การทดลอง เรื่อง

สีสันแห่งธรรมชาติ
ออกแบบกิจกรรม โดย รศ.ดร. ศุภจิตรา ชัชวาลย์

ผศ.ดร. กนกวรรณ เสรีภาพ
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลาที่ใช้ดำ�เนินกิจกรรม 50 นาที
ระดับชั้น มัธยมศึกษา

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำ�วัน
ธรรมชาติรอบตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชพรรณต่างๆ มีสีสันมากมาย
หลากหลาย มนุษย์ได้นำ�สีสันต่างๆ เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ทั้งในด้าน
การตกแต่งอาหาร ย้อมสีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และภูมิสถาปัตย์ ก่อให้เกิด
สุนทรียภาพทางสิง่ แวดล้อม การอุปโภคและการบริโภค สีสนั อันหลากหลาย
เหล่านีอ้ ยูท่ สี่ ว่ นต่างๆ ภายในเซลล์ของพืช และมีสมบัตบิ างอย่างทีม่ นุษย์น�ำ
มาใช้ประโยชน์ได้

สาระสำ�คัญ
พืชเป็นสิง่ มีชวี ติ ทีอ่ ยูร่ อบตัวของมนุษย์ และเป็นแหล่งผลิตอาหารทีส่ �ำ คัญของโลก ในการ
ผลิตอาหารอาศัยกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง ซึง่ เกิดขึน้ ในคลอโรพลาสต์อนั เป็นองค์ประกอบ
สำ�คัญในเซลล์สร้างอาหารของพืช
ในการสร้างอาหาร พืชใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์โดยมีสารสี (pigment) สำ�คัญทำ�หน้าทีร่ บั
พลังงานจากดวงอาทิตย์ คือ คลอโรฟิลล์ซงึ่ มีสีเขียว เราจึงเห็นโครงสร้างพืชที่ทำ�หน้าที่ดังกล่าว
เป็นสีเขียว เช่น ใบไม้ แม้วา่ ใบไม้สว่ นใหญ่มสี เี ขียวแต่กม็ สี ารสีบางชนิดทีส่ ามารถรับพลังงานจาก
ดวงอาทิตย์ได้ แต่มีปริมาณน้อยกว่า ได้แก่ สารสีเหลืองที่เรียกว่า แคโรทีนอยด์ ดังนั้นเราจึงยัง
คงเห็นใบไม้ส่วนใหญ่เป็นสีเขียว
อย่างไรก็ดี เราสามารถเห็นสีของแคโรทีนอยด์ได้ หากมีปริมาณมาก หรือมีอิทธิพล
ของสารสีชนิดอื่นมาบดบังน้อย เช่น สีของหัวแครอท หรือสีของมะม่วงสุก หรือมะละกอสุก
สารสีกลุ่มนี้มีประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านโภชนาการ คือเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์
วิตามินเอ ในร่างกาย นอกจากนี้ยังมีสมบัติในการช่วยขจัดอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสารพิษ
ในร่างกายได้อีกด้วย
ในพืช นอกจากสีเขียว สีเหลือง สีส้ม เรายังพบสีอื่นๆ เช่น สีแดง สีม่วง
ในดอกไม้และใบไม้บางชนิด สารกลุ่มสีม่วงแดงนี้ไม่มีบทบาทในการสร้างอาหาร
ของพืช จึงไม่พบที่คลอโรพลาสต์ แต่มีบทบาทในการล่อแมลง เพื่อช่วยในการ
สืบพันธุ์และกระจายพันธุ์ สารสีกลุ่มนี้ คือ แอนโทไซยานิน โดยสารสีกลุ่มนี้
จะละลายน้ำ�อยู่ในแวคิวโอลในเซลล์พืช
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สีสันแห่งธรรมชาติ
จุดประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อกระตุ้นความสนใจ และความอยากรู้อยากเห็น
ของธรรมชาติรอบตัว โดยอาศัยความหลากหลายของ
สีสันในธรรมชาติ
2. เพื่อฝึกฝนการค้นหาคำ�ตอบด้วยการทดลองในห้อง
ปฏิบัติการด้วยตนเอง
3. เพื่อฝึกฝนการสังเกตลักษณะของเซลล์และส่วนประกอบ
ของเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์

ภาพรวมการทดลอง
กิจกรรมประกอบด้วยการทดลอง 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 การศึกษาสมบัติการละลายนํ้า / แอลกอฮอล์ของสารสี
และการเปลี่ยนแปลงสีเมื่อความเป็นกรด-เบสเปลี่ยนไป

ผู้เรียนจะได้สวมบทบาทเป็นนักวิจัย เพื่อทดลองสกัดสารสีจาก
ตัวอย่างพืชด้วยตนเองและทดสอบสมบัติการละลาย และการเปลี่ยนสีเมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพกรด-เบส ทำ�การทดลอง และบันทึกผลการ
ทดลองอย่างง่ายลงในเอกสารบันทึกผลการทดลองที่จัดเตรียมไว้

ส่วนที่ 2 การศึกษาส่วนของโครงสร้างพืชที่มีสารสีต่าง ๆ อยู่

เป็นการศึกษาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ ผูเ้ รียนจะเลือกศึกษาตำ�แหน่ง
ของสารสีในเนื้อเยื่อพืชที่สนใจ โดยการตัดตามขวาง (cross section)
ของเนื้อเยื่อพืช และผู้เรียนสังเกตโครงสร้างของพืชที่มีสีที่ตนเองสนใจ
ใต้กล้องจุลทรรศน์ โดยมีผู้สอนแนะนำ�การใช้กล้องจุลทรรศน์และอธิบาย
โครงสร้างของพืชที่ปรากฏ โดยใช้แผนภาพประกอบ

ส่วนที่ 3 ประโยชน์ของสารสีธรรมชาติ

ผู้เรียนจะได้ทดลองชิมอาหาร/เครื่องดื่มที่มีการใช้ประโยชน์จาก
สารสีธรรมชาติ เมื่อดำ�เนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ผู้สอนสรุปกิจกรรมและ
ความรู้ประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน
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สีสันแห่งธรรมชาติ
การทดลอง
วัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี (ผู้เรียน 5 คน/กลุ่ม)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

รายการ

จำ�นวนต่อกลุ่ม

30 หลอด
หลอดทดลองขนาด 10-15 มิลลิลิตร (ml)
7 อัน
หลอดหยด (dropper)
1 อัน
ที่วางหลอดทดลอง (test tube rack) สำ�หรับวางหลอดทดลอง
30 หลอด
5 ชุด
โกร่งบดตัวอย่างพืช
1 ตัว
กล้องจุลทรรศน์
5 ชุด
กระจกสไลด์ (slide) และ กระจกปิดสไลด์ (cover slide)
1 อัน
ใบมีดโกน
1 อัน
เข็มเขี่ย
1 อัน
กระบอกตวงขนาด 10 มิลลิลิตร (ml)
ชนิดละ 10 ใบ/ดอก
ตัวอย่างเนื้อเยื่อพืช ได้แก่ ใบฤาษีผสม ใบเตย ดอกกระเจี๊ยบสด
ดอกอัญชัน และหัวแครอท (หัวแครอทและใบเตยเป็นเนื้อเยื่อที่มี
ความแข็งควรหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เตรียมไว้ เพื่อให้นักเรียนบดได้ง่าย)
5 มิลลิลิตร
สารละลายกรดไฮโรคลอริกความเข้มข้น 1 โมลาร์ (M)
(Hydrochloric acid ; HCl 1 Molar) บรรจุในขวดที่มีหลอดหยด
5 มิลลิลิตร
สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 1 นอร์มอล
(Potassium hydroxide ; KOH 1 Normal) บรรจุในขวดที่มีหลอดหยด
1 กล่อง
ดินสอสี 12 สี
5 อัน
พู่กัน
อย่างละ 1 ขวด
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้สีจากสารสกัดของพืช เช่น น้ำ�กระเจี๊ยบ
(ประมาณ
น้ำ�แครอท วุ้นใบเตย เป็นต้น
150 มิลลิลิตร)
(สำ�หรับเป็นตัวอย่างให้นักเรียนสังเกตและชิม)
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สีสันแห่งธรรมชาติ
ขั้นตอนการทดลอง
1. การศึกษาสมบัติการละลายนํ้า/แอลกอฮอล์ของสารสี และการเปลี่ยนแปลงสี
เมื่อความเป็นกรด-เบส เปลี่ยนไป
1.1 การศึกษาสมบัติการละลายนํ้า/แอลกอฮอล์ของสารสี

1.1.1 ผู้เรียนจะได้รับตัวอย่างพืชคนละ 1 ตัวอย่าง (รวมได้รับตัวอย่างพืชกลุ่มละ 5
ตัวอย่าง ได้แก่ ใบฤาษีผสม ใบเตย ดอกกระเจี๊ยบสด ดอกอัญชัน และหัวแครอท)
1.1.2 แบ่งตัวอย่างพืชทีไ่ ด้รบั เป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 บดให้ละเอียดด้วยน้�ำ 5 มิลลิลติ ร (ml)
แล้วเทสารสกัดที่ได้ใส่หลอดทดลองขนาดเล็ก ส่วนที่ 2 บดให้ละเอียดด้วย
แอลกอฮอล์ 5 มิลลิลิตร (ml) แล้วเทสารสกัดที่ได้ใส่หลอดทดลองขนาดเล็ก
1.1.3 ใช้พู่กันจุ่มสารสกัดที่ได้แต้มในกระดาษเพื่อบันทึกผล เปรียบเทียบสีที่ได้จาก
สารละลายทั้งสองว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

1.2 การเปลี่ยนแปลงสีเมื่อความเป็นกรด-เบส เปลี่ยนไป
1.2.1 ศึกษาว่าสารละลายกรดที่ใช้คืออะไร และสารละลายเบสที่ใช้คืออะไร บันทึกผล
1.2.2 แบ่งสารสกัดเป็นสามส่วนปริมาณเท่าๆ กันใส่ในหลอดทดลอง 3 หลอด

หลอดที่ 1
หยดด้วยสารละลาย
กรด 3 หยด

หลอดที่ 2
หยดด้วยสารละลาย
เบส 3 หยด

หลอดที่ 3
หยดด้วย
นํ้า 3 หยด

สังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลาย บันทึกผลลงในกระดาษรายงานผล
1.2.3 เปรียบเทียบกันในกลุม่ ว่าสารสีทสี่ กัดจากพืชชนิดใด มีการเปลีย่ นสีดว้ ยสารละลาย
กรดหรือเบสได้บ้าง บันทึกผลการทดลองในกระดาษรายงานผล
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สีสันแห่งธรรมชาติ
เกิดอะไรขึ้น
เมื่อสกัดด้วยน้ำ�หรือแอลกอฮอล์ เนื้อเยื่อพืชที่มีสีเขียวของคลอโรฟิลล์ เช่น ใบเตย
หรือเนื้อเยื่อสีส้มจากแคโรทีนของแครอท สารสีทั้งสองนี้จะละลายได้ดีในแอลกอฮอล์
มากกว่าน้ำ� ดังนั้น เมื่อสกัดด้วยแอลกอฮอล์จะมีสีที่เข้มกว่าการสกัดด้วยน้ำ� ส่วนสีแดง
ของกระเจีย๊ บ หรือสีน�้ำ เงินของดอกอัญชันทีเ่ ป็นสารกลุม่ แอนโทไซยานิน ละลายได้ดใี นน้�ำ
การสกัดด้วยน้ำ�ก็จะให้สีที่เข้มกว่า
เมื่อทดสอบด้วยสารละลายที่เป็นกรดหรือเบส สารกลุ่มแอนโทไซยานิน มีสมบัติที่
เปลี่ยนสีได้เมื่อความเป็นกรดเบสเปลี่ยนไป ดังนั้นในหลอดทดลองที่มีสารกลุ่มนี้ ผู้เรียน
จะสังเกตการเปลี่ยนสีเมื่อหยดกรด หรือ เบสลงในหลอดทดลอง

2. การศึกษาส่วนของโครงสร้างพืชที่มีสารสีต่าง ๆ อยู่

2.1 เตรียมสไลด์ตัวอย่างพืชแต่ละชนิดเพื่อศึกษาโครงสร้างภายในเซลล์ของพืชด้วย
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
2.2 สังเกตว่าสารสีที่เห็นอยู่ที่ส่วนใดภายในเซลล์พืช บันทึกผลโดยวาดรูปและระบายสี

เกิดอะไรขึ้น

ุลทรรศน์ สารสีเขียว
เมื่อผู้เรียนสังเกตเซลล์พืชภายใต้กล้องจ
ขียวคือคลอโรพลาสต์
เ
สี
ด
็
เม
น
ป็
เ
่
ี
งท
า
ร้
งส
คร
นโ
ใ
่
ู
อย
จะ
ใบ
อ
่
เยื
ในเนื้อ
าสต์ ส่วนแอนโทไซยานิน
สารสีส้มจะอยู่ในโครงสร้างของโครโมพล
นจะอยู่ในโครงสร้างที่
ชั
ญ
อั
งใน
ว
่
ม
สี
อ
ื
หร
บ
ย
ี
๊
ะเจ
กร
ใน
ดง
แ
สี
ซึ่งเป็น
เป็นถุงขนาดใหญ่คือ แวคิวโอล

แอนโทไซยานินใน
แวคิวโอลของกระเจี๊ยบ

แอนโทไซยาน
ในแวคิวโอลขอ ิน
งอัญ

ชัน
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สีสันแห่งธรรมชาติ
โครโมพลาสต
ของแครอท ์

เตย

คลอโรพลาสต์ของใบ

3. ประโยชน์ของสารสีธรรมชาติ
ผู้เรียนเลือกชิมอาหาร / เครื่องดื่มที่ทำ�จากพืช ซึ่ง
มีสีของพืชนั้นๆ ปรากฏอยู่ ตามความสนใจของนักเรียน

เกิดอะไรขึ้น
มนุษย์รจู้ กั การใช้ประโยชน์จากสารสีจากธรรมชาติในการทำ�อาหารและ
เครือ่ งดืม่ หลากหลายชนิด เช่น วุน้ สีตา่ งๆ น้�ำ อัญชัน และน้�ำ กระเจีย๊ บ เป็นต้น
โดยทัว่ ไปสารสีไม่มกี ลิน่ ไม่มรี ส แต่กลิน่ และรสทีเ่ กิดขึน้ อาจเกิดจากสารชนิด
อืน่ ในพืช หรือการเพิม่ เติมกลิน่ และรสลงไปในอาหารเหล่านัน้ การปรับรสชาติ
ของน้�ำ อัญชันให้มรี สเปรีย้ วโดยใช้น�้ำ มะนาวเป็นการทำ�ให้ความเป็นกรดมาก
ขึ้น ซึ่งสีของน้ำ�อัญชันจะเปลี่ยนไปจากเดิมที่ได้จากการต้มในน้ำ�เปล่า

คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม
ผู้สอนสรุปให้เห็นความหลากหลายของสีสันจากพืชชนิดต่างๆ ความ
สามารถในการละลายในน้ำ� และในแอลกอฮอล์ที่แตกต่างของสารสีแต่ละชนิด
โดยการเปรียบเทียบความเข้มของสารสีที่สกัดได้จากตัวทำ�ละลายแต่ละแบบ
ระบุชนิดของสารสีที่มีสมบัติการเปลี่ยนสีที่ตอบสนองต่อการเป็นกรด - เบส
ชนิดของเซลล์ที่มีสารสี และตำ�แหน่งที่พบได้ในเซลล์
สารสีทที่ �ำ การศึกษามีความปลอดภัย สามารถรับประทานได้ แต่ตอ้ งมา
จากพืชทีไ่ ม่มสี ารพิษชนิดอืน่ พืชหลายชนิดอาจมีสารอืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือจากสาร
สี และปนออกมาในการสกัด ซึง่ อาจเป็นอันตรายได้หากรับประทาน ดังนัน้ การ
ใช้ประโยชน์จากสารสีในการบริโภค ควรคำ�นึงถึงความปลอดภัยทีเ่ นือ่ งมาจาก
สารชนิดอื่นในพืชแต่ละชนิดด้วย
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ออกแบบกิจกรรม โดย ดร. สุมนมาลย์ จันทร์เอี่ยม

ผศ. หิรัญรัตน์ สุวรรณนที
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เวลาที่ใช้ดำ�เนินกิจกรรม 60 นาที
ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำ�วัน
ในชีวติ ประจำ�วันเราจะพบสารต่างๆ รอบตัวมากมาย บางชนิดมีสมบัตเิ ป็นกรด บางชนิดมีสมบัติ
เป็นเบส โดยสารละลายกรดและเบสนี้มีท้ังประโยชน์และโทษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น มีฤทธิ์
กัดกร่อนต่อโลหะ ทำ�อันตรายต่อเนือ้ เยือ่ ผิวหนังเมือ่ สัมผัสโดยตรงหรือจากการสูดดมหายใจเข้าไป ทัง้ นี้
ความรุนแรงขึ้นอยู่กับปริมาณหรือความเข้มข้นของกรดหรือเบสนั้นๆ ดังนั้นเราจึงควรจะเลือกใช้สาร
ต่างๆ อย่างระมัดระวัง ความเป็นกรด-เบส จัดเป็นสมบัตเิ ฉพาะตัวอย่างหนึง่ ของสารซึง่ สามารถทดสอบ
ได้ด้วยกระดาษลิตมัส (litmus paper) กระดาษพีเอช (pH paper) หรือเครื่องพีเอชมิเตอร์ (pH meter)
แต่ในการทดลองนี้จะทดสอบความเป็นกรด-เบสด้วยอินดิเคเตอร์หรือน้ำ�สีที่สกัดได้จากพืชธรรมชาติ

สาระสำ�คัญ
พีเอชอินดิเคเตอร์ (pH Indicator) คือ สารที่ใช้ทดสอบความเป็นกรด-เบสของสารละลาย โดย

ส่วนใหญ่จะเป็นสารอินทรีย์ที่มีโครงสร้างซับซ้อนมีสมบัติเป็นกรดอ่อนหรือเบสอ่อนนอกจากนี้เรายัง
สามารถนำ�สารสกัดจากธรรมชาติมาใช้เป็นอินดิเคเตอร์ได้ เรียกว่า “อินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ (natural
indicator)” เช่น กะหล่ำ�ปลีม่วง มันม่วง ขมิ้น และยังใช้ดอกไม้ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาทดสอบได้ เช่น
กล้วยไม้ อัญชันเป็นต้น อินดิเคเตอร์แต่ละชนิดจะมีการเปลี่ยนแปลงสีแตกต่างกันไปตามค่าพีเอช (pH)
หรือความเป็นกรด - เบสของสารที่นำ�มาทดสอบนั่นเอง

ภาพรวมการทดลอง

จุดประสงค์ของกิจกรรม

เปลี่ยนสีได้
การทดลองชุดมหัศจรรย์พืช
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่
นดิเคเตอร์จาก
1. การเปลี่ยนแปลงสีของอิ
ารละลายที่ค่า
ธรรมชาติ เมื่อทดสอบด้วยส
พีเอช (pH) ต่างๆ
เบสของตัวอย่าง
ดกร
น
็
เป
าม
คว
อบ
ดส
รท
2. กา
ติ
ด้วยอินดิเคเตอร์จากธรรมชา
ดลองและเรียนรไู้ ป
เพอื่ ใหผ้ เู้ รียนคอ่ ยๆ ทำ�การท
่ละตอนควรแบ่ง
แต
อง
ดล
รท
กา
ใน
อน
ต
น
้
ั
ะข
ทีล
อย กลมุ่ ละ 2-3 คน
ผูเ้ รียนท�ำ กิจกรรมเปน็ กลมุ่ ย่

ชาติ เพอื่ ใชท้ ดสอบ
รม
ธร
าก
จ
ร์
ตอ
คเ
เ
ดิ
น
อิ
ั
ก
้
จ
รู
1.
ความเป็นกรด-เบส
็นกรด-เบสของสาร
2. สามารถจำ�แนกความเป
ที่พบในชีวิตประจำ�วันได้
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การทดลอง
ตอนที่ 1
การเปลี่ยนแปลงสีของอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ
เมื่อทดสอบด้วยสารละลายพีเอชต่างๆ
ในการทดลองนี้ผู้เ รี ย นจะได้ สั ง เกตการเปลี่ ย นแปลงสี ข อง
อินดิเคเตอร์ที่สกัดได้จากผัก ผลไม้ หรือดอกไม้ ชนิดต่างๆ เมื่อ
ทดสอบด้วยสารละลายที่มีค่า pH ต่างๆ กัน

วัสดุ อุปกรณ์

ที่
1
2
3
4
5
6

รายการ

จำ�นวนต่อกลุ่ม

5 มิลลิลิตร (ml) ต่อชนิด
อินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ ได้แก่ น้ำ�กะหล่ำ�ปลีม่วง
5 มิลลิลิตร (ml)
น้ำ�มันม่วง น้ำ�อัญชัน น้ำ�กล้วยไม้ และน้ำ�ขมิ้น
15 อัน
สารละลายที่มีค่า pH 1-10
(สำ�หรับ pH 1-10 และอินดิเคเตอร์แต่ละชนิด)
หลอดหยดสารละลาย (dropper)
2-3 อัน
ไม้จิ้มฟัน
1 ม้วน
กระดาษทิชชู
1 ชุด
แบบรายงานผลการทดลอง
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ขั้นตอนการทดลอง
หยดสารละลายที่มีค่า pH 1-10
ลงไปอย่ า งละ 1 หยด ในแบบ
รายงานผลการทดลองแต่ละช่อง
ตามแนวตั้ง

หยดสารละลายอิ น ดิ เ คเตอร์ จ าก
ธรรมชาติ ล งไปอี ก 1 หยด ให้ ค รบ
ทุกช่องแล้วใช้ไม้จิ้มฟันคนให้เข้ากัน

สังเกตการเปลีย่ นแปลงสีของ อินดิเคเตอร์
ที่ค่า pH ต่างๆ

เกิดอะไรขึ้น

ทดลอง

คำ�อธิบายเพิ่มเติมจากผลการ

สีของอินดิเคเตอร์จะเปลี่ยนไปเมื่อค่า
pH เปลี่ยนแปลง จากการทดลองพบว่าน้ำ�
สกัดจากกะหล่�ำ ปลีมว่ ง มันม่วง กล้วยไม้ และ
อัญชัน เมื่อทดสอบด้วยละลายกรดจะเปลี่ยน
เป็นสีแดงแต่ถา้ ทดสอบดว้ ยสารละลายเบสจะ
มีสีหลายสี ได้แก่ เหลือง น้ำ�เงิน เขียวส่วนน้ำ�
สกัดจากขมิ้น เมื่อทดสอบด้วยสารละลายเบส
จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำ�ตาล

ไม้ที่มีสีม่วง
สารสำ�คัญที่พบในผักหรือผล
ามเป็นกรด-เบส
คว
อ
ื
่
ม
เ
ด้
ไ
ี
นส
ย
่
ลี
ป
ถเ
าร
าม
และส
ีที่ชื่อว่า แอนโทไซ
เปลี่ยนไปนี้อยู่ในกลุ่มสารเคม
ะลายน้ำ�ได้ดี เมื่อ
ล
้
ี
รน
สา
)
in
an
cy
ho
nt
(a
น
ิ
ยาน
เป็นสีชมพู หรือแดง
อยู่ในสภาวะกรดจะเปลี่ยน
ะเปลยี่ นเป็นสีเขียว
สจ
เบ
วะ
ภา
นส
่
ู
ใ
อย
่
ื
อ
ม
่
ี
เ
ะท
ในขณ
หรือน้ำ�เงิน
คือ เคอร์คูมิน
ส่วนสารสำ�คัญที่พบในขมิ้น
อร์คูมินอยด์ (cur(curcumin) เป็นสารกลุ่มเค
กัน และจะเปลี่ยน
น
ช่
เ
ี
ด
้
ได
�
ำ
้
ยน
ลา
ละ
d)
oi
in
cum
ตาลเมอื่ อยใู่ นสภาวะ
จากสเี หลอื งเป็นสีสม้ หรอื น้�ำ
เบส

คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม
เพิ่ ม หรื อ เปลี่ ย นชนิ ด ของพื ช ที่ ส กั ด
เพื่อนำ�มาทำ�อินดิเคเตอร์ เช่น กระเจี๊ยบแดง
แก้วมังกรแดง ดาวเรือง เป็นต้น
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ตอนที่ 2
การทดสอบความเป็นกรด-เบสของตัวอย่าง
ด้วยอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ
ในการทดลองนีผ้ เู้ รียนจะได้ทดสอบความเป็นกรด-เบสของตัวอย่าง
ที่พบในชีวิตประจำ�วันด้วยอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ โดยสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงสีของอินดิเคเตอร์ เปรียบเทียบกับสารละลายที่ทราบค่า pH
แล้วในการทดลองที่ 1
วัสดุ อุปกรณ์

ที่

รายการ

จำ�นวนต่อกลุ่ม

1 อินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ ได้แก่ น้ำ�อัญชัน
5 มิลลิลิตร (ml) ต่อชนิด
น้ำ�กะหล่ำ�ปลีม่วง น้ำ�กล้วยไม้ น้ำ�มันม่วง และน้ำ�ขมิ้น
2 สารละลายตัวอย่างที่พบในชีวิตประจำ�วัน เช่น ยาลดกรด
5 มิลลิลิตร (ml)
วิตามินซี น้ำ�อัดลม น้ำ�ส้มสายชู และยาสระผม เป็นต้น
3 หลอดหยดสารละลาย (dropper)
5 อัน (สำ�หรับตัวอย่างแต่ละชนิด)
4 ไม้จิ้มฟัน
2-3 อัน
5 กระดาษทิชชู
1 ม้วน
6 แบบรายงานผลการทดลอง
1 ชุด

ขั้นตอนการทดลอง
1. หยดสารละลายตัวอย่างที่
พบในชีวิตประจำ�วัน 1 หยด
ในช่อง “ตัวอย่าง” เพื่อเป็นสี
ดั้งเดิมของตัวอย่างและอีก 1
หยดในช่อง “ผลการทดสอบ”
เพื่ อ เอาไว้ ท ดสอบกั บ อิ น ดิ
เคเตอร์จากธรรมชาติ

สารละลาย
ตัวอย่าง

สารละลาย
อร์จาก
อินดิเคเตชา
ธรรม ติ

2. หยดสารละลายอิ น ดิ
เคเตอร์จากธรรมชาติ 1 หยด
ผสมกับสารละลายตัวอย่าง
ในช่ อ ง “ผลการทดสอบ”
แล้วใช้ไม้จิ้มฟันคนให้เข้ากัน

3. สังเกตการเปลี่ยนแปลงสี
ของอินดิเคเตอร์ในช่อง “ผล
การทดสอบ” พิ จ ารณาสี ท่ี
เปลี่ยนไปจากเดิมโดยเปรียบ
เทียบกับช่อง “ตัวอย่าง” แล้ว
จำ�แนกว่าสารนั้นเป็นกรดหรือ
เบสโดยเปรียบเทียบกับผลการ
ทดลองที่ได้ในตอนที่ 1

ภาพที่ 1 สารละลายตัวอย่างใน 5
หลอดแรก และอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ
ที่สกัดได้จากพืชคือ ขมิ้น กล้วยไม้ อัญชัน
กะหล่ำ�ปลีม่วง และมันม่วง
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เกิดอะไรขึ้น
จากการทดสอบความเป็นกรด-เบสของตัวอย่างที่พบใน
ชีวิตประจำ�วันด้วยอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ โดยสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงสีของอินดิเคเตอร์พบว่า วิตามินซี น้ำ�อัดลม และ
น้ำ�ส้มสายชู เป็นกรด ส่วนยาลดกรดและยาสระผม เป็นเบส
และตัวอย่างที่มีสีเข้มเช่น วิตามินซี จะสังเกตการเปลี่ยนแปลง
สีได้ยาก

คำ�อธิบายเพิ่มเติมจากผลการทดลอง
คุณสมบัตขิ อ้ หนึง่ ของอินดิเคเตอร์คอื อินดิเคเตอร์แต่ ละ
ชนิดมีชว่ ง pH ของการเปลีย่ นสีจ�ำ กัดเช่น สารสกัดจากกล้วยไม้
สามารถบอกความเป็นกรด กลาง เบส ของสารตัวอย่างได้ แต่
สารสสกัดจากขมิ้นอาจบอกได้แค่ว่าเป็นเบสหรือไม่ ดังนั้นจึง
มีการนำ�อินดิเคเตอร์หลายชนิดที่มีช่วง pH ต่อเนื่องมาผสม
กันในอัตราส่วนพอเหมาะ ทำ�ให้สามารถเห็นการเปลี่ยนสีใน
ช่วง pH กว้างขึ้น เรียกว่ายูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ (universal
indicator) นั่นเอง

คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม

นนำ�ตัวอย่างมาจาก
ย
รี
เ
้
ู
ผ
้
ให
อ
รื
ห
น
้
ึ
ยข
ลา
กห
1. เพิ่มตัวอย่างให้หลา
บ้านคนละ 1 ชนิด เป็นต้น
ิด “ฝนกรด” แล้ว
เก
าร
งก
ลอ
�
ำ
จ
์
ณ
กร
ป
อุ
ด
ั
2. เพิ่มการทดลองโดยจ
ิเคเตอร์จากธรรมชาติ
ด
น
ิ
ยอ
ว
้
ด
น
้
ั
น
น
ฝ
�
ำ
้
น
บ
สอ
ด
ท
ที่ 1 และ 2 ควรเคลือบ
อน
ต
ง
ลอ
ด
ท
าร
ลก
ผ
าน
ยง
3. แบบรา
่างๆ ในการทดลอง
ต
าย
ะล
รล
สา
ยด
รห
กา
�
ำ
ท
พลาสติกก่อน
เพื่อใช้แทนหลอดทดลอง
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การทดลอง เรื่อง

มหัศจรรย์พืชเปลี่ยนสีได้
แบบรายงานผลการทดลอง ตอนที่ 1
Indicator
pH
1
2
3 Acid
4
5
6
7 Neutral
8
9 Base
10

กะหลํ่าปลีม่วง

อัญชัน

มันม่วง

กล้วยไม้

ตอนที่ 2
ง
อ
ล
ด
ท
ร
า
ก
ล
ผ
น
า
ง
ย
แบบรา
ันเถอะ
ก
น
ั
ว
�
ำ
จ
ะ
ร
ป
ต
ิ
ว
ี
ช
ใน
ร
า
รด-เบสของส
มาทดสอบความเป็นก
ผลการทดสอบ
ตัวอย่าง
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ขมิ้น

การทดลองเรื่อง

พืชก็คายนํ้านะจ๊ะ
ออกแบบกิจกรรม โดย รศ.ดร. สรัญญา วัชโรทัย

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำ�วัน

ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เวลาที่ใช้ดำ�เนินกิจกรรม 50 นาที
ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย

ออกซิเจนทีเ่ ราใช้ในการหายใจทุกวันนีเ้ ป็นผลพลอยได้มาจากการสังเคราะห์ดว้ ยแสงและเปิด
ของปากใบพืช ซึง่ เป็นกระบวนการทีม่ คี วามสำ�คัญต่อการระบายความร้อน การแลกเปลีย่ นก๊าซ และ
การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช อัตราการคายน้ำ�ที่แตกต่างกันระหว่างพืชแต่ละชนิด มีผลต่อการอยู่
รอดและการเติบโตของพืชในสถานทีต่ า่ งๆ กัน เช่น ทำ�ไมพืชบางชนิดถึงอยูใ่ นทีแ่ ห้งแล้งได้ แต่ท�ำ ไม
อีกชนิดจึงอยูไ่ ม่ได้ การคายน้�ำ สามารถบ่งบอกถึงความสามารถในการอยูร่ อดของพืชได้ ถ้าเราเรียน
รู้วิธีการวัดการคายน้ำ�อย่างง่ายจะทำ�ให้เข้าใจเกี่ยวกับการดำ�รงชีวิตของพืช

สาระสำ�คัญ
พืชมีความจำ�เป็นต้องระบายความร้อนเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ หนึ่งในวิธี
การลดความร้อนภายในพืชนัน้ ก็คอื การคายน้�ำ เพราะน้�ำ สามารถนำ�ความร้อนออกจากพืช
ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การคายน้ำ�ยังเป็นกระบวนที่จำ�เป็นต่อการต่อการมีชีวิตรอด
ของพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เพราะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการแลกเปลี่ยน
ก๊าซ ทำ�ให้ได้ก๊าซออกซิเจนที่ใช้ในการหายใจของสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิด และมีความ
เกีย่ วข้องกับการลำ�เลียงสารของพืชจากดินสูใ่ บอีกด้วย ดังนัน้ พืชทีม่ อี ตั ราการคายน้�ำ ต่าง
กัน จะมีความสามารถในการดำ�รงชีวติ อยูใ่ นสิง่ แวดล้อมได้ตา่ งกันออกไป ซึง่ เราสามารถ
วัดอัตราการคายน้�ำ และศึกษาปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการคายน้�ำ ของพืชได้โดยอุปกรณ์ทหี่ า
ได้ทั่วไปที่สามารถติดตั้งและเก็บข้อมูลได้อย่างง่ายๆ ด้วยตัวเอง

จุดประสงค์ของกิจกรรม
เพื่อให้ผู้เรียนใช้วิธีการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะ
(inquiry learning)
เพื่อสรุปปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการคายน้ำ�ของพืช

เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการ
คายน้ำ�ของพืชและวิธีการวัด
อัตราการคายน้ำ�
อย่างง่ายได้
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การทดลองเรื่อง

พืชก็คายนํ้านะจ๊ะ
ภาพรวมการทดลอง
การทดลองแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ
1. วิธีการวัดอัตราการคายน้ำ�ด้วยกระดาษโคบอลต์คลอไรด์
2. การศึกษาอัตราการคายน้�ำ ของใบระหว่างใบพืชทีอ่ ยูก่ ลางแสงแดดกับใบพืชทีอ่ ยูใ่ นร่ม
การศึกษาอัตราการคายน้�ำ ของพืชต่างชนิดกันเพือ่ ให้ผเู้ รียนค่อยๆ ทำ�การทดลองและ
3. เรียนรู้ไปทีละขั้นตอน
ในการทดลองแต่ละตอนควรแบ่งผู้เรียนทำ�กิจกรรมเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณ
4 คน

การทดลอง
วัสดุ อุปกรณ์
ที่

ตอนที่ 1
วิธีการวัดอัตราการคายนํ้าด้วยกระดาษโคบอลต์คลอไรด์
รายการ

จำ�นวนต่อกลุ่ม

1 ต้นไม้ที่ต้องการวัดการคายน้ำ�ที่อยู่ในกระถางหรือในพื้นดินที่ปลูก อย่างน้อย 2 ชนิด ชนิดละ 1 ต้น
2 ขวดบรรจุซิลิก้าเจล (อบแห้ง)
1 ขวด บรรจุซิลิก้าเจลประมาณ
1/4 ขวด
3 กระดาษโคบอลต์คลอไรด์ (Cobalt chloride ; CoCl2)
อย่างน้อย 32 ชิ้น
ตัดเป็นชิ้น 1x1 ตารางเซนติเมตร (cm2)
4 ปากคีบ
1 อัน
5 กระจกสไลด์
4 แผ่น
6 ไม้หนีบผ้า
4 อัน
7 นาฬิกาจับเวลา
อย่างน้อย 1 เครื่องต่อกลุ่ม
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พืชก็คายนํ้านะจ๊ะ
ขั้นตอนทดลอง
ตอนที่ 1
1. เลือกต้นไม้ชนิดหนึง่ ทีอ่ ยูใ่ นบริเวณทีจ่ ดั กิจกรรม โดยเลือกต้นไม้ตน้ ทีม่ ที งั้ ใบทีอ่ ยูก่ ลาง
แสงแดดและใบที่อยู่ในร่ม
2. เลือกใบทีอ่ ยูใ่ นบริเวณทีม่ แี สงแดดจ้ามา 1 ใบ ใช้คมี คีบกระดาษโคบอลต์คลอไรด์ เพือ่
ไม่ให้ความชื้นจากนิ้วมือสัมผัสกับกระดาษ วางกระดาษโคบอลต์คลอไรด์ลงบนผิวใบ
ด้านบนและด้านล่างของใบ
3. ใช้กระจกแผ่นสไลด์ปิดทั้งสองข้างของใบแล้วหนีบด้วยไม้หนีบผ้า เริ่มจับเวลาโดยใช้
นาฬิกาจับเวลา และสังเกตการเปลี่ยนสีของกระดาษโคบอลต์คลอไรด์

กระดาษเริ่มเป
ลี่ยน
สี

เกิดอะไรขึ้น
เมื่ อ มี ก ารคายน้ำ � ขึ้ น สี ข องกระดาษ
โคบอลต์คลอไรด์จะค่อยๆ เปลี่ยนจากสีน้ำ�เงิน
เป็นสีชมพู ให้บันทึกเวลาที่ได้เมื่อกระดาษทั้ง
แผ่นเปลี่ยนเป็นสีชมพู แสดงว่ากระดาษได้รับ
น้�ำ เต็มทีแ่ ล้ว ใช้เวลานีเ้ ป็นตัวแทนของอัตราการ
คายน้ำ� กล่าวคือ ถ้าใช้เวลาน้อยในการเปลี่ยน
สี แสดงว่ามีการคายน้ำ�เร็ว ให้บันทึกเวลาการ
เปลีย่ นสีของทัง้ สองด้านแล้วมาเทียบกัน ว่าด้าน
ไหนมีการคายน้ำ�ได้เร็วกว่ากัน
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พืชก็คายนํ้านะจ๊ะ
ํ้า
สมั ผสั การคายน

ก่อนสัมผัสนํ้า

หลังสัมผัสนํ้า
สีของกระดาษโคบอลต์คลอไรด์

ขั้นตอนทดลอง
ตอนที่ 2
การศึกษาอัตราการคายนํ้าของใบระหว่างใบพืชที่อยู่กลางแสงแดดกับใบพืชที่อยู่ในร่ม
2. ทำ�การทดลองกับต้นไม้ต้นเดิมจากข้อ 1
แต่เปลี่ยนไปทำ�กับใบที่อยู่ในร่ม อีก 4 ใบ
บันทึกผลในตาราง

1. ให้ทำ�ซ้ำ�ขั้นตอนที่ 2-3 จากตอนที่ 1
กั บ ใบอื่ น ๆ บนต้ น เดี ย วที่ อ ยู่ ก ลาง
แสงแดดอีก 3 ใบ บันทึกผลในตาราง

ขั้นตอนทดลอง
ตอนที่ 3
การศึกษาอัตราการคายนํ้าของพืชต่างชนิดกัน
1. ให้เลือกต้นไม้อีกหนึ่งชนิด แล้วทำ�ซ้ำ�ขั้นตอนทั้งหมดเหมือนตอนที่ 1 และตอนที่ 2 บันทึกผลเปรียบเทียบ
2. คำ�นวณค่าเฉลี่ย โดยการรวมค่าทั้งหมดแล้วหารด้วย 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
3. บันทึกผลทีต่ า่ งกันของพืชทัง้ สองชนิดทีเ่ ลือกมา แล้วเปรียบเทียบอัตราการคายน้�ำ ภายในต้นเดียวกันระหว่าง
ใบที่ออยู่กลางแสงแดดจ้ากับใบที่อยู่ในร่มว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของอัตราการคายน้ำ�ระหว่างพืชต่างชนิดกันด้วย

บันทึกการทดลอง
ใบที่
1
2
3
4
ค่าเฉลี่ย

เวลาที่เปลี่ยนสีของพืชชนิดที่ 1
______(นาที)
ในร่ม
กลางแสงแดด
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เวลาที่เปลี่ยนสีของพืชชนิดที่ 2
______(นาที)
ในร่ม
กลางแสงแดด

การทดลองเรื่อง

พืชก็คายนํ้านะจ๊ะ

คำ�อธิบายเพิ่มเติมจากผลการทดลอง
เมื่อมีการคายน้ำ�เกิดขึ้น น้ำ�จะเข้าทำ�ปฏิกิริยากับโคบอลต์คลอไรด์ ซึ่งตัว
โคบอลต์เองนัน้ เป็นธาตุทรานซิชนั่ (transition element) ปกติมสี ฟี า้ แต่สามารถ
เปลี่ยนสีได้ตามสภาวะการได้หรือเสียอิเล็กตรอน (oxidation state) ดังนั้น เมื่อ
มีปริมาณน้ำ�ออกมามากกว่าจะทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนสีได้เร็วกว่า
ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่มีผลต่อการคายน้ำ�ของพืช เช่น ลักษณะของ
ใบจำ�นวนปากใบ ตำ�แหน่งที่ตั้ง ความชื้นสัมพัทธ์ในบริเวณนั้น ผู้เรียนสามารถ
ทำ�การทดลองเพื่อเปรียบเทียบอัตราการคายน้ำ�ของพืชที่เกิดจากปัจจัยเหล่านี้
ตามที่ผู้เรียนสนใจได้ด้วยตนเอง

คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม

จะต้องทำ�การทดลองกับต้นไม้ที่ปลูก
ในดินหรือในกระถางที่อยู่ในที่โล่งและได้รับแสง
ไม่ควรทำ�การทดลองในวันที่มีความชื้นในอากาศสูง
เพราะจะทำ�ให้สังเกตการคายน้ำ�ได้ยาก หรือลองทำ�
การทดลองเปรียบเทียบหลายๆ วัน ที่มีความชื้น
ต่างกันกับต้นเดิมเพื่อดูความแตกต่าง
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พลังงานลึกลับ
พลังงานเป็นสิง่ หนึง่ ทีม่ คี วามจำ�เป็นให้เราดำ�รงชีวติ อยูไ่ ด้ ร่างกาย
ของเราสามารถเคลือ่ นไหวได้และระบบต่างๆ ในร่างกายทำ�งานได้นนั้ ได้
พลังงานมาจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไป โดยสารอาหารจะถูกดูด
ซึมเข้าไปสู่กระแสเลือด เมื่อร่างกายย่อยอาหารจะให้พลังงานในหลาย
รูปแบบ เช่น พลังงานความร้อนเพื่อควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย สาร
อาหารเปลี่ยนเป็นพลังงานศักย์ แล้วเก็บสะสมในกล้ามเนื้อแล้วเปลี่ยน
เป็นพลังงานจลน์เมื่อเราเคลื่อนไหวนั้นเอง
ไม่ว่าคน สัตว์ หรือพืช ต่างก็ต้องการพลังงานทั้งสิ้น พลังงาน
มีหลายชนิด แต่ถ้าหากพิจารณาความหมายของพลังงานแล้วเราจะพบว่า
พลังงาน คือ ความสามารถในการทำ�ให้เกิดงาน เราเรียกแรงที่ทำ�ให้วัตถุ
เคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวว่า “พลังงาน” เมื่อเราเห็นสิ่งต่างๆ เคลื่อนไหวได้
แต่สิ่งลึกลับที่ซ่อนอยู่และเป็นต้นกำ�เนิดของการเคลื่อนไหวเหล่านั้นก็คือ
พลังงานนั้นเอง

พลังงานสามารถเปลี่ยนรูปได้เพื่อให
้เหมาะกับการใช้งาน ใน
ปัจจุบันนี้เราได้พลังงานมาจากหล
ายแหล่ง เช่น พลังงานจากดวง
อาทิตย์ พลงั งานจากเชื้อเพลิงซากด
ึกดำ�บรรพ์ พลังงานไฟฟา้ พลงั งาน
นิวเคลียร์ และยังมีการค้นหาวิธีการ
ให้ได้พลังงานมาในรูปแบบอื่นๆ
อีกมากมาย ซึ่งมีการศึกษาและวิจัย
อยู่ในสาขาต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
และบางมหาวิทยาลัยยังมีคณะเกี่ยวก
ับพลังงานโดยเฉพาะ การศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัยนั้นมักจะหาวิธ
ีผลิตพลังงานด้วยวิธีการใหม่ หรือ
พัฒนาอุปกรณ์ให้ใช้พลังงานได้อย่างค
มุ้ ค่าและมปี ระสิทธิภาพมากทสี่ ดุ
สำ�หรับกิจกรรมต่างๆ ที่จะทำ�ต่อไป
นี้มีทั้งกิจกรรมการผลิต
พลั ง งา น เช่ น ไฟ ฟ้ า จา กน้ำ � หมั ก
ชี ว ภา พ หรื อ กา รนำ � พลั ง งา นม า
ขับเคลื่อนวัตถุ เช่น เรือป๊อกแป๊ก ที่น
ำ�พลังงานความร้อนมาขับเคลื่อน
เรือให้เคลื่อนที่ จรวดแอกอฮอล์ ซึ่ง
นำ�การขยายตัวของแก๊สมาทำ�ให้
จรวดเคลื่อนที่ หรือศึกษาการเปลี่ยนร
ูปพลังงานต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐาน
ในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป
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การทดลอง เรื่อง

ไฟฟ้าจากนํ้าหมักชีวภาพ
ออกแบบกิจกรรมโดย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ�

นายถิรมนัส ไหลสุพรรณวงค์ และ นายธนดล เจริญสุข
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เวลาที่ใช้ดำ�เนินกิจกรรม 90 นาที
ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำ�วัน
ปัจจุบันมนุษย์มีการนำ�พลังงานไฟฟ้ามาใช้ในชีวิตประจำ�วันและเป็นปัจจัยสำ�คัญ
ในการดำ�รงชีวิต โดยแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่นำ�มาใช้นั้นมีการเปลี่ยนรูปมาจากแหล่ง
พลังงานในหลายรูปแบบ เช่น น้ำ�มัน น้ำ� ลม และ แสงอาทิตย์ นอกจากนี้มีการพัฒนา
แหล่งพลังงานที่เปลี่ยนรูปมาจากปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า เรียกว่า เซลล์ไฟฟ้าเคมี จนนำ�ไป
สู่การใช้กระบวนการเมแทบอลิซึมของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า
พบได้ในส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ผลไม้ นอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในน้ำ�หมักชีวภาพ
สามารถนำ�ไปพัฒนาเพือ่ ผลิตไฟฟ้าแล้วนำ�ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจำ�วัน เช่น แบตเตอรี่
สำ�หรับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

สาระสำ�คัญ

จุดประสงค์ของกิจกรรม

์ไฟฟ้าโดยการ
ไฟฟ้าจากน้ำ�หมักชีวภาพ หมายถึง การสร้างเซลล
ใช้หลักการการเปลี่ยน
ใช้น้ำ�หมักชีวภาพเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์
ชนิด คือ สังกะสี กับ
รูปพลังงานเคมีของน้ำ�หมักชีวภาพกับขั้วโลหะ 2
ฟฟ้าไหลผ่านวงจรที่มี
ทองแดง ให้ความต่างศักย์ไฟฟ้าเกิดเป็นกระแสไ
อ โมดูลนาฬิกาดิจิตอล
อุปกรณ์ไฟฟ้า ได้แก่ หลอด LED โมดูลเสียง หรื
วงจรเซลล์ไฟฟ้าแบบ
แล้วสามารถทำ�งานได้ โดยมีการเรียนรู้การต่อ
่างศักย์เท่าอุปกรณ์
อนุกรมเพื่อเพิ่มความต่างศักย์ให้ได้ปริมาณความต
่างศักย์ด้วยเครื่องมัลติ
ไฟฟ้าสามารถทำ�งานได้ และวัดปริมาณความต
มิเตอร์

เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถ
ออกแบบและสร้างเซลล์ไฟฟ้า
จากน้ำ�หมักชีวภาพให้อุปกรณ์
ไฟฟ้าสามารถทำ�งานได้
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การทดลอง เรื่อง

ไฟฟ้าจากนํ้าหมักชีวภาพ
ภาพรวมการทดลอง
ไฟฟ้าจากน้ำ�หมักชีวภาพ เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนสร้างเซลล์ไฟฟ้าจากน้ำ�หมัก
ชีวภาพที่ได้จากสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นแหล่งของสารละลายอิเล็กทรอไลต์ที่สามารถหาได้ง่าย
เช่น กล้วย และมะนาว นำ�มาทำ�ปฏิกิริยากับขั้วโลหะ 2 ชนิด เช่น ทองแดง และ สังกะสี
สร้างเป็นเซลล์ไฟฟ้าและพัฒนาต่อยอดความคิดด้วยการใช้น�้ำ หมักชีวภาพเป็นแหล่งสาร
ละลายอิเล็กโทรไลต์เพื่อนำ�ของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ได้ แล้วนำ�ไปต่อวงจรไฟฟ้ากับ
อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอด LED และ โมดูลนาฬิกาดิจิตอลทำ�งานได้

การทดลองแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

1. เซลล์ไฟฟ้าจากผลมะนาว
2. เซลล์ไฟฟ้าชีวภาพ
3. นาฬิกาจากเซลล์ไฟฟ้าชีวภาพ
แบ่งผู้เรียน กลุ่มละ 5-6 คน ทำ�การศึกษา
ทดลองและเรียนรู้ตามขั้นตอน ดังนี้

วัสดุ อุปกรณ์
ที่
1
2
3
4
5
6

การทดลอง
ตอนที่ 1
เซลล์ไฟฟ้าจากผลมะนาว
รายการ

แผ่นทองแดง ขนาด 0.5x3 เซนติเมตร (cm)
แผ่นสังกะสี ขนาด 0.5x3 เซนติเมตร (cm)
สายไฟ
มัลติมิเตอร์
หลอด LED 3 โวลต์ (V)
มะนาว
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จำ�นวนต่อคน
3 แผ่น
3 แผ่น
4 เส้น
1 เครื่อง
1 หลอด
3 ผล

การทดลอง เรื่อง

ไฟฟ้าจากนํ้าหมักชีวภาพ
ขั้นทดลอง
1. นำ�มะนาวมา 1 ผล แล้ว
เสียบแผ่นทองแดง และแผ่น
สังกะสีลงไปในผลมะนาวลึก
ประมาณ 1 เซนติเมตร (cm)
เรียกว่า เซลล์ไฟฟ้า ดังภาพ
ภาพที่ 1 เซลล์ไฟฟ้า
ที่ 1

2. วัดค่าความต่างศักย์ โดยใช้มัลติ
มิเตอร์ ดังภาพที่ 2 และบันทึกผลลง
ในตารางที่ 1

ภาพที่ 2 เซลล์ไฟฟ้าจาก
ผลมะนาวต่อกับมัลติมิเตอร์

จากมะนาว

4. เพิ่มจำ�นวนเซลล์ไฟฟ้า
จากมะนาวเป็ น 2 เซลล์
และ 3 เซลล์ ด้วยการต่อ
แบบอนุ ก รม ดั ง ตั ว อย่ า ง
ภาพที่ 4 แล้ววัดค่าความ
ต่างศักย์โดยใช้มัลติมิเตอร์
และต่อเข้ากับหลอด LED
บันทึกผลลงในตารางที่ 1

3. จากข้อ 1 นำ�ไปต่อ
วงจรกั บ หลอด LED
ดังภาพที่ 3 และบันทึก
ผลลงในตารางที 1

มีการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวเลขขึ้นหรือไม่?

ภาพที่ 3 เซลล์ไฟฟ้า
จากผลมะนาว
ต่อกับหลอด LED

สังเกตและเปรียบเทียบ
ความสว่างของหลอดไฟ
ที่เกิดขึ้น

ภาพที่ 4 การต่อเซลล์ไฟฟ้า
จากผลมะนาวแบบอนุกรม

ตารางที่ 1 ค่าความต่างศักย์ของเซลล์ไฟฟ้าจากผลมะนาว
ค่าการสังเกต

จำ�นวนเซลล์ไฟฟ้าจากมะนาว (เซลล์)
1 เซลล์
2 เซลล์
3 เซลล์

ความต่างศักย์ไฟฟ้า (V)
การเปลี่ยนแปลงหลอด LED

เกิดอะไรขึ้น
ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ายิ่งมากจะยิ่งทำ�ให้หลอด LED มีความสว่าง
ของหลอด LED มากยิ่งขึ้น
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การทดลอง เรื่อง

ไฟฟ้าจากนํ้าหมักชีวภาพ
คำ�อธิบายเพิ่มเติมจากผลการทดลอง
เซลล์ไฟฟ้าจากผลมะนาว คือ เซลล์ไฟฟ้าที่จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้

1

2

ขั้วโลหะ 2 ขั้ว (Electrode)
เป็นโลหะต่างชนิดกัน โดยชนิดหนึ่ง
ทำ�หน้าที่ให้ประจุลบเป็น ขั้วลบ
(Anode) ส่วนโลหะ อีกชนิดหนึ่งทำ�
หน้าที่รับประจุลบเป็น ขั้วบวก
(Cathode) เช่น โลหะสังกะสีเป็น
ขั้วลบ โลหะทองแดงเป็นขั้วบวก
เป็นต้น

สารละลายอิเล็กโทรไลต์
(Electrolyte) เป็นสารละลาย
ที่แตกตัวให้ประจุบวกและ
ประจุลบได้ เช่น น้ำ�เกลือ
น้ำ�ในผลไม้

คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม

เพราะอาจทำ�ให้เกิด
ระวังแผ่นโลหะที่มีความคม
รทดลองได้
อุบัติเหตุแผ่นบาดแก่ผู้ทำ�กา

ตอนที่ 2
เซลล์ไฟฟ้าชีวภาพ
วัสดุ อุปกรณ์

ที่

รายการ

จำ�นวนต่อคน

1
2
3
4
5
6
7

แผ่นทองแดง ขนาด 0.5x3 เซนติเมตร (cm)
แผ่นสังกะสี ขนาด 0.5x3 เซนติเมตร (cm)
กระบอกพลาสติกใส ขนาด 30 มิลลิลิตร (ml)
สายไฟ
มัลติมิเตอร์
กระบอกตวง ขนาด 50 มิลลิลิตร (ml)
น้ำ�หมักชีวภาพ
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1 แผ่น
1 แผ่น
1 ใบ
2 เส้น
1 เครื่อง
1 ใบ
60 มิลลิลิตร (ml)

การทดลอง เรื่อง

ไฟฟ้าจากนํ้าหมักชีวภาพ
ขั้นทดลอง
1. นำ�กล้วยมา 1 ผล แล้วเสียบแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีลงไปในผล
กล้วยลึกประมาณ 1 เซนติเมตร (cm) และวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (V)
ด้วยมัลติมิเตอร์ ดังภาพที่ 5 และทดลองคำ�นวณค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า
ของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 2 เซลล์ และ 3 เซลล์ พร้อมบันทึก
ลงในตารางที่ 2

Vรวม = V1+V2+V3+___

ภาพที่ 5 การต่อเซลล์ไฟฟ้า
จากกล้วยกับมัลติมิเตอร์

2. นำ � น้ำ �หมั ก ชี ว ภาพตวงด้ ว ยกระบอกตวงให้ ไ ด้ ป ริ ม าตร 20
มิลลิลิตร (ml) ใส่ลงในกระบอกพลาสติกใส พร้อมทั้ง เสียบแผ่น
ทองแดงและแผ่น สังกะสีลงไปในกระบอกพลาสติกประมาณ 1
เซนติเมตร (cm) ดังภาพที่ 6 และทดลองคำ�นวณค่าความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 2 เซลล์ และ 3 เซลล์
พร้อมบันทึกลงในตารางที่ 2

ภาพที่ 6 การต่อเซลล์
ไฟฟ้าจากนํ้าหมักชีวภาพ
กับมัลติมิเตอร์

ตารางที่ 2 ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ไฟฟ้าชีวภาพ
ชนิดผลไม้

ความต่างศักย์ (V)
2 เซลล์

กล้วย
น้ำ�หมักชีวภาพ

เกิดอะไรขึ้น
เซลล์ ไ ฟฟ้ า ที่ ใ ช้ ส ารละลาย
อิเล็กโทรไลต์ที่แตกต่างกันจะให้ค่า
ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่แตกต่างกัน
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การคำ�นวณ (V)
3 เซลล์

การทดลอง เรื่อง

ไฟฟ้าจากนํ้าหมักชีวภาพ
คำ�อธิบายเพิ่มเติมจากผลการทดลอง
สารละลายอิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte) เป็น
สารละลายที่ แ ตกตั ว ให้ ป ระจุ บ วกและประจุ ล บได้
โดยสารละลายแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่
แตกต่างกันจึงทำ�ให้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้
จะไม่เท่ากัน

คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม
ควรระมัดระวังไม่ให้ขั้วโลหะ
บวกและขั้วโลหะลบสัมผัสกันเพราะ
จะเกิดการลัดวงจรทำ�ให้ไม่เกิดความ
ต่างศักย์ไฟฟ้า

ตอนที่ 3
นาฬิกาจากเซลล์ไฟฟ้าชีวภาพ
วัสดุ อุปกรณ์
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการ

จำ�นวนต่อคน

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

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

ขั้นทดลอง
1. ให้ผู้เรียนอ่านสถานการณ์ และหาวิธีแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่กำ�หนดให้
2. ให้ผเู้ รียนสร้างเซลล์ไฟฟ้าชีวภาพทีส่ ามารถทำ�ให้โมดูลนาฬิกาดิจติ อล 1.5 โวลต์ (V) ทำ�งานได้ โดย
ใช้เซลล์ไฟฟ้าชีวภาพไม่เกิน 3 เซลล์ จากสารละลายอิเล็กทรอไลต์จากสิ่งมีชีวิตต่างๆ ตามที่ผู้สอน
กำ�หนดให้หรือผู้เรียนกำ�หนดเอง เช่น ส้ม หัวหอม มันสำ�ปะหลัง น้ำ�หมักชีวภาพชนิดต่างๆ เป็นต้น
3. ให้ทำ�การออกแบบเซลล์ไฟฟ้าชีวภาพก่อนลงมือสร้างสิ่งประดิษฐ์ตามสถานการณ์กำ�หนด และ
อภิปรายผลร่วมกัน
4. หลังจากออกแบบแล้ว ให้ลงมือสร้างผลงานตามที่ออกแบบไว้
5. ทดลองนำ�เซลล์ไฟฟ้าชีวภาพทีส่ ร้างขึน้ ไปวัดความต่างศักย์ และทดลองต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทีไ่ ด้รบั
6. สังเกตและบันทึกผลการปฏิบัติลงในใบกิจกรรม การออกแบบสิ่งประดิษฐ์จากเซลล์ไฟฟ้าชีวภาพ
7. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปรายผลและนำ�เสนอหน้าชั้นเรียนหรือต่อสาธารณชนในรูปแบบต่างๆ
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ตัวอย่าง ใบกิจกรรม การออกแบบสิ่งประดิษฐ์จากเซลล์ไฟฟ้าชีวภาพ
1. ชื่อผลงาน
2. วัตถุประสงค์
3. สมมติฐาน
4. วัสดุและอุปกรณ์ที่เลือกใช้
5. การออกแบบผลงาน

6. วิธีการทดลอง
7. ผลการทดลองและการปรับปรุง
เซลล์ไฟฟ้าชีวภาพที่สร้างขึ้นให้ความต่างศักย์

โวลต์

คำ�อธิบายเพิ่มเติมจากผลการทดลอง
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าจะมีคา่ ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่
เหมาะสมที่ทำ�ให้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นทำ�งานได้

เติม
คำ�แนะนำ�เพิ่ม าน

เกิดอะไรขึ้น

ง
การนำ�เสนอผล วามรลู้ งในกระดาษ
รปุ ค
ควรใหผ้ เู้ รยี นส าชิกกลุ่มอื่นเห็น
ห้สม
แผ่นใหญ่เพื่อใ
ได้ชัดเจน

การสร้างเซลล์ไฟฟ้าต้องสร้าง
เซลล์ ไ ฟฟ้ า ให้ มี ค่ า ความต่ า งศั ก ย์
ไฟฟ้า 1.5 โวลต์ (V) ขึ้นไปจึงทำ�ให้
โมดูลนาฬิกาดิจิตอลทำ�งานได้
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ไฟฟ้าจากนํ้าหมักชีวภาพ
ตัวอย่าง การวัดประเมินผล
สิ่งที่ประเมิน

ระดับการประเมิน
พอใช้

ดี

ปรับปรุง

1. การทำ�ความเข้าใจปัญหา
หรือสถานการณ์ (PBL)

สามารถอธิบายเรื่อง
เซลล์ ไ ฟฟ้ า จากน้ำ �
หมักชีวภาพได้อย่าง
ถู ก ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 80

สามารถอธิบายเรื่อง
เซลล์ ไ ฟฟ้ า จากน้ำ �
หมักชีวภาพได้อย่าง
ถู ก ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 60

สามารถอธิบายเรื่อง
เซลล์ ไ ฟฟ้ า จากน้ำ �
หมั ก ชี ว ภาพได้ อ ย่ า ง
ถู ก ต้ อ ง น้ อ ย ก ว่ า
ร้อยละ 60

2. การนำ�วิทยาศาสตร์ (S)
มาใช้ในการแก้ปัญหา

คำ � น ว ณ ค่ า ท า ง
ไฟฟ้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และ การต่ อ วงจร
ไฟฟ้าได้ถูกต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

คำ�นวณค่าทางไฟฟ้า
ที่เกี่ยวข้อง และ การ
ต่ อ ว ง จ ร ไ ฟ ฟ้ า ไ ด้
ถู ก ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 60

คำ�นวณค่าทางไฟฟ้า
ทีเ่ กีย่ วข้อง และ การ
ต่อวงจรไฟฟ้าได้ถูก
ต้องน้อยกว่าร้อยละ
60

3. การเลือกเทคโนโลยี
(T) ที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหา

ทำ � ก า ร ท ด ล อ ง
ถูกต้องตามขัน้ ตอน
และสามารถบันทึก
ผลได้ ถู ก ต้ อ งไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ทำ � ก า ร ท ด ล อ ง
ถูกต้องตามขั้นตอน
และสามารถบั น ทึ ก
ผ ล ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง ไ ม่
น้อยกว่าร้อยละ 60

ทำ � ก า ร ท ด ล อ ง
ถูกต้องตามขั้นตอน
และสามารถบั น ทึ ก
ผลได้ ถู ก ต้ อ งน้ อ ย
กว่าร้อยละ 60

4. การออกแบบ
วางแผนทำ�การ
ทดลอง ปรับปรุง
และพัฒนา (E)

สามารถอธิบายเรื่อง
การทดลองและนำ �
ไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้
พิ จ ารณาจากกรอบ
ความคิ ด ประดิ ษ ฐ์
นวั ต กรรม ไม่ น้ อ ย
กว่าร้อยละ 80

ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย
เรื่องการทดลองและ
นำ�ไปใช้ประโยชน์ได้
พิ จ ารณาจากกรอบ
ความคิ ด ประดิ ษ ฐ์
นวั ต กรรม ไม่ น้ อ ย
กว่าร้อยละ 60

สามารถอธิบายเรื่อง
การทดลองและนำ �
ไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้
พิ จ ารณาจากกรอบ
ความคิ ด ประดิ ษ ฐ์
นวัตกรรม น้อยกว่า
ร้อยละ 60

5. การใช้คณิตศาสตร์
(M) ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

การคำ � นวณค่ า ทาง
ไฟฟ้าถูกต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

การคำ � นวณค่ า ทาง การคำ � นวณค่ า ทาง
ไฟฟ้าถูกต้องไม่น้อย ไฟฟ้าถูกต้องน้อยกว่า
ร้อยละ 60
กว่าร้อยละ 60
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ออกแบบกิจกรรม โดย ผศ.ดร. ชวาล คูร์พิพัฒน์

ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลาที่ใช้ดำ�เนินกิจกรรม 50 นาที
ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำ�วัน
การถ่ายภาพมีหลักการสำ�คัญคือใช้แสงหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดอื่นเช่น
อัลตราไวโอเลต อินฟราเรด ทำ�ให้เกิดภาพ ซึ่งปัจจุบันภาพส่วนใหญ่บันทึกและ
แสดงผลแบบดิจิทัลบนจอภาพหรือนำ�ภาพดิจิทัลนั้นไปพิมพ์เพื่อนำ�ไปใช้วิเคราะห์
ภาพ มีประโยชน์ทงั้ ในด้านการสำ�รวจ การแพทย์ การเกษตร และอืน่ ๆ อีกมากมาย
สำ�หรับไซยาโนไทป์เป็นกระบวนการถ่ายภาพแรกๆ ของโลก และยังใช้งานอยู่ถึง
ปัจจุบนั ในชือ่ ทีเ่ รียกว่า บลูปริน้ ต์ (blue print) หรือพิมพ์เขียวทีใ่ ช้ในวงการสถาปนิก
และการก่อสร้างต่างๆ

สาระสำ�คัญ
กระบวนการไซยาโนไทป์ เป็นกระบวนการสร้างภาพทีค่ ดิ ค้นโดยนักคณิตศาสตร์
และดาราศาสตร์ ชื่อ จอห์น เฮอร์เชล (John Herschel) ในปี ค.ศ. 1842 ซึ่งเป็นช่วง
เวลาเดียวกันกับการคิดค้นการถ่ายภาพขึ้น หลักการสำ�คัญของการพิมพ์ภาพด้วย
ไซยาโนไทป์ คือ การฉายแสงอัลตราไวโอเลต (ยูวี) ไปยังสารไวแสง ซึ่งเป็นส่วน
ผสมของสารละลายของสารเคมีสองชนิดคือ โพแตสเซียมเฟอร์รไี ซยาไนด์ (Potassium
ferri cyanide) และเฟอร์ริกแอมโมเนียมซิเทรท (Ferric ammonium citrate) และทา
บนกระดาษ หรือผ้า หรือวัสดุอื่นที่สามารถซึมสารไวแสงได้ เมื่อสารไวแสงได้รับการ
ฉายแสงยูวีแล้วจะแข็งตัว และเมื่อนำ�ไปล้างด้วยน้ำ�เปล่า ส่วนไม่ถูกแสงจะละลายออก
ไป ทำ�ให้เหลือเฉพาะส่วนที่ถูกแสง เกิดเป็นภาพเนกาทิฟสีไซแอน (สีฟ้า)

จุดประสงค์ของกิจกรรม
1. เรียนรู้กระบวนการเกิดภาพแบบเนกาทิฟของ
กระบวนการไซยาโนไทป์
2. ฝึกปฏิบัติโดยสร้างภาพและล้างภาพด้วยตนเอง
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ภาพรวมการทดลอง
กิจกรรมแบ่งเป็นสองขั้นตอนคือ การเตรียมการะดาษไวแสง ซึ่งผู้สอนเป็นผู้ด�ำ เนินการ
และการทำ�ภาพไซยาโนไทป์ โดยผูส้ อนอธิบายหลักการเกิดภาพไซยาโนไทป์ให้ผเู้ รียนเข้าใจ แล้ว
ให้ผเู้ รียนทำ�การทดลองสร้างภาพบนกระดาษไวแสงด้วยตนเอง ผูเ้ รียนจะได้เรียนรูก้ ระบวนการ
เกิดภาพด้วยสารไวแสงแบบเนกาทิฟของกระบวนการไซยาโนไทป์ ออกแบบลวดลายภาพตาม
จินตนาการของตนเอง ลงมือปฏิบัติและสังเกตการเปลี่ยนแปลงเมื่อกระดาษไวแสงถูกรังสียู
วีในแสงแดด และเห็นการกระบวนการล้างส่วนที่ไม่ถูกรังสียูวีออกไปด้วยน้ำ�เปล่า หลังเสร็จ
กิจกรรมได้รับผลงานของตนเองกลับไปเป็นของที่ระลึก

การทดลอง
การเตรียมกระดาษไวแสง
วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ
กระดาษวาดเขียนสำ�หรับระบายสีน้ำ� ขนาด A4
ถ้วยหรือบีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตร (ml)
แปรงทาสี
เครื่องชั่ง
น้ำ�เปล่า
หลอดฉีดยา (สำ�หรับตวงสารละลาย)
เครื่องเป่าผม
เฟอร์ริกแอมโมเนียมซิเทรท (Ferric ammonium
citrate ; (NH4)5[Fe(C6H4O7)2] )
โพแทสเซียม เฟอร์ริไซยาไนด์
(Potassium ferricyanide ; K3[Fe(CN)6] )
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จำ�นวน
100 แผ่น
2 ใบ
1 อัน
1 เครื่อง
200 มิลลิลิตร (ml)
2 อัน
1 เครื่อง
25 กรัม (g)
10 กรัม (g)
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วิธีการเตรียม
1. เตรียมสารละลาย A โดยชั่ง เฟอร์ริกแอมโมเนียมซิเทรท (Ferric ammonium citrate ;
(NH4)5[Fe(C6H4O7)2] ) 25 กรัม (g) ใส่ในถ้วย เติมน้ำ�กลั่น 100 มิลลิลิตร (ml) คนจนละลาย
2. เตรียมสารละลาย B โดยชั่ง โพแทสเซียม เฟอร์ริไซยาไนด์ (Potassium ferricyanide ;
K3[Fe(CN)6] ) 10 กรัม (g) ใส่ในถ้วย เติมน้ำ�กลั่น 100 มิลลิลิตร (ml) คนจนละลาย
3. ผสมสารละลาย A และ B ในสัดส่วนที่เท่ากัน อย่างละ 1 มิลลิลิตร (ml) คนให้เป็นเนื้อเดียวกัน
แล้วนำ�ไปเทลงบนกระดาษวาดเขียนสำ�หรับระบายสีน้ำ� ขนาด A4 1 แผ่น
4. ใช้แปรงทาสารเคมีให้กระจายทั่วผิวหน้ากระดาษ ในทิศทางแนวตั้งและแนวนอนสลับกัน
จนสารเคมีเคลือบผิวหน้ากระดาษอย่างทั่วถึงทั้งแผ่น
5. ทิ้งไว้ให้แห้ง หรือใช้เครื่องเป่าผมเป่าจนแห้ง และเก็บไว้ในกล่องมืด

สาร A 1 ml

สาร B 1 ml

ภาพที่ 1 ผสมสารละลาย A
และสารละลาย B

Note : กระดาษไวแสงที่เตรียมเสร็จแล้ว ต้องเก็บในกล่อง
ทึบที่ปิดสนิท เพื่อป้องกันไม่ให้แสงเข้าไปทำ�ปฏิกิริยา
กับสารไวแสงที่เคลือบกระดาษไว้
: ใส่ถุงมือระหว่างขั้นตอนการเตรียมกระดาษไวแสง
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การทดลอง
การทำ�ภาพไซยาโนไทป์
Note : กิจกรรมนี้จัดในห้องที่ไม่มีแสง
ยูวี (ไม่มีแสงแดดส่อง)
วัสดุ อุปกรณ์ (กลุ่มละ 20 คน)
ที่

รายการ

จำ�นวนต่อกลุ่ม

1
2
3
4
5
6
7
8

กระดาษไวแสง ขนาด A4
กระจกใส ขนาดประมาณ A4
กระดาษบังแสง UV ขนาด A3
ถาดน้ำ�ยาล้างกระดาษ (ขนาดประมาณกระดาษ A3)
ใบไม้ รูปร่างต่างๆ
ตัวอักษรสำ�หรับบังแสง
ฟองน้ำ�
เครื่องเป่าผม

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

ขั้นตอนการทำ�กิจกรรม
1. ผู้เรียนจะได้รับกระดาษไวแสงคนละหนึ่งแผ่น ซึ่งบรรจุอยู่ในกล่องหรือห่อด้วยกระดาษบังแสงยูวี
2. นำ�กระดาษบังแสงยูวีออก นำ�กิ่งไม้และใบไม้รูปร่างต่างๆ มาเรียงบนกระดาษไวแสง สังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของสีบนกระดาษไวแสง
3. นำ�ตัวอักษรพลาสติกมาเรียงบนกระดาษเพื่อสร้างภาพชื่อตนเองให้สวยงาม
4. นำ�กระจกมาวางทับลงไปบนกิ่งไม้ ใบไม้ และตัวอักษร ห่อด้วยกระดาษบังแสงยูวี แล้วนำ�ไปตาก
แดดเป็นเวลา 8 นาที (ระหว่างตากแดดกระจกจะช่วยทับไม่ให้ลมพัดใบไม้ปลิว เพื่อให้ได้ภาพที่
คมชัด) สังเกตการเปลี่ยนแปลงของกระดาษไวแสงระหว่างที่ตากแดด
5. เมื่อครบเวลา 8 นาที นำ�กระดาษไวแสงไปล้างโดยจุ่มลงในถาดน้ำ�เปล่า เขย่ากระดาษไปมาเป็น
เวลา 2 นาที สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น
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พระอาทิตย์วาดรูป

6. นำ�กระดาษขึน้ จากถาดมาวางไว้บนโต๊ะ แล้วนำ�ฟองน้�ำ มาปาดเพือ่ ซับน้�ำ ให้ผวิ หน้า
หมาดๆ จากนั้นเป่าให้แห้งด้วยเครื่องเป่าผม หรือนำ�ไปตากแดดจนแห้ง

ภาพที่ 2 นำ�กระดาษไวแสงมาซับนํ้า
และตากแดดจนแห้ง

เกิดอะไรขึ้น

กระดาษไวแสง เป็นกระดาษที่เคลือบด้วยสารไวแสงคือคือ โพแทสเซียมเฟอร์ริไซยาไนด์
(potassium ferricyanide) และเฟอร์ริกแอมโมเนียมซิเทรท (ferric ammonium citrate) เมื่อนำ�
กระดาษไวแสงไปตากแดด แสงยูวีจะทำ�ปฏิกิริยากับสารไวแสงเกิดการแข็งตัว ซึ่งสังเกตได้จากการ
เปลีย่ นสีของกระดาษไวแสงจากสีเหลืองเข้มเป็นสีฟา้ เข้มเกือบดำ� ส่วนทีบ่ งั ไว้ดว้ ยใบไม้หรือตัวอักษร
จะไม่เกิดปฏิกริ ยิ ายังคงมีสเี หลืองเข้มเช่นเดิม และเมือ่ นำ�ไปล้างด้วยน้�ำ เปล่า ส่วนไม่ถกู แสงจะละลาย
ออกไป ทำ�ให้เหลือเฉพาะส่วนที่ถูกแสง เกิดเป็นภาพเนกาทิฟสีไซแอน (สีฟ้า)
ความสามารถในการกันแสงของวัตถุชนิดต่างๆ จะไม่เท่ากัน ใบไม้ทบี่ างจะกันแสงยูวไี ด้น้อย
กว่าใบไม้ที่หนา

คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม
กรณีทำ�กิจกรรมในห้องเรียน แหล่งของแสง
เป็นหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ซึ่งเปล่งแสงยูวีออกมา
บ้างแต่น้อยมาก จึงไม่มีผลต่อสารไวแสงของไซยา
โนไทป์ซึ่งมีความไวแสงค่อนข้างต่ำ� แต่หากทิ้งไว้
นานๆ เป็นวัน สารไวแสงก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำ�เงิน
เข้มได้เช่นกัน
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การเปลี่ยนรูปของพลังงาน
ออกแบบกิจกรรม โดย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ�

นายจักรพันธ์ พิญญะคุณ และ นายพชรพรรณ ศรีจันทร์งาม
ภาควิขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เวลาที่ใช้ดำ�เนินกิจกรรม 60 นาที
ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำ�วัน
พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มีความสำ�คัญต่อการดำ�รงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน
เพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิดช่วยอำ�นวยความสะดวกต่อการดำ�เนินชีวิตของมนุษย์ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องใช้หลักการเปลี่ยนรูปของพลังงาน เช่น พัดลมหมุนได้เพราะเปลี่ยน
พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลให้ใบพัดหมุน และ โทรทัศน์มภี าพและเสียงได้เพราะเปลีย่ น
พลังงานไฟฟ้าเป็นแสงและเสียง พลังงานไฟฟ้ามีแหล่งกำ�เนิดหลายชนิด เช่น โรงงาน
ไฟฟ้าจากน้ำ�มันเชื้อเพลิง และ ถ่านหิน ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ทำ�ให้มีความ
พยายามค้นหาแหล่งพลังงานใหม่เข้ามาทดแทน เช่น พลังงานจากแสงแดด ลม และ น้ำ�
ตัวอย่างเช่นการทำ�งานของเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า มีการสะสมมวลน้ำ�ในที่สูง แล้วปล่อย
ลงมาให้กระทบกับใบพัด ทำ�ให้ใบพัดหมุน แล้วไดนาโมทำ�งานเกิดกระแสไฟฟ้าเก็บสะสม
ไว้ในปริมาณที่พอเหมาะแล้วนำ�ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำ�วันได้ จากรูปแบบการทำ�งาน
ของเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าใช้หลักการการเปลี่ยนรูปของพลังงาน โดยเริ่มจากการเปลี่ยน
รูปพลังงานศักย์โน้มถ่วงจากการสะสมมวลน้�ำ ไว้ในเขือ่ นเปลีย่ นเป็นพลังงานจลน์จากการ
ปล่อยน้ำ�ผ่านประตูระบายน้ำ�เปลี่ยนเป็นพลังงานกล และเปลี่ยนพลังงานกลจากการหมุน
ใบพัดเป็นพลังงานไฟฟ้าจากการปั่นไดนาโม

สาระสำ�คัญ
พลังงาน มีความสำ�คัญต่อการดำ�รงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นบน
โลกต้องใช้พลังงานในการประกอบกิจกรรมหรือการปฏิบัติงาน เช่น การทำ�งานของเครื่องมือและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานหรือ การเปลี่ยนรูปของพลังงานซึ่งเป็นไป
ตามกฎอนุรกั ษ์พลังงาน ทีก่ ล่าวไว้วา่ พลังงานจะไม่มวี นั สูญหายแต่จะเปลีย่ นรูปไปเป็นรูปอืน่ เช่น การทำ�งาน
ของเขือ่ นผลิตกระแสไฟฟ้าทีน่ �้ำ อยูเ่ หนือเขือ่ น จะมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงสะสมอยู่ เมือ่ ประตูระบายน้�ำ เปิดจะมี
การเปลีย่ นรูปของพลังงานศักย์โน้มถ่วงไปเป็นพลังงานจลน์จากการเคลือ่ นทีข่ องมวลน้�ำ เปลีย่ นเป็นพลังงาน
กลจากการหมุนของใบพัด และเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าจากการทำ�งานของไดนาโม
การทดลองนี้เป็นการศึกษาการเปลี่ยนรูปพลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นพลังงานจลน์ โดยศึกษาจากการ
ปล่อยมวลของน้�ำ ขนาดต่างกัน และทีร่ ะดับความสูงต่างกัน แล้วติดตามการเปลีย่ นแปลง เวลาและตำ�แหน่ง
ของรถเด็กเล่น พิจารณาจากความหมายของสมการพลังงานศักย์โน้มถ่วง คือ ผลคูณของมวล (m) ค่าคงที่
เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (g) และความสูง (h) และสมการพลังงานจลน์ คือ ค่าครึ่งหนึ่งของผลคูณ
ระหว่างมวล (m) และความเร็วยกกำ�ลังสอง (v2) ทำ�ให้ ผูเ้ รียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนรูปของ
พลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์
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การเปลี่ยนรูปของพลังงาน
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เพื่ อ ศึ ก ษาผลของความสู ง และปริ ม าณมวลของน้ำ � ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงรูปของพลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นพลังงานจลน์

ภาพรวมการทดลอง
การทดลองเรื่องการเปลี่ยนรูปของพลังงาน แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลของความสูงของมวลน้ำ�ต่อความเร็วที่รถเคลื่อนที่
ตอนที่ 2 ผลของขนาดมวลน้ำ�ต่อความเร็วที่รถเคลื่อนที่
แบ่งนักเรียน กลุ่มละ 5-6 คน ทำ�การศึกษาทดลองและเรียนรู้ตามขั้นตอน ดังนี้

การทดลอง
ตอนที่ 1
ผลของความสูงของมวลนํ้าต่อความเร็วที่รถเคลื่อนที่
การทดลองนี้ ผู้เรียนจะได้ทำ�การทดลองปล่อยมวลน้ำ�ที่มีปริมาตรเท่ากัน ที่ระดับ
ความสูงต่างกัน สังเกตและบันทึกเวลาทีร่ ถเริม่ เคลือ่ นทีจ่ นรถหยุด ระยะทางทีร่ ถเคลือ่ นที่
ได้ และสามารถนำ�ค่าที่ได้ไปคำ�นวณหาอัตราเร็วของรถ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสูงของการปล่อยมวลน้�ำ ทีม่ ปี ริมาณเท่ากันกับอัตราเร็วของรถทีเ่ คลือ่ นที่ เชือ่ มโยงสู่
การเปลี่ยนแปลงของพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์
วัสดุ อุปกรณ์

ที่
1
2
3
4
5

รายการ

จำ�นวนต่อกลุ่ม

ชุดการทดลองเรื่อง การเปลี่ยนรูปของพลังงาน
สายวัด
ภาชนะสำ�หรับตักน้ำ�
น้ำ�
นาฬิกาจับเวลา
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1 ชุด
1 เส้น
1 ใบ
2 ลิตร (l)
1 เรือน
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การเปลี่ยนรูปของพลังงาน
ชุดการทดลองเรื่อง การเปลี่ยนรูปของพลังงาน มีส่วนประกอบ ดังนี้
1. ฐานตั้งพร้อมที่จับ ที่เคลื่อนที่ได้ในแนวดิ่ง
2. ขวดน้ำ�พลาสติกใบที่ 1 ที่มีขีดบอกปริมาตรและจุกปิด
3. ขวดน้ำ�พลาสติกใบที่ 2 ที่มีแกนกังหัน
4. รถเด็กเล่นผูกเชือกทีต่ อ่ กับแกนของกังหันของขวดน้�ำ พลาสติกใบที่ 2
แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ชุดการทดลองเรื่อง
การเปลี่ยนรูปของพลังงาน

ขั้นทดลอง
1. จัดชุดการทดลองเรือ่ ง การ
เปลี่ยนรูปของพลังงาน และ
วางอุปกรณ์ ดังภาพที่ 2

2. ปรับระยะความสูง (h)
ของปากขวดน้ำ � พลาสติ ก
ใบที่ 1 กับแกนของกังหัน
ของขวดน้ำ�พลาสติกใบที่ 2
เท่ากับ 20 เซนติเมตร (cm)
ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 2 การจัดชุดทดลอง

ภาพที่ 3 การปรับระยะ
ความสูงของชุดทดลอง

3. เลื่อนรถเด็กเล่นถอย
หลังไปจากจุดเริ่มต้นจน
เชือกตึง ดังภาพที่ 4

4. ตวงน้ำ � ปริ ม าตร 400
มิลลิลิตร (ml) ลงในขวด
บรรจุน้ำ� ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 4 การปรับระยะห่างของรถเด็กเล่น

5. เปิดจุกน้ำ�ขวดพลาสติกใบ
ที่ 1 ให้น้ำ�ไหลกระทบกังหัน
ที่ อ ยู่ ใ นขวดน้ำ � พลาสติ ก ใบที่
2 จับเวลาตั้งแต่น้ำ�เริ่มไหล
แล้ ว ทำ � ให้ ร ถเคลื่ อ นที่ ไ ด้ จ น
กระทั่ ง รถหยุ ด เคลื่ อ นที่ ดั ง
ภาพที่ 6ก จากนั้ น วั ด ระยะ
ทางที่รถเคลื่อนที่ได้ ดังภาพ
ที่ 6ขทำ � การบั น ทึ ก ผลลงใน
ตารางที่ 1

ความ สูง

ภาพที่ 5 การเติมปริมาตรนํ้า

ลงในขวดพลาสติกใบที่ 1

ภาพที่ 6ก
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ภาพที่ 6ข

การทดลอง เรื่อง

การเปลี่ยนรูปของพลังงาน
6. ทำ�การทดลองซ้ำ�ในข้อ 1) – 5) โดยเปลี่ยนระยะความสูง (h) เป็น 30 และ 40 เซนติเมตร (cm)
ตามลำ�ดับ

ตารางที่ 1 ระยะทางและเวลาที่รถเคลื่อนที่ได้จากการทดลอง
ระยะความสูงของ
ครั้งที่ ปากขวดนํ้ากับแกน
ของกังหัน (cm)
1
2
3

20
30
40

ปริมาตรนํ้า
(ml)

ระยะทางที่รถ
เคลื่อนที่ (cm)

เวลาที่รถเคลื่อนที่
(s)

ความเร็วที่รถเคลื่อนที่
(cm/s)

400
400
400

หมายเหตุ : อัตราเร็วที่รถเคลื่อนที่ได้คือระยะทางที่รถเคลื่อนที่ได้ต่อเวลาที่รถใช้ในการเคลื่อนที่

เกิดอะไรขึ้น
เมื่อปล่อยมวลของน้ำ�ปริมาตรเท่ากันจากระยะความสูงต่างกันจะทำ�ให้ระยะทางที่รถเคลื่อนที่และ
เวลาที่รถเคลื่อนที่ต่างกันโดยเมื่อปล่อยน้ำ�จากระยะที่สูงกว่ารถก็จะเคลื่อนที่ได้ระยะทางที่มากกว่า และ
เวลาน้อยกว่าทำ�ให้มีความเร็วมากกว่ารถจึงเคลื่อนที่เร็วกว่า
ทดลองฝึกพลังสมองจากข้อมูลที่ได้จากการทดลองเพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการ
เปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ โดยให้ผู้เรียนทำ�ตามลำ�ดับขั้น ดังนี้
1) จากตารางที่ 1 ให้ผู้เรียนเปลี่ยนหน่วยระยะความสูงของปากขวดน้ำ�กับแกนของกังหัน (h)
จาก cm เป็น m บันทึกผลลงในตารางที่ 2
2) จากตารางที่ 1 ให้ผู้เรียนเปลี่ยนปริมาตรของน้ำ�เป็นมวลของน้ำ� (m) ให้มีหน่วยเป็น kg
โดยความหนาแน่นของน้ำ�เท่ากับ 0.001 kg/ml (หรือ 1 g/ml) บันทึกผลลงในตารางที่ 2
3) จากตารางที่ 2 ให้ผู้เรียนคำ�นวณหาค่าพลังงานศักย์โน้มถ่วง โดยใช้ผลคูณของมวลของน้ำ�
(m) ค่าคงที่เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (g = 10 m/s2) และระยะความสูงของปากขวด
น้ำ�กับแกนของกังหัน (h) บันทึกผลลงในตารางที่ 2
4) จากตารางที่ 1 ให้ผู้เรียนเปลี่ยนหน่วยระยะทางที่รถเคลื่อนที่ได้ จาก cm เป็น m และ
คำ�นวณหาค่าความเร็วที่รถเคลื่อนที่ได้ให้มีหน่วยเป็น m/s และ ให้ผู้เรียนทำ�นายปริมาณ
พลังงานจลน์ของรถ ว่าการทดลองครั้งใดมีปริมาณมากที่สุดให้เป็นอันดับ 1 ปริมาณรอง
ลงไปเป็นอันดับ 2 และ 3 ตามลำ�ดับ บันทึกผลลงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การคำ�นวณค่าความเร็วที่รถเคลื่อนที่ได้
ระยะความสูงของ มวล พลังงานศักย์ ระยะทางที่รถ เวลาที่รถ
เคลื่อนที่ได้ เคลื่อนที่
โน้มถ่วง
ครั้งที่ ปากขวดนํ้ากับแกน ของนํ้า
(m)
ของกังหัน (m)
(kg)
(J)
(s)

อัตราเร็วที่ การทำ�นายอันดับ
รถเคลื่อนที่ พลังงานจลน์
(m/s)

1
2
3

คำ�อธิบายเพิ่มเติมจากผลการทดลอง
น้ำ�ที่ถูกบรรจุอยู่ในขวดด้านบนจะมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงสะสมอยู่ ต่อมาเมื่อเปิดจุกน้ำ�ให้น้ำ�ไหล น้ำ�
จะถูกเปลี่ยนจากพลังงานศักย์โน้มถ่วง เป็นพลังงานจลน์ และเมื่อน้ำ�ไหลกระทบกังหัน ทำ�ให้กังหันหมุน
เป็นการเปลี่ยนพลังงานจลน์เป็นพลังงานกลสามารถดึงรถเด็กเล่นให้เคลื่อนที่ได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎอนุรักษ์
พลังงานที่กล่าวไว้ว่า พลังงานไม่สามารถสูญหาย และไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้แต่สามารถเปลี่ยนไปเป็น
พลังงานรูปอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ ในการทดลองนี้การเพิ่มความสูงของน้ำ�ที่ปล่อยลงมาทำ�ให้ปริมาณพลังงานศักย์
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้พลังงานศักย์โน้มถ่วง ถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานกลและพลังงานจลน์เพิ่มขึ้น สังเกต
พลังงานกลจากการหมุนของกังหัน และพลังงานจลน์สังเกตจากการเคลื่อนที่ของรถเด็กเล่น

ฝึกสมองพัฒนาความคิด : ในหมู่บ้านของผู้เรียนมีน้ำ�ตก 3 แห่ง ความสูงไม่เท่ากัน แต่มี

น้ำ�ไหลตลอดปีและมีปริมาณน้ำ�อย่างสม่ำ�เสมอทั้ง 3 แห่ง และ ในหมู่บ้านของผู้เรียนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จาก
การทำ�การทดลองเรื่องการเปลี่ยนรูปของพลังงาน ถ้าผู้เรียนต้องการผลิตไฟฟ้าใช้เองในหมู่บ้านโดยใช้
กังหันจากพลังงานน้ำ�ตก ผู้เรียนต้องคำ�นึงถึงปัจจัยอะไรประกอบบ้าง และจำ�เป็นต้องใช้ความรู้เรื่องใดเข้า
มาเกี่ยวข้องบ้าง โดยให้ผู้เรียนวาดภาพออกแบบและอธิบายการทำ�งานมาพอสังเขป ลงในกรอบความคิด
ประดิษฐ์นวัตกรรม

กรอบความคิดประดิษฐ์นวัตกรรม
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คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม
1. ควรทำ�การทดลองในพื้นที่ที่มีพื้นผิวเรียบ เพื่อให้รถเด็กเล่นเคลื่อนที่โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
2. สังเกตระดับน้ำ�ในขวดที่มีกังหันน้ำ� ไม่ให้สูงเท่ากับระดับกังหัน จะทำ�ให้กังหันหมุนช้าลง
3. เตรียมผ้าเช็ดพื้นสำ�หรับทำ�ความสะอาดพื้นจากปริมาณน้ำ�ที่ล้นออกจากชุดการทดลอง

ตอนที่ 2
ผลของขนาดมวลนํ้าต่อความเร็วที่รถเคลื่อนที่

การทดลองนี้ ผู้ เ รี ย นจะได้ ทำ � การทดลองปล่ อ ยมวลน้ำ � ที่
ปริมาตรต่างกัน จากระดับความสูงที่เท่ากัน สังเกต บันทึกเวลา
และระยะทางที่รถเคลื่อนที่ได้เพื่อนำ�ไปคำ�นวนหาความเร็วของรถที่
เคลื่อนที่ได้

ขั้นทดลอง
2. ปรับระยะความสูงของ
ปากขวดน้ำ � พลาสติ ก ใบ ความ สูง
ที่ 1 กั บ แกนของกั ง หั น
ของขวดน้ำ�พลาสติกใบที่
2 เท่ากับ 20 เซนติเมตร
(cm) ดังภาพที่ 8
ภาพที่ 8 การปรับระยะ

1. จัดชุดการทดลองเรื่อง
การเปลี่ยนรูปของพลังงาน
และวางอุ ป กรณ์ ดั ง ภาพ
ที่ 7
ภาพที่ 7 การจัดชุดทดลอง

ความสูงของชุดทดลอง

3. เลื่อนรถเด็กเล่นถอยหลังไปจาก
จุดเริ่มต้นจนเชือกตึง ดังภาพที่ 9

4. ตวงน้ำ�ปริมาตร
400 มิลลิลิตร (ml)
ลงในขวดบรรจุน้ำ�
ดังภาพที่ 10

ภาพที่ 9 การปรับระยะห่าง
ของรถเด็กเล่น

5. เปิดจุกน้ำ�ขวดพลาสติกใบที่
1 ให้ น้ำ � ไหลกระทบกั ง หั น ที่ อ ยู่
ในขวดน้ำ � พลาสติ ก ใบที่ 2 จั บ
เวลาตั้งแต่น้ำ�เริ่มไหล แล้วทำ�ให้
รถเคลื่อนที่ได้จนกระทั่งรถหยุด
เคลื่อนที่ ดังภาพที่ 11ก จากนั้น
วัดระยะทางที่รถเคลื่อนที่ได้ ดัง
ภาพที่ 11ข ทำ�การบันทึกผลลง
ในตารางที่ 3

ภาพที่ 10 การเติมปริมาตรนํ้า
ลงในขวดพลาสติกใบที่ 1

ภาพที่ 11ข
ภาพที่ 11ก
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6) ทำ�การทดลองซ้ำ�ในข้อ 1) – 5) โดยเปลี่ยนปริมาตรของน้ำ�เป็น 600 และ 800 มิลลิลิตร (ml) ตามลำ�ดับ

ตารางที่ 3 ระยะทางและเวลาที่รถเคลื่อนที่ได้จากการทดลอง
ระยะความสูงของ
ครั้งที่ ปากขวดนํ้ากับแกน
ของกังหัน (cm)

1
2
3

20
20
20

ปริมาตรนํ้า
(ml)

ระยะทางที่รถ
เคลื่อนที่ (cm)

เวลาที่รถเคลื่อนที่
(s)

ความเร็วที่รถเคลื่อนที่
(cm/s)

400
600
800

เกิดอะไรขึ้น
เมือ่ เราปล่อยน้�ำ ปริมาตรแตกต่างกันจากระยะทีม่ คี วามสูงเท่ากันจะทำ�ให้ระยะทางทีร่ ถเคลือ่ นทีแ่ ละ
เวลาที่รถเคลื่อนที่แตกต่างกันโดยเมื่อปล่อยน้ำ�จากระยะที่สูงกว่ารถก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วและได้ระยะทาง
ที่มากกว่าทดลองฝึกพลังสมองจากข้อมูลที่ได้จากการทดลองเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
การเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ โดยให้ผู้เรียนทำ�ตามลำ�ดับขั้น ดังนี้
1. จากตารางที่ 3 ให้ผู้เรียนเปลี่ยนหน่วยระยะความสูงของปากขวดน้ำ�กับแกนของกังหัน จาก cm
เป็น m บันทึกผลลงในตารางที่ 4
2. จากตารางที่ 3 ให้ผู้เรียนเปลี่ยนปริมาตรของน้ำ�เป็นมวลของน้ำ� (m) ให้มหี น่วยเป็น kg โดยความ
หนาแน่นของน้ำ�เท่ากับ 0.001 kg/ml (หรือ 1 g/ml) บันทึกผลลงในตารางที่ 4
3. จากตารางที่ 3 ให้ผู้เรียนคำ�นวณหาค่าพลังงานศักย์โน้มถ่วง โดยใช้ผลคูณของมวลของน้ำ� (m)
ค่าคงที่เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (g = 10 m/s2) และ ความสูงของปากขวดน้ำ�กับแกนของ
กังหัน (h) บันทึกผลลงในตารางที่ 4
4. จากตารางที่ 3 ให้ผู้เรียนเปลี่ยนหน่วยระยะทางที่รถเคลื่อนที่ได้ จาก cm เป็น m และคำ�นวณหา
ค่าความเร็วที่รถเคลื่อนที่ได้ให้มีหน่วยเป็น m/s และ ให้นักเรียนทำ�นายปริมาณพลังงานจลน์ของ
รถ ว่าการทดลองครั้งใดมีปริมาณมากที่สุดให้เป็นอันดับ 1 ปริมาณรองลงไปเป็นอันดับ 2 และ 3
ตามลำ�ดับ บันทึกผลลงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การคำ�นวณค่าความเร็วที่รถเคลื่อนที่ได้
ระยะความสูงของ มวล พลังงานศักย์ ระยะทางที่รถ เวลาที่รถ อัตราเร็วที่ การทำ�นายอันดับ
เคลื่อนที่ได้ เคลื่อนที่ รถเคลื่อนที่ พลังงานจลน์
โน้มถ่วง
ครั้งที่ ปากขวดนํ้ากับแกน ของนํ้า
(m)
ของกังหัน (m)
(kg)
(J)
(s)
(m/s)

1
2
3
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คำ�อธิบายเพิ่มเติมจากผลการทดลอง
น้ำ�ที่ถูกบรรจุอยู่ในขวดด้านบนจะมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงสะสมอยู่ ต่อมาเมื่อเปิดจุกน้ำ�ให้น้ำ�ไหล
พลังงานศักย์โน้มถ่วงของน้ำ�จะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ และเมื่อน้ำ�ไหลกระทบกังหัน ทำ�ให้กังหันหมุน
เป็นการเปลี่ยนพลังงานจลน์เป็นพลังงานกลสามารถดึงรถเด็กเล่นให้เคลื่อนที่ได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎอนุรักษ์
พลังงานที่กล่าวไว้ว่า พลังงานไม่สามารถสูญหาย และไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้แต่สามารถเปลี่ยนไปเป็น
พลังงานรูปอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ ในการทดลองนี้การเพิ่มปริมาณของน้ำ�ที่ปล่อยลงมาทำ�ให้ปริมาณพลังงานศักย์
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้พลังงานศักย์โน้มถ่วง ถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานกลและพลังงานจลน์เพิ่มขึ้น สังเกต
พลังงานกลจากการหมุนของกังหัน และพลังงานจลน์สังเกตจากการเคลื่อนที่ของรถเด็กเล่น

ฝึกสมองพัฒนาความคิด : ในหมู่บ้านของผู้เรียนมีน้ำ�ตก 3 แห่ง มีความสูงเท่ากัน มีนำ้�ไหล

ตลอดปี แต่มีปริมาณน้ำ�ไม่เท่ากัน และ ในหมู่บ้านของผู้เรียนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จากการทำ�การทดลองเรื่อง
การเปลี่ยนรูปของพลังงานถ้าต้องการผลิตไฟฟ้าใช้เองในหมู่บ้าน ผู้เรียนต้องคำ�นึงถึงปัจจัยอะไรประกอบ
บ้าง และ จำ�เป็นต้องใช้ความรู้เรื่องใดเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง โดยให้นักเรียนวาดภาพออกแบบและอธิบายการ
ทำ�งานมาพอสังเขปลงในกรอบความคิดประดิษฐ์นวัตกรรม

กรอบความคิดประดิษฐ์นวัตกรรม

คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม
1. ควรทำ�การทดลองในพืน้ ทีท่ มี่ พี นื้ ผิวเรียบ เพือ่ ให้รถเด็กเล่นเคลือ่ นทีโ่ ดยไม่มสี งิ่ กีดขวาง
2. สังเกตระดับน้�ำ ในขวดทีม่ กี งั หันน้�ำ ไม่ให้สงู เท่ากับระดับกังหัน จะทำ�ให้กงั หันหมุนช้าลง
3. เตรียมผ้าเช็ดพื้นสำ�หรับทำ�ความสะอาดพื้นจากปริมาณน้ำ�ที่ล้นออกจากชุดการทดลอง
4. นักเรียนควรฝึกการคำ�นวณหาค่าปริมาณพลังงานศักย์โน้มถ่วงได้จากสูตร
ปริมาณพลังงานศักย์ (J) = มวลของวัตถุ (kg) x ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง
(m/s2) x ความสูง (m)
5. นักเรียนควรฝึกการคำ�นวณหาค่าปริมาณพลังงานจลน์ได้จากสูตรปริมาณพลังงานจลน์
(J) = 1/2 x มวลของวัตถุ (kg) x ความเร็วของวัตถุ2 (m/s)
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การเปลี่ยนรูปของพลังงาน
ตัวอย่าง การวัดประเมินผล
สิ่งที่ประเมิน

ดี

ระดับการประเมิน
พอใช้

ปรับปรุง

1. การทำ�ความเข้าใจ
ปัญหา หรือ
สถานการณ์ (PBL)

ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย
เรื่องการเปลี่ยนรูป
พลั ง งานได้ อ ย่ า ง
ถูกต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย
เรื่องการเปลี่ยนรูป
พลั ง งานได้ อ ย่ า ง
ถูกต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย
เรื่องการเปลี่ยนรูป
พลั ง งานได้ อ ย่ า ง
ถู ก ต้ อ ง น้ อ ย ก ว่ า
ร้อยละ 60

2. การนำ�วิทยาศาสตร์ (S)
มาใช้ในการแก้ปัญหา

คำ�นวณค่าพลังงาน
ศักย์ และความเร็ว
ได้ ถู ก ต้ อ งไม่ น้ อ ย
กว่าร้อยละ 80

คำ�นวณค่าพลังงาน
ศักย์ และความเร็วได้
ถู ก ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 60

คำ�นวณค่าพลังงาน
ศักย์ และความเร็ว
ได้ถูกต้องน้อยกว่า
ร้อยละ 60

3. การเลือกเทคโนโลยี
(T) ที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหา

ทำ � การทดลองถู ก
ต้ อ งตามขั้ น ตอน
และสามารถบันทึก
ผลได้ ถู ก ต้ อ งไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ทำ � การทดลองถู ก
ต้องตามขั้นตอนและ
สามารถบันทึกผลได้
ถู ก ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 60

ทำ � การทดลองถู ก
ต้ อ งตามขั้ น ตอน
และสามารถบันทึก
ผลได้ ถู ก ต้ อ งน้ อ ย
กว่าร้อยละ 60

4. การออกแบบ
วางแผนทำ�การ
ทดลอง ปรับปรุง
และพัฒนา (E)

สามารถอธิบายเรื่อง
การทดลองและนำ �
ไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้
พิ จ ารณาจากกรอบ
ความคิ ด ประดิ ษ ฐ์
นวั ต กรรม ไม่ น้ อ ย
กว่าร้อยละ 80

สามารถอธิบายเรือ่ ง
การทดลองและนำ �
ไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้
พิจารณาจากกรอบ
ความคิ ด ประดิ ษ ฐ์
นวั ต กรรม ไม่ น้ อ ย
กว่าร้อยละ 60

สามารถอธิบายเรื่อง
การทดลองและนำ �
ไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้
พิ จ ารณาจากกรอบ
ความคิ ด ประดิ ษ ฐ์
นวัตกรรม น้อยกว่า
ร้อยละ 60

5. การใช้คณิตศาสตร์
(M) ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

การเปลี่ ย นหน่ ว ย การเปลี่ยนหน่วยและ การเปลี่ยนหน่วยและ
และการคำ � นวณ การคำ � นวณถู ก ต้ อ ง การคำ � นวณถู ก ต้ อ ง
ถูกต้องไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 น้อยกว่าร้อยละ 60
ร้อยละ 80
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ออกแบบกิจกรรม โดย ดร.ชุมพล เหลืองชัยศรี
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เวลาที่ใช้ดำ�เนินกิจกรรม 3 ชั่วโมง

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำ�วัน
กิจกรรม เรือป๊อกแป๊ก แสดงให้เห็นตัวอย่างของการเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็น
พลังงานกล เช่น เมื่อต้มน้ำ�จนเดือดทำ�ให้ฝาที่ปิดภาชนะถูกแรงดันจากไอน้ำ�ดันจน
เปิดออก หรือ การอาศัยแรงดันไอน้ำ�ไปขับเคลื่อนเครื่องปั่นไฟเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
เป็นต้น

สาระสำ�คัญ
เครือ่ งเล่นสังกะสีชนิดหนึง่ ทีม่ คี วามน่าสนใจ เนือ่ งจากมีความโดดเด่นใรูปแบบ
สีสนั ตลอดจนเทคโนโลยีทซี่ อ่ นอยูภ่ ายใน ซึง่ เทคโนโลยีดงั กล่าวถือได้วา่ เป็นต้นกำ�เนิด
ของเทคโนโลยีทั้งหลายในปัจจุบันเลยก็ว่าได้ คือ เรือสังกะสีพลังงานความร้อน หรือ
ทีเ่ รียกกันโดยทัว่ ไปว่า “เรือป๊อกแป๊ก” เพือ่ ให้เข้าใจกลไกการขับเคลือ่ นของเรือสังกะสี
พลังงานความร้อนชนิดน้�ำ ได้ดยี งิ่ ขึน้ ก่อนอืน่ ขอเล่าถึงประวัตคิ วามเป็นมาของการใช้
พลังงานของมนุษย์ในสมัยโบราณก่อนเป็นอันดับแรก ในสมัยก่อนการขับเคลื่อนยาน
พาหนะต่างๆ ทีถ่ กู สร้างขึน้ โดยมนุษย์ เช่น รถม้า เกวียน เรือ หรืออืน่ ๆ จะใช้พลังงาน
จากแรงคน สัตว์ ลมธรรมชาติ อย่างใดอย่างหนึ่ง จนกระทั่งเกิดการค้นพบ “กลจักร
ไอน้�ำ ” โดย เจมส์ วัตต์ ทำ�ให้ระบบการขับเคลือ่ นเครือ่ งจักรต่างๆ เปลีย่ นรูปแบบไปใช้
พลังงานจากไอน้�ำ แทน และการค้นพบดังกล่าวก็เป็นทีม่ าของการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม
ในยุโรปครัง้ แรก ซึง่ ถือเป็นหน้าหนึง่ ของประวัตศิ าสตร์ความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์
เลยทีเดียว กล่าวคือใช้เครื่องจักรทำ�งานแทนมนุษย์นั่นเอง ซึ่งเทคโนโลยี
กลจักรไอน้ำ�ยังคงมีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมการผลิต
กระแสไฟฟ้าในปัจจุบันทั้งจากเชื้อเพลิงถ่านหิน น้ำ�มันเตา หรือ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เป็นต้น
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จุดประสงค์ของกิจกรรม
ือ ป๊อกแป๊ก
1. ศึกษาหลักการทำ�งานของเร
ี่ส่งผลต่อความเร็ว
นท
อ
ร้
าม
คว
าณ
ม
ิ
ปร
ย
จั
จ
ปั
ษา
ก
2. ศึ
ของเรือป๊อกแป๊ก

ภาพรวมการทดลอง
การทดลองนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียน สังเกตุปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นและเชื่อมโยงกับความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการลงมือทำ�การทดลองจริง โดยการสร้างและทดสอบการเคลื่อนที่ของเรือ
ป๊อกแป๊ก ระหว่างทำ�กิจกรรมเด็กๆ จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การออกแบบตัวเรือให้สามารถรักษาสมดุล
และลอยน้�ำ ได้ การประดิษฐ์หม้อน้�ำ จากแผ่นโลหะ การคิดหาวิธกี ารตรวจสอบรอยรัว่ ของหม้อน้�ำ การ
พยายามหาคำ�ตอบว่าเพราะเหตุใดเรือจึงสามารถแล่นได้เมือ่ จุดเทียนไขต้มน้�ำ ในหม้อน้�ำ ให้เดือดรวม
ถึงเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเรือ และระบุปัจจัยปริมาณความร้อน (จำ�นวนเทียนไข) ที่ส่งผลต่อ
ความเร็วในการแล่นของเรือป๊อกแป๊ก
วัสดุ อุปกรณ์

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ

จำ�นวนต่อกลุ่ม

กระป๋องน้ำ�อัดลม แผ่นอะลูมิเนียม หรือ แผ่นทองแดง
ขนาด 10 x 10 เซนติเมตร (cm)
กาวอีพอกซี่
กรรไกร
ไม้บรรทัด
ปากกาเขียนแผ่น CD
แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด
เทียนไข
ไฟแช๊ค
หลอดแบบงอได้
ยางยืด
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1 ชุด
1 อัน
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อุปกรณ์การทดลอง

ขั้นทดลอง
1. ตั ด กระป๋ อ งน้ำ � อั ด ลมหรื อ
แผ่นโลหะ ตัดแต่งขอบด้วย
กรรไกรให้เรียบร้อย

2. พับแผ่นอลูมิเนียมที่ได้ลงครึ่งหนึ่ง
ใช้ไม้บรรทัดในการรีดให้เรียบ

3. จากนั้น พับขอบทั้งสองด้านของอลูมิเนียม
อีกครั้ง ให้เหลือช่องเปิดเพียงด้านเดียว

4. จากนั้นใช้นิ้วหรือปากกาสอดเข้าไปในช่อง
เปิดของแผ่นอลูมิเนียมที่พับไว้ให้เปิดออก
เล็กน้อย ทากาวบริเวณขอบทีพ่ บั ไว้เพือ่ ปิด
รอยรั่วให้สนิท
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5. ทากาวรอบๆ ปลายหลอดตรงบริเวณ
ด้ า นที่ ใ กล้ กั บ รอยย่ น ที่ ใ ช้ สำ � หรั บ พั บ
หลอด แล้วสอดหลอดทัง้ สองอันเข้าไป
ในกระเปาะอลูมิเนียมที่พับเตรียมไว้
จากนั้นปิดช่องว่างระหว่างหลอดกับ
กระเปาะอลู มิ เ นี ย มให้ ส นิ ท ด้ ว ยกาว
อี พ อกซี่ ก็ จ ะได้ ส่ ว นของห้ อ งเครื่ อ ง
สำ�หรับเรือป๊อกแป๊ก

ทากาว

6. ตัดฟิวเจอร์บอร์ดเพื่อทำ�ส่วนของตัวเรือ ให้ปลายแหลมอยู่
ด้านหน้าเพือ่ เป็นหัวเรือ เจาะบริเวณกลางลำ�เรือเพือ่ ติดส่วน
ห้องเครื่องที่ทำ�เตรียมไว้แล้ว เมื่อประกอบเรือเรียบร้อยแล้ว
ให้ทดลองลอยในน้ำ�เพื่อตรวจสอบความสมดุลของลำ�เรือ

7. ทดลองจุดเทียนไขเพื่อให้ความร้อนกับห้องเครื่องและสังเกต
การเคลื่อนที่ของเรือป๊อกแป๊กที่ผู้เรียนประดิษฐ์ขึ้นเอง

หม้อนํ้าที่ทำ�จาก
แผ่นอลูมิเนียมหรือทองแดง

เทียนไข

เกิดอะไรขึ้น
จากการศึกษาหลักการทำ�งานของเรือป๊อกแป๊ก ผู้เรียนจะต้อง
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของเรือป๊อกแป๊ก โดยออกแบบและ
สร้างเรือป๊อกแป๊กประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตัวเรือ และห้องเครื่องซึ่ง
ทำ�หน้าที่เป็นแหล่งกำ�เนิดพลังงานในการขับเคลื่อนเรือโดยอาศัยแรง
ดันไอน้ำ�ที่พ่นออกจากหลอดด้านท้ายของเรือ
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คำ�อธิบายเพิ่มเติมจากผลการทดลอง
1. เพราะเหตุใดเรือป๊อกแป๊กจึงแล่นไปข้างหน้าได้
ตอบ เมื่อเติมน้ำ�เต็มท่อ และจุดเทียนเผาสักครู่ เรือจะเริ่มแล่นไปข้างหน้า จากการพ่นฉีดน้ำ�ออกจาก
ท่อทางด้านท้ายเรือ เพราะการเผาด้วยไฟจากเทียนจนร้อนจัด อุณหภูมิเกิน 100 องศาเซลเซียส จะทำ�ให้น้ำ�
เดือดกลายเป็นไอ ปริมาตรของน้ำ�เมื่อกลายเป็นไอน้ำ�จะเพิ่มขึ้นประมาณ 1600 เท่า ปริมาณก๊าซที่เพิ่มขึ้นที่
ให้ความดันสูงขึน้ จนสามารถอัดน้�ำ ให้พน่ ฉีดออกมาทางท้ายเรือด้วยความเร็วสูงเป็นการถ่ายเทโมเมนตัมพ่น
ออกทางท้ายเรือ และทำ�ให้เรือแล่นไปข้างหน้าได้ตามกฏการอนุรกั ษ์โมเมนตัม เมือ่ ไอน้�ำ ขยายตัวแล้วอุณหภูมิ
ของระบบจะลดลง ทำ�ให้ความดันลดต่�ำ ลงเป็นสุญญากาศ จึงดูดน้�ำ เข้าสูท่ อ่ เข้าไปเติมในกระเปาะใหม่ ความ
ร้อนจากเทียนไขจะเผาจนน้ำ�เดือดกลายเป็นไอใหม่อีกครั้ง และความดันสูงกว่าความดันบรรยากาศมากจึง
พ่นน้ำ�ออกมาด้วยความเร็วสูงอีกครั้ง ตอนที่น้ำ�พ่นออกทางปลายหลอดที่อยู่ท้ายเรือ ความเร็วของน้ำ�ที่พ่น
ออกมาจะถูกบังคับให้มีทิศทางไปในทิศเดียวกัน จึงทำ�ให้เรือแล่นไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว ส่วนตอนที่ดูด
น้�ำ เข้ามาน้�ำ จะถูกดูดเข้ามาในหลอดจากทุกทิศทางทีอ่ ยูบ่ ริเวณรอบๆ ปลายหลอดจึงทำ�ให้เรือมีการเคลือ่ นที่
ถอยหลังหรือมีการกระตุกเล็กน้อยขณะที่กำ�ลังแล่นไปข้างหน้า

2. ในขณะที่เรือป๊อกแป๊กแล่นไปข้างหน้าจะเกิดเสียงดังเป็นจังหวะขึ้น เสียงที่ดัง
เป็นจังหวะนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
ตอบ ความร้อนจากเทียนไขจะเผาจนน้ำ�เดือดกลายเป็นไอ เมื่อน้ำ�ขยายตัวเป็นไอ
จะมีความดันสูงทำ�ให้กระเปาะโลหะเกิดการพองตัวออกเกิดเสียงดัง “ป๊อก” และเมื่อหด
ตัวเพือ่ ดูดน้�ำ เข้ากระเปาะโลหะ กระเปาะโลหะจะหดลดปริมาตรลงทำ�ให้ดดู น้�ำ เข้าได้ เสียง
ดัง “แป๊ก” ทำ�ให้เรือมีเสียงขณะแล่นด้วย

3. ถ้าใช้เทียนไขจำ�นวนเพิ่มขึ้นเป็น 2 3 และ 4 เล่ม
เรือจะแล่นได้เร็วขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด

คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม
ยกันประดิษฐ์เรือ
ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มช่ว
น โดยแบ่งกัน
ค
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ส่วนตัวเรือ และ
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เรือป๊อกแป๊ก

ตอบ เมื่ อ เพิ่ ม จำ � นวนเที ย นไขเท่ า กั บ เพิ่ ม
ปริมาณความร้อนในการต้มน้ำ� จะทำ�ให้น้ำ�เดือด
ได้เร็วขึ้นและเป็นการเพิ่มความดันไอน้ำ�ให้มากขึ้น
ด้วย จึงทำ�ให้เรือแล่นไปข้างหน้าด้วยความเร็วมาก
ขึ้นด้วย

หมายเหตุ
เมือ่ ทำ�ห้องเครือ่ งเสร็จแล้วควรมีการทดสอบว่ารัว่ หรือไม่กอ่ น โดยการนำ�ไปจุม่ ในน้�ำ แล้วเป่าลม
เข้าทางปลายหลอด แล้วสังเกตว่ามีฟองอากาศรั่วออกมาหรือไม่ ถ้ามีรอยรั่วให้ซ่อมแซมโดยใช้
กาวอีพอกซีอุดให้เรียบร้อย
นำ�เรือป๊อกแป๊กไปลอยน้�ำ ดูกอ่ นว่าเรือสามารถลอยน้�ำ ได้อย่างสมดุลหรือไม่ ถ้าไม่สมดุลให้จดั การ
แก้ไขให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงทำ�การทดสอบการแล่นของเรือโดยการจุดเทียนไขต้มน้�ำ ในหม้อน้�ำ
ให้เดือด
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จรวดแอลกอฮอล์
ออกแบบกิจกรรม โดย รศ.มนู เฟื่องฟุ้ง

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ใช้ดำ�เนินกิจกรรม 30 นาที
ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำ�วัน
อากาศขยายตัวตามอุณหภูมิ และถ้าอากาศขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ในพื้นผิวที่ปิดและจำ�กัดจะเกิดการระเบิด

สาระสำ�คัญ
แอลกอฮอล์เป็นของเหลวที่มีจุดเดือดต่ำ� ติดไฟง่าย กลายเป็นไอ ได้ที่อุณหภูมิ
ห้อง เมื่อนำ�แอลกอฮอล์มาทาที่ผิวจะรู้สึกเย็นเพราะแอลกอฮอล์ดูดความร้อนจาก
ร่างกายเพื่อระเหยกลายเป็นไอ เมื่อเราสูญเสียความร้อนไปให้กับแอลกอฮอล์จึงทำ�ให้
รู้สึกเย็น
เมื่ อ เรานำ � แอลกอฮอล์ บ รรจุ ล งในขวดน้ำ � แล้ ว ปิ ด ฝาให้ ส นิ ท จากนั้ น ทำ � ให้
แอลกอฮอล์เคลือบไปรอบๆ ผิวด้านในของภาชนะ และเทแอลกอฮอล์ที่เหลือออกมา
แอลกอฮอล์ทเี่ คลือบอยูภ่ ายในจะค่อยๆ ระเหยกลายเป็นไอ ซึง่ จะถูกกักไว้ในภาชนะปิด
นี้ ถ้าทำ�ให้เกิดประกายไฟขึน้ ภายในภาชนะจะทำ�ให้แอลกอฮอล์ตดิ ไฟและขยายตัวอย่าง
รวดเร็วในชัว่ ระยะเวลาทีน่ อ้ ยมากๆ ทำ�ให้เกิดการระเบิดและส่งพลังงานจากการขยายตัว
ของก๊าซร้อนออกมาอย่างมหาศาลผลักดันให้ขวดน้ำ�เคลื่อนที่ไปได้เหมือนดังเช่นจรวด

จุดประสงค์ของกิจกรรม

เพือ่ เรียนรูค้ วามดันอากาศทีเ่ กิดจากการ
ขยายตัวของอากาศร้อนในบริเวณจำ�กัด
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จรวดแอลกอฮอล์
ภาพรวมการทดลอง
การทดลองแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 การทำ�แท่นยิงจรวดและตัวจุดระเบิด
ส่วนที่ 2 การทดลองยิงจรวด
วัสดุ อุปกรณ์

ที่

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ

ท่อน้ำ� PVC ขนาด ½ นิ้ว ตัดให้มีความยาวดังนี้
ยาว 30 นิ้ว (in)
ยาว 12 นิ้ว (in)
ยาว 9 นิ้ว (in)
ยาว 4 ¾ นิ้ว (in)
ยาว 3 นิ้ว (in)
ข้อต่อท่อน้ำ� PVC ขนาด ½ นิ้ว (in) แบบต่างๆ ดังนี้
แบบข้องอ 90 องศา
แบบข้อต่อตรง
แบบ 3 ทาง
ขวดน้ำ� พร้อมฝาปิด (ใช้ขวด PET ที่มีความจุเท่าใดก็ได้ที่มี
เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของปากขวด 1 นิ้ว)
เทปพันสายไฟ
ปืนจุดเตาแก๊สที่ไม่ได้ใช้งาน (แก๊สหมดแล้ว)
สายไฟ ยาวไม่น้อยกว่า 50-60 เซนติเมตร (cm)
แอลกอฮอล์ล้างแผล
ปืนกาว
สว่านเจาะรู
ฟองน้ำ�

จำ�นวน
1 ท่อน
2 ท่อน
4 ท่อน
2 ท่อน
1 ท่อน
4 อัน
1 อัน
3 อัน
1 ใบ
1 ม้วน
1 กระบอก
1 เส้น
30-40 มิลลิลิตร (ml)
1 กระบอก
1 ตัว
1 ชิ้น

ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างข้อต่อท่อนํ้า PVC
ขนาด 1/2 นิ้ว แบบต่าง ๆ

ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างท่อนํ้า PVC
ขนาด 1/2 นิ้ว ที่ความยาวต่าง ๆ
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จรวดแอลกอฮอล์
ส่วนที่ 1 การทำ�แท่นยิงจรวดและตัวจุดระเบิด
ขั้นตอนการทำ�แท่นยิงจรวด
1. ประกอบท่อยาว 4 ¾ นิ้ว (in)
เข้ากับข้อต่อ 3 ทาง ตามรูป

ภาพที่ 3 ประกอบท่อ
2. นำ�ท่อยาว 9 นิ้ว (in) ทั้ง 4 อัน ต่อ
กับข้อต่อ 3 ทาง ที่ทำ�ไว้ในข้อ 1.
3. นำ�ท่อยาว 12 นิ้ว (in) ต่อกับข้องอ 90 องศา
แล้วนำ�ไปสวมกับปลายของส่วนประกอบที่ทำ�
ไว้แล้วในข้อ (2) จากนั้นจัดข้อต่อให้เข้าที่โดย
ไม่ต้องใช้น้ำ�ยาเชื่อมท่อ

ภาพที่ 4 ท่อยาว
30 นิ้ว และ 3 นิ้ว
ต่อเข้ากับข้อต่อตรง

4. นำ�ท่อยาว 30 นิ้ว (in) และ 3 นิ้ว (in) ต่อเข้ากับข้อต่อตรง
จากนั้นนำ�เทปพันสายไฟพันที่ท่อยาว 3 นิ้ว (in) บริเวณที่ชิด
กับข้อต่อให้มีความหนาพอดีกับปากขวดน้ำ� (เมื่อนำ�ขวดมา
สวม จะต้องไม่แน่นเกินไป) และเจาะรูขนาดประมาณ 1/8 นิว้
(in) บนท่อที่ยาว 30 นิ้ว (in) บริเวณตำ�แหน่งต่ำ�จากข้อต่อ
ตรงประมาณ 5 นิ้ว (in) สำ�หรับร้อยสายไฟของตัวจุดระเบิด
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จรวดแอลกอฮอล์
ขั้นตอนการทำ�ตัวจุดระเบิด
1. นำ �ปื น จุ ด เตาแก๊ ส ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ง าน (แก๊ ส
หมดแล้ว) มาถอดเอาท่อนำ�แก๊ส และท่อ
โลหะส่วนปลายออก จะเหลือเพียงสายไฟ
2 เส้น ตามรูป

ภาพที่ 5 ปืนจุดเตาแก๊สที่ไม่ได้ใช้งาน (แก๊สหมดแล้ว)
ท่อนำ�แก๊ส

ที่บรรจุแก๊ส

ภาพที่ 6 การประกอบสายไฟตัวจุดระเบิด

2. นำ�สายไฟเดี่ยว 2 เส้น ยาวประมาณ 50-60 เซนติเมตร (cm) มาต่อกับสาย
ไฟของเดิม จากนั้นนำ�สายไฟที่ต่อแล้วสอดเข้ากับรูของแท่นยิงที่ได้เจาะไว้
แล้ว และจัดให้ปลายของสายไฟอยู่พ้นจากปลายท่อพอประมาณ พร้อมกับ
ให้ปลายทั้งสองห่างกันประมาณ 2-3 มิลลิเมตร (mm)
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จรวดแอลกอฮอล์
ใส่ฟองนํ้าและ
ใช้ปืนกาวยึด
ที่ปลายท่อ

ภาพที่ 7 การประกอบ
สายไฟตัวจุดระเบิด
3. ใส่ฟองนํ้าและใช้ปืนกาวยึดปิดปลายท่อเพื่อ
ยึดส่วนปลายของสายไฟกับท่อให้แข็งแรง

สลักเปิดแก๊ส

เลื่อนสลักเปิดแก๊สไปด้านข้าง

4. ในกรณีที่ยังมีแก๊สอยู่ให้ปรับเลื่อนสลักเปิดแก๊ส หรือถอดออก ดังรูป

คำ�แนะนำ�ก่อนทำ�กิจกรรม
1. ห้ามยิงไปในทิศทางที่มีผู้คน และต้องหลีกเลี่ยง
สิ่งของที่แตกง่าย เช่น กระจก เป็นต้น
2. การทดลองต้องทำ�ในพื้นที่สนามโล่ง และอยู่
ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่
3. ให้ยืนอยู่ด้านตรงข้ามกับทิศทางการยิง
4. เนื่องจากแอลกอฮอล์เป็นของเหลวติดไฟง่าย
จึงควรวางขวดบรรจุแอลกอฮอล์ให้ห่างจาก
แท่นยิง
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ภาพที่ 8 แท่นยิงจรวด
แอลกอฮอล์
ที่ประกอบเสร็จแล้ว
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จรวดแอลกอฮอล์
ส่วนที่ 2 การทดลองยิงจรวด
ขั้นตอนการทดลอง
1. ใส่แอลกอฮอล์ปริมาณ 30-40 มิลลิลิตร (mm) ใน
ขวดน้ำ �แล้ว ปิดฝาขวด จากนั้น หมุน ขวดในแนว
นอนเพื่อทำ�ให้แอลกอฮอล์เคลือบไปบนผิวด้านใน
ของขวดจนทั่วแล้วเทแอลกอฮอล์ออกมาเก็บไว้ใช้
ทดลองในครั้งต่อไปได้

2. ปิดฝาขวดน้ำ� และสลัดขวดประมาณ 2-3 ครั้ง ให้
แอลกอฮอล์ที่เหลืออยู่ในขวดระเหย (เพราะถ้ามี
แอลกอฮอล์เหลืออยู่ในขวดอาจทำ�ให้ติดไฟได้)

3. เปิดฝาขวดน้ำ�ออกแล้วนำ�ขวด
ไปสวมเข้ากับแท่นยิงจรวด
4. จุดปืนจุดเตาแก๊ส จะเกิด
การระเบิด ทำ�ให้ขวดพุ่ง
ออกไปเหมือนกับจรวด

เกิดอะไรขึ้น
เนื่องจากแอลกอฮอล์เป็นของเหลวที่มีจุดเดือดต่ำ� ดังนั้นที่อุณหภูมิ
ปกติจะระเหยกลายเป็นไอได้ง่าย ด้วยเหตุนี้เมื่อแอลกอฮอล์เคลือบอยู่ภายในขวด
จะระเหยกลายเป็นไออยู่ภายในขวด เมื่อทำ�ให้เกิดประกายไฟภายในขวด จะทำ�ให้ไอของ
แอลกอฮอล์ตดิ ไฟและเกิดความร้อน เนือ่ งจากเป็นการเผาไหม้ในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ จึงทำ�ให้อากาศ
ภายในขวดมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วเกิดการระเบิด แต่เนื่องจากขวดถูกสวมไว้สามารถหลุดออก
ได้งา่ ย แรงผลักดันจากการขยายตัวของก๊าซร้อนทีเ่ กิดขึน้ จึงพุง่ ออกมาทางปากขวด ผลักดันให้ขวด
พุ่งออกไปได้เช่นเดียวกับเครื่องบินไอพ่นและจรวด

94

