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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

กจิกรรมการทดลองชว่ยฝกึใหเ้ดก็รูจ้กัการสงัเกต แกป้ญัหา รูจ้กัคดิวเิคราะห ์และชว่ย

พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  หนังสือ 52 การทดลองวิทย์จากขวดพลาสติก เล่มนี้ 

แนะนำาการทดลองและการประดิษฐ์ที่ใช้วัสดุหลักคือ ขวดพลาสติก เช่น ขวดนำ้าดื่มหรือ 

นำ้าผลไม้ ซึ่งแทนที่เราจะทิ้งเป็นขยะ ก็นำามาทำากิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่ง 

ประดิษฐ์ใหม่ ๆ   โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 หัวข้อ เรื่องที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร ์ไดแ้ก ่สิง่มชีวีติกบักระบวนการดำารงชวีติ, ชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม, สารและสมบตัิ

ของสาร, ความดันอากาศ, แรงเสียดทาน แรงเฉื่อย และแรงโน้มถ่วง, ความร้อน แสง  

และแม่เหล็ก, เสียงและการสั่น, กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และ ยานพาหนะและ 

การเคลื่อนที่ รวมทั้งมีตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติกด้วย

การทดลองและสิ่งประดิษฐ์ที่มีในหนังสือเล่มนี้ อธิบายวิธีทำาอย่างเป็นขั้นตอน  

เน้นใช้วัสดุอุปกรณ์หาง่ายและราคาถูก ซึ่งผู้ปกครองหรือคุณครูสามารถทำาร่วมกับเด็กได้ 

และเด็ก ๆ  สามารถนำาไปต่อยอดเป็นผลงานส่ิงประดิษฐ์หรือโครงงานวิทยาศาสตร์  ส่ิงท่ีสำาคัญ 

มากกว่าผลการทดลอง น่ันคือ เด็กได้ลงมือทำา ได้เรียนรู้ และค้นพบความรู้ใหม่ ๆ  ด้วยตนเอง

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ตวั
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ย้อนไปเมื่อประมาณ 30 กว่าปีที่แล้ว ขวดพลาสติกสำาหรับข้าพเจ้าถือเป็นของแปลก

และหายาก  ในเวลานั้น ข้าพเจ้ายังดื่มนำ้าฝนที่มีรสชาติเฉพาะตัวที่รองเก็บไว้จากหลังคา

สังกะสี  แต่หลังจากนั้นไม่นานนัก ขวดพลาสติกเริ่มเข้ามามีบทบาทมากมายในการเป็น 

ภาชนะบรรจุนำ้าดื่ม นำ้าอัดลม และเครื่องดื่มเติมแต่งรสชาติต่าง ๆ  เราจึงเห็นขวดพลาสติก

มากมายในชีวิตประจำาวัน ทั้งในบ้าน ร้านอาหาร โรงเรียน ริมทางเดิน และในถังขยะ

ข้าพเจ้าทำางานด้านการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาหลักสูตรสำาหรับ 

เด็กและเยาวชน จึงมีความสนใจพิเศษที่จะนำาขวดพลาสติกมาใช้เป็นอุปกรณ์การทดลอง 

และได้รวบรวมการทดลองต่าง ๆ  เกี่ยวกับขวดพลาสติก เพราะนอกจากจะเป็นการลดขยะ

แล้ว ยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย ทั้งยังช่วยส่งเสริมความรู้ ประสบการณ์ และช่วยพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กไทย  ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล ข้าพเจ้าได้ทดลองร่วมกับ

เพื่อนร่วมงานและนักเรียน เห็นว่าขวดพลาสติกสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ราคาถูกในการ 

ทำากิจกรรมต่าง ๆ  ได้อย่างดียิ่ง  อย่างไรก็ตาม ต้องขอฝากคำาเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจ

เกิดจากการใช้ของมีคม เช่น กรรไกร คัตเตอร์ หรือการใช้ความร้อน  เพื่อความปลอดภัย  

ควรแนะนำาให้เด็ก ๆ  ทำาการทดลองด้วยความระมัดระวัง และบางกิจกรรมควรได้รับความ 

ช่วยเหลือหรือคำาแนะนำาในการใช้อุปกรณ์จากผู้ใหญ่

ฤทัย จงสฤษดิ์
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ขวดพลาสติกขนาด 

1,500 มล.

ตะปู ค้อน คัตเตอร์ลูกโป่ง หลอดดูด

หนังยาง เทปใส

กรรไกร

ระดับ
ความยาก

เคยสงสัยหรือไม่ว่าปอดของเราทำางาน 
อย่างไร มาสนุกกับการเรียนรู้การทำางาน 
ของปอด โดยใช้ขวดพลาสติกและลูกโป่งกัน

กติกาการเล่น
หาวิธีทำาให้ลูกโป่งที่สวมเข้ากับหลอดดูด 

ที่อยู่ในขวดพองขึ้นโดยไม่ต้องเป่า

ทักษะและความรู้ที่ได้รับ
●● ความดันอากาศ

●● การทำางานของปอด

01
กิจกรรมที่

ปอดจ�ำลองใน
ขวดพลำสติก

10
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1

2

ใช้คัตเตอร์ตัดก้นขวด 1 ใน 4 ส่วนของขวด 

จากนั้นใช้ตะปูเจาะรูที่ฝาขวดพลาสติกให้มี

ขนาดพอที่จะเสียบหลอดดูดได้ (ขั้นตอนนี้ 

ควรระมัดระวังหรือให้ผู้ ใหญ่ช่วยตัดและ

เจาะรูให้)

เสยีบหลอดดดูลงในรทูีฝ่าขวดใหเ้หลอืปลาย

หลอดดูดด้านนอก 1-2 นิ้ว สวมลูกโป่ง 

ใบเล็กที่ปลายหลอดดูดด้านในขวด แล้วใช้

หนังยางรัด จากนั้นนำาฝาที่มีหลอดดูด

ปิดปากขวดให้แน่น

นำาลูกโป่งใบใหญ่มาตัดแบ่งครึ่ง แล้วนำา

สว่นกน้ลกูโปง่มาครอบกน้ขวด ใชเ้ทปใสพนั

รอบรอยต่อระหว่างลูกโป่งกับขวดให้แน่น 

หรือจะใช้หนังยางรัดก็ได้

3 
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เมื่อเราดึงลูกโป่งที่ครอบก้นขวดลง ลูกโป่ง 

ที่สวมกับหลอดดูดจะพองออก  แต่พอเรา 

ดันลูกโป่งที่ครอบก้นขวดเข้าไป ลูกโป่งจะ

แฟบลง

สิ่งที่ทำาให้ลูกโป่งใบเล็กภายในขวดพองหรือแฟบเกิดจาก

ความดันอากาศ  เมื่อเราดึงลูกโป่งที่ครอบก้นขวดพลาสติก 

ความดันอากาศภายในขวดจะลดตำ่าและน้อยกว่าความดัน

อากาศภายนอกขวด ทำาให้อากาศเข้าไปข้างในลูกโป่งใบเล็กผ่านทางหลอดดูด แต่พอ

เราดันลูกโป่งที่ครอบกับก้นขวดเข้าไป ความดันภายในขวดจะเพิ่มข้ึน และมากกว่า

ความดนัอากาศภายนอกขวด อากาศภายในลกูโปง่ลกูเลก็จงึไหลออกมาทางหลอดดดู

ทำาให้ลูกโป่งลูกเล็กแฟบลง

4 
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02 ฟังเสียง 
หัวใจเต้น 
ด้วยขวด

กิจกรรมที่
ระดับ

ความยาก

ขวดพลาสติกขนาด   

500 มล.

สายยางเล็กกว่าปากขวด  

และยาว 60 ซม.

เทปกาว คัตเตอร์

หวัใจของเราเต้นประมาณ 60 – 80 คร้ังต่อนาที   
ถ้าเราเอาหูแนบบริเวณ 
อกซ้ายจะได้ยินเสียงจังหวะ 
หัวใจเต้นดัง ตุบ...ตุบ...ตุบ  
เรามาฟังเสียงหัวใจเต้น 
โดยใช้ขวดพลาสติกกัน

กติกาการเล่น
ทดลองสร้างเครื่องฟังเสียงหัวใจโดยใช้ขวดพลาสติก

ทักษะและความรู้ที่ได้รับ
●● การเดินทางของเสียงผ่านตัวกลาง     

●● จังหวะการเต้นของหัวใจ
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ใชค้ตัเตอรต์ดักน้ขวดพลาสตกิตามแนวขวางออก 

จะได้ขวดส่วนที่มีลักษณะเป็นกรวย

สอดสายยางผ่านทางปากขวดลงไป

ประมาณ 5 เซนติเมตร แล้วใช้เทปกาว 

พันสายยางติดกับปากขวดให้แน่น ถ้า 

สายยางมีขนาดเล็กเกินไป ให้เจาะรูที่ฝา

ขวดให้มีขนาดพอดีกับขนาดของสายยาง 

สอดสายยางผ่านรูที่เจาะ แล้วนำาฝาไปปิด

ขวดให้แน่น ก็จะได้กรวยฟังเสียงหัวใจ

ให้เราจับปากกรวยแนบบริเวณตำาแหน่ง

หัวใจของเพื่อน และจับท่อปลายสายยาง 

อกีดา้นมาจอ่ทีหู่ของตนเอง กจ็ะไดย้นิเสยีง

จังหวะการเต้นของหัวใจของเพื่อน

3 

1

2
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เสยีงทีเ่ดนิทางผา่นอากาศจะชา้กวา่เสยีงทีเ่ดนิทางผา่นวตัถ ุ 

ดังนั้นเสียงที่ได้ยินผ่านวัตถุจึงดังกว่า  จังหวะการเต้นของ

หวัใจเปน็แหลง่กำาเนดิเสยีง กรวยฟงัเสยีงหวัใจและสายยาง

เป็นตัวกลาง และหูของเราเป็นอวัยวะรับฟังเสียง  เมื่อเสียงเดินทางผ่านกรวยและ

ท่อสายยาง  เราจึงได้ยินเสียงเต้นของหัวใจที่เบาได้ หลักการนี้นำาไปใช้สร้างเครื่องมือ

ทางการแพทย์ที่เรียกว่า หูฟัง (stethoscope)

ในปี ค.ศ. 1816 มีคนไข้หญิงแสนสวยคนหนึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจ 

นายแพทย์เรอเน แลนเนก (Dr. Rene Laennec)  ต้องแนบหูลงตรงหน้าอก

บริเวณหัวใจเพื่อฟังเสียงเต้นของหัวใจ แต่เขาเกิดอายและกระอักกระอ่วนใจ

ที่จะทำาเช่นนั้น เขาจึงแก้ปัญหาด้วยการม้วนกระดาษเป็นท่อยาวใช้ฟังเสียง

หัวใจ สิ่งที่เกิดขึ้นทำาให้เขาตื่นเต้นเป็นอย่างมาก เพราะเขาได้ยินเสียงหัวใจ 

ที่ชัดเจนขึ้นกว่าครั้งใด ๆ
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ระดับ
ความยาก

ขวดพลาสติก

กระดาษสี

สีโปสเตอร์

ปากกาเคมี

กาว

คัตเตอร์กรรไกร

กาว
เหลือง

แดง ฟ้า

กิจกรรมนี้เราจะประดิษฐ์สัตว์น่ารัก
หลาย ๆ  ตัวจากขวดพลาสติก  
ให้กลายเป็นสวนสัตว์ และ 
เรียนรู้ลักษณะต่าง ๆ  ของสัตว์  
ระหว่างประดิษฐ์

กติกาการเล่น
ชวนเพื่อน ๆ  มาช่วยกันสร้างสรรค์ 

สัตว์น่ารักจากขวดพลาสติก

ทักษะและความรู้ที่ได้รับ
●● ความคิดสร้างสรรค์

●● ความหลากหลายทางชีวภาพ

03 สวนสัตว์ฮาเฮ
กิจกรรมที่
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การประดิษฐ์สัตว์หลากหลายชนิดช่วยให้เด็กรู้จักการสังเกต

และเรยีนรูล้กัษณะเดน่ของสตัวช์นดินัน้ ๆ   เช่น หมกึมหีนวด

มากมาย ปลามีครีบ กระต่ายมีหูยาว เป็นต้น

ใช้คัต เตอร์ตัดที่ ก้นขวด

พลาสตกิออก 1 ใน 4 สว่น

ของขวด

ใช้กรรไกรตัดขวดให้เป็นริ้ว

ดังรูป

ตกแต่งด้วยสีโปสเตอร์และกระดาษสีให้

สวยงาม จะได้หมึกจากขวดพลาสติก

เด็ก ๆ  จะลองนำาขวดพลาสติกมาทำาเป็นรูป

สัตว์ชนิดอื่นก็ได้ เพื่อให้มีสัตว์หลากหลาย

ชนิด

3 4

1 2
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สิ่งแวดล้อม คือ สิ่งตา่ง ๆ  
ที่อยู่รอบตัวเรา  ทั้งมีชีวิต
และไมม่ชีวีติ มอีทิธพิลตอ่
การเจริญเติบโตและการ
ดำารงชีวิต เช่น แสงแดด 
อุณหภูมิ ความชื้นตวั

อย
่าง



ชีวิตกับ 
สิ่งแวดล้อม

ตวั
อย
่าง




