เรื่อง
อากาศ

ปรากฏการณ์
การทดลอง

อากาศ ณ อุณหภูมิต่างๆ
ที่ 1

ปั๊มขวดและลิฟต์เทียน
สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
อากาศต้องการพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น จึงทำให้เรา
ได้ยินเสียงอากาศขยายตัวเมื่อล้างขวดหรือแก้วด้วยน้ำร้อน
และคว่ำไว้บนพื้นโต๊ะ

ภาพรวมการทดลอง

วัสดุอุปกรณ์
สำหรับการทดลองรวม
l น้ำเย็นและน้ำร้อน
l สีน้ำหรือสีผสมอาหาร
l ถ้วยตวงหรือเหยือกน้ำ

อากาศร้อนขยายตัวจึงต้องการที่อยู่เพิ่มขึ้น อากาศเย็นหดตัว
จึงต้องการที่อยู่น้อยลง การจุดไฟต้องจุดในที่ที่มีออกซิเจน

l

ไฟแช็กหรือไม้ขีดไฟ	
ถังน้ำหรืออ่างน้ำ
	

เมื่อออกซิเจนถูกใช้ในการเผาไหม้จนหมดไฟจะดับ

เริ่มต้นจาก

	
l

รูปที่ 3: “ปั๊มขวด” อุ่นขวดด้วยอุณหภูมิ
ที่แตกต่างกัน

รูปที่ 2: คว่ำขวดอุ่นตั้งบนจาน

แนวคิดหลักของการทดลอง

l

สำหรับเด็ก 2 คน
l ขวดพลาสติกแข็ง (0.5 ลิตร) ลอกฉลากออกด้วย
l แก้วน้ำ (หลายขนาด)
l เทียนถ้วยหลาย ๆ ถ้วย	
l จาน
(รูปที่ 1)

รูปที่ 1: วัสดุอุปกรณ์

ตั้งคำถามถามเด็ก เช่น มีใครเคยสังเกตหรือไม่ว่า
เมื่อล้างแก้วด้วยน้ำร้อน และนำไปคว่ำไว้บนพื้นโต๊ะ
มีเสียงอะไรเกิดขึ้น ทดลองดูสิ

l

l

ในการทดลอง เราจะผสมสีกับน้ำเย็น แล้วให้เด็กวางจาน
ไว้บนโต๊ะ จากนั้นรินน้ำเย็นลงไปในจานเล็กน้อย
เติมน้ำร้อนลงไปในขวดประมาณครึ่งขวดและปิดฝา 
ให้เด็กผลัดกันเขย่าขวดจนกระทั่งรู้สึกว่าผิวของขวดร้อน

ทดลองต่อไป
l

l

l

l
เทน้ำร้อนออกแล้วคว่ำปากขวดวางลงบนจานที่มีน้ำสี
ทันที (รูปที่ 2)
รอสักครู่และสังเกต (รูปที่ 3) เกิดอะไรขึ้นกับน้ำสีในจาน 	

น้ำสีเคลื่อนที่อย่างไร เมื่อเวลาผ่านไปคิดว่าขวดจะยังคงอุ่น l
อยู่หรือไม่ เด็ก ๆ คิดว่าเกิดอะไรขึ้น เราจะปล่อยให้ขวด
ตั้งอยู่เช่นนี้นาน ๆ ได้หรือไม่ 
l
การทดลองต่อไป แต่ละกลุม่ จะได้รบั แก้วน้ำ จะเกิดอะไรขึน้
เมื่อคว่ำแก้วลงบนจานที่มีน้ำสี

วางเทียนถ้วยตั้งไว้ตรงกลางจาน จุดเทียนและเอามืออังไฟ 		

(ให้ห่างจากเปลวไฟในระยะที่ปลอดภัย) อากาศบริเวณนั้น
อุ่นหรือเย็น
นำแก้วน้ำครอบเทียนถ้วยบนจาน (รูปที่ 4) เกิดขึน้ อะไรขึน้  	

ไส้เทียนยังคงลุกไหม้ต่อไปได้อีกหรือไม่ เกิดอะไรขึ้นกับน้ำ
ที่อยู่ในจาน
จุดเทียนถ้วยวางไว้บนจานหลาย ๆ ใบ แล้วลองใช้แก้ว
ขนาดต่าง ๆ กันครอบเทียนไว้ เทียนแต่ละเล่มดับพร้อมกัน
หรือไม่ เล่มไหนจุดติดได้นานกว่ากัน
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เมื่ออากาศเย็นลง อากาศจะต้องการพื้นที่น้อยลง เพราะอนุภาค
ของอากาศจะ “เคลื่อนที่” เข้ามาใกล้กันมากขึ้น จึงทำให้เกิด
ที่ว่างและเกิดการไหลของอากาศขึ้น แต่ในการทดลองนี้
เราจะศึกษาการไหลของน้ำแทน ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า
เมื่ออากาศเย็นตัวลง อนุภาคของอากาศจะยิ่งเข้ามาชิดกัน
มากขึ้น ในทางตรงกันข้าม เมื่ออากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้น
ระยะห่างระหว่างอนุภาคของอากาศก็จะเพิ่มมากขึ้น อากาศ
ซึ่งมีปริมาตรเท่าเดิมจึงต้องการพื้นที่มากกว่าอากาศเย็น

เรื่อง
อากาศ

ปรากฏการณ์
การทดลอง

อากาศ ณ อุณหภูมิต่างๆ
ที่ 1

ปั๊มขวดและลิฟต์เทียน
เกิดอะไรขึ้น
เมื่อตั้งขวดอุ่นไว้บนจาน จะสังเกตเห็นว่าน้ำถูกดูดเข้าไปในขวด
ระดับน้ำในขวดจะเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อแตะขวด
จะรู้สึกว่าอุณหภูมิของขวดลดลงตลอดเวลา จนกระทั่งอากาศ
ในขวดมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้อง

การทดลองที่สอง สามารถสังเกตเห็นปรากฏการณ์หลาย ๆ อย่าง
ได้ภายในเวลาไม่นานนัก เทียนที่ถูกครอบด้วยแก้วจะดับ 
นอกจากนั้น น้ำในแก้วยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ และเนื่องจาก
เทียนถ้วยมีน้ำหนักเบา จึงลอยอยู่เหนือผิวน้ำได้ ทำให้
เราสามารถสร้าง “ลิฟต์เทียน” ขึ้นมาได้ (รูปที่ 5) 

คำแนะนำ
ลองใช้นำ้ ร้อนทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ า่ ง  ๆ สำหรับทำให้ผิวด้านใน
ของขวดแก้วร้อน ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าไปในขวด
ก็จะแตกต่างกัน (รูปที่ 3)
รูปที่ 4: ครอบแก้วลงบนเทียนไข

ทำไมเป็นเช่นนั้น
การให้ความร้อนแก่ขวดเป็นการเพิ่มอุณหภูมิให้กับพื้นผิว
ภายในขวด รวมถึงอนุภาคของอากาศภายในขวดด้วย 
อากาศที่อุ่นขึ้นนี้จะฟุ้งกระจายอยู่เต็มขวดและอนุภาคของ
อากาศจะอยู่ห่างกันมากขึ้นเนื่องจากความร้อน เมื่ออากาศ
เย็นตัวลง อนุภาคเหล่านี้จะ “เคลื่อนที่” เข้ามาชิดกันมากขึ้น
จึงไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ภายในขวดทั้งหมด ทำให้เกิดพื้นที่ว่าง
แต่อากาศไม่สามารถไหลเข้าไปได้ เนื่องจากมีน้ำอยู่รอบ
ปากขวด น้ำจึงเข้ามาแทนที่ตรงที่ว่างในขวด

รูปที่ 5: ลิฟต์เทียน

หลังจากคว่ำขวดที่ถูกทำให้อุ่นบนพื้นโต๊ะ (เปียกเล็กน้อย)
สักครู่หนึ่งจะเกิดเสียงประหลาดขึ้น เหมือนกับเสียงที่เรา
ล้างแก้วด้วยน้ำร้อนนั่นเอง

น้ำในจานจะถูกแรงดันอากาศทั้งจากภายในขวดและรอบ ๆ
ขวดกระทำ แต่เนื่องจากแรงดันอากาศในขวดนั้นมีค่าน้อยกว่า
แรงดันอากาศรอบ ๆ ขวด อากาศภายนอกจึงดันน้ำเข้าไป
ในขวดได้ จนกระทั่งแรงดันอากาศภายในขวดเท่ากับแรงดัน
อากาศนอกขวด เกิดความสมดุลของแรงดันอากาศ ระดับน้ำ
ในขวดจึงไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไป
ในการทดลองที่สองก็เช่นกัน เราได้เริ่มต้นจากอากาศอุ่น
อากาศที่อยู่เหนือเปลวไฟนั้นจะอุ่น เด็ก ๆ สามารถ “ดักจับ”

เอาอากาศนี้ไว้ได้ด้วยการครอบแก้วลงบนเทียน เทียนจะต้อง
ใช้ออกซิเจนช่วยให้ติดไฟ และออกซิเจนภายในแก้วก็ถกู ใช้
หมดไปอย่างรวดเร็ว อากาศจากภายนอกไม่สามารถเข้าไป
แทนที่ได้ เทียนจึงดับ เมือ่ เทียนดับ อากาศภายในแก้ว
จะค่อย ๆ เย็นลง และจะต้องการพื้นที่น้อยกว่าเดิม ที่ปากแก้ว
มีแรงดันอากาศ หากไม่ได้คว่ำแก้วไว้ในน้ำ อากาศภายนอก
จะเข้าไปยังที่ว่างในแก้วได้
แต่เนื่องจากปากแก้วถูกล้อมรอบด้วยน้ำ น้ำจึงถูกดันเข้าไป
ในแก้ว เพราะแรงดันอากาศภายนอกสูงกว่าแรงดันอากาศ
ภายในแก้ว แรงดันนี้จะกระทำต่อน้ำทั้งหมด อากาศภายใน
แก้วก็ออกแรงดันเช่นกัน แต่มีแรงดันน้อยกว่า แรงดันอากาศ
ภายนอกจึงสามารถเอาชนะได้ และดันน้ำเข้าไปในแก้ว
ปริมาณหนึ่ง จนกระทั่งแรงดันอากาศภายในแก้วเท่ากับ
แรงดันอากาศภายนอกแก้ว เกิดความสมดุล ระดับน้ำ
ในแก้วจึงไม่เพิ่มขึ้นอีกต่อไป

เรื่อง
อากาศ

ปรากฏการณ์
การทดลอง

แรงดันอากาศ
ที่ 1

กักน้ำไว้ได้
สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
เมื่อขึ้นที่สูง  ๆ เช่น เมื่อขึ้นภูเขาสูง  ๆ เวลาเครื่องบินขึ้นและลง
หรือเมือ่ อยูใ่ นลิฟต์ทเี่ คลือ่ นขึน้ ไปยังชัน้ สูง  ๆ เรามักจะเกิดอาการ
หูอื้อ สาเหตุนั้นมาจากแรงดันอากาศที่แตกต่างกันนั่นเอง
แล้วแรงดันอากาศคืออะไร และเกิดขึ้นได้อย่างไร

ภาพรวมการทดลอง

วัสดุอุปกรณ์

สำหรับเด็กทุกคน
l แผ่นกระดาษแข็งเรียบ (เช่น โปสต์การ์ด)

(รูปที่ 1)

อากาศมีน้ำหนักและอากาศมีแรงดัน บนที่สูงจะมีแรงดัน

รูปที่ 3: แก้วน้ำตั้งอยู่บนมือ

อากาศน้อยกว่าบนพื้นดิน

เริ่มต้นจาก

l

ตั้งคำถามถามเด็ก ตัวอย่างเช่น  ใครเคยรู้สึกหูอื้อบ้าง  
และมีอาการหรือความรู้สึกเป็นอย่างไร
ต่อจากนั้น  ครูอธิบายให้เด็ก  ๆ  เข้าใจว่ารอบ  ๆ  ตัวเรา
มีอากาศอยู่ และอากาศมีแรงดันกระทำต่อวัสดุทุกอย่าง 

เช่น ภายในหูของเรา ทำให้เกิดอาการหูอื้อ ซึ่งพิสูจน์ได้
จากการทดลองต่อไปนี้

l

l
l

ให้เด็ก  ๆ  ตัดกระดาษแข็งเป็นรูปวงกลมหรือสี่เหลี่ยม
เพื่อใช้ปิดปากแก้ว โดยกระดาษควรมีขนาดใหญ่กว่า
ปากแก้วประมาณ 1 เซนติเมตร กระดาษที่กว้างกว่า
ขอบแก้วมากจะช่วยให้คว่ำแก้วได้สะดวก    
หลังจากนั้นเทน้ำลงในแก้วให้เต็ม  
ให้เด็ก  ๆ  ทำการทดลองนี้โดยมีภาชนะขนาดใหญ่รอง

ทดลองต่อไป
l
l
l

l

รูปที่ 2: กดกระดาษปิดปากแก้ว

แนวคิดหลักของการทดลอง

l

สำหรับเด็ก 2-3 คน
	
l อ่างน้ำพลาสติกขนาดใหญ่
l ถ้วยตวงหรือเหยือกน้ำ	
l กรรไกร
l แก้วขนาดเล็กที่มีขนาดพอดีมือเด็ก
l ฝาพลาสติกกล่องไอศกรีมหรือกระดาษแข็ง

สำหรับทำการทดลองเพิ่มเติม
l หลอดดูด

รูปที่ 1: วัสดุอุปกรณ์

แก้ว	
l
l
l

ให้เด็ก  ๆ  ใช้กระดาษปิดปากแก้วให้สนิท
ใช้มือกดกระดาษให้ติดกับปากแก้วให้แน่น (รูปที่ 2)
คว่ำแก้วลงช้า  ๆ  ให้แก้วตั้งอยู่บนปลายฝ่ามือ  
ตอนนี้กระดาษจะอยู่ด้านล่าง (รูปที่ 3)
หากแก้วตั้งอยู่บนนิ้วได้ตรง จะไม่มีน้ำไหลออกมาจากแก้ว
ถามเด็ก  ๆ  ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อค่อย  ๆ  ดึงแก้วขึ้นด้านบน
ให้เด็ก  ๆ  ทุกคนนับหนึ่งถึงสามเพื่อสร้างความตื่นเต้น
จากนั้นให้เด็กยกแก้วขึ้นด้านบนช้า  ๆ   

l

l
l

ใครสามารถทำให้น้ำไม่ไหลออกจากแก้วที่คว่ำลงได้บ้าง
และน้ำถูก “กัก” ไว้ในแก้วได้นานเท่าใด
เราจะทดลองกับแก้วที่เติมน้ำเพียงครึ่งเดียวได้หรือไม่
ให้เด็ก  ๆ  ทดลองโดยใช้ฝาปิดแก้วที่ทำจากวัสดุอื่น  ๆ
(เช่น ฝาพลาสติก แผ่นใส กระดาษแบบอื่น เป็นต้น)
ฝาที่ทำจากวัสดุประเภทใดเหมาะสมกับการทดลองนี้ที่สุด
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การทดลองนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ การอธิบายแรงดันอากาศ
โดยวิธีเติมน้ำลงไปในแก้วใบหนึ่ง โดยไม่ให้น้ำหกออกมาจาก
แก้วเมื่อคว่ำแก้ว ไม่ใช่มายากล แต่เกิดจากแรงดันอากาศ
ที่ดันกระดาษซึ่งปิดปากแก้วไว้แน่น อีกเรื่องคือ แรงดันอากาศ
ช่วยในการถ่ายเทน้ำจากภาชนะใบหนึ่งไปยังอีกใบหนึ่ง
โดยไม่ต้องใช้ปากดูดแต่ใช้หลอดดูดแทน

เรื่อง
อากาศ

ปรากฏการณ์
การทดลอง

แรงดันอากาศ
ที่ 1

กักน้ำไว้ได้
เกิดอะไรขึ้น
น้ำจะถูก “กัก” ไว้ในแก้วได้อย่างน่าประหลาดใจ
โดยไม่ไหลออกจากแก้ว (รูปที่ 4) แต่จะเกิดขึ้นได้
ก็ต่อเมื่อเด็ก  ๆ  ใช้กระดาษปิดปากแก้วสนิท และถือแก้ว
ตั้งฉากกับพื้นในแนวดิ่งโดยที่ไม่เอียงแก้ว กระดาษแข็ง

จะเปียกและอ่อนตัวมากขึ้นเรื่อย  ๆ  จนกระทั่งหล่นลงในที่สุด
วัสดุกันน้ำ เช่น ฝาพลาสติก แผ่นใส กระดาษเคลือบ
จะสามารถกักน้ำไว้ได้นานกว่ากระดาษ

คำแนะนำ
แจกหลอดดูดและแก้วเปล่าให้เด็กแต่ละคน วางเหยือกน้ำ
ที่ใส่น้ำไว้ข้างเด็ก ให้เด็ก  ๆ  แข่งขันกันเติมน้ำให้เต็มแก้ว
เร็วที่สุดโดยใช้หลอดดูด แต่ไม่ให้ใช้ปากดูดน้ำ ครูอาจเลือก
วัสดุอื่น  ๆ  มาใช้ทดลองได้ เช่น ลูกโป่ง ช้อนคันเล็ก  ๆ 
โดยมีข้อแม้ว่าห้ามสัมผัสเหยือกน้ำ

รูปที่ 4: น้ำถูกกักไว้ในแก้ว

เมื่อจุ่มหลอดดูดลงไปในเหยือกน้ำ น้ำจะไหลเข้ามาในหลอด
(รูปที่ 5) เมือ่ ใช้นวิ้ อุดปลายหลอดดูดด้านหนึง่ ไว้ น้ำจะไม่ไหล
ออกจากหลอด และเด็ก  ๆ  จะถ่ายเทน้ำมายังแก้วได้ (รูปที่ 6)
ระดับน้ำภายในหลอดคือระดับความสูงของน้ำในเหยือกนัน่ เอง
เมื่อเด็ก  ๆ  จุ่มหลอดดูดลงไปในเหยือกลึกขึ้น ก็จะสามารถ
ถ่ายเทน้ำได้มากขึ้น

ทำไมเป็นเช่นนั้น
โลกของเราล้อมรอบด้วยชั้นของก๊าซและอากาศที่เรียกว่า
ชั้นบรรยากาศ โดยมีความสูงหลายกิโลเมตร จึงกล่าวได้ว่า
เราใช้ชีวิตอยู่ภายใน “ทะเลอากาศ” ขนาดมหึมา
อากาศก็เหมือนกับน้ำ ประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็ก
จำนวนมากและมีน้ำหนัก เช่น พื้นที่ขนาด 1x1 เซนติเมตร
จะต้องรับน้ำหนักของอากาศที่มีขนาดประมาณ 1 กิโลกรัม
อากาศจึงมีแรงดัน เรียกว่า ความดันอากาศนั่นเอง

รูปที่ 5: จุ่มหลอดดูดลงไป
			 ในเหยือกน้ำให้ลึก

รูปที่ 6: ใช้นิ้วปิดปากหลอดดูด
		 เพื่อกักน้ำไว้ในหลอด

น้ำ “ถูกกัก” ไว้ในแก้วได้เมื่ออากาศภายนอกมีแรงดันมากกว่า
อากาศบริเวณปากแก้วที่คว่ำลง เมื่อสังเกตดี ๆ จะพบว่า
มีน้ำไหลออกมาจากแก้วเล็กน้อย และกระจายออกไป
เช่น ตามขอบแก้ว ทำให้อากาศบนผิวน้ำกระจายตัวเป็น
บริเวณกว้างขึ้น จึงสูญเสียกำลังและเกิดแรงดันที่ต่ำกว่าขึ้น

แรงดันอากาศภายนอกแก้วจะออกแรงดันกับกระดาษ
ที่ปิดปากแก้วอยู่ตลอดเวลา และสามารถ “เอาชนะ” แรงดัน
อากาศภายในแก้วได้ น้ำจึง “ถูกกัก” อยู่ในแก้ว และเมื่อเรา
ใช้กระดาษบาง  ๆ  จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าแผ่นกระดาษนั้น
โค้งเว้าเข้าไปภายในแก้ว
นอกจากนี้ เรายังสามารถทดลองแบบเดียวกันนี้ที่ระดับ
ความสูง 10 เมตรได้ โดยที่ยังสามารถกักน้ำไว้ได้
แรงดันอากาศใกล้พื้นดินมีค่าสูงกว่าในที่สูง ความแตกต่าง
ของแรงดันอากาศเป็นสาเหตุให้รู้สึกไม่ค่อยสบายภายในหู
เมื่ออยู่ในเครื่องบินหรือในลิฟต์ การเคี้ยวหมากฝรั่งจะช่วย
ปรับแรงดันอากาศภายในหูให้สอดคล้องกับแรงดันอากาศ
ภายนอกได้เร็วขึ้น
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ลูกโป่งพองโตและขวดบุบเองได้
สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
หลังจากต้มไข่ใหม่  ๆ ถ้านำไข่ที่ต้มไปแช่ในน้ำเย็นทันทีจะทำให้
ไข่ปอกง่ายไม่ติดเปลือก หรือบางครั้งการเปิดขวดแยมมักทำได้
ยากและมีเสียง “คลิก” เกิดขึ้นด้วยเสมอ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

ภาพรวมการทดลอง
วัสดุหลายประเภทจะขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน เช่น เหล็ก
ของเหลว แต่การขยายตัวนั้นเกิดขึ้นน้อยจนเรามองไม่เห็น
แต่ถ้าก๊าซหรืออากาศมารวมตัวกัน เราจะมองเห็นการขยายตัว
ได้อย่างชัดเจน ด้วยการทำการทดลองเรื่อง “ลูกโป่งพองโต”
และเรื่อง “ขวดบุบเองได้” ซึ่งจะลดอุณหภูมิของอากาศ
ภายในขวดที่ปิดฝาไว้ ทำให้รูปร่างของขวดนั้นเปลี่ยนไป

อากาศร้อนขยายตัว และอากาศเย็นหดตัว อากาศร้อน	

เคลื่อนที่เร็วทำให้มีแรงดันอากาศมาก

วัสดุอุปกรณ์

เริ่มต้นจาก

สำหรับเด็ก  2 คน
l ลูกโป่ง
l ขวดแก้วทรงสูง
l ขวดพลาสติกขนาด 0.5 ลิตร พร้อมฝาปิด
l ขวดแยมพร้อมฝาปิดขนาดต่าง ๆ
(รูปที่ 1)

รูปที่ 2: สวมลูกโป่งไว้ที่ปากขวด

รูปที่ 3: ขวดที่ได้รับความร้อน
ทำให้ลูกโป่งพองโตขึ้น

แนวคิดหลักของการทดลอง

l

ครูตั้งคำถามกับเด็ก ๆ เช่น หลังจากต้มไข่เสร็จใหม่ ๆ  

มีใครเคยสังเกตเห็นไหมว่า ก่อนจะปอกเปลือก
คุณพ่อคุณแม่นำไข่ไปแช่น้ำเย็นก่อนปอกหรือไม่
และเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมต้องทำเช่นนั้น

อากาศเย็นเคลืี่อนที่ช้าทำให้แรงดันอากาศลดลง

l
l

l

เติมน้ำเย็นใส่ถ้วยใบหนึ่ง ส่วนอีกใบหนึ่งเติมน้ำร้อน
ก่อนทดลอง ให้เป่าลูกโป่งให้พองและปล่อยลมออกก่อน
เพื่อให้ผิวลูกโป่งยืดหยุ่นได้ดี
แจกลูกโป่งให้เด็กคนละ 1 ใบ เพื่อใช้ทำการทดลอง

ทดลองต่อไป
l

l

l

การทดลองแรก ให้เด็กสวมลูกโป่งครอบไว้ที่ปาก
ขวดแก้วเปล่า แล้วนำขวดไปตั้งไว้ในถ้วยที่ใส่น้ำร้อน
แล้วให้เด็กคอยสังเกตดูที่ลูกโป่ง
เมื่อลูกโป่งพองขึ้นแล้ว ให้ยกขวดออกจากถ้วยน้ำร้อน
แล้วนำไปตั้งไว้ในถ้วยน้ำเย็น ลูกโป่งยังพองอยู่อีกหรือไม่
การทดลองที่สองให้นำขวดพลาสติกมาทดลอง โดยเติม
น้ำร้อนลงไปในขวดประมาณครึ่งขวด แล้วปิดฝาให้แน่น
ซึ่งขั้นตอนนี้ครูอาจช่วยเด็กทำ

l

ให้เด็กเขย่าขวดหรือจับขวดเอียงไปมาเพื่อให้น้ำร้อนกระจาย
ไปทั่วขวด จากนั้นลองจับดูที่ข้างขวด หากรู้สึกว่าขวดอุ่นขึ้น
ก็ให้เทน้ำร้อนออกจากขวดให้หมด และปิดฝาขวดให้แน่น 	

ให้เด็ก  ๆ  สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับขวดพลาสติก
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สำหรับการทดลองรวม		
l น้ำเย็นและน้ำร้อน
l เหยือกน้ำ
l ถ้วยขนาดใหญ่ 2 ใบ
l ที่สูบลูกโป่ง

รูปที่ 1: วัสดุอุปกรณ์
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ลูกโป่งพองโตและขวดบุบเองได้
เกิดอะไรขึ้น
ทันทีที่เด็ก ๆ นำขวดไปวางในน้ำร้อน ลูกโป่งจะเริ่มพองขึ้น
อย่างมหัศจรรย์ (รูปที่ 3) ปรากฏการณ์นี้เกิดย้อนกลับได้
เมื่อนำขวดไปวางในน้ำเย็น ลูกโป่งจะค่อย  ๆ  แฟบลง 

ถ้าน้ำร้อนในถ้วยยังคงร้อนอยู่ก็สามารถทดลองซ้ำได้เรื่อย  ๆ
ในการทดลองที่สอง ขวดจะบุบบี้ราวกับถูกมือยักษ์บีบ
และมีลักษณะเหมือนกับ “ขวดบุบ” (รูปที่ 4 ขวดขวา)

คำแนะนำ

รูปที่ 4: ขวดพลาสติกก่อน (ซ้าย) และหลังจากอากาศเย็นตัวลง (ขวา)

ขวดแยมที่มีฝาปิดเป็นพลาสติกที่ยังไม่เคยเปิดฝา เราจะไม่
สามารถกดตรงกลางฝาได้ แต่เมื่อเคยเปิดฝาแล้วครั้งหนึ่ง
และปิดฝาไว้ เราจะกดตรงกลางฝาได้เล็กน้อย (รูปที่ 5)

ในตอนแรกนั้น เราจะสามารถกดลงตรงกลางฝาได้ (รูปที่ 5) 
แต่หลังจากทิ้งไว้สักครู่หนึ่ง จะเกิดเสียงดัง “คลิก” และฝา
จะติดแน่นกับขวดแก้วจนเด็ก  ๆ  ไม่สามารถเปิดเองได้

เติมน้ำร้อนจัดลงในขวดแก้ว (ระวังน้ำร้อนลวกมือ) ขนาด
ต่าง  ๆ  กัน ปิดฝาขวดและสวมถุงมือกันความร้อนจับขวด
และเอียงน้ำกลั้วขวดไปมา จากนั้นให้เทน้ำออก ปิดฝาขวด
อีกครั้งและรอสักครู่

ชวนเด็ก ๆ ช่วยกันทำแยม เสร็จแล้วเติมแยมที่ยังร้อนอยู่ใส่ใน
ขวดแก้วและปิดฝา เมือ่ แยมและอากาศภายในขวดแก้วเย็นลง
จะเกิดเสียงดัง “คลิก” และฝาจะติดแน่นกับขวดแก้ว ช่วยให้
เก็บแยมได้เป็นเวลานาน

ทำไมเป็นเช่นนั้น
อากาศประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กที่เรามองไม่เห็นซึ่งจะ
เคลือ่ นทีไ่ ด้เร็วในอากาศร้อน โดยจะผลักและชนกันอย่างรุนแรง
ยิง่ อากาศร้อนเท่าใด ยิง่ ทำให้ระยะห่างระหว่างอนุภาคมีมากขึน้
อากาศร้อนยังต้องการพื้นที่มากกว่าอากาศเย็นที่มีปริมาตร
เท่ากันอีกด้วย นอกจากนี้อาจเล่นสนุกโดยสมมติให้เด็ก
แต่ละคนคืออนุภาคของอากาศ เมื่ออากาศเย็นให้เด็ก
ยืนชิดติดกันและเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุด เมื่ออากาศร้อนขึ้น
ให้เด็ก ๆ เต้นซึ่งจะต้องการพื้นที่มากขึ้น

รูปที่ 5: ตรวจสอบแรงดันอากาศจากเสียง “คลิก” ของฝาขวดแก้ว

ในการทดลองแรก เราให้ความร้อนแก่ขวดและน้ำภายในขวด
ทำให้อากาศขยายตัวและต้องการพืน้ ทีม่ ากขึน้ เนื่องจาก
ขวดแก้วไม่สามารถขยายตัวได้ อากาศจึงต้อง “ขยายตัว”
จึงทำให้ลูกโป่งพองขึ้นได้
เมือ่ นำขวดแก้วไปวางในน้ำเย็น อากาศภายในขวดจะเย็นตัวลง
อากาศยิ่งเย็นเท่าใด อนุภาคภายในขวดยิ่งเคลื่อนที่น้อยลง

และอากาศจะรวมตัวกันมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งหมายความว่า 

อากาศต้องการพื้นที่น้อยลงนั่นเอง อากาศภายในลูกโป่ง
จึงเคลื่อนกลับมายังขวด
การทดลองทีส่ อง การขยายตัวของอากาศร้อนทำให้อนุภาคของ
อากาศภายในขวดมีน้อยกว่าในขวดขนาดเท่ากันที่มีอากาศเย็น
มันจะชนกันทำให้เกิดแรงดันขึ้นนั่นคือ แรงดันอากาศ ซึ่งจะขึ้น
อยูก่ บั จำนวนของอนุภาคทีช่ นกับพืน้ ผิวของวัสดุ (เช่นผิวขวด)
และแรงทีอ่ นุภาคนีก้ ระทำต่อพืน้ ผิว ทีพ่ นื้ ผิวของขวดนัน้ ถูก
กระทำด้วยแรงทั้งจากอนุภาคภายในขวดเองและรอบ  ๆ  ขวด
ในอากาศร้อนอนุภาคเหล่านีก้ เ็ คลือ่ นทีอ่ ย่างรุนแรงและชนกับผิว
ของขวดด้วยแรงที่มากกว่า เมื่ออากาศภายในขวดเริ่มเย็นตัวลง
อนุภาคของอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่ช้าลงและชนกับผิวขวดด้วย
แรงทีน่ อ้ ยลง และไม่มอี นุภาคของอากาศใหม่เข้ามาแทนที่
ขวดจึงถูกอากาศภายนอกกดไว้ ผลก็คอื ขวดบุบ นัน่ เอง

เรื่อง
อากาศ

ปรากฏการณ์
การทดลอง

อากาศเคลื่อนไหวได้
ที่ 2

เรือสะเทินน้ำสะเทินบกและจรวด
สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
อากาศสามารถผลักสิ่งต่าง ๆ ให้เคลื่อนไหวได้ ด้วยเหตุนี้
เรือใบและนักโต้คลื่นจึงสามารถเคลื่อนที่ไปบนผิวน้ำได้
แต่พายุทพี่ ดั โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 
หากพายุแรงถึงขนาดทำให้ต้นไม้ล้มและหลังคาบ้านเปิด

ภาพรวมการทดลอง
การทดลองนี้ เด็ก ๆ จะได้สร้างเครื่องมือที่แสดงว่าลมสามารถ
ผลักวัตถุต่าง ๆ ได้อย่างน่าทึ่ง นอกจากนี้เด็ก ๆ จะได้สร้าง
เรือสะเทินน้ำสะเทินบกที่ทำงานได้จริงจากวัสดุธรรมชาติ
และสร้างจรวดขนาดเล็กพร้อมฐานปล่อยจรวดจากหลอด
และดินน้ำมัน

รูปที่ 1: วัสดุอุปกรณ์

สำหรับทำการทดลองเพิ่มเติม
l หลอดดูด 2 หลอดที่เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน
l ดินน้ำมัน
l กรรไกร
(รูปที่ 1)

รูปที่ 3: ลากเส้นรอบแกนกระดาษ

แนวคิดหลักของการทดลอง
อากาศเคลื่อนที่หรือลมสามารถทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้
โดยความแรงของลมจะต้องสัมพันธ์กับน้ำหนักของวัตถุ

จึงจะสามารถทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้

เริ่มต้นจาก
l
l

วัสดุอุปกรณ์
สำหรับการทดลองรวม		
l ถ้วยพลาสติกขนาดใหญ่และเบา (เช่น กล่องพลาสติกใส่เนย)
l มีดคัตเตอร์ (โปรดระวัง: เด็ก ๆ ไม่ควรใช้มีดตามลำพัง!)
l แกนกระดาษทิชชู
l ปากกา

รูปที่ 2: ตัดแกนกระดาษให้มีขนาดพอดี

ทบทวนการทดลองที่ผ่านมาเรื่อง “ลมอ่อน ๆ พัดผ่านห้อง”
ช่วยกันรวบรวมรายชื่อสิ่งต่าง ๆ ที่ทำงานได้ด้วยพลังลม
(เช่น ว่าว กังหันลม) อาจนำสิ่งของบางอย่างหรือรูปภาพ
มาแสดงประกอบด้วย

l
l

สามารถอธิบายได้ด้วยการสร้างเรือสะเทินน้ำสะเทินบก
เริ่มจากตัดแกนกระดาษทิชชูให้มีขนาดสั้นลง (ประมาณ
10 เซนติเมตร) (รูปที่ 2) โดยครูจะต้องช่วยเด็ก

ทดลองต่อไป
l

l

l

จากนั้นให้เด็ก ๆ วางถ้วยพลาสติกไว้บนโต๊ะ แล้ววาง
แกนกระดาษให้ตั้งอยู่ตรงกลางของก้นถ้วย จากนั้น
ใช้ปากกาลากเส้นรอบแกนกระดาษ (รูปที่ 3)
ใช้มีดคัตเตอร์กรีดตามเส้นวงกลม ขั้นตอนนี้ครูอาจต้อง
ช่วยเด็ก หรืออาจตัดวงกลมเตรียมไว้ให้เด็ก
สอดแกนกระดาษเข้าไปในรูตรงก้นภาชนะลึกประมาณ
1-2 เซนติเมตร

l

l

ใช้ดินน้ำมันอุดตรงช่องว่างระหว่างแกนกระดาษกับภาชนะ
ให้มิด (รูปที่ 4 ซ้าย)
ได้เรือสะเทินน้ำสะเทินบกที่พร้อมจะใช้งานแล้ว
โดยเรือจะเคลื่อนที่ได้เมื่อเด็ก ๆ เป่าลมจากด้านบนเข้าไป
ในแกนกระดาษ เด็ก ๆ มีเทคนิคในการเป่าอย่างไร
จึงจะสามารถทำให้เรือเคลื่อนที่ได้ดีที่สุด
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เราใช้ประโยชน์จากลมในการผลิตกระแสไฟฟ้า เด็ก ๆ อาจ
เคยสังเกตเห็นกังหันที่หมุนอยู่ตลอดเวลาบริเวณริมชายหาด
หรือที่อื่น ๆ กังหันลมเหล่านี้สามารถผลิตพลังงานที่เป็น
ประโยชน์ให้แก่มนุษย์ได้

เรื่อง
อากาศ

ปรากฏการณ์
การทดลอง

อากาศเคลื่อนไหวได้
ที่ 2

เรือสะเทินน้ำสะเทินบกและจรวด
เกิดอะไรขึ้น
เมื่อเด็กเป่าลมจากด้านบนเข้าไปในแกนกระดาษ
เรือสะเทินน้ำสะเทินบกจะลอยตัวขึ้นจากพื้นและเคลื่อนที่ได้
ไม่เฉพาะบนพื้นเรียบเท่านั้น แต่เรือนี้ยังสามารถลอย
และเคลื่อนที่ไปบนพื้นพรมได้ด้วยเช่นกัน

คำแนะนำ
รูปที่ 4: เรือสะเทินน้ำสะเทินบกที่ประกอบสำเร็จแล้ว

รูปที่ 5: ส่วนประกอบของจรวด

ด้วยหลักการคล้ายคลึงกันนี้ เราสามารถสร้างจรวดจาก
หลอดดูดได้ด้วยวิธีง่าย ๆ เช่นกัน โดยใช้หลอดดูด 2 หลอด
ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแตกต่างกัน 

เด็ก ๆ จะสนุกสนานกับการพับเครื่องบินกระดาษ
และทดสอบการบินของเครื่องบินกระดาษ 

ให้ตัดหลอดดููดที่ใหญ่กว่าออกส่วนหนึ่ง และปั้นดินน้ำมัน
เป็นก้อนเล็ก  ๆ  ติดไว้ที่ปลายหลอดดูดก็จะได้จรวด (รูปที่ 5) 

ดันปลายจรวดอีกด้านเข้ากับหลอดดูดขนาดเล็ก

เราสามารถทำร่มชูชีพจากวัสดุใดได้บ้าง ให้เด็ก ๆ ได้แสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

จรวดพร้อมใช้งานแล้ว (รูปที่ 6) หลอดดูดขนาดเล็กจะทำ
หน้าที่เป็นฐานปล่อยจรวด ให้เด็ก  ๆ  เป่าลมเข้าไปในหลอด
จรวดจะพุ่งขึ้นด้านบน

เด็ก ๆ พับเครื่องบินกระดาษเองได้หรือไม่

เด็ก ๆ ยังสามารถทดสอบการเหาะของเรือสะเทินน้ำสะเทินบก
บนผิวน้ำได้ด้วย (เช่น ในอ่างน้ำ) เรือจะลอยอยู่ได้ก็ต่อเมื่อ
เป่าลมเข้าไปในแกนกระดาษเท่านั้น ถ้าไม่มีลม เรือก็จะจมลง

ทำไมเป็นเช่นนั้น

รูปที่ 6: จรวดที่พร้อมทำงาน

เมื่อเราเป่าลมเข้าไปในหลอดดูด เราจะรู้สึกถึงกระแสลม
ที่ผ่านออกมาทางปลายอีกด้านหนึ่ง กระแสลมนี้
เกิดจากการเคลื่อนที่ของอนุภาคอากาศ

ในตอนแรก จรวดหลอดจะอยู่ติดกับ “ฐานยิงจรวด” นั่นคือ
ติดกับหลอดดูดขนาดเล็ก โดยมีก้อนดินน้ำมันอุดอยู่
ทางด้านบนของตัวจรวด

การเป่าลมเข้าไปในแกนกระดาษของเรือสะเทินน้ำสะเทินบก
จะช่วยเพิ่มความดันอากาศภายในตัวเรือ เนื่องจากอนุภาค
ของอากาศออกแรงกระทำต่อพื้นเรือ ซึ่งเรียกว่า แรงกล
ทำให้ตัวเรือยกขึ้นและลอยเหนือพื้นได้

เมื่อเป่าลมเข้าไปใน “หลอดที่เป็นฐานยิงจรวด”
อย่างแรง อากาศภายในจะถูกกดดันและเกิดแรงดันสูง
หากแรงดันนี้มีค่ามากพอ อนุภาคของอากาศจะดันจรวด
ให้พุ่งออกจากฐานยิงได้

เรื่อง
อากาศ

ปรากฏการณ์
การทดลอง

อากาศมีตัวตน
ที่ 1

สถานีเติมลม
สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
ไม่ว่าจะเป็นทราย น้ำ หรือน้ำผลไม้ เราสามารถถ่ายเทจาก
ภาชนะหนึ่งไปยังภาชนะอื่นได้ และมองเห็นได้ว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วอากาศที่เรามองไม่เห็นล่ะเป็นอย่างไร เราต้องการอากาศ
เพื่ออะไร และระฆังดำน้ำของนักดำน้ำทำงานอย่างไร

ภาพรวมการทดลอง
เรามีชีวิตอยู่ท่ามกลางทะเลอากาศซึ่งเรามองไม่เห็นและสัมผัส
ไม่ได้ แต่ที่บริเวณใต้น้ำ เราสามารถทำให้อากาศมีตัวตนได้
ในรูปของฟองอากาศที่ลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำ นอกจากนี้
เด็ก ๆ ยังสามารถถ่ายเทอากาศบริเวณใต้น้ำจากภาชนะหนึ่ง
ไปยังภาชนะอีกใบหนึ่งได้ด้วย

อากาศมีตัวตนและอากาศต้องการที่อยู่ โดยอากาศมีน้ำหนัก	
 เป็นแนวเส้นตรงเสมอ
เบากว่าน้ำ อากาศจึงลอยขึ้นด้านบนผิวน้ำและจะเคลื่อนที่ขึ้น

วัสดุอุปกรณ์

เริ่มต้นจาก

สำหรับเด็กทุกคน
l หลอดดูด
สำหรับทำการทดลองเพิ่มเติม
l ถ้วยเทียน
l เจลลี่รูปสัตว์ชิ้นเล็ก  ๆ เช่น รูปหมี
l กระถางต้นไม้ทำจากดินเผา (มีรูก้นกระถาง)
l แก้วน้ำ 2 ใบ ขนาดต่างกัน (ขนาดเล็กและขนาดกลาง)
l หลอดดูดแบบงอได้

รูปที่ 2: แก้วที่ถูกดึงขึ้นมาจากน้ำ
มีน้ำเต็มแก้ว

รูปที่ 3: ถ่ายเทอากาศ

แนวคิดหลักของการทดลอง

l

l

l
l

เติมน้ำลงไปในอ่างและใช้หลอดดูดเป่าอากาศลงไปในน้ำ
เด็ก ๆ สังเกตเห็นอะไรบ้าง ฟองอากาศเกิดขึ้นได้อย่างไร
และมีลักษณะอย่างไร
เติมน้ำให้สูง ¾ ส่วนของอ่างและเติมสีผสมอาหารลงไป
(ใช้สีน้ำหรือหมึกก็ได้)
นำแก้วมา 1 ใบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภายในแก้วแห้ง
คว่ำแก้วลงและค่อย ๆ  กดแก้วลงไปในน้ำให้ตั้งฉากกับผิวน้ำ

l

l

l

l

เด็ก ๆ ต้องออกแรงกดแก้วเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษหรือไม่ 
แก้วสามารถลอยอยู่ในน้ำได้เองหรือไม่
ค่อย ๆ ดึงแก้วออกจากน้ำ สังเกตผิวด้านในของแก้วว่า
เปียกหรือแห้ง
หลังจากนั้นให้คว่ำแก้วลงเหมือนเดิมและกดแก้วลงไปใน
แนวดิ่งจนแก้วจมมิดลงไปใต้น้ำ จากนั้นให้เอียงแก้ว
เล็กน้อย สังเกตเกิดอะไรขึ้น มีอะไรผุดออกมาจากแก้ว
นำแก้วขึน้ จากน้ำ ภายในแก้วยังคงแห้งอยูเ่ หมือนเดิมหรือไม่

ทดลองต่อไป
l

l

(รูปที่ 1)
l

เด็ก ๆ มีวิธีดักจับฟองอากาศที่ผุดออกมาจากแก้วที่เอียง
ได้หรือไม่ ลองทำตามวิธีดังต่อไปนี้
ขั้นแรก วางแก้วใบเล็กหงายลงในอ่างแล้วเติมน้ำลงไป
ในอ่างจนท่วมแก้ว จากนั้นจึงจับแก้วคว่ำลง
ค่อย ๆ ดึงแก้วขึ้นมาเล็กน้อย โดยให้ปากแก้วยังคง
อยู่ใต้น้ำ (รูปที่ 2)

l

l

ใช้มืออีกข้างหนึ่งดันแก้วขนาดกลางลงในน้ำ
โดยคว่ำแก้วลง ไม่ให้ฟองอากาศผุดออกมาได้
เด็ก ๆ สามารถกดแก้วขนาดกลางลงในน้ำและเอียงแก้ว
เพื่อดักจับฟองอากาศด้วยแก้วใบเล็กไปพร้อมกัน
ได้หรือไม่ (รูปที่ 3) ถ้าทำได้ ให้เด็ก ๆ ถ่ายฟองอากาศ		

จากแก้วขนาดกลางไปยังแก้วใบเล็ก
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สำหรับการทดลองรวม
	
l อ่างแก้วหรือพลาสติกใสใบใหญ่
l สีผสมอาหาร สีน้ำ หรือหมึก
l ผ้าเช็ดมือ (สำหรับซับน้ำ)
l แก้วน้ำ
l น้ำ

รูปที่ 1: วัสดุอุปกรณ์

เรื่อง
อากาศ

ปรากฏการณ์
การทดลอง

อากาศมีตัวตน
ที่ 1

สถานีเติมลม
เกิดอะไรขึ้น
การกดแก้วเปล่าคว่ำลงไปในน้ำในแนวตั้ง จะต้องใช้
แรงกดมากเป็นพิเศษ หากไม่มีฟองอากาศผุดออกมา
ภายในแก้วก็จะยังคงแห้งเหมือนเดิม

เมื่อค่อย ๆ ดึงแก้วขึ้นจากน้ำช้า ๆ จะมีน้ำไหลออกมาจากแก้ว
ขณะที่ขอบแก้วอยู่ใกล้ผิวน้ำ เราจะรู้สึกว่ามีแรงต้านการดึงไว้
เมื่อขอบแก้วพ้นจากผิวน้ำ น้ำจะไหลออกมาจากแก้วทันที

ถ้าเอียงแก้วเล็กน้อย จะมีก๊าซหรือฟองอากาศผุดออกมา
และลอยขึ้นมายังผิวน้ำ จะทำให้น้ำเข้าไปในแก้วได้
ด้านในของแก้วจึงเปียก

ขณะทีเ่ ราทดลองย้ายฟองอากาศจากแก้วใบหนึง่ ไปยังแก้วอีกใบ
จะสังเกตเห็นฟองอากาศลอยขึ้นด้านบนอ่างและแก้วใบเล็ก
ที่มีน้ำ ในที่สุด แก้วใบเล็ก (ข้างบน) จะถูกเติมเต็มด้วย
ฟองอากาศ และแก้วขนาดกลาง (ข้างล่าง) จะเต็มไปด้วยน้ำ

คำแนะนำ

รูปที่ 4: ทดสอบลมหายใจ

รูปที่ 5: เรือลูกหมี

เด็ก ๆ สามารถทดสอบได้ว่าปอดของเราบรรจุอากาศได้
มากน้อยแค่ไหน โดยการคว่ำแก้วและกดลงในน้ำให้มิด
จากนั้น ให้ดึงแก้วขึ้นด้านบนเล็กน้อย โดยปากแก้วยังคง
อยู่ใต้ผิวน้ำ
ให้เด็กแต่ละคนใช้หลอดดูดเป่าลมเข้าไปใต้แก้วน้ำ เพื่อให้
ฟองอากาศลอยเข้าไปในแก้ว อาจใช้หลอดดูดแบบงอได้
โดยปรับปลายหลอดด้านที่สั้นให้งอ แล้วสอดเข้าไปในแก้ว 

(รูปที่ 4) ถ้ามีลมในปอดมาก น้ำที่ถูกแทนที่ด้วยอากาศ
ก็จะไหลออกมาจากแก้วมากเช่นกัน

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็ก ๆ ลองสร้างระฆังดำน้ำจำลองขึ้น 
เริ่มแรกเจ้าหมีจะมีเรือลำเล็ก ๆ คือ ถ้วยเทียน และเข้าไปนั่ง
อยู่บนเรือ (รูปที่ 5) เมื่อเจ้าหมีอยากดำลงไปที่ก้นภาชนะ
โดยไม่เปียก เด็ก ๆ จะต้องใช้แก้วใบใหญ่ครอบเรือของเจ้าหมี
และกดแก้วลงไปในน้ำในแนวดิ่ง (รูปที่ 6)
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกดกระถางต้นไม้ลงในน้ำ โดยใช้นิ้ว
อุดรูไว้ก่อนแล้วจึงเปิดออกเมื่อกระถางอยู่ใต้น้ำ
ใครสามารถเติมน้ำในขวดให้เต็มได้เร็วที่สุด และจะต้อง
ถือขวดอย่างไรจึงจะเติมน้ำได้เร็วที่สุด

ทำไมเป็นเช่นนั้น

รูปที่ 6: เรือลูกหมีภายในระฆังดำน้ำ

สสารทุกชนิดต้องการที่อยู่ ถ้าเด็กคนหนึ่งยืนอยู่ เด็กคนอื่น
จะเข้าไปยืนซ้อนอยู่ในตำแหน่งเดียวกันไม่ได้ อากาศเกิดจาก
อนุภาคขนาดเล็กซึ่งเราไม่สามารถมองเห็น และอากาศ
ก็ต้องการที่อยู่เช่นเดียวกัน ดังนั้น แม้เราจะมองไม่เห็นอากาศ
แต่ในแก้วน้ำก็ไม่ได้ว่างเปล่า เพราะมีอากาศอยู่เต็มแก้ว

เมือ่ เด็ก  ๆ  คว่ำแก้วแล้วกดลงใต้นำ้ ในแนวดิง่ ผิวด้านในแก้ว
จึงยังคงแห้ง แต่เนื่องจากอากาศจะเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากขึ้น
ด้านบน อากาศจึงไม่สามารถผุดออกมาจากแก้วน้ำได้
ดังนั้นภายในแก้วน้ำจึงไม่มีพื้นที่ว่างให้กับน้ำ

เมื่อจับแก้วใต้น้ำให้เอียงเล็กน้อย อากาศจะผุดออกมาได้
เนือ่ งจากอากาศจะเบากว่าน้ำ อากาศ 1 ลิตรมีนำ้ หนักประมาณ และน้ำจะไหลเข้าไปแทนที่ ฟองอากาศจะเคลื่อนที่ไปด้านบน
1.3 กรัม ในขณะที่น้ำ 1 ลิตรมีน้ำหนักประมาณ 1,000 กรัม
ภายในอ่างและแก้วใบเล็กที่มีน้ำอยู่เต็ม อากาศจะรวมตัวกัน
ดังนัน้ ฟองอากาศในน้ำจึงลอยขึน้ ไปยังผิวน้ำเป็นเส้นตรงเสมอ ที่ส่วนบนของแก้วและ “ต้องการ” พื้นที่มากขึ้น จึงพยายาม
ผุดออกมาจากแก้วใบเล็กทุกครั้งที่แก้วเอียง

เรื่อง
อากาศ

ปรากฏการณ์
การทดลอง

อากาศมีตัวตน
ที่ 2

ระฆังดำน้ำจากขวดและเครื่องเป่าฟองสบู่
สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
ท้องเรือไม่ควรมีรูรั่ว มิเช่นนั้น น้ำจะไหลเข้ามาได้ และแทนที่
อากาศ ทำให้อากาศถูกดันออก เรือจึงมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น
และเสี่ยงต่อการล่มได้
เด็ก ๆ สามารถทำฟองสบู่ได้ด้วยการเป่าอากาศลงไปใน
สารละลายน้ำสบู่

ภาพรวมการทดลอง

วัสดุอุปกรณ์
สำหรับการทดลองรวม		
l อ่างแก้วใสอย่างน้อย 1 ใบ
l สีผสมอาหาร สีน้ำ หรือหมึก
l หมุดสำหรับเจาะรู (ปลายแหลมของหมุดอาจเป็นอันตรายได้)
l กรรไกรหรือมีดคัตเตอร์
l น้ำยาล้างจานหรือสารละลายที่ทำให้เกิดฟองสบู่
l ขวดพลาสติกใส

รูปที่ 1: วัสดุอุปกรณ์

(รูปที่ 1)

รูปที่ 3: ระฆังดำน้ำเป่าลมเมื่อเปิดฝาขวด

แนวคิดหลักของการทดลอง
อากาศมีตัวตนและอากาศต้องการที่อยู่

เริ่มต้นจาก
l
l

l

ทบทวนการทดลอง “อากาศมีตัวตน” ครั้งที่ 1 กับเด็ก ๆ
สร้างระฆังดำน้ำอันใหม่ โดยตัดก้นขวดพลาสติกออก
(รูปที่ 2) เติมน้ำลงไปในอ่าง ให้เด็ก ๆ เติมสีผสมอาหาร
สีน้ำ หรือหมึกลงไปในน้ำ
ปิดฝาขวดพลาสติกที่ตัดก้นออกให้แน่น เพื่อไม่ให้น้ำไหล
เข้ามาภายในขวด เมื่อกดขวดลงในน้ำ เด็ก ๆ จะต้อง
กดขวดลงในน้ำโดยให้ก้นขวดอยู่ด้านล่าง

l

l

l

แนะนำให้เด็ก ๆ เปิด “ระฆังดำน้ำ” เพื่อปล่อยอากาศออก
โดยไม่ต้องหงายขวด แต่ให้เด็กค่อย ๆ หมุนเปิดฝาขวด
ขณะกดระฆังดำน้ำลงถึงก้นอ่างแล้ว
สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเด็ก ๆ ปิดฝาขวดให้แน่น และดึงขวด
ขึ้นด้านบน แต่ยังไม่ให้ถือขวดขึ้นพ้นจากผิวน้ำ (รูปที่ 4)
เด็ก ๆ รู้สึกอย่างไรเมื่อจุ่มขวดที่ไม่มีฝาปิดลงในน้ำ
และดึงขึ้น โดยใช้ใบหน้าหรือมืออุดปากขวดแทน

ทดลองต่อไป
l

สำหรับเด็กอย่างน้อย 2 คน
l ถ้วยโยเกิร์ตหรือแก้วพลาสติก
สำหรับทำการทดลองเพิ่มเติม	
l หมีเจลลี่
l กระถางต้นไม้ทำจากดินเผาไม่เคลือบ

รูปที่ 2: ระฆังดำน้ำทำจากขวด

l

การนำถ้วยที่ทำจากวัสดุหลายประเภทมาทดลองกับน้ำ
สามารถสร้างความสนุกสนานให้กับเด็ก ๆ ได้เช่นเดียวกัน
สำหรับการทดลองต่อไปนี้ ให้เจาะรูเล็ก ๆ ที่ก้นถ้วยทุกใบ
ถือถ้วยพลาสติกให้ปากถ้วยคว่ำลงด้านล่าง ก้นถ้วยชี้ขึ้น
ด้านบน ให้เด็ก ๆ ช่วยกันหยดน้ำยาล้างจานหรือ
สารที่ทำให้เกิดฟองสบู่ลงบนรูเล็ก ๆ นั้น

l

l

l

ต่อไป ให้เด็ก ๆ กดถ้วยลงในน้ำ โดยให้คว่ำถ้วยลงด้านล่าง 

แต่ครั้งนี้ไม่ต้องกดถ้วยลงในน้ำจนมิด ให้ก้นถ้วยที่มีหยด
ของน้ำยาล้างจานยังคงอยู่เหนือผิวน้ำ (รูปที่ 5)
วิธีนี้ทำให้เกิดฟองสบู่ได้หรือไม่ เกิดอะไรขึ้นกับฟองสบู่
เมื่อค่อย ๆ ดึงถ้วยออกจากน้ำ
เด็ก ๆ อาจจะต้องคอยหยดน้ำยาล้างจานลงบนรูที่ก้นถ้วย
หรือใช้นิ้วลูบรูดังกล่าว
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เราถูกล้อมรอบด้วยอากาศ แม้จะมองไม่เห็น แต่อากาศก็มตี วั ตน
จึงต้องการพื้นที่เหมือนกับสสารอื่น ๆ เราสามารถทดสอบ
ได้ด้วยการทดลองหลาย ๆ แบบดังต่อไปนี้ เมื่อเรากดขวดที่
ตัดก้นออกลงไปในน้ำ น้ำจะไหลเข้าไปในขวดได้กต็ อ่ เมือ่ อากาศ
ผ่านออกทางรูเปิดได้ เด็ก ๆ สามารถเจาะรูที่ก้นถ้วยโยเกิร์ต
และทำเป็นเครือ่ งเป่าฟองสบูไ่ ด้ โดยหยดน้ำยาล้างจานหรือ
สารที่ทำให้เกิดฟองสบู่ลงบนรู แล้วกดถ้วยโยเกิร์ตลงไปในน้ำ

เรื่อง
อากาศ

ปรากฏการณ์
การทดลอง

อากาศมีตัวตน
ที่ 2

ระฆังดำน้ำจากขวดและเครื่องเป่าฟองสบู่
เกิดอะไรขึ้น
เมื่อกดขวดพลาสติกที่มีฝาปิดลงในน้ำในแนวดิ่ง แล้วเปิด
ฝาขวดออก อากาศภายในขวดจะไหลออกทางปากขวด
และทำให้เกิดเสียงคล้ายเสียงผายลมหรือเสียงผิวปากเบา ๆ
และน้ำจะไหลเข้าไปแทนที่ในขวด ระดับผิวน้ำในขวดจะไม่
สูงไปกว่าระดับผิวน้ำภายในอ่าง เมื่อปิดฝาขวดอีกครั้งและ
ดึงขวดขึ้นเล็กน้อย (โดยไม่ดึงให้พ้นจากน้ำเช่นเดียวกัน)
น้ำทั้งหมดจะยังคงอยู่ภายในขวด (รูปที่ 4)
เมื่อปิดฝาขวดโดยหมุนเกลียวไว้หลวม  ๆ เราจะได้ยิน
เสียงอากาศไหลผ่านเกลียวฝาขวด เมื่อกดขวดลงในน้ำ

และเกิดเสียงดังเมื่อดึงขวดให้ขึ้นจากน้ำ
ในการทดลองครัง้ ทีส่ อง เด็ก ๆ จะต้องใช้ความสามารถเล็กน้อย
เพื่อสร้างฟองสบู่ ฟองสบู่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อกดถ้วยพลาสติก
ลงไปในน้ำ อากาศจะเคลื่อนตัวขึ้นไปด้านบนและไหลออก
มาทางรูที่ก้นถ้วย ซึ่งเด็ก ๆ ได้หยดน้ำยาล้างจานหรือสาร
ที่ทำให้เกิดฟองสบู่ลงบนรู ดังนั้นจึงเกิดฟองสบู่ขึ้น (รูปที่ 5) 

ฟองสบูจ่ ะโตขึน้ เรือ่ ย ๆ เมือ่ กดถ้วยลงในน้ำ และเมือ่ ดึงถ้วยขึน้
จากน้ำ ฟองสบู่จะมีขนาดเล็กลง

คำแนะนำ
รูปที่ 4: ระฆังนักดำน้ำที่เป่าลมแล้ว ถูกดึงขึ้นจากน้ำ

เราสามารถนำเรือบรรทุกหมีเจลลี่ดำลงไปที่ก้นอ่างได้ด้วย
“ระฆังดำน้ำจากขวด” โดยที่หมีเจลลี่ไม่เปียกน้ำ ให้เด็ก ๆ
ครอบ “เรือของหมีเจลลี่” ด้วยขวด โดยให้ปิดฝาขวด และกด
ขวดให้ตั้งฉากลงในอ่างน้ำ สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเปิดฝาขวด
เด็ก ๆ จะค้นพบได้อย่างรวดเร็วว่า เราสามารถสร้าง
“น้ำตก” จากถ้วยพลาสติกที่ถูก “เจาะรู” ได้ น้ำจะไหล

รูปที่ 5: เครื่องเป่าฟองสบู่

รูปที่ 6: ฟองอากาศ

จากถ้วยใบหนึ่งไปยังอีกใบหนึ่ง อีกทั้งยังทำให้เกิดฟอง
ที่เด็ก ๆ สามารถเล่นและทดลองไปพร้อม ๆ กันได้
การจุ่มกระถางดินเผาที่ไม่เคลือบผิวลงในภาชนะใส่น้ำ
ก็ให้ผลเช่นกัน โดยจะทำให้เกิด “สายฟองอากาศ” ขึ้น
ซึ่งเกิดจากการที่น้ำซึมเข้าไปแทนที่อากาศในกระถาง

ทำไมเป็นเช่นนั้น
ทั้งขวดพลาสติกและถ้วยพลาสติกไม่ได้ว่างเปล่า แต่มีอากาศ
เติมเต็มอยู่ตลอด ภายในภาชนะจะมีอากาศอยู่ปริมาณหนึ่ง
เมื่อมีสสารอื่น ๆ มาแทนที่อากาศจนเต็มอากาศจะถูกดันออก
และผุดออกมาจากภาชนะดังกล่าว เมื่อเปิดฝาขวดที่ถูกกดลง
ในน้ำเล็กน้อย อากาศจะผุดออกมาและน้ำจะถูกดันเข้าไป
แทนที่ในขวด
สิ่งที่มีบทบาทต่อปรากฏการณ์นี้คือ อากาศภายในห้อง
ที่มีความดันอากาศในระดับหนึ่ง ระดับน้ำในขวดจะไม่อยู่
สูงเกินกว่าระดับของน้ำในภาชนะ ณ จุดนี้แรงที่อากาศ

กระทำกับน้ำภายในภาชนะจะมีค่าเท่ากับค่าแรงดันที่อากาศ
กระทำกับน้ำภายในขวด
เมื่อหมุนปิดฝาขวดที่มีน้ำอยู่เต็มให้แน่นและดึงขวดขึ้น น้ำจะ
ยังเหลือในขวดเกือบทั้งหมด น้ำที่ไหลออกมาเล็กน้อยขณะดึง
ขวดขึน้ มีปริมาณมากพอทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงแรงดันภายในขวดได้
ซึ่งจะมีค่าต่ำกว่าแรงดันอากาศภายนอกขวด แรงดันอากาศ
ภายนอกจะกระทำกับน้ำในภาชนะสูงกว่าแรงดันอากาศภายใน
ขวด จึงสามารถดันน้ำจากด้านล่างให้เข้าไปภายในขวดได้

เรื่อง
อากาศ

ปรากฏการณ์
การทดลอง

อากาศมีตัวตน
ที่ 3

ทอร์นาโดในขวด
สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
ขวดเปล่านั้นว่างเปล่าจริงหรือไม่ มีอะไรซ่อนอยู่หลังจาก
ปล่อยให้น้ำไหลออกจากอ่างอาบน้ำ และพายุทอร์นาโด
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไร การทดลองนี้สามารถ
ให้คำตอบได้

ภาพรวมการทดลอง
รูปที่ 1: วัสดุอุปกรณ์

แนวคิดหลักของการทดลอง

อากาศมีตัวตน อากาศต้องการที่อยู่และของทั้งสองสิ่ง (น้ำกับอากาศ) ไม่สามารถอยู่ในที่เดียวกัน ณ เวลาเดียวกันได้

เริ่มต้นจาก
l

วัสดุอุปกรณ์
สำหรับเด็ก 2-4 คน
l ขวด PET 2 ใบ (ความจุอย่างน้อย 1 ลิตร)
l ข้อต่อเชื่อมขวด
l สีผสมอาหารหรือสีน้ำ
สำหรับทำการทดลองเพิ่มเติม	
l น้ำยาล้างจาน

รูปที่ 3: อากาศภายในขวดใบล่างปิดกั้น
การไหลของน้ำ

รูปที่ 2: ขวดเชื่อมต่อกันด้วยข้อต่อ

l

ข้อต่อสำหรับเชื่อมขวดสามารถทำขึ้นเองได้ ด้วยการ
เจาะรูฝาขวด 2 ฝา กว้าง 8 มิลลิเมตร แล้วยึดติดกันด้วย
กระดาษกาว หรือใช้จุกไม้ก๊อกที่เจาะรูทะลุก็ได้เช่นกัน
เติมน้ำใส่ขวดใบหนึ่งประมาณ ส่วน และหยดสี
ผสมอาหารลงไป

l

l

หมุนข้อต่อให้ติดแน่นกับขวดใบที่เติมน้ำ แล้วนำขวดเปล่า
อีกใบวางคว่ำลงด้านบนและหมุนปิดให้แน่นเช่นกัน
(รูปที่ 2)
ถามเด็ก ๆ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพลิกขวดกลับด้าน

ทดลองต่อไป
l
l

(รูปที่ 1)
l

l

พลิกขวดกลับด้านให้ขวดเปล่าอยู่ด้านล่าง (รูปที่ 3)
ทำไมน้ำในขวดบนจึงไม่ไหลลงมาในขวด “เปล่า”
ลองช่วยกันคิดหาวิธีทำให้น้ำไหลลงมา
กระตุ้นให้เด็ก ๆ คิดหาวิธีทำให้น้ำไหลจากขวดบน
ลงขวดล่าง กลุ่มใดสามารถทำให้น้ำไหลลงมาได้ก่อน 

เด็ก ๆ จะพยายามเอียง เขย่า หรือกดขวดทั้งสองใบ
ลองกดขวดทั้งสองใบทั้งด้านบนและด้านล่าง
แล้วสังเกตเห็นอะไรบ้าง

l

l

ตั้งหัวข้อสนทนาว่า ก่อนอื่นต้องมีพื้นที่ว่างเพื่อให้น้ำไหลลง
ข้างล่างและอากาศเคลื่อนที่ขึ้นด้านบนได้ เมื่อเพิ่มแรงดัน
ด้วยการบีบขวดใบล่าง ฟองอากาศจะเคลื่อนที่ขึ้นด้านบน
(รูปที่ 4) ด้านล่างจึงมีพื้นที่ว่างและรับน้ำเข้ามาแทนที่
สร้าง “พายุทอร์นาโด” โดยใช้มือข้างหนึ่งจับขวดล่าง
ส่วนมืออีกข้างจับขวดด้านบนและหมุนคลายเกลียว
อย่างรวดเร็ว (รูปที่ 5) เด็กบางคนอาจจะทำไม่ได้ทันที
แต่การฝึกฝนจะทำให้ชำนาญขึ้นและเกิดความสนุกสนาน
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การทดลองนี้ประกอบด้วยขวดพลาสติกสองใบที่ต่อเชื่อมกัน 

เด็ก ๆ จะเห็นว่าอากาศมีตัวตนซึ่งอยู่ในรูปของฟองอากาศ
ในน้ำด้วยการทดลองต่าง ๆ และเข้าใจว่าอากาศก็ต้องการ
ทีอ่ ยูเ่ ช่นกัน พร้อมกันนีย้ งั ได้คน้ พบว่าสิง่ ของสองสิง่ ไม่สามารถ
อยู่ในที่เดียวกัน ณ เวลาเดียวกันได้ ในช่วงท้ายของ
การทดลองจะได้สร้าง “พายุทอร์นาโดน้ำ” ในขวด 

และสามารถสังเกตการไหลจากทุก ๆ ด้านได้อย่างใกล้ชิด

เรื่อง
อากาศ

ปรากฏการณ์
การทดลอง

อากาศมีตัวตน
ที่ 3

ทอร์นาโดในขวด
เกิดอะไรขึ้น
ในตอนแรก น้ำจะไม่ไหลจากขวดบนลงขวดล่าง แต่เมื่อใช้มือ
บีบขวดล่าง จะสังเกตเห็นฟองอากาศลอยขึ้นด้านบน และน้ำ
ปริมาตรเท่ากันจะไหลลงขวดล่างเมื่อปล่อยมือ

เมื่อหมุนขวด จะเกิดสมดุลของน้ำและอากาศขึ้นพร้อม ๆ กัน
อากาศจะเคลื่อนตัวผ่าน “ตา” น้ำวนไปด้านบน และทำให้
น้ำไหลผ่านผิวด้านข้างขวดลงด้านล่าง

เมื่อบีบขวดบน น้ำจะพุ่งเป็นสายลงด้านล่าง เมื่อหยุดสร้าง
แรงดัน ฟองอากาศปริมาตรเท่ากันจะลอยขึ้นด้านบน

คำแนะนำ
การสร้างพายุทอร์นาโดในขวดไม่ง่ายนัก แต่ถ้าเติมน้ำ
ไม่ให้เต็มขวดจะทำได้ง่ายขึ้น แต่ก็ทำให้เกิดพายุทอร์นาโด
สั้นกว่าเดิม ควรให้เด็กยืนห่างกันขณะหมุนขวด เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ขวดกระแทกศีรษะเพื่อน
ทดลองดูว่าการเขย่าขวดขึ้นลงเร็ว ๆ จะทำให้สร้าง
พายุทอร์นาโดได้ง่ายขึ้นหรือไม่
หยดน้ำยาล้างจานลงในขวดเล็กน้อย เมื่อเขย่าขวดจะเกิด
น้ำวนและมีฟองอากาศ และน้ำสามารถไหลจากบน

ลงล่างได้เองโดยไม่ตอ้ งหมุนขวด และเกิดฟองอากาศเคลือ่ นตัว
ขึ้นด้านบนเช่นกัน
เด็กมักชื่นชอบการทดลองนี้ ให้เด็กลองหมุนขวดเร็วขึ้นหรือ
ช้าลง หรือถือขวดให้เอียงเล็กน้อยและสังเกตว่าที่ตำแหน่งนี้
น้ำไหลจากด้านบนลงด้านล่างได้หรือไม่ จากนั้นให้บีบขวด
ทั้งสองใบด้วยแรงที่ไม่เท่ากัน แล้วสังเกตการเคลื่อนตัว
ของฟองอากาศ ฟองอากาศมีลักษณะอย่างไร แรงต้าน
ของน้ำทำให้ฟองอากาศแบน

ทำไมเป็นเช่นนั้น

รูปที่ 4: ฟองอากาศ
เคลื่อนที่ขึ้น
ด้านบนเมื่อ
บีบขวดล่าง

ณ ตำแหน่งใด ๆ ที่มีวัตถุบางอย่างอยู่ (อากาศ) จะมีวัตถุอื่น
(น้ำ) อยู่ด้วยในเวลาเดียวกันไม่ได้ หรือลองนึกภาพว่า
มีคนหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ ถ้าอีกคนหนึ่งต้องการนั่งเก้าอี้ตัวนั้น 

เขาจะทำไม่ได้ อาจจะนั่งข้าง ๆ หรือนั่งบนตักได้ แต่ไม่ใช่
ที่ตำแหน่งเดียวกัน
รูปที่ 5: น้ำในขวดไหลวนคล้ายกับ
พายุทอร์นาโด

ภายในขวดที่ว่างเปล่ามีอากาศ เราจะมองเห็นอากาศเหล่านี้
ได้ในรูปฟองอากาศเมื่อบีบขวดล่าง ถึงแม้น้ำหนักของน้ำ
จะพยายามดึงน้ำให้ไหลลงด้านล่าง แต่อากาศภายในขวด
ด้านล่างก็ออกแรงผลักเช่นเดียวกัน เมื่อเกิดพื้นที่ว่างภายใน
ขวดล่าง น้ำจึงสามารถไหลลงไปได้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาด

ของรูที่ให้น้ำไหลผ่านด้วย ถ้ารูมีขนาดใหญ่ (เช่น ใหญ่เท่ากับ
ขนาดปากขวด) หรือแรงตึงผิวของน้ำลดลงเนื่องจากน้ำยา
ล้างจาน อนุภาคของน้ำจะ “ไหลทะลุ” รูเปิดไปยังด้านล่าง
และฟองอากาศจะเคลื่อนไปแทนที่ยังด้านบน
สำหรับการเกิดพายุทอร์นาโดในขวด อากาศจะเคลื่อนตัวผ่าน
“ตา” ของน้ำวนขึ้นสู่ด้านบน น้ำที่หมุนจะไหลผ่านผิวด้านใน
ขวดไปยังด้านล่าง การหมุนนี้จะเกิดขึ้นจนกระทั่งขวดบน
ว่างเปล่า เมื่อเติมน้ำยาล้างจานลงไป พายุจะเกิดช้าลงหรือ
หยุดทันที การลดแรงตึงผิวทำให้นำ้ ไหลผ่านรูลงไปด้านล่างช้า ๆ
ฟองอากาศเล็ก ๆ จำนวนมากจะเคลื่อนตัวไปแทนที่ด้านบน

เรื่อง
อากาศ

ปรากฏการณ์
การทดลอง

อากาศเคลื่อนไหวได้
ที่ 1

ลมอ่อน ๆ พัดผ่านห้อง
สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
ลมสามารถพัดสิ่งต่าง ๆ หลายอย่างในโลกได้ เช่น ใบไม้ที่แกว่ง
อยู่บนต้น กังหันหมุน เรือใบแล่นบนผิวน้ำ ว่าวลอยอยู่ได้ใน
อากาศ ทั้งหมดนี้เกิดจากแรงลมทั้งสิ้น เมื่อมีลมพัดเข้ามาใน
ห้องทางหน้าต่าง จะทำให้กระดาษแผ่นเล็ก ๆ ปลิวกระจายเสมอ

ภาพรวมการทดลอง

วัสดุอุปกรณ์
สำหรับการทดลองรวม		
l กรรไกรหรือมีดปลายแหลม (โปรดระวังอันตราย)
l กระดาษกาว
l ลูกปิงปองและลูกโป่งที่เป่าลมแล้ว
สำหรับเด็กอย่างน้อย 2 คน
l กล่องกระดาษพร้อมฝาปิด
l ผ้า (ขนาดประมาณ 40 X 40 เซนติเมตร)
สำหรับทำการทดลองเพิ่มเติม
l วัสดุอน
ื่ ๆ เพือ่ ทำให้เกิดลม (เช่น พัดลม จาน วัสดุแผ่นบาง ๆ)
l วัสดุเบาอื่น ๆ (เช่น กระดาษหรือพลาสติกชิ้นเล็ก ๆ ผ้า)
l เทียนและไม้ขีดไฟ
l เชือกและไม้หนีบผ้า หรือชอล์ก

รูปที่ 1: วัสดุอุปกรณ์

รูปที่ 3: กล่องกระดาษที่เจาะรู
		 ด้านข้างกล่อง

รูปที่ 2: พัดกระดาษ

แนวคิดหลักของการทดลอง
อากาศสามารถเคลื่อนที่ได้และเมื่ออากาศเคลื่อนที่จะทำให้
เกิดลม ถ้าอากาศเคลื่อนที่เร็วและแรงจะทำให้เกิดพายุได้

นอกจากนี้พลังลมยังสามารถทำให้วัตถุลอยได้หรือเคลื่อนที่ได้
เช่น กระดาษปลิว ผ้าปลิว หรือว่าว เป็นต้น

เริ่มต้นจาก
l

l

นำเข้าสู่การทดลองด้วยการตั้งคำถามว่า เด็ก ๆ เคยสัมผัส
พลังของลมบ้างหรือไม่ และเมื่อใด การทดลองนี้จะแสดง
ตัวอย่างของการเกิดพายุ
ให้เด็ก ๆ พับกระดาษ A4 ให้เป็นพัด (รูปที่ 2) เพื่อใช้
เป็นเครื่องมืออย่างง่ายในการสร้าง “ลม” อ่อน ๆ ในห้อง

l

l

เด็ก ๆ สามารถสัมผัสลมนีไ้ ด้ดว้ ยการใช้พดั กระดาษพัดตัวเอง
หรือพัดให้เพื่อน
นอกจากนี้ยังสามารถทำให้ลูกปิงปองหรือลูกโป่งที่เป่าแล้ว
เคลื่อนที่ได้ โดยวางลูกปิงปองบนพื้นราบแล้วพัดด้วย
พัดกระดาษ ยังมีวัสดุอะไรอีกบ้างที่สามารถทำให้
เคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมจากพัดกระดาษ

ทดลองต่อไป
l

l

l

(รูปที่ 1)
l

เด็ก ๆ ยังสามารถสร้างลมอ่อน ๆ ในห้องได้ด้วยวิธีอื่น ๆ อีก
เช่น ใช้กรรไกรเจาะรูที่กล่องกระดาษ (หรือกล่องรองเท้า)
ให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 3 เซนติเมตร
ใช้กระดาษกาวติดขอบกล่องกระดาษทุกด้าน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ลมผ่านออกไปได้ (รูปที่ 3)
ให้เด็กสองคนนั่งบนโต๊ะหันหน้าเข้าหากัน และให้เด็กคนหนึ่ง
วางกล่องกระดาษไว้บนโต๊ะ โดยใช้ด้านที่มีรูหันไปหาเด็ก
อีกคนหนึ่ง
ให้เด็กคนที่วางกล่องใช้มือตีด้านข้างของกล่องกระดาษ
เหมือนกับการปรบมือ และให้เด็กที่นั่งตรงกันข้ามสังเกต
ว่ามีอะไรสัมผัสตัวของเขาบ้าง

l

l

l

หลังจากนัน้ ให้เด็ก ๆ คลีผ่ นื ผ้าออก แล้ววางให้หา่ งจากรูกล่อง
พอประมาณ โดยให้จุดกึ่งกลางของผ้าอยู่ในแนวเดียวกับ
รูที่กล่องกระดาษ
สังเกตการเคลือ่ นไหวของผืนผ้า โดยให้เด็กตบข้างกล่อง
อีกครั้ง แรงปะทะของลมที่เกิดขึ้นจะสามารถทำให้ผืนผ้า
เคลื่อนไหวได้ ให้ทดลองดูว่าผืนผ้าอยู่ห่างออกไปจากรูกล่อง
ได้ไกลอีกเท่าใดที่ยังคงเคลื่อนไหวได้ เด็ก ๆ สามารถเป่าลม
ที่ระยะเดียวกับรูบนกล่องเพื่อให้ผ้าเคลื่อนไหวได้หรือไม่
เด็ก ๆ สามารถทำให้ลูกปิงปองเคลื่อนที่ได้หรือไม่ และจะต้อง
วางลูกปิงปองไว้ที่ตำแหน่งใด ลมที่ออกจากรูกล่องกระดาษ
จึงจะทำให้ลูกปิงปองเคลื่อนที่ได้ (รูปที่ 4)
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เด็ก ๆ สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่าย ๆ ภายในห้อง
เพื่อทำให้เกิดลมหรือลมปะทะได้ โดยใช้พัดที่ทำขึ้นเอง
หรือใช้กล่องกระดาษที่เจาะรูตรงด้านข้าง เทียนไข
ลูกปิงปอง และจุกไม้ก๊อก

เรื่อง
อากาศ

ปรากฏการณ์
การทดลอง

อากาศเคลื่อนไหวได้
ที่ 1

ลมอ่อน ๆ พัดผ่านห้อง
เกิดอะไรขึ้น
ลมอ่อน ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากพัดกระดาษ สามารถทำให้วสั ดุเบา  ๆ เช่น
ลูกโป่ง ลูกปิงปอง หรือขนสัตว์ที่อยู่ภายในห้องเคลื่อนไหวได้
เด็กทีน่ งั่ ตรงข้ามกล่องกระดาษสามารถรูส้ กึ ว่ามีลมปะทะเบา ๆ
ได้ ลมปะทะทีเ่ ด็กสร้างขึน้ นีส้ ามารถทำให้ผนื ผ้าเคลือ่ นไหวได้
เช่นกัน แรงลมจะมี “กำลัง” น้อยลงตามระยะทางทีห่ า่ งออกไป
จากรูบนกล่องถึงผืนผ้า จึงทำให้ผืนผ้าเคลื่อนไหวได้น้อยลง
ระยะทางระหว่างผ้ากับรูกล่องทีย่ งั คงทำให้ผนื ผ้าเคลือ่ นไหวได้
ขึ้นกับขนาดของรูกล่องรวมถึงแรงที่ใช้ตีกล่องด้วย

ในระยะห่างเท่ากัน ลมที่ออกมาจากรูกล่องเท่านั้นที่สามารถ
ทำให้ผืนผ้าที่อยู่ห่างออกไปเคลื่อนไหวได้ การเป่าลมด้วยปาก
มักจะไม่สามารถทำให้ผืนผ้าดังกล่าวเคลื่อนไหวได้
ลูกปิงปองจะเคลื่อนที่ได้ก็ต่อเมื่อมีลมมาปะทะโดยตรง ดังนั้น
เราจึงต้องวางลูกปิงปองให้อยูใ่ นแนวเดียวกับรูของกล่องกระดาษ
หรืออาจเอียงกล่องกระดาษให้ลมปะทะลูกปิงปองโดยตรง

คำแนะนำ
รูปที่ 4: ลมที่สร้างขึ้นสามารถผลักลูกปิงปองให้เคลื่อนที่ได้

อาจจะใช้พัดลมในห้องมาทดลองก็ได้ นอกจากนี้ เรายัง
สามารถสร้างลมปะทะได้จากแผ่นวัสดุต่าง ๆ หรือจาน
(กระดาษหรือพลาสติก) ที่จะทำให้ลูกบอล กระดาษ ขนสัตว์
หรือจุกไม้ก๊อกเคลื่อนที่ได้ ทั้งนี้เมื่อเราเป่าลมผ่านหลอด
เราสามารถทำให้วัสดุชิ้นเล็ก ๆ เคลื่อนไหวได้เช่นกัน
อย่าให้เด็กเป่าแรงเกินไป เพราะอาจทำให้เวียนศีรษะได้

เราสามารถใช้กล่องกระดาษที่มีรูดับเทียนได้เช่นกัน วิธีการ
ก็คือตั้งเทียนให้อยู่ห่างจากรูที่กล่องออกไป 50 เซนติเมตร
โดยระดับของเปลวไฟจะต้องอยู่ระดับเดียวกันกับรูกล่อง 
จากนัน้ ให้เด็ก ๆ ใช้มอื ตบข้างกล่อง (รูปที่ 5) ในการทดลองนี้
เด็ก ๆ สามารถค้นหาระยะที่ไกลที่สุดที่ทำให้เทียนดับได้ด้วย
แรงลมที่ออกจากรูกล่องกระดาษ 

เด็ก ๆ สามารถค้นหาทิศทางของลมภายนอกห้องได้ โดยใช้
ธงผืนเล็ก ๆ ที่ทำขึ้นเองเป็นเครื่องมือช่วย ถ้าเด็ก ๆ สวมเสื้อ
แจ็กเกตโดยไม่รูดซิปปิดด้านหน้าและไปยืนในบริเวณที่มี
ลมพัด ลมจะทำให้เสื้อโป่งพองออกเหมือนเรือใบ

เด็ก ๆ อาจถือเชือกเพื่อทำเครื่องหมายระบุระยะห่างต่าง ๆ ได้
โดยใช้ไม้หนีบผ้าหนีบเชือกไว้ที่ระยะต่าง ๆ ของเทียน หรือ
ใช้ชอล์กทำเครื่องหมายบนพื้นหรือโต๊ะไว้ นอกจากวิธีนี้
เด็ก ๆ สามารถเป่าลมเพื่อดับเทียนเองได้หรือไม่

ทำไมเป็นเช่นนั้น
รูปที่ 5: ลมทำให้เทียนดับ

การพัดกระดาษ จาน หรือวัสดุอนื่   ๆ  ทำให้เกิดความแตกต่างของ อากาศจะหมุนตัวและมีลักษณะเป็นเกลียว แต่เกลียวอากาศ
ความหนาแน่นอากาศ ลมจึงเกิดขึ้น และถ้าอากาศสองบริเวณ หรือลมทีเ่ กิดขึน้ จะเสียดสีกบั อากาศ ทำให้ความแรงลดลง
ต่างกันมาก  ๆ ลมที่เกิดขึ้นจะแรงมากจนกลายเป็นพายุได้เลย เรือ่ ย  ๆ  และสลายไปในที่สุด
เมื่อเด็กใช้มือตบด้านข้างกล่อง จะทำให้กล่องเล็กลง อากาศ
ภายในจึงถูกอัดและหาทางออกเมื่อกล่องมีรู ลมจึงเคลื่อนที่
ผ่านรูออกไปด้วยความเร็วสูง ขณะที่ลมเคลื่อนที่ออกจากรูนั้น

เมื่อเด็ก  ๆ  ออกแรงดันกล่องมากขึ้น ลมที่เคลื่อนที่ออกมาจะ
สามารถเดินทางได้ไกลขึ้นด้วย ถ้าเราใส่ควันเข้าในกล่อง
เราจะสามารถมองเห็นการเคลื่อนที่ของเกลียวอากาศได้

เรื่อง
อากาศ

ปรากฏการณ์
การทดลอง

อากาศ ณ อุณหภูมิต่างๆ
ที่ 3

งูเต้นระบำและจรวดถุงชา
สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
เด็ก ๆ เคยสังเกตเห็นปรากฏการณ์ที่มีสาเหตุมาจากการยกตัว
ของอากาศบ้างแล้ว เช่น การปล่อยโคมลอยขึ้นท้องฟ้า หรือ
บอลลูนทีส่ ามารถลอยอยูไ่ ด้ดว้ ยอากาศร้อน บางครัง้ ในฤดูรอ้ น
เราจะสังเกตเห็นไอร้อนของอากาศบนถนนลาดยาง เป็นต้น

ภาพรวมการทดลอง
อากาศร้อนจะเคลื่อนที่ขึ้นไปข้างบน ปรากฏการณ์นี้สามารถ
แสดงให้เห็นโดยการให้เด็ก  ๆ  ทำงูกระดาษ แล้วนำไปแขวน
เหนือเครื่องทำความร้อนหรือแหล่งกำเนิดความร้อนใด  ๆ  ก็ได้
จะพบว่างูเริ่มเต้นระบำ เพื่อช่วยให้เด็ก  ๆ  เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น
เราจะมาร่วมกันทำจรวดจากถุงชา

จะหดตัวและเคลื่อนที่ช้า
อากาศร้อนขยายตัว เคลื่อนที่เร็วและมีน้ำหนักน้อยกว่า	

อากาศเย็น อากาศร้อนจึงเคลื่อนที่ขึ้นด้านบน ส่วนอากาศเย็น

วัสดุอุปกรณ์

เริ่มต้นจาก

สำหรับการทดลองรวม
l แบบกระดาษรูปวงกลม (เส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย
10 เซนติเมตร)
l ถุงชา
l เครื่องทำความร้อน (ถ้ามี)
l กรรไกร
l โคมไฟตั้งโต๊ะ
l เข็มเย็บผ้า
l กระดาษกาว
l สีเมจิก
l จานกระเบื้อง
l ไฟแช็กหรือไม้ขีดไฟ
l น้ำเปล่า 1 แก้ว

l

สำหรับเด็กแต่ละคน	
l กระดาษ
l ด้ายเย็บผ้า ยาวประมาณ 1 เมตร

l

รูปที่ 2: งูกระดาษเต้นระบำ

รูปที่ 3: จุดไฟที่ด้านบนของถุงชา

แนวคิดหลักของการทดลอง

l

ตั้งคำถามว่า ในฤดูร้อนเด็ก ๆ เคยเห็นไอร้อนลอยขึ้นมา
จากสนามบ้างหรือไม่
เด็ก ๆ สามารถทดลองกับกระดาษเพื่อศึกษาลักษณะของ
ลมร้อนได้ โดยให้วาดวงกลมตามแบบลงบนกระดาษและ
ใช้กรรไกรตัดออกมา ครูสอนวิธีวาดงูลงบนแผ่นวงกลม
ให้กับเด็ก และให้เด็กใช้สีเมจิกในการวาดเพื่อให้มองเห็น
ได้ชัดเจน เมื่อเด็ก ๆ ระบายสี “งู” เสร็จแล้ว ให้ใช้กรรไกร
ตัดตามเส้นที่วาดรูปงูออกมา

l

l

l

เจาะรูที่จุดกึ่งกลางหัวงู และร้อยด้ายเข้าไป อาจใช้
กระดาษกาวติดตรงบริเวณที่ร้อยด้ายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ให้กับงูกระดาษ (รูปที่ 2)
แขวนงูกระดาษไว้เหนือเครื่องทำความร้อน หรือจัดโคมไฟ
ตั้งพื้นให้ฉายไฟขึ้นข้างบน โปรดเตือนเด็ก ๆ ว่า ถ้าเปิด
ไฟทิ้งไว้นาน ๆ หลอดไฟจะร้อนมาก เด็ก ๆ สังเกตเห็น
อะไรบ้าง และเมื่อปิดไฟจะเกิดอะไรขึ้น
เด็ก ๆ รู้สึกอย่างไรเมื่อนำมือไปอังเหนือโคมไฟที่เปิดทิ้งไว้

ทดลองต่อไป

l

ทำไมโคมลอยหรือบอลลูนจึงสามารถลอยขึ้นได้โดย
ไม่ต้องใช้เครื่องยนต์ หรือแม้กระทั่งใบพัดหรือปีก 

การทดลองต่อไปนี้สามารถอธิบายได้ โดยเด็ก ๆ
จะเป็นผู้ทำการทดลองเองทั้งหมด
วางจานกระเบื้องลงบนโต๊ะสำหรับกันไฟ เตรียมไฟแช็ก
และน้ำไว้ให้พร้อมสำหรับดับไฟ ให้เด็กแต่ละคนหาที่ยืน
หรือนั่งเพื่อให้สามารถสังเกตการทดลองได้ตลอดเวลา
อย่าให้มีลมพัดภายในห้อง

l

l

l

ครูช่วยเด็กแต่ละคนตัดถุงชา โดยตัดด้านบนตรงที่ผูกเชือก
ไว้ออก แล้วเทผงชาที่อยู่ข้างในทิ้ง
ค่อย ๆ แยกถุงชาออกจากกัน และจับให้เป็นทรงกระบอก
แล้ววาง “ท่อถุงชา” ไว้บนจานในลักษณะตั้ง
ต่อไปนี้ สิ่งที่น่าตื่นเต้นจะเกิดขึ้น: จุดไฟที่ด้านบนของ
ท่อถุงชา (รูปที่ 3) เด็ก ๆ คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
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(รูปที่ 1)

รูปที่ 1: วัสดุอุปกรณ์

เรื่อง
อากาศ

ปรากฏการณ์
การทดลอง

อากาศ ณ อุณหภูมิต่างๆ
ที่ 3

งูเต้นระบำและจรวดถุงชา
เกิดอะไรขึ้น
งูกระดาษที่แขวนอยู่เหนือเครื่องทำความร้อนจะหมุนและเริ่ม
“เต้นระบำ”

ถุงชาจะไหม้จากด้านบนลงด้านล่าง (รูปที่ 4) ก่อนที่
จะไหม้ทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะลอยขึ้นไปในอากาศประมาณ
1-1.5 เมตร (รูปที่ 5) และลอยต่ำลงมาเมื่อเย็นตัวลง

คำแนะนำ

รูปที่ 4: ถุงชากำลังลุกไหม้

ครูค้นหาภาพโคมลอยหรือบอลลูน ให้เด็ก ๆ ช่วยกันวาดภาพ
ดังกล่าว เราสามารถสังเกตหลักการทำงานหรือโครงสร้าง
ของบอลลูนจากภาพได้หรือไม่

เด็ก ๆ อาจจะเคยสังเกตว่า อากาศที่เตียงชั้นบนมักจะอุ่นกว่า
ชั้นล่าง นั่นเป็นเพราะอากาศที่ร้อนกว่าจะเคลื่อนตัวขึ้น
ด้านบน

ช่วยกันจุดเทียนไขหลาย ๆ เล่ม (ระวังความร้อนจากเปลวไฟ)
แล้วให้ดับเทียนทีละเล่ม เด็ก ๆ สังเกตเห็นอะไรบ้างขณะที่
เทียนดับลงทีละเล่ม และมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ
สาเหตุของสิ่งที่สังเกตได้นั้น

การทดลองเผาท่อถุงชาจะน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น
ถ้าครูเล่าเรื่องราวประกอบให้เด็ก ๆ ฟัง

ทำไมเป็นเช่นนั้น

รูปที่ 5: เถ้าถุงชาลอยขึ้นไปในอากาศ

อากาศประกอบด้วยอนุภาคเล็ก ๆ จำนวนมาก (นั่นคือโมเลกุล
ของอากาศ) ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ ในอากาศร้อน
โมเลกุลของอากาศจะเคลื่อนตัวได้เร็วกว่าอากาศเย็น 

เมื่ออากาศร้อนขึ้น อนุภาคเหล่านี้จะผลักกันและชนกัน
รุนแรงขึ้น ทำให้ระยะห่างระหว่างอนุภาคมีมากขึ้น อากาศ
ร้อนจึงต้องการพื้นที่มากกว่าอากาศเย็นในปริมาตรที่เท่ากัน

เนื่องจากอนุภาคของอากาศที่ร้อนนั้นอยู่ห่างกันมาก
ความหนาแน่นของอากาศจึงน้อยกว่าและเบากว่า 

อากาศร้อนปริมาณ 1 ลิตรมีมวลน้อยกว่าอากาศเย็น 1 ลิตร
อากาศร้อนจึงเคลื่อนที่ขึ้นสู่ด้านบน

เด็ก ๆ สามารถเล่นสนุก ๆ ได้ โดยสมมติว่า เด็กแต่ละคนคือ
อนุภาคอากาศ เมื่ออากาศเย็น ให้เด็ก ๆ ยืนชิดกันมาก ๆ
และพยายามเคลื่อนไหวน้อยที่สุด เมื่ออากาศร้อนขึ้น
ให้เด็ก ๆ  เต้น ซึ่งต้องการพื้นที่มากขึ้นและชนกันมากขึ้นด้วย

ในกรณีของท่อถุงชาที่ไหม้ไฟ ไฟทำให้อากาศร้อนเคลื่อนที่ขึ้น
ด้านบนเช่นกัน จึงนำพาเถ้าของถุงชาที่ไหม้ไฟซึ่งยังคงเกาะ
ติดกันลอยขึ้นไปในอากาศด้านบนด้วย

วัสดุที่มีน้ำหนักเบา เช่น งูกระดาษในการทดลองนี้สามารถ
เคลื่อนไหวได้ เนื่องจากกระแสของลมร้อนที่เคลื่อนที่สู่ด้านบน

