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น ้ำอัดลมสยำม 
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่ 3: กำรควบคุมคุณภำพ 
 

บทน้ำ 
บริษัทน ้ำอัดลมแห่งหนึ่งพบว่ำธุรกิจน ้ำอัดลมในประเทศไทยเป็นธุรกิจที่ท้ำก้ำไรได้อย่ำงมหำศำล แต่น ้ำอัดลม
ของบริษัทเองกลับขำยไม่ออก  ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทจึงต้องกำรที่จะผลิตน ้ำอัดลมสูตรใหม่ที่น่ำสนใจ
กว่ำของเดิมซึ่งจะท้ำให้บริษัทกลำยเป็นผู้น้ำในตลำดน ้ำอัดลมได้  ประธำนจึงมอบหมำยให้ณเดชซึ่งเป็นหัวหน้ำ
นักวิทยำศำสตร์อำหำรของบริษัทเป็นผู้ด้ำเนินโครงกำรผลิตน ้ำอัดลมสูตรใหม่นี   ณเดชจึงท้ำกำรคัดเลือก
ทีมงำนผู้เชี่ยวชำญ (หมำยถึง ตัวนักเรียน) เพ่ือท้ำกำรผลิตน ้ำอัดลมสูตรใหม่นี ให้ได้   
 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1, ส ำรวจตลำด, ณเดชต้องกำรแน่ใจว่ำนักเรียนทุกคนรู้ว่ำอะไรคือปัจจัยที่ท้ำ
ให้ได้น ้ำอัดลมที่ดีที่สุด  เข้ำใจควำมหมำยของตัวละลำย  ตัวท้ำละลำยและสำรละลำย  ซึ่งจะน้ำไปสู่กำรผลิต
น ้ำอัดลมต่อไป     

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 ,หวำนซำบซ่ำ, ทีมงำนของณเดชได้ศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรละลำยของ
น ้ำตำลและ แก๊สคำร์บอนไดออกไซด์   

ในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้นี  , ควบคุมคุณภำพ, ทีมงำนจะได้ศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรควบคุมคุณภำพของ
น ้ำอัดลมและกำรเตรียมสำรละลำยที่มีควำมเข้มข้นที่ต้องกำร  และนักเรียนจะต้องใช้ควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์
ร่วมด้วย  แผนกำรจัดกำรเรียนรู้สุดท้ำย, กรด น่ำกลัวจริงหรือ, จะศึกษำในประเด็นปัญหำสุขภำพที่มีผลมำจำก
น ้ำอัดลม 

 

ค้ำศัพท์ 

ควำมเข้มข้น, เข้มข้น, เจือจำง, สูตรเคมี 

 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
• อธิบำยสำรละลำยที่มีควำมเข้มข้นเป็นร้อยละได้ 

• เตรียมสำรละลำยจำกควำมเข้มข้นที่ก้ำหนดให้และน้ำควำมรู้สำรละลำยไปใช้ประโยชน์ได้ 
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กิจกรรมกำรเรียนรู ้
 

ขั นสร้ำงควำมสนใจ (Engage)        10 นำที 

ณเดชแนะน้ำให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับกำรควบคุมคุณภำพของน ้ำอัดลม  ซึ่งเป็นวิธีกำรเพ่ือยืนยันว่ำผลิตภัณฑ์ที่

ผลิตได้มีคุณภำพดีสม่้ำเสมอ  และได้แนะน้ำสูตรในกำรผลิตน ้ำอัดลม 

 

ภำพนิ่ง 1-6   ณเดชกล่ำวต้อนรับนักเรียนกลับมำสู่ห้องเรียนอีกครั ง เขำอธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับกำรควบคุม
คุณภำพและแสดงรูปภำพของห้องเก็บสูตรลับของบริษัทน ้ำอัดลมยี่ห้อดัง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ
สูตรน ้ำอัดลมมีควำมส้ำคัญมำก 

ภำพนิ่ง 7-8   ณเดชท้ำควำมเข้ำใจกับนักเรียนให้ตรงกันว่ำควำมหมำยของค้ำว่ำ เจือจำง (dilute) คืออะไร     
แสดงให้นักเรียนเห็นว่ำค้ำเดียวกันอำจมีควำมหมำยที่ต่ำงกันออกไปและค้ำว่ำเจือจำงเป็น      
ค้ำท่ีไม่ชัดเจนในกำรระบุสูตร(เช่น สูตรน ้ำอัดลม) ที่แน่นอน 

 

ขั นส้ำรวจและค้นหำ  (Explore)        45 นำที 

ณเดชให้นักเรียนเตรียมสำรละลำยที่มีควำมเข้มข้นที่ก้ำหนดให้โดยเตรียมจำกน ้ำตำลและน ้ำ 

ภำพนิ่ง 9-10  ครูต้องอธิบำยว่ำ ควำมเข้มข้น 5 กรัม/100 มิลลิลิตร สำมำรถแปลงควำมเข้มข้นเป็นร้อยละ  
อย่ำงไร หลังจำกนั นให้นักเรียนค้ำนวณควำมเข้มข้นเป็นร้อยละของน ้ำอัดลมในภำพนิ่งที่ 9 

ภำพนิ่ง 11    ใช้ภำพนิ่งนี สะท้อนผลกำรปฏิบัติของนักเรียนว่ำประสบควำมส้ำเร็จขนำดไหน ให้นักเรียนระบุว่ำ
ส่วนใดของกำรปฏิบัติงำนที่พวกเขำพบว่ำยำก (เช่น กำรท้ำให้ได้มวลที่ถูกต้องของน ้ำตำล) 

ภำพนิ่ง 12 - 13 ตอนนี ณเดชกลับมำเน้นที่งำนที่เกี่ยวกับของเหลว คือ กำรเตรียมสำรละลำยตำมควำมเข้มข้น
ที่ก้ำหนดให้  

 

ขั นอธิบำยและลงข้อสรุป  (Explain)       15 นำที 

ณเดชให้นักเรียนพิจำรณำควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรเตรียมสำรละลำยจำกของเหลวกับกำรเตรียมสำรละลำย
จำกของแข็ง  ให้เวลำนักเรียนศึกษำควำมเข้มข้นของสำรละลำยที่ค้ำนวณแบบมวลต่อปริมำตร และแบบ
ปริมำตรต่อปริมำตร 
ภำพนิ่ง 14    ข้อดีของกำรใช้งำนของเหลว คือ สำมำรถล้ำเลียงไปรอบโรงงำนได้ง่ำยกว่ำของแข็ง และเกิดกำร

ผสมได้เร็วกว่ำกำรละลำยของของแข็ง ครูกล่ำวถึง 2 ประเด็นต่อไปนี  – กำรเติมของเหลวใน
กรณีท่ีควำมเข้มข้นของสำรละลำยเป็นแบบปริมำตรต่อปริมำตร (v/v) และกำรละลำยของ
ของแข็งท่ีรู้น ้ำหนักแน่นอนลงในของเหลวที่มีปริมำตรที่แน่นอน (w/v) 
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ขั นขยำยควำมรู้  (Elaborate)        20 นำที 

ณเดชให้นักเรียนท้ำใบกิจกรรมเพ่ือฝึกกำรค้ำนวณควำมเข้มข้นของสำรละลำย 

ภำพนิ่ง 15    นักเรียนท้ำใบกิจกรรม 1 เรื่อง ควำมเข้มข้นคืออะไร และ ใบกิจกรรม 2 เรื่อง กำรเตรียม
สำรละลำย ให้เสร็จสมบูรณ์ 

 

ขั นประเมิน  (Evaluate)         10 นำที 

ณเดชให้นักเรียนค้ำนวณควำมเข้มข้นของสำรละลำยจำกฉลำกของเครื่องดื่มชนิดอ่ืน   

ภำพนิ่ง 16    นักเรียนน้ำฉลำกมำ และสำมำรถค้ำนวณควำมเข้มข้นของส่วนผสมบนฉลำกนั นได้ 

 

กำรประเมินผลโดยค้ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงผู้เรียน 
 

กำรประเมินผลย่อย  
มีหลำยวิธีกำรในกำรประเมินควำมสำมำรถของนักเรียนในกำรท้ำกำรทดลองเพ่ือให้ได้ผลกำรทดลองที่ถูกต้อง 
เช่น กำรให้เตรียมสำรละลำยตำมปริมำตรและควำมเข้มข้นตำมท่ีก้ำหนดให้  ครูประเมินนักเรียนในกำรท้ำกำร
ทดลองตำมภำพนิ่งที่ 10 และ 13   ครูอำจใช้ข้อควำมที่นักเรียนใช้อธิบำยในภำพนิ่งที่ 11 เป็นกำรตรวจสอบว่ำ
นักเรียนเข้ำใจกระบวนกำรทดลองและสำมำรถสื่อสำรควำมเข้ำใจนั นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงผู้เรียน 
ครูควรเตรียมพร้อมที่จะคอยช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องกำรค้ำนวณควำมเข้มข้นของสำรละลำย 

 

กำรเตรียมตัวส้ำหรับบทเรียน 
 

สื่อกำรเรียนกำรสอนที่ใช้ 

 

ใบกิจกรรม 1: ควำมเข้มข้นคืออะไร 
ใบกิจกรรม 2: กำรเตรียมสำรละลำย 
 
 

เครื่องมือที่ใช้ 

 

ขั นสร้ำงควำมสนใจ 
วิดีทัศน์: ลูกค้ำพูดถึงควำมชอบในน ้ำอัดลม 
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ขั นส้ำรวจและค้นหำ 
ส้ำหรับกำรทดลอง: กำรละลำยน ้ำตำลในน ้ำ (ภำพนิ่ง 10) 
น ้ำตำล 
บีกเกอร์ (ที่เป็นแก้ว) 
เครื่องชั่งน ้ำหนัก 
กระบอกตวงขนำด 200ml  
 
ส้ำหรับกำรทดลอง: กำรเจือจำงสำรละลำยน ้ำตำล (ภำพนิ่ง 13) 
สำรละลำยน ้ำตำล 25% จ้ำนวน 100 ml 
กระบอกตวงขนำด 200ml  
บีกเกอร์(ที่เปน็แก้ว) 
 
ขั นขยำยควำมรู้ 
ใบกิจกรรม 1: ควำมเข้มข้นคืออะไร 
ใบกิจกรรม 2: กำรเตรียมสำรละลำย 
 
ขั นประเมิน 
ครูเลือกฉลำกที่แสดงส่วนประกอบของเครื่องดื่ม หรือ ครูอำจให้นักเรียนเตรียมฉลำกของเครื่องดื่มที่น ้ำเรียน
ชอบ และเครื่องดื่มชนิดอ่ืนๆ มำเองก็ได้  
 
 
 


