
พิมพครั้งที่ 1

ผลิตและจัดจําหนายโดย บริษัท อักษร อินสไปร จํากัด

142 ซอยแพรงสรรพศาสตร ถนนตะนาว แขวงศาลเจาพอเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท 0 2622 2999   โทรสาร 0 2622 1311-8   www.aksorninspire.com

พิมพที่ บริษัท ไทยรมเกลา จํากัด โทรศัพท 0 2903 9101-6

ª×èÍ.........................................................¹ÒÁÊ¡ØÅ..................................................

ªÑé¹.........................................................àÅ¢·Õè.......................................................

âÃ§àÃÕÂ¹..............................................................................................................

เขียน : สุภาภรณ ธรรมวิชัยพันธุ บรรณาธิการอํานวยการ : ดร.แสงรุง พูลสุวรรณ พิสูจนอักษร : สิวรัตน หาญเสนหลักษณ

     สุทธิพงษ พงษวร บรรณาธิการบริหาร : จันทรฉาย คุมพล ศิลปกรรม : ดวงสมร ฟกภู

 สุณัฐฐา วิงวอน บรรณาธิการ : มณีรัตน แกวบัว 

ภาพ : ณัฐณิชา ณัฐธนกร   



ºทนíา

 STEM Education เปนกำรจดักำรศึกษำทีเ่ปนกำรบรูณำกำรข้ำมกลุม่สำระวิชำระหว่ำง
ศำสตร์สำขำต่ำงๆ ได้แก่ วทิยำศำสตร์ (S) เทคโนโลย ี(T) วิศวกรรมศำสตร์ (E) และคณติศำสตร์ (M)
โดยน�ำจุดเด่นของกระบวนกำรเรียนรู้แต่ละสำขำวิชำมำผสมผสำนกันอย่ำงลงตัว และยังเปน
กำรบูรณำกำรด้ำนบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวันอีกด้วย ซึ่งท�ำให้ผู้เรียนเห็นคุณค่ำของ
กำรเรียนนั้นๆ และสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้

 กิจกรรม STEM ในเล่มนี้เหมำะส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำตอนปลำยเพื่อกำรฝก
แก้ปัญหำโดยใช้ควำมรู้ทำงวทิยำศำสตร์บรูณำกำรร่วมกับคณติศำสตร์ด้วยกระบวนกำรออกแบบ
เชิงวิศวกรรมเพื่อให้เกิดเปนเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมำ โดยมีล�ำดับขั้นตอนดังนี้

  ขั้นที่ 1 ระบุปัญหำ

  ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหำ

  ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีกำรแก้ปัญหำ

  ขั้นที่ 4 วำงแผนและด�ำเนินกำรแก้ปัญหำ

  ขั้นที่ 5 ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขวิธีกำรแก้ปัญหำหรือชิ้นงำน

  ขั้นที่ 6 น�ำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำ ผลกำรแก้ปัญหำ หรือชิ้นงำน

 STEM Education สำมำรถจัดสอนได้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบำลเปนต้นไป
ยิ่งครูผู้สอนสำมำรถใช้ STEM Education ในกำรสอนได้เร็วเท่ำใดก็จะยิ่งเพิ่มควำมสำมำรถ
และศกัยภำพผูเ้รยีนได้มำกขึน้เท่ำนัน้ เพรำะธรรมชำติของทัง้ 4 วชิำนีส่้งเสรมิให้ผูเ้รยีนมคีวำมรู้
และควำมสำมำรถทีจ่ะด�ำรงชีวติได้ดแีละมคีณุภำพในโลกของศตวรรษที ่21 ทีม่กีำรเปลีย่นแปลง
อย่ำงรวดเร็ว มีควำมเปนโลกำภิวัตน์ท่ีตั้งอยู่บนฐำนควำมรู้ และเต็มไปด้วยควำมก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยี
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áนÐนíาการãชŒงาน
¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ¤Ô´áºº STEM

สถานการณ์จําลอง

สถำนกำรณ์ที่ก�ำหนดให้ในกิจกรรม 

เพื่อให้นักเรียนคิดแก้ปัญหำ

ได้อย่ำงถูกต้อง

ขั้นตอนการแกปญหาแบบ STEM

กำรแก้ปัญหำ 6 ขั้นในรูปแบบ STEM 

เพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ

และควำมคิดสร้ำงสรรค์

กิจกรรมเสริมความรู

ฝกปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหำ

ความรูเพิ่มเติม

เพื่อให้นักเรียนน�ำไปใช้

ในกำรท�ำกิจกรรม



á¹Ð¹íÒµÑÇÅÐ¤Ã

µŒนนí้า ขŒาÇ¿†าง ¤Ø³¤ÃÙ

ประเมินการฝกปฏิบัติดวยตนเอง

นักเรียนประเมินทักษะที่ตนเองได้ฝกฝน

จำกกำรท�ำกิจกรรม โดยใช้กำร์ดทักษะ

เปนตัวช่วย

ประเมินความรูและการฝกปฏิบัติ

ประเมินควำมรู้ที่นักเรียนได้จำก

กำรปฏิบัติกิจกรรมแก้ปัญหำแบบ STEM



การออกแบบรถและถนน
- ล้อรถหนำอย่ำงน้อย 1.5 ซม.
- รถมีมวลมำกกว่ำ 400 ก.
- ออกแบบผิวถนนให้รถเคลื่อนที่และหยุดในบริเวณ
 ที่ต้องกำร

การแขงขัน
- ระยะทำงระหว่ำงจุดเริ่มต้นและจุดหมำยต้องเท่ำกัน
- ไม่ปล่อยรถด้วยแรงผลักหรือแรงดึง

¡Ó ÅÑ§·Ó ÍÐäÃ¡Ñ¹ÍÂÙ‹¤ÃÑºà´ç¡ æ

àÃÒ¡Ó ÅÑ§·Ó 
Ã¶¢Í§àÅ‹¹¡Ñ¹ÍÂÙ‹¤‹Ð

àÍÒáºº¹Õé´ÕÁÑéÂ ¤ÃÙÁÕà¡Á
ÁÒãËŒµŒ¹¹éÓ áÅÐ¢ŒÒÇ¿†Ò§àÅ‹¹

ÊÃŒÒ§Ã¶ãËŒà¤Å×èÍ¹·Õè ä»ËÂØ´
ã¹µÓ áË¹‹§·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ áÅÐ¤ÃÙ¡çÁÕ

¡µÔ¡Òà¾ÔèÁàµÔÁãËŒ´ŒÇÂ¹Ð
¶ŒÒÍÂ‹Ò§¹Ñé¹ àÃÒµŒÍ§

ÍÍ¡áºº¶¹¹ãËŒÃ¶ËÂØ´ä´Œ
ã¹ºÃÔàÇ³·ÕèàÃÒµŒÍ§¡ÒÃ

กµÔกา   
ÁÒª‹ÇÂµŒ¹¹éÓ áÅÐ

¢ŒÒÇ¿†Ò§ÍÍ¡áººÃ¶áÅÐ¶¹¹
¡Ñ¹¹Ðà¾×èÍ¹ æ

ÊÃŒÒ§Ã¶ãËŒà¤Å×èÍ¹·Õè ä»ËÂØ´
ãนµÓ áËน‹งที่µŒองการ
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ควำมรูท้ีเ่ก่ียวข้องกับกำรประดิษฐ์รถมีอะไรบ้ำง...

การทําใหรถแลนไปขางหนาไดไกล 
 แรงและกำรเคลือ่นทีแ่ละมวลกบัควำมเฉือ่ย

การทําใหรถหยุดเคลื่อนที่ 
 แรงและกำรเคลื่อนที่ แรงเสียดทำนและ
แรงต้ำนของอำกำศ

¢Ñé¹·Õè 1
¢Ñé¹·Õè 2

ปัญหำที่ส�ำคัญที่สุดของต้นน�้ำและข้ำวฟำง
คืออะไร

ต้นน�้ำและข้ำวฟำงต้องกำรท�ำอะไร

มีข้อจ�ำกัดอะไรบ้ำงในกำรแก้ปัญหำครั้งนี้

¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ

 นวิตัน คือ หนวยของแรง
แรง 1 นวิตัน คือ แรงที่ทําให
วัตถุมวล 1 กิโลกรัม เคลื่อนที่
ดวยความเรง 1 เมตร/วินาที2

·Ñ¡ÉÐ·Õè©Ñ¹ä´Œ½ƒ¡

 อานเปน

 เขียนเปน

 คิดเลขเปน

 รูหนาที่พลเมืองที่ดี

 คิดอยางมีวจิารณญาณ 
 และการแกปญหา

 อื่น ๆ ..............................................

ÃÐºØ»˜ÞËÒ

ÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅáÅÐá¹Ç¤Ô´
·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº»˜ÞËÒ

¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒáºº STEM

ขั้นที่ 1 ระบุปัญหำ

ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิด
 ที่เกี่ยวข้องกับปัญหำ

ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีกำรแก้ปัญหำ

ขั้นที่ 4 วำงแผนและด�ำเนินกำรแก้ปัญหำ

ขั้นที่ 5 ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข
 วิธีกำรแก้ปัญหำหรือชิ้นงำน

ขั้นที่ 6 น�ำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำ 
 ผลกำรแก้ปัญหำ หรือชิ้นงำน

7



¢Ñé¹·Õè 2

 การเคลื่อนที่ คือกำรที่วัตถุหนึ่งเปลี่ยนต�ำแหน่งไปจำกจุดเดิมที่เคยอยู่เมื่อมีแรงมำกระท�ำ 
และหำกต้องกำรให้วัตถุเปลี่ยนกำรเคลื่อนที่ให้เร็วขึ้น ช้ำลง ไกลขึ้น หรือหยุด ก็ต้องมีแรงมำกระท�ำ
ให้เกิดขึ้นด้วย มวลและควำมเฉื่อยก็เปนอีกปัจจัยที่มีผลกับกำรเคลื่อนที่หรือหยุดเคลื่อนที่ของวัตถุ 
เช่นกัน 

  มวล คือปริมำณของเนื้อสำรที่มีอยู่ในวัตถุ มีหน่วยกรัมและกิโลกรัม เช่น ปอปคอร์น
และทรำยท่ีอยูใ่นถังปรมิำณเท่ำกนั ทรำยจะมปีรมิำณมำกกว่ำปอปคอร์นเพรำะมช่ีองว่ำงระหว่ำงเมด็
น้อยกว่ำปอปคอร์น ท�ำให้ทรำยในถังมีมวลมำกกว่ำปอปคอร์น

 มวลมีสมบัติของความเฉื่อย หรือแรงที่ต่อต้ำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่ วัตถุท่ีมีมวล
มำกขึ้นก็จะเปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่ได้ยำก ท�ำให้เริ่มเคลื่อนที่หรือหยุดเคลื่อนที่ได้ช้ำ เช่น กลิ้งถัง 
2 ใบที่ใส่ปอปคอร์นและทรำยในปริมำณที่เท่ำกัน ถังทรำยเริ่มและหยุดกลิ้งได้ช้ำกว่ำถังปอปคอร์น 
เพรำะทรำยมีมวลมำกจึงมีควำมเฉื่อยมำกกว่ำ

ÁÒàÃÕÂ¹ÃÙŒàÃ×èÍ§¡ÒÃà¤Å×èÍ¹·ÕèáÅÐ»˜¨¨ÑÂ·ÕèÁÕ¼Åµ‹Í¡ÒÃà¤Å×èÍ¹·Õè¡Ñ¹ 

¡ÒÃà¤Å×èÍ¹·Õè ÁÇÅ áÅÐ¤ÇÒÁà©×èÍÂ     

áÃ§¨Ò¡Á¹ØÉÂ� áÃ§¢Í§à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã áÃ§¨Ò¡¸ÃÃÁªÒµÔ

»ˆÍ»¤ÍÃ�¹ ·ÃÒÂ

ª‹Í§Ç‹Ò§ÃÐËÇ‹Ò§àÁç´

»ˆÍ»¤ÍÃ�¹ ·ÃÒÂ
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นí้าËนัก   

 แรงที่โลกดึงดูดวัตถุลงสู่พื้นโลกคือน�้ำหนักของวัตถุ เมื่อวำงวัตถุบนเครื่องชั่ง แรงที่เปน
น�ำ้หนกัของวตัถุจะกดเครือ่งชัง่ลง เรำจงึสำมำรถวัดน�ำ้หนกัของวัตถไุด้ น�ำ้หนกัเปนแรงชนิดหนึง่จงึมี
หน่วยเปนนวิตนั เช่น โลกมแีรงดงึดดูถังน�ำ้ 100 นวิตัน หรอืเรยีกอกีอย่ำงว่ำถงัน�ำ้มีน�ำ้หนกั 100 นวิตนั

 มวลก็มีผลต่อน�้ำหนักของวัตถุเช่นกัน วัตถุที่มีปริมำณเท่ำกันแต่มีมวลมำกกว่ำจะมีน�้ำหนัก
มำกกว่ำเพรำะว่ำถูกโลกดึงดูดด้วยแรงมำกกว่ำ

 หำกต้องกำรใช้แรงดึงดูดของโลกดึง
วัตถุให้เคลื่อนที่ลงโดยที่เรำไม่ได้ออกแรง
ไปที่วัตถุ เรำต้องวำงวัตถุในที่สูงแล้วปล่อยให้
เคลื่อนที่อย่ำงอิสระ 

áÃ§ Ë¹‹ÇÂà»š¹
¹ÔÇµÑ¹ (N)

ÁÇÅ Ë¹‹ÇÂà»š¹
¡ÔâÅ¡ÃÑÁ (kg)

¶Ñ§·ÃÒÂ
Ë¹Ñ¡¡Ç‹Ò à¾ÃÒÐÁÕ

ÁÇÅÁÒ¡¡Ç‹Ò

¢Ñé¹·Õè 2
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    ¢ŒÍ¨íÒ¡Ñ´

 ลอรถหนาอยางนอย
1.5 ซม. และนํ้าหนักของรถ
ตองมากกวา 400 ก. 

ÍÍ¡áººÃ¶ãËŒáÅ‹¹ä´Œä¡Å·ÕèÊØ´

 ชดุฐานและลอรถ  1 ชดุ
 ชดุประดิษฐตัวถังรถ 1 ชดุ
 กาว 1 หลอด
 อุปกรณตกแตง 1 ชดุ
 ดินนํ้ามัน 1 กอน
 ลูกโปง  1 ลูก
 แผนกระดานยาว 50 ซม. 1 แผน

¡Ô¨¡ÃÃÁàÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙŒ 1 ÍÍ¡áººÃ¶ãËŒáÅ‹¹ä´Œä¡Å 

วิธีทํากิจกรรม

1 ออกแบบรถให้แล่นได้ไกลที่สุดจำกอุปกรณ์
 ที่มีอยู่โดยค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัด

2 ด�ำเนินกำรประดิษฐ์รถตำมแบบที่วำดไว้

3 ทดลองแล่นและปรบัปรงุให้รถอยูใ่นสภำพสมดุล
 และเคลื่อนที่ได้ตรงตำมที่ต้องกำรมำกที่สุด

เ¾Ô่มเµÔม 

- พื้นเอียงชวยใหรถเคลื่อนที่ ไดไกลขึ้น
- ลกูโปงชวยทาํใหรถเคลือ่นที่ ได เพราะ
 ลมในลกูโปงจะดันตนเองและทาํใหรถ
 เคลื่อนที่ ไปดานหนา หากตองการให
 รถไปไดไกลขึน้ก็ตองทาํใหลมในลกูโปง
 หมดชาลง

อุปกรณ์

บันทึกสิ่งที่คนพบจากกิจกรรม

ออกáººร¶

¢Ñé¹·Õè 2
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