
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เวลา  4 ชั่วโมง 

สาระส�าคัญ
	 เรอืใบเป็นเรือชนดิหนึง่	มใีบเรอืซึง่อยูต่ดิกบัเสากระโดงเรอืเพือ่ดกัลม	เมือ่ลมปะทะใบเรอื	จะเกดิแรงกระท�า
ต่อใบเรอืท�าให้เรอืเคลือ่นทีไ่ด้		ใบเรอืจึงนบัว่าเป็นส่วนประกอบทีส่�าคญัของเรือใบ	การสร้างใบเรือจ�าลองทีท่�าให้
เรือใบแล่นได้ดีนั้น	 ต้องใช้กระบวนการเทคโนโลยีหรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการออกแบบและ
สร้าง	 	 โดยเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมตามสมบัติที่แตกต่างกัน	และเลือกใช้เครื่องมือในการวัด	ตัด	ติดยึด	ให้ตรง
ตามวตัถปุระสงค์อย่างถกูต้องและค�านงึถงึความปลอดภยั	การทดสอบประสทิธผิลของใบเรอืจ�าลองว่าดกัลมได้ดี
หรือไม่	ท�าได้โดยการวัดและเปรียบเทียบระยะทางที่เรือแล่นได้โดยใช้หน่วยมาตรฐาน	เมื่อทดสอบและปรับปรุง
ใบเรอืจนส�าเรจ็ตามเป้าหมายแล้ว	น�าเสนอข้อมลูเพ่ือเผยแพร่หรือถ่ายทอดวธิสีร้างใบเรือ	ซ่ึงสามารถท�าได้หลาย
วิธี	เช่น	การน�าเสนอด้วยการบอกเล่าหรือการบรรยาย	

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี*

1.	 จ�าแนกชนิดและสมบัติของวัสดุ

ที่เป็นส่วนประกอบของของเล่น

ของใช้

2.	 อธิบายการใช้ประโยชน์ของวัสดุ

แต่ละชนิด

3.	 ทดลองและอธิบายผลของ 

การออกแรงที่กระท�าต่อวัตถุ

1.	 บอกความยาวเป็นเมตร	

เซนติเมตรและมิลลิเมตร		 

เลือกเครื่องวัดที่เหมาะสม	 

และเปรียบเทียบความยาว

1.	 เลือกใช้วัสดุและเครื่องมือให้

เหมาะสมกับการสร้างชิ้นงาน 

โดยค�านึงถึงความปลอดภัย

2.	 ค้นหาข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอน 

และน�าเสนอข้อมูล

หมายเหตุ:	*ตัวชี้วัด	เทคโนโลยี	(T)	ในที่นี้จะรวมตัวชี้วัดสาระการออกแบบและเทคโนโลยี	และสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร	ในขณะที่วิศวกรรมศาสตร์	(E)	ไม่ได้ปรากฏในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	แต่กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม	สามารถเทียบเคียงได้จากกระบวนการเทคโนโลยีในตัวชี้วัดสาระการออกแบบและเทคโนโลยี	

เรอืใบ
กบัสายลม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
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สาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 

-	 วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติ
แตกต่างกันจึงใช้ประโยชน์
ได้ต่างกัน

-	 การออกแรงกระท�าต่อวัตถุ
ท�าให้วัตถุมีการเคลื่อนที่

-	 การวัดความยาว	(เมตร	
เซนติเมตร	มิลลิเมตร)

-	 การเปรียบเทียบความยาว

-	 การเลือกใช้วัสดุควรเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับการสร้างชิ้นงาน
และใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธีและ
ปลอดภัย

-	 การค้นหาข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอน
ช่วยให้ได้ข้อมูลตรงตามความ
ต้องการ	น่าเชื่อถือ	ครบถ้วน	
ทันสมัย	และประหยัดเวลา

-	 การน�าเสนอข้อมูลท�าได้หลายวิธี	
เช่น	บอกเล่า	เอกสาร	ป้ายนิเทศ

กรอบแนวคิด

*	เป็นวิชาหลักในการน�ากิจกรรมนี้

E: วิศวกรรมศาสตร์
-	 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม	
	 (การออกแบบและสร้างใบเรือให้เรือแล่นได้

ไกลและเร็วที่สุด)

M: คณิตศาสตร์
-	 การวัดระยะทาง
-	 การเปรียบเทียบระยะทาง

S: วิทยาศาสตร์*
-	 การเคลื่อนที่ของวัตถุ
-	 สมบัติบางประการของวัสดุ

T: เทคโนโลยี
-	 การค้นหาข้อมูลและการน�าเสนอข้อมูล
-	 การเลือกใช้วัสดุและเครื่องมือ

เรือใบกับสายลม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)
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จุดประสงค์ของกิจกรรม
	 1.	 ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับใบเรืออย่างเป็นขั้นตอน	รวบรวม	และน�าเสนอข้อมูล
	 2.	 อภิปรายและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมตามสมบัติของวัสดุในการสร้างใบเรือ
	 3.	 ออกแบบภาพร่างสองมิติที่ก�าหนดขนาดชัดเจน	และสร้างใบเรือจากวัสดุที่ก�าหนดให้
	 4.	 ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของเรือใบเมื่อถูกแรงกระท�า
	 5.	 วัด	บอกระยะทาง	และเปรียบเทียบระยะทางในการแข่งขันแล่นเรือใบโดยใช้หน่วยมาตรฐาน	

วัสดุอุปกรณ์
วัสดุอุปกรณ์ส�าหรับครู

ที่ รายการ จ�านวน
ต่อกลุ่ม

ที่ รายการ จ�านวน
ต่อกลุ่ม

1
คอมพิวเตอร์	เครื่องฉาย	และ
ล�าโพง

1	ชุด 4

ฟองน�า้เมลามนีหรอืโฟมกัน
กระแทก	กว้าง	7	เซนติเมตร	
ยาว	10	เซนติเมตร	หนา	3	
เซนติเมตร

2	ชิ้น

2 แผ่นรองตัด 1	แผ่น 5 พัดลม 1	เครื่อง

3 คัตเตอร์ 1	เล่ม 6 นาฬิกาจับเวลา 1	เรือน

วัสดุอุปกรณ์ส�าหรับนักเรียน

ที่ รายการ จ�านวน
ต่อกลุ่ม

ที่ รายการ จ�านวน
ต่อกลุ่ม

1
กระดาษสด้ีานเดยีว	ส�าหรับพับเรอื	
กว้าง	15	เซนติเมตร	 
ยาว	15	เซนติเมตร

4	แผ่น 10
กระดาษการ์ดสี	A4	ความหนา	
170	แกรม	ขึ้นไป

2	แผ่น

2 กระดาษ	A4	สีขาว 2	แผ่น 11 ตะเกียบ 1	คู่

3 ปากกาสีหรือดินสอสี 1	ชุด 12 เชือกขาวเกลียวยาว	1	เมตร 1	เส้น

4 ไม้บรรทัด 1	อัน 13 กรรไกร 2	เล่ม

5
ไม้เมตร	หรือสายวัดตัว	หรือสาย
วัดชนิดตลับ

1	อัน 14 เทปใส 1	อัน

6 หลอดดูด 10	อัน 15 เทปกาวย่นหน้ากว้าง	2	นิ้ว 1	ม้วน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
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ที่ รายการ จ�านวน
ต่อกลุ่ม

ที่ รายการ จ�านวน
ต่อกลุ่ม

7 ยางวง 5	เส้น 16 กาวเอนกประสงค์ 1	หลอด

8 ไม้ไอศกรีม 10	อัน 17 เอน็ใส	เบอร์	70 1	ม้วน

9 ถุงพลาสติกใส	กว้าง	8	นิ้ว	 
ยาว	12	นิ้ว

1	ใบ

หมายเหตุ		รายการที่	6-15	เป็นรายการส�าหรับสร้างใบเรือ

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

ขั้นระบุปัญหา 
	 1.	 ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรือใบโดยแจกกระดาษส�าหรับใช้พับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส	

ขนาดกว้าง	15	เซนติเมตร	ยาว	15	เซนติเมตร	ครูสาธิตการพับกระดาษทีละขั้น	ให้นักเรียนพับตาม
โดยไม่บอกว่าจะพับอะไร	และให้นักเรียนลองทายค�าตอบเป็นระยะว่าทราบหรือไม่ว่าพับอะไร	เมื่อ 
พับเสร็จ	ให้นักเรียนสังเกตและอภิปรายร่วมกันดังนี้	

	 	 -	 กระดาษที่พับตามขั้นตอนจนเสร็จเรียกว่าอะไร	(แนวค�าตอบ	เรือ)
	 	 -	 เคยเห็นเรือชนิดน้ีหรือไม่	 อย่างไร	 (แนวค�าตอบ นักเรียนแต่ละคนอาจตอบว่าเคยเห็นหรือไม่

เคยเห็นขึ้นอยู่กับความรู้หรือประสบการณ์เดิม	 เช่น	 อาจเคยเห็นจากภาพยนตร์หรือการ์ตูนที่
ชื่นชอบ	หรือจากรายการโทรทัศน์	เช่น	ข่าวกีฬา)

	 	 -	 ทราบหรอืไม่ว่าเรอืชนดิน้ีเรยีกว่าอะไร	เพราะอะไร	(แนวค�าตอบ เรอืใบ	เพราะสงัเกตว่ามีใบเรอื)
	 2.	 ครูเปิดวิดีโอคลิปเรื่อง	 รู้จักเรือใบ	 ซ่ึงแนะน�าเรือใบชนิดต่าง	 ๆ	 ส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วน

ประกอบของเรือใบ	และวิธีการแล่นเรือใบ	ให้นักเรียนสังเกตและอภิปรายร่วมกันดังนี้	
	 	 -	 เป็นวิดีโอคลิปเกี่ยวกับอะไร	(แนวค�าตอบ เรือใบ)
	 	 -	 เรือใบมีประโยชน์อย่างไรบ้าง	(แนวค�าตอบ เป็นกีฬาชนิดหนึ่ง)
	 	 -	 ทราบอะไรเกี่ยวกับเรือใบบ้าง	 (แนวค�าตอบ ส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบของ 

เรือใบ	วิธีการแล่นเรือใบ)
	 	 -	 เรอืใบมส่ีวนประกอบอะไรบ้าง	 (แนวค�าตอบ นกัเรยีนอาจตอบส่วนประกอบอืน่ๆ	 ตามทีส่งัเกต

เหน็ในวดิโีอคลปิ	 ตามความรู้	 หรือตามประสบการณ์เดิม	 เช่น	 ตัวเรือ	 คัดแคง	พังงา	 หางเสือ	 
ใบเรือ	เสากระโดง	เพลา)

	 	 -	 เรือใบเคลื่อนที่ได้อย่างไร	(แนวค�าตอบ เคลื่อนที่ได้โดยใช้ลม)
	 	 -	 ลมท�าให้เรอืใบเคลือ่นทีไ่ด้อย่างไร	(แนวค�าตอบ ลมปะทะทีใ่บเรอื	แล้วท�าให้เกดิแรงผลกัเรอืให้แล่น)
	 	 -	 ส่วนประกอบใดที่เป็นส่วนส�าคัญในการเคลื่อนที่ของเรือใบ	(แนวค�าตอบ ใบเรือ)
	 	 -	 ใบเรือในวิดีโอคลิป	มีรูปร่างลักษณะอย่างไร	(แนวค�าตอบ มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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	 	 -	 ใบเรือในวิดีโอคลิปมีจ�านวนกี่ใบ	(แนวค�าตอบ 1	ใบ)
	 	 -	 เคยเหน็ใบเรอืมรีปูร่างลกัษณะอืน่	และมจี�านวนใบมากกว่า	1	ใบ	หรอืไม่	อย่างไร	(แนวค�าตอบ 

นกัเรยีนอาจตอบตามความรู	้หรอืตามประสบการณ์เดิม	เช่น	เคยเหน็มลีกัษณะเป็นรปูสีเ่หลีย่ม	
และมีใบหลายใบ)

	 	 	 	 ครแูละนกัเรยีนร่วมกนัสรปุว่าจากวดิโีอคลปิว่า	เรอืใบเป็นพาหนะชนดิหนึง่	สามารถน�ามา
ใช้เป็นกฬีา	เรอืใบใช้ลมช่วยในการเคลือ่นที	่การเคลือ่นทีข่องเรอืใบเนือ่งจากแรงของอากาศท่ีกระท�า
กบัใบเรอื	ดงันัน้ส่วนประกอบทีส่�าคญัของเรือใบทีใ่ช้ในการดักลมเพ่ือให้เรือแล่นได้คอืใบเรอื	จากนัน้
ครูน�าเสนอสถานการณ์ปัญหาให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันทั้งชั้น	ดังนี้

	 	 	 	 “ศนูย์กฬีาทางน�า้แห่งหนึง่	มเีรอืใบทีใ่บเรอืช�ารดุมากอยูจ่�านวนหนึง่	จงึมโีครงการดดัแปลง
เรอืใบโดยทดลองพฒันาใบเรอืแบบต่าง	ๆ 	ส�าหรบัเรอืเหล่านีด้้วยวสัดุทีห่าได้ทัว่ไป	และสามารถท�าให้
เรอืแล่นได้ด	ีภารกจิของนกัเรียนคอื	ออกแบบและสร้างใบเรือทีท่�าให้เรอืใบแล่นได้ไกลและเรว็ทีส่ดุ 
โดยจ�าลองเหตุการณ์จากการสร้างใบเรือจ�าลองจากวัสดุที่ก�าหนดให้	และทดสอบประสิทธิผลใบเรือ
โดยตดิต้ังกบัตวัเรอืจ�าลองอย่างง่ายทีแ่ล่นบนรางเส้นเอน็คูใ่นระยะทางอย่างน้อย	150	เซนตเิมตร	ได้
เร็วที่สุด	ที่ความเร็วพัดลมระดับสูงสุด”

	 3.	 ครูให้นักเรียนระบุปัญหาจากสถานการณ์ข้างต้นเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม	
	 4.	 ครูชี้แจงเงื่อนไขในการสร้างใบเรือ	ดังนี้	
	 	 ก.	 สร้างใบเรือโดยใช้วัสดุจากชุดอุปกรณ์สร้างใบเรือเท่านั้น
	 	 ข.	 ใบเรือต้องท�าให้ตัวเรือแล่นได้ระยะทางอย่างน้อย	150	เซนติเมตร
	 	 ค.	 ต้องใช้เวลาน้อยที่สุดในแล่นได้ระยะทาง	150	เซนติเมตร

ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
	 5.	 ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม	 กลุ่มละ	 4	 คน	 ต้ังชื่อกลุ่ม	 แล้วแจกหนังสือสื่อประสมเฉลิมพระเกียรติ	 

เล่มท่ี	6	เรอืใบใจกล้า	ให้ทกุคน	(หรือครูอาจเปิดไฟล์น�าเสนอหนงัสอือิเลก็ทรอนกิส์หนงัสอืสือ่ประสม
เฉลมิพระเกยีรตเิล่มที	่ 6	 เรอืใบใจกล้า	 แสดงบนจอภาพให้นกัเรยีนทกุคนอ่านจากจอพร้อม	 ๆ	 กัน)	 
จากนัน้ครอู่านน�าและให้นกัเรียนอ่านตามพร้อม	ๆ 	กนัทีละหน้า	เพ่ือส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและเพือ่
ให้รู้จักส่วนประกอบของเรือใบผ่านหนังสือ	แล้วอภิปรายร่วมกันในประเด็นต่าง	ๆ	ดังนี้		

	 	 -	 หนังสือเล่มนี้ชื่ออะไร	(แนวค�าตอบ เรือใบใจกล้า)
	 	 -	 ความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้คืออะไรบ้าง	 (แนวค�าตอบ ส่วนประกอบของเรือใบ	 เช่น	

ล�าเรือ	หางเสือ	พังงา	คัดแคง	ธง	เสากระโดง	เพลา	และใบเรือ)	
	 	 	 	 นอกเหนอืจากส่วนประกอบของเรอืใบแล้วครแูนะน�านกัเรยีนเพิม่เตมิว่า	หนงัสอืเล่มนีย้งัให้

ข้อคิดว่า	การจะลงมือท�าอะไร	ต้องมีความรู้จริง	เช่น	การต่อเรือใบ	ต้องรู้จักส่วนประกอบและหน้าที่
ของส่วนประกอบของเรือใบ	หรือ	การแล่นเรือใบ	ต้องมีความรู้เรื่องสายลมและสายน�้าว่าเกี่ยวข้อง
กับการแล่นเรืออย่างไร	 และการลงมือท�าอะไร	 อาจท�าได้หรือท�าไม่ได้	 แต่ถ้าท�าไม่ได้	 ต้องมีความ
พยายามในการหาความรู	้หมัน่คดิหมัน่ทบทวน	ดังนัน้ถ้านักเรียนมส่ิีงใดท่ีไม่รู้เกีย่วกบัการสร้างใบเรอื 
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ตามสถานการณ์ปัญหาทีก่�าหนด	การสบืค้นข้อมลูจงึเป็นเรือ่งส�าคญั	นกัเรยีนสามารถสบืค้นข้อมูลใน
สิง่ทีต้่องการรูเ้พิม่เตมิได้จากการอ่านหนงัสือ	สอบถามผู้รู้	หรือจากการสบืค้นทางอนิทอร์เนต็ภายใต้
ค�าแนะน�าของครูหรือผู้ปกครอง

	 6.	 ครูอาจให้นกัเรยีนศกึษาใบความรูเ้รือ่ง	การเกิดลม	เพ่ิมเตมิ	และอภปิรายร่วมกนัในประเดน็ต่อไปนี้
	 	 -	 ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร
	 	 -	 ประโยชน์ของลมคืออะไร
	 	 -	 ยกตัวอย่างโทษของลม
	 	 -	 ลมท�าให้วัตถุ	เช่น	เรือใบ	เคลื่อนที่ได้อย่างไร
	 	 -	 แรงมีผลต่อวัตถุอย่างไรบ้าง
	 7.	 ครใูห้นกัเรยีนท�าใบกจิกรรมที	่1	ส่วนประกอบของเรือใบ	เพ่ือตรวจสอบความรู้ก่อนการวาดภาพร่าง

ใบเรือ	จากนั้นครูเฉลยค�าตอบ	พร้อมทั้งให้นักเรียนช่วยกันบอกหน้าที่ของส่วนประกอบนั้น	ๆ
	 8.	 ครใูห้การบ้านนกัเรยีนสบืค้นข้อมลูปัจจยัทีม่ผีลท�าให้ใบเรอืดักลมได้ดี	เช่น	วสัดุ	รปูร่าง	จ�านวน	ขนาด	

และร่วมกันอภิปรายดังนี้
	 	 -	 การสร้างใบเรือ	ต้องรู้อะไรบ้าง
	 	 	 (แนวค�าตอบ	หน้าที่ของใบเรือ	วัสดุที่ใช้สร้าง	ขนาด	รูปร่าง)
	 	 -	 รูปร่างของใบเรือมีลักษณะใดได้บ้าง
	 	 -	 ขนาดของใบเรือกับตัวเรือ
	 	 -	 จ�านวนใบเรือมีผลกับการแล่นของเรือหรือไม่
	 	 -	 วัสดุที่ใช้ในการสร้างใบเรือควรมีสมบัติอย่างไร
	 	 -	 ใบเรือที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไร
	 	 	 (แนวค�าตอบ	ดักลมได้ดี	มีขนาดเหมาะสมกับใบเรือ	ท�าจากวัสดุน�้าหนักเบา)
	 9.	 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดักลมได้ดีของใบเรือ
	 10.	 นกัเรยีนแต่ละกลุม่อภปิรายเพ่ือหาแนวทางการในการสร้างใบเรือรวมไปถงึลักษณะและรูปแบบของ

ใบเรือที่สามารถท�าให้ตัวเรือแล่นได้ไกลและเร็ว	

ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  
	 11.	 ครูน�าตัวเรือจ�าลองที่จะใช้ในการทดสอบใบเรือมาแสดงให้นักเรียนพิจารณา	แล้วบอกนักเรียนว่าเรือ

จ�าลองนี้เป็นเรือที่จะใช้ทดสอบใบเรือโดยจะแล่นบนเอ็นที่ขึงไว้	 ไม่ได้ทดสอบโดยการแล่นในน�้า	แต่
สามารถน�าความรูเ้ก่ียวกบัเรือใบแล่นได้อย่างไรมาประยกุต์ใช้ได้	จากนัน้ชีใ้ห้นกัเรียนดูช่องส�าหรบัปัก
เสากระโดงเรอื	และก�าหนดข้อตกลงกบันกัเรยีนว่า	ในการสร้างใบเรือของนกัเรยีนนัน้	เสากระโดงจะ
ใช้วสัดใุดขึน้อยูก่บันกัเรยีนและเหตุผลทีเ่ลือกใช้แต่เมือ่จะน�ามาทดสอบกบัตัวเรือต้องยดึเสากระโดง
กับไม้ไอศกรีมเพื่อปักลงในช่องที่ก�าหนดไว้ให้บนตัวเรือ	
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	 12.	 ครูชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบใบเรือ	โดยเน้นให้นักเรียนตระหนักถึงความส�าคัญในการ
ออกแบบภาพร่างและระบุขนาดของใบเรืออย่างชัดเจน	 ซึ่งการออกแบบจะช่วยให้เห็นแนวทางใน
การสร้างชิ้นงาน	และช่วยให้สร้างชิ้นงานได้ง่ายยิ่งขึ้น	 	การสร้างชิ้นงานจะประสบความส�าเร็จหาก
มีการวางแผนและการออกแบบที่ชัดเจน	หรือท�าตามแบบที่ก�าหนดไว้	

	 13.	 นกัเรยีนออกแบบใบเรอืโดยเขยีนรายละเอยีดลงในใบกจิกรรมที	่2	เรอืใบของฉัน	พร้อมก�าหนดขนาด
ที่ชัดเจน	และระบุวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้

	 14.	 นักเรียนน�าเสนอแบบร่างและแนวคิดของใบเรือที่ออกแบบไว้

ขั้นวางแผนและด�าเนินการแก้ปัญหา
	 15.	 ครแูจกกล่องใส่อปุกรณ์ชุดสร้างใบเรือ	1	กล่อง	ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มส�ารวจอปุกรณ์ในกล่องว่ามอีะไร

บ้าง	จากนัน้ครแูนะน�าวสัดทุลีะชิน้แล้วให้นกัเรยีนช่วยกนับอกสมบตัขิองวสัด	ุครเูน้นให้นกัเรยีนเหน็
ถึงความส�าคญัของการใช้วสัดอุย่างประหยดัเนือ่งจากวสัดใุนชดุอปุกรณ์ใบเรอืมจี�ากัด	นอกจากนีห้าก
ต้องการตัดวัสดุด้วยมีดต้องให้ครูเป็นผู้ด�าเนินการให้และควรใช้อุปกรณ์ต่าง	ๆ	อย่างระมัดระวังเพื่อ
ความปลอดภัย	

	 16.	 ครูแนะน�าการใช้นาฬิกาจับเวลา	 และวิธีอ่านตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกา	 เพ่ือช่วยในการบันทึกระยะ
เวลาการแล่นเรือของนักเรียน

	 17.	 นกัเรยีนแต่ละกลุม่ช่วยกนัระดมความคดิว่าจะใช้วสัดใุดในการสร้างใบเรอืเพือ่น�าไปทดสอบการแล่น
โดยตดิตัง้กับตวัเรอืใบท่ีครจูดัเตรยีมไว้ให้	โดยสามารถแล่นได้เป็นระยะทางอย่างน้อย	150	เซนตเิมตร	
และได้ระยะทาง	150	เซนติเมตร	เร็วที่สุด	จากนั้นวางแผนการท�างานโดยแบ่งหน้าที่การท�างาน	เช่น	
การเตรียมวัสดุอุปกรณ์	 การสร้างส่วนประกอบต่าง	ๆ	การประกอบส่วนประกอบ	การติดตั้งใบเรือ	
การเปิดพัดลม	การวัดความยาวของระยะทางที่ทดสอบได้	การบันทึกระยะทางและเวลา

	 18.	 นกัเรียนสร้างใบเรอืตามทีอ่อกแบบไว้	โดยให้แล้วเสรจ็ภายในเวลาทีก่�าหนด	ครติูดตามตรวจสอบการ
ท�างานของแต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิด

ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
	 19.	 นักเรียนน�าใบเรือท่ีสร้างเสร็จแล้วไปติดกับตัวเรือท่ีครูเตรียมไว้ให้	 โดยมีการท�าเครื่องหมายที่ระยะ	

150	 เซนติเมตร	 เพื่อช่วยในการจับเวลา	ทดลองแล่นเรือโดยเปิดพัดลมที่ความเร็วสูงสุด	 เพื่อหาว่า
จะต้องปรับปรุงแก้ไข	ปรับเปลี่ยนสิ่งใดบ้าง	เพื่อให้เรือแล่นได้และแล่นได้ไกล	150	เซนติเมตร	โดย
ใช้เวลาที่น้อยสุดตามที่ก�าหนด	แล้วบนัทึกระยะทางและเวลาลงในใบกิจกรรมที่	3	ระยะทางกบัเวลา	
โดยทดสอบอย่างน้อย	3	ครั้ง	พร้อมบันทึกสิ่งที่ปรับปรุง

	 20.	 นักเรียนแก้ไขปรับปรุงใบเรือจนสามารถแล่นได้ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด	 และตรวจสอบผลงานอีกคร้ัง
เพื่อเตรียมน�าเสนอและใช้ในการแข่งขัน	
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ขั้นน�าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
	 21.	 นักเรียนออกมาน�าเสนอแบบร่างและผลงานใบเรือท่ีสร้างทีละกลุ่มว่ามีแนวคิดในการออกแบบและ

สร้างอย่างไร	และจากการทดลองแล่นเรือใบ	ผลที่ได้เป็นอย่างไร	และมีการปรับปรุงสิ่งใดบ้างเพื่อให้
ได้ตามข้อก�าหนดของสถานการณ์ปัญหา	ครใูช้แบบประเมนิผลงานและการน�าเสนอประเมินนกัเรยีน

	 22.	 ครแูละนกัเรยีนร่วมกนัเปรยีบเทยีบผลงานของแต่ละกลุ่มและร่วมกันอภปิรายเพ่ือสรุปประเด็นต่าง	ๆ	
เช่น	รูปร่าง	ขนาด	จ�านวน	วัสดุที่ใช้การสร้างใบเรือชิ้นงาน	และแนวทางการปรับปรุงชิ้นงาน

	 23.	 จากนัน้แข่งขนัการแล่นเรอื	โดยแล่นเรือทีละกลุ่มวดัระยะทางและเวลาท่ีแล่นได้และบนัทึกลงในแบบ
บันทึกผลการแข่งขันเรือใบ	หรือบันทึกบนกระดาน	เมื่อบันทึกครบทุกกลุ่มแล้ว	ให้ช่วยกันพิจารณา
ผลและเปรียบเทียบระยะทางและเวลา	กลุ่มใดแล่นได้ไกลและเร็วที่สุดเป็นกลุ่มที่ชนะ	

	 24.	 เมื่อเสร็จการแข่งขันแล้ว	ครูน�าผลงานของกลุ่มที่ชนะการแข่งขันมาให้นักเรียนพิจารณาและร่วมกัน 
อภิปรายเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันว่า	ใบเรือลักษณะใด	ใช้วัสดุอะไร	และมีการสร้างอย่างไรจึงได้ใบเรือ
ที่ท�าให้เรือสามารถแล่นได้ไกลและเร็วที่สุด

	 25.	 ครแูละนกัเรยีนร่วมกนัอภปิรายและสรปุเกีย่วกบัประโยชน์และความรูท้ีน่�ามาใช้และความรูท้ีไ่ด้จาก
กิจกรรมเรือใบกับสายลม	ในประเด็นต่อไปนี้		

	 	 -	 นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการท�ากิจกรรมนี้บ้างที่เกี่ยวกับ	 วิทยาศาสตร์	 (S)	 เทคโนโลยี	 (T)		
วิศวกรรมศาสตร์	(E)	และคณิตศาสตร์	(M)

	 	 -	 ใบเรือที่ท�าให้เรือใบแล่นได้ไกลมีลักษณะอย่างไร
	 	 -	 ควรเลือกใช้วัสดุที่มีสมบัติอย่างไรในการสร้างใบเรือ
	 	 -	 ปัญหาในการสร้างใบเรือมีอะไรบ้างและมีแนวทางในการปรับปรุงอย่างไร

การวัดประเมินผล
	 1.	 ใบกิจกรรมที่	1	ส่วนประกอบของเรือใบ
	 2.	 ใบกิจกรรมที่	2	ใบเรือของฉัน
	 3.	 ใบกิจกรรมที่	3	ระยะทางกับเวลา
	 4.	 แบบประเมินผลงานและการน�าเสนอ	
	 5.	 แบบบันทึกผลการแข่งขันแล่นเรือใบ
	 6.	 แบบบันทึกการประเมินความความรับผิดชอบต่อการปฎิบัติหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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เกณฑ์การให้คะแนน ใบกิจกรรมที่ 1 ส่วนประกอบของเรือใบ

ประเด็นการ
ประเมิน

ระดับคะแนน

3 2 1 0

การระบุต�าแหน่ง
และบอกชื่อส่วน
ประกอบของเรือใบ

ระบุต�าแหน่ง
และบอกชื่อส่วน
ประกอบของเรือใบ
ได้ถูกต้องอย่างน้อย	
6	ส่วน

ระบุต�าแหน่ง
และบอกชื่อส่วน
ประกอบของเรือใบ
ได้ถูกต้องอย่างน้อย	
4	ส่วน

ระบุต�าแหน่ง
และบอกชื่อส่วน
ประกอบของเรือใบ
ได้ถูกต้องอย่างน้อย	
1	ส่วน

ระบุต�าแหน่ง
และบอกชื่อส่วน
ประกอบของเรือใบ
ไม่ถูกต้องหรือ 
ไม่ตอบ

ระดับคุณภาพ	 คะแนน		0-1	 หมายถึง		 ปรับปรุง
	 คะแนน		2		 หมายถึง		 พอใช้	
	 คะแนน		3		 หมายถึง		 ดีมาก

เกณฑ์การให้คะแนน ใบกิจกรรมที่ 2 ใบเรือของฉัน

ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนน

2 1 0

1.	การออกแบบโดย
	 การร่างภาพสองมิติ

มีการร่างภาพสองมิติมี
รายละเอียดและการสื่อ
ความหมายได้ชัดเจน

มีการร่างภาพสองมิติ
แต่มีรายละเอียดและ
สื่อความหมายไม่ชัดเจน

ไม่มีการร่างภาพ

2.	การระบุชื่อวัสดุ ระบุชื่อวัสดุได้ถูกต้อง
ทั้งหมด

ระบุชื่อวัสดุได้ถูกต้องเป็น
บางส่วน

ระบุชื่อวัสดุไม่ถูกต้อง
หรือไม่มีการระบุชื่อวัสดุ

3.	การระบุขนาด - ระบุขนาดได้ถูกต้องหรือ
ระบุขนาดได้ใกล้เคียง

ระบุขนาดไม่ถูกต้องหรือ
ไม่มีการระบุขนาด

ระดับคุณภาพ	 คะแนน		0-2	 หมายถึง		 ปรับปรุง
	 คะแนน		3-4		 หมายถึง		 พอใช้	
	 คะแนน		5		 หมายถึง		 ดีมาก

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
กระทรวงศึกษาธิการ
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เกณฑ์การให้คะแนน ใบกิจกรรมที่ 3 ระยะทางกับเวลา

ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนน

2 1 0

1.	การวัด	และบอก
ระยะทางในการ
แล่นเรือโดยใช้หน่วย
มาตรฐาน

วัดและบอกระยะทางใน
การแล่นเรือโดยใช้หน่วย
มาตรฐานได้อย่างถูกต้อง

วัดและบอกระยะทางใน
การแล่นเรือโดยใช้หน่วย
มาตรฐานได้อย่างถูกต้อง
โดยครูคอยชี้แนะ

วัดและบอกระยะทางใน
แล่นเรือโดยใช้หน่วย
มาตรฐานได้ไม่ถูกต้อง
หรือไม่มีการวัด

2.	การบอกระยะเวลา
โดยใช้นาฬิกาจับเวลา

บอกระยะเวลาในการ
แล่นเรือโดยใช้นาฬิกาจับ
เวลาได้ถูกต้อง

บอกระยะเวลาในการ
แล่นเรือโดยใช้นาฬิกาจับ
เวลาโดยครูคอยชี้แนะ

บอกระยะเวลาในการ
แล่นเรือโดยใช้นาฬิกาจับ
เวลาได้ไม่ถูกต้องหรือไม่มี
การระบุ

3.	การระบุสิ่งที่ท�าให้ 
ใบเรอืท�าให้เรอืแล่นได้
ตามข้อก�าหนด	หรือ
การระบุสิ่งที่ปรับปรุง

- มีการระบุสิ่งที่ท�าให้ 
ใบเรือท�าให้เรือแล่นได้
ตามข้อก�าหนดหรือการ
ระบุสิ่งที่ปรับปรุง

ไม่มีการระบุสิ่งที่ท�าให้ 
ใบเรือท�าให้เรือแล่นได้
ตามข้อก�าหนดหรือการ
ระบุสิ่งที่ปรับปรุง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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แบบประเมินผลงานและการน�าเสนอ 

ชื่อชิ้นงาน………………………………………………………………..
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	 ลงชื่อ	...................................................
	 วันที่.................................................

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
กระทรวงศึกษาธิการ
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เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนน

2 1 0

1.	เนื้อหาน�าเสนอ	
กระชับ	ตรงประเด็น

น�าเสนอเนื้อหาได้ตรง
ตามประเด็นน�าเสนอที่
ก�าหนด

น�าเสนอเนื้อหาตรง
ประเด็นที่ก�าหนดได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	50

น�าเสนอเนื้อหาไม่ตรง
กับประเด็นน�าเสนอที่
ก�าหนด

2.	วิธีการน�าเสนอ 
น่าสนใจ	

น�าเสนอด้วยภาษาที่ 
ถูกต้องและจูงใจผู้ฟัง

น�าเสนอด้วยภาษาที่ 
ไม่ถูกต้อง	หรือจูงใจ 
ผู้ฟังได้น้อย	

น�าเสนอด้วยภาษาที่ 
ไม่ถูกต้องและไม่จูงใจ 
ผู้ฟัง

3.	ใช้เวลาในการน�าเสนอ
ได้เหมาะสม	

ใช้เวลาน�าเสนอไม่เกิน
เวลาที่ก�าหนด

ใช้เวลาน�าเสนอเกินเวลาที่
ก�าหนดน้อยกว่า	1	นาที

ใช้เวลาน�าเสนอเกินเวลา
ที่ก�าหนดตั้งแต่	1	นาที	
ขึ้นไป

4.	อธิบายเหตุผลหรือ
หลักการในการสร้าง 
ชิ้นงาน

อธิบายเหตุผลหรือหลัก
การในการสร้างชิ้นงานได้

อธิบายเหตุผลหรือหลัก
การในการสร้างชิ้นงาน
ได้บ้าง

อธิบายเหตุผลหรือหลัก
การในการสร้างชิ้นงาน
ไม่ได้

5.	ผลงานตรงตาม 
แบบร่าง

ผลงานเสร็จสมบูรณ์	 
ถูกต้องตามที่แบบร่าง

ผลงานมีความถูกต้องตาม
ที่แบบร่างบางส่วน

ผลงานไม่ตรงกับแบบร่าง

6.	ผลงานมีความ 
แปลกใหม่	สร้างสรรค์

ผลงานมีความคิดใหม่
หรือต่อยอดจากสิ่งเดิม
โดยไม่คล้ายกับกลุ่มอื่น	ๆ

ผลงานมีความคิดใหม่
หรือต่อยอดจากสิ่งเดิม
โดยคล้ายกับกลุ่มอื่น	ๆ	
บางส่วน

ผลงานไม่มีความ 
แปลกใหม่

ระดับคุณภาพ	 คะแนน		0-5	 หมายถึง		 ปรับปรุง
	 คะแนน		6-9	 หมายถึง		 พอใช้	
	 คะแนน		10-12		 หมายถึง		 ดีมาก

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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แบบบันทึกผลการแข่งขันแล่นเรือใบ

แล่นได้เร็ว
ล�าดับที่

ชื่อกลุ่ม เวลา คะแนน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

เกณฑ์การให้คะแนน
	 1.	 แล่นได้ระยะทาง	150	เซนติเมตร
	 	 ก.	 ใช้เวลาน้อยล�าดับที่	1	ได้	50	คะแนน
	 	 ข.	 ใช้เวลาน้อยล�าดับที่	2	ได้	45	คะแนน
	 	 ค.	 ใช้เวลาน้อยล�าดับที่	3	ได้	40	คะแนน
	 	 ง.	 ใช้เวลาน้อยล�าดับที่	4	ได้	35	คะแนน
	 	 จ.	 ใช้เวลาน้อยล�าดับที่	5	เป็นต้นไป	ได้	30	คะแนน
	 2.	 แล่นได้ระยะทางระหว่าง	101	–	149	เซนติเมตร			20	คะแนน
	 3.	 แล่นได้ระยะทางระหว่าง		51	–	100	เซนติเมตร				10	คะแนน	
	 4.	 แล่นได้ระยะทางระหว่างน้อยกว่าหรือเท่ากับ		50	เซนติเมตร				5	คะแนน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
กระทรวงศึกษาธิการ
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แบบบันทึกการประเมินความความรับผิดชอบต่อการปฎิบัติหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย

ที่ ชื่อกลุ่ม
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นประเมิน
ระดับคะแนน

3 2 1 

1.	การปฏิบัติหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย

สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
ได้ส�าเร็จลุล่วงทุกครั้ง

สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายได้เป็น
ส่วนใหญ่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายได้
ส�าเร็จลุล่วงเป็นบางครั้ง

2.	การปฏิบัติตาม 
ข้อตกลงและระเบียบ
กฏเกณฑ์

ปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 
ทุกครั้ง

ปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

ปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้เป็น
บางครั้ง

3.	การท�างานตาม
ก�าหนดเวลา

ท�างานที่ได้รับมอบหมาย
เสร็จทันตามเวลาที่
ก�าหนดทุกครั้ง

ท�างานที่ได้รับมอบหมาย
เสร็จทันตามเวลาที่
ก�าหนดเป็นส่วนใหญ่

ท�างานที่ได้รับมอบหมาย
เสร็จทันตามเวลาที่
ก�าหนดเป็นบางครั้ง

4.	การปฏิบัติงานได้เป็น
ระเบียบตามขั้นตอน
การวางแผนในการ
ท�างาน

สามารถวางแผนการ
ท�างานได้ตามขั้นตอน
และเหมาะสมกบักจิกรรม
ที่ก�าหนดไว้

สามารถวางแผนการ
ท�างานได้เหมาะสมกับ
กิจกรรมที่ก�าหนดไว้

สามารถวางแผนการ
ท�างานได้	แต่ไม่เหมาะสม
กับกิจกรรมที่ก�าหนดไว้

ระดับคุณภาพ	 คะแนน		0-4	 		หมายถึง		 ปรับปรุง
	 คะแนน		5-8		 		หมายถึง		 พอใช้	
	 คะแนน		9-12		 		หมายถึง		 ดีมาก

สื่อและแหล่งเรียนรู้
	 1.	 วิดีโอคลิปเรื่อง	การพับกระดาษเป็นเรือใบ
	 2.	 วิดีโอคลิปเรื่อง	รู้จักเรือใบ
	 3.	 หนังสือชุดส�าหรับเยาวชน	:	หนังสือสื่อประสมเฉลิมพระเกียรติ	เล่มที่	6	เรือใบใจกล้า
	 4.	 ใบความรู้	เรื่อง	การเกิดลม
	 5.	 ใบความรู้และคลิปวิดีโอเรื่อง	การสร้างตัวเรือจ�าลองอย่างง่าย
	 6.	 การแล่นเรือใบเบื้องต้น	กองทัพเรือ	www.navy.mi.th/sailing/doc/basic/

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
กระทรวงศึกษาธิการ
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ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม
	 1.	 หากครูไม่สามารถจัดเตรียมคอมพิวเตอร์	 เคร่ืองฉายและล�าโพง	 ให้ครูเป็นผู้สาธิตการพับกระดาษ

เป็นเรือใบและจัดเตรียมภาพเรือใบและข้อมูลเพื่อใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับเรือใบแล่นได้อย่างไรให้
กับนักเรียน

	 2.	 ขั้นตอนการสร้างตัวเรือ	สามารถศึกษาวิธีการเพิ่มเติมได้จากใบความรู้และวิดีโอคลิป
	 3.	 ขั้นตอนการพับกระดาษเป็นเรือใบ	สามารถศึกษาวิธีการเพิ่มเติมได้จากวิดีโอคลิป
	 4.	 ความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการท�ากิจกรรม
	 	 1)	 วัสดุและสมบัติของวัสดุ
	 	 2)	 การเกิดลม
	 	 3)	 แรงและการเคลื่อนที่
	 	 4)	 การวัดและการเปรียบเทียบความยาว
	 	 5)	 การค้นหาและรวบรวมข้อมูล
	 	 6)	 การวาดภาพร่างสองมิติ
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แนวค�ำตอบ ใบกิจกรรมที่ 1  

ส่วนประกอบของเรือใบ

	 ให้นักเรียนเขียนลูกศรชี้ระบุต�าแหน่งส่วนประกอบต่าง	 ๆ	 ของเรือใบ	 ตามชื่อต่อไปนี้	 พร้อมท้ังเขียนชื่อ
ก�ากับให้ถูกต้อง

 ตัวเรือ พังงา หางเสือ คัดแคง ใบเรือ เสากระโดง เพลา

ใบเรือ

เสากระโดง

ตัวเรือ

เพลา

พังงา

หางเสือ

คัดแคง
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ใบควำมรู้

เรื่อง การเกิดลม

	 อากาศมกีารเคล่ือนทีท่ัง้แนวราบและแนวดิง่	อากาศเคลือ่นทีใ่นแนวราบเรยีกว่า	ลม	(Wind)		เกดิจากการ
แทนที่ของอากาศ	เนื่องจากอากาศในบริเวณที่ร้อนจะลอยตัวสูงขึ้น	 ในขณะที่อากาศบริเวณใกล้เคียงที่อุณหภูมิ
ต�่ากว่าจะเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่		มวลอากาศที่เคลื่อนที่เราเรียกว่า	“ลม”	ในบริเวณที่อุณหภูมิต่างกันมาก	ท�าให้
ลมพัดด้วยความเร็วสูง	เรียกว่า	พายุ	(Storm)	ท�าให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	
	 ลมเป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติที่หมุนเวียนได้	ใช้แล้วไม่หมดไป		มนุษย์รู้จักน�าพลังงานลมมาใช้ประโยชน์
ตั้งแต่อดีต	เช่น	สมัยก่อน	การติดต่อค้าขายระหว่างประเทศต่าง	ๆ	ต้องใช้เรือส�าเภาแล่นข้ามมหาสมุทร	เมื่อลม
ปะทะใบเรือ	 ลมก็จะดันใบเรือซึ่งอยู่ติดดับเสากระโดงและถ่ายพลังงานผ่านเสากระโดงไปยังตัวเรือ	 ส่งผลให้เรือ
เคลื่อนที่ได้
	 ปัจจุบันเรายังคงใช้ประโยชน์จากลมในการน�าเรือออกจากฝั่ง	หรือ	กลับเข้าฝั่ง	บางครั้งเราก็น�าลมมาใช้ใน
การท�าให้ใบพดัหมนุเพือ่น�าไปใช้ประโยชน์	เช่น	กงัหนัลม	ระหดัวดิน�า้ท่ีดึงน�า้ทะเลเข้านาเกลอื	กจิกรรมบางอย่าง
ก็ใช้ลมเพื่อความสนุกสนาน	เพลิดเพลินหรือเพื่อการกีฬา	เช่น	การเล่นว่าวหรือกีฬาเรือใบ	

 
ที่มา:	 หนงัสือเรยีนวทิยาศาสตร์	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่3	ฉบบัทดลองใช้		สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และ	

เทคโนโลยี	หน้า	60-61	
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ใบควำมรู้

เรื่อง การสร้างตัวเรือจ�าลองอย่างง่าย

อุปกรณ์
	 1.	 ฟองน�้าเมลามีนขนาดกว้าง	6	เซนติเมตร	ยาว	20	เซนติเมตร	หนา	3	เซนติเมตร	
	 	 จ�านวน	2	ชิ้น		(อาจใช้ขนาดโดยประมาณที่หาซื้อได้)
	 2.	 เอ็นใส	เบอร์	50			1	ม้วน		
	 3.	 หลอดดูด	2	อัน
	 4.	 เทปกาวย่นขนาด	2	นิ้ว	1	ม้วน
	 5.	 ไม้ไอศกรีม	(ส�าหรับใช้ระบุขนาดช่องส�าหรับปักเสากระโดง)	

ขั้นตอนการสร้าง
	 1.	 น�าฟองน�้าวางติดกัน	โดยให้ด้านที่ติดกันคือด้านยาว		

	 2.	 ก�าหนดจดุกึง่กลางของด้านยาวทีว่างติดกนั	ปักไม้ไอศกรมีในแนวตัง้เพือ่ระบรุะยะห่างจากจดุกึง่กลาง
ถึงขอบไม้ไอศกรีมให้มีความยาวเท่ากับความกว้างของไม้ไอศกรีมหรือมากกว่าเล็กน้อย	 ก�าหนดจุด
อีก	2	จุด		จะได้ระยะที่ใช้เป็นช่องส�าหรับปักเสากระโดงใบเรือที่นักเรียนสร้าง	

	 3.	 เชื่อมฟองน�้าติดกันด้วยเทปกาวย่นในแนวตามด้านกว้าง	 โดยเว้นระยะช่องส�าหรับปักเสากระโดงใบ
เรือไว้
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	 4.	 ตดิหลอดดดูด้วยเทปกาวย่นทีข่อบซ้ายและขวาของด้านกว้างของฟองน�า้	โดยให้ห่างจากขอบฟองน�า้
เท่ากัน	ขนานกัน	และตั้งฉากกับด้านยาวของฟองน�้า	แล้วน�าเส้นเอ็นที่มีความยาวประมาณ	2	เมตร	
2	เส้น	ร้อยเอ็นแต่ละเส้นเข้าไปในหลอดดูดแต่ละข้าง		

	 5.	 จะได้ตัวเรือส�าหรับใช้ทดสอบใบเรือของนักเรียน	ดังนี้

	 6.	 น�าตัวเรือไปทดสอบการแล่น	โดยขึงเอ็นกับวัตถุที่มั่นคง	เช่น	เสา	ขาหรือพนักเก้าอี้		ให้ตึงและขนาน
กัน	โดยให้ระยะห่างจากจุดเริ่มต้นถึงจุดปลายของเอ็นประมาณ	2	เมตร	ตั้งพัดลมที่ด้านหลังจุดเริ่ม
ต้น	จากนัน้ทดลองเปิดพดัลมท่ีระดับความเร็วต่าง	ๆ 	เพือ่ตรวจสอบว่า	ตัวเรอืสามารถแล่นได้โดยไม่มี
ใบเรือหรือไม่	จากนั้นติดตั้งใบเรือของครูแล้วทดลองเปิดพัดลมที่ระดับความเร็วต่าง	ๆ 	โดยตั้งพัดลม
ให้ลมปะทะกบัใบเรอืมากกว่าตัวเรอื	เพือ่ตรวจสอบว่า	ตัวเรอืทีติ่ดต้ังใบเรอืแล้วสามารถแล่นได้ดแีตก
ต่างจากที่ไม่มีใบเรือหรือไม่	 ถ้าแล่นได้แตกต่างกัน	 ตัวเรือนั้นสามารถน�าไปใช้ในการจัดกิจกรรมได้	
ถ้าแล่นได้ไม่แตกต่างกัน	ให้ใช้เทปกาวย่นที่มีความยาวเท่ากันพันที่ตัวเรือเพิ่มโดยให้มีระยะห่างจาก
จุดศูนย์กลางทั้งทางซ้ายและขวาเท่ากัน	แล้วทดสอบอีกครั้ง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ

46


