
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ที่เชื่อมโยง

แผนผังเนื้อหา STEM 

2-3 ชั่วโมง
ระยะเวลาทำากิจกรรม

25 % 10 % 60 % 5 %

น้ำ�ที่เร�เทจ�กถังจะไหลลงสู่พื้นต�มธรรมช�ติของมัน เช่นเดียวกับน้ำ�ในธรรมช�ติที่จะ
ไหลจ�กบนยอดเข�ลงสู่พื้นด้�นล่�งด้วยแรงโน้มถ่วง

น้ำ�จ�กปืนฉีดน้ำ�จะไหลอย่�งรวดเร็ว เพร�ะถูกยิงออกม�ด้วยแรง คว�มเร็วของน้ำ�ขึ้นอยู่
กับแรงที่กระทำ�ต่อมัน เมื่อเร�เทน้ำ�ลงสู่กรวย ส่วนที่เป็นป�กกรวยที่กว้�งจะถูกเติมจน
เต็มอย่�งรวดเร็ว นั่นเป็นเพร�ะน้ำ�ส�ม�รถเคลื่อนที่เร็วขึ้นในพื้นที่กว้�ง แต่จะช้�ลงเมื่อ
มันไหลไปสู่คอส่วนที่แคบของกรวย น้ำ�จะมีแรงส่งที่ม�กกว่�ที่ด้�นข้�งของกรวยเมื่อไหล
ผ่�นช่องแคบด้�นล้�ง เพร�ะขณะที่น้ำ�กำ�ลังเคลื่อนที่จ�กส่วนที่กว้�งไปยังส่วนที่แคบกว่�
นั้น แรงดันของน้ำ�จะเพิ่มขึ้น 

ที่พื้นผิวของกระจกหน้�ต่�ง น้ำ�ฝนจะไหลได้เร็วกว่�บนผนัง นั่นเป็นเพร�ะน้ำ�ไหลผ่�น
ผนังที่หย�บได้ช้�เนื่องจ�กแรงเสียดท�นของผนัง แรงโน้มถ่วงก็มีผลต่อทิศท�งก�รไหล
ของน้ำ� แรงโน้มถ่วง แรงและแรงเสียดท�นล้วนส่งผลต่อแรงดันน้ำ�และคว�มเร็วในก�ร
ไหลของน้ำ�ทั้งสิ้น

น้ำ�มีลักษณะก�รไหลหล�กหล�ยรูปแบบ ก�รศึกษ�วิธีก�รไหลของน้ำ�เป็นแขนงหนึ่งของ
วิช�ฟิสิกส์ที่เรียกว่� “พลศ�สตร์ของไหล” (fluid dynamics) ในก�รทดลองนี้ นักเรียน
จะได้สังเกตก�รไหลของน้ำ�และก�รเคลื่อนที่ของลูกปัดพล�สติก ก�รทดลองนี้จะช่วย
ให้นักเรียนได้เข้�ใจสิ่งที่พบเจอในชีวิตประจำ�วันและหลักก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ที่อยู่เบื้อง
หลังก�รทำ�เกษตรแบบขั้นบันได

น�ขั้นบันไดบ�น�เว ในประเทศฟิลิปปินส์นั้นเป็นก�รขุดดินเป็นขั้นให้เรียบเพื่อทำ�น�บน
สันเข� ช่วยให้ช�วน�ส�ม�รถปลูกข้�วได้ในเขตภูมิประเทศที่มีภูเข�สูงชันม�ก ซึ่งถือเป็น
เรื่องน่�อัศจรรย์ม�กที่มีก�รสร้�งโครงสร้�งดังกล่�วม�แล้วถึงสองพันปี และแน่นอนว่�
สมัยก่อนมันถูกสร้�งขึ้นด้วยมือทั้งสิ้น ไม่มีเครื่องมือก่อสร้�งอันทันสมัยแบบในปัจจุบัน
แต่อย่�งใด

น�ขั้นบันไดรับน้ำ�จ�กระบบชลประท�น ซึ่งเป็นก�รจัดก�รน้ำ�เพื่อใช้รดน้ำ�พืชผ่�นขั้น
บันได โดยน้ำ�จะถูกส่งจ�กบนภูเข�ให้ไหลลงผ่�นชั้นของที่น�ทีละขั้น หม�ยคว�มว่�ระบบ
ดังกล่�วใช้แรงโน้มถ่วงเป็นแรงส่งน้ำ� (แรงที่ดึงสส�รลงสู่พื้นโลก) เพื่อให้น้ำ�ไหลลงสู่ด้�น
ล่�งของภูเข�

เป้�หม�ยในก�รทำ�โครงง�นนี้คือก�รสร้�งแบบจำ�ลองน�ขั้นบันไดบ�น�เว โดยใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่ห�ได้ในบ้�นของเร� (ภ�พประกอบที่ 2) นักเรียนจะได้ออกแบบโครงสร้�ง
น�ขั้นบันไดเพื่อให้ลูกปัดพล�สติกหรือไม้ไหลลงไปสู่ด้�นล่�งโดยน้ำ� เพื่อจำ�ลองระบบ
ชลประท�นในน�ขั้นบันใดจริง ลูกปัดนั้นมีคุณสมบัติลอยน้ำ�ได้ ซึ่งเกิดจ�กก�รที่มันมี
คว�มหน�แน่น (มวลต่อหนึ่งหน่วยปริม�ตร) น้อยกว่�คว�มหน�แน่นของน้ำ� มันถูกดึงให้
ไหลไปต�มน้ำ�เนื่องจ�กน้ำ�นั้นมีคว�มหนืด หม�ยคว�มว่�มันมีแรงเสียดท�น (แรงที่ต้�น
ก�รเคลื่อนที่) อยู่เมื่อมันไหลผ่�นหรือล้อมรอบวัตถุอยู่

บทนำา

1/5การทดลอง

วิชา คำาค้น

ฟิสิกส์

ระดับกลาง

ภาพประกอบที่ 1 

ทิวทัศน์น�ขั้นบันไดบ�น�เว สิ่งมหัศจรรย์ท�ง
วิศวกรรมอันเก่�แก่ในฟิลิปปินส์

ไหลไปกับแรงโน้มถ่วง

วิศวกรรมศาสตร์

การหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม

หัวข้อเรื่อง

ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์

พลังงาน เครื่องกลอย่างง่าย

การชลประทาน แรงโน้มถ่วง การลอยได้ในน้ำา ความหนาแน่น

การเสียดสี ความหนืด พลศาสตร์ของไหล



แบบจำ�ลองน�ขั้นบันไดบ�น�เว

โครงง�นนี้เป็นก�รจำ�ลองกระบวนก�รออกแบบท�งวิศวกรรม โดยทั่วไปก�รสร้�งสิ่ง
ประดิษฐ์มักไม่ได้สำ�เร็จเลยตั้งแต่ก�รออกแบบและก�รทดลองครั้งแรก จุดมุ่งหม�ย
ของโครงง�นก็คือสนับสนุนให้นักเรียนได้ลองออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ทำ�ก�รทดสอบและ
พัฒน�แบบสิ่งประดิษฐ์นั้นด้วยตนเอง 

แทบไม่มีวิศวกรมืออ�ชีพคนใดที่จะทำ�สำ�เร็จได้ตั้งแต่ครั้งแรก 

วัตถุประสงค์หลัก

สร้�งแบบจำ�ลองระบบชลประท�นน�ขั้นบันได โดยใช้น้ำ�ให้ไหลเพื่อส่งลูกปัด 
ที่จะถูกปล่อยจ�กด้�นบนสุดของแบบจำ�ลองและไหลผ่�นแต่ละขั้นลงไปจนถึงด้�น
ล่�งสุดของแบบจำ�ลอง

เสริมสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจเรื่องคุณสมบัติและธรรมช�ติของน้ำ�

เสริมสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจเรื่องลักษณะก�รไหลและหลักก�รท�งวิทย�ศ�สตร์
ของก�รทำ�น�ขั้นบันได

วัสดุอุปกรณ์

ถ้วยกระด�ษหรือพล�สติก 
ขน�ดใหญ่และเล็ก

ฟอล์ยอลูมิเนียม

คำาแนะนำาด้าน
ความปลอดภัย

ระมัดระวังเมื่อต้องใช้กรรไกร 
มีดหรือเลื่อยในก�รตัดไม้หรือแผ่น
โลหะ

ระมัดระวังเมื่อใช้ก�วร้อน 
เนื่องจ�กก�วมีคว�มร้อนสูง
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ภาพประกอบที่ 2 

ไม้ไอศกรีม

เทปก�ว

กะละมังพล�สติกขน�ดใหญ่
สำ�หรับรองน้ำ� กรณีที่ทำ�กิจกรรม
ในห้องเรียน หรือทำ�กิจกรรม
บริเวณนอกอ�ค�รที่เปียกน้ำ�ได้

น้ำ�ประป�

ลูกปัดไม้หรือพล�สติกที่มีเส้น
ผ่�นศูนย์กล�งประม�ณ 12 มม. 
หรือ 0.5 นิ้ว ลูกปัดจะรูตรงกล�ง
หรือไม่ก็ได้ แต่ต้องไม่ใช่ลูกแก้ว
หรือลูกเหล็กเพร�ะอ�จจมน้ำ�ได้

การทดลอง

วิชา คำาค้น

ฟิสิกส์

ระดับกลาง

ไหลไปกับแรงโน้มถ่วง

วิศวกรรมศาสตร์

การหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม

หัวข้อเรื่อง

ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์

พลังงาน เครื่องกลอย่างง่าย

การชลประทาน แรงโน้มถ่วง การลอยได้ในน้ำา ความหนาแน่น

การเสียดสี ความหนืด พลศาสตร์ของไหล



ก�รไหลแบบร�บเรียบคืออะไร5

ก�รทำ�น�แบบขั้นบันไดมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร6

ก�รทำ�น�แบบขั้นบันไดคืออะไรและมีประโยชน์อย่�งไร7

ก�รทำ�น�แบบขั้นบันไดช่วยลดก�รสึกกร่อนได้อย่�งไร8

ก�รทำ�น�แบบขั้นบันไดมีข้อเสียอย่�งไร9

ก�รทำ�น�แบบขั้นบันไดมีคว�มสำ�คัญอย่�งไร10
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คำาถามชวนคิด

กระบวนก�ร

อะไรเป็นตัวกำ�หนดว่�วัตถุจะลอยน้ำ�หรือไม่1

ระบบชลประท�นน้ำ�ของน�ขั้นบันไดทำ�ง�นได้อย่�งไร
โดยไม่มีไฟฟ้�หรืออุปกรณ์ที่ทันสมัย

ทำ�ไมน้ำ�จึงยังคงสภ�พเป็นของเหลวได้ในอุณหภูมิที่แตกต่�งกัน 
คุณสมบัติดังกล่�วมีประโยชน์อย่�งไรต่อสิ่งมีชีวิต

น้ำ�แข็งที่ลอยน้ำ�ช่วยสัตว์ในธรรมช�ติได้หรือไม่ ห�กใช่ จงอธิบ�ย

2

3

4

Fig 3

(กระบวนก�รทดลอง หรือกระบวนก�รทำ�ง�นและก�รออกแบบ) 

10 beads start in the top layer

Beads are carried to lower 
layers by flowing water

Bottom of each layer  
must be above 

 top of the next layer.

Water is poured from a bottle  
into the toplayer only. Do not pour  
into the other layers.

Each layer must be 
at least 1 cm deep

1 cm min

Layers can be 
any shape
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ไหลไปกับแรงโน้มถ่วง

วิศวกรรมศาสตร์

การหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม

หัวข้อเรื่อง

ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์

พลังงาน เครื่องกลอย่างง่าย

การชลประทาน แรงโน้มถ่วง การลอยได้ในน้ำา ความหนาแน่น

การเสียดสี ความหนืด พลศาสตร์ของไหล



ไม่มีข้อห้�มในเรื่องรูปทรงของแบบจำ�ลอง และรูปทรงแต่ละขั้นไม่
จำ�เป็นต้องเหมือนกันก็ได้ แต่ให้แต่ละขั้นส�ม�รถเก็บน้ำ�ได้อย่�งน้อย
ที่คว�มลึกสูงสุด 1 ซม. (ดูภ�พประกอบที่ 3)

2

ใช้เฉพ�ะวัสดุที่กำ�หนดไว้ในร�ยก�รเท่�นั้น1

แบบจำ�ลองที่สร้�งต้องมีคว�มอย่�งน้อย 2 ขั้นและสูงสุด 10 ขั้น3

ด้�นล่�งของแต่ละขั้นจะต้องสูงกว่�ด้�นบนของขั้นต่อไป 
(ดูภ�พประกอบที่ 3)

4

ลูกปัดทั้งสิบลูกจะต้องเริ่มปล่อยจ�กขั้นบนสุด 
โดยไม่มีใส่น้ำ�ลงในแบบจำ�ลอง

5

ส�ม�รถเทน้ำ�ใส่ได้เฉพ�ะที่ขั้นบนสุดของแบบจำ�ลอง 
ไม่มีข้อจำ�กัดเรื่องคว�มเร็วหรือช้�ในก�รเทน้ำ�ลงไป

6

ห้�มจับแบบจำ�ลองหรือลูกปัดขณะทำ�ก�รทดสอบก�รใช้ ไม่มีก�ร
จำ�กัดจำ�นวนครั้งที่ทำ�ก�รทดลอง นักเรียนส�ม�รถลองใหม่เพื่อให้
ได้คะแนนที่ดีที่สุด ห�กแบบจำ�ลองชำ�รุดหรือทำ�ง�นไม่เป็นไปต�มที่
ว�งแผนไว้ ส�ม�รถซ่อมแซมและเริ่มทดสอบใหม่ได้ 
(เทน้ำ�ออกและนำ�ลูกปัดสิบลูกกลับไปที่ขั้นบนสุดใหม่อีกครั้ง) 

7
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สร้างแบบจำาลองระบบชลประทานโดยแรงโน้มถ่วง 
จากนาขั้นบันไดบานาเวในประเทศฟิลิปปินส์ 

นำาเข้ากิจกรรม (5 นาที)

แนะนำ�โจทย์ของโครงง�นให้แก่นักเรียน โดยอธิบ�ยว่�เป้�หม�ยหลักคือ 
ก�รสร้�งแบบจำ�ลองโครงสร้�งน�ขั้นบันไดและทดสอบก�รทำ�ง�น

การออกแบบ

ทุกครั้งก่อนก�รสร้�งสิ่งประดิษฐ์ใดๆ ควรมีก�รระดมคว�มคิดสำ�หรับก�ร
ออกแบบไว้หล�ยๆ แบบ ให้นักเรียนลองร่�งแบบที่คิดลงในกระด�ษ แล้วจึง
พิจ�รณ�ว่�แบบใดที่ได้ผลดีที่สุดภ�ยใต้กฎเกณฑ์และวัสดุที่กำ�หนด แบบใด
ที่น่�จะใช้ง�นจริงได้ ใช้คำ�ถ�มเหล่�นี้เป็นแนวท�งและลองเลือกสร้�งจ�กแบบ
เหล่�นั้น

การสร้าง

หลังจ�กที่เลือกแบบของเครื่องกลได้แล้ว ก็ถึงขั้นตอนก�รลงมือสร้�ง เมื่อเริ่ม
ลงมือสร้�งจริงอ�จจะพบว่�แบบที่ร่�งไว้ “บนกระด�ษ” นั้น ไม่ส�ม�รถทำ�ได้
จริง ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ นักเรียนไม่จำ�เป็นต้องยึดติดกับแผนดั้งเดิม 
อ�จจะมีก�รเพิ่ม ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแบบที่ร่�งเอ�ไว้ หรือเริ่มใหม่
ทั้งหมดเลยก็ได้เช่นกัน 

กฎในการสร้าง

ใช้เฉพ�ะวัสดุที่กำ�หนดไว้ในร�ยก�รเท่�นั้น

สร้�งแบบจำ�ลองหนึ่งชุด โดยแบบจำ�ลองของนักเรียนในชั้นเรียนไม่
จำ�เป็นต้องเหมือนกันทั้งหมด

แบบจำ�ลองต้องตั้งอยู่ได้ด้วยตนเอง ห้�มยึดไว้ที่พื้นด้วยเทปก�ว
หรือมีคนช่วยประคอง

การทดสอบ

เมื่อสร้�งแบบจำ�ลองสำ�เร็จแล้ว ให้จัดว�งไว้บนโต๊ะและทดลองใช้ ขณะทดลอง
จะเริ่มเห็นจุดอ่อนของแบบจำ�ลองที่ออกแบบม�และส�ม�รถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ 
โดยพิจ�รณ�จ�กข้อต่อไปนี้

การทดลอง

วิชา คำาค้น

ฟิสิกส์

ระดับกลาง

ไหลไปกับแรงโน้มถ่วง

วิศวกรรมศาสตร์

การหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม

หัวข้อเรื่อง

ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์

พลังงาน เครื่องกลอย่างง่าย

การชลประทาน แรงโน้มถ่วง การลอยได้ในน้ำา ความหนาแน่น

การเสียดสี ความหนืด พลศาสตร์ของไหล
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เทน้ำ�ออกจ�กแบบจำ�ลองให้หมด

ใส่ลูกปัดพล�สติกที่ชั้นบนสุดของแบบจำ�ลอง 
ระวังไม่ให้ลูกปัดเคลื่อนที่หรือไหลไปที่อื่นก่อนจะเริ่มก�รทดสอบ

เติมน้ำ� 1 ลิตร (หรือ 32 ออนซ์) ลงในขวดน้ำ�พล�สติก

กฎในการทดสอบ

รินน้ำ�ใส่ที่ชั้นบนสุดของแบบจำ�ลอง4

ไม่มีข้อจำ�กัดในก�รรินน้ำ� 
ส�ม�รถรินน้ำ�อย่�งรวดเร็วหรือช้�ก็ได้

1

รอจนกระทั่งน้ำ�หยุดไหล และลูกปัดทุกลูกหยุดเคลื่อนที่5

ห�กต้องก�รซ่อมแซมจะต้องเริ่มก�รทดสอบใหม่
และนับจำ�นวนครั้งที่ทำ�พล�ดด้วย

6

รินน้ำ�ใส่ลงไปที่ชั้นบนสุดของแบบจำ�ลองเท่�นั้น ห้�มใส่ที่ชั้นอื่นๆ2

ไม่จำ�เป็นต้องใช้น้ำ�หมดขวดก็ได้ แต่ห้�มเติมน้ำ�ในขวดเพิ่ม3

ก�รประเมิน

เร�ส�ม�รถใช้แบบจำ�ลองที่สร้�งในก�รจำ�ลองวิธีก�รที่หินตะกอนไหลลงไปยังด้�นล่�งของภูเข�ได้หรือไม่
จะเกิดอะไรขึ้นหากเราใส่เศษดินลงในแบบจำาลองแทนลูกปัดพลาสติก นักเรียนทราบหรือไม่ว่าเพราะเหตุใดการกัดกร่อนจึงอาจก่อปัญหาให้กับนา
ขั้นบันไดได้

ทดสอบแบบจำ�ลองที่สร้�งขึ้นโดยก�รเทน้ำ�ลงไปช้�ๆ / เร็วๆ และสังเกตลักษณะก�รไหลของลูกปัดลงไปจ�กชั้นบนสุดจนถึงชั้นล่�งสุดโดยไม่ร่วงออกจ�ก
แบบจำ�ลอง 

การทดลอง

วิชา คำาค้น

ฟิสิกส์

ระดับกลาง

ไหลไปกับแรงโน้มถ่วง

วิศวกรรมศาสตร์

การหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม

หัวข้อเรื่อง

ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์

พลังงาน เครื่องกลอย่างง่าย

การชลประทาน แรงโน้มถ่วง การลอยได้ในน้ำา ความหนาแน่น

การเสียดสี ความหนืด พลศาสตร์ของไหล


