อุปกรณ์ที่ใช้ในวันเรียนปรับพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์
ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ ตามวันที่เรียนดังนี้
ตารางกิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
13 พ.ค. 64

17 พ.ค. 64

กิจกรรม
เนื้อหา การเรียนรู้และการใช้
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
แบบฝึกหัด 10 ข้อ
เนื้อหา เซลล์และ
องค์ประกอบของเซลล์
เนื้อหาเคมี ครัง้ ที่ 1

18 พ.ค. 64

เนื้อหาเคมี ครัง้ ที่ 2

19 พ.ค. 64

เนื้อหาฟิสิกส์ ครั้งที่ 1

20 พ.ค. 64

เนื้อหาฟิสิกส์ ครั้งที่ 2

21 พ.ค. 64

เนื้อหาวิทยาศาสตร์โลก และ
อวกาศ
“ฝนฟ้าพยากรณ์”

14 พ.ค. 64

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
ดินน้้ามัน 3 ก้อน หรือดินญี่ปุ่น หรือแป้ง dough (แป้งชนิด
ใดก็ได้ที่ผสมน้า้ แล้วสามารถปั้นขึ้นรูปได้)
1. เม็ดข้าวโพดดิบ 100 กรัม
2. น้้าส้มสายชู
1 ขวด ขนาด 700 มิลลิลิตร
3. เบกิ้งโซดา (Backing Soda) 1 ถุง ขนาด 300 กรัม
4. แก้วน้้าใส ไม่มีสี หรือขวดน้้าใส 3 ใบ
หมายเหตุ ข้อ 2-3 มีปริมาณเพียงพอที่จะใช้ในวันที่ 18 พค.
แล้ว
1. กะหล่้าปลีสีม่วง ครึ่งลูก
2. น้้าส้มสายชู
1 ขวด ขนาด 700 มิลลิลิตร
3. เบกิ้งโซดา (Backing Soda) 1 ถุง ขนาด 300 กรัม
4. แก้วน้้าใส ไม่มีสี หรือขวดน้้าใส
5 ใบ
หมายเหตุ ข้อ 2-4 ใช้ของวันที่ 17 พค. ได้
1. กระดาษ A4 จ้านวน 2 แผ่น
2. ลูกแก้ว จ้านวน 1 ลูก
3. แก้วน้้าใสหรือแก้วไวน์ จ้านวน 1 ใบ
1. ดินน้้ามัน จ้านวน 2 ก้อน
2. ลูกแก้ว ประมาณ 30-40 ลูก (หรืออุปกรณ์อื่นๆที่มี
ขนาดใกล้เคียงกัน สามารถน้ามาใช้แทนลูกแก้วได้)
3. กะละมังใส่น้าขนาดเล็ก (ประมาณ 10-15 ลิตร)
4. น้้า ประมาณ 10-15 ลิตร
1. ขวดน้้าพลาสติก 1 ใบ (ขนาด 1.5 ลิตร)
2. น้้าแข็ง ประมาณ 1 แก้ว
3. น้้าร้อน
4. คัตเตอร์
5. ไม้บรรทัด

**หมายเหตุ 1. วัสดุอุปกรณ์ที่ให้เตรียมนักเรียนสามารถประยุกต์จากสิ่งของที่มีในบ้านหรือหาสิง่ ทดแทน
(DIY)
2. การชั่งน้้าหนักนักเรียนสามารถใช้วิธีการชั่งตวงด้วยวิธีการเทียบเคียงได้

โครงการเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง

การเรียนรู้และการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง

เอกสารประกอบการบรรยาย
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
เรื่อง การเรียนรู้และการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รวบรวมโดย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายมัธยม)

ประวัติและการคิดค้นกล้องจุลทรรศน์

ประวัตแิ ละการคิดค้นกล ้องจุลทรรศน์

กาลิเลอิ กาลิเลโอ
แจนเสน ( Zaccharias Janssen )

กล ้องโทรทรรศน์ (Telescope)

• ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ชนิ ดเลนส์ประกอบ
ประกอบด้วยแว่นขยายสองอัน แต่ยงั ไม่สามารถส่องดูอะไรได้

ประวัติและการคิดค้นกล้องจุลทรรศน์

โรเบิรต์ ดาว์ฮกุ

ประวัติและการคิดค้นกล้องจุลทรรศน์

แอนโทนี แวน ลิวเวนฮุค
(Antony Van Leeuwenhoek)

ผูค้ น้ พบเซลล์คนแรก

กล้องจุลทรรศน์ชนิ ดเลนส์เดียว
ผู้ค ้น พบสเปิ ร์ม คนแรก
ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นผูป้ ระดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์

ชนิดกล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
Light microscope

ชนิดกล้องจุลทรรศน์
Dark field microscope

ชนิดกล้องจุลทรรศน์

ชนิดกล้องจุลทรรศน์

Fluorescence microscope

Phase contrast microscope

ชนิดกล้องจุลทรรศน์

ชนิดกล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ

กล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอน
แมงมุม

เกสรดอกไม้

ดอกลีลาวดี

1.กล ้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนชนิดส่องผ่าน
Transmission Electron microscope (TEM)

ชนิดกล้องจุลทรรศน์

เปรียบเทียบกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงกับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

2. กล ้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนแบบส่องกราด
Scanning electron microscope (SEM)

ส่วนประกอบและหน้าที่ต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์
เลนส์ใกล้ตา หรือ Eyepiece Lens เลนส์ใกล้ตา มี 2 ชนิ ด ได้แก่
ชนิ ดเลนส์เดียวและชนิ ด 2 เลนส์

ส่วนประกอบและหน้าที่ต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์
จานหมุน หรือ Revolving nosepiece

ส่วนประกอบและหน้าที่ต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์

ส่วนประกอบและหน้าที่ต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์

เลนส์ใกล้วตั ถุ หรือ Objective Lens
เลนส์ใกล้วตั ถุประกอบไปด้วย 4 ชิ้น

เลนส์ท่มี ีแถบสีแดง มีตวั เลขเขียนไว้คอื
4X หมายถึง มีกาํ ลังขยาย 4 เท่า

ส่วนประกอบและหน้าที่ต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์
เลนส์แถบสีเหลือง
มีกาํ ลังขยาย 10 เท่า

ส่วนประกอบและหน้าที่ต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์
เลนส์แถบสีฟ้า
มีกาํ ลังขยาย 40 เท่า

ส่วนประกอบและหน้าที่ต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์
เลนส์แถบสีขาว
มีกาํ ลังขยาย 100 เท่า

ส่วนประกอบและหน้าที่ต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์
แท่นวางสไลด์ หรือ
Stage

ที่หนี บสไลด์ หรือ
Stage clip

ส่วนประกอบและหน้าที่ต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์

ส่วนประกอบและหน้าที่ต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์
เลนส์รวมแสง หรือ
Condenser

ปุ่ มปรับเลื่อนสไลด์ หรือ
Mechanical stage

ไอริส ไดอะแฟรม
(Iris Diaphragm)

ส่วนประกอบและหน้าที่ต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์

ส่วนประกอบและหน้าที่ต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์

แหล่งกําเนิ ดแสง (หลอดไฟ)
หรือ Light source

แขน หรือ Arm
ปุ่ มปรับภาพหยาบ หรือ
Coarse Adjustment Knob
ปุ่ มปรับภาพละเอียด หรือ
Fine adjustment

ฐาน หรือ Base

ให้นักเรียนช่วยกันระบุส่วนประกอบที่กําหนดให้ต่อไปนี้

วิธคี าํ นวณกําลังขยายกล ้องจุลทรรศน์

1

6

กําลังขยายของกล้อง = กําลังขยายของเลนส์ใกล้ตา x กําลังขยายเลนส์ใกล้วตั ถุ

2

7
3

8

4

5

ตัวอย่าง
กําลังขยายของกล้อง = 10 x 40 = 400
หมายความว่า ภาพที่มองเห็นจากกล้องจุลทรรศน์
มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุจริง 400 เท่า

คํานวณกําลังขยายกล ้องจุลทรรศน์

คํานวณกําลังขยายกล ้องจุลทรรศน์

ตัวอย่างที่ 1
ด.ช. สาธิต ใช้กล้องจุลทรรศน์สอ่ งดูเซลล์แบคทีเรีย ที่มีเลนส์ใกล้วตั ถุกาํ ลัง
ขยาย 40X และเลนส์ใกล้ตา 10X ด.ช.สาธิตจะเห็นภาพเซลล์แบคทีเรีย มี
กําลังขยายกี่เท่า

ตัวอย่างที่ 2
ด.ช.รักราม ใช้กล้องจุลทรรศน์สอ่ งดูเซลล์ยูกลีนา ที่มีเลนส์ใกล้ตากําลังขยาย
10X พบว่ามีกาํ ลังขยายของภาพเท่ากับ 300 เท่า ด.ช.รักรามจะต้องใช้
เลนส์ใกล้วตั ถุกาํ ลังขยายขนาดเท่าไหร่

วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์
ขั้นที่ 1

วางสไลด์ที่ต้องการส่องบนแท่นวางสไลด์ เปิดไฟ
กล้องจุลทรรศน์ ควรให้จุดวงกลมของแสงอยู่
ตรงกลางใกล้เคียงกับบริเวณที่ต้องการส่องมาก
ที่สุด

ขั้นที่ 2

วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์
ขั้นที่ 3

ปรับโฟกัส หาระยะโฟกัสที่ชัดที่สุด โดยเริ่มจากเลนส์วัตถุที่ขนาดกําลังขยายต่ําสุดก่อน
จากนั้นค่อยเพิ่มกําลังขยายให้สูงขึ้น โดยปรับปุม่ ปรับภาพหยาบ

ปรับระยะห่างระหว่างตา สําหรับกล้องชนิด 2 ตา
ปรับหาระยะห่างระหว่างตา และปรับ Diopter
ที่ตาข้างใดข้างหนึ่ง เพื่อให้ระยะโฟกัสที่เท่ากัน

***เนื่องจากเลนส์กําลังขยายต่ําสุดจะเป็นเลนส์ที่เห็นภาพกว้างที่สุด

วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์

วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์
ขั้นที่ 4

หมุนปุ่มปรับละเอียด เมื่อปรับภาพหยาบจนพอ
มองเห็นภาพให้ทําการปรับด้วยปุม่ ปรับภาพแบบ
ละเอียด ควบคู่กบั การเลื่อนสไลด์

ขั้นที่ 5

ปรับปริมาณแสง โดยปรับที่ไดอะแฟรม
ใต้แท่นวางสไลด์เพื่อควบคุมแสงในปริมาณที่พอเหมาะ
การลดความกว้างของไดอะแฟรมลงเมื่อกําลังขยาย
สูงขึ้น

ขั้นที่ 6

ขั้นที่ 7

ปรับกําลังขยายให้สูงขึ้น เมื่อขนาดของวัตถุที่ส่อง
มีขนาดเล็กจนไม่สามารถมองเห็นได้ให้ปรับ
กําลังขยายให้สูงขึ้น โดยเลนส์ 100X

เก็บทําความสะอาด เมื่อใช้งานเสร็จให้เก็บโดยใช้
ถุงคลุมหรือเก็บไว้ในที่ที่ไม่มีฝุ่น และความชื้นต่ํา
โดยเช็ดทําความสะอาดด้วยกระดาษเช็ดเลนส์
หรือน้ํายาสําหรับเช็ดเลนส์

ถ้าไม่มีกล้องจุลทรรศน์ นักเรียนจะใช้สิ่งใด
ในการศึกษาวัตถุที่มีขนาดเล็ก ?

ภาพจากกล้องจุลทรรศน์

เซลล์สาหร่ายหางกระรอก

เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม

เซลล์เม็ดเลือดแดงของคน

เซลล์อะมีบา
เซลล์เยื่อหอม

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

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐาน (ครั้งที่ 1) รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การเรียนรู้และการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ภาคเรียนที่ 1 /2564 โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
ชื่อ_________________________นามสกุล___________________________เลขประจาตัว___________กุล่มที_่ ________
แบบทดสอบ เรื่อง การเรียนรู้และการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว (10 คะแนน)
1. เมื่อนักเรียนใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูอะมีบำ ด้วยกำลังขยำยของเลนส์ใกล้วัตถุเท่ำกับ 80X เลนส์ใกล้ตำกำลังขยำย 10X ภำพที่ได้
มีจะกำลังขยำยกี่เท่ำ
1. 8 เท่ำ
2. 800 เท่ำ
3. 400 เท่ำ
4. 80 เท่ำ
2. ถ้ำภำพในกล้องจุลทรรศน์เห็นไม่ชัดเจนนักเรียนควรทำอย่ำงไร
1. หมุนปุ่มปรับภำพหยำบ
2. หมุนปุ่มปรับภำพละเอียด
3. เลื่อนสไลด์ไปมำ
4. หมุนกระจกเพื่อให้แสงเข้ำ
3. วิธีกำรถือกล้องจุลทรรศน์ที่ถูกวิธีคือข้อใด
1. ถือ 2 มือ บริเวณแขนกล้อง
2. มือหนึ่งถือบริเวณแขนกล้อง และอีกมือหนึ่งถือบริเวณฐำนกล้อง
3. ถือ 2 มือที่บริเวณฐำนกล้อง
4. มือหนึ่งถือบริเวณแขนกล้อง และอีกมือหนึ่งถือบริเวณลำกล้อง
4. ในระหว่ำงกำรส่องกล้องจุลทรรศน์ แสงที่เข้ำตำมีควำมสว่ำงมำกเกินไป นักเรียนควรทำอย่ำงไร
1. ปรับ Iris Diaphragm
2. ปรับ Condenser
3. ปรับ Light source
4. ปรับ Stage clip
5. ภำพที่ได้จำกเลนส์ใกล้ตำเป็นภำพชนิดใด
1. ภำพเสมือนหัวตั้ง
2. ภำพเสมือนหัวกลับ
3. ภำพจริงหัวตั้ง
4. ภำพจริงหัวกลับ
6. ข้อใดต่อไปนี้เป็นกำรใช้กล้องจุลทรรศน์ทีไ่ ม่ถูกวิธี
1. ในกำรดูเลนส์ใกล้วัตถุ ควรเริ่มจำกกำลังขยำยต่ำสุดก่อน
2. ในกำรใช้เลนส์ใกล้วัตถุท่ีมีกำลังขยำย 100X ควรใช้น้ำมันหล่อลื่นหยอด
3. ในกำรเคลื่อนย้ำยกล้องจุลทรรศน์ มือหนึ่งควรจับที่แขน และอีกมือรองที่ฐำนของกล้อง โดยต้องให้ลำกล้องตั้งตรง
4. เมื่อต้องกำรขยำยภำพให้ใหญ่ขึ้นให้หมุนเลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยำยต่ำสุดขึ้นมำแล้วปรับแสงให้สว่ำงขึ้น
7. ให้นักเรียนพิจำรณำว่ำข้อควำมต่อไปนีข้ ้อใดไม่ถูกต้อง
1. กำรดูภำพจำกกล้องจุลทรรศน์ควรลืมตำทัง้ สองข้ำง
2. ถ้ำต้องกำรเลื่อนภำพที่เห็นจำกกล้องลงด้ำนล่ำงต้องเลื่อนแผ่นสไลด์ขึ้นด้ำนบน
3. ถ้ำบริเวณที่วำงกล้องจุลทรรศน์มแี สงสว่ำงมำก จะต้องใช้กระจกเงำรำบรับแสง
4. กำรหำภำพต้องหมุนปุ่มปรับสภำพหยำบให้ลำกล้องขึน้ ไปอยู่ท่ตี ำแหน่งสูงสุดก่อนแล้วจึงเลื่อนลง
8. ข้อใดต่อไปนี้ทำหน้ำที่แตกต่ำงจำกข้ออื่น
1. กระจกหรือหลอดไฟ
2. เลนส์รวมแสง
3. ที่หนีบสไลด์
4. ไดอะแฟรม
9. เมือ่ ใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูเซลล์ชนิดหนึ่ง ด้วยกำลังขยำยของเลนส์ใกล้วัตถุเท่ำกับ 60X ภำพที่ได้มีกำลังขยำย 900 เท่ำ
เลนส์ใกล้ตำจะมีกำลังขยำยเท่ำไร
1. 15X
2. 150X
3. 90X
4. 540X
10. ถ้ำนักเรียนต้องกำรให้ภำพมีขนำดใหญ่ขึน้ นักเรียนต้องปรับปุ่มใด
1. ไดอะแฟรม
2. เลนส์ใกล้วัตถุ
3. เลนส์ใกล้ตำ
4. ปุม่ ปรับภำพหยำบ
*******************************************************************************************************

Robert Hooke

..............มา ดเ นแ นบางๆ แ ว

ไป อง

วยก อง ลทรรศ

เ นเ น อง เห ยมเ กๆ กลวงๆ ง
เ ยก า “cell” แปล า....................

เซล (Cell)

อมาเ อก อง ลทรรศ การ ฒนา
มาก น เรา ง นพบ วนประกอบ
างๆ ในเซล มาก น

ก มสาระการเ ยน ทยาศาสต : ว ทยา

.

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

2

ออะไร: (Definition)

เซล

ออะไร: (Definition)

Cell = ...........................................................

น์

จุ

4

ล้

ด้

ดู

ส่

นำ

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

ล้

วิ

ชี

ผ่

ระบบ างกาย =
ระบบอ ยะ าง ๆ
ห า วม น

ร์

ป็

จึ

ตั

ระบบอ ยวะ =
อ ยวะ าง ๆ
ห า วม น

พั

มี

วิ

รู้

ล็

ว่

ส่

ล์

ขึ้

รี

นำ

ท

ลี่

จำ

จุ

มื

ล์

กั

ค้

ล์

ท

สี่

ที่

จึ

ลุ่

กั

ล้

ต่

กั

กั

น้

ห้

ล์

วั

วั

คื

คื

มื่

ต่

มี

ร่

ร่

ค้

ร่

ว่

ล์

ล์

ป็

ยื่

ยื่

ขึ้

ที่

ที่

ที่

ลุ่

วั

นิ

วั

น้

น้

ห็

รี

นื้

น์

อ ยวะ =
เ อเ อหลาย
ช ดมารวม น

เ อเ อ = เซล
นวน
มาก ห า เห อน
นมารวมก ม น

นื้

ต่

ต่

กั

การ นพบเซล (Cell discovery)

Caulerpa taxifolia
https://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150129160728.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Caulerpa_taxifolia

1. ผ งเซล
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พบใน ..................................................

พบใน เซล

ห า

ห า

• ........................................................

• ...........................................
ณสม

7

นึ่

ล์

ย่

ด้

ล์

ผ่

ด้

ด้

ว์

นิ

ผ่

นึ่

สั

ทุ

นิ

ล์

ห้

ล์

กื

ล์

พื

ป็

ล์

อี

ติ

บั

ล็

หุ้

ห้

กั

ห้

นั

ที่

ที่

ยื่

ค์

ต่

น้

ชและ ต

เ น..........................

ยอมใ สารบางช ด านไ

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

ช่

6

Plant cell

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

น้

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

2. เ อ มเซล (Cell membrane/plasma membrane)

(Cell wall)

• ยอมใ สารเ อบ กช ด านไ อ างสะดวก
องเ กๆ ใ cytoplasm จากเซล ห ง
ด อ บ กเซล ห งไ
➔ .......................................................

คุ

มี

ติ

มี

Fun Fact

อง ประกอบของเซล (Cell structure)

Animal cell
8

พบใน เซล

4. ไซโทพลาส ม (Cytoplasm): วน อ ระห างเ อ มเซล

Animal cell

Plant cell

ชและ ต

บ วเค ยส

ห า

• พบใน เซล

• ...............................................

• ไซโทพลาส ม ประกอบ วย.

•เ น น

ญชาการของเซล

ชและ ต

1...................: วน เ นของเหลว
ประกอบ วย เอนไซ และสารอาหาร

àÂ×èÍËØéÁ¹ÔÇà¤ÅÕÂÊ (Nuclear membrane):

างๆ.

ÁÕÃÙ¾ÃØ¹ (nuclear pore) à»ç¹·Ò§¼èÒ¹¢Í§ÊÒÃ

2. .................: อ ยวะของเซล

¹ÔÇ¤ÅÕâÍ¾ÅÒÊ«ÖÁ (Nucleoplasm): ÊèÇ¹·ÕèÍÂÙèÀÒÂã¹àÂ×èÍËØéÁ
¹ÔÇà¤ÅÕÂÊ
https://www.pinterest.de/pin/120893571234449973/
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5. ไมโทคอนเด ย (Mitochondria)
• พบในเซล

10

6. ไรโบโซม

ชและ ต

• ห า ส างพ งงาน (ATP) ใ

บเซล
• พบในเซล

ชและ ต

Plant cell

•
ห า ......................................
...............................................

Animal cell

https://sites.google.com/site/everythinghasanending/mitochondria
https://pin.it/1tm0moz

ลี

นิ

กั

ล์

หุ้

ยื่
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ว่

ยู่

ล์

ที่

กั

ส่

ห้

ล์

ว์

ว์

ล์

ป็

ว์

ด้

ที่

สั

สั

สั

ม์

วั

ว์

ส่

ลั

รี

สั

ซึ

พื

พื

พื

ล์

ล์

ล์

ร้

ซึ

พื

บั

ล์

ลี

ด้

ย์

ที่

ศู

น้

ที่

นิ

ที่

ป็

น้
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น้

ต่

3. วเค ยส (Nucleus)

• พบในเซล

• พบในเซล

ต เ า น

•
ห า .....................................
..............................................

ต เ า น

• ห า เ น งเ บเอนไซ เ อใ
อย ลายสาร/เซล

Lysosome

Animal cell

Ribosome

https://www.thoughtco.com/centrioles-373538
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9. คลอโรพลาส (Chloroplast)

14

10. แว วโอล (Vacuole)
• พบในเซล

• พบ งเซล

ชเ า น

ชและ ต

• เ น อง างขนาดให
ตามช ด

• ห า ...............................

ห า แตก าง นไป

1. ........................: พบใน ช สะสมสาร าง ๆ
e.g.pigment, ion, sugar
2. ........................: พบใน protozoa เ น
ameba, paramecium ห า กษาสม ล
ในเซล
Food Vacuole

3. ........................: พบใน protozoa
ห า บรร อาหาร ก เ ามาในเซล

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

ช้

ดุ

กั

ต่

ช่

ท

ล์

พื่

ต่

รั

ม์

ที่

นั้

ที่

น้

ล์

นั้

ท่

น้

นั้

พื
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ข้

ทำ

ว์

ท่

ต์

มี

นำ

ท่

ว์

ญ่

ว์

ก็

ถู

สั

สั

ที่

ล์

พื

สั

ถุ

ล์

ล์

ริ

พื

คิ

ป็

ล์

ล์

จุ

ว่

ที่

ทำ

ที่

ที่

นิ

ที่

ช่

ทั้

น้

น้

น้

น้

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

ป็

ย่

น้ำ

8. เซนท โอล (Centriole)

7. ไลโซโซม (Lysosome)
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Animal Cell vs Plant Cell
Plant Cell
1

1.

2. แว วโอล

2. แว วโอล

3. ผ งเซล

3.

4. คลอโรพลาส

4.

5.

5. ไลโซโซม

6.

6. เซนท โอล

ต์

ข้

ค่

ล์

ริ

นั

คิ

คิ

ลั

มี

มี

มี

มี

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

มี

Animal Cell
กษณะ อน างกลม
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เอกสารประกอบการสอนปรับพืน้ ฐาน วิชาวิทยาศาสตร์ ปี การศึกษา 2564

ชุดที่ 3
เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี
(CHEMICAL REACTION)
ชื่ อ-สกุล...........................................................................รหัสนักเรียน..........................
ผู้สอน อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

คาถามชวนคิด ?
น้ ำแข็งละลำย

ทำอำหำร
บดเกลือ

เหล็กขึ้นสนิม
แปรงฟัน

น้ ำเดือด
กำรย่อยอำหำร

จุดเทียน

กำรสังเครำะห์แสง
ของพืช

ผสมน้ ำกับน้ ำตำล

ล้ำงห้องน้ ำ

สิ่ งใดบ้ างที่เกิดการ
เปลีย่ นแปลง
คุณสมบัตขิ องสาร?

1
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เติมคาตอบของนักเรียน
หนูคดิ ว่ าสิ่ งเกิดการเปลีย่ นแปลง
คุณสมบัตขิ องสาร ได้ แก่
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
...................................................

ผมคิดว่ า สิ่ งทีไ่ ม่ เกิดการเปลีย่ นแปลง
คุณสมบัตขิ องสาร ได้ แก่
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
................................................................

การเปลีย่ นแปลงของสาร แบ่ งเป็ น 2 ประเภท
1. การเปลีย่ นแปลงทางกายภาพ ( Physical Change ) เป็ นกำรเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ลกั ษณะ
ของสำรเปลี่ยนแต่องค์ประกอบหรื อสมบัติของสำรยังคงเดิม เช่น....................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. การเปลีย่ นแปลงทางเคมี ( Chemical Change ) เป็ นกำรเปลี่ยนแปลงที่มีสำรใหม่เกิดขึ้น ซึ่งสำร
ใหม่จะมีสมบัติต่ำงไปจำกสำรเดิมและกำรทำสำรใหม่ให้กลับไปเป็ นสำรเดิมทำได้ยำก เช่น
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

2
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อาจารย์ คะ อย่ างนั้นการ
เกิดปฏิกริ ิยาเคมี คือ การ
เปลีย่ นแปลงทางเคมี ใช่ ไหมคะ

ถูกต้ องแล้วครับนักเรียน
ปฏิกริ ิยาเคมี คือ การเปลีย่ นแปลงทางเคมีที่เกิดขึน้ กับ
สสารและเกิดสารชนิดใหม่ ขนึ้
และสารที่เกิดใหม่ จะมีมีสมบัตทิ างเคมีที่แตกต่ างไป
จากสารเดิม

การทดลองที่ 1 กับ คาถามชวนคิด!!

ถ้ าต้ องการให้ ป๊อปคอนทีม่ นี า้ หนัก
มากกว่ านา้ ลอยขึน้ ลงในนา้ ได้ นักเรียน
คิดว่ าควรออกแบบการทดลองอย่ างไร
และสามารถนาอุปกรณ์ ใดในบ้ านมาใช้
ในการทดลองครั้งนี้
https://littlebinsforlittlehands.com/dancing-corn-thanksgiving-science-activity/

3
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เติมคาตอบของนักเรียน
หนูคดิ ว่ าป๊ อปคอร์ นซึ่งมีนา้ หนักมากกว่ านา้
สามารถลอยขึน้ ลงในนา้ เพราะ
............................................................................
............................................................................
...........................................................................

ผมคิดว่ าถ้ าต้ องการให้ ป๊อปคอร์ นซึ่งมี
นา้ หนักมากกว่ านา้ สามารถลอยขึน้ ลงในนา้ ได้
จะต้ องใช้ อุปกรณ์ ได้ แก่
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
และสารเคมีที่ใช้ ประกอบไปด้ วย
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

และหนูคดิ ว่ าเราสามารถใช้ อุปกรณ์ ในบ้ านต่ อไปนีม้ าใช้ แทนได้ คือ
.......................................... แทน บิกเกอร์
.......................................... แทน แท่ งแก้ ว
.................................. แทน กระบอกตวง

การทดลองที่ 1 Dancing Popcorn
อุปกรณ์ ทใี่ ช้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เม็ดข้ าวโพดดิบ
นา้ ส้ มสายชู
เบกิง้ โซดา (Backing Soda)
แก้ วนา้ ใส ไม่ มีสี หรื อขวดนา้ ใส
นา้
อุปกรณ์ สาหรับคน
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นักเรียนลองตั้งจุดประสงค์ สมมุติฐานและตัวแปร

จุดประสงค์ .............................................................................................................
สมมุติฐาน .............................................................................................................
ตัวแปรต้ น .............................................................................................................
ตัวแปรตาม ............................................................................................................
ตัวแปรควบคุม ......................................................................................................

วิธีทดลอง
1. ใส่ นา้ ลงในแก้วประมาณครึ่งแก้ว หรื อ 2 ถ้ วยตวง
2. ใส่ เม็ดข้ าวโพดดิบ 1/8 หรื อ 1/4 ถ้ วยตวง หรื อ 15 - 30 เมล็ด (ขึน้ กับขนาดของแก้วหรื อขวด
นา้ ถ้ าแก้วหรื อขวดมีขนาดเล็กก็ใส่ น้อยลง)
3. ใส่ เบกิง้ โซดา 2 ช้ อนโต๊ ะ และคนให้ ละลาย
4. ใส่ นา้ ส้ มสายชู 1 ถ้ วยตวง สั งเกต พร้ อมจับเวลาจนการเปลีย่ นแปลงสิ้นสุ ด
5. ทาการทดลองซ้าตั้งแต่ ข้อ 1-4 แต่ เพิม่ ปริมาณเบกิง้ โซดาเท่ าตัว สั งเกต พร้ อมจับเวลาจนการ
เปลีย่ นแปลงสิ้นสุ ด
6. ทาการทดลองซ้าตั้งแต่ ข้ อ 1-4 แต่ เพิม่ ปริมาณนา้ ส้ มสายซู เท่ าตัว สั งเกต พร้ อมจับเวลาจน
การเปลีย่ นแปลงสิ้นสุ ด
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ตารางบันทึกผล
การทดลอง

ผลการทดลอง

1.
2.
3.

สรุปผลการทดลอง
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หลักการทางวิทยาศาสตร์
ปฏิกริ ิยาเคมี
ปฏิกิริยำเคมี (Chemical reaction) คือ กระบวนกำรที่สำรเกิด
การเปลีย่ นแปลงทางเคมี ส่งผลให้เกิดสำรใหม่ข้ ึนมำซึ่ งมีคุณสมบัติ
เปลี่ยนไปจำกเดิม โดยมีสำรเริ่ มต้นปฏิกิริยำเรี ยกว่ำ “สารตั้งต้ น

(reactant)” ซึ่งอำจมีมำกกว่ำ 1 ชนิด มำทำปฏิกิริยำกัน เกิดเป็ นสำร
ใหม่ที่เรี ยกว่ำ “สารผลิตภัณฑ์ (product)” ซึ่ งคุณสมบัติทำงเคมีที่
แตกต่ำงไปจำกสำรตั้งต้น

การเกิดปฏิกริ ิยาเคมี สามารถเขียนแสดงด้ วยสมการเคมี ดังนี้
สารตั้งต้ น ---> สารผลิตภัณฑ์

หลักการทางวิทยาศาสตร์
จำกกำรทดลองที่ 1 เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยำเคมีระหว่ำงสำรตั้งต้นสองชนิด ได้แก่...
ผงฟู หรื อ เบกิง้ โซดา หรื อ โซเดียมไบคาร์ บอเนต มีสูตรเคมีคือ NaHCO3
ซึ่งเป็ นสำรเคมีที่ละลำยน้ ำแล้วมีฤทธิ์เป็ นเบส
และนา้ ส้ มสายชู หรื อ กรดแอซิ ตริก มีสูตรเคมีคือ CH3COOH เป็ น
สำรประกอบอินทรี ยท์ ี่ละลำยน้ ำแล้วมีฤทธิ์เป็ นกรด

เมื่อสำรทั้งสองชนิดผสมกันจะทำให้เกิดปฏิกิริยำเคมี ดังสมกำรคือ
NaHCO3 + CH3COOH ---> CH3COONa + H2O + CO2
โดยจะพบว่ำ หนึ่งในสำรผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจำกปฏิกิริยำนี้คือ แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2 )
ซึ่ งอยูใ่ นสถำนะแก๊ส สำมำรถเคลื่อนที่ได้อย่ำงอิสระ เมื่อแก๊สดังกล่ำวเคลื่อนที่ไปชนกับป็ อบ
คอร์น จะดันให้ป็อบคอร์ นลอยตัวขึ้นลง หรื อเคลื่อนที่ในน้ ำได้อย่ำงอิสระได้นนั่ เอง
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เอกสารประกอบการสอนปรับพืน้ ฐาน วิชาวิทยาศาสตร์ ปี การศึกษา 2564

ชุดที่ 4
เรื่อง กรด-เบส
(Acid & Base)
ชื่ อ-สกุล...........................................................................รหัสนักเรียน..........................
ผู้สอน อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

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

1
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https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/33084

ค่ าความเป็ นกรด-เบส
(pH Scale) : เป็ นค่าที่แสดงความ
เป็ นกรด-เบส ของสารที่อยูใ่ น
ผลิตภัณฑ์หรื อสารละลายต่างๆ โดยค่า
pH จะอยูใ่ นช่วง 1-14

pH น้อยกว่า 7
pH มากกว่า 7
pH เท่ากับ 7

สารชนิ ดนั้นก็จะมีฤทธิ์ เป็ นกรด
สารชนิ ดนั้นก็จะมีฤทธิ์ เป็ นเบสหรื อด่ าง
สารชนิ ดนั้นเป็ นกลางหรื อเป็ นเกลือ

https://www.freepik.com/free-vector/science-ph-scale_2588946.htm
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การทดสอบความเป็ นกรด-เบส
อินดิเคเตอร์ (Indicator) หมายถึง สารที่ใช้ทดสอบความเป็ นกรด-เบสของ
สารต่าง ๆ โดยสี ของสารนี้จะเปลี่ยนไปเมื่อค่าความเป็ นกรด-เบสเปลี่ยนไป เช่น ....

เราจะทดสอบความ
เป็ นกรดและเบสได้
อย่ างไรคะ

สมบัติของอินดิเคเตอร์
1. อินดิเคเตอร์ แต่ละชนิ ดมีช่วง pH ของการเปลี่ยนสี จากัด
2. อินดิเคเตอร์ โดยทัว่ ไปจะมีสารที่ให้สีแตกต่างกัน
3. สี ของอินดิเคเตอร์ จะเปลี่ยนไปเมื่อค่า pH เปลี่ยนแปลง

การทดลองที่ 2 มหัศจรรย์ แห่ งสี ของกะหลา่ ปลีสีม่วง
ทาไมนา้ กะหลา่ ปลีสีม่วง
ถึงสามารถเปลีย่ นสี ได้
หลายสี กนั นะ???
เราสามารถ
ออกแบบการ
ทดลองอย่ างไร
กันดีเอ่ย?
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เติมคาตอบของนักเรียน
หนูคดิ ว่ าการทีก่ ะหลา่ ปลีสีม่วงเปลีย่ น
สี ได้ น่ าจะมีความคล้ายกับการเปลีย่ นสี ของ
นา้ อัญชันสี นา้ เงินเมื่อเราใส่ มะนาวลงไปก็
กลายเป็ นสี ม่วงค่ ะ แสดงว่ าสี นา้ กะหลา่ ปลี
สี ม่วงเปลีย่ นได้ เพราะ ...............................
...................................................................

ผมคิดว่ าเราสามารถใช้ ทดสอบ
สารเคมีภายในบ้ าน เช่ น
.................................................................
...........................................................
และเราต้ องทาการเตรียมนา้ กะหลา่ ปลีสี
ม่ วง โดย..............................................
.................................................................
.............................................................

ขั้นตอนการเตรียมกะหลา่ ปลีม่วง

https://www.sciencekiddo.com/red-cabbage-ph-indicator/
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การทดลองที่ 2 มหัศจรรย์ แห่ งสี ของกะหลา่ ปลีสีม่วง
อุปกรณ์ ทใี่ ช้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นา้ กะหลา่ ปลีม่วง (นักเรียนเตรียมล่วงหน้ า)
นา้ ส้ มสายชู
เบกิง้ โซดา (Backing Soda)
แก้วนา้ ใส ไม่ มสี ี อย่ างน้ อย 5 แก้ว
นา้
อุปกรณ์ สาหรับคน
สารที่มีความเป็ นกรดหรื อเบสภายในบ้ าน เช่ น นา้ ผลไม้ นา้ ยาล้างจาน ครีม
ออฟทาร์ ทา นา้ สบู่ เป็ นต้ น

นักเรียนลองตั้งจุดประสงค์ สมมุติฐานและตัวแปร

จุดประสงค์ .............................................................................................................
สมมุติฐาน .............................................................................................................
ตัวแปรต้ น .............................................................................................................
ตัวแปรตาม ............................................................................................................
ตัวแปรควบคุม ......................................................................................................
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วิธีทดลอง
1. เติมนา้ ลงในแก้วประมาณครึ่งแก้ว หรื อ 2 ถ้ วยตวง
2. ใส่ นา้ แข็งที่ทาจากนา้ กะหลา่ ปลีม่วง 2 - 3 ก้อน บันทึกสี ที่เห็น และให้ เป็ นสี มาตรฐานทีแ่ ทนความ
เป็ นกลาง
3. เติมนา้ ลงในแก้วอีกใบ ประมาณครึ่งแก้ว หรื อ 2 ถ้ วยตวง แล้วใส่ เบกิง้ โซดา 2 ช้ อนโต๊ ะ และคนให้
ละลาย
4. ใส่ นา้ แข็งที่ทาจากนา้ กะหลา่ ปลีม่วง 2 - 3 ก้อน บันทึกสี ที่เห็น และให้ เป็ นสี แทนความเป็ นเบส
5. ทาซ้ากับข้ อ 3 - 4 แต่ เปลีย่ นจากเบกิง้ โซดาเป็ นนา้ ส้ มสายชู 1 ถ้ วยตวง หรื อ สารที่มคี วามเป็ นกรด
หรื อเบสภายในบ้ าน อีก 2 อย่ าง แล้วทาการเปลีย่ นเทียบสี

ตารางบันทึกผล
การทดลอง

ผลการทดลอง

1. นา้ เปล่า
2. นา้ ส้ มสายชู
3. เบกิง้ โซดา (Backing Soda)
4.
5.
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สรุปผลการทดลอง

หลักการทางวิทยาศาสตร์ : การทดสอบความเป็ นกรด-เบส โดยใช้ อนิ ดิเคเตอร์ ธรรมชาติ
สารสกัดจากพืชบางชนิ ดสามารถนามาใช้ในการทดสอบความเป็ นกรดเบสได้ เช่น ขมิ้น อัญชัน
มะเขือม่วง และกะหล่าปลีม่วง เป็ นต้น
เมื่อเราทดสอบสารที่มีความเป็ นกรดหรื อเบสกับสารแอนโทไซยานิน หรื อสารสี ม่วงในกะหล่าปลีม่วง สารแอนโทไซยานิน
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลแตกต่างกันออกไป ทาให้สีของสารละลายกะหล่าปลีม่วงมีความแตกต่างกันออกไป สารละลาย
เบสจะทาให้สารละลายกะหล่าปลีม่วงเปลี่ยนจากสี ม่วงเป็ นสี เขียว และเมื่อเพิม่ ความเป็ นเบสมากขึ้น ค่า pH สู งขึ้นจะเปลี่ยนเป็ นสี เขียวเข้ม
ขึ้น ส่ วนสารละลายกรด สารละลายกะหล่าปลีม่วงจะเปลี่ยนเป็ นสี แดง และเมื่อเพิ่มความเป็ นกรดมากขึ้น ค่า pH ต่าลง จะเปลี่ยนเป็ นสี แดง
เข้มขึ้น แต่หากสารทดสอบมีสมบัติเป็ นกลาง pH = 7 จะไม่เกิดการเปลี่ยนสี

http://elife-news.blogspot.com/2018/04/blog-post.html
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
เอกสารประกอบการสอนปรับพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์

ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2564
ชื่อ....................................................................................ชั้น....................เลขที่.....................

1
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1. แรงสัมผัส

2. แรงเนื่องจากสนาม

3
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แรงโน้มถ่วงของโลก (gravitation force) คือ แรงดึงดูดที่มวลของโลกกระทาต่อมวลวัตถุเพื่อดึงดูดวัตถุนั้น
เข้าสู่ศนู ย์กลางของโลก แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทาต่อวัตถุขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุนั้นและระยะห่างระหว่าง
มวลกับจุดศูนย์กลางของโลก ยิ่งวัตถุอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกมากเท่าไร แรงโน้มถ่วงของโลกที่
กระทาต่อวัตถุจะยิ่งน้อยลงเท่านัน้ นักวิทยาศาสตร์ที่คน้ พบแรงโน้มถ่วงของโลก คือ เซอร์ไอแซกนิวตัน เป็น
การค้นพบโดยบังเอิญขณะที่เขานั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ล และสังเกตเห็นผลแอปเปิ้ลตกจากต้นลงสู่พื้นดิน
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ปุจฉา : ถ้าไม่มีสนามโน้มถ่วงวัตถุจะมีสภาพเช่นไร
วิสัชนา : ………...................................................………………...................
และเรียกว่าวัตถุที่ไม่อยู่ในสนามโน้มถ่วงนี้ว่า
“...................................................................”
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การลดแรงเสียดทาน สามารถทาได้หลายวิธีดังนี้
1. การใช้น้ามันหล่อลื่นหรือจาระบี
2. การใช้ระบบลูกปืน
3. การใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตลับลูกปืน
4. การออกแบบรูปร่างของยานพาหนะให้เพรียวลมทา
ให้ลดแรงเสียดทาน

การเพิ่มแรงเสียดทาน เพื่อความปลอดภัยของมนุษย์ เช่น
1. ยางรถยนต์มีดอกยางเป็นลวดลาย มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มแรง
เสียดทานระหว่างล้อกับถนน
2. การหยุดรถต้องเพิ่มแรงเสียดทานที่เบรก เพื่อหยุดหรือทาให้
รถแล่นช้าลง
3. รองเท้าบริเวณพื้นต้องมีลวดลาย เพื่อเพิ่มแรงเสียดทานทาให้
เวลาเดินไม่ลื่นหกล้มได้ง่าย
4. การปูพื้นห้องน้าควรใช้กระเบือ้ งที่มีผิวขรุขระเพื่อช่วยเพิ่มแรง
เสียดทาน เวลาเปียกน้าจะได้ไม่ลื่นล้ม

แรงโน้มถ่วงของโลกกับแรงต้านทานมีความสัมพันธ์อะไรต่อกันไหมนะ
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กิจกรรม ปล่อยกระดาษให้ ตกสู่ พืน้ ตามรูปทรงต่ าง ๆ
วัตถุประสงค์ ศึกษาแรงที่มีผลต่อการตกของกระดาษ
อุปกรณ์ กระดาษ A4 5 แผ่น
วิธีการทดลอง 1. นากระดาษ A4 มาพับให้เป็ นรู ปทรงต่าง ๆ 4 แผ่น และกระดาษ A4 ปกติแบบไม่พบั 1 แผ่น
2. นากระดาษที่มีรูปทรงทั้ง 5 ปล่อยให้ตกถึงพื้นพร้อมกัน ด้วยความสู งที่เท่ากัน
3. สังเกตการตกของวัตถุ และบันทึกผล

รูปทรงของกระดาษ (วาดภาพ)
(ตัวแปรต้น)

บันทึกผลการทดลอง

ลาดับการตกของกระดาษ
เรียงลาดับจาก 1-5
(ตัวแปรตาม)
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สรุ ปผลการทดลอง

https://youtu.be/E43-CfukEgs
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สรุ ป 2 สภาวะ

ภาวะปกติ

ภาวะสุ ญญากาศ

กิจกรรม หนีแรงโน้ มถ่ วงกันเถอะ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาตัวแปรที่ทาให้เกิดแรงหนีการโน้มถ่วงของโลก
อุปกรณ์ ลูกแก้ว 1 ลูก และแก้วไวน์หรื อแก้วน้ าปากกว้าง 1 ใบ
วิธีการทดลอง 1. นาลูกแก้ววางบนโต๊ะ แล้วนาแก้วมาครอบลูกแก้วดังภาพ

2. หมุนแก้วให้มีลกั ษณะเป็ นวงกลม ให้ลูกแก้วสัมผัสกับขอบแก้ว
3. ออกแรงหมุนแก้วเพิ่มขึ้นจนกว่าลูกแก้วจะเคลื่อนที่มายังบริ ภายในผิวแก้ว
่ นผนังของแก้วอย่างต่อเนื่องแล้ว ให้ยกแล้วขึ้นและออกแรงหมุนแก้ว
4. เมื่อลูกแก้วเคลื่อนที่อยูบ
โดยลูกแก้วต้องไม่ตกออกจากแก้ว
สามารถดูคลิปสาธิ ตการทดลองได้ตามลิงค์น้ ี
https://www.youtube.com/watch?v=qgreqhzkayY
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บันทึกผลการทดลอง (อธิบาย และวาดภาพ)

สรุ ปผลการทดลอง
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ดาวเคราะห์ในระบบสุ ริยะโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้ เพราะมีแรงกระทาระหว่างดวงอาทิตย์กบั ดาวเคราะห์
ซึ่งเป็ นแรงดึงดูดระหว่างมวลของดวงอาทิตย์กบั ดาวเคราะห์ต่าง ๆ
และเป็ นแรงแบบเดียวกันกับแรงดึงดูดระหว่างโลกกับวัตถุบนผิวโลก
ซึ่งแรงดังกล่าว เรี ยกว่า แรงโน้มถ่วง (gravitational force)
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เรือเป็ นพาหนะทีใ่ ช้ในการเดินทางทางนา้ มีโครงสร้าง
ทีท่ ามาจากเหล็ก เพือ่ ความแข็งแรงในการทนทานต่อ
คลืน่ ลมในทะเล แต่ทาไมเรือทีผ่ ลิตมาจากเหล็กทีห่ นัก
กว่านา้ ทะเลมาก ถึงสามารถลอยบนนา้ ทะเลได้?????
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สถานการณ์สมมติ
สมมติว่า นักเรียนจะต้องสร้างพาหนะ (เทียบเท่ากับเรือ)เพื่อ
บรรทุกลูกเจี๊ยบไปอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้า เนื่องจากสะพานข้าม
แม่น้าชารุด นักเรียนจะเลือกนาอุปกรณ์
ชนิดใดเพื่อนามาสร้างเป็นพาหนะที่สามารถขนลูกเจี๊ยบข้าม
แม่น้าไปได้มากที่สุดใน 1 เที่ยว และเรือบรรทุกลูกเจี๊ยบไม่จม
จงบอกชนิดอุปกรณ์ อธิบาย (วาดรูป)
การออกแบบพาหนะและเหตุผลในการออกแบบมา
ให้เข้าใจ

อุปกรณ์สาหรับให้เด็กๆเ (เลือกได้ 5 อย่างนะจ๊ะ)
1. แป้งข้าวเหนียวเปียก (นวดจนเป็นเนื้อเดียวกัน)
2. ดินน้ามัน
3. ดินเหนียว
4. ลูกแก้ว (ลูกแก้ว 1 ลูก หนักเท่าลูกเจี๊ยบ 1 ตัว)
5. ก้อนหินขนาดเล็ก
6. ไม้เสียบลูกชิ้น
7. น้า
8. หลอดพลาสติก
9. กาละมังใส่น้าที่มีขนาด 10 ลิตร ขึ้นไป
10. ลูกโป่ง
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ให้เด็กๆวาดภาพออกแบบพาหนะ(ที่เทียบเท่ากับเรือ) ที่จะสามารถพาลูกเจี๊ยบข้ามฝั่งไปได้ จากนั้นให้เด็กๆทาการ
ทดลองนาภาชนะที่สร้างแล้วใส่ลูกเจี๊ยบ พร้อมกับบันทึกผลการทดลองที่ได้พร้อมสรุปผล

DIY by me
………………………………......................................................................................... (แทนเหล็ก ที่ใช้สร้างเรือ)
…………………………........................................................................................................……… (แทน ลูกเจี๊ยบ)
...........................................................................................................................................................(แทน แม่น้า)
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ผลการทดลอง : สามารถพาลูกเจี๊ยบช้ามไปได้..............ตัว
สรุปผลการทดลอง : …………………………………………………………………………………………....……………….…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………...................
.......................................................................................................……

แรงลอยตัว (Buoyant force : FB มีค่าเท่ากับน้าหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่ด้วยวัตถุนั้น ซึ่งแรงนี้กระทากับวัตถุที่
อยู่ในของเหลวทุกทิศทาง
ถ้าวัตถุมีความหนาแน่น
มากกว่าของเหลววัตถุจะ
จมในของเหลว

ถ้าวัตถุมีความหนาแน่น
เท่ากันกับของเหลววัตถุ
จะลอยปริ่มในของเหลว

ถ้าวัตถุมีความหนาแน่น
น้อยกว่าของเหลววัตถุจะ
ลอยในของเหลว
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แรงลอยตัว คือแรงพยุงของของเหลวและแก๊สที่กระทาต่อวัตถุที่อยู่ในของเหลวและแก๊สนั้น ทาให้วัตถุลอยอยู่ได้ ใน
ชีวิตประจาวันเราจะพบว่าวัตถุบางชนิดลอยอยู่ในน้าได้ เพราะแรงลอยตัวที่กระทาต่อวัตถุนั้นมีค่าเพียงพอที่จะต้าน
น้าหนักของวัตถุ ที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกได้ แต่สาหรับวัตถุบางชนิดที่จมลงน้า แสดงว่าแรงลอยตัวที่กระทา
ต่อวัตถุนั้นมีค่าน้อยกว่าน้าหนักของวัตถุ

ในนกรณีวัตถุจม
ขนาดแรงลอยตัว = ขนาดน้าหนักของเหลวที่มีปริมาตรเท่าวัตถุ
ในกรณีวัตถุลอย
ขนาดแรงลอยตัว = ขนาดน้าหนักของเหลวที่มีปริมาตรเท่าวัตถุส่วนทีจ่ มในของเหลว

อาร์คิมีดิส นักคิดชาวกรีกเป็นผู้ค้นพบแรงลอยตัว และได้ให้หลักการเกีย่ วกับการจมและการลอยของวัตถุ เรียก
หลักการนี้ว่า "หลักของอาร์คิมีดิส" กล่าวคือ แรงลอยตัวทีก่ ระทาต่อวัตถุมีค่าเท่ากับน้าหนักของของเหลวที่ถูก
แทนที่ด้วยปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมในของเหลวนั้น ดังรูป
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Conclusion : ถ้าเราโยนเหล็กแท่งลงไปจะจมนา้ เพราะนา้ หนักของเหล็กมากกว่าแรงลอยตัว
แต่หากเรานาเหล็กนัน้ มาทาให้มีรูปร่างให้มีปริมาตรมากๆ เหล็กนัน้ ก็จะสามารถลอยบนนา้ ได้ เช่น หลักการสร้างเรือ

เหล็กมีความหนาแน่นมากกว่านา้ จึงจมนา้

นาเหล็กมาตีแผ่เป็ นแผ่นบาง ๆ แล้วทา
เป็ นรู ปทรงของเรือ ปริมาตรจะเพิม่ ขึน้
ทัง้ ๆ ทีม่ วลเท่าเดิม

เรือเหล็กมีความหนาแน่นน้อยกว่านา้ จึง
ลอยนา้ ได้ และนา้ ก็มีแรงดันให้เรือลอย
ขึน้ มาได้แรงนีเ้ รียกว่า
“แรงลอยตัวหรือแรงพยุง”

ดังนั้นหากแผ่วัตถุให้มขี นาดใหญ่และมีขอบโค้งขึน้ มาคล้ายเรือ วัตถุนั้นก็จะลอยตัวได้ดี แรงพยุงขึน้ กับปริมาณนา้ ทีถ่ ูกวัตถุแทนที่
ยิง่ วัตถุมพ
ี นื้ ทีส่ ัมผัสนา้ มาก(แทนทีน่ า้ ได้มาก) ความหนาแน่นจะลดและแรงพยุงจะเพิม่

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
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ใบกิจกรรม เรื่อง ฝนฟ้าพยากรณ์
วิชา ปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2564
...................................................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล............................................................................กลุ่มที่ ......................เลขที่.........................
กิจกรรมการทดลอง เรื่อง ฝนฟ้าพยากรณ์
จุดประสงค์ของกิจกรรม : อธิบายกระบวนการและหลักการการเกิดฝนได้
ตัวแปรต้น : ...................................................................................................................................
ตัวแปรตาม : .................................................................................................................................
ตัวแปรควบคุม : ..........................................................................................................................
อุปกรณ์ :

1. ขวดน้าขนาดใหญ่ 1 ใบ
4. คัตเตอร์

2. น้าแข็ง
5. ไม้บรรทัด

3.น้าร้อน

วิธีทาการทดลอง
1.ตัดขวดน้าออกเป็น 2 ส่วน
1.1ส่วนที่ 1 ( ส่วนบน ) ปิดฝาขวดให้เรียบร้อย
1.2 ส่วนที่ 2 ( ส่วนล่าง ) วัดจากก้นขวดขึนมาประมาณ 17 ซม. แล้วตัดขวดแยกออกจากกัน
2. ส่วนล่าง ใส่น้าร้อนวัดจากก้นขวดสูง 10 ซม
3.น้าขวดส่วนบน (ปิดฝาขวดน้า) คว่้าด้านที่เป็นฝาสวมเข้าไปส่วนแรก แล้วเทน้าแข็งลงไปให้เต็ม
4.สังเกตผลการทดลอง
5.ให้นักเรียนถ่ายคลิปวิดิโอผลการทดลองความยาว ไม่เกิน 3 นาที แล้วส่งลงในคลาสรูม
ตารางบันทึกผลการทดลอง
กิจกรรม
1.เมื่อเทน้าร้อน ส่วนที่ 2 ( ส่วนล่าง )
2.หลังจากเทนา้ แข็ง ส่วนที่ 1 ( ส่วนบน )

ผลการสังเกต

คาถามท้ายกิจกรรม
ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้โดยละเอียด
1.ส่วนประกอบจากการทดลองเปรียบเทียบกับธรรมชาติ ดังนี
ส่วนประกอบการทดลอง
เปรียบกับธรรมชาติ
1.ภาชนะใส่น้าแข็ง
2.น้าร้อนหรือน้าอุ่น
3.บริเวณที่ว่างเหนอผิวน้าภายในภาชนะ
2. หลังจากเทน้าแข็งแล้วนักเรียนสังเกตสิ่งใดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในขวด
..............................................................................................................................................................................

3. การเปลี่ยนแปลงในขวดดังกล่าว เกิดขึนได้จากหลักการวิทยาศาสตร์ใด
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. ให้นักเรียนอภิปรายถึงปัจจัยใดบ้างที่จะท้าให้เกิดฝนมากหรือน้อย
..............................................................................................................................................................................
5.สรุปผลการทดลอง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

