
อากาศ

ค�ำแนะน�ำเรื่องกำร
ท�ำงำนกับเด็กในกล

ุ่มอำยุแตกต่ำงกัน

สัญลักษณ์รูป “บันไ
ด”  ท่ีปรากฏอยู่บนใ

บกิจกรรม แสดงว่า 

การทดลองน้ันหรือก
ิจกรรมท้ังแผ่นต้องใ

ช้ความรู้พื้นฐานพิเศ
ษ 

และ/หรือทักษะพิเศ
ษของเด็ก  (เช่น กา

รตระหนักรู้  การคิด
 

หรือพัฒนาการด้าน
กล้ามเนื้อ และการ

เคลื่อนไหว) ซึ่งเป็น
 

ความสามารถของเ
ด็กนักเรียนในชั้นป

ระถมศึกษา ส่วนใบ

กิจกรรมท่ีไม่มีสัญล
ักษณ์น้ีก�ากับไว้จะเ

หมาะสมส�าหรับเด็ก

ทุกวัย

เด็ก ๆ  จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกใบนี้ด้วยประสาทสัมผัส ค�าถามว่า  “อากาศ
คืออะไร” อาจจะอยู่นอกเหนือจินตนาการของเด็ก  เพราะไม่สามารถใช้วิธี
ทั่วไปในการสังเกต  เช่น  พิจารณาสีสันและรูปร่าง การสัมผัส การชิมรส 
และการดมกลิ่น  จึงไม่น่าแปลกใจถ้าไม่ทันไรเด็กจะมีความรู ้สึกว่า
อากาศ “ไม่เห็นจะมีอะไรเลย” หรือ “น่าเบื่อมาก” ทั้งที่ความจริงอากาศท�า
อะไรได้หลายอย่างจนน่าทึ่ง  ไม่ว่าจะท�าเสียงหวีดหวิวและท�าให้สิ่งของ
เคลื่อนที่ได้ช่วยพยุงให้สิ่งของบินได้ นอกจากนี้เรายังจับอากาศหรือแม้แต่
เล่นดนตรีกับอากาศได้ด้วย และมีอากาศอยู่รอบตัวเราตลอดเวลา 

ใบกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง  "อากาศ"   ทั้ง 7 แผ่นจะช่วยให้ผู้สอนและเด็ก ๆ  
ได้ค้นพบลักษณะต่าง ๆ  ของอากาศ ค�าแนะน�าที่อยู่ในใบกิจกรรมจะท�าให้
เด็กสามารถรวบรวมสั่งสมประสบการณ์พ้ืนฐานและเสนอวิธีการที่หลาก
หลายที่ช่วยให้เด็กได้ท�าความรู้จักกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างง่าย 
แม้ว่าในใบกิจกรรมจะไม่ได้ก�าหนดล�าดับหัวเรื่องของการท�ากิจกรรมไว้  แต่
ขอแนะน�าให้ผู ้สอนเริ่มที่ใบกิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง  “รู ้จักอากาศด้วย
ประสาทสัมผัส” นอกจากนี้เด็กยังจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ลงลึก
ยิ่งขึ้นจากใบกิจกรรมวัฏจักรวิจัยอีก 2 แผ่น  วิธีการเรียนรู้ตาม  “วัฏจักร 
วิจัย” จะท�าให้เด็ก ๆ  ตั้งค�าถามได้  เด็กจะได้ฝึกฝนตนเองตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ นั่นคือ ฝึกสังเกต ฝึกบรรยายอย่างละเอียด ฝึกเปรียบ
เทียบ  ฝึกตั้งสมมติฐาน  ฝึกพิสูจน์สมมติฐาน  และฝึกคาดคะเนผลใน 
เบื้องต้นได้   

ใบกิจกรรมการเรยีนรู้ 
เรื่อง อากาศมตีวัตน

เด็ก ๆ  จะได้รู้ว่าขวดเปล่าที่เราคิดว่าว่างเปล่านั้นเต็มไปด้วยอากาศ และ
จะได้ทดลองว่าขวดพลาสติกที่เต็มไปด้วยอากาศจะถูกบีบจนแบนได้
อย่างไรเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะเป่าลูกโป่งในขวดหรือเป่าสิ่งของที่เป็น
ก้อนกลมเล็ก ๆ  เข้าไปในขวด  เด็กจะได้ลองเติมน�้าใส่ขวดที่เต็มไปด้วย
อากาศและสร้างทอร์นาโดในขวด

ใบชี้แจงภาพรวมกิจกรรม 

ภาพรวมโดยสงัเขปของใบกิจกรรมแต่ละใบ

ใบกิจกรรมการเรยีนรู้ 
เรื่อง รู้จกัอากาศด้วยประสาทสมัผัส

เด็ก ๆ  จะได้รู้จักอากาศโดยใช้ประสาทสัมผัส  เด็กจะได้รู้ว่าเราสัมผัส
และได้ยินเสียงของอากาศได้ กักเก็บอากาศและสังเกตการเกิดลม

ใบกิจกรรมการเรยีนรู้ 
เรื่อง สร้างกระแสลม

เด็ก ๆ   รู้สึกได้ถึงลมที่พัดและสามารถออกไปหาลมโดยใช้อุปกรณ์ตรวจ
สอบลมอย่างง่าย  เด็กจะได้ลองพัดหรือเป่าลมไปหาเป้าหมายและท�าให้
สิ่งของ สี หรือแม้แต่กลิ่นเคลื่อนที่ได้ นอกจากนี้เด็กยังจะได้ท�ากล่องขึ้น
มาใบหนึ่งเพื่อใช้สร้างกระแสลมแรง



ใบกิจกรรมการเรยีนรู้ 
เรื่อง อากาศมแีรงกระทÓ

เด็ก ๆ  จะได้รู้ว่าอากาศมีแรงกระท�าต่อทุกสิ่ง  เด็ก ๆ  จะได้วิ่ง
แข่งกันโดยทาบถุงพลาสติกไว้บนหน้าอกของตน และจะได้รู้
ว่าการดึงหนังสือพิมพ์ข้ึนจากพ้ืนหรือการกดไม้บรรทัดเป็น
เรื่องที่ท�าได้ไม่ง่ายเลย และทดลองน�าจุ๊บยางดูดกระจกไปติด
กับพื้นผิวต่างชนิดกัน

ใบกิจกรรมการเรยีนรู้
เรื่อง สดูอากาศเข้าไปในปอด 

เด็ก ๆ  จะได้ค้นพบว่าตนเองสูดอากาศเข้าไปในปอดและ
ปล่อยออกมาได้  เดก็จะได้ฟังเสยีง ได้สมัผสั และเหน็ลม
หายใจ  นอกจากนีจ้ะได้ทดสอบว่าในปอดของตนเองมลีม
อยูป่ริมาณเท่าใด และรู้ว่าสิ่งใดท�าให้ลมหายใจแตกต่าง
จากลมธรรมดา

ใบกิจกรรมการเรยีนรู้ 
เรื่อง อากาศร้อนและอากาศเย็น

เด็กจะได้รู้ว่าอากาศร้อนแตกต่างจากอากาศเย็นอย่างไร และ
เรียกปีศาจในขวดให้ออกมา  ได้เห็นขวดบุบบี้ในตู้เย็น  ได้
ประดิษฐ์ม่านกระดาษที่เคลื่อนไหวได้เมื่ออยู่ในอากาศร้อน
และปล่อยโคมลอย

ใบกิจกรรมการเรยีนรู้
เรื่อง อากาศและนœ�

เด็ก ๆ  จะได้ส่งจดหมายใส่ขวดลอยน�้า ส�ารวจลักษณะ
ของฟองอากาศใต้น�า้ และท�าให้เรอืด�าน�า้ขึน้มาจากใต้น�า้ 
รวมทั้งสร้างนักประดาน�้าตัวเล็ก ๆ  ใบกิจกรรมวฏัจกัรวิจยั 

เรื่อง มอีากาศอยู่ในฟองสบู่เท่าใด

เด็กจะได้ทดสอบว่ามีอากาศอยู่ในฟองสบู่มากน้อยเพียงใด

ใบกิจกรรมวฏัจกัรวิจยั
เรื่อง ลมเดินทางไปไหน

เด็ก ๆ  จะได้ศึกษาเกี่ยวกับพลังของลม และทดลองว่าลม
จะพัดกระดาษที่ปั้นเป็นก้อนกลมไปเช่นไร หรือดับเทียน
แต่ละเล่มด้วยการใช้แรงลมที่ท�าขึ้นเองได้อย่างไร
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ใบกจิกรรมการเรยีนรู ้เรือ่ง รูจ้กัอากาศด้วยประสาทสมัผสั
ศึกษาปรากฏการณ์: อากาศไม่ใช่ความว่างเปล่า

• ลูกโป่ง	 •  เทปกาว	 •  เข็ม	 					• ร่ม
• ที่สูบลมหรือเครื่องสูบลม
• ล้อจักรยาน	ห่วงยาง	ฟูกลม	ลูกบอล	หรอืสิง่ของ
				อย่างอืน่ทีเ่กบ็ลมไว้ภายในได้หรอืเติมลมเข้าไปได้

• สายยางพลาสติกที่มีผิวเป็นร่องหยักรอบเส้น	
				(อาจใช้ท่อพลาสติกของเครื่องดนตรีของเล่นหรือ	
				สายท่อน�้าทิ้งของเครื่องซักผ้า)

• แผ่นพลาสติกกันกระแทก						• ถุงพลาสติกบาง	ๆ
• น�้าฟองสบู่	 โดยผสมน�้ายาล้างจาน	2	ปั๊ม	น�้าตาล
				ก้อน	1	ก้อน	กับน�้า	1	ถ้วยชา	แล้วคนให้เข้ากัน

• หลอดดูดชนิดหนา	และส�าลี
ข้อแนะน�ำ: ควรเจาะรูขนาดเล็กตรงกลางหลอดเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เด็กเผลอดูดน�้าสบู่เข้าปาก

สมัผสัอากาศ
ให้เด็ก ๆ  ไปรวมกันที่ลานหน้าอาคารเรียนหรือด้านหนึ่งของโถงทางเดินซึ่งมีระยะทางที่ยาวพอให้เด็กวิ่งไปมาได้  เด็กแต่ละคน
จะได้รับร่มคนละคัน จากนั้นให้วิ่งไปตามโถงทางเดินโดยถือร่มที่ยังไม่ได้กางไว้ข้างหน้า ขากลับให้เด็กกางร่มแล้วว่ิงโดยถือร่ม
ไว้ข้างหน้าตัวอีกครั้ง  เด็กจะได้ลองวิ่งทั้งตอนกางร่มและหุบร่ม 

ให้เด็ก ๆ  สังเกตและบอกว่าพบความแตกต่างหรือไม่ อย่างไร ครูอาจน�าเด็กสนทนาและลองส�ารวจตรวจสอบว่าหากขณะวิ่ง
เด็กไม่ได้กางร่มไว้ตรงหน้า แต่เอาร่มพาดไหล่ไว้ข้างหลังแทน เด็ก ๆ  จะรู้สึกถึงความแตกต่างหรือไม่

โปรดอ่ำนตรงนี้: อากาศไม่ใช่ความว่างเปล่า	 เพราะอากาศกดปะทะร่มอยู่	 ดังนั้นขณะวิ่งไปพร้อมกับร่มที่กาง	 เราจึงต้อง
ออกแรงมากขึ้นกว่าตอนวิ่งพร้อมกับร่มที่ยังหุบอยู่มาก	และต้องออกแรงมากเป็นพิเศษหากเราถือร่มไว้ด้านหลัง	 	

อากาศ

รวบรวมความคิด

ภาพรวมกิจกรรม 

วสัดอุปุกรณ ์ 

อากาศอยู่รอบตัวเราทุกที่  เราต้องใช้อากาศส�าหรับ
หายใจและจะเสียชีวิตถ้าขาดอากาศเพียงไม่กี่นาที 
แต่หลายคนจะคิดว่ารอบตัวเราเป็นความว่างเปล่า 
เพราะอากาศเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาและปกติ
เราไม่สามารถจับหรือคว้าอากาศได้

เด็ก ๆ  จะได้รู้จักอากาศและลมโดยใช้ประสาทสัมผัส
เด็กจะได้รู้ว่าเราสัมผัสและได้ยินเสียงของอากาศได้

พึ่บบบบบบบบ (ถามความคิดเห็นของเด็ก ๆ) 
ครูน�าลูกโป่งที่เป่าและรัดปากแล้วส่งให้เด็กเวียนกันสังเกตจนครบทุกคน  เด็กอาจโยนหรือกดลูกโป่งเล่นเบา ๆ    ให้ถามเด็ก ๆ  ว่า
มีอะไรอยู่ข้างใน  ครูติดเทปกาวบนลูกโป่งตรงบริเวณที่จะเจาะ แล้วใช้เข็มหมุดเจาะเข้าไปในลูกโป่งให้เป็นรูขนาดเล็กอย่าง
ระมัดระวังโดยไม่ให้ลูกโป่งแตก ควรเจาะบริเวณหัวหรือท้ายลูกโป่ง แล้วให้เด็กใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายสัมผัสกับลมที่พุ่งออก
มา หรืออาจให้เด็กปล่อยลมออกทางปากลูกโป่งแล้วสัมผัสกับลมที่พุ่งออกมาด้วยแขน หน้า หรือท้ายทอย 

ให้เด็กบอกความรู้สึก จากนั้นให้เด็กฟังและบอกว่าเสียงของลมเป็นอย่างไร แล้วท�าเสียงเลียนแบบลม เช่น “พึ่บ...” หรือ “ฟี้..”

ภาพ 1 สัมผัสกับลมที่ปล่อยออกจากลูกโป่ง ภาพ 2 ถ้าใช้เข็มเจาะที่ลูกโป่งจะเป็นอย่างไร ภาพ 3 ถ้ากางร่มแล้ววิ่งจะเป็นอย่างไร



ฟังเสยีงอากาศ
ครูแนะน�าให้เด็กรู้จักว่าที่สูบลมหรือเครื่องสูบลมมีหลักการท�างานอย่างไร และ
ให้เด็ก ๆ  คาดคะเนว่าลมที่ถูกสูบและถูกปล่อยออกจะมีเสียงอย่างไร ต่อมาให้
เด็ก ๆ  สูบลมเข้าลูกโป่ง ลูกบอล ล้อรถจักรยาน หรือฟูกลม แล้วปล่อยลมออก
อีกครั้ง และอาจปิดไม่ให้ลมลอดออก สลับกับช่วยรีดให้ลมออกอย่างรวดเร็ว 

จากนั้นให้เด็ก ๆ น�าท่อพลาสติก  เช่น สายท่อน�้าทิ้งของเครื่องซักผ้า มาจับ
ปลายด้านหนึ่งไว้แล้วเหวี่ยงให้เป็นวงกลม ให้เด็ก ๆ  สังเกตเสียงที่เกิดขึ้น และ
ลองบีบอากาศออกจากแผ่นพลาสติกกันกระแทก แล้วบอกความแตกต่างของ
เสียง ให้เด็ก ๆ  พยายามท�าเสียงเลียนแบบเสียงลมที่หลากหลาย ซึ่งอาจมีเสียง
ซู่ ซ่า  เอี๊ยดอ๊าด ฟิ้ว หวีดหวิว ปึงปัง... ถามเด็ก ๆ  ว่านึกเสียงอะไรออกอีกบ้าง

โปรดอ่ำนตรงนี้: อากาศไม่ใช่ความว่างเปล่า	 เราได้ยินเสียงอากาศได้อย่าง
ชัดเจนและยังใช้อากาศท�าเสียงต่าง	ๆ 	อีกมากมายหลายเสียง

อากาศเป็นสิ่งท่ีเรามองไม่เห็น
 จับต้อง 

ไม่ได้  ไม่มีรสชาติ และโดยมาก
จะไม่มี

กลิ่น อากาศมีอยู่รอบตัวเรา ซึ่ง
เราอาจ 

จะรอดชีวิตหากต้องขาดอาหาร 
1  เดือน 

ขาดน�้า  4  วัน แต่จะเสียชีวิตห
ากขาด

อากาศไม่ถึง  4 นาที อากาศจ
ึงเป็นสิ่ง

ส�าคัญต่อการด�ารงชีวิต หากม
องในแง่

วิทยาศาสตร์อากาศเกิดจากแก
๊สหลาย

ชนิดมารวมตัวกัน  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง

ไนโตรเจนและออกซิเจนท่ีจ�าเป็น
ต่อการ

มีชีวิตอยู ่   นอกจากน้ียังมีแก
๊สเฉื่อย 

คาร์บอนไดออกไซด์ และไอน�้า 
 

อากาศมีอยู่ทุกที่และทุกมุมของ
โลก ยิ่ง

บนท่ีสูงอากาศจะยิ่ง  “เบาบาง
” นั่นคือ 

จะมีอากาศลดน้อยลงเร่ือย ๆ  จ
นกระท่ัง

ออกไปสู่อวกาศจะไม่มอีากาศอ
ยูเ่ลย ใน

อวกาศมีแต่ความว่างเปล่าหรื
อที่เรียก 

ว่า สุญญากาศ อวกาศจึงเป็นค
วามว่าง

เปล่าอย่างแท้จริง     

เห็นอากาศ     
ครูแจกถุงพลาสติกให้เด็ก ๆ  และให้เด็กทุกคนพยายามจับอากาศใส่ถุง
ให้ได้  ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม เช่น วิ่งไปตามโถงทางเดิน สะบัดถุงหรือ 
เป่าลมเข้าไปในถุง...  ใครจะจับอากาศได้เต็มถุงก่อนกัน ครูน�าสนทนา
ว่าในชีวิตประจ�าวันมีสิ่งของหลายอย่างที่สามารถบรรจุอากาศได้  ให้
เด็ก ๆ  ช่วยกันค้นหาว่ามีอากาศอยู่ในสิ่งใดบ้าง 

ครูแนะน�าว่าฟองสบู่ก็กักเก็บอากาศได้เป็นอย่างดี และตั้งค�าถามให้
เด็กคิดว่าฟองสบู่  1 ฟองบรรจุอากาศได้มากเพียงใด ให้เด็กเป่าฟองสบู่
โดยครูสอนต้องอธิบายให้เด็กเล็กรู้จักความแตกต่างระหว่างการเป่ากับ
การดูดก่อน เช่น ให้เด็กใช้หลอดเป่าส�าลีที่อยู่บนโต๊ะ

อากาศ

ภาพ 4 เสียงลมลอดออกมาจากลูกโป่ง

เรื่องน่ารู้

โปรดอ่ำนตรงนี:้ เรากกัเกบ็อากาศไว้และรบัรูก้ารมอียูข่องมนัได้	
อาจศึกษาเร่ืองนี้ในใบกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง	 “มีอากาศอยู่ใน
ฟองสบูเ่ท่าใด”

ภาพ 5 เก็บอากาศใส่ถุงให้เต็ม

Thai translation supported by 



• ด้ายเหนียว					• กรรไกร				• ขนนก	ส�าลี	ลูกปิงปอง	
• หลอดดูด	 • กระดาษแข็งขนาดใหญ่
• พัดที่ท�าขึ้นเอง:	ใช้กระดาษหรือกระดาษแข็งชนิดบาง	
				มาพับตามยาวกลับไปกลับมา

• ตุ๊กตากระดาษ:	ใช้กระดาษขนาด	5	x 10	ซม.	พับคร่ึง
	 ตามแนวยาว	ให้วาดข้างหน้าของตุ๊กตาไว้ทีด้่านหน้า	
	 กระดาษ	ส่วนด้านหลังให้วาดข้างหลังของตุ๊กตา			

• ส้มผ่าซีก	ยาดม	หรือสิ่งของที่มีกลิ่นแรง	
• กระดาษวาดเขียน	พู่กัน	และสีน�้า			•  เทปกาว
• กล่องรองเท้าหรือกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาด	 	
	 ใหญ่กว่าฝ่ามือเด็ก		•  เทียนหอมขนาดเล็ก		• ผ้า	

ลมแรง (ถามความคิดเห็นของเด็ก ๆ )  
ครูสนทนากับเด็ก ๆ  ว่าเมื่อมีลมพัดเข้ามาในอาคารแล้วท�าให้สิ่งของต่าง ๆ  เคลื่อนที่  เราจะพูดว่า “ลมแรง” 

ครูถามเด็ก ๆ  ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอากาศหรือลมก�าลังเคลื่อนที่อยู่  เช่น สังเกตจากผ้าม่านปลิวไสวไปมาหรือประตูปิดลง
อย่างแรง หรือสัมผัสลมได้จากกระแสลมที่มาปะทะผิวกาย 

ครูน�าขนนกมาผูกติดกับปลายเชือกด้านหนึ่งเพื่อท�าเป็น “อุปกรณ์ตรวจสอบลมอย่างง่าย” จากนั้นน�าไปแขวนไว้ที่หน้าต่าง 
ช่องประตู หรือเครื่องท�าความร้อน เพื่อสังเกตว่ามีลมเกิดขึ้นหรือไม่ ซึ่งจะพบว่าขนนกจะแกว่งเมื่อมีลมพัด   

ลมเอยลมพดั
ให้เด็กท�าให้อากาศเคล่ือนที่และสร้างกระแสลมข้ึนเองด้วยอุปกรณ์ง่าย ๆ   เช่น  ให้เด็กเป่าลมใส่หลอดดูด ใช้กระดาษพัด 
หรือแกว่งพัดที่ประดิษฐ์ข้ึนเอง แล้วสังเกตส่ิงที่เกิดขึ้น ซึ่งเด็กจะรู้สึกได้ถึงลมที่มาสัมผัสผิวหนังและเส้นผม เมื่อเด็กต่างพัด
หรือเป่าลมให้กันและกัน และให้เด็กใช้ลมท�าให้สิ่งของต่าง ๆ  เคลื่อนที่  เช่น กลิ้งลูกปิงปอง ท�าให้ก้อนส�าลีหรือขนนกปลิว
หรือขยับเคล่ือนตุ๊กตากระดาษที่อยู่บนพ้ืนโต๊ะ แล้วสังเกตผล จากนั้นให้เด็กบอกว่าลมท�าให้วัตถุใดเคลื่อนที่ได้อีกบ้างและ
ไม่อาจท�าให้วัตถุใดเคลื่อนที่ได้

ให้เด็ก ๆ  ท�าให้หยดสีเคลื่อนที่ไปตามกระดาษวาดเขียนด้วยการใช้พู่กันหยดสีลงบนกระดาษ จากนั้นให้ใช้หลอดดูดเป่าสี 
เด็กจะได้สร้างงานศิลปะที่เป็นของตนเอง  

โปรดอ่ำนตรงนี้:  เราท�าให้เกิดลมได้โดยการพัดโบกและเป่า	 เรารับสัมผัสจากลมที่เกิดขึ้นทางผิวหนัง	และยังใช้ลมท�าให้
สิ่งของหลายอย่างเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ได้ด้วย

รวบรวมความคิด

ภาพรวมกิจกรรม 

วสัดอุปุกรณ ์ 

เราจะรบัรูก้ารมอียูข่องอากาศได้ในตอนทีม่นัเคลือ่นที่ 
อากาศที่เคลื่อนที่ท�าให้เกิดลม ซึ่งลมจะท�าให้เกิด
เสียงใบไม้ไหว กังหันลมหมุน ผมของเรายุ่งเหยิงพัน
กัน หรือท�าให้เรือใบแล่นอยู่ในทะเล ลมที่พัดเข้าบ้าน
อาจท�าให้ประตูปิดดังปังและกวาดเอากระดาษปลิว
ตกจากโต๊ะเขียนหนังสือ  ลมอาจมีก�าลังรุนแรงพัด
ใบไม้หรือท�าให้กิ่งไม้หักออกจากต้น

เด็ก ๆ  รู้สึกได้ถึงกระแสลมและสามารถออกไปหาลม
โดยใช้อุปกรณ์ตรวจสอบลมอย่างง่าย  เด็กจะได้ลอง
พัดหรือเป่าลมไปหาเป้าหมายและท�าให้สิ่งของ  สี 
หรือแม้แต่กลิ่นเคลื่อนที่ได้ นอกจากนี้เด็กยังจะได้ท�า
กล่องขึ้นมาใบหนึ่งเพื่อใช้สร้างกระแสลมแรง

ใบกจิกรรมการเรยีนรู ้เรือ่ง สร้างกระแสลม
ศึกษาปรากฏการณ์: การเคลื่อนที่ของอากาศ

อากาศ

ภาพ 1 ขนนกจะแกว่งหรือไม่ ภาพ 2 เป่าสีให้เป็นรูปร่าง ภาพ 3 ตุ๊กตากระดาษเคลื่อนที่ไปมาอยู่บนโต๊ะ



ปล่อยลมกระโชกออกจากกล่อง   
ครูใช้กรรไกรเจาะช่องขนาด  2  เซนติเมตรที่ด้านกว้างของกล่องกระดาษ แล้วใช้
กระดาษกาวปิดกล่องโดยรอบเพื่อป้องกันอากาศเข้า ให้เด็กคนหนึ่งใช้มือทั้ง  2  ข้างตบ 
ที่ด้านข้างของกล่องรองเท้าที่ตั้งอยู่พร้อม ๆ  กัน แล้วให้เด็กคนอื่น ๆ  ลองสัมผัสกับลม
กระโชกที่ออกมาจากช่องที่เจาะไว้

ให้เด็กถือผ้าไว้ที่หน้าช่องโดยเว้นระยะห่างเล็กน้อยแล้วสังเกตว่าลมท�าให้ผ้าเคลื่อนไหวอย่างไร ครูน�า
เด็ก ๆ  สนทนาและอาจให้เด็กท�าการส�ารวจตรวจสอบว่าเราต้องถือผ้าให้ห่างจากกล่องไกลเพียงใด โดย
ยังอยู่ในระยะที่ลมยังท�าให้ผ้าโบกสะบัดอยู่ ถ้าเราน�าผ้ามาไว้ตรงหน้าด้วยระยะห่างเท่ากันกับระยะห่าง
ระหว่างผ้ากับกล่อง  เราจะเป่าให้ผ้าขยับได้หรือไม่ ลมกระโชกที่ออกมาจากกล่องท�าให้ลูกปิงปองกลิ้ง
ไปหรือดับไฟของเทียนหอมขนาดเล็กได้หรือไม่  เราจะต้องต้ังผ้า  ลูกปิงปอง หรือเทียนไว้ในระยะใดเพื่อ
ให้ลมกระโชกที่ออกจากกล่องพุ่งมาถึงสิ่งของเหล่านี้

กลิ่นหอมลอยอยู่ในอากาศ    
ครูน�าเด็ก ๆ  สนทนาว่าเราได้กลิ่นของสิ่งของหลายอย่างแม้จะมองไม่เห็นก็ตาม  เช่น กลิ่นของขนมปัง
หรือขนมเค้กที่เพิ่งอบเสร็จใหม่ ๆ   ครูถามว่าเด็ก ๆ  เคยได้กลิ่นอะไรบางอย่างโดยที่ไม่ได้เห็นของสิ่งนั้น
หรือไม่ ครูน�าส้มที่ผ่าครึ่งไปวางไว้มุมห้อง และให้เด็ก ๆ  คาดคะเนว่ากลิ่นส้มจะเดินทางไปถึงอีกมุมหนึ่ง
ของห้องหรือไม่ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็ก 2 - 3 คนใช้กระดาษแข็งพัดอยู่ด้านหลังของผลส้ม ให้เด็กลองท�า
กิจกรรมนี้ในห้อง และลองท�านอกอาคาร  เช่น ในสนามหรือลานหน้าโรงเรียน แล้วสังเกตและเปรียบ
เทียบกับผลการทดลองที่ได้

โปรดอ่ำนตรงนี้: หากเราท�าให้อากาศเคลื่อนที่	 เช่น	พัด	กลิ่นหอมก็จะเคลื่อนที่ไปด้วย	นอกจากนี้เรา
ยังควบคุมกลิ่นได้ด้วย	ในห้องที่มิดชิดเราจะได้กลิ่นหอมนาน	แต่หากอยู่ข้างนอกกล่ินหอมจะกระจาย
ตัวไปอย่างรวดเร็วจนเราแทบจะไม่ได้กลิ่น

อากาศหรือแก ๊สที่มารวมตั
วกันเป ็น

อากาศประกอบไปด้วยอนภุา
คขนาดเลก็

มากมาย อนุภาคเหล่านั้นเล็ก
เสียจนเรา

มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า หร
ือแม้แต่ใช้

กล้องจุลทรรศน์ที่มีก�าลังขย
ายสูงสุดก็

มองไม่เห็น

อนุภาคของอากาศเคลื่อนท
ี่อยู ่ตลอด

เวลาอย่างไร้ระเบียบ หรือที่เ
รียกว่าการ

เคลื่อนไหวแบบบราวน์ การ
เคลื่อนไหว

เช่นนี้ท�าให้อากาศกระจายไป
ทุกที่ หาก

เราโบกกระดาษแข็งหรือพัด 
หรือเป่าลม

ออกจากหลอดดดู อนุภาคขอ
งอากาศจะ

ถูกผลักและอาจพาเอากลิ่นห
รือสิ่งของที่

มีน�้าหนักเบาไปด้วย

เรื่องน่ารู้

อากาศ

ภาพ 5 เราท�าให้กลิ่นส้มแพร่กระจายไป       
               ได้หรือไม่

ภาพ 4 เมื่อตบเข้าที่ด้านข้างของกล่อง 
   ลมจะพุ่งออกมา

โปรดอ่ำนตรงนี้: เมื่อลมพัดมาถูกสิ่งของ	หากกล่องกับสิ่งของอยู่ห่างกันมาก	ลมกระโชกที่ได้ก็จะอ่อนแรงลงและท�าให้สิ่งของขยับ
เคลื่อนไหวได้น้อยลง	อย่างไรก็ดีลมกระโชกที่ออกจากกล่องมีพลังมาก	 เพราะสามารถขยับผ้าหรือลูกปิงปองและเป่าให้เทียนดับได	้
ในขณะที่เราใช้วิธีเป่าลมไปไม่ถึง	 เด็กอาจศึกษาหัวข้อนี้เพิ่มเติมด้วยใบกิจกรรมวัฏจักรวิจัยเรื่อง	“ลมเดินทางไปไหน”

Thai translation supported by 



• ขวดพลาสติกเปล่า	 (ทั้งขวดคอกว้างและคอแคบ		
	 ความจุประมาณ	0.75-1	ลิตร)

• ลูกโป่ง	 (ที่เคยถูกเป่ามาแล้ว)		 • กรวย
• กระดาษ	ส�าล	ีหรอืกระดาษช�าระป้ันเป็นก้อนกลม	
• ดินน�้ามัน	 	 • น�้าใส่ในถ้วยตวง
• หมุดตรึงหรือเข็ม	 • กระดาษตัดเป็นเส้น
• ข้อต่อส�าหรับขวดทอร์นาโด	(ประดิษฐ์เองด้วยการ	
	 เจาะรู	 1	 รูลงตรงกลางฝาเกลียวที่เหมือนกัน	2	ฝา	
	 (ความกว้างรูราว	6-7	มม.)	แล้วติดกาวฝา	
	 ด้านที่เรียบเข้าด้วยกัน)

• สีผสมอาหารหรือน�้าหมึก

อากาศต้องการที่อยู่ (ถามความคิดเห็นของเด็กๆ) 
ครูเติมน�้าลงในขวดพลาสติกแล้วปิดฝาให้แน่น และถามเด็ก ๆ  ว่าคิดว่าจะใช้มือบีบขวดจนแบนได้หรือไม่  ให้เด็กลอง
พยายามท�าดู จากนั้นให้เทน�้าออกแล้วปิดฝาใหม่ และถามเด็ก ๆ  ว่าคิดว่าจะมีอะไรเปล่ียนแปลงไปหรือไม่ ให้เด็กลองท�าดู
อีกคร้ัง  ซ่ึงจะพบว่าผลการทดลองที่ได้น่าทึ่งเพราะเราบีบขย�าขวดจนแบนไม่ได้ ครูน�าเด็กอภิปรายว่าเป็นเพราะเหตุใด 
และจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากเปิดฝาขวดออก

โปรดอ่ำนตรงนี้: หากเราเทน�้าออกจากขวด	อากาศจะเข้าไปแทนที่น�้า	 ดังนั้นขวดจึงไม่ได้ว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยอากาศ	
หากปิดฝาขวด	ทั้งน�้าและอากาศจะหนีไปไหนไม่ได้	แม้เราจะบีบขวดที่มีอากาศได้ง่ายกว่าขวดที่มีน�้า	แต่อย่างไรก็ตามเรา
จะยังรู้สึกว่ามีบางอย่างอยู่ในขวดที่เราคิดว่าว่างเปล่า	 เมื่อเราเปิดฝาขวดแล้วบีบขวด	น�้าจะทะลักออกมา	อากาศก็เช่น
เดียวกัน	อากาศจะทะลักออกมาและเรารู้สึกได้แม้เราไม่เห็นอากาศก็ตาม

เป่าลกูโป่ง   
ครูใส่ลูกโป่ง 1 ลูกเข้าไปในขวดโดยให้ขอบปากลูกโป่งครอบ
ปากขวด จากนั้นให้เด็ก ๆ  พยายามเป่าลูกโป่งที่อยู่ในขวด แล้ว
สังเกตผล

โปรดอ่ำนตรงนี้: การเป่าลูกโป่งในขวดท�าได้ยากล�าบาก	
เพราะภายในขวดที่เราเห็นว่าว่างเปล่ามีอากาศอยู ่	 พอเรา
พยายามเป่าลูกโป่ง	ลูกโป่งจึงไม่สามารถพองได้เหมือนปกติ	

ยิงลกูบอล 
ให้เด็ก ๆ  น�ากระดาษ ส�าลี หรือกระดาษช�าระที่ปั้นเป็น
ก้อนกลม 1 ก้อนวางไว้ในปากขวดที่วางนอน จากนั้นให้
เดก็ ๆ  พยายามเป่าก้อนกลมเข้าไปในขวด แล้วสังเกตผล

โปรดอ่ำนตรงนี้: แทนที่ก้อนกลมจะเข้าไปในขวด มัน
กลับพุ่งออกมานอกขวดทุกครั้ง	 เพราะในขวดเต็มไปด้วย
อากาศ	ดังนั้นก้อนกลมจึงเข้าไปไม่ได้

ใบกจิกรรมการเรยีนรู ้เรือ่ง อากาศมตีวัตน
ศึกษาปรากฏการณ์: อากาศไม่ใช่ความว่างเปล่า

รวบรวมความคิด

ภาพรวมกิจกรรม 

วสัดอุปุกรณ ์ 

อากาศเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ก็มีอยู่ทุกหนแห่งและ
ต้องการที่อยู ่  สังเกตได้โดยตรงจากสิ่งที่อยู ่ในชีวิต
ประจ�าวัน  เช่น  เวลาล้างแก้วเรารู ้ว่าในแก้วจะยังมี
อากาศอยู่  เพราะเมื่อเราคว�่าแก้วลงไปในน�้าก็จะมี
ฟองผุดขึ้นมาข้างบนก่อนที่จะหายไป

เด็ก ๆ  จะได้รู้ว่าขวดเปล่าเต็มไปด้วยอากาศ และจะ
ได้ทดลองว่าขวดพลาสติกที่เต็มไปด้วยอากาศจะถูก
บีบจนแบนได้อย่างไร จะเป่าลูกโป่งในขวดให้พองได้
หรือไม่ หรือเป่าสิ่งของที่เป็นก้อนกลมเล็ก ๆ  เข้าไปใน
ขวดได้หรือไม่  เด็กจะได้ลองเติมน�้าเข้าไปในขวดที่
เต็มไปด้วยอากาศและสร้างขวดทอร์นาโด

อากาศ

ภาพ 2 เราเป่าลูกโป่งที่อยู่ในขวดได้หรือไม่ ภาพ 3 ก้อนกลมกระเด็นออกมาจากขวดภาพ 1 เมื่อบีบขวดลมจะออกมา



ขวดทอร์นาโด
ให้เด็ก ๆ  เติมน�้าลงไปในขวดพลาสติกราว 2  ใน 3 ส่วนแล้วเติมสี 
ลงไป จากนั้นก็ให้สวมข้อต่อที่ปากขวด หมุนปิดปากขวดไว้ให้แน่น 
น�าเอาขวดเปล่าที่เหมือนกันมาสวมเข้ากับข้อต่ออีกด้านและหมุนขวด
จนแน่นเช่นกนั ให้เดก็ ๆ  พลกิกลบัขวดทีม่นี�า้สขีึน้โดยให้ขวดเปล่ามาอยูด้่านล่างแทน 
ให้เด็ก ๆ  สังเกตและอภิปรายว่าท�าไมน�้าจึงไม่ไหลลงมาในขวดเปล่า ให้เด็ก ๆ  คิดว่า
จะต้องท�าอย่างไรน�้าจึงจะไหลลงมา และจะเกิดอะไรข้ึนถ้าหมุนขวดที่อยู่ด้านบน
อย่างรวดเร็ว

ครูแนะน�าให้เด็ก ๆ  ลองบีบขวดทั้งที่อยู ่ด้านบนและด้านล่างเพ่ือให้เกิดทอร์นาโด 
สังเกตผล แล้วให้เด็กใช้มือจับขวดที่อยู่ด้านล่างให้ดีและใช้มืออีกข้างหมุนขวดที่อยู่
ด้านบนอย่างรวดเร็ว ให้เด็ก ๆ  สังเกตและบอกว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 

แนวคิดที่ซ ่อนอยู ่ เบื้องหล
ังทุกการ

ส�ารวจตรวจสอบของใบกิจก
รรมชุดนี้

เป็นแนวคิดเกี่ยวกับกฎข้อส
�าคัญของ

ธรรมชาติ คือเมื่อมีสิ่งหนึ่ง  เช
่น อากาศ 

อยู่ในสถานที่หนึ่ง ดังนั้นย่อ
มมีสิ่งอื่น 

เช ่น  น�้ า   อยู ่   ณ  ที่แห ่งนั้นในเวลา

เดียวกันไม่ได้ หรืออาจอธิบ
ายให้เห็น

ภาพชัดเจนขึ้นได้ว่า ก้านกล
้วยจะไป

นั่งที่ที่ชบาแก้วนั่งอยู่ไม่ได้  เธ
ออาจไป

นัง่ข้าง ๆ  ข้างหน้า ข้างหลงั ข้า
งล่าง หรอื 

ข้างบนเพื่อนได้ แต่นั่งในที่เด
ียวกันกับ

เพื่อนไม่ได้  ในขวดที่เราคิดว่า
ว่างเปล่า

มีอากาศอยู่  อากาศต้องออก
จากขวด

แล้วเท่านัน้จงึจะมทีีใ่ห้เราเตมิ
สารอืน่ ๆ  

ลงไปในขวดได้

อากาศ

เรื่องน่ารู้

ภาพ 5 สังเกตว่ามีทอร์นาโดเกิดขึ้นในขวด

ขวดที่เต็มไปด้วยอากาศ   
ครูวางกรวยไว้บนปากขวดเปล่าแล้วใช้ดินน�้ามันอุดปิดช่องระหว่าง 
กรวยกับปากขวดไว้เพื่อไม่ให้อากาศเข้า จากนั้นให้เด็กเติมน�้าลงขวด 
โดยเทน�้าจากถ้วยตวงลงในกรวยแล้วสังเกตว่าเด็ก ๆ  จะเติมน�้าจนเต็ม
ขวดได้หรือไม่ จากนั้นครูใช้เข็มหรือหมุดตรึงเจาะรูขนาดเล็กไว้ที่ส่วนบนของขวด  
ให้เด็ก สังเกตว่าคราวนี้เกิดอะไรขึ้น

ครูถือริ้วกระดาษจ่อเอาไว้หน้ารูแล้วให้เด็ก ๆ  สังเกตลมที่ออกมา

โปรดอ่ำนตรงนี้: ขวดด้านล่างเต็มไปด้วยอากาศ	
น�้าจะไหลลงมายังขวดด้านล่างได้ก็ต่อเมื่ออากาศจะ
ต้องขึ้นไปข้างบนเสียก่อน	เมื่อเราบีบขวด	ฟองอากาศ
จะขึ้นไปข้างบนและน�้าในปริมาณเท่ากันจะไหลสวน
ลงมาด้านล่าง	 เมื่อเราสร้างทอร์นาโดขึ้น	 ฟองอากาศ
จะพุ่งขึ้นและน�้าจะไหลลงมาข้างล่างอย่างรวดเร็ว

โปรดอ่ำนตรงนี้: ขวดไม่ได้ว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยอากาศ	ดังนั้นจึงมีน�้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไหลลงขวด	ส่วนน�้าที่เหลือจะอยู่ในกรวย	
แต่ถ้าขวดถูกเจาะรู	อากาศจะลอดผ่านออกไปภายนอกขวดได้	 จึงมีที่ว่างให้น�้าไหลลงไปอยู่ในขวด	การเคล่ือนไหวของกระดาษที่จ่ออยู่ตรงรู
ที่เจาะ	ท�าให้เราเห็นว่ามีอากาศออกจากขวดขณะที่น�้าไหลลงไป

ภาพ 4 น�้าเหลืออยู่ในกรวย

Thai translation supported by 



• ถุงพลาสติกบาง
• กระดาษ	(A4	หรือ	A3)
• หนังสือพิมพ์
• กระดาษแข็งขนาด	30	x	30	เซนติเมตร
•  เชือกเส้นหนา	ยาวประมาณ	1-1.5	 เมตร
• ดินสอ
• ไม้บรรทัดยาว
• ขวดพลาสติกหรือแก้วพลาสติกใสขนาดเล็ก
	 (ขนาดพอเหมาะกับปากเด็ก)

• สิ่งของที่มีจุ๊บติดกระจกอยู่ข้างหลัง	 เช่น	ตะขอแขวน
	

วิ่งถงุ (ถามความคิดเห็นของเด็ก ๆ )       
เด็กแต่ละคนจะได้รับถุงพลาสติกบาง ๆ  คนละ 1 ใบ ให้ทุกคนยกถุงขึ้นมาวางทาบหน้าอกและออกวิ่ง จากนั้นให้ปล่อยมือ
ออกจากถุง  สังเกตว่าเกิดอะไรข้ึนกับถุง และเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็กหยุดวิ่ง ครูน�าเด็ก ๆ  คิดและลองส�ารวจตรวจสอบว่าเมื่อ
เปลี่ยนไปใช้กระดาษหรือกระดาษหนังสือพิมพ์จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันหรือไม่

โปรดอ่ำนตรงนี้: ถุง	กระดาษ	และหนังสือพิมพ์จะติดแนบล�าตัวขณะวิ่ง	แต่เมื่อเราหยุดวิ่งมันจะร่วงลงพื้น

หมาน้อยหวัดื้อ    
น�ากระดาษหนังสือพิมพ์ 1 คู่ และกระดาษแข็งแผ่นเล็ก ๆ  มาให้เด็ก ๆ  ใช้ดินสอเจาะรูตรงกึ่งกลาง จากนั้นให้น�าเชือกหนา
มาร้อยผ่านรูของกระดาษหนังสือพิมพ์และของกระดาษแข็ง ให้ผูกปมหนาหรือติดเทปกาวเอาไว้ใต้กระดาษแข็ง ให้เด็ก ๆ  
จับปลายเชือกอีกด้านหนึ่งแล้วจูงหนังสือพิมพ์เดินตามหลังเหมือนจูงลูกสุนัข  ให้เด็ก ๆ  สังเกตว่าเกิดอะไรข้ึน ซึ่งจะพบว่า
ตอนนีม้นัยงัเดนิตามเราดอียู ่ ให้เดก็คาดคะเนว่าจะเกดิอะไรขึน้ถ้าเราดงึ “ลกูสนุขั” ขึน้จากพืน้เข้าหาตวัในแนวดิง่ ให้เดก็ ๆ  
ลองท�าและสังเกตผล แล้วให้เด็กลองท�าการทดลองนี้บนพื้นต่างชนิดกัน แล้วสังเกตผลว่า  “ลูกสุนัข” จะมีลักษณะเป็น
อย่างไรเมื่ออยู่บนพื้นลื่น ๆ  หรือพื้นพรม

โปรดอ่ำนตรงนี้: การดึงหนังสือพิมพ์ขึ้นจากพื้นท�าได้ยาก	แต่จะดึงขึ้นมาได้ง่ายกว่าบนพื้นผิวที่ไม่เรียบ	เช่น	บนพื้นพรม

ใบกิจกรรมการเรยีนรู ้เรือ่ง อากาศมแีรงกระทÓ
ศึกษาปรากฏการณ์: แรงดนัอากาศ

รวบรวมความคิด

ภาพรวมกิจกรรม 

วสัดอุปุกรณ ์ 

อากาศมีแรงกระท�าต่อทุกสิ่ง  เราจะสังเกตได้ก็ต่อเมื่อ
ความดันอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เช่น  ขวด 
พลาสติกยุบตัวเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง  เวลานั่งรถ
ขึ้นไปบนภูเขาสูง  เมื่ออยู่ในลิฟต์ที่เคลื่อนที่อย่างรวด 
เร็ว หรือเมื่ออยู่ในเครื่องบินขณะก�าลังขึ้นหรือลง จะ
รู้สึกถึงแรงดันของอากาศที่ท�าให้หูอื้อหรือปวดหู

เด็กๆ  จะได้รู้ว่าอากาศมีแรงกระท�าต่อทุกสิ่ง  โดยเด็ก 
จะได้วิ่งแข่งกันโดยทาบถุงพลาสติกไว้บนหน้าอกของ
ตนเอง และจะได้รู้ว่าการดึงหนังสือพิมพ์ขึ้นจากพ้ืน
หรือการกดไม้บรรทัดท�าได้ไม่ง่ายเลย และทดลองน�า
เอาจุ๊บยางดูดกระจกไปติดกับพื้นผิวต่างชนิดกัน

อากาศ

ภาพ 3 ยก “ลูกสุนัขหนังสือพิมพ์” ขึ้นจาก
     พื้นได้หรือไม่

ภาพ 2 กระดาษหนังสือพิมพ์ก็ดูเหมือนถูก 
     ทากาวติดล�าตัวเช่นกัน

ภาพ 1 ถุงแนบติดกับล�าตัว



มายากลหนงัสอืพิมพ์   
ครูวางไม้บรรทดัยาวบนโต๊ะ โดยให้ความยาวครึง่หนึง่เลยโต๊ะออกมา 
แล้วให้เด็กคนหนึ่งใช้มือตีลงบนไม้บรรทัดส่วนที่ยื่นออกมา ให้เด็ก ๆ  
สังเกตว่าจะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งจะพบว่าไม้บรรทัดจะตกลงมาจากโต๊ะ 
ส่งเสียงดังอย่างที่เราคาดเอาไว้  ท�ากิจกรรมอีกครั้งโดยวางไม้บรรทัด
ลงบนโต๊ะเหมือนเดิม แล้วให้เด็กน�าหนังสือพิมพ์  1 คู่กางคลี่ออก 
แล้วคลุมไม้บรรทัดไว้  โดยไม่คลุมส่วนของไม้บรรทัดที่ยื่นพ้นขอบโต๊ะ
ออกมา  รีดกระดาษหนังสือพิมพ์ให ้เ รียบ  แล้วให ้เด็กใช ้มือตี
ไม้บรรทัดอีกครั้งหนึ่ง ให้สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น   

ดดูขวด   
ให้เด็กใช้ปากขวดหรือแก้วพลาสติกครอบริมฝีปากของตนเองไว้ แล้วดูดอากาศออก 
จากขวดหรือแก้วเข้าทางปากของตนเอง  และสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น ซึ่งจะพบว่าขวด
หรือแก้วดูดติดอยู่กับริมฝีปากของเด็ก ครูน�าสนทนาว่าตะขอแขวนส่ิงของในห้องน�้า
ที่ใช้จุ๊บดูดก็ใช้หลักการเดียวกัน ให้เด็ก ๆ  น�าสิ่งของที่มีตัวจุ๊บไปกดติดไว้บนกระจกหรือ
ผนังห้องน�้า และสังเกตผล ให้เด็ก ๆ  อภิปรายว่าจะต้องท�าอย่างไรให้จุ๊บดูดเกาะติดแน่น อาจให้เด็ก
ทดลองกับพื้นผิวที่แตกต่างกันเช่น กระเบื้อง วอลล์เปเปอร์  พ้ืนผิวหยาบ ผนังปูน กระจกหน้าต่าง 
และสังเกตว่าจุ๊บดูดติดได้นานหรือไม่

โปรดอ่ำนตรงน้ี: ไม่ว่าเราจะดูดอากาศออกจากขวดหรือกดไล่อากาศออกจากจุ๊บดูดกระจก	จะได้
ผลเหมือนกันคือสิ่งของจะดูดติดกัน	หลักการนี้จะใช้ได้ก็ต่อเม่ือไม่มีอากาศจากภายนอกไหลเข้ามา	
เช่น	ริมฝีปากปิดปากขวดไว้ทั้งหมด	หรือจุ๊บดูดกระจกติดกับผนังจนแน่น	ไม่มีช่องว่างเหลืออยู่

อากาศ  1  ลิตรจะหนัก 
1.3  กรัม  แต่

รอบโลกมีชั้นบรรยากาศท
ี่หนาราว 100 

กิ โลเมตรหุ ้มอยู ่   บนพื้น
โลกทุก ๆ 1 

ตารางเมตร มีอากาศหน
ักราว 10,000 

กิโลกรัมกดทับ หากเราย
กหนังสือพิมพ์

ขึน้จากพืน้จะเกดิช่องว่างใ
ต้หนงัสอืพมิพ์ 

แรงดันอากาศใต้หนังสือ
พิมพ์จะน้อย

กว่าแรงดันในบริเวณโดย
รอบ และกด

หนังสือพิมพ์ลงกับพื้น ค
วามแตกต่าง 

ระหว่างแรงดนั        “ภายใน”แ
ละ “ภายนอก” 

จะท�าให้จุ๊บดูดกระจกดูด
ติดกับสิ่งของ

ได้  การกดจุ ๊บจะไล่อาก
าศออก  เมื่อ

ปล่อยจุ๊บมันอาจยกตัวขึ้น
เล็กน้อย แต่

จะไม่มีอากาศเข้าไปอยู่ร
ะหว่างจุ๊บกับ

พื้นผิวได้อีก จึงเกิดสุญญ
ากาศขึ้น จุ๊บ

ติดกระจกติดอยู่กับพื้นผิ
วได้โดยอาศัย

แรงดันอากาศจากภายนอ
ก และไม่ดูด

ติดกับพื้นผิวที่ไม่เรียบ  เพ
ราะบนพื้นผิว

เหล่านั้นยังมีอากาศไหลเข
้าไปได้

อากาศ

เรื่องน่ารู้

ภาพ 4 เกิดอะไรขึ้นเมื่อใช้ก�าปั้นทุบไม้บรรทัด

ภาพ 5 จุ๊บดูดกระจกจะติดอยู่ที่ใด

โปรดอ่ำนตรงนี้: อากาศกดหนังสือพิมพ์ทั้งแผ่นเอาไว้จากข้างบน	ดังนั้นเราจึงตีไม้บรรทัดลงไม่ได้	 เม่ือเราใช้มือตีไม้บรรทัด	มันจึงไม่ลอย
ขึ้นไปในอากาศ

Thai translation supported by 



ภาพ 1 ลองหายใจไปด้วยกัน ภาพ 2 สัมผัสท้องที่พองขึ้นและแฟบลง

• สิ่งของที่มีด้านเปิดให้หายใจผ่านได้	 เช่น	 	 	
	 ท่อช่วยหายใจในน�้า	แกนกระดาษช�าระ
	 หรือผ้าพันคอถักตาห่าง

• ถ้วยตวงชนิดใสหรือขวดพลาสติกใส
• สายยางอย่างหนา	(ยาวราว	1	 เมตร)
• กะละมังหรืออ่างใส่น�้าขนาดใหญ่
• หลอดดูดน�้างอได้
• ปืนจุดเตาแก๊ส
•  เทียนหอมขนาดเล็ก	2	เล่มหรือเทียนไข
	 จานรองกันไฟได้

• ขวดที่มีขนาดเท่ากัน	2	ขวด

หายใจให้ทั่วท้อง (ถามความคิดเห็นของเด็ก ๆ ) 
ครูจัดหาสิ่งของชนิดต่าง ๆ  ที่เราใช้หายใจผ่านได้  เช่น ท่อช่วยหายใจในน�้า แกนกระดาษช�าระ หรือผ้าพันคอที่ถักตาห่าง 
(อย่าใช้สิ่งของที่ปิดมิดชิด  เช่น ถัง)  ให้เด็ก ๆ  ลองตั้งใจหายใจเข้าและหายใจออกผ่านสิ่งของเหล่านี้  ให้เด็ก ๆ  อภิปรายว่า 
การหายใจผ่านสิ่งของแตกต่างจากการหายใจตามปกติหรือไม่ และเกิดเสียงอะไรขึ้น

ได้ยิน สมัผัส และเห็นลมหายใจ    
ให้เด็ก ๆ  นอนหงายอย่างผ่อนคลายและหายใจเข้าออกทางปากเสียงดัง ทุกคนช่วยกันเงี่ยหูฟังเสียงหวีดหรือเสียงหอบเบา ๆ  
ให้เด็ก ๆ  ผลัดกันสังเกตว่าอกของเพื่อนพองขึ้นขณะหายใจเข้าและยุบลงขณะหายใจออก เมื่อหายใจรดฝ่ามือเด็กจะรู้สึกได้
ถึงลมที่สูดเข้าไปและพ่นออกมา นอกจากนี้ยังรู้สึกได้ว่าลมหายใจเป็นลมอุ่น ต่อมาให้เด็กใช้ปากหายใจรดกระจกจนกระทั่ง
กระจกเป็นฝ้า

ครูกับเด็ก ๆ  ช่วยกันเปรียบเทียบว่าเราหายใจกี่ครั้งต่อนาทีเมื่อนอนอยู่นิ่ง ๆ  และเมื่อเรากระโดดไปมาอย่างต�่า  15 ครั้ง 
เราจะหายใจกี่ครั้งต่อนาที ลมหายใจที่ออกมาแต่ละครั้งให้ความรู้สึกอย่างไร

โปรดอ่ำนตรงนี้: เราได้ยิน	 สัมผัส	และเห็นลมหายใจได้	ขณะร่างกายออกแรงอย่างหนักเราจะหายใจหอบโดยจะหายใจ
เร็วและลึกกว่าเวลาปกติ

รวบรวมความคิด

ภาพรวมกิจกรรม 

วสัดอุปุกรณ ์ 

เราหายใจอยู่ตลอดเวลาและแทบไม่รู ้ตัวว่าก�าลัง
หายใจอยู ่   เราอาจรู ้ตัวว ่าก�าลังหายใจจากบาง
สถานการณ์  เช่น ขณะเล่นกีฬาจนเหนื่อยหอบ  เรา
จะหายใจเข้าลึกขึ้นและช้าลง หรือเวลาที่เป็นหวัด 
เราจะหายใจไม่ออกเพราะคัดจมูก

เด็ก ๆ  จะได้ส�ารวจและค้นพบว่าตนเองก็หายใจเอา
อากาศเข้าและออกจากร่างกาย  เด็กจะได้ฟังเสียง 
ได้สัมผัส และสังเกตลมหายใจของตนเอง  เด็กจะได้
ตรวจสอบว่าในปอดของตนมีลมอยู่เท่าไร และเรียนรู้
ว่าอะไรที่ท�าให้ลมหายใจแตกต่างจากอากาศทั่วไป

ใบกจิกรรมการเรยีนรู ้เรือ่ง สดูอากาศเข้าไปในปอด
ศึกษาปรากฏการณ์: ลมหายใจ

อากาศ

ภาพ 3 เราเห็นลมหายใจได้บนกระจก



อปุกรณ์วดัลมหายใจ     
เด็ก ๆ  อาจตรวจสอบว่าในปอดของตนมีปริมาณอากาศอยู่เท่าใด  โดยจุ่ม
ขวดพลาสติกใสที่ท�าเครื่องหมายบอกปริมาตรไว้ลงในกะละมังหรืออ่างน�้า
ขนาดใหญ่ให้น�้าไหลเข้าจนเต็ม จากนั้นพลิกก้นขวดขึ้นด้านบนให้โผล่พ้น
น�า้ขึน้มา โดยทีป่ากขวดยงัจมอยูใ่ต้น�า้ ให้เดก็คนหนึง่สดูลมหายใจเข้าลกึ ๆ  
แล้วเป่าลมหายใจออกผ่านสายยางที่สอดอยู่ด้านล่างให้เข้าไปในขวด
พลาสติก สังเกตผลที่เกิดขึ้น 

โปรดอ่ำนตรงนี้:  ยิ่งมีลมหายใจมากเท่าใด	ปริมาตรน�้าในขวดจะลดลง	
มากเท่านั้น	 โดยน�้าจะถูกลมหายใจออกเข้าไปแทนที่	 	อาจท�ากิจกรรมเพิ่ม	
เติมด้วยใบกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง	“อากาศและน�้า”

ลมหายใจและอากาศ   
ครูน�า เด็ก ๆ สนทนาว ่าลมหายใจแตกต ่างจากอากาศทั่ วไป 
อย่างไร ลมทั้งสองชนิดเหมือนกันหรือไม่  เด็ก ๆ  มีความเห็นอย่างไร 
หากมีคนจ�านวนมากอยู่ในห้องที่อากาศไม่ถ่ายเท กลิ่นภายในห้องนั้น
จะเป็นอย่างไร ให้เด็ก ๆ  ขังลมหายใจเอาไว้ในขวดเปล่า  1  ขวด และขังอากาศทั่วไป
เอาไว้ในขวดเปล่าอีก  1  ขวด โดยอาจใช้วิธีโบกขวดใบที่  1  ไปมาที่หน้าประตูเพื่อเก็บ
อากาศทั่วไป จากนั้นให้รีบคว�่าขวดลงเหนือเทียนไข ส่วนขวดใบที่ 2 ให้ครอบเทียน
เอาไว้  จากนั้นก็ให้เด็กหลายคนใช้หลอดเป่าลมหายใจของตนเองเข้าไปในขวด 
หลาย ๆ  ครั้ง แล้วครูใช้ปืนจุดแก๊สจุดเทียนในขวดทั้งสองพร้อมกัน และรีบครอบขวด
ลงอีกครั้ง ให้เด็ก ๆ  สังเกตและบอกว่าเกิดอะไรขึ้น

โปรดอ่ำนตรงนี้:  เทียนทั้ง	 2	 เล่มจะดับ	แต่เทียนในขวดที่มีลมหายใจจะดับเร็วกว่า
เทียนในขวดที่มีอากาศทั่วไปมาก	หากเราจุดเทียนทั้ง	 2	 เล่มขึ้นอีกครั้ง	 เทียนจะติดไฟ
ไปได้อีกนานเท่าใด

 

เราหายใจเอาอากาศเข
้าไปตลอด

เวลา   ตลอดช่วงชีวิตของ
เรา  เราจะ 

“หายใจ”  เอาอากาศเข้าไ
ปราว 300 

ล้านลิตร โดยเฉลี่ยแล้วผู้ใ
หญ่หายใจ

ราว  15  คร้ังต่อนาที  ใน
ขณะที่เด็ก

หายใจถี่กว่า  การกลั้นห
ายใจนาน

เกิน  1  นาทีไม่ใช่เรื่องที่ท
�าได้ง่ายเลย

แม้กับผู้ใหญ่  แต่ก็มีนักด
�าน�้าบางคน

ที่กลั้นหายใจได้  8 นาทีห
รือนานกว่า

นั้น   ปอดจะรับอากาศเข
้าไปได้มาก

เท่าใดขึ้นอยู่กับอายุ  ขน
าดร่างกาย 

และเพศด้วยผู ้ชายอายุ
  30 ปีที่สูง 

1.75  เมตร จะรับอากาศ
เข้าปอดได ้

4  ลิตร  ในขณะที่ปอดขอ
งผู้หญิงใน

วัยเดียวกันความสูงเท
่ากันจะรับ

อากาศได้ราว 3.5 ลิตรเท
่านั้น

อากาศ

เรื่องน่ารู้

ภาพ 5 เติมลมหายใจเข้าไปในขวดให้เต็ม

ภาพ 4 ลมหายใจเข้าไปอยู่ในถ้วยตวง

Thai translation supported by 



• ขวดแก้วและขวดพลาสติกอย่างบาง
• อ่างใส่น�้าอุ่นและน�้าเย็น	 •  เหรียญ	
• ลูกโป่ง	 (ที่เคยถูกเป่ามาแล้ว)
• ตู้เย็นหรือตู้แช่แข็ง	 • กรรไกร
•  เชือก	 • กระดาษย่น
•  เครื่องเป่าผม
• ถุงขยะบาง	ๆ 	หรือถุงพลาสติกอย่างบาง	
	 (หรือโคมกระดาษ)

มาเล่นเป็นอากาศร้อนและอากาศเย็นกนั (ถามความคิดเห็นของเด็ก ๆ)   
ครูอธิบายให้เด็กฟังว่าอากาศประกอบด้วยอนุภาคเล็ก ๆ  จ�านวนมาก ซึ่งเล็กจนเรามองไม่เห็น  ให้เด็กแต่ละคนเล่นเป็น
อนุภาคของอากาศ  เมื่ออากาศเย็นให้เด็ก ๆ  มารวมตัวกระจุกอยู่ด้วยกันและไม่ขยับเขยื้อนร่างกาย แต่เมื่ออากาศอุ่นขึ้น 
อนุภาคก็จะเคล่ือนไหวมากข้ึน  ในตอนแรกอนุภาคจะสั่นสะเทือนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ต่อมาจะเริ่มสั่นรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ  
เด็ก ๆ  จะสังเกตเห็นได้ในทันทีว่าตนต้องใช้พื้นที่มากขึ้นกว่าเดิมมากทีเดียว

ปีศาจขวด 
ครูวางเหรียญที่ท�าให้เปียกลงบนปากของขวดแก้วท่ีแช่แข็งมา และให้เด็กถูมือเร็ว ๆ  แล้วจับขวดไว้  ให้เด็กแต่ละคนสังเกต
ว่าจะช่วยกันเรียกปีศาจขวดออกมาได้หรือไม่ 

ต่อมาครูเตรียมอ่างใส่น�้าอุ่นและน�้าเย็นเอาไว้อย่างละ 1 อ่างให้พร้อม จากนั้นให้เด็ก ๆ  เอาลูกโป่งไปครอบคอขวดแก้วใบ
หนึ่งเอาไว้ แล้วน�าขวดที่มีลูกโป่งเหี่ยว ๆ  ห้อยอยู่ไปตั้งไว้ในน�้าอุ่นราว 1 นาที สังเกตว่ามีปีศาจขวดโผล่ขึ้นมาหรือไม่ และให้
เด็ก ๆ  คาดคะเนและลองส�ารวจตรวจสอบว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าน�าขวดไปตั้งไว้ในอ่างที่มีน�้าเย็นแทน

โปรดอ่ำนตรงนี้: อากาศอุ่นต้องการพ้ืนที่มากกว่าอากาศเย็น	 เมื่อเด็กเอามือจับบนขวดเย็น	ๆ 	อากาศที่อยู่ภายในขวดจะ
อุ่นชึ้นและต้องการพื้นที่มากกว่าพื้นที่ที่มีอยู่ในขวด	อากาศจะลอดออกมา ท�าให้เหรียญเกิดเสียงดัง ด้วยหลักการเดียวกัน
ท�าให้ลูกโป่งพองขึ้นหลังจากที่เราน�าขวดไปตั้งในน�้าอุ ่นนั่นเอง	 ในทางกลับกันหากเราน�าขวดไปตั้งในน�้าเย็น	 อากาศ
ต้องการพื้นที่น้อยลงอีกครั้ง	ลูกโป่งจึงหดลง	และบางครั้งก็ถูกดูดลงไปในขวด	ตราบใดที่น�้าในอ่างยังอุ่นหรือเย็นเพียงพออยู่
จะได้ผลการทดลองท�านองนี้

รวบรวมความคิด

ภาพรวมกิจกรรม 

วสัดอุปุกรณ ์ 

ใบกจิกรรมการเรยีนรู ้เรือ่ง อากาศร้อนและอากาศเย็น
ศึกษาปรากฏการณ์: อากาศร้อนแตกต่างจากอากาศเย็น

เมื่อเผาขยะหรือใบไม้  เรามักจะพบขี้เถ้าลอยขึ้นไป 
การปล่อยโคมลอยต้องจุดไฟใต้โคมให้ร้อน  โคมจงึจะ
ลอยขึ้นไป  ในการต้มไข่บางคนจะเจาะไข่ให้เป็นรู 
เสียก่อนเพือ่ให้อากาศในไข่ร้อนจนขยายตวัออกมาได้ 
เปลือกไข่ก็จะไม่แตก  เราจะกรอกแยมที่ยังร้อนลงใน
ขวดและปิดฝาแน่น  เมื่อตั้งทิ้งไว้ทั้งแยมและอากาศ
จะเย็นตัวลง อากาศที่เย็นลงจะหดตัว  ดังนั้นเวลา
เปิดฝาขวดเราจึงได้ยินเสียงคลิกทุกครั้ง

เด็กจะได้รู ้ว ่าอากาศร้อนแตกต่างจากอากาศเย็น 
และเรียกปีศาจในขวดให้ออกมา  ได้เห็นขวดยุบยู่ยี่
ในตู้เย็น ได้ประดิษฐ์ม่านกระดาษที่เคลื่อนไหวได้เมื่อ
อยู่ในอากาศร้อน และจะได้ปล่อยโคมลอยด้วย

อากาศ

ภาพ 3 ลูกโป่งจะพองขึ้น
ภาพ 1 เมื่ออากาศเย็น อนุภาคของอากาศจะ 

               ต้องการพื้นที่น้อยกว่าเดิม ภาพ 2 เราได้ยินเสียงกรุ๋งกริ๋งของเหรียญ



ขวดบบุบี้    
ในตอนเช้าให้เด็ก ๆ  ใส่ขวดพลาสติกเปล่าอย่างบางซึ่งปิดฝาแน่นไว้
ในตู้เย็น แล้วคอยมาสังเกตดูเป็นระยะ ๆ  ว่าขวดพลาสติกเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร  ให้เด็กสังเกตและบอกว่าเม่ือเราเอาขวดออก
จากตู้เย็น เกิดอะไรขึ้นกับขวด

โปรดอ่ำนตรงนี้: อากาศเย็นต้องการพ้ืนที่น้อยกว่า	ดังนั้นจึงหดตัว
อยู ่ภายในขวดจนท�าให้ขวดบุบบี้	 เม่ือเราเอาขวดออกจากตู ้เย็น	
อากาศในขวดจะอุ่นลงอีกครั้งหนึ่งจึงขยายออกและกลับมามีสภาพ
เดิมได้ในไม่ช้า

ม่านงูเต้นรÓและโคมลอย
ครูกับเด็ก ๆ  ประดิษฐ์ม่านกระดาษขึ้น  โดยให้เด็กตัดกระดาษย่นให้เป็นร้ิวยาว จากนั้นครูขึงเชือกไว้
เหนอืเครือ่งท�าความร้อนหรอืโคมไฟต้ังพ้ืน เพ่ือให้เด็กน�าริว้กระดาษของตนมาแขวนไว้ หากใช้โคมไฟ 
ตั้งพื้น ครูต้องปรับให้โคมไฟแหงนขึ้นและส่องไฟไปด้านบน  (ข้อควรระวัง: โคมไฟอาจร้อน)  ให้ 
เด็ก ๆ  สนทนาว่าสังเกตพบอะไร  เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราปิดเครื่องท�าความร้อนหรือดับไฟ และรู้สึก
อย่างไรเวลาอังมืออยู่เหนือเครื่องท�าความร้อนหรือโคมไฟ

กิจกรรมถัดมาให้เด็กใช้เครื่องเป่าผมเป่าลมร้อนเข้าไปในถุงขยะบาง ๆ  ส่วนถุงอีกใบให้โบกเอา
อากาศธรรมดาในห้องเข้าไป น�าถุงทั้งสองใบมาผูกติดกันให้แน่นแล้วน�าไปปล่อยกลางแจ้ง สังเกต
ผลที่เกิดขึ้น

โปรดอ่ำนตรงนี้: อากาศอุ่นจะลอยขึ้นข้างบนและท�าให้สิ่งของเคลื่อนที่ได้	 เช่น	ริ้วกระดาษ	และถุง
พลาสติก

เมื่ออนุภาคของอากาศได้รับคว
ามร้อน

มากขึ้น  อนุภาคจะเคลื่อนไหว
เร็วขึ้น

และผลักกันจนมีระยะห่างร
ะหว ่าง

อนุภาคกว้างขึ้น  อนุภาคอาก
าศท่ีมี

จ�านวนเท่าเดิมจึงต้องการพื้นท
ี่มากขึ้น

เมื่ออากาศร้อน ในกิจกรรมเรื่อง
 “ปีศาจ 

ขวด” ขวดและอากาศท่ีอยู่ข้างใ
นจะถูก

ท�าให้อุ ่น อากาศจึงขยายตัวอ
อกและ

ต้องการพื้นท่ีมากขึ้นในขวดแ
ก้วท่ีไม่

เปลี่ยนแปลงรูปร่าง  ดังน้ันอา
กาศจึง

ไหลเข้าไปในลูกโป่ง  อนุภาคข
องอา- 

กาศที่ร้อนจะออกห่างกัน  ดังนั้น
อากาศ

ร้อนจึงหนาแน่นน้อยกว่าและเบ
ากว่า 

อากาศเย็นที่ปริมาตรเท่ากัน 
อากาศ

เย็นจึงเคลื่อนลงไปอยู่ข้างล่าง
และดัน

อากาศร้อนให้ขึ้นมาข้างบน สิ่ง
ของท่ีมี

น�้าหนักเบา  เช่น  ริ้วกระดาษซ
ึ่งแขวน

อยู่เหนือกระแสอากาศอุ่นที่พุ่งข
ึ้นมาจึง

ขยับได้

อากาศ

เรื่องน่ารู้

ภาพ 4  ขวดที่น�าออกมาจากตู้เย็นจะยุบตัว

ภาพ 5 แขวนริ้วกระดาษไว้เหนือโคมไฟ 
Thai translation supported by 



ภาพ 1 เด็ก ๆ  ส่งจดหมายใส่ขวดให้ลอยน�้าไป ภาพ 2 แก้วที่มีน�้าอยู่เต็มจะถูกดึงขึ้นมา
ภาพ 3  ฟองอากาศจะออกจากแก้วใบหนึ่ง 

                ไปหาแก้วอีกใบ

• ปากกาและกระดาษ
• ขวดพลาสติกขนาดเล็กและขวดพลาสติกใสขนาด	 	
	 ใหญ่	 (พร้อมฝาปิด)

• ชาม	อ่าง	หรือกะละมังที่เติมน�้าไว้	ซึ่งมีขนาดใหญ	่
	 และความสูงมากพอที่จะใส่น�้าให้ท่วมขวดพลาสติก	
	 ขนาดเล็กได้

• แก้วน�้าพลาสติกใส	2	ใบ
• หลอดดูดแบบงอได้	 (ควรเป็นหลอดใส)
• ลวดเสียบกระดาษและดินน�้ามัน
• กรรไกร

จดหมายในขวด (ถามความคิดเห็นของเด็ก ๆ)       
ครูกับเด็กส่งจดหมายใส่ขวดให้ลอยน�้าไป โดยให้ครูช่วยเด็ก ๆ  เขียนจดหมายและใส่จดหมายลงในขวดพลาสติกเปล่าที่ปิด
ฝาแน่น แล้วน�าไปลอยในแม่น�้า ทะเลสาบ หรือทะเล ครูอาจเขียนที่อยู่ของโรงเรียนเอาไว้ด้วย บางทีผู้ที่ได้รับจดหมายอาจ
จะตอบกลับมาก็ได้ ครูถามว่า  เด็ก ๆ  รู้หรือไม่ว่าเหตุใดขวดจึงลอยน�้าไปได้

ถ่ายอากาศใส่แก้ว     
ควรให้เด็กท�าการทดลองนี้เป็นคู่  ให้เด็กคนหนึ่งจุ่มแก้วน�้าใบแรกลงในชามใส่น�้าจนน�้าเข้าไปเต็มแก้ว จากนั้นคว�่าแก้วให้
ปากแก้วอยู่ด้านล่าง แล้วดึงขึ้นมาจากน�้าโดยที่ปากแก้วยังต้องจุ่มอยู่ใต้ผิวน�้า ให้เด็กอีกคนคว�่าแก้วน�้าใบที่ 2 ลงในน�้าแบบ
ตรง ๆ  และอยู่ใกล้ ๆ  กับแก้วใบแรก แล้วเอียงปากแก้วใบที่  2  เข้าหาปากแก้วใบแรกในน�้า ให้เด็กสังเกตว่าฟองอากาศจาก
แก้วใบที่ 2 จะลอยเข้าไปในแก้วใบแรกที่มีน�้าอยู่เต็มหรือไม่ และเกิดอะไรขึ้นกับน�้าในแก้วใบแรก

โปรดอ่ำนตรงนี้: แก้วที่ว่างเปล่าไม่ได้ว่างเปล่าอย่างที่คิด	แต่เต็มไปด้วยอากาศ	อากาศจะลอยขึ้นไปหาแก้วใบแรกที่อยู่
ข้างบนซ่ึงมีน�้าอยู่เต็ม	 เม่ือไปถึง	อากาศจะมีพ้ืนที่มากแล้วกดน�้าออกมา	ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในแก้วทั้ง	 2	ใบ	
ในแก้วใบแรกน�้าจะไหลออกมาแล้วมีอากาศเข้าไปแทนที่	ส่วนในแก้วใบที่	2	ซึ่งอยู่ข้างล่าง	อากาศจะไหลออกไปแล้วมีน�้า
ไหลเข้ามาแทนที่

รวบรวมความคิด

ภาพรวมกิจกรรม 

วสัดอุปุกรณ ์ 

ใบกจิกรรมการเรยีนรู ้เรือ่ง อากาศและนÓ้
ศึกษาปรากฏการณ์: อากาศต œองการทีอ่ยู่

อากาศ

เด็ก ๆ  ชอบเป่าลมลงในแก้วน�้าตอนแปรงฟัน หรือ
เป่าลมลงในอ่างน�้าให้น�้าเป็นฟอง หรือชอบน�าหลอด
ดูดมาเล่นมากกว่าดูดน�้า  เด็ก ๆ  จะรู้สึกดีใจเมื่อได้
เห็นฟองผุดขึ้นมาและพบว่าสิ่งของที่มีลมอยู่ข้างใน
จะลอยน�้าได้  เช่น  เด็ก ๆ  ต้องใช้ปลอกแขนว่ายน�้า
หรือห่วงยางท�าให้ตัวลอยอยู่บนน�้าได้

เด็ก ๆ  จะส่งจดหมายใส่ขวดให้ลอยน�้าไป ได้สังเกต
ลักษณะของฟองอากาศใต้น�้า ได้ท�าให้เรือด�าน�้าขึ้น
มาจากน�้า และได้สร้างนักประดาน�้าตัวเล็ก ๆ



กู้เรอืดÓนÓ้     
ให้เด็ก ๆ  จุ่มเรือด�าน�้าซ่ึงก็คือขวดพลาสติกขนาดเล็กที่เปิดฝาลงในอ่างน�้า 
ให้น�้าไหลเข้าไปเต็มขวดและจมลงในอ่าง แล้วใช้หลอดงอเป่าลมเข้าไปใน
ขวด สังเกตผลที่เกิดขึ้น และให้เด็ก ๆ  อภิปรายว่าจะมีวิธีอื่นในการกู้เรือด�า
น�้าที่จมลงไปขึ้นมาได้หรือไม่

โปรดอ่ำนตรงนี้:   เม่ือเราจุ่มขวดลงน�้า	ฟองอากาศที่อยู่ภายในขวดจะผุด
ขึ้นมา	น�้าจะไหลเข้าไปเต็มขวดแล้วขวดก็จะจม	แต่หากเราใช้หลอดเป่าลม
เข้าไปในขวด	ขวดจะลอยขึ้นอีกครั้ง

หากเราคว�่าแก้วเปล่าลง  เรา
จะไม่เห็น

ว่ามีอะไรหล่นลงมาจากแก
้ว  แต่หาก

แก้วอยู ่ใต้น�้าจะได้ผลลัพธ์
ที่แตกต่าง 

ทันทีที่เอียงแก้ว ปากแก้วไ
ม่ได้อยู่ใน

สภาพคว�่าโดยตั้งตรง จึงมีฟ
องอากาศ

ลอยขึ้นมาบนผิวน�้า  อากาศ
มีน�้าหนัก

เบากว่าน�้ามาก อากาศ 1 ลิต
รมีน�้าหนัก

เพียงแค่ 1.3 กรัม ในขณะที่น
�้า 1 ลิตรมี

น�้าหนัก 1,000 กรัม ตามหล
ักแรงโน้ม

ถ่วงของโลก น�้าที่หนักกว่าจึ
ง  “ตก” ลง

ไปอยู่ข้างล่างเสมอ  ในขณะ
ที่อากาศที่

เบากว่าจะอยู่ข้างบนแล้ว นัก
ประดาน�้า 

มหีลกัการท�างานอย่างไร เมือ่
เราบบีขวด

แรงกดที่เกิดขึ้นจะย้ายจากน
�้ามาที่ฟอง

อากาศในหลอด ฟองอากาศ
จะถูกบีบ

อัดจนเล็กเกินกว่าที่จะดันห
ลอดซึ่งมี

ลวดเสียบกระดาษถ่วงอยู่ให
้ลอยขึ้นได้ 

นักประดาน�้าจึงจมลง  เมื่อเรา
คลายการ

บีบขวด อากาศในหลอดจะข
ยายอีกครั้ง 

อากาศจะไล่น�้าออกไปและท
�าให้หลอด

มีแรงดันมากจนนักประดาน�้า
ลอยขึ้นได้

 

อากาศ

เรื่องน่ารู้

ภาพ 4 เมืิ่อเป่าลมเข้าไปขวดจะลอยขึ้น

ภาพ 5 เมื่อบีบขวด นักประดาน�้าจะจม

โปรดอ่ำนตรงน้ี:  เมื่อเราบีบขวดน�้าจะเข้าไปในหลอดดูด	ท�าให้ฟองอากาศในหลอด	
เล็กลง	นักประดาน�้าจึงจม	แต่เมื่อเราคลายมือ	น�้าก็จะไหลออกมาจากหลอดอีกคร้ัง	
ฟองอากาศในหลอดจะใหญ่ขึ้น	ท�าให้นักประดาน�้าลอยขึ้น	

นกัประดÓนÓ้  
ครูกับเด็ก ๆ  สร้างนักประดาน�้าจากหลอดดูดแบบงอได้   โดยหักหลอดดูด
ตรงส่วนที่ใช้ส�าหรับงอ แล้วตัดหลอดด้านที่ยาวกว่าให้ยาวเท่ากับด้านที่ส้ัน
กว่า จากนั้นใช้ลวดเสียบกระดาษสัก 3 หรือ 4 ตัวเชื่อมขาหลอดทั้ง 2 ข้าง 
เข้าด้วยกัน  เราต้องทดสอบสมรรถภาพในการว่ายน�้าของนักประดาน�้าก่อน นักประดาน�้า
ควรยืนตั้งเป็นรูปตัวอักษร  “A” อยู่ในน�้า  และไม่ควรจมมาอยู่ที่ก้นขวด หากยังลอย 
พ้นผิวน�้า  ให้ใช้ลวดเสียบกระดาษอีกสักตัว หรือดินน�้ามันเล็กน้อยถ่วงเอาไว้โดยไม่อุดรู
ของหลอด

เมื่อนักประดาน�้าว่ายน�้าได้แล้ว  ให้เด็ก ๆ  ใส่นักประดาน�้าลงในขวดพลาสติกที่ใส่น�้าอยู่
เต็ม ควรใส่น�้าให้เต็มจนกระทั่งน�้าล้นออกมาขณะปิดฝา  เมื่อปิดฝาแน่นดีแล้วก็ให้เด็ก
บีบขวดแรง ๆ  และสังเกตผลที่เกิดขึ้น

Thai translation supported by 



ครูสนทนำกับเด็ก ๆ  ในสิ่งที่เด็กรู้แล้ว นั่นคือ 
เรำกักเก็บอำกำศได้หลำยวิธี เช่น ในลูกโป่ง 
ถุงพลำสติก ตุ๊กตำยำง รวมทั้งฟองสบู่ ให้ 
เด็ก ๆ  ช่วยกันคิดว่ำเรำจะกักเก็บอำกำศไว ้
ในลูกโป ่ง ถุงพลำสติก ตุ ๊กตำยำง และ 
ฟองสบู่ได้ด้วยวิธีใดบ้ำง รวมทั้งเรำจะใส ่
อำกำศปริมำณมำกในฟองสบู่ได้อย่ำงไร 

เตรียมน�้าสบู่แล้วให้เด็ก ๆ  เทน�้าสบู่เพียงเล็กน้อยลงใน
จานหรือถาด แล้วใช้หลอดดูดเป่าลงไปให้เกิดฟอง  ให้
เด็ก ๆ  สังเกตฟองที่เกิดขึ้นว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรและ
วาดภาพฟองสบู่  จากนั้นให้เด็ก ๆ  จุ่มหลอดลงในน�้าสบู่
แล้วยกขึ้นมาเป่า แล้วสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น  จากนั้นลอง
ใช้หลอดดูดที่มีขนาดต่างกันเป่าฟองสบู่  แล้วสังเกตว่า 
หลอดขนาดใดที่เป่าแล้วได้ฟองสบู่ขนาดใหญ่ที่สุด แบบ
ใดเก็บอากาศให้อยู่ในฟองสบู่มากที่สุด ให้เด็ก ๆ  ลองใช ้
“เทคนิคการเป่า”  ที่หลากหลาย  เช่น  เป่าส้ันและแรง 
จากนั้นก็เป่ายาวและเบา และเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น

ครูกับเด็ก ๆ ช่วยกันสร้างใบพัดจากหลอดดูด  โดยตัด
ปลายหลอดด้านหนึ่งให้เป็นสี่แฉกยาวประมาณ 2 ซม. 
จากนั้นงอส่วนที่ตัดออกด้านนอก จะได้หลอดที่มีปลาย
เหมือนใบพัด หรือใช้ลวดหรือลวดก�ามะหยี่มาดัดเป็นรูป
ร่างต่าง ๆ  ครูอาจใช้เศษผ้าหรือผ้าพันแผลหุม้วงลวดก่อน
ที่เด็กจะน�าไปจุ่มลงในน�้าสบู่  ให้เด็ก ๆ  น�าอุปกรณ์เหล่านี้
มาจุ่มน�้าสบู่แล้วเป่าด้วยวิธีการที่หลากหลายด้วยตนเอง 
แล้วสังเกตฟองสบู่ที่เกิดขึ้นว่ามีลักษณะอย่างไร

ครูอาจกระตุ้นให้เด็ก ๆ  คิดว่าหากจะท�าฟองสบู่ให้มีขนาด
ใหญ่เป็นพิเศษหรือมีขนาดใหญ่ที่สุด จะท�าได้ด้วยวิธีใด

อากาศ ใบกจิกรรมวฏัจกัรวิจยั เรือ่ง มอีากาศอยู่
ในฟองสบู่เท่าใด
ศึกษาปรากฏการณ์: อากาศไม่ใช่ความว่างเปล่า

ตั้งคÓถามที่อยากรู้ รวบรวมความคิด

และคาดคะเนคÓตอบ   
ดÓเนนิการสÓรวจ
ตรวจสอบ

ครูกับเด็ก ๆ  ช่วยกันคิดว่าต้องใช้อุปกรณ์ใดบ้างในการสร้าง
ฟองสบู่  และเด็ก ๆ  รู้หรือไม่ว่าท�าอย่างไรจึงจะท�าฟองสบู่
ขนาดใหญ่เป็นพิเศษขึ้นได้

ก่อนที่จะท�าการทดลอง ครูควรสอนให้เด็กเล็กได้รู ้ความ
แตกต่างระหว่างการดูดและการเป่าเสียก่อน  โดยฝึกเป่า
ก้อนส�าลีหรือลูกปิงปองให้เคลื่อนไปบนโต๊ะ



 

ให้เด็ก ๆ  สังเกตและบรรยายว่าเห็นฟองสบู่ที่อยู่ในถาด
หรือจานรองมีรูปร่างคล้ายอะไร และเห็นสีอะไรบ้างใน
ฟองสบู่  หรือเห็นสีอะไรบ้างเมื่อมองฟองสบู่จากต่างมุม
เด็ก ๆ  อาจเห็นว่าฟองสบู่ในจานมีรูปร่างคล้ายผลไม้ที่เป็น
พวงหรือคล้ายสัตว์ที่มีขนปุย  ให้เด็ก ๆ บรรยายว่าเกิด
อะไรขึ้นเมื่อฟองสบู่ลอยไปในอากาศ ฟองสบู่จะลอยขึ้น
ตกลงมา หรือลอยอยู่เฉย ๆ  ฟองที่มีขนาดใหญ่และเล็กจะ
มีความแตกต่างกันหรือไม่

ให้เด็ก ๆ  บอกว่ามีวธีิใดทีจ่ะท�าให้ฟองสบูล่อยอยูใ่นอากาศ 
ได้นานที่สุด  และจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฟองสบู่เจอกับสิ่ง
กีดขวาง  โดยครูอาจถามว่าเด็ก ๆ  ใช้อุปกรณ์อะไรและวิธี
การอย่างไรที่ท�าให้ได้ฟองสบู่ขนาดใหญ่ที่สุด

ให้เด็กแต่ละคนท�า “บันทึกผลการทดลอง” ของตนเอง โดย
อาจจดบันทึกหรือวาดภาพวิธีการด�าเนินการทดลองของตน
และขนาดของฟองสบู่ลงไป อาจบันทึกว่าระหว่างหลอด
ขนาดใหญ่กับเล็ก หลอดชนิดใดสร้างฟองได้ใหญ่กว่ากัน 
และระหว่างการเป่าแรง ๆ  กับการเป่าเบา ๆ  การเป่าแบบใด
ท�าให้ได้ฟองขนาดใหญ่กว่า  ใบพัดหลอดกับวงลวดที่พัน 
ด้วยผ้าจะท�าให้ได้ฟองที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือไม่ หรืออาจให้
เด็กบอกวิธีการของตนเองและขนาดของฟองสบู่ที่ได้จาก
การทดลองแต่ละแบบ และครบูนัทกึค�าพดูของเดก็ประกอบ 
ภาพที่เด็กวาด

ครูกับเด็ก ๆ  ร่วมกันพิจารณา “บันทึกผลการทดลอง” แล้ว
สรุปร่วมกันว่า  วิธีใดใช้จับฟองจ�านวนมากได้ผลดีที่สุด 
หรือวิธีการเป่าฟองสบู่แบบใดท�าให้ได้ฟองขนาดใหญ่
ที่สุด พร้อมบอกเหตุผล หรือเด็ก ๆ  ได้คิดค้นวิธีการที่ท�าให้
ได้ฟองขนาดใหญ่ขึ้นหรือไม่  เช่น  ใช้หลอดขนาดใหญ่ที่
ตัดเป็นใบพัดตรงส่วนปลายร่วมกับการค่อย  ๆ   เป่า

จากนั้นครูและเด็ก ๆ  ร่วมกันอภิปรายว่าจะเกิดอะไรขึ้น
หากเราไม่ได้ท�าลวดให้เป็นวงกลม แต่ท�าเป็นรูปส่ีเหล่ียม 
สามเหลี่ยม หรือรูปวงรีแทน หรือจะท�าอย่างไรให้เกิดฟอง
สบู่ขนาดเล็กขึ้นเป็นจ�านวนมาก เราอาจลองท�าให้ฟองสบู่
มีรูปร่างแปลก ๆ  ได้หรือไม่  เช่น  เราอาจได้ฟองสบู่เป็นรูป
ทรงรีเมื่อตัดปลายหลอดให้มีลักษณะเฉียง

วสัดอุปุกรณ์
• น�้าสบู่:	 ใช้น�้ายาล้างจาน	2	ปั๊มและน�้าตาลก้อน	1	ก้อนผสมลงในน�้า	1	ถ้วยชา	หรือผสมกลีเซอรีน	1	ส่วน	 (ซ้ือได้จากร้าน	
ขายยา)	น�้ายาล้างจาน	1	ส่วน	และน�้า	2-3	ส่วน	(แบบที่	2	สร้างฟองได้ดีกว่า	แต่ควรจะให้เด็กที่เป่าเป็นแล้วใช้)	• หลอดขนาด
ใหญ่และเล็ก	 (เจาะรูขนาดเล็กราว	4-5	รูตรงกลางหลอดเพื่อป้องกันการเผลอดูดน�้าสบู่เข้าไป)	• จานพลาสติก	จานรองกระถาง	
ต้นไม้	หรือถาดที่มีขอบสูง		• ลวดงานประดิษฐ์หรือลวดก�ามะหยี่			•  เศษผ้าหรือผ้าพันแผล				• กรรไกร

สงัเกตและบรรยาย บนัทึกผล สรปุและอภิปราย

Thai translation supported by 



ตั้งคÓถามที่อยากรู้
รวบรวมความคิดและ

ตั้งสมมติฐาน   

ดÓเน ินการสÓรวจ

ตรวจสอบ

ใบกิจกรรมวฏัจกัรวจิยั เรือ่ง ลมเดนิทางไปไหน
ศึกษาปรากฏการณ์: ลมปั่นป่วน

ครูสนทนำกับเด็ก ๆ  ในส่ิงที่เด็กรู้แล้วว่ำ เรำ
ใช้ลมท�ำให้กระดำษที่ป ั ้นเป็นก้อนกลม
เคลื่อนที่ไปบนโต๊ะหรือดับเทียนได้    

ให้เด็ก ๆ  ช่วยกันคิดว่ำ เรำจะรู้ได้อย่ำงไรว่ำ 
อำกำศเดินทำงไปไหนต่อและกระจำยตัว 
อย่ำงไร ใช้สิ่งของขวำงทำงลมได้หรือไม่

ครูกับเด็ก ๆ  ช่วยกันคิดว่าเราจะป้องกันตนเองจากลมแรงได้
อย่างไร  เช่น กางร่มกันไว้ หรือแทนที่จะยืนรอรถประจ�าทาง
อยู่บนทางเท้า  ก็ให้เข้าไปหลบในศาลารอรถหรือป้ายรถ 
ประจ�าทาง  เด็ก ๆ  นึกวิธีอ่ืนได้อีกหรือไม่ การไปหลบอยู่หลัง
เสาที่มีป้ายปิดประกาศจะเกิดอะไรข้ึน  เป็นประโยชน์หรือไม ่
เด็ก ๆ  มีความเห็นว่าอย่างไร

ครูถามเด็กว่ามีข้อสันนิษฐานหรือไม่ว่าส่ิงของรูปร่างแบบใด
ใช้ป้องกันลมได้  จากนั้นครูแนะน�าให้เด็ก ๆ ลองท�าการ
ทดลองเพื่อจะได้รู้ว่าลมเดินทางไปยังที่ใด

ครูวางกระดาษปั้นเป็นก้อนกลม 1 ก้อนหรือเทียนหอม 1 
เล่มไว้บนโต๊ะ จากนั้นใช้เครื่องเป่าผมหรือกล่องกระดาษ
แข็งเจาะรูสร้างกระแสลมพัดส่ิงของบนโต๊ะ  ให้เด็ก ๆ 
สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น  ให้เด็ก ๆ  จัดเรียงก้อนกระดาษหรือ
เทียนหอมในลักษณะต่าง ๆ  เช่น  เป็นวงกลม แล้วเป่าหรือ 
พัดกระแสลมจากด้านหน้า  สังเกตว่าลมท�าให้สิ่งของชิ้นใด
ขยับและสิ่งของชิ้นใดไม่โดนลม 

ให้เด็ก ๆ  สร้างส่ิงที่จะขวางทางลมที่กันก้อนกระดาษหรือ
เทียนหอมเอาไว้ คาดคะเนผลและสังเกตผลที่เกิดข้ึน  เช่น
น�าขวดแก้วไปตั้งขวางทางลม และอาจให้เด็กหาสิ่งของที่
หลากหลายมากั้นขวางทางลม 

ครูแนะน�าให้เด็กคอยปรับเปลี่ยนระยะห่างระหว่างเครื่อง
เป่าผมหรือกล่องกระดาษแข็งเจาะรูกับส่ิงของที่ขวางทาง
ลม และเปลี่ยนต�าแหน่งของเครื่องเป่าผมหรือกระดาษแข็ง
เจาะรู สังเกตผลที่เกิดขึ้นกับก้อนกระดาษหรือเทียนหอม

อากาศ



เด็กๆอาจบันทึกส่ิงที่ตนสังเกตได้ในรูปแบบตาราง  เปรียบ
เทียบความเหมือนและความแตกต่างของผลการทดลอง
หลาย ๆ  ครั้ง 

การวาดภาพก็เป็นวิธีที่เหมาะสมในการบันทึกว่าลมเดินทาง
ไปไหน  เด็กอาจวาดลูกศรแสดงทิศทางของลม  เช่น  ลม
ปะทะสิง่ของทีใ่ช้ขวางกัน้ลมบรเิวณใดและท�าให้ทศิทางของ
ลมเปล่ียนไปทางใด กระดาษก้อนใดที่เคล่ือนที่และเทียน 
เล่มใดที่ดับ ถ้าเราเปลี่ยนสิ่งที่ใช้ขวางลมโดยใช้สิง่ทีมี่รูปร่าง
แตกต่างออกไปจากเดิม ลมจะเปล่ียนทิศทางหรือไม่ ลูกศร 
จะเดินทางอย่างไรหากสิ่งของที่เป็นอุปสรรคมีรูปทรงกลม 
และจะเดินทางอย่างไรหากน�าอุปสรรคที่มีรูปทรงสี่เหล่ียม
จัตุรัสมาตั้งไว้แทน

ครูกับเด็ก ๆ  ช่วยกันรวบรวมและสรุปสิ่งที่ได้ค้นพบด้วย
กันอีกครั้ง  และช่วยกันอภิปรายเพื่อวิเคราะห์ว่าเราจะ
ป้องกันก้อนกระดาษหรือเทียนหอมจากลมได้อย่างดีที่สุด
เมื่ออยู่ในสภาพเงื่อนไขใด ผลการทดลองที่ได้สอดคล้อง
กับสิ่งที่เด็ก ๆ   คาดคะเนหรือไม่ นอกจากนี้ครูกับเด็ก ๆ  
อาจช่วยกันคิดว่าเราจะสร้างสิ่งก�าบังลมที่ดีได้อย่างไร 
สิ่งนั้นควรมีรูปทรงใด และการไปหลบอยู่หลังเสาที่มีป้าย
ปิดประกาศตอนที่มีลมแรงช่วยปกป้องเราจากลมได้จริง
หรือไม่

สงัเกตและบรรยาย บนัทึกผล สรปุและอภิปราย

วสัดอุปุกรณ์
• กระดาษปั้นเป็นก้อนกลมหรือเทียนหอม
•  เครื่องเป่าผมหรือกล่องกระดาษที่ดัดแปลงแล้ว	โดยให้ดูบัตรการค้นพบเรื่อง	“สร้างกระแสลม”	ในข้อ	
	 “ปล่อยลมกระโชกออกจากกล่อง”

• สิ่งของที่มีรูปร่างแตกต่างกันเพื่อใช้เป็นสิ่งขวางทางลม	(เช่น	ขวดแก้ว	 เทียนไขขนาดใหญ่	หนังสือ	ลูกบอล	แผ่นซีดี	กรรไกร)

ให้เดก็สงัเกตและบอกว่าเราจะรูไ้ด้อย่างไรว่ามลีมมาปะทะ 
กระดาษปั้นเป็นก้อนกลมรวมทั้งเทียนหอมด้วย

เมื่อเราใช้เครื่องเป่าผมหรือกล่องกระดาษสร้างลมให้เป่า
ออกไปข้างหน้า ให้ครูกับเด็ก ๆ  ช่วยกันสังเกตว่าเปลวไฟ
จากเทียนเล่มใดหรือก้อนกระดาษก้อนใดถูกลมท�าให้ดับ
หรือเคล่ือนที่ไปบ้าง และจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  
หรือไม่หากเราเอาสิ่งของไปต้ังขวางทางลมไว้  และหาก 
เปลี่ยนสิ่งของที่ใช้ขวางทางลม  เช่น  เปลี่ยนขวดแก้วเป็น
หนังสือเล่มหนา ลมจะไปปะทะกับก้อนกระดาษก้อนอื่น
หรือเทียนหอมเล่มอื่นแทนหรือไม่
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