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เปาหมายการพัฒนาที่ยั�งยืน (SDG)
ที่เช�่อมโยง

บทนํา
โลกของเรานัน� คอยๆ พัฒนามาจากความเปนกรดและเปนดางของสสาร ตัง� แตอาหาร
ทีเ่ รารับประทาน ผลิตภัณฑทเ่ี ราใช และสารเคมีทเ่ี ราบร�โภคทุกวัน หากใชผดิ ก็อาจกอให
เกิดผลเสียตอสุขภาหร�ออาจถึงแกชว� ต� ได

แผนผังเนื้อหา STEM

80 %

10 %

0%

10 %

ดวยเหตุน้ี เราจ�งตองศึกษาเกีย่ วกับลักษณะของสสารแตละชนิด เพราะทัง� กรดและ
ดางก็ตา งมีบทบาทสําคัญในช�วต� ของเราทัง� สิน� ปฏิกริ ย� าทางเคมีระหวางกรดกับดางนัน�
สามารถนําไปใชไดหลายรูปแบบ อาทิ ในทางการเภสัชกรรม ปฏิกริ ย� าเคมีระหวางสาร
ทัง� สองแบบมีความสําคัญตออุตสาหกรรมการผลิตยาอยางมาก เราอาจจะรับประทาน
อาหารทีใ่ ชเวลานานในการยอยอยางเชน พ�ซซา ซ�ง่ กระตุน ใหกรดไฮโดรคลอร�กใน
กระเพาะอาหารหลัง� ออกมามาก การมีกรดไฮโดรคลอร�กมากเกินไปจะทําใหเกิดอาหาร
จุกเสียดทอง ซ�ง่ แกไขไดโดยการรับประทานสารลดกรด (ดาง) เขาไปเพ�อ่ ปรับสมดุลใน
กระเพาะของเรา
ในกิจกรรมนี้ เราจะมาหาความรูเ กีย่ วกับเร�อ่ งพฤติกรรมของสวนประกอบของกรดและ
ตาง อัตราการเกิดปฏิกริ ย� า และผลของปฏิกริ ย� าเคมีระหวางทัง� คูน ้ี

วัตถุประสงคหลัก
ระยะเวลาทํากิจกรรม

ระบุคุณสมบัติเฉพาะของกรดและดาง

3 ชั�วโมง

เสร�มสรางความรูความเขาใจในเร�่องผลของปฏิกิร�ยาที่แตกตางกัน
จากคาความเปนกรดเปนดางในระดับที่ตางกันของตัวทําละลาย
เสร�มสรางความรูความเขาใจในเร�่องอัตราการเกิดปฏิกิร�ยา
4

เร�ยนรูเร�่องการนําไปใชในช�ว�ตประจําวัน

วัสดุอุปกรณ กิจกรรม ก และ ข
บีกเกอรตวงสาร

ตะแกรงกรองหร�อกระชอน

9

แวนปองกัน

กะหล่ําปลีสีมวงหัวเล็ก

6

ถวยใหญ 2 ใบ

10

ถุงมือยาง

กระดาษลิตมัส (วัดคา pH)

7

ถวยกระดาษ

11

ชุดปองกัน

น้ํารอน 500 มล.

8

ที่ขูด (อุปกรณทําครัว/ขูด
มะพราวหร�อผักผลไม)

12

ชอนโตะ

13

หลอดหยด
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ตัวทําละลาย
1

น้ําแอปเป�ล

2

น้ํามะนาว

3

น้ําสมสายชู

4

คําแนะนําดานความ

กิจกรรม ค
1

ลูกโปง

2

ขวดขนาดเล็ก
(เชน ขวดแกว
บรรจุเคร�่องดื่ม)

น้ํากลั�น

3

กรวยขนาดเล็ก

5

โซเดียม
ไบคารบอเนต

4

น้ําสมสายชู

6

ยาสระผม

5

บีกเกอรตวงสาร

7

น้ํายาซักผา

ระมัดระวังเมื่อตองใชน้ํารอน
ควรปองกันโดยการสวมถุงมือและแวน
ระมัดระวังเมื่อตองใชเคร�่องมือที่มีความแหลมคม
ตองมีผูใหญคอยดูแลทุกครั�งที่มีการใชงาน
3

ตองใชความระมัดระวังเมื่อใชน้ําสมสายชู เนื่องจาก
อาจทําใหเกิดการระคายเคืองดวงตาหร�อผิวหนึ่งได

4

ใชขวดแกวดวยความระมัดระวัง

คําถามชวนคิด

กิจกรรม ก

1

สารอินดิเคเตอรมีสีอะไร

1

2

สีของสารอินดิเคเตอรกลายเปนสีอะไรเมื่อทําการทดสอบ
โดยใชตัวทําละลายที่ตางกัน

ขูดกะหล่ําปลีสีมวง หากไมมีที่ขูด ใชมีดหั�นคร�่งหัวกะหล่ํา
ปลีและซอยใหละเอียด จากนั�นนํากะหล่ําปลีซอยให
ละเอียดที่ไดใสลงในชามขนาดใหญ

3

จากสีของสาร คา pH ที่คาดการณ ไวของสารละลาย
แตละตัวคืออะไร

2

ตมน้ําใหเดือด เทน้ําลงในชามที่มีกะหล่ําซอยอยูจนน้ําทวม
กะหล่ําปลีทั�วทั�งหมด

4

คุณสมบัติเฉพาะของกรดและดางคืออะไร

3

5

ปฏิกิร�ยาทางเคมีระหวางกรดและดางคืออะไร

ปลอยชามผสมกะหล่ําพักเอาไว คนเปนครั�งคราวจนกระทั�ง
น้ําในชามเย็นลงถึงอุณหภูมิหอง อาจใชเวลาประมาณ 30

6

4

สารพลอยไดจากปฏิกิร�ยาเคมีของดางคืออะไร

น้าํ ทีไ่ ดจะมีสแี ดงหร�อสีแดงอมมวง

7

อะไรทําใหลูกโปงพองข�้น

5

นําตะแกรงกรองหร�อกระชอนมาวางบนชามใหญอีกใบ
จากนั�นร�นน้ําแชกะหล่ําปลีลงไปเพ�่อกรองเอากะหล่ําปลี
ออกจากน้ํา

เคล็ดลับสําหรับครู
สีของสารละลายใชเปนสารอินดิเคเตอรเพ�่อทดสอบ
ความเปนกรดเปนดางของของเหลวชนิดตางๆ
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6

เทสารที่ได 20 มล. ลงในถวยกระดาษ

7

ใชกระดาษวัดคา pH วัดคาน้ํามะนาวและจดคา pH
ลงในตาราง

8

หยดน้ํามะนาวลงในสารละลายที่อยูในถวยกระดาษเร�่อยๆ
จนกระทั�งสีของสารในถวยเปลี่ยนไป

9

คอยๆ คนสารในถวยและสังเกตการเปลี่ยนแปลง

10

ติดปายช�่อที่ถวยวา “มะนาว” และนําไปพักไว

1

ทําตามขั�นตอนที่ 6 และ 8 โดยใชตัวทําละลายอื่น
ติดปายช�่อที่ถวยแตละถวยตามลําดับและนําไปวาง
เร�ยงไวดวยกัน

2

น้ําแอปเป�ล

3

น้ําสมสายชู

4

น้ํากลั�น

5

โซเดียมไบคารบอเนต

6

ยาสระผม

7

น้ํายาซักผา

ศึกษาคา pH ของตัวทําละลายที่ใชในการทดลอง
เปร�ยบเทียบสีของกระดาษวัดคา pH ดวยสเกลสีและจดระดับคา pH ลงในตาราง

14

1

10

12

2

5

9
8

3

pH 1–14

6

7
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ตัวทําละลาย

น้ํามะนาว

น้ํา
แอปเป�ล

น้ําสม
สายชู

น้ํากลั�น

โซเดียม
ไบคารบอเนต

ยาสระผม

การทดสอบ
คา pH จากกระดาษ
วัดคา pH

สารอินดิเคเตอร
จากกะหล่ําปลีสีมวง

กิจกรรม ข
ศึกษาปฏิกิร�ยาของกรดและดาง
ใหนักเร�ยนทําตามรางดังตอไปนี้
ดาง

โซเดียม
ไบคารบอเนต

กรด
น้ํามะนาว
น้ําแอปเป�ล
น้ําสมสายชู
กระดาษทดสอบ

น้ํากะหล่ําทดสอบ

ยาสระผม

น้ํายาซักผา

น้ํายาซักผา
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1

ใสน้ํามะนาว 20 มล. ลงในบีกเกอรตวง

5

2

บันทึกผลการสังเกตและทําซ้ําในขั�นตอนที่ 1 ถึง 4 กับสวน
ผสมระหวางกรดกับดางตัวอื่นๆ

ใสสารละลายโซเดียมไบคารบอเนต 20 มล.
ลงในบีกเกอรเดียวกัน

6

6รวมกันอภิปรายวาคา pH ของสารละลายที่ตางกันสอง
สารในบีกเกอรผสมนั�นเปลี่ยนไปแปลงอยางไรจากผลที่ได

7

ใสคําวา “กรด”, “กลาง”, “ดาง” ลงในตารางใหถูกตอง

8

น้ํากลั�นเปน “กลาง” ไมไดเปนกรดหร�อดางแตอยางใด

3

4

ใสกระดาษวัด pH ลงในบีกเกอรและสังเกตสีที่
เปลี่ยนแปลง
ใชหลอดหยดคอยๆ หยดสารอินดิเคเตอรจากกะหล่ําปลี
มวงลงไป 10 มล. และสังเกตสีที่เปลี่ยนแปลง

0

increasing

increasing

7

14

pH

กิจกรรม ค
ศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิร�ยาของกรด (สารพลอยไดหร�อ by-product)
1

ใสเบคกิ�งโซดา 2 ชอนโตะลองในลูกโปงโดยใชกรวยชวย

เคล็ดลับสําหรับครู

ขั�นตอนนี้ตองใชนักเร�ยนสองคนในการทํา คนหนึ่งถือ
ลูกโปงอาไว อีกคนหนึ่งคอยๆ เติมเบคกิ�งโซดาลงไป
2

ใสน้ําสมสายชู 100 มล. ลงในขวด

3

คอยๆ นําลูกโปงมาครอบปากขวด โดยอยาเพ��งให
เบคกิ�งโซดารวงลงไปขวดที่มีน้ําสมสายชูอยู

4

สังเกตปฏิกิร�ยาทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงของลูกโปง

5

บันทึกเวลาที่ใชในการทําใหลูกโปงพองข�้น

6

ทําตามขั�นตอนที่ 1 ถึง 6 ซ้ําโดยคอยๆ เพ��มปร�มาณของ
เบคกิ�งโซดาข�้นเปน 4 และ 6 ชอนโตะตามลําดับ

7

เพ�่อความทาทายยิ�งข�้น เปลี่ยนจากโซเดียมไบคารบอเนต
เปนน้ํายาซักผา และเปลี่ยนน้ําสมสายชูเปนน้ํามะนาวแทน

8

เร�่มดวยการใชน้ําแอปเป�ล 2 ชอนโตะและคอยๆ
เพ��มเปน 4 และ 6 ชอนโตะ

9

สังเกตและบันทึกเวลาที่ใชในการทําใหลูกโปงพองข�้น
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การประเมิน
เกณฑการประเมิน

4

3

2

1

ขั�นตอนการทํางาน

มีการเข�ยนขั�นตอนการทํางานเปน
ลําดับชัดเจน แตละขอมีลําดับเลข
กํากับและเปนประโยคที่สมบูรณ

มีการเข�ยนขั�นตอนการทํางานเปน
ลําดับชัดเจน แตไมมีลําดับเลข
กํากับและไมเปนประโยคที่สมบูรณ

มีการเข�ยนขั�นตอนการทํางาน แต
ไมเปนลําดับ หร�อทําตามไดยาก

ไมมีการเข�ยนขั�นตอนการทํางาน
เปนลําดับของการทดลอง

นักเร�ยนมีความเขาใจพ�้นฐาน
แนวคิดเร�่องคา pH

นักเร�ยนมีปญหาในการอธิบายเกี่ยว
กับแนวคิดเร�่องคา pH

แนวคิดทางว�ทยาศาสตร

นักเร�ยนสามารถอธิบายแนวคิด
นักเร�ยนสามารถอธิบายแนวคิด
เร�่องคา pH ไดอยางสอดคลอ เร�่องคา pH ได แตไมสามารถนําเสนอ
งและชัดเจน
ไดอยางชัดเจน

