โลหะและวัสดุมหัศจรรย์
วัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เราพบเห็นนั้นสร้างขึ้น
มาได้จะต้องมีวสั ดุเป็นสิง่ สำ�คัญสำ�หรับนำ�มาสร้างเป็นวัตถุ โดยการสร้าง
สิ่งของเครื่องใช้นั้นต้องพิจารณาคุณสมบัติของวัสดุที่นำ�มาใช้สร้างด้วย
ในยุคก่อนเราไม่มีเสื้อผ้า เราอาศัยใบไม้ หนังสัตว์มาห่อหุ้มร่างกาย เรา
ใช้กอ้ นหินในการต่อสูก้ บั สัตว์รา้ ยหรือป้องกันตัว และเมือ่ มีการค้นพบไฟ
ทำ�ให้มกี ารเปลีย่ นแปลงต่างๆ ขึน้ อีกมากมาย เรามีเครือ่ งปัน้ ดินเผา เรา
ใช้ไฟมาหลอมโลหะ ทำ�ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงจากยุคหินสูย่ คุ สำ�ริด และ
มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงยุคปัจจุบัน
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พลาสติกเปลี่ยนไป
ออกแบบกิจกรรม โดย กรกนก จงสูงเนิน

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เวลาที่ใช้ดำ�เนินกิจกรรม 60 นาที
ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำ�วัน
พลาสติกถูกนำ�มาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ในชีวติ ประจำ�วัน
มากมาย เช่น วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมยานยนต์ งาน
ศิลปะ หรือแม้แต่ บรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร พลาสติกในปัจจุบันมีอยู่หลาย
ชนิดที่สามารถนำ�กลับมารีไซเคิลได้ หรือเปลี่ยนพลาสติกนั้นให้มีมูลค่า
สร้างเป็นผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกได้อกี ด้วย

สาระสำ�คัญ
พลาสติก เป็นวัสดุสงั เคราะห์ขนึ้ จากวัตถุดบิ ทีไ่ ด้จากการกลัน่
น้�ำ มันปิโตรเลียม (พลังงานฟอสซิลทีน่ บั วันมีแต่จะหมดไป) เพือ่ เลียน
แบบวัสดุธรรมชาติ โดยกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชัน่ ได้ผลิตภัณฑ์
เป็น พอลิเมอร์ (polymer) สามารถแบ่งตามสมบัติทางความร้อน
เป็น 2 ประเภท ดังตาราง

เทอร์โมพลาสติก

เทอร์โมเซต
1. เป็นพอลิเมอร์แบบเชื่อมโยงหรือแบบร่างแห
2. จะแข็งตัวเมื่อได้รับความร้อน
3. ไม่ต้องรอให้เย็นก่อนเอาออกจากแม่แบบ
4. เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันในแม่พิมพ์
5. ไม่สามารถนำ�มารีไซเคิลได้

1. เป็นพอลิเมอร์แบบเส้นหรือแบบกิ่ง
2. จะอ่อนตัวหรือหลอมเหลวเมื่อได้รับความร้อน
3. ต้องทำ�ให้เย็นก่อนเอาออกจากแม่แบบ
4. ไม่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันในแม่พิมพ์
5. นำ�มารีไซเคิลโดยการหลอมและขึ้นรูปใหม่ได้

ที่มา : http://www2.mtec.or.th/th/special/biodegradable_plastic/type_and_usage_plas.html
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พลาสติกเปลี่ยนไป
พลาสติกในปัจจุบันมีอยู่หลายชนิดที่สามารถนำ�กลับมารีไซเคิลได้ จึงมี
การใส่ตวั เลขอยูใ่ นสัญลักษณ์รปู สามเหลีย่ มทีม่ ลี กู ศรสามตัววิง่ ตามกัน เพือ่ ให้
ง่ายต่อการแบ่งประเภทของพลาสติก 7 ประเภท ดังนี้

หมายเลขสัญลักษณ์

ประเภท

รายละเอียด

โพลิเอทธิลีนเทเรฟทาเลต
(Polyethylene terephthalate),
PET)

ใสมาก และทนแรงกระแทก ใช้บรรจุน้ำ�ดื่ม
ป้องกันการแพร่ผ่านของก๊าซได้ดี ใช้บรรจุน้ำ�อัดลม
รีไซเคิล เป็นเส้นใยทำ�เสื้อกันหนาว และพรม

โพลิเอทธิลีนความหนาแน่นสูง
(High density polyethylene,
HDPE)

ค่อนข้างแข็งแต่ยืดได้มาก ไม่แตกง่าย ขุ่นกว่า PET
ราคาถูกขึ้นรูปได้ง่าย
ทนสารเคมี ใช้ทำ�บรรจุภัณฑ์สำ�หรับสารประจำ�บ้าน
ป้องกันการแพร่ผ่านของความชื้นได้ดี ใช้เป็น
ขวดนมเพื่อยืดอายุของนมให้นานขึ้น
รีไซเคิลเป็นขวด หรือแท่งไม้เทียม ใช้ทำ�รั้วหรือม้านั่ง

โพลิไวนิลคลอไรด์
(Poly vinyl chloride, PVC)

แข็ง ใช้ทำ�ท่อน้ำ�ประปา
ทำ�ให้นิ่ม โดยใส่สารพลาสติกไซเซอร์ ใช้ทำ�สายยางใส
ม่านห้องน้ำ� กระเบื้องยาง พลาสติกปูโต๊ะ ฯลฯ
รีไซเคิล เป็นท่อ สำ�หรับงานเกษตร กรวยจราจร
และเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

โพลิเอทธิลีนความหนาแน่นต่ำ�
(Low density polyethylene,
LDPE)

นิ่ม ยืดตัวได้มาก มีความใส ทำ�เป็นฟิล์มสำ�หรับห่อ
อาหารและห่อของ ถุงใส่ขนมปัง และถุงเย็นสำ�หรับ
บรรจุอาหาร
รีไซเคิล เป็นถุงดำ�สำ�หรับใส่ขยะ ถุงหูหิ้ว หรือถังขยะ

โพลิโพรพิลีน (Polypropylene,
PP)

แข็ง ทนต่อแรงกระแทก ทนต่อสารเคมี ความร้อน
และน้ำ�มัน ทำ�ภาชนะบรรจุอาหาร เช่น กล่อง ชาม
จาน ถัง ตะกร้า หรือกระบอกสำ�หรับใส่น้ำ�แช่เย็น
รีไซเคิล เป็นกล่องแบตเตอรี่รถยนต์ กันชน
และกรวย

โพลิสไตรีน (Polystyrene, PS)

แข็ง ใส แต่เปราะแตกง่าย ราคาถูก ทำ�เป็นภาชนะ
บรรจุของใช้ หรือของแห้ง ไม่นิยมนำ�มาบรรจุน้ำ�ดื่ม
ใช้ทำ�ภาชนะ หรือถาดโฟมสำ�หรับบรรจุอาหาร โดย
การเพิ่มอากาศเข้าแทรกภายใน ทำ�ให้มีน้ำ�หนักเบา
รีไซเคิล เป็นไม้แขวนเสื้อ กล่องวีดีโอ ไม้บรรทัด ฯลฯ

พลาสติกอื่นๆ ที่ไม่ใช่ 6 ชนิดแรก

ไม่ทราบว่าเป็นพลาสติกชนิดใด หรือไม่สามารถ
ระบุชนิดใดชนิดหนึ่งได้อย่างชัดเจน
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พลาสติกเปลี่ยนไป
จุดประสงค์การเรียนรู้
เรียนรู้เรื่องพลาสติก และพอลิเมอร์
ทดสอบการเปลี่ยนแปลงของพลาสติก ด้วยสารเคมี หรือความร้อน
สามารถออกแบบ และผลิตพวงกุญแจจากวัสดุเหลือใช้ สามารถนำ�ไปประกอบเป็นอาชีพได้

ภาพรวมการทดลอง
กิจกรรมประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
ตอนที่ 1 : โฟมเปลี่ยนไป

ละลายโฟมในตัวทำ�ละลายชนิดต่างๆ เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น

ตอนที่ 2 : พวงกญแจ จากกล่องขนม

เปลี่ยนรูปกล่องพลาสติกใส่ขนมที่เหลือทิ้งโดยการให้ความร้อนทำ�เป็นพวงกุญแจ

การทดลอง
วัสดุ อุปกรณ์
ที่

รายการ

จำ�นวนต่อกลุ่ม

1
2
3
4
5
6

ก้อนโฟมขนาด 1X1 นิ้ว (in)
อะซิโตน (Acetone : C3H6O)
น้ำ�มันเบนซิน
น้ำ�มันจากผิวส้ม หรือมะนาว
ผ้าปิดจมูก
กล่องพลาสติก หมายเลข 6
ประเภทโพลิสไตรีน
กรรไกร
ที่เจาะรู
ปากกาเมจิ หรือสีไม้
กระดาษทราย เบอร์ 0
ถุงมือกันความร้อน
ที่คีบสเตนเลส (ปากคีบ)
กระดาษฟรอยด์
พวงกุญแจเชือก
เตาอบลมร้อน
ตะเกียบ
บีกเกอร์แก้วขนาด 100 มิลลิลิตร (ml)

20 ก้อน
15 มิลลิลิตร (ml)
10 มิลลิลิตร (ml)
10 มิลลิลิตร (ml)
คนละ 1 ชิ้น
คนละ 1 ชิ้น

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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1 เล่ม
1 อัน
1 กล่อง
คนละ 1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 อัน
1 แผ่น
คนละ 1 ชิ้น
1 เครื่อง
คนละ 1 คู่
1 ใบ

การทดลอง เรื่อง

พลาสติกเปลี่ยนไป
ขั้นตอนทดลอง
ตอนที่ 1
โฟมเปลี่ยนไป

ภาพที่ 1 เตาอบลมร้อน

1. วางก้อนโฟม 3 ก้อน บนจานกระดาษ และระบุตำ�แหน่งที่วาง เป็น 1, 2 และ 3 สังเกต
2. ลักษณะก้อนโฟม
3. ผู้สอนเตรียมสารจำ�นวน 3 ขวด ได้แก่ อะซิโตน น้ำ�มันเบนซิน และน้ำ�มันจากผิวส้ม หรือ
มะนาว ให้ผเู้ รียนเปิดขวดสารและคาดเดาชนิดของสาร แต่ละหมายเลข จากลักษณะภายนอก
ที่สังเกตได้ การสัมผัส และกลิ่น
4. หยดสารแต่ละหมายเลข ลงบนก้อนโฟม โดยให้หมายเลขของสารตรงกับตำ�แหน่งโฟม
5. สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และบันทึกผลการทดลอง
6. ตวงอะซิโตน 10 มิลลิลิตร (ml) ใส่ลงในบีกเกอร์แก้ว
7. ใส่ก้อนโฟมจำ�นวน 1 ก้อน ลงในอะซิโตน คนให้ทั่ว สังเกตการเปลี่ยนแปลง
8. ทำ�ซ้ำ�ข้อ 7 จนกระทั่งครบ 20 ก้อน แล้วนำ�โฟมละลายออกมานวด ปั้นขึ้นรูป
แล้วทิ้งให้แห้ง
9. สังเกตการเปลี่ยนแปลง และบันทึกผล
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พลาสติกเปลี่ยนไป
ตอนที่ 2
พวงกุญแจจากกล่องขนม

1. นำ�พลาสติกที่มีหมายเลข 6 เลือกตัดส่วนพื้นที่
ผิวเรียบให้ได้ขนาดตามต้องการ
2. ใช้กระดาษทราย ขัดผิวพลาสติกเพื่อกำ�จัด
ความมันของพื้นผิว
3. วาดรูปและระบายสี บนแผ่นพลาสติก บริเวณพื้นผิวด้าน และตัดตามรูป
4. ทาบชิ้นงานพลาสติกที่ตกแต่งแล้วและลอกขนาดตามรอยชิ้นงานบันทึกลงบนกระดาษเปล่า
5. เจาะรูที่มุมหนึ่งของชิ้นงาน แล้วนำ�ไปวางในเตาอบ สังเกตการ
เปลี่ยนแปลง
6. เมื่อชิ้นงานโดนความร้อนจะหดตัว และมีขนาดเล็กลง ให้ใช้ที่หนีบ
หนีบชิ้นงานที่ยังร้อนอยู่ออกมาวางบนกระดาษฟรอยด์
7. กดชิ้นงานขณะร้อนด้วยแผ่นกระเบื้อง หรืออะคริลิคอีกครั้ง
8. ทาบชิ้นงานหลังอบ ลงในที่ว่างของรูปที่วาดไว้ก่อนอบในข้อที่ 4
วัดระยะที่หดตัว แล้วคำ�นวณร้อยละการหดตัว
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พลาสติกเปลี่ยนไป
เกิดอะไรขึ้น
เมื่อก้อนโฟมสัมผัสสารละลายแต่ละหมายเลข จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
แตกต่างกัน โดยน้ำ�มันเบนซิน และน้ำ�มันหอมระเหยจากเปลือกส้ม มีคุณสมบัติ
ที่ละลายโครงสร้างพอลีเมอร์ของโพลีสไตรีน ทำ�ให้ละลาย และเปลี่ยนสถานะเป็น
ของเหลว ทีส่ ามารถนำ�มาปัน้ ขึน้ รูปและกลับมาแข็งตัวอีกครัง้ เมือ่ สารละลายระเหย
ออกไปจนหมด
ลักษณะของพลาสติกแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันตามวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามความต้องการใช้งาน ในการทดลองนี้
ใช้กล่องพลาสติกรีไซเคิล ทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์หมายเลข 6 และอักษรย่อ OPS (Oriented
Polystyrene) พืน้ ผิวของพลาสติกมีความเรียบ มันและลืน่ หลังจากขัดด้วยกระดาษ
ทราย พื้นที่ที่ถูกขัดจะมีความสาก ไม่ลื่น สามารถเขียนและระบายด้วยสีไม้ได้ แล้ว
เมื่อวางในเตาอบ พลาสติกจะบิดตัว และหดกลับมามีรูปร่างคล้ายเดิม แต่ขนาด
เล็กลง และความหนาของชิ้นงานที่เพิ่มขึ้น
ผู้ ส อนสามารถให้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษา
เพิ่มเติม เพื่อเปรียบเทียบพลาสติกรีไซเคิล
ประเภทต่างๆว่าเมื่อนำ�ไปอบในเตาอบลม
ร้อนแล้ว ได้ผลที่เหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร พลาสติกแบบไหน เหมาะสมที่สุด

คำ�อธิบายเพิ่มเติมจากผลการทดลอง

PETE

LDPE

อักษรย่อ OPS มาจาก Oriented Polystyrene เป็น
พลาสติกประเภทโพลีสไตรีน ที่ถูกจัดเรียงตัวใหม่โดยการ
ยืด เพื่อลดความขุ่น และเพิ่มความแข็ง ทำ�ให้สามารถใช้
งานได้ไกล้เคียง PET แต่ราคาถูกกว่า เมื่อได้รับความร้อน
ด้วยเตาอบ โครงสร้างที่เคยถูกยืดไว้ จึงกลับคืนสภาพเดิม
โดยอัตราส่วนการหดตัวใกล้เคียงกันกับอัตราการยืดจากขัน้
ตอนผลิต ทำ�ให้คงรูปร่างเดิม แต่ขนาดลดลง และมีความ
หนาเพิ่มขึ้น
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HDPE

PP

PS

V

Other

คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม
ซิ น แ ล ะ
อ ะซิ โ ต น น้ำ � มั น เบ น
สารที่ระเหยง่าย
น้ำ�มันหอมระเหย เป็น ี่ ย ง ก า รสู ด
ลี ก เล
แ ล ะมี ก ลิ่ น รุ น แ รง ห
์ป้องกัน โดย
ดม และควรใส่อุปกรณ มะเร็ง
ารก่อ
เฉพาะอะซิโตนที่เป็นส
ลาสติก
ไอสารที่ได้จากการเผาพ ำ�ใน
าสติกควรท
เป็นสารพิษ การอบพล
มค่ วรน�ำ เตาอบ
ทมี่ อี ากาศถา่ ยเท และไ ้
มาใช
สำ�หรับประกอบอาหาร ม ร้ อ น จึ ง
ก า รท ด ล อ ง นี้ มี ค ว า
แ ล ะก า รแ น ะนำ �
ค ว รอ ยู่ ใ น ค ว า ม ดู แ ล
ของผู้ใหญ่
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การเพิ่มการละลายของไอออนเหล็ก
ออกแบบกิจกรรม โดย รศ.ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข

ห้องปฏิบัติการการเร่งปฏิกิริยานาโน
หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเร่งปฏิกิริยา
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาที่ใช้ดำ�เนินกิจกรรม 30 นาที
ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำ�วัน
ธาตุเหล็กเป็นธาตุทสี่ �ำ คัญสำ�หรับทุกคน เป็นองค์ประกอบของฮีโมโกลบิน
ปกติคนได้ธาตุเหล็กจากการรับประทานอาหารผ่านการดูดซึมทีล่ �ำ ไส้เล็กส่วนต้น
และเข้าสูก่ ระแสเลือดในรูปของไอออน ไอออนของเหล็กทีพ่ บได้ทวั่ ไปคือ ไอออน
ของเหล็ก (III) (Iron (III): Fe3+) ซึ่งปกติจะตกตะกอนในสภาวะที่เป็นกรดอ่อน
เริ่มตกตะกอนตั้งแต่ pH 4 กลายเป็นเหล็กออกไซด์ การกลายเป็นตะกอนของ
ไอออนของเหล็ก มีผลทำ�ให้ร่างกายของคนได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอ กลาย
เป็นคนขาดสารอาหาร

สาระสำ�คัญ
ในการทดลองนี้ จะให้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาการเพิ่ ม การ
ละลายของไอออนของเหล็ก โดยนำ�วัสดุทเี่ ห็นในชีวติ ประจำ�
วัน เช่น แป้ง มาช่วยเพิ่มการละลาย ลักษณะการทดลอง
คล้ายกับการทำ�แป้งเปียก แล้วสังเกตส่วนของสารละลาย
ถ้ามีสีแดงแสดงว่ามีไอออนของเหล็กละลายมากขึ้น

จุดประสงค์ของกิจกรรม

เพื่ อ เรี ย นรู้ ก ารเพิ่ ม การละลายของ
ไอออนของเหล็กในสารละลาย อันจะนำ�ไปสู่
การใช้ชีวิตที่มีสุขภาพที่สมบูรณ์
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การเพิ่มการละลายของไอออนเหล็ก
ภาพรวมการทดลอง

ดลองสั้นๆ เพื่อ
ท
าร
งก
อ
ส
น
็
เป
ง
่
บ
ะแ
การทดลองจ
ของสารละลายเหล็ก
าย
ะล
ล
าร
ก
ง
า
ว่
ห
ระ
น
ั
ก
เปรียบเทียบ
้งและไม่ใส่แป้ง
ป
แ
่
ใส
าร
ก
ี
ม
่
ี
ท
ย
โด
ส
ในสภาวะที่เป็นเบ

การทดลอง
วัสดุ อุปกรณ์
ที่

รายการ

จำ�นวนต่อกลุ่ม

1 แป้งที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น แป้งมันสำ�ปะหลัง
2
3
4
5
6
7
8
9

แป้งท้าวยายม่อม เป็นต้น
สารละลายเฟอริกคลอไรด์ ความเข้มข้น
0.01 mol/dm3 (0.01 M Ferric Chloride ; FeCl3 0.01 M)
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 1 mol/dm3
(Sodium Hydroxide ; NaOH 0.01 M)
น้ำ� 3A (น้ำ�บริสุทธิ์ที่ปราศจากไอออน)
บีกเกอร์ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3)
Hotplate
แท่งแก้วคนสาร
ช้อนชา
ปากกาเลเซอร์

1 ถุง / 20 กลุ่ม
20 ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3)
20 ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3)
40 ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3)
3 ใบ
1 เครื่อง
1 อัน
1 คัน
1 ด้าม

ขั้นตอนการทดลอง
ตอนที่ 1
การเตรียมสารละลายเบส
1. ใส่น้ำ� 3A ในบีกเกอร์ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3)
ปริมาตร 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3)
2. ใส่สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 1 mol/dm3
ปริมาตร 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3)
3. จากนั้นให้ความร้อนจนสารละลายเดือด
4. จากนั้นเติมสารละลายเฟอริกคลอไรด์ 0.01 mol/dm3 ลงไป
10 ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3)
5. สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
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การเพิ่มการละลายของไอออนเหล็ก
ขั้นตอนการทดลอง
ตอนที่ 2
การเตรียมสารละลายเหล็กในสภาวะที่เป็นเบส และใส่แป้ง
1. ใส่น้ำ� 3A ในบีกเกอร์ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3)
ปริมาตร 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3)
2. ใส่สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 1 mol/dm3
ปริมาตร 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3)
3. ใส่แป้งประมาณ 2 ช้อนชา ในบีกเกอร์
4. จากนั้นให้ความร้อนจนน้ำ�แป้งใส
5. จากนั้นเติมสารละลายเฟอริกคลอไรด์ 0.01 mol/dm3
ลงไป 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3)
6. สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น

ตารางบันทึกผลการทดลอง
รายการ

สิ่งที่สังเกตเห็น

1. ลักษณะของสารละลายเหล็กแบบไม่ใส่แป้ง
2. ลักษณะของน้ำ�แป้งก่อนเติมสารละลายเหล็ก
3. ลักษณะของของผสมเมื่อผสมน้ำ�แป้งกับสารละลายเหล็ก
4. นำ�ปากกาเลเซอร์ส่องที่สารละลายเหล็ก
- สารละลายเหล็กแบบไม่ใส่แป้ง
- สารละลายเหล็กแบบใส่แป้ง

เกิดอะไรขึ้น
ในกรณีของแป้งบางชนิด เช่น
แป้ง
มันสำ�ปะหลัง แป้งท้าวยายม่
อม จะเห็น
สารละลายมีสีแดงส้ม อันเนื่อ
งมาจากมี
ไอออนของเหล็กลอยอยู่ในสารละ
ลาย

คำ�อธิบายเพิ่มเติมจากผลการทดลอง
โดยทัว่ ไปไอออนของเหล็กจะตกตะกอนใน
สภาวะที่เป็นเบส ในกรณีที่เติมแป้งลงไป แป้งจะ
ช่วยล้อมรอบอนุภาคที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบ
แล้วแขวนลอยในของเหลว

คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม
1. ให้ทำ�การทดลองเพิ่มเติมเมื่อเปลี่ยนแป้งเป็นชนิดต่าง
2. มีการให้ความร้อนในการทดลอง ควรระมัดระวังในการจับของร้อน ควรสวมถุงมือกันความร้อน
3. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ มีฤทธิ์กัดกร่อนได้ ควรสวมเสื้อกาวน์ ถุงมือ
ใส่รองเท้าหุ้มส้น รวบผมถ้าผมยาว
4. หลังจากทำ�การทดลองเสร็จแล้ว สารละลายส่วนที่ใช้แล้ว ควรทิ้งในภาชนะที่จัดไว้ให้
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แป้งมันประหลาด
ออกแบบกิจกรรม โดย นางสาวรัชดา ยาตรา

วิทยาศาสตร์
ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
าสตร์
และคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศ
และเทคโนโลยี
เวลาที่ใช้ดำ�เนินกิจกรรม 60 นาที
อนต้น
ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย ถึง มัธยมศึกษาต

การเชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำ�วัน
ของเหลวที่พบในชีวิตประจำ�วันนั้นมีหลากหลายประเภท บางประเภทมีความหนืดคงที่
ไม่ขึ้นอยู่กับแรงกระทำ� เช่น น้ำ� น้ำ�มัน แอลกอฮอล์ บางประเภทมีความหนืดลดลงเมื่อมีแรง
มากระทำ� เช่น ซุปข้น ซอสมะเขือเทศ บางประเภทมีลักษณะคล้ายของแข็ง (ไม่มีการไหล) แต่
จะสามารถไหลได้เมื่อมีแรงกระทำ� เช่น ยาสีฟัน เจลแต่งผม และบางประเภทมีความหนืดมาก
ขึ้นเมื่อมีแรงกระทำ� เช่น น้ำ�แป้งมัน น้ำ�แป้งข้าวโพด กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่
ศึกษาเรือ่ งสถานะของสสารและพฤติกรรมของของเหลวทีม่ คี วามหนืดเปลีย่ นไปเมือ่ ตอบสนอง
กับแรงกระทำ�จากภายนอก โดยใช้น�้ำ แป้งมันเป็นตัวอย่างในการศึกษา กิจกรรมนีฝ้ กึ ทักษะการ
สังเกต ความช่างสงสัย การให้เหตุผล การแก้ปัญหา และการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ใน
การอธิบายปรากฏการณ์ในชีวิตประจำ�วัน

สาระสำ�คัญ

ความหนืด (viscosity) เป็นสมบัติของ
ของเหลว ที่บ่งบอกถึงความต้านทานการไหล ซึ่งความต้านทานนี้ เกิด
จากการยึดเกาะกันระหว่างโมเลกุลของ ของเหลว เมื่อมีแรงมากระทำ�
กับผิวของของเหลวแบบ “เฉือน”(shear force) จะเกิดการ
เคลื่อนในลักษณะไถลเป็นชั้น ดังแสดงในรูป

โดย A หมายถึง พื้นที่หน้าตัดของของเหลว
F หมายถึง แรงจากภายนอกที่กระทำ�กับของเหลว
f หมายถึง แรงเสียดทานระหว่างชั้นของของเหลว
L คือ ความสูงหรือความลึกของของเหลว
v คือ ความเร็วของของเหลว
ภาพที่ 1 การเคลื่อนในลักษณ

ะไถลเป็นชั้น
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แป้งมันประหลาด

ภาพที่ 2
นํ้าแป้งมัน (ของเหลวแบบไดเลแทนท์)
ของเหลวบางประเภทมีแรงเสียดทานระหว่างชัน้ มากขึน้ เมือ่ แรงกระทำ�จาก
ภายนอกมากขึ้น ทำ�ให้ความหนืดของของเหลวสูงขึ้นไปด้วย จนทำ�ให้ของเหลว
ทำ�ตัวเสมือนของแข็งเมือ่ มีแรงมากระทำ�มากๆ ของเหลวลักษณะนีม้ ชี อื่ เรียกโดย
รวมว่า ของเหลวแบบไดเลแทนท์ (dilatant fluid) น้�ำ แป้งมันเป็นหนึง่ ในของเหลว
ประเภทนี้

ภาพที่ 3
ยาสีฟัน (ของเหลวแบบบิงแฮมพลาสติก)
ของเหลวอีกประเภทหนึ่งจะมีแรงเสียดทานระหว่างชั้นลดลงเมื่อแรงกระทำ�จากภายนอก
มากขึ้นทำ�ให้ความหนืดของของเหลวลดลงไปด้วย จนของเหลวไหลได้ง่ายขึ้นเมื่อมีแรงมากระทำ�
มากขึน้ ของเหลวลักษณะนีม้ ชี อื่ เรียกโดยรวมว่า ของเหลวแบบบิงแฮมพลาสติก (bingham plastic
fluid) ซึ่งเป็นของเหลวที่ประพฤติตัวเป็นของแข็งเมื่อไม่มีแรงมากระทำ� คือไม่มีการไหล แต่เมื่อมี
แรงมากระทำ�จะเกิดการไหล เช่น มายองเนส ยาสีฟัน เป็นต้น
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แป้งมันประหลาด
จุดประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อให้ผู้เรียนสังเกตพฤติกรรมของของเหลวที่มีความหนืด
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความช่างสงสัยของปรากฏการณ์ธรรมชาติรอบตัว
3. เพือ่ ให้ผเู้ รียนฝึกการวางแผนและการแก้ปญ
ั หาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการนำ�ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน

ภาพรวมการทดลอง
การทดลอง เรือ่ ง แป้งมันประหลาด แบ่งออกเป็น 2 ขัน้ ตอน ได้แก่
1. ทดลองเรื่อง แป้งมันประหลาด
2. ตอบคำ�ถามท้ายกิจกรรม

วัสดุ อุปกรณ์
ที่

รายการ

จำ�นวนต่อห้อง

จำ�นวนต่อกลุ่ม

1
2
3
4
5
6
7

แป้งมัน
กะละมัง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 54 เซนติเมตร (cm)
ขันน้ำ� ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร (cm)
ขวดน้ำ�พลาสติก ขนาด 600 มิลลิลิตร (ml)
ผ้าหรือหนังสือพิมพ์สำ�หรับปูกันพื้นเปื้อน
ไม้บรรทัด
น้ำ�เปล่า

5 กิโลกรัม (kg)
2 ใบ
-

1 ใบ
1 ขวด
1 ผืน/1 ฉบับ
1 อัน
2 ลิตร (l)

ขั้นตอนการทดลอง
1. การจัดเตรียมสถานที่ ควรจัดกิจกรรมนอกอาคารเพราะพื้นจะสกปรก หรือหากใช้สถานที่
ในอาคารควรมีวัสดุปูกันพื้นเปื้อน
2. เตรียมแป้งมัน จำ�นวน 5 กิโลกรัม (kg) ผสมน้ำ�ในกะละมัง ให้มีความหนืดพอสมควร
3. แบ่งแป้งมันทีผ่ สมน้�ำ แล้วใส่ขนั 5 ใบ ในปริมาตรเท่าๆ กัน พร้อมทัง้ แบ่งกลุม่ ผูเ้ รียนออกเป็น 5 กลุม่
4. ให้ผเู้ รียนแต่ละกลุม่ นำ�น้�ำ แป้งมันในขันไปบรรจุใส่ขวดพลาสติกให้ได้ปริมาตรมากทีส่ ดุ ภายในเวลา
4 นาที โดยขวดพลาสติกควรอยู่ห่างจากขันพอประมาณ (ระยะทาง 5 เมตร (m))
5. ให้ผู้เรียนทำ�งานเป็นกลุ่ม และไม่สามารถเคลื่อนย้ายขันแป้งมันหรือขวดพลาสติกได้
6. ผู้เรียนสามารถบรรจุแป้งมันใส่ในขวดพลาสติกได้ครั้งละ 1 คน
7. ผู้สอนให้คะแนนเป็นกลุ่ม ตามตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนน
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แป้งมันประหลาด
เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนนเต็มของกิจกรรมแป้งมันประหลาด รวม 20 คะแนน โดยใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้

ลำ�ดับที่

ประเด็นการให้คะแนน

1
2

ปริมาตรของแป้งมันในขวดพลาสติก
ความคิดสร้างสรรค์

3

การแก้ปัญหาด้วยเหตุผลและด้วยกระบวนการ
หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์

4
5

การตอบคำ�ถามและการมีส่วนร่วมอภิปรายผลการทดลอง
การทำ�งานเป็นกลุ่ม

คะแนนเต็ม
5 คะแนน
(โดยคะแนนลดหลั่นลงอันดับละ
1 คะแนน ตามลำ�ดับ)
4 คะแนน
(ทุกกลุ่มมีสิทธิ์ได้คะแนนเต็ม
ในส่วนนี้)
4 คะแนน
3 คะแนน

คำ�ถามท้ายกิจกรรม
ให้นักเรียนตอบคำ�ถาม ดังนี้
1. โดยปกติแล้ว ของแข็ง (solid) มีสมบัติ
…………………………………………………………………….......................................
ของเหลว (liquid) มีสมบัติ
………………………………………………………………………..……………………………
แก๊ส (gas) มีสมบัติ
………………………………………………………………………………..……………………
2. น้ำ�แป้งมันมีสถานะเป็น …………………………………………………………………….…………
3. เมื่อค่อยๆ ตะแคงภาชนะใส่น้ำ�แป้งมัน น้ำ�แป้งมีพฤติกรรมอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. น้ำ�แป้งมันข้นมีลักษณะ ……………..………………………………………เมื่อปล่อยไว้ในมือโดยไม่บีบ
และมีลักษณะ ..........................………………………………………………. เมื่อออกแรงบีบกด
5. ผู้เรียนคิดว่ามีแป้งชนิดอื่น หรือสสารอื่นอะไรบ้างที่ทำ�ให้เกิดปรากฎการณ์เช่นนี้ …………………….……
……...…………………………………………………………………………………………………
6. ผู้เรียนคิดความรู้นี้นำ�ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์อย่างไร ……………………………………………..…..…
…………………….……………………………………………………………………………………
7. หากผู้เรียนเดินในบริเวณที่มีทรายดูด ผู้เรียนควรเดินช้าๆ หรือวิ่งเร็วๆ ควรกระโดด หรือยืนอยู่นิ่งๆ
เพราะอะไร
…………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………
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แป้งมันประหลาด
เฉลยคำ�ถามท้ายกิจกรรม
ให้ผู้เรียนตอบคำ�ถาม ดังนี้
โดยปกติแล้ว ของแข็ง (solid) มีสมบัติ ?

มีขนาดและรูปร่างแน่นอน เนือ่ งจากอนุภาคเรียงตัวและอยูช่ ดิ กันเป็นโครงสร้าง
ที่ชัดเจน ยึดเหนี่ยวกันอย่างหนาแน่น ทำ�ให้อนุภาคเคลื่อนไหวได้น้อยมาก
เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ยาก มีปริมาตรคงที่ ไม่สามารถเปลี่ยนรูปร่างไปตาม
ภาชนะได้ ตัวอย่างของแข็ง เช่น แท่งเหล็ก ไม้ เงินเหรียญ
แก๊ส (gas) มีสมบัติ ?
ทองคำ�แท่ง ถ่านไม้ ก้อนหิน ถ่านไฟฉาย น้ำ�แข็ง
มีรปู ร่างไม่แน่นอน เนือ่ งจากอนุภาค
ของเหลว (liquid) มีสมบัติ ?
อยู่ห่างกันมาก สามารถฟุ้งกระจาย
มีรูปร่างไม่แน่นอน เนื่องจากอนุภาคจะอยู่ห่างกัน
เคลื่ อ นที่ ไ ด้ อ ย่ า งอิ ส ระทุ ก ทิ ศ ทาง
และไม่เป็นระเบียบ ยึดเหนีย่ วกันอย่างหลวมๆสามารถ
มี แ รงยึ ด เหนี่ ย วกั น น้ อ ยมากและ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุ แต่มีปริมาตร
เปลี่ยนแปลงรูปร่างตามภาชนะ ไม่
คงที่ สามารถไหลได้ ตัวอย่างของเหลว เช่น น้ำ�ดื่ม
สามารถรั ก ษาปริ ม าตรให้ ค งที่ ไ ด้
นมสด น้ำ�ปลา น้ำ�อัดลม เลือด เป็นต้น
ตัวอย่างแก๊ส เช่น อากาศที่บรรจุใน
ลูกบอล อากาศทีบ่ รรจุในยางรถยนต์
หมายเหตุ : การแยกสถานะของสสารบางครั้งไม่ชัดเจน หรือก้ำ�กึ่งได้
ควันรถยนต์ ไอน้ำ� เป็นต้น
เช่น เม็ดทรายในนาฬิกาทรายสามารถไหลได้ เป็นสาย และเปลี่ยนรูปร่าง
ไปตามภาชนะเหมือนของเหลว แต่ว่าเม็ดทรายแต่ละเม็กนั้นเป็นของแข็ง
(ที่มีขนาดเล็กมาก)

น้ำ�แป้งมันมีสถานะ ?
ข อ ง เ ห ล ว แ ต่ เ ป็ น
ของเหลวทีม่ คี วามหนืด
สูงเมื่อมีความข้นสูง

ผู้ เ รี ย นคิ ด ว่ า มี แ ป้ ง
ชนิดอื่น หรือสสารอื่นอะไร
บ้างทที่ �ำ ใหเ้ กิดปรากฎการณ์
เช่นนี้ ?
น้ำ � แป้ ง ข้ า วโ พด แป้ ง ข้ า ว
เหนียว โคลนข้นๆ

เมื่อค่อยๆ ตะแคงภาชนะใส่น้ำ�
แป้ ง มั น น้ำ � แป้ ง มั น มี ลั ก ษณะ
อย่างไร ?
เป็นของไหลคล้ายๆ ของเหลว
หนืด เช่น น้ำ�ยางพารา หรือน้ำ�
ผึ้ง แต่แสดงให้เห็นความเป็น
ชั้นๆ ชัดเจน
ผู้เรียนคิดว่าความรู้นี้นำ�ไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์อย่างไ
ร?
ก าร ป ระ ดิ ษ ฐ์ เ สื้ อ เก รา ะก
ัน
กระสุน การสร้างแหล่งแร
ง
เสี ย ด ท าน สำ � ห รั บ ห ยุ ด
รถ
เบรคแตก
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?
น้ำ�แป้งมันข้นมีลักษณะ
ยไว้ใน
เป็นของเหลว เมื่อปล่อ
ักษณะ
มื อ โด ย ไม่ บี บ แ ล ะมี ล
ก แ รง
ค ล้ า ย ข อ ง แ ข็ ง เมื่ อ อ อ ัน
ตัวก
บีบกด คือสามารถจับ
เป็นก้อนได้
หากผูเ้ รียนเดินในบริเวณทีม่ ที รายดูด
ผู้เรียนควรเดินช้าๆ หรือวิ่งเร็วๆ ควร
กระโดด หรือยืนอยู่นิ่งๆ เพราะอะไร ?
ควรเดินหรือวิ่งเร็วๆ (หรือกระโดด)
เพราะเมื่อวิ่งเร็วๆ ทรายดูดจะทำ�ให้
ตัวของเหลวทีม่ คี วามหนืดสูงจนคล้าย
ของแข็ง ผู้เรียนจะได้ไม่โดนทรายดูด
ให้จมลงไป

การทดลอง เรื่อง

การเตรียมวุ้นเส้นสีม่วงจากนาโนทอง
ออกแบบกิจกรรม โดย รศ.ดร. เอกสิทธิ์ สมสุข

ห้องปฏิบัติการการเร่งปฏิกิริยานาโน หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเร่งปฏิกิริยา ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาที่ใช้ดำ�เนินกิจกรรม 30 นาที
ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำ�วัน
วัสดุนาโนมีให้เห็นในชีวติ ประจำ�วันมากขึน้ เช่น การใส่นาโนเงินในผงซักฟอก เสือ้
นาโน วัสดุนาโนมีขนาดเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น แต่วัสดุนาโนมีคุณสมบัติที่
แตกต่างไปจากวัสดุเดียวกันที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น โลหะทองมีสีทองแวววาว ในขณะ
ที่นาโนทองมีสีแดงจะมีขนาดเล็กระดับ 1-5 นาโนเมตร (nm) ถ้าขนาดของนาโนทอง
รวมตัวกันใหญ่ขึ้นจะมีสีม่วง โดยทั่วไปการควบคุมขนาดของวัสดุนาโนทำ�ได้โดยใช้แม่
แบบที่มีขนาดนาโน และแป้งซึ่งประกอบด้วยอะไมโลส (amylose) และอะไมโลเพคติน
(amylopectin) ที่มีโครงสร้างเป็นเกลียววนซ้ายเหมือนดีเอ็นเอ โครงสร้างนี้มีลักษณะ
คล้ายท่อ ความกว้างมีขนาดประมาณ 10 นาโนเมตร (nm) เป็นความโชคดีทปี่ ระเทศไทย
มีความหลากหลายของชนิดแป้งมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง สำ�หรับในกิจกรรมนี้ได้
เลือกวุ้นเส้นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากแป้งมาเป็นแม่แบบในการสังเคราะห์นาโนทอง

สาระสำ�คัญ
วุน้ เส้นส่วนใหญ่ท�ำ มาจากแป้งถัว่ เขียวซึง่ สัดส่วนของอะไมโลสสูง เมือ่ นำ�มาขึน้ รูปเป็น
วุ้นเส้นจะมีความใส เมื่อนำ�วุ้นเส้นมาแช่น้ำ�จะเกิดการแพร่ของน้ำ�เข้าไปในวุ้นเส้น การแพร่
นี้ปกติจะใช้เวลานานมากเป็นชั่วโมง หากนำ�มากระตุ้นการแพร่ของน้ำ�ด้วยคลื่นไมโครเวฟ
กระบวนการนีจ้ ะใช้เวลาเพียงหนึง่ หรือสองนาที จากนัน้ จะเป็นขัน้ ตอนการนำ�ไอออนของทอง
เข้าไปในเนือ้ วุน้ เส้น การกระตุน้ โมเลกุลของน้�ำ ทีอ่ ยูล่ อ้ มรอบไอออนของทอง จะนำ�ไอออนของ
ทองเข้าไปในเนือ้ วุน้ เส้นอย่างรวดเร็ว อะไมโลสเป็นพอลิเมอร์ของกลูโคส ทีป่ ลายของอะไมโล
สมีหมู่อัลดีไฮด์ซึ่งสามารถให้อิเล็คตรอนกับไอออนของทองจนกลายเป็นโลหะทองได้ เมื่อ
โลหะทองหลายๆ อะตอมมาอยู่ใกล้กันจะรวมตัวใหญ่ขึ้น แต่ขนาดที่ใหญ่ขึ้นจะถูกควบคุม
ด้วยขนาดของท่ออะไมโลส ซึ่งจะได้ระดับขนาดอยู่ในระดับนาโน สังเกตได้จากสีที่เกิดขึ้นที่
วุน้ เส้นจะมีสมี ว่ ง ถ้านำ�ปากกาเลเซอร์มาส่อง จะเห็นลำ�แสงทีเ่ ป็นผลมาจากการกระเจิงแสง
ของอนุภาคนาโนของทองที่หลุดออกมาในสารละลาย
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การเตรียมวุ้นเส้นสีม่วงจากนาโนทอง
จุดประสงค์ของกิจกรรม

ภาพรวมการทดลอง

เพื่อเรียนรู้การสังเคราะห์วัสดุ
นาโนจากวั ส ดุ ที่ ผู้ เ รี ย นเห็ น ในชี วิ ต
ประจำ�วันด้วยอุปกรณ์ที่สามารถหา
ซื้อได้

การทดลองนี้ เ ป็ น การทดลอง
เตรียมอนุภาคระดับนาโนของทองโดย
ใช้วุ้นเส้นเป็นแม่แบบ

การทดลอง
วัสดุ อุปกรณ์
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการ

จำ�นวนต่อกลุ่ม

วุ้นเส้น (แบบแห้ง)
สารละลายกรดออริก ความเข้มข้น 3 x 10-6 mol/dm3
(Auric Acid ; HAuCl4 3 x 10-6 M)
น้ำ� 3A (น้ำ�บริสุทธิ์ที่ปราศจากไอออน)
บีกเกอร์ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3)
เตาไมโครเวฟ
กรรไกร
ปากกาเลเซอร์

ปากกาเลเซอร์

1 ถุงเล็ก / 20 กลุ่ม
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3)
20 ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3)
3 ใบ
1 เครื่อง
1 ด้าม
1 ด้าม

ขั้นตอนการทดลอง

1. ใส่น้ำ� 3A ในบีกเกอร์ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3)
ปริมาตร 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3)
2. ตัดวุ้นเส้นเป็นชิ้นยาวประมาณ 5 เซนติเมตร (cm) ใส่ในบีกเกอร์
3. นำ�บีกเกอร์เข้าเตาไมโครเวฟ ให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ
ที่ 100 วัตต์ (W) 1 นาที ระวังอย่าให้น้ำ�เดือดจนล้น
4. จากนั้นเติมสารละลายกรดออริก ลงไป 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3)
5. นำ�บีกเกอร์เข้าเตาไมโครเวฟ ให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟที่
100 วัตต์ (W) 2 นาที ระวังอย่าให้น้ำ�เดือดจนล้น สังเกต
การเปลี่ยนแปลงของวุ้นเส้น
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การเตรียมวุ้นเส้นสีม่วงจากนาโนทอง
ตารางบันทึกผลการทดลอง
รายการ

สิ่งที่สังเกตเห็น

1. ลักษณะของวุน้ เส้นเมือ่ ใส่น�้ำ แล้วนำ�เข้าเครือ่ งไมโครเวฟ
ก่อนใส่สารละลายของไอออนทอง
2. ลักษณะของวุน้ เส้นเมือ่ ใส่น�้ำ แล้วนำ�เข้าเครือ่ งไมโครเวฟ
หลังใส่สารละลายของไอออนทอง
3. เมื่อนำ�ปากกาเลเซอร์ส่องที่สารละลาย

คำ�อธิบายเพิ่มเติม
เกิดอะไรขึ้น
วุ้นเส้นมีสีม่วง เนื่องจากในเนื้อวุ้น
เส้นมีนาโนทองเข้าไป ถ้าไม่ได้วนุ้ เส้นสีมว่ ง
ให้ใส่ในเตาไมโครเวฟแล้วให้ความร้อนด้วย
คลืน่ ไมโครเวฟจนได้วนุ้ เส้นสีมว่ ง เนือ่ งจาก
อนุภาคนาโนของทองจะละลายได้ดเี มือ่ โดน
ความร้อน การตรวจสอบคุณสมบัติการ
กระเจิงแสงด้วยปากกาเลเซอร์เป็นอีกการ
ทดลองหนึ่งที่ควรทำ�

งนี้
ผู้ เ รี ย นอ าจ จะ เป รี ย บเ ที ย บก าร ทด ลอ
ทีม่ กี ารเติม
คลา้ ยๆ กับการเตรียมบะหมีก่ งึ่ สำ�เร็จรูป
เ่ ครอื่ งปรุง
น้�ำ ใหค้ วามรอ้ นดว้ ยเตาไมโครเวฟแล้วใส
งั้ หรอื การ
แลว้ ใหค้ วามรอ้ นดว้ ยเตาไมโครเวฟอกี คร
วให้สุกก่อน
ต้มถั่วเขียวต้มน้ำ�ตาล จะต้องต้มถั่วเขีย
วเขียวจะไม่
แล้วจึงใส่น้ำ�ตาล ถ้าใส่น้ำ�ตาลเลย ถั่
ต้องให้น้ำ�
สุก ในการทดลองนี้ก็เช่นกัน ขั้นตอนแรก
ของทองลง
เข้าไปอยู่เนื้อวุ้นเส้นก่อน การใส่ไอออน
เนื้อวุ้นเส้น
ไปตั้งแต่ต้น ไอออนของทองจะเข้าไปใน
วุ้นเส้นจะมี
ได้ยาก เมื่อน้ำ�เข้าไปอยู่ในเนื้อวุ้นเส้น
ของไอออน
ความใสมากขนึ้ จากนนั้ เมอื่ ใสส่ ารละลาย
าไมโครเวฟ
ของทองลงไป แล้วให้ความร้อนด้วยเต
จะเห็นการเปลี่ยนสีของวุ้นเส้น

คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม
1. การให้ความร้อนด้วยเตาไมโครเวฟ บางครั้งควรใช้กำ�ลังต่ำ�ๆ ก่อน เพื่อค่อยๆ ไล่ฟอง
อากาศทีอ่ ยูใ่ นเนือ้ วุน้ เส้นออกมา ถ้ามีฟองอากาศในเนือ้ วุน้ เส้น จะป้องกันให้ไอออนของทอง
2. เข้าไปในเนื้อวุ้นเส้น
มีการให้ความร้อนในการทดลอง ควรระมัดระวังในการจับของร้อนทีอ่ อกมาจากเตาไมโครเวฟ
3. สารละลายออริก มีฤทธิ์กัดกร่อนได้ ควรสวมเสื้อกาวน์ ถุงมือ ใส่รองเท้าหุ้มส้น รวบผมถ้า
ผมยาว
4. หลังจากทำ�การทดลองเสร็จแล้ว สารละลายส่วนที่ใช้แล้ว ควรทิ้งในภาชนะที่จัดไว้ให้
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เปลี่ยนห้องครัว
เป็นห้องทดลอง
เมื่อกล่าวถึงห้องครัว หลายคนมักนึกถึงอาหารแสนอร่อยที่มีสีสันชวนรับ
ประทาน จนลืมคิดไปว่าในความเย้ายวนนั้นแฝงไปด้วยวิทยาศาสตร์ชวนคิดหลาย
อย่าง กิจกรรมชุดนี้จะเป็นการนำ�เสนอวิทยาศาสตร์ผ่านห้องครัวโดยจะมีกิจกรรม
ที่หลากหลาย ตั้งแต่การให้นักเรียนหัดทำ�อาหารและคิดค้นสูตรอาหารในกิจกรรม
คุกกีเ้ พือ่ สุขภาพ การทำ�อาหารโมเลกุล (molecular gastronomy) ซึง่ มีสสี นั สวยงาม
แปลกตาและเป็นกระแสอยู่ในปัจจุบัน ก็ได้ถูกนำ�มาใช้ในกิจกรรมการทำ�ไอศกรีม
หรรษาและการทำ�บับเบิลป๊อป นอกจากนี้วัตถุดิบในการทำ�อาหารก็ถือเป็นตัวแปร
สำ�คัญที่นำ�มาซึ่งอาหารที่มีประโยชน์และความปลอดภัย

ดังนั้นโภชนาการและปริมาณของสารอาหาร
วิตามิน เกลือแร่ จึงเป็นสิ่งควรรู้ ซึ่งวิธีการตรวจวัด
ปริมาณวิตามินซี ได้ถูกรวมอยู่ในชุดกิจกรรมนี้แล้ว
กิจกรรมสุดท้ายในห้องครัวชุดนี้เป็นการสร้างสายรุ้ง
ในขวดแก้วหรือการสร้างชั้นของเหลวสีสันต่างกันโดย
อาศัยหลักความหนาแน่น ซึ่งความรู้ในเรื่องนี้นอกจาก
จะช่วยให้อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแล้ว ยัง
สามารถนำ�ไปใช้ออกแบบเครื่องดื่มได้อีกด้วย

จากกิจกรรมทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดจะเห็นได้วา่ การทำ�อาหารนัน้ เกีย่ วข้อง
กับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การคิด วิเคราะห์ วางแผนและ
ทดลองเพือ่ ให้ได้มาซึง่ อาหารทีม่ รี สชาติและรูปลักษณ์นา่ สนใจ อีกทัง้ การนำ�
เอาหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ยังช่วยส่งผลให้
ได้วิธีการทำ�อาหารที่ง่าย สะดวก รวดเร็วและได้อาหารที่แปลกใหม่ เนื่อง
ด้วยอาหารเป็นหนึง่ ในปัจจัยสี่ ซึง่ ถือเป็นเรือ่ งสำ�คัญและขาดไม่ได้ของมนุษย์
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำ�หรับการผลิต พัฒนา หรือ
แปรรูปอาหารจึงได้ถูกรวบรวมและสร้างขึ้นเป็นหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
อย่างแพร่หลาย

113

การทดลอง เรื่อง

ไอศกรีมหรรษา
ออกแบบกิจกรรม โดย นางสาวกรกนก จงสูงเนิน

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เวลาที่ใช้ดำ�เนินกิจกรรม 60 นาที
ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำ�วัน
ไอศกรีมที่เราคุ้นเคย ถือกำ�เนิดในประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น โดยนำ�
น้ำ�นมไปแช่ในหิมะเพื่อถนอมอาหาร จนเกิดการแข็งตัว เราสามารถเรียนรู้การ
ทดลองสนุกๆ ได้จากสิ่งรอบตัวแม้แต่ในห้องครัวก็เปลี่ยนเป็นห้องทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ได้ง่ายๆ เช่น หลักการเกิดไอศกรีม เพื่อศึกษาการเกิดผลึกของ
น้ำ�แข็ง รวมทั้งการละลายของเกลือ การเปลี่ยนสถานะของสาร ในปัจจุบันมีผู้
คิดค้นไอศกรีมทีม่ สี ว่ นผสมหลากหลายรสชาติ และกลายเป็นของหวานแสนอร่อย
ที่สามารถรับประทานได้ในทุกเทศกาล

สาระสำ�คัญ
หลักการเกิดไอศกรีม คือการนำ�ผลิตภัณฑ์นมมาทำ�ให้อณ
ุ หภูมลิ ดต่�ำ ลง จนถึงจุดเยือกแข็ง
เกิดการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นกึ่งของแข็ง มีความข้นหนืด (consistency) และมีเนื้อนุ่ม
ละมุน ส่วนประกอบในการทำ�ไอศกรีม และหน้าที่ต่างๆ เป็นดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์น้ำ�นม
a. วิปปิ้งครีม มีปริมาณไขมันนมสูง เป็นส่วนประกอบหลักของการทำ�ไอศกรีม
b. น้ำ�นม มีน้ำ�เป็นส่วนประกอบหลัก
2. สารปรุงแต่ง สี และกลิ่นรส เพิ่มรสสัมผัสในการรับประทาน และความสวยงาม
3. สเตบิไลเซอร์ (stabilizer) ทำ�ให้เนื้อไอศกรีมคงตัวได้นานในสภาพกึ่งของแข็ง
4. อิมัลซิฟายเออร์ (emulsifier) ทำ�ให้ไขมัน และน้ำ� เข้ากันได้เป็นอย่างดี
ปัจจัยสำ�คัญของการเกิดไอศกรีม คืออุณหภูมิ และ
การเพิ่มพื้นผิวสัมผัสจากการเขย่า โดยเกลือทำ�หน้าที่
ลดอุณหภูมิของน้ำ�แข็ง ด้วยการดึงพลังงานความร้อน
จากน้ำ�แข็งเพื่อใช้ในการละลาย การเขย่าช่วยให้เกิดการ
เคลื่อนที่มีการแลกเปลี่ยนพลังงาน และการผสมผสานให้
เข้ากันได้ดี
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ไอศกรีมหรรษา
จุดประสงค์ของกิจกรรม
• เรียนรู้เรื่องการละลาย และการเปลี่ยนสถานะที่อุณหภูมิต่างๆ ของสารละลายผสม
• ทดลอง และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกลือ และส่วนผสมต่างๆ
• สามารถออกแบบส่วนผสม และผลิตไอศกรีมด้วยตนเองได้

ภาพรวมการทดลอง
กิจกรรมประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

ตอนที่ 1 : ผลของเกลือในนํ้าแข็ง

ทดลองวัดและเปรียบเทียบอุณหภูมิของน้ำ�แข็ง และอุณหภูมิน้ำ�แข็งที่ผสมเกลือในอัตราส่วนต่างๆ กัน

ตอนที่ 2 : ทำ�ไอศกรีมด้วยตนเอง

ทดลองทำ�ไอศกรีม ด้วยการผสมส่วนประกอบในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน

การทดลอง
วัสดุ อุปกรณ์
ที่

รายการ

จำ�นวนต่อกลุ่ม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

วิปปิ้งครีม
น้ำ�นม
น้ำ�ตาล
เกลือ
ไข่
น้ำ�แข็ง
ถุงซิปขนาดเล็ก
ถุงซิปขนาดใหญ่
ช้อนและถ้วยตวง
ถุงมือกันความเย็น
กระดาษทิชชู
ถ้วยไอศกรีม
ช้อนพลาสติก
เทอร์โมมิเตอร์ (อ่านค่าอุณหภูมิต่ำ�กว่า 0 oC ได้)
แก้วพลาสติก ขนาด 5 ออนซ์ (oz)

100 มิลลิลิตร (ml)
300 มิลลิลิตร (ml)
100 กรัม (g)
500 กรัม (g)
1 ฟอง
จำ�นวนมาก
3 ใบ
3 ใบ
อย่างละ 1 ชุด
คนละ 1 คู่
1 ม้วน
3 ใบ
3 คัน
1 อัน
1 ใบ
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ไอศกรีมหรรษา
ขั้นตอนทดลอง
ตอนที่ 1 ผลของเกลือในนํ้าแข็ง
1. ตวงน้ำ�แข็งใส่แก้วประมาณครึ่งแก้ว วัดอุณหภูมิครั้งที่ 1 และบันทึกผล
2. ตวงเกลือ 1 ช้อนชา ใส่แก้วที่มีน้ำ�แข็ง คนให้เกลือกระจายจนทั่ว วัด
อุณหภูมิครั้งที่ 2 และบันทึกผล
3. ทดลองซ้�ำ ข้อ 2 เรือ่ ยๆ จนกระทัง่ ได้อณ
ุ หภูมขิ องน้�ำ แข็งทีต่ �่ำ ทีส่ ดุ บันทึก
ปริมาณเกลือที่ใช้
4. คำ�นวณปริมาณเกลือที่เหมาะสมสำ�หรับน้ำ�แข็ง 2 ถ้วยตวง

ตอนที่ 2 ทำ�ไอศกรีมด้วยตนเอง
1. เตรียมถุงซิปขนาดใหญ่ (ใช้แทนอ่างน้ำ�แข็ง) และถุงซิป
ขนาดเล็กอย่างละ 3 ใบ
2. ตวงส่วนผสมต่างๆ ตามตาราง จัดใส่ถุงซิปขนาดเล็ก
3 ใบ ดังนี้

ปริมาณ
ส่วนประกอบ
น้ำ�นม
วิปปิ้งครีม
ไข่
น้ำ�ตาล

ถุงที่ 1
1 ถ้วย
1 ช้อนโต๊ะ

ถุงที่ 2

ถุงที่ 3

1 ถ้วย
2 ช้อนโต๊ะ
1 ช้อนโต๊ะ

1 ถ้วย
2 ช้อนโต๊ะ
1 ฟอง
1 ช้อนโต๊ะ

3. ตวงน้�ำ แข็งจำ�นวน 2 ถ้วยตวง และเติมเกลือตามจำ�นวนทีค่ �ำ นวณ
ได้จากตอนที่ 1 ใส่ลงในถุงซิปขนาดใหญ่
4. จัดอุปกรณ์ตามข้อ 3 เพิ่มอีกจำ�นวน 2 ชุด แบ่งสมาชิกในกลุ่ม
รับผิดชอบคนละ 1 ชุด
5. นำ�ถุงซิปขนาดเล็กที่ใส่ส่วนผสมแล้วตามข้อที่ 2 ใส่ลงในถุงซิป
ขนาดใหญ่ที่เตรียมไว้แล้วจากข้อที่ 3 ทำ�เหมือนกันทั้ง 3 ชุด
(อย่าลืมตรวจสอบว่าปิดปากถุงซิปสนิทดีแล้ว)
6. ใส่ถุงมือกันความเย็น และเริ่มเขย่า โดยพยามยามเขย่าด้วย
ความเร็วใกล้เคียงกัน
7. สั ง เกตการเปลี่ ย นแปลงของส่ ว นผสมในแต่ ล ะชุ ด เป็ น ระยะ
8. พร้ อ มๆ กั น ชิ ม รสชาติ แ ละเนื้ อ สั ม ผั ส ของไอศกรี ม แต่ ล ะชุ ด
เปรียบเทียบและบันทึกผล
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ไอศกรีมหรรษา
เกิดอะไรขึ้น
อุณหภูมิของน้ำ�แข็ง เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 0 องศาเซลเซียส (oC) เมื่อเติม
เกลือลงไป อุณหภูมิของน้ำ�แข็งจะลดลงจนติดลบ และเมื่อเพิ่มปริมาณของเกลือ
อุณหภูมิของน้ำ�แข็งจะลดลงอีก จนกระทั่งน้ำ�แข็งละลายหมด
เมื่อเขย่าของผสมในถุงซิปขนาดใหญ่ (ที่ใช้แทนอ่างน้ำ�แข็ง) จะพบว่าชุดที่
มีวิปปิ้งครีมจะแข็งตัวเร็วกว่าชุดที่ไม่มี และชุดสุดท้ายที่มีไข่ในส่วนผสม จะได้เนื้อ
สัมผัสของไอศกรีมที่นุ่มละมุนมากกว่าชุดอื่น

คำ�อธิบายเพิ่มเติมจากผลการทดลอง
เกลือมีคุณสมบัติในการดูดความชื้น ที่อุณหภูมิห้องจะมีสถานะเป็นของแข็ง เมื่อนำ�ไป
ละลายน้�ำ จะดูดพลังงานความร้อนในการละลาย (เกลือละลายในน้�ำ ร้อนได้ดกี ว่าน้�ำ ทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง)
ดังนั้นเมื่อเกลือสัมผัสกับน้ำ�แข็ง จะดูดความร้อนจากน้ำ�แข็งที่ละลาย เป็นสาเหตุที่ทำ�ให้น้ำ�แข็งมี
อุณหภูมิลดลง และอุณหภูมิจะยิ่งลดลงเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณของเกลือ จนกระทั่งน้ำ�แข็งเริ่ม
ละลายหมด เมือ่ น้�ำ แข็งถูกดูดความร้อนออกไป อุณหภูมทิ ลี่ ดลงต่�ำ กว่าจุดเยือกแข็งของน้�ำ ทำ�ให้
น้�ำ ทีเ่ ป็นส่วนประกอบหลักของน้�ำ นมเริม่ เกิดผลึก พร้อมๆ กับไขมันนมทีม่ จี ดุ เยือกแข็งสูงกว่าน้�ำ
อยูแ่ ล้ว โดยไข่แดงทำ�หน้าทีเ่ ป็นอิมลั ซิฟายเออร์ ช่วยให้ไขมันนมกับน้�ำ ในน้�ำ นมเข้ากันได้ดี เพิม่ เติม
ด้วยการเขย่าทีช่ ว่ ยให้มฟี องอากาศเกิดขึน้ เนือ้ สัมผัสของไอศกรีมทีไ่ ด้จงึ มีความนุม่ ละมุนมากขึน้

ิ่มเติม

คำ�แนะนำ�เพ
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ใน
เกิดอันตราย
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ความลับของบับเบิลป๊อบ
ออกแบบกิจกรรม โดย ดร.รริศรา อิ่มภาประเสริฐ

ภาควิชาจุลชีววิทยา และ ผศ.ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เวลาที่ใช้ในการดำ�เนินกิจกรรม 60 นาที
ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำ�วัน
เคยสังเกตไหมว่าอาหารที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้ ยกตัวอย่างเช่น น้ำ�สลัด ซุป โยเกิร์ต
ไอศกรีม เยลลี่และลูกชิ้น เป็นต้น เพราะเหตุใดจึงมีความหนืดหรือมีลักษณะเป็นเจลแตกต่างจากอาหาร
ทัว่ ไป ในทางอุตสาหกรรมอาหารมีการเติมวัตถุเจือปนอาหารเพือ่ ทำ�ให้อาหารเกิดความข้นหนืดมากขึน้ หรือ
มีเนื้อสัมผัสเป็นเจลได้โดยการเติมสารเพิ่มความข้นหนืดที่เรียกว่าสารไฮโดรคอลลอยด์ (hydrocolloids)
เพื่อให้น้ำ�สลัดมีความคงตัวไม่แยกชั้น ทำ�ให้เยลลี่และลูกชิ้นเกิดลักษณะเจลที่อุ้มน้ำ�ไว้ได้ เพื่อป้องกันการ
เกิดผลึกน้ำ�แข็งและผลึกน้ำ�ตาลในไอศกรีม หรือแม้แต่การใช้เป็นสารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์ไส้กรอก
ลดไขมัน โดยตัวอย่างของสารไฮโดรคอลลอยด์ที่มีการใช้ในอาหารและเครื่องดื่ม ยกตัวอย่างเช่น เจลาติน
ผงวุ้น คาราจีแนน แซนแทนกัม และโซเดียมแอลจีเนต ซึ่งน่าสนใจว่าสารไฮโดรคอลลอยด์เหล่านั้นคืออะไร
และมีหลักการทำ�งานอย่างไร

สาระสำ�คัญ
ไฮโดรคอลลอยด์ เป็นสารประกอบประเภทคาร์โบไฮเดรตหรือโปรตีน โครงสร้างของไฮโดรคอลลอยด์

ประกอบด้วยหน่วยย่อยขนาดเล็ก เช่น น้ำ�ตาลกลูโคสหรือกรดอะมิโน มาต่อกันเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่
ไฮโดรคอลลอยด์มีสมบัติไม่ละลายในน้ำ� แต่จะแขวนลอยอยู่ในน้ำ� โดยจับกับโมเลกุลของน้ำ�ได้ดี โดยใน
กิจกรรมนี้จะยกตัวอย่างหลักการทำ�งานของไฮโดรคอลลอยด์ชนิดหนึ่งคือ โซเดียมแอลจิเนต แอลจิเนต
(alginate) หรือ แอลจิน (algin) เป็นสารที่สกัดได้จาก
ผนังเซลล์ของสาหร่ายสีน้ำ�ตาล (brown algae) เช่น
Macrocystis pyrifera, Laminaria digitata, Laminaria hyperborea และผ่านการทำ�แห้ง มีลักษณะ
เป็นผง ดังแสดงในภาพที่ 1

rocystis pyrifera)

(Mac
ภาพที่ 1 สาหร่ายสีนํ้าตาล
และผงแอลจิเนต
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ภาพที่ 2 โครงสร้างของกรดแมนนูโรนิก กรดกูลูโรนิก และแอลจิเนต
จากภาพที่ 2 แอลจิเนตเป็นสารประเภทคาร์โบไฮเดรตรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเกิด
จากอนุพันธ์ของน้ำ�ตาล คือ กรดแมนนูโรนิก (D-mannuronic acid) (ตำ�แหน่ง 2a)
กรดกูลูโรนิก (guluronic acid) (ตำ�แหน่ง 2b) มาเชื่อมต่อกันเป็นสายยาว (ตำ�แหน่ง
2c) ในอุตสาหกรรมอาหารนิยมใช้แอลจิเนตในรูปของเกลือโซเดียมแอลจิเนต เนือ่ งจาก
มีความคงตัวดีและละลายน้ำ�ได้ง่าย
ตามปกติแล้วเมือ่ นำ�โซเดียมแอลจิเนตไปละลายน้�ำ จะทำ�ให้
ได้สารละลายข้นหนืดแต่ไม่สามารถเกิดเจลได้ เนื่องจากโซเดียม
แอลจิเนตเกิดการแตกตัวออกเป็นไอออนของโซเดียมกับแอลจิเนต
และแขวนลอยอยู่ในน้ำ� แต่เมื่อใดก็ตามที่มีไอออนของแคลเซียม
อยู่ในน้ำ�นั้นจะเกิดปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนประจุ ผลจากปฏิกิริยา
เคมีที่เกิดขึ้นจะเกิดสารประกอบที่มีชื่อว่า แคลเซียมแอลจิเนต ซึ่ง
มีลักษณะเป็นเจลที่คงรูปร่างได้ และเจลที่เกิดขึ้นจะมีสมบัติทนต่อ
ความร้อน

119

การทดลอง เรื่อง

ความลับของบับเบิลป๊อบ
จุดประสงค์ของกิจกรรม
1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทำ�ปฏิกิริยาทางเคมีของโซเดียมอัลจิเนตและ
แคลเซียมคลอไรด์ในการสร้างโครงสร้างเม็ดเจลได้
2. ผู้เรียนสามารถสังเกต รวบรวมข้อมูล วางแผนการทดลอง และอธิบายปัจจัย
ที่มีผลต่อลักษณะของเม็ดเจลได้
3. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือในการชั่งตวงวัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถ
คำ�นวณทางคณิตศาสตร์โดยแปลงข้อมูลจากเปอร์เซ็นต์เป็นน้ำ�หนักได้
4. ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางสถิติในการสำ�รวจความพึงพอใจ รวบรวมคะแนน
และเลือกสูตรที่ดีที่สุดได้

ภาพรวมการทดลอง
กิจกรรมนี้ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
การทดลองท�ำปฏิกิริยาของโซเดียม
แอลจิเนตกับแคลเซียมคลอไรด์

การศึกษาผลของความเข้มข้นของ
โซเดียมแอลจิเนตและแคลเซียมคลอไรด์
ที่มีต่อลักษณะเนื้อสัมผัส รูปร่าง และความหนา
ของชั้นเจลที่เป็นเปลือก

การทดลอง
วัสดุ อุปกรณ์
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายการ

จ�ำนวนต่อกลุ่ม

น้ำ�หวานกลิ่นต่างๆ ตามต้องการ เช่น สละ ครีมโซดา องุ่น
50 มิลลิลิตร (ml)
โซเดียมอัลจิเนต (Sodium alginate : (C6H8O6)n)
5 กรัม (g)
แคลเซียมคลอไรด์ (Calcium chloride : CaCl2)
5 กรัม (g)
น้ำ�ดื่ม
200 มิลลิลิตร (ml)
ถ้วยพลาสติก
4 ใบ
ช้อนพลาสติก
2 อัน
กระบอกตวงขนาด 100 มิลลิลิตร (ml)
1 ใบ
กระบอกฉีดยาหรือขวดบีบซอส
1 ชิ้น
กระชอนสำ�หรับกรอง
1 ชิ้น
เครื่องปั่นผสมอาหาร
1 เครื่อง (ใช้ร่วมกันทุกกลุ่ม)
เครื่องชั่ง
1 เครื่อง (ใช้ร่วมกันทุกกลุ่ม)
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ความลับของบับเบิลป๊อบ
ขั้นทดลอง
1. เตรียมสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ตามความเข้มข้นที่ได้รับ ดังแสดงในตารางที่ 1
2. เตรียมน้ำ�หวาน โดยเทน้ำ�หวานเข้มข้น 50 มิลลิลิตร (ml) แล้วเติมน้ำ�สะอาด 150 มิลลิลิตร (ml)
หรือตามระดับความหวานที่ต้องการ
3. ชั่งโซเดียมแอลจิเนตตามความเข้มข้นที่ได้รับ ดังแสดงในตารางที่ 1
4. เติมโซเดียมแอลจิเนต ลงในน้ำ�หวานที่เตรียมได้ในข้อ 2
5. ใช้เครื่องปั่นผสมอาหาร ปั่นให้โซเดียมอัลจิเนตละลายจนหมด
6. พักไว้ให้ฟองในส่วนผสมลดลง ประมาณ 10 นาที แล้วจึงใช้ช้อนตักฟองออกทิ้งไป
7. ค่อยๆ เทส่วนผสมลงในขวดบีบซอส ระวังอย่าให้มีฟอง หรือใช้กระบอกฉีดยาดูดส่วนผสม
8. หยดส่วนผสมที่ได้ลงในถ้วยที่มีสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ที่เตรียมได้ในข้อ 1
9. ทิ้งให้โซเดียมแอลจิเนตและแคลเซียมคลอไรด์ทำ�ปฏิกิริยากันสักครู่ (ประมาณ 2 นาที)
เพื่อให้ได้เม็ดบับเบิ้ลป๊อปที่แข็งแรง
10. ใช้ทัพพีตักเม็ด bubble pop ออกมาล้างในน้ำ�สะอาด
11. แต่ละกลุ่มจัดแสดงผลงานเม็ดเจลของตนเองเพื่อให้ผู้เรียนกลุ่มอื่นชิม
12. ผูเ้ รียนทุกคนลงคะแนนเลือกเม็ดเจลทีก่ ลุม่ ตนเองชอบมากทีส่ ดุ โดยเขียนหมายเลขกลุม่ ทีช่ อบมากทีส่ ดุ
สามอันดับแรกลงในกระดาษโพสอิท จากนั้นนำ�ไปติดบนกระดานเพื่อสรุปและวิเคราะห์ผลการทดลอง
โดยให้ผู้เรียนพิจารณาคุณลักษณะต่างๆ ได้แก่ ด้านสี กลิ่น รูปร่าง รสชาติ เนื้อสัมผัส

ตารางที่ 1
ส่วนประกอบที่ใช้ในการทดลอง
สูตรที่/กลุ่มที่ %แคลเซียมคลอไรด์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1
1
1
1.5
1.5
1.5
2
2
0.5

%โซเดียมแอลจิเนต

นํ้าหวาน + นํ้าสะอาด (มิลลิลิตร)

0.5
1
1.5
2
1
1.5
2
1
1.5
0.75

50 + 150
50 + 150
50 + 150
50 + 150
50 + 150
50 + 150
50 + 150
50 + 150
50 + 150
50 + 150

หมายเหตุ : ความเข้มข้น 1% = ชั่งนํ้าหนักแคลเซียมคลอไรด์ 2 กรัม (g) เติมนํ้าสะอาด 200 มิลลิลิตร (ml)
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ความลับของบับเบิลป๊อบ
ตารางที่ 2
การพิจารณาให้คะแนนความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เม็ดเจล
ลักษณะของเม็ดเจลที่ชอบ

ลักษณะของเม็ดเจลที่แต่ละกลุ่มทำ�ได้
สี
กลิ่น
รสชาติ
รูปร่าง
เนื้อ
สัมผัส

สี
กลิ่น
รสชาติ
รูปร่าง
เนื้อ
สัมผัส

ภาพที่ 3 เตรียมสารละลายโซเดียมแอลจิเนตกับนํ้าหวาน

122

การทดลอง เรื่อง

ความลับของบับเบิลป๊อบ

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการหยดนํ้าหวานที่ผสมกับโซเดียมแอลจิเนตลงในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์

ภาพที่ 5 ฝึกการใช้เครื่องปั่นและการชั่งตวงวัดสารละลาย

ภาพที่ 6 ฝึกการสังเกต รวบรวมข้อมูล และประเมินผลความชอบผลิตภัณฑ์ทางสถิติ
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ความลับของบับเบิลป๊อบ

ภาพที่ 7 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติตามสูตรต่าง ๆ

ภาพที่ 8 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ที่แสดงให้เห็นการนำ�
ผลิตภัณฑ์ไปใช้ตกแต่งอาหารได้หลากหลายชนิด
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ความลับของบับเบิลป๊อบ
เกิดอะไรขึ้น
การเกิดเจลของโซเดียมแอลจิเนตและแคลเซียมคลอไรด์ เกิดขึ้นเมื่อสารทั้งสองชนิดละลายลงในน้ำ�
แล้วเกิดการแตกตัวเป็นไอออนของโซเดียม (Na+) แอลจิเนต (alginate-) แคลเซียม (Ca2+) และคลอไรด์
(Cl-) ตามลำ�ดับ จากนั้นจึงเกิดการแลกเปลี่ยนไอออนกัน ผลจากปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นจะเกิดโครงสร้าง
ร่างแหของ แคลเซียมกับแอลจิเนต ซึง่ ทำ�ให้เกิดลักษณะของเจลทีค่ งรูปร่างได้และมีสมบัติทนต่อความร้อน
ลักษณะของการเกิดปฏิกริ ยิ าแสดงดังภาพที่ 3 อย่างไรก็ตามของเหลวด้านในของเม็ดเจลจะไม่เกิดการแข็ง
ตัว เนื่องจากไม่ได้สัมผัสกับแคลเซียมไอออน ดังนั้นหากทำ�ให้เจลที่เป็นเยื่อหุ้มภายนอกฉีกขาด ของเหลว
ด้านในก็จะไหลออกมาได้

ภาพที่ 9 ปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมแอลจิเนตกับแคลเซียมคลอไรด์

ที่มาภาพจาก http://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2013/ra/c3ra44428g

คำ�อธิบายเพิ่มเติมจากผลการทดลอง
การใช้ความเข้มข้นของโซเดียมแอลจิเนตและ
แคลเซียมคลอไรด์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อสี กลิ่น รสชาติรูปร่าง และ
ลักษณะเนื้อสัมผัสของเม็ดเจล ถ้าใช้อัตราส่วนของโซเดียมแอลจิเนต
มากเกินไป อาจทำ�ให้เนื้อสัมผัสมีความหนืดมาก แต่ถ้าใช้น้อยเกินไป
จะทำ�ให้เนื้อสัมผัสเหลวไม่เป็นรูปร่าง ถ้าอัตราส่วนของแคลเซียมคลอ
ไรด์มากเกินไป จะทำ�ให้ผิวนอกมีเนื้อสัมผัสแข็งมาก เป็นเม็ดกลมอยู่ได้
แต่ถ้าน้อยเกินไป จะทำ�ให้ผิวนอกมีเนื้อสัมผัสนุ่มมาก ไม่สามารถคงรูป
เป็นเม็ดกลมได้ ดังนั้นการใส่ส่วนผสมในอัตราส่วนที่เหมาะสมจะทำ�ให้
ได้เม็ดเจลที่มีสมบัติที่ดีตามต้องการ
นอกจากนี้เราสามารถออกแบบรูปร่างของเม็ดเจลได้จากอุปกรณ์
ที่ใช้ในการหยดสารละลาย เช่นขนาดของรูเปิดและความเร็วในการ
หยดสารละลาย จะทำ�ให้เราสามารถกำ�หนดขนาดของเม็ดเจลได้ รวม
ทั้งสามารถอธิบายได้ด้วยหลักฟิสิกส์เรื่องแรงตึงผิวว่าทำ�ไมเม็ดเจลจึง
เป็นทรงกลม และยังสามารถชวนให้ผู้เรียนคิดออกแบบ วางแผน และ
วิเคราะห์ ว่าสามารถทำ�เป็นรูปร่างอย่างอื่นได้หรือไม่ เพื่อฝึกความคิด
สร้างสรรค์ได้อีกด้วย
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คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม
หลังการทำ�ปฏิกริ ยิ าเสร็จแล้ว ต้องล้าง
เม็ดเจลในน้ำ�สะอาดก่อนรับประทาน
เนื่องจากแคลเซียมคลอไรด์เป็นเกลือ
ชนิดหนึ่ง จึงมีรสเค็ม

การทดลอง เรื่อง

คุกกี้เพื่อสุขภาพ
ออกแบบกิจกรรม โดย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ�

นางสาวเชาวนาถ สร้อยสิงห์ และนางสาวพิมพ์เพชร ไปเจอะ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เวลาที่ใช้ดำ�เนินกิจกรรม 60 นาที
ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำ�วัน
ปัจจุบนั ผูบ้ ริโภคให้ความสำ�คัญกับอาหารเพือ่ สุขภาพมากขึน้ โดยเลือกรับประทาน
อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ จึงทำ�ให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสม
ของธัญพืช และสมุนไพร เนื่องจากมีสารอาหารหลายชนิด เช่น วิตามิน แร่ธาตุ เส้นใย
อาหาร และสารต้านอนุมลู อิสระ ซึง่ คุกกีเ้ ป็นอาหารประเภทขนมขบเคีย้ วทีไ่ ด้รบั ความนิยม
ในการบริโภค เนื่องจากเป็นขนมที่ทำ�ได้ง่าย รสชาติอร่อย มีหลากหลายรูปแบบ คุกกี้จึง
สามารถนำ�มาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ แล้วให้นักเรียนได้ออกแบบ วางแผน และลงมือทำ�
คุกกี้ ทีไ่ ด้มกี ารพัฒนาสูตรทีม่ ปี ระโยชน์โดยมีสว่ นผสมของธัญพืชต่างๆ เช่น งาดำ� งาขาว
และเมล็ดข้าวกล้อง สร้างสรรค์เป็นคุกกี้เพื่อสุขภาพ พัฒนาเป็นอาหารทางเลือกสำ�หรับ
ผู้บริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

สาระสำ�คัญ
อาหารเป็นแหล่งพลังงานที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ต้องบริโภคสารอาหารที่จำ�เป็น
ต่อร่างกายในปริมาณที่พอเหมาะ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน และ เกลือ
แร่ เพื่อร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขภาพที่ดี อาหารทางเลือกกลุ่มธัญพืช เป็นอาหารเสริม
เนื่องจากสารอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น วิตามิน แร่ธาตุ เส้นใยอาหาร และ
สารต้านอนุมูลอิสระ คุกกี้ เป็นอาหารประเภทขบเคี้ยวที่มีองค์ประกอบเป็นแป้ง น้ำ�ตาล
และ เนย เป็นหลัก ดังนั้นจึงเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูง และ เมื่อร่างกายใช้ไม่หมดจะถูก
เปลีย่ นสะสมในรูปของไขมัน อาจทำ�ให้น�้ำ หนักเพิม่ ขึน้ ได้ส�ำ หรับคนทีห่ ว่ งใยสุขภาพหรือการ
ควบคุมน้ำ�หนัก กิจกรรมนี้ได้ออกแบบเพื่อให้นักเรียนคิดสูตรสำ�หรับทำ�คุกกี้ที่มีประโยชน์
ต่อสุขภาพ ให้มีส่วนผสมที่เข้าไปทดแทนแป้ง น้ำ�ตาล และ ไขมัน โดยใช้ธัญพืชเป็นส่วน
ผสม ลงมือทำ�และพัฒนาให้มีความนิยมในกลุ่มผู้บริโภค ดังนั้นเพื่อให้การบริโภคคุกกี้มี
ประโยชน์ต่อร่างกายจึงจำ�เป็นต้องมีการออกแบบและผลิตคุกกี้ที่ดีต่อสุขภาพ โดยปรับ
จากสูตรมาตรฐานด้วยการเติมส่วนผสมที่มีประโยชน์ ได้แก่ ธัญพืชต่างๆ เมื่อบริโภคเข้า
สู่ร่างกายแล้วมีประโยชน์โดยทำ�ให้ร่างกายดำ�รงชีวิตได้อย่างปกติสุข
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คุกกี้เพื่อสุขภาพ

จุดประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยการทำ�คุกกี้เพื่อ
สุขภาพ
2. ออกแบบและผลิตคุกกี้เพื่อสุขภาพ
ที่มีส่วนผสมของธัญพืชและ
ปริมาณผงฟูต่างกัน

ภาพรวมการทดลอง
การทดลอง เรื่ อ ง คุ ก กี้ เ พื่ อ สุ ข ภาพ เป็ น การลงมื อ
ปฏิบัติทดลองออกแบบและผลิตคุกกี้เพื่อสุขภาพ และฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยกำ�หนดให้คกุ กีม้ สี ว่ นผสมของ
ธัญพืช และใส่ผงฟูในปริมาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้เห็นผลของ
การศึกษาตัวแปรต้น คือ ปริมาณผงฟูที่ต่างกัน จากนั้นทำ�คุกกี้
และติดตามตัวแปรตาม ได้แก่ น้�ำ หนัก และความสูงของคุกกี้ มี
ตัวแปรควบคุมเป็นภาวะที่กำ�หนดให้ในการทดลอง แบ่งผู้เรียน
กลุ่มละ 5-6 คน ทำ�การศึกษาทดลองและเรียนรู้ตามขั้นตอน

การทดลอง
วัสดุ อุปกรณ์
ที่

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

แป้งสาลีอเนกประสงค์
น�้ำตาลไอซิ่ง
เนยชนิดเค็ม
ไข่ไก่
ผงฟู
แก้วกระดาษ
ไม้ไอศกรีม
ช้อนชา
ช้อนกาแฟ
งาขาว
งาด�ำ
แป้งข้าวเปลือก
แป้งข้าวกล้อง
ไม้บรรทัด
เครื่องชั่ง
เตาไมโครเวฟ

จ�ำนวนต่อกลุ่ม
20 กรัม (g)
10 กรัม (g)
15 กรัม (g)
1 ฟอง
2 กรัม (g)
5 ใบ
5 แท่ง
3 คัน
1 คัน
20 กรัม (g)
20 กรัม (g)
20 กรัม (g)
20 กรัม (g)
1 อัน
1 เครื่อง
1 เครื่อง
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คุกกี้เพื่อสุขภาพ
ขั้นทดลอง
1) ให้ผู้เรียนทดลองทำ�คุกกี้มาตรฐาน โดยกำ�หนดให้มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ตักเนย 1/2 ช้อนชา ใส่ลงในแก้วกระดาษ

2. เติมน�้ำตาลไอซิ่ง 1 ช้อนชา

3. เติมไข่ไก่ 1/2 ช้อนชา จากนั้น
คนส่วนผสมเหลวเป็นเนื้อเดียวกัน

4. เติมแป้งสาลี 2 ช้อนชา
แล้วผสมให้เข้ากัน

2) ให้ผู้เรียนออกแบบคุกกี้เพื่อสุขภาพ โดยมีการเติมส่วนผสมของธัญพืชลงในสูตรคุกกี้
มาตรฐาน เช่น งาขาว งาดำ� แป้งข้าวเปลือก หรือแป้งข้าวกล้อง แล้วบันทึกส่วนผสม
ที่เพิ่มเติมลงในตารางที่ 1

3) ให้ผู้เรียนกำ�หนดให้สมาชิกในกลุ่ม มีการเติมปริมาณผงฟูต่างกัน คือ

ผงฟู 1/4 ช้อนกาแฟ

ผงฟู 1/2 ช้อนกาแฟ

ผงฟู 1 ช้อนกาแฟ

4) เมื่อผู้เรียนเติมผงฟูตามที่กำ�หนดแล้ว ให้ผู้เรียนคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยไม้ไอศกรีม สังเกต
ลักษณะของคุกกี้ก่อนอบ แล้วบันทึกผล ลงในตารางที่ 2 จากนั้นนำ�เข้าเตาไมโครเวฟ 600 วัตต์
(W) เป็นเวลา 1 นาที
5) เมื่อครบกำ�หนดเวลา สังเกตลักษณะของคุกกี้ แล้วบันทึกผล ลงในตารางที่ 2
6) ทำ�การอบเพิ่ม 1 นาที เมื่อครบกำ�หนดเวลา สังเกตลักษณะของคุกกี้ แล้วบันทึกผล ลงในตาราง
ที่ 2 และวัดความสูง และชั่งน้ำ�หนักของคุกกี้แต่ละชิ้น แล้วบันทึกผลลงในตารางที่ 3
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คุกกี้เพื่อสุขภาพ
ตารางที่ 1 ส่วนผสมของคุกกี้ที่เพิ่มเติมจากสูตรมาตรฐาน

ตารางที่ 2 ลักษณะของคุกกี้อบที่เวลาต่างกัน
การอบ

ส่วนผสม

ลักษณะ

ก่อนอบ

ลักษณะคุกกี้
อบ 1 นาที อบ 2 นาที

สี
คุกกี้ที่เติมผงฟู ¼ ช้อนกาแฟ

กลิ่น
เนื้อสัมผัส
สี

คุกกี้ที่เติมผงฟู ½ ช้อนกาแฟ

กลิ่น
เนื้อสัมผัส
สี

คุกกี้ที่เติมผงฟู 1 ช้อนกาแฟ

กลิ่น
เนื้อสัมผัส

ตารางที่ 3 ความสูงและน�้ำหนักของคุกกี้
คุกกี้

ความสูง
(เซนติเมตร)

คุกกี้ที่เติมผงฟู ¼ ช้อนกาแฟ
คุกกี้ที่เติมผงฟู ½ ช้อนกาแฟ
คุกกี้ที่เติมผงฟู 1 ช้อนกาแฟ
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น�้ำหนัก
(กรัม)
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คุกกี้เพื่อสุขภาพ
เกิดอะไรขึ้น
ตัวแปรต้น คือ ปริมาณของผงฟูที่ต่างกัน ที่ใส่ลงไปเป็นส่วนผสมของคุกกี้เพื่อสุขภาพ
มีผลต่อความสูงของคุกกี้ โดยถ้ามีปริมาณผงฟูมาก ความสูงของคุกกี้จะเพิ่มตาม สามารถ
สังเกตได้เนื่องจากคุกกี้ได้ถูกกำ�หนดให้ทำ�ในภาชนะที่เป็นแก้วกระดาษ การที่คุกกี้มีความสูง
เพิ่มขึ้น เพราะผงฟู เป็นสารที่มีคุณสมบัติท�ำ ให้คุกกี้ มีความโปร่งเบา ฟู โดยมีการปล่อยแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างอบด้วยความร้อนจึงทำ�ให้คุกกี้สูงขึ้น โดยถ้าใส่ผงฟูปริมาณมากจะ
ทำ�ให้คุกกี้สูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้การทำ�ให้คุณสมบัติด้านอื่นๆ เปลี่ยนแปลงไป ด้วยการ
ตกแต่งหรือการเพิ่มปริมาณธัญพืชเพื่อเปลี่ยนสูตรคุกกี้ ทำ�ให้สมบัติทางกายภาพเปลี่ยนแปลง
ไปเช่นกัน แสดงดังตัวอย่างวิธีการทำ�และลักษณะของคุกกี้แบบต่างๆ

ผู้เรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง ?
คุกกี้ที่ใส่ผงฟูปริมาณไม่เท่ากัน
มีลักษณะต่างกันอย่างไร ?

คุกกี้สูตรมาตรฐาน

คุกกี้งาขาว

คุกกี้งาด�ำ

คุกกี้ข้าวกล้อง

คุกกี้ข้าวเปลือก

คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม

ค�ำอธิบายเพิ่มเติมจากผลการทดลอง
ผงฟู เป็นสารเคมีชนิดโซเดียมไบคาร์บอเนต
(Sodium bicarbonate: NaHCO 3) มี คุ ณ สมบั ติ
ทำ�ให้คุกกี้ มีความโปร่งเบา ฟู และมีการปล่อยแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างอบด้วยความร้อน
สีของคุกกี้เพื่อสุขภาพสามารถเปลี่ยนแปลงไป
ตามส่วนผสมทีผ่ เู้ รียนออกแบบและใส่ชนิดและปริมาณ
ธัญพืชต่างกัน
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1) ในการอบคุกกีด้ ว้ ยไมโครเวฟ ในแต่ละครัง้ ต้อง
ใส่จำ�นวนแก้วกระดาษให้เหมาะสม ขึ้นอยู่กับ
ขนาดของไมโครเวฟ จำ�นวนวัตต์ จำ�นวนของ
แก้วกระดาษที่จะเข้าอบในแต่ละครั้ง เช่น เตา
ไมโครเวฟตั้งค่า 600 วัตต์ (W) เป็นเวลา 1
นาที จะใส่คุกกี้สูตรมาตรฐานได้ 6 แก้วแก้ว
2) กระดาษที่ใช้สามารถใช้ซ้ำ�ได้ 1 ครั้ง
3) ควรมี ก ารกำ � หนดปริ ม าณธั ญ พื ช สำ � หรั บ ให้
ผู้ เ รี ย นใส่ ล งในคุ ก กี้ ที่ อ อกแบบในปริ ม าณที่
พอเหมาะ

การทดลอง เรื่อง

คุกกี้เพื่อสุขภาพ
ตัวอย่าง การวัดประเมินผล
ดี

ระดับการประเมิน
พอใช้

ปรับปรุง

สามารถอธิ บ ายเรื่ อ ง
สารอาหารและคุ ณ ค่ า
ทางโภชนาการของคุกกี้
เพื่อสุขภาพ ถูกต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

สามารถอธิ บ ายเรื่ อ ง
สารอาหารและคุ ณ ค่ า
ทางโภชนาการของคุกกี้
เพื่อสุขภาพ ถูกต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60

สามารถอธิบายเรื่องสาร
อาหารและคุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการของคุกกี้เพื่อ
สุขภาพ ถูกต้องน้อยกว่า
ร้อยละ 60

2. การนำ�วิทยาศาสตร์ สามารถอธิ บ ายเรื่ อ ง
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ เ ป็ น
(S) มาใช้ในการ
สารอาหารของคุ ก กี้
แก้ปัญหา

สามารถอธิ บ ายเรื่ อ ง
องค์ ป ระกอบที่ เ ป็ น
สารอาหารของคุ ก กี้
เพื่อสุขภาพ ถูกต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60

สามารถอธิบายเรือ่ งองค์
ประกอบทีเ่ ป็นสารอาหาร
ของคุกกี้เพื่อสุขภาพ ถูก
ต้องน้อยกว่าร้อยละ 60

สิ่งที่ประเมิน

1. การทำ�ความเข้าใจ
ปัญหา หรือ
สถานการณ์ (PBL)

เพื่ อ สุ ข ภาพถู ก ต้ อ งไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

3. การเลือกเทคโนโลยี อธิบายการทำ�คุกกี้เพื่อ อธิบายการทำ�คุกกี้เพื่อ อธิ บ ายการทำ � คุ ก กี้ เ พื่ อ
(T) ที่เหมาะสมในการ สุขภาพโดยใช้เทคนิคการ สุขภาพโดยใช้เทคนิคการ สุขภาพโดยใช้เทคนิคการ
อบด้ ว ยเตาไมโครเวฟ อบด้ ว ยเตาไมโครเวฟ อบด้ ว ยเตาไมโครเวฟ
แก้ปัญหา

4. การออกแบบ
วางแผนทำ�การ
ทดลอง ปรับปรุง
และพัฒนา (E)

และทำ � การทดลองถู ก
ต้ อ งตามขั้ น ตอนและ
สามารถบันทึกผลได้ถูก
ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ
80

และทำ � การทดลองถู ก
ต้ อ งตามขั้ น ตอนและ
สามารถบันทึกผลได้ถูก
ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ
60

และทำ � การทดลองถู ก
ต้ อ งตามขั้ น ตอนและ
สามารถบันทึกผลได้ถูก
ต้องน้อยกว่าร้อยละ 60

สามารถอธิ บ ายเรื่ อ ง
การทดลองและนำ�ไปใช้
ประโยชน์ได้พจิ ารณาจาก
ความคิ ด ประดิ ษ ฐ์ คุ ก กี้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สามารถอธิ บ ายเรื่ อ ง
การทดลองและนำ�ไปใช้
ประโยชน์ได้พจิ ารณาจาก
ความคิ ด ประดิ ษ ฐ์ คุ ก กี้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

สามารถอธิ บ ายเรื่ อ ง
การทดลองและนำ�ไปใช้
ประโยชน์ได้พจิ ารณาจาก
ความคิ ด ประดิ ษ ฐ์ คุ ก กี้
น้อยกว่าร้อยละ 60

5. การใช้คณิตศาสตร์ การเข้าใจเรือ่ งอัตราส่วน การเข้าใจเรื่องอัตราส่วน การเข้าใจเรื่องอัตราส่วน
(M) ในการวิเคราะห์ ของส่วนผสมมีผลต่อรูป ของส่วนผสมมีผลต่อรูป ของส่วนผสมมีผลต่อรูป
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม แบบของคุกกีไ้ ม่นอ้ ยกว่า แบบของคุกกี้ไม่น้อยกว่า แบบของคุ ก กี้ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 80

ร้อยละ 60

131
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ปริมาณวิตามินซีในผักหรือผลไม้
ออกแบบกิจกรรม โดย ดร. นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ใช้ดำ�เนินกิจกรรม 30 นาที สำ�หรับการวิเคราะห์ 1-2 ตัวอย่าง
ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจ�ำวัน
วิตามินซี หรือชื่อทางเคมี คือ กรดแอสคอร์บิก (Ascorbic acid : C6H8O6) เป็นสารประกอบที่
มีคุณสมบัติเป็นกรด ที่ละลายน้ำ�ได้ดี เป็นสารอาหารที่สำ�คัญที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ แต่จำ�เป็น
ต้องใช้ในกระบวนการต่างๆ ของร่างกาย อาทิเช่นการสร้างคอลลาเจนเพื่อช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆ
ช่วยเพิม่ ความสามารถในการดูดซึมธาตุเหล็ก การศึกษาพบว่าวิตามินซียงั ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบ
ภูมคิ มุ้ กันของร่างกาย ป้องกันโรคหวัด และยังเป็นสารต่อต้านอนุมลู อิสระทีเ่ กิดขึน้ ในร่างกายอีกด้วย หาก
ขาดวิตามินซีจะเป็นโรคลักปิดลักเปิด ซึ่งจะมีอาการเลือดออกตามไรฟัน เหงือกยุ่ยและมีจุดขึ้นบนผิวหนัง
เราได้รบั วิตามินซีจากอาหารทีเ่ รารับประทาน หรือในรูปของวิตามินซีเม็ดหรือน้�ำ ทีม่ ผี ลิตจำ�หน่ายในรูปของ
อาหารเสริม โดยจากประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ งข้อกำ�หนดการใช้สว่ นประกอบ
ที่สำ�คัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดวิตามินและแร่ธาตุ พ.ศ. 2549 ระบุปริมาณขั้นต่ำ�ของวิตามินซี
ที่แนะนำ�ให้คนไทยบริโภคในแต่ละวันเท่ากับ 60 มิลลิกรัม (mg) ดังนั้นเราจึงต้องรู้จักเลือกรับประทาน
อาหารที่มีวิตามินซี และรับประทานในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวันอีกด้วย
นอกจากนี้หากเราบริโภคอาหารที่มีวิตามินซีมากเกินไปในแต่ละวัน (เกินกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน) อาจ
ทำ�ให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย เช่น ทำ�ให้เกิดท้องร่วง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ และอ่อนเพลียได้

สาระส�ำคัญ
การทดลองเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณวิตามินซีในผักและผลไม้นี้ เป็นการ
ทดลองที่ใช้ปฏิกิริยาเคมีระหว่างวิตามินซีกับสารละลายทิงเจอร์ไอโอดีน โดยใช้น้ำ�แป้ง
เป็นตัวบ่งชี้การสิ้นสุดปฏิกิริยาเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ที่สามารถบอกปริมาณของ
วิตามินซีในผักหรือผลไม้ที่นำ�มาทดสอบได้คร่าวๆ จากการเปรียบเทียบกับวิตามินซี
ตัวอย่างที่ใช้อ้างอิง โดยนับจำ�นวนหยดของสารละลายทิงเจอร์ไอโอดีนที่ใส่ผสมกับ
สารละลายวิตามินซีที่เตรียมได้จากผักหรือผลไม้ ที่ทำ�ให้สารละลายเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยน
เป็นสีม่วงน้ำ�เงิน สีน้ำ�เงินเข้ม หรือสีดำ� หากจำ�นวนหยดของสารละลายทิงเจอร์ไอโอดีน
ที่หยดลงไปมีจำ�นวนมาก แสดงว่ามีปริมาณของวิตามินซีในผักหรือผลไม้นั้นมากด้วย
ซึ่งถ้านำ�ไปเปรียบเทียบกับสารละลายวิตามินซีที่เราทราบปริมาณที่แน่นอน ก็สามารถ
ระบุปริมาณวิตามินซีของผักหรือผลไม้ที่นำ�มาทดสอบได้
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การทดลอง เรื่อง

การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ปริมาณวิตามินซีในผักหรือผลไม้
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เพื่อเรียนรู้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ผ่านปฏิกิริยาเคมีที่ไม่ซับซ้อน
เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบว่าผักหรือผลไม้ใดที่มีวิตามินซีเป็นองค์ประกอบ และสามารถเปรียบเทียบว่า
ผักหรือผลไม้ชนิดใดมีปริมาณวิตามินซีมากกว่ากัน
เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการเปรียบเทียบสีของสารละลายเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อุปกรณ์ที่ใช้และวิธีการชั่ง ตวง วัด และการคำ�นวณเพื่อบอกปริมาณสสาร

ภาพรวมการทดลอง

การทดลองแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1

การเตรี ย มสารละลายวิ ต ามิ น ซี ที่
ทราบปริมาณวิตามินซีแน่นอน (หรือ
สารละลายวิ ต ามิ น ซี อ้ า งอิ ง ) และ
สารละลายวิตามินซีที่ได้จากผักหรือ
ผลไม้ที่นำ�มาทดสอบ

ส่วนที่ 2

การทดสอบกับสารละลายทิงเจอร์ไอโอดีน เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ขั้นตอนการทดลอง และมีผล
การทดลองจากการทดสอบผักหรือผลไม้ทหี่ ลากหลาย
ควรแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 2-3 คน และใช้
ผักหรือผลไม้ต่างชนิดกัน

การทดลอง
วัสดุ อุปกรณ์
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
หมายเหตุ :

รายการ

จ�ำนวนต่อกลุ่ม

บีกเกอร์หรือภาชนะที่มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 มิลลิลิตร (ml)
กระบอกตวงสำ�หรับตวงปริมาตรน้ำ�
กระบอกฉีดยาพลาสติกขนาด 5 หรือ 10 มิลลิลิตร (ml)
ถ้วยพลาสติกใส1 หรือบีกเกอร์แก้ว
หลอดหยด
เขียงและมีด หรือเครื่องไสผักผลไม้
เครื่องชั่ง
วิตามินซีชนิดเม็ด ขนาด 25 หรือ 60 มิลลิกรัม (mg)
แป้งข้าวโพด หรือแป้งมันสำ�ปะหลัง
สารละลายทิงเจอร์ไอโอดีน3
(หรือสารละลายไอโอดีน 2.0% ในเอทิลแอลกอฮอล์)

1 ใบ
1 ใบ
2 อัน
5 ใบ2
1 อัน
1 ชุด
1 เครื่อง
1-2 เม็ด
1 กรัม
1 ขวด
15 มิลลิลิตร (ml)

ต้องใช้ภาชนะใส เพื่อจะได้สังเกตสีของสารละลายได้ง่าย
สำ�หรับการทดสอบผักหรือผลไม้จำ�นวน 3 ชนิด ใช้บีกเกอร์แก้วชนิดละ 1 ใบ ส่วนอีก 2 ใบใช้กับสารละลายวิตามินซีอ้างอิง
และน้ำ�แป้ง ถ้าเพิ่มจำ�นวนผักหรือผลไม้ ก็ให้เพิ่มจำ�นวนบีกเกอร์แก้วตามจำ�นวนผักหรือผลไม้ที่เพิ่ม
คำ�ว่า “ทิงเจอร์” หมายถึงสารละลายที่ใช้เอทิลแอลกอฮอล์เป็นตัวทำ�ละลาย
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การทดลอง เรื่อง

การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ปริมาณวิตามินซีในผักหรือผลไม้
ตอนที่ 1 การเตรียมสามารละลายวิตามินซีที่ทราบปริมาณวิตามินซีแน่นอน
การทดลองตอนที่ 1.1
การเตรียมสารละลายวิตามินซีอ้างอิง
ในการทดลองนี้ ผู้เรียนจะเตรียมสารละลายวิตามินซีจาก
เม็ดวิตามินซีที่ทราบปริมาณที่แน่นอน ที่มีขายในท้องตลาด
1.1.1 เตรียมสารละลายวิตามินซี ให้มีความเข้มข้น
1 มิลลิกรัม (mg) ต่อน้ำ� 1 มิลลิลิตร (ml) เช่น ถ้าใช้
วิตามินซีเม็ดขนาด 25 มิลลิกรัม (mg) (ดูข้อมูลจาก
ฉลากหรือซองบรรจุว่าใน 1 เม็ดมีปริมาณวิตามินซี
กี่กรัม) ให้เติมน้ำ�สะอาด 25 มิลลิลิตร (ml) เตรียม
สารละลายวิตามินซีอ้างอิงนี้ประมาณอย่างน้อย 50
มิลลิลิตร (ml) เพื่อทำ�การทดลองซ้ำ�อย่างน้อย 3
ครั้ง โดยใช้ครั้งละ 10 มิลลิลิตร (ml)

ภาพที่ 1
สารละลาย
วิตามินซี
อ้างอิงเข้มข้น
1 mg/ml
ที่เตรียมจาก
วิตามินซีชนิดเม็ด
รูปแบบต่างๆ
ที่มีขายในท้องตลาด

ท�ำไมสีของสารละลาย
วิตามินซีไม่เหมือนกัน ?

(ก)

วิตามินซีกลิ่นส้ม
ขนาด 60 มิลลิกรัม (mg)

(ข)
วิตามินซีกลิ่นสตรอว์เบอร์รี่
ขนาด 25 มิลลิกรัม (mg)

ะลายแป้ง
1.1.2 เตรียมสารล
มาณ 1%
ใหม้ คี วามเขม้ ขน้ ประ ห รื อ
้ ง มั น
โด ย ก า ร ล ะ ล า ย แ ป
น 1 กรัม
แป้งข้าวโพดจำ�นว
ลิลิตร (ml)
(g) ในน้ำ�อุ่น 99 มิล
ียว และให้
คนให้เข้าเป็นเนื้อเด
ำ�ไปใช้ใน
คนทุกครั้งก่อนที่จะน
การทดลอง

1.1.3 ดูดสารละลายวิตามินซีที่
เตรียมได้ในข้อ (1.1.1) ปริมาตร
10 มิลลิลิตร(ml) ด้วยกระบอก
ฉีดยาใส่ลงในบีกเกอร์ แล้วเติม
สารละลายแป้งทีเ่ ตรียมได้ในข้อ
(1.1.2) อีก 5 มิลลิลิตร (ml) คน
ให้เข้ากัน
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1.1.4 ปรบั ปรมิ าตรสารละลาย
ในข้อ (1.1.3) ให้มีปริมาตร
60 มิ ล ลิ ลิ ต ร (m l) ด้ ว ยน้ำ �
สะอาด ปริมาตรอาจจะน้อย
หรื อ มา กก ว่ า 60 มิ ล ลิ ลิ ต ร
(ml) ก็ได้ แต่สารละลายที่จะ
นำ�มาทดสอบต้องมีปริมาตร
เท่ากัน

การทดลอง เรื่อง

การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ปริมาณวิตามินซีในผักหรือผลไม้
การทดลอง

ตอนที่ 1.2
การเตรียมสารละลายวิตามินซีที่ได้จากผักและผลไม้ที่น�ำมาทดสอบ
1.2.1 ให้ชงั่ ผักหรือผลไม้ทตี่ อ้ งการทดสอบประมาณ
15 กรัม (g) หลังจากนั้นสับให้ละเอียด หรือจะใช้
เครื่องไสผักหรือผลไม้เพื่อทำ�ให้มีขนาดเล็กๆ แล้ว
นำ�ไปแช่น้ำ�ปริมาตร 40 มิลลิลิตร (ml) (ควรกลั้ว
เขียงหรือที่ไสด้วยน้ำ�สะอาด เพื่อรวบรวมตัวอย่าง
ผักหรือผลไม้มาให้หมด)

ผักหรือผลไม้ต่างชนิดกัน
ได้สารละลายที่มีสี
ต่างกันหรือไม่ ?

ภาพที่ 2 ตัวอย่างผลไม้สับละเอียด
(แอปเปิ้ล) แช่ในน�้ำ 1-2 นาที และ
คนเป็นครั้งคราวเพื่อละลายวิตามินซี

การทดลอง

1.2.2 คนประมาณ 1-2 นาที แล้วกรองเอาเฉพาะ
ของเหลว ถ่ายลงบีกเกอร์ เติมสารละลายแป้งจาก
การทดลองที่ 1 ข้อ 1.1.2 ปริมาตร 5 มิลลิลิตร (ml)
แล้วปรับปริมาตรด้วยน้�ำ สะอาดจนมีปริมาตรเท่ากับ
60 มิลลิลิตร (ml) คนให้เข้ากัน

ตอนที่ 2 การทดสอบกับสารละลายทิงเจอร์ไอโอดีน

2.1 นำ�สารละลายที่เตรียมได้ นั่นคือสารละลายในข้อ 1.1.4 และ 1.2.2 มาทดสอบกับ
สารละลายทิงเจอร์ไอโอดีน โดยหยดสารละลายทิงเจอร์ไอโอดีนทีละหยดแล้วคนเบาๆ ให้เข้า
กัน จนกระทั่งสีของสารละลายเปลี่ยนเป็นสีม่วงน้ำ�เงิน หรือสีน้ำ�เงินเข้ม หรือสีดำ� (เลือกสีใด
สีหนึ่ง แล้วใช้สีที่เลือกในทุกการทดสอบกับสารละลายทิงเจอร์ไอโอดีน)
หากหยดสารละลาย
ทิงเจอร์ไอโอดีนมากขึ้น
สีของสารละลาย
จะเข้มขึ้นหรือไม่ ?

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 3 (ก) สีของสารละลายวิตามินซีอ้างอิง (ข) เป็นสีของสารละลาย ณ จุดยุติ
เมื่อสิ้นสุดการทดสอบ และ (ค) ก่อนการทดสอบด้วยสารละลายทิงเจอร์ไอโอดีน

2.3 คำ�นวณหาปริมาณวิตามินซีในผักหรือ
ผลไม้ทนี่ �ำ มาทดสอบในหน่วย mg/g ของ
ผักหรือผลไม้

2.2 ทำ�การทดลองซ้ำ�ในแต่ละชนิด
ของผักหรือผลไม้ เพื่อความถูกต้อง
ของข้อมูลที่ได้
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การทดลอง เรื่อง

การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ปริมาณวิตามินซีในผักหรือผลไม้
ตารางบันทึกข้อมูลเพื่อการค�ำนวณ
รายการ
1. ความเข้มข้นของสารละลายวิตามินซีที่เตรียม
2. ปริมาตรของสารละลายวิตามินซีที่ใช้
3. ปริมาณวิตามินซีที่นำ�มาทดสอบ
4. จำ�นวนหยดของสารละลายทิงเจอร์ไอโอดีนที่ใช้เพื่อเปลี่ยนสี
สารละลายวิตามินซีอ้างอิง (สารละลาย 1.1.4)
5. ปริมาณวิตามินซีต่อหนึ่งหยดของสารละลาย
ทิงเจอร์ไอโอดีน

ข้อมูล หน่วย

อ้างอิง

1.0 mg/ml
10.0 ml
10.0 mg

g

....

หยด

ข.

....

mg

ค. = ก.÷ ข.

ตารางบันทึกผลการทดลอง
การทดลองครั้งที่
1 2 3

ข้อมูล
1. น้ำ�หนักของผักหรือผลไม้ที่ใช้ (g)
2. จำ�นวนหยดของสารละลายทิงเจอร์ไอโอดีนที่ใช้เพื่อ
เปลี่ยนสีสารละลายวิตามินซีที่ได้จากผักหรือผลไม้
ที่นำ�มาทดสอบ (สารละลาย 1.2.2) (หยด)
3. ปริมาณวิตามินซี(mg) ในผักหรือผลไม้ที่ทดสอบ
4. ปริมาณวิตามินซีต่อน้ำ�หนักของผักหรือผลไม้ (mg/g)
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อ้างอิง
เฉลี่ย = ง.
เฉลี่ย = จ.

ฉ. = ค.xจ.
ช. = ฉ. ÷ ง.

การทดลอง เรื่อง

การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ปริมาณวิตามินซีในผักหรือผลไม้
คำ�แนะนำ�
ผูเ้ รียนจะเห็นว่าผักหรือผลไม้ทมี่ ปี ริมาณวิตามินซีมาก จะดูได้จากจำ�นวนหยดของสารละลาย
ทิงเจอร์ไอโอดีนที่ใช้ในการเปลี่ยนสีสารละลายให้เป็นสีม่วงน้ำ�เงิน สีน้ำ�เงินเข้ม หรือสีดำ�
หากสีเริ่มต้นของสารละลายที่ได้จากการสกัดวิตามินซีในผักหรือผลไม้มีสีเข้ม เช่น สีของ
น้ำ�ส้มคั้น หรือน้ำ�แตงโม อาจจะทำ�ให้สังเกตสีน้ำ�เงินเข้มได้ยาก
ผู้เรียนอาจจะแก้ไขโดยใช้ปริมาณส้มน้อยลง
หากผักหรือผลไม้ทน่ี �ำ มาทดสอบมีปริมาณวิตามินซีนอ้ ย นัน่ คือใช้จ�ำ นวนหยดของสารละลาย
ทิงเจอร์ไอโอดีนน้อยกว่า 5 หยด ให้ผู้เรียนเพิ่มน้ำ�หนักของผักหรือผลไม้เป็น 30 กรัม (g)
เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่ถูกต้องแม่นยำ�ขึ้น
นอกจากจะเปรียบเทียบปริมาณวิตามินซีในผักหรือผลไม้ชนิดต่างๆ ทีผ่ เู้ รียนสนใจแล้ว อาจ
จะเปรียบเทียบปริมาณวิตามินซีของผักหรือผลไม้ชนิดเดียวกันในสภาวะต่างๆ กันอาทิเช่น
ปริมาณวิตามินซีที่หลังจากล้างผักหรือผลไม้ด้วยน้ำ�สะอาด
ปริมาณวิตามินซีหลังจากเก็บรักษาผักหรือผลไม้ไว้หลายๆ วัน
ปริมาณวิตามินซีของผลไม้ที่สุกงอมไม่เท่ากัน

ปฏิกิริยาเคมีในการทดสอบวิตามินซีด้วยสารละลายทิงเจอร์ไอโอดีน
ปฏิกิริยาที่ใช้ในการทดสอบเป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ (oxidation-reduction reaction or
redox) วิตามินซีซึ่งทำ�หน้าที่เป็นตัวรีดิวซ์ (reducing reagent) กับสารละลายไอโอดีนที่ทำ�
หน้าที่เป็นตัวออกซิไดซ์ (oxidizing reagent) ดังแสดงในสมการปฏิกิริยาเคมี ต่อไปนี้

HO
I2 +

HO

HO
O

O

H
HO

สารละลายไอโอดีน

HO

O
H

OH

+
O + 2I + 2H

วิตามินซี

ภาพที่ 4 สมการปฏิกิริยาเคมี
เมื่ อ หยดสารละลายไอโอดี น จนทำ � ปฏิ กิ ริ ย ากั บ วิ ต ามิ น ซี จ นหมด ปริ ม าณของ
สารละลายไอโอดีนที่เกินจะไปทำ�ปฏิกิริยากับแป้งซึ่งเราใช้เป็นตัวบ่งถึงจุดยุติของปฏิกิริยา
หรือตัวอินดิเคเตอร์ (Indicator) เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนสีน้ำ�เงิน
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ออกแบบกิจกรรม โดย ผศ.ดร.อนุสรา ศรีสรวล

และ ดร.น�้ำผึ้ง ผังไพบูลย์ ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม
และอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เวลาที่ใช้ด�ำเนินกิจกรรม 60 นาที
ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจ�ำวัน
ในชีวติ ประจำ�วันผูเ้ รียนได้สมั ผัสและพบเจอกับสสารต่างๆ มากมาย คุณสมบัติ
ของสสารแต่ละชนิดก็มีความแตกต่างกันไปทั้งทางด้านกายภาพและเคมี ความหนา
แน่นเป็นคุณสมบัติทางกายภาพหนึ่งของสสาร ขณะที่สภาพการผสมเข้ากันได้ของ
สสารเป็นคุณสมบัติทางเคมี ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความหนาแน่นและความเข้ากันได้
ของสสารจะช่วยให้นกั เรียนเข้าใจปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจำ�วันได้ ยกตัวอย่าง
เช่น เหตุใดน้ำ�มันถึงลอยบนน้ำ� และเพราะเหตุใดน้ำ�ยาล้างจานจึงสามารถทำ�ความ
สะอาดคราบมันจากอาหารได้

สาระส�ำคัญ
สายรุง้ ในขวดแก้ว คือการศึกษาเรือ่ งความหนาแน่น
ของของเหลวที่พบในชีวิตประจำ�วัน โดยหลักการคือสสาร
ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าจะสามารถลอยอยู่บนสสารที่มี
ความหนาแน่นมากกว่า ดังนั้นการเทของเหลวหลายชนิด
ลงไปในแก้วใบเดียวกัน เมื่อของเหลวไม่ผสมกันและเกิด
การแยกชั้นจะสามารถระบุได้ว่าของเหลวชนิดใดมีความ
หนาแน่นมากหรือน้อยกว่าได้ โดยของเหลวที่มีความหนา
แน่นน้อยกว่าจะอยูด่ า้ นบน และของเหลวทีม่ คี วามหนาแน่น
มากกว่าจะอยู่ด้านล่างตามลำ�ดับ นอกจากนี้หากทำ�การ
เขย่าเพือ่ ให้เกิดการผสมกันของของเหลวดังกล่าว อาจเกิด
ปรากฎการณ์ที่ของเหลวสามารถรวมตัวกันหรือแยกตัวกัน
ขึ้นอยู่กับชนิดของเหลวเหล่านั้น เนื่องจากของเหลวแต่ละ
ชนิดมีสภาพการผสมเข้ากันได้ (miscibility) แตกต่างกัน
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จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เรียนรู้ความหนาแน่นที่แตกต่างกันของของเหลว
2. เรียนรู้สภาพการผสมเข้ากันได้ของของเหลว
3. สามารถออกแบบการทดลองให้เกิดชั้นของของเหลวชนิดเดียวกันได้

ภาพรวมการทดลอง
เพื่อเป็นการนำ�เสนอภาพรวมให้ผู้เรียนได้สังเกตร่วมกันจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ
เทของเหลวแต่ละชนิดลงไปและเมื่อทำ�การผสมเข้าด้วยกัน

การทดลองเรื่องสายรุ้งในขวดแก้ว แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 2
ตอนที่ 1
การทดลองเพือ่ สร้างแนวความคิดเรือ่ งความเข้ม
ข้นและสภาพการผสมเข้ากันได้ของสสารให้แก่ผู้เรียน
ด้วยการสร้างชัน้ และทำ�การผสม โดยการทดลองจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอนคือ
ตอนที่ 1.1 น้ำ�กับน้ำ�มัน
ตอนที่ 1.2 ของเหลวชนิดต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำ�วัน

ให้ผู้เรียนแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน
ทำ�การออกแบบการทดลองด้วยตนเองเพือ่ สร้าง
“สายรุ้งในขวดแก้ว” ด้วยน้ำ�และน้ำ�ตาล

การทดลอง
วัสดุ อุปกรณ์
ล�ำดับที่

รายการ

จ�ำนวนต่อกลุ่ม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

น้ำ�
น้ำ�มันพืช
น้ำ�ผึ้ง
น้ำ�ยาล้างจาน
แอลกอฮอลล์
สีผสมอาหาร (สีส้ม สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ำ�เงิน)
น้ำ�ตาล
แก้วน้ำ�ใส
กระดาษทิชชู่
ไม้ไอติม

1 ขวด
1 ขวด
1 ขวด
1 ขวด
1 ขวด
1 ขวด
1 ถุง
7 แก้ว
1 ม้วน
7 อัน
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ขั้นทดลอง
ตอนที่ 1
การทดลองเพื่อสร้างแนวความคิดเรื่องความเข้มข้นและสภาพการผสมเข้ากันได้ของสสาร

ตอนที่ 1.1 น�้ำกับน�้ำมัน

1) เทน้ำ�ผสมสีลงในแก้ว จากนั้นเติมน้ำ�มัน
สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น บันทึกผล
2) คนน้ำ�กับน้ำ�มันเข้าด้วยกัน แล้ววางแก้ว
ทิ้งไว้ สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น บันทึกผล

ตอนที่ 1.2 ของเหลวชนิดต่าง ๆที่พบในชีวิตประจ�ำวัน
3) เทน้ำ�ผึ้ง น้ำ�ยาล้างจาน น้ำ�ผสมสี น้ำ�มันพืช และ
แอลกอฮอลล์ ลงไปในแก้วตามลำ�ดับ สังเกต
สิ่งที่เกิดขึ้น บันทึกผล
4) คนสารทั้งหมดเข้าด้วยกัน แล้ววางแก้วทิ้งไว้
สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น บันทึกผล

ตอนที่ 2
ทำ�การออกแบบการทดลองด้วยตนเองเพื่อสร้าง “สายรุ้งในขวดแก้ว”
ให้ผู้เรียนวางแผนการทดลองเพื่อให้ได้สารละลาย
น้ำ�ตาล สีต่างๆ ตามชั้น ดังรูป (โดยใช้ น้ำ� น้ำ�ตาล และสี
ผสมอาหาร ส้ม แดง เขียว เหลือง น้ำ�เงิน ที่จัดไว้ให้)

ผู้เรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง ?
เมื่อใช้ไม้ไอติมคนของเหลวเข้า
ด้วยกัน ของเหลวจะแยกชั้นกัน
หรือไม่
เกิดอะไรขึ้น

ภาพที่ 1 สารละลายน�้ำตาล
สีต่าง ๆ แยกตามชั้น

ตอนที่ 1.1

เมื่อเทน้ำ�มันบนน้ำ�ผสมสี พบว่าน้ำ�มันลอยอยู่บนน้ำ�ผสมสี

ภาพที่ 2 น�้ำมันลอยอยู่
บนน�้ำผสมสี

ภาพที่ 3 เมื่อคนผสมน�้ำมันและน�้ำผสมสี
พบว่า น�้ำมันยังคงแยกตัวและลอยอยู่บนน�้ำผสมสี
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ตอนที่ 1.2
เมื่อเทน้ำ�ผึ้ง น้ำ�ยาล้างจาน น้ำ�ผสมสี น้ำ�มันพืช และแอลกอฮอลล์ ลงไปในแก้ว พบว่า
ของเหลวเหล่านั้นสามารถแยกตัวอยู่และมองเห็นเป็นชั้นของของเหลวแต่ละชนิดได้ชัดเจน
หลังการคนของเหลวทั้งหมดเข้าด้วยกัน แล้ววางแก้วทิ้งไว้ สังเกตเห็นการแบ่งตัว 2 ส่วน
โดยชั้นบนจะมีฟองของน้ำ�มันลอยอยู่บนสุด

ตอนที่ 2

ภาพที่ 4 เตรียมสารละลายน้ำ�ตาลที่ความหนาแน่น (ความเข้มข้น) ที่แตกต่างกัน

สำ�หรับการวางแผนการทดลองเพื่อให้ได้สารละลายน้ำ�ตาล สีต่างๆ ตามรูปนั้น ผู้เรียนจะทำ�การ
เตรียมสารละลายน้ำ�ตาลที่ความหนาแน่น (ความเข้มข้น) ต่างๆ และผสมสีผสมอาหารลงไปโดยเรียงจาก
ความหนาแน่นมากไปความหนาแน่นน้อย โดยสีทอี่ ยูด่ า้ นล่างสุดคือ ส้ม แดง เขียว เหลือง น้�ำ เงิน ตามลำ�ดับ

ค�ำอธิบายเพิ่มเติมจากผลการทดลอง
จากการทดลองพบว่าเมื่อเติมของเหลวทั้งหมดลงในแก้วจะสังเกตเห็นของเหลวแยกชั้น
กันอย่างชัดเจน เนือ่ งจากของเหลวเหล่านัน้ มีความหนาแน่นต่างกัน โดยของเหลวทีม่ คี วามหนา
แน่นน้อยกว่าจะลอยอยู่บนของเหลวที่มีความหนาแน่นมากกว่า ดังนั้นถ้านักเรียนต้องการจะทำ�
สายรุ้งในขวดแก้ว โดยมีสีเรียงตามรูปที่ให้มานั้น สารละลายน้ำ�ตาลที่มีสีส้มจะต้องมีความหนา
แน่นสูงที่สุด และความหนาแน่นของสารละลายน้ำ�ตาลของสีแดง เขียว เหลือง น้ำ�เงิน ลดต่ำ�ลง
ตามลำ�ดับ

คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม

จากผลการทดลองทีส่ งั เกตได้ในตอนที่ 1.2 การคนเพือ่ ผสมน้�ำ ผึง้ น้�ำ ยาล้างจาน น้�ำ ผสมสี น้�ำ มัน
พืช และแอลกอฮอลล์ ได้ของเหลวแยกชั้นกัน ส่วนหนึ่งเป็นของเหลวที่สามารถละลายในน้ำ� และอีก
ส่วนเป็นส่วนที่ไม่สามารถละลายน้ำ�จึงอยู่ในรูปอีมัลชัน (emulsion) ลอยอยู่ในน้ำ� และจากการทดลอง
จะสังเกตได้ว่ามีฟองเกิดขึ้น ฟองที่มองเห็นว่ามีน้ำ�มันอยู่ที่ผิวบนสุด โดยมีน้ำ�ยาล้างจานทำ�หน้าที่เป็น
อิมัลซิฟายเออร์ (emulsifier) เนื่องจากโมเลกุลของน้ำ�ยาล้างจานประกอบด้วยส่วนที่มีขั้วและไม่มีขั้ว
ส่วนที่มีขั้วจะจับกับโมเลกุลของน้ำ� และส่วนที่ไม่มีขั้วจะจับกับสิ่งสกปรก (น้ำ�มัน)
สำ�หรับการทดลองในตอนที่ 2 สายรุง้ ในขวดแก้วทีผ่ เู้ รียนสร้างขึน้ มา ให้นกั เรียนคิดและวิเคราะห์
ว่า ถ้าหากผูเ้ รียนทดลองใช้ไม้ไอติมคนของเหลวให้เข้ากัน จะเกิดอะไรขึน้ พร้อมทัง้ หาคำ�อธิบายสำ�หรับ
สิ่งที่เกิดขึ้น
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