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ณะนี้จรวดน้ำหรือจรวดขวด PET (Poly
Ethylene Terephthalate) กำลังเป็นของ

เล่นที่แพร่หลายในหมู่นักเรียน และคนทั่วไป
ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถ
เล่นได้ทั ้งเด็กและผู ้ใหญ่ เป็นของเล่นที ่ต้อง
คิดประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุงให้จรวดเคล่ือนท่ีไป
ได้ไกลหรือสูงท่ีสุด จะเห็นได้จากมีหน่วยงานต่าง ๆ
จัดการแข่งขันอย่างต่อเน่ือง ท้ังในภาครัฐและเอกชน
เช่น ท่ีสนามหญ้าเมืองทองธานี จัดการแข่งขัน 2 คร้ัง
ต่อเดือน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โรงเรียนนาย-
เรืออากาศ  ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฯลฯ มีการ
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  โรงเรียนสาธิตเกษตร
อีกท้ังมีการต้ังชมรมจรวดน้ำของจังหวัดต่าง ๆ เช่น
ชมรมจรวดน้ำจังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม
และปัจจุบันมีบริษัทเอกชนในประเทศผลิตจรวดน้ำ
สำเร็จรูปออกจำหน่ายเป็น แบบมือถือเวลายิง แต่
เทคนิคหรือช้ินส่วนต่าง ๆ ยังสู้ของประเทศญีปุ่่น
ไม่ได้เพราะมีการเล่นหรือแข่งขันกันมานานแล้ว

จรวดขวด PET คือจรวดที่สร้างจากขวด
พลาสติกน้ำอัดลม (ขวด PET) ขับเคล่ือนด้วยน้ำ

ข

จรวดเมื่อประกอบแล้ว

จรวดสำเรจ็รปู
ผลิตในประเทศไทย

ใช้มือถือเวลายิง
ระบบล๊อกคอขวด

โดยอาศัยแรงดันของอากาศที่บรรจุอยู ่ภายใน
จรวดขวด PET ท่ีสร้างด้วยขวดขนาด 1.25 หรือ 2
ลิตร และเติมน้ำประมาณ 1 ใน 3 ของขวด ใส่แรงดัน
อากาศ ท่ี 80 psi จะมีความเร็วต้นไม่น้อยกว่า 76
เมตรต่อวินาที หรือ 170 ไมล์ต่อช่ัวโมง การทำจรวดน้ำ
ควรใช้ขวด PET จากขวดน้ำอัดลม เพราะทนแรงอัด
อากาศได้ดีกว่าขวด PET จากขวดน้ำด่ืม
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Bar = 14.5037 psi (ปอนด์ต่อตารางน้ิว)
แรงดัน 1 บรรยากาศ = 14.695 psi = 0.76

Standard Column of Mercury
at 0 Degree C

ขวด PET คืออะไร

ขวด PET เริ ่มเข้ามามีบทบาทในวงการ
น้ำอัดลมของประเทศไทย เม่ือประมาณ 10 ปีท่ีแล้ว
และมีปริมาณการใช้เพ่ิมสูงข้ึนทุกปี สาเหตุท่ีทำให้
ขวด PET ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนั้น
เน่ืองจากเป็นขวดท่ีมีน้ำหนักเบา (Light Weight)
มีความสามารถในการซึมผ่านของแก๊สต่ำ (Low Gas
Permeability) และมีความต้านทานแรงกระแทกดี
(Good Impact Strength) การท่ีขวด PET มีความ
สามารถในการซึมผ่านของแก๊ส CO2 และ O2 ต่ำน้ัน
เนื่องมาจากการจัดเรียงโมเลกุลแบบ Biaxial
Orientation ซ่ึงเป็นการจัดเรียงโมเลกุลท้ังแนวต้ัง
และแนวนอนคล้ายร่างแห และยังส่งผลให้มี
ความแข็งแรงเพิ่มขึ้นด้วย กระบวนการผลิตขวด
PET น้ัน เร่ิมจากการนำเม็ด PET มาอบให้แห้ง
ท่ีอุณหภูมิประมาณ 160 ถึง 180 องศาเซลเซียส
เป็นเวลาประมาณ 6-8 ช่ัวโมง ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับชนิด
ของเม็ด PET และความชื้นที่มีอยู่ในเม็ด PET
หลังการอบแล้ว เม็ด PET จะต้องมี ความช้ืนต่ำกว่า
0.0005% จากน้ัน เม็ด PET จะ ถูกส่งไปยังเคร่ืองฉีด
(Injection Machine) และผลิตหลอดพรีฟอร์ม

(Preform) ซึ่งจะถูกส่งเข้า เครื่องเป่า (Blowing
Machine) เพื่อทำให้ร้อนและ ส่งเข้าสู่ Mold
เพ่ือผ่านขบวนการเป่าแล้วยืดด้วยลม (Stretch Blow)
ท่ีความดันประมาณ 40 บาร์ (Bar) ขวดท่ีอยู่ใน Mold
จะถูกทำให้เย็นลงด้วยน้ำหล่อเย็น ซึ่งมีอุณหภูมิ
ประมาณ 8 องศาเซลเซียส จากนั้นขวด PET
จะถูกส่งต่อมายังสายพานลำเลียง และส่งเข้า
เครื่องจัดเรียงขวดบนแท่นรองรับ ขบวนการเป่า
ถือเป็นขบวนการท่ีเป็นปัจจัยสำคัญของปัญหาการแตก
ท่ีก้นขวด ดังน้ันจึงต้องมีการปรับขบวนการเปา่ให้
เหมาะสม เพ่ือให้ได้ขวดท่ีมีการกกระจายตัวของเน้ือ
พลาสติกสม่ำเสมอ ท้ังบริเวณลำตัว และก้นขวด

            หลอดพรีฟอร์ม (Preform)

ขวด PET ท่ีนิยมใช้ในการทำจรวด เป็นขวด
น้ำอัดลม ขนาด 1.25 และ 2 ลิตร เพ่ือรับแรงอัด
อากาศ ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้รับแรงดันจะใช้
ขวดอะไรก็ได้ ยกเว้นขวดแก้ว โดยมีเน้ือหาเก่ียวข้อง
ท้ังทางด้านฟิสิกส์ (แรงดัน) เคมี (คุณสมบัติของ
ของเหลว) คณิตศาสตร์ (การคำนวณวิถีจรวด)

หลักการทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับจรวด

การเคล่ือนท่ีของจรวดพลังน้ำ สามารถอธิบาย
ได้ด้วย กฎการเคลื ่อนที ่ข้อที ่สามของนิวตั ้น
(Newton's Third Law of Motion) ซ่ึงคิดข้ึนโดย
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เซอร์ ไอแซค นิวตัน นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ซ่ึง
อธิบายไว้ว่า ในธรรมชาติเม่ือมีการกระทำ (หรือแรง)
ใด ๆ  ต่อวัตถุอันหน่ึง จะปรากฏแรงท่ีมีขนาดเท่ากัน
แต่มีทิศทางท่ีตรงกันข้าม กระทำกลับต่อแรงน้ัน ๆ
(For every action (force) in nature there is
an equal and opposite reaction.)

กฎข้อที่ 1 เรียกว่า "กฎของความเฉื่อย"
กล่าวคือ วัตถุท่ีไม่มีแรงภายนอกมากระทำ จะรักษา
สภาพการเคลื่อนที่ของมันไว้ โดยเคลื่อนที่ไป
ทิศทางเดิม ด้วยความเร็วเท่าเดิม เช่น ถ้าลูกบอลท่ี
วางอยู่ไม่มีใครมาเตะ มันก็จะยังอยู่น่ิง ๆ อย่างน้ัน
หรือถ้าลูกบอลท่ีกำลังกล้ิงอยู่บนพ้ืนท่ีเรียบและล่ืน
(มีแรงเสียดทานน้อยมาก) มันก็จะกล้ิงไปข้างหน้าด้วย
ความเร็วท่ีคงท่ี

กฎข้อที่ 2 กล่าวว่า เมื่อมีแรงภายนอกมา
กระทำกบัวตัถุ จะทำใหมั้นเคล่ือนท่ีด้วยความเรง่
หรือมีการเปลี่ยนแปลงความเร็ว ซึ่งมีขนาดมาก
หรือน้อยข้ึนอยู่กับแรงท่ีมากระทำ ดังสมการ

F = ma
โดยท่ี F คือ ขนาดของแรงภายนอกท่ีมากระทำต่อวัตถุ

m คือมวลของวัตถุ
a คือความเร่งของวัตถุเน่ืองจากแรงภายนอก

ท่ีมากระทำ

เช่น ลูกบอลท่ีวางอยู่น่ิง ๆ เม่ือมีคนมาเตะ (มีแรง
ภายนอกมากระทำ) มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลง
ความเร็ว หรือเคล่ือนท่ีด้วยความเร่ง โดยถ้ามันถูก

เตะออกไปด้วยแรงที่มาก มันก็จะเคลื่อนที่ด้วย
ความเร่งมากเช่นกัน

กฎข้อท่ี 3 แรงกริยาเท่ากับแรงปฏิกิริยา แต่มี
ทิศทางตรงข้าม กล่าวว่า ถ้าวัตถุ A ให้แรงจำนวน
หนึง่แกว่ตัถ ุ B วตัถ ุ B ก็ใหแ้รงจำนวนทีเ่ทา่กนั
กับท่ีได้รับมาส่งกลับให้วัตถุ A เช่น การท่ีเราออกแรง
เตะไปทีลู่กบอล (แรงกริยา) ลูกบอลก็จะออกแรง
เตะมาท่ีเท้าของเราเช่นกัน (แรงปฏิกิริยา) ซ่ึงทำให้เรา
เจ็บเท้าได้ เราจำเป็นต้องสวมรองเทา้เพ่ือไม่ให้เท้า
เราเจ็บ หรืออีกตัวอย่าง ให้เด็กคนหนึ่งยืนขว้าง
ลูกบอลอยู่บนรถเข็นท่ีล้อไม่มีความฝืด เม่ือให้เด็ก
ขว้างลูกบอลออกไปอย่างแรง พบว่ารถเข็นจะ
เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตรงข้ามกันกับทิศที่เด็ก
คนน้ันขว้างลูกบอลออกไป ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าเม่ือ
เด็กออกแรงกระทำต่อลูกบอล (โดยการขว้างลูกบอล
ออกไปอย่างแรง) ลูกบอลก็มีแรงกระทำตอบ
กลับไปยังเด็ก ซ่ึงส่งผลให้รถเข็นท่ีจอดน่ิงอยู่เฉย ๆ
เคล่ือนท่ีได้ จากกฎการเคล่ือนท่ีข้อท่ี 3 ของนิวตัน
สามารถนำมาอธิบายถึงสาเหตุที ่จรวดพลังน้ำ
สามารถขับเคลื่อนขึ้นไปได้ ด้วยแรงดันลมที่ถูก
บรรจุอยู่ภายในขวด จะขับดันน้ำ พ่นออกทางท้าย
ของจรวด และส่งผลให้เกิดมีแรงในทิศตรง
กันข้ามซ่ึงถูกเรียกว่า แรงผลกั หรอื Thrusting
Force ผลักดันให้จรวดเคลื ่อนที ่ไปทางด้าน
หน้าเช่นกัน  นอกจากแรงผลักแล้ว ยังมีแรงอ่ืน ๆ
ท่ีมีส่วนสำคัญในการเคลือ่นท่ีไป หรอืต่อต้านการ
เคล่ือนท่ีของจรวดอีก ซ่ึงได้แก่ น้ำหนัก (Weight)
แรงต้าน (Drag) และแรงยก (Lift)
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น้ำหนัก (Weight)
คือแรงเน ื ่องจากสนามความโน ้มถ ่วง

ของโลกที่กระทำต่อวัตถุ โดยทั่วไปในการศึกษา
เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ เราจะพิจารณาถึง
น้ำหนักรวมของวัตถุ (Total Weight) ซ่ึงเป็นแรงจาก
สนามความโน้มถ่วงท่ีกระทำ ณ ตำแหน่ง จุดศูนย์
กลางมวล (Center of Gravity)

แรงต้าน (Drag)
คือ แรงท่ีขัดขวางการเคล่ือนท่ีของวัตถุ ผ่านใน

ตัวกลางท่ีเป็นของเหลว (รวมถึงอากาศ) มีทิศในทาง
ตรงกันข้ามกับทิศทางการเคล่ือนท่ีของวัตถุ แรงต้าน
น้ีเกิดเน่ืองจากความแตกต่างของความเร็วท่ีผิวสัมผัส
ของของแข็ง ในระหว่างที่มันเคลื่อนตัวผ่านไปใน
ของเหลว ดังน้ันทุก ๆ  ส่วนของวัตถุจึงมีผลในการก่อ
ให้เกิดแรงต้านน้ี ดังน้ันในการออกแบบจรวด หรือ
อากาศยานใด ๆ จำเป็นต้องพิจารณาถึงรูปร่างของ
วัตถุน้ันด้วย

แรงยก (Lift)
เป็นแรงที่ทำหน้าที่พยุงอากาศยานให้ลอย

ได้ในอากาศ แรงยกโดยท่ัวไปจะเกิดท่ีส่วนของปีก
และแพนหาง ท่ีมีการเคล่ือนท่ี และรบกวนในการไหล
ของอากาศ ให้มีการเบ่ียงเบนทิศทาง ดังน้ันถ้าไม่มี
การเคล่ือนท่ีก็ไม่เกิดแรงยกข้ึน

ก่อนท่ีจะเร่ิมทำจรวดน้ำ
เรามารู้จักส่วนประกอบกันก่อนครับ

ส่วนประกอบของจรวด

ส่วนฐานยิง
ประกอบด้วย 5 ส่วนสำคัญคือ ส่วนตัวฐานยิง

ส่วนปลดล็อก ส่วนประคองขวด ส่วนปรับองศาท่ีจะ
ยิงและป๊ัมลม

ฐานยิงได้มีการออกแบบฐานยิงออกมาหลาย
รูปแบบ แต่ระบบทีใ่ช้ยิงหรือปล่อยจรวดออกจาก
ฐานท่ีใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทยมี 2 ระบบ คือ
ระบบปลดล็อกคอขวด และระบบปลดล็อกเร็ว ท้ัง
2 ระบบมีข้อดีข้อเสีย ดังน้ี

ราคาถูก -
ทำง่ายข้ันตอนไม่ซับซ้อน -
ยิงได้อย่างต่อเน่ือง (มีจรวดอยู่หลายลำ) -
ไม่ต้องใช้เท้าเหยียบฐานเวลายิง -
รูปทรงกระทัดรัดกว่า -
น้ำหนักเบา -
ผู้ยิงไม่เปียก(จากแรงดันน้ำในจรวด) -

ระบ
บป

ลด
ลอ็
กค
อข
วด

ระบ
บป

ลด
ล็อ
กเร

็ว

ตัวอย่างฐานยิงระบบปลดล็อกเร็ว
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ฐานยิงปลดล็อกเร็ว ออกแบบโดย สสวท.
โดยใช้กระโหลกไฟหน้ารถจักรยานยนต์และ

ชุดเบรคหลงัรถจกัรยาน

ประกอบด้วยส่วนสำคัญคือ

1. กระโหลกไฟหน้ารถจักรยานยนต์
2. ชุดเบรคหลังรถจักรยาน
3. ชุดข้อสวมเร็วสายฉีดน้ำ (ใช้ท้ังตัวผู้และ

ตัวเมีย)
4. ตัวประคองจรวด
5. แผ่นวัดองศาการยิง (ไม้โปรแทรกเตอร์

ตัวอย่างฐานยิงระบบปลดล็อกเร็ว

ชนิดคร่ึงวงกลม)
6. ขาต้ัง
7. สายลมเข้า

และยังมีเกจวัดความดันลม (Air
Pressure Gauge), วาล์วกันกลับและ
ป๊ัมลมจักรยาน

ฐานยิงระบบปลดลอ็กคอขวด ออกแบบโดย สสวท.

ประกอบด้วยส่วนสำคัญคือ

1. ฐาน
2. แผ่นวัดองศาการยิง
3. แผ่นปรับองศาการยิง
4. ก้านล็อกคอขวด
5. สปริงดึงก้านล็อกคอขวด
6. ตัวประคองจรวด

ฐานยิงระบบปลดล็อกเร็ว ฐานยิงระบบปลดล็อกคอขวด
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ส่วนลำตัวจรวด

1. ตัวจรวด คือส่วนที่ต้องใช้ขวด PET
เพ่ือรับแรงอัดอากาศและน้ำ (Pressure tank)

2. หัวจรวด คือส่วนท่ีต่อจากก้นของขวด PET
(โดยปกติจรวดจะพุ่งไปข้างหน้าโดยใช้ก้นขวด
ส่วนปากขวดทำหน้าท่ีปล่อยอากาศและน้ำเพ่ือขับดัน
ตัวจรวด) ทำหน้าท่ีแหวกอากาศเพ่ือลดแรงต้านของ
อากาศ

3. ครีบหาง  แพนหางหรือปีก (Fin) ทำหน้าท่ี
บังคับทิศทาง

เราสามารถทำจรวดเองแบบงา่ย ๆ  โดยใช้ช้ิน
ส่วนต่าง ๆ ดังกล่าว โดยเร่ิมจากขวด PET 2 ใบ

ตัดขวด PET โดยใช้คัตเตอร์ยาวพอให้
ปลายกรรไกรสอดเข้าไปได้

ตัวอย่างฐานยงิ
ระบบปลดล็อก
คอขวดโดยท่ัวไป

ขีดแนวเส้นใช้กรรไกรตัดจากส่วนล่าง
จะได้แนวตัดตรงกว่า ตัดจากด้านบนลงล่าง

เม่ือได้ขวดท่ีตัดก้นออกแล้ว นำดินน้ำมันมาอุด
ที่ปากขวดเพื่อถ่วงน้ำหนักให้จรวดพุ่งไปข้างหน้า
น้ำหนักของดินน้ำมันข้ึนอยู่กับน้ำหนักของตัวจรวด
ด้วย ซ่ึงเราจะต้องทดสอบขณะยิงจรวดเป็นระยะว่า
น้ำหนักมากหรือน้อยเกินไป
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ต่อขวดทั้งสองใบด้วยเทปกาวที่ใช้ติดสัน
หนังสือเพ่ือง่ายแก่การแกะออก เพ่ือถ่วงน้ำหนักดิน
น้ำมัน แต่ถ้าเราได้น้ำหนักท่ีพอดีแล้ว การเช่ือมต่อขวด
ควรใช้กาวที่ใช้ติดกระจกตู้ปลาหรือกาวซีแลนท์
กันร่ัวซึม หรือใช้เทปกาวติดสันหนังสือ เพราะใช้กาว
อ่ืน ๆ  เช่น กาวช้างจะไม่เกาะติดกับขวดPET ผู้เขียน
แนะนำให้ใช้เทปกาวติดสันหนังสือ เพราะช่วยเพ่ิม
สีสันให้แก่ตัวจรวดด้วย

ตัดส่วนแพนหางจากพลาสติกลูกฟูกหรือ
วัสดุอื่นๆที่มีน้ำหนักเบา ส่วนรูปแบบขึ้นอยู่กับ
ความพอใจของผู้ทำ 2,3 หรือ 4 ช้ิน ซ่ึงอาจจะทดลอง
เปล่ียนรูปแบบอ่ืน ๆ ว่าแบบใดทำให้จรวดพุ่งไปได้
ไกล หรือตรงมากท่ีสุดในขณะท่ีตัวแปรอ่ืน ๆ  เท่ากัน
ได้แก่ จำนวนน้ำในขวด แรงดันอากาศและองศาของ
การยิงต้องเท่ากัน

            ติดแพนหางเข้ากับตัวจรวดโดยใช้เทปกาว
2 หน้าอย่างหนาและอย่างดี เพราะจะติดกับขวด PET
ได้แน่นกว่าเทปกาวราคาถูก

ได้ตัวจรวดตามต้องการ อาจจะมีการต่อตัว
จรวดให้ยาวข้ึน หรือต่อช้ินส่วนทำเป็นจรวด 2 ตอน
ติดร่มชูชีพ หรือตกแต่งเพ่ิมข้ึนเพ่ือความสวยงาม

จรวดติดตั้งบนฐานยิง พร้อมที่จะทำการ
ทดสอบ เพ่ือหาข้อบกพร่อง เพ่ือการปรับปรุงให้ดีข้ึน
ต่อไป
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อย่างไรก็ดีการเล่นจรวดน้ำต้องคำนึงถึงความปลอดภัยให้มาก
จรวดขวด PET ถึงจะดูเผินๆ คล้ายของเล่น แต่เน่ืองจากมันสามารถว่ิงไปด้วยความเร็วต้น ไม่น้อยกว่า

76 เมตรต่อวินาที (หรือ 170 ไมล์ต่อช่ัวโมง) ดังน้ันในการเล่นจรวดขวด PET จึงมีข้อควรระวัง และจำเป็น
ต้องปฏิบัติตามดังน้ี

1. เด็ก ๆ  ท่ีอายุน้อย ควรเล่นภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดจากผู้ใหญ่
2. ไม่ควรปล่อยจรวดในทิศทางท่ีมีคน หรือกลุ่มคน
3. ไม่ควรเล่นจรวดในท่ีคับแคบ และใกล้เคียงกับอาคาร รถยนต์ หรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีแตกหักเสียหาย
ได้จากการพุ่งชนของจรวด

4. ไม่ควรเล่นจรวดใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง หรือถนนท่ีมีรถยนต์ว่ิงไปมา
5. ห้ามใช้วัสดุอ่ืนใดท่ีไม่ใช่ขวดน้ำอัดลม (ขวด PET) อาทิเช่น ขวดแก้ว ขวดน้ำด่ืมพลาสติกในการทำ
ตัวจรวด

6. ห้ามปล่อยจรวดในท่ีท่ีมีลมพัดแรง ท้ังน้ีจะทำให้จรวดเปล่ียนทิศทาง และก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คน
รอบข้างได้

7. ควรมีอุปกรณ์สวมป้องกันศีรษะ และดวงตา ในการเล่นจรวดขวด PET
8. ไม่ยิงจรวดขวด PET ในบริเวณใกล้เคียงกับสนามบิน หรือท่ีท่ีมีการข้ึนลงของเคร่ืองบินโดยสาร
หรือเคร่ืองบินขนาดเล็ก

9. ก่อนสูบลมเข้าไปในขวด ให้ตรวจสอบระบบล็อกให้เรียบร้อยแน่นหนา
10. ในขณะสูบลม อย่าให้มีคนขวางเส้นทางของจรวด เน่ืองจาก จรวดอาจหลุดออกจากฐานได้ โดย

ไม่ต้ังใจ หม่ันตรวจสอบอุปกรณ์ของฐานยิง, อุปกรณ์สูบลม, และ ส่วนประกอบต่าง ๆ  ของจรวด
อย่างสม่ำเสมอ ของแต่ละช้ิน จะมีอายุการใช้งานต่างกัน และมีขีดจำกัดในการรับแรงต่างกัน เม่ือใช้
ไปหลาย ๆ  คร้ัง อาจเกิดการเส่ือมสภาพข้ึนได้ โดยเฉพาะตัวขวด PET เม่ือมีการยิงไปหลาย ๆ
คร้ังทำให้มีรอยร่ัวซึม รอยขูดขีด หรือรอยแตกเล็ก ๆ  ท่ีเกิดจากการกระแทกพ้ืน เกิดจุดอ่อน
ซ่ึงทำให้ความทนทานต่อแรงดันของขวดต่ำลง

11. ไม่ควรใช้แผ่นซีดี (CD-ROM) ทำแพนหางของจรวด หากขวด PET เกิดการระเบิด แผ่นซีดี
จะแตกกระจายทำอันตรายแก่ผู้ท่ีอยู่บริเวณน้ันได้

12. ระมัดระวังเม่ือมีการใช้แรงดันสูง ๆ ในการยิงจรวด
13. ใช้วิจารณญาณในการเล่นตลอดเวลา อย่าประมาท


