการลกุไหม ้

เอทานอล ของเหลว ใส  ไม่มีสี  
มีกลิน 

ละลายได ้ ไม่เปลียนแปลง เกิดการลกุไหม ้

คาํถามหลังการทดลอง 

1. สารทีละลายนาํไดแ้ก่สารใดบา้ง 

แนวคาํตอบ  สารทีละลายนาํไดแ้ก่ เกลือแกง   นาํตาลทราย   เอทานอล 

2.   สารทีทาํปฏิกิริยากบักรดอะซิติก  5% ไดแ้ก่สารใดบา้ง 

  แนวคาํตอบ   สารทีทาํปฏิกิริยากบักรดอะซิติกไดแ้ก่  เปลือกไข่       

      3.   สารใดเกิดการลุกไหมเ้มือนาํไปให้ความร้อน 

      แนวคาํตอบ   สารใดเกิดการลุกไหมเ้มือนาํไปให้ความร้อน  ไดแ้ก่  เอทานอล    

      นาํมนัพืช 
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     4.  ถา้สมบติัทางกายภาพของสาร สามารถสงัเกตไดจ้ากภายนอกหรือไดจ้ากการทดลอง 

           อยา่งง่าย จากการทดลองสมบติัทางกายภาพของสารไดแ้ก่ สมบติัดา้นใดบา้ง  

      แนวคาํตอบ   สมบติัทางกายภาพของสาร ไดแ้ก่  สถานะ  สี  การละลายนาํ 

      5.  ถา้สมบติัทางเคมีของสาร สามารถสงัเกตไดจ้ากการมีสารชนิดใหม่เกิดขึน ดงันนั 

           สมบติัทางเคมีของสารไดแ้ก่ สมบติัดา้นใดบา้ง  

      แนวคาํตอบ   สมบติัทางเคมีของสาร ไดแ้ก่  การทาํปฏิกิริยากบักรดอะซิติก   

      การเผาไหม ้

      6.   เปลือกไข่ มีสมบติัทางกายภาพและสมบติัทางเคมีอยา่งไรบา้ง 

      แนวคาํตอบ   สมบติัทางกายภาพของเปลือกไข่ ไดแ้ก่  สถานะของแขง็ และ  สีขาวขุ่น 

      ส่วนสมบติัทางเคมีของเปลือกไข่ ไดแ้ก่  การทาํปฏิกิริยากบักรดอะซิติกเกิดฟองแก๊ส    

เมือเผาไหมมี้กลินเหมน็ 

7.  นาํมนัพืชและเอทานอลมีสมบติัใดทีเหมือนกนั และมีสมบติัใดทีแตกต่างกนั 

      แนวคาํตอบ   สมบติัทีเหมือนกนัของนาํมนัพืชและเอทานอลคือ เป็นของเหลว  ใส 

           เมือเติมกรดอะซิติกไม่มีการเปลียนแปลง และเมือให้ความร้อนจะเกิดการลุกไหม ้

      ส่วนสมบติัทีต่างกนั คือ  นาํมนัพืชไม่ละลายนาํ    แต่เอทานอลละลายนาํได ้

 

สรุปผลการทดลอง 

 แนวคาํตอบ  สมบติัของสารทีสงัเกตไดจ้ากลกัษณะภายนอกของสาร   ไดแ้ก่   สถานะ  สี  

กลิ น  การละลายนําของสาร  ซึงเรียกว่าสมบติัทางกายภาพ  ส่วนสมบติัทีสังเกตได้เมือมี

ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึน ไดแ้ก่การเติมกรดอะซิติกแลว้เกิดฟองแก๊ส และการให้ความร้อนจนเกิด

การลุกไหม ้เรียกว่าสมบติัทางเคมี 
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คาํชีแจง   จงเติมคาํหรือขอ้ความลงในช่องว่างใหถู้กตอ้ง 

1. ศึกษาสมบติัของนาํ และเอทานอลทีกาํหนดให้ ดงันี 
 

      สมบัต ิ

สาร 
สถานะ สี กลิน จุดเดือด 

นําบริสุทธิ ของเหลว ใส  ไม่มีสี ไม่มีกลิน 100 0C 

เอทานอล ของเหลว ใส  ไม่มีสี มีกลินฉุน 78.5 0C 
 

สมบติัเฉพาะตวัของเอทานอลไดแ้ก่สมบติัใด 

แนวคาํตอบ   สมบติัเฉพาะตวัของเอทานอลไดแ้ก่ กลิน  และ จุดเดือด 

สมบติัทวัไปของเอทานอลไดแ้ก่ไดแ้ก่สมบติัใด 

แนวคาํตอบ   สมบติัทวัไปของเอทานอลไดแ้ก่  สถานะ และ  สี 
 

2. กาํหนดสมบติัของกาํมะถนัและแนฟทาลีน(ลูกเหม็น) ให้ ดงันี 
 

            
สมบัต ิ

สาร 

สถานะ สี กลิน 
การละลาย

นํา 
การระเหิด 

กาํมะถนั ของแขง็ เหลือง กลินฉุนเลก็นอ้ย ไม่ละลาย ไม่ระเหิด 
แนฟทาลีน ของแขง็ ขาว กลินฉุนแสบ

จมูก 

ไม่ละลาย ระเหิด 

 

ถา้มีสารทีมีสถานะเป็นของแขง็  ตอ้งการระบุว่าเป็นกาํมะถนัหรือแนฟทาลีน  จะใช้

สมบติัใดในการตรวจสอบ 

แนวคาํตอบ   สี   กลิน  และ การระเหิด 

แนวทางการตอบแบบฝึกทักษะที  1 

เรือง  สมบัตขิองสาร 
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3.  จงพิจารณาขอ้มูลต่อไปนีว่าเป็นการเป็นการเปลียนแปลงทางกายภาพหรือการ 

     เปลียนแปลงทางเคมี  จากนนัทาํเครืองหมาย ลงในช่องทีตรงกบัประเภทการ 

     เปลียนแปลงของสาร 

    แนวคาํตอบ 
 

ข้อมูล 
การเปลียนแปลง 

ทางกายภาพ ทางเคม ี
3.1  นาํมนัไม่ละลายนาํ   

3.2  พลาสติกติดไฟได ้ แต่สงักะสีไม่ติดไฟ   

3.3  นาํยาลา้งห้องนาํมีสมบติัเป็นกรด  นาํยาลา้งจานมี 

     สมบติัเป็นเบส 

  

3.4  ใส่หินปูนลงในสารละลายกรดจะเกิดฟองแก๊ส   

3.5  แก๊สคาร์บอนไดออกไซดท์าํให้นาํปูนใสขุ่น   

3.6  นาํส้มสายชูมีรสเปรียว   

3.7  สารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 

       (ด่างทบัทิม)เป็นสารละลายใส  สีม่วงแดง 

  

3.8  เอทานอล มีจุดเดือด  78.5 0C   

3.9  เหลก็เกิดสนิมได ้   

3.10  เงิน  ทองแดง  อะลูมิเนียม นาํไฟฟ้าได ้   
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การใชบ้ทเรียนโมดูลให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่ง

สูงสุด นกัเรียนควรปฏิบติัดงันี 
1. ศึกษาคาํแนะนาํการใชบ้ทเรียนโมดูลและโครงสร้างบทเรียนโมดูล 

2. ทาํแบบทดสอบก่อนเรียนเพือตรวจสอบความรู้พืนฐานของตนเอง 

3. การศึกษาบทเรียนโมดูลนกัเรียนสามารถศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มยอ่ย

จาํนวน 3-5 คน 

4. ศึกษารายละเอียดของเนือหาแต่ละตอนพร้อมทงัทาํกิจกรรมต่างๆ ทีกาํหนดใน

บทเรียน เช่น บนัทึกเนือหา ทาํการทดลอง  ทาํแบบฝึกทกัษะหรือกิจกรรมอืน ๆ

ตามทีกาํหนดไวใ้นโมดูล 

5. ตรวจแบบฝึกทกัษะหรือกิจกรรมจากแนวคาํตอบทา้ยโมดูลเพือตรวจสอบว่า

นกัเรียนมีความเขา้ใจในเนือหานนัหรือไม่ ถา้ผิดนกัเรียนควรทาํการศึกษาอีก

ครังพร้อมทงัปรึกษาเพือนในกลุ่มและซกัถามครูผูส้อนให้เกิดความเขา้ใจก่อน

ทาํการศึกษาต่อไป 

6. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเพือตรวจสอบว่าตนเองมีความรู้ผา่นเกณฑก์าร

ประเมินโดยถา้ทาํแบบทดสอบได ้8 ขอ้จากแบบทดสอบ 10 ขอ้ขึน ถือว่าผา่น

เกณฑก์ารประเมิน ร้อยละ 80 และให้ผา่นไปเรียนโมดูลต่อไป 

7. นกัเรียนทีไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินร้อยละ 80 ให้นกัเรียนเรียนซ่อมเสริมและ

กลบัไปศึกษาเนือหาในโมดูลตามขนัตอนอีกครังพร้อมทงัปรึกษาและซกัถาม

ครูจนเกิดความเขา้ใจในเนือหาแลว้จึงทาํแบบทดสอบหลงัเรียนชุดเดิมอีกครัง 

ถา้ผา่นเกณฑก์ารประเมินจึงเรียนโมดูลตอ่ไป 

8. ในขณะทาํกิจกรรมตอ้งมีความซือสตัยต์่อตนเองโดยตอ้งไม่ดูแนวทางการตอบ

เพราะจะไม่มีประโยชน์ใด ๆ ต่อนกัเรียน 

9. การเรียนรู้ดว้ยวิธีนีนกัเรียนตอ้งซือสตัยต์อ่ตนเองและมีความเชือมนัในตนเอง

ว่าทุกคนมีความสามารถในการเรียนและผา่นการประเมินผลทีกาํหนดไวไ้ด้

หากมีความตงัใจจริงและมีความมุ่งมนั 

คาํแนะนําการใช้บทเรียนโมดูล 
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การศึกษาเรืองสถานะของสารจะทาํให้เขา้ใจว่าสารทีอยูใ่นสถานะต่าง ๆ มีการจดัเรียง

อนุภาค  ระยะห่างระหว่างโมเลกุล และแรงยึดเหนียวระหว่างอนุภาคแตกต่างกนั เพือใชเ้ป็น

ความรู้พืนฐานในการศึกษาเกียวกบัการเปลียนสถานะของสารและสมบติัของสารในเรือง 

อืน ๆ ต่อไป 
 
 
 
 
 

 

เมือนกัเรียนศึกษาบทเรียนโมดูล เล่มที 2  เรือง สถานะของสาร แลว้นกัเรียนสามารถ 

ด้านความรู้ (K) 

     1.   อธิบายการจดัเรียงอนุภาคของสารทีมีสถานะของแขง็ ของเหลว และแก๊ส  

     2.   อธิบายสมบติับางประการของสารโดยใชแ้บบจาํลองการจดัเรียงอนุภาค 

           ด้านทักษะกระบวนการ (P)  

               3.   สามารถทดลองเพือตรวจสอบแรงยึดเหนียวระหว่างอนุภาคของสารได ้

      ด้านคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ (A) 

               4.   ทาํกิจกรรมดว้ยความสนใจใฝ่รู้  มุ่งมนัและอดทน 
 
 
 
 
 
 

หลักการและเหตุผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

โครงสร้างบทเรียนโมดูล 

เล่มท ี2  เรือง สถานะของสาร 
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นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนเรือง สถานะของสาร จาํนวน 10  ขอ้ โดยใชเ้วลา 
10  นาที 
 
 
 
 
 
 

1. นกัเรียนศึกษาบทเรียนโมดูล เล่มที 2 เรือง สถานะของสาร และปฏิบติักิจกรรม

ตามลาํดบัดงันี 

1.1   นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการทดลองที 2 เรือง แรงยึดเหนียวระหว่าง 

อนุภาคของสาร และบนัทึกผลลงในแบบบนัทึกกิจกรรมการทดลองที  2 

1.2  ศึกษาและคน้ควา้จากใบความรู้ที  2   เรือง  สถานะของสาร    

จากนนัทาํแบบฝึกทกัษะที 2  เรือง  สถานะของสาร     

2. ในระหว่างการปฏิบติักิจกรรม ถา้หากนกัเรียนมีขอ้สงสัยสามารถซักถามเพือให้

สามารถปฏิบติัไดถู้กตอ้งได ้

3. เมือปฏิบติักิจกรรมในแต่ละชวัโมง ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายความรู้  

และเฉลยคาํตอบของการปฏิบติักิจกรรม 

4. นกัเรียนร่วมกนัซกัถาม และอภิปรายความรู้เกียวกบัสถานะของสาร     
 
 
 
 
 
 

นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเรือง สถานะของสาร    จาํนวน 10  ขอ้ โดยใชเ้วลา 

10  นาที  เพือตรวจสอบว่าตนเองมีความรู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน  โดยถา้ทาํแบบทดสอบได ้ 

8  ขอ้ จากแบบทดสอบ  10 ขอ้ ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80  และให้ผ่านไปเรียน

โมดูลต่อไป 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

การประเมินผลก่อนเรียน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

การประเมินผลหลังเรียน 
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นกัเรียนทีไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินหลงัเรียนให้กลบัไปศึกษาเนือหาในโมดูลอีกครัง

พร้อมทงัปรึกษาและซกัถามครูจนเกิดความเขา้ใจในเนือหาแลว้ทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเพือ

ประเมินผลอีกครัง 
 
 
 
 
 
 

1. การจดัเรียงอนุภาคของสารทีมีสถานะของแขง็ ของเหลว และแก๊ส 

2. สมบติัของของแขง็  ของเหลวและแก๊ส 

3. การระบุสถานะโดยเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว  จุดเดือด กบัอุณหภูมิปกติ 
 

การเรียนซ่อมเสริม 

ขอบข่ายเนือหา 
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คาํชีแจง  1)  แบบทดสอบเป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก จาํนวน 10 ขอ้    

   2)  ให้นกัเรียนเลือกคาํตอบทีถูกทีสุดเพียงขอ้เดียวแลว้ทาํเครืองหมาย    ลงใน  

                 ตรงกบัตวัอกัษร   ก , ข , ค หรือ ง  ในกระดาษคาํตอบ 

*********************************************************************************** 

1.  ถา้ใชส้ถานะของสารเป็นเกณฑ ์สารในขอ้ใดเป็นสารประเภทเดียวกนั 

  ก.  นาํตาล   นาํส้ม   นาํกลนั     

  ข.  ถ่าน   ทองเหลือง   เพชร 

  ค.  อากาศ   ฟิวส์    กาํมะถนั     

  ง.   ดินนาํมนั   นาํโคลน   นาํแป้ง 

2. ทีอุณหภูมิเดียวกนัและมีปริมาตร 1  cm3  สารใดมีจาํนวนอนุภาคนอ้ยทีสุด 

  ก.  นาํอดัลม        

  ข.  เกลือแกง 

  ค.  แก๊สหุงตม้       

  ง.  นาํตาลกลูโคส 

3.  สารในขอ้ใดทีมีรูปร่างเปลียนแปลงตามภาชนะทีบรรจุ 

 ก.  นาํอดัลม    กรวด   ทราย     

 ข.  นาํมนัพืช    นาํแขง็    แชมพ ู

 ค.  หิน     พลาสติก      เอทานอล    

 ง.  แก๊สไนโตรเจน   อากาศ   นาํส้มสายชู  

4.  สารทีมีรูปร่างและปริมาตรคงทีคือสารกลุ่มใด 

 ก.  หิน       อากาศ      

 ข.  เกลือ        นาํตาล 

      ค.  ไอนาํ     ถ่านไม ้      

      ง.  นาํหวาน    นาํฝน  

แบบทดสอบก่อนเรียน  

เรือง สถานะของสาร 



 7

5.  กาํหนดสมบติัของสารให้ดงันี 

        A  มีรูปร่างและปริมาตรคงที    

  B  อนุภาคเคลือนทีไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

        C  เป็นสารทีมีรูปร่างไม่คงที แต่ปริมาตรคงที   

 สารใดทีมีสถานะเป็นแก๊ส 

 ก.  A  และ  B        

 ข.  B  และ C  

 ค.  เฉพาะ  A       

 ง.  เฉพาะ  B 

6.   ขอ้ใดเรียงลาํดบัแรงยึดเหนียวระหว่างอนุภาคของสารไดถู้กตอ้ง 

      ก.   A   >  B   >   C     

 ข.   A   >  C   >   B 

      ค.   B   >   A  >  C     

 ง.   B   >  C   >   A 

7.  จากภาพทีกาํหนดให้เป็นการจดัเรียงอนุภาคของสาร ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

 

 

 

 

 

 ภาพที 1 ภาพที 2 ภาพที 3 

ก. ดิน นาํปลา ไอนาํ 

ข. ไอนาํ เอทานอล เหลก็ 

ค. นาํอดัลม ยาสีฟัน เกลือแกง 

ง. นาํปลา นาํหวาน นาํตาลซูโครส 

 

 
 
 
 
          

ภาพ  3 

 
 
 
 

 
ภาพ  1 

 
 
 
 

ภาพ  1 

 
 
 
 

 
ภาพ  2 
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คาํชีแจง : ให้นกัเรียนใชข้อ้มูลในตารางต่อไปนีตอบคาํถามขอ้ 8-9 

 

สาร จุดหลอมเหลว (0C) จุดเดือด (0C) 

A 

B 

C 

D 

113 

- 101 

- 39 

98 

445 

- 35 

357 

892 

 

8.  เมือนาํสาร  D  มาวางไวที้อุณหภูมิ  250C   สาร  D  จะมีสถานะใด 

 ก. แก๊ส         

 ข. ของแขง็  

 ค. ของเหลว        

 ง.  ขอ้มูลไม่เพียงพอ 

9.  เมือนาํสาร  A  B  C   และ  D    มาวางไวที้อุณหภูมิ  1000C  สารในขอ้ใดทีมีสถานะเป็น  

     ของแขง็ 

 ก.   เฉพาะ  A       

 ข.  A   และ  D 

 ค.   B   C   และ  D        

 ง.  ไม่มีสารใดเป็นของแขง็ 

10.  ขอ้ใดเรียงลาํดบัความหนาแน่นของอนุภาคไดถู้กตอ้ง 

       ก.  แก๊ส  >   ของเหลว  >  ของแขง็    

 ข.  ของเหลว  >  แก๊ส  >  ของแขง็ 

      ค.  ของแขง็  >   แก๊ส  >  ของเหลว    

 ง.  ของแขง็  >  ของเหลว  >  แก๊ส 
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จุดประสงค์การทดลอง 

ทดลองและอธิบายการจดัเรียงอนุภาคของของแขง็  ของเหลวและแก๊ส โดยใช ้

แบบจาํลองได ้

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ทีต้องการพฒันา 

1. ทกัษะการสงัเกต 

2. ทกัษะการตงัสมมติฐาน 

3. ทกัษะการควบคุมตวัแปร 

วสัดุอุปกรณ์และสารเคมี  
 

ลําดับท ี รายการ ปริมาณต่อ 1  กลุ่ม 

1 ลูกปิงปอง 10  ลูก 

2 ถาด ขนาด  23 x 30 x 7 ลูกบาศก์เซนติเมตร 1  ใบ 
 

วธีิการทดลอง 

1. ใส่ลูกปิงปองลงในถาด แลว้เทให้ลูกปิงปองไปรวมกนัทีมุมถาด เขยา่ถาดเบา ๆ  

สงัเกตลกัษณะการจดัเรียงตวัและความสามารถในการเคลือนทีของลูกปิงปอง  

บนัทึกผลการทดลองในแบบบนัทึกกิจกรรมที 2 

2. ตะแคงถาดให้เอียงเลก็นอ้ย แลว้เขยา่ถาดเบา ๆ สงัเกตลกัษณะการจดัเรียงตวัและ 

ความสามารถในการเคลือนของลกูปิงปอง บนัทึกผลการทดลองในแบบบนัทึก

กิจกรรมที 2 

3. วางถาดในแนวราบ เขยา่ถาดให้แรงและเร็วขึน โดยระวงัไม่ให้ลูกปิงปองกระเดน็ 

ออกนอกถาด  สงัเกตลกัษณะการจดัเรียงตวัและความสามารถในการเคลือนของ 

ลูกปิงปอง บนัทึกผลการทดลองในแบบบนัทึกกิจกรรมที 2 

กิจกรรมที  2 

เรือง  การจดัเรียงอนุภาคของ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
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ชือ-สกุล........................................................................................ชัน ...................เลขท.ี........... 
 

จุดประสงค์ 

ทดลองและอธิบายการจดัเรียงอนุภาคของของแขง็  ของเหลวและแก๊ส โดยใช ้

แบบจาํลองได ้

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ทีต้องการพฒันา 

1. ทกัษะการสงัเกต 

2. ทกัษะการตงัสมมติฐาน 

3. ทกัษะการควบคุมตวัแปร 

ปัญหาในการทดลอง 

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

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

สมมตฐิานการทดลอง 

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

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

การกําหนดและควบคุมตวัแปร 

 -  ตวัแปรตน้           ไดแ้ก่..................................................................................................... 

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

 -  ตวัแปรตาม           ไดแ้ก่................................................................................................... 

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

 -  ตวัแปรควบคุม     ไดแ้ก่.................................................................................................... 

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

แบบบันทึกกิจกรรมที 2 

เรือง  การจดัเรียงอนุภาคของ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 

การทดลอง 
ลักษณะของลูกปิงปองทีสังเกตได้ 

การจดัเรียงตวัของลูกปิงปอง การเคลือนทีของลูกปิงปอง 

เมือเทลกูปิงปอง 

ไปรวมกนัทีมุมถาด 

และเขยา่เบา ๆ 

  

เมือเอียงถาด 

เลก็นอ้ยและเขยา่เบา ๆ 

 

  

เมือวางถาดในแนวราบ

เขยา่ถาดเร็ว ๆ และแรง 

 

  

 

 

คาํถามหลังการทดลอง 

1. ลกัษณะอนุภาคของ ของแขง็  ของเหลว และแก๊ส เปรียบเทียบไดก้บัลูกปิงปอง 

รูปแบบใด และมีลกัษณะอยา่งไร  

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

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

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

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

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

2. นกัเรียนคิดว่าลูกปิงปองถาดใดมีพลงังานมากทีสุด เพราะเหตุใด  

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

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

3. สารในสถานะใดมีแรงยึดเหนียวระหว่างอนุภาคมากทีสุด  

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

................................................................................................................................................... 
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4. สารในสถานะใดมีการจดัเรียงอนุภาคเป็นระเบียบมากทีสุด  

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

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

5. จงเปรียบเทียบระยะห่างระหว่างอนุภาคของ ของแขง็ ของเหลว และแก๊ส จากนอ้ย

ไปมาก โดยเปรียบเทียบกบัระยะห่างของลูกปิงปองทีอยูใ่นถาด   

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

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

 

สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

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

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

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

 

     คะแนนเตม็.................คะแนน   คะแนนทีได้................คะแนน 

 

       ลงชือ........................................ผู้ประเมิน 

               (........................................) 
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ใบความรู้ที 2 

เรือง  สถานะของสาร 

 

สถานะของสารแบ่งออกเป็น 3 สถานะ คือ ของแขง็ ของเหลวและแก๊ส ซึงมีสมบติั

ทีแตกต่างกนัดงันี 

1. ของแข็ง  คือ สารทีมีรูปร่างและปริมาตรแน่นอน ไม่เปลียนแปลงไปตาม 

ภาชนะทีบรรจุ เนืองจากอนุภาคในของแข็งจัดเรียงชิดติดกันและอดัแน่นอย่างมี

ระเบียบ และไม่มีการเคลือนทีระหว่างอนุภาคหรือเคลือนทีไดน้อ้ยมาก มีความหนาแน่น

และมีแรงยึดเหนียวระหว่างโมเลกุลสูงกว่าของเหลวและแก๊ส สสารทีมีสถานะเป็น

ของแขง็ เช่น  สมุด ดินสอ ปากกา  เสือผา้  หิน  ดิน ทราย นาํตาล  เหลก็ ทองคาํ เป็นตน้ 

 
รูปที 1  แบบจาํลองการจดัเรียงอนุภาคของของแขง็ 

ทีมา: http://enchemcom2g.wordpress.com/author/enchemcom2g/ 
                    

2. ของเหลว  คือ สารทีมีปริมาตรคงที แตรู่ปร่างเปลียนแปลงตามภาชนะทีบรรจุ  

บางครัง เรียกของเหลวว่า ของไหล เนืองจากอนุภาคในของเหลวอยูห่่างกนัมากกว่าของแขง็ 

จึงเกิดการเคลือนทีระหว่างอนุภาคขึน ของเหลวมีความหนาแน่นและมีแรงยึดเหนียว

ระหว่างโมเลกุลสูงกว่าแก๊สแต่นอ้ยกว่าของแขง็ สสารทีมีสถานะเป็นของเหลว เช่น นาํชา  

กาแฟ  นาํหวาน นาํฝน นาํกลนั นาํมนัพืช นาํมนั นาํยาลา้งจาน  แชมพูสระผม นาํยาลา้ง

ห้องนาํ เป็นตน้ 
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รูปที 2 แบบจาํลองการจดัเรียงอนุภาคของของเหลว 

ทีมา: http://enchemcom2g.wordpress.com/author/enchemcom2g/ 
 

3. แก๊ส คือ สารทีมีรูปร่างและปริมาตรไม่แน่นอน มีลกัษณะฟุ้ งกระจาย ปริมาตร 

จะเปลียนแปลงไปตามภาชนะทีบรรจุ เนืองจากอนุภาคของแก๊สอยูห่่างกนัมาก แรงยึด

เหนียวระหว่างโมเลกุลนอ้ย ทาํให้เกิดการเคลือนทีฟุ้ งกระจายได ้และสามารถเคลือนทีได้

อยา่งอิสระในทุกทิศทาง เช่น อากาศ ไอนาํ  แก๊สชนิดต่าง ๆ เป็นตน้ 

 

รูปที 3  แบบจาํลองการจดัเรียงอนุภาคของแก๊ส 

ทีมา: http://enchemcom2g.wordpress.com/author/enchemcom2g/ 
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ตารางเปรียบเทียบลักษณะและสมบัตทิแีตกต่างกันของอนุภาคของแข็ง ของเหลวและแก๊ส 
 

ลักษณะ/สมบัต ิ ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 

การจดัเรียงของ

อนุภาค 

เรียงชิดติดกนัและ 

อดัแน่นอยา่งมี

ระเบียบ 

อนุภาคอยูห่่างกนั

มากกว่าของแขง็ 

อนุภาคของแก๊ส 

อยูห่่างกนัมากกว่า

ของเหลว 

แรงยึดเหนียว 

ระหว่างอนุภาค 
มากทีสุด มาก นอ้ย 

รูปร่าง คงตวั 
เปลียนแปลงไป 

ตามภาชนะทีบรรจุ 

รูปร่างไม่แน่นอน 

มีลกัษณะฟุ้ ง

กระจาย 

ปริมาตร 

 
คงที คงที ไม่คงที 

การเคลือนท ี
ไม่เคลือนทีหรือ 

เคลือนทีนอ้ยมาก 

มีการเคลือนทีได้

บา้งทาํให้เกิด 

การไหลได ้

เคลือนทีได ้

อยา่งรวดเร็ว 

การกดอดั 
กดอดัหรือบีบ 

ให้เลก็ลงไม่ได ้

กดอดัหรือบีบ 

ให้เลก็ลงได ้

นอ้ยมาก 

กดอดัหรือบีบ 
ให้เลก็ไดง่้าย 
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25 0C 

 

             การระบุสถานะโดยเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว  จุดเดือด กับอุณหภูมิปกต ิ

  

1. เมือนาํสารมาไวที้อุณหภูมิตาํกว่าจุดหลอมเหลวของสาร สารนนัจะมีสถานะ

ของแขง็ 

2. เมือนาํสารมาไวที้อุณหภูมิมากกว่าจุดหลอมเหลวของสารแต่ตาํกว่าจุดเดือด

ของสาร สารนนัจะมีสถานะของเหลว 

3. เมือนาํสารมาไวที้อุณหภูมิมากกว่าจุดเดือดของสาร สารนนัจะมีสถานะเป็น

แก๊ส 

 

   ตารางที 1   แสดงตวัอยา่งการระบุสถานะของสารทีอุณหภูมิ  25 0C 
 

สาร 
จุดหลอมเหลว 

(0C) 

จุดเดือด 

(0C) 

สถานะปกต ิ

ทีอุณหภูมิ  25 0C 

แก๊สออกซิเจน 

แก๊สคลอรีน 

ปรอท 

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์

โซเดียม 

- 219 

- 101 

- 39 

-11 

98 

- 182.8 

- 35 

357 

150.2 

892 

แก๊ส 

แก๊ส 

ของเหลว 

ของเหลว 

ของแขง็ 
 

ตวัอย่าง 1   เมือวางโซเดียมไวที้อุณหภูมิ  356 0C  โซเดียมจะมีสถานะใด 

วธีิทํา    เมือพิจารณาอุณหภูมิ  356 0C  พบว่าสูงกว่าจุดหลอมเหลวของโซเดียม 

ดงันนัโซเดียมจึงหลอมเหลวเป็นของเหลว แต่เมือพิจารณาจุดเดือดพบว่าอุณหภูมิ  356 0C  

ตาํนอ้ยกว่าจุดเดือด ดงันนัโซเดียมจึงมีสถานะของเหลว ที อุณหภูมิ  356 0C   

 

ตวัอย่าง 2   เมือวางปรอทไวที้อุณหภูมิ  -45 0C  ปรอทจะมีสถานะใด 

วธีิทํา    เมือพิจารณาอุณหภูมิ  -45 0C    พบว่าตาํกว่าจุดหลอมเหลวของปรอท 

แสดงว่าปรอทยงัไม่หลอมเหลว ดงันนัปรอทจึงมีสถานะของแขง็ ที อุณหภูมิ  356 0C   

 

25 0C 
25 0C 

25 0C 

25 0C 
25 0C 
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ชือ-สกุล........................................................................................ชัน ...................เลขท.ี........... 
 

คาํชีแจง   ให้นกัเรียนตอบคาํถามต่อไปนีให้ถูกตอ้ง 
 

1.  กาํหนดสารให้ดงันี  ทองคาํ   นาํหวานสีแดง  แก๊สออกซิเจน 

     จงเรียงลาํดบัแรงยึดเหนียวระหว่างอนุภาคจากมากไปนอ้ย 

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

2.  ลกัษณะการจดัเรียงอนุภาคของสาร  ทาํให้ทราบสมบติัใดของสาร 

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

3.  กาํหนดแผนภาพการจดัเรียงอนุภาคของสารต่าง ๆ ดงันี 

 

 

 

                       ภาพ  A           ภาพ B   ภาพ C 

 3.1  การจดัเรียงอนุภาคของนมเปรียวคลา้ยภาพใด 

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

 3.2  ลมหายใจมีการจดัเรียงอนุภาคคลา้ยภาพใด 

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

3.3  จงยกตวัอยา่งสารทีมีการจดัเรียงอนุภาคคลา้ยภาพ A มา 5  ตวัอยา่ง 

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

4.  สมบติัของของเหลวทีเหมือนแก๊สคืออะไร 

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

5.  สมบติัของของเหลวทีต่างจากแก๊สคืออะไร 

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

แบบฝึกทักษะที 2 

เรือง  สถานะของสาร 

 

 
  

 

 

 

 



 18

6.  กาํหนดสมบติัของสารให้ดงันี    

สาร  A  มีรูปร่างและปริมาตรคงที       

สาร  B   อนุภาคเคลือนทีไดร้วดเร็ว 

     สาร  C  เป็นสารทีไม่มีช่องว่างระหว่างอนุภาค       

            สาร  D   มีรูปร่างไม่คงที  แต่ปริมาตรคงที 

      สารใดมีสถานะเป็นของแขง็ 

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

 

7.  จากขอ้มูลจุดหลอมเหลว  และจุดเดือด ของสารทีกาํหนดให้  จงระบุสถานะของสาร  X ,  

     Y , Z   และ  P 

 

สาร จุดหลอมเหลว (0C) จุดเดือด (0C) สถานะปกตทิีอุณหภูมิ  25 0C 

กาํมะถนั 

X 

Y 

Z 

P 

113 

- 101 

- 39 

-11 

98 

445 

- 35 

357 

150.2 

892 

ของแขง็ 

…………………………. 

………………………….. 

…………………………. 

………………………….. 

 

 7.1  สารทีมีสถานะเป็นแก๊สทีอุณหภูมิ 250C  ไดแ้ก่............................................................. 

             พิจารณาจุดหลอมเหลวและจุดเดือดพบว่า.................................................................... 

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

      7.2  สารทีมีสถานะเป็นของเหลวทีอุณหภูมิ 250C  ไดแ้ก่..................................................... 

             พิจารณาจุดหลอมเหลวและจุดเดือดพบว่า.................................................................... 

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

 7.3  สารทีมีสถานะเป็นของแขง็ทีอุณหภูมิ 250C   ไดแ้ก่..................................................... 

             พิจารณาจุดหลอมเหลวและจุดเดือดพบว่า.................................................................... 

              ..................................................................................................................................... 
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คาํชีแจง  1)  แบบทดสอบเป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก จาํนวน 10 ขอ้    

   2)  ให้นกัเรียนเลือกคาํตอบทีถูกทีสุดเพียงขอ้เดียวแลว้ทาํเครืองหมาย    ลงใน  

                 ตรงกบัตวัอกัษร   ก , ข , ค หรือ ง  ในกระดาษคาํตอบ 

*********************************************************************************** 

1.  ขอ้ใดเรียงลาํดบัความหนาแน่นของอนุภาคไดถู้กตอ้ง 

       ก.  แก๊ส  >   ของเหลว  >  ของแขง็    

 ข.  ของเหลว  >  แก๊ส  >  ของแขง็ 

      ค.  ของแขง็  >   แก๊ส  >  ของเหลว    

 ง.  ของแขง็  >  ของเหลว  >  แก๊ส 

2.  กาํหนดสมบติัของสารให้ดงันี 

        A  มีรูปร่างและปริมาตรคงที    

  B  อนุภาคเคลือนทีไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

        C  เป็นสารทีมีรูปร่างไม่คงที แต่ปริมาตรคงที   

 สารใดทีมีสถานะเป็นแก๊ส 

 ก.  A  และ  B        

 ข.  B  และ C  

 ค.  เฉพาะ  A       

 ง.  เฉพาะ  B 

3.  สารทีมีรูปร่างและปริมาตรคงทีคือสารกลุ่มใด 

 ก.  หิน       อากาศ      

 ข.  เกลือ        นาํตาล 

      ค.  ไอนาํ     ถ่านไม ้      

      ง.  นาํหวาน    นาํฝน  

แบบทดสอบหลังเรียน  

เรือง สมบัตขิองสาร 
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4.  สารในขอ้ใดทีมีรูปร่างเปลียนแปลงตามภาชนะทีบรรจุ 

 ก.  นาํอดัลม    กรวด   ทราย     

 ข.  นาํมนัพืช    นาํแขง็    แชมพ ู

 ค.  หิน     พลาสติก      เอทานอล    

 ง.  แก๊สไนโตรเจน   อากาศ   นาํส้มสายชู  

5.  ถา้ใชส้ถานะของสารเป็นเกณฑ ์สารในขอ้ใดเป็นสารประเภทเดียวกนั 

  ก.  นาํตาล   นาํส้ม   นาํกลนั     

  ข.  ถ่าน   ทองเหลือง   เพชร 

  ค.  อากาศ   ฟิวส์    กาํมะถนั     

  ง.   ดินนาํมนั   นาํโคลน   นาํแป้ง 

6.  จากภาพทีกาํหนดให้เป็นการจดัเรียงอนุภาคของสาร ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

 

 

 

 

 

 ภาพที 1 ภาพที 2 ภาพที 3 

ก. ดิน นาํปลา ไอนาํ 

ข. ไอนาํ เอทานอล เหลก็ 

ค. นาํอดัลม ยาสีฟัน เกลือแกง 

ง. นาํปลา นาํหวาน นาํตาลซูโครส 

 

7. ทีอณุหภูมิเดียวกนัและมีปริมาตร 1  cm3  สารใดมีจาํนวนอนุภาคนอ้ยทีสุด 

  ก.  นาํอดัลม        

  ข.  เกลือแกง 

  ค.  แก๊สหุงตม้       

  ง.  นาํตาลกลูโคส 

 
 
 
 
          

ภาพ  3 

 
 
 
 

 
ภาพ  1 

 
 
 
 

ภาพ  1 

 
 
 
 

 
ภาพ  2 
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8.   ขอ้ใดเรียงลาํดบัแรงยึดเหนียวระหว่างอนุภาคของสารไดถู้กตอ้ง 

      ก.   A   >  B   >   C     

 ข.   A   >  C   >   B 

      ค.   B   >   A  >  C     

 ง.   B   >  C   >   A 

คาํชีแจง : ให้นกัเรียนใชข้อ้มูลในตารางต่อไปนีตอบคาํถามขอ้ 9-10 

 

สาร จุดหลอมเหลว (0C) จุดเดือด (0C) 

A 

B 

C 

D 

113 

- 101 

- 39 

98 

445 

- 35 

357 

892 

 

9.  เมือนาํสาร  D  มาวางไวที้อุณหภูมิ  250C   สาร  D  จะมีสถานะใด 

 ก. แก๊ส         

 ข. ของแขง็  

 ค. ของเหลว        

 ง.  ขอ้มูลไม่เพียงพอ 

10.  เมือนาํสาร  A  B  C   และ  D    มาวางไวที้อุณหภูมิ  1000C  สารในขอ้ใดทีมีสถานะเป็น  

     ของแขง็ 

 ก.   เฉพาะ  A       

 ข.  A   และ  D 

 ค.   B   C   และ  D        

 ง.  ไม่มีสารใดเป็นของแขง็ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

เรือง สถานะของสาร 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

ข้อ คาํตอบทีถูก 

1 ข 

2 ค 

3 ง 

4 ข 

5 ง 

6 ข 

7 ข 

8 ข 

9 ก 

10 ง 
 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 

ข้อ คาํตอบทีถูก 

1 ง 

2 ง 

3 ข 

4 ง 

5 ข 

6 ข 

7 ค 

8 ข 

9 ข 

10 ก 
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โมดูลที 2  เรือง  สถานะของสาร                ชันมัธยมศึกษาปีที  1 

รายวชิา  วทิยาศาสตร์ 1 ( ว21101)      เวลา  20  นาท ี
 

ชือ-สกุล........................................................................................ชัน ...................เลขท.ี........... 
 

จุดประสงค์ 

ทดลองและอธิบายการจดัเรียงอนุภาคของของแขง็  ของเหลวและแก๊ส โดยใช ้

แบบจาํลองได ้

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ทีต้องการพฒันา 

1.   ทกัษะการสงัเกต 

2.   ทกัษะการตงัสมมติฐาน 

3.   ทกัษะการควบคุมตวัแปร 

ปัญหาในการทดลอง 

แนวคาํตอบ   ของแขง็ ของเหลว และแก๊สมีการจดัเรียงอนุภาคและการเคลือนทีเหมือนกนั

หรือไม่ 

สมมตฐิานการทดลอง 

แนวคาํตอบ   ของแขง็ ของเหลว และแก๊สมีการจดัเรียงอนุภาคและการเคลือนทีทีแตกต่างกนั 

การกําหนดและควบคุมตวัแปร 

แนวคาํตอบ    

-  ตวัแปรตน้           ไดแ้ก่    การกระทาํกบัถาดทีมีลูกปิงปองบรรจุอยู ่

-  ตวัแปรตาม           ไดแ้ก่  ลกัษณะการจดัเรียงตวัและการเคลือนทีของลกูปิงปอง 

-  ตวัแปรควบคุม     ไดแ้ก่   ขนาดของถาด   ลกัษณะพืนผิวของถาด   

                                             ชนิดของลูกปิงปอง    ขนาดของลูกปิงปอง   

                                             จาํนวนลูกปิงปอง 
 

แนวทางการตอบแบบบันทึกกิจกรรมท ี 2 

เรือง  การจดัเรียงอนุภาคของ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง 

แนวคาํตอบ 
 

การทดลอง 
ลักษณะของลูกปิงปองทีสังเกตได้ 

การจดัเรียงตวัของลูกปิงปอง การเคลือนทีของลูกปิงปอง 

เมือเทลกูปิงปอง 

ไปรวมกนัทีมุมถาด 

และเขยา่เบา ๆ 

จดัเรียงตวัอยูชิ่ด ติดกนัอยา่ง

เป็นระเบียบ  

เคลือนทีไม่ได ้สนัอยูก่บัที 

เมือเอียงถาด 

เลก็นอ้ยและเขยา่เบา ๆ 

 

ลูกปิงปองจดัเรียงตวัไม่ค่อยมี

ระเบียบ  

เคลือนทีไดบ้า้งในระยะใกล ้ 

เมือวางถาดในแนวราบ

เขยา่ถาดเร็ว ๆ และแรง 

 

ลูกปิงปองจดัเรียงตวัไม่เป็น

ระเบียบ 

เคลือนทีไปมา อยา่งรวดเร็ว  

 

 

คาํถามหลังการทดลอง 

1.  ลกัษณะอนุภาคของ ของแขง็  ของเหลว และแก๊ส เปรียบเทียบไดก้บัลูกปิงปอง 

          รูปแบบใด และมีลกัษณะอยา่งไร  

แนวคาํตอบ   อนุภาคของของแข็ง เปรียบเทียบไดก้บัลูกปิงปองทีอยูใ่นถาดแลว้เท 

ลูกปิงปองไปรวมกนัทีมุมถาดและเขยา่เบา ๆ ลูกปิงปองเคลือนทีไม่ได ้แต่สนัอยูก่บัที 

อนุภาคของของเหลว เปรียบเทียบไดก้บัลูกปิงปองทีอยูใ่นถาด ทีเอียง 

เลก็นอ้ยและเขยา่เบา ๆ ลูกปิงปองเคลือนทีไดบ้า้งในระยะใกล ้

    อนุภาคของแก๊ส เปรียบเทียบไดก้บัลกูปิงปองทีอยูใ่นถาดทีวางใน

แนวราบ แลว้เขยา่ถาดเร็ว ๆ และแรง ลูกปิงปองเคลือนทีไปมา อยา่งรวดเร็ว 

2.   นกัเรียนคิดว่าลกูปิงปองถาดใดมีพลงังานมากทีสุด เพราะเหตุใด  

แนวคาํตอบ   ลูกปิงปองทีอยูใ่นถาดทีวางในแนวราบ แลว้เขยา่ถาดเร็ว ๆ และแรง  

เนืองจากลกูปิงปองมีการเคลือนทีไปมา อยา่งรวดเร็ว   
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3.   สารในสถานะใดมีแรงยึดเหนียวระหว่างอนุภาคมากทีสุด  

แนวคาํตอบ   สารในสถานะของแขง็ มีแรงยึดเหนียวระหว่างอนุภาคมากทีสุด 

4.   สารในสถานะใดมีการจดัเรียงอนุภาคเป็นระเบียบมากทีสุด  

แนวคาํตอบ   สารในสถานะของแขง็ มีการจดัเรียงอนุภาคเป็นระเบียบมากทีสุด 

5.   จงเปรียบเทียบระยะห่างระหว่างอนุภาคของ ของแขง็ ของเหลว และแก๊ส จากนอ้ยไป

มาก โดยเปรียบเทียบกบัระยะห่างของลกูปิงปองทีอยูใ่นถาด   

แนวคาํตอบ   อนุภาคของของแขง็มีระยะห่างระหว่างอนุภาคนอ้ยทีสุด  ถดัไปคือ 

ของเหลว และแก๊สมีระยะห่างระหว่างอนุภาคมากทีสุด   

 
สรุปผลการทดลอง 

แนวคาํตอบ   เมือจดัให้ถาดอยูใ่นลกัษณะทีแตกต่างกนั ลูกปิงปองมีการจดัเรียงตวัและ 

ลกัษณะการเคลือนที ทีแตกต่างกนั  โดยสารทีอยู่ในสถานะของแข็งมีรูปร่างไม่เปลียนแปลง 

เนืองจากอนุภาคในของแขง็จดัเรียงตวัชิดติดกนัอยา่งเป็นระเบียบและไม่มีการเคลือนที ส่วน

ของเหลวและแก๊สอนุภาคมีการเคลือนที ซึงอนุภาคของของเหลวเคลือนทีชา้กว่าอนุภาคของ

แก๊สทีมีลกัษณะฟุ้ งกระจาย 
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โมดูลที 2  เรือง  สถานะของสาร                         ชันมัธยมศึกษาปีที 1

รายวชิา  วทิยาศาสตร์ 1 ( ว21101)      เวลา  30  นาท ี
 

คาํชีแจง   ให้นกัเรียนเติมคาํหรือขอ้ความลงในช่องว่างให้ถูกตอ้ง 
 

1.  กาํหนดสารให้ดงันี  ทองคาํ   นาํหวานสีแดง  แก๊สออกซิเจน 

     จงเรียงลาํดบัแรงยึดเหนียวระหว่างอนุภาคจากมากไปนอ้ย 

      แนวคาํตอบ   ทองคาํ   นาํหวานสีแดง  แก๊สออกซิเจน 

2.  ลกัษณะการจดัเรียงอนุภาคของสาร  ทาํให้ทราบสมบติัใดของสาร 

      แนวคาํตอบ   สถานะของสาร 

3.  กาํหนดแผนภาพสถานะของสารต่าง ๆ ดงันี 

      

 

 

                       ภาพ  A       ภาพ B   ภาพ C 

 3.1  การจดัเรียงอนุภาคของนมเปรียวคลา้ยภาพใด 

       แนวคาํตอบ   ภาพ B 

 3.2  ลมหายใจมีการจดัเรียงอนุภาคคลา้ยภาพใด 

       แนวคาํตอบ   ภาพ C 

3.3 จงยกตวัอยา่งสารทีมีการจดัเรียงอนุภาคคลา้ยภาพ A มา 5  ตวัอยา่ง 

แนวคาํตอบ   สารในสถานะของแขง็   เช่น  นาํตาลทราย    เกลือแกง   ดิน    ทราย   

ทองแดง 

4.  สมบติัของของเหลวทีเหมือนแก๊สคืออะไร 

     แนวคาํตอบ   สมบติัของของเหลวทีเหมือนแก๊สคือ ของเหลวและแก๊สมีรูปร่าง 

     เปลียนแปลงตามภาชนะทีบรรจุ 

แนวทางการตอบแบบฝึกทักษะที  2 

เรือง  สถานะของสาร 
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5.  สมบติัของของเหลวทีต่างจากแก๊สคืออะไร 

     แนวคาํตอบ   สมบติัของของเหลวทีต่างจากแก๊สคือ ของเหลวมีระยะห่างระหว่าง 

     อนุภาคนอ้ยกว่าแก๊ส และมีปริมาตรคงที ซึงแตกต่างจากแก๊สทีมีปริมาตรเปลียนไปตาม 

     ภาชนะทีบรรจุ  

6.  กาํหนดสมบติัของสารให้ดงันี    

สาร  A  มีรูปร่างและปริมาตรคงที       

สาร  B   อนุภาคเคลือนทีไดร้วดเร็ว 

     สาร  C  เป็นสารทีไม่มีช่องว่างระหว่างอนุภาค       

            สาร  D   มีรูปร่างไม่คงที  แต่ปริมาตรคงที 

      สารใดมีสถานะเป็นของแขง็ 

แนวคาํตอบ   สาร  A   และ  C เป็นของแขง็ 
 

7.  จากขอ้มูลจุดหลอมเหลว  และจุดเดือด ของสารทีกาํหนดให้  จงระบุสถานะของสาร  X ,  

     Y , Z   และ  P 

สาร 
จุดหลอมเหลว 

(0C) 

จุดเดือด 

(0C) 

สถานะปกตทิ ี

อุณหภูม ิ 25 0C 

กาํมะถนั 

X 

Y 

Z 

P 

113 

- 101 

- 39 

-11 

98 

445 

- 35 

357 

150.2 

892 

ของแขง็ 

แก๊ส 

ของเหลว 

ของเหลว 

ของแข็ง 

      แนวคาํตอบ    

 7.1  สารทีมีสถานะเป็นแก๊สทีอุณหภูมิ 250C  ไดแ้ก่  X 

             พิจารณาจุดหลอมเหลวและจุดเดือดพบว่า ตาํกว่าอุณหภูม ิ 250C  

     7.2  สารทีมีสถานะเป็นของเหลวทีอุณหภูมิ  250C   ไดแ้ก่  Y    ,    Z 

             พิจารณาจุดหลอมเหลวและจุดเดือดพบว่า จุดหลอมเหลวตาํกว่าอุณหภูม ิ250C 

              แต่จุดเดือดสูงกว่าอุณหภูม ิ250C   

 7.3  สารทีมีสถานะเป็นของแขง็ทีอุณหภูมิ 250C  ไดแ้ก่  P 

             พิจารณาจุดหลอมเหลวและจุดเดือดพบว่าสูงกว่าอุณหภูมิ 250C   
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