
โครงการแขง่ขนัประลองความเรว็เรอืป๊อปปอ๊ป (POP POP Boat) 

ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

 

1.ชือ่โครงการ  การแขง่ขนัประลองความเรว็เรอืปอ๊ปปอ๊ป (POP POP 

Boat) จากวสัดเุหลอืใช้ 

2. หลกัการและเหตผุล 

การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญย่ิงในสังคมโลกปัจจุบัน

และอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวันและการ

งานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ ที่

มนุษย์ได้ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างานเหล่าน้ีล้วนเป็นผล

ของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ 

วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด  ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิด

สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์  มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้  มี

ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่

หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรม

ของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (K knowledge-based society) 

ดังน้ันทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้

ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน า

ความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพ เป็นแหล่งบริการ

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์

ด้วยกระบวนการเรียนรู้รูปแบบพิพิธภัณฑ์การศึกษา และด าเนินการจัด

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยา 

สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ ดาราศาสตร์และอวกาศ แก่นักเรียน 

นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ กิจกรรม

การศึกษา และสื่อการเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ที่จะเป็นพื้นฐานการคิด วิเคราะห์ และการเรียนวิชาอื่น ๆ รวมทั้ง

ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนการ

ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  



 

โครงการแข่งขันเรือป๊อปป๊อป  (POP POP Boat)  เป็นกิจกรรมที่

ประยุกต์น าวัสดุเหลือใช้จากการอุปโภคและบริโภคมาประดิษฐ์เป็นของเล่น

ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้แก่ กล่องน้ าผลไม้ กระป๋องเครื่องดื่มน้ าอัดลม เป็นต้น 

มาเป็นโครงสร้างหลักในการสร้างตัวเรือและเครื่องยนต์ดังกล่าว ประกอบกับ

หลักการการเรียนรู้ที่น าเอาความรู้ด้านเทอร์โมไดนามิกส์มาใช้ซึ่งหลักการ

ของการขับเคลื่อนเรือทีเ่ป็นหลักการเดียวกับกลจักรไอน้ า แต่อาจมีข้อแตกต่าง

กันบ้างเน่ืองจากกลจักรไอน้ าจะใช้ไอน้ าที่มีพลังงานสูงเป็นตัวขับเคลื่อนกลไก 

แต่เรือป๊อปป๊อปใช้เพียงแรงดันจากฟองอากาศขณะที่น้ าเดือดเป็นตัวขับเคลื่อน

ประกอบกับการสร้างสรรค์ผลงานอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้  มาซึ่งความ

สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ และรูปทรงที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการแข่งขัน

มากที่สุด 



 

ทั้งน้ี โครงการฯ ดังกล่าวในปี 2561 น้ี ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ซึ่งทางศูนย์

วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้เปิดโอกาสส าหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน

ประลองความเร็วเรือ POP POP ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวัน

เสาร์ที่ 4 สิงหาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งจะได้แสดงศักยภาพ

อย่างเต็มที่บนสนามแข่งขันจริง และได้รับความสนุกสนานประทับใจตลอด

ช่วงเวลาของการแข่งขัน อีกทั้งได้ส่งเสริมนโยบายการเรียนรู้ตามแนวคิดของ

สะเต็มศึกษา STEM EDUCATION ของรัฐบาลอีกด้วย  

3. วตัถปุระสงค ์

3.1 เพื่อสามารถน าวัสดุจากสิ่งเหลือใช้รอบตัว สร้างสรรค์เป็นของเล่น

ทางวิทยาศาสตร์ได้  

3.2 เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดที่เก่ียวกับงานออกแบบด้าน

วิทยาศาสตร์  

3.3 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

3.4 เพื่อส่งเสริมเห็นคุณค่าจากวัสดุเหลือใช้ที่ก าลังจะเป็นขยะมาใช้ให้

เกิดประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 



4.  เปา้หมาย  

 4.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความ

สนใจเข้าร่วมแข่งขัน ร่วมแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 100 ล า  

 4.2 เชิงคุณภาพ ผู้ เข้ าร่ วมมีความพึงพอใจ  และสนุกสนานกับ

กิจกรรมการแข่งขันประลองความเร็วเรือ POP POP ประจ าปี 2561 

 

5. วธิดี าเนนิการ 
 

กจิกรรม

หลกั 
วตัถปุระสงค ์ กลุม่เปา้หมาย 

พืน้ที่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 

วนั เดอืน ป ี

คา่เขา้

รว่ม

กจิกรรม 

การแข่งขัน

เรือป๊อปป๊

อป (POP 

POP 

Boat) 

 

- เพื่อพัฒนา

ทักษะและ

กระบวนการ

คิดที่เกี่ยวกับ

งานออกแบบ

ด้าน

วิทยาศาสตร์ 

- เพื่อส่งเสรมิ

และกระตุ้น

การเรียนรู้

ด้าน

วิทยาศาสตร์ 

- เพื่อส่งเสรมิ

เห็นคุณค่า

จากวัสดุเหลือ

ใช้ท่ีก าลังจะ

เป็นขยะมา

ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ใน

รูปแบบต่างๆ 

- ผู้เข้าร่วม

แข่งขันใน

ประเภทเดี่ยว 

ไม่น้อยกว่า 

100 ล า 

จ านวน 3 

ระดับ 

  - 

ระดับประถม 

  - ระดับ

มัธยม 

  - ระดับ

ทั่วไป 

    

พื้นที่ลานอิฐ

แดงของ

ศูนย์

วิทยาศาสตร์

เพื่อ

การศึกษา 

ท้องฟ้า

จ าลอง

กรุงเทพ 

วันเสาร์ที่ 4 

สิงหาคม 

2561 

(ในวัน

สัปดาห์

วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ 

2561) 

ไม่มีค่า

สมัคร 

 

 



8.  ผูร้บัผดิชอบโครงการ กลุ่มธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ส่วนพิพิธภัณฑ์ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษา  

 

9.  ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในการสร้างเรือป๊

อปป๊อป (POP POP Boat) และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติโดยการ

ออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานตามจินตนาการของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พร้อมใชเ้ข้าสู่ในการแข่งขันได้ 

 

10. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 

10.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output Indicators)  -  มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 

ไม่น้อยกว่า 100 ล า                                                             

10.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome Indicators) -  ร้ อยละ  80  ของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจและ 

ได้รับการพัฒนาความรู้  ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

เ ก่ี ย ว กั บ ง า น อ อ ก แ บ บ ด้ า น

วิทยาศาสตร์  

 -  มีผู้ร่วมกิจกรรมเห็นคุณค่าของ

การน าวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้

ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ เ ป็ น ข อ ง เ ล่ น ท า ง

วิทยาศาสตร์ได้ 

------------------------------------------------------------ 
 


