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กระบวนการทางวิทยาศาสตร
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยมีผีลตอการดาํรงชวีติของมนษุย การเรยีนรูวทิยาศาสตรเปนสิง่จาํเปนสาํหรบัมนษุย

ในปจจุบัน ความรูทางวิทยาศาสตรไมไดจํากัดอยูเฉพาะในเนื้อหาที่เรียนในหองเรียนเทานั้น แตในชีวิตประจําวันก็

เกีย่วของกบัวทิยาศาสตรดวย โดยเฉพาะเทคโนโลยตีางๆ ทีเ่ปนผลมาจากการนาํความรูทางวทิยาศาสตรมาเปนพืน้ฐาน

 วิทยาศาสตร หมายถึง ความรูทางวิทยาศาสตร และกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ใชในการหาความรูทาง

วิทยาศาสตร 

 

เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร
โดย อ.ศุจิกา จาตุรนตพงศา (ครูพี่ตั๊ก)
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วิธีการทางวิทยาศาสตร
วิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific Method) 

 วธิกีารทางวทิยาศาสตร (Scientific Method) หมายถงึ การแสวงหาความรูทางวทิยาศาสตรอยางมกีระบวนการ

ที่เปนแบบแผนมีขั้นตอนที่สามารถปฏิบัติตามได โดยขั้นตอนวิธีการทางวิทยาศาสตร ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก

 1. สังเกตและระบุปญหา (Problem) กําหนดปญหาที่ตองการทราบ   

 2. ต้ังสมมตฐิาน (Hypothesis) เปนขัน้ตอนการคดิหาคาํตอบของปญหาโดยการคาดคะเนคาํตอบทีอ่าจเปนไปได

 3. การรวบรวมขอมูล (Gathering Data) เปนขั้นตอนการออกแบบการทดลอง และรวบรวมขอมูลจาก

ตัวอยางที่ตองการศึกษามา

 4. วิเคราะหขอมูล (Analysis) เปนวิธีการนําขอมูลที่ไดมาประมวลผล และวิเคราะห เพ่ือทดสอบสมมติฐาน

ที่ตั้งไว นําไปสูขอสรุปหลัก 

 5. สรุปผล (Conclusion) เปนข้ันตอนสุดทายของวิธีการทางวิทยาศาสตร ซึ่งเกิดจากการนําขอมูลหรือ

ขอเท็จจริงที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหผล และหาความสัมพันธระหวางขอมูลหรือขอเท็จจริงเพ่ือนํามาอธิบาย 

และตรวจสอบวาสมมติฐานที่ตั้งขึ้นถูกตองหรือไม

ตัวอยาง 

 นักเรียนคนหนึ่งตองการศึกษาวาปุยตางชนิดกันมีผลตอการเจริญเติบโตของตนทานตะวันหรือไม โดยทําการ

ทดลองปลูกตนทานตะวันลงในกระถางท่ีมีขนาดเทากัน ซ่ึงกระถางแตละใบใสปุย 3 ชนิด คือ ปุยคอก ปุยเคมี และ

ปุยพืชสด ทุกกระถางรดนํ้าปริมาณเทาๆ กัน เปนเวลาสองสัปดาห

แผนผังการทดลอง 

ปุยคอก ปุยเคมี ปุยพืชสด
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ปญหา   ปุยตางชนิดกันมีผลตอการเจริญเติบโตของตนทานตะวันหรือไม

สมมติฐาน ปุยคอกชวยเรงการเจริญเติบโตของตนทานตะวัน

ตัวแปร 

   - ตัวแปรตน คือ ชนิดของปุย

  - ตัวแปรตาม คือ การเจริญเติบโตของตนทานตะวัน

  - ตัวแปรควบคุม คือ ขนาดของกระถาง, ปริมาณนํ้าที่รด, ปริมาณดิน

วิธีการทดลอง

 ขั้นตอนที่ 1 นําเมล็ดพันธุตนทานตะวันมาปลูกในกระถางที่มีขนาดเดียวกัน 3 กระถาง

 ขั้นตอนที่ 2 โดย กระถางที่ 1 ใสปุยคอก

   กระถางที่ 2 ใสปุยเคมี

   กระถางที่ 3 ใสปุยพืชสด

 ขั้นตอนที่ 3 ทุกกระถางรดนํ้าปริมาณเทาๆ กัน เปนเวลาสองสัปดาห

 ขั้นตอนที่ 4 สังเกตการเจริญเติบโตของตนทานตะวัน จดบันทึก และสรุปผลการทดลอง

ตารางบันทึกผลการทดลอง

ชนิดของปุย
ความสูงของตนทานตะวัน
เมื่อครบสองสัปดาห (cm)

ปุยคอก
ปุยเคมี

ปุยพืชสด

10 cm
15 cm
8 cm

สรุปผลการทดลอง

วิเคราะหผลการทดลอง
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แบบทดสอบ เรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร
1. ในการใชเครื่องชั่งสปริงอันเดียวกันดึงถุงทรายใบหนึ่งไปบนพื้นผิว 2 ชนิด คือ พื้นไม และพื้นทราย ปรากฏวาใช

แรงดึงถุงทรายไมเทากัน เมื่อดึงถุงทรายเปนเวลาเทากัน ผลการทดลองนี้สนับสนุนสมมติฐานในขอใด

 1. ระยะทางที่ตางกันมีผลตอการเคลื่อนที่ของถุงทราย

 2. เครื่องชั่งสปริงที่ตางกันมีผลตอการเคลื่อนที่ของถุงทราย

 3. พื้นผิวสัมผัสที่ตางกันมีผลตอการเคลื่อนที่ของถุงทราย

 4. ขนาดของถุงทรายที่ตางกันมีผลตอการเคลื่อนที่ของถุงทราย

2.  เด็กหญิงดวงเดือนตวงนํ้าจากแหลงนํ้าแหลงหน่ึง แลวแบงออกเปนสองสวนเทาๆ กัน นํ้าสวนแรกกรองดวยทราย

ละเอยีด นํา้สวนทีส่องกรองดวยทรายหยาบ นาํนํา้ทีก่รองไดทัง้สองสวนไปทดสอบความสามารถในการสองผานของ

แสง พบวานํ้าท่ีไดจากการกรองดวยทรายละเอียดมีคาของการสองผานของแสงมากกวานํ้าที่ไดจากการกรองดวย

ทรายหยาบ เด็กหญิงดวงเดือนทําการทดลองนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานในขอใด

 1. นํ้าจากแหลงนํ้าตางกันมีความขุนไมเทากัน

 2. ปริมาณของทรายตางกันกรองนํ้าไดเร็วไมเทากัน

 3. ปริมาณนํ้าตางกันทําใหนํ้ามีความขุนไมเทากัน

 4. ชนิดของทรายตางกันกรองนํ้าใหใสไดไมเทากัน

3.  กําหนดสถานการณดังนี้ 

 เด็กหญิงปลายฟาทดลองเลี้ยงกระตายไวในกรงจํานวน 2 ตัว วันหนึ่งปลายฟาซื้อแครอท จากตลาดแลวให  

 กระตายทั้ง 2 ตัวกิน ปรากฏวาวันรุงขึ้นกระตายที่เลี้ยงไวทั้ง 2 ตัว นอนตายอยูในกรงโดยที่ไมมีบาดแผล

 ถาระบุปญหาวา “เพราะเหตุใดกระตายจึงตาย” ขอใดเปนสมมติฐานของปญหาที่ไมสอดคลองกับสถานการณ

ดังกลาว

 1. กระตายถูกสัตวชนิดอื่นกัด

 2. กระตายเปนโรคติดตอ

 3. กระตายขาดอากาศหายใจ

 4. กระตายไดรับสารพิษจากแครอท
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4.  เด็กหญิงนํ้าฟา ทดลองเลี้ยงแมว 2 ตัว แมวตัวแรกใหกินปลาทู สวนแมวตัวที่สองใหกินเศษอาหาร เด็กหญิงนํ้าฟา

เลี้ยงแมวเปนเวลา 1 เดือน เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตของแมวทั้ง 2 ตัว การทดลองของเด็กหญิงนํ้าฟาเปน

การทดสอบสมมติฐานใด

 1. แมวชอบกินปลาทูมากกวาเศษอาหาร

 2. การเจริญเติบโตของแมวขึ้นอยูกับปริมาณอาหารที่แมวกิน

 3. แมวที่เลี้ยงดวยปลาทูมีการเจริญเติบโตไดดีกวาแมวที่เลี้ยงดวยเศษอาหาร

 4. การเลี้ยงแมวดวยปลาทูมีคาใชจายสูงกวาการเลี้ยงแมวดวยเศษอาหาร

5. กําหนดสถานการณดังนี้

 เดก็ชายสมชาย ไดสาํรวจคลองแหงหน่ึงในทองถิน่ท่ีตัวเองอาศยัอยู พบวามปีลาตายเปนจํานวนมาก ตามลาํตัว

 ของปลาไมพบบาดแผลใดๆ ใกลกับคลองแหงนีม้โีรงงานอตุสาหกรรม เด็กชายสมชายสนันษิฐานวา ปลาตาย

 เนือ่งจากโรงงานอุตสาหกรรมปลอยนํา้เสยี หรอือาจจะเกดิจากคนทีอ่าศยัอยูทิง้สารเคมลีงในคลอง

 ขอความใดสนับสนุนขอสันนิษฐานของเด็กชายสมชาย

 1. คนที่อาศัยอยูริมคลองจับปลาไปขาย

 2. โรงงานอุตสาหกรรมสูบนํ้าจากคลองไปใช

 3. โรงงานอุตสาหกรรมบําบัดนํ้าเสียกอนปลอยลงคลอง

 4. นํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมีสารเคมีที่เปนอันตรายตอปลา

6.  พืชสองชนิด A และ B ข้ึนในพื้นท่ีแหงแลง พืช A พบขึ้นทั่วไป แตมีการเจริญเติบโตของลําตนชาและ มีจํานวน

ใบนอย สวนพืช B มีการเจริญเติบโตของลําตนเร็วและมีจํานวนใบเยอะมาก แตพบไดนอยมาก สมมติฐานใด

ตอไปนี้ที่อธิบายปรากฏการณขางตนไดดีที่สุด

 1. รูปรางของใบพืช B มีสวนชวยใหอยูรอดไดดีกวาพืช A

 2. ขนาดและสีดอกของพืช B ทําใหมีโอกาสอยูรอดไดมากกวาพืช A

 3. ลําตนที่เจริญชาของพืช A ทําใหมีโอกาสอยูรอดไดมากกวาพืช B

 4. การเจริญของรากนอยมาก ทําใหพืช A มีโอกาสอยูรอดไดมากกวาพืช B 
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7.  กําหนดขอความดังนี้

 ก. ชนิดของกลวย

 ข. ระยะเวลาที่เก็บกลวยตากไวได

 ค. อุณหภูมิของบริเวณที่เก็บกลวยตาก

 ง. ความเขมขนของสารละลายนํ้าตาลทราย

 จากขอความดังกลาว ถานักเรียนตองการทดสอบสมมติฐานวา “กลวยตากสามารถเก็บไวไดหลายวัน ถาเติม

สารละลายนํ้าตาลทรายที่มีความเขมขนสูง” ขอความใดเปนตัวแปรควบคุม

 1. ก. และ ข.     2. ก. และ ค.

 3. ข.และ ค.     4. ข. และ ง.

8. เด็กชายชาติชายตองการทดลองวา “นํ้ายาลางจานชนิดใดมีประสิทธิภาพในการลางคราบไขมันในจานไดดีที่สุด”

ขอใดกลาวถูกตอง

ขอ ตวัแปรตน ตวัแปรตาม ตวัแปรควบคมุ

1. ปรมิาณนํา้ยาลางจาน ประสิทธภิาพในการลางคราบไขมนั อณุหภูมขิองนํา้ท่ีใชลางจาน

2. ชนดิของนํา้ยาลางจาน อณุหภูมขิองนํา้ท่ีใชลางจาน ปรมิาณนํา้ยาลางจาน

3. ประสิทธภิาพในการลางคราบไขมนั ปรมิาณนํา้ยาลางจาน อณุหภูมขิองนํา้ท่ีใชลางจาน

4. ชนดิของนํา้ยาลางจาน ประสิทธภิาพในการลางคราบไขมนั ปรมิาณนํา้ยาลางจาน

9.  ภาพการทดสอบหาแปงที่ตําแหนงปดกระดาษของใบไมที่อยูในตนเดียวกัน

 เมื่อใหใบไมทุกใบไดรับแสงเปนเวลา 4 ชั่วโมง 

 จากภาพ การออกแบบการทดลองนี้กําหนดใหสิ่งใดเปนตัวแปรตน 

 และตัวแปรตาม ตามลําดับ

 1. ปริมาณแสงที่พืชไดรับ ปริมาณแปง

 2. ปริมาณแปง ปริมาณแสงที่พืชไดรับ

 3. ปริมาณแสงที่พืชไดรับ ชนิดของกระดาษ

 4. ปริมาณแสงที่พืชไดรับ ระยะเวลาที่ไดรับแสง

กระดาษดาํ

กระดาษสา

กระดาษแกวใส
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10. พิจารณาการทดลองตอไปนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 เลือกกระถางตนไม 2 กระถางที่มีการเจริญเติบโตใกลเคียงกัน

 ขั้นตอนที่ 2 นํากระถางใบหนึ่งตั้งไวในบริเวณที่มีแสงแดดสองถึง

 ขั้นตอนที่ 3 นํากระถางอีกใบหนึ่งตั้งไวในที่รม

 ขั้นตอนที่ 4 รดนํ้าลงในกระถางทั้งสองใบในปริมาณที่เทากัน

 จากนั้นสังเกตการเจริญเติบโตของพืชเปนเวลา 14 วัน จากการทดลองดังกลาว ตองการศึกษาปจจัยใดที่จําเปน

ตอการเจริญเติบโตของพืช 

  1. นํ้า   2. แสง   3. อากาศ  4. ลม

11. ทดลองใสพืชนํ้าชนิดตางๆ ทีละชนิดในอางนํ้าที่ครอบดวยหลอดแกวดังภาพ โดยใหแสงเปนเวลา 10 นาที

 ไดผลดังตาราง

ตารางแสดงจํานวนฟองอากาศที่เกิดขึ้นเมื่อใสพืชนํ้าชนิดตางๆ

ชนิดของพืชนํ้า จํานวนฟองอากาศ (ฟอง)

A 15

B 30

C 10

 ในการทดลองนี้ ขอใดเปนตัวแปรตนที่ตองการศึกษาและตัวแปรตาม ตามลําดับ

 1. ชนิดของพืชนํ้า จํานวนฟองอากาศ  2. ฟองอากาศ พืชนํ้าชนิดตางๆ 

 3. ชนิดของพืชนํ้า ปริมาณแสง    4. จํานวนฟองอากาศ พืชนํ้าชนิดตางๆ

12. หากนักเรียนตองการทําการทดลองเพื่อตองการทราบวา “อุณหภูมิของนํ้ามีผลอยางไรตอการละลายของนํ้าตาล

ในนํ้า” จงพิจารณาวาขอใดตอไปนี้ตั้งสมมติฐานไดถูกตอง

ขอ ตัวแปรตน ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม

1. ปริมาณนํ้าตามที่นํ้าละลายได ปริมาณนํ้าในบีกเกอร อุณหภูมิของนํ้า

2. อุณหภูมิของนํ้า ปริมาณนํ้าในบีกเกอร ปริมาณนํ้าตาลที่นํ้าละลายได

3. อุณหภูมิของนํ้า ปริมาณนํ้าตาลที่นํ้าละลายได ปริมาณนํ้าในบีกเกอร

4. ปริมาณนํ้าในบีกเกอร อุณหภูมิของนํ้า ปริมาณนํ้าตาลที่นํ้าละลายได

แสง
ฟองอากาศ

พืชนํ้า

หลอดแกว
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13. ในการทดลองนําน้ํานมจืดชนิดหน่ึงจากกลองท่ีขายตามทองตลาดมาใสหลอดทดลอง 4 หลอด หลอดละ 2 cm3 

จากนั้น นําทุกหลอดไปอุนโดยผานความรอนจากนํ้าเดือดเปนเวลา 3 นาที หลังจากนั้น นําหลอดทั้ง 4 หลอดขึ้นมา

เติมสารตางๆ ดังแสดงในตารางดานลาง และสังเกตลักษณะของนํ้านมไดผลดังตาราง จากนั้น นําหลอดทั้ง 4 

ไปอุนตออีก 2 นาที ไดผลการเปลี่ยนแปลง ดังแสดงในตาราง

หลอดที่ 1 ชนิดของสารที่เติม 1 cm3 ลักษณะนํ้านม เมื่อนําไปอุนเพิ่มอีก 2 นาที

1. - ไมเห็นการเปลี่ยนแปลง ไมเห็นการเปลี่ยนแปลง

2. นํ้าสมสายชู 5 % นํ้านมจับตัวเปนกอน
ลอยเหนือของเหลวใส

-

3. นํ้ามะนาวสด นํ้านมจับตัวเปนกอน
ลอยเหนือของเหลวใส

-

4. นํ้าขิงคั้นสด ไมเห็นการเปลี่ยนแปลง
นํ้านมเกิดการจับตัวเปนกอน
เหมือนไขตุน ลอยอยูเหนือ
ของเหลวใสออกเหลืองเล็กนอย

 ในการทดลองนี้ขอใดเปนตัวแปรตน และตัวแปรที่ตองควบคุม ตามลําดับ

 1. ปริมาณความรอน และปริมาณสารที่เติม

 2. ชนิดสารที่เติม และปริมาณนํ้านม

 3. ความเขมขนของสารที่เติม และเวลาที่ใช

 4. ปริมาณสารที่เติม และชนิดของนํ้านม

14. เด็กหญิงดาวิกาตองการทดสอบสมมติฐานวา “ดินตางชนิดกันจะอุมนํ้าในปริมาณที่ตางกัน” เด็กหญิงดาวิกา

ควรออกแบบการทดลองอยางไรจึงจะถูกตอง

 1. นําดินตางชนิดกันใสรวมกันในภาชนะเดียวกัน แลวใสนํ้าปริมาณเทากัน

 2. นําดินตางชนิดกันใสในภาชนะที่เจาะรูขนาดตางกัน แลวใสนํ้าปริมาณตางกัน

 3. นําดินตางชนิดกันใสในภาชนะที่เจาะรูขนาดเทากัน แลวใสนํ้าปริมาณเทากัน

 4. นําดินตางชนิดกันใสในภาชนะที่เจาะรูขนาดเทากัน แลวใสนํ้าปริมาณตางกัน
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15. กําหนดตารางแสดงการทรุดตัวของดินในตําบล A B และ C จากระดับที่เริ่มศึกษาในชวงเวลา 6 เดือน

ตําบล
การทรุดตัวของดินจากระดับที่เริ่มศึกษา (มิลลิเมตร)

เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6

A 0.2 0.5 1.2 1.9 2.2 2.3

B 0.3 0.6 1.3 2.0 2.4 2.6

C 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2

 จากขอมูลในตารางที่กําหนดใหนักเรียนสามารถสรุปไดอยางไร

 1. ดินในตําบล B ทรุดตัวเดือนละ 0.3 มิลลิเมตร

 2. ดินในตําบล C ทรุดตัวเดือนละ 0.1 มิลลิเมตร

 3. ดินในตําบล A ทรุดตัวเร็วกวาดินในตําบล B

 4. ดินในตําบล C ทรุดตัวเร็วกวาดินในตําบล A

16. ในการศึกษาระยะเวลาที่ใชในการกล้ิงของวัตถุท่ีมีรูปรางเหมือนกันและขนาดเทากันแตทําจากวัสดุ ตางชนิดกัน 

ไดผลการทดลองดังตาราง

วัตถุที่ วัสดุที่ทํา รูปราง เวลาที่กลิ้งถึงพื้น (วินาที)

1 เหล็ก ทรงกลมตัน 20

2 เหล็ก ทรงกลมกลวง 15

3 สังกะสี ทรงกลมตัน 20

4 สังกะสี ทรงกลมกลวง 15

 จากตาราง นักเรียนสามารถสรุปผลไดวาอยางไร

 1. วัตถุที่ทําจากเหล็กใชเวลาในการกลิ้งถึงพื้นนานที่สุด

 2. วัตถุที่มีรูปทรงกลวงใชเวลาในการกลิ้งถึงพื้นนานที่สุด

 3. วัตถุที่ทําจากสังกะสีใชเวลาในการกลิ้งถึงพื้นนอยที่สุด

 4. วัตถุที่มีรูปทรงเหมือนกันใชเวลาในการกลิ้งถึงพื้นเทากัน
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17. เด็กหญิงนุกนิ๊กปลูกตนทานตะวัน จํานวน 2 กระถาง รดนํ้าแตละกระถางในปริมาณที่แตกตางกัน โดยสังเกตและ

บันทึกการเจริญเติบโตของตนทานตะวันเปนเวลา 6 วัน ขอมูลที่ไดแสดงในรูปของกราฟ ดังนี้

 จากขอมูลขางตน ขอใดตอไปนี้ถูกตอง

 1. การเพิ่มปริมาณนํ้ามีผลตอความสูงของตนทานตะวัน

 2. การเพิ่มปริมาณดินมีผลตอความสูงของตนทานตะวัน

 3. การเพิ่มปริมาณปุยมีผลตอความสูงของตนทานตะวัน

 4. การเพิ่มความสูงของตนทานตะวันมีผลตอการเพิ่มปริมาณนํ้ามีผลตอ

18. กําหนดสถานการณดังนี้

 เด็กชายธันวาทําการทดลองเลี้ยงปลาทองจํานวน 3 ตู ซึ่งมีขนาดเทากัน และรูปทรงเหมือนกัน ตูปลาแตละ

 ตูมีจํานวนปลาทองไมเทากัน แตมีขนาดและอายุของปลาทองเทากัน มีเพศเดียวกัน เด็กชายธันวาใสนํ้าใน

 ตูปลาในปริมาณเทากัน ชนิดและปริมาณของอาหารปลา และเวลาที่ใหอาหารเหมือนกัน ตั้งตูปลาไวใน

 สภาพแวดลอมเดียวกัน หลังจากเริ่มเลี้ยงปลาเปนเวลา 2 สัปดาห ไดตรวจสอบคุณภาพนํ้าใน ตูปลาทุกตู

 จากสถานการณที่กําหนดให ขอใดกลาวถูกตอง

 1. ตัวแปรตามในการทดลองนี้ คือ ขนาดและอายุของปลาทอง

 2. จํานวนของปลาทองไมเทากันในแตละตูเปนการออกแบบการทดลองที่ไมถูกตอง

 3. ขนาดและรูปรางของตูปลาไมจําเปนตองเหมือนกัน ใชปริมาณนํ้าเทากันก็เพียงพอ

 4. จุดประสงคของการทดลองนี้ คือ เพื่อศึกษาผลของจํานวนปลาตอคุณภาพของนํ้าในตูเลี้ยงปลา 
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จากขอมูลใชตอบคําถามขอ 19-20

 ในการทดสอบหาปรมิาณวิตามนิซใีนผลไมชนดิตางๆ โดยพจิารณาจากจาํนวนหยดของนํา้ผลไมที ่ ทาํใหสนีํา้เงนิ

ของสารละลายนํ้าแปงผสมกับสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนเปนไมมีสี โดยเปรียบเทียบกับจํานวนหยดของสารละลาย

วิตามินซีที่ใชทดลอง ปรากฏผลดังตารางตอไปนี้

หลอดที่ 1 สาร จํานวนหยด

1 วิตามินซี 2

2 นํ้ากลวยนํ้าหวาสุก 14

3 นํ้าฝรั่ง 6

4 นํ้าแตงโม 160

5 นํ้ามะละกอสุก 73

6 นํ้ามะมวงสุก 63

19. ตัวแปรตนในการทดลอง คือ 

 1. จํานวนหยดของนํ้าผลไม

 2. ชนิดของผลไม

 3. ปริมาณวิตามินซี

 4. ลักษณะของผลไม

20. จากขอมูลในตาราง ขอใดสรุปผลการทดลองไดถูกตอง

 ก. นํ้าฝรั่งมีวิตามินซีมากที่สุด และนํ้าแตงโมมีวิตามินซีนอยที่สุด

 ข. ผลไมตางชนิดกันจะมีปริมาณวิตามินซีตางกัน

 ค. ผลไมทั่วไปทุกชนิดจะตองมีวิตามินซี

 ง. ผลไมสุกจะมีวิตามินซีมาก

 1. ขอ ก. และ ข. ถูก    2. ขอ ข. และ ง. ถูก

 3. ขอ ก. และ ค. ถูก    4. ขอ ข. และ ค. ถูก
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พืช
 พืช (Plant) หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่สามารถสรางอาหารเองไดจากกระบวนการสังเคราะหดวยแสง 

(Photosynthesis) ท่ีมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของคนและสัตวเปนอยางมาก เนื่องจากพืชเปนแหลงอาหารและ

แหลงผลิตแกสออกซิเจน (O
2
) ที่สําคัญ พืชมีรงควัตถุสีเขียวที่เรียกวา “คลอโรฟลล (Chlorophyll)” ซึ่งเกี่ยวของกับ

กระบวนการสงัเคราะหดวยแสง ผลติภัณฑทีไ่ดจากกระบวนการนี ้คอื นํา้ตาล นํา้ และแกสออกซเิจน พชืจงึเปนสิง่มีชีวติ

ที่ทําหนาที่เปนผูผลิต (Producer) ในระบบนิเวศ บนโลกเรามีจํานวนพืชประมาณ 350,000 ชนิด แตกตางกันตาม

สภาพภูมิอากาศและภมูปิระเทศ สงผลใหพชืมีลกัษณะรปูราง และองคประกอบภายนอกและภายในทีแ่ตกตางกนั ทําให

เกดิความหลากหลายทางชวีภาพของพืช จากความหลากหลายนีเ้ราสามารถจําแนกพืชโดยใชเกณฑตางๆ เชน พืชมีดอก

และพืชไมมีดอก พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู

 1.พืชมีดอกและไมมีดอก

  1.1 พืชไมมีดอก คือ พืชชั้นตํ่า ไมมีดอกเปนสวนประกอบที่ใชในการสืบพันธุ

 1.2 พืชมีดอก คือ พืชชั้นสูง ที่มีดอกเปนสวนประกอบสําคัญที่ใชสําหรับขยายพันธุ เมื่อดอกไดรับการ

ผสมพันธุแลวจะเจริญเติบโตเปนผลและเมล็ด ซึ่งสามารถนําไปปลูกเปนตนใหมได สวนประกอบ

ที่สําคัญของพืชดอกไดแก ราก ลําตน และใบ

 ตัวอยาง พืชมีดอกและไมมีดอก

พืชไมมีดอก พืชมีดอก

 
แปะกวย

 
ชงโค

 
เฟนกาน

 
ทานตะวัน

 
สนฉัตร

 
มะลิ
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 2. พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู

 2.1 พืชใบเล้ียงเดี่ยว (Monocot plant) หมายถึง พืชที่มีจํานวนใบเลี้ยงเพียงใบเดียว เมื่อเจริญ

เติบโตเต็มที่จะเห็นสวนขอและปลองของลําตนชัดเจน มักจะไมมีการเจริญเติบโตทางดานขาง ใบ

มักมีลักษณะเรียวและแคบ มีเสนใบเรียงตัวในแนวขนานกัน ดอกมีจํานวนกลีบดอก 3 กลีบ หรือ

ทวีคูณของ 3 และมีรากเปนระบบรากฝอย

  ตัวอยาง ขาว ออย ไผ เปนตน

     ขาว ออย ไผ

 2.2 พืชใบเลี้ยงคู (Dicot plant) หมายถึง พืชที่มีจํานวนใบเลี้ยง 2 ใบ เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แลวจะ

เห็นขอและปลองของลําตนไมชัดเจน สวนใหญมีการเจริญเติบโตดานขาง ใบกวาง มีเสนใบ

แตกแขนงเปนรางแห ดอกมีจํานวนกลีบดอก 4 – 5 กลีบ หรือทวีคูณของ 4 – 5 และมีราก

เปนระบบรากแกว

  ตัวอยาง มะนาว มะมวง มะกรูด เปนตน

  

มะนาว มะมวง มะกรูด
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 ตารางเปรียบเทียบลักษณะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู

พืชใบเลี้ยงเดี่ยว พืชใบเลี้ยงคู

1. ใบเลี้ยง 1 ใบ 1. ใบเลี้ยง 2 ใบ

2. ลําตนสวนใหญมองเห็นขอปลองชัดเจน 2. ลําตนสวนใหญมองเห็นขอปลองไมชัดเจน

3. ใบมีเสนใบขนาน 3. ใบมีเสนใบเปนรางแห

4. ใน 1 ดอกมีกลีบดอก 3 กลีบ

หรือทวีคูณของ 3

4. ใน 1 ดอกมีกลีบดอก 4 - 5 กลีบ

หรือทวีคูณของ 4 – 5

5. ตัวอยาง เชน สับปะรด ขาว กลวยไม 5. ตัวอยาง เชน มะลิ ลีลาวดี มังคุด
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สัตว
 สัตว (Animals) หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่อยูในอาณาจักรสัตว (Kingdom Animalia) ดํารงชีวิตโดยการกินสิ่งมีชีวิต

อื่นหรือผลิตภัณฑจากสิ่งมีชีวิตอื่นเปนอาหารสัตวในแตละภูมิภาค และภูมิอากาศที่แตกตางกัน สงผลใหเกิดความ

หลากหลายดานจํานวน ชนิดพันธุ และลักษณะทางพันธุกรรม นักวิทยาศาสตรไดจําแนกสัตวออกเปนกลุมๆ โดยใช

กระดูกสันหลังเปนเกณฑ แบงเปน สัตวมีกระดูกสันหลัง และสัตวไมมีกระดูกสันหลัง

 1. สัตวไมมีกระดูกสันหลัง (Invertebrate)

  1.1 ฟองนํ้า 

  เปนสิ่งมีชีวิตลักษณะคลายพืช เกาะอยูกับที่ ลําตัวมีโพรงและรูพรุนรอบตัว ดานบนมีชองเปด 

มีการสืบพันธุไดทั้งอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ

 1.2 สัตวที่มีเข็มพิษ 

  ลําตัวลักษณะใสคลายวุน กลางลําตัวเปนโพรงมีชองเปด 1 ชอง ทําหนาที่นําอาหารเขาและบีบ

อาหารออก สัตวในกลุมนี้จะมีเข็มพิษไวปองกันตัว มีการสืบพันธุไดทั้งอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ 

ตัวอยางเชน ไฮดรา แมงกะพรุน ดอกไมทะเล เปนตน 
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 1.3 หนอนและพยาธิ 

  สัตวกลุมนี้แบงเปน 2 ประเภท คือหนอนตัวแบน และหนอนตัวกลม

  1.3.1 หนอนตวัแบน ลาํตวันิม่ แบน ยาว ไมมขีาและทวารหนกั มปีาก ดํารงชวีติแบบปรสติ มีการ

สบืพนัธุทัง้อาศยัเพศและไมอาศยัเพศภายในตัวเดียวกนั ตัวอยางเชน พยาธิใบไม พยาธตัิวตืด เปนตน

  1.3.2 หนอนตวักลม ลาํตวันิม่ กลม ยาว ไมมขีาและทวารหนกั มปีาก ดาํรงชีวิตแบบปรสิต มีการสบืพนัธุ

แบบอาศยัเพศ โดยเพศผูและเพศเมยีจะแยกตวักนั ตวัอยางเชน พยาธติวัจีด๊ พยาธไิสเดอืน เปนตน

 1.4 สัตวที่มีลําตัวเปนปลอง

  ลําตัวมีลักษณะเปนปลองคลายๆ วงแหวนหลายอันตอกัน ผิวหนังเปยกชื้น มีระบบประสาทและ

ทางเดินอาหาร มีการสืบพันธุ ไดทั้งอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ จะมี 2 เพศในตัวเดียวกัน 

(Hermaphrodite) ตัวอยางเชน ปลิงนํ้าจืด ไสเดือนดิน แมเพรียง เปนตน
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 1.5 สัตวทะเลผิวตัวขรุขระ 

  ลักษณะของสัตวกลุมนี้ คือ ไมมีหัว มีหลายรูปราง ลําตัวเปนหนาม บริเวณใตลําตัวจะมีทอเล็กๆ 

จํานวนมาก ทําหนาที่เปนเทา อาศัยอยูในทะเล มีการสืบพันธุไดทั้งอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ 

ตัวอยางเชน ดาวทะเล เมนทะเล เปนตน

 1.6 หอยและหมึก 

  สตัวกลุมนีล้าํตวันิม่ สวนใหญมกีาบแข็งเปนหนิปนูหุมอยูภายนอก เคล่ือนท่ีโดยใชกลามเนือ้ท่ียืน่ออก

มาจากกาบแขง็ มกีารสบืพนัธุแบบอาศยัเพศ ตวัอยางเชน หอยทาก หมกึกระดอง หมึกยกัษ เปนตน

 

 1.7 สัตวที่มีขาเปนขอและปลอง

  สัตวกลุมนี้มีลําตัวแบงเปน 3 สวน ไดแก สวนหัว สวนอก สวนทอง มีเปลือกแข็งหุมรางกาย มีการ

เจริญเติบโตโดยการลอกคาบเพื่อเพิ่มขนาด มีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ ตัวอยางเชน ยุง ตะขาบ 

แมงปอง ตะขาบ เปนตน
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 2. สัตวมีกระดูกสันหลัง (Vertebrate) 

 2.1 ปลา (Fishes)

  เปนสัตวเลือดเย็น มีครีบ บางชนิดมีเกล็ด หายใจดวยเหงือก มีหัวใจ 2 หอง ผสมพันธุและวางไข

ในนํ้า แบงเปน 2 ชนิด คือ 

   • ปลากระดูกออน ตัวอยางเชน ปลาฉลาม ปลากระเบน เปนตน

   • ปลากระดูกแข็ง ตัวอยางเชน ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลานิล เปนตน

 2.2 สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก (Amphibians)

  เปนสัตวเลอืดเยน็ ผวิหนงัเปยกชืน้ ไมมเีกลด็ ตัวออนอาศยัอยูในนํา้หายใจทางเหงอืก สวนตัวเตม็วยั

จะอาศัยอยูบนบกหายใจดวยผิวหนัง มีหัวใจ 3 หอง และวางไขในนํ้า ไขมีวุนหุม ตัวอยางเชน กบ 

อึ่งอาง คางคก เปนตน

 2.3 สัตวเลื้อยคลาน (Reptiles) 

  เปนสัตวเลือดเย็น มีขา 4 ขา บางชนิดไมมีขา ผิวหนังแหง ลําตัวมีเกล็ด หายใจทางปอด มีหัวใจ 

3 หอง ยกเวนจระเขมหีวัใจ 4 หอง วางไขบนบก ไขไมมเีปลอืกแขง็หุม ตวัอยางเชน ง ูจระเข เปนตน
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 2.4 สัตวปก (Aves)

  เปนสัตวเลือดอุน มีจะงอยปาก มีขาคูหนาที่พัฒนาเปนปก มีเกล็ดที่ขาและนิ้วเทา มีขนเปนแผง 

หายใจดวยปอด มีหัวใจ 4 หอง และวางไขบนบก ไขจะมีเปลือกแข็งหุม ตัวอยางเชน นก 

เปด ไก เปนตน

 2.5 สัตวเลี้ยงลูกดวยนํ้านม (Mammals)

  เปนสัตวเลือดอุน ผิวหนังเรียบ และมีขนแบบเสนขน สวนใหญอาศัยอยูบนบก และมีตอมนํ้านม

ไวเลี้ยงลูกออน สัตวในกลุมนี้หายใจทางปอด และมีหัวใจ 4 หอง ตัวออนจะเจริญในมดลูกของ

เพศเมีย ตัวอยางเชน ชาง หมู สุนัข หนู เปนตน
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เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
 เทคโนโลยีชีวภาพ หมายถึง การนําเอาความรูดานตางๆ ของวิทยาศาสตรมาประยุกตใชกับสิ่งมีชีวิต ชิ้นสวน

ของสิ่งมีชีวิต หรือผลผลิตของสิ่งมีชีวิต เพื่อเปนประโยชนตอมนุษยไมวาจะเปนทางการผลิตหรือทางกระบวนการของ

สินคาหรือบริการตางๆ เชน ดานการเกษตร ดานอาหาร ดานสิ่งแวดลอม ดานทางการแพทย เปนตน

 1. การหมัก (Fermentation)

 การหมัก หมายถึง กระบวนการแปลงสภาพทางชีวเคมี โดยการทํางานของเอนไซมของจุลินทรีย เชน ไวน 

เบียร ซีอิ้ว เตาเจี้ยว

 2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant Tissue culture)

 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช หมายถึง การนําสวนหนึ่งส วนใดของพืชไปเลี้ยง ในสภาพปลอดเชื้อ

(aseptic condition) โดยใหอาหารสังเคราะห และสภาพแวดลอมที่ควบคุม เชน แสง อุณหภูมิ และความชื้น

 ประโยชนของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

  1. ผลิตตนพันธุพืชปริมาณมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

  2. ผลิตพืชที่ปราศจากโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราและไวรัส 

  3. เปนการปรับปรุงพันธุพืช โดยการชักนําใหเกิดการกลายพันธุ แลวคัดเลือกเอาพันธุที่ดีไวซึ่งอาจ

ทําไดโดยการใชสารเคมี การตัดตอยีนและการยายยีน เปนตน        

  4. ผลิตพืชพันธุตานทาน โดยการเพาะเลี้ยงในอาหารที่มีเงื่อนไขตางๆ เชน การสรางพันธุตานทานตอ

สารพิษของโรค ตานทานตอแมลง ตานทานตอยากําจัดวัชพืช       

  5. ผลิตพันธุพืชทนทาน เชน การคัดสายพันธุพืชทนเค็ม ทนตอดินเปรี้ยว เปนตน        

  6. ศึกษาทางชีวเคมีและสรีรวิทยาของพืช        

  7. เก็บรักษาพันธุพืช ซึ่งปจจุบันนี้มีพืชหลายชนิดสูญพันธุไป

การเพาะเลี้ยงเนื้อพืชในหองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ลักษณะตนพิทูเนียที่เพาะเลี้ยง
บนสูตรอาหารสังเคราะหที่แตกตางกัน
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 3. การโคลนนิ่ง (Cloning)

 การโคลนนิ่ง หมายถึง การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ โดยการนําเซลลไขของสัตวที่ตองการ นําเอานิวเคลียส

ของเซลลไขนั้นออกไป แลวนํานิวเคลียสจากเซลลของสัตวมาถายโอนลงไปในเซลลไขนั้นแทน โดยเซลลไขและเซลล

ตนแบบตองมาจากสัตวชนิดเดียวกัน เซลลตนแบบเปนเซลลที่ไดมาจากสัตวที่เราตองการขยายพันธุ ใหมากขึ้น 

เรียกวา “สัตวตนแบบ” 

 การทาํโคลนนิง่สตัวเริม่ตนโดยนกัชวีวทิยาชาวอเมรกินั 2 คน คอื R.W. Briggsและ T.J. King แหงสถาบันวจัิย

มะเรง็ในฟลาเดลเฟย ทดลองทําการโคลนน่ิงกบ ตอมาในป พ.ศ.2540 นกัวิทยาศาสตรชาวสกอตแลนด ชือ่ Jane Wilmut 

ไดทําการโคลนนิ่งแกะโดยใชเซลลจากเตานมของแกะที่โตแลวเปนเซลลตนแบบ ไดแกะที่มีชื่อวา “ดอลลี” 

ซึ่งแกะดอลลีนี้สามารถตั้งทองและใหกําเนิดลูกไดเชนเดียวกับสัตวทั่วไป 

 ประโยชนของการโคลนนิ่ง

  1. ดานสาธารณสุข เมื่อใชรวมกับเทคโนโลยีอยางอื่น เชน การยายฝากสารพันธุกรรม

  2. ดานการเกษตร สามารถเพ่ิมจํานวนสัตวที่มีพันธุกรรมดี เชน โคที่ใหน้ํานมมาก มีความตานทาน

      โรคสูง เปนตน

 4. พันธุวิศวกรรม (Genetic engineering)

 พนัธวิุศวกรรม หมายถงึ การตดัตอยนีจากสิง่มชีีวติชนดิหนึง่เขากับยนีของสิง่มีชวีติอกีชนดิหนึง่ เพือ่ใหไดยนี

ที่มีสมบัติตามที่ตองการและเพ่ิมจํานวนใหมีปริมาณมากพอที่จะนําไปทําใหผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้นสิ่งมีชีวิตที่ไดจาก

กระบวนทางพันธุวิศวกรรม เรียกวา สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หรือ GMOs (genetically modified organisms)

แกะดอลลี่
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 การใชประโยชนของพันธุวิศวกรรมทางดานตางๆ

  1. ทางดานการเกษตรและอาหาร

     - การปรับปรุงพันธุพืชใหตานทานโรคหรือแมลง

     - พันธุพืชตานทานโรคไวรัส โรคไวรัสของพืชหลายชนิด เชน โรคจุดวงแหวนในมะละกอ

  2. ทางการพัฒนาพันธุสิ่งมีชีวิตใหมีคุณภาพผลผลิตดี

      - การพัฒนาพันธุพืชใหผลิตสารพิเศษ เชน สารที่มีคุณคาทางอาหารสูง 

     - การพัฒนาพันธุสัตว มีการพัฒนาพันธุโดยการถายฝากยีนทั้งในปศุสัตว และสัตวนํ้า 

     - การพัฒนาสายพันธุจุลินทรียใหมีคุณลักษณะพิเศษบางอยาง เชน สามารถกําจัดคราบนํ้ามัน

       ไดดี เปนตน

  3. ทางดานการแพทยและสาธารณสุข

     - การตรวจโรคตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพเมื่อสามารถสังเคราะหชิ้นสวนของดีเอ็นเอได

     - การพัฒนายารักษาโรคและวัคซีนใหมๆ

     - การสับเปลี่ยนยีนดอยดวยยีนเดนในอนาคต เมื่องานวิจัยจีโนมมนุษยสําเร็จ ความหวังของคนที่

       ปวยเปนโรคทางพันธุกรรมอาจมีหนทางรักษาโดยวิธีปรับเปลี่ยนยีนได

  4. ทางดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม

     ชวยอนุรักษสิ่งแวดลอมและนําไปสูการสรางสมดุลทรัพยากรชีวภาพได

  5. ทางดานการพัฒนาอุตสาหกรรม

     เนนการใชวัตถุดิบจากสิ่งมีชีวิตมากขึ้น รถยนตทั้งคันอาจทําจากแปงขาวโพด สารเคมีทั้งหมดอาจ

     พัฒนาจากแปง เชื้อเพลิงอาจพัฒนาจากวัตถุดิบพืช เปนตน

 5. สิ่งมีชีวิตตัดตอพันธุกรรม (genetically modified organisms)

 สิ่งมีชีวิตตัดตอทางพันธุกรรม (GMO) หมายถึง ส่ิงมีชีวิตท่ีถูกดัดแปลงพันธุกรรม จากกระบวนการทาง 

พันธุวิศวกรรมโดยจากการตัดเอายีนของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง มาใสเขาไปในยีนของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหน่ึง โดยตามปกติ

ไมเคยผสมพันธุกันไดในธรรมชาติ เพื่อใหสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติตามที่ตองการ ซ่ึงส่ิงมีชีวิต

ที่ถูกนํายีนมาใสเขาไปแลว เรียกวา จีเอ็มโอ (GMOs) 
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 ตัวอยาง

 - การนํายีนทนความหนาวเย็นจากปลาขั้วโลกมาผสมกับมะเขือเทศเพื่อใหมะเขือเทศปลูกในที่ที่อากาศหนาว

เย็นได 

 - การนํายีนจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งมาใสในยีนของถั่วเหลืองเพื่อใหถั่วเหลืองทนทานตอยาปราบวัชพืช 

 - การนํายีนจากไวรัสมาใสในมะละกอเพื่อใหมะละกอตานทานโรคไวรัสใบดางวงแหวนได โดยพืชที่ไดรับการ

ตัดตอยีนจากกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม อาจเรียกแบบเฉพาะไดวา Transgenic Plant พืชจีเอ็มโอ (GMOs) ที่มี

ขายตามทองตลาดในปจจุบัน เชน ถั่วเหลือง ขาวโพด มันฝรั่ง มะเขือเทศ มะละกอ ฝาย คาโนลา (พืชใหนํ้ามัน) 

สควอช เปนตน
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แบบทดสอบ เรื่องพืช สัตว และเทคโนโลยีชีวภาพ
1. พืชชนิดใดตอไปนี้ ไมมีระบบรากแกว

 1. งา      2. ละหุง

 3. มะพราว     4. ถั่วเหลือง

2. สิ่งมีชีวิตใดตอไปนี้ไมขยายพันธุโดยใชสปอร

 1. เห็ดฟาง     2. ราขนมปง  

 3. เฟนกานดํา     4. สาหรายหางกระรอก

3. โครงสรางใดของพืชที่สําคัญในการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของผักกระเฉด

 1. ใบ      2. ราก   

 3. ดอก      4. ลําตน

4. เมื่อพืชสังเคราะหดวยแสง จะเกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงสารอยางไร

 1. เปลี่ยนแกสออกซิเจนไปเปนนํ้าตาลกลูโคส

 2. เปลี่ยนแกสคารบอนมอนอกไซดใหเปนแกสออกซิเจน

 3. เปลี่ยนนํ้าตาลกลูโคสใหเปนแกสคารบอนมอนอกไซดและแกสออกซิเจน

 4. เปลี่ยนแกสคารบอนไดออกไซดและนํ้า ใหเปนนํ้าตาลกลูโคสและแกสออกซิเจน

5. ถานักเรียนเด็ดใบมะมวงจนหมดตน นาจะเกิดเหตุการณใดขึ้น

 1. มะมวงจะตาย เพราะไมมีใบทําหนาที่คายนํ้า

 2. มะมวงจะตาย เพราะไมมีใบทําหนาที่สะสมอาหาร

 3. มะมวงจะตาย เพราะไมมีใบทําหนาที่สรางอาหาร

 4. มะมวงจะตาย เพราะไมมีใบทําหนาที่บังความรอน
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6. ขอเสียของการนําเมล็ดพืชทางการเกษตรไปปลูกตอๆ กันไปคือขอใด

 1. ขยายพันธุไดไมมาก

 2. พืชเกิดการกลายพันธุ

 3. ไดพืชที่มีคุณภาพดอยลง

 4. พืชรุนตอๆ มามีความตานทานโรคและแมลงตํ่า 

7. ไขของสัตวเทียบไดกับสวนใดของพืช

 1. รังไข      2. ออวุล 

 3. อับเรณู     4. ละอองเรณู 

 

8. ไฮดราจัดเปนสัตวไมมีกระดูกสันหลัง อยูในกลุมเดียวกับสัตวชนิดใดตอไปนี้

 1. มานํ้า      2. ปลาดาว  

 3. หมึก      4. แมงกะพรุน

9. ขอใดถูกตองสําหรับปะการัง

 1. เปนพืชที่มีผนังเซลล 

 2. เปนพืชที่ไมมีผนังเซลล

 3. เปนสัตวมีกระดูกสันหลัง

 4. เปนสัตวไมมีกระดูกสันหลัง

10. สัตวในตัวเลือกใดไมมีระบบประสาท

 1. ฟองนํ้า     2. พลานาเลีย

 3. ไสเดือนดิน     4. แมลง
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11. ขอใดเปนความหมายของสัตวเลือดอุน

 1. เมื่ออยูใตนํ้า เลือดจะมีอุณหภูมิสูงเพื่อใหรางกายอบอุน

 2. เมื่ออยูกลางแดด เลือดจะมีอุณหภูมิตํ่าเพื่อใหรางกายคลายรอน

 3. เมื่ออยูกลางหิมะ เลือดจะมีอุณหภูมิเทากับเมื่ออยูกลางทะเลทราย

 4. ไมมีขอใดถูกตอง

12. ปู เปนสัตวที่มีเปลือกแข็ง ในชวงชีวิตตองมีการลอกคราบหลายครั้งเพราะเหตุใด

 1. เพื่อใหสามารถผสมพันธุได

 2. เพื่อใหสามารถออกไขในกระดองได

 3. สรางกระดองใหแข็งแรงยิ่งขึ้น 

 4. ขยายกระดองเพื่อการเจริญเติบโต

13. พิจารณาขอมูลจากตารางตอไปนี้

สัตว จําพวก การปฏิสนธิ การออกลูก

เลือดเย็น เลือดอุน ภายใน ภายนอก เปนตัว เปนไข

A   

B   

C   

D   

 A, B, C และ D คือสัตวชนิดใด ตามลําดับ

 1. หมู เตา เปด กบ    2. ไก งู ชาง ปลาชอน

 3. คางคาว วัว คางคก หาน   4. โลมา ปลากัด นก กิ้งกา

14. กระบวนการหมักใดมีการเปลี่ยนนํ้าตาลใหเปนแอลกอฮอล

 1. ทําผักดอง     2. ทํานํ้าองุน

 3. ทําขาวหมาก     4. ทํานํ้าสมสายชู
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15. อาหารหมักดองชนิดใดที่ราใชในการหมัก

 1. ปลารา     2. หอยดอง

 3. ขาวหมาก     4. นํ้าสมสายชู

16. ขอใดเปนลักษณะของลูกสัตวที่เกิดจากการ “โคลนนิ่ง”

   1. ลูกที่เกิดมาอายุสั้นกวาแม

 2. ลูกที่เกิดมามีลักษณะเหมือนแมทุกประการ

   3. ลูกที่เกิดมามีลักษณะผสมระหวางสัตวที่มีเปนแมและสัตวที่เปนพอ

   4. ลูกที่เกิดมาสามารถมีอายุยืนยาวเหมือนลูกสัตวที่เกิดจากการผสมพันธุตามธรรมชาติ

17. พืชในขอใดที่นักเรียนคิดวานาจะนํามาทําการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการขยายพันธุ

 1. สัก            2. สะเดา

   3. กลวยไม     4. สนปฏิพัทธ

18. นักเรียนทราบหรือไมวาพืชจีเอ็มโอ (GMOs) คืออะไร

 1. พืชที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม  

 2. พืชที่หามนําเขามาปลูกในประเทศ

 3. พืชที่รับประทานไมไดเพราะมีพิษ 

 4. พืชสําหรับใชในการทดลองทางวิทยาศาสตร

19. พืชตัดแตงพันธุกรรมหรือพืชจีเอ็ม มีทั้งผูตอตานและสนับสนุนใหปลูก ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับพืชจีเอ็ม

 1. พืชผลิตสารไลแมลงบางชนิดได 

 2. พืชใหผลดกและมีลักษณะที่ตลาดตองการ

 3. พืชจีเอ็มอาจทําใหพืชในธรรมชาติลดจํานวนลง

 4. นักวิทยาศาสตรทราบแลววาพืชจีเอ็มไมแตกตางจากพืชตามธรรมชาติ
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20. โครงการจีโนมมนุษย คืออะไร

 1. โครงการศึกษายีนทั้งหมดของมนุษย

 2. โครงการสรางมนุษยดัดแปลงพันธุกรรม

 3. โครงการศึกษาโครงสรางโครโมโซมของมนุษย

 4. โครงการอานและแปลรหัสพันธุกรรมทั้งหมดในมนุษย
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สารในชีวิตประจําวัน
 สารในชีวิตประจําวัน

 สสารหรือสาร หมายถึง สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวเรา มีมวล ตองการที่อยู และสามารถสัมผัสได ซึ่งสารแตละชนิด

มีสมบัติเฉพาะตัวที่แตกตางกัน

การจําแนกสาร

 การจําแนกสาร 

 1. ใชเนื้อสารเปนเกณฑ สามารถแบงสารออกเปน 2 ประเภท คือ

  1.1 สารเนื้อเดียว มีลักษณะกลมกลืนเปนเนื้อเดียวกัน มีสมบัติเหมือนกันทุกสวน อาจมี

 องคประกอบเดียวหรือหลายๆ องคประกอบรวมเปนเนื้อเดียวกัน

   ตัวอยาง นํ้าเชื่อม นํ้าเกลือ แปงฝุน นํ้าหอม เกลือ นํ้าตาลทราย เปนตน

  1.2 สารเนื้อผสม มีลักษณะไมกลมกลืนกัน สังเกตเห็นไดวามีสารรวมกันมากกวา 1 ชนิด

 และสมบัติแตละสวนไมเหมือนกัน 

   ตัวอยาง พริกเกลือจิ้มผลไม คอนกรีต นํ้าในคลอง เปนตน
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 2. ใชขนาดอนุภาคของสารเปนเกณฑ 

 สารแตละชนิดมีขนาดอนุภาคที่แตกตางกัน ซึ่งสามารถตรวจสอบไดโดยใชกระดาษกรอง และกระดาษ

เซลโลเฟน สามารถแบงสารออกเปน 3 ประเภท คือ

  2.1 สารละลาย มีขนาดอนุภาคเล็กมาก คือเล็กกวา 10-7cm จึงสามารถผานไดทั้งกระดาษกรอง

 และกระดาษเซลโลเฟน ตัวอยาง อากาศ นํ้าอัดลม นํ้าเชื่อม เปนตน

  2.2 คอลลอยด มีขนาดอนุภาคใหญกวาสารละลาย คือเล็กกวา 10-4 cm แตมากกวา 10-7 cm 

 สามารถผานไดเฉพาะกระดาษกรอง แตไมสามารถผานกระดาษเซลโลเฟน ตัวอยาง นมสด 

 นํ้ากะทิ หมอก เปนตน

  2.3 สารแขวนลอย มีขนาดอนุภาคใหญท่ีสุด คือใหญกวา 10-4 cm จึงไมสามารถผานไดทั้ง

 กระดาษกรอง และกระดาษเซลโลเฟน ตัวอยาง นํ้าโคลน นํ้าอบไทย บัวลอยไขหวาน เปนตน

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของสารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอย

คุณสมบัติ สารละลาย คอลลอยด สารแขวนลอย

ขนาดอนุภาค (cm) <10-7 10-7- 10-4 >10-4

การผานกระดาษกรอง   

การผานเซลโลเฟน   

ปรากฏการณทินดอลล   

 3. ใชสถานะของสารเปนเกณฑ พิจารณาจากรูปราง ลักษณะ และปริมาตรของสารนั้น สามารถแบงสารออก

เปน 3 ประเภท คือ

  3.1 ของแข็ง มีรูปราง และปริมาตรคงที่ อนุภาคเรียงชิดติดกันเปนระเบียบ 

   ตัวอยาง เหล็ก หิน ทอง เปนตน

  3.2 ของเหลว มีรูปรางไมแนนอน เปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุ แตมีปริมาตรแนนอน อนุภาค

 ของสารไมชิดกันมาก 

   ตัวอยาง นํ้า นํ้ามัน นม เปนตน

  3.3 แกส มีรูปรางและปริมาตรไมแนนอน อนุภาคของสารอยูหางกันมาก สามารถเคลื่อนที่ได

 อยางอิสระ ทําใหฟุงกระจายทั่วภาชนะ 

   ตัวอยาง อากาศ แกสออกซิเจน แกสคารบอนไดออกไซด เปนตน
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 ตารางเปรียบเทียบอนุภาคของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และแกส

สถานะ
การสั่นสะเทือน 
และการเคลื่อนที่

รูปราง ปริมาตร

ของแข็ง สั่นสะเทือนเล็กนอย
อนุภาคไมเคลื่อนที่

คงที่ คงที่

ของเหลว สั่นสะเทือน 
อนุภาคเคลื่อนที่เล็กนอย

ไมคงที่ เปลี่ยนรูปรางตาม
ภาชนะที่บรรจุ

คงที่

แกส สั่นสะเทือน
อนุภาคเคลื่อนที่อิสระ

ไมคงที่ ฟุงกระจายตาม
ภาชนะที่บรรจุ

ไมคงที่ ฟุงกระจายไปทั่ว

 การเปลี่ยนสถานะ

 เกดิจากความรอนทําใหอนภุาคของสารสัน่สะเทอืนและเคลือ่นที ่ทาํใหแรงยดึเหนีย่วระหวางอนภุาคไมสามารถ

อยูในสภาพเดิม จึงทําใหสถานะของสารเปลี่ยนไป

 ภาพแสดงการเปลี่ยนสถานะของสาร

ของแข็ง ของเหลว แกส
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แบบทดสอบ เรื่อง สารเคมีในชีวิตประจําวัน
1. ขอใดจัดเปนสสารทั้งหมด

 1. นํ้าผึ้ง ไอนํ้า      2. ควันรถ แรงแมเหล็ก

 3. ขนนก แสงแดด    4. เสียง แกสออกซิเจน

2. สารใดตอไปนี้จัดเปนธาตุทั้งหมด

 1. อัลลอย ทองคํา เงิน    2. เหล็ก ปรอท ดีบุก

 3. คารบอน ไนโตรเจน นํ้า   4. ทองแดง ทองเหลือง เหล็ก 

3. ขอใดตอไปนี้เปนสารประกอบทั้งหมด

 1. เกลือแกง ผงฟู ผงถาน    2. เหล็ก กํามะถัน สังกะสี

 3. นํ้า แกสแอมโมเนีย หินปูน   4. นํ้ากลั่น นํ้ามันดิบ แกสธรรมชาติ

4. ขอใดเรียงลําดับสารดานลางไดถูกตอง

ทองคํา จุนสี นํ้าแข็งแหง แกสโอโซน แกสหุงตม

 1. ธาตุ สารประกอบ สารละลาย สารละลาย สารประกอบ

 2. ธาตุ ธาตุ สารละลาย สารประกอบ สารละลาย

 3. ธาตุ สารประกอบ สารประกอบ ธาตุ สารละลาย

 4. ธาตุ สารประกอบ สารประกอบ สารประกอบ สารละลาย
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5. กําหนดสารตางๆ ดังนี้

 ก. นํ้าแข็ง ทองคํา นํ้าตาลทราย

 ข. นํ้าเชื่อม นํ้าเกลือ นํ้าสมสายชูหมัก

 ค. นํ้ามะนาว นํ้ากลั่น เกลือ

 ง. เหล็ก นํ้านม นํ้าสบู

 ขอใดไมจัดเปนสารละลาย

 1. ขอ ก. ข. และ ค.    2. ขอ ก. ข. และ ง.

 3. ขอ ก. ค. และ ง.    4. ขอ ข. ค. และ ง.

6. สารในขอใดมีจุดหลอมเหลวคงที่ทั้งหมด

 1. ทองแดง ทองคํา เงิน     2. ทองคํา นาก ทองสัมฤทธิ์

 3. ทองสัมฤทธิ์ นาก ทองเหลือง   4. เงิน ทองเหลือง ทองแดง

7. การจําแนกสารเนื้อเดียวเปนดังนี้ 

 สาร A B C D และ E ควรเปนสารในขอใด

ขอ A B C D E

1. สังกะสี เกลือแกง ทองเหลือง นํ้าโซดา อากาศ

2. บรอนซ เหล็ก การบูร นํ้าเกลือ ควันดํา

3. ทองเหลือง ไฮโดรเจน นํ้าตาลทราย ทิงเจอรไอโอดีน แกสหุงตม

4. เงิน ออกซิเจน นาก ยาลางแผล สเปรยปรับอากาศ
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8. ในการทดลองหนึ่งมีผลการทดลองดังตาราง

ชนิดของสาร ลักษณะของสาร กรองดวยกระดาษกรอง ใสถุงเซลโลเฟนแชนํ้าใน
ภาชนะ ฉายลําแสง

A ของเหลวสีขาวขุน
บางสวนตกตะกอน

มีของแข็งสีขาวบน
กระดาษกรอง

นํ้าในภาชนะใสไมมีสี ทึบแสง

B ของเหลวสีขาวขุน
ไมตกตะกอน

ไมมีสารบนกระดาษกรอง นํ้าในภาชนะใสไมมีสี มองเห็นลําแสง

C ของเหลวสีฟา ไมมีสารบนกระดาษกรอง นํ้าในภาชนะมีสีฟา ไมเห็นลําแสง

D ของเหลวสีเหลืองขุน ไมมีสารบนกระดาษกรอง นํ้าในภาชนะใสไมมีสี ไมไดทดสอบ

 การจําแนกลักษณะเนื้อสารในขอใดถูกตอง

 1. A และ B เปนคอลลอยด   2. B และ D เปนคอลลอยด

 3. C และ D เปนสารละลาย   4. A และ D เปนสารแขวนลอย

9.  อิมัลชัน จัดเปนสารผสมที่ประกอบดวย อนุภาคของของเหลวชนิดหนึ่ง กระจายตัวอยูในตัวกลางที่เปนของเหลวอีก

ชนิดหนึ่ง ขอใดตอไปนี้ไมจัดเปนอิมัลชัน

 1. นํ้ากะทิ     2. นํ้าสลัด 

 3. นํ้านมสด     4. ครีมโกนหนวด

10. นํ้าในสถานะที่เปนของแข็ง (นํ้าเข็ง) ของเหลว (นํ้า) และแกส (ไอนํ้า) มีสิ่งใดที่แตกตางกัน

 1. การไหลของอนุภาค

 2. การถายเทของอนุภาค

 3. การเรียงตัวของอนุภาค

 4. การเคลื่อนที่ของอนุภาค
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11. จงพิจารณาขอมูลสมบัติของสารในตารางและรูปแสดงอนุภาคของสาร ดังนี้

สาร มวล ปริมาตร รูปราง

ก มี ไมคงที่ ไมคงที่

ข มี คงที่ คงที่

ค มี คงที่ ไมคงที่

 จากขอมูลในตารางและรูปที่กําหนดให ขอใดสรุปได

 1. สาร ข มีความสัมพันธกับรูป B และเปนสมบัติของของแข็ง

 2. สาร ก มีความสัมพันธกับรูป A และเปนสมบัติของของเหลว

 3. สาร ค มีความสัมพันธกับรูป B และเปนสมบัติของของเหลว

 4. สาร ก ข และ ค มีความสัมพันธกับรูป C B และ A ตามลําดับ

12. จงพิจารณาแผนภาพตอไปนี้

 ขั้นตอนใดที่จัดวามีการเปลี่ยนสถานะและดูดความรอน

 1. ขั้นตอน A และ B     2. ขั้นตอน B และ C    

 3. ขั้นตอน C และ D    4. ขั้นตอน A และ D

พิจารณาแผนภาพขางลางนี้ แลวนําไปตอบคําถามขอ 13 - 14

13. จากแผนภาพ การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารในตําแหนง A คือขอใด

 1. การเยือกแข็ง     2. การระเหย  

 3. การหลอมเหลว    4. การกลั่นตัว
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14. จากแผนภาพ การเปลี่ยนแปลงสถานะตามวงจรใดนาจะเปนการระเหิด

 1. ก.  ข.  ค.    2. ก.  ข.  ค.

 3. ข.  ค.     4. ก.  ค.

15. นักเรียนคนหนึ่งทําการทดลองดังตอไปนี้

 ก. นําแกวนํ้ามา 1 ใบ ใสนํ้าเกือบเต็มแกว

 ข. ใสนํ้าแข็ง 1 กอน ลงในนํ้า ใหบางสวนของนํ้าแข็งลอยอยูบนผิวนํ้า

 ค. นําเสนดายมา 1 เสนใชมือสองขางดึงใหตึง วางบนนํ้าแข็งแลวโรยเกลือปนลงบนกอนนํ้าแข็งบริเวณที่มีเสนดาย

    วางอยู

 ง. รอประมาณ 10 - 30 วินาที แลวยกเสนดายขึ้นมา โดยมือทั้งสองขาง พบวาเสนดายสามารถยกนํ้าแข็งขึ้นมาได

 การที่นํ้าแข็งติดกับเสนดาย มีสาเหตุมาจากกระบวนการใด

 1. การเกิดปฏิกิริยาเคมี    2. การละลายของเกลือ

 3. การละลายของนํ้าแข็ง    4. การเปลี่ยนสถานะ

16. ในการตมนํ้าใหรอนขึ้น ผิวหนาของนํ้าจะกลายเปนไอ ขอใดอธิบายเหตุผลของการเปลี่ยนสถานะไดถูกตอง

 1. โมเลกุลของนํ้าเกิดการสั่นสะเทือนลดลง

 2. โมเลกุลของนํ้าไดรับความรอนจนมีพลังงานสูงพอที่จะหลุดออกไป

 3. โมเลกุลของนํ้าถูกทําใหสลายตัวเปนแกสไฮโดรเจนและแกสออกซิเจน

 4. โมเลกุลของนํ้าที่กนภาชนะซึ่งรอนกวาจะดันใหนํ้าที่ผิวหนาหลุดออกไป

17. ถานาํของเหลวชนดิหนึง่มาใหความรอนจนเดอืดแลวพบวาอณุหภมูสิงูขึน้เรือ่ยๆ จะสามารถสรปุคณุสมบัตขิองเหลว

ชนิดนี้วาอยางไร

 1. เปนของเหลวบริสุทธิ์

 2. เปนของเหลวไมบริสุทธิ์

 3. เปนของเหลวที่ไมใชนํ้า

 4. ยังไมสามารถสรุปได
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18. เดก็ชายมานพนาํนํา้ในบอแหงหนึง่ซึง่มลีกัษณะใส มาตมในถวยกระเบือ้งจนแหงพบวาไมมสีารใดเหลืออยูทีก่นภาชนะ 

เด็กชายมานพจะสรุปวานํ้าในบอเปนนํ้าบริสุทธิ์ไดหรือไม เพราะเหตุใด

 1. ได เพราะความรอนไมสามารถทําใหสิ่งเจือปนที่อยูในนํ้าระเหยได

 2. ได เพราะการระเหยทุกครั้ง ถามีสิ่งเจือปนอยูจะเหลือสารตกคางทิ้งไว

 3. ไมได เพราะอาจจะมีสารที่มีลักษณะใสเหมือนนํ้าปนอยู

 4. ไมได เพราะสิ่งที่เจือปนที่อยูในนํ้าอาจจะระเหยกลายเปนไอ

19. มานะใสเกลือลงในนํา้ทีอ่ยูในแกว ถามานะเปลีย่นใจตองการเกลอืกลับคนืมาทัง้หมด มานะจะสามารถทาํไดอยางไร

 1. นํานํ้าเกลือไปผสมกับนํ้ารอน

 2. ปดฝาปองกันเกลือระเหยไปกับนํ้า

 3. ปลอยใหนํ้าระเหยไปจะเหลือเกลือ

 4. ตักเกลือออกมาได เพราะเกลือไมละลายนํ้า 

20. ในการทดลองเพื่อทดสอบความสามารถในการละลายของสาร จะตองเขยาหลอดทดลองเพื่อใหเกิดผลอยางไร

 1. เพื่อใหละลายไดเร็วขึ้น

 2. เพื่อเรงการเกิดปฏิกิริยาเคมี

 3. เพื่อเพิ่มพลังงานใหกับตัวทําละลาย

 4. เพื่อใหโมเลกุลของตัวถูกละลายแตกตัวเร็วขึ้น
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ปริมาณทางฟสิกส (Physical quantities)
 ปริมาณทางฟสิกส หมายถึง สิ่งที่วัดและแสดงคาได ไดแก

 1. ปริมาณสเกลาร (Scalar) คือ ปริมาณที่บอกขนาดเพียงอยางเดียวก็มีความหมาย เชน มวลอัตราเร็ว 

ระยะทาง เวลาพลังงาน กระแสไฟฟา พื้นที่ เปนตน

 ตัวอยาง 

  - รถยนตมีมวล 700 กิโลกรัม

  - ถังบรรจุนํ้ามัน 45 ลิตร

  - หองเรียนพิเศษมีพื้นที่ 50 ตารางเมตร

 2. ปริมาณเวกเตอร (Vector) คือ ปริมาณที่บอกทั้งขนาดและทิศทาง เชน แรง ความเร็ว ความเรง 

การกระจัด เปนตน

 ตัวอยาง 

  - แรงดันขนาด 260 นิวตัน กระทํากับรถยนต

  - รถยนตเคลื่อนที่ดวยความเร็ว 80 เมตร/วินาที

  - เครื่องบินเดินทางจากกรุงเทพไปหาดใหญดวยการกระจัด เทากับ…….……….Km.

 แรง (Force)

 แรง หมายถึง ความพยายามที่ทําใหวัตถุเปลี่ยนสภาพ มีหนวยเปน นิวตัน (N)

 ตัวอยาง 

   - จากหยุดนิ่ง เปนเคลื่อนที่

   - จากเคลื่อนที่ เปนหยุดนิ่ง

   - เคลื่อนที่เร็วขึ้น หรือ เคลื่อนที่ชาลง

   - เปลี่ยนทิศทาง

   - เปลี่ยนขนาด หรือ รูปราง
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 แรงลัพธ (Net Force)

  แรงลัพธ หมายถึง ผลรวมของแรงตั้งแต 2 แรงขึ้นไปที่กระทําใหวัตถุเคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่เรา

  ตองการหรือในทิศทางตรงกันขาม

  การเคลื่อนที่ของวัตถุ เมื่อมีแรงมากระทํามากกวาหนึ่งแรง

   การเคลื่อนที่ของวัตถุ เมื่อมีแรงกระทํามากกวาหนึ่งแรง สามารถเกิดได 2 แบบ ดังนี้

    1. กระทําตอวัตถุในทิศทางเดียวกัน

    แรงลพัธ เทากบั ผลรวมของแรงทัง้หมด (วัตถุเคลือ่นทีไ่ปทศิทางเดยีวกบัแรงทีม่ากระทาํ)

    2. กระทําตอวัตถุในทิศทางตรงกันขาม

    - กรณีที่ 1 แรงที่กระทํามีขนาดไมเทากัน

    แรงลัพธเทากับแรงหักลางของแรงทั้งหมด (วัตถุเคลื่อนท่ีไปทิศทางเดียวกับแรง

  ที่มีคามากกวา)

    - กรณีที่ 2 แรงที่กระทํามีขนาดเทากัน แรงลัพธ = 0 (วัตถุไมเคลื่อนที่)

50 N 50 N100 N

2 คน เข็นรถในทิศทางตรงกัน รถเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของแรงที่มีคามากกวามากกวา

 แรงที่กระทํามีขนาดเทากัน แรงลัพธ = 0 (วัตถุไมเคลื่อนที่)

70 N 70 N

2 คน เข็นรถดวยแรงเทากันในทิศทางตรงกันขาม รถไมเคลื่อนที่

50 N

100 N
150 N
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 แรงเสียดทาน (Frictional Force)

 แรงเสียดทาน หมายถึง แรงตานการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งเกิดระหวางผิวของวัตถุที่สัมผัสกัน

  ปจจัยที่มีตอแรงเสียดทาน

   1. ลักษณะพื้นผิวสัมผัสระหวางวัตถุ

       • เรยีบ  แรงเสยีดทานนอย (เคลือ่นท่ีเรว็) เชน กระจก แผนโลหะเรยีบ พืน้หนิออน เปนตน

      • ขรุขระ  แรงเสยีดทานมาก (เคลือ่นท่ีชา) เชน ผวิยาง กรวด หญา กระดาษทราย เปนตน

   2. นํ้าหนักของวัตถุ

      • นํ้าหนักนอย  แรงเสียดทานนอย (เคลื่อนที่เร็ว)

      • นํ้าหนักมาก  แรงเสียดทานมาก (เคลื่อนที่ชา)

  ประโยชนของแรงเสียดทาน

   การลดแรงเสียดทานชวยใหวัตถุเคลื่อนที่ไดเร็วขึ้น เชน การออกแบบมอเตอรไซคบิ๊กไบคดวย

โครงสรางที่เพรียวลม ลูกลอชวยลดแรงเสียดทานระหวางรถเข็นกับพื้นถนน

   การเพิ่มแรงเสียดทานชวยในดานความปลอดภัย เชน พ้ืนรองเทาท่ีมีลวดลายกันหกลมได 

ลวดลายของดอกยางชวยเพิ่มแรงเสียดทานมากขึ้น ทําใหไมเกิดอุบัติเหตุไดงาย 

วงจรไฟฟา (Electrical circuit)
 วงจรไฟฟา เปนการนําเอาสายไฟฟาหรือตัวนําไฟฟาที่เปนเสนทางเดินใหกระแสไฟฟาสามารถผานตอถึงกันได 

การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนที่อยูภายในวงจรไฟฟาจะเริ่มจากแหลงจายไฟไปยังอุปกรณไฟฟา 

 การตอวงจรไฟฟา

 การตอวงจรไฟฟาเบ้ืองตนโดยการตอแบตเตอรี่ตอเขากับหลอดไฟ หลอดไฟฟาสวางไดเพราะวากระแสไฟฟา

สามารถไหลไดตลอดท้ังวงจรไฟฟาและเมื่อหลอดไฟฟาดับก็เพราะวากระแสไฟฟาไมสามารถไหลไดตลอดทั้งวงจร 

เนื่องจากสวิตซเปดวงจรไฟฟาอยูนั่นเอง

 ความตานทานไฟฟา (Electrical Resistance) 

 ความตานทานไฟฟา เปนสมบัติเฉพาะของวัตถุในการท่ีจะขวางหรือตานทานการไหลของกระแสไฟฟาที่จะ

ไหลผานวัตถุนั้นๆ ไป 
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 ตัวนําไฟฟาและฉนวนไฟฟา

 ตัวนําไฟฟา คือ อุปกรณที่สามารถยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดงาย ไดแก ทองแดง อลูมิเนียม ทอง และ เงิน 

 ฉนวนไฟฟา คือ อุปกรณที่ไมสามารถยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไปได ไดแก ไมแหง พลาสติก ยางแกว และ

กระดาษแหง เปนตน

 ลักษณะวงจรไฟฟา 

 1. วงจรปด คือ วงจรที่กระแสไฟฟาไหลครบวงจร

    หรือเครื่องใชไฟฟาทํางานไดปกติ 

 

 2. วงจรเปด คือ วงจรที่กระแสไฟฟาไหลไมครบวงจร

    หรือเครื่องใชไฟฟาไมทํางาน

 แบบวงจรไฟฟา

 สวนสาํคญัของวงจรไฟฟา คอื การตอโหลดใชงาน โหลดทีนํ่ามาตอใชงานในวงจรไฟฟาสามารถตอได 3 แบบ ดงันี้

 1. วงจรไฟฟาแบบอนุกรม (Series Electrical Circuit)

 วงจรที่เกิดจากการนําเอาอุปกรณทางไฟฟามาตอกันในลักษณะที่ปลายดานหนึ่งของอุปกรณตัวที่ 1 ตอเขา

กับอุปกรณตัวที่ 2 จากนั้นนําปลายที่เหลือของอุปกรณตัวที่ 2 ไปตอกับอุปกรณตัวที่ 3 และจะตอลักษณะนี้ไปเรื่อยๆ 

ซึ่งการตอแบบน้ีจะทําใหกระแสไฟฟาไหลไปในทิศทางเดียวกระแสไฟฟาภายในวงจรอนุกรมจะมีคาเทากันทุกๆ จุด

เปนวงจรที่ใชกันมากในการตออุปกรณไฟฟาตางๆ เชน การตอฟวส การตอสวิตซไฟฟา 
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 2. วงจรไฟฟาแบบขนาน (Parallel Electrical Circuit) 

 วงจรที่เกิดจากการตออุปกรณไฟฟาตั้งแต 2 ตัวขึ้นไปใหขนานกับแหลงจายไฟ โดยใหปลายขางหนึ่งของ

ความตานทานทุกๆ ตัวตอรวมกันที่จุดจุดหนึ่ง สวนปลายอีกขางหนึ่งก็ตอรวมกันที่จุดอีกจุดหนึ่ง ทิศทางการไหลของ

กระแสไฟฟาจะมีตัง้แต 2 ทศิทางขึน้ไป เปนวงจรทีเ่ราใชกันอยางมากในการตอหลอดไฟหลายๆ หลอดในวงจรเดยีวกัน 

เชน การตอหลอดไฟ 2 หลอดสวางพรอมกัน หรือการตอหลอดฟูลออเรสเซนตหลายๆ หลอดในวงจรเดียวกัน 

การตอปลั๊กไฟตางๆ เปนตน

 3. วงจรไฟฟาแบบผสม (Compound Electrical Circuit)

 เปนวงจรท่ีเกดิจากการตอรวมกนัระหวางวงจรไฟฟาแบบอนกุรมกบัวงจรไฟฟาแบบขนาน ภายในวงจรโหลด

บางตวัตอวงจรแบบอนกุรมและบางตวัตอวงจรแบบขนาน การตอวงจรไมมมีาตรฐานตายตวั เปลีย่นแปลงไปตามลกัษณะ

การตอวงจรตามตองการ ซึ่งวงจรผสมนี้ไมนิยมกันในการตอวงจรไฟฟาภายในบาน แตสวนใหญจะไปใชกับอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส
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แบบทดสอบ เรื่องปริมาณทางฟสิกส และวงจรไฟฟา
1. สิ่งของในขอใด ใชประโยชนจากแรงลัพธ

 1. กระถางตนไมแบบแขวน

 2. หลอดหยดยา

 3. หลอดฉีดยา

 4. กาลักนํ้า

2. การเลนกระดานหก หากกระดานหกวางตัวในแนวตรง ขนานกับพื้น แสดงวานํ้าหนักที่กดลงระหวางกระดาน

 หกทั้งสองดานเปนเชนไร

 1. นํ้าหนักที่กดลงทางดานซายมากกวาทางดานขวา

 2. นํ้าหนักที่กดลงทางดานขวามากกวาทางดานซาย

 3. นํ้าหนักที่กดลงทั้งสองดานเทากัน

 4. ไมสามารถระบุไดแนนอน

3. หากออกแรงกระทําตอวัตถุเพียงหนึ่งแรงวัตถุจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางใด

 1. ทิศทางใดก็ได     2. ทิศทางเดียวกับแรง

 3. ทิศทางตรงขามกับแรง    4. ไมเคลื่อนที่

4. คานเบายาว 10 เมตร มีวัตถุแขวนอยูดังรูป จงหาวาจะตองนําวัตถุหนัก 10 นิวตัน วางที่บริเวณใดคานจึงจะสมดุล

 1. ตําแหนง A     2. ตําแหนง B

 3. ตําแหนง C     4. ตําแหนง D
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5. วัตถุมวล 100 กิโลกรัม วางบนพื้นผิวขรุขระและมีแรงกระทําดังรูป เมื่อทําใหวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาพอดี จงหาวา

 แรงเสียดทานมีขนาดเทาไรและมีทิศทางไปทางใด

 1. มากกวา 200 N มีทิศไปทางขวา  2. มากกวา 200 N มีทิศไปทางซาย

 3. 200 N มีทิศไปทางขวา    4. 200 N มีทิศไปทางซาย

6. กิจกรรมในขอใด ตองการแรงเสียดทานมากที่สุด

  1. ปนเขา     2. ตีปงปอง

  3. วายนํ้า     4. ตีกอลฟ

7. เมื่อนักเรียนถูกไฟฟาดูด รางกายของนักเรียนเปรียบเทียบไดกับสวนใดของวงจรไฟฟา

 1. ศักยไฟฟา  

 2. เซลลไฟฟา

 3. ความตานทานไฟฟา

   4. กระแสไฟฟา

8. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการตอแบตเตอรี่ที่มีจํานวนแบตเตอรี่เทากัน

 1. การตอแบบขนานใหศักยไฟฟามากกวาแบบอนุกรม 

 2. การตอแบบขนานใหศักยไฟฟาเทากับแบบอนุกรม 

     3. การตอแบบขนานใหกระแสไฟฟามากกวาแบบอนุกรม   

 4. การตอแบบขนานใหกระแสไฟฟาเทากับแบบอนุกรม 
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9. จากวงจรตอไปนี้นักเรียนคิดวาหลอดไฟหมายเลขใดสวางที่สุด ถาหลอดทุกหลอดมีคุณสมบัติเหมือนกัน

 

 1. หมายเลข 1     2. หมายเลข 2

 3. หมายเลข 3     4. สวางเทากันหมด

10. จากตารางตอไปนี้ขอใดสรุปไดถูกตอง

ขอ อุปกรณไฟฟา การเปลี่ยนแปลงพลังงาน

ก. เตารีด เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานความรอน

ข. ไดนาโม เปลี่ยนพลังงานกลเปนพลังงานไฟฟา

ค. มอเตอร เปลี่ยนพลังงานกลเปนพลังงานไฟฟา

ง. หมอหุงขาว เปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟา

 1. ก และ ข     2. ข และ ง

 3. ก และ ค     4. ถูกทุกขอ

11. หลอดไฟฟาที่ตอดังรูป เรียกวาตอแบบไหน

 1. ตอแบบอนุกรม

 2. ตอแบบขนาน

 3. ตอแบบสี่เหลี่ยม

 4. ตอแบบผสม
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12. การเปลี่ยนรูปพลังงานในไฟฉายเมื่อเปดสวิตซ ตรงกับขอใด

 1. พลังงานไฟฟา  พลังงานแสง

 2. พลังงานเคมี  พลังงานไฟฟา

 3. พลังงานไฟฟา  พลังงานเคมี  พลังงานแสง

 4. พลังงานเคมี  พลังงานไฟฟา  พลังงานแสง

13. ขอใดนาจะทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจรมากที่สุด

 1. การใชอุปกรณไฟฟาเปนเวลานานๆ    

 2. สายไฟฟาที่มีรองรอยกัดแทะจากสัตวบางชนิด

 3. การนําแทงพลาสติกเขาไปแหยในเตารับไฟฟา  

 4. การไมดึงปลั๊กไฟออกทุกครั้งหลังจากปดสวิตซ

14. การกระทําในขอใดที่จัดวาเปนการใชไฟฟาอยางปลอดภัยที่สุด

 1. ถาจะซอมไฟฟาภายในบานใหยกสะพานไฟขึ้นหรือยกคัตเอาตออก

 2. ถาจะใชเตารับกับเตาเสียบหลายๆ อัน หรือพรอมกันตองแนใจวากําลังรับของเตารับมีมากพอ

 3. ควรแกไขไฟฟาดวยตนเองโดยขอคําแนะนําจากผูใหญหรือผูที่มีความรูเกี่ยวกับไฟฟา 

 4. ถาพบคนถูกไฟฟาดูดควรรีบหาทางตัดกระแสไฟฟาโดยเร็วที่สุด แตถาไมสามารถตัดกระแสไฟฟาไดตองรีบ 

    ดึงคนนั้นออกจากไฟฟาทันที

15. แบตเตอรี่รถยนต เปนเซลลไฟฟาแบบใด

 1. แบบแหง     2. แบบเปยก

 3. แบบขดลวดทองแดง    4. แบบไมสามารถประจุไฟฟาใหมได
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16. ขอใดกลาวถกูตองเก่ียวกบัการตอข้ัวไฟฟาจากขัว้บวกไปยงัหลอดไฟแลวกลบัมาทีข้ั่วลบของถานไฟฉายเปนวงจรปด

 1. สายทองแดงจะรอนเพราะไฟฟาไหลผาน

 2. หลอดไฟไมสวางเพราะไฟฟาไหลผาน

 3. ไฟฟาในถานไฟฉายยังคงเต็มเหมือนเดิม

 4. หลอดไฟสวางเพราะไฟฟารั่ว

17. ขอใดไมถูกตอง

  1.สารเคมีทําใหเกิดไฟฟาในแบตเตอรี่

  2.การขัดถูวัตถุ 2 ชนิด ทําใหเกิดไฟฟากระแส

  3.โรงไฟฟาไอนํ้าจะใชไอนํ้าเปนตัวทําใหขดลวดเคลื่อนที่ผานขั้วแมเหล็ก

  4.การเคลื่อนที่ของขดลวดทองแดงผานขั้วแมเหล็กทําใหเกิดไฟฟาในไดนาโม

18. จงพิจารณาขอความตอไปนี้

 ก. ขณะไฟตกควรถอดปลั๊กตูเย็นเพื่อเปนการประหยัดไฟฟา

 ข. วิธีปองกันจากอันตรายจากไฟฟารั่วของอุปกรณไฟฟาภายในบานวิธีหนึ่ง คือ ตอสายดิน

 ค. เมื่อพบคนถูกไฟฟาดูด ใหปฏิบัติการชวยชีวิตโดยเฉพาะชวยหายใจโดยรีบดวน กอนนําสงโรงพยาบาล   

 ขอใดถูกตอง

  1. มีขอถูก 1 ขอ     2. มีขอถูก 2 ขอ

  3. ถูกทุกขอ     4. ผิดทุกขอ
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19. จากตาราง สารใดนําไฟฟาไดดีที่สุด ณ อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส

สารขนาดเดียวกัน ความตานทาน (โอหม)

สังกะสี 50

ทองเหลือง 7.5

นิโครม 109

แมงกานีส 48

เหล็กกลา 20

      1. สังกะสี    2. ทองเหลือง

 3. นิโครม    4. แมงกานีส

20. ขอใดแสดงความสัมพันธที่ถูกตองของไฟฟา

 1. แอมมิเตอร – พลังงานไฟฟา    

 2. กัลวานอมิเตอร – กําลังไฟฟา

 3. โอหมมิเตอร – แรงเคลื่อนไฟฟา

 4. โวลตมิเตอร – ความตางศักยไฟฟา
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โลกและดวงดาว
 1. ทิศ

 ทิศ เปนสิ่งที่มนุษยสมมติขึ้น โดยกําหนดทิศทางจากดวงอาทิตย เมื่อสังเกตการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตยใน

เวลาเชาจะเห็นดวงอาทิตยโผลขึ้นมาจากขอบฟาดาน “ทิศตะวันออก”และตกทาง“ทิศตะวันตก” 

 การกําหนดทิศ 

 การกําหนดทิศทางแบงออกเปน 4 ทิศหลัก คือ ทิศตะวันออก (East) ทิศตะวันตก (West) 

 ทิศเหนือ (North) และทิศใต (South) โดยทิศทั้ง 4 มีความสัมพันธกันดังนี้ 

 

 เมือ่หนัหนาไปทางทศิเหนอืหลงัของเราจะเปนทิศใตแขนซายจะชีไ้ปทางทิศตะวนัตกและแขนขวาจะชีไ้ปทาง

ทิศตะวันออก 

 2. มุมทิศ – มุมเงย

 มุมทิศ (Alzimuth) 

  เปนมมุในแนวราบซึง่วดัจากทศิเหนอื (0°) ไปตามเสนขอบฟาในทศิตามเขม็นาฬกาไปยงัทศิตะวนัออก 

  (90°) ทิศใต (180°) ทิศตะวันตก (270°) และกลับมาที่ทิศเหนือ (360°) อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นมุมทิศจึงมี

  คาระหวาง (0° - 360°) 

หันหนาไปทางทิศเหนือ

ทิศตะวันตก (W)ทิศตะวันออก (E)

ทิศเหนือ (N)

 ทิศใต (S)
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 มุมเงย (Alzimuth) 

  เปนมุมในแนวดิ่งซึ่งนับจากเสนขอบฟา (0°) สูงขึ้นไปจนถึงจุดเหนือศีรษะ (90°) ดังนั้นมุมเงยจึงมี

  คาระหวาง (0° - 90°) 

 

 3. ฤดูกาล

 ฤดูกาล (Seasons) เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตยโดยที่แกนของโลกเอียง23.5° ในฤดูรอนโลกเอียง

ขัว้เหนอืเขาหาดวงอาทิตย ทําใหซกีโลกเหนอืกลายเปนฤดูรอน และซีกโลกใตกลายเปนฤดูหนาว หกเดือนตอมาโลกโคจร

ไปอยูอกีดานหนึง่ของวงโคจร โลกเอยีงขัว้ใตเขาหาดวงอาทติยโดยทีแ่กนของโลกเอยีง23.5° คงทีต่ลอดปทาํใหซีกโลกใต

กลายเปนฤดูรอน และซีกโลกเหนือกลายเปนฤดูหนาว 

การวัดมุมทิศ-มุมเงย

แกนของโลกเอียง 23.5° ขณะที่โคจรรอบดวงอาทิตย
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 วันครีษมายัน (Summer Solstice) วันที่ 20 - 21 มิถุนายน โลกหันซีกโลกเหนือเขาหาดวงอาทิตย 

 ทําใหเรามองเห็นดวงอาทิตยอยูคอนไปทางทิศเหนือดวงอาทิตยขึ้นเร็วตกชา เวลากลางวันยาวกวา

 กลางคืน ซีกโลกเหนือเปนฤดูรอน 

 วันศารทวิษุวัต (Autumnal Equinox) วันที่ 22 - 23 กันยายนดวงอาทิตยขึ้นตรงทิศตะวันออก

 และตกตรงทิศตะวันตกพอดี กลางวันและกลางคืนยาวเทากัน ซีกโลกเหนือเปนฤดูใบไมรวง ตนไม

 จึงผลัดใบทิ้ง 

 วันเหมายัน (Winter Solstice) วันที่ 20 - 21 ธันวาคม โลกหันซีกโลกใตเขาหาดวงอาทิตยทําใหเรา

 มองเห็นดวงอาทิตยอยูคอนไปทางทิศใตซีกโลกเหนือเปนฤดูหนาว ดวงอาทิตยขึ้นชาตกเร็ว เวลา

 กลางวันสั้นกวากลางคืน ตนไมในเขตละติจูดสูงท้ิงใบหมด 

 วันวสันตวิษุวัต (Vernal Equinox) วันที่ 20 - 21 มีนาคม ดวงอาทิตยขึ้นตรงทิศตะวันออกและ

 ตกตรงทิศตะวันตกพอดี กลางวันและกลางคืนยาวเทากัน ซีกโลกเหนือเปนฤดูใบไมผลิ ตนไมผลิใบ

 ออกมาเพื่อสังเคราะหแสงผลิตอาหาร 

 4. ขางขึ้น - ขางแรม     

 ขางขึ้นขางแรม (The Moon’s Phases) เกิดขึ้นเนื่องจากดวงจันทรมีรูปรางเปนทรงกลม ไมมีแสงในตัวเอง

ดานสวางไดรับแสงจากดวงอาทติย แตดานตรงขามกบัดวงอาทติยถกูบงัดวยเงาของตวัเอง ดวงจนัทรโคจรรอบโลกทําให

มุมระหวางดวงอาทิตย-ดวงจันทร-โลก เปลี่ยนแปลงไป วันละ 12o เมื่อมองดูดวงจันทรจากโลก เราจึงมองเห็นเสี้ยวของ

ดวงจันทรมีขนาดเปลี่ยนไปเปนวงรอบใชเวลาประมาณ 30 วัน

แสงอาทิตย

การเกิดขางขึ้นขางแรม
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 คนไทยแบงเดือนทางจันทรคติ (Lunar month) ออกเปน30วัน คือ วันขึ้น 1 คํ่า - วันขึ้น 15 คํ่า และ

วันแรม 1 คํ่า - วันแรม 15 คํ่า โดยถือใหวันขึ้น15คํ่า (ดวงจันทรสวางเต็มดวง), วันแรม 15 คํ่า (ดวงจันทรมืดทั้งดวง), 

วันแรม 8 คํ่า และวันขึ้น 8 คํ่า (ดวงจันทรสวางครึ่งดวง) เปนวันพระ

 วันแรม 15 คํ่า (New Moon) เมื่อดวงจันทรอยูระหวางโลกกับดวงอาทิตย ดวงจันทรหันดานเงามืดเขาหาโลก 

ดวงจันทรอยูใกลกับดวงอาทิตยแสงสวางของดวงอาทิตยทําใหเราไมสามารถมองเห็นดวงจันทรไดเลย 

 วันขึ้น 8 คํ่า (First Quarter) เมื่อดวงจันทรเคลื่อนมาอยูในตําแหนงมุมฉากระหวางโลกกับดวงอาทิตย ทําให

เรามองเห็นดานสวางและดานมืดของดวงจันทรมีขนาดเทากัน

 วันขึ้น 15 คํ่า หรือ วันเพ็ญ (Full Moon) ดวงจันทรโคจรมาอยูดานตรงขามกับดวงอาทิตย ดวงจันทร

หันดานที่ไดรับแสงอาทิตยเขาหาโลก ทําใหเรามองเห็นดวงจันทรเต็มดวง

 วันแรม 8 คํ่า (Third Quarter) ดวงจันทรโคจรมาอยูในตําแหนงมุมฉากระหวางโลกกับดวงอาทิตย ทําให

เรามองเห็นดานสวางและดานมืดของดวงจันทรมีขนาดเทากัน 

 

เอะ !! 

 ความเปนจริงดวงจันทรโคจรรอบโลก 1 รอบ ใชเวลา 29.5 วัน ดวยเหตุนี้จึงทาใหในวันขึ้น15 คํ่า ใน

บางเดือน ดวงจันทรไมสวางเต็มดวง 100% 

 ในชวงเวลาที่ดวงจันทรปรากฏเปนเสี้ยวบาง แตเราสามารถมองเห็นดานมืดของดวงจันทรเนื่องจาก

แสงอาทิตยสองกระทบพื้นผิวโลกแลวสะทอนไปยังดวงจันทร เราเรียกปรากฏการณนี้วา “แสงโลก” (Earth shine)

แสงโลก (Earth shine)
(ที่มา : http://www.lesa.biz/astronomy/astro-events/moon-phases)
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 5. อุปราคา

 สุริยุปราคา

 สุริยุปราคา หรือ สุริยคราส เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากดวงจันทรโคจรผานหนาดวงอาทิตย เราจึง

 มองเห็นดวงอาทิตยคอยๆ แหวงมากขึ้นจนกระทั่งมืดมิดหมดดวงและโผลกลับมาอีกครั้ง คนในสมัย

 โบราณเรียกปรากฏการณนี้วา“ราหูอมดวงอาทิตย”

  เงาของดวงจันทร    

      • เงามืด (Umbra) เปนเงาท่ีมืดที่สุด เนื่องจากโลกบังดวงอาทิตยจนหมดสิ้น หากเราเขาไป

     อยูในเขตเงามืดจะไมสามารถมองเห็นดวงอาทิตยไดเลย 

   • เงามวั (Penumbra) เปนเงาทีไ่มมดืสนทิ เนือ่งจากโลกบงัดวงอาทติยเพยีงดานเดยีว หากเรา

     เขาไปเขตเงามัวจะมองเห็นบางสวนของดวงอาทิตยโผลพนสวนโคงของโลก เงาที่เกิดขึ้นจึง

     ไมมืดนัก

  ประเภทของสุริยุปราคา

   • สุริยุปราคาเต็มดวง (Total Solar Eclipse) เกิดขึ้นเมื่อผูสังเกตการณอยูในเงามืดบนพื้น

     ผิวโลก (A) จะมองเห็นดวงจันทรบังดวงอาทิตยไดมิดดวง 

   • สุริยุปราคาบางสวน (Partial Solar Eclipse) เกิดขึ้นเมื่อผูสังเกตการณอยูในเงามัวบน

     พื้นผิวโลก (B) จะมองเห็นดวงอาทิตยสวางเปนเสี้ยว

การเกิดสุริยุปราคา
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  • สุริยุปราคาวงแหวน (Annular Solar Eclipse) เนื่องจากวงโคจรของดวงจันทรเปนรูปวงรี 

    บางครั้งดวงจันทรอยู หางจากโลกมาก จนเงามืดของดวงจันทรทอดยาวไมถึงผิวโลก (C) 

    ดวงจันทรจึงมีขนาดปรากฏเล็กกวาดวงอาทิตย ทําใหผู สังเกตการณมองเห็นดวงอาทิตย

    เปนรูปวงแหวน 

  สุริยรุปราคาเกิดขึ้นในเวลากลางวันเมื่อดวงจันทรเคลื่อนที่ผานหนาดวงอาทิตย ปรากฏการณนี้จะเกิด

ขึ้นนานประมาณ 3 ชั่วโมง แตชวงเวลาที่เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงจะกินเวลาเพียง 2 - 5 นาทีเทานั้น เนื่องจากเงามืดของ

ดวงจันทรมีขนาดเล็กมาก และดวงจันทรเคลื่อนที่ผานดวงอาทิตยดวยความเร็ว 1 กิโลเมตรตอวินาที

 จันทรุปราคา

  จันทรุปราคา หรือ จันทรคราส เกิดขึ้นจากดวงจันทรโคจรผานเขาไปในเงาของโลก เราจึงมองเห็น 

  ดวงจันทรแหวงหายไปในเงามืดแลวโผลกลับออกมาอีกครั้ง คนไทยสมัยโบราณเรียกปรากฎการณนี้

  วา “ราหูอมจันทร”

  เงาโลก

      โลกเปนดาวเคราะหไมมแีสงสวางในตัวเอง หากแตไดรับแสงจากดวงอาทติย ดานทีห่นัหนาเขาหา

ดวงอาทติยเปนเวลากลางวนั สวนดานตรงขามกบัดวงอาทิตยเปนเวลากลางคนื โลกบังแสงอาทติย

ทําใหเกิดเงา 2 ชนิด คือ เงามืด และเงามัว

   • เงามืด (Umbra) เปนเงาที่มืดที่สุด เนื่องจากโลกบังดวงอาทิตยจนหมดสิ้น หากเราเขาไป

     อยูในเขตเงามืดจะไมสามารถมองเห็นดวงอาทิตยไดเลย 

   • เงามัว (Penumbra) เปนเงาท่ีไมมืดสนิท เนื่องจากโลกบังดวงอาทิตยเพียงดานเดียว 

     หากเราเขาไปเขตเงามัว เราจะมองเห็นบางสวนของดวงอาทิตยโผลพนสวนโคงของโลก

     เงาท่ีเกิดข้ึนจึงไมมืดนัก 

การเกิดจันทรุปราคา
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  ประเภทของจันทรุปราคา

   • จนัทรปุราคาเตม็ดวง (Total Eclipse) เกิดขึน้เมือ่ดวงจนัทรทัง้ดวงเขาไปอยูในเงามดืของโลก 

   • จันทรุปราคาบางสวน (Partial Eclipse) เกิดขึ้นเมื่อบางสวนของดวงจันทรเคลื่อนที่ผาน

     เขาไปในเงามืด

   • จนัทรปุราคาเงามวั (Penumbra Eclipse) เกดิขึน้เมือ่ดวงจันทรโคจรผานเขาไปในเงามัว

     เพียงอยางเดียว เราจึงมองเห็นดวงจันทรเต็มดวงมีสีคล้ําเนื่องจากความสวางลดนอยลง 

     จันทรุปราคาเงามัวหาดูไดยาก เพราะโดยทั่วไปดวงจันทรมักจะผานเขาไปในเงามืดดวย

 

 6.เทคโนโลยีอวกาศ

 กลองโทรทรรศน

 กลองโทรทรรศน (Telescope) หรือ กลองดูดาว เปนทัศนูปกรณซ่ึงประกอบดวย เลนสนูนสองชุด

 ทํางานรวมกัน หรือ กระจกเงาเวาทํางานรวมกับเลนสนูน เลนสนูนหรือกระจกเงาเวาขนาดใหญที่อยู

 ดานใกลวัตถุทําหนาท่ีรวมแสง สวนเลนสนูนที่อยูใกลตาทําหนาที่เพิ่มกําลังขยาย การเพ่ิมกําลัง

 รวมแสงชวยใหนกัดาราศาสตรมองเหน็วัตถุทีม่คีวามสวางนอย การเพ่ิมกาํลังขยายชวยใหนักดาราศาสตร

 สามารถมองเห็นรายละเอียดของวัตถุมากขึ้น 
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  ประเภทของกลองโทรทรรศน

   - กลองโทรทรรศนแบบหักเหแสง 

 กลองโทรทรรศนแบบหักเหแสง (Refractor telescope) เปนกลองโทรทรรศนทีใ่ชเลนสนนู

ในการรวมแสง มีใชกันอยางแพรหลายสามารถพบเห็นไดทั่วไป กลองโทรทรรศนแบบ

หักเหแสงสวนมากมักมีขนาดเล็กเนื่องจากเลนสนูนสวนใหญมีโฟกัสยาว (เลนสโฟกัสสั้น

สรางยากและมรีาคาสงูมาก) ดงันัน้ถาเปนกลองโทรทรรศนขนาดใหญจะยาวเกะกะ ลาํกลอง

มีนํ้าหนักมาก จึงไมเปนที่นิยมใชในหอดูดาว กลองโทรทรรศนแบบหักเหแสงเหมาะสําหรับ

ใชศึกษาวัตถุท่ีสวางมาก เชน ดวงจันทรและดาวเคราะห ภาพที่ไดจึงมีสวางนอยและมี

ขนาดใหญจนไมสามารถมองเห็นภาพรวมของวัตถุ 

 

       - กลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสง 

กลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสง (Reflector telescope) ถกูคิดคนโดย เซอร ไอแซค นวิตนั

กลองโทรทรรศนแบบนีใ้ชกระจกเวาทาํหนาทีเ่ลนสใกลวตัถแุทนเลนสนนู รวบรวมแสงสงไป

ยังกระจกทุติยภูมิซึ่งเปนกระจกเงาระนาบขนาดเล็กติดตั้งอยูในลํากลอง สะทอนลําแสงให

ตั้งฉากออกมาที่เลนสตาที่ติดตั้งอยูที่ดานขางของลํากลอง 

 

กลองโทรทรรศนแบบหักเหแสง

กลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสง
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   - กลองโทรทรรศนชนิดผสม 

กลองโทรทรรศนแบบผสม (Catadioptic telescope) เปนกลองโทรทรรศนแบบสะทอน

แสงที่ใชการสะทอนแสงกลับไปมาเพ่ือใหลํากลองมีขนาดสั้นลง โดยใชกระจกนูนเปน

กระจกทุติยภูมิชวยบีบลําแสงทําใหลํากลองสั้นกระทัดรัด แตยังคงกําลังขยายสูงการ

ทํางานของกระจกนูนทําใหภาพที่เกิดขึ้นบนระนาบโฟกัสมีความโคง จึงจําเปนตองติดตั้ง

เลนสปรับแก (Correction plate) ไวท่ีปากลํากลองเพื่อทํางานรวมกับกระจกทุติยภูมิ ใน

การชดเชยความโคงของระนาบโฟกัส โดยที่เลนสปรับแกไมไดมีอิทธิพลตอกําลังรวมแสง

และกําลังขยายเลย

 

 หลักการสงยานอวกาศ

 อวกาศอยูสูงเหนือศีรษะขึ้นไปเพียงหน่ึงรอยกิโลเมตรแตการที่จะขึ้นไปถึงมิใชเรื่องงาย เมื่อสามรอยปมาแลว 

เซอรไอแซค นิวตัน (Sir Isaac Newton) ผูคิดคนทฤษฎีเรื่องแรงโนมถวงของโลก อธิบายวาหากเราขึ้นไปอยูบนที่สูงแลว

ปลอยวตัถใุหหลน วตัถจุะตกลงสูพืน้ในแนวดิง่ เมือ่ออกแรงขวางวตัถอุอกไปในทศิทางขนานกบัพ้ืน วตัถจุะเคล่ือนทีเ่ปน

เสนโคง (A) แรงลัพธซึ่งเกิดข้ึนจากแรงท่ีเราขวางและแรงโนมถวงของโลกรวมกันทําใหวัตถุเคลื่อนที่เปนวิถีโคง ถาเรา

ออกแรงมากขึ้น วิถีการเคลื่อนที่ของวัตถุจะโคงนอยลง วัตถุจะยิ่งตกไกลขึ้น (B) และหากเราออกแรงมากจนวิถีของวัตถุ

ขนานกับความโคงของโลก วัตถุจะไมตกสูพื้นโลกแตจะโคจรรอบโลกเปนวงกลม (C) เราเรียกการตกในลักษณะเชนนี้วา 

“การตกอยางอิสระ” (Free fall) และนี่คือหลักการสงยานอวกาศขึ้นสูวงโคจรรอบโลก หากเพิ่มแรงใหกับวัตถุมากขึ้น

ไปอีกก็จะไดวงโคจรเปนรูปวงรี (D) และถาเราสงวัตถุดวยความเร็ว 11.2 กิโลเมตรตอวินาที วัตถุจะไมหวนกลับคืนมา

แตจะเดินทางออกสูหวงอวกาศ (E) เราเรียกความเร็วนี้วา “ความเร็วหลุดพน” (Escape speed) และนี่คือหลักการ

สงยานอวกาศไปยังดาวเคราะหดวงอื่น

กลองโทรทรรศนชนิดผสม
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 จรวด (Rocket) 

 เปนเครื่องยนตที่ใชขับเคลื่อนพาหนะสําหรับขนสงอุปกรณหรือมนุษยขึ้นสูอวกาศ จรวดสามารถเดินทางไปใน

อวกาศ เนื่องจากไมจําเปนตองอาศัยออกซิเจนในบรรยากาศมาใชในการสันดาปเชื้อเพลิง ทั้งนี้เพราะวาจรวดมีถังบรรจุ

ออกซิเจนอยูในตัวเอง จรวดที่ใชเดินทางไปสูอวกาศจะตองมีแรงขับเคลื่อนสูงมากและตอเนื่อง เพื่อเอาชนะแรงโนมถวง

ของโลก (Gravity) ซึ่งมีความเรง 9.8 เมตร/วินาที2 ในการเดินทางจากพื้นโลกสูวงโคจรรอบโลก 

 กระสวยอวกาศ

 จรวดเปนอุปกรณราคาแพง เม่ือถูกสงขึ้นสูอวกาศแลวไมสามารถนํามาใชใหมได การสงจรวดแตละครั้งจึง

สิ้นเปลืองมาก นักวิทยาศาสตรจึงพัฒนาแนวคิดในการสรางยานขนสงขนาดใหญที่สามารถเดินทางขึ้นสูอวกาศแลว

เดินทางกลับสูโลกใหนํามาใชใหมไดหลายครั้ง เรียกวา “กระสวยอวกาศ” (Space Shuttle) 

 ดาวเทียม

 ดาวเทยีม (Satellite) คือ อปุกรณท่ีมนษุยสรางขึน้แลวปลอยไวในวงโคจรรอบโลก เพือ่ใชประโยชนในดานตางๆ 

เชน ถายภาพ ตรวจอากาศ โทรคมนาคม และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร เปนตน ดาวเทียมถูกสงขึ้นสูอวกาศโดยติดตั้ง

บนจรวดหรือยานขนสงอวกาศ ดาวเทียมดวงแรกของโลกเปนของสหภาพโซเวียตชื่อ สปุตนิก 1 ถูกสงขึ้นสูอวกาศ

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2500 นับเปนจุดเริ่มตนของยุคอวกาศ 

หลักการสงยานอวกาศ

A
B

C

D

E
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 - ตัวอยางดาวเทียมเพื่อการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน อินเทลแสต เปนดาวเทียมขององคการระหวาง

ประเทศ ปาลาปาของอินโดนีซัย ซากุระของญี่ปุน คอมสตารของสหรัฐอเมริกา ไทยคมของประเทศไทย ฯลฯ

 - ตัวอยางดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งทําหนาที่ตรวจความแปรปรวนของลมฟาอากาศ เพื่อพยากรณอากาศ 

เชน ไทรอส ทรานสิต นิมบัส คอสมอส GMS NOAA ฯลฯ

 ยานอวกาศ

 ยานอวกาศ (Spacecraft) หมายถึง ยานพาหนะที่นํามนุษยหรืออุปกรณอัตโนมัติขึ้นไปสูอวกาศ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อสํารวจโลกหรือเดินทางไปยังดาวดวงอื่น ยานอวกาศมี 2 ประเภท คือ ยานอวกาศท่ีมีมนุษยควบคุม 

และยานอวกาศที่ไมมีมนุษยควบคุม 

 - ยานอวกาศทีม่มีนษุยควบคมุ (Manned Spacecraft) มขีนาดใหญ ตองบรรทกุปจจัยตางๆ ทีม่นษุย

   ตองการ เชน อากาศ เครื่องอํานวยความสะดวกในการยังชีพ การขับดันยานอวกาศที่มีมวลมากใหมี

   อัตราเรงสูงจําเปนตองใชจรวดที่บรรทุกเชื้อเพลิงจํานวนมาก ยานอวกาศที่มีมนุษยควบคุม ไดแก 

   ยานอะพอลโล (Apollo) ซึ่งนํามนุษยไปยังดวงจันทร  

 

 - ยานอวกาศที่ไมมีมนุษยควบคุม (Unmanned Spacecraft) มีขนาดเล็ก มีมวลนอยไมจําเปนตอง

   ใชจรวดนําสงขนาดใหญ ยานอวกาศที่ไมมีมนุษยควบคุมไดแก ยานแคสินี (Cassini spacecraft) 

   ซึ่งใชสํารวจดาวเสาร เปนตน

ยานอะพอลโล (ที่มา: NASA)
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แบบทดสอบ เรื่อง โลก และดวงดาว
1. เมื่อสังเกตดาวฤกษดวงหนึ่งเห็นวาอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตและอยูหางจากจุดเหนือศีรษะ 20 องศาขณะน้ัน

ดาวฤกษนี้มีมุมเงยและมุมทิศเปนเทาใดตามลําดับ

 1. 20 องศา 45 องศา    2. 70 องศา 135 องศา

 3. 70 องศา 45 องศา    4. 20 องศา 135 องศา

จากแผนภาพ ตอบคําถามขอ 2 - 3

2. จากแผนภาพ ถาเวลาผานไป 12 ชั่วโมงตําแหนงที่ผูสังเกตคนนี้อยูเปนเวลาเทาไร

     1. 6.00 น.      2. 12.00 น. 

   3. 18.00 น.      4. 24.00 น.

3. ขอใดระบุทิศของตําแหนง A และ B ในภาพไดถูกตองตามลําดับ

 1. ทิศตะวันตกและทิศตะวันออก   2. ทิศใตและทิศเหนือ

 3. ทิศเหนือและทิศใต      4. ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก

4.  ผูสงัเกตดวงจนัทรเตม็ดวงอยูหางจากจดุเหนอืศรีษะไปทางทิศตะวนัตกเปนมมุ 60o  อกีประมาณกีช่ัว่โมง ดวงอาทติย

จะขึ้นตกจากขอบฟา (กําหนดให มุมเงย 1o = 4 นาที)

  1. 2 ชั่วโมง     2. 4 ชั่วโมง

  3. 6 ชั่วโมง     4. 8 ชั่วโมง
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5. ขอใดคือสาเหตุที่ทําใหเกิดฤดูกาลขึ้นบนโลก

 ก. โลกโคจรรอบดวงอาทิตยใน 1 ป

 ข. โลกหมุนรอบตัวเอง

 ค. ดวงอาทิตยหมุนรอบตัวเอง

 ง. โลกมีแกนหมุนทํามุมเอียง 23.5 องศากับแนวดิ่ง

  1. ก. และ ข.     2. ก., ข. และ ค.

  3. ก., ข. และง.           4. ก. และ ง.

พิจารณาแผนภาพการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย

 กําหนด A. แทนตําแหนงแกนหมุนรอบตัวเองของโลกทางดานซีกโลกเหนือ

     B. C. และ D. แทนตําแหนงที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย

 
A

B

C

D
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6. ขอความใดกลาวถึงปรากฏการณที่เกิดขึ้นเมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตยมาอยูที่ตําแหนง D ไดถูกตอง

 ก. ใน 1 วันของประเทศทางซีกโลกเหนือมีเวลากลางวันสั้นกวากลางคืน

 ข. ประเทศทางซีกโลกเหนือจะเขาสูชวงฤดูหนาว

 ค. ใน 1 วันของประเทศทางซีกโลกใตมีเวลากลางวันเทากับกลางคืน

 ง. ประเทศทางซีกโลกใตจะเขาสูชวงฤดูใบไมผลิ

   1. ก. และ ข.         2. ข. และ ค.

   3. ค. และ ง.         4. ก เทานั้น

7. ถาแกนหมุนของโลกตั้งฉากกับระนาบการโคจรรอบดวงอาทิตย และแสงอาทิตยท่ีสองมายังโลกกินบริเวณครึ่งโลก

พอดี ขอใดถูกตอง

 1. อุณหภูมิในฤดูหนาวจะลดลงกวาเดิม          

 2. ฤดูหนาวจะยาวนานเทาฤดูรอน

 3. บริเวณที่เห็นดวงอาทิตยเที่ยงคืนจะกวางกวาเดิม  

 4. เวลากลางวันจะยาวนานเทาเวลากลางคืนตลอดป

8. ในวันที่ 22 ธันวาคม ถาเราไปยืนที่ขั้วโลกเหนือของโลก จะพบวา

  1. ฤดูใบไมรวง      2. ฤดูใบไมผลิ

  3. ฤดูรอน      4. ฤดูหนาว
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จากแผนภาพ ตอบคําถามขอ 9-10

9. จากแผนภาพที่กําหนดให ดวงจันทรในตําแหนงใดเปนวันแรม 8 คํ่าและขึ้น 8 คํ่าตามลําดับ

   1. 1 และ 3          2. 2 และ 4 

  3. 3 และ 1          4. 4 และ 2

10. จากภาพที่กําหนดให ดวงจันทรในตําแหนงใดมีโอกาสเกิดจันทรุปราคา

 1. ตําแหนงที่ 1  

 2. ตําแหนงที่ 2

 3. ตําแหนงที่ 3  

 4. ตําแหนงที่ 1 และ 3

11. ถาตองสรางแบบจําลองการเกิดจันทรุปราคา โดยใชไฟฉาย ลูกปงปอง และผลสมลูกใหญ จะตองเรียงลําดับอุปกรณ

ตามขอใด จึงสรางแบบจําลองไดถูกตอง

  1. ไฟฉาย ลูกปงปอง ผลสมลูกใหญ  2. ไฟฉาย ผลสมลูกใหญ ลูกปงปอง

  3. ผลสมลูกใหญ ลูกปงปอง ไฟฉาย  4. ลูกปงปอง ไฟฉาย ผลสมลูกใหญ

12. ในเวลาเที่ยงวัน วันหนึ่งเด็กหญิงกุบกิ๊บรูสึกวาบรรยากาศมืดลงผิดปกติ เมื่อมองไปที่ ดวงอาทิตยพบเงามืดบน

ดวงอาทิตยบางสวน เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุใด

  1. เกิดราหูอมจันทร    2. เงาของโลกบังดวงอาทิตย

  3. เงาของดวงอาทิตยบังดวงจันทร  4. เงาของดวงจันทรบังดวงอาทิตย
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13. ปรากฏการณใดทําใหเกิดนํ้าขึ้นนํ้าลง

  1. โลกหมุนรอบตัวเอง             2. ดวงจันทรโคจรรอบโลก

  3. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย            4. ดวงจันทรหมุนรอบตัวเอง

14. ดาวเคราะหดวงใดไดรับสมญานามวาเปนฝาแฝดกับโลก

  1. ดาวศุกร     2. ดาวอังคาร

  3. ดาวเสาร     4. ดวงจันทร

15. หากเกิดการระเบิดของดวงอาทิตย คนที่อาศัยบนดวงดาวใดจะสังเกตเห็นการระเบิดกอน

  1. โลก              2. ดาวศุกร

  3. ดวงจันทร     4. ดาวอังคาร

16. คําวา 1 ปแสงหมายถึงอะไร

  1. หนวยของเวลาแบบหนึ่ง   2. ระยะทางที่แสงใชเวลาเดินทาง 1 ป

  3. ระยะทางจากดวงอาทิตยถึงโลก  4. เวลาที่แสงเดินทางจากดวงอาทิตยถึงโลก

17. ชื่อใดตอไปนี้ไมใชชื่อดาวเทียมสื่อสาร

  1. ไทรอส             2. ไทยคม

  3. ปาลาปา            4. อินเทลแสต

18. ดาวเทียมดวงหนึ่งเมื่อสังเกตจากพื้นโลกจะเหมือนอยูกับที่เนื่องจากเหตุผลใด

  1. ดาวเทียมเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกับทิศทางที่โลกหมุนรอบตัวเอง

  2. ดาวเทียมเคลื่อนที่ดวยความเร็วเทากับความเร็วที่โลกหมุนรอบตัวเอง

  3. ดาวเทียมเคลื่อนที่ในทิศทางตรงขามกับที่โลกหมุนรอบตัวเอง

  4. ขอ 1. และ 2. ถูก
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19. พิจารณาขอมูลดังตอไปนี้

 ก. ดาวเทียม

 ข. ยานอวกาศ

 ค. สถานีอวกาศ

 ง. ยานขนสงอวกาศ

 การพัฒนาอุปกรณที่ใชในเทคโนโลยีอวกาศจากอดีตถึงปจจุบันเปนไปตามขอใด

  1. ก., ข., ค. และ ง.     2. ค., ข., ก. และ ง.

  3. ก., ข., ง. และ ค.    4. ง., ข., ก. และ ค

20. พลังงานชนิดใดใชผลิตพลังงานไฟฟาของดาวเทียมขณะโคจรรอบโลก

 1. พลังงานเชื้อเพลิงจากออกซิเจนเหลว     

 2. พลังงานความรอนจากดวงอาทิตย

 3. พลังงานไฟฟาจากบรรยากาศ               

 4. พลังงานแสงจากดวงอาทิตย
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เฉลย
 เฉลยแบบทดสอบ เรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร
  1. 3 2. 4 3. 1 4. 3 5. 4
  6. 3 7. 2 8. 4 9. 1 10. 2
  11. 1 12. 3 13. 2 14. 3 15. 4
  16. 4 17. 1 18. 4 19. 2 20. 1
 
 เฉลยแบบทดสอบ เรื่องพืช สัตว และเทคโนโลยีชีวภาพ
  1.  3 2. 4 3. 4 4. 4 5. 3 
  6. 2 7. 2 8. 4 9. 4 10. 1 
  11. 3 12. 4 13. 4 14. 3 15. 3 
  16. 2 17. 3 18. 1 19. 4 20. 1

 เฉลยแบบทดสอบ เรื่อง สารเคมีในชีวิตประจําวัน
  1. 1 2. 2 3. 3 4. 3 5. 3 
  6. 1 7. 1 8. 2 9. 4 10. 3 
  11. 3 12. 4 13. 3 14. 4 15. 4 
  16. 2 17. 2 18. 4 19. 3 20. 4

 เฉลยแบบทดสอบ เรื่องปริมาณทางฟสิกส และวงจรไฟฟา
  1. 1 2. 3 3. 3 4. 1 5. 4 
  6. 1 7. 3 8. 3 9. 3 10. 1 
  11. 1 12. 4 13. 2 14. 1 15. 2  
  16. 1 17. 2 18. 1 19. 2 20. 4

 เฉลยแบบทดสอบ เรื่อง โลก และดวงดาว
  1. 2 2. 3 3. 1 4. 1 5. 3 
  6. 3 7. 4 8. 1 9. 4 10. 4 
  11. 2 12. 4 13. 2 14. 1 15. 2 
  16. 2 17. 1 18. 4 19. 3 20. 4
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