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เมื่อเราผาสมหรือมะนาว นํ้าจากผลจะพุงออกมา ถาเราดึงน้ํา
ออกจากพืชอาหารชนิดอ่ืน ๆ  เชน เห็ดหรือผลจากพืชตระกูล
ถ่ัว ธัญพืช หรือขนมปงลูกเกดที่ประกอบดวยผลไมอบแหง
มันก็ยังคงรูปอยูได ในทางตรงกันขาม ถาเพ่ิมนํ้าเขาไปอีกครั้ง
ในขั้นตอนของการอบ เราจะทําใหเนื้อวุนฉํ่านํ้า สวนขาวและ
เสนแบบแหงจะดูดซับของเหลวไวในขณะที่ปรุงอาหาร

ÀÒ¾ÃÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ 
เด็ก ๆ  ไดเรียนรูจากประสบการณเรื่องนํ้าซึ่งเปนสวนประกอบ
ของสิ่งตาง ๆ  โดยในตอนแรกเราอาจจะมองไมเห็นน้ําน้ัน ให
เดก็ ๆ  ค้ันนํ้าจากผลไมและผักชนิดตาง ๆ  คั้นนํ้าจากหญาหรือ
เน้ือสัตว และใหเด็ก ๆ ใสเสนกวยเตี๋ยว ขาว หรือถ่ัวซึ่งมี
ลักษณะแหงลงไปในน้ํา แลวจะพบวานํ้าเปนองคประกอบท่ี
สําคัญของสิ่งมีชีวิต

ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³�  
• ฟองนํ้าเปยกและฟองนํ้าแหง
• แอปเปลสดและแอปเปลเหี่ยว
• ลูกเกดแหงและองุนสด
• ลูกพลัมอบแหงและลูกพลัมสด
• อุปกรณขูดที่ใชทําอาหารในครัว
• เครื่องคั้นนํ้าผลไม  • ผาเช็ดจาน
• ครก    • กอนกรวดจํานวนหนึ่ง
• ผลไมและผักที่เปนชิ้น (เชน สม แตงกวา มันฝรั่ง)
• หญา ใบไมจากไมประดับและไมยืนตน
• เนื้อปลาหรือเนื้อสัตวเปนชิ้น สามารถเลือกใชแทนกันได
• กระชอน กรวย กระดาษกรอง และแกวหลายใบ
• เสนกวยเตี๋ยว ขาว ถั่วแหง • หมอ เตา
• ถุงพลาสติกใสใบเล็ก  • หนังยางหลายเสน  

à»‚Â¡ËÃ×ÍáËŒ§ (Å§Á×Í·Ó) 
ใหสังเกตรวมกับเด็ก ๆ  เก่ียวกับส่ิงของชนิดเดียวกันสองครั้ง ครั้งแรกสิ่งของนั้นประกอบดวยนํ้า อีกครั้งหน่ึงไมมีจากน้ํา ตัวอยางเชน
ฟองนํ้าเปยกอันหนึ่งและฟองนํ้าแหงอีกอันหนึ่ง แอปเปลสดและแอปเปลเหี่ยวอยางละ 1 ผล  องุน 1 ผลและลูกเกด 1 หนึ่ง ลูกพลัมสด
ผลหนึ่งและลูกพลัมอบแหงผลหนึ่ง เด็ก ๆ  พบความแตกตางดานใดบาง สามารถสัมผัสอะไรจากสิ่งเหลานั้น มีรสชาติอยางไร เราสามารถ
รับรูไดจากมองการเห็นเพียงลักษณะภายนอกหรือไมวา สิ่งนั้นประกอบดวยนํ้าหรือไมมีนํ้าอยูภายใน เด็ก ๆ  พบสมบัติรวมกันแบบใดที่
บงบอกวาสิ่งนั้นประกอบดวยนํ้าหรือแทบจะไมมีนํ้า

โปรดอานตรงนี้: 

เราสามารถรับรูจากลักษณะภายนอกไดทันทีวาสิ่งใดประกอบดวยนํ้าหรือแทบจะไมมีนํ้า เชน ผลไมที่แหงเหี่ยวทั้งผล

¤Ñé¹Ê´æ 
สิ่งใดมีนํ้าและสิ่งใดที่ไมมีนํ้า ใหสรางประสบการณการทดลองกับเด็ก ๆ  โดยใหเด็ก ๆ  ค้ันนํ้าจากทุกสิ่งที่คนพบ เชน ผลไมและผัก
ชนิดตาง  ๆ  ท่ีมีลักษณะเปนชิ้น หญา ใบไมจากไมประดับและไมยืนตน เปนตน ผู ปกครองอาจชวยจัดหาปลาหรือเนื้อสัตวมาใช
ในการทดลอง เด็ก ๆ  ตองใชวิธีการคั้นนํ้าที่หลากหลายจากสิ่งตางๆที่นํามา บางชนิดอาจใชวิธีกดแบบงาย ๆ  ขั้นแรกอาจคั้นนํ้าจากมันฝรั่ง
ท่ีขูดละเอียด จากน้ันใหใชผาหอมันฝรั่งท่ีบดแลว สําหรับการคั้นน้ําจากหญาและใบไมใหใชกอนกรวดบดในครก ในที่สุดเด็ก ๆ  สามารถ
ทดลองกรองของเหลวเทาที่คั้นมาไดโดยเทผานกระชอนและกรวย แลวนํากระดาษกรองมารองอีกชั้นหนึ่ง เด็ก ๆ  ไดของเหลวในขั้นตอน
สุดทายหรือไม และของเหลวที่ไดใสสะอาดเพียงใด

โปรดอานตรงนี้:

เราสามารถแยกนํ้าออกมาจากสิ่งตาง ๆ  ดวยวิธีการตางกัน แตนํ้าสวนใหญมีองคประกอบอื่นดวย ดังนั้นของเหลวที่ไดจึงไมใสแตยังมอง
เห็นสีและขุน

ภาพ 1: บอกความแตกตางระหวางผลไมสดและ
 ผักสด กับผลไมแหงและผักแหงไดอยางไร

ภาพ 2: ในมะเขือเทศหนึ่งลูกมีนํ้ามากแคไหน ภาพ 3: ในสมหนึ่งลูกละ มีนํ้ามากใหม
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องคการนาซาไดตรวจสอบการลงจอดของ

ยาน 'สปริต' บนดาวอังคารในป ค.ศ. 2004

ซึ่งมีภารกิจที่สําคัญที่สุดในครั้งนั้นคือ การ

คนหานํ้าบนดาวอังคาร ถาบนดาวอังคาร

เคยมีนํ้า ก็เปนไปไดวาอาจจะมีสิง่มชีวีติอยู 

บนโลกก็เชนกัน น้ํา (H2O) เปนปจจยัพ้ืนฐาน 

ของสิง่มชีวิีตทุกชนิด รางกายมนุษยประกอบ

ดวยน้ํา 2 ใน 3 สวน รางกายของเราตองการ

น้ําวันละประมาณ 2.5 ลติร นํา้จะจับตัวกับ

เซลลกําเนิดใหมและชวยใหเลือดมีการไหล

เวียนได ในสมองมีนํ้าไหลเวียนถึง 1,400 

ลิตรตอวัน และไหลผานระบบประสาทถึง 

2,000 ลิตร เทียบไดกับจํานวนนํ้าในอาง

อาบนํ้า 12 อาง 

ภาพ 5: เทาเปยกเหงื่ออยูในถุง ในรางกายประกอบดวยนํ้าเชนกัน

à·ŒÒà»‚Â¡àË§×èÍ
เด็ก ๆ  รูจักคําวา 'เทาเปยกเหงื่อ' หรือไม จงอภิปรายรวมกันวารางกายของเราประกอบดวยนํ้า
ปริมาณมาก ตัวอยางที่เห็นชัดคือ เหง่ือออก ใหพิจารณาวาเรามีเหง่ือออกจริง ๆ  เมื่อใด และเรา
นึกถึงเหงื่อจากสวนใด

เพ่ือที่จะสังเกตเร่ืองเหง่ืออยางชัดเจน ใหเด็ก ๆ  แตละคนสวมถุงพลาสติกหุมเทาเปลาหน่ึงขาง
รัดหนังยางใหถุงติดกับขอเทาเพ่ือไมใหถุงเลื่อนหลุด เด็ก ๆ  รูสึกอยางไรที่เทาเมื่อเวลาผานไป
สักระยะหนึ่ง เด็ก ๆ  สังเกตเห็นคราบนํ้า (เหงื่อ) ในถุงหรือที่เทาบางไหม เราจะมีเหงื่อมากเมื่อใด
เมื่อมีการเคลื่อนไหวถุงที่หุมเทา หรือเมื่อนั่งนิ่ง ๆ

โปรดอานตรงนี้: 

เทาในถุงจะรูสึกอุนมากกวาเทาอีกขาง เมื่อเวลาผานไปครูหน่ึงเหง่ือจะออก เราจะเห็นน้ําท้ังใน
ถุงและที่เทา นอกจากน้ียังสงกลิ่นประหลาดอีกดวยการเคลื่อนไหวจะทําใหเหงื่อออกมากกวา
เมื่ออยูนิ่ง ๆ

·�ãËŒªØ‹Á¹éÓ
คราวน้ีใหเปลี่ยนวิธีทําใหม เราจะไมดึงน้ําออกจากส่ิงตาง ๆ  เทาน้ัน แตยังจะเติมน้ํากลับ
เขาไปอีกดวย ใหตมอาหารพรอมกับเด็ก ๆ เชน เสนกวยเตี๋ยว ขาว หรือถ่ัวแหง แลว
เปรียบเทียบอาหารในขณะที่ยังแหงกับภาวะชุมนํ้า เด็กสังเกตความแตกตางอะไรบาง

อยาเพ่ิงกินอาหารน้ันจนหมด เพราะเด็ก ๆ  จะไดทดลองตอไปวาสามารถทํากระบวนการยอน
กลับไดหรือไม ใหวางเสนกวยเตี๋ยว ธัญพืช หรือถ่ัวจํานวนหน่ึงท่ีตมแลวลงในชามโดยท้ิงไว
ใหแหง ส่ิงเหลาน้ีเปล่ียนรูปรางอีกหรือไม กระบวนการท่ีใชตองทําซํ้าบอยแคไหน (เพ่ิมความ
รอนใหสิ่งนี้หลายครั้งจนแหง) ตองตมนํ้าใหรอนหรือไม หรือสิ่งเหลานี้พองตัวขึ้นในนํ้าเย็น

โปรดอานตรงนี้: 

อาหารแหงหลายชนิดเติมน้ําได ไมเพียงแตเพ่ิมขนาดขึ้นแตน่ิมขึ้นและกินได เมื่อนําอาหาร
เหลานี้มาทําใหแหงอีกครั้ง จะมีขนาดเล็ก และเนื้อแข็ง

ภาพ 4: เสนหมี่ เสนสปาเกตตี ทําใหชุมนํ้าได
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เมื่อเรามีเหง่ือออก เสื้อผาที่เราสวมใสอยูจะช้ืนติดกับผิวหนัง
เหมือนตอนที่เราอาบนํ้าฝกบัว น่ันคือผามานก้ันในหองอาบน้ํา
จะติดท่ีตัวเรา การลุกออกจากอางอาบนํ้าไมใชเรื่องงายเลย
ที่จะดึงกางเกงยีนสขึ้นมาท้ังที่ขายังเปยกชื้น และสําหรับคนท่ี
ขึ้นจากสระวายนํ้าโดยที่ตัวยังเปยกอยู ก็ยากที่จะถอดปลอก
แขนที่ชวยใหลอยตัวในนํ้าออกไดทันที

ÀÒ¾ÃÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ 
เด็ก ๆ  ไดรับประสบการณเรื่องแปะติดกับสิ่งตาง ๆ  เมื่อพวก
เขาเปยก เด็กจะไดทดลองวาจะสวมใสถุงเทาเปยก ๆ  ไดเร็ว
แคไหน แผนซีดีเปยกยึดติดกันอยางไร สิ่งใดบางท่ีติดกับแกว
ไดดวยน้ํา และสิ่งใดบางที่ไมมีความช้ืนและมีความชื้นซึ่ง
สังเกตเพื่อจําแนกไดจากทรายแหง

ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³�  
• นํ้า   • ถุงเทาสั้น  ถุงเทายาวคลุมเขา
• แผนซีดีหรือแผนดีวีดีเกา  บัตรที่มีพลาสติกเคลือบ 
• สิ่งของที่ลื่น (เชน จานที่ทําจากแกว  แผนรองเขียนบนโตะ)
• กระดาษสี กระดาษยน กลีบดอกไมเล็กๆ ใบไมประดับ
  ขนนก กระดาษโปรย ซึ่งไดจากที่เจาะกระดาษเศษบางๆ
 ที่เหลือจากกบเหลาดินสอ ฯลฯ
• แกวนํ้าดื่มหลายๆใบ • ไดรเปาผม
• ทราย ที่ดีที่สุดควรนํามาจากกองทรายหรือสนามทราย
• ของเลนที่ใชกับทราย:  อุปกรณรูปทรงตางๆ พลั่ว ถัง ตะแกรง
• ลูกโปงที่บิดได โดยทําความสะอาดกอนครั้งหนึ่ง
• กรวย  • หลอดสําหรับดูดของเหลว
• ปากกาเขียนแผนใส หรือตาพลาสติกสําหรับติดตุกตา 

¶Ø§à·ŒÒàË¹ÕÂÇ (Å§Á×Í·Ó)
ใหเด็กทุกคนนําถุงเทาสั้นหรือถุงเทายาวคลุมเขามาจากบาน นอกจากท่ีใสอยูแลว 1 คู ใหถุงเทาขางซายมีลักษณะแหง สวนถุงเทา
ขางขวาใหนําไปจุมในถังท่ีใสน้ําไวแลวบิดพอหมาด ๆ  แบงกลุม 2 กลุม ใหเด็กทุกคนทั้งหญิงและชายอยูในลักษณะเทาเปลา กลุมแรก
ใหใสถุงเทาขางซายท่ีแหง กลุมท่ีสองใหใสถุงเทาขางขวาที่เปยก กลุมไหนจะใสเร็วกวากัน หลังจากนั้นใหสลับกัน โดยใหกลุมแรกใส
ถุงเทาขางที่เปยก กลุมที่สองใหใสถุงเทาขางที่แหง จงอภิปรายผลกับเด็ก ๆ  วาพวกเขาคนพบอะไร

โปรดอานตรงนี้: 

นํ้ายึดเกาะเหมือนกาว ถุงเทาเปยกจะยึดติดกับผิวหนัง และทําใหการสวมใสมีความยากลําบากมากกวา

á¼‹¹«Ṍ Õ·ÕèµÔ´¡Ñ¹
ใหเด็ก ๆ  ใชน้ิวมือละเลงน้ําลงบนแผนซีดีจนท่ัวแผน จากนั้นควํ่าแผนซีดีดานที่เปยกประกบกับซีดีอีกแผนหนึ่ง แลวใหเด็กพยายามแยก
แผนซีดีออกจากกัน จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกดแผนซีดีชื้น 2 แผนซอนกัน

โปรดอานตรงนี้:

แผนซีดีเปยกและบัตรท่ีมีพลาสติกเคลือบยึดกันแนน เราอาจจะยกขึ้นหรือแยกออกจากกันแทบไมได มีเพียงเล็บมือเทาน้ันที่ชวยแกะ
สิ่งนี้ใหยกขึ้นหรือแยกออกจากกันได แผนซีดีและบัตรที่มีพลาสติกเคลือบที่แหงอยูจะไมยึดติดกัน ทั้งวัสดุชนิดเดียวกันและตางชนิดกัน

ภาพ 1: สวมถุงเทาเปยก ๆ  หนึ่งขางไดเร็วแคไหน ภาพ 2: แผนซีดีเปยก 2 แผนยึดติดกัน
ภาพ 3:  เราสรางรูปทรงปราสาทที่ยึดเกาะกันแนนดวย 
 ทรายเปยก

ãº¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒàÃ×èÍ§ ¹éÓà¡ÒÐÂÖ´àËÁ×Í¹¡ÒÇ
ÈÖ¡ÉÒ»ÃÒ¡¯¡ÒÃ³�: ÀÒÇÐÂÖ´µÔ´áÅÐ¡ÒÃàª×èÍÁá¹‹¹
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การจับตัวของสิ่งตาง ๆ  เปนผลของแรงดึงดูด

และการผสานเปนเนื้อเดียวกันระหวางนํ้า

กับสิ่งตาง ๆ  แรงดึงดูดแสดงใหเห็นจาก

การเกาะตัวของวัสดุแตละชนิดเขาดวยกัน 

ตัวอยางเชน นํ้าที่หยดลงบนแผนซีดี หรือ

นํ้าบนเม็ดทราย แรงที่ทําใหโมเลกุลของนํ้า

ยึดเกาะกันอยางแนบแนน และระหวาง

ผวิบาง ๆ  ของนํา้ทาํใหโตะกับแผนซีดีติดกัน 

ไมสามารถแยกจากกันไดอยางรวดเร็ว

ดวยเหตุนี้นํ้าจึงเปนเสมือนกาวชัน้ด ีเมือ่

เตมิน้ําลงไปในชองวางระหวางเมด็ทราย 

ทรายก็จะยึดเกาะกันแนน เพราะนํ้า

ชวยใหทรายจับตัว

สมบัติของนํ้าขอนี้มีประโยชนในการดักจับ

แมลงวันที่บินเหนือศีรษะ การที่ใหหยดนํ้า

หยดลงเล็กนอยที่ขนหนาแขงจะพบวา

หยดนํ้าอยูระหวางพื้นผิวและขนหนาแขง

และทําใหติดแนน คอนแท็กเลนสก็ใช

หลักการเดียวกัน เลนสยึดเกาะบน

กระจกตาโดยอาศัยพื้นผิวบาง ๆ  ของนํ้าตา

á¡ŒÇ¹éÓ´×èÁàËÁ×Í¹¡ÒÇ
ลองวาดภาพลักษณะพิเศษของแกวน้ําด่ืมท่ีเราใชอยูทุกวัน ใหเด็กๆแปะกระดาษชิ้นเล็ก ๆ
ใบไมประดับ กลีบดอกไมเล็ก ๆ  หรือขนนก บนแกวน้ําด่ืม โดยแปะสิ่งของแตละชิ้นดวยนํ้าและ
ติดกับแกว จากน้ันใหพูดคุยกับเด็กวาน้ําชวยยึดส่ิงใดใหติดกับแกวไดบาง เด็ก ๆ  พบสิ่งใดที่ไม
สามารถติดกับแกว และใหลองนําสิ่งที่แหงมาติดกับแกววาทําไดหรือไม

ใหสังเกตตอไปวาสิ่งเหลาน้ันยึดติดกับแกวไดนานแคไหน หลุดออกจากแกวเมื่อใด เด็ก ๆ
คิดออกไหมวาเพราะเหตุใดจึงเปนเชนน้ัน ใหใชไดรเปาผมเปน “ตัวเรงเวลา” สิ่งเหลานั้นยัง
ติดที่แกวหรือถูกเปาดวยไดรเปาผม หรือจะทดลองกับกระจกหนาตางแทนแกวนํ้าก็ได

โปรดอานตรงนี้: 

น้ําทําใหส่ิงตาง ๆ  จะติดแนนกับแกว แตพอวัสดุน้ันแหงส่ิงของจะตกลงมา แตไมใชทุกอยาง
สามารถยึดติดกับแกวได ของท่ีมีน้ําหนักมากหรือส่ิงของท่ีมีพ้ืนผิวหยาบไมสามารถยึดติดกับ
แกวดวยนํ้าได

·ÃÒÂ·ÕèÂÖ´à¡ÒÐ¡Ñ¹
ใหเปรียบเทียบรวมกันกับเด็ก ๆ  เรื่องทรายแหงกับทรายเปยก: ทรายมีสีอะไร รูสึกอยางไรเมื่อทรายผานระหวาง
นิ้วมือ ทรายแบบไหนที่เกาะติดไดดีกวา ใหสรางปราสาททรายหลาย ๆ  หลังเพ่ือเปรียบเทียบสวนผสมจากทราย
และนํ้าแบบใดจึงจะทําใหปราสาททรายคงรูป และในทรายแบบใดที่เรามองเห็นรอยเทาของตัวเองไดดีท่ีสุด
เด็ก ๆ  คาดเดาไดหรือไมวาสาเหตุที่ตางกันคืออะไร

ลองทําลูกบอลหนาตาตลก ๆ  ดวยตนเอง โดยใหเด็กเติมทรายลงไปในลูก ผานกรวยจนกระทั่งมีขนาดใหญ
เทากับลูกเทนนิส ใหกดท่ีลูก ในขณะท่ีเติมทรายลงไปและดึงปากลูก ใหยืดขึ้นเพ่ือเติมทรายลงไปใน
ปริมาณที่ เหมาะสม จากนั้นใหเติมนํ้าลงไปในลูก เหลานั้น นวดลูก เบา ๆ เพ่ือผสมน้ํากับทราย
ใหเขากัน เมื่อสวนผสมเขากันดีแลวมัดปากลูกใหแนนระบายสีลงบนลูก พรอมกับติดตาพลาสติกสําหรับตุกตา
เขาไป ลูก จะมีลักษณะคลายกอนยางลบที่มีรูปรางเปนลูกบอล ใหเด็ก ๆ  แยกความแตกตางวาลูกบอลใดมี
ทรายแหงกับลูกบอลใดมีทรายเปยกบรรจุอยู

โปรดอานตรงนี้: 

ทรายเปยกเกาะตัวกันไดดีกวา และชวยใหปราสาททรายคงรูปไดดีเปนพิเศษ ท้ังยังคงสภาพไดนานกวาเมื่อนวด
หรือกดใหเปนรอย

ภาพ 5: ลูกบอลหนาตาตลก ๆ  ที่มีทรายชื้น ๆ
 อยูขางใน

ภาพ 4: หลายสิ่งแปะติดที่แกวดวยนํ้า



ÃÇºÃÇÁ¤ÇÒÁ¤Ô´
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ÈÖ¡ÉÒ»ÃÒ¡¯¡ÒÃ³�: ¡ÒÃ«ÖÁ¼‹Ò¹áÅÐ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¡Ñ¡à¡çº¹éÓ

เมื่อฝนตกเราจะกางรมเพ่ือปองกันไมใหนํ้าฝนเปยกตัวเรา
และสวมรองเทาบูตยางเพ่ือไมใหเทาเปยกชื้น สระวายน้ําท่ีปู
กระเบื้องและบอนํ้าในสวนที่คลุมพลาสติกไวก็เพ่ือไมใหน้ําซึม
ลงไปในพ้ืนดิน พนังก้ันน้ําก็เชนกัน สรางข้ึนเพ่ือไมใหน้ําทะเล
หรือนํ้าจากแมนํ้าเข าทวมผืนดินท่ีอยู ด านหลัง กระดาษ
กรองชาหรือหลอดดูดและตะแกรงในเครื่องซักผาก็มีไวเพ่ือก้ัน
สิ่งสกปรกชิ้นใหญแตนํ้ายังไหลผานไปได  

ÀÒ¾ÃÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ 
เด็ก ๆ ไดรับประสบการณเร่ืองวัสดุชนิดตางๆท่ีไมยอมให
นํ้าไหลผาน ใหทดลองวามีวัสดุใดบางท่ีกักเก็บน้ําไดดีที่สุด
ใหจําลองลักษณะแบบพนังก้ันนํ้าเพ่ือกั้นกระแสน้ําใหนาน
ที่สุดเทาที่จะทําได

ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³�  
• นํ้า
• รองเทาบูตยาง รองเทาปกติ  เสื้อคลุมสําหรับฤดูรอน  
 เสื้อกันฝน
• หลอดหยด
• กระดาษหลายชนิด: กระดาษวาดเขียน กระดาษมวนอาหาร 
 กระดาษแข็งแบบหนา
• วัสดุสงัเคราะหหลายชนดิ: ถุงพลาสตกิ ฟลมถนอมอาหารสด
• กลองเครื่องดื่มหลายกลอง
• ชามเล็กหลายใบและตะแกรงตาถี่ๆ
• ทราย  ดินกระถาง  เม็ดดินเผา
• กิ่งไมเล็ก ๆ
• กระบะทราย

ภาพ 1: หยดนํ้าลงบนเสื้อกันฝน ภาพ 2: ถาเราหยดนํ้าลงบนกระดาษแขนที่อยูใต  
 กระดาษจะเปยกหรือไม

ภาพ 3: เมื่อหยดนํ้าลงบนหนังสือที่เคลือบมัน
 นํ้าไมซึมเขาไป

àÊ×éÍ¤ÅØÁË¹ŒÒÃŒÍ¹ËÃ×ÍàÊ×éÍ¡Ñ¹½¹ (Å§Á×Í·Ó)
ใชประโยชนจากวันที่ฝนตก ใหพูดคุยกับเด็กวาทําไมเด็กจึงตองสวมใสเสื้อผาแบบพิเศษในวันที่ฝนตกและอะไรท่ีทําใหเสื้อผาน้ัน
มีความพิเศษ ใหเด็กเปรียบเทียบรองเทาบูตยางหรือเสื้อกันฝนกับเสื้อคลุมหรือรองเทาที่ใชในวันปกติ เด็กสังเกตเห็นสิ่งใดบางเมื่อ
ฉีดละอองนํ้าบนเสื้อผา เสื้อกันฝนและเสื้อคลุมทั่วไปมีลักษณะเปนอยางไรเมื่อเสื้อผาเปยก เด็ก ๆ  สังเกตเห็นความแตกตางอะไรบาง

โปรดอานตรงนี้: 

เมื่อหยดนํ้าลงบนเสื้อกันฝนและรองเทาบูตยาง น้ําจะกลิ้งผานไป แตวัสดุที่ใชทําเสื้อคลุมและรองเทาแบบทั่วไปนํ้าจะซึมผานวัสดุนั้น
และเสื้อคลุมก็จะเปยก

¡Ñ¹¹íéÒä´ŒËÃ×ÍäÁ‹ä´Œ
ใหทดสอบรวมกันกับเด็ก ๆ  วาวัสดุใดบางท่ีน้ําซึมผานไดและไมได อาจเริ่มตนดวยการใชกระดาษหลายชนิด เชน กระดาษวาดเขียน 
กระดาษมวนอาหาร และกระดาษแข็ง นํามาทดสอบวานํ้าสามารถซึมผานกระดาษแตละชนิดไดอยางรวดเร็วหรือไม ใหเด็กคนหนึ่งวาง
แขนขางหนึ่งไวใตกระดาษ และใหเด็กอีกคนหนึ่งหยดนํ้าลงบนกระดาษดวยหลอดหยด แลวแขนจะเปยกหรือไม ลองเปรียบเทียบกับวัสดุ
ชนิดตางๆรวมถึงวัสดุสังเคราะห นํ้าที่หยดลงไปซึมผานถุงพลาสติกหรือพลาสติกใสสําหรับหออาหารสดหรือไม เด็ก ๆ  ตองการทําการ
ทดลองกับวัสดุใดบาง จากนั้นใหแบงประเภทวัสดุรวมกันวาชนิดใดกันนํ้าไดและชนิดใดกันนํ้าไมได

กลองนมและน้ําผลไมใชงานไดอยางไรโดยท่ีน้ําไมซึมออกมาแมวากลองจะทํามาจากกระดาษแข็ง ใหชวยเด็ก ๆ  ตัดกลองเครื่องดื่มแลว
สํารวจดานในของกลอง เด็ก ๆ  สังเกตพบสิ่งใดบาง

โปรดอานตรงนี้:

นํ้าจะซึมผานวัสดุท่ีมีลักษณะเดียวกับกระดาษหรือเซลลูโลส แตวัสดุสังเคราะหจะก้ันน้ําไว กลองเครื่องดื่มทํามาจากกระดาษที่นํ้าทะลุ
ผานได แตมีชั้นวัสดุสังเคราะหกั้นนํ้าไวขางใน
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วัสดุและสิ่งของสวนใหญที่ระบุวากันนํ้าได

ความจริงไมไดเปนเชนนั้น เสื้อกันฝนและ

นาฬกาจํานวนมากมีขอจํากัดเรื่องนี้ เชน 

นาฬกากันนํ้าที่ลึกไมเกิน 25 เมตร เปนตน 

เสื้อผากันนํ้าไดไมสมบูรณ เพราะระบาย

อากาศและไอนํ้าจากรางกายของเรา

ออกไปไดทั้งหมด

ที่ชายฝงทะเลเหนือมีพนังกั้นกระแสนํ้าและ

ระดับนํ้า เมืองและหมูบานที่อยูในเสนทาง 

การไหลของแมนํ้าจึงไดรับการปองกัน

ในประเทศเยอรมนีมีพนังกั้นนํ้ายาวถึง

1,000 กิโลเมตร การสรางพนังกั้นนํ้า

เปนความชาญฉลาดของงานกอสรางจาก

ชัน้วัสดุทีห่ลากหลาย สวนใหญประกอบ

ดวยแกนกลางท่ีเปนทรายหนาประมาณ

1-2 เมตร โดยชั้นกันนํ้าทํามาจากวัสดุคลาย

ดินและทราย เพื่อหลีกเลี่ยงการกรอนจาก

ลมและฝน และชั้นบนสุดจะปลูกหญา

ปกคลุมไวอีกชั้น เลี้ยงแกะไวเพ่ือกินหญา

ใหชืน้และเหยียบย่ําพ้ืนดินใหแนน 

ภาพ 5: พนังกั้นนํ้าจากทราย

Í‹Ò§à¡çº¹éÓ
ใหเปรียบเทียบรวมกับเด็ก ๆ  วา วัสดุใดที่กักเก็บนํ้าไวไดและไมได  โดยเทนํ้าในปริมาณ
ที่เทากันใสชามใบเล็ก ใหเด็กแตละคนเติมทราย ดินกระถาง หรือเม็ดดินเผา 
หลังจากนั้นสัก 2-3 นาทีใหเด็ก ๆ  เทนํ้าลงบนสวนผสมผานตะแกรงใหซึมซับนํ้า
ที่ไหลผาน สวนผสมใดยอมใหนํ้าไหลผานไดมากที่สุด 

เกิดอะไรข้ึนกับน้ําท่ีหายไป ลองกระตุนใหเด็ก ๆ  เรียนรูเพ่ิมเติมดวยการใหเปรียบเทียบระหวางวัสดุแหง
และวัสดุเปยก โดยนําเม็ดดินเผา 2-3 กอน แบงเปนหลายสวน เด็ก ๆ  รูสึกอยางไรตอวัสดุตาง ๆ  ไดกลิ่น
อยางไรบาง เห็นความแตกตางหรือไม เรารูไดทันทีหรือไมวามีน้ําอยูในวัสดุท่ีเปยก เกิดอะไรขึ้นถาเรา
กดทรายเปยก  ๆ  ลงบนมือ และจะเกิดอะไรขึ้นถาเราทดลองแบบเดียวกันนี้กับดินที่ชื้น

โปรดอานตรงนี้: 

เมื่อทรายยอมใหน้ําปริมาณมากไหลผานไปได เราจึงดึงน้ําออกจากทรายไดนอยมากเชนกัน ทรายกักเก็บ
นํ้าไดนอยกวาดินบนพ้ืนหรือเม็ดดินเผา เมื่อเปรียบเทียบกันวัสดุท่ีเปยกจะมองเห็นวามีสีเขมกวาและรูสึก
ไดวาหนักกวาวัสดุท่ีแหง เราเห็นความแตกตางไดจากเม็ดดินเผา ถาเรากดตรงกลางของเม็ดดินเผา
เราจะสัมผัสกับนํ้าในเม็ดดินเผาทันที

¡ÒÃÊÃŒÒ§¾¹Ñ§¡Ñé¹¹éÓ
ใหเด็ก ๆ  สรางเข่ือนหรือพนังก้ันนํ้าในกระบะทราย พิจารณารวมกันวาวัสดุชนิดใดที่
พิสูจนไดถึงความสามารถในการกักเก็บนํ้าไดอยางดี เด็ก ๆ  สามารถทําพนังก้ันน้ําให
แข็งแรงขึ้นโดยสรางชั้นของวัสดุตางชนิดกันและทําใหพ้ืนผิวดานนอกคงรูปไวไดดวย
ก่ิงไมเล็ก ๆ  พนังก้ันนํ้าใดกักเก็บนํ้าไดดี และเข่ือนใดท่ีต้ังอยูไดคงทนเปนพิเศษ ความ
สูงหรือความหนาของพนังก้ันน้ํา และลักษณะของตัวเข่ือนมีอิทธิพลตอการกักเก็บน้ํา
หรือไม

โปรดอานตรงนี้: 

วัสดุสรางพนังก้ันน้ํามีสมบัติไมใหน้ําไหลผานไดหรือกักเก็บนํ้าไดเปนพิเศษ พนังก้ันน้ํา
และเขื่อนทั้งหลายประกอบดวยชั้นของวัสดุเหลานี้ จึงจะกักเก็บนํ้าไดดีและคงทน ภาพ 5: พนังกั้นนํ้าจากทราย

ภาพ 4: เทสวนผสมของดินกระถาง  ทราย เม็ดดินเผา
             ผานตะแกง



ÃÇºÃÇÁ¤ÇÒÁ¤Ô´
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ภาพ 2: ไขลอยในนํ้าประเภทไหนภาพ 1: นํ้าจืดและนํ้าเค็มมีรสชาติอยางไร

เมื่อเด็ก ๆ เลนน้ําในทะเลเคยสังเกตหรือไมวาน้ํามีรสชาติ
แตกตางจากน้ํากอกหรือนํ้าในบอ โลกของเรามีทั้งนํ้าจืดและ
นํ้าเค็ม แตเราดื่มไดเฉพาะนํ้าจืด คนที่เลี้ยงปลาในอางตองมี
ความรอบคอบและระมัดระวังวาปลาที่ เลี้ยงตองการนํ้า
ชนิดใด 

ÀÒ¾ÃÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ 
เด็ก ๆ  ไดรับประสบการณเรื่องความแตกตางระหวางน้ําจืด
และน้ําเค็ม โดยทดสอบรสชาติ เปรียบเทียบการลอยของ
สิ่งตาง ๆ  พยายามหาน้ําเค็มจากนํ้าจืด และคนหาวาทําไมคน
เราจึงดื่มไดแตนํ้าจืดและดื่มนํ้าเค็มไมได 

ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³�  
• นํ้า 
• เกลือ
• แกวหลายใบ 
• ชอนชา
• แวนขยาย
• ไขดิบ
• บัตรพลาสติก
• ดินเหนียวสรางแบบจําลอง
• หลอดดูดนํ้า
• ปากกาเขียนแผนใส
• หมอฝาแกว
• เตา
• ลูกพลัมสด หรือผลไมชนิดอื่น
• องุน

¨×́ áÅÐà¤çÁ (Å§Á×Í·Ó)
ใหเติมน้ําจืด (น้ํากอก) ลงในแกว 2 ใบ ใสเกลือ 6 ชอนชาลงในแกวใบหน่ึง คนใหละลายจนมองไมเห็นเกลือท่ีกนแกว และนํ้ายังใสอยู 
เมื่อมองดวยตาเปลาเด็ก ๆ  ตอบไดไหมวาแกวใบไหนเปนน้ําจืดและใบไหนเปนน้ําเค็ม ใชแวนขยายชวยแยกแยะไดไหมวาน้ํานั้นเปน
อยางไร เด็ก ๆ  รูถึงความแตกตางหรือไมเมื่อเอานิ้วจุมลงไปในนํ้า สังเกตเห็นอะไรบางเมื่อเลียนิ้วมือของตัวเองในตอนทาย

โปรดอานตรงนี้: 

นํ้าจืดไมไดมีรสหวาน นํ้าเค็มก็ไมไดเค็มมากเสียทีเดียว เราไมอาจแยกนํ้าทั้ง 2 ชนิดไดดวยตาเปลา แมจะใชแวนขยายชวยก็ไมเห็นความ
แตกตางได

·´ÅÍ§¡ÒÃÇ‹ÒÂ¹éÓ
ใหเด็ก ๆ  เทน้ํากอกปริมาณเทากันลงไปในแกวน้ํา 2 ใบ แลวเติมเกลือ 6 ชอนชาลงในแกวใบหนึ่ง จากนั้นใสไขดิบ 1 ฟองลงในแกว
แตละใบ เด็ก ๆ  พบขอแตกตางอะไรบาง ใหทดลองแบบเดียวกันแตเปลี่ยนไขเปนเหรียญพลาสติก เด็ก ๆ  เห็นหรือไมวายังมีสิ่งใดบาง
ที่จมในน้ําจืดแตลอยไดในน้ําเค็ม ใหตัดหลอดดูดยาวประมาณ 5 เซนติเมตร แลวปนดินเปนลูกกลม ๆ  ขนาดเล็กติดที่ปลายหลอด

ดานหนึ่ง เมื่อนําหลอดไปลอยในน้ําหลอดจะจม จากนั้นใหใชดินทําแบบเดิมแตเล็กลง จากการสังเกตรวมกัน
เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราวางหลอดในน้ําจืด หลอดจมลึกแคไหน ใหบันทึกตําแหนงดวยปากกาเขียนแผนใสบริเวณที่หลอด
พนน้ํา แลวใหเด็ก ๆ  ลองวางหลอดในน้ําเค็ม เด็ก ๆ  เห็นความแตกตางอะไรบาง จากนั้นเติมเกลือหลายชอนชาลงใน
แกวน้ําจะสังเกตไดวาท่ีกนแกวมีปริมาณเกลือตกคางอยู ใหเด็ก ๆ  หาปริมาณท่ีถูกตองของเกลือในแกว โดยใชการลอย

การจมของหลอดดูดชวยหาปริมาณจากนอยไปหามาก

โปรดอานตรงนี้:

ขณะที่ไขและแผนพลาสติกจมลงถึงพ้ืนในนํ้าจืด แตลอยไดในนํ้าเค็ม เชนเดียวกับหลอดดูดนํ้าจะลอยตัวไดดีกวาในนํ้าเกลือย่ิงมี
เกลือมากเทาไหรระดับที่หลอดโผลพนนํ้าก็ยิ่งสูงขึ้น

ãº¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒàÃ×èÍ§ ¹éÓ¨×́ ¹éÓà¤çÁ
ÈÖ¡ÉÒ»ÃÒ¡¯¡ÒÃ³�: ¤ÇÒÁà¤çÁ¢Í§¹éÓ

ดานหนึ่ง เมื่อนําหลอดไปลอยในน้ําหลอดจะจม จากนั้นใหใชดินทําแบบเดิมแตเล็กลง จากการสังเกตรวมกัน
เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราวางหลอดในน้ําจืด หลอดจมลึกแคไหน ใหบันทึกตําแหนงดวยปากกาเขียนแผนใสบริเวณที่หลอด
พนน้ํา แลวใหเด็ก ๆ  ลองวางหลอดในน้ําเค็ม เด็ก ๆ  เห็นความแตกตางอะไรบาง จากนั้นเติมเกลือหลายชอนชาลงใน

การจมของหลอดดูดชวยหาปริมาณจากนอยไปหามาก

ภาพ 3: หลอดดูดนํ้าตั้งไดสูงแคไหนในนํ้า



¹éÓáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ

àÃ×èÍ§¹‹ÒÃÙŒ

นํา้เคม็มคีวามหนาแนนมากกวาน้ําจดื

หมายความวา นํ้าเค็ม 1 ลิตรมีนํ้าหนัก

มากกวานํ้าจืดทั้งที่่ปริมาตรที่เทากัน ดังนั้น

ในการจราจรทางนํ้า เรือขนสงสินคาใน

นานนํ้าหลายแหงซึ่งมีความเค็มตางกันจะมี

ความหนาแนนตางกันดวย เรอืจะจมในน้ําจดื 

ลกึกวาในนํา้เค็ม กัปตันเรอืจงึตองระมดัระวัง

ในการจอด โดยทําเครื่องหมายบอกระดับ

เรือไวเพื่อแสดงความลึกที่เรือจอดไดในนํ้า

ประเภทตาง ๆ

สําหรับเซลลของสิ่งมีชีวิตก็เชนกัน ลวนมี

ระดับวิกฤตเรื่องปริมาณความหนาแนน

ของนํ้า เยื่อหุมเซลลทั้ง 2 ดานจะทําหนาที่

กําหนดความเขมขนของเกลือที่แตกตาง

เมื่อเปรียบเทียบสวนของนํ้าที่ไหลผาน

เยื่อหุมเซลลจะมีความเขมขนของเกลือ

คอนขางสงูกวาในเซลล เชน การปรแิตกของ

ลกูเชอรรขีณะฝนตก ในลูกเชอรรีประกอบ

ดวยนํ้าตาลและสารประกอบอืน่ ๆ  ซึง่มี

ปรมิาณมากกวาในนํา้ฝน นํา้ฝนจะซึมเขาไป

ทําใหแรงดันเพิ่มขึ้น ลูกเชอรรีจึงแตก

·ÓäÁ¤¹àÃÒ¶Ö§´×èÁä´Œáµ‹¹éÓ¨×́
ใหเตรียมแกวนํ้า 2 ใบอีกครั้ง ใบหนึ่งใสนํ้าจืด อีกใบหนึ่งใสนํ้าเค็ม ใหเด็ก
ปอกเปลือกลูกพลัม 2 ผล (อยางนอยที่สุดใหปอกเปลือกออกครึ่งหนึ่ง) 
แลวใสลูกพลัม 1 ผลลงในแกวแตละใบ ใหรวมสังเกตกับเด็ก ๆ  โดยใชเวลา
หลายวันวาเกิดอะไรขึ้นในแกวนํ้าทั้ง 2 ใบ อาจทดลองเพิ่มเติมดวยการ
โรยเกลือบนผลองุนที่วางไวในถวยกาแฟทิ้งไว 1 คืน ดูวารุงขึ้นองุนมีลักษณะ
อยางไร ทดลองแบบนี้โดยที่เปลี่ยนเกลือใหมทุกวัน แลวสังเกตวาองุนจะ
มีลักษณะอยางไรใน 1 สัปดาห

โปรดอานตรงนี้:

ลูกพลัมในน้ําเกลือจะเห่ียวแหงเพราะสูญเสียนํ้าและมีขนาดเล็กลง แตลูกพลัมในน้ําจืด
แทบไมเปลี่ยนแปลงเลย ตรงขามกับองุนท่ีโรยเกลือจะย่ิงน่ิมข้ึน ดูบวมข้ึนเล็กนอยเหมือน
มีโพรงอยูดานใน เกลือจะดึงน้ําออกจากองุน ดูดความชื้นและทําใหองุนมีขนาดเล็กลง
เกลือทําใหอะไรแหงไดบาง ลองทดลองกับกลีบดอกไม ใบไม ผลไมชนิดอื่นไดหรือไม
ใหลองคนหารวมกับเด็ก ๆ

¡ÒÃ¼ÅÔµ¹éÓ¨×́ ¨Ò¡¹éÓà¤çÁ
ใหเดก็ ๆ  ผสมเกลอืกับนํา้ในหมอดวยการคนจนเค็มไดท่ี เดก็ ๆ  ทกุคนไดรบัอนุญาตใหจุมน้ิวลงไปในนํา้
แลวชิม จากนั้นใหเอาฝามาปดหมอบนเตา ทันทีที่ไอนํ้าลอยตัวข้ึนใหจับฝาหมอเอียงบังเหนือหมอ
(โปรดใชที่จับหมอ ระวังอันตรายจากนํ้ารอนลวก) สังเกตรวมกันกับเด็ก ๆ  วาที่ฝาหมอเกิดหยดนํ้า
ไดอยางไร ใหเก็บนํ้าจากฝาหมอในภาชนะบรรจุแยกตางหาก คราวนี้อนุญาตใหเด็กทุกคนลอง
อีกครั้ง นํ้านั้นยังเค็มอยูหรือไม 

หากไมมีเตา ให นํ้าเค็มในหมอแกวและปลอยใหไอนํ้ารวมตัวกันโดยนําหมอไปตั้งไวกลางแดดหรือ
ใกลเครื่องทําความรอน จากน้ันใหรวบรวมหยดน้ําจากฝาหมอแลวใหเด็ก ๆ  ชิมน้ําในหมอกับนํ้าบน
ฝาหมอวามีรสชาติเปนอยางไร

โปรดอานตรงนี้: 

เมื่อเราตมนํ้าเค็มจนเกิดไอนํ้า เกลือจะกลับลงไปอยูในหมอ ขณะที่นํ้าบนฝาหมอกลับไมมีรสเค็มเลย

ภาพ 4:  ไอนํ้ารวมตัวกันที่ฝาหมอ

ภาพ 5:  มะกอกที่แชในนํ้าเกลือผลจะเหี่ยว 
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ภาพ 1:  นํ้ากดมือของเรา ภาพ 2:  กิ่งไมไหลตามนํ้าไดเร็วแคไหน ภาพ 3:  แรงของนํ้าสายยางมีมากขนาดไหน

ãº¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒàÃ×èÍ§ ¹éÓÁÕ¾ÅÑ§
ÈÖ¡ÉÒ»ÃÒ¡¯¡ÒÃ³�: ¹éÓáÅÐ¾ÅÑ§§Ò¹¨Ò¡¹éÓ

เมื่อเปดกอกนํ้าในอางลางชามและเอามือไปรอง นํ้าจะสัมผัส
กับมือของเรา  แรงดันของนํ้าจากกอกกดตุกตาใหจมลงไปใน
อางอาบนํ้าได น้ําจากสายยางทําใหลูกบอลเคลื่อนที่ได น้ํามี
พลังขับเคลื่อนกังหันวิดนํ้าใหหมุนได หรือแมแตทําลาย
ปราสาททราย 

ÀÒ¾ÃÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ 
เดก็ ๆ  ไดรบัประสบการณเรือ่งน้ํา ท่ีทาํใหสิง่ตาง ๆ  เคลือ่นไหวได
เชน ขับเคลื่อนกังหันวิดน้ํา ใหเด็ก ๆ  สรางกังหันวิดน้ํารูปแบบ
ตางๆกัน  

ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³�  
• นํ้า 
• สระนํ้าแบบเปาลม อางอาบนํ้า หรือแมนํ้า
• จุกไมกอก กิ่งไม หรือใบไม 
• สายยางรดนํ้าตนไม
• ลูกบอลหลายชนิด
• อางลางมือ กอกนํ้า และถังนํ้า
• ไมไอศกรีม ชอนตักไอศกรีม ชอนพลาสติก ชอนตวง
 ไมพายตักครีม ดินสอสีแทงหนา
• โฟม
• ไมเสียบบารบีคิว
• เชือกถักหนึ่งกลุม
• ถุงชา ตัวหมากกระดาน

ÊÓÃÇ¨áÁ‹¹éÓ (Å§Á×Í·Ó)
พาเด็ก ๆ  ไปท่ีลําธารขนาดเล็กหรือคลอง ใหเด็กสํารวจรองรอยของพลังน้ํา พวกเขารูสึกอยางไรเมื่อวางมือในลําธารหรือขณะที่จุมมือ
ลงไป เด็ก ๆ  สัมผัสไดหรือไมวานํ้ามีแรงผลักมาที่มือและเทาและเปนกระแสไหลผานไป สังเกตเห็นหรือไมวากระแสน้ํามีพลังมากหรือ
นอย หากไมมีลําธารใกล ๆ  ใหสรางกระแสนํ้าดวยสายยางรดนํ้า โดยฉีดนํ้าใสสระนํ้าแบบเปาลมหรือเปดฝกบัวจุมลงในอางอาบนํ้าก็ได

โปรดอานตรงนี้:

พลังของนํ้ามักทิ้งรองรอย โดยกดบนผิวหนังและทําใหมือของเราขยับ

¹éÓà¤Å×èÍ¹äËÇä´Œ
พาเด็กไปที่แมนํ้าหรือลําธาร ใหเด็กโยนจุกไมกอก
ก่ิงไม   หรือใบไมลงในน้ําแลวสังเกตว านํ้าพัดพา
ส่ิงเหลานี้ไปอยางไร อะไรทําใหส่ิงเหลาน้ีเคลื่อนที่ตาม
กระแสนํ้าไดเร็วกวาหรือชากวา

โปรดอานตรงนี้:

นํ้ามีพลังมาก ทําใหสิ่งตาง ๆ  เคลื่อนที่ได ไมวาสิ่งนั้นจะอยูในนํ้าหรือไม รวมทั้งการนํานํ้าไปใชประโยชน

¹éÓ¼ÅÑ¡´Ñ¹ä´Œ
ใหเด็ก ๆ ฉีดน้ําจากสายยางไปท่ีลูกบอลลูกหนึ่งแลวสังเกตวาเกิด
อะไรขึ้น ลูกบอลมีปฏิกิริยาอยางไร ถาเด็ก ๆ ปรับระดับความแรง
ของนํ้า โดยการหมุนกอกน้ําหรือใชมือก้ันลํานํ้าจากสายยางไว
ทําอยางไรใหลูกบอลเคลื่อนที่จากจุดท่ีต้ังไวใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได 
ใหเด็ก ๆ ทดลองกับลูกบอลหลายชนิด สังเกตเห็นความแตกตาง
หรือไม



¹éÓáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ

àÃ×èÍ§¹‹ÒÃÙŒ

กังหันวิดนํ้าตัวแรกพัฒนาขึ้นเมื่อ 300 ป

กอนคริสตศักราชในเมโสโปเตเมีย และใช

เพื่อจุดประสงคผันนํ้าในการชลประทาน 

กังหันผันนํ้าเปนกังหันที่วิดนํ้าจากแมนํ้า

และลําคลอง ในศตวรรษตอมากังหัน

วิดนํ้าพบไดอยางกวางขวาง กระบวนการ

ทํางานพัฒนาขึ้นโดยนําพลังงานจาก

กังหันวิดนํ้ามาใชประโยชนเกี่ยวกับเฟอง 

สายพาน และแกนหมุน เชน ในการสี

ธัญพืชหรือกิจการแปรรูปไม กังหันวิดนํ้า 

สูญเสียความสําคัญไปหลังจากเกิดการ

พัฒนาเครื่องจักรไอนํ้าและการเผาไหม

ของเครื่องยนต โรงไฟฟาพลังนํ้าเปน

ตวัอยางในการใชประโยชนของกังหันวิดน้ํา 

ซึ่งพลังนํ้าที่ไหลชวยผลิตกระแสไฟฟาได

ภาพ 5: กังหันวิดนํ้าทดแทน

·Ø¡ÊÔè§ËÁØ¹ä´Œ: ÁÒÊÃŒÒ§¡Ñ§ËÑ¹ÇÔ´¹éÓ¡Ñ¹à¶ÍÐ
พลงัของน้ําทาํใหกังหนัวดินํา้ใชงานได ในการสรางกังหนัวิดนํา้ ใหเดก็ ๆ  เสยีบโฟม 1 ชิน้ 
เขากับไมเสียบบารบีคิว ไมปลายแหลมน้ีเปนแกนของกังหันวิดน้ํา เด็ก ๆ  อาจเสียบ
สิ่งของตาง ๆ  ติดไวกับโฟม เชน ไมไอศกรีม ชอนตักไอศกรีม ไมพายตักครีม ชอน
พลาสติกขนาดเล็กและขนาดใหญ ช อนตวง หรือดินสอแทงหนา เสนอวัสดุที่
หลากหลายใหเด็ก ๆ  เลือกใชทดลองได

กระตุนใหเด็ก ๆ  ทดสอบกังหันวิดน้ําและเปรียบเทียบวัสดุที่แตกตางกันในการสราง
กังหันหลาย ๆ  ตัว ท่ีวิดน้ําแบบไหนทําใหกังหันวิดนํ้าหมุนไดเร็วขึ้น มีขอแตกตาง
หรือไม ถากังหันวิดนํ้ามีที่วิดนํ้ามากหรือนอยชิ้น

โปรดอานตรงนี้: 

เมือ่กังหนัวิดน้ํามรีปูรางแตกตางกัน แตทกุแบบคลายคลงึกันสองสามเรือ่ง กังหนัวิดนํา้
แตละตัวมีแกนกลางที่มีลักษณะเดียวกับชอนตักหรือพลั่วหลายชิ้นยึดแนนกับแกนนั้น

¡Ñ§ËÑ¹ÇÔ´¹éÓ·Ó§Ò¹ÍÂ‹Ò§äÃ
เมื่อเด็ก ๆ  ผูกแกนกลางของกังหันวิดนํ้าดวยเชือกซึ่งมีความยาว
แตะถึงพื้น เด็ก ๆ  สามารถผูกวัตถุไวที่ปลายเชือกได (อาจทําครั้ง
ตอไปดวยของทีเ่บาขึน้)  เชน ถุงชา หรอืตวัหมากกระดาน วัตถุน้ัน ๆ  
หนักเทาไรเพื่อใหกังหันวิดนํ้ายกตัวขึ้นได ความแรงของลํานํ้าหรือ
ชนิดและขนาดของที่วิดนํ้ามีอิทธิพลมากเพียงใดในการยกวัตถุใหสูงขึ้น

การทําใหกังหันขับเคลื่อนไดใหติดโฟมลงบนแกนกลางของกังหันวิดน้ํา ติดชอนตวงท่ี
เขากับโฟม โดยชอนตองยาวกวาที่วิดนํ้าของกังหันวิดน้ํา ปลอยน้ําไหลลงในอางลาง
มือจนมีระดับเดียวกับชอนตวงแตไมถึงท่ีวิดน้ํา คราวน้ีใหเด็ก ๆ  เติมน้ําลงบนที่วิดน้ํา
สังเกตเห็นอะไรบาง

โปรดอานตรงนี้: 

สิ่งตาง ๆ เคลื่อนไหวไดดวยกังหันวิดนํ้า กําลังและพลังงานท่ีกังหันวิดน้ําจําเปน
ตองใชมาจากนํ้าและแรงดันจากที่วิดนํ้า     

ชนิดและขนาดของที่วิดนํ้ามีอิทธิพลมากเพียงใดในการยกวัตถุใหสูงขึ้น

ภาพ 4:  นํ้าชะลางสิ่งตาง ๆ
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เด็ก ๆ  สวนใหญชอบวายน้ําโดยไดสัมผัสกับปรากฏการณทาง
ธรรมชาติจากน้ําหลายชนิดหรือประสบกับรางกายของตนเอง
การเลนน้ําเปนกลุมในสระน้ําสนุกมากและยังกระตุนใหเด็ก
ใกลชิดกับ “นํ้า” อีกดวย

ÀÒ¾ÃÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ 
เด็ก ๆ  เคยรูแลววา นํ้ามีแรงดันขึ้นดานบน และชวยใหรูสึกวา
ทุกสิ่งมีนํ้าหนักเบาขึ้นเมื่ออยูในน้ํา เราจะพบแรงตานจากน้ํา
และไดทดลองเก่ียวกับความชวยเหลอืในขณะวายน้ํา ซึง่มนุษย
สังเกตไดจากสัตวทั้งหลาย 

ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³�  
• สระวายนํ้าที่มีระดับนํ้าตื้น และนํ้าลึก 
• ลูกปงปองหรือจุกไมกอก
• หมอ  ถังนํ้า  ถังนํ้าไม 
• วัสดุที่มีนํ้าหนักมาก เชน อิฐ นํ้าผลไมบรรจุกลอง
 ขนาด 2 ลิตร
• แผนโฟมวายนํ้า
• รมกันฝน
• ลูกบอล
• ถุงพลาสติก
• ตีนกบ

ภาพ 3:  ยกคนอื่น ๆ  ขึ้นไดงายในนํ้าภาพ 2:  ลองกดถังเปลาใหจมนํ้าจะทําไดไหม ภาพ 1: เด็ก ๆ  ปรับตัวกับนํ้า

ãº¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒàÃ×èÍ§ 1 ÇÑ¹ã¹ÊÃÐÇ‹ÒÂ¹éÓ
ÈÖ¡ÉÒ»ÃÒ¡¯¡ÒÃ³�: ¡ÒÃÅÍÂµÑÇ áÃ§µŒÒ¹¢Í§¹éÓ ¡ÒÃÇ‹ÒÂ¹éÓ

¡®à¡³±�áÅÐ¡ÒÃ»ÃÑºÊÀÒ¾ãËŒ¤ØŒ¹à¤Â¡Ñº¹éÓ (Å§Á×Í·Ó)
ใหอธิบายกฎเกณฑท่ีตองปฏิบัติในสระวายน้ํากับเด็ก ๆ  ลวงหนา เด็กควรปรับตัวใหคุนเคยกับน้ํา โดยการจูงมือของเด็กไวแลวลองจัด
แถวเดนิในรปูแบบตาง ๆ  เชน เดนิย่ําเทา เดนิยกขาสงู เดนิไปขางหนา เดนิถอยหลงั เดนิเรว็ และเดนิชา ใหเดก็ลางหนารวมกันหรอืฉดีนํา้
เปนละอองคลายฝนตกลงมา เด็ก ๆ  ผอนลมหายใจสั้น ๆ  เหนือผิวนํ้าไดเพ่ือสรางคลื่นเล็ก ๆ  โดยลองเปาลูกปงปองหรือจุกไมกอก
บนผิวนํ้าดวยวิธีการเดียวกัน

¾ÅÑ§ã¹¹íéÒ
พูดคุยกับเด็ก ๆ  วานํ้ามีแรงดันใหสิ่งที่จมขึ้นสูดานบน เด็ก ๆ  
จะคนพบแรงดันน้ีเมื่อพยายามกดกนถังนํ้าหรือหมอใหจม
ลงไปในน้ําโดยตรง แลวใหเด็ก ๆ  ทดลองเรื่องการจมกับวัสดุ
ท่ีมีน้ําหนักมากสังเกตวาเปนอยางไร ใหเด็ก ๆ  รวมกันทดลอง
กับถังใบใหญขึ้น เด็ก ๆ  จะกดใหถังจมนํ้าไดไหม

โปรดอานตรงนี้:

การกดภาชนะเปลาลงในนํ้าคอนขางลําบาก 
เพราะนํ้ามีแรงกดตีกลับจากดานลาง

·Ø¡ÊÔè§·ÕèÍÂÙ‹ã¹¹íéÒÅŒÇ¹ÁÕ¹éÓË¹Ñ¡àºÒÅ§
แรงดันนํ้าจะชวยยกวัตถุท่ีมีนํ้าหนักมากใหเบาลงเมื่ออยูในน้ํา
โดยใหเด็ก ๆ  เปรียบเทียบวากลองน้ําผลไมขนาดใหญหนักเพียงใด
เมื่ออยูพนน้ํา และตองใชแรงมากเพียงใดในการยกกลองนํ้าผลไม
จากใตนํ้า ใหเด็ก ๆ  ผลัดกันยกกลองน้ําผลไมขึ้นท้ังสองลักษณะ
และสังเกตความแตกตาง

โปรดอานตรงนี้:

ในนํ้าทําใหทุกสิ่งเบาขึ้น ตัวเราหรือแมแตตัวเด็กคนอื่น ๆ  แทบไม
ตองพยายามยกกลองนํ้าผลไมหนัก ๆ  ในนํ้า ซึ่งแตกตางจากบนพื้น
ดิน



¹éÓáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ

¹éÓÁÕáÃ§µŒÒ¹
ใหเด็ก ๆ  ลองว่ิงในน้ําท่ีลึกระดับเขาในระยะทางไกลพอสมควร และเปรียบเทียบความรูสึก
ขณะว่ิงบนบกกับว่ิงในนํ้าวาเปนอยางไร ใหลองพยายามทําซํ้าในน้ําระดับสะโพกและระดับไหล 
(คนท่ีวายน้ําไมเปนตองมีผูใหญที่วายน้ําเปนชวยจับตัวไว) เด็ก ๆ  คนพบสิ่งใดบาง จากนั้นให
เด็ก ๆ  วิ่งผานนํ้าพรอมกับแผนโฟมวายน้ําที่ตั้งตรง หรือรมกันฝนท่ีกางออก ถาเปลี่ยนทิศทาง
การถือแผนโฟมใหอยูในแนวราบ หรือหุบรมกันฝน จะแตกตางกันอยางไร

พิจารณารวมกันวาทําไมปลาหรือเรือจึงมีลักษณะเพรียวบาง และทําไมนักกีฬาวายน้ําอาชีพ
จึงสวมชุดวายนํ้าและหมวกวายนํ้าเวลาแขงขัน

โปรดอานตรงนี้:

การวิ่งผานนํ้านั้นยากจริง ๆ  เพราะน้ํามีแรงตานทาน หากเราวิ่งพรอมกับสิ่งที่เพรียวบาง
ผานนํ้า แรงตานทานจะนอยลงมากกวาวัตถุที่มีพื้นผิวกวาง

 

àÃ×èÍ§¹‹ÒÃÙŒ

นํา้หนกัของวัตถุถูกดงึไวดวยแรงดงึดูดของโลก  

แตแรงดึงดูดของโลกจะเปลี่ยนไปเมื่ออยูในนํ้า 

เพราะมีแรงพยุง การลอยตัวมีแรงตานทาน

ตอแรงดึงดูด สิ่งตาง ๆ  จึงมีนํ้าหนักเบาขึ้นเมื่อ

บีบอัดลงในนํ้า ตัวอยางเชน วตัถทุีท่าํใหนํา้

10 ลติรเบาขึน้ 10 กิโลกรมั เราสังเกตไดจาก

การออกกําลังกายในนํ้าเพราะรางกายจะ

แบกนํ้าหนักนอยลงซึ่งเปนผลดีกับขอตอ

มนุษยเคลื่อนที่ในนํ้าไดไมดีเทาสัตว นัก

วายนํ้าอาชีพวายนํ้าไดประมาณ 8 กิโลเมตร

ตอชั่วโมง โลมาวายนํ้าได 55 กิโลเมตรตอ

ชั่วโมง สัตวจําพวก กุง กั้ง ปูขนาดใหญ

วายนํ้าไดประมาณ 28 กิโลเมตรตอชั่วโมง  

แมกระทั่งการวายนํ้าถอยหลังของสัตวก็ยัง

ทําไดเร็วกวามนุษย  สัตวหลายชนิดปรับตัว

ใหเคลื่อนที่ในนํ้าไดสมบูรณแบบ รางกาย

ของพวกมันมีลักษณะพิเศษซึ่งทําใหเกิด

แรงตานนํ้านอย โดยมีรูปรางคลายหยดนํ้า

ทําใหเคลื่อนผานกระแสนํ้าไดดี

àËÁ×Í¹»ÅÒµÑÇË¹Öè§ã¹¹íéÒ
ใหเด็ก ๆ  กดลูกบอลใหจมกนสระ เมื่อปลอยมือจะเกิดอะไรขึ้น  เด็ก ๆ  รูหรือไมวามีสิ่งใดอยูใน
ลูกบอล ใหเปรียบเทียบกับการกดถุงพลาสติกท่ีเปาลมจนเต็มลงใตน้ํา พูดคุยกับเด็ก ๆ  วาปลา
ก็มีอากาศอยูเต็มทองเชนเดียวกับ “ถุงลม” ในตัวปลาชวยใหวายน้ําได ยังมีส่ิงใดบางท่ีชวยให
สัตวตาง ๆ  วายน้ําได ตัวอยางเชน สิ่งที่เราเห็นจากตีนของเปดหรือตีนกบ ใหเปรียบเทียบ
ตีนสัตวกับตีนกบดํานํ้า

เด็ก ๆ  พบสิ่งใดบางที่มีลักษณะคลายกันและใชสิ่งน้ันเพ่ือประโยชนใด  ในการแหวกวายแบบ
ปกติและแบบสวมตีนกบจะมีปริมาณนํ้ามากเทาไรที่ถูกแหวกออกไป

โปรดอานตรงนี้:

สัตวจํานวนมากใชชีวิตโดยปรับตัวไดดีในนํ้า ถุงลมชวยปลาใหวายน้ํา สวนผิวหนัง
ระหวางพังผดืนิว้ตนีชวยกบและเปดใหวายนํา้ มนุษยนาํการปรบัตวัในน้ําจากสตัวเหลาน้ี 
มาใชกับปลอกแขนชูชีพและหวงยางโดยเติมอากาศเขาไป และตีนกบก็ชวยใหเคล่ือนตัว
ในนํ้าไดเร็วขึ้น

ภาพ 5: ตีนกบ “ประดิษฐ” ทํางานไดอยางไร

ภาพ 4: เราวิ่งผานนํ้าไมไดงาย ๆ



ÃÇºÃÇÁ¤ÇÒÁ¤Ô´

¹éÓáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ

ขณะอาบนํ้า ลางจาน วายนํ้า หรืออยูริมทะเล เด็กจะเห็น
สิ่งตาง ๆ ลอยหรือจมนํ้า พวกเขามีประสบการณเก่ียวกับ
ของเลนทั่วไปที่จมลงกนอาง ซึ่งตางจากของเลนลอยน้ําได
บางชนิด หรือขณะที่เรือนําเที่ยวมีนํ้าหนักมากและขนาดใหญ
แตขับเคลื่อนในนํ้าได

ÀÒ¾ÃÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ 
เด็ก ๆ  ทดสอบวาสิ่งใดลอยน้ําไดและสิ่งใดจมน้ํา ใหหาความ
แตกตางระหวางสิ่งท่ีลอยน้ําไดและลอยนํ้าไมได วัตถุใดท่ีมี
คุณสมบัติลอยนํ้าไดหรือไมได

ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³�  
• นํ้า
• ชาม ถังนํ้า อางอาบนํ้าเด็ก หรือสระวายนํ้าเปาลม
• ฟลมยืด หรือผาเช็ดมือผืนใหญ 
• กลองถายรูป หนังสือพิมพ
• ของใชในชีวิตประจําวันหลายชนิด
• มันฝรั่ง มันเทศ แตงโม ชิ้นไมที่มีนํ้าหนักมาก
• กอนหิน จุกไมกอก โฟม เหรียญหรือลูกกุญแจ 
 ดินนํ้ามัน ขี้ผึ้ง ฯลฯ

ãº¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒàÃ×èÍ§ ÅÍÂ¹éÓä´ŒËÃ×ÍäÁ‹ä´Œ
ÈÖ¡ÉÒ»ÃÒ¡¯¡ÒÃ³�: ¡ÒÃÅÍÂáÅÐ¡ÒÃ¨Á  

ภาพ 1:  นํ้ามีอยูทุกหนทุกแหง ภาพ 2:  อะไรลอยนํ้าได อะไรจมนํ้า
ภาพ 3: ลักษณะการลอยนํ้าของวัตถุทรงเหลี่ยม
 หรือวัตถุทรงกลม

¹éÓ-ÀÒ¾»ÐµÔ´ (Å§Á×Í·Ó)
พาเดก็ ๆ  ไปปกนิกทีร่มิทะเล แมนํา้ หรอืแหลงนํา้ แลวสงัเกตสิง่ตาง ๆ  ทีล่อยนํา้ไดรวมกัน เด็ก ๆ  คนพบอะไรบาง พวกเขาพบสิง่ลอยน้ําได
ท่ีนาสนใจหรือนาประหลาดใจหรือไม อยางไร ถาถายภาพสิ่งที่เด็ก ๆ  คนพบไวก็นํามาพูดคุยกัน ในภายหลังวาพวกเขาคนพบอะไรบาง
ใหแสดงภาพถายท่ีรวมกันเปนภาพปะติดปะตอในหัวขอ “การลอยและการจม” โดยใชภาพถายที่นํามาจากบานหรือเพ่ิมเติมดวยภาพ
จากนิตยสาร

ÊÔè§ã´ÅÍÂ¹éÓä´Œ ÊÔè§ã´ÅÍÂ¹éÓäÁ‹ä´Œ
รวบรวมขอมูลเก่ียวกับวัตถุชนิดตาง ๆ  ที่เด็ก ๆ  ตองการทราบวาลอยน้ําไดหรือไม ใหต้ังอางขนาดใหญท่ีมองทะลุผานไดใหมากที่สุดเทาที่
จะหาได จากน้ันจัดใหเด็ก ๆ  น่ังลอมรอบอาง ใหเด็กคาดเดาวาวัตถุตาง ๆ  จะลอยน้ําในลักษณะใดเพ่ือนําไปทดสอบการลอยและการจม
เด็ก ๆ  เฝาสังเกตอยางตั้งใจ วัตถุท่ีลอยนํ้าไดกับวัตถุที่ลอยน้ําไมไดแตกตางกันอยางไร ลองทํากิจกรรมนี้หลาย ๆ  ครั้งโดยทดลอง
กับวัตถุชนิดใหมและแสดงความรูสึกตอสมบัติของสิ่งที่ลอยนํ้าได

โปรดอานตรงนี้:

- วัตถุท่ีมีรูปรางคลายเรือไมไดลอยนํ้าไดทั้งหมดทุกชนิด สิ่งของท่ีสรางจากโลหะบางชนิดก็จมน้ํา ยังมีเหตุผลอื่น ๆ  อีกท่ีทําใหวัตถุ
 จมหรือลอย
- เปรียบเทียบลักษณะการลอยนํ้าของมันฝรั่ง มันเทศ แตงโม หรือชิ้นไมที่มีนํ้าหนักมาก



¹éÓáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ

·ÓäÁÊÔè§¹Ñé¹¨Ö§ÅÍÂ¹éÓäÁ‹ä´Œ
ใหวางวัตถุหลายชนิดท่ีคัดเลือกมาโดยวัตถุเหลาน้ันตองมีสมบัติคลายกันและแตกตางกัน
อยางนอยควรจัดวัตถุแตละประเภทมา 5 ชิ้น ตามดวยการจัดกลุมสมบัติของวัตถุ ทรงกลมหรือ
มีลักษณะเปนลูกบอล ทรงเหลี่ยม รูปทรงเหมือนเรือ สิ่งของหนัก สิ่งของเบา สิ่งของขนาดใหญ 
ส่ิงของขนาดเล็ก สิ่งของท่ีมีสีสัน ฯลฯ จากน้ันใหเด็ก ๆ  เลือกวัตถุชิ้นหน่ึงแลวคาดเดาวาสิ่งนั้น
ลอยน้ําไดหรือไม เด็ก ๆ  ใหเหตุผลในการตัดสินใจอยางไรบาง การจัดวางสิ่งตาง ๆ  ในนํ้าเปนไป
ตามที่คิดหรือไม อนุญาตใหทําการทดลองนี้หลายครั้ง โดยจําลองสถานการณซํ้า ๆ  และเพิ่มวัตถุ
ที่เลือกใชดวย

โปรดอานตรงนี้:

ไมใชเรื่องงายท่ีจะทํานายวา ส่ิงใดลอยน้ําไดหรือไมได เพราะสิ่งท่ีลอยนํ้าไดบอยครั้งอาจจะมี
ขนาดใหญหรือมีน้ําหนักเบา สิ่งของท่ีจมน้ํามักจะมีขนาดเล็กหรือมีน้ําหนักมาก สีสันของวัตถุ
ไมมีผลตอการลอยหรือการจมของวัตถุ

  

ÊÁºÑµÔ¡ÒÃÅÍÂ¹éÓä´Œ¢Í§ÇÑµ¶Ø
จัดเตรียมสิ่งของที่จะนํามาทดสอบการลอยและการจม เชน กอนหิน
จุกไมกอก โฟม เหรียญหรือลูกกุญแจ ดินนํ้ามันปนเปนกอนกลม ข้ีผึ้ง
เปนตน แลวตรวจสอบใหแนใจวาสิ่งของเหลานั้นไมมีรูรั่วและกักอากาศ
ไวดานใน เดก็ ๆ  คดิวาจะเกิดอะไรขึน้กับวัตถุเหลาน้ีเมือ่วางลงในน้ํา สิง่ใดจะ
ลอยนํ้าและสิ่งใดไมลอยนํ้า จากนั้นใหเด็กเปรียบเทียบการลอยน้ําของสิ่งของชนิดเดียวกัน
แตเปลี่ยนขนาด เชน โฟมคร่ึงชิ้นหรือโฟมช้ินใหญ หรือเลือกกอนหินน้ําหนักเบากอนหน่ึงกับ
กอนหินนํ้าหนักมากกอนหนึ่ง

โปรดอานตรงนี้:

วัตถุจะลอยนํ้าหรือจมนํ้าไมไดขึ้นอยูกับนํ้าหนักหรือสวนสูงของวัตถุของสิ่งนั้น

แตขึ้นอยูกับชนิดของวัสดุท่ีเปนองคประกอบ 
ภาพ 5: กอนหินที่เบากวาลอยนํ้าไดหรือไม  เทียนเลมหนึ่ง
 ที่มีนํ้าหนักมากจมนํ้าหรือไม

àÃ×èÍ§¹‹ÒÃÙŒ

วัตถุจะลอยหรือจมขึ้นอยูกับความหนาแนน

ของวัตถุและความหนาแนนของนํ้า

ความหนาแนนเปนสมบัติของวัตถุ ยิ่งวัตถุมี

ความหนาแนนมากเทาไร ก็ยิ่งนํ้าหนักมาก 

และใชพ้ืนทีน่อย วัตถุท่ีมคีวามหนาแนน

มากกวานํ้าจะจมนํ้า และวัตถุที่มี

ความหนาแนนนอยกวานํ้าจะลอยนํ้า 

ในชีวิตประจําวันคนขับรถประจําทางมักจะ

บอกใหผูโดยสารเบยีดเขาไปแนน ๆ  เพ่ือจะได 

รับคนไดมากขึ้น ลูกเหล็กกลมจมนํ้าแตเรือ

ลอยนํ้าไดเพราะมีพ้ืนที่วางภายใน นํ้าหนัก

ของเรือถูกเฉลี่ย ทําใหเรือมีความหนาแนน

นอยกวาลูกเหล็ก ดินนํ้ามันแสดงใหเห็น

ปรากฏการณนี้ได โดยถาปนเปนกอนกลม

จะจมลงในนํา้ แตถาแผดนิปนเปนรปูชาม

ก็จะลอยนํ้าได เพราะนํ้าหนักของดินนํ้ามัน

ถูกกระจายในพื้นที่กวางขึ้น

ไวดานใน เดก็ ๆ  คดิวาจะเกิดอะไรขึน้กับวัตถุเหลาน้ีเมือ่วางลงในน้ํา สิง่ใดจะ

ภาพ 4: ลูกบอลลูกไหนลอยนํ้าได



ÃÇºÃÇÁ¤ÇÒÁ¤Ô´

¹éÓáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ

เมื่อเทนํ้าปริมาณมากลงไปในอางลางจาน และวางจานแช
นํ้าจะทวมขึ้นมาทันที เมื่อเด็กท่ีเลนน้ําดวยกันในอางอาบน้ํา
ลุกขึ้นยืน ดูเหมือนวาปริมาณนํ้าในอางจะนอยลงมาก เรือท่ี
ไมไดบรรทุกสัมภาระใดที่ทาเรือจะเห็นวามันยกตั้งข้ึนจากน้ํา
สูงกวาปกติ

ÀÒ¾ÃÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ 
เด็ก ๆ  จะไดรับประสบการณเร่ืองการลอยนํ้าของวัตถุตาง ๆ
ขึ้นอยูกับวาวัตถุนั้นจะผลักนํ้าออกไปไดปริมาณมากเทาไร  
สาเหตุหนึ่งที่สิ่งของลอยนํ้าไดหรือไมไดคือรูปรางลักษณะของ
วัตถุนั้น 

ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³�  
• นํ้า
• ชาม ถังนํ้า หรือสระนํ้าเปาลม
• แกวนํ้าใบใหญหลายใบ 
• เทปกาวที่เขียนทับไดและปากกา
• แกวนํ้าขนาดเทากันจํานวนมาก
• ผลไมและผักหลายชนิด เชน แอปเปล ลูกแพร กีวี 
 มันฝรั่ง แครอต
• ดินนํ้ามัน
• ตาชั่ง

ãº¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒàÃ×èÍ§ ¹éÓÅŒ¹ ¹éÓ·‹ÇÁ
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ภาพ 2:  นํ้ามีระดับสูงขึ้นไดอยางไร ภาพ 3: ทําเครื่องหมายระดับนํ้า

ÀÒÇÐÊÍ§´ŒÒ¹¢Í§Í‹Ò§ÍÒº¹éÓ (Å§Á×Í·Ó)
ตั้งอางน้ําบนพ้ืนราบ จะใหดีถาอางนั้นเปนแบบมองทะลุได เพ่ือใหเด็ก ๆ  สังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าได เติมน้ําลงในอาง
แตอยาใหนํ้าลน จากนั้นใหเด็ก ๆ  ทุกคนจุมมือและแขนลงในอางพรอมกัน แลวกดมือ แขน หรือขาของตัวเองลงไปในนํ้า ระดับน้ํา
เปลี่ยนแปลงไปอยางไร เมื่อใดที่ระดับนํ้าสูงขึ้นและเมื่อใดที่ระดับนํ้าลดลง เด็ก ๆ  อาจทําใหนํ้าลนใชหรือไม

¤¹ËÒ»ÅÒ ¤¹ËÒ»ÅÒ ¹éÓÊÙ§¢Öé¹ä´Œá¤‹äË¹
เติมน้ําลงในแกวใบใหญใบหน่ึงปริมาณ 2 ใน 3 แลวใหเด็ก ๆ วางวัตถุทีละชิ้นลงไปในนํ้า แลวบันทึกระดับนํ้าดวยเทปกาว ทํา
เครื่องหมายท่ีเทปกาววาอะไรทําใหระดับน้ําเปล่ียนแปลง พบวัตถุท่ีเปลี่ยนแปลงระดับน้ําไดสูงสุดหรือไม กระตุนใหเด็ก ๆ  คาดเดาความ
เปลี่ยนแปลงของระดับนํ้ากอนการทดลองและระหวางการทดลองวา สิ่งใดทําใหระดับนํ้าเปลี่ยนแปลงมากและนอย ใหโอกาสเด็กทดลอง
หลาย ๆ  ครั้งเพื่อใหสังเกตอยางละเอียด

โปรดอานตรงนี้:

เมื่อเราวางวัตถุลงไปในนํ้า ระดับนํ้าจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับนํ้าหนักและขนาดของวัตถุ

ภาพ 1:  ตองใชกี่มือนํ้าจึงจะลนออกมา 



¹éÓáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ

ÊÔè§·Õè·íÒãËŒ¶Ñ§¹éÓÅŒ¹
ใหเด็ก ๆ  ถือตะกราท่ีมีผลไมและผักหลายชนิด เติมนํ้าในภาชนะบรรจุจนปริ่มแลววางลงในชาม
จากนั้นใหวางผลไมทีละชิ้นลงในภาชนะ สํารวจวาสิ่งใดลอยนํ้าไดและไมลอยนํ้า น้ําจะกระฉอก
หากมีวัตถุจมน้ํา ใหหมั่นเติมน้ําจนปริ่มขอบภาชนะทุกครั้งท่ีทําการทดลอง จนกระท่ังนํ้าที่ลน
มีระดับเทากันกับน้ําในแกวใบใหญ ใหเด็ก ๆ ชั่งน้ําหนักของผลไมและน้ําที่ลนออกมาแลว
เปรียบเทียบกัน ปริมาณนํ้าและผลไมที่ลอยนํ้าไดเกี่ยวของกันหรือไม

โปรดอานตรงนี้:

ผักและผลไมหลายชนิดทําใหนํ้าลนแตกตางกัน อยูท่ีวาจมลงในน้ําไดลึกแคไหน นํ้าที่ลนออก
มีนํ้าหนักโดยประมาณเทา ๆ  กับผลไมที่ลอยนํ้าได 
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มาเปลี่ยนรูปรางของสิ่งที่ลอยนํ้าไมไดใหลอยนํ้าไดกันไหม ใหเด็ก ๆ  ปน
ดินนํ้ามันเปนลูกกลมหนักอยางนอยลูกละ 50 กรัม หลังจากนั้นใหเด็กคิด
วาจะปนอยางไรใหดินลอยน้ําได หากเด็ก ๆ  พบความสามารถในการ
ลอยนํ้าจากรูปรางท่ีเปลี่ยนแปลงไปของดินนํ้ามัน ใหทดลองซํ้าอีกครั้งโดย
เติมนํ้าลงในภาชนะจนปริ่มขอบและตั้งภาชนะนั้นไวในชามแลวทดลองรวมกับ
เด็กวานํ้าลนออกมามากแคไหน ถาเด็ก ๆ  วางดินนํ้ามันลงในนํ้า และทดสอบอีกครั้งเมื่อวาง
เปนรูปอื่น เชน เรือ 

ถาเด็ก ๆ  เปลี่ยนรูปทรงดินน้ํามันใหเปนรูปเรือ ใหทดสอบรวมกับเด็กวาวิธีน้ีจะทําใหน้ําลน
หรือไม นอกจากนี้ใหเด็กเปรียบเทียบนํ้าหนักของดินปนกับน้ําหนักของน้ําท่ีลน สังเกตเห็น
อะไรบาง

โปรดอานตรงนี้:

ดินนํ้ามันทรงกลมจะจมนํ้า แตเม่ือเปลี่ยนรูปรางใหคลายกับเรือจะลอยนํ้าได นํ้าหนักของ
ดินนํ้ามันกระจายออกตามพื้นที่ที่กวางขึ้นของรูปทรงเรือ นํ้าที่ลนก็มีนํ้าหนักเทากับเรือดินปน

ลอยนํ้าจากรูปรางท่ีเปลี่ยนแปลงไปของดินนํ้ามัน ใหทดลองซํ้าอีกครั้งโดย

ภาพ 5: เรือดินปนลอยนํ้าไดอยางไร

àÃ×èÍ§¹‹ÒÃÙŒ

อารคมิดีสี นกัปราชญชาวกรกี เปนคนแรก 

ท่ีคดิเรือ่งความเชือ่มโยงระหวางแรงบบีอดั

ของนํ้า  ความหนาแนนและปริมาตรของ

วัตถุ กษัตริยประทานโจทยแกเขาเพื่อ

พิสูจนวาชางตีเหล็กทํามงกุฎใหมจาก

ทองบริสุทธิ์ทั้งกอนหรือไม อารคิมีดีส

คิดไมตกอยูนานวาควรใชวิธีใด  และ

แลวเขาก็สังเกตเหน็อางอาบน้ําวามนีํา้ลน

ออกมาเสมอ เมื่อเขาหยอนตัวลงในอาง 

จึงจุดประกายความคิดใหเขา อารคิมีดีส

จุมมงกุฎลงในถังนํ้าแลววัดปริมาณนํ้าลน  

จากน้ันทําซํา้แตใชทองกอนบรสิทุธ์ิและ

เปรยีบเทียบปรมิาณนํา้ท่ีลนจากทองกอน 

กับมงกุฎ พบวามงกุฎดันนํ้าออกมา

มากกวาทองกอน ดงันัน้มงกุฎตองเปน

ของปลอม เพราะถาทําจากทองแท

ปริมาณของนํ้าที่ลนตองเทากัน

ภาพ 4: นํ้าลนมากเทาไร   
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เม่ือนําท่ีนอนลมมาวางบนน้ํา การท่ีจะใหเดก็หลายคน 

ลงไปนั่งในที่นอนลมไมใชเรื่องงายเลย  เด็ก ๆ  จะตอง

วางน้ําหนักบนท่ีนอนลมอยางไรจึงจะบรรทุกน้ําหนัก

ไดมากท่ีสุด แลวถาเปนเรือละ เรือตองมีลักษณะ

อยางไรจึงจะบรรทุกไดมากและมั่นคง

อะไรคือความแตกตางระหวางท่ีนอนเปาลมกับเรือ
เด็ก ๆ  รู จักเรือในลักษณะใดบาง เรือประเภทตาง ๆ
มีลักษณะอยางไร ตัวอยางเชน เรือบรรทุกสินคา
เรือแคนูหรือเรือบดลําเล็ก ใหคิดรวมกับเด็ก ๆ วา
ลักษณะภายในของเรือเหลาน้ีแตกตางกันอยางไร
เรือแบบใดท่ีบรรทุกผูโดยสารหรือสินคาไดจํานวน
มาก

ให  เด็ก  ๆ  สร  าง เ รื อจากดิน น้ํามันในรูปแบบท่ี
หลากหลาย โดยคํานึงถึงการขนสงในปริมาณมาก
ที่สุดเทาท่ีเปนไปได เด็ก ๆ  เปรียบเทียบในภายหลังได
วาตองมีเง่ือนไขใดบาง เด็กแตละคนสรางเรือดวย
ปริมาณของดินนํ้ามันเทา ๆ  กัน

ในการทดสอบเรือ ใหวางเรือลําหนึ่งลงในนํ้า และใส
นอตรูปวงแหวนลงไป

อภิปรายรวมกับเด็ก ๆ  กอนเริ่มการทดลองวา จะวาง
หัวน็อตรูปวงแหวนในเรือไดอยางไร ใหแตละคน
ทดลองดวยตนเองหลาย ๆ  ครั้งจะพบวา ครั้งใดดีที่สุด
และเรือบรรทุกหัวนอตรูปวงแหวนไดกี่ตัว

ãº¡Ô¨¡ÃÃÁÇÑ̄ ¨Ñ¡ÃÇÔ¨ÑÂàÃ×èÍ§

àÃ×Íáººã´ºÃÃ·Ø¡¹íéÒË¹Ñ¡ä´ŒÁÒ¡·ÕèÊǾ
ÈÖ¡ÉÒ»ÃÒ¡¯¡ÒÃ³�: ¡ÒÃÅÍÂáÅÐ¡ÒÃ¨Á
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ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³�:
• อางพลาสติกใบใหญหรือชามพรอมใสนํ้า (เพื่อทําเปนสระวายนํ้า)
•  หัวน็อตรูปวงแหวน
•  ดินนํ้ามัน 

เด็ก ๆ  สังเกตเห็นอะไรเมื่อเรือดินนํ้ามันบรรทุกหัวนอตรูป
วงแหวนมากเกินไป ปลอยใหเด็ก ๆ  สังเกตอยางละเอียด 
เรือจะจมลงทันทีอยางรวดเร็ว หรือยังคงแลนตอไดโดยมี
น้ําอยู เต็มเรือ เกิดอะไรขึ้นถาเรือหยุดพักนานข้ึนเพ่ือ
บรรทุกสิ่งของ

ใหถายภาพเรือท่ีวางและเรือท่ีบรรทุกส่ิงของ เพ่ือให
เด็ก ๆ  ไดเปรียบเทียบในภายหลังถึงระดับการลอยน้ํา
ของเรือ ใหจัดนิทรรศการขนาดเล็กแสดงเรือแตละลํา
ท่ีบรรทุกหัวนอตรูปวงแหวนแลวไมจม โดยติดเทป
กาวดานขางเรือเพ่ือใหเด็ก ๆ  จําไดทันทีวาหัวนอต
รูปวงแหวนจํานวนเทาไร จึงจะเหมาะสมกับการ
บรรทุกของเรือแตละชนิด และเปรียบเทียบวาเรือ
ชนิดใดขนสงหัวนอตรูปวงแหวนไดมากที่สุด

ใหอภิปรายรวมกับเด็ก ๆ  ถึงผลที่ไดและการสังเกต
ที่แตกต างกันว า เรือชนิดใดบรรทุกหัวนอตรูป
วงแหวนไดมากที่สุด มีความพิเศษเกิดข้ึนหรือไม
พิจารณารวมกับเด็ก ๆ  วามีความแตกตางใดบาง

เปรียบเทียบเรือดินนํ้ามันท่ีประสบความสําเร็จเปน
พิเศษกับเรือบรรทุกสินคาจริง เด็ก ๆ  สังเกตเห็นความ
คลายคลึงใดบาง
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ãº¡Ô¨¡ÃÃÁÇÑ̄ ¨Ñ¡ÃÇÔ¨ÑÂàÃ×èÍ§

¹Ñ¡¡ÃÐâ´´·Õè·Ó¹éÓ¡ÃÐà«ç¹¹ŒÍÂ·ÕèÊǾ  (1)
ÈÖ¡ÉÒ»ÃÒ¡¯¡ÒÃ³�: ¡ÒÃá·¹·Õè¢Í§¹éÓ

เม่ือเด็ก ๆ  กระโดดลงไปในสระวายน้ําท่ีมีน้ําอยูเต็ม 

บางครั้งน้ําจะกระเซ็นอยางแรงและเปนวงกวาง

จนเพ่ือนๆ ท่ียืนขอบสระตัวเปยกไปดวย ตางกับ

การดําน้ํา ท่ีแรงกระเซ็นของนํ้ า มีเพียงเล็กน อย

เหตุใดจึงเปนเชนนั้น

ใครที่เคยฝกสังเกตในสระวายนํ้ามาแลวจะพบวา คนกระโดด
จากกระดานสปริงจากขอบสระลงไปในนํ้าอยางไร ทาทาง
ของคนเหลาน้ันเปนอยางไร ใหเด็ก ๆ เขียนบรรยายถึง
ประสบการณการกระเซ็นของนํ้าที่เคยเห็น

มีแรงกระเซ็นมากหรือไม หรือแทบไมมีเลย ใหนึกภาพเพ่ือ
คนควาเรื่องการกระเซ็นของนํ้าใหชัดเจน รวบรวมความคิด
กับเด็ก ๆ  วาตองการสิ่งใดบางสําหรับสระวายนํ้าโดยทําเปน
รูปแบบกลุมยอย หอคอยกระโดดที่ดีนาจะเปนแบบใด และ
ของเลนในนํ้าแบบใดที่เหมาะกับนักกระโดดนํ้า

จากขอมูลท่ีไดใหพูดคุยกับเด็กวา พวกเขาคาดคะเนวา 
การกระโดดน้ําแบบใดทําใหน้ํากระเซ็นมากหรือนอยเปน
พิเศษ เด็ก ๆ  มีคําตอบอยูในใจแลวหรือไม วาอะไรบางท่ีมี
อิทธิพลตอการกระโดด ความสูงท่ีตกลงมาหรือแรงกระโดด
มีอิทธิพลหรือไม

เด็ก ๆ  ไดรับอนุญาตใหทดลองกระโดดนํ้า คนไหนทํานํ้า
กระเซ็นอยางแรงและคนไหนแทบจะไมทําใหน้ํากระเซ็น
ใหรวบรวมความคิดวาเปนเชนนั้นไดอยางไร ผลท่่ีไดกับ
สมมติฐานตรงกันหรือไม สิ่งสําคัญคือใหพิจารณาตัวแปร
และสิ่งที่เปลี่ยนไป

ใหนึกภาพตามเก่ียวกับแรงกระโดด ใหเด็ก ปนดินน้ํามัน
เปนกอนกลม มีขนาดแตกตางกัน เริ่มดวยการทดลองโยน
กอนดินนํ้ามันลงน้ําจากกอนท่ีใหญที่สุดมาจนถึงกอนที่
เล็กที่สุด สังเกตเห็นความแตกตางใดบาง ความสูงที่กอน
ดินน้ํามันปนตกลงสูนํ้าอาจสรางความแตกตาง ใหเด็ก ๆ
ลองสรางหอกระโดดบนเกาอี้ แลวกลิ้งดินนํ้ามันท่ีเหมือน
กันจากความสูงของหอกระโดด และกลิ้งดินนํ้ามันจาก
ขอบเกาอี้ลงไปในนํ้า ใหเด็ก ๆ  ทดลองทําตาม  โดยทดลอง
แกวงในขณะที่ดินน้ํามัน “กระโดด” ลองดันดินน้ํามันลง
ในนํ้าอยางระมัดระวัง และออกแรงขวางท่ีแตกตางกัน
หลาย ๆ  ครั้ง

คําแนะนํา:

นี่เปนเพียงตัวอยางของการเรียนรูเบื้องตนที่เหมาะสม

ในการสังเกต สวนระดับการอภิปรายเชิงลึกขึ้นอยูกับ

ระดับประสบการณหรือระดับพัฒนาการของเด็กๆ

สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ภาพรวม

โดยสังเขป” ในแผนสรุปภาพรวมของกิจกรรม

“นํ้าและเทคโนโลยี”
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เมื่อเด็ก ๆ  ทุกคนน่ังลอมเปนวงรอบอางนํ้า ใหสังเกตวามีนํ้า
กระเซ็นออกมาโดนตัวมากแคไหน เมื่อตัวกระโดดจมลงไป
ในนํ้า ใหเด็กรายงานวาการกระเซ็นของน้ําเปนอยางไรบาง
มีเด็กก่ีคนที่พบการกระเซ็น ใหนับจํานวนดวย เด็ก ๆ มี
ความเหน็อยางไรเมื่อพวกเขาตัวเปยก นํ้ากระเซ็นแรงหรือเบา

จดัทําผลการทดลองในรปูเอกสารบนแผนกระดาษขนาดใหญ
วาดภาพตัวอยางรวมกับเด็ก ๆ  ดานซายมือใหเริ่มท่ีเง่ือนไข
ซึง่นําไปสูการกระเซน็จาํนวนมาก ดานขวามอืใหใสขอเทจ็จรงิ
ของผลท่ีตามมาในการกระเซ็นจํานวนเล็กนอย (ดูจาก
ภาพวาดดานซายมอื)

ใหอภปิรายรวมกับเด็ก ๆ  ถงึผลทีไ่ดบันทกึบนแผนกระดาษ
ขนาดใหญ และถามเด็กตอไปวามีเง่ือนไขใดบางท่ีทําให
น้ํากระเซน็ไดนอย

ใหเด็กทุกคนเลือกโยนตัวกระโดดลงไปในน้ําอีกครั้งตาม
ใจชอบ กอนจะโยนตวักระโดดน้ํา เดก็ ๆ  แตละคนตองบอก
วาจะโยนตัวกระโดดอยางไร และจะมีนํ้ากระเซ็นมากหรือ
นอย

ใหทบทวนเรือ่งการกระโดดน้ําอกีครัง้หลงัทดลองเสรจ็แลว
ระยะเวลาหน่ึง ดูวาเด็ก ๆ  ยังจําไดหรือไม ใหทดสอบและ
คนหาผลการทดลองรวมกันวามีสิ่งสําคัญอะไรบางที่เปน
ความรูในการไปสระวายนํ้าครั้งตอไป ใหสนทนากันวา
การกระโดดลงไปในนํ้าอยางสมบูรณโดยไมกระเซ็น
ทําไดอยางไร การกระโดดมวนตัวกลับที่สรางนํ้ากระเซ็น
มากเปนพิเศษนาสนกุอยางไร

ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³�:
• อางพลาสติกใบใหญหรือชามพรอมใสนํ้า (เพื่อทําเปนสระวายนํ้า)
•  เกาอี้  (เพื่อทําเปนหอกระโดด)
•  ตัวกระโดดนํ้าหลายชนิด: ตุกตาของเลน รูปสัตวพลาสติก ฯลฯ
•  ดินนํ้ามัน 

• กระดาษขนาด A3 และปากกาสําหรับเขียน
• พลาสติกใส
• ผาคลุมโตะ (ถาทดลองดานนอกไมตองใช) 



¹éÓáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ

µÑé§¤Ó¶ÒÁ·ÕèÍÂÒ¡ÃÙŒ ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ·´ÅÍ§
ÃÇºÃÇÁ¤ÇÒÁ¤Ô´
áÅÐ¤Ò´¤Ðà¹¤ÓµÍº

ãº¡Ô¨¡ÃÃÁÇÑ̄ ¨Ñ¡ÃÇÔ¨ÑÂàÃ×èÍ§

¹Ñ¡¡ÃÐâ´´·Õè·Ó¹éÓ¡ÃÐà«ç¹¹ŒÍÂ·ÕèÊǾ  (2)
ÈÖ¡ÉÒ»ÃÒ¡¯¡ÒÃ³�: ¡ÒÃá·¹·Õè¢Í§¹éÓ

เม่ือเด็ก ๆ  กระโดดลงไปในสระวายนํ้าท่ีมีน้ําอยูเต็ม 

บางครั้ง น้ําจะกระเซ็นอยางแรงและในวงกว าง

จนเพื่อน ๆ  ที่ยืนอยูขอบสระตัวเปยกไปดวย  ตางกับ

การดําน้ําท่ีแรงกระเซน็ของน้ํามีเพยีงเลก็นอย เหตใุด 

จึงเปนเชนนั้น

ใครเคยเห็นการกระโดดน้ําในโทรทัศนมาแลวบาง อาจ
เป นการแข งขันโอลิมปกหรือการแข งขันชิงแชมปโลก  
อภิปรายรวมกับเด็ก ๆ วาการแขงขันดําเนินการอยางไร
นักกระโดดน้ําแขงขันกันดวยความแตกตางอยางไร พวกเขา
กระโดดจากความสูงท่ีตางกัน และบางครั้งนักกีฬาก็กระโดด
นํ้าพรอมกัน 2 คนดวย พวกเขามวนตัวในอากาศ หมุนลงมา
ระหวางการกระโดด ตีลังกาและดิ่งลงดํานํ้าในตอนสุดทาย
โดยพยายามไมใหเกิดนํ้ากระเซ็นเทาที่จะทําได

รวบรวมขอมูลในรูปแบบยอกับเด็ก ๆ  วาคนเราตองการสิ่งใด
บางสําหรับสระวายน้ํา หอกระโดดน้ําท่ีดีนาจะเปนอยางไร 
และวัตถุใดเหมาะจะเปนนักกระโดดนํ้า

จากขอมูลที่ได ใหครูพูดคุยกับเด็กวา พวกเขาคาดคะเนวา  
การกระโดดน้ําแบบใดทําใหน้ํากระเซ็นมากหรือนอยเปน
พิเศษ เด็ก ๆ มีคําตอบอยูในใจแลวหรือไมวา ความสูงท่ี
ตกลงมามีผลหรือไม แรงในการกระโดดขึ้นมีอิทธิพลหรือไม 
หรือทาทางของการกระโดดมีผลหรือไม

อนุญาตใหเด็ก ๆ  ทดลองกระโดดนํ้า

อภปิรายรวมกันในตอนทายโดยทดสอบสมมติฐานทีส่าํคญั 
ของแตละคนวาปจจัยท่ีเก่ียวของและเปลี่ยนแปลงทีละ
1 ตัวอยาง ใหพยายามคนควารูปแบบของนักกระโดด
ควรมีลักษณะอยางไร เพ่ือใหนํ้ากระเซ็นเพียงเล็กนอย
แจกดินนํ้ามันใหเด็ก ๆ  ในปริมาณเทากัน ท้ังขนาดและ
นํา้หนกั โดยใหเด็กปนดินเปนรปูทรงตางกัน เชน ทรงกลม
ทรงแบน รูปแบบไสกรอกขนาดสั้น รูปไสเดือนตัวยาว
และนักกระโดดนํ้าทรงเหลี่ยมที่มีขนาดใหญแลวโยนลง
นํ้าจากความสูงที่กําหนดเทากัน ใครเปนผูชนะ

คําแนะนํา:

นี่เปนเพียงตัวอยางของการเรียนรูเบื้องตนที่เหมาะสม

ในการสังเกต สวนระดับการอภิปรายเชิงลึกขึ้นอยูกับ 

ระดับประสบการณหรือระดับพัฒนาการของเด็กๆ 

สามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ภาพรวม

โดยสังเขป” ในแผนสรุปภาพรวมของกิจกรรม 

“นํ้าและเทคโนโลยี”



ÊÑ§à¡µáÅÐºÃÃÂÒÂ ºÑ¹·Ö¡¼Å ÊÃØ»áÅÐÍÀÔ»ÃÒÂ

กระตุนเดก็ทุกคนใหสงัเกตอยางตัง้ใจระหวางทีโ่ยนวตัถุตาง ๆ
ลงในนํ้า เด็ก ๆ  สามารถคนพบหรือไมวาวัตถุท่ีแตกตางตอง
ปรบัวิธีโยนอยางไร นํา้กระเซน็หรอืไม ตวัอยางเชน วัตถุขนาด
ใหญทําใหนํา้กระเซน็มากกวาวัตถุขนาดเลก็เสมอหรอืไม

จงเปรียบเทียบนักกระโดดน้ําหลายแบบที่ทําจากดินปน มี
น้ํากระเซ็นมากแคไหนเมื่อพวกมันตกลงไปในน้ํา หยดน้ําท่ี
กระเซ็นนั้นเปนวงกวางหรือสูงเทาไร เกิดเสียงใดเมื่อตัว
กระโดดทําจากดินปนกระทบผิวนํ้า พวกมันมีการกระโดด
อยางไร หลังจากกระทบน้ําแลวเปลี่ยนรูปร างหรือไม 
ใหเด็ก ๆ โยนตัวกระโดดจากดินป นลงกระทบนํ้าหลาย ๆ
แบบ ตัวอยางเชน รูปทรงแบน ใหโยนดานที่แบนลงในน้ํา
และโยนอีกครั้งใหดานที่เปนขอบลักษณะเพรียวลงในนํ้า
แตกตางกันหรอืไม

บนพ้ืนราดยางจะมองเห็นรอยกระเซ็นของน้ําไดดีและเด็ก ๆ
สามารถใชชอลกวาดรูปตามไดกอนที่นํ้าจะแหง ถาใชสีชอลก
ต างกันสําหรับนักกระโดดน้ําแตละตัว สามารถนํามา
เปรียบเทียบกันในภายหลังไดดี  จากนั้นใหรวบรวมผล
การทดลองและจัดวางเอกสารตาง ๆ  เกี่ยวกับการกระเซ็น
ของนํ้า (รองดวยพลาสติกใสหรือผาคลุมโตะพลาสติก)

ใหเดก็ ๆ  ทาํตารางการสงัเกตสาํหรบัการกระโดดทกุครัง้ ขาง ๆ  
รูปแบบของนักกระโดดใหบันทึกผลการกระโดด ตัวอยางเชน 
ปริมาณของน้ํากระเซ็น (จากมากไปหานอย) ความกวางและ
ความสูงของนํ้ากระเซ็น และขอสังเกตพิเศษอื่น ๆ  

ใหเกรด “A” ขาง ๆ  นักกระโดดท่ีทําใหนํ้ากระเซ็นนอยมาก
โดยท่ีเด็ก ๆ  อาจใหเกรด “B” กับทาตีลังกาที่สวยงามหรือ
การกระโดดท่ีประสานกันเปนคู

ใหอภิปรายรวมกับเด็ก ๆ  ดวยการใชชอลกทําเครื่องหมาย
การกระเซ็นของนํ้าบนพ้ืนราดยาง และรวบรวมผลที่ได
บันทึกในตาราง บันทึกรวมกันวานักกระโดดชิ้นใดกระโดด
ไดดีที่สุดโดยทําใหนํ้ากระเซ็นนอยท่ีสุด มันมีลักษณะ
อยางไร ดนิปนรปูรางใดท่ีแหวกนํา้ไดแยเปนพิเศษ มสีาเหตุ
ใดบางที่ทําใหเปนเชนนั้น เด็ก ๆ  คนพบการประสานกัน
ท่ีทําใหกระโดดไดดีเปนพิเศษหรือไม เชน นักกระโดดนํ้า
ชิน้เลก็รปูรางเพรยีวบางเมือ่กระโดดจากความสงูไมมากนกั
จะไมมีพลังสักเทาไร ผลที่ไดยืนยันสมมติฐานที่ตั้งไวกอน
หนานีห้รอืไม

ใหทบทวนผลการทดลองทีไ่ดกับเดก็ ๆ  วาการไปสระวายน้ํา
ครัง้ตอไปจะเปนอยางไร ใหสนทนากันวาการกระโดดลงไป
ในนํา้โดยไมมกีารกระเซน็อยางสมบรูณแบบสามารถทาํได
ดวยตนเองอยางไร การกระโดดมวนตัวกลับทําใหนํ้า
กระเซน็มากเปนพิเศษนาสนกุอยางไร

ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³�:
• อางพลาสติกใบใหญ หรือชามพรอมนํ้า (เพื่อทําเปนสระวายนํ้า)
•  เกาอี้  (เพื่อทําเปนหอกระโดดนํ้า)
•  ตัวกระโดดนํ้าหลายชนิด: ตุกตาของเลน รูปสัตวพลาสติก ฯลฯ
•  ดินนํ้ามัน 

• ชอลก
• กระดาษและปากกา
• พลาสติกใสที่ใชในงานศิลปะ  ผาคลุมโตะพลาสติก 
  หรือทดลองที่ดานนอกอาคารบนพื้นที่ราดยาง



¹éÓáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ

โลกของเราจัดวาเปน “ดาวเคราะหสีนํ้าเงิน” โดย  71 % ของพื้นโลกปกคลุมดวย
นํ้า พื้นที่นํ้าจํานวนมากทําใหเกิดภาพที่ไมเหมือนกับดาวเคราะหดวงอื่น ๆ   นํ้าเปน
ทรัพยากรที่สําคัญ ถาไมมีน้ําก็ไมมีชีวิต นํ้าคือแหลงหลอเลี้ยงชีวิตสําหรับพืช
และสัตว และพวกเราในฐานะมนุษยก็ใชประโยชนจากนํ้าเชนกัน

ใหคนควากับเด็ก ๆ  เรื่องความสําคัญของนํ้าท่ีมีตอชีวิต สิ่งมีชีวิตและการนําน้ํามา
ใชประโยชน มีใบกิจกรรมการเรียนรู 8 แผนท่ีนําเสนอแนวคิดอันหลากหลาย
ใบกิจกรรมวัฏจักรวิจัยอีก 3 แผน ซึ่งเปนวิธีการเรียนรูตาม “วัฏจักรวิจัย” จะทําให
เด็ก ๆ  ตั้งคําถามได เด็กจะไดฝกฝนตนเองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร
นั่นคือ ฝกสังเกต ฝกบรรยายอยางละเอียด ฝกเปรียบเทียบ ฝกต้ังสมมติฐาน
และฝกคาดคะเนผลในเบื้องตนได  

คําแนะนําเรื่องการทํางานกับเด็กในกลุมอายุ

แตกตางกัน

สัญลักษณรูป “บันได” ที่ปรากฏอยูบนใบกิจกรรม 

แสดงวาการทดลองนั้นหรือกิจกรรมทั้งแผนตองใช

ความรูพื้นฐานพิเศษ และ/หรือทักษะพิเศษของเด็ก 

(เชน การตระหนักรู การคิด หรือพัฒนาการดาน

กลามเนื้อ และการเคลื่อนไหว) ซึ่งเปนความ

สามารถของนักเรียนในชั้นประถมศึกษา สวนใบ

กิจกรรมที่ไมมีสัญลักษณนี้กํากับไว จะเหมาะสม

สําหรับเด็กทุกวัย 

ãº¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
àÃ×èÍ§ ¹éÓ¤×ÍÍ§¤�»ÃÐ¡Íº¢Í§ÊÔè§µ‹Ò§æ
เด็ก ๆ  ไดรับรูวานํ้าเปนสวนประกอบภายในสิ่งตาง ๆ  ในตอนแรกเราอาจจะมอง
ไมเห็นนํ้าเหลาน้ัน ใหเด็กคั้นน้ําจากผลไมและผักชนิดตาง ๆ  คั้นนํ้าจากหญา
หรือเนื้อสัตว และใหเด็กๆเติมเสนกวยเตี๋ยว ขาว หรือถั่วซึ่งมีลักษณะแหงลงไป
ในนํ้า แลวจะพบวานํ้าเปนองคประกอบที่สําคัญของรางกายมนุษย

ãº¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ 
àÃ×èÍ§ ¡ÒÃ¡Ñ¡à¡çº¹éÓ
เด็ก ๆ  ไดรับประสบการณเรื่องวัสดุชนิดตาง ๆ  ที่ไมยอมใหนํ้าไหลผาน
ใหทดลองวามีวัสดุใดบางที่กักเก็บนํ้าไดดีที่สุด ใหจําลองลักษณะแบบ
พนังกั้นนํ้าเพื่อกั้นกระแสนํ้าใหนานที่สุดเทาที่จะทําได

ãº¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ 
àÃ×èÍ§ ¹éÓà¡ÒÐÂÖ´àËÁ×Í¹¡ÒÇ

เด็ก ๆ  ไดรับประสบการณเรื่องการแปะติดกับสิ่งตาง ๆ  เมื่อพวกเขาเปยก
เด็ก ๆ  ไดทดลองวาจะสวมใสถุงเทาเปยกไดดีแคไหน แผนซีดีเปยกยึดติดกัน

อยางไร สิ่งใดบางที่ติดกับแกวไดดวยนํ้า และจําแนกสิ่งที่มีและไมมีความชื้น
ไดจากทรายแหง

ãº¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ 
àÃ×èÍ§ ¹éÓ¨×́ áÅÐ¹éÓà¤çÁ

เด็ก ๆ  ไดรับประสบการณเรื่องความแตกตางระหวางนํ้าจืดและนํ้าเค็ม
ทดสอบรสชาติ เปรียบเทียบสิ่งตาง ๆ  ที่ลอยนํ้า และคนหาวาทําไมคนเรา

จึงดื่มไดแตนํ้าจืดและไมสามารถดื่มนํ้าเค็มได 

ภาพรวมโดยสังเขปของใบกิจกรรมแตละใบ

ãºªÕéá¨§ÀÒ¾ÃÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ



    

ãº¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
àÃ×èÍ§ ¹éÓÁÕ¾ÅÑ§
เด็ก ๆ  ไดรับประสบการณเรื่องนํ้าทําใหสิ่งตาง ๆ  เคลื่อนไหวได 
และขับเคลื่อนกังหันวิดนํ้า ใหเด็กสรางกังหันวิดนํ้ารูปแบบ
ตาง ๆ  กันและทดลองใชงาน

ãº¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
àÃ×èÍ§ ÅÍÂ¹éÓä´ŒËÃ×ÍäÁ‹ä´Œ
เด็ก ๆ  ทดสอบวาสิ่งใดลอยและจม ใหหาความแตกตาง
ระหวางสิ่งที่ลอยนํ้าไดและไมได  และคนหาสมบัติของวัตถุ
ที่ลอยนํ้าไดและไมได

ãº¡Ô¨¡ÃÃÁÇÑ̄ ¨Ñ¡ÃÇÔ¨ÑÂ 
àÃ×èÍ§ áººã´ºÃÃ·Ø¡¹éÓË¹Ñ¡ä´ŒÁÒ¡·ÕèÊǾ
เด็ก ๆ  จะไดคนควาวาสิ่งใดที่มีผลตอการลอยนํ้าและ
ความสามารถในการบรรทุกของเรือ โดยใหเรือดินนํ้ามัน
บรรทุกหัวน็อตรูปวงแหวน

ãº¡Ô¨¡ÃÃÁÇÑ̄ ¨Ñ¡ÃÇÔ¨ÑÂ 
àÃ×èÍ§ ¹Ñ¡¡ÃÐâ´´·Õè·Ó¹éÓ¡ÃÐà«ç¹¹ŒÍÂ·ÕèÊǾ  (2)   
เด็ก ๆ  จะไดคนควาวาสิ่งใดที่มีผลตอ
ลักษณะที่มีตอการกระเซ็นของนํ้า

ãº¡Ô¨¡ÃÃÁÇÑ̄ ¨Ñ¡ÃÇÔ¨ÑÂ 
àÃ×èÍ§ ¹Ñ¡¡ÃÐâ´·Õè·Ó¹éÓ¡ÃÐà«ç¹¹ŒÍÂ·ÕèÊǾ  (1) 

เด็ก ๆ  จะไดคนควาวาสิ่งใดมีผลตอของความสูงที่นํ้าพุงขึ้น
พลังที่นํ้าพุงขึ้น และขนาดของแรงที่มีตอการกระโดดนํ้า

ãº¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
àÃ×èÍ§ 1 ÇÑ¹ã¹ÊÃÐÇ‹ÒÂ¹éÓ

เด็ก ๆ  ไดรับประสบการณเรื่องนํ้ามีแรงดันขึ้นสูดานบนและ
ชวยใหรูสึกวาทุกสิ่งมีนํ้าหนักเบาขึ้นเมื่ออยูในนํ้า เราจะคนพบ

แรงตานทานของนํ้าและทดลองเกี่ยวกับความชวยเหลือ
ในขณะวายนํ้าซึ่งมนุษยคนพบจากสัตวทั้งหลาย

ãº¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
àÃ×èÍ§ ¹éÓÅŒ¹ ¹éÓ·‹ÇÁ

เด็ก ๆ  ไดรับประสบการณเรื่องความสามารถในการลอยนํ้า
ของวัตถุ ขึ้นอยูกับวาสิ่งนั้นผลักปริมาณนํ้าออกไปไดมาก

เทาไร เด็กไดเรียนรูวาสิ่งของรูปรางแบบไหนที่ลอยนํ้าไมได 
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