วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
บทนํา
1.1 นิยามและขอบเขตของวิทยาศาสตร
1.1.1 ความหมายของวิทยาศาสตร
“วิทยาศาสตร” มาจากคําวา Science ในภาษาอังกฤษ และมาจากคําวา Scientia ใน
ภาษาลาติน แปลวา ความรู ในหนังสือ Webster's New World Dictionary of the American
Language ไดใหความหมายไววา
"Systematized knowledge derived from observation, study, and experimentation
carried on in order to determine the nature or principles of what is being studied."
คือความรูที่ไดจากการสังเกต ศึกษาคนควา และ ทดลองแลวจัดไวอยางเปนระบบ เพื่อที่จะ
เรียนรูธรรมชาติหรือหลักการของสิ่งที่ศึกษา
กลาวใหกระชับ วิทยาศาสตรเปนความรูเกีย่ วกับธรรมชาติ ซึ่งแบงเปน สสาร พลังงาน
สสาร ประกอบดวย สิ่งมีชีวติ และสิ่งไมมชี ีวิต วิทยาศาสตรจึงครอบคลุมไปถึงวิทยาศาสตร
พฤติกรรม (Behavioral Sciences) ดวยไดแก สังคมวิทยา จิตวิทยา ความรูที่ไดมานั้นไดมาจาก
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ( Scientific process) และนําความรูที่ไดนั้นจัดไวอยางมีระเบียบ
แบบแผน
1.1.2 การแบงสาขาทางวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตรแบงเปน 2 สาขา คือ วิทยาศาสตรบริสุทธิ์ (Pure Science) และ วิทยาศาสตร
ประยุกต (Applied Science or Technology)
วิทยาศาสตรบริสุทธิ์ เปนการศึกษาปรากฏการณธรรมชาติทุกชนิด ทั้งเกี่ยวกับสิ่งมีชวี ิต
และไมมีชวี ิต ทั้งที่ขนาดเล็กระดับอะตอมจนถึงขนาดใหญระดับจักรวาล ศึกษารางกายและจิตใจ
ถาศึกษาเกีย่ วกับสิ่งมีชีวิต เรียกวา วิทยาศาสตรชีวภาพ ถาศึกษาเกีย่ วกับ สิ่งไมมีชีวิต และพลังงาน
เรียกวา วิทยาศาสตรกายภาพ ถาศึกษาเกีย่ วกับพฤติกรรมของมนุษยเรียกวา วิทยาศาสตรพฤติกรรม
วิทยาศาสตรประยุกต เปนการนําความรูทไี่ ดจากวิทยาศาสตรบริสุทธิ์มาประดิษฐ แกไข
ปรับปรุง ดัดแปลง เครื่องมือเครื่องใชหรืออุปกรณตาง ๆ เพื่อใหเกิดความสะดวกสบายแกมนุษย
เพื่อกอใหเกิดอารยธรรม และวัฒนธรรมทั้งทางดานวัตถุและจิตใจ
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1.2 กระบวนการทางวิทยาศาสตร
กระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนวิธีทางการคิดที่เปนสากลที่นักวิทยาศาสตรนําไป
แสวงหาความรู นักวิทยาศาสตรจะเชื่อถือในผลของการสังเกตและการทดลอง โดยพิจารณา
ปรากฏการณที่ศึกษาอยางใกลชดิ ละเอียดชัดเจน ทําใหทราบวาอะไรเปนตนเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงในปรากฏการณนั้น หรือทดลองเปนวิธีถามปญหาเกี่ยวกับธรรมชาติที่คอนขางจะ
กะทัดรัดวิธีหนึ่ง ซึ่งชนวนของการแสวงหาความรู คือความอยากรูอยากเห็น ความไมเชื่อถือ ยึดมั่น
และพอใจในความรูเดิม พรอมที่จะรับแนวคิดใหมจากผลการสังเกต การทดลอง และขอมูลใหมๆ
เสมอ การที่นักวิทยาศาสตรสามารถสรางความรูและสิ่งประดิษฐใหมไดนั้น ตองอาศัย
องคประกอบ คือ 1) วิธีทางวิทยาศาสตร 2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ 3) เจตคติ
ทางวิทยาศาสตร
1.2.1 วิธีทางวิทยาศาสตร (Scientific method)
1. การระบุปญหา (Problem) คือการสังเกตสิ่งตางๆ หรือปรากฏการณตางๆ และพยายาม
ตั้งคําถามวา “ทําไม” “อยางไร” “เมื่อใด” เชน ทําไมเหล็กจึงจมน้ํา พืชดูดน้ําและแรธาตุไดอยางไร
ปญหาบางขอก็เปนความสงสัยของมนุษยท่ยี ังไมสามารถตอบได เชน มนุษยตายแลวไปไหน มี
สิ่งมีชีวิตเชนเดียวกับมนุษยในดวงดาวอื่นหรือไม

2. การตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) เมื่อมีปญหาหรือปรากฏการณที่จะศึกษาแลวขั้นตอไป
คือ พยายามหาคําตอบหรือสาเหตุหรือเหตุผลที่นาเชื่อถือ เรียกวาการตั้งสมมติฐาน สมมติฐานอาจ
ตั้งจากทฤษฎีหรือการทดลองที่ใชอธิบายปรากฏการณอื่นที่ใกลเคียงกับปญหาของเรา หรือมี
บางสวนสัมพันธและนํามาประยุกตใชแทนกันได สมมติฐานอาจไดจากประสบการณหรือการใช
ความคิดคนหาเหตุผลสวนตัวของผูตั้งสมมติฐาน นักวิทยาศาสตรตั้งสมมติฐานขึ้นมาเพื่อเปน
แนวทางในการอธิบายหรือการทดลอง เพื่อศึกษาปรากฏการณหรือปญหาใหไดขอเท็จจริงที่ถูกตอง
สมมติฐานถาขาดขอพิสูจนและไมมีผลยืนยันสมมติฐานอาจถูกเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได ถามีผล
การทดลองหรือหลักฐานที่คน พบใหมมายืนยันสมมติฐานที่ถูกหักลาง เชน สมมติฐานของอริสโต
เติล (Aristotle) นักปราชญชาวกรีกทีว่ า “โลกเปนศูนยกลางของจักรวาล มีดวงดาวอืน่ ๆ โคจรรอบ
โลก” นอกจากนี้สมมติฐานอาจถูกยกขึน้ เปนทฤษฎีได ถามีผูทรงคุณวุฒิสนับสนุนมากๆ หรือ
นําไปใชอธิบายปรากฏการณตางๆ ไดอยางถูกตอง แมจะไมมีการทดลองยืนยันหรือไมก็ตาม เชน
สมมติฐานบิกแบง(Big Bang) หรือเรียกวาการระเบิดครัง้ ใหญ ที่วา “จักรวาลเกิดจากการระเบิด
ครั้งใหญของกลุมมวลสารที่มีความหนาแนนมาก ชิ้นสวนของการระเบิดวิวัฒนาการเปนกาแลกซี
ดาวฤกษตางๆ ตางก็เคลื่อนที่หนีออกจากกันดวยความ เร็วสูง”
3. การพิสูจนสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐานทําได 2 วิธี คือ
ก. การสังเกต (Observation) ทําไดโดยใชประสาทสัมผัสทั้งหา คือ ตา หู จมูก ลิ้น
และผิวหนัง บางครั้งตองใชเครื่องมือชวย เชน ใชกลองจุลทรรศน ในการศึกษาพวกไวรัสและ
จุลินทรีย ใชกลองโทรทรรศน ชวยในการศึกษาเทหฟากฟา ใชเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิ ทําให
ทราบระดับความรอนหนาวไดดีกวาผิวหนัง การเพิ่มประสิทธิภาพของประสาทหูอาจทําไดโดยใช
เครื่องมือสื่อสารตางๆ ทําใหไดยนิ เสียงที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นซึ่งอยูคนละซีกโลกได
ข. การทดลอง (Experiment) มีความสําคัญตอการทดสอบสมมติฐานทางวิทยาศาสตรมาก
เพราะบางครั้งไมสามารถใชการสังเกตในธรรมชาติได เชน ตองการทราบวา ออกซิเจน
ประกอบดวยกาซไฮโดรเจนในอัตราสวนเทาไร จึงจะกลายเปนน้ํา ในอากาศประกอบดวยกาซ
ตางๆ มากมาย การสังเกตการรวมตัวของไฮโดรเจนและออกซิเจนในบรรยากาศจึงเปนไปไมได
ตองใชวิธีการทดลอง หมายถึง การนําเอาปรากฏการณที่ตองการศึกษามาควบคุมปองกันการ
รบกวนหรือสอดแทรกจากสิ่งที่ไมปรารถนา กรณีการรวมตัวกันของไฮโดรเจนและออกซิเจนเปน
น้ําก็ใหรวมตัวในหลอดทดลองในหองปฏิบัติการ ซึ่งสามารถปองกันไมใหกาซอื่นเขามาเกี่ยวของ
ทําใหวัดปริมาณไฮโดรเจนและออกซิเจนไดแนนอน
การตรวจสมมติฐานโดยการทดลองเริ่มขึ้นในศตวรรษที่ 17 นับวาเปนยุควิทยาศาสตร
สมัยใหมแทนที่จะใชความคิดคํานึงและจิตนาการอยางในวิทยาศาสตรยุคเกาหรืออาจกลาววา

วิทยาศาสตรยคุ ใหมเพิ่งเริ่มตนอยางแทจริง เริ่มตนจาก กาลิเลโอ (พ.ศ. 2107-2185) เปนผูบุกเบิก
วิทยาศาสตรยคุ ใหมดว ยการทดลองยืนยันทฤษฎีของเขาเอง
การทดลองไมจําเปนตองทําขึ้นในหองปฏิบัติการที่มีอุปกรณครบเสมอไป หองปฏิบัติการ
อาจจะเปนสถานที่ใดๆ ก็ไดที่ผูทดลองพิจารณาแลวเห็นวาสามารถควบคุมปรากฏการณใหเปนไป
ตามความตองการได ลักษณะสําคัญของการทดลอง คือ เมื่อทําการทดลองซ้ําในเรื่องเดียวกัน มี
เงื่อนไขเหมือนกัน ผลการทดลองจะตองเหมือนกันทุกครั้ง
4. การสรุปผลการทดลอง (Generalization) จากการบันทึกผลการการสังเกต หรือการ
ทดลองที่ไดผลซ้ําเดิมหลายๆ ครั้ง นํามาสรุปหรือตั้งเปนกฎหรือทฤษฎีขึ้น ซึ่งการกําหนดขอบเขต
ระหวางทฤษฎีและสมมติฐานนั้นทําใหยาก ทฤษฎีบางทฤษฎีเมื่อใชระยะหนึ่งแลว อาจมีการ
ทดลอง หรือการคนพบ ปรากฏการณใหมมาขัดแยง ทําใหทฤษฎีนนั้ ถูกลมลาง ไดเชนเดียวกับ
สมมติฐาน เชน ทฤษฎีอีเธอรที่กลาววา ในสุญญากาศมีอีเธอร แสงเดินทางในอากาศไดโดยอาศัยอี
เธอรเปนตัวกลาง ตอมาไมเคิลสัน และ มอรเลยไดทดลองใหเห็นวาอีเธอรไมมีจริง แสงเดิน
ทางผานบรรยากาศไดโดยไมตองอาศัยตัวกลาง ทฤษฎี อีเธอรซึ่งมีผูเชื่อถือมานานจึงลมเลิก
1.2.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Science Process Skills)
กระบวนการแสวงหาความรูน ั้น นักวิทยาศาสตรไดใชวธิ ีการทางวิทยาศาสตร และตองมี
เจตคติทางวิทยาศาสตรดวย นักวิทยาศาสตรที่ทํางานตามขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตรนั้นจะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวขึ้นอยูก ับความสามารถและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ของนักวิทยาศาสตรแตละคน วิธีหนึ่งทีไ่ ดมาซึ่งความรูทางวิทยาศาสตร คือ การคนควาการทดลอง
ในขณะที่ทําการทดลอง ผูทดลองมีโอกาสฝกฝนในดานการปฏิบัติและพัฒนาดานความคิดดวย
เชน ฝกการสังเกต การบันทึกขอมูล การตั้งสมมติฐาน และทําการทดลอง เปนตน
สมาคมอเมริกันเพื่อความกาวหนาทางวิทยาศาสตร (American Association for
the Advancement of Science :AAAS) โดยมีคณะกรรมการสาขาวิทยาศาสตรเปน
ผูพัฒนาโปรแกรมวิทยาศาสตรกับการใชกระบวนการสําหรับสอนวิทยาศาสตรโดยเนน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร และไดกําหนดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไว 13 ทักษะ
ดังนี้
1. การสังเกต (Observing) หมายถึง การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางรวมกัน ไดแก ตา จมูก ลิ้น ผิวกาย หู เขาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือเหตุการณ เพื่อ
คนหาขอมูล ซึ่งเปนรายละเอียดของสิ่งนัน้ โดยไมใสความเห็นของผูสังเกตลงไป ขอมูลที่ไดจาก
การสังเกตประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของวัตถุหรือเหตุการณนนั้
2. การวัด (Measuring) หมายถึง การเลือกใชเครื่องมือ และใชเครื่องมือนั้นทํา
การวัดหาปริมาณของสิ่งตางๆ ออกมาเปนตัวเลขที่แนนอนไดอยางเหมาะสมกับสิ่งที่วัด แสดง

วิธีใชเครื่องมือวัดไดอยางถูกตองพรอมทั้งบอกเหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ รวมทั้งระบุหนวย
ของตัวเลขที่ไดจากการวัดได
3. การจําแนกประเภท (Classifying) หมายถึงการแบงพวกหรือเรียงลําดับวัตถุหรือ
สิ่งที่มีอยูในปรากฏการณโดยมีเกณฑ และเกณฑดังกลาวอาจจะใชความเหมือน ความแตกตาง หรือ
ความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่งก็ได
4. การหาความสัมพันธระหวางกาล-เทศะ (Using space & Time Relationships)
เทศะ หมายถึง ที่วา งที่วัตถุนนั้ ครองอยู ซึ่งมีรูปรางลักษณะเชนเดียวกับวัตถุนั้น โดยทั่วไปแลว
เทศะ ของวัตถุจะมี 3 มิติ คือ ความกวาง ความยาว และความสูง ความสัมพันธระหวางเทศะกับ
เทศะของวัตถุ ไดแก ความสัมพันธระหวาง 3 มิติ กับ 2 มิติ ความสัมพันธระหวางตําแหนงที่อยู
ของวัตถุหนึ่งกับวัตถุหนึ่ง ความสามารถที่แสดงใหเห็นวาเกิดทักษะการหาความสัมพันธระหวาง
เทศะกับเทศะ ไดแก การชี้บง ภาพ 2 มิติ และ 3 มิติได สามารถวาดภาพ 2 มิติ จากวัตถุ หรือจาก
ภาพ 3 มิติได สวนความสัมพันธระหวางเทศะกับเวลา ไดแก ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยน
ตําแหนงที่อยูก ับเวลาหรือความสัมพันธระหวางเทศะของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับเวลา ความสามารถที่
แสดงใหเห็นวาเกิดทักษะการหาความสัมพันธระหวางเทศะกับเวลา ไดแก การบอกตําแหนงและ
ทิศทางของวัตถุโดยใชตัวเองหรือวัตถุอื่นเปนเกณฑบอกความสัมพันธระหวางการเปลีย่ นตําแหนง
เปลี่ยนขนาด หรือปริมาณของวัตถุกับเวลาได
5. การใชตัวเลข (Using Number) หมายถึงการนับจํานวนของวัตถุและการนํา
ตัวเลขที่แสดงจํานวนที่นับไดมาคิดคํานวณ โดยการบวก ลบ คูณ หาร หรือการหาคาเฉลี่ย
6. การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล (Organizing Data and
Communicating)หมายถึง การนําขอมูลที่ไดจากการสังเกต การวัด การทดลอง และแหลงอื่นๆ มา
จัดกระทําใหมโดยการหาความถี่ เรียงลําดับ จัดแยกประเภท หรือคํานวณหาคาใหมเพือ่ ใหผูอื่น
เขาใจความหมายไดดีขึ้น โดยอาจจะเสนอในรูปของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ ไดอะแกรม กราฟ
สมการ การเขียนบรรยาย เปนตน
7. การลงความคิดเห็นขอมูล (Inferring) หมายถึงการเพิ่มความคิดเห็นใหกับ
ขอมูลที่ไดจากการสังเกตอยางมีเหตุผล โดยอาศัยความรูและประสบการณเดิมมาชวย
8. การพยากรณ (Predicting) หมายถึง การคาดคะเนคําตอบลวงหนากอนจะ
ทดลอง โดยอาศัยปรากฏการณที่เกิดซ้ํา หลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่มีอยูแลวในเรื่องนั้นมาชวยสรุป
9. การตั้งสมมติฐาน ( Formulating Hypothesis) หมายถึง การคิดหาคําตอบ
ลวงหนากอนที่จะทําการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรูหรือประสบการณเดิมเปนพื้นฐาน
คําตอบที่คิดลวงหนานี้ยังไมทราบหรือยังไมเปนหลักการ กฎหรือทฤษฎีมากอน สมมติฐานคือ
คําตอบที่คิดไวลวงหนามีกลาวไวเปน ขอความที่บอกความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตัวแปร

ตาม สมมติฐานที่ตั้งขึ้นอาจจะถูกหรือผิดก็ได ซึ่งทราบไดภายหลังการทดลองหาคําตอบ เพื่อ
สนับสนุนหรือคัดคานสมมติฐานที่ตั้งไว สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการตั้งสมมติฐานคือ การบอกชื่อของ
ตัวแปรตน ซึง่ มีผลตอตัวแปรตามและในการตั้งสมมติฐานตองทราบ ตัวแปรจากปญหาและ
สภาพแวดลอมของตัวแปรนั้น สมมติฐานที่ตั้งขึ้นสามารถบอกใหทราบถึงการออกแบบการทดลอง
ซึ่งตองทราบวาตัวแปรตัวไหนเปนตัวแปรตน ตัวแปรตามและตัวแปรที่ควบคุม
10. การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัตกิ าร (Defining Operationally) หมายถึง การ
กําหนดความหมายและขอบเขตของคําตางๆ ที่อยูในสมมติฐานที่ตองการทดลองใหเขาใจตรงกัน
และสามารถสังเกตหรือวัดได โดยใหคําอธิบายเกี่ยวกับการทดลองและการบอกวิธีการวัดตัวแปรที่
เกี่ยวกับการทดลองนั้น
11. การกําหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling Variables) การ
กําหนดตัวแปร หมายถึง การชี้บงตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรทีต่ องการควบคุมในการ
ตั้งสมมติฐานหนึ่งๆ
ตัวแปรตน หมายถึง สิ่งที่เปนสาเหตุทที่ ําใหเกิดผลตางๆ หรือสิ่งที่เราตองการ
ทดลองดูวาเปนสาเหตุที่กอใหเกิดผลเชนนัน้ จริงหรือไม
ตัวแปรตาม หมายถึง สิ่งที่เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรตน เมื่อตัวแปรตนหรือ
สิ่งที่เปนสาเหตุเปลี่ยนไป ตัวแปรตามหรือสิ่งที่เปนผลจะแปรตามไปดวย
ตัวแปรที่ตอ งควบคุม หมายถึง สิ่งอื่นๆ นอกเหนือจากตัวแปรตนที่จะทํา
ใหผลการทดลองคลาดเคลื่อน ถาหากวาไมมีการควบคุมใหเหมือนกัน
12. การทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการเพื่อหา
คําตอบจากสมมติฐานที่ตั้งไว ในการทดลองประกอบดวยกิจกรรม 3 ขั้น คือ การออกแบบการ
ทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองกอนลงมือทดสอบจริง การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง
การลงมือปฏิบัติจริงและใชอุปกรณไดอยางถูกตองและเหมาะสม การบันทึกผลการทดลอง
หมายถึง การจดบันทึกขอมูลที่ไดจาการทดลอง ซึ่งอาจจะเปนผลจากการสังเกต การวัด และอืน่ ๆ
ไดอยางคลองแคลวและถูกตอง การบันทึกผลการทดลองอาจจะอยูในรูปตารางหรือการเขียนกราฟ
ซึ่งโดยทั่วไปจะแสดงคาของตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระบนแกนนอนและคาของตัวแปรตามบน
แกนตั้ง โดยเฉพาะในแตละแกนตองใชสเกลที่เหมาะสมพรอมทั้งแสดงใหเห็นถึงตําแหนงของ
คาตัวแปรทั้งสองบนกราฟดวย
13. การตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป (Interpreting Data and Making
Conclusion) การตีความหมายของขอมูลหมายถึง การแปรความหมายหรือบรรยายลักษณะขอมูลที่
มีอยู การตีความหมายขอมูลในบางครั้งอาจตองใชทักษะอื่นๆ ดวย เชน การสังเกต การคํานวณ
และการลงขอสรุป หมายถึง การสรุปความสัมพันธของขอมูลทั้งหมด

1.2.3 เจตคติทางวิทยาศาสตร(Science Attitude)
เจตคติทางวิทยาศาสตร หมายถึง ลักษณะหรือพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมา ซึ่งขึ้นอยูกับ
ความรู ประสบการณ หรือความรูสึกของแตละบุคคล ซึ่งในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรนนั้
นักวิทยาศาสตรจะใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการศึกษาหาความรู เพือ่ ศึกษาหาความรูใหไดผลดี
นั้นขึ้นอยูก ับการคิด การกระทําอาจเปนอุปนิสัยของนักวิทยาศาสตรดว ย เจตคติทางวิทยาศาสตร
วาประกอบดวย 6 ลักษณะ ดังนี้
1. ความรูอยากเห็น นักวิทยาศาสตรตองเปนผูมีความอยากรูอยากเห็นเกีย่ วกับ
ปรากฏการณธรรมชาติเพื่อแสวงหาคําตอบที่มีเหตุผลในปญหาตางๆ
2. ความมีเหตุผล นักวิทยาศาสตรตองมีเหตุผล ยอมรับในคําอธิบายเมื่อมีหลักฐาน
หรือขอมูลมาสนับสนุนอยางเพียงพอ
3. ความมีระเบียบรอบคอบ นักวิทยาศาสตรตองเปนผูเห็นคุณคาของความระเบียบ
รอบคอบและยอมรับในการวางแผนการทํางานและจัดระบบการทํางาน
4. ความเพียรพยายาม นักวิทยาศาสตรตองเปนผูมีความเพียรพยายาม ไมทอถอยเมื่อมี
อุปสรรค หรือมีความลมเหลวในการทําการทดลอง
5. ความซื่อสัตย นักวิทยาศาสตรตองเปนผูมีความซื่อสัตย บันทึกผลหรือขอมูลตาม
ความเปนจริงดวยความละเอียดถูกตอง
6 ความใจกวาง นักวิทยาศาสตรตองเปนผูที่มีใจกวางที่รบั ฟงความคิดเห็นของผูอื่น รับฟง
คําวิพากษวจิ ารณ ขอโตแยงหรือขอคิดเห็นที่มีเหตุผลของผูอื่น
1.3 ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
1.3.1 ความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรเปนตัวความรู เทคโนโลยีนั้นเปนการนําความรูไปใชในทางปฏิบัติใหเกิดสิง่ ที่
เปนรูปธรรมได นําไปใชประโยชนตอชีวิตประจําวันได โดยการนําทรัพยากรธรรมชาติตางๆ มาใช
ในทางปฏิบัติ ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแสดงไดดวยแผนภูมิตอไปนี้
ความรูวิทยาศาสตร

ทรัพยากรธรรมชาติ

เทคโนโลยี

ในโลกยุคปจจุบัน การดํารงชีวิตของเราตองพึ่งพาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพราะ
เปนพื้นฐานของปจจัยและความจําเปนในการดําเนินชีวิต เชนวิชาฟสิกสเกี่ยวกับแรงเปนพื้นฐาน

ของการกอสรางอาคาร ซึ่งเปนที่อยูอาศัย การคนพบ ประดิษฐสิ่งตาง ๆ เปนการอํานวยความ
สะดวก และประโยชนตอมนุษยและธรรมชาติ
1.3.2 ผลของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทมี่ ีตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการดํารงชีวิต ถาใชในทางสรางสรรค ก็จะทํา
ใหชีวิตมนุษยมีความเปนอยูที่ดีสะดวกสบายมากขึ้น แต ถานําไปใชอยางไมเหมาะสม จะมีผลให
เกิดปญหาทางดานความเปนอยู สังคม และสิ่งแวดลอม ผลของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มี
ตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมใน 5 ดาน คือ สิ่งแวดลอม สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม มีดังนี้
1. ดานสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถพัฒนาแหลงพลังงานตางๆ ให
เพียงพอกับความเจริญทางอารยธรรม และการเพิ่มประชากรอยางรวดเร็ว พลังงานทําใหมนุษย
ไดรับสิ่งจําเปน พื้นฐานในชีวิต สามารถยกระดับมาตรฐานชีวิตควบคูกับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจพรอมทั้งความกาวหนาทางเทคโนโลยี และการขยายตัวของชุมชน ทําใหสังคมเมือง
ขยายตัวมากขึ้น มีความเจริ ญทางดานธุ รกิจ ทางการเกษตรกรรมมีการปรับปรุ งดิน เพื่อการ
เพาะปลู ก เพื่ อเพิ่ ม ผลผลิ ต โดยมี ก ารปรั บ ปรุ งพั น ธุ พื ช พั น ธุ สัต ว การขยายพั น ธุ พืช โดยใช
เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม สรางเทคนิคการปลูกโดยไรดิน หรือการใชพลาสติกในการปลูกพืช
นอกจากนี้ทางดานสภาพ แวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถชวยงานอนุรักษและ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมทั้งในปาและในเมืองใหอยูในสภาพที่ดีที่สุด ชวยงานการอนุรักษธรรมชาติ
ใหไดผลยิ่งขึ้น สามารถชวยเตือนภัยอันตราย ตลอดจนผลกระทบรุนแรงที่จะเกิดขึ้นจากการ
ทําลายสภาพแวดลอมธรรมชาติ เชน ปา ชีวิตสัตวปา และแหลงน้ํา
2. ดานสังคม การเสริมสรางประสิทธิภาพ การเพิ่มปริมาณและคุณภาพ ของผลผลิต
ทางการเกษตร การคนพบ การทดลองผสมพันธุพืชใหไดตนพันธุที่แข็งแรง ทนตอสภาพแวดลอม
ปรับพื้นที่ทางการเกษตรเพือ่ ใชประโยชนสูงสุด รักษาสภาพของผลผลิต ใหมีอายุยาวนาน การ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีผลทําใหรายไดของประชาชนมีแนวโนมทีจ่ ะสูงขึน้ มีเงินจับจายใช
สอย ซื้อสิง่ ของเพื่อการอุปโภคบริโภคในครอบครัวมากขึน้ สวนทางดานสาธารณสุขมีการ
แกปญหาโรคภัยไขเจ็บ โรคระบาดไดโดยการฉีดวัคซีนปองกัน ฉีดเซรุมรักษา ปลูกฝปองกัน มี
เครื่องวินิจฉัยโรค การเปลี่ยนชิ้นสวนของรางกายมนุษยโดยใชของจริงของผูอื่นหรือของเทียม
ตลอดจนเทคโนโลยีชวี ภาพ พันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีการสื่อสาร และคอมพิวเตอรเขามามี
บทบาทสําคัญตอเรื่อง สุขภาพมนุษย มีการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีให
สอดคลองกับสังคม อุตสาหกรรม สรางสรรคสังคมในดานตาง ๆ ในสังคมที่เจริญแลว สมาชิก
ของสังคมเห็นความสําคัญของการคิดและทําอยางมีเหตุผล สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมจะดีหรือไมดีเกิด
จากการกระทําของสมาชิกในสังคมไมใชเกิดจากอํานาจเหนือธรรมชาติ วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีทําใหเกิด อาชีพใหม ๆ เชน ขายเครื่องคอมพิวเตอร อาชีพปอนขอมูล อาชีพผูอานขอมูล
จากคอมพิวเตอร ที่เรียกวา “โปรแกรมเมอร” อาชีพซอมเครื่องคอมพิวเตอร และอาชีพอื่นที่
เกี่ยวของ
3. ดานการเมือง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหมีการพัฒนาอาวุธตางๆ ขึ้นมากมาย
เชน ดาวเทียมพิฆาต แสงเลเซอร ทําลายขีปนาวุธ ยานกระสวยอากาศ อาวุธนิวตรอน นอกจากนี้ยัง
มีการพัฒนาดานการคมนาคม ขนสงและการสื่อสาร ทําใหนกั การเมืองเดินทางตรวจงาน
ราชการ เพื่อทราบทองที่ เดินทางเยีย่ มเยียนประชาชนในกรณีเกิดปญหา และกิจกรรมทางการเมือง
สามารถถายทอดไปยังใหประชาชนไดรับทราบจากการใชดาวเทียม โทรทัศน ฯลฯ จึงอาจกลาวได
วาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสรางความมั่นคง ความแข็งแกรงใหกับประเทศในดานตางๆ ไดเปน
อยางดี
4. ดานเศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนปจจัยหลักสําคัญสําหรับการพัฒนา
สภาพเศรษฐกิจของทุก ๆ สังคมทั่วโลก รวมทั้งสังคมไทยดวย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําให
เกิดการคนพบสิ่งใหมๆ ที่นําไปใชในการผลิตสินคา และบริการ มีเครื่องมือ เครื่องจักรกลที่ทํางาน
ไดอยางมี ประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน กําลังงาน ลดความยุงยากซับซอนในการทํางาน
สามารถผลิตสินคาหรืออํานวยการบริการไดจํานวนมากในเวลาเทาเดิม ซึ่งติดตามดวยผลกําไรอัน
จะเปนทุนสะสมตอเนื่องใหกับกิจกรรมนั้นๆ เปนการรักษาผลกําไรจากการลงทุนผลิตสินคาและ
บริการ นอกจากนี้ยังมีการเสริมสราง ประสิทธิภาพการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทาง
การเกษตร มีการใชเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหมไดแก การใชปุย ยาปราบศัตรูพืช การจัดระบบ
ชลประทาน การ คนพบการผสมพันธุพืชเพื่อใหไดพันธุที่แข็งแรงทนทานตอสภาพแวดลอม ให
ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปริมาณมาก เมื่อเกิดสภาวะแหงแลงก็มีการสรางฝนเทียมสรางเขื่อนเก็บกักน้ํา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดังกลาวมีผลทําใหเกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจมีผลใหรายไดของ
ประชาชนมีแนวโนมสูงขึ้นจับจายใชสอยสิ่งของเพื่อการอุปโภคบริโภคในครอบครัวมากขึ้น
5. ดานวัฒนธรรม
ชนชาติใ ดก็ตามจะดํ ารงเอกลั กษณความเปนชนชาตินั้นได ตองมีวัฒนธรรมมีจุ ด
กําเนิดเกาแกมานาน ดังนั้นวัฒนธรรมบางอยางจึงมีจุดกําเนิดมาจากพื้นฐานการกอตั้งที่ผิดไปจาก
ความจริงของธรรมชาติ และความเปนจริง ทําใหคนในชาติหลงงมงาย มีความเขาใจตอตัวเขาเอง
และต อ สั ง คมอย า งผิ ด ๆ นั่ น คื อ วั ฒ นธรรมที่ เ ป น มรดกสื บ ทอดกั น มา มี ทั้ ง ที่ เ ป น วั ฒ นธรรม
สรางสรรคดีงาม ที่ยกระดับจิตใจและพฤติกรรมตลอดจนอุดมการณแหงชาติที่เปนประโยชนตอตัว
เขาเองและสังคม ซึ่งวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะมีสวนเขามาเกี่ยวของ ที่ชวยใหมนุษยเรามี
ความเขาใจตัวของมนุษยเองและของธรรมชาติอยางแทจริง จึงสามารถบอกไดวาวัฒนธรรมใดเปน
วัฒนธรรมที่ไมพึงยึดถือ เพราะเปนวัฒนธรรมที่ถวงพัฒนาการของสังคม และวัฒนธรรมใดที่มี
คุณคา มีประโยชนตอตนเอง และตอสังคม เชน การดําเนินการใดๆ จะตองมีสัมมาทิฐิ มีความคิด

อันถูกตองเกี่ยวกับการพัฒนาที่สอดคลองสมดุลกับธรรมชาติ เหมาะสมกับเอกลักษณทางสังคม
และอยูบนพื้นฐานของวัฒนธรรมของสวนใหญ ลดการเห็นแกตัว การใชทรัพยากรอยางทะนุถนอม
ประชาธิปไตยอันดีที่มี พื้นฐานมาจากประชาชนอยางแทจริงไมใชเงินและอํานาจ หรืออันธพาล
และชวยทํานุบํารุงและจรรโลงวัฒนธรรมที่ดีงามใหคงอยูยืนนานสืบไปตลอดจนสามารถชวยให
วัฒนธรรมที่ดีงามมีบทบาทและผลกระทบในดานสรางสรรคยิ่งขึ้น เชน การเก็บภาพ บันทึกภาพ
การขุดคน บอกสภาพชีวิตความเปนอยู อารยธรรม ตลอดจนประวัติความเปนมาของวัฒนธรรม
เกาแกจากโบราณวัตถุเกาแกที่เคยมีอยูในอดีตได
1.4 การวัดและหนวยการวัดทางวิทยาศาสตร
1.4.1 ระบบหนวยระหวางชาติ ปริมาณใดทีเ่ ปนวิทยาศาสตร จะสามารถบอกปริมาณ
เหลานั้นเปนตัวเลข และหนวยวัดไดเสมอ ปริมาณใดไมสามารถบอกเปนตัวเลข และไมสามารถ
ระบุหนวยวัดได ปริมาณเหลานั้นไมจัดวาเปนปริมาณทางวิทยาศาสตร เชน ความสวย ความดี
ความยุติธรรม ปริมาณเหลานี้ไมสามารถวัดได ถึงแมจะพยายามวัด ก็ไมมีมาตรฐานการวัด อาจ
เปลี่ยนแปลงตามเวลา และคานิยมของยุคสมัย หนวยของการวัดปริมาณทางวิทยาศาสตร ใน
ประเทศหนึ่งหรือในทองถิน่ หนึ่งอาจใชหนวยตางกัน เราอาจเห็นหนวยวัดอยูหลายระบบ เชนระบบ
เมตริก ระบบอังกฤษ ระบบ mks เปนตน ทําใหการสื่อสารทําความเขาใจทําไดลําบาก จึงไดมีความ
พยายามสรางระบบหนวยระหวางชาติขึ้น เมื่อป พ.ศ. 2503 ของ CGPM (Conference General des
Poids et Mesures หรือ General Conference on Weights and Measures) ไดตกลงใหมีหนวยระบบ
มาตรฐานระหวางชาติขึ้นเรียกวา “International System of Units” เรียกยอ ๆ วาระบบ “SI” เพื่อใช
ในการวัดทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวย SI ประกอบดวย
หนวยมูลฐาน
ความยาว
ใชเปน เมตร
ใชสัญลักษณ m
มวล
ใชเปน กิโลกรัม
ใชสัญลักษณ kg
เวลา
ใชเปน วินาที
ใชสัญลักษณ s
กระแสไฟฟา
ใชเปน แอมแปร
ใชสัญลักษณ A
อุณหภูมิ
ใชเปน เคลวิน
ใชสัญลักษณ K
ปริมาณสาร
ใชเปน โมล
ใชสัญลักษณ mol
ความเขมของการสองสวาง ใชเปน แคนเดลลา ใชสัญลักษณ cd
หนวยเสริม มี 2 หนวยคือ
- เรเดียน (radian) สัญญลักษณ rad เปนหนวยวัดมุมในระนาบ
- สเตอเรเดียน (steradian) สัญญลักษณ sr เปนหนวยวัดมุมในสามมิติบางครั้งอาจ เรียกวา
มุมตัน (solid angle)

หนวยอนุพันธ
หนวยอนุพนั ธเปนหนวยที่มหี นวยมูลฐานตั้งแตสองหนวยขึ้นไป มาเกีย่ วเนื่องกัน เชน ความเร็ว มี
หนวยเปน เมตร/วินาที ซึ่งเมตรและวินาทีเปนหนวยมูลฐาน หนวยอนุพันธมีหลายหนวย ซึ่งมีชอื่
และสัญลักษณตั้งขึ้นเปนพิเศษ กําหนดโดย CGPM (Conference General des Poids et Measures) ณ
กรุงปารีส ในที่นี้จะกลาวเปนตัวอยางเพียงบางหนวย
ชื่อหนวยอนุพนั ธ
สัญญลักษณ
เทียบเปนหนวยมูลฐาน
ปริมาณ
2
พื้นที่
ตารางเมตร
m
ปริมาตร
ลูกบาศกเมตร
m3
ความถี่
เฮิรตซ (Hertz)
Hz
1 Hz = 1 s-1
ความเร็ว
เมตร/วินาที
m/s
1 m/s = 1 ms-1
แรง
นิวตัน (Newton)
N
1 N = 1 kg-m/s2
งาน, พลังงาน จูล (Joule)
J
1 J = 1 N-m
ความดัน
ปาสคาล (Pascal)
Pa
1 Pa = 1 N/m2
กําลัง
วัตต (Watt)
W
1 W = 1 J/s
คําอุปสรรค
ในการบอกหนวยที่มีขนาดใหญกวาหรือเล็กกวาระบบในหนวยมูลฐาน หรือหนวยอนุพันธ
นิยมใชวิธีการคูณดวยเลขสิบยกกําลัง แตก็มีการเรียกชือ่ เลขสิบยกกําลังบางตัว และใชอักษรแทน
ใสไวขางหนาหนวย เรียกวา คําอุปสรรค ดังนี้
ใชสัญญลักษณ T
(ลานลาน)
1012 เรียกวา Tera
ใชสัญญลักษณ G
(พันลาน)
109 เรียกวา Giga
106 เรียกวา Mega
ใชสัญญลักษณ M
(ลาน)
103 เรียกวา kilo
ใชสัญญลักษณ k
(พัน)
102 เรียกวา hecto
ใชสัญญลักษณ h
(รอย)
1
เรียกวา deca
ใชสัญญลักษณ da
(สิบ)
10
10-1 เรียกวา deci
ใชสัญญลักษณ d
(สวนสิบ)
10-2 เรียกวา centi
ใชสัญญลักษณ c
(สวนรอย)
10-3 เรียกวา milli
ใชสัญญลักษณ m
(สวนพัน)
ใชสัญญลักษณ μ
(สวนลาน)
10-6 เรียกวา micro
ใชสัญญลักษณ n
(สวนพันลาน)
10-9 เรียกวา nano
10-12 เรียกวา pico
ใชสัญญลักษณ p
(สวนลานลาน)
10-15 เรียกวา femto
ใชสัญญลักษณ f
(สวนพันลานลาน)
ใชสัญญลักษณ a
(สวนลานลานลาน)
10-18 เรียกวา atto

เชน
5x10-3 เมตร
6x103 เมตร
700x10-9 เมตร

เขียนวา 5 mm.
เขียนวา 6 km.
เขียนวา 700 nm.

อานวา 5 มิลลิเมตร
อานวา 6 กิโลเมตร
อานวา 700 นาโนเมตร

1.4.2 มาตรฐานของหนวย
เมตร ( m)
คือ ความยาวที่เทากับ 1, 650, 763.73 เทาของความยาวคลื่นในสูญญากาศ
ของการแผรังสีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานของอะตอมคริปตอน -86 ระหวางระดับ
2p10 กับ 5d3
กิโลกรัม (Kg) คือ หนวยของมวลซึ่งเทากับมวลตนแบบระหวางชาติของกิโลกรัม (มวล
ตนแบบนีเ้ ก็บรักษาไวที่สํานักงานมาตรา ชัง่ ตวง วัด ระหวางชาติ ที่ แชรเรอ ใกลกับกรุงปารีส
ประเทศฝรั่งเศส)
วินาที ( s )
คือ ชวงเวลา 9,192,631,770 เทาของคาบการแผรังสีที่เกิดจากเปลีย่ น
ระดับพลังงานของอะตอมซีเซียม - 133 ระหวางระดับไฮเปอรไฟนสองระดับของสถานะมูลฐาน
แอมแปร (A) ขนาดของกระแสคงที่ในตัวนํา 2 เสนที่มีความยาวไมจํากัดและมี
พื้นที่หนาตัดนอยจนไมตองคิด ซึ่งวางอยูคูขนานหางกัน 1 เมตร ในสูญญากาศแลวจะทําใหเกิด
แรงระหวางตัวนําทั้งสองเทากับ 2 x 107 หนวยเอ็ม.เค.เอส ตอความยาว 1 เมตร
เคลวิน (K)
ที่ประชุมใหญแหงมาตรา ชั่ง ตวง วัด ครั้งที่ 10 ไดวนิ ิจฉัยใหนิยาม
มาตราสวนเทอรไมไดนามิกของอุณหภูมิ โดยอาศัยจุดทริเปลของน้ําเปนจุดตรึงมูลฐาน จุดดังกลาว
มีอุณหภูมิเทากับ 273.16 เคลวิน อยางเทีย่ งตรง
แคนเดลา (cd) คือ ความเขมของการสองสวางในทางตั้งฉากของพื้นผิววัตถุดาํ ที่มีพื้นที่
1/600 ,000 ตาราง/เมตร ณ. อุณหภูมิซึ่งธาตุปลาตินัมเริ่มแข็งตัว ภายใตความดัน 101 ,325 นิวตัน
ตอตารางเมตร
โมล (mol) คือ ปริมาณของสารในระบบ ซึ่งประกอบดวยจํานวนหนวยมูลฐานเทียบเทา
กับจํานวนอะตอมของคารบอนในคารบอน - 12 ปริมาณ 0.012 กิโลกรัม พอดี
แมวาหนวย เอส.ไอ จะใชกันอยางแพรหลายทั่วไป และถือวาเปนหนวยมาตรฐานของ
โลก แตในทางอุตสาหกรรม การวัดปริมาณขนาดใหญบางอยางยังคงนิยมใชระบบอังกฤษอยูมาก
เชน ไมล ออนซ การเปลี่ยนหนวยทีพ่ บทั่วไปมีดังนี้
1 นิ้ว
เทากับ 2.54 เซนติเมตร
1 ไมล เทากับ 1.61 กิโลเมตร
1 ปอนด เทากับ 453.6 กรัม
1 ออนซ เทากับ 28.35 กรัม
1 ควอทซ เทากับ 0.943 ลิตร
1 เมตร เทากับ 39.37 นิ้ว (3.2808ฟุต)
1 กิโลเมตร เทากับ 0.621 ไมล

1 กิโลกรัม เทากับ 2.024623 ปอนด (15432.46 เกรน)
1 ลิตร
เทากับ 1.06 ควอทซ
1.4.3 การเปลี่ยนหนวย
ในการเปลี่ยนหนวย นอกจากจะทราบระดับขนาดของคําอุปสรรคแลว ยังตองคํานึงถึง
การแปลงจากหนวยใหญเปนหนวยเล็ก หรือหนวยเล็กเปนหนวยใหญดวย เชน คําวาไมโคร (μ) มี
ความหมายวา 10-6 ก็จริงแตถาจะแปลงจาก 3 เมตร เปนไมโครเมตรจะได 3x106 ไมโครเมตร
เพราะเมตรเปนลานเทาของไมโครเมตร ในทางตรงกันขามถาแปลง 3 ไมโครเมตรเปนเมตรก็จะ
เขียนไดวา 3x10-6 เมตร เพราะแปลงจากขนาดเล็กไปขนาดใหญเราอาจจํางาย ๆ วาถาแปลงจาก
หนวยใหญเปนหนวยเล็กก็ใชกําลังบวก ถาแปลงจากหนวยเล็กไปหนวยใหญกวาก็ใชกําลังเปนลบ
ตัวอยางที่ 1.4.1 จงแปลง
(ก) 2 เซนติเมตร เปน ไมโครเมตร
(ข) 2 เซนติเมตร เปน นาโนเมตร
(ค) 2 เซนติเมตร เปน กิโลเมตร
(ง) 36 กิโลเมตร/ชั่วโมง เปน เมตร/วินาที
(จ) 20 เมตร/วินาที เปน กิโลเมตร/ชั่วโมง
วิธีทํา
(ก) 2 cm = 2 cm x 10-2

m
μm
x10 6
cm
m

= 2x104 μm

ตอบ

(ข) 2 cm = 2 cm x 10-2

m
nm
x10 9
cm
m

= 2x107 nm

ตอบ

(ค) 2 cm = 2 cm x 10-2

m
km
x10 −3
cm
m

= 2x10-5 km

ตอบ

= 10 m/s

ตอบ

km
(ง) 36
hr

m
(จ) 20
s

=

36km × 10 3

m
km

min
s
1hr × 60
× 60
min
hr

km
m
=
1 min 1 hr
1s ×
×
60 s
60 min
20m × 10 −3

=70 km/hr

ตอบ

คําถาม
1. สมมติวาขณะที่ทานนอนหลับ มีผูวิเศษเนรมิตทุกสิ่งในโลกใหมีขนาดลดลงครึ่งหนึ่งทุกมิติ ทาน
ตื่นขึ้นมาทานจะทราบหรือไมวาทุกสิ่งรอบตัวทานมีขนาดลดลงไปครึ่งหนึ่งใหเหตุผลประกอบดวย
2. การนิยามปริมาณใด ๆ จะกําหนดขึ้นเองไดหรือไมเพราะเหตุใด
3. เมื่อมนุษยยา ยถิ่นฐานไปบนดาวดวงใหม มาตรฐานความยาว มวล เวลา จะตองเปลียนไปหรือไม
4. ปริมาณใดตอไปนี้เปนหนวยมูลฐาน แรง ความถี่ พลังงาน กระแสไฟฟา อุณหภูมิ
5. สเตอเรเดียนใชวดั อะไร
6. ถาอายุเฉลี่ยของคนไทยเทากับ 65 ป จงหาอายุในหนวยวินาที
7. 40 กิโลกรัมมีคากี่กรัม กี่มลิ ลิกรัม กี่ไมโครกรัม
8. ยุงมวล 54 ไมโครกรัม และกอนหินมวล 2.7 กิโลกรัม กอนหินหนักเปนกี่เทาของยุง
9. 1 ปแสงคือหนวยวัดระยะทางทางดาราศาสตร หมายถึง ระยะทางที่แสงเดินทางไดในเวลา 1 ป
แสงมีความเร็ว = 3 x 108 เมตร / วินาที จงหาวา 1 ปแสงเทากับกี่เมตร
10. ไมล กับ ไมลทะเล เหมือนกันหรือตางกันอยางไร
( 1 ไมล = 1,760 หลา = 5,280 ฟุต 1 ไมลทะเล = 6,076 ฟุต)
11. ในการสรางมาตราสวนของเทอรโมมิเตอรเพื่อวัดอุณหภูมิแบบเซลเซียส ครั้งแรกนั้นเซลเซียส
ไดกําหนดใหน้ําเดือดที่ 0 องศา และจุดเยือกแข็งอยูที่ 100 องศา จงอภิปรายวาถาเรายังคงใชมาตรา
สวนแบบนี้มาวัดอุณหภูมิในปจจุบัน ผลการวัดและการบอกเลาอุณหภูมิจะเปนอยางไร
12.

