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   ร้านไอศกรีม 

แผนการจัดการเรียนการรู้ที่  1: 
 

เตรียมเปิดร้าน 

ร้านไอศกรีม1  เตรียมเปิดร้าน   
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• จ ำแนกสำรออกเป็น 3 สถำนะ ได้แก ่ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
• อธิบำยสมบัติของสำรที่มีสถำนะเป็นของแข็ง  ของเหลว  และแก๊สโดย

ใช้แบบจ ำลองกำรจัดเรียงอนุภำคของสำร 
• ท ำกำรทดลองเพ่ือตรวจสอบกำรเปลี่ยนแปลงและผลที่เกิดจำกกำร

เปลี่ยนสถำนะของสำร 
 

จุดประสงค์การเรียนรู:้ 
ร้านไอศกรีม1  เตรียมเปิดร้าน   
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ขั้นสร้างความสนใจ 
ร้านไอศกรีม1  เตรียมเปิดร้าน   

สวัสดีค่ะ! ดิฉันชื่อแพรวพรรณ ดิฉันกับเพื่อนก ำลังจะเปิดร้ำนขำยของ 
ที่เกำะเสม็ด ซึ่งเป็นสถำนที่ที่เหมำะส ำหรับกำรพักผ่อน และมีนัก     

ท่องเที่ยวจ ำนวนมำกมำเที่ยวเป็นประจ ำทุกปี  ดังนั้นเรำหวังว่ำมันจะ
เป็นธุรกิจที่ดี ฉันจะให้คุณดูรูปสถำนท่ีที่เรำจะเปิดร้ำนนะคะ 
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มันเป็นชำยหำดที่ดีมำก แต่ร้ำนของเรำเป็นแค่ซุ้มไม้มุงหลังคำ พวกเรำคง
ต้องท ำงำนหนักเพื่อให้ร้ำนของเรำออกมำดี พวกเรำต้องกำรควำมช่วยเหลือ 
คุณคิดว่ำเรำจะขำยอะไรดี 

ขั้นสร้างความสนใจ 
ร้านไอศกรีม1  เตรียมเปิดร้าน   
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เครื่องดื่มด้วยส ิเช่น กำแฟและชำ  
เพรำะมันเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเทีย่ว 

 อำหำรด้วยดีมั้ย หรือว่ำมันจะยำกเกินไป  
อำจจะขำยแค่อำหำรว่ำงแต่พวกเรำจ ำเป็นต้องมี    
  เตำประกอบอำหำร 

ตกลง, เรำมำช่วยคิดกันเถอะ...คุณคิดวำ่แพรว
พรรณน่ำจะขำยอะไรดี 

  เคร่ืองดื่มเย็นๆ? น้ ำอัดลม? น้ ำ? 

เฮ้! เป็นควำมคิดที่นำ่สนใจทั้งนั้นเลย งัน้เรำมำ
จัดระบบกันหน่อย  ใครจะเป็นตัวแทนมำเขียน 
  ควำมคิดของเพื่อนๆ 

ไอศกรีม! ทุกคนชอบกินไอศกรีม! 

ขั้นส ารวจและค้นหา 
ร้านไอศกรีม1  เตรียมเปิดร้าน   
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ขั้นส ารวจและค้นหา 
ร้านไอศกรีม1  เตรียมเปิดร้าน   

มีควำมคิดดีๆ เยอะแยะเลย!! แต่ร้ำนของเรำมีพ้ืนที่แคบๆ  
แล้วเรำจะจัดเก็บสิ่งของทั้งหมดได้อย่ำงไร? เรำจ ำเป็นต้องมี
เครื่องมือพิเศษไหม ลุงของฉันบอกว่ำ  พวกเรำควรจะจัดสิ่งของ
ต่ำงๆโดยพิจำรณำจำกสถำนะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
เพรำะเรำจ ำเป็นต้องจัดเกบ็ในลักษณะที่แตกต่ำงกัน  ให้คุณ
ช่วยแพรวพรรณจัดของที่ร้ำนหน่อย! 
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จำกภำพน้ ำพุร้อน ในประเทศไทย  นักเรียนเห็นสถำนะของน้ ำทั้งหมด 
กี่สถำนะ 

ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
ร้านไอศกรีม1  เตรียมเปิดร้าน   

SS 
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ขั้นส ารวจและคน้หา 
ร้านไอศกรีม1  เตรียมเปิดร้าน   

มีค ำถำมเพิ่มเติมอื่นๆ คะ พวกเรำจ ำเป็นต้องใช้ถังแกส๊ แต่
เมื่อฉันลองเขย่ำถังแก๊สดู ฉันได้ยินเสียงของเหลวชัดเจน
มำก! ฉันอยำกให้พวกคุณช่วยส ำรวจตรวจสอบว่ำมันเกิด
อะไรขึ้น!  ของเหลวเปลี่ยนเป็นแกส๊ได้อย่ำงไร และสำร
สถำนะหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นอีกสถำนะหนึ่งได้อย่ำงไร เด๋ียว
เรำไปท ำกำรทดลองพร้อมๆ กันนะคะ 

SS 
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เอำล่ะคะ เรำลองมำดูกันซิว่ำคุณเห็น
อะไรบ้ำงขณะแข็งเปลี่ยนเป็นน้ ำ และในขณะ
ที่เรำต้มน้ ำจนเดือด 

ก้อนน้ ำแข็งค่อยๆ ละลำย
กลำยเป็นของเหลว และเมื่อ
ต้มน้ ำจนเดือดจะมองเห็นฟอง
ในของเหลวค่ะ 

ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
 

ร้านไอศกรีม1  เตรียมเปิดร้าน   

เรำน่ำจะสังเกตุกำร
เปลี่ยนแปลงอุณหภมูิด้วยนะคะ 

เอ๋ ไอน้ ำมีลักษณะเป็น
อย่ำงไรนะครับ 
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ขั้นขยายความรู้ 
ร้านไอศกรีม1  เตรียมเปิดร้าน   

คุณลุงบอกฉันว่ำ เรำสำมำรถแบ่งสำรออกเป็น  3  สถำนะ  คือ  
ของแข็ง  ของเหลวและแก๊ส  สำรแต่ละสถำนะมีควำมแตกต่ำงกัน
อย่ำงไรนะ ฉันว่ำคุณคงต้องอธิบำยให้ฉันฟังแล้วหละ แล้วบอกฉัน
ได้มั้ยว่ำควำมรู้ดังกล่ำวจะมีประโยชน์ในกำรจัดเก็บของในร้ำนของ
เรำอย่ำงไร 

     อืมมมม แก๊สก็ต้องใช้ภำชนะจัดเก็บ
เหมือนกัน แต่เรำไม่สำมำรถเก็บแก๊สไว้ใน    
                   ภำชนะเปิดได้ 

  ของแขง็น่ะง่ำยต่อกำรจัดเก็บครับ 
แค่หำวัสดุมำห่อหุ้มไม่ให้เปื้อนก็ได้แล้ว       
   ไม่จ ำเป็นต้องใชภ้ำชนะบรรจุ 

แต่ของเหลวนี่เรำต้องใช้
ภำชนะในกำรจัดเก็บนะคะ 
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ขั้นขยายความรู้ 
ร้านไอศกรีม1  เตรียมเปิดร้าน   

ฉันคิดว่ำคุณรู้แล้วว่ำสำรต่ำงๆ ประกอบกันขึ้นมำจำกอนุภำคที่มี
ขนำดเล็กมำก คุณคิดว่ำอนุภำคเหล่ำนี้จะบรรจุอยู่ด้วยกันในของแข็ง
ได้อย่ำงไร อนุภำคเหล่ำนั้นอยู่ห่ำงกันหรืออยู่ชิดกันอย่ำงไร และ
อนุภำคเหล่ำนั้นอยู่นิ่งหรือสำมำรถเคลื่อนที่ได้ คุณคิดยังไง  

ฉันคิดว่ำอนุภำคเหล่ำนี้ต้องอยู่
ชิดกันมำกคะ ไม่อย่ำงนั้น
ของแข็งกค็งจะไม่แข็ง ใช่มั้ยคะ 

เห็นด้วยครับ แต่เม็ดทรำยก็มีขนำดเล็กมำก
และอยู่รวมกันอย่ำงใกล้ชิด และดูเหมือนว่ำ
มันก็สำมำรถไหลได้คล้ำยกับของเหลว 
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ในของแข็ง เช่น แผ่นทองค ำเปลว จะมีอนุภำคที่
เรียงชิดติดกันแน่น อนุภำคเหล่ำนี้เกิดกำรสั่นได้ 
แต่ไม่สำมำรถเคลื่อนที่ได้  จึงท ำให้ของแข็งมี
รูปร่ำงที่แน่นอน 

ขั้นขยายความรู้ 
ร้านไอศกรีม1  เตรียมเปิดร้าน   
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เอำล่ะ เรำได้เห็นลักษณะของของแข็งแล้ว  เรำ
ลองมำดูซิว่ำของเหลวล่ะ จะมีลักษณะยังไง? 

ใช่เลยคะ อนุภำคของของเหลว
จะต้องมีช่องว่ำงระหว่ำง
อนุภำคแน่นอนคะ  

ฉันไม่แน่ใจมำกนัก แต่ถ้ำเรำดูจำกเม็ด
ทรำยนะครับ ถ้ำอนุภำคของมันสำมำรถ
ไหลได้แสดงว่ำอนุภำคเหล่ำนั้นจะต้องมี
ระยะห่ำงระหว่ำงกันบ้ำงนะครับ 

ขั้นขยายความรู้ 
ร้านไอศกรีม1  เตรียมเปิดร้าน   
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อนุภำคของของเหลวอยู่รวมกันอย่ำง
หลวมๆ แต่อนุภำคเหล่ำนี้สำมำรถ
เคลื่อนที่ไปรอบๆภำชนะ ได้อย่ำง
อิสระ หมำยควำมว่ำของเหลว
สำมำรถบรรจุลงในภำชนะได้
เหมือนกับน้ ำอัดลมที่ถูกบรรจุลงใน
ขวดนี้และของเหลวจะมีรูปร่ำง
เปลี่ยนแปลงไปตำมภำชนะบรรจุ
ด้วย 

ขั้นขยายความรู้ 
ร้านไอศกรีม1  เตรียมเปิดร้าน   
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ฉันก ำลังคิดถึงของเหลว ซึ่งสำมำรถเปลี่ยนแปลงรูปร่ำงได้ตำมภำชนะที่
บรรจุ คุณจะอธิบำยเกี่ยวกับแบบจ ำลองของอนุภำคของของเหลวได้
อย่ำงไร? แล้วอนุภำคของแก๊สล่ะ อนุภำคเหล่ำนี้สำมำรถเคลื่อนย้ำยออก
จำกภำชนะเปิดได้  แล้วคณุคิดว่ำแก๊สมีกำรจัดเรียงอนุภำคอย่ำงไร 

ขั้นขยายความรู้ 
ร้านไอศกรีม1  เตรียมเปิดร้าน   
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อนุภำคของแก๊สเรียงตัวห่ำงกันและมีกำรเคลื่อนที่ได้อย่ำงอิสระ
ตลอดเวลำ แก๊สทั้งหมดภำยในลูกโป่งเหล่ำนี้จึงรำวกับว่ำเป็น
เพียงพื้นที่ว่ำงเปล่ำ! 

ขั้นขยายความรู้ 
ร้านไอศกรีม1  เตรียมเปิดร้าน   
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คณุช่วยพวกเรำได้มำกเลย ถ้ำคุณแวะมำที่เกำะ
เสม็ดและเจอร้ำนเรำที่ริมชำยหำด  คณุมำรับ

ไอศกรีมฟรีได้เลย  แต่ฉันยังมีอีกเรื่องหนึ่งทิ่อยำก
ให้คุณชว่ย คือ ให้คณุช่วยท ำใบกิจกรรมเกี่ยวกับ
กำรจัดเก็บสิ่งของ  เพื่อให้เรำสำมำรถวำงแผน
เกี่ยวกับสิง่ที่เรำต้องกำรส ำหรับร้ำนของเรำได้ 

 

ขั้นประเมินผล 
ร้านไอศกรีม1  เตรียมเปิดร้าน   

SS 
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ร้านไอศกรีม1  เตรียมเปิดร้าน   
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รายละเอียดการติดต่อ 

ติดต่อทีมงานได้ที ่
inspiring_science@hotmail.com 
   

mailto:inspiring_science@hotmail.com

