
ธรรมชาติรอบตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชพรรณต่างๆ มีสีสันมากมาย
หลากหลาย มนุษย์ได้นำาสีสันต่างๆ เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ทั้งในด้าน
การตกแต่งอาหาร ย้อมสีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และภูมิสถาปัตย์ ก่อให้เกิด
สนุทรยีภาพทางสิง่แวดลอ้ม การอุปโภคและการบรโิภค สสีนัอันหลากหลาย
เหลา่นีอ้ยูท่ี่สว่นตา่งๆ ภายในเซลล์ของพืช และมีสมบตับิางอยา่งทีม่นษุยน์ำา
มาใช้ประโยชน์ได้

พืชเป็นสิง่มีชวีติทีอ่ยูร่อบตวัของมนษุย ์และเป็นแหลง่ผลติอาหารทีส่ำาคัญของโลก ในการ
ผลติอาหารอาศยักระบวนการสงัเคราะหด้์วยแสง ซึง่เกดิขึน้ในคลอโรพลาสตอั์นเป็นองค์ประกอบ
สำาคัญในเซลล์สร้างอาหารของพืช

ในการสรา้งอาหาร พืชใชพ้ลงังานจากดวงอาทติยโ์ดยมีสารส ี(pigment) สำาคัญทำาหนา้ทีร่บั
พลังงานจากดวงอาทิตย์ คือ คลอโรฟลิล์ซึง่มสีีเขียว เราจงึเหน็โครงสร้างพชืที่ทำาหน้าที่ดังกล่าว
เป็นสเีขยีว เชน่ ใบไม้ แม้วา่ใบไม้สว่นใหญ่มีสเีขยีวแตก่มี็สารสบีางชนดิทีส่ามารถรบัพลังงานจาก
ดวงอาทิตย์ได้ แต่มีปริมาณน้อยกว่า ได้แก่ สารสีเหลืองที่เรียกว่า แคโรทีนอยด์ ดังนั้นเราจึงยัง
คงเห็นใบไม้ส่วนใหญ่เป็นสีเขียว

อย่างไรก็ดี เราสามารถเห็นสีของแคโรทีนอยด์ได้ หากมีปริมาณมาก หรือมีอิทธิพล
ของสารสีชนิดอื่นมาบดบังน้อย เช่น สีของหัวแครอท หรือสีของมะม่วงสุก หรือมะละกอสุก 
สารสีกลุ่มนี้มีประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านโภชนาการ คือเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์
วิตามินเอ ในร่างกาย นอกจากนี้ยังมีสมบัติในการช่วยขจัดอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสารพิษ
ในร่างกายได้อีกด้วย

ในพืช นอกจากสีเขียว สีเหลือง สีส้ม เรายังพบสีอื่นๆ เช่น สีแดง สีม่วง 
ในดอกไม้และใบไม้บางชนิด สารกลุ่มสีม่วงแดงนี้ไม่มีบทบาทในการสร้างอาหาร
ของพืช จึงไม่พบที่คลอโรพลาสต์ แต่มีบทบาทในการล่อแมลง เพื่อช่วยในการ
สืบพันธุ์และกระจายพันธุ์ สารสีกลุ่มนี้ คือ แอนโทไซยานิน โดยสารสีกลุ่มนี้
จะละลายน้ำาอยู่ในแวคิวโอลในเซลล์พืช

การทดลอง เรื่อง
สีสันแห่งธรรมชาติ

ออกแบบกิจกรรม โดย รศ.ดร. ศุภจิตรา ชัชวาลย์ 
ผศ.ดร. กนกวรรณ เสรีภาพ  
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลาที่ใช้ดำาเนินกิจกรรม 50 นาที
ระดับชั้น มัธยมศึกษา 

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำาวัน

สาระสำาคัญ
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การทดลอง เรื่อง
สีสันแห่งธรรมชาติ

1. เพื่อกระตุ้นความสนใจ และความอยากรู้อยากเห็น
   ของธรรมชาติรอบตัว โดยอาศัยความหลากหลายของ
   สีสันในธรรมชาติ
2. เพื่อฝึกฝนการค้นหาคำาตอบด้วยการทดลองในห้อง
   ปฏิบัติการด้วยตนเอง
3. เพื่อฝึกฝนการสังเกตลักษณะของเซลล์และส่วนประกอบ
   ของเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์

ส่วนที่ 1 การศึกษาสมบัติการละลายนำ้า / แอลกอฮอล์ของสารสี 
และการเปลี่ยนแปลงสีเมื่อความเป็นกรด-เบสเปลี่ยนไป

ผู้เรียนจะได้สวมบทบาทเป็นนักวิจัย เพ่ือทดลองสกัดสารสีจาก
ตัวอย่างพืชด้วยตนเองและทดสอบสมบัติการละลาย และการเปลี่ยนสีเมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพกรด-เบส ทำาการทดลอง และบันทึกผลการ
ทดลองอย่างง่ายลงในเอกสารบันทึกผลการทดลองที่จัดเตรียมไว้   

ส่วนที่ 2 การศึกษาส่วนของโครงสร้างพืชที่มีสารสีต่าง ๆ อยู่ 
เป็นการศกึษาโดยใชก้ล้องจุลทรรศน ์ ผูเ้รยีนจะเลือกศกึษาตำาแหนง่

ของสารสีในเนื้อเยื่อพืชที่สนใจ โดยการตัดตามขวาง (cross section) 
ของเนื้อเยื่อพืช และผู้เรียนสังเกตโครงสร้างของพืชที่มีสีที่ตนเองสนใจ
ใต้กล้องจุลทรรศน์ โดยมีผู้สอนแนะนำาการใช้กล้องจุลทรรศน์และอธิบาย
โครงสร้างของพืชที่ปรากฏ โดยใช้แผนภาพประกอบ

ส่วนที่ 3 ประโยชน์ของสารสีธรรมชาติ
ผู้เรียนจะได้ทดลองชิมอาหาร/เครื่องด่ืมที่มีการใช้ประโยชน์จาก

สารสีธรรมชาติ เมื่อดำาเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ผู้สอนสรุปกิจกรรมและ    
ความรู้ประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน

ภาพรวมการทดลอง

กิจกรรมประกอบด้วยการทดลอง 3 ส่วน คือ

จุดประสงค์ของกิจกรรม
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หลอดทดลองขนาด 10-15  มิลลิลิตร (ml) 
หลอดหยด (dropper)
ที่วางหลอดทดลอง (test tube rack) สำาหรับวางหลอดทดลอง 
30 หลอด 
โกร่งบดตัวอย่างพืช 
กล้องจุลทรรศน์ 
กระจกสไลด์ (slide) และ กระจกปิดสไลด์ (cover slide) 
ใบมีดโกน 
เข็มเขี่ย
กระบอกตวงขนาด 10 มิลลิลิตร (ml) 
ตัวอย่างเนื้อเยื่อพืช ได้แก่ ใบฤาษีผสม ใบเตย ดอกกระเจี๊ยบสด 
ดอกอัญชัน และหัวแครอท (หัวแครอทและใบเตยเป็นเนื้อเยื่อที่มี
ความแข็งควรหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เตรียมไว้ เพื่อให้นักเรียนบดได้ง่าย) 
สารละลายกรดไฮโรคลอริกความเข้มข้น 1 โมลาร์ (M)
(Hydrochloric acid ; HCl 1 Molar) บรรจุในขวดที่มีหลอดหยด 
สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 1 นอร์มอล
(Potassium hydroxide ; KOH 1 Normal) บรรจุในขวดที่มีหลอดหยด 
ดินสอสี 12 สี 
พู่กัน 
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้สีจากสารสกัดของพืช เช่น น้ำากระเจี๊ยบ 
น้ำาแครอท วุ้นใบเตย เป็นต้น 
(สำาหรับเป็นตัวอย่างให้นักเรียนสังเกตและชิม)  

วัสดุ อุปกรณ์และส�รเคมี (ผู้เรียน 5 คน/กลุ่ม)

การทดลอง เรื่อง
สีสันแห่งธรรมชาติ

ที่                            รายการ                                         จำานวนต่อกลุ่ม

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10

11

12

13
14
15

30 หลอด
7 อัน
1 อัน

5 ชุด
1 ตัว
5 ชุด
1 อัน
1 อัน
1 อัน

ชนิดละ 10 ใบ/ดอก 

5 มิลลิลิตร

5 มิลลิลิตร

1 กล่อง
5 อัน

อย่างละ 1 ขวด
(ประมาณ 

150 มิลลิลิตร)

การทดลอง
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1. การศึกษาสมบัติการละลายนำ้า/แอลกอฮอล์ของสารสี และการเปลี่ยนแปลงสี
   เมื่อความเป็นกรด-เบส เปลี่ยนไป
   1.1 การศึกษาสมบัติการละลายนำ้า/แอลกอฮอล์ของสารสี

การทดลอง เรื่อง
สีสันแห่งธรรมชาติ

ขั้นตอนการทดลอง

1.2 การเปลี่ยนแปลงสีเมื่อความเป็นกรด-เบส เปลี่ยนไป    

สังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลาย บันทึกผลลงในกระดาษรายงานผล

เปรยีบเทยีบกนัในกลุ่มวา่สารสทีีส่กดัจากพืชชนดิใด มีการเปล่ียนสด้ีวยสารละลาย
กรดหรือเบสได้บ้าง บันทึกผลการทดลองในกระดาษรายงานผล

หลอดที่ 3 
หยดด้วย
นำ้า 3 หยด

หลอดที่ 1 
หยดด้วยสารละลาย

กรด 3 หยด

หลอดที่ 2 
หยดด้วยสารละลาย

เบส 3 หยด

ผู้เรียนจะได้รับตัวอย่างพืชคนละ 1 ตัวอย่าง (รวมได้รับตัวอย่างพืชกลุ่มละ 5 
ตัวอย่าง ได้แก่ ใบฤาษีผสม ใบเตย ดอกกระเจี๊ยบสด ดอกอัญชัน และหัวแครอท) 
แบง่ตวัอยา่งพืชทีไ่ด้รบัเป็น 2 สว่น สว่นที ่1 บดใหล้ะเอียดด้วยน้ำา 5 มิลลิลิตร (ml) 
แล้วเทสารสกัดที่ได้ใส่หลอดทดลองขนาดเล็ก ส่วนที่ 2 บดให้ละเอียดด้วย
แอลกอฮอล์ 5 มิลลิลิตร (ml) แล้วเทสารสกัดที่ได้ใส่หลอดทดลองขนาดเล็ก 
ใช้พู่กันจุ่มสารสกัดที่ได้แต้มในกระดาษเพ่ือบันทึกผล เปรียบเทียบสีที่ได้จาก
สารละลายทั้งสองว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

1.1.1

1.1.2

1.1.3    

ศึกษาว่าสารละลายกรดที่ใช้คืออะไร และสารละลายเบสที่ใช้คืออะไร บันทึกผล
แบ่งสารสกัดเป็นสามส่วนปริมาณเท่าๆ กันใส่ในหลอดทดลอง 3 หลอด 

1.2.1
1.2.2 

1.2.3 
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เมื่อสกัดด้วยน้ำาหรือแอลกอฮอล์ เนื้อเยื่อพืชที่มีสีเขียวของคลอโรฟิลล์ เช่น ใบเตย 
หรือเนื้อเยื่อสีส้มจากแคโรทีนของแครอท สารสีทั้งสองนี้จะละลายได้ดีในแอลกอฮอล์
มากกว่าน้ำา ดังนั้น เม่ือสกัดด้วยแอลกอฮอล์จะมีสีที่เข้มกว่าการสกัดด้วยน้ำา ส่วนสีแดง
ของกระเจ๊ียบ หรอืสนี้ำาเงินของดอกอัญชนัทีเ่ป็นสารกลุ่มแอนโทไซยานนิ ละลายได้ดีในน้ำา 
การสกัดด้วยน้ำาก็จะให้สีที่เข้มกว่า 

เมื่อทดสอบด้วยสารละลายที่เป็นกรดหรือเบส  สารกลุ่มแอนโทไซยานิน มีสมบัติที่
เปลี่ยนสีได้เม่ือความเป็นกรดเบสเปล่ียนไป ดังนั้นในหลอดทดลองที่มีสารกลุ่มนี้ ผู้เรียน
จะสังเกตการเปลี่ยนสีเมื่อหยดกรด หรือ เบสลงในหลอดทดลอง 

การทดลอง เรื่อง
สีสันแห่งธรรมชาติ

เกิดอะไรขึ้น

เมื่อผู้เรียนสังเกตเซลล์พืชภายใต้กล้องจุลทรรศน์ สารสีเขียว

ในเนื้อเยื่อใบจะอยู่ในโครงสร้างที่เป็นเม็ดสีเขียวคือคลอโรพลาสต์ 

สารสีส้มจะอยู่ในโครงสร้างของโครโมพลาสต์ ส่วนแอนโทไซยานิน

ซ่ึงเป็นสีแดงในกระเจี๊ยบ หรือสีม่วงในอัญชันจะอยู่ในโครงสร้างที่

เป็นถุงขนาดใหญ่คือ แวคิวโอล

เกิดอะไรขึ้น

แอนโทไซยานินในแวคิวโอลของอัญชัน

แอนโทไซยานินใน
แวคิวโอลของกระเจี๊ยบ

2.1 เตรียมสไลด์ตัวอย่างพืชแต่ละชนิดเพื่อศึกษาโครงสร้างภายในเซลล์ของพืชด้วย  
     กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 
2.2 สังเกตว่าสารสีที่เห็นอยู่ที่ส่วนใดภายในเซลล์พืช บันทึกผลโดยวาดรูปและระบายสี

2. การศึกษาส่วนของโครงสร้างพืชที่มีสารสีต่าง ๆ อยู่
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มนษุยร์ูจั้กการใชป้ระโยชนจ์ากสารสจีากธรรมชาตใินการทำาอาหารและ
เครือ่งด่ืมหลากหลายชนดิ เชน่ วุน้สตีา่งๆ น้ำาอัญชนั และน้ำากระเจีย๊บ เป็นตน้ 
โดยท่ัวไปสารสไีม่มีกล่ิน ไม่มีรส แตก่ล่ินและรสทีเ่กดิขึน้อาจเกดิจากสารชนดิ
อ่ืนในพืช หรอืการเพ่ิมเตมิกล่ินและรสลงไปในอาหารเหล่านัน้ การปรบัรสชาติ
ของน้ำาอัญชนัใหมี้รสเปรีย้วโดยใชน้้ำามะนาวเป็นการทำาใหค้วามเป็นกรดมาก
ขึ้น ซึ่งสีของน้ำาอัญชันจะเปลี่ยนไปจากเดิมที่ได้จากการต้มในน้ำาเปล่า

ผู้สอนสรุปให้เห็นความหลากหลายของสีสันจากพืชชนิดต่างๆ ความ
สามารถในการละลายในน้ำา และในแอลกอฮอล์ที่แตกต่างของสารสีแต่ละชนิด 
โดยการเปรียบเทียบความเข้มของสารสีที่สกัดได้จากตัวทำาละลายแต่ละแบบ 
ระบุชนิดของสารสีท่ีมีสมบัติการเปลี่ยนสีที่ตอบสนองต่อการเป็นกรด - เบส 
ชนิดของเซลล์ที่มีสารสี และตำาแหน่งที่พบได้ในเซลล์

สารสท่ีีทำาการศกึษามีความปลอดภัย สามารถรบัประทานได้ แตต่อ้งมา
จากพืชทีไ่ม่มีสารพิษชนดิอ่ืน พืชหลายชนดิอาจมีสารอ่ืนๆ ทีน่อกเหนอืจากสาร
ส ีและปนออกมาในการสกดั ซ่ึงอาจเป็นอันตรายได้หากรบัประทาน ดังนัน้ การ
ใชป้ระโยชนจ์ากสารสใีนการบรโิภค ควรคำานงึถงึความปลอดภัยทีเ่นือ่งมาจาก
สารชนิดอื่นในพืชแต่ละชนิดด้วย 

การทดลอง เรื่อง
สีสันแห่งธรรมชาติ

โครโมพลาสต์ของแครอท

คลอโรพลาสต์ของใบเตย

ผู้เรียนเลือกชิมอาหาร / เครื่องดื่มที่ทำาจากพืช ซึ่ง
มีสีของพืชนั้นๆ ปรากฏอยู่ ตามความสนใจของนักเรียน

เกิดอะไรขึ้น

คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม

3. ประโยชน์ของสารสีธรรมชาติ
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พีเอชอินดิเคเตอร์ (pH Indicator) คือ สารที่ใช้ทดสอบความเป็นกรด-เบสของสารละลาย โดย
ส่วนใหญ่จะเป็นสารอินทรีย์ที่มีโครงสร้างซับซ้อนมีสมบัติเป็นกรดอ่อนหรือเบสอ่อนนอกจากนี้เรายัง
สามารถนำาสารสกัดจากธรรมชาตมิาใชเ้ป็นอินดิเคเตอรไ์ด้ เรยีกวา่  “อินดิเคเตอรจ์ากธรรมชาต ิ(natural 
indicator)” เช่น กะหล่ำาปลีม่วง มันม่วง ขมิ้น และยังใช้ดอกไม้ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาทดสอบได้ เช่น 
กล้วยไม้ อัญชันเป็นต้น อินดิเคเตอร์แต่ละชนิดจะมีการเปลี่ยนแปลงสีแตกต่างกันไปตามค่าพีเอช (pH) 
หรือความเป็นกรด - เบสของสารที่นำามาทดสอบนั่นเอง

      การทดลองชุดมหัศจรรย์พืชเปลี่ยนสีได้ 

แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่  

1. การเปลี่ยนแปลงสีของอินดิเคเตอร์จาก

   ธรรมชาติ เมื่อทดสอบด้วยสารละลายที่ค่า

   พีเอช (pH) ต่างๆ
2. การทดสอบความเป็นกรด-เบสของตัวอย่าง

   ด้วยอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ

เพ่ือใหผู้เ้รยีนค่อยๆ ทำาการทดลองและเรยีนรูไ้ป   

ทีละขั้นตอน ในการทดลองแต่ละตอนควรแบ่ง     

ผูเ้รยีนทำากจิกรรมเป็นกลุม่ยอ่ย กลุม่ละ 2-3 คน

 

ออกแบบกิจกรรม โดย ดร. สุมนมาลย์  จันทร์เอี่ยม 
ผศ. หิรัญรัตน์  สุวรรณนที
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เวลาที่ใช้ดำาเนินกิจกรรม 60 นาที
ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น

การทดลอง เรื่อง
มหัศจรรย์พืชเปลี่ยนสีได้

1. รูจั้กอินดิเคเตอรจ์ากธรรมชาต ิเพ่ือใชท้ดสอบ

   ความเป็นกรด-เบส

2. สามารถจำาแนกความเป็นกรด-เบสของสาร

   ที่พบในชีวิตประจำาวันได้

จุดประสงค์ของกิจกรรม
ภาพรวมการทดลอง

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำาวัน

ในชวิีตประจำาวันเราจะพบสารตา่งๆ รอบตวัมากมาย บางชนดิมีสมบตัเิป็นกรด บางชนดิมีสมบตัิ
เป็นเบส โดยสารละลายกรดและเบสนี้มีทั้งประโยชน์และโทษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น มีฤทธิ์
กดักรอ่นตอ่โลหะ ทำาอันตรายตอ่เนือ้เยือ่ผวิหนงัเม่ือสมัผสัโดยตรงหรอืจากการสดูดมหายใจเขา้ไป ทัง้นี้
ความรุนแรงขึ้นอยู่กับปริมาณหรือความเข้มข้นของกรดหรือเบสนั้นๆ ดังนั้นเราจึงควรจะเลือกใช้สาร
ตา่งๆ อยา่งระมัดระวงั ความเป็นกรด-เบส จัดเป็นสมบตัเิฉพาะตวัอยา่งหนึง่ของสารซ่ึงสามารถทดสอบ
ได้ด้วยกระดาษลิตมัส (litmus paper) กระดาษพีเอช (pH paper) หรือเครื่องพีเอชมิเตอร์ (pH meter) 
แต่ในการทดลองนี้จะทดสอบความเป็นกรด-เบสด้วยอินดิเคเตอร์หรือน้ำาสีที่สกัดได้จากพืชธรรมชาติ

สาระสำาคัญ
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อินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ ได้แก่ น้ำากะหล่ำาปลีม่วง
น้ำามันม่วง น้ำาอัญชัน น้ำากล้วยไม้ และน้ำาขมิ้น 
สารละลายที่มีค่า pH 1-10 
หลอดหยดสารละลาย (dropper) 
ไม้จิ้มฟัน 
กระดาษทิชชู 
แบบรายงานผลการทดลอง 

การทดลอง เรื่อง
มหัศจรรย์พืชเปลี่ยนสีได้

ในการทดลองนี้ผู้เรียนจะได้สังเกตการเปล่ียนแปลงสีของ      
อินดิเคเตอร์ที่สกัดได้จากผัก ผลไม้ หรือดอกไม้ ชนิดต่างๆ เม่ือ
ทดสอบด้วยสารละลายที่มีค่า pH ต่างๆ กัน

 การทดลอง

วัสดุ อุปกรณ์

ที่                 รายการ                                          จำานวนต่อกลุ่ม

1

2
3
4
5
6

5 มิลลิลิตร (ml) ต่อชนิด
5 มิลลิลิตร (ml)

15 อัน
(สำาหรับ pH 1-10 และอินดิเคเตอร์แต่ละชนิด)

2-3 อัน
1 ม้วน
1 ชุด
 

ตอนที่ 1 
การเปลี่ยนแปลงสีของอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ 

เมื่อทดสอบด้วยสารละลายพีเอชต่างๆ
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สีของอินดิเคเตอร์จะเปลี่ยนไปเม่ือค่า  
pH เปล่ียนแปลง จากการทดลองพบว่าน้ำา
สกดัจากกะหล่ำาปลม่ีวง มันม่วง กลว้ยไม้ และ
อัญชัน เม่ือทดสอบด้วยละลายกรดจะเปลี่ยน
เป็นสแีดงแตถ่า้ทดสอบด้วยสารละลายเบสจะ
มีสีหลายสี ได้แก่ เหลือง น้ำาเงิน เขียวส่วนน้ำา
สกัดจากขมิ้น เมื่อทดสอบด้วยสารละลายเบส
จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำาตาล

ขั้นตอนการทดลอง

การทดลอง เรื่อง
มหัศจรรย์พืชเปลี่ยนสีได้

หยดสารละลายที่มีค่า pH 1-10 
ลงไปอย่างละ 1 หยด ในแบบ
รายงานผลการทดลองแต่ละช่อง
ตามแนวตั้ง

หยดสารละลายอินดิเคเตอร์จาก
ธรรมชาติลงไปอีก 1 หยด ให้ครบ    
ทุกช่องแล้วใช้ไม้จิ้มฟันคนให้เข้ากัน

สงัเกตการเปล่ียนแปลงสขีอง  อินดิเคเตอร์
ที่ค่า pH ต่างๆ

เกิดอะไรขึ้น

เพ่ิมหรือเปล่ียนชนิดของพืชที่สกัด
เพื่อนำามาทำาอินดิเคเตอร์ เช่น กระเจี๊ยบแดง 
แก้วมังกรแดง ดาวเรือง เป็นต้น 

สารสำาคัญที่พบในผักหรือผลไม้ที่มีสีม่วง 

และสามารถเปล่ียนสีได้เม่ือความเป็นกรด-เบส

เปล่ียนไปนี้อยู่ในกลุ่มสารเคมีที่ชื่อว่า แอนโทไซ

ย�นิน (anthocyanin) สารนี้ละลายน้ำาได้ดี เม่ือ

อยู่ในสภาวะกรดจะเปลี่ยนเป็นสีชมพู หรือแดง 

ในขณะทีเ่ม่ืออยูใ่นสภาวะเบสจะเปล่ียนเป็นสเีขยีว 

หรือน้ำาเงิน 
ส่วนสารสำาคัญท่ีพบในขม้ินคือ เคอร์คูมิน 

(curcumin) เป็นสารกลุ่มเคอร์คูมินอยด์ (cur-

cuminoid) ละลายน้ำาได้ดีเช่นกัน และจะเปลี่ยน

จากสเีหลอืงเป็นสสีม้หรอืน้ำาตาลเม่ืออยูใ่นสภาวะ

เบส 

คำาอธิบายเพิ่มเติมจากผลการทดลอง

คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม
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ในการทดลองนีผู้เ้รยีนจะได้ทดสอบความเป็นกรด-เบสของตวัอยา่ง
ที่พบในชีวิตประจำาวันด้วยอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ โดยสังเกตการ
เปล่ียนแปลงสีของอินดิเคเตอร์ เปรียบเทียบกับสารละลายที่ทราบค่า pH 
แล้วในการทดลองที่ 1

การทดลอง เรื่อง
มหัศจรรย์พืชเปลี่ยนสีได้

อินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ ได้แก่ น้ำาอัญชัน 
น้ำากะหล่ำาปลีม่วง น้ำากล้วยไม้ น้ำามันม่วง และน้ำาขมิ้น
สารละลายตัวอย่างที่พบในชีวิตประจำาวัน เช่น ยาลดกรด
วิตามินซี น้ำาอัดลม น้ำาส้มสายชู และยาสระผม เป็นต้น
หลอดหยดสารละลาย (dropper)
ไม้จิ้มฟัน 
กระดาษทิชชู 
แบบรายงานผลการทดลอง 

วัสดุ อุปกรณ์

ที่                        รายการ                                      จำานวนต่อกลุ่ม

1

2

3
4
5
6

5 มิลลิลิตร (ml) ต่อชนิด

5 มิลลิลิตร (ml)

5 อัน (สำาหรับตัวอย่างแต่ละชนิด)
2-3 อัน
1 ม้วน
1 ชุด

3. สังเกตการเปลี่ยนแปลงสี
ของอินดิเคเตอร์ในช่อง “ผล

ก�รทดสอบ” พิจารณาสีที่
เปล่ียนไปจากเดิมโดยเปรียบ
เทียบกับช่อง “ตัวอย่�ง” แล้ว
จำาแนกว่าสารนั้นเป็นกรดหรือ
เบสโดยเปรียบเทียบกับผลการ
ทดลองที่ได้ในตอนที่ 1

ภาพที่ 1 สารละลายตัวอย่างใน 5 
หลอดแรก และอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ
ที่สกัดได้จากพืชคือ ขม้ิน กล้วยไม้ อัญชัน 
กะหล่ำาปลีม่วง และมันม่วง 

ขั้นตอนการทดลอง

1. หยดสารละลายตัวอย่างที่
พบในชีวิตประจำาวัน 1 หยด
ในช่อง “ตัวอย่�ง” เพื่อเป็นสี
ด้ังเดิมของตัวอย่างและอีก 1 
หยดในชอ่ง “ผลก�รทดสอบ” 

เ พ่ือเอาไว้ทดสอบกับอินดิ    
เคเตอร์จากธรรมชาติ

2 .  หยดสารละลายอินดิ       
เคเตอรจ์ากธรรมชาต ิ1 หยด 
ผสมกับสารละลายตัวอย่าง
ในช่อง “ผลก�รทดสอบ” 

แล้วใช้ไม้จิ้มฟันคนให้เข้ากัน

ตอนที่ 2 
การทดสอบความเป็นกรด-เบสของตัวอย่าง

ด้วยอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ

สารละลาย
ตัวอย่าง

สารละลาย
อินดิเคเตอร์จาก

ธรรมชาติ
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จากการทดสอบความเป็นกรด-เบสของตัวอย่างที่พบใน
ชีวิตประจำาวันด้วยอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ โดยสังเกตการ
เปล่ียนแปลงสีของอินดิเคเตอร์พบว่า วิตามินซี น้ำาอัดลม และ
น้ำาส้มสายชู เป็นกรด ส่วนยาลดกรดและยาสระผม เป็นเบส 
และตัวอย่างท่ีมีสีเข้มเช่น วิตามินซี จะสังเกตการเปล่ียนแปลง
สีได้ยาก 

การทดลอง เรื่อง
มหัศจรรย์พืชเปลี่ยนสีได้

เกิดอะไรขึ้น

1. เพิ่มตัวอย่างให้หลากหลายขึ้น หรือให้ผู้เรียนนำาตัวอย่างมาจาก

   บ้านคนละ 1 ชนิด เป็นต้น

2. เพิ่มการทดลองโดยจัดอุปกรณ์จำาลองการเกิด “ฝนกรด” แล้ว 

   ทดสอบน้ำาฝนนั้นด้วยอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ

3. แบบรายงานผลการทดลอง ตอนที่ 1 และ 2 ควรเคลือบ  

   พลาสติกก่อนทำาการหยดสารละลายต่างๆ ในการทดลอง

   เพื่อใช้แทนหลอดทดลอง

คุณสมบตัขิอ้หนึง่ของอินดิเคเตอรคื์อ อินดิเคเตอรแ์ต ่ละ
ชนิดมีชว่ง pH ของการเปลีย่นสจีำากดัเชน่ สารสกดัจากกลว้ยไม้
สามารถบอกความเป็นกรด กลาง เบส ของสารตัวอย่างได้ แต่
สารสสกัดจากขม้ินอาจบอกได้แค่ว่าเป็นเบสหรือไม่ ดังนั้นจึง
มีการนำาอินดิเคเตอร์หลายชนิดที่มีช่วง pH ต่อเนื่องมาผสม
กันในอัตราส่วนพอเหมาะ ทำาให้สามารถเห็นการเปล่ียนสีใน
ช่วง pH กว้างขึ้น เรียกว่ายูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ (universal 
indicator) นั่นเอง

คำาอธิบายเพิ่มเติมจากผลการทดลอง

คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม
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แบบรายงานผลการทดลอง ตอนที่ 1

แบบรายงานผลการทดลอง ตอนที่ 2

มาทดสอบความเป็นกรด-เบสของสารในชีวิตประจำาวันกันเถอะ

ตัวอย่าง               
     ผลการทดสอบ

การทดลอง เรื่อง
มหัศจรรย์พืชเปลี่ยนสีได้

กะหลำ่าปลีม่วง       อัญชัน       มันม่วง      กล้วยไม้     ขมิ้น 
pH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Acid

Base

Neutral

Indicator
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ออกแบบกิจกรรม โดย รศ.ดร. สรัญญา วัชโรทัย
ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เวลาที่ใช้ดำาเนินกิจกรรม 50 นาที
ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย

การทดลองเรื่อง
พืชก็คายนำ้านะจ๊ะ

ออกซิเจนทีเ่ราใชใ้นการหายใจทุกวนันีเ้ป็นผลพลอยได้มาจากการสงัเคราะหด้์วยแสงและเปิด
ของปากใบพืช ซ่ึงเป็นกระบวนการทีมี่ความสำาคัญตอ่การระบายความรอ้น การแลกเปล่ียนกา๊ซ และ
การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช อัตราการคายน้ำาที่แตกต่างกันระหว่างพืชแต่ละชนิด มีผลต่อการอยู่
รอดและการเตบิโตของพืชในสถานทีต่า่งๆ กนั เชน่ ทำาไมพืชบางชนดิถงึอยูใ่นทีแ่หง้แล้งได้ แตท่ำาไม
อีกชนดิจงึอยูไ่ม่ได้ การคายน้ำาสามารถบง่บอกถงึความสามารถในการอยูร่อดของพืชได้ ถา้เราเรยีน
รู้วิธีการวัดการคายน้ำาอย่างง่ายจะทำาให้เข้าใจเกี่ยวกับการดำารงชีวิตของพืช

พืชมีความจำาเป็นต้องระบายความร้อนเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ หนึ่งในวิธี
การลดความรอ้นภายในพืชนัน้กคื็อการคายน้ำา เพราะน้ำาสามารถนำาความรอ้นออกจากพืช
ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การคายน้ำายังเป็นกระบวนที่จำาเป็นต่อการต่อการมีชีวิตรอด
ของพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เพราะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการแลกเปลี่ยน
ก๊าซ ทำาให้ได้ก๊าซออกซิเจนที่ใช้ในการหายใจของสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิด และมีความ
เกีย่วขอ้งกบัการลำาเลียงสารของพืชจากดินสูใ่บอีกด้วย ดังนัน้พืชทีมี่อัตราการคายน้ำาตา่ง
กนั จะมีความสามารถในการดำารงชวีติอยูใ่นสิง่แวดล้อมได้ตา่งกนัออกไป ซ่ึงเราสามารถ
วดัอัตราการคายน้ำาและศกึษาปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคายน้ำาของพืชได้โดยอุปกรณท์ีห่า
ได้ทั่วไปที่สามารถติดตั้งและเก็บข้อมูลได้อย่างง่ายๆ ด้วยตัวเอง

จุดประสงค์ของกิจกรรม

เพื่อให้ผู้เรียนใช้วิธีการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะ 
(inquiry learning) 

เพื่อสรุปปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการคายน้ำาของพืช

เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการ
คายน้ำาของพืชและวิธีการวัด

อัตราการคายน้ำา
อย่างง่ายได้ 

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำาวัน

สาระสำาคัญ
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ต้นไม้ที่ต้องการวัดการคายน้ำาที่อยู่ในกระถางหรือในพื้นดินที่ปลูก
ขวดบรรจุซิลิก้าเจล (อบแห้ง) 

กระดาษโคบอลต์คลอไรด์ (Cobalt chloride ; CoCl2) 
ตัดเป็นชิ้น 1x1 ตารางเซนติเมตร (cm2)
ปากคีบ
กระจกสไลด์ 
ไม้หนีบผ้า 
นาฬิกาจับเวลา 

วัสดุ อุปกรณ์

การทดลองเรื่อง
พืชก็คายนำ้านะจ๊ะ

ภาพรวมการทดลอง

การทดลองแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ

วิธีการวัดอัตราการคายน้ำาด้วยกระดาษโคบอลต์คลอไรด์
การศกึษาอัตราการคายน้ำาของใบระหวา่งใบพืชทีอ่ยูก่ลางแสงแดดกบัใบพืชทีอ่ยูใ่นรม่ 
การศกึษาอัตราการคายน้ำาของพืชตา่งชนดิกนัเพ่ือใหผู้เ้รยีนค่อยๆ ทำาการทดลองและ
เรียนรู้ไปทีละขั้นตอน 
ในการทดลองแต่ละตอนควรแบ่งผู้เรียนทำากิจกรรมเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณ 
4 คน

การทดลอง
ตอนที่ 1

วิธีการวัดอัตราการคายนำ้าด้วยกระดาษโคบอลต์คลอไรด์

ที่                        รายการ                                             จำานวนต่อกลุ่ม

1
2

3

4
5
6
7

อย่างน้อย 2 ชนิด ชนิดละ 1 ต้น
1 ขวด บรรจุซิลิก้าเจลประมาณ

1/4 ขวด
อย่างน้อย 32 ชิ้น

1 อัน
4 แผ่น
4 อัน

อย่างน้อย 1 เครื่องต่อกลุ่ม

1.
2.

3.
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เลอืกตน้ไม้ชนดิหนึง่ทีอ่ยูใ่นบรเิวณทีจ่ดักจิกรรม โดยเลอืกตน้ไม้ตน้ทีมี่ทัง้ใบทีอ่ยูก่ลาง
แสงแดดและใบที่อยู่ในร่ม
เลือกใบทีอ่ยูใ่นบรเิวณทีมี่แสงแดดจ้ามา 1 ใบ ใชคี้มคีบกระดาษโคบอลตค์ลอไรด์ เพ่ือ
ไม่ให้ความชื้นจากนิ้วมือสัมผัสกับกระดาษ วางกระดาษโคบอลต์คลอไรด์ลงบนผิวใบ
ด้านบนและด้านล่างของใบ
ใช้กระจกแผ่นสไลด์ปิดทั้งสองข้างของใบแล้วหนีบด้วยไม้หนีบผ้า เริ่มจับเวลาโดยใช้
นาฬิกาจับเวลา และสังเกตการเปลี่ยนสีของกระดาษโคบอลต์คลอไรด์

เ ม่ือมีการคายน้ำาขึ้น สีของกระดาษ
โคบอลต์คลอไรด์จะค่อยๆ เปลี่ยนจากสีน้ำาเงิน
เป็นสีชมพู ให้บันทึกเวลาที่ได้เม่ือกระดาษทั้ง
แผ่นเปลี่ยนเป็นสีชมพู แสดงว่ากระดาษได้รับ
น้ำาเตม็ทีแ่ล้ว ใชเ้วลานีเ้ป็นตวัแทนของอัตราการ
คายน้ำา กล่าวคือ ถ้าใช้เวลาน้อยในการเปล่ียน
สี แสดงว่ามีการคายน้ำาเร็ว ให้บันทึกเวลาการ
เปล่ียนสขีองทัง้สองด้านแล้วมาเทยีบกนั วา่ด้าน
ไหนมีการคายน้ำาได้เร็วกว่ากัน

การทดลองเรื่อง
พืชก็คายนำ้านะจ๊ะ

ขั้นตอนทดลอง 

เกิดอะไรขึ้น

ตอนที่ 1

กระดาษเริ่มเปล่ียนสี

1. 

2.

3.
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สีของกระดาษโคบอลต์คลอไรด์

ก่อนสัมผัสนำ้า หลังสัมผัสนำ้า

1. ให้เลือกต้นไม้อีกหนึ่งชนิด แล้วทำาซ้ำาขั้นตอนทั้งหมดเหมือนตอนที่ 1 และตอนที่ 2 บันทึกผลเปรียบเทียบ
2. คำานวณค่าเฉลี่ย โดยการรวมค่าทั้งหมดแล้วหารด้วย 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
3. บนัทกึผลท่ีตา่งกนัของพืชทัง้สองชนดิทีเ่ลือกมา แล้วเปรยีบเทยีบอัตราการคายน้ำาภายในตน้เดียวกนัระหวา่ง
   ใบที่ออยู่กลางแสงแดดจ้ากับใบที่อยู่ในร่มว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร และเปรียบเทียบ
   ความแตกต่างของอัตราการคายน้ำาระหว่างพืชต่างชนิดกันด้วย

ใบที่           กลางแสงแดด          ในร่ม          กลางแสงแดด        ในร่ม

การทดลองเรื่อง
พืชก็คายนำ้านะจ๊ะ

ขั้นตอนทดลอง 

ขั้นตอนทดลอง 

ตอนที่ 2
การศึกษาอัตราการคายนำ้าของใบระหว่างใบพืชที่อยู่กลางแสงแดดกับใบพืชที่อยู่ในร่ม

ตอนที่ 3
การศึกษาอัตราการคายนำ้าของพืชต่างชนิดกัน

1. ให้ทำาซ้ำาขั้นตอนที่ 2-3 จากตอนที่ 1
กับใบอ่ืนๆ บนต้นเดียวที่อยู่กลาง
แสงแดดอีก 3 ใบ บันทึกผลในตาราง

2. ทำาการทดลองกับต้นไม้ต้นเดิมจากข้อ 1 

แต่เปลี่ยนไปทำากับใบที่อยู่ในร่ม อีก 4 ใบ 

บันทึกผลในตาราง

บันทึกการทดลอง

1

2

3

4

ค่าเฉลี่ย

สมัผสัการคายนำ้า

เวลาที่เปลี่ยนสีของพืชชนิดที่ 1 
______(นาที) 

เวลาที่เปลี่ยนสีของพืชชนิดที่ 2 
______(นาที) 
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เมื่อมีการคายน้ำาเกิดขึ้น น้ำาจะเข้าทำาปฏิกิริยากับโคบอลต์คลอไรด์ ซึ่งตัว
โคบอลตเ์องนัน้เป็นธาตทุรานซิชัน่ (transition element) ปกตมีิสฟ้ีา แตส่ามารถ
เปลี่ยนสีได้ตามสภาวะการได้หรือเสียอิเล็กตรอน (oxidation state) ดังนั้น เมื่อ
มีปริมาณน้ำาออกมามากกว่าจะทำาให้เกิดการเปลี่ยนสีได้เร็วกว่า 

ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่มีผลต่อการคายน้ำาของพืช เช่น ลักษณะของ
ใบจำานวนปากใบ ตำาแหน่งท่ีตั้ง ความชื้นสัมพัทธ์ในบริเวณนั้น ผู้เรียนสามารถ
ทำาการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบอัตราการคายน้ำาของพืชที่เกิดจากปัจจัยเหล่านี้
ตามที่ผู้เรียนสนใจได้ด้วยตนเอง 

การทดลองเรื่อง
พืชก็คายนำ้านะจ๊ะ

คำาอธิบายเพิ่มเติมจากผลการทดลอง

 จะต้องทำาการทดลองกับต้นไม้ที่ปลูก
ในดินหรือในกระถางที่อยู่ในที่โล่งและได้รับแสง 

ไม่ควรทำาการทดลองในวันที่มีความชื้นในอากาศสูง 
เพราะจะทำาให้สังเกตการคายน้ำาได้ยาก หรือลองทำา
การทดลองเปรียบเทียบหลายๆ วัน ที่มีความชื้น

ต่างกันกับต้นเดิมเพื่อดูความแตกต่าง

คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม
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พลังงานสามารถเปล่ียนรูปได้เพ่ือให้เหมาะกับการใช้งาน ในปัจจุบันนี้เราได้พลังงานมาจากหลายแหล่ง เช่น พลังงานจากดวงอาทิตย์ พลงังานจากเชื้อเพลิงซากดึกดำาบรรพ ์พลังงานไฟฟา้ พลงังานนิวเคลียร์ และยังมีการค้นหาวิธีการให้ได้พลังงานมาในรูปแบบอ่ืนๆ อีกมากมาย ซ่ึงมีการศึกษาและวิจัยอยู่ในสาขาต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และบางมหาวิทยาลัยยังมีคณะเกี่ยวกับพลังงานโดยเฉพาะ การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนั้นมักจะหาวิธีผลิตพลังงานด้วยวิธีการใหม่ หรือพัฒนาอุปกรณใ์หใ้ชพ้ลังงานได้อยา่งคุ้มค่าและมีประสทิธภิาพมากทีส่ดุสำาหรับกิจกรรมต่างๆ ที่จะทำาต่อไปนี้มีทั้งกิจกรรมการผลิตพลังงาน เช่น ไฟฟ้าจากน้ำาหมักชีวภาพ หรือการนำาพลังงานมา             ขับเคลื่อนวัตถุ เช่น เรือป๊อกแป๊ก ที่นำาพลังงานความร้อนมาขับเคลื่อนเรือให้เคลื่อนที่ จรวดแอกอฮอล์ ซ่ึงนำาการขยายตัวของแก๊สมาทำาให้จรวดเคล่ือนที่ หรือศึกษาการเปลี่ยนรูปพลังงานต่างๆ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป

พลังงานลึกลับ

พลังงานเป็นสิง่หนึง่ทีมี่ความจำาเป็นใหเ้ราดำารงชวีติอยูไ่ด้ รา่งกาย
ของเราสามารถเคล่ือนไหวได้และระบบตา่งๆ ในรา่งกายทำางานได้นัน้ได้
พลังงานมาจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไป โดยสารอาหารจะถูกดูด
ซึมเข้าไปสู่กระแสเลือด เม่ือร่างกายย่อยอาหารจะให้พลังงานในหลาย
รูปแบบ เช่น พลังงานความร้อนเพ่ือควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย สาร
อาหารเปลี่ยนเป็นพลังงานศักย์ แล้วเก็บสะสมในกล้ามเนื้อแล้วเปล่ียน
เป็นพลังงานจลน์เมื่อเราเคลื่อนไหวนั้นเอง

      ไม่ว่าคน สัตว์ หรือพืช ต่างก็ต้องการพลังงานทั้งสิ้น พลังงาน
มีหลายชนิด แต่ถ้าหากพิจารณาความหมายของพลังงานแล้วเราจะพบว่า
พลังงาน คือ ความสามารถในการทำาให้เกิดงาน เราเรียกแรงที่ทำาให้วัตถุ
เคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวว่า “พลังงาน” เมื่อเราเห็นสิ่งต่างๆ เคลื่อนไหวได้
แต่สิ่งลึกลับที่ซ่อนอยู่และเป็นต้นกำาเนิดของการเคล่ือนไหวเหล่านั้นก็คือ
พลังงานนั้นเอง
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การทดลอง เรื่อง  
ไฟฟ้าจากนำ้าหมักชีวภาพ

ออกแบบกิจกรรมโดย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำา
นายถิรมนัส ไหลสุพรรณวงค์  และ นายธนดล เจริญสุข 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เวลาที่ใช้ดำาเนินกิจกรรม 90 นาที
ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น

ปัจจุบันมนุษย์มีการนำาพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในชีวิตประจำาวันและเป็นปัจจัยสำาคัญ
ในการดำารงชีวิต โดยแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่นำามาใช้นั้นมีการเปลี่ยนรูปมาจากแหล่ง
พลังงานในหลายรูปแบบ เช่น น้ำามัน น้ำา ลม และ แสงอาทิตย์ นอกจากนี้มีการพัฒนา
แหล่งพลังงานที่เปลี่ยนรูปมาจากปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า เรียกว่า เซลล์ไฟฟ้าเคมี จนนำาไป
สู่การใช้กระบวนการเมแทบอลิซึมของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า 
พบได้ในส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ผลไม้ นอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในน้ำาหมักชีวภาพ 
สามารถนำาไปพัฒนาเพ่ือผลิตไฟฟ้าแลว้นำาไปใชป้ระโยชนใ์นชวีติประจำาวนั เชน่ แบตเตอรี่
สำาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

ไฟฟ้�จ�กน้ำ�หมักชวีภ�พ หมายถึง การสร้างเซลล์ไฟฟ้าโดยการ

ใช้น้ำาหมักชีวภาพเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ใช้หลักการการเปลี่ยน

รูปพลังงานเคมีของน้ำาหมักชีวภาพกับขั้วโลหะ 2 ชนิด คือ สังกะสี กับ

ทองแดง ให้ความต่างศักย์ไฟฟ้าเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าไหลผ่านวงจรที่มี

อุปกรณ์ไฟฟ้า ได้แก่ หลอด LED โมดูลเสียง หรือ โมดูลนาฬิกาดิจิตอล 

แล้วสามารถทำางานได้ โดยมีการเรียนรู้การต่อวงจรเซลล์ไฟฟ้าแบบ

อนุกรมเพ่ือเพ่ิมความต่างศักย์ให้ได้ปริมาณความต่างศักย์เท่าอุปกรณ์

ไฟฟ้าสามารถทำางานได้ และวัดปริมาณความต่างศักย์ด้วยเครื่องมัลติ

มิเตอร์

เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
ออกแบบและสร้างเซลล์ไฟฟ้า
จากน้ำาหมักชีวภาพให้อุปกรณ์
ไฟฟ้าสามารถทำางานได้

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำาวัน

สาระสำาคัญ

จุดประสงค์ของกิจกรรม
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ไฟฟ้�จ�กน้ำ�หมักชีวภ�พ เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนสร้างเซลล์ไฟฟ้าจากน้ำาหมัก
ชีวภาพที่ได้จากสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นแหล่งของสารละลายอิเล็กทรอไลต์ที่สามารถหาได้ง่าย 
เช่น กล้วย และมะนาว นำามาทำาปฏิกิริยากับขั้วโลหะ 2 ชนิด เช่น ทองแดง และ สังกะสี 
สรา้งเป็นเซลล์ไฟฟ้าและพัฒนาตอ่ยอดความคิดด้วยการใชน้้ำาหมักชวีภาพเป็นแหล่งสาร
ละลายอิเล็กโทรไลต์เพ่ือนำาของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ได้ แล้วนำาไปต่อวงจรไฟฟ้ากับ
อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอด LED และ โมดูลนาฬิกาดิจิตอลทำางานได้ 

การทดลอง เรื่อง  
ไฟฟ้าจากนำ้าหมักชีวภาพ

แผ่นทองแดง ขนาด 0.5x3 เซนติเมตร (cm)
แผ่นสังกะสี ขนาด 0.5x3 เซนติเมตร (cm) 
สายไฟ 
มัลติมิเตอร์ 
หลอด LED 3 โวลต์ (V) 
มะนาว 

ภาพรวมการทดลอง

1. เซลล์ไฟฟ้าจากผลมะนาว 
2. เซลล์ไฟฟ้าชีวภาพ 
3. นาฬิกาจากเซลล์ไฟฟ้าชีวภาพ 
   แบ่งผู้เรียน กลุ่มละ 5-6 คน ทำาการศึกษา
   ทดลองและเรียนรู้ตามขั้นตอน ดังนี้

การทดลอง 
ตอนที่ 1 

เซลล์ไฟฟ้าจากผลมะนาว
วัสดุ อุปกรณ์

ที่                                รายการ                           จำานวนต่อคน

1
2
3
4
5
6

3 แผ่น
3 แผ่น
4 เส้น
1 เครื่อง
1 หลอด
3 ผล

การทดลองแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
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4. เพ่ิมจำานวนเซลล์ไฟฟ้า
จากมะนาวเป็น 2 เซลล์  
และ 3 เซลล์ ด้วยการต่อ
แบบอนุกรม ดังตัวอย่าง
ภาพที่ 4 แล้ววัดค่าความ
ต่างศักย์โดยใช้มัลติมิเตอร์ 
และต่อเข้ากับหลอด LED 
บันทึกผลลงในตารางที่ 1

ภาพที่ 3 เซลล์ไฟฟ้า
จากผลมะนาว

ต่อกับหลอด LED

ภาพที่ 4 การต่อเซลล์ไฟฟ้า
จากผลมะนาวแบบอนุกรม

ค่าการสังเกต

ขั้นทดลอง

การทดลอง เรื่อง  
ไฟฟ้าจากนำ้าหมักชีวภาพ

1. นำามะนาวมา 1 ผล แล้ว
เสยีบแผน่ทองแดง และแผน่
สงักะสลีงไปในผลมะนาวลึก
ประมาณ 1 เซนตเิมตร (cm) 
เรียกว่า เซลล์ไฟฟ้า ดังภาพ
ที่ 1  

2. วัดค่าความต่างศักย์ โดยใช้มัลติ
มิเตอร์ ดังภาพที่ 2 และบันทึกผลลง
ในตารางที่ 1  

3. จากข้อ 1 นำาไปต่อ
วงจรกับหลอด LED  
ดังภาพที่ 3 และบันทึก
ผลลงในตารางที 1

ภาพที่ 1 เซลล์ไฟฟ้า
จากมะนาว

ภาพที่ 2 เซลล์ไฟฟ้าจาก
ผลมะนาวต่อกับมัลติมิเตอร์

ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ายิ่งมากจะยิ่งทำาให้หลอด LED มีความสว่าง  
ของหลอด LED มากยิ่งขึ้น

1 เซลล์            2 เซลล์          3 เซลล์

ความต่างศักย์ไฟฟ้า (V)
การเปลี่ยนแปลงหลอด LED

จำานวนเซลล์ไฟฟ้าจากมะนาว (เซลล์)

มีการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวเลขขึ้นหรือไม่?

สังเกตและเปรียบเทียบ
ความสว่างของหลอดไฟ

ที่เกิดขึ้น

เกิดอะไรขึ้น

ตารางที่ 1 ค่าความต่างศักย์ของเซลล์ไฟฟ้าจากผลมะนาว

64



เซลล์ไฟฟ้�จ�กผลมะน�ว คือ เซลล์ไฟฟ้าที่จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้

แผ่นทองแดง ขนาด 0.5x3 เซนติเมตร (cm)
แผ่นสังกะสี ขนาด 0.5x3 เซนติเมตร (cm) 
กระบอกพลาสติกใส ขนาด 30 มิลลิลิตร (ml) 
สายไฟ 
มัลติมิเตอร์
กระบอกตวง ขนาด 50 มิลลิลิตร (ml)
น้ำาหมักชีวภาพ  

การทดลอง เรื่อง  
ไฟฟ้าจากนำ้าหมักชีวภาพ

ระวังแผ่นโลหะที่มีความคมเพราะอาจทำาให้เกิด

อุบัติเหตุแผ่นบาดแก่ผู้ทำาการทดลองได้

คำาอธิบายเพิ่มเติมจากผลการทดลอง

คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม

ตอนที่ 2
เซลล์ไฟฟ้าชีวภาพ

วัสดุ อุปกรณ์

ที่                          รายการ                                จำานวนต่อคน

1
2
3
4
5
6
7

1 แผ่น
1 แผ่น
1 ใบ
2 เส้น
1 เครื่อง
1 ใบ
60 มิลลิลิตร (ml)

สารละลายอิเล็กโทรไลต์ 
(Electrolyte) เป็นสารละลาย
ที่แตกตัวให้ประจุบวกและ
ประจุลบได้ เช่น น้ำาเกลือ 

น้ำาในผลไม้

ขั้วโลหะ 2 ขั้ว (Electrode) 
เป็นโลหะต่างชนิดกัน โดยชนิดหนึ่ง

ทำาหน้าที่ให้ประจุลบเป็น ขั้วลบ 
(Anode) ส่วนโลหะ อีกชนิดหนึ่งทำา

หน้าที่รับประจุลบเป็น ขั้วบวก 
(Cathode) เช่น โลหะสังกะสีเป็น
ขั้วลบ โลหะทองแดงเป็นขั้วบวก 

เป็นต้น 

1 2
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2. นำาน้ำาหมักชีวภาพตวงด้วยกระบอกตวงให้ได้ปริมาตร 20 
มิลลิลิตร (ml) ใส่ลงในกระบอกพลาสติกใส พร้อมทั้ง เสียบแผ่น
ทองแดงและแผ่น สังกะสีลงไปในกระบอกพลาสติกประมาณ 1 
เซนติเมตร (cm) ดังภาพที่ 6 และทดลองคำานวณค่าความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 2 เซลล์ และ 3 เซลล์ 
พร้อมบันทึกลงในตารางที่ 2        

1. นำากล้วยมา 1 ผล แล้วเสียบแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีลงไปในผล
กล้วยลึกประมาณ 1 เซนติเมตร (cm) และวัดคา่ความต่างศักย์ไฟฟา้ (V) 
ด้วยมัลติมิเตอร์ ดังภาพที่ 5 และทดลองคำานวณค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า
ของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 2  เซลล์ และ 3 เซลล์ พร้อมบันทึก
ลงในตารางที่ 2 

ขั้นทดลอง

การทดลอง เรื่อง  
ไฟฟ้าจากนำ้าหมักชีวภาพ

ภาพที่ 5 การต่อเซลล์ไฟฟ้า
จากกล้วยกับมัลติมิเตอร์

ภาพที่ 6 การต่อเซลล์
ไฟฟ้าจากนำ้าหมักชีวภาพ

กับมัลติมิเตอร์

เซลล์ไฟฟ้าท่ีใช้สารละลาย      
อิเล็กโทรไลต์ที่แตกต่างกันจะให้ค่า
ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่แตกต่างกัน

เกิดอะไรขึ้น

ตารางที่ 2 ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ไฟฟ้าชีวภาพ

ชนิดผลไม้ ความต่างศักย์ (V)       การคำานวณ (V)

กล้วย

น้ำาหมักชีวภาพ

2 เซลล์                   3 เซลล์

Vรวม = V1+V2+V3+___
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สารละลายอิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte) เป็น
สารละลายที่แตกตัวให้ประจุบวกและประจุลบได้ 
โดยสารละลายแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่
แตกต่างกันจึงทำาให้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้
จะไม่เท่ากัน

ขั้นทดลอง

การทดลอง เรื่อง  
ไฟฟ้าจากนำ้าหมักชีวภาพ

ควรระมัดระวังไม่ให้ขั้วโลหะ
บวกและขั้วโลหะลบสัมผัสกันเพราะ
จะเกดิการลัดวงจรทำาใหไ้ม่เกดิความ
ต่างศักย์ไฟฟ้า

คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม

คำาอธิบายเพิ่มเติมจากผลการทดลอง

ตอนที่ 3 
นาฬิกาจากเซลล์ไฟฟ้าชีวภาพ

วัสดุ อุปกรณ์

แผ่นทองแดง ขนาด 0.5x3 เซนติเมตร (cm)
แผ่นสังกะสี ขนาด 0.5x3 เซนติเมตร (cm) 
กระบอกพลาสติกใส ขนาด 30 มิลลิลิตร (ml) 
สายไฟ 
มัลติมิเตอร์
โมดูลนาฬิกาดิจิตอล 1.5 โวลต์ (V) 
สารละลายอิเล็กทรอไลต์จากสิ่งมีชีวิตต่างๆ  

ที่                                รายการ                           จำานวนต่อคน

1
2
3
4
5
6
7

3 แผ่น
3 แผ่น
3 ใบ
6 เส้น
1 เครื่อง
1 เรือน
60 มิลลิลิตร (ml)

1. ให้ผู้เรียนอ่านสถานการณ์ และหาวิธีแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่กำาหนดให้
2. ใหผู้เ้รยีนสรา้งเซลล์ไฟฟ้าชวีภาพทีส่ามารถทำาใหโ้มดูลนาฬกิาดิจติอล 1.5 โวลต ์(V) ทำางานได้ โดย
ใช้เซลล์ไฟฟ้าชีวภาพไม่เกิน 3 เซลล์ จากสารละลายอิเล็กทรอไลต์จากสิ่งมีชีวิตต่างๆ ตามที่ผู้สอน
กำาหนดให้หรือผู้เรียนกำาหนดเอง เช่น ส้ม หัวหอม มันสำาปะหลัง น้ำาหมักชีวภาพชนิดต่างๆ เป็นต้น
3. ให้ทำาการออกแบบเซลล์ไฟฟ้าชีวภาพก่อนลงมือสร้างสิ่งประดิษฐ์ตามสถานการณ์กำาหนด และ
อภิปรายผลร่วมกัน
4. หลังจากออกแบบแล้ว ให้ลงมือสร้างผลงานตามที่ออกแบบไว้
5. ทดลองนำาเซลลไ์ฟฟ้าชวีภาพทีส่รา้งขึน้ไปวดัความตา่งศกัย ์และทดลองตอ่กบัอุปกรณไ์ฟฟ้าทีไ่ด้รบั
6. สังเกตและบันทึกผลการปฏิบัติลงในใบกิจกรรม การออกแบบสิ่งประดิษฐ์จากเซลล์ไฟฟ้าชีวภาพ
7. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปรายผลและนำาเสนอหน้าชั้นเรียนหรือต่อสาธารณชนในรูปแบบต่างๆ 
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คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม 

การนำาเสนอผลงาน

ควรใหผู้เ้รยีนสรปุความรูล้งในกระดาษ

แผ่นใหญ่เพื่อให้สมาชิกกลุ่มอื่นเห็น

ได้ชัดเจน

ตัวอย่าง ใบกิจกรรม การออกแบบสิ่งประดิษฐ์จากเซลล์ไฟฟ้าชีวภาพ

การทดลอง เรื่อง  
ไฟฟ้าจากนำ้าหมักชีวภาพ

การสรา้งเซลล์ไฟฟ้าตอ้งสรา้ง
เซลล์ไฟฟ้าให้มีค่าความต่างศักย์
ไฟฟ้า 1.5 โวลต์ (V) ขึ้นไปจึงทำาให้
โมดูลนาฬิกาดิจิตอลทำางานได้

เครือ่งใชไ้ฟฟ้าจะมีค่าความตา่งศกัยไ์ฟฟ้าที่
เหมาะสมที่ทำาให้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นทำางานได้

เกิดอะไรขึ้น

คำาอธิบายเพิ่มเติมจากผลการทดลอง

1. ชื่อผลงาน 

2. วัตถุประสงค์

เซลล์ไฟฟ้าชีวภาพที่สร้างขึ้นให้ความต่างศักย์                                    โวลต์

3. สมมติฐาน

4. วัสดุและอุปกรณ์ที่เลือกใช้

5. การออกแบบผลงาน

6. วิธีการทดลอง

7. ผลการทดลองและการปรับปรุง
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การทดลอง เรื่อง  
ไฟฟ้าจากนำ้าหมักชีวภาพ

ตัวอย่าง การวัดประเมินผล

 ระดับการประเมิน

ดี              พอใช้               ปรับปรุง

1. การทำาความเข้าใจปัญหา 
หรือสถานการณ์ (PBL)

สามารถอธิบายเรื่อง
เซลล์ไฟฟ้าจากน้ำา
หมักชีวภาพได้อย่าง
ถูกต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

สามารถอธิบายเรื่อง
เซลล์ไฟฟ้าจากน้ำา
หมักชีวภาพได้อย่าง
ถูกต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

สามารถอธิบายเรื่อง
เซล ล์ ไฟฟ้าจากน้ำ า
หมักชีวภาพได้อย่าง
ถู ก ต้ อ ง น้ อ ย ก ว่ า    
ร้อยละ 60

2. การนำาวิทยาศาสตร์ (S)   
มาใช้ในการแก้ปัญหา

คำ า น ว ณ ค่ า ท า ง
ไฟฟ้าที่ เกี่ยวข้อง 
และ การต่อวงจร
ไฟฟ้าได้ถูกต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

คำานวณค่าทางไฟฟ้า
ที่เกี่ยวข้อง และ การ
ต่ อ ว งจ ร ไฟ ฟ้ า ไ ด้
ถูกต้องไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 60

คำานวณค่าทางไฟฟ้า
ทีเ่กีย่วขอ้ง และ การ
ต่อวงจรไฟฟ้าได้ถูก
ต้องน้อยกว่าร้อยละ 
60

3. การเลือกเทคโนโลยี 
(T) ที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหา

ทำ า ก า ร ท ด ล อ ง     
ถกูตอ้งตามขัน้ตอน
และสามารถบันทึก
ผล ไ ด้ถู กต้ อ ง ไ ม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ทำ า ก า ร ท ด ล อ ง         
ถูกต้องตามขั้นตอน
และสามารถบันทึก
ผ ล ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง ไ ม่  
น้อยกว่าร้อยละ 60

ทำ า ก า ร ท ด ล อ ง        
ถูกต้องตามขั้นตอน
และสามารถบันทึก
ผลได้ถูกต้องน้อย
กว่าร้อยละ 60

4. การออกแบบ 
วางแผนทำาการ
ทดลอง ปรับปรุง
และพัฒนา (E)

สามารถอธิบายเรื่อง
การทดลองและนำา
ไปใช้ประโยชน์ ไ ด้
พิจารณาจากกรอบ
ความคิดประดิษฐ์
นวัตกรรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 ส ามา รถอธิ บ าย
เรื่องการทดลองและ
นำาไปใช้ประโยชน์ได้
พิจารณาจากกรอบ
ความคิดประ ดิษ ฐ์
นวัตกรรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60

สามารถอธิบายเรื่อง
การทดลองและนำา
ไป ใช้ ป ร ะ โยชน์ ไ ด้
พิจารณาจากกรอบ
ความคิดประ ดิษฐ์
นวัตกรรม น้อยกว่า
ร้อยละ 60

5. การใช้คณิตศาสตร์
(M) ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

การคำานวณค่าทาง
ไฟฟ้าถูกต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

การคำานวณค่าทาง
ไฟฟ้าถูกต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60

การคำานวณค่าทาง
ไฟฟ้าถกูตอ้งนอ้ยกวา่
ร้อยละ 60

สิ่งที่ประเมิน
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กระบวนก�รไซย�โนไทป์ เป็นกระบวนการสรา้งภาพทีคิ่ดค้นโดยนกัคณติศาสตร์
และดาราศาสตร์ ชื่อ จอห์น เฮอร์เชล (John Herschel) ในปี ค.ศ. 1842 ซึ่งเป็นช่วง
เวลาเดียวกันกับการคิดค้นการถ่ายภาพขึ้น หลักการสำาคัญของการพิมพ์ภาพด้วย

ไซย�โนไทป ์คือ การฉายแสงอัลตราไวโอเลต (ยูวี) ไปยังสารไวแสง ซึ่งเป็นส่วน
ผสมของสารละลายของสารเคมีสองชนดิคือ โพแตสเซียมเฟอรร์ไีซยาไนด์ (Potassium 
ferri cyanide) และเฟอร์ริกแอมโมเนียมซิเทรท (Ferric ammonium citrate) และทา 
บนกระดาษ หรือผ้า หรือวัสดุอ่ืนที่สามารถซึมสารไวแสงได้ เม่ือสารไวแสงได้รับการ
ฉายแสงยูวีแล้วจะแข็งตัว และเมื่อนำาไปล้างด้วยน้ำาเปล่า ส่วนไม่ถูกแสงจะละลายออก
ไป ทำาให้เหลือเฉพาะส่วนที่ถูกแสง เกิดเป็นภาพเนกาทิฟสีไซแอน (สีฟ้า)

1. เรียนรู้กระบวนการเกิดภาพแบบเนกาทิฟของ
   กระบวนการไซยาโนไทป์
2. ฝึกปฏิบัติโดยสร้างภาพและล้างภาพด้วยตนเอง

ออกแบบกิจกรรม โดย ผศ.ดร. ชวาล คูร์พิพัฒน์
ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลาที่ใช้ดำาเนินกิจกรรม 50 นาที
ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น

การทดลอง เรื่อง  
พระอาทิตย์วาดรูป 

การถ่ายภาพมีหลักการสำาคัญคือใช้แสงหรือคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดอ่ืนเช่น 
อัลตราไวโอเลต อินฟราเรด ทำาให้เกิดภาพ ซ่ึงปัจจุบันภาพส่วนใหญ่บันทึกและ
แสดงผลแบบดิจิทัลบนจอภาพหรือนำาภาพดิจิทัลนั้นไปพิมพ์เพ่ือนำาไปใช้วิเคราะห์
ภาพ มีประโยชนท์ัง้ในด้านการสำารวจ การแพทย ์การเกษตร และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
สำาหรับไซยาโนไทป์เป็นกระบวนการถ่ายภาพแรกๆ ของโลก และยังใช้งานอยู่ถึง
ปัจจุบนัในชือ่ทีเ่รยีกวา่ บลปูริน้ต ์(blue print) หรอืพิมพ์เขยีวทีใ่ชใ้นวงการสถาปนกิ
และการก่อสร้างต่างๆ 

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำาวัน

สาระสำาคัญ

จุดประสงค์ของกิจกรรม
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กิจกรรมแบ่งเป็นสองขั้นตอนคือ การเตรียมการะดาษไวแสง ซึ่งผู้สอนเปน็ผู้ดำาเนินการ
และการทำาภาพไซยาโนไทป์ โดยผูส้อนอธบิายหลักการเกดิภาพไซยาโนไทป์ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจ แล้ว
ใหผู้เ้รยีนทำาการทดลองสรา้งภาพบนกระดาษไวแสงด้วยตนเอง ผูเ้รยีนจะได้เรยีนรูก้ระบวนการ
เกดิภาพด้วยสารไวแสงแบบเนกาทฟิของกระบวนการไซยาโนไทป์ ออกแบบลวดลายภาพตาม
จินตนาการของตนเอง ลงมือปฏิบัติและสังเกตการเปล่ียนแปลงเม่ือกระดาษไวแสงถูกรังสียู
วีในแสงแดด และเห็นการกระบวนการล้างส่วนที่ไม่ถูกรังสียูวีออกไปด้วยน้ำาเปล่า หลังเสร็จ
กิจกรรมได้รับผลงานของตนเองกลับไปเป็นของที่ระลึก

กระดาษวาดเขียนสำาหรับระบายสีน้ำา ขนาด A4
ถ้วยหรือบีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตร (ml) 
แปรงทาสี
เครื่องชั่ง
น้ำาเปล่า
หลอดฉีดยา (สำาหรับตวงสารละลาย)
เครื่องเป่าผม
เฟอร์ริกแอมโมเนียมซิเทรท (Ferric ammonium 
citrate ; (NH4)5[Fe(C6H4O7)2] )
โพแทสเซียม เฟอร์ริไซยาไนด์ 
(Potassium ferricyanide ; K3[Fe(CN)6] )

การทดลอง เรื่อง  
พระอาทิตย์วาดรูป 

ภาพรวมการทดลอง

การทดลอง

การเตรียมกระดาษไวแสง

วัสดุ อุปกรณ์ และส�รเคมี

ที่                        รายการ                                 จำานวน

1
2
3
4
5
6
7
8

9

100 แผ่น
2 ใบ
1 อัน
1 เครื่อง
200 มิลลิลิตร (ml)
2 อัน
1 เครื่อง
25 กรัม (g)

10 กรัม (g)
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Note : กระดาษไวแสงที่เตรียมเสร็จแล้ว ต้องเก็บในกล่อง
        ทึบที่ปิดสนิท เพื่อป้องกันไม่ให้แสงเข้าไปทำาปฏิกิริยา
        กับสารไวแสงที่เคลือบกระดาษไว้  
       : ใส่ถุงมือระหว่างขั้นตอนการเตรียมกระดาษไวแสง

1. เตรียมสารละลาย A โดยชั่ง เฟอร์ริกแอมโมเนียมซิเทรท (Ferric ammonium citrate ; 
    (NH4)5[Fe(C6H4O7)2] ) 25 กรัม (g) ใส่ในถ้วย เติมน้ำากลั่น 100 มิลลิลิตร (ml) คนจนละลาย
2. เตรียมสารละลาย B โดยชั่ง โพแทสเซียม เฟอร์ริไซยาไนด์ (Potassium ferricyanide ; 
   K3[Fe(CN)6] ) 10 กรัม (g)  ใส่ในถ้วย เติมน้ำากลั่น 100 มิลลิลิตร (ml)  คนจนละลาย
3. ผสมสารละลาย A และ B ในสัดส่วนที่เท่ากัน อย่างละ 1 มิลลิลิตร (ml) คนให้เป็นเนื้อเดียวกัน
   แล้วนำาไปเทลงบนกระดาษวาดเขียนสำาหรับระบายสีน้ำา ขนาด A4 1 แผ่น 
4. ใช้แปรงทาสารเคมีให้กระจายทั่วผิวหน้ากระดาษ ในทิศทางแนวตั้งและแนวนอนสลับกัน 
    จนสารเคมีเคลือบผิวหน้ากระดาษอย่างทั่วถึงทั้งแผ่น
5. ทิ้งไว้ให้แห้ง หรือใช้เครื่องเป่าผมเป่าจนแห้ง และเก็บไว้ในกล่องมืด  

วิธีการเตรียม

การทดลอง เรื่อง  
พระอาทิตย์วาดรูป 

สาร A 1 ml สาร B 1 ml

ภาพที่ 1 ผสมสารละลาย A 
และสารละลาย B  
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กระดาษไวแสง ขนาด A4 
กระจกใส ขนาดประมาณ A4 
กระดาษบังแสง UV ขนาด A3 
ถาดน้ำายาล้างกระดาษ (ขนาดประมาณกระดาษ A3) 
ใบไม้ รูปร่างต่างๆ  
ตัวอักษรสำาหรับบังแสง 
ฟองน้ำา 
เครื่องเป่าผม 

1. ผู้เรียนจะได้รับกระดาษไวแสงคนละหนึ่งแผ่น ซึ่งบรรจุอยู่ในกล่องหรือห่อด้วยกระดาษบังแสงยูวี  
2. นำากระดาษบังแสงยูวีออก นำากิ่งไม้และใบไม้รูปร่างต่างๆ มาเรียงบนกระดาษไวแสง สังเกตการ
   เปลี่ยนแปลงของสีบนกระดาษไวแสง 
3. นำาตัวอักษรพลาสติกมาเรียงบนกระดาษเพื่อสร้างภาพชื่อตนเองให้สวยงาม 
4. นำากระจกมาวางทับลงไปบนกิ่งไม้ ใบไม้ และตัวอักษร ห่อด้วยกระดาษบังแสงยูวี แล้วนำาไปตาก
   แดดเป็นเวลา 8 นาที (ระหว่างตากแดดกระจกจะช่วยทับไม่ให้ลมพัดใบไม้ปลิว เพื่อให้ได้ภาพที่
   คมชัด) สังเกตการเปลี่ยนแปลงของกระดาษไวแสงระหว่างที่ตากแดด 
5. เมื่อครบเวลา 8 นาที นำากระดาษไวแสงไปล้างโดยจุ่มลงในถาดน้ำาเปล่า เขย่ากระดาษไปมาเป็น
   เวลา 2 นาที สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น 

การทดลอง เรื่อง  
พระอาทิตย์วาดรูป 

การทำาภาพไซยาโนไทป์

Note : กิจกรรมนี้จัดในห้องที่ไม่มีแสง
        ยูวี (ไม่มีแสงแดดส่อง)

วัสดุ อุปกรณ์ (กลุ่มละ 20 คน)

ที่                    รายการ                             จำานวนต่อกลุ่ม

1
2
3
4
5
6
7
8

20 ใบ
20 อัน
20 แผ่น
5 ถาด
100 ใบ
1 ชุด
5 อัน
5 อัน

ขั้นตอนการทำากิจกรรม

การทดลอง
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กระดาษไวแสง เป็นกระดาษที่เคลือบด้วยสารไวแสงคือคือ โพแทสเซียมเฟอร์ริไซยาไนด์ 
(potassium ferricyanide) และเฟอร์ริกแอมโมเนียมซิเทรท (ferric ammonium citrate) เมื่อนำา
กระดาษไวแสงไปตากแดด แสงยูวีจะทำาปฏิกิริยากับสารไวแสงเกิดการแข็งตัว ซึ่งสังเกตได้จากการ
เปล่ียนสขีองกระดาษไวแสงจากสเีหลอืงเขม้เป็นสฟ้ีาเขม้เกอืบดำา  สว่นทีบ่งัไวด้้วยใบไม้หรอืตวัอักษร
จะไม่เกดิปฏกิริยิายงัคงมีสเีหลอืงเขม้เชน่เดิม และเม่ือนำาไปลา้งด้วยน้ำาเปล่า สว่นไม่ถกูแสงจะละลาย
ออกไป ทำาให้เหลือเฉพาะส่วนที่ถูกแสง เกิดเป็นภาพเนกาทิฟสีไซแอน (สีฟ้า) 

ความสามารถในการกนัแสงของวตัถชุนดิต่างๆ จะไมเ่ทา่กนั ใบไมท้ีบ่างจะกนัแสงยูวไีดน้้อย
กว่าใบไม้ที่หนา

6. นำากระดาษขึน้จากถาดมาวางไวบ้นโตะ๊ แล้วนำาฟองน้ำามาปาดเพ่ือซับน้ำาใหผ้วิหนา้
   หมาดๆ จากนั้นเป่าให้แห้งด้วยเครื่องเป่าผม หรือนำาไปตากแดดจนแห้ง

การทดลอง เรื่อง  
พระอาทิตย์วาดรูป 

กรณีทำากิจกรรมในห้องเรียน แหล่งของแสง
เป็นหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ซ่ึงเปล่งแสงยูวีออกมา
บ้างแต่น้อยมาก จึงไม่มีผลต่อสารไวแสงของไซยา
โนไทป์ซึ่งมีความไวแสงค่อนข้างต่ำา แต่หากทิ้งไว้
นานๆ เป็นวัน สารไวแสงก็จะเปล่ียนเป็นสีน้ำาเงิน
เข้มได้เช่นกัน

เกิดอะไรขึ้น

คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม

ภาพที่ 2 นำากระดาษไวแสงมาซับนำ้า 
และตากแดดจนแห้ง
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พลังงาน มีความสำาคัญต่อการดำารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นบน
โลกต้องใช้พลังงานในการประกอบกิจกรรมหรือการปฏิบัติงาน เช่น การทำางานของเครื่องมือและ

อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีมีการเปล่ียนแปลงพลังงานหรือ การเปล่ียนรูปของพลังงานซ่ึงเป็นไป
ตามกฎอนรุกัษพ์ลงังาน ทีก่ล่าวไว้ว่า พลงังานจะไม่มีวนัสญูหายแตจ่ะเปล่ียนรปูไปเป็นรปูอ่ืน เชน่ การทำางาน
ของเขือ่นผลิตกระแสไฟฟ้าทีน่้ำาอยูเ่หนอืเขือ่น จะมีพลังงานศกัยโ์นม้ถว่งสะสมอยู ่เม่ือประตรูะบายน้ำาเปิดจะมี
การเปลีย่นรปูของพลังงานศกัยโ์นม้ถว่งไปเป็นพลงังานจลนจ์ากการเคลือ่นทีข่องมวลน้ำาเปลีย่นเป็นพลงังาน
กลจากการหมุนของใบพัด และเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าจากการทำางานของไดนาโม

การทดลองนี้เป็นการศึกษาการเปลี่ยนรูปพลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นพลังงานจลน์ โดยศึกษาจากการ
ปลอ่ยมวลของน้ำาขนาดตา่งกนั และทีร่ะดับความสงูตา่งกัน แล้วตดิตามการเปล่ียนแปลง  เวลาและตำาแหนง่
ของรถเด็กเล่น พิจารณาจากความหมายของสมการพลังงานศักย์โน้มถ่วง คือ ผลคูณของมวล (m) ค่าคงที่
เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (g) และความสูง (h) และสมการพลังงานจลน์ คือ ค่าครึ่งหนึ่งของผลคูณ
ระหว่างมวล (m) และความเร็วยกกำาลงัสอง (v2) ทำาให้ ผูเ้รียนเข้าใจความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปลี่ยนรูปของ
พลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์

การทดลอง เรื่อง  
การเปลี่ยนรูปของพลังงาน

ออกแบบกิจกรรม โดย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำา 
นายจักรพันธ์ พิญญะคุณ  และ นายพชรพรรณ ศรีจันทร์งาม
ภาควิขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เวลาที่ใช้ดำาเนินกิจกรรม 60 นาที
ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น 

พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มีความสำาคัญต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน 
เพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิดช่วยอำานวยความสะดวกต่อการดำาเนินชีวิตของมนุษย์ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องใช้หลักการเปล่ียนรูปของพลังงาน เช่น พัดลมหมุนได้เพราะเปล่ียน
พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลใหใ้บพัดหมุน และ โทรทศันมี์ภาพและเสยีงได้เพราะเปลีย่น
พลังงานไฟฟ้าเป็นแสงและเสียง พลังงานไฟฟ้ามีแหล่งกำาเนิดหลายชนิด เช่น โรงงาน
ไฟฟ้าจากน้ำามันเชื้อเพลิง และ ถ่านหิน ซ่ึงเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ทำาให้มีความ
พยายามค้นหาแหล่งพลังงานใหม่เข้ามาทดแทน เช่น พลังงานจากแสงแดด ลม และ น้ำา 
ตัวอย่างเช่นการทำางานของเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า มีการสะสมมวลน้ำาในที่สูง แล้วปล่อย
ลงมาให้กระทบกับใบพัด ทำาให้ใบพัดหมุน แล้วไดนาโมทำางานเกิดกระแสไฟฟ้าเก็บสะสม
ไว้ในปริมาณที่พอเหมาะแล้วนำาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวันได้ จากรูปแบบการทำางาน
ของเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าใช้หลักการการเปลี่ยนรูปของพลังงาน โดยเริ่มจากการเปลี่ยน
รปูพลงังานศกัยโ์นม้ถว่งจากการสะสมมวลน้ำาไวใ้นเขือ่นเปล่ียนเป็นพลังงานจลนจ์ากการ
ปล่อยน้ำาผ่านประตูระบายน้ำาเปลี่ยนเป็นพลังงานกล และเปลี่ยนพลังงานกลจากการหมุน
ใบพัดเป็นพลังงานไฟฟ้าจากการปั่นไดนาโม

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำาวัน

สาระสำาคัญ
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การทดลองเรื่องการเปลี่ยนรูปของพลังงาน แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลของความสูงของมวลน้ำาต่อความเร็วที่รถเคลื่อนที่
ตอนที่ 2 ผลของขนาดมวลน้ำาต่อความเร็วที่รถเคลื่อนที่
แบ่งนักเรียน กลุ่มละ 5-6 คน ทำาการศึกษาทดลองและเรียนรู้ตามขั้นตอน ดังนี้

การทดลองนี้ ผู้เรียนจะได้ทำาการทดลองปล่อยมวลน้ำาที่มีปริมาตรเท่ากัน ที่ระดับ
ความสงูตา่งกนั สงัเกตและบนัทกึเวลาทีร่ถเริม่เคลือ่นทีจ่นรถหยดุ ระยะทางทีร่ถเคลือ่นที่
ได้ และสามารถนำาค่าที่ได้ไปคำานวณหาอัตราเร็วของรถ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสงูของการปลอ่ยมวลน้ำาทีมี่ปรมิาณเทา่กนักบัอัตราเรว็ของรถทีเ่คล่ือนที ่เชือ่มโยงสู่
การเปลี่ยนแปลงของพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์

เพ่ือศึกษาผลของความสูงและปริมาณมวลของน้ำาต่อการ
เปลี่ยนแปลงรูปของพลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นพลังงานจลน์

การทดลอง เรื่อง  
การเปลี่ยนรูปของพลังงาน

ภาพรวมการทดลอง

การทดลอง

ชุดการทดลองเรื่อง การเปลี่ยนรูปของพลังงาน
สายวัด 
ภาชนะสำาหรับตักน้ำา 
น้ำา 
นาฬิกาจับเวลา

ที่                  รายการ                            จำานวนต่อกลุ่ม

1
2
3
4
5

1 ชุด
1 เส้น
1 ใบ
2 ลิตร (l)
1 เรือน

ตอนที่ 1 
ผลของความสูงของมวลนำ้าต่อความเร็วที่รถเคลื่อนที่

จุดประสงค์ของกิจกรรม

วัสดุ อุปกรณ์

76



1. ฐานตั้งพร้อมที่จับ ที่เคลื่อนที่ได้ในแนวดิ่ง 
2. ขวดน้ำาพลาสติกใบที่ 1 ที่มีขีดบอกปริมาตรและจุกปิด 
3. ขวดน้ำาพลาสติกใบที่ 2 ที่มีแกนกังหัน 
4. รถเด็กเลน่ผกูเชอืกทีต่อ่กบัแกนของกงัหนัของขวดน้ำาพลาสตกิใบที ่2 
   แสดงดังภาพที่ 1 

5. เปิดจุกน้ำาขวดพลาสติกใบ
ที่ 1 ให้น้ำาไหลกระทบกังหัน
ที่อยู่ในขวดน้ำาพลาสติกใบที่ 
2  จับเวลาตั้งแต่น้ำาเริ่มไหล 
แล้วทำาให้รถเคล่ือนท่ีได้จน
กระทั่งรถหยุดเคล่ือนที่ ดัง
ภาพที่ 6ก จากนั้นวัดระยะ
ทางที่รถเคล่ือนที่ได้ ดังภาพ
ที่ 6ขทำาการบันทึกผลลงใน
ตารางที่ 1               

ภาพที่ 2 การจัดชุดทดลอง

การทดลอง เรื่อง  
การเปลี่ยนรูปของพลังงาน

ภาพที่ 1 ชุดการทดลองเรื่อง
การเปลี่ยนรูปของพลังงาน

ชุดการทดลองเรื่อง การเปลี่ยนรูปของพลังงาน มีส่วนประกอบ ดังนี้

ขั้นทดลอง

1. จัดชดุการทดลองเรือ่ง การ
เปลี่ยนรูปของพลังงาน และ
วางอุปกรณ์ ดังภาพที่ 2

2. ปรับระยะความสูง (h) 
ของปากขวดน้ำาพลาสติก
ใบที่ 1 กับแกนของกังหัน
ของขวดน้ำาพลาสติกใบที่ 2 
เทา่กบั 20 เซนตเิมตร (cm) 
ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การปรับระยะ
ความสูงของชุดทดลอง3. เลื่อนรถเด็กเล่นถอย

หลังไปจากจุดเริ่มต้นจน
เชือกตึง ดังภาพที่ 4  

4. ตวงน้ำาปริมาตร 400 
มิลลิลิตร (ml) ลงในขวด
บรรจุน้ำา ดังภาพที่ 5  

ภาพที่ 4 การปรับระยะห่างของรถเด็กเล่น

ภาพที่ 6ข

 ภาพที่ 5 การเติมปริมาตรนำ้า

ลงในขวดพลาสติกใบที่ 1

ภาพที่ 6ก

ความ สูง
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เม่ือปล่อยมวลของน้ำาปริมาตรเท่ากันจากระยะความสูงต่างกันจะทำาให้ระยะทางที่รถเคล่ือนที่และ
เวลาที่รถเคล่ือนที่ต่างกันโดยเม่ือปล่อยน้ำาจากระยะที่สูงกว่ารถก็จะเคลื่อนที่ได้ระยะทางที่มากกว่า และ
เวลาน้อยกว่าทำาให้มีความเร็วมากกว่ารถจึงเคลื่อนที่เร็วกว่า 

ทดลองฝึกพลังสมองจากข้อมูลที่ไดจ้ากการทดลองเพื่อให้นักเรียนไดเ้ห็นความสัมพันธ์ระหว่างการ
เปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ โดยให้ผู้เรียนทำาตามลำาดับขั้น ดังนี้

6. ทำาการทดลองซ้ำาในข้อ 1) – 5) โดยเปลี่ยนระยะความสูง (h) เป็น 30 และ 40 เซนติเมตร (cm) 
   ตามลำาดับ

การทดลอง เรื่อง  
การเปลี่ยนรูปของพลังงาน

ความเร็วที่รถเคลื่อนที่
(cm/s)

เวลาที่รถเคลื่อนที่ 
(s)

ระยะทางที่รถ
เคลื่อนที่ (cm)

ปริมาตรนำ้า
(ml)

ระยะความสูงของ 
ปากขวดนำ้ากับแกน
ของกังหัน (cm)

ครั้งที่

1
2
3

20
30
40

400
400
400

หมายเหตุ : อัตราเร็วที่รถเคลื่อนที่ได้คือระยะทางที่รถเคลื่อนที่ได้ต่อเวลาที่รถใช้ในการเคลื่อนที่

เกิดอะไรขึ้น

จากตารางที่ 1 ให้ผู้เรียนเปลี่ยนหน่วยระยะความสูงของปากขวดน้ำากับแกนของกังหัน (h) 
จาก cm เป็น m บันทึกผลลงในตารางที่ 2
จากตารางที่ 1 ให้ผู้เรียนเปล่ียนปริมาตรของน้ำาเป็นมวลของน้ำา (m) ให้มีหน่วยเป็น kg 
โดยความหนาแน่นของน้ำาเท่ากับ 0.001 kg/ml (หรือ 1 g/ml) บันทึกผลลงในตารางที่ 2
จากตารางที่ 2 ให้ผู้เรียนคำานวณหาค่าพลังงานศักย์โน้มถ่วง โดยใช้ผลคูณของมวลของน้ำา 
(m) ค่าคงที่เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (g = 10 m/s2) และระยะความสูงของปากขวด
น้ำากับแกนของกังหัน (h) บันทึกผลลงในตารางที่ 2
จากตารางที่ 1 ให้ผู้เรียนเปลี่ยนหน่วยระยะทางที่รถเคลื่อนที่ได้ จาก cm เป็น m และ 
คำานวณหาค่าความเร็วท่ีรถเคล่ือนที่ได้ให้มีหน่วยเป็น m/s และ ให้ผู้เรียนทำานายปริมาณ
พลังงานจลน์ของรถ ว่าการทดลองครั้งใดมีปริมาณมากที่สุดให้เป็นอันดับ 1 ปริมาณรอง
ลงไปเป็นอันดับ 2 และ 3 ตามลำาดับ บันทึกผลลงในตารางที่ 2

ตารางที่ 1 ระยะทางและเวลาที่รถเคลื่อนที่ได้จากการทดลอง

1)

2)

3)

4)
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น้ำาที่ถูกบรรจุอยู่ในขวดด้านบนจะมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงสะสมอยู่ ต่อมาเมื่อเปิดจุกน้ำาให้น้ำาไหล น้ำา
จะถูกเปล่ียนจากพลังงานศักย์โน้มถ่วง เป็นพลังงานจลน์ และเม่ือน้ำาไหลกระทบกังหัน ทำาให้กังหันหมุน 
เป็นการเปล่ียนพลังงานจลน์เป็นพลังงานกลสามารถดึงรถเด็กเล่นให้เคลื่อนที่ได้ ซ่ึงเป็นไปตามกฎอนุรักษ์
พลังงานที่กล่าวไว้ว่า พลังงานไม่สามารถสูญหาย และไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้แต่สามารถเปล่ียนไปเป็น
พลังงานรูปอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ ในการทดลองนี้การเพิ่มความสูงของน้ำาที่ปล่อยลงมาทำาให้ปริมาณพลังงานศักย์
เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้พลังงานศักย์โน้มถ่วง ถูกเปล่ียนรูปไปเป็นพลังงานกลและพลังงานจลน์เพ่ิมขึ้น สังเกต
พลังงานกลจากการหมุนของกังหัน และพลังงานจลน์สังเกตจากการเคลื่อนที่ของรถเด็กเล่น 

ฝึกสมองพัฒนาความคิด : ในหมู่บ้านของผู้เรียนมีน้ำาตก 3 แห่ง ความสูงไม่เท่ากัน แต่มี            
น้ำาไหลตลอดปีและมีปริมาณน้ำาอย่างสม่ำาเสมอทั้ง 3 แห่ง และ ในหมู่บ้านของผู้เรียนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จาก
การทำาการทดลองเรื่องการเปลี่ยนรูปของพลังงาน ถ้าผู้เรียนต้องการผลิตไฟฟ้าใช้เองในหมู่บ้านโดยใช้
กังหันจากพลังงานน้ำาตก ผู้เรียนต้องคำานึงถึงปัจจัยอะไรประกอบบ้าง และจำาเป็นต้องใช้ความรู้เรื่องใดเข้า
มาเกี่ยวข้องบ้าง โดยให้ผู้เรียนวาดภาพออกแบบและอธิบายการทำางานมาพอสังเขป ลงในกรอบความคิด
ประดิษฐ์นวัตกรรม

การทดลอง เรื่อง  
การเปลี่ยนรูปของพลังงาน

การทำานายอันดับ
พลังงานจลน์

อัตราเร็วที่
รถเคลื่อนที่ 

(m/s)

เวลาที่รถ
เคลื่อนที่ 

(s)

ระยะทางที่รถ
เคลื่อนที่ได้ 

(m)

ระยะความสูงของ
ปากขวดนำ้ากับแกน

ของกังหัน (m)
ครั้งที่

1
2
3

ตารางที่ 2 การคำานวณค่าความเร็วที่รถเคลื่อนที่ได้

พลังงานศักย์
โน้มถ่วง 

(J)

มวล
ของนำ้า
(kg)

คำาอธิบายเพิ่มเติมจากผลการทดลอง

กรอบความคิดประดิษฐ์นวัตกรรม
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1. ควรทำาการทดลองในพื้นที่ที่มีพื้นผิวเรียบ เพื่อให้รถเด็กเล่นเคลื่อนที่โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
2. สังเกตระดับน้ำาในขวดที่มีกังหันน้ำา ไม่ให้สูงเท่ากับระดับกังหัน จะทำาให้กังหันหมุนช้าลง
3. เตรียมผ้าเช็ดพื้นสำาหรับทำาความสะอาดพื้นจากปริมาณน้ำาที่ล้นออกจากชุดการทดลอง

การทดลองนี้ ผู้เรียนจะได้ทำาการทดลองปล่อยมวลน้ำาที่
ปริมาตรต่างกัน จากระดับความสูงที่เท่ากัน สังเกต บันทึกเวลา
และระยะทางที่รถเคล่ือนที่ได้เพ่ือนำาไปคำานวนหาความเร็วของรถที่
เคลื่อนที่ได้

4. ตวงน้ำาปริมาตร 
400 มิลลิลิตร (ml) 
ลงในขวดบรรจุน้ำา 
ดังภาพที่ 10  

คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม

การทดลอง เรื่อง  
การเปลี่ยนรูปของพลังงาน

ตอนที่ 2
ผลของขนาดมวลนำ้าต่อความเร็วที่รถเคลื่อนที่

ขั้นทดลอง

5. เปิดจุกน้ำาขวดพลาสติกใบท่ี 
1 ให้น้ำาไหลกระทบกังหันท่ีอยู่
ในขวดน้ำาพลาสติกใบที่ 2 จับ
เวลาตั้งแต่น้ำาเริ่มไหล แล้วทำาให้
รถเคลื่อนที่ได้จนกระท่ังรถหยุด
เคลื่อนที่ ดังภาพที่ 11ก จากนั้น
วัดระยะทางที่รถเคล่ือนที่ได้ ดัง
ภาพที่ 11ข ทำาการบันทึกผลลง
ในตารางที่ 3

1. จัดชุดการทดลองเรื่อง 
การเปล่ียนรูปของพลังงาน 
และวางอุปกรณ์ ดังภาพ      
ที่ 7  

2. ปรับระยะความสูงของ
ปากขวดน้ำาพลาสติกใบ
ที่ 1 กับแกนของกังหัน
ของขวดน้ำาพลาสติกใบที่ 
2 เท่ากับ 20 เซนติเมตร 
(cm) ดังภาพที่ 8

3. เลื่อนรถเด็กเล่นถอยหลังไปจาก
จุดเริ่มต้นจนเชือกตึง ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 7 การจัดชุดทดลอง ภาพที่ 8 การปรับระยะ
ความสูงของชุดทดลอง

ภาพที่ 9 การปรับระยะห่าง
ของรถเด็กเล่น ภาพที่ 10 การเติมปริมาตรนำ้า

ลงในขวดพลาสติกใบที่ 1

  ภาพที่ 11ก 

 ภาพที่ 11ข

ความ สูง
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การทดลอง เรื่อง  
การเปลี่ยนรูปของพลังงาน

ความเร็วที่รถเคลื่อนที่
(cm/s)

เวลาที่รถเคลื่อนที่ 
(s)

ระยะทางที่รถ
เคลื่อนที่ (cm)

ปริมาตรนำ้า
(ml)

ระยะความสูงของ 
ปากขวดนำ้ากับแกน
ของกังหัน (cm)

ครั้งที่

1
2
3

20
20
20

400
600
800

ตารางที่ 3 ระยะทางและเวลาที่รถเคลื่อนที่ได้จากการทดลอง

6) ทำาการทดลองซ้ำาในข้อ 1) – 5) โดยเปลี่ยนปริมาตรของน้ำาเป็น 600 และ 800 มิลลิลิตร (ml) ตามลำาดับ

เม่ือเราปลอ่ยน้ำาปรมิาตรแตกตา่งกนัจากระยะทีมี่ความสงูเทา่กนัจะทำาใหร้ะยะทางทีร่ถเคล่ือนทีแ่ละ
เวลาที่รถเคล่ือนที่แตกต่างกันโดยเม่ือปล่อยน้ำาจากระยะที่สูงกว่ารถก็จะเคล่ือนที่ได้เร็วและได้ระยะทาง
ที่มากกว่าทดลองฝึกพลังสมองจากข้อมูลที่ได้จากการทดลองเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
การเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ โดยให้ผู้เรียนทำาตามลำาดับขั้น ดังนี้

เกิดอะไรขึ้น

การทำานายอันดับ
พลังงานจลน์

อัตราเร็วที่
รถเคลื่อนที่ 

(m/s)

เวลาที่รถ
เคลื่อนที่ 

(s)

ระยะทางที่รถ
เคลื่อนที่ได้ 

(m)

ระยะความสูงของ
ปากขวดนำ้ากับแกน

ของกังหัน (m)
ครั้งที่

1
2
3

พลังงานศักย์
โน้มถ่วง 

(J)

มวล
ของนำ้า
(kg)

ตารางที่ 4 การคำานวณค่าความเร็วที่รถเคลื่อนที่ได้

จากตารางที่ 3 ให้ผู้เรียนเปลี่ยนหน่วยระยะความสูงของปากขวดน้ำากับแกนของกังหัน จาก cm 
เป็น m บันทึกผลลงในตารางที่ 4
จากตารางที่ 3 ให้ผู้เรียนเปลี่ยนปริมาตรของน้ำาเปน็มวลของน้ำา (m) ให้มหีน่วยเปน็ kg โดยความ
หนาแน่นของน้ำาเท่ากับ 0.001 kg/ml (หรือ 1 g/ml) บันทึกผลลงในตารางที่ 4
จากตารางท่ี 3 ให้ผู้เรียนคำานวณหาค่าพลังงานศักย์โน้มถ่วง โดยใช้ผลคูณของมวลของน้ำา (m) 
ค่าคงที่เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (g = 10 m/s2) และ ความสูงของปากขวดน้ำากับแกนของ
กังหัน (h) บันทึกผลลงในตารางที่ 4
จากตารางที่ 3 ให้ผู้เรียนเปลี่ยนหน่วยระยะทางที่รถเคลื่อนที่ได้ จาก cm เป็น m และคำานวณหา
ค่าความเร็วที่รถเคลื่อนที่ได้ให้มีหน่วยเป็น m/s และ ให้นักเรียนทำานายปริมาณพลังงานจลน์ของ
รถ ว่าการทดลองครั้งใดมีปริมาณมากที่สุดให้เป็นอันดับ 1 ปริมาณรองลงไปเป็นอันดับ 2 และ 3 
ตามลำาดับ บันทึกผลลงในตารางที่ 4

1.

2. 

3.

4. 

81



น้ำาที่ถูกบรรจุอยู่ในขวดด้านบนจะมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงสะสมอยู่ ต่อมาเม่ือเปิดจุกน้ำาให้น้ำาไหล 
พลังงานศักย์โน้มถ่วงของน้ำาจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ และเม่ือน้ำาไหลกระทบกังหัน ทำาให้กังหันหมุน 
เป็นการเปล่ียนพลังงานจลน์เป็นพลังงานกลสามารถดึงรถเด็กเล่นให้เคล่ือนที่ได้ ซ่ึงเป็นไปตามกฎอนุรักษ์
พลังงานที่กล่าวไว้ว่า พลังงานไม่สามารถสูญหาย และไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้แต่สามารถเปล่ียนไปเป็น
พลังงานรูปอ่ืนๆ ได้ ท้ังนี้ ในการทดลองนี้การเพ่ิมปริมาณของน้ำาที่ปล่อยลงมาทำาให้ปริมาณพลังงานศักย์
เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้พลังงานศักย์โน้มถ่วง ถูกเปล่ียนรูปไปเป็นพลังงานกลและพลังงานจลน์เพ่ิมขึ้น สังเกต
พลังงานกลจากการหมุนของกังหัน และพลังงานจลน์สังเกตจากการเคลื่อนที่ของรถเด็กเล่น 

ฝึกสมองพัฒนาความคิด : ในหมู่บ้านของผู้เรียนมีน้ำาตก 3 แห่ง มีความสูงเท่ากัน มีน้ำาไหล
ตลอดปี แต่มีปริมาณน้ำาไม่เท่ากัน และ ในหมู่บ้านของผู้เรียนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จากการทำาการทดลองเรื่อง
การเปล่ียนรูปของพลังงานถ้าต้องการผลิตไฟฟ้าใช้เองในหมู่บ้าน ผู้เรียนต้องคำานึงถึงปัจจัยอะไรประกอบ
บ้าง และ จำาเป็นต้องใช้ความรู้เรื่องใดเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง โดยให้นักเรียนวาดภาพออกแบบและอธิบายการ
ทำางานมาพอสังเขปลงในกรอบความคิดประดิษฐ์นวัตกรรม

1. ควรทำาการทดลองในพ้ืนทีท่ีมี่พ้ืนผวิเรยีบ เพ่ือใหร้ถเด็กเลน่เคลือ่นทีโ่ดยไม่มีสิง่กดีขวาง
2. สงัเกตระดับน้ำาในขวดทีมี่กงัหนัน้ำา ไม่ใหส้งูเทา่กบัระดับกงัหนั จะทำาใหก้งัหนัหมุนชา้ลง
3. เตรียมผ้าเช็ดพื้นสำาหรับทำาความสะอาดพื้นจากปริมาณน้ำาที่ล้นออกจากชุดการทดลอง
4. นักเรียนควรฝึกการคำานวณหาค่าปริมาณพลังงานศักย์โน้มถ่วงได้จากสูตร
   ปริมาณพลังงานศักย์  (J) = มวลของวัตถุ (kg) x ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง
   (m/s2) x ความสูง (m)
5. นกัเรยีนควรฝกึการคำานวณหาค่าปรมิาณพลังงานจลนไ์ด้จากสตูรปรมิาณพลังงานจลน ์
   (J) = 1/2 x มวลของวัตถุ (kg) x ความเร็วของวัตถ2ุ (m/s)

การทดลอง เรื่อง  
การเปลี่ยนรูปของพลังงาน

คำาอธิบายเพิ่มเติมจากผลการทดลอง

คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม

กรอบความคิดประดิษฐ์นวัตกรรม
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การทดลอง เรื่อง  
การเปลี่ยนรูปของพลังงาน

ตัวอย่าง การวัดประเมินผล

 ระดับการประเมิน

ดี                   พอใช้              ปรับปรุง

1. การทำาความเข้าใจ 
ปัญหา หรือ
สถานการณ์ (PBL)

สามารถอธิ บ าย
เรื่องการเปล่ียนรูป
พลังงานได้อย่าง 
ถูกต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ส าม า รถอธิ บ า ย
เรื่องการเปลี่ยนรูป
พลังงานได้อย่าง   
ถูกต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ส าม า ร ถ อ ธิ บ า ย
เรื่องการเปลี่ยนรูป
พลังงานไ ด้อย่ าง     
ถู กต้ อ งน้ อยกว่ า         
ร้อยละ 60

2. การนำาวิทยาศาสตร์ (S)   
มาใช้ในการแก้ปัญหา

คำานวณค่าพลังงาน
ศักย์ และความเร็ว
ไ ด้ถูกต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

คำานวณค่าพลังงาน
ศกัย ์และความเรว็ได้
ถูกต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

คำานวณค่าพลังงาน
ศักย์ และความเร็ว
ได้ถูกต้องน้อยกว่า
ร้อยละ 60

3. การเลือกเทคโนโลยี 
(T) ที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหา

ทำาการทดลองถูก
ต้องตามขั้นตอน
และสามารถบันทึก
ผล ไ ด้ถู กต้ อ ง ไ ม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ทำ าการทดลองถู ก
ต้องตามขั้นตอนและ
สามารถบันทึกผลได้
ถูกต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ทำาการทดลองถูก
ต้องตามขั้ นตอน 
และสามารถบันทึก
ผลได้ถูกต้องน้อย
กว่าร้อยละ 60

4. การออกแบบ 
วางแผนทำาการ
ทดลอง ปรับปรุง
และพัฒนา (E)

สามารถอธิบายเรื่อง
การทดลองและนำา
ไปใช้ประโยชน์ ไ ด้
พิจารณาจากกรอบ
ความคิดประดิษฐ์
นวัตกรรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

สามารถอธบิายเรือ่ง
การทดลองและนำา
ไปใช้ประโยชน์ ไ ด้
พิจารณาจากกรอบ
ความคิดประดิษฐ์
นวัตกรรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60

สามารถอธิบายเรื่อง
การทดลองและนำา
ไปใช้ ปร ะ โยชน์ ไ ด้
พิจารณาจากกรอบ
ความคิดประ ดิษฐ์
นวัตกรรม น้อยกว่า
ร้อยละ 60

5. การใช้คณิตศาสตร์
(M) ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

การเปล่ียนหน่วย
และการคำ านวณ
ถูกต้องไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 80

การเปล่ียนหน่วยและ
การคำานวณถูกต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

การเปล่ียนหน่วยและ
การคำานวณถูกต้อง
น้อยกว่าร้อยละ 60

สิ่งที่ประเมิน

83



เครือ่งเล่นสงักะสชีนดิหนึง่ทีมี่ความนา่สนใจ เนือ่งจากมีความโดดเด่นใรปูแบบ  
สสีนั ตลอดจนเทคโนโลยทีีซ่่อนอยูภ่ายใน ซ่ึงเทคโนโลยดัีงกล่าวถอืได้วา่เป็นตน้กำาเนดิ
ของเทคโนโลยีทั้งหลายในปัจจุบันเลยก็ว่าได้  คือ เรือสังกะสีพลังงานความร้อน หรือ
ทีเ่รยีกกนัโดยทัว่ไปวา่ “เรือป๊อกแป๊ก” เพ่ือใหเ้ขา้ใจกลไกการขบัเคลือ่นของเรอืสงักะสี
พลังงานความรอ้นชนดิน้ำาได้ดียิง่ขึน้ กอ่นอ่ืนขอเล่าถงึประวตัคิวามเป็นมาของการใช้
พลังงานของมนุษย์ในสมยัโบราณก่อนเปน็อันดบัแรก ในสมยัก่อนการขับเคลื่อนยาน
พาหนะตา่งๆ ทีถ่กูสรา้งขึน้โดยมนษุย ์เชน่  รถม้า เกวยีน เรอื หรอือ่ืนๆ จะใชพ้ลังงาน
จากแรงคน สัตว์ ลมธรรมชาติ อย่างใดอย่างหนึ่ง จนกระทั่งเกิดการค้นพบ “กลจักร

ไอน้ำ�” โดย เจมส ์วตัต ์ทำาใหร้ะบบการขบัเคลือ่นเครือ่งจักรตา่งๆ เปล่ียนรปูแบบไปใช้
พลังงานจากไอน้ำาแทน และการค้นพบดังกล่าวกเ็ป็นทีม่าของการปฏวิตัอุิตสาหกรรม
ในยโุรปครัง้แรก ซ่ึงถอืเป็นหนา้หนึง่ของประวัตศิาสตรค์วามเจรญิกา้วหนา้ของมนษุย์
เลยทีเดียว กล่าวคือใช้เครื่องจักรทำางานแทนมนุษย์นั่นเอง ซึ่งเทคโนโลยี
กลจักรไอน้ำายังคงมีความสำาคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมการผลิต
กระแสไฟฟ้าในปัจจุบันทั้งจากเชื้อเพลิงถ่านหิน น้ำามันเตา หรือ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เป็นต้น

ออกแบบกิจกรรม โดย ดร.ชุมพล เหลืองชัยศรี  
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เวลาที่ใช้ดำาเนินกิจกรรม 3 ชั่วโมง

การทดลอง เรื่อง 
เรือป๊อกแป๊ก 

กิจกรรม เรือป๊อกแป๊ก แสดงให้เห็นตัวอย่างของการเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็น
พลังงานกล เช่น เมื่อต้มน้ำาจนเดือดทำาให้ฝาที่ปิดภาชนะถูกแรงดันจากไอน้ำาดันจน
เปิดออก หรือ การอาศัยแรงดันไอน้ำาไปขับเคลื่อนเครื่องปั่นไฟเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 
เป็นต้น

สาระสำาคัญ

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำาวัน
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การทดลองนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียน สังเกตุปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นและเชื่อมโยงกับความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการลงมือทำาการทดลองจริง โดยการสร้างและทดสอบการเคล่ือนที่ของเรือ
ป๊อกแป๊ก ระหว่างทำากิจกรรมเด็กๆ จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การออกแบบตัวเรือให้สามารถรักษาสมดุล
และลอยน้ำาได้ การประดิษฐห์ม้อน้ำาจากแผน่โลหะ การคิดหาวธิกีารตรวจสอบรอยรัว่ของหม้อน้ำา การ
พยายามหาคำาตอบวา่เพราะเหตใุดเรอืจึงสามารถแล่นได้เม่ือจุดเทยีนไขตม้น้ำาในหม้อน้ำาใหเ้ดือดรวม
ถึงเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเรือ และระบุปัจจัยปริมาณความร้อน (จำานวนเทียนไข) ที่ส่งผลต่อ
ความเร็วในการแล่นของเรือป๊อกแป๊ก

การทดลอง เรื่อง 
เรือป๊อกแป๊ก 

จุดประสงค์ของกิจกรรม

กระป๋องน้ำาอัดลม แผ่นอะลูมิเนียม หรือ แผ่นทองแดง 
ขนาด 10 x 10 เซนติเมตร (cm) 
กาวอีพอกซี่  
กรรไกร  
ไม้บรรทัด  
ปากกาเขียนแผ่น CD 
แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด
เทียนไข
ไฟแช๊ค 
หลอดแบบงอได้   
ยางยืด  

1. ศึกษาหลักการทำางานของเรือ ป๊อกแป๊ก

2. ศึกษาปัจจัยปริมาณความร้อนที่ส่งผลต่อความเร็ว

   ของเรือป๊อกแป๊ก

ภาพรวมการทดลอง

ที่                                รายการ                               จำานวนต่อกลุ่ม

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

1 ชุด

1 อัน
1 อัน
1 ด้าม
1 แผ่น
1 แผ่น
1 แผ่น
1 อัน
2 อัน
5 วง

วัสดุ อุปกรณ์
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การทดลอง เรื่อง 
เรือป๊อกแป๊ก 

1. 

อุปกรณ์การทดลอง

ขั้นทดลอง

จากนั้นใช้นิ้วหรือปากกาสอดเข้าไปในช่อง
เปิดของแผ่นอลูมิเนียมที่พับไว้ให้เปิดออก
เล็กนอ้ย ทากาวบรเิวณขอบทีพั่บไวเ้พ่ือปิด
รอยรั่วให้สนิท

2. 

จากนั้น พับขอบท้ังสองด้านของอลูมิเนียม  
อีกครั้ง ให้เหลือช่องเปิดเพียงด้านเดียว

4.

3. 

ตัดกระป๋องน้ำาอัดลมหรือ
แผน่โลหะ ตดัแตง่ขอบด้วย
กรรไกรให้เรียบร้อย

พับแผ่นอลูมิเนียมที่ได้ลงครึ่งหนึ่ง 
ใช้ไม้บรรทัดในการรีดให้เรียบ
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7. ทดลองจุดเทียนไขเพื่อให้ความร้อนกับห้องเครื่องและสังเกต        
   การเคลื่อนที่ของเรือป๊อกแป๊กที่ผู้เรียนประดิษฐ์ขึ้นเอง

ทากาวรอบๆ ปลายหลอดตรงบริเวณ
ด้านที่ใกล้กับรอยย่นที่ใช้สำาหรับพับ
หลอด แล้วสอดหลอดทัง้สองอันเขา้ไป
ในกระเปาะอลูมิเนียมที่พับเตรียมไว้ 
จากนั้นปิดช่องว่างระหว่างหลอดกับ
กระเปาะอลูมิเนียมให้สนิทด้วยกาว
อีพอกซ่ี ก็จะได้ส่วนของห้องเครื่อง
สำาหรับเรือป๊อกแป๊ก

ตัดฟิวเจอร์บอร์ดเพ่ือทำาส่วนของตัวเรือ ให้ปลายแหลมอยู่
ด้านหนา้เพ่ือเป็นหวัเรอื เจาะบรเิวณกลางลำาเรอืเพ่ือตดิสว่น
ห้องเครื่องที่ทำาเตรียมไว้แล้ว เมื่อประกอบเรือเรียบร้อยแล้ว 
ให้ทดลองลอยในน้ำาเพื่อตรวจสอบความสมดุลของลำาเรือ

การทดลอง เรื่อง 
เรือป๊อกแป๊ก 

เกิดอะไรขึ้น

จากการศึกษาหลักการทำางานของเรือป๊อกแป๊ก ผู้เรียนจะต้อง
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของเรือป๊อกแป๊ก โดยออกแบบและ
สร้างเรือป๊อกแป๊กประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  ตัวเรือ และห้องเครื่องซึ่ง
ทำาหน้าที่เป็นแหล่งกำาเนิดพลังงานในการขับเคลื่อนเรือโดยอาศัยแรง
ดันไอน้ำาที่พ่นออกจากหลอดด้านท้ายของเรือ

 

หม้อนำ้าที่ทำาจาก
แผ่นอลูมิเนียมหรือทองแดง

ตัวเรือที่ทำาจาก
แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเทียนไข

ทากาว

5.

6.
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การทดลอง เรื่อง 
เรือป๊อกแป๊ก 

ตอบ เม่ือเติมน้ำาเต็มท่อ และจุดเทียนเผาสักครู่ เรือจะเริ่มแล่นไปข้างหน้า จากการพ่นฉีดน้ำาออกจาก
ท่อทางด้านท้ายเรือ เพราะการเผาด้วยไฟจากเทียนจนร้อนจัด อุณหภูมิเกิน 100 องศาเซลเซียส จะทำาให้น้ำา
เดือดกลายเป็นไอ ปริมาตรของน้ำาเมื่อกลายเป็นไอน้ำาจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1600 เท่า ปริมาณก๊าซที่เพิ่มขึ้นที่
ใหค้วามดันสงูขึน้จนสามารถอัดน้ำาใหพ่้นฉดีออกมาทางทา้ยเรอืด้วยความเรว็สงูเป็นการถา่ยเทโมเมนตมัพ่น
ออกทางทา้ยเรอื และทำาใหเ้รอืแลน่ไปขา้งหนา้ได้ตามกฏการอนรุกัษโ์มเมนตมั เม่ือไอน้ำาขยายตวัแล้วอุณหภูมิ
ของระบบจะลดลง ทำาใหค้วามดันลดต่ำาลงเป็นสญุญากาศ จึงดูดน้ำาเขา้สูท่อ่เขา้ไปเตมิในกระเปาะใหม่ ความ
ร้อนจากเทียนไขจะเผาจนน้ำาเดือดกลายเป็นไอใหม่อีกครั้ง และความดันสูงกว่าความดันบรรยากาศมากจึง
พ่นน้ำาออกมาด้วยความเร็วสูงอีกครั้ง ตอนที่น้ำาพ่นออกทางปลายหลอดที่อยู่ท้ายเรือ ความเร็วของน้ำาที่พ่น
ออกมาจะถูกบังคับให้มีทิศทางไปในทิศเดียวกัน จึงทำาให้เรือแล่นไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว ส่วนตอนที่ดูด
น้ำาเขา้มาน้ำาจะถกูดูดเขา้มาในหลอดจากทกุทศิทางทีอ่ยูบ่รเิวณรอบๆ ปลายหลอดจึงทำาใหเ้รอืมีการเคล่ือนที่
ถอยหลังหรือมีการกระตุกเล็กน้อยขณะที่กำาลังแล่นไปข้างหน้า

คำาอธิบายเพิ่มเติมจากผลการทดลอง

เม่ือทำาหอ้งเครือ่งเสรจ็แล้วควรมีการทดสอบวา่รัว่หรอืไม่กอ่น โดยการนำาไปจุ่มในน้ำา แล้วเป่าลม
เข้าทางปลายหลอด แล้วสังเกตว่ามีฟองอากาศรั่วออกมาหรือไม่ ถ้ามีรอยรั่วให้ซ่อมแซมโดยใช้
กาวอีพอกซีอุดให้เรียบร้อย
นำาเรอืป๊อกแป๊กไปลอยน้ำาดูกอ่นวา่เรอืสามารถลอยน้ำาได้อยา่งสมดุลหรอืไม่ ถา้ไม่สมดุลใหจั้ดการ
แกไ้ขใหเ้รยีบรอ้ยกอ่น แล้วจึงทำาการทดสอบการแล่นของเรอืโดยการจุดเทยีนไขตม้น้ำาในหม้อน้ำา
ให้เดือด

ตอบ เม่ือเพ่ิมจำานวนเทียนไขเท่ากับเพ่ิม
ปริมาณความร้อนในการต้มน้ำา จะทำาให้น้ำาเดือด
ได้เร็วขึ้นและเป็นการเพ่ิมความดันไอน้ำาให้มากขึ้น
ด้วย จึงทำาให้เรือแล่นไปข้างหน้าด้วยความเร็วมาก
ขึ้นด้วย

ตอบ ความร้อนจากเทียนไขจะเผาจนน้ำาเดือดกลายเป็นไอ เมื่อน้ำาขยายตัวเป็นไอ
จะมีความดนัสูงทำาให้กระเปาะโลหะเกิดการพองตัวออกเกิดเสียงดงั “ปอ๊ก” และเมื่อหด
ตวัเพ่ือดูดน้ำาเขา้กระเปาะโลหะ กระเปาะโลหะจะหดลดปรมิาตรลงทำาใหดู้ดน้ำาเขา้ได้ เสยีง
ดัง “แป๊ก” ทำาให้เรือมีเสียงขณะแล่นด้วย

คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม 

ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มช่วยกันประดิษฐ์เรือ

ป๊อกแป๊ก กลุ่มละ 3-4 คน โดยแบ่งกัน

ออกแบบและสร้างชิ้นส่วนตัวเรือ และ

หอ้งเครือ่ง จากนัน้นำามาประกอบกนัเป็น

เรือป๊อกแป๊ก
หม�ยเหตุ

1. เพราะเหตุใดเรือป๊อกแป๊กจึงแล่นไปข้างหน้าได้

2. ในขณะที่เรือป๊อกแป๊กแล่นไปข้างหน้าจะเกิดเสียงดังเป็นจังหวะขึ้น เสียงที่ดัง
   เป็นจังหวะนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

3. ถ้าใช้เทียนไขจำานวนเพิ่มขึ้นเป็น 2 3 และ 4 เล่ม 
   เรือจะแล่นได้เร็วขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด
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แอลกอฮอล์เป็นของเหลวที่มีจุดเดือดต่ำา ติดไฟง่าย กลายเป็นไอ ได้ที่อุณหภูมิ
ห้อง เม่ือนำาแอลกอฮอล์มาทาที่ผิวจะรู้สึกเย็นเพราะแอลกอฮอล์ดูดความร้อนจาก
ร่างกายเพ่ือระเหยกลายเป็นไอ เม่ือเราสูญเสียความร้อนไปให้กับแอลกอฮอล์จึงทำาให้
รู้สึกเย็น 

เม่ือเรานำาแอลกอฮอล์บรรจุลงในขวดน้ำาแล้วปิดฝาให้สนิท จากนั้นทำาให้
แอลกอฮอล์เคลือบไปรอบๆ ผิวด้านในของภาชนะ และเทแอลกอฮอล์ที่เหลือออกมา 
แอลกอฮอล์ทีเ่คลอืบอยูภ่ายในจะค่อยๆ ระเหยกลายเป็นไอ ซึง่จะถกูกกัไวใ้นภาชนะปิด
นี ้ถา้ทำาใหเ้กดิประกายไฟขึน้ ภายในภาชนะจะทำาใหแ้อลกอฮอล์ตดิไฟและขยายตวัอยา่ง
รวดเรว็ในชัว่ระยะเวลาทีน่อ้ยมากๆ ทำาใหเ้กดิการระเบดิและสง่พลังงานจากการขยายตวั
ของก๊าซร้อนออกมาอย่างมหาศาลผลักดันให้ขวดน้ำาเคลื่อนที่ไปได้เหมือนดังเช่นจรวด

การทดลอง เรื่อง 
จรวดแอลกอฮอล์  

ออกแบบกิจกรรม โดย รศ.มนู เฟื่องฟุ้ง 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ใช้ดำาเนินกิจกรรม 30 นาที
ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น 

อากาศขยายตัวตามอุณหภูมิ และถ้าอากาศขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
ในพื้นผิวที่ปิดและจำากัดจะเกิดการระเบิด

เพ่ือเรยีนรูค้วามดันอากาศทีเ่กดิจากการ
ขยายตัวของอากาศร้อนในบริเวณจำากัด

สาระสำาคัญ

จุดประสงค์ของกิจกรรม

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำาวัน
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ท่อน้ำา PVC ขนาด  ½ นิ้ว ตัดให้มีความยาวดังนี ้
   ยาว 30 นิ้ว (in) 
   ยาว 12 นิ้ว (in) 
   ยาว 9 นิ้ว (in)
   ยาว 4 ¾ นิ้ว (in)
   ยาว 3 นิ้ว (in) 
ข้อต่อท่อน้ำา PVC ขนาด  ½ นิ้ว (in) แบบต่างๆ ดังนี ้
   แบบข้องอ 90 องศา  
   แบบข้อต่อตรง  
   แบบ 3 ทาง  
ขวดน้ำา พร้อมฝาปิด (ใช้ขวด PET ที่มีความจุเท่าใดก็ได้ที่มี
เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของปากขวด 1 นิ้ว)  
เทปพันสายไฟ 
ปืนจุดเตาแก๊สที่ไม่ได้ใช้งาน (แก๊สหมดแล้ว) 
สายไฟ ยาวไม่น้อยกว่า 50-60 เซนติเมตร (cm) 
แอลกอฮอล์ล้างแผล 
ปืนกาว 
สว่านเจาะรู 
ฟองน้ำา 

ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างท่อนำ้า PVC 
ขนาด 1/2 นิ้ว ที่ความยาวต่าง ๆ

ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างข้อต่อท่อนำ้า PVC 
ขนาด 1/2 นิ้ว แบบต่าง ๆ

การทดลอง เรื่อง 
จรวดแอลกอฮอล์  

การทดลองแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 การทำาแท่นยิงจรวดและตัวจุดระเบิด
ส่วนที่ 2 การทดลองยิงจรวด

ภาพรวมการทดลอง

ที่                             รายการ                                       จำานวน
1

2

3

4
5
6
7
8
9

10

1 ท่อน
2 ท่อน
4 ท่อน
2 ท่อน
1 ท่อน

4 อัน
1 อัน
3 อัน
1 ใบ

1 ม้วน
1 กระบอก

1 เส้น
30-40 มิลลิลิตร (ml)

1 กระบอก
1 ตัว
1 ชิ้น

วัสดุ อุปกรณ์
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ภาพที่ 4 ท่อยาว 
30 นิ้ว และ 3 นิ้ว 
ต่อเข้ากับข้อต่อตรง

นำาท่อยาว 30 นิ้ว (in) และ 3 นิ้ว (in) ต่อเข้ากับข้อต่อตรง 
จากนั้นนำาเทปพันสายไฟพันที่ท่อยาว 3 นิ้ว (in) บริเวณที่ชิด
กับข้อต่อให้มีความหนาพอดีกับปากขวดน้ำา (เมื่อนำาขวดมา
สวม จะตอ้งไม่แนน่เกนิไป) และเจาะรขูนาดประมาณ 1/8 นิว้ 
(in) บนท่อที่ยาว 30 นิ้ว (in) บริเวณตำาแหน่งต่ำาจากข้อต่อ
ตรงประมาณ 5 นิ้ว (in) สำาหรับร้อยสายไฟของตัวจุดระเบิด

การทดลอง เรื่อง 
จรวดแอลกอฮอล์  

ส่วนที่ 1 การทำาแท่นยิงจรวดและตัวจุดระเบิด
ขั้นตอนการทำาแท่นยิงจรวด

1. ประกอบท่อยาว 4 ¾ นิ้ว (in)
   เข้ากับข้อต่อ 3 ทาง ตามรูป

ภาพที่ 3 ประกอบท่อ

2. นำาท่อยาว 9 นิ้ว (in) ทั้ง 4 อัน ต่อ  
   กับข้อต่อ 3 ทาง ที่ทำาไว้ในข้อ 1.

3. นำาท่อยาว 12 นิ้ว (in) ต่อกับข้องอ 90 องศา 
   แล้วนำาไปสวมกับปลายของส่วนประกอบที่ทำา
   ไว้แล้วในข้อ (2) จากนั้นจัดข้อต่อให้เข้าที่โดย
   ไม่ต้องใช้น้ำายาเชื่อมท่อ

4.
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นำาปืนจุดเตาแก๊สที่ไม่ได้ใช้งาน (แก๊ส
หมดแล้ว) มาถอดเอาท่อนำาแก๊ส และท่อ
โลหะสว่นปลายออก จะเหลอืเพียงสายไฟ 
2 เส้น ตามรูป

ภาพที่ 5 ปืนจุดเตาแก๊สที่ไม่ได้ใช้งาน (แก๊สหมดแล้ว)

ภาพที่ 6 การประกอบสายไฟตัวจุดระเบิด

นำาสายไฟเดี่ยว 2 เส้น ยาวประมาณ 50-60 เซนติเมตร (cm) มาต่อกับสาย
ไฟของเดิม จากนั้นนำาสายไฟที่ต่อแล้วสอดเข้ากับรูของแท่นยิงที่ได้เจาะไว้
แล้ว และจัดให้ปลายของสายไฟอยู่พ้นจากปลายท่อพอประมาณ พร้อมกับ
ให้ปลายทั้งสองห่างกันประมาณ 2-3 มิลลิเมตร (mm)

การทดลอง เรื่อง 
จรวดแอลกอฮอล์  

ขั้นตอนการทำาตัวจุดระเบิด

ท่อนำาแก๊ส
ที่บรรจุแก๊ส

2.

1.
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ภาพที่ 7 การประกอบ
สายไฟตัวจุดระเบิด

ภาพที่ 8 แท่นยิงจรวด
แอลกอฮอล์

ที่ประกอบเสร็จแล้ว
1. ห้ามยิงไปในทิศทางที่มีผู้คน และต้องหลีกเลี่ยง
   สิ่งของที่แตกง่าย เช่น กระจก เป็นต้น
2. การทดลองต้องทำาในพื้นที่สนามโล่ง และอยู่
   ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่
3. ให้ยืนอยู่ด้านตรงข้ามกับทิศทางการยิง
4. เนื่องจากแอลกอฮอล์เป็นของเหลวติดไฟง่าย 
   จึงควรวางขวดบรรจุแอลกอฮอล์ให้ห่างจาก
   แท่นยิง

3. ใส่ฟองนำ้าและใช้ปืนกาวยึดปิดปลายท่อเพื่อ
    ยึดส่วนปลายของสายไฟกับท่อให้แข็งแรง

4. ในกรณีที่ยังมีแก๊สอยู่ให้ปรับเลื่อนสลักเปิดแก๊ส หรือถอดออก ดังรูป

การทดลอง เรื่อง 
จรวดแอลกอฮอล์  

คำาแนะนำาก่อนทำากิจกรรม

ใส่ฟองนำ้าและ
ใช้ปืนกาวยึด
ที่ปลายท่อ

สลักเปิดแก๊ส เลื่อนสลักเปิดแก๊สไปด้านข้าง
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ใส่แอลกอฮอล์ปริมาณ 30-40 มิลลิลิตร (mm) ใน
ขวดน้ำาแล้วปิดฝาขวด จากนั้นหมุนขวดในแนว
นอนเพ่ือทำาให้แอลกอฮอล์เคลือบไปบนผิวด้านใน
ของขวดจนทั่วแล้วเทแอลกอฮอล์ออกมาเก็บไว้ใช้
ทดลองในครั้งต่อไปได้

ปิดฝาขวดน้ำา และสลัดขวดประมาณ 2-3 ครั้ง ให้
แอลกอฮอล์ที่เหลืออยู่ในขวดระเหย (เพราะถ้ามี
แอลกอฮอล์เหลืออยู่ในขวดอาจทำาให้ติดไฟได้)
 

4. จุดปืนจุดเตาแก๊ส จะเกิด
   การระเบิด ทำาให้ขวดพุ่ง
   ออกไปเหมือนกับจรวด

การทดลอง เรื่อง 
จรวดแอลกอฮอล์  

ส่วนที่ 2 การทดลองยิงจรวด
ขั้นตอนการทดลอง

3. เปิดฝาขวดน้ำาออกแล้วนำาขวด
   ไปสวมเข้ากับแท่นยิงจรวด

     เนื่องจากแอลกอฮอล์เป็นของเหลวที่มีจุดเดือดต่ำา ดังนั้นที่อุณหภูมิ
ปกติจะระเหยกลายเป็นไอได้ง่าย ด้วยเหตุนี้เมื่อแอลกอฮอล์เคลือบอยู่ภายในขวด
จะระเหยกลายเป็นไออยู่ภายในขวด เมื่อทำาให้เกิดประกายไฟภายในขวด จะทำาให้ไอของ
แอลกอฮอลต์ดิไฟและเกดิความรอ้น เนือ่งจากเป็นการเผาไหม้ในชว่งระยะเวลาสัน้ๆ จึงทำาใหอ้ากาศ
ภายในขวดมกีารขยายตัวอย่างรวดเร็วเกิดการระเบิด แต่เนื่องจากขวดถูกสวมไวส้ามารถหลดุออก
ได้ง่าย แรงผลกัดันจากการขยายตวัของกา๊ซรอ้นทีเ่กดิขึน้จึงพุ่งออกมาทางปากขวด ผลักดันใหข้วด
            พุ่งออกไปได้เช่นเดียวกับเครื่องบินไอพ่นและจรวด

เกิดอะไรขึ้น

1.

2.
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