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หน่ วยการเรียน
รายวิชา คณิตศาสตร์ อุตสาหกรรม
รหัสวิชา 3000- 1402
เรื่อง ขุนตานบ้ านเรา
สอดแทรกกระบวนการเรียนรู้ แบบ STEM
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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วิทยาลัยเทคนิคลาปาง
กระทรวงศึกษาธิการ
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หน่ วยการเรียน ขุนตานบ้ านเรา
วิชา คณิตศาสตร์ อตุ สาหกรรม รหัสวิชา 3000- 1402
ชื่อเรื่อง
1.
2.
3.
4.

ประวัติการขุดเจาะอุโมงค์ขนุ ตาน
พิกดั ตาแหน่งของดอยขุนตาน
มุมและหน่วยการวัดมุม กฎของไซน์และโคไซน์
ผลที่เกิดขึ้นกับสิ่ งแวดล้อมในการขุดเจอะอุโมงค์แทนการสร้างถนน

สมรรถนะการเรียนรู้
1.ดาเนินการเกี่ยวกับฟังก์ชนั พีชคณิ ตและฟังก์ชนั อดิศยั
2.นาฟังก์ชนั พีชคณิ ตและฟังก์ชนั อดิศยั ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

สาระสาคัญ
อุโมงค์ ขนุ ตาน เป็ นอุโมงค์ทางรถไฟลอดผ่านที่ยาวที่สุดในประเทศไทย จานวนทั้งสิ้ น 7 อุโมงค์
มีความยาวถึง 1,352.15 เมตร ตั้งอยูใ่ กล้เคียงกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ระหว่างอาเภอ
ห้างฉัตรจังหวัดลาปาง กับอาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
ด้ านความรู้ (Knowledge)
1.สื บค้นข้อมูลและอธิบายสาเหตุที่ตอ้ งขุดเจาะอุโมงค์ขุนตาน
2.อธิบายประวัติความเป็ นมาของการขุดเจาะอุโมงค์ขนุ ตานในอดีต
3.อธิ บายผลที่เกิดขึ้นกับสิ่ งแวดล้อมในการขุดเจอะอุโมงค์แทนการสร้างถนน
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (Process)
1. ใช้อินเตอร์เน็ตในการสื บค้นข้อมูล
2.สร้างโมเดลการขุดเจาะที่สัมพันธ์ กับบริ บทในพื้นที่ โดยใช้ขอ้ มูลพื้นที่ดอยขุนตานจริ ง
3.มีการทางานร่ วมกันและเกิดทักษะกระบานการทางวิทยาศาสตร์ ใช้พ้นื ฐานความรู ้คณิ ตศาสตร์
ในการคานวณและสร้างโมเดลการขุดเจาะ
ด้ านคุณธรรมจริยธรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง(Attitude)
ความพอประมาณ
1.เตรี ยมความพร้อมของอุปกรณ์การเรี ยนครบถ้วน
2.ใช้สมุดและหนังสื ออย่างรู ้คุณค่า
ความมีเหตุผล
1. เลือกใช้สูตรกฎ ได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง มีเหตุผล
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ความมีภูมิค้ ุมกันในตัวทีด่ ี
1.มีความละเอียดรอบคอบในการคิดคานวณ
2.มีการตรวจสอบความถูกต้องในการคิดคานวณ
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความสนใจ ใฝ่ รู ้ ประหยัด มีน้ าใจ ความรอบรู ้ รอบคอบ
ความสะอาด

เนือ้ หาสาระการเรียนรู้
อุโมงค์ ขุนตาน

พิกดั ภูมิศาสตร์ : 18°29′N 99°16′E
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสู ง(ปวส.)
เวลา 5 ชั่วโมง
อุโมงค์ ขุนตาน เป็ นอุโมงค์ทางรถไฟลอดผ่านที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
จากจานวนทั้งสิ้ น 7 อุโมงค์ มีความยาวถึง 1,352.15 เมตร ตั้งอยูใ่ กล้เคียง
กับพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ระหว่างอาเภอห้างฉัตร จังหวัด
ลาปาง กับอาเภอแม่ทาจังหวัดลาพูนเริ่ มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2450 แล้วเสร็ จ
พ.ศ. 2461 โดยการรถไฟหลวงแห่งกรุ งสยามที่มีพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยาการ กรมพระกาแพงเพชรอัครโยธิ นเป็ น
ผูบ้ ญั ชาการมีนายช่างชาวเยอรมัน ชื่อ เอมิล ไอเซนโฮเฟอร์ เป็ นผูค้ วบคุม
การก่อสร้างทั้งหมด ใช้เวลาสร้างทั้งหมด 11 ปี ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ น
1,362,050 บาท
อุโมงค์ขุนตาน มีขนาดกว้าง 5.20 เมตร สู ง 5.50 เมตร และยาว
1,352.15 เมตร เป็ นอุโมงค์ชนิดคอนกรี ตเสริ มเหล็กตลอดแนว อุโมงค์
ด้านเหนือสู งกว่าด้านใต้ประมาณ 14 เมตร
ด้านหนึ่งของอุโมงค์ขนุ ตาน คือ สถานีรถไฟขุนตาน บังกะโลรถไฟของการรถไฟแห่ งประเทศไทย
และอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาน https://th.wikipedia.org
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ตัวชี้วดั การบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา : STEM
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์
S(Science) :
M(Mathematics) :
T(Technology) :
ใช้กระบวนการ
-มุมและหน่วย
ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ต
วิทยาศาสตร์โดย
การวัดมุม
เรื่ อง
-กาหนดปั ญหา
-กฎของไซน์
-ประวัติอุโมงค์ขนุ ตาน
-การทดลอง
และโคไซน์
-พิกดั ตาแหน่งของดอยขุนตาน
-ภูมิประเทศเป็ นป่ าทึบ -ความกว้าง
โดยใช้ GPS
และโขดเขาสู ง
ความยาว ความสู ง -เทคโนโลยีการขุดเจอะอุโมงค์
-พิกดั ภูมิศาสตร์
ในปัจจุบนั
-จิตวิทยาศาสตร์
-การขุดอุโมงค์ที่ยาวที่สุดใน
ประกอบด้วย ความ
โลก
สนใจใฝ่ รู้ ความ
การขุดเจาะอุโมงค์ลอดแม่น้ า
มุ่งมัน่ อดทน รอบคอบ
เจ้าพระยา
ความรับผิดชอบ
-ผลที่เกิดขึ้นกับสิ่ งแวดล้อม
ความซื่อสัตย์
ในการขุดเจอะอุโมงค์ทดแทน
ประหยัด
การสร้างถนน
การร่ วมแสดงความ
คิดเห็นและยอมรับฟัง
ความคิดเห็น
ของผูอ้ ื่น ความมี
เหตุผล การทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
อย่างสร้างสรรค์

ออกแบบและเทคโนโลยี
E(Engineering) :
-การนาเสนอข้อมูล
ด้วยคอมพิวเตอร์
-ค้นหาตาแหน่งที่ต้ งั
และพิกดั ของดอยขุน
ตาน
-โปรแกรม The
Geometer Sketchpad
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กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 กาหนดปัญหาหรือความต้ องการ
1. ครู ทบทวนความรู ้เดิมเรื่ องมุมและหน่วยการวัดมุม กฎของไซน์และโคไซน์และการประยุกต์ตรี โกณมิติ
2.ครู ใช้คาถามนาการอภิปรายต่อไปว่า “ประเทศไทยมีอุโมงค์ที่ยาวที่สุดอยูท่ ี่ไหน” (นักศึกษาตอบตาม
ความรู้และประสบการณ์เดิม) ซึ่ งนักศึกษาควรตอบได้วา่ อุโมงค์ขุนตาน เพราะอยูใ่ นพื้นที่จงั หวัดของตน
ครู ถามนักศึกษาต่อไปว่าใครเคยทราบประวัติของอุโมงค์ขุนตานหรื อไม่ ครู ให้นกั ศึกษาแต่ละกลุ่มสื บค้น
ประวัติของอุโมงค์ขนุ ตาน และนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
ขั้นที่ 2 ขั้นกระตุ้นความสนใจ
1.ครู สนทนากับนักศึกษาว่า “ในอดีตบริ เวณบ้านขุนตานยังเป็ นถิ่นทุรกันดาร เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บ
ภูมิประเทศเป็ นป่ าทึบ และโขดเขาสู ง การก่อสร้างจึงต้องใช้ความอุตสาหะพากเพียรอย่างยิง่ เครื่ องมือ
และสัมภาระต่าง ๆ ที่ใช้ก่อสร้างต้องใช้ชา้ งและเกวียนบรรทุกไป
พอถึงบริ เวณที่เป็ นภูเขาต้องใช้วธิ ี
ชักรอกขึ้นเขาลงเขาอย่างทุลกั ทุเล”
“กรรมวิธีในการขุดเจาะอุโมงค์ เริ่ มด้วยการเจาะรู เล็ก ๆ โดยใช้สว่าน หรื อใช้แรงคนตอกสกัด
เมื่อมีรูลึกเข้าไปจึงเอาดินระเบิดไดนาไมต์ฝังเข้าไปในรู น้ นั เพื่อระเบิดให้เป็ นอุโมงค์ใหญ่ ถ้าหิ นก้อนใหญ่
มากไม่สะดวกในการระเบิดให้แตกเป็ นก้อนเล็ก ๆ ก็ใช้วธิ ี สุมไฟให้กอ้ นหิ นร้อนจัดแล้วราดน้ าลงไป หิ นนั้น
ก็จะแตกเป็ นเสี่ ยง ๆ
การขนดิน และหิ นออกจากอุโมงค์ก็ใช้คนงานขนออกมาการขุดเจาะเริ่ มจากปลาย
อุโมงค์ท้ งั 2 ข้าง เข้ามาบรรจบกันตรงกลาง ใช้เวลาทั้งสิ้ น 8 ปี อุโมงค์จึงทะลุถึงกันได้ และใช้เวลาอีก 3 ปี
เพื่อผูกเหล็ก เทคอนกรี ต ทาผนัง และหลังคาเพื่อความแข็งแรง และป้ องกันน้ ารั่วซึ มเมื่ออุโมงค์เสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้ว ยังวางรางรถไฟจากลาปางไปยังปากอุโมงค์ไม่ได้เพราะระหว่างทางต้องผ่านเหวลึกถึงสาม
แห่งไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้จึงต้องใช้วธิ ี ทาสะพานทอดข้ามระยะทาง 8 กิโลเมตร” https://th.wikipedia.org
2.ครู ให้นกั ศึกษา ศึกษาใบเนื้อหาขุนตานในอดีต
3.ครู ถามนักศึกษาเพื่อให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นว่า “ถ้านักศึกษาเป็ นวิศวกรไปสารวจดอยขุนตาล
ในอดีต นักศึกษาจะทาอย่างไร ”
ขั้นที่ 3 ขั้นสารวจและค้ นหา
1. ครู สร้างสถานการณ์ให้นกั ศึกษาแต่ละกลุ่ม โดยทาใบกิจกรรมประจาหน่ วย ขุนตานบ้ านเรา
2. ระหว่างที่นกั ศึกษาทาใบกิจกรรม ครู เดินชมการทางานของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม
และให้ขอ้ เสนอแนะตามสมควร
ขั้นที่ 4 ขั้นอภิปรายและลงข้ อสรุ ป
1. นักศึกษาแต่ละกลุ่มอภิปรายและลงข้อสรุ ปจากการทากิจกรรม
2.ครู สุ่มนักศึกษานาเสนอผลการอภิปรายและลงข้อสรุ ปหน้าชั้นเรี ยน ประมาณ 1-2 กลุ่ม โดย
การนาเสนอผลงานแต่ละกลุ่ม นาผลการออกแบบนาเสนอหน้ าชั้ นเรียน เพือ่ ประเมินความถูกต้ องร่ วมกัน
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และจุดบกพร่ องใดต้ องแก้ ไข ครู พยายามชี้นาให้เป็ นบรรยากาศกันเอง ไม่เป็ นทางการมากนัก นักศึกษา
สามารถซักถามในข้อสงสัยของตนเองได้อย่างเต็มที่
ขั้นที่ 5 ขั้นสร้ างผลผลิตของความเข้ าใจ
ครู และนักศึกษาร่ วมกันสรุ ป ความเข้าใจ “การจะออกแบบสารวจการขุดเจาะอุโมงค์ให้เป็ นไปตาม
เงื่อนไขนั้น ถ้าจะเจาะอุโมงค์ยะทางสั้นๆ 1-2 กิโลเมตร (เพราะขุนตานเมื่อสร้างทางรถไฟยาว 1,352.10
เมตร) อาจตั้งจุดสารวจ 3 จุด คือปลายทางสองด้าน A และ B และจุด C อีกจุดหนึ่งที่สามารถเล็งสารวจ
มาที่ A และB ได้โดยตรง เกิดสามเหลี่ยม ABC ” จะรู้ระยะ CA (ยาว b) โดยส่ งสัญญาณคลื่นจาก C
กระทบเป้ ารับที่ A กลับไปที่ C จากนั้นเบนแนวกล้องมาที่ B วัดมุม ACB และหาระยะ CB (ยาว a)
โดยวิธีเดียวกัน
ในสามเหลี่ยม ABC เราทราบ a,b และ C เราจะทราบด้าน c โดยใช้กฎของโคไซน์
c 2  a 2  b 2  2ab cos C

ดังนั้น ในสามเหลี่ยม ABC เราทราบ a,b,c และ C ต่อไปเราอาจหา A และ B ได้โดยใช้กฏของไซน์
a
c

sin A sin C

และ

b
c

sin B sin C

เมื่อเราทราบมุม A เราสามารถสร้างระนาบ ABC เล็กๆที่ A

โดยวิธีปักเสาใกล้ๆ C ให้ปลายเสา T1 อยูบ่ นเส้น BC จากนั้น ปั กเสาใกล้ๆ A อีกสองเสา
โดยปลาย T2 อยูบ่ นเส้น AT1 และ T3 อยูบ่ นเส้น AC
T1

T2 ,T3

C

B
T2

T3

A

จะได้ระนาบ AT2T3 เป็ นระนาบเดียวกับ ABC เราสร้างทิศของการเจาะโดยเบนทามุม A
กับแนว AC ตามระนาบ AT2T3 นี้ โดยจะเจาะที่ B ด้วยก็ทาได้ โดยสร้างระนาบ ABC ใกล้ B
ในทานองเดียวกัน
ในกรณี ตอ้ งเจาะอุโมงค์ยาวๆ ใช้เทคนิคสร้างตาข่ายสารวจเป็ นสามเหลี่ยม เช่น การเจาะอุโมงค์
เชื่อมจุด A และ B อาจตั้งจุดสารวจ X Y Z เกิดเป็ นตาข่ายสามเหลี่ยมต่อกัน คือ
AXY , XYZ , YZB
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A

Z
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คานวณมุมที่ระนาบทั้งสามทากัน และความยาวด้านโดยใช้การคานวณที่ซบั ซ้อนขึ้นจะได้แนว
เจาะอุโมงค์ AB ด้วยเช่นกัน (พิชากร แปลงประสพโชค : เทคโนโลยีที่ได้จากคณิ ตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ บางเขน )
ครู ต้ งั โจทย์เพิ่มเติมว่า “การขุดเจาะอุโมงค์แทนการตัดถนนเลาะตามสันเขา มีผลที่เกิดขึ้นกับ
สิ่ งแวดล้อมอย่างไร” ให้นกั ศึกษาอภิปรายโดยอาจหาความรู ้เพิ่มเติมทางอินเตอร์ เน็ตและอภิปรายกันใน
กลุ่มใหญ่
ขั้นที่ 6 ขั้นสะท้ อนผลผ่ านชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู้
1.ครู สุ่มนักศึกษาแต่ละกลุ่มนาเสนอโมเดลการขุดเจาะอุโมงค์ขนุ ตานของตนเองให้เพื่อนฟังหน้าชั้น
เรี ยนและต่อหัวหน้ากลุ่มเนื้ อหาสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และคณะกรรมการที่สังเกตการ
สอนโดยเน้นนาเสนอเกี่ยวกับ แนวคิดที่ใช้ในการออกแบบในการนาเสนอผลงานแต่ละกลุ่มในครั้งนี้
กาหนดลักษณะการนาเสนออย่างเป็ นทางการ นักศึกษาควรตอบข้อซักถามข้อสงสัยอย่างเต็มความสามารถ
2.หลังจากนาเสนอผลงาน ให้นกั ศึกษาเขียนสะท้อนความรู ้สึกจากการนาเสนอโมเดลชิ้นงานกลุ่ม
ตัวเอง ในใบกิจกรรม
3. ขั้นสรุ ป (5 นาที)
ครู และนักศึกษาร่ วมกันสรุ ป เครื่ องมือสารวจเบื้องต้น ใช้วดั มุมและความยาว สมัยแรกเริ่ มการ
สารวจสมัยใหม่ใช้สายวัดเหล็กกล้าวัดความยาวและกล้องทรายซิ ท (transit) ใช้วดั มุมซึ่งมีลกั ษณะกล้อง
ส่ องทางไกลประกอบกับเครื่ องวัดมุม (graduated circle) ในปัจจุบนั ใช้เครื่ องวัดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถ
วัดได้ท้ งั มุมและระยะทางพร้อมเสร็ จ ซึ่ งการวัดระยะทางจะใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าไปสะท้อนเป้ ากลับมา

สื่ อการเรียนการสอน
1. เอกสารการนาเสนอ power point เรื่ อง ขุนตานบ้านเรา
2. ใบเนือ้ หา เรื่ อง ขุนตานในอดีต
3. ใบกิจกรรม เรื่ อง ขุนตานบ้านเรา

การวัดผลและการประเมินผล
วิธีวดั ผล
1. ตรวจผลงานกลุ่มใบกิจกรรม เรื่ อง ขุนตานบ้านเรา
2. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม และพฤติกรรมการทางานทุกอย่างในชั้นเรี ยนตามหน้าที่
รับผิดชอบที่เป็ นการเรี ยนรู้ตามสภาพจริ ง
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เครื่องมือวัดผล
1. ใบกิจกรรม เรื่ อง ขุนตานบ้ านเรา
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
เกณฑ์ การประเมิน
1. ใบกิจกรรม เรื่ องขุนตานบ้ านเรา เกณฑ์ผา่ น 70%
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน เกณฑ์ผา่ น 70%
กิจกรรมเสนอแนะ
-การสร้างนิสัยที่ดีครู ตอ้ งมีความอดทนที่จะรอคอย ต้องปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง จนนักศึกษา
สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างคงทนดังนั้นต้องเน้นย้าการรับผิดชอบตามหน้าที่ของตน
ในการทางานทุกหน่วยการเรี ยน
-การวัดคุณธรรมโดยตรวจสอบจากการแสดงออกของนักศึกษาและคาพูดว่าตรงกันหรื อไม่ ผ่านพฤติกรรม
และการสะท้อนความคิดในการถอดบทเรี ยนทุกหน่วยการเรี ยนรู ้
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https://www.matichonweekly.com
ดอยขุนตานในอดีต และอุโมงค์ ขุนตานในอดีต
จุดเด่นของอุโมงค์รถไฟขุนตาน คือ นอกจากจะมีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย และสร้างบนที่สูง
ที่สุดในประเทศไทยแล้ว ยังต้องใช้ระยะเวลาก่อสร้างนานที่สุดอีกด้วย คือนานถึง 14 ปี ถือเป็ นทาง
รถไฟสายวิบากยากเข็ญที่สุดในตานานการรถไฟไทยก็วา่ ได้ ซึ่ งคงไม่ง่ายนักสาหรับเทคโนโลยีอนั
จากัดของชาวสยามเมื่อยุค 100 ปี ก่อน ด้วยเหตุน้ ี จึงต้องจ้างวิศวกรชาวเยอรมันนามว่า “เอมิล ไอเซน
โฮเฟอร์ ” มาควบคุมและวางแผนการก่อสร้างคนในท้องถิ่นเรี ยกเขาย่อๆ ว่า “โฮเฟอร์ ” บุรุษผูม้ ีความรัก
ในแผ่นดินขุนตานอย่างสุ ดซึ้ ง เพราะแม้ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปี 2482 เขาจักเคยถูกส่ งตัวกลับ
ประเทศเยอรมนีไปแล้ว ในฐานะที่ไทยอยูฝ่ ่ ายสัมพันธมิตร แต่เมื่อสิ้ นสุ ดสงคราม ปี 2488 เขายังอุตส่ าห์
เดินทางกลับมาใช้ชีวติ ที่แม่ทาอีกครั้ง ปั จจุบนั อัฐิของเขายังคงสถิตในอนุสาวรี ยเ์ ล็กๆ อยู่ ณ ปากอุโมงค์
ขุนตานทางด้านทิศเหนือ เขตแม่ทา ลาพูนด้วย

* การก่อสร้างอุโมงค์มาราธอนนี้ มีข้ ึนระหว่างปลายรัชกาลที่ 5-รัชกาลที่ 7
คือเริ่ มดาเนินการตั้งแต่ปี 2450 ไปเสร็ จสิ้ นในปี 2464 ถือเป็ นทางรถไฟสามแผ่นดิน
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ความยากเข็ญในการก่อสร้ างคือ ต้ องทะลวงภูเขาอันทึบตัน โดยไม่ มีเครื่องไม้ เครื่องมือ
ทันสมัยเหมือนในปัจจุบัน อุปกรณ์ หลักมีเพียง ค้ อน สิ่ ว เสี ยม ชะแลง พลัว่ ต้ องใช้ แรงคนเป็ นส่ วนใหญ่
ใช้ เวลาขุดเจาะกันนานถึง 8 ปี จึงทะลุถึงปลายทาง
ปริ มาณหิ นที่ได้จากการขุดเจาะมากกว่า 60,000 ลูกบาศก์เมตร ถูกขนออกมาถมลาห้วยปากถ้ าจน
กลายเป็ นที่ต้ งั ของตัวสถานีรถไฟขุนตานที่ราบเรี ยบในปั จจุบนั
แรงงานก่อสร้างต่อจากขั้นตอนการขุดเจาะคือการผูกเหล็กและเทคอนกรี ต กรรมกรในขั้นตอน
หลังนี้ส่วนใหญ่เป็ นชาวไทใหญ่ (มักถูกเรี ยกอย่างเหยียดหยามว่าเงี้ยว) และคนอีสาน เนื่องจากยุคนั้นมี
ทางรถไฟสายกรุ งเทพ-โคราชแล้ว ทาให้แรงงานอีสานหลัง่ ไหลเข้ามาสมัครทางานเพื่อแลกค่าตัวไปไถ่
อิสรภาพให้พน้ จากความเป็ นทาส
การเลิกทาสแม้จะมีต้ งั แต่สมัยรัชกาลที่ 5 แล้ว แต่สาหรับชนบทรอบนอกดังเช่นมณฑลพายัพนั้น
เพิ่งจะเริ่ มมีในสมัยรัชกาลที่ 6 ด้วยการออก “พระราชบัญญัติลกั ษณะทาษศก 124” มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2455 เป็ นต้นไป
ผลของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ทาให้ทาสที่มีอยูจ่ ะลดค่าตัวลงเดือนละ 4 บาท จนหมดค่าตัว และ
ค่อยๆ หมดไป เห็นได้วา่ ปี 2455 เป็ นปี เดียวกันกับที่เริ่ มต้นเอาแรงงานทาสมาสร้างอุโมงค์ขนุ ตาน
ในขณะที่ข้ นั ตอนการขุดเจาะช่ องภูเขาในอุโมงค์ ต้องใช้ กรรมกรชาวจีน และไม่ ใช่ ชาวจีนธรรมดา หากแต่
ต้ องเป็ นจีนติดฝิ่ นเท่านั้น! การจ้างแรงงานฝิ่ นครั้งนี้มิได้ทาไปด้วยความชื่นชอบ แต่เพราะความจาเป็ น
ด้วยไม่มีทางเลือกอื่น เหตุที่คนสู บฝิ่ นนั้นจะมีธรรมชาติพิเศษ นัน่ คือมีความอดทนทรหดต่อการขาด
อากาศหายใจได้นาน ไม่ตอ้ งพึ่งพาอ็อกซิ เจนในปริ มาณที่มากเท่ากับคนปกติธรรมดา จึงสามารถทางาน
ในอุโมงค์ได้นานถึงวันละ 8 ชัว่ โมง ควบคู่ไปกับ “หน้าฉาก” ที่มีการจัดตั้งสานักสงฆ์ข้ ึนเพื่อเยียวยา
จิตใจแรงงานซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นชาวพุทธ แต่หลังฉากนั้น ไอเซนโฮเฟอร์ ได้ติดต่อกับรัฐบาลสยามให้จดั ส่ ง
“ฝิ่ น” มาจาหน่ายแก่แรงงานอย่างเปิ ดเผย โดยไม่ขดั ต่อข้อกฎหมาย เพื่อให้แรงงานไม่ตอ้ งพะว้าพะวังว่า
จะไม่มีฝิ่นสู บ แล้วหันเข้าหาการพนันแทน
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เพื่อสะดวกแก่การขนเศษหิ นออกและเพื่อระบายอากาศ เมื่อตกถึงกลางคืนมีการแจกโคมไฟให้กรรมกร
2 คนต่อโคม 1 ดวง เรี ยกว่า “โคมเป็ ด ” มีลกั ษณะเป็ นเครื่ องมืออัดลมสั่งตรงมาจากเยอรมนี สาหรับช่วย
ดูดควันพิษออกมา และช่วยสู บน้ าเข้าไปในอุโมงค์ให้คนงานใช้อาบลดอุณหภูมิความร้อน *โคมเป็ ดมี
รู ปร่ างคล้ายเป็ ด แต่ไม่มีหวั -ไม่มีขา คอเป็ ดมีรูใส่ ไส้ตะเกียงยืน่ ออกมา บนหลังมีห่วงเพื่อให้ลวดหรื อ
เชือกร้อยได้ ใช้แขวน-หิ้วได้ เชื้อเพลิงที่ใช้คือน้ ามันก๊าดผสมน้ ามันมะพร้าว เมื่อกรรมกรเจาะลึกเข้าไป
ในถ้ ามากขึ้น การขนเศษหิ นดินก็ไม่สะดวกตามไปด้วย เมื่อกรรมกรอยูใ่ นอุโมงค์เป็ นจานวนมาก การใช้
โคมก็มากตามไปด้วย ทาให้อากาศมีนอ้ ย มีการตั้งเครื่ องเป่ าอากาศที่ปากอุโมงค์ ถ้าหากตอนใดที่อุโมงค์
ไม่หนาก็จะเจาะปล่องทะลุข้ ึนไปบนหลังเขา
วิธีแก้ไขเรื่ องอากาศไม่พอหายใจในอุโมงค์ ทาได้ดว้ ยการขุดปล่องทะลุถึงตอนบนหลายๆ ปล่อง
แล้วใช้ไม้ตีประกบกันเป็ นรู ปโรงสี ไฟ จากนั้นก็ขนเศษไม้ฟืนจุดไฟในอุโมงค์เพื่อไล่อากาศอับทึบ
ออกไปตอนบน และปล่องก็จะดูดอากาศเข้ามาถ่ายเท ทาให้คนงานสามารถเจาะอุโมงค์ได้ลึกไปเรื่ อยๆ
การขุดเจาะดาเนินตลอด 24 ชัว่ โมงทุกวันทุกเดือน เป็ นเวลาถึง 8 ปี กว่าที่อุโมงค์มาบรรจบกันระหว่างฝั่ง
ลาปางกับลาพูน
กว่ าอุโมงค์ จักสาเร็จ โครงการนีต้ ้ องสั งเวยแรงงานทาส แรงงานฝิ่ นไปหลายร้ อยศพ โดยเฉพาะ
กลุ่มของกรรมกรฝิ่ นทีย่ อมอุทศิ ตน เหตุเพราะกรรมกรอืน่ ๆ ไม่ ยอมเสี่ ยงตายเข้ าไปทางานในอุโมงค์
สิ่ งที่ถือว่าเป็ นการเอาเปรี ยบแรงงานทางชนชั้นก็ คือ หากกรรมกรฝิ่ นไม่ยอมทางาน พวกเขาก็จะต้องทน
ทรมานตัวเองด้วยการไม่มีฝิ่นสู บ เพราะก่อนที่จะเข้าอุโมงค์ในแต่ละผลัด เจ้าหน้าที่รัฐจะให้กรรมกรยืน
รอเบิกฝิ่ นที่จะจ่ายให้คนละหลอดพร้อมด้วยเทียนไข และอีกครั้งหนึ่งจ่ายในเวลาเย็น ทุกครั้งที่มีการเบิก
ฝิ่ นก็จะหักเงินค่าแรงงานจากบัญชีของแรงงานผูน้ ้ นั ส่ วนฝิ่ นที่ได้ก็มาจากการส่ งส่ วยของชาวบ้านแถบ
ลาพูน-ลาปางในละแวกนั้นเอง
ครั้นอุโมงค์สร้างเสร็ จ กลุ่มเจ้านายฝ่ ายเหนื อเมืองลาพูน ลาปาง เชียงใหม่ กลับรู ้สึกไม่ค่อยพอใจ
นัก เพราะมันย่อมหมายถึง การขนไม้สักลงไปเพื่อส่ งส่ วยรัฐบาลสยามก็จกั สะดวกสบายยิง่ ขึ้น ทางรถไฟ
สายนี้จึงไม่ต่างอะไรไปจาก “โบกีไ้ ม้ ซุง”
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รหัสวิชา 3000- 1402
งาน: กฎของไซน์ และโคไซน์ การประยุกต์ฟังก์ ชันตรีโกณมิติ

ใบกิจกรรม
แผ่นที่ : 1

หน้ าที่

กิจกรรมกลุ่ม
1. สมมุติให้นกั ศึกษาแต่ละกลุ่มเป็ นวิศวกรที่ไปสารวจเส้นทางในการสร้างอุโมงค์ผา่ นดอยขุนตาน
ถ้ามีภูเขาขวางทางอยู่ และจาเป็ นต้องเจาะอุโมงค์ทะลุภูเขาจากปลายทางด้านหนึ่ง ไปอีกปลายทางด้าน
หนึ่ง ซึ่ งมีความสู งต่างระดับกัน จะหาทิศทางการเจาะให้ทะลุตรงจุดพอดี โดยใช้ความรู้ทางคณิ ตศาสตร์
เรื่ องตรี โกณมิติ
อุปกรณ์ : ดินสอ กระดาษฟลิปชาร์ท ไม้บรรทัด ไม้โปรเทคเตอร์
2. ให้นกั ศึกษาใช้คอมพิวเตอร์ หรื อเครื่ องมือสื่ อสารโทรศัพท์มือถือ โดยเข้าสู่ อินเตอร์ เน็ต
เพื่อค้นหาข้อมูลในการออกแบบ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะอุโมงค์
ข้ อมูลเพิม่ เติม : การจะออกแบบสารวจการขุดเจาะอุโมงค์ ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขนั้น ถ้ าจะเจาะอุโมงค์
ระยะทางสั้ นๆ 1-2 กิโลเมตร (เพราะขุนตานเมื่อสร้ างทางรถไฟยาว 1,352.10 เมตร) อาจตั้งจุดสารวจ
3 จุด คือปลายทางสองด้าน A และ B และจุด C อีกจุดหนึ่งที่สามารถเล็งสารวจมาที่ A และB
ได้โดยตรง เกิดสามเหลี่ยม ABC
3. นาข้อมูลที่ได้จากการสื บค้น ซึ่ งมีหลากหลายแนวทางมาร่ วมกันปรึ กษาหารื อกับสมาชิก
ในกลุ่ม เพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสมในการออกแบบโดยวิธีการนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก
ทุกคนในกลุ่ม
4. สมาชิกทุกคนในกลุ่มร่ วมกันออกแบบวิธีการสารวจ เพื่อขุดเจาะอุโมงค์ลงในกระดาษ
ฟลิปชาร์ ท ภายในเวลาที่กาหนด

