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หน่วยการเรียนรู้ น ้าอัดลมสยาม  
 

บทน้า 
บริษัทน ้ำอัดลมแห่งหนึ่งพบว่ำธุรกิจน ้ำอัดลมในประเทศไทยเป็นธุรกิจที่ท้ำก้ำไรได้อย่ำงมหำศำล แต่น ้ำอัดลม

ของบริษัทเองกลับขำยไม่ออก  ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทจึงต้องกำรที่จะผลิตน ้ำอัดลมสูตรใหม่ที่น่ำสนใจกว่ำ
ของเดิมซึ่งจะท้ำให้บริษัทกลำยเป็นผู้น้ำในตลำดน ้ำอัดลมได้  ประธำนจึงมอบหมำยให้ณเดชซึ่งเป็นหัวหน้ำ
นักวิทยำศำสตร์อำหำรของบริษัทเป็นผู้ด้ำเนินโครงกำรผลิตน ้ำอัดลมสูตรใหม่นี   ณเดชจึงท้ำกำรคัดเลือกทีมงำน
ผู้เชี่ยวชำญ (หมำยถึง ตัวนักเรียน) เพ่ือท้ำกำรผลิตน ้ำอัดลมสูตรใหม่นี ให้ได้   
 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1, ส ำรวจตลำด, ณเดชต้องกำรแน่ใจว่ำนักเรียนทุกคนรู้ว่ำอะไรคือปัจจัยที่ท้ำให้ได้
น ้ำอัดลมท่ีดีที่สุด  เข้ำใจควำมหมำยของตัวละลำย  ตัวท้ำละลำยและสำรละลำย  ซึ่งจะน้ำไปสู่กำรผลิตน ้ำอัดลมต่อไป     

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 ,หวำนซำบซ่ำ, ทีมงำนของณเดชได้ศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรละลำยของน ้ำตำล
และ แก๊สคำร์บอนไดออกไซด์ และพยำยำมพัฒนำแบบจ้ำลองแนวคิดที่อธิบำยควำมสำมำรถในกำรละลำยในแง่ของ
แรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงอนุภำคของของแข็งและผลของตัวท้ำละลำยที่มีต่อแรงยึดเหนี่ยวนั น  
  แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3, ควบคุมคุณภำพ, ทีมงำนได้ศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรควบคุมคุณภำพของน ้ำอัดลม
และกำรเตรียมสำรละลำยที่มีควำมเข้มข้นที่ต้องกำร 
  ในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สุดท้ำยนี , กรด น่ำกลัวจริงหรือ, ทีมงำนวิจัยจะต้องช่วยกันแก้ปัญหำของบริษัท 
เนื่องจำกบริษัทคู่แข่งอ้ำงว่ำน ้ำอัดลมของบริษัทเรำมีควำมเป็นกรดสูง  ฉะนั นทีมงำนจึงต้องศึกษำสืบค้นลึกลงไปถึง
องค์ประกอบที่ท้ำให้น ้ำอัดลมมีสมบัติเป็นกรด 
 

 หัวข้อเรื่อง:  สำรละลำยและสำรละลำยกรด-เบส 

 ชั น:  ม.1 

 เวลำ  8 ชั่วโมง  25  นำที 

 

แนวคิดหลัก 

 สำรละลำย คือ สำรผสมประเภทเนื อเดียวที่ประกอบด้วยองค์ประกอบมำกกว่ำหนึ่งชนิด  สัดส่วนของ

องค์ประกอบสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ จะส่งผลให้สำรละลำยแต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่ำงกัน สำรละลำยประกอบด้วย

ตัวละลำยและตัวท้ำละลำย  สำรละลำยกรดและสำรละลำยเบสถูกจ้ำแนกด้วยค่ำ pH 
 

มาตรฐานและตัวชี วัด 
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 
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มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรง  ยึดเหนี่ยว

ระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน้าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

ตัวชี วัด 

         ว 3.1  ม.1/3  ทดลองและอธิบำยสมบัติควำมเป็นกรด-เบสของสำรละลำย 

         ว 3.1  ม.1/4  ตรวจสอบค่ำ pH ของสำรละลำยและน้ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

มาตรฐาน ว 3.2  เข้ำใจหลักกำรและธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะของสำร   กำรเกิดสำรละลำย   กำร
เกิดปฏิกิริยำ มีกระบวนกำรสืบเสำะ หำควำมรู้และจิตวิทยำศำสตร์ สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ และน้ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี วัด 

        ว 3.2  ม.1/1  ทดลองและอธิบำยวิธีเตรียมสำรละลำยที่มีควำมเข้มข้นเป็นร้อยละ และอภิปรำยกำรน้ำควำมรู้

เกี่ยวกับสำรละลำยไปใช้ประโยชน์ 

        ว 3.2  ม.1/3  ทดลองและอธิบำยปัจจัยที่มีผลต่อกำรละลำยของสำร 
 
มาตรฐาน ว 8.1  ใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ และจิตวิทยำศำสตร์ในกำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรแก้ปัญหำ  
รู้ว่ำปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่เกิดขึ น ส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สำมำรถอธิบำยและตรวจสอบได้ภำยใต้ข้อมูล
และเครื่องมือที่มีอยู่ในเวลำนั นๆ เข้ำใจว่ำวิทยำศำสตร์และ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มีควำมสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกัน 
ตัวชี วัด 
       ว  8.1 ม.1/4  รวบรวมข้อมูล จัดกระท้ำข้อมูลเชิงปริมำณและคุณภำพ 
       ว  8.1 ม.1/5  วิเครำะห์และประเมินควำมสอดคล้องของประจักษ์พยำนกับข้อสรุป ทั งที่สนับสนุนหรือขัดแย้ง 
                         กับสมมติฐำนและควำมผิดปกติของข้อมูล จำกกำรส้ำรวจตรวจสอบ 
       ว  8.1 ม.1/7  สร้ำงค้ำถำมที่น้ำไปสู่กำรส้ำรวจตรวจสอบในเรื่องที่เก่ียวข้องและน้ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ใน 
                         สถำนกำรณ์ใหม่ หรืออธิบำยเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนกำรและผลของโครงงำนหรือชิ นงำนให้ 
                         ผู้อื่นเข้ำใจ     
       ว  8.1 ม.1/8  บันทึกและอธิบำยผลกำรสังเกต กำรส้ำรวจตรวจสอบค้นคว้ำเพิ่มเติมจำกแหล่งควำมรู้ต่ำงๆ ให้ 
                         ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงควำมรู้ที่ค้นพบ เมื่อมีข้อมูล และประจักษ์ 
                         พยำนใหม่เพิม่ขึ นหรือโต้แย้งจำกเดิม  
 



 

 

3 
 

 ⓒ Inspiring Science Project 2012 

หน่วยการเรียนรู้ น ้าอัดลมสยาม  
 

ความเข้าใจท่ีคงทน 
                  

1. สำรละลำยเป็นสำรผสมประเภทสำรเนื อเดียว องค์ประกอบหลักของสำรละลำย คือ ตัวท้ำละลำย ส่วน 
        องค์ประกอบอ่ืนๆ ในสำรละลำย เรียกว่ำ ตัวละลำย สถำนะของสำรละลำยขึ นอยู่กับสถำนะของตัวท้ำละลำย 

2. ควำมเข้มข้นของสำรละลำย ซึ่งแสดงผลเป็นแบบร้อยละ 

3. สำรละลำยที่มีค่ำ pH น้อยกว่ำ 7 มีสมบัติเป็นกรด สำรละลำยที่มีค่ำ pH มำกกว่ำ 7 มีสมบัติเป็นเบส 
          และสำรละลำยที่มีค่ำ pH เท่ำกับ 7 มีสมบัติเป็นกลำง 
 

ค้าถามส้าคัญ 
   สำรละลำยแต่ละชนิดแตกต่ำงกันอย่ำงไร 
 

สิ่งที่นักเรียนต้องรู้และปฏิบัติ  
ความรู้  

ค้ำส้ำคัญ: สำรละลำย, ตัวละลำย, ตัวท้ำละลำย ควำมเข้มข้นของสำรละลำย, สำรละลำยกรด-เบสและ 

ค่ำ pH, องค์ประกอบของสำรละลำย, ปัจจัยที่มีผลต่อกำรละลำย,  ควำมเข้มข้นของสำรละลำย, คิดเป็นแบบร้อยละ, 

สมบัติควำมเป็นกรด-เบสของสำรละลำย 

ทักษะ  

กำรค้ำนวณควำมเข้มข้นของสำรละลำย 

กำรจ้ำแนกสมบัติควำมเป็นกรด-เบสของสำรละลำย 

ทักษะกำรสังเกต 

ทักษะกำรทดลองเกี่ยวกับสำรละลำย 

เจตคติ  

มีควำมสนใจใฝ่เรียนรู้ 

มีควำมรับผิดชอบในกำรเรียนและท้ำงำนกลุ่ม 

ท้ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
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หลักฐานการเรียนรู้ 

ภาระงาน :  

 ให้นักเรียนเตรียมฉลำกสำรละลำยที่พบในชีวิตประจ้ำวัน  จำกนั นให้นักเรียนวิเครำะห์องค์ประกอบของ
สำรละลำย  และให้อธิบำยวิธีกำรเจือจำงสำรละลำยให้มีควำมเข้มข้นลดลงครึ่งหนึ่ง   สุดท้ำยให้นักเรียนอธิบำย
วิธีกำรทดสอบค่ำ  pH  ของสำรละลำยนั น 

หลักฐานอ่ืน : ใบกิจกรรม 

          แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1: ส้ำรวจตลำด 
1.  ส้ำรวจตลำด 

 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2: หวำนซำบซ่ำ 
1. ละลำยได้หรือไม่ 
2. ปัจจัยใดบ้ำงที่มีผลต่อกำรละลำยของน ้ำตำล 

 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3: กำรควบคุมคุณภำพ 
1. ควำมเข้มข้นคืออะไร 
2. กำรเตรียมสำรละลำย 

 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 4: กรดน่ำกลัวจริงหรือ 
                       ไม่มี 

การประเมินตนเอง 

แบบประเมินรำยบุคคล กำรวิเครำะห์ฉลำก 
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กิจกรรมการเรียนรู ้                                                        8 ชั่วโมง  25  นาที 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1: ส้ารวจตลาด 

ขั นสร้ำงควำมสนใจ นักเรียนคิดเกี่ยวกับปัญหำ “ท้ำอย่ำงไรจึงจะเพ่ิมรำยได้จำกกำรขำยน ้ำอัดลม 
ในขณะที่น ้ำอัดลมชนิดที่มีอยู่ในตลำดไม่ประสบควำมส้ำเร็จในกำรขำย  
นักเรียนจะได้รับกำรแนะน้ำให้รู้จักกับคุณณเดช  ผู้ที่จะมำถำมค้ำถำมเพ่ือ
ค้นหำควำมรู้เดิมของนักเรียน   

10 นำที 

ขั นส้ำรวจและ
ค้นหำ 

นักเรยีนซึ่งเป็นทีมงำนของณเดชได้ออกส้ำรวจน ้ำอัดลมที่มีขำยทั่วไปตำม
ท้องตลำด  นักเรียนเก็บตัวอย่ำงและน้ำกลับมำทดสอบที่ห้องปฏิบัติกำร  

45 นำที 

ขั นอธิบำยและลง
ข้อสรุป 

นักเรียนใช้ควำมรู้เกี่ยวกับตัวละลำยและตัวท้ำละลำยเพ่ืออธิบำยผลกำร
ทดสอบน ้ำอัดลมที่ได้เก็บรวบรวมมำจำกกำรส้ำรวจตลำด  ประเด็นส้ำคัญที่
ต้องเน้น คือ น ้ำตำลยังคงมีอยู่ในน ้ำอัดลมแม้ว่ำจะมองไม่เห็นก็ตำม   

10 นำที 

ขั นขยำยควำมรู้ อภิปรำยเกี่ยวกับตัวอย่ำงเครื่องดื่มอ่ืนๆ ทั่วไปที่มีตัวละลำยที่หลำกหลำย  ชี 
ให้นักเรียนเห็นถึงประเด็นว่ำ แม้ว่ำเครื่องดื่มนั นๆ จะมีองค์ประกอบมำกมำย
เพียงใด  มันก็เป็นเพียงสำรละลำยที่มีตัวละลำยละลำยในตัวท้ำละลำยที่เป็น
น ้ำ 

15 นำที 

ขั นประเมิน ประเมินนักเรียนเพ่ือให้เห็นว่ำนักเรียนสำมำรถขยำยควำมรู้จำกน ้ำอัดลมไปสู่
เครื่องดื่มชนิดอ่ืนๆ  ที่มีองค์ประกอบที่ซับซ้อนมำกขึ น  

10 นำที 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 : หวานซาบซ่า 

ขั นสร้ำงควำมสนใจ ณเดชระบุว่ำควำมหวำนและควำมซ่ำของน ้ำอัดลม เป็นปัจจัยส้ำคัญส้ำหรับ
ควำมส้ำเร็จนี   และนักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีที่จะเพ่ิมควำมหวำนและควำมซ่ำ
ให้กับน ้ำอัดลม   

10 นำที 

ขั นส้ำรวจและ
ค้นหำ 

ณเดชให้นักเรียนศึกษำกำรละลำยของตัวละลำยชนิดต่ำงๆ ในตัวท้ำลำยต่ำง
ชนิดกัน  ในขั นนี เป็นกำรสืบค้นอย่ำงง่ำยซึ่งนักเรียนควรจะท้ำได้เองโดยที่ครู
ไม่ต้องช่วยเหลือ และมีกำรทดลองต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องอัตรำกำรละลำยและ
ปริมำณรวมของสำรที่ละลำยได้ 

75 นำที 

ขั นอธิบำย และลง
ข้อสรุป 

เมื่อถึงขั นนี นักเรียนจะต้องอธิบำยเกี่ยวกับควำมสำมำระในกำรละลำยของ
ของแข็งในของเหลว ให้เวลำนักเรียนบูรณำกำรควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสำรและ
ข้อมูลต่ำงๆ ที่ปรำกฏบนแผ่นพลิก (flipchart) 

15 นำที 

ขั นขยำยควำมรู้ ณเดชน้ำนักเรียนศึกษำต่อในเรื่องกำรละลำยของแก๊สในของเหลว โดยเฉพำะ
แก๊สคำร์บอนไดออกไซด์ในน ้ำอัดลม ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงข้ำมกับธรรมชำติของ
สมบัติของแก๊ส แต่เรำท้ำให้แก๊สปริมำณมำกละลำยลงในของเหลวได้โดยใช้
แรงดันสูงอัดแก๊ส   ซึ่งแสดงให้นักเรียนดูจำกวิดีทัศน์    

20 นำที 

ขั นประเมิน ณเดชให้นักเรียนอธิบำยถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จำกหัวหน้ำฝ่ำยกำรผลิต 10 นำที 
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หน่วยการเรียนรู้ น ้าอัดลมสยาม  
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 : ควบคุมคุณภาพ 

ขั นสร้ำงควำมสนใจ ณเดชแนะน้ำให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับกำรควบคุมคุณภำพของน ้ำอัดลม  ซึ่งเป็น
วิธีกำรเพ่ือยืนยันว่ำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มีคุณภำพดีสม่้ำเสมอ  และได้แนะน้ำ
สูตรในกำรผลิตน ้ำอัดลม 

10 นำที 

ขั นส้ำรวจและ
ค้นหำ 

ณเดชให้นักเรียนเตรียมสำรละลำยที่มีควำมเข้มข้นตำมที่ก้ำหนด โดยเตรียม
จำกน ้ำตำลและน ้ำ   

45 นำที 

ขั นอธิบำยและลง
ข้อสรุป 

ณเดชให้นักเรียนพิจำรณำควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรเตรียมสำรละลำยจำก
ของเหลวกับกำรเตรียมสำรละลำยจำกของแข็ง  ให้เวลำนักเรียนศึกษำควำม
เข้มข้นของสำรละลำยที่ค้ำนวณแบบมวลต่อปริมำตร และแบบปริมำตรต่อ
ปริมำตร 

15 นำที 

ขั นขยำยควำมรู้ ณเดชให้นักเรียนท้ำใบกิจกรรมเพ่ือฝึกกำรค้ำนวณควำมเข้มข้นของสำรละลำย 20 นำที 

ขั นประเมิน ณเดชให้นักเรียนค้ำนวณควำมเข้มข้นของสำรละลำยจำกฉลำกของเครื่องดื่ม
ชนิดอื่น   

10 นำที 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 : กรด น่ากลัวจริงหรือ 

ขั นสร้ำงควำมสนใจ ณเดชกล่ำวถึงภำวะวิกฤตของบริษัท เนื่องจำกบริษัทคู่แข่งก้ำลังประโคมข่ำว
เกี่ยวกับควำมปลอดภัยของน ้ำอัดลมสยำม เนื่องจำกมีควำมเป็นกรดสูง 

10 นำที 

ขั นส้ำรวจและ
ค้นหำ 

ณเดชอธิบำยวิธีกำรทดสอบควำมเป็นกรด-เบสด้วยกระดำษยูนิเวอร์ซัล อินดิ
เคเตอร์ให้กับนักเรียน และให้นักเรียนทดสอบกับสำรละลำยที่ได้เตรียมไว้  
จำกนั นณเดชให้ศึกษำเกี่ยวกับปฏิกริยำสะเทินอย่ำงง่ำย  

75 นำที 

ขั นอธิบำยและลง
ข้อสรุป 

ณเดชให้นักเรียนอธิบำยเกี่ยวกับสำรละลำยกรดซึ่งต้องครอบคลุมกิจกรรม
ทั งหมดท่ีได้ท้ำในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้นี   ขั นนี เป็นโอกำสที่ดีที่จะกระตุ้นให้
นักเรียน 

20 นำที 

ขั นขยำยควำมรู้ ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทให้นักเรียนสร้ำงสื่อกำรเรียนรู้ที่จะใช้ในกำร
อธิบำยเกี่ยวกับควำมเป็นกรดของน ้ำอัดลมและควำมเสี่ยงต่อสุขภำพ 

40 นำที 

ขั นประเมิน ณเดชขอบคุณนักเรียนที่ร่วมเป็นทีมงำนในกำรผลิตน ้ำอัดลม  และมอบหมำย
งำนสุดท้ำยให้กับนักเรียน ได้แก่ กำรผลิตวิดีทัศน์สั นๆ เกี่ยวกับกำรผลิต
น ้ำอัดลมโดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 

30 นำที 

 
 
 


