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หน่วยที่  1  เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไร 
 

เร่ืองที่  1  วิวัฒนาการของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

1.5  ล้านปีก่อนพุทธศักราช

มนุษย์ยุคโบราณรู้จักการใช้ไฟ 
1500 ปีก่อนพุทธศักราชล้อเกวียน

ถูกใช้งานกับรถลากของอียิปต์ 

พ.ศ.1563 เร่ิมมีการใช้หน้าไม้เป็นอาวุธ 

พ.ศ.1336 ชาวจีนเร่ิมผลิตกระดาษ 

มาใช้งาน 

พ.ศ.2513 กาลิเลโอส ารวจพบดวงจันทร์ของดาวพฤหัส  

สนับสนุนว่าโลกไม่ได้เป็นศูนยก์ลางของจักรวาล เพราะ

โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ 

 

พ.ศ.2209 ไอแซค นิวตัน เผยแพร่ผลงาน

เกี่ยวกับกฎแรงโน้มถ่วง 

พ.ศ.2351 จอห์น  ดาลตัน  เสนอทฤษฎีอะตอม 
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วิวัฒนาการของความรู้ทางวิทยาศาสตร์(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

พ.ศ.2402 ชาร์ล  ดาร์วิน เผยแพร่

ทฤษฎีวิวัฒนาการ 

พ.ศ.2376 ก าเนิดเคร่ืองโทรเลข 

 

พ.ศ.2419 ก าเนิดโทรศัพท์ 

 

 

พ.ศ.2446 พ่ีน้องตระกูลไรท์  ประสบ

ความส าเร็จในการสร้างเคร่ืองบิน 

 

 

 

 

   พ.ศ.2550 ก าเนิดสมาร์ตโฟนแบบจอสัมผัส 

 

พ.ศ.2533 ก าเนิดเวิร์ล ไวด์ เว็บ พ.ศ.2512 นาซาส่งยานอพอลโลไปเยือนดวง

จันทร์  โดยมนุษย์คนแรกที่เหยียบดวงจันทร์

คือ  นีล  อาร์มสตรอง 

 

พ.ศ.2539 แกะดอลลีเกิดจากการโคลน 
ตัวแรกของโลก 
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แบบฝึกหัดที่ 1 
 1.  อะไรบ้างที่เกิดจากความสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หรือมีวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน 
 
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................... ...................................... 
  2.   ถ้าไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐานสิ่งเหล่านั้นจะเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................................... ...............................
.................................................................................................... .................................................................. ....... 
  3.  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาอย่างไร 
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................................... ........ 
  4.  นักเรียนหรือครอบครัวของนักเรียนใช้การสื่อสารด้วยวิธีการใดหรือใช้อุปกรณ์ใดในการสื่อสาร 
................................................................................................................................................................ ..............
..................................................................................................................... ........................................................ 
  5.  ถ้าไม่มีอุปกรณ์สื่อสารนั้นชีวิตในแต่ละวันของนักเรียนจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่  อย่างไร 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
6.  จงเขียน time line  สรุปวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์  แบบสั้นๆ 
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เร่ืองที่  2  ความส าคัญและความหมายของวิทยาศาสตร์ 
 
1. ความส าคัญของวิทยาศาสตร์ 

ความเชื่อเกี่ยวกับการเกิดสุริยุปราคา 
ในอดีตคนไทยเชื่อว่าระหว่างเกิดจันทรุปราคา มียักษ์ชื่อราหูก าลังอมดวงจันทร์  สุริยุปราคาเป็น

ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่ากลัวอย่างยิ่งส าหรับมนุษย์ในสมัยโบราณ โดยเฉพาะสุริยุปราคาเต็มดวงเพราะคน
ในสมัยนั้น ยังไม่เข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดสุริยุปราคาที่แท้จริง การได้เห็นท้องฟ้ามืดมิดไปชั่วขณะทั้งๆ ที่เมื่อ
ครู่ท้องฟ้ายังสว่างอยู่ ต่างก็เกิดความเกรงกลัวคิดว่าเป็นการลงโทษจากพระเจ้าหรือเทพยดาเบื้องบน   ส่วนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อว่ากบกินเดือน จึงมีการส่งเสียงดังขับไล่ยักษ์ให้คายดวงจันทร์คืนออกมา  

คนจีนในสมัยโบราณคิดว่า สุริยุปราคา หรือจันทรุปราคาเกิดจากมังกรไล่เขมือบดวงอาทิตย์และดวง
จันทร์ จึงต้องจุดประทัดและตีกลองไล่เพื่อให้มังกรคายดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ออกมา 

ส่วนคนไทยในสมัยโบราณ เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเกิด "คราส" หรือ "สุริยคราส" (คราส แปลว่า กิน) ก็
มีความเชื่อที่เกิดจากเทพองค์หนึ่งชื่อ "ราหู" เกิดความโกรธที่พระอาทิตย์และพระจันทร์ฟ้องร้องพระอิศวรว่า 
พระราหูกระท าผิดกฎของสวรรค์ คือแอบไปดื่มน้ าอมฤตที่ท าให้ชีวิตเป็นอมตะ พระอิศวรจึงลงโทษโดยตัด
ล าตัวราหูออกเป็น 2 ท่อน พระราหูจึงท าการแก้แค้นโดยการไล่ "อม" พระอาทิตย์และพระจันทร์ ดังนั้นเมื่อ
เกิดสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคาครั้งใดผู้คนก็จะช่วยกันตีเกราะเคาะไม้ ตีปี๊บ หรือส่งเสียงดังๆ เพ่ือขับไล่พระ
ราหูให้ปล่อยดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เสีย นอกจากนี้คนไทยในสมัยโบราณยังเชื่ออีกว่า สุริยุปราคาน าความ
โชคไม่ดีหรือลางร้ายมาสู่โลกเช่นเดียวกับการมาของดาวหาง 

ความเชื่อแบบนี้ด าเนินมาเป็นเวลานานนับร้อยๆ ปีจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์ได้ท าการค้นคว้าและ
ศึกษาถึงการเกิดปรากฏการณ์นี้ และได้อธิบายให้เห็นว่าสุริยุปราคาและจันทรุปราคาเป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติตามปรกติ และมนุษย์สามารถค านวณได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคาเมื่อใด ที่ไหน 
และกินเวลานานเพียงใด 

 

ค าถาม  นักเรียนคิดว่า ความเชื่อของคนในสมัยโบราณสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่  เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.  ความหมายของวิทยาศาสตร์ 
            ความหมายของวิทยาศาสตร์     จากการวิเคราะห์ค าว่า “Science” ที่มีมาจากค าว่า Sientea ใน
ภาษาลาติน แปลว่า ความรู้ (Knowledge)   กล่าวได้ว่า  วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใน
ธรรมชาติ และกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่มีขั้นตอนมีระเบียบแบบแผน 
1.ความหมายของค าว่า วิทยาศาสตร์ จะมี 2 ส่วน 

1. วิทยาศาสตร์  หมายถึง  ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์พยายาม
หาค าตอบเกี่ยวกับค าถามจากสิ่งแวดล้อม เช่น  

-สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นได้อย่างไร  
-สิ่งต่างๆ มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร  
-สิ่งต่างๆ ที่ด าเนินอยู่ในปัจจุบันจะเป็นอย่างไรในอนาคต  
-มนุษย์ใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรการการพยายามหาค าตอบจากสิ่งต่างๆ ที่
เกิดขึ้นเหล่านี้  
-น าไปสู่ข้อสรุปเป็นข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอด ทฤษฎี หลักการ และกฎต่างๆ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์             

2. วิทยาศาสตร์  หมายถึง กระบวนการค้นหาความรู้อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนที่สามารตรวจสอบ
ได้  จึ ง ได้ ค ว ามรู้ ที่ มี ขั้ น ตอนและสามารถตร วจสอบ ได้  จึ ง ได้ ค ว ามรู้ ที่ มี ร ะ เ บี ยบกฎ เ กณฑ์   
2.ประเภทของวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 2 พวกคือ 

2.1  วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ หมายถึง ความรู้ขั้นพ้ืนฐานที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ได้แก่  ข้อเท็จจริง 

-หลักการ  
-ทฤษฎี (คือสิ่งที่ได้จากการทดลองและสรุปผล) 
-กฎต่างๆ เช่น กฎแรงโน้มถ่วง 

2.2  วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี คือ การน าความรู้จากข้อ 1 มาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต เช่น การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ  

 
3.  นักวิทยาศาสตร์  (Scientist)  หมายถึง บุคคล หรือกลุ่มบุคคล ที่ท าการศึกษาวิทยาศาสตร์ แล้วน า
ความรู้ที่ได้มาตั้งเป็นกฎเกณฑ์หรือทฤษฏีเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาค้นคว้าต่อไป  แบ่งออกเป็น 2 พวก คือ 

3.1  นักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ท าหน้าที่ศึกษาหาความจริงในธรรมชาติให้ลึกซึ้ง
และกว้างมากขึ้น แบ่งตามสาขาของวิทยาศาสตร์ เช่น นักเคมี (จอห์น  ดาลตัน) นักชีววิทยา(ชาร์ล ดารวิน)   
นักฟิสิกส์ ( ไอส์ไตน์ ) เป็นต้น  

3.2  นักวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่น าความรู้จากนักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์มาคิด
สร้างสรรค์ต่อ เช่น นักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เภสัชกร เกษตรกร วิศวกร เป็นต้น  

นักวิทยาศาสตร์บางท่านอาจเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และนักวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในคนๆ 
เดียวกัน เช่น ไมเคิล ฟาราเดย์, กาลิเลโอ  
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ตัวอย่างสิ่งที่อาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฝึกหัดที่ 2 

 ในชีวิตประจ าวันนักเรียนพบเห็นอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี จงยกตัวอย่างมาอย่างน้อย 3             
ตัวอย่าง....................................................................................................................... ..................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร............................................................ .. 
............................................................................................................................. ............................................. 

 วิศวกร แพทย์ เภสัชกร เป็นนักวิทยาศาสตร์ประเภทใด เพราะเหตุใด..................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 

  ปัจจุบันนักเรียนคิดว่าประเทศไทยขาดนักวิทยาศาสตร์ประเภทบริสุทธิ์ หรือนักวิทยาศาสตร์ประเภท
ประยุกต์ และควรมีการพัฒนาอย่างไร............................................................................................. ................. 
............................................................................................................................. ............................................. 

 นักเรียนมีความคิดเห็นกับค ากล่าวต่อไปนี้อย่างไร “ชาติที่เจริญด้านวิทยาศาสตร์และ  
เทคโนโลยี เศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนั้นจะดีตามไปด้วย” 
 ............................................................................................................................. ............................................ 
....................................................................................................................................... ................................... 

 วิทยาศาสตร์ท าให้เราเข้าใจธรรมชาติอย่างมีเหตุผล  นอกจากนั้นวิทยาศาสตร์ยังมีประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์มากมาย  ยารักษาโรค  ที่อยู่อาศัย  อาหาร  เสื้อผ้า  การสื่อสาร  ล้วนสร้างสรรค์มาโดยใช้
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วิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐาน  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีที่อ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ ของมนุษย์ 
           วิทยาศาสตร์มีประโยชน์ต่อมนุษย์ และมีบทบาทส าคัญ ต่อการพัฒนาประเทศ ผลของการศึกษา
ค้นคว้าทาง วิทยาศาสตร์ เกี่ยวโยงกับความเจริญในด้านต่างๆ เช่น การแพทย์ การสื่อสารคมนาคม การเกษตร 
การศึกษา การอุตสาหกรรม การเมือง การเศรษฐกิจ  
 

เร่ืองที่  3  กระบวนการท างานของนักวิทยาศาสตร์ 
 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้าง 

1. ข้อเท็จจริง (Fact) คือสิ่งที่มนุษย์พบว่าเป็นความจริง แต่การบันทึกอาจคาดเคลื่อนได้   
           2. ข้อมูล (Data) หมายถึงข้อเท็จจริงที่ได้จากการสังเกตหรือทดลอง แล้วน าข้อมูลเสนอมี 2 แบบ คือ 
ข้อมูลเชิงปริมาณ (มักใช้กราฟหรือตารางข้อมูลบอก) และข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการบรรยายลักษณะและ
พฤติกรรมที่ปรากฏให้เราเห็นขณะทดลอง 

3. กฎ (Law) หมายถึงสมมุติฐานที่ได้รับการยอมรับว่าถูกต้อง มักเน้นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและ
ผล 

4. ทฤษฎี (Theory) หมายถึงสมมุติฐานที่ผ่านการตรวจสอบหลายๆครั้ง จนเป็นที่ยอมรับกัน(อาจ
เปลี่ยนได้ถ้ามีข้อมูลที่ดีกว่าเก่ามาแก้) 

 

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาอย่างไร 
 

กาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei)   

 

กาลิเลโอ เริ่มสนใจดาราศาสตร์ตั้งแต่ปี 1608 เมื่อได้อ่านหนังสือ On the Revolutions of the 
Heavenly Spheres ของนิโคลัส โคเปอร์นิคัส (Nicolaus Copernicus)  

โลกของชาวคริสเตียนในสมัยนั้นผู้ที่ได้รับการศึกษาส่วนใหญ่เชื่อคล้อยตามระบบโลกเป็นศูนย์กลาง
ของจักรวาลตามแนวคิดของอริสโตเติลและแบบจ าลองของปโตเลมี โลกอยู่นิ่งไม่เคลื่อนที่ ดวงอาทิตย์ ดวงดาว 
และวัตถุบนท้องฟ้าทั้งหมดโคจรรอบโลก คัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาเดิมกล่าวถึงโครงสร้างของจักรวาลตามระบบ
โลกเป็นศูนย์กลางเช่นกัน แต่โคเปอร์นิคัสได้เสนอทฤษฎีใหม่ว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาล โลกและ
ดาวอ่ืนๆโคจรรอบดวงอาทิตย์ 
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เมื่อกาลิเลโอใช้กล้องโทรทรรศน์ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นเองส่องดูดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆท าให้เขาได้พบ
กับความจริงของธรรมชาติและปรากฏการณ์บนท้องฟ้าที่ไม่เคยมีมนุษย์คนใดในประวัติศาสตร์เคยเห็นหรือเคย
รู้มาก่อน  

- เริ่มจากปลายปี 1609 กาลิเลโอพบว่าดวงจันทร์ไม่ได้กลมเกลี้ยงผิวราบเรียบอย่างที่ผู้คนเชื่อถือกัน
มานานนม เขาสังเกตเห็นเงาที่ทอดยาวที่บ่งชี้ว่าดวงจันทร์ประกอบด้วยภูเขา หุบเหว และหลุมบ่อ มีผิว
ตะปุ่มตะป ่าคล้ายกับโลก  

- เดือนมกราคม 1610 กาลิเลโอพบจุดสว่างเล็กๆ 3 จุดใกล้ดาวพฤหัสบดีและได้ติดตามสังเกตการ
เคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงจนสรุปได้ว่าทั้งสามเป็นดวงจันทร์บริวารที่โคจรรอบดาวพฤหัสบดี ดวงจันทร์ทั้งสาม
คือ ไอโอ ยูโรปา และคัลลิสโต อีกไม่ก่ีวันต่อมาเขาก็ค้นพบดาวบริวารดวงที่สี่คือแกนีมีด  

- ตอนอายุ 18 ปีช่วงที่ก าลังเรียนแพทย์กาลิเลโอสังเกตพบว่าโคมระย้าที่แขวนลงมาจากเพดานสูงใน
โบสถ์แกว่งไปมาด้วยเวลาที่เท่ากันเสมอไม่ว่าจะเหวี่ยงไปมากหรือน้อย โดยเขาจับเวลาด้วยการนับชีพจรของ
ตัวเอง จากนั้นเขาจึงท าลูกตุ้ม (pendulum) ขึ้นมาเพ่ือศึกษาเพ่ิมเติม แล้วจึงพบว่าคาบการแกว่งของลูกตุ้ม
ขึ้นอยู่กับความยาวของเชือกเท่านั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้ าหนักของลูกตุ้มเลย นี่คือการค้นพบกฎเพนดูลัมเป็นครั้ง
แรก แต่กว่ากฎนี้ถูกน าไปประยุกต์ใช้สร้างนาฬิกาลูกตุ้มต้องรออีก 75 ปี 

กาลิเลโอรู้สึกประหลาดใจในการพบความจริงประเด็นนี้มาก เพราะตามค าสอนของอริสโตเติลวัตถุ
หนักจะตกถึงพ้ืนเร็วกว่าวัตถุเบา ซึ่งถ้าค าสอนของอริสโตเติลถูกต้อง ลูกตุ้มที่มีน้ าหนักมากควรแกว่งเร็วกว่า
ลูกตุ้มท่ีมีน้ าหนักน้อย แต่ผลการทดลองไม่ได้เป็นเช่นนั้น กาลิเลโอจึงเริ่มคิดว่าความรู้ที่อริสโตเติลเขียนไว้อาจ
ไม่ถูกต้องทั้งหมดเพียงแต่ไม่มีใครตรวจสอบ  เขาจึง ให้ลูกศิษย์ขึ้นไปที่ยอดหอเอนแห่งเมืองปิซา ปล่อยวัตถุที่มี
น้ าหนักต่างกันลงมาพร้อมกัน แล้วก็พบว่าวัตถุทั้งสองตกถึงพ้ืนพร้อมกันทุกครั้งไป กาลิเลโอจึ งแถลงว่าเมื่อ
ระยะทางเท่ากันเวลาที่วัตถุใช้ในการตกไม่ขึ้นกับน้ าหนักของวัตถุ  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
สรุปขั้นตอนการท างานของกาลิเลโอ คือ เริ่มต้นจาก…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

 

400 ปีหลังการทดลองครั้งประวัติศาสตร์ที่หอ

เอนปิซา นาซาท าการทดลองเพ่ือพิสูจน์เรื่องนี้อีกครั้งโดย

ใช้ห้องสูญญากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ศูนย์วิจัย NASA’s 

Space Power Facility รัฐโอไฮโอเป็นสถานที่ทดลอง 

การปั๊มอากาศออกจากห้องเพ่ือให้เป็นสูญญากาศใช้

เวลานานกว่า 3 ชั่วโมง และเมื่อเริ่มปล่อยลูกโบว์ลิ่งกับ

ขนนกให้ตกลงมาภาพมหัศจรรย์ที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน

ก็ปรากฏขึ้น ลูกโบว์ลิ่งหนักอ้ึงกับขนนกเบาหวิวตกลงมา

พร้อมกันด้วยอัตราเร็วเท่ากันตลอดทางจนถึงพ้ืนอย่างไม่

น่าเชื่อ  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ปี ค.ศ. 1946 นายเพอร์ซี แอล สเปนเซอร์ (Percy L. Spencer)  เขาท างานอยู่ที่บริษัทเรธิออนแมนู

แฟคเจอริง (Raytheon Manufacturing Company ) ขณะที่เขาก าลังท าการทดสอบแท่งแม็กนิตรอนนั้นเอง 
ทอฟฟี ที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อของเขาก็ละลาย  ด้วยความเป็นคนช่างสังเกต ประกอบกับสัญชาตญาณนักประดิษฐ์ 
เขาลองเอาเมล็ดข้าวโพดแห้งวางไว้หน้าแท่งแม็กนิตรอน ทันใดนั้น เมล็ดข้าวโพดก็ปริแตกออกเป็นป๊อปคอร์น 
เขาตื่นเต้นต่อปรากฏการณ์นี้มาก 

ใน ปี ค.ศ. 1947 วิศวกรของบริษัทเดียวกัน ได้ผลิตเตาไมโครเวฟรุ่นแรกออกมา มีขนาดใหญ่มาก 
หนัก 750 ปอนด์ สูง 5.5 ฟุต ต่อมาอีก 20 ปี มีการผลิต เตาไมโครเวฟขนาดเล็กที่ใช้ตามบ้านเรือนออกมา 
และ ปี ค.ศ. 1975 เตาไมโครเวฟก็กระจายสู่ครัวเรือนทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างรวดเร็วมาก  

 
 
 
 
 
 

 
กระบวนการหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ คือ  วิธีการและขั้นตอนที่ใช้ด าเนินการค้นคว้าหาความรู้

ทางวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย 3  กระบวนการคือ 
1.ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method) เป็น

ขั้นตอนการท างานอย่างเป็นระบบที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้  
 

การสังเกต  :  จุดเริ่มต้นของกระบวนการ 
           การสังเกต หมายถึง ความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัส อันได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน เข้าไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุ เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ รวมทั้ง
การใช้เครื่องมือเข้าช่วยประสาทสัมผัสเพ่ือให้ได้ข้อมูลจากสิ่งที่สังเกตได้มากท่ีสุด โดยไม่ใส่ความคิดเห็นส่วนตัว
ลงไปในการสังเกต 
 

สรุปขั้นตอนการท างานของนายเพอร์ซี แอล สเปนเซอร์ คือ เริ่มต้น
จาก………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………… 
…………………………………………………………………………………………………….………
……………..…………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………. 
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ประเภทของข้อมูลที่ได้จากการสังเกต 
        1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่ได้จากการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า คือตา หู จมูก ลิ้น ในการสังเกต
วัตถุนั้น ๆ เช่น  
           - ปากกาสีเขียว ( ตา )                    
           - ดอกไม้ชนิดนี้กลิ่นฉุน ( จมูก )  
           - สบู่เมื่อจับแล้วลื่น ( ผิวกาย ) เป็นต้น  
        2. ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสังเกตโดยอ้างอิงหน่วยการวัด เช่น  
           - วัตถุชิ้นนี้หนักประมาณ 10 กรัม             
          - ดินสอแท่งนี้ยาวกว่าดินสอแท่งนั้น  
           - คาดคะเนด้วยกายสัมผัสว่า น้ าในแก้วนี้มีอุณหภูมิ ประมาณ 40 O C  
        3. ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง   เป็นข้อมูลที่ได้จากผลการเปลี่ยนแปลงของวัตถุเม่ือกระท าด้วย
วิธีการต่าง ๆ เช่น การให้ความร้อน การบีบ การน าไปแช่น้ า เป็นต้น เช่น เมื่อน าเทียนไขไปให้ความร้อน เทียน
ไขจะละลาย  
         

ข้อควรปฏิบัติในการสังเกต 
           1. ควรใช้ประสาทสัมผัสให้มากที่สุดขณะสังเกต 
           2. การใช้ลิ้นหรือกายสัมผัสต้องระมัดระวังว่าวัตถุนั้นไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย 
           3. ไม่ใช้ตาสังเกตวัตถุท่ีมีความเข้มแสงมากๆเช่นมองไปที่ดวงอาทิตย์ 
           4. เสียงที่ดังมาก ๆ อาจมีอันตรายต่อแก้วหู เช่น เสียงระเบิด เสียงพลุ ต้องรีบอุดหูไว้ 
           5. การดมกลิ่นบางชนิดอาจท าให้ระคายเคืองต่อร่างกาย เช่น กลิ่นของกรดบางชนิด กลิ่นพริกคั่ว ไม่
ควรสูดดมโดยตรงแต่ถ้าต้องสังเกต ควรใช้มือโบกพัดให้กลิ่นเข้าจมูก  
กิจกรรม   ให้นักเรียนสังเกตลักษณะของเทียนไขก่อนจุดไฟและหลังจุดไฟ 
 
 
 
 
ลักษณะเทียนไขท่ีสังเกตได้ 
ก่อนจุด ระหว่างจุดเทียนไข หลังดับเทียนไข 
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       การสังเกตครั้งนี้  ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง 
......................................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................... ...............................................................................................
............................................................................................................................ .................................................. 
 

ขั้นที ่1.  การตั้งปัญหา/  การระบุปัญหา  :  ซึ่งได้มาจากการสังเกต  
ในการตั้งปัญหาที่ดี ควรจะอยู่ในลักษณะที่น่าจะเป็นไปได้ สามารถตรวจสอบหาค าตอบได้ง่าย และ

ยึดข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่รวบรวมมาได้  เช่น 
" แสงแดดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจริญงอกงามของต้นหญ้าหรือไม่ " 
" แบคทีเรียในจานเพาะเชื่อเจริญช้าไม่งอกงามถ้ามีราสีเขียวอยู่ในจานเพาะเชื้อนั้น " 

การตั้งปัญหานั้นส าคัญกว่าการแก้ปัญหา" เพราะ การตั้งปัญหาที่ดีและชัดเจนจะท าให้ผู้ตั้งปัญหาเกิด
ความเข้าใจและมองเห็นลู่ทางของการค้นหาค าตอบเพื่อแก้ปัญหาที่ตั้งขึ้น ดังนั้นจึงต้องหมั่นฝึกการสังเกตสิ่งที่
สังเกตนั้น: 

เป็นอะไร?     เกิดขึ้นเม่ือไร?     เกิดขึ้นที่ไหน?     เกิดขึ้นได้อย่างไร?      ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น? 
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     จากรูปให้นักเรียนลองฝึกตั้งปัญหาให้ได้มากท่ีสุด 
1........................................................................................................................................................................  
2............................................................................................................................ ........................................... 
3............................................................................................................................ ........................................... 
4................................................................... ....................................................................................................  
 
ขั้นที่  2  การตั้งสมมติฐาน   
      สมมติฐาน (Hypothesis)  คือการคาดคะเนค าตอบที่อาจเป็นไปได้หรือคิดหาค าตอบล่วงหน้าบน
ฐานข้อมูลที่ได้จากการสังเกตปรากฏการณ์  และการศึกษาเอกสารต่างๆ โดยค าตอบของปัญหาซึ่งคิดไว้นี้ อาจ
ถูกต้องแต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับจนกว่าจะมีการทดลองเพ่ือตรวจสอบอย่างรอบคอบเสียก่อน  จึงจะทราบว่า
สมมติฐานที่ตั้งไว้นั้นถูกต้องหรือไม่  ดังนั้นควรตั้งสมมติฐานไว้หลายๆ ข้อ และทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน
ไปพร้อมๆ กัน 
       การตั้งสมมติฐานที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 
        1. เป็นสมมติฐานที่เข้าใจง่าย  มักนิยมใช้วลี "ถ้า......(เหตุ).............…ดังนั้น........(ผล).............." 
        2. เป็นสมมติฐานที่แนะลู่ทางที่จะตรวจสอบได้ 
       3. เป็นสมมติฐานที่ตรวจได้โดยการทดลอง 
        4. เป็นสมมติฐานที่สอดคล้องและอยู่ในขอบเขตข้อเท็จจริงที่ได้จากการสังเกตและสัมพันธ์กับปัญหา
ที่ตั้งไว้ 
        สมมติฐานที่เคยยอมรับอาจล้มเลิกได้ถ้ามีข้อมูลจากการทดลองใหม่ๆ มาลบล้าง  แต่ก็มีบางสมมติฐานที่
ไม่มีข้อมูลจากการทดลองมาคัดค้านท าให้สมมติฐานเหล่านั้นเป็นที่ยอมรับว่าถูกต้อง 
ตัวอย่าง 
          "ถ้าราเฟนิซิลเลียมยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย  ดังนั้นแบคทีเรียจะไม่เจริญเมื่อมีราเฟนิซิลเลียมขึ้น
รวมอยู่ด้วย" 

"ถ้าแสงแดดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจริญงอกงอมของต้นหญ้า  ดังนั้นต้นหญ้าบริเวณท่ีไม่ได้ 
 รับแสงแดดจะไม่งอกงามหรือตายไป" 
หรือ   "ถ้าแสงแดดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจริญงอกงามของต้นหญ้า  ดังนั้นต้นหญ้าบริเวณท่ีได้รับ 
 แสงแดดจะเจริญงอกงาม" 
 กิจกรรมฝึกตั้งสมมติฐาน    
     ถ้าเรามีปัญหาที่จะศึกษาว่าไข่เก่าและไข่ใหม่แตกต่างกันอย่างไร  ให้นักเรียนคิดหาวิธีพิสูจน์  ไข่เก่า       
ไข่ใหม่  และตั้งสมมติฐาน 

สมมติฐานที่  1  ไข่ใหม่ลอยน้ า  ไข่เก่าจมน้ า 
สมมติฐานที่  2  ไข่ใหม่จมน้ า  ไข่เก่าลอยน้ า  ไข่ย่ิงเก่ายิ่งลอยน้ าสูงข้ึน 
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         นักเรียนจะตั้งสมมติฐานแบบใดก็ได้  เพราะสมมติฐานจะเป็นแนวทางเพ่ือพิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือไม่  ถ้า
เป็นจริงก็ยอมรับสมมติฐานนั้น  ถ้าตรวจสอบแล้วไม่จริงก็ปฏิเสธหรือยกเลิกสมมติฐานนั้น  และน าสมมติฐานที่
เป็นจริงมาใช้ 
1............................................................................................................................ ............................................ 
2............................................................................................................................ ........................................... 
3.......................................................................................................................................................................  
4............................................................................................................................ ........................................... 
5............................................................................................................................ ........................................... 
ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
1. จากข้อมูลดังกล่าวนักเรียนมีประเด็นสงสัยอะไรที่จะท าให้ข้าวสุกไม่พร้อมกันได้บ้าง และจะตั้งปัญหาจะตั้ง

ปัญหาจากประเด็นสงสัย ว่าอย่างไรบ้าง 

                  ปัญหาที่ 1......................................................................................................... ... 
                  ปัญหาที่ 2............................................................................................................  
                  ปัญหาที่ 3....................................................................................... ..................... 
  2. จากปัญหาที่นักเรียนตั้งขึ้นในข้อ 1  ให้นักเรียนเลือกมา 1 ปัญหาที่นักเรียนเห็นว่า 
มีความส าคัญและอยากน าไปทดลอง 
                  ปัญหาที่เลือก คือ .................................................................................... ............ 
  3. ให้นักเรียนตั้งสมมติฐานของปัญหาที่เลือกในข้อ 2 มา 3 ประการ 
                  สมมติฐานที่ 1.....................................................................................................  
                  สมมติฐานที่ 2.....................................................................................................  
                  สมมติฐานที่ 3.....................................................................................................  
  4. จากสมมติฐานที่นักเรียนตั้งขึ้นให้นักเรียนเลือกสมมติฐานที่คิดว่าสัมพันธ์กับปัญหา และ  
น่าสนใจที่จะตรวจสอบมากที่สุดมา 1 สมมติฐาน 
                  สมมติฐานที่เลือก คือ .......................................................................................... 
5.  จากการท ากิจกรรมนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อมีการสังเกตจะท าให้เกิดปัญหาได้หลายปัญหา  ดังนั้นจะต้องมี
การระบุประเด็นปัญหาให้ชัดเจน และใน 1 ประเด็นปัญหาสามารถ ตั้งสมมติฐานได้ 
หลายแนวทางนักเรียนคิดว่าลักษณะของการตั้งสมมติฐานที่ดีควรเป็นอย่างไร  

ในการเข้าค่ายลูกเสือ ครูผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือแต่ละหมู่ท าการหุงข้าว ลูกเสือแต่ละ

หมู่ก็ต่างทายกันว่าข้าวของหมู่ใดจะสุกก่อนกัน 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขั้นที่  3  การวางแผนและการส ารวจหรือการทดลอง หรือการเก็บข้อมูล 
        การทดลอง เป็นกระบวนการปฏิบัติ หรือหาค าตอบหรือตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยการทดลองเพ่ือ
ท าการค้นคว้าหาข้อมูลและตรวจสอบดูว่าสมมติฐานข้อใดเป็นค าตอบที่ถูกต้องที่สุด ประกอบด้วย 
         1. การออกแบบการทดลอง คือการวางแผนการทดลองก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริง โดยให้สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้เสมอ และควบคุมปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการทดลอง แบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ 

 ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น (Independent Variable or Manipulated Variable) คือ
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดผลการทดลองหรือตัวแปรที่ต้องศึกษาท าการตรวจสอบดูว่าเป็น
สาเหตุที่ก่อให้เกิดผลเช่นกัน 

 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ผลที่เกิดจากการทดลอง ซึ่งต้องใช้วิธีการสังเกต
หรอืวัดผลด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือเก็บข้อมูลไว้ และจะเปลี่ยนแปลงไปตามตัวแปรอิสระ 

 ตัวแปรที่ต้องควบคุม (Control Variable) คือปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากตัวแปรต้นที่มีผล
ต่อการทดลอง และต้องควบคุมให้เหมือนกันทุกชุดการทดลอง เพ่ือป้องกันไม่ให้ผลการ
ทดลองเกิดความคลาดเคลื่อน 

ในการตรวจสอบสมมติฐาน นอกจากจะควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อการทดลองจะต้องแบ่งชุดการทดลอง
ออกเป็น 2 ชุด ดังนี้ 
            1. ชุดทดลอง หมายถึง ชุดที่เราใช้ศึกษาผลของตัวแปรอิสระ 
            2. ชุดควบคุม หมายถึง ชุดของการทดลองที่ใช้เป็นมาตาฐานอ้างอิง เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่
ได้จากการทดลอง ซึ่งชุดควบคุมนี้จะมีตัวแปรต่างๆ เหมือนชุดทดลองแต่จะแตกต่างจากชุดทดลองเพียง 1 ตัว
แปรเท่านั้น คือตัวแปรที่เราจะตรวจสอบหรือตัวแปรอิสระ 
            2. การปฏิบัติการทดลอง ในกิจกรรมนี้จะลงมือปฏิบัติการทดลองจริงโดยจะด าเนินการไปตาม
ขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้ และควรจะทดลองซ้ าๆ หลายๆ ครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าได้ผลเช่นนั้นจริง 
            3. การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกท่ีได้จากการทดลองซึ่งข้อมูลที่ได้นี้สามารถ
รวบรวมไว้ใช้ส าหรับยืนยันว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ถูกต้องหรือไม่ 
           เมื่อคาดคะเนค าตอบว่า "แสงแดดท าให้ต้นหญ้าเจริญงอกงาม ดังนั้นต้นหญ้าที่ถูกแสงแดดจะเจริญ
งอกงาม ส่วนต้นหญ้าที่ไม่ถูกแสงแดดจะไม่เจริญงอกงามหรือเฉาตายไป" ดังนั้นในขั้นนี้จะเป็นขั้นที่จะ
ตรวจสอบว่า ค าตอบที่เราคาดคะเนไว้นี้จะถูกต้องหรือไม่ โดยอาจออกแบบการทดลองได้ดังนี้ 

น าต้นหญ้า (หรือพืชชนิดอ่ืนที่ต้องเหมือนกันทั้ง 2 กลุ่มชุดการทดลอง) ปลูกในทีมีแสงแดด ส่วนอีก
หนึ่งกลุ่มปลูกใช้สังกะสีมาครอบไว้ไม่ให้ได้รับแสงแดด (จัดชุการทดลองและชุดควบคุมให้เหมือนกันทุกประการ
ยกเว้นการได้รับแสงแดด กับไม่ได้รับแสงแดด) ท าการควบคุมทั้งปริมาณน้ าที่ร ดทั้ง 2 กลุ่มนี้เท่าๆ กัน 
ประมาณ 2 สัปดาห์ ท าการสังเกตและบันทึกผล 
    ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ คือ แสงแดด 
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        ตัวแปรตาม คือ ต้นหญ้าเจริญงอกงาม (หรือการเจริญเติบโตของต้นหญ้า) 
ตัวแปรที่ต้องควบคุม คือ ปริมาณน้ า, ชนิดของดิน, ปริมาณของดิน, ชนิดของกระถางที่ใช้
ปลูก, ชนิดของต้นหญ้า 

    กิจกรรม  จรวดกระดาษของใครบินได้นานที่สุด 
จุดประสงค์  เพ่ือศึกษาว่ากระดาษแบบใดที่สามารถร่อนอยู่ในอากาศได้นานที่สุด 
วิธีการด าเนินกิจกรรม 

1.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นและอภิปรายว่าจรวดกระดาษลักษณะแบบใดที่น่าจะร่อนอยู่ในอากาศ
ได้นานที่สุด 

2.  เลือกพับจรวดกระดาษตามวิธีที่ได้จากการอภิปราย  โดยใช้กระดาษ  1  แผ่น ในการพับจรวด  1  
ชิ้น  และไม่ใช้วัสดุอื่นใดประกอบ 

3.  แข่งขันการร่อนจรวด  โดยร่วมตกลงกติกาการแข่งขันและวิธีการสังเกตว่าจรวดใดอยู่ในอากาศได้
นานที่สุด  จากนั้นแข้งร่อนจรวด  3  ครัง้  บันทึกเวลาที่จรวดร่อนในอากาศ  3  ครั้ง และหาค่าเฉลี่ย 

4.  จัดกลุ่มจรวดอากาศตามเวลาเฉลี่ยที่ร่อนอยู่ในอากาศ  และจัดแสดงผลงานจรวดทั้งเวลาเฉลี่ยที่
จรวดแต่ละชิ้นเคลื่อนที่  ให้เข้าใจง่าย 

5.  ร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะร่วมกันของจรวดกระดาษที่สามารถร่อนอยู่ใน
อากาศได้นานที่สุด 
          -  นักเรียนคิดว่ากระดาษแบบใดจะท าให้จรวดร่อนอยู่ในอากาศได้นานที่สุด…………………………………… 
          -  นักเรียนจะเลือกอุปกรณ์ใดบ้างมาใช้ในการทดลอง 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
         -  ในการทดลองนี้นักเรียนจัดสิ่งใดให้เหมือนกันและสิ่งใดแตกต่างกัน 
.................................................................................................................................................... .......................... 
ตัวแปรต้น  คือ…………………………………………………………………………………………………. 
ตัวแปรตาม  คือ………………………………………………………………………………………………... 
ตัวแปรควบคุม  คือ……………………………………………………………………………………………. 
 

  -  การบันทึกข้อมูล 
 

การร่อนจรวดครั้งที่ เวลาที่จรวดร่อนในอากาศ  (วินาที) 
1  
2  
3  

ค่าเฉลี่ย  
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4. วิเคราะห์ข้อมูล 
               การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบ  สมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าถูกหรือผิด โดยมีหลักฐานยืนยัน อาจท าได้
โดยการสังเกต หรือการทดลอง     เช่น  จากการทดลองปลูกต้นหญ้า  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย
ความสูงของต้นหญ้า หรือการน าจ านวนใบของต้นหญ้า ซึ่งเราพบว่าต้นหญ้าที่ได้รับแสงแดดจะเจริญเติบโต
งอกงามดีส่วนต้นหญ้าที่ไม่ได้รับแสงแดดจะมีสีเหลืองหรือสีขาวซีด และไม่งอกงาม จากนั้นก็สรุปผลการ
ทดลอง         

จากผลการทดลอง จรวดกระดาษของใครบินได้นานที่สุด วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างไร  
............................................................................................................................................................................. .
........................................................................................................................................................... ...................
................................................................................................................ .............................................................. 
…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     
5. การลงข้อสรุป  /  การสรุปผลการทดลอง 
           เมื่อก าหนดปัญหารวบรวมข้อมูล ตั้งสมมติฐาน และทดลองพิสูจน์แล้วก็น าผลที่ได้จากการทดลองมา
สรุปผลการทดลองเพ่ือ พิจารณาเลือกค าตอบที่ถูกต้อง แล้วตั้งกฏเกณฑ์ สูตร และกฏวิทยาศาสตร์ขึ้นไว้
ส าหรับใช้ต่อไป 

 จากผลการทดลอง จรวดกระดาษของใครบินได้นานที่สุด สรุปผลการทดลองได้อย่างไร  
.................................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................... ........... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
 

สรุป  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย 
    1. ขั้นการสังเกตและระบุปัญหา   คือการสังเกตท าให้เกิดความสงสัย  หรือเป็นการระบุสิ่งที่

ต้องการศึกษา  และเมื่อระบุปัญหาได้แล้วต้องก าหนดขอบเขตของปัญหาให้ชัดเจน 
               2. ขั้นตั้งสมมติฐาน  คือการคิดค าตอบที่คาดหวังว่าควรจะเป็น  หรือการคาดเดาค าตอบของ
ปัญหาที่ระบุได้แล้ว    
               3. ขั้นการรวบรวมข้อมูล  คือการรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบ  สมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ว่าถูกหรือผิด โดยมีหลักฐานยืนยัน อาจท าได้โดยการสังเกต หรือการทดลอง  
               4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างค าอธิบาย  เมื่อได้ข้อมูลจากการส ารวจหรือทดลองแล้วจึงน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์  แปลความหมายและสร้างค าอธิบายข้อมูลเหล่านั้น 

    5.  ขั้นสรุปผล  คือการสรุปว่าจะปฏิเสธ หรือยอมรับสมมติฐาน ตามหลักเหตุและผล     เพ่ือให้ได้
ค าตอบของปัญหา 

http://e-learning.snru.ac.th/els/scilife/unit1/t2-34.htm
http://e-learning.snru.ac.th/els/scilife/unit1/t2-35.htm
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2.   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึงความช านาญและประสบการณ์ในการใช้ความคิดเพ่ือ
แก้ปัญหา ทักษะที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาและสรุปเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยทักษะพ้ืนฐานที่
ส าคัญดังนี้ 

ความหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละทักษะ สรุปได้ดังนี้  
1. ทักษะการสังเกต ( Observation) หมายถึง ความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่าง 

หนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย เข้าไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือปรากฏการณ์
ต่างๆ โดยไม่ลงความเห็นของผู้สังเกต  
 ข้อใดเป็นการบันทึกการสังเกตที่ดีให้ท าเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ 

............1. เมฆครึ้มฝนตกแน่ๆ      

............2. ห้องนี้กว้างประมาณ 3 เมตร ยาว 5 เมตร   

............3. ถ้าลมพัดมาเปลวเทียนจะดับ 

............4. ของเหลวในถ้วยใบนี้มีรสขม 

............5. น้ ามันเบาลอยน้ าได้ 

............6. นาฬิกาเรือนเล็กเดินดังติ๊กๆ 

............7. ผ้าสีแดงผืนนี้เนื้อบาง 
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จงบอกว่าผลการสังเกตต่อไปนี้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพหรือข้อมูลเชิงปริมาณ 
ข้อความ ประเภทข้อมูล ประสาทสัมผัสที่ใช้ 

1.  ดินสอยาวประมาณ  12 เซนติเมตร ………………………… ………………………………. 
2.  ไม้แท่งนี้มีฐานเป็นสี่เหลี่ยม ………………………… ………………………………. 
3.   ส้มมีรสหวาน ………………………… ………………………………. 
4.  กระดาษแผ่นนี้ผิวหยาบ ………………………… ………………………………. 
5.  เทียนแท่งนี้มีกลิ่นหอม ………………………… ………………………………. 
6.  ดินน้ ามันก้อนนี้หนักประมาณ  30  กรัม ………………………… ………………………………. 
 
            2. ทักษะการวัด ( Measurement) หมายถึง ความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดหาปริมาณของสิ่ง
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสม และความสามารถในการอ่านค่าที่
ได้จากการวัดได้ถูกต้องรวดเร็วและใกล้เคียงกับความจริงพร้อมทั้งมีหน่วยก ากับเสมอ การใช้เครื่องวัดสิ่งต่างๆ 
นั้นจ าเป็นจะต้องมีมาตรฐาน ปัจจุบันหน่วยของการวัดที่นิยมใช้   ส่วนมากรู้จักได้ ระบบเมตริก และ ระบบ 
เอสไอ ซึ่งย่อมาจาก System International of Units เป็นหน่วยที่พัฒนามาจากระบบเมตริก ซึ่งเกิดจากการ
ประชุมตกลงกันที่กรงุปารีส ประเทศฝรั่งเศส  ทางราชการไทยยอมรับระบบเอสไอ และก าหนดการเขียน เป็น
ตัวย่อทางวิทยาศาสตร์ต้องใช้สัญลักษณ์ภาษาอังกฤษ และถ้าต้องการเขียนเป็นภาษาไทย ต้องเขียนด้วยตัวเต็ม
เสมอ  การเขียนรูปย่อของหน่วยเอสไอ เป็นภาษาอังกฤษ ให้ใช้รูปเอกพจน์ไม่ต้องเติม s และไม่มีจุดข้างท้าย 
เช่น 5 กิโลกรัม เขียน 5 kg ไม่ใช่ 5 kg.s  15 เซนติเมตร เขียน 15 cm ไม่ใช่ 15 cms. 
 

ตัวอย่างหน่วยในระบบเอสไอ 
 

หน่วย 
หน่วยที่ใช้ช่ือเต็ม สัญลักษณ์หรือตัวย่อ 

ระบบเอสไอ ระบบเมตริก ระบบเอสไอ ระบบเมตริก 
มวล กิโลกรัม กรัม kg g 

ความยาว เมตร เซนติเมตร m cm 
เวลา วินาที วินาที s s 

ปริมาตร ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เซนติเมตร m3 cm3 

อุณหภูมิ เคลวิน เซลเซียส K 0c 
ระบบหน่วยเอสไอ ประกอบด้วย หน่วยมูลฐาน หน่วยเสรมิ หน่วยอนุพันธ์ (หน่วยผสม) และค า 

อุปสรรค เช่น 
เดซ ิ แปลว่า  1 ใน            10 เมตร 
เซนติ แปลว่า  1 ใน           100 เมตร 
มิลลิ แปลว่า  1 ใน               1,000 เมตร 
ไมโคร แปลว่า  1 ใน               1,000,000 เมตร 
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ลองท าดู 
1.  ระยะทาง 1,549 เซนติเมตร เท่ากับ…………เมตร  (   …….   )  เท่ากับ……..กิโลเมตร ( .......... ) 
2.  น้ าหนัก  1,254 กรัม เท่ากับ……………………กิโลกรัม  (  …….  ) 
3.  ความยาว 2.87 เมตร เท่ากับ……………………เซนติเมตร  (  .......... ) 
4.  น้ าหนัก  1.75 กิโลกรัม เท่ากับ…………………..กรัม  (..........) 
5.  ถังใบหนึ่งบรรจุน้ าปริมาตร 0.01 m3 จะมีค่าเท่ากับ……………………………cm3 
6.  ดอยอินทนนท์ สูงจากระดับน้ าทะเล 2.565 กิโลเมตร เท่ากับ…………………เมตร  (..........) 
7.  มวลขนาด  0.4  มิลลิกรัมมีขนาด.............................กิโลกรัม  (..........) 
8.  ระยะทาง 100 กิโลเมตร มีค่า.............................มิลลิเมตร (..........) 
9.  จงเปลี่ยนค่าของเวลาจาก 23.4 ชั่วโมง มีค่า...................วินาที (..........) 
10.  0.95  กิโลเมตร ……………………  มีค่าเมตร  (..........) 

 

3. ทักษะการค านวณ ( Using numbers) หมายถึง ความสามารถในการบวก ลบ คูณ หาร หรือจัด
กระท ากับตัวเลขท่ีแสดงค่าปริมาณของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งได้จากการสังเกต การวัด การทดลองโดยตรง หรือจาก
แหล่งอื่น ตัวเลขที่ค านวณนั้นต้องแสดงค่าปริมาณในหน่วยเดียวกัน ตัวเลขใหม่ที่ได้จากการค านวณจะช่วยให้
สื่อความหมายได้ตรงตามท่ีต้องการและชัดเจนยิ่งขึ้น  
 

ความรู้เพิ่มเติม    การเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ” ท าได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้ 
1. เปลี่ยนจากหน่วยองศาเซลเซียสเป็นองศาฟาเรนไฮต์และองศาโรเมอร์  ใช้สูตร ดังนี้ 

        
5

C      =  
9

32F  =       
4

R      

เมื่อ  C คือองศาเซลเซียส      F  คือ องศาฟาเรนไฮด์   R  คือองศาโรเมอร์ 
ตัวอย่าง 1   ที่อุณหภูมิ  40o C  จะตรงกับกี่องศาโรเมอร์ 

จากสูตร       
  5

C       =        
4

R  

                  
5

40      =        
4

R  

                              8       =         
4

R  

                              R     =   8 x 4    = 32 
 

 
 
 
 
 
 



วิ ท ย า ศ า ส ต ร์    ม . 1    ห น้ า  | 20 

 

ตัวอย่าง 2   ในเดือนมกราคมอุณหภูมิสูง  30o C  จะตรงกับก่ีองศาฟาเรนไฮต์ 

จากสูตร       
5

C      =  
9

32F  

                 
       5

30      =  
9

32F                         54          =      F - 32 

                            6       =  
9

32F                         54+32    =       F 

                 6 x 9      =  F-32                           F           =       86 
แบบฝึกหัด 

1.   50 F เท่ากับกี่  C 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.   50C เท่ากับกี่  R 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................. .................
.................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.  20 R เท่ากับกี่  F 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................. ................................
................................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 

4.  75 C เท่ากับกี่   F 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5.  อุณหภูมิที่เชียงใหม่วัดได้ 41 องศาฟาเรนไฮต์ ที่เชียงรายวัดได้ 7 องศาเซลเซียส ที่ใดมีอุณหภูมิ ต่ ากว่ากัน 
และต่ ากว่าเท่าใด…………………………………………………………………….................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.   68 F  เท่ากับกี่  C 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................. .............................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. เปลี่ยนจากหน่วยองศาเซลเซียสเป็นเคลวิน ใช้สูตรดังนี้ 
        C   +    273   =   K         เมื่อ   C คือ องศาเซลเซียส    K  คือ หน่วยเคลวิน 

1. จงค านวณค่า 25 C เท่ากับกี่เคลวิน
......................................................................................................................................... .....................................
.............................................................................................. ........................................................................ ........
............................................................................................................................. ................................................ 

2.  จงค านวณค่า 320 K  เท่ากับกี่ C 
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................ 
3. อุณหภูมิของอากาศเท่ากับ 20 องศาเซลเซียส คิดเป็นหน่วยเอสไอ มีค่าเท่ากับเท่าไร 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................ .............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ในเดือนตุลาคมอุณหภูมิสูง 30 0c จะตรงกับกี่องศาฟาเรนไฮต์ 
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................................... .......  
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5. อุณหภูมิ 40 0c ตรงกับกี่องศาโรเมอร์ 
....................................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................... ............................................................................................... .... 
6. อุณหภูมิ 770F  ตรงกับก่ีองศาโรเมอร์ 
..................................................................................................................... .........................................................
............................................................................................................................. .................................................
.. ................................................................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................... .................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. อุณหภูมิ 53 0c ตรงกับกี่เคลวิน 
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................ ............................................ 
...................................................................................... .................................................................................... ... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ทักษะการจ าแนกประเภท ( Classification) หมายถึง ความสามารถในการจัดจ าแนกหรือ
เรียงล าดับวัตถุ หรือสิ่งที่อยู่ในปรากฏการณ์ต่างๆ ออกเป็นหมวดหมู่โดยมีเกณฑ์ในการจัดจ าแนก เกณฑ์
ดังกล่าวอาจใช้ ความเหมือน ความแตกต่าง หรือความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ โดยจัดสิ่งที่มีสมบัติบาง
ประการร่วมกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน  
 

จงรูปทรงเลขาคณิตต่อไปนี้ ให้นักเรียนจ าแนกออกเป็นพวกๆ 
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ให้นักเรียนวงกลม รอบรูปภาพที่ไม่เข้าพวก 
 

 
 

5. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ( Space/space 
Relationship and Space/Time Relationship) สเปส ( Space) ของวัตถุ หมายถึง ที่ว่างบริเวณท่ีวัตถุนั้น
ครอบครองอยู่ ซึ่งจะมีรูปร่างและลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุนั้น โดยทั่วไป สเปสของวัตถุจะมี 3 มิติ 
(Dimensions) ได้แก่ ความกว้าง ความยาว ความสูงหรือความหนาของวัตถุทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
สเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา หมายถึง ความสามารถในการระบุความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่อไปนี้ คือ  
            1) ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 มิติ กับ 3 มิต ิ 
             2)  สิ่งที่อยู่หน้ากระจกเงากับภาพท่ีปรากฏจะเป็นซ้ายขวาของกันและกันอย่างไร  
             3)  ต าแหน่งที่อยู่ของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่ง 
             4)  การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่อยู่ของวัตถุกับเวลาหรือสเปสของวัตถุ ที่เปลี่ยนแปลงไปกับเวลา  
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แบบฝึกหัด 
1. จากวัตถุท่ีก าหนดให้ จงพิจารณาแล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

    

 

 1.1. วัตถุท่ีก าหนดให้มีกี่มิติ  อะไรบ้าง ?   .................................................................................. ... 

     1.2. วัตถุในแต่ละมิติมีอะไรบ้าง ?  ................................................................................................ 

2.   จากรูป 2 มิติที่ก าหนดให้  ถ้าหมุนแกนไม้อย่างเร็วจะเกิดเป็นรูปอะไร? 

 

                               

 

จะเกิดเป็นรูป.................................................     จะเกิดเป็นรูป................................................. 

3.  เติมค าตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

    3.1 วงกลมมีเส้นสมมาตร......................................เส้น 

3.2  รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเส้นสมมาตร.............................เส้น 

    3.3  แก้วน้ ารูปทรงกระบอกมีระนาบสมมาตร.......................................ระนาบ 

3.4  แก้วใส่นาฬิกาที่ข้อมือด้านซ้าย  ถ้าเขาหันหน้าไปหากระจกเงาจะเห็นนาฬิกาอยู่ที่ข้อมือด้าน...............   

     3.5  ถ้าใช้ระนาบตัดรูปทรงปริซึมห้าเหลี่ยมตามแนวหน้าตัด  รูประนาบที่ได้ จากรอยตัดมีลักษณะเป็นรูป      

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

4.  จากรูป ตอบค าถามข้อ 4.1 – 4.5 

   

       

 

 

    

 

4.1    พัดลมอยู่ทางทิศ........................................ของเด็ก 

4.2     .................................................................อยู่ใต้โต๊ะ 

4.3.    .................................................................อยู่บนโต๊ะ 

4.4   เด็กใส่นาฬิกาที่ข้อมือด้าน..........................  

4.5.  ..................................อยู่ทางขวามือของเด็ก 
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  6. ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล ( Organizing data and communication)  
หมายถึง ความสามารถในการน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การวัด การทดลอง และจากแหล่งอ่ืนมาจัดกระท า
ใหม่โดยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดเรียงล าดับ การแยกประเภท หรือค านวณหาค่าใหม่ เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจมากขึ้น 
อาจน าเสนอในรูปของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ กราฟ สมการ เป็นต้น  
 
             7. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล ( Inferring) หมายถึง ความสามารถในการอธิบายข้อมูลที่มี
อยู่อย่างมีเหตุผล โดยอาศัยความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย ข้อมูลที่มีอยู่อาจได้มาจากการสังเกต การวัด 
การทดลอง ค าอธิบายนั้นได้ มาจาก ความรู้หรือประสบการณ์เดิมของ ผู้สังเกตที่พยายามโยงบางส่วนที่เป็น
ความรู้หรือประสบการณ์เดิม ให้มาสัมพันธ์กับข้อมูลที่ตนเองมีอยู่ 
              8. ทักษะการพยากรณ์ ( Prediction) หมายถึง ความสามารถในการท านายหรือคาดคะเนสิ่งที่จะ
เกิดข้ึนล่วงหน้า โดยอาศัยการสังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนซ้ าๆ หรือความรู้ที่เป็นหลักการ กฎ หรือทฤษฎีใน
เรื่องนั้นมาช่วยในการท านาย การท านายอาจท าได้ภายในขอบเขตข้อมูล (Interpolating) และภายนอก
ขอบเขตข้อมูล ( Extrapolating)  
              9. ทักษะการตั้งสมมุติฐาน ( Formulating hypothesis) หมายถึง ความสามารถในการให้
ค าอธิบายซึ่งเป็นค าตอบล่วงหน้าก่อนที่จะด าเนินการทดลอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเป็นจริงในเรื่องนั้นๆ 
ต่อไป หรืออาจเป็นข้อความท่ีแสดงความสัมพันธ์ที่คาดคะเนว่าจะเกิดขึ้นระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม 
ข้อความของสมมุติฐานนี้สร้างขึ้นโดยอาศัยการสังเกตความรู้ ประสบการณ์เดิมเป็นพ้ืนฐาน การคาดคะเน
ค าตอบที่คิดล่วงหน้านี้ยังไม่ทราบ หรือยังไม่เป็นหลักการ กฎ หรือทฤษฎีมาก่อน ข้อความของสมมุติฐานต้อง
สามารถท าการตรวจสอบโดยการทดลองและแก้ไขเม่ือมีความรู้ใหม่ได้  

10. ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ( Defining operationally) หมายถึง ความสามารถใน
การก าหนดความหมายและขอบเขตของค า หรือตัวแปรต่างๆ ให้เข้าใจตรงกัน และสามารถสังเกตและวัดได้ 
ค านิยามเชิงปฏิบัติการ เป็นความหมายของค าศัพท์เฉพาะ เป็นภาษาง่ายๆ ชัดเจน ไม่ก ากวม ระบุสิ่งที่สังเกต
ได้ และระบุการกระท าซึ่งอาจเป็น การวัด การทดสอบ การทดลองไว้ด้วย  

11. ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and controlling variables) หมายถึง การ
ชี้บ่งตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุมในสมมุติฐานหนึ่ง การควบคุมตัวแปรนั้นเป็นการควบคุม
สิ่งอื่นๆ นอกเหนือจากตัวแปรต้นที่จะท าให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อนถ้าหากว่าไม่ควบคุมให้เหมือนกัน  
           12. ทักษะการทดลอง ( Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการเพ่ือหาค าตอบหรือ
ทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ในการทดลองจะประกอบด้วยกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ  
                     12.1 การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองก่อนลงมือทดลองจริง เพ่ือ
ก าหนดวิธีการด าเนินการทดลองซึ่งเกี่ยวกับการก าหนดวิธีด าเนินการทดลองซึ่งเกี่ยวกับการก าหนดและควบคุม
ตัวแปร และวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการใช้ในการทดลอง  

          12.2 การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบัติการทดลองจริงๆ  
                    12.3 การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลอง ซึ่งอาจเป็น
ผลของการสังเกต การวัด และอ่ืนๆ  
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13. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป ( Interpretting data and conclusion)   
หมายถึง ความสามารถในการบอกความหมายของข้อมูลที่ได้จัดกระท า และอยู่ในรูปแบบที่ใช้ในการสื่อ
ความหมายแล้ว ซึ่งอาจอยู่ในรูปตาราง กราฟ แผนภูมิหรือรูปภาพต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการบอก
ความหมายข้อมูลในเชิงสถิติด้วย และสามารถลงข้อสรุปโดยการเอาความหมายของข้อมูลที่ได้ทั้งหมด สรุปให้
เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เก่ียวข้องกับตัวแปรที่ต้องการศึกษาภายในขอบเขตของการทดลองนั้นๆ 
กิจกรรมฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์  น้ าสีเคลื่อนที่อย่างไร 

ทดลองวันที่………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

จุดประสงค์  เพ่ือสังเกตการณ์เคลื่อนที่ของน้ าสี  และวิเคราะห์การใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน 

                การทดลอง 

วิธีการทดลอง 

 1.  เติมน้ าเย็นอุณหภูมิประมาณ  15 oC  และน้ าร้อนอุณหภูมิประมาณ  60 oC  ลงในแก้วอย่างละใบ

จนเต็ม  หยดสีผสมอาหารสีแดงลงในแก้วน้ าร้อนและสีเขียวในแก้วน้ าเย็น 

 2.  วางแก้วน้ าเย็นบนถาด  ใช้กระดาษแข็งปิดปากแก้วน้ าร้อนแล้วคว่ าแก้วน้ าร้อนลงบนแก้วน้ าเย็น  

โดยจัดวางปากแก้วทั้งสองให้ประกบกันพอดี  และให้แก้วน้ าร้อนอยู่ด้านบน 

 3.  พยากรณ์สิ่งที่เกิดข้ึนเมื่อดึงกระดาษท่ีปิดปากแก้วออก  บันทึกสิ่งที่พยากรณ์ 

 4.  ดึงกระดาษที่ปิดปากแก้วออก  สังเกตสิ่งที่เกิดข้ึนโดยไม่เพ่ิมความเห็นส่วนตัวลงไป  บันทึกผลและ

อภิปรายผลการทดลองร่วมกันในกลุ่มว่าเกิดผลเช่นนั้นได้อย่างไร 

 5.  ท าซ้ าตามข้อ  1-3  แต่สลบัต าแหน่งแก้วโดยวางแก้วน้ าร้อนไว้บนถาด  แล้วน ากระดาษปิดปาก

แก้วน้ าเย็นประกบลงบนแก้วน้ าร้อน  พยากรณ์ผลที่เกิดขึ้นพร้อมอธิบายว่าเหตุใดจึงพยากรณ์เช่นนั้น  บันทึก

ผล 

 6.  ดึงกระดาษที่ปิดปากแก้วออก  สังเกตสิ่งที่เกิดข้ึนโดยไม่เพ่ิมความเห็นส่วนตัวลงไป  บันทึกผล 

 7.  อภิปรายผลการทดลองร่วมกันในกลุ่มว่าเกิดผลเช่นนั้นได้อย่างไร  จากนั้นร่วมกันน าเสนอแนวคิด

ดังกล่าวโดยสร้างเป็นแผนผัง  รูปภาพ  ข้อความหรืออ่ืนๆ เพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจแนวคิดนั้น 
 

          -  นักเรียนคิดว่าน้ าสีจะมีการเคลื่อนทีอ่ย่างไร…………………………………… 
            
          -  นักเรยีนจะเลือกอุปกรณ์ใดบ้างมาใช้ในการทดลอง 
............................................................................................................................................................................. .
........................................................................................................................................................................ ......
............................................................................................................................. ................................................. 
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-  ในการทดลองนี้นักเรียนจัดสิ่งใดให้เหมือนกันและสิ่งใดแตกต่างกัน 
.................................................................................................................................... .......................................... 

ตัวแปรต้น  คือ…………………………………………………………………………………………………. 
ตัวแปรตาม  คือ………………………………………………………………………………………………... 
ตัวแปรควบคุม  คือ……………………………………………………………………………………………. 

 

  -  การบันทึกข้อมูล 
 

วิธีการทดลอง การเคลื่อนที่ของน้ าสี 
   1.เมื่อวางแก้วน้ าเย็น (สีเขียว) บนถาด ใช้กระดาษ
แข็งปิดแล้วคว่ าแก้วน้ าร้อน(สีแดง) ลงบนแก้วน้ าเย็น 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

   2.เมื่อวางแก้วน้ าร้อน (สีแดง) บนถาด ใช้กระดาษ
แข็งปิดแล้วคว่ าแก้วน้ าเย็น(สีเขียว) ลงบนแก้วน้ าร้อน 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
วิเคราะห์ผลการทดลอง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
สรุปผลการทดลอง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใดบ้าง  ในการท ากิจกรรมแต่ละข้ันตอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบฝึกหัด 
ค าสั่ง  จากการศึกษาเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้น าตัวเลือกที่ให้ไปเติมหน้าข้อที่สัมพันธ์กัน 
           ก. ทักษะการสังเกต  ข. ทักษะการวัด  ค. ทักษะการการค านวณ 
  ง. ทักษะการจ าแนกประเภท จ. ทักษะการทดลอง 
..............1.  ด.ญ.อริสา ก าลังทดลองวิทยาศาสตร์ 
..............2.  ด.ญ. วิไลวัดอุณหภูมิของอากาศได้ 40 º C 
..............3.  ม้ามี 4 ขา  สุนัขมี 4  ขา  ไก่มี 2  ขา  นกมี 2 ขา  ช้างมี 4 ขา 
..............4.  ด.ญ.พนิดา ก าลังเทสารเคมี 
..............5.  ด.ช.สุบินใช้ตลับเมตรวัดความยาวของสนามตะกร้อ 
..............6.  ด.ญ.จิตรลดา  แบ่งผลไม้ได้ 2  กลุ่มคือ กลุ่มรสเปรี้ยวและรสหวาน 
..............7.  วรรณนิภาดูภาพยนตร์วิทยาศาสตร์  3  มติ 
..............8.  ด.ญ.นันทพร  หยดสารละลายไอโอดีนลงในข้าวเหนียวที่เตรียมไว้ 
..............9.  รูปทรงกระบอกมีความสูงประมาณ 4  นิ้ว  ผิวเรียบ 
.............10. นักวิทยาศาสตร์แบ่งพืชออกเป็น 2  พวกคือ  พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ 
 

11. ข้อใดคือทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล 
      1.  การน าเอาจ านวนที่ได้จากการวัด การสังเกตและการทดลองมาจัดกระท าให้เกิดค่าใหม่ 
      2.  การน าเอาข้อมูล ซึ่งได้มาจากการสังเกต การทดลอง ฯลฯ มาจัดกระท าเสียใหม่ 
      3.  การเพ่ิมเติมความคิดเห็นให้กับข้อมูลที่มีอยู่อย่างมีเหตุผล 
      4. การหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติต่างๆ ที่เก่ียวกับสถานที่ รูปทรง ทิศทาง ระยะทางพ้ืนที่ เวลา 
12. ถ้านักเรียนต้องการวัดความยาวของห้องเรียน  ควรเลือกใช้เครื่องมือใด  เพ่ือให้ได้ค่าคลาดเคลื่อนน้อย
ที่สุด 
    1. เทปวัดตัว     2.  ไม้เมตร     
    3.  ตลับเมตร                                             4.  ใช้เชือกวัดแล้วน ามาวัดด้วยไม้เมตร 
13.  ข้อใดคือทักษะการค านวณและการใช้จ านวน 
   1.  การน าเอาจ านวนที่ได้จากการวัด การสังเกตและการทดลองมาจัดกระท าให้เกิดค่าใหม่ 
   2.  การน าเอาข้อมูล ซึ่งได้มาจากการสังเกต การทดลอง ฯลฯ มาจัดกระท าเสียใหม่ 
   3.  การเพ่ิมเติมความคิดเห็นให้กับข้อมูลที่มีอยู่อย่างมีเหตุผล 
   4. การหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติต่างๆ ที่เก่ียวกับสถานที่ รูปทรง ทิศทาง ระยะทางพ้ืนที่ เวลา 
14.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใดที่ต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  5  
   1. ทักษะการวัด                                             2. ทักษะการสังเกต 
   3.  ทักษะการจ าแนก                                      4.  ทักษะการค านวณ 
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15.  ข้อใดคือทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
    1.  การน าเอาจ านวนที่ได้จากการวัด การสังเกตและการทดลองมาจัดกระท าให้เกิดค่าใหม่ 
    2.  การน าเอาข้อมูล ซึ่งได้มาจากการสังเกต การทดลอง ฯลฯ มาจัดกระท าเสียใหม่ 
    3.  การเพ่ิมเติมความคิดเห็นให้กับข้อมูลที่มีอยู่อย่างมีเหตุผล 
    4. การหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติต่างๆ ที่เก่ียวกับสถานที่ รูปทรง ทิศทาง ระยะทางพ้ืนที่ เวลา 
16.  การเลือกและการใช้เครื่องมือวัดปริมาณของสิ่งของออกมาเป็นตัวเลขท่ีแน่นอนได้อย่าง
เหมาะสม  หมายถึง ทักษะกระบวนการใด 
     1. ทักษะการวัด                                               2. ทักษะการสังเกต 
     3.  ทักษะการจ าแนก                                         4.  ทักษะการค านวณ 
17.  การจ าแนกอุปกรณ์ท่ีใช้วัด  ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ 
     1. ขนาดของอุปกรณ์                                          2.  วัสดุที่ใช้ท าอุปกรณ์ 
     3.  รูปร่างของอุปกรณ์                                        4.  ปริมาณที่เครื่องมือวัดได้ 
18. การแบ่งพวกหรือการเรียงล าดับวัตถุ ต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้อใด 
     1.  ทักษะการวัด                                               2.  ทักษะการสังเกต 
     3.  ทักษะการจ าแนก                                          4.  ทักษะการค านวณ 
19.  เมื่อปฏิบัติการทดลองเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือข้อใด 
     1.  ออกแบบการทดลอง                                      2.  บันทึกผลการทดลอง 
     3.  ตั้งสมมติฐาน                                               4.  ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
20.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในข้อใดที่เป็นทักษะขั้นสูง 
     1.  การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปส                      2.  ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล  
     3.  ตั้งสมมติฐาน                                               4.  การพยากรณ์  
 

3.  เจตคติทางวิทยาศาสตร์   
         เจตคติทางวิทยาศาสตร์   คือ ลักษณะนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ทักษะกระบวนการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ควรเป็นผู้มีคุณลักษณะดังนี้ 
         1. ใฝ่รู้    เป็นลักษณะนิสัยที่ส าคัญที่สุดของผู้ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ คือนักวิทยาศาสตร์ต้องมีความ
กระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็นอยู่ตลอดเวลา ช่างคิด ช่างท า ช่างสงสัย ทั้งในเรื่องที่เป็น
ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ หรือเรื่องอ่ืนๆ ทั่วไป ต้องการค าตอบหรือที่มาของข้อสงสัยนั้นๆ และจะมีความยินดี
มากที่ ได้ค้นพบความรู้ใหม่ 
          2.  มีความเพียรพยายาม      คือ ไม่ท้อถอยเมื่อมีอุปสรรค หรือมีความล้มเหลวในการทดลอง มี
ความตั้งใจแน่วแน่ในการเสาะแสวงหาความรู้ 
         3. มีเหตุผล    คือ ไม่งมงาย เชื่อโชคลาง ค าท านาย หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต่างๆ ยอมรับในค าอธิบายเมื่อมี
หลักฐานหรือข้อมูลมาสนับสนุนอย่างเพียงพอ อธิบายหรือแสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล 
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        4. มีความซ่ือสัตย์      คือความละเอียด ถูกต้อง ไม่ล าเอียงหรือคิดเข้าข้างตัวเอง ลงข้อมูลตามความ
เป็นจริง 
        5. มีความละเอียดรอบคอบ   ความมีระเบียบมีประโยชน์ต่อการท างานเป็นอย่างมาก ทั้งการจัดระบบ
การท างาน การรวบรวม เรียบเรียงการจัดกระท ากับข้อมูล ตลอดจนการน าเสนออย่างเป็นระบบ ระเบียบ จะ
ท าให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย  นอกจากนี้ ความละเอียด รอบคอบ น าวิธีการหลายๆ อย่าง ตรวจสอบผลการทดลอง 
        6. ใจกว้าง  คือ รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน รับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ ข้อโต้แย้งหรือข้อคิดเห็นที่มี
เหตุผลของผู้อื่นโดยไม่ยึดมั่นในความคิดเห็นของตนฝ่ายเดียว 
 

แบบฝึกหัด 

   1. การสังเกตหมายถึงการดูด้วยตาเท่านั้นใช่หรือไม่ อย่างไร................................................................. 
.......................................................................................................................... ................................................. 

  2. จงบอกประโยชน์ของการเป็นคนช่างสังเกตมา 3 ประการ................................................................. 
.................................................................................................. .......................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

 3. ถ้านักเรียนทดลองเช่นเดียวกับกาลิเลโอ นักเรียนจะเทียบเวลาของการแกว่งไปมาของโคมไฟกับ
อะไร.......................................................................................................................................................... ...... 

  4. การที่กาลิเลโอเป็นคนช่างสังเกตนั้น ท าให้ค้นพบเรื่องใดอีกบ้าง...................................................... 
................................................................................................................................ ......................................... 

 5.  เราสามารถฝึกความช านาญในการสังเกตให้เพ่ิมข้ึนได้หรือไม่ อย่างไร........................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 

  
  6. ลักษณะใดของนักวิทยาศาสตร์ ที่เป็นสาเหตุส าคัญท าให้นิวตันค้นพบ "กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล
ของนิวตัน"................................................................................................................ ........................................ 

 7. นักเรียนเคยสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันหรือไม่ จงยกตัวอย่าง.................................. 
............................................................................................................................. ............................................ 

   8. การรู้สาเหตุของปัญหานั้นมีประโยชน์หรือไม่ อย่างไร........................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 

  9. ผลงานใดบ้างท่ีแสดงถึงความพยายามและความอดทนในการศึกษาและการประดิษฐ์ของ ทอมัส  
อัลวา เอดิสัน .................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
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 10. นักเรียนคิดว่า ลักษณะนิสัยของการเป็นคนที่มีความพยายามและอดทน น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างไร…………………………………………………………………………………………………………………………………........……… 

 11. การท างานอย่างเป็นระบบของนักวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในการค้นคว้าความรู้เรียกว่าอะไร....................... 
................................................................... .......................................................................................... ................. 

 12. ให้นักเรียนยกตัวอย่างการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน....................... 
.................................................................................................................................................... .......................... 

  13. ถ้าประชาชนชาวไทยไม่รู้จักใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ถูกต้อง และเหมาะสม  นักเรียนคิดว่า
อาจเป็นต้นเหตุของการท าลายสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................ ..................
................................................................................................................. ............................................................. 
 

แบบฝึกหัดทบทวน 
 

1.  ข้อความใดต่อไปนี้เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์  

     ก.  ตาซ้ายกระตุกจะโชคร้าย   ข.  น้ าไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ าเสมอ 

     ค.  จิ้งจกทักก่อนออกจากบ้านจะดวงไม่ดี ง.  นกแสกบินไปเกาะที่บ้านจะมีคนเสียชีวิต 

2.  ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง  

     ก. วิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ทุกอย่างบนโลกนี้ได้  

     ข. ความเชื่อและความศรัทธาคือวิทยาศาสตร์ 

     ค. วิทยาศาสตร์ต้องการหลักฐานและประจักษ์พยาน 

     ง. วิทยาศาสตร์คือเรื่องของความคิดและจินตนาการเท่านั้น 

3.  ข้อใดมีความหมายตรงกับค าว่า “วิทยาศาสตร์” มากที่สุด 

     ก. การศึกษาเก่ียวกับชีวิตพืชและสัตว์ 

     ข. ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา 

     ค. การศึกษาหาความรู้จากการทดลองเพ่ือตั้งเป็นกฎเกณฑ์ 

     ง. ความรู้ของโลกธรรมชาติและการแสวงหาความรู้อย่างมีระเบียบแบบแผน และมีข้ันตอน 

4.  ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่  ลักษณะส าคัญของนักวิทยาศาสตร์ 

     ก.  มีความใฝ่ฝัน          ข.  ช่างสังเกต                                       

     ค.  มีความเป็นเหตุเป็นผล                     ง.  อยากรู้อยากเห็น 



วิ ท ย า ศ า ส ต ร์    ม . 1    ห น้ า  | 32 

 

5.  ถ้านักเรียนมีหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลการทดลอง  นักเรียนควรมีคุณสมบัติที่ส าคัญตามข้อใด  

     ก. เป็นคนร่าเริง         ข. เป็นคนมีเหตุผล 

     ค. เป็นคนใจกว้าง         ง. เป็นคนรอบคอบและซื่อสัตย์ 

6.  บุคคลใดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของผู้มีความมานะพยายาม      

     ก.  แดงคิดหาวิธีท าให้น้ าเย็นโดยไม่ต้องใช้ตู้เย็น  

     ข.  ขาวต้องท าการทดลองก่อนที่จะเชื่อสิ่งต่างๆ 

     ค.  ด าท าการทดลองหลายครั้ง ๆ และเก็บข้อมูลอย่างละเอียด 

     ง.   เขียวพบว่าต้นไม้จะโน้มเอียงเข้าหาแสง 

7.  นักวิทยาศาสตร์ในข้อใดเป็นผู้ประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์เป็นคนแรกและน ามาซึ่งความรู้ทางด้นดาราศาสตร์

จนถึงปัจจุบัน 

     ก. กาลิเลโอ        ข. มาดาม มารี คูรี        

     ค. ไมเคิลฟาราเดย์                ง. ทอมัส แอลวา เอดิสัน      

8.  ข้อใดเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

     ก.  การสังเกต                                         ข.  การตั้งสมมติฐาน                           

     ค.  การทดลองและเก็บข้อมูล                      ง.  การสรุปและน าเสนอข้อมูล 

9.  ข้อมูลใดที่ได้จากการสังเกตด้วยตา  

     ก. ไฟไหม้กลิ่นควันไฟคลุ้งทั่วผืนป่า                ข. ต้มย ากุ้งชามนี้มีรสเปรี้ยวและเผ็ดมาก 

     ค. กล้วยไม้มีสีม่วงปนขาว ออกดอกเป็นพวง     ง. รายงานข่าวโทรทัศน์รายงานว่าจะมีพายุและฝนตก 

10.  ข้อใดเป็นข้อมูลที่ได้จากการใช้ประสาทสัมผัสทางผิวหนัง  

     ก. เมื่อต้มน้ าจนเดือดจะมีไอน้ าเกิดข้ึน             ข. น้ าในแก้วใบสีขาวเย็นกว่าใบสีเขียว 

     ค. ดอกมะลิมีกลิ่นหอมมากกว่าดอกกุหลาบ       ง. เมือ่เผากระดาษจะมีเปลวไฟและเขม่าควันเกิดขึ้น 

11.  ข้อใดเป็นการสังเกตที่ถูกต้อง  

     ก. ฉันเห็นมด  5 ตัวเดินเรียงแถวกันกลับรังอย่างเร่งรีบ 

     ข. ฉันเห็นมด  5 ตัวเดินเรียงแถวกันไปตามเส้นเชือกสีแดง 

     ค. ฉันเห็นมด  5 ตัวเดินเรียงแถวหิ้วของพะรุงพะรัง 

     ง. ฉันเห็นมด  5 ตัวเดินหยอกล้อกันไปอย่างสนุกสนาน 

12.  ข้อใดเป็นพ้ืนฐานที่จะน าไปใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (ความเข้าใจ) 

     ก. เทคโนโลยีต่างๆ              ข. การค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ 

     ค. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ง. ความรู้ของโลกธรรมชาติ 
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13.  สมมติฐานคืออะไร 

     ก. การวางแผนการท างาน                          ข. การระบุค าถามซึ่งเกิดข้ึนจากการสังเกต 

     ค. การตอบค าถามก่อนท าการทดลอง             ง. การคาดคะเนค าตอบของค าถาม หรือสิ่งที่สงสัย 

14.  เมื่อสังเกตพบว่ามดมักจะเดินตามกันเป็นแถวๆ จะตั้งสมมติฐานอย่างไรเพ่ือน าไปสู่การทดลอง 

     ก.  มดปล่อยสารเคมีเพ่ือบอกเส้นทาง   ข.  มดมีการสื่อสารระหว่างกัน 

     ค.  มดจ าเส้นทางเดิมๆ ได้    ง.  มดมักจะเดินในเส้นทางเดิมๆเสมอ 

15.  ถ้าต้องการทดสอบสมมติฐานว่า “ไข่ใหม่ลอยน้ า ไข่เก่าจมน้ า” ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวแปรที่ต้อง

เปลี่ยนแปลง 

     ก.  ขนาดของภาชนะ                        ข.  ชนิดของน้ า 

     ค.  รูปร่างของภาชนะ                                ง.  ไข่  

16. ถ้าต้องการทดสอบสมมติฐานว่า “ลูกตะกร้อพลาสติก    สามารถกระดอนจากพื้นได้สูงกว่าลูกตะกร้อ
หวาย” ข้อใด  ไม่ใช่  สิ่งที่ต้องควบคุมให้เหมือนกัน  
     ก.  ลูกตะกร้อ          ข.  ความสูงในการโยน 

     ค.  ทิศทางและแรงในการโยน       ง.  น้ าหนักของลูกตะกร้อทั้งสองชนิด 

17. เมื่อใดที่สมมติฐานจะสามารถเปลี่ยนมาเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้  

     ก.  มีเอกสารหรือทฤษฎีรองรับ 

     ข.  เมื่อมีการเผยแพร่ความรู้ให้ผู้อ่ืนทราบ 

     ค.  เมื่อบันทึกข้อมูลได้ความละเอียดมากพอ 
     ง.  เมื่อทดสอบหลาย ๆ ครั้งแล้วพบว่าผลการทดลองเป็นเช่นเดิม 

18.  ประสาทสัมผัสของนักเรียนในการน าไปใช้เพื่อการสังเกตและเก็บข้อมูลสามารถเชื่อถือได้เสมอไปหรือไม่ 

เพราะเหตุใด   

     ก. เชื่อถือได้ เพราะว่ามีความถูกต้องและแม่นย าเสมอ 

     ข. เชื่อถือได้เพราะสามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าเก็บข้อมูลได้ทั้งหมดโดยละเอียด 

     ค. เชื่อถือไม่ได้เพราะการใช้ประสาทสัมผัสไม่ถือว่าเป็นการสังเกตและการเก็บข้อมูล 

     ง. เชื่อถือไม่ได้เพราะการใช้ประสาทสัมผัสในการสังเกตและเก็บข้อมูลอาจมีความผิดพลาดและ

คลาดเคลื่อนได้ 

19.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นการอธิบายถึงผลการทดลอง 

     ก. เตรียมหลอดทดลอง 2 หลอด      ข. สารละลายชนิดนี้คือกรดอินทรีย์ 

     ค. เทสารละลายจากขวดลงในหลอดทดลอง 

     ง. สารผสมเปลี่ยนไปเป็นสีแดงขุ่น และเกิดฟองแก๊สขึ้นเล็กน้อย 
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20.  ข้อใดเป็นวิธีการท าเพ่ือให้ผลการทดลองเที่ยงตรงเเละเชื่อถือได้มากท่ีสุด   

     ก.  ต้องใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย              ข.  ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมมากๆ 

     ค.  ต้องท าการทดลองหลายๆ คน            ง.  ต้องมีการควบคุมตัวแปร 

21.  ข้อใดเป็นผลดีของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อโลก   
     ก. ปรากฏการณ์เรือนกระจก   ข. รูโหว่ของโอโซน   

     ค. แก๊สเรือนกระจก    ง. เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

22.   ข้อใดกล่าว ไม่ ถูกต้อง  

     ก. การบันทึกข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ผู้บันทึกสามารถใส่ความคิดเห็นลงไปได้ 

     ข. การบันทึกอย่างซื่อสัตย์ของนักวิทยาศาสตร์รุ่นก่อน ๆ เป็นพ้ืนฐานส าหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นหลัง 

     ค. การบันทึกข้อมูลต้องกระท าอย่างรอบคอบ  และควรบอกวิธีการใช้เครื่องมือที่ใช้รวมทั้งตัวแปรต่าง ๆ  

     ง. ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากการบันทึกอย่างไม่ซื่อสัตย์จะเป็นข้อมูลที่ไร้ค่า  ท าให้เกิดความ

ผิดพลาดต่อการสรุปผลและท าให้ความรู้วิทยาศาสตร์พัฒนาไปได้ยาก 

23.  ข้อใดกล่าว  ไม่  ถูกต้อง   

     ก. ความรู้วิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม 

     ข. การเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือและอุปกรณ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ความรู้วิทยาศาสตร์เปลี่ยนไป 

     ค. กฎทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการทดลองและพิสูจน์มาแล้วหลายครั้งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไป 

     ง. เมื่อวิธีการหาความรู้เปลี่ยนแปลงไปอาจจะท าให้ได้ความรู้วิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม 

24.  ข้อใดเป็นผลเสียของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อโลกมนุษย์   

     ก. การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านพลาสติกและสิ่งทอ 

     ข. การระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศญี่ปุ่น               

     ค. การค้นพบวิธีการตัดต่อทางพันธุ์กรรม (GMO) ของพืชและสัตว์   

     ง. การส่งยานอวกาศและดาวเทียมของประเทศต่าง ๆ ออกไปนอกโลก 
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หน่วยที่  2  การใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

 

อุปกรณ์เบื้องต้นของวิทยาศาสตร์ 
 

บีกเกอร์ (Beaker) 
 
 

 
 
 
 
 
 

เป็นแก้วใส ใช้ส าหรับบรรจุสารที่มีปริมาณมาก เพ่ือละลายสารหรือท าปฏิกิริยาเคมี และสามารถเท
สารออกได้ง่ายทางปากบีกเกอร์โดยจะมีขีดบอกปริมาตรซึ่งเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น บีกเกอร์มีหลายขนาด
และมีความจุต่างกัน โดยที่ข้างบีกเกอร์จะมีตัวเลขระบุความจุของบีกเกอร์  มีทั้งเป็นแบบสูง แบบเต้ีย และ
แบบรูปทรงกรวย  (conical berker)   บีกเกอร์จะมีปากงอเหมือนปากนกซ่ึงเรียกว่า spout ท าให้การเท
ของเหลวออกได้โดยสะดวก  
 

วิธีการเลือกใช้ ขึ้นอยู่กับปริมาณของเหลวที่จะใส่ โดยปกติให้ระดับของเหลวอยู่ต่ ากว่าปากบีกเก
อร์ประมาณ 1 - 1 1/2 นิ้ว 

ประโยชน์ 
1.ใช้ส าหรับต้มสารละลายที่มีปริมาณมาก ๆ 
2. ใช้ส าหรับเตรียมสารละลายต่าง ๆ 
3. ใช้ส าหรับตกตะกอนและใช้ระเหยของเหลวที่มีฤทธิ์กรดน้อย 

1. ขีดบอกปริมาตร 
2. ปากบีกเกอร์ 
3. บริษัทผู้ผลิต 
4. ขนาดของบีกเกอร์ 
5. ที่ติดฉลาก 
6. ประเทศผู้ผลิต 
7. ค่าปริมาตรโดยประมาณ 
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กระบอกตวง  (Cylinder) 

 
            

เทอร์มอมิเตอร ์(Thermometer) 
 

                   
           เครื่องมือใช้วัดระดับอุณหภูมิของสารเป็นชนิดท าด้วยแก้ว ภายในบรรจุแอลกอฮอล์ผสมสีหรือปรอท 
เพ่ือช่วยให้อ่านได้ชัดเจน มีทั้งชนิดที่เป็นองศาเซลเซียสและฟาเรนไฮต์ 
 

วิธีการใช ้
            เทอร์มอมิเตอร์ ที่ใช้ในการทดลองมีขีดการวัดอุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุด แตกต่างกันตามจุดประสงค์ 
ของการใช้งาน มีขั้นตอนการใช้งานดังนี้ 

1. ก่อนใช้ต้องตรวจดูว่าเทอร์มอมิเตอร์ช ารุดหรือไม่ 
2. เลือกที่มีช่วงอุณหภูมิสูงสุด - ต่ าสุดให้เหมาะสมกับสิ่งที่จะวัด เพราะถ้าน าไปวัดอุณหภูมิ สูง

เกินไปจะท าให้หลอดแก้วแตก 
3. ต้องให้กระเปาะเทอร์มอมิเตอร์จุ่มอยู่ในวัสดุที่ต้องการวัดในบริเวณก่ึงกลาง ไม่ค่อนไปด้านใด

ด้านหนึ่งและส่วนก้านเทอร์มอมิเตอร์ตั้งตรง 
4. การอ่านอุณหภูมิต้องให้สายตาอยู่ในระดับเดียวกับของเหลวในเทอร์มอมิเตอร์ 

การเก็บรักษา 
               1.  ท าความสะอาดหลังจากการใช้งาน   
        2.  เช็ดให้แห้งและเก็บเข้ากล่อง และไว้ในที่ที่ปลอดภัย 
 
 

 

 

             ใช้ส าหรับวัดปริมาตรของของเหลวที่มี
อุณหภูมิไม่สูงกว่าอุณหภูมิของ ห้องปฏิบัติการ
กระบอกตวงไม่สามารถใช้วัดของเหลวที่มีอุณหภูมิ
สูงได้เนื่องจากอาจจะท าให้กระบอกตวงแตกได้ 
กระบอกตวงจะบอกปริมาตรของของเหลวอย่าง
คร่าวๆ ถ้าต้องการวัดปริมาตรที่แน่นอนต้องใช้
อุปกรณ์วัดปริมาตรอื่นๆ เช่น ไพเพทหรือบิวเรท 
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หลอดทดลอง   (test tube) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ใช้ส าหรับเผาสารต่าง ๆ ด้วยเปลวไฟโดยตรงในอุณหภูมิที่สูง หลอดชนิดนี้ไม่ควรน าไปใช้ส าหรับทดลอง
ปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารเหมือนหลอดธรรมดา 
 วิธีการเก็บรักษา 

1. ล้างท าความสะอาดด้วยแปรงล้างหลอดทดดลอง 
2. เก็บใส่ตะกร้า ตั้งไว้ในที่ปลอดภัย 

 
ช้อนตักสาร (spatula) 

 
การเก็บรักษา 
 1. เมื่อใช้ช้อนตักสารแล้วต้องท าความสะอาดช้อนให้แห้งก่อนที่จะใช้ช้อนตักสารชนิดอ่ืน  
 2. ห้ามใช้ช้อนตักสารในขณะที่สารยังร้อน 
 
ตะเกียงแอลกอฮอล์  (alcohol burner) 

 

 

   หลอดทดลองมีหลายชนิดและหลายขนาด ชนิดที่มีปากและไม่มีปาก ชนิด
ธรรมดาและชนิดทนไฟขนาดทดลองระบุได้ 2 แบบ คือความยาวกับเส้นผ่าน
ศูนย์กลางริมนอกหรือขนากความจุเป็นปริมาตร หลอดทดลองส่วนมากใช้
ส าหรับทดลองปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารต่าง ๆ ที่เป็นสารละลาย ใช้ต้ม
ของเหลวที่มีปริมาณน้อย ๆ โดยมี test tube holder จับกันร้อนมือ หลอด
ทดลองแบบทนไฟจะมีขนาดใหญ่ และหนากว่าหลอดธรรมดา 

ที่ใช้ในการทดลอง เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ตวงสารที่เป็นของแข็งโดยประมาณเม่ือ
ตักสาร แต่ละครั้งต้องปาดปากช้อนเพียงครั้งเดียว โดยไม่กดสารในช้อนก่อนปาด  
 วิธีการใช้ 
   ค่อยๆเปิดขวดสารแล้ว หงายจุกวางไว้ ใช้ช้อนตักสาร แล้วใช้นิ้ว หรือก้าน
ดินสอเคาะก้านช้อนเบาๆเพ่ือเทสารในช้อนออกตามปริมาณท่ีต้องการ ถ้าเป็นช้อน
ที่มีเบอร์ส าหรับตวงสารปริมาณต่างกัน ให้ตักสารก่อนแล้วจึงใช้ด้ามช้อนอีกด้าม
หนึ่งปาดผิวให้เรียบ โดยไม่ต้องกดให้แน่นจะได้สาร 1 ช้อนในปริมาณตามเบอร์นั้นๆ 
 

    บรรจุด้วยแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ จะมีควันหรือเขม่าในขณะที่จุดไฟน้อยมาก หาก
แอลกอฮอล์ ไม่บริสุทธิ์จะให้เขม่ามาก ท าให้ตะแกรงลวด และวัสดุ ที่ให้ความร้อน
สกปรก 
  วิธีใช ้      
    1.ก่อนใช้ต้องตรวจดูสภาพไส้ตะเกียงและที่ยึดว่ามีสภาพพร้อมใช้งาน ไม่แตกร้าว 
ความยาวไส้ตะเกียงเพียงพอได้เช่น ส่วนยึดไส้ตะเกียง ไม่ร้าว หรือแตก และปริมาณ
แอกอฮอล์ในตะเกียงมีมากน้อยเพียงใด 
 

http://glasswarechemical.com/glassware/test-tube/
http://glasswarechemical.com/scientific-equipment/%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3-spatula/
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    2.เติมแอลกอฮอล์ประมาณครึ่งหนึ่งของตะเกียงและอย่าให้หกเลอะขอบตะเกียง เช็ดให้แห้ง โดยใช้
กรวยและเติมด้วยความระมัดระวังอย่าให้หก เพราะเมื่อจุด ตะเกียงแล้ว อาจท าให้ไฟไหม้ลุกลามได้ 
   3. ปรับไส้ตะเกียงเพ่ือให้ได้ขนาดเปลวไฟตามที่ต้องการ 
   4. จุดตะเกียงโดย ใช้ ไม้ขีดไฟ อย่าใช้ตะเกียงไปต่อกับตะเกียงดวงอ่ืน เพราะอาจท าให้แอลกอฮอล์ใน
ตะเกียงติดไฟ 
  5.  เมื่อใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์เสร็จแล้วต้องดับตะเกียงทันที โดยใช้ฝาครอบปิด ห้ามใช้ปากเป่าให้ดับ 
การครอบต้องครอบให้สนิททุกครั้งเพ่ือป้องกันมิให้แอลกอฮอล์ระเหย 
   6.  ควรมีกระป๋องทรายไว้ทิ้งก้านไม้ขีดท่ีจุดไฟแล้ว การเก็บรักษา ท าความสะอาดหลังใช้งาน ครอบ
ฝาตะเกียงแล้วเก็บเข้าตู้ 
 

แท่งแก้วคนสาร ( Stirring Rod ) 

 
 
 
 
 
 
วิธีใช ้
     วิธีที่ 1 การกวนสารละลายด้วยแท่งแก้ว เป็นการกวนของแข็งให้ละลายในเนื้อเดียวกันกับสารละลาย
หรือเป็นการกวนให้สารละลายผสมกันโดยใช้แท่งแก้ว การกวนสารละลาย ต้องกวนไปในทิศทางเดียว และ
ระวังอย่าให้แท่งแก้วกระทบกับข้างหลอดทดลองหรือก้นหลอดทดลอง เพราะจะท าให้หลอดทดลองทะลุได้ 
หากเป็นการผสมสารละลายที่มีจ านวนมากก็ควรใช้บีกเกอร์แทนหลอดทดลองและใช้เทคนิคการกวน
สารละลายเช่นเดียวกัน 
     วิธีที่ 2  การหมุนสารละลายด้วยข้อมือ เป็นเทคนิคการผสมสารละลายในหลอดทดลอง กระบอกตวง
หรือ ฟลาสให้มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันทุกส่วนวิธีหนึ่ง โดยใช้มือจับทางส่วนปลายของอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว
หมุนด้วยข้อมือให้สารละลายข้างในไหลวน 
 
  หลอดฉีดยา  ( SYRNGE) 
 
 
 
 
 

   แท่งแก้วคนสารใช้ส าหรับคนสารละลายให้ผสมเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสม่ าเสมอ 
หรือใช้เมื่อจะเทสารละลายจากภาชนะหนึ่งลงในภาชนะอีกชนิดหนึ่ง โดยจะเท
สารละลายให้ไหลไปตามแท่งแก้วคนสารแท่งแก้วคนสารที่มียางสวมอยู่อีกปลาย
ด้านหนึ่ง เรียกว่า Policeman จะใช้ส าหรับปัดตะกอนที่เกาะอยู่ข้าง ๆ และถู
ภาชนะให้ปราศจากสารต่าง ๆ ที่เกาะอยู่ข้าง ๆ ยางสวมนั้นต้องแน่น 
 

   หลอดฉีดยาเป็นอุปกรณ์วัดปริมาตรของเหลวอย่างง่าย ที่ไม่ต้องการ
ความละเอียดมากนัก นิยมใช้ในโรงเรียนเนื่องจากราคาถูก และหาซื้อได้
ง่าย ท าด้วยแก้วหรือพลาสติกมีขนาดต่างๆกัน ที่ใช้ในโรงเรียนส่วนมากมี
ตั้งแต่ขนาด 5  cm3  จนถึง 35 cm3 
                

 

 

การเก็บรักษา  ห้ามใช้หลอดฉีดยาที่ท าด้วยพลาสติกตวงสารอนินทรีย์ 

เพราะจะท าให้พลาสติกละลาย เมื่อเสร็จงานแล้วต้องล้างท าความสะอาด 

เช็ดให้แห้งสนิท 

https://garnjanaporn.wordpress.com/2013/02/25/65/
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วิธีการใช ้
     1. เลือกขนาดของหลอดฉีดยาให้เหมาะสมกับปริมาตรที่ต้องการวัดดงก้านหลอดฉีดยาขึ้นและกดลง 
เพ่ือให้ยางที่ปลายก้านหลอดฉีดยาเลือนได้คล่อง  
    2. กดก้านหลอดฉีดยาจนสุดเพื่อไล่อากาศออกให้หมด  
    3. จุ่มปลายหลอดฉีดยาลงในของเหลว ค่อยๆ ดึงก้านหลอดฉีดยาขึ้นขณะที่ดูดสารละลายเข้าไปในหลอดฉีด
ยา ระวังอย่าให้มีฟองอากาศถ้ามีต้องกดก้านหลอดฉีดยาลงไปจนสุดเพื่อไล่อากาศ แล้วค่อยๆดึงก้านหลอดฉีด
ยาให้ส่วนที่โค้งต่ าสุดของลูกยางตรงกับขีดปริมาตรที่ต้องการ 
   
เครื่องชั่ง 

 
  
          เป็นเครื่องชั่งชนิด Mechanical balance อีกชนิดหนึ่งที่มีราคาถูกและใช้ง่าย แต่มีความไวน้อย 
เครื่องชั่งชนิดนี้มีแขนข้างขวาอยู่ 3 แขนและในแต่ละแขน จะมีขีดบอกน้ าหนักไว้ เช่น 0-1.0 กรัม 0-10 กรัม 
0-100 กรัม และยังมีตุ้ม น้ าหนักส าหรับเลื่อนไปมาได้อีกด้วย แขนทั้ง 3 นี้ติดกับเข็มชี้อันเดียวกัน 
หมายเหตุ การหาน้ าหนักของสารอาจหาน้ าหนักทั้งขวดบรรจุสารและสารรวมกันก่อน ก็ได้ แล้วชั่งขวดบรรจุ
สารอย่างเดียวทีหลัง ต่อจากนั้นก็เอาน้ าหนักท้ัง 2 ครั้งลบกัน ผลที่ได้ จะเป็นน้ าหนักของสารที่ต้องการ 
 
วิธีการใช ้
     วิธีการใช้เครื่องชั่งแบบ (Triple- beam balance)  

*  ตั้งเครื่องชั่งให้ได้ระดับกับพ้ืนราบ (เครื่องชั่งสองหน้า หากไม่ได้ระดับเข็มจะไม่ตรงกัน) 
         *  ถาดชั่งต้องมีหมายเลขตรงกับเครื่องชั่ง และสะอาด 
         *   ก่อนชั่ง เข็มจะต้องตรงศูนย์ (0) ถ้าไม่ตรง ให้ปรับให้ตรงด้วยวิธีใช้คีมหมุนน๊อตใต้ถาดชั่ง 
         *   อย่าชั่งน้ าหนักเกินพิกัดก าลังของเครื่องชั่ง 
         *   การชั่งให้วางสิ่งของตรงบริเวณก่ึงกลางของถาดชั่ง 
        *  อย่าวางสิ่งของลงบนถาดชั่งด้วยวิธีกระแทก 
         *  ถ้าชั่งสิ่งที่ไม่สะอาด  ควรห่อหุ้มเสียก่อน 
          *  เมื่อไม่ใช้เครื่องชั่ง  ไม่ควรวางสิ่งของไว้บนถาดชั่ง 
          *  ระวังอย่าให้น้ าเข้าไปในเครื่องชั่ง 
          *  ควรตั้งเครื่องชั่งไว้ในที่ไม่มีฝุ่นผงและความชื้น 
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หลอดหยด  (dropper) 
 

                 
            เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับวัดของเหลวปริมาณน้อย ๆ ท าได้โดยการนับจ านวน หยดของของเหลวที่
หยดลงไป และสามารถเทียบมาตรฐาน(calibrate) ด้วยกระบอกตวง แล้วใช้เป็นค่าโดยประมาณ ส าหรับท า
การทดลอง ต่อไปได้ มีลักษณะเป็นหลอดแก้วที่ปลายข้างหนึ่งยาวเรียวเล็ก และปลายอีกข้างหนึ่งมีกระเปาะ
ยางสวมอยู่ 
วิธีการใช้ 
            หลอดหยดใช้ส าหรับดูดของเหลวต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เช่น ดูด
สารละลายด่างทับทิม เกลือแกง กรดต่างๆเป็นต้น หลอดหยดเมื่อใช้ดูดสารชนิดหนึ่งแล้วห้ามน าไปดูดสารต่าง
ชนิดกัน ถ้ายังไม่ได้ ท าความสะอาด   
การเก็บรักษา ใช้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท าความสะอาดเช็ดให้แห้ง เก็บไว้ในตู้อุปกรณ์ 
  ข้อควรระวัง 
   1. อย่าให้ปลายของหลอดหยด กระทบหรือแตะกับ ปลายหลอดทดลอง 
   2. อย่าให้สารละลายสัมผัสกับกระเปาะยางเพราะจะท าให้สารละลายถูกปนเปื้อนได้ และถ้า
สารละลายมีฤทธิ์เป็นกรดก็จะกัดกร่อนกระเปาะยางด้วย ดังนั้นเมื่อท าการทดลองเสร็จแล้วควรรีบดึงกระเปาะ
ยางออกจากหลอดแก้วทันที 

แบบทดสอบ 
 

1. หลักในการเลือกเครื่องมือวัดเพ่ือใช้ในงานวิทยาศาสตร์ คือ ข้อใด 
        ก.  ประหยัดเวลา   ข.  ปลอดภัยในการใช้งาน 
        ค.  เหมาะกับงานที่ท า               ง.  ถูกทุกข้อ 
2. การอ่านค่าจากเครื่องมือวัดแบบขีดสเกลที่ถูกต้องควรท าอย่างไร 
        ก.  ประมาณค่าให้ละเอียดที่สุด            ข.  มองตั้งฉากกับเครื่องวัด 
        ค.  วางเครื่องวัดให้นอนราบ                  ง.   ถูกทุกข้อ 
3. การอ่านค่าจากเครื่องวัดแบบแสดงผลด้วยตัวเลขมีหลักการอย่างไร 
      ก.  ประมาณความคลาดเคลื่อนทุกครั้ง ข.  อ่านตามที่เห็นจริง ๆ จากจอภาพ 
       ค.  ต้องประมาณตัวเลขตัวสุดท้าย 1 ตัว     ง.  ต้องวัดหลายครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ย 
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4.  ถ้าจะตวงน้ าให้มีปริมาตร 100 cm3  ส าหรับเตรียมสารละลายชนิดหนึ่งให้มีความเข้มข้นตามท่ีก าหนด  
    นักเรียนจะเลือกใช้ภาชนะใดในการตวง 
     ก. บีกเกอร์ ขนาด 100 cm3  ข. กระบอกตวง ขนาด 200 cm3 
    ค. กระบอกฉีดยา ขนาด 20 cm3  ง. ถ้วยตวงที่มีขีดบอกปริมาตร ขนาด 150 cm3 

5.  ถ้าหากต้องการจะตรวจดูเชื้อแบคทีเรีย ควรใช้เครื่องมือชนิดใดจึงจะเหมาะสมที่สุด  

      ก. แว่นขยาย                               ข. กล้องจุลทรรศน์ 

      ค. กล้องส่องทางไกล                  ง. กล้องโทรทรรศน์ 

6.  เพราะเหตุใดเราจึงต้องท าการทดลองทางวิทยาศาสตร์ซ้ าหลายๆ ครั้งก่อนจึงสรุปผล   

      ก. เพื่อให้เกิดความช านาญ       ข. เพ่ือให้ได้ผลงานมากๆ 

      ค. เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้       ง. เพ่ือหาข้อบกพร่องในการทดลอง 

7.  ถ้านักเรียนต้องการวัดปริมาตรของน้ าดื่มขวดหนึ่ง ควรจะเลือกใช้เครื่องมือในข้อใดเพ่ือให้ได้ค่าที่ถูกต้อง

มากที่สุด       

      ก. ถังน้ า          ข. ขวดน้ าดื่ม                      

      ค. กระบอกตวง        ง. เครื่องชั่งแบบดิจิตอล 

8.  หน่วยวัดอุณหภูมิในระบบเอสไอคือข้อใด  

      ก. เคลวิน         ข. องศาเซลเซียส 

      ค. องศาโรเมอร์         ง. องศาฟาเรนไฮต์ 

9.  ข้อใดอธิบายความหมายของอุณหภูมิได้ถูกต้อง  
      ก. ระดับความเย็นที่ปรากฏในวัตถุนั้น ๆ     ข. ระดับความร้อนที่ปรากฏในวัตถุนั้น ๆ 
      ค. ปริมาณอากาศเย็นที่ปรากฏในวัตถุนั้น ๆ ง. ปริมาณอากาศร้อนที่ปรากฏในวัตถุนั้น ๆ 
10.  ข้อใดเป็นลักษณะการวางเทอร์มอมิเตอร์เพ่ือวัดอุณหภูมิของสารได้ถูกต้อง  
 
         ก.    ข.   ค.   ง. 
 

 
 


