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	 “สารานุกรม	222	การทดลองที่ได้เล่นสนุกไปพร้อมกับการเรียนรู้”

	 การทดลองในหนังสือเล่มนี้มีความหลากหลาย	ตั้งแต่การทดลองสุดมหัศจรรย์จาก 

สิ่งของที่อยู่รอบตัว	กลวิทยาศาสตร์	สิ่งประดิษฐ์แสนสนุก	สร้างสรรค์งานฝีมือ	 วิทยาศาสตร์ 

ในอาหาร	 วิทยาศาสตร์รอบตัว	 ร่างกายสุดพิศวง	การทดลองท่ีฝึกการสังเกตพฤติกรรมสัตว์ 

การทดลองเลียนแบบการประดิษฐ์คิดค้นของนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังในอดีต	พร้อมค�าแนะน�า 

วิธีเขียนรายงานการทดลอง	และแบบกระดาษต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลองไว้ท้ายเล่มที่จะท�าให ้

เด็ก ๆ เพลิดเพลินจนหลงใหลในวิทยาศาสตร์มากขึ้น

	 จากนี้ไปห้องครัว	ห้องน�้า	 โรงเรียน	สวนสาธารณะ	และอีกหลาย  ๆ  ที่จะกลายเป็น 

ห้องทดลองใกล้ตัวท่ีเด็ก ๆ สามารถท�าการทดลองไปพร้อมกับการเล่นสนุกได้	 ความต่ืนเต้น 

และความน่าสนใจจากการทดลองจะเป็นพ้ืนฐานและส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับ 

เด็ก ๆ และสามารถน�าไปใช้ในอนาคตต่อไป

นานมีบุ๊คส์

ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์



ข้อควรระวัง กรุณาอ่านก่อนทดลอง
ครูหรือผู้ปกครองควรอ่านร่วมกับเด็ก

	 ควรทดลองร่วมกับครูหรือผู้ปกครองทุกครั้ง

	 ก่อนทดลองควรอ่านวิธีท�าอย่างละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

	 ก่อนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า	 เครื่องมือ	และวัตถุดิบต่าง ๆ	ควรได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง

	 โปรดระมัดระวังขณะใช้ของมีคม	 ควรมีครูหรือผู้ปกครองคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

	 กรณีใช้คัตเตอร์ควรมีกระดาษแข็งหรือแผ่นรองตัดเพื่อป้องกันโต๊ะหรือพื้นเป็นรอย

	 การทดลองที่ใช้ไฟ	เตาอบ	ไมโครเวฟ	เตาแก๊ส	หรือกระทะไฟฟ้าควรมีครูหรือผู้ปกครอง 

	 ร่วมทดลองด้วย	และควรใช้ความระมัดระวังขณะทดลอง

	 การทดลองที่ใช้น�้าร้อนควรท�าด้วยความระมัดระวัง	อย่าให้โดนน�้าร้อนลวก

	 การทดลองที่ใช้กาวติดไม้	กาวติดพลาสติก	กาวติดโฟม	และอื่น ๆ ต้องอ่านวิธีใช้และข้อควรปฏิบัติ		

	 ให้ละเอียด	ซึ่งควรใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หรือถาดโฟมรองเพื่อไม่ให้โต๊ะหรือพื้นเปื้อน	และควร

	 ทดลองในห้องที่มีอากาศถ่ายเท	

	 การทดลองที่ใช้น�้าหรือของเหลวควรท�าในบริเวณที่เปียกได้	 เช่น	อ่างล้างจานหรือลานหน้าบ้าน	

	 ไม่ควรทดลองใกล้กับปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า	 เพราะอาจได้รับอันตรายได้

	 ควรสวมผ้ากันเปื้อนขณะทดลอง

	 ควรวางอุปกรณ์ที่ใช้ทดลองหรือสิ่งประดิษฐ์ให้พ้นจากมือเด็กเล็ก

	 หลังทดลองต้องล้างมือและอุปกรณ์ที่ใช้ให้สะอาดและเก็บให้เรียบร้อย

 ค�าแนะน�าส�าหรับครูและผู้ปกครอง 

กรุณาอ่านข้อควรระวัง	วัสดุอุปกรณ์	และวิธีท�าอย่างละเอียด	

หากการทดลองใดยากเกินไปหรือไม่เหมาะกับเด็กสามารถข้ามการทดลองนั้นได้

222222
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บทที ่1

มาท�าการทดลองจากสิ่งของรอบตัวกันเถอะ!

 การทดลองสุดมหัศจรรย์

	 การทดลองในบทนี้ใช้สิ่งของที่หาได้ง่ายภายในบ้าน 
หรอืสิง่ของรอบตัวมาท�าการทดลอง	 ถ้าพร้อมแล้ว	ไปท�า 
การทดลองมหัศจรรย์กันเลย
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รินน�้าใส่ชาม	ค่อย ๆ	วางกระดาษ
ที่วาดภาพลงไป	โดยหงายด้านที่
วาดภาพขึ้น

ตัดกระดาษละลายน�้า
ให้มีขนาดตามต้องการ

ใช้ดินสอวาดภาพ
ลงบนกระดาษ

วิธีท�า

ลองใช้เครื่องเขียนอื่น
วาดภาพบนกระดาษที่เหลือ

หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์อุตสาหกรรม เมื่อใช้ตะเกียบคน	
กระดาษจะละลาย
หายไปในพริบตา

1
กำรทดลองที่ วำดภำพลงบนกระดำษละลำยน�้ำ 

กระดำษและภำพที่วำด
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ท�าไมกระดาษจึงละลายน�้าได้

	 กระดาษที่เราใช้กันทั่วไปผลิตจากเส้นใยเซลลูโลสจากพืช	
ซึ่งมีสมบัติไม่ละลายน�้า	ยึดเกาะกันด้วยกาว	เมื่อแช่น�้ากาวจะละลาย
แต่เส้นใยยังคงอยู่	 กระดาษละลายน�้าเกิดจากกระบวนการผลิต
ทางเคมี	ท�าให้เส้นใยสลายง่าย	เมื่อแช่น�้ากาวจะละลายและเส้นใย
ก็จะสลายตามไปด้วย

น�ำไปแช่น�้ำ

กระดำษหำยไปไหน

	 แช่กระดาษไว้ในน�้าสักพัก	

กระดาษจะเริ่มละลาย	เมื่อใช้

ช้อนคน	กระดาษและภาพจะ

หายไป

กระดาษ
ละลายน�า้

กาว

เส้นใยแยกสลายตัว

ข้อควรระวัง
	 เมื่อทดลองเสร็จควรกรองน�้าที่ใช้ทดลองด้วยกระดาษซับน�้ามัน
	 ก่อนเทน�้าทิ้ง
	ห้ามดื่มน�้าที่ใช้ทดลองเด็ดขาด	หากเผลอดื่มเข้าไปควรดื่มน�้า
	 สะอาดตามไปมาก ๆ และรีบพบแพทย์ทันที

	กระดาษละลายน�า้ผลิตจากเยื่อเซลลูโลส	(เส้นใยพืช)	คาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส	(สารท�าให้ข้น)	และแป้ง
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ใช้สีไม้วาดภาพบนกระดาษละลายน�้าที่ตัดไว้	
แล้วน�ากระดาษไปแช่น�้าโดยหงายด้านที่วาดภาพขึ้น

ใช้สีเทียนเขียนข้อความบนกระดาษละลายน�้าที่ตัดไว้	
แล้วน�ากระดาษไปแช่น�้า	 โดยหงายด้านที่เขียนข้อความขึ้น

วิธีท�า
ภาพที่วาดด้วยสีขาวจะมองเห็นชัดขึ้น เมื่อใช้ช้อนคนกระดาษ	ภาพก็หายไป

เขียนข้อความด้วยสีขาวและส้ม ตัวอักษรสีขาวค่อย ๆ ปรากฏออกมาแล้ว

ลองเขียนเป็นปริศนาดสูิ

กระดาษและภาพหายไปแล้ว!

2

3

กำรทดลองที่

กำรทดลองที่

ใช้สีไม้วำดภำพบนกระดำษละลำยน�้ำ 

ภำพวำดละลำยหำยไป

ใช้สีเทียนเขียนข้อความบนกระดาษละลายน�้า 

ตัวอักษรปรำกฏ

สมบัติซ่อน

อยู่ใน...

ตกบข ว

วิธีท�า

	เมื่อทดลองเสร็จแล้วควรเทน�า้ทิ้งทันที	และห้ามดื่มน�า้ที่ทดลองเด็ดขาด	ถ้าเผลอดื่มน�า้นี้เข้าไปควรดื่มน�า้สะอาดตามมาก ๆ และไปพบแพทย์ทันที

สมบัติซ่อน
อยู่ใน...

ตกบข วา



การทดลองสุดมหัศจรรย์

19

วิธีท�า

วิธีท�า

ใช้ปากกาเพนต์วาดภาพบนกระดาษละลายน�้าที่ตัดไว้	
แล้วน�ากระดาษไปแช่น�้าโดยหงายด้านที่วาดภาพขึ้น

ใช้สเีมจกิและปากกาเพนต์เขยีนข้อความหรอืวาดภาพบนกระดาษละลายน�า้ทีต่ดัไว้	โดยใช้สเีมจกิเขยีนส่วนทีต้่องการให้ละลาย
และใช้ปากกาเพนต์เขยีนส่วนท่ีอยากให้คงอยู่	แล้วน�ากระดาษไปแช่น�า้โดยหงายด้านท่ีเขียนขึน้

กระดาษละลาย	แต่ภาพไม่ละลาย ภาพลอยอยู่บนผิวน�้า	ใช้ช้อนตัก
ก็ไม่หายไป

ภาพลอยอยู‹ºน¼ิวนéÓได้!

ภาพเปลีèยนไปแล้ว สนØก¨Ñง!

ค�าที่เขียนด้วยสีเมจิก
ละลายหายไป	

4

5

กำรทดลองที่

กำรทดลองที่

ใช้ปากกาเพนต์วาดÀาพบนกระดาษละลายน�้า 

ภำพวำดลอยบนผิวน�้ำ

ใช้สีเมจิกและปากกาเพนต์วาดÀาพลงบนกระดาษละลายน�้า

Àาพจากปากกาเพนต์ไม่ละลายน�้า

à¤Œ¡
ÇÒ§

ÍÂÙ‹º¹âµ�Ð

	ควรกรองน�า้ที่ใช้ทดลองด้วยกระดาษซับน�า้มันก่อนเทน�า้ทิ้ง

ดูสิ!	เหมือนแกะ
ถูกตัดขนเลยนะ
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	 เปลือกไข่จะเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตำล	

และภำพที่วำดไว้จะปรำกฏชัดขึ้น

	 ใช้สีเทียน

สีขำววำดภำพ

บนเปลือกไข่

	 แช่ไข่ในน�้ำชำร้อนประมำณ	

1	ชั่วโมง

	 เปลือกไข่มีรูพรุนมากมาย	
เมื่อแช่ในน�้าชา	เม็ดสีของน�้าชา
จะแทรกเข้าไปในรูพรุน	 เปลือกไข่
จึงกลายเป็นสีน�้าตาล	แต่บริเวณ
ที่เขียนด้วยสีเทียน	เนื้อสีเทียนจะ
ปิดรูพรุนไว้	 เม็ดสีในน�้าชาจึงแทรก
เข้าไปไม่ได้

ท�ำไมเปลือกไข่จึงเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตำล
ใช้สีเทียนสีขาว
วาดภาพบน
เปลือกไข่

แช่ไข่ในน�้าชาร้อน
ประมาณ	1	ชั่วโมง

6
แช่ไข่ ในน�้ำชำ 

เปลือกไข่เปลี่ยนเป็นสีน�้ำตำล

วิธีท�ำ

ภาพรูพรุนบนเปลือกไข่จาก
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

 ห้ามดื่มน�า้ชาที่ใช้ทดลอง

สีเทีย
น
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	 เมื่อแช่ไข่ในน�้าส้มสายชูจะเกิดฟองรอบๆ เปลือกไข่

ไข่จะลอยสักพักแล้วค่อยๆ จมลง	 ถ้าแช่ทิ้งไว้ประมาณ	2	วัน	

เปลือกไข่จะละลายหายไป	แล้วไข่ก็มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วย

 ห้ามน�าน�า้ส้มสายชูและไข่ที่ใช้ทดลองไปประกอบอาหาร	และเพื่อให้การทดลองเห็นผลชัดเจน	ควรใช้ไข่เป็ดเพราะมีเปลือกสีขาว

	 เปลือกไข่ประกอบด้วย
แคลเซียมคาร์บอเนต	เมื่อแช่
ในน�้าส้มสายชูจะท�าปฏิกิริยา
เกิดฟองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
เล็ก ๆ ขึ้นรอบเปลือกไข่	 เปลือกไข่
จะค่อย ๆ ละลาย	แต่เยื่อบาง ๆ
 ท่ีหุ้มไข่น้ันไม่ละลายใน
น�้าส้มสายชู

ท�าไมเปลือกไข่จึงละลายหายไป

น�าไข่มาล้างน�้า
ท�าความสะอาด

เปลือกหอยก็ประกอบด้วย
แคลเซียมคาร์บอเนตและ
ละลายในน�า้ส้มสายชูเช่นกัน

7
แช่ไข่ ในน�้ำส้มสำยชู 

เปลือกไข่หำยไป

วิธีท�า

น�้ำส้ม
สำยชู

แช่ไข่ในน�้าส้มสายชู
ประมาณ	2	วัน
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ใช้มือบีบขวด	

ควันจะหายไป
	 เทน�้าอุ่นลง

ในขวดพลาสติก

	 จ่อธูป

เข้าไปในขวด

ปิดฝาขวด

ให้สนิท

 ห้ามดื่มน�า้ที่ใช้ทดลองและควรดับธูปทันทีหลังจ่อธูปลงในขวดเสร็จ

ควรให้ครูหรือ
ผู้ปกครองท�าให้

ใช้มือบีบขวดพลาสติก	
จะพบว่าควันในขวด
หายไป

เมื่อปล่อยมือ	ควันจะปรากฏขึ้น
อีกครั้ง	 ลองบีบขวดแล้วปล่อยดู
อีกครั้ง

เทน�้าอุ่นลงใน 
ขวดพลาสติก

จุดธูปแล้วจ่อลงในขวด	
เพื่อเก็บควัน	จากนั้น
น�าธูปออก	แล้วปิดฝา

8
กำรทดลองที่ เติมน�้าอุ่นและควันในขวดพลาสติก 

เมื่อบีบขวดควันจะหายไป

วิธีท�า

แกรบ แกรบ
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	 เมื่อคลายแรงบีบขวด	ควันสีขาว

จะปรากฏขึ้นและมีสีขาวขุ่นมากกว่า

ครั้งแรก	 เหมือนเมฆบนท้องฟ้าเลย

สร้างเมฆในขวดได้ด้วย!

	 การบีบท�าให้ความดันอากาศ

ในขวดสูงขึ้นและอุ่นขึ้น	อากาศ

ในขวดจึงใส	แต่พอคลายแรงบีบ	

ความดันอากาศในขวดจะลดและ

เย็นลง	ละอองน�้าจึงรวมตัวกับ

ควันธูป	ท�าให้มองเห็นเป็นควันสีขาว

คล้ายเมฆ

ท�าไมจึงเกิดเมฆในขวดเมฆคือละอองน�้าและเกล็ดน�้าแข็ง

เมื่อคลายแรงบีบขวด 

ควันจะกลับมา

	 ในอากาศมีไอน�้าอยู่มาก	
เมื่ออากาศเย็นลง	ไอน�้าจะควบแน่น
เป็นละอองน�้าและเกล็ดน�้าแข็ง	
รวมตัวกับฝุ่นละอองกลายเป็นเมฆ
	 น�้าอุ่นที่ใส่ลงในขวดพลาสติก	
ท�าให้มีละอองน�้าในขวดเพิ่มขึ้น	 เมื่อใส่ควันธูปเข้าไป	
ละอองน�้าจะรวมตัวกับควันเกิดเป็นเมฆ

 
เมฆ

ละอองน�า้และ
เกล็ดน�า้แข็ง
ที่รวมตัวกัน

ไอน�า้ในอากาศ	
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ใส่แป้งสาลี
ให้สูง	1	ซม.

กล่องพลาสติก

ไม่ควรรองน�า้ฝนนานเกินไป	เพราะ
จะท�าให้การทดลองคลาดเคลื่อน

ตากจนแห้งสนิท
 ควรทดลองในบริเวณที่ท�าความสะอาดง่าย

เขย่ากล่องใส่แป้ง
เบา ๆ แล้วน�าไปผึ่ง
ให้แห้ง

น�าแป้งที่แห้งแล้ว
มาร่อนอีกครั้ง	
โดยเก็บส่วนที่เป็น
เม็ดแป้งเอาไว้

ใช้ตะแกรงร่อนแป้งสาลีใส่ใน
กล่องพลาสติก

น�ากล่องแป้งสาลีไปรอง
น�า้ฝนขณะท่ีฝนตกปรอย ๆ 

สักครู่

9
กำรทดลองที่ ถ้ำใช้แป้งสำลีรองน�้ำฝน

วิธีท�า

เปำะแปะ
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ก็จะรู้ขนำดหยดน�้ำฝน
	 เมื่อน�าแป้งสาลีไปรองหยดน�้าฝนที่ตกปรอยๆ แล้วเขย่าเบาๆ	จะได้เม็ดแป้งที่มีขนาดเท่าหยดน�้าฝน	

	 เมื่อหยดน�้าฝน
ตกลงบนแป้งสาลี	
แป้งสาลีที่อยู่รอบ ๆ 

จะเข้ามาเกาะ	ท�าให้
เกิดเม็ดแป้งที่มีขนาด
เท่ากับหยดน�้าฝน

ท�าไมเม็ดแป้งจึงมีขนาดเท่า
หยดน�้าฝน

การเขย่ามผีลต่อรปูร่างและขนาด
หยดน�า้ฝน

ฝนตกหนักฝนตกปกติ ฝนตกหนักมาก

	 หยดน�้าฝนปกติเป็นทรงกลม	ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง	1	มิลลิเมตร	ถ้าฝนตกหนัก	หยดน�้าฝน
จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	3-4	มิลลิเมตร	
แต่ถ้าฝนตกหนักมาก	หยดน�้าฝนจะเป็นทรงรี	
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ	5	มิลลิเมตร	 	
หยดน�้าฝนขนาดใหญ่จะปะทะกับแรงต้านอากาศ
มากขึ้นขณะตกลงมา	จึงท�าให้เป็นทรงรี



บทที่ 

1

26

	 ถ้าต้องการแบ่งเค้กก้อนนี้เป็น	7	ชิ้นขนาดเท่าๆ กัน	จะแบ่งอย่างไรให้ง่ายและรวดเร็วนะ	

ถ้าน�ายางยืดมาขีดแบ่งช่องให้ได้	7	ช่อง	กว้างช่องละ	1	เซนติเมตร	แล้วยืดออก

จะได้เค้กที่มีขนาดเท่ากันไหมนะ

ดึงยางยืดให้ขีดจ�านวนที่ต้องการแบ่ง
พอดีกับปลายอีกข้างของก้อนเค้ก
แค่นี้ก็จะได้เค้กตามจ�านวนที่ต้องการ
และมีขนาดเท่ากันแล้ว

วางยางยืดเทียบกับไม้บรรทัด
แล้วขีดเส้นแบ่งช่องบนยางยืด	
ให้ตรงกับขีดเซนติเมตร
บนไม้บรรทัด	7	ช่อง

วางยางยืดให้ขีดเลข	0	ตรงกับ
ปลายข้างหนึ่งของก้อนเค้ก
ที่ต้องการตัดแบ่ง

10
กำรทดลองที่ ถ้ำขีดเส้นแบ่งบนยำงยืด

วิธีท�า



การทดลองสุดมหัศจรรย์

27

ท�าไมยางจึงยืดออกเท่า ๆ กัน
	 ยางยืดมีสมบัติความยืดหยุ่น	ภายใน
มีโมเลกุลขนาดเล็กที่ยืดหดได้เหมือนสปริง
อยู่จ�านวนมาก	 เมื่อออกแรงดึงยางยืด	
โมเลกุลยางจะยืดออกเท่า ๆ กัน	และ
กลับคืนสู่สภาพเดิมได้

จะช่วยให้แบ่งสิ่งของได้เท่ำกัน

	 ช่องที่ขีดไว้บน

ยางยดืจะยดืออกเท่าๆ กนั	

ท�าให้แบ่งเค้กเป็น	7	ชิ้น

เท่ากันพอดี

ยาง

ขณะยืด

โมเลกุลยาง


