
 บทที่ 6 
ส่ือการเรียนการสอนวิชาเคมี 

 

เน่ืองจากวิชาเคมีเปนวิชาที่เก่ียวกับการใชเคร่ืองมือทดลอง และสื่อประกอบการเรียนการสอน 
เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจอยางแทจริงในการเรียน แตโรงเรียนตางๆในปจจุบันมัก
ประสบปญหาขาดแคลนสื่อและอุปกรณการสอน หรือแมแตโรงเรียนที่มีฐานะดี ก็จะประสบ
ปญหาในลักษณะคลายคลึงกันนี้ เม่ือใชอุปกรณไปไดสักพักแลวเกิดการชํารุดเสียหาย เพราะ
ขาดความรูในการซอมแซมแกไข ซึ่งปญหาเหลาน้ีจะหมดไปถาผูสอนมีความรู ความชํานาญใน
ดานส่ือและเคร่ืองมือทดลองอยางแทจริง โดยรูหลักการประดิษฐ สรางอุปกรณใหเหมาะสมกับ
การใชงาน 

 
แหลงวัสดุในการสรางอุปกรณทางวิชาเคมี 

 
 วัสดุที่ใชในการสรางสื่อและอุปกรณทางวิชาเคมีไมจําเปนตองเปนวัสดุใหมเสมอไป เรา
สามารถใชวัสดุเหลือใชจากแหลงตางๆดังตอไปนี้ มาดัดแปลงสรางวัสดุอุปกรณการสอนและ
เคร่ืองมือทางวิชาเคมี (โช  สาลีฉัน. 2534 ; 15-17) 

1. วัสดุภายในบาน  เชน ถานไฟฉายเกาๆ เศษสังกะสี เศษสายไฟ เศษไม น้ําสม  
ขี้เถา ฯลฯ เปนตน 

2. วัสดุภายในโรงเรียน  เชน  ดินสอดํา  ถุงพลาสติก  ไสปากกาลูกลื่น ฯลฯ เปตน 
3. วัสดุภายในรานคา เชน รานขายอาหาร  รานกาแฟ และรานขายของตางๆ ซึ่งทาง 

โรงเรียนควรขอความอนุเคราะห หรือขอบริจาคจากทางรานเชน กระปองนม ถุงพลาสติก ถาด
ใสขนมหมอแกง ขวดยาบํารุงกําลังตางๆ ฯลฯ เปนตน 

4. วัสดุจากโรงพยาบาล  เชน ถุงน้ําเกลือ กระบอกฉีดยาพลาสติก เข็มฉีดยา ใบมีด 
ผาตัด ฯลฯ เปนตน 

5. วัสดุจากงานเลี้ยงตางๆ เชน แกวแตก หลอดกาแฟ หลอดไฟฟาที่ชํารุด กระปอง 
เคร่ืองกระปอง ฯลฯ เปนตน 

6. วัสดุภายในทองถิ่น เชน แรตางๆ หิน กรวด ทราย ไมไผ ผักผลไมตางๆ ฯลฯเปนตน 
7. วัสดุที่ไดจากการขอบริจาคจากองคกร สมาคม มูลนิธิ บริษัทและหางราน 

ตางๆเชน องคกรยูเนสโก องคการยูนิเซฟ มูลนิธิเอเชีย มูลนิธิอ่ืนๆ บริษัทขายนํ้ามัน รานคา
ประเภทตางๆ ฯลฯ เปนตน 

8. วัสดุจากโรงงานตางๆ เชน โรงเลื่อยจะไดขี้เลื่อย และเศษไม โรงกลึงจะไดผงเหล็ก  
ซึ่งของเหลาน้ีจะเปนของที่ทางโรงงานใชไมได หรือเปนของเกาที่ไมใชแลว เพ่ือนําไปดัดแปลง
เปนอุปกรณตอไป 

9. วัสดุที่ไดจากสาธารณะทั่วไป  เชน ถุงพลาสติก ขวดแตก กอนหิน กอนกรวด  



เศษไม ฯลฯ เปนตน 
10. วัสดุตามสถานที่ทํางาน และสํานักงานทั่วไป เชน กระปองโลหะ ขวดพลาสติก  

สังกะสี  ถานไฟฉายเกาๆ ดามปากกาที่ใชแลว ฯลฯ  
 วัสดุที่ไดควรมีการคัดแยกประเภท ทําความสะอาดและเก็บใหเรียบรอย พรอมสําหรับ
นํามาดัดแปลงใชงาน 
 

หลักเกณฑในการสรางอุปกรณการสอนวิชาเคมี 
 
 ในการประดิษฐอุปกรณการสอนและเครื่องมือทดลองวิชาเคมี มีหลักเกณฑที่ตองคํานึง
และปฏิบัติ 5 ขั้น ดังนี้  (โช  สาลีฉัน. 2534 ; 20-21) 

1. ศึกษาหลักการทํางาน (Function) ของอุปกรณหรือเคร่ืองมือที่จะสราง โดย 
ตองศึกษาทุกชิ้นสวนของสิ่งที่จะสรางใหเขาใจเปนอยางดี 

2. เลือกวัสดุที่จะใชสําหรับออกแบบสราง ควรเลือกวัสดุที่มีอยูแลว หรือวัสดุที่หาได 
งาย ถาใชวัสดุชนิดที่เลือกแลวควรจะทําใหอุปกรณ และเครื่องมือทํางานไดดี สะดวกแกการใช
และการเก็บรักษา 

3. ดําเนินการออกแบบและสราง จะตองนึกถึงชิ้นสวนตางๆของอุปกรณหรือเคร่ืองมือ 
ตลอดจนหนาที่การทํางานของชิ้นสวนแลวจึงเขียนรูปแบบ และสรางอุปกรณ 

4. ทําการทดลองตรวจสอบอุปกรณ และเคร่ืองมือที่สรางเสร็จแลวโดยนํามาทํา 
การทดลองตรวจสอบหนาที่การทํางานของชิ้นสวนตางๆวาทุกชิ้นสวนทํางานไดดี และครบถวน
หรือไม บันทึกขอมูลการทดลองไว และทําการทดลองหลายๆครั้ง เพ่ือเปรียบเทียบผลวา
อุปกรณของเราใหผลการทดลองที่นาเชื่อถือหรือไม และนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด เพ่ือนําไป
ปรับปรุงแกไขใหไดมาตรฐาน 

5. ทําการปรับปรุงแกไข  โดยหาสาเหตุที่ทําใหเกิดขอผิดพลาด แลวลองแกไขแตละ 
จุดของสาเหตุ และนําไปทดลองใชใหมอีกตามขั้นตอนที่ 4 เพ่ือใหไดผลการทดลองที่ตรงกันทุก 
คร้ังตามตองการ ซึ่งจะแสดงใหเห็นวา การออกแบบอุปกรณนั้นใชได 

อุปกรณที่ผูสอนสรางขึ้นทุกชิ้นควรมีการทดลองใชใหไดผลตรงตามที่ตองการเสียกอน  
กอนที่จะนําไปใชสอนในหองเรียน มิฉะน้ันจะทําใหผูเรียนขาดความเชื่อม่ันในตัวผูสอน และ
อุปกรณที่ใชงาน ซึ่งจะเปนผลเสียแกผูสอนในคาบเรียนตอไป 
 

ลักษณะของอุปกรณและเคร่ืองมือที่ดี 
 
 โช  สาลีฉัน ไดกลาวถึงลักษณะของอุปกรณและเครื่องมือที่ดี ซึ่งสรุปไดดังนี้ (โช 
สาลีฉัน. 2534 ; 27-29) 

1. รูปรางลักษณะจะตองจูงใจ  เพ่ือดึงดูดความสนใจของผูเรียน 
2. ตองทํางานไดตามตองการ  เพราะถาอุปกรณที่ใชไมทํางาน หรือใหผลการทดลอง 

ที่ไมแนนอนจะทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายและขาดความเชื่อถือ 



3. สะดวกในการใชและปฏิบัติ  เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการทํางานไมเกะกะ ไม 
เกิดอุบัติเหตุไดงาย มีความปลอดภัยทั้งผูสอน และผูเรียน 

4. มีความคงทนถาวร  เพ่ือเปนการประหยัดไมตองซื้อหรือซอมบอยๆ 
5. วัสดุที่ใชสรางควรเปนวัสดุที่หาไดงาย เชนวัสดุที่มีในทองถิ่น  หรือวัสดุเหลือใช  

เพ่ือวาเม่ือออกแบบเสร็จแลวจะไดลงมือปฏิบัติไดทันที 
6. วสัดุที่ใชสรางควรเปนวัสดุราคาถูก เพ่ือเปนการประหยัดเงินของสถานศึกษาและ 

ทําใหสรางวัสดุไดจํานวนมาก 
7. ควรใชงานไดหลายอยาง เคร่ืองมือหรืออุปกรณที่สรางขึ้นนั้นควรใหใชงานได 

หลายๆอยาง จะทําใหไดรับประโยชนมาก และคุมคาแกการออกแบบสราง 
8. สะดวกในการเก็บรักษา  เครื่องมือที่สรางควรมีรูปรางกะทัดรัด  ถาทําชิ้นสวนเปน 

ชุดๆ และสามารถถอดเก็บไดจะมีความสะดวกมากขึ้น แตไมควรมีจํานวนชิ้นสวนมากนักเพราะ
อาจตกหายไดงาย 

9. มีเสถียรภาพดี  วัสดุที่ใชสอนถาออกแบบไมดีอาจทําใหลมงาย ซึ่งอาจทําให 
เครื่องมือชํารุดเสียหาย  จึงควรออกแบบใหมีจุดศูนยถวงอยูภายในฐานตั้ง และต่ําใกลฐานจึงจะ
มีเสถียรภาพดีไมลมงาย 

10. เวลาสาธิต และปฏิบัติการทดลอง มองเห็นและสังเกตไดงาย อุปกรณตองไม 
เล็กเกินไป ถาเปนชิ้นสวนประกอบตองไมบังกันเอง ถาเปนวัสดุโปรงแสงจะยิ่งดี เชนแกว 
พลาสติกหรือพีวีซี เปนตน 
 ในการออกแบบอุปกรณ หรือเคร่ืองมือการทดลอง ไมจําเปนตองมีลักษณะครบทั้ง 10 
ขอขางตน เพราะเปนส่ิงที่ทําไดยาก แตถามีคุณสมบัติตรงกับที่ตั้งไวมากก็จะยิ่งเปนผลดี ใน
เวลาที่นําเครื่องมือไปใชสอนจริง 

ตัวอยางการออกแบบสรางเครื่องมือทดลอง 
เรื่อง “การเกิดลมพัด หรือการพาความรอนของแกส” 

(ที่มา : โช  สาลีฉัน. (2534) เทคโนโลยีพ้ืนฐาน การประดิษฐ การสรางอุปกรณการสอนและ
เคร่ืองมือทดลองทางวิทยาศาสตร. หนา 21-26) 

 การสรางเครื่องมือทดลอง เรื่อง “การเกิดลมพัด  หรือการพาความรอนของแกส มี
ขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการทํางานของเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือนี้ใชทดลองเพื่อแสดงวา “แกสไดรับความรอนแลวจะขยายตัว (มีความ 

หนาแนนนอย)ลอยขึ้นขางบน โดยนําความรอนที่ไดรับไปถายเทใหกับบริเวณที่ผานไป แกสที่
เย็นกวาซ่ึงหนักกวา(มีความหนาแนนมาก)จะเคลื่อนที่เขาไปแทนที่เปนตนเหตุทําใหเกิดลมพัด” 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

รูปที่ 13 เคร่ืองมือทดลองเร่ืองการเกิดลมพัดหรือการพาความรอนของแกส 
(ที่มา : โช  สาลีฉัน. (2534) เทคโนโลยีพ้ืนฐาน การประดิษฐ การสรางอุปกรณการสอนและ

เคร่ืองมือทดลองทางวิทยาศาสตร. หนา 22)  
  

เม่ือพิจารณารูปเครื่องมือขางตน จะเห็นเปนกลองสี่เหลี่ยมดานหนามีฝากระจกใสปด 
สนิท และอีก 5 ดานเปนแผนไมปดเปนรูปกลองปดสนิทอากาศร่ัวไมได ดานบนมีทอแกว 2 ทอ 
สวมรูที่เจาะไว 2 รู คือ ก. และ ข. ตรงทอ ก. มีเทียนจุดไวดานลางของทอ ดานบนของทอ ข.มี 
ธูปจุดไวเหนือปากทอ 1 ดอก 
 เม่ือวิเคราะหดูหนาที่การทํางานของชิ้นสวนตางๆจะเห็นวากลองที่เปนไม 5 ดานนั้น มี 
หนาที่ปองกันไมใหอากาศภายนอกรั่วเขาไป  ฝากระจกใสมีหนาที่ปองกันไมใหอากาศ
ภายนอกรั่วเขาไปและใหสามารถมองเห็นภายในกลองไดชัดเจนเพ่ือสังเกตปรากฏการณตางๆท่ี
เกิดขึ้นภายในนั้น ทอแกวทางดาน ก. มีหนาที่เปนชองสําหรับใหอากาศหรือแกสรอน ซึ่งเบา
กวาไหลออก  ทอแกวทางดาน ข. มีหนาที่เปนชองสําหรับใหอากาศเย็น ซึ่งหนักกวาไหลเขา 
ธูปมีหนาที่ทําใหเกิดควันเพื่อใชเปนตัวดัชนีสําหรับสังเกตการเคลื่อนที่ของอากาศหรือแกส 
 การทํางานของเคร่ืองมือเริ่มตนดวยอากาศที่บริเวณเปลวเทียนไดรับความรอนจะ
ขยายตัวเบา แลวลอยขึ้นดานบนทางปลอง ก.  พาความรอนไปถายเทใหกับบริเวณที่ผานไป 
อากาศเย็นที่หนักกวาทางบริเวณ ค. จะไหลเขาไปแทนที่อากาศท่ีไหลออกไปทาง ก. อากาศ
เย็นภายนอกทางปลอง ข. ก็จะไหลเขาไปแทนที่โดยไหลแทนที่ตอๆเรียงกันตามลําดับ ทําให
อากาศ (แกส) ไหลเคล่ือนที่เปนลมพัดจากที่เย็นกวาไปยังที่รอนกวา  โดยสังเกตดูควันธูปที่
เคลื่อนที่ติดไปกับอากาศทําใหเราทราบไดวาอากาศ หรือลมเคลื่อนที่จากที่ไหนไปทางใด และ
มองเห็นไดชัดเจนควันธูปไหลเขาทางปลอง ข. ผานบริเวณ ค. ผานเปลวเทียนแลวไหลออกทาง
ปลอง ก.  
 หลักที่สําคัญของเครื่องมือน้ีคือ ตองมีภาชนะหรือกลองใบหนึ่งอากาศเขาออกทางอ่ืน
ไมไดนอกจากทางชอง ก. และ ข. เทาน้ัน  ชองหนึ่งสําหรับอากาศเย็นไหลเขา (ทอ ข.)อีกชอง
หนึ่งสําหรับอากาศรอนไหลออก (ทอ ก.) ฉะนั้นหลักการทํางานของเคร่ืองมือนี้ก็คือตองมี
ภาชนะใบหนึ่งเจาะรูหรือชองไว 2 ชอง ชองหน่ึงอยูเหนือเปลวเทียนที่จุดไว (แหลงใหความรอน) 
เพ่ือใหแกส (อากาศ)รอนไหลออก อีกชองหน่ึงสําหรับใหแกสเย็นไหลเขาไปแทนที่แกสรอนที่
ไหลออกไป  ดังนั้นภาชนะหรือกลองนี้ไมควรมีรอยร่ัวที่อ่ืนเลยนอกจาก 2 ชองนี้ 

2. เลือกวัสดุสําหรับใชออกแบบสราง ถาเราจะสรางตามรูปในหนังสือ เราอาจจะตอง 



ลงทุนสูง ฉะน้ัเราควรจะเลือกวัสดุที่หาไดงาย ราคาถูกและใชงานไดดีเทากันหรืออาจจะดีกวา 
เชนเลือกจากวัสดุเหลือใชที่หาไดงายตามทุกครัวเรือน อยางเชนขวดน้ํามันพืช  ที่เปนขวด
พลาสติกใสนํามาตัดแลวลางใหสะอาด จะมองดูใสทําใหมองเห็นการทํางานของเครื่องมือขณะ
ทดลองไดชัดเจน วัสดุดังกลาวอาจมีรูปรางแตกตางกันสามรถดัดแปลงใชไดทุกแบบ แตจะได
รูปรางเคร่ืองมือที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับวัสดุที่ใช สวนหนาที่การทํางานยังคงเดิม 

3. ออกแบบและสราง เม่ือเลือกวัสดุไดตามขอ 2 ใหนําวัสดุเหลาน้ันมาพิจารณา 
ดําเนินการออกแบบโดยนําวัสดุเหลาน้ันมาวางรวมอยูดวยกัน ควรมีปากกา ดินสิ และกระดาษ 
สําหรับเขียนรายละเอียดตางๆของการออกแบบไวดวย พิจารณาท่ีวัสดุตางๆท่ีมีอยูและนึกถึง
วัสดุตางๆของเครื่องมือ และหนาที่การทํางานของชิ้นสวนเหลาน้ันตามขอ 1 พิจารณาดูวาวัสดุที่
มีอยูนั้นจะนําไปทําชิ้นสวนของอุปกรณหรือเครื่องมือที่กําลังออกแบบสรางไดอยางไร จะตอง
ดัดแปลงปรับปรุงอะไรและอยางไรอีกบาง จะตัด จะเจาะ จะตอ จะดัด และจะเชื่อมตรงไหน จะ
ทําดวยวิธีการอยางไร ฯลฯ จะตองพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ จนกระทั่งมองเห็นไดวา เม่ือ
สําเร็จแลวจะไดรูปรางออกมาเปนรูปรางอยางไร ในขณะพิจารณาออกแบบอยูนี้ ควรเขียนภาพ
แบบรางอยางคราวๆไวดวย ขณะคิดเปลี่ยนแปลงแกไข เม่ือแนใจวาจะไดแบบท่ีสมบูรณแลวจึง
วาดภาพชนิดสมบูรณแสดงสัดสวนและรายละเอียดตางๆไวใชเปนแบบสําหรับดูเพ่ือดําเนินการ
สราง ในการออกแบบเครื่องมือจะเห็นไดวาเราเลือกขวดนํ้ามันพืชสําหรับสรางไว 3 แบบ คือ
แบบมีหูห้ิว แบบรูปขวดตรง และแบบรูปทรงขวดคอด ดังรูป (1)  (2)  และ (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 14 ขวดน้ํามันพืชแบบตางๆ 

(ที่มา : โช  สาลีฉัน. (2534) เทคโนโลยีพ้ืนฐาน การประดิษฐ การสรางอุปกรณการสอนและ
เคร่ืองมือทดลองทางวิทยาศาสตร. หนา 24)  

 
จากรูปจะเห็นวาขวดน้ํามันพืชแตละใบมีชองเพียง 1 ชอง คือปากขวด แตในเครื่องมือ

จะตองมี 2 ชอง มีความจําเปนจะตองหาทางสรางขึ้นใหมอีก 1 ชอง ถาเอาเทียนใสลงไปในขวด 
ไอรอนจะขึ้นมาทางปากขวด คอคอดจะถูกความรอนหลอมเหลวและไหม จําเปนตองตัดคอขวด
ออกตามแนว ก-ข ทําใหไดชองกวาง  ไอรอนก็ไมอาจทําใหคอขวดหลอมเหลวและไหมได สวน



อีก 2 ใบจะตองเจาะรูดานขางอีก 1 รู ก็จะใชทําการทดลองได การเอาเทียนใสในขวดจะ
ลําบาก ถาตัดกนขวดตามแนว ค-ง ก็ทําใหการใสเทียนงาย เพียงแตจุดเทียนตั้งบนพ้ืนแลวยก
ขวดครอบเทียนจะยิ่งสะดวกมากขึ้นดังรูปที่ 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 15  การจุดเทียนใสเคร่ืองมือที่สรางขึ้น 
(ที่มา : โช  สาลีฉัน. (2534) เทคโนโลยีพ้ืนฐาน การประดิษฐ การสรางอุปกรณการสอนและ

เคร่ืองมือทดลองทางวิทยาศาสตร. หนา 24)  
 

สําหรับแบบที่ (2) และ (3) ถาเอาคอขวดที่ตัดออกมาเสียบเขาตรงชองที่เจาะ โดยเชื่อม
ใหปดสนิท จะยิ่งสวยงาม ดังรูปที่ 16 

 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 16  การนําคอขวดมาเชื่อมใหเคร่ืองมือดูสวยงาม 
(ที่มา : โช  สาลีฉัน. (2534) เทคโนโลยีพ้ืนฐาน การประดิษฐ การสรางอุปกรณการสอนและ

เคร่ืองมือทดลองทางวิทยาศาสตร. หนา 25)  
สําหรับขวดแบบที่ (2) และ (3) อาจดัดแปลงเจาะรูดานขางใหกวาง  ปากขวดไมตัดก็ได 

ดังรูปที่  17 
 
 

 



 
 
 
 

รูปที่ 17 การดัดแปลงเจาะรูดานขางใหกวาง 
(ที่มา : โช  สาลีฉัน. (2534) เทคโนโลยีพ้ืนฐาน การประดิษฐ การสรางอุปกรณการสอนและ

เคร่ืองมือทดลองทางวิทยาศาสตร. หนา 25)  

  
 ความคิดดังกลาวก็พอจะใชไดดี เม่ือแนใจวาดีแลวก็ตองเขียนรูปแสดงสัดสวนและ
รายละเอียดไว ตอจากน้ันก็ลงมือสรางตามแบบที่ออกแบบไวนั้นใหเสร็จสมบูรณ 

4. ทําการทดลองตรวจสอบอุปกรณ  และเครื่องมือที่สราง นําเคร่ืองมือทุกชุดที่ 
สรางขึ้นมาทําการทดลองตรวจสอบหนาที่การทํางานของชิ้นสวนตางๆวาทํางานครบถวน
หรือไม โดยนําเทียนไขไปวางตรงชองรูใหญที่ตัดออกหรือเจาะรูไว ตอมานําธูปที่จุดไวมีควันไป
วางไวตรงอีกชองหน่ึงที่เหลือตามรูป ทําการสังเกตและตรวจดูวาควันธูปไหลเขาไปในขวดน้ํามัน
พืชและไหลออกทางชองบน ซึ่งเปนชองใหญหรือไม ถาไหลออกดีแสดงวาเคร่ืองมือน้ีทํางานได
ดี สามารถใชเปนเครื่องมือหรือตนแบบได ก็เสร็จส้ินเพียงขั้นที่ 4 แตถาควันธูปไหลเขานอย
หรือไมไหลเขาไปเลย แสดงวาเครื่องมือน้ียังมีขอบกพรองตองนําไปแกไขในขั้นที่ 5 ตอไป 

5. ทําการปรับปรุงแกไข  ถานําอุปกรณหรือเคร่ืองมือที่สรางขึ้นมาน้ันไปทําการ 
ทดลองตามขั้นที่ 4 แลวปรากฏวาชิ้นสวนตางๆไมทํางาน หรือทํางานไดไมดีไมไดผลตาม
เปาหมาย แสดงวาตองมีขอบกพรองของชิ้นสวนตางๆ เหลาน้ันหรือออกแบบไวไมดี ตองนํา
อุปกรณหรือเคร่ืองมือน้ันมาทําการปรับปรุงแกไขเสียใหม ตองพิจารณาหาสาเหตุวาเปนเพราะ
เหตุใดควันธูปจึงไมไหลเขาไปในตัวเคร่ืองมือที่สรางน้ัน และไปออกอีกชองหนึ่ง ซึ่งอาจจะมี
สาเหตุไดหลายอยาง เราตองตั้งสมมติฐานของสาเหตุไว เชน มีอากาศรั่วเขาทางอ่ืนได เปนตน
วาไหลเขาทางกนดานลาง ไหลเขาตรงรอยตอของทอ ฯลฯ เราตองลองใชน้ําราดพ้ืนเพ่ือ 
ปองกันอากาศรั่วเขาทางดานลาง จะใชดินเหนียวหรือดินน้ํามันอุดก็ไดลองทดลองอุดดูทุกจุดที่
สงสัย ก็จะพบวาอะไรเปนสาเหตุและอยู ณ จุดใดได เม่ือพบแลวก็จัดการแกไขแลวนําไปทดลอง
ตรวจสอบในขั้นที่ 4 ใหม ปฏิบัติซ้ําในขั้นที่ 4 และ 5 จนกวาเครื่องมือจะทํางานไดตามตองการ 
 
 



 
 

 
การเรียนการสอนยุดใหมตองสอนใหผูเรียน คิดเปน ทําเปน และแกปญหาได 

แบบฝกหัดทายบท 
 

จงตอบคําถามตอไปน้ี 
1.  จงบอกหลักเกณฑในการประดิษฐอุปกรณและเครื่องมือทดลองวิชาเคมี 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
2.  ลักษณะของอุปกรณและเครื่องมือที่ดีควรเปนอยางไรจงอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………. 



………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
3.  จงบอกแหลงที่ทานสามารถหาวัสดุมาทําอุปกรณประกอบการสอนวิชาเคมี มา 5 แหลง 
พรอมยกตัวอยางวัสดุที่สามารถหาไดจากแหลงตางๆ 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
4.  จงสรางอุปกรณประกอบการสอนวิชาเคมีตามเน้ือหาสาระที่ทานถนัดมา 1 ชิ้นและบอก
ขั้นตอนการทํางานของอุปกรณดังกลาว 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
 


