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ร้านไอศกรีม 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 1: เตรียมเปดิร้าน 

บทน ำ 

                                                                               

 หน่วยกำรเรียนรู้เรื่อง ร้านไอศกรีม ก ำหนดให้นักเรียนแสดงบทบำทเป็นผู้ช่วยของคุณแพรวพรรณและ
เพ่ือนๆ ในกำรเปิดร้ำนไอศกรีมรมิชำยหำดบนเกำะเสม็ด โดยจะใช้บริบทนี้ในกำรน ำไปสู่กำรศึกษำเกี่ยวกับสมบัติ
ของของแข็ง ของเหลวและแก๊ส และกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมบัติที่ สังเกตเห็นได้กับสมบัติในระดับ
อนุภำคของสำรในแต่ละสถำนะโดยใช้แบบจ ำลองอนุภำคในกำรอธิบำย นอกจำกนี้นักเรียนจะได้ศึกษำค้นคว้ำ
เกี่ยวกับสมบัติของคอลลอยด์ และคอลลอยด์ในชีวิตประจ ำวันซึ่งพบได้ในอำหำรหลำยประเภทในธรรมชำติ ให้
นักเรียนส ำรวจตรวจสอบกำรใช้สำรที่เป็นอิมัลซิไฟเออร์ในกำรสร้ำงสำรคอลลอยด์อีกด้วย 

 ในหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 นักเรียนจะต้องน ำเสนอผลกำรศึกษำที่นักเรียนค้นพบในรูปของข้อมูลที่น่ำสนใจ
ต่อลูกค้ำท่ีมำใช้บริกำรร้ำนดังกล่ำวด้วย 

 ส ำหรับหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 ในช่วงเริ่มต้นของกิจกรรมกำรเรียนรู้ นักเรียนจะได้รับกำรแนะน ำให้รู้จัก

โครงกำรเปิดร้ำนค้ำริมชำยหำด และนักเรียนจะเป็นผู้แนะน ำว่ำควรจะน ำอำหำรและเครื่องดื่มประเภทใดมำขำย

ในร้ำนบ้ำง บริบทดังกล่ำวเป็นกำรจูงใจให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีกำรเก็บรักษำสำร โดยนักเรียนจะต้องศึกษำ

ว่ำสถำนะของสำร (ของแข็ง ของเหลว แก๊ส) จะมีผลเป็นปัจจัยก ำหนดวิธีกำรเก็บรักษำสำรต่ำงๆ อย่ำงไร ใน

ขั้นตอนสุดท้ำยของกิจกรรมกำรเรียนรู้ในหน่วยกำรเรียนรู้นี้ นักเรียนจะต้องใช้องค์ควำมรู้เกี่ยวกับอนุภำคของ

สำรในสถำนะต่ำงๆ ในกำรอธิบำยควำมแตกต่ำงระหว่ำงของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 

 

ค ำศัพท์ 

วัสดุ, สสำร, ของแข็ง, ของเหลว, แก๊ส, สถำนะของสำร 
 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

นักเรียนจะ 

• จ ำแนกสำรออกเป็น 3 สถำนะ ได้แก่ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
• ท ำกำรทดลองเพ่ือตรวจสอบกำรเปลี่ยนแปลงและผลที่เกิดจำกกำรกำรเปลี่ยนสถำนะของสำร 
• อธิบำยสมบัติของสำรที่มีสถำนะเป็นของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดยใช้แบบจ ำลองกำรจัดเรียงอนุภำคของ

สำร 
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กิจกรรมกำรเรียนรู้         90 นำที 

 
ขั้นสร้างความสนใจ          10 นาที

 แนะน ำให้นักเรียนรู้จักบริบทของหน่วยกำรเรียนรู้และผู้ด ำเนินเรื่องหลัก คือ คุณแพรวพรรณ 

ภำพนิ่ง 1 แนะน ำให้นักเรียนรู้จักหน่วยกำรเรียนรู้และบริบทของหน่วยกำรเรียนรู้ 

ภำพนิ่ง 2 จุดประสงค์กำรเรียนรู้ส ำหรับแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1  

ภำพนิ่ง 3-4 แนะน ำให้นักเรียนรู้จักคุณแพรวพรรณ และร้ำนไอศกรีมริมชำยหำด แล้วน ำเข้ำสู่บทเรียนด้วยกำร
ตั้งค ำถำมว่ำใครเคยไปร้ำนอำหำรที่อยู่ริมชำยหำดอย่ำงนี้บ้ำง มีใครที่มีบ้ำนอยู่ชำยทะเล
หรือไม่ และใช้ค ำถำมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริบทของหน่วยกำรเรียน โดยควรใช้ค ำถำม
กระตุ้นให้นักเรียนร่วมอภิปรำยถึงควำมส ำคัญของวิทยำศำสตร์ว่ำสำมำรถน ำมำใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงไรบ้ำง แม้ในระหว่ำงวันหยุดของเรำ 

ขั้นส ารวจและค้นหา         30 นาที 

 นักเรียนเสนอแนะสินค้ำที่จะน ำมำขำยในร้ำนไอศกรีมริมชำยหำดและนักเรียนส ำรวจปัญหำและวิธีกำร

เก็บรักษำสินค้ำในร้ำนดังกล่ำวโดยพิจำรณำจำกควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงของแข็ง ของเหลวและแก๊ส 

ภำพนิ่ง 5 ตั้งค ำถำมให้นักเรียนอภิปรำยและเสนอแนะชนิดของสินค้ำที่จะน ำมำขำยในร้ำนริมหำด โดยครู
สำมำรถใช้แนวค ำถำมในภำพนิ่งที่ 5 ในกำรกระตุ้นให้นักเรียนน ำเสนอชนิดของสิ่งที่ควร
น ำมำขำยในร้ำน ซึ่งควรแนะน ำนักเรียนว่ำไม่ควรนึกถึงเฉพำะสินค้ำที่นักเรียนชอบเท่ำนั้น 
เช่น น้ ำอัดลม หรือลูกอม แต่นักเรียนควรจะพิจำรณำชนิดสินค้ำที่ลูกค้ำอ่ืนๆ ต้องกำรด้วย 
เช่น กำแฟ ชำ น้ ำดื่ม หรืออำหำรอ่ืนๆ ครูควรแนะน ำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจดบันทึก
รำยกำรที่น่ำสนใจที่มีผู้อภิปรำยน ำเสนอเพ่ือไม่ให้ลืมรำยกำรเหล่ำนั้น ทั้งนี้ควรใช้กิจกรรม
นี้เป็นโอกำสในกำรให้นักเรียนฝึกฝนวิธีกำรท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่มให้มีประสิทธิภำพอีก
ด้วย 

ภำพนิ่ง 6 – 7 ให้นักเรียนจัดกลุ่มของรำยกำรที่นักเรียนต้องกำรจะน ำมำขำยเป็นสินค้ำในร้ำนไอศกรีมริม
ชำยหำดโดยพิจำรณำจำกลักษณะทำงกำยภำพเป็นเกณฑ์  โดยครูควรอธิบำยเกี่ยวกับ
ลักษณะทำงกำยภำพของสำรว่ำสำมำรถพิจำรณำได้จำกสถำนะควำมเป็น ของแข็ง 
ของเหลวและแก๊สได้  โดยอำจยกตัวอย่ำงว่ำ น้ ำ มี 3 สถำนะ ได้แก่ น้ ำแข็ง น้ ำที่เป็น
ของเหลว และไอน้ ำ ซึ่งแม้จะมีลักษณะแตกต่ำงกันแต่สำรทั้ง 3 สถำนะก็ยังถือว่ำเป็นสำร
ชนิดเดียวกัน ใช้ใบกิจกรรมที่ 1 ประกอบกำรจัดกิจกรรมให้นักเรียนศึกษำเกี่ยวกับสมบัติ
ของ ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส 
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ภำพนิ่ง 8 จัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนสังเกตกำรณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนสถำนะของน้ ำ จำก
น้ ำแข็งเปลี่ยนเป็นน้ ำ และจำกกำรต้มน้ ำจนเดือดกลำยเป็นไอน้ ำ ครูควรเน้นย้ ำให้นักเรียน
ทุกคนได้พัฒนำทักษะกำรสังเกตของตนเองจำกปฏิบัติกำรนี้ ว่ำถึงแม้ทุกคนจะรู้ว่ำเกิด
อะไรขึ้นบ้ำงเมื่อต้มน้ ำจนเดือด แต่นักเรียนควรสังเกตอย่ำงละเอียดเพ่ือพิจำรณำว่ำกำร
เปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นได้อย่ำงไร หลังจำกที่ท ำกิจกรรมดังกล่ำวเสร็จแล้วแต่ละกลุ่มควร
จะมีกำรน ำเสนอข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเกตลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงเมื่อให้ควำมร้อนแก่น้ ำ
จนกระทั่งเดือด ในกำรท ำกิจกรรมโดยใช้น้ ำเดือดอำจเกิดอันตรำยขึ้นได้ ดังนั้นครูจึงควร
เตือนให้นักเรียนท ำกิจกรรมอย่ำงปลอดภัย และครูผู้สอนควรจะควบคุมดูแลกำรท ำ
กิจกรรมของนักเรียนอย่ำงใกล้ชิดเพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรท ำกิจกรรมด้วย(ให้
นักเรียนออกแบบกำรบันทึกด้วยตนเอง) 

 

ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป         20 นาที 

 นักเรียนทบทวนสรุปผลกำรสังเกตกำรเปลี่ยนแปลงจำกกิจกรรมกำรต้มน้ ำให้เดือด และกำรจัดกลุ่ม

สินค้ำตำมสถำนะควำมเป็นของแข็ง ของเหลวและแก๊ส แล้วสรุปกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะของสำร

ระหว่ำงของแข็ง ของเหลวและแก๊ส        

ภำพนิ่ง 9 ในขั้นตอนนี้ครูกระตุ้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตีควำมหมำยข้อมูลและรำยงำนผลกำรเปลี่ยนแปลงที่
สังเกตได้ชัดเจนจำกกำรทดลอง แล้วจึงให้นักเรียนร่วมกันระดมควำมคิดอภิปรำยผลกำร
สังเกตของแต่ละกลุ่มในชั้นเรียน จำกนั้นครูกระตุ้นให้นักเรียนอธิบำยว่ำนักเรียนมีวิธีกำร
สังเกตกำรเปลี่ยนแปลงของน้ ำเดือดอย่ำงไร และควรจะมีกำรปรับปรุงกระบวนกำร
ดังกล่ำวให้มีประสิทธิภำพและปลอดภัยได้อย่ำงไร ควรจะมีกำรถ่ำยภำพนิ่งหรือ
ภำพเคลื่อนไหวในระหว่ำงกำรเปลี่ยนแปลงของสำรไว้ด้วยหรือไม่ กำรใช้เทอร์โมมิเตอร์มี
ควำมจ ำเป็นหรือไม่ในกำรวัดอุณหภูมิตลอดกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นักเรียนควรจะ
บันทึกกำรเปลี่ยนแปลงมวลของสำรที่เปลี่ยนแปลงไปจำกกำรเดือดหรือไม่ และให้นักเรียน
อธิบำยว่ำจะใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวอย่ำงไร โดยให้พิจำรณำว่ำข้อมูลที่ได้บอกอะไร
นักเรียนบ้ำง ข้อมูลดังกล่ำวมีควำมหมำยอย่ำงไร ซึ่งจะท ำให้นักเรียนเห็นควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงกำรสังเกตและกำรอธิบำยซึ่งเป็นวิธีกำรท ำควำมเข้ำใจสิ่งที่พบจำกกำรสังเกต 
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ขั้นขยายความรู้          20 นาที 

 นักเรียนร่วมกันแสวงหำแนวทำงกำรใช้รูปแบบอนุภำคของสำรในกำรอธิบำยลักษณะที่สังเกตได้

เกี่ยวกับสมบัติของ ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส 

ภำพนิ่ง 10 กระตุ้นให้นักเรียนศึกษำควำมแตกต่ำงระหว่ำงระหว่ำงของแข็ง ของเหลวและแก๊ส  พิจำรณำจำก
สมบัติทำงกำยภำพของสำร โดยตั้งค ำถำมให้นักเรียนเข้ำใจลักษณะของสำรในสถำนะ
ต่ำงๆ จำกกำรระบุสมบัติที่แตกต่ำงกันของสำร 

ภำพนิ่ง 11 ในขั้นตอนนี้เป็นกำรจัดกิจกรรมให้นักเรียนพยำยำมอธิบำยควำมแตกต่ำงของสมบัติของสำรสถำนะ
ต่ำงๆ โดยใช้แนวคิดว่ำสำรจะประกอบกันขึ้นมำจำกอนุภำคเล็กๆ โดยที่ยังไม่ควรใช้ค ำว่ำ 
อะตอม ในขั้นตอนนี้เนื่องจำกค ำดังกล่ำวมีควำมหมำยเฉพำะอ่ืนๆ ด้วย ครูควรใช้ค ำถำม
ให้นักเรียนร่วมกันคิดว่ำสำรที่เป็นของแข็งจะมีลักษณะของอนุภำคที่เป็นองค์ประกอบ
บรรจุอยู่รวมกันอย่ำงไร อนุภำคเหล่ำนั้นอยู่ใกล้ชิดมำกน้อยแค่ไหน อนุภำคเหล่ำนั้น
สำมำรถเคลื่อนที่ได้หรือไม่ โดยให้นักเรียนอธิบำยเหตุผลว่ำเพรำะเหตุใดนักเรี ยนจึงคิด
อย่ำงนั้น  นักเรียนสำมำรถอธิบำยเกี่ยวกับสมบัติทำงกำยภำพของสำรที่เป็นของแข็งโดย
ใช้แบบจ ำลองอธิบำยได้หรือไม่ว่ำ อนุภำคของของแข็งมีกำรจัดเรียงตัวอย่ำงไร 

ภำพนิ่ง 12 สำรในสถำนะของแข็งจะมีอนุภำคที่อัดแน่นอยู่รวมกันอย่ำงใกล้ชิด โดยอนุภำคเหล่ำนั้นอำจจะเกิด
กำรสั่นได้แต่จะไม่สำมำรถเคลื่อนที่ได้ ซึ่งลักษณะดังกล่ำวสำมำรถอธิบำยได้ว่ำท ำไม
ของแข็งจึงไม่สำมำรถไหลได้และมีควำมหนำแน่นค่อนข้ำงมำก เนื่องจำกของแข็งจะมี
อนุภำคจ ำนวนมำกรวมกันอยู่ในพ้ืนที่เล็กๆ และจะยึดเกำะกันอยู่อย่ำงหนำแน่น  

ภำพนิ่ง 13 สถำนะต่อไปที่นักเรียนจะได้ศึกษำคือสำรที่เป็นของเหลว ครูตั้งค ำถำมให้นักเรียนอภิปรำยว่ำ 
อนุภำคของสำรในสถำนะของเหลวจะจัดเรียงตัวอยู่อย่ำงไร โดยตั้งค ำถำมให้นักเรียน
น ำเสนอข้อมูลหลักฐำนต่ำงๆ จำกกำรศึกษำสมบัติของของเหลวในกำรอธิบำยกำรจัดเรียง
อนุภำคดังกล่ำว 

ภำพนิ่ง 14 ใช้แผ่นภำพนี้แสดงให้นักเรียนเห็นว่ำอนุภำคของของเหลวจะรวมอยู่ใกล้ชิดกันอย่ำงหลวมๆ และ
สำมำรถเคลื่อนที่ไปรอบๆ ภำชนะได้อย่ำงอิสระ ซึ่งใช้อธิบำยกำรเคลื่อนที่ของเม็ดทรำยที่
สำมำรถเคลื่อนที่ได้คล้ำยของเหลวแต่อนุภำคของเม็ดทรำยยังเป็นของแข็ง 

ภำพนิ่ง 15 ในภำพนิ่งนี้กระตุ้นให้นักเรียนสนใจลักษณะส ำคัญของควำมแตกต่ำงระหว่ำงของแข็งและของเหลว 
โดยให้นักเรียนสรุปได้ว่ำของแข็งจะมีรูปร่ำงคงที่ ส่วนของเหลวจะสำมำรถเปลี่ยนแปลง
รูปร่ำงได้ตำมภำชนะที่บรรจุซึ่งสำมำรถท ำให้นักเรียนเข้ำใจได้ง่ำยขึ้นว่ำสำเหตุที่เป็นอย่ำง
นั้นเนื่องจำกอนุภำคของของเหลวสำมำรถเคลื่อนที่ไปได้โดยรอบ จำกนั้นจึงกล่ำวถึงสมบัติ
ของแก๊สซึ่งถือเป็นลักษณะที่แตกต่ำงอย่ำงชัดเจนที่สุดจำกสมบัติของของเหลว เนื่องจำก
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แก๊สเป็นสำรที่มีควำมหนำแน่นต่ ำ เมื่อเปรียบเทียบกับของเหลวหรือของแข็ง แล้วตั้ง
ค ำถำมให้นักเรียนร่วมกันเสนอควำมคิดว่ำจะสำมำรถใช้แบบจ ำลองกำรจัดเรียงอนุภำค
ของสำรในกำรอธิบำยสมบัติของสำรสถำนะต่ำงๆ อย่ำงไร 

ภำพนิ่ง 16  ให้นักเรียนได้ศึกษำว่ำสำรที่อยู่ในสถำนะแก๊สจะมีอนุภำคเรียงตัวกันอยู่ห่ำงและมีกำรเคลื่อนที่ได้
อย่ำงอิสระและว่องไว โดยแก๊สส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณท่ีว่ำงเปล่ำ ซึ่งเป็นสำเหตุท ำให้สำร
ในสถำนะแก๊สมีควำมหนำแน่นต่ ำ และจำกกำรที่อนุภำคของแก๊สมีกำรเคลื่อนที่อยู่
ตลอดเวลำจึงท ำให้แก๊สสำมำรถท่ีจะแพร่กระจำยได้ทั่วไป นอกจำกจะถูกบรรจุในภำชนะที่
ปิดสนิทเท่ำนั้น 

 

ขั้นประเมินผล          10 นาที 

 นักเรียนอธิบำยทำงเลือกหรือวิธีกำรในกำรเก็บรักษำสินค้ำโดยใช้คุณสมบัติทำงกำยภำพของสำรเป็น

เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ โดยนักเรียนจะต้องใช้รูปแบบอนุภำคของสำรในกำรอธิบำยควำมแตกต่ำงที่เกิดขึ้นของ

สำรแต่ละสถำนะ 

ภำพนิ่ง 17 ให้นักเรียนสังเครำะห์ควำมเข้ำใจเก่ียวกับควำมแตกต่ำงระหว่ำงของแข็ง ของเหลวและแก๊ส แล้วให้
นักเรียนน ำเสนอว่ำจะประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ดังกล่ำวกับกำรเก็บรักษำสินค้ำในร้ำน
ไอศกรีมอย่ำงไร 

 

การประเมินผลโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียน 

การประเมินผลย่อย 
 นักเรียนจะได้รับกำรประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจและกระบวนกำรเรียนรู้จำกกิจกรรมกำรต้มน้ ำ โดยครู
อำจสังเกตได้ว่ำนักเรียนกลุ่มเก่งจะสำมำรถแสดงข้อมูลจำกกำรสังเกตได้อย่ำงละเอียด แม่นย ำและอธิบำยได้
อย่ำงชัดเจน ส่วนนักเรียนกลุ่มอ่อนจะรำยงำนเฉพำะกำรเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้โดยขำดกำรอธิบำยอย่ำงเป็น
วิทยำศำสตร์  
 
ความแตกต่างระหว่างผู้เรียน 
 ในกำรปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม ครูต้องจัดกลุ่มนักเรียนโดยคละนักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนอยู่
ด้วยกัน เพ่ือให้นักเรียนกลุ่มเก่งได้ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มอ่อนในกำรท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยครูควรคอยให้
กำรแนะน ำดูแลนักเรียนกลุ่มที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือในกำรท ำกิจกรรมอย่ำงใกล้ชิด 
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การเตรียมตัวส าหรับบทเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ 

ใบกิจกรรมที่ 1 (SS1) : ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 
 
เครื่องมือที่ใช้ 

 
ขั้นสร้างความสนใจ 

ไม่มี   
 
ขั้นส ารวจและค้นหา 
บีกเกอร์ 
น้ ำกลั่น 
ตะเกียงแอลกอฮอล์ Spirit burners 
เทอร์โมมิเตอร์ 
 
ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 

ไม่มี   
 
ขั้นขยายความรู้ 

ไม่มี   
 
ขั้นประเมินผล 

ไม่มี 


