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 àÅ‹Á¹Õé Ñ̈´·íÒ¢Öé¹à¾×èÍ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§

¼ÙŒàÃÕÂ¹ãËŒ¾ÃŒÍÁÃÑº¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§âÅ¡ã¹ÈµÇÃÃÉ

·Õè 21 â´ÂÍÍ¡áºº¡Ô¨¡ÃÃÁµÒÁá¹Ç¤Ô´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáºº 

“STEM” ãËŒ¼ÙŒàÃÕÂ¹ä´ŒÊ¹Ø¡¡Ñº¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµÒÁËÅÑ¡

ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� ¤Ô´ÍÂ‹Ò§ÁÕàËµØ¼ÅàªÔ§¤³ÔµÈÒÊµÃ� ´ŒÇÂ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÍÍ¡áºº·Ò§ÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ 

à¹Œ¹àÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨à¹×éÍËÒÊÒÃÐµ‹Ò§ æ ¼‹Ò¹¡ÒÃ

»¯ÔºÑµÔ¨ÃÔ§¤Çº¤Ù‹¡Ñº¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¤Ô´ 

·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃÍÍ¡áººáÅÐ¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕ à¾×èÍàµÃÕÂÁ

¾ÃŒÍÁÊÙ‹¡ÒÃÊÃŒÒ§¹ÇÑµ¡ÃÃÁã¹Í¹Ò¤µ ¾ÃŒÍÁ¡Ñº¡ÒÃÊÃŒÒ§

·ÑÈ¹¤µÔ·Õè´Õµ‹Í¡ÒÃàÃÕÂ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕ

ÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃ� áÅÐ¤³ÔµÈÒÊµÃ� «Öè§¡Ô¨¡ÃÃÁã¹áºº½ƒ¡

àÅ‹Á¹Õé¼ÙŒ Ñ̈´·íÒä´ŒÍÍ¡áºº¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒâ´ÂÁÕËÑÇ¢ŒÍ

´Ñ§µ‹Íä»¹Õé
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à¡³±�¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹
·Ñ¡ÉÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¤Ô´
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 à»š¹¡ÒÃ¹íÒ¼ÙŒàÃÕÂ¹à¢ŒÒÊÙ‹à¹×éÍËÒ â´Â¡ÒÃ

¡ÃÐµØŒ¹·Ñ¡ÉÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¤Ô´¼‹Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�

·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂ ·ŒÒ·ÒÂáÅÐÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºªÕÇÔµ¨ÃÔ§

 

 ËÅÑ§¨Ò¡ÈÖ¡ÉÒÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�·Õè¡íÒË¹´ãËŒ

ÍÂ‹Ò§ÅÐàÍÕÂ´áÅŒÇ ãËŒ¼ÙŒàÃÕÂ¹ÃÐºØ»˜ÞËÒ à§×èÍ¹ä¢ 

áÅÐ¢ŒÍ í̈Ò¡Ñ´ãËŒªÑ´à¨¹ à¾×èÍãËŒàËç¹á¹Ç·Ò§ã¹

¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒµ‹Íä»

 à»š¹¡ÒÃ¡ÃÐµØŒ¹ãËŒ¼ÙŒàÃÕÂ¹¤Ô´àª×èÍÁâÂ§

¨Ò¡¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�à´ÔÁ·ÕèÁÕÍÂÙ‹Ç‹ÒÊÒÁÒÃ¶

á¡Œ»˜ÞËÒä´ŒËÃ×ÍäÁ‹ ¶ŒÒäÁ‹ä´Œ¤ÇÃÈÖ¡ÉÒ¢ŒÍÁÙÅã´

à¾ÔèÁàµÔÁ ÁÕ¢ŒÍÁÙÅã´·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§áÅÐª‹ÇÂãËŒá¡Œ

»˜ÞËÒ¹Ñé¹ä´ŒºŒÒ§

 à»š¹¡ÒÃãËŒ¢ŒÍÁÙÅ·Õèà»š¹ËÅÑ¡¡ÒÃËÃ×ÍÇÔ Õ̧¡ÒÃ 

¾ÃŒÍÁ·Ñé§ËÅÑ¡¤Ô´Ç‹Ò¨Ð¹íÒ¢ŒÍÁÙÅàËÅ‹Ò¹Ñé¹ÁÒãªŒã¹¡ÒÃ

á¡Œ»˜ÞËÒáÅÐÇÒ§á¼¹§Ò¹¢Ñé¹µ‹Íä»ÍÂ‹Ò§äÃ ¨Ò¡

¹Ñé¹ãËŒ¼ÙŒàÃÕÂ¹¤Œ¹¤ÇŒÒ¢ŒÍÁÙÅµÒÁ¤ÇÒÁ¤Ô´¢Í§µ¹àÍ§ 

áÅŒÇµÑ´ÊÔ¹ã¨àÅ×Í¡Ç‹Ò¢ŒÍÁÙÅã´à»š¹ÇÔ Õ̧¡ÒÃ

·ÕèàËÁÒÐÊÁáÅÐ´Õ·ÕèÊØ´ã¹¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ 

 ã¹ËÑÇ¢ŒÍ¹Õé¼ÙŒàÃÕÂ¹¨Ðä´Œà¢ÕÂ¹á¼¹¡ÒÃ

´íÒà¹Ô¹§Ò¹áÅÐÀÒ¾Ã‹Ò§¢Í§ªÔé¹§Ò¹ ËÅÑ§¨Ò¡·Õèä´Œ

ÈÖ¡ÉÒ¢ŒÍÁÙÅµ‹Ò§ æ ÁÒà»š¹ÍÂ‹Ò§´ÕáÅŒÇ

 ãËŒ¼ÙŒàÃÕÂ¹ä´ŒºÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÇ‹Ò

ÊÒÁÒÃ¶á¡Œ»˜ÞËÒä´ŒÊíÒàÃç¨ËÃ×ÍäÁ‹ ËÒ¡·íÒäÁ‹ÊíÒàÃç¨

ÁÕÇÔ Õ̧¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ªÔé¹§Ò¹ÍÂ‹Ò§äÃ

 à»š¹¡ÒÃ½ƒ¡ãËŒ¼ÙŒàÃÕÂ¹»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

áÅÐªÔé¹§Ò¹¢Í§µ¹àÍ§ÊíÒËÃÑº·º·Ç¹à¾×èÍ»ÃÑº»ÃØ§

ªÔé¹§Ò¹ ¨Ò¡¹Ñé¹¡ÃÐµØŒ¹ãËŒ¼ÙŒàÃÕÂ¹¤Ô´µ‹ÍÂÍ´ã¹

ËÑÇ¢ŒÍ “¤Ô´µ‹ÍÍÕ¡¹Ô´” â´Âà¢ÕÂ¹ÇÔ Õ̧¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒªÔé¹§Ò¹

¢Í§µ¹àÍ§ãËŒàËÁÒÐÊÁ¡Ñº§Ò¹ÁÒ¡¢Öé¹

 ÊØ´·ŒÒÂãËŒ¼ÙŒàÃÕÂ¹¤Ô´àª×èÍÁâÂ§¤ÇÒÁÃÙŒ·Õèä´ŒÃÑº

¨Ò¡¡ÒÃ·íÒ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡Ñºà·¤â¹âÅÂÕáÅÐÍÒªÕ¾µ‹Ò§ æ 

·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§

 à»š¹à¡Ãç´¤ÇÒÁÃÙŒ·Õèª‹ÇÂÊÃŒÒ§áÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨

ãËŒ¼ÙŒàÃÕÂ¹¹íÒ¤ÇÒÁÃÙŒ·Õèä´ŒÃÑº¨Ò¡¡ÒÃ·íÒ¡Ô¨¡ÃÃÁä»

µ‹ÍÂÍ´ÊÙ‹¡ÒÃÊÃŒÒ§¹ÇÑµ¡ÃÃÁã¹Í¹Ò¤µ

 ËÅÑ§¨Ò¡ÈÖ¡ÉÒÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�·Õè¡íÒË¹´ãËŒ

ÍÂ‹Ò§ÅÐàÍÕÂ´áÅŒÇ ãËŒ¼ÙŒàÃÕÂ¹ÃÐºØ»˜ÞËÒ à§×èÍ¹ä¢ 
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 กอนหินอยากเลี้ยงปลา คุณพอจึงซ้ือปลาพรอมตูปลาใบ

ใหญมาใหในวันเกิดของกอนหิน แตพื้นที่ในบานคับแคบคุณพอ

จึงติดตั้งตูปลาไวบนตูรองเทาที่นอกบาน ทุกเชากอนหินจะแวะ

ใหอาหารปลาเสมอ แตวันนี้ปลาในตูดูนิ่ง ๆ วายน้ําไมราเริง

เหมือนเดิม มันคงยังไมหิว

 เมื่อดูนาฬกาเห็นวาสายแลวจึงรีบควารองเทา 

กระแทกประตูตูรองเทาปดดัง ปง! จนคุณยาท่ีอยูในบาน

ยังตกใจ ปลาทุกตัวก็หยุดวายนํ้า กอนหินคิดวาปลาก็คง

ตกใจเหมือนกัน แตปลานาจะชินแลว เพราะตูรองเทาใบน้ี

มีเสียงดังอยูแลวแมจะปดเบา ๆ ระหวางที่นั่งรถไป

โรงเรียนคุณพอเตือนกอนหินวา ตอไปจะทําอะไรใหระวัง 

พยายามอยาทําใหคุณยาตกใจแบบวันน้ีอีก เพราะคุณยา

เปนโรคหัวใจ 

 ตอนเย็นกอนหินกลับมาถึงบาน พบวาปลาหายไป 1 ตัว เม่ือถามคุณแม คุณแมบอกวา เห็นปลาลอย

หงายทองจึงรีบพาไปหาสัตวแพทยแตก็ชวยไวไมได กอนหินคิดวา ปลาคงตกใจเสียงประตูตูรองเทาแน ๆ จึง

คิดจะแกปญหาโดยยายปลาไปรวมกับปลาในตูที่อยูในหองของตัวเอง แตคุณพอไมเห็นดวยเพราะปลา

พวกนี้ก็ดูอาการไมคอยดีนัก ถายายไปอยูอีกตูก็ตองปรับตัวกับนํ้าใหม อาจจะทําใหอาการแยกวาเดิม

กอนหินคิดวาคงตองแกปญหาที่ตูรองเทา แตจะมีวิธีการใดบางที่สามารถลดแรงกระแทกไดและทําให

ปดประตูตูรองเทาไดแนนสนิทดวย ถาปดประตูไมสนิทหมาจะมาขโมยรองเทาในตูไปกัดเลน

4



¨Ò¡Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�ã¹Ë¹ŒÒ 4  »˜ÞËÒ¢Í§¡ŒÍ¹ËÔ¹ÁÕà§×èÍ¹ä¢áÅÐ¢ŒÍ í̈Ò¡Ñ´ÍÐäÃºŒÒ§

à´ç¡ æ  ¤Ô´Ç‹ÒµŒÍ§ÈÖ¡ÉÒ¢ŒÍÁÙÅÍÐäÃºŒÒ§ Ö̈§¨ÐÊÒÁÒÃ¶á¡Œ»˜ÞËÒ¹Õéä´Œà´ç¡ æ  ¤Ô´Ç‹ÒµŒÍ§ÈÖ¡ÉÒ¢ŒÍÁÙÅÍÐäÃºŒÒ§ Ö̈§¨ÐÊÒÁÒÃ¶á¡Œ»˜ÞËÒ¹Õéä´Œ
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ãËŒÈÖ¡ÉÒ¢ŒÍÁÙÅµ‹Íä»¹Õé áÅŒÇàÅ×Í¡Ç‹Òá¹Ç¤Ô´ã´

ÊÒÁÒÃ¶á¡Œ»˜ÞËÒ¢Í§¡ŒÍ¹ËÔ¹ä´Œ

          กอนหินนึกถึงตอนเรียนเรื่องแรงที่กระทําตอวัตถุ หากไมอยาก 

  ใหประตูตูเสียงดังก็ตองมีวัสดุมารับแรงกอนท่ีประตูจะกระแทกกับตู 

  ซึ่งวัสดุที่หาไดงาย ราคาไมแพง และสามารถกางออกและหดกลับไดก็คือ 

  หลอดฉีดยา          สวนสิ่งท่ีจะทําใหประตูตูปดสนิทนาจะเปนแมเหล็กที่มี

  แรงดูดสูง             หมาก็จะเขี่ยเปดประตูตูมาขโมยรองเทาไมได ซึ่งกอนหิน

  ไดวางแผนการทํางานไวดังนี้

 ถานําแนวคิดเรื่องแรงเสียดทานมาใช โดยทําตูรองเทาใหมีพื้นผิวท่ี

ขรุขระ ประตูจะเคลื่อนท่ีชาลงเมื่อสัมผัสกับพ้ืนผิวที่ขรุขระ ทําใหชวยลด

แรงกระแทกได จากนั้นนําไมบรรทัดพลาสติกแข็งมาติดที่ประตูดานนอก

เพื่อทําเปนตัวล็อกอยางงาย หากจะเปดตูรองเทาจะตองเปดประตู 2 ประตู 

พรอมกัน ซึ่งนาจะชวยปองกันหมามาเขี่ยเปดตูได แนวคิดนี้กอนหินจะ

วางแผนการทํางานโดย

á¹Ç¤Ô´·Õè 1
          

  ใหประตูตูเสียงดังก็ตองมีวัสดุมารับแรงกอนที่ประตูจะกระแทกกับตู 

  ซึ่งวัสดุที่หาไดงาย ราคาไมแพง และสามารถกางออกและหดกลับไดก็คือ 

  หลอดฉีดยา          สวนสิ่งท่ีจะทําใหประตูตูปดสนิทนาจะเปนแมเหล็กที่มี

  แรงดูดสูง             หมาก็จะเขี่ยเปดประตูตูมาขโมยรองเทาไมได ซึ่งกอนหิน

  ไดวางแผนการทํางานไวดังนี้

á¹Ç¤Ô´·Õè 2

  หลอดฉีดยา          สวนสิ่งท่ีจะทําใหประตูตูปดสนิทนาจะเปนแมเหล็กที่มี

  แรงดูดสูง             หมาก็จะเขี่ยเปดประตูตูมาขโมยรองเทาไมได ซึ่งกอนหิน

  ซึ่งวัสดุที่หาไดงาย ราคาไมแพง และสามารถกางออกและหดกลับไดก็คือ 

  หลอดฉีดยา          สวนสิ่งท่ีจะทําใหประตูตูปดสนิทนาจะเปนแมเหล็กที่มี  หลอดฉีดยา          สวนสิ่งท่ีจะทําใหประตูตูปดสนิทนาจะเปนแมเหล็กที่มี
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á¹Ç¤Ô´·Õè 3 àÃ×èÍ§

á¹Ç¤Ô´·ÕèÈÖ¡ÉÒÁÒÊÒÁÒÃ¶á¡Œ»˜ÞËÒ¹Õéä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ

¨Ò¡¡ÒÃÊ×º¤Œ¹¢ŒÍÁÙÅ à¾×èÍ¹ æ ¤Ô´Ç‹Òá¹Ç¤Ô´ã´ÊÒÁÒÃ¶ãªŒá¡Œ»˜ÞËÒ¢Í§¡ŒÍ¹ËÔ¹ä´Œ´Õ·ÕèÊØ´

ÍÂ‹ÒÅ×Á ¹íÒ·Ñ¡ÉÐ¤³ÔµÈÒÊµÃ�ÁÒãªŒã¹¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ÃÐÂÐ 
·ÔÈ·Ò§ áÅÐµíÒáË¹‹§¢Í§¡ÒÃµÔ´µÑé§ÍØ»¡Ã³�Å´áÃ§¡ÃÐá·¡´ŒÇÂ¹Ð 
¶ŒÒäÁ‹ÇÒ§á¼¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ãËŒ Ṍ ÍÒ¨·íÒãËŒ§Ò¹¹ÕéäÁ‹ÊíÒàÃç¨¡çä´Œ¹Ð

¨Ò¡¡ÒÃÊ×º¤Œ¹¢ŒÍÁÙÅ à¾×èÍ¹ æ ¤Ô´Ç‹Òá¹Ç¤Ô´ã´ÊÒÁÒÃ¶ãªŒá¡Œ»˜ÞËÒ¢Í§¡ŒÍ¹ËÔ¹ä´Œ´Õ·ÕèÊØ´

 àÅ×Í¡  äÁ‹àÅ×Í¡  àÅ×Í¡  äÁ‹àÅ×Í¡

à¾ÃÒÐ

   á¹Ç¤Ô´·Õè 1

à¾ÃÒÐ

 àÅ×Í¡  äÁ‹àÅ×Í¡

   á¹Ç¤Ô´·Õè 2    á¹Ç¤Ô´·Õè 3

à¾ÃÒÐ
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ÅÍ§ÇÒ§á¼¹ÇÔ Õ̧¡ÒÃ·íÒÍØ»¡Ã³�Å´áÃ§¡ÃÐá·¡

áÅŒÇà¢ÕÂ¹á¼¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹·Õè¤Ô´äÇŒã¹ª‹Í§Ç‹Ò§´ŒÒ¹Å‹Ò§¹Õé

¶ŒÒ¨ÐÍÍ¡áºº
ÍØ»¡Ã³�Å´áÃ§¡ÃÐá·

¡¢Í§»ÃÐµÙµÙŒÃ
Í§à·ŒÒ

¨ÐµŒÍ§ãªŒÇÑÊ´
ØáÅÐÍØ»¡Ã³�ÍÐäÃºŒÒ§

¤Ô´ÇÒ§á¼¹ãËŒÃÍº¤Íº¹Ð
¶ŒÒ·íÒÊíÒàÃç¨¡ç¨Ðª‹ÇÂÅ´àÊÕÂ§Ãº¡Ç¹
áÅÐ¤¹Í×è¹·Õèà¨Í»˜ÞËÒà´ÕÂÇ¡Ñ¹

¨Ðä´Œ¹íÒÇÔ¸Õ¡ÒÃ¹Õéä»ãªŒ»ÃÐâÂª¹�´ŒÇÂ
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ÍØ»¡Ã³�Å´áÃ§¡ÃÐá·¡·ÕèÍÍ¡áººäÇŒà»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ ÇÒ´ÀÒ¾Å§ã¹ª‹Í§Ç‹Ò§¹Õéä´ŒàÅÂ

ËÅÑ§¨Ò¡·´ÅÍ§·íÒÍØ»¡Ã³�Å´áÃ§¡ÃÐá·¡µÒÁá¼¹·ÕèÇÒ§äÇŒ

¼Å·Õèä´Œà»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ ãËŒºÑ¹·Ö¡ã¹µÒÃÒ§´ŒÒ¹Å‹Ò§¹ÕéàÅÂ

¼Å¡ÒÃ
á¡Œ»˜ÞËÒ

Å´àÊÕÂ§Ãº¡Ç¹·Õèà¡Ô´

¨Ò¡áÃ§¡ÃÐá·¡ä´Œ
»�´»ÃÐµÙµÙŒÃÍ§à·ŒÒ

ä´ŒÊ¹Ô·  

*ËÒ¡ÂÑ§á¡Œ»˜ÞËÒäÁ‹ÊíÒàÃç¨ 

à¾×èÍ¹ æ ÁÕÇÔ Õ̧»ÃÑº»ÃØ§ªÔé¹§Ò¹
¢Í§µ¹àÍ§ÍÂ‹Ò§äÃ

¡ÒÃ·´ÅÍ§

¤ÃÑé§·Õè 1

¡ÒÃ·´ÅÍ§

¤ÃÑé§·Õè 2

¡ÒÃ·´ÅÍ§

¤ÃÑé§·Õè 3
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ÃÐºÒÂÊÕÀÒ¾      à¾×èÍãËŒ¤Ðá¹¹¼Å§Ò¹¢Í§µ¹àÍ§

ÊÒÁÒÃ¶Å´àÊÕÂ§Ãº¡Ç¹·Õèà¡Ô´¨Ò¡áÃ§¡ÃÐá·¡ä´ŒÁÒ¡á¤‹äË¹

ÊÒÁÒÃ¶»�´»ÃÐµÙµÙŒÃÍ§à·ŒÒä´Œá¹‹¹Ê¹Ô·á¤‹äË¹

àÅ×Í¡ãªŒÇÑÊ´ØáÅÐÍØ»¡Ã³�·ÕèÁÕÃÒ¤Ò¶Ù¡áÅÐ·¹·Ò¹ÁÒ¡á¤‹äË¹

ËÒ¡µŒÍ§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¼Å§Ò¹ãËŒãªŒ§Ò¹ä´Œ´Õ¢Öé¹áÅÐÊÇÂ§ÒÁÁÒ¡¢Öé¹

à¾×èÍ¹ æ ¤Ô´Ç‹Ò¨Ð¾Ñ²¹Ò¼Å§Ò¹¢Í§µ¹àÍ§ÍÂ‹Ò§äÃ
¼Å§Ò¹·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅŒÇ¨ÐÁÕË¹ŒÒµÒ

à»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ¹Ð ÇÒ´ÀÒ¾Å§ã¹¹Õéä´ŒàÅÂ

àÁ×èÍÊÃŒÒ§¼Å§Ò¹ Ṍ æ ¢Öé¹ÁÒä´ŒáÅŒÇ 
ÍÂ‹Òà¡çºäÇŒ¤¹à ṌÂÇÅ‹Ð ¤ÇÃ¹íÒ¼Å§Ò¹ÁÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒ¡Ñºà¾×èÍ¹ã¹ËŒÍ§

Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ÊÃŒÒ§Í§¤�¤ÇÒÁÃÙŒãËÁ‹¨Ò¡¡ÒÃáº‹§»˜¹¢ŒÍÁÙÅ Ṍ æ ¡Ñ¹¹Ð

ÃÐºÒÂÊÕÀÒ¾      à¾×èÍãËŒ¤Ðá¹¹¼Å§Ò¹¢Í§µ¹àÍ§

ÍÍ¡áººãËŒãªŒ§Ò¹ä´ŒÊÐ´Ç¡ÁÒ¡á¤‹äË¹

ªÍº¼Å§Ò¹¢Í§µ¹àÍ§ÁÒ¡á¤‹äË¹
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