
หน่วยที่ 5 การจำาแนกสารในชีวิตประจำาวัน

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร

การจำาแนกสารอาจจำาแนกโดยใช้สถานะการนำาไฟฟ้า การนำาความร้อน

หรอืสมบัติอ่ืนเป็นเกณฑ์ ส่วนการแยกสารทีผ่สมกนัอยูเ่ราสามารถแยกได้

ด้วยวธิกีารร่อน การตกตะกอน การกรอง การระเหดิ การระเหยแห้ง และ

วธิกีารโครมาโทกราฟี โดยในชวีติประจำาวนัของเราใช้สารต่างๆ มากมาย 

ซึง่สามารถใช้ประโยชน์และสมบตัขิองสารเป็นเกณฑ์ในการจำาแนกสารได้ 

เมื่อเราจำาแนกสารต่างๆ ได้แล้วเราควรจะเลือกใช้สารต่างๆ ให้ถูกต้อง

ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และปลอดภัย

...ที่เรารู้ ก็เปรียบเหมือนน้ำาหยดเดียว 

ที่เราไม่รู้ ก็เปรียบเหมือนห้วงสมุทร...

-- เซอร์ไอแซก นิวตัน (Isaac Newton)--

What we know is a drop, 

what we don't know is an ocean.
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ตัวชี้วัด
ว 3.1.2 จำ�แนกส�รเป็นกลุ่ม โดยใช้สถ�นะหรือเกณฑ์ที่กำ�หนด
ว 3.1.3 ทดลองและอธิบ�ยวิธีก�รแยกส�รบ�งชนิดที่ผสมกันโดยก�รร่อน 
 ก�รตกตะกอน ก�รกรอง ก�รระเหิด ก�รระเหยแห้ง
ว 3.1.4 สำ�รวจและจำ�แนกประเภทของส�รต่�งๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำ�วัน 
 โดยใช้สมบัติและก�รใช้ประโยชน์ของส�รเป็นเกณฑ์
ว 3.1.5 อภิปร�ยก�รเลือกใช้ ส�รแต่ละประเภทได้อย่�งถูกต้องและปลอดภัย
ว 8.1.1-7 ใช้กระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์และจิตวิทย�ศ�สตร์ในก�รสืบเส�ะ
 ห�คว�มรู้และแก้ไขปัญห�  

สารในชีวิต
ประจำาวัน

การนำา
ความร้อน

การนำา
ไฟฟ้า

การเลือกใช้สาร
แต่ละประเภทได้
อย่างถูกต้องและ

ปลอดภัย

การแยกสาร

การร่อน

การตกตะกอน

การระเหิด การระเหย
แห้ง

การกรอง

ลักษณะ
เนื้อสาร

ใช้สถานะ
ของสาร

การจำาแนก
สาร

การแยกสารโดยใช้
สมบัติและประโยชน์

เป็นเกณฑ์

สารเนื้อ
เดียว สารเนื้อ

ผสม

Keywords
1. distillation  = การกลั่น

2. evaporation  = การระเหย

3. filtration  = การกรอง

4. paper chromatography = โครมาโตกราฟี                       
     แบบกระดาษ

5. precipitation  = การตกตะกอน 

6. sifting   = การร่อน 

7. sublimation  = การระเหิด

8. sovent extraction = การสกัดด้วยตัวทำาละลาย

9. separation = การแยกสาร 

10. cleaning agent  = สารทำาความสะอาด

MindMap 

แผนผังสาระการเรียนรู้
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หน่วยที่ 5

การจำาแนกสารในชีวิตประจำาวัน

  ในหน่วยนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับก�ร

จำ�แนกส�รในชีวิตประจำ�วัน โดยก�รรูจ้กัวิธีก�รจำ�แนกส�ร 

โดยใช้ สถ�นะของส�ร ก�รนำ�ไฟฟ้� และก�รนำ�คว�มร้อน 

ทดลองก�รแยกส�รเน้ือผสมด้วย

วิธีก�รร่อน กรอง เป็นต้น  

สำ�รวจ 
จำ�แนกส�ร

อภิปราย 
การแยกสาร

ทดลอง 
แยกสาร

STEM Challenge
ของปนกันไปหมด

1. สำ�รวจก�รจำ�แนกส�ร, ก�รแยกส�ร
2. ทดสอบก�รแยกส�ร

3. สำ�รวจก�รจำ�แนกส�รโดยใช้สมบัติและประโยชน์เป็นเกณฑ์
4. สำ�รวจก�รเลือกใช้ส�รแต่ละประเภทได้อย่�งถูกต้องและ

ปลอดภัย

ว 3.1.2 จำ�แนกส�รเป็นกลุ่ม โดยใช้สถ�นะหรือเกณฑ์ที่กำ�หนด
ว 3.1.3 ทดลองและอธิบ�ยวิธีก�รแยกส�รบ�งชนิดที่ผสมกันโดย

ก�รร่อน ก�รตกตะกอน ก�รกรอง ก�รระเหิดก�รระเหยแห้ง
ว 3.1.4 สำ�รวจและจำ�แนกประเภทของส�รต่�งๆ ที่ใช้ ในชีวิตประจำ�วัน  

             โดยใช้สมบัติและก�รใช้ประโยชน์ของส�รเป็นเกณฑ์
ว 3.1.5 อภิปร�ยก�รเลือกใช้ส�รแต่ละประเภทได้อย่�งถูกต้องและปลอดภัย

162

ง 3.1.2 ใช้คอมพิวเตอร์ในก�รค้นห�ข้อมูล
ง 3.1.3 เก็บรักษ�ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ในรูปแบบต่�งๆ
ง 3.1.4 นำ�เสนอข้อมูลในรูปแบบที่

เหม�ะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ง 3.1.5 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้�งชิ้นง�น

จ�กจินตน�ก�รหรือง�นที่ทำ�ในชีวิตประจำ�วัน
อย่�งมีจิตสำ�นึก  และคว�มรับผิดชอบ

ก�รใช้คอมพิวเตอร์ในก�รค้นห�ข้อมูล เก่ียว
กับก�รจำ�แนกส�ร อธิบ�ยวิธีก�รแยกส�ร 
ก�รเลือกใช้ส�รอย่�งถูกต้องและปลอดภัย
ก�รเก็บรักษ�ข้อมูล และนำ�เสนอข้อมูลใน

รูปแบบท่ีเหม�ะสม

168

161

156

Primary 6
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นำ�คว�มรู้ม�ทำ�กิจกรรมท้�ท�ย STEM 

Challenge ของปนกันไปหมด สำ�รวจ

คว�มเป็นกรด-เบสของส�ร สำ�รวจวิธีก�ร 

จำ�แนกส�รโดยใช้สมบตัแิละประโยชน์เป็นเกณฑ์ สำ�รวจก�ร

เลอืกใช้ส�รแต่ละประเภทให้ถกูต้องและปลอดภยั นำ�คว�มรู ้

ทั้งหมดม�ประดิษฐ์ส�รทำ�คว�มสะอ�ด และกิจกรรม 

STEM Challenge ทดสอบของปลอมหรอืเปล่�เนีย่

การจำาแนกสารโดยใช้สมบัติ
และประโยชน์เป็นเกณฑ์

การเลือกใช้สารแต่ละประเภท
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

ประดิษฐ์ DIY 
สารทำาความสะอาด

STEM Challenge
ของปลอมหรือเปล่าเนี่ย

กระบวนก�รท�งวิศวกรรม 
Engineering Design Process

Indentify Problem - Ask - Plan-

Design-Building-Testing-Evaluation-

Reflection - Presentation

Career Link

STEM Challenge

ของปนกันไปหมด, 

ของปลอมหรือเปล่�เนี่ย

ประดิษฐ์ DIY ส�รทำ�คว�มสะอ�ด

กระบวนก�รท�งทัศนศิลป์
ศ.1.1.1-7, ศ.1.2.1-3

กระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์
ค 1.2.1, ค 1.2.2, ค 6.1

172

176

180

182

1. บวก ลบ คูณ ห�ร และบวก ลบ คูณ ห�ร 
ระคนของเศษส่วน จำ�นวนคละ และทศนิยม 
พร้อมท้ังตระหนักถึงคว�ม สมเหตุสมผลของ

คำ�ตอบ
2. วิเคร�ะห์และแสดงวิธีห�คำ�ตอบของโจทย์
ปัญห�และโจทย์ปัญห�ระคนของจำ�นวนนับ 

เศษส่วน จำ�นวนคละ ทศนิยม และร้อย
ละ พร้อมท้ังตระหนักถึงคว�มสมเหตุสมผล
ของคำ�ตอบ และสร้�งโจทย์ปัญห�เก่ียวกับ

จำ�นวนนับได้
3. ทักษะก�รแก้ไขปัญห� (คณิตศ�สตร์)

1. สร้�งสรรค์ง�น
ทัศนศิลป์โดยใช้หลักก�รของ

รูปและพ้ืนท่ีว่�ง
2. สร้�งสรรค์ง�นทัศนศิลป์

โดยใช้สีคู่ตรงข้�มหลักก�รจัด
ขน�ดสัดส่วนและคว�มสมดุล

3. บอกคว�มรู้สึกในก�ร
ประดิษฐ ์DIY และกิจกรรม 

STEM Challenge
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Primary 6

เร�จะส�ม�รถแยกส�รต่�งๆ ออกได้ด้วยวิธีใด 

และส�รต่�งๆ ในชีวิตประจำ�วัน เร�ใช้เกณฑ์ใด

ในก�รจำ�แนกบ้�งนะ

PBL : ตอน...ปฏิกิริยามหัศจรรย์

อ๊ะ!!! แย่แล้ว

นั่น ดร.วี นี่น� แปลกจังไม่เคย
เห็น ดร. เข้�ครัวม�ก่อน

คุณแม่ลิปด�ฝ�กให้จัดของ
ในครัวให้หน่อย พวกเร�ม�

ช่วยกันหน่อยซิ

ลิปด�และโพล่�ส�ม�รถแบ่งโดยใช้
ประโยชน์ของสารเป็นเกณฑ์

ซึ่งส�รในชีวิตประจำ�วัน ส�ม�รถ
แบ่งออกได้เป็น

คุณพ่อครับไปทำ�อะไร
ตรงนั้นครับ แอบกินขนมแน่เลย

ดร. คะแล้ว
เร�ควรจะให้เริ่มจัดของ

ยังไงกันดีล่ะคะ

ลิปด�และโพล่� เมื่อส�รเกิดก�ร
ผสมกันจะกล�ยเป็น สารผสม ซึ่งอ�จจะเป็น สารเนื้อเดียว

หรือสารเนื้อผสม ซึ่งก�รแยกส�รนั้นส�ม�รถทำ�ได้โดยก�รร่อน  
ก�รตกตะกอน ก�รกรอง ก�รระเหิด ก�รระเหยแห้ง

หรือก�รกลั่นก็ได้นะ

ทำ�ไงดีล่ะ เกลือหก 
ปนกันไปหมดเลย

ได้ค่ะ/ครับ

เหวอ!!
อ๋อเข้าใจแล้ว 

เป็นแบบนี้นี ่เอง

เกิดอะไรขึ้น.....

ไม่ใช่นะเด็กๆ....

ลิปดาทำาเกลือหก
ทำ�ให้เกลือปนกับ

น้ำ�ต�ลเลย
สารปรุง

แต่งอาหาร
ยาฆ่าแมลงสารทาความ

สะอาด

๐

การระเหย การกลั่นการกรอง
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153

Primary 6

หน่วยที่  5  ก�รจำ�แนกส�รในชีวิตประจำ�วัน

............ 1. เมื่อนำ�กระด�ษลิตมัสไปจุ่มในส�รที่มีคว�มเป็นกรด จะเปลี่ยนสีจ�ก แดงเป็นนำ้�เงิน

............ 2. ก�รร่อน คือ ก�รแยกส�รที่นิยมใช้กับของแข็งที่เป็นส�รเนื้อผสม

............ 3. เร�ส�ม�รถแยกเกลือสมุทรออกจ�กนำ้�ทะเลใช้วิธีก�รระเหิด

............ 4. ก�รใช้ส�รต่�งๆ ในชีวิตประจำ�วัน ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องต�มวัตถุประสงค์ของก�รใช้

             ง�นปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

............ 5. ก�รแยกส�รเนื้อเดียวทำ�ได้โดยหยิบออก ก�รร่อน ก�รกรอง

............ 6. ก�รเลือกวิธีก�รจำ�แนกส�รให้สังเกตลักษณะของสมบัติของส�รและเนื้อส�ร

............ 7. ส�รต่�งๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำ�วันต�มก�รใช้ประโยชน์แบ่งได้เป็นส�รปรุงรสอ�ห�ร ส�ร

              แต่งสีอ�ห�ร ส�รทำ�คว�มสะอ�ด ส�รกำ�จัดแมลงและศัตรูพืช เป็นต้น

............ 8. ก�รจำ�แนกส�รส�ม�รถใช้เกณฑ์สถ�นะของสีและอุณหภูมิเป็นเกณฑ์ในก�รจำ�แนกส�ร

ตอนท่ี 1  ให้นักเรียนโยงเส้น เกณฑ์ในการแยกสาร, ภาพสาร  และ

รายละเอียดของสารให้สอดคล้องกันสัมพันธ์กัน

ตอนที่ 2  ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย      ลงหน้าข้อความที่ถูก 

            และเขียนเครื่องหมาย         ลงในหน้าข้อความท่ีผิด

เกณฑ์ในการแยกสาร ช่ือทรัพยากร รายละเอียด

สารเนื้อเดียว

การกรอง

การระเหิด

การร่อน

ความเป็นเบส

การแยกสาร นิยมใช้กับของ
แข็งที่เป็นสารเนื้อผสม

การทำาให้ของแข็งและของเหลว
แยกออกจากกันโดยใช้วัสดุต่างๆ

สารละลายที่มีรสขม หรือฝาด

การแยกสารเป็นของเหลวและมี
ของแข็งละลายในของเหลว

การแยกสารทำาได้โดยการระเหย
จนแห้ง การกลั่น เป็นต้น
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สรุปความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสาร

สสาร (Matter)  หม�ยถึง สิ่งต่�งๆ ที่อยู่รอบตัว 

มีมวล ต้องก�รที่อยู่ ส�ม�รถสัมผัสได้ ภ�ยในสส�รเป็นเนื้อของสส�ร 

เรียกว่� สาร (Substance) ซึ่งมีสมบัติที่เฉพ�ะตัว 

1. สมบัติทางกายภาพ 

(Physical properties) 

หม�ยถึง สมบัติของส�รที่ส�ม�รถสังเกตได้จ�ก

ลักษณะภ�ยนอก เช่น สถ�นะ เน้ือส�ร รูปร่�ง สี 

กลิ่น รส คว�มหน�แน่น จุดเดือด จุดหลอมเหลว 

ก�รนำ�ไฟฟ้� ก�รละล�ยนำ้� คว�มแข็ง คว�ม

เหนียว เป็นต้น 

2. สมบัติทางเคมี 

(Chemical properties) 

หม�ยถึง สมบัติที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบท�ง

เคมีและก�รเกิดปฏิกิริย�เคมีของส�ร เช่น ก�ร

ติดไฟ ก�รผุกร่อน ก�รทำ�ปฏิกิริย�กับนำ้� ก�ร

ทำ�ปฏิกิริย�กับกรดหรือเบส เป็นต้น

1.การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

(Physical Change) 

หม�ยถึง ก�รเปลี่ยนแปลงของส�รที่เกี่ยวกับ

สมบัติก�ยภ�พ โดยไม่มีผลต่อองค์ประกอบ

ภ�ยใน และไม่เกิดส�รใหม่ เช่น ก�รเปลี่ยน

สถ�นะ ก�รละล�ยนำ้� 

2. การเปลี่ยนแปลงทางเคมี 

(Chemical Change)

ก็คือ กระบวนก�รที่ส�รตั้งต้น อย่�งน้อย 2 ชนิด

เข้�ทำ�ปฏิกิริย�กัน แล้วเกิดก�รเปลี่ยนแปลง

ทำ�ให้เกิดส�รใหม่ โดยเมื่อเวล�ผ่�นไป ส�รท่ี

เกิดใหม่นั้นจะมีปริม�ณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

สมบัติของสาร

การเปลี่ยน
แปลงสาร
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การจำาแนกสาร

 ส�รต่�งๆ ที่พบในชีวิตประจำ�วันมีจำ�นวนม�ก ซึ่งส�รแต่ละชนิดจะมี สมบัติทาง

กายภาพและทางเคม ีท่ีแตกต่�งกัน และยังมี ลักษณะการเปลี่ยนแปลงสารท้ังทางกายภาพ

และทางเคมี ที่แตกต่�งกัน  ดังนั้นก�รจำ�แนกส�ร จะอ�ศัยเกณฑ์ใดในก�รจำ�แนก จะนิยม

ใช้ลักษณะ สมบัติของสารและลักษณะการเปล่ียนแปลงของสาร ซึ่งเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ได้แก่

2. การนำาไฟฟ้า (Electrical Conductivity) 

คือ คว�มส�ม�รถในก�รส่งกระแสไฟฟ้�ผ่�น

วัสดุไปได้ โดย 

ตัวนำาไฟฟ้า (electrical conductor) คือ 

วัสดุที่กระแสไฟฟ้�ผ่�นได้ดี เช่น โลหะต่�งๆ 

ฉนวนไฟฟ้า (electrical insulator) คือ 

วัสดุที่กระแสไฟฟ้�ผ่�นได้ไม่ดี หรือผ่�นไม่ได้ 

เช่น ไม้ แก้ว เป็นต้น

1. สถานะของสาร ซึ่งส�รแต่ละชนิดจะมี

สถ�นะดังต่อไปนี้ คือ ของแข็ง ของเหลว และ 

ก๊�ซ 

4. ลักษณะเนื้อสาร (substance) แบ่งเป็น
1. สารเนื้อเดียว หม�ยถึง ส�รที่มีลักษณะของ
ส�รเป็นเนื้อเดียวเห็นได้ชัดเจน ซึ่งอ�จจะเป็น
ส�รเดียวหรือส�รผสมก็ได้ เช่น ทองเหลือง นม 
นำ้�เชื่อม อ�ก�ศ เป็นต้น
2. สารเนื้อผสม  หม�ยถึง ส�รผสมที่ไม่ผสม
เป็นเนื้อเดียวกัน ส�ม�รถมองเห็นส�รที่แตก
ต่�งกันได้ด้วยต�เปล่� เช่น อ�ห�ร นำ้�จ้ิมไก่ 
ควันไฟ เป็นต้น

3. การนำาความร้อน (Heat conductivity) 

คือ คว�มส�ม�รถในก�รถ่�ยโอนคว�มร้อนของ

วัสดุ โดยวัสดุที่คว�มร้อนผ่�นได้ดี จะเรียกว่� 

วัสดุนำาความร้อน ส่วนวัสดุที่คว�มร้อนผ่�น

ได้ไม่ดี หรือไม่ส�ม�รถผ่�นได้ จะเรียกว่�เป็น 

ฉนวนความร้อน

ของเหลว (Liquid)ของแข็ง (Soild) ก๊าซ  (Gas)
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Primary 6

จำาแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้ สถานะ, 
เนื้อสาร, การนำาไฟฟ้า, การนำาความร้อน

1. สมุดจดบันทึก   2. ส�รต่�งๆ 10 ชนิด   3. คอมพิวเตอร์

ว 3.1.2

ง 3.1.1-2

ก�รจำ�แนกส�ร

60
min.

ลิปด�เข้�ไปในห้องทดลองเห็น ดร.วี กำ�ลังนำ�อะไรก็ไม่รู้เข้�ไป

เก็บไว้ในห้องเก็บของภ�ยในห้องทดลอง จึงถ�มว่�คืออะไร 

ดร.วีตอบว่� มันก็คือส�รชนิดหนึ่ง ซึ่งมีก�รนำ�คว�มร้อน จึง

นำ�ไปเก็บไว้ในท่ีเย็นไม่ให้เกิดปฏิกิริย�เคมีจะได้ปลอดภัย

Inspiration & Engagement

ให้คุณครูนำ�สิ่งของและนักเรียนเลือกสิ่งของแล้วทำ�ก�ร

จำ�แนกส�รโดยใช้ลักษณะสมบัติท�งก�ยภ�พคือ 

   ก�รสำ�รวจท่ี 1 สถ�นะของส�ร

   ก�รสำ�รวจท่ี 2 ลักษณะเนื้อส�ร

   ก�รสำ�รวจท่ี 3 ก�รนำ�ไฟฟ้� และ ก�รนำ�คว�มร้อน

Hands-On Activity

การจำาแนกสาร ส�รต่�งๆ ที่พบในชีวิตประจำ�วันมีจำ�นวนม�ก ซึ่ง

ส�รแต่ละชนิดจะมี สมบัติทางกายภาพและทางเคมี ที่แตกต่�ง

กัน และยังมี ลักษณะการเปลี่ยนแปลงสารทั้งทางกายภาพและ

ทางเคมี ที่แตกต่�งกัน  ดังนั้นก�รจำ�แนกส�ร จึงนิยมใช้ลักษณะ 

สมบัติของสารและลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสาร เป็นเกณฑ์

ในก�รจำ�แนก 

Definition04

03

01

05 Materials

Problem & Question

เร�ส�ม�รถจำ�แนกส�รออกได้อย่�งไรบ้�ง

นอกจ�กส�รท่ีนำ�คว�มร้อน
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Primary 6

Observing & Data collection

คำาสั่ง  ก�รสำ�รวจที่ 1 จำ�แนกส�รโดยก�รใช้เกณฑ์ สถ�นะของส�ร

Classifying & Communicating

06

07

สถานะของแข็งภาพ สาร สถานะของเหลว สถานะก๊าซ

Conclusion08

ก�รจำ�แนกส�รโดยใช้สถ�นะเป็นเกณฑ์มีประโยชน์อย่�งไร

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

ก�รจำ�แนกส�รโดยใช้สถ�นะเป็นเกณฑ์ควรใช้กับส�รประเภทใด

........................................................................................................................................
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Observing & Data collection

คำาสั่ง การสำารวจที่ 2 จำาแนกสารโดยการใช้เกณฑ์ การนำาไฟฟ้า และ การนำาความร้อน

Classifying & Communicating

06

07

Conclusion08

ก�รจำ�แนกส�รโดยใช้ นำ�ไฟฟ้�-นำ�คว�มร้อนเป็นเกณฑ์มีประโยชน์อะไร

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

ก�รจำ�แนกส�รโดยใช้ก�รนำ�ไฟฟ้�และนำ�คว�มร้อนเป็นเกณฑ์ควรใช้กับส�รประเภทใด 

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

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

สถานะ
ของสารภาพสาร นำาไฟฟ้า ไม่นำาไฟฟ้า นำาความร้อน ไม่นำาความร้อน
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Observing & Data collection

คำาสั่ง การสำารวจที่ 3 จำาแนกสารโดยการใช้เกณฑ์ ลักษณะของเนื้อสาร

Classifying & Communicating

06

07

Conclusion08

ก�รจำ�แนกส�รโดยใช้เนื้อส�รเป็นเกณฑ์มีประโยชน์อย่�งไร

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

ก�รจำ�แนกส�รโดยใช้เนื้อส�รเป็นเกณฑ์ควรใช้กับส�รประเภทใด

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

สถานะของสารภาพสาร สารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม
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การแยกสาร
 ส�รส่วนใหญ่จะอยู่รวมตัวกันในรูปของ สารผสม ซึ่งอ�จจะรวมกันตั้งแต่ 2 ชนิด

ขึ้นไป โดยจะอยู่ในลักษณะของ สารเนื้อเดียว หรือ สารเนื้อผสม  ห�กต้องก�รนำ�ส�ร

ชนิดหนึ่งชนิดใด แยกออกจ�ก สารผสม ต้องทำ� การแยกสาร ก่อน ซึ่งส�ม�รถแบ่งได้ต�ม

ลักษณะของเนื้อส�รดังนี้ 

  1. การแยกสารที่เป็น สารเนื้อเดียว ทำ�ได้โดย ก�รระเหยจนแห้ง, ก�รกลั่น, 

ก�รตกผลึก, ก�รสกัดส�รด้วยตัวทำ�ละล�ย และวิธีโครม�โทกร�ฟี เป็นต้น

 2. การแยกสารที่เป็น สารเนื้อผสม ทำ�ได้โดยใช้วิธีก�รท�งก�ยภ�พ เช่น 

หยิบออก ใช้แม่เหล็กดูด ก�รร่อนด้วยตะแกรง ก�รกรอง ก�รตกตะกอน เป็นต้น

1. สารเนื้อเดียว (Homogeneous  mixture)

หม�ยถึง ส�รที่มีลักษณะของส�รเป็นเนื้อเดียว

เห็นได้ชัดเจน ซึ่งอ�จจะเป็น สารบริสุทธิ์หรือ

สารผสม ก็ได้ เช่น นำ้�กลั่น นำ้�โซด� นำ้�เชื่อม 

นำ้้ �เกลือ เป ็นต ้น ส�รเนื้อเดียวมีได ้ทั้ง 3 

สถ�นะ คือ

2. สารเนื้อผสม (Heterogeneous mixture)

หม�ยถึง ส�รผสมที่ไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน 

ส�ม�รถมองเห็นส�รที่แตกต ่�งกันได ้ด ้วย 

ต�เปล่� เช่น อ�ห�ร ดิน เป็นต้น ส�รเนื้อผสม 

มีได้ทั้ง 3 สถ�นะ เช่น 

1.1 สถานะของแข็ง 
เช่น ทองเหลือง ซึ่งทำ�ม�
จ�กทองคำ�ผสม ทองแดง 
ซึ่งเป็นส�รผสม เป็นส�ร
เนื้อเดียว

1.2 สถานะของเหลว
เช่น นำ้�อัดลม เป็นส�รเนื้อ
เดียว แต่เป็นส�ร ที่ผสม
กันระหว่�งนำ้� สี นำ้�ต�ล 
เป็นต้น

3. สถานะก๊าซ เช่น อ�ก�ศ 
เป ็นส�รผสมที่ เป ็นส�ร
เน้ือเดียว แต่จะประกอบ
ด้วย ก๊�ซออกซิเจน ก๊�ซ
ค�ร์บอนไดออกไซด์ และ
ก๊�ซไนโตรเจน เป็นต้น

2.1 สถานะของแข็ง 
เช่น สลัด เป็นส�รเนื้อผสม
ซ่ึงประกอบด้วย ขนมปัง 
ผักชนิดต่�งๆ เป็นต้น

2.2 สถานะของเหลว

เช่น นำ้�จิ้มไก่ ซึ่งประกอบ
ด้วย นำ้�ต�ล นำ้� นำ้�ส้มส�ยช ู
พรกิ เป็นต้น

2.3 สถานะก๊าซ
เช่น ควันไฟ ซึ่งประกอบ
ด้วย อ�ก�ศ และก๊�ซพิษ
อื่นๆ เป็นต้น
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สามารถแยกสารได้อย่างไรเนี่ย

ภาพสาร เป็นสารเนื้อเดียว
หรือสารเนื้อผสม

นักเรียนคิดว่าจะแยกสารนี้อย่างไร

1. วิธีก�รแยกส�รที่นักเรียนเลือกม�ใช้นั้น เหม�ะสมหรือไม่ .................................................

2. นักเรียนชอบวิธีก�รแยกส�รใดม�กท่ีสุดเพร�ะเหตุใด

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

3. ส�รที่เป็นส�รเนื้อผสมอยู่ในสถ�นะแก๊ส ควรเลือกใช้วิธีใดในก�รแยกส�รเพร�ะเหตุใด

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

 โพล่�เห็นคุณป้�กำ�ลังร่อนแยกก�กถั่วออก จึงถ�มว่�ทำ�ไมต้องทำ�ก�รร่อนด้วย

 ทำ�ก�รแยกส�รออกจ�กกันด้วยวิธีอื่นได้หรือไม่ อ�จ�รย์กั๊กบอกว่�ขึ้นอยู่กับ

ส�รนั้นเป็นส�รแบบไหน เร�ม�ช่วยโพล่�ห�วิธีก�รแยกส�รแบบอื่นๆ กัน

Mission :  1. ให้นักเรียนห�ภ�พของส�รผสม ม�ติดไว้ และสืบค้นวิธีก�รแยกส�ร

บ�งชนิดที่ผสมกันออกจ�กกันโดยต้องใช้วิธีก�รต่�งๆ ที่เหม�ะสม(ว 3.1.3)

 2. ให้จับกลุ่มว�งแผนก�รอภิปร�ยกลุ่มละไม่เกิน 7 น�ที 

แยกส�รบ�งชนิดที่ผสมกันออกจ�กกัน ต้องใช้วิธีก�รต่�งๆ ที่สืบค้นห�

สถานะ
ของสาร
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Primary 6

วิธีการแยกสารบางชนิดที่ผสมกัน 
การร่อน การตกตะกอน การกรอง การระเหิด การระเหยแห้ง

จะส�ม�รถแยกส�รได้อย่�งไรบ้�ง
วิธีก�รใดจะเหม�ะสมท่ีสุด

การทดลองที่ 1 การร่อน ให้คุณครูเตรียมส�รเนื้อผสมที่เป็นของแข็งให้
นักเรียนนำ�ม�ร่อนในตะแกรงสังเกตสิ่งที่พบ
การทดลองที่ 2 การตกตะกอน ให้นักเรียนนำ�นำ้� ดิน และ ทร�ยม�ผสม
กัน แล้วเขย่� ทิ้งไว้ 10 น�ทีสังเกตก�รตกตะกอน และทิ้งไว้อีก 1 วันเพื่อ
สังเกตเพิ่มเติม 
การทดลองที่ 3 การกรอง ให้นักเรียนนำ�นำ้�จ�กแหล่งนำ้�ธรรมช�ติ ม�
ทำ�ก�รกรองผ่�นกระด�ษกรอง สังเกตสิ่งที่เห็น
การทดลองท่ี 4 การระเหิด นำ�นำ้�แข็งแห้งม�ใส่ในนำ้�สังเกตก�ร
เปลี่ยนแปลง หรือนำ�ลูกเหม็นม�ทิ้งไว้ 3 วันสังเกตก�รเปลี่ยนแปลง
การทดลองท่ี 5 การระเหยแห้ง นำ�นำ�้ทะเลหรอืนำ�้เกลอื ม�ต�กแดดหรือ
ใส่ในถ้วยบีกเกอร์แล้วให้คว�มร้อนสังเกตก�รเปลี่ยนแปลงเมื่อนำ้�แห้ง

ถ้�นำ�ส�รผสมท่ีเป็นท้ังส�รเนื้อเดียวและส�รเนื้อผสม จะ
ส�ม�รถแยกส�รได้ด้วยวิธีก�รต่�งๆ  [  ] จริง  [  ] ไม่จริง
 ตัวแปรต้น  คือ วิธีก�รแยกส�ร
 ตัวแปรควบคุม คือ   ส�รผสมในรูปแบบต่�งๆ 
    ตัวแปรตาม คือ ผลของก�รแยกส�ร

Inspiration & Engagement

Problem & Question

Hypothesis

Hands-On Activity

ว 3.1.3

ง 3.1.1-5

ค 1.2.1

การแยกสาร

60
min.

02

03

01

04

ลิปด�เล่นพิเรน นำ�เอ�นำ้�ใส่ทร�ย ดิน และนำ้�มันผสมกันใน
ถ้วยบีกเกอร์ ทันใดนั้นเจ้�ซีซ�ร์ก็ว่ิงม�ชนคุณแม่ทำ�ให้แหวน
คุณแม่ตกลงไปในถ้วยบีกเกอร์ ทำ�อย่�งไรละทีเนี้ย ลิปด�จะ
มีวิธีก�รแยกส�รออกจ�กกันได้อย่�งไรเนี่ย

  หมายเหตุ : คุณครูสามารถปรับเปลี่ยนสารที่ใช้ทดลองได้ตามความเหมาะสม
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การแยกสาร หม�ยถึง กระบวนก�รทำ�ส�รผสมให้บริสุทธิ์ โดยอ�ศัยคว�มแตกต่�ง

ของสมบัติทั้งท�งก�ยภ�พและเคมีม�ใช้เป็นเกณฑ์ในก�รแยกส�รผสม 

Definition

Materials
1. ทร�ยผสมกรวด 2. ตระแกรงร่อน  3. ดิน นำ้�        4. บีกเกอร์ 5. นำ้�จ�กแหล่งนำ้� 6. กรวย 
7. กระด�ษกรอง   8. หลอดทดลอง   9. นำ้�แข็งแห้ง  10. ช�ม    11. นำ้�ผสมเกลือ  12. ตะเกียง

การร่อน

สารท่ีนำามา
ทดลองเป็น

สารเน้ือเดียวหรือ
สารเน้ือผสม

การทดลองท่ี

สามารถหยิบ
ออกได้หรือไม่ 

สาร
ท่ีเหลืออยู่บน
ตะแกรงร่อน

สาร
ท่ีออกจาก

ตะแกรงร่อน
(ด้านล่าง)

1. ทรายผสม 

   กรวด

2. นำ้าผสมดิน

3. นำ้าจาก จาก

แหล่งนำ้าต่างๆ

การตกตะกอน

สารท่ีนำามา
ทดลองเป็น

สารเน้ือเดียวหรือ
สารเน้ือผสม

การทดลองท่ี

สามารถหยิบ
ออกได้หรือไม่ 

สารท่ีอยู่ด้านบน
หลังจากผ่านไป 

10 นาที

สารท่ีอยู่ด้านล่าง
หลังจากผ่านไป 

10 นาที

การกรอง

สารท่ีนำามา
ทดลองเป็น

สารเน้ือเดียวหรือ
สารเน้ือผสม

การทดลองท่ี

สามารถหยิบ
ออกได้หรือไม่ 

สาร

ท่ีอยู่บริเวณ

กระดาษกรอง

สาร
ท่ีไหลลงแก้ว

05

06

07 Data Collection
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การระเหิด

สารท่ีนำามา
ทดลองเป็น

สารเน้ือเดียวหรือ
สารเน้ือผสม

การทดลองท่ี

สามารถหยิบ
ออกได้หรือไม่ 

สารที่เกิดขึ้น

เมื่อนำานำ้าแข็งแห้งไปใส่ในนำ้า

4. นำ้าแข็งแห้ง

5. นำ้าผสมเกลือ

การระเหยแห้ง

สารท่ีนำามา
ทดลองเป็น

สารเน้ือเดียวหรือ
สารเน้ือผสม

การทดลองท่ี

สามารถหยิบ
ออกได้หรือไม่ 

สาร
ท่ีเหลืออยู่หลัง

จากให้ความร้อน
จนแห้ง

สาร
ท่ีเหลืออยู่หลัง
จากนำาไปตาก
แดด 2 วัน

ก�รแยกส�รด้วยก�รร่อน เหม�ะสมกับง�นชนิดใด .................................................................

ก�รแยกส�รด้วยก�รตกตะกอน เหม�ะสมกับง�นชนิดใด .......................................................

ก�รแยกส�รด้วยก�รกรอง เหม�ะสมกบัง�นชนดิใด .................................................................

ก�รแยกส�รด้วยก�รระเหดิ, ระเหิดแห้ง เหม�ะสมกบัง�นชนดิใด ..............................................

Analysis & Discussion08

Conclusion09

ก�รแยกส�รส�ม�รถทำ�ได้กี่วิธี อะไรบ้�ง และมีวิธีก�รใดในก�รเลือกให้เหม�ะสมกับง�น

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

นักเรียนจะเลือกใช้วิธีก�รใดในก�รแยกส�ร(แขวน)ออกจ�กนำ้� นำ้�มัน และทร�ย เพร�ะเหตุใด 

..................................................................................................................................................
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วิธีการแยกสาร ภาพตัวอย่างการแยกสาร รายละเอียดการแยกสาร

วิธีการแยกสารบางชนิดที่ผสมกันออกจากกัน (สำาหรับสารเนื้อผสม)

ก�รร่อน คือก�รแยกส�ร นิยมใช้กับ ของแข็ง 

ที่เป็น สารเนื้อผสม โดยใช้ 

1.1 สมบัติความหนาแน่นของสาร  เช่น ก�ร

     ร่อนเอ�เศษข้�วเปลือกออกจ�กเมล็ดข้�ว

1.2 การใช้สมบัติขนาดที่ไม่เท่ากันของสาร  

โดยจะร่อนผ่�นตะแกรง (seive) ทีม่ขีน�ดรู 

ที่แตกต่�งกัน เพื่อคัดขน�ดของสินค้� 

เช่น ส้มหรือ ไข่ หรือร่อนเพื่อให้ได้คว�ม

ละเอียดของเนื้อส�ร เช่น ก�รร่อนแป้ง 

เพื่อทำ�ขนมที่ต้องก�รคว�มละเอียด

ก�รตกตะกอน หม�ยถึง ก�รแยกส�รของแข็ง

ที่แขวนลอยอยู่ในของเหลว โดยอ�ศัยแรงโน้ม

ถ่วงของโลก เกิดขึ้นเมื่อของแข็งในของเหลว

ที่มีคว�มหน�แน่นม�กกว่�ของเหลว ตะกอน

ของนำ้�ที่เกิดขึ้นจะตกลงสู่พื้นสะสมเป็นก้อน

ตะกอน และของเหลวบรเิวณด้�นบนจะใส หรอื

แยกตัวเห็นชัดเจนขึ้น วิธีนี้นิยมใช้ในกระบวน

ผลิตนำ้�ประป� หรือ ก�รนำ�นำ้�บ�ด�ลม�ทำ�นำ้�

เพ่ือใช้อุปโภคในครัวเรือน ซึ่งบ�งคร้ังจะนิยม

ใช้ส�รส้มแกว่งเพื่อเร่งก�รตกตะกอนของนำ้�

ได้อีกท�งหนึ่ง

1. การร่อน 

   (sifting)

เหมาะสำาหรับ

สารเนื้อผสม

ที่เป็นของแข็ง

2. การตกตะกอน 

 (Sedimentation)

เหมาะสำาหรับ

สารเนื้อผสม 

ที่เป็นของแข็งผสม

อยู่ในของเหลว

(สารแขวนลอย)

Knowledge Tank10

การร่อนหาทอง

การตกตะกอนใน
การผลิตนำ้าประปา

การร่อนเศษใบข้าว

การตกตะกอนของดิน
บริเวณปากแม่นำ้า

การร่อนแป้งทำาขนม

ใช้สารส้มแกว่งให้เกิด
การตกตะกอนในนำ้ากระด้าง

Primary 6
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วิธีการแยกสารบางชนิดที่ผสมกันออกจากกัน (สำาหรับสารเนื้อผสม)

ทรัพยากร ตัวอย่างประโยชน์ ประโยชน์ของทรัพยากรต่อการดำารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

ก�รกรอง คือ ก�รทำ�ให้ของแข็งและของเหลว

แยกออกจ�กกันโดยใช้วัสดุต่�งๆ เช่น ก�รใช้

วัสดุต่�งๆ เพื่อก�รกรองนำ้�ดื่มก�รใช้เครื่อง 

กรองอ�ก�ศเพือ่ดกัจบัฝุน่ละอองขน�ดเลก็ หรอื

ก�รกรองนำ้�ดิบเพ่ือใช้ในก�รผลิตนำ้�ประป� 

เป็นต้น

ก�รระเหิดคือ ก�รท่ีส�รเปลี่ยนสถ�นะจ�ก 

ของแข็งกล�ยเป็นไอหรือก๊�ซ ที่อุณหภูมิตำ่�กว่� 

จุดหลอมเหลว โดยไม่ผ่�นสถ�นะของเหลว 

ตัวอย่�งเช่น ส�รที่เป็นส�รผสม ก�รบูรกับ

เกลือแกง เม่ือให้คว�มร้อนก�รบูรจะกล�ยเป็น

ไอแยกออกจ�กเกลือแกง แล้วดักไอของก�รบูร

ด้วยภ�ชนะที่เย็นจะได้ก�รบูรเป็นของแข็งแยก

ออกม�

3. การกรอง 

   (Filtration)

เหมาะสำาหรับ

สารเนื้อผสม 

ที่เป็นของแข็งที่มี

ขนาดเล็กผสมอยู่ใน

ของเหลวหรือก๊าซ 

หรือที่เรียกว่า สาร

คอลลอยด์

(ส�รคอลลอยด์
มีอนุภ�คหรือขน�ด
เล็กกว่�ของส�ร
แขวนลอย)

4. การระเหิด 

   (sublimation)

เหมาะสำาหรับ

สารเนื้อผสม

ที่เป็นของแข็ง

เครื่องกรองนำ้าดื่ม

แมลงสาบตายเพราะ
กลิ่นลูกเหม็น ระเหิด

ที่กรองอากาศ

การระเหิดของนำ้าแข็งแห้ง

เครื่องกรองนำ้า
ในการผลิตนำ้าประปา

การระเหิดของการบูณ พิมเสน

Primary 6
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วิธีการแยกสารบางชนิดที่ผสมกันออกจากกัน (สำาหรับสารเนื้อเดียว)

ทรัพยากร ตัวอย่างประโยชน์ ประโยชน์ของทรัพยากรต่อการดำารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

คือ ก�รแยกส�รเป็นของเหลวและมีของแข็ง 

ละล�ยในของเหลว ซึ่งเรียกส�รผสมนี้ว ่� 

สารละลาย เช่น นำ้�เกลือ นำ้�ทะเล นำ้�เช่ือม 

เป็นต้น เช ่นก�รแยกเกลือสมุทรออกจ�ก 

นำ้�ทะเลโดยก�รระเหยแห้งนี้ ช�วน�เกลือ 

จะนำ�นำ้�ทะเลเข้�สู ่แปลงน�เกลือหลังจ�ก

นั้นปล่อยให้รับแสงแดดจนกระทั่งนำ้�ระเหย 

จนแห้ง และเหลือเกลือ เกลือที่ได้นี้เรียกว่� 

เกลือสมุทร หรือใช้สำ�หรับถนอมอ�ห�รต่�งๆ 

โดยก�รให้คว�มร้อนกับกล้วยหรือปล� เพ่ือ

ทำ�ให้นำ้�ระเหยออกไปเหลือเพียงเนื้อส�รที่แห้ง

ส�ม�รถเก็บรักษ�ไว้ได้น�น

ก�รสกัดนำ้�มันพืช โดยนำ�เมล็ดพืช เช่น เมล็ด

ท�นตะวนั และใช้เฮกเซนเป็นตวัทำ�ละล�ย หลงั

ก�รสกัดจะได้ส�รละล�ยที่มีนำ้�มันพืชละล�ย 

อยู่ในตัวทำ�ละล�ย

โดยอ�ศัยหลักก�รระเหย (จุดเดือด) และ ก�ร

ควบแน่น ทีแ่ตกต่�งกนัของส�รแต่ละชนดิ ทำ�ให้

ส�ม�รถแยกส�รต่�งๆ ได้ เช่น ก�รกลั่นนำ้�มัน 

หรือก�รกลั่นแอลกอฮอล์ เป็นต้น

เป ็นก�รแยกส�รเน้ือเดียวออกจ�กกันโดย

ใช้สมบัติของส�รท่ีว่� ส�รแต่ละชนิดมีคว�ม

ส�ม�รถในก�รละล�ยต่�งกันและถูกดูดซับ 

ต่�งกัน จงึทำ�ให้ส�รแต่ละชนิดแยกออกจ�กกนัได้

5. การระเหยแห้ง

   (evaporation)

เหมาะสำาหรับสาร

เนื้อเดียว ที่มี

สารละลายที่เป็น

ของแข็งละลายอยู่

กับตัวทำาละลายที่

เป็นของเหลวจน

เป็นเนื้อเดียวกัน

6. การสกัดสารด้วย

ตัวทำาละลาย 

(solvent extraction)

7. การกลั่น

(distillation) 

เหมาะกับสารผสมที่อยู่

ในรูปสารเนื้อเดียว

8. โครมาโทกราฟี

(Chromatography)

เหมาะกับสารผสมที่อยู่

ในรูปสารเนื้อเดียว

การทำานาเกลือ

การทำาเกลือสินเธาว์

การทำาปลาตากแห้ง

การสกัดนำ้าหอมจากดอกไม้

การกลั่น

โครมาโทกราฟี
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Missions :

Plan & 

Design

Building & 

Testing

Evaluation 

& Redesign

169

Primary 6

1. คุณครูเตรียมอุปกรณ์ต�มท่ีต้องก�ร

1. ให้นักเรียนคิดวิธีก�รแยกส�รแต่ละชนิดออกจ�กกัน

2. กำ�หนดให้วิธีก�รแยกส�รจะต้องมีม�กกว่� 3 วิธี

3. ให้นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีครูกำ�หนดให้

1. วิธีก�รแยกส�รมีท้ังหมดกี่วิธีอะไรบ้�ง 

2. ส�รแต่ละชนิดท่ีผสมกันมีสถ�นะเป็นอย่�งไร

3. มีก�รเปลี่ยนแปลงของส�รในรูปแบบใดบ้�ง

   (ง 3.1.1-5)

ของปนกันไปหมดเลย

    วนันีค้ณุแม่ของลปิด�ทำ�คว�มสะอ�ดครวั 

ลิปด�เข้�ม�ช่วยคุณแม่ทำ�คว�มสะอ�ดด้วย 

แต่ด้วยคว�มซนของลิปด� มือของลิปด�ก็ไปปัดโดนของท่ีคุณ

แม่ว�งไว้ร่วงลงไปปนกันในช�มที่มีนำ้� นำ้�ต�ล เกลือ ถั่วเขียว 

เมล็ดง� นำ้�มันพืช เด็กๆ ม�ช่วยลิปด�แยกส�รออกจ�กกัน

หน่อยนะ แต่ลิปด�อย�กรู้ว่�จะใช้วิธีก�รใดในก�ร

แยกส�รต่�งๆ

Ask :

Materials :
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ให้ว�งแผนกระบวนก�รในก�รแยกส�ร

และว�งแผนก�รนำ�เสนอง�น

ก่อนเริ่มดำ�เนินก�ร

จ�กก�รทดลองนักเรียนส�ม�รถ

แยกส�รได้ทั้งหมดหรือไม่ ถ้� 

ไม่ได้นักเรียนมีวิธีก�รอื่นเพิ่ม

เติมหรือไม่ อย่�งไร

1.นักเรียนแยกส�รต�มกระบวนก�รที่ได้ว�งไว้หรือไม่

2.ปัญห�ที่พบจ�กก�รลงมือปฏิบัติคืออะไร 

  และมีแนวท�งแก้ไขอย่�งไร
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170

สมบัติความเป็นกรด-เบส

 ส�รในชีวิตประจำ�วันแต่ละชนิดจะมีสมบัติท�งก�ยภ�พและท�งเคมีที่แตกต่�ง

กันสมบัติท�งเคมีอันหนึ่งที่ควรให้คว�มสนใจคือ สมบัติคว�มเป็นกรด-เบส จึงเป็นเกณฑ์อีก

ประเภทหนึ่งที่นักวิทย�ศ�สตร์นำ�ม�ใช้ในก�รจำ�แนกประเภทของส�ร  

ตัวอย่างสารในชีวิตประจำาวัน และ ค่าความเป็นกรด-เบสโดยใช้กระดาษ PH วัดค่า

 1. สารที่มีความเป็นกรด คือ ส�รซึ่งจะเปลี่ยนสีกระด�ษลิตมัสจ�ก นำ้าเงิน เป็น 

แดง หรือทำ�ปฏิกิริย�กับโลหะได้ ก๊�ซไฮโดรเจน (H
2 
) และ เกลือ

 2. สารที่มีความเป็นเบส คือ ส�รซึ่งจะเปลี่ยนสีกระด�ษลิตมัสจ�ก แดง เป็น 

นำ้าเงิน หรือมีลักษณะลื่น

การทดสอบความเป็นกรด-เบส ตรวจสอบได้ด้วยอินดิเคเตอร์ (Indicator) เช่น

 1. กระดาษลิตมัส โดยจะทร�บเพียงว่�ส�รนั้นเป็นกรด กล�ง หรือเบส แต่ไม่

ส�ม�รถบอกว่�มีค่�คว�มเป็นกรด-เบสม�กน้อยเพียงใด เพร�ะจะเปลี่ยนเพียงสีเท่�นั้น

 2. กระดาษ pH  จะส�ม�รถบอกระดับของคว�มเป็นกรด-เบส 

       โดยก�รเทียบเคียงสีกับรูปต้นแบบ

             3. นำ้าสีที่สกัดได้จากพืชบางชนิด เช่น นำ้�กะหลำ่�ปลีม่วง เป็นต้น

ส�รที่มีสมบัติเป็น กลาง

จะไม่เปลี่ยนกระด�ษลิตมัส

ทั้งสองสี

ส�รที่มีสมบัติเป็น กรด

จะเปลี่ยนกระด�ษลิตมัส

สีนำ้าเงิน เป็น สีแดง

ส�รที่มีสมบัติเป็น เบส 

จะเปลี่ยนกระด�ษลิตมัส

สีแดง เป็น สีนำ้าเงิน

Primary 6
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มีค่าความเป็นกรด
หรือเบส

สาร ประโยชน์ของสาร

1. ส�รที่นำ�ม�ทดสอบชนิดใดบ้�งมีค่�คว�มเป็นกรด สังเกตได้จ�กอะไร 

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

2. ส�รที่นำ�ม�ทดสอบชนิดใดบ้�งมีค่�คว�มเป็นเบส สังเกตได้จ�กอะไร 

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

ให้นักเรียนห�ส�รในชีวิตประจำ�วันม�ทำ�ก�ร

ทดสอบว่�ส�รชนิดมีค่�คว�มเป็นกรด-เบสเป็น

อย่�งไรโดยใช้กระด�ษลิตมัส หรือกระด�ษ pH พร้อมบอก

ประโยชน์ของส�รนั้น (ค 1.2.1-2)

มะนาว

นำ้าส้มสายชู

นม

นำ้ากลั่น

ผักบล็อกโคลี่
ละลายนำ้า

สบู่ผสมนำ้า

นำ้ายาซักผ้า

ยาสระผม หรือ
นำ้ายาล้างสุขภัณฑ์

ค่าความเป็นกรด-เบสของสารในชีวิตประจำาวัน

Primary 6
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Primary 6

การจำาแนกสารโดยใช้สมบัติและ

ประโยชน์เป็นเกณฑ์

1. ส�รต่�งๆ 8 ชนิด    2. คอมพิวเตอร์    3. กล้องถ่�ยรูป 

ว 3.1.4

ง 3.1.1-5

ค 1.2.1-2

ก�รจำ�แนกส�รโดยใช้
สมบัติและประโยชน์

เป็นเกณฑ์

60
min.

คุณแม่ไปซื้อของม�จ�กตล�ด ลิปด�เห็นมีส�รที่ต้องใช้ในชีวิต

ประจำ�วันม�กม�ย ลิปด�จะช่วยคุณแม่จัดส�รอย่�งไรกันดี

นะเนี่ย เด็กๆ ม�ช่วยลิปด�จำ�แนกส�รในชีวิตประจำ�วันกัน

ดีกว่�โดยใช้ประโยชน์เป็นเกณฑ์

Inspiration & Engagement

เร�ส�ม�รถจำ�แนกส�รในชีวิตประจำ�วัน

โดยใช้ประโยชน์เป็นเกณฑ์ได้อย่�งไร

Problem & Question

1. ให้คุณครูเตรียมส�รชนิดต่�งๆ ม�ให้นักเรียน หรือ

นักเรียนเลือกส�รม� 8 ชนิด

2. ติดภ�พและบอกช่ือส�ร 

3. นำ�ส�รม�ทดสอบคว�มเป็นกรด-เบสด้วยกระด�ษลิตมัส

4. จำ�แนกส�ร โดยใช้เกณฑ์ประโยชน์ของส�ร

Hands-On Activity

การจำาแนกประเภทของสารต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน

ส�ม�รถแยกต�มก�รใช้ประโยชน์แบ่งได้เป็น 

 1. ส�รปรุงรสอ�ห�ร 

 2. ส�รแต่งสีอ�ห�ร 

 3. ส�รทำ�คว�มสะอ�ด 

 4. ส�รกำ�จัดแมลงและศัตรูพืช 

ซึ่งส�รแต่ละประเภทมีคว�มเป็นกรด-เบสแตกต่�งกัน 

Definition04

03

02

01

05 Materials
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Primary 6

Observing & Data collection

     คำาสั่ง ให้นักเรียนนำาภาพของสารและเขียนชื่อสาร และ ทำาการสำารวจสารแต่ละชนิด

ที่เลือกมาว่ามีสมบัติความเป็นกรด-เบส และ จำาแนกสารตามประโยชน์

ส�รชนิดใดมีประโยชน์เป็นส�รปรุงรสอ�ห�รและส่วนใหญ่มีคว�มเป็น กรด เบส หรือกล�ง

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

ส�รชนิดใดมีประโยชน์เป็นส�รทำ�คว�มสะอ�ดและส่วนใหญ่มีคว�มเป็น กรด เบส หรือกล�ง

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

Classifying & Communicating

06

07

ชื่อสาร
กรด/เบส

กลาง
ภาพสาร

สารปรุง

รสอาหาร

สารแต่ง

สีอาหาร

สาร
ทำาความ 
สะอาด

สารกำาจัด
แมลงและ
ศัตรูพืช

173
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จำาแนกประเภทของสารในชีวิตประจำาวัน โดยใช้ประโยชน์ของสารเป็นเกณฑ์ 

เร�ส�ม�รถจำ�แนกประเภทของส�รต่�งๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจำ�วันต�มก�รใช้ประโยชน์ได้อย่�งไร

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

เร�ส�ม�รถจำ�แนกคว�มเป็นกรด-เบสของส�รในชีวิตประจำ�วันได้อย่�งไร

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

Conclusion08

Knowledge Tank09

ประเภทสารในชีวิต
ประจำาวัน

ตัวอย่างสาร รายละเอียดของประเภทสารในชีวิตประจำาวัน

ในก�รบริโภคอ�ห�รไม่เพียงแต่ต้องคำ�นึงถึง

คุณค่�ท�งโภชน�ก�รแล้ว รสช�ติคว�มอร่อย

เป็นสิ่งที่ผู ้ปรุงอ�ห�รต้องคำ�นึงถึง จึงนิยมใช้

ส�รปรุงแต่งอ�ห�ร เพื่อเพิ่มรสชาติและรส

สัมผัส รวมถึงก�รเพิ่มส�รอ�ห�รหรือเพื่อใช้ใน

ก�รถนอมอ�ห�ร เช่น สี วิต�มิน เติมเครื่องเทศ  

เกลือ  นำ้�ต�ล ผงชูรส และก�รเติมกลิ่นของส�ร

อ�ห�รทีไ่ด้จ�กธรรมช�ต ิหรือสงัเคร�ะห์ขึน้ เช่น  

นำ้�ปล� ซีอิ๊ว ซอสปรุงรส กลิ่นว�นิลล� เป็นต้น

เป็นวัตถุปรุงแต่งอ�ห�รชนิดหนึ่ง ที่ใช้สำ�หรับ 

ใช้แต่งสอี�ห�รให้มีสสีนัทีน่่�รบัประท�นม�กขึน้

ชนดิของสผีสมอ�ห�ร แบ่งเป็น 2 พวกใหญ่ ๆ  คอื

1. สีสังเคราะห์ หม�ยถึง สีอินทรีย์ที่ได้จ�ก

ก�รสังเคร�ะห์ ซ่ึงมีลักษณะถูกต้อง และ

ปลอดภัยต่อก�รบริโภค

2. สีธรรมชาติ ได้แก่ สีที่ได้จ�กก�รสกัดจ�ก

วัตถุดิบธรรมช�ติซึ่งได้รับรองด้�นคว�ม

ปลอดภัยต่อก�รบริโภค

1. สารปรุง

 แต่งอาหาร

2. สารแต่งสีอาหาร 

ผงชูรส

สีผสมอาหารสังเคราะห์

สมุนไพรแต่งกลิ่นอาหาร

สีอินทรีย์จากธรรมชาติ

ข้อควรระวัง
อ่านฉลากก่อนใช้
ควรใช้ในปริมาณ

ที่เหมาะสม

ข้อควรระวัง
อ่านฉลากก่อนบริโภค
พิจารณาอาหารที่มี
สีสันสวยงามเกินจริง

174
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ประเภทสารในชีวิต
ประจำาวัน

ตัวอย่างสาร รายละเอียดของประเภทสารในชีวิตประจำาวัน

คือส�รที่ใช ้กำ�จัดสิ่งสกปรกและฆ่�เชื้อโรค

ส�ม�รถแบ่งต�มวัตถุประสงค์ในก�รใช้ง�นดังนี้

1. สารทำาความสะอาดร่างกาย 

 ได้แก่ สบู่ แชมพูสระผม เป็นต้น

2. สารทำาความสะอาดเสื้อผ้า 

 ได้แก่ ส�รซักฟอกชนิดต่�งๆ

3. สารทำาความสะอาดภาชนะ 

 ได้แก่ นำ้�ย�ล้�งจ�น เป็นต้น

4. สารทำาความสะอาดห้องนำ้าสุขภัณฑ์ 

 ได้แก่ ส�รล้�งสุขภัณฑ์ทั้งชนิดผงและเหลว 

ซึ่งส�รทำ�คว�มสะอ�ดมีทั้งทำ�จ�กส�รเคมี

และทำ�ม�จ�กวัสดุธรรมช�ติ เช่น มะน�ว 

มะกรูด มะข�มเปียก เกลือ เป็นต้น 

คือ ส�รที่ใช้ฆ่� กำ�จัด หรือลดก�รแพร่พันธุ์ของ

แมลง ส�ม�รถกำ�จัดแมลง และศัตรูพืชได้เมื่อ

ใช้ในปริม�ณที่เหม�ะสม ย�ฆ่�แมลงเกือบทุก

ชนดิมผีลข้�งเคยีงกบัระบบนเิวศ และหล�ยชนดิ

เป็นอนัตร�ยกบัมนษุย์ ห�กใช้เกนิทีก่ำ�หนดอ�จ

จะเกิดอันตร�ยกับผู้ใช้ได้ถึงแม้จะมีก�รป้องกัน

อย่�งดี  

ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้สารที่มาจากธรรมชาติ หรือ

ใช้ความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของสัตว์และห่วง

โซ่อาหาร นำามากำาจัดศัตรูพืชเนื่องจากไม่ส่ง 

ผลกระทบต่อผู้บริโภคและผู้ใช้งาน และยังได้

ผลิตภัณฑ์ปลอดสารที่มีราคาสูงเป็นที่นิยมของ

ผู้บริโภค

3. สารทำา

   ความสะอาด

4. สารกำาจัดแมลง   

และศัตรูพืช

ยาสีฟัน

ยาฆ่าแมลงที่ใช้ตามบ้าน

นำ้ายาล้างจาน

ยากำาจัดศัตรูพืชที่ใช้
ในเกษตรกรรม

สบู่อาบนำ้า

ยาฆ่าแมลงและยุง

ข้อควรระวัง
อ่านฉลากก่อนใช้

ไม่ควรดื่มกิน 
และ สัมผัสกับตา

และควรสวมเครื่อง
ป้องกัน สำาหรับสาร

ทำาความสะอาด
ห้องนำ้าและสุขภัณฑ์

ข้อควรระวัง
อ่านฉลากก่อนใช้
ควรสวมเครื่อง

ป้องกันขณะใช้ และ
ไม่ควรสัมผัสโดยตรง

175
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Primary 6

การเลือกใช้สารแต่ละประเภท
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

ว 3.1.5

ง 3.1.1-2

ก�รเลือกใช้ส�ร
แต่ละประเภทให้ถูก
ต้องและปลอดภัย

60
min.

คุณพ่อคุณแม่ไปธุระ แต่คุณลุงเคนไปทำ�ง�น ลิปด�จึงอยู่บ้�น
กับโพล่� ลิปด�และโพล่�เห็นห้องนำ้�สกปรก จึงอย�กช่วย
ทำ�คว�มสะอ�ด จึงเข้�ไปในห้องเก็บของ เห็นส�รทำ�คว�ม
สะอ�ด เด็กๆ ม�ช่วยแนะนำ�ลิปด�กับโพล่�ว่�ทำ�อย่�งไร    
จึงจะใช้ส�รได้อย่�งถูกต้องและปลอดภัยกัน

Inspiration & Engagement

ก�รใช้ส�รต่�งๆ ในชีวิตประจำ�วัน ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง

ต�มวัตถุประสงค์ของก�รใช้ง�น ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม โดยต้องมีแนวท�งดังต่อไปนี้

1. ก่อนซื้อส�รทุกชนิดควรอ่�นฉล�กก่อนใช้ง�น

2. จัดเก็บส�รไว้ในท่ีแห้งและเย็นห่�งจ�กคว�มร้อน

3. ไม่ควรเก็บส�รเคมีปะปนกับอ�ห�รและควรห่�งไกลเด็ก

4. เมื่อใช้หมดแล้วต้องท้ิงภ�ชนะบรรจุให้ถูกต้องเหม�ะสม

Definition04

1. ให้นักเรียนเลือกส�รท่ีต้องก�รโดยคุณครูเป็นผู้กำ�หนด

2. ให้นักเรียนค้นห�วิธีก�รใช้ส�รอย่�งถูกต้องและปลอดภัย

ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

3. บันทึกข้อมูลลงต�ร�ง

Hands-On Activity03

01

1. ส�รต่�งๆ 5 ชนิด    2. คอมพิวเตอร์    3. กล้องถ่�ยรูป 
05 Materials

ก�รใช้ส�รให้ถูกต้องและ

ปลอดภัยทำ�อย่�งไร

Problem & Question02
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Primary 6

Observing & Data collection

ให้นักเรียนเลือกสารในชีวิตประจำาวัน แล้วนำาภาพสารมาติด บอกชื่อสาร ประเภทของ

สารตามประโยชน์ในงานเป็นเกณฑ์ แล้วค้นหาวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ส�รในชีวิตประจำ�วันใดที่เลือกม�เป็นส�รท่ีต้องให้คว�มระมัดระวังม�กท่ีสุดเพร�ะเหตุใด

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

ให้เลือกส�รในชีวิตประจำ�วันใดท่ีนักเรียนเคยใช้ แล้ววิเคร�ะห์ว่�ใช้ได้ถูกต้องปลอดภัยหรือไม่

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

Classifying & Communicating

06

07

ชื่อสาร
ประเภท

ของสาร
ภาพสาร

วิธีการใช้อย่างถูกต้อง

ตามวัตถุประสงค์

การใช้อย่างปลอดภัยต่อ

สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

177

148-187 STEM P6+A Unit 5.indd   177 5/18/17   9:54 AM

IM
AGIN

EERIN
G E

DUCATIO
N



ก�รใช้ส�รต่�งๆ ในชีวิตประจำ�วัน ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องต�มวัตถุประสงค์ของก�รใช้ง�น 

ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพร�ะเหตุใด พร้อมยกตัวอย่�งที่เคยปฏิบัติ

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

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

การเลือกใช้สารแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
      ทุกบ้�นจำ�เป็นต้องใช้ส�รต่�งๆ ซึ่งอ�จจะมีส�รเคมีเป็นส่วนประกอบ ซึ่งได้แก่ ส�ร

ทำ�คว�มสะอ�ดห้องนำ้� ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในห้องครัว ส�รทำ�คว�มสะอ�ด ส�รกำ�จัดแมลง และ

ศัตรูพืช เป็นต้น ก�รใช้ส�รต่�งๆ ในชีวิตประจำ�วัน จึงต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องต�มวัตถุประสงค์

ของก�รใช้ง�น ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยต้องมีแนวท�งดังต่อไปนี้

 1. ก่อนซื้อสารทุกชนิดอ่านฉลากก่อนใช้งาน ส�รหรือผลิตภัณฑ์ทุกชนิด 

ต้องมีป้�ยรับรองจ�กกระทรวง ซึ่งมีก�รรับรองจ�ก 2 หน่วยง�นดังนี้

Conclusion08

Knowledge Tank09

 โดยส�รในชีวิตประจำ�วันที่ใช้ ทุกชนิดต้องมีฉล�กที่มีป้�ยรับรองจ�กกระทรวง, 

วธิกี�รใช้ วธิเีกบ็รกัษ� คำ�เตือน วธีิแก้พษิเบือ้งต้นแสดง รวมถงึ อตัร�ส่วนของส�รเคมปีระกอบ 

โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่ ถ้ามฉีลาก อนัตราย (DANGER), สารพษิ (POISON), คำาเตือน (WARNING), 

ข้อควรระวัง (CAUTION), เป็นพิษ (TOXIC), สารก่อให้เกิดความระคายเคือง (IRRITANT),  

ติดไฟได้ (FLAMMABLE), สารกัดกร่อน (CORROSIVE)  ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

1. ถ้�เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอ�ห�รและย� ส�รทำ�คว�มสะอ�ด ส�รกำ�จัดแมลง

และศัตรูพืช ต้องได้รับรองจ�ก สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หรือที่เรียกย่อๆ ว่� อย. 

2. ถ้�เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ เครื่องใช้ ของเล่น  ทำ�จ�ก เหล็ก ไม้ กระด�ษ 

หรือวัสดุต่�งๆ ต้องได้รับก�รรับรองจ�ก สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม หรือที่เรียกย่อๆ ว่� สมอ.
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สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับสารที่เป็นอันตราย 

ระวังวัตถุมีพิษ

ห้ามรับประทาน

ระวังอันตรายจาก

สารกัมมันตรังสี

ระวังอันตราย

จากเชื้อโรค

ระวังวัตถุมีพิษ

ห้ามสูดดม

ระวังวัตถุมีพิษ

ห้ามสัมผัส

ระวังวัสดุไวไฟ

ห้ามเข้าใกล้เปลวไฟ

ระวังอันตราย

จากวัตถุระเบิด

ระวังอันตราย

จากการกัดกร่อน

 2. จัดเก็บสารไว้ในท่ีแห้งและเย็นห่างจากความร้อน  ควรจำ�แนกประเภทใน

ก�รเก็บ ควรจัดเก็บอยู่บนช้ันที่มั่นคง อ�ก�ศถ่�ยเท  สำ�หรับส�รที่ติดไฟง่�ย มีฤทธิ์กัดกร่อน 

มีพิษ ควรเก็บแยกให้เหม�ะสม 

 3. ไม่ควรเก็บสารเคมีปะปน กับอาหารและควรห่างไกลเด็ก  ส�รที่เป็นอ�ห�ร

ควรเก็บเฉพ�ะส�รที่เป็นส�รปรุงแต่งอ�ห�รเท่�นั้น ไม่ควรปะปน กับส�รเคมี และควรเก็บ

ในที่ห่�งไกลจ�กเด็ก เพร�ะอ�จจะเป็นอันตร�ยถึงแก่ชีวิต และควรเก็บในตู้ที่เด็กเอื้อมไม่ถึง

 4. เมื่อใช้หมดแล้วต้องท้ิงภาชนะบรรจุให้ถูกต้องเหมาะสม  ไม่ควรทิ้งส�รหรือ

ผลิตภัณฑ์ลงในดินหรือในท่อระบ�ยนำ้�ท้ิง ควรท้ิงลงในถังขยะวัตถุท่ีเป็นพิษ ควรอ่�นฉล�ก

เพื่อทร�บวิธีก�รทิ้งที่เหม�ะสมต�มคำ�แนะนำ�ของผู้ผลิต

แห้งเย็นห่างจากความร้อน สารเคมีอาจจะติดไฟ เด็กอาจจะเกิดอันตรายได้

อาหารไม่ปนกับสารเคมี อ่านฉลากก่อนทิ้ง ทิ้งลงในถังขยะพิษ

179
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Investigate Idea

Plan & Design

Ask

Primary 6

1. แชมพูออย 1/2 กก.   2. ผงฟอง  50 กรัม   3. เกลือแกงหรือผงข้น  

125-150 กรัม   4. ลาโนลิน 50 กรัม   5. นำ้าสะอาด 1.5 กก. (หรือลิตร)  

6. นำ้าหมักชีวภาพ มะกรูด,มะนาว 1/2 ถ้วยตวง  7. นำ้าหอมกลิ่นตามชอบ

1. ให้สร้�งส�รทำ�คว�มสะอ�ดโดยต้องมีส่วนผสมจ�กธรรมช�ติ

2. ให้ทำ�ฉล�กติดวิธีก�รโดยบอกประโยชน์ วิธีก�รใช้ที่ถูกต้อง 

    ปลอดภัย คำ�เตือน ข้อควรระวัง พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่สวยง�ม

สร้างสารทำาความสะอาด

คุณแม่ให้ลิปด�ไปเลือกซ้ือย�สระผม ลิปด�

เลือกม�แต่ไม่ค ่อยชอบ เด็กๆ ม�ช่วย

คุณพ่อคุณแม่ลองทำ�ย�สระผม หรือส�ร

ทำ�คว�มสะอ�ดอื่นๆ ท่ีสนใจ กันดีกว่�

ว 3.1.4

ว 3.1.5

ง 3.1.1-5

ส�รในชีวิต

ประจำ�วัน

Materials :

Missions: 

ให ้นักเรียนว�งแผนส�รทำ�คว�มสะอ�ดจ�ก
ธรรมช�ติ โดยออกแบบรูปลักษณะและบรรจุภัณฑ์
ให้สวยง�ม

ให้นักเรียนค้นหาวิธีการ สร้างสารทำาความสะอาดแบบต่างๆ

พร้อมวิธีการทำาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามสร้างมูลค่าเพิ่ม 

(ง 3.1.2)
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Building & Testing

Evaluation & Redesign

181

Primary 6

 ให้นักเรียนลงมือทำ�ต�มแผนง�นที่ได้กำ�หนด พร้อมทดสอบส�รทำ�คว�มสะอ�ด

 ให้สำ�รวจคว�มพึงพอใจของบรรจุภัณฑ์และฉล�กที่ประดิษฐ์ขึ้นม�

1. นักเรียนส�ม�รถสร้�งส�รทำ�คว�มสะอ�ดได้หรือไม่ 

2. ส่วนที่ย�กที่สุดของภ�รกิจนี้คืออะไรแนวคว�มคิดที่ได้จ�กสิ่งประดิษฐ์นี้คืออะไร
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34 35182

Missions :

Plan & 

Design

Building & 

Testing

Evaluation 

& Redesign

183

Primary 6

ของปลอมหรือเปล่าเนี่ย

อุปกรณ์ต่�งๆ ท่ีคุณครูเตรียมให้ สำ�หรับก�รทดสอบส�ร

1. ค้นห�ข้อมูลวิธีก�รทดสอบส�รจ�กแหล่งข้อมูล (ง 3.1.2) 

2. นักเรียนเข้�ใจ "ก�รใช้ส�รต่�งๆ ในชีวิตประจำ�วัน ต้องเลือก

   ใช้ให้ถูกต้องต�มวัตถุประสงค์ของก�รใช้ง�น ปลอดภัยต่อสิ่งมี

   ชีวิตและสิ่งแวดล้อม"

1. ให้นักเรียนห�วิธีทดสอบ ส�รปรุงแต่งอ�ห�ร หรือส�รชนิดอื่นที่

นักเรียนสนใจ เพื่อทดสอบว่� ส�รนั้นไม่ได้เป็นของปลอม

2. นำ�เสนอ ก�รทดสอบส�ร และอภิปร�ยก�รใช้ส�รอย่�งถูกต้อง

    และปลอดภัยสำ�คัญอย่�งไรต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

Ask :

Materials :

    ลิปด�และโพล ่�ไปที่ตล�ดนัด 

เห็นเค้�ข�ยนำ้�ส้มส�ยชูและนำ้�ปล�ร�ค�ถูก 

จึงไปซ้ือม�ให้คุณแม่ คุณแม่เห็นบอกว่�ไปซื้อม�ได้อย่�งไร 

ระวังของปลอมนะ ลิปด�และโพล่�บอกว่� มีด้วยหรือครับ

นำ้�ปล�กับนำ้�ส้มส�ยชูปลอมไม่น่�เชื่อเลย เร�ม�ช่วยกันห�

วิธีในก�รทดสอบ นำ้�ส้มส�ยชูและนำ้�ปล�กันดีกว่�
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34 35182

Missions :

Plan & 

Design

Building & 

Testing

Evaluation 

& Redesign

183

Primary 6

1. นักเรียนส�ม�รถทำ�ภ�รกิจนี้สำ�เร็จหรือไม่

2. ส่วนท่ีย�กท่ีสุดของภ�รกิจนี้คืออะไร

3. ให้นำ�แนวคิดท่ีได้จ�กกิจกรรมนี้ในรูปแบบของ STEM

ให้นักเรียนว�งแผนและออกแบบ

กระบวนก�รตรวจสอบส�รในชีวิต

ประจำ�วัน พร้อมนำ�เสนอในรูปแบบ

ของ STEM

นักเรียนส�ม�รถทดสอบส�ร

ต่�งๆ ได้จริงหรือไม่ 
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Primary 6

ตอนที่ 1  จากความรู้เรื่องการจำาแนกสารโดยใช้เกณฑ์ สมบัติการนำา
ไฟฟ้า การนำาความร้อน การละลาย และลักษณะของเนื้อสาร จากภาพ
ให้วิเคราะห์ว่าสารชนิดนี้สามารถจำาแนกได้โดยใช้เกณฑ์ใด โดยนำาตัวเลข
มาเติมลงในเกณฑ์ด้านล่าง

สมบัติการ
นำาความร้อน

ตอนที่ 2  ให้นักเรียนอ่านบทความแล้วตอบคำาถามด้านล่าง

1. เพร�ะเหตุใดลิปด�ถึงใช้ก�รตกตะกอน และก�รกรอง เพื่อให้นำ้�สะอ�ด........................................

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

2. ถ้�ไม่ใช้ก�รตกตะกอนและก�รกรอง นักเรียนมีวิธีก�รอื่นอีกหรือไม่ท่ีจะทำ�ให้นำ้�ส�ม�รถอุปโภคได้

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

3. ถ้�ลิปด�ต้องก�รนำ้�พอที่จะบริโภค ลิปด�ควรทำ�อย่�งไร ..................................................................

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

หน่วยที่ 5 การจำาแนกสารในชีวิตประจำาวัน

สมบัติการนำาไฟฟ้า ลักษณะเนื้อสาร

ลิปดาขุดดินหลังบ้านแล้วพบว่ามีนำ้าอยู่เป็นจำานวนมากซึ่งมีโคลนปะปนอยู่ ลิปดาอยากทำาให้

นำ้าสะอาดเพื่อนำาไปใช้อุปโภค จึึงไปถามคุณแม่ว่า เราจะทำาอย่างไรให้นำ้าสะอาดคะ คุณแม่

บอกว่าเราต้องรอให้มันตกตะกอน จากนั้นก็นำามากรอง เราก็จะได้นำ้าสะอาดใช้แล้ว แต่ยังไม่

สามารถดื่มหรือบริโภคได้ ลิปดาจึงสงสัยว่าจะใช้วิธีไหนทำาให้นำ้าบริสุทธิ์เพื่อนำาไปดื่มได้นะ

การละลายของสาร

6

7 109 118 12

ขดลวดทองแดง ธญัพชืต่�งๆ นำ้าหอม
นำ้าตาล หมอ้สแตนเลส ผงซกัฟอก

ม�ยองเนส ฉนวนกันคว�มรอ้น

ถงุมอืกันคว�มรอ้น

ซอสพซิซ่� เกลอื หนิและกรวด
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Primary 6

ตอนที่ 3 ให้นักเรียนวิเคราะห์บทความด้านล่างแล้วตอบคำาถามให้ถูกต้อง

1. ให้นักเรียนจำ�แนกประเภทของส�รต่�งๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำ�วันต�มก�รใช้ประโยชน์

   ส�รปรุงรสอ�ห�รได้แก่หม�ยเลข..................................................................................................

   ส�รแต่งสีอ�ห�รได้แก่หม�ยเลข ..................................................................................................

   ส�รทำ�คว�มสะอ�ดได้แก่หม�ยเลข...............................................................................................

   ส�รกำ�จัดแมลงและศัตรูพืชได้แก่หม�ยเลข....................................................................................

2. ถ้�ระหว่�งจัดของ ลิปด�เกิดทำ�ส�รชนิดท่ี 4  หกใส่มือ ลิปด�ควรทำ�อย่�งไรและมีวิธีป้องกันไม่ให้เกิด

   เหตุก�รณ์แบบนี้อีกอย่�งไร...........................................................................................................

3. นักเรียนมีข้อควรระวังในก�รใช้ส�รชนิดที่ 1 อย่�งไร.....................................................................

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

............1. ระวังวัตถุมีพิษห้�มสูดดม

............2. ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ เครื่องใช้ ของเล่น  ทำ�จ�ก เหล็ก ไม้ กระด�ษ หรือวัสดุต่�งๆ ต้องได้รับ

            ก�รรับรองจ�ก สำ�นักง�นม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม หรือที่เรียกย่อๆ ว่� สมอ.

............3. ส�รทำ�คว�มสะอ�ด คือส�รที่ใช้กำ�จัดคว�มสกปรกและฆ่�เชื้อโรค

............4. ก�รใช้ส�รต่�งๆ ในชีวิตประจำ�วัน ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องต�มวัตถุประสงค์ของก�รใช้ง�น   

            ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

............5. ส�รที่ติดไฟง่�ย มีฤทธิ์กัดกร่อน มีพิษ จัดเก็บส�รไว้ในที่ที่เปียกและเย็นห่�งจ�กคว�มร้อน

คุณแม่และลิปดาไปตลาดซื้อของใช้เข้าบ้าน เม่ือกลับมาถึงบ้านคุณแม่ให้ลิปดาจัดของเข้าที่

ตามประเภทการใช้งาน ลิปดาสงสัยว่าจะต้องจัดอย่างไรดีนะ

ตอนที่ 4  ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย      ลงหน้าข้อความที่ถูก 

            และเขียนเครื่องหมาย     ลงในหน้าข้อความที่ผิด
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Primary 6

ตอนที่ 5 ให้นักเรียนวงกลม    ล้อมรอบตัวอักษรหน้าคำาตอบท่ีถูกต้อง

1. นักเรียนส�ม�รถจำ�แนกส�รเป็นกลุ่ม
    โดยใช้เกณฑ์ใดได้บ้�ง
   ก. ส�ม�รถจำ�แนกจ�กสถ�นะของส�ร
   ข. ส�ม�รถจำ�แนกจ�กก�รนำ�คว�มร้อน
   ค. ส�ม�รถจำ�แนกจ�กก�รนำ�ไฟฟ้�
   ง. ถูกทุกข้อ

2. ข้อใดเป็นก�รจำ�แนกส�รเป็นกลุ่มได้ถูกต้อง
   ก. ไอนำ้� นำ้� แอลกอฮอล์ 
   ข. เหล็ก ก๊�ซไนโตรเจน นำ้�
   ค. อะลูมิเนียม ทองแดง เงิน 
   ง. แอลกอฮอล์ นำ้� ไอนำ้� 

3. ข้อใดไม่ใช่ก�รแยกส�รที่ถูกต้อง
   ก. ร่อนเศษใบไม้ออกจ�กเมล็ดข้�ว  
   ข. กรองนำ้�ประป�เพื่อนำ�ม�บริโภค
   ค. ระเหยแห้งนำ้�ทะเลเพื่อทำ�เป็นเกลือ 
   ง. ระเหิดนำ้�ทะเลเพื่อทำ�เป็นเกลือ

4. ข้อใดเป็นวิธีก�รใช้ส�รที่เป็นกรด-เบสได้ถูกต้อง
ก. สวมถุงมือและรองเท้� 
    เมื่อใช้ส�รละล�ยกรดล้�งห้องนำ้�
ข. ทิ้งภ�ชนะที่บรรจุเบสที่มีฤทธิ์รุนแรง
    ลงในแหล่งนำ้�
ค. ใช้นำ้�มะน�วในก�รปรุงแกงส้ม
    ดอกแค ปริม�ณม�ก
ง. พ่อค้�ข�ยก๋วยเตี๋ยวใช้กรดกำ�มะถัน
    ผสมกับนำ้�ทำ�เป็นนำ้�ส้มส�ยชู

5. ข้อใดกล่�วไม่ถูกต้อง
ก. โครม�โทกร�ฟี เหม�ะกับส�รผสม
    ที่มีลักษณะเป็นส�รเนื้อเดียว
ข. ก�รกลั่นเหม�ะกับส�รที่มีลักษณะ
    เป็นส�รเนื้อเดียว
ค. ก�รร่อนเหม�ะสำ�หรับส�รเนื้อผสม
    ที่เป็นของแข็ง
ง. ก�รระเหิดเหม�ะสำ�หรับของแข็ง
    ที่เป็นของผสมที่เป็นของแข็ง

6. ส�รที่มีสมบัติเป็นกรด เมื่อทดสอบกับกระด�ษ
   ลิตมั้จะมีก�รเปลี่ยนแปลง
   ก. จ�กสนีำ�้เงนิเปลีย่นเป็นสแีดง เช่น นำ�้ส้มส�ยชู   
   ข. จ�กสีแดงเปลี่ยนเป็นสีนำ้�เงิน เช่น นำ้�สบู่   
   ค. จ�กสีนำ้�เงินเปลี่ยนเป็นสีแดง เช่น นำ้�เชื่อม   
   ง. ไม่เกิดก�รเปลี่ยนแปลง เช่น นำ้�กลั่น

7. ถ้�นักเรียนอยู่บนเก�ะในทะเลและห�แหล่งนำ้�
   จืดไม่ได้ นักเรียนจะทำ�นำ้�จืดจ�กนำ้�ทะเลได้
   อย่�งไร เพื่อให้ได้นำ้�ในก�รบริโภค

1. การกลั่น   2. การกรอง   3. การตกผลึก  
4. การระเหยแห้ง

   ก. 1 และ 2     ข. 1 และ 3
   ค. 4 และ 3        ง. 1  และ 4 

8. ส�รกลุ่มใดเป็นก�รจำ�แนกส�รที่ไม่ถูกต้อง
   ต�มประเภทของส�รที่ใช้ในชีวิตประจำ�วัน
   ก. นำ้�ปล� เกลือ นำ้�พริก
   ข. ย�ฆ่�แมลง ย�กำ�จัดศัตรูพืช
   ค. บะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูป ย�ล้�งผัก ผงซักฟอก
   ง. สบู่ ย�สีฟัน ย�สระผม

9. ข้อใดกล่�วไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับก�รใช้ส�รให้
    ถูกต้องและปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ก. ก่อนซื้อไม่ต้องอ่�นวิธีก�รใช้ง�นของส�ร
ข. ส�รท่ีติดไฟง่�ยควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น

ห่�งจ�กคว�มร้อน
ค. ไม่ควรเก็บส�รเคมีปะปนกับส�รอ�ห�ร
ง. วัตถุที่เป็นพิษ ไม่ควรทิ้งลงดินหรือในท่อ

ระบ�ยนำ้�

10. จ�กภ�พคือป้�ยเตือนอะไร
   ก. ระวังวัตถุมีพิษห้�มสูดดม
   ข. ระวังวัสดุไวไฟห้�มเข้�ใกล้ไฟ
   ค. ระวังอันตร�ยจ�กเชื้อโรค
   ง. ระวังวัตถุมีพิษห้�มรับประท�น
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รายละเอียดของ 
Website URL QR Code

187

Primary 6

http://www.eschooltoday.com/science/
elements-mixtures-compounds/intro-
duction-to-elements-compounds-and-
mixtures.html

https://www.youtube.com/

watch?v=4lUHd9vc5es

http://www.bbc.co.uk/education/

guides/zgvc4wx/revision/1

http://www.bmamedia.in.th/

dmdocuments/bestmedia57/

book/57bestbook06.pdf?e0977a

https://www.youtube.com/

watch?v=e-2EoyDYamg

http://goo.gl/UTOhW5 

www.edukidsland.com

STEM+A P6 Unit 5
ส�รในชีวิตประจำ�วัน
 by edukidsland.com

www.imagineering.co.th

search STEM+A P6 Unit 5

STEM+A P6 Unit 5
ส�รในชีวิตประจำ�วัน
by imagineering.co.th

Classification of matter
by: eschooltoday.com

classifying matter
by: loreescience 

Separation of substances 

for kids  by: bbc.co.uk

เอกส�รประกอบก�รเรียน เร่ือง

ส�รในชีวิตประจำ�วัน

by: โรงเรียนวัดดุสิต�ร�ม

 https://www.youtube.

com/watch?v=e-2EoyDY-

amg  by: makemegenius 
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