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บทคัดยอ  
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิ (70, 
80, และ 90 องศาเซลเซียส) และระยะเวลาในการใหความรอน (5, 
10, 15, และ 20 นาที) ตอปริมาณสารประกอบฟนอลิก และ
ความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระของน้ําเฟองฟา รวมถึง
ติดตามผลของพีเอช (1-12) ตอความคงตัวดานสีของนํ้าเฟองฟา 
วิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิกดวยวิธี Folin-Ciocalteu และ
วิเคราะหความสามารถรวมในการเปนสารตานอนุมูลอิสระดวยวิธี 
Trolox equivalents antioxidant capacity (TEAC assay) และ 
Diphenylpicryl-hydrazyl (DPPH) จากผลการทดลองพบวาอุณหภูมิ 
และระยะเวลาในการใหความรอนที่ เพิ่ม ข้ึนสงผลใหปริมาณ
สารประกอบฟนอลิก และความสามารถในการเปนสารตานอนุมูล
อิสระของน้ําเฟองฟาลดลง อยางไรก็ตามพบวาอุณหภูมิสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของสารมากกวาระยะเวลาในการใหความรอน ใน
ขณะเดียวกันเม่ือพิจารณาผลของพีเอชพบวา สีของนํ้าเฟองฟาไมคง
ตัวมากที่สุดที่พีเอช 10-12  
 
คําสําคัญ: สีธรรมชาติ, ดอกเฟองฟา, ความคงตัวของสี, สารตาน
อนุมูลอิสระ, สารประกอบฟนอลิก 
 
Abstract  
 The objective of this research was to study the 
effects of heating temperature (70, 80, and 90°C) and time (5, 

10, 15, and 20 min) on the total phenolic content and 
antioxidant activity of paper flower juice. In addition, the effect 
of pH (1-12) on the color stability was investigated. The total 
phenolic content was determined using Folin-Ciocalteu 
method.  For antioxidant activity determination, Trolox 
equivalents antioxidant capacity (TEAC) and Diphenylpicryl-
hydrazyl (DPPH) assays were used. The decrease in total 
phenolic content and antioxidant capacity was affected by the 
increment of temperature and time. However, temperature was 
more affected on substance alterations than heating time. In 
addition, the stability of paper juice was unstable at pH 10-12.  
 
Keywords: Natural color, Paper flower, Color stability, 
Antioxidant, Phenolic compound 
 
 
 

 
1. บทนํา   

สีเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการยอมรับในผลิตภัณฑ
อาหารของผูบริโภค ปจจุบันผูผลิตสวนใหญนิยมใชสีสังเคราะหใน
การแตงผลิตภัณฑอาหารใหมีสีใกลเคียงกับอาหารธรรมชาติมาก
ที่สุด แตการใชสีสังเคราะหบางชนิดสามารถกอใหเกิดอันตราย
เน่ืองจากการปนเปอนของโครเมียม ตะกั่ว และสารหนู เปนตน ซ่ึง
การไดรับโลหะหนักเขาไปในรางกายในปริมาณมากหรือเปนประจํา
ทําใหเกิดอันตรายตอรางกาย   โดยสีจะไปเคลือบเยื่อบุกระเพาะ
อาหาร และลําไส ทําใหนํ้ายอยอาหารออกมาไมสะดวก อาหารยอย
ยาก เกิดอาการทองอืด ทองเฟอ และขัดขวางการดูดซึมอาหาร ทํา
ใหทองเดิน นํ้าหนักลด ออนเพลีย อาจมีอาการของตับและไตอักเสบ 
ที่เปนสาเหตุสําคัญของการเกิดโรคมะเร็ง  ดวยเหตุน้ีการหาสีจาก
ธรรมชาติเพื่อทดแทนสีสังเคราะหจึงเปนตัวเลือกหน่ึงที่ปลอดภัยตอ
สุขภาพของผูบริโภค อยางไรก็ตามการใชสีธรรมชาติมีขอเสียคือจะ
ไมมีความคงตัวตอสภาวะของกระบวนการผลิตตางๆ เชน ความรอน 
พีเอช ออกซิเดชัน และแสง เปนตน 
 เฟองฟา (Bougainvillea hybrid spp.) เปนดอกไมกินได
ชนิดหน่ึงที่ มีสรรพคุณทางยา  โดยเฉพาะในการบํารุงหัวใจ 
(หนังสือพิมพไทยรัฐ, 2546) จากการศึกษาของประสิทธิ์ (2005) 
พบวาเฟองฟามีแรธาตุที่สําคัญหลายชนิด ไดแก เหล็ก แมกนีเซียม 
และแคลเซียม เปนตน และมีรงควัตถุใหสีที่ สําคัญคือบีตาเลน 
(betalain) รงควัตถุในกลุมน้ีเปน nitrogenous anthocyanins ที่
สามารถละลายไดดีในนํ้า ในทางเคมีบีตาเลนแบงออกเปนกลุมยอย 
2 กลุม คือ กลุมบีตาไซยานิน (betacyanins) ซ่ึงเปนสีมวงแดง มีทั้ง
บีตานิดิน (betanidin) และบีตานิน (betanin) และกลุมบีตาแซนทิน 
(betaxanthins) ซ่ึงมีสีเหลือง (http://coursewares.mju.ac.th/sec 
tion2/pt331/06.htm)  
 จากการรวบรวมขอมูลในปจจุบันพบวายังไมมีผูศึกษา
เกี่ยวกับความคงตัวดานสี และความสามารถในการเปนสารตาน
อนุมูลอิสระของรงควัตถุชนิดน้ีมากนัก ดังน้ันในการวิจัยครั้งน้ีจึงมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของผลของอุณหภูมิ และระยะเวลาในการ
ใหความรอนตอปริมาณสารประกอบฟนอลิก และความสามารถใน
การเปนสารตานอนุมูลอิสระ รวมถึงติดตามผลของพีเอชตอความคง
ตัวดานสีของนํ้าเฟองฟา เพื่อเปนแนวทางในการผลิตสีจากเฟองฟา
ที่มีความคงตัวตอไป 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
2.1 การเตรียมวัตถุดิบ 
 คัดเลือกดอกเฟองฟาสีชมพู นํามาลางน้ําใหสะอาด ผ่ึงให
สะเด็ดนํ้า ตัดเอาสวนที่เปนเกสรออก แลวหั่นใหเปนชิ้นเล็กๆ ที่มี



ขนาดประมาณ 0.3 เซนติเมตร  นําไปปนกับนํ้าใหมีความเขมขน
รอยละ 2 (นํ้าหนัก/ปริมาตร) เปนเวลา 1 นาที หลังจากนั้นกรองผาน
ผาขาวบาง จะไดนํ้าดอกเฟองฟา  
  
2.2 การศึกษาผลของอุณหภูมิ และระยะเวลาในการใหความรอนตอ
ปริมาณสารประกอบฟนอลิก และความสามารถในการเปนสารตาน
อนุมูลอิสระ 
 นําสารสกัดที่ไดจากขอ 2.1 ปริมาตร 100 มิลลิลิตร มาใส
ในขวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร นําไปตมในอางควบคุมอุณหภูมิ 
(รุน WB 22 230 V-DIN12878-1-Kl, ยี่หอ Schutzart Din, ประเทศ
Germany) ที่อุณหภูมิ 70, 80, และ 90 องศาเซลเซียส นาน 5, 10, 
15, และ 20 นาที หลังจากครบกําหนดเวลาแลวนําไปทําใหเย็นทันที 
กอนนําน้ําเฟองฟาไปวิเคราะหหาปริมาณสารประกอบฟนอลิก และ
ความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระตอไป  
 
2.3 การศึกษาผลของพีเอชตอความคงตัวดานสี 

นําสารสกัดที่ไดจากขอ 2.1 มาปรับพีเอชดวยสารละลาย
บัฟเฟอรที่พีเอชเทากับ 1-12 โดยใชอัตราสวนระหวางสารสกัดและ
สารละลายบัฟเฟอรในแตละพีเอชเปน 1 ตอ 50 (ปริมาตร/ปริมาตร) 
ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหองใหเกิดสภาวะสมดุลเปนเวลา 15 นาที 
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสีโดยการตรวจแบบพินิจทุกๆ 1 ชั่วโมง 
เปนระยะเวลา 4 ชั่วโมง 
 
2.4 การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิก 

นําสารละลายที่ไดจากขอ 2.2 มาตรวจวิเคราะหหาปริมาณ
สารประกอบฟนอลิกทั้งหมด (total phenolic compounds) ดวยวิธี 
Folin-Ciocalteu ผลที่ไดแสดงคาในหนวย GAEmM/g (gallic acid 
equivalents mmol/g sample) 

 
2.5 การวิเคราะหความสามารถรวมในการเปนสารตานอนุมูลอิสระ  

นําสารละลายที่ ไดจากขอ  2.2 มาตรวจวิ เคราะหหา
ความสามารถรวมในการตานอนุมูลอิสระ 2 วิธี คือ Trolox 
equivalents antioxidant capacity (TEAC assay) (Re และคณะ, 
1999) ผลที่ไดแสดงคาในหนวย TEmM/g (Trolox equivalents 
mmol/g sample) และ Diphenylpicryl-hydrazyl (DPPH) (Brand-
William และคณะ, 1995) ผลที่ไดแสดงคาในหนวย Inhibition free 
radical DPPH (%I) 
 
3. ผลการทดลอง และอภิปรายผล 
3.1 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณสารประกอบฟนอลิก และ
ความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระของน้ําเฟองฟา 
 จากผลการทดลองพบวา นํ้า เฟ องฟ าสดมีป ริมาณ
สารประกอบฟนอลิก, คา TEAC และ %I เปน 273.34 GAEmM/g, 
0.511 TEmM/g และ 57.83% ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือนํามาผานการให
ความรอนที่อุณหภูมิและระยะเวลาตางๆ พบวาอุณหภูมิและ
ร ะยะ เ วลา ในการ ให ค วามร อนที่ เ พิ่ ม ข้ึ นส งผล ให ป ริมาณ
สารประกอบฟนอลิก คาความสามารถรวมในการเปนสารตานอนุมูล
อิสระทั้งสองวิธีลดลง   
 

 
ตารางที่ 1 ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการใหความรอนตอ

ปริมาณสารประกอบฟนอลิกในน้ําเฟองฟา 
อุณหภูมิ 

(องศาเซลเซียส) 
ระยะเวลา 

(นาที) 
ปริมาณสารประกอบฟนอลิก 

(GAEmM/g) 
ตัวอยางควบคุม  273.34  

70 5 254.42  
 10 239.49  
 15 253.19  
 20 256.26  

80 5 246.65  
 10 243.95  
 15 210.11  
 20 196.26  

90 5 230.11  
 10 210.34  
 15 209.72  
 20 197.95  

 
โดยอุณหภูมิสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสารมากกวา

ระยะเวลาในการใหความรอน ดังจะเห็นไดจากการใหความรอนที่
อุณหภู มิ  90  องศาเซลเซียส  นาน  20  นาที  มีป ริมาณสาร
สารประกอบฟนอลิก, คา TEAC และ %I ลดลง รอยละ 22.75, 
21.35 และ 58.07 ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับการใหความรอนที่
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที ดังแสดงในตารางที่ 1 
และ 2 ซ่ึงสอดคลองกับรายงานของนิธิยา (2551) พบวาบีตาเลน
สามารถสลายตัวไดงายโดยปฏิกิริยาดีคารบอกซิเลชัน โดยเฉพาะใน
กระบวนการแปรรูปที่ใชความรอน   
 
ตารางที่ 2 ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการใหความรอนตอ

ความสามารถรวมในการเปนสารตานอนุมูลอิสระของน้ํา
เฟองฟา 

อุณหภูมิ 
(องศาเซลเซียส) 

ระยะเวลา 
(นาท)ี 

คา TEAC 
(TEmM/g) 

ความสามารถ
ในการยบัย้ัง
อนุมูลอิสระ 
DPPH (%l) 

ตัวอยางควบคุม  0.511 57.83 
70 5 0.489 56.09 
 10 0.470 56.48 
 15 0.455 55.90 
 20 0.459 56.28 

80 5 0.464 53.97 
 10 0.459 54.73 
 15 0.427 53.58 
 20 0.421 49.32 

90 5 0.427 29.01 
 10 0.417 26.69 
 15 0.380 27.47 
 20 0.361 23.60 

 
3.2 การเปลี่ยนแปลงดานสีของนํ้าเฟองฟา 

เม่ือนําน้ําเฟองฟามาปรับพีเอชต้ังแตชวง 1-12 พบวาน้ํา
เฟองฟามีสีที่ปรากฏคือสีชมพูออนที่พีเอช 1-2 สีชมพูที่พีเอช 3-9 



และสี เหลืองที่พี เอช 10-12 ดังแสดงในรูปที่ 1 ทั้ง น้ีอาจเกิด
เน่ืองมาจากพีเอชสงผลใหโครงสรางของรงควัตุบีตาเลนแตกตัวเปน
สารอื่นๆ จึงทําใหสีเปลี่ยนไป (Herbach และคณะ, 2006) ซ่ึงกรด
สามารถทําใหเกิดการแตกตัวของบีตานินไปเปนสารไอโซบีตานิน 

(isobetanin), บีตาดิน (betadin) และดีคารบอกซิเลตบีตานิน 
(decarboxylatebetanin) ได  โดยจากรายงานของนิธิยา (2551) 
พบวาสีที่สกัดไดจากบีตาเลนจะมีความคงตัวมากที่สุดที่พีเอช 4-6 

อยางไรก็ตามการเปลี่ยนสีของบีตาเลนในสภาวะที่เปนดางแกยังไมมี
รายงานที่อธิบายถึงปฏิกิริยาที่เกิดข้ึน 
  

 
1 ชั่วโมง 

 
2 ชั่วโมง 

 
3 ชั่วโมง 

 
4 ชั่วโมง 

 
รูปท่ี 1 การเปลี่ยนสีของนํ้าเฟองฟาที่คาพีเอช 1-12 ที่ระยะเวลา 1-4 

ชั่วโมง (ซาย-ขวา คือพีเอช 1-12) 
 
4. สรุปผล 
  อุณหภูมิ และระยะเวลาในการใหความรอนเปนปจจัย
สําคัญที่สงผลตอการลดลงของปริมาณสารประกอบฟนอลิก และ
ความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระในน้ําเฟองฟา ใน
ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงคาพีเอชก็สงผลกระทบตอความคงตัว
ของสารสกัดจากน้ําเฟองฟาเชนกัน 
 
5.  ขอเสนอแนะ 
 1. ทําการทดลองในอุณหภูมิที่ไมสูงมากเพราะ อุณหภูมิ 
และเวลาการใหความรอนมีผลตอปริมาณ และความเขมขนของ
ความเปนสารตานอนุมูลอิสระ 
 2. อาจมีการศึกษาผลของคาพีเอชตอการเปลี่ยนแปลง
ของปริมาณสารประกอบฟนอลิก และความสามารถในการเปนสาร
ตานอนุมูลอิสระในน้ําเฟองฟาตอไป 
 3. อาจมีการพัฒนาตอเปนผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ 
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 โครงการคุรุวิจัยศูนยนวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยี
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การวิจัย (สกว.) ไดรับคําปรึกษาและแนะนําจาก ผศ.ดร.บัณฑิต อิน
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การนําไปบูรณาการกับสาระการเรียนรู 
 จากการทดลองสามารถนําความรูที่ไดจากการวิจัยไปบูรณาการเปนสาระการเรียนรูเร่ืองนํ้าดอกเฟองฟา โดยนําไปใชกับนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาไดดังน้ี           

การวิเคราะหหลักสูตรการเรียนรูบูรณาการ  เร่ือง เคร่ืองดื่มจากดอกเฟองฟา 
 

 

สาระ 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 

กิจกรรมการเรียนรู 
 

ภาษาไทย มฐ.ท 2.1 ใชกระบวนการเขียนส่ือสารเขียน
เรียงความและเขียนเร่ืองราวในรูปแบบตางๆ  
เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงาน
การศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

1. เขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
การสรางสรรค 
2. เขียนส่ือสารโดยคําไดถูกตอง
ชัดเจนและเหมาะสม 
3. เขียนเรียงความ 
 

1. นักเรียนเรียนรูเร่ืองการเขียน
เรียงความ  
2.  นักเรียนศึกษาคนควาขอมูล
เกี่ยวกับ เฟองฟา (พืช ผัก ผลไม 
ในทองถ่ิน) 
3. นักเรียนเขียนเรียงความ เร่ือง
นํ้าดอกเฟองฟา กับสุขภาพ 
 

คณิตศาสตร มฐ.ค 5.3 ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและ 
ความนาจะเปนชวยในการตัดสินใจและ
แกปญหา 
 

1. คํานวนหาคาสถิติ 
2. วิเคราะหและอภิปรายผลขอมูล 

1. นักเรียนออกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผลิตภัณฑ    
2. นําขอมูลสถิติใชประกอบการ
ตัดสินใจสรางผลิตภัณฑใหเปนที่
ยอมรับแกกลุมเปาหมาย 
 

lih
วิทยาศาสตร 

มฐ. ว 3.2 เขาใจหลักการตางๆ ของการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิด
สารละลายการเกิดปฏิกิริยามีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตรส่ือสารสิ่งที่
เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

1. ทดลองและอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของน้าํดอกเฟองฟา
กับคาพีเอช 
2. วิเคราะหและอธบิายการ
เปลี่ยนแปลงของสใีนนํ้าดอก
เฟองฟา 
 

1. นักเรียน  เรียนรู เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของส ี จากคาพีเอช 
2. ทําการทดลองการ
เปลี่ยนแปลงของสใีนนํ้าดอก
เฟองฟาดวยอุณหภูมิและเวลา 

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

มฐ.ส 3.1  เขาใจและสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรในการผลิตและบริโภค  การใช
ทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
และคุมคา  รวมทั้งเขาใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดํารงชีวิตอยางมี
ดุลยภาพ 

1. อธิบายบทบาทของผูผลิตที่มี
ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 
2. อธิบายบทบาทของผูบริโภค 
ที่รูเทาทัน 
3. บอกวิธีและประโยชนของการใช
ทรัพยากรอยางยัง่ยืน 

1. นักเรียนศึกษาการดําเนิน
อาชีพของคนในชุมชนของตนเอง  
2.  นักเรียนนําอาชีพที่สํารวจ
ไดมาอภิปรายเพื่อสรางอาชีพ
ใหม  จากการนําผลผลิตในชุมชน
มาใช  
  

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

มฐ พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสราง
เสริมสุขภาพและการดํารงสุขภาพ  การ
ปองกันโรคและการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพ 

1. แสดงพฤติกรรมที่บงบอกถึง
ความรับผิดชอบตอสุขภาพของตน
และสวนรวม 
 

1. นักเรียน ศึกษา  คนควา
เกี่ยวกับสารอาหาร  
2. นักเรียนรวมกันอภิปรายถึง
และสารอาหารที่ไดรับจากการดื่ม
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในทองถ่ิน 
 

ศิลปะ มฐ.ศ.1.1  สรางสรรคงานทัศนศิลปตาม
จินตนาการและความคิดสรางสรรค  วิเคราะห
วิภาค  วิจารณคุณคางานทัศนศลิป  ถายทอด
ความรูสึก  ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ  
ชื่นชมและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 

1. สรางสรรคงานทัศนศิลปโดยใชสี  
 
 

1.นักเรียนรูเกี่ยวกับแมสี  
การผสมสีแลวทําใหเกิดสีใหม 
2. สรางงานศิลปะจากการผสมสี 
 

 
 
 



 

สาระ 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 

กิจกรรมการเรียนรู 
 

การงานอาชีพ
และ
เทคโนโลย ี

มฐ. ง 2.1 เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการ
เทคโนโลยี ออกแบบและสรางสิ่งของเครื่องใช
หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยาง
มีความคิดสรางสรรค เลือกใชเทคโนโลยี
ในทางสรางสรรคตอชีวิต  สังคม ส่ิงแวดลอม 
และมีสวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน 
 

มฐ. ง 4.1 เขาใจ มีทักษะที่จําเปนมี
ประสบการณ  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช
เทคโนโลยี  เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมี
เจตคติที่ดีตออาชีพ 
 

1. นักเรียนผลิตเคร่ืองดื่มเพื่อ
สุขภาพที่มีในทองถ่ินได  
(ดอกเฟองฟา ไผจืด ฯลฯ) 
2. สืบคนขอมูลสารสนเทศได 

1. นักเรียนศึกษา คนควา พืชผัก 
ผลไม ที่ใชผลิตเคร่ืองดื่มที่มีอยู 
ในทอง 
2. นักเรียนศึกษากระบวนการ
ผลิตเคร่ืองดื่ม เชน นํ้าดอก
เฟองฟา นํ้าไผจืด ฯลฯ 
3. นักเรียนนําเสนองานดวย
โปรแกรมนาํเสนองาน 

ภาษาตางประ
เทศ 

มฐ.ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการ
แลกเปลีย่นขอมูลขาวสาร  แสดงความรูสึก
และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 

1. พูดส่ือสารระหวางบุคคล 1. นักเรียนศึกษาคําศัพทที่
เกี่ยวกับสวนประกอบของดอก
เฟองฟา 
2. นักเรียนแตงประโยคบอกเลา
และฝกพูดเกี่ยวกับสรรพคุณ
ประโยชนของเคร่ืองดื่มนํ้าดอก
เฟองฟา 
3. นักเรียนแนะนําผลิตภัณฑ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากดอก
เฟองฟาเปนภาษาอังกฤษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการเรียนรูแบบบูรณาการ  เร่ือง เคร่ืองดื่มจากดอกเฟองฟา 
 

 

สาระ /  เนื้อหา 
 

จุดประสงค 
 

 

วิธีการ 
 

เคร่ืองมือ 
 

การประเมิน 

สาระ  ภาษาไทย 
1. รูปแบบการเขียน
เรียงความ 
2.  ข้ันตอนการเขียน
เรียงความ 

 
1. นักเรียนสามารถเขียน
เรียงความในหัวขอที่
กําหนดใหไดถูกตอง 

 
1. นักเรียน ศึกษารูปแบบการ
เขียนเรียงความ 
2. นักเรียนคนควาขอมูล
เกี่ยวกับดอกเฟองฟา ( พืช 
ผัก ผลไม) ในทองถ่ินที่ใชทํา
เครื่องดื่ม 
3. นักเรียนเขียนเรียงความ
เกียวกับดอกเฟองฟา 
 

 
1. ใบความรู  อินเตอร
เนท  หนังสือ  วารสาร 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
2. ใบงาน 

 
 1. สังเกตพฤติกรรม 
 2. ตรวจใบงาน 
 3. ตรวจผลงาน 

สาระ  คณิตศาสตร 
1. สถิติ 
2. ความความนาจะเปน 

 
1. วิเคราะหและอภิปรายผล
ขอมูลเชิงสถิติได 
 
 

 
1. แบงกลุมนักเรียนเก็บ
ขอมูลจากแบบสอบถาม 
2. จําแนก และวิเคราะหผล
ขอมูลเพื่อการตัดสินใจสราง
ผลิตภัณฑเปนที่ยอมรับกับ
กลุมเปาหมายได 
  

 
  แบบสอบถาม 

 
1. แบบสังเกต
พฤติกรรม   
    
2. ตรวจผลงาน 
 

สาระ  วิทยาศาสตร 
1.  การหาคา pH 
2.  การเปลีย่นแปลงของ
สาร 

 
1. วิเคราะหและอธบิายการ
เปลี่ยนแปลงของสจีากน้ํา
เฟองฟาจากคา pH ได 
2. อธิบายถึงสาเหตุการ
เปลี่ยนแปลงของสีนํ้่าดอก
เฟองฟาได 

 
1. นักเรียนศึกษาคนควาการ
เปลี่ยนแปลงจากคา pH ของ
นํ้าเฟองฟา 
2. นักเรียนอธิบายสาเหตุถึง
การเปลี่ยนแปลงของสีนํ้า
ดอกเฟองฟาได 
 

 
1. เครื่องมือ อุปกรณ
การ   
   ทดสอบ  
 

 
1.แบบสังเกตพฤติกรรม   
ตรวจใบงาน 

สาระ  สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
1.  เศรษฐกิจพอเพียง 
2.  การประกอบอาชีพ 

 
1. นักเรียนอธิบายและบอก
ความหมายของคําวา
เศรษฐกิจพอเพียงได 
2. นักเรียนสามารถนํา
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในการประกอบ
อาชีพได 

 
1. นักเรียนรวมกันอภิปราย
และศึกษาคนควาเกี่ยวกับคํา
วา  เศรษฐกิจพอเพียง 
2. นักเรียนสํารวจอาชีพใน
ชุมชนแลวนํามาอภิปรายวา
แตละอาชีพสามารถนํา
หลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชได
อยางไร 
3. นักเรียนรวมกันวิเคราะห
วา 
การผลิตนํ้าเฟองฟา 
( พืช ผัก ผลไมในทองถ่ิน ) 
สามารถกอใหเกิดอาชีพได
อยางไร 
 

 
1. หนังสือ  อินเทอรเนท  
ภูมิปญญาทองถ่ิน  
แหลงความรูตางๆ   
2. ใบงาน 
3. แบบสํารวจ 
 

 
1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจผลงาน 
 

 
 
 



 

สาระ /  เนื้อหา 
 

จุดประสงค 
 

วิธีการ 
 

 

เคร่ืองมือ 
 

การประเมิน 

สาระ   สุขศึกษาพลศึกษา 
1.  สารอาหาร 
2.  นํ้า 

 
1. นักเรียนสามารถอธิบาย
และบอกความหมายของ 
สารอาหารในเครื่องดื่ม 
2. นักเรียนสามารถบอก
คุณประโยชนและโทษของ
เครื่องดื่มตางๆได 

 
1. นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับ
สารอาหารในเครื่องดื่ม. 
2. นักเรียนรวมกันเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับสารอาหารที่
ไดรับจากเครื่องดื่ม  โดยการ
จัดปายนิเทศ  
 

 
1. หนังสือ  อินเทอรเนท  
ภูมิปญญาทองถ่ิน   
2.  อุปกรณจัดปายนิเทศ 
 

 
1.  สังเกตพฤติกรรม 
2.  ตรวจผลงาน 
 
 

สาระ   ศิลปะ 
1.  แมสี 
2.  การผสมสี 
 

 
1. นักเรียนสามารถบอกได
วาแมสีประกอบดวยสี
ใดบางและสามารถนําแม
สีมาผสมกันเพื่อใหเกิดเปน
สีตางๆ ได 
2.  นักเรียนสามารถนําสีที่
ผสม  สรางงานศิลปะได 

 
1. นักเรียนรวมกันอภิปราย
และศึกษาคนควาเกี่ยวกับแม
สีและเทคนิคการผสมสี 
2.  นักเรียนศึกษาสีจากน้ํา
ดอกเฟองฟา นําแมสีและ
เทคนิคการผสมสีมา
เปรียบเทียบกัน 
3. สรางงานศิลปะจากการ
ผสมสี 
 

 
1. หนังสือ  อินเทอรเนท  
แหลงความรูตางๆ   
2. นํ้าดอกเฟองฟา 
3. อุปกรณในการสราง
งานศิลปะ 
4.  แบบประเมิน  
  
 
 

 
1.  สังเกตพฤติกรรม 
2.  ตรวจผลงาน 

สาระ  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
1.  การผลิตเคร่ืองดื่ม 
2.  การสืบคนขอมูล 
3.  การนําเสนองานโดยใช
โปรแกรมนําเสนองาน 

 
1. นักเรียนมีทักษะในการ
ผลิตเคร่ืองดื่มในทองถ่ิน 
2. นักเรียนมีทักษะในการ
สืบคนขอมูลไดอยาง
รวดเร็วและแมนยํา 
3.นักเรียนสามารถนําเสนอ
งานดวยโปรแกรมนําเสนอ
งานได 
 

 
1. นักเรียนปฏิบัติงานผลิต
เครื่องดื่มจากดอกเฟองฟา 
2. นักเรียนแบงกลุมสืบคน
ขอมูลและนําเสนองานดวย
โปรแกรมนําเสนองาน 
 

 
1. หนังสือ  อินเทอรเนท  
ภูมิปญญาทองถ่ิน  
2. วัสดุ อุปกรณการผลิต
เครื่องดื่ม 
3.คอมพิวเตอร 
 

 
1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจผลงาน 

สาระ  ภาษาตางประเทศ 
1.  Vocabulary 
2.  Sentence 
3.  Conversation 

 
1. นักเรียนบอก
ความหมายของคําศัพท
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
เฟองฟาได 
2. นักเรียนแตงประโยค
ภาษาอังกฤษได 
3. นักเรียนพูดแนะนํา
เครื่องดื่มจากดอกเฟองฟา
ได 

 
1. นักเรียนศึกษาคําศัพทที่
เกี่ยวกับเฟองฟา 
2. นักเรียนแตงประโยคบอก
เลาเกี่ยวกับดอกเฟองฟา 
และฝกพูด 
3. นักเรียนออกมาแนะนํา
เครื่องดื่มจากดอกเฟองฟา
เปนภาษาอังกฤษ 
 

 
1. หนังสือ  วารสาร   
อินเทอรเนท  แหลง
ความรูตางๆ   
2. บัตรคํา 
3. ใบความรู 
4. แบบประเมิน 

 
1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจผลงาน 
 

 
 

 


