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สภาพแวดล้อมในการด�ารงชีวิต ความสนใจของเด็ก รวมทั้งความสนใจใคร่รู้ของผู้สอน เป็นปัจจัยส�าคัญต่อการเลือก
ว่าจะส�ารวจปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ใดบ้างร่วมกันกับเด็ก ขอเพียงแค่ผู้สอนและผู้เรียนสนใจอยากรู้เร่ืองใดเร่ือง
หนึ่งหรือปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่งเท่านั้น ทุกคนที่เข้าร่วมก็จะรู้สึกสนุกสนานไปกับการตั้งค�าถามในเรื่องที่
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้ว

ควรท�าความเข้าใจว่าผู้สอนไม่ได้ท�าหน้าที่แค่ให้เด็กได้ส�ารวจและค้นคว้าทดลองเท่านั้น แต่ยังต้องคอยแนะน�าและ
สนับสนุนเด็ก ๆ  ด้วย ผู้สอนต้องวางแผนเพิ่มกิจกรรมต่าง ๆ  ลงไปด้วย เช่น การไปทัศนศึกษา วาดภาพ ร้องเพลง เพื่อ
ให้เด็กได้รับความรู้ที่หลากหลายและเห็นถึงความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันของกิจกรรมต่างๆ ในฐานะผู้สอน คุณ 
ไม่ต้องเตรียมหาค�าตอบหรือวิธีแก้ไขปัญหาให้กับค�าถามที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า แต่ให้คุณร่วมผจญภัยไปกับ
การ “ทดลอง” ด้วย  ผลการทดลองจะไม่มีผิด เพียงแต่อาจต่างจากที่คาดคะเนไว้เท่านั้น

ใบกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมวัฏจักรวิจัยจะให้แนวคิด แรงกระตุ้น และแรงจูงใจในการศึกษาหัวข้อหลักที่คัดสรร
มาให้กับผู้สอนและเด็ก ๆ  แล้ว แต่ไม่ควรใช้ใบกิจกรรมเหล่านี้เป็น “สูตรปรุงอาหาร” ที่ต้องท�าตามอย่างเคร่งครัด 
ผู้สอนควรกระตุ้นให้เด็ก ๆ  ลองดัดแปลงและต่อยอดการทดลอง และปล่อยให้เด็กได้ท�าตามความคิดและความสนใจ
ของตนเองด้วย

ผู้สอนควรสนับสนุนทักษะการสังเกตของเด็ก และให้เวลาเด็กได้คิดเพื่อพิจารณาไตร่ตรองและทบทวน

ให้โอกาสเด็กได้เรียบเรียงสมมติฐานเกี่ยวกับผลการทดลองและเปรียบเทียบสมมติฐานกับผลการทดลองที่เกิดขึ้น

ให้ผู้สอนพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับขั้นตอนการเรียนรู้ และช่วยให้เด็กได้รู้ว่าพวกเขาก�าลังเรียนรู้อยู่ รวมทั้งก�าลังเรียนรู้
อะไรและเรียนรู้ได้อย่างไร การจัดท�าเอกสารประกอบกิจกรรม เช่น จากการวาดรูปขึ้นมาเอง จากรูปถ่าย จากการจด
บันทึกลงในสมุดบันทึกนักวิทยาศาสตร์ จะช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก

คÓแนะนÓ



อุปกรณ์ทั้งหมดที่เตรียมไว้ต้องใช้ในการทดลองเท่านั้น ผู้สอนควรอธิบายอย่างชัดเจนให้เด็กฟังจนเข้าใจถึงอันตราย 
ที่อาจเกิดขึ้นได้จากวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีต่าง ๆ ควรเก็บสารทั้งที่เป็นผง ของเหลว หรือสารประเภทต่าง ๆ เอาไว้ใน
ภาชนะที่เหมาะสม หรืออาจเขียนป้ายชื่อติดเอาไว้เพื่อป้องกันการหยิบใช้ผิด และเก็บสารเคมีทุกชนิดให้พ้นมือเด็ก

ในบางการทดลองเด็ก ๆ  ต้องสวมเสื้อผ้าขนาดพอดีตัวหรือชุดป้องกันอันตราย เด็กที่ผมยาวต้องรวบผมให้เรียบร้อย

เตือนให้เด็กไม่ดื่มหรือกินอะไรระหว่างท�าการทดลอง และเมื่อท�าการทดลองเสร็จต้องให้เด็กล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง

ผู้สอนและเด็กควรร่วมกันสร้างกฎระเบียบในการท�าการทดลองและข้อควรปฏิบัติระหว่างท�าการทดลองขึ้นเอง และ
อาจท�าป้ายบอกกฎขึ้นมาโดยให้เด็กได้วาดภาพประกอบ รูปภาพเล็ก ๆ  น้อย ๆ  จะช่วยให้เด็กซ่ึงอยู่ในวัยแตกต่างกัน 
ได้เห็นภาพและเข้าใจกฎระเบียบชัดเจนขึ้น ตัวอย่างของกฎระเบียบมีดังต่อไปนี้

ผู้สอนต้องคอยย�้ากฎเหล่านี้เสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหลงลืม แม้จะแขวนป้ายบอกกฎให้ทุกคนเห็นอย่างชัดเจนแล้ว

เราจะฟังความเห็นของกันและกัน  > เราจะท�าความสะอาดอุปกรณ์ทดลองที่ใช้แล้ว
เราต้องช่วยเหลือกัน  > เราจะเก็บกวาดสถานที่ซึ่งใช้ทดลองให้สะอาด
เราจะไม่ดื่มหรือกินอะไรระหว่างท�าการทดลอง  > เราจะล้างมือทุกครั้งเมื่อท�าการทดลองเสร็จ
เราจะใช้วัสดุอุปกรณ์การทดลองด้วยความระมัดระวัง

ใบคÓแนะนÓสÓหรบัผู้สอน
การกÓหนดกฎระเบียบในการทÓการทดลอง
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ใบชี้แจงภาพรวมกิจกรรม

ภาพรวมโดยสงัเขปของใบกิจกรรมแต่ละใบ

ใบกิจกรรมการเรยีนรู้ 
เรื่อง รู้จกันÓ้ด้วยประสาทสมัผัส
เด็ก ๆ  จะเรียนรู้เกี่ยวกับน�้ำในรูปแบบที่แตกต่ำงกันและรู้ว่ำน�้ำอยู่ในสถำนะ 
ของเหลว นอกจำกนี้เด็ก ๆ  ต้องรู้จักบรรยำยเป็นค�ำพูดว่ำ  เมื่อสัมผัสน�้ำแล้ว
รู้สึกอย่ำงไร มีกลิ่นและรสชำติอย่ำงไร  เด็กยังจะได้ค้นพบว่ำเรำมองผ่ำน
น�้ำได้ด้วย และน�้ำยังท�ำให้เกิดเสียงได้

ใบกิจกรรมการเรยีนรู้ 
เรื่อง นÓ้เป็นของเหลว
ในกิจกรรมเหล่ำนี้เด็ก ๆ  จะได้รู้จักกับลักษณะพิเศษของน�้ำซึ่งอยู่ในสถำนะ
ของเหลว และจะได้เห็นว่ำน�้ำไหลจำกที่สูงลงสู ่ที่ต�่ำกว่ำเช่นเดียวกับ
ของเหลวทั่วไป และไหลไปได้ทุกทิศทำงจนกระทั่งพบสิ่งกีดขวำง  เด็กจะ
ได้ค้นพบว่ำน�้ำแตกต่ำงจำกของแข็ง  เนื่องจำกไม่มีรูปร่ำงที่แน่นอน แต่จะ
ปรับรูปร่ำงไปตำมรูปร่ำงของภำชนะหรือขอบเขตตำมธรรมชำติ

ใบกิจกรรมการเรยีนรู้ 
เรื่อง ทÓนÓ้ให้เป็นของแข็ง
เด็กได้จับน�้ำแข็งซึ่งอยู่ในรูปทรงต่ำง ๆ  กัน  โดยใช้ประสำทสัมผัสทุกส่วน
ในกำรรับรู้และได้ส�ำรวจลักษณะต่ำง ๆ  ของน�้ำแข็ง  เด็กจะพบว่ำน�้ำแข็งที่
อยู่ในมือหรือในห้องที่อุ่นจะค่อย ๆ  ละลำยเป็นน�้ำ  ในฤดูหนำวที่อำกำศ
หนำวจัดหรือในช่องแช่แข็งของตู้เย็น น�้ำก็จะเป็นน�้ำแข็ง และน�้ำที่กลำย
เป็นน�้ำแข็งแล้วจะขยำยตัวจนต้องใช้พื้นที่มำกกว่ำน�้ำที่เป็นของเหลว

นÓ้

หำกไม่มนี�ำ้กไ็ม่มชีีวติ! น�ำ้มอียูท่ัว่ไปทกุหนทกุแห่ง เรำดืม่น�ำ้ ใช้น�ำ้ อำบน�ำ้ 
ฝนท่ีตกลงมำก็เป็นน�้ำ และในแม่น�้ำก็มีน�้ำ  ให้เด็ก ๆ  ช่วยกันคิดว่ำในแต่ละ
วันพวกเขำจะต้องข้องเกี่ยวกับน�้ำเมื่อใดบ้ำง  เด็กรับรู้กำรมีอยู่ของน�้ำอย่ำงไร 
น�ำ้มลีกัษณะทีป่รำกฏอย่ำงไร และให้ควำมรูส้กึอย่ำงไร เรำได้ยนิเสยีงของน�ำ้ 
รับรู้รสชำติของน�้ำ  หรือแม้แต่ดมกลิ่นน�้ำได้หรือไม่ ในกำรส�ำรวจตรวจสอบนี้
เรำจะต้องใช้ประสำทสัมผัสทุกชนิด

ชุดใบกิจกรรมเรื่อง  “น�้ำ”  ช่วยแนะน�ำว่ำผู ้สอนและเด็ก ๆ  จะค้นพบและ
ค้นคว้ำเกี่ยวกับน�้ำด้วยวิธีที่หลำกหลำยได้อย่ำงไร  ใบกิจกรรมกำรเรียนรู้ทั้ง 
7 แผ่นมีค�ำแนะน�ำว่ำผู้สอนจะท�ำให้เด็ก ๆ  รู้จักน�้ำทั้ง  3  สถำนะ คือของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส ได้อย่ำงไร   กำรค้นคว้ำเพิ่มเติมจะท�ำให้เด็กรู้จักลักษณะ
พิเศษของน�้ำ  เช่น ควำมสำมำรถในกำรละลำย และแรงตึงผิวของน�้ำ แม้ว่ำ
ในใบกิจกรรมจะไม่ได้ก�ำหนดล�ำดับหัวเรื่องกำรท�ำกิจกรรมไว้ แต่ขอแนะน�ำ 
ให้ผู้สอนเริ่มที่ใบกิจกรรมกำรเรียนรู้เรื่อง “รู้จักน�้ำด้วยประสำทสัมผัส” หำกมี
ควำมรู ้ขั้นพื้นฐำนแล้ว  ใบกิจกรรมวัฏจักรวิจัยอีก  2  ใบจะช่วยให้เด็กมี
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่ลงลึกไปอีก  วิธีกำรเรียนรู้ตำม “วัฏจักรวิจัย” จะท�ำ 
ให ้เด็ก ๆ ตั้งค�ำถำมได้  เด็กจะได้ฝ ึกฝนตนเองตำมกระบวนกำรทำง 
วิทยำศำสตร์ นั่นคือ ฝึกสังเกต ฝึกบรรยำยอย่ำงละเอียด ฝึกเปรียบเทียบ 
ฝึกตั้งสมมติฐำน ฝึกพิสูจน์สมมติฐำน และฝึกคำดคะเนผล
ในเบื้องต้นได้   

ค�าแนะน�าเรื่อง
การท�างานกับเ

ด็กในกลุ่มอายุแ
ตกต่างกัน

สัญลักษณ์รูป  “
บันได” ที่ปรำกฏ

อยู่บนใบกิจกรร
ม แสดงว่ำ 

กำรทดลองนั้นห
รือกิจกรรมทั้งแ

ผ่นต้องใช้ควำม
รู้พื้นฐำน 

พิเศษ และ/หรือ
ทักษะพิเศษขอ

งเด็ก  (เช่น กำร
ตระหนักรู ้

กำรคิด หรือพัฒ
นำกำรด้ำนกล้ำ

มเน้ือ และกำรเ
คล่ือนไหว) 

ซึ่งเป็นควำมสำ
มำรถของเด็กน

ักเรียนในชั้นปร
ะถมศึกษำ 

ส่วนใบกิจกรรม
ที่ไม่มีสัญลักษ

ณ์นี้ก�ำกับไว้จะ
เหมำะสม

ส�ำหรับเด็กทุกวัย
   



ใบกิจกรรมการเรยีนรู้
เรื่อง การระเหยและการกลายเป็นไอของนÓ้
เด็ก ๆ  สังเกตจำกเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ  ที่พบเห็นในชีวิตประจ�ำวันว่ำน�้ำระเหยและกลำยเป็นไอ 
ได้อย่ำงไร และจะพบว่ำกระบวนกำรนี้เกิดขึ้นในอุณหภูมิห้องได้เช่นกัน แต่กำรท�ำให้น�้ำร้อน
จะเป็นกำรเร่งให้เกิดกระบวนกำรนี้ได้เร็วขึ้น  เด็กจะเห็นว่ำน�้ำที่กลำยเป็นไอเปลี่ยนกลับมำ
เป็นของเหลวดังเดิมอีกครั้งได้ด้วย

ใบกิจกรรมการเรยีนรู้
เรื่อง นÓ้เป็นตวัทÓละลาย
เด็ก ๆ  ใช้น�้ำตำลชนิดต่ำง ๆ  พิสูจน์ว่ำสำรต่ำง ๆ  ละลำยในน�้ำ
ได้เร็วแตกต่ำงกัน และในกำรทดลองเพิ่มเติมด้วยสำรที่เป็น
ของแข็งชนิดอื่น  เด็กจะพบว่ำสำรบำงชนิดละลำยในน�้ำได้ดี 
ส่วนบำงชนิดละลำยในน�้ำได้ไม่ดี

ใบกิจกรรมวฏัจกัรวิจยั
เรื่อง นÓ้แข็งกลายเป็นนÓ้
เดก็ ๆ  หำค�ำตอบว่ำน�ำ้แขง็จะหลอมเหลวได้เรว็ในสภำวะใด 
ให้เด็กทดสอบควำมคิดของตนเองแล้วบันทึกผลลัพธ์เอำไว้

ใบกิจกรรมการเรยีนรู้
เรื่อง หยดนÓ้
เด็ก ๆ  จะได้ส�ำรวจตรวจสอบรูปร่ำงและลักษณะของหยดน�้ำ  
รวมทั้งได้รู้จักปรำกฏกำรณ์เรื่องแรงตึงผิวของน�้ำ

ใบกิจกรรมการเรยีนรู้
เรื่อง กรองนÓ้ให้ใส
เด็ก ๆ  จะได้เรียนรู้วิธีท�ำน�้ำสกปรกให้สะอำดโดยใช้ตะแกรง 
กระชอน และตัวกรองชนิดต่ำง ๆ  ในกำรสร้ำงโรงบ�ำบัดน�้ำ
ขึ้นเอง

ใบกิจกรรมวฏัจกัรวิจยั
เรื่อง นÓ้ตาลละลายในนÓ้ได้มากที่สดุกี่ก้อน
เด็ก ๆ ทดสอบว่ำต้องใช้น�้ำตำลจ�ำนวนเท่ำไรในกำรละลำย 
ในน�้ำจ�ำนวนหนึ่ง น�้ำจะละลำยน�้ำตำลได้มำกเท่ำไรก็ได้
โดยไม่มีขีดจ�ำกัดหรือไม่  หรือว่ำเมื่อถึงจุดหนึ่งน�้ำจะไม่
สำมำรถละลำยน�้ำตำลได้อีก

Imprint: © Stiftung Haus der kleinen Forscher (Little Scientists’ House Foundation), Berlin, 
Germany | Publisher: Little Scientists’ House Thailand | Photos: Stiftung Haus der kleinen  
Forscher, Berlin; Corbis/Profile: Riou; iStock: dejanristovski, CroMary, pics4tric, gemenacom, 
grafvision, Elenathewise , Blair_witch, abramovtv, Chunumunu, canbalci, Toa55, tobkatrina, 
ktphotog, YekoPhotoStudio | Art Direction: www.signgrafikdesign.de, Berlin | A not-for-profit 
initiative by Little Scientists’ House Thailand. http://littlescientistshouse.com/   
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ใบกิจกรรมวฏัจกัรวจิยั เรือ่ง น้ÓตาลละลายในนÓ้ได้มากทีส่ดุกีก้่อน
ศึกษาปรากฏการณ์: การอิ่มตวัของน�้าที่เติมนÓ้ตาลลงไป  

ให้เด็กเติมน�้าตาลลงในแก้วน�้าของตนเอง
เพื่อเพิ่มรสหวานให้น�้าในแก้ว และครูน�า
สนทนาว่าจะต้องใส่น�้าตาลมากเท่าไรจึงจะ
ถึงจุดอิ่มตัวที่น�้าไม่สามารถละลายน�้าตาล 
ได้อีก

ให้เดก็เตมิน�ำ้ตำลตำมจ�ำนวนทีป่ระมำณไว้ลงในแก้ว  โดย
แต่ละแก้วต้องมีปริมำณน�้ำเท่ำกัน แล้วสังเกตดูว่ำเกิด
อะไรขึ้น (ปริมำตรของน�้ำที่ใช้ไม่ควรมำกกว่ำ 15 มิลลิลติร 
เพรำะถ้ำใช้น�ำ้ปรมิำตรมำกจะต้องใช้เวลำทดลองนำนมำก)

ครูควรปล่อยให้เด็กตัดสินใจเองว่ำจะละลำยน�้ำตำลก้อน 
ทีละก้อนหรือใส่รวดเดียวหมด แล้วค่อยท�ำให้ละลำย หรือ 
เด็ก ๆ  อยำกจะรอให้น�้ำตำลละลำยเองหรือเร่งให้น�้ำตำล
ละลำยเร็วยิ่งขึ้นด้วยกำรคน  เมื่อน�้ำตำลที่ประมำณไว้
ละลำยหมดแล้ว ให้เดก็ ๆ  ลองประมำณและทดสอบอีกคร้ัง
ว่ำน�้ำตำลก้อนจะละลำยในน�้ำได้อีกกี่ก้อน  ให้เด็กท�ำ 
กระบวนกำรนี้ซ�้ำจนกว่ำน�้ำตำลก้อนจะไม่ละลำยอีก

ครูกับเด็ก ๆ  ช่วยกันคิดว่ำเกิดอะไรขึ้นกับน�้ำตำลระหว่ำงที่
มันก�ำลงัละลำยน�ำ้อยู ่น�ำ้ตำลไปไหน น�ำ้ตำลหำยไปหรือว่ำ
ยงัอยูเ่พียงแต่เรำมองไม่เห็นมันเท่ำนั้น  กระบวนกำรละลำย
เกดิข้ึนเร่ือยไปโดยไม่มีส้ินสุด หรือว่ำเรำใส่น�ำ้ตำลลงไปในน�ำ้ 
ได้เพยีงจ�ำนวนจ�ำกัดเท่ำนั้น

ให้เด็กแต่ละคนวำงน�้ำตำลก้อนจ�ำนวนหนึ่งเอำไว้ตรงหน้ำ 
ซ่ึงเป็นจ�ำนวนที่เด็กคิดว่ำยังละลำยในน�้ำได้ จำกนั้นให้เด็ก
เขียนจ�ำนวนเหล่ำนั้นลงไป 

ครูถำมเด็ก ๆ  ว่ำถ้ำเรำใส่น�้ำตำลก้อนทั้งหมดลงไปพร้อมกัน
จะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่ำงจำกกำรแบ่งใส่ทีละส่วนหรือไม่ ให้
เด็ก ๆ  คิดว่ำจะเกิดอะไรข้ึนถ้ำน�้ำตำลไม่ละลำยในน�้ำแล้ว 
มันจะจมลงก้นภำชนะหรอืว่ำจะลอยไปมำอยูใ่นน�ำ้ แล้วน�ำ้
จะมีลักษณะแตกต่ำงจำกตอนแรกหรือไม่  มันจะยังเป็น
ของเหลวใสหรือเหนียวข้น

ตั้งคÓถามที่อยากรู้ รวบรวมความคิด 

และคาดคะเนคÓตอบ   

ดÓเนนิการสÓรวจ
ตรวจสอบ

นÓ้



วสัดอุปุกรณ์
• แก้วและน�้ำสะอำด	

• น�้ำตำลก้อน

• ช้อน	 	 	

• แก้วกับเมล็ดถั่ว	หรือปำกกำกับกระดำษส�ำหรับจด

สงัเกตและบรรยาย บนัทึกผล สรปุและอภิปราย

ครูบอกเด็ก ๆ  ให้สังเกตและบรรยำยลักษณะของน�้ำและ
น�ำ้ตำลระหว่ำงท�ำกำรทดลอง น�ำ้ตำลมลีกัษณะเป็นอย่ำงไร
ก่อนท่ีเรำจะใส่ลงไปในน�ำ้ และเมือ่ใส่ลงในน�ำ้ น�ำ้ตำลเกดิ
กำรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ขนำดและสีของน�้ำตำลเกิดกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงไร ลักษณะกำรละลำยมีกำรเปลี่ยน 
แปลงไปหรือไม่  ถ้ำใส่น�้ำตำลลงไปในน�้ำเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ  
เรำจะคนน�ำ้ทีผ่สมน�ำ้ตำลได้ง่ำยเหมอืนเดมิ หรอืว่ำเมื่อถึง
จุดหนึ่งน�้ำจะหนืดขึ้น

ให้เด็กนับจ�ำนวนน�้ำตำลก้อนที่ใส่ลงในแก้วน�้ำ  เด็กเล็กอำจ
ใช้เมล็ดใส่ลงในแก้วอีกใบทีละเมล็ดเพื่อนับน�้ำตำลก้อนที่
ใส่ลงไปในน�ำ้ ตอนท้ำยให้เดก็ ๆ  เปรยีบเทยีบจ�ำนวนเมล็ดถั่ว
ที่อยู่ในแก้วของตนเองกับของเพื่อน ส่วนเด็กโตอำจใช้วิธี 
วำดรูปน�้ำตำลก้อนแต่ละก้อนที่ใส่ลงในน�้ำ  เช่น  วำดรูป
ส่ีเหล่ียมจัตรัุสบนกระดำษกรำฟ เป็นต้น เมือ่วำดรูปส่ีเหลีย่ม
จัตุรัสต่อกันในแนวดิ่งลงมำเร่ือย ๆ  จะได้ส่ีเหล่ียมแถวยำว 
ท�ำให้เด็ก ๆ  เปรียบเทียบควำมยำวของแถวสี่เหลี่ยมของตน
กับของเพื่อนได้

ครูแนะน�ำเด็กให้ขีดเส้นใต้แถวของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเมื่อ
ท�ำกำรทดลองรอบแรกเสร็จแล้ว ซึ่งเด็กได้ละลำยน�้ำตำล
ก้อนที่ตนกะปริมำณเอำไว้  เพ่ือเตรียมที่จะเร่ิมกำรทดลอง
รอบต่อ ๆ  ไปแล้วให้วำดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อกันเป็นแถว
ยำวอีกครั้ง วิธีนี้จะท�ำให้เด็กรู้ผลรวมของกำรทดลองด้วย

ครูรวบรวมผลกำรทดลองของเดก็ ๆ  ว่ำเดก็คนใดใส่น�ำ้ตำล
ลงไปในแก้วได้ปริมำณเท่ำไร จนกระทั่งน�้ำตำลไม่ละลำย
น�ำ้อกีต่อไป ผลกำรทดลองของเด็กทุกคนเท่ำกันหรือไม่

ให้เด็กเปรียบเทียบว่ำ จ�ำนวนน�้ำตำลก้อนที่กะเอำไว้ใน
ตอนแรกสอดคล้องกับจ�ำนวนน�้ำตำลก้อนที่ละลำยอยู่ใน
แก้วหรือไม่

ครูชี้แจงกับเด็ก ๆ ว่ำเกิดอะไรขึ้นกับน�้ำตำลเหล่ำนั้น
น�้ำตำลไปอยู ่ที่ใดในตอนที่มัน  “หำยไป”  ในน�้ำ  และ 
เหตุใดเมื่อถึงจุดหนึ่งน�้ำตำลจึงไม่  “หำยไป” 

ให้เด็ก ๆ ช่วยกันคิดว่ำจะเกิดอะไรขึ้นหำกเรำทดลอง 
อีกครั้งโดยเพิ่มหรือลดปริมำณน�้ำลง จ�ำนวนน�้ำตำลก้อน
ที่ละลำยในน�้ำจะยังเท่ำเดิมหรือไม่
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ใบกิจกรรมวฏัจกัรวจิยั เรือ่ง น้Óแข็งกลายเป็นนÓ้
ศึกษาปรากฏการณ์: การเปลี่ยนสถานะของนÓ้

ตั้งคÓถามที่อยากรู้

ครสูนทนากบัเด็ก ๆ  ว่า ในช่วงฤดรู้อนน�า้แขง็ 
หรือไอศกรีมจะหลอมเหลวเร็วจนเรากิน
แทบไม่ทัน และในต่างประเทศช่วงปลายฤดู
หนาวน�้าแข็งและหิมะจะเริ่มหลอมเหลว ครู
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเด็ก ๆ  เรื่องการ
หลอมเหลวของน�า้แขง็ เช่น เราจะท�าอย่างไร 
ให้น�้าแข็งหลอมเหลวได้เร็วที่สุด   

รวบรวมความคิด 

และคาดคะเนคÓตอบ  

ครูกับเด็ก ๆ  ช่วยกันคิดว่ำน�้ำแข็งจะหลอมเหลวในสถำน- 
กำรณ์ใด  เด็ก ๆ  เคยเห็นหรือมีประสบกำรณ์ใดเกี่ยวกับกำร
หลอมเหลวของน�้ำแข็งหรือไม่ และจะสังเกตได้อย่ำงไรว่ำ
น�้ำแข็งก�ำลังเริ่มหลอมเหลว

ครูกับเด็ก ๆ  ช่วยกันคิดว่ำอะไรช่วยท�ำให้น�้ำแข็งหลอมเหลว
ได้เรว็ขึน้ แล้วรวบรวมควำมคดิเหน็และสิง่ทีเ่ดก็ ๆ  คำดคะเน 
เอำไว้  เด็ก ๆ  อำจเสนอควำมคิด  เช่น  ใช้มือก�ำน�้ำแข็งเอำไว้
ให้แน่น ใช้สองมือถูน�้ำแข็ง  เอำน�้ำแข็งใส่ปำก วำงน�้ำแข็ง
เอำไว้บนเครื่องท�ำควำมร้อน วำงน�้ำแข็งไว้บนเตำที่อุ่นอยู่
หรือตั้งทิ้งไว้กลำงแดด ใส่น�้ำแข็งลงในน�้ำเย็นหรือน�้ำร้อน 
เอำน�้ำแข็งไปอังเทียนไขหรือเคร่ืองท�ำควำมอุ่น  เป่ำด้วยไดร ์
เป่ำผม บดน�้ำแข็งให้เป็นช้ินเล็ก  ๆ  หรือด้วยวิธีอ่ืน ๆ  อีกหลำย
วิธี

ครูกับเด็ก ๆ  ปรึกษำกันว่ำจะวัดระยะเวลำในกำรหลอม 
เหลวของน�้ำแข็งได้อย่ำงไร  เด็ก ๆ  รู้จักนำฬิกำทรำยหรือ
นำฬิกำจับเวลำหรือไม่  จำกนั้นให้เด็ก ๆ  ร่วมกันก�ำหนด
ว่ำกำรจับเวลำควรเริ่มต้นและสิ้นสุดลงเมื่อใด 

ครูควรแนะน�ำว่ำเด็ก ๆ  ควรหยุดกำรจับเวลำเมื่อน�้ำแข็ง
หลอมเหลวหมด และควรใช้น�้ำแข็งก้อนที่มีขนำดเท่ำกัน
เพื่อให้เปรียบเทียบผลกำรทดลองได้อย่ำงแม่นย�ำ

ให้เด็ก ๆ  ทดลองตำมวิธีกำรอันหลำกหลำยของตนเองได้
อย่ำงอิสระ  โดยที่เด็กจะต้องอธิบำยให้ครูฟังก่อนว่ำจะ
ด�ำเนินกำรทดลองอย่ำงไร  ให้ครูเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที ่
เหมำะสมเอำไว้ แล้วย�ำ้เตอืนให้เดก็ ๆ  ระวงัควำมปลอดภยั 
เช่น  เด็ก ๆ  ไม่ควรทดลองกับน�้ำร้อน  เครื่องท�ำควำมร้อน
เทียนไข หรือเตำ ตำมล�ำพัง

นÓ้

ดÓเนนิการสÓรวจ
ตรวจสอบ



สงัเกตและบรรยาย บนัทึกผล สรปุและอภิปราย

วสัดอุปุกรณ์
• น�้ำแข็งก้อนที่มีขนำดเท่ำกัน	 	 • ปรอทวัดอุณหภูมิ

• น�้ำเย็นและน�้ำอุ่น	 	 	 • ไดร์เป่ำผม

• เครื่องท�ำควำมร้อน	 	 	 • เตำท�ำอำหำร

• เทียน						 	 	 	 • นำฬิกำ	

ให้เด็ก ๆ  ช่วยกันสังเกตและบรรยำยสภำพที่แตกต่ำงกัน
ของน�้ำแข็งที่ก�ำลังหลอมเหลว ครูอำจให้เด็ก ๆ  แยกแยะ
ควำมแตกต่ำงของบริเวณที่เย็น  อุ่นและร้อนด้วยกำรใช้
มือสัมผัสโดยครูควรระวังไม่ให้เด็กสัมผัสกับบริเวณที่ร้อน
โดยตรง แต่ให้เด็กอังมืออยู่ใกล้ ๆ  ก็พอ ส�ำหรับเด็กโตอำจ
ใช้ปรอทวัดอุณหภูมิของแต่ละบริเวณได้

ก่อนท�ำกำรทดลองให้เด็ก ๆ  วำดรูปสิ่งที่ตนเองคิดหรือคำด
คะเนลงบนกระดำษอย่ำงละ 1 แผ่น  เมื่อได้ผลกำรท�ำลอง
แล้วให้เด็กน�ำรูปวำดมำเรียงตำมล�ำดับระยะเวลำของกำร
หลอมเหลวของน�้ำแข็ง จำก “หลอมเหลวช้ำ” มำหำ “หลอม 
เหลวเร็ว” โดยอำจแขวนไว้บนฝำผนังก็ได้ หรืออำจให้เด็กๆ 
ถ่ำยรูปกำรทดลองแต่ละระยะ  แล้วน�ำรูปถ่ำยท่ีอัดลง
กระดำษแล้วมำเรียงให้เห็นล�ำดับของกระบวนกำรหลอม 
เหลวของน�้ำแข็ง 

นอกจำกกำรบันทึกผลของกำรทดลองแต่ละช่วงแล้วครูหรือ
เด็ก ๆ  ที่ค�ำนวณตัวเลขเป็นแล้ว อำจจดบันทึกระยะเวลำที่
แน่นอนที่น�้ำแข็งหลอมเหลว รวมทั้งอุณหภูมิเป็นกำรเพิ่ม
เติมได้อีกด้วย

ครูกับเด็ก ๆ ช ่วยกันรวบรวมผลกำรทดลองที่ค ้นพบ
ทั้งหมด ให้เด็ก ๆ  สนทนำว่ำผลกำรทดลองเรื่องใดที่ท�ำให้
เดก็ ๆ  ประหลำดใจที่สุด และให้ร่วมกันสรุปว่ำเม่ือใดหรือ
วิธีกำรใดที่ท�ำให้น�้ำแข็งหลอมเหลวได้เร็วเป็นพิเศษและ
เมื่อใดหรือวิธีใดที่ท�ำให้น�้ำแข็งหลอมเหลวช้ำ 

ครูควรพูดถึงอิทธิพลของอุณหภูมิด้วย  เช่น  ยิ่งอยู ่ใน
สภำพแวดล้อมที่มีอำกำศอุ่น น�้ำแข็งจะยิ่งหลอมเหลวเร็ว 
และควรให้เด็กพิจำรณำด้วยว่ำขนำดของน�้ำแข็งส่งผล 
อย่ำงไร และน�้ำแข็งที่ถูกทุบให้เล็กจะมี  “พื้นที่ผิวสัมผัส” 
กบัอำกำศที่อุ่นได้มำกขึ้น จึงหลอมเหลวได้เร็วกว่ำน�้ำแข็ง
ก้อนใหญ่  จำกนั้นอำจให้เด็กคิดในทำงกลับกันบ้ำงว่ำ  เรำ
จะท�ำให้น�้ำกลำยเป็นน�้ำแข็งอย่ำงรวดเร็วได้ด้วยวิธีใด 

Thai translation supported by 



นÓ้ ใบกิจกรรมวฏัจกัรวจิยั เรือ่ง รู้จกัน้Óด้วยประสาทสมัผสั
ศึกษาปรากฏการณ์: สมัผัสนÓ้

รวมรวบความคิด

ภาพรวมกิจกรรม 
เด็ก ๆ  จะได้รู้จักน�้ำในหลำกหลำยแง่มุม น�้ำมักอยู่ใน
สถำนะของเหลว เด็ก ๆ  ต้องบรรยำยได้ว่ำน�้ำให้ควำม
รู้สึกอย่ำงไร รวมทั้งมีกลิ่นและรสชำติอย่ำงไร  เด็กจะ
พบว่ำเรำมองผ่ำนน�้ำได้ และรู้ว่ำน�้ำท�ำให้เกิดเสียงได้

วสัดอุปุกรณ ์ 

• แหล่งน�้ำหรือรูปภำพของแหล่งน�้ำประเภทต่ำง	ๆ 		
	 เช่น	น�้ำพุ	น�้ำตก	 	น�้ำคลอง	ทะเล	ทะเลสำบ

• น�้ำที่น�ำมำจำกบ้ำน	เช่น	น�้ำแกง	น�้ำอัดลม	น�้ำฝน
	 น�้ำประปำ	และน�้ำแร่

• ภำชนะชนิดต่ำง	ๆ 	เช่น	อ่ำงน�้ำใส	ขวด	แก้วน�้ำ	 	
	 กระป๋องเหล็ก	กระดำษ	ชำมพลำสติก	กำน�้ำ
	 บัวรดน�้ำ	 	

• แว่นขยำย    • พู่กัน

• กระดำษสีขำว	 			• เกลือ	น�้ำตำล

ภำพ 1 น�้ำสัมผัสผิว ภำพ 2 น�้ำมีกลิ่นอย่ำงไร ภำพ 3 น�้ำมีลักษณะอย่ำงไร

นÓ้คอื...(ถามความคิดเห็นของเด็ก ๆ ) 
ครูถำมค�ำถำมให้เด็ก ๆ  เล่ำเรื่องเกี่ยวกับน�้ำตำมประสบกำรณ์ของตนเอง หรือให้เด็กชมรำยกำรสำรคดีเกี่ยวกับน�้ำ หรือพำ
เด็ก ๆ  ส�ำรวจน�้ำตำมบริเวณต่ำง ๆ   เช่น น�้ำตกจ�ำลองหน้ำโรงเรียน แม่น�้ำตำมธรรมชำติ น�้ำค้ำงตำมใบหญ้ำและใบไม้ หรือ
ให้เด็กนั่งล้อมวงรอบอ่ำงน�้ำใสที่มีน�้ำบรรจุอยู่  ให้ครูถำมเด็ก ๆ  ว่ำพวกเขำเห็นอะไร และรู้ได้อย่ำงไรว่ำก�ำลังเห็นส่ิงนั้น 
ให้เด็ก ๆ  บรรยำยเกี่ยวกับน�้ำว่ำเป็นอย่ำงไร และครูอำจเขียนแผนผังควำมคิดจำกกำรสนทนำดังกล่ำว   

ในชีวิตประจ�ำวันเรำจะได้สัมผัสกับน�้ำอยู่โดยตลอด 
เช่น  ในตอนเช้ำเรำอำบน�้ำ น�้ำหยดหรือไหลออกมำ
จำกก๊อกน�้ำ ผ้ำขี้ริ้วดูดซับน�้ำจนเต็มที่แล้วเรำก็บิดเอำ
น�้ำออก  เสียงปุด ๆ  ของน�้ำเดือดและเห็นเป็นละออง 
น�้ำขึ้นมำ  เม่ือมองออกไปนอกหน้ำต่ำงเรำก็จะเห็นว่ำ
วันนี้เรำจ�ำเป็นต้องใช้เสื้อกันฝนเสียแล้ว  เพรำะฝน
ก�ำลังตกเปำะแปะกระทบกับพ้ืนถนนอยู่ แต่อะไรที่
ท�ำให้น�้ำเป็นน�้ำและเรำจะรู้ได้อย่ำงไรว่ำอะไรคือน�้ำ

โปรดอ่านตรงนี้: น�้ำให้ควำมรู้สึกเปียก	บำงคร้ังก็อุ่น	บำงครั้งก็เย็น	 เมื่อเรำจุ่มมือลงในน�้ำ	น�้ำจะแยกตัวออกจนเรำรู้สึกได้
ถึงควำมอ่อนนุ่ม	แต่เรำอำจรู้สึกว่ำน�้ำก็แข็งได้	หำกเรำใช้ฝ่ำมือตีน�้ำ	 	

สมัผสันÓ้
ให้เด็กจุ่มมือลงในน�้ำ แล้วบอกว่ำเป็นอย่ำงไร หรือพบอะไรบ้ำง  เด็กอำจบอกควำมรู้สึก  เช่น  เย็นหรืออุ่น นุ่มหรือแข็ง ครู
ถำมว่ำเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็กเอำมือขึ้นจำกน�้ำ และอำจให้เด็กสะบัดน�้ำออกจำกมือของตนเองใส่มือของเด็กคนอื่น ๆ แล้ว
บอกว่ำน�้ำที่ถูกสะบัดมำโดนท�ำให้รู้สึกอย่ำงไร ให้ครูรอฟังค�ำตอบ  เด็กบำงคนบอกถึงควำมรู้สึกร้อนเย็นได้  บำงคนคิดว่ำน�้ำ
ให้ควำมรู้สึกนุ่ม และบำงคนก็รู้สึกว่ำน�้ำท�ำให้เปียก ครูน�ำค�ำตอบของเด็กมำอภิปรำยกัน  เช่น  เหตุใดน�้ำจึงให้ควำมรู้สึก
อ่อนนุ่มหรือเปียกหมำยถึงอะไร ครูควรเตรียมน�้ำที่มีอุณหภูมิแตกต่ำงกันไว้ด้วย ให้เด็ก ๆ  ลองสัมผัสกับน�้ำที่มีอุณหภูมิแตก
ต่ำงกันแล้วบอกว่ำเป็นอย่ำงไร พบอะไรบ้ำง  เพรำะอะไร หรือให้เด็กลองใช้มือตีน�้ำแรง ๆ  แล้วบอกว่ำพบอะไรบ้ำง



นÓ้

เรื่องน่ารู้

เห็นนÓ้
ครูถำมเด็ก ๆ  ว่ำ  เรำจะพบเห็นน�้ำได้ในที่ใดบ้ำง แล้วครูกับเด็ก ๆ  ไปส�ำรวจหำน�้ำด้วยกัน โดยให้เด็กถ่ำยรูปน�้ำ 
ที่พบหรือบรรจุน�้ำใส่ภำชนะขนำดเล็กเอำไว้ หรือให้เด็กน�ำตัวอย่ำงน�้ำมำจำกบ้ำนหรือจำกที่ที่ไปเที่ยวมำตอน
ปิดเทอม แล้วสะสมตัวอย่ำงน�้ำจัดเป็นนิทรรศกำรน�้ำ 

ให้เด็กแต่ละคนน�ำเสนอน�้ำที่ตนเองน�ำมำและเล่ำว่ำได้ตัวอย่ำงน�้ำมำจำกไหน เช่น มำจำกก๊อกน�้ำในห้องน�้ำ 
สระว่ำยน�้ำ บ่อน�้ำ  เป็นต้น และบอกว่ำตอนที่น�้ำยังอยู่ในแหล่งเดิมมีลักษณะอย่ำงไร และเมื่ออยู่ในภำชนะมี
ลักษณะอย่ำงไร หรือบอกว่ำน�้ำมีสีหรือไม่ อย่ำงไร  ให้เด็กตรวจดูน�้ำอย่ำงละเอียด  โดยใช้แว่นขยำยส่องดู 
แล้วบรรยำยลักษณะออกมำ และครูอำจให้เด็กใช้พู่กันจุ่มตัวอย่ำงน�้ำของตน แล้วระบำยลงบนกระดำษ 
สีขำว ตำกให้แห้ง แล้วให้เด็กบอกว่ำเห็นอะไรเมื่อน�้ำแห้งแล้ว

โปรดอ่านตรงนี้: เรำมองทะลุน�้ำได้	 เพรำะน�้ำไม่มีสี	แต่สำรที่อยู่ในน�้ำอำจท�ำให้มีสีได้

ได้ยินเสยีงนÓ้ 
ให้เด็ก ๆ  ช่วยกันคิดว่ำน�้ำจะเกิดเสียงได้อย่ำงไรและเม่ือไร  เสียงของน�้ำเป็น
อย่ำงไร หำกน�้ำหยดช้ำหรือหยดเร็วเสียงจะเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร ให้เด็กลอง 
เปิดก๊อกน�ำ้ให้น�ำ้ไหลด้วยควำมแรงทีแ่ตกต่ำงกนั  เช่น หยดทลีะหยดช้ำ ๆ  หรือ 
เร็ว ๆ  หรือไหลค่อย ๆ  และไหลแรง ๆ  ให้เด็กบอกว่ำเสียงที่ได้ยินเป็นอย่ำงไร 

ให้เด็ก ๆ  คิดว่ำ  เสียงของน�้ำจะเป็นอย่ำงไรถ้ำน�้ำหยดลงไปบนพื้นผิวของ
ภำชนะที่แตกต่ำงกัน  ให้เด็กน�ำภำชนะที่มีพ้ืนผิวแตกต่ำงกันมำรองรับน�้ำที่
หยดลงมำทีละหยด  เช่น กระป๋องเหล็ก กระดำษ ชำมพลำสติก  ให้เด็กฟัง
เสียงและบอกว่ำเสียงที่เกิดขึ้นเป็นอย่ำงไร  เหมือนหรือต่ำงกันอย่ำงไร

ครูกับเด็ก ๆ  อำจร่วมกันจัดงำนแสดงดนตรีเสียงน�้ำ  โดยเตรียมภำชนะที่มีพวย
แคบหรือกว้ำง  เช่น กำน�้ำ ฝักบัวรดน�้ำ  เพื่อท�ำเสียงดนตรี   

โปรดอ่านตรงน้ี: น�้ำต้องเคลื่อนไหวเสียก่อนเรำถึงจะได้ยินเสียงน�้ำ	 น�้ำ	
ท�ำเสียงได้มำกมำยหลำกหลำย	เช่น	หยดแหมะ	กระเซ็น	ไหล	เป็นต้น

ดมกลิ่นและชิมรสนÓ้ 
ครูเตรียมน�้ำสะอำดและแก้วไว้ให้เด็ก ๆ  รินน�้ำใส่แก้วและ
ลองดมดกู่อน แล้วบอกว่ำน�ำ้มีกล่ินอย่ำงไร  จำกนั้นให้เด็ก
ดื่มน�้ำที่อยู่ในแก้วและบรรยำยรสชำติของน�้ำ

ครูถำมเด็ก ๆ  ว่ำคิดว่ำน�้ำมีรสชำติเช่นนี้เสมอหรือไม่  ให้
เด็กเติมเกลือหรือน�้ำตำลปริมำณเล็กน้อยลงในน�้ำ จำกนั้น
ก็ให้แต่ละคนดมและชิมน�้ำอีกครั้ง แล้วให้เด็ก ๆ  บอกสิ่งที่
พบใหม่เปรียบเทียบกับของเดิมว่ำแตกต่ำงกันอย่ำงไรและ
เพรำะเหตุใด อำจถำมให้เด็ก ๆ  คิดและลองส�ำรวจตรวจ
สอบว่ำจะมีวิธีอื่นใดอีกหรือไม่ในกำรเปล่ียนแปลงรสชำติ
ของน�้ำ 

โปรดอ่านตรงนี้: น�้ำบริสุทธิ์ไม่มีกลิ่นและรส	รสชำติและ
กลิ่นเกิดจำกกำรเติมสำรอื่นลงไป	เช่น	 เกลือ	หรือน�้ำตำล	

หำกเรำอยู่ในอวกำศแล้ว
มองมำยังโลก 

จะเห็นว่ำโลกเต็มไปด้วยน
�้ำ  เพรำะพื้นผิว 

โลกร้อยละ 70 มีน�้ำปกค
ลุมอยู่  น�้ำเป็น

ปัจจัยที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำ
รด�ำรงชีวิตของ

เรำเช่นเดียวกับอำกำศท
ี่เรำใช้หำยใจ 

ร่ำงกำยของเรำประกอบ
ด้วยน�้ำรำว  2 

ใน  3 ส่วน และถ้ำขำดน�้ำ
เรำจะยังมีชีวิต 

อยู่ได้นำนที่สุด 4 วัน

น�้ำมีสมบัติที่พิเศษ แสงเ
ดินทำงผ่ำนน�้ำ

โดยแทบไม่มีอุปสรรค ดัง
นั้นจึงดูเหมือน

ว่ำน�้ำโปร่งแสงและไม่มีส
ี แต่ถ้ำอยู่ในที่ 

ลึก  น�้ำจะดูดกลืนแสงไว
้บำงส่วนจำก 

แดงเป็นเหลืองและเขียว
 จนในที่สุดเรำ

เห็นน�้ำเป็นสีน�้ำเงินหรือส
ีมืดคล�้ำ สีของ

น�้ำได้รับอิทธิพลจำกสิ่งต
่ำง ๆ  ที่อยู่ในน�้ำ 

บำงครัง้สำหร่ำยท�ำให้เรำเ
หน็น�ำ้ทะเลเป็น 

สีเขียว น�้ำบริสุทธิ์ต้องไม่ม
ีทั้งกลิ่นและรส 

แต่สำรที่อยู่ในน�้ำ  เช่น แร
่ธำตุ  อำจท�ำให้

น�้ำเปลี่ยนแปลงได้

ภำพ 4 น�้ำในแก้วนี้มำจำกไหน
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ใบกจิกรรมการเรยีนรู้ เรือ่ง นÓ้เป็นของเหลว
ศึกษาปรากฏการณ์: สถานะของนÓ้

นÓ้

รวบรวมความคิด

ภาพรวมกิจกรรม 

วสัดอุปุกรณ ์ 

ในชีวิตประจ�ำวัน  เด็ก ๆ  ได้ใช้น�้ำช�ำระร่ำงกำยและล้ำง
สิ่งต่ำง ๆ  ซึ่งเด็กได้เรียนรู้แล้วว่ำน�้ำไม่ได้อยู่ในสถำนะ
ของแข็ง  เด็กจึงจับน�้ำเอำไว้ไม่ได้ ตอนยืนอำบน�้ำ น�้ำ
จะไหลผ่ำนตำมร่ำงกำยลงมำยังด้ำนล่ำงจนเกิดเป็น 
แอ่งน�้ำขนำดเล็กอยู่ที่เท้ำของเรำ หำกเด็กเทน�้ำลงบน
พื้นหรือท�ำน�้ำหก น�้ำจะกระจำยไปทั่วทุกทิศทุกทำง

เด็ก ๆ  จะได้ใช้มือตักน�้ำและสิ่งของต่ำง ๆ  มำกองใน 
ขอบเขตทีก่�ำหนด ใช้ภำชนะลกัษณะต่ำง ๆ  ตกัน�ำ้และ 
ใช้กระดำษและผ้ำชนิดต่ำง ๆ  จุ่มน�้ำสี ท�ำให้เด็กเรียนรู้
ลักษณะของน�้ำในสถำนะของเหลวว่ำน�้ำจะไหลจำกที่
สงูลงสูท่ีต่�ำ่ และกระจำยไปได้ทกุทศิทำงจนกว่ำจะพบ
กับสิ่งกีดขวำง  และน�้ำจะเปลี่ยนรูปร ่ำงไปตำม 
ภำชนะ หรือขอบเขตตำมธรรมชำติ

• กรวด	ทรำย	น�้ำ					• ชอล์ก

• ภำชนะ	เช่น	ถัง	อ่ำงขนำดใหญ่

• สิ่งของที่ใช้ตักน�้ำ เช่น ถ้วย ตะแกรง กระชอน		
	 กระบวย ขวด ลูกโป่ง จำนก้นตื้น จำนก้นลึก
 ถุงกระดำษ ถุงผ้ำ ถุงพลำสติก

• จำนรองกระถำงดอกไม้ (หรือถำด	หรือจำนแบน
	 ที่มีขอบ)	

• สีผสมอำหำร			• ไหมพรมหนำ				

• กระดำษช�ำระ กระดำษเอนกประสงค์	หรือผ้ำขี้ริ้ว

• แก้วน�้ำและแก้วน�้ำปำกกว้ำง

นÓ้ผู้ไม่ยอมใคร (ถามความคิดเห็นของเด็ก ๆ )  
ครูน�ำเด็ก ๆ ไปจัดกิจกรรมนอกอำคำร  โดยครูแนะน�ำอุปกรณ์แล้วให้เด็กลองจับ  กรวด ทรำย และน�้ำด้วยมือเปล่ำ พร้อมทั้ง
บอกควำมแตกต่ำงของสิ่งของทั้ง 3 อย่ำง และบอกว่ำสิ่งใดจับได้และสิ่งใดจับไม่ได้ 

ครูและเด็กร่วมกันจัดกำรแข่งขันกำรขนกรวด ทรำย และน�้ำด้วยมือเปล่ำ จำกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งตำมล�ำดับ  โดยต้อง
พยำยำมไม่ให้มันรั่วไหลลงมำ ให้เด็กสังเกตและบอกว่ำ ใช้มือเปล่ำขนสิ่งของทั้งสำมชนิดได้อย่ำงไร และร่วมกันสรุปว่ำกำร
ขน กรวด ทรำย และน�้ำ โดยไม่ให้มันรั่วไหลต้องท�ำอย่ำงไร สิ่งใดที่ขนได้ง่ำยกว่ำ และสิ่งใดขนได้ยำกที่สุด 

โปรดอ่านตรงนี้:	 เมื่อเรำใช้มือตักน�้ำเอำไว้	 ถ้ำมือเรำมีร่องระหว่ำงนิ้ว	 น�้ำจะไหลผ่ำนร่องระหว่ำงนิ้วออกไป	 ท�ำให้ขนน�้ำได้
น้อยและยำก	แต่ถ้ำเรำท�ำให้นิ้วชิดกันและงออุ้งมือจะช่วยให้ตักน�้ำได้มำกขึ้นและขนน�้ำได้ง่ำยขึ้น

นÓ้ผู้ไม่ยอมหยดุ
ครูใช้ชอล์กวำดรูปวงกลมที่มีขนำดเท่ำกันลงบนพื้นจ�ำนวน  3  วงและเขียนตัวเลขก�ำกับไว้ แล้วให้เด็ก ๆ  เทถังที่บรรจุกรวดลง
ในวงกลมวงที่  1  จำกนั้นก็เทถังท่ีบรรจุทรำยลงในวงกลมวงที่  2  และเทถังที่บรรจุน�้ำลงไปในวงกลมวงที่  3  โดยต้องไม่ให้สิ่ง
เหล่ำนี้ล�้ำออกมำนอกเส้นวงกลม ให้เด็ก ๆ  ช่วยกันสังเกตดูว่ำของทั้งสำมสิ่งอยู่ในเขตเส้นวงกลมหรือไม่ และครูถำมเด็ก ๆ  ว่ำ
เกิดอะไรขึ้นกับน�้ำหลังจำกที่เด็ก ๆ เทลงพื้นแล้ว และให้เด็กบันทึกสิ่งที่พบ 

ครูอำจน�ำเด็ก ๆ คิดและลองส�ำรวจตรวจสอบหำวิธีหยุดน�้ำไม่ให้ไหล ว่ำจะท�ำได้หรือไม่ และท�ำอย่ำงไร

โปรดอ่านตรงนี้: กรวดและทรำยจะรวมกันอยู่เป็นกองและไม่ล�้ำออกมำนอกเส้นวงกลม	แต่น�้ำจะไหลออกไปทุกทิศทำง
อย่ำงรวดเร็ว

ภำพ 1 น�้ำหยดผ่ำนหว่ำงนิ้ว ภำพ 3 ทรำยแตกต่ำงจำกน�้ำภำพ 2 ขนทรำยได้หลำยวิธี



เรื่องน่ารู้

นÓ้

ตัักนÓ้
ครูและเด็ก ๆ  ช่วยกันคิดว่ำจะตักน�้ำได้อย่ำงไร  ให้เด็กรวบรวมสิ่งของชนิดต่ำง ๆ  ซึ่งเป็นสิ่งของ
ที่เด็กเชื่อว่ำใช้ตักและขนย้ำยน�้ำได้จำกในห้องครัว ห้องน�้ำ หรือสวน และครูเตรียมส่ิงของที่ใช้
ตักน�้ำได้ยำก เช่น จำนก้นตื้น หรือสิ่งของที่ใช้ตักน�้ำไม่ได้เลย เช่น ตะแกรง ถุงผ้ำ 

ให้เด็ก ๆ  ลองใช้สิ่งของเหล่ำนี้ตักน�้ำและสังเกตว่ำสำมำรถกักเก็บน�้ำไว้ได้หรือไม่  เช่น กระชอน 
ตะแกรง ขวด กระบวย หรือจำนตักน�้ำ หรือเติมน�้ำลงในถุงกระดำษ ถุงผ้ำ และถุงพลำสติก แล้ว
เปรียบเทียบกันว่ำเป็นอย่ำงไร ให้เด็ก ๆ   สังเกตว่ำน�้ำที่อยู่ในภำชนะมีรูปร่ำงเป็นอย่ำงไร หรือ
อำจให้เด็ก ๆ  วำดภำพรูปร่ำงของน�้ำที่อยู่ในภำชนะ 

ครูแนะน�ำให้เด็กแยกชนิดส่ิงของเหล่ำนั้นตำมคุณสมบัติในกำรกักเก็บน�้ำ  และให้เด็ก ๆ  สรุป
ร่วมกันว่ำสิ่งที่ใช้กักเก็บน�้ำได้ดีต้องมีลักษณะเป็นอย่ำงไร และให้เด็กบันทึกสิ่งที่พบ

โปรดอ่านตรงนี้: น�้ำจะปรับรูปร่ำงตำมรูปร่ำงของภำชนะ	ภำชนะที่เก็บน�้ำได้ดีต้องมีก้นลึก
และไม่มีช่องหรือรู

นÓ้ซึมจากล่างขึ้นบน   
ครูสนทนำกับเด็กๆ ว่ำ ถ้ำเรำเทน�้ำลงพื้น น�้ำจะไหลลงไปข้ำงล่ำง เช่นเดียวกับที่ของเล่นตกลงจำกที่สูง  
เด็ก ๆ เคยพบสถำนกำรณ์ที่น�้ำเคลื่อนที่จำกข้ำงล่ำงขึ้นข้ำงบนหรือไม่

กิจกรรมที่ 1
ให้เด็กเติมน�้ำลงในจำนรองกระถำงต้นไม้แล้วเทสีผสมอำหำรลงไปในน�้ำ  แล้วน�ำปลำยมุมด้ำนหนึ่งของ
กระดำษและผ้ำชนิดต่ำง ๆ จุ่มลงไปในน�้ำสี  สังเกตและบรรยำยว่ำเมื่อผ่ำนไปครู่หนึ่งเกิดอะไรขึ้น เมื่อสัมผัสกับ
กระดำษและผ้ำให้ควำมรู้สึกอย่ำงไร 

น�้ำเป็นสำรชนิดเดียวที่มีทั้ง  3 สถ
ำนะ 

นั่นคือ น�้ำที่เป็นของเหลว น�้ำแข็ง 
และ

ไอน�้ำที่เป็นแก๊ส 

แม้ว่ำโมเลกุลของน�้ำที่อยู ่ในสถ
ำนะ

ของเหลวจะอยู่กันอย่ำงหนำแน่น
แต่ก็

เป็นอิสระต่อกัน จึงผลักกันได้  โม
เลกุล

เหล่ำนี้แลกเปลี่ยนที่กัน  แยกจำ
กกัน 

และรวมกันใหม่ได้ง่ำย ดังนั้นของ
เหลว

จึงไม่มีรูปร่ำงที่แน่นอนและปรับเป
ลี่ยน

รูปร่ำงไปตำมภำชนะที่บรรจุ  เรำ
จึงเท

น�้ำได้และเมื่อจุ ่มมือลงในน�้ำ น�้ำ
ก็จะ

ยอมหลีกให้มือเรำผ่ำนไปน�้ำยังมีพ
ื้นผิว

เป็นแนวนอน หำกหยดน�้ำ  2  หยด
ไหล

มำพบกัน มันจะรวมเป็นหยดเดีย
วกัน 

แต่ของแข็งจะมีพฤติกรรมแตก
ต่ำง

ออกไป  เช่น น�้ำแข็ง  2 ก้อนจะไ
ม่มำ

รวมกัน  โมเลกุลของน�้ำที่อยู่ในสถ
ำนะ

ของเหลวเคลื่อนที่ได้อย่ำงอิสระจ
ึงถูก

กระดำษและผ้ำดูดซึมได้
โปรดอ่านตรงนี้: กระดำษและผ้ำจะดูดซึม
น�้ำและน�้ำที่ถูกดูดซึมเคลื่อนที่ขึ้นไปด้ำนบนได	้
ในกำรท�ำบันไดน�้ำ	 น�้ำจะถูกไหมพรมดูดซึม
และเคลื่อนที่ขึ้นไปตำมเส้นไหมพรม

กิจกรรมที่ 2
ให้เด็กสร้ำงบันไดน�้ำ  โดยวำงแก้วน�้ำที่มีน�้ำอยู่ครึ่งแก้วไว้บนแท่นเล็ก ๆ  และวำงแก้วเปล่ำที่มี
ปำกกว้ำงให้สูงกว่ำแก้วที่มีน�้ำ  จำกนั้นตัดไหมพรมหนำยำวพอประมำณ จุ่มปลำยไหมพรม
ด้ำนหนึง่ลงในแก้วใบท่ีมนี�ำ้ ส่วนปลำยอกีด้ำนหนึง่ให้พำดไว้บนขอบแก้วทีม่ปีำกกว้ำงให้เดก็ ๆ  
สังเกตว่ำเกิดอะไรขึ้นเมื่อผ่ำนไปครู่หนึ่ง บันทึกและอภิปรำยผล

ภำพ 4 ใช้กระบวยตักน�้ำมำเก็บในแก้วน�้ำ

ภำพ 5 กระดำษดูดซึมน�้ำ

Thai translation supported by 



เวลาต้มถั่วลิสงหรือข้าวโพดเรามักใส่เกลือลงไปด้วย 
เราอาจจะผสมน�้าตาลกรวดลงไปในน�้าชาเล็กน้อย
เพื่อให้มีรสหวาน  เมื่อใส่ผงโกโก้ลงในนมจะมีรส
ช็อกโกแลต  เม่ือใส่ของแข็งลงในน�้าและคน ของแข็ง
จะละลายและดูเหมือนว่าหายไป แต่ของแข็งเหล่านั้น
ไม่ได้หายไปไหน เพราะเรายังคงรับรู้รสชาติได้จากน�้า 
ของบางสิ่งอาจไม่ละลายน�้า เช่น ทรายที่เป็นพื้นทะเล 
ก็ยังเป็นทรายอยู่

รวบรวมความคิด

ภาพรวมกิจกรรม 

วสัดอุปุกรณ ์ 

น�้าตาลชนิดต่าง ๆ ช่วยให้เด็กค้นพบว่าสารต่าง ๆ
ละลายน�้าได้ช้าเร็วต่างกัน  เมื่อทดลองกับของแข็ง
ชนิดอื่น  เด็กจะสังเกตเห็นว่าของแข็งบางชนิดละลาย
น�้าได้ดี แต่ของแข็งบางอย่างละลายได้ไม่ดี

• แก้ว         • ช้อน         • จาน

• เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ เช่น น�้าอัดลม น�้าผลไม้ 
 น�้าสมุนไพร และน�้าเปล่า

• น�้าตาลชนิดต่าง ๆ เช่น น�้าตาลทราย น�้าตาลก้อน   
 น�้าตาลปึก น�้าตาลกรวดขาวและน�้าตาลกรวดแดง
 น�้าตาลไอซิ่ง

• แว่นขยาย         • พู่กัน • กระดาษแข็งสีด�า

• วัตถุที่เป็นผงหรือเม็ด เช่น เกลือ แป้ง ผงฟู ทราย  
 ข้าวสาร หินกรวด

• ของเหลวชนิดต่าง ๆ เช่น นม น�้าผลไม้ น�้าหมึก

• น�้ามันที่ใช้ประกอบอาหาร 

ชิมซิว่าอร่อยไหม (ถามความคิดเห็นของเด็ก ๆ )   
ให้เด็ก ๆ  นั่งล้อมวงกันเพื่อชิมเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ     โดยเด็กจะได้ชิมเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ  ในปริมาณเล็กน้อย  เช่น น�้าอัดลม 
น�้าผลไม้ น�้าสมุนไพร และน�้าเปล่า หลังจากชิมเครื่องดื่มแต่ละชนิดแล้วให้เด็ก ๆ  บรรยายว่าเครื่องดื่มนั้นมีรสชาติอย่างไร 
เช่น  เปรี้ยว ซ่า หวาน หรือไม่มีรสชาติอะไรเลย และให้เด็กอภิปรายว่ารสชาติเหล่านี้มาจากไหน และจะเปล่ียนแปลงได้
หรือไม่  เช่น  เด็กจะต้องเติมอะไรลงไปในน�้าสมุนไพรเพื่อให้มีรสหวานขึ้น

นéÓมรีสหวาน    
ครูกับเด็ก ๆ  ช่วยกันคิดว่าอะไรจะท�าให้น�้าสมุนไพรหรือน�้าเปล่ามีรสชาติหวานขึ้น  เด็ก ๆ  คิดออกหรือไม่ 

ครูอาจน�าเด็ก ๆ  สนทนาว่า น�้าตาลมีทั้งชนิดที่เป็นเม็ดเล็ก ๆ  และเป็นก้อน  เด็กอาจรู้จักน�้าตาลไอซิ่งที่ใช้ท�าขนมปัง ถ้าเติม
น�้าตาลไอซิงลงในน�้าจะท�าให้น�้ามีรสชาติหรือไม่ และเด็กเคยเห็นน�้าตาลกรวดมาบ้างหรือยัง 

ครูพาเด็ก ๆ  ไปซื้อน�้าตาลหลากหลายชนิด และให้เวลาเด็กได้สังเกตน�้าตาลแต่ละชนิดด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าของตนเอง 
ให้เด็กสังเกตว่าเม่ือใช้แว่นขยายส่องดูแล้วเห็นผลึกของน�้าตาลแต่ละผลึกมีลักษณะอย่างไร และให้เด็กลองสัมผัสกับผลึก
น�้าตาล ลองดมหรืออาจชิมก็ได้ แล้วให้เด็กบอกว่าน�้าตาลแต่ละชนิดเหมือนหรือต่างกันหรือไม่และอย่างไร

น�าเด็ก ๆ  สนทนาว่า แต่ละคนต้องการใช้น�้าตาลชนิดใดท�าให้น�้ามีรสหวาน ให้เด็กคาดคะเนว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากผสม
น�้าตาลลงในน�้า แล้วให้เด็กลองผสมน�้าตาลลงไป และชิมอีกครั้ง แล้วบอกว่ารสชาติของน�้าเปลี่ยนไปหรือไม่ 

โปรดอ่านตรงนี้: น�้าตาลละลายได้ในน�้า ยิ่งผลึกน�้าตาลมีขนาดเล็ก ก็จะยิ่งละลายน�้าได้เร็วขึ้น

ภาพ 1 น�้าที่มีรสชาติและไม่มีรสชาติ ภาพ 2 ความสามารถในการละลายของ
           น�้าตาลชนิดต่าง ๆ

ภาพ 3 น�้าตาลที่มีผลึกเล็กจะยิ่งละลายในน�้า 
           ได้ดีกว่าผลึกใหญ่

ใบกจิกรรมการเรยีนรู้ เรือ่ง นéÓเป็นตวัทÓละลาย
ศึกษาปรากฏการณ์: นéÓเป็นตวัทÓละลาย
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ละลายหรอืไม่ละลาย  
ครูน�าเด็ก ๆ  สนทนาว่า สารทุกชนิดละลายน�้าได้เหมือนน�้าตาลหรือไม่ หรือว่ามีสารบาง
ชนิดที่ไม่ละลายน�้า ให้เด็กทดลองใช้สารอื่น ๆ  เช่น  เกลือ แป้ง ข้าวสาร หิน  เป็นต้น  โดย
เริ่มแรกให้เด็กสังเกตและบรรยายลักษณะของสารเหล่านั้นอย่างละเอียด แล้วจึงใส่ลงไป
ในแก้วที่มีน�้า  สังเกตและบรรยายว่าเกิดอะไรข้ึน ครูอาจให้เด็กคิดว่าถ้าใช้ช้อนคนจะเกิด
อะไรขึ้น และเราจ�าเป็นต้องใช้ช้อนหรือไม่ 

เด็กบางคนอาจต้องการเวลาท�าการทดลองนานหน่อย บางทีกว่าหินจะละลายก็อาจใช้
เวลาเป็นสัปดาห์ ครูอาจปล่อยให้เด็กได้ลองท�าการทดลองที่ต้องใช้เวลานาน และให้เด็ก 
หมั่นสังเกตทุกวันว่าสารชนิดนั้นละลายแล้ว หรือยังไม่เริ่มละลาย นอกจากนี้ครูอาจ
แนะน�าให้เด็กท�าการทดลองกับของเหลวชนิดต่าง ๆ  เช่น น�้ามันจะละลายในน�้าหรือไม่

โปรดอ่านตรงนี้: สารบางชนิดละลายได้ในน�้า แต่บางชนิดก็ไม่ละลายในน�้า ของเหลว
บางชนิดรวมตัวกับน�้า แต่น�้ามันไม่ละลายน�้าและลอยอยู่เป็นชั้นบนผิวน�้า

วาดรปูด้วยเกลอื  
ครูน�าเด็ก ๆ สนทนาว่า  เกิดอะไรขึ้นกับสารที่ละลายไปกับน�้า สารเหล่านั้นหายไปเลย 
หรือเราอาจน�ามันกลับคืนมาใหม่ได้ ให้เด็ก ๆ ละลายเกลือประมาณ 3 - 4 ช้อนโต๊ะลงใน
แก้วที่มีน�้า  เด็กจะเห็นว่าผลึกเกลือจะค่อย  ๆ ละลายจนหมด จากนั้นให้เด็ก  ๆ ใช้พู่กัน 
จุ่มน�้าเกลือใสเขียนข้อความหรือวาดภาพลงบนกระดาษแข็งสีด�า โดยจุ่มน�้าเกลือให้ชุ่ม
ให้เด็กคาดคะเนว่า ถ้าผ่านไป 1  คืนเมื่อน�้าระเหยไปข้อความจะหายไปด้วยหรือไม่ 
เช้าวันรุ่งขึ้นให้เด็ก ๆ สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งจะพบว่ามีสีขาวในบริเวณที่เด็กได้ลงพู่กันไว ้
ให้เด็ก ๆ ใช้แว่นขยายพิจารณาผลึกเกลือเหล่านั้นและเปรียบเทียบกับผลึกเกลือที่ยัง 
อยู่ในห่อ 

โปรดอ่านตรงนี้: เกลือที่ละลายอยู่ในน�้าจะกลับมาอีกคร้ังเม่ือน�้าระเหยไป หลังจากที่
น�าระเหยไปจะสังเกตเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น

ภาพ 4  ทรายและกรวดไม่ยอมละลายในน�้า

เรื่องน่ารู้

สารแต่ละชนิดจะละลายน�้าไ
ด้หรือไม่ขึ้น

อยู่กับโครงสร้างภายใน  เกล
ือประกอบ

ด้วยไอออนที่มีประจุบวกแล
ะไอออนที่มี

ประจุลบ  ไอออนของเกลือจ
ะยึดเหนี่ยว

กันเป็นร่างแหและรวมตัวก
ันเป็นผลึก 

เกลือที่เรามองเห็น 

โมเลกุลน�้าประกอบด้วยอ
ะตอมของ 

ไฮโดรเจน  2  อะตอม และอ
ะตอมของ 

ออกซิเจน  1  อะตอม ท�าให
้การถ่วงใน

โมเลกลุไม่เท่ากนัเกดิเป็นขัว้บ
วกด้านหนึง่ 

และขั้วลบอีกด้านหนึ่ง  โมเลก
ุลของน�้าจะ

ดึงดูดไอออนของเกลือแต่ล
ะไอออนให้

ออกจากร่างแห  และเข้าไ
ปล้อมรอบ

ไอออนของเกลือแต่ละไอออน
 จนกระทั่ง

ผลึกเกลือละลายหมด แต่เม่ื
อน�้าระเหย

ไอออนของเกลือจะกลับมาย
ึดเหนี่ยวกัน

จึงเหลือผลึกเกลืออยู่

ในของแข็ง  เช่น ทราย อนุภา
คที่เล็กที่สุด

จะยึดเหนี่ยวกันแน่นจนอนุภา
คของน�้าไม่

อาจดึงมันออกมาจากการย
ึดเหนี่ยวได ้

จึงไม่ละลายในน�้า  ถึงแม้น�้า
มันจะเป็น

ของเหลว แต่มีส่วนประกอบ
ที่ไม่มีประจุ

จึงจับกับอนุภาคของน�้าไม
่ได ้   ดังนั้น

ของเหลวทั้งสองชนิดจึงไม่ผส
มกันภาพ 5 เมื่อน�้าในน�้าเกลือระเหยก็จะยังเหลือผลึกเกลืออยู่
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เมื่อฝนตกหนักจะชะล้างสิ่งสกปรกจากที่ต่าง ๆ  เกิด
เป็นน�้าสกปรกไหลลงท่อระบายน�้า  ซึมลงไปในดิน 
และไหลลงสู่แหล่งน�้า  เด็ก ๆ  เคยเห็นน�้าในหม้อลวก
ก๋วยเตี๋ยวหรือน�้าล้างจานที่มีเศษอาหารถูกกรองไว้ใน
กระชอนและน�้าไหลผ่านกระชอนออกมาหรือไม่ แต่
น�้าจากก๊อกน�้าที่บ้านและที่โรงเรียนเป็นน�้าสะอาด 
เกิดอะไรขึ้นกับน�้าระหว่างที่มันเดินทางจากแหล่งน�้า
มายังก๊อกน�้าที่เด็กใช้

เด็ก ๆ  จะได้รู้ว่าเราสามารถท�าให้น�้าสกปรกเป็นน�้า
สะอาดได้  โดยใช้สิ่งที่ช่วยแยกสิ่งสกปรกออกจากน�้า
หรือตัวกรอง

• กระดาษแข็ง      • ปากกา  • น�้า

• ดิน หญ้า เศษกิ่งไม้ ใบไม้แห้ง เศษวัสดุชนิดต่าง ๆ

• กรวดก้อนเล็ก กรวดก้อนใหญ่ และทรายละเอียด

• ผงถ่าน • ถ้วยพลาสติกใส

• ถังพลาสติก • ขวดพลาสติก 

• ถุงน่องชนิดบาง • ช้อนพลาสติก 

• กระดาษกรอง กรวย ตะแกรง 
 หรือกระชอนที่มีรูขนาดต่าง ๆ 

• น�้าหมึก

ภาพ 3 เราจะท�าน�้าสกปรกให้กลับมาสะอาดได้      
  อย่างไร

มาดนูาฬิกานéÓกนั (ถามความคิดเห็นของเด็ก ๆ ) 
ครูวาดรูปนาฬิกาขนาดใหญ่บนกระดาษแข็ง แล้วถามเด็ก ๆ  ว่าในชีวิตประจ�าวันเราจะได้พบเห็นหรือใช้น�้าเม่ือใดบ้าง ให้
เด็ก ๆ  วาดรูปหรือถ่ายรูปกิจกรรมการใช้น�้า และติดเอาไว้ตามเข็มบอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา บางรูปของกิจกรรมการใช้น�้า
เด็กจะติดเอาไว้เพียงรูปเดียว แต่ก็มีบางรูปที่เด็กติดกันมากกว่า 1 ครั้ง  ครูพูดคุยกับเด็ก ๆ  ว่า ใน 1 วันแต่ละคนจะใช้น�้า
เท่าใด น�้าสะอาดมาจากไหน น�้าสกปรกจะเดินทางไปไหน และเราจะท�าให้น�้าสกปรกกลับมาเป็นน�้าสะอาดได้หรือไม่

ทÓนéÓสกปรกให้สะอาด   
ในวันที่มีฝนตก ครูช้ีให้เด็กดูร่องน�้าตามข้างถนน และพูดคุยกับเด็กว่าน�้าไหลลงไปที่ใด และจะกลายเป็นน�้าสะอาดอีกครั้ง
ได้หรือไม่ ครูกับเด็กช่วยกันท�าน�้าสกปรก โดยใส่ดิน  เศษกิ่งไม้ หินก้อนเล็ก ๆ  ใบไม้แห้ง และเศษวัสดุชนิดต่าง ๆ  ลงในถัง 
ที่ใส่น�้าไว้  จากนั้นสังเกตลักษณะของน�้าสกปรก  ให้เด็ก ๆ  สนทนาว่าสังเกตเห็นอะไรบ้าง สิ่งสกปรกลอยอยู่ในน�้าหรือ 
ตกตะกอนอยู่ที่ก้นถัง หรือลอยกระจายอยู่ในน�้า ครูถามเด็กว่าจะน�าเอาสิ่งสกปรกเหล่านั้นออกจากน�้าได้อย่างไร  เช่น เราจะ
ใช้ช้อนตักดินที่ลอยอยู่ในน�้าขึ้นมาได้หรือไม่ หรือเราจะกรองแยกสิ่งสกปรกที่ลอยอยู่ในน�้าได้หรือไม่ 

ให้เด็ก ๆ  ลองใช้ตะแกรง กระชอนที่มีรูขนาดต่าง ๆ  และกระดาษกรองท�าการกรองน�้าสกปรก ให้เด็ก ๆ  บอกว่าเห็นอะไร แล้ว
ลองให้เด็กแบ่งน�้าสกปรกปริมาณเล็กน้อยมาท�าให้สะอาดด้วยสิ่งช่วยกรองต่างชนิดกัน  รวมทั้งกระดาษกรองด้วย และ 
ช่วยกันสังเกตความเร็วในการกรองและเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น

โปรดอ่านตรงนี้: เราท�าน�้าสกปรกให้สะอาดได้ โดยช้อนสิ่งสกปรกที่ลอยอยู่ในน�้าออก หากสิ่งสกปรกตกลงไปอยู่ก้นถัง 
ก็ใช้วิธีเทน�้าออกมา ส่วนของแข็งแขวนลอยต้องใช้ตะแกรงกรอง ยิ่งรูของตะแกรงถี่มากเท่าใด น�้าที่กรองได้ก็จะยิ่งสะอาด

ภาพ 1 เราใช้น�้าเสมอในชีวิตประจ�าวัน ภาพ 2 น�้าสกปรกไหลลงสู่ระบบท่อระบายน�้า

ใบกจิกรรมการเรยีนรู้ เรือ่ง กรองนéÓให้ใส
ศึกษาปรากฏการณ์: การบÓบดันéÓ

รวบรวมความคิด

ภาพรวมกิจกรรม 

วสัดอุปุกรณ ์ 
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เครื่องกรองนéÓอย่างง่าย   
ครูตัดส่วนก้นของขวดน�้าพลาสติกออก  คว�่าให้ปากขวดลงมาอยู ่ด ้านล่างและ 
ปิดฝาให้แน่น จากนัน้ให้เดก็ใช้ถงุน่องชนดิบางหรอืกระดาษกรองปรูองเอาไว้ข้างในขวด 
แล้วใส่ทรายละเอียดลงไปเป็นชั้นแรก  ตามด้วยก้อนกรวดขนาดเล็กเป็นชั้นที่  2  และใส่
ก้อนกรวดขนาดใหญ่ไว้ชั้นบนสุด  แค่นี้ก็สร้างเครื่องกรองน�้าอย่างง่ายได้แล้ว  ทีนี้ให้เด็ก
ค่อย ๆ  เทน�้าที่มีดินผสมลงไป  เปิดฝาขวดแล้วถือแก้วเปล่ามารองไว้ใต้ขวด  ทิ้งไว้สักครู่
น�้าจะหยดออกมา 

ให้เด็กเปรียบเทียบน�้าที่ผ่านการกรองกับน�้าที่ยังไม่ได้ผ่านการกรอง และอภิปรายว่า 
นอกจากทรายยังมีสิ่งใดใช้กรองน�้าสกปรกให้สะอาดได้อีกบ้าง

โปรดอ่านตรงนี้: กรวดขนาดใหญ่จะกรองสิ่งสกปรกขนาดใหญ่ ในขณะที่กรวดขนาด
เล็กจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกขนาดเล็กออกไปจากน�้า

ถ่านช่วยกรองสอีอกจากนéÓ   
ครูสนทนากับเด็กว่าเราไม่สามารถกรองส่ิงสกปรกทุกชนิดที่อยู่ใน
น�้าได้  โรงบ�าบัดน�้าเสียจึงใช้ถ่านไม้ก�าจัดสารพิษออกจากน�้า  ให้ 
เดก็ ๆ  ลองท�ากจิกรรมโดยเตรยีมน�้าสีด้วยการหยดน�้าหมึกลงในน�้า
เปล่า  1 แก้ว จากนั้นเติมผงถ่านลงในน�้าสีและคน แล้วเทส่วน
ผสมที่ได้ผ่านกระดาษกรอง  เพื่อแยกถ่านออกจากน�้าอีกคร้ัง ให้
เด็ก ๆ  บอกว่าสงัเกตเหน็อะไรบ้าง และให้เดก็เปรียบเทียบน�้าที่ผ่าน
กระดาษกรองออกมากับน�้าหมึกที่ยังไม่ได้กรอง ครูอาจน�าเด็ก ๆ 
อภิปรายว่าระยะเวลาที่คนมีผลต่อความสะอาดของน�้าหรือไม่

โปรดอ่านตรงนี้: ถ่านไม้จะดูดสารสีของน�้าหมึก น�้าจึงกลับมา
ไม่มีสีอีกครั้ง

เรื่องน่ารู้

น�้าฝนหรือน�้าสกปรกจะถ
ูกบ�าบัดในโรง

บ�าบัดน�้าเสียซึ่งมีหลาย
ขั้นตอน  และ 

ต้องใช้กระบวนการทางก
ายภาพ ทาง

ชีววิทยาและทางเคมีด้วย
 กระบวนการ

แยกทางกายภาพเป็นกลไ
กที่ใช้แรงกาย 

โดยเราใช้ตะแกรงกรองว
ัตถุขนาดใหญ่

ออก ส่วนวตัถขุนาดเลก็ลง
มาจะถกูกรอง 

ออกด้วยอุปกรณ์ส�าหรับ
กรอง ส่วนสิ่ง

แปลกปลอมที่มีขนาดเล็ก
ลงไปอีกจนเรา 

มองไม่เห็นจะถูกถ่านไม้ด
ูดไป หลักการ

ท�างานของถ่านไม้คอื สาร
พษิจะไปตดิอยู่ 

ที่รูเล็ก ๆ ของถ่าน และการแพทย์ใ
ช้หลัก

การเดียวกันนี้ในการรักษ
าโรคกระเพาะ

อาหารและล�าไส้อักเสบ 
ยาเม็ดถ่านจะ

ช่วยดูดสารพิษออกไปจาก
ร่างกาย

ภาพ 4 เครื่องกรองน�้าอย่างง่าย 

ภาพ 5 ผงถ่านช่วยท�าให้น�้าสะอาดได้

Thai translation supported by 



นéÓ ใบกจิกรรมการเรยีนรู้ เรือ่ง การระเหยและการเป็นไอของนéÓ
ศึกษาปรากฏการณ์: สถานะของนéÓ

รวบรวมความคิด

ภาพรวมกิจกรรม 

วสัดอุปุกรณ์  

เวลาต้มน�้าเด็กจะได้เห็นน�้าเดือดเสียงดังปุด ๆ  และ
เห็นละอองน�้าพวยพุ ่งขึ้นมาแล้วหายไปในอากาศ 
หลังฝนตกพื้นดินก็จะแห้งอีกครั้งในไม่ช้า ปริมาณน�้า
ในแอ่งน�้าก็จะมีน้อยลง  เสื้อผ้าจะแห้งเร็วเป็นพิเศษ
ถ้ามีแสงแดดและมีลมอ่อน ๆ  ในฤดูร้อน  เด็ก ๆ  จะ
สังเกตว่าหลงัขึน้จากสระว่ายน�า้เราแทบไม่จ�าเป็นต้อง
เช็ดตัวให้แห้ง  เพราะอากาศจะช่วยท�าให้ทั้งผมทั้งตัว
แห้งเอง

สังเกตจากสิ่งที่เห็นในชีวิตประจ�าวันว่าน�้าระเหยและ
กลายเป็นไอได้อย่างไร จะพบว่ากระบวนการนี้เกิด
ขึ้นได้ในอุณหภูมิห้องเช่นกัน แต่การให้ความร้อนกับ
น�้าจะเร่งให้เกิดกระบวนการนี้ได้เร็วขึ้น น�้าที่กลาย
สภาพเป็นแก๊สเปลี่ยนสภาพกลับมาเป็นของเหลว

• ชอล์ก หรือก้อนหินขนาดเล็ก

• ตะกร้าใส่เสื้อผ้าที่เปียกอยู่

• ผ้าเช็ดหน้าผืนเล็ก • ปากกากันน�้า

• เชือกขึงส�าหรับตากผ้า หรือราวตากผ้า ไม้หนีบผ้า

• น�้า • สีผสมอาหาร

• หลอดหยด • ภาชนะใสที่ทนความร้อน 2 ใบ

• ฟิล์มถนอมอาหาร • เตา

• หม้อใส่น�้าและฝาหม้อ • ถุงมือป้องกันความร้อน

• ปรอทที่วัดอุณหภูมิได้ถึง 100 องศาเซลเซียส

มาสÓรวจแอ่งนéÓกนัเถอะ (ถามความคิดเห็นของเด็ก ๆ) 
หลังฝนตกให้ครูพาเด็ก ๆ  ออกมาเดินส�ารวจข้างนอก ให้เด็กสังเกตว่าพื้นดินมีสภาพเป็นอย่างไร และหาบริเวณที่เปียกแฉะ
จากฝน ให้ครูรวบรวมความคิดจากเด็กโดยสนทนาร่วมกันว่า บริเวณที่เปียกจะกลับมาแห้งได้หรือไม่ บริเวณนั้นจะเปียกไป
ตลอดหรือไม่ ให้เด็กสังเกตว่าเมื่อเวลาผ่านไปพื้นที่เปียกแฉะจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างไร โดยใช้ชอล์กลากเส้นรอบวงของ
แอ่งน�้าแต่ละแอ่งไว้ หรืออาจใช้หินขนาดเล็กล้อมรอบวงของแอ่งน�้าเอาไว้  เมื่อผ่านไป  2 - 3 ชั่วโมงให้เด็กสังเกตและบรรยาย
ว่าพื้นดินมีลักษณะอย่างไร แอ่งน�้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และอภิปรายร่วมกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับแอ่งน�้าเหล่านั้น

ผ้าเปียก ผ้าแห้ง    
ตะกร้าที่ใส่เสื้อผ้าเปียกจะกระตุ้นให้เด็กคิดจะท�าให้เส้ือผ้าแห้ง ให้เด็ก ๆ  ช่วยกันตากผ้าบนราว โดยครูต้องสังเกตพฤติกรรม
เด็กไปด้วย ซึ่งเด็กบางคนอาจใช้ไม้หนีบผ้า แต่บางคนอาจไม่ใช้ และบางคนอาจจะสะบัดผ้าก่อนตาก ครูถามเด็กว่าท�าไม
จึงท�าอย่างนั้น และน�าเด็กสนทนาว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผ้าที่อยู่บนราว ให้เด็ก ๆ  ช่วยกันคิดว่าจะตากผ้าให้แห้งเร็วเป็นพิเศษ
ได้ที่ใด ให้เด็ก ๆ  ทดสอบสิ่งที่ตนคิด โดยครูน�าผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กมาท�าให้เปียก แล้วให้เด็ก ๆ  น�าผ้าเปียกแต่ละผืนไปวางไว้
ในบริเวณที่แตกต่างกัน ได้แก่ ตากไว้บนราว วางไว้ในถัง บนเครื่องท�าความร้อนหรือบนอุปกรณ์ที่มีความร้อน กลางแดด 
ในร่ม หลังจากผ่านไป 30 นาทีก็ให้น�าผ้าเช็ดหน้าเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกัน 

โปรดอ่านตรงนี้: เม่ือเวลาผ่านไปเส้ือผ้าที่เปียกอยู่ก็จะแห้งและน�้าก็จะระเหยไป หากอากาศยิ่งร้อนและมีลม ผ้าก็จะยิ่งแห้ง
เร็ว นอกจากนี้ ผ้าที่ถูกสะบัดและคลี่ออกจะแห้งเร็วกว่าผ้าที่ถูกขยุ้มขย�าเอาไว้ 

ภาพ 3 น�้าเดือดจะกลายเป็นไอภาพ 2 ลมท�าให้เสื้อผ้าที่เปียกชื้นแห้งได้ภาพ 1 หินแสดงขนาดของแอ่งน�้า



แอ่งนéÓมสีี    
ให้เด็กใส่สีผสมอาหารลงในน�้าเปล่าที่มีปริมาตรประมาณ 40 มิลลิลิตร แล้วแบ่งน�้าสีใส่
ลงในภาชนะใสทนความร้อนขนาดเล็ก 2 ใบ ให้มีปริมาตรเท่า ๆ  กัน  โดยใบที่  1 ปิด
ด้วยฟิล์มถนอมอาหารให้สนิท อีกใบไม่ต้องปิด แล้วน�าภาชนะทั้งสองใบไปวางไว้
กลางแดดหรือที่มีแสงแดดส่องถึงเพื่อเปรียบเทียบกัน เมื่อเวลาผ่านไป  2-3  ชั่วโมง ให้
เด็ก ๆ  สังเกตการเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นกับน�้าในภาชนะทั้ง  2  ใบ และอภิปรายว่า
หยดน�้าที่เกาะอยู่กับฟิล์มถนอมอาหารมาจากไหน 

โปรดอ่านตรงนี้: ในภาชนะที่หุ้มด้วยฟิล์มถนอมอาหารจะยังมีน�้าผสมสีเหลือให้เห็น 
และที่ฟิล์มถนอมอาหารจะมีหยดน�้าใสไร้สีเกาะอยู่ ส่วนในภาชนะที่ไม่มีฟิล์มถนอม
อาหารปิดอยู่ น�้าจะระเหยไปและพบสีที่แห้งติดอยู่ก้นภาชนะ กิจกรรมนี้อาจใช้เวลา 
สังเกตมากกว่า 2-3 ชั่วโมง

ต้มนéÓ    
ขณะต้มไข่ครูให้เด็กสังเกตกระบวนการท�าให้น�้าร้อนไปพร้อม ๆ  กัน โดยให้เด็กเติมน�้าลง 
ในหม้อแล้วตั้งหม้อบนเตา ซึ่งควรใช้เตาที่เด็กทั้งกลุ่มมายืนดูโดยรอบ ๆ  ได้ ครูใช้ปากกา
กันน�้าท�าเครื่องหมายของระดับน�้าก่อนต้มที่ข้างหม้อด้านไว้ และควรเตือนให้เด็กทราบ
ว่าสักพักน�้าในหม้อจะร้อนและห้ามเด็กจับเตาหรือหม้อ หรือเอามือจุ่มลงไปในน�้าเด็ด
ขาด จากนั้นเริ่มต้มน�้า  โดยในตอนแรกน�้าจะเริ่มมีไอข้ึนมาก่อนแล้วจะเกิดฟองปุด ๆ  
หมายความว่าน�้าก�าลังเดือด ถ้าท�ากิจกรรมกับเด็กที่โตขึ้นมาหน่อย ครูอาจใช้ปรอทวัด
อุณหภูมิที่สูงขึ้นก็ได้ ให้เด็กสังเกตและบรรยายว่าพวกเขาเห็นอะไร ฟองเหล่านั้นคือฟอง
อะไร ละอองน�้ามาจากไหนและจะไปไหน 

ครูยกหม้อลงจากเตาแล้วให้เด็กตรวจดูระดับน�้าพร้อมกัน โดยให้เด็กสังเกตว่าระดับน�้า
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่  ให้ตัวแทนเด็ก  1  คนสวมถุงมือป้องกันความร้อนแล้วถือฝาหม้อ 
อังละอองน�้า จากนั้นให้เด็ก ๆ สังเกตและบอกว่าเกิดอะไรขึ้น

เรื่องน่ารู้

หากให้ความร้อนกับน�้าจนถึงอุณ
หภูมิ 

100 องศาเซลเซียส น�้าก็จะเดือด
 น�้าที่

เป็นของเหลวจะกลายสภาพเป็นแก๊
สและ 

ไปรวมตวักบัอนภุาคในอากาศจนเ
กดิเป็น 

ละอองน�้า ยิ่งน�้ามีอุณหภูมิสูง อน
ุภาคที่

เล็กที่สุดของน�้าจะยิ่งเคลื่อนไหว
เร็วขึ้น 

ต้องการพื้นที่ในการเคลื่อนไหวม
ากขึ้น

และมีการเคลื่อนไหวอย่างไร้ระ
เบียบ 

หรือเรียกว่า การเคลื่อนไหวแบบ
บราวน ์

ที่ 100 องศาเซลเซียส อนุภาคขอ
งน�้าจะ

เคลื่อนไหวอย ่างรุนแรงจนน�้า
ที่ เป ็น 

ของเหลวกลายเป็นแก๊สหรือไอน
�้า  เรา

เรียกจุดนี้ว่า จุดเดือด

อย่างไรก็ดี  อนุภาคของน�้าบางอ
นุภาค 

จะระเหยไปในอากาศก่อนจะถึงจ
ุดเดือด 

เราเรียกกระบวนการนี้ว่า การระเ
หย น�้า

จะมีปริมาณน้อยลงเรื่อย ๆ  โดย
เฉพาะ

เมื่ออนุภาคของน�้าถูกลมพาไปในอ
ากาศ

ยิ่งมีพ้ืนผิวส�าหรับให้อนุภาคหน
ีไปได้

มากเท่าใด  น�้าก็จะระเหยได้เร็ว
ยิ่งขึ้น

เท่านั้น 

นéÓ

ภาพ 4 ฟิล์มถนอมอาหารขัดขวางการระเหยของน�้า

ภาพ 5 ถ้าอังมือไว้เหนือไอน�้า จะท�าให้มืออุ่นและชื้น

โปรดอ่านตรงนี้: ยิ่งต้มน�้าให้ร้อนจะยิ่งเกิด
ละอองน�้ามากขึ้น ต่อมาน�้าจะเริ่มเดือดและเกิด
เป็นฟองปุด ๆ  ขนาดใหญ่ หากอังฝาหม้อเอาไว้
ก็จะมีหยดน�้าเล็ก ๆ เกาะอยู่บนฝา

Thai translation supported by 



นéÓ

รวบรวมความคิด

ภาพรวมกิจกรรม 

วสัดอุปุกรณ์  

เราท�าน�้าหวานให้เป็นไอศกรีมหวานเย็นได้ และท�าน�้า
ให้เป็นน�้าแข็งได้  เราพบเห็นน�้าแข็งได้ในตู้เย็นที่บ้าน
หรือในตู้แช่แข็งตามร้านค้า หรือรถส่งน�้าแข็ง  ในฤดู
หนาวบางครั้งเราจะพบน�้าค้างแข็งเกาะอยู่ตามใบไม้
และยอดหญ้า น�้าแข็งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

เด็กจะได้จับน�้าแข็งที่อยู ่ในรูปทรงต่าง ๆ กัน  โดย 
ใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วนในการรับรู ้และได้ส�ารวจ
สมบัติต่าง ๆ  ของน�้าแข็ง  เด็กจะพบว่าน�้าแข็งที่อยู่ใน 
มือหรือในห้องที่มีอากาศอุ ่นจะค่อย ๆ หลอมเหลว 
เป็นน�้าในฤดูหนาวหรือในช่องแช่แข็งในตู้เย็น น�้าจะ
เป็นน�้าแข็ง และน�้าที่กลายเป็นน�้าแข็งจะขยายตัวจน
ต้องใช้พื้นที่มากกว่าน�้าที่ยังเป็นของเหลวอยู่

• ก้อนน�้าแข็งที่แช่แข็งแล้วและมีวัตถุที่มีขนาดเล็ก 
 เช่น กระดุม หิน ตุ๊กตาตัวเล็ก ๆ อยู่ข้างใน เตรียมได้
 ด้วยการใส่วัตถุขนาดเล็กลงในถ้วยโยเกิร์ตที่มีน�้าอยู่ 
 แล้วน�าไปแช่ในช่องแช่แข็ง

• อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ช้อน ส้อม หรือ ค้อนขนาดเล็ก

• ไอศกรีมหวานเย็นที่ยังเป็นน�้าบรรจุอยู่ในซองหรือถุง

• ชาม หรือกระดาษอเนกประสงค์

• ชามพลาสติกก้นตื้น

• ตู้แช่แข็งหรือตู้เย็น  • น�้าแข็งก้อน

• แว่นขยาย  • เกลือ ทราย

ตามหานéÓแข็ง (ถามความคิดเห็นของเด็ก ๆ )  
ครูใช้โอกาสระหว่างกินไอศกรีมกับเด็ก ๆ  หรือตอนที่เริ่มมีน�้าค้างแข็งเกิดขึ้นในฤดูหนาว สนทนากับเด็ก ๆ  ว่า ในชีวิตประจ�า
วันเด็ก ๆ  จะได้พบน�้าแข็งเม่ือใดและที่ใดบ้าง ให้เด็กเล่าประสบการณ์ที่ตนเองมีเกี่ยวกับน�้าแข็ง  เช่น  เด็กอาจเคยเห็นรถส่ง
น�้าแข็ง  เห็นน�้าแข็งในถังน�้าแข็งในร้านค้าของโรงเรียน  เห็นน�้าแข็งในตู้เย็น หรือ  ในฤดูหนาว  เด็ก ๆ  อาจพบเห็นน�้าแข็งที่
เกาะตามใบไม้ยอดหญ้ามาแล้ว ครูถามเด็ก ๆ  ว่าน�้าแข็งคืออะไร และรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งนั้นคือน�้าแข็ง 

ครอูาจพาเดก็ ๆ  ออกไปหาน�า้แขง็ตามสถานทีต่่าง ๆ  เช่น ตลาด ร้านค้า โรงงานผลติน�า้แข็ง  เป็นต้น ให้เดก็สงัเกตก้อนน�า้แข็ง 
อย่างละเอียดแล้วบรรยายว่าเห็นอะไรบ้าง น�้าแข็งมีรูปร่างเช่นนั้นได้อย่างไร  เมื่อดูด้วยแว่นขยายพบว่ามีลักษณะอย่างไร

ทÓนéÓให้แข็ง  
ครูน�าก้อนน�้าแข็งที่มีวัตถุขนาดเล็ก  เช่น กระดุม กระดาษย่น หิน หรือตุ๊กตาแช่อยู่ข้างในมาใส่ไว้ในชามพลาสติกก้นตื้นแล้ว
ต้ังเอาไว้กลางวง ให้เด็ก ๆ  สังเกตน�้าแข็งอย่างละเอียดโดยอาจใช้แว่นขยายส่องดูเป็นครั้งคราว ครูถามเด็ก ๆ  ว่าพื้นผิวของ
น�้าแข็งเป็นอย่างไร แล้วให้เด็กสัมผัสน�้าแข็งแล้วลองฟังเสียงดู  ให้เด็ก ๆ อภิปรายว่าวัตถุขนาดเล็กเข้าไปอยู่ในน�้าแข็งได้
อย่างไร และหาวิธีน�าวัตถุเหล่านั้นออกมาจากน�้าแข็ง ตอนแรกเด็กอาจพยายามใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ   เช่น ช้อนส้อม หรือค้อน 
ทุบน�้าแข็งเพื่อน�าวัตถุเหล่านั้นออกมา แต่ไม่นานเด็กจะค้นพบว่าน�้าแข็งเป็นของแข็งและไม่ได้มีแค่อุปกรณ์เหล่านั้นที ่
ท�าให้น�้าแข็งหลอมเหลวได้  เพราะความร้อนจากมือของเด็กและความร้อนของอากาศในห้องก็ท�าให้น�้าแข็งหลอมเหลวได้ 
แต่อาจต้องใช้เวลานาน ครูควรน�าอภิปรายว่ามีวิธีใดบ้างที่จะเร่งการหลอมเหลวของน�้าแข็งให้เร็วขึ้น

โปรดอ่านตรงนี้: เมื่อถือน�้าแข็งไว้ในมือ น�้าแข็งจะหลอมเหลวเป็นน�้า ยิ่งมืออุ่น น�้าแข็งก็จะยิ่งหลอมเหลวเร็วขึ้นด้วย

ภาพ 3 เราจะเอาผลไม้ออกมาจาก

           น�้าแข็งได้อย่างไร ภาพ 2 น�้าแข็งหลอมเหลวในมือ ภาพ 1 น�้าแข็งก้อนคล้ายกับหินที่เกิดจากน�้า

ใบกจิกรรมการเรยีนรู้ เรือ่ง ท�านéÓให้เป็นของแข็ง
ศึกษาปรากฏการณ์: สถานะของนéÓ



นéÓ

จากนéÓเป็นนéÓแข็ง–ไอศกรมีหวานเย็น    
เด็ก  (เกือบ) ทุกคนชอบกินไอศกรีม ให้เด็ก ๆ  สังเกตไอศกรีมหวานเย็นบรรจุถุงที่ยัง
ไม่ได้แช่แข็ง โดยให้เด็กลองจับถุงหลากสีเหล่านั้นแล้วบรรยายลักษณะ ครูถามเด็ก ๆ  
ว่าจะต้องท�าอย่างไรเพ่ือท�าให้น�้ากลายเป็นน�้าแข็ง ให้เด็ก ๆ  ใส่ถุงไอศกรีมหวานเย็นไว้
ในช่องแช่แข็งของตู้เย็น และคอยตรวจดูครั้งถึงสองครั้งก่อนถึงเวลา 1 ชั่วโมงว่ามีอะไร
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่  โดยให้เด็ก ๆ  ลองจับถุงและบรรยายสิ่งท่ีได้สัมผัส  เม่ือผ่านไป 
4  ช่ัวโมงไอศกรีมจะกลายเป็นน�้าแข็งทั้งหมด น�าถุงไอศกรีมออกมาให้เด็ก ๆ  สังเกต 
และบรรยายลักษณะของถุงไอศกรีมอย่างละเอียด แล้วแกะไอศกรีมออกมาให้เด็ก 
สังเกตและบรรยายว่าเห็นอะไรและรู้สึกอย่างไร และน�้าแข็งที่ได้มีลักษณะอย่างไร ให้
เด็กกินไอศกรีม และบอกว่าในขณะกินไอศกรีม หากเราถือไอศกรีมไว้ในมือนานจะ
เกิดอะไรขึ้น มือจะช่วยให้ไอศกรีมไม่หลอมเหลวหรือว่ายิ่งท�าให้หลอมเหลวเร็วขึ้น

โปรดอ่านตรงนี้: ไอศกรีมเย็นจนนิ้วของเราจะถูกดูดติดกับถุง น�้าไอศกรีมหวานเย็น
ในถุงขยายตัวขณะถูกแช่แข็ง ถุงไอศกรีมที่ก่อนหน้านี้มีลักษณะเหี่ยวไม่ตึงจึงแข็ง 
จนเต่ง และเมื่ออยู่ในมือที่อุ่นไอศกรีมก็จะหลอมเหลวอีกครั้ง

เกลอืบนนéÓแข็ง   
ให้เด็ก ๆ  สนทนาว่าถ้าเราโรยเกลือลงบนน�้าแข็งจะเกิดอะไรขึ้น ให้เด็กใส่น�้าแข็ง 2 ก้อน
ลงในชาม หรือวางบนกระดาษอเนกประสงค์ 1 แผ่นก็ได้ จากนั้นโรยเกลือเล็กน้อยลง
ตรงกลางของน�้าแข็งก้อนหนึ่ง แล้วใช้แว่นขยายส่องสังเกตดูว่าเกิดอะไรขึ้น  ให้เด็ก
บรรยายสิ่งที่ตนสังเกตพบแล้วเปรียบเทียบกับก้อนน�้าแข็งที่ไม่ได้โรยเกลือ ครูอาจน�า
เด็ก ๆ  คิดและส�ารวจตรวจสอบว่าหากเราโรยทรายลงบนน�้าแข็งจะเกิดผลลัพธ์เช่นไร

โปรดอ่านตรงนี้: เกลือที่สัมผัสกับก้อนน�้าแข็งจะท�าให้น�้าแข็งบริเวณนั้นหลอมเหลว 
และเกลือก็จะละลายรวมไปในน�้าด้วย แต่ทรายจะยังคงเกาะอยู่บนน�้าแข็งและท�าให้
พื้นผิวน�้าแข็งหยาบและไม่ลื่น 

เรื่องน่ารู้

น�้ าที่ เ ย็นจัดจะกลายเป
็นน�้ าแข็ง เมื่ อ 

อุณหภูมิลดลงต�่ากว่าจุ
ดเยือกแข็งที่   0 

องศาเซลเซียส  อนุภาคท
ี่เล็กสุดของน�้าซึ่ง

อยู่กันอย่างหลวม ๆ  ในน�้า
ที่เป็นของเหลว 

และเคล่ือนไหวได้อย่างอสิ
ระ จะเร่ิมเรียงตัว 

กันในโครงสร้างที่เป็นระ
เบียบและเกาะ

เกี่ยวกันอย่างแน่นหนา 
ดังนั้นน�้าที่เป็น

ของเหลวจะกลายเป ็น
น�้าแข็งซึ่ ง เป ็น

ของแข็ง โครงสร้างที่เกิดข
ึ้นนี้ใช้พื้นที่กว้าง

และมีโพรงเกิดขึ้นเป็นจ�าน
วนมาก น�้าแข็ง

จึงต้องการพื้นที่มากกว่า
น�้าเพื่อขยายตัว 

ถ้าน�้าที่เราแช่แข็ง “ถูกขัง”
  เช่น อยู่ในขวด 

น�้าแข็งที่เกิดขึ้นอาจท�าให
้ขวดระเบิดได้ 

ในธรรมชาติก็อาจเกิดสิ่งน
ี้ได้เช่นกัน  หาก

น�้าไหลซึมเข ้าไปในหิน
แล้วกลายเป็น

น�้าแข็ง  เมื่อถึงจุดหนึ่งห
ินจะไม่อาจรับ 

แรงกดจากน�้าแข็งได้และ
แตกออกในที่สุด

ภาพ 5 น�้าแข็งบริเวณที่โรยเกลือไว้จะหลอมเหลว

ภาพ 4 น�าไอศกรีมถุงหลากสีไปแช่เย็นและสังเกตผล

Thai translation supported by 



นéÓ ใบกจิกรรมการเรยีนรู ้เรือ่ง หยดนéÓ
ศึกษาปรากฏการณ์: แรงตึงผิว

รวบรวมความคิด

ภาพรวมกิจกรรม 

วสัดอุปุกรณ์  

ถ้าสังเกตที่ผิวน�้าในหนองน�้าหรือทะเลสาบ จะเห็น
แมลงตัวเล็ก ๆ  เช่น จิงโจ้น�้า แมงมุมเล็ก ๆ  เคลื่อนท่ี
อยู่บนผิวน�้า แม้แต่มดก็เดินไปมาบนผิวน�้าได้โดยไม่
จมน�้า ดูเหมือนว่าน�้ามีพื้นผิวซึ่งสังเกตเห็นได้  เมื่อเท
น�้าลงในแก้วเร็ว ๆ  น�้าจะเต็มแก้วอย่างรวดเร็วและ
ผิวน�้าอยู่สูงกว่าขอบแก้วเล็กน้อย แต่กลับไม่หกออก
มาข้างนอกสักหยดเดียว

เด็ก ๆ  จะได้ศึกษารูปร่างลักษณะของหยดน�้า  รวมทั้ง
จะได้ท�ากิจกรรมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแรงตึงผิวด้วย

• กะละมังใส่น�้า ถ้วยตวง ขวดน�้า หรือ แก้วทรงสูง
 ก๊อกน�้าและอ่างล้างมือ

• หลอดหยด

• ภาชนะหรอืแผ่นรอง เช่น จานรอง ถ้วยอะลมูเินยีมของ 
 เทยีนหอม กระดาษรองส�าหรบัอบขนม (กระดาษไข)  
 แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ ฝาหม้อขนาดเล็ก

• ผ้าเช็ดฝุ่น • เหรียญ

• กระชอนหรือตะแกรงที่มีช่องขนาดต่าง ๆ  กัน เช่น
 กระชอนช้อนลูกน�้า ตะแกรงร่อน หรือกระชอนคั้นกะทิ 

หยดนéÓกลายเป็นแอ่งนéÓ (ถามความคิดเห็นของเด็ก ๆ ) 
ครูน�าเด็ก ๆ  สนทนาว่าหากมีใครลืมปิดก๊อกน�้าให้แน่น น�้าก็จะหยดออกจากก๊อกเรื่อย ๆ  ให้เด็ก ๆ  ช่วยกันสังเกตลักษณะการ
หยดของน�้าจากก๊อก และสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นกับหยดน�้า  มันค่อยก่อตัวข้ึนอย่างช้า ๆ แล้วจู่ ๆ  ก็ตกลงมาหรือไม่ และเกิด
อะไรขึ้นในอ่างล้างมือ  ซึ่งเด็กจะพบว่าแม้น�้าที่หยดลงมาแต่ละหยดจะแตกออกเป็นหยดน�้าขนาดเล็กจ�านวนมากมาย  แต่ก็
ยังเกิดแอ่งที่เชื่อมต่อถึงกันได้อยู่ดี ให้เด็ก ๆ  อภิปรายว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

ทÓหยดนéÓขึéนมาเอง  
ครูและเด็ก ๆ  นั่งล้อมรอบกะละมังที่ใส่น�้าเอาไว้ ครูจุ่มมือลงในน�้าแล้วยกข้ึนจากนั้นก็ปล่อยให้น�้าหยดลงมา ถามเด็ก ๆ  ว่า
เห็นอะไรบ้าง จากนั้นก็ให้เด็ก ๆ  ลองท�าตามบ้างโดยจุ่มมือลงในน�้าแล้วสังเกตหยดน�้าที่อยู่บนนิ้วมือ ครูควรให้เวลาเด็ก ๆ  
สังเกตหยดน�้าเหล่านั้นว่าหยดน�้ามีลักษณะอย่างไร และเหมือนกันทุกหยุดหรือไม่  ให้เด็กแต่ละคนวาดรูปหยดน�้าที่ตนได้
สังเกตมาด้วยตนเอง

จากนั้นให้เด็ก ๆ  ท�า  “น�้าหยด”  เอง โดยใช้หลอดหยดดูดน�้าแล้วกดเบา ๆ  ปล่อยน�้าให้เป็นหยด ให้เด็กสังเกตว่าหยดน�้าค้าง
อยู่ที่ปลายหลอดหยดนานเพียงใดก่อนที่จะหยดลงมา และมีรูปร่างลักษณะอย่างไรเมื่อตกลงมาถึงที่ภาชนะหรือแผ่นรอง
ด้านล่าง ให้เด็กอภิปรายว่าหยดน�้าแต่ละหยดแตกต่างกันหรือไม่ และเมื่อหยดน�้าสองหยดไหลมาหากันจะเกิดอะไรขึ้น

โปรดอ่านตรงนี้: หยดน�้ามีรูปร่างคล้ายทรงกลมและใส เมื่อหยดน�้า 2 หยดไหลมาหากัน จะรวมกันเป็นหยดน�้าขนาดใหญ่
ขึ้น แต่ยังมีรูปร่างคล้ายทรงกลมเช่นเดิม 

ภาพ 1 หยดน�า้ออกมาจากก๊อกน�า้ทีปิ่ดไม่แน่น ภาพ 2 ท�าหยดน�า้ขึน้เอง ภาพ 3  หยดน�้าขนาดเล็กจ�านวนมาก         
  รวมตัวกันเป็นหยดน�้าขนาดใหญ่



ภเูขานéÓที่ดิéนได้    
ให้เด็ก ๆ  เติมน�้าจนถึงขอบแก้ว แล้วใช้หลอดหยดค่อย ๆ  หยดน�้าเพิ่มลงไป 
ครูถามเด็ก ๆ  ว่า น�้าจะล้นออกมาเม่ือใด ยิ่งระดับน�้าในแก้วสูงเด็กก็ต้องใช้
หลอดหยดเติมน�้าอย่างระมัดระวังยิ่งขึ้น  เด็ก ๆ  เติมน�้าเพิ่มไปได้กี่หยด 

ให้เด็ก ๆ  ส�ารวจขอบแก้วจากระดับสายตา  โดยทุกคนอาจต้องนั่งยอง ๆ  ดู 
ซึ่งเด็ก ๆ  จะเห็นภูเขาน�้าพูนสูงขึ้นมาจากแก้วจริง ๆ  ครูลองกระตุ้นให้เด็กท�า
ภูเขาให้สูงที่สุดเท่าที่จะท�าได้ จนกระทั่งภูเขาพังและล้นออกมาเอง 

ครูให้เด็ก ๆ  ใช้หลอดหยดหยดน�้าลงบนเหรียญแต่ละเหรียญแล้วสังเกตว่า
น�้ากระจายตัวอยู่บนเหรียญอย่างไรและเหรียญรองรับน�้าได้กี่หยด

โปรดอ่านตรงนี้: น�้าจะกลายเป็นภูเขาน�้าในแก้วที่บรรจุน�้าจนเต็มหรือบน
เหรียญได้ ก่อนที่จะหยดลงมา

นéÓในรตูะแกรง 
ครูน�ากระชอนหรือตะแกรงที่มีช่องขนาดต่าง ๆ  กัน มาให้เด็ก ๆ  ดู  อาจใช้
กระชอนช้อนลูกน�้า ตะแกรงร่อน หรือกระชอนคั้นกะทิก็ได้  ให้เด็ก ๆ  สังเกต
อุปกรณ์และใช้มือสัมผัสช่องของตะแกรงที่มีขนาดแตกต่างกัน 

ครูถามเด็ก ๆ  ว่า ถ้าลองเทน�้าผ่านตะแกรงเหล่านี้จะเกิดอะไรข้ึน ให้เด็ก ๆ  
ลองท�าและสังเกตที่ช่องของตะแกรง ซึ่งเด็ก ๆ  จะพบว่ามีน�้าติดค้างอยู่ใน
ช่องของตะแกรงเหล่านั้น  เหตุใดน�้าจึงไม่หยดลงมาแต่ยังติดค้างอยู่ที่
ตะแกรง และเราจะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งที่ค้างอยู่ในช่องของตะแกรงนั้น
เป็นน�้า ไม่ใช่อากาศ ในเมื่อทั้งน�้าและอากาศก็มีลักษณะโปร่งใสเหมือนกัน

โปรดอ่านตรงนี้: น�้าเกาะกลุ่มกันอยู่ในช่องของตะแกรงได้จึงไม่หยดลงมา 
แม้ว่าหยดน�้าที่อยู่ในตะแกรงจะโปร่งใส แต่ถ้าสังเกตอย่างละเอียดจะเห็น
ว่าภาพสะท้อนที่ปรากฏอยู่บนหยดน�้านั้น และภาพนั้นมีลักษณะกลับหัว

เรื่องน่ารู้

นéÓ

ภาพ 4 หยดน�้าลงบนเหรียญอีกสักหยดได้หรือไม่

อนุภาคที่เล็กที่สุดของน�้
าเกาะเกี่ยวกัน

อย่างหลวม ๆ  อนุภาคน�้า
บนพื้นผิวจะมี

อนภุาคน�า้อืน่ ๆ  อยู่ทั้งข้าง
ใต้และรอบข้าง

ของมันอยู่ด้วยราวกับเป
็นเพื่อนบ้านกัน 

แต่อนุภาคน�้าบนพื้นผิว
อยู ่ ติดกันกับ

อนภุาคของอากาศทีอ่ยูด้่า
นบน เนือ่งจาก 

อนุภาคของน�้าจะหาทา
งเกาะเก่ียวกับ

พวกเดียวกับตนเท่านั้น จ
ึงเกาะกันแน่น

กับเพื่อนบ้านที่อยู่บนพื้นผิ
วน�้าและเพื่อน

บ้านที่อยู่ในน�้า  เพื่อนบ้าน
ที่อยู่บนพื้นผิว

จึงโอบล้อมอนุภาคเหล่า
นั้นไว้แน่นจาก

ทุกด้าน การเกาะเกี่ยวก
ับอนุภาคที่อยู ่

ด้านล่างไม่สมดุลกับกา
รเกาะเกี่ยวกับ

อนุภาคด้านบน  ดังนั้นอน
ุภาคที่ผิวน�้าจึง

ถูกยึดไว้แน่นเป็นพิเศษ
จากด้านล่าง 

หยดน�้าจึงมีลักษณะเป็นรูปทรงกลม 

เพราะอนุภาคภายนอก
ทั้งหมดต่างมี 

ตัวยึด “จากด้านใน”

ภาพ 5 กระชอนและตะแกรงที่มีช่องขนาดต่าง ๆ  น�ามาใช้ทดลองเทน�้า   
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