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มาพบกนัอกีคร้ังกบัการน�าเหตผุลทางด้านวทิยาศาสตร์ มาอธบิายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีพบเหน็อยู่ทุกวนั หรือ สิง่ทีพ่บเหน็ได้

จากการทีน่�าหลักการทางวทิยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กบัการด�ารงชวีติของคนเรา ในครัง้นีเ้ราจะมาพดูคุยถงึเร่ืองราวของการซือ้กาแฟหรอื

ชานมเย็นแล้วน�ามาใส่ในถุงกระดาษ ใส่ในถุงพลาสติก ท่ีมีหูหิ้วถือกลับไปดื่มท่ีบ้านหรือดื่มในระหว่างเดินทางก็แล้วแต่ความสะดวก 

ของแต่ละบุคคล และเรื่องราวของเวลาขึ้นตกของดวงจันทร์ในแต่ละวันที่จะซ�้า ๆ กันในรอบเดือน รอบปี  ว่าเป็นไปเพราะสาเหตุใด

หากจะบอกว่ากาแฟถุงกระดาษ หลาย ๆ คนที่ไม่เคยซื้อ
มาบริโภคคงนึกไม่ออก แต่ถ้าดูภาพนี้ประกอบคงร้อง อ้อ! มันก็
กาแฟเย็น ชานมเย็นบรรจุถุงพลาสติกธรรมดานี่เองแต่ได้น�าเอา 
ถุงกระดาษที่มีการพิมพ์เครื่องหมายการค้าของตนเองหรือโฆษณา
ต่าง ๆ มาสวมทับกาแฟเย็นหรือชานมเย็นที่บรรจุในถุงพลาสติก 
รดัยางมาใส่ไว้นัน่เอง กาแฟถุงกระดาษสามารถขายในราคาทีส่งูข้ึน 
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายด้านถุงกระดาษและถุงพลาสติกท่ีเพิ่มข้ึน 
เล็กน้อย และเป็นการเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ โดยการพัฒนา 
บรรจภัุณฑ์ให้ดดูมีคีวามสะดวก หิว้ไปไหนมาไหนได้ง่าย น�าไปตัง้ไว้ 
บนโต๊ะก็ไม่ล้ม และโต๊ะก็ไม่เปียก ไม่เหมือนกาแฟเย็นที่ใส่แต่ 
ถุงพลาสติกตั้งไว้บนโต๊ะก็ต้องหาที่พิง อีกท้ังยังเกิดหยดน�้าจับข้าง
ถุงไหลมานองเปื้อนโต๊ะอีกด้วย ในขณะนี้ แนวคิดในการเปิดร้าน
ขายกาแฟเยน็ ชานมเยน็แบบนีก้ก็�าลงัเป็นท่ีแพร่หลายมากขึน้ ทัง้นี้
อาจเนื่องมาจากถุงกระดาษช่วยท�าให้น�้าแข็งละลายได้ช้าท�าให้
กาแฟไม่ค่อยเสียรสชาติ เมื่อบริโภคกาแฟหมดแล้ว เก็บน�้าแข็งไว้
บริโภคต่อไปได้อีก ถือว่าคุ้มค่ากับมูลค่าของกาแฟถุงกระดาษท่ี
เพิ่มขึ้น

อธิบายปรากฏการณ์รอบตัว 
ด้วยวิทยาศาสตร์( 2 )



   จากค่าสัมประสิทธิ์การน�าความร้อนของวัสดุในตารางจะเห็น
ได้ว ่าทองแดงและอะลูมิเนียมเป็นวัสดุท่ีน�าความร้อนที่ดี  
แต่แก้ว พลาสติก กระดาษ และอากาศเป็นฉนวนความร้อน  
การที่ชงกาแฟเย็นใส่ถุงพลาสติกแล้วสวมถุงกระดาษและ 
ถุงพลาสติกอีกอย่างละชั้น ก็เป็นกลวิธีป้องกันการถ่ายโอน
ความร้อนเข้าไปในกาแฟเย็นให้น้อยลงท�าให้น�้าแข็งละลายได้
ช้าลง กาแฟเย็นไม่เสียรสชาติเมื่อซื้อกลับไปด่ืมที่ไกลออกไป
โดยไม่ได้ด่ืมทันที อีกท้ังยังเก็บน�้าแข็งไว้บริโภคได้อีกนานข้ึน
นอกเหนือจากความสวยงามและความสะดวกสบาย

    เมื่อพูดถึงการขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ทุกคนก็เข้าใจ
ได้ทันทีว่า ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกในตอนเช้า และตก
ทางทิศตะวันตกในตอนเย็นเป็นประจ�าทุกวัน แต่ถ้าบอกว่า 
ดวงจนัทร์กม็กีารขึน้-ตกทกุวนัเหมอืนดวงอาทติย์เช่นกัน นัน่คือ

เวลาการขึ้นของดวงจันทร์ ในข้าง
ขึ้นข้างแรม

ขึ้นโผล่พ้นขอบฟ้าทางทิศตะวันออกและตกลับขอบฟ้าทางทิศ
ตะวันตกเป็นประจ�า และมีเวลาขึ้น-ตกที่ค่อนข้างจะแน่นอน
เหมือน ๆ กับ ดวงอาทิตย์ แต่เวลาขึ้น-ตกของดวงจันทร์จะ
จะเปลีย่นแปลงไปเรือ่ย ๆ ในแต่ละวนั ซ่ึงจะสมัพันธ์กับข้างขึน้ - 
ข้างแรมของดวงจันทร์ เคยสังเกตกันบ้างไหมว่า ทุกวันเพ็ญขึ้น 
15 ค�า่ของทกุเดอืน ดวงจนัทร์จะขึน้เป็นดวงกลมโตกระจ่างแจ้ง
ที่ขอบฟ้าทิศตะวันออกเราสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ในยาม
ค�่าคืนแต่บางเวลาก็สามารถเห็นดวงจันทร์ได้ในตอนเช้าหรือ
เย็นตอนที่ดวงอาทิตย ์อ ่อนแสงลงอาจเรียกการมองเห็น 
ดวงจันทร์ในเวลากลางวันว่า เดือนค้างฟ้าก็ได้  ถ้าเราตั้งต้นนับ
เวลาขึ้นของดวงจันทร์เริ่มต้นจากวันขึ้น 15 ค�่าหรือที่เรียกว่า
คืนเดือนเพ็ญ เฟสของดวงจันทร์ที่ เห็นเต็มดวง เห็นเป็น
ดวงกลมโตที่ขอบฟ้าทิศตะวันออก ซึ่งดวงจันทร์จะขึ้นในช่วง
เวลาประมาณ 17.00 – 18.00 น. ทั้งนี้เวลาขึ้นของดวงจันทร์
ในแต่ละเดือนจะไม่ตรงกัน จะขยับปรับเปลี่ยนไป ในวันต่อมา 
ดวงจันทร์ก็จะขึ้นช้าไป 50 นาทีของทุกวัน ไปเรื่อย ๆ จนวน
กลับมาถึงเพ็ญขึ้น 15 ค�่าอีกครั้ง  ในแต่ละรอบของดวงจันทร์
จากแรม 1 ค�่า ไปจนถึงขึ้น 15 ค�่า จะใช้เวลา 29 – 30 วัน  ถ้า
เป็นเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนที่ลงท้ายด้วย ยน  จะมีรอบ 29 
วัน เดือนที่ลงท้ายด้วย คม จะมีรอบ 30 วัน  นั่นคือรอบ 29 วัน
จะมีแค่แรม 14 ค�่า ไม่มีแรม 15 ค�่า เหมือนเดือนที่ลงท้ายด้วย 
คม  ซึ่งในวันแรม 14 หรือ 15 ค�่า ดวงจันทร์จะขึ้นในตอนเช้า
เกือบสว่างก่อนดวงอาทิตย์ข้ึนไม่นานนัก ในท�านองเดียวกัน
 ถ้าเป็นแรม 8 ค�่า ดวงจันทร์ก็จะข้ึนในช่วงเวลาประมาน
5 ทุ่มกว่าถึงเที่ยงคืน   ส่วนขึ้น 8 ค�่า ดวงจันทร์ก็จะขึ้นช่วงเวลา 
11 นาฬิกากว่า ๆ ถงึเท่ียงวนั ท�าไมจงึเป็นวงรอบอย่างนี ้เหตผุล
ทางวิทยาศาสตร์ที่จะอธิบายวงรอบนี้ก็คือ ดิถีการโคจรของ
ดวงจนัทร์รอบโลกจะใช้เวลาประมาณ 29 วันกว่า ๆ และใน 1 รอบ
การโคจรของดวงจันทร ์รอบโลกจะท�าให ้ผู ้ที่สังเกตเห็น 
ดวงจันทร์มีความสว่างเต็มดวงและเว้าแหว่งไปมากบ้างน้อย
บ้างตามวิถีการโคจร เมื่อพิจารณาจากภาพ พบว่าในวันเพ็ญขึน้ 
15 ค�า่ ดวงจันทร์อยูต่รงข้ามกบัดวงอาทิตย์ ผู้คนบนโลกเมือ่เหน็
ดวงอาทติย์ก�าลังตกลงทางทศิตะวนัตก ดงัน้ันดวงจันทร์ก็จะ

ปีที่ 43 ฉบับที่ 193  มีนาคม - เมษายน 2558 

9

ตัวอย่างค่าสัมประสิทธิ์การน�าความร้อนของวัสดุบางชนดิ

ชนิดของวัสดุ สัมประสิทธิ์การน�าความร้อน (W/mK)

     ทองแดง
     อะลูมิเนียม
     แก้ว
     พลาสติกพอลิเอทิลีน
     พลาสติกพอลิโพรพิลีน
     กระดาษ

     อากาศ

401
205
1.05
0.33

0.1 – 0.22
0.05

0.024

โดยทั่วไปกาแฟเย็นท่ีบรรจุในถุงพลาสติกโดยไม่สวมถุง
กระดาษให้ น�้าแข็งในถุงจะละลายหมดในเวลาประมาณ 
ครึ่งชั่วโมง   แต่เมื่อสวมถุงกระดาษให้  น�้าแข็งก็จะละลายช้าลง 
เน่ืองจากกระดาษเป็นฉนวนความร้อนท�าให้มีการถ่ายโอน 
ความร้อนระหว่างอากาศกับกาแฟเย็นได้น้อยลง  ถึงแม้ว่า 
พลาสตกิเป็นฉนวนความร้อน แต่กระดาษกเ็ป็นฉนวนความร้อน
ทีป้่องกันการถ่ายโอนความร้อนได้มากกว่า ลองมาดขู้อมลูกนัว่า 
วัตถุแต่ละอย่างมีความสามารถในการน�าความร้อนได้มากหรือ
น้อย โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การน�าความร้อนของวัสดุ 
ถ้าสัมประสิทธิ์การน�าความร้อนมีค่ามากแสดงว่าน�าความร้อน 
ได้ดี ถ้ามีค่าน้อยแสดงว่ามีความสามารถในการน�าความร้อน 
ได้น้อย ซึง่ก็คอื  ฉนวน



ต้องเริ่มขึ้นทางทิศตะวันออกในตอนเย็น ๆ ด้วย ในวันถัดไปเป็นวัน แรม 1 ค�่า ดวงจันทร์ก็จะขึ้นช้าไปประมาณ 50 นาที  
จนกระทั่งถึงวันแรม 8 ค�่า ดวงจันทร์จะขึ้นในช่วงเวลา 23 นาฬิกากว่า ๆ ถึง เที่ยงคืน  ในท�านองเดียวกัน วันแรม 14 – 15 ค�่า  
ดวงจนัทร์อยูด้่านเดยีวกบัดวงอาทติย์ ดงันัน้เมือ่ดวงอาทติย์ขึน้ในตอนเช้า ดวงจันทร์กจ็ะขึน้ในช่วงเช้ามดืเกอืบพร้อม ๆ กับดวงอาทิตย์
และเมื่อวันต่อไปขึ้น 1 ค�่า ดวงจันทร์ก็จะขึ้นช้าไปประมาณ 50 นาที จนกระทั่งถึงวันขึ้น 8 ค�่า ดวงจันทร์จะขึ้นในช่วงเวลา
ประมาณ 11 นาฬิกา ถึงเที่ยง การขึ้นของดวงจันทร์ก็จะวนเวียนเป็นรอบ ๆ ไปในแต่ละเดือนตามการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก 
ทั้ง 2 เรื่องราวที่ยกมานี้เราต่างสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจ�าวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับใครที่จะได้สังเกตพบ แล้วเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ  
เหล่านีอ้ย่างไร ในชวีติจรงิผูค้นพบเหน็สิง่ต่าง ๆ มากมาย ซึง่ทกุส่ิงทกุอย่างล้วนย่อมจะมเีหตุและผลของมนัเอง เราควรมองสิง่เหล่านี้
อย่างมีเหตุและผลด้วยเช่นกัน
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