




บทนำ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์รากฐาน เป็นหลักสูตรที่กำลังพัฒนาและเป็นโครงการนำร่อง

ที ่มีเนื ้อหาและกระบวนการเรียนการสอนที่แตกต่างไปจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับ
ชั้นประถมศึกษาอื่นๆ โดยมุ่งให้นักเรียนชั้นประถมในวันนี้ไม่อยู ่ในภาวะล้าหลัง แม้ใน
20  ปีข้างหน้า  ครูผู ้สอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันจึงไม่คุ ้นเคยกับการเรียนวิทยาศาสตร์
แบบนี้มาก่อน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่นี้ อย่างลึกซึ้ง
และเพยีงพอ เพ่ือสอนนกัเรียนให้ได้ผล สมเจตนารมยข์องผู้พัฒนาหลกัสูตรต่อไป

หลักสูตรวิทยาศาสตร์รากฐานประกอบด้วยหน่วยต่างๆ ดังน้ี
1. มิติสัมพันธ์
2. พลังงานบราวเนยีน และสภาวะควอนตมั
3. แรงสู่ศูนย์กลาง จักรวาล และอะตอม
4. อะตอม และโมเลกลุ
5. มหโมเลกุล
6. สมบัติของสาร  แม่เหล็ก และไฟฟ้า

เรือ่งตา่งๆ ทัง้ 6 หนว่ยนัน้เปน็การรวม ฟิสกิส ์  เคม ี  และชวีวิทยา ใหเ้ปน็เรือ่งเดยีวกนั
นักเรียนจะเข้าใจได้ง่ายเหมือนกับการเรียนภาษาแม่ หากตั้งต้นตั้งแต่เยาว์วัย สำหรับคนทั่วไป
ความรู้ความเขา้ใจธรรมชาต ิ  โดยไม่ต้องแยกแยะวา่เป็นฟิสิกส์ เคมีหรือ ชีววิทยาเป็นเร่ืองสำคญั
ท่ีคนไทยทุกคนควรมี  ความรู้ระดับรากฐานท่ีจะทำให้บุคคลมี “สองขา” .............ขา “วิทยาศาสตร์”
และ ขา “สังคมศาสตร์”   เพื่อเป็นองค์ประกอบไปสู่สมดุลแห่งความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล
และความสามารถเชิงวิจารณญาณโดยอิสระได้  สำหรับการเรียนเฉพาะทางด้านฟิสิกส์   เคมี
ชีววิทยา นั้น  จะเกิดขึ ้นหากต้องการลงลึกในแง่หนึ่งแง่ใด เพื ่อเป็นอาชีพเฉพาะเท่านั ้น

    ปัจจบัุนไดท้ดลองใชห้ลักสตูรหนว่ยท่ี 1 - 4 ไปแลว้ ระหว่างนีอ้ยู่ในชว่งของการพฒันา
หน่วยท่ี  5 ซ่ึงตามแผนการดำเนนิงานคาดวา่จะสามารถพฒันาบทเรยีนได้ปีละหน่ึงหน่วยจนครบ
อย่างไรก็ตามการติดตามและประเมินผลหน่วยการเรียนที ่ได้นำไปทดลองสอนแล้วนั ้น
ต้องนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าต้องใช้ข้อมูลที่ได้
จากการทดลองสอนนกัเรียน 4 รุ่น จึงจะไดห้น่วยการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ

พฤศจกิายน 2548



                1.   นายวโิรจน์ ตันตราภรณ์ ท่ีปรึกษา
2.   นายวจิิตร เส็งหะพันธุ์ ท่ีปรึกษา
3.   นายภญิโญ พานิชพันธ์ ท่ีปรึกษา
4.   นางนงนชุ ชาญปริยวาทีวงศ์ ท่ีปรึกษา
5.   นายพงษชั์ย ศรพัีนธุ์ ท่ีปรึกษา
6.   นายสพุจน์ วุฒิโสภณ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์รากฐาน
7.   นางสาวนนัทวนั นันทวนชิ นักวิชาการ
8.    นางสาวสภัุคสรณ์ รุ่งศรี นักวิชาการ
9.    นางสาวสกัุญญา วัฒนวิเชียร นักวิชาการ
10.  นางสาวโศภติา จันทร์ศรี นักวิชาการ
11.  นายนวพล กาบแก้ว นักวิชาการ
12.   นางสาวฤทยั บุญรอด นักวิชาการ
13.  นางสาวอนญัญา โกมลสิงห์ นักวิชาการ

คณะทำงานหลกัสูตรวิทยาศาสตรร์ากฐาน

                โรงเรยีนรว่มพฒันาหลกัสตูรวทิยาศาสตรร์ากฐาน

1. โรงเรียนดาราคาม กรงุเทพมหานคร
2. โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     ประสานมติร (ฝ่ายประถมศกึษา) กรงุเทพมหานคร
3. โรงเรยีนสายนำ้ทพิย์ กรงุเทพมหานคร
4. โรงเรยีนพระตำหนกัสวนกหุลาบ กรงุเทพมหานคร
5. โรงเรยีนแยม้สอาด รังสติ กรงุเทพมหานคร
6. โรงเรยีนสาธติ บางนา กรงุเทพมหานคร
7. โรงเรียนตันตรารกัษ์ ชลบุรี
8. โรงเรียนบ้านหนองเขียว เชียงใหม่
9. โรงเรยีนบา้นปางแก น่าน
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“หลักสูตรวิทยาศาสตร์รากฐาน”เป็นหลักสูตรใหม่ที่กำลังพัฒนาขึ้นโดยสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การนำของ ดร.วิโรจน์  ตันตราภรณ์
ด้วยเจตนารมณท่ี์จะปฏรูิปการศกึษา วิทยาศาสตร ์ของประเทศ มีเป้าหมายให ้ประชากรไทย
ทุกคนมีรากฐานความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่เยาว์วัย พร้อมที่จะดำเนินชีวิตอย่าง
กลมกลืนกับธรรมชาติและทันวิวัฒนาการของโลก มิได้มีเป้าหมายเพื ่อกรุยทางให้
ทุกคนเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกรณีของแต่ละบุคคลที่อาจต้องการ
ผันตัวเองให้มีอาชีพทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีด้วยการศึกษา  ที่เน้นไปในทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มเติมเองในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น

การที่ประชากรไทยทุกคนได้รับการฝึกฝนให้มีรากฐานเชิงวิทยาศาสตร์จะช่วยให้
เข้าใจสิ่งแวดล้อม ที่มีความสัมพันธ์ต่อชีวิต ช่วยให้มีทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์
หรือกล่าวโดยย่อว่า มีทักษะที่ทำให้มีความเชื ่อมั ่นในตนเองมากขึ ้นในการแก้ปัญหา
ในชีวิต เมื่อเทียบกับปัจจุบันที่ประชากรไทยส่วนใหญ่ยังถูกคลอบงำด้วยไสยศาสตร์และ
มีพฤติกรรมเชิงตามกระแส  ไม่สามารถวินิจฉัยด้วยตนเอง  วิทยาศาสตร์รากฐาน และสังคมศาสตร์
จึงน่าจะเป็น “2 ขา” ที่ทำให้ประชากรไทย สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ และมีชีวิตที่
ดำเนนิไปไดอ้ย่างสมดลุ

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  ท่ีกำลังปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน  ซ่ึงเน้น การสำรวจ
และเรียนรู้ เน้ือหาต่างๆ  ทำให้เด็กมีข้อมูล  “กองใหญ่”  แต่ไม่มีการเช่ือมโยงข้อมูลแต่ละเร่ือง
ไม่สามารถตระหนักหรือสร้างความเข้าใจในกฎเกณฑ์ต่างๆ ด้วยตนเองและกลายเป็น
ต้องยอมรับในส่ิงท่ีครูบอก    ความรู้ท่ีเด็กได้รับจึงเป็นความจำ แทนท่ีจะเป็นความเขา้ใจ และ
เน่ืองจากววัิฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยน้ัีน เป็นอัตราประมาณคณูสองทุกสองปี
ซึ่งหมายความว่า จะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นประมาณพันเท่าภายใน 20 ปี ล้านเท่าภายใน 40 ปี
ข้อมูลใหม่ต่างๆจะอยู่ในระบบ Internet  ไม่สามารถอยู่ในสมองคนไดพ้อ จึงต้องมีการเตรียม
เยาวชนปัจจุบันให้มีความสามารถพอทีจ่ะเข้าถึงและใช้ข้อมูลใหม่ๆ ดังกล่าวได้ตลอดชีวิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรร์ากฐาน
ระดบัประถมศกึษา
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* F.W. Wiegel, “Qualitative Methods in Immunological Modelling”, Biological Physics 2000,
  V. Sa-yakanit L.Matsson, H. Frauenfelder, Eds., World  Scientific, Singapore, 2001 (pp. 19 - 31)
 ส่ิงท่ีอาจมีได้เป็นจำนวน “อสงไขย” น้ี ในภาษาสนัสกฤต หมายถึง 10140

หลักสูตรวิทยาศาสตร์รากฐานจะมีกระบวนการเร ียนการสอนที ่แตกต่าง
จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันกล่าวคือ  วิทยาศาสตร์รากฐานจะไม่เน้นเน้ือหาหรือข้อมูล
แต่จะเริ ่มสอนให้นักเรียน มีความตระหนักในสุนทรียภาพของธรรมชาติ และทึ่งใน
ความหลากหลายที่ถือกำเนิด มาจากหลักง่ายๆ สองสามหลัก เท่านั้น ซึ่งนักเรียนสามารถ
เข้าใจได้เช ่นเดียวกับการที ่ เด ็กมีพัฒนาการในการพูดตอบโต้และเข้าใจภาษาแม่
ได้อย่างง่ายดาย ภายในอาย ุ2 – 3 ขวบ

การตระหนักว่าธรรมชาติมีข้อจำกัด และความหลากหลายที่มีอยู่นั้น  ก็มีอยู่ใน
กลุ่มที่มีขอบเขตจำกัด เมื่อนักเรียนเข้าใจธรรมชาติของข้อจำกัดในแต่ละกรณี นักเรียน
จะสามารถเข้าใจสรรพสิ่ง ที่มีได้ภายใต้ข้อจำกัด นั้นๆ ว่าเป็นกลุ่ม หรือพวกเดียวกัน
ธรรมชาติจะ มีลายลักษณ์ (pattern) ของแต่ละพวก   นักเรียน จะเห็นวิทยาศาสตรเ์ป็นเร่ืองท่ี
เข้าใจง่าย ไม่ต้อง มีเร่ืองท่ีต้องเรียนมากมายกส็ามารถเขา้ใจสรรพสิง่ในธรรมชาตไิด้

ตามการประเมินของ F.W. Wiegel* ความหลากหลายในธรรมชาติ  อาจมีได้ในระดับ
10130  ซึง่ถอืว่ามจีำนวนมากมายจนนบัไมไ่ด ้อย่างไรกต็ามจำนวนของความหลากหลายใน
ธรรมชาติ  อาจมีข้อจำกัดแตกตา่งกันไปข้ึนอยู่กับระบบเชน่  ในร่างกายมนษุย์มีจำนวนของ
เซลล์ชนิดต่างๆ อยู่ในระดับ 1014  หรือจำนวนชนดิของอะตอมมเีพียงระดับ  102   เป็นต้น
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           หลักสตูรวิทยาศาสตรร์ากฐาน เร่ิมตน้จากหนว่ยการเรยีนเรือ่งมติิสัมพันธ ์สำหรบั
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1โดยสาระสำคัญของหน่วยมิติสัมพันธ์มุ่งฝึกให้นักเรียนมี
ความเข้าใจและสามารถเชื ่อมโยงสิ ่งต่างๆรอบตัวกับมิติ เริ ่มด้วยการฝึกให้นักเรียน
มีเครื ่องมือในการจินตนาการ (Thinking Tools) เกี ่ยวกับมิติ จากกิจกรรมต่างๆ และ
ตระหนักอย่างลึกซึ้งว่ากรณีของจักรวาล (ใหญ่มาก) กับกรณีของอะตอม (เล็กมาก) นั้น
เป็นเรื่องเดียวกัน เด็กที่มีอัจฉริยะภาพเชิงวิทยาศาสตร์ก็จะอยากรู้ความสัมพันธ์หรือกฎ
ธรรมชาติของ “วงโคจร” ของดาวเคราะห์และอิเล็กตรอน และอยากเรียนอย่างลึกซึ้งเอง
ตอ่ไปภายหลงั

มิติสัมพนัธ์

การนับ
 ฝึกใหนั้กเรยีนรู้จักการนบัทีมี่ความสมัพันธ์
  กับมติิในเชงิความยาว

  นับและวางเรยีงตวันับตอ่กนั เมือ่จำนวนตวันับ
  มากขึน้  ความยาวของแถวจะยาวเพิม่ขึน้ดว้ย

หลักสูตรวิทยาศาสตรร์ากฐาน
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ฝึกการวัดความยาวด้วยฝ่ามือ ฝ่าเท้าและคาดคะเน
ระยะทางโดยใช้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องการทวีคูณ
ของจำนวนเท่าเป็น  5, 10, 100 เท่า ฯลฯ จึงทำให้
การคาดคะเน ความยาว หรือ ระยะทาง มีค่าใกลเ้คียง
กับ ความเปน็จรงิมากขึน้

การวดัความยาว/ระยะทาง

วัดความยาวดว้ยฝ่ามอื  ฝ่าเทา้ และแนะนำหนว่ยสมัพทัธ ์10 เทา่ 100 เทา่ ฯลฯ

มิติสัมพันธ ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรร์ากฐาน
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เดินไปยังจุดหมายที่ครูกำหนด

ทิศ

มิติสัมพันธ ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรร์ากฐาน
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อ่านแผนที่



  เดก็จะมจีนิตนาการสดัสว่นสมัพทัธ ์ท้ังเชงิย่อและเชงิขยาย

มิติสัมพันธ ์

ฝึกให้นักเรียนรู้จักการนับที่เชื่อมโยง
กับขนาด สร้างจินตนาการเกี ่ยวกับ
ระดับขนาดที ่สามารถขยายใหญ่ขึ ้น
เรือ่ยๆ ไมรู้่จบ  และสามารถยอ่สว่นได้
เล็กลงโดยไม่รู้จบเช่นกัน

ระดับขนาด

หลักสูตรวิทยาศาสตรร์ากฐาน
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เวลา
ฝึกให้นักเรียนสามารถกะประมาณเวลา
ได้จากเคร่ืองวัดเวลา หรือนาฬิกาท่ีติดอยู่
กับตัว  น่ันคือ ชีพจร จากน้ันจึงฝึกการวัด
เวลาจากนาฬกิา  ซ่ึงเปน็เครือ่งมอืท่ีบอก
เวลาไดอ้ย่างเปน็มาตรฐาน

 จับเวลาดว้ยชีพจร

มิติสัมพันธ ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรร์ากฐาน
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มวล

ฝึกให้นักเรียนรู้สึกถึงความหนัก เบา
ของวัตถุและสามารถคาดคะเนมวลของ
วัตถุนั้นได้อย่างใกล้เคียงกับความจริง
โดยเทียบกับถุงทราย

เด็กจะสามารถรูสึ้กได้ถึงมวลของวัตถุน้ัน

มิติสัมพันธ ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรร์ากฐาน
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ความสมัพันธร์ะหวา่งความยาว มวล และเวลา
เมื ่อนักเรียนมีความรู ้ความเข้าใจ  เรื ่อง ความยาว มวล และเวลาแล้ว กิจกรรม

ความสัมพันธ์ระหว่างความยาว มวลและเวลานั ้น เป็นการยกตัวอย่างความสัมพันธ์ของ
เนื้อหาต่างๆที่ได้เรียนไป คือ เรื ่องความยาว มวล และเวลาเข้าด้วยกัน  ซึ่งสามารถแสดง
ให้เห็นความสัมพันธ์ดังกล่าว โดยใช้ลูกตุ้มนาฬิกา พบว่าในเวลาที่เท่ากันการแกว่งของลูกตุ้ม
นาฬกิา  จะขึน้อยู่กับความยาวของเชอืกทีแ่ขวนลกูตุม้ไวแ้ตไ่มข้ึ่นกบัมวล

การแกวง่ของลกูตุ้มนาฬกิาขึน้อยู่กับความยาว  แต่ไม่ข้ึนกบัมวล

มิติสัมพันธ ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรร์ากฐาน
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                   พลงังานบราวเนยีน
                  และสภาวะควอนตมั

           หลักสตูรวิทยาศาสตรร์ากฐาน หน่วยสภาวะควอนตมั สำหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษา
ปีท่ี 2  มีเปา้หมายใหนั้กเรยีนรู้จัก  สภาวะควอนตมั (Quantum State) หรือ การเกดิได ้โตได ้อยู่ได้
ของสรรพสิ่งในธรรมชาติซึ่งไม่สามารถเกิดได้ในทุกกรณีแต่มีกฎว่าในกรณีเฉพาะเท่านั้น
ทีอ่าจเรยีกไดว่้าเปน็สภาวะควอนตมั หรือ  resonance*  ทีจ่ะมไีด ้ อยู่ได้
           ตัวอย่างของสภาวะควอนตมัในระบบตา่งๆ เร่ิมจากพลงังานทีมี่อยู่ในธรรมชาต,ิ การเลอืก
ความถีเ่ฉพาะของลกูตุม้นาฬกิาซึง่สามารถมองเหน็ และจบัตอ้งได ้  เสยีงในขลุย่ สามารถไดยิ้น
แตไ่มส่ามารถมองเหน็  ไมโครเวฟไมส่ามารถไดยิ้นและ ไมส่ามารถมองเหน็  สภาวะควอนตมั
ท่ีนักเรยีนสามารถเหน็ไดใ้นธรรมชาต ิ  เกีย่วกับการเกดิ และการเจรญิเตบิโตของใบไม ้  ดอกไม้
ผลไม ้หรือแมแ้ตอ่วัยวะตา่งๆ ในรา่งกายมนษุย์

* Conventional teaching regards quantum states and resonant states as different; the
latter is taken as classical, being only a consequence of the positive feedback within a
classical oscillator circuit and having a halfwidth frequency window. The present
author points out that a quantum state in atomic dimensions also has a halfwidth
defined in the Heisenberg Uncertainty Principle. In the final analysis a Quantum state
may be defined as a consequence of the feedback phenomenon governed by the
boundary condition  pertaining specifically to the specific system.

หลักสูตรวิทยาศาสตรร์ากฐาน
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พลงังานทีมี่อยู่รอบๆ ตวัเรา
    หน่วยสภาวะควอนตัมเริ ่มบทเรียนจากการสอนให้นักเรียนรู ้จ ักกับพลังงาน
ที่มีอยู ่รอบๆตัวเรา ซึ่งถือว่าเป็นสิ ่งสำคัญที ่เป็นต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติ

พลงังานบราวเนยีน และสภาวะควอนตมั

** การเคลื่อนที่อย่างไม่มีระเบียบ ซึ่งเรียกว่า การเคลื่อนที่แบบบราวเนียนนั้น เกิดขึ้นได้จาก
พลังงานความร้อน  เมื่อเรียนในระดับที่สูงขึ้น เราจะเข้าใจอุณหภูมิสูงของ Big Bang ที่เริ่ม
จักรวาล  ตลอดจน ปรินิพพาน  ซึ่งถือว่าเป็นสภาวะที่ไม่มีพลังงานใดๆ รอบตัวเราเลย
ปัจจุบันอุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยอยู่ที ่ 300 เคลวิน(K)ซึ่งสามารถถือได้ว่าเป็นต้นกำเนิด
ของสรรพสิ่งในธรรมชาติรอบตัวเราที่เกิดได้เพราะมีพลังงานให้เลือก  สรุปได้ว่าทุกสิ่งใน
โลกเรานีเ้กดิในกาลเวลาตา่งกนั เมือ่อุณหภมูสิงูของ Big Bang เยน็ลงระดบัหนึง่ประมาณ1011K
จะทำให้เกิดธาตุต่างๆ ในโลก  การวิวัฒนาการของโลกอีกหลายพันล้านปี จนเมื่ออุณหภูมิ
ลดลงมาอยู ่ที ่ 300 K ทำให้สรรพสิ่งต่างๆ ตลอดจนสิ่งมีชีวิตสามารถเกิดได้ และอยู ่ได้
เพราะเป็นสภาวะที่เหมาะสม  จะเห็นได้ว่าจากอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต สรรพสิ่งต่างๆ
จึงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งนี้เพราะสภาวะที่เปลี่ยนไปจะเหมาะสมกับการดำรงอยู่
ของสรรพสิ่งบางอย่าง

โดยให้นักเรียนปาเม็ดเล็กๆ เช่น เม็ดมะขาม ไปยังลูกบอลบนพื ้นห้อง จากการปาเม็ด

หลักสูตรวิทยาศาสตรร์ากฐาน

มะขามเข้าหาลูกบอลด้วยแรงและ
ความถี่ของการปาไม่เท่ากันนี้เอง
จะทำให้นักเรียนเห็นการเคลื่อนที่
ของลูกบอลไปมาอย่างไม่มีระเบียบ**
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เมื่อดูน้ำสีในกล้องจุลทรรศน์ นักเรียนจะเห็นอนุภาคของเม็ดสีทั้งขนาดใหญ่และเล็ก
กำลังเคลื ่อนที ่อยู ่ในน้ำอย่างไม่มีทิศทางหรือไม่เป็นระเบียบ  การที ่อนุภาคของเม็ดสี
เคลื ่อนที ่ได้ เพราะอนุภาคน้ำที ่ม ีขนาดเล็กมากวิ ่งมาชนในทุกทิศทาง ความถี ่และแรง
ของการชนเพิ ่มขึ ้นเมื ่อน้ำมีอุณหภูมิสูงขึ ้นและน้อยลงเมื ่อน้ำมีอุณหภูมิลดลง ดังนั ้น
จึงเห็นได้ว่าการเคลื ่อนที ่กระทบกันของอนุภาคดังกล่าวเกิดขึ ้นจากพลังงานความร้อน
เมื่อนักเรียนรู้จักพลังงานความร้อนแล้วครูจึงแสดงให้นักเรียนเห็นว่า  แหล่งของพลังงาน
ความร ้อนท ี ่สำค ัญของโลกค ือดวงอาท ิตย ์ซ ึ ่ งทำให ้ เก ิดการส ัง เคราะห ์แสงในพ ืช
ผลผลิตสำคัญจากการสังเคราะห์แสง คือ คาร์โบไฮเดรต และออกซิเจน เมื่อคนบริโภคพืช
และหายใจเอาออกซิเจนเข้าไป ร่างกายจะสามารถแปลงวัตถุดิบดังกล่าวเป็นพลังงาน
กลับมาใชใ้นการทำกจิกรรมตา่งๆ ในชวิีตประจำวนัได ้ดังเชน่ กิจกรรมทีนั่กเรยีนปาเมด็มะขาม
เขา้หาลกูบอล เปน็ตน้

หลักสูตรวิทยาศาสตรร์ากฐาน

อนุภาคของเมด็ส ีภายใตก้ล้องจลุทรรศน์
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ความถีจ่ำเพาะของลกูตุม้นาฬกิา
ในบทเรียนมิติสัมพันธ์  นักเรียนมีประสบการณ์ กับกิจกรรมการแกว่ง ของลูกตุ้มนาฬิกา

มาแล้วว่า “การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา จะขึ้นอยู่กับความยาว แต่ไม่ขึ้นกับมวล”  ในบทเรียน
สภาวะควอนตมัจะใช ้“ชุดแสดงความถีจ่ำเพาะของลกูตุม้นาฬกิา” แสดงใหเ้ห็นว่าการแกวง่ของ
ลูกตุ้มนาฬิกาที่มีความยาวจำเพาะค่าหนึ่งจะแกว่งได้ก็ต่อเมื่อ พลังงานที่ให้กับลูกตุ้มมีความถี่ที่
เหมาะสมชุดหน่ึงเท่าน้ัน ถ้าให้พลังงานกับลูกตุ้มท่ีความถ่ีอ่ืนๆ ลูกตุ้มจะอยู่น่ิง หรือแกว่งน้อยมาก
เพราะไม่ใช่สภาวะที่เหมาะสม

           (เนือ่งจากการแกวง่ของลกูตุม้นาฬกิา มีความสมัพันธกั์บลักษณะของรปูคลืน่ เราจงึสรา้ง
ชุดแสดงคลื่นจากการแกว่งลูกตุ้มนาฬิกาแสดงรูปคลื่นที่เกิดขึ้นและสอนนักเรียนในเรื ่อง
ความถี ่ ช่วงคล่ืน  และแอมพลจูิดต่อไป)

หลักสูตรวิทยาศาสตรร์ากฐาน
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 ความถีจ่ำเพาะของเสยีงจากขลุย่
เสียงเป็นตัวอย่างของระบบที่สามารถได้ยิน แต่ไม่สามารถมองเห็น แสดงโดยใช้

กิจกรรมเสยีงจากการเปา่ขลุย่ และเนือ่งจากเสยีงเปน็สิง่ทีไ่มส่ามารถมองเหน็ได ้จึงใชโ้ปรแกรม
วินสโคป* เป็นเคร่ืองมือแสดงผล

จากกิจกรรมแสดงใหเ้ห็นว่า ขลุ่ยท่ีมีความยาวค่าหน่ึงจะทำให้เกิดเสียงท่ีมีความถ่ีจำเพาะ
ชุดหนึ่งเท่านั้น จึงสามารถได้ยินเสียงได้

ช่วงคล่ืนกำหนดโดยความยาวของขลุย่

* โปรแกรมวนิสโคป เวอร์ช่ัน 2.51 เปน็ freeware ออกแบบและพฒันาโดย Konstantin Zeldovich

หลักสูตรวิทยาศาสตรร์ากฐาน
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ความถี่จำเพาะของไมโครเวฟ
สำหรับระบบที ่ไม่สามารถได้ยินและไม่สามารถมองเห็น  ดังเช่นไมโครเวฟ

แสดงให้เห็นว่าคลื ่นไมโครเวฟที ่มีความถี ่จำเพาะจะเกิดและอยู ่ได้ในท่อที ่ม ีความยาว
จำเพาะเท่านั้น แสดงโดยการใช้ตัวตรวจจับสัญญาณ (Microwave Detector) จับและแปลง
สัญญาณไมโครเวฟให้เห็นเป็นแสงได้

คลืน่ไมโครเวฟจะมอียู่ไดเ้มือ่ความยาวชอ่งพอเหมาะกบัชว่งคลืน่เทา่นัน้

หลักสูตรวิทยาศาสตรร์ากฐาน
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 สภาวะควอนตมัในธรรมชาติ
           การศึกษาธรรมชาติในหลักสูตรวิทยาศาสตร์รากฐาน จะทำให้เห็นความสัมพันธ์
ของการเติบโตในธรรมชาติที่เป็นระบบ กล่าวคือ ธรรมชาติของการเจริญเติบโต  อย่างคงรูป
ไดน้ัน้โดยสว่นใหญจ่ะเปน็ไปตามลำดบั ตัวเลข 1, 2, 3, 5, 8, 13 ... ซ่ึงเปน็เรือ่งทีน่า่ประหลาดใจ
และเมือ่เห็นตัวอย่างในธรรมชาตว่ิาดอกไมส่้วนใหญ่จะมี 5 กลีบ (โดยดอกทีมี่กลีบซ้อน  อาจจะมี
4 จากการซ้อน  2  กลีบ2 ช้ัน หรือมี 6 กลีบ จากการซ้อน 3 กลีบ 2 ช้ัน) ใบไม้ท่ีไม่ใช่ใบเด่ียว (1) หรือ
คู่ (2) ก็อาจเปน็ 3 ใบหรอื 5 ใบ ต่อก้าน หรือเปน็ใบ  8  แฉก 13  แฉก  21  แฉก  ฯลฯ แมก้ระทัง่
ผลไม้ เช่น กล้วยพบว่าเน้ือกล้วยน้ัน แท้จริงเป็น 3 แฉก หรือทุเรียน แอปเป้ิล ลองกอง มะเฟืองฯลฯ
มี 5 พูหรือกลีบ เปน็ตน้

อย่างไรก็ตาม พบว่าในธรรมชาติจะมีข้อยกเว้นบ้าง เช่นอาจมีดอกไม้ที่เป็น 4 แฉก
6 แฉก เช่น ดอกเขม็ ดอกพลบัพลึง เปน็ตน้ ซ่ึงถือเปน็สว่นนอ้ยมาก

ใบประดบัของโปย้เซยีน พันธุด้ั์งเดมิ 2 แฉก ใบประดบัของดอกเฟือ่งฟ้า 3 แฉก

หลักสูตรวิทยาศาสตรร์ากฐาน
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ดอกบานบรีุ 5  แฉก ดอกดาวกระจาย 8 แฉก

ใบจัง๋ 13 แฉก

พลงังานบราวเนยีน และสภาวะควอนตมั



3  แฉก
1 ผอม 2 อ้วน

การเจริญเติบโตของใบจั๋งอย่างเป็นระบบ  เริ่มจากแตก 1 ใบ ออกเป็น 2 แฉก ใบที่มี
2 แฉก จะพบวา่มแีฉกทีอ้่วนและผอม อย่างละ 1 ใบ  ซ่ึงแฉกทีอ้่วน จะแตกออก ทำให ้1 ใบ เปน็
3 แฉก  จากน้ันระบบการเตบิโตของใบจะมลีำดับข้ันเป็นเช่นน้ี  เร่ือยไป จนมีการเจริญเติบโตเต็มท่ี
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13 แฉก

2  แฉก
1 ผอม 1 อ้วน

5  แฉก
2 ผอม 3 อ้วน

8  แฉก
3 ผอม 5 อ้วน
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พลงังานบราวเนยีน และสภาวะควอนตมั



          กระบวนการพฒันาของดอกไม้
ใบไม้แฉกที่  เริ่มจากจำนวนแฉกน้อย
และม ี    “หยดุพกั”  ท่ี 1, 2, 3, 5, 8, 13,
21 ....  แฉก   ตามลำดบั ของการเตบิโต
และในที่สุด จำกัดโดย การแพร่ไปจน
เต็มวง* โดยจำนวนที่จำกัดนั้นขึ้นอยู่
กับความกว้างของแฉก หรือกลีบ)
      การทีนั่กเรยีนจะสามารถเกบ็ขอ้มูล
แล้วนำมาจดัเป็นกลุ่ม 3,5,8,13... เป็นการ
เพิ่มสุนทรียภาพของธรรมชาติในจิตใจ
ของนักเรียน  ทำให้นักเรียนสังเกต
ส ิ ่ งแวดล ้อมด ้วยความช ื ่นชมและ
มีความสุขกับความจริงในธรรมชาติที่
กลายเป็นของง่ายน่าทึ ่งและเข้าใจได้
อย่างลึกซ้ึง

      *ข้อสำคญัคอื ให้เดก็เขา้ใจว่าในธรรมชาต ิจะม ี“ข้อจำกดั” หลายประเภท ซ่ึงขณะนีก้ล่าวถึง
ประเภท  “เต็มวง”  เด็กจึงควรพิจารณาว่าในกรณีอื่นๆ ข้อจำกัดประเภทอื่น จะเป็นอย่างไร
เพราะอะไร  เป็นเรื ่องน่าคิดต่อไปเด็กจะคอยสังเกตธรรมชาติ และจัดเป็น “ประเภท”
ที่มีข้อจำกัดต่างกันได้เอง

หลักสูตรวิทยาศาสตรร์ากฐาน
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แรงสู่ศูนย์กลาง
จักรวาล และอะตอม

หน่วยการเรียนรู ้เร ื ่องแรงสู ่ศ ูนย์กลาง (1/R2) ซึ ่งนำมาบรรจุเป็นหลักสูตร
สำหรับนักเรียนในระดบัช้ันประถมศกึษาปีท่ี 3 น้ี มีเน้ือหาท่ีต้องการให้นักเรียนสามารถทำความ
เข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์ทางธรรมชาต ิในเร่ืองของแรงระหว่างของสองสิง่ (Gravity , Coulombic
forces) ได้ด้วยตัวเอง
          นักเรยีนจะสามารถเขา้ใจและรูสึ้กถึงแรงดงึเขา้สูศู่นย์กลางไดด้้วยอุปกรณดั์งภาพ โดย
นักเรียน  จะต้องดึงเชือกออกจากแกนกลางที่ความยาวต่างๆ  แล้ววิ่งไปรอบๆ แกนกลางนั้น
เสมือนว่าตนเป็นดาวเคราะห์ที่กำลังโคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์ แรงดึงในเชือกจะแปรผกผันกับ
ความยาวเชือกยกกำลังสอง (R2)  คือ เมื่อความยาวเชือกใกล้จุดศูนย์กลาง นักเรียนจะรู้สึกว่ามี
แรงดึงเข้าสู่แกนกลางมาก  ดังน้ันจึงต้องว่ิงด้วยความเรว็สูง เพ่ือให้มีแรงเหว่ียงออกพอทีจ่ะต้าน
แรงดึงจากแกนกลางที่จะดึงให้นักเรียนวิ่งเข้าไปหา นักเรียนจึงจะสามารถวิ่งอยู่ในวงโคจร
ท่ีกำหนดได ้ แต่หากอยู่ในวงโคจรทีไ่กลออกไป (R มากข้ึน)  แรงดึงในเชือกจะมีค่าลดลง ดังน้ัน
นักเรียน  จึงสามารถว่ิงอยู่รอบแกนกลางอยา่งช้าๆ ได้
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จากประสบการณ์นักเรียนจะสามารถทำความเข้าใจได้ว่า เพราะเหตุใดดาวพุธ
ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดจึงเคลื่อนที่เร็ว แต่ดาวอื่นที่อยู่ไกลออกไป
เช่น ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ฯลฯ จึงเคลื ่อนที ่ช้าจนกระทั ่งดาวบางดวงดูคล้ายกับไม่มี
การเคล่ือนท่ีเลย

ความเข้าใจในเรื่องของแรงสู่ศูนย์กลางนี้  จะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับหน่วยต่อไป
ในการยอมรับระบบที ่เล็กมากในระดับอะตอม อิเล็กตรอนจะเคลื ่อนที ่รอบๆนิวเคลียส
ด้วยความเร็วสูงมากจนเราไมส่ามารถมองเหน็การเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนได้

คนกับขนาดของโลก
หลังจากนั ้น นักเรียนจะได้ศึกษาเกี ่ยวกับตัวอย่างหรือปรากฏการณ์ที ่เกิดจาก

แรงดึงดูดต่างๆ  เช่น  แรงดึงดูดระหว่างคนกับโลก (แรงโน้มถ่วง) ซึ่งทำให้คนเดินติดพื้น
อยู ่บนโลกกลมได้ สมัยโบราณคนเข้าใจผิดคิดว่าโลกแบน แต่จริงๆแล้วการที่คนเราเห็น
พื้นดินมีลักษณะเป็นพื้นราบ  เนื่องจากขนาดของตัวเราเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดของโลก

ตำแหนง่ของคนบนโลก
คนสามารถยืนอยู่บนโลกได้เพราะมีแรงโน้มถ่วงของโลก ดังนั้นคนที่อยู่บนตำแหน่ง

ต่างๆบนโลก จะยืนในลักษณะเท้าชี ้เข้าหาจุดศูนย์กลางของโลกและศีรษะชี ้ในทิศทาง
ตรงกันข้ามท่ีกลาง “ท้องฟ้า”  (เรียกว่าเป็นทิศด่ิง)
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การยืนในลักษณะเชน่น้ี  ทำให้คนท่ีอยู่ตำแหนง่ต่างๆบนโลกสามารถเหน็ภาพกระตา่ย
บนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญเอียงต่างกัน กับ “ทิศดิ่ง” ของตนเป็นมุมต่างๆ กัน  ดังนั้นเราจึง
สามารถบอกตำแหน่งละติจูดคนบนโลกอย่างคร่าวๆ โดยดูดวงจันทร์วันเพ็ญตอนหัวค่ำ
ทางทิศตะวันออกใกล้ขอบฟ้า  ดังภาพ

การบอกตำแหน่งของคนบนโลก  นอกจากจะสังเกตจากกระต่ายบนดวงจันทร์แล้ว
เรายังสามารถสังเกตเสี้ยวของดวงจันทร์หลังพระอาทิตย์ตกในช่วงข้างขึ้น ประมาณ 2 – 3 ค่ำ
บริเวณเหนือขอบฟ้าทางทิศตะวันตกได้ คนบนโลกที่อยู่ ณ ตำแหน่งเส้นรุ้งต่างๆกัน ก็จะเห็น
ความเอียงของดวงจันทร์ต่างกันด้วย

อุปกรณ์ชุดแสดงการเหน็ดวงจันทร์

         มองจากขัว้โลกเหนอื              มองจากเสน้ศนูย์สูตร                 มองจากขัว้โลกใต้

จากตำแหนง่ต่างๆบนโลก

      มองจากขัว้โลกเหนอื             มองจากเสน้ศนูย์สูตร               มองจากขัว้โลกใต้
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จากบทเรียนเรื ่องแรงสู่ศูนย์กลาง  นักเรียนสามารถเข้าใจเกี่ยวกับแรงดึงดูดของ
ดาวเคราะหต่์างๆทีโ่คจรรอบดวงอาทติย์  ดาวเคราะหท่ี์อยู่ใกล้ดวงอาทติย์จะมแีรงดงึดูดมากกวา่
ดาวเคราะห์ท่ีอยู่ไกลออกไป

แรงดึงดูดระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกทำให้เกิดการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์
เช่นเดียวกับโลกและดวงจันทร์ที ่มีแรงดึงดูดระหว่างกัน ทำให้ดวงจันทร์โคจรรอบโลก
อย่างไรก็ดีระนาบวงโคจรของดวงจันทร์และโลกเอียงต่อกัน ทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ
ซ่ึงนักเรียนจะไดศึ้กษาจากอปุกรณ์ ดังภาพ

อุปกรณ์ชุดแสดงการโคจรของโลก และดวงจันทร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรร์ากฐาน
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ปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก
1. การข้ึนตกของดวงอาทิตย์และดวงดาว
โดยท่ัวไปเรามกัเข้าใจกันว่า ตอนเช้าดวงอาทติย์ข้ึนทางทศิตะวันออกแล้วค่อยๆ เคล่ือน

ไปตกทางทศิตะวันตกในตอนเยน็   แต่ในความเปน็จริงแล้วดวงอาทิตย์ยังคงอยู่กับท่ี  แต่เน่ืองจาก
โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก   จึงทำให้คนบนโลกมองเห็นเหมือน
ดวงอาทิตย์ข้ึนทางทศิตะวันออกและไปตกทางทศิตะวันตก   ซ่ึงเกิดในลักษณะเดยีวกับการสังเกต
เห็นต้นไมว่ิ้งสวนทางกบัเราในขณะทีน่ั่งอยู่บนรถทีว่ิ่ง

2. การเกิดเวลากลางวัน-กลางคืน  และเวลาท้องถ่ิน
เมื่อโลกหมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกคนที่อยู่บนโลกจะหมุนไปด้วยเช่นกัน

ถ้าคนที่อยู่บนโลกซีกที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์   บริเวณนั้นจะเป็นเวลากลางวัน  ส่วนอีกด้าน
ตรงกันข้ามจะเปน็เวลากลางคนื   และประเทศทีอ่ยู่ทางทิศตะวันออกจะมเีวลาล้ำหน้ากว่าประเทศ
ท่ีอยู่ทางทิศตะวันตก  เช่น  ประเทศไทยเวลาประมาณ 09.00 น.  ญ่ีปุ่นจะเวลาประมาณ 11.00 น.

หลักสูตรวิทยาศาสตรร์ากฐาน
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ปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากโลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์

1. กลางวันกลางคืนยาวไม่เท่ากัน
การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะแกนเอียง  ทำให้ประเทศต่างๆ บนโลก

ในแต่ละเดือนรับแสงไมเ่ท่ากัน  เวลากลางวนักับกลางคนืจึงยาวไม่เท่ากัน เช่น ในเดือนมิถุนายน
โลกเอียงข้ัวโลกเหนือเข้าหาดวงอาทติย์ ทำให้ท่ีข้ัวโลกเหนือมีแต่กลางวัน และสำหรับคนท่ีอาศัย
อยู่ที่ละติจูดต่างๆกันทางซีกโลกเหนือ กลางวันก็จะยาวกว่ากลางคืน ในขณะที่ทางซีกโลกใต้
กลางคืนจะยาวกว่ากลางวัน ส่วนท่ีข้ัวโลกใต้ จะมีแต่กลางคืน

ในเดือนธันวาคม โลกเอียงขั้วโลกใต้เข้าหาดวงอาทิตย์ ขั้วโลกใต้จึงมีแต่กลางวัน
และคนที่อยู่ขั้วโลกเหนือจะมีแต่กลางคืน คนที่อยู่ซีกโลกเหนือจะมีกลางคืนยาวกว่ากลางวัน
ส่วนคนท่ีอยู่ซีกโลกใต้จะมีกลางวันยาวกว่ากลางคืน

หลักสูตรวิทยาศาสตรร์ากฐาน
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2. ข้างข้ึน ข้างแรม

ดวงจนัทร์ด้านทีหั่นเขา้หาดวงอาทติย์จะสวา่งและอกีด้านหนึง่มืด  เม่ือดวงจนัทร์โคจร
รอบโลก  คนบนโลก ณ ตำแหน่งต่างๆ จะมองเหน็ดวงจันทร์สว่างเป็นเส้ียวต่างๆ กัน

หลักสูตรวิทยาศาสตรร์ากฐาน
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การเหน็ดวงจนัทร์เม่ือมองจากโลก

   แรม 15 คำ่      ขึน้ 4 คำ่      ขึน้ 8 คำ่     ขึน้ 12 คำ่    ขึน้ 15 คำ่     แรม 4 คำ่    แรม 8 คำ่     แรม 12 คำ่

แสงอาทิตย์

 h        a         b         c         d          e         f         g
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3. จันทรุปราคา สุริยุปราคา
ถ้าโลกเคลื่อนที่เข้ามาอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ในแนวเส้นตรงเดียวกัน

เงาของโลกจะไปบงัดวงจันทร์  ทำให้คนบนโลกเหน็ดวงจันทร์มืด จะเกิดในวันข้ึน 15  ค่ำ เรียกว่า
จันทรุปราคา

ถ้าดวงจนัทรเ์คลือ่นทีม่าอยูร่ะหว่างโลกกบัดวงอาทติย์ในแนวเสน้ตรงเดยีวกัน เงาของ
ดวงจันทร์ทอดมายงัโลกทำใหค้นบนโลกบรเิวณน้ันเห็นดวงอาทติย์มืด  จะเกดิในวันแรม 15 ค่ำ
เรียกว่า  สุริยุปราคา

หลักสูตรวิทยาศาสตรร์ากฐาน
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 โลก

 โลก

      ดวงจันทร์

      ดวงจันทร์

         ดวงอาทิตย์

ดวงอาทิตย์
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4. น้ำข้ึน น้ำลง
น้ำขึ ้น น้ำลงเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที ่เกิดจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์

แรงดึงดูดระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ทำให้เกิดแรงดึงและแรงเหวี่ยงพร้อมกันในทิศทาง
ตรงข้าม ทำให้เกิดน้ำขึ ้นพร้อมกันสองด้าน  เมื ่อโลกหมุนรอบตัวเองเกิดน้ำขึ ้น น้ำลง
เปลี่ยนไปตามที่ต่างๆ ส่วนแรงดึงและแรงเหวี่ยงจากดวงอาทิตย์ซึ่งคงอยู่ในทิศเดิม นอกจากนี้
ดวงจันทร์ก็ทำให้เกิดน้ำขึ ้น น้ำลงบนโลกด้วยเช่นกันและมีผลมากกว่าดวงอาทิตย์ด้วย
เพราะอยู่ใกล้โลกมากกว่า  ถ้าดวงจันทร์อยู่ในแนวเดียวกับดวงอาทิตย์จะช่วยเสริมแรงกัน
ทำให้น้ำข้ึนบนโลกมาก

ในกรณน้ีีเมือ่โลกหมนุรอบตวัเองใน 1 วัน  ทำใหน้้ำบนโลกขึน้ 2 ครัง้ เมือ่โลกหมนุ
ส่วนสูงสุดของน้ำไม่หมุนตาม เพราะถูกตรึงด้วยแรงจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ดังรูป
และเป็นน้ำท่ีข้ึนสูงมากในวนัข้างข้ึน หรือแรม 15 ค่ำ
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                          โลก
ดวงจันทร์

 ดวงอาทิตย์

                          โลก
ดวงจันทร์

 ดวงอาทิตย์

แรงดึงแรงเหว่ียง



แรงสูศู่นยก์ลาง จักรวาล และอะตอม

ในวันข้ึนหรือแรม 8 ค่ำ  ดวงจันทร์และดวงอาทติย์อยู่ในแนวตัง้ฉากกนั  เม่ือโลกหมุน
รอบตัวเองใน 1 วัน  ทำให้น้ำข้ึนไม่สูงมากนกัและลงไมต่่ำมากนกั  ดังรูป

ด้วยเหตุผลเดียวกันตอน 3 - 4 ค่ำ หรือ 10 - 12 ค่ำ  ก็อาจทำใหดู้ยากว่ามีน้ำข้ึนวันละก่ีหน
ชาวกรุงเทพฯ  จึงต้องคอยระวัง เช่น น้ำเหนือในแม่น้ำเจ้าพระยาในวนัข้ึนหรือแรม 15 ค่ำ เพราะ
จะทำใหเ้กิดน้ำท่วมได้
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จากหน่วยการเรียนรู้ที ่ผ่านมา ทำให้ผู ้เรียนรู้จักกับแรงสู่ศูนย์กลางชนิดหนึ่งซึ ่ง
เป็นแรงดึงดูดระหว่างมวลของดาวเคราะหท่ี์โคจรรอบมวลขนาดใหญคื่อดวงอาทิตย์ และตราบใด
ที่ดวงอาทิตย์มิได้มีมวลลดลงจนเท่ากับดาวเคราะห์ดวงใดดวงหนึ่ง ดาวเคราะห์เหล่านั้นก็
จะยังต้องเป็นผู้โคจรรอบดวงอาทิตย์ไปตลอด

ผู้เรียนจะสามารถเชือ่มโยงหลักของแรงสูศู่นย์กลางในระบบสริุยะ ไปสูอ่ะตอมซึง่เปน็
อนุภาคที่มีขนาดเล็กมาก ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่เป็นองค์ประกอบย่อยในทุกๆ
ส่วนของสสาร ได้ในทำนองเดียวกันว่า อนุภาคต่างๆ ในอะตอมอันประกอบไปด้วยโปรตอน
(มีประจุบวก) นิวตรอน (ไม่มีประจุ) และอิเล็กตรอน (มีประจุลบ) เคลื่อนที่อยู่รอบกันได้ด้วย
แรงสู่ศูนย์กลางเช่นเดียวกัน แต่เป็นชนิดแรงดึงดูดระหว่างประจไุฟฟ้า

อะตอมของธาตไุฮโดรเจน

ระบบสุริยะ

อิเล็กตรอน
นิวเคลียส

( แสดงอิเล็กตรอนเสมอืนฝุ่น )
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กิจกรรมต่างๆ ที่สอดแทรกอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องอะตอม และโมเลกุล จะทำให้
ผู ้เรียนเข้าใจได้อย่างถูกต้องและลึกซึ้งถึงลักษณะธรรมชาติของอะตอม ซึ่งสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการอธิบายเรื่องของปรากฏการณ์ต่างๆ รวมถึงปฏิกิริยาเคมีได้ เช่น ลักษณะของ
อนุภาคตา่งๆ ในอะตอม  พิสูจนไ์ดว่้าอะตอมมอีนุภาคทีมี่ประจไุฟฟ้าอยู่จริง เหตใุดอะตอมจงึมี
รูปร่างเสมือนกลม และยิ่งกลมมากขึ้นเมื่อเป็นอะตอมของธาตุที่เสถียร อะตอมสองอะตอมจะ
ยึดติดกันได้ด้วยวิธีใด  การเดือดและการหลอมเหลวของสารล้วนเป็นผลมาจากพลังงาน
บราวเนียน และอ่ืนๆ อีกมากมาย ดังตัวอย่างกิจกรรมต่อไปน้ี

ช้าชัด เร็วเบลอ
หากเราเปรียบเทียบความเร็วในการเคลื ่อนที ่ของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสกับ

ความเร็วของดาวเคราะห์ที ่โคจรรอบดวงอาทิตย์ จะพบว่า ระยะทางระหว่างอิเล็กตรอน
กับนิวเคลียสมีค่าโดยเฉลี่ยประมาณ   2 x 10-10 เมตร (ขนาดเล็กมาก ไม่สามารถมองเห็นได้
ด้วยตาเปล่า) และอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ 2.5 x 108 เซนติเมตร/วินาที
ในขณะทีร่ะยะทางระหวา่งดาวเคราะห ์เช่น ดาวพุธกับดวงอาทติย์ มีค่าประมาณ 57,910 กิโลเมตร
และดาวพุธเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ 47.36 กิโลเมตร/วินาที  ซึ่งเราจะพบว่า ดาวพุธ
เคลื ่อนที ่ไปครบ 1 รอบ เท่ากับอิเล็กตรอนเคลื ่อนที ่รอบนิวเคลียสไปแล้วนับล้านรอบ
ดังนั ้นเราจึงสามารถระบุตำแหน่งของดาวพุธขณะเคลื ่อนที ่ได้ แต่เราไม่สามารถระบุ
ตำแหน่งของอิเล็กตรอนได ้ เช่นเดียวกับการหมุนของใบพดัดังการทดลอง ช้าชัด เร็วเบลอ ดังภาพ

ใบพัดที ่หมุนช้า เปรียบเสมือนสิ ่งที ่
เคลื่อนที่ช้าๆ รอบจุดศูนย์กลาง ทำให้
เราสามารถระบุตำแหน่งและจำนวน
ที่แน่นอนของสิ่งนั้นได้
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ใบพัดที่หมุนเร็วมากจนเห็นเป็นภาพ
เบลอ เปรียบเสมือนสิ่งที่เคลื่อนที่เร็ว
มากรอบจุดศูนย์กลาง ทำให้เราไม่
สามารถระบุตำแหน่งและจำนวนที่
แน่นอนของสิง่น้ันได้ เช่น อิเล็กตรอน

ในอะตอมมีประจุไฟฟ้า
จากหลักเกณฑ์ของไฟฟ้าสถิต ผู้เรียนจะอธิบายได้ว่าการดึงดูด และการผลักด้วยแรง

ทางไฟฟา้นัน้เปน็ผลมาจากประจไุฟฟ้าทีมี่อยู่ในอะตอม

ผู้เรียนค้นหาประจุไฟฟ้าท่ีอยู่ในอะตอม
ได้จากชุดทดลองท่ีประดิษฐ์และตกแต่ง
ให้สวยงามไดเ้องจากวสัดุเหลือใช้
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ผู้เรียนจะได้ศึกษาลักษณะ
ของอะตอมจากโปรแกรม
แสดงภาพจำลองสามมิติ
ของอะตอม 20 ธาตุแรก

เหตุใดอะตอมจึงกลม

อิเล็กตรอนไม่สามารถโคจรเปน็ระนาบแบนๆระนาบเดยีว แบบท่ีดาวเคราะหโ์คจรรอบ
ดวงอาทิตย์อยู่ได้นานๆ  เพราะโฟนอนซ่ึงเป็นเม็ดความร้อน (จากเน้ือหาในหน่วยสภาวะควอนตัม)
ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเข้ามาชนให้อิเล็กตรอนเปลี่ยนระนาบการโคจรไปตลอดเวลาทุกทิศทาง
ซึ่งเราไม่สามารถจับการเคลื่อนไหวของอิเล็กตรอนได้ทัน ดังเช่น ในกิจกรรมช้าชัด เร็วเบลอ
จึงทำใหอ้ะตอมดเูสมอืนเปน็ทรงกลม

หมายเหตุ โปรแกรมแสดงภาพจำลองสามมิติของอะตอม สร้างขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง
สสวท. กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
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มาป้ันอะตอมกันเถอะ
ผู้เรียนจะไดส้นุกกับกิจกรรมการปัน้อะตอมจำลองโดยอา้งอิงรูปร่างและขนาดสมัพัทธ์

จากโปรแกรมแสดงภาพจำลองสามมิติของอะตอม 20  ธาตุแรก วัสดุที่นำมาใช้ปั้นสามารถ
รับประทานได ้เช่น เม็ดสาคู แป้งมันสำปะหลงั เมล็ดถ่ัวเขียว เป็นต้น

ผู้เรียนกำลังป้ันอะตอมธาตุต่างๆ อะตอมท่ีป้ันจากเม็ดสาคู และใช้
เมล็ดถั ่วเขียวแทนนิวเคลียส
หลังจากนึง่เสร็จแล้ว

อิเล็กตรอนสปิน
อิเล็กตรอนเป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบ อยู่รอบนิวเคลียสซึ่งมีประจุบวก

ทำให้อะตอมมีประจุเป็นกลาง เมื่อสองอะตอมอยู่ใกล้กันอาจเชื่อมกันได้ เพราะอิเล็กตรอน
ท้ังสองอาจหมนุรอบตัวเอง (spin) ในทิศตรงข้ามกัน การหมุนรอบตัวเองของอิเล็กตรอนแตล่ะตัว
ทำให้เกิดสนามแมเ่หล็ก ท่ีดึงดูดกันได้ ดังภาพแสดงชดุอุปกรณ์ท่ีให้ลูกข่างแทนอิเล็กตรอน

           ลูกข่างหมุนทางเดยีวกัน
ผลักกัน

        ลูกข่างหมุนสวนทางกนั
ดึงดูดกัน

           ลูกข่างท่ีหมุนสวนทางกนั
ดึงดูดกัน



อะตอม และโมเลกลุ
อะตอมเช่ือมอะตอม

จากภาพ เปรียบเสมือนอะตอมทีอ่ยู่
ห่างกันระยะหนึ่งจะไม่ยึดติดกัน

จากภาพ เปรียบเสมือนอะตอมทีอ่ยู่
ใกล้กันระยะหน่ึงจะยึดติดกันบริเวณ
ไข่ขาวรอบนอก

ผู้เรียนจะได้ทำกิจกรรมแสดงการเชื่อมกันของอะตอมสองอะตอม (หรือมากกว่า)
โดยใช้ไข่ดิบเปน็ตัวแทนของอะตอม ซ่ึงจะพบวา่ส่วนท่ีเช่ือมกันของไขดิ่บน้ันจะมเีฉพาะบรเิวณ
ไข่ขาวใสๆ ที่อยู่รอบนอกสุดเท่านั้น ซึ่งคล้ายกับอะตอมที่เชื่อมกันไว้ด้วยส่วนของอิเล็กตรอน
ท่ีเคล่ือนอยู่บริเวณรอบนอกสดุของอะตอม และเรียกกลุ่มอะตอมท่ียึดกันไว้ว่า โมเลกุล

นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้ศึกษาการยึดติดกันของอะตอมในลักษณะเสมือนจริงได้จาก
โปรแกรมแสดงภาพจำลองสามมิติของอะตอมและโมเลกุล ซึ่งแสดงส่วนของปุ่ม และรอยบุ๋ม
ท่ีจับยึดกันได้พอดี ดังภาพ

โปรแกรมแสดงกลไกการเข้าจับยึดกันของอะตอมโซเดียม (Na)
และอะตอมคลอรีน (Cl) เกิดเป็น NaCl (โซเดียมคลอไรด์ หรือ
เกลือแกง) สังเกตไดว่้ามีปุ่ม และรอยบุ๋มท่ีจับยึดกันได้พอดี

หลักสูตรวิทยาศาสตรร์ากฐาน
34



อะตอม และโมเลกลุ

มีอะไรในน้ำ
ชุดทดลองการแยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้า จะพิสูจน์ให้ผู้เรียนทราบว่าโมเลกุลของน้ำ

ประกอบด้วยอะตอมไฮโดรเจน 2 อะตอม และอะตอมออกซิเจน 1 อะตอม และเป็นข้อพิสูจน์
ได้อีกทางหน่ึงว่าสสารมีอะตอมเป็นองค์ประกอบจริง

จุดเดือด จุดหลอมเหลว
จุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารต่างๆ มีค่าแตกต่างกันไป ข้ึนอยู่กับความเสถียร (หรือ

ความชอบ)ในสถานะ (หรือตำแหนง่) ท่ีเปน็อยู่มากนอ้ยเพียงใดซึง่เปรยีบเทยีบไดกั้บชุดอุปกรณ์
แสดงหลุมพลังงาน นั่นคือวัตถุที่ยิ่งอยู่ในหลุมลึกเท่าใดก็จะมีความเสถียรเท่านั้น และต้องใช้
พลังงานบราวเนียนมากกว่าวัตถุในหลุมต้ืนเพ่ือให้วัตถุน้ันกระดอนออกจากหลุมไปสู่สถานะใหม่ได้

จากภาพทัง้สอง วัตถุท่ีอยู่ในหลุมลึก เทียบได้กับสารท่ีมีจุดเดือด หรือจุดหลอมเหลวสงู
ซึ่งต้องใช้พลังงานบราวเนียน (พลังงานเขย่า) สูงกว่าวัตถุในหลุมตื้น หรือสารที่มีจุดเดือดหรือ
จุดหลอมเหลวต่ำ

หลักสูตรวิทยาศาสตรร์ากฐาน
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อะตอม และโมเลกลุ

ปฏิกิริยาเคมี

รูปภาพเปน็สีชมพู เม่ือมีโมเลกุลน้ำเกาะอยู่ รูปภาพเป็นสีฟ้า เมื่อไม่มีโมเลกุลน้ำมาเกาะ

ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ ้นจากรูปร่างของโมเลกุลที่เปลี่ยนไปเป็นสำคัญ  ดังเช่น ภาพ
การทดลองต่อไปนี้ ซึ่งสารเคมีจะเปลี่ยนสีกลับไปกลับมาเมื่อมี หรือไม่มีโมเลกุลน้ำเกาะอยู่กับ
สารนัน้

จากความเข้าใจในลักษณะของอะตอม การเกิดเป็นโมเลกุล จนกระทั่งถึงปฏิกิริยาเคมี
จากกิจกรรมข้างต้น ผู้เรียนจะสามารถนำความรู้โดยเฉพาะในส่วนของรูปร่างอะตอมไปใช้
อธิบายรูปแบบ (pattern) ของการเกิดเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ซึ่งเรียกว่า มหโมเลกุลได้ว่า
มหโมเลกุลจำนวนมากเหล่านั้น มีรูปแบบของการจับยึดกันหลายแบบและสามารถทำนาย
รูปแบบการจบัยึดกันภายในโมเลกลุของสารท่ีสงสัยได้

หลักสูตรวิทยาศาสตรร์ากฐาน
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มหโมเลกุล

หลักสูตรวิทยาศาสตรร์ากฐาน
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ในธรรมชาต ิมีกรณีพิเศษท่ีเป็นรากฐาน
ของสารในสิ่งมีชีวิต ในกรณีของธาตุคาร์บอน
และไฮโดรเจน ท่ีมักจับกันเป็นวงแหวน 6 เหล่ียม
เชื่อมกันเป็นลูกโซ่ยาว และอาจยาวมากและมี
จำนวนอะตอมเปน็แสน อาจมากหรอืน้อยกว่าน้ัน
แล้วแต่จะมีอะตอมชนิดอื ่นเข ้ามาร ่วมด้วย
ที่ช่วงไหนของโซ่ และเนื่องจากมีอะตอมจำนวน
มาก เราจึงเรียกว่า มหโมเลกุล (Macromolecule,
molecular chain, cluster,…) โดยอาจเปน็สายยาว
หรือพัวพันกันเป็นกลุ่มก้อน รูปร่างต่างๆ ได้ใน
สามมิติ เช่น ดีเอ็นเอ (DNA) ซึ่งมีรูปร่างคล้าย
บันไดเวยีน เป็นต้น โดยแต่ละ “ข้ันบันได” ก็เป็น
มหโมเลกุลที่มีคุณลักษณะต่างๆ กัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งที่ปลาย “ขั้นบันได” ดังกล่าว จะมีหัวที่
ไม่กลม และ “หันหน้า” ไปในทิศหนึ่งนอกแกน
ทำใหลู้กโซท่ี่มาตดิกบัขัน้บนัได จำเปน็ตอ้งหมนุ
ไปตามสายคลา้ยบันไดเวียน เป็นต้น

และในที ่สุดนักเรียนก็จะเข้าใจความเป็นมาของผลึก ซึ่งเป็นมหโมเลกุลที ่อาจ
มีขนาดใหญไ่ม่รู้จบ (จำกัดเพียงว่ามีจำนวนอะตอมทัง้หมดเทา่ใดเทา่น้ัน) ได้ต่อไป

ภาพจำลองโครงสรา้ง DNA
AMonksFlourishingGarden/dna.gif
http://www.bioteach.ubc.ca/MolecularBiology/



ในชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 5 นักเรียนได้มีความรอบรู ้อย่างคร่าวๆด้วยตนเองว่า
ธรรมชาติทั ้งภายในตัว และรอบๆ ตัวนั ้น มีความเหมือนกันหรือต่างกันประการใดบ้าง
ย่อมจะก่อให้เกิดความอยากรู้ให้ละเอียดขึ้น  ลึกซึ้งขึ้น  ทำให้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ในแง่ของเคมีและชีววิทยาในชั้นเรียนที่สูงขึ้นมีความหมายที่น่าสนใจต่อเขา ต่อไป

มหโมเลกลุ

หลักสูตรวิทยาศาสตรร์ากฐาน
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ภาพจำลองโครงสรา้ง DNA

http://honiglab.cpmc.columbia.edu/grasp/bdna_dna_crv.gif
http://www.linnaeus.uu.se/online/fysik/mikrokosmos/gifs/dna.gif



หน่วยการเรียนรู้นี้ เป็นหน่วยสุดท้าย ซึ่งนำมาใช้สอนนักเรียนในระดับประถมศึกษา
ปีที ่ 6 เนื ้อหาในหน่วยนี้เป็นการปูรากฐานให้นักเรียนสามารถทำความเข้าใจในหลักการ
ของแม่เหล็กและไฟฟ้าได้อย่างง่ายดายและถูกต้องโดยผ่านสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่

นักเรียนจะสามารถเข้าใจได้ง่ายว่าการเกิดไฟฟ้าสถิตนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยนำ
ความรูจ้ากหนว่ยของอะตอมและโมเลกลุมาใชเ้ปน็พืน้ฐาน คอื ในกอ้นวสัดทุีเ่ปน็ของแขง็ ซึง่มี
จำนวนอะตอมประมาณ 1022 อะตอมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนั้น จะมีอิเล็กตรอนจำนวน
มากวิ่งอยู่โดยรอบ บางกลุ่มก็วิ ่งหลุดออกไป แต่ยังสามารถกลับเข้าวงโคจรได้ใหม่ดังเช่น
การวิ ่งรอบแกนในหน่วยของแรงสู ่ศูนย์กลางในชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 วัสดุที ่ถูกพราก
อิเล็กตรอนไปจากการถูวัสดุนั ้นจะเกิดประจุไฟฟ้าเป็นบวก แต่เมื ่ออิเล็กตรอนซึ่งมีประจุ
ไฟฟ้าเปน็ลบว่ิงกลับเขา้มาใหม ่ประจไุฟฟ้าในกอ้นวัสดุน้ันก็จะหมดไป

หากมีการพรากอิเล็กตรอนมากขึน้  จนสามารถแสดงผลไดว่้าประจุลบผลักกับประจุลบ
ประจบุวกผลกัประจบุวก แตป่ระจลุบและประจบุวกจะดดูกนั จะมอุีปกรณแ์สดงศกัยข์องไฟฟา้
ซึ่งเป็นเสมือนความสูงของระดับไฟฟ้า (จินตนาการว่าเป็นระดับน้ำ) ใน “ภาชนะไฟฟ้า”
(จินตนาการว่าเป็นหลอดแก้วขนาดใหญ่เล็กต่างๆ) และหาก “ภาชนะ” ที ่มีศักย์ไฟฟ้า
ต่างกันถูกต่อให้เชื ่อมกัน ก็จะมีประจุไฟฟ้าไหลจนศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน การไหลจึงเป็น
“กระแสไฟฟ้า”

สมบัติของสาร
แมเ่หลก็ และไฟฟา้

หลักสูตรวิทยาศาสตรร์ากฐาน
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ภาคผนวก

L2
cfQ =

Qhf2
1

ψ

แล้วหลักการของ “Quantum” harmonic oscillator นี้มันแตกต่างจาก “Resonance
frequencies” ของกรณีที่มีสายสปริงตรึงที่สองปลายและถูกกระตุ้นที่จุดกลางอย่างไร นอกจาก
constant “c” ?

สำหรับนักฟิสิกส์ท่ียืนยัน ว่าความถ่ีของลูกตุ้มนาฬิกา ขลุ่ย ไมโครเวฟ พูดเป็น “ควอนตัม”
ไม่ได้ เราขอชี้แจงว่า ได้ เพียงแต่ว่า ในกรณีที่เกี่ยวกับระบบของของเล็ก เช่น electron, photon
ธรรมชาติ หรือ “God” กำหนด “c” เป็นความเรว็แสง และสภาพแวดลอ้มกำหนด “states”
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การท่ีเราใช้ general  expression เช่น                                ใน Quantum Physics  ก็เพราะ
function น้ี สามารถอธบิาย กรณีต่างๆได้  คุณสมบัติเฉพาะกข้ึ็นอยู่กับ 

ka

ซ่ึงจะมีได้  ตามความ
เหมาะสมตอ่ boundary conditions (ส่ิงแวดล้อม)

ในกรณีของ “particle in a box” ท่ีใช้ในความคิดเบ้ืองต้นของ Planck ในการอธิบาย black
body radiation distribution curve เรารับรู้ว่า Harmonic frequencies นั้น เป็น discrete energy
“Quantum” steps 

Qhf

  และมี “zero-point energy” =

             ;  n = 0,1,2,…                   ........อันมาจาก boundary conditions ท่ีว่า
1) 

ψ

 ต้องเท่ากับ 0 ท่ี boundary
2) 

ψ

 ต้องเป็น symmetric function

ดังน้ัน        จึงต้องเป็น cosine function ดังแสดงในรปู
Qn f

2
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ในการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์รากฐานนี้ สสวท. จะต้อง สร้างครูใหม่ และ/
หรืออบรมครูเก่าจำนวนหนึ่ง  และต้องสร้างคู ่มือการสอน แบบฝึกหัด อุปกรณ์สาธิต
ตลอดจนทดลองสอน และประเมินผล ใหม่ทั ้งสิ ้น และที่สำคัญยิ ่งหลักสูตรจำเป็นต้อง
พัฒนาและปรบัปรุง  ตามลำดับช้ันเรียนทีละปี โดยใช้ผลของปีก่อน มาเป็นจุดต้ังต้นของช้ันเรียน
ปีต่อไป ดังน้ันผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรวิทยาศาสตร์รากฐานต่อความเข้าใจและความสามารถของ
ประชากรไทยเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะปรากฏได้ก็คงใช้เวลา 16 ปี หลังจาก
จุดเริม่ตน้ในป ี2545
           อย่างไรก็ดี  ผู้เขียนและผู้ร่วมสร้างหลักสูตรในปัจจุบัน มีความเชื่อว่าในประมาณ
20 ปีข้างหน้า พื้นความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ของประชากรไทยจะไม่ด้อยกว่าชาติใดในโลก
และนักศึกษาหลังจากจบหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่ผ่านวิทยาศาสตร์รากฐานระดับประถมศึกษา
ของไทยก็จะสามารถแขง่ขันกับนักวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีในประเทศทีปั่จจุบันก้าวหน้ากว่าเรา
ไดใ้นอนาคต เมือ่ Nanoscience/Nanotechnology จะเปน็ความรูร้ะดบัปกตง่ิายๆ

ท่านผู้ใดสนใจเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์รากฐาน
ให้ติดต่อมาที่

สาขาวิทยาศาสตร์รากฐาน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

924 สขุุมวิท  คลองเตย  กทม. 10110
โทร. 0-2392-4021-9 ต่อ 1138, 1139

โทรสาร 0-2712-3609
http://www.ipst.ac.th/fsd     e-mail : svuth@ipst.ac.th
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           เมือ่คุณวิเชียร   พงศธร  กรรมการ ผู้จัดการใหญก่ลุ่มบรษัิทพรเีมยีร์
และคณุดวงทพิย์  เอ่ียมรุ่งโรจน ์รองผูจั้ดการใหญ ่ไปถงึ General Electric
Research  &  Development Center,   Schenectady, NY    ในเชา้วันที ่15
มิถุนายน 2534  Dr.Walter  Robb   เปน็ Vice President ของ GEและเปน็
ผู้อำนวยการ     R&D ไดก้รุณาตอ้นรับในหอ้งรับแขกสำคญัของ   Center
Dr.Robb ช้ีให้ดูรูปนกัวิจัยของ GE ท่ีมีผลงานโดดเดน่  และเกษยีนไปแลว้
20 รูป ติดบนฝาผนงั     ซ่ึงม ีDr.Irving   Langmuir  และ  Dr.Ivar  Giaever
สองทา่นทีไ่ดร้างวลัโนเบล   และผูท่ี้ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาต ิ  และรางวลั  ของ  GE  เองดว้ย
R&D Center ของ GE  น้ีมีนักวิจัย 2 - 3 คน เมือ่ปี พ.ศ. 2444 และเพิม่ขึน้จนเกนิ  500 คน ในปี
2534 ซ่ึง 80% เปน็ระดบัปรญิญาเอก ดร.Robb  ช้ีให้ดูว่ารูปทีเ่พิง่ขึน้ตดิฝาในป ี 2532  ท่ีตำแหนง่
20 นัน้ เปน็ผูท่ี้ไดรั้บรางวลั  Dushman Award ของ GE    และไดบั้ตร  Certificate of Recognition
ขององคก์าร NASA ..... ช่ือ ดร.วิโรจน ์  ตันตราภรณ์
            ดร.วิโรจน ์ ตันตราภรณ ์  จบปรญิญาเอก   สาขาฟสิิกส ์จากมหาวทิยาลยัมิชิแกน ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา   ท่านมปีระสบการณก์ารทำงานวจัิยวิทยาศาสตร ์ และพฒันาเทคโนโลยใีนสหรฐั
ต้ังแต ่พ.ศ. 2501 จนถงึเวลาทีท่่าน ไดรั้บเชญิจากรฐับาลไทยใหก้ลับมาพฒันาวทิยาศาสตร ์  และ
เทคโนโลยขีองประเทศ ในฐานะ   รองผู้อำนวยการ สำนกังานคณะกรรมการพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี(STDB) ในป ีพ.ศ. 2531 - 2534
       ต่อมา ดร.วิโรจน์  ได้ทำงานในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในองค์กรต่างๆ ของรัฐ อาทิ
สภาวจัิยแห่งชาต ิ คณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ   สถาบนัสง่เสรมิ
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ตลอดจน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยต่างๆ
และยงัเปน็ผู้สร้างโครงการวจัิย  ต้ังกองทนุเพือ่สนบัสนนุ การวจัิย  ตลอดจนควบคมุดแูลประเมนิ
ผลงานโครงการวิจัยต่างๆ รวมถึงการผลิตนักศึกษาปริญญาเอกทางฟิสิกส์ จำนวนมาก
ท่านได้รับเกียรติจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยให้เป็นนักวิทยาศาสตร์อาวุโสของประเทศ
ในป ี2543

ปัจจุบันท่านได้พยายามที ่จะพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ของไทย
เพื่อให้คนไทย    ใน20ปีข้างหนา้พร้อมทีจ่ะเผชญิกบัความเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ทางวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยใีนอนาคตได ้อย่างทดัเทยีมชาตอ่ืิน  โดยสรา้ง   “หลักสูตรวิทยาศาสตรร์ากฐาน”
สำหรับช้ันประถมศึกษาข้ึน โดยมอบหมายให้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.)เป็นผู้ดำเนินงานเพ่ือมุ่งให้ประชากรของประเทศไทยมีความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ต้ังแต่เยาว์วัย
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