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 วิทยาศาสตร์คืออะไร  
 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 ลักษณะส�าคัญของนักวิทยาศาสตร์
 เครื่องมือและอุปกรณ ์ 
 ผลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อโลก
 ตัวอย่างโจทย์

พื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์

บทที่ 1



Lecture สรุปเข้มเคมี ม.ต้น
7

1.1 วิทยาศาสตร์คืออะไร

- วิทยาศาสตร์ = SCIENCE 

- มาจากรากศัพท์ภาษาละตินว่า SCIENTIA = ความรู้

- ดังนั้น วิทยาศาสตร์ = ความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติรอบๆ ตัวเรา อันเป็นข้อมูลที่เป็น 

 เหตุและผล มีหลักฐานมายืนยันและสามารถพิสูจน์ได้

- กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ = ขั้นตอน - วิธีการในการศึกษาวิทยาศาสตร์ 

- ความรูแ้ละหลักการทางวิทยาศาสตร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ เม่ือมีหลักฐานหรอืข้อมูลใหม่ๆ  

 ที่ได้จากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มายืนยัน

1. ประเภทของวิทยาศาสตร์ 

1. วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ 

คือ สิ่งท่ีเป็นข้อเท็จจริง ความรู้ 

หลักการ กฎ และทฤษฎี ที่มาจากการ

ค้นพบของเหล่านักวิทยาศาสตร์ในยุค

ก่อนๆ ออกมาเป็นข้อสรปุท่ีเป็นพืน้ฐาน

ของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ข้อสรุป

เหล่านี้รวมกันเป็นวิชาฟิสิกส์ เคมี และ

ชีววิทยาที่เราต้องเรียนนั่นเอง 
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2. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

คือ การน�าความรู้จากวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ไปประยุกต์ใช้ในการค้นคว้า ทดลอง เพื่อการ

คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ หรอืสิง่ประดษิฐ์ใหม่ๆ ท่ีช่วยอ�านวยความสะดวกในชีวิตประจ�าวัน หรอื

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่บนโลก

2. พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
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3. ตัวอย่างความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์    

- สุริยุปราคา คือ ปรากฏการณ์ท่ีดวงอาทิตย์ ดวงจนัทร์ และโลกโคจรมาอยู่ในระนาบเดยีวกนั  

 ดวงจันทร์ท่ีอยู่ตรงกลางจึงบังแสงจากดวงอาทิตย์ท่ีส่องมายังโลก ท�าให้คนบนโลกมอง 

 ไม่เห็นดวงอาทิตย์  

- จนัทรปุราคา คือ ปรากฏการณ์ท่ีดวงอาทิตย์ โลก และดวงจนัทร์โคจรมาอยู่ในระนาบเดยีวกนั  

 โลกที่อยู่ตรงกลางจึงบังแสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องไปยังดวงจันทร์ ท�าให้ดวงจันทร์มืดลง

- การท่ีแอปเปิลลอยน�้าได้ เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกดิข้ึนจากความหนาแน่นของแอปเปิลน้อยกว่าน�า้

- การท่ีเรามองเห็นใบไม้สีเขียว เนื่องจากแสงท่ีตกกระทบใบไม้เป็นแสงจากดวงอาทิตย์ 

 ซึง่มี 7 ส ีและใบไม้ดดูกลืนแสงทุกส ียกเว้นสเีขียว หรอืการท่ีเรามองเห็นดอกกหุลาบแดง 

 เป็นสีแดง เนื่องจากดอกกุหลาบแดงดูดกลืนทุกสี ยกเว้นสีแดง
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1.2 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

คือ ขั้นตอนในการค้นคว้าหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ เป็นขั้น

เป็นตอน และมีประสิทธิภาพ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้

1) การสังเกตและการต้ังค�าถาม การสังเกตท�าได้โดยการใช้ประสาทสัมผัสของเรา ได้แก่  

 ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง อาจสังเกตจากการทดลอง หรือสังเกตจากปรากฏการณ์ 

 ท่ีเกดิข้ึนจรงิในธรรมชาติกไ็ด้ เม่ือเราสงัเกตเห็นอะไรบางอย่างแล้วกจ็ะน�ามาสูก่ารต้ังค�าถาม 

 ที่เราสงสัย เช่น ท�าไมมดจึงต้องขนอาหารกลับรัง ท�าไมดอกไม้จึงบานในตอนเช้า ท�าไม 

 พระอาทิตย์จึงขึ้นและตกทุกวัน

2) การต้ังสมมติฐาน คือ การคาดเดาเหตุผลโดยใช้ความรู้ของเราผสานกับข้อมูลท่ีรวบรวม 

 มาได้ เพื่ออธิบายปัญหาหรือข้อสงสัยต่างๆ ท่ีต้ังค�าถามไว้ ซึ่งสมมติฐานอาจถูกต้อง 

 หรือไม่ก็ได้ ต้องมีการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานนั้น

3) การทดลอง ต่อมาเราต้องท�าการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีต้ังไว้ว่าถูกต้องหรือไม่  

 และผลเป็นอย่างไร ซึ่งอาศัยการเก็บข้อมูล รวบรวมผลท่ีได้จากการทดลอง โดย 

 บันทึกสิ่งที่สังเกตเห็นตามความเป็นจริง แล้วจัดหมวดหมู่ เรียบเรียง แยกแยะส่วนต่างๆ  

 ของข้อมูลเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ
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4) การวิเคราะห์ผลการทดลอง เป็นการน�าเอาข้อมูลท่ีได้จากการสงัเกต การค้นคว้า การทดลอง  

 และจดัหมวดหมู่ มาท�าการวิเคราะห์ผล อธิบายความหมายของข้อเท็จจรงิ แล้วน�าไปเปรยีบเทียบ 

 กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าสอดคล้องกับสมมติฐานข้อไหน  

5) สรุปผล เป็นการน�าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองมาหาข้อสรุปท่ีเป็นเหตุและผล ก่อให้เกิด 

 องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่อาจจะมีคนเคยค้นพบแล้ว หรืออาจจะยังไม่มีใครเคยค้นพบเลยก็ได้

1.3 ลักษณะส�าคัญของนักวิทยาศาสตร์

1. ทักษะของนักวิทยาศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์เจ๋งๆ จ�าเป็นต้องมีทักษะดังนี้

1) ช่างสังเกต เพราะการสังเกตท�าให้เห็นสิ่งแปลกใหม่ ท�าให้เกิดความสงสัยและตั้งค�าถาม  

 จากนั้นจึงเริ่มค้นคว้าหาค�าตอบ ซึ่งการสังเกตที่ดีจะต้องไม่มีอคติ และห้ามใส่ความคิดเห็น 

 ของตัวเองหรือคิดไปเองเป็นอันขาด

2) ช่างคิดค�านวณ เพราะข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในข้ันสูงข้ึนไปมักเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข  

 เช่น จุดเดือดของสารต่างๆ ความเร็วของรถ เวลาในการท�าปฏิกิริยาของสารเคมี ดังนั้น  

 เราจึงต้องฝึกฝนการค�านวณเพื่อเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญในการศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

3) มีทักษะในการวัด หมายถึง สามารถเลือกใช้เครือ่งมือต่างๆ ในการวัดปรมิาณของสิง่ต่างๆ  

 ที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และแม่นย�า 

4) มีทักษะในการจ�าแนกประเภท คือ มีความสามารถในการจัดจ�าแนกสารตามสมบัติต่างๆ  

 ออกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน หรือก�าหนดเกณฑ์ในการจ�าแนกประเภทของสิ่งต่างๆ ได้
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5) มีทักษะในการน�าเสนอ คือ สามารถน�าเสนอข้อมูลออกมาได้เข้าใจง่าย ถกูต้อง ตรงประเดน็  

 และชัดเจน ซึง่อาจใช้การน�าเสนอในรปูแบบของแผนภมิูแท่ง กราฟ ตาราง หรอืแผนภาพ

6) ช่างสงสัย ชอบตั้งค�าถาม และสามารถตั้งสมมติฐานไว้ล่วงหน้าได้ ซึ่งสมมติฐานนั้นอาจจะ 

 เป็นจริงหรือไม่จริงก็ได้ โดยต้องมีการทดลองเพื่อพิสูจน์ค�าตอบของสมมติฐานนั้นต่อไป

7) ช่างทดลอง คือ มีความสามารถในการออกแบบการทดลอง ก�าหนดและควบคุมตัวแปร  

 ได้แก่ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม 

  ตัวแปรต้น = สิง่ท่ีต้องท�าให้แตกต่างกนั ซึง่จะต้องหาค�าตอบว่าให้ผลแตกต่างกนั 

    หรือไม่อย่างไร

  ตัวแปรตาม = สิ่งที่เป็นผลตามมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไร

  ตัวแปรควบคุม = สิง่ท่ีต้องควบคุมให้เหมือนกนั เพือ่ไม่ให้ผลการทดลองคลาดเคล่ือน

8) มีทักษะในการตีความ คือ สามารถน�าข้อมูลท่ีได้มาแปลความหมาย สรุป และตีความ 

 เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ความเกี่ยวเนื่อง ความเชื่อมโยงของตัวแปรต่างๆ ได้

9) มีทักษะในการท�านาย คือ สามารถน�าประสบการณ์ความรูเ้ดมิท่ีมีอยู่มาใช้ท�านายเหตุการณ์ 

 ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ เช่น เม่ือเห็นท้องฟ้ามีเมฆครึ้ม เราก็สามารถท�านายได้ว่าอาจจะเกิด 

 ฝนตก หรือหว่านเมล็ดพืชในวันนี้ เพราะสามารถคาดเดาได้ว่าอีก 3 เดือนข้างหน้า  

 เมล็ดพืชเหล่านั้นจะโตเต็มสวน
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10) รู้จักก�าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ คือ ความสามารถในการก�าหนดความหมายของตัวแปร 

 ต่างๆ ให้คนอ่านเข้าใจตรงกัน และมีความเป็นสากล

11) มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น คือ สามารถน�าความรูท่ี้ได้จากการสงัเกต ทดลอง  

 และประสบการณ์เดิม มาใช้ในการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ข้อมูลต่างๆ ได ้

 อย่างเหมาะสม 

2. นักวิทยาศาสตร์ที่ประสบความส�าเร็จ

1.4 เครื่องมือและอุปกรณ์  

- คือ ผู้ช่วยส�าคัญในการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
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- เครื่องมือวัดเวลา เช่น นาฬิกาจับเวลา

- เครื่องมือวัดน�้าหนัก เช่น เครื่องชั่งน�้าหนัก

- เครื่องมือวัดขนาด เช่น ไม้บรรทัด ไม้เมตร ตลับเมตร 

- เครื่องมือวัดปริมาตร เช่น กระบอกตวง 

- เครื่องมือวัดความดัน เช่น แมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์

- เครื่องมือที่ช่วยในการรับสัมผัส เช่น เทอร์มอมิเตอร์ช่วยวัดอุณหภูมิ

- เครือ่งมือท่ีช่วยในการมองเห็น เช่น แว่นขยาย แว่นตา กล้องจลุทรรศน์ กล้องส่องทางไกล  

 กล้องดูดาว
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- เครื่องมือที่ช่วยในการได้ยิน เช่น สเต็ตโทสโคป เครื่องช่วยฟัง

- นอกจากนี้ การวัดยังต้องมีหน่วยบอกปริมาณที่ชัดเจน เช่น ระยะทางมีหน่วยเป็นเมตร  

 ความยาวมีหน่วยเป็นเซนติเมตร มวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัม น�้ามีหน่วยเป็นลิตร ซึ่ง 

 ในทางสากลมีการก�าหนดหน่วยวัดที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก เรียกว่า หน่วย SI   

- ตัวอย่างหน่วย SI ที่ส�าคัญ มีดังนี้ 
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- ความรูท้างวิทยาศาสตร์เปล่ียนแปลงได้เม่ือเครือ่งมือและอุปกรณ์เปล่ียนแปลงไป เพราะเม่ือ 

 เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์พัฒนาและความเจริญก้าวหน้ามากข้ึน ก็ท�าให ้

 นกัวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาหาความรูไ้ด้แม่นย�ามากข้ึน และส่งผลให้เกดิองค์ความรูใ้หม่ๆ  

 จากหลักฐานที่ถูกค้นพบตามเครื่องมือที่ก้าวหน้าขึ้น

- ในสมัยก่อน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่ยังไม่ลึกซึ้ง เนื่องจากยังไม่มีเทคโนโลย ี

 ที่ก้าวหน้าในการหาค�าตอบเรื่องต่างๆ เช่น ในสมัยกรีกโบราณ อริสโตเติลเคยกล่าวว่า  

 โลกเป็นศูนย์กลางของจกัรวาล โดยดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ และวัตถุอ่ืนๆ ต่างโคจรรอบโลก  

 ต่อมาอีก 2,000 ปี นิโคลัส โคเปอร์นิคัส ก็ได้ออกมาแย้งว่าดวงอาทิตย์ต่างหากที่เป็น 

 ศูนย์กลางของจักรวาล และดาวเคราะห์ทกุดวงต่างหมุนรอบดวงอาทิตย์ ทฤษฎขีองโคเปอร ์

 นิคัสท�าให้ผู้คนเริ่มสับสนและต่อต้าน แต่ไม่กี่ปีต่อมา กาลิเลโอก็ประดิษฐ์กล้องดูดาว 

 ส�าเรจ็ เขาสงัเกตดวงดาวต่างๆ และค้นพบข้อมูลใหม่ๆ จนสามารถพสิจูน์ได้ว่า ทฤษฎีของ 

 โคเปอร์นิคัสนั่นแหละที่ถูก

- อีกกรณีหนึ่งคือ เมื่อก่อนคนเราเชื่อว่าโลก 

 มีลักษณะแบนราบ แต่ต่อมาเม่ือการเดนิเรอื 

 ก้าวหน้ามากข้ึน คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส 

 ได้ออกมาพสิจูน์โดยให้ความเห็นว่า หากโลก 

 มีลักษณะเป็นทรงกลม ถ้าเขาเดนิทางไปทาง 

 ทิศตะวันตกเรือ่ยๆ จะเดนิทางไปถึงอินเดยี 

 ซึ่ งอยู ่ทางทิศตะวันออกของสเปนได ้ 

 สมมติฐานท่ีว่าโลกกลมจึงเป็นท่ียอมรับ 

 มากขึ้น


