
60–90 นาที
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รูปทรงของภาชนะบรรจุที่แตกต่างกันมีความต้นทานแรงดันอากาศหรือแรงดันน้ำาในระดับที่แตกต่างกัน 
กิจกรรมนี้จะอธิบายว่าทำาไมขวดน้ำา ถังแก๊สหรือถังน้ำาจึงมักเป็นรูปทรงกระบอกเสมอ นักเรียนจะได้สร้าง
ชิ้นงานต้นแบบของภาชนะบรรจุ และจะต้องนำาไปทดสอบกับแรงดันเพื่อหาคำาตอบว่ารูปทรงใดที่ทนแรง
ดันได้ดีที่สุดเมื่อนำาไปใช้จริง

โครงงานนี้จะทำาให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจในวิชาฟิสิกส์และ
วิศวกรรมศาสตร์ จึงเป็นโอกาสอันดีในการเรียนรู้ว่ารูปทรงใดที่สามารถทนต่อแรงดันได้ดีที่สุด
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ทดสอบแรงดัน
ง่ายนิดเดียว

การทดลอง ระดับกลาง

วิชา หัวข้อเรื่อง คำาค้น

ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เคมี

ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ พลังงาน

การหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ก๊าซ  รูปทรง แรงดัน

แรงดันอากาศ การทำาต้นแบบ รูปทรงเรขาคณิต

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ที่เชื่อมโยง

แผนผังเนื้อหา STEM

ระยะเวลาทำากิจกรรม

บทนำา

วัตถุประสงค์หลัก
ออกแบบและทำาการทดลองเพื่อทดสอบแรงดัน
ของภาชนะรูปทรงต่างๆ

อธิบายลักษณะเฉพาะของรูปทรงภาชนะที่สามารถทนต่อแรง
ดันสูงได้และแบบที่ไม่สามารถทนต่อแรงดันสูงได้

วัสดุอุปกรณ์
สำาหรับแต่ละกลุ่ม:

แบบตัดกระดาษเป็นรูปทรงต่างๆ (ทรงลูกบาศก์, พีระมิด, 
ทรงกระบอกใหญ่, ทรงกระบอกเล็ก) ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้ 
https://drive.google.com/drive/folders/0B1V9_gwuDfF4SExKdGk1MjhPcXc?usp=sharing

ลูกโป่ง 4 ลูก 
(ที่มีปริมาตรมากกว่า 2 ลิตร)

กระบอกตวง (25 มล.)

น้ำา 10 มล.

เครื่องจับเวลา (นาฬิกาหรือ
แอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน)

สำาหรับห้องเรียน:

เตาไมโครเวฟขนาด 800 วัตถ์ 
1-2 เครื่อง
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ทดสอบแรงดัน
ง่ายนิดเดียว

การทดลอง ระดับกลาง

วิชา หัวข้อเรื่อง คำาค้น

ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เคมี

ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ พลังงาน

การหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ก๊าซ  รูปทรง แรงดัน

แรงดันอากาศ การทำาต้นแบบ รูปทรงเรขาคณิต

คำาแนะนำาด้านความปลอดภัย

ระมัดระวังเมื่อต้องใช้งานเตาไมโครเวฟ เว้นระยะห่างจากเตา
เมื่อทดสอบแรงดัน การทดลองกับไมโครเวฟจะต้องดำาเนิน
การภายใต้การดูแลของครูผู้สอนเท่านั้น 

ระวังน้ำาร้อน 
เนื่องจากน้ำาในลูกโป่งจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นก๊าซ
ซึ่งจะมีความร้อนสูงมาก ควรรอให้อุปกรณ์วัดเย็นตัวลงก่อน
สัมผัส

คำาถามชวนคิด

ทำาไมภาชนะบรรจุก๊าซหรือน้ำามักจะอยู่ในรูปทรงกระบอกเสมอ

ภาชนะบรรจุรูปทรงใดที่สามารถทนแรงดันได้ดีที่สุด

รูปทรงที่สามารถทนต่อแรงดันสูงได้ดีมีลักษณะอย่างไร

รูปทรงที่ไม่สามารถทนต่อแรงดันสูงได้มีลักษณะอย่างไร

กิจกรรม 

ให้นักเรียนลองนึกถึงภาชนะบรรจุน้ำาหรือแก๊สในชีวิตประจำาวัน
ว่ามีอะไรบ้าง (เช่น กระป๋องน้ำา, กล่องนม, ถังแก็ส) 

คำาถาม: “ทำาไมภาชนะบรรจุส่วนใหญ่จึงมักเป็นทรงกระบอก”

ให้นักเรียนทำาการทดสอบแรงดันอากาศเพื่อหาคำาตอบว่า 
รูปทรงของภาชนะใดที่สามารถทนต่อแรงดันได้สูงที่สุด 
ครูผู้สอนอาจใช้การตั้งคำาถามเพื่อช่วยเป็นแนวทางให้นักเรียน
ในระหว่างทำากิจกรรมได้ เช่น

ภาชนะรูปทรงใดที่สามารถทนต่อแรงดันสูงได้มากที่สุด

ลักษณะใดของรูปทรงที่ทำาให้สามารถทนต่อแรงดันสูงได้ดี

ภาชนะรูปทรงใดที่ไม่สามารถทนต่อแรงดันสูงได้

นำาเข้ากิจกรรม (5 นาที)

อธิบายกฎกติกาให้นักเรียนเข้าใจว่าเป้าหมายหลักคือ 
การสร้างกลไกที่สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้ด้วย
อุปกรณ์ที่มีให้ 

เพื่อทดสอบว่ารูปทรงใดที่สามารถทนต่อแรงดันสูงได้ดี 
ทำาตามขั้นตอนดังนี้

ใส่น้ำาลงในลูกโป่งทั้งสี่ใบ ใบละ 10 มล.

ประกอบภาชนะรูปทรงต่างๆ ที่ทำาจากแบบตัดกระดาษ ได้แก่ 
ทรงลูกบาศก์ พีระมิด ทรงกระบอกใหญ่ และทรงกระบอกเล็ก 
(ใช้แบบตัดกระดาษเอสี่ มาพับและติดกาว)
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ประกอบภาชนะรูปทรงต่างๆ ที่ทำาจากแบบตัดกระดาษ ได้แก่ 
ทรงลูกบาศก์ พีระมิด ทรงกระบอกใหญ่ และทรงกระบอกเล็ก 
(ใช้แบบตัดกระดาษเอสี่ มาพับและติดกาว)

นำาลูกโป่งจากข้อ 4.1 ใส่ลงไปในภาชนะรูปทรงต่างๆ และผนึก
กระดาษปิดด้วยกาว จากนั้นรอให้กาวแห้ง

ทดสอบความทนทานต่อแรงดันโดยการนำาภาชนะกระดาษอัน
แรกไปใส่ในเตาไมโครเวฟ ตั้งความร้อนที่ 800 วัตถ์และหมุน
เวลาไปที่ 1 นาที จากนั้นจับเวลาด้วยนาฬิกาจับเวลาจนกระทั่ง
ได้ยินเสียงดัง “โป๊ะ” ซึ่งทำาให้รู้ว่าภาชนะกระดาษแตกออก 
บันทึกเวลา (เป็นวินาที) ลงในตารางในใบงาน จากนั้นให้ทดลอง
ซ้ำากับภาชนะกระดาษรูปทรงอื่นๆ และจดบันทึกข้อมูล

ให้นักเรียนอภิปรายผลการทดสอบเพื่อนำาไปสู่การอธิบายถึง
ลักษณะรูปทรงของภาชนะบรรจุที่สามารถทนต่อแรงดันสูงได้
และรูปทรงที่ไม่สามารถทนต่อแรงดันได้ โดยใช้ข้อมูลจากใน
ตาราง 

ให้นักเรียนวาดภาพโมเลกุลของน้ำาที่อยู่ในสถานะก๊าซเพื่อ
แสดงว่าโมเลกุลของก๊าซสามารถก่อให้เกิดแรงดันต่อพื้นผิว
ของภาชนะบรรจุได้อย่างไร

ให้นักเรียนระบุบริเวณที่มีแรงดันสูงที่ภาชนะ (ในใบงาน) และ
อภิปรายว่าบริเวณดังกล่าวสัมพันธ์กับความต้นทานต่อแรง
ดันตามรูปทรงของภาชนะอย่างไร 

สรุปผลที่ได้ว่า ภาชนะรูปทรงกระบอกจะสามารถต้านทานแรง
ดันได้มากกว่าทรงลูกบาศก์และทรงพีระมิด เพราะลักษณะ
ของมันในส่วนที่เป็นมุมและด้าน

นอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมนี้เข้ากับเรื่องถังน้ำา
หรือถังแก๊สได้อีกด้วย

ทดสอบแรงดัน
ง่ายนิดเดียว

การทดลอง ระดับกลาง

วิชา หัวข้อเรื่อง คำาค้น

ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เคมี

ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ พลังงาน

การหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ก๊าซ  รูปทรง แรงดัน

แรงดันอากาศ การทำาต้นแบบ รูปทรงเรขาคณิต
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การประเมินอากาศ

เกณฑ์การประเมิน 

ขั้นตอนการทำางาน มีการเขียนขั้นตอนการ
ทำางานเป็นลำาดับชัดเจนแต่ละ
ข้อมีลำาดับเลขกำากับและเป็น
ประโยคที่สมบูรณ์ 

มีการเขียนขั้นตอนการ
ทำางานเป็นลำาดับชัดเจน 
แต่ไม่มีลำาดับเลขกำากับและ
ไม่เป็นประโยคที่สมบูรณ์

มีการเขียนขั้นตอนการ
ทำางาน แต่ไม่เป็นลำาดับ 
หรือทำาตามได้ยาก

ไม่มีการเขียนขั้นตอนการ
ทำางานเป็นลำาดับของการ
ทดลอง

การออกแบบการทดลอง การออกแบบการทดลอง
เป็นการทดสอบสมมุติฐาน
ที่มีโครงสร้างเป็นอย่างดี 

การออกแบบการทดลอง
เหมาะสำาหรับใช้ทดสอบ
สมมุติฐาน แต่ยังมีข้อสงสัย
ที่ยังไม่ได้รับคำาตอบ

การออกแบบการทดลองมี
ความเชื่อมโยงกับสมมุติฐาน  
แต่ไม่ใช่การทดลองที่
สมบูรณ์

การออกแบบการทดลอง
ไม่มีความเชื่อมโยงกับ
สมมุติฐาน 

การตั้งสมมุติฐาน
การทดลอง

ความสัมพันธ์ของสมมุติฐาน
กับตัวแปรและผลการ
ทดลองที่คาดไว้มีความ
ชัดเจนและเป็นเหตุเป็นผล 
โดยมีพื้นฐานจากสิ่งที่ได้
เรียนมาแล้ว

ความสัมพันธ์ของสมมุติฐาน
กับตัวแปรและผลการ
ทดลองที่คาดไว้มีความเป็น
เหตุเป็นผล โดยมีพื้นฐาน
จากความรู้และการสังเกต

มีการระบุความสัมพันธ์ของ
สมมุติฐานกับตัวแปรและผล
การทดลองที่คาดไว้ แต่อาจ
จะมาจากตรรกะที่บกพร่อง

ไม่มีการตั้งสมมุติฐาน

ตัวแปร มีการระบุตัวแปรทุกตัว
ไว้ชัดเจนและครบถ้วน
สมบูรณ์ พร้อมรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

มีการระบุตัวแปรทุกตัวไว้
ชัดเจน พร้อมรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด

มีการระบุตัวแปรเกือบทุกตัว
ไว้ชัดเจน พร้อมรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ไม่ได้มีการระบุตัวแปรเอา
ไว้ หรือ ส่วนใหญ่ขาดราย
ละเอียด

แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ รายงานทั้งหมดนำาเสนอ
อย่างถูกต้องและมา
จากความเข้าใจแนวคิด
วิทยาศาสตร์จากการทดลอง

รายงานส่วนใหญ่นำา
เสนออย่างถูกต้องและมา
จากความเข้าใจแนวคิด
วิทยาศาสตร์จากการทดลอง
ทั้งหมด

รายงานนำาเสนอความเข้าใจ
แนวคิดวิทยาศาสตร์จาก
การทดลองอย่างจำากัด

รายงานนำาเสนอความเข้าใจ
แนวคิดวิทยาศาสตร์จาก
การทดลองที่ไม่ถูกต้อง

ทดสอบแรงดัน
ง่ายนิดเดียว

การทดลอง ระดับกลาง

วิชา หัวข้อเรื่อง คำาค้น

ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เคมี

ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ พลังงาน

การหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ก๊าซ  รูปทรง แรงดัน

แรงดันอากาศ การทำาต้นแบบ รูปทรงเรขาคณิต
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ทดสอบแรงดันอากาศ

ใบงาน

ตารางทดสอบแรงดันอากาศ

กิจกรรม ระดับกลาง

กิจกรรม

รูปทรง ปริมาตร
(ซม.3)

ขนาดพื้นผิว
(ซม.2)

รูปทรงด้านล่าง 
(ซม.2)

จำานวนมุม จำานวนข้าง ระยะเวลาในการแตก
(วินาที)

ลูกบาศก์ 

พีระมิด

ทรงกระบอกใหญ่

ทรงกระบอกเล็ก

ให้นักเรียนวาดภาพแทนโมเลกุลของน้ำาที่อยู่ในสถานะก๊าซในภาชนะแต่ละอัน จากการสังเกตระหว่างทำากิจกรรม
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ทดสอบแรงดันอากาศ

กิจกรรม ระดับกลาง

จากภาพ ให้วงกลมบริเวณที่ทนต่อแรงดันสูงได้


