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คÓนÓส  นักพิมพ์

ใครว่าการทดลองวิทยาศาสตร์เป็นแค่เรื่องในห้องแล็บเท่านั้น
อันอันจะพาเพื่อน ๆ  มาท�าการทดลองสนุก ๆ  ที่ช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวันกัน

อันอัน  เด็กผู ้หญิงตัวเล็ก ๆ ที่ใช้ชีวิตตามปกติ  ตื่นเช้าไปโรงเรียน  ตอนเย็น 
เรียนพิเศษแล้วก็กลับบ้าน แต่ในวันธรรมดา  1  วันก็มักจะมีเรื่องไม่ธรรมดาแทรก 
เข้ามา  อันอันเป็นคนชอบทดลองวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว ก็เลยจัดการปัญหาเหล่าน้ัน
ด้วยการทดลองวิทยาศาสตร์ซะเลย ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ก็ไม่ใช้ อยู่ท่ีไหนทดลอง 
ที่นั่น อุปกรณ์ก็หาตามสิ่งที่อยู่รอบ ๆ  ตัว แค่นี้ก็จัดการได้แล้ว  ไม่ว่าปัญหาจากเด็กแสบ 
คูแ่ข่ง หรอืน้องชายตวัป่วน อนัอนักร็บัมอืไหวด้วยการทดลองวทิย์  เพราะ “วทิยาศาสตร์ 
ไม่ได้อยู่แค่ในห้องทดลองเท่านั้น แต่วิทยาศาสตร์อยู่รอบ ๆ  ตัวเรา” มาทดลอง 60 การ
ทดลองสนุก ๆ  ท�าง้ายง่ายกับอันอันนะ

60 การทดลองวิทย์ พชิิตปัญหากวนใจเล่มนีม้เีน้ือหาสนกุสนาน เป็นเรือ่งราว 
ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ใช้การทดลองวิทยาศาสตร์แก้ปัญหาต่าง ๆ  ที่พบเจอในชีวิต 
ประจ�าวันแต่ละบทจะมีสรุปผลการทดลอง และให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการท่ีใช้ในการ 
ทดลองนัน้ ๆ  ซึ่งเป็นความรู้ท่ีสอดคล้องกับหนังสือเรียนของเด็ก ๆ  การทดลองจะช่วยให ้
เด็กเข้าใจความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้นและยังรู้สึกต่ืนเต้นสนุกสนานอีกด้วย 
นอกจากน้ีหนังสือเล่มน้ียังได้รับรางวัลหนังสือวิทยาศาสตร์ดีเด่นปี พ.ศ. 2552 จาก 
กระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเกาหลีใต้ด้วย

นานมีบุ๊คส์
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เด ็ก ๆ  รีบตื่น
ไปโรงเรียนกัน

ได้แล้ว
พ่อคะ แม่คะ 
สวัสดีค่ะ 

จ้ะ มานั่ง
กินข้าวสิลูก 

เอ๋ แล้วนี่กันกันยัง
ไม่ยอมตื่นอีกเหรอ

นี่กันกัน
ตื่นได้แล้ว! 

 ค่ะ เดี๋ยวหนูไป
ปลุกกันกันให้เองค่ะ

ชะแว้บ 

ครอก…ฟี้ 
ครอก

ง�่า ๆ  
หม�่า ๆ

ห้องของกันกัน  เวลา 7.40 น.

ปลกุกนักันจอมขี้เซา

บ้ำนอันอัน

กันกัน

วิ้ว
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 ใช่แล้ว คิดวิธีปลุกดี ๆ  
ที่ท�าให้กันกันตื่นได้แล้วละ

ตื่นเดี๋ยวนี้! 

ว้าก!  ย้าก! กันกัน 
แฮก ๆ

ไม่กระดิกเลยแฮะ
จะปลุกยังไงดีล่ะ 

ตื่นเถอะ
ขอร้อง 

อันอันจะปลุกกันกัน
ที่ก�าลังหลับปุ๋ย
ด้วยวิธีใดกันนะ 

เอ่อ... กริ๊งงง

แฮก 
แฮก 

แฮก แฮก 
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*อย่าวางนาฬิกาปลุกใกล้หูมากเกินไป อาจเกิดอันตราย 
ที่เยื่อแก้วหูได้ จึงต้องทดลองด้วยความระมัดระวัง

  1  ลองฟังเสียงนาฬิกาปลุก

 2 ม้วนกระดาษเป็นทรงกระบอกแล้วติดด้วย 
เทปกาว จ่อกระดาษทรงกระบอกมาที่หูแล้วลอง
ฟังเสียงนาฬิกาปลุกอีกครั้ง

 3 เปรียบเทียบความดังของเสียงระหว่าง
การฟังครั้งแรกกับการฟังโดยใช้กระดาษ

 อุปกรณ ์นาฬิกาปลุก กระดาษ เทปกาว

 ผลกำรทดลองจะเป็นอย่ำงไรนะ 
เมื่อใช้กระดาษทรงกระบอกจ่อกับนาฬิกาปลุกก็จะได้ยินเสียงท่ีดัง 

มากกว่าปกติ  เนื่องจากคลื่นเสียงของนาฬิกาปลุกที่เคยเดินทางกระจาย 
ทัว่ทกุทศิถกูควบคมุทศิทางให้ตรงมายงัหูของกนักนัมากขึน้  ดังน้ันอนัอนัจึงใช้ 
กระดาษทรงกระบอกจ่อหูของกันกัน แล้วเปิดเสียงนาฬิกาปลุกใส่อีกครั้ง 
ทนัใดนัน้นาฬิกาปลกุกส่็งเสยีงดังมากข้ึน จนกนักนัสะดุง้ตืน่ขึน้มาพลางร้องว่า 
“โอ๊ย! ตกใจหมดเลย”

 วิธีทดลอง

เคล็ดลับกำรทดลอง
ง่ำย ๆ 

ของอันอัน การเพ่ิมเสยีงนาฬิกาปลกุ

ถ้ำอยำก
แก้ปัญหำนี้
ต้องเข้ำใจเรื่อง
กำรเดินทำงของ

เสียงนะ
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อันอันปลุกกันกันจอมข้ีเซาให้ตื่นได้เพราะเข้าใจคุณสมบัติของเสียงดี 
แล้วรู้หรือไม่ว่าอันอันใช้คุณสมบัติของเสียงอย่างไรกัน เรามาหาค�าตอบกันเลย
ดีกว่า

การเดินทางของเสียง
พวกเราทุกคนต่างอยู ่ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียง  ตั้งแต่เสียงดังของ 

นาฬิกาปลุกตอนเช้า  เสียงจ้อกแจ้กของผู้คนระหว่างเดินทางไปโรงเรียน หรือ 
แม้แต่เสียงของรถยนต์บนถนน  เราได้ยินเสียงต่าง ๆ  มากมาย แต่เคยสงสัย 
หรือไม่ว่าเสียงเหล่านั้นเกิดขึ้นได้ยังไง  เสียงเกิดจากการส่ันสะเทือนของวัตถุ 
เมื่อวัตถุสั่นสะเทือนก็จะท�าให้คลื่นเสียงอัดตัวและขยายตัว  แล้วถูกส่งผ่าน
ตัวกลางอย่างอากาศไปยังหูผู้ฟัง  แต่การเดินทางของเสียงกระจายไปทุกทิศ
ทุกทาง ดังนั้นยิ่งระยะทางไกลเสียงก็ย่ิงเบาลงและค่อย ๆ หายไปในที่สุด 
พอเราใช้กระดาษทรงกระบอกจ่อกับนาฬิกาปลุก  เสียงก็จะถูกรวมให้เดินทางไป 
ในทิศทางเดียวกัน  เสียงจึงเดินทางไปได้ไกลกว่าเดิม  เราลองมาดูตัวอย่าง 
การเดินทางของเสียงในชีวิตประจ�าวันรูปแบบอื่น ๆ  กันเถอะ

ตัวอย่างหลักการเดินทางของเสียง
เวลาอันอันเรียกเพื่อนที่อยู่ไกล ๆ  บางครั้งถึงแม้ว่าจะตะโกนดังแค่ไหน 

เพื่อนก็ยังไม่ได้ยินเสียงเรียกของเรา  ดังนั้นอันอันก็เลยท�ามือป้องปากเวลา 
เรยีกเพือ่น เสยีงทีอ่อกมากจ็ะถกูรวมให้ไปในทศิทางเดยีวกนัมากขึน้ ท�าให้เสยีง 
เดินทางไปได้ไกลกว่าเดิม คราวนี้เพื่อนก็จะได้ยินเสียงเรียกของอันอันแล้วละ

ทีนี้เข้าใจหลักการการเดินทางของเสียงแล้วใช่ไหมล่ะ ถ้าอย่างน้ันเรามาทดลอง
สนุก ๆ  เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางของเสียงกันเถอะ

หลกัการทางวทิยาศาสตร์ง่าย ๆ
ที่อันอันน�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวัน

การเดินทางของเสียง
(เสียงกับการได้ยิน)
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 1 ตัดก้นขวดพลาสติกออก แล้วใช้ถงุพลาสตกิ 
คลุมก้นขวด ดึงถุงพลาสติกให้แน่นและรัดด้วย
หนังยาง

 2 จุดเทียนแล้วจ่อปากขวดใกล้เทียน

 3 ใช้มือตบก้นขวดที่คลุมด้วยถุงพลาสติก 
แรง ๆ  แล้วสังเกตแสงเทียน

 อุปกรณ ์ขวดพลาสติกเปล่าขนาด 1.5 ลิตร   
ถุงพลาสติก หนังยาง กรรไกร เทียน ไฟแช็ก

 ผลกำรทดลองจะเป็นอย่ำงไรนะ 
เทียนดับเหมือนกันใช่ไหม  จังหวะที่ตบถุงพลาสติกที่คลุมก้นขวด 

จะท�าให้เกดิแรงสัน่สะเทอืนทีท่�าให้อนภุาคอากาศรอบ ๆ  สัน่ต่อ ๆ  กนั ไปกระทบ 
เปลวเทียนจนดับ การสั่นสะเทือนผ่านอากาศแบบนี้เองท่ีผา่นเข้าหูเราท�าให้ 
เราได้ยินเสียง แต่ถ้าเทียนของใครยังไม่ดับละก็ ลองตบแรง ๆ  ดูอีกทีสิ

 วิธีทดลอง

การดบัเทยีนโดยไม่ต้องเป่ากำรทดลองของอันอ
ัน  1
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 1 คลุมถุงพลาสติกครอบปากชาม ขึงให้แน่น 
และรัดด้วยหนังยาง  เสร็จแล้ววางเมล็ดข้าวสาร 
บนถุงพลาสติก

 2 จ่อหม้อเหนือชามที่รัดถุงพลาสติก
และเคาะก้นหม้อด้วยช้อน แล้วสังเกต
เมลด็ข้าวสารบนถงุพลาสติกว่าเป็นอย่างไร

 อุปกรณ ์ถุงพลาสติก หนังยาง ชาม หม้อ ช้อน 
เมล็ดข้าวสารจ�านวนเล็กน้อย

 ผลกำรทดลองจะเป็นอย่ำงไรนะ 
เมลด็ข้าวสารบนถงุพลาสตกิจะกระเด้งขึน้มาบนอากาศ การเคาะหม้อ 

ท�าให้หม้อสะเทอืนและส่งต่อให้อากาศบรเิวณนัน้สะเทอืนไปด้วยจงึท�าให้เกดิ 
คลืน่เสยีงขึน้  เมือ่คลืน่เสยีงน้ีส่งไปยงัถงุพลาสตกิผ่านอากาศ ถงุจะสัน่สะเทอืน 
เราจะเห็นเมล็ดข้าวสารต่างกระเด้งไปมาเหมือนเต้นร�าตามเสียงเคาะเลย

  เอ๊ะ นี่ก็ใช้หลักกำรเดียวกันเหรอ – เสียงคือการสั่นสะเทือน!
คงเคยได้ยินว่ามีคนร้องเพลงจนท�าให้แก้วแตกได้  ในคลิปวิดีโอหลายคลิปได้ทดลอง 

ท�าให้แก้วไวน์แตกโดยการเปล่งเสียงร้องอย่างต่อเนื่อง การทดลองน้ีแสดงให้เห็นว่าเมื่อ 
กล่องเสยีงสัน่กจ็ะเกิดเสยีงออกมา  ถ้าเสยีงร้องมคีวามถีเ่ท่ากบัความถีธ่รรมชาตขิองแก้วไวน์ 
ก็จะเกิดการสั่นพ้อง จึงท�าให้แก้วไวน์สั่นและแตกในที่สุด ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า  “เสียงเกิดจาก
การสั่นสะเทือน” นั่นเอง

 วิธีทดลอง

เมลด็ข้าวสารเต้นรÓกำรทดลองของอันอ
ัน  2
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ฉับ ๆ  ๆ

ฉับ ๆ  ๆ ซู้ด

แม่ครับ สวัสดีครับ  อ้าว ท�าไมไข่ถึงมาอยู่บน
โต๊ะอาหารได้ล่ะ 

 ฮิๆ

เอาไข่มาเก็บในตู้เย็น 
แม่ต้องชมเราแน่ ๆ  เลย

แม่คะ ไข่ต้มที่หนูจะเอาไป
ทดลองที่โรงเรียนอยู่ไหนคะ 

แม่วางไว้บนโต๊ะ
แล้วจ้ะ   เอ๊ะ ไม่เห็นมีเลย

นี่นา

ห้องครัว  เวลา 8.00 น.

ไข่ต้มคือฟองไหนนะ


