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ร้านไอศกรีม 
แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 2: ไอศกรีมคืออะไร 
 

บทน า 

 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ร้านไอศกรีม ก าหนดให้นักเรียนแสดงบทบาทเป็นผู้ช่วยของคุณแพรวพรรณและ
เพ่ือนๆ ในการเปิดร้านไอศกรีมริมชายหาดบนเกาะเสม็ด โดยจะใช้บริบทนี้ในการน าไปสู่การศึกษาเกี่ยวกับสมบัติ
ของของแข็ง ของเหลวและแก๊ส และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติที่ สังเกตเห็นได้กับสมบัติในระดับ
อนุภาคของสารในแต่ละสถานะโดยใช้แบบจ าลองอนุภาคในการอธิบาย นอกจากนี้นักเรียนจะได้ศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับสมบัติของคอลลอยด์ และคอลลอยด์ในชีวิตประจ าวันซึ่งพบได้ในอาหารหลายประเภทในธรรมชาติ ให้
นักเรียนส ารวจตรวจสอบการใช้สารที่เป็นอิมัลซิไฟเออร์ในการเกิดคอลลอยด์อีกด้วย 

ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นักเรียนจะต้องน าเสนอผลการศึกษาที่นักเรียนค้นพบในรูปของข้อมูลที่น่าสนใจต่อลูกค้า
ที่มาใช้บริการร้านดังกล่าวด้วย 

ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ไอศกรีมคืออะไร นักเรียนได้รู้จักค าว่า สารเนื้อเดียว และสารเนื้อผสม 

สามารถจ าแนกสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ได้ออกแบบและส ารวจตรวจสอบสมบัติของคอลลอยด์    

นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคอลลอยด์ชนิดต่างๆและสร้างค าอธิบายหรือให้ค านิยามเบื้องต้นที่บอกความแตกต่าง

ระหว่างสารละลายกับคอลลอยด์ 

 

ค าศัพท์ 

สารเนื้อเดียว,  สารเนื้อผสม, คอลลอยด์, สารแขวนลอย 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นักเรียนสามารถจะ: 

 อธิบายความหมายของค าว่า สารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม คอลลอยด์ และสารแขวนลอยได้ 

 ท าการทดลองเพ่ือระบุสมบัติของคอลลอยด์ได้ 

 อธิบายสมบัติของคอลลอยด์ในตัวกลางประเภทต่างๆ ทั้งที่เป็นของเหลว และตัวกลางก่ึงแข็งได้ 

 พิจารณาผลของขนาดอนุภาคของสารที่มตี่อการรวมตัวและตกตะกอนของสารได้ 
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กิจกรรมการเรียนรู้        100 นาท ี

 

ขั้นสร้างความสนใจ         10 นาที 

 แนะน าบริบทของร้านไอศกรีมและแพรวพรรณให้นักเรียนรู้จัก 

ภาพนิ่ง 1  แนะน าแผนการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 

ภาพนิ่ง 2  จุดประสงค์การเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้นี้ 

ภาพนิ่ง 3-4  กล่าวต้อนรับนักเรียนและชี้แจงปัญหาที่แพรวพรรณประสบ โดยตั้งค าถามให้นักเรียนคิดว่า
ไอศกรีมเป็นของแข็งหรือเป็นของเหลวที่เข้มข้น  ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการทบทวนเรื่อง
สมบัติของของแข็ง ของเหลวและแก๊สที่นักเรียนได้เรียนรู้มาจากหน่วยการเรียนรู้เดิม
เกีย่วกับการรักษารูปทรง การบีบอัด และการไหล แล้วน าเข้าสู่เรื่องคอลลอยด์ 

ขั้นส ารวจและค้นหา         40 นาที 

 นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะของไอศกรีมเป็นของแข็งหรือของเหลว และพิจารณา

ความหมายของค าส าคัญ นั่นคือ สารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม  แล้วนักเรียนท าการส ารวจตรวจสอบเรื่อง 

สมบัติของอนุภาคในของผสม        

ภาพนิ่ง 5    เป็นขั้นตอนการใช้ค าถามง่ายๆ (ไอศกรีมเป็นของแข็งหรือของเหลว) เพ่ือน าไปสู่การอภิปราย
ถึงหัวข้อที่ซับซ้อนขึ้น   โดยให้นักเรียนจับคู่อภิปรายเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ซึ่งนักเรียน
อาจจะอภิปรายเป็น 2 แนวความคิดคือ กลุ่มที่คิดว่าไอศกรีมเป็นของแข็ง และกลุ่มที่คิดว่า
ไอศกรีมเป็นของเหลว ทั้งนี้นักเรียนทั้งสองกลุ่มจะต้องให้เหตุผลหรือแสดงข้อมูลสนับสนุน
ความคิดของตนเองให้ได้ ซึ่งการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวจะเป็นการอภิปรายที่มี
ลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ ในบางประเด็นปัญหาที่มีแนวความคิดที่แตกต่างกัน  ในที่สุด
แล้วจะตัดสินได้ด้วยการเก็บข้อมูลและแปลความหมายอย่างละเอียดรอบคอบ  

ภาพนิ่ง 6 ทบทวนสิ่งที่ได้จากการอภิปรายเกี่ยวกับค าถามที่ว่าไอศกรีมเป็นของแข็งหรือของเหลวโดยไม่
ควรบังคับให้นักเรียนตัดสินเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในขั้นนี้  นักเรียนอาจจะได้ค าตอบว่า
ไอศกรีมมักจะมีบางส่วนที่เป็นก้อนซึ่งเป็นของแข็ง (เช่น ก้อนน้ าแข็ง, ถั่ว ชิ้นผลไม้) แต่จะ
เคลือบด้วยอีกส่วนหนึ่งที่เป็นของเหลวข้น ซึ่งจะน าไปสู่การอภิปรายถึงสารที่มีลักษณะเป็น 
สารเนื้อเดียวเหมือนกันตลอด หรือ สารเนื้อผสมที่มสี่วนประกอบแตกต่างกัน 

ภาพนิ่ง 7 - 12 คุณลุงของแพรวพรรณแนะน าค าศัพท์สารเนื้อผสม และสารเนื้อเดียว  ซึ่งครูยังไม่ให้
ความหมายของค าทั้งสองนี้แต่จะน าภาพมาให้นักเรียนพิจารณา ตั้งแต่ภาพนิ่งที่ 8 ถึง 12   
ครูกระตุ้นให้นักเรียนคิดว่าท าไมโจ๊กจึงเป็นสารเนื้อผสมแต่เกลือแกงเป็นสารเนื้อเดียว 
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อาจจะใช้ค าถามช่วยให้นักเรียนคิดตาม 

ภาพนิ่ง 13 ใช้ภาพนิ่งนี้ในการตรวจสอบว่านักเรียนเข้าใจความหมายของค าศัพท์ทั้งสอง (สารเนื้อผสม 
และสารเนื้อเดียว) 

ภาพนิ่ง 14 ในขั้นตอนนี้จะเป็นการน านักเรียนให้เรียนรู้เรื่องคอลลอยด์ ครูแจกใบกิจกรรมให้นักเรียนท า
กิจกรรมการทดลองเรื่อง สมบัติของอนุภาคในของผสม   

ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป          20 นาที 

 นักเรียนตรวจสอบสิ่งที่สังเกตจากการทดลอง เรื่อง สมบัติของอนุภาคในของผสม   
ภาพนิ่ง 15 นักเรียนท ากิจกรรมการทดลอง เรื่อง สมบัติของอนุภาคในของผสม  เพ่ือศึกษาการละลาย

ของของผสมระหว่าง น้ าตาลไอซิ่ง นมผง และแป้งมันกับน้ า ตลอดจนลักษณะของ
ล าแสงเลเซอร์ที่ฉายผ่านของผสมแต่ละชนิด และหลังจากแบ่งของผสมแต่ละหลอด
ออกเป็น  2 ส่วนเพ่ือเติมน้ าส้มสายชูในส่วนที 1 และให้ความร้อนในส่วนที่  2  ให้สังเกต
ลักษณะของล าแสงเลเซอร์ที่ฉายผ่านของผสมแต่ละชนิดอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือสังเกตสมบัติของ
ของผสมจากสมบัติการละลายและปรากฏการณ์ทินดอลล์ โดยนักเรียนอาจจะท าการ
ทดลองเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 หรือ 4 คน แตบ่ันทึกข้อมูลในใบกิจกรรมเป็นรายบุคคล 

ภาพนิ่ง 16 ใช้ค าถามน าให้นักเรียนลงข้อสรุปได้ว่า สมบัติการละลายของสารใช้เป็นข้อมูลในการท านาย 
ขนาดอนุภาคของสารในของผสม กล่าวคือ สารละลายมีขนาดอนุภาคเล็กมาก  จึงมองไม่
เห็นอนุภาคที่กระจายตัวอยู่ในตัวกลาง  คอลลอยด์มีขนาดอนุภาคปานกลาง  จึงมองเห็น
อนุภาคได้  แต่สารแขวนลอยมีขนาดอนุภาคใหญ่ที่สุดจึงเกิดการตกตะกอน 

ขั้นขยายความรู้           20 นาที 

 แนะน าให้นักเรียนรู้จักค าส าคัญ คือ “คอลลอยด์”  และให้นักเรียนพิจารณาว่าขนาดของอนุภาค

สามารถอธิบายสมบัติต่างๆของคอลลอยด์ได้อย่างไร  

ภาพนิ่ง 17 น าไปสู่การเรียนรู้เรื่องอนุภาคของสาร โดยนักเรียนจะเห็นได้ว่าอนุภาคของสารที่มีขนาดเล็ก
มากๆ ไม่สามารถตกตะกอนได้และจะลอยตัวอยู่อย่างถาวร อนุภาคขนาดเล็กที่ลอยตัวอยู่
ในตัวกลางจะท าให้เกิดสารที่เรียกว่าคอลลอยด์  

ภาพนิ่ง 18         นักเรียนอภิปราย เรื่องปรากฏการณ์ทินดอลล์ โดยน าเสนอผลการทดลองเมื่อฉายแสงผ่าน
สารที่มีเนื้อสารแตกต่างกัน  และหาความสัมพันธ์ระหว่างผลการทดลองกับขนาดของ
อนุภาคสาร   

ภาพนิ่ง 19      น าเสนอแบบจ าลองอนุภาคของสารเพ่ือให้นักเรียนอภิปรายความหมายของค าศัพท์ 
สารละลาย คอลลอยด์และสารแขวนลอย 
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ภาพนิ่ง 20-21 ร่วมกันพิจารณาลักษณะและส่วนประกอบของ ไอศกรีมซึ่ งจัดเป็นสารคอลลอยด์ที่
ประกอบด้วยน้ าแข็ง อากาศ ไขมันและโปรตีนในน้ า   ทั้งนี้รายละเอียดของส่วนประกอบ
จะค่อนข้างซับซ้อนดังนั้นจึงไม่ควรให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าวแต่ควรมุ่งเน้นให้
ความส าคัญกับบริบทเดิม 

ภาพนิ่ง 22 ภาพนิ่งนี้ใช้เป็นทางเลือกในการอภิปรายเกี่ยวกับประเภทของคอลลอยด์ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่อง
ยากส าหรับนักเรียนบางคน แต่ก็อาจจะมีความจ าเป็นส าหรับนักเรียนที่สนใจ ดังนั้นครูจึง
ต้องพิจารณาว่าควรใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับองค์
ความรู้และพ้ืนฐานของนักเรียนในชั้นเรียนด้วย  

 

ขั้นประเมินผล          10 นาที 

 นักเรียนตรวจสอบสิ่งของทั้งหมดในร้านอีกครั้งเพ่ือจ าแนกว่าสารใดเป็นสารละลาย คอลลอยด์ หรือ

สารแขวนลอย 

ภาพนิ่ง 23   ภาพนิ่งนี้ใช้ส าหรับการประเมินความรู้พื้นฐานของนักเรียน หลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติ
บางประการของคอลลอยด์ โดยนักเรียนจะสามารถเสนอแนะวิธีการทดสอบของเหลวบาง
ชนิดที่พบในร้านไอศกรีมได้   วิธีการประเมินสามารถท าได้โดยการวาดวงกลม 3 วง บน
กระดานโดยไม่ให้วงกลมทั้งสามคาบเกี่ยวกัน และระบุชื่อในวงกลมแต่ละวงเป็น 
“คอลลอยด์”  “สารละลาย” และ “ไม่สามารถระบุได้”  นักเรียนคัดลอกวงกลมนี้ลงใน
กระดาษและเติมชื่อของเหลวที่พบในร้านไอศกรีมลงในวงกลมต่างๆให้ถูกต้อง   ทบทวน
ข้อเสนอแนะในห้องเรียนและท้ายสุดเน้นไปที่หัวข้อของวงกลม “ไม่สามารถระบุได้” เพ่ือ
กระตุ้นให้นักเรียนท าการทดสอบและหาค าตอบที่ถูกต้อง 

การประเมินผลโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียน 
 

การประเมินผลย่อย 
 ครูสามารถจะประเมินความรู้และความก้าวหน้าของนักเรียนได้จากผลการสังเกตสารแขวนลอยและ
คอลลอยด์ที่นักเรียนเตรียมขึ้นเอง พิจารณาจากความคล่องแคล่วรวดเร็วในการอธิบายสิ่งที่เขาได้จากสังเกต   
การให้นักเรียนเขียนค าตอบในใบกิจกรรมจะเป็นบันทึกท่ีมีประโยชน์ที่จะแสดงถึงความก้าวหน้าของนักเรียน  
 

ความแตกต่างระหว่างผู้เรียน 
 ในการท ากิจกรรมกลุ่ม ครูควรจัดกลุ่มนักเรียนโดยคละนักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนอยู่ด้วยกัน 
เพ่ือให้นักเรียนกลุ่มเก่งได้ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มอ่อนในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ โดยครูควรคอยให้การ
แนะน าดูแลนักเรียนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือในการท ากิจกรรมอย่างใกล้ชิด 
 



 ร้านไอศกรมี  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2: ไอศกรีมคืออะไร 

  3
 C

le
a

n
in

g
 u

p
!

 

 

 

5 

 ⓒ Inspiring Science Project 2012 

การเตรียมตัวส าหรับบทเรียน 
 

สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ 

ใบกิจกรรมที่1  (SS2) : สมบัติของอนุภาคในของผสม 

 
เครื่องมือที่ใช้ 
 

ขั้นสร้างความสนใจ 
 ไม่มี 
 
ขั้นส ารวจและค้นหา 
แต่ละกลุ่ม : 
  กระบอกตวง 
  หลอดทดลองทนไฟ 
  ที่ตั้งหลอดทดลอง 
  นมผง 
  น้ าตาลไอซิ่ง 
  แป้งมัน 
  น้ าส้มสายช ู
  ช้อนตักสารเบอร์ 1 
 
ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
 ไม่มี 
 
ขั้นขยายความรู้ 
 ไม่มี 
 
ขั้นประเมินผล 

ไม่มี 

 


