ระบบยกของหนีน้ำอัตโนมัติ
เวลำ 3 ชั่วโมง
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ระดับชัน มัธยมศึกษาปีที่ 2
สำระส้ำคัญ
ปัจจุบันพบว่าน้้าท่วมเป็นปัญหาที่ส้าคัญมากในหลายพื้นที่ ท้าให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
ซึ่งสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้เกิดน้้าท่วม มาจากปริมาณน้้ามากจากฝนตกหนัก และสภาพท้องที่ เช่น สภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่ม
นอกจากนี้การกระท้าของมนุษย์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา เช่น มีการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย หรือ
ชุมชนกั้นเส้นทางการไหลของน้้า การตัดไม้ท้าลายป่า ซึ่งเป็นเหตุให้น้าจากภูเขาไหลบ่าลงมาอย่างรวดเร็ว
ในหลายประเทศทั่วโลก ที่มีพื้นที่ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดน้้าท่วม มักมีการเตรียมการป้องกัน เช่น สร้าง
ก้าแพงหรือคันดินกั้นน้้าเพื่อป้องกันมิให้แม่น้าพังตลิ่งเข้ามา เมื่อการป้องกันนี้ล้มเหลว จะมีการใช้มาตรการฉุกเฉิน
เช่น กระสอบทรายเพื่อป้องกันพื้นที่ส้าคัญหรืออาคาร บ้านเรือน แต่หลายๆ ครั้งก็ไม่สามารถด้าเนินการได้ทัน ท้า
ให้น้าเข้าท่วมในอาคาร บ้านเรือน ท้าให้คนในบ้านต้องช่วยกันยกของขึ้นที่สูงซึ่งบางครั้งก็ไม่สามารถด้าเนินการได้
ทัน ท้าให้เกิดการสูญเสียต่อทรัพย์สินอย่างมาก เพื่อลดความเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดจากการจมน้้า ระบบที่
สามารถขนย้ายสิ่งของขึ้นเหนือน้้าได้อย่างอัตโนมัติเมื่อเกิดน้้าท่วมก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
ระบบยกของอัตโนมัตินี้ประกอบด้วยกลไกที่ท้าให้เกิดการยกสิ่งของขึ้นได้เองเมื่อมีน้าท่วมโดยใช้หลักการ
ของแรงพยุง ระบบนี้ต้องยึดสิ่งของที่ยกขึ้นให้ไม่ลอยไปที่อื่น และต้องรักษาไม่ให้สิ่งของนั้นล้มลง
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กรอบแนวคิด

S: วิทยำศำสตร์
ความหนาแน่น แรงพยุง ศูนย์
ถ่วง โมเมนต์ของแรง สมดุล

T: เทคโนโลยี
ระบบทุุนลอย
อุปกรณ์การทดสอบ เช่น เครื่องชั่ง
เครื่องชั่งสปริง

ระบบยกของหนีน้ำอัตโนมัติ

M: คณิตศำสตร์
การค้านวณหาขนาดแรงยก
การค้านวณหาปริมาตรของทุ่นลอย
ส้าหรับยกสิ่งของ
การค้านวณเกี่ยวกับความสมดุลของ
แรง

E: วิศวกรรมศำสตร์
กระบวนการออกแบบระบบยกของ
โดยใช้น้า
การออกแบบวิธีการยึดต้าแหน่งของ
วัตถุ
การออกแบบวิธีการรักษาสภาพ
สมดุลของวัตถ
1

จุดประสงค์ของกิจกรรม
เพื่อให้นักเรียน
1. อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความหนาแน่น แรงพยุง ศูนย์ถ่วง โมเมนต์ของแรง สมดุล ที่ใช้
ในการสร้างระบบยกสิ่งของขึ้นหนีน้าโดยอัตโนมัติ
2. เลือกใช้วัสดุในการสร้างระบบยกสิ่งของขึ้นหนีน้าโดยอัตโนมัติอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งอธิบายเหตุผล
สนับสนุน
3. สร้างและทดสอบประสิทธิผลของระบบยกสิ่งของขึ้นหนีน้าโดยอัตโนมัติ
4. สื่อสารด้วยการพูด การเขียน การใช้สื่อประกอบ ในการถ่ายทอดแนวคิดในการออกแบบให้ผู้อื่นเข้าใจ
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วัสดุอุปกรณ์
1. วัสดุที่ใช้ท้าโครงสร้างของระบบยกตัว และระบบรักษาสมดุลของสิ่งของ เช่น ไม้ไอศครีม ฟิวเจอร์บอร์ด
ไม้เสียบลูกชิ้น ตะเกียบ
2. วัสดุที่ใช้ท้าระบบทุ่นลอย เช่น ขวดน้้าปิดฝา โฟม หลอดกาแฟ
3. วัสดุที่ใช้ส้าหรับท้าการทดสอบ เช่น ถังกาละมังใบใหญ่ สายยางส้าหรับเติมน้้า และ วัตถุมวลประมาณ 500
กรัม ที่มีลักษณะรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมสูงส้าหรับจ้าลองเป็นสิ่งของ เช่น อิฐมอฐ
4. วัสดุอนื่ ๆ เช่น กาว กรรไกร เทปใส กระดาษร่างแบบ ฯลฯ
แนวกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ขันระบุปัญหำ

1.1 ครูเปิดคลิปวีดีโอเกี่ยวกับอุทกภัยที่เกิดขึ้น โดยในคลิปวีดีโอจะแสดงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น
(เพชรบูรณ์จมบาดาล! บ้านปชช.ถูกน้้าท่วมกว่า 600 หลัง : link
https://www.youtube.com/watch?v=nhuELjGwRqU )
1.2 หลังจากดูคลิปวีดีโอ ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงสาเหตุของน้้าท่วม และความเสียหายที่
เกิดขึ้น
1.3 ครูให้ค้าถามกับนักเรียนเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นว่า มีวิธีการป้องกันหรือไม่ อย่างไร
(แนวทางค้าตอบ : สร้างก้าแพงล้อมรอบ มีระบบแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้าเพื่อให้รับมือได้ทัน มี
ระบบที่ช่วยยกของขึ้นหนีน้า)
1.4 ครูน้าประเด็นของวิธีการป้องกันการเสียหายของสิ่งของจากน้้าท่วมโดยการยกของขึ้นเหนือน้้ามา
อภิปรายต่อว่ามีปัญหาและอุปสรรค์อะไรบ้าง และจะมีแนวทางการแก้ไขได้อย่างไรบ้าง
(แนวทางค้าตอบ :
ปัญหาที่เกิดขึ้นที่จะท้าให้ยกของขึ้นไม่ทันเมื่อเกิดน้้าท่วม อาจเกิดจาก
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- ไม่ใครคาดคิด จึงไม่การเตือนภัยล่วงหน้า เป็นเหตุให้ปราศจากการเตรียมตัว
- ไม่มีก้าลังเพียงพอในการยกของขึ้นหนีน้า เช่น อยู่บ้านคนเดียว เป็นเด็กหรือผู้สูงอายุการ
แนวทางการแก้ไข
ท้าให้สิ่งของลอยขึ้นเองเมื่อน้้าท่วม หรือมีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลายกของขึ้นก่อนน้้า
ท่วม )

3. ขันออกแบบวิธีกำรแก้ปัญหำ
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2. ขันรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
2.1 ครูให้นักเรียนสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการท้าให้สิ่งของลอยขึ้นเมื่อมีน้าท่วม
2.2 ครูให้นักเรียนน้าสิ่งที่สืบค้นได้มาอภิปรายร่วมกัน จนได้ข้อสรุปว่า
- แรงพยุงที่เกิดจากน้้าสามารถใช้ยกสิ่งของได้
- แรงพยุงต้องมีขนาดมากกว่าน้้าหนักของสิ่งของจึงท้าให้สิงของลอยขึ้นได้
2.3 ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายต่อว่าเมื่อเราสามารถท้าให้สิ่งของลอยขึ้นได้แล้ว เรามีวิธีการใดที่จะ
ท้าให้สิ่งของนั้นไม่ลอยไปที่อื่นและไม่ล้ม
(แนวทางค้าตอบ : ครูอาจยกตัวอย่างโป๊ะท่าเรือที่ใช้เสายึดและมีห่วงคล่องระหว่างสิ่งของกับ
เสาเพื่อไม่ให้สิ่งของลอยไป และเพื่อไม่ให้สิงของที่ต้องการยกล้มลง ก็สามารถท้าโดยการเพิ่มห่วง
คล้องเป็น 2 ชุด ที่ต่างระดับกันในเสายึดต้นเดียวกัน)
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3.1 ครูให้นักเรียนร่วมกันระบุถึงเป้าหมายในการลดการสูญเสียของทรัพย์สินจากน้้าท่วมโดยต้องการ
ระบบที่สามารถยกของขึ้นได้เองเมือเกิดน้้าท่วม โดยระบุความต้องการจากการแก้ปัญหา เช่น
สามารถยกของที่หนักเกินก้าลังคนหนึ่งคน สามารถยกขึ้นได้เองเมื่อเกิดน้้าท่วม โดยสิ่งของไม่ลอย
ไปพร้อมกับน้้า และไม่ล้มเมื่อถูกยกขึ้น พร้อมกับให้นักเรียนระบุข้อจ้ากัดของการยกสิ่งของให้อยู่
เหนือน้้าโดยอัตโนมัติ เช่น ขนาดของสิ่งของที่ต้องการยกขึ้น พื้นที่เหนือน้้าว่ามีเพียงพอส้าหรับการ
ยกขึ้นหรือไม่ เป็นต้น

3.2 ครูให้นักเรียนคิดหาวิธียกของขึ้นเหนือน้้าโดยอัตโนมัติให้มากที่สุดที่นักเรียนคิดว่าเป็นไปได้ แล้ว
น้ามาอภิปรายร่วมกัน จนได้วิธีที่นักเรียนคิดว่าดีที่สุดในการน้าไปปฏิบัติจริง
3.3 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน สร้างแบบจ้าลองระบบยกสิ่งของมวล 1 กิโลกรัม ขึ้นเหนือน้้า
โดยไม่ล้ม และไม่เปียกน้้า และสามารถท้างานได้เองเมื่อเกิดน้้าท่วม

4. ขันวำงแผนและด้ำเนินกำรแก้ปัญหำ
4.1 ให้นักเรียนเขียนแผนการปฏิบัติการ โดยในแผนปฏิบัติงาน ต้องประกอบด้วย แบบแสดงรูปชิ้นงานที่
จะสร้าง อุปกรณ์ที่ใช้ วิธีการทดสอบ การประเมินผล และแผนการปรับปรุงชิ้นงาน แล้วน้าเสนอต่อ
เพื่อนๆ เพื่อรับข้อเสนอแนะจากเพื่อน

3

4.2 ครูให้นักเรียนลงมือปฏิบัติงานสร้างระบบยกสิ่งของหนีน้าตามแผนที่ก้าหนดอย่างเคร่งครัด โดยให้มี
การบันทึกผลการปฏิบัติงาน ซึ่งครูควรก้าหนดเวลาที่นักเรียนต้องน้าเสนอรายงานสรุปให้ครูทราบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานเป็นระยะ โดยก้าชับนักเรียนว่าหากมีปัญหาหรืออุปสรรคหรือ
เหตุการณ์ที่จะต้องปรับแผน ต้องแจ้งให้ครูทราบก่อนด้าเนินการทุกครั้ง
5. ขันทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง
5.1 ฝึกให้รู้จักวิธีการทดสอบ
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หลังจากการปฏิบัติงานจนได้ผลงานตามเป้าหมายแล้ว ครูให้นักเรียนทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
ยกของหนีน้าจ้าลองที่สร้างขึ้น โดยเอาแบบจ้าลองของระบบยกของหนีน้าที่บรรจุสิ่งของแล้วใส่ลงใน
กาละมังแล้วค่อยๆ เปิดน้้าใส่กาละมังเพื่อจ้าลองการท่วมของน้้า สังเกตการลอยของแบบจ้าลอง การ
ทรงตัวของสิ่งของ บันทึกผลในใบบันทึกกิจกรรม
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5.2 ฝึกให้รู้จักประเมินผล
หลังจากการทดสอบความสามารถในการยกสิ่งของขึ้นหนีน้าของแบบจ้าลองระบบยกของหนีน้าแล้ว
นักเรียนแต่ละกลุ่มน้าผลที่ได้มาวิเคราะห์ว่า แบบจ้าลองที่สร้างขึ้นสามารถบรรลุทุกเป้าหมายที่
ก้าหนดหรือไม่ ดังนี้
1. สามารถยกสิ่งของขึ้นเมื่อมีน้าท่วมโดยสิ่งของไม่เปียกได้หรือไม่
2. สิ่งของที่ยกขึ้นเคลื่อนที่ออกไปจากต้าแหน่งเดิมหรือไม่
3. สิ่งของที่ยกขึ้นตั้งอยู่ในแนวตรงโดยไม่ล้มลงหรือไม่
5.3 ฝึกให้มีกระบวนการในการปรับปรุง
ครูและนักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดบ้างที่ท้าให้แบบจ้าลองที่สร้างขึ้นไม่บรรลุเป้าหมายที่
ก้าหนดไว้หลังจากนั้น ท้าการแก้ไข ปรับปรุงแบบจ้าลอง และท้าการทดสอบอีกครั้ง โดยกระบวนการนี้แต่ละกลุ่ม
สามารถท้าซ้้าได้จนกระทั่งได้แบบจ้าลองที่บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
6. ขันน้ำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำ ผลกำรแก้ปัญหำ หรือผลกำรพัฒนำนวัตกรรม
6.1 ฝึกให้นักเรียนเรียนรู้วิธีกำรน้ำเสนอที่ดี/น่ำประทับใจ
ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน้าเสนอชิ้นงานแบบจ้าลองระบบยกของหนีน้าที่สร้างขึ้น อธิบายแนวคิดในการ
ออกแบบและสร้างชิ้นงานโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น้าเสนอปัญหาและอุปสรรค รวมถึงผล
การทดสอบและแนวทางในการปรับปรุงชิ้นงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนักเรียนจะต้องค้านึงถึงรูปแบบการ
น้าเสนอ การใช้สื่อ และการใช้เทคนิคในการน้าเสนอ เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจและเห็นภาพชัดเจน
ครูอาจตั้งค้าถามเพื่อขยายความรู้ดังต่อไปนี้
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- ลักษณะของวัสดุที่น้ามาท้าทุ่นลอยเพื่อท้าให้เกิดการลอยตัวของระบบยกของหนีน้าควรเป็นอย่างไร
- รูปร่างของระบบยกของหนีน้ามีผลต่อการยกตัวของระบบยกของหนีน้าหรือไม่ อย่างไร
- วิธีการที่ท้าให้สิ่งของที่ถูกยกขึ้นตั้งในแนวดิ่งได้โดยไม่ล้ม มีวิธีการอย่าางไร
6.2 กำรพัฒนำนวัตกรรม
ให้นักเรียนทุกคนช่วยกันอภิปรายต่อว่า ถ้าต้องการน้าระบบยกของหนีน้าที่สร้างขึ้นไปใช้จริงในการยก
สิ่งของ เช่น ตู้เย็น เมื่อเกิดน้้าท่วม ต้องปรับปรุง เพิ่มเติมอย่างไรบ้าง
กำรประเมินผล

S

ในการประเมินผลกิจกรรมสะเต็ม ครูควรตั้งเป็นกติกา หรือ ก้าหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนน
อย่างชัดเจนในส่วนของการรายงานหรือน้าเสนอ ซึ่งอาจประกอบด้วย
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1. การมองเห็นปัญหาและเป้าหมายของการแก้ปัญหา
2. การออกแบบเพื่อแก้ปัญหา บนพื้นฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม
3. การประเมินเพื่อคัดเลือกแบบหรือวิธีการเพื่อแก้ปัญหาที่เหมาะสม
4. การจัดท้ารายละเอียดของแบบหรือวิธีการเพื่อแก้ปัญหาที่ได้คัดเลือกไว้
5. การจัดท้าแผนปฏิบัติงานและการด้าเนินการตามแผน
6. การทดสอบ การประเมิน และการปรับปรุงผลงาน
7. การน้าเสนอ
โดยมีระดับการประเมิน 3 ระดับ คือ ปรับปรุง พอใช้ และ ดี ดังตาราง
รำยกำรประเมิน

1) การมองเห็นปัญหาและเป้าหมายของการแก้ปัญหา
2) การออกแบบวิธีการเพื่อแก้ปัญหา บนพื้นฐานการใช้ความรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
3) การประเมินเพื่อคัดเลือกแบบหรือวิธีการเพื่อแก้ปัญหาที่เหมาะสม
4) การจัดท้ารายละเอียดของแบบหรือวิธีการเพื่อแก้ปัญหาที่ได้
คัดเลือกไว้
5) การจัดท้าแผนปฏิบัติงานและการด้าเนินการตามแผน
6) การทดสอบ การประเมิน และการปรับปรุงผลงาน
7) การน้าเสนอ
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ระดับกำรประเมิน
ปรับปรุง พอใช้
ดี
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