
ในการศึกษาด้านคณิตศาสตร์นั้นยังมีการแยกออกมาอีกหลายสาขา 
บางสาขาวิชานำาคณิตศาสตร์มาสร้างโมเดลหรือแบบจำาลองทางธุรกิจ บาง
สาขาพัฒนาวิธีการหาคำาตอบของสิ่งต่างๆ ให้ถูกต้องมากขึ้น เพราะในโลก
ของความเป็นจริงหลายสิ่งหลายอย่างไม่สามารถอธิบายหรือแก้ปัญหาด้วย
คณิตศาสตร์แบบพื้นฐานได้

สำาหรับกิจกรรมท่ีผู้ เรียนจะได้ทำาต่อไปจะเป็นตัวอย่างการใช้
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวันและการหาความสัมพันธ์ของรูปทรงต่างๆ 

คณิตศาสตร์แสนสนุก

คณิตศาสตร์มาจากคำาว่า “คณิต” ซ่ึงหมายถึงการคำานวณหรือ
การนบั กบั “ศ�สตร์” ซ่ึงหมายถงึความรู ้หรอือาวธุ มนษุยเ์ราสือ่สารกนั
ด้วยภาษา ซ่ึงมีหลายภาษาแตกตา่งกนัไป แตค่ณติศาสตรถ์อืวา่เป็นสิง่
หนึง่ทีใ่ชส้ือ่สารกนัได้ทัง้โลกไม่วา่จะเป็นชนชาตใิด คณติศาสตรส์ามารถ
อธิบายความสัมพันธ์ออกมาเป็นภาษาที่เราเข้าใจได้ ในยุคแรก มนุษย์
ใช้ร่างกาย การขีดเขียน หรือสิ่งของต่างๆ แทนการนับ แล้วพัฒนาออก
มาเป็นสัญลักษณ์หรือตัวเลข มีการค้นพบเลขฐานสิบ ซึ่งสอดคล้องกับ
การนับโดยใช้นิ้วมือท้ังสอง นอกจากนี้ยังมีระบบตัวเลขฐานต่างๆ อีก
มากมายเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละสถานการณ์

ในยุคแรกๆ คณิตศาสตร์นอกจากจะใช้ในการนับแล้ว ยังใช้ร่วมกับดาราศาสตร์ 
เพ่ือคำานวณวิถีดวงดาวบนทั้งฟ้าด้วย มีการพัฒนาระบบหน่วยต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
ปริมาณที่จะนับหรือวัด มีการนำาคณิตศาสตร์มาใช้อธิบายความสัมพันธ์ สมการ และ
การสร้างแบบจำาลอง 

ปัญหาต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา และ
ปัญหาเดียวกันยังมีวิธีการทางคณิตศาสตร์อีกหลายวิธี แต่ละวิธีแม้ว่าจะได้คำาตอบ
เดียวกันแต่ก็ใช้เวลาต่างกัน ความเข้าใจในหลากหลายศาสตร์นั้นคณิตศาสตร์สามารถ
อธิบายได้ก่อน คิดออกมาก่อน แต่สิ่งประดิษฐ์เกิดในภายหลัง
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ในชีวิตประจำาวันจะพบว่าเราได้ใช้คณิตศาสตร์ในการเรียน ในการทำางาน 
หรอืแม้กระท่ังในการใชช้วีติปกตทิัว่ๆ ไป เชน่เรือ่งของการคำานวนตา่งๆ ใชเ้รือ่ง
ของการ บวก ลบ คูณ หาร รูปทรงเรขาคณิต การใช้ตรรกศาสตร์ใช้เหตุผลใน
การตดัสนิใจ เปน็ต้น โดยในกจิกรรมทั้ง 3 กิจกรรมทีเ่ลอืกมา เปน็กิจกรรมที่ฝกึ
ทกัษะการใชค้ณติศาสตรใ์นชวีติประจำาวันทีง่่ายและยงัมีความสนกุสนานอีกด้วย

การทดลอง เรื่อง

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน

ออกแบบกิจกรรม โดย ผศ.ดร.ชัยพร ตั้งทอง 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เวลาที่ใช้ดำาเนินกิจกรรม 30 นาทีต่อหนึ่งกิจกรรม (90 นาที)
ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย  

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำาวัน

เรขาคณติ เป็นเรือ่งของการศกึษาเรือ่งของรปูทรงตา่งๆ เชน่สามเหล่ียมมุมฉาก สีเ่หล่ียม
จัตุรัส สี่เหลี่ยมด้านขนาน เป็นต้น ซึ่งในชีวิตประจำาวันผู้เรียนจะพบสิ่งรอบๆ ตัวเราทั้ง
สิง่ประดิษฐแ์ละสิง่ในธรรมชาตมีิรปูทรงตา่ง ๆ  ดังนัน้เรขาคณติจึงเป็นสิง่จำาเป็นทีผู่เ้รยีน
ควรจะศึกษา

อัตราสว่น เป็นเรือ่งของการศกึษาตวัเลขทีป่รากฎในธรรมชาต ินัน่คือเราจะศกึษาเรือ่งของ
อัตราส่วนทองที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่นในร่างกายมนุษย์ อัตราส่วนระหว่างความสูงจาก
สะดือถึงปลายเท้าและความสูงจากสะดือถึงศีรษะ จะมีค่าประมาณ 1.618 ซ่ึงเป็น
อัตราส่วนที่มีอยู่ในตัวเรา

การแกปั้ญหาโดยการใชค้ณติศาสตร ์หลายครัง้ทีเ่รามักจะพบปัญหาตา่งๆ ในชวีติประจำา
วนั คณติศาสตรส์ามารถชว่ยใหเ้ราคิดวเิคราะห ์และแกปั้ญหาไปได้ เชน่ปัญหาการตวงน้ำา 
สมมติเรามีถังน้ำาสำาหรับ 2 ลิตร และ 5 ลิตร หากต้องการน้ำาในปริมาตรต่างๆ เราจะทำา
เช่นไร คณิตศาสตร์สามารถช่วยได้

สาระสำาคัญ

1.

2.

3.
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การทดลอง เรื่อง

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน

1. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงเรขาคณิตกับสิ่งต่างๆ รอบตัวได้
2. ผู้เรียนสามารถหาอัตราส่วนทองในร่างกายของตนเองได้
3. ผู้เรียนสามารถใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาการตวงน้ำาได้

จุดประสงค์ของกิจกรรม

แบบรูป Tangram ประกอบด้วย
สามเหลี่ยมมุมฉากขนาดใหญ่
สามเหลี่ยมมุมฉากขนาดกลาง
สามเหลี่ยมมุมฉากขนาดเล็ก
สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็ก
สี่เหลี่ยมด้านขนานขนาดเล็ก

ภาพรวมการทดลอง

กิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่
1. Tangram (แทนแกรม : แผ่น ตัวต่อปริศนามี 7 แผ่น)
2. อัตราส่วน
3. ตวงนำ้า

การทดลอง

กิจกรรมที่ 1 Tangram

ที่                               รายการ                                 จำานวนต่อกลุ่ม

1 ชุด
2 ชิ้น
1 ชิ้น
2 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น

1

วัสดุ อุปกรณ์
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ใช้ดินสอร่างเส้นตาราง ขนาด 4x4 นิ้ว โดยแบ่งเส้นช่องตารางตามภาพด้านล่าง 
(สามารถเลอืกกระดาษท่ีใชไ้ด้ตามความเหมาะสม เชน่ กระดาษแขง็ หรอืกระดาษเหลือ
ใช้จากปฏิทินเก่า เป็นต้น)  

วาดรูปเรขาคณิต 7 ชิ้น ลงบนกระดาษตาราง ขนาด 4x4 นิ้ว ดังนี้สามเหลี่ยมมุมฉาก
เล็ก 2 ชิ้น รูปสามเหลี่ยมขนาดกลาง 1 ชิ้น รูปสามเหลี่ยมมุมฉากขนาดใหญ่ 2 ชิ้น 
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 ชิ้น และรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานอีก 1 ชิ้น 

การทดลอง เรื่อง

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน

วิธีสร้างตัวต่อ Tangram 7 ชิ้น

รูปสามเหลี่ยมขนาดกลาง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ล้วนแล้วแต่มีพื้นที่เป็นสองเท่า 
ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเล็ก 
สามเหลี่ยมมุมฉากขนาดใหญ่ แต่ละชิ้น มีพื้นที่เป็น 4 เท่า ของสามเหลี่ยมมุมฉากเล็ก 1 ชิ้น 
มุมที่เกิดขึ้นในชิ้นส่วนทั้ง 7 ชิ้น มีอยู่เพียง 3 แบบ คือ มุมฉาก 90 องศา มุม 45 องศา และ 
มุม 135 องศา 
ขน�ดสเกล 4x4 นิ้ว เป็นตัวอย่�งเริ่มต้น ผู้สอนส�ม�รถกำ�หนดขน�ดแบบตัวต่อTangram ที่สนใจ

ร่วมกับผู้เรียนได้

ภาพที่ 1 ตัวอย่างตารางเพื่อสร้างรูปเรขาคณิต (ตัวต่อ Tangram)

1 นิ้ว

1 นิ้ว

สามเหลี่ยม
มุมฉาก

ขนาดใหญ่

สามเหลี่ยม
มุมฉาก

ขนาดใหญ่

สามเหลี่ยม
มุมฉาก

ขนาดกลาง

สามเหลี่ยม
มุมฉาก

ขนาดเล็ก

สามเหลี่ยมมุมฉาก
  ขนาดเล็ก

สี่เหลี่ยม จัตุรัส

สี่เหลี่ยม
ด้านขนาน

1350 450

หม�ยเหตุ :

1.

2.
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การทดลอง เรื่อง

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน

 ภาพที่ 1 ตัวต่อ Tangram ทั้ง 7 ชิ้น
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การทดลอง เรื่อง

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน

1) ผู้เรียนเตรียมชิ้นส่วนตัวต่อ Tangram ทั้ง 7 ชิ้น ให้ครบถ้วน
   โดยที่ผู้เรียนควรเรียงรูปเราขาคณิตแต่ละชิ้นให้ถูกต้อง

2) ผู้เรียนต่อชิ้นส่วนทั้ง 7 ชิ้น เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่ดังภาพที่ 1   
   โดยต้องใช้ให้ครบทั้ง 7 ชิ้นและห้ามมีการซ้อนทับกัน 
 

ภาพที่ 2 ภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เกิดจาก
การนำาชิ้นส่วนเรขาคณิตทั้ง 7 ชิ้น มาต่อรวมกัน 

ขั้นทดลอง

ผู้เรียนต่อชิ้นส่วนทั้ง 7 ชิ้น เป็นรูปร่างต่างๆ จากรูปเงาตัวอย่างด้านซ้าย ผู้เรียน
ต้องใช้จินตนาการและเรื่องเรขาคณิตผสมผสานกันให้เป็นรูปที่ต้องการ ส่วนรูป 
ด้านขวาคือรปูท่ีเป็นเฉลยหลงัจากทีมี่ผูเ้รยีนตอ่ได้แลว้ โดยกตกิายงัคงเหมือนเดิม
คือต้องใช้ให้ครบทั้ง 7 ชิ้น และห้ามมีการซ้อนทับกัน

ภาพที่ 3 (ซ้าย) ภาพเงาตัวอย่าง (ขวา) ภาพเฉลย

3)

147



สังเกตเห็นอะไรบ้าง ? 
มุมต่าง ๆ ที่อยู่ในรูปภาพ

 เกิดจากชิ้นส่วนใดได้บ้าง ?

การทดลอง เรื่อง

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน

ภาพที่ 4 (ซ้าย) ภาพเงาตัวอย่าง (ขวา) ภาพเฉลย

ภาพที่ 5 (ซ้าย) ภาพเงาตัวอย่าง (ขวา) ภาพเฉลย

ภาพที่ 6 (ซ้าย) ภาพเงาตัวอย่าง (ขวา) ภาพเฉลย
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จากกิจกรรมนี้ผู้เรียนจะได้ทักษะการ
เรียนรู้เรื่องรูปทรงทางเรขาคณิตและเรื่องมุม
ในการสังเกตสิ่งรอบๆ ตัว ที่พบเจอในชีวิต
ประจำาวันได้

เกิดอะไรขึ้น

สิง่ตา่งๆ รอบตวัเราสามารถใชร้ปูทรง
เรขาคณิตมาประกอบกันได้

 คำาอธิบายเพิ่มเติมจากผลการทดลอง

สายวัด 
ไม้บรรทัด 
ปากกา
กระดาษจดบันทึก

กิจกรรมที่ 2 อัตราส่วน

 วัสดุ อุปกรณ์

ที่                     รายการ                             จำานวนต่อกลุ่ม

1 อัน
1 แท่ง
1 แท่ง
1 แผ่น

1
2
3
4

1. ผู้เรียนรู้จักอัตราส่วนและการวัดค่า 
   ต่างๆ โดยใช้สายวัดและไม้บรรทัด
2. แจกกระดาษใบงานดังภาพที่ 7

ขั้นทดลอง

ให้ผู้เรียนจับคู่กันและสลับกันวัดค่า
ส่วนต่างๆ ของร่างกายตามภาพที่ 7 
(หน่วยเป็นเซนติเมตร) แล้วบันทึกผล
ลงในกระดาษที่ผู้สอนแจกให้จากข้อ 
2 จากนั้นคำานวนหาอัตราส่วน   ใน
แต่ละช่วงทั้ง 3 ช่วงเมื่อ a แทนส่วนที่
ยาว b แทนส่วนที่สั้น

การทดลอง เรื่อง

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน

4. ผู้เรียนทดลองหาอัตราส่วน    ในอวัยวะส่วนอื่นๆ 
   ที่ผู้เรียนสนใจ เช่น ใบหน้าหรือนิ้วมือ เป็นต้น

..............?

..............?

..............?

..............?

..............?

..............?

ช่วงที่ 3

ช่วงที่ 1
a

b

b

b

a
aช่วงที่ 2

ภาพที่ 7 การวัดค่าระยะอัตราส่วนของร่างกาย

3. 
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อัตราส่วนทองคำา (Golden Ratio) มาจากการคำานวนทางคณิตศาสตร์ที่คิดค้นโดย เลโอนาร์โด 
ฟีโบนัชชี ที่ใช้ตัวเลขทางคณิตศาสตร์มาอธิบายความงดงามของธรรมชาติ อัตราส่วนทองคำาจะเท่ากับ 
1.618... ซ่ึงเป็นค่าคงทีข่องธรรมชาตทิีมี่คุณสมบตัทิีน่า่ทึง่หลายประการ โดยมีหลักการสำาคัญคือ สดัสว่น
องค์ประกอบต่างๆ จะอิงกับอัตราส่วนทองคำา หรือฟี (Phi) ได้แก่      : 1 โดยที่

อัตร�สว่นทองคำ�นีป้รากฏอยูใ่นรปูทรงตา่งๆ ในธรรมชาตมิากมาย เชน่ อัตราสว่นระหวา่งเสน้
ผา่นศนูยก์ลางของเกลยีวรอบเปลือกหอยนอตลุิส อัตราสว่นเสน้ผา่นศนูยก์ลางของวงขดเกลียวของ
เมล็ดทานตะวันแต่ละวงเทียบกับวงถัดไป อัตราส่วนของหน่วยโครงสร้างร่างกายมนุษย์ เช่น ระยะ
จากหวัถงึพ้ืนหารด้วยระยะจากสะดือถงึพ้ืน ระยะจากไหลถ่งึปลายนิว้มือหารด้วยระยะจากขอ้ศอกถงึ
ปลายนิ้วมือ หรือระยะจากสะโพกถึงพ้ืนหารด้วยระยะจากหัวเข่าถึงพ้ืน เป็นต้น จนทำาให้บรรดานัก
คณิตศาสตร์และศิลปินตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันถือว่าเป็นอัตราส่วนที่งดงามที่สุด และได้นำามาใช้
ในงานด้านต่างๆ จำานวนมาก ทั้งด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม เช่น มหาวิหารพาร์ธีนอนในกรุง
เอเธนส์ และมหาวิหารน็อตเตอร์ดามแห่งปารีส รวมทั้งการใช้อัตราส่วนทองคำาในการทำาศัลยกรรม
พลาสติก เพื่อให้มีใบหน้าที่สวยงามที่สุดด้วย 

เนื่องจาก       เป็นอัตราส่วนของจำานวนบวก     

ดังนั้น

การทดลอง เรื่อง

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน

จะได้ว่า 

พิสูจน์

กำาหนดให้     และ    เป็นจำานวนจริงซึ่ง                เราเรียก อัตราส่วน      ว่าอัตราส่วนทองคำา ก็ต่อเมื่อ
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จากกิจกรรมนี้ผู้เรียนจะได้ความรู้
เรื่องอัตราส่วนทองคำา ซ่ึงมีค่าประมาณ 
1.618 ในรา่งกายของคนเราจะมีอัตราสว่น
ทองอยู่ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย

เกิดอะไรขึ้น

อัตราส่วนในช่วงต่างๆ ท่ี
ผู้เรียนวัดจะมีค่าประมาณ 1.618 

 คำาอธิบายเพิ่มเติมจากผลการทดลอง

ถังน้ำาขนาดใหญ ่
บีกเกอร์พลาสติกขนาดใหญ่ 
บีกเกอร์ขนาดเล็กขนาดต่างๆ
ตาชั่ง 

 วัสดุ อุปกรณ์

กิจกรรมที่ 3
 ตวงนำ้า

ที่                        รายการ                             จำานวนต่อกลุ่ม

1
2
3
4

1 ถัง
1 ใบ
4 ใบ

1 เครื่อง

ผู้เรียนสังเกตเห็น

อัตราส่วน

เป็นอย่างไรบ้าง ? 

การทดลอง เรื่อง

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน

ช่วงที่ 3

ช่วงที่ 1

a

b

b

b

a

aช่วงที่ 2

ใบงาน : การวัดค่าระยะอัตราส่วนของร่างกาย
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นำาบีกเกอร์พลาสติกขนาดใหญ่วางบนตาชั่ง ดังรูป
 

ขั้นทดลอง

ผู้สอนตั้ งโจทย์ เ ป็นจำานวนหน่วยที่
ต้องการ เช่น ต้องการน้ำา 6 หน่วย 8 
หน่วย 10 หน่วย เป็นต้นโดยจะขีด
สัญลักษณ์ไว้ที่ตาชั่ง

ให้ผู้เรียนรู้จักบีกเกอร์ขนาดต่างๆ 
ซึ่งมีอยู่ 4 ขนาด 3 หน่วย 4 หน่วย 
7 หน่วย และ 9 หน่วยดังรูป

ผู้เรียนทดลองโดยการใช้บีกเกอร์ขนาด
ต่างๆ ตวงน้ำาจากถังน้ำาใหญ่แล้วเทลง
ในบกีเกอรใ์หญ่ใหไ้ด้ตาม จำานวนหนว่ย 
ทีต่อ้งการโดยใหใ้ชบ้กีเกอรข์นาดตา่งๆ 
ที่กำาหนดให้เท่านั้น

ผู้เรียนสังเกตเห็น
อะไรบ้าง ? 

หากต้องการ 6 หน่วย
ต้องทำาอย่างไร

จากกิจกรรมนี้ผู้เรียนจะได้ความรู้เรื่อง
การแก้ปัญหาหากมีของใช้อยู่อย่างจำากัด โดย
อาศัยคณิตศาสตร์เรื่องการบวกลบเลข

ในโจทย์ปัญหาแต่ละข้อผู้เรียน

สามารถหาคำาตอบได้หลากหลายวิธี

เกิดอะไรขึ้น

 คำาอธิบายเพิ่มเติมจากผลการทดลอง

การทดลอง เรื่อง

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน
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แรงต้านการเคล่ือนที่เกิดขึ้นระหว่างพ้ืนผิวของวัตถุซ่ึงกำาลังเคลื่อนที่สัมผัสกับวัตถุ   
อีกอันหนึ่ง เรียกว่า แรงเสียดทาน (friction) โดยธรรมชาติของแรงเสียดทาน ส่วนใหญ่แล้ว
จะมีทิศทางตรงข้ามกับแรงที่ทำาให้วัตถุเคลื่อนที่ ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทาน ได้แก่

1. ลักษณะผิวสัมผัส ถ้าวัตถุมีผิวหยาบ ขรุขระ จะเกิดแรงเสียดทานมากกว่า วัตถุที่
มีผิวเรียบ

2. แรงตั้งฉากระหว่างผิวสัมผิส เช่น วัตถุที่มีน้ำาหนักกดลงบนพื้นมากมากจะมีแรง 
เสียดทานมากกว่าวัตถุที่มีน้ำาหนักกดลงบนพื้นน้อยกว่า เป็นต้น

3. ชนิดของวัตถุ  เช่น เหล็กกับไม้ จะเห็นว่าลักษณะผิวที่แตกต่างกันจะทาให้เกิดแรง
เสียดทานไม่เท่ากัน

ออกแบบกิจกรรม โดย ผศ.ดร. พรทรัพย์ พรสวัสดิ์ 
นางสาวชญานี นนทศักดิ์ และ นางสาวนารีรัตน์  ประสมสาสตร์  
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เวลาที่ใช้ดำาเนินกิจกรรม 90 นาที
ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น

การทดลอง เรื่อง  
แปดเหลี่ยมหรรษา

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำาวัน

มนุษย์เริ่มรู้จักล้อ เมื่อประมาณ 3,200 ปี ก่อนคริสตกาล โดยชาวสุเมเรียนนำาวงล้อ
ที่ทำาจากท่อนซุงเลื่อยออกเป็นแผ่นๆ 2 ถึง 3 แผ่น ประกบกันและตัดเป็นวงล้อกลมๆ เจาะ
รตูรงกลางแผน่ไม้ใหเ้พลากบัลอ้นัน้หมุนไปพรอ้มกนั ตัง้แตน่ัน้มาจนถงึปัจจบุนั ล้อได้มีการ
พัฒนาตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันล้อไม่ได้มีแต่ล้อที่กลมเกล้ียง อาทิเช่น 
รถแมคโคร ที่มีลักษณะล้อเป็นตีนตะขาบใช้สำาหรับเคล่ือนที่บนผิวดิน แปดเหล่ียมหรรษา
เป็นกิจกรรมการสร้างล้อทรงเรขาคณิตให้สามารถเคลื่อนที่ไปบนพ้ืนผิวจำาลองเพ่ือให้เกิด
แรงเสียดทานขึ้นระหว่างล้อแปดเหล่ียมกับพ้ืนผิว  การสร้างล้อทรงเรขาคณิตจะช่วยเสริม
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับรูปเรขาคณิต แกนสมมาตร ความเท่ากันทุกประการของ
รปูสามเหลีย่มสองรปูและทฤษฎบีทพีทาโกรสั นอกจากนีย้งัชว่ยฝกึกระบวนการคิด วเิคราะห ์
การแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ทำากิจกรรมได้เป็นอย่างดี

ข้อดีของแรงเสียดทาน ในกรณีของยางล้อรถยนต์กับผิวถนนจะช่วย
ให้รถเลี้ยวโค้งหรือเบรกให้หยุดได้โดยไม่ล่ืนไถล รวมถึงสามารถออกตัวได้
โดยไม่เกินอาการล้อหมุนฟรี การเพ่ิมแรงเสียดทานอาจทำาได้โดยการเพ่ิม
พ้ืนที่ผิวสัมผัสยางรถยนต์ให้มีหน้ากว้างพอเหมาะจะช่วยให้ยางเกาะถนน
ได้ดียิ่งขึ้นหรืออาจลดความล่ืนของผิวสัมผัส เช่น เพ่ิมลายยางรถยนต์ พ้ืน
ของรองเท้าที่มีพื้นผิวไมเ่รียบส่วนการลดแรงเสียดทานอาจทำาไดใ้นทางตรง
กันข้ามกับที่กล่าวมา

สาระสำาคัญ
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การทดลอง เรื่อง  
แปดเหลี่ยมหรรษา

1.1 การสร้างล้อแปดเหลี่ยม
1.2 การจำาลองพื้นผิว
1.3 การทดสอบการเคลื่อนที่ของรถบังคับวิทยุ  แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 
     3-4 คน ผู้เรียนแต่ละกลุ่มค่อยๆ ทำาการทดลองและเรียนรู้ไปทีละขั้นตอน 

1. สังเกตและระบุแกนสมมาตร เส้นทแยงมุมที่ปรากฏ
   ในการพับรูปแปดเหลี่ยมได้
2. ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสในการหาความยาวด้านได้
3. ประกอบล้อรถบังคับวิทยุและสร้างแบบจำาลองพื้น
   ถนนสำาหรับล้อแปดเหลี่ยมได้

จุดประสงค์ของกิจกรรม

ภาพรวมการทดลอง

การทดลองชุดแปดเหลี่ยมหรรษา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่

รถบังคับวิทยุ 
หลอดชาไข่มุก 
ตะเกียบ ไม้ 
ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตรยาว 
25 เซนติเมตร (cm) 
กระดาษ A4 
กระดาษ 180 แกรม ขนาด 7×7 เซนติเมตร (cm)
กาว  
กรรไกร 
คัตเตอร์  
ไม้บรรทัด 
เทปใส
ไขควง 
คีม  

การทดลอง 

 วัสดุ อุปกรณ์

ที่                                 รายการ                                  จำานวนต่อกลุ่ม

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13

1 คัน
30 อัน
20 คู่
20 อัน

3 แผ่น
8 ชิ้น
1 ขวด
1 เล่ม
1 ด้าม
1 อัน
1 ม้วน
1 อัน
1 อัน 
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การทดลอง เรื่อง  
แปดเหลี่ยมหรรษา

ผู้เรียนวิเคราะห์คำาถามดังต่อไปนี้
   ผู้เรียนคิดว่านอกจากล้อที่มีลักษณะ
   เป็นวงกลมแล้ว ล้อน่าจะมีลักษณะอื่นๆ
   ได้อีกหรือไม่เพราะเหตุใด
   เมื่อล้อมีลักษณะอื่นๆ นอกจากวงกลม 
   นักเรียนคิดว่าจะสามารถวิ่งบนที่เรียบๆ
   ได้หรือไม่

รูปสมมาตร คือรูปที่พับครึ่งแล้วทำาให้แต่ละข้างของรอยพับทับ
กันสนิท รอยพับนี้เรียกว่าแกนสมมาตร ดังนั้นในขั้นตอนที่ 1 
จะมีแกนสมมาตร 1 แกน

ส่วนของเส้นตรงรูปสมมาตรตรงที่มีจุดปลายทั้งสองข้าง อยู่
ที่จุดยอดของมุมตรงข้าม คือเส้นทแยงมุมดังนั้นในขั้นตอนนี้  
มีเส้นทแยงมุม 1 เส้น

a และ b แทนความยาวด้านประกอบมุมฉาก c แทนความ
ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก โดยทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
c2 = a2 + b2        

4.1 พับครึ่งดังรูป

ขั้นทดลองการทดลอง
ตอนที่ 1

ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 
กลุ่มละ 3-4  คน ผู้เรียนสังเกตการ 

เคลื่ อ นที่ ข อ ง รถ
บังคับวิทยุ

ศึกษาการพับล้อแปดเหลี่ยมและ
ลงมือปฏิบัติพับแปดเหลี่ยมตาม  
ขั้นตอนต่อไปนี้
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การทดลอง เรื่อง  
แปดเหลี่ยมหรรษา

4.2 พับตามรอยประ  แล้วคลี่ออก

4.3 พับมุมขวาให้ตรงกับจุดของรอยพับ

4.4 พับมุมลงมาตามรอยประ  แล้วสอดเข้าไป ดังรูป

4.5 สอดมุมให้เข้ากันดังรูป เป็น 2 ชุด ชุดละ 4 ชิ้น

สมบัติความเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยมสองรูป 

รปูสามเหลีย่มสองรปูเทา่กนัทกุประการก็
ตอ่เม่ือด้านคู่ทีส่มนยักนัและมุมคู่ทีส่มนยั
กันของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนั้น
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การทดลอง เรื่อง  
แปดเหลี่ยมหรรษา

4.7 กลับด้าน แล้วเก็บมุม ดังรูป

4.6 ประกอบเข้าด้วยกัน ดังรูป

นำาลอ้ทีไ่ด้จากการพับตอนที ่1 มาประกอบเป็นล้อรถบงัคับวทิยทุีเ่ตรยีมไวใ้หส้มบรูณผ์ูเ้รยีน
สรา้งแบบจำาลองพ้ืนถนนทีร่องรบักบัล้อแปดเหล่ียมโดยเลือกใชอุ้ปกรณท์ีเ่ตรยีมไวใ้หเ้พียง 
1 อย่างเท่านั้น
ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดวิธีการสร้างพื้นถนน เช่น  รูปแบบพื้นถนน ระยะความถี่ของ

หม�ยเหตุ :  ในขณะที่เก็บมุมควรใช้กาวทาเล็กน้อย

ตอนที่ 2

พื้นถนนที่ทำาจากตะเกียบ

วตัถทุีใ่ชท้ำาพ้ืนถนนเพ่ือจะทำาใหร้ถบังคับวทิยสุามารถ
แล่นได้บนถนนที่ออกแบบจากอุปกรณ์ที่เลือก ซ่ึงจะ
ต้องคำานึงถึงอุปกรณ์ที่มีและสามารถสร้างได้ภายใน
เวลาที่กำาหนดให้ 
ให้แต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติสร้างพ้ืนถนนจำาลองตาม
รูปแบบที่ต้องการ 
ทำาการทดสอบการแล่นของรถบังคับวิทยุที่ประกอบ
ด้วยล้อแปดเหลี่ยมบนพื้นถนนที่ผู้เรียนออกแบบ   

1.
2.

3.

4.

5.
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พื้นถนนที่ทำาจากหลอดชาไข่มุก

การทดลอง เรื่อง  
แปดเหลี่ยมหรรษา

พื้นถนนที่ทำาจากท่อพีวีซี

ให้ผู้เรียนทดสอบการเคล่ือนที่ของรถบังคับบนผิวถนนจำาลองที่มี
ความยาวมากขึ้นเพื่อสังเกตการเคลื่อนที่ในช่วงถนนที่มีความโค้ง

ผูเ้รยีนวดัระยะหา่งของชว่งล้อแล้วคำานวณระยะระหวา่งมุมลอ้กบัพ้ืน
ถนนทีจ่ะสมัผสักนัพอดีเพ่ือเพ่ิมแรงเสยีดทานจะชว่ยใหล้้อแปดเหล่ียมเกาะ
ถนนได้ดี หากใช้ท่อพีวีซี จะทำาให้จำาลองถนนได้ง่าย  สามารถรองรับน้ำา
หนักของตัวรถบังคับวิทยุได้ดี และจากการคำานวณระยะของมุมล้อกับท่อ
พีวีซี ที่นำามาเรียงต่อกันเป็นพ้ืนถนน พบว่ามุมของล้อกับร่องการต่อของ
ท่อสัมผัสตรงกันพอดี

แนวคิดในการสร้างพ้ืนถนนเพ่ือให้
รถบังคับวิทยุสามารถแล่นได้อาจ
วาดเป็นภาพประกอบดังนี้

เกิดอะไรขึ้น

ตอนที่ 3 
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การทดลอง เรื่อง  
แปดเหลี่ยมหรรษา

ในกรณีที่รถบังคับวิทยุไม่สามารถเคลื่อนที่บนถนนที่ออกแบบได้ ให้วิเคราะห์
สาเหตุ  หาแนวทางการปรับปรุงล้อรถหรือพื้นถนน จากนั้นทำาการทดสอบใหม่ ตัวอย่าง
ของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในขณะทำากิจกรรมแสดงดังตารางต่อไปนี้

ปัญหาที่อาจพบ                   สาเหตุที่เป็นไปได้                        แนวทางการแก้ไข

1. รถแล่นไม่ได้ 

2. รถแล่นไม่เป็นเส้นตรง

3. เพลาหมุนแต่ล้อไม่หมุน

พ้ืนถนนไม่รองรับ เช่น มุมของล้อ
ไม่ตรงกับร่องของถนน

ปรบัปรงุระยะหา่งของวตัถทุีน่ำามา
ทำาพ้ืนถนนใหเ้หมาะสมวางมุมล้อ
รถให้ตรงกับร่องของถนน

คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม

ประกอบเพลากับล้อไม่แน่น

ขนาดล้อทรงแปดเหล่ียมที่ได้จาก
การพับนั้นไม่เท่ากันหรือมีขนาดไม่
ใกล้เคียงกัน
ระยะห่างของร่องถนนกับล้อยังไม่
เพียงพอสำาหรับการขับเคลื่อนล้อรถ
ส่ายเช่น ในขณะที่ประกอบล้ออาจ
หมุนนอ็ตไม่แนน่ หรอืความหนาของ
ล้อไม่เพียงพอ

หมุนนอ็ตใหแ้นน่อาจใชเ้ทปกาว
พันรอบเพลาเพ่ือให้แกนเพลา
หนาขึ้น

พับรู ปทรงแปด เหลี่ ยม ให ม่   
โดยกรีดรอยพับให้คม อาจใช้
ไม้บรรทดัชว่ยวดัระยะและปรบัให้
เหมาะสมหมุนน็อตให้แน่น
อาจตอ้งพับล้อทรงแปดเหล่ียมใส่
เพิ่มอีก 1 ชั้นและติดกาวให้สนิท
เสมือนเป็นล้อเดียวกัน
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      การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยนั้นหลายสาขาวิชาได้ฝึกให้นักศึกษาเป็นนักประดิษฐ์สร้าง
นวตักรรม ออกมาตามลักษณะของสาขาวชิานัน้ๆ บางสาขาเนน้สิง่ประดิษฐเ์พ่ือพัฒนาออกมาใชง้านจรงิบาง
สาขาเน้นในการสร้างขึ้นใหม่ บางสาขาเน้นในการพัฒนาวัสดุสำาหรับนำามาสร้างสิ่งประดิษฐ์ บางสาขาเน้น
การออกแบบ โดยการพัฒนาสิง่ประดิษฐ ์ตอ้งนำาความรูห้ลายศาสตรม์าพัฒนารว่มกนั สำาหรบัสิง่ประดิษฐ์ท่ี
นักเรียนจะได้ทดลองเป็นตัวอย่างการสร้างชิ้นงานอย่างง่าย เช่น สิ่งประดิษฐ์จากหลอดแอลอีดี นักเรียนจะ
นำาความรูก้ารตอ่วงจรไฟฟ้ามาสรา้งเป็นสิง่ของเครือ่งใชต้ามความตอ้งการของนกัเรยีน แตถ่า้หากนกัเรยีน
ต้องการศึกษาการสร้างหลอดแอลอีดีขึ้นมาใช้งานนั้นต้องศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์ 
หรือวิศวกรรมศาสตร์ การสร้างกล้องเพอริสโคปซึ่งใช้หลักการหักเหของแสง สิ่งประดิษฐ์
ชิ้นนี้เคยเป็นอุปกรณ์สำาคัญของมนุษย์ แต่เมื่อเทคโนโลยีต่างๆ พัฒนาไปทำาให้เกิด
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เขามาแทน แต่สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งประดิษฐ์
อื่นอีกมากมายเช่นกัน

คิดประดิษฐ์ด้วยสิ่งรอบตัว

สิ่งประดิษฐ์หลายประเภทช่วยให้เราทำางานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น มนุษย์
มีความเป็นนกัประดิษฐ์มาตัง้แตย่คุกอ่นประวตัศิาสตร ์มีการนำาสิง่ตา่ง ๆ  รอบตวั
มาสรา้งเป็นสิง่ประดิษฐ ์นอกจากนีส้ิง่ประดิษฐบ์างชนดิยงัทำาใหเ้กดิอุปกรณ ์เครือ่ง
ใช้ และเปลี่ยนชีวิตของมนุษย์ได้มากมาย ตัวอย่างเช่น ล้อ ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดสิ่ง
ประดิษฐ์อีกชิ้นหนึ่ง  หลายพันปีมาแล้วการขนส่ง ใช้วิธีการลาก แบกหาม ต่อมา
มีการนำาท่อนซุงมาสอดไว้เพ่ือเคลื่อนย้ายของหนัก แล้วทำาให้บางลงกลายเป็นล้อ 
และมีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน โดยทำาล้อให้แข็งแรง เบา และยังมีการใช้การ
เคลื่อนไหวลักษณะล้อนี้มาสร้างเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ชนิดอื่นอีกมากมาย

การเริ่มเป็นนักประดิษฐ์นั้นมักจะมองปัญหารอบตัว แล้ว
สร้างชิ้นงานมาเพ่ือตอบสนองความต้องการเหล่านั้นให้สะดวก
สบายขึ้น ซึ่งอาจเริ่มด้วยการคิด แล้วเขียนแบบออกมา จากนั้น
สรา้งเป็นชิน้งานใหท้ำางานได้จรงิ หรอือาจปรบัปรงุสิง่ประดิษฐ์ที่
มีอยูเ่ดิมใหมี้ประสทิธภิาพมากขึน้ ทำางานได้หลายหนา้ทีม่ากขึน้ 
ปรับปรุงวัสดุที่ใช้ในการสร้างให้เมาะสมกับงานลักษณะต่างๆ
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ไฟฟา้เปน็พลังงานสำาคญัที่เปลี่ยนการดำาเนินชีวิตของทุกคนบนโลกนี้ การผลติพลังงานไฟฟา้
นั้นทำาได้หลายวิธี เช่น เซลล์ไฟฟ้าเคมีที่เราได้จากถ่านไฟฉาย พลังงานจากการเหนี่ยวนำาไฟฟ้าที่เรา
ได้จากไดนาโม หรือจากโฟโตโวตาอิกที่เราได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ การนำาพลังงานไฟฟ้ามาใช้งาน
นั้นเราต้องต่อวงจรไฟฟ้าให้ทำางานได้ครบวงจรแล้วเปล่ียนรูปพลังงานไฟฟ้าให้อยู่ในรูปพลังงาน
ที่ต้องการ เช่น แสง ความร้อน พลังงานกล เป็นต้น โดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ นั้นหลอดไฟเป็น
อุปกรณช์นดิหนึง่ทีเ่ราใชก้นัมาอยา่งยาวนาน โดยเปล่ียนพลังงานไฟฟ้าเป็นแสงสวา่ง และหลอดไฟนี้
มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันเป็นหลอดแอลอีดี ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลง และมีอายุ
การใชง้านยาวนาน หลอดไฟทีเ่ราใชต้ามบา้นเรอืนจึงเปล่ียนมาเป็นหลอดแอลอีดี และเรายงันำามาใช้
ทำาสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ได้อีกมากมาย

ออกแบบกิจกรรม โดย รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล
ห้องปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เวลาที่ใช้ในการดำาเนินกิจกรรม 30 นาทีต่อหนึ่งการทดลอง (90) นาที
ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น

การทดลอง เรื่อง
 สิ่งประดิษฐ์จากหลอดแอลอีดี (LED)

หลอดแอลอีด ี(LED) หรือไดโอดเปล่งแสงเป็นอุปกรณ์สารก่ึงตัวนำา
ที่สามารถให้แสงสว่างได้ เป็นหลอดที่มีขั้ว 2 ขั้ว คือ ขั้วแอโนด (A) หรือขั้ว
บวกมีลักษณะขายาว และขัว้แคโทด (K) หรอืขัว้ลบมีลักษณะขาสัน้ โดยหลอด
แอลอีดี ท่ีใชง้านกนัทัว่ไปนัน้จะตอ้งการแรงดันไฟฟ้าตกครอ่มประมาณ 1.7 
โวลต์ (V) และต้องการให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านประมาณ 15 มิลลิแอมแปร์ 
(mA) หลอดจึงสว่างได้ และแอลอีดี แต่ละสีจะต้องการแรงดันไฟฟ้าไม่เท่า
กัน ปัจจุบันมีการผลิตหลอดแอลอีดี ออกมาหลายรุ่น บางรุ่นมีความสว่าง
มากเป็นพิเศษ บางรุ่นต้องการแรงดันไฟฟ้าน้อยลง บางรุ่นสามารถกะพริบ
ได้ บางรุ่นกะพริบเปลี่ยนสีได้หลายสี หรือมีหลายสีอยู่ในหลอดเดียวกัน  
การนำาหลอดแอลอีดี มาใชง้านนัน้อาจนำาหลายๆ หลอดมาตอ่กนัได้ทัง้แบบ
อนุกรมและแบบขนาน และเนื่องจากเป็นหลอดที่ต้องการพลังงานไฟฟ้าต่ำา
จึงมีการนำามาสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ มากมาย

สาระสำาคัญ

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำาวัน
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การทดลองชุดสิ่งประดิษฐ์จากหลอดแอลอีดี แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
1.1 การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
1.2 วงจรแบบอนุกรมและขนาน
1.3 การสร้างสิ่งประดิษฐ์จากหลอดแอลอีดี

จุดประสงค์ของกิจกรรม

1. เรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำางานได้
2. สังเกตพลังงานแสงที่ได้จากการต่อวงจรไฟฟ้าว่ามีความสัมพันธ์กับกระแสไฟฟ้าอย่างไร
3. สร้างสิ่งประดิษฐ์จากหลอดแอลอีดี

ภาพรวมการทดลอง

ให้ผู้เรียนทำาการทดลองและเรียนรู้
ไปทีละขั้นตอน การทดลองผู้เรียนอาจทำา
คนเดียว หรือแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยๆ 
กลุ่มละ 2 คน

ภาพที่ 1 สัญลักษณ์ หลอด LED ภาพที่ 2 หลอด LED

การทดลอง เรื่อง
 สิ่งประดิษฐ์จากหลอดแอลอีดี (LED)

A AK
K

มีชิปเล็กๆ 
ฝังอยู่ในตัว LED
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หลอดแอลอีดี (LED) 
สายไฟพร้อมปากคีบ
ตัวต้านทาน 510 โอห์ม (Ω) และ 220 โอห์ม (Ω) 
กระบะถ่าน 2 ก้อน พร้อมขั้วสายไฟ
แผ่นเบรดบอร์ด (breadboard) 

2) สลับขั้วหลอดแอลอีดีแล้วสังเกตว่าหลอดสว่างหรือไม่
3) ต่อวงจรหลอดแอลอีดี ดังรูปโดยนำาตัวต้านทานขนาด 510 โอห์ม (Ω)
   มาต่ออนุกรมเพื่อลดแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมหลอดแอลอีดี โดยต่อลงบนแผ่นเบรดบอร์ด

ในการทดลองนี้ผู้เรียนจะสร้างวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายด้วยตนเอง 
โดยใชห้ลอดแอลอีดี เป็นอุปกรณเ์ปล่ียนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสง

 

การทดลอง
ตอนที่ 1

การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

วัสดุ อุปกรณ์

ที่                                รายการ                              จำานวนต่อกลุ่ม

1
2
3
4
5

2 หลอด
3 เส้น

ขนาดละ 1 ตัว
1 ชุด
1 แผ่น

ขั้นทดลอง

1) ทดสอบการใช้งานหลอดแอลอีดี โดยใช้ถ่านไฟฉายสองก้อนใส่ในกระบะถ่าน แล้วใช้สายไฟต่อ
   ขั้วบวกเข้ากับขาแอโนด (A) (ขายาว) และสายไฟขั้วลบต่อกับขาแคโทด (K) (ขาสั้น) โดยต่อวงจร
   นี้เป็นเวลาสั้นๆ

ภาพที่ 3 แสดงการต่อวงจร สังเกตว่าหลอดแอลอีดี สว่างหรือไม่

การทดลอง เรื่อง
 สิ่งประดิษฐ์จากหลอดแอลอีดี (LED)

หลอด LED 
ขาสั้นต่อสายไฟดำา

ขายาวต่อสายไฟแดง
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4) เปลี่ยนขนาดของตัวต้านทานเป็น 220 โอห์ม (Ω)
5) เปลี่ยนหลอดแอลอีดีเป็นหลอดสีอื่นๆ หรือชนิดอื่นๆ

จากการทดลองจะพบว่าการนำาหลอดแอลอีดี มาใช้งานนั้นจะต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าทาง
ขั้ว แอโนด (A) และไหลออกทางขั้วแคโทด(K) ถ้าหากต่อสลับขั้วกันหลอดแอลอีดี จะไม่สว่าง            
หลอดแอลอีดีสีแดงนั้นต้องการแรงดันไฟฟ้าประมาณ 1.7 โวลต์ (V) ดังนั้นถ้าหากเราต่อกับถ่าย
ไฟฉาย 2 ก้อน ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้า 3 โวลต์ (V) ควรต่อในเวลาสั้นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้หลอดแอลอีดี
เสียหาย ในการใช้งานทั่วไปนั้นจึงนำาตัวต้านทานมาต่ออนุกรม เพื่อต้านทานกระแสไฟฟ้า และให้มี
แรงดันตกคร่อมหลอดแอลอีดีต่ำาลง ความสว่างของหลอดแอลอีดีนั้นจะขึ้นกับค่าของกระแสไฟฟ้า
ที่ไหลผ่าน ถ้ากระแสไฟฟ้าน้อยลง ความสว่างจะน้อยลง ดังนั้นเม่ือลดขนาดของตัวต้านทานลง     
จะทำาให้กระแสไฟฟ้าไหลมากขึ้น หลอดแอลอีดีจึงสว่างมากขึ้นนั้นเอง

ภาพที่ 4 วงจรหลอดแอลอีดี และการต่อวงจรลงแผ่นเบรดบอร์ด

เกิดอะไรขึ้น

การทดลอง เรื่อง
 สิ่งประดิษฐ์จากหลอดแอลอีดี (LED)

164



นำาหลอดแอลอีดี 2 หลอด ต่ออนุกรมกัน โดย
เสียบหลอดแอลอีดีหลอดแรกลงไปก่อน แล้วให้
ขาแอโนด (A) ของหลอดทีส่องอยูใ่นแถวเดียวกบั
ขาแคโทด (K) ของหลอดแรก แล้วต่อแหล่งจ่าย
ไฟ 3 โวลต์ (V) โดยให้ขั้วบวกต่อกับขาแอโนด 
(A) ของหลอดแรก และขั้วลบต่อกับขาแคโทด 
(K) ของหลอดที่สอง แล้วสังเกตผล
 

ตอนที่ 2 
วงจรแบบอนุกรมและขนาน

ในการทดลองนีผู้เ้รยีนจะสรา้งตอ่วงจรหลอดแอลอีดีทีมี่จำานวนหลอดมากขึน้

วัสดุ อุปกรณ์

หลอดแอลอีดี (LED) 
ถ่าน 9 โวลต์ (V)
ตัวต้านทาน 220 โอห์ม (Ω) 
กระบะถ่าน 2 ก้อน พร้อมขั้วสายไฟ
แผ่นเบรดบอร์ด (breadboard) 

ที่                                รายการ                             จำานวนต่อกลุ่ม

1
2
3
4
5

5 หลอด
1 ก้อน
1 ตัว
1 ชุด
1 แผ่น

ขั้นทดลอง

ภาพที่ 5 ภาพสัญลักษณ์การต่อวงจร

การทดลอง เรื่อง
 สิ่งประดิษฐ์จากหลอดแอลอีดี (LED)

1) 
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นำาหลอดแอลอีดี 2 หลอด ตอ่ขนานกนั โดยใหข้า
แอโนด (A) (ขายาว) ของทั้งสองหลอดอยู่ในแนว
แถวเดียวกัน และให้ขาแคโทด (K) (ขาสั้น) ทั้ง
สองหลอดอยู่ในแนวแถวเดียวกัน แล้วต่อแหล่ง
จ่ายไฟ 3 โวลต์ (V) เข้ากับหลอดแอลอีดี 

ในปัจจุบันหลอดแอลอีดีมีผลิตออกมา
หลายรูปแบบ บางชนิดมีความสว่างมากเป็น
พิเศษซึ่งจะต้องการกระแสไฟฟ้ามากขึ้นตามไป
ด้วย บางชนิดเป็นหลอดขนาดเล็กกินกระแส
ไฟฟ้าต่ำา บางชนิดเป็นหลอดที่กะพริบได้ บาง
ชนดิมีหลายๆ สใีนหลอดเดียวกนั ซ่ึงเราสามารถ
เลือกมาใช้งานได้หลายรูปแบบตามต้องการ

หลอดแอลอีดีที่มีความสว่างมากเป็น
พิเศษมักต้องการกระแสไฟฟ้ามากขึ้นด้วย เรา
อาจนำาแบตเตอรี่ขนาด 9 โวลต์ (V) มาใช้ก็ได้ 
และเม่ือแรงดันแหลง่จ่ายไฟมามากขึน้เราอาจนำา
หลอดแอลอีดีมาต่ออนุกรมกันได้เช่นกัน

เกิดอะไรขึ้น

จากการทดลองจะพบว่าการนำาหลอดแอลอีดีมาต่ออนุกรมกันกระแสไฟฟ้าจะไหลต่อเนื่องกันไป โดยผ่านหลอดที่หนึ่งไปยังหลอดที่สอง เม่ือจ่ายแรงดันไฟฟ้า 3 โวลต์ (V)หลอดจะไม่สว่าง หรือสว่างน้อยมาก เนื่องจากการนำาหลอดมาตอ่อนกุรมกนันัน้จะตอ้งใชแ้รงดันไฟฟ้ามากขึน้ โดยแรงดันไฟฟ้านอ้ยทีส่ดุของแหลง่จ่ายไฟจะต้องเท่ากันแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมแต่ละหลอดที่สามารถสว่างได้มารวมกัน สำาหรับการต่อหลอดแอลอีดีแบบขนานแรงดันไฟฟ้าของแต่ละหลอดจะเท่ากัน เม่ือจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับวงจรจะทำาให้กระแสไฟฟ้าแยกไหลไปยังหลอดที่ต่ออยู่ หลอดแอลอีดีจึงสว่างได้ ดังนั้นการต่อวงจรหลอดแอลอีดีแบบขนานนี้จะทำาให้ต่อหลอดได้จำานวนมากโดยไม่ต้องเพ่ิมแหล่งจ่ายไฟฟ้า

การทดลอง เรื่อง
 สิ่งประดิษฐ์จากหลอดแอลอีดี (LED)

2)
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ภาพที่ 7 การต่อวงจรโดย
นำาหลอดแอลอีดี 3 หลอด

มาต่ออนุกรมกัน

ตอนที่ 3 
การสรา้งสิง่ประดิษฐ์จากหลอดแอลอีดีในตอนนีใ้หผู้เ้รยีนทดลอง
นำาอุปกรณ์ที่ให้มาสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาหนึ่งชิ้น

วัสดุ อุปกรณ์

หลอดแอลอีดี (LED) 
ถ่านกลมแบน 3 โวลต์ (V)
แผ่นทองแดงขนาดเล็ก 
โบว์ผูกผม
เครื่องประดับ เช่น กระดุม เข็มกลัด 

ที่                           รายการ                                 จำานวนต่อกลุ่ม

1
2
3
4
5

2 หลอด
1 ก้อน
1 ชิ้น
2 เส้น
1 ชุด

การทดลอง เรื่อง
 สิ่งประดิษฐ์จากหลอดแอลอีดี (LED)

ภาพที่ 6 การต่อวงจรโดยใช้หลอด

แอลอีดีที่สว่างมากเป็นพิเศษ

9 V Battery

LEDs
red,

yellow,
orange, 

or green

resistor
220 
(red, red,
brown)

167



ผู้เรียนอาจไม่ต้องทดลองทำาสิ่งประดิษฐ์ตามข้อ 2 

ออกมาเป็นชิ้นงานจริงก็ได้ อาจนำามาอภิปรายร่วมกับผู้

สอน และผู้สอนอาจแนะนำาหลอดแอลอดีชีนิดต่างๆ ที่มอียู่

ในทอ้งตลาดให้ผูเ้รียนไดรู้จ้กั การทดลองทัง้หมดนีห้ากทำา

ในห้องทดลองในมหาวิทยาลัยควรให้ผู้เรียนได้รู้จักเครื่อง

มือวัดปรมิาณไฟฟ้า ใหผู้เ้รยีนได้วดัความตา่งศกัยไ์ฟฟ้า วดั

ค่ากระแสไฟฟ้า และใชอุ้ปกรณดู์ลกัษณะของสญัญาณไฟฟ้า

ที่ผ่านอุปกรณ์แต่ละตัวในวงจร

ขั้นทดลอง

ให้ผู้เรียนออกแบบสิ่งประดิษฐ์ขึ้น
มาหนึ่งชิ้นโดยนำาอุปกรณ์ที่กำาหนด
ให้มา สร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์ โดยให้
เขยีนวงจรขึน้มากอ่น พรอ้มทดสอบ
สิ่งประดิษฐ์ของตนเอง

สิ่งประดิษฐ์ที่ต้องการใช้หลอดแอลอีดี
จำานวนเท่าได
เขียนวงจรของหลอดแอลอีดีที่ต้องใช้
งานทั้งหมด
ทดลองต่อวงจรหลอดแอลอีดีแล้ว
พิจารณาว่าทำางานได้หรือไม่
สร้างชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์
ผู้เรียนมีแผนการในการนำาเสนอสิ่ง
ประดิษฐ์ของผูเ้รยีนอยา่งไร มีแผนการ
ตลาดอย่างไร

2. ใหผู้เ้รยีนคิดสิง่ประดิษฐ์ทีมี่หลอดแอลอีดีประกอบอยู ่
   โดยพิจารณาดังประเด็นต่อไปนี้

คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม

การทดลอง เรื่อง
 สิ่งประดิษฐ์จากหลอดแอลอีดี (LED)

1. 

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
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กล้องเพอริสโคป (periscope) หรือกล้องปริทรรศน์ ซึ่งคนไทยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากล้องตาเรือ เป็น
เครือ่งมือสำาหรบัการสงัเกตสิง่ตา่งๆ ทีไ่ม่สามารถมองเหน็ได้ในระดับสายตาของผูม้องหรอือาจมีสิง่กดีขวาง
การมองเห็น กล้องเพอริสโคปจึงเป็นอุปกรณ์หลักภายในเรือดำาน้ำา โดยใช้เป็นเครื่องมือค้นหาทางทัศนะ
ที่สำาคัญของเรือดำาน้ำาในสมัยก่อน แต่ในปัจจุบันได้ลดความสำาคัญลงอย่างมาก เพราะมีเครื่องมือค้นหา     
ประเภทอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าและปกปิดตนเองได้ดีกว่ามาทดแทน อย่างไรก็ตามกล้อง เพอริสโคป
ก็ยังมีความจำาเป็นในบางกรณี เช่น เพ่ือใช้ในการพิสูจน์ทราบเป้าโดยสายตาเม่ือสถานการณ์ทางยุทธการ
มีความสับสนหรือระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานไม่ได้ ซ่ึงใช้เป็นอุปกรณ์การพิสูจน์ทราบสำารอง โดย
ทั่วไปกล้องเพอริสโคปใน เรือดำาน้ำาแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ

ภาพที่ 1 การติดตั้งและใช้งานกล้องเพอริสโคป
(periscope) ในเรือดำานำ้าแบบสำารวจ

การทดลอง เรื่อง  
ประดิษฐ์กล้องเพอริสโคป  

ออกแบบกิจกรรม โดย นางสาวรัชดา ยาตรา 
ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) 
เวลาที่ใช้ดำาเนินกิจกรรม 60 นาที
ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำาวัน

1. กล้องเพอริสโคปสำาหรับภารกิจการค้นหา (search 
or look out periscope) กล้องจะมีขนาดค่อนข้าง
ใหญ่ ขยายภาพได้ในระยะไกล และมีมุมการมองเห็น
กว้างคือประมาณ 30 องศา ใช้สำาหรับการค้นหาเป้า
หมาย หากทัศนวิสัยดีสามารถมองเห็นเป้าหมายคือ
เรือรบขนาดเรือคุ้มกันได้ในระยะ 7 ไมล์ (mi) (11.26 
กิโลเมตร (km)) เรือสินค้าประมาณ 8 - 10 ไมล์ (mi)  
(12.87 – 16.09 กโิลเมตร (km)) และเครือ่งบนิทีบ่นิต่ำา
ประมาณ 10 ไมล์ (mi) (16.09 กิโลเมตร (km) ซึ่งตาม
ปกตกิลอ้งเพอรสิโคปสำาหรบัภารกจิการค้นหาจะมีสาย
อากาศเรดาร์และกล้องแสงอินฟราเรดติดตั้งอยู่ด้วย 
เพื่อเลือกใช้ได้เมื่อยกกล้องเพอริสโคป ขึ้นเหนือผิวน้ำา
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2. กล้องเพอรสิโคปสำาหรบัภารกจิการโจมต ี(attack periscope) กล้องมีขนาดเล็ก เพ่ือไม่ใหข้า้ศกึ
ตรวจพบ และมีมุมการมองเหน็แคบ ใชส้ำาหรบัหาขอ้มูลในการยงิอาวธุตอรปิ์โดเม่ือเขา้โจมต ีกลอ้ง
เพอริสโคป แบบนี้จะใช้ในระยะเวลาสั้นๆ คือประมาณครั้งละ 6 วินาที (s) ในเรือดำาน้ำาสมัยใหม่   
มักจะมีอุปกรณ์วัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ติดตั้งอยู่ด้วย

ภาพที่ 2 กล้องเพอริสโคป (periscope) มองจากด้านนอกเรือดำานำ้าสำาหรับภารกิจการโจมตี 
(อ้างอิง www.navedu.navy.mi.th/submarine_web/6061_sub_sensor.htm)

ในอดีตมีการใช้กล้องเพอริสโคปในยามสงครามเพ่ือ
สังเกตการณ์ศัตรูในสนามรบ เช่น มีการใช้กล้องเพอริสโคปในขณะ
ปีนป้อมกำาแพง หรอืตดิตัง้กล้องเพอรสิโคปกบัรถยนตห์ุม้เกราะ หลงั
จากนั้นได้มีการพัฒนากล้องเพอริสโคปให้ซับซ้อนขึ้นเพ่ือใช้ในเรือ
ดำาน้ำา โดยเปล่ียนวัสดุสะท้อนแสงจากกระจกไปเป็นปริซึม (ปริซึม 
คือ วัตถุรูปทรงหลายหน้าท่ีมีฐานหลายเหล่ียมและด้านข้างเป็นรูป
สี่เหล่ียมด้านขนาน) ซ่ึงสามารถปรับขยายหรือย่อขนาดได้ รวมทั้ง
สามารถปรับความสูงของกล้องเพ่ือการมองเห็นในระดับความลึก
ตื้นที่แตกต่างกันได้ หรืออาจมองได้รอบทิศทางอีกด้วย ในกิจกรรม
นี ้เป็นการประดิษฐ์กล้องเพอรสิโคปอยา่งง่าย ซ่ึงใชห้ลกัการสะทอ้น
แสงเพียงอย่างเดียว 

 ภาพที่ 4 กล้องกล้องเพอริสโคป (periscope) 
ที่ใช้หลักการสะท้อนแสงและหักเหแสง

 (อ้างอิง kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?
book=2&chap=6&page=t2-6-infodetail01.html)

การทดลอง เรื่อง  
ประดิษฐ์กล้องเพอริสโคป  

ภาพที่ 3 กล้องเพอริสโคป (periscope) อย่างง่าย 
โดยใช้หลักการสะท้อนแสง     

(อ้างอิง www.nsm.or.th/index.php?option=com
_k2&view=item&id=4527:pericope&Itemid=218)

กระจกเงา

เลนส์ใกล้ตา

ปริซึม

ปริซึม

เลนส์

กระจก

แสง
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เม่ือรังสีของแสงตกกระทบผิววัตถุที่จุดใด
ก็ตาม ถ้าเราลากเส้นตั้งฉากกับผิววัตถุนั้น เส้นตั้ง
ฉากที่ลากนี้เรียกว่า เส้นแนวฉาก และเรียกมุมที่
รังสีตกกระทบทำากับเส้นแนวฉากว่า มุมตกกระทบ 
มุมที่รังสีสะท้อนทำากับแนวฉาก เรียกว่า มุมสะท้อน

1. รงัสตีกกระทบ รงัสสีะทอ้น และเสน้แนวฉาก อยูบ่น
ระนาบเดียวกนั (ในกรณนีี ้คือ ระนาบของหนา้กระดาษ)
2. มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน

วตัถทุีมี่ผวิเรยีบและเป็นมัน เชน่ กระจกเงา จะทำาใหเ้กดิการสะทอ้นอยา่งมีระเบยีบ ดังภาพที ่6 แต่
ถ้าวัตถุที่มีผิวไม่เรียบหรือผิวขรุขระ เช่น พื้นผิวถนน จานรับสัญญาณดาวเทียม จะเกิดการสะท้อนอย่าง
ไม่มีระเบียบดังภาพที่ 7 แต่การสะท้อนของแสงต้องเป็นไปตามกฎการสะท้อนของแสง

ภาพที่ 6 การสะท้อนของแสงที่วัตถุที่มีผิวเรียบและเป็นมัน ภาพที่ 7 การสะท้อนของแสงที่วัตถุมีผิวขรุขระ

ภาพที่ 8 แนวลำาแสงจากการกระทบวัตถุที่กระจกเงา

ภาพที่ 9 แนวลำาแสงจากการกระทบวัตถุที่กระจกเงา

การทดลอง เรื่อง  
ประดิษฐ์กล้องเพอริสโคป  

การสะท้อนของแสง

ภาพที่ 5 การสะท้อนของแสง 

รังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน

วัตถุ
จุดตกกระทบ มุมสะท้อน

เส้นแนวฉาก

กฎการสะท้อนของแสงมีดังนี้

สาระสำาคัญ
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กล้องเพอรสิโคปเป็นกจิกรรมทีท่ำาใหผู้เ้รยีนเขา้ใจและเรยีนรูก้ารเดินทางของแสงและ
การสะท้อนของแสงโดยการประดิษฐ์กล้องเพอริสโคป 

แบบกระดาษกล้องเพอริสโคป
แผ่นโลหะขัดเงาที่สะท้อนภาพได้ดี หรือกระจกเงา
ขนาด 4 × 5.5 เซนติเมตร (cm) 
เชือกสำาหรับร้อยเป็นสายห้อยกล้อง 
เทปกาวสองหน้า 
กรรไกร

การทดลอง เรื่อง  
ประดิษฐ์กล้องเพอริสโคป 

จุดประสงค์ของกิจกรรม

ภาพรวมการทดลอง

การทดลอง 

ที่                                 รายการ                                  จำานวนต่อคน 

1
2

3
4
5

1 แผ่น
2 แผ่น

1 เส้น
1 ม้วน
1 อัน

วัสดุ อุปกรณ์

เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เรื่องการเดินทาง

ของแสงและการ
สะท้อนของแสง

1. 2.
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึก
ประดิษฐ์อุปกรณ์หรือ
เครื่องมือจากหลักการ

ทางวิทยาศาสตร์

วัสดุ อุปกรณ์
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1. นำาแบบกระดาษกลอ้งมาพับตามรอยปร ุเพ่ือประกอบเป็นกล้องทรงสีเ่หล่ียมมุมฉาก ตามขัน้ตอนดังตอ่ไปนี ้

การทดลอง เรื่อง  
ประดิษฐ์กล้องเพอริสโคป 

วิธีการประดิษฐ์กล้องเพอริสโคป
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สามารถนำาไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจำาวนัได้ เชน่ รา้นขายทองหรอืตามหา้งสรรพ
สนิค้ามักนำากระจกเงาระนาบมาชว่ยตกแตง่รา้น โดยวางทำามุมตา่งๆ เพ่ือใหลู้กค้ามอง
สินค้าแล้วรู้สึกว่ามีสินค้าวางจำาหน่ายอยู่จำานวนมากและยังทำาให้ร้านดูกว้างขวางอีก
ด้วย นอกจากนั้นยังสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในการศึกษาเรื่องการหักเหของแสงผ่าน
ปริซึมและเลนส์ได้ โดยเปลี่ยนกระจกเป็นปริซึมและเลนส์

การทดลอง เรื่อง  
ประดิษฐ์กล้องเพอริสโคป 

2. เมื่อประกอบแบบกล้องเสร็จแล้ว ที่หัวและท้ายของลำากล้องจะเป็นพื้นเอียง 45 องศา สำาหรับติดแผ่น
   โลหะที่สะท้อนภาพได้ดีหรือกระจกเงาที่บริเวณพื้นเอียงภายในลำากล้อง ดังรูปต่อไปนี้

3. ร้อยเชือกในรูที่เจาะไว้เพื่อทำาสายห้อยกล้องสำาหรับพกพา ดังรูปต่อไปนี้

คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม
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การทดลอง เรื่อง  
ประดิษฐ์กล้องเพอริสโคป  

แบบกระดาษ
กล้องเพอริสโคป
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การประดิษฐ์นาฬิกาทรายเป็นเรื่องไม่ยาก และสามารถ
ประดิษฐ์ได้จากอุปกรณ์เหลือใช้ แต่การประดิษฐ์นาฬิกาทรายให้มี
ความแม่นยำาถอืเป็นเรือ่งทา้ทายอยา่งมากเพราะมีปัจจัยหลายอยา่ง
ท่ีสัมพันธ์กับเวลา เช่น ขนาดและรูปร่างของกระเปาะใส่ทราย หรือ
ขนาดของเม็ดทราย เป็นต้น  

ออกแบบกิจกรรม โดย นางสาวรัชดา ยาตรา 
ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) 
เวลาที่ใช้ดำาเนินกิจกรรม 60 นาที
ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น

นาฬกิาทราย เป็นอุปกรณส์ำาหรบัจับเวลาซ่ึงมีความสำาคัญมากในอดีตสมัย
ที่ยังไม่มีการประดิษฐ์นาฬิกาจริงๆ ขึ้นมาใช้ ตัวอย่างของนาฬิกาจับเวลาในอดีต 
เชน่ การวางกะลามะพรา้วทีมี่รบูนผวิน้ำาจนน้ำาเขา้เตม็กะลาแล้วทำาใหก้ะลาจม ซึง่
คำาว่า “นาฬิกา” แปลว่า กะลามะพร้าว มาจากเหตุผลนี้นี่เอง

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำาวัน

การทดลอง เรื่อง  
ประดิษฐ์นาฬิกาทราย

ภาพที่ 1 นาฬิกาทราย
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โดยที่ p คือ ความหนาแน่นของวัตถุ มีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/m3)  
       m คือ มวลรวมของวัตถุ มีหน่วยเป็น กิโลกรัม (kg)  
       V คือ ปริมาตรรวมของวัตถุ มีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร (m3)

อัตร�ก�รไหล (flow rate) คือ ปริมาณของของไหลที่ไหลผ่านพ้ืนที่หน้าตัดใดๆ ที่    
กำาหนดต่อหนึ่งหน่วยเวลา มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อนาที (m3/min)

อัตร�ก�รไหลของมวล (mass flow rate) คือ ปริมาณมวลที่ไหลผ่านต่อเวลา ซ่ึง
สามารถคำานวณ ได้จากสมการทั่วไป ดังนี้

การทดลอง เรื่อง  
ประดิษฐ์นาฬิกาทราย

สาระสำาคัญ

กิจกรรมนี้ถูกปรับเนื้อหาเพ่ือความเหมาะสมแก่ผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น โดย
อัตราการไหลจะเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของ
ทรายต่อเวลา และให้ผู้เรียนศึกษาผลของพื้นที่หน้าตัดการไหล 
(ขนาดของรู) ที่มีต่ออัตราการไหล แทนการหาอัตราการไหล
ตามสมการข้างต้น 

คว�มหน�แนน่ (density) ใชส้ญัลกัษณ ์: p อักษรกรกี อ่านวา่ โร (Rho) เป็นการ
วัดมวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร วัตถุที่มีความหนาแน่น (p) มากจะมีมวลมากและ       
น้ำาหนกัมากเม่ือปรมิาตรเทา่กนั กล่าวอีกนยัหนึง่คือเม่ือน้ำาหนกัเทา่กนั วตัถทุีมี่ความ
หนาแน่น (p) สูง เช่น เหล็ก จะมีปริมาตรน้อยกว่าวัตถุที่มีความหนาแน่น (p) ต่ำา เช่น 
น้ำา หนว่ยในระบบเอสไอของความหนาแนน่(p) คือ กโิลกรมัตอ่ลูกบาศกเ์มตร (kg/m3)

คว�มหน�แนน่เฉล่ียของวตัถุ (average density) หาได้จากอัตราสว่นระหวา่ง
มวลรวมกับปริมาตรรวม ดังสมการ

โดยที่ Q คือ อัตราการไหลของมวล มีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อวินาที  (kg/s) 
        p คือ ความหนาแน่นของวัตถุ มีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/m3) 
        A คือ พื้นที่หน้าตัดการไหล มีหน่วยเป็น ตารางเมตร (m2)  
        v คือ ความเร็วเฉลี่ยของการไหล มีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที (m/s)

Q = pAv
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การทดลอง เรื่อง ประดิษฐ์นาฬิกาทราย แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่
1.1 หาความหนาแน่นของทราย
1.2 วัดปริมาตรของทราย
1.3 หาความสัมพันธ์ของขนาดรู ปริมาตรของทราย และเวลา
1.4 ประดิษฐ์นาฬิกาทราย

กรวยปีโป้
ทรายละเอียด 
กระบอกตวงหรือกระบอกฉีดยา
ธูป
ไม้ขีดไฟ 
นาฬิกาจับเวลา (หรือใช้โทรศัพท์มือถือจับเวลา)
ภาชนะรองรับทราย
เทปใส
กาว
กระดาษหนังสือพิมพ์เก่า (สำาหรับกันเปื้อน)
กระดาษแข็งขนาด A4

การทดลอง เรื่อง  
ประดิษฐ์นาฬิกาทราย

1. ประดิษฐ์นาฬิกาทรายจากอุปกรณ์เหลือใช้ เช่น เปลือกไข่ กรวยใส่ปีโป้ และฝาปิดแก้วกาแฟ เป็นต้น
2. เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการชั่ง ตวง และวัด
3. เรียนรู้เรื่องความหนาแน่นของสสาร
4. เรียนรู้เรื่องอัตราการเปลี่ยนแปลงและอัตราการไหล
5. เรียนรู้และฝึกการคิดวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อความแม่นยำาของนาฬิกาทราย

จุดประสงค์ของกิจกรรม

ภาพรวมการทดลอง

การทดลอง

วัสดุ อุปกรณ์  

ที่                      รายการ                                   จำานวนต่อคน           จำานวนต่อกลุ่ม

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

6 ชิ้น
50 ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3)

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

1 ใบ
3 ดอก
1 กล่อง
1 อัน
1 ใบ

2 ม้วน
1 หลอด
1 ฉบับ
1 แผ่น
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4. สรุปผล อภิปราย
แลกเป ล่ียนความ
คิดเห็น และวิธีการ
ปรับปรุงชิ้นงาน

กิจกรรมย่อยที่ 1 : ให้ผู้เรียนหาความหนาแน่น (p) ของทราย
การบันทึกผล : หาความหนาแน่นของทราย (p) 

ภาพที่ 2 วัสดุ อุปกรณ์

การจัดกิจกรรม

1. แบ่งผู้ เรียนเป็นกลุ่ม 
กลุ่มละ 6-8 คน แล้วนำา  
ผู้ เรียนเข้าสู่กิจกรรมพูด
ถงึบทบาทและความสำาคัญ
ของนาฬิกา การจับเวลา 
และการทำานาฬิกาในอดีต

2. แจกอุปกรณ์ให้ ผูเ้รยีนในแตล่ะกลุม่ 3. ทำากิจกรรมที่ 
1.1 - 1.4

ความหนาแน่นของทราย
 (กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร) 

ปริมาตรของทราย 
(ลูกบาศก์เซนติเมตร)

มวลของทราย
(กรัม)

10
20
30
40
50

การทดลอง เรื่อง  
ประดิษฐ์นาฬิกาทราย

179



3
5
8

10
13

กิจกรรมที่ 1.2 : ให้ผู้เรียนเจาะรูที่ก้นกรวยปีโป้ด้วยธูปที่ติดไฟ ใส่ทรายในกรวยปีโป้ 
แล้วสังเกตการไหล ของทรายผ่านรูที่เจาะไว้ลงในกระบอกตวง 
การบันทึกผล : การวัดปริมาตรของทราย (V)

อัตราการไหล 
(ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวินาที) 

เวลา 
(วินาที)

ปริมาตรของทราย 
(ลูกบาศก์เซนติเมตร)

20
40
60
80

100
120

กิจกรรมที่ 1.3 : ให้ผู้เรียนทำาการทดลองโดยการเปลี่ยนขนาดของรู และปริมาตร (V) ของทราย
จนทำาให้นาฬิกาทรายของตัวเองสามารถจับเวลาได้แม่นยำาตามที่ต้องการ
การบันทึกผล : ความสัมพันธ์ของขนาดรู (d) ปริมาตรของทราย (V) และเวลา (T)

ช่องเล็ก (0.3 มิลลิเมตร)      ช่องกลาง (0.5 มิลลิเมตร)      ช่องใหญ่ (0.7 มิลลิเมตร) ปริมาตร
ของทราย
(ลูกบาศก์
เซนติเมตร)

เวลา (วินาที)                 เวลา (วินาที)                   เวลา (วินาที)

1       2      3                 1       2      3                1       2      3              

การทดลอง เรื่อง  
ประดิษฐ์นาฬิกาทราย

ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย

180



กิจกรรมที่ 1.4 : ให้ผู้เรียนประดิษฐ์นาฬิกาทรายตามการออกแบบของตนเอง แล้วให้ผู้เรียน
จับเวลาเทียบกับนาฬิกาจับเวลาว่านาฬิกาทรายของตนเองมีความแม่นยำาโดยมีเวลาตรง
กับนาฬิกาที่ใช้จับเวลาหรือไม่

ภาพที่ 3 ตัวอย่างขั้นตอนการประกอบ
นาฬิกาทรายจากกรวยปีโป้

การทดลอง เรื่อง  
ประดิษฐ์นาฬิกาทราย
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กระดาษ หมายถึง วัตถุเป็นแผ่นบางๆ ส่วนมากทำาจากใยเปลือกไม้ ฟาง หญ้า หรือเศษผ้า 
ใช้เขียนหรือพิมพ์หนังสือ หรือห่อของและอ่ืนๆ เม่ือนำามาใช้ในงานใดงานหนึ่งแล้ว สามารถนำามา
ใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีกในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้ซ้ำา หรือนำากลับมาผ่านกระบวนการแล้วผลิตเป็น

กระดาษขึ้นมาใหม่โดยใช้หลักการจัดการขยะ 3Rs คือ Reduce Reuse และ Recycle เริ่ม
จากการลดการใชก้ระดาษทีไ่ม่จำาเป็นด้วยการใชถ้งุผา้แทนถงุกระดาษ นำากระดาษทีส่ามารถใชไ้ด้กลับ
มาใชป้ระโยชน์อีกครั้ง เช่น การใช้ประโยชน์จากกระดาษที่ใช้แลว้หนึ่งหน้า และ การนำากระดาษเกา่ๆ 
มาทำาเป็นกระดาษใหม่ โดยใช้รูปแบบการทำากระดาษสา ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ทำาสมุดเล่มเล็ก
จากกระดาษที่ใช้แล้ว และการนำากระดาษเก่ามาทำาเป็นกระดาษใหม่

ออกแบบกิจกรรม โดย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำา
นายบดีศร บุญอินทร์ และนางสาวนรีกานต์ เสาวรส
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เวลาที่ใช้ดำาเนินกิจกรรม 90 นาที
ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย

การทดลอง เรื่อง 
ประติมากรรมกระดาษ

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำาวัน

      กระดาษมีการใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายในปัจจุบัน เช่น หนังสือเรียน วัสดุตกแต่ง งานพิมพ์ 
ทำาความสะอาด บรรจุภัณฑ ์และสมุดสำาหรบัจดบนัทกึ เม่ือมีการใชป้ระโยชนอ์ยา่งมากสิง่ทีเ่กดิขึน้ตามมาคือ
ของเสยีทีเ่กดิจากกระดาษ บางครัง้การใชป้ระโยชนน์ัน้อาจยงัไม่คุ้มค่ากบัการผลิตกระดาษขึน้มา มีรายงาน
ว่าประเทศไทย มีการใช้กระดาษประมาณ 2 ล้านตัน ต่อปี และมีอัตราการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี สำาหรับ
กระบวนการผลิตกระดาษให้ได้ปริมาณ 1 ตัน จะต้องสูญเสียทรัพยากรป่าไม้โดยตัดต้นไม้ 17 ตัน ใช้กระแส
ไฟฟ้า 1,000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง (kw/hr) ปริมาณน้ำามันเตา 300 ลิตร (L)  น้ำาสะอาด 100 ตัน และ คลอรีน 
5 กโิลกรมั (kg) ดังนัน้ การใชก้ระดาษใหคุ้้มค่าจงึเป็นทางเลอืกอีกทางหนึง่ ในการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และลดการผลิตกระดาษได้

สาระสำาคัญ

เพ่ือสร้างความตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้วยการทำา
กจิกรรมประตมิากรรมกระดาษโดย
ใชห้ลักการจัดการขยะกระดาษ 3Rs

จุดประสงค์ของกิจกรรม

เพ่ือฝกึทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
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กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ใช้แล้ว 1 หน้า
กรรไกร 
วัสดุตกแต่ง 
กาว
สีไม้ เมจิก
 

ประติมากรรมกระดาษ เป็นกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ ท่ีสร้างความตระหนักด้านการ
อนรุกัษท์รพัยากรป่าไม้ โดยใชห้ลกัการจัดการ
ขยะกระดาษ 3Rs แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ภาพรวมการทดลอง

การทดลอง เรื่อง 
ประติมากรรมกระดาษ

ตอนที่ 1 เปลี่ยนกระดาษทิ้งเป็นกระดาษที่มีค่า
ตอนที่ 2 ผลิตกระดาษใหม่จากกระดาษเก่า
          แบ่งผู้เรียน กลุ่มละ 5-6 คน ทดลอง
          และเรียนรู้ตามขั้นตอน ดังนี้

การทดลอง

ตอนที่ 1
เปลี่ยนกระดาษทิ้งเป็นกระดาษที่มีค่า 

การทดลองนี้ ผู้เรียนจะได้นำากระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้า มาทำาเป็นสมุด
เล่มเล็กที่สามารถนำากลับมาใช้ได้อีกครั้ง โดยเริ่มต้นจากกระดาษขนาด A4 พับ
แบ่งครึ่งเป็นรูปร่างที่ขนาดเล็กลงที่ละครึ่งหนึ่ง จนแบ่งได้เป็น 8 ส่วน และ ตัด
กระดาษในตำาแหนง่ทีเ่หมาะสม จะได้สมุดทีมี่จำานวนหนา้ 16 หนา้ และ ตกแตง่
ให้สวยงาม เป็นการฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และ พัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ในตกแต่งชิ้นงาน

วัสดุ อุปกรณ์

ที่                               รายการ                                จำานวนต่อคน 

1 แผ่น
1 อัน 
1 ชุด
1 ขวด
1 ชุด

1
2
3
4
5
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การทดลอง เรื่อง 
ประติมากรรมกระดาษ

ขั้นทดลอง

1) นำากระดาษ A4 ที่ใช้แล้ว 1 หน้า พับครึ่งตามแนวนอน

2) พับในแนวตั้งแบ่งเป็น 4 ส่วน

3) กางกระดาษออกแล้วพับครึ่งตามแนวตั้ง ตัดตามรอยดังภาพ

4) พับใหมี้ลักษณะเป็นเลม่ โดยมีการเรยีงหนา้ดังภาพ และตกแตง่หนา้ปกด้วยวสัดุตกแตง่ใหส้วยงาม
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การทดลองนี้เน้นการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 
การสังเกต การจำาแนก การคำานวณ การวัด การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส
และสเปสกับเวลา การจัดกระทำาและสื่อความหมายข้อมูล การลงความคิดเห็น และการ
พยากรณ ์โดยใชก้ารฝกึการแบง่สว่นของกระดาษ A4 จนสามารถทำาเป็นสมุดเล่มเล็กได้ 
และได้ใชค้วามคิดสรา้งสรรค์และความละเอียดรอบคอบในการทำาชิน้งานและการตกแตง่
สมุดให้น่าสนใจในการบันทึกข้อมูลที่สำาคัญ

กระดาษจะถูกพับแบ่งจาก 1 
ส่วน ออกเป็น 8 ส่วน และพับออก
มาเป็นสมุดที่มีหน้าท้ังหมด 8 หน้า
สามารถตกแตง่และนำาไปใชง้านเป็น
สมุดบันทึกได้ ดังภาพ

การทดลอง เรื่อง 
ประติมากรรมกระดาษ

เกิดอะไรขึ้น

คำาอธิบายเพิ่มเติมจากผลการทดลอง

1) กำาชับให้ผู้เรียนระมัดระวังในการตัดกระดาษเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
2) จัดเตรียมวัสดุตกแต่งให้มีความหลากหลายตามความสนใจของผู้เรียน
3) กำากับให้ผู้เรียนดูแลความสะอาดหลังทำางานตามมอบหมายเรียบร้อยแล้ว

คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม
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การทดลอง เรื่อง 
ประติมากรรมกระดาษ

ตอนที่ 2 
ผลิตกระดาษใหม่จากกระดาษเก่า

      การทดลองนี้ ผู้เรียนจะได้นำากระดาษที่ใช้แล้ว 
2 หน้า มาทำาเป็นกระดาษใหม่โดยใช้วิธีเดียวกับการทำา
กระดาษสา แล้วขึ้นรูปกับแม่พิมพ์ และนำากระดาษใหม่ที่
ได้ไปตกแต่งเป็นวัสดุที่มีค่าตามความสนใจ

วัสดุ อุปกรณ์

กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ใช้แล้ว 2 หน้า 
เครื่องปั่นน้ำาผลไม ้
ถาดพลาสติก 
ฟองน้ำา 
น้ำา 
แม่พิมพ์ 
กะละมัง 
วัสดุตกแต่ง
สีไม้ สีเมจิก
กาว 

ที่                               รายการ                                  จำานวนต่อคน

10 แผ่น
1 เครื่อง
2 อัน
2 อัน
1,000 มิลลิลิตร (ml)
10 อัน
1 อัน
1 ชุด
1 ชุด
1 ขวด

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ขั้นทดลอง
1) ฉีกกระดาษถ่ายเอกสาร
ที่ไม่ใช้แล้วจำานวน 10 แผ่น    
ลงในเครื่องปั่น

2) เติมน้ำาปริมาตร 1,000 
มิลลิลติร (ml) ลงในเครือ่งป่ัน

3) ปั่นกระดาษประมาณ 1 นาที 

(min) ให้เป็นเยื่อกระดาษที่มี  

เนื้อละเอียด
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1. จัดเตรียมวัสดุตกแต่งให้มีความหลากหลาย
   ตามความสนใจของผู้เรียน
2. กำากับให้ผู้เรียนดูแลความสะอาดหลังทำางาน
   ตามที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว

กระดาษจากเดิมที่เป็นแผ่นขนาด A4 เรียบๆ เม่ือนำาไปป่ันเป็น
เยื่อกระดาษ จะสามารถนำามาขึ้นรูปเป็นกระดาษใหม่ได้อีกครั้ง แต่จะได้
กระดาษที่แข็งและมีเนื้อหยาบ สามารถนำาไปตกแต่งเป็นชิ้นงานที่เหมาะ
สม เช่น ที่ค่ันหนังสือ แสดงดังตัวอย่างผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
ดังภาพด้านล่าง  

6) นำาไปตากแดดหรืออบ
ให้แห้ง รอจนกระดาษ
แห้งสนิท จึงนำ าไปใช้
ประโยชน์ตามต้องการ 

4) เทเยื่อกระดาษลงใน
กะละมังแล้วใช้แม่พิมพ์
ช้อนเยื่อกระดาษให้เต็ม

5) นำาแม่พิมพ์ที่มีเยื่อ
กระดาษวางลงในถาด 
แล้วใช้ฟองน้ำาซับน้ำา
ให้แห้ง

การทดลอง เรื่อง 
ประติมากรรมกระดาษ

เกิดอะไรขึ้น

คำาอธิบายเพิ่มเติมจากผลการทดลอง

หากต้องการให้กระดาษมีสีขาวให้นำาไป
ฟอกสีด้วยสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์
(Hydrogen peroxide : H2O2) แตส่ารนีมี้ความ
อันตรายสงู จึงไม่แนะนำาใหฟ้อกส ีหากตอ้งการ
ใหก้ระดาษมีความเรยีบมากขึน้ จะตอ้งนำาไปรดี
ให้บาง

คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม
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การทดลอง เรื่อง 
ประติมากรรมกระดาษ

ตัวอย่าง ตารางการวัดประเมินผล

ระดับการประเมิน

ดี                          พอใช้                           ปรับปรุง

เข้าใจประเด็นปัญหาเรื่อง
ทรัพยากรป่าไม้ และการ
จัดการขยะ 3Rs ถูกต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

อธิบายความสำาคัญของ
ทรัพยากรป่าไม้ต่อการ
ผลิตกระดาษไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ทำาการทดลองถูกต้อง
ตามขั้นตอน และสามารถ
ผลิตสมุดเล่มเ ล็กและ
กระดาษได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์

ส ามารถอธิ บ าย เ รื่ อ ง
การทดลอง และนำาไป
ใช้ประโยชน์ได้ พิจารณา
จากผลงาน ไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ 80

สามารถอธิบายการแบ่ง
อัตราส่วนของกระดาษ
ได้ถูกต้องสมบูรณ์ตาม
อัตราส่วนที่กำาหนดได้
อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน

เขา้ใจประเด็นปัญหาเรือ่ง
ทรัพยากรป่าไม้ และ การ
จัดการขยะ 3Rs ถูกต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

อธิบายความสำาคัญของ
ทรัพยากรป่าไม้ต่อการ
ผลิตกระดาษไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ทำาการทดลองถูกต้อง
ตามขัน้ตอน และสามารถ
ผลิตสมุดเล่มเล็กหรือ
กระดาษได้อย่างใดอย่าง
หนึ่ง

สามารถอธิบาย เรื่ อ ง
การทดลอง และนำาไป
ใช้ประโยชน์ได้ พิจารณา
จากผลงาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

สามารถอธิบายการแบ่ง
อัตราส่วนของกระดาษ
ได้ถูกต้องไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ 80

เข้าใจประเด็นปัญหาเรื่อง
ทรัพยากรป่าไม้ และการ
จัดการขยะ 3Rs ถูกต้อง
น้อยกว่าร้อยละ 60

อธิบายความสำาคัญของ
ทรัพยากรป่าไม้ต่อการ
ผลิตกระดาษนอ้ยกวา่รอ้ย
ละ 60

ทำ า ก า รทดลอง ไ ม่ ถู ก
ต้องตามขั้นตอนและไม่
สามารถผลิตชิ้นงานได้

ส ามารถอธิ บ าย เ รื่ อ ง
การทดลองและนำาไปใช้
ประโยชน์ได้ พิจารณา 
จากผลงาน น้อยกว่ า   
ร้อยละ 60

สามารถอธิบายการแบ่ง
อัตราส่วนของกระดาษ
ได้ถูกต้องไ ม่น้อยกว่ า      
ร้อยละ 60

สิ่งที่ประเมิน

1. การทำาความเข้าใจ 
ปัญหา หรือ
สถานการณ์ (PBL)

2. การนำาวิทยาศาสตร์
(S) มาใช้ในการ
แก้ปัญหา

3. การเลือกเทคโนโลยี 
(T) ที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหา

4. การออกแบบ 
วางแผนทำากาทดลอง 
ปรับปรุง และพัฒนา 
(E)

5. การใช้คณิตศาสตร์
(M) ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
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เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถทำาให้ยานพาหนะเคล่ือนที่ได้โดยมีแรงเสียด
ทานน้อยที่สุด ซ่ึงหมายความว่าการเคล่ือนที่นั้นจะมีประสิทธิภาพและประหยัด
พลงังานไปได้มาก  นอกจากการออกแบบเพ่ือลดแรงตา้นอากาศอยา่งทีเ่หน็ได้จาก
เครื่องบินและรถไฟความเร็วสูง การทำาให้พาหนะลอยยกตัวขึ้นจากพื้นก็เป็นอีกวิธี
การหนึ่งในการลดแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสพื้น 

เรือโฮเวอร์คราฟต์ (hovercraft) หรือเรือสะเทินน้ำาสะเทินบกนั้นเป็นพาหนะ
ท่ีอาศัยการยกตัวให้ลอยขึ้นจากพ้ืน หลักการทำางานคือผลักอากาศลงไปทางด้าน
ล่างเพ่ือที่จะทำาให้เกิดแรงยกกระทำาต่อเรือทำาให้เรือลอยขึ้นมาเหนือพ้ืนได้ ข้อดี
อย่างหนึ่งของการยกตัวเหนือพ้ืนของเรือ โฮเวอร์คราฟต์ นั้นคือการลดแรงเสียด
ทานระหว่างตัวเรือและพ้ืนผิว ด้วยเหตุนี้เรือโฮเวอร์คราฟต์ จึงเคลื่อนที่ได้อย่าง
รวดเร็ว และใช้พลังงานน้อย

ในฐานกิจกรรมนี้จะจำาลองการทำางานของเรือโฮเวอร์คราฟต์ โดยอาศัย
ลกูโปง่เปน็เครือ่งมอืเปา่ลมออกมาเพือ่ยกตัวเรือให้ลอยขึน้ โดยจดุประสงคค์อืเรา
ตอ้งการศกึษาปัจจยัตา่งๆ ทีมี่ผลตอ่ระยะเวลาในการลอยตวัของเรอืโฮเวอรค์ราฟต์
จำาลองนีโ้ดยอาศยัความรูท้างคณติศาสตรเ์รือ่งกราฟและความสมัพันธ ์เรขาคณติ
ของรูปทรง ทักษะการวัด และการประมาณภาพรวมการทดลอง

การทดลอง เรื่อง 
เรือสะเทินนำ้าสะเทินบกพลังลูกโป่ง

ออกแบบกิจกรรม โดย ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ 
และ ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เวลาที่ใช้ดำาเนินกิจกรรม 3 ชั่วโมง
ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำาวัน

สาระสำาคัญ
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เข้าใจหลักการทำางานของเรือสะเทิ้นนำ้าสะเทิ้นบก hovercraft โดยการสร้างแบบจำาลอง
ศึกษาสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อแรงลัพธ์ที่กระทำาบนวัตถุเป็นศูนย์
ออกแบบการทดลองอย่างง่ายด้วยตนเอง เช่น หาปัจจัยที่มีผลต่อเวลา
คิดและวางแผนการเก็บข้อมูล การวัดปริมาตร และการนำาเสนอผล
เข้าใจความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ผ่านการวาดกราฟ
เข้าใจหลักการประมาณของปริมาณต่างๆ ที่อาจจะเจอได้ในชีวิตประจำาวัน เช่น การหาปริมาตรลูกโป่ง

เราใช้แรงลมจากลูกโป่งเพ่ือยกแผ่นซีดีให้ลอยขึ้นจากพ้ืน 
จุดน้ำายาล้างจานที่ติดอยู่กับแผ่นซีดีจะเป็นเสมือนประตูกั้นลม ถ้า
จุกปิดอยู่ (รูปด้านซ้าย) แผ่นซีดีก็อยู่นิ่งบนพื้น  แต่ถ้าเปิดจุกออก 
อากาศภายในลูกโป่งจะสามารถไหลออกมาได้ทำาให้เกิดแรงยกให้
แผ่นซีดีลอยขึ้น (รูปด้านขวา) แผ่นซีดีจะลอยอยู่ได้นานเพียงใด   
ขึ้นอยู่กับขนาดของลูกโป่ง

ภาพรวมการทดลอง

จุดประสงค์ของกิจกรรม

ภาพที่ 1 (ซ้าย)  จุกปิดอยู่ แผ่นซีดีอยู่นิ่งบนพื้น  (ขวา) เปิดจุกออก แรงยกให้แผ่นซีดีลอยขึ้น

การทดลอง เรื่อง 
เรือสะเทินนำ้าสะเทินบกพลังลูกโป่ง
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ลูกโป่ง 
จุกน้ำายาล้างจาน สำาหรับปล่อยลมออกจากลูกโป่ง 
แผ่น CD 
นาฬิกาจับเวลา 
กระดาษกราฟ 
ดินสอ 
ยางลบ 
ไม้บรรทัด 
สายวัด

1. นำาเอาจุกน้ำายาล้างจานมาติดกับรูตรงกลางของแผ่น CD โดยใช้กาวยางเป็น
   ตัวเชื่อม (ในขั้นตอนนี้ผู้สอนอาจเป็นผู้เชื่อมกาวยางให้ผู้เรียน)
2. เป่าลูกโป่งแล้วนำามาครอบไว้ที่จุกน้ำายาล้างจาน อย่าเพิ่งเปิดจุกน้ำายาล้างจาน 
3. ทำาการวัดขนาดของลูกโป่งโดยวัดเส้นรอบวง บันทึกผลลงในตาราง
4. เปิดจุกน้ำายาล้างจาน สังเกตว่าแผ่น CD จะลอยขึ้น ทำาการจับเวลาขณะที่แผ่น CD 
   ลอยขึ้น บันทึกเวลาที่ได้ในตาราง
5. ทำาการวาดกราฟเพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเส้นรอบวงเฉลี่ยกับเวลา
   ในการลอยของแผ่น CD

ขั้นทดลอง

วัสดุ อุปกรณ์

ที่                                  รายการ                              จำานวนต่อกลุ่ม

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1-2 อัน
1 อัน
1 แผ่น
1 เครื่อง
1-2 แผ่น
1 แท่ง
1 อัน
1 อัน
1 อัน

การทดลอง เรื่อง 
เรือสะเทินนำ้าสะเทินบกพลังลูกโป่ง
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6.37
3.37
11.85
18.25
3
8
22
26
33
0.93

ตัวอย่าง การบันทึกกราฟแสดงผลการทดลอง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความยาวเส้นรอบวงเฉลี่ยกับเวลาในการลอยของแผ่น CD

ตัวอย่าง ตารางแสดงผลการทดลอง 
การวัดขนาดของลูกโป่งโดยวัดเส้นรอบวง

เส้นรอบวงเฉลี่ย (cm) เวลา (s) เส้นรอบวงเฉลี่ย (cm) เวลา (s)

46
35
53.4
60
37
48
62
64
69
21.6

35.33
45.5
55.6
65.4
50
55
60
65
70

2.51
6.41
13.24
23.4
11.59
14.63
22.28
30.72
35.78

การทดลอง เรื่อง 
เรือสะเทินนำ้าสะเทินบกพลังลูกโป่ง
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หลังจากเปิดจุกออก การเคลื่อนที่ของแผ่นซีดีจะลอยขึ้นเหนือจากพื้น  ระยะ
เวลาที่แผ่นซีดีลอยเหนือจากพ้ืนขึ้นอยู่กับขนาดของลูกโป่ง ถ้าลูกโป่งมีขนาดใหญ่
จะทำาให้แผ่นซีดีลอยได้ระยะเวลานาน กราฟระหว่างเวลาในการลอยและเส้นรอบ
วงของลูกโป่งไม่เป็นกราฟเส้นตรง กราฟระหว่างเวลาในการลอยและปริมาตรของ
ลูกโป่งก็ไม่เป็นเส้นตรงเช่นกัน        

เกิดอะไรขึ้น

ไม่ควรเป่าลกูโป่งใหมี้ขนาดใหญ่
เกินไปเพราะรูปร่างจะไม่เป็นทรงกลม 
ทำาให้วัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ยาก และ
ลูกโป่งขนาดใหญ่เกินไปอาจจะแตก
ทำาให้เกิดอันตรายได้

คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม

ถ้าเส้นรอบวงเพ่ิมขึ้น เวลาในการลอยตัวก็จะ  
มากขึ้น กราฟที่ได้มีลักษณะเป็นเส้นโค้ง แต่ถ้าเขียน
กราฟระหว่างเวลาและปริมาตรของลูกโป่ง กราฟอาจ
จะมีลักษณะเป็นเสน้ตรงมากขึน้ ความคลาดเคลือ่นเกดิ
จากการวัดเส้นรอบวง ถ้าเป่าให้ลูกโป่งมีขนาดใหญ่จน
เกินไป ลูกโป่งจะมีลักษณะรี ไม่เป็นทรงกลมอีกต่อไป 
ทำาให้การวัดเส้นรอบวงมีความคลาดเคลื่อนได้

เมื่อเปิดจุกน้ำายาล้างจาน ทำาให้มีอากาศไหลออกจากลูกโป่งในทิศลง และเกิดแรงกระทำาต่อแผ่น
ซีดีในทิศขึ้นทำาให้ลอยตัวขึ้นจากพ้ืน ลูกโป่งมีขนาดใหญ่จะบรรจุอากาศภายในมาก ทำาให้แผ่นซีดีลอย
ได้ระยะเวลานาน กราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการลอยและปริมาตรของลูกโป่งไม่เป็นเส้นตรง    
แสดงว่าอัตราการไหลของอากาศไม่คงที่

คำาอธิบายเพิ่มเติมจากผลการทดลอง

ภาพที่ 2 แบบจำาลองเรือสะเทินนำ้าสะเทินบกพลังลูกโป่ง

ลูกโป่ง

แผ่นซีดี
จุกนำ้ายาล้างจาน
สำาหรับปล่อยลม
ออกจากลูกโป่ง

การทดลอง เรื่อง 
เรือสะเทินนำ้าสะเทินบกพลังลูกโป่ง
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1. รศ.ดร.สรัญญา วัชโรทัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. รศ.ดร.ศุภจิตรา  ชัชวาลย์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ผศ.ดร.กนกวรรณ เสรีภาพ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ผศ.ดร. ชวาล คูร์พิพัฒน์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. ผศ.ดร.อรุโณทัย จำาปีทอง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. ผศ.ดร.ชัยพร ตั้งทอง   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9.ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10. ดร.ชุมพล เหลืองชัยศรี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. ดร.รริศรา อิ่มภาประเสริฐ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
12. ผศ.ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13. ผศ.ดร.อนุสรา ศรีสรวล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14. ดร.น้ำาผึ้ง ผังไพบูลย์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15. ดร.จุรีมาศ วังคีรี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16. รศ.มนู เฟื่องฟุ้ง   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17. ดร.นพรัตน์  พฤกษ์ทวีศักดิ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18. รศ.ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข   มหาวิทยาลัยมหิดล
19. ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะผู้เขียน คู่มือกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย 
สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิด วิทยาศาสตร์สู่เยาวชน

20. นางสาวเชาวนาถ สร้อยสิงห์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
21. นางสาวพิมพ์เพชร ไปเจอะ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
22. นายจักรพันธ์ พิญญะคุณ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
23. นางสาวพชรพรรณ ศรีจันทร์งาม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
24. นางสาวถิรมนัส ไหลสุพรรณวงค์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25. นายธนดล เจริญสุข  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
26. นายบดีศร บุญอินทร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
27. นางสาวนรีกานต์ เสาวรส มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
28. ดร. สุมนมาลย์  จันทร์เอี่ยม มหาวิทยาลัยศิลปากร
29. ผศ.หิรัญรัตน์ สุวรรณนที  มหาวิทยาลัยศิลปากร
30. ผศ.ดร. พรทรัพย์ พรสวัสดิ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
31. นางสาวชญานี นนทศักดิ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
32. นางสาวนารีรัตน์ ประสมสาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
33. รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
34. นางสาวรัชดา ยาตรา  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35. นางสาวทวินันท์ มาลา  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36. นายเจริญศักดิ์ เมืองแก้ว  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37. นายกฤษชพล ทิวพุดซา  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38. นายสุจินต์ สุวรรณะ  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39. นางสาวกรกนก จงสูงเนิน  สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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1. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ  กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ   ที่ปรึกษาอาวุโส สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
3. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล  ที่ปรึกษาอาวุโส สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
4. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล  ผู้อำานวยการ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
5. ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำานวยการ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
6. ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ  ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
7. ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร  ผู้อำานวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. นางดวงสมร คล่องสารา  ประธานคณะทำางานโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
9. ผศ.ดร.วรนุช เกิดสินธ์ชัย  รองประธานคณะทำางานโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

1. ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
            คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน
2. ผศ.ดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์  ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน
3. ผศ.ดร.ทัศตริน วรรรเกตุศิริ  ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน
4. ดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล   ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน
5. นางฤทัย  จงสฤษดิ์   สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
6. นางสาวพิรุณรัตน์ ปุณยลิขิต  สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
7. นางสาวปัณรสี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
8. นางสาวสุปราณี สิทธิไพโรจน์สกุล  สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
9. นางสาวกรกนก จงสูงเนิน  สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
10. นางสาวโสภิดา พนานุสรณ์   สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
11. นางสาวปานกมล ศรสุวรรณ  สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
12. นางสาวจิดากาญจน์ สีหาราช  สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
13. นางสาววิชชานันท์ งามถิ่น  สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
14. นายศุกเกษม อ่อนพูล   สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
15. นายเอกลักษณ์ ตั้งรัตนาวลี  สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
16. นางสาวสรชา วงศ์วิชา   สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
17. นางสาวนฤมล สุขเกษม   สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
18. นางสาวอิศรารัตน์ ประกิจ  สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

คณะที่ปรึกษา

คณะบรรณาธิการ
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1. สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. มหาวิทยาลัยมหิดล
7. มหาวิทยาลัยศิลปากร
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี
14. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
17. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18. มหาวิทยาลัยพะเยา
19. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ออกแบบรูปเล่มและภาพประกอบ
วชิราวรรณ ทับเสือ
กฤษณะ กาญจนาภา 

หน่วยงานความร่วมมือในโครงการ
มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

หน่วยงานสนับสนุน
โครงการ Chevron Enjoy Science: 
สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
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