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โครงการแขงขันเรือปอปปอป (POP POP Boat) 
ประจําป พ.ศ. 2560 

 
1.ช่ือโครงการ  การแขงขันเรือปอปปอป (POP POP Boat) จากวัสดุเหลือใช 

2. หลักการและเหตุผล 

การเรียนรูทางดานวิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร
เกี่ยวของกับทุกคนท้ังในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใชและผลผลิตตาง 
ๆ ที่มนุษยไดใชเพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางานเหลานี้ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับ
ความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืน ๆ วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด  ท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล คิด
สรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ  มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู  มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปน
ระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลที่หลากหลายและมีประจักษพยานที่ตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของ
โลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (K knowledge-based society) ดังน้ันทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาให
รูวิทยาศาสตร เพื่อท่ีจะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางสรรคขึ้น สามารถนําความรูไปใช
อยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม 

ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา ทองฟาจําลองกรุงเทพ เปนแหลงบริการความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เสริมการเรียนการสอน วิทยาศาสตรดวยกระบวนการเรียนรูรูปแบบพิพิธภัณฑการศึกษา และดําเนินการจัดกิจกรรม
เผยแพรความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยา สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรสุขภาพ ดาราศาสตรและอวกาศ 
แกนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ กิจกรรมการศึกษา และสื่อการเรียนรู
รูปแบบอ่ืน ๆเพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่จะเปนพื้นฐานการคิด วิเคราะห และการเรียนวิชาอื่น ๆ 
รวมทั้งสงเสริมใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป  

 

โครงการแขงขันเรือปอปปอป (POP POP Boat) เปนกิจกรรมที่ประยุกตนําวัสดุเหลือใชจากการบริโภคมา
ประดิษฐเปนของเลนทางวิทยาศาสตร ซึ่งไดแก กลองน้ําผลไม ความจุขนาด 1 ลิตร กระปองเคร่ืองดื่มนํ้าอัดลม 1 
กระปอง เปนโครงสรางหลักในการสรางตัวเรือและเครื่องยนตดังกลาว ประกอบกับหลักการการเรียนรูที่นําเอาความรู
ดานเทอรโมไดนามิกสมาใชซึ่งหลักการของการขับเคลื่อนเรือที่เปนหลักการเดียวกับกลจักรไอนํ้า แตอาจมีขอแตกตางกัน
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บางเนื่องจากกลจักรไอน้ําจะใชไอนํ้าท่ีมีพลังงานสูงเปนตัวขับเคลื่อนกลไก แตเ รือปอปปอปใชเพียงแรงดันจาก
ฟองอากาศขณะที่นํ้าเดือดเปนตัวขับเคลื่อนประกอบกับการสรางสรรคผลงานอยางบูรณาการ เพื่อใหได มาซึ่งความ
สมบูรณของเครื่องยนต และรูปทรงท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการแขงขันมากที่สุด 

 

ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกลาวในป 2560 น้ี ไดจัดข้ึนเปนปที่ 3 ซึ่งทางศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาไดเปดโอกาส
สําหรับผูที่สนใจใหเขารับการอบรมประดิษฐเรอื POP POP เพ่ือเตรียมตัวเขาแขงขันในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 
ในวันที่ 19 และ 20 สิงหาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งจะไดแสดงศักยภาพอยางเต็มท่ีบนสนามแขงขันจริง 
และไดรบัความสนุกสนาน ประทับใจตลอดชวงเวลาของการแขงขัน อีกทั้งไดสงเสริมนโยบายการเรียนรูตามแนวคิดของ
สะเต็มศกึษา STEM EDUCATION ของรฐับาลอีกดวย  

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือเตรียมความพรอมใหผูเขาแขงขัน ในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
3.2 เพ่ือสามารถนําวัสดุจากสิ่งเหลือใชรอบตัว สรางสรรคเปนของเลนทางวิทยาศาสตรได 
3.3 เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดท่ีเกี่ยวกับงานออกแบบดานวิทยาศาสตร 
3.4 เพ่ือสงเสริมและกระตุนการเรียนรูดานวิทยาศาสตร 
3.5 เพ่ือสงเสริมเห็นคุณคาจากวัสดุเหลือใชท่ีกําลังจะเปนขยะมาใชใหเกิดประโยชนในรูปแบบตางๆ 

4.  เปาหมาย  
 4.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เขารวมแขงขัน รวมแขงขันในรูปแบบเดี่ยว ไม
นอยกวา 100 ลํา และแบบทีมไมนอยกวา 25 ทีม 
 4.2 เชิงคุณภาพ ผูเขารวมมีความพึงพอใจ และไดรับความรู ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเก่ียวกับ
การประดิษฐเรือปอปปอป (POP POP Boat) ตลอดจนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  
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5. วิธีดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ระยะเวลา 
วัน เดือน ป 

คาเขารวม
กิจกรรม 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพรอม
แขงขันเรือปอปปอป 
(POP POP Boat) 
 

- เพ่ือเตรียมความพรอมใหผู
เขาแขงขัน ในงานสัปดาห
วิทยาศาสตรแหงชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560  
- เพ่ือสามารถนําวัสดุจากสิ่ง
เหลือใชรอบตัว สรางสรรค
เปนของเลนทาง
วิทยาศาสตรได 
 

นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน
ทั่วไป จํานวน 
80 คน เขารวม 
การอบรม 
(แบงเปน 2 รุน  
รุนละ 40 คน) 

หองปฏิบัติการ 
ชั้น 7 อาคาร 4 
ศูนยวิทยาศาสตร
เพื่อการศึกษา 

รุนท่ี 1  
วันเสารท่ี 22 
กรกฎาคม
2560 
รุนท่ี 2 
วันอาทิตยที่ 
23 กรกฎาคม 
2560 

คาวัสดุ
350 บาท 

การแขงขันเรือปอปปอป 
(POP POP Boat) 
 

- เพ่ือพัฒนาทักษะและ
กระบวนการคิดที่เก่ียวกับ
งานออกแบบดาน
วิทยาศาสตร 
- เพ่ือสงเสริมและกระตุน
การเรียนรูดานวิทยาศาสตร 
- เพ่ือสงเสริมเห็นคุณคาจาก
วัสดุเหลือใชที่กําลังจะเปน
ขยะมาใชใหเกิดประโยชนใน
รูปแบบตางๆ 

- ผูเขารวมแขงขัน
ในรูปแบบเดี่ยว ไม
นอยกวา 100 ลํา 
จํานวน 3 ระดับ 
  - ระดับประถม 
  - ระดับมัธยม 
  - ระดับทั่วไป 
 - แบบทีมไมนอย
กวา 25 ทีม/ทีมละ 
2 คน 
    

พ้ืนที่ลานอิฐแดง
ของศูนย
วิทยาศาสตรเพ่ือ
การศกึษา 

วันเสาร 19 -
อาทิตยที่ 20 
สิงหาคม 2560 
(ในวันสัปดาห
วิทยาศาสตร

แหงชาติ 
2560) 

แบบเดี่ยว
ไมมีคา
สมัคร 
คาสมัคร
เฉพาะ
แบบทมี
ทีมละ
100 บาท 

 

8.  ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สวนพิพิธภัณฑ ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา  
 
9.  ผลลัพธ ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรู ความเขาใจในการสรางเรือปอปปอป (POP POP Boat) และ
สามารถนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติโดยการออกแบบสรางสรรคชิ้นงานตามจินตนาการของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
พรอมใชเขาสูในการแขงขันได 
 
10. ดัชนีชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ 
 

10.1 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output Indicators) -  มีผูเขารวมแขงขันในรูปแบบเดี่ยว ไมนอยกวา 100   
                                                               ลํา และแบบทีมไมนอยกวา 25 ทีม 
 

10.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcome Indicators) -  รอยละ 80 ของผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจและ 
ได รับการพัฒนาความรู  ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเกี่ยวกับงานออกแบบดานวิทยาศาสตร  

 -  มีผูรวมกิจกรรมเห็นคุณคาของการนําวัสดุเหลือใชมา
ประยุกตใชประดิษฐเปนของเลนทางวิทยาศาสตรได 

------------------------------------------------------------ 
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ขอมูลและกติกาการแขงขัน POP POP BOAT 
สามารถดาวนโหลดใบสมัครไดที่  http://www.sciplanet.org พรอมแจงกลับ หรือ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่กลุมพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทรศัพท 0 2392 0508 

หรือ 0 2392 5951 ตอ 2019, 2027 มือถือ 081 819 3040 โทรสาร  0 2392 0508 และ 

0 2391 0544 

1. ประเภทเด่ียว 
1. ผูสมัครตองนําเรือที่ผลิตดวยตนเองมาตรวจสอบพรอมลงชื่อรับลําดับหมายเลข ณ จุด

ลงทะเบียนกอนเวลา 9.00 น.  

2. ในการสมัคร สามารถใชในนามบุคคลหรือทีม ตอหนึ่งลําเรือ  

3. แบงการแขงขันออกเปน 3 ประเภท 

- ระดับประถม  

- ระดับมัธยม   

-    ระดับทั่วไป 
4. เงินรางวัล 

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พรอมโลรางวัลและประกาศนียบัตร 

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 

ผูเขารอบ 16  ลําสุดทายจะไดรับประกาศนียบัตรในวันแขงขัน 

รับรางวัลในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ หองมหกรรม อาคาร 2 ศูนยวิทยาศาสตร
เพื่อการศกึษา 
5. แขงขันในวันเสารที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 น. -16.30 น. 

รอบคดัเลือก (9.00 – 12.00 น.)  

รอบรอง-ชิงชนะเลิศ (13.00 - 16.30 น.) 

2. ประเภททีม 
1. ผูสมัครจะตองเสียคาสมัคร 100 บาท พรอมรายละเอียด สามารถดาวนโหลดใบสมัคร สง

กอนวันแขงขันที่ 18 สิงหาคม 2560 

2.  1 ทีมประกอบดวย 2 คนตอ 1 ลํา สําหรับเขาแขงขันดวยวัสดุที่ทางผูจัดเตรียมไวใหเทานั้น 

ดวยรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด (เรือพรอมหลังคา)  

3. ใชเวลา 2 ชั่วโมง โดยเริ่มลงมือทําตั้งแต 10.00 – 12.00 น. ณ หอง DIY อาคาร 2 พิพิธภัณฑ

วิทยาศาสตร ชั้น 2  

4. วัสดุอุปกรณประกอบดวย (ทางผูจัดเปนผูเตรียมให)  

1). กลองน้ําผลไม   จํานวน  1  กลอง  

2). กระปองน้ําอัดลม   จํานวน  1  กระปอง  

3). หลอด    จํานวน  6  หลอด  

4). เชื้อเพลิงเทียนแบบถวย จํานวน   2  ชุด/การแขงขัน 1 เที่ยว  

(สิ่งที่ตองเตรียมมาเอง ไดแก กาวอิพอกซี่ สกอตเทปหรืออื่นที่ใชในการอุดเรือ และ

อุปกรณเคร่ืองมือสําหรับใชในการประดิษฐเทานั้น)  
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5. ใชเชื้อเพลิงท่ีทางผูจัดเตรียมไวให ไมเกิน 2 แรงเทียน (ชนิดถวย) /การแขงขัน 1 เที่ยว 

6. เงินรางวัล (ศูนยวิทยาศาสตรฯและผูสนับสนุน บรษิัททิปโก จํากัด) 

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พรอมโลรางวัลและประกาศนียบัตร 

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 7,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 

ผูเขารอบ 10  ลําสุดทายจะไดรับประกาศนียบัตรในวันแขงขัน 

รับรางวัลในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ หองมหกรรม อาคาร 2 ศูนยวิทยาศาสตร
เพื่อการศกึษา 
6. แขงขันในวันอาทิตยที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น.(ประดิษฐ) 12.00-16.30 น. 

แขงขัน (คัดเลือก-ชิงชนะเลิศ)  

คุณสมบัติในการแขงขัน 
- สําหรับ ประเภททีม เปนเรือ POP POP ท่ีผลิต ตามกติกาเฉพาะ ณ พื้นที่และใชวัสดุที่ผู

จัดเตรียมไวใหเทานั้น  

- สําหรับ ประเภทเดี่ยว เปนเรือ POP POP ที่ผลิตดวยตนเอง ไมจํากัดวัสดุ  

- เปนเคร่ืองยนตที่ใชหลักการของเรือ POP POP เทานั้น  

- ใชเชื้อเพลิงท่ีสามารถจุดไฟติดได ไมกอใหเกิดอันตรายในการแขงขัน 

- ขนาดเรือกวางจากขางถึงขางไมเกิน 4” และยาวจากหนาถึงหลังสุด 12” ไมจํากัดน้ําหนัก

และความสูง 

- เรือสามารถเคลื่อนท่ีเปนเสนตรง (มีหางเสือ) 

- แขงขันประลองความเร็วระยะทางสนามแขงขัน ความยาว 15 เมตร 

กติกามารยาทในวันแขงขัน 
- ผูเขาแขงขันประจําที่ที่จุดเริ่มตน START โดยมีเวลา 1 นาที 30 วินาที ในการสตารท

เครื่องยนต (กรอกน้ําและจุดไฟ) 

- เมื่อครบกําหนด 1 นาที 30 วินาที ผูเขาแขงขันจะตองปลอยเรือออกจากจุดสตารททันที 

- ผูแขงขันไมมีสิทธิ์จับตองเรือหลังจากปลอยเรือไปแลว โดยคณะกรรมการสนามจะเปน

ผูดูแลและดําเนินการเทานั้นตามความเหมาะสม  

- สนามแขงขันจะมีการแบงเปนลูดวยทอพีวีซีลอยน้ําตลอดระยะทางแขงขัน 15 เมตร 

จํานวน 8 ลู 

- ถาไฟดับระหวางแขงขัน หามจุดใหม ถือวาเครื่องยนตไมสามารถทํางานตอได 

- การแขงขันรอบคัดเลือกจะใชเวลาที่ดีที่สุดเพื่อเขารอบ 16 ลํา เพื่อจัดแบงสายตอไป  

- จากรอบ 16 ลําจะเขาสูรอบ 8 ลําสุดทายเพื่อเขาสูรอบชิงชนะเลิศ   
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันประลองความเร็ว
สัปดาห์วิทย์ 60
19-20 
สิงหาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
POP
BOAT

POP
แข่งขันเรือ ป๊อป ป๊อป 

Competition

ชื่อ.................................................................................ชื่อเรือ(ทีม).......................................................

ที่อยู่........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

โทรศพัท์..................................................................................................................................................

ชื่อ.................................................................................ชื่อเรือ(ทีม).......................................................
ชื่อ.................................................................................ชื่อเรือ(ทีม).......................................................
ชื่อ.................................................................................ชื่อเรือ(ทีม).......................................................

ชื่อ.................................................................................ชื่อเรือ(ทีม).......................................................
ชื่อ โรงเรยีน/บุคคลทั่วไป/ ...............................................................................................................

ผู้สมัคร...

เจ้าหน้าที่...
หมายเลข.........................................

แจ้งรายชื่อผู้สมัคร วันนี้  สิงหาคม ทาง - 18 60 Website
www.sciplanet.org

สนใจติดต่อสมัครแข่งขันได้แล้ววันนี้/หรอืลงทะเบียนหน้างานก่อน น.   9.00 
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E-mail : nsce@sci-educ.nfe.go.th DIY Challenge

ประเภทเด่ียว ประเภททีม

ร่วมสนุกแข่งขันประลองความเร็วชิงเงินรางวัล  บาท 3000, 2000 

ต้องออกแบบหางเสอืให้สามารถเดินทางเป็นเส้นตรง
ขนาดเรอื กว้างยาวไม่เกิน  (รวมทุกส่วน) ไม่จำกดัน้ำหนักและความสูง 4"x12"
ต้องเป็นเรือ  ท่ีผลิตด้วยตนเอง ไม่จำกัดวัสดุและเช้ือเพลงิที่ไม่อันตรายPOP POP-

ประเภทเดี่ยว ในวันแข่งขันไม่มีค่าสมัคร ท้ังผู้เขา้ร่วมอบรมและไม่อบรม: 

(รอบคัดเลือก-ชิงชนะเลิศ) ในวันเสาร์ที่ สิงหาคม  เวลา  น. 19 60 9.00-16.30
 แบ่งเป็น ประเภท3 

 ระดับประถม           ระดับมัธยม           ระดับท่ัวไป1. 2. 3.

ระยะทางสนามแข่งขัน ความยาว เมตร15 

ประเภททีม
  ผู้สมัครจะต้องสมัครพร้อมรายละเอียด สามารถดาวน์โหลดใบสมคัร

ส่งกอ่นวนัแขง่ขันที่ สิงหาคม 18 2560
  1 2 1 ทีมประกอบดว้ย  คนต่อ ลำ สำหรับเข้าแข่งขัน
ใช้วัสดุทางผู้จดัเตรียมไว้ให้เท่านั้น ดว้ยรูปแบบมาตรฐานที่กำหนด
ใช้เวลา ช่ัวโมง โดยเร่ิมลงมอืทำตั้งแต่ น.2  10.00 - 12.00 

และประกาศนียบัตร

แข่งขันในวันอาทิตย์ที่  สิงหาคม  เวลา .  น.- .  น. 20 2560 13 00 16 30
(คัดเลือก-ชงิชนะเลิศ) 

ค่าวัสดุสมคัร บาท ทมี100 /

ประเภทเดี่ยว

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

กติกา
ดาวน์โหลดใบสมัคร
โทรสาร : 0-2392-0508

   รวมสนุกแข่งขันประลองความเร็วชิงเงินรางวัล
10,000, 7000, 3000 พร้อมประกาศนียบัตรบาท 

ผู้ให้การสนับสนุน


