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ใบกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
เร่ือง การย่นระยะเวลาดองไข่เค็ม 



 
 
 
 
 
เวลา 3 ชั่วโมง 

 จุดประสงค์ของกิจกรรม 
1. เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจและสามรถประยุกต์ใช้ความรู้ เรื่อง ความเข้มข้นของสารละลาย  
2. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการน าความรู้เรื่องความเข้มข้นของสารละลายไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และใช้

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการออกแบบแก้ปัญหาที่ต้องการ 
 แนวทางส าหรับนักเรียน 

1. ในการท ากิจกรรมสะเต็มศึกษาต้องศึกษาหัวข้อก าหนดการท ากิจกรรมสะเต็มศึกษาจากใบ
กิจกรรมที่ครูแจกให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนภายในกลุ่ม 

2. การเลือกหัวข้อการท ากิจกรรมสะเต็มศึกษาต้องค านึงถุงความคิดสร้างสรรค์ ประโยชน์ของ
ผลงานและสามารถพัฒนาต่อยอดได้ 

3. ในระหว่างการท ากิจกรรมต้องมีการประเมินผลการท างานของกลุ่มเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงให้มี
คุณภาพ 

4. ต้องใช้เทคนิคการระดมสมองของสมาชิกภายในกลุ่ม การใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาหรือโต้แย้ง
เมื่อมีความคิดเห็นต่าง 

5. ฝึกทักษะการตั้งค าถามเพ่ือหาข้อสรุปหรือค าตอบ 
6. ปรึกษาครูผู้สอนเมื่อเกิดปัญหา 
7. วางแผนการท ากิจกรรมสะเต็มศึกษาให้ส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด โดยค านึงถึงความปลอดภัย

และคุณภาพของผลงาน 
 ค าชี้แจง 

1. ให้นักเรียนจัดลุ่ม กลุ่มละ 4 – 5 คน 
2. ศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับการท ากิจกรรมสะเต็มศึกษาจากใบกิจกรรมที่ก าหนดให้ 

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารละลาย 

เรื่องการย่นระยะเวลาดองไข่เค็ม 



3. การท ากิจกรรมต้องอภิปรายเพ่ือแสดงความคิดเห็น โดยแย้งจากประจักษ์พยานที่พบตลอดจนท า
กิจกรรม เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและต้องมีความคิดสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ
จากการท ากิจกรรม 

4. เตรียมความพร้อมที่จะน าเสนอผลงาน 
 หัวข้อที่ก าหนด : การย่นระยะเวลาดองไข่เค็ม 

สถานการณ ์
“ไข่เค็มเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง โดยมากมักจะใช้ไข่เป็ด แล้วน าไปแช่ในน้ าเกลือ หรือน าไป
พอกด้วยวัสดุที่ผสมเกลือ เพ่ือให้เกลือซึมเข้าไปในเนื้อของไข่ เพ่ือให้สามารถเก็บไข่ไว้ได้นานขึ้น เมื่อ
ได้รับความรู้เกี่ยวกับสารละลาย คุณครูจึงได้มอบหมายให้นักเรียนท าไข่เค็มทีย่่นระยะเวลาการดองไข่
เค็มให้ระยะเวลาสั้นลง และไม่เสียรสชาติของไข่เค็ม โดยการเลือกวิธีน าไข่ไปแช่ในน้ าเกลือ เพ่ือจะได้
น ามารับประทาน และน ามาจ าหน่ายที่ร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียนเป็นการสร้างรายได้ที่ใช้
งบประมาณเพียง 100 บาท และต้องได้ก าไรกลับคืนมา 20%” 
เงื่อนไข 
1. แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ การดองไข่เค็มให้ได้ระยะเวลาที่สั้นลง จากนั้นตอบค าถามลง

ในใบกิจกรรมข้อที่ 1 
2. อภิปรายเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ภารกิจที่นักเรียนต้องท ารวมทั้งเงื่อนไขและข้อจ าจัดจาก

สถานการณ์ดังกล่าว จากนั้นตอบค าถามลงในใบบันทึกกิจกรรมข้อที่ 2 
3. ร่วมกันอภิปรายว่า ถ้าจะท าไข่เค็มในเวลาที่สั้นที่สุด โดยใช้ต้นทุนเพียง 100 บาท จะสามารถท า

ไข่เค็มได้กี่ฟอง  
4. ท าการทดลอง 1 – 2 และศึกษาใบความรู้ที่ 1 - 2 เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบ

กระบวนการท าไข่เค็ม 
 
 
 
 
 
 
การทดลองที่ 1 เกลือส าคัญอย่างไร 
1. ร่วมกันคาดคะเนชนิดของเกลือทีใ่ช้ในการท าไข่เค็มดองน้ าเกลือ 
2. ออกแบบแนวทางการทดลองเพ่ือศึกษาสิ่งที่คาดคะเนโดยพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ 

การทดลองที่ 1 น้ าเกลือส าคัญ
อย่างไร 
การทดลองที่ 2 ปริมาณเท่าใดจึง
จะท าให้ไข่เค็มได้เร็วขึ้น 

ใบความรู้ที่ 1 การท าไข่เค็ม 
ใบความรู้ที่ 2 สารละลายและความ
เข้มข้น 
ใบความรู้ที่ 3 การส ารวจจุดคุ้มทุน 



- วัสดุอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ 
- วิธีการทดลอง 
- ตารางบันทึกผลการทดลอง 

หมายเหตุ แต่ละกลุ่มสามารถเลือกใช้เกลือได้เพียงชนิดเดียว 
3. น าผลการศึกษาให้ครูตรวจสอบ จากนั้นท าการทดลองตามที่ออกแบบ และตอบค าถามลงใน

ใบบันทึกกิจกรรมข้อที่ 3 
4. ศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การท าไข่เค็ม 

 
การทดลองที่ 2 ความเข้มข้นของสารละลาย 
1. ร่วมกันคาดคะเนเกี่ยวกับปริมาณเกลือที่เหมาะสมในการท าน้ าเกลือส าหรับดองไข่ 
2. ออกแบบแนวทางการทดลองเพ่ือศึกษาสิ่งที่คาดคะเนโดยพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ 

- วัสดุอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ 
- วิธีการทดลอง 
- ตารางบันทึกผลการทดลอง 

หมายเหตุ แต่ละกลุ่มสามารถเลือกวัตถุดิบในการท าไข่เค็มน้ าเกลือได้ไม่เกิน 100 
บาท 

3. น าผลการออกแบบให้ครูตรวจสอบ จากนั้นท าการทดลองตามท่ีออกแบบ 
4. ตอบค าถามลงในใบบันทึกกิจกรรมข้อที่ 7 – 8 

ตอนที่ 2  ออกแบบและท าการย่นระยะเวลาดองไข่เค็ม 
1. ศึกษาต้นทุนของวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ส าหรับท าการย่นระยะเวลาดองไข่เค็ม 

1.1 รายการวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีที่ต้องใช้ 
ที ่ รายการ ราคา 

(บาท) 
ที ่ รายการ ราคา 

(บาท) 
1 เกลือ 1 ถุง 200 กรัม 2 4 น้ าส้มสายชู 250 

มิลลิลิตร 
1 

2 เกลือเสริมไอโอดีน 
500 กรัม 

7    

3 เกลือเม็ดทะเล 500 
กรัม 

15    

3 ไข่เป็ด 4 1   



1.2 รายการวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีที่ให้ยืม (ไม่คิดค่าใช้จ่าย) 
- บีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตร 
- แท่งแก้วคนสาร 
- เครื่องชั่ง 
- ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้น 
- แท่งแก้วคนสาร 
- น้ าส าหรับท าน้ าเกลือ 

2. ศึกษาเงื่อนไขในการให้คะแนนการออกแบบและการท าการย่นระยะเวลาดองไข่เค็ม 
ที ่ รายการ คะแนน 

5 3 1 
1 อัตราส่วนของเกลือต่อจ านวน

ไข่ 
ค านวณอัตราส่วน
ของเกลือกับน้ า
จ านวนไข่ที่ใช้ 

ค านวณอัตราส่วน
ของเกลือกับน้ าแต่
ไม่บอกจ านวนไข่ 

บอกอัตราส่วน
ของเกลือกับน้ า
ไม่ละเอียด 

2 การวางแผนขั้นตอนการท าการ
ย่นระยะเวลาดองไข่เค็ม 

วางแผนและอธิบาย
ขั้นตอนการท าการ
ย่นระยะเวลาดอง
ไข่เค็มได้ครบถ้วย 
ชัดเจน 

วางแผนและอธิบาย
ขั้นตอนการท าการ
ย่นระยะเวลาดอง
ไข่เค็มไม่ครบถ้วน 
หรือไม่ชัดเจน 

วางแผนและอธิ
บาบขั้นตอนการ
ย่นระยะเวลาดอง
ไข่เค็มได้แต่ไม่
สอดคล้องกับสิ่งที่
ท าจริง 

3 งบประมาณ น้อยกว่า 100 บาท 100 - 90 บาท มากกว่า 110 
บาท 

4 การน าเสนอองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ในการค านวณ
อัตราส่วนของเกลือกับน้ า 

อธิบายองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ ที่
เกี่ยวกับการ
ค านวณอัตราส่วน
ของเกลือกับน้ าได้
ถูกต้อง 

อธิบายองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ ที่
เกี่ยวกับการ
ค านวณอัตราส่วน
ของเกลือกับน้ าได้
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ ่

ไม่สามารถ
อธิบายองค์
ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ ที่
เกี่ยวกับการ
ค านวณ
อัตราส่วนของ
เกลือกับน้ าได้ 
หรืออธิบายได้



เพียงเล็กน้อย
เท่านั้น 

7 การอธิบายจุดคุมทุนอและก าไร 
20%`โดยใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์    

แสดงการค านวณ
ต้นทุน ก าไร และ
สามารถค านวณหา
จุดคุ้มทุนได้ 

แสดงการค านวณ
ต้นทุน ก าไร และ
สามารถค านวณหา
จุดคุ้มทุนได้อย่างใด
อย่างหนึ่ง 

ไม่สามารถน า
หลักการทาง
คณิตศาสตร์มา
ประกอบการ
อธิบายได้ 

8 การใช้โปรแกรมเอ็กเซลในการ
วิเคราะห์ก าไรจากการขาย 

ใช้โปรแกรมเอ็กเซล
ในการวิเคราะห์
ก าไรได้พร้อมทั้ง
อธิบายวิธีการได้
อย่างถูกต้อง 

ใช้โปรแกรมเอ็กเซล
ในการวิเคราะห์
ก าไร แต่อธิบาย
การใช้ได้ไม่ชัดเจน 

ไม่สามรถใช้ใช้
โปรแกรมเอ็กเซล
ในการวิเคราะห์
ก าไรได้ 

 หมายเหตุ นักเรียนสามารถสืบค้นหรืออาจปรึกษาครูคณิตศาสตร์ ครูคอมพิวเตอร์ หรือผู้รู้เกี่ยวกับ
การค านวณจุดคุมทุนโดยการใช้ฟังก์ชันซอฟแวร์ เช่น GeoGebra 

3. ตอบค าถามลงในใบบันทึกกิจกรรมข้อที่ 1 – 2 (ตอนที่ 2) โดยขณะออกแบบสามารถเดินดู
สินค้าได้ 

4. น าแบบค านวณความเข้มข้นของเกลือที่ใช้ (ค าถาม ข้อ 1 – 2) ให้ครูตรวจสอบ เพ่ือวาง
แผนการซื้อสารเคมีต่อไป 

5. ซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี พร้อมลงมือท าการย่นระยะเวลาการดองไข่เค็ม 
6. ตอบค าถามในใบบันทึกกิจกรรมข้อที่ 3 – 4  

 
 
 
 

7. ศึกษาใบความรู้ที่ 3การส ารวจจุดคุ้มทุน และปรึกษาครูคณิตศาสตร์หรือครูคอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับการใช้ซอฟแวร์ เพ่ือวิเคราะห์การท าก าไร และตอบค าถามข้อที่ 5 

8. สรุปการบูรณาการความรู้ด้าน S T E M ในการท าการย่นระยะเวลาดองไข่เค็ม และตอบ
ค าถามในข้อที่ 6 

 
 

ถ้าในระหว่างการท าการการย่นระยะเวลาดองไข่เค็ม มีกระบวนการท างานต่างจาก
แบบร่างที่ท าไว้ ต้องบันทึกด้วยว่ามีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไร 



 
 
ตอนที่ 1 การศึกษาการท าไข่เค็ม 

1. ไข่เค็ม คืออะไร และมีลักษณะต่างจากไข่ทั่วไปอย่างไร 
............................................................................................................................. .........................................
.......................................................................................... ............................................................................
............................................................................................................................. .........................................
........................................................................................................................................... .......................... 

2. จากสถานการณ์ท่ีก าหนด ปัญหาและเงื่อนไขคืออะไร 
........................................................... ...........................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................... ...........................................................................................  

3. เกลือส าคัญอย่างไร 
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
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3.3  ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4  สรุปผลการทดลอง 
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4. ปริมาณเกลือส่งผลต่อการย่นระยะเวลาดองไข่เค็มอย่างไร และเก่ียวข้องกับเรื่องความเข้มข้นแบบใดของ
สาร 
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............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. ......................................... 

5. นักเรียนจะเลือกความเข้มข้นของสารแบบใดในการท าการย่นระยะเวลาดองไข่เค็ม เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................. .........................................
..................................................................................... .................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
...................................................................................................................................... ................................ 
 
 



 
 

ตอนที่ 2 ขั้นตอนการท าการย่นระยะเวลาดองไข่เค็ม 
1. แผนผังแสดงขั้นตอนการท าการย่นระยะเวลาดองไข่เค็ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ลักษณะของไข่เค็มที่ได้เป็นอย่างไร เหมือนกับที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดหรือไม่ 
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3. ในระหว่างการท าการย่นระยะเวลาดองไข่เค็มมีกระบวนการใดที่แตกต่างจากแบบร่างหรือแผนผัง
หรือไม่ ถ้ามีจงอธิบายเหตุผลที่ปรับเปลี่ยน และมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร 
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4. การค านวณต้นทุนการย่นระยะเวลาการดองไข่เค็ม 
4.1  ต้นทุ่นการท าไข่เค็ม......................................บาท 
4.2 ท าไข่เค็มได้...................................................ฟอง 
4.3 ต้องการขายได้ก าไร 20% จะขายไข่เค็มฟองละกี่บาท แสดงแนวคิดในการตั้งราคาไข่เค็ม 

ต้องการขายได้ก าไร 20% นั่นคือ ลงทุน 100 บาท ต้องขายให้ได้ 120 บาท 

ถ้าลงทุน...............................บาท ต้องขายให้ได้  
             

   
 ................................บาท 

จาก.......................................บาท  ......................ฟอง ได้.............................บาท 
นั่นคือ ต้องขายไข่เค็มได้ฟองละ.................................บาท 

4.4 ราคาขายไข่เค็มฟองละ............................บาท 
5. สรุปองค์ความรู้ที่ใช้ท าการย่นระยะเวลาดองไข่เค็ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ความหมายของสารเคมีในชีวิตประจ าวัน 
 สารเคมี (Chemical Substance) หมายถึง เป็นสารวัสดุที่ใช้ในกระบวนการเคมี หรือได้จากระบวนการ
เคมี (วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี 2551 : ออนไลน์) ซึ่งสารเคมีในโลกนี้มีอยู่ด้วยกันมากมายหลายชนิด สารเคมีส่วน
ใหญ่จะดูเหมือน ๆ กันหมด แต่นักวิทยาศาสตร์ก็สามารถทราบถึงความแตกต่างได้ นักวิทยาศาสตร์จึงได้ตั้งชื่อ
ให้กับสารเคมีเหล่านี้ เมื่อพิจารณาสถานะของสาร พบว่า สารเคมีเป็นได้ทั้งของแข็ง ของเหลว และแก๊ส สารเคมี
บางอย่างเป็นสารละลาย และบางอย่างเป็นสารประกอบ  
 ในชีวิตประจ าวัน เราต้องเกี่ยวข้องกับสารหลายชนิด ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน สารที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน
จะมีสารเคมีเป็นองค์ประกอบ ซึ่งสามารถจ าแนกเป็นสารสังเคราะห์และสารธรรมชาติ เช่น สารปรุงรสอาหาร สาร
แต่งสีอาหาร สารท าความสะอาด สารก าจัดแมลง และสารก าจัดศัตรูพืช เป็นต้น สารเคมีให้ประโยชน์มากมาย 
บางชนิดใช้ล้างฆ่าเชื้อโรค บางชนิดช่วยถนอมอาหารไม่ให้บูดเน่าเสีย บางชนิดช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้น บาง
ชนิดก็น ามาใช้ท าโลหะ พลาสติก และวัสดุอ่ืน ๆ ตลอดเวลาที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามผลิตสารเคมีใหม่
ที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์นับร้อย ๆ ชนิด (สารานุกรมนักวิทยาศาสตร์. 2529 : 2) สารละลายกรด – เบส ใน
ชีวิตประจ าวัน 
สารปรุงแต่งอาหาร 
 หมายถึง สารปรุงรสและวัตถุเจือปนในอาหารที่น ามาใช้เพื่อปรุงแต่งสี กลิ่น รส และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ของ
อาหาร 
เกลือ 
 หมายถึง  เป็นแร่ธาตุส่วนใหญ่ประกอบด้วยโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) สารประกอบในระดับสูงกว่าเกลือ
ชนิดต่าง ๆ เกลือในธรรมชาติก่อตัวเป็นแร่ผลึกรู้จักกันว่า เกลือหิน หรือแฮไลต์ เกลือพบได้ในปริมาณมหาศาลใน
ทะเลซึ่งเป็นองค์ประกอบของแร่ที่ส าคัญ ในมหาสมุทรมีแร่ธาตุ 35 กรัมต่อลิตร ความเค็ม 3.5% เกลือเป็น
สิ่งจ าเป็นต่อชีวิตสัตว์ ความเค็มเป็นรสชาติพ้ืนฐานของมนุษย์ เนื้อเยื่อสัตว์บรรจุเกลือปริมาณมากกว่าเนื้อเยื่อพืช 
ดังนั้นอาหารของชนเผ่าเร่ร่อนที่ด ารงชีวิตในฝูงต้องการเกลือเพียงเล็กน้อย หรือไม่ต้องการเกลือเลย ขณะอาหาร
ประเภทซีเรียลจ าเป็นต้องเพ่ิมเกลือ เกลือเป็นหนึ่งในเครื่องปรุงรสที่เก่าแก่ท่ีสุดและหาได้ง่ายที่สุด และการดองเค็ม
ก็เป็นวิธีการถนอมอาหารที่ส าคัญวิธีหนึ่ง (จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี) 
น้ าส้มสายชู 
 หมายถึง เป็นของเหลวที่ได้จากกระบวนการหมัก มีองค์ประกอบหลักคือกรดน้ าส้ม (กรดอะซิติก) 
น้ าส้มสายชูทั่วไปมีความเข้มข้นของกรดตั้งแต่ 4% ถึง 8% โดยปริมาณ[1] และอาจสูงถึง 18% หากเป็นน้ าส้มสายชู
ที่ได้จากการดอง น้ าส้มสายชูหมักโดยธรรมชาติยังมีกรดชนิดอ่ืน ๆ ในปริมาณเล็กน้อย เช่น กรดทาร์ทา 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD_(%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD_(%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%87%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%87%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%87%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B9#cite_note-autogenerated1-1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1


ริก และ กรดซิตริก มนุษย์รู้จักการผลิตและใช้น้ าส้มสายชูมาตั้งแต่สมัยโบราณ น้ าส้มสายชูเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ของอาหารยุโรป อาหารเอเชีย และต ารับอาหารอื่น ๆ และยังสามารถน ามาก าจัดคราบได้อีกด้วย (จากวิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสรี) 
วิธีการท าไข่เค็ม 
 การท าไข่เค็ม เป็นวิธีถนอมอาหารให้สามารถเก็บไข่เป็ดไว้ได้นานขึ้น โดยเราจะน าไข่เป็ดมาดองกับ
น้ าเกลือจนความเค็มของเกลือ ซึมเข้าไปในเปลือกไข่ ท าให้ไข่แดง และไข่ขาวมีความเค็ม อ่านต่อได้ที่ 
https://www.wongnai.com/food-tips/how-to-make-salted-duck-egg?ref=ct 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1


 
 
 

ในทางเคมี ความเข้มข้น คือการวัดปริมาณของสสารที่ก าหนดซึ่งผสมอยู่ในสสารอีกชนิดหนึ่ง ใช้วัดสาร
ผสมทางเคมีชนิดต่าง ๆ แต่บ่อยครั้งแนวคิดนี้ก็ใช้จ ากัดแต่เฉพาะสารละลาย ซึ่งหมายถึงปริมาณของตัวถูกละลาย
ในตัวท าละลาย 

การที่จะท าให้สารละลายเข้มข้นขึ้น ท าได้โดยการเพ่ิมปริมาณของตัวถูกละลายมากข้ึน หรือการลดตัวท า
ละลายลง ในทางตรงข้าม การที่จะท าให้สารละลายเจือจางลง ก็จะต้องเพ่ิมตัวท าละลายขึ้น หรือลดตัวถูกละลาย
ลง เป็นอาทิ ถึงแม้สสารทั้งสองชนิดจะผสมกันได้อย่างเต็มท่ี แต่ก็จะมีความเข้มข้นค่าหนึ่งซึ่งตัวถูกละลายจะไม่
ละลายในสารผสมนั้นอีกต่อไป ที่จุดนี้เรียกว่าจุดอิ่มตัวของสารละลาย ซึ่งข้ึนอยู่กับตัวแปรหลายอย่าง เช่นอุณหภูมิ
แวดล้อม และสมบัติทางเคมีโดยธรรมชาติของสสารชนิดนั้น (จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี) 

การเตรียมสารละลายแต่ละครั้งจ าเป็นต้องทราบอัตราส่วนระหว่างปริมาณตัวละลายกับปริมาณสารละลาย
หรือทราบความเข้มข้นของสารละลาย (concentration) สามารถหาได้ดังนี้ 
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สารละลายและความเข้มข้นของสาร 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารละลาย 
เร่ือง การย่นระยะเวลาการดองไข่ 


