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น ้ำอัดลมสยำม 

ตอนที่ 4  :  กรด น่ำกลัวจริงหรือ!!! 
บทน้ำ 

บริษัทน ้ำอัดลมแห่งหนึ่งพบว่ำธุรกิจน ้ำอัดลมในประเทศไทยเป็นธุรกิจที่ท้ำก้ำไรได้อย่ำงมหำศำล แต่
น ้ำอัดลมของบริษัทเองกลับขำยไม่ออก  ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทจึงต้องกำรที่จะผลิตน ้ำอัดลมสูตรใหม่ที่
น่ำสนใจกว่ำของเดิมซึ่งจะท้ำให้บริษัทกลำยเป็นผู้น้ำในตลำดน ้ำอัดลมได้  ประธำนจึงมอบหมำยให้ณเดชซึ่งเป็น
หัวหน้ำนักวิทยำศำสตร์อำหำรของบริษัทเป็นผู้ด้ำเนินโครงกำรผลิตน ้ำอัดลมสูตรใหม่นี   ณเดชจึงท้ำกำร
คัดเลือกทีมงำนผู้เชี่ยวชำญ (หมำยถึง ตัวนักเรียน) เพ่ือท้ำกำรผลิตน ้ำอัดลมสูตรใหม่นี ให้ได้   
 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1, ส ำรวจตลำด, ณเดชต้องกำรแน่ใจว่ำนักเรียนทุกคนรู้ว่ำอะไรคือปัจจัยที่ท้ำ
ให้ได้น ้ำอัดลมที่ดีที่สุด  เข้ำใจควำมหมำยของตัวละลำย  ตัวท้ำละลำยและสำรละลำย  ซึ่งจะน้ำไปสู่กำรผลิต
น ้ำอัดลมต่อไป     

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 ,หวำนซำบซ่ำ, ทีมงำนของณเดชได้ศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรละลำยของ
น ้ำตำลและ แก๊สคำร์บอนไดออกไซด์ และพยำยำมพัฒนำแบบจ้ำลองแนวคิดที่อธิบำยควำมสำมำรถในกำร
ละลำยในแง่ของแรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงอนุภำคของของแข็งและผลของตัวท้ำละลำยที่มีต่อแรงยึดเหนี่ยวนั น  
  แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3, ควบคุมคุณภำพ, ทีมงำนได้ศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรควบคุมคุณภำพของ
น ้ำอัดลมและกำรเตรียมสำรละลำยที่มีควำมเข้มข้นที่ต้องกำร 
  ในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สุดท้ำยนี , กรด น่ำกลัวจริงหรือ, ทีมงำนวิจัยจะต้องช่วยกันแก้ปัญหำของ
บริษัท เนื่องจำกบริษัทคู่แข่งอ้ำงว่ำน ้ำอัดลมของบริษัทเรำมีควำมเป็นกรดสูง  ฉะนั นทีมงำนจึงต้องศึกษำสืบค้น
ลึกลงไปถึงองค์ประกอบที่ท้ำให้น ้ำอัดลมมีสมบัติเป็นกรด 

ค้ำศพัท ์

กรด, เบส, ลิตมัส, ยูนิเวอร์ซัล อินดิเคเตอร์, กำรสะเทิน, ค่ำ pH   

 

จุดประสงค์กำรเรียนรู ้
 

• จ้ำแนกสำรละลำยว่ำเป็นกรด เบส หรือกลำงได้ 

• ทดสอบเพ่ือศึกษำค่ำ pH ของน ้ำอัดลมได้ 
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กิจกรรมกำรเรียนรู้                                                                     180 นำท ี
 

ขั นสร้ำงควำมสนใจ (Engage)             15 นำที 

ณเดชกล่ำวถึงภำวะวิกฤติของบริษัท เนื่องจำกบริษัทคู่แข่งก้ำลังประโคมข่ำวเกี่ยวกับควำมปลอดภัยของ

น ้ำอัดลมสยำม เนื่องจำกมีควำมเป็นกรดสูง 
 

ภำพนิ่ง 3-5  ณเดชอธิบำยถึงผลกระทบจำกข่ำวควำมเป็นกรดสูงของน ้ำอัดลมสยำม เป็นโอกำสอันดีที่เรำ
จะอภิปรำยเกี่ยวกับควำมเสี่ยงนี ร่วมกัน เช่น ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้คืออะไร ระดับควำม
เป็นกรดของน ้ำอัดลมส่งผลกระทบอย่ำงไร 

              นักเรียนส่วนใหญ่จะจินตนำกำรว่ำกรดต่ำงๆเป็นอันตรำย และอำจรู้สึกแปลกใจเป็นอย่ำง
มำกที่พบว่ำสำรเคมีในร่ำงกำยของเรำส่วนใหญ่เป็นกรด ในขั นสร้ำงควำมสนใจนี  ให้
นักเรียนเขียนแผนผังควำมคิด เพื่อตรวจสอบควำมรู้เดิมของนักเรียน 

 

ขั นส้ำรวจและค้นหำ  (Explore)             75 นำที 

ณเดชอธิบำยวิธีกำรทดสอบควำมเป็นกรด-เบสด้วยกระดำษยูนิเวอร์ซัล อินดิเคเตอร์ให้กับนักเรียน และให้

นักเรียนทดสอบกับสำรละลำยที่ได้เตรียมไว้  จำกนั นณเดชให้ศึกษำเกี่ยวกับปฏิกริยำสะเทินอย่ำงง่ำย  

ภำพนิ่ง  6 - 9 ครูอธิบำยควำมหมำยกรดว่ำ กรด คือ สำรที่เปลี่ยนสีกระดำษลิตมัสจำกสีน ้ำเงินเป็นสีแดง 
(ครูไม่ต้องลงรำยละเอียดถึงเนื อหำเก่ียวกับไฮโดรเจนไอออน)  ฝึกปฏิบัติ (รำยละเอียด
ศึกษำจำก กำรเตรียมตัวส้ำหรับบทเรียนด้ำนล่ำง) ให้นักเรียนทดสอบค่ำ pH ของ
สำรละลำยต่ำงๆ (ครูไม่ต้องบอกช่วง pH ของสำรละลำยกรด-เบส) ครูกระตุ้นให้นักเรียน
อภิปรำยผลกำรทดลองร่วมกันจนได้ข้อค้นพบ เช่น สำรที่ค่ำ pH ต่้ำกว่ำ  7 เป็น
สำรละลำยกรด ซึ่งเปลี่ยนสีกระดำษลิตมัสจำกสีน ้ำเงินเป็นสีแดง  ครูใช้โอกำสนี ให้กำร
อธิบำยถึงควำมปลอดภัยในกำรท้ำกิจกรรม นักเรียนไม่ทรำบว่ำสำรละลำยที่เตรียมไว้นั น
คืออะไร ดังนั นต้องคิดไว้ก่อนว่ำเป็นสำรอันตรำย 

ภำพนิ่ง 10 ย้อนกลับไปที่แผนผังควำมคิด ขยำย/เพ่ิมเติมแผนผังควำมคิดโดยใช้ข้อค้นพบจำกกำรทดลอง 
ครูอำจจะเสริมด้วยข้อมูลเชิงลึกจำกหนังสือหรืออินเทอร์เน็ต ผลักดันให้นักเรียนเรียนรู้ต่อ
ด้วยกำรตั งค้ำถำม และตอบ จำกนั นเพิ่มค้ำถำมและค้ำตอบของนักเรียนลงในแผนผัง
ควำมคิดต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งนักเรียนไม่สำมำรถขยำยควำมรู้ของตนต่อไปได้อีก               
วงนอกสุดของแผนผังควำมคิดควรจะเป็นค้ำถำมที่ยังตอบไม่ได้ 

ภำพนิ่ง 11-13 ให้ทดสอบควำมเป็นกรดของน ้ำอัดลม  โดยกระตุ้นให้นักเรียนคิดได้ว่ำ น ้ำไม่มีสมบัติเป็นกรด
และน ้ำเชื่อมที่นักเรียนทดสอบก่อนหน้ำนี ไม่มีสมบัติเป็นกรด  ฉะนั นสิ่งที่ท้ำให้มีสมบัติเป็น
กรดคือแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์  แต่นั่นจะเป็นสิ่งที่เป็นอันตรำยหรือไม่  ให้นักเรียน
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อภิปรำยว่ำอะไรที่ท้ำให้กรดเป็นอันตรำยหรือไม่เป็นอันตรำย  ซึ่งจะเป็นกำรน้ำไปสู่ควำมรู้
เรื่องกรดแก่กรดอ่อน (ค่ำ pH) สำรละลำยกรดเข้มข้นและสำรละลำยกรดเจือจำง  
นอกจำกนี ยังเป็นโอกำสที่ให้นักเรียนได้ทบทวนเกี่ยวกับสำรเคมีที่ใช้ในกำรเตรียม
สำรละลำยก่อนหน้ำนี  

   กำรจะศึกษำว่ำควำมเป็นกรดของน ้ำอัดลมเป็นผลมำจำกส่วนประกอบใดนั นไม่ยำก  ครู
ถำมนักเรียนเพ่ิมเติมว่ำ  จะลดแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์ในน ้ำอัดลมได้อย่ำงไร  แล้วจะท้ำ
ให้ค่ำ  pH  ของน ้ำอัดลมเปลี่ยนไปอย่ำงไร 

 
ภำพนิ่ง 14        ส้ำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับอันตรำยของน ้ำอัดลมต่อด้วยกำรศึกษำปฏิกิริยำสะเทิน โดยครูสำธิต

ให้นักเรียนเห็นว่ำกรดและเบสท้ำปฏิกิริยำกันจะได้สำรละลำยที่เป็นกลำง ครูถำมนักเรียน
ว่ำนักเรียนจะใช้ควำมรู้เรื่องปฏิกิริยำสะเทินเพ่ือหำปริมำณกรดได้อย่ำงไร จำกนั นน้ำ
สำรละลำยโซเดียมไฮโดรอกไซด์มำท้ำปฏิกิริยำสะเทินกับน ้ำอัดลมชนิดต่ำงๆ เพื่อดู
ปริมำณที่ใช้ในกำรสะเทินกรด ซึ่งจะท้ำให้นักเรียนสำมำรถเปรียบเทียบปริมำณกรดที่มีอยู่
ในน ้ำอัดลมชนิดต่ำงๆ ได้   

ขั นอธิบำยและลงข้อสรุป (Explain)               20 นำที 

ณเดชให้นักเรียนอธิบำยเกี่ยวกับสำรละลำยกรดซึ่งต้องครอบคลุมกิจกรรมทั งหมดที่ได้ท้ำในแผนกำรจัดกำร

เรียนรู้นี   ขั นนี เป็นโอกำสที่ดีที่จะกระตุ้นให้นักเรียนสังเครำะห์ควำมคิดของตนเอง 
 

ภำพนิ่ง 15         จำกบันทึกผลกำรสำธิตปฏิกิริยำสะเทิน ให้นักเรียนเปรียบเทียบกรดและเบสชนิดต่ำงๆ  ใน
กำรท้ำปฏิกิริยำสะเทินและแสดงให้เห็นว่ำน ้ำอัดลมสำมำรถสะเทินได้ง่ำย ครูกระตุ้นให้
นักเรียนลงข้อสรุปว่ำน ้ำอัดลมเป็นกรดแต่ไม่มีอันตรำยมำก แตกต่ำงจำกกรดชนิดอ่ืนๆ  มี
เพียงน ้ำตำลในน ้ำอัดลมเท่ำนั นที่ท้ำให้ฟันผุ  

 กระตุ้นให้นักเรียนคิดในประเด็นเกี่ยวกับกรดและเบสในน ้ำอัดลมในบริบทอ่ืนๆ ที่นักเรียน
ได้เรียนรู้มำ กรดสำมำรถพบได้ทั่วไปและไม่ใช่กรดทุกชนิดที่จะเป็นอันตรำย  กระตุ้นให้
นักเรียนท้ำควำมเข้ำใจร่วมกัน ในแนวทำงที่สำมำรถน้ำควำมรู้ไปใช้เป็นประโยชน์ 

 

ขั นขยำยควำมรู้                                                                                40 นำที 

ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทให้นักเรียนสร้ำงสื่อกำรเรียนรู้ที่จะใช้ในกำรอธิบำยเกี่ยวกับควำมเป็นกรดของ

น ้ำอัดลมและควำมเสี่ยงต่อสุขภำพ 

ภำพนิ่ง 16-17 ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทไม่ได้ต้องกำรเพียงแค่ใบปลิวที่โฆษณำว่ำ “น ้ำอัดลมของเรำ
ปลอดภัย” แต่ยังต้องกำรให้ผู้บริโภคมีควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยของน ้ำอัดลมด้วย 
ซึ่งผู้บริโภคท่ีมีควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์จะไม่ถูกชักชวนให้หลงเชื่อได้ง่ำย เนื่องจำกสำมำรถ
พิจำรณำ เชื่อมโยงค้ำโฆษณำชวนเชื่อกับควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ที่มีอยู่ได้  



น ้ำอัดลมสยำม  แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที ่ 4 :  กรด  น่ำกลัวจริงหรอื !!! 
 
 

4 
 

 ⓒ Inspiring Science Project 2012 

 

ขั นประเมิน                                 30 นำที 

ณเดชขอบคุณนักเรียนที่ร่วมเป็นทีมงำนในกำรผลิตน ้ำอัดลม  และมอบหมำยงำนสุดท้ำยให้กับนักเรียน ได้แก่ 

กำรผลิตวิดีทัศน์สั นๆ เกี่ยวกับกำรผลิตน ้ำอัดลมโดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 

ภำพนิ่ง 18-20 กิจกรรมนี จะช่วยให้ครูประเมินควำมเข้ำใจในกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ของนักเรียนได้
เป็นอย่ำงดี  ซึ่งกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงควำมเข้ำใจโดยผ่ำนกำรผลิตวิดีทัศน์สั น ควำม
ยำว  3  นำที เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ของกำรละลำยของน ้ำตำลกับอุณหภูมิ ซึ่งจะช่วยให้
นักเรียนได้จัดระบบควำมคิดของตัวเอง  ถ้ำครูไม่สำมำรถจัดหำเครื่องบันทึกวิดีทัศน์ได้  
สำมำรถให้นักเรียนน้ำเสนอโดยกำรพูดหน้ำชั นเรียน     

 

กำรประเมินผลโดยค้ำนงึถึงควำมแตกต่ำงของผูเ้รียน 

 

กำรประเมินผลย่อย 
แผนผังควำมคิดที่ท้ำในภำพนิ่งที่ 4 ช่วยให้รู้ว่ำนักเรียนมีควำมรู้อะไรบ้ำง  สังเกตนักเรียนในขณะที่ก้ำลังท้ำกำร
สืบค้นหรือกำรทดลอง โดยเฉพำะในกำรศึกษำเรื่องปฏิกิริยำสะเทินในภำพนิ่งที่ 14 ซึ่งเป็นขั นตอนที่ต้อง
รวบรวมควำมรู้ของทั งแผนกำรจัดกำรเรียนรู้นี  
 
ควำมแตกต่ำงของผู้เรียน 
นักเรียนควรจะมีควำมคุ้นเคยกับเทคนิคกำรท้ำแผนผังควำมคิด แต่ครูควรจะเตรียมบำงส่วนของแผนผัง
ควำมคิดเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อน ขั นที่ต้องให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนอ่อนมำกที่สุด คือ กำรท้ำกำร
ทดลองเกี่ยวกับปฏิกิริยำสะเทินในภำพนิ่งที่ 14   ในกำรเรียนเรื่อง กรด ระวังอย่ำให้นักเรียนเกิดควำมสับสน
ระหว่ำงค้ำว่ำ “กรดเข้มข้น” (concentrated acid ) กับค้ำว่ำ “กรดแก่” (strong acid ) ทั งนี   กรดแก่ คือ
ก้ำลังพูดถึงค่ำ pH แต่ กรดเข้มข้น หมำยถึง มีปริมำณกรดบริสุทธิ์จ้ำนวนเท่ำไรในสำรละลำยนั นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



น ้ำอัดลมสยำม  แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที ่ 4 :  กรด  น่ำกลัวจรงิหรอื !!! 
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กำรเตรียมตัวส้ำหรับบทเรียน 

 

สื่อกำรเรียนกำรสอนที่ใช้ 
- 
 

เครื่องมือที่ใช้ 
 

ขั นสร้ำงควำมสนใจ 
วิดีทัศน์ สัมภำษณ์ลูกค้ำเก่ียวกับเหตุผลที่ชอบดื่มน ้ำอัดลม 
 

ขั นส้ำรวจและค้นคว้ำ 
ส้ำหรับภำพนิ่งท่ี 9 
กระดำษลิตมัส 
กระดำษยูนิเวอร์ซัล อินดิเคเตอร์ 
น ้ำอัดลม 
สำรละลำยน ้ำตำล 
กรดไฮโดรคลอริกเจือจำง 
น ้ำส้มสำยชู 
 
ส้ำหรับภำพนิ่งท่ี 9 
สำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์เจือจำง 
สำรละลำยไฮโดรเจนคำร์บอเนต 
 

 
ขั นขยำยควำมรู้ 
กระดำษส้ำหรับออกแบบใบปลิว 
นักเรียนสำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกำรออกแบบใบปลิวได้ 
 

ขั นขยำยควำมรู้ 
เครื่องบันทึกภำพวิดีทัศน์ 
 
 


