
อุปกรณ์ที่ใช้ในวันเรียนปรับพื้นฐานวชิาวิทยาศาสตร์ 

ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ ตามวันที่เรียนดังนี ้
 

ตารางกิจกรรม 
วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 
13 พ.ค. 64 เนื้อหา การเรียนรู้และการใช้

กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 
แบบฝึกหัด 10 ข้อ 

- 

14 พ.ค. 64 เนื้อหา เซลลแ์ละ
องค์ประกอบของเซลล ์

ดินน้้ามัน 3 ก้อน หรือดินญี่ปุ่น หรือแป้ง dough  (แป้งชนิด
ใดก็ได้ที่ผสมน้า้แล้วสามารถปั้นขึ้นรูปได)้ 

17 พ.ค. 64 เนื้อหาเคมี ครัง้ที่ 1 1. เม็ดข้าวโพดดิบ  100 กรัม 
2. น้้าส้มสายช ู 1 ขวด ขนาด 700 มิลลิลิตร 
3. เบกิ้งโซดา (Backing Soda)   1 ถุง ขนาด 300 กรัม 
4. แก้วน้้าใส ไม่มีส ีหรือขวดน้้าใส 3 ใบ 
หมายเหต ุข้อ 2-3 มีปริมาณเพียงพอที่จะใช้ในวันที่ 18 พค. 
แล้ว 

18 พ.ค. 64 เนื้อหาเคมี ครัง้ที่ 2 1. กะหล่้าปลีสีม่วง ครึ่งลูก 
2. น้้าส้มสายช ู 1 ขวด ขนาด 700 มิลลิลิตร 
3. เบกิ้งโซดา (Backing Soda)   1 ถุง ขนาด 300 กรัม 
4. แก้วน้้าใส ไม่มีส ีหรือขวดน้้าใส 5 ใบ 
หมายเหต ุข้อ 2-4 ใช้ของวันที่ 17 พค. ได ้

19 พ.ค. 64 เนื้อหาฟิสิกส์ ครั้งที่ 1 1. กระดาษ A4 จ้านวน 2 แผ่น 
2. ลูกแก้ว จ้านวน 1 ลูก 
3. แก้วน้้าใสหรือแก้วไวน์ จ้านวน 1 ใบ 

20 พ.ค. 64 เนื้อหาฟิสิกส์ ครั้งที่ 2 1. ดินน้้ามัน จ้านวน 2 ก้อน 
2. ลูกแก้ว ประมาณ 30-40 ลูก (หรืออุปกรณอ์ื่นๆที่มี

ขนาดใกล้เคียงกัน สามารถนา้มาใช้แทนลูกแก้วได)้ 
3. กะละมังใส่น้้าขนาดเล็ก (ประมาณ 10-15 ลิตร) 
4. น้้า ประมาณ 10-15 ลิตร 

21 พ.ค. 64 เนื้อหาวิทยาศาสตร์โลก และ
อวกาศ  

“ฝนฟ้าพยากรณ์” 

1. ขวดน้้าพลาสติก 1 ใบ (ขนาด 1.5 ลิตร) 
2. น้้าแข็ง ประมาณ 1 แก้ว 
3. น้้าร้อน 
4. คัตเตอร ์
5. ไม้บรรทัด 

 
**หมายเหตุ 1. วัสดุอุปกรณ์ที่ให้เตรียมนักเรียนสามารถประยุกต์จากสิ่งของที่มีในบ้านหรือหาสิง่ทดแทน  
                    (DIY)  
       2. การชั่งน้้าหนักนักเรยีนสามารถใชว้ิธีการชั่งตวงด้วยวิธีการเทยีบเคยีงได้  
 



   โครงการเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง

เอกสารประกอบการบรรยาย
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

เรื่อง การเรียนรู้และการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รวบรวมโดย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายมัธยม)

การเรียนรู้และการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง

ประวัติและการคิดค้นกล้องจุลทรรศน์

กาลเิลอ ิกาลเิลโอ

กลอ้งโทรทรรศน ์(Telescope)

ประวตัแิละการคดิคน้กลอ้งจลุทรรศน์

แจนเสน ( Zaccharias Janssen ) 

• ประดิษฐก์ลอ้งจุลทรรศนช์นิดเลนสป์ระกอบ 
ประกอบดว้ยแว่นขยายสองอนั แต่ยงัไม่สามารถสอ่งดูอะไรได ้



ประวัติและการคิดค้นกล้องจุลทรรศน์

โรเบริต์ ดาวฮ์กุ  
ผูค้น้พบเซลลค์นแรก

ประวัติและการคิดค้นกล้องจุลทรรศน์

กลอ้งจุลทรรศนช์นิดเลนสเ์ดียวแอนโทนี แวน ลวิเวนฮคุ 
(Antony Van Leeuwenhoek) ผู้ค้นพบสเปิรม์คนแรก

ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นผูป้ระดิษฐก์ลอ้งจุลทรรศน์

ชนิดกล้องจุลทรรศน์

กลอ้งจุลทรรศนแ์บบใชแ้สง

Light microscope

ชนิดกล้องจุลทรรศน์

Dark field microscope



ชนิดกล้องจุลทรรศน์

Phase contrast microscope

ชนิดกล้องจุลทรรศน์

Fluorescence microscope

ชนิดกล้องจุลทรรศน์

กลอ้งจลุทรรศนใ์ชแ้สงแบบสเตอรโิอ

แมงมมุ

เกสรดอกไม้

ดอกลีลาวดี

ชนิดกล้องจุลทรรศน์

กลอ้งจลุทรรศนแ์บบอิเลก็ตรอน

1.กลอ้งจลุทรรศนอ์เิลก็ตรอนชนิดส่องผ่าน 
Transmission Electron microscope (TEM) 



ชนิดกล้องจุลทรรศน์

2. กลอ้งจลุทรรศนแ์บบอเิลก็ตรอนแบบส่องกราด 
Scanning electron microscope (SEM)

เปรียบเทียบกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงกับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

ส่วนประกอบและหน้าที่ต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์

เลนสใ์กลต้า หรอื Eyepiece Lens  เลนสใ์กลต้า มี 2 ชนิด ไดแ้ก่
ชนิดเลนสเ์ดียวและชนิด 2 เลนส ์

ส่วนประกอบและหน้าที่ต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์

จานหมนุ หรอื Revolving nosepiece



ส่วนประกอบและหน้าที่ต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์

เลนสใ์กลว้ตัถ ุหรอื Objective Lens
เลนสใ์กลว้ตัถปุระกอบไปดว้ย 4 ชิ้น

ส่วนประกอบและหน้าที่ต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์

เลนสท์ี่มีแถบสแีดง มีตวัเลขเขียนไวค้อื 
4X หมายถงึ มีกาํลงัขยาย 4 เท่า

ส่วนประกอบและหน้าที่ต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์

เลนสแ์ถบสเีหลอืง 
มีกาํลงัขยาย 10 เท่า

ส่วนประกอบและหน้าที่ต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์

เลนสแ์ถบสฟี้า 
มีกาํลงัขยาย 40 เท่า



ส่วนประกอบและหน้าที่ต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์

เลนสแ์ถบสขีาว 
มีกาํลงัขยาย 100 เท่า

ส่วนประกอบและหน้าที่ต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์

แท่นวางสไลด ์ หรอื
Stage

ที่หนีบสไลด ์หรอื 
Stage clip

ส่วนประกอบและหน้าที่ต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์

ปุ่ มปรบัเลื่อนสไลด ์หรอื 
Mechanical stage

ส่วนประกอบและหน้าที่ต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์

ไอรสิ ไดอะแฟรม 
(Iris Diaphragm)

เลนสร์วมแสง หรอื 
Condenser



ส่วนประกอบและหน้าที่ต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์

แหลง่กาํเนิดแสง (หลอดไฟ) 
หรอื Light source

ฐาน หรอื Base

ส่วนประกอบและหน้าที่ต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์

แขน หรอื Arm

ปุ่ มปรบัภาพหยาบ หรอื 
Coarse Adjustment Knob

ปุ่ มปรบัภาพละเอยีด หรอื 
Fine adjustment

ให้นักเรียนช่วยกันระบุส่วนประกอบที่กําหนดให้ต่อไปนี้
1

2

4

3

5

8

7

6

วธิคีาํนวณกาํลงัขยายกลอ้งจลุทรรศน์

กาํลงัขยายของกลอ้ง = กาํลงัขยายของเลนสใ์กลต้า x กาํลงัขยายเลนสใ์กลว้ตัถุ

ตวัอย่าง
กาํลงัขยายของกลอ้ง = 10 x 40 = 400
หมายความว่า ภาพที่มองเหน็จากกลอ้งจุลทรรศน ์
มีขนาดใหญ่กว่าวตัถจุรงิ  400 เท่า



คาํนวณกาํลงัขยายกลอ้งจลุทรรศน์
ตวัอย่างที่ 1 
ด.ช. สาธิต ใชก้ลอ้งจุลทรรศนส์อ่งดูเซลลแ์บคทเีรยี ที่มีเลนสใ์กลว้ตัถกุาํลงั
ขยาย 40X และเลนสใ์กลต้า 10X ด.ช.สาธิตจะเหน็ภาพเซลลแ์บคทเีรยี มี
กาํลงัขยายกี่เท่า

คาํนวณกาํลงัขยายกลอ้งจลุทรรศน์
ตวัอย่างที่ 2 
ด.ช.รกัราม ใชก้ลอ้งจุลทรรศนส์อ่งดูเซลลย์ูกลนีา ที่มีเลนสใ์กลต้ากาํลงัขยาย 
10X พบว่ามีกาํลงัขยายของภาพเท่ากบั 300 เท่า ด.ช.รกัรามจะตอ้งใช้
เลนสใ์กลว้ตัถกุาํลงัขยายขนาดเท่าไหร่

วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์

วางสไลด์ที่ต้องการส่องบนแท่นวางสไลด์ เปิดไฟ
กล้องจุลทรรศน์ ควรให้จุดวงกลมของแสงอยู่
ตรงกลางใกล้เคียงกับบริเวณที่ต้องการส่องมาก
ที่สุด

ขั้นที่ 1

ปรับระยะห่างระหว่างตา สําหรับกล้องชนิด 2 ตา
ปรับหาระยะห่างระหว่างตา และปรับ Diopter 
ที่ตาข้างใดขา้งหนึ่ง เพื่อให้ระยะโฟกัสที่เท่ากัน

ขั้นที่ 2

     วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์

ขั้นที่ 3 ปรับโฟกัส หาระยะโฟกัสที่ชัดที่สุด โดยเริ่มจากเลนส์วัตถุที่ขนาดกําลังขยายต่ําสุดกอ่น
 จากนั้นค่อยเพิ่มกําลังขยายให้สูงขึ้น โดยปรับปุม่ปรับภาพหยาบ

***เนื่องจากเลนส์กําลังขยายต่ําสุดจะเป็นเลนส์ที่เห็นภาพกว้างที่สุด



วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์

ขั้นที่ 4 หมุนปุ่มปรับละเอียด เมื่อปรับภาพหยาบจนพอ
มองเห็นภาพให้ทําการปรับดว้ยปุม่ปรับภาพแบบ
ละเอียด ควบคู่กบัการเลื่อนสไลด์

ปรับปริมาณแสง โดยปรับที่ไดอะแฟรม 
ใต้แท่นวางสไลด์เพื่อควบคุมแสงในปริมาณที่พอเหมาะ 
การลดความกว้างของไดอะแฟรมลงเมื่อกําลังขยาย
สูงขึ้น

ขั้นที่ 5

วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์

ขั้นที่ 6
ขั้นที่ 7

ปรับกําลังขยายให้สูงขึ้น เมื่อขนาดของวัตถุที่ส่อง
มีขนาดเล็กจนไม่สามารถมองเห็นได้ให้ปรับ
กําลังขยายให้สูงขึ้น โดยเลนส์ 100X

เก็บทําความสะอาด เมื่อใช้งานเสร็จให้เก็บโดยใช้
ถุงคลุมหรือเก็บไว้ในที่ที่ไม่มีฝุ่น และความชื้นต่ํา 
โดยเช็ดทําความสะอาดดว้ยกระดาษเช็ดเลนส์
หรือน้ํายาสําหรับเช็ดเลนส์

ถ้าไม่มีกล้องจุลทรรศน์ นักเรียนจะใช้สิ่งใด
ในการศึกษาวัตถุที่มีขนาดเล็ก ?



ภาพจากกล้องจุลทรรศน์

เซลล์สาหร่ายหางกระรอก

เซลล์เยื่อหอม

เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม เซลล์เม็ดเลือดแดงของคน

เซลล์อะมีบา

กิจกรรม ภาพที่ได้จากเลนส์ใกล้ตากล้องจุลทรรศน์

ให้นักเรียน เขียนตัวอักษร ก, ข, A, B บนกระดาษ ใช้กระดาษแผ่น
เล็กๆ เขียนตัวอักษรบนกระดาษ ตัวละ 1 แผ่น 
1. เขียนตัวอักษรลงบนกระดาษ
2. กลับกระดาษด้านบนลงด้านล่าง
3. กลับกระดาษจากซ้ายไปขวา
4. ลองเขียนตัวหนังสือที่ได้
5. ตัวอักษรที่ได้เป็นภาพที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์



 

 

 

โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 

เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐาน (ครั้งที่ 1)  รายวิชาวทิยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เรื่อง การเรียนรู้และการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง   ภาคเรยีนที่ 1 /2564  โดย กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ 

ชื่อ_________________________นามสกุล___________________________เลขประจ าตัว___________กุล่มที_่________   

 

แบบทดสอบ เรื่อง  การเรียนรู้และการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค ำตอบท่ีถูกต้องเพียงข้อเดียว (10 คะแนน) 

1. เมื่อนักเรยีนใชก้ล้องจุลทรรศน์ส่องดูอะมีบำ ด้วยก ำลังขยำยของเลนส์ใกล้วัตถุเทำ่กับ 80X เลนส์ใกล้ตำก ำลังขยำย 10X ภำพที่ได้ 

   มีจะก ำลังขยำยกี่เท่ำ 

   1. 8 เท่ำ   2. 800 เท่ำ   3. 400 เท่ำ   4. 80 เท่ำ  

2. ถำ้ภำพในกล้องจุลทรรศนเ์ห็นไม่ชัดเจนนักเรียนควรท ำอย่ำงไร 

   1. หมุนปุ่มปรับภำพหยำบ            2. หมุนปุ่มปรับภำพละเอียด           3. เลื่อนสไลด์ไปมำ             4. หมุนกระจกเพื่อให้แสงเข้ำ 

3. วิธีกำรถือกล้องจุลทรรศน์ที่ถูกวิธีคือข้อใด 

    1. ถือ 2 มือ บริเวณแขนกล้อง        2. มือหนึ่งถือบริเวณแขนกล้อง และอีกมือหนึ่งถือบริเวณฐำนกล้อง 

    3. ถือ 2 มือที่บรเิวณฐำนกล้อง      4. มือหนึ่งถือบรเิวณแขนกล้อง และอีกมือหนึ่งถือบรเิวณล ำกล้อง 

4. ในระหว่ำงกำรส่องกล้องจุลทรรศน ์แสงที่เข้ำตำมีควำมสว่ำงมำกเกนิไป นักเรียนควรท ำอย่ำงไร 

    1. ปรับ Iris Diaphragm  2. ปรับ Condenser    3. ปรับ Light source     4. ปรับ Stage clip 

5. ภำพที่ได้จำกเลนส์ใกลต้ำเป็นภำพชนิดใด 

    1. ภำพเสมือนหัวตั้ง  2. ภำพเสมือนหัวกลับ  3. ภำพจริงหัวตั้ง   4. ภำพจริงหัวกลับ 

6. ข้อใดต่อไปนี้เป็นกำรใช้กล้องจุลทรรศน์ทีไ่ม่ถูกวธิี  

    1. ในกำรดูเลนส์ใกล้วัตถุ ควรเริ่มจำกก ำลังขยำยต่ ำสุดก่อน  

    2. ในกำรใช้เลนส์ใกลว้ัตถุที่มีก ำลังขยำย 100X ควรใช้น้ ำมันหล่อลื่นหยอด  

    3. ในกำรเคลื่อนย้ำยกล้องจุลทรรศน์ มือหนึ่งควรจับที่แขน และอีกมือรองที่ฐำนของกล้อง โดยต้องให้ล ำกล้องตั้งตรง  

    4. เมื่อตอ้งกำรขยำยภำพให้ใหญข่ึ้นให้หมุนเลนส์ใกลว้ัตถุก ำลังขยำยต่ ำสุดขึ้นมำแล้วปรับแสงให้สว่ำงขึ้น 

7. ให้นักเรยีนพิจำรณำว่ำข้อควำมต่อไปนีข้้อใดไม่ถูกต้อง 

    1. กำรดูภำพจำกกล้องจุลทรรศน์ควรลืมตำทัง้สองข้ำง 

    2. ถำ้ตอ้งกำรเลื่อนภำพที่เห็นจำกกล้องลงด้ำนล่ำงตอ้งเลื่อนแผ่นสไลด์ขึ้นด้ำนบน 

    3. ถำ้บริเวณท่ีวำงกล้องจุลทรรศน์มแีสงสว่ำงมำก จะต้องใช้กระจกเงำรำบรับแสง 

    4. กำรหำภำพต้องหมุนปุ่มปรับสภำพหยำบให้ล ำกล้องขึน้ไปอยู่ที่ต ำแหน่งสูงสุดก่อนแล้วจงึเลื่อนลง 

8. ข้อใดต่อไปนี้ท ำหน้ำที่แตกต่ำงจำกข้ออื่น 

    1. กระจกหรือหลอดไฟ   2. เลนส์รวมแสง    3. ที่หนีบสไลด์   4. ไดอะแฟรม 

9. เมือ่ใชก้ล้องจุลทรรศนส์่องดูเซลล์ชนิดหนึ่ง ด้วยก ำลังขยำยของเลนส์ใกล้วัตถุเทำ่กับ 60X ภำพที่ได้มีก ำลังขยำย 900 เท่ำ  

    เลนส์ใกลต้ำจะมีก ำลังขยำยเทำ่ไร 

    1. 15X   2. 150X    3. 90X   4. 540X  

10. ถำ้นักเรยีนต้องกำรให้ภำพมีขนำดใหญ่ขึน้ นักเรียนต้องปรับปุ่มใด 

     1. ไดอะแฟรม   2. เลนส์ใกลว้ัตถุ   3. เลนส์ใกลต้ำ  4. ปุม่ปรับภำพหยำบ  

******************************************************************************************************* 



เซลล์ (Cell)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์: ชีววิทยา

1

การค้นพบเซลล์ (Cell discovery)

.

Robert Hooke นำ..............มาตัดเป็นแผ่นบางๆ แล้วนำไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

เห็นเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ กลวงๆ จึง
เรียกว่า “cell” แปลว่า.................... 
ต่อมาเมื่อกล้องจุลทรรศน์มีการพัฒนา
มากขึ้น เราจึงค้นพบส่วนประกอบ
ต่างๆ ในเซลล์มากขึ้น

https://scienceandfunforkids.wordpress.com/2015/07/31/robert-hooke-a-true-scientist/

2

เนื้อเยื่อ = เซลล์จำนวน
มากที่มีหน้าที่เหมือน
กันมารวมกลุ่มกัน

อวัยวะ = 
เนื้อเยื่อหลาย
ชนิดมารวมกัน

ระบบอวัยวะ = 
อวัยวะต่าง ๆทำ
หน้าที่ร่วมกัน

ระบบร่างกาย = 
ระบบอวัยะต่าง ๆทำ

หน้าที่ร่วมกัน

เซลล์คืออะไร: (Definition) เซลล์คืออะไร: (Definition)
   Cell = ........................................................... 

https://www.jobilize.com/course/section/4-2a-cell-size-prokaryotic-cells-by-openstax
4



Fun Fact

Caulerpa taxifolia
https://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150129160728.htm 

https://en.wikipedia.org/wiki/Caulerpa_taxifolia 5

องค์ประกอบของเซลล์ (Cell structure)

https://medium.com/@aryamankukal/plant-animal-cells-a-compare-contrast-5dcbcb0cb1d3 6

1. ผนังเซลล์ (Cell wall)

พบใน .................................................. 
หน้าที่  
• ........................................................ 
•ยอมให้สารเกือบทุกชนิดผ่านได้อย่างสะดวก
มีช่องเล็กๆ ให้ cytoplasm จากเซลล์หนึ่ง
ติดต่อกับอีกเซลล์หนึ่งได้ 
➔ ....................................................... 

https://lanadayaram.wordpress.com/2013/10/18/cells-need-to-communicate-too/

https://www.studyread.com/what-are-the-functions-of-the-cell-wall/ 7

2. เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane/plasma membrane)

พบใน เซลล์พืชและสัตว์ 
หน้าที่  
• ........................................... 

มีคุณสมบัติเป็น.......................... 
ยอมให้สารบางชนิดผ่านได้

Plant cell

Animal cell
8



3. นิวเคลียส (Nucleus)

พบใน เซลล์พืชและสัตว์ 
หน้าที่  
• ............................................... 
• เป็นศูนย์บัญชาการของเซลล์ 

Plant cell Animal cell

¹ÔÇ¤ÅÕâÍ¾ÅÒÊ«ÖÁ (Nucleoplasm): ÊèÇ¹·ÕèÍÂÙèÀÒÂã¹àÂ×èÍËØéÁ
¹ÔÇà¤ÅÕÂÊ

àÂ×èÍËØéÁ¹ÔÇà¤ÅÕÂÊ (Nuclear membrane):     ÁÕÃÙ¾ÃØ¹ (nuclear pore) à»ç¹·Ò§¼èÒ¹¢Í§ÊÒÃ 
 

9

4. ไซโทพลาสซึม (Cytoplasm): ส่วนที่อยู่ระหว่างเยื่อหุ้มเซลล์กับนิวเคลียส

•ไซโทพลาสซึม ประกอบด้วย. 
1...................: ส่วนที่เป็นของเหลว 
ประกอบด้วย เอนไซม์ และสารอาหาร
ต่างๆ.                                    
2. .................: อวัยวะของเซลล์

• พบใน เซลล์พืชและสัตว์

https://www.pinterest.de/pin/120893571234449973/
10

 • พบในเซลล์พืชและสัตว์ 
 • หน้าที่ สร้างพลังงาน (ATP) ให้กับเซลล์

5. ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria)

11

6. ไรโบโซม

 • พบในเซลล์พืชและสัตว์ 
 • 
หน้าที่ ......................................
...............................................

Plant cell

Animal cellhttps://sites.google.com/site/everythinghasanending/mitochondria

https://pin.it/1tm0moz

12



•พบในเซลล์สัตว์เท่านั้น 
•หน้าที่ เป็นถุงเก็บเอนไซม์ เพื่อใช้
ย่อยทำลายสาร/เซลล์

7. ไลโซโซม (Lysosome)

Lysosome

Ribosome

13

• พบในเซลล์สัตว์เท่านั้น  
• 
หน้าที่ .....................................
..............................................

8. เซนทริโอล (Centriole)  

Animal cell

https://www.thoughtco.com/centrioles-373538 14

https://www.britannica.com/science/thylakoid
https://www.shutterstock.com/search/chloroplasts

•พบในเซลล์พืชเท่านั้น 
•หน้าที่ ...............................

9. คลอโรพลาสต์ (Chloroplast)

15

•พบทั้งเซลล์พืชและสัตว์  
• เป็นช่องว่างขนาดใหญ่ มีหน้าที่แตกต่างกันไป
ตามชนิด 

1. ........................: พบในพืช สะสมสารต่าง ๆ 
e.g.pigment, ion, sugar 

2. ........................: พบใน protozoa เช่น 
ameba, paramecium ทำหน้าที่รักษาสมดุล
น้ำในเซลล์ 

3. ........................: พบใน protozoa ทำ
หน้าที่บรรจุอาหารที่ถูกนำเข้ามาในเซลล์

https://www.quora.com/What-is-the-function-of-the-contractile-vacuole

Food Vacuole

10. แวคิวโอล (Vacuole)

16



Animal Cell vs Plant Cell

https://socratic.org/questions/what-are-eukaryotic-cells

Plant Cell Animal Cell

1 1. มีลักษณะค่อนข้างกลม

2. แวคิวโอล 2. แวคิวโอล

3. มีผนังเซลล์ 3. 

4. มีคลอโรพลาสต์ 4. 

5. 5. มีไลโซโซม

6. 6. มีเซนทริโอล
17
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เอกสารประกอบการสอนปรับพืน้ฐาน วชิาวทิยาศาสตร์ ปีการศึกษา  2564 

ชุดที่ 3 
เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี 

(CHEMICAL REACTION) 

ผู้สอน   อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ช่ือ-สกลุ...........................................................................รหัสนักเรียน.......................... 

ค าถามชวนคดิ ? 

ส่ิงใดบ้างที่เกดิการ
เปลีย่นแปลง

คุณสมบัตขิองสาร? 

ท ำอำหำร 

แปรงฟัน 

จุดเทียน 
ลำ้งหอ้งน ้ำ เหลก็ข้ึนสนิม 

น ้ำแขง็ละลำย 
ผสมน ้ำกบัน ้ำตำล 

กำรยอ่ยอำหำร 

กำรสังเครำะห์แสง
ของพืช 

น ้ำเดือด 

บดเกลือ 
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หนูคดิว่าส่ิงเกดิการเปลีย่นแปลง
คุณสมบัตขิองสาร ได้แก่  

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

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

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

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

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

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

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

ผมคดิว่า ส่ิงทีไ่ม่เกดิการเปลีย่นแปลง
คุณสมบัตขิองสาร ได้แก่ 

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

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

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

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

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

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

เติมค าตอบของนักเรียน 

การเปลีย่นแปลงของสาร แบ่งเป็น 2 ประเภท 

 1.  การเปลีย่นแปลงทางกายภาพ ( Physical Change ) เป็นกำรเปล่ียนแปลงท่ีท ำใหล้กัษณะ
ของสำรเปล่ียนแต่องคป์ระกอบหรือสมบติัของสำรยงัคงเดิม เช่น.................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

 2. การเปลีย่นแปลงทางเคม ี( Chemical Change ) เป็นกำรเปล่ียนแปลงท่ีมีสำรใหม่เกิดข้ึน ซ่ึงสำร
ใหม่จะมีสมบติัต่ำงไปจำกสำรเดิมและกำรท ำสำรใหม่ใหก้ลบัไปเป็นสำรเดิมท ำไดย้ำก เช่น
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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อาจารย์คะ อย่างน้ันการ
เกดิปฏิกริิยาเคมี คือ การ

เปลีย่นแปลงทางเคมี ใช่ไหมคะ 

ถูกต้องแล้วครับนักเรียน 
        ปฏิกริิยาเคมี  คือ การเปลีย่นแปลงทางเคมีที่เกดิขึน้กบั
สสารและเกดิสารชนิดใหม่ขึน้  
        และสารที่เกดิใหม่จะมมีีสมบัตทิางเคมทีี่แตกต่างไป
จากสารเดิม 

ถ้าต้องการให้ป๊อปคอนทีม่นี า้หนัก
มากกว่าน า้ลอยขึน้ลงในน า้ได้ นักเรียน
คดิว่าควรออกแบบการทดลองอย่างไร 
และสามารถน าอุปกรณ์ใดในบ้านมาใช้

ในการทดลองคร้ังนี ้

การทดลองที ่1 กบั ค าถามชวนคดิ!! 

https://littlebinsforlittlehands.com/dancing-corn-thanksgiving-science-activity/ 
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       และหนูคดิว่าเราสามารถใช้อุปกรณ์ในบ้านต่อไปนีม้าใช้แทนได้คือ 
.......................................... แทน บิกเกอร์ 
.......................................... แทน แท่งแก้ว 
.................................. แทน กระบอกตวง 

      ผมคดิว่าถ้าต้องการให้ป๊อปคอร์นซ่ึงมี
น า้หนักมากกว่าน า้ สามารถลอยขึน้ลงในน า้ได้ 
จะต้องใช้อุปกรณ์ ได้แก่ 
.........................................................................
.........................................................................
......................................................................... 
 และสารเคมีที่ใช้ประกอบไปด้วย
.........................................................................
.........................................................................
......................................................................... 

เติมค าตอบของนักเรียน 
      หนูคดิว่าป๊อปคอร์นซ่ึงมีน า้หนักมากกว่าน า้ 
สามารถลอยขึน้ลงในน า้เพราะ 
............................................................................
............................................................................
........................................................................... 

 การทดลองที่ 1 Dancing Popcorn   

อุปกรณ์ทีใ่ช้ 

1. เม็ดข้าวโพดดบิ 
2. น า้ส้มสายชู 
3. เบกิง้โซดา (Backing Soda) 
4. แก้วน า้ใส ไม่มีสี หรือขวดน า้ใส 
5. น า้ 
6. อุปกรณ์ส าหรับคน 
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นักเรียนลองตั้งจุดประสงค์ สมมุติฐานและตัวแปร 

จุดประสงค์............................................................................................................. 

สมมุติฐาน ............................................................................................................. 

ตัวแปรต้น ............................................................................................................. 
ตัวแปรตาม ............................................................................................................ 
ตัวแปรควบคุม ...................................................................................................... 

วธีิทดลอง 
1. ใส่น า้ลงในแก้วประมาณคร่ึงแก้ว หรือ 2 ถ้วยตวง 
2. ใส่เม็ดข้าวโพดดิบ 1/8  หรือ 1/4 ถ้วยตวง หรือ 15 - 30 เมลด็ (ขึน้กบัขนาดของแก้วหรือขวด

น า้ ถ้าแก้วหรือขวดมีขนาดเลก็กใ็ส่น้อยลง) 
3. ใส่เบกิง้โซดา 2 ช้อนโต๊ะ และคนให้ละลาย 
4. ใส่น า้ส้มสายชู 1 ถ้วยตวง สังเกต พร้อมจับเวลาจนการเปลีย่นแปลงส้ินสุด 
5. ท าการทดลองซ ้าตั้งแต่ข้อ 1-4 แต่เพิม่ปริมาณเบกิง้โซดาเท่าตัว สังเกต พร้อมจับเวลาจนการ

เปลีย่นแปลงส้ินสุด 
6. ท าการทดลองซ ้าตั้งแต่ ข้อ 1-4 แต่เพิม่ปริมาณน า้ส้มสายซู เท่าตัว สังเกต พร้อมจับเวลาจน

การเปลีย่นแปลงส้ินสุด 
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ตารางบันทึกผล 

การทดลอง ผลการทดลอง 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

สรุปผลการทดลอง 



10/05/64 

7 

หลกัการทางวทิยาศาสตร์ 

ปฏิกริิยาเคม ี
  ปฏิกิริยำเคมี (Chemical reaction) คือ กระบวนกำรท่ีสำรเกดิ
การเปลีย่นแปลงทางเคม ีส่งผลใหเ้กิดสำรใหม่ข้ึนมำซ่ึงมีคุณสมบติั
เปล่ียนไปจำกเดิม โดยมีสำรเร่ิมตน้ปฏิกิริยำเรียกวำ่ “สารตั้งต้น 
(reactant)” ซ่ึงอำจมีมำกกวำ่ 1 ชนิด มำท ำปฏิกิริยำกนั เกิดเป็นสำร

ใหม่ท่ีเรียกวำ่ “สารผลติภัณฑ์ (product)” ซ่ึงคุณสมบติัทำงเคมีท่ี
แตกต่ำงไปจำกสำรตั้งตน้ 

การเกดิปฏิกริิยาเคมี สามารถเขียนแสดงด้วยสมการเคมี ดังนี ้
สารตั้งต้น    --->    สารผลติภัณฑ์ 

 หลกัการทางวทิยาศาสตร์ 

  จำกกำรทดลองท่ี 1 เก่ียวขอ้งกบัปฏิกิริยำเคมีระหวำ่งสำรตั้งตน้สองชนิด ไดแ้ก่... 
  ผงฟู หรือ เบกิง้โซดา หรือ โซเดยีมไบคาร์บอเนต มีสูตรเคมีคือ NaHCO3 
ซ่ึงเป็นสำรเคมีท่ีละลำยน ้ำแลว้มีฤทธ์ิเป็นเบส 

  และน า้ส้มสายชู หรือ กรดแอซิตริก มีสูตรเคมีคือ CH3COOH  เป็น
สำรประกอบอินทรียท่ี์ละลำยน ้ำแลว้มีฤทธ์ิเป็นกรด 

เม่ือสำรทั้งสองชนิดผสมกนัจะท ำใหเ้กิดปฏิกิริยำเคมี ดงัสมกำรคือ 
NaHCO3 + CH3COOH   ---> CH3COONa + H2O + CO2 

โดยจะพบวำ่ หน่ึงในสำรผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนจำกปฏิกิริยำน้ีคือ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 ) 
ซ่ึงอยูใ่นสถำนะแก๊ส สำมำรถเคล่ือนท่ีไดอ้ยำ่งอิสระ เม่ือแก๊สดงักล่ำวเคล่ือนท่ีไปชนกบัป็อบ
คอร์น จะดนัใหป็้อบคอร์นลอยตวัข้ึนลง หรือเคล่ือนท่ีในน ้ำไดอ้ยำ่งอิสระไดน้ัน่เอง 
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เอกสารประกอบการสอนปรับพืน้ฐาน วชิาวทิยาศาสตร์ ปีการศึกษา  2564 

ชุดที่ 4 
เรื่อง กรด-เบส 
(Acid & Base) 

ผู้สอน   อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ช่ือ-สกลุ...........................................................................รหัสนักเรียน.......................... 

https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/33083 
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https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/33084 

 ค่าความเป็นกรด-เบส 
(pH Scale) : เป็นค่าท่ีแสดงความ

เป็นกรด-เบส ของสารท่ีอยูใ่น
ผลิตภณัฑห์รือสารละลายต่างๆ โดยค่า 

pH จะอยูใ่นช่วง 1-14  

https://www.freepik.com/free-vector/science-ph-scale_2588946.htm 

 pH นอ้ยกวา่ 7 สารชนิดนั้นกจ็ะมีฤทธ์ิเป็นกรด  
 pH มากกวา่ 7  สารชนิดนั้นกจ็ะมีฤทธ์ิเป็นเบสหรือด่าง  

 pH เท่ากบั 7  สารชนิดนั้นเป็นกลางหรือเป็นเกลือ  
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  อินดิเคเตอร์  (Indicator) หมายถึง สารท่ีใชท้ดสอบความเป็นกรด-เบสของ
สารต่าง ๆ โดยสีของสารน้ีจะเปล่ียนไปเม่ือค่าความเป็นกรด-เบสเปล่ียนไป เช่น .... 

การทดสอบความเป็นกรด-เบส 

สมบัติของอนิดิเคเตอร์ 
1.  อินดิเคเตอร์แต่ละชนิดมีช่วง pH ของการเปล่ียนสีจ ากดั 
2.  อินดิเคเตอร์โดยทัว่ไปจะมีสารท่ีใหสี้แตกต่างกนั 
3.  สีของอินดิเคเตอร์จะเปล่ียนไปเม่ือค่า pH เปล่ียนแปลง 

เราจะทดสอบความ
เป็นกรดและเบสได้

อย่างไรคะ 

การทดลองที่ 2  มหัศจรรย์แห่งสีของกะหล า่ปลสีีม่วง 

ท าไมน า้กะหล า่ปลสีีม่วง 
ถึงสามารถเปลีย่นสีได้
หลายสีกนันะ??? 

เราสามารถ
ออกแบบการ
ทดลองอย่างไร
กนัดีเอ่ย? 
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       หนูคดิว่าการทีก่ะหล า่ปลสีีม่วงเปลีย่น
สีได้ น่าจะมีความคล้ายกบัการเปลีย่นสีของ
น า้อญัชันสีน า้เงินเม่ือเราใส่มะนาวลงไปก็
กลายเป็นสีม่วงค่ะ แสดงว่าสีน า้กะหล า่ปลี
สีม่วงเปลีย่นได้เพราะ ............................... 
................................................................... 

      ผมคดิว่าเราสามารถใช้ทดสอบ
สารเคมีภายในบ้าน เช่น 
.................................................................
........................................................... 
และเราต้องท าการเตรียมน า้กะหล า่ปลสีี
ม่วง โดย.............................................. 
.................................................................
............................................................. 

เติมค าตอบของนักเรียน 

ขั้นตอนการเตรียมกะหล า่ปลม่ีวง 

https://www.sciencekiddo.com/red-cabbage-ph-indicator/ 
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 การทดลองที่ 2  มหัศจรรย์แห่งสีของกะหล า่ปลสีีม่วง 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ 

1. น า้กะหล า่ปลม่ีวง (นักเรียนเตรียมล่วงหน้า) 
2. น า้ส้มสายชู 
3. เบกิง้โซดา (Backing Soda) 
4. แก้วน า้ใส ไม่มสีี อย่างน้อย 5 แก้ว 
5. น า้ 
6. อุปกรณ์ส าหรับคน 
7. สารที่มีความเป็นกรดหรือเบสภายในบ้าน เช่น น า้ผลไม้ น า้ยาล้างจาน ครีม

ออฟทาร์ทา น า้สบู่ เป็นต้น  

นักเรียนลองตั้งจุดประสงค์ สมมุติฐานและตัวแปร 

จุดประสงค์............................................................................................................. 

สมมุติฐาน ............................................................................................................. 

ตัวแปรต้น ............................................................................................................. 
ตัวแปรตาม ............................................................................................................ 
ตัวแปรควบคุม ...................................................................................................... 
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วธีิทดลอง 

1. เติมน า้ลงในแก้วประมาณคร่ึงแก้ว หรือ 2 ถ้วยตวง    
2. ใส่น า้แข็งที่ท าจากน า้กะหล า่ปลม่ีวง 2 - 3 ก้อน บันทึกสีที่เห็น และให้เป็นสีมาตรฐานทีแ่ทนความ

เป็นกลาง 
3. เติมน า้ลงในแก้วอกีใบ ประมาณคร่ึงแก้ว หรือ 2 ถ้วยตวง แล้วใส่เบกิง้โซดา 2 ช้อนโต๊ะ และคนให้

ละลาย 
4. ใส่น า้แข็งที่ท าจากน า้กะหล า่ปลม่ีวง 2 - 3 ก้อน บันทึกสีที่เห็น และให้เป็นสีแทนความเป็นเบส 
5. ท าซ ้ากบัข้อ 3 - 4 แต่เปลีย่นจากเบกิง้โซดาเป็นน า้ส้มสายชู 1 ถ้วยตวง หรือ สารที่มคีวามเป็นกรด

หรือเบสภายในบ้าน อกี 2 อย่าง แล้วท าการเปลีย่นเทียบสี 

ตารางบันทึกผล 
การทดลอง ผลการทดลอง 

1. น า้เปล่า 
 

2. น า้ส้มสายชู 
 

3. เบกิง้โซดา (Backing Soda) 
 

4.  
 

5.  
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สรุปผลการทดลอง 

    หลกัการทางวทิยาศาสตร์ : การทดสอบความเป็นกรด-เบส โดยใช้อนิดิเคเตอร์ธรรมชาต ิ

http://elife-news.blogspot.com/2018/04/blog-post.html 

 สารสกดัจากพืชบางชนิดสามารถน ามาใชใ้นการทดสอบความเป็นกรดเบสได ้เช่น ขม้ิน อญัชนั 
มะเขือม่วง และกะหล ่าปลีม่วง เป็นตน้ 

  เม่ือเราทดสอบสารท่ีมีความเป็นกรดหรือเบสกบัสารแอนโทไซยานิน หรือสารสีม่วงในกะหล ่าปลีม่วง สารแอนโทไซยานิน 
จะเกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างโมเลกลุแตกต่างกนัออกไป ท าใหสี้ของสารละลายกะหล ่าปลีม่วงมีความแตกต่างกนัออกไป สารละลาย
เบสจะท าใหส้ารละลายกะหล ่าปลีม่วงเปล่ียนจากสีม่วงเป็นสีเขียว และเม่ือเพิม่ความเป็นเบสมากข้ึน ค่า pH สูงข้ึนจะเปล่ียนเป็นสีเขียวเขม้
ข้ึน ส่วนสารละลายกรด สารละลายกะหล ่าปลีม่วงจะเปล่ียนเป็นสีแดง และเม่ือเพิ่มความเป็นกรดมากข้ึน ค่า pH ต ่าลง จะเปล่ียนเป็นสีแดง
เขม้ข้ึน แต่หากสารทดสอบมีสมบติัเป็นกลาง pH = 7 จะไม่เกิดการเปล่ียนสี 
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โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 

เอกสารประกอบการสอนปรบัพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร ์
   
 
 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 

 
ชื่อ....................................................................................ชั้น....................เลขที่..................... 
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 1. แรงสัมผัส  2. แรงเน่ืองจากสนาม 
 

3 
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แรงโน้มถ่วงของโลก (gravitation force) คือ แรงดึงดดูที่มวลของโลกกระท าต่อมวลวัตถุเพื่อดึงดดูวัตถุนั้น
เข้าสู่ศนูย์กลางของโลก แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระท าต่อวัตถุขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุนั้นและระยะห่างระหว่าง
มวลกับจุดศูนย์กลางของโลก ยิ่งวัตถุอยู่ห่างจากจุดศนูย์กลางของโลกมากเท่าไร  แรงโน้มถ่วงของโลกที่
กระท าต่อวัตถุจะยิ่งน้อยลงเท่านัน้ นักวิทยาศาสตร์ที่คน้พบแรงโน้มถ่วงของโลก คือ เซอร์ไอแซกนิวตัน เป็น
การค้นพบโดยบังเอิญขณะที่เขานั่งอยู่ใตต้้นแอปเปิ้ล และสงัเกตเห็นผลแอปเปิ้ลตกจากต้นลงสู่พื้นดิน 
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ปุจฉา : ถ้าไม่มีสนามโน้มถ่วงวัตถุจะมีสภาพเช่นไร 
 
วิสัชนา : ………...................................................………………................... 
 

และเรียกว่าวัตถุที่ไม่อยู่ในสนามโน้มถ่วงนี้ว่า 
 
“...................................................................”  
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การลดแรงเสียดทาน สามารถท าได้หลายวิธีดังนี้ 
1. การใช้น้ ามันหล่อลื่นหรือจาระบี 
2. การใช้ระบบลกูปืน 
3. การใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตลับลูกปืน 
4. การออกแบบรูปร่างของยานพาหนะให้เพรียวลมท า
ให้ลดแรงเสียดทาน 

การเพ่ิมแรงเสียดทาน เพื่อความปลอดภัยของมนุษย์ เช่น 
1. ยางรถยนต์มีดอกยางเป็นลวดลาย มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มแรง
เสียดทานระหว่างล้อกับถนน  
2. การหยุดรถต้องเพิ่มแรงเสียดทานที่เบรก เพื่อหยุดหรือท าให้
รถแล่นช้าลง 
3. รองเท้าบริเวณพื้นต้องมีลวดลาย เพ่ือเพิ่มแรงเสียดทานท าให้
เวลาเดินไม่ลื่นหกล้มได้ง่าย 
4. การปูพื้นห้องน้ าควรใช้กระเบือ้งที่มีผิวขรุขระเพื่อช่วยเพิ่มแรง
เสียดทาน เวลาเปียกน้ าจะได้ไม่ลื่นล้ม 

แรงโนม้ถ่วงของโลกกบัแรงตา้นทานมีความสมัพนัธ์อะไรต่อกนัไหมนะ 
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กจิกรรม ปล่อยกระดาษให้ตกสู่พืน้ตามรูปทรงต่าง ๆ 
วตัถุประสงค์ ศึกษาแรงท่ีมีผลต่อการตกของกระดาษ 
อุปกรณ์ กระดาษ A4 5 แผน่  
วธีิการทดลอง  1. น ากระดาษ A4 มาพบัใหเ้ป็นรูปทรงต่าง ๆ  4 แผน่ และกระดาษ A4 ปกติแบบไม่พบั 1 แผน่ 
          2. น ากระดาษท่ีมีรูปทรงทั้ง 5 ปล่อยใหต้กถึงพ้ืนพร้อมกนั ดว้ยความสูงท่ีเท่ากนั 
          3. สังเกตการตกของวตัถุ และบนัทึกผล 
 

บันทึกผลการทดลอง 
 

รูปทรงของกระดาษ (วาดภาพ) 
(ตวัแปรตน้) 

ล าดบัการตกของกระดาษ 
เรยีงล าดบัจาก 1-5  

(ตวัแปรตาม) 
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สรุปผลการทดลอง 
 

https://youtu.be/E43-CfukEgs 

https://youtu.be/E43-CfukEgs
https://youtu.be/E43-CfukEgs
https://youtu.be/E43-CfukEgs
https://youtu.be/E43-CfukEgs
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ภาวะปกติ 

ภาวะสุญญากาศ 

สรุป 2 สภาวะ 

กจิกรรม หนีแรงโน้มถ่วงกนัเถอะ 
วตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาตวัแปรท่ีท าใหเ้กิดแรงหนีการโนม้ถ่วงของโลก 
อุปกรณ์     ลูกแกว้ 1 ลูก และแกว้ไวน์หรือแกว้น ้าปากกวา้ง 1 ใบ 
วธีิการทดลอง  1. น าลูกแกว้วางบนโต๊ะ แลว้น าแกว้มาครอบลูกแกว้ดงัภาพ 
  
 
 
                 2. หมุนแกว้ใหมี้ลกัษณะเป็นวงกลม ใหลู้กแกว้สัมผสักบัขอบแกว้ 
          3. ออกแรงหมุนแกว้เพ่ิมข้ึนจนกวา่ลูกแกว้จะเคล่ือนท่ีมายงับริภายในผวิแกว้ 
        4. เม่ือลูกแกว้เคล่ือนท่ีอยูบ่นผนงัของแกว้อยา่งต่อเน่ืองแลว้ ใหย้กแลว้ข้ึนและออกแรงหมุนแกว้ 
                             โดยลูกแกว้ตอ้งไม่ตกออกจากแกว้ 
สามารถดูคลิปสาธิตการทดลองไดต้ามลิงคน้ี์ 

https://www.youtube.com/watch?v=qgreqhzkayY 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qgreqhzkayY
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บันทึกผลการทดลอง (อธิบาย และวาดภาพ)  
 

สรุปผลการทดลอง   
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ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะโคจรรอบดวงอาทิตยไ์ด ้เพราะมีแรงกระท าระหวา่งดวงอาทิตยก์บัดาวเคราะห์  
ซ่ึงเป็นแรงดึงดูดระหวา่งมวลของดวงอาทิตยก์บัดาวเคราะห์ต่าง ๆ  
และเป็นแรงแบบเดียวกนักบัแรงดึงดูดระหวา่งโลกกบัวตัถุบนผวิโลก  

ซ่ึงแรงดงักล่าว เรียกวา่ แรงโนม้ถ่วง (gravitational force) 
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เรือเป็นพาหนะทีใ่ช้ในการเดนิทางทางน า้ มโีครงสร้าง 
ทีท่ ามาจากเหลก็ เพือ่ความแขง็แรงในการทนทานต่อ
คลืน่ลมในทะเล แต่ท าไมเรือทีผ่ลติมาจากเหลก็ทีห่นัก
กว่าน า้ทะเลมาก ถงึสามารถลอยบนน า้ทะเลได้????? 
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สถานการณ์สมมติ 
สมมติว่า นักเรียนจะต้องสร้างพาหนะ (เทียบเท่ากับเรือ)เพ่ือ
บรรทุกลูกเจี๊ยบไปอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ า เนื่องจากสะพานข้าม
แม่น้ าช ารุด นักเรียนจะเลือกน าอุปกรณ์ 
ชนิดใดเพ่ือน ามาสร้างเป็นพาหนะที่สามารถขนลูกเจี๊ยบข้าม
แม่น้ าไปได้มากที่สุดใน 1 เที่ยว และเรือบรรทุกลูกเจี๊ยบไม่จม 
จงบอกชนิดอุปกรณ์ อธิบาย (วาดรูป) 
การออกแบบพาหนะและเหตุผลในการออกแบบมา 
ให้เข้าใจ 

อุปกรณ์ส าหรับให้เด็กๆเ (เลือกได้ 5 อย่างนะจ๊ะ) 
1. แป้งข้าวเหนียวเปียก (นวดจนเป็นเนื้อเดียวกัน) 
2. ดินน้ ามัน 
3. ดินเหนียว 
4. ลูกแก้ว (ลูกแก้ว 1 ลูก หนักเท่าลูกเจี๊ยบ 1 ตัว) 
5. ก้อนหินขนาดเล็ก 
6. ไม้เสียบลูกชิ้น 
7. น้ า 
8. หลอดพลาสติก 
9. กาละมังใส่น้ าที่มีขนาด 10 ลิตร ขึ้นไป 
10. ลูกโป่ง 
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ให้เด็กๆวาดภาพออกแบบพาหนะ(ที่เทียบเท่ากับเรือ) ที่จะสามารถพาลูกเจี๊ยบข้ามฝั่งไปได้ จากนั้นให้เด็กๆท าการ
ทดลองน าภาชนะที่สร้างแล้วใสลู่กเจี๊ยบ พร้อมกับบันทึกผลการทดลองที่ได้พร้อมสรุปผล 

DIY by me 

………………………………......................................................................................... (แทนเหล็ก ที่ใช้สรา้งเรือ) 
…………………………........................................................................................................……… (แทน ลูกเจี๊ยบ) 
................................................................................................................................................. ..........(แทน แม่น้ า) 
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ผลการทดลอง : สามารถพาลูกเจี๊ยบช้ามไปได้..............ตัว 
สรุปผลการทดลอง : …………………………………………………………………………………………....……………….….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...................
.......................................................................................................…… 

แรงลอยตัว (Buoyant force : FB มีค่าเท่ากับน้ าหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่ด้วยวัตถุนั้น ซึ่งแรงนี้กระท ากับวัตถุที่
อยู่ในของเหลวทุกทิศทาง 

ถ้าวัตถุมีความหนาแน่น
มากกว่าของเหลววัตถุจะ

จมในของเหลว 

ถ้าวัตถุมีความหนาแน่น
เท่ากันกับของเหลววัตถุ
จะลอยปร่ิมในของเหลว 

ถ้าวัตถุมีความหนาแน่น
น้อยกว่าของเหลววัตถุจะ

ลอยในของเหลว 
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แรงลอยตัว คือแรงพยุงของของเหลวและแก๊สที่กระท าต่อวัตถุที่อยู่ในของเหลวและแก๊สนั้น ท าให้วัตถุลอยอยู่ได้ ใน
ชีวิตประจ าวันเราจะพบว่าวัตถุบางชนิดลอยอยู่ในน้ าได้ เพราะแรงลอยตัวที่กระท าต่อวัตถุนั้นมีค่าเพียงพอที่จะต้าน
น้ าหนักของวัตถุ ที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกได้ แต่ส าหรับวัตถุบางชนิดที่จมลงน้ า แสดงว่าแรงลอยตวัที่กระท า
ต่อวัตถุนั้นมีค่าน้อยกว่าน้ าหนักของวัตถุ 
ในนกรณีวัตถจุม 
  ขนาดแรงลอยตัว = ขนาดน้ าหนักของเหลวที่มีปริมาตรเท่าวัตถุ 
ในกรณีวัตถุลอย 
 ขนาดแรงลอยตัว = ขนาดน้ าหนักของเหลวที่มีปริมาตรเท่าวัตถุส่วนทีจ่มในของเหลว 

อาร์คิมีดิส นักคิดชาวกรีกเป็นผู้ค้นพบแรงลอยตัว และได้ให้หลักการเกีย่วกับการจมและการลอยของวัตถุ เรียก
หลักการนี้ว่า "หลักของอาร์คิมีดิส" กล่าวคือ แรงลอยตัวทีก่ระท าต่อวัตถุมีค่าเท่ากับน้ าหนักของของเหลวที่ถูก
แทนที่ด้วยปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมในของเหลวน้ัน ดังรูป 
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เหล็กมีความหนาแน่นมากกว่าน า้จงึจมน า้ 
น าเหล็กมาตแีผ่เป็นแผ่นบาง ๆ แล้วท า
เป็นรูปทรงของเรือ ปริมาตรจะเพิม่ขึน้

ทัง้ ๆ ทีม่วลเทา่เดมิ 

เรือเหล็กมีความหนาแน่นน้อยกว่าน า้ จงึ
ลอยน า้ได้ และน า้กม็ีแรงดันใหเ้รือลอย

ขึน้มาได้แรงนีเ้รียกว่า 
 “แรงลอยตัวหรือแรงพยุง” 

ดังน้ันหากแผ่วัตถุใหม้ขีนาดใหญ่และมขีอบโค้งขึน้มาคล้ายเรือ วัตถุน้ันกจ็ะลอยตัวไดด้ ีแรงพยุงขึน้กับปริมาณน า้ทีถู่กวัตถุแทนที ่
ยิง่วัตถุมพีืน้ทีสั่มผัสน า้มาก(แทนทีน่ า้ได้มาก) ความหนาแน่นจะลดและแรงพยุงจะเพิม่ 

Conclusion : ถา้เราโยนเหลก็แทง่ลงไปจะจมน า้เพราะน า้หนกัของเหลก็มากกวา่แรงลอยตวั  
แตห่ากเราน าเหลก็นัน้มาท าใหมี้รูปรา่งใหมี้ปรมิาตรมากๆ เหลก็นัน้ก็จะสามารถลอยบนน า้ได ้เช่น หลกัการสรา้งเรอื 

 
บรรณานุกรม 
 
https://ngthai.com/science/27846/friction/ 
https://sites.google.com/site/sciencekids02/home/raeng-ni-thrrmchati 
https://sites.google.com/site/thermophysic/khxnghil/buoyant-force 
https://www.scimath.org/article-physics/item/7388-2017-07-20-07-31-07 

https://sites.google.com/site/sciencekids02/home/raeng-ni-thrrmchati
https://sites.google.com/site/sciencekids02/home/raeng-ni-thrrmchati
https://sites.google.com/site/sciencekids02/home/raeng-ni-thrrmchati
https://sites.google.com/site/sciencekids02/home/raeng-ni-thrrmchati
https://sites.google.com/site/sciencekids02/home/raeng-ni-thrrmchati
https://sites.google.com/site/sciencekids02/home/raeng-ni-thrrmchati
https://sites.google.com/site/sciencekids02/home/raeng-ni-thrrmchati
https://sites.google.com/site/thermophysic/khxnghil/buoyant-force
https://sites.google.com/site/thermophysic/khxnghil/buoyant-force
https://sites.google.com/site/thermophysic/khxnghil/buoyant-force


 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ใบกิจกรรม เรื่อง ฝนฟ้าพยากรณ์ 

วิชา ปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                  ภาคเรียนที่ 2564 
................................................................................................................................................................... 
ชื่อ-นามสกลุ............................................................................กลุ่มที่ ......................เลขที่......................... 
กิจกรรมการทดลอง เรื่อง ฝนฟ้าพยากรณ ์
จุดประสงค์ของกิจกรรม : อธิบายกระบวนการและหลักการการเกิดฝนได้ 
ตัวแปรต้น : ................................................................................................................................... 
ตัวแปรตาม : ................................................................................................................................. 
ตัวแปรควบคุม : .......................................................................................................................... 
 
อุปกรณ ์:      1. ขวดน ้าขนาดใหญ่ 1 ใบ      2. น ้าแข็ง                     3.น ้าร้อน  
         4. คัตเตอร ์        5. ไม้บรรทัด 
 
วิธีท าการทดลอง 
1.ตัดขวดน ้าออกเป็น 2 ส่วน 
   1.1ส่วนที ่1 ( ส่วนบน ) ปดิฝาขวดให้เรียบร้อย 
   1.2 ส่วนที่ 2 ( ส่วนล่าง ) วัดจากก้นขวดขึ นมาประมาณ 17 ซม. แล้วตัดขวดแยกออกจากกัน 
2. ส่วนล่าง ใสน่ ้าร้อนวัดจากก้นขวดสูง   10  ซม 
3.น้าขวดส่วนบน (ปิดฝาขวดน ้า) คว่้าด้านที่เป็นฝาสวมเข้าไปส่วนแรก แล้วเทน ้าแข็งลงไปให้เต็ม 
4.สังเกตผลการทดลอง 
5.ให้นักเรียนถา่ยคลิปวิดิโอผลการทดลองความยาว ไม่เกิน 3 นาท ีแล้วส่งลงในคลาสรูม 
 
ตารางบันทึกผลการทดลอง 
กิจกรรม ผลการสังเกต 
1.เมื่อเทน ้าร้อน  ส่วนที ่2 ( ส่วนล่าง )  
2.หลังจากเทน า้แข็ง ส่วนที่ 1 ( ส่วนบน )  
 
ค าถามท้ายกิจกรรม 
ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้โดยละเอียด 
1.ส่วนประกอบจากการทดลองเปรียบเทียบกับธรรมชาติ ดังนี  
ส่วนประกอบการทดลอง เปรียบกับธรรมชาต ิ
1.ภาชนะใส่น ้าแข็ง  
2.น ้าร้อนหรือน ้าอุ่น  
3.บริเวณที่ว่างเหนอผิวน ้าภายในภาชนะ  
 
2. หลังจากเทน ้าแข็งแล้วนักเรียนสังเกตสิ่งใดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในขวด    
.............................................................................................................................................................................. 



3. การเปลี่ยนแปลงในขวดดังกล่าว เกิดขึ นได้จากหลักการวิทยาศาสตร์ใด 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
4. ให้นักเรียนอภิปรายถึงปัจจัยใดบ้างที่จะท้าให้เกิดฝนมากหรือน้อย 
.............................................................................................................................................................................. 
5.สรุปผลการทดลอง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ตารางการเรียนและการเตรียมอุปกรณ์สำหรับก
	ครั้งที่ 1 การใช้กล้องจุลทรรศน์
	ครั้งที่ 1 แบบฝึกหัด เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
	ครั้งที่ 2 เซลล์
	ครั้งที่ 3 ปฏิกิริยาเคมี
	ครั้งที่ 4 กรด เบส
	ครั้งที่ 5-6  แรง
	ครั้งที่ 7 ฝนฟ้าพยากรณ์

