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 “เวลา” เปนเรื่องใกลตัว เปนสิ่งคุนเคยที่อยูคูกับชีวิตประจำวัน แตมนุษยเริ่มรูจักคำวา “เวลา” 

และใชคำนี้ตั้งแตเมื่อไหร ยากที่จะตอบ และหากจะใหแตละคนใหความหมายของ “เวลา” ก็เชื่อวา

จะมีความเขาใจหรือคำอธิบายที่แตกตางกันในหลายมิติ ขึ้นอยูกับประสบการณ อาชีพ วัฒนธรรม 

รวมถึงความสนใจสวนตัว

 หนังสือเรื่อง “เวลา” เลมนี้ เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อทำความเขาใจและ

สรางประสบการณกับ “เวลา” ท่ีมีความสัมพันธกับเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของเราและท่ีเกิดข้ึน

บนโลกใบน้ี ซ่ึงจะนำไปสูความเขาใจในความหมายของเวลาย่ิงข้ึน เชน เวลากับกิจวัตรประจำวัน เวลากับ

รางกายของเรา เวลากับการเปลี่ยนแปลง เวลากับธรรมชาติ และเวลากับการพัฒนาเทคโนโลยี เปนตน

 การจัดกิจกรรมตามหนังสือเลมน้ี ผูเรียนและผูสอนจะสามารถเรียนรูไปพรอมกันตามแนวความคิด

การเรียนรูของ “บานนักวิทยาศาสตรนอย” คือการต้ังคำถามและรวมกันทดลองหาคำตอบ ซ่ึงเปนทักษะ

พื้นฐานสำคัญของการเรียนรูในอนาคต ดังนั้น กระบวนการเรียนรูจึงเปดกวางใหเกิดการตั้งคำถามและ

มีการคนควาทดลองที่หลากหลายไมจำกัด

 โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย หวังวาหนังสือเลมนี้จะชวยสรางแรงบันดาลใจ 

และนำเสนอแนวทางใหมๆ ใหคุณครูใชในการจัดกิจกรรมที่ทำให “นักวิทยาศาสตรนอย” ไดมีโอกาส

สนุกกับการตั้งคำถาม เกิดประสบการณ ในกระบวนการคนหาคำตอบ และตอยอดความคิดไปพรอมๆ 

กับเพื่อนๆ ในบรรยากาศที่เต็มไปดวยความรูอยากเห็น และสนุกสนานเพลิดเพลิน

             องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
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 สวัสดีคะสมาชิกบานนักวิทยาศาสตรนอยทุกทาน ปนี้เปนปที่สามที่โครงการของเราจัดกิจกรรม

พิเศษ “วันนักวิทยาศาสตรนอย” แลวนะคะ หัวขอของปนี้คือ “เวลา” หลายทานอาจสงสัยวา “เวลา” 

เกี่ยวอะไรกับวิทยาศาสตร และสิ่งที่จับตองไมไดเชน “เวลา” นั้นจะยากเกินไปสำหรับเด็กอนุบาลหรือไม

 นี่คือความตั้งใจของโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยคะ นั่นคือ วิทยาศาสตรคือทุกสิ่งรอบตัวเรา 

และทำใหงายและสนุกดวยกิจกรรมแบบการลงมือปฏิบัติ (hands-on)

 ดิฉันหวังเปนอยางยิ่งวากิจกรรม “วันนักวิทยาศาสตรนอย” ครั้งนี้จะสรางสีสันในการเรียนรู

วิทยาศาสตร เพิ่มเติมจากชุดกิจกรรมปกติที่อยูในกลองนักวิทยาศาสตรนอยจนทำใหเด็ก ๆ บุคคลากร

ในโรงเรียน และผูปกครองไดสัมผัสความมหัศจรรยของ “เวลา” ในรูปแบบที่สนุก ตามที่การเรียน

วิทยาศาสตรที่ดีควรจะเปนคะ

 ขอใหเพลิดเพลินจนลืมเวลา

          

            คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

           ประธานโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย

                 22 เมษายน 2558

 àÇÅÒ·Õè¼‹Ò¹ä»

 

 มูลนิธิ “บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” มีวัตถุประสงคใหเด็กๆไดเรียนรูทุกสิ่งรอบตัว 

ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเสมอ สิ่งที่เรียนรูในวันนี้จะกลายเปนอดีตของวันพรุงนี้ แมกระทั่งตัวเอง สิ่งแวดลอม 

ธรรมชาติ ทุกอยางเปลี่ยนแปลงตอเนื่องตามกาลเวลาที่มองไมเห็นและไมเคยยอนกลับ  ที่จริงแลว 

“เวลา” คืออะไร เวลาเปนคำที่พูดถึงกันอยูทั ่วไปแตไมเคยมีใครไดยินเสียง พบเห็น ไดกลิ่นหรือ 

ไดลิ้มชิมรสเวลา เด็กๆ จะรับรูเวลาจากพัฒนาการของพวกเขา และคอยๆเรียนรูวาเวลาเปนเหมือน

ตัวกำหนดจังหวะของสิ่งแวดลอมรอบตัว เริ่มรูจักชวงเวลาตางๆ สามารถแยกแยะความแตกตางของ

เมื่อวานกับวันนี้ และบอกเวลาจากการดูนาิกา

 

 àÇÅÒáË‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

 

 เด็กๆ จะเรียนรูเวลาจากที่ไหนและมีกี่วิธีที่ใชนับเวลา สังเกตจากอะไรวาแตละคนมีอายุ มีอะไร

เปลี่ยนแปลงบางในธรรมชาติ ในอนาคตจะมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอะไรใหมๆ สิ ่งแวดลอมจะ

เปลี่ยนแปลงไปอยางไร 

 เด็กๆ จะคนหาคำตอบของคำถามเหลานี้ใน “วันนักวิทยาศาสตรนอย เรื่อง เวลา” โดยคุณครู

และเด็กๆ รวมกันการศึกษา คนควา และทดลอง ทำให “วันนักวิทยาศาสตรนอย” กลายเปนสีสันแหง

ปอีกครั้ง
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 มูลนิธิ “บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” ขอสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาทุกทาน

ดวยหนังสือเลมนี้ซึ่งจะเปนแนวทางในการตั้งคำถามขางตนกับเด็กๆ พรอมทำการทดลองที่นาตื่นเตน

ในหัวขอเร่ือง “เวลา” โดยยึดความคิด คำถาม และความตองการของ “นักวิทยาศาสตรนอย” เปนหลัก

สำคัญ เพราะไมเพียงแตเด็กๆ จะไดเรียนรูสิ่งใหมๆ แตยังเปนประสบการณสำคัญที่จะชวยสรางเสริม

ทักษะในการคนควาและความม่ันใจในตนเองใหแกเด็กๆ อีกดวย ดังน้ันขอเสนอแนะตางๆ จึงตองอางอิง

จากคำถามของเด็กๆ เปดกวางและตอยอดจากแนวคิดของ “นักวิทยาศาสตรนอย” เพื่อเปนพื้นฐานสู

ความเขาใจและความสามารถในอนาคต

 ÁØÁÁÍ§¢Í§à́ ç¡

 ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ´ŒÒ¹¡ÒÃÃÑºÃÙŒáÅÐ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ã¹àÃ×èÍ§àÇÅÒ

 ในฐานะผูใหญมักจะรูสึกอิจฉาเด็กๆ ที่สามารถใชชีวิตอยูกับปจจุบันไดโดยไมตองคำนึงถึงเรื่อง

เมื่อวานหรือกังวลกับวันพรุงนี้ เปนความจริงที่วาเด็กๆ มีกรอบการรับรูในเรื่องเวลาเปนของตนเอง 

โดยความสามารถในการแยกแยะชวงเวลาระหวางเมื่อวาน วันนี้ และพรุงนี้ และการแยกแยะระหวาง

อดีตและปจจุบันของเด็กจะคอยๆ พัฒนาขึ้นเองทีละนอย

 ในระยะแรกของการเรียนรูเรื่องเวลา เด็กเล็กมักจะใหความสำคัญแตกับเรื่องปจจุบัน เด็กจะไม

สนใจเม่ือแมหรือพอกำลังรีบรอนเพราะรถโรงเรียนกำลังมา ส่ิงท่ีเด็กๆ กำลังทำอาจสำคัญมากกวาตาราง

เวลาอันเรงรีบของพอแม แตก็ไมไดหมายความวาเด็กเล็กจะรูจักแตปจจุบันเทานั้น พวกเขาจะพัฒนา

จินตนาการในเรื่องเวลาเมื่อเกิดเหตุการณในรูปแบบเดิมซ้ำบอยๆ เชน การแยกแยะชวงเวลาเชาจาก

กิจวัตรที่เกี่ยวเนื่องกัน เชน การรับประทานอาหารเชา การแปรงฟน และการสวมใสเสื้อผา หรือเมื่อ

ตองการจะบอกเด็กวา “คุณยาจะมาวันมะรืนนี้” ดวยการอธิบายวา “นอนหลับอีกสองตื่น” กระทั่ง

เด็กทารกเองก็ยังสามารถรับรูเวลาในเบื้องตน เชน เมื่อเด็กทารกรองไหและเห็นวามีการเตรียมขวดนม 

เด็กก็จะรับรูไดวาเขากำลังจะไดดื่มอะไรบางอยาง อยางไรก็ตามเด็กก็ยังไมสามารถระบุเวลาอยางแนชัดได

 เด็กๆ จะเริ่มรูจักเวลาดีขึ้นเมื่อเขาสูวัยเรียน ความสามารถในการเรียงลำดับชวงเวลาจะแสดงให

เห็นจากการที่เด็กๆ ใชคำในการลำดับเวลาไดดีขึ้นเรื่อยๆ เชน “วันนี้ ตอนบาย” “วันอังคาร” “สองโมง” 

“สัปดาห” “และ “ป” พัฒนาการการเรียนรูเร่ืองเวลาน้ีเก่ียวโยงกับความเขาใจเร่ืองตัวเลข เวลาของนาิกา

และปฏิทิน เด็กๆ ตองมีพ้ืนฐานความรูเร่ืองตัวเลขและการนับเลข เพ่ือใชในการเรียนรูเร่ืองเวลาแบบงายๆ ดวย

 การเรียนรูเรื่องลำดับเวลา เด็กๆ จะเขาใจคำวา “วัน” ไดดีที่สุดกอนเปนลำดับแรก เพราะกิจวัตร

ประจำวันต้ังแตต่ืนเชาไปจนถึงเขานอนไดถูกกำหนดไวอยางชัดเจน นอกจากน้ียังมีคำวา สัปดาห เดือนและป 

ที่เด็กจะเรียนรูและทำความเขาใจได หลังจากเริ่มเขาโรงเรียน การใชคำที่ถูกตองในการระบุชวงเวลายังขึ้น

อยูกับความสนใจในชีวิตของเด็กเองดวย

 เนื่องจากพัฒนาการความเขาใจเรื่องเวลาของเด็กแตละชวงวัยหรือแตละคนแตกตางกัน แมวาเด็ก

ประถมศึกษาจะเรียนรูเรื่องเวลา และมีความเขาใจไดดีกวาเด็กกอนวัยเรียน แตเด็กกอนวัยเรียนก็สามารถ

เรียนรูไดเชนเดียวกับเด็กประถมศึกษา หากไดรับการสอนการเรียงลำดับท่ีดีผานการเลาเร่ืองชวงเวลาในอดีต

จากพอแมหรือปูยา ตายาย ครูผูสอนสามารถกระตุนใหเด็กเกิดการรับรูเรื่องเวลาไดดวยการจูงใจใหเด็กทำ

กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอดีตและอนาคต รวมทั้งใหเด็กไดใชความคิดกับสิ่งของที่เกาแก อัลบั้มรูปของ

ครอบครัว หรือตึกท่ีอยูในประวัติศาสตร รวมไปถึงการใหเด็กคิดเก่ียวกับอนาคตก็สามารถทำใหเด็กๆ พัฒนา

ความเขาใจ เรื่องเวลาไดดีขึ้น
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 มูลนิธิ “บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” ขอสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาทุกทาน
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ในหัวขอเร่ือง “เวลา” โดยยึดความคิด คำถาม และความตองการของ “นักวิทยาศาสตรนอย” เปนหลัก
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ความเขาใจและความสามารถในอนาคต
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      ªÕÇÔµ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹¢Í§©Ñ¹à»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ

 ลองใหเด็กๆ เลาเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเขา เชน เหตุการณของเมื่อวาน  หลังจาก

ตื่นนอน เด็กๆ ทำอะไรเปนอยางแรกแลวเด็กๆทำแบบนี้ทุกเชาหรือไม หลังจากนั้นเด็กๆทำอะไรตอไป 

ชวยเด็กๆทำสัญลักษณกิจกรรมนั้นบนกระดาน ถาเปนเด็กเล็กอาจใชคำถามที่เฉพาะเจาะจงลงไป เชน 

ตอนเชาเด็กๆ กินอะไร เด็กๆ มาโรงเรียนอยางไร เมื่อวานเด็กๆรับประทานอะไรเปนมื้อกลางวัน  

 หลังจากนั้น ใหเด็กๆ วาดภาพกิจวัตรประจำวันของตนเองลงบนกระดาษแผนเล็กๆ และนำมาเรียง

ตอกันตามลำดับใหถูกตอง เด็กๆ จะไดสังเกตภาพวาดในกระดาษของตนเองและเพื่อนๆ ลองใหเด็กๆ 

เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของชีวิตประจำวันของตัวเองกับเพ่ือนๆ วาเหมือนหรือแตกตาง

กันอยางไร 

¤Œ¹¾º  àÇÅÒ  àÇÅÒ·Õèà»š¹àÊŒ¹µÃ§

 เตรียมแถบกระดาษความยาวประมาณ 30-40 เซนติเมตร เพ่ือใชแทนเดือนแตละเดือนและติดเรียงกัน

ตามแนวยาวบนกำแพง ควรเลือกสีกระดาษตามสีของเดือนใหแตกตางกัน เพื่อใหเด็กๆ จดจำการเรียงลำดับ

ไดงาย เริ่มตนจากเดือนในปจจุบัน แถบเวลา ควรเรียงตอกันจนครบรอบหนึ่งป เพื่อแสดงใหเห็นชัดเจนวา

การหมุนวนของเดือนจะเปนตามลำดับเสมอ

 ลองใหเด็กๆ ใสวันเกิดของตัวเองลงไปในแถบเวลาพรอมกับอายุในปนั้นๆ หรืออาจใชรูปถายจาก

เทศกาลหรือการเดินทางทองเที่ยวตางๆ ติดลงไปเพื่อแสดงเหตุการณที่เกิดขึ้นแลวในรอบป 

 จากนั้นลองมองยอนกลับไปในอดีตพรอมกับเด็กๆ เชน มีอะไรเกิดขึ้นกอนจะถึงจุดเริ่มตนของแถบ

เวลาบาง  เชน ถาเริ่มเดือนมกราคม 2558 กอนเดือน มกราคม 2558 มีเดือนไหนหรือปไหนอีก  และมี

เหตุการณอะไรเกิดขึ้นบางเปนตน กิจกรรมนี้จะทำใหเด็กเขาใจลำดับเวลาที่เรียงตอกันมากยิ่งขึ้น

1 2

 ¹Ñ¡ÂŒÍ¹àÇÅÒÁÒáÅŒÇ

 การยอนเวลาเปนวิธีหน่ึงในการเขาถึง

เวลาและสลับเวลาแบบงายๆ   ลองสมมุติให

เด็กๆ เปนนักเดินทางยอนเวลาโดยใหเด็กๆ 

วาดภาพหรือถายรูปภาพกิจวัตรประจำวัน 

เชน   ต่ืนเชาแปรงฟน   อาบน้ำ   รับประทาน

อาหารเชา ไปโรงเรียน เคารพธงชาติ เรียน

หนังสือ ดื่มนม รับประทานอาหารกลางวัน  

เลิกเรียน กลับบาน เปนตน  แลวใหเด็กๆ 

เรียงลำดับภาพตามลำดับเหตุการณ  และ

ใหเด็กๆ ลองสลับตำแหนงกิจกรรมกับเวลา  

แลวตั้งคำถาม วาเด็กๆ จะทำเชนนี้ไดหรือไม 

เชน ไปโรงเรียนกอนอาบน้ำ หรือรับประทาน

อาหารกลางวันกอนอาหารเชา เด็กๆ สามารถ

ยอนเวลา สลับไปมา ไดหรือไม 



      ªÕÇÔµ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹¢Í§©Ñ¹à»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ

 ลองใหเด็กๆ เลาเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเขา เชน เหตุการณของเมื่อวาน  หลังจาก

ตื่นนอน เด็กๆ ทำอะไรเปนอยางแรกแลวเด็กๆทำแบบนี้ทุกเชาหรือไม หลังจากนั้นเด็กๆทำอะไรตอไป 

ชวยเด็กๆทำสัญลักษณกิจกรรมนั้นบนกระดาน ถาเปนเด็กเล็กอาจใชคำถามที่เฉพาะเจาะจงลงไป เชน 

ตอนเชาเด็กๆ กินอะไร เด็กๆ มาโรงเรียนอยางไร เมื่อวานเด็กๆรับประทานอะไรเปนมื้อกลางวัน  

 หลังจากนั้น ใหเด็กๆ วาดภาพกิจวัตรประจำวันของตนเองลงบนกระดาษแผนเล็กๆ และนำมาเรียง

ตอกันตามลำดับใหถูกตอง เด็กๆ จะไดสังเกตภาพวาดในกระดาษของตนเองและเพื่อนๆ ลองใหเด็กๆ 

เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของชีวิตประจำวันของตัวเองกับเพ่ือนๆ วาเหมือนหรือแตกตาง

กันอยางไร 

¤Œ¹¾º  àÇÅÒ  àÇÅÒ·Õèà»š¹àÊŒ¹µÃ§

 เตรียมแถบกระดาษความยาวประมาณ 30-40 เซนติเมตร เพ่ือใชแทนเดือนแตละเดือนและติดเรียงกัน

ตามแนวยาวบนกำแพง ควรเลือกสีกระดาษตามสีของเดือนใหแตกตางกัน เพื่อใหเด็กๆ จดจำการเรียงลำดับ

ไดงาย เริ่มตนจากเดือนในปจจุบัน แถบเวลา ควรเรียงตอกันจนครบรอบหนึ่งป เพื่อแสดงใหเห็นชัดเจนวา

การหมุนวนของเดือนจะเปนตามลำดับเสมอ

 ลองใหเด็กๆ ใสวันเกิดของตัวเองลงไปในแถบเวลาพรอมกับอายุในปนั้นๆ หรืออาจใชรูปถายจาก

เทศกาลหรือการเดินทางทองเที่ยวตางๆ ติดลงไปเพื่อแสดงเหตุการณที่เกิดขึ้นแลวในรอบป 

 จากนั้นลองมองยอนกลับไปในอดีตพรอมกับเด็กๆ เชน มีอะไรเกิดขึ้นกอนจะถึงจุดเริ่มตนของแถบ

เวลาบาง  เชน ถาเริ่มเดือนมกราคม 2558 กอนเดือน มกราคม 2558 มีเดือนไหนหรือปไหนอีก  และมี

เหตุการณอะไรเกิดขึ้นบางเปนตน กิจกรรมนี้จะทำใหเด็กเขาใจลำดับเวลาที่เรียงตอกันมากยิ่งขึ้น

1 2

 ¹Ñ¡ÂŒÍ¹àÇÅÒÁÒáÅŒÇ

 การยอนเวลาเปนวิธีหน่ึงในการเขาถึง

เวลาและสลับเวลาแบบงายๆ   ลองสมมุติให

เด็กๆ เปนนักเดินทางยอนเวลาโดยใหเด็กๆ 

วาดภาพหรือถายรูปภาพกิจวัตรประจำวัน 

เชน   ต่ืนเชาแปรงฟน   อาบน้ำ   รับประทาน

อาหารเชา ไปโรงเรียน เคารพธงชาติ เรียน

หนังสือ ดื่มนม รับประทานอาหารกลางวัน  

เลิกเรียน กลับบาน เปนตน  แลวใหเด็กๆ 

เรียงลำดับภาพตามลำดับเหตุการณ  และ

ใหเด็กๆ ลองสลับตำแหนงกิจกรรมกับเวลา  

แลวตั้งคำถาม วาเด็กๆ จะทำเชนนี้ไดหรือไม 

เชน ไปโรงเรียนกอนอาบน้ำ หรือรับประทาน

อาหารกลางวันกอนอาหารเชา เด็กๆ สามารถ

ยอนเวลา สลับไปมา ไดหรือไม 



      ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡¡ÑºàÇÅÒ  ¨ÃÔ§æáÅŒÇàÇÅÒ 1 ¹Ò·Õ¹Ò¹á¤‹äË¹

 เด็กๆทราบหรือไมวา 1 นาที นานแคไหน ใหเด็กๆ นั่งลอมวงกันและหลับตาและลืมตา เมื่อเด็กๆ 

คิดวาครบ 1 นาทีแลว จะพบวาเด็กบางคนลืมตากอน หรือบางคนลืมตาทีหลัง ทำแบบเดิมอีกคร้ังจะพบวา

เด็กๆ จะประมาณเวลาไดดีข้ึน หลังจากน้ัน ลองนับเลขพรอมกับเด็กๆ โดยตบมือส้ันๆ 2 คร้ัง หลังจากนับเลข

แตละคร้ังจนถึงเลข 60 จากน้ันจึงหยุดเวลา จะพบวาเวลาใกลเคียง 1 นาทีมากท่ีสุด แบงเด็กออกเปน 3 กลุม 

เมื่อครบ 1 นาที แลวสลับกลุมกันไปจนครบ 3 รอบ จากนั้นใหถามความรูสึกของทั้ง 3 กลุม วาแตละครั้ง

รูสึกอยางไร ชอบครั้งไหนมากกวากัน

• กลุมท่ี 1 คือผูจับเวลาโดย ใหตบมือส้ันๆ 2 คร้ังแลวนับจาก 1 – 60   

• กลุมท่ี 2 เปนกลุมท่ีไดกินขนม หรือไอศกรีม   

• กลุมท่ี 3 ใหยืนกางแขน และยกขาหน่ึงขาง  

3 4

 “อีกนานแคไหนจะเสร็จ” “ทำไมหมดเวลาเร็วจัง” ประโยคเหลานี้แสดงใหเห็นวา ความรูสึกของเวลา 

โดยทั่วไปจะคลาดเคลื่อนจากเวลาที่ผานไปจริงๆ ในบางครั้งรูสึกวาเวลาผานไปอยางรวดเร็ว หรือบางครั้งก็

ผานไปอยางชาๆ  

 ลองใหเด็กๆ คิดวิเคราะหไปพรอมๆ กันวา อะไรเปนสาเหตุท่ีทำใหรูสึกวาเวลาผานไปอยางรวดเร็วหรือ

อยางชาๆ โดยทดลองใหเด็กๆ นั่งรอคอย

กับว่ิงเลน ในเวลาเทากันและลองต้ังคำถาม

กับเด็กๆ วาเด็กๆ คิดวาเวลาที่เด็กๆ 

นั่งเฉยๆ กับวิ่งเลน ใชเวลาเทากันหรือไม

แตกตางกันอยางไร
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¹Ò�Ô¡Ò  ¹Ò�Ô¡Ò¹éÓ

 นาิกาน้ำไดรับการคิดคนขึ้นตั้งแตในยุคอียิปตโบราณ และใชกันอยางแพรหลายในประเทศกรีซ  

การทำงานของนาิกาน้ำคือ ย่ิงเวลาผานไปนานเทาไหร ระดับน้ำในภาชนะก็จะย่ิงลดต่ำลงเทาน้ัน มนุษย

จึงเรียกนาิกาท่ีใชน้ำไหลผานเขาน้ีวา นาิกาน้ำ นาิกาน้ีจะถูกใชเปนเคร่ืองวัดเวลาในศาล เชน เวลาใน

การวาความของแตละฝาย

กิจกรรมนี้จะใหเด็กๆไดทำการทดลองทำนาิกาน้ำ โดยใช

แกวพลาสติก อุปกรณท่ีตองใช คือ แกวพลาสติก,  ถังน้ำพลาสติก, 

ดินน้ำมัน, นาิกาจับเวลา, ปากกากันน้ำ วิธีการทำคือ 

•  ใหเด็กๆ เจาะรูที่กนแกว

•  เติมน้ำลงในแกวพลาสติกแลวสังเกตการไหลของน้ำ ลองตั้ง

   คำถามกับเด็กๆวา การไหลของน้ำเปนอยางไร ถาน้ำไหล

   ออกมาอยางรวดเร็วใหเด็กๆ ใชดินน้ำมันอุดรูน้ำไหลใหเล็กลง 

   จนกระทั่งน้ำพุงออกมาเปนสายเล็กๆ 

•  เติมน้ำใหเต็มอีกครั้งและใหเด็กๆ จับเวลา 1 นาที  เมื่อ

   หมดเวลาใหใชปากกาทำเครื่องหมายระดับน้ำที่เหลืออยู

   ในแกวพลาสติก จับเวลาตอไปอีก 1 นาทีแลวทำเคร่ืองหมาย

   ไวเชนเดิม ทำแบบนี้เรื่อยๆ จนกระทั่งน้ำหมดแกว 

•  ลองต้ังคำถามกับเด็กๆวา ใหเด็กๆ สังเกตวาแตละขีดมีระยะ

   หางเทากันหรือไม น้ำไหลเร็วเทากันหรือไมแลววิธีนี้เปนวิธี

   การวัดเวลาที่ดีหรือไม ดีหรือไมดีอยางไร ถาไมดีเด็กๆ จะ

   แกปญหาอยางไร 

 จากน้ันลองจับกลุมใหเด็กๆ โดยอาจแบงเปนกลุมเล็กๆ แลวใหเด็กๆ สังเกตนาิกาน้ำหลายๆ อัน

ไหลพรอมกัน ดวยวิธีน้ีเด็กๆ จะสามารถเปรียบเทียบการไหลของน้ำไดวา นาิกาน้ำแตละแบบน้ำไหลดวย

ความเร็วเทากันหรือไม ถาไมใชแลวอะไรท่ีทำใหน้ำไหลเร็วตางกัน การทดลองน้ีจะทำใหเด็กทราบวิธีการ

วัดเวลาโดยไมใชนาิกา ทราบถึงขอดีขอเสีย เพื่อใหเห็นประโยชนของนาิกาในปจจุบัน
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 ลองต้ังคำถามกับเด็กๆ วา ทำไมมนุษยมีการเร่ิมนับเวลาอยางจริงจัง  

การนับเวลามีขอดีอยางไร   มนุษยทำอยางไรกอนท่ีจะมีการคิดคนนาิกา 

ลองกระตุนใหเด็กๆ คิดดวยคำถามที่มีคำตอบหลากหลาย เชน ถาไมมี

นาิกาจะทราบไดอยางไรวาเวลาอะไร หรือการมีนาิกาดีอยางไร 

และใหเด็กๆ ชวยกันคิดหาวิธีแกปญหาโดยไมมีนาิกาไปพรอมๆ 

กัน เชน 

- บอยอยากจะนัดพบกับเพื่อน แตทั้งคูไมมีนาิกา แลวพวกเขา

  จะไปพบกันตามเวลาที่นัดหมายไดอยางไร

- ถาเด็ก ๆ ไมมีนาิกาแลวเด็กๆ จะรูไดอยางไรวาจะตองตื่นไป

  โรงเรียนตอนกี่โมง

 

 ลองชวยกันกับเด็กๆ สรางลูว่ิงพรอมส่ิงกีดขวาง โดยกำหนดจุดเร่ิมตนและเสนชัยท่ีแนนอน อุปกรณ

ที่ใชกีดขวางอาจเปนอะไรก็ไดโดยไมมีขอจำกัด เชน คลานลอดเกาอี้ กระโดดขามเชือก วิ่งครอมแถวขวด

พลาสติก  โดยใหเด็กๆ ลองเลนกันทุกคน   จากนั้นถามเด็กๆ วาจะรูไดอยางไรวาใครทำเวลาไดเร็วที่สุด    

 ในขณะที่เพื่อนกำลังวิ่งกระโดดขามสิ่งกีดขวาง ใหเด็กๆ ตบมือสั้นๆ 2 ครั้ง แลวนับ 1  ทำเชนนี้

เร่ือยๆ จนเพ่ือนว่ิงถึงเสนชัย ต้ังคำถามกับเด็กๆ วาเด็กๆ ทราบไดอยางไรวาใครใชเวลาในการว่ิงนอยกวากัน 

การนับของเราน้ันคงท่ีหรือไม 

 เด็กๆ จะไดเรียนรูวา การนับเวลาหมายถึงการหา

คาเพื่อใชเปรียบเทียบ มนุษยจึงใชปรากฏการณที่เกิดขึ้น

ซ้ำๆ อยางสม่ำเสมอ เชน พระอาทิตยขึ้น เสียงกลองเพล

จากวัด  หรือเสียงเพลงชาติทุก 8 โมงเชา และ 6 โมงเย็น

เปนตัวอางอิง เพื่อใชในการนับเวลา
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 นาิกาน้ำไดรับการคิดคนขึ้นตั้งแตในยุคอียิปตโบราณ และใชกันอยางแพรหลายในประเทศกรีซ  
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 นาิกาทรายเปนอุปกรณจับเวลาท่ีเด็กๆ อาจเคยเห็นมาบาง ลองพูดคุยกับเด็กๆ ถึงวิธีการทำงาน

ของนาิกาทรายกอนแลวชวนเด็กๆ ทดลองสรางนาิกาทรายของตนเอง การสรางนาิกาทราย อุปกรณ

ท่ีใชคือ ขวดพลาสติกเปลา 2 ขวด (ความจุ 0.5 ลิตร), กรวย, ตะแกรง, ทราย, ตะปูและคอน หรือเคร่ือง

เจาะรู (ตองอยูภายใตการควบคุมของผูใหญเทาน้ัน), นาิกาจับเวลา, เทปกาว, และ ปากกากันน้ำ 

วิธีการทำคือ

•  เปดฝาขวดใบแรกออกและกรอกทรายลงไปจนถึงครึ่งขวด 

•  เจาะรูบนฝาขวดโดยตองอยูภายใตการดูแลของผูใหญ ลอง

   ต้ังคำถามกับเด็กๆ เก่ียวกับขนาดของรู เด็กๆ คิดวา ถาเจาะ

   รูเล็กกับรูใหญการไหลของทรายจะแตกตางกันหรือไม อยางไร 

   ลองใหเด็กๆ อธิบาย จากนั้นจึงทำการทดลองตอไป 

•  หมุนปดฝาที่เจาะรูแลวเขากับขวดที่มีทรายอยูภายใน 

•  คว่ำปากขวดเปลาอีกใบที่ไมมีฝาประกบเขากับฝาขวดที่ใส

   ทรายไวโดยใหฝาขวดท่ีใสทรายอยูดานลางแลวยึดใหแนนดวย

   เทปกาว 

•  ตั ้งนาิกาจับเวลาจนกระทั่งทรายไหลลงไปในขวดเปลา

   จนหมด แลวจดบันทึกเวลาไว

เด็กๆสามารถเลือกใสทรายในนาิกาทรายของตนในปริมาณท่ีตางกันได เด็กๆ จะไดนาิกาทรายท่ีสามารถ

วัดชวงเวลาท่ีส้ันหรือยาวแตกตางกันออกไป นอกจากน้ีเด็กๆ ยังสามารถประดิษฐนาิกาดวยวัสดุอ่ืนๆ ดวย 

ลองตั้งคำถามกับเด็กวา ถาใชวัสดุอื่นๆ แทนทรายจะสามารถทำนาิกาไดหรือไม และแตกตางกันหรือไม

อยางไร หลังจากนั้นใหเด็กๆ คิดวาจะใชอะไรแทนและทำการทดลองตามที่คิดไว

7 8

 นาิกาเทียนเปนอีกวิธีหนึ่งที่ใชในการวัดเวลาในอดีต อุปกรณที่ตองใชคือ เทียนที่มีขนาดเทากัน

หลายๆ เลม, แทนวางเทียน, ไฟแช็คหรือไมขีด (ตองอยูภายใตการดูแลของผูใหญเทาน้ัน), นาิกาจับเวลา, 

อุปกรณวัดความยาวท่ีมีหนวยเปนเซนติเมตร, กระดาษจดบันทึก, ดินสอ, ปากกากันน้ำ วิธีการทำคือ

•  ลองใหเด็กๆ วัดขนาดของเทียนโดยใชหนวยเซนติเมตรและจดบันทึกความยาวของเทียนไว 

•  วางเทียนลงบนแทนวางและจุดเทียน (ขอควรระวัง: ตองอยูภายใตการควบคุมของผูใหญเทานั้น 

   หามปลอยเทียนทิ้งไวโดยไมไดรับการดูแล) ตั้งนาิกาจับเวลาเปนเวลา 1 ชั่วโมง 

•  หลังจากเวลาผานไป 1 ชั่วโมง ใหเด็กๆ ดับเทียน รอจนขี้ผึ้งแข็งตัวและวัดขนาดความยาวของเทียน

   อีกครั้งและบันทึกไวในกระดาษจดบันทึก 

•  จุดเทียนใหมและเริ่มจับเวลา ทำซ้ำตั้งแตตนไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเทียนหมดเลม 

•  สุดทายใหเด็กๆนำคาที่วัดไดไปขีดลงบนเทียนเลมอื่นๆ ดวยปากกากันน้ำ เทานี้นาิกาเทียนก็เสร็จ

   เรียบรอย
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 นาิกาเทียนเปนอีกวิธีหนึ่งที่ใชในการวัดเวลาในอดีต อุปกรณที่ตองใชคือ เทียนที่มีขนาดเทากัน
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•  หลังจากเวลาผานไป 1 ชั่วโมง ใหเด็กๆ ดับเทียน รอจนขี้ผึ้งแข็งตัวและวัดขนาดความยาวของเทียน

   อีกครั้งและบันทึกไวในกระดาษจดบันทึก 

•  จุดเทียนใหมและเริ่มจับเวลา ทำซ้ำตั้งแตตนไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเทียนหมดเลม 

•  สุดทายใหเด็กๆนำคาที่วัดไดไปขีดลงบนเทียนเลมอื่นๆ ดวยปากกากันน้ำ เทานี้นาิกาเทียนก็เสร็จ

   เรียบรอย



      àÃÒàµÔºâµ¢Öé¹·Ø¡æÇÑ¹ËÃ×ÍäÁ‹

 ลองต้ังคำถามกับเด็กๆ วา เด็กๆ คิดวาเราเติบโตข้ึนทุกวันหรือไม และใหชวยกันคิดวาแลวเด็กๆ 

รูไดอยางไรวา เรามีการเจริญเติบโต สังเกตจากอะไร แลวเราเจริญเติบโตเทาๆ กันหรือไม ใครเติบโตเร็ว 

ใครเติบโตชา และทราบไดอยางไร ลองชวนเด็กๆ พูดคุยเก่ียวกับคำถามเหลาน้ัน กอนท่ีจะเร่ิมการทดลอง

ตอไป เพื่อใหเด็กทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของรางกายที่สัมพันธกับเวลา 

 เวลาไมใชแคเพียงส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายนอกเทาน้ัน แตเวลายังสงผลตอเด็กๆ โดยตรงดวย รางกายของ

ทุกคนพัฒนาและเปล่ียนแปลงไปตลอดชีวิต เม่ือเวลาผานไปเด็กๆ ก็จะเจริญเติบโตเปนผูใหญ สวนผูใหญ

ก็จะคอยๆแกลง คือ มีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นตลอดเวลาตามระยะเวลาตางๆ ของชีวิตทุกคน  

 ในขณะท่ีใหเด็กโตวัดขนาดการเปล่ียนแปลง

ของรางกายเปนเซนติเมตรและจดบันทึกตัวเลขลง

ในสมุด ใหเด็กเล็กวัดความกวางของแขนหรือความ

ยาวของขาดวยเชือกหรือสายวัดที่ทำจากกระดาษ 

หาชื้อไดจากรานขายอุปกรณกอสรางหรือรานขาย

เครื่องเขียน โดยใชสายวัดนี้กับอวัยวะของรางกาย

และตัดตามความยาวของอวัยวะนั้นๆ เด็กๆจะ

•  ผมยาวข้ึนก่ีมิลลิเมตร 

•  ทองขยายใหญข้ึนหรือไม

•  รูปเล็บท่ีถายไวเม่ือ 2 สัปดาหกอนมีลักษณะ

   แตกตางกับปจจุบันอยางไรบาง
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      ÊÁØ´ºÑ¹·Ö¡Ã‹Ò§¡ÒÂ¢Í§©Ñ¹

 สรางสมุดบันทึกรางกายรวมกับเด็กๆ โดยทดลองวัดความสูง ความยาวของผม ความยาวของเล็บ 

ความยาวของฝามือ ฝาเทาของเด็กๆ สัปดาหละ 1 ครั้งเปนระยะเวลา 2-3 เดือน เพื่อใหเด็กๆ คนพบ

                  วาเด็กๆ มีการเปล่ียนแปลงอยางไรบาง ถายรูปหรือวัดดวยอุปกรณวัดความยาวท่ีมีหนวย

                  เปนเซนติเมตร เชน ไมบรรทัด ตลับเมตร สายวัด เปนตน เด็กแตละคนจะไดรับสมุดเพ่ือใช

                  บันทึกการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะในรางกายที่เลือกไว เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลง

    (ครูชวยออกแบบสมุดบันทึก) 

 â¤Ã§Ã‹Ò§áÅÐÀÒ¾¾ÔÁ¾�Ã‹Ò§¡ÒÂ

 ลองใหเด็กๆ วาดภาพ  มือ เทาและโครงรางของรางกาย ของแตละคน 

•  มือ วาดลงบนกระดาษไขหรือแผนพลาสติกใส เพ่ือใหเด็กๆ นำมาวางซอนกันเพ่ือเปรียบเทียบกันได 

•  เทา ทำใหเปยกดวยฟองน้ำหรือทาสีน้ำ 

   แลวประทับรอยเทาลงบนกระดาษและ

   ลากเสนตามดวยดินสอ 

•  รางกาย ลองใหเด็กๆ ชวยกันโดยให

   คนหน่ึงนอนลงบนกระดาษหอของหรือ

   กระดาษหนังสือพิมพแลวใหอีกคนวาด

   เสนตาม จากน้ันจึงคอยตัดกระดาษตาม

   โครงรางของรางกาย

àÇÅÒáÅÐ µÑÇ©Ñ¹ 

            สามารถเปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงของรางกายได โดยการเปรียบเทียบความยาว

ของเชือกหรือสายวัดที่ทำจากกระดาษ จากการทดลองเด็กๆ ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของ

รางกายเมื่อเวลาผานไปดวย



      àÃÒàµÔºâµ¢Öé¹·Ø¡æÇÑ¹ËÃ×ÍäÁ‹
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      á¼¹¼Ñ§¤ÃÍº¤ÃÑÇ

 แผนผังครอบครัวจะทำใหเด็กๆ ทราบวาบรรพบุรุษ

ของเด็กๆ มีใครบางและเกี่ยวของกันอยางไร กอนอื่น

ใหเด็กๆ วาดรูปตนไมตนใหญบนกระดาษขาวหรืออาจ

ตัดกระดาษสีเปนรูปลำตนและกิ่งกาน แลวติดรูปตนไม

นี้ลงบนกระดาษลังสีสันสดใส จากนั้นใหเด็กๆ ติดรูปปูยา 

ตายาย ตามกิ่งกานของตนไมโดยเริ่มจากดานบนสุด รองลงมา

คือรูปพอแม ถัดลงมาอีกคือรูปพี่นองและรูปของเด็กเอง โดยเด็กๆ 

อาจใชรูปถายบุคคลจริงหรือวาดรูปเหมือนของสมาชิกในครอบครัว

 ¤Ø³»Ù†áÅÐ©Ñ¹

 เด็กๆ สามารถเรียนรูเร่ืองการลำดับเครือญาติจากแผนผัง

ครอบครัวที่เด็กๆ ประดิษฐขึ้น โดยใหเด็กๆ สังเกตรูปบนตนไม

แตละตน มีความเหมือนระหวางปูยา ตายาย พอแม และตัวเด็ก

หรือไม เชน ตาของฉันสีอะไร สีเดียวกับพอแม หรือพ่ีนองของฉัน

หรือไม ปูกับยามีผมสีดำเหมือนกันหรือไม หรืองานอดิเรกของ

พ่ีชายและคุณปูชอบ เชน ชอบวาดรูปเหมือนฉันหรือไม

 ¤Œ¹ËÒÍ´Õµä»´ŒÇÂ¡Ñ¹

 เด็กๆ สามารถนำรูปเกาๆ รวมท้ังส่ิงของตางๆ เชน เส้ือผา

เด็กชุดแรก ชุดเจาสาวของแม ที่มีความทรงจำมานั่งดูพรอมๆ 

กับพอแม หรือปูยา ตายาย เพื่อยอนกลับไปในอดีต สิ่งเหลานี้

แสดงถึงอะไรในอดีต ส่ิงของเหลาน้ีมีความเก่ียวพันใดกับบุคคลอ่ืนๆ 

และสิ่งของเหลานี้มีประวัติความเปนมาอยางไรบาง

 ¨Ñ§ËÇÐã¹Ã‹Ò§¡ÒÂ¢Í§©Ñ¹

 รางกายของทุกคนมีจังหวะที่แตกตางกัน เชน จังหวะ

การเดิน จังหวะการเตนของหัวใจ จังหวะการหายใจ หรือ

แมแตจังหวะการพูดก็แตกตางกันดวย การทดลองน้ีจะทำให

เด็กๆ รูจักจังหวะตางๆ ของรางกายเปรียบเทียบกับเวลาดวย

ซึ่งเด็กๆสามารถสัมผัสได เชน การเตนของหัวใจ ชีพจร 

และการหายใจ

 นอกจากความเปลี่ยนแปลงของตนเองแลว เด็กๆ จะไดสนุกสนานกับการเปรียบเทียบการเจริญ

เติบโตของตนกับเพ่ือนๆ ในกลุม ดวยการวัดความความสูงของเด็กแตละคนบนกำแพงและทำสัญลักษณ

ไวแลววัดใหมทุกๆ สัปดาห เด็กๆ จะเขาแถวเรียงตามลำดับความสูงไดเอง และเมื่อเวลาผานไปมีการ

เปลี่ยนแปลงลำดับบางหรือไม เชน คนที่ตัวเล็กที่สุดอาจจะเปนคนที่สูงที่สุดก็ได

 ¤ÇÒÁÃÙŒà¾ÔèÁàµÔÁà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃà̈ ÃÔÞàµÔºâµ¢Í§Ã‹Ò§¡ÒÂ

•  รางกายของเด็กแตละคนเจริญเติบโตแตกตางกัน 

•  การเจริญเติบโตจะเปนไปตามชวงระยะเวลา บางครั้งก็ชาลงและบางครั้งก็เร็วขึ้น

•  เด็กทารกและเด็กเล็กเจริญเติบโตเร็วที่สุด จะเติบโตเร็วเปนสองเทาจนกระทั่งอายุครบ 3 ป

•  หัวของเด็กเล็กจะขยายขนาดเร็วกวาสวนอ่ืนๆ ของรางกาย โดยจะมีขนาดประมาณ 1 สวน 3 ของความ

   สูงของรางกาย

•  เม่ืออายุครบ 3 ป มนุษยจะสูงข้ึนเพียง 5-6 เซนติเมตรในแตละป และจะเจริญเติบโตเต็มท่ีหลังจากเขา

   สูชวงวัยรุน

•  ชวงอายุ 9-10 ป แขนและขาจะเจริญเติบโตเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับสวนลำตัวและหัว

•  ผมจะยาวขึ้นประมาณครึ่งมิลลิเมตรทุกๆ วัน

•  ความสูงของมนุษยเม่ือโตเปนผูใหญน้ันสวนหน่ึงข้ึนกับพันธุกรรมและอีกสวนหน่ึงข้ึนกับสุขภาพรางกาย

   และการรับประทานอาหาร เด็กๆ ในยุคปจจุบันจะมีความสูงโดยเฉลี่ยมากกวาพอแมของพวกเขา
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 ¤Ø³»Ù†áÅÐ©Ñ¹
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 ¨Ñ§ËÇÐã¹Ã‹Ò§¡ÒÂ¢Í§©Ñ¹
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 สำหรับเด็กๆ เมื่อเวลาผานไปเด็กๆ เจริญเติบโตขึ้นจนกลายเปนผูใหญ แตสำหรับผูใหญเมื่อเวลา

ผานไป ผูใหญจะไมเจริญเติบโตแลว ผูใหญจะแกชราลง ลองชวนเด็กๆ พูดคุยเกี่ยวกับ ผูใหญที่เด็กพบเจอ 

อาจเปนคุณครู พอแม ปูยาตายาย วาแตละคนที่อายุตางกันมีความแตกตางกันอยางไร ใหเด็กๆ อธิบาย

และลองตั้งคำถามกับเด็กๆวา เกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็กๆ มีอายุมากขึ้น อะไรที่เด็กคิดวาเปนตัวแทนของ

ความแกชรา ลองชวยเด็กคิด เชน ทาทาง การเคลื่อนไหว หรือความยืดหยุนของผิวหนัง สีผม เปนตน 

ลองชวนเด็กๆ รวมกันแสดงละครใบ โดย

ทำทาทางตางๆ ในชวงเวลาต้ังแต เด็กทารก 

เด็กอนุบาล เด็กโต ผูใหญ คนแก และให

เพ่ือนๆ ชวยกันทายวาเพ่ือนๆ แสดงทาทาง

เปนคนชวงอายุเทาไหร กิจกรรมน้ีจะทำให

เด็กทราบวาเมื่อเวลาผานไป คนทุกคนจะ

มีการเปลี่ยนแปลงทั้งลักษณะภายนอก

และทาทางที่เปลี่ยนแปลงไป

      ¨Ñ§ËÇÐÅÁËÒÂã¨

 ในแตละวันเด็กมักจะทำกิจกรรมท่ีซ้ำๆ กัน ตามเวลาตางๆ  เชน ต่ืนนอนตอน 6 โมงเชา ไปโรงเรียน

ตอน 7 โมงเชา เคารพธงชาติตอน 8 โมงเชา หรือแมกระทั่งกินอาหารกลางวันตอน 11 โมงเชา เด็กๆ 

แตละคนอาจมีเวลาชีวิตท่ีแตกตางกันและเม่ือเวลาผานไปกิจกรรมท่ีเด็กๆ ทำก็อาจจะเปล่ียนแปลงไปเชนกัน 

ลองชวนเด็กๆ วาดรูปนาิกาและใชสัญลักษณแทนตัวเลข เพื่อเปนการทบทวนกิจกรรมที่เด็กๆ ทำใน

เวลาตางๆ ดวย เชน ใชรูปโรงเรียนแทนเลข 7 รูปธงชาติแทนเลข 8 รูปจานขาวแทนเลข 11 เปนตน 

àÇÅÒªÕÇÔµ ËÑÇã¨áÅÐªÕ¾¨Ã

 ลองใหเด็กฟงเสียงหัวใจของเพื่อนๆ อาจใชหูแนบที่หนาอกเพื่อน

หรือลองใชมือวางที่หนาอก เด็กๆ ไดยินเสียงหัวใจหรือไม นอกจากนี้ลอง

ใหเด็กๆ จับชีพจรของตัวเองไดดวย วิธีการจับชีพจรคือ

•  ใชนิ้วชี้และนิ้วกลางแตะที่ขอมือดานในใหตรงกับนิ้วโปง หรือ สัมผัสบริเวณ

   ลำคอใตคาง

•  ลองชวยเด็กๆ หาชีพจรกอนแลวคอยใหเด็กๆ ใชน้ิวท้ังสองสัมผัสบริเวณน้ัน

•  ใหเด็กๆ ลองนับตามจังหวะการเตนของชีพจรออกเสียงมาดังๆ 

•  จับเวลา 15 วินาที ใหลองทายวา เด็กๆ จะนับไดกี่ครั้ง 

•  เริ่มนับ เด็กๆ นับไดกี่ครั้ง แตละคนนับไดเทากันหรือไม 

•  ทำแบบเดิมอีกครั้งแตใหนับชีพจร 15 ครั้ง แลวดูเวลาวากี่วินาที ได 15 วินาทีหรือไม

•  ลองใหเด็กๆ วิ่งอยางรวดเร็วหรือกระโดดอยูกับที่ 10 ครั้ง แลวลองวัดชีพจรอีกครั้ง 

•  ชีพจรของเด็กๆ มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม อยางไร ใหเด็กๆ ลองอธิบาย ชีพจรเตนดวยความเร็ว

   สม่ำเสมอกันตลอดหรือไม

ลองใหเด็กๆนอนหงายและสังเกตลมหายใจของตนเอง เด็กๆ

รู ส ึกวาหนาอกคอยๆ ยกตัวสูงขึ ้นและลดต่ำลงหรือไม 

การหายใจของพวกเขาเปนจังหวะเดียวกันหรือไม ตอไปให

เด็กๆ ลองควบคุมลมหายใจของพวกเขา โดยหายใจเขาและ

ออกลึกๆ อยางชาๆ เทาท่ีจะเปนไปไดแลวเปล่ียนเปนหายใจเร็ว

และสั้น จากนั้นใหเด็กๆ แขงขันวิ่งกระสอบหรือวิ่งกระโดด

ขามสิ่งกีดขวางแลวลองทดสอบอีกครั้ง การหายใจของเด็กๆ 

เปนอยางไรบาง จังหวะการหายใจเหมือนหรือแตกตางกับ

ตอนกอนวิ่ง ใหเด็กลองอธิบาย
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àÇÅÒªÕÇÔµ ËÑÇã¨áÅÐªÕ¾¨Ã
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 นอกจากนาิกาที่ใชบอกเวลาแลว ดวงอาทิตยก็สามารถบอกเวลาไดเชนกัน ลองใหเด็กสังเกต

ดวงอาทิตยตั้งแตเชาถึงเย็น และถามเด็กๆ วาดวงอาทิตยอยูที่เดิมหรือไม มีการเปลี่ยนแปลงอยางไรเมื่อ

เวลาผานไป หลังจากนั้นลองใหเด็กๆ ปกแทงไมที่มีความยาวประมาณ 1 เมตรลงในทรายหรือพื้นดินใน

แนวตั้งแลวเฝาสังเกตเงาของแทงไมตามชวงเวลาที่กำหนดไว เชน 8 โมงเชาเงาอยูที่ใดใหทำสัญลักษณ

บริเวณตำแหนงที่เงาทอดตัวบนพื้นดวยเศษไมชิ้นเล็กๆ กอนหิน การดรูปภาพกิจกรรมที่เด็กๆ ทำใน

เวลานั้น วางที่ตำแหนงนั้น สำหรับเด็กโตใหเขียนเวลากำกับเปนตัวเลขแทน

      ©Ñ¹à»ÅÕèÂ¹ä»¨Ò¡àÁ×èÍ¡‹Í¹ÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§

 ใหเด็กๆ ทุกคนนำรูปตอนเปนเด็กเล็กๆ ของตนเองมารวมกัน 

แลวลองใหเด็กๆ ชวยกันทายวารูปไหนเปนของใคร บางคนเดาได

คอนขางยากแตสวนใหญจะทายไดถูกตอง เพราะแมหนาตาจะคอยๆ 

เปล่ียนไปตามเวลา แตก็ยังจำคนๆ น้ันได แมวาเวลาจะผานไปหลายป 

ลองต้ังคำถามกับเด็กๆ วา เด็กทราบไดวาอยางไรวารูปน้ีคือใคร เด็กๆ 

สังเกตจากอะไร สังเกตจากโครงหนา รูปราง ตา คิ้ว จมูก ปาก หรือ 

การแสดงสีหนาที่เหมือนเดิม เชน การยิ้ม การรองไห เปนตน 

กิจกรรมน้ีเพ่ือใหเด็กๆ ทราบวาถึงแมจะมีการเปล่ียนแปลงมากมายเม่ือ

เวลาผานไปแตก็ยังมีบางอยางท่ีเหมือนเดิมถึงแมเวลาจะผานไปเชนเดียวกัน

      ·ÓÍÂ‹Ò§äÃãËŒÁÕÊØ¢ÀÒ¾´Õ àÁ×èÍÁÕÍÒÂØà¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹

 การออกกำลังกายและการเลนกีฬาเปนกิจกรรมท่ีชวยเสริมสรางความแข็งแรงของกระดูก การทรงตัว

ที่ดีขึ้น กลามเนื้อที่แข็งแรงขึ้น รวมทั้งความสัมพันธกันของอวัยวะในการเคลื่อนไหวและทักษะตางๆ 

ใหกับเด็กๆ

 ลองใหเด็กๆ เลนเกมเพ่ือฝกการเคล่ือนไหว เชน ใหเด็กลองเลนเปน “รูปปน” สวนเด็กอีกคนเลนเปน 

“ชางปน” ที่คอยจัดทาทางใหกับเด็กอีกคน เชน งอขา แลบลิ้น ยกมือขึ้นเหนือหัว คนที่เปน “รูปปน” 

จะถูกสังเกตจากรอบดาน สวนเด็กคนอ่ืนๆ ก็จะคอยบอกวาใหทำทาอยางไร เม่ือ “ชางปน” ปนเสร็จเรียบรอย

ก็ใหรูปปนหยุดทำทาทางไดแลวสลับบทบาทกัน 

 นอกจากเกมน้ีแลวอาจลองหาเกมอ่ืนๆ สำหรับฝกการเคล่ือนไหวใหเด็กๆ ไดเลนกัน เชน เกมแชแข็ง 

วิธีการเลนคือ

• เด็กทุกคนจะตองวางถุงเล็กที่ใสของวางไวบนหัว

• ใหเด็กๆ เตนตามจังหวะเพลง แตมีขอแมวาหามทำถุงบนหัวหลน

• หยุดเพลง แลวใหเด็กๆ กระโดดไปขางหนา 1 คร้ัง ถาใครทำถุงบนหัวหลนก็จะถูกแชแข็งหามขยับ

• เปดเพลงอีกครั้ง เพื่อนคนอื่นๆสามารถชวยเพื่อนโดยการเก็บถุงวางบนหัวใหเพื่อน

• ทำเชนเดิมอีกครั้ง จนกระทั่งหมดเวลา คนที่ชวยเหลือเพื่อนไดมากที่สุดจะเปนผูชนะ 

การออกกำลังกายนอกจากจะทำใหเด็กๆ ไดฝกการเคลื่อนไหว และสรางความแข็งแรงใหกลามเนื้อแลว 

ยังชวยใหเด็กๆ มีสุขภาพรางกายแข็งแรงขึ้นดวย

 ¼ÔÇË¹Ñ§àËÕèÂÇÂ‹¹

 ลองตั้งคำถามกับเด็กๆวา เด็กเคยสังเกตหรือ

ไมวา ผิวหนังของเด็กๆ กับคุณพอคุณแม คุณปู คุณยา 

แตกตางกับเด็กๆ อยางไร ใหเด็กๆ ลองอธิบายใหฟง 

และใหเด็กสังเกตผิวของแอปเปล ใหเด็กๆลองทายวา 

ถาวางแอปเปลไวท่ีอุณหภูมิหอง 2-3 สัปดาห ใหเด็กๆ สังเกต

และวาดรูปผิวของแอปเปลทุก 2 วัน ลองใหเด็กๆ อธิบายผลการทดลองของแตละคนใหเพ่ือนๆ ฟง อาจให

เด็กแตละคนใชผลไมตางชนิดกันก็ได เชน กลวย สม มะมวง เปนตน

ผิวหนังของคน ก็เหมือนกับผิวของผลไม เมื่อเวลาผานไปก็จะเหี่ยวยน เกิดจากการสูญเสียความชื้น 

กิจกรรมน้ีเด็กๆ จะไดเห็นปรากฏการณการเห่ียวของผิวผลไมเปรียบเทียบกับผิวหนังของคนดวย ซ่ึงจะทำ

ใหเขาใจการเปลี่ยนแปลงของเวลาที่สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงทางรางกายภายนอกได

 



15 16

 ´ÙàÇÅÒ¨Ò¡¾ÃÐÍÒ·ÔµÂ�

 นอกจากนาิกาที่ใชบอกเวลาแลว ดวงอาทิตยก็สามารถบอกเวลาไดเชนกัน ลองใหเด็กสังเกต

ดวงอาทิตยตั้งแตเชาถึงเย็น และถามเด็กๆ วาดวงอาทิตยอยูที่เดิมหรือไม มีการเปลี่ยนแปลงอยางไรเมื่อ

เวลาผานไป หลังจากนั้นลองใหเด็กๆ ปกแทงไมที่มีความยาวประมาณ 1 เมตรลงในทรายหรือพื้นดินใน

แนวตั้งแลวเฝาสังเกตเงาของแทงไมตามชวงเวลาที่กำหนดไว เชน 8 โมงเชาเงาอยูที่ใดใหทำสัญลักษณ

บริเวณตำแหนงที่เงาทอดตัวบนพื้นดวยเศษไมชิ้นเล็กๆ กอนหิน การดรูปภาพกิจกรรมที่เด็กๆ ทำใน

เวลานั้น วางที่ตำแหนงนั้น สำหรับเด็กโตใหเขียนเวลากำกับเปนตัวเลขแทน

      ©Ñ¹à»ÅÕèÂ¹ä»¨Ò¡àÁ×èÍ¡‹Í¹ÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§

 ใหเด็กๆ ทุกคนนำรูปตอนเปนเด็กเล็กๆ ของตนเองมารวมกัน 

แลวลองใหเด็กๆ ชวยกันทายวารูปไหนเปนของใคร บางคนเดาได

คอนขางยากแตสวนใหญจะทายไดถูกตอง เพราะแมหนาตาจะคอยๆ 

เปล่ียนไปตามเวลา แตก็ยังจำคนๆ น้ันได แมวาเวลาจะผานไปหลายป 

ลองต้ังคำถามกับเด็กๆ วา เด็กทราบไดวาอยางไรวารูปน้ีคือใคร เด็กๆ 

สังเกตจากอะไร สังเกตจากโครงหนา รูปราง ตา คิ้ว จมูก ปาก หรือ 

การแสดงสีหนาที่เหมือนเดิม เชน การยิ้ม การรองไห เปนตน 

กิจกรรมน้ีเพ่ือใหเด็กๆ ทราบวาถึงแมจะมีการเปล่ียนแปลงมากมายเม่ือ

เวลาผานไปแตก็ยังมีบางอยางท่ีเหมือนเดิมถึงแมเวลาจะผานไปเชนเดียวกัน

      ·ÓÍÂ‹Ò§äÃãËŒÁÕÊØ¢ÀÒ¾´Õ àÁ×èÍÁÕÍÒÂØà¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹

 การออกกำลังกายและการเลนกีฬาเปนกิจกรรมท่ีชวยเสริมสรางความแข็งแรงของกระดูก การทรงตัว

ที่ดีขึ้น กลามเนื้อที่แข็งแรงขึ้น รวมทั้งความสัมพันธกันของอวัยวะในการเคลื่อนไหวและทักษะตางๆ 

ใหกับเด็กๆ

 ลองใหเด็กๆ เลนเกมเพ่ือฝกการเคล่ือนไหว เชน ใหเด็กลองเลนเปน “รูปปน” สวนเด็กอีกคนเลนเปน 

“ชางปน” ที่คอยจัดทาทางใหกับเด็กอีกคน เชน งอขา แลบลิ้น ยกมือขึ้นเหนือหัว คนที่เปน “รูปปน” 

จะถูกสังเกตจากรอบดาน สวนเด็กคนอ่ืนๆ ก็จะคอยบอกวาใหทำทาอยางไร เม่ือ “ชางปน” ปนเสร็จเรียบรอย

ก็ใหรูปปนหยุดทำทาทางไดแลวสลับบทบาทกัน 

 นอกจากเกมน้ีแลวอาจลองหาเกมอ่ืนๆ สำหรับฝกการเคล่ือนไหวใหเด็กๆ ไดเลนกัน เชน เกมแชแข็ง 

วิธีการเลนคือ

• เด็กทุกคนจะตองวางถุงเล็กที่ใสของวางไวบนหัว

• ใหเด็กๆ เตนตามจังหวะเพลง แตมีขอแมวาหามทำถุงบนหัวหลน

• หยุดเพลง แลวใหเด็กๆ กระโดดไปขางหนา 1 คร้ัง ถาใครทำถุงบนหัวหลนก็จะถูกแชแข็งหามขยับ

• เปดเพลงอีกครั้ง เพื่อนคนอื่นๆสามารถชวยเพื่อนโดยการเก็บถุงวางบนหัวใหเพื่อน

• ทำเชนเดิมอีกครั้ง จนกระทั่งหมดเวลา คนที่ชวยเหลือเพื่อนไดมากที่สุดจะเปนผูชนะ 

การออกกำลังกายนอกจากจะทำใหเด็กๆ ไดฝกการเคลื่อนไหว และสรางความแข็งแรงใหกลามเนื้อแลว 

ยังชวยใหเด็กๆ มีสุขภาพรางกายแข็งแรงขึ้นดวย

 ¼ÔÇË¹Ñ§àËÕèÂÇÂ‹¹

 ลองตั้งคำถามกับเด็กๆวา เด็กเคยสังเกตหรือ

ไมวา ผิวหนังของเด็กๆ กับคุณพอคุณแม คุณปู คุณยา 

แตกตางกับเด็กๆ อยางไร ใหเด็กๆ ลองอธิบายใหฟง 

และใหเด็กสังเกตผิวของแอปเปล ใหเด็กๆลองทายวา 

ถาวางแอปเปลไวท่ีอุณหภูมิหอง 2-3 สัปดาห ใหเด็กๆ สังเกต

และวาดรูปผิวของแอปเปลทุก 2 วัน ลองใหเด็กๆ อธิบายผลการทดลองของแตละคนใหเพ่ือนๆ ฟง อาจให

เด็กแตละคนใชผลไมตางชนิดกันก็ได เชน กลวย สม มะมวง เปนตน

ผิวหนังของคน ก็เหมือนกับผิวของผลไม เมื่อเวลาผานไปก็จะเหี่ยวยน เกิดจากการสูญเสียความชื้น 

กิจกรรมน้ีเด็กๆ จะไดเห็นปรากฏการณการเห่ียวของผิวผลไมเปรียบเทียบกับผิวหนังของคนดวย ซ่ึงจะทำ
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      áÍº´Ùã¹ËÁŒÍ

 การทำอาหารเกี่ยวของกับเวลาเชนกัน ทั้งการตม ผัด อบ หรือทอด เวลาที่แตกตางกันจะทำให

อาหารท่ีไดแตกตางกันดวย ลองต้ังคำถามกับเด็กๆ เก่ียวกับการทำอาหารเชน การตมไข เด็กๆ คิดวา ถาใช

เวลาการตมแตกตางกัน ไขตมท่ีไดจะแตกตางกันหรือไม ลองใหเด็กวาดรูปไขตมท่ีใชเวลาตางกัน จากน้ัน

ทดลองใหเด็กๆ ตมไขเปนเวลา 3 นาที 8 นาทีและ 10 นาที ปอกไขแลวผาไขตมดูวา แตกตางกันอยางไร 

ใหเด็กๆ วาดรูปสิ่งที่เด็กสังเกตเห็นและอธิบายความแตกตางของไขทั้ง 3 ใบ

 นอกจากน้ีเด็กๆ ยังสามารถใชตัวเองเปนเคร่ืองบอกเวลาได โดยใชความสูงของเด็กๆ แทนความยาว

ของไมไดเชนกัน หลังจากน้ันลอง ต้ังคำถามกับเด็กๆวา นาิกาท่ีใชคนกับนาิกาท่ีใชไมเหมือนหรือแตกตาง

กันอยางไร แลวชวยเด็กๆ หาคำตอบวาปจจัยใดที่ทำใหเงาเปลี่ยนแปลงไป  
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      ÊÑµÇ�ã¹ÇÑÂà̈ ÃÔÞàµÔºâµ

 สัตวเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปเชนเดียวกันกับพืช 

ไมวาจะเปนนก แมว หรือปลาลวนเกิดออกมาเปนลูกสัตวตัวเล็กๆ

กอน และเปนเรื่องที่เด็กๆ สนใจเปนอยางมาก เชนรายงานขาว

เกี่ยวกับการใหกำเนิดลูกหมีแพนดาหรือลูกฮิปโปโปเตมัสใน

โทรทัศน

 ลองพาเด็กๆ ไปเที่ยวสวนสัตวหรือใชหนังสือภาพเพื่อ

ชวยกันคนหาความแตกตางระหวางลูกสัตวและสัตวที่โตเต็มที่ 

จากนั้นลองใหเด็กๆ ทำการดจับคูรูปภาพพอแมและลูกสัตว 

โดยใหติดรูปหรือวาดภาพพอแมสัตวบนการดใบหนึ่ง สวนอีก

ใบหนึ่งเปนรูปลูกสัตวที่เขาคูกัน  ในการเลนเกมทดสอบความ

 ลองชวยกันกับเด็กๆ หาตนไมในโรงเรียน

ท่ีมีขนาดลำตนหนาแตกตางกัน และใหเด็กๆ โอบ

รอบลำตนของตนไมโดยใหเด็กๆ นับวาตองใชเด็ก

จำนวนก่ีคนถึงจะโอบไดรอบตนไม ตนไมแตละตน

ใชเด็กเทากันหรือไมและทำการจดบันทึกผล 

กิจกรรมน้ีจะทำใหเด็กๆ ทราบถึงการเจริญเติบโต

ของพืชที่สัมพันธกับเวลาดวย

จำควรใหเด็กๆ เรียกช่ือของพอแมสัตวและลูกสัตวเสมอ เพราะสัตวแตละชนิดมีช่ือเรียกท่ีแตกตางกัน เชน 

ไกตัวเมีย ไกตัวผู และลูกเจี๊ยบ หรือสุนัขตัวเมีย สุนัขตัวผู และลูกสุนัข กิจกรรมนี้จะทำใหเด็กๆทราบวา

สัตวก็เชนเดียวกับมนุษยที่มีการเจริญเติบโตเมื่อเวลาผานไปและมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกตางกันดวย

 ¸ÃÃÁªÒµÔ¡ÑºÄ´Ù¡ÒÅ·Õèà»ÅÕèÂ¹ä»

 การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลเปนสวนหนึ่งของจังหวะเวลา ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนจากการจัดงาน

เทศกาลประจำฤดูกาลตางๆ เชน ฤดูรอนก็จะมีเทศกาลวันสงกรานต ฤดูฝนจะมีเทศกาลเขาพรรษา

เปนการเริ่มตนการปลูกขาว ฤดูหนาวก็มีวันลอยกระทง เด็กๆ ตื่นเตนกับการทำกระทงไปลอยกับ

พอแม ดังนั้นการนำเรื่องการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลตางๆ มาเปนหัวขอในการพูดคุยและใหเด็กๆ

ไดเรียนรูจึงเปนสิ่งสำคัญ เพราะการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลนี้ใชเวลาตลอดระยะเวลา 1 ป ลองชวน

เด็กๆ คุยวานอกเหนือจากนี้ยังมีอะไรอีกที่เปนลักษณะเฉพาะของฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

รวบรวมขอสังเกตของเด็กๆ ในหัวขอ “ธรรมชาติ”

 ¾×ª·Õèà̈ ÃÔÞ§Í¡§ÒÁ

 ลองใหเด็กๆ ทดลองปลูกถั่วในกระถางเล็กๆ เมื่อถั่วเริ่มโตใหเด็กๆ คอยวัดขนาดทุกๆ 2-3 วัน

อยางสม่ำเสมอและจดบันทึกไว เวลาผานไปนานเทาใด ตนถั่วก็จะยิ่งงอกสูงขึ้นเทานั้น ใหเด็กๆ คอย

สังเกตวาตนถั่วจะโตขึ้นตอไปเรื่อยๆ หรือไม ลองใหเด็กๆ ใชหลายๆ วิธีในการปลูกถั่ว เชนปลูกในดินที่

แตกตางกัน

àÇÅÒáÅÐ ¸ÃÃÁªÒµÔ
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àÇÅÒáÅÐ ¸ÃÃÁªÒµÔ
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 รองรอยในพ้ืนท่ีตางๆ ลวนบอกเลาเร่ืองราวในอดีตอันยาวนาน ตัวอยางเชน โครงกระดูกไดโนเสาร

ใตดิน หรือเปลือกหอยที่สูญพันธุไปแลวบนหนาผาหรือกอนหิน

 ลองชวนเด็กๆ คนหารองรอยทางประวัติศาสตรรอบๆ โรงเรียน เชน บนพ้ืนดินอาจมีรอยเทาของแมว

และหมา หรือรอยลอรถซ่ึงพบเห็นไดบนถนนท่ีเปนดินโคลน เด็กๆ สังเกตเห็นอะไรบาง และเด็กคิดวาเกิด

เหตุการณอะไรเกิดขึ้น แลวใหเด็กๆ ลองสรุปสิ่งที่เห็น เชน รองรอยนั้นเปนรอยของอะไร มีความลึก

เทาใด และความลึกของรอยแตละรอยขึ้นกับอะไร ลักษณะของพื้นดินหรือน้ำหนักของสิ่งของ จดบันทึก

และวาดรูปประกอบ

 ใหเด็กๆ ประทับรอยเทา (ขณะใสรองเทา) ลงในดินโคลนหรือทราย วิ่งไปบนทุงหญาและ

บนพื้นถนนและใหเด็กๆ สังเกตวา ที่ใดมีรอยปรากฏชัดเจนมากเปนพิเศษ ที่ใดไมมีรองรอยทิ้งไวเลย 

และเด็กๆ สามารถแยกแยะรอยเทาของตัวเองและของเพ่ือนไดหรือไม

 ÊÑµÇ�·ÕèÍÍ¡ËÒ¡Ô¹ã¹àÇÅÒ¡ÅÒ§ÇÑ¹áÅÐàÇÅÒ¡ÅÒ§¤×¹

 สัตวหลายชนิดออกหากินในเวลากลางวันและ

นอนหลับในเวลากลางคืนเชนเดียวกับมนุษย แตถาบาน

ของเด็กๆ ที่อยูตางจังหวัดเมื่อทองฟาเริ่มมืดลง ก็อาจ

โชคดีไดพบเห็นหรือไดยินเสียงสัตวที่ออกหากินในตอน

กลางคืน เชน คางคาวบินออกจากรังเพื ่อหาอาหาร  

และสัตวขนาดเล็กสวนใหญมักเปนสัตวที ่ออกหากิน

ในเวลากลางคืนเนื่องจากพวกมันตองใชความมืดเปน

เกราะกำบังเพื่อหลบหนีจากศัตรูผูลา เชน แมลงสาบ

 เตรียมภาพสัตวหลายๆ ชนิดและใหเด็กๆเลนเกม

ทายวาสัตวชนิดใดหากินตอนกลางวันและชนิดใดหากิน

ตอนกลางคืน ลองใหเด็กๆ ชวยกันอธิบายสิ่งที่เด็กๆคิด 

ทำไมเด็กๆ ถึงคิดวาสัตวน้ีหากินตามเวลาท่ีเด็กทาย เด็กๆ

สังเกตจากอะไร

 ¹Ò�Ô¡Ò´Í¡äÁŒ

 ดอกไมจะบานและหุบเปนเวลาในแตละวัน 

เวลาดอกไมบานจะมีความสวยงามเปนอยางมาก แต

ดอกไมตางชนิดกันจะบานและหุบตางเวลากัน เชน 

ดอกบัวจะบานในตอนเชา ดอกคุณนายต่ืนสายจะบาน

ตอนสายๆ ดอกราตรีและดอกแกว จะบานในตอนเย็น 

 ลองใหเด็กๆ ลองสังเกตเวลาท่ีดอกไมแตละชนิด

บานและทำการบันทึกผลทุก 1 ชั่วโมงโดยการวาดรูป

ของดอกไมหรือใหเด็กๆ ชวยกันถายภาพเก็บไว

เปรียบเทียบกัน กิจกรรมน้ีจะทำใหเด็กสังเกตธรรมชาติ

รอบๆ ตัวท่ีแตกตางกันตามเวลาตางๆเชนเดียวกับชีวิต

ประจำวันของเด็กๆ ก็แตกตางกันเชนเดียวกัน
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      ¤Œ¹ËÒª‹Ç§àÇÅÒ·ÕèËÅ‹¹ËÒÂ
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 ÊÑµÇ�·ÕèÍÍ¡ËÒ¡Ô¹ã¹àÇÅÒ¡ÅÒ§ÇÑ¹áÅÐàÇÅÒ¡ÅÒ§¤×¹
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 ¹Ò�Ô¡Ò´Í¡äÁŒ
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 โลกและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา เชนเดียวกับมนุษยและธรรมชาติ หากยอนไป

เมื่อ 300 ปกอน โลกยังไมมีทั้งรถ รถไฟ เครื่องบิน หรือไฟฟา แตเมื่อเวลาผานไปมนุษยไดคิดคนและ

พัฒนาสิ่งประดิษฐเพื่อใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีและสุขสบายขึ้น

 

 ลอ คือสิ่งประดิษฐที่สำคัญและเกาแกที่มนุษยไดคิดขึ้นมา ทุกวันนี้ลอเปนสวนประกอบที่พบใน

สิ่งตางๆทั่วไปในชีวิตประจำวัน ชวยในการขนยายสิ่งของตางๆ ชวยยกสัมภาระที่มีน้ำหนักมากๆ ลอง

ชวนเด็กๆ ชวยกันหาวาลออยูที่ไหนและใชทำอะไรบาง

àÇÅÒáÅÐ à·¤â¹âÅÂÕ àÁ×èÍÅÁ¼Ñ´¼‹Ò¹

 ในชวงหลายปที่ผานมาปจจัยภายนอกไดสงผลใหสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติมีลักษณะรูปราง

เปล่ียนแปลงไป น้ำฝนชะลางพ้ืนดิน ทะเลกัดเซาะกอนหินกอนใหญใหกลายเปนกรวดกอนเล็กๆ และทราย 

ลมก็ทำไดเชนกัน ใหทานพูดคุยกับเด็กๆ วา พายุเฮอรริเคนและพายุทอรนาโดมีลักษณะเปนอยางไร และ

ลมสามารถพัดสิ่งตางๆ และทำใหอะไรลอยไดบาง

 ใหเด็กๆ ทดลองสรางเมืองจำลองขนาดเล็กบนถาด โดยใชวัสดุจากธรรมชาติชนิดตางๆ เชน ดิน 

ทราย หิน ไม ใบไม จากน้ันสรางลมโดยใหเด็กๆ ใชกระดาษลังแผนใหญพัดใหเกิดลมเหนือถาดจำลองเบาๆ

และแรงขึ้น สังเกตวาเมืองจำลองเปลี่ยนไปเปนอยางไร

 ตอจากนั้นลองชวยกันกับเด็กๆ สรางกำแพงปองกันแบบตางๆ และทดสอบวากำแพงสามารถ

ใชงานไดหรือไม กำแพงแบบไหนปองกันลมไดดีที่สุด ควรใชวัสดุชนิดใดและควรสรางดวยวิธีการใด
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 ¾ÅÑ§¢Ñºà¤Å×èÍ¹áË‹§Í¹Ò¤µ

 ยานพาหนะจะขับเคล่ือนได ไมไดมีเพียงลออยางเดียวเทาน้ัน จำเปนตองใชพลังงานดวย ในสมัยกอน

ใชพลังงานจากแรงคนหรือสัตวในการลาก หรือจูงใหพาหนะเคลื่อนที่ ในปจจุบันมนุษยคิดคนพลังงาน

หลายรูปแบบในการทำใหพาหนะเคลื่อนที่

 กิจกรรมน้ีลองใหเด็กๆ ประดิษฐจรวดพลังลม โดยใหเด็กๆ 2 คน มัดปลายเอ็นตกปลาจากผนังหอง

ฝงหน่ึงไปยังผนังหองอีกฝง โดยตัดหลอดดูดน้ำยาวประมาณ 5 เซนติเมตร รอยในเสนเอ็นดวย จากน้ันนำ

กระดาษมาประดิษฐเปนตัวจรวดนำมาติดกับลูกโปงที่เปาแลว นำไปติดยึดกับหลอดดูดที่ขึงเอ็นไว แลว

ปลอยลมออกจากลูกโปงแลวดูการเคลื่อนที่ของจรวด มีความแตกตางหรือไมระหวางลูกโปงลูกเล็กและ

ลูกโปงลูกใหญ

 ¡ÒÃ¤Á¹Ò¤ÁÃÍºâÅ¡

 เมื่อประมาณ 200 ปกอนมนุษยใชเรือเดินทางขามไปประเทศตางๆ กวาถึงจุดหมายตองใชเวลา

หลายสัปดาห หรือหลายเดือน แตในปจจุบันมนุษยไดพัฒนาเคร่ืองบินท่ีทำใหยนระยะเวลาในการเดินทาง

เหลือเพียงไมกี่ชั่วโมงเทานั้น 

 กิจกรรมนี้ลองชวนเด็กๆ จินตนาการวาในอนาคตเครื่องบิน หรือรถยนตจะมีหนาตาเปนอยางไร 

ผานการพูดคุยและวาดภาพตามจินตนาการของเด็กๆ แลวนำภาพไปจัดนิทรรศการใหเด็กๆ ไดแลกเปล่ียน

ความคิดของตนเองกับเพื่อนๆ

 á¢‹§¢Ñ¹¡ÅÔé§·‹Í¹äÁŒ

 ในสมัยอียิปตโบราณมนุษยคิดคนวิธี

ขนยายส่ิงของหนักๆ โดยไมตองแบกไวบนบา

ในการสรางพีระมิด โดยการใชลำตนของตนไม

ทำเปนลอหมุนเพ่ือชวยขนยายส่ิงของโดยการ

ดันไปขางหนา ในกิจกรรมน้ีลองใหเด็กๆ แขงขัน

กันขนยายสิ่งของโดยเลียนแบบการขนยาย

ในสมัยอียิปตโบราณ โดยใชดินสอแบบกลม 

จำนวน  15 แทง ขนยายกลองนมหรือน้ำผลไม

ที่มีน้ำอยูเต็ม เปนระยะทาง 1 เมตร กลุมใด

ถึงเสนชัยกอนเปนผูชนะ หลังจากน้ัน ลองเปล่ียน

ไปใชดินสอที่มีเหลี่ยม หรือเปลี่ยนพื้นผิวดูบาง 

แลวใหเด็กๆ เลาใหฟงวาท้ังสองแบบมีความยาก

งายแตกตางกันอยางไร

 ÅŒÍµ‹ÍÅŒÍ

 การใชลำตนของตนไมในการขนยาย

สิ่งของนั้นมีขอจำกัด เพราะพื้นจะตองไม

ขรุขระจนเกินไป จึงตองมีการคิดคนประดิษฐ

ลอขึ้นมา ในกิจกรรมนี้ลองตั้งโจทยใหเด็กๆ

ออกแบบและประดิษฐรถบรรทุกที่สามารถ

บรรทุกน้ำตาลไดครึ่งกิโลกรัมเปนระยะทาง 

1 กิโลเมตร โดยใชวัสดุตางๆ เชน ดินสอ, 

แทงไม  สำหรับทำเปนเพลา แกนดาย, 

ฝาขวด, ฝากระปุก สำหรับทำเปนลอ สวนตัว

รถให ใช กล องกระดาษ, แผ นไม   หร ือ

ลังเครื่องดื่ม เปนตน
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 ¡ÒÃ¤Á¹Ò¤ÁÃÍºâÅ¡
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 á¢‹§¢Ñ¹¡ÅÔé§·‹Í¹äÁŒ
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 ÅŒÍµ‹ÍÅŒÍ
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ลังเครื่องดื่ม เปนตน
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 Í´Õµ·ÕèàË¹×èÍÂÅŒÒ

 ปจจุบันมนุษยมีพลังงานและไฟฟาทำใหชีวิตความเปนอยูที่สะดวกสบายเพราะนอกจากจะชวย

ประหยัดเวลาแลวยังชวยทุนแรงอีกดวย ในกิจกรรมน้ีลองใหเด็กๆ เห็นความแตกตางของชีวิตท่ีมีพลังงาน

วาทำใหเราสะดวกสบายอยางไร โดยลองใหเด็กๆ เดินไปยังสถานที่ตางๆ เปนระยะทาง 1 กิโลเมตร และ

ใหนั่งรถตอนขากลับในระยะทางที่เทากัน จับเวลาขาไปและกลับวาใชเวลาเทาใด แตกตางกันหรือไมและ

สังเกตอะไรไดบางลองใหเด็กๆ อธิบายความแตกตางระหวาง เดินไปและนั่งรถกลับ

 »�œ§ËÃ×ÍÂ‹Ò§äÊŒ¡ÃÍ¡´ŒÇÂàµÒä¿

 มนุษยใชประโยชนจากไฟมานานแลว เพราะไฟชวย

ใหแสงสวาง ความอบอุน ปองกันอันตรายจากสัตวราย และ

ยังชวยใหอาหารสุกอีกดวย

 ในกิจกรรมนี้ลองชวยกันกับเด็กๆ กอไฟโดยใชเตา 

แบงหนาท่ีใหเด็กไปหาเช้ือเพลิงท่ีคิดวานาจะติดไฟได 

จากน้ันชวยเด็กๆ จุดไฟ และใหเด็กๆ เปนผูดูแล

คอยเติมเชื้อไฟไมใหไฟดับ เมื่อไฟติดดีแลว

ใหนำไสกรอก 2-3 ชิ้นมาปง หลังจากนั้นลองเอา

ขนมปง ปงในเครื่องปงขนมปงไฟฟา เพื่อเปนการ

เปรียบเทียบ ความแตกตางของเตาไฟ และ

เครื่องปงขนมปงวามีความแตกตางกันอยางไร 

 ÊÙ§¢Öé¹ä»º¹·ŒÍ§¿‡Ò

 ปจจุบันมนุษยสามารถกอสรางตึกสูงๆ ใหเกิดข้ึนอยางมากมายเน่ืองจากจำนวนของประชากรท่ี

มากขึ้นแตเนื้อที่ที่อยูอาศัยนั้นมีจำกัดจึงไมสามารถขยายบานเรือนใหมีขนาดใหญได จึงจำเปนตอง

สรางตึกใหสูงขึ้นแทน

 ในกิจกรรมนี้แบงเด็กๆ ออกเปนกลุม ใหเด็กๆ ชวยกันสรางหอคอยจากกระดาษ ที่มีความสูง

และแข็งแรงท่ีสุด ทดสอบความแข็งแรงโดยนำตุกตาไปวงบนยอดหอคอยไดโดยท่ีไมลม หรือทดสอบดวย

การเขยาจำลองเหตุการณแผนดินไหว โดยใชอุปกรณ คือ กระดาษ เทปใส และกรรไกร เทานั้น
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 ÂÒ¹ÍÇ¡ÒÈã¹¡ÒáÅç¡«ÕèÍÑ¹ä¡Åâ¾Œ¹

 ในอนาคตวิทยาการที่มนุษยคิดคนจะมีความกาวล้ำไปมากมาย การเดินทางไปทองอวกาศอาจจะ

ไมใชเรื่องยากอีกตอไป

 ในกิจกรรมน้ีจะทำใหเด็กไดลองใชจินตนาการถึงส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดในอนาคต โดยลองใหเด็กๆ

เปนนักบินอวกาศ มีภารกิจสำรวจกาแล็กซี่อันไกลโพน เริ่มตนโดยการนำลังกระดาษหลายๆ ลังมา

ประดิษฐตอเปนยานอวกาศ ตกแตงภายใน ทำประตูเขาออก สวนผนังดานนอกอาจใหเด็กๆ ติดแผนฟอยด

หรือทาสีเงินเพ่ือเปนการชวยรักษาส่ิงแวดลอม หลังจากเสร็จส้ินการสรางยานอวกาศใหทุกคนเขาประจำ

ท่ีเลนบทบาทสมมุติในการสำรวจอวกาศแบงหนาท่ีกันในยานอวกาศ หลังจากยานลงจอดแลวใครจะเปน

คนหาเสบียง เก็บตัวอยาง คนหาส่ิงมีชีวิตเปนตน  หลังจากน้ันใหเด็กๆ แตละคนเลาใหเพ่ือนๆ ฟงวาพบเห็น

อะไรบาง จากจินตนาการของพวกเขา ในตอนทายอาจใหเด็กๆ ชวยกันวาดภาพทิวทัศนบนดวงดาวที่

พวกเขาไดไปสำรวจมาบนกระดาษแผนใหญ 

      Í¹Ò¤µ·ÕèäÁ‹ÁÕÅŒÍ

 ลอเปนสวนประกอบที่สำคัญของพาหนะ ทำใหเคลื่อนที่ไดดีขึ้น ลองตั้งคำถามกับเด็กๆ วา 

ถาในอนาคตรถไมมีลอจะเคลื่อนที่ไดหรือไมอยางไร ลองใหเด็กๆ อธิบายแลวชวนเด็กๆทดลองทำ 

รถจากพลังงานลม 

 อุปกรณคือ อุปกรณเหลือใช เชน กลองโฟม กลองพลาสติกท่ีเหลือจากการใสอาหาร, แกนกระดาษ

ทิชชู, ดินน้ำมัน, กรรไกร, เทปกาว วิธีทำคือ เจาะถาดเปนรูใหมีขนาดเทากับแกนทิชชูและใสแกนทิชชู

ลงไปปดรอบๆ ใหสนิทดวยดินน้ำมัน วิธีการเลนคือ ใหเด็กๆ เปาลมลงไปท่ีแกนทิชชูแลวสังเกตส่ิงท่ีเกิดข้ึน
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ที่ปรึกษา   นายสาคร ชนะไพฑูรย

    นางกรรณิการ วงศทองศิริ

    นางอภิญาณ หทัยธรรม

บรรณาธิการบริหาร  นางกรรณิการ เฉิน

เรียบเรียง   นายชนินทร สุริยกุล ณ อยุธยา

    นางสาวรักชนก บุตตะโยธี

    นางสาวนิชาภา ชูศิริโรจน

    นางนันทิดา ศรีเปารยะ

    นางทัศนา นาคสมบูรณ

    นางสาวเกศวดี อัชชะวิสิทธิ์

กราฟก   นายภาสกร เอื้ออภิญญกุล

ภาพประกอบ   นางสาวนุชจริม เย็นทรวง

    นางสาวกัลยทรรด ชูวงษ

จัดพิมพและเผยแพร  องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ



ที่ปรึกษา   นายสาคร ชนะไพฑูรย

    นางกรรณิการ วงศทองศิริ

    นางอภิญาณ หทัยธรรม

บรรณาธิการบริหาร  นางกรรณิการ เฉิน

เรียบเรียง   นายชนินทร สุริยกุล ณ อยุธยา

    นางสาวรักชนก บุตตะโยธี

    นางสาวนิชาภา ชูศิริโรจน

    นางนันทิดา ศรีเปารยะ

    นางทัศนา นาคสมบูรณ

    นางสาวเกศวดี อัชชะวิสิทธิ์

กราฟก   นายภาสกร เอื้ออภิญญกุล

ภาพประกอบ   นางสาวนุชจริม เย็นทรวง

    นางสาวกัลยทรรด ชูวงษ

จัดพิมพและเผยแพร  องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

www.littlescientistshouse.com
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