
มาทดลองกันเถอะ  
สร้างวงล้อของนิวตัน

กระดาษรูปวงกลม
กระดาษหรือดินสอสีแดง 
เขียว และน้ำาเงิน
ดินสอปลายแหลม 1 แท่ง
กรรไกร
ด้ายหรือเชือก

สิ่งที่ต้องใช:้
-
-
 
-
-
-

แบ่งกระดาษรูปวงกลมเป็น
สามส่วนเท่าๆกัน และระบายสี
แดงเขียว และน้ำาเงิน ลงไปใน
แต่ละช่อง

ใช้ดินสอเจาะรู 2 รู ตรงกลาง
ร้อยด้ายเข้าไปในรูทั้งสองข้าง
พร้อมมัดปมที่ปลายด้าย

ห มุ น เ ชื อ ก ว ง ล้ อ สี ไ ป ท า ง
เดียวกันจนตึง จากนั้นจึงดึง
เชือกทั้งสองด้านออกจาก
กันเฝ้าสังเกตสีของกระดาษ
สามสีวงกลมหมุนผสมกันจน
กลายเป็นสีขาว

*สามารถทดลองระบายสีอีกด้านของกระดาษเป็น 7 สีของสีรุ้งได้

แม่สีคือสีอะไรบ้าง
เมื่อเราผสมสีต่างๆแล้ว
เราจะได้สีใด

เราจะได้สีเดิมหลังการ
ผสมสีหรือไม่

เรียนรู้เรื่องแสง: 

คำาถามหลังทดลอง

สแีดง + สเีขียว + สนี้ำ�เงิน =  _  _  _  _ 

?? ?

สีของแสง  แสงสีขาวความจริงแล้วนั้นเกิดจากสีหลากหลายสีผสมกัน สีหลักๆ คือ สีแดง 
สีเขียว และสีน้ำาเงิน เมื่อแสงตกกระทบที่วัตถุ แสงบางส่วนถูกดูดซับ และบางส่วนสะท้อนออก
มา แสงที่สะท้อนออกมาคือแสงของสีของวัตถุนั้น ตัวอย่างเช่น วัตถุที่มีสีเขียวดูดซับแสงสี
อื่นๆ ในสเปกตรัม (แสงที่รวมเป็นสีขาว) ออกทั้งหมด ยกเว้นเพียงสีเขียวเท่านั้น ดังนั้นแสงสี
เขึียวจึงสะท้อนกลับมาให้เรามองเห็น

วัตถุที่ปรากฎเป็นสี

ดำาท่ามกลางแสง

สีขาวนั้นเพราะว่า

วัตถุชิ้นนั้นดูดซับ

สีทั้งหมดและไม่

สะท้อนสีใดๆเลย

เมื่อผสมแสงสี
ต่างๆเข้าด้วยกัน

เราเรียกว่า 
’การผสมแบบบวก’
เป็นการผสมแสงสี

ต่างๆเพื่อสร้างแสง
สีขาว

เมื่อเราผสมสีด้วย
การระบายเรียกว่า 
‘การผสมแบบลบ’

สีต่างๆจะถูกดูดซับ
และเหลือเพียงสีดำา

เอาไว้

ดวงตาของมนุษย์นั้นสามารถ

มองเห็นได้ถึง 16 ล้านเฉดสี

วัตถุสีดำามีแนวโน้มที่จะสะสม

ความร้อนกลางแสงอาทิตย์

มากกว่าวัตถุสีขาว เพราะวัตถุ

นั้นดูดซับแสงซึ่งเปลี่ยนพลังงาน

แสงเป็นพลังงานความร้อน

ข้อเท็จจริงที่น่ารู้

1.

2.

3.



ข้อสรุป -     การผสมแสงสีแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการผสมสี เรามองเห็นแสงสีต่างๆ 
โดยการเปล่งแสงจากแหล่งกำาเนิดแสง (มองเห็นแสงที่ส่องออกมาโดยตรงจากแหล่งกำาเนิด
แสง) ซึ่งเป็นการบวกรวม และเรามองเห็นสีต่างๆโดยการสะท้อนของแสง (มองเห็นแสงที่
สะท้อนออกมาจากวัตถุ) ซึ่งเป็นการหักลบ

การทดลองพิเศษ - แนะนำาให้การทดลองนี้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ เริ่มจากลองใช้แว่นขยายส่อง หรือหยดน้ำาหนึ่งหยดลงไปบนจอสีขาว (จอโทรศัพท์, แท็บเล็ต ฯลฯ) เราจะสามารถเห็นแสงสี
แดง เขียว และน้ำาเงินในจอ ยิ่งจอมีความละเอียดต่ำาเท่าไหร่ยิ่งเห็นชัดมากขึ้นเท่านั้น

เฉลยคำ�ถ�มหลังทดลอง - สีแดง สีเขียว สีน้ำ�เงิน | สีข�ว | เร�จะได้สีดำ�    เฉลยเร�มองเห็นสีต่�งๆได้อย่�งไร? - สีเขียว | สีเขียว | สีดำ�   เฉลยสีขั้นที่ 2 - แดง+เขียว=สีเหลือง | แดง+น้ำ�เงิน=สีบ�นเย็น | เขียว+น้ำ�เงิน=สีฟ้�อมเขียว | ส�มสีรวมกัน = สีข�ว

นกฮูกสีเขียว +
แสงสีเขียว =
นกฮูกสี _ _ _ _

นกฮูกสีเขียว +
แสงสีขาว =แสงสีขาว =
นกฮูกสี _ _ _ _

นกฮูกสีเขียว +
แสงสีแดง =
นกฮูกสี _ _ 

ระบายสีลงไปได้เลย...

พิกเซล...

ระยะระหว่างพิกเซล

เรามองเห็นสี

ต่างๆได้อย่างไร?

เมื่อเราผสมแสงแม่สีเข้าด้วยกัน 

เราจะได้สีขั้นที่ 2 สีอะไรบ้าง?

รู้หรือไม่?
จอโทรทัศน์สร้างมาจากจุดแสง 
สีแดง เขียว และ น้ำ เงิน
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เรียนรู้เรื่องแสง: 



มาทดลองกันเถอะ  
สร้างกล่องทึบแสงหนึ่งใบ

กล่องกระดาษลัง
วัตถุขนาดเล็ก 2-3 ชิ้น
ดินสอปลายแหลม 1 แท่ง
ไฟฉาย

สิ่งที่ต้องใช:้
-
-
-
-

คว่ำ�กล่องลงบนโต๊ะ พับและก�ง
ฝ�กล่องออกทั้งสี่ด้�น จินตน�ก�ร
ว่�ในกล่องเป็นอย่�งไรบ้�ง? หลัง
จ�กนั้นใส่วัตถุเข้�ไปในกล่อง

เจ�ะรูด้�นบนของกล่องด้วยดินสอ
ปล�ยแหลม 
-สำ�รวจว่�ส�ม�รถมองเห็นอะไรได้
บ้�งจ�กรูด้�นบน? 
-จ�กนั้นเจ�ะรูเพิ่มบนกล่องและ
สำ�รวจอีกครั้งว่�เห็นอะไร? 
-เจ�ะรูเพิ่มด้�นข้�ง สำ�รวจว่�เห็น
วัตถุอะไรด้�นในกล่องบ้�งหรือไม่?

ลองส่องไฟฉ�ยผ่�นรูและสำ�รวจดู
ผ่�นรูอื่นๆ คร�วนี้ส�ม�รถเห็นอะไร
ได้บ้�ง ชัดเจนหรือไม่? อย่�งไร?

เราสามารถมองเห็น
ในความมืดได้หรือไม่

เราจำาเป็นต้องใช้อะไร
เพื่อทำาให้เรามองเห็น

ถ้าหากเราเพิ่มแสงมากขึ้น จะ
ทำาให้มองเห็นได้ง่ายขึ้นหรือไม่

เรียนรู้เรื่องแสง: 

คำาถามหลังทดลอง ?? ?

แสงและความมืด  แสงเป็นรูปแบบหนึ่งของพลังง�น แสงเกิดจ�กโฟตอน และเดินท�ง
เป็นเส้นตรงเรียกว่�คลื่นแสง คว�มเข้มข้นของแสงขึ้นอยู่กับจำ�นวนพลังง�นที่โฟตอนกัก
เก็บไว้ ต้นกำ�เนิดแสงเป็นวัตถุที่ส่องแสงสว่�งออกม�ได้จ�กตัวมันเอง ดังเช่นดวงอ�ทิตย์คบ
เพลิง โทรทัศน์ เทียนไข พลุ หรือสัตว์บ�งชนิดเช่น หิ่งห้อย เร�จำ�เป็นต้องใช้แสงในก�รมอง
เห็น และเร�ส�ม�รถมองเห็นต้นกำ�เนิดแสงได้ในคว�มมืด คว�มมืดนั้นเป็นสิ่งตรงข้�มกับแสง
สว่�ง หรือกล่�วได้ว่� คว�มมืดเกิดจ�กก�รไร้ซึ่งแสงสว่�ง

บ่อยครั้งที่ศิลปินและ

ช่างภาพนิยมปรับความ

แตกต่าง (Contrast) 

ระหว่างความสว่างและ

ความมืดของภาพ เพื่อ

ทำาให้รูปภาพโดดเด่น

ยิ่งขึ้น

แสงเดินทางรวดเร็ว
อย่างเหลือเชื่อ ไม่มี
สิ่งใดเดินทางได้เร็ว
เท่ากับแสง ซึ่งเดิน

ทางด้วยความเร็วถึง
 300,000 กิโลเมตร/
วินาที (186,000 ไมล์
/วินาที) แสงเดินทาง
เร็วกว่าเสียง ซึ่งเป็น
เหตุผลที่เราเห็นฟ้า
สว่างก่อนที่จะได้ยิน
เสียงฟ้าผ่าตามมา

ทีหลัง

พืชใช้พลังงานแสงในการ
สร้างอาหาร กระบวนการนี้เรียกว่า 

“การสังเคราะห์แสง”

ดวงจันทร์ไม่มีแสง

สว่างในตัวเอง แสงที่

เราเห็นคือแสงจากดวง

อาทิตย์ที่ตกกระทบลง

บนดวงจันทร์

ข้อเท็จจริงที่น่ารู้

1.

2.

3.
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ข้อสรุป -  แสงสว่�งทำ�ให้เร�มองเห็นสิ่งต่�งๆได้ แสงให้คว�มอบอุ่นและพลังง�น อีกทั้งยัง
ช่วยในก�รเจริญเติบโตของพืชและสัตว์รวมถึงก�รสื่อส�รระหว่�งกัน ห�กไม่มีแสงสว่�งแล้วนั้นจะไม่
ส�ม�รถมีสิ่งมีชีวิตอ�ศัยอยู่บนโลก แสงสว่�งจ�กดวงอ�ทิตย์ส�ม�รถใช้เพื่อสร้�งพลังง�นสีเขียว
(พลังง�นทดแทน) เรียกว่� พลังง�นแสงอ�ทิตย์ ดวงอ�ทิตย์คือแหล่งพลังง�นที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมื่อ
ดวงอ�ทิตย์ตกดินไปแล้ว เร�มักเรียกกันว่�นัั่นคือคว�มมืด แต่แท้้จริงแล้วตอนกล�งคืนนั้นไม่ได้มืด
สนิท และยังคงมีแสงอยู่เล็กน้อยเสมอ นัั่นทำ�ให้เร�ยังคงส�ม�รถมองเห็นสิ่งต่�งๆได้ในตอนกล�งคืน

การทดลองพิเศษ - สิ่งที่น่�ลองทำ� คือสำ�รวจดูว่�ในบ้�นของเร�นั้นมีแหล่งกำ�เนิดแสงทั้งหมดกี่แหล่ง? ลองเปิดทีละอันและสังเกตว่�แสงที่ส่องออกม�นั้นมีคว�มเหมือนหรือ
แตกต่�งกันอย่�งไรบ้�ง? สว่�งหรือมืดกว่�อีกแหล่งหนึ่ง? สีของแสงนั้นมีสีอมเหลืองม�กกว่�หรือสีอมฟ้�ม�กกว่�กัน? ลำ�แสงที่ส่องออกม�มีรูปร่�งอย่�งไร?  หรือลอง
เล่นเกมล่�สมบัติในคว�มมืด โดยก�รเขียนคำ�ต่�งๆ เกี่ยวกับแสงบนกระด�ษสีข�ว ติดบนผนังห้องมืด หรือซ่อนสิ่งของไว้ต�มจุดต่�งๆ แล้วลองค้นห�โดยใช้เพียงไฟฉ�ยดู

ส่วนที่กระพริบแสงของหิ่งห้อยถูกเรียกว่� ‘ตะเกียง’
ลองระบ�ยสีส่วนกระพริมแสงของหิ่งห้อยท�งด้�นขว�มือกัน

วาดวงกลมล้อมรอบรูปที่เป็นสิ่งสว่างมากที่สุด (สิ่งที่ให้แสงส่องสว่างออกมามากที่สุด)

ระบ�ยสีลงไปได้เลย...

นกฮูก

โคมไฟตั้งโต๊ะ

กองไฟ

โทรทัศน์

ไฟฉ�ย

ดวงอ�ทิตย์

ดวงจันทร์

เฉลยคำ�ถ�มหลังทดลอง - ไม่ได้ | แสงสว่าง | ใช่    เฉลยหิ่งห้อย - ส่วนตะเกียงคือส่วนปล้องสุดท้ายของหางหิ่งห้อย   เฉลยแหล่งกำ�เนิดแสง - โคมไฟ, โทรทัศน์, ดวงอาทิตย์, ไฟฉาย, และกองไฟ

© NULTY

เรียนรู้เรื่องแสง: 

ลองค้นหาคำ เหล่านี้ดู...

‘หิ่งห้อย’ คือสัตว์เรืองแสง ซึ่งหมายความว่าพวกมัน
สามารถผลิตแสงได้จากตัวของมันเอง เราอาจเคย ได้ยิน
ชื่อเดิมของหิ่งห้อยว่า แมงแสง, แมงคาเรือง

สิ่งไห
นหรือแ

หล่ง

กำ เน
ิดแสงบ้าง?



สิ่งใดที่เคลื่อนที่เร็วกว่าสิ่งอื่นๆบนโลกใบนี้?

มาทดลองกันเถอะ  
สร้างภาพลวงตา

แก้วน้ำ�ใส 1 ใบ
น้ำ�จำ�นวนค่อนแก้ว
กระด�ษแข็ง 1 แผ่น
ป�กก� 1 ด้�ม

สิ่งที่ต้องใช:้
-
-
-
-

วาดรูปลูกศร 2 รูปลงบนกระดาษ
 ให้ลูกศรด้านบนอยู่ค่อนความสูง
ของแก้วน้ำาอีกรูปอยู่ก้นแก้ว
วางกระดาษไว้ด้านหลังของแก้ว
และให้สังเกตเห็นลูกศรอีกฝั่งของ
แก้วน้ำา

เติมน้ำาครึ่งแก้วจนระดับสูงกว่าลูก
ศรด้านล่าง สังเกตเห็นอะไรบ้าง?

จากนั้นเติมน้ำาให้เต็มแก้วแล้วดูลูก
ศรด้านบน สังเกตว่ามีสิ่งใดเปลีี่
ยนไปบ้าง

สิ่งใดเปลี่ยนไปเมื่อ
เติมนำ�ลงไปในแก้ว

เมื่อเร�มองจ�กด้�นข้�ง
เร�จะเห็นอะไรบ้�ง

จะเกิดอะไรขึ้นห�กเร�ดื่มนำ�
จนหมดแก้วและว�งกลับคืน
ที่เดิม

้

เรียนรู้เรื่องแสง: 

คำ�ถ�มหลังทดลอง ?? ?

คลื่นแสง  แสงเดินเป็นเส้นตรงในรูปแบบของคลื่น แสงสามารถเดินทางผ่านพื้นที่ว่าง
เปล่าไร้อากาศได้ (อวกาศ) ต่างกับเสียงที่จำาเป็นต้องใช้ตัวกลางเช่น อากาศ หรือ น้ำา แสงจะ
คงเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงจนกว่าจะกระทบกับวัตถุ หรือเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางหรือสิ่งอื่นๆ เมื่อ
กระทบวัตถุแสงจะถูกดูดกลืน ถูกสะท้อนออก ถูกกระจายออกไปในหลายทิศทาง ถูกหักเห
หรือถูกส่งผ่าน

คว�มเร็วของแสงนั้น

ประม�ณ 300,000 

กิโลเมตรต่อวิน�ที

ไม่มีสิ่งใดเดินท�งเร็ว

กว่�แสง แม้แต่เสียง

แสงใช้เวล�
ประม�ณ 8 น�ที

 20 วิน�ที เพื่อเดิน
ท�งม�ถึงโลกจ�ก

ดวงอ�ทิตย์ 
 

เมื่อเร�มอง
ดวงอ�ทิตย์ เร�
ส�ม�รถมองเห็น
สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ 8 

น�ทีที่แล้ว

ปีแสง เป็นสิ่งที่นักด�ร�ศ�สตร์ใช้วัดระยะท�งในอวก�ศ แสดงถึง ระยะท�งที่แสงส�ม�รถเดินท�งได้ภ�ยในหนึ่งปี เป็นระยะท�งประม�ณ หกล้�นล้�นไมล์

แสงแต่ละสีใน

ส�ยรุ้งมีคว�มย�ว

ของคลื่นแตกต่�ง
กัน

ข้อเท็จจริงที่น่ารู้

1.

2.

3.

้



 

วัตถุโปร่งใส
แสงทั้งหมดสามารถ

เดินทางผ่าน

................................

แสงบางส่วนสามารถ
เดินทางผ่าน

...............................

แสงไม่สามารถเดิน
ทางผ่าน

...............................

วัตถุโปร่งแสง

วัตถุทึบแสง

ใช้ไฟฉายทดลองส่องผ่านวัตถุต่างๆที่สามารถพบได้ใน
บ้านเพื่อค้นหาวัตถุต่างๆ และจดชื่อวัตถุลงในช่องว่าง

ข้อสรุป -  แสงสามารถเดินทางผ่านอากาศ น้ำา และวัตถุโปร่งใสต่างๆได้ ถ้าวัตถุนั้นเป็น ‘วัตถุ
โปร่งใส’นั่นหมายความว่าแสงสามารถผ่านวัตถุนั้นได้อย่างแน่นอน วัตถุบางชนิดยอมให้แสงจำานวน
หนึ่งผ่านได้ เราเรียกวัตถุนั้นว่า ‘วัตถุโปร่งใส’ หรือ ‘วัตถุกึ่งโปร่งแสง’ ส่วนวัตถุที่ไม่ยอมให้แสงผ่าน
ได้เลยเราเรียกว่า ‘วัตถุทึบแสง’ ซึ่งแสงนั้นเดินทางผ่านวัตถุและตัวกลาง ด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน

การทดลองพิเศษ - สิ่งที่น่าลองทำา หากยังไม่มีเวลาว่างสำาหรับทดลองฉายไฟฉายผ่านวัตถุต่างๆในบ้าน ลองมองหาร้านขายของชำา หรือร้านเครื่องเขียนทั่วไปเพื่อทดลองกับวัตถุโปร่งใส         
       วัตถุโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง จากนั้นทดลองดูกับแผ่นพลาสติกใส หรือแผ่นฟิล์มถนอมอาหารแบบม้วน  กระดาษร่าง/กระดาษไข หรือ แผ่นฟอยล์ 

วาดเพื่อแสดงว่าแสงจากไฟฉายแต่ละอันจะเดินทางไปทิศทางใด?

เฉลยคำ�ถ�มหลังทดลอง - ลูกศรจะหันหน้าเปลี่ยนทิศ, เห็นลูกศรไม่เปลี่ยนทิศ, ลูกศรเปลี่ยนคืนทิศเดิม    เฉลยแสงเดินท�งอย่�งไร? - พุ่งเป็นเส้นตรงตามทิศที่ไฟฉายส่อง   หลอด - บางครั้งดูเหมือนหลอดหัก บางครั้งดูเหมือนหลอดงอ
เฉลยเติมคำ�ในช่อง - พลาสติกห่ออาหาร, กระดาษไข/กระดาษร่าง, แผ่นฟอยล์

© NULTY

เรียนรู้เรื่องแสง: 

‘ภาพลวงตา’ เป็นสิ่งที่เล่นกับการมอง
เห็นของมนุษย์ (ดวงตาและสมอง) ให้
ผิดเพี้ยนไป ซึ่งสิ่งที่เราเห็นนั้นจะแตก
ต่างจากความเป็นจริง

แสงเดินทางอย่างไร? เติมคำ ในช่องให้สมบูรณ์

หลอดในแก้วน้ำาดูเหมือนถูกตัดขาดหรือหักงอเพราะว่า
แสงเดินทางช้ากว่าในตัวอย่างอย่างน้ำา นี่เรียกว่าการ
หักเหของแสง ลองใส่หลอดลงไปในแก้วน้ำาและสังเกตดู
จากทิศทางอื่น สังเกตเห็นอะไรบ้าง?



สีแ__     สีส้_     สี_ห___     สี_ขี__     สี_า      สีค___     สีม่__

มาทดลองกันเถอะ  
สร้างสายรุ้ง

แก้วน้ำ�ใส 1 ใบ
กระจกเง�แผ่นเล็ก
กระด�ษแข็งสีข�ว 1 แผ่น
ไฟฉ�ย หรือ แสงอ�ทิตย์
น้ำ�เปล่�หนึ่งแก้ว
เวทมนตร์สักเล็กน้อย

สิ่งที่ต้องใช:้
-
-
-
-
-
-

เติมน้ำ�เปล่�ลงไปในแก้วน้ำ�และ
ใส่กระจกเง�แผ่นเล็กลงไป

ว�งแก้วน้ำ�ไว้กล�งแสง
อ�ทิตย์หรือฉ�ยไฟฉ�ยลงบน
แผ่นกระจก แล้วจึงว�งแผ่น
กระด�ษสีข�วไว้อีกด้�นของ
แก้วน้ำ�

ปรับมุมของกระจกเง�จนกว่�
จะเห็นส�ยรุ้งปร�กฎขึ้นม�

สีของสายรุ้งที่เรา
มองเห็นมีทั้งหมดกี่สี

เราสามารถสัมผัสสายรุ้ง
ได้หรือไม่

สายรุ้งมีรูปทรงอะไร

เรียนรู้เรื่องแสง: 

คำาถามหลังทดลอง ?? ?

คลื่นแสง  แสงเดินเป็นเส้นตรงในรูปแบบของคลื่น แสงสามารถเดินทางผ่านพื้นที่ว่าง
เปล่าไร้อากาศได้ (อวกาศ) ต่างกับเสียงที่จำาเป็นต้องใช้ตัวกลางเช่น อากาศ หรือ น้ำา แสงจะ
คงเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงจนกว่าจะกระทบกับวัตถุ หรือเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางหรือสิ่งอื่นๆ เมื่อ
กระทบวัตถุแสงจะถูกดูดกลืน ถูกสะท้อนออก ถูกกระจายออกไปในหลายทิศทาง ถูกหักเห
หรือถูกส่งผ่าน

สายรุ้งนั้นไม่มีจุดเริ่มต้น

หรือจุดสิ้นสุด แท้จริงแล้ว

สายรุ้งเป็นรูปวงกลม แต่

เรามองเห็นแค่เส้นโค้ง

บางส่วนจากมุมมองบน

พื้นดินเท่านั้น

สายรุ้งสองชั้นเป็น

ปรากฏการณ์ที่หาได้ยากมาก

 เราสามารถพบเจอได้เมื่อ

แสงถูกสะท้อนสองครั้งด้าน

ในหยดละอองน้ำา ส่วนที่มืด

ระหว่างสายรุ้งทั้งสองเรียกว่า 

Alexander’s Band

รุ้งจันทรา 
(Moonbows) 

เกิดขึ้นจากแสงจันทร์
มากกว่าแสงอาทิตย์

 และปรากฎเป็นสี
ขาวซีดจางเนื่องจาก
แสงจันทร์สว่างน้อย

กว่าดวงอาทิตย์

ข้อเท็จจริงที่น่ารู้

1.

2.

3.

ในประเทศอื่นๆ
 ‘สายรุ้ง’ หรือ ‘รุ้ง
กินนำา’ นั้นแสดง

ถึง ความหวัง
 เนื่องจากสายรุ้ง
จะปรากฏให้เห็น
บ่อยๆหลังจากที่

พายุผ่านพ้นไปแล้ว
 และดวงอาทิตย์
กลับมาฉายแสง

ใหม่อีกครั้ง

้



 

ริบบิ้นระบายสีลงไปได้เลย...

‘เลปริคอน’ เป็นแฟรี่ที่สวมชุดสีเขียว รู้จักดีว่าเป็นตัวตลก

ที่ชอบเล่นกล และก่อความวุ่นวายกับมนุษย์ ในตำานานของ

ชาวไอริชถือว่า เลปริคอนซ่อนหม้อทองคำาไว้สุดปลายของ

สายรุ้ง คุณเชื่อว่าตำานานนี้เป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงแค่

เรื่องเล่าเท่านั้น?

น้ำาพุ

ฟองสบู่

คริสตัล

แผ่นซีดี

นกฮูก

การทดลองพิเศษ - สิ่งที่น่าทดลองคือสร้างรุ้งกินน้ำาด้วยวิธีนี้ ฉายแสงไฟลงไปบนแผ่นซีดีหรือผ่านแท่งปริซึม ถ้าหากใช้ไฟฉายแทนแสงอาทิตย์ให้ทดลองในที่มืด หากใช้สายยางฉีดน้ำากลาง
แสงอาทิตย์ให้ยืนหันหลังให้ดวงอาทิตย์ ใช้นิ้วหัวแม่มืดกดปลายสายยางฉีดน้ำาให้น้ำาพุ่งออกเป็นละอองเล็กๆ มองดูละอองน้ำาตัดกับพื้นหลังที่มืด เช่น รั้ว และหมุนสายยางจนกว่าจะเห็นสายรุ้ง

ข้อสรุป องศาที่แสงอาทิตย์กระทบต่อละอองน้ำา ส่งผลต่อการมองเห็นรุ้งกินน้ำาของเรา ดวง
อาทิตย์ต้องอยู่ด้านหลัง และฝนตกอยู่ด้านหน้าของเรา เพื่อที่จะมองเห็นสายรุ้งได้ ดวงอาทิตย์บน
ท้องฟ้าต้องอยู่ต่ำากว่า 42 องศาจากระดับพื้นดิน สิ่งที่ทำาให้เกิดสายรุ้งพิเศษกว่าสิ่งอื่น คือ ไม่มีใคร
เห็นสายรุ้งเหมือนกันเลย

เฉลยคำ�ถ�มหลังทดลอง - 7สี, ไม่สามารถสัมผัสได้, แดง ส้ม เหลือง เขียว ฟ้า คราม ม่วง  เลปริคอน - เป็นแค่เรื่องเล่าเพราะรุ้งกินน้ำาไม่มีต้นหรือปลายเนื่องจากเป็นวงกลม   ส�ยรุ้งจ�กอะไรอีกบ้�ง? - คริสตัล, น้ำาพุ, แผ่นซีดี, ฟองสบู่

© NULTY

เรียนรู้เรื่องแสง: 

เราสามารถมองเห็นสายรุ้ง

จากอะไรได้อีกบ้าง?
มาลองวาดสายรุ้งกัน

‘เลปริคอน’ 
หน้าตาเป็น
อย่างไร?



ปริศนา: ฉันเดินตามคุณตลอดในเวลากลางวัน และบอกลาคุณในตอนกลางคืน ฉันคืออะไร?

มาทดลองกันเถอะ  
สร้างนาฬิกาแดด

จานกระดาษ 1 ใบ
ดินสอปลายแหลม
ปากกา
ไม้บรรทัด
แสงอาทิตย์
กาวดินน้ำามัน (Blu-tack)

สิ่งที่ต้องใช:้
-
-
-
-
-
-

เจาะรูตรงกลางจานกระดาษ
เขียนเลข 12 บนขอบจานและขีด
เส้นตรงไปยังรูที่เจาะไว้

ปักดินสอลงไปในรูและยึดด้วย
กาวดินน้ำามันให้แน่น
วางจานกระดาษกลางแสง
อาทิตย์ตอนเที่ยงตรง ปรับเส้นที่
ขีดเลข 12 ไว้ให้ตรงกับเงาดินสอ 

ชั่วโมงถัดมาวาดเส้นอีกเส้นบน
ตำาแหน่งที่เงาเคลื่อนย้ายไปและ
เขียนเลข 1 กำากับพร้อมขีดเส้น
เช่นเดิม และให้ทำาซ้ำาทุกๆชั่วโมง
จนครบเพื่อสร้างนาฬิกาแดด
ส่วนตัว

เงานั้นมีรูปร่างและ
ขนาดเดียวกันเสมอ
หรือไม่

ช่วงเวลาไหนที่เงานั้นจะ
ทอดยาวที่สุด

วัตถุทุกชนิดมีเงาใช่หรือ
ไม่

เรียนรู้เรื่องแสง: 

คำาถามหลังทดลอง ?? ?

เงา -  เงาถูกก่อตัวขึ้นเมื่อแสงจากแหล่งกำาเนิดแสงถูกบดบังด้วยวัตถุทึบแสง ลำาแสง
เดินทางเป็นเส้นตรงจากแหล่งกำาเนิดแสง ถ้าหากมีวัตถุทึบแสงมาขวางการเดินทางของแสง
นั้นจะทำาให้แสงบางส่วนผ่านไป และทำาให้ส่วนที่ไม่มีแสงผ่านนั้น ปรากฎเบื้องหลังวัตถุนั้นๆ 
ส่วนที่มืดนั้นเราเรียกกันว่า ‘เงา’ เราจะเห็นส่วนที่มืดที่สุดตรงกลาง (the umbra) และส่วนเงา
สลัวที่อยู่ล้อมรอบ (the penumbra)

‘การเชิดหุ่นเงา’ 

รู้กันดีว่านั่นคือวิธีการเล่า

เรื่องราวในสมัยโบราณ

ในตำานานของเมืองจีนนั้น

พบว่าหุ่นเงานั้นได้ถูกสร้าง

ขึ้นมานานกว่าสองพัน

‘โนมอน’

เป็นวัตถุบนนาฬิกาแดดที่มีไว้เพื่อใช้

สร้างเงา (โนมอนของเราคือดินสอ) 

คำาว่าโนมอนมีที่มาจากกรีกโบราณ

ซึ่งหมายถึง ตัวชี้วัด ‘สุริยคราส’
เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์
เคลื่อนที่บังด้านหน้า
ของดวงอาทิตย์ และ
สร้างเงาขนาดใหญ่
ลงบนโลกของเรา

ข้อเท็จจริงที่น่ารู้

1.

2.

3.

‘นาฬิกาแดด’
เคยเป็นเครื่อง

มือบอกเวลา และ
เป็นสิ่งประดิษฐ์

ทางวิทยาศาสตร์
ที่เก่าแก่ที่สุดใน

โลก



 

เลือกหนังสือเล่มโปรดมาหนึ่งเล่ม สร้างหุ่นของตัวละครแต่ละตัว
โดยตัดกระดาษเป็นรูปร่างเสมือนและติดลงบนดินสอ หรือหลอด
ด้วยเทปใส และสามารถลองสร้างฉากหลังและอุปกรณ์ประกอบ
ฉากได้ด้วยวิธีเดียวกัน และเราก็พร้อมแล้วสำาหรับการเล่าเรื่อง
โดยการเชิดหุ่นเงา

ในยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มนุษย์ใช้มือของพวกเขาเพื่อช่วยใน
การบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ โดยการสร้างเงาง่ายๆ ฉายไปยังฝา
ผนังถ้ำา โดยใช้กองไฟเป็นแหล่งกำาเนิดแสง

ให้แต่ละคนลองหาสิ่งของในบ้าน และซ่อนไว้ไม่ให้
คนอื่นๆรู้ จากนั้นวางของชิ้นนั้นหลังฉาก และให้คน
อื่นๆลองทายดูว่า เงาที่เกิดขึ้นเป็นเงาของสิ่งใด คน
ที่ตอบถูกมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

สร้างฉากหลังโดย
วางแผ่นกระดาษแข็งสีขาวขนาด

ใหญ่ไว้ด้านหน้าของหน้าต่างหรือแหล่ง
กำาเนิดแสงในห้องมืด วางสิ่งของไว้ระหว่าง

แหล่งกำาเนิดแสง และฉากหลังเพื่อสร้าง
เงาของวัตถุนั้นๆลงบน

ฉากหลัง

การทดลองพิเศษ - ใช้เวลาสักครู่เพื่อสร้างฉากหลัง เมื่อเสร็จแล้วพวกเด็กๆ สามารถเล่นเกมสนุกๆหรือได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ตรวจดูว่าฉากหลังถูกขึงเรียบตึงเท่าที่จะทำาได้  
       แล้วจึงลองสร้างวีดีโอการเล่นหุ่นเงาแล้วส่งไปให้ญาติผู้ใหญ่ที่บ้านดูเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว

ข้อสรุป รูปร่างและขนาดของเงาขึ้นอยู่กับตำาแหน่ง และขนาดของแหล่งกำาเนิดแสง เปรียบเทียบ
กับวัตถุ หากย้ายวัตถุเข้าใกล้แหล่งกำาเนิดแสงมากขึ้น จะทำาให้ขนาดของเงาใหญ่ขึ้น และในทางตรง
ข้าม หากย้ายวัตถุห่างออกไป จะทำาให้เงาเล็กลง การเปลี่ยนตำาแหน่งระหว่างวัตถุและแหล่งกำาเนิดแสง
จะเปลี่ยนแปลงระยะความยาวของเงา

เฉลยคำ�ถ�มหลังทดลอง - ไม่ใช่, ตอนเช้าตรู่และตอนเย็น  จับคู่วัตถุกับเง� - แก้วควรจับคู่กับช่องว่างเพราะเป็นวัตถุโปร่งใส
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เรียนรู้เรื่องแสง: 

เราสามารถทำ หุ่นเงาเล่นเองได้ไหม?

เราสามารถสร้างเงานกฮูกจากมือของเรา
ได้หรือไม่?

ลองเดาดูสิว่านี่คือเงาอะไร?

การเล่นกับเงา มาลองจับคู่วัตถุกับเงากัน



ปริศนา: ฉันปิดในตอนกลางคืน ฉันทำาให้คุณมองเห็น ฉันคืออะไร?

มาทดลองกันเถอะ  
สร้างกล้องรูเข็ม

กล่องรองเท้า 1 กล่อง
กระดาษร่าง/ไข 1 แผ่น
เข็มหมุด
กรรไกร
แผ่นฟอยล์อลูมิเนียม
เทปใสและสีระบายสีดำา

สิ่งที่ต้องใช:้
-
-
-
-
-
-

ตัดช่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ข้าง
กล่องและปิดทับด้วยกระดาษร่าง
ระบายสีดำาในกล่องให้ทั่ว

ตัดช่องเปิดเล็กๆที่ฝั่งตรงข้าม
ของกล่องและปิดด้วยแผ่นฟอยล์
ใช้้เข็มหมุดเจาะรูบนแผ่นฟอยล์
อย่างระมัดระวังตรงกลางช่อง

คลุมตัวเองและกล่องด้วยผ้าห่ม
ผืนหนา ยื่นด้านที่คลุมด้วยแผ่น
ฟอยล์ออกข้างนอก ปรับช่อง
บนแผ่นฟอยล์ให้ตรงกับวัตถุที่
ต้องการ และสังเกตรูปที่เกิดขึ้น
บนแผ่นกระดาษไข

* ตรวจดูให้แน่ใจว่าแสงเข้ามาในกล่องได้จากรูที่เข็มเจาะเท่านั้น และปิดช่องเปิดอื่นๆด้วยเทป และใช้ผ้าคลุมที่หนาพอจะกันแสงได้ หรือทบผ้าหลายๆชั้น

เห็นสิ่งผิดปกติใดบ้าง
จากภาพที่เกิดขึ้น

จะเกิดอะไรขึ้นหากเรา
ปิดรูเข็มบนกล่อง

จะเกิดอะไรขึ้นหากเรา
ขยายรูเข็มใหญ่ขึ้น

เรียนรู้เรื่องแสง: 

คำาถามหลังทดลอง ?? ?

การมองเห็น - เราเห็นสิ่งต่างๆได้เมื่อแสงเข้ามาในดวงตาของเรา ม่านตาของเราเปลี่ยน
ขนาดเพื่อรับแสงมากขึ้นในความมืด และรับแสงน้อยลงในบริเวณที่สว่างจ้า เนื่องจากแสงที่มากเกิน
ไปจะทำาร้ายดวงตาของเรา ขณะที่แสงน้อยเกินไปจะทำาให้ยากแก่การมองเห็น วัตถุไม่สามารถสะท้อน
แสงได้หมดทุกชนิด เราสามารถมองเห็นวัตถุส่วนใหญ่ซึ่งสะท้อนแสงออกมาจากพื้นผิวเข้าสู่ดวงตา
ของเรา ดวงตาของเราเพ่งมองแสงจากวัตถุเพื่อก่อรูปภาพด้านหลังของดวงตาของเรา (เรติน่า) 
และสมองของเราจะรับรู้ภาพเป็นการมองเห็น

ดวงตาของแมวเรืองแสงได้ในความมืด เพราะด้านหลังของตาแมวมีลักษณะคล้ายกระจก ซึ่งช่วยสะท้อนและดูดซับแสงมากขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการมองใน
ความมืด

คำาที่กล่าวไว้ว่า

‘ในพริบตาเดียว‘ มาจาก

ข้อเท็จจริงที่ว่าดวงตาคือกล้ามเนื้อที่

เคลื่อนไหวเร็วที่สุดของร่างกายมนุษย์ 

ซึ่งมนุษย์สามารถกระพริบตาได้

เร็วถึง 5 ครั้งใน 1 วินาที
เด็กแรกเกิด

จะมองเห็นภาพกลับหัว

นานจนกว่าสมองของเด็ก

คนนั้นจะเรียนรู้การกลับ

ภาพมาสู่ด้านที่

ถูกต้อง

ข้อเท็จจริงที่น่ารู้

1.

2.

3.

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 

กองทัพอากาศหลวงเริ่ม

สร้างตำานานว่า แครอท

ช่วยให้นักบินมองเห็นได้ใน

ความมืด การทานแครอท

ไม่มีส่วนช่วยการมองเห็น

ในความมืด แต่แครอท

มีวิตามินเอ ซึ่งช่วยให้ตา
ของเรามีสุขภาพดี



 

วาดรูปลงไปได้เลย...

วัตถุ

แสงสว่าง แสงสลัว

รูเข็ม

ภาพ

ลองจ้องมองดวงตาตัวเองในกระจกเงา จาก
นั้นปิดม่าน และปิดไฟในห้อง รอประมาณ 30 
วินาที และให้เปิดไฟและสังเกตดวงตาอีกครั้ง 
สังเกตดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่?

การทดลองพิเศษ - หาหรือซื้อกระดาษรูปถ่าย จากนั้นเราสามารถเปลี่ยนช่องมองรูเข็ม ให้เป็นกล้องรูเข็มที่ถ่ายรูปได้จริง สิ่งอื่นที่น่าลองคือ ทดลองว่าการมองเห็นสามารถทำาให้เรารักษา
สมดุลได้อย่างไร โดยลองยืนขาเดียวและลืมตาปกติ จากนั้นหลับตาลง จะรู้สึกได้ชัดเจนว่าขณะปิดตาลงจะรักษาสมดุลได้ยากกว่าตอนลืมตา

Answers: FINDINGS - an image, it’s upside down, the image disappears  RIDDLE - an eye  HOW DO WE SEE - tv>eye, sun >football>eye, torch>tree>eye  IMAGE - draw the owl upside down NOCTURNAL - your pupils 
change size.

ลากเส้นเพื่อแสดงว่าแสงมาถึงตาเราได้อย่างไร...

นกฮูกขี้สงสัยมองเห็นทีวีได้อย่างไร?

นกฮูกขี้สงสัยมองเห็นลูกฟุตบอลได้อย่างไร?

นกฮูกขี้สงสัยมองเห็นต้นไม้ได้อย่างไร?

ข้อสรุป เราจำาเป็นต้องใช้แสงในการมองเห็น แสงเดินทางเป็นเส้นตรงจากวัตถุหนึ่งเข้าสูู่
ดวงตาของเราที่ซึ่งภาพจะปรากฎกลับหัว สมองของเรากลับภาพให้ตั้งตรง แสงยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่
ยิ่งทำาให้มองเห็นได้ชัดเจน บางคนกลัวความมืด โดยเฉพาะในตอนกลางคืน แต่ยากมากในการที่จะ
ทำาให้ห้องนอนของเรามืดสนิด เมื่อเราเปลี่ยนจากที่แสงจ้าไปยังทีี่ที่มืดลง ต้องใช้เวลาหลายวินาทีเพื่อ
ทีี่สายตาจะปรับกลับมามองเห็นได้เหมือนเดิม

เฉลยคำ�ถ�มหลังทดลอง - ภาพกลับหัว, ภาพหายไป, ภาพหายไป  ปริศน� - ดวงตา  เร�เห็นสิ่งเหล่�นี้ได้อย่�งไร? - ทีวี>ตานกฮูก, ดวงอาทิตย์>ลูกฟุตบอล>ตา นกฮูก, ไฟฉาย>ต้นไม้>ตานกฮูก   ภ�พจะปร�กฎขึ้นได้อย่�งไร? - วาดรูปภาพนกฮูกกลับหัว
ก�รทดลองพิเศษ - รูม่านตาของเราจะเปลี่ยนขนาด
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เรียนรู้เรื่องแสง: 

ภาพจะปรากฎขึ้นอย่างไร?

‘นกฮูก’เป็นสัตว์กลางคืนและออกล่าใน
ตอนกลางคืน พวกมันมีดวงตาใหญ่มาก
เพ่ือช่วยในการมองเห็นในที่ที่มีแสงน้อย 
พวกมันสามารถมองเห็นหนูเคลื่อนไหวได้
ไกลกว่า 45 เมตร โดยต้องการแค่แสง
เทียนเท่านั้น

เราเห็นสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร?


