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ค าแนะน าการใช้หนังสือเรียน 
  
 หนงัสือเรียนสาระความรู้พื้นฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ หลกัสูตร
การศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 รหสั พว 21001 เป็นหนงัสือเรียนท่ี
จดัท าข้ึน ส าหรับผูเ้รียนท่ีเป็นนกัศึกษานอกระบบ 
 ในการศึกษาหนงัสือเรียนสาระความรู้พื้นฐาน รายวชิาวทิยาศาสตร์ ผูเ้รียนควรปฏิบติัดงัน้ี 

1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เขา้ใจในหัวขอ้และสาระส าคญั ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั และ
ขอบข่ายเน้ือหาของรายวชิานั้น ๆ โดยละเอียด 

2. ศึกษารายละเอียดเน้ือหาของแต่ละบทอยา่งละเอียด และท ากิจกรรมตามท่ีก าหนด และท า          
แล้วตรวจสอบกบัแนวตอบกิจกรรมตามท่ีก าหนด ถ้าผูเ้รียนตอบผิดควรกลบัไปศึกษาและท าความ
เขา้ใจในเน้ือหานั้นใหม่ใหเ้ขา้ใจ ก่อนท่ีจะศึกษาเร่ืองต่อ ๆ ไป 

3. ปฏิบติักิจกรรมทา้ยเร่ืองของแต่ละเร่ือง เพื่อเป็นการสรุปความรู้ ความเขา้ใจของเน้ือหาใน
เร่ืองนั้น ๆ อีกคร้ัง และการปฏิบติักิจกรรมของแต่ละเน้ือหา แต่ละเร่ือง ผูเ้รียนสามารถน าไปตรวจสอบ
กบัครูและเพื่อน ๆ ท่ีร่วมเรียนในรายวชิาและระดบัเดียวกนัได ้

4. หนงัสือเรียนเล่มน้ีมี 14 บท 
              บทท่ี 1  ทกัษะทางวทิยาศาสตร์และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 บทท่ี 2  โครงงานวทิยาศาสตร์ 
 บทท่ี 3  เซลล ์
 บทท่ี 4  กระบวนการด ารงชีวิตของพืชและสัตว ์
 บทท่ี 5  ระบบนิเวศ 

บทท่ี 6  โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
 บทท่ี 7  สารและการจ าแนกสาร 
 บทท่ี 8  ธาตุและสารประกอบ 
 บทท่ี 9  สารละลาย 
 บทท่ี 10 สารและผลิตภณัฑใ์นชีวติ 
 บทท่ี 11 แรงและการใชป้ระโยชน์ 
 บทท่ี 12 งานและพลงังาน 
 บทท่ี 13 ดวงดาวกบัชีวิต 

บทท่ี 14 อาชีพช่างไฟฟ้า 
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โครงสร้างรายวชิา  พว 21001 วทิยาศาสตร์ 
 
สาระส าคัญ 
 1.  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เ ร่ือง  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์  วธีิการทางวทิยาศาสตร์  ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  เจตคติทาง
วทิยาสาสตร์  เทคโนโลย ีและโครงงานวทิยาศาสตร์ 
 2.  ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม  เร่ือง  เซลล์  กระบวนการด ารงชีวิตของพืชและสัตว ์ระบบนิเวศ 
โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 3.  สารเพื่อชีวิต  เร่ือง  การจ าแนกสาร ธาตุและสารประกอบ สารละลาย กรด -เบส สารและ
ผลิตภณัฑใ์นชีวติ 
 4.  แรงและพลงังานเพื่อชีวติ  เร่ือง  แรงและการใชป้ระโยชน์ของแรง  งานและพลงังาน 
 5.  ดาราศาสตร์เพื่อชีวติ  เร่ือง  ดวงดาวกบัชีวติ 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. ใชค้วามรู้และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ วธีิการทางวิทยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ เจตคติทางวทิยาศาสตร์ และท าโครงงานวทิยาศาสตร์ได ้  

2. อธิบายเก่ียวกบัเซลล ์กระบวนการด ารงชีวติของพืช และระบบต่างๆ ของสัตว ์
3. อธิบายเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม ในระบบนิเวศ   การถ่ายทอด

พลงังาน  การแกปั้ญหา การดูแลรักษา และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน
และประเทศ 

4. อธิบายเก่ียวกบัโลก และบรรยากาศปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การกระท าของมนุษยท่ี์มีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบนั การป้องกนัภยัท่ีเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 

5. อธิบายเก่ียวกับสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสาร การจ าแนกสาร กรด เบส ธาตุ 
สารประกอบ สารละลาย และของผสม และใชส้ารและผลิตภณัฑ์ ในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
ปลอดภยัต่อชีวติ 

6.อธิบายเก่ียวกบัแรง และการใชป้ระโยชน์ ของแรง  
7. อธิบายเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในชีวิตประจ าวนั แสงและ

สมบติัของแสง เลนส์  ประโยชน์และโทษ   จากแสง การเปล่ียนรูปพลงังาน พลงังานความร้อนและ
แหล่งก าเนิด การน าพลงังานไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั และการอนุรักษพ์ลงังานได ้

8. อธิบายเก่ียวกบัดวงดาว และการใชป้ระโยชน์ 
9. อธิบาย  ออกแบบ วางแผน  ทดลอง ทดสอบ ปฏิบติัการเร่ืองไฟฟ้าได้อย่างถูกตอ้งและ

ปลอดภยั  คิด วิเคราะห์ เปรียบเทียบขอ้ดี ขอ้เสีย ของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนาน แบบ
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ผสม ประยุกต์และเลือกใช้ความรู้ และทกัษะอาชีพช่างไฟฟ้า ให้เหมาะสมกบัดา้นบริหารจดัการและ
การบริการ เพื่อน าไปสู่การจดัท าโครงงานวทิยาศาสตร์ 
ขอบข่ายเนือ้หา 
 บทท่ี 1  ทกัษะทางวทิยาศาสตร์และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 บทท่ี 2  โครงงานวทิยาศาสตร์ 
 บทท่ี 3  เซลล ์
 บทท่ี 4  กระบวนการด ารงชีวิตของพืชและสัตว ์
 บทท่ี 5  ระบบนิเวศ 

บทท่ี 6  โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
 บทท่ี 7  สารและการจ าแนกสาร 
 บทท่ี 8  ธาตุและสารประกอบ 
 บทท่ี 9  สารละลาย 
 บทท่ี 10 สารและผลิตภณัฑใ์นชีวติ 
 บทท่ี 11 แรงและการใชป้ระโยชน์ 
 บทท่ี 12 งานและพลงังาน 
 บทท่ี 13 ดวงดาวกบัชีวิต 

บทท่ี 14 อาชีพช่างไฟฟ้า 
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บทที ่1 
ทกัษะทางวทิยาศาสตร์และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

 
สาระส าคัญ 

วิทยาศาสตร์เป็นเร่ืองของการเรียนรู้เก่ียวกบัธรรมชาติ โดยมนุษยใ์ช้ทกัษะต่างๆ ส ารวจและ
ตรวจสอบ ทดลองเก่ียวกบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และน าผลท่ีไดม้าจดัใหเ้ป็นระบบ และตั้งข้ึนเป็น
ทฤษฏี ซ่ึงทกัษะทางวทิยาศาสตร์ ประกอบดว้ยกนั 13 ทกัษะ 
 ในการด าเนินการหาค าตอบเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงนอกจากจะตอ้งใชท้กัษะทางวิทยาศาสตร์แลว้ ใน
การหาค าตอบจะตอ้งมีการก าหนดล าดบัขั้นตอนอยา่งเป็นระบบตั้งแต่ตน้จนจบเรียกล าดบัขั้นตอนใน
การหาค าตอบเหล่าน้ีวา่ กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. อธิบายธรรมชาติและความส าคญัของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. อธิบายทกัษะทางวทิยาศาสตร์ทั้ง 13 ทกัษะได ้
3. อธิบายกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ทั้ง 5 ขั้นตอนได ้
4. น าความรู้และกระบวรการทางวทิยาศาสตร์ไปใชแ้กปั้ญหาต่าง ๆ ได ้

ขอบข่ายเนือ้หา 
              เร่ืองท่ี 1  กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

เร่ืองท่ี 2 เทคโนโลย ี
เร่ืองท่ี 3 วสัดุและอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ 
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เร่ืองที ่1  กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

 วทิยาศาสตร์เป็นเร่ืองของการเรียนรู้เก่ียวกบัธรรมชาติ โดยมนุษยใ์ชก้ระบวนการสังเกต ส ารวจ  
ตรวจสอบ ทดลองเก่ียวกบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และน าผลมาจดัเป็นระบบหลกัการ แนวคิดและ
ทฤษฎี แนวคิดและทฤษฎี ดงันั้น ทกัษะวิทยาศาสตร์ จึงเป็นการปฏิบติัเพื่อให้ไดม้าซ่ึงค าตอบในขอ้
สงสัยหรือขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ของมนุษยต์ั้งไว ้
 ทกัษะทางวทิยาศาสตร์ ประกอบดว้ย 

1. การสังเกต เป็นวธีิการไดม้าของขอ้สงสัย รับรู้ขอ้มูล  พิจารณาขอ้มูล จากปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน 

2. ตั้งสมมติฐาน เป็นการการระดมความคิด สรุปส่ิงท่ีคาดวา่จะเป็นค าตอบของปัญหาหรือขอ้
สงสัยนั้น ๆ  

3. ออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาผลของตวัแปรท่ีตอ้งศึกษา โดยควบคุมตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีอาจมี
ผลต่อตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา 

4. ด าเนินการทดลอง  เป็นการจดักระท ากบัตวัแปรท่ีก าหนด  ซ่ึงไดแ้ก่  ตวัแปรตน้  ตวัแปร
ตาม  และตวัแปรท่ีตอ้งควบคุม 

5. รวบรวมขอ้มูล เป็นการบนัทึกรวบรวมผลการทดลองหรือผลจากการกระท าของตวัแปรท่ี
ก าหนด 

6. แปลและสรุปผลการทดลอง 
 

คุณลกัษณะของบุคคลทีม่ีจิตวทิยาศาสตร์  
1. เป็นคนท่ีมีเหตุผล  

1) จะตอ้งเป็นคนท่ียอมรับ และเช่ือในความส าคญัของเหตุผล 
2) ไม่เช่ือโชคลาง ค าท านาย หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ  
3) คน้หาสาเหตุของปัญหาหรือเหตุการณ์และหาความสัมพนัธ์ของสาเหตุกบัผลท่ี

เกิดข้ึน 
4) ตอ้งเป็นบุคคลท่ีสนใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน และจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีพยายาม

ค้นหาค าตอบว่า ปรากฏการณ์ต่าง ๆ นั้ นเกิดข้ึนได้อย่างไร และท าไมจึงเกิด
เหตุการณ์เช่นนั้น 

2. เป็นคนท่ีมีความอยากรู้อยากเห็น 
1) มีความพยายามท่ีจะเสาะแสวงหาความรู้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 
2) ตระหนกัถึงความส าคญัของการแสวงหาขอ้มูลเพิ่มเติมเสมอ 
3) จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีชอบซกัถาม คน้หาความรู้โดยวธีิการต่าง ๆ อยูเ่สมอ 

3. เป็นบุคคลท่ีมีใจกวา้ง 
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1) เป็นบุคคลท่ีกลา้ยอมรับการวพิากษว์จิารณ์จากบุคคลอ่ืน 
2) เป็นบุคคลท่ีจะรับรู้และยอมรับความคิดเห็นใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 
3) เป็นบุคคลท่ีเตม็ใจท่ีจะเผยแพร่ความรู้และความคิดใหแ้ก่บุคคลอ่ืน  
4) ตระหนกัและยอมรับขอ้จ ากดัของความรู้ท่ีคน้พบในปัจจุบนั 

4.  เป็นบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย ์และมีใจเป็นกลาง 
1) เป็นบุคคลท่ีมีความซ่ือตรง อดทน ยติุธรรม และละเอียดรอบคอบ 
2) เป็นบุคคลท่ีมีความมัน่คง หนกัแน่นต่อผลท่ีไดจ้ากการพิสูจน์ 
3) สังเกตและบนัทึกผลต่าง ๆ อยา่งตรงไปตรงมา ไม่ล าเอียง และมีอคติ 

5.  มีความเพียรพยายาม 
                           1) ท ากิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้สร็จสมบูรณ์ 

2) ไม่ทอ้ถอยเม่ือผลการทดลองลม้เหลว หรือมีอุปสรรค 
3) มีความตั้งใจแน่วแน่ต่อการคน้หาความรู้ 

6.  มีความละเอียดรอบคอบ 
     1) รู้จกัใชว้จิารณญาณก่อนท่ีจะตดัสินใจใด ๆ 
  2) ไม่ยอมรับส่ิงหน่ึงส่ิงใดจนกวา่จะมีการพิสูจน์ท่ีเช่ือถือได ้
    3) หลีกเล่ียงการตดัสินใจ และการสรุปผลท่ียงัไม่มีการวเิคราะห์แลว้เป็นอยา่งดี 
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ภาพ ข 

กจิกรรมที ่ 1 
 
 
 
 
 
 

ภาพ ก                                                                                                           
   

ภาพแสดงทรัพยากรธรรมชาติทีเ่คยมีอย่างสมบูรณ์ได้ท าลายจนร่อยหรอไปแล้ว 
 

ใหศึ้กษาภาพและสรุปผลการเกิดความแตกต่างกนัของภาพสมุดกิจกรรม  โดยใชท้กัษะ 
ทางวทิยาศาสตร์ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี   

1.  จากการสังเกตภาพเห็นขอ้แตกต่างในเร่ืองใดบา้ง 
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 

2. ตั้งสมมติฐานของสาเหตุความแตกต่างกนัทางธรรมชาติ 
จากภาพดงักล่าวสามารถตั้งสมมติฐาน  สาเหตุความแตกต่างอะไรบา้ง 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................... 
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กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
  การด าเนินการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจะตอ้งมีการก าหนดขั้นตอน อยา่งเป็นล าดบัตั้งแต่ตน้
จนแลว้เสร็จตามจุดประสงคท่ี์ก าหนด 
  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  จึงเป็นแนวทางการด าเนินการโดยใช้ทักษะ
วทิยาศาสตร์ใชใ้นการจดัการ  ซ่ึงมีล าดบัขั้นตอน 5 ขั้นตอน  ดงัน้ี 

1. การก าหนดปัญหา 
2. การตั้งสมมติฐาน 
3. การทดลองและรวบรวมขอ้มูล 
4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
5. การสรุปผล 

 

ขั้นตอนที่ 1  การก าหนดปัญหา เป็นการก าหนดหัวเร่ืองท่ีจะศึกษาหรือปฏิบติัการแกปั้ญหา 
เป็นปัญหาท่ีไดม้าจากการสังเกต จากขอ้สงสัยในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีพบเห็น เช่น ท าไมตน้ไมท่ี้ปลูก
ไวใ้บเห่ียวเฉา ปัญหามีหนอนมาเจาะก่ิงมะม่วงแกไ้ขไดอ้ยา่งไร ปลากดัขยายพนัธ์ุไดอ้ยา่งไร 
  

ตวัอยา่งการก าหนดปัญหา 
 ป่าไมห้ลายแห่งถูกท าลายอยูใ่นสภาพท่ีไม่สมดุล หนา้ดินเกิดการพงัทลาย ไม่มีตน้ไม ้ หรือ
วชัพืชหญา้ปกคลุมดิน เม่ือฝนตกลงมาน ้าฝนจะกดัเซาะหนา้ดินไปกบักระแสน ้ าแต่บริเวณพื้นท่ีมีวชัพืช
และหญา้ปกคลุมดินจะช่วยดูดซบัน ้ าฝนและลดอตัราการไหลของน ้ า ดงันั้นผูด้  าเนินการจึงสนใจอยาก
ทราบว่า  อตัราการไหลของน ้ าจะข้ึนอยู่กับส่ิงท่ีช่วยดูดซับน ้ าหรือไม่ โดยทดลองใช้แผ่นใยขดัเพื่อ
ทดสอบอตัราการไหลของน ้า จึงจดัท าโครงงาน การทดลอง การลดอตัราไหลของน ้าโดยใชแ้ผน่ใยขดั 
 

ขั้นตอนที่ 2 การตั้งสมมติฐานและการก าหนดตวัแปรเป็นการคาดคะเนค าตอบของปัญหาใด
ปัญหาหน่ึงอยา่งมีเหตุผล โดยอาศยัขอ้มูลจากการสังเกต การศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การพบผูรู้้ใน
เร่ืองนั้น ๆ ฯลฯ  และก าหนดตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดลอง ไดแ้ก่ ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม ตวัแปร
ควบคุม 

สมมติฐาน  ตวัอยา่ง 
 แผน่ใยขดัช่วยลดอตัราการไหลของน ้า  (ท าใหน้ ้าไหลชา้ลง) 
 ตัวแปร 
 ตวัแปรตน้ คือ แผน่ใยขดั 
 ตวัแปรตาม คือ ปริมาณน ้าท่ีไหล 
 ตวัแปรควบคุม คือ ปริมาณน ้าท่ีเทหรือรด 
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ขั้นตอนที่ 3 การทดลองและรวบรวมขอ้มูล เป็นการปฏิบติัการทดลองคน้หาความจริงให้
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวใ้นขั้นตอนการตั้งสมมติฐาน (ขั้นตอนท่ี 2 ) และรวบรวมขอ้มูลจากการ
ทดลองหรือปฏิบติัการนั้นอยา่งเป็นระบบ 

ตวัอยา่ง 
การออกแบบการทดลอง 
วสัดุอุปกรณ์ จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ โดยจดัเตรียม กระบะ จ านวน 2 กระบะ 

-  ทรายส าหรับใส่กระบะทั้ง 2  ใหมี้ปริมาณเท่า ๆ กนั 
- ก่ิงไมจ้  าลอง  ส าหรับปักในกระบะทั้ง 2  จ  านวนเท่า ๆ กนั 
- แผน่ใยขดั  ส าหรับปูบนพื้นทรายกระบะใดกระบะหน่ึง 
- น ้า  ส าหรับเทลงในกระบะทั้ง 2 กระบะปริมาณเท่า ๆ กนั 

 
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐานเป็นการน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้จาก

ขั้นตอนการทดลองและรวบรวมขอ้มูล (ขั้นตอนท่ี 3 ) มาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของขอ้เท็จจริงต่าง 
ๆ เพื่อน ามาอธิบายและตรวจสอบกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวใ้นขั้นตอนการตั้งสมมติฐาน (ขั้นตอนท่ี 2) ถา้
ผลการวิเคราะห์ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน สรุปได้ว่าสมมติฐานนั้นไม่ถูกตอ้ง ถ้าผลวิเคราะห์
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน ตรวจสอบหลายคร้ังไดผ้ลเหมือนเดิมก็สรุปไดว้่าสมมติฐานและการทดลอง
นั้นเป็นจริง สามารถน าไปอา้งอิงหรือเป็นทฤษฎีต่อไปน้ี 

ตัวอย่าง 
-วธีิการทดลอง น าทรายใส่กระบะทั้ง 2 ใหมี้ปริมาณเท่า ๆ กนั ท าเป็นพื้นลาดเอียง 
 กระบะท่ี 1  วางแผน่ใยขดัในกระบะทรายแลว้ปักก่ิงไมจ้  าลอง  
 กระบะท่ี 2  ปักก่ิงไมจ้  าลองโดยไม่มีแผน่ใยขดั 
 ทดลองเทน ้าจากฝักบวัท่ีมีปริมาณน ้ าเท่า ๆ กนั พร้อม ๆ กนั ทั้ง 2 กระบะ การทดลอง

ควรทดลองมากกวา่ 1 คร้ัง  เพื่อใหไ้ดผ้ลการทดลองท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
-ผลการทดลอง 
กระบะท่ี 1 (มีแผน่ใยขดั) น ้ า ท่ีไหลลงมาในกระบะ จะไหลอยา่งชา้ ๆ เหลือปริมาณนอ้ย พื้น

ทรายไม่พงั ก่ิงไมจ้  าลองไม่ลม้ 
กระบะท่ี 2 (ไม่มีแผน่ใยขดั) น ้ าท่ีไหลลงสู่พื้นกระบะจะไหลอยา่งรวดเร็ว พร้อมพดัพาเอาก่ิง

ไมจ้  าลองมาดว้ย  พื้นทรายพงัทลายจ านวนมาก 
ขั้นตอนที่ 5 การสรุปผล  เป็นการสรุปผลการศึกษา การทดลอง หรือการปฏิบติัการนั้น ๆ โดย

อาศยัขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูลจากขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล (ขั้นตอนท่ี 4 ) เป็นหลกั 
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สรุปผลการทดลอง 
 จากการทดลองสรุปไดว้า่แผน่ใยขดัมีผลต่อการไหลของน ้า ท าใหน้ ้าไหลไดอ้ยา่งชา้ลง  รวมทั้ง
ช่วยให้ก่ิงไมจ้  าลองยึดติดกบัทรายในกระบะได้ ซ่ึงต่างจากกระบะท่ีไม่มีแผ่นใยขดัท่ีน ้ าไหลอย่าง
รวดเร็ว และพดัเอาก่ิงไมแ้ละทรายลงไปดว้ย 
 เม่ือด าเนินการเสร็จส้ิน 5 ขั้นตอนน้ีแลว้ ผูด้  าเนินการตอ้งจดัท าเป็นเอกสารรายงานการศึกษา       
การทดลองหรือการปฏิบติัการนั้นเพื่อเผยแพร่ต่อไป 
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ทกัษะทางวทิยาศาสตร์และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 วทิยาศาสตร์เป็นเร่ืองของการเรียนรู้เก่ียวกบัธรรมชาติ โดยมนุษยใ์ชก้ระบวนการสังเกต ส ารวจ 
ตรวจสอบ ทดลองเก่ียวกบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และน าผลมาจดัเป็นระบบหลกัการ แนวคิดและ
ทฤษฎี ดังนั้น ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ จึงเป็นการปฏิบติัเพื่อให้ได้มาซ่ึงค าตอบในขอ้สงสัยหรือข้อ
สมมติฐานต่าง ๆ ของมนุษยต์ั้งไว ้
 ทกัษะทางวทิยาศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. การสังเกต เป็นวธีิการไดม้าของขอ้สงสัย รับรู้ขอ้มูล พิจารณาขอ้มูล จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขั้น 
2. ตั้งสมมติฐาน เป็นการกระดมความคิด สรุปส่ิงท่ีคาดวา่จะเป็นค าตอบของปัญหาหรือขอ้สงสัยนั้น ๆ  
3. ออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาผลของตวัแปรท่ีตอ้งศึกษา โดยควบคุมตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีผลต่อ

ตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา 
4. ด าเนินการทดลอง เป็นการจดักระท ากบัตวัแปรท่ีก าหนด ซ่ึงไดแ้ก่ ตวัแปรตน้ ตวัแปรตามและ

ตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา 
5. รวบรวมขอ้มูล เป็นการบนัทึกรวบรวมผลการทดลองหรือผลจากการกระท าของตวัแปรท่ีก าหนด 
6. แปลและสรุปผลการทดลอง 

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ประกอบด้วย 13 ทกัษะ ดังนี้ 
1. ทกัษะข้ันมูลฐาน 8 ทกัษะ ได้แก่ 

1.   ทกัษะการสังเกต (Observing) 
2.   ทกัษะการวดั  (Measuring) 
3.   ทกัษะการจ าแนกหรือทกัษะการจดัประเภทส่ิงของ (Classifying) 
4.   ทกัษะการใชค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัเวลา (Using Space / Relationship) 
5.   ทกัษะการค านวณและการใชจ้  านวน(Using Numbers) 
6.   ทกัษะการจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล (Comunication) 
7.   ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล (Inferring) 
8.  ทกัษะการพยากรณ์ (Predicting) 

2. ทกัษะข้ันสูงหรือทกัษะข้ันผสม 5 ทกัษะได้แก่ 
1. ทกัษะการตั้งสมมุติฐาน (Formulating Hypothesis) 
2. ทกัษะการควบคุมตวัแปร (Controlling Variables) 
3. ทกัษะการตีความและลงขอ้สรุป (Interpreting data) 
4. ทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ (Defining Operationally) 
5. ทกัษะการทดลอง (Experimenting) 
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รายละเอยีดทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ทั้ง 13 ทกัษะ มีรายละเอยีดโดยสรุปดังนี ้
 ทกัษะการสังเกต (Observing) หมายถึงการใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 ในการสังเกต ไดแ้ก่ ใชต้าดู
รูปร่าง ใชหู้ฟังเสียง ใชล้ิ้นชิมรส ใชจ้มูกดมกล่ิน และใชผ้ิวกายสัมผสัความร้อนเยน็ หรือใชมื้อจบัตอ้ง
ความอ่อนแข็ง เป็นต้น การใช้ประสาทสัมผสัเหล่าน้ีจะใช้ทีละอย่างหรือหลายอย่างพร้อมกันเพื่อ
รวบรวมขอ้มูลก็ไดโ้ดยไม่เพิ่มความคิดเห็นของผูส้ังเกตลงไป 
 ทักษะการวัด (Measuring) หมายถึง การเลือกและการใช้เคร่ืองมือวดัปริมาณของส่ิงของ
ออกมาเป็นตวัเลขท่ีแน่นอนได้อย่างเหมาะสม และถูกตอ้งโดยมีหน่วยก ากบัเสมอในการวดัเพื่อหา
ปริมาณของส่ิงท่ีวดัตอ้งฝึกให้ผูเ้รียนหาค าตอบ 4 ค่า คือ จะวดัอะไร วดัท าไม ใชเ้คร่ืองมืออะไรวดัและ
จะวดัไดอ้ยา่งไร 
 ทักษะการจ าแนกหรือทักษะการจัดประเภทส่ิงของ (Classifying) หมายถึง การแบ่งพวกหรือ
การเรียงล าดบัวตัถุ หรือส่ิงท่ีอยูใ่นปรากฏการณ์โดยการหาเกณฑห์รือสร้างเกณฑ์ในการจ าแนกประเภท 
ซ่ึงอาจใช้เกณฑ์ความเหมือนกนั ความแตกต่างกนั หรือความสัมพนัธ์กนัอย่างใดอย่างหน่ึงก็ได้ ซ่ึง
แล้วแต่ผูเ้รียนจะเลือกใช้เกณฑ์ใด นอกจากน้ีควรสร้างความคิดรวบยอดให้เกิดข้ึนด้วยว่าของกลุ่ม
เดียวกันนั้นอาจแบ่งออกได้หลายประเภท ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับเกณฑ์ท่ีเลือกใช้ และวตัถุช้ินหน่ึงในเวลา
เดียวกนัจะตอ้งอยูเ่พียงประเภทเดียวเท่านั้น 
 ทักษะการหาพื้นที่และความสัมพันธ์ระหว่างพืน้ที่และเวลา (Using Space / Relationship) 
หมายถึง การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งมิติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัสถานท่ี รูปทรง ทิศทาง ระยะทาง พื้นท่ี เวลา 
ฯลฯ เช่น การหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง สเปสกบัสเปส คือ การหารูปร่างของวตัถุ โดยสังเกตจากเงาของ
วตัถุเม่ือใหแ้สงตกกระทบวตัถุในมุมต่าง ๆ ฯลฯ 
 การหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง เวลากบัเวลา เช่น การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งจงัหวะการแกว่ง
ของลูกตุม้นาฬิกากบัจงัหวะการเตน้ของชีพจร ฯลฯ 
 การหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง สเปสกบัเวลา เช่น การหาต าแหน่งของวตัถุท่ีเคล่ือนท่ีไปเม่ือเวลา
เปล่ียนไป ฯลฯ 
 ทกัษะการค านวณและการใช้จ านวน (Using Numbers) หมายถึง การน าเอาจ านวนท่ีไดจ้ากการ
วดั การสังเกต และการทดลองมาจดักระท าใหเ้กิดค่าใหม่ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร การหาค่าเฉล่ีย การ
หาค่าต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ เพื่อน าค่าท่ีไดจ้ากการค านวณไปใชป้ระโยชน์ในการแปลความหมาย และ
การลงขอ้สรุป ซ่ึงในทางวิทยาศาสตร์เราตอ้งใช้ตวัเลขอยู่ตลอดเวลา เช่น การอ่าน เทอร์โมมิเตอร์ การ
ตวงสารต่าง ๆ เป็นตน้ 
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 ทกัษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล (Communication) หมายถึง การน าเอาขอ้มูล ซ่ึง
ได้มาจากการสังเกต การทดลอง ฯลฯ มาจดักระท าเ สียใหม่ เช่น น ามาจดัเรียงล าดับ หาค่าความถ่ี                  
แยกประเภท ค านวณหาค่าใหม่ น ามาจดัเสนอในรูปแบบใหม่ ตวัอย่างเช่น กราฟ ตาราง แผนภูมิ 
แผนภาพ วงจร ฯลฯ การน าขอ้มูลอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลาย ๆ อยา่งเช่นน้ีเรียกวา่ การส่ือความหมาย
ขอ้มูล 
 ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring) หมายถึง การเพิ่มเติมความคิดเห็นให้กบัขอ้มูลท่ี
มีอยูอ่ยา่งมีเหตุผล โดยอาศยัความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย ขอ้มูลอาจจะไดจ้ากการสังเกต การวดั 
การทดลอง การลงความเห็นจากขอ้มูลเดียวกนัอาจลงความเห็นไดห้ลายอยา่ง 
 ทักษะการพยากรณ์ (Predicting) หมายถึง การคาดคะเนหาค าตอบล่วงหน้าก่อนการทดลอง 
โดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต การวดั รวมไปถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีไดศึ้กษามาแลว้ หรื
อาศยัประสบการณ์ท่ีเกิดซ ้ า ๆ 
 ทักษะการตั้งสมมุติฐาน (Formulating Hypothesis) หมายถึง การคิดหาค่าค าตอบล่วงหน้า
ก่อนจะท าการทดลอง โดยอาศยัการสังเกต ความรู้ ประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน ค าตอบท่ีคิดล่วงหนา้
ยงัไม่เป็นหลกัการ กฎ หรือทฤษฎีมาก่อน ค าตอบท่ีคิดไวล่้วงหน้าน้ี มกักล่าวไวเ้ป็นขอ้ความท่ีบอก
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตามเช่น ถา้แมลงวนัไปไข่บนกอ้นเน้ือ หรือขยะเปียกแลว้จะ
ท าใหเ้กิดตวัหนอน 
 ทกัษะการควบคุมตัวแปร (Controlling Variables) หมายถึง การควบคุมส่ิงอ่ืน ๆ นอเหนือจาก
ตวัแปรอิสระ ท่ีจะท าให้ผลการทดลองคลาดเคล่ือน ถ้าหากว่าไม่ควบให้เหมือน ๆ กนั และเป็นการ
ป้องกนั เพื่อมิใหมี้ขอ้โตแ้ยง้ ขอ้ผดิพลาดหรือตดัความไม่น่าเช่ือถือออกไป 
 ตวัแปรแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. ตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้ 
2. ตวัแปรตาม 
3. ตวัแปรท่ีตอ้งควบคุม 
ทกัษะการตีความและลงข้อสรุป (Interpreting data)  
ขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของลกัษณะตาราง รูปภาพ กราฟ ฯลฯ การน า

ขอ้มูลไปใชจึ้งจ าเป็นตอ้งตีความให้สะดวกท่ีจะส่ือความหมายไดถู้กตอ้งและเขา้ใจตรงกนั 
การตีความหมายขอ้มูล คือ การบรรยายลกัษณะและคุณสมบติั 
การลงขอ้สรุป คือ การบอกความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีมีอยู ่เช่น ถา้ความดนันอ้ย น ้ าจะเดือดท่ี

อุณหภูมิต ่าหรือน ้าจะเดือดเร็ว ถา้ความดนัมากน ้าจะเดือดท่ีอุณหภูมิสูงหรือน ้าจะเดือดชา้ลง 
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ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally) หมายถึง การก าหนด
ความหมายและขอบเขตของค าต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในสมมุติฐานท่ีจะทดลองให้มีความรัดกุม เป็นท่ีเขา้ใจ
ตรงกนัและสามารถสังเกตและวดัได ้เช่น “การเจริญเติบโต” หมายความวา่อย่างไร ตอ้งก าหนดนิยาม
ใหช้ดัเจน เช่น การเจริญเติบโตหมายถึง มีความสูงเพิ่มข้ึน เป็นตน้ 

ทกัษะการทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบติัการ โดยใชท้กัษะต่าง ๆ เช่น 
การสังเกต การวดั การพยากรณ์ การตั้งสมมุติฐาน ฯลฯ มาใช้ร่วมกันเพื่อหาค าตอบ หรือทดลอง
สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรม 3 ขั้นตอน 

1. การออกแบบการทดลอง 
2. การปฏิบติัการทดลอง 
3. การบนัทึกผลการทดลอง 
การใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ แสวงหาความรู้หรือแก้ปัญหาอย่างสม ่าเสมอ ช่วยพฒันา

ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เกิดผลผลิตหรือผลิตภณัฑ์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีแปลกใหม่ และมี
คุณค่าต่อการด ารงชีวติของมนุษยม์ากข้ึน 
คุณลกัษณะของบุคคลทีม่ีจิตวทิยาศาสตร์ 6 ลกัษณะ 

1. เป็นคนมีเหตุผล 
1) จะตอ้งเป็นคนท่ียอมรับ และเช่ือในความส าคญัของเหตุผล 
2) ไม่เช่ือโชคลาง ค าท านาย หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ 
3) คน้หาสาเหตุของปัญหาหรือเหตุการณ์และหาความสัมพนัธ์ของสาเหตุกบัผลท่ีเกิดข้ึน 
4) ตอ้งเป็นบุคคลท่ีสนใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน และจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีพยายาม

คน้หาค าตอบวา่ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ นั้นเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร และท าไมจึงเกิดเหตุการณ์
เช่นนั้น 

2. เป็นคนทีม่ีความอยากรู้อยากเห็น 
1) มีความพยายามท่ีจะเสาะแสวงหาความรู้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 
2) ตระหนกัถึงความส าคญัของการแสวงหาขอ้มูลเพิ่มเติมเสมอ 
3) จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีชอบซกัถาม คน้หาความรู้โดยวธีิการต่าง ๆ อยูเ่สมอ 

3. เป็นบุคคลทีม่ีใจกว้าง 
1) เป็นบุคคลท่ีกลา้ยอมรับการวพิากษว์จิารณ์จากบุคคลอ่ืน 
2) เป็นบุคคลท่ีจะรับรู้และยอมรับความคิดเห็นใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 
3) เป็นบุคคลท่ีเตม็ใจท่ีจะเผยแพร่ความรู้และความคิดใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
4) ตระหนกัและยอมรับขอ้จ ากดัของความรู้ท่ีคน้พบในปัจจุบนั 
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4. เป็นบุคคลทีม่ีความซ่ือสัตย์ และมีใจเป็นกลาง 
1) เป็นบุคคลท่ีมีความซ่ือตรง อดทน ยติุธรรม และละเอียดรอบคอบ 
2) เป็นบุคคลท่ีมีความมัน่คง หนกัแน่นต่อผลท่ีไดจ้ากการพิสูจน์ 
3) สังเกตและบนัทึกผลต่าง ๆ อยา่งตรงไปตรงมา ไม่ล าเอียงและมีอคติ 

5. มีความเพยีรพยายาม 
1) ท ากิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้สร็จสมบูรณ์ 
2) ไม่ทอ้ถอย  เม่ือผลการทดลองลม้เหลว หรือมีอุปสรรค 
3) มีความตั้งใจแน่วแน่ต่อการคน้หาความรู้ 

6. มีความละเอยีดรอบคอบ 
1) รู้จกัใชว้จิารณญาณก่อนท่ีจะตดัสินใจใด ๆ  
2) ไม่ยอมรับส่ิงหน่ึงส่ิงใดจนกวา่จะมีการพิสูจน์ท่ีเช่ือถือได ้
3) หลีกเล่ียงการตดัสินใจ และการสรุปผลท่ียงัไม่มีการวเิคราะห์แลว้เป็นอยา่งดี 
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แบบทดสอบ ทกัษะวทิยาศาสตร์ 
ค าช้ีแจง           

   จงน าตวัอกัษรหนา้ทกัษะต่าง ๆ ไปเติมหนา้ขอ้ท่ีสัมพนัธ์กนั 
ก. ทกัษะการสังเกต 
ข. ทกัษะการวดั 
ค. ทกัษะการค านวณ 
ง. ทกัษะการจ าแนกประเภท 
จ. ทกัษะการทดลอง 

 

............1. ด.ญ.อริษาก าลงัทดสอบวทิยาศาสตร์ 

............2. ด.ญ.วไิล วดัอุณหภูมิของอากาศได ้40 ํ C  

............3. มา้มี 4 ขา  สุนขั มี4 ขา  ไก่มี 2 ขา นกมี 2 ขา  ชา้งมี 4 ขา   

............4. ด.ญ. พนิดา ก าลงัเทสารเคมี 

............5. ด.ช. สุบินใชต้ลบัเมตรวดัความยาวของสนามตะกร้อ 

............6. ด.ญ. อพิจิตรแบ่งผลไมไ้ด ้2 กลุ่ม คือ กลุ่มรสเปร้ียวและรสหวาน 

............7. ด.ญ.วรรณนิภา ดูภาพยนตร์วทิยาสาสตร์  3  มิติ 

............8. ด.ญ. นนัทพร หยดสารละลายไอโอดีน ลงบนขา้วเหนียวท่ีเตรียมไว ้

............9. รูปทรงกระบอกมีความสูงประมาณ  4 น้ิว ผวิเรียบ 

............10.  นกัวทิยาศาสตร์แบ่งพืชออกเป็น 2 พวก คือ พืชใบเล้ียงเด่ียวและพืชใบเล้ียงคู่ 
 
 กิจกรรม ท่ี 1  กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
ใหน้กัศึกษาออกแบบแกปั้ญหาจากสถานการณ์ต่อไปน้ี 
 
 
 
ก าหนดปัญหา................................................................................................................................. 
การตั้งสมมติฐาน.................................................................................................................................... 
การก าหนดตวัแปร 
 ตวัแปรตน้.......................................................................................................... 
 ตวัแปรตาม........................................................................................................ 
 ตวัแปรควบคุม............................................................................................ 
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เร่ืองที ่2  เทคโนโลยี 
เทคโนโลยี(Technology) หมายถึง ความรู้ วิชาการรวมกบัความรู้วิธีการและความช านาญท่ี

สามารถน าไปปฏิบติัให้เกิดประโยชน์สูงสุด  สนองความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีมนุษยพ์ฒันาข้ึน 
เพื่อช่วยในการท างานหรือแกปั้ญหาต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์, เคร่ืองมือ, เคร่ืองจกัร, วสัดุ หรือ แมก้ระทัง่ท่ี
ไม่ได้เป็นส่ิงของท่ีจบัตอ้งได ้เช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เทคโนโลยี มีความสัมพนัธ์กบัการ
ด ารงชีวิตของมนุษยม์าเป็นเวลานาน เป็นส่ิงท่ีมนุษยใ์ช้แกปั้ญหาพื้นฐาน ในการด ารงชีวิต เช่น การ
เพาะปลูก ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ในระยะแรกเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ เป็น เทคโนโลยี
พื้นฐานไม่สลบัซบัซอ้นเหมือนดงัปัจจุบนั การเพิ่มของประชากร และขอ้จ ากดัดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมทั้ งมีการพฒันาความสัมพนัธ์กับต่างประเทศเป็นปัจจัยด้านเหตุส าคัญในการน าและพัฒนา
เทคโนโลยมีาใชม้ากข้ึน 

เทคโนโลยใีนการประกอบอาชีพ   

1. เทคโนโลยกีบัการพฒันาอุตสาหกรรม การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการผลิต ท าให้ประสิทธิภาพ
ในการผลิตเพิ่มข้ึน ประหยดัแรงงาน ลดต้นทุนและ รักษาสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีท่ีมี
บทบาทในการพฒันาอุตสาหกรรมในประเทศไทย เช่น คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ การ
ส่ือสาร เทคโนโลยชีีวภาพและพนัธุกรรม วศิวกรรม เทคโนโลยเีลเซอร์ การส่ือสาร การแพทย ์
เทคโนโลยพีลงังาน เทคโนโลยวีสัดุศาสตร์ เช่น พลาสติก แกว้ วสัดุก่อสร้าง โลหะ  

2. เทคโนโลยีกบัการพฒันาดา้นการเกษตร ใชเ้ทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงพนัธ์ุ เป็น
ตน้ เทคโนโลยีมีบทบาทในการพฒันาอยา่งมาก แต่ทั้งน้ีการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการพฒันา
จะตอ้งศึกษาปัจจยัแวดลอ้มหลายดา้น เช่น ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม ความเสมอภาคในโอกาส
และการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดความ ผสมกลมกลืนต่อการพฒันา
ประเทศชาติและส่วนอ่ืน ๆ อีกมาก  

เทคโนโลยทีีใ่ช้ในชีวติประจ าวนั                                

 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวนัของมนุษยมี์มากมายเน่ืองจากการได้รับการพฒันา
ทางด้านเทคโนโลยีกนัอย่างกวา้งขวาง เช่น การส่งจดหมายผ่านทางอินเตอร์เน็ต การหาความรู้ผ่าน
อินเตอร์เน็ต      การพูดคุยและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั การอ่านหนงัสือผ่านอินเตอร์เน็ต  ลว้นแต่
เป็นเทคโนโลยีท่ีมีความกา้วหนา้อย่างรวดเร็ว  เป็นการประหยดัเวลาและสามารถหาความรู้ต่าง ๆ ได้
รวดเร็วยิง่ข้ึน                
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เทคโนโลยก่ีอเกิดผลกระทบต่อสังคมและพื้นท่ีท่ีมีเทคโนโลยีเขา้ไปเก่ียวขอ้งในหลายรูปแบบ 
เทคโนโลยีได้ช่วยให้สังคมหลาย ๆ แห่งเกิดการพฒันาทางเศรษฐกิจมากข้ึนซ่ึงรวมทั้งเศรษฐกิจโลกใน
ปัจจุบนั ในหลาย ๆ ขั้นตอนของการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีได้ก่อให้เกิดผลผลิตท่ีไม่ต้องการ หรือ
เรียกวา่มลภาวะ เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการท าลายส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยีหลาย ๆ 
อยา่งท่ีถูกน ามาใชมี้ผลต่อค่านิยมและวฒันธรรมของสังคม เม่ือมีเทคโนโลยใีหม่ ๆ เกิดข้ึนก็มกัจะถูกตั้ง
ค าถามทางจริยธรรม 
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
             ค  าว่าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  หมายความถึงเหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความ
ตอ้งการของประเทศ เทคโนโลยีบางเร่ืองเหมาะสมกบับางประเทศ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะของแต่ละ
ประเทศ 

1. ความจ าเป็นท่ีน าเทคโนโลยีมาใชใ้นประเทศไทย ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร รายได้
จากผลผลิตทางการเกษตรมีมากกวา่รายไดอ้ยา่งอ่ืน และประมาณร้อยละ 80 ของประชากรอาศยัอยูใ่น
ชนบท ดงันั้นการน าเทคโนโลยีมาใชจึ้งเป็นเร่ืองจ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีทางการเกษตร 
สินคา้ทางการเกษตร ส่วนใหญ่ส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศในลกัษณะวตัถุดิบ เช่น การขายเมล็ดโกโก้
ใหต่้างประเทศแลว้น าไปผลิตเป็นช็อคโกแลต หากตั้งโรงงานในประเทศไทยตอ้งใชเ้ทคโนโลยีเขา้มามี
บทบาทในการพฒันาการแปรรูป 

2. เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม มีผูรู้้หลายท่านไดตี้ความหมายของค าวา่ “เหมาะสม” วา่เหมาะสมกบั
อะไรต่อเศรษฐกิจระยะเวลาหรือระดบัเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เทคโนโลยีท่ีสามารถน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการต่าง ๆ และสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
สภาพแวดลอ้ม วฒันธรรมส่ิงแวดลอ้ม และก าลงัเศรษฐกิจของคนทัว่ไป 
เทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ 

1. การตดัต่อยีน (genetic engineering) เทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม (recombinant DNA) และ
เทคโนโลยโีมเลกุลเคร่ืองหมาย (molecular markers) 

2. การเพาะเล้ียงเซลล ์และ/หรือ การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ (cell and tissue culturing) พืช และสัตว ์
3. การใชป้ระโยชน์จุลินทรียบ์างชนิดหรือใชป้ระโยชน์จากเอนไซน์ของจุลินทรีย ์

เทคโนโลยชีีวภาพทางการเกษตร ไดแ้ก่การพฒันาการเกษตร ดา้นพืช และสัตว ์ดว้ยเทคโนโลยชีีวภาพ  
1.  การปรับปรุงพนัธ์ุพืชและการผลิตพืชพนัธ์ุใหม่ (crop improvement) เช่น พืชไร่ พืชผกั ไมด้อก 
2.  การผลิตพืชพันธ์ุ ดี ให้ได้ปริมาณมาก ๆ ในระยะเวลาอันสั้ น ในระยะเวลาอันสั้ น 

(micropropaagation) 
3. การผสมพนัธ์ุสัตวแ์ละการปรับปรุงพนัธ์ุสัตว ์(breeding and upgrading of  livestocks) 
4. การควบคุมศตัรูพืชโดยชีววธีิ (biological pest control) และจุลินทรียท่ี์ช่วยรักษาสภาพแวดลอ้ม 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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5. การปรับปรุงขบวนการการผลิตอาหารใหมี้ประสิทธิภาพและมีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 
6. การริเร่ิมคน้ควา้หาทรัพยากรธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์ (search for utilization of  unused 

resources) และการสร้างทรัพยากรใหม่ 

 
เร่ืองที ่3  วสัดุและอปุกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ 
อุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์  คือเคร่ืองมือท่ีใชท้ั้งภายในและภายนอกห้องปฏิบติัการเพื่อใชท้ดลองและหา
ค าตอบต่างๆทางวทิยาศาสตร์ 
 
ประเภทของเคร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์ 
 1. ประเภททัว่ไป  เช่น บีกเกอร์ หลอดทดสอบ ไพเพท บิวเรต กระบอกตวง  หลอดหยดสาร             
แท่งแก้วคนสาร ซ่ึงอุปกรณ์เหล่าน้ีผลิตข้ึนจากวสัดุท่ีเป็นแก้ว เน่ืองจากป้องกนัการท าปฏิกิริยากับ
สารเคมี นอกจากน้ียงัมี เคร่ืองชัง่แบบต่างๆ กลอ้งจุลทรรศน์ ตะเกียงแอลกอฮอล์เป็นตน้ ซ่ึงอุปกรณ์
เหล่าน้ีวธีิใชง้านท่ีแตกต่างกนัออกไป ตามลกัษณะของงาน  
 2. ประเภทเคร่ืองมือช่าง เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ได้ทั้ งภายในห้องปฏิบัติการ และภายนอก
หอ้งปฏิบติัการ เช่น เวอร์เนีย คีม และแปลง เป็นตน้ 
 3. ประเภทส้ินเปลือง และสารเคมี เป็นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีใชแ้ลว้หมดไปไม่สามารถน า
กลบัมาใชไ้ดอี้ก เช่น กระดาษกรอง กระดาษลิตมสั และสารเคมี 
 

การใช้อปุกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ประเภทต่างๆ 
1.การใช้งานอุปกรณ์วทิยาศาสตร์ประเภททัว่ไป 
บีกเกอร์(BEAKER) 

บีกเกอร์มีหลายขนาดและมีความจุต่างกนั โดยท่ีขา้งบีกเกอร์จะมีตวัเลขระบุความจุของบีกเกอร์ 
ท าให้ผูใ้ชส้ามารถทราบปริมาตรของของเหลวท่ีบรรจุอยูไ่ดอ้ยา่งคร่าวๆ และบีกเกอร์มีความจุตั้งแต่ 5 
มิลลิเมตรจนถึงหลายๆลิตร อีกทั้งเป็นแบบสูง แบบเต้ีย และแบบรูปทรงกรวย (conical beaker) บีกเกอร์
จะมีปากงอเหมือนปากนกซ่ึงเรียกว่า spout ท าให้การเทของเหลวออกไดโ้ดยสะดวก spout ท าให้
สะดวกในการวางไมแ้กว้ซ่ึงยื่นออกมาจากฝาท่ีปิดบีกเกอร์ และ spout ยงัเป็นทางออกของไอน ้ าหรือ
แก๊สเม่ือท าการระเหยของเหลวในบีกเกอร์ท่ีปิดดว้ยกระจกนาฬิกา (watch grass)  

การเลือกขนาดของบีกเกอร์เพื่อใส่ของเหลวนั้น
ข้ึนอยู่กับปริมาณของเหลวท่ีจะใส่ โดยปกติให้ระดับ
ของเหลวอยูต่  ่ากวา่ปากบีกเกอร์ประมาณ 1 - 1 1/2 น้ิว  
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ประโยชน์ของบีกเกอร์  
 1. ใชส้ าหรับตม้สารละลายท่ีมีปริมาณมากๆ  
 2. ใชส้ าหรับเตรียมสารละลายต่างๆ  
 3. ใชส้ าหรับตกตะกอนและใชร้ะเหยของเหลวท่ีมีฤทธ์ิกรดนอ้ย  
 
หลอดทดสอบ ( TEST TUBE ) 

หลอดทดสอบมีหลายชนิดและหลายขนาด ชนิดท่ีมีปากและไม่มีปาก ชนิดธรรมดาและชนิด
ทนไฟ ขนาดของหลอดทดสอบระบุได ้2 แบบคือ ความยาวกบัเส้นผา่ศูนยก์ลางริมนอกหรือขนาดความ
จุเป็นปริมาตร ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 

ความยาว * เส้นผ่าศูนย์กลางริมนอก 
(มิลเิมตร) 

ความจุ 
(มิลเิมตร) 

75 * 11  
100 * 12 
120 * 15 
120 * 18 
150 * 16 
150 * 18 

4 
8 
14 
18 
20 
27 

หลอดทดสอบส่วนมากใชส้ าหรับทดลองปฏิกิริยาเคมีระหวา่งสารต่างๆ ท่ีเป็นสารละลาย ใช้
ตม้ของเหลวท่ีมีปริมาตรนอ้ยๆ โดยมี test tube holder จบักนัร้อนมือ 

หลอดทดสอบแบบทนไฟจะมีขนาดใหญ่ และหนากวา่หลอดธรรมดา ใชส้ าหรับเผาสารต่างๆ 
ดว้ยเปลวไฟโดยตรงในอุณหภูมิท่ีสูง หลอดชนิดน้ีไม่ควรน าไปใชส้ าหรับทดลองปฏิกิริยาเคมีระหวา่ง
สารเหมือนหลอดธรรมดา 
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ไพเพท (PIPETTE) 
 ไพเพทเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวดัปริมาตรไดอ้ยา่งใกลเ้คียง มีอยู่หลาย
ชนิด แต่โดยทัว่ไปท่ีมีใชอ้ยูใ่นห้องปฏิบติัการมีอยู ่2 แบบ คือ Volumetric pipette 
หรือ Transfer pipette และ Measuring pipette Transfer pipette ซ่ึงใชใ้นการวดั
ปริมาตรไดเ้พียงค่าเดียว คือถา้หาก Transfer pipette จุ 25 มล. ก็จะวดัปริมาตรของ
ของเหลวไดเ้ฉพาะ 25 มล. เท่านั้น Transfer pipette มีหลายขนาดตั้งแต่ 1 มล. ถึง 
100 มล. ถึงแมไ้พเพทชนิดน้ีจะใชว้ดัปริมาตรไดอ้ยา่งใกลเ้คียงความจริงก็ตาม แต่
ก็ยงัมีขอ้ผดิพลาดซ่ึงข้ึนอยูก่บัขนาดของไพเพท เช่น  

Transfer pipette ขนาด 10 มล. มีความผดิพลาด 0.2%  
Transfer pipette ขนาด 30 มล. มีความผดิพลาด 0.1%  
Transfer pipette ขนาด 50 มล. มีความผดิพลาด 0.1%  

 
 
Transfer pipette ใชส้ าหรับส่งผา่นของสารละลาย ท่ีมีปริมาตรตามขนาดของไพเพท เม่ือปล่อย

สารละลายออกจากไพเพทแลว้ ห้ามเป่าสารละลายท่ีตกคา้งอยูท่ี่ปลายของไพเพท แต่ควรแตะปลายไพ
เพทกบัขา้งภาชนะเหนือระดบัสารละลายภายในภาชนะนั้นประมาณ 30 วินาที เพื่อให้สารละลายท่ีอยู่
ขา้งในไพเพทไหลออกมาอีก ไพเพทชนิดน้ีใช้ได้ง่ายและเร็วกว่าบิวเรท Measuring pipette หรือ 
Graduated pipette (บางทีเรียกวา่ Mohr pipette) จะมีขีดบอกปริมาตรต่าง ๆ ไว ้ท าให้สามารถใชไ้ดอ้ยา่ง
กวา้งขวาง คือสามารถใชแ้ทน Transfer pipette ได ้ แต่ใชว้ดัปริมาตรไดแ้น่นอนน้อยกว่า Transfer 
pipette และมีความผดิพลาดมากกวา่ เช่น  

Measuring pipette ขนาด 10 มล. มีความผดิพลาด 0.3%  
Measuring pipette ขนาด 30 มล. มีความผดิพลาด 0.3% 
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บิวเรท (BURETTE) 
 บิวเรทเป็นอุปกรณ์วดัปริมาตรท่ีมีขีดบอกปริมาตรต่างๆ และมีก็อกส าหรับเปิด-ปิด เพื่อบงัคบั
การไหลของของเหลว บิวเรทเป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ มีขนาดตั้งแต่ 10 มล. จนถึง 100 มล. บิว
เรท สามารถวดัปริมาตรไดอ้ย่างใกลเ้คียงความจริงมากท่ีสุด แต่ก็ยงัมีความผิดพลาดอยู่เล็กน้อย ซ่ึง
ข้ึนอยูก่บัขนาดของบิวเรท เช่น  

บิวเรทขนาด 10 มล. มีความผดิพลาด 0.4%  
บิวเรทขนาด 25 มล. มีความผดิพลาด 0.24%  
บิวเรทขนาด 50 มล. มีความผดิพลาด 0.2%  
 
 
 
 
 

บิวเรท ขนาด 100 มล. มีความผดิพลาด 0.2% 
 
เคร่ืองช่ัง ( BALANCE ) 
โดยทัว่ไปจะมี 2 แบบคือ แบบ triple-beam และ แบบ equal-arm 
แบบ triple-beam 

เป็นเคร่ืองชัง่ชนิด Mechanical balance อีกชนิดหน่ึงท่ีมีราคาถูกและใชง่้าย แต่มีความไวนอ้ย 
เคร่ืองชัง่ชนิดน้ีมีแขนขา้งขวาอยู ่3 แขนและในแต่ละแขนจะมีขีดบอกน ้ าหนกัไวเ้ช่น 0-1.0 กรัม 0-10 
กรัม 0-100 กรัม และยงัมีตุม้น ้าหนกัส าหรับเล่ือนไปมาไดอี้กดว้ย แขนทั้ง 3 น้ีติดกบัเขม็ช้ีอนัเดียวกนั  

 
วธีิการใช้เคร่ืองช่ังแบบ (Triple-beam balance)  
 1. ตั้งเคร่ืองชัง่ให้อยูใ่นแนวระนาบ แลว้ปรับให้แขนของเคร่ืองชัง่อยูใ่นแนวระนาบโดยหมุน
สกรูใหเ้ขม็ช้ีตรงขีด 0  
 2. วางขวดบรรจุสารบนจานเคร่ืองชัง่ แลว้เล่ือนตุม้น ้ าหนกับนแขนทั้งสามเพื่อปรับให้เข็มช้ี
ตรงขีด 0 อ่านน ้าหนกับนแขนเคร่ืองชัง่จะเป็นน ้าหนกัของขวดบรรจุสาร  
 3. ถา้ตอ้งการชัง่สารตามน ้าหนกัท่ีตอ้งการก็บวกน ้ าหนกัของสารกบัน ้ าหนกัของขวดบรรจุสาร
ท่ีไดใ้นขอ้ 2 แลว้เล่ือนตุม้น ้าหนกับนแขนทั้ง 3 ใหต้รงกบัน ้าหนกัท่ีตอ้งการ  
 4. เติมสารท่ีตอ้งการชัง่ลงในขวดบรรจุสารจนเข็มช้ีตรงขีด 0 พอดี จะไดน้ ้ าหนกัของสารตาม
ตอ้งการ  
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 5. น าขวดบรรจุสารออกจากจานของเคร่ืองชัง่แลว้เล่ือนตุม้น ้ าหนกัทุกอนัให้อยูท่ี่ 0 ท าความ
สะอาดเคร่ืองชัง่หากมีสารเคมีหกบนจานหรือรอบๆ เคร่ืองชัง่  
แบบ equal-arm 

 

 

เป็นเคร่ืองชัง่ท่ีมีแขน 2 ขา้งยาวเท่ากนัเม่ือ
วดัระยะจากจุดหมุนซ่ึงเป็นสันมีด ขณะท่ี
แขนของเคร่ืองชั่งอยู่ในสมดุล  เม่ือ
ตอ้งการหาน ้ าหนกัของสารหรือวตัถุ ให้
วางสารนั้นบนจานดา้นหน่ึงของเคร่ืองชัง่ 
ตอนน้ีแขนของเคร่ืองชัง่จะไม่อยูใ่นภาวะ
ท่ีสมดุลจึงตอ้งใส่ตุม้น ้ าหนักเพื่อปรับให้
แขนเคร่ืองชัง่อยูใ่นสมดุล  

 
วธีิการใช้เคร่ืองช่ังแบบ (Equal-arm balance)  
 1.จดัให้เคร่ืองชัง่อยูใ่นแนวระดบัก่อนโดยการปรับสกรูท่ีขาตั้งแลว้หาสเกลศูนยข์องเคร่ืองชัง่ 
เม่ือไม่มีวตัถุอยูบ่นจาน ปล่อยท่ีรองจาน แลว้ปรับใหเ้ขม็ช้ีท่ีเลข 0 บนสเกลศูนย ์ 
 2. วางขวดบรรจุสารบนจานทางดา้นซา้ยมือและวางตุม้น ้าหนกับนจานทางขวามือของเคร่ืองชัง่
โดยใชคี้บคีม  
 3. ถา้เข็มช้ีมาทางซ้ายของสเกลศูนยแ์สดงวา่ขวดชัง่สารเบากวา่ตุม้น ้ าหนกั ตอ้งยกปุ่มควบคุม
คานข้ึนเพื่อตรึงแขนเคร่ืองชัง่แลว้เติมตุม้น ้ าหนกัอีกถา้เข็มช้ีมาทางขวาของสเกลศูนยแ์สดงว่าขวดชัง่
สารเบากวา่ตุม้น ้าหนกั ตอ้งยกปุ่มควบคุมคานข้ึนเพื่อตรึงแขนเคร่ืองชัง่แลว้เอาตุม้น ้าหนกัออก  
 4. ในกรณีท่ีตุม้น ้ าหนกัไม่สามารถท าให้แขนทั้ง 2 ขา้งอยูใ่นระนาบได ้ให้เล่ือนไรเดอร์ไปมา
เพื่อปรับใหน้ ้าหนกัทั้งสองขา้งใหเ้ท่ากนั  
 5. บนัทึกน ้าหนกัทั้งหมดท่ีชัง่ได ้ 
 6. น าสารออกจากขวดใส่สาร แลว้ท าการชัง่น ้าหนกัของขวดใส่สาร  
 7. น ้าหนกัของสารสามารถหาไดโ้ดยน าน ้าหนกัท่ีชัง่ไดค้ร้ังแรกลบน ้าหนกัท่ีชัง่ไดค้ร้ังหลงั  
 8. หลงัจากใชเ้คร่ืองชัง่เสร็จแลว้ให้ท าความสะอาดจาน แลว้เอาตุม้น ้ าหนกัออกและเล่ือนไร
เดอร์ใหอ้ยูท่ี่ต  าแหน่งศูนย ์
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2. การใช้งานอุปกรณ์วทิยาศาสตร์ประเภทเคร่ืองมือช่าง 
 เวอร์เนีย (VERNIER ) 
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความยาวของวตัถุทั้งภายใน และภายนอกของช้ินงาน เวอร์เนียคาลิเปอร์มีลกัษณะ  

ส่วนประกอบของเวอร์เนีย 
 

 สเกลหลกั A  เป็นสเกลไมบ้รรทดัธรรมดา ซ่ึงเป็นมิลลิเมตร (mm) และน้ิว (inch)  
 สเกลเวอร์เนีย B  ซ่ึงจะเล่ือนไปมาไดบ้นสเกลหลกั  
 ปากวดั C – D  ใชห้นีบวตัถุท่ีตอ้งการวดัขนาด  
 ปากวดั E – F  ใชว้ดัขนาดภายในของวตัถุ  
 แกน G   ใชว้ดัความลึก  
 ปุ่ม H   ใชก้ดเล่ือนสเกลเวอร์เนียไปบนสเกลหลกั  
 สกรู I   ใชย้ดึสเกลเวอร์เนียใหติ้ดกบัสเกลหลกั  
 

 
 
การใช้เวอร์เนีย 
1. ตรวจสอบเคร่ืองมือวดั ดงัน้ี 

1.1 ใชผ้า้เช็ดท าความสะอาด ทุกช้ินส่วนของเวอร์เนียร์ก่อนใชง้าน 
1.2  คลายล็อคสกรู แลว้ทดลองเล่ือนเวอร์เนียสเกลไป-มาเบา ๆ เพื่อตรวจสอบดูวา่สามารถใช้

งานไดค้ล่องตวัหรือไม ่
1.3 ตรวจสอบปากวดัของเวอร์เนียโดยเล่ือนเวอร์เนียร์สเกลให้ปากเวอร์เนียวดันอกเล่ือนชิด

ติดกนัจากนั้นยกเวอร์เนียร์ข้ึนส่องดูวา่ บริเวณปากเวอร์เนียร์ มีแสงสวา่งผา่นหรือไม่ ถา้ไม่มีแสดงว่า
สามารถใชง้านไดดี้ กรณีท่ีแสงสวา่งสามารถลอดผา่นได ้แสดง วา่ปากวดัช ารุดไม่ควรน ามาใชว้ดัขนาด 
2. การวดัขนาดงาน ตามล าดบัขั้นดงัน้ี 
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2.1 ท าความสะอาดบริเวณผวิงานท่ีตอ้งการวดั 
2.2 เลือกใชป้ากวดังานใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงานท่ีตอ้งการ เช่น ถา้ตอ้งการวดัขนาดภายนอก

เลือกใชป้ากวดันอก วดัขนาดดา้นในช้ินงานเลือใชป้ากวดัใน ถา้ตอ้งการวดัขนาดงานท่ีท่ีเป็นช่องเล็ก ๆ 
ใชบ้ริเวณส่วนปลายของปากวดันอก ซ่ืงมีลกัษณะเหมือนคมมีดทั้ง 2 ดา้น 

2.3 เล่ือนเวอร์เนียร์สเกลให้ปากเวอร์เนียร์สัมผสัช้ินงาน ควรใชแ้รงกดให้พอดีถา้ใชแ้รงมาก
เกินไป จะท าใหข้นาดงานท่ีอ่านไม่ถูกตอ้งและปากเวอร์เนียร์จะเสียรูปทรง 

2.4 ขณะวดังาน สายตาตอ้งมองตั้งฉากกบัต าแหน่งท่ีอ่าน แลว้จึงอ่านค่า 
3. เม่ือเลิกปฏิบติังาน ควรท าความสะอาด ชะโลมดว้ยน ้ามนั และเก็บรักษาดว้ยความระมดัระวงั ในกรณี
ท่ีไม่ไดใ้ชง้านนาน ๆ ควรใชว้าสลีนทาส่วนท่ีจะเป็นสนิม 
 
คีม (TONG) 

คีมมีอยูห่ลายชนิด คีมท่ีใชก้บัขวดปริมาตรเรียกวา่ flask tong คีมท่ีใชก้บับีกเกอร์เรียกวา่ beaker 
tong และคีมท่ีใชก้บัเบา้เคลือบเรียกวา่ crucible tong ซ่ึงท าดว้ยนิเก้ิลหรือโลหะเจือเหล็กท่ีไม่เป็น
สนิม แต่อยา่น า crucible tong ไปใชจ้บับีกเกอร์หรือขวดปริมาตรเพราะจะท าใหล่ื้นตกแตกได ้  

 
3.การใช้งานอุปกรณ์วทิยาศาสตร์ประเภทส้ินเปลอืงและสารเคมี 
 กระดาษกรอง (FILTER PAPER) เป็นกระดาษท่ีกรองสารท่ีอนุภาคใหญ่ออกจากของเหลวซ่ึง
มีขนาดของอนุภาคท่ีเล็กกวา่ 
 กระดาษลิตมัส (LITMUS)เป็นกระดาษท่ีใช้ทดสอบสมบติัความเป็นกรด-เบสของของเหลว 
กระดาษลิตมสัมีสองสีคือสีแดงหรือสีชมพู และสีน ้ าเงินหรือสีฟ้า วิธีใช้คือการสัมผสัของเหลวลงบน
กระดาษ ถ้าหากของเหลวมีสภาพเป็นกรด (pH < 4.5) กระดาษจะเปล่ียนจากสีน ้ าเงินเป็นสีแดง และ
ในทางกลบักนัถา้ของเหลวมีสภาพเป็นเบส (pH > 8.3) กระดาษจะเปล่ียนจากสีแดงเป็นสีน ้ าเงิน ถา้หาก
เป็นกลาง (4.5 ≤ pH ≤ 8.3) กระดาษทั้งสองจะไม่เปล่ียนสี 

สารเคมี หมายถึง สารท่ีประกอบดว้ยธาตุเดียวกนัหรือสารประกอบจากธาตุต่างๆรวมกนัดว้ย
พนัธะเคมีซ่ึงในหอ้งปฏิบติัการจะมีสารเคมีมากมาย 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/PH
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แบบทดสอบเร่ือง ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
ค าช้ีแจง  จงเลอืกค าตอบทีถู่กทีสุ่ด 

1. ค่าน ้าท่ีบา้น 3 เดือนท่ีผา่นมาสูงกวา่ปกติ จากขอ้ความเกิดจากทกัษะขอ้ใด 
ก.  สังเกต 
ข.  ตั้งปัญหา 
ค.  ตั้งสมมติฐาน 
ง.  ออกแบบการทดลอง  
 

2. จากขอ้ 1 นกัเรียนพบวา่ ท่อประปาร่ัวจึงท าให้ค่าน ้ าสูงกวา่ปกตินกัเรียนใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
    ขอ้ใดในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง  

ก. ตั้งปัญหา 
ข. ตั้งสมมติฐาน  
ค. ออกแบบการทดลอง  
ง. สรุปผล 

3. ลกัษณะนิสัยของนกัวทิยาศาสตร์ขอ้ใดท่ีท าใหง้านประสบความส าเร็จ  
ก.  ชอบจดบนัทึก 
ข.  รักการอ่าน 
ค.  ชอบคน้ควา้ 
ง.  ความพยายามและอดทน 

4. นอ้ยสวมเส้ือสีด าเดินทาง 2 กิโลเมตร และเปล่ียนเส้ือตวัใหม่เป็นสีขาวเดินในระยะทางเท่ากนัและ 
    วดัอุณหภูมิจากตวัเองหลงัเดินทางทั้ง 2 คร้ัง ปรากฏวา่ไม่เท่ากนั ปัญหาของนอ้ยคือขอ้ใด      

ก.  สีใดมีความร้อนมากกวา่กนั 
ข. สีมีผลต่ออุณหภูมิของร่างกายหรือไม่ 
ค. สีด าร้อนกวา่สีขาว 
ง. สวมเส้ือสีขาวเยน็กวา่สีด า 

5.  แกว้เล้ียงแมว 2 ตวั ตวั 1 กินนมกบัปลายา่งและขา้วสวย  ตวัท่ี 2กินปลาทูกบัขา้วสวย 4 สัปดาห์ 
    ต่อมาปรากฏวา่แมวทั้งสองตวัมีน ้าหนกัเพิ่มข้ึนเท่ากนั ปัญหาของแกว้ก่อนการทดลองคือขอ้ใด  

ก.  ปลาอะไรท่ีแมวชอบกิน 
ข.  แมวชอบกินปลาทูหรือปลายา่ง 
ค.  ชนิดของอาหารมีผลต่อการเจริญเติบโตหรือไม่ 
ง.  ปลาทูท าใหแ้มวสองตวัน ้าหนกัเพิ่มข้ึนเท่ากนั 
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6. ตอ้ยท าเส้ือเป้ือนดว้ยคราบอาหารจึงน าไปซกั ดว้ยผงซกัฟอก A ปรากฏวา่ไม่สะอาด จึงน าไปซกัดว้ย
ผงซกัฟอก B ปรากฏวา่สะอาด ก่อนการทดลองตอ้ยตั้งปัญหาวา่อยา่งไร  

ก.  ชนิดของผงซกัฟอกมีผลต่อการลบรอยเป้ือนหรือไม่ 
ข.  ผงซกัฟอก A  ซกัผา้ไดส้ะอาดกวา่ผงซกัฟอก B 
ค.  ผงซกัฟอกใดซกัไดส้ะอาดกวา่กนั  
ง.  ถา้ผงซกัฟอก B จะสะอาดกวา่ผงซกัฟอก A  

7. น าน ้า 400  ลูกบาศกเ์ซนติเมตรใส่ลงในภาชนะ ทองแดง และสังกะสี อยา่งละเท่าๆกนั ตม้ใหเ้ดือด  
   ปรากฏวา่น ้าในภาชนะอลูมิเนียมเดือดก่อนน ้าในภาชนะสังกะสี การทดลองน้ีตั้งสมมติฐานวา่อยา่งไร  

ก.  ถา้ตม้น ้าเดือดในปริมาณท่ีเท่ากนัจะเดือดในเวลาเดียวกนั 
ข.  ถา้ตม้น ้าเดือดดว้ยภาชนะท่ีท าดว้ยอลูมิเนียมดงันั้นน ้าจะเดือดเร็วกวา่การตม้ดว้ยภาชนะ    
     สังกะสี 
ค.  ถา้ตม้น ้าท่ีท าดว้ยภาชนะโลหะชนิดเดียวกนัจะเดือดในเวลาเดียวกนั 
ง.  ถา้ตม้น ้าเดือดดว้ยภาชนะท่ีต่างชนิดกนัจะเดือดในเวลาต่างกนั  

8. จากปัญหา “ชนิดของเสียงจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของไก่หรือไม่” ควรจะตั้งสมมติฐานวา่อยา่งไร  
ก.  จงัหวะของเพลงมีผลต่อการเจริญเติบโตของไก่หรือไม่ 
ข.  ไก่ท่ีชอบฟังเพลงจะโตดีกวา่ไก่ท่ีไม่ฟังเพลง 
ค.  ถา้ไก่ฟังเพลงไทยเดิมจะโตดีกวา่ไก่ฟังเพลงสากล 
ง.  ไก่ท่ีฟังเพลงสากลและเพลงไทยเดิมจะโตเท่ากนั  

9. จากปัญหา "ผงซกัฟอกมีผลต่อการเจริญเติบโตของผกักระเฉดหรือไม่  "สมมติฐาน  ก่อนการทดลองคือ
ขอ้ใด  

ก.  ถา้ใชผ้งซกัฟอกเทลงในน ้าดงันั้นผกักระเฉดจะเจริญเติบโตดี 
ข.  พืชจะเจริญเติบโตดีเม่ือใส่ผงซกัฟอก 
ค.  ผงซกัฟอกมีสารท าใหผ้กักระเฉดเจริญเติบโตดี 
ง.  ผกักระเฉดจะเจริญเติบโตหรือไม่ถา้ขาดผงซกัฟอก  

10. น้ิงใชส้ าลีกรองน ้ า นอ้ยใชใ้ยบวบกรองน ้ า 2 คน ใชว้ิธีการทดลองเดียวกนัทั้ง  2  คน ใชส้มมติฐาน 
      ร่วมกนัในขอ้ใด  

ก. สาร ขอ้ใดกรองน ้าไดใ้สกวา่กนั       
ข. น ้าใสสะอาดดว้ยส าลีและใยบวบ 
ค. ถา้ไม่ใชใ้ยบวบและส าลีน ้าจะไม่ใสสะอาด 
ง. ถา้ใชใ้ยบวบกรองน ้าดงันั้นน ้าจะใสสะอาดกวา่ใชส้ าลี 
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11.  เม่ือใส่น ้ าแข็งลงในแกว้ แลว้ตั้งทิ้งไวส้ักครู่จะพบวา่รอบนอกของแกว้มีหยดน ้ าเกาะอยูเ่ต็ม ขอ้ใด
เป็นผลจากการสังเกต และบนัทึกผล 

ก.  มีหยดน ้าขนาดเล็กและขนาดใหญ่เกาะอยูจ่  านวนมากท่ีผวิแกว้  
ข.  ไอน ้าในอากาศกลัน่ตวัเป็นหยดน ้าเกาะอยูร่อบๆแกว้  
ค.  แกว้น ้าร่ัวเป็นเหตุใหน้ ้าซึมออกมาท่ีผวินอก  
ง. หยดน ้าท่ีเกิดเป็นกระบวนการเดียวกบัการเกิดน ้าคา้ง 

12. กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นตอนใด ท่ีจะน าไปสู่การสรุปผล และการศึกษาต่อไป 
ก. การตั้งสมมติฐานและการออกแบบการทดลอง  
ข. การสังเกต  
ค. การรวบรวมขอ้มูล  
ง.  การหาความสัมพนัธ์ของขอ้เทจ็จริง 

13. ในการออกแบบการทดลองจะตอ้งยดึอะไรเป็นหลกั 
ก.  สมมติฐาน   ข.  ขอ้มูล  
ค.  ปัญหา   ง.  ขอ้เทจ็จริง 

14. สมมติฐานทางวทิยาศาสตร์จะเปล่ียนเป็นทฤษฎีไดเ้ม่ือใด 
ก.  เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป  
ข.  อธิบายไดก้วา้งขวาง  
ค.  ทดสอบแลว้เป็นจริงทุกคร้ัง  
ง.  มีเคร่ืองมือพิสูจน์ 

15.  อุปกรณ์ต่อไปน้ี ขอ้ใดเป็นอุปกรณ์ส าหรับหาปริมาตรของสาร  
 ก. หลอดฉีดยา 
 ข. กระบอกตวง 
 ค. เคร่ืองชัง่สองแขน 
 ง. ถูกทั้งขอ้ ก. และขอ้ ข.  
16. ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ถ้าหากผลการทดลองท่ีได้จากการทดสอบสมมติฐาน ไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน จะตอ้งท าอยา่งไร 

ก.  สังเกตใหม่  
ข.  ตั้งปัญหาใหม่  
ค.  ออกแบบการทดลองใหม่  
ง.  เปล่ียนสมมติฐาน 
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17.  ขอ้ใดเรียงล าดบัขั้นตอนของวธีิการทางวทิยาศาสตร์ไดถู้กตอ้ง 
ก.  การตั้งสมมติฐาน การรวบรวมขอ้มูล การทดลอง และสรุปผล  
ข.  การตั้งสมมติฐาน การสังเกตและปัญหา การตรวจสอบสมมติฐานและการทดลอง และสรุปผล  
ค.  การสังเกตและปัญหา การทดลองและตั้งสมมติฐาน การตรวจสอบสมมติฐาน และสรุปผล  
ง.  การสังเกตและปัญหา การตั้งสมมติฐาน การตรวจสอบสมมติฐานและการทดลอง และสรุปผล  

18.  นกัวทิยาศาสตร์จะสรุปผลการทดลองไดอ้ยา่งมีความเช่ือมัน่เม่ือใด 
ก.  ออกแบบการทดลองท่ีมีการควบคุมตวัแปรต่างๆ อยา่งรัดกุมมากท่ีสุด  
ข.  ก าหนดปัญหาและตั้งสมมติฐานท่ีดี  
ค.  รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ มาเปรียบเทียบกบัผลการทดลองไดถู้กตอ้งตรงกนั  
ง.  ผลการทดลองสอดคลอ้งตามทฤษฎีท่ีมีอยูเ่ดิม 

19.  วธีิการทางวทิยาศาสตร์ขั้นตอนใด ท่ีถือวา่เป็นความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์อยา่งแทจ้ริง 
ก.  การตั้งปัญหาและการตั้งสมมติฐาน  
ข.  การตรวจสอบสมมติฐาน  
ค.  การตั้งสมมติฐาน  
ง.  การตั้งปัญหา 

20.  ขอ้ใดเป็นลกัษณะของสมมติฐานท่ีดี 
ก.  สามารถอธิบายปัญหาไดห้ลายแง่หลายมุม  
ข.  ครอบคลุมเหตุการณ์และปรากฏการณ์ต่างๆ ภายในสภาพแวดลอ้มเดียวกนั  
ค.  สามารถแกปั้ญหาท่ีสงสัยไดอ้ยา่งชดัเจน  
ง.  สามารถอธิบายปัญหาต่างๆ ได ้แจ่มชดั  

21. “ แม่เหล็กไฟฟ้าจะดูดจ านวนตะปูไดม้ากข้ึนใช่หรือไม่ ถา้แม่เหล็กไฟฟ้านั้นมีจ านวนแบตเตอร่ีเพิ่มข้ึน ”  
จากขอ้ความขา้งตน้ ข้อใดกล่าวถึงตัวแปรได้ถูกต้อง   

ก. ตวัแปรอิสระ คือ จ านวนแบตเตอร่ี 
ข. ตวัแปรอิสระ คือ จ านวนตะปูท่ีถูกดูด 
ค. ตวัแปรตาม คือ จ านวนแบตเตอร่ี 
ง. ตวัแปรตาม คือ ชนิดของแบตเตอร่ี 
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2. “ การงอกของเมล็ดขา้วโพด ในเวลาท่ีต่างกนัข้ึนอยู่กบัปริมาณของน ้ าท่ีเมล็ดขา้วโพดไดรั้บ ใช่หรือไม่ ”   
จากขอ้ความขา้งตน้ ข้อใดกล่าวถึงตัวแปรได้ถูกต้อง  

ก. ตวัแปรอิสระ คือ ความสมบูรณ์ของเมล็ดขา้วโพด 
ข. ตวัแปรตาม คือ เวลาในการงอกของเมล็ดขา้วโพด  
ค. ตวัแปรท่ีตอ้งควบคุม คือ ปริมาณน ้า 
ง. ถูกทุกขอ้ท่ีกล่าวมา 

23. ใหน้กัเรียนเรียงล าดบัขั้นตอนการตั้งสมมุติฐาน ต่อไปน้ี  
      1. จากปัญหาท่ีศึกษาบอกไดว้า่ตวัแปรใดเป็นตวัแปรตน้ และตวัแปรใดเป็น ตวัแปรตาม  
      2. ตั้งสมมุติฐานในรูป “ ถา้....ดงันั้น ”  
      3. ศึกษาธรรมชาติของตวัแปรตน้ต่างๆท่ีมีผลต่อตวัแปรตามมากท่ีสุดอยา่งมีหลกัการและเหตุผล  
      4. บอกตวัแปรตน้ท่ีอาจจะมีผลต่อตวัแปรตาม  

ก. ขอ้ 1 , 2 , 3 และ 4 ตามล าดบั 
ข. ขอ้ 1 , 4, 3 และ 2 ตามล าดบั 
ค. ขอ้ 4 , 2 , 3 และ 1 ตามล าดบั 
ง. ขอ้ 4 , 1 , 3 และ 2 ตามล าดบั 

24. พิจารณาขอ้ความต่อไปน้ีวา่ ขอ้ความใดเป็นการตั้งสมมติฐาน   
ก. ขณะเปิดขวดมีเสียงดงัป๊อก 
ข. ฟองก๊าซท่ีปุดข้ึนมา คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
ค. เคร่ืองด่ืมท่ีแช่ไวใ้นตูเ้ยน็จะมีรสหวาน 
ง. ทุกขอ้เป็นสมมุติฐานทั้งหมด 

25.  การก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการท่ีดีควรมีลกัษณะอยา่งไร   
ก. มีความชดัเจน 
ข. ท าการวดัได ้
ค. สังเกตได ้
ง. ถูกทั้ง ขอ้ ก ข และ ค 

26. ถา้นกัเรียนจะก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ ” การเจริญเติบโตของไก่ ” นกัเรียนจะมีวิธีการก าหนดนิยาม     
      เชิงปฏิบติัการโดยค านึงถึงขอ้ใดเป็นเกณฑ ์ 

ก. ตรวจสอบจากความสูงของไก่ท่ีเพิ่มข้ึน 
ข. น ้าหนกัไก่ท่ีเพิ่มข้ึน 
ค. ความยาวของปีกไก่ 
ง. ถูกทุกขอ้ 



 35 

27. ขอ้ใดคือความหมายของค าวา่ “ การทดลอง ”   
ก. การทดลองมี 3 ขั้นตอน คือการออกแบบการทดลอง การปฏิบติัการทดลอง และการบนัทึก 
    ผลการทดลอง 
ข. เป็นการตรวจสอบท่ีมาและความส าคญัของปัญหาท่ีศึกษา 
ค. เป็นการตรวจสอบสมมุติฐานท่ีตั้งไวว้า่ถูกตอ้งหรือไม่ 
ง. ถูกทั้งขอ้ ก. และขอ้ ค. 

28. ถา้นกัเรียนตอ้งการจะตรวจสอบวา่ดินต่างชนิดกนัจะอุม้น ้ าไดใ้นปริมาณท่ีต่างกนัอยา่งไร นกัเรียน 
     ตั้งสมมุติฐานไดว้า่อยา่งไร  

ก. ถา้ชนิดของดินมีผลต่อปริมาณน ้ าท่ีอุม้ไว ้ ดงันั้นดินเหนียวจะอุม้น ้ าไดม้ากกวา่ดินร่วนและ 
    ดินร่วนจะอุม้น ้าไวไ้ดม้ากกวา่ดินทราย 
ข. ดินต่างชนิดกนัยอ่มอุม้น ้าไวไ้ดต่้างกนัดว้ย 
ค. ดินท่ีมีเน้ือดินละเอียดจะอุม้น ้าไดดี้กวา่ดินเน้ือหยาบ 
ง. ถูกทุกขอ้ท่ีกล่าวมา 
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จากขอ้มูลต่อไปน้ีใหต้อบค าถามขอ้ 29 และขอ้ 30  

จากการทดลองละลายสาร A ท่ีละลายในของเหลว B ณ อุณหภูมิต่างๆ ดงัน้ี 

อุณหภูมิของเหลว B 

(องศาเซลเซียส) 

ปริมาณของสาร A ท่ีละลาย ในของเหลว B 

( g ) 

20 

30 

40 
50 

5 

10 

20 
40 

 
29. ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส สาร A ละลายในของเหลว B ไดก่ี้กรัม  

ก. ละลายได ้20 กรัม 
ข. ละลายได ้15 กรัม 
ค. ละลายได ้10 กรัม 
ง. ละลายได ้5 กรัม 

30. จากขอ้มูลในตาราง เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน การละลายของสาร A เป็นอยา่งไร  
ก. สาร A ละลายในสาร B ไดน้อ้ยลง 
ข. สาร A ละลายในสาร B ไดม้ากข้ึน 
ค. อุณหภูมิไม่มีผลต่อการละลายของสาร A 
ง. ไม่สามารถสรุปไดเ้พราะขอ้มูลมีไม่เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบทกัษะวทิยาศาสตร์ 
1.  จ  2.  ข  3.  ก  4.  จ  5.  ข 
6.  ง  7.  ก  8.  จ  9.  ข  10.  ง 
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กจิกรรมที ่1 กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
กิจกรรม ท่ี 1  กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
ใหน้กัศึกษาออกแบบแกปั้ญหาจากสถานการณ์ต่อไปน้ี 
 
 
 
ก าหนดปัญหา         แสงผลต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดถัว่หรือไม่ 
การตั้งสมมติฐาน    ถา้แสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดถัว่แลว้ดงันั้นเมล็ดถัว่ท่ีไดรั้บแสง 
 จะเจริญเติบโตไดดี้กวา่ 
 ตวัแปรตน้   แสง 
 ตวัแปรตาม การเจริญเติบโตของเมล็ดถัว่ 
 ตวัแปรควบคุม     เมล็ดถัว่,ถว้ยพลาสติก,กระดาษทิชชู,ปริมาณน ้า 
การทดลอง 
1. แช่เมล็ดถัว่เขียวไว ้1 คืน  
2. ใส่น ้าลงในถว้ยพลาสติก 3 ใบ ใหมี้ระดบัน ้าสูงประมาณ 1 cm  
3. พบัทบกระดาษทิชชูหลายๆ ชั้น พรมน ้าใหช้ื้น แลว้น าไปบุดา้นในของถว้ย ท าเช่นน้ีกบัถว้ยพลาสติกทั้ง 3 
ใบ  
4. วางเมล็ดถัว่เขียว 6 เมล็ด ท่ีแช่น ้าแลว้ไวร้ะหวา่งกระดาษทิชชูและถว้ย  
5. ถว้ยใบท่ี 1 ใหใ้ชก้ระดาษสีด าปิดไวโ้ดยระมดัระวงัไม่ใหแ้สงเขา้ไปในถว้ย  ถว้ยใบท่ี 2 วางไวบ้ริเวณ 
    ใกลเ้คียงบริเวณใบท่ี 1 
6. สังเกตการเจริญเติบโตโดยวดัความสูงของเมล็ดถัว่ทุกวนั และบนัทึกผลของเมล็ดถัว่ทุกวนัเป็นเวลา 
5 วนั และเติมน ้าลงในถว้ยใหสู้ง   1 cm ทุกวนั 
 

เฉลยแบบทดสอบบทที ่1 เร่ือง ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
1.  ข  2.  ข  3.  ง  4.  ค  5.  ค 
6.  ก  7.  ข  8.  ค  9.  ก  10.  ง 
11.  ก  12.  ก  13.  ก  14.  ค  15. ง   
16. ง  17. ง  18. ค  19. ข  20. ค  
21. ก  22. ข  23. ข  24. ค  25. ง   
26. ง  27. ง  28. ง  29. ง  30. ข 

โดยมีอุปกรณ์ ดงัน้ี  เมล็ดถัว่    ถว้ยพลาสติก   กระดาษทิชชู    น ้า    กระดาษสีด า 
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บทที ่2 

โครงงานวทิยาศาสตร์ 
สาระส าคัญ 

โครงงานวทิยาศาสตร์เป็นกิจกรรมเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งใชก้ระบวนการ
ทาง วิทยาศาสตร์ ในการศึกษาคน้ควา้ โดยผูเ้รียนจะเป็นผูด้  า เนินการด้วยตนเองทั้งหมด ตั้ งแต่เร่ิม
วางแผนใน การศึกษาค้นควา้ การเก็บรวบรวมข้อมูล จนถึงการแปลผล สรุปผล และการเสนอผล
การศึกษา โดยมีผูช้  านาญ การเป็นผูใ้หค้  าปรึกษา 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. อธิบายประเภท เลือกหวัขอ้ วางแผน วธีิท า น าเสนอและประโยชน์ของโครงงานได้ 
2. วางแผนการท าโครงงานได ้
3. ท าโครงงานวทิยาศาสตร์เป็นกลุ่มได ้
4. อธิบายและบอกแนวทางในการน าผลจากโครงงานไปใชป้ระโยชน์ได ้
5. น าความรู้เก่ียวกบัโครงงานไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนัได ้

ขอบข่ายเนือ้หา 
เร่ืองท่ี 1 ประเภทของโครงงานวทิยาศาสตร์ 
เร่ืองท่ี 2 ขั้นตอนการท าโครงงานวทิยาศาสตร์ 
เร่ืองท่ี 3 การน าเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์ 
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เร่ืองที ่ 1  ประเภทของโครงงานวทิยาศาสตร์ 
 โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีตอ้ง
ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาคน้ควา้  โดยผูเ้รียนจะเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตนเองทั้งหมด 
ตั้งแต่เร่ิมวางแผนในการศึกษาคน้ควา้ การเก็บรวบรวมขอ้มูล จนถึงเร่ืองการแปลผล สรุปผล และเสนอ
ผลการศึกษา โดยมีผูช้  านาญการเป็นผูใ้หค้  าปรึกษา 
 ลกัษณะและประเภทของโครงงานวทิยาศาสตร์ จ าแนกไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1. โครงงานประเภทส ารวจ เป็นโครงงานท่ีมีลกัษณะเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ รวบรวมขอ้มูล
แลว้น าขอ้มูลเหล่านั้นมาจดักระท าและน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ดงันั้นลกัษณะส าคญัของ
โครงงานประเภทน้ีคือ ไม่มีการจดัท าหรือก าหนดตวัแปรอิสระท่ีตอ้งการศึกษา 

2. โครงงานประเภททดลอง เป็นโครงงานท่ีมีลกัษณะกิจกรรมท่ีเป็นการศึกษาหาค าตอบของ
ปัญหาใดปัญหาหน่ึงด้วยวิธีการทดลอง ลักษณะส าคัญของโครงงานน้ีคือ ต้องมีการ
ออกแบบการทดลองและด าเนินการทดลองเพื่อหาค าตอบของปัญหาท่ีตอ้งการทราบหรือ
เพื่อตรวจสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมีการจดักระท ากบัตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระ เพื่อดู
ผลท่ีเกิดข้ึนกบัตวัแปรตาม และมีการควบคุมตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีไม่ตอ้งการศึกษา 

3. โครงงานประเภทการพฒันาหรือประดิษฐ์ เป็นโครงงานท่ีมีลักษณะกิจกรรมท่ีเป็น
การศึกษาเก่ียวกับการประยุกต์ ทฤษฎี หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อประดิษฐ์
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ หรืออุปกรณ์เพื่อประโยชน์ใช้สอยต่าง ๆ ซ่ึงอาจเป็นการประดิษฐ์
ของใหม่ ๆ หรือปรับปรุงของเดิมท่ีมีอยูใ่ห้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน ซ่ึงจะรวมไปถึงการสร้าง
แบบจ าลองเพื่ออธิบายแนวคิด 

4. โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรืออธิบาย เป็นโครงงานท่ีมีลกัษณะกิจกรรมท่ีผูท้  า
จะตอ้งเสนอแนวคิด หลกัการ หรือทฤษฎีใหม่ ๆ อย่างมีหลกัการทางวิทยาศาสตร์ในรูป
ของสูตรสมการหรือค าอธิบายอาจเป็นแนวคิดใหม่ท่ียงัไม่เคยน าเสนอ หรืออาจเป็นการ
อธิบายปรากฏการณ์ในแนวใหม่ก็ได้  ลกัษณะส าคญัของโครงงานประเภทน้ี คือ ผูท้  า
จะตอ้งมีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี ตอ้งคน้ควา้ศึกษาเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้ง
อยา่งลึกซ้ึง จึงจะสามารถสร้างค าอธิบายหรือทฤษฎีได ้
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กจิกรรมที่ 1 
 1 )  ให้นกัศึกษาพิจารณาช่ือโครงงานต่อไปน้ีแลว้ตอบวา่เป็นโครงงานประเภทใด โดยเขียน
ค าตอบลงในช่องวา่ง 

1. แปรงลบกระดานไร้ฝุ่ น                              โครงงาน..................................... 
2. ยาขดัรองเทา้จากเปลือกมงัคุด   โครงงาน.................................... 
3. การศึกษาบริเวณป่าชายเลน   โครงงาน.................................... 
4. พฤติกรรมลองผดิลองถูกของนกพิราบ  โครงงาน..................................... 
5. บา้นยคุนิวเคลียร์    โครงงาน..................................... 
6. การศึกษาคุณภาพน ้าในแม่น ้าเจา้พระยา โครงงาน..................................... 
7. เคร่ืองส่งสัญญาณกนัขโมย   โครงงาน..................................... 
8. สาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินปรับสภาพน ้าเสียจากนากุง้     โครงงาน...................... 
9. ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้แบบมีเง่ือนไขของหนูขาว โครงงาน....................... 
10. ศึกษาวงจรชีวติของตวัดว้ง   โครงงาน................................... 

 
 

2 )   ใหน้กัศึกษาอธิบายความส าคญัของโครงงานวทิยาศาสตร์วา่มีความส าคญัอยา่งไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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เร่ืองที ่ 2  ขั้นตอนการท าโครงงานวทิยาศาสตร์ 
 การท ากิจกรรมโครงงานเป็นการท ากิจกรรมท่ีเกิดจากค าถามหรือความอยากรู้อยากเห็น
เก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ดงันั้นการท าโครงงานจึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ขั้นส ารวจหรือตัดสินใจเลอืกเร่ืองที่จะท า 
 การตดัสินใจเลือกเร่ืองท่ีจะท าโครงงานควรพิจารณาถึงความพร้อมในดา้นต่าง ๆ เช่น

แหล่งความรู้เพียงพอท่ีจะศึกษาหรือขอค าปรึกษา  มีความรู้และทกัษะในการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ 
ท่ีใชใ้นการศึกษา มีผูท้รงคุณวฒิุรับเป็นท่ีปรึกษา มีเวลา และงบประมาณเพียงพอ 

2. ขั้นศึกษาข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัเร่ืองทีต่ัดสินใจท า 
 การศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ืองท่ีตดัสินใจท า  จะช่วยให้ผูเ้รียนได้แนวคิดท่ีจะ

ก าหนดขอบข่ายเร่ืองท่ีจะศึกษาคน้ควา้ใหเ้ฉพาะเจาะจงมากข้ึนและยงัไดค้วามรู้  เร่ืองท่ีจะศึกษาคน้ควา้
เพิ่มเติมจนสามารถออกแบบการศึกษา ทดลอง และวางแผนด าเนินการท าโครงงานวิทยาศาสตร์อย่าง
เหมาะสม 

3. ขั้นวางแผนด าเนินการ 
 การท าโครงงานวทิยาศาสตร์ไม่วา่เร่ืองใดจะตอ้งมีการวางแผนอยา่งละเอียด  รอบคอบ 

และมีการก าหนดขั้นตอนในการด าเนินงานอยา่งรัดกุม ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมายหรือ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ ประเด็นท่ีตอ้งร่วมกนัคิดวางแผนในการท าโครงงานมีดงัน้ี คือ ปัญหา สาเหตุ
ของปัญหา แนวทาง และวิธีการแก้ปัญหาท่ีสามารถปฏิบติัได้  การออกแบบการศึกษาทดลองโดย
ก าหนดและควบคุมตวัแปร วสัดุอุปกรณ์และสารเคมี เวลา และสถานท่ีจะปฏิบติังาน 

4. ขั้นเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 การเขียนเคา้โครงของโครงงานวทิยาศาสตร์มีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1 ช่ือโครงงาน เป็นขอ้ความสั้น ๆ กะทดัรัด ชดัเจน ส่ือความหมายตรง และมีความ
เฉพาะเจาะจงวา่จะศึกษาเร่ืองใด 

4.2 ช่ือผูท้  าโครงงาน  เป็นผูรั้บผดิชอบโครงงาน ซ่ึงอาจเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได ้
4.3 ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน ซ่ึงเป็นอาจารยห์รือผูท้รงคุณวฒิุก็ได ้
4.4 ท่ีมาและความส าคญัของโครงงาน เป็นการอธิบายเหตุผลท่ีเลือกท าโครงงานน้ี 

ความส าคญัของโครงงาน แนวคิด หลกัการ หรือทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัโครงงาน 
4.5 วตัถุประสงค์โครงงาน เป็นการบอกจุดมุ่งหมายของงานท่ีจะท า ซ่ึงควรมีความ

เฉพาะเจาะจงและเป็นส่ิงท่ีสามารถวดัและประเมินผลได ้
4.6 สมมติฐานของโครงงาน(ถา้มี)สมมติฐานเป็นค าอธิบายท่ีคาดไวล่้วงหนา้ ซ่ึงจะ

ผดิหรือถูกก็ได ้สมมติฐานท่ีดีควรมีเหตุผลรองรับ และสามารถทดสอบได ้
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4.7 วสัดุอุปกรณ์และส่ิงท่ีต้องใช้  เป็นการระบุวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นใช้ในการ
ด าเนินงานวา่มีอะไรบา้ง ไดม้าจากไหน 

4.8 วธีิด าเนินการ  เป็นการอธิบายขั้นตอนการด าเนินงานอยา่งละเอียดทุกขั้นตอน 
4.9 แผนปฏิบติัการ เป็นการก าหนดเวลาเร่ิมตน้และเวลาเสร็จงานในแต่ละขั้นตอน 
4.10 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  เป็นการคาดการณ์ผลท่ีจะได้รับจากการด าเนินงานไว้

ล่วงหนา้ ซ่ึงอาจไดผ้ลตามท่ีคาดไวห้รือไม่ก็ได ้
4.11 เอกสารอา้งอิง  เป็นการบอกแหล่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ 

5. ขั้นลงมือปฏิบัติ 
 การลงมือปฏิบติัเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัตอนหน่ึงในการท าโครงงานเน่ืองจากเป็นการลง

มือปฏิบติัจริงตามแผนท่ีได้ก าหนดไวใ้นเคา้โครงของโครงงาน  อย่างไรก็ตามการท าโครงงานาจะ
ส าเร็จไดด้ว้ยดี ผูเ้รียนจะตอ้งค านึงถึงเร่ืองความพร้อมของวสัดุอุปกรณ์ และส่ิงอ่ืน ๆ เช่นสมุดบนัทึก
กิจกรรมประจ าวนั ความละเอียดรอบคอบและความเป็นระเบียบในการปฏิบติังาน  ความประหยดัและ
ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน ความน่าเช่ือถือของข้อมูลท่ีได้จากการปฏิบติังาน การเรียงล าดับ
ก่อนหลงัของงานส่วนย่อย ๆ ซ่ึงตอ้งท าแต่ละส่วนให้เสร็จก่อนท าส่วนอ่ืนต่อไปในขั้นลงมือปฏิบติั
จะตอ้งมีการบนัทึกผล  การประเมินผล การวเิคราะห์ และสรุปผลการปฏิบติั 

6. ขั้นเขียนรายงานโครงงาน 
 การเขียนรายงานการด าเนินงานของโครงงาน ผูเ้รียนจะตอ้งเขียนรายงานให้ชดัเจน ใช้

ศพัทเ์ทคนิคท่ีถูกตอ้ง ใชภ้าษากะทดัรัด ชดัเจน เขา้ใจง่าย และตอ้งครอบคลุมประเด็นส าคญั ๆ ทั้งหมด
ของโครงงานไดแ้ก่ ช่ือโครงงาน ช่ือผูท้  าโครงงาน ช่ือท่ีปรึกษา บทคดัย่อ ท่ีมาและความส าคญัของ
โครงงาน จุดหมาย สมมติฐาน วิธีด าเนินงาน ผลการศึกษาค้นควา้ ผลสรุปของโครงงาน ขอ้เสนอแนะ 
ค าขอบคุณบุคลากรหรือหน่วยงานและเอกสารอา้งอิง 

7. ขั้นเสนอผลงานและจัดแสดงผลงานโครงงาน 
 หลงัจากท าโครงงานวทิยาศาสตร์เสร็จแลว้จะตอ้งน าผลงานท่ีไดม้าเสนอและจดัแสดง 

ซ่ึงอาจท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น การจดันิทรรศการ การประชุมทางวิชาการ เป็นตน้ ในการเสนอผลงาน
และจดัแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ควรน าเสนอให้ครอบคลุมประเด็นส าคญั ๆ ทั้งหมดของ
โครงงาน 
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กจิกรรมที ่2 
1.   วางแผนจดัท าโครงงานวทิยาศาสตร์ท่ีน่าสนใจอยากรู้มา 1 โครงงาน โดยด าเนินการดงัน้ี 

1) -    ระบุประเด็นท่ีสนใจ/อยากรู้/อยากแกไ้ขปัญหา ( 1 ประเด็น ) 
- ระบุเหตุผลท่ีสนใจ/อยากรู้/อยากแกไ้ขปัญหา ( ท าไม ) 
- ระบุแนวทางท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาน้ีได ้ ( ท าได ้) 
- ระบุผลดีหรือประโยชน์ทางการแก้ไขโดยใช้กระบวนการท่ีระบุ(พิจารณา

ขอ้มูลจากขอ้ 1) มาเป็นช่ือโครงงาน  
2) ระบุช่ือโครงงานท่ีตอ้งการแกไ้ขปัญหาหรือทดลอง 
3) ระบุเหตุผลของการท าโครงงาน (มีวตัถุประสงคอ์ยา่งไร ระบุเป็นขอ้ ๆ ) 
4) ระบุตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา ( ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม และตวัแปรควบคุม ) 
5) ระบุความคาดเดา (สมมติฐาน) ท่ีตอ้งการพิสูจน์ 

2.  จากขอ้มูลตามขอ้ 1) ใหน้กัศึกษาเขียนเคา้โครงโครงงานตามประเด็นดงัน้ี 
 1)   ช่ือโครงงาน ( จาก 2 ).......................................................................................... 
 2)   ท่ีมาและความส าคญัของโครงงาน (จาก 1)........................................................... 
 3)   วตัถุประสงคข์องโครงงาน ( จาก 3 ).................................................................... 
 4)   ตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา ( จาก 4 )............................................................................ 
 5)   สมมติฐานของโครงงาน ( จาก 5 )......................................................................... 
 6)   วสัดุอุปกรณ์และงบประมาณท่ีตอ้งใช้ 
  6.1   วสัดุอุปกรณ์........................................................................................... 
  6.2   งบประมาณ........................................................................................... 
 7)   วธีิด าเนินงาน ( ท าอยา่งไร ) 
 8)   แผนการปฏิบติังาน ( ระบุกิจกรรม วนัเดือนปี และสถานท่ีท่ีปฏิบติังาน ) 
กิจกรรม วนัเดือนปี สถานท่ีปฏิบติังาน หมายเหตุ 
 
 

   

 9)   ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (ท าโครงงานน้ีแลว้มีผลดีอยา่งไรบา้ง)........................................ 
          10)  เอกสารอา้งอิง(ใชเ้อกสารใดบา้งประกอบในการคน้ควา้หาความรู้ในการท าโครงงานน้ี) 
3.   น าเคา้โครงท่ีจดัท าแลว้เสร็จไปขอค าปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษา แลว้ขออนุมติัด าเนินงาน 
4.   ด าเนินตามแผนปฏิบติังานท่ีก าหนดในเคา้โครงโครงงาน พร้อมบนัทึกผล 
 1)   สภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ข (ถา้มี) ในแต่ละกิจกรรม 
 2)   ผลการทดลองทุกคร้ัง 



 44 

เร่ืองที ่3  การน าเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์ 
 

การแสดงผลงานเป็นขั้นตอนส าคญัอีกประการหน่ึงของการท าโครงงานเรียกไดว้า่เป็นงานขั้น
สุดทา้ยของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นการแสดงผลิตผลของความคิด และการ
ปฏิบติัการทั้งหมดท่ีผูท้  าโครงงานได้ทุ่มเทเวลาไป และเป็นวิธีการท่ีจะท าให้ผูอ่ื้นรับรู้และเขา้ใจถึง
ผลงานนั้น ๆ มีผูก้ล่าวว่าการวางแผนออกแบบเพื่อจดัแสดงผลงานนั้นมีความส าคญัเท่า ๆ กบัการท า
โครงงานนั้นเอง  ผลงานท่ีท าจะดียอดเยี่ยมเพียงใด แต่ถา้การจดัแสดงผลงานท าไดไ้ม่ดี ก็เท่ากบัไม่ได้
แสดงความดียอดเยีย่มของผลงานนั้นนัน่เอง 

การแสดงผลงานท าไดใ้นรูปแบบต่าง ๆ กนั เช่น การแสดงในรูปนิทรรศการ ซ่ึงมีทั้งการาจดั
แสดงและการอธิบายดว้ยค าพูด  หรือในรูปแบบของการจดัแสดงโดยไม่มีการอธิบายประกอบหรือใน
รูปของการรายงานปากเปล่า  ไม่ว่าการแสดงผลงานจะอยู่ในรูปแบบใด  ควรจะจดัให้ครอบคลุม
ประเด็นส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1. ช่ือโครงงาน ช่ือผูท้  าโครงงาน ช่ือท่ีปรึกษา 
2. ค าอธิบายถึงเหตุจูงใจในการท าโครงงาน และความส าคญัของโครงงาน 
3. วธีิการด าเนินการ โดยเลือกเฉพาะขั้นตอนท่ีเด่นและส าคญั 
4. การสาธิตหรือแสดงผลท่ีไดจ้ากการทดลอง 
5. ผลการสังเกตและขอ้มูลเด่น ๆ ท่ีไดจ้ากการท าโครงงาน 

การจดันิทรรศการโครงงาน ควรค านึงถึงส่ิงต่าง ๆ ต่อไปน้ี 
1. ความปลอดภยัของการจดัแสดง 
2. ความเหมาะสมกบัเน้ือท่ีจดัแสดง 
3. ค าอธิบายท่ีเขียนแสดงควรเน้นประเด็นส าคญั และส่ิงท่ีน่าสนใจเท่านั้น โดยใช้

ขอ้ความกะทดัรัด ชดัเจน และเขา้ใจง่าย 
4. ดึงดูดความสนใจผูเ้ขา้ชม โดยใชรู้ปแบบการแสดงท่ีน่าสนใจ ใชสี้ท่ีสดใส เนน้จุด

ท่ีส าคญัหรือใชว้สัดุต่างประเภทในการจดัแสดง 
5. ใชต้ารางและรูปภาพประกอบ โดยจดัวางอยา่งเหมาะสม 
6. ส่ิงท่ีแสดงทุกอยา่งตอ้งถูกตอ้ง ไม่มีการสะกดผดิหรืออธิบายหลกัการท่ีผดิ 
7. ในกรณีท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ ์ส่ิงนั้นควรอยูใ่นสภาพท่ีท างานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
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ในการแสดงผลงาน ถา้ผูน้ าผลงานมาแสดงจะตอ้งอธิบายหรือรายงานปากเปล่าหรือ 
ตอบค าถามต่าง ๆ จากผูช้มหรือต่อกรรมการตดัสินโครงงาน การอธิบายตอบค าถาม หรือรายงานปากเปล่า
นั้น ควรไดค้  านึงถึงส่ิงต่าง ๆ ต่อไปน้ี 
 

1. ตอ้งท าความเขา้ใจกบัส่ิงท่ีอธิบายเป็นอยา่งดี 
2. ค านึงถึงความเหมาะสมของภาษาท่ีใชก้บัระดบัผูฟั้ง ควรใหช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย 
3. ควรรายงานอยา่งตรงไปตรงมา ไม่ออ้มคอ้ม 
4. พยายามหลีกเล่ียงการอ่านรายงาน แต่อาจจดหัวขอ้ส าคญั ๆ ไวเ้พื่อช่วยให้การ

รายงานเป็นไปตามขั้นตอน 
5. อยา่ท่องจ ารายงานเพราะท าใหดู้ไม่เป็นธรรมชาติ 
6. ขณะท่ีรายงานควรมองตรงไปยงัผูฟั้ง 
7. เตรียมตวัตอบค าถามท่ีเก่ียวกบัเร่ืองนั้น ๆ 
8. ตอบค าถามอยา่งตรงไปตรงมา ไม่จ  าเป็นตอ้งกล่าวถึงส่ิงท่ีไม่ไดถ้าม 
9. หากติดขดัในการอธิบาย ควรยอมรับโดยดี อยา่กลบเกล่ือน หรือหาทางหลีกเล่ียง

เป็นอยา่งอ่ืน 
10. ควรรายงานใหเ้สร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
11. หากเป็นไปไดค้วรใช้ส่ือประเภทโสตทศันูปกรณ์ ประกอบการรายงานดว้ย เช่น 

แผน่ใส หรือสไลด ์เป็นตน้ 
                       ข้อควรพิจารณาและค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาในการแสดงผลงานนั้น จะ
คลา้ยคลึงกนัในการแสดงผลงานทุกประเภท  แต่อาจแตกต่างกนัในรายละเอียดปลีกยอ่ยเพียงเล็กนอ้ย 
ส่ิงส าคญัก็คือ พยายามให้การแสดงผลงานนั้นดึงดูดความสนใจผูช้ม มีความชดัเจน เขา้ใจง่าย และมี
ความถูกตอ้งในเน้ือหา 
 

การท าแผงส าหรับแสดงโครงงานใหใ้ชไ้มอ้ดัมีขนาดดงัรูป 
                                                                                                   

 
 

60 ซม. 
120  ซม. 
                                    ติดบานพบัมีห่วงรับและขอสับท ามุมฉากกบัตวัแผงกลาง 
 
 

60 ซม. 
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ในการเขียนแบบโครงงานควรค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 

1. ตอ้งประกอบดว้ยช่ือโครงงาน ช่ือผูท้  าโครงงาน ช่ือท่ีปรึกษา ค าอธิบายยอ่ ๆ ถึงเหตุจูงใจ
ในการท าโครงงาน ความส าคญัของโครงงาน วิธีด าเนินการเลือกเฉพาะขั้นตอนท่ีส าคญั 
ผลท่ีได้จากการทดลองอาจแสดงเป็นตาราง กราฟ หรือรูปภาพก็ได้ ประโยชน์ของ
โครงงาน สรุปผล เอกสารอา้งอิง 

2. จดัเน้ือท่ีใหเ้หมาะสม  ไม่แน่นจนเกินไปหรือนอ้ยจนเกินไป 

3. ค าอธิบายความกะทดัรัด ชดัเจน เขา้ใจง่าย 

4. ใชสี้สดใส  เนน้จุดส าคญั เป็นการดึงดูดความสนใจ 

5. อุปกรณ์ประเภทส่ิงประดิษฐค์วรอยูใ่นสภาพท่ีท างานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
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กจิกรรมที ่ 3 

 ให้นกัศึกษาพิจารณาขอ้มูลจากกิจกรรมท่ี 2  มาสรุปผลการศึกษาทดลองในรูปแบบ

ของรายงานการศึกษาทดลองตามประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1) ช่ือโครงงาน................................................................. 

2) ผูท้  าโครงงาน................................................................ 

3) ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา.................................................................................. 

4) ค าน า 

5) สารบญั 

6) บทท่ี 1  บทน า 

- ท่ีมาและความส าคญั 

- วตัถุประสงค ์

- ตวัแปรท่ีศึกษา 

- สมมติฐาน 

- ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

7) บทท่ี  2  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าโครงงาน 

8) บทท่ี  3  วธีิการศึกษา/ทดลอง 

- วสัดุอุปกรณ์ 

- งบประมาณ 

- ขั้นตอนการด าเนินงาน 

- แผนปฏิบติังาน 

9) บทท่ี  4  ผลการศึกษา/ทดลอง 

- การทดลองไดผ้ลอยา่งไรบา้ง 

10) บทท่ี  5  สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

- ขอ้สรุปผลการทดลอง 

- ขอ้เสนอแนะ 

11) เอกสารอา้งอิง 
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แบบทดสอบ 
จงเลือกวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1. โครงงานวทิยาศาสตร์คืออะไร 

ก. แบบร่างทกัษะในวชิาวทิยาศาสตร์ 

ข. การวจิยัเล็ก ๆ เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในวชิาวทิยาศาสตร์ 

ค. ธรรมชาติของวชิาวทิยาศาสตร์ 

2. โครงงานวทิยาศาสตร์มีก่ีประเภท 

ก. 4  ประเภท 

ข. 5  ประเภท 

ค. 6  ประเภท 

3. โครงงานวทิยาศาสตร์แบบใดท่ีเหมาะสมท่ีสุดกบันกัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ก. โครงงานส ารวจ 

ข. โครงงานทฤษฎี 

ค. โครงงานทดลอง 

4. ขั้นตอนใดไม่จ  าเป็นตอ้งมีในโครงงานวทิยาศาสตร์ประเภทส ารวจ 

ก. ตั้งปัญหา 

ข. สรุปผล 

ค. สมมติฐาน 

5. ก าหนดใหส่ิ้งต่อไปน้ีควรจะตั้งปัญหาอยา่งไร   น ้าบริสุทธ์ิ  น ้าหวาน   น ้าเกลือ   

ชนิดละ 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร ตะเกียงแอลกอฮอล์  เทอร์โมมิเตอร์  บีกเกอร์  หลอด
ทดลองขนาดกลาง   หลอดฉีดยา 

ก. น ้าทั้งสามชนิดมีน ้าหนกัเท่ากนั 
ข. น ้าทั้งสามชนิดมีรสชาติต่างกนั 
ค. น ้าทั้งสามชนิดมีจุดเดือดท่ีแตกต่างกนั 
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6.  จากค าถามขอ้ 5  อะไรคือ ตวัแปรตน้ 
ก. ความร้อนจากตะเกียงแอลกอฮอล ์

ข. ความบริสุทธ์ิของน ้าทั้งสามชนิด 

ค. ขนาดของหลอดทดลอง 

7.   ผลการทดลองทางวทิยาศาสตร์ท่ีน่าเช่ือถือไดต้อ้งเป็นอยา่งไร 
ก. สรุปผลไดช้ดัเจนดว้ยตนเอง 

ข. ท าซ ้ าหลาย ๆ คร้ังและผลเหมือนเดิมทุกคร้ัง 

ค.   ครูท่ีปรึกษารับประกนัผลงาน 
8.   ส่ิงใดบ่งบอกวา่โครงงานวทิยาศาสตร์ท่ีจดัท านั้นมีคุณค่า 

ก. ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

ข. ขอ้เสนอแนะ 

ค. ขั้นตอนการท างาน 
9.  การจดัท าโครงงานวทิยาศาสตร์ควรเร่ิมตน้อยา่งไร 

ก. เร่ืองท่ีเป็นท่ีนิยมท ากนัในปัจจุบนั 

ข. เร่ืองท่ีแปลก ๆ ใหม่ ๆ ยงัไม่มีใครท า 

ค. เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ใกล ้ๆ ตวั 
10.  โครงงานวทิยาศาสตร์ ท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ตอ้งเป็นอยา่งไร 

ก. ใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

ข. ใชว้ธีิคน้ควา้จากหอ้งสมุด 

ค. ใชว้ธีิหาค าตอบจากการซกัถามผูรู้้ 

 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบบทที ่2 เร่ือง ทกัษะวทิยาศาสตร์ 
1.  ค  2.  ข  3.  ง  4.  จ  5.  ข 
6.  ง  7.  ก  8.  จ  9.  ข,ก  10.  ง 
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บทที ่3 
เซลล์ 

สาระส าคัญ 
 ลกัษณะรูปร่างของเซลล์พืช และเซลล์สัตว ์องค์ประกอบโครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์พืช
และเซลลส์ัตว ์กระบวนการท่ีสารผา่นเซลล ์
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. อธิบายลกัษณะโครงสร้าง องคป์ระกอบและหนา้ท่ีของเซลลไ์ด ้
2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตวไ์ด ้

ขอบข่ายเนือ้หา 
เร่ืองท่ี 1 ลกัษณะรูปร่างของเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตว ์
เร่ืองท่ี 2 องคป์ระกอบโครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตว ์
เร่ืองท่ี 3 กระบวนการท่ีสารผา่นเซลล ์
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เร่ืองที ่1 ลกัษณะรูปร่างของเซลล์พชืและเซลล์สัตว์ 

  เซลล์  (Cell) คือ หน่วยท่ีเล็กท่ีสุดของส่ิงมีชีวิต  เป็นหน่วยเร่ิมตน้หรือหน่วยพื้นฐานของทุก
ชีวติ 

ประวตัิการศึกษาเซลล์ 
    ปี ค.ศ. 1665 รอเบิร์ต ฮุก นกัวทิยาศาสตร์ชาวองักฤษ ไดป้ระดิษฐ์กลอ้งจุลทรรศน์ท่ีมีคุณภาพดี 
และไดส่้องดูไมค้อร์กท่ีเฉือนบาง ๆ และไดพ้บช่องเล็กๆ จ านวนมาก จึงเรียกช่องเล็กๆ น้ีวา่ เซลล์ (cell)             
เซลลท่ี์ฮุกพบนั้นเป็นเซลลท่ี์ตายแลว้ การท่ีคงเป็นช่องอยูไ่ดก้็เน่ืองจากการมีผนงัเซลลน์ัน่เอง 
      ปี ค.ศ. 1824 ดิวโทเชท์ ไดศึ้กษาเน้ือเยื่อพืชและเน้ือเยื่อสัตว ์พบว่าประกอบดว้ยเซลล์เช่นกนั        
แต่มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัอยูบ่า้ง 
     ปี ค.ศ. 1831 รอเบิร์ต บราวน์ นกัพฤษศาสตร์ชาวองักฤษ ไดศึ้กษาเซลล์ขนและเซลล์อ่ืนๆ ของ
พืช พบวา่มีกอ้นกลมขนาดเล็กอยูต่รงกลาง จึงใหช่ื้อกอ้นกลมน้ีวา่ นิวเคลียส (Nucleus) 
        ปี ค.ศ. 1838 มตัทิอสั ยาคบ ชไลเดน นกัพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมนัไดศึ้กษาเน้ือเยื่อพืชต่างๆ       
และสรุปวา่ เนือ้เย่ือทุกชนิดประกอบด้วยเซลล์ 
        ปี ค.ศ. 1839 เทโอดอร์ ชวนัน์ นักสัตววิทยาชาวเยอรมนั ได้ศึกษาเน้ือเยื่อสัตว์ต่างๆ แล้ว
สรุปว่าเน้ือเยื่อสัตวทุ์กชนิดประกอบข้ึนด้วยเซลล์ ดงันั้น ในปีเดียวกนัน้ี ชวนัน์และชไลเดน จึงได้
ร่วมกนัตั้งทฤษฎีเซลล์ (Cell  Theory) ซ่ึงมีใจความส าคญัว่า ส่ิงมีชีวิตท้ังหลายประกอบขึน้ด้วยเซลล์ 
และเซลล์คือ  หน่วยพืน้ฐานของส่ิงมีชีวิตทุกชนิด      

ทฤษฎเีซลล์ในปัจจุบันครอบคลุมถึงใจความส าคัญ 3 ประการ คือ 
1. ส่ิงมีชีวิตท้ังหลายอาจมีเพียงเซลล์เดียว หรือหลายเซลล์ ซ่ึงภายในมีสารพันธุกรรม และ               

มีกระบวนการเมแทบอลิซึม ท าให้ส่ิงมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได้ 
      2. เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานท่ีเล็กท่ีสุดของส่ิงมีชีวิต ท่ีมีการจัดระบบการท างานภายใน
โครงสร้างของเซลล์ 

 3. เซลล์มีก าเนิดมาจากเซลล์แรกเร่ิม เซลล์เกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์เดิม  แม้ว่าชีวิตแรกเร่ิม 
จะมีวิวัฒนาการมาจากส่ิงไม่มีชีวิต  แต่นักชีววิทยายังคงถือว่าการเพ่ิมขึน้ของจ านวนเซลล์เป็นผล
สืบเน่ืองมา จากเซลล์รุ่นก่อน 

      ปี ค.ศ. 1839 พูร์คินเย นกัสัตววิทยา ชาวเชโกสโลวาเกีย ไดศึ้กษาไข่และตวัอ่อนของสัตวต่์างๆ                        
ไดพ้บวา่ภายในมีของเหลวใส เหนียว และอ่อนนุ่ม จึงไดเ้รียกของเหลวใสน้ีวา่ โพรโทพลาซึม (Protoplasm) 

ปี ค.ศ. 1868 ทอมสั เฮนรี ฮกัซ์ลีย์ แพทย์ชาวอังกฤษศึกษาโพรโทพลาซึมและพบว่า 
โพรโทพลาซึมเป็นรากฐานของชีวิตเน่ืองจากปฏิกิริยาต่างๆ ของเซลล์เกิดข้ึนท่ีโพรโทพลาซึม   
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       ปี ค.ศ. 1880 วลัเทอร์ เฟลมมิง นกัชีววิทยาชาวเยอรมนัไดค้น้พบวา่ภายในนิวเคลียสของเซลล์ต่างๆ             
มีโครโมโซม  

ขนาดและรูปร่างของเซลล์    
เซลลส่์วนใหญ่มีขนาดเล็ก  และไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า ตอ้งใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ส่อง    

แต่ก็มีเซลลบ์างชนิดท่ีมีขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น เซลลไ์ข่ 
รูปร่างของเซลลแ์ต่ละชนิดจะแตกต่างกนัไปตามชนิด หนา้ท่ี และต าแหน่งท่ีอยูข่องเซลล ์  
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เร่ืองที ่2 องค์ประกอบโครงสร้างและหน้าทีข่องเซลล์พชืและเซลล์สัตว์ 
โครงสร้างพืน้ฐานของเซลล์ 

โครงสร้างพื้นฐานของเซลลแ์บ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 
1. ส่วนทีห่่อหุ้มเซลล์ 
2. นิวเคลยีส 
3. ไซโทพลาซึม  

  1. ส่วนทีห่่อหุ้มเซลล์  
ส่วนของเซลลท่ี์ท าหนา้ท่ีห่อหุม้องคป์ระกอบภายในเซลลใ์หค้งรูปอยูไ่ด ้มีดงัน้ี 

1.1 เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell Membrane) เป็นเยื่อท่ีบางมากประมาณ 10 นาโนเมตร ประกอบดว้ย    
โปรตีน และไขมัน โดยมีโปรตีนแทรกอยู่ในชั้ นไขมัน เยื่อหุ้มเซลล์จะมีรูเล็กๆ ช่วยให้จ  ากัด                  
ขนาดของโมเลกุลของสารท่ีจะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ จึงท าหน้าท่ีควบคุมปริมาณและชนิดของสาร                 
ท่ีผ่านเขา้ออกจากเซลล์ดว้ย โมเลกุลของสารบางชนิด เช่น น ้ า ออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด ์     
สามารถผา่นเยือ่น้ีได ้แต่สารท่ีมีโมเลกุลใหญ่ๆ เช่น โปรตีน ไม่สามารถผา่นได ้เย่ือหุ้มเซลล์ จึงมีสมบัติ
เป็นเย่ือเลือกผ่าน  (Differentially      Permeable Membrane) 
                 1.2 ผนังเซลล์ (Cell Wall)  พบไดใ้นเซลล์พืชทุกชนิด และในเซลล์ของส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว        
ราและแบคทีเรียบางชนิด โดยจะห่อหุ้มเยื่อหุ้มเซลล์ไวอี้กชั้นหน่ึง ท าหน้าท่ีเพิ่มความแข็งแรงและ      
ป้องกนัอนัตรายให้แก่เซลล์ ซ่ึงแมว้่าผนงัเซลล์จะหนาและมีความยืดหยุ่นดี แต่ผนงัเซลล์ก็ยอมให ้           
สารเกือบทุกชนิดผ่านเขา้ออกได้ ทั้ งน้ี ผนังเซลล์ของส่ิงมีชีวิตต่างชนิดกันจะมีองค์ประกอบไม่
เหมือนกนั ส าหรับองคป์ระกอบหลกัของผนงัเซลล์พืช ไดแ้ก่ เซลลูโลส เซลล์ของสัตวไ์ม่มีผนงัเซลล ์                        
แต่มีสารเคลือบผิวเซลล์ท่ีเป็นสารประกอบของโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต สารเคลือบผิวเซลล์เหล่าน้ี                
มีประโยชน์ต่อส่ิงมีชีวิต เพราะเป็นโครงสร้างท่ีมีความเหนียว แข็งแรง ไม่ละลายน ้ า จึงท าให้เซลล์คง
รูปร่าง และช่วยลดการสูญเสียน ้ าให้กบัเซลล์  นอกจากน้ียงัช่วยให้เซลล์เกาะกลุ่มรวมกนัอยู่ไดเ้ป็น  
เน้ือเยือ่และอวยัวะ 

     2. นิวเคลยีส (Nucleus)  
      นิวเคลียสเป็นศูนยก์ลางควบคุมการท างานของเซลล์ โดยท างานร่วมกบัไซโทพลาซึม       

มีความส าคญัต่อกระบวนการแบ่งเซลล์และการสืบพนัธ์ุของเซลล์เป็นอย่างมาก ในเซลล์ของส่ิงมีชีวิต
ทัว่ไปจะมีเพียงหน่ึงนิวเคลียส แต่เซลล์บางชนิด เช่น เซลล์เม็ดเลือดแดง เม่ือเจริญเต็มท่ีแล้วจะไม่มี
นิวเคลียส 
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 โครงสร้างของนิวเคลยีสแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 
2.1  เยือ่หุ้มนิวเคลียส (Nuclear Membrane) เป็นเยื่อบางๆ 2 ชั้นอยูร่อบนิวเคลียส มีคุณสมบติั   

เป็นเยื่อเลือกผ่านเช่นเดียวกบัเยื่อหุ้มเซลล์  มีรูเล็กๆ กระจายอยู่ทัว่ไปเพื่อเป็นช่องทางแลกเปล่ียน             
ของสารระหวา่งนิวเคลียสกบัไซโทพลาซึม โดยบริเวณเยือ่ชั้นนอกจะมีไรโบโซมเกาะติดอยู ่

2.2  นิวคลโีอลสั (Nucleolus) เป็นโครงสร้างท่ีปรากฏเป็นกอ้นเล็ก ๆ อยูใ่นนิวเคลียส ท าหนา้ท่ี
สังเคราะห์กรดนิวคลีอิกชนิดหน่ึงช่ือ ไรโบนิวคลีอิก (Ribonucleic acid หรือ RNA) กบัสารอ่ืน                    
ท่ีเป็นองค์ประกอบของไรโบโซม โดยสารเหล่าน้ีจะถูกส่งผ่านรูของเยื่อหุ้มนิวเคลียสออกไปยงั                 
ไซโทพลาซึม 

2.3  โครมาทิน (Chromatin) เป็นเส้นใยของโปรตีนหลายชนิดกบักรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก 
(Deoxyribonucleic acid หรือ DNA) ซ่ึงเป็นสารพนัธุกรรม ในขณะท่ีมีการแบ่งเซลล์จะพบ                      
โครมาทินลกัษณะเป็นแท่งๆ เรียกวา่ โครโมโซม (Chromosome) 

3. ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) ส่ิงท่ีอยูภ่ายในเยื่อหุ้มเซลล์ทั้งหมดยกเวน้นิวเคลียส เรียกวา่ ไซ
โทพลาซึม ซ่ึงเป็นของเหลวท่ีมีโครงสร้างเล็ก ๆ คือ ออร์แกเนลล์ (Organelle) กระจายอยูท่ ัว่ไป โดย
ออร์แกเนลลส่์วนใหญ่จะมีเยือ่หุม้ ท าใหอ้งคป์ระกอบภายในออร์แกเนลล์แยกออกจากองคป์ระกอบอ่ืน 
ๆ ในไซโทพลาซึม  

 
 

ตารางเปรียบเทยีบความแตกต่างของเซลล์พชืและเซลล์สัตว์ 
 

เซลล์พชื  เซลล์สัตว์  
1. เซลลพ์ืชมีรูปร่างเป็นเหล่ียม  1. เซลลส์ัตวมี์รูปร่างกลม หรือรี  
2. มีผนงัเซลลอ์ยูด่า้นนอก  2. ไม่มีผนังเซลล์ แต่มีสารเคลือบเซลล์อยู่ด้าน

นอก  
3. มีคลอโรพลาสตภ์ายในเซลล์  3. ไม่มีคลอโรพลาสต ์ 
4. ไม่มีเซนทริโอล  4. มีเซนทริโอลใชใ้นการแบ่งเซลล ์ 
5. แวคคิวโอลมีขนาดใหญ่ มองเห็นไดช้ดัเจน  5. แวคคิวโอลมีขนาดเล็ก มองเห็นไดไ้ม่ชดัเจน  
6. ไม่มีไลโซโซม  6. มีไลโซโซม  
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ภาพแสดงโครงสร้างพืน้ฐานของเซลล์ 
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เร่ืองที ่3 กระบวนการทีส่ารผ่านเซลล์ 

นกัชีววทิยาไดศึ้กษาการล าเลียงสารเขา้สู่เซลล ์พบวา่มี 2 รูปแบบดว้ยกนั คือ 
1. การแพร่ (Diffusion)  เป็นการเคล่ือนท่ีของโมเลกุลจากจุดท่ีมีความเขม้ขน้สูงกวา่ ไปยงัจุดท่ี

มีความเขม้ขน้ต ่ากวา่ การเคล่ือนท่ีน้ีเป็นไปในลกัษณะทุกทิศทุกทาง โดยไม่มีทิศทางท่ีแน่นอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. ออสโมซิส (Osmosis) เป็นการแพร่ของของเหลวผา่นเยื่อบางๆ ซ่ึงตามปกติจะหมายถึงการ

แพร่ของน ้าผา่นเยือ่หุม้เซลล ์เน่ืองจากเยือ่หุม้เซลลมี์คุณสมบติัในการยอมใหส้ารบางชนิดเท่านั้นผา่นได ้        
การแพร่ของน ้าจะแพร่จากบริเวณท่ีเจือจางกวา่ (มีน ้ามาก) ผา่นเยือ่หุ้มเซลล์เขา้สู่บริเวณท่ีมีความเขม้ขน้
กวา่ (มีน ้านอ้ย) ตามปกติการแพร่ของน ้าน้ีจะเกิดทั้งสองทิศทางคือทั้งบริเวณเจือจาง และบริเวณเขม้ขน้ 
จึงมกักล่าวกนัสั้นๆ วา่ ออสโมซิสเป็นการแพร่ของน ้ าจากบริเวณท่ีมีน ้ ามาก เขา้ไปสู่บริเวณท่ีมีน ้ านอ้ย
กวา่โดยผา่นเยือ่หุม้เซลล ์แรงดนัออสโมติกเกิดจากการแพร่ของน ้าจากบริเวณท่ีมีน ้ ามาก (เจือจาง) เขา้สู่
บริเวณท่ีมีน ้านอ้ย (เขม้ขน้) สารละลายท่ีมีความเขม้ขน้ต่างกนัจะมีผลต่อเซลลแ์ตกต่างกนัดว้ย 
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แบบฝึกหัด 

เร่ือง   เซลล์ 

จงเติมค าตอบทีถู่กต้อง 

1. เซลล ์คือ  ..................................................................................................................................  

2. ผนงัเซลล ์มีหนา้ท่ี   .................................................................................................................... 

3.ส่วนประกอบของเซลล์ท่ีท าหน้าท่ีควบคุมปริมาณ และชนิดของสารท่ีผ่านเข้าออกจากเซลล ์
คือ……….........................................................................................................................................      

4.  เซลลช์นิดใดเม่ือเจริญเติบโตเตม็ท่ีจะไม่มีนิวเคลียส  ........................................................................  

5. ผนงัเซลลข์องพืชประกอบไปดว้ยสารท่ีเรียกวา่  ................................................................................ 

6. ส่วนประกอบชนิดใดบา้ง ท่ีพบในเซลลพ์ืช   แต่ไม่พบในเซลลส์ัตว ์ ……………………… 

7. เซลลส์ัตวไ์ม่สามารถสร้างอาหารเองได ้  เพราะ  …………………………………… 

8. ภายในคลอโรพลาสตมี์สารสีเขียว  เรียกวา่   ………………………………… 

9. ส่วนประกอบของเซลล์มีหน้าท่ีควบคุมการเจริญเติบโต และการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม  
คือ…..……………………………………………………………………………… 

10. เพราะเหตุใดเม่ือพืชและสัตวต์ายลง เซลลพ์ืชจึงมีลกัษณะคงรูปอยูไ่ด ้แต่เซลลส์ัตวจ์ะสลายไป 
………………………………………………………………………………………  
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 จงท าเคร่ืองหมาย         หน้าค าตอบทีถู่กเพยีงข้อเดียว 
1.  นกัวทิยาศาสตร์ท่านใดเรียกเซลลเ์ป็นคนแรก 

ก.  นิวตนั   ข.  อริสโตเติล 
ค.  โรเบิร์ต  ฮุค   ง.  กาลิเลโอ 

2. นกัวทิยาศาสตร์ท่ีร่วมกนัก่อตั้งทฤษฏีเซลลคื์อ 
  ก.  ชไลเดน และชาร์ล ดาร์วนิ ข.  เมนเดล และชาร์ลดาร์วนิ 
  ค.  ชวนั และชไลเดน  ง.   ชวนัน์ และเมนเดล 

3. เซลลพ์ืชและเซลลส์ัตวมี์ลกัษณะแตกต่างกนัอยา่งไร 
 ก. เซลลพ์ืชมีลกัษณะกลมรี ส่วนเซลลส์ัตวมี์ลกัษณะเป็นเหล่ียม 
 ข. เซลลพ์ืชมีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียม ส่วนเซลลส์ัตวเ์ป็นทรงกลม 
 ค. เซลลพ์ืชและเซลลส์ัตวมี์ลกัษณะเหมือนกนัมาก 
 ง. เซลลพ์ืชและเซลลส์ัตวมี์ลกัษณะรูปร่างนิวเคลียสท่ีแตกต่างกนั 

4. โครงสร้างของเซลลใ์ดท าหนา้ท่ีควบคุมการผา่นเขา้ออกของสาร 
ก. ผนงัเซลล ์   ข. เยือ่หุม้เซลล ์ 

  ค. เซลลคุ์ม   ง. ไลโซโซม 
5. โครงสร้างของเซลลท่ี์ท าหนา้ท่ีสังเคราะห์โปรตีนคือ 

ก. กอลจิคอมเพล็กซ์  ข. ไรโบโซม 
ค. ไลโซโซม   ง. แวคิวโอล 

6.  โครงสร้างใดของเซลลท่ี์ท าใหเ้ซลลพ์ืชคงรูปร่างอยูไ่ดแ้มว้า่เซลลน์ั้นจะไดรั้บน ้ามากเกินไป 
ก.  ผนงัเซลล ์   ข.  เยือ่หุม้เซลล ์
ค.  นิวเคลียส   ง.  ไซโทรพลาซึม 

7.  โครงสร้างท่ีท าหนา้ท่ีเปรียบไดก้บัสมองของเซลลไ์ดแ้ก่ขอ้ใด 
ก.  นิวเคลียส   ข.  คลอโรพลาสต ์
ค.  เซนทริโอล   ง.  ไรโบโซม 

8.  โครงสร้างใดของเซลลมี์เฉพาะในเซลล์ของพืชเท่านั้น 
ก.  ผนงัเซลล ์   ข.  เยือ่หุม้เซลล ์
ค.  นิวเคลียส   ง.  ไซโทรพลาซึม 
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9. เพราะเหตุใดเม่ือน าเซลลพ์ืชไปแช่ในสารละลายท่ีมีความเขม้ขน้นอ้ยกวา่ภายในเซลล์  เซลล์พืชจึงไม่
แตก 

ก. เซลลพ์ืชมีความสามารถยดืหยุน่ไดดี้ 
ข. เซลลพ์ืชมีเยือ่หุม้เซลล ์ส่งผา่นสารท่ีไม่ตอ้งการออกนอกเซลล ์
ค. เซลลพ์ืชมีผนงัเซลลเ์สริมสร้างความแขง็แรง 
ง. ถูกทุกขอ้ 

10. เม่ือน าเซลลส์ัตวไ์ปใส่ในสารละลายชนิดใด จะท าใหเ้ซลลเ์ห่ียว 
ก. สารละลายเขม้ขน้ท่ีมีความเขม้ขน้มากกวา่ภายในเซลลส์ัตว ์
ข. สารละลายเขม้ขน้ท่ีมีความเขม้ขน้นอ้ยกวา่ภายในเซลลส์ัตว ์
ค. สารละลายเขม้ขน้ท่ีมีความเขม้ขน้เท่ากบัเซลลส์ัตว ์
ง. น ้ากลัน่ 

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

  

เฉลยแบบทดสอบบทที ่3 เร่ือง การท าโครงงานวทิยาศาสตร์ 
1.ข 2.ก 3.ค 4.ค 5.ค 6.ข 7.ข 8.ก 9ค 10.ก  
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บทที ่4 
กระบวนการด ารงชีวติของพชืและสัตว์ 

สาระส าคัญ 
 การด ารงชีวิตของพืชประกอบดว้ย การล าเลียง น ้ า อาหารและแร่ธาตุ กระบวนการสังเคราะห์
แสง และระบบสืบพนัธ์ุในพืช 
 การด ารงชีวิตของสัตว์ ประกอบด้วยโครงสร้างและการท างานของระบบการหายใจ  
การยอ่ยอาหาร การขบัถ่ายและระบบสืบพนัธ์ุ 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. อธิบายกระบวนการแพร่และออสโพซิสได ้
2. อธิบายโครงสร้างและการท างานของระบบล าเลียงในพืชได ้
3. อธิบายความส าคญัและปัจจยัท่ีจ  าเป็นส าหรับกระบวนการการสังเคราะห์ดว้ยแสงได้ 
4. อธิบายโครงสร้างและการท างานของระบบสืบพนัธ์ุในพืชในทอ้งถ่ินได ้
5. อธิบายการท างานของระบบต่าง ๆ ในสัตวไ์ด ้

ขอบข่ายเนือ้หา 
 เร่ืองท่ี 1 การด ารงชีวติของพืช 
 เร่ืองท่ี 2 การด ารงชีวติของสัตว ์
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เร่ืองที ่1  การด ารงชีวติของพชื 
1.1 ระบบการล าเลยีงน า้อาหารและแร่ธาตุของพชื 

การท างานของระบบล าเลียงของพืชประกอบดว้ยระบบเน้ือเยื่อท่อล าเลียง (vascular tissue 
system) ซ่ึงเน้ือเยื่อในระบบน้ีจะเช่ือมต่อกนัตลอดทั้งล าตน้พืช โดยท าหน้าท่ีล าเลียงน ้ า สารอนินทรีย ์
สารอินทรียแ์ละสารละลายท่ีพืชตอ้งการน าไปใชใ้นการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในเซลล์ระบบเน้ือเยื่อ
ท่อล าเลียงประกอบดว้ย 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ท่อล าเลียงน ้ าและแร่ธาตุ (xylem) กบัท่อล าเลียงอาหาร 
(phloem)  

 

 

 
 

รูปแสดงภาคตัดขวางของล าต้นพชืใบเลีย้งคู่และใบเลีย้งเดี่ยว 
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รูปแสดงภาคตัดขวางของรากพชืใบเลีย้งคู่และใบเลีย้งเดี่ยว 

 
ท่อล าเลยีงน า้และแร่ธาตุ 
ท่อล าเลียงน ้าและแร่ธาตุ (xylem) เป็นเน้ือเยือ่ท่ีท  าหนา้ท่ีล าเลียงน ้ าและแร่ธาตุต่างๆ ทั้งสารอินทรียแ์ละ
สารอนินทรีย ์โดยท่อล าเลียงน ้าและแร่ธาตุประกอบดว้ยเซลล ์4 ชนิด ดงัน้ี 

1. เทรคีด (tracheid) เป็นเซลลเ์ด่ียว มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกยาว บริเวณปลายเซลล์แหลม เท
รคีดท าหนา้ท่ีเป็นท่อล าเลียงน ้ าและแร่ธาตุต่างๆ โดยจะล าเลียงน ้ าและแร่ธาตุไปทางดา้นขา้งของล าตน้
ผา่นรูเล็กๆ (pit) เทรคีดมีผนงัเซลลท่ี์แขง็แรงจึงท าหนา้ท่ีเป็นโครงสร้างค ้าจุนล าตน้พืช และผนงัเซลล์มี
ลิกนิน (lignin) สะสมอยู่และมีรูเล็กๆ (pit) เพื่อท าให้ติดต่อกบัเซลล์ขา้งเคียงได ้เม่ือเซลล์เจริญเต็มท่ี
จนกระทัง่ตายไป ส่วนของไซโทพลาซึมและนิวเคลียสจะสลายไปดว้ย ท าให้ส่วนตรงกลางของเซลล์
เป็นช่องวา่ง ส่วนของเทรคีดน้ีพบมากในพืชชั้นต ่า (vascular plant) เช่น เฟิน สนเก๊ียะ เป็นตน้ 

2. เวสเซล (vessel) เป็นเซลลท่ี์มีขนาดค่อนขา้งใหญ่ แต่สั้นกวา่เทรคีด เป็นเซลล์เด่ียวๆ ท่ีปลาย
ทั้งสองขา้งของเซลล์มีลกัษณะคลา้ยคมของส่ิว ท่ีบริเวณดา้นขา้งและปลายของเซลล์มีรูพรุน ส่วนของ
เวสเซลน้ีพบมากในพืชชั้นสูงหรือพืชมีดอก ท าหนา้ท่ีเป็นท่อล าเลียงน ้ าและแร่ธาตุต่างๆ จากรากข้ึนไป
ยงัล าตน้และใบ  เทรคีดและเวสเซลเป็นเซลลท่ี์มีสารลิกนินมาเกาะท่ีผนงัเซลลเ์ป็นจุดๆ โดยมีความหนา
ต่างกนั ท าใหเ้ซลลมี์ลวดลายแตกต่าง กนัออกไปหลายแบบ ตวัอยา่งเช่น 
- annular thickening มีความหนาเป็นวงๆ คลา้ยวงแหวน 
- spiral thickening มีความหนาเป็นเกลียวคลา้ยบนัไดเวยีน 
- reticulate thickening มีความหนาเป็นจุดๆ ประสานกนัไปมาไม่เป็นระเบียบคลา้ยตาข่ายเล็กๆ 
- scalariform thickening มีความหนาเป็นชั้นคลา้ยขั้นบนัได 
- pitted thickening เป็นรูท่ีผนงัและเรียงซอ้นกนัเป็นชั้นๆ คลา้ยขั้นบนัได 
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3. ไซเล็มพาเรนไคมา (xylem parenchyma) มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกหนา้ตดักลมรีหรือหนา้
ตดัหลายเหล่ียม มีผนงัเซลล์บางๆ เรียงตวักนัตามแนวล าตน้พืช เม่ือมีอายุมากข้ึนผนงัเซลล์จะหนาข้ึน
ดว้ย เน่ืองจากมีสารลิกนิน (lignin) สะสมอยู ่และมีรูเล็กๆ (pit) เกิดข้ึนดว้ย ไซเล็มพาเรนไคมาบางส่วน 
จะเรียงตวักนัตามแนวรัศมีของล าตน้พืช เพื่อท าหนา้ท่ีล าเลียงน ้ าและแร่ธาตุต่างๆ ไปยงับริเวณดา้นขา้ง
ของล าตน้พืช พาเรนไคมาท าหน้าท่ีสะสมอาหารประเภทแป้ง น ้ ามนั และสารอินทรียอ่ื์นๆ รวมทั้ง 
ท าหนา้ท่ีล าเลียงน ้าและแร่ธาตุต่างๆ ไปยงัล าตน้และใบของพืช 

4. ไซเล็มไฟเบอร์ (xylem fiber) เป็นเซลล์ท่ีมีรูปร่างยาว แต่สั้นกวา่ไฟเบอร์ทัว่ๆ ไป ตามปกติ
เซลล์มีลกัษณะปลายแหลม มีผนงัเซลล์หนากวา่ไฟเบอร์ทัว่ๆ ไป มีผนงักั้นเป็นห้องๆ ภายในเซลล์ ไซ
เ ล็ ม 
ไฟเบอร์ท าหนา้ท่ีเป็นโครงสร้างค ้าจุนและใหค้วามแขง็แรงแก่ล าตน้พืช 

 
รูปแสดงเนือ้เยือ่ทีเ่ป็นส่วนประกอบ 

ของท่อล าเลยีงน า้และแร่ธาตุ 

 
ท่อล าเลยีงอาหาร 
ท่อล าเลียงอาหาร (phloem) เป็นเน้ือเยือ่ท่ีท  าหนา้ท่ีล าเลียงอาหารและสร้างความแข็งแรงให้แก่ล าตน้พืช 
โดยท่อล าเลียงอาหารประกอบดว้ยเซลล ์4 ชนิด ดงัน้ี 

1. ซีพทวิบ์เมมเบอร์ (sieve tube member) เป็นเซลล์ท่ีมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกยาว เป็นเซลล์
ท่ีมีชีวิต ประกอบดว้ย ช่องวา่งภายในเซลล์ (vacuole) ขนาดใหญ่มาก เม่ือเซลล์เจริญเติบโตเต็มท่ีแลว้
ส่วนของนิวเคลียสจะสลายไปโดยท่ีเซลล์ยงัมีชีวิตอยู่ ผนังเซลล์ของซีพทิวบ์เมมเบอร์มีเซลลูโลส 
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(cellulose) สะสมอยู่เล็กน้อย ซีพทิวบ์เมมเบอร์ท าหน้าท่ีเป็นทางส่งผ่านของอาหารท่ีได้จาก
กระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช โดยส่งผา่นอาหารไปยงัส่วนต่างๆ ของล าตน้พืช  

2. คอมพาเนียนเซลล์ (companion cell) เป็นเซลล์พิเศษท่ีมีตน้ก าเนิดมาจากเซลล์แม่เซลล์
เดียวกนักบัซีพทิวบ-์เมมเบอร์ โดยเซลล์ตน้ก าเนิด 1 เซลล์จะแบ่งตวัตามยาวไดเ้ซลล์ 2 เซลล์ โดยเซลล์
หน่ึงมีขนาดใหญ่ อีกเซลล์หน่ึงมีขนาดเล็ก เซลล์ขนาดใหญ่จะเจริญเติบโตไปเป็นซีพทิวบ์เมมเบอร์ 
ส่วนเซลล์ขนาดเล็กจะเจริญเติบโตไปเป็นคอมพาเนียนเซลล์ คอมพาเนียนเซลล์เป็นเซลล์ขนาดเล็กท่ีมี
รูปร่างผอมยาว มีลักษณะเป็นเหล่ียม ส่วนปลายแหลม เป็นเซลล์ท่ีมีชีวิต มีไซโทพลาซึมท่ีมี
องคป์ระกอบของสารเขม้ขน้มาก มีเซลลูโลสสะสมอยูท่ี่ผนงัเซลลเ์ล็กนอ้ย และมีรูเล็กๆ เพื่อใชเ้ช่ือมต่อ
กบัซีพทิวบเ์มมเบอร์คอมพาเนียนเซลลท์  าหนา้ท่ีช่วยเหลือซีพทิวบเ์มมเบอร์ใหท้  างานไดดี้ข้ึนเม่ือเซลล์มี
อายมุากข้ึน เน่ืองจากเม่ือซีพทิวบเ์มมเบอร์มีอายมุากข้ึนนิวเคลียสจะสลายตวัไปท าใหท้  างานไดน้อ้ยลง 

3. โฟลเอ็มพาเรนไคมา (phloem parenchyma) เป็นเซลล์ท่ีมีชีวิต มีผนงัเซลล์บาง มีรูเล็กๆ ท่ี
ผนงัเซลล์ โฟลเอ็มพาเรนไคมาท าหนา้ท่ีสะสมอาหารท่ีไดจ้ากกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช  
ล าเลียงอาหารไปยงัส่วนต่างๆ ของพืช และเสริมความแขง็แรงใหก้บัท่อล าเลียงอาหาร 

4. โฟลเอ็มไฟเบอร์ (phloem fiber) มีลกัษณะคลา้ยกบัไซเล็มไฟเบอร์ มีรูปร่างลกัษณะยาว มี
หนา้ตดักลมหรือรี โฟลเอ็มไฟเบอร์ท าหนา้ท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงให้กบัท่อล าเลียงอาหาร และท า
หนา้ท่ีสะสมอาหารใหแ้ก่พืช 
 
 

 
 

รูปแสดงเนือ้เยือ่ทีเ่ป็นส่วนประกอบของท่อล าเลยีงอาหาร 
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การท างานของระบบการล าเลยีงสารของพชื 
ระบบล าเลียงของพืชมีหลกัการท างานอยู ่2 ประการ คือ 

1. ล าเลยีงน ้าและแร่ธาตุผ่านทางท่อล าเลียงน ้าและแร่ธาตุ (xylem) โดยล าเลียงจากรากข้ึนไปสู่
ใบ เพื่อน าน ้าและแร่ธาตุไปใชใ้นกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง 

2. ล าเลียงอาหาร (น ้าตาลกลูโคส) ผา่นทางท่อล าเลียงอาหาร (phloem) โดยล าเลียงจากใบไปสู่
ส่วนต่างๆ ของพืช เพื่อใช้ในการสร้างพลงังานของพืช การล าเลียงสารของพืชมีความเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนต่างๆ อีกหลายกระบวนการ ซ่ึงตอ้งท างานประสานกนัเพื่อให้การล าเลียงสารของพืชเป็นไป
ตามเป้าหมาย ระบบล าเลียงของพืชเร่ิมตน้ท่ีราก บริเวณขนราก (root hair) ซ่ึงมีขนรากมากถึง 400 เส้น
ต่อพื้นท่ี 1 ตารางมิลลิเมตร โดยขนรากจะดูดซึมน ้ าโดยวิธีการท่ีเรียกวา่ การออสโมซิส (osmosis) และ
วิธีการแพร่แบบอ่ืนๆ อีกหลายวิธี น ้ าท่ีแพร่เขา้มาในพืชจะเคล่ือนท่ีไปตามท่อล าเลียงน ้ าและแร่ธาตุ 
(xylem) เพื่อล าเลียงต่อไปยงัส่วนต่างๆ ของพืช เม่ือน ้ าและแร่ธาตุต่างๆ เคล่ือนท่ีไปตามท่อล าเลียงน ้ า
และแร่ธาตุและล าเลียงไปจนถึงใบ ใบก็จะน าน ้ าและแร่ธาตุน้ีไปใชใ้นกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง 
เม่ือกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงด าเนินไปเร่ือยๆ จนไดผ้ลิตภณัฑ์เป็นน ้ าตาล น ้ าตาลจะถูกล าเลียง
ผ่านทางท่อล าเลียงอาหาร (phloem) ไปตามส่วนต่างๆ เพื่อเป็นอาหารของพืช และล าเลียงน ้ าตาล
บางส่วนไปเก็บสะสมไวท่ี้ใบ ราก และล าตน้ 
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รูปแสดงระบบการล าเลยีงสารของพชื 
 การแพร่ (diffusion) เป็นการเคล่ือนท่ีของสารจากบริเวณท่ีมีความเขม้ขน้มากกวา่ไปสู่บริเวณท่ีมีความ
เขม้ขน้นอ้ยกวา่ 
การออสโมซิส (osmosis) เป็นการแพร่ของน ้ าจากบริเวณท่ีมีน ้ ามากกว่า (สารละลายเจือจาง) ไปสู่
บริเวณท่ีมีน ้ าน้อยกว่า (สารละลายเขม้ขน้) การท างานของระบบล าเลียงสารของพืชตอ้งใช้วิธีการ
แพร่หลายชนิด โดยมีท่อล าเลียงน ้าและแร่ธาตุ (xylem) และท่อล าเลียงอาหาร (phloem) เป็นเส้นทางใน
การล าเลียงสารไปยงัล าตน้ ใบ ก่ิง และกา้นของพืช 
 

1.2 โครงสร้างและการท างานของระบบล าเลยีงน า้ในพชื 
 

พืชท่ีไม่มีท่อล าเลียง เช่น มอส มักจะมีขนาดเล็กและเจริญในบริเวณท่ีมีความช้ืนสูงมี 
ร่มเงาเพียงพอ เซลล์ทุกเซลล์ได้รับน ้ าอย่างทั่วถึงโดยการแพร่จากเซลล์หน่ึงไปยงัอีกเซลล์หน่ึง  
ส่วนพืชท่ีมีขนาดใหญ่จะใช้วิธีการเช่นเดียวกบัมอสไม่ได ้จ าเป็นตอ้งมีท่อล าเลียงจากรากข้ึนไปเล้ียง
เซลล์ท่ีอยู่ปลายยอดโดยปกติแล้วสารละลายภายในเซลล์ขนรากมีความเข้มข้นสูงกว่าภายนอก   
ดงันั้นน ้ าในดินก็จะแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เขา้สู่เซลล์ท่ีผิวของราก  การเคล่ือนท่ีของน ้ าในดินเขา้สู่ราก
ผา่นชั้นคอร์เทกซ์ของรากไปจนถึงชั้นเอนโดเดอร์มิสไดโ้ดยน ้ าจะผา่นจากเซลล์หน่ึงไปยงัอีกเซลล์หน่ึง
ทางผนังเซลล์หรือผ่านทางช่องว่างระหว่างเซลล์เรียกเส้นทางของการเคล่ือนท่ีแบบน้ีว่า อโพพลาส 
(apoplast) ส่วนการเคล่ือนท่ีของน ้ าผ่านเซลล์หน่ึงสู่เซลล์หน่ึงทางไซโทพลาซึม ท่ีเรียกว่าพลาสโมเด
ส ม า เ ข้ า ไ ป ใ น เ ซ ล ล์ เ อ น โ ด เ ด อ ร์ มิ ส  ก่ อ น เ ข้ า สู่ ไ ซ เ ล ม เ รี ย ก ก า ร เ ค ล่ื อ น ท่ี แ บ บ น้ี ว่ า 
ซิมพลาส (symplast)  เม่ือน ้ าเคล่ือนท่ีมาถึงผนงัเซลล์เอนโดเดอร์มิสท่ีมีแคสพาเรียนสตริพ กั้นอยู่ แค
สพาเรียนสติพป้องกนัไม่ให้น ้ าผา่นผนงัเซลล์เขา้ไปในไซเลม ดงันั้นน ้ าจึงตอ้งผา่นทางไซโทพลาซึมจึง
จะเขา้ไปในไซเลมได ้

 

ถา้ลองตดัล าตน้ของพืชบางชนิด เช่น มะเขือเทศ พุทธรักษา หรือกลว้ยท่ีปลูกในท่ีมีน ้ าชุ่มให้
เหลือล าตน้สูงจากพื้นดินประมาณ 4-5 เซนติเมตร แลว้สังเกตตรงบริเวณรอยตดัของล าตน้ ส่วนท่ีติดกบั
รากจะเห็นของเหลวซึมออกมา เน่ืองจากในไซเลมของรากมีแรงดนั เรียกวา่  แรงดันราก (root pressure) 
การเคล่ือนท่ีของน ้ าเขา้สู่ไซเลมของรากท าให้เกิดแรงดนัข้ึนในไซเลม ในพืชท่ีไดรั้บน ้ าอย่างพอเพียง
และอยูใ่นสภาพอากาศท่ีมีความช้ืนสูง เช่นเวลากลางคืนหรือเชา้ตรู่  แรงดนัรากมีประโยชน์ในการช่วย
ละลายฟองอากาศในไซเลมท่ีอาจเกิดข้ึนในช่วงเวลากลางวนั  แต่ในสภาพอากาศร้อนและแห้งในเวลา
กลางวนั พืชมีการคายน ้ ามากข้ึนจะเกิดแรงดึงของน ้ าในท่อไซเลมท าให้ไม่พบแรงดนัราก  การสูญเสีย
น ้ าจากใบโดยการคายน ้ าเกิดข้ึนเน่ืองจากความแตกต่างระหวา่งปริมาณไอน ้ าในบรรยากาศ  และไอน ้ า
ในช่องว่างภายในใบ การล าเลียงน ้ าในท่อไซเลมนั้นเกิดข้ึนเน่ืองจากมีแรงดึงน ้ าท่ีอยู่ในท่อไซเลมให้
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ข้ึนมาทดแทนน ้าท่ีพืชคายออกสู่บรรยากาศ แรงดึงน้ีจะถูกถ่ายทอดไปยงัรากท าให้รากดึงน ้ าจากดินเขา้
มาในท่อไซเลมได้เน่ืองจากน ้ ามีแรงยึดเหน่ียวระหว่างโมเลกุลของน ้ าด้วยกันเอง เรียกว่า โคฮี
ชัน (cohetion) สามารถท่ีจะดึงน ้ าเขา้มาในท่อไซเลมไดโ้ดยไม่ขาดตอน นอกจากน้ียงัมีแรงยึดเหน่ียว
ระหวา่งโมเลกุลของน ้ ากบัผนงัของท่อไซเลม เรียกวา่ แอดฮีชัน (adhesion) เม่ือพืชคายน ้ ามากจะท าให้
น ้ าระเหยออกไปมากด้วย ดงันั้นน ้ าในไซเลมจึงสามารถเคล่ือนท่ีและส่งต่อไปยงัส่วนต่างๆของพืช
ได ้ไม่วา่จะเป็นล าตน้ ใบ หรือยอดรากก็จะเกิดแรงดึงน ้ าจากดินเขา้สู่ท่อไซเลมได ้แรงดึงเน่ืองจากการ
สูญเสียน ้าน้ีเรียกวา่ แรงดึงจากการคายน า้ (transpiration pull) 
 

1.3 โครงสร้างและการท างานของระบบล าเลยีงอาหารในพชื 
 

น ้ าท่ีพืชล าเลียงผ่านชั้นคอร์เทกซ์ของรากเขา้สู่ไซเลม มีธาตุอาหารต่าง ๆ ท่ีรากดูดจากดิน
ละลายอยูด่ว้ยการล าเลียงธาตุอาหารต่าง ๆ มีความซบัซอ้นมากกวา่การล าเลียงน ้า เพราะเซลล์มกัไม่ยอม
ใหธ้าตุอาหารเคล่ือนท่ีผา่นเขา้ออกไดโ้ดยอิสระ 
    

กระบวนการเคล่ือนท่ีของธาตุอาหารต่างๆ เข้าสู่ราก ท าได้ 2 วิธี คือ ล าเลียงแบบไม่ใช้
พลังงาน  (passive transport)  โดยธาตุอาหารจะแพร่จากภายนอกเซลล์ ท่ี มีความเข้มข้นสูงกว่า 
ไปยงัภายในเซลล์ท่ีมีความเขม้ขน้ต ่ากวา่ และการล าเลียงแบบใช้พลังงาน (active transport) ซ่ึงเป็นการ
เคล่ือนท่ีของธาตุอาหารแบบอาศยัพลงังานท าให้พืชสามารถล าเลียงธาตุอาหารจากภายนอกเซลล์ท่ีมี
ความเขม้ขน้ต ่ากวา่เขา้มาภายในเซลลไ์ด ้จึงท าใหพ้ืชสะสมธาตุอาหารบางชนิดไวไ้ด ้ 

 

ธาตุอาหารท่ีจะเข้าไปในไซเลมสามารถเคล่ือนผ่านชั้นคอร์เทกซ์ของรากได้โดยเส้นทาง 
อโพพลาสหรือซิมพลาส และเขา้สู่เซลล์เอนโดเดอร์มิสก่อนเขา้สู่ไซเลม  ธาตุอาหารท่ีพืชล าเลียง 
เขา้ไปในไซเลมนั้นเป็นสารอนินทรียต่์างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวติและการเจริญเติบโตของพืช 
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ตารางแสดงธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวติของพชื และปริมาณของธาตุอาหารแต่ละชนิดที่พบในพชื 

 
ธาตุ 

 
สัญลกัษณ์ทางเคมี 

 
รูปที่เป็นประโยชน์ต่อ

พชื 

ค่าร้อยละของธาตุทีพ่บ
ในเนือ้เยื่อพชื 
(น า้หนักแห้ง) 

โมลิบดีนมั Mo MoO4
2- 0.00001 

ทองแดง Cu Cu+, Cu2+ 0.0006 
แมงกานีส Mn Mn2+ 0.005 
นิกเกิล Ni Ni2+ 0.003 
สังกะสี Zn Zn2+ 0.002 
โบรอน B H2BO3

- 0.002 
เหล็ก Fe Fe2+ 0.01 
คลอรีน Cl Cl- 0.01 
ก ามะถนั S So4

2- 0.1 
ฟอสฟอรัส P H2PO4

- , HPO4
2- 0.2 

แมกนีเซียม Mg Mg2+ 0.2 
แคลเซียม Ca Ca2+ 0.5 
โพแทสเซียม K K+ 1.0 
ไนโตรเจน N NO3

- , NH4
+ 1.5 

ไฮโดรเจน H H2O 6 
ออกซิเจน O O2 , H2O , CO2 45 
คาร์บอน C CO2 45 

 
จากตาราง จะเห็นวา่พืชตอ้งการธาตุอาหารแต่ละชนิดในปริมาณไม่เท่ากนั การให้ปุ๋ยเป็นการ

เพิ่มธาตุอาหารแก่พืชถา้ให้มากเกินความตอ้งการของพืชจะเป็นการส้ินเปลืองและอาจท าให้พืชตายได้
ซ่ึงสามารถป้องกนัไดโ้ดยการตรวจสอบธาตุอาหารท่ีอยู่ในดิน และวิเคราะห์อาการของพืชวา่ขาดธาตุ
ใ ด 
 

           จากตารางพบว่า  ธาตุที่พืชต้องการเป็นปริมาณมาก (macronutrients) มี 9 ธาตุ ได้แก่ 
C    H    O   N  P    K  Ca    Mg และ S  ส่วนธาตุที่พืชต้องการปริมาณเพียงเล็กน้อย (micronutrients) 



 69 

ไดแ้ก่ B   Fe    Cu    Zn     Mn  Mo  Cl และ Ni  ธาตุอาหาร 2 กลุ่มน้ีมีความส าคญัต่อการเจริญเติบโต
ของพืชเท่าเทียมกนั แต่ปริมาณท่ีพืชตอ้งการแตกต่างกนั องคป์ระกอบของพืชประมาณร้อยละ 96 ของ
น ้ าหนกัแห้งของพืช ประกอบดว้ย  C    H     O  ซ่ึงธาตุทั้งสามน้ีพืชไดรั้บจากน ้ าและอากาศอย่าง
เพียงพอ 

นกัวิทยาศาสตร์ใช้หลกั 2 ประการท่ีจดัว่าธาตุใดเป็นธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโต
ของพืช คือ 

1. ถา้ขาดธาตุนั้นพืชจะไม่สารถด ารงชีพ ท าใหก้ารเจริญเติบโตและการสืบพนัธ์ุไม่ครบวงจร 
2. ความตอ้งการชนิดของธาตุอาหารในการเจริญเติบโตของพืชมีความจ าเพาะจะใชธ้าตุอ่ืน

ทดแทนไม่ได ้    
                                                                                                                                                      

นอกจากน้ียงัอาจจดัแบ่งธาตุอาหารออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มตามหนา้ท่ีทางสรีรวทิยาและชีวเคมี ดงัน้ี 
 

กลุ่มที ่1 เป็นองคป์ระกอบของธาตุอินทรียภ์ายในพืช ไดแ้ก่ 
1.1) เป็นองคป์ระกอบของสารประกอบอินทรียห์ลกั ไดแ้ก่  C     H   O    N 
1.2) เป็นองคป์ระกอบของสารประกอบอินทรียท่ี์ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัเมแทบอลิซึม เช่น P ในสาร 

ATP และ Mg   ท่ีเป็นองคป์ระกอบของคลอโรฟิลล์ 
 

กลุ่มที ่2 แบ่งตามการกระตุน้การท างานของเอนไซม ์เช่น Fe    Cu   Zn   Mn   Cl 
 

กลุ่มที ่3 แบ่งตามการควบคุมแรงดนัออสโมติก เช่น K ช่วยรักษาความเต่งของเซลลคุ์ม 
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กจิกรรมเร่ือง  โครงสร้างล าเลยีงน า้และอาหารของพชื 
 
จุดประสงค์การทดลอง 
 

1.ระบุส่วนของพืชท่ีใชใ้นการล าเลียงน ้าและอาหารได ้
 

2. อธิบายกระบวนการการล าเลียงน ้าและอาหารในพืชได ้
 

วสัดุอปุกรณ์ 
1. ตน้เทียนสูงประมาณ 20 เซนติเมตร    1 ตน้ 
2. น ้าหมึกสีแดง                    15 ซม.3 
3. น ้า        1 ลิตร 
4. ขวดปากกวา้งสูงประมาณ 10-15 ซม.    1 ใบ 
5. ใบมีดโกน       1 ใบ 
6. สไลดแ์ละกระจกปิดสไลด์     1 ชุด 
7. กลอ้งจุลทรรศน์      1 กลอ้ง 
8. หลอดหยด       1 อนั 

 

วธีิด าเนินการทดลอง 
1. ใส่หมึกแดงประมาณ 15 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  ลงในขวดปากกวา้งท่ีมีน ้า 
2. น าตน้เทียนท่ีลา้งน ้ าสะอาดแลว้  แช่ลงในขวดท่ีมีน ้ าหมึกสีแดง  แล้วน าไปไวก้ลางแดด  

ประมาณ 20-30 นาที สังเกตการเปล่ียนแปลง บนัทึกผล 
3. น าตน้เทียนออกมาลา้งน ้ า  ใชใ้บมีดโกนตดัล าตน้ตามขวางตรงส่วนท่ีมีล าตน้อวบ ไม่มีก่ิง

ใหย้าวประมาณ 3 เซนติเมตร 
4. น าส่วนท่ีตดัออกมาตดัตามขวางให้บางท่ีสุด  แลว้น าไปวางบนสไลด์ หยดน ้ า 1-2 หยด ปิด

ดว้ยกระจกปิดสไลด์  น าไปส่องดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ สังเกตวาดรูปต าแหน่งท่ีเป็นสีแดง 
และบนัทึกผล 

5. น าส่วนท่ีไดอ้อกมาตดัตามยาวบางๆยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร แลว้ด าเนินตามขั้นตอน
เหมือนขอ้ 4 
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หมายเหตุ 
1. การถอนตน้เทียน  ตอ้งค่อยๆถอนตน้เทียนทั้งตน้  พยายามให้รากติดมามากท่ีสุด  แลว้ลา้ง

ดินออกทนัทีโดยการจบัส่ายไปมาเบาๆ ในน ้าก่อนท่ีจะจุ่มลงในน ้าหมึกสีแดง 
2. ผูเ้รียนตอ้งสังเกตการณ์เปล่ียนแปลงภายในราก ล าตน้และใบอยา่งละเอียด 

 
ตารางบันทกึผล 

ส่ิงทีท่ดลอง ภาพ ลกัษณะทีสั่งเกตได้ 

1.จุ่มตน้เทียนลงในน ้าหมึกสีแดง   

2. เม่ือส่อง 
ดว้ยกลอ้ง 
จุลทรรศน์ 

ล าตน้ตดัขวาง   

ล าตน้ตดัยาว   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72 

 

1.4 กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 

1.4.1 ความส าคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  คือ พืชมีความสามารถในการน า
พลงังานแสงมาตรึงคาร์บอนไดออกไซดแ์ละสร้างเป็นอาหารเก็บไวใ้นรูปสารอินทรีย ์โดยกระบวนการ
สังเคราะห์ดว้ยแสง  นอกจากน้ียงัทราบอีกวา่ในใบพืชมีคลอโรฟิลล์  ซ่ึงจ าเป็นต่อการสังเคราะห์ดว้ย
แสง  และผลผลิตท่ีได้คือ  คาร์โบไฮเดรต น ้ า และออกซิเจนและยงัได้ทราบว่าพืชมีโครงสร้างท่ี
เหมาะสมต่อการท างานไดอ้ยา่งไร 

 

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
กระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ คือ ปฏิกิริยาแสงและปฏิกิริยาตรึง
คาร์บอนไดออกไซด ์  
 

โครงสร้างของคลอโรพลาสต์  
จากการท่ีศึกษาด้วยการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตอนและเทคนิคต่างๆ  ท าให้เราทราบ

รายละเอียดเก่ียวกับโครงสร้างและหน้าท่ีของคลอโรพลาสต์มากข้ึน  คลอโรพลาสต์ส่วนใหญ่ 
ของพืชจะมี รูปร่างกลมรี  มีความยาวประมาณ5 ไมโครเมตร   กว้าง  2ไมโครเมตร  หนา1 -2
ไมโครเมตร  ในเซลล์ของแต่ละใบจะมีคลอโรพลาสตม์ากนอ้ยแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัชนิดของเซลล์
และชนิดของพืช คลอโรพลาสต์ ประกอบด้วยเยื่อหุ้ม 2 ชั้น ภายในมีของเหลวเรียกว่า สโตรมา                   
มีเอนไซม์ท่ีจ  าเป็นส าหรับกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์ดว้ยแสงนอกจากน้ี
ดา้นในของคลอโรพลาสต ์ยงัมีเยื่อไทลาคอยด์  ส่วนท่ีพบัทบัซ้อนไปมาเรียกวา่ กรานุม  และส่วนท่ีไม่
ทบัซ้อนกนัอยู่เรียกว่าสโตรมาลาเมลลา สารสีทั้งหมดและคลอโรฟิลล์จะอยูบ่นเยื่อไทลาคอยด์ มีช่อง
เรียก             ลูเมน ซ่ึงมีของเหลวอยูภ่ายใน 

 

นอกจากน้ีภายในคลอโรพลาสตย์งัมี DNA  RNA และไรโบโซมอยูด่ว้ย ท าให้คลอโรพลาสต์
สามารถจ าลองตวัเองข้ึนมาใหม่และผลิตเอนไซมไ์วใ้ชใ้นคลอโรพลาสต ์ ในคลอโรพลาสตเ์องมีลกัษณ์
คลา้ยกบัไมโทคอนเดรีย 

 

1.4.2 ปัจจัยทีจ่ าเป็นส าหรับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
ปัจจัยท่ีควบคุมการสังเคราะห์ด้วยแสงสามารถแบ่งได้เป็นปัจจัยภายใน และปัจจัย   ภายนอก     
ซ่ึงปัจจยัภายในจะเก่ียวขอ้งกบัผลของพนัธุกรรมของพืช และปัจจยัภายนอกเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สภาพแวดลอ้ม 
 

 1. ปัจจัยภายใน 
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1.1 โครงสร้างของใบ 

การเขา้สู่ใบของคาร์บอนไดออกไซด์จะยากง่ายไม่เท่ากนั   ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัขนาดและจ านวน 
ตลอดจนต าแหน่งของปากใบ  ซ่ึงอยู่แตกต่างกนัในพืชแต่ละชนิด นอกจากนั้นปริมาณของช่องว่าง
ระหว่างเซลล์ซ่ึงเกิดจากการเรียงตัวของเน้ือเยื่อเมโซฟิลล์ (Mesophyll) ของใบยงัมีผลต่อการ
แลกเปล่ียนคาร์บอนไดออกไซด์ดว้ย ความหนาของชั้นคิวติเคิล   เซลล์ผิว (Epidermis) และขนของใบ
จะมีผลในการท าให้คาร์บอนไดออกไซด์กระจายเขา้สู่ใบไดไ้ม่เท่ากนัเพราะถา้หนาเกินไปแสงจะตก
กระทบกบัคลอโรพลาสตไ์ดน้อ้ยลง 

 1.2 อายขุองใบ 

 เม่ือพิจารณาถึงใบแต่ละใบของพืช    จะพบวา่ใบอ่อนสามารถสังเคราะห์แสงไดสู้งจนถึงจุดท่ี
ใบแก่ แต่หลงัจากนั้น การสังเคราะห์แสงจะลดลงเม่ือใบแก่และเส่ือมสภาพ ใบเหลืองจะไม่สามารถ
สังเคราะห์แสงได ้เพราะไม่มีคลอโรฟิลล ์

 1.3  การเคล่ือนยา้ยคาร์โบไฮเดรต 

โดยทัว่ไปน ้ าตาลซูโครสจะเคล่ือนยา้ยจาก   Source   ไปสู่ Sink  ดงันั้นมกัพบเสมอวา่เม่ือเอา
ส่วนหัว เมล็ด  หรือผลท่ีก าลงัเจริญเติบโตออกไปจากตน้จะท าให้การสังเคราะห์แสงลดลงไป 2-3 
วนั     เพราะว่าน ้ าตาลจากใบไม่สามารถเคล่ือนยา้ยได ้ พืชท่ีมีอตัราการสังเคราะห์แสงสูง   จะมีการ
เคล่ือนยา้ยน ้ าตาลไดสู้งดว้ย การท่ีใบเป็นโรคจะท าให้พืชสังเคราะห์แสงไดล้ดลง เพราะว่าใบกลาย
สภาพเป็น  Sink มากกวา่  Source   แต่ใบท่ีอยูใ่กลก้นัแต่ไม่เป็นโรคจะมีอตัราการสังเคราะห์แสงเพิ่มข้ึน 
อยา่งไรก็ตามการเพิ่ม Sink ให้กบัตน้ เช่นเพิ่มจ านวนฝักของขา้วโพด เพิ่มจ านวนผลท่ีติด เพิ่มจ านวน
หวั จะท าใหก้ารสังเคราะห์แสงเพิ่มข้ึน 

1.4  โปรโตพลาสต ์

อตัราการสังเคราะห์แสงจะมีความสัมพนัธ์กบัการท างานของโปรโตพลาสตม์าก เม่ือพืชขาดน ้ า
สภาพคอลลอยด์ของโปรโตพลาสต์จะอยู่ในสภาพขาดน ้ าด้วยท าให้เอนไซม์ท่ี เก่ียวข้องกับการ
สังเคราะห์แสงท างานได้ไม่เต็มท่ี  แต่พืชแต่ละชนิดโปรโตพลาสต์จะปรับตัวให้ท างานได้ดีไม่
เท่ากนั  ท าใหอ้ตัราการสังเคราะห์แสงเปล่ียนไปไม่เท่ากนั 

  
2. ปัจจัยภายนอก 

 2.1. ปริมาณของ CO2 ปกติจะมีเท่ากบั 0.03 เปอร์เซ็นต์ การสังเคราะห์แสงจะเพิ่มข้ึนเม่ือ
ปริมาณของ CO2 ในบรรยากาศเพิ่มข้ึน ยกเวน้เม่ือปากใบปิดเพราะการขาดน ้า ความแตกต่างระหวา่งพืช 
C3 และ C4 ในแง่ของ CO2 คือ ถา้ปริมาณของ  CO2 ลดลงต ่ากวา่สภาพบรรยากาศปกติแต่แสงยงัอยูใ่น
ระดบัความเขม้เหนือจุด    Light Compensation  พบวา่ พืช C3 จะมีการสังเคราะห์แสง เป็น 0  ถา้มีความ
เขม้ขน้ของ CO2  50-100 ส่วนต่อลา้น แต่พืช C4 จะยงัคงสังเคราะห์แสงไดต่้อไป แม ้CO2  จะต ่าเพียง 0-
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5 ส่วนต่อลา้นก็ตาม ความเขม้ขน้ของ CO2 ท่ีจุดซ่ึงอตัราการสังเคราะห์แสงเท่ากบัอตัราการหายใจ
เรียกวา่ CO2 Compensation   Point   ขา้วโพดมี   CO2 Compensation Point อยูท่ี่ 0 ส่วนต่อลา้น ในขณะ
ท่ีทานตะวนัมีค่าถึง 50 ส่วนต่อลา้น 

 การเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ให้สูงข้ึนไปเร่ือย ๆ  จะมีผลท าให้เกิดการ
สังเคราะห์แสงไดม้ากข้ึน  แต่เม่ือเพิ่มข้ึนสูงถึง 0.5  เปอร์เซ็นต ์ พืชจะมีการสังเคราะห์แสงไดม้ากข้ึน 
แต่พืชจะทนไดร้ะยะหน่ึง คือประมาณ 10-15 วนั หลงัจากนั้นพืชจะชะงกัการเจริญเติบโต  โดยทัว่ไป
พืช C4  จะทนต่อความเขม้ขน้ของคาร์บอนไดออกไซดไ์ดดี้กวา่พืช C3 

2.2. ความเขม้ของแสง ใบของพืช C4 ตอบสนองต่อความเขม้ของแสงเป็นเส้นตรงคือเม่ือเพิ่ม
ความเขม้ของแสง อตัราการสังเคราะห์แสงจะเพิ่มข้ึน  โดยทัว่ไปยอดของพืช  C4 จะไดรั้บแสงมากกวา่
ใบล่าง  ดงันั้นใบยอดอาจจะได้รับแสงจนถึงจุดอ่ิมตวัได้ ในขณะท่ีใบล่างจะไม่ได้รับแสงจนถึงจุด
อ่ิมตวัเพราะถูกใบยอดบงัแสงไว ้แต่เม่ือพิจารณาพืชทั้งตน้หรือทั้งป่า  จะพบวา่พืชไม่ไดรั้บแสงถึงจุดท่ี
จะท าใหก้ารสังเคราะห์แสงสูงสุดเพราะมีการบงัแสงกนัภายในทรงพุ่ม ส่วนคุณภาพของแสงนั้นแสงท่ี
มีความยาวคล่ืนช่วง 400-700 nm เหมาะสมท่ีสุด 

ความเขม้ของแสง หรือปริมาณพลงังานแสงต่อหน่ึงหน่วยพื้นท่ี  ซ่ึงมีหน่วยเป็น ลกัซ์ (Lux) 
(10.76 lux = 1 ft-c)  ในแต่ละทอ้งท่ีจะมีความเขม้ของแสงไม่เท่ากนั ซ่ึงท าให้พืชมีการปรับตวัทาง
พนัธุกรรมต่างกนั  การสังเคราะห์แสงของพืชโดยทัว่ไปจะดีข้ึนเม่ือพืชได้รับความเขม้ของแสงมาก
ข้ึน  เม่ือพืชไดรั้บความเขม้ของแสงต ่ากวา่ท่ีพืชตอ้งการพืชจะมีอตัราการสังเคราะห์แสงต ่าลง แต่อตัรา
การหายใจของพืชจะเท่าเดิม  เม่ืออตัราการสังเคราะห์แสงลดต ่าลง จนท าให้อตัราการสร้างอาหาร
เท่ากบัอตัราการใช้อาหารจากการหายใจ   ในกรณีน้ีจ านวนคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีตรึงไวจ้ะเท่ากับ
จ านวนคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีปล่อยออกมา ท่ีจุดน้ีการแลกเปล่ียนก๊าซมีค่าเป็นศูนย ์เป็นจุดซ่ึงเรียกว่า 
Light หรือ CO2  Compensation point ซ่ึงพืชจะไม่เจริญเติบโตแต่สามารถมีชีวิตอยูไ่ด ้ ถา้ความเขม้ของ
แสงต ่าลงกวา่น้ีอีกพืชจะขาดอาหารท าให ้
ตายไปในท่ีสุด  แต่การเพิ่มความเขม้ของแสงมากข้ึนไม่ไดท้  าให้อตัราการสังเคราะห์แสงสูงเสมอไป
เพราะพืชมีจุดอ่ิมตวัแสง  ซ่ึงถา้หากความเขม้ของแสงเพิ่มไปอีกจะท าให้พืชใบไหม ้ซ่ึงปกติพืช C4 จะมี
ประสิทธิภาพในการใชแ้สงดีกวา่พืช C3 

ความยาวของช่วงท่ีได้รับแสง (Light Duration)  เ ม่ือช่วงเวลาท่ีได้รับแสงยาว 
นานข้ึน อตัราการสังเคราะห์แสงจะเพิ่มข้ึนดว้ย  โดยเป็นสัดส่วนโดยตรงกบัความยาวของวนั  ดงันั้น
การเร่งการเจริญเติบโตของพืชในเขตหนาวซ่ึงในช่วงฤดูหนาวจะมีวนัท่ีสั้นจึงจ าเป็นตอ้งให้แสงเพิ่มกบั
พืชท่ีปลูกในเรือนกระจก 

 คุณภาพของแสง (Light quality)  แสงแต่ละสีจะมีคุณภาพหรือขนาดของโฟตอนหรือพลงังาน
ท่ีไม่เท่ากัน จึงท าให้เกิดจากเคล่ือนยา้ยอีเลคตรอนได้ไม่เท่ากัน ขนาดของโฟตอนจะต้องพอดีกับ
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โครงสร้างของโมเลกุลของคลอโรฟิลล์ ถา้หากไม่พอดีกนัจะตอ้งมี Accessory  pigment  มาช่วยรับ
แสง  โดยมีลกัษณะเป็นแผงรับพลังงาน  (Antenna system) แลว้ส่งพลงังานต่อไปให้คลอโรฟิลล์เอ 
ดงักล่าวมาแลว้ ในสภาพธรรมชาติ เช่น ในป่าหรือทอ้งทะเลลึก  แสงท่ีพืชสามารถใชป้ระโยชน์ในการ
สังเคราะห์แสงได้มกัจะถูกกรองเอาไวโ้ดยต้นไม้ท่ีสูงกว่าหรือแสงดังกล่าวไม่สามารถส่องลงไป
ถึง   พืชเหล่าน้ีมกัจะได้รับแสงสีเขียวเท่านั้น พืชเหล่าน้ีหลายชนิดจะพฒันาระบบให้มีรงควตัถุซ่ึง
สามารถน าเอาพลงังานจากแสงสีเขียวมาใชป้ระโยชน์ได ้

2.3. อุณหภูมิ  ช่วงอุณหภูมิท่ีพืชสังเคราะห์แสงไดค้่อนขา้งกวา้ง เช่น แบคทีเรีย และสาหร่ายสี
น ้ าเงินแกมเขียว สามารถสังเคราะห์แสงได้ท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ในขณะท่ีพืชตระกูลสน
สามารถสังเคราะห์แสงไดอ้ยา่งชา้มากท่ีอุณหภูมิ –6 องศาเซลเซียส พืชในเขตแอนตาร์คติก           บาง
ชนิด  สามารถสังเคราะห์แสงได้ท่ีอุณหภูมิ –18  องศาเซลเซียส  และอุณหภูมิเหมาะสมในการ
สังเคราะห์แสงเท่ากบั 0 องศาเซลเซียส ใบของพืชชั้นสูงทัว่ ๆ ไป อาจจะมีอุณหภูมิสูงถึง 35 องศา
เซลเซียส ในขณะได้รับแสง   แต่การสังเคราะห์แสงก็ยงัด าเนินต่อไปได้  ผลของอุณหภูมิต่อการ
สังเคราะห์แสงจึงข้ึนกับชนิดของพืชและสภาพแวดล้อมท่ีพืชเจริญเติบโต เช่น พืชทะเลทราย                 
จะมีอุณหภูมิเหมาะสมสูงกว่าพืชในเขตอาร์คติก พืชท่ีเจริญไดดี้ในเขตอุณหภูมิสูง เช่น ขา้วโพด ขา้ว
ฟ่าง ฝ้าย และถัว่เหลืองจะมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมสูงกว่าพืชท่ีเจริญไดดี้ในเขตอุณหภูมิต ่า เช่น มนัฝร่ัง 
ขา้วสาลี และขา้วโอต๊ โดยทัว่ไปอุณหภูมิเหมาะสมในการสังเคราะห์แสงของพืชแต่ละชนิดจะใกลเ้คียง
กบัอุณหภูมิของสภาพแวดลอ้มตอนกลางวนัในเขตนั้น ๆ ตามปกติพืช C4 จะมีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการ
สังเคราะห์แสงสูงกว่าพืช C3  ค่า Q10  ของการสังเคราะห์แสงประมาณ  2-3   และอุณหภูมิจะมี
ผลกระทบต่อ Light  Reaction นอ้ยมาก เม่ือเทียบกบั Enzymatic Reaction 

 2.4. น ้ า  จะเก่ียวขอ้งกบัการปิดเปิดของปากใบ  และเก่ียวขอ้งกบัการให้อีเลคตรอน               เม่ือ
เกิดสภาวะขาดแคลนน ้ า  พืชจะคายน ้ าไดเ้ร็ววา่การดูดน ้ าและล าเลียงน ้ าของราก   ท  าให้ตน้ไมสู้ญเสียน ้ า
อยา่งรวดเร็ว ท าให้การท างานของเอนไซมต่์าง ๆ ผิดปกติ และต่อมาปากใบจะปิด การขาดแคลนน ้ าท่ีต ่า
กว่า 15 เปอร์เซ็นต์  อาจจะยงัไม่มีผลกระทบกระเทือนต่ออตัราการสังเคราะห์แสงมากนัก แต่ถา้เกิด
สภาวะขาดแคลนถึง 15 เปอร์เซ็นตแ์ลว้จะท าใหป้ากใบปิดจึงรับคาร์บอนไดออกไซดไ์ม่ได ้

 2.5. ธาตุอาหาร 

 เน่ืองจากคลอโรฟิลล์มีแมกนีเซียมและไนโตรเจนเป็นธาตุท่ีอยู่ในโมเลกุลดว้ย ดงันั้นหากมี
การขาดธาตุทั้งสองจะท าใหก้ารสังเคราะห์แสงลดลง 
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กจิกรรมเร่ือง  คลอโรฟิลกบัการสร้างอาหารของพชื ( สังเคราะห์แสง ) 

 

จุดประสงค์การทดลอง 
สรุปความส าคญัของคลอโรฟิลต่อกาสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืชได ้

วสัดุอปุการณ์ 
1. ใบชบาด่าง ( เป็นใบท่ีเด็ดมาในวนัท าการทดลอง )  1  ใบ 
2. สารละลายไอโอดีน      1  ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
3. น ้าแป้ง       5  ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
4. แอลกอฮอล ์      15  ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
5. น ้า       100    ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
6. ไมขี้ดไฟ       1  กลกั 
7. บีกเกอร์ขนาด 250 ลบ.ซม.     1  ใบ 
8. หลอดทดลองขนาดใหญ่     1 หลอด 
9. หลอดทดลองขนาดเล็ก     1 หลอด 
10.หลอดหยด       1 อนั 
11.ถว้ยกระเบ้ือง       1 ใบ 
12.ปากคีบ       1 อนั 
13.ตะเกียงแอลกอฮอลพ์ร้อมท่ืกั้นลมและตะแกรงลวด  1 ชุด 

วธิีการทดลอง 
1. น าใบชบาท่ีถูกแสงแดดประมาณ 3 ชัว่โมงมาวาดรูปเพื่อแสดงส่วนท่ีเป็นสีขาวและสีเขียว 
2. ใส่น ้าประมาณ 40 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ลงในบีกเกอร์ตม้ใหเ้ดือด ใส่ใบชบาด่างในบีกเกอร์                  

ท่ีมีน ้าเดือด 
3. ใชป้ากคีบคีบใบชบาด่างท่ีตม้แลว้ใส่ในหลอดทดลองขนาดใหญ่ท่ีมีแอลกอฮอลพ์อท่วมใบ   

แลว้น าไปตม้ประมาณ 1 – 2 นาที  จนกระทัง่สีซีด สังเกตการณ์เปล่ียนแปลง ( แอลกอฮอล์
เป็นสารไวไฟจึงตอ้งตม้ใหค้วามร้อนผา่นน ้า ) 
4. น าไบชบาด่างในขอ้ 3 ไปลา้งดว้ยน ้าเยน็ สังเกตการณ์เปล่ียนแปลง 
5. น าใบชบาด่างท่ีลา้งแลว้มาวางในถว้ยกระเบ้ือง  แลว้หยดดว้ยสารละลายไอโอดีนให้ทัว่ทั้ง

ใบ ทิ้งไวป้ระมาณคร่ึงนาที 
6. น าใบชบาด่างไปลา้งน ้า สังเกตการณ์เปล่ียนแปลงและวาดรูป เปรียบเทียบกบัก่อน                  

การทดลอง พร้อมบนัทึกผล 
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7. ใส่น ้าแป้งประมาณ 5 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ลงในหลอดทดลองขนาดเล็กหยดสารละลาย
ไอโอดีน 2 – 3 หยดลงในหลอดทดลอง  สังเกตการณ์เปล่ียนแปลงและบนัทึกผล 
 

 
 

ตารางบันทกึผล 
ส่ิงทีน่ ามาทดสอบ ผลการทดสอบทีสั่งเกตได้ 

ส่วนสีเขียวของใบชบาด่าง  
ส่วนสีขาวของใบชบาด่าง  

น ้าแป้ง  
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1.5 ระบบสืบพนัธ์ุในพชื 
 

1.5.1 โครงสร้างการท างานระบบสืบพนัธ์ุพชืไร้ดอก 
 

การสืบพนัธ์ุของพชืไม่มีดอก 
การสืบพนัธ์ุของพืชไร้ดอก เป็นการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ เพราะเป็นพืชชั้นต ่า  ไม่มีดอก  มีอวยัวะ
ต่างๆ ไม่ครบ การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศของพืชไร้ดอก มีวิธีการต่างๆ เช่น การแตกหน่อ การสร้าง
สปอร์ การแบ่งตวั ดงัน้ี 

1. เฟิร์น  สืบพนัธ์ุโดยการสร้างสปอร์  สปอร์จะอยูภ่ายในอบัสปอร์ท่ีอยูใ่ตใ้บหรือท่ีกา้นใบ   เม่ือ
แก่เตม็ท่ีอบัสปอร์ซ่ึงเป็นถุงเล็ก ๆ จะแตกออกและปลิวไปตามลม เม่ือตกในท่ีเหมาะก็จะงอกเป็นตน้ใหม่ 
 

 
 

2. สาหร่าย  สาหร่ายเซลล์เดียวสืบพนัธ์ุโดยการแบ่งตวั  สาหร่ายหลายเซลล ์ สืบพนัธ์ุโดยการ
สร้างสปอร์หรือผสมระหวา่งเซลลต์วัผูแ้ละเซลลต์วัเมีย 

 3. เห็ด สืบพนัธ์ุโดยการสร้างสปอร์  สปอร์จะอยู่ภายในร้ิวหรือครีบใตส่้วนหัวท่ีคล้าย
หมวก  ส่วนท่ีเราเรียกดอกเห็ดนั้น เป็นส่วนหน่ึงของตน้เห็ด ท าหน้าท่ีสร้างสปอร์  ตน้เห็ดจริง ๆ เป็น
เส้นสายสีขาว ๆ  อยู่ในส่ิงท่ีมันอาศยัอยู่ สปอร์เม่ือแก่ก็จะปลิวไปยงัท่ีต่างๆ เม่ือมีความชุ่มช้ืน 
อาหาร  แสงแดดพอเหมาะก็จะงอกเป็นตน้เห็ด 

 4. รา  สืบพนัธ์ุโดยการสร้างสปอร์   มีล าต้นเป็นเส้นใย   รามีหลายสี เช่น สีส้ม, 
สีด า, สีเหลือง, สีเขียว  
 

 
 

 5.  ยสีต์  มีการสืบพนัธ์ุสองแบบ เม่ือมีอาหารบริบูรณ์จะแตกหน่อเกิดตน้ใหม่ 
 เม่ือมีอาหารฝืดเคืองจะสืบพนัธ์ุโดยการสร้างสปอร์ 
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1.5.2 โครงสร้างการท างานระบบสืบพนัธ์ุพชืมีดอก 
 

โครงสร้างและการท างานของระบบสืบพนัธ์ุของพชืมีดอก 
 

 ดอกไมน้านาชนิด จะเห็นวา่นอกจากจะมีสีต่างกนัแลว้ยงัมีรูปร่าง ขนาด และโครงสร้างขอก
ดอกแตกต่างกนั ดอกบางชนิดมีกลีบดอกซอ้นกนัหลายชั้น บางชนิดมีกลีบดอกไม่มากนกัและมีชั้นเดียว 
ดอกบางชนิดมีขนาดใหญ่มาก บางชนิดเล็กเท่าเข็มหมุด นอกจากน้ีดอกบางชนิดมีกล่ินหอมน่าช่ืนใจ 
แต่บางชนิดมีกล่ินฉุนหรือบางชนิดไม่มีกล่ิน ความหลากหลายของดอกไมเ้หล่าน้ีเกิดจากการท่ีพืชดอก
มีวิวฒันาการมายาวนาน จึงมีความหลากหลายทั้งสี รูปร่าง โครงสร้าง กล่ิน ฯลฯ แต่ถึงแมจ้ะมีความ
แตกต่างกนัดอกก็ท าหนา้ท่ีเหมือนกนัคือ เป็นอวยัวะสืบพนัธ์ุของพืช 
 
 

โครงสร้างของดอก 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  

 ดอกไมต่้างๆ ถึงแม้จ  าท าหน้าท่ีในการสืบพนัธ์ุเหมือนกนัแต่ก็มีโครงสร้างแตกต่างกนัไป
ตามแต่ชนิดของพืช ดอกแต่ละชนิดมีโครงสร้างของดอกแตกต่างกนัออกไป บางชนิดมีโครงสร้างหลกั
ครบทั้ ง 4 ส่วน ซ่ึงได้แก่ กลีบเล้ียง กลีบดอก เกสรตัวผู ้ และเกสรตัวเมีย เรียกว่า ดอกสมบูรณ์ 
(complete flower) แต่ถา้ขาดส่วนใดส่วนหน่ึงไปไม่ครบ 4 ส่วนเรียกวา่ ดอกไม่สมบูรณ์ (incomplete 



 80 

flower) และดอกท่ีมีทั้งเกสรเพศผูแ้ละเกสรเพศเมียอยู่ภายในดอกเดียวกนั เรียกว่า ดอกสมบูรณ์เพศ 
(perfect flower)  ถา้มีแต่เกสรเพศผูห้รือเกสรเพศเมียเพียงอย่างเดียว เรียกว่า ดอกไม่สมบูรณ์เพศ 
(imperfect flower)จากโครงสร้างของดอกยงัสามารถจ าแนกประเภทของดอกไดอี้กโดยพิจารณาจาก
ต าแหน่งของรังไข่ เม่ือเทียบกบัฐานรองดอกซ่ึงไดแ้ก่ ดอกประเภทท่ีมีรังไข่อยู่เหนือฐานรองดอก เช่น 
ดอกมะเขือ จ าปี ยี่หุบ บัว บานบุรี พริก ถั่ว มะละกอ ส้มเป็นต้น และดอกประเภทท่ีมีรังไข่อยู่ใต้
ฐานรองดอก เช่น ดอกฟักทอง แตงกวา บวบ ฝร่ัง ทบัทิม กลว้ย พลบัพลึง เป็นตน้ ดอกของพืชแต่ละ
ชนิดจะมีจ านวนดอกบนก้านดอกไม่เท่ากัน จึงสามารถแบ่งดอกออกเป็น 2 ประเภท คือ ดอกเดียว 
(solotary flower) และช่อดอก (inflorescences flower) 
 

  ดอกเดี่ยว หมายถึง ดอกหน่ึงดอกท่ีพฒันามาจากตาดอกหน่ึงตา ดงันั้นดอกเด่ียวจึงมีหน่ึงดอก
บนกา้นดอกหน่ึงกา้น เช่น ดอกมะเขือเปราะ จ าปี บวั เป็นตน้ 
 

 ช่อดอก หมายถึง ดอกหลายดอกท่ีอยูบ่นกา้นดอกหน่ึงกา้น เช่น เขม็ ผกับุง้ มะลิ กะเพรา กลว้ย 
กล้วยไม้ ข้าวเป็นต้น แต่การจัดเรียงตัว และการแตกก่ิงก้านของช่อดอกมีความหลากหลาย 
นกัวิทยาศาสตร์ใชล้กัษณะการจดัเรียงตวัและการแตกก่ิงกา้นของช่อดอกจ าแนกช่อดอกออกเป็นแบบ
ต่างๆ 
                ช่อดอกบางชนิดมีลกัษณะคลา้ยดอกเด่ียว ดอกย่อยเกิดตรงปลายกา้นช่อดอกเดียวกนั ไม่มี
กา้นดอกยอ่ยดอกย่อยเรียงกนัอยู่บนฐานรองดอกท่ีโคง้นูนคลา้ยหัว เช่น ทานตะวนั ดาวเรือง บานช่ืน 
บานไม่รู้โรย ดาวกระจาย เป็นตน้ช่อดอกแบบน้ีประกอบดว้ยดอกยอ่ยๆ 2 ชนิด คือ ดอกวงนอกอยูร่อบ
นอกของดอก และดอกวงในอยู่ตรงกลางดอกดอกวงนอกมี 1 ชั้น หรือหลายชั้นเป็นดอกสมบูรณ์เพศ 
หรือไม่สมบูรณ์เพศก็ได ้ส่วนมากเป็นดอกเพศเมียส่วนดอกวงในมกัเป็นดอกสมบูรณ์เพศมีกลีบดอก
เช่ือมกนัเป็นรูปทรงกระบอกอยูเ่หนือรังไข่ 
 
การสร้างเซลล์สืบพนัธ์ุของพชืดอก 

การสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุเพศผูข้องพืชดอกจะเกิดข้ึนภายใน อับเรณู (anther) โดยมีไมโครสปอร์
มาเทอร์เซลล์  (microspore mother cell) แบ่งเซลล์แบบไมโอซิสได ้4 ไมโครสปอร์ (microspore) แต่
ละเซลล์มีโครโมโซมเท่ากบั n หลงัจากนั้นนิวเคลียสของไมโครสปอร์จะแบ่งแบบไมโทซิส ได้ 2 
นิวเคลียส คือ เจเนอเรทิฟนิวเคลียส (generative nucleus) และทิวบ์นิวเคลียส (tube nucleus) เรียก
เซลล์ในระยะน้ีวา่ ละอองเรณู(pollen grain) หรือแกมีโทไฟต์เพศผู้ (male gametophyte) ละอองเรณู
จะมีผนงัหนา ผนงัชั้นนอกอาจมีผวิเรียบ หรือเป็นหนามเล็กๆแตกต่างกนัออกไปตามแต่ละชนิดของพืช 
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เม่ือละอองเรณูแก่เต็มท ํีํ ่อบัเรณูจะแตกออกท าให้ละอองเรณูกระจายออกไปพร้อมท่ีจะผสมพนัธ์ุต่อไป
ได ้

 การสร้างเซลล์สืบพนัธ์ุเพศเมียของพืชดอกเกิดข้ึนภายในรังไข่ ภายในรังไข่อาจมีหน่ึงออวุล 
(ovule) หรือหลายออวลุ ภายในออวลุมีหลายเซลล์ แต่จะมีเซลล์หน่ึงท่ีมีขนาดใหญ่ เรียกวา่ เมกะสปอร์
มาเทอร์เซลล์ (megaspore mother cell) มีจ านวนโครโมโซม 2n ต่อมาจะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสได ้             
4 เซลล์ สลายไป 3 เซลล์ เหลือ 1 เซลล์ เรียกวา่ เมกะสปอร์ (megaspore) หลงัจากนั้นนิวเคลียสของเม
กะสปอร์จะแบ่งแบบไมโทซิส 3 คร้ัง ได ้8 นิวเคลียส และมีไซโทพลาซึมล้อมรอบ เป็น 7 เซลล์  3 
เซลล์ อยูต่รงขา้มกบัไมโครไพล์  (micropyle) เรียกว่า แอนติแดล (antipodals) ตรงกลาง 1 เซลล์มี 2 
นิวเคลียสเรียก เซลล์โพลาร์นิวคลีไอ (polar nuclei cell)  ดา้นไมโครไพล์มี 3 เซลล์ ตรงกลางเป็นเซลล์
ไข่    (egg cell) และ2 ขา้งเรียก ซินเนอร์จิดส์ (synergids) ในระยะน้ี 1 เมกะสปอร์ไดพ้ฒันามาเป็นแกมี
โทไฟตท่ี์เรียกวา่ ถุงเอม็บริโอ (embryo sac) หรือแกมีโทไฟต์เพศเมีย (female gametophyte) 
 

 การถ่ายละอองเรณู  
 พืชดอกแต่ละชนิดมีละอองเรณูและรังไข่ท่ีมีรูปร่างลักษณะ และจ านวนท่ีแตกต่างกัน 

เม่ืออบัเรณูแก่เต็มท่ีผนงัของอบัเรณูจะแตกออกละอองเรณูจะกระจายออกไปตกบนยอดเกสรตวัเมีย 
โดยอาศยัส่ือต่างๆพาไป เช่น ลม น ้า แมลง สัตว ์รวมทั้งมนุษย ์เป็นตน้ ปรากฏการณ์ท่ีละอองเรณูตกลง
สู่ยอดเกสรตวัเมีย เรียกวา่ การถ่ายละอองเรณู (pollination) 
 

 พืชบางชนิดท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจ หรือพืชท่ีใชบ้ริโภคเป็นอาหาร ถา้ปล่อยให้เกิดการถ่ายละออง
เรณูตามธรรมชาติ ผลผลิตท่ีได้จะไม่มากนัก เช่น ทุเรียนพนัธ์ุชะนีจะติดผลเพียงร้อยละ 3 ส่วนพนัธ์ุ
กา้นยาวติดผลร้อยละ 10 พืชบางชนิด เช่น สละ เกสรเพศผูมี้นอ้ยมาก จึงท าใหก้ารถ่ายละอองเรณูเกิดได้
น้อย นอกจากน้ียงัมีปัจจยัหลายประการท่ีส่งผลให้การถ่ายละอองเรณูไดน้้อย เช่น จ านวนของแมลง
ท่ีมาผสมเกสร ระยะเวลาของการเจริญเติบโตเต็มท่ีของเกสรเพศเมีย และเกสรเพศผูไ้ม่พร้อมกัน 
ปัจจุบนัมนุษยจึ์งเขา้ไปช่วยท าใหเ้กิดการถ่ายละอองเรณูไดม้ากข้ึน เช่น เล้ียงผึ้งเพื่อช่วยผสมเกสร ศึกษา
การเจริญของละอองเรณู และออวุล แลว้น าความรู้มาช่วยผสมเกสร เช่น ในทุเรียนการเจริญเติบโตของ
อบัเรณูจะเจริญเตม็ท่ีในเวลา 19.00 – 19.30 น. ชาวสวนก็จะตดัอบัเรณูท่ีแตกเก็บไว ้และเม่ือเวลาท่ีเกสร
เพศเมียเจริญเตม็ท่ี คือ ประมาณเวลา 19.30 น. เป็นตน้ไป ก็จะน าพู่กนัมาแตะละอองเรณูท่ีตดัไวว้างบน
ยอดเกสรเพศเมีย หรือเม่ือตดัอบัเรณูแลว้ก็ใส่ถุงพลาสติก แลว้ไปครอบท่ีเกสรเพศเมีย เม่ือเกสรเพศเมีย
เจริญเตม็ท่ีแลว้การถ่ายละอองเรณูจะเกิดไดดี้ และในผลไมอ่ื้น เช่น สละก็ใชว้ธีิการเดียวกนัน้ี 
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การปฏิสนธิซ้อน 
 เม่ือละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรเพศเมีย ทิวบ์นิวเคลียสของละอองเรณูแต่ละอนัจะสร้าง

หลอดละอองเรณูดว้ยการงอกหลอดลงไปตามกา้นเกสรเพศเมียผา่นทางรูไมโครไพล์ของออวุล ระยะน้ี
เจเนอเรทิฟนิวเคลียสจะแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสได ้2 สเปิร์มนิวเคลียส (sperm  nucleus) สเปิร์ม
นิวเคลียสหน่ึงจะผสมกับเซลล์ไข่ได้ไซโกต ส่วนอีกสเปิร์มนิวเคลียสจะเข้าผสมกับเซลล์โพลาร์
นิวเคลียสไอได ้เอนโดสเปิร์ม (endosperm) เรียกการผสม 2 คร้ัง ของสเปิร์มนิวเคลียสน้ีวา่ การปฏิสนธิ
ซ้อน (double fertilization) 
 

การเกดิผล 
 ภายหลงัการปฏิสนธิ ออวุลแต่ละออวุลจะเจริญไปเป็นเมล็ด ส่วนรังไข่จะเจริญไปเป็นผล 

มีผลบางชนิดท่ีสามารถเจริญมาจากฐานรองดอก ไดแ้ก่ ชมพู ่แอปเป้ิล สาล่ี ฝร่ัง 
 

 ผลของพืชบางชนิดอาจเจริญเติบโตมาจากรังไข่โดยไม่มีการปฏิสนธิ หรือมีการปฏิสนธิ
ตามปกติแต่ออวุลไม่เจริญเติบโตเป็นเมล็ด ส่วนรังไข่สามารถเจริญเติบโตเป็นผลได ้เช่น กลว้ยหอม 
องุ่นไม่มีเมล็ด 
 

นกัพฤกษศาสตร์ไดแ้บ่งผลตามลกัษณะของดอกและการเกิดผลออกเป็น 3 ชนิด ดงัน้ี 
1. ผลเดี่ยว (simple fruit) เป็นผลท่ีเกิดจากดอกเด่ียว หรือ ช่อดอกซ่ึงแต่ละดอกมีรังไข่เพียงอนั

เดียว  เช่น ล้ินจ่ี เงาะ ล าไย ทุเรียน ตะขบ เป็นตน้ 
2. ผลกลุ่ม (aggregate fruit) เป็นผลท่ีเกิดจากดอกหน่ึงดอกซ่ึงมีหลายรังไข่อยู่แยกกนัหรือ

ติดกนัก็ไดอ้ยูบ่นฐานรองดอกเดียวกนั เช่น นอ้ยหน่า กระดงังา สตรอเบอร่ี มณฑา เป็นตน้ 
3. ผลรวม (multiple fruit) เป็นผลเกิดจากรังไข่ของดอกย่อยแต่ละดอกของช่อดอกหลอม

รวมกนัเป็นผลใหญ่ เช่น ยอ ขนุน หม่อน สับปะรด เป็นตน้ 
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กจิกรรม  เร่ืองการสืบพนัธ์ุของพชื 

 
ใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมเก่ียวกบัการสืบพนัธ์ุของพืชโดยเตรียมวสัดุอุปกรณ์ดงัน้ี 

วสัดุอปุกรณ์ 
1.น ้า        10 ซม.3 

2. ดอกผกับุง้       1  ดอก 
3. ดอกบวัหลวง       1 ดอก 
4. ดอกกลว้ยไม ้       1 ดอก 
5. ดอกต าลึง       1 ดอก 
6. ใบมีดโกน       1 ใบ 
7. กาวลาเทก็ซ์       1 ขวด 
8. กระดาษวาดเขียนขนาด 20 ซม. X 30 ซม.    1 แผน่ 
9. แวน่ขยาย       1 อนั 
10.กลอ้งจุลทรรศน์       1 กลอ้ง 
11.สไลด ์ และกระจกปิดสไลด์     1 ชุด 
12.เขม็หมุด        1 อนั 
13.แท่งแกว้        1 อนั 
14.หลอดหยด       1 อนั 

หมายเหตุ 
การน าดอกไมใ้นขอ้ 2 – 5 ผูเ้รียนควรใส่ดอกไมใ้นถุงพลาสติก  พรมน ้ า และรัดปากถุง เพื่อให้

ดอกไมส้ดอยูเ่สมอ 

วธิีด าเนินการทดลอง 
1. น าดอกไมท่ี้เตรียมมา ไดแ้ก่ ดอกผกับุง้  ดอกบวัหลวง ดอกกลว้ยไมแ้ละดอกต าลึง ออกมา

แกะแต่ละชั้นของดอก คือ กลีบเล้ียง กลีบดอก เกสรตวัผู ้ และเกสรตวัเมีย เพื่อสังเกตและ
เปรียบเทียบลกัษณะ บนัทึกผลการทดลอง 

2. พิจารณาลกัษณะของอบัละอองเรณูของดอกไมแ้ต่ละชนิด  จากนั้นจึงใชป้ลายเข็มหมุดเข่ีย
อับละอองเรณูของดอกไม้ของดอกไม้แต่ละชนิดเพื่อให้ละอองเรณูตกลงไปใน
กระจกสไลด์และหยดน ้ าลงไป 1 หยด น าแท่งแกว้ขยี้ให้ละอองเรณูแตกออก ส่องดูดว้ย
กลอ้งจุลทรรศน์ 
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3. น าเกสรตวัเมียมาผ่าตามยาวดว้ยมีด  สังเกตรังไข่และออวุลท่ีอยู่ภายใน โดยใช้แว่นขยาย  
พร้อมทั้งวาดรูปส่ิงท่ีสังเกตพบ 

 
หมายเหตุ  

การแกะส่วนประกอบของดอกแต่ละชั้น  พยายามให้หลุดออกมาเป็นวงอยา่ให้แต่ละช้ินหลุด
ออกจากกนั 
 

ตารางบันทกึผล 

ส่วนประกอบของดอก 
ดอก
ผกับุ้ง 

ดอกบัวหลวง ดอกกล้วยไม้ ดอกต าลงึ 

กลีบเล้ียง     
กลีบดอก     
เกสรตวัผู ้

- อบัละอองเรณู 
- ละอองเรณู 
( จากกลอ้งจุลทรรศน์ ) 
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เร่ืองที ่2 การด ารงชีวติของสัตว์ 
2.1 โครงสร้างและการท างานของระบบต่างๆของสัตว์ 
 

2.1.1. ระบบหายใจในสัตว์ 
สัตวต่์าง ๆ จะแลกเปล่ียนก๊าซกบัส่ิงแวดลอ้มโดยกระบวนการแพร่ (Diffusion) โดยสัตวแ์ต่ละ

ชนิดจะมีโครงสร้างท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนก๊าซท่ีเหมาะสมกบัการด ารงชีวติและส่ิงแวดลอ้มต่างกนั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปแสดงระบบหายใจของสัตว์ชนิดต่าง ๆ 
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ชนิดของสัตว์ โครงสร้างทีใ่ช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซ 
1. สัตวช์ั้นต ่า เช่น ไฮดรา  
    แมงกะพรุน ฟองน ้า พลานาเรีย 

- ไม่มีอวยัวะในการหายใจโดยเฉพาะ การแลกเปล่ียนก๊าซใช้
เยือ่หุม้เซลลห์รือผวิหนงัท่ีชุ่มช้ืน 

2. สัตวน์ ้าชั้นสูง เช่น ปลา กุง้ ปู 
    หมึก หอย ดาวทะเล 

- มีเหงือก (Gill) ซ่ึงมีความแตกต่างกนัในด้านความซับซ้อน 
แต่ท าหนา้ท่ีเช่นเดียวกนั (ยกเว้นสัตว์คร่ึงบกคร่ึงน า้ในช่วงท่ี
เป็นลูกอ๊อดซ่ึงอาศัยอยู่ในน า้ จะหายใจด้วยเหงือก ต่อมาเม่ือ
โตเป็นตัวเตม็วยัอยู่บนบก จึงจะหายใจด้วยปอด) 

3. สัตวบ์กชั้นต ่า เช่น ไส้เดือนดิน - มีผิวหนงัท่ีเปียกช้ืน และมีระบบหมุนเวียนเลือดเร่งอตัราการ
แลกเปล่ียนก๊าซ 

4. สัตวบ์กชั้นสูง มี 3 ประเภท คือ 
4.1 แมงมุม 
  
4.2 แมลงต่าง ๆ 
  
4.3 สัตวมี์กระดูกสันหลงั 

  
- มีแผงปอดหรือลังบก (Lung Book) มีลักษณะเป็นเส้นๆ               
ยืน่ออกมานอกผวิร่างกาย ท าใหสู้ญเสียความช้ืนไดง่้าย 

- มีท่อลม (Trachea) เป็นท่อท่ีติดต่อกับภายนอกร่างกายทาง                 
รูหายใจ และแตกแขนงแทรกไปยงัทุกส่วนของร่างกาย 

- มีปอด (Lung) มีลกัษณะเป็นถุง และมีความสัมพนัธ์กบัระบบ
หมุนเวยีนเลือด 
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2.1.2. ระบบย่อยอาหาร 
 ระบบย่อยอาหารของสัตว์ 
1.1 การย่อยอาหารในสัตว์มีกระดูกสันหลงั 

สัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิด เช่น ปลา กบ ก้ิงก่า แมว จะมีระบบทางเดินอาหารสมบูรณ์               
ซ่ึงทางเดินอาหารของสัตวมี์กระดูกสันหลงัประกอบดว้ย 

ปาก  หลอดอาหาร  กระเพาะอาหาร   ล าไส้เลก็   ทวารหนกั 
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รูปแสดงทางเดินอาหารของวัว 

 
 
1.2 การย่อยอาหารในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลงั 

 

1.2.1 การย่อยอาหารในสัตว์ทีไ่ม่มีกระดูกสันหลงัทีม่ีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ 
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รูปแสดงระบบย่อยอาหารของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลงัทีม่ีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ 
ชนิดของสัตว์ ลกัษณะทางเดนิอาหารและการย่อยอาหาร 
1. ฟองน ้า - ยงัไม่มีทางเดินอาหาร แต่มีเซลล์พิเศษอยูผ่นงัดา้นในของฟองน ้ า 

เรียกว่า เซลล์ปลอกคอ (Collar Cell) ท าหน้าท่ีจบัอาหาร แล้ว
สร้าง แวคิวโอลอาหาร (Food Vacuole) เพื่อยอ่ยอาหาร 

2. ไฮดรา แมงกะพรุน ซีแอนนี
โมนี 

- มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ มีปาก แต่ไม่มีทวารหนัก อาหาร               
จะผ่านบริเวณปากเข้าไปในช่องล าตวัท่ีเรียกว่า ช่องแกสโตร              
วาสคิวลาร์ (Gastro vascular Cavity) ซ่ึงจะยอ่ยอาหารท่ีบริเวณ
ช่องน้ี และกากอาหารจะถูกขบัออกทางเดิมคือ ปาก 

3. หนอนตวัแบน เช่น พลานาเรีย 
พยาธิใบไม ้

- มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ มีช่องเปิดทางเดียวคือปาก ซ่ึงอาหาร
จะเขา้ทางปาก และยอ่ยในทางเดินอาหาร แลว้ขบักากอาหารออก
ทางเดิมคือ ทางปาก 

 

1.2.2 การย่อยอาหารในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลงัทีม่ีทางเดินอาหารสมบูรณ์ 
 
 

 
 
 
ชนิดของสัตว์ ลกัษณะทางเดินอาหารและการย่อยอาหาร 
1 .  หนอนตัวกลม  เ ช่น  พยา ธิ 
ไส้เดือน พยาธิเส้นดา้ย 

- เป็นพวกแรกท่ีมีทางเดินอาหารสมบูรณ์ คือ มีช่องปากและ
ช่องทวารหนกัแยกออกจากกนั 

2. หนอนตัวกลมมีปล้อง  เ ช่น 
ไส้เดือนดิน ปลิงน ้ าจืด และ
แมลง 

- มีทางเดินอาหารสมบูรณ์ และมีโครงสร้างทางเดินอาหารท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะแต่ละส่วนมากข้ึน 
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ระบบขับถ่ายในสัตว์ 
ในเซลล์หรือในร่างกายของสัตวต่์าง ๆ จะมีปฏิกิริยาเคมีจ านวนมากเกิดข้ึนตลอดเวลา และผลจาก

การเกิดปฏิกิริยาเคมีเหล่าน้ี จะท าให้เกิดผลิตภณัฑ์ท่ีมีประโยชน์ต่อส่ิงมีชีวิตและของเสียท่ีตอ้งก าจดั
ออกดว้ยการขบัถ่าย สัตวแ์ต่ละชนิดจะมีอวยัวะและกระบวนการก าจดัของเสียออกนอกร่างกายแตกต่าง
กนัออกไป สัตว์ชั้นต ่าท่ีมีโครงสร้างง่าย ๆ เซลล์ท่ีท าหน้าท่ีก าจดัของเสียจะสัมผสักบัส่ิงแวดล้อม
โดยตรง ส่วนสัตวช์ั้นสูงท่ีมีโครงสร้างซบัซอ้น การก าจดัของเสียจะมีอวยัวะท่ีท าหนา้ท่ีเฉพาะ 

 
ระบบขบัถ่ายของสัตวช์นิดต่าง ๆ มีดงัต่อไปน้ี 

 
 

 
 

รูปแสดงระบบขับถ่ายของสัตว์ชนิดต่าง ๆ 
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ชนิดของสัตว์ โครงสร้างหรืออวยัวะขับถ่าย 
1. ฟองน ้า - เยือ่หุม้เซลลเ์ป็นบริเวณท่ีมีการแพร่ของเสียออกจากเซลล ์
2. ไฮดรา แมงกะพรุน - ใชป้าก โดยของเสียจะแพร่ไปสะสมในช่องล าตวัแลว้ขบัออกทาง

ปากและของเสียบางชนิดจะแพร่ทางผนงัล าตวั 
3. พวกหนอนตวัแบน เช่น  
    พลานาเรีย พยาธิใบไม ้

- ใชเ้ฟลมเซลล์ (Flame Cell) ซ่ึงกระจายอยูท่ ั้งสองขา้งตลอดความ
ยาวของล าตวั เป็นตวักรองของเสียออกทางท่อซ่ึงมีรูเปิดออกขา้ง
ล าตวั 

4. พวกหนอนตวักลมมีปลอ้ง  
    เช่น ไส้เดือนดิน 

- ใช้เนฟริเดียม (Nephridium) รับของเสียมาตามท่อ และเปิด
ออกมาทางท่อซ่ึงมีรูเปิดออกขา้งล าตวั 

5. แมลง - ใช้ท่อมลัพิเกียน (Mulphigian Tubule) ซ่ึงเป็นท่อเล็ก ๆ จ านวน
มากอยู่ระหว่างกระเพาะกบัล าไส้ ท าหน้าท่ีดูดซึมของเสียจาก
เลือด และส่งต่อไปทางเดินอาหาร และขบัออกนอกล าตวัทาง
ทวารหนกัร่วมกบักากอาหาร 

6. สัตวมี์กระดูกสันหลงั - ใช้ไต 2 ขา้งพร้อมด้วยท่อไตและกระเพาะปัสสาวะเป็นอวยัวะ
ขบัถ่าย 

 

ระบบสืบพนัธ์ุในสัตว์ 

6.1 ประเภทของการสืบพนัธ์ุของสัตว ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
1. การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ (Asexual Reproduction) เป็นการสืบพนัธ์ุโดยการผลิตหน่วย

ส่ิงมีชีวติจากหน่วยสางมีชีวติเดิมดว้ยวธีิการต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่จากการใชเ้ซลลสื์บพนัธ์ุ ไดแ้ก่ การแตกหน่อ 
การงอกใหม่ การขาดออกเป็นท่อน และพาร์ธีโนเจเนซิส 

2. การสืบพนัธ์ุแบบอาศัยเพศ (Sexual Reproduction) เป็นการสืบพนัธ์ุท่ีเกิดจากการผสมพนัธ์ุ
ระหวา่งเซลลสื์บพนัธ์ุเพศผูแ้ละเซลลสื์บพนัธ์ุเพศเมีย เกิดเป็นส่ิงมีชีวติใหม่ ไดแ้ก่ การสืบพนัธ์ุของสัตว์
ชั้นต ่าบางพวก และสัตวช์ั้นสูงทุกชนิด 

สัตวบ์างชนิดสามารถสืบพนัธ์ุทั้งแบบอาศยัเพศและแบบไม่อาศยัเพศ เช่น ไฮดรา การสืบพนัธ์ุ
แบบไม่อาศยัเพศของไฮดราจะใชว้ธีิการแตกหน่อ 

6.2 ชนิดของการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ มีหลายชนิดดงัน้ี 
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1. การแตกหน่อ (Budding) เป็นการสืบพนัธ์ุท่ีหน่วยส่ิงมีชีวติใหม่เจริญออกมาภายนอกของตวั
เดิมเรียกวา่ หน่อ (Bud) หน่อท่ีเกิดข้ึนน้ีจะเจริญจนกระทัง่ไดเ้ป็นส่ิงมีชีวิตใหม่ ซ่ึงมีลกัษณะเหมือนเดิม 
แต่มีขนาดเล็กวา่ ซ่ึงต่อมาจะหลุดออกจากตวัเดิมและเติบโตต่อไป หรืออาจจะติดอยูก่บัตวัเดิมก็ได ้สัตว์
ท่ีมีการสืบพนัธ์ุลกัษณะน้ีไดแ้ก่ ไฮดรา ฟองน ้า ปะการัง 

 
 

รูปแสดงการแตกหน่อของไฮดรา 

 
2. การงอกใหม่ (Regeneration) เป็นการสืบพนัธ์ุท่ีมีการสร้างส่วนของร่างกายท่ีหลุดออกหรือ

สูญเสียไปให้เป็นส่ิงมีชีวิตตวัใหม่ ท าให้มีจ  านวนส่ิงมีชีวิตเพิ่มมากข้ึน สัตวท่ี์มีการสืบพนัธ์ุลกัษณะน้ี 
ไดแ้ก่ พลานาเรีย ดาวทะเล ซีแอนนีโมนี ไส้เดือนดิน ปลิงน ้าจืด 

 

 
 

รูปแสดงการงอกใหม่ของพลานาเรียและดาวทะเล 

  
3. การขาดออกเป็นท่อน (Fragmentation) เป็นการสืบพนัธ์ุโดยการขาดออกเป็นท่อน ๆ จาก

ตวัเดิมแลว้แต่ละท่อนจะเจริญเติบโตเป็นตวัใหม่ได ้พบในพวกหนอนตวัแบน 
4. พาร์ธีโนเจเนซีส (Parthenogenesis) เป็นการสืบพนัธ์ุของแมลงบางชนิดซ่ึงตวัเมียสามารถ

ผลิตไข่ท่ีฟักเป็นตวัไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการปฏิสนธิ ในสภาวะปรกติ ไข่จะฟักออกมาเป็นตวัเมียเสมอ แต่
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ในสภาพท่ีไม่เหมาะสมกบัการด ารงชีวติ เช่น เกิดความแหง้แลง้ หนาวเยน็ หรือขาดแคลนอาหาร ตวัเมีย
จะผลิตไข่ท่ีฟักออกมาเป็นทั้งตวัผูแ้ละตวัเมีย จากนั้นตวัผูแ้ละตวัเมียเหล่าน้ีจะผสมพนัธ์ุกนั แลว้ตวัเมีย
จะออกไข่ท่ีมีความคงทนต่อสภาวะท่ีไม่เหมาะสมดงักล่าว แมลงท่ีมีการสืบพนัธ์ุลักษณะน้ี ได้แก่ 
ตัก๊แตนก่ิงไม ้เพล้ีย ไรน ้ า ในพวกแมลงสังคม เช่น ผึ้ง มด ต่อ แตน ก็พบวา่มีการสืบพนัธ์ุในลกัษณะน้ี
เหมือนกนั แต่ในสภาวะปรกติไข่ท่ีฟักออกมาจะไดต้วัผูเ้สมอ 

6.3 ชนิดของการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศของสัตว ์มี 2 ชนิด ดงัน้ี 
1. การสืบพันธ์ุของสัตว์ที่มี 2 เพศในตัวเดียวกัน (Monoecious) โดยทัว่ไปไม่สามารถผสมกนั

ภายในตวั ตอ้งผสมขา้มตวั เน่ืองจากไข่และอสุจิจะเจริญไม่พร้อมกนั เช่น ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือน
ดิน 

 

 
 

รูปแสดงการสืบพนัธ์ุแบบอาศัยเพศของไฮดราตวัอ่อนหลุดจากรังไข่ แล้วเจริญเตบิโตต่อไป 

  

2. การสืบพันธ์ุของสัตว์ที่มีเพศผู้และเพศเมียแยกกันอยู่ต่างตัวกัน (Dioeciously) ในการ
สืบพนัธ์ุของสัตวช์นิดน้ีมีการปฏิสนธิ 2 แบบ คือ 

2.1 การปฏิสนธิภายใน (Internal Fertilization) คือ การผสมระหวา่งตวัอสุจิกบัไข่ท่ีอยูภ่ายใน
ร่างกายของเพศเมีย สัตวท่ี์มีการปฏิสนธิแบบน้ี ไดแ้ก่ สัตวท่ี์วางไข่บนบกทุกชนิด สัตวท่ี์เล้ียงลูกดว้ย
น ้านม และปลาท่ีออกลูกเป็นตวั เช่น ปลาเขม็ ปลาหางนกยงู ปลาฉลาม 

2.2 การปฏิสนธิภายนอก (External fertilization) คือการผสมระหว่างตวัอสุจิกบัไข่ท่ีอยู่
ภายนอกร่างกายของสัตว์เพศเมีย การปฏิสนธิแบบน้ีต้องอาศยัน ้ าเป็นตวักลางให้ตวัอสุจิเคล่ือนท่ี 
เขา้ไปผสมไข่ได ้สัตวท่ี์มีการปฏิสนธิแบบน้ี ไดแ้ก่ ปลาต่าง ๆ สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ า และสัตวท่ี์วางไข่ใน
น ้าทุกชนิด 
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กจิกรรมการทดลอง  โครงสร้างล าเลยีงน า้และอาหารของพชื 
 
จุดประสงค์การทดลอง 
1.ระบุส่วนของพืชท่ีใชใ้นการล าเลียงน ้าและอาหารได ้
2. อธิบายกระบวนการการล าเลียงน ้าและอาหารในพืชได ้

วสัดุอปุกรณ์ 
1. ตน้เทียนสูงประมาณ 20 เซนติเมตร    1 ตน้ 
2. น ้าหมึกสีแดง      15 ซม.3 
3. น ้า       1 ลิตร 
4. ขวดปากกวา้งสูงประมาณ 10-15 ซม.   1 ใบ 
5. ใบมีดโกน      1 ใบ 
6. สไลดแ์ละกระจกปิดสไลด์     1 ชุด 
7. กลอ้งจุลทรรศน์      1 กลอ้ง 
8. หลอดหยด      1 อนั 
วธีิด าเนินการทดลอง 
1. ใส่หมึกแดงประมาณ 15 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  ลงในขวดปากกวา้งท่ีมีน ้า 
2. น าต้นเทียนท่ีล้างน ้ าสะอาดแล้ว  แช่ลงในขวดท่ีมีน ้ าหมึกสีแดง  แล้วน าไปไวก้ลางแดด  

ประมาณ 20-30 นาที สังเกตการเปล่ียนแปลง บนัทึกผล 
3. น าตน้เทียนออกมาลา้งน ้า  ใชใ้บมีดโกนตดัล าตน้ตามขวางตรงส่วนท่ีมีล าตน้อวบ ไม่มีก่ิงให้

ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร 
4. น าส่วนท่ีตดัออกมาตดัตามขวางให้บางท่ีสุด  แลว้น าไปวางบนสไลด์ หยดน ้ า 1-2 หยด ปิด

ดว้ยกระจกปิดสไลด์  น าไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ สังเกตวาดรูปต าแหน่งท่ีเป็นสีแดง 
และบนัทึกผล 

5. น าส่วนท่ีได้ออกมาตดัตามยาวบางๆยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร แล้วด าเนินตามขั้นตอน
เหมือนขอ้ 4 
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หมายเหตุ 
1. การถอนตน้เทียน  ตอ้งค่อยๆถอนตน้เทียนทั้งตน้  พยายามให้รากติดมามากท่ีสุด  แลว้ลา้ง

ดินออกทนัทีโดยการจบัส่ายไปมาเบาๆ ในน ้าก่อนท่ีจะจุ่มลงในน ้าหมึกสีแดง 
2. ผูเ้รียนตอ้งสังเกตการณ์เปล่ียนแปลงภายในราก ล าตน้และใบอยา่งละเอียด 

 
ตารางบันทกึผล 

ส่ิงท่ีทดลอง ภาพ ลกัษณะท่ีสังเกตได ้

1.จุ่มตน้เทียนลงในน ้าหมึก 
สีแดง 

  

2. เม่ือส่อง 
ดว้ยกลอ้ง
จุลทรรศน์ 

ล าตน้ตดัขวาง 
  

ล าตน้ตดัยาว 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที ่4 
 

1. เซลล์พชืกบัเซลล์สัตว์ มีความแตกต่างกนัอย่างไร  
ก. เซลลพ์ืชมีผนงัเซลล ์เซลลส์ัตวไ์ม่มีผนงัเซลล ์
ข. เซลลพ์ืชไม่มีผนงัเซลล ์เซลลส์ัตวมี์ผนงัเซลล ์
ค. เซลลพ์ืชมีเยือ่หุม้เซลล ์เซลลส์ัตวไ์ม่มีเยือ่หุม้เซลล ์
ง. เซลลพ์ืชไม่มีเยือ่หุม้เซลล ์เซลลส์ัตวมี์เยือ่หุม้เซลล ์  

2. เปรียบผนังเซลล์เป็นส่วนใดของร่างกาย  
 ก. ผวิหนงั 
 ข. ชั้นไขมนั 

ค.เส้นเลือด 
 ง .หวัใจ 
3. เซลล์ทีม่ี ไรโบโซมมากทีสุ่ด คือ 

ก .เซลลต์บั 
ข. เซลลท่ี์บริเวณหลอดของหน่วยเนฟรอน 

 ค. เซลลเ์มด็เลือดขาว 
 ง.เซลลข์องต่อมไรท่อ 
4. ในการคายน า้ของพชื น า้จะออกจากพชืมากทีสุ่ดทางใด 

ก. หนา้ใบ 
ข. ปลายใบ 
ค. หลงัใบ 
ง. ขอบใบ 

5. ด้านบนของใบมะม่วงมีสีเข้มมากกว่าด้านล่างเป็นเพราะเหตุใด 
ก. ไดรั้บแสงมากกวา่ 
ข. แพลิเซดเซลลเ์รียงตวัหนาแน่นกวา่สปองจีเซลล ์
ค. แพลเซดเซลลมี์คลอโรพลาสตม์ากกวา่สปองจีเซลล ์
ง. สปองจีเซลลมี์คลอโรพลาสตม์ากกวา่แพบลิเซดเซลล ์
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6. การเคลือ่นทีข่องแร่ธาตุในดินเข้าสู่รากพชืต้องอาศัยกระบวนการใดโดยตรงทีสุ่ด 
ก. การหายใจ 
ข.การสังเคระห์แสง 
ค. การคายน ้า 
ง. กตัเตชนั 

7. เพราะเหตุใดเวลาย้ายต้นไม้ไปปลูกจึงนิยมตัดใบออกเสียบ้าง  
ก. สะดวกในการเคล่ือนยา้ย 
ข. ลดการคายน ้าของพืช 
ค. สะดวกในการบงัแดด 
ง. ลดน ้าหนกัพืชส่วนท่ีเหนือดิน 

8. การสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นขบวนการทีพ่ชืสร้างอะไร 
ก. แป้ง และ คาร์บอนไดออกไซด์ 
ข. น ้าตาล และ คาร์บอนไดออกไซด ์
ค. แป้ง และ ออกซิเจน 
ง. คาร์โบไฮเดรต และ ออกซิเจน 

9. ค ากล่าวในข้อใดไม่เกีย่วข้องกบัขบวนการสังเคราะห์แสง  
ก. สังเคราะห์อินทรียสารไดม้ากท่ีสุดในโลก 
ข. ตน้ไมเ้พื่อนชีวติ เจา้ดูดอากาศพิษแทนขา้ 
ค. ช่วยรักษาระดบัคาร์บอนไดออกไซด ์ในบรรยากาศใหอ้ยูใ่นภาวะสมดุล 
ง. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซดใ์นอากาศ  พืดูดไปใชป้ระโยชน์ได ้

10. อะไรจะเกดิขึน้ถ้าแสงทีส่่งมายงัโลกมีเฉพาะสีเขียว 
ก. ปริมาณ ออกซิเจนในอากาศจะสูงข้ึน 
ข. ปริมาณ คาร์บอนไดออกไซด ์ในอากาศจะลดลง 
ค. ปริมาณอาหารสะสมในพืชจะสูงข้ึน 
ง. ปริมาณอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อสัตว ์

11. แร่ธาตุชนิดใดทีพ่ชืได้จากบรรยากาศโดยตรง 
ก. ไนโตรเจน 
ข. ไฮโดรเจน 
ค. คาร์บอน 
ง. ฟอสฟอรัส 
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12. สภาวะใดทีไ่ม่จ าเป็นต่อการงอกของเมลด็พชืส่วนใหญ่ 
ก. มีออกซิเจนเพียงพอส าหรับการหายใจ 
ข. มีน ้าเพียงพอส าหรับปฎิกิริยาเอนไซม ์
ค. มีอุณหภูมิเหมาะสมส าหรับปฎิกิริยาเอนไซม ์
ง. มีแสงเพียงพอส าหรับใบเล้ียง 

13. เอมบริโอของพชืมีดอก คือ อะไร 
ก. กลุ่มน้ีเยือ่ท่ีก าลงัเจริญอยูภ่ายในเน้ือเยือ่เมล็ดทั้งหมด 
ข. กลุ่มน้ีเยือ่ท่ีก าลงัเจริญในเน้ือเยือ่หุม้เมล็ดยกเวน้ใบเล้ียง 
ค. กลุ่มน้ีเยือ่ท่ีก าลงัเจริญภายในเน้ือเยือ่เมล็ดยกเวน้เอนโดสเปิร์ม 
ง. กลุ่มน้ีเยือ่ท่ีก าลงัเจริญภายในเน้ือเยือ่เมล็ดยกเวน้ใบเล้ียงและเอนโดสเปิร์ม 

14. ในระหว่างการงอกของเมลด็ถั่วเหลอืง เอมบริโอได้อาหารเกอืบทั้งหมดมาจากอะไร 
ก. ใบเล้ียง 
ข. เอนโดสเปิร์ม 
ค. เอพิคอทิล 
ง. น ้าและแร่ธาตุในดิน 

15. ดอกไม้คลีบ่านได้ เพราะกลบีดอกมีอะไร  
ก. การเคล่ือนไหวแบบนิวเตชนั 
ข. การเคล่ือนไหวแบบเทอร์เกอร์ 
ค. การเคล่ือนไหวแบบนาสติก 
ง. กลุ่มเซลลพ์วกพลัไวนสัซ่ึงไวต่อการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ 

  
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบบทที ่4 เร่ืองกระบวนการด ารงชีวติของพชืและสัตว์ 
1. ก 2. ก 3. ค 4. ค 5. ข 6. ค 7. ข 8. ง    9. ง 10. ง 
11. ค 12. ง 13. ค 14. ข 15. ค  
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บทที ่5 
ระบบนิเวศ 

สาระส าคัญ 
 ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลงังาน สายใยอาหาร วฎัจกัร
ของน ้าและวฎัจกัรคาร์บอน 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. อธิบายเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติต่าง ๆ ในระบบนิเวศในทอ้งถ่ินและการ
ถ่ายทอดพลงังานได ้

2. อธิบายและเขียนแผนภูมิแสดงสายใยอาหารของระบบนิเวศต่าง ๆ ในทอ้งถ่ินได ้
3. อธิบายวฎัจกัรของน ้าและคาร์บอนได ้

ขอบข่ายเนื้อหา 
 เร่ืองท่ี 1 ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติต่าง ๆ ในระบบนิเวศ 

เร่ืองท่ี 2 การถ่ายทอดพลงังาน 
เร่ืองท่ี 3 สายใยอาหาร 
เร่ืองท่ี 4 วฎัจกัรของน ้า 
เร่ืองท่ี 5 วฎัจกัรคาร์บอน 
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เร่ืองที ่1  ความสัมพนัธ์ของส่ิงมชีีวติต่าง ๆ ในระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศ คืออะไร 
ระบบนิเวศ (Ecosystem) เป็นช่ือเรียกของกลุ่มส่ิงมีชีวติและปัจจยัแวดลอ้มในบริเวณกวา้งแบบ

ใดแบบหน่ึงท่ีเนน้ความสัมพนัธ์กนัของส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงถือเป็นหน่วยท่ีส าคญัท่ีสุด มีการ
แลกเปล่ียนสสาร แร่ธาตุ และพลงังานกบัส่ิงแวดล้อม  โดยผ่านระบบห่วงโซ่อาหาร (Food chain) 
เพราะระบบนิเวศนั้นประกอบดว้ยความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตหลากหลายชนิด และความสัมพนัธ์
ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อมท่ีอาศยัอยู่  ซ่ึงส่ิงแวดล้อมก็คือสภาพต่างๆ ของส่ิงท่ีอยู่รอบตวัเรา 
ไดแ้ก่  อุณหภูมิ  ความช้ืน  ระนาบพื้นท่ีสูง  ประเภทของหิน  ดิน ฯลฯ มีการกินกนัเป็นทอดๆ ท าให้
สสารและแร่ธาตุมีการหมุนเวยีนในระบบจนเกิดเป็นวฏัจกัร  

ระบบนิเวศท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกเรียกวา่ โลกของส่ิงมีชีวิต โครงสร้างของโลกประกอบไปดว้ย 
ทะเล  เกาะ และพื้นทวีป  อีกทั้งยงัมีสภาพภูมิอากาศท่ีหลายหลากจึงเกิดเป็นระบบนิเวศหลายรูป  ดว้ย
เหตุน้ี  ระบบนิเวศท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัจึงเรียกกนัวา่ “ชีวนิเวศ”  

ความแตกต่างท่ีส าคญัระหว่างชีวนิเวศแต่ละแห่งมี 2 อย่าง  คือ  ความหลากหลายทางชีวภาพ 
หรือความหลากหลายสายพนัธ์ุของส่ิงมีชีวิต  และ มวลชีวภาพ หรือปริมาณอินทรียว์ตัถุต่อหน่วยพื้นท่ี  
ชีวนิเวศท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีสุดคือป่ารกท่ีมีทั้งความหลากหลายทางชีวภาพและมวลชีวภาพสูง 

ระบบนิเวศหลากหลายบนโลก 
ระบบนิเวศทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีความแตกต่างกนั แต่มีความเหมือนกนัคือ เป็นท่ีอยู่

ตามธรรมชาติของพืชและสัตว ์ซ่ึงอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มและมีอิทธิพลต่อกนั ทั้งในแหล่งน ้ าจืด ชายหาด 
หรือถ ้ าใต้ดินโลกมีน ้ าจืดในแหล่งต่างๆ รวมกันเพียง 0.04% ของปริมาณน ้ าทั้ งโลก (อีก 2.4% ใน
ปริมาณน ้ าจืดทั้งหมดเป็นน ้ าท่ีเกิดการแข็งตวั) น ้ าจืดมีปริมาณสารละลายเกลือในน ้ าน้อยกวา่น ้ าทะเล 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นน ้าฝนท่ีตกลงบนพื้นทวปี 

ระบบนิเวศ (ถ า้ใต้ดิน – ชายฝ่ังทะเล – ป่าชายเลน) 
ส่ิงมีชีวติหลกัๆ ในน ้าจืด ไดแ้ก่ สาหร่าย พืชชั้นสูงบางชนิด และสัตวจ์  าพวกครัสเตเซียน แมลง 

ปลา และสัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ าชนิดต่างๆ สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมท่ีหาอาหารจากในน ้ าแลว้สร้างรังไวริ้มฝ่ัง
แม่น ้ าเหมือนตวันากและตวับีเวอร์ พื้นท่ีชุ่มน ้ าเป็นแหล่งท่ีมีส่ิงชีวิตหลากหลายสายพนัธ์ุท่ีสุด เพราะมี
สภาพเป็นระบบนิเวศแบบผสมผสานระหวา่งบนบกกบัในน ้า 
 

ถ า้ เป็นระบบนิเวศท่ีไม่มีแสงสว่าง (แสงสว่างเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดการสร้างอินทรียวตัถุ) มี
ความช้ืนสูง และอุณหภูมิเกือบคงท่ีตลอดทั้งปี อินทรียวตัถุท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตสามารถเขา้ไปสู่ใน
ถ ้ าไดต้ามกระแสน ้ าใตดิ้นหรือสัตวเ์ป็นตวัน าเขา้มา ดงันั้น สัตวก์ลุ่มหลกัท่ีอาศยัในถ ้ าจึงเป็นจ าพวก
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แมลง ปลาบางชนิด สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ า โดยเฉพาะคา้งคาว ซ่ึงของเสียจากคา้งคาวเป็นองค์ประกอบ
ส าคญัของอินทรียวตัถุ 

ชายฝ่ังทะเล เป็นระบบนิเวศท่ีมีความพิเศษ ซ่ึงคาบเก่ียวระหว่างพื้นดินกบัทะเล บางแห่งน ้ า
ทะเลล ้าเขา้มาในผืนดินตามทางน ้ าในหุบเขา หรือ กอ้นน ้ าแข็ง ท าให้เกิดป่าชายเลน บางแห่งเป็นแม่น ้ า
ท่ีไหลลงสู่ทะเล ท าใหเ้กิดดินดอนสามเหล่ียม บางแห่งเป็นน ้าทะเลไหลเขา้สู่พื้นดินเพียงบางช่วง ท าให้
เกิดทะเลสาบชายฝ่ังทะเลข้ึน ทะเลสาบบางแห่งมีปริมาณเกลือสูงกว่าในทะเล ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่จึง
แตกต่างกนัออกไปในแต่ละแห่ง 

 

 
ภาพชายหาดบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกลา้ ณ หวา้กอ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 

ป่าชายเลน เป็นระบบนิเวศชายฝ่ังท่ีพบไดเ้ฉพาะในเขตร้อนเท่านั้น เป็นแหล่งท่ีอยูข่องตน้ไม้
และไมพุ้่มท่ีมีการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม ตน้ไมใ้นป่าชายเลนจะมีรากใตดิ้นยึดผิวดินไว ้และ
เป็นแหล่งพกัอาศยัของส่ิงมีชีวติบริเวณนั้น ตวัอ่อนของส่ิงมีชีวติหลายประเภทจะไม่สามารถเติบโตเป็น
ตวัเตม็วยัได ้หากไม่มีรากเหล่าน้ีคอยคุม้กนั ส่วนเหนือน ้าจะมีรากในอากาศ ท าหนา้ท่ีช่วยในการหายใจ 
เมล็ดจะผสมพนัธ์ุในตน้โดยไม่ตกลงสู่พื้นดินจนกวา่จะมีน ้าหนกัมากพอท่ีจะฝังตวัเองในพื้นดินได ้เพื่อ
ไม่ใหก้ระแสน ้าพดัหายไป 

                                          
 
 
 
 
 



 102 

 
 
 
 
 
 

ภาพป่าโกงกาง บริเวณคลองโคกขาม จงัหวดัสมุทรสาคร 
(ตน้โกงกางเป็นตน้ไมท่ี้ข้ึนบริเวณป่าชายเลน) 

 

การเปลีย่นแปลงแทนทีท่างนิเวศวิทยา 
พื้นท่ีเกษตรกรรมส่วนใหญ่ในอดีตเคยเป็นป่ามาก่อน หากปล่อยให้รกร้างนานๆ ก็กลับ

กลายเป็นป่าอีกคร้ัง ดว้ยการท่ีหญา้หรือวชัพืชข้ึนมาปกคลุมดินสูงข้ึนเร่ือยๆ จากนั้นพุ่มไมแ้ละไมอ่้อน
จะงอกข้ึนมาในทุ่งหญา้ ต่อมาเม่ือไมใ้หญ่แตกก่ิงกา้นสาขา ร่มเงาของมนัจะท าให้หญา้ค่อยๆ ตายใน
ท่ีสุด ไมใ้หญ่ท่ีท าใหพ้ื้นท่ีกลายเป็นป่าเรียกวา่ “การเปล่ียนแปลงแทนท่ีทางนิเวศวิทยา” 

ในธรรมชาติทั่วไป การเปล่ียนแปลงแทนท่ีเกิดข้ึนได้ทุกหนทุกแห่ง ทั้ งในดินในน ้ า 
ตวัอยา่งเช่น เราอาจเคยเห็นสระน ้ าท่ีมีพืชหลายชนิดข้ึนอยูเ่ต็มสระจนรากใตผ้ิวน ้ ารกแน่นไปหมด ราก
เหล่าน้ีจะยึดและสะสมดินหรือซากใบเน่าไวจ้นกระทัง่สระน ้ าค่อยๆ ต้ืนเขินข้ึนเร่ือยๆ กลายเป็นท่ีลุ่ม
ช้ืนแฉะ และพืชน ้าท่ีเคยมีก็ค่อยๆ หายไปฝนขณะท่ีตน้ไมเ้ล็กๆ งอกข้ึนแทนท่ีและค่อยๆ ท าใหท่ี้ลุ่มแฉะ
แห่งนั้นกลายเป็นดงไมร่้มช้ืนในท่ีสุด 

ช้ันของส่ิงมีชีวติ 
ลกัษณะเด่นท่ีสุดของดาวเคราะห์ท่ีช่ือวา่ “โลก” คือการมีส่ิงมีชีวิตอาศยัอยู่บนพื้นผิวบางๆ ท่ี

ปกคลุมโลก 
ชีวิตได้เร่ิมถือก าเนิดข้ึนบนโลกตั้งแต่เม่ือประมาณ 3,500 ล้านปีก่อน  ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ี

ยาวนานเพียงพอส าหรับววิฒันาการจนเกิดเป็นส่ิงมีชีวติหลากหลายสายพนัธ์ุข้ึนมา 

 
โลกเรามีสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศหลากหลายรูปแบบเรียกว่า “ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ”  แต่ส่ิงมีชีวิตบนโลกก็ยงัต้องข้ึนอยู่กับแหล่งพลังงานจากภายนอกโลก คือพลังงานจาก
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แสงอาทิตย์ ซ่ึงท าให้โลกเรามีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการสร้างอินทรียวตัถุข้ึนจากกระบวนการ
สังเคราะห์แสง 

การศึกษาส่ิงมีชีวติท าได ้2 วิธี  คือการศึกษาตามสปีชีส์ เหมือนท่ีนกัพฤกษศาสตร์ศึกษาพรรณ
ไม ้ หรือ นกัสัตววทิยาศึกษาสัตวต่์างๆ และ การศึกษาโดยองคร์วม โดยเลือกเขตใดเขตหน่ึงมาวิเคราะห์
ส่ิงมีชีวิตทุกชีวิตท่ีอาศยัอยู่ในเขตนั้น ๆ ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดท่ีเรียกว่า 
“นิเวศวทิยา” คือการศึกษาส่ิงมีชีวติร่วมกนัเป็นระบบนิเวศ 

 

การจัดล าดับช้ันของชีวภาพ 

 
 

ชีวภาค ระบบนิเวศ และแหล่งทีอ่ยู่ 
โลกของส่ิงมีชีวิตทั้งหมดก็คือ “ชีวภาค” ส่วนหน่ึงๆ ของชีวภาคจะสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัส่วน

อ่ืนๆ ไม่ทางตรงก็ทางออ้ม แต่ชีวภาคทั้งหมดนั้นซับซ้อนและมีขอบเขตกวา้งใหญ่ไพศาลจนไม่อาจ
น ามาศึกษารวมกนัทีเดียวได ้นกันิเวศวทิยาจึงแบ่งชีวภาคออกเป็นหน่วยยอ่ยท่ีครอบคลุมเฉพาะพืชหรือ
สัตว์ เช่น ป่าดิบช้ืนเขตร้อน ป่าแล้ง หรือป่าสนเขตหนาวเหนือ โดยเรียกแต่ละหน่วยว่า “ระบบ
นิเวศวิทยา” แต่ระบบนิเวศวิทยาก็ใหญ่โตมาก ในบางส่วนของโลก พื้นป่าชนิดเดียวกนัอาจมีอาณา
บริเวณกวา้งไกลหลายร้อยหลายพนัตารางกิโลเมตร 
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การส ารวจปรากฏการณ์ในระบบนิเวศหน่ึงๆ นกันิเวศวิทยาจะพิจารณาส่วนย่อยๆ ท่ีมีสปีชีส์
ส าคญัอาศยัอยูเ่ท่านั้น โดยส่วนยอ่ยของระบบนิเวศน้ีเรียกวา่ “แหล่งท่ีอยู”่ 

 

ป่าดิบช้ืน  ป่าเขตร้อน 
ป่าดิบช้ืนหรือป่าเขตร้อนตั้งอยู่บริเวณรอบเส้นศูนย์สูตร  เป็นป่าท่ีมีความหลากหลายทาง

ชีวภาพท่ีสุดบนโลก  เพราะมีพืชและสัตวม์ากมายหลายพนัธ์ุ  สภาพของป่าเอ้ือต่อส่ิงมีชีวิตมาก  หมู่
ตน้ไมจ้ะต่อสู้แยง่ชิงพื้นท่ีกนั  ยืดรากแผก่ิ่งกา้นสาขารับแสงอาทิตย ์ ท าให้ในป่ามีตน้ไมใ้บหญา้นานา
ชนิดครอบคลุมพื้นท่ีถึงสามระดบัเหมือนคนมีชีวิตอยู่คอนโด  เพราะหญา้และไมพุ้่มบางชนิดปรับตวั
ข้ึนไปอยูบ่นก่ิงกา้น  ล าตน้ไมห้รือเปล่ียนรูปเป็นไมเ้ล้ือยเก่ียวพนัตน้ไมอ่ื้น 
 ป่าดิบช้ืนในทวปีเอเชียเรียกวา่ป่ารกหรือป่ามรสุม  ซ่ึงแตกต่างจากป่าดิบช้ืนอ่ืน ๆ ตรงท่ีไม่ไดมี้
ฝนตกตลอดเวลา  แต่จะตกเป็นฤดูกาล  ฤดูฝนของป่าเหล่าน้ีจะช้ืนอยูก่บัลมมรสุมท่ีน าสายฝนอนัหนกั
หน่วงมาตกในฤดูร้อนแต่ในฤดูหนาวจะกลายเป็นลมแลง้ 

 
ภาพป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 

 ป่าดิบช้ืนเป็นปอดของโลกเพราะเป็นท่ีผลิตออกซิเจนปริมาณมหาศาล  การท าลายป่าของ
มนุษยอ์ยา่งไม่หยดุย ั้งอาจท าใหพ้ืชและสัตวห์ลายชนิดสูญพนัธ์ุ 

มหาสมุทร 
 ส่ิงส าคัญท่ีท าให้โลกแตกต่างจากดาวเคราะห์ดวงอ่ืนๆ ในระบบจักรวาลหรือเอกภพ
(Universal) คือแหล่งน ้าอนัอุดมสมบูรณ์ซ่ึงมีมากถึงสองในสามส่วนของพื้นท่ีผิวโลก ดงันั้น ภูมิอากาศ
บนโลกจึงไดรั้บอิทธิพลส่วนใหญ่จากมหาสมุทรซ่ึงรวบรวมและกระจายพลงังานแสงอาทิตยอ์ยา่งชา้ๆ 
หากไม่มีมหาสมุทร  ภูมิอากาศจะแตกต่างกนัอยา่งสุดขั้วโดยอุณหภูมิระหวา่งกลางวนัและกลางคืนจะ
ต่างกนัถึง 250 องศาเซลเซียส  ส่ิงมีชีวิตยุคแรกๆ จึงใชเ้วลานานมากกวา่จะข้ึนจากน ้ ามาสู่บนพื้นดินท่ี
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เต็มไปดว้ยรังสีอลัตราไวโอเลตท่ีแสนอนัตรายได ้ นัน่หมายถึงการเกิดข้ึนของชั้นโอโซนเม่ือราว 500 
ลา้นปีก่อน  ท าใหส่ิ้งมีชีวติสามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มบนพื้นทวปีได ้
 ภูมิประเทศใตม้หาสมุทร มีรูปแบบหลกั คือสันเขาใตท้ะเลและร่องลึกใตท้ะเล  สันเขาใตท้ะเล
คือกลุ่มเทือกเขาซ่ึงยาวมากกวา่เทือกเขาบนพื้นดิน  และร่องลึกใตท้ะเลคือรอยแยกลึกท่ีเป็นตน้เหตุของ
การเกิดแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่บนพื้นโลกส่วนมาก 

 
องค์ประกอบของระบบนิเวศ 
การจ าแนกองค์ประกอบของระบบนิเวศ ส่วนใหญ่จะจ าแนกไดเ้ป็นสององค์ประกอบหลกัๆ 

คือ องคป์ระกอบท่ีไม่มีชีวติ (Abiotic) และองคป์ระกอบท่ีมีชีวติ (Biotic) 
1. องคป์ระกอบท่ีไม่มีชีวติ (Abiotic component)  

1.1  สารประกอบอินทรีย ์(Organic  compound) เช่น โปรตีน ไขมนั

คาร์โบไฮเดรต วติามิน สารเหล่าน้ีมีการหมุนเวยีนใชใ้นระบบนิเวศ เรียกวา่ วฏัจกัรของสารเคมีธรณี

ชีวะ (biogeochemical cycle)  

1.2  สารประกอบอนินทรีย  ์ (Inorganic compound) เช่น น ้ า คาร์บอนไดออกไซด ์

ฯลฯ, สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Abiotic environment) เช่น อุณหภูมิ แสงสวา่ง ความกดดนั พลงังาน 

สสาร สภาพพื้นท่ี และสภาพส่ิงแวดล้อม พลงังานแสง พลงังานไฟฟ้า พลงังานปรมาณู และซาก

ส่ิงมีชีวิตเน่าเป่ือยทบัถมกนัในดิน (Humus) เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นองค์ประกอบส าคญัในเซลล์

ส่ิงมีชีวติ 

2. องคป์ระกอบท่ีมีชีวติ (Biotic components) ท่ีมาจาก พืช สัตวต่์างๆ ตั้งแต่ชนิดท่ี 

มองเห็นดว้ยตาเปล่า ไปจนถึงชนิดท่ีไม่สามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่า  ซ่ึงสามารถแบ่งออกได ้ดงัน้ี 
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2.1 ผูผ้ลิต (Producer or Autotrophic) ได้แก่ ส่ิงมีชีวิตท่ีสร้างอาหารเองได ้

(Autotroph) จากสารอนินทรียส่์วนมากจะเป็นพืชท่ีมีคลอโรฟิลล ์ 

 
ภาพพืช แหล่งสร้างอาหารใหแ้ก่ส่ิงมีชีวติ 

2.2 ผู้บริโภค (Consumer)  ได้แก่ ส่ิงมีชีวิตท่ีไม่สามารถสร้างอาหารเองได ้

(Heterotroph) ตอ้งไดกิ้นส่ิงมีชีวิตอ่ืนเป็นอาหาร เน่ืองจากสัตวเ์หล่าน้ีมีขนาดใหญ่จึงเรียกว่า แมโคร

คอนซูมเมอร์ (Macro consumer) โดยแบ่งชนิดส่ิงมีชีวติจากพฤติกรรมการกินเป็น 4 อยา่ง ไดแ้ก่ 

 กินพืช เช่น โค กระบือ  
 กินสัตว ์เช่น เสือ สิงโต  
 กินทั้งพืชและสัตว ์เช่น มนุษย ์ไก่  
 กินซาก เช่น แร้ง มด  
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ภาพแลน 

(แลนเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มผูบ้ริโภค) 
2.3  ผูย้่อยสลายอินทรียส์าร (decomposer, saprotroph, osmotroph หรือ micro 

Consumer) คือ พวกแบคทีเรีย ไดแ้ก่ส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กท่ีสร้างอาหารเองไม่ได ้เช่น แบคทีเรีย เห็ด รา 

(Fungi) และแอกติโนมยัซีต (Actinomycete) ท  าหน้าท่ีย่อยสลายซากส่ิงมีชีวิตท่ีตายแล้วในรูปของ

สารประกอบโมเลกุลใหญ่ให้กลายเป็นสารประกอบโมเลกุลเล็กในรูปของสารอาหาร (Nutrients)             

เพื่อใหผู้ผ้ลิตน าไปใชไ้ดใ้หม่อีก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพเห็ด 
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http://io.uwinnipeg.ca/~simmons/16cm05/1116/16ecosys.htm 
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เร่ืองที ่2  การถ่ายทอดพลงังาน 
การถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศ มีความส าคญัมาก การถ่ายทอดพลงังานในโซ่อาหาร มี

ความยาวจ ากดั โดยปกติจะส้ินสุดท่ีผูบ้ริโภค ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

พรีะมิดการถ่ายทอดพลงังาน ( food pyramid )  
 

1. พรีะมิดจ านวน ( pyramid of number )  
 แต่ละขั้นแสดงใหเ้ห็นจ านวนส่ิงมีชีวติในแต่ละล าดบัขั้นของห่วงโซ่อาหารต่อหน่วยพื้นท่ีหรือ

ปริมาตร   ส่ิงมีชีวติท่ีอยูบ่นยอดสุดของพีระมิดถูกรองรับ โดยส่ิงมีชีวติจ านวนมาก  
 

 
2. พรีะมิดมวลชีวภาพ ( pyramid of biomass ) 

 คลา้ยกบัพีระมิดจ านวน แต่ขนาดของพีระมิดแต่ละขั้นจะบอก ถึงปริมาณหรือมวลชีวภาพ 
ของ ส่ิงมีชีวติในแต่ละล าดบัขั้น ของห่วงโซ่อาหาร  
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3. พรีะมิดพลงังาน ( pyramid of energy ) 
 แสดงค่าพลงังานในส่ิงมีชีวติแต่ละหน่วยมีหน่วยเป็นกิโลแคลอรีต่อตารางเมตรต่อปี  
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เร่ืองที ่3  สายใยอาหาร (Food web) 
ห่วงโซ่อาหาร (food chain) 
        พืชและสัตวจ์  าเป็นตอ้งไดรั้บพลงังานเพื่อใชใ้นการด ารงชีวิต  โดยพืชจะไดรั้บพลงังานจากแสง 
ของดวงอาทิตย ์ โดยใชร้งควตัถุสีเขียวท่ีเรียกวา่  คลอโรฟิลล์  (chlorophyll)  เป็นตวัดูดกลืนพลงังาน 
แสงเพื่อน ามาใช ้ในการสร้างอาหาร  เช่น  กลูโคส  แป้ง  ไขมนั  โปรตีน  เป็นตน้  
        พืชจึงเป็นผู้ผลติ (producer)  และเป็นส่ิงมีชีวติอนัดบัแรกในการถ่ายทอดพลงังานแบบห่วงโซ่
อาหาร 
ส าหรับสัตวเ์ป็นส่ิงมีชีวติ ท่ีไม่สามารถสร้าง อาหารเองได ้ จ าเป็นตอ้งไดรั้บพลงังาน 
จากการบริโภค ส่ิงมีชีวติอ่ืนเป็นอาหาร สัตวจึ์งถือวา่เป็น ผู้บริโภค (consumer)  ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 

 ผู้บริโภคล าดับที่หน่ึง (primary  consumer)  หมายถึง  สัตวท่ี์กินผูผ้ลิต  
 ผู้บริโภคล าดับทีส่อง  (secondary  consumer )  หมายถึง  สัตวท่ี์กินผูบ้ริโภคล าดบัท่ีหน่ึง  

ในกลุ่มส่ิงมีชีวิตหน่ึงๆ ห่วงโซ่อาหารไม่ไดด้ าเนินไปอย่างอิสระ แต่ละห่วงโซ่อาหารอาจ 
มีความสัมพนัธ์ กบัห่วงโซ่อ่ืนอีก โดยเป็นความสัมพนัธ์ท่ีสลบัซบัซ้อน เช่น ส่ิงมีชีวิตหน่ึงในห่วงโซ่
อาหาร อาจเป็นอาหาร ของส่ิงมีชีวิตอีกชนิดหน่ึงในห่วงโซ่อาหารอ่ืนก็ได ้  เราเรียกลกัษณะห่วงโซ่
อาหารหลายๆ  ห่วงโซ่ท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัอยา่งสลบัซบัซอ้นวา่  สายใยอาหาร (food web)  

สายใยอาหารของกลุ่มส่ิงมีชีวิตใดท่ีมีความซับซ้อนมาก แสดงวา่ผูบ้ริโภคล าดบัท่ี 2  และ              
ล าดบัท่ี 3 มีทางเลือกในการกินอาหารไดห้ลายทางมีผลท าให้กลุ่มส่ิงมีชีวิตนั้นมีความมัน่คงในการ
ด ารงชีวติมากตามไปดว้ย  

ผู้บริโภคล าดับสูงสุด (top consumer) หมายถึง สัตว์ท่ีอยู่ปรายสุดของห่วงโซ่อาหาร  
ซ่ึงไม่มีส่ิงมีชีวติใด มากินต่อ  อาจเรียกวา่  ผู้บริโภคล าดับสุดท้าย 
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เร่ืองที ่4   วฏัจกัรของน า้ 

วฎัจกัรของน ้ า  (Water cycle) หรือ ช่ือในทางวิทยาศาสตร์ว่า “วัฏจักรของอุทกวิทยา” 
(Hydrologic cycle) หมายถึง การเปล่ียนแปลงสถานะของน ้ าระหวา่งของเหลว ของแข็ง และก๊าซ   วฏัจกัร
ของน ้ าจะมีการเปล่ียนแปลงสถานะไปมา จากสถานะหน่ึงไปยงัอีกสถานะหน่ึงอย่างต่อเน่ืองไม่มีท่ี
ส้ินสุดภายในอาณาจกัรของน ้ า (Hydrosphere) เช่น การเปล่ียนแปลงระหวา่ง ชั้นบรรยากาศ น ้ า ผิวดิน ผิว
น ้า น ้าใตดิ้น และพืช  

การเปล่ียนสถานะของน ้ าเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เร่ิมจากน ้ าในแหล่งน ้ า
ต่างๆ เช่น ทะเล มหาสมุทร แม่น ้า ล าคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ การคายน ้ าของพืช การขบัถ่ายของเสีย 
และจากกิจกรรมต่างๆ ในการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต ทั้งหมดน้ีเม่ือระเหยกลายเป็นไอข้ึนสู่บรรยากาศ 
และกระทบกบัความเยน็บนชั้นบรรยากาศจะควบแน่นกลายเป็นละอองน ้ าเล็กๆ รวมตวักนัเป็นกอ้น
เมฆ เม่ือมีน ้ าหนักพอเหมาะก็จะกลายเป็นฝน หรือลูกเห็บ ตกลงสู่พื้นดินแล้วไหลลงสู่แหล่งน ้ า
หมุนเวยีนอยูเ่ช่นน้ีเร่ือยไป  

กระบวนการเปล่ียนแปลงน้ี  สามารถแยกได้เ ป็น 4 ประเภท คือ การระเหยเป็นไอ 
(Evaporation), หยาดน ้าฟ้า (Precipitation), การซึม (Infiltration), และ การเกิดน ้าท่า (Runoff) 

 
การระเหยเป็นไอ (Evaporation) เป็นการเปล่ียนแปลงสถานะของน ้าบนพื้นผิวไปสู่บรรยากาศ 

ทั้งการระเหยเป็นไอ (Evaporation) โดยตรง และจากการคายน ้ าของพืช (Transpiration) ซ่ึงเรียกว่า 
“Evapotranspiration” 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
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หยาดน ้าฟ้า (Precipitation) เป็นการตกลงมาของน ้ าในบรรยากาศสู่พื้นผิวโลก โดยละอองน ้ า
ในบรรยากาศจะรวมตวักนัเป็นกอ้นเมฆ และในท่ีสุดกลัน่ตวัเป็นฝนตกลงสู่ผิวโลก รวมถึง หิมะ และ 
ลูกเห็บ  

การซึม (Infiltration) จากน ้ าบนพื้นผิวลงสู่ดินเป็นน ้ าใตดิ้น อตัราการซึมจะข้ึนอยูก่บัประเภท
ของดิน หิน และ ปัจจยัประกอบอ่ืนๆ น ้ าใตดิ้นนั้นจะเคล่ือนตวัชา้ และอาจไหลกลบัข้ึนบนผิวดิน หรือ 
อาจถูกกกัอยูภ่ายใตช้ั้นหินเป็นเวลาหลายพนัปี โดยปกติแลว้น ้ าใตดิ้นจะกลบัเป็นน ้ าท่ีผิวดินบนพื้นท่ีท่ี
อยูร่ะดบัต ่ากวา่ ยกเวน้ในกรณีของบ่อน ้ าบาดาล  

น ้าท่า (Runoff) หรือ น ้าไหลผ่านเป็นการไหลของน ้าบนผิวดินไปสู่มหาสมุทร น ้ าไหลลงสู่
แม่น ้ าและไหลไปสู่มหาสมุทร ซ่ึงอาจจะถูกกกัชัว่คราวตาม บึง หรือ ทะเลสาบ ก่อนไหลลงสู่มหาสมุทร 
น ้าบางส่วนกลบักลายเป็นไอก่อนจะไหลกลบัลงสู่มหาสมุทร  

ปัจจัยทีท่ าให้เกดิการหมุนเวียนของน า้  
 1. ความร้อนจากดวงอาทิตย ์ท าใหโ้มเลกุลของน ้าแตกตวัและเกิดการระเหยของน ้ากลายเป็น
ไอข้ึนสู่บรรยากาศ 

2. กระแสลม ท าใหน้ ้าระเหยกลายเป็นไอเร็วข้ึน  
3. มนุษย ์และ สัตว ์ขบัถ่ายของเสียออกมาในรูปของเหง่ือ ปัสสาวะ และลมหายใจ กลายเป็น 

ไอน ้าสู่ชั้นบรรยากาศ 
 
4.  พืช รากตน้ไม ้ซ่ึงเปรียบเหมือน
ฟองน ้ า ท่ีมีความสามารถในการดูด
น ้ าจากใตดิ้นจ านวนมากข้ึนไปเก็บ
ไว้ในส่วนต่าง ๆ ทั้ งยอด ก่ิง ใบ 
ดอก ผล และล าต้น แล้วคายน ้ าสู่
บรรยากาศ  ไอน ้ า เหล่าน้ีจะ
ควบแน่นและรวมกนักลายเป็นเมฆ
และตกลงมาเป็นฝนต่อไป  
ปริมาณน ้าท่ีระเหย จากมหาสมุทร 
84%จากพื้นดิน 16%   ปริมาณน ้าท่ีตก
ลงในมหาสมุทร 77% บนพื้นดิน
23%  

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%86
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A
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เร่ืองที ่5  วฏัจักรของคาร์บอน (Carbon Cycle) 
ผูย้อ่ยสลาย เช่น ราและแบคทีเรีย จะยอ่ยสลายคาร์บอนเหล่าน้ี ใหก้ลายเป็นแก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด ์

 
 ภาพจาก  http://student.nkw.ac.th/  

          คาร์บอนเป็นธาตุพบในสารประกอบของสารอินทรียเ์คมีทุกชนิด ดงันั้น วฏัจกัรของคาร์บอนจึง
เป็นหวัใจของส่ิงมีชีวิตทุกชนิด คาร์บอนจะสัมพนัธ์กบัวฏัจกัรของธาตุอ่ืนๆ ในระบบนิเวศในรูปของ
แก๊สคาร์บอนไดออกไซดใ์นอากาศ และ ในรูปของไบคาร์บอเนตในน ้า  ผูผ้ลิตส่วนใหญ่ไดแ้ก่พืช จะใช้
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสังเคราะห์แสง แลว้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กลบัสู่
บรรยากาศหรือน ้ าโดยกระบวนการหายใจ พืชจะเก็บธาตุคาร์บอนไวใ้นรูปของสารอินทรีย  ์ แล้ว
ถ่ายทอดสู่ผูบ้ริโภคผ่านระบบห่วงโซ่อาหาร ส่วนสัตวน์ั้นจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่อากาศ
โดยกระบวนการหายใจ เม่ือพืชและสัตวต์ายจะพบวา่มีธาตุคาร์บอนสะสมอยูด่ว้ย คาร์บอนท่ีอยูใ่นรูป
ของซากพืชและซากสัตวบ์างชนิดจะไม่ยอ่ยสลาย เม่ือเก็บไวน้านๆ หลายร้อยลา้นปี ซากเหล่าน้ีจะกลาย
เปล่ียนเป็นสารท่ีให้พลงังาน ในปัจจุบนัท่ีใชก้นัก็คือ ถ่านหิน น ้ ามนั และแก๊ส สารจ าพวกน้ีมนุษยจ์ะ
น ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิง เม่ือน ามาผา่นกระบวนการเผาไหมก้็จะเกิดแก๊สคาร์บอน ซ่ึงแก๊สคาร์บอนเหล่าน้ี
ก็ถูกปล่อยเขา้สู่บรรยากาศ  

http://student.nkw.ac.th/student/04536/carbon.htm
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ใบงาน เร่ือง ระบบนิเวศ 

1. ระบบนิเวศ คืออะไร 
     ตอบ… 
2. ยกตวัอยา่งสภาพต่างๆ ของส่ิงท่ีอยูร่อบตวัเรา มา 5 ตวัอยา่ง 
     ตอบ 
3. “ชีวนิเวศ” คืออะไร 
     ตอบ 
4. ปริมาณน ้าจืดในแหล่งต่างๆ ทั้งโลก มีอยูเ่ท่าไหร่ 
     ตอบ 
5. จงอธิบายลกัษณะของ “ถ ้า” มาพอสังเขป 
     ตอบ 
6. ท าไมชายฝ่ังทะเลจึงเป็นระบบนิเวศท่ีมีความพิเศษ  
     ตอบ 
7. บริเวณใดในโลกท่ีพบ “ป่าชายเลน” และท าไมจึงเป็นเช่นนั้น 
     ตอบ 
8. การศึกษาส่ิงมีชีวติท าไดก่ี้วธีิ  อะไรบา้งจงอธิบาย 
     ตอบ…การศึกษาส่ิงมีชีวติท าได ้2 วธิศึกษาโดยองคร์วม …. 
9. ในการจดัล าดบัชั้นของชีวภาพ ส่ิงมีชีวติใดท่ีท่ีอยูร่ะดบัต ่าสุด 
     ตอบ 
10. จงอธิบายลกัษณะของป่าดิบช้ืนในทวปีเอเชีย 
     ตอบ 
11. ท าไมมหาสมุทรจึงมีความส าคญัต่อดาวเคราะห์โลก 
     ตอบ 
12. องคป์ระกอบของระบบนิเวศมีอะไรบา้งใหอ้ธิบายพอสังเขป 
     ตอบ…มีองคป์ระกอบ 2 แบบ คือริโภค และผูย้อ่ยสลาย…12 
13. องค์ประกอบท่ีมีชีวิต (Biotic components) ท่ีมาจาก พืช สัตว์ต่างๆ แบ่งออกได้ เป็นก่ีแบบ 
อะไรบา้ง 
     ตอบ…3 แบบ คือองผูผ้ลิต…. 
14. พลงังานชนิดใดท่ีส่งมาถึงระบบนิเวศทั้งมวลบนโลก  
     ตอบ 



 116 

15. จงอธิบายลกัษณะของการหายใจในระดบัเซลล ์(Respiration) 
       ตอบแตกตวัออกเป็น CO2 และ  
16. “วฏัจกัรของน ้า” (Water cycle) คืออะไร และมีลกัษณะอยา่งไร 
       ตอบ…การเปล่ียนแปลงสถานะภาพของน ้า มี 3 แบบ คือ  
17. วฏัจกัรของคาร์บอน (Carbon Cycle) คืออะไร และมีลกัษณะอยา่งไร 
        ตอบ 
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ใบงาน เร่ือง ระบบนิเวศ 
ระบบนิเวศ คืออะไร 

1. ตอบ…กลุ่มมีชีวิตท่ีอาศยัอยูใ่สส่ิงแวดลอ้มบริเวณใดบริเวณหน่ึง  โดยมีความสัมพนัธ์กนั  

ผา่นระบบห่วงโซ่อาหารและความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติกบัสภาพทางกายภาพ  … 

ยกตวัอยา่งสภาพต่างๆ ของส่ิงท่ีอยูร่อบตวัเรา มา 5 ตวัอยา่ง 
2. ตอบ…อุณหภูมิ  ความช้ืน  ดิน  ความสูงต ่าของพื้นท่ีอาศยั…. 

“ชีวนิเวศ” คืออะไร 
3. ตอบ…ระบบนิเวศท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั…. 

ปริมาณน ้าจืดในแหล่งต่างๆ ทั้งโลก มีอยูเ่ท่าไหร่ 
4. ตอบ… 0.04  %…. 

จงอธิบายลกัษณะของ “ถ ้า” มาพอสังเขป 
5. ตอบ…ภายในถ ้าไม่มีแสงสวา่ง  ความช้ืนสูง  อุณหภูมิคงท่ีเกือบตลอดทั้งปี…. 

ท าไมชายฝ่ังทะเลจึงเป็นระบบนิเวศท่ีมีความพิเศษ  
6. ตอบ…เพราะเป็นระบบนิเวศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง…. 

บริเวณใดในโลกท่ีพบ “ป่าชายเลน” และท าไมจึงเป็นเช่นนั้น 
7. ตอบ…บริเวณชายฝ่ังทะเลเขตร้อน…. 

การศึกษาส่ิงมีชีวติท าไดก่ี้วธีิ  อะไรบา้งจงอธิบาย 
8.  ตอบ…การศึกษาส่ิงมีชีวติท าได ้2 วธีิ คือ 
1. ศึกษาตามสปีชีส์ 
2. ศึกษาโดยองคร์วม …. 

ในการจดัล าดบัชั้นของชีวภาพ ส่ิงมีชีวติใดท่ีท่ีอยูร่ะดบัต ่าสุด 
9. ตอบ…เซลล…์. 

จงอธิบายลกัษณะของป่าดิบช้ืนในทวปีเอเชีย 
10. ตอบ…ป่าดิบช้ืนในทวปีเอเชีย เป็นป่ามรสุม ซ่ึงมีฝนตกเป็นฤดูกาล…. 

ท าไมมหาสมุทรจึงมีความส าคญัต่อดาวเคราะห์โลก 
11. ตอบ…มหาสมุทรมีอิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศบนโลก  ถา้ไม่มีมหาสมุทรอากาศบนโลก

จะแตกต่างกนัอยา่งสุดขั้ว กลางวนัและกลางคืนจะมีอุณหภูมิท่ีต่างกนัอยา่งมาก…. 

องคป์ระกอบของระบบนิเวศมีอะไรบา้งใหอ้ธิบายพอสังเขป 
12.  ตอบ…มีองคป์ระกอบ 2 แบบ คือ 
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1.องคป์ระกอบท่ีไม่มีชีวติ(Abiotic) เช่น โปรตีน ไขมนั คาร์โบไฮเดรต  วิตามิน เป็นตน้ ซ่ึงสาร
เหล่าน้ี เป็นสารอินทรีย์ ส่วนท่ีเป็นอนินทรีย์ เช่น น ้ า คาร์บอนไดออกไซด์  นอกจากนั้นยงัรวมถึง
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น แสงสวา่ง อุณหภูมิ ความกดดนั พลงังานต่าง ๆ เป็นตน้ 

2.องคป์ระกอบท่ีมีชีวติ (Biatic) มี 3 อยา่ง คือ ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และผูย้อ่ยสลาย…. 
องคป์ระกอบท่ีมีชีวติ (Biotic components) ท่ีมาจาก พืช สัตวต่์างๆ แบ่งออกได ้เป็นก่ีแบบ อะไรบา้ง 

13.  ตอบ…3 แบบ คือ 
1.ผูผ้ลิต ไดแ้ก่ พืชและสาหร่าย 
2.ผูบ้ริโภค คือ ผูท่ี้กินพืชและกินสัตว ์
3.ผูย้อ่ยสลาย คือ ผูท่ี้ยอ่ยซากพืชซากสัตว ์ใหเ้ป็นสารอาหารของผูผ้ลิต…. 

พลงังานชนิดใดท่ีส่งมาถึงระบบนิเวศทั้งมวลบนโลก  
14.  ตอบ…แสงจากดวงอาทิตย…์. 

จงอธิบายลกัษณะของการหายใจในระดบัเซลล ์(Respiration) 
15.  ตอบ…การหายใจในระดบัเซลล์ เป็นการท าให้โมเลกุลของอินทรียสารแตกตวัออกเป็น 

CO2 และ H2O โดยอาศยัจุลินทรียท่ี์ช่วยอินทรียสารจากซากพิชซากสัตว ์รวมถึงของเสียต่าง ๆ  
“วฏัจกัรของน ้า” (Water cycle) คืออะไร และมีลกัษณะอยา่งไร 

16.  ตอบ…การเปล่ียนแปลงสถานะภาพของน ้า มี 3 แบบ คือ  
1. ของเหลว 
2.ของแขง็ 
3.ก๊าช   ซ่ึงสถานะภาพทั้ง 3 น้ี จะเป็นวงจรท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด…. 

วฏัจกัรของคาร์บอน (Carbon Cycle) คืออะไร และมีลกัษณะอยา่งไร 
17.  ตอบ…การสังเคราะห์แสงโดยพืช สาหร่าย แพลงกต์อนและแบคทรีเรีย  โดยการใช ้CO2

และใหผ้ลผลิตเป็นคาร์โบไฮเดรต ในรูปของน ้าตาล และในรูปของก๊าช CO2  จากการหายใจออกสู่
อากาศของส่ิงมีชีวติทั้งคนและสัตว…์ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที ่5 
ค าช้ีแจง     ให้เลอืกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว  แล้วท าเคร่ืองหมายทบั ตัวอกัษร ก, 
ข,  ค หรือ ง  ให้ตรงกบัข้อทีท่่านเลอืกตอบ 
 

1. ระบบนิเวศหมายถึงอะไร 
ก. ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติต่าง  ๆกบัส่ิงแวดลอ้มของส่ิงมีชีวติและมีการถ่ายทอดไปตามล าดบั 
ข. การกินกนัเป็นทอดๆ เร่ิมตั้งแต่ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภคพืช ผูบ้ริโภคสัตวต์ามล าดบั 
ค. ลกัษณะการกินกนัซบัซอ้นประกอบดว้ยห่วงโซ่อาหารมากมาย 
ง. พลงังานจากแสงอาทิตย ์ 

2. โครงสร้างของระบบนิเวศ มีก่ีหน่วย 
ก. 2 หน่วย คือ ส่ิงไม่มีชีวติ ผูย้อ่ยสลาย 
ข. 2 หน่วย คือ ส่ิงไม่มีชีวติ ส่ิงมีชีวติ 
ค. 3 หน่วย คือ ส่ิงไม่มีชีวติ ส่ิงมีชีวติ และผูบ้ริโภค 
ง. 3 หน่วย คือ ส่ิงไม่มีชีวติ ผูผ้ลิต และผูบ้ริโภค 

3. ส่ิงมีชีวติกลุ่มใดท่ีสามารถเปล่ียนอนินทรียสารเป็นอินทรียสารได ้
ก. พืชสีเขียว 
ข. สัตวกิ์นพืช 
ค. สัตวกิ์นเน้ือ 
ง. ผูย้อ่ยสลาย 

4. ขอ้ใดจดัเป็นห่วงโซ่อาหาร 
ก. เหยีย่ว---พืช---ผเีส้ือ---นก 
ข. เหยีย่ว---นก---ผเีส้ือ---พืช 
ค. นก---เหยีย่ว---นก---ผเีส้ือ 
ง. ผเีส้ือ---พืช---นก---เหยีย่ว 

5. กลว้ยไมท่ี้อาศยัเกาะบนตน้ไมใ้หญ่ จดัเป็นความสัมพนัธ์แบบใด 
ก. ภาวะการอยูร่่วมกนั 
ข. ภาวะล่าเหยือ่ 
ค. ภาวะปรสิต 
ง. ภาวะพึ่งพา 
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6. หมดักดัสุนขั และ ยงุกดัคน จดัเป็นความสัมพนัธ์แบบใด 
ก. ภาวะอยูร่่วมกนั 
ข. ภาวะล่าเหยือ่ 
ค. ภาวะปรสิต 
ง. ภาวะพึ่งพา 

7. การตดัตน้ไม ้ท าลายป่าจะท าใหเ้กิดผลกระทบใดตามมา 

ก. น ้าป่าไหลหลาก ส่ิงมีชีวติตาย 

ข. แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 

ค. เกิดสึนามิ ส่ิงมีชีวติตาย 

ง. ภาวะเรือนกระจก 

8. การจดัล าดบัชั้นของชีวภาพขอ้ใดเรียงจากสูงสุดไปหาต ่าสุดไดถู้กตอ้ง 

ก. ชีวนิเวศ – ระบบนิเวศ – ชุมชน – ประชากร 

ข. ชีวนิเวศ – ประชากร– ชุมชน – ระบบนิเวศ 

ค. ระบบนิเวศ – ชีวนิเวศ – ชุมชน – ประชากร 

ง. ระบบนิเวศ – ชีวนิเวศ – ประชากร – ชุมชน 

9. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

ก. คาร์โบไฮเดรต เป็นอินทรียส์ารท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีมีชีวิต 

ข. คาร์โบไฮเดรต เป็นอนินทรียส์ารท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีมีชีวติ 

ค. คาร์บอนไดออกไซด ์เป็นอินทรียส์ารท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีไม่มีชีวติ 

ง. คาร์บอนไดออกไซด ์เป็นอนินทรียส์ารท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีไม่มีชีวติ 

10. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุด 

ก. การหายใจระดบัเซลล ์คือการท าใหโ้มเลกุลของอินทรียส์ารแตกตวั 

ข. การหายใจระดบัเซลล ์คือการท าใหโ้มเลกุลของอนินทรียส์ารแตกตวั 

ค. การหายใจระดบัเซลล ์คือการท าใหโ้มเลกุลของอินทรียส์ารแตกตวัและได้ CO2 

ง. การหายใจระดบัเซลล ์คือการท าใหโ้มเลกุลของอินทรียส์ารแตกตวั H2O 

เฉลยแบบทดสอบบทที ่5 เร่ืองระบบนิเวศน์ 
1. ก 2. ข 3. ก 4. ข 5. ค 6. ค 7. ก 8. ก    9. ง 10. ก 
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บทที ่6 
โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ   

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

สาระส าคัญ 
 โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. บอกส่วนประกอบและวธีิการแบ่งชั้นของโลกได ้
2. อธิบายการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก กระบวนการต่าง ๆได ้
3. บอกองคป์ระกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศได ้
4. บอกความหมายและความส าคญัของอุณหภูมิ ความช้ืนและความกดอากาศได ้
5. อธิบายความสัมพนัธ์ของอุณหภูมิ ความช้ืนและความกดอากาศต่อชีวติความเป็นอยูไ่ด ้
6. บอกชนิดของลมได ้
7. อธิบายอิทธิพลของลมต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มได ้
8. บอกวธีิการป้องกนัภยัท่ีเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได ้
9. บอกประโยชน์ของการพยากรณ์อากาศได ้
10. อธิบายเก่ียวกบัสภาพ ปัญหา การใชแ้ละการแกไ้ขส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติใน

ทอ้งถ่ินและประเทศ 
11. อธิบาย สรุปแนวคิดในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนืได ้
ขอบข่ายเนื้อหา 
 เร่ืองท่ี 1 โลก 
 เร่ืองท่ี 2 บรรยากาศ 
 เร่ืองท่ี 3 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
 เร่ืองท่ี 4 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
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เร่ืองที ่1  โลก (Earth) 
ก าเนิดโลก 

นกัวทิยาศาสตร์หลายคนพยายามท่ีจะอธิบายการก าเนิดของโลกมาตั้งแต่ ค.ศ. 1609 หน่ึงในนั้น 
คือ กาลิเลโอ ท่ีส่องกล้องขยายดูพื้นผิวท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อบนดาวเคราะห์ดวงอ่ืนพบว่า มีหลุมบ่อ
มากมาย หลุมบ่อเหล่านั้นเป็นผลจากเทหวตัถุ (อุกาบาต) วิง่ชนและเกิดการหลอมรวมตวักนัท าให้ขนาด
ของดาวเคราะห์เพิ่มใหญ่ข้ึนเร่ือย   

นกัวทิยาศาสตร์ เช่ือกนัวา่เอกภพเกิดมาเม่ือ 10,000 ลา้นปีแลว้ ขณะท่ีโลกเพิ่งเกิดมาเม่ือ 4,600 
ลา้นปี การก าเนิดของโลกเร่ิมจากปรากฏการณ์ท่ีฝุ่ นและก๊าซท่ีกระจายอยู่ในจกัรวาลมารวมตวักนัเป็น
วงก๊าซท่ีอุณหภูมิร้อนจดั  และมีความหนาแน่นมหาศาล อุณหภูมิสูงมากประมาณการจนท าให้กลุ่มฝุ่ น
และก๊าซน้ีเกิดการระเบิดข้ึนมาเรียกว่า บ๊ิกแบงค์ ถือว่าเป็นการระเบิดคร้ังยิ่งใหญ่ ส่งให้มวลสาร
แพร่กระจายออกไปจุดศูนยก์ลางท่ีร้อนท่ีสุด คือ ดวงอาทิตย ์ (มีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 1,400,000 กิโลเมตร 
อุณหภูมิ 15 ลา้นองศาเซลเซียส) ส่วนมวลสารอ่ืน ๆ ท่ียงักระจายอยูท่ ัว่ไปเร่ิมเยน็ลง (พร้อมกนันั้นไอ
น ้าก็เร่ิมกลัน่ตวัเป็นหยดน ้า) ไดเ้ป็นดาวเคราะห์นอ้ยมากมายประมาณวา่มีร้อย ๆ ลา้นดวงลอยเควง้ควา้ง
อยู่ในจกัรวาล ชนกนัเอง ชา้บา้ง เร็วบา้ง ชนกนัไปเร่ือย ๆ ในท่ีสุดการชนก็เร่ิมมีการเปล่ียนแปลง ชน
กนัไปชนกนัมาดาวเคราะห์บางดวงค่อย ๆ ปรากฏมวลใหญ่ข้ึน เม่ือใหญ่ข้ึนแรงดึงดูดก็มากข้ึนตามมา 
ยิ่งถูกชนมากยิ่งขนาดใหญ่ข้ึนเก็บสะสมพลงังานไดม้ากข้ึน ดว้ยเหตุน้ีการก่อก าเนิดโลกก็เกิดข้ึน ดาว
พุธ ดาวศุกร์ ก็เกิดข้ึนดว้ยในท านองเดียวกนั ช่วงแรกพื้นผิวโลกจึงปรากฏรูพรุนเต็มไปหมด เน่ืองจาก
การชนกลายเป็นหลุมอุกาบาตร ซ่ึงเทียบไดจ้ากพื้นผวิของดวงจนัทร์ซ่ึงศึกษาไดใ้นขณะน้ี  
 
การโคจรของโลก  
              โลกหมุนรอบดวงอาทิตยเ์ป็นวงโคจรซ่ึงใชเ้วลา 365.25 วนั  เพื่อให้ครบ 1 รอบ ปฏิทินแต่ละปี
มี 365 วนั ซ่ึงหมายความวา่จะมี 1/4 ของวนัท่ีเหลือในแต่ละปี ซ่ึงทุก 4 ปี จะมีวนัพิเศษ คือจะมี 366 วนั 
กล่าวคือเดือนกุมภาพนัธ์จะมี 29 วนั แทนท่ีจะมี 28 วนัเหมือนปกติ วงโคจรของโลกไม่เป็นวงกลม ใน
เดือนธนัวาคมมนัจะอยูใ่กลด้วงอาทิตยม์ากกวา่เดือนมิถุนายน ซ่ึงมนัจะอยูห่่างไกลจากดวงอาทิตยม์าก
ท่ีสุด โลกจะเอียงไปตามเส้นแกน ในเดือนมิถุนายน ซีกโลกเหนือจะเอียงไปทางดวงอาทิตยด์งันั้น ซีก
โลกเหนือจะเป็นฤดูร้อนและซีกโลกใตจ้ะเป็นฤดูหนาว ในเดือนธนัวาคมจะเอียงจากดวงอาทิตย์ ท าให้
ซีกโลกเหนือเป็นฤดูหนาวและซีกโลกใตเ้ป็นฤดูร้อน ในเดือนมีนาคมและกนัยายน ซีกโลกทั้งสองไม่
เอียงไปยงัดวงอาทิตย ์กลางวนัและกลางคืนจึงมีความยาวเท่ากนั ในเดือนมีนาคม ซีกโลกเหนือจะเป็น
ฤดูใบไมผ้ลิ และซีกโลกใตเ้ป็นฤดูใบไมร่้วง ในเดือนกนัยายน สถานการณ์จะกลบักนั 



 123 

 
 

ภาพ : การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย ์
 

โลกมีอายปุระมาณ 4,700 ปี   โลกไม่ไดมี้รูปร่างกลมโดยส้ินเชิง เส้นรอบวงท่ีเส้นศูนยสู์ตรยาว 
40,077 กิโลเมตร (24,903 ไมล์) และท่ีขั้วโลกยาว 40,009 กิโลเมตร (24,861 ไมล์) และมีดวงจนัทร์เป็น
บริวาร 1 ดวง โคจรรอบโลกทุก ๆ 27 วนั 8 ชัง่โมง 
โลก มีลกัษณะเป็นทรงวงรี โดย ในแนวด่ิงเส้นผา่ศูนยก์ลางยาว 12,711 กม. ในแนวนอน ยาว 12,755 
กม. ต่างกนั 44 กม. มีพื้นน ้า 3 ส่วน หรือ 71% และมีพื้นดิน 1 ส่วน หรือ 29 % แกนโลกจะเอียง 23.5 
องศา 
 
ส่วนประกอบของโลก 

1. ส่วนท่ีเป็นพื้นน ้า ประกอบดว้ย หว้ยหนอง คลองบึง ทะเล มหาสมุทร น ้าใตดิ้น น ้าแข็งขั้ว
โลก 

2. ส่วนท่ีเป็นพื้นดิน คือส่วนท่ีมีลกัษณะแขง็ห่อหุม้โลก โดยท่ีเปลือกท่ีอยูใ่ตท้ะเลมีความหนา 
5 กิโลเมตร และส่วนเปลือกท่ีมีความหนาคือ ส่วนท่ีเป็นภูเขา หนาประมาณ 70 กิโลเมตร 

3. ชั้นบรรยากาศ เป็นชั้นท่ีส าคญั เพราะท าใหเ้กิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ เช่น วฏั
จกัรน ้า อิออน ท่ีจ  าเป็นต่อการติดต่อส่ือสารเป็นตน้  

4. ชั้นส่ิงมีชีวติ  
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โครงสร้างภายในโลก 

 

 
ภาพ  : โครงสร้างภายในโลก 

 

เปลอืกโลก 
เปลือกโลก (crust) เป็นชั้นนอกสุดของโลกท่ีมีความหนาประมาณ 60-70 กิโลเมตร ซ่ึงถือว่า

เป็นชั้นท่ีบางท่ีสุดเม่ือเปรียบกบัชั้นอ่ืนๆ เสมือนเปลือกไข่ไก่หรือเปลือกหัวหอม เปลือกโลกประกอบ
ไปดว้ยแผน่ดินและแผน่น ้ า ซ่ึงเปลือกโลกส่วนท่ีบางท่ีสุดคือส่วนท่ีอยูใ่ตม้หาสมุทร ส่วนเปลือกโลกท่ี
หนาท่ีสุดคือเปลือกโลกส่วนท่ีรองรับทวีปท่ีมีเทือกเขาท่ีสูงท่ีสุดอยู่ด้วย นอกจากน้ีเปลือกโลกยงั
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชั้นคือ 

 

 
 

ภาพ  : ส่วนประกอบของโลก  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B


 125 

- ช้ันท่ีหน่ึง: ช้ันหินไซอัล (sial) เป็นเปลือกโลกชั้นบนสุด ประกอบดว้ยแร่ซิลิกาและอะลูมินาซ่ึง
เป็นหินแกรนิตชนิดหน่ึง ส าหรับบริเวณผิวของชั้นน้ีจะเป็นหินตะกอน ชั้นหินไซอลัน้ีมีเฉพาะ
เปลือกโลกส่วนท่ีเป็นทวปีเท่านั้น ส่วนเปลือกโลกท่ีอยูใ่ตท้ะเลและมหาสมุทรจะไม่มีหินชั้นน้ี  
- ช้ันท่ีสอง: ช้ันหินไซมา (sima) เป็นชั้นท่ีอยู่ใตหิ้นชั้นไซอลัลงไป ส่วนใหญ่เป็นหินบะซอลต์
ประกอบดว้ยแร่ซิลิกา เหล็กออกไซด์และแมกนีเซียม ชั้นหินไซมาน้ีห่อหุ้มทัว่ทั้งพื้นโลกอยู่ใน
ทะเลและมหาสมุทร ซ่ึงต่างจากหินชั้นไซอัลท่ีปกคลุมเฉพาะส่วนท่ีเป็นทวีป และยงัมีความ
หนาแน่นมากกวา่ชั้นหินไซอลั  

 

แมนเทลิ 
แมนเทิล (mantle หรือ Earth's mantle) เป็นชั้นท่ีอยู่ระหวา่งเปลือกโลกและแก่นโลก มีความ

หนาประมาณ 3,000 กิโลเมตร บางส่วนของหินอยูใ่นสถานะหลอมเหลวเรียกวา่ หินหนืด (Magma) ท า
ใหช้ั้นแมนเทิลมีความร้อนสูงมาก เน่ืองจากหินหนืดมีอุณหภูมิประมาณ 800 - 4300°C ซ่ึงประกอบดว้ย
หินอคันีเป็นส่วนใหญ่ เช่นหินอลัตราเบสิก หินเพริโดไลต ์
 

แก่นโลก 
แก่นโลก (Core) ความหนาแน่นของโลกโดยเฉล่ียคือ 5,515 กก./ลบ.ม. ท าให้โลกเป็นดาว

เคราะห์ท่ีหนาแน่นท่ีสุดในระบบสุริยะ แต่ถา้วดัเฉพาะความหนาแน่นเฉล่ียของพื้นผิวโลกแลว้วดัได้
เพียงแค่ 3,000 กก./ลบ.ม. เท่านั้น ซ่ึงแก่นโลกมีองคป์ระกอบเป็นธาตุเหล็กถึง 80% รวมถึงนิกเกิลและ
ธาตุท่ีมีน ้ าหนักท่ีเบากว่าอ่ืนๆ เช่นตะกัว่และยูเรเนียม เป็นตน้ แก่นโลกสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชั้น
ไดแ้ก่ 

- แก่นโลกชั้นนอก (Outer core) มีความหนาจากผิวโลกประมาณ 2,900 - 5,000 กิโลเมตร 
ประกอบดว้ยธาตุเหล็กและนิกเกิลในสภาพหลอมละลาย และมีความร้อนสูง มีอุณหภูมิประมาณ 6200 - 
6400 มีความหนาแน่นสัมพทัธ์ 12.0 และส่วนน้ีมีสถานะเป็นของเหลว  

- แก่นโลกชั้นใน (Inner core) เป็นส่วนท่ีอยูใ่จกลางโลกพอดี มีรัศมีประมาณ 1,000 กิโลเมตร 
มีอุณหภูมิประมาณ 4,300 - 6,200 และมีความกดดนัมหาศาล ท าให้ส่วนน้ีจึงมีสถานะเป็นของแข็ง 
ประกอบดว้ยธาตุเหล็กและนิกเกิลท่ีอยูใ่นสภาพเป็นของแขง็ มีความหนาแน่นสัมพทัธ์ 17.0  
 

แผ่นเปลอืกโลก  
(องักฤษ: Plate tectonics; มาจากภาษากรีก " แปลวา่ "ผูส้ร้าง") เป็นทฤษฎีเชิงธรณีวิทยาท่ีถูกพฒันาข้ึน
เพื่ออธิบายถึงหลกัฐานจากการสังเกตการเคล่ือนตวัของแผน่เปลือกโลกขนาดใหญ่  
โครงสร้างนอกสุดของโลกประกอบดว้ยชั้น 2 ชั้น ชั้นท่ีอยู่นอกสุดคือชั้นดินแข็ง (lithosphere) ท่ีมี
เปลือกโลกและชั้นนอกสุดของแมนเทิลท่ีเป็นเย็นตวัและแข็งแล้ว ภายใตช้ั้นดินแข็งคือชั้นดินอ่อน 
(aethenosphere) ถึงแมว้า่ยงัมีสถานะเป็นของแข็งอยู ่แต่ชั้นดินอ่อนนั้นมีความยืดหยุ่นค่อนขา้งต ่าและ

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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ขาดความแข็งแรง ทั้งยงัสามารถไหลไดค้ลา้ยของเหลวซ่ึงข้ึนอยู่กบัล าดบัเวลาเชิงธรณีวิทยา ชั้นแมน
เทิลท่ีอยูลึ่กลงไปภายใตช้ั้นดินอ่อนนั้นจะมีความแข็งมากข้ึนอีกคร้ัง กระนั้นความแข็งดงักล่าวไม่ไดม้า
จากการเยน็ลงของอุณหภูมิ แต่เน่ืองมาจากความดนัท่ีมีอยูสู่ง 
ชั้นดินแข็งนั้นจะแตกตวัลงเป็นส่ิงท่ีเรียกว่าแผน่เปลือกโลก ซ่ึงในกรณีของโลกนั้น สามารถแบ่งเป็น
แผน่ขนาดใหญ่ได ้7 แผน่ และแผน่ขนาดเล็กอีกจ านวนมาก แผน่ดินแข็งจะเล่ือนตวัอยู่บนชั้นดินอ่อน 
และจะเคล่ือนตวัสัมพนัธ์กบัแผ่นเปลือกโลกอ่ืนๆ ซ่ึงการเคล่ือนท่ีน้ีสามารถแบ่งได้เป็น 3 ขอบเขต
ดว้ยกนัคือ  

1. ขอบเขตท่ีมีการชนกนัหรือบรรจบกนั 
2. ขอบเขตท่ีมีการแยกตวัออกจากกนัหรือกระจายจากกนั  
3. ขอบเขตท่ีมีการแปลงสภาพ  

โดยปรากฏการณ์ทางธรณีวทิยาต่างๆ ไดแ้ก่ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟปะทุ  การก่อตวัข้ึนของภูเขา และการ
เกิดข้ึนของเหวสมุทรนั้นจะเกิดข้ึนพร้อมกับการเปล่ียนแปลงของขอบเขตแผ่นดิน การเคล่ือนตัว
ดา้นขา้งของแผน่ดินนั้นมีอตัราเร็วอยูร่ะหวา่ง 0.66 ถึง 8.50 เซนติเมตรต่อปี 
 

 

ภาพ  : แผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่ 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Plates_tect2_en.svg
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แผน่เปลือกโลกท่ีมีขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ 

 แผน่แอฟริกนั: ครอบคลุมทวีปแอฟริกา เป็นแผน่ทวปี  
 แผน่แอนตาร์คติก: ครอบคลุมทวปีแอนตาร์คติก เป็นแผน่ทวปี  
 แผน่ออสเตรเลียน: ครอบคลุมออสเตรเลีย (เคยเช่ือมกบัแผน่อินเดียนเม่ือประมาณ 50-55 ลา้นปี

ก่อน) เป็นแผน่ทวปี  
 แผน่ยเูรเซียน: ครอบคลุมทวีปเอเชียและยโุรป เป็นแผน่ทวปี  
 แผน่อเมริกาเหนือ: ครอบคลุมทวปีอเมริกาเหนือและทางตะวนัออกเฉียงเหนือของไซบีเรีย เป็น

แผน่ทวปี  
 แผน่อเมริกาใต:้ ครอบคลุมทวปีอเมริกาใต ้เป็นแผน่ทวปี  
 แผน่แปซิฟิก: ครอบคลุมมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นแผน่มหาสมุทร  

นอกจากน้ี  ยงัมีแผน่เปลือกโลกท่ีมีขนาดเล็กกวา่ไดแ้ก่  แผน่อินเดียน  แผน่อาระเบียน แผน่แค
ริเบียน  แผน่ฮวนเดฟูกา  แผน่นาซคา  แผน่ฟิลิปปินส์และแผน่สโกเทีย 

การเคล่ือนท่ีของแผ่นเปลือกโลก  มีสาเหตุมาจากการรวมตวัและแตกออกของทวีปเม่ือผ่าน
ช่วงเวลาหน่ึง ๆ รวมถึงการรวมตวัของมหาทวปีในบางคร้ัง ซ่ึงไดร้วมทุกทวีปเขา้ดว้ยกนั มหาทวีปโรดิ
เนีย (Rodinia) นั้นคาดว่าก่อตวัข้ึนเม่ือหน่ึงพนัลา้นปีท่ีผ่านมา และไดค้รอบคลุมผืนดินส่วนใหญ่บน
โลก จากนั้นจึงเกิดการแตกตวัไปเป็นแปดทวปีเม่ือ 600 ลา้นปีท่ีแลว้ ทวปีทั้ง 8 น้ี ต่อมาเขา้มาร่วมตวักนั
เป็นมหาทวีปอีกคร้ัง โดยมีช่ือว่าแพนเจีย (Pangaea) และในท่ีสุด แพนเจียก็แตกออกไปเป็นทวีปลอเร
เซีย (Laurasia) ซ่ึงกลายมาเป็นทวีปอเมริกาเหนือและยูเรเซีย และทวีปกอนด์วานา (Gondwana) ซ่ึง
กลายมาเป็นทวปีอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้  

 
การเคลือ่นทีข่องแผ่นเปลอืกโลก 
 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AE%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%84%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Tectonic_plate_boundaries.png
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ภาพ  :  การเคล่ือนท่ีของแผน่เปลือกโลก 

เร่ืองที ่2  บรรยากาศ 
บรรยากาศ คือ อากาศท่ีห่มหุ้มโลกเราอยูโ่ดยรอบ  โดยมีขอบเขตนบัจากระดบัน ้ าทะเลข้ึนไป

ประมาณ 1,000 กิโลเมตร บริเวณใกลพ้ื้นดินอากาศจะมีความหนาแน่นมากและจะลดลงเม่ืออยูสู่งข้ึนไป
จากระดบัพื้นดินบริเวณใกลพ้ื้นดิน โลกมีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส โดยเฉล่ีย 

 

 
 

ภาพ  :  สภาพบรรยากาศของโลก 
 
ช้ันบรรยากาศ 

สภาพอากาศของโลก คือ การถูกห่อหุม้ดว้ยชั้นบรรยากาศ ซ่ึงมีทั้งหมด 5 ชั้น ไดแ้ก่ 
1. โทรโพสเฟียร์ เร่ิมตั้งแต่ 0-10 กิโลเมตร  จากผิวโลก บรรยากาศมีไอน ้ า เมฆ หมอก ซ่ึงมีความ

หนาแน่นมาก และมีการแปรปรวนของอากาศอยูต่ลอดเวลา  
2. สตราโตสเฟียร์ เร่ิมตั้งแต่ 10-35 กิโลเมตร จากผิวโลก บรรยากาศชั้นน้ีแถบจะไม่เปล่ียนแปลง

จากโทรโพสเฟียร์ แต่มีผงฝุ่ นเพิ่มมาเล็กนอ้ย  
3. เมโสสเฟียร์ เร่ิมตั้งแต่ 35-80 กิโลเมตร จากผิวโลก บรรยากาศมีก๊าซโอโซนอยู่มากซ่ึงจะช่วย

สกดัแสงอลัตร้า ไวโอเรต (UV) จากดวงอาทิตยไ์ม่ใหม้าถึงพื้นโลกมากเกินไป  
4. ไอโอโนสเฟียร์ เร่ิมตั้งแต่ 80-600 กิโลเมตร จากผิวโลก บรรยากาศมีออกซิเจนจางมากไม่

เหมาะกบัมนุษย ์ 
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5. เอกโซสเฟียร์ เร่ิมตั้งแต่ 600 กิโลเมตรข้ึนไป จากผวิโลก บรรยากาศมีออกซิเจนจางมาก ๆ และ
มีก๊าซฮีเลียม  และไฮโดรเจนอยูเ่ป็นส่วนมาก โดยเป็นท่ีชั้นติดต่อกบัอวกาศ  

ความส าคัญของบรรยากาศ 
บรรยากาศมีความส าคญัต่อส่ิงมีชีวติ ดงัน้ี 
1. ช่วยปรับอุณหภูมิบนผวิโลกไม่ใหสู้งหรือต ่าเกินไป 
2. ช่วยป้องกนัอนัตรายจากรังสีและอนุภาคต่างๆท่ีมาจากภายนอกโลก เช่น ช่วยดูดกลืนรังสี

อลัตราไวโอเลตไม่ให้ส่องผ่ายมายงัผิวโลกมากเกินไป ช่วยท าให้วตัถุจากภายนอกโลกท่ีถูกแรงดึงดูด
ของโลกดึงเขา้มาเกิดการลุกไหมห้รือมีขนาดเล็กลงก่อนตกถึงพื้นโลก  

 

 
 

ภาพ  :  ชั้นของบรรยากาศ 
 

องค์ประกอบของบรรยากาศ 
บรรยากาศหรืออากาศ จดัเป็นของผสมประกอบดว้ยแก๊สต่าง ๆ เช่น แก๊สไนโตนเจน (N2) แก๊ส

ออกซิเจน (O2) แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) แก๊สอาร์กอน (Ar) ฝุ่ นละออง และแก๊สอ่ืน ๆ เป็นตน้  
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ภาพ  : องคป์ระกอบของบรรยากาศ 

ก๊าซทีเ่กีย่วกบัช้ันบรรยากาศทีส่ าคัญมีอยู่ 2 ก๊าซคือ 
โอโซน (Ozone) เป็นก๊าซท่ีส าคญัมากต่อมนุษย ์เพราะช่วยดูดกลืนรังสีอุลตราไวโอเลตท่ีมาจาก

ดวงอาทิตย ์ไม่ใหต้กสู่พื้นโลกมากเกินไป ถา้ไม่มีโอโซนก็จะท าใหรั้งสีอุลตราไวโอเลตเขา้มาสู่พื้นโลก
มากเกินไป ท าให้ผิวหนงัไหมเ้กรียม แต่ถา้โอโซนมีมากเกินไปก็จะท าให้รังสีอุลตราไวโอเลตมาสู่พื้น
โลกนอ้ยเกินไปท าใหม้นุษยข์าดวติามิน D ได ้ 

ซีเอฟซี (CFC=Chlorofluorocarbon) เป็นก๊าซท่ีประกอบดว้ย คาร์บอน ฟลูออรีน คลอรีน ซ่ึงได้
น ามาใชใ้นอุตสาหกรรมบางชนิด เช่น พลาสติก โฟม ฯลฯ โดยก๊าซ CFC น ้ าหนกัเบามาก ดงันั้น เม่ือ
ปล่อยสู่บรรยากาศมากข้ึนจนถึงชั้นสตราโตสเฟียร์ CFC จะกระทบกบัรังสีอุลตราไวโอเลตแลว้แตกตวั
ออกทนัทีเกิดอะตอมของคลอรีนอิสระท่ีจะเขา้ท าปฏิกิริยากบัโอโซน ไดส้ารประกอบมอนอกไซด์ของ
คลอรีน และก๊าซออกซิเจน จากนั้น สารประกอบมอนอกไซด์จะรวมตวักบัอะตอมออกซิเจนอิสระ 
เพื่อท่ีจะสร้างออกซิเจนและอะตอมของคลอรีน ปฏิกิริยาน้ีจะเป็นลูกโซ่ต่อเน่ืองไม่ส้ินสุด โดยคลอรีน
อิสระ 1 อะตอม จะท าลายโอโซนไปจากชั้นบรรยากาศไดถึ้ง 100,000โมเลกุล 

 
อุณหภูมิ 

อุณหภูมิ คือ คุณสมบติัทางกายภาพของระบบ โดยจะใชเ้พื่อแสดงถึงระดบัพลงังานความร้อน 
เป็นการแทนความรู้สึกทัว่ไปของค าวา่ "ร้อน" และ "เยน็" โดยส่ิงท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา่จะถูกกล่าววา่ ร้อน
กวา่ หน่วย SI ของอุณหภูมิ คือ เคลวนิ 
มาตราวดั 

มาตรฐานวดัหลกั ไดแ้ก่ 

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ จุดเยอืกแขง็ของน ้า จุดเดือดของน ้า 

องศาเซลเซียส Celsius (℃) 0 100 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
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องศาฟาเรนไฮต ์ Fahrenheit (℉) 32 212 

เคลวนิ Kelvin (K) 273 373 

องศาโรเมอร์ Réaumur (°R) 0 80 

 
โดยมีสูตรการแปลงหน่วย  ดงัน้ี 

 
 

 
กระแสน า้กบัอุณหภูมิของโลก 

กระแสน ้ าในมหาสมุทร คือ การเคล่ือนท่ีของน ้ าในมหาสมุทรในลกัษณะท่ีเป็นกระแสธาร ท่ี
เคล่ือนท่ีอย่างสม ่าเสมอ และไหลต่อเน่ืองไปในทิศทางเดียวกนั มี 2 ชนิด คือ กระแสน ้ าอุ่น และ
กระแสน ้าเยน็ 

กระแสน ้ าอุ่น เป็นกระแสน ้ าท่ีมาจากเขตละติจูดต ่า (บริเวณท่ีอยูใ่กลเ้ส้นศูนยสู์ตร ตั้งแต่ เส้น
ทรอปิกออฟแคนเซอร์ถึงทรอปิกออฟแคบริคอร์น) เคล่ือนท่ีไปทางขั้วโลก มีอุณหภูมิสูงกว่าน ้ าท่ีอยู่
โดยรอบไหลผา่นบริเวณใดก็จะท าใหอ้ากาศบริเวณนั้น มีความอบอุ่นชุ่มช้ืนข้ึน 

 

 
 

ภาพ  :  ทิศทางการไหลของกระแสน ้าอุ่น - น ้าเยน็หรือเทอร์โมฮาไลน์ท่ีไหลรอบโลก 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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กระแสน ้ าเยน็ ไหลผ่านบริเวณใดก็จะท าให้อากาศแถบนั้นมีความหนาวเยน็ แห้งแลง้ เป็น
กระแสน ้ าท่ีไหลมาจากเขตละติจูดสูง (บริเวณตั้งแต่ เส้นอาร์กติกเซอร์เคิลถึงขั้วโลกเหนือ และบริเวณ
เส้นแอนตาร์กติกเซอร์เคิลถึงขั้วโลกใต)้ เขา้มายงัเขตอบอุ่น และเขตร้อนจึงท าให้กระแสน ้ าเยน็ลงหรือ
อุณหภูมิต ่ากวา่น ้าท่ีอยูโ่ดยรอบ 

กระแสน ้ าอุ่นและกระแสน ้ าเยน็  จะน าพาอากาศร้อนและอากาศหนาวมา ท าให้เกิดฤดูกาลท่ี
เปล่ียนไปตามธรรมชาติ  ถ้าไม่มีกระแสน ้ าอากาศก็จะวิปริตผิดเพี้ ยนไป  ร้อนและหนาวมากผิดฤดู 
ส่งผลใหพ้ืชไม่ออกผล เกิดพายฝุนท่ีรุนแรง และแปรปรวน 

นอกจากน้ี  ยงัมีผลต่อความช้ืนในอากาศ คือ ลมท่ีพดัผา่นกระแสน ้าอุ่นมาสู่ทวีปท่ีเยน็ จะท าให้
ความช้ืนบริเวณนั้นมีมากข้ึน และมีฝนตก ในขณะท่ีลมท่ีพดัผา่นกระแสน ้ าเยน็ไปยงัทวีปท่ีอุ่นจะท าให้
อากาศแห้งแล้ง ชายฝ่ังบางท่ีจึงมีอากาศแห้งแล้ง บางท่ีก็เป็นทะเลทราย แต่ถ้ากระแสน ้ าอุ่นกับ
กระแสน ้าเยน็ไหลมาบรรจบกนัจะท าใหเ้กิดหมอก 

หากขาดกระแสน ้ าทั้งสองชนิดน้ี ก็จะไม่มีการเปล่ียนแปลงของอากาศ แต่ในบางพื้นท่ี
กระแสน ้าก็ไม่มีผลต่ออุณหภูมิเพราะไม่มีทั้งกระแสน ้าอุ่น และกระแสน ้าเยน็ไหลผา่น เช่น ประเทศไทย 

เม่ือน ้ าแข็งท่ีขั้วโลกละลาย น ้ าทะเลก็จะเจือจางลง ท าให้กระแสน ้ าอุ่น และกระแสน ้ าเยน็หยุด
ไหล เม่ือหยดุไหลแลว้ก็จะไม่มีระบบหล่ออุณหภูมิของโลก โลกของเราก็จะเขา้สู่ยุคน ้ าแข็งอีกคร้ังหน่ึง 
หรือไม่ก็เกิดภาวะน ้าท่วมโลก  

 
สมบัติของอากาศ 
1. ความหนาแน่นของอากาศ 
    ความหนาแน่นของอากาศ คือ อตัราส่วนระหวา่งมวลกบัปริมาตรของอากาศ 
     1.1 ท่ีระดบัความสูงจากระดบัน ้าทะเลต่างกนั อากาศจะมีความหนาแน่นต่างกนั 
     1.2 เม่ือระดบัความสูงจากระดบัน ้าทะเลเพิ่มข้ึน ความหนาแน่นของอากาศจะลดลง 
    1.3 ความหนาแน่นของอากาศจะเปล่ียนแปลงตามมวลของอากาศ อากาศท่ีมวลน้อยจะมีความ
หนาแน่นนอ้ย 

1.4 อากาศท่ีผวิโลกมีความหนาแน่นมากกวา่อากาศท่ีอยูร่ะดบัความสูงจากผิวโลกข้ึนไป เน่ืองจากมี
ชั้นอากาศกดทบัผวิโลกหนากวา่ชั้นอ่ืนๆ และแรงดึงดูดของโลกท่ีมีต่อมวลสารใกลผ้วิโลก 

2. ความดันของอากาศ 
ความดนัของอากาศหรือความดนับรรยากาศ คือ ค่าแรงดนัอากาศท่ีกระท าต่อหน่ึงหน่วยพื้นท่ี

ท่ีรองรับแรงดนันั้น 
- เคร่ืองมือวดัความดนัอากาศ เรียกวา่ บารอมิเตอร์ 
- เคร่ืองมือวดัความสูง เรียกวา่ แอลติมิเตอร์ 
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ความสัมพนัธ์ระหวา่งความดนัอากาศกบัระดบัความสูงจากระดบัน ้าทะเล สรุปไดด้งัน้ี 
1. ท่ีระดบัน ้ าทะเล ความดนัอากาศปกติมีค่าเท่ากบัความดนัอากาศท่ีสามารถดนัปรอทให้สูง              

76 cm หรือ 760 mm หรือ 30 น้ิว 
2. เม่ือระดบัความสูงเพิ่มข้ึน ความกดของอากาศจะลดลงทุกๆ ระยะความสูง 11 เมตรระดบั

ปรอทจะลดลง 1 มิลลิเมตร 
3. อุณหภูมิของอากาศ การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิตามความสูงในบรรยากาศชั้นน้ีพบวา่ โดยเฉล่ีย
อุณหภูมิจะลดลงประมาณ 6.5 ๐C 
4. ความช้ืนของอากาศ 

ความช้ืนของอากาศ คือ ปริมาณไอน ้าท่ีปะปนอยูใ่นอากาศ อากาศท่ีมีไอน ้ าอยูใ่นปริมาณเต็มท่ี 
และจะรับไอน ้าอีกไม่ไดอี้กแลว้ เรียกวา่ อากาศอิม่ตัว 

       การบอกค่าความช้ืนของอากาศ สามารถบอกได ้2 วธีิ คือ 
1.ความช้ืนสัมบูรณ์ คือ อตัราส่วนระหวา่งมวลของไอน ้าในอากาศกบัปริมาตรของอากาศ

ขณะนั้น 
2. ความช้ืนสัมพนัธ์ คือ ปริมาณเปรียบเทียบระหวา่งมวลของไอน ้าท่ีมีอยูจ่ริงในอากาศขณะนั้น

กบัมวลของไอน ้าอ่ิมตวั ท่ีอุณหภูมิและปริมาตรเดียวกนั มีหน่วยเป็น เปอร์เซ็นต ์
       เคร่ืองมือวดัความช้ืนสัมพทัธ์ เรียกวา่ ไฮกรอมิเตอร์ ท่ีนิยมใชมี้ 2 ชนิด คือ 

1. ไฮกรอมิเตอร์แบบกระกระเปียกกระเปาะแหง้ 
2.  ไฮกรอมิเตอร์แบบเส้นผม 

เมฆ 
1.1 เมฆและการเกิดเมฆ 

เมฆ คือ น ้าในอากาศเบ้ืองสูงท่ีอยูใ่นสถานะเป็นหยดน ้าและผลึกน ้าแขง็ และอาจมีอนุภาคของ
ของแขง็ท่ีอยูใ่นรูปของควนัและฝุ่ นท่ีแขวนลอยอยูใ่นอากาศรวมอยูด่ว้ย 
1.2 ชนิดของเมฆ 
การสังเกตชนิดของเมฆ 
กลุ่มค าท่ีใชบ้รรยายลกัษณะของเมฆชนิดต่าง ๆ มีอยู ่5 กลุ่มค า คือ 

เซอร์โร(CIRRO) เมฆระดบัสูง 
อลัโต (ALTO) เมฆระดบักลาง 
คิวมูลสั (CUMULUS) เมฆเป็นกอ้นกระจุก 
สเตรตสั (STRATUS) เมฆเป็นชั้นๆ 
นิมบสั (NUMBUS) เมฆท่ีก่อให้เกิดฝน 
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นกัอุตุนิยมวทิยาแบ่งเมฆออกเป็น 4 ประเภท คือ 
1.  เมฆระดบัสูง เป็นเมฆท่ีพบในระดบัความสูง 6500 เมตรข้ึนไป  

ประกอบดว้ยผลึกน ้าแขง็เป็นส่วนใหญ่ มี 3 ชนิด คือ 
- เซอร์โรคิวมูลสั 
- เซอร์รัส 
- เซอร์โรสเตรตสั 

 
ภาพ  : เมฆชนิดต่าง ๆ 

2.   เมฆระดบักลาง 
- อลัโตสเตรตสั 
- อลัโตคิวมูลสั 

3.   เมฆระดบัต ่า 
- สเตรตสั 
- สเตรโตคิวมูลสั 
- นิมโบสเตรตสั 

4.   เมฆซ่ึงก่อตวัในทางแนวตั้ง 
- คิวมูลสั 
- คิวมูโลนิมบสั 
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หยาดน า้ฟ้า 
หยาดน ้าฟ้า หมายถึง น ้ าท่ีอยู่ในสถานะของแข็งหรือของเหลวท่ีตกลงมาจากบรรยากาศสู่พื้น

โลก 
หมอก(Fog) คือ เมฆท่ีเกิดในระดบัใกลพ้ื้นโลก จะเกิดตอนกลางคืนหรือเชา้มืด 
น ้าค้าง(Dew) คือ ไอน ้ าท่ีกลัน่ตวัเป็นหยดน ้ าเกาะติดอยูต่ามผิว ซ่ึงเยน็ลงจนอุณหภูมิต ่ากวา่จุด

น ้าคา้งของขณะนั้น 
จุดน า้ค้าง คือ ขีดอุณหภูมิท่ีไอน ้าในอากาศเร่ิมควบแน่นออกมาเป็นละอองน ้า 
น า้ค้างแข็ง(Frost) คือ ไอน ้าในอากาศท่ีมีจุดน ้ าคา้งต ่ากวา่จุดเยือกแข็ง แลว้เกิดการกลัน่ตวัเป็น

เกล็ดน ้าแขง็ โดยเกิดเฉพาะในเวลากลางคืน หรือตอนเชา้มืด 
หิมะ(Snow) คือ ไอน ้ าท่ีกลัน่ตวัเป็นเกล็ดน ้ าแข็ง เม่ืออากาศอ่ิมตวั และอุณหภูมิต ่ากวา่จุดเยือก

แขง็ 
ลูกเห็บ(Hail) คือ เกล็ดน ้ าแข็งท่ีถูกลมพดัหวนข้ึนหลายคร้ัง แต่ละคร้ังผา่นอากาศเยน็จดั ไอน ้ า

กลายเป็นน ้าแขง็เกาะเพิ่มมากข้ึน จนมีขนาดใหญ่มากเม่ือตกถึงพื้นดิน 
ฝน(Rain) เกิดจากละอองน ้ าในกอ้มเมฆซ่ึงเยน็จดัลง ไอน ้ ากลัน่ตวัเป็นละอองน ้ าเกาะกนัมาก 

และหนกัข้ึนจนลอยอยูไ่ม่ได ้และตกลงมาดว้ยแรงดึงดูดของโลก 
 

 
 

ภาพ  : กระบวนการเกิดฝน 
 

ปริมาณน ้าฝน หมายถึง ระดบัความลึกของน ้ าฝนในภาชนะท่ีรองรับน ้ าฝน เคร่ืองมือปริมาณ
น ้าฝนเรียกวา่ เคร่ืองวดัน า้ฝน(Rain gauge) 
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เร่ืองที ่3  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
ลม (Wind) คือ มวลของอากาศท่ีเคล่ือนท่ีไปตามแนวราบ กระแสอากาศท่ีเคล่ือนท่ีใน

แนวนอน ส่วนกระแสอากาศคือ อากาศท่ีเคล่ือนท่ีในแนวตั้ง การเรียกช่ือลมนั้นเรียกตามทิศทางท่ีลม
นั้นๆ พดัมา เช่น ลมท่ีพดัมาจากทิศเหนือเรียกวา่ ลมเหนือ และลมท่ีพดัมาจากทิศใตเ้รียกวา่ ลมใต ้เป็น
ตน้ ในละติจูดต ่าไม่สามารถจะค านวณหาความเร็วลม แต่ในละติจูดสูงสามารถค านวณหาความเร็วลม
ได ้

การเกดิลม 
สาเหตุเกิดลม คือ  

1. ความแตกต่างของอุณหภูมิ  
2. ความแตกต่างของหยอ่มความกดอากาศ 

หย่อมความกดอากาศ(Pressure areas) 
- หย่อมความกดอากาศสูง หมายถึง บริเวณท่ีมีความกดอากาศสูงกวา่บริเวณขา้งเคียง                  

ใช้ตัวอกัษร  H 
- หย่อมความกดอากาศต ่า หมายถึง บริเวณท่ีมีความกดอากาศต ่ากวา่บริเวณขา้งเคียง            

ใช้ตัวอกัษร  L 
ชนิดของลม ลมแบ่งออกเป็นชนิดต่าง ๆ คือ 

- ลมประจ าปีหรือลมประจ าภูมิภาค เช่น ลมสินคา้ 
- ลมประจ าฤดู เช่น ลมมรสุมฤดูร้อน และลมมรสุมฤดูหนาว 
- ลมประจ าเวลา เช่น ลมบก ลมทะเล 
- ลมท่ีเกิดจากการแปรปรวนหรือลมพาย ุเช่น พายฝุนฟ้าคะนอง พายหุมุนเขตร้อน  

 

ลมผวิพืน้ 
        ลมผวิพืน้ (Surface Winds) คือ ลมท่ีพดัจากบริเวณผวิพื้นไปยงัความสูงประมาณ 1 กิโลเมตรเหนือ
พื้นดิน  เป็นบริเวณท่ีมีการคลุกเคลา้ของอากาศ และมีแรงฝืดอนัเกิดจากการปะทะกบัส่ิงกีดขวางร่วม
กระท าดว้ย ในระดบัต ่าแรงความชนัความกดอากาศในแนวนอนจะไม่สมดุลกบัแรงคอริออลิส  แรงฝืด
ท าให้ความเร็วลมลดลง มีผลให้แรงคอริออลิสลดลงไปดว้ย  ลมผิวพื้นจะไม่พดัขนานกบัไอโซบาร์ แต่
จะพดัขา้มไอโซบาร์จากความกดอากาศสูงไปยงัความกดอากาศต ่า และท ามุมกบัไอโซบาร์ การท ามุม
นั้นข้ึนอยูก่บัความหยาบของผวิพื้น ถา้เป็นทะเลท่ีราบเรียบจะท ามุม 10 ถึง 20 แต่พื้นดินท ามุม 20 ถึง 40 
ส่วนบริเวณท่ีเป็นป่าไมห้นาทึม อาจท ามุมถึง 90 มุมท่ีท ากบัไอโซบาร์อยู่ในระดบัความสูง 10 เมตร 
เหนือผิวพื้น ท่ีระดบัความสูงมากกวา่ 10 เมตร ข้ึนไป แรงฝืดลดลง แต่ความเร็วลมจะเพิ่มข้ึน มุมท่ีท า
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กบัไอโซบาร์จะเล็กลง ส่วนท่ีระดบัความสูงใกล ้1 กิโลเมตร เกือบไม่มีแรงฝืด ดงันั้นลมจึงพดัขนานกบั
ไอโซบาร์  

ลมกรด (Jet Stream) เป็นกระแสลมแรงอยูใ่นเขตโทรโพพอส (แนวแบ่งเขตระหวา่งชั้นโทร
โพสเฟียร์กบัชั้นสเตรโตสเฟียร์) เป็นลมฝ่ายตะวนัตกท่ีมีความยาวหลายพนักิโลเมตร มีความกวา้งหลาย
ร้อยกิโลเมตร แต่มีความหนาเพียง 2-3 กิโลเมตร เท่านั้น โดยทัว่ไปลมกรด พบอยูใ่นระดบัความสูง
ประมาณ 10 และ 15 กิโลเมตร แต่อาจจะเกิดข้ึนไดท้ั้งในระดบัท่ีสูงกวา่ และในระดบัท่ีต ่ากวา่น้ีได ้ตรง
แกนกลางของลมเป็นบริเวณแคบ แต่ลมจะพดัแรงท่ีสุด ถดัจากแกนกลางออกมาความเร็วลมจะลด
น้อยลง ลมกรดมีความเร็วลมประมาณ 150-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และท่ีระดบัความสูงใกล้ 12 
กิโลเมตร จะมีความเร็วลมสูงถึง 400 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ในขณะท่ีลมฝ่ายตะวนัตกอ่ืนๆ มีความเร็วลม
เพียง 50-100 กิโลเมตรต่อ ชัว่โมง  

ลมมรสุม (Monsoon) มาจากค าในภาษาอาหรับวา่ Mausim แปลวา่ ฤดู ลมมรสุมจึงหมายถึง ลม
ท่ีพดัเปล่ียนทิศทางกลบัการเปล่ียนฤดู คือ ฤดูร้อนจะพดัในทิศทางหน่ึง และจะพดัเปล่ียนทิศทางในทาง
ตรงกันข้ามในฤดูหนาว  คร้ังแรกใช้เรียกลมน้ีในบริเวณทะเลอาหรับซ่ึงพัดอยู่ในทิศทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นระยะเวลา 6 เดือน และพดัอยูใ่นทิศทางตะวนัตกเฉียงใตเ้ป็นระยะเวลา 6 เดือน 
แต่อยูใ่นส่วนอ่ืนๆ ของโลก ลมมรสุมท่ีเห็นชดัเจนท่ีสุดคือ ลมมรสุมท่ีเกิดข้ึนในเอเชียตะวนัออก และ
เอเชียใต ้ 

ลมท้องถิ่น เป็นลมท่ีเกิดข้ึนภายในท้องถ่ิน เน่ืองจากอิทธิพลของภูมิประเทศและความ
เปล่ียนแปลงของความกดอากาศ ลมทอ้งถ่ินแบ่งแยกออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ดงัน้ี  

1. ลมบกและลมทะเล เป็นลมท่ีเกิดจากความแตกต่างอุณหภูมิของอากาศหรือพื้นดินและ 
พื้นน ้า เป็นลมท่ีพดัประจ าวนั  

 
ภาพ  : การเกิดลมทะเลและการเกิดลมบก 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1
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 ลมทะเล (Sea Breeze) เกิดในฤดูร้อนตามชายฝ่ังทะเล ในเวลากลางวนัเม่ือพื้นดินไดรั้บความ
ร้อนจากดวงอาทิตยจ์ะมีอุณหภูมิสูงกวา่พื้นน ้ า และอากาศเหนือพื้นดินเม่ือไดรั้บความร้อนจะขยายตวั
ลอยข้ึนสู่เบ้ืองบน อากาศเหนือพื้นน ้ าซ่ึงเยน็กว่าจะไหลเขา้ไปแทนท่ี เกิดลมจากทะเลพดัเขา้หาฝ่ังมี
ระยะทางไกลถึง 16-48 กิโลเมตร และความแรงของลมจะลดลงเม่ือเขา้ถึงฝ่ัง  

 ลมบก (Land Breeze) เกิดในเวลากลางคืน เม่ือพื้นดินคายความร้อนโดยการแผรั่งสีออก จะ 
คายความร้อนออกไดเ้ร็วกวา่พื้นน ้า ท าให้มีอุณหภูมิต ่ากวา่พื้นน ้ า อากาศเหนือพื้นน ้ าซ่ึงร้อนกวา่พื้นดิน
จะลอยตวัข้ึนสู่เบ้ืองบน อากาศเหนือพื้นดินซ่ึงเยน็กวา่จะไหลเขา้ไปแทนท่ี เกิดเป็นลมพดัจากฝ่ังไปสู่
ทะเล ลมบก ซ่ึงลมบกจะมีความแรงของลมอ่อนกว่าลมทะเล จึงไม่สามารถพดัเขา้สู่ทะเลไดร้ะยะ
ทางไกลเหมือนลมทะเล โดยลมบกสามารถพดัเขา้สู่ทะเลมีระยะทางเพียง 8-10 กิโลเมตร เท่านั้น  

2. ลมภูเขาและลมหุบเขา (Valley Breeze) เป็นลมประจ าวนัเช่นเดียวกบัลมบกและลมทะเล ลม
หุบเขา เกิดข้ึนในเวลากลางวนั อากาศตามภูเขาและลาดเขาร้อน เพราะไดรั้บความร้อนจากดวงอาทิตย์
เตม็ท่ี ส่วนอากาศท่ีหุบเขาเบ้ืองล่างมีความเยน็กวา่จึงไหลเขา้แทนท่ี ท าให้มีลมเยน็จากหุบเขาเบ้ืองล่าง
พดัไปตามลาดเขาข้ึนสู่เบ้ืองบน เรียกวา่ ลมหุบเขา  

 

 
 

ภาพ  : การเกิดลมหุบเขาและการเกิดลมภูเขา 
 

         3. ลมพัดลงลาดเขา (Katabatic Wind) เป็นลมท่ีพดัอยูต่ามลาดเขาลงสู่หุบเขาเบ้ืองล่าง ลมน้ีมี
ลกัษณะคลา้ยกบัลมภูเขา แต่มีก าลงัแรงกวา่ สาเหตุการเกิดเน่ืองจากลมเยน็และมีน ้ าหนกัมากเคล่ือนท่ี
จากท่ีสูงลงสู่ท่ีต ่าภายใตแ้รงดึงดูดของโลก ส่วนใหญ่เกิดข้ึนในช่วงเวลากลางคืน เม่ือพื้นดินคายความ
ร้อนออก ในฤดูหนาวบริเวณท่ีราบสูงภายในทวีปมีหิมะทบัถมกนัอยู ่อากาศเหนือพื้นดินเยน็ลงมาก ท า
ให้เป็นเขตความกดอากาศสูง ตามขอบท่ีราบสูงแรงความชนัความกดอากาศมีความแรงพอท่ีจะท าให้
อากาศหนาว จากท่ีสูงไหลลงสู่ท่ีต ่าได ้บางคร้ังจึงเรียกวา่ ลมไหล (Drainage Wind) ลมน้ีมีช่ือแตกต่าง
กนัไปตามทอ้งถ่ินต่าง ๆ เช่น ลมโบรา (Bora) เป็นลมหนาวและแห้ง มีตน้ก าเนิดมาจากลมหนาวใน
สหภาพโซเวียต (ปี พ.ศ. 2534 เปล่ียนช่ือเป็นเครือจกัรภพอิสระ) พดัขา้มภูเขาเขา้สู่ชายฝ่ังทะเลเอเดรี
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ยติกของประเทศยูโกสลาเวีย จากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว เกิดข้ึนไดท้ั้งเวลากลางวนัและ
กลางคืน แต่จะเกิดข้ึนบ่อยและลมมีก าลงัแรงจดัในเวลากลางคืนและสมมิสทราล (Mistras) เป็นลม
หนาวและแหง้เช่นเดียวกบัลมโบรา แต่มีความเร็วลมนอ้ยกวา่ พดัจากภูเขาตะวนัตกลงสู่หุบเขาโรนทาง
ตอนใตข้องประเทศฝร่ังเศส  
 

 
ภาพ  : ลมพดัลงลาดเขา 

 

        4. ลมชีนุก (Chinook) เป็นลมท่ีเกิดข้ึนทางดา้นหลงัเขา มีลกัษณะเป็นลมร้อนและแห้ง ความ
แรงลมอยูใ่นขั้นปานกลางถึงแรงจดั การเคล่ือนท่ีของลมเป็นผลจากความกดอากาศแตกต่างกนัทางดา้น
ตรงขา้มของภูเขา ภูเขาดา้นท่ีไดรั้บลมจะมีความกดอากาศมากและอากาศจะถูกบงัคบัให้ลอยสูงข้ึนสู่
ยอดเขา ซ่ึงจะขยายตวัและพดัลงสู่เบ้ืองล่างทางดา้นหลงัเขา ขณะท่ีอากาศลอยต ่าลง อุณหภูมิจะค่อย ๆ 
เพิ่มสูงข้ึนตามอตัราการเปล่ียนอุณหภูมิอะเดียแบติก จึงเป็นลมร้อนและแห้ง ลมร้อนและแห้งท่ีพดัลง
ไปทางดา้นหลงัเขาทางตะวนัออกของเทือกเขาร็อกกี เรียกวา่ ลมชีนุก บริเวณท่ีเกิดลมเป็นบริเวณแคบ 
ๆ มีความกวา้งเพียง            2-3 ร้อยกิโลเมตร เท่านั้น และแผข่ยายจากทางตะวนัออกเฉียงเหนือของมล
รัฐนิวเมก็ซิโก สหรัฐอเมริกา ไปทางเหนือเขา้สู่แคนาดา ลมชีนุกเกิดข้ึนเม่ือลมตะวนัตกชั้นบนท่ีมีก าลงั
แรงพดัขา้มแนวเทือกเขาเหนือใตคื้อ เทือกเขาร็อกกี และ เทือกเขาแคสเกต อากาศทางดา้นเขาท่ีไดรั้บ
ลมถูกบงัคบั ใหล้อยข้ึน อุณหภูมิลดต ่าลง แต่เม่ือลอยต ่าลงไปยงัอีกดา้นของเขา อากาศจะถูกบีบ ท าให้มี
อุณหภูมิสูงข้ึน ถา้ลมท่ีมีลกัษณะอย่างเดียวกบัลมชีนุก แต่พดัไปตามลาดเขาของภูเขาแอลป์ในยุโรป 
เรียกวา่ ลมเฟิห์น (Foehn) และถา้เกิดในประเทศอาร์เจนตินา เรียกวา่ ลมซอนดา (Zonda)  
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ภาพ  : ลกัษณะการเกิดลมชีนุก 

        5. ลมซานตาแอนนา (Santa Anna) เป็นลมร้อนและแห้งพดัจากทางตะวนัออก หรือ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เขา้สู่ภาคใตม้ลรัฐแคลีฟอร์เนีย จะพดัผา่นบริเวณทะเลทรายและภูเขา จึงกลายเป็น
ลมร้อนและแห้ง ลมน้ีเกิดข้ึนในเขตความกดอากาศสูงบริเวณแกรตเบซิน และเม่ือพดัผา่นบริเวณใดจะ
ก่อใหเ้กิด ความเสียหายแก่พืชผลบริเวณนั้น โดยเฉพาะในฤดูใบไมผ้ลิ เม่ือตน้ไมติ้ดผลอ่อนและบริเวณ
ท่ีมีลมพดัผา่นจะมีอุณหภูมิสูงข้ึน เช่น เม่ือลมน้ีพดัเขา้สู่ภาคใตม้ลรัฐแคลิฟอร์เนีย ท าให้อุณหภูมิสูงกวา่
บริเวณท่ีไม่มี ลมน้ีพดัผา่น  
        6. ลมทะเลทราย (Desert Winds) เป็นลมทอ้งถ่ินเกิดในบริเวณทะเลทราย เวลาเกิดจะมาพร้อมกบั
พายุฝุ่ นหรือพายุทราย คือ ลมฮาบูบ (Haboob) มาจากค า Hebbec ในภาษาอาหรับแปลว่า ลม                              
ลมฮาบูบเวลาเกิดจะหอบเอาฝุ่ นทรายมาดว้ย บริเวณท่ีเกิดไดแ้ก่ ประเทศซูดานในทวีปแอฟริกา เฉล่ียจะ
เกิดประมาณปีละ 24 คร้ัง และบริเวณทะเลทราย ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะทาง
ภาคใตข้องมลรัฐแอริโซนา  
        7. ลมตะเภาและลมว่าว เป็นลมทอ้งถ่ินในประเทศไทย โดยลมตะเภาเป็นท่ีพดัจากทิศใตไ้ปยงัทิศ
เหนือคือ พดัจากอ่าวไทยเขา้สู่ภาคกลางตอนล่าง พดัในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายน ซ่ึงเป็นช่วง
ท่ีลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ จะเปล่ียนเป็นลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้เป็นลมท่ีน าความช้ืนมาสู่ภาค
กลางตอนล่าง ในสมยัโบราณลมน้ี จะช่วยพดัเรือส าเภาซ่ึงเขา้มาคา้ขายให้แล่นไปตามล าน ้ าเจา้พระยา 
และพดัในช่วงท่ีลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้จะเปล่ียนเป็นลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ หรืออาจจะ
เรียกวา่ ลมขา้วเบา เพราะพดัในช่วงท่ีขา้วเบาก าลงัออกรวง 
 
 
 
 
 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
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เคร่ืองมือวดัอตัราเร็วลม 
เคร่ืองมือวดัอตัราเร็วลม เรียกวา่ แอนนิโมมิเตอร์(Anemometer) มีหลายรูปแบบ บางรูปแบบท า

เป็นถุงปล่อยลู่ บางรูปแบบท าเป็นรูปถว้ย คร่ึงทรงกลม 3 - 4 ใบ วดัอตัราเร็วลมโดยสังเกตการณ์ยกตวั
ของถุง หรือนบัจ านวนรอบของถว้ยท่ีหมุนในหน่ึงหน่วยเวลา  

เคร่ืองมือตรวจสอบทิศทางลม เราเรียกวา่ ศรลม ส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นลูกศร มีหางเป็นแผน่
ใหญ่ ศรลม จะหมุนรอบตวัตามแนวราบ จะลู่ลมในแนวขนานกบัทิศทางท่ีลมพดั เม่ือลมพดัมา หาง
ลูกศรซ่ึงมีขนาดใหญ่จะถูกลมผลกัแรงกวา่หวัลูกศร หวัลูกศรจึงช้ีไปทิศทางท่ีลมพดัมา  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวดักระแสลม ได้แก่ 

1. ศรลม 
2. อะนิโมมิเตอร์ 
3. แอโรแวน 

 
ภาพ : อะนิโมมิเตอร์ 

 
 ผลของปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศทีม่ีต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 

ประโยชน์ของปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ 
1. การเกิดลมจะช่วยใหเ้กิดการไหลเวยีนของบรรยากาศ 
2. การเกิดลมสินคา้ 
3.  การเกิดเมฆและฝน 
4.  การเกิดลมประจ าเวลา 
ผลกระทบและภัยอนัตราย 

1.  ผลกระทบจากอิทธิพลของลมมรสุม เช่น น ้าท่วม น ้าท่วมฉบัพลนั 
2.  ผลกระทบจากอิทธิพลของลมพาย ุเช่น ตน้ไมล้ม้ทบั คล่ืนสูงในทะเล 

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ คือ การเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ ทั้งในระยะยาวและระยะสั้ น 
สภาพแวดลอ้มของโลกเปล่ียนแปลงไปตามเวลา ทั้งเป็นระบบและไม่เป็นระบบ เป็นส่ิงท่ีอยูร่อบตวัเรา 
มนัส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตในธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงบางอย่าง มีผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตอย่าง
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รุนแรง ตวัอยา่งเหตุการณ์ท่ีพบเห็นทัว่ไป ฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผา่ พายุ และเหตุการณ์ท่ีไม่พบบ่อยนกั เช่น 
โลกร้อน สุริยปุราคา ฝนดาวตก 

ปฏิกิริยาเรือนกระจก  เกิดจากมลภาวะของแก๊สท่ีไดส้ร้างข้ึนในชั้นบรรยากาศของโลกและ
ป้องกนัไม่ใหค้วามร้อนนั้นระเหยออกไปในอวกาศในตอนกลางคืนผลท่ีไดคื้อโลกจะมีอุณหภูมิสูงข้ึนท่ี
เรียกวา่ การเพิ่มอุณหภูมิของผวิโลก แก็สท่ีก่อเกิดภาวะเรือนกระจกคือ  

 
 

 
มวลอากาศ (Air mass) 
มวลอากาศ หมายถึง ลกัษณะของมวลอากาศท่ีมีลกัษณะอากาศภายในกลุ่มกอ้นขนาดใหญ่มาก มี
ความช้ืนคลา้ยคลึงกนั ตลอดจนส่วนต่าง ๆ ของอากาศเท่ากนั มวลอากาศจะเกิดข้ึนไดต่้อเม่ืออากาศ
ส่วนนั้นอยูก่บัท่ี และมีการสัมผสักบัพื้นผวิโลก ซ่ึงจะเป็นพื้นดินหรือพื้นน ้าก็ได ้โดยสัมผสัอยูเ่ป็นระยะ
เวลานาน ๆ จนมีคุณสมบติัคลา้ยคลึงกบัพื้นผิวโลกในส่วนนั้นๆ เราเรียกบริเวณพื้นผิวโลกนั้นว่า 
"แหล่งก าเนิด" เม่ือเกิดมวลอากาศข้ึนแลว้มวลอากาศนั้นจะเคล่ือนท่ีออกไปยงับริเวณอ่ืน ๆ มีผลท าให้
ลกัษณะของลมฟ้าอากาศบริเวณนั้น ๆ เปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากมีสภาพแวดลอ้มใหม่ มวลอากาศจะ
สามารถเคล่ือนท่ีไดใ้นระยะทางไกล ๆ และยงัคงรักษาคุณสมบติัส่วนใหญ่เอาไวไ้ด ้ การจ าแนกมวล
อากาศแยกพิจารณาไดเ้ป็น 2 แบบ โดยใชคุ้ณสมบติัของอุณหภูมิเป็นเกณฑ์ และการใชล้กัษณะของ
แหล่งก าเนิดเป็นเกณฑใ์นการพิจารณา ดงัน้ี 
 
 
 
 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%9D%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%9D%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%81
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2.1 การจ าแนกมวลอากาศโดยใช้อุณหภูมิเป็นเกณฑ์ 
 

2.1.1. มวลอากาศอุ่น (Warm Air mass) เป็นมวลอากาศท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา่อุณหภูมิของอากาศ
ผวิพื้นท่ีมวลอากาศเคล่ือนท่ีผา่น มกัมีแนวทางการเคล่ือนท่ีจากละติจูดต ่าไปยงับริเวณละติจูดสูงข้ึนไป 
ใชส้ัญลกัษณ์แทนดว้ยตวัอกัษร " W " 

2.1.2 มวลอากาศเยน็ (Cold Air mass) เป็นมวลอากาศท่ีมีอุณหภูมิต ่ากวา่อุณหภูมิผิวพื้นท่ีมวล
อากาศเคล่ือนท่ีผา่น เป็นมวลอากาศท่ีเคล่ือนท่ีจากบริเวณละติจูดสูงมายงับริเวณละติจูดต ่า ใชส้ัญลกัษณ์
แทนดว้ยอกัษรตวั " K " มาจากภาษาเยอรมนั คือ " Kalt " แปลวา่ เยน็ 

2.2 การจ าแนกมวลอากาศโดยใช้แหล่งก าเนิดเป็นเกณฑ์ 
2.2.1 มวลอากาศขั้วโลก (Polar Air-mass) 
2.2.1.1 มวลอากาศข้ัวโลกภาคพืน้สมุทร (Marine Polar Air mass) 

มีแหล่งก าเนิดจากมหาสมุทร เม่ือมวลอากาศชนิดน้ีเคล่ือนตวัลงมายงัละติจูดต ่าจะเป็นลกัษณะของมวล
อากาศท่ีใหค้วามเยน็และชุ่มช้ืน แหล่งก าเนิดของมวลลอากาศชนิดน้ีอยูบ่ริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอน
เหนือ ใกลช่้องแคบแบร่ิง และเคล่ือนท่ีเขา้ปะทะชายฝ่ังทะเลของประเทศสหรัฐอเมริกา ท าให้อากาศ
หนาวเยน็และมีฝนตก ในทางกลบักนัถา้มวลอากาศน้ีเคล่ือนท่ีไปยงับริเวณละติจูดสูง จะกลายเป็นมวล
อากาศอุ่น เรียกวา่ "มวลอากาศอุ่นขั้วโลกภาคพื้นสมุทร" มีลกัษณะอากาศอบอุ่นและชุ่มช้ืน 

2.2.1.2 มวลอากาศขั้วโลกภาคพืน้ทวปี (Continental Polar Air mass) 
มีแหล่งก าเนิดอยูบ่นภาคพื้นทวปีในเขตละติจูดต ่า มีลกัษณะเป็นมวลอากาศเยน็และแหง้ เม่ือมวลอากาศ
เคล่ือนท่ีผ่านบริเวณใดจะท าให้มีอากาศเยน็และแห้ง ยกตวัอย่างเช่น ส าหรับประเทศไทยจะไดรั้บ
อิทธิพลจากมวลอากาศชนิดน้ีซ่ึงมีแหล่งก าเนิดอยู่แถบไซบีเรีย เม่ือเคล่ือนท่ีลงมายงัละติจูดต ่ากว่าลง
มายงัประเทศไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง มกราคม ท าให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิต ่าลง ลกัษณะ
อากาศเยน็และแหง้ในฤดูหนาว 

2.2.2 มวลอากาศเขตร้อน (Topical Air mass) 
2.2.2.1. มวลอากาศเขตร้อนภาคพืน้ทวปี (Continental Topical Air mass) 

มีแหล่งก าเนิดบนภาคพื้นทวปี จะมีลกัษณะการเคล่ือนท่ีจากละติจูดต ่าไปสู่ละติจูดสูง ลกัษณะอากาศจะ
ร้อนและแหง้แลง้ ท าใหบ้ริเวณท่ีมวลอากาศเคล่ือนท่ีผา่นมีลกัษณะอากาศร้อนและแหง้แลง้ จึงเรียกมวล
อากาศน้ีวา่ "มวลอากาศอุ่นเขตร้อนภาคพื้นทวีป" แหล่งก าเนิดของมวลอากาศชนิดน้ีอยู่บริเวณตอน
เหนือของประเทศแมก็ซิโก และทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศสหรัฐอเมริกา ถา้หากมวลอากาศน้ี
เคล่ือนท่ีมายงัเขตละติจูดต ่าจะท าให้อุณหภูมิของมวลอากาศลดต ่าลงกว่าอุณหภูมิของอากาศผิวพื้นท่ี
มวลอากาศเคล่ือนท่ีผ่านจึงกลายเป็น "มวลอากาศเยน็เขตร้อนภาคพื้นทวีป" มีลกัษณะอากาศเยน็และ
แหง้แลง้ 
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2.2.2.2. มวลอากาศเขตร้อนภาคพืน้สมุทร (Marine Topical Air mass) 
มีแหล่งก าเนิดอยูบ่นภาคพื้นสมุทรจึงน าพาความชุ่มช้ืน เม่ือเคล่ือนท่ีผ่านบริเวณใดจะท าให้เกิดฝนตก 
และถา้เคล่ือนท่ีไปยงัละติจูดสูงจะท าให้อากาศอบอุ่นข้ึน ยกตวัอยา่งเช่น ถา้มวลอากาศเขตร้อนภาคพื้น
สมุทรเคล่ือนท่ีจากมหาสมุทรอินเดียเขา้มายงัคาบสมุทรอินโดจีนจะท าให้เกิดฝนตกหนกัและกลายเป็น
ฤดูฝน เราเรียกมวลอากาศดงักล่าววา่ "มวลอากาศอุ่นเขตร้อนภาคพื้นสมุทร" ในทางกลบักนัถา้มวล
อากาศน้ีเคล่ือนท่ีไปยงัเขตละติจูดต ่าจะัมีผลท าให้อุณหภูมิลดต ่าลง อากาศจะเยน็และชุ่มช้ืน เรียกว่า 
"มวลอากาศเยน็เขตร้อนภาคพื้นสมุทร" นอกจากมวลอากาศท่ีกล่าวมาแลว้ยงัมีมวลอากาศท่ีเกิดจาก
แหล่งก าเนิดอ่ืน ๆ อีก ไดแ้ก่ เขตขั้วโลก มีมวลอากาศอาร์กติก เป็นมวลอากาศจากมหาสมุทรอาร์กติก
เคล่ือนท่ีเขา้มาทางตอนหนือของทวีปอเมริกา และมวลอากาศแอนตาร์กติก เป็นมวลอากาศบริเวณขั้ว
โลกใต ้ซ่ึงมีอากาศเยน็และเคล่ือนท่ีอยา่งรุนแรงมาก 
 

3. แนวอากาศ (Air Front) หรือแนวปะทะของมวลอากาศ 
แนวอากาศ หรือ แนวปะทะมวลอากาศ เกิดจากสภาวะอากาศท่ีแตกต่างกนัมาก โดยมีอุณหภูมิ

และความช้ืนต่างกนัมากมาพบกนั จะไม่ผสมกลมกลืนกนัแต่จะแยกจากกนั โดยท่ีส่วนหนา้ของมวล
อากาศจะมีการเปล่ียนแปลงรูปร่าง ลกัษณะของมวลอากาศท่ีอุ่นกวา่จะถูกดนัตวัให้ลอยไปอยูเ่หนือล่ิม
มวลอากาศเยน็ เน่ืองจากมวลอากาศอุ่นมีความหนาแน่นนอ้ยกวา่มวลอากาศเยน็ แนวท่ีแยกมวลอากาศ
ทั้งสองออกจากกนัเราเรียกวา่ แนวอากาศ โดยทัว่ไปแลว้ตามแนวอากาศหรือแนวปะทะอากาศจะมี
ลกัษณะของความแปรปรวนลมฟ้าอากาศเกิดข้ึน เราสามารถจ าแนกแนวอากาศหรือแนวปะทะอากาศ
ของมวลอากาศได ้4 ชนิด ดงัน้ี 

3.1 แนวปะทะของมวลอากาศอุ่น (Warm Front) 
เกิดจากการท่ีมวลอากาศอุ่นเคล่ือนท่ีเขา้มายงับริเวณท่ีมีมวลอากาศเยน็กวา่ โดยมวลอากาศเยน็

จะยงัคงตวับริเวณพื้นดิน มวลอากาศอุ่นจะลอยตวัสูงข้ึน ซ่ึงแนวของอากาศอุ่นจะมีความลาดชนันอ้ย
กว่าแนวอากาศเยน็ ซ่ึงจากปรากฏการณ์แนวปะทะมวลอากาศอุ่นดงักล่าวน้ีลกัษณะอากาศจะอยู่ใน
สภาวะทรงตวั แต่ถา้ลกัษณะของมวลอากาศอุ่นมีการลอยตวัข้ึนในแนวด่ิง (มีความลาดชนัมาก) จะ
ก่อให้เกิดฝนตกหนกัและพายุฝนฟ้าคะนอง สังเกตไดจ้ากการเกิดเมฆฝนเมฆนิมโบสเตรตสั หรือการ
เกิดฝนซู่ หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ฝนไล่ชา้ง 

3.2 แนวปะทะของมวลอากาศเยน็ (Cold Front) 
เม่ือมวลอากาศเยน็เคล่ือนตวัลงมายงับริเวณท่ีมีละติจูดต ่า  มวลอากาศเยน็จะหนกั จึงมีการ

เคล่ือนตวัติดกบัผวิดิน และจะดนัใหม้วลอากาศอุ่นท่ีมีความหนาแน่นนอ้ยกวา่ ลอยตวัข้ึนตามความลาด
เอียง ซ่ึงมีความลาดชนัมากถึง 1:80 ซ่ึงปรากฏการณ์ดงักล่าวตามแนวปะทะอากาศเยน็จะมีสภาพอากาศ
แปรปรวนมาก มวลอากาศร้อนถูกดนัใหล้อยตวัยกสูงข้ึน เป็นลกัษณะการก่อตวัของเมฆ คิวมูโลนิมบสั 
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(Cumulonimbus) ทอ้งฟ้าจะมืดครึม เกิดพายุฝนฟ้าคะนองอยา่งรุนแรu3591 . เราเรียกบริเวณดงักล่าววา่ 
“แนวพายฝุน” (Squall Line)  

3.3 แนวปะทะของมวลอากาศซ้อน (Occluded Front) 
เม่ือมวลอากาศเยน็เคล่ือนท่ีในแนวทางติดกบัแผน่ดิน จะดนัให้มวลอากาศอุ่นใกลก้บัผิวโลก

เคล่ือนท่ีไปในแนวเดียวกนักบัมวลอากาศเยน็ มวลอากาศอุ่นจะถูกมวลอากาศเยน็ซ้อนตวัให้ลอยสูงข้ึน 
และเน่ืองจากมวลอากาศเยน็เคล่ือนตวัไดเ้ร็วกวา่จึงท าให้มวลอากาศอุ่นชอ้นอยู่บนมวลอากาศเยน็ เรา
เรียกลกัษณะดงักล่าวไดอี้กแบบวา่แนวปะทะของมวลอากาศปิด ลกัษณะของปรากฏการณ์ดงักล่าวจะ
ท าใหเ้กิดเมฆคิวมูโลนิมบสั (Cumulonimbus) และท าใหเ้กิดฝนตก หรือพายฝุนไดเ้ช่นกนั  

3.4 แนวปะทะมวลอากาศคงที ่(Stationary Front) 
นอกจากแนวปะทะอากาศดงักล่าวมาแล้วนั้นจะมีลกัษณะแนวปะทะอากาศของมวลอากาศ

คงท่ีอีกชนิดหน่ึง (Stationary Front) ซ่ึงเป็นแนวปะทะของมวลอากาศท่ีเกิดจากการเคล่ือนท่ีของมวล
อากาศอุ่นและมวลอากาศเยน็เขา้หากนั และจากสภาพท่ีทั้งสองมวลอากาศมีแรงผลกัดนัเท่ากนั จึงเกิด
ภาวะสมดุลของแนวปะทะอากาศข้ึน แต่จะเกิดในชัว่ระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเท่านั้น เม่ือมวลอากาศใดมี
แรงผลกัดนัมากข้ึนจะท าให้ลกัษณะของแนวปะทะอากาศเปล่ียนไปเป็นแนวปะทะอากาศแบบอ่ืน ๆ 
ทนัที 
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4. พายุหมุน 
พายุหมุนเกิดจากศูนยก์ลางความกดอากาศต ่า ท าให้บริเวณโดยรอบศูนยก์ลางความกดอากาศต ่า 

ซ่ึงก็คือ ความกดอากาศสูงโดยรอบจะพดัเขา้หาศูนยก์ลางความกดอากาศต ่า ขณะเดียวกนัศูนยก์ลางความ
กดอากาศต ่าจะลอยตวัสูงข้ึน และเยน็ลงดว้ยอตัราอะเดียเบติก (อุณหภูมิลดลงเม่ือความสูงเพิ่มข้ึน) ท าให้
เกิดเมฆและหยาดน ้ าฟ้า พายุหมุนจะมีความรุนแรงหรือไม่ข้ึนอยู่กบัอตัราการลดลงของความกดอากาศ                  
ถา้อตัราการลดลงของความกดอากาศมีมากจะเกิดพายุรุนแรง เราสามารถแบ่งพายุหมุนออกเป็น 3 กลุ่ม 
ดงัน้ี 

4.1. พายุหมุนนอกเขตร้อน 
พายหุมุนนอกเขตร้อน หมายถึง พายหุมุนท่ีเกิดข้ึนในเขตละติจูดกลางและเขตละติจูดสูง ซ่ึงใน

เขตละติจูดดงักล่าวจะมีแนวมวลอากาศเยน็จากขั้วโลกหรือมหาสมุทรอาร์กติก เคล่ือนตวัมาพบกบัมวล
อากาศอุ่นจากเขตก่ึงโซนร้อน มวลอากาศดงักล่าวมีคุณสมบติัต่างกนั แนวอากาศจะเกิดการเปล่ียนโดย
เร่ิมมีลกัษณะโคง้เป็นรูปคล่ืu3609 . อากาศอุ่นจะลอยตวัสูงข้ึนเหนืออากาศเยน็ ซ่ึงเช่นเดียวกบัแนว
อากาศเยน็ซ่ึงจะเคล่ือนท่ีเขา้แทนท่ีแนวอากาศอุ่น ท าให้มวลอากาศอุ่นลอยตวัสูงข้ึน และจากคุณสมบติั
การเคล่ือนท่ีของมวลอากาศเยน็ท่ีเคล่ือนตวัไดเ้ร็วกวา่ แนวอากาศเยน็จึงเคล่ือนไปทนัแนวอากาศอุ่น ท า
ให้เกิดลกัษณะแนวอากาศรวมข้ึนและเกิดหยาดน ้ าฟ้า เม่ืออากาศอุ่นท่ีถูกบงัคบัให้ลอยตวัข้ึนหมดไป
พายุหมุนก็สลายตวัไป อย่างไรก็ตามเวลาท่ีเกิดพายุหมุนนั้นจะเกิดลกัษณะของศูนยก์ลางความกด
อากาศข้ึน ซ่ึงก็คือ ศูนยก์ลางความกดอากาศต ่า ลมจะพดัเขา้หาศูนยก์ลาง (ความกดอากาศสูงเคล่ือนท่ี
เขา้หาศูนยก์ลางความกดอากาศต ่า) ซ่ึงลมพดัเขา้หาศูนยก์ลางดงักล่าวในซีกโลกเหนือ มีทิศทางการพดั
วนทวนเข็มนาฬิกา ส่วนในซีกโลกใตมี้ทิศทางตามเข็มนาฬิกา ซ่ึงเป็นผลมาจากการหมุนของโลก
นัน่เอง 

4.2 พายุทอร์นาโด (Tornado) 
พายุทอร์นาโด เป็นพายุขนาดเล็กแต่มีความรุนแรงมากท่ีสุด มกัเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา 

และนอกนั้นเกิดท่ีแถบประเทศออสเตรเลีย พายุดงักล่าวเกิดจากอากาศเคล่ือนท่ีเขา้หาศูน์กลางความกด
อากาศต ่ าอย่างรวดเร็ว  ลักษณะพายุคล้ายปล่องไฟสีด าห้อยลงมาจากเมฆคิวมูโลนิมบัส 
(Cumulonimbus) ในมวลพายุมีไอน ้ าและฝุ่ นละออง ตลอดจนวตัถุต่าง ๆ ท่ีถูกลมพดัลอยข้ึนไปดว้ย
ความเร็วลมกวา่ 400 กิโลเมตร / ชัว่โมง เม่ือพายุเคล่ือนท่ีไปในทิศทางใดฐานของมนัจะกวาดทุกอยา่ง
บนพื้นดินข้ึนไปดว้ย ก่อให้เกิดความเสียหายมาก พายุทอร์นาโดจะเกิดในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ และฤดูร้อน 
เน่ืองจากมวลอากาศขั้วโลกภาคพื้นสมุทรมาเคล่ือนท่ีพบกบัมวลอากาศเขตร้อนภาคพื้นสมุทร และถา้
เกิดข้ึนเหนือพื้นน ้าเราเรียกวา่ "นาคเล่นน ้า" (Waterspout) 
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4.3 พายุหมุนเขตร้อน 
พายุหมุนเขตร้อน เป็นพายุหมุนท่ีเกิดข้ึนในเขตร้อนบริเวณเส้นศูนยสู์ตรระหวา่ง 8 - 12 องศา 

เหนือและใต้ โดยมากมกัเกิดบริเวณพื้นทะเลและมหาสมุทรท่ีมีอุณหภูมิของน ้ าสูงกว่า 27 องศา
เซลเซียส พายุหมุนเขตร้อนเป็นลกัษณะของบริเวณความกดอากาศต ่า  ศูนยก์ลางพายุเป็นบริเวณท่ีมี
ความกดอากาศต ่ามากท่ีสุด เรียกว่า "ตาพายุ" (Eye of Storm) มีลกัษณะกลม และกลมรี มีขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลางตั้งแต่ 50 - 200 กิโลเมตร บริเวณตาพายุจะเงียบสงบ ไม่มีลม ทอ้งฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 
ส่วนรอบๆ ตาพายุจะเป็นบริเวณท่ีมีลมพดัแรงจดั มีเมฆคร้ึม มีฝนตกพายุรุนแรง พายุหมุนเขตร้อน
จดัเป็นพายุท่ีมีความรุนแรงมาก เกิดจากศูนยก์ลางความกดอากาศต ่า ท่ีมีลมพดัเขา้หาศูนยก์ลาง ในซีก
โลกเหนือทิศทางการหมุนของลมมีทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ส่วนซีกโลกใตมี้ทิศทางตามเข็มนาฬิกา 
ความเร็วลมเขา้สู่ศูนยก์ลางอยู่ระหวา่ง 120 - 200 กิโลเมตร/ชัว่โมง พายุในเขตน้ีจะมีฝนตกหนกั 
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแบ่งประเภทพายุหมุนตามความเร็วใกลศู้นยก์ลางพายุ โดยแบ่งตามระดบั
ความรุนแรง ไดด้งัน้ี 
 

พายุดีเปรสช่ัน (Depression) ความเร็วลมนอ้ยกวา่ 63 กิโลเมตร / ชัว่โมง เป็นพายุอ่อนๆ มีฝนตกบาง ถึง
หนกั 
 

พายุโซนร้อน (Tropical Storm) ความเร็วลม 64 - 115 กิโลเมตร / ชัว่โมง มีก าลงัปานกลางมีฝนตก
หนกั 
 

พายุหมุนเขตร้อน หรือพายุไซโคลนเขตร้อน (Tropical Cyclone) ความเร็วลม มากกวา่115 กิโลเมตร             
ต่อชัว่โมง เป็นพายุท่ีมีก าลงัแรงสูงสุด มีฝนตกหนกัมาก บางคร้ังจะมีพายุฝนฟ้าคะนองดว้ย พายุหมุน
เขตร้อนมีช่ือเรียกต่าง ๆ กนัตามแหล่งก าเนิด ดงัน้ี 

ถา้เกิดในมหาสมุทรแปซิฟิก และทะเลจีนใต ้เรียกวา่ ใตฝุ้่ น (Typhoon) 
ถา้เกิดในอ่าวเบงกอล และทะเลอาหรับ เรียกวา่ พายไุซโคลน (Cyclone) 
ถา้เกิดในแอตแลนติก และทะเลแคริบเบียน เรียกวา่ พายเุฮอร์ริเคน (Hurricane) 
ถา้เกิดในทะเลประเทศฟิลิปปินส์ เรียกวา่ พายบุาเกียว (Baguio) 
ถา้เกิดท่ีทะเลออสเตรเลีย เรียกวา่ พายวุลิลี วลิล่ี (Willi-Willi) 
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4.3.1 การเกดิพายุหมุนเขตร้อน 
การเกิดพายุหมุนเขตร้อน มกัเกิดบริเวณแถบเส้นศูนยสู์ตรบริเวณละติจูด 8 - 15 องศาเหนือ ใต ้

ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ส่วนบริเวณเส้นศูนยสู์ตรจะไม่เกิดการก่อตวัของพายุหมุนแต่อยา่งใด เน่ืองมาจากไม่
มีแรงลม "คอริออริส" (ซ่ึงเป็นแรงเหวี่ยงท่ีเกิดจากการหมุนรอบตวัเองของโลก บริเวณเส้นศูนยสู์ตรจะมีค่า
เป็น ศูนย)์ ล าดบัการเกิดของพายหุมุนเขตร้อนเป็นดงัน้ี 

1. สภาวะการก่อตวั (Formation) มกัเกิดการก่อตวับริเวณทะเล หรือมหาสมุทร ท่ีมีอุณหภูมิสูง
กวา่ 27 องศาเซลเซียส 

2. สภาวะทวีก าลงัแรง จะเกิดบริเวณศูนยก์ลางความกดอากาศต ่า เกิดลมพดัเขา้สู่ศูนยก์ลาง มี
เมฆและฝนตกหนกัเป็นบริเวณกวา้ง 

3. สภาวะรุนแรงเต็มท่ี (Mature Stage) มีก าลงัลมสูงสุด ฝนตกเป็นบริเวณกวา้งประมาณ                 
500 - 1,000 กิโลเมตร 

4. สภาวะสลายตวั (Decaying Stage) มีการเคล่ือนตวัเขา้สู่ภาคพื้นทวีป และลดก าลงัแรงลง                
อนัเน่ืองมาจากพื้นแผน่ดินมีความช้ืนนอ้ยลง และพดัผา่นสภาพภูมิประเทศท่ีมีความต่างระดบั ท าให้
พายอุ่อนก าลงัลงกลายเป็นดีเปรสชัน่ และสลายตวัลงไปในท่ีสุด 
 

4.3.2 พายุหมุนเขตร้อนในประเทศไทย 
ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นพายุหมุนเขตร้อนท่ีเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิก หรือในทะเลจีนใต ้

และการเคล่ือนตวัเขา้สู่ประเทศไทย นอกนั้นก่อตวัในเขตมหาสมุทรอินเดีย เม่ือพิจารณาประกอบกบั
สภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยในดา้นท าเลท่ีตั้ง พบว่ามกัไม่ค่อยไดรั้บอิทธิพลจากพายุใตฝุ้่ น 
(Typhoon) มากนกั เน่ืองจากทิศทางการเคล่ือนตวัโดยส่วนมากมีการเคล่ือนตวัจากทางดา้นทะเลจีนใต ้
เคล่ือนเขา้สู่ประเทศไทยทางบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หรือภาคเหนือ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง 
เดือนกนัยายน โดยมากมกัอ่อนก าลงัลงกลายเป็นพายุดีเปรสชัน่ หรือสลายตวักลายเป็นหยอ่มความกด
อากาศต ่าเสียก่อน เน่ืองจากพายเุคล่ือนตวัเขา้สู่แผน่ดินจะอ่อนก าลงัลงเม่ือปะทะกบัลกัษณะภูมิประเทศ
เทือกเขาสูงแถบประเทศเวียดนาม กมัพูชา และเทือกเขาชายแดนของประเทศไทยเสียก่อน ระบบการ
หมุนเวยีนของลมจึงถูกกีดขวาง เป็นเหตุท าใหพ้ายอุ่อนก าลงัลงนัน่เอง ส่วนทางดา้นภาคใตข้องประเทศ
ไทยมีลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นคาบสมุทรยื่นยาวออกไปในทะเล  ชายฝ่ังทะเลภาคใตท้างด้านทิศ
ตะวนัตกมีแนวเทือกเขาสูงชนัทอดตวัยาวตลอดแนวจึงเป็นแนวกนัพายุไดดี้ ส่วนทางดา้นภาคใตท้างฝ่ัง
ทิศตะวนัออกไม่มีแนวก าบงัดงักล่าวท าให้เกิดความเสียหายจากพายุไดง่้ายกวา่ โดยมากมกัเกิดพายุเขา้
มาในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือน ธนัวาคม เป็นตน้ ตวัอยา่งเช่น ความเสียหายร้ายแรงจากพายุใตฝุ้่ นเกย์ ท่ี
พดัเขา้ทางดา้นภาคใตท้างดา้นฝ่ังทะเลตะวนัออกของประเทศเม่ือ วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2532 ท าให้เกิด
ความเสียหายเป็นอยา่งมาก โดยทัว่ไปประเทศไทยมกัจะไดรั้บอิทธิพลจากพายุดีเปรสชัน่มากท่ีสุด โดย
เฉล่ียปีละ 3 - 4 ลูก ส าหรับการเกิดพายุหมุนเขตร้อนในประเทศไทยมกัเกิดในฤดูฝน ตั้งแต่เดือน
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พฤษภาคม เป็นตน้ไปจนถึงเดือนตุลาคม จะเป็นพายุหมุนเขตร้อนท่ีก่อตวัข้ึนในบริเวณมหาสมุทร
อินเดีย บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใตส้ามารถแยกพิจารณาไดด้งัน้ี 

ช่วงเดือนพฤษภาคม ก่อนเขา้ฤดูฝนอาจจะมีพายุไซโคลนจากอ่าวเบงกอล เคล่ือนตวัเขา้สู่
ประเทศไทยทางดา้นทิศตะวนัตก ท าใหมี้ผลกระทบต่อภาคตะวนัตกของประเทศ 
ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกนัยายน อาจจะมีพายุใตฝุ้่ นในมหาสมุทรแปซิฟิกพดัผา่นเขา้มาทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ท าใหมี้ผลกระทบต่อภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนบน 

ช่วงเดือนกนัยายน ถึงปลายเดือนตุลาคม อาจจะมีพายหุมุนเขตร้อนในทะเลจีนใตพ้ดัผา่นเขา้มา
ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ท าให้มีผลกระทบต่อภาคตะวนัออก ภาคกลาง ตอนล่างของ
ภาคเหนือ และตอนล่างของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ส าหรับช่วงตน้ฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงตน้เดือนมกราคม มกัจะมีความกดอากาศ
ต ่าในตอนล่างของทะเลจีนใตพ้ดัผา่นเขา้มาในอ่าวไทย ท าให้มีผลกระทบต่อภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกตั้งแต่
จงัหวดัชุมพรลงไป 

ปัจจุบนัเราสามารถทราบไดล่้วงหนา้ถึงการเกิดพายุหมุนเขตร้อนและทิศทางการเคล่ือนท่ีโดย
การใชเ้คร่ืองมือตรวจอากาศท่ีทนัสมยั ไดแ้ก่ ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เรดาร์ตรวจอากาศ เป็นตน้ อยา่งไร
ก็ตามผลกระทบจากความเสียหายอนัเน่ืองมาจากพายุหมุนเขตร้อน อาทิเช่น ฝนตกหนกัติดต่อกนัอาจ
ท าให้เกิดน ้ าป่าไหลหลากได ้ ท าให้เส้นทางคมนาคมถูกตดัขาดรวมทั้งแนวสายไฟฟ้า และเสาไฟฟ้า 
พื้นท่ีเกษตรกรรมไดรั้บความเสียหาย ตลอดจนท าใหเ้รือเล็กและเรือใหญ่อบัปางได ้
 

4.3.3 การเรียกช่ือพายุหมุน 
ส าหรับในเขตภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือดา้นตะวนัตก และทะเลจีนใต ้นกัอุตุนิยมวิทยา

ไดต้ั้งช่ือพายุไว ้5 ชุด แต่ละชุดประกอบดว้ยช่ือพายุหมุน 28 ช่ือ โดยความร่วมมือในการเสนอช่ือของ 
14 ประเทศในแถบภูมิภาคดงักล่าว น ามาใชเ้ป็นช่ือพายุหมุนเขตร้อน การใชจ้ะใชห้มุนเวียนกนัไปตาม
แถว โดยเร่ิมตั้งแต่แถวแรกของสดมภท่ี์ 1 ไปจนถึงช่ือสุดทา้ยของสดมภ์ แลว้จึงข้ึนไปใชช่ื้อของแถว
แรกของสดมภท่ี์ 2 เช่น "ดอมเรย"์(Damrey) ไปจนถึง "ทรามี" (Trami) แลว้จึงข้ึนไปท่ี "กองเรย"์ 
(Kong-Rey) เป็นตน้ ส าหรับประเทศไทยไดเ้สนอช่ือพายุหมุนเขตร้อน คือ พระพิรุณ, วิภา, เมขลา, นิดา 
, กุหลาบ, ทุเรียน, รามสูร, หนุมาน , ชบา และขนุน ( ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1 แสดงรายช่ือพายหุมุนท่ีเกิดข้ึนในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือดา้นตะวนัตก 
ประเทศท่ีตั้งช่ือ สดมภท่ี์ 1 สดมภท่ี์ 2 สดมภท่ี์ 3 สดมภท่ี์ 4 สดมภท่ี์ 5 
Cambodia ดอมเรย ์ กองเรย ์ นากรี กรอวาญ สาริกา 
China หลงหวาง ยทูู ฟงเฉิน ตูเ้จ๊ียน ไหหม่า 
Dpr Korea โคโรจิ โทราจิ คาเมจิ เมมิ มิอะริ 
Hk.China ไคตัก๊ มานยี ่ ฟ่องวอง ฉอยหวัน่ มาง่อน 
Japan เทมบิน อุซางิ  คมัมุริ ขอบปุ โทะคาเงะ 
Loa Pdr. โบลาเวน ปลาบึก พนัฝน เกศนา นกเตน้ 
Macau จนัจู วทิูบ หวงัฟง พาร์มา มุย้ฝ่า 
Malaysia เจอลาวตั เซอพตั รูซา มีเลอ เมอร์บุค 
Micronesia เอวนิลา ฟิโท ซินลาก ู เนพาทคั นนัมาดอล 
Philippines บิลิส ดานสั ฮากุปิด ลูปิค ทาลสั 
Ro Korea เกมี นารี ซงัมี ซูดาล โนรู 
Thailand พระพิรุณ วภิา เมขลา นิดา กุหลาบ 
U.S.A. มาเรีย ฟรานซิสโก ฮีโกส โอเมส โรเค 
Viet Nam เซลไม เลคคีมา บาว ี คอนซอน ซอนคา 
Cambodia โบพา กรอซา ไมส้ัก จนัทู เนสาด 
China หวูค่ง ไห่เยีย่น ไห่เฉิน เต้ียมู่ ไห่ถงั 
Dpr Korea โซนามุ โพดอล พงโซนา มินดอนเล นอเก 
Hk.China ซานซาน แหล่งแหลง ยนัยนั เทงเท๋ง บนัหยนั 
Japan ยางิ คะจิคิ คุจิระ คอมปาซิ วาชิ 
Loa Pdr. ชา้งสาร ฟ้าใส จนัทร์หอม น ้าตน้ มทัสา 
Macau เบบินกา้ ฮวัเหม่ย หลินฝ่า หม่าเหลา ซนัหวู ่
Malaysia รัมเบีย ทาปา นงักา้ เมอรันติ มาวา 
Micronesia ซูลิค มิเทค ซูเดโล รานานิม กโูซว 
Philippines ซิมารอน ฮาจิบิส อิมบุโด มาลากสั ทาลิม 
Ro Korea เซบี โนกรีู โกนี เมกิ นาบี 
Thailand ทุเรียน รามสูร หนุมาน ชบา ขนุน 
U.S.A. อูโท ซาทาน อีโท โคโด วนิเซนเต ้
Viet Nam ทรามี ฮาลอง แวมโค ซองดา เซลลา 
ท่ีมา : ศูนยอุ์ตุนิยมวทิยาภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่ ,2544. 
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5. พายุฝนฟ้าคะนอง (Thunderstorm) 
พายุฝนฟ้าคะนอง หมายถึง อากาศท่ีมีฝนตกหนกั มีฟ้าแลบฟ้าร้อง เป็นฝนท่ีเกิดจากการพา

ความร้อน มีลมพดัแรง เกิดอยา่งกระทนัหนัและยติุลงทนัทีทนัใด พายฝุนฟ้าคะนองเกิดจากการท่ีอากาศ
ไดรั้บความร้อนและลอยตวัสูงข้ึนและมีไอน ้ าในปริมาณมากพอ ประกอบกบัการลดลงของอุณหภูมิ จึง
เกิดการกลัน่ตวัควบแน่นของไอน ้ า และเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง พายุฝนฟ้าคะนองประกอบดว้ยเซลล์
อากาศจ านวนมาก ในแต่ละเซลล์จะมีอากาศไหลข้ึนและลงหมุนเวียนกนั พายุฝนฟ้าคะนองเกิดมากใน
เขตร้อน เน่ืองจากอากาศช้ืนมากและมีอุณหภูมิสูง ท าใหมี้สภาวะอากาศไม่ทรงตวั พายุฝนฟ้าคะนองมกั
เกิดจากเมฆคิวมูโลนิมบสั (Cumulonimbus) 

5.1 ข้ันตอนการเกดิพายุฝนฟ้าคะนอง 
5.1.1 ระยะการเกิดเมฆคิวมูลัส (Cumulus Stage) หรือขั้นก่อตวั เม่ืออุณหภูมิผิวพื้นเพิ่มสูงข้ึน

จะท าใหม้วลอากาศอุ่นลอยตวัข้ึนบน เกิดการกลัน่ตวัของไอน ้ าเป็นเมฆคิวมูลสั (Cumulus) มวลอากาศ
ร้อนจะลอยตวัสูงข้ึนเร่ือย ๆ ท าใหม้วลอากาศยกตวัสูงข้ึนสู่เบ้ืองบนตลอด และเร็วข้ึน 

5.1.2 ระยะการเกดิพายุ (Mature Stage) 
ระยะน้ีพายุจะเร่ิมพดัเกิดกระแสอากาศจมตวัลม เน่ืองจากฝนตกลงมาจะดึงเอามวลอากาศให้

จมตวัลงมาดว้ย และมวลอากาศอุ่นก็ยงัคงลอยตวัข้ึนเบ้ืองบนต่อไป จากผลดงักล่าวท าให้เกิดสภาพ
อากาศแปรปรวน และลมกระโชกแรง เน่ืองมาจากมวลอากาศในกอ้นเมฆมีความแปรผนัมาก มีการ
หมุนเวยีนของกระแสอากาศข้ึนลง เกิดฟ้าแลบ ฟ้าร้อง รวมทั้งอาจมีลูกเห็บตกดว้ยเช่นกนั 

5.1.3 ระยะสลายตัว (Dissipating Stage) 
เป็นระยะสุดทา้ยเม่ือศูนยก์ลางพายจุมตวัลงใกลพ้ื้นดิน รูปทรงของเมฆจะเปล่ียนจากเมฆคิวมูโลนิมบสั 
(Cumulonimbus) เป็นเมฆอลัโตสเตรตสั (Altostratus) หรือ เมฆซีโรคิวมูลสั (Cirrocumulus) ฝนจะเบา
บางและหายไปในท่ีสุด 

อยา่งไรก็ตามการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองดงักล่าว หากมีศูนยก์ลางพายุหลายศูนยก์ลางจะท าให้
เกิดพายุฝนฟ้าคะนองยาวนานมาก และเกิดกระแสอากาศท่ีรุนแรงมากจนสามารถท าให้เกิดลูกเห็บได ้
ช่วงเวลาของการเกิดพายฝุนฟ้าคะนองประมาณ 1 - 2 ชัว่โมง 

5.2 ชนิดของพายุฝนฟ้าคะนอง 
5.2.1 พายุฝนฟ้าคะนองพาความร้อน (Convectional Thunderstorm) 
เป็นพายฝุนท่ีเกิดจากการพาความร้อน ซ่ึงมวลอากาศอุ่นลอยตวัสูงข้ึนท าให้อุณหภูมิของอากาศ

เยน็ลง ไอน ้าจะกลัน่ตวักลายเป็นเมฆคิวมูโลนิมบสั (Cumulonimbus) และเกิดเป็นพายุฝนฟ้าคะนอง มกั
เกิดเน่ืองจากโลกไดรั้บความร้อนจากดวงอาทิตย ์ท าให้พื้นดินร้อนข้ึนมาก อากาศบริเวณพื้นดินจะลอย
สูงข้ึนเกิดเป็นเมฆคิวมูโลนิมบสั (Cumulonimbus) มกัเกิดในช่วงบ่ายและเยน็ในวนัท่ีอากาศร้อนจดั  
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5.2.2 พายุฝนฟ้าคะนองภูเขา (Orographic Thunderstorm) 
เกิดจากการท่ีมวลอากาศอุ่นเคล่ือนท่ีไปปะทะกบัภูเขา ขณะท่ีมวลอากาศเคล่ือนท่ีไปตามลาด

เขาอากาศจะเยน็ตวัลง ไอน ้ ากลัน่ตวักลายเป็นเมฆคิวมูโลนิมบสั (Cumulonimbus) ท าให้เกิดลกัษณะ
ของฝนปะทะหนา้เขา พายลุกัษณะน้ีจะเกิดบริเวณตน้ลมของภูเขา เมฆจะก่อตวัในแนวตั้งสูงมาก ท าให้
ลกัษณะอากาศแปรปรวนมาก 

5.2.3. พายุฝนฟ้าคะนองแนวปะทะ (Frontal Thunderstorm) 
เกิดจากการปะทะกันของมวลอากาศ มักเกิดจากการปะทะของมวลอากาศเย็นมากกว่า 

มวลอากาศอุ่น มวลอากาศอุ่นจะถูกดนัให้ยกตวัลอยสูงข้ึน ไอน ้ ากลัน่ตวักลายเป็นเมฆคิวมูโลนิมบสั 
(Cumulonimbus) และเกิดเป็นพายุฝนฟ้าคะนองแนวปะทะอากาศเย็น อากาศเย็น มวลอากาศอุ่น 
เคล่ือนท่ีไป การเคล่ือนท่ีมาปะทะกนัของปะทะภูเขา มวลอากาศอุ่นและเยน็ ท าใหเ้กิดพายฝุนฟ้าคะนอง 

5.3 ปรากฏการณ์ทีเ่กดิจากพายุฝนฟ้าคะนอง 
ขณะเกิดพายฝุนฟ้าคะนองจะเกิดฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผา่ ลูกเห็บตก มีลมกระโชกแรงเป็นคร้ัง 

คราว โดยในรอบ 1 ปี ทัว่โลกมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดข้ึนถึง 16 ลา้นคร้ัง โดยเฉพาะในเขตละติจูดสูง และ
ในเมืองท่ีอากาศร้อนช้ืนจะมีจ านวนวนัท่ีมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดไดถึ้ง 80 - 160 วนัต่อปี ส าหรับประเทศ
ไทยมกัเกิดมากในเดือน เมษายน - พฤษภาคม เป็นช่วงท่ีเกิดพายฝุนฟ้าคะนองมากท่ีสุด 

5.3.1 การเกิดฟ้าแลบ เกิดข้ึนพร้อมกบัฟ้าร้อง แต่มนุษยเ์รามองเห็นฟ้าแลบก่อนไดย้ินเสียงฟ้า
ร้อง เน่ืองจากแสงเดินทางเร็วกวา่เสียง (แสงมีอตัราเร็ว 300,000 กิโลเมตร/วินาที ส่วนเสียงมีอตัราเร็ว 
1/3 ของแสง) ประกายไฟฟ้าของฟ้าแลบ 1 คร้ัง มีปริมาณไฟฟ้าจ านวนสูงถึง 200,000 แอมแปร์ และมี
ความต่างศกัยถึ์ง 30 ลา้นโวลต์ ฟ้าแลบเกิดจากประจุไฟฟ้าเคล่ือนท่ีจากกอ้นเมฆสู่กอ้นเมฆ จากกอ้น
เมฆสู่พื้นดิน โดยมีขั้นตอนคือ ประจุไฟฟ้าท่ีเคล่ือนท่ีถ่ายเทในกอ้นเมฆมีการเคล่ือนท่ีหลุดออกมาและ
ถ่ายเทสู่อาคารส่ิงก่อสร้าง หรือตน้ไมสู้งบนพื้นดิน เหตุการณ์เหล่าน้ีใชเ้วลานอ้ยกวา่ 1 วินาที และเกิด
เป็นแสงของฟ้าแลบ ซ่ึงบางคร้ังล าแสงมีความยาวถึง 60 - 90 เมตร 

5.3.2 การเกิดฟ้าร้อง เน่ืองจากประกายไฟฟ้าของฟ้าแลบท าให้อากาศในบริเวณนั้นมีอุณหภูมิ
สูงข้ึนถึงประมาณ 25,000 องศาเซลเซียส อยา่งเฉียบพลนั มีผลท าให้อากาศมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว
และรุนแรง ท าใหเ้กิดเสียง "ฟ้าร้อง" เน่ืองจากฟ้าร้องและฟ้าแลบเกิดข้ึนพร้อมกนั ดงันั้นเม่ือเรามองเห็น
ฟ้าแลบ และนบัจ านวนวินาทีต่อไปจนกวา่จะไดย้ินเสียงฟ้าร้อง เช่น ถา้นบัได ้3 วินาที แสดงวา่ฟ้าแลบ
อยูห่่างจากเราไปประมาณ 1 เมตร และสาเหตุท่ีเราไดย้ินเสียงฟ้าร้องครวญครางอยา่งต่อเน่ืองไปอีก
ระยะหน่ึง เน่ืองจากมีสาเหตุมาจากการเดินทางของเสียงมีความต่างกนัในเร่ืองของระยะเวลาและ
ระยะทางท่ีคาบเก่ียวกนันัน่เอง 
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5.3.3 การเกิดฟ้าผ่า เป็นปรากฏการควบคู่กนักบัฟ้าแลบ และฟ้าร้อง เน่ืองจากประจุไฟฟ้าไดมี้
การหลุดออกมาจากกลุ่มเมฆฝน และถ่ายเทลงสู่พื้นดิน ตน้ไม ้อาคารหรือส่ิงก่อสร้าง ตลอดจนส่ิงมีชีวิต
อ่ืน ๆ ฟ้าผา่อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายถึงชีวติได ้เน่ืองจากมีพลงังานไฟฟ้าสูง ความรุนแรงของกระแสไฟฟ้า
จากฟ้าผา่เพียงพอท่ีจะจุดหลอดไฟฟ้าขนาด 60 แรงเทียนใหส้วา่งไดถึ้งจ านวน 600,000 ดวง เลยทีเดียว 

6. ร่องมรสุม (Monsoon Trough) 
เกิดจากแนวความกดอากาศต ่า ท าให้เกิดฝนตก ซ่ึงเป็นลักษณะอากาศของประเทศไทย 

 แนวร่องความกดอากาศต ่าจะอยูใ่นแนวทิศตะวนัตก และทิศตะวนัออก ร่องมรสุมจะมีการเปล่ียนแปลง
ต าแหน่งตามการเคล่ือนท่ีของดวงอาทิตย ์ เช่น เม่ือดวงอาทิตยโ์คจรออ้มไปทางทิศเหนือ ร่องมรสุมก็จะ
เคล่ือนท่ีตามไปดว้ย การเคล่ือนท่ีของร่องมรสุมมีผลต่อการเปล่ียนทิศทางการรับลม เช่น ร่องมรสุมท่ี
เคล่ือนท่ีไปทางดา้นทิศเหนือ บริเวณท่ีรับลมทางดา้นทิศเหนือจะเปล่ียนไปเป็นการรับลมจากทางดา้นทิศ
ใตท้นัที ร่องมรสุมมีผลต่อการเกิดฝนตกอนัเน่ืองมาจากสาเหตุขา้งตน้คือ ท าให้อากาศบริเวณดงักล่าวยก
ตวัลอยสูงข้ึน ขยายตวักลายเป็นเมฆฝน บริเวณร่องมรสุมจึงมกัมีเมฆมากและมีฝนตก ส่วนประเทศไทย
ร่องมรสุมเกิดจากการปะทะกนัของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้
และลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ มีผลท าให้เกิดฝนตกเป็นบริเวณกวา้ง ถา้แนวชนของร่องมรสุมทั้ง
สองชนกนัยิ่งแคบจะเกิดเป็นพายุฝนฟ้าคะนองไดง่้าย และถา้เกิดร่องมรสุมนาน จะส่งผลให้เกิดฝนตก
นานท าใหเ้กิดน ้าท่วมไดเ้ช่นกนั 
ท่ีมา : ศูนยอุ์ตุนิยมวทิยาภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่ , 2544. 
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 พายุไซโคลนนาร์กสี 
     นาร์กีส เป็นช่ือของเด็กหญิงชาวมุสลิม แปลวา่ ดอกไม ้ และใช้เป็นช่ือพายุไซโคลนท่ีเสนอโดย
ประเทศปากีสถาน ไซโคลนนาร์กีส เป็นพายุหมุนท่ีเกิดข้ึนในอ่าวเบงกอล จดัเป็นพายุหมุนเขตร้อน 
(Tropical Cyclone) ชนิดหน่ึง 
 

 
 

ภาพ พายไุซโคลนนาร์กีส http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclone_Nargis 
 

ข้อมูลพายุไซโคลนนาร์กสี ประกอบด้วย 

ประเด็น รายละเอยีด  

  วนัท่ี 27เมษายน 2551 

แหล่งก าเนิด 
  

อ่าวเบงกอลตอนกลาง มีศูนยก์ลางอยูท่ี่ละติจูด 15.9 องศาเหนือ  
ลองติจูด 93.7 องศาตะวนัออก 

ความเร็วลม 215 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

ความกดอากาศต ่า 962 มิลลิบาร์ 

อตัราเร็วในการเคล่ือนท่ี ประมาณ 16-18 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

วนัท่ีสร้างความเสียหาย วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2551 

พื้นท่ีท่ีไดรั้บความเสียหาย บริเวณสามเหล่ียมปากแม่น ้าอิระวดี และนครยา่งกุง้ ประเทศพม่า  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclone_Nargis
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พายุไซโคลน 
    พายุไซโคลน เป็นพายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclone) ท่ีเกิดข้ึนในบริเวณอ่าวเบงกอล หรือ
มหาสมุทรอินเดีย พายหุมุนเขตร้อนเกิดในบริเวณเส้นศูนยสู์ตรระหวา่ง 23.5 องศาเหนือ กบั 23.5 องศา
ใต ้โดยจะเร่ิมก่อตวัจากหยอ่มความกดอากาศต ่าในทะเล แลว้ไต่ระดบัข้ึนไปเร่ือยๆ จนกลายไปเป็นพายุ
ดีเปรสชนั พายโุซนร้อน และพายหุมุนเขตร้อน ตามระดบัความเร็วลมสูงสุดใกลศู้นยก์ลางของพาย ุ

ช่ือพาย ุ
พายดีุเปรสชนั 
(Depression) 

พายโุซนร้อน 
(Tropical Storm) 

พายหมุนเขตร้อน 
(Tropical Cyclone) 

ก าลงัแรง อ่อน ปานกลาง รุนแรง 

ความเร็วลมสูงสุดใกลศู้นยก์ลาง ไม่เกิน 61 กม./ชม. ระหวา่ง 62-117 กม./ชม. ตั้งแต่ 118 กม./ชม. ข้ึนไป 

การตั้งช่ือ ไม่มีการตั้งช่ือพายุ มีการตั้งช่ือพายุ มีการตั้งช่ือพายุ 

 
หมายเหตุ : การเรียกชนิดของพายจุะแตกต่างกนัตามแหล่งท่ีเกิด เช่น 

 เกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก มหาสมุทรแปซิฟิกใต้ และทะเลจีนใต ้
เรียกวา่  พายไุตฝุ้่ น  

 เกิดในอ่าวเบงกอลหรือมหาสมุทรอินเดีย เรียก พายไุซโคลน  
 เกิดในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ทะเลแคริบเบียน อ่าวเม็กซิโก และทางดา้นตะวนัตกของ

เมก็ซิโก เรียก พายเุฮอร์ริเคน  
 เกิดในทะเลประเทศฟิลิปปินส์ เรียก พายบุาเกียว  
 เกิดแถบทวปีออสเตรเลีย เรียก พายวุลิลี-วลิล่ี 

 
การก่อตัวของพายุไซโคลน 

พายไุซโคลน เป็นพายุท่ีเกิดข้ึนในบริเวณแถบเขตร้อน ก่อตวัข้ึนในทะเลท่ีมีความกดอากาศต ่า 
ซ่ึงมีน ้าอุ่นอยา่งนอ้ย 27 องศาเซลเซียส และมีปริมาณไอน ้าสูง อากาศท่ีร้อนเหนือน ้ าอุ่นจะลอยตวัสูงข้ึน 
และอากาศบริเวณโดยรอบท่ีเยน็กวา่จะพดัเขา้มาแทนท่ี แต่เน่ืองจากโลกหมุน ท าให้ลมท่ีพดัเขา้มา เกิด
การหมุนไปดว้ย โดยพายุหมุนเขตร้อนเหนือเส้นศูนยสู์ตรจะหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา  ส่วนพายุ
หมุนเขตร้อนใตเ้ส้นศูนยสู์ตรจะหมุนในทิศทางกลบักนั คือตามเขม็นาฬิกา 

พายุหมุนเขตร้อนเม่ืออยู่ในสภาวะท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี จะเป็นพายุท่ีมีความรุนแรงท่ีสุดชนิด
หน่ึง ในบรรดาพายุท่ีเกิดข้ึนในโลก มีเส้นผา่นศูนยก์ลางตั้งแต่ 100 กิโลเมตรข้ึนไป และเกิดข้ึนพร้อม
กบัลมท่ีพดัแรงมาก  
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ผ่าพายุไซโคลน 
    การก่อตวัของพายไุซโคลนแต่ละคร้ัง ประกอบดว้ยส่วนประกอบส าคญั 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

 ตาพาย ุ(Eye) เป็นบริเวณจุดศูนยก์ลางของการหมุนของพายุ และเป็นบริเวณท่ีมีความกดอากาศ
ต ่า ลมพดัเบา ไม่มีฝน มีเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 10-50 กิโลเมตร  

 ขอบตาพาย ุหรือ ก าแพงตา (Eye Wall) เป็นพื้นท่ีรอบๆ ตาพายุ เป็นบริเวณท่ีประกอบดว้ยลมท่ี
พดัรุนแรงท่ีสุด  

 บริเวณแถบฝน (Rainbands) เป็นบริเวณท่ีประกอบดว้ยเมฆพายุ และวงจรการเกิดไอน ้ า โดยมี
การกลัน่ตวัเป็นหยดน ้า เพื่อป้อนใหแ้ก่พาย ุ
 

ลกัษณะการเกดิ "พายุงวงช้าง" หรือ "นาคเล่นน า้" มี 2 แบบ ได้แก่  
 

1. เป็นพายุทอร์นาโด ท่ีเกิดข้ึนเหนือผืนน ้ า (ซ่ึงอาจจะเป็นทะเล ทะเลสาบ หรือแอ่งน ้ าใดๆ) 
โดยพายุทอร์นาโดจะเกิดข้ึนระหว่างท่ีฝนฟ้าคะนองอยา่งหนกั เรียกว่า พายุฝนฟ้าคะนองแบบซูเปอร์
เซลล์ (Supercell thunderstorm) และมีระบบอากาศหมุนวนท่ีเรียกวา่ เมโซไซโคลน (Mesocyclone) จึง
เรียกพายนุาคเล่นน ้าแบบน้ีวา่ นาคเล่นน ้าท่ีเกิดจากทอร์นาโด (Tornado waterspout)  

2. เกิดจากการท่ีมวลอากาศเยน็ เคล่ือนผ่านเหนือผิวน ้ าท่ีอุ่นกว่า โดยบริเวณใกล้ๆ  ผิวน ้ ามี
ความช้ืนสูง และไม่ค่อยมีลมพดั (หรือถา้มีก็พดัเบาๆ) ผลก็คืออากาศท่ีอยู่ติดกบัผืนน ้ าซ่ึงอุ่นในบาง
บริเวณจะยกตวัข้ึนอยา่งรวดเร็วและรุนแรง ท าให้อากาศโดยรอบไหลเขา้มาแทนท่ี จากนั้นจึงพุ่งเป็น
เกลียวข้ึนไป แบบน้ีเรียกวา่ "นาคเล่นน ้า" (True waterspout) ซ่ึงมกัเกิดในช่วงอากาศดีพอสมควร (fair-
weather waterspout) อาจเกิดไดบ้่อย และประเภทเดียวกบักรณีท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย เน่ืองจาก
ในช่วงท่ีเกิดมกัจะมีพายฝุนฟ้าคะนองร่วมอยูด่ว้ย  

ความแตกต่างของ 2 แบบน้ีก็คือ นาคเล่นน ้ าท่ีเกิดจากทอร์นาโดจะเร่ิมจากอากาศหมุนวน (ใน
บริเวณเมฆฝนฟ้าคะนอง) แลว้หยอ่นล างวงลงมาแตะพื้น คืออากาศหมุนจากบนลงล่าง ส่วนนาคเล่นน ้ า
ของแทจ้ะเร่ิมจากอากาศหมุนวนบริเวณผวิพื้นน ้า แลว้พุง่ข้ึนไป คืออากาศหมุนจากล่างข้ึนบน ในช่วงท่ี
อากาศพุ่งข้ึนเป็นเกลียววนน้ี หากน ้ าในอากาศยงัอยูใ่นรูปของไอน ้ า เราจะยงัมองไม่เห็นอะไร แต่หาก
อากาศขยายตวัและเยน็ตวัลงถึงจุดหน่ึง ไอน ้ าก็จะกลัน่ตวัเป็นหยดน ้ าจ  านวนมาก ท าให้เราเห็นท่อหรือ 
"งวงชา้ง" เช่ือมผนืน ้าและเมฆ ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือ "พายุงวงช้าง"  

โดยส่วนใหญ่มีความยาวประมาณ 10 - 100 เมตร ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางมีตั้งแต่ 1 เมตร ไป
จนถึงหลาย 10 เมตร โดยในพายุอาจมีท่อหมุนวนเพียงท่อเดียวหรือหลายท่อก็ได ้แต่ละท่อจะหมุนดว้ย
อตัราเร็วในช่วง 20-80 เมตรต่อวินาที กระแสลมในตวัพายุเร็วถึง 100 - 190 กิโลเมตรต่อชัว่โมง และ
อาจสูงถึง 225 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ซ่ึงสามารถคว  ่าเรือเล็กๆ ไดส้บาย ดงันั้น ชาวเรือควรสังเกตทิศ
ทางการเคล่ือนท่ีให้ดี แลว้หนีไปในทิศตรงกนัขา้ม นอกจากน้ี พายุชนิดน้ียงัสามารถเคล่ือนท่ีไดเ้ร็ว
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ตั้งแต่ 3 - 130 กิโลเมตรต่อชัว่โมง แต่ส่วนใหญ่จะเคล่ือนท่ีค่อนขา้งชา้ประมาณ 18 - 28 กิโลเมตรต่อ
ชัว่โมง ทั้งน้ี พายุน้ีมีอายุไม่ยืนยาวนกั คืออยูใ่นช่วง 2 - 20 นาที จากนั้นก็จะสลายตวัไปในอากาศอยา่ง
รวดเร็ว  

อยา่งไรก็ตาม ดร.อานนท ์สนิทวงศ ์ณ อยธุยา ผอ.ศูนยเ์ครือข่ายงานวิเคราะห์วิจยั และฝึกอบรม
การเปล่ียนแปลงของโลก แห่งภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ กล่าวถึงปรากฏการณ์พายุงวงช้างว่า 
ปรากฏการณ์ดงักล่าวส่วนใหญ่มกัจะเกิดในน ้ า โดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในน ้ าจืด ส าหรับ
ประเทศไทยเคยเกิดปรากฏการณ์น้ีข้ึน แต่ไม่บ่อยนกั และไม่เป็นอนัตราย เพราะมีขนาด 1% ของพายุ
ทอร์นาโด  

 

ฝนกรด  การเผาผลาญน ้ ามนัเช้ือเพลิงจะส่งผลให้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจน
ออกไซด์เกิดข้ึน  ก๊าซเหล่าน้ีจะลอยสูงข้ึนในชั้นบรรยากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงผลิตไฟฟ้า 
ยานพาหนะและแพร่กระจายลงในน ้า ซ่ึงจะระเหยเป็นเมฆและรวมตวักนัเป็นกรดตกลงมาเรียกวา่ ฝน
กรด ฝนกรดอาจสร้างความเสียหายโดยตรงใหแ้ก่ตน้ไม ้ถา้น ้าในแม่น ้ าและทะเลสาบกลายมาเป็นกรด  
พืชและสัตวจ์ะไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได ้ ฝนกรดยงัสร้างความเสียหายให้กบัอาคาร และส่ิงปลูก
สร้างดว้ย  

 

 
 

ภาพ :  การเกิดฝนกรด 
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ภัยพิบัติ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดจากธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระท าของมนุษยท่ี์อาจเกิดข้ึน
ปัจจุบนัทนัด่วนหรือค่อย ๆ เกิด มีผลต่อชุมชนหรือประเทศชาติ ภยัพิบติัอาจเป็นไดท้ั้งเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนตามธรรมชาติ เช่น อุทกภยั หรือเป็นเหตุการณ์ท่ีมนุษยก์ระท าข้ึน เช่น การแพร่กระจายของ
สารเคมี เป็นตน้  
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เร่ืองที ่4  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ส่ิงแวดลอ้มมีทั้งส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตเกิดจากการกระท าของมนุษยห์รือมีอยู่ตามธรรมชาติ 

เช่น อากาศ ดิน หิน แร่ธาตุ น ้ า ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทร พืชพรรณสัตวต่์าง ๆ 
ภาชนะเคร่ืองใชต่้าง ๆ ฯลฯ ส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวจะมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ โดยเฉพาะมนุษยเ์ป็น
ตวัการส าคญัยิง่ท่ีท  าใหส่ิ้งแวดลอ้มเปล่ียนแปลงทั้งในทางเสริมสร้างและท าลาย  

จะเห็นวา่ ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด 
ต่างกนัท่ีส่ิงแวดลอ้มนั้นรวมทุกส่ิงทุกอย่างท่ีปรากฏอยูร่อบตวัเรา ส่วนทรัพยากรธรรมชาติเน้นส่ิงท่ี
อ านวยประโยชน์แก่มนุษยม์ากกวา่ส่ิงอ่ืน  

 

ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 

ทรัพยากรธรรมชาติ แบ่งตามลกัษณะท่ีน ามาใชไ้ดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  
1. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใชแ้ลว้ไม่หมดส้ิน ไดแ้ก่ 

     1) ประเภทท่ีคงอยูต่ามสภาพเดิมไม่มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ เลย เช่น พลงังาน จากดวง
อาทิตย ์ลม อากาศ ฝุ่ น ใชเ้ท่าไรก็ไม่มีการเปล่ียนแปลงไม่รู้จกัหมด  

    2) ประเภทท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้ เน่ืองจากถูกใชใ้นทางท่ีผิด เช่น ท่ีดิน น ้ า ลกัษณะ
ภูมิประเทศ ฯลฯ ถา้ใชไ้ม่เป็นจะก่อใหเ้กิดปัญหาตามมา ไดแ้ก่ การปลูกพืชชนิดเดียวกนัซ ้ าๆ ซาก ๆ ใน
ท่ีเดิม ยอ่มท าใหดิ้นเส่ือมคุณภาพ ไดผ้ลผลิตนอ้ยลงถา้ตอ้งการให้ดินมีคุณภาพดีตอ้งใส่ปุ๋ยหรือปลูกพืช
สลบัและหมุนเวยีน  

2. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใชแ้ลว้หมดส้ินไป ไดแ้ก่ 
    1) ประเภทท่ีใชแ้ลว้หมดไป แต่สามารถรักษาใหค้งสภาพเดิมไวไ้ด ้เช่น ป่าไม ้สัตวป่์า 

ประชากรโลก ความอุดมสมบูรณ์ของดิน น ้ าเสียจากโรงงาน น ้ าในดิน ปลาบางชนิด ทศันียภาพอนั
งดงาม ฯลฯ ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดข้ึนใหม่ได ้ 

    2) ประเภทท่ีไม่อาจท าให้มีใหม่ได ้ เช่น คุณสมบติัธรรมชาติของดิน พรสวรรค์ของ
มนุษย ์สติปัญญา เผา่พนัธ์ุของมนุษยช์าติ ไมพุ้ม่ ตน้ไมใ้หญ่ ดอกไมป่้า สัตวบ์ก สัตวน์ ้า ฯลฯ  

  3) ประเภทท่ีไม่อาจรักษาไวไ้ด ้เม่ือใชแ้ลว้หมดไป แต่ยงัสามารถน ามายุบให้ กลบัเป็น
วตัถุเช่นเดิม แลว้น ากลบัมาประดิษฐข้ึ์นใหม่ เช่น โลหะต่าง ๆ สังกะสี ทองแดง เงิน ฯลฯ  
     4) ประเภทท่ีใชแ้ลว้หมดส้ินไปน ากลบัมาใชอี้กไม่ได ้เช่น ถ่านหิน น ้ ามนัก๊าซ อโลหะ
ส่วนใหญ่ ฯลฯ ถูกน ามาใชเ้พียงคร้ังเดียวก็เผาไหมห้มดไป ไม่สามารถน ามาใชใ้หม่ได ้ 

ทรัพยากรธรรมชาติหลกัท่ีส าคญัของโลก และของประเทศไทยไดแ้ก่ ดิน ป่าไม ้สัตวป่์า น ้ า แร่
ธาตุ และประชากร (มนุษย)์  
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ส่ิงแวดล้อม  
ส่ิงแวดลอ้มของมนุษยท่ี์อยูร่อบ ๆ ตวั ทั้งส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ซ่ึงเกิดจาก การกระท าของ

มนุษยแ์บ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1. ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ  
2. ส่ิงแวดลอ้มทางวฒันธรรม หรือส่ิงแวดลอ้มประดิษฐ ์หรือมนุษยเ์สริมสร้างก าหนดข้ึน  

ส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ จ  าแนกได ้2 ชนิด คือ  
1) ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ อากาศ ดิน ลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะ 

ภูมิอากาศ ทัศนียภาพต่าง ๆ ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล  มหาสมุทรและ
ทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิด  

2) ส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพหรือชีวภูมิศาสตร์ ไดแ้ก่ พืชพนัธ์ุธรรมชาติต่างๆ      
สัตวป่์า ป่าไม ้ส่ิงมีชีวติอ่ืน ๆ ท่ีอยูร่อบตวัเราและมวลมนุษย ์ 

ส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรม หรือส่ิงแวดล้อมประดิษฐ์ หรือมนุษย์เสริมสร้างขึ้น ได้แก่ 
ส่ิงแวดล้อมทางสังคมท่ีมนุษยเ์สริมสร้างข้ึนโดยใช้กลวิธีสมยัใหม่ ตามความเหมาะสมของสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา และวฒันธรรม เช่น เคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต ์รถยนต ์พดัลม โทรทศัน์ วิทย ุ
ฝนเทียม เข่ือน บา้นเรือน โบราณสถาน โบราณวตัถุ อ่ืน ๆ ได้แก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั 
ค่านิยม และสุขภาพอนามยั  
 ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ทรัพยากรธรรมชาติมีประโยชน์มหาศาลต่อมนุษยชาติทั้งทางตรงและทางออ้ม แต่ละชนิดมี
ประโยชน์แตกต่างกนั ดงัน้ี 
 น ้า  มนุษยใ์ชบ้ริโภค อุปโภค ท่ีส าคญัก็คือ น ้ าเป็นปัจจยัส าคญัส าหรับทรัพยากร ธรรมชาติ
ชนิดอ่ืนดว้ย เช่น สัตวป่์า ป่าไม ้ทุ่งหญา้ และดิน 
 ดิน ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ มีดินเป็นแหล่งอาศยั หรือบ่อเกิด มนุษยส์ามารถสร้าง
ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดทดแทนไดโ้ดยอาศยัดินเป็นปัจจยัส าคญั นอกจากมนุษยจ์ะอาศยัอยู่บน
พื้นดินแล้ว ยงัน าดินมาเป็นส่วนประกอบส าคญัในการสร้างท่ีอยู่อาศยั เป็นแหล่งท ามาหากิน ท า
การเกษตร ท าการอุตสาหกรรม เคร่ืองป้ันดินเผาต่าง ๆ ถ้าขาดดินหรือดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
ทรัพยากร ท่ีเป็นปัจจยั 4 ในการด ารงชีวติจะนอ้ยลงหรือหมดไป 
 ป่าไม้ ประโยชน์ท่ีส าคญัของป่าไมคื้อ ใช้ไมใ้นการสร้างท่ีอยูอ่าศยั เป็นท่ีอาศยัของสัตวป่์า 
เป็นแหล่งตน้น ้ าล าธาร เป็นแหล่งหาของป่า เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดวฏัจกัรของน ้ า ท าให้อากาศ
บริสุทธ์ิ ช่วยอนุรักษดิ์น เป็นแหล่งนนัทนาการ นอกจากน้ีป่าไมย้งัก่อให้เกิดการอุตสาหกรรมอีกหลาย
ชนิด ท าใหป้ระชาชนมีงานท า เกิดแหล่งอาชีพอิสระ และเป็นแหล่งยาสมุนไพร 
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 สัตว์ป่า มนุษยไ์ดอ้าหารจากสัตวป่์า สัตวป่์าหลายชนิดไดห้นงั นอ เขา งา กระดูก ฯลฯ มาท า
ของใช ้เคร่ืองนุ่งห่ม และประกอบยารักษาโรค สัตวป่์าช่วยให้เกิดความงดงามและคุณค่าทางธรรมชาติ 
ช่วยรักษาดุลธรรมชาติ 
 แร่ธาตุ มนุษยน์ าแร่ธาตุต่าง ๆ มาถลุงเป็นโลหะ ท าใหเ้กิดการอุตสาหกรรมหลายประเภท ท า
ให้ราษฎรมีงานท า ส่งเป็นสินคา้ออกน ารายไดม้าสู่ประเทศปีละมาก ๆ นอกจากน้ียงัมีผลพลอยไดจ้าก
การถลุงหรือกลัน่อีกหลายชนิด เช่น ยารักษาโรค น ้ ามนัชกัเงา เคร่ืองส าอาง แร่บางชนิดเกิดประโยชน์
ในการเกษตร เช่น แร่โพแทสเซียม ใชท้  าปุ๋ย เป็นตน้ 
 ทรัพยากรธรรมชาติต่างเป็นปัจจยัเอ้ืออ านวยต่อกนั เช่น ดินเป็นท่ีเกิด ท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์า 
ป่าไม ้ช่วยรักษาดินและเกิดปุ๋ยธรรมชาติ น ้าเป็นปัจจยัส าคญัช่วยในการด ารงชีวติของสัตว ์พืช ป่าไม ้ท า
ใหเ้กิดวฏัจกัรของน ้า ซ่ึงท าใหเ้กิดความสมดุลทางธรรมชาติ ก่อให้เกิดส่ิงแวดลอ้มท่ีดีและเหมาะสมกบั
การด ารงชีวติของมนุษย ์
 

ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
การพฒันาท่ีผา่นมาไดร้ะดมใชท้รัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะท่ีดิน ป่าไม ้แหล่งน ้ า ทรัพยากร

ชายฝ่ังทะเล ทรัพยากรธรณี ในอตัราท่ีสูงมากและเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ จนมีผลท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่าน้ีเกิดการร่อยหรอ และเส่ือมโทรมลงอยา่งรวดเร็ว รวมทั้งเร่ิมส่งผลกระทบต่อ
การด ารงชีวติของประชาชนในชนบท ท่ีตอ้งพึ่งพาทรัพยากรเป็นหลกัในการยงัชีพ ไดแ้ก่  

ทรัพยากรป่าไม้ พื้นท่ีป่าไมมี้สภาพเส่ือมโทรมและมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก เน่ืองมาจาก
สาเหตุส าคญัหลายประการ ไดแ้ก่ การลกัลอบตดัไมท้  าลายป่า การเผาป่า การบุกรุก ท าลายป่าเพื่อ
ตอ้งการท่ีดินเป็นท่ีอยูอ่าศยั และท าการเกษตร การท าไร่เล่ือน ลอยของชาวเขาในพื้นท่ีตน้น ้ าล าธาร และ
การใช้ท่ีดินเพื่อด าเนินโครงการของรัฐบาล เช่น การจดันิคมสร้างตนเอง การชลประทาน การไฟฟ้า
พลงัน ้ า การก่อสร้างทาง กิจการรักษาความมัน่คงของชาติ เป็นตน้ การท่ีพื้นท่ีป่าไมท้ัว่ ประเทศลดลง
อยา่งมาก ไดส่้งผลกระทบต่อการควบคุมระบบนิเวศโดยส่วนรวมอยา่งแจง้ชดั เช่น กรณีเกิดวาตภยัและ
อุทกภยัคร้ังร้ายแรงในพื้นท่ีภาคใต ้ปัญหาความแหง้แลง้ในภาคต่างๆ ของประเทศ  
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ภาพ  : การตดัไมท้  าลายป่า 
 

ทรัพยากรดิน ปัญหาการพงัทลายของดินและการสูญเสียหนา้ดิน  โดยธรรมชาติ เช่น การชะ
ลา้ง การกดัเซาะของน ้ าและลม เป็นตน้ และท่ีส าคญัคือ ปัญหาจากการกระท าของมนุษย์ เช่น การ
ท าลายป่า เผาป่า การเพาะปลูกผิดวิธี เป็นตน้ ก่อให้เกิดการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดินท าให้ใช้
ประโยชน์จากท่ีดินไดล้ดนอ้ยลง ความสามารถในการผลิตทางดา้นเกษตรลดนอ้ยลง และยงัท าให้เกิด
การทบัถมของตะกอนดินตามแม่น ้า ล าคลอง เข่ือน อ่างเก็บน ้า เป็นเหตุใหแ้หล่งน ้าต้ืนเขิน  

ทรัพยากรที่ดิน ปัญหาการใช้ท่ีดินไม่เหมาะสมกบัสมรรถนะของท่ีดิน และไม่ค  านึงถึง
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรมอย่างไม่ถูกหลกัวิชาการ ขาดการ
บ ารุงรักษาดิน การปล่อยให้ผิวดินปราศจากพืชปกคลุม ท าให้สูญ เสียความชุ่มช้ืนในดิน              การ
เพาะปลูกท่ี ท าให้ดินเสีย การใชปุ๋้ยเคมีและยาก าจดัศตัรูพืชเพื่อเร่งผลิตผล ท าให้ดินเส่ือมคุณภาพและ
สารพิษตกคา้งอยู่ในดิน การบุกรุกเขา้ไปใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตป่าไมบ้นพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัสูง 
รวมทั้งปัญหาการขยายตวัของเมืองท่ีรุกล ้าเขา้ไปในพื้นท่ีเกษตรกรรม และการน ามาใช้เป็นท่ีอยูอ่าศยั 
ท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรม หรือการเก็บท่ีดินไวเ้พื่อการเก็งก าไร โดยมิไดมี้การน ามาใช้ประโยชน์แต่
อยา่งใด  

ทรัพยากรแหล่งน า้ การใชป้ระโยชน์จากแหล่งน ้าเพื่อกิจกรรมต่างๆ ยงัมีความขดัแยง้กนั ข้ึนอยู่
กบัวตัถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม  ก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อการจดัการทรัพยากรน ้ าและการพฒันา
แหล่งน ้าความขดัแยง้ดงักล่าวมีแนวโนม้วา่จะสูงข้ึน จากปริมาณน ้ าท่ีเก็บกกัไดมี้จ านวนจ ากดั แต่ความ
ตอ้งการใชน้ ้ามีปริมาณเพิ่มข้ึนตลอดเวลา ทั้งในดา้นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค 
เป็นผลใหมี้น ้าไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ  



 163 

ปะการัง ปะการังท่ีสวยงามในเมืองไทยหลายแห่งตอ้งเส่ือมโทรมลงอยา่งน่าเสียดาย โดยเฉพาะ 
ปัญหาการถูกท าลายโดยฝีมือมนุษย์ นบัเป็นปัญหาส าคญัของความเส่ือมโทรมของปะการัง ไดแ้ก่ การ
ระเบิดปลา เป็นการท าลายปะการังอยา่งรุนแรง ซ่ึงเท่ากบัเป็นการท าลายท่ีอยูอ่าศยัของสัตวแ์ละพืชใน
บริเวณนั้น และเป็นการท าลายการประมงในอนาคตดว้ย  

 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งฉลาด โดยใชใ้ห้น้อยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยค านึงถึงระยะเวลาในการใชใ้ห้
ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด รวมทั้ งต้องมีการกระจายการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งทัว่ถึง อย่างไรก็ตาม ในสภาพปัจจุบนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมี
ความเส่ือมโทรมมากข้ึน ดงันั้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจึงมีความหมายรวมไป
ถึงการพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มสามารถกระท าไดห้ลายวิธี ทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม ดงัน้ี  

 

1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยทางตรง ซ่ึงปฏิบติัได้ในระดบับุคคล 
องคก์ร และระดบัประเทศ คือ 

1) การใช้อย่างประหยัด คือ การใชเ้ท่าท่ีมีความจ าเป็น เพื่อให้มีทรัพยากรไวใ้ชไ้ดน้านและเกิด
ประโยชน์อยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด 

2) การน ากลับมาใช้ซ ้าอีก ส่ิงของบางอยา่งเม่ือมีการใชแ้ลว้คร้ังหน่ึงสามารถท่ีจะน ามาใชซ้ ้ าได้
อีก เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ เป็นตน้ หรือสามารถท่ีจะน ามาใชไ้ดใ้หม่โดยผา่นกระบวนการต่าง ๆ เช่น 
การน ากระดาษท่ีใช้แล้วไปผ่านกระบวนการต่าง ๆ เพื่อท าเป็นกระดาษแข็ง เป็นต้น ซ่ึงเป็นการลด
ปริมาณการใชท้รัพยากรและการท าลายส่ิงแวดลอ้มได ้

3) การบูรณะซ่อมแซม ส่ิงของบางอยา่งเม่ือใชเ้ป็นเวลานานอาจเกิดการช ารุดได ้เพราะฉะนั้น
ถา้มีการบูรณะซ่อมแซม ท าใหส้ามารถยดือายกุารใชง้านต่อไปไดอี้ก 

4) การบ าบัดและการฟ้ืนฟู เป็นวิธีการท่ีจะช่วยลดความเส่ือมโทรมของทรัพยากรด้วยการ
บ าบดัก่อน เช่น การบ าบดัน ้ าเสียจากบา้นเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ ก่อนท่ีจะปล่อยลงสู่
แหล่งน ้ าสาธารณะ ส่วนการฟ้ืนฟูเป็นการร้ือฟ้ืนธรรมชาติให้กลบัสู่สภาพเดิม เช่น           การปลูกป่า
ชายเลน เพื่อฟ้ืนฟูความ สมดุลของป่าชายเลนใหก้ลบัมาอุดมสมบูรณ์ เป็นตน้ 

5) การใช้ส่ิงอ่ืนทดแทน เป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลงและไม่
ท าลายส่ิงแวดลอ้ม เช่น การใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติก การใช้ใบตองแทนโฟม การใชพ้ลงังานแสงแดด
แทนแร่เช้ือเพลิง การใชปุ๋้ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี เป็นตน้ 
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6) การเฝ้าระวังดูแลและป้องกัน เป็นวิธีการท่ีจะไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มถูก
ท าลาย เช่น การเฝ้าระวงัการทิ้งขยะ ส่ิงปฏิกลูลงแม่น ้า ล าคลอง การจดัท าแนวป้องกนัไฟป่า เป็นตน้  

 

2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยทางอ้อม สามารถท าไดห้ลายวธีิ ดงัน้ี  
1)การพัฒนาคุณภาพประชาชน โดยสนบัสนุนการศึกษาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมท่ีถูกต้องตามหลักวิชา ซ่ึงสามารถท าได้ทุกระดับอายุ ทั้ งในระบบโรงเรียนและ
สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ และนอกระบบโรงเรียนผา่นส่ือสารมวลชนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนักถึงความส าคญัและความจ าเป็นในการอนุรักษ์ เกิดความรักความหวงแหน และให้ความ
ร่วมมืออยา่งจริงจงั 

2) การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย การจดัตั้ งกลุ่ม ชุมชน ชมรม สมาคม เพื่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ตลอดจนการให้ความร่วมมือทั้งทางดา้นพลงักาย 
พลงัใจ พลงัความคิด ด้วยจิตส านึกในความมีคุณค่าของส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรท่ีมีต่อตวัเรา เช่น 
กลุ่มชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของนักเรียน นักศึกษา ในโรงเรียนและ
สถาบนัการศึกษา            ต่าง ๆ มูลนิธิคุม้ครองสัตวป่์าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย มูลนิธิสืบนาคะ
เสถียร มูลนิธิโลกสีเขียว  เป็นตน้ 

3) ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ช่วยกนัดูแลรักษาให้คงสภาพ
เดิม ไม่ใหเ้กิดความเส่ือมโทรม เพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวิตในทอ้งถ่ินของตน การประสานงานเพื่อ
สร้างความรู้ความเขา้ใจ และความตระหนกัระหวา่งหน่วยงานของรัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบั
ประชาชน ให้มีบทบาทหน้าท่ีในการปกป้อง คุม้ครอง ฟ้ืนฟูการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่าและเกิดประ 
โยชน์สูงสุด 

4) ส่งเสริมการศึกษาวิจัย ค้นหาวิธีการและพัฒนาเทคโนโลยี  มาใช้ในการจัดการกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศมาจดัการวางแผนพฒันา การพฒันาอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้มีการประหยัดพลงังาน
มากข้ึน  การคน้ควา้วจิยัวธีิการจดัการ การปรับปรุง พฒันาส่ิงแวดลอ้มใหมี้ประสิทธิภาพและย ัง่ยืน เป็น
ตน้ 

5) การก าหนดนโยบายและวางแนวทางของรัฐบาล ในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มทั้งใน
ระยะสันและระยะยาว เพื่อเป็นหลกัการให้หน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งยึดถือและน าไป
ปฏิบติั รวมทั้งการเผยแพร่ข่าวสารดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม 
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เยาวชนกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หมายถึงการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

โดยไม่เกิดผลกระทบในทางเสียหายต่อสภาพแวดลอ้มปัจจุบนัและอนาคต  
แนวคิดในการอนุรักษ์ 

1. มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของส่ิงแวดลอ้ม  
2. มนุษยไ์ม่อาจแยกตวัเป็นอิสระจากส่ิงแวดลอ้มได ้เพราะฉะนั้น กระบวนการทางการอนุรักษ ์

ยอ่มแสดงถึงการจดัการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงนบัเป็นหนทางแห่งการปกป้องตนเองของ
มนุษยชาติ ใหส้ามารถอยูร่อดไดช้ัว่นิรันดร์ 
เยาวชนกบัการอนุรักษ์  
  (1) ตอ้งมีหวัใจเป็นนกัอนุรักษ ์จากค ากล่าวท่ีวา่ ท่านถูกเรียกวา่นกัร้อง ดว้ยเหตุท่ีท่านร้องเพลง
ไดไ้พเราะ ท่านถูกเรียกวา่เป็นจิตกร ดว้ยเหตุท่ีท่านสามารถสร้างสรรคง์านจิตรกรรมไดเ้ป็นท่ียอมรับ
ต่อสาธารณชน "ศิลปิน ยอ่มมีผลงานศิลปะ" เพราะฉะนั้น นกัอนุรักษไ์ม่เพียงแต่รักงานอนุรักษ ์หรือ
เป็นนกัวชิาการอนุรักษ ์จ าเป็นตอ้งปฏิบติัตนเป็นอนุรักษอ์ยา่งแทจ้ริงดว้ยตนเอง  

(2) ตอ้งมีหัวใจแห่งการเสียสละ นัน่คือ ตอ้งค านึงถึงประโยชน์ของสังคมส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์แห่งตน  

(3) ตอ้งมีหวัใจท่ีรักและหวงัดีต่อเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั นัน่คือนกัอนุรักษ์ไม่พึงมีอคติต่อผูอ่ื้น 
งานอนุรักษจ์ะส าเร็จไดด้ว้ยมิตรภาพและความเขา้ใจอนัดี  
การพฒันากบัการอนุรักษ์  

การพฒันา………..คือ การท าใหเ้จริญข้ึน ดีข้ึน  
การอนุรักษ…์…….คือ ใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ  
กระบวนการพฒันาท่ีเหมาะสมคือ การจดัการทางวิทยาการอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยไม่เกิด

ผลเสียทางส่ิงแวดลอ้ม  
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ภาพ  :  แนวป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล (ใชล้  าไมไ้ผ)่ 
 

แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
-  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้ง

ภาครัฐบาลและเอกชน โดยด าเนินการ ดงัน้ี  
   - แกไ้ขแนวคิดและจิตส านึกของคนให้มีความรู้ความเขา้ใจว่า ส่ิงแวดลอ้มมีความส าคญัต่อ
ความอยูร่อดของมนุษยแ์ละส่ิงท่ีมีชีวติซ่ึงทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ    

- เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนในทอ้งถ่ิน เช่น การบริโภคทั้งกินและใช ้ตอ้งใชแ้ละกินอยา่ง
ประหยดั เพราะปัจจุบนัทรัพยากรธรรมชาติมีอยูจ่  ากดั ใชท้รัพยากรธรรมชาติทุกอยา่งให้เกิดประโยชน์
มากท่ีสุด และนานท่ีสุด       
ภาวะโลกร้อน 
 ภาวะโลกร้อน หมายถึง การเปล่ียนแปลงภูมิกาศท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์ ท่ีท  าให้
อุณหภูมิเฉล่ียของโลกเพิ่มสูงข้ึน เราจึงเรียกวา่ ภาวะโลกร้อน (Global Warming) กิจกรรมของมนุษยท่ี์
ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน คือ กิจกรรมท่ีท าให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มมากข้ึน ไดแ้ก่ 
การเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยตรง เช่น การเผาไหม้เช้ือเพลิง และการเพิ่มปริมาณก๊าซเรือน
กระจกโดยทางออ้ม คือ การตดัไมท้  าลายป่า 
 ปรากฏการณ์เรือนกระจก หมายถึง การท่ีชั้นบรรยากาศของโลกกระท าตวัเสมือนกระจกท่ียอม
ให้รังสีคล่ืนสั้ นจากดวงอาทิตยผ์่านทะลุลงมายงัผิวพื้นโลกได้ แต่จะดูดกลืนรังสีคล่ืนยาวท่ีโลกคาย
ออกไปไม่ใหห้ลุดออกนอกบรรยากาศ ท าใหโ้ลกไม่เยน็จดัในเวลากลางคืน บรรยากาศเปรียบเสมือนผา้
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ห่มใหญ่ท่ีคลุมโลกไว ้ก๊าซท่ียอมใหรั้งสีคล่ืนสั้นจากดวงอาทิตยผ์า่นทะลุลงมาไดแ้ต่ไม่ยอมให้รังสีคล่ืน
ยาวท่ีโลกคายออกไปหลุดออกนอกบรรยากาศ เรียกวา่ ก๊าซเรือนกระจก 
 ก๊าซเรือนกระจกท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ก๊าซมีเทนและก๊าซไนตรัสออกไซด ์

1. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์เกิดจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง โรงงานอุตสาหกรรมและการตดัไม้
ท าลายป่า 

2. ก๊าซมีเทน เกิดจาก การยอ่ยสลายซากส่ิงมีชีวติในพื้นท่ีท่ีมีน ้าขงั เช่น นาขา้ว 
3. ก๊าซไนตรัสออกไซด์ เกิดจาก อุตสาหกรรมท่ีใชก้รดไนตริกในกระบวนการผลิต และการ

ใชปุ๋้ยไนโตรเจนในการเกษตรกรรม 
เราสามารถช่วยกนัป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อนไดด้ว้ยวธีิการต่าง ๆ เช่น 

- อาบน ้ าดว้ยฝักบวั ประหยดักว่าตกัอาบหรือใช้อ่างอาบน ้ าถึงคร่ึงหน่ึงในเวลาเพียง 10 
นาที ปิดน ้าขณะแปรงฟัน ประหยดัไดเ้ดือนละ 151 ลิตร 

- เปิดน ้ าร้อนให้นอ้ยลง ในการท าน ้ าร้อน ใช้พลงังานในการตม้สูงมาก การปรับเคร่ืองท า
น ้าอุ่นให้มีอุณหภูมิและแรงน ้ าให้นอ้ยลง จะลดคาร์บอนไดออกไซด์ได ้159 กิโลกรัมต่อปี หรือการซกั
ผา้ในน ้าเยน็จะลดคาร์บอนไดออกไซด ์ไดปี้ละ 227 กิโลกรัม 

- ใช้หลอดไฟตะเกียบ ประหยดักว่าหลอดธรรมดา 4 เท่า ใช้งานนานกว่า 8 เท่า แต่ละ
หลอดช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได ้4,500 กิโลกรัม หลอดไฟธรรมดาเปล่ียนพลงังาน
น้อยกว่า 10% ไปเป็นแสงไฟ ส่วนท่ีเหลือถูกเปล่ียนไปเป็นความร้อนเท่ากับสูญพลังงานเปล่า ๆ 
มากกวา่ 90% 

- ถอดปลัก๊เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เพราะยงัคงกินพลงังานมากแมจ้ะปิดแลว้ ดงันั้นควรถอดปลัก๊
โทรทศัน์ สเตริโอ คอมพิวเตอร์ ไมโครเวฟ ฯลฯ เม่ือไม่ใชห้รือเสียบปลัก๊เขา้กบัแผงเสียบปลัก๊ท่ีคอยปิด
สวทิซ์ไวเ้สมอ เม่ือไม่ใชแ้ละควรถอดปลัก๊ท่ีชาร์จโทรศพัทมื์อถือและ MP3 เม่ือไฟเตม็แลว้ 

- ใช้ตูเ้ยน็แบบ 2 ประตู ขนาดความจุ 400 ลิตร ตั้งอุณหภูมิท่ี 3 – 5 องศา และ -17 - -15 
องศาในช่องแช่แขง็ มีประสิทธิภาพในการประหยดัไฟมากท่ีสุด 

- เปิดแอร์ท่ี 25 องศา อุณหภูมิต ่ากวา่น้ีใชพ้ลงังานเพิ่มข้ึน 5 – 10% 
- ใชแ้ล็ปท็อปจอแบน ประหยดัไฟมากกวา่คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะถึง 5 เท่า ใชs้creen server 

และหมวดสแตนบายด์ไม่ไดช่้วยประหยดัไฟ พลงังานท่ีเสียไปเท่ากบัซ้ือคอมพิวเตอร์ใหม่ได ้1 เคร่ือง 
และพร้ินเตอร์เลเซอร์ประหยดัพลงังานมากกวา่อิงคเ์จท็ 

- พกถุงผา้ไปช็อปป้ิงแทนการใช้ถุงพลาสติก แต่ละปีทัว่โลกทิ้งถึงพลาสติกจากซุปเปอร์
มาเก็ตหลายแสนลา้นใบ อยา่ลืมวา่ ลดขยะเท่ากบัลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
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- ใส่เส้ือผา้ฝ้ายออร์แกนิค และใช้เคร่ืองใช้รีไซเคิล หรือน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ หลีกเล่ียง
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีบรรจุภณัฑ์มาก เพียงแค่ลดขยะของคุณเอง 10% จะลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 545 
กิโลกรัมต่อปี 

- ปลูกตน้ไม ้เพราะตน้ไม ้1 ตน้ดูดซบัคาร์บอนไดออกไซด์ได ้1 ตนั ตลอดอายุขยั และรด
น ้าช่วงเชา้ และกลางคืน ป้องกนัการระเหย 

- กินเน้ือสัตวใ์ห้น้อยลง เพราะการผลิตเน้ือสัตวใ์ช้พลงังานและทรัพยากรมากกว่าการ
ปลูกพืชและธญัพืช 18% ของก๊าซเรือนกระจกมาจากอุตสาหกรรมปศุสัตว ์คุณไม่ตอ้งเป็นมงัสวิรัติก็ได้
เพื่อท่ีจะสร้างความเปล่ียนแปลง ลองไม่กินเน้ือสัตวส์ัปดาห์ละคร้ัง จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
มหาศาล 

- เดินแทนขบั พาหนะใชน้ ้ ามนัถึงคร่ึงหน่ึงของโลก และปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ี 1 ใน 4 
ส่วน การทิ้งรถไวท่ี้บ้านแม้เพียงสัปดาห์ละ 1 วนั สามารถประหยดัน ้ ามนัและการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกไดม้ากมายภายใน 1 ปี ลองเดิน ข่ีจกัรยาน นัง่รถกบัคนอ่ืน หรือนัง่รถเมลห์รือรถไฟฟ้าแทน หรือ
ลองดูว่าคุณสามารถท างานท่ีบา้น โดยต่อคอมพิวเตอร์เขา้กบัเครือข่ายของบริษทัสัปดาห์ละคร้ังได้
หรือไม ่

- เช็คลมยาง ให้แน่ใจว่ายางรถสูบลมแน่นการขบัรถโดยท่ีลมยางมีลมน้อย อาจท าให้
เปลืองน ้ามนัข้ึนไดถึ้ง 3% จากปกติ น ้ามนัทุก ๆ แกลลอนท่ีประหยดัไดจ้ะลดคาร์บอนไดออกไซด์ได ้9 
กิโลกรัม ยางท่ีสูบลมไม่พอจะใชน้ ้ามนัไดใ้นระยะทางสั้นลง 5% 

- ลด ใช้ซ ้ า  และรีไซเคิลให้มากข้ึน ลดขยะของบ้านคุณให้ได้คร่ึงหน่ึงจะช่วยลด
คาร์บอนไดออกไซดไ์ดถึ้ง 1ลา้นกิโลกรัมต่อปี 
 ส าคญัท่ีสุด ตอ้งตั้งใจแน่วแน่วา่จะช่วยหยุดโลกร้อน และตอ้งใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ
และเลือกใชพ้ลงังานสะอาด 
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ใบงาน เร่ือง โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
1. เหตุการณ์การเกิด “บ๊ิกแบงค”์ มีลกัษณะอยา่งไร 

ตอบ………………………………………………………………………………………… 
2. โลกใชเ้วลา หมุนรอบดวงอาทิตยเ์ป็นวงโคจรก่ีวนั 

ตอบ………………………………………………………………………………………… 
3. ส่วนประกอบของโลก มีก่ีอยา่ง อะไรบา้ง 

ตอบ………………………………………………………………………………………… 
4. เปลือกโลก (Crust) ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

ตอบ….................................................................................................................................... 
5. ชั้นแมนเทิล (Mantle หรือ Earth's mantle) มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

ตอบ….................................................................................................................................... 
6. แก่นโลกแบ่งไดอ้อกเป็นก่ีชั้นไดแ้ก่อะไรบา้ง 

ตอบ….................................................................................................................... 
7. แผน่ยเูรเซียนครอบคลุมทวปีอะไรบา้ง 

ตอบ….................................................................................................................................... 
8. การเคล่ือนท่ีของแผน่เปลือกโลกนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร 

ตอบ….................................................................................................................................... 
9. บรรยากาศมีส่วนประกอบอะไรบา้ง 

ตอบ….................................................................................................................................... 
10. ท าไม “โอโซน” (Ozone) จึงเป็นก๊าซท่ีส าคญัมากต่อมนุษย ์

ตอบ….................................................................................................................................... 
11. ซี เอฟ ซี (CFC) น ามาใชใ้นอุตสาหกรรมประเภทใดบา้ง และมีผลกระทบกบัโลกอยา่งไร 

ตอบ……................................................................................................................................ 
12. จงอธิบายสภาพบรรยากาศในชั้นโทรโพสเฟียร์ และ ไอโอโนสเฟียร์ มาพอสังเขป 

ตอบ……................................................................................................................................ 
13. มาตราวดั 40 องศาเซลเซียส (℃) เท่ากบั องศาเคลวนิ (K) 

ตอบ….................................................................................................................................... 
14. มาตราวดั 25 องศาเซลเซียส (℃) ก่ีองศาฟาเรนไฮต ์(℉) 

ตอบ….................................................................................................................................... 
15. จงอธิบายความส าคญัของกระแสน ้าอุ่น และกระแสน ้าเยน็ท่ีมีต่อฤดูกาล 

ตอบ….................................................................................................................................... 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B8%95%E0%B9%8C
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16. เมฆระดบัสูง มีก่ีชนิด อะไรบา้ง 
ตอบ….................................................................................................................................... 

17. จงอธิบายลกัษณะของการเกิด “ฝน”(Rain) มาพอสังเขป 
ตอบ….................................................................................................................................... 

18. ลม(Wind) เกิดจากสาเหตุอะไรบา้ง 
ตอบ….................................................................................................................................... 

19. ฝนกรด เกิดจากก๊าซชนิดใดบ้าง มีแหล่งใดอุตสาหกรรมเป็นต้นเหตุ และความเสียหายจาก 
     ฝนกรดเกิดไดอ้ยา่งไร 

ตอบ….................................................................................................................................... 
20. จงอธิบายลกัษณะของ “ลมทะเล” (Sea Breeze) และ “ลมบก” (Land Breeze)  

ตอบ….................................................................................................................................... 
21. ลมภูเขาและลมหุบเขา เป็นลมชนิดใด และ เกิดในเวลาใดบา้ง 

ตอบ….................................................................................................................................... 
22.  “ลมตะเภา” พดัจากทิศใดไปยงัทิศใด  จากบริเวณใดเขา้สู่บริเวณใด และเกิดในช่วงเดือนใด 

ตอบ….................................................................................................................................... 
23. ใหย้กตวัอยา่งทรัพยากรธรรมชาติประเภทใชแ้ลว้ไม่หมดส้ินมา 6 อยา่ง 

ตอบ….................................................................................................................................... 
24. ใหย้กตวัอยา่งทรัพยากรธรรมชาติหลกัท่ีส าคญัของโลก และของประเทศไทย มา 5 อยา่ง 

ตอบ….................................................................................................................................... 
25. ให้ยกตวัอย่างส่ิงแวดล้อมทางวฒันธรรม หรือส่ิงแวดล้อมประดิษฐ์ หรือมนุษยเ์สริมสร้าง 
      ข้ึนมา 10 อยา่ง 

ตอบ….................................................................................................................................... 
26. ใหอ้ธิบายปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มาพอสังเขป 

ตอบ….................................................................................................................................... 
27. ใหอ้ธิบายการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มาพอสังเขป 

ตอบ….................................................................................................................................... 
28. การพัฒนาคุณภาพประชาชน  และ การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย  เพื่อการอนุรักษ ์
     ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนัอยา่งไร จงอธิบาย 

ตอบ….................................................................................................................................... 
29. การพฒันา กบั การอนุรักษ ์แตกต่างกนัอยา่งไร 

ตอบ….................................................................................................................................... 
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เฉลยใบงาน เร่ือง โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
1. เหตุการณ์การเกิด “บ๊ิกแบงค”์ มีลกัษณะอยา่งไร 

ตอบ…บ๊ิกแบงค ์เกิดจาก การท่ีฝุ่ นก๊าชในอวกาศมารวมตวักนัเป็นวงฝุ่ นก๊าช โดยมีการอดัแน่น
กนัจนท าใหมี้ความหนาแน่นและมีอุณหภูมิสูง  เม่ือถึงขีดหน่ึงจึงท าให้เกิดการระเบิดจากใจกลาง ท าให้
เกิดเป็นดาวเคราะห์นอ้ยต่าง ๆ มากมายหลายร้อยลา้นดวง…. 
2. โลกใชเ้วลา หมุนรอบดวงอาทิตยเ์ป็นวงโคจรก่ีวนั 

ตอบ…365.25 วนั…. 
3. ส่วนประกอบของโลก มีก่ีอยา่ง อะไรบา้ง 

ตอบ…3 อยา่ง คือ เปลือกโลก  แมนเทิลและแก่นโลก….  
4. เปลือกโลก (Crust) ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

ตอบ…แผน่ดิน แผน่น ้า…. 
5. ชั้นแมนเทิล (Mantle หรือ Earth's mantle) มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

ตอบ…อยูร่ะหว่างเปลือกโลกกบัแก่นโลก มีบางส่วนท่ีมีสถานะหลอมเหลว เรียกวา่ หินหนืด 
(magma) มีความร้อนสูงมาก…. 
6. แก่นโลกแบ่งไดอ้อกเป็นก่ีชั้นไดแ้ก่อะไรบา้ง 

ตอบ…มี 2 ชั้น 
1.ชั้นนอก เป็นธาตุเหล็กและนิกเกิลท่ีหลอมละลายมีความร้อนสูง 
2.ชั้นใน อยูต่รงใจกลาง มีความกดดนัอยา่งมหาศาล…. 

7. แผน่ยเูรเซียนครอบคลุมทวปีอะไรบา้ง 
ตอบ…ทวปีเอเชียและทวปียโุรป…. 

8. การเคล่ือนท่ีของแผน่เปลือกโลกนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร 
ตอบ…การรวมตวัและการแตกตวัของทวปี…. 

9. บรรยากาศมีส่วนประกอบอะไรบา้ง 
ตอบ…แก๊สต่าง ๆ เช่น N2 ,O2 ,CO2 ,Ar , ฝุ่ นละอองและแก๊สอ่ืน ๆ…. 

10. ท าไม “โอโซน” (Ozone) จึงเป็นก๊าซท่ีส าคญัมากต่อมนุษย ์
ตอบ…เพราะช่วยดูดกลืนรังสี UV และรังสีต่างท่ีมาจากดวงอาทิตย ์ ให้ตกลงมาสู่พื้นโลก

นอ้ยลง  ท าใหผ้วิหนงัไม่ไหมเ้กรียม…. 
11. ซี เอฟ ซี (CFC) น ามาใชใ้นอุตสาหกรรมประเภทใดบา้ง และมีผลกระทบกบัโลกอยา่งไร 

ตอบ…มาจากอุตสาหกรรมพลาสติก  การท าความเยน็ การท าโฟม ฯลฯ ส่งผลกระทบต่อโลก 
คือ ท าใหช้ั้นโอโซนเกิดรูร่ัวหรือรูโหว ่ท าให้รังสี UV สามารถเขา้สู่พื้นโลกไดม้ากยิ่งข้ึน เป็นสาเหตุท า
ใหเ้กิดปรากฎการณ์เรือนกระจก …. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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12. จงอธิบายสภาพบรรยากาศในชั้นโทรโพสเฟียร์ และ ไอโอโนสเฟียร์ มาพอสังเขป 
ตอบ…ชั้นโทรโฟสเพียร์ เป็นชั้นบรรยากาศท่ีติดกบัผวิโลกเป็นชั้นท่ีมี ไอน ้า เมฆ หมอก 
ชั้นไอโอโพรสเฟียร์ จะเป็นชั้นบรรยากาศในล าดบัท่ี 4 นบัจากผิวโลก ชั้นน้ีมีอากาศเบาบาง

มาก…. 
13. มาตราวดั 40 องศาเซลเซียส (℃) เท่ากบั องศาเคลวนิ (K) 

ตอบ…  K  = ℃+ 273.15  
                       K = 40 + 273.15   

K  = 313.15 องศาเคลวนิ (K)  …. 
14. มาตราวดั 25 องศาเซลเซียส (℃) ก่ีองศาฟาเรนไฮต ์(℉)  

ตอบ… F = 
5

9  (℃ + 32)  

F = 
5

9  (25 + 32)  

F  = 
5

9  (57)  

F  =
5

579x  

F  = 
5

513  

F  = 102.6 ℉…. 
15. จงอธิบายความส าคญัของกระแสน ้าอุ่น และกระแสน ้าเยน็ท่ีมีต่อฤดูกาล 

ตอบ… การแสน ้าอุ่นและกระแสน ้าเยน็  จะน าพาอากาศร้อนและอากาศหนาวมา  ท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงตามฤดูกาล ถา้กระแสน ้ าอุ่นและกระแสน ้ าเยน็เกิดความผิดปกติจะส่งผลให้อากาศทัว่โลก
เกิดการผดิเพี้ยนไป…. 
16. เมฆระดบัสูง มีก่ีชนิด อะไรบา้ง 

ตอบ… มี 3 ชนิด ไดแ้ก่ เซอร์โรคิวมูลสั เซอร์รัสและเซอร์โรสเตรตสั…. 
17. จงอธิบายลกัษณะของการเกิด “ฝน”(Rain) มาพอสังเขป 

ตอบ… ฝนเกิดจากละอองน ้าในกอ้นเมฆซ่ึงเยน็จดั เม่ือไอน ้ากลัน่เป็นละอองน ้ าเกาะกบัมากข้ึน 
ท าใหมี้น ้าหนกัมากข้ึนจนเกาะกนัไม่ไหวจึงตกลงมาเป็นน ้าฝนตามแรงดึงดูดของโลก…. 
18. ลม(Wind) เกิดจากสาเหตุอะไรบา้ง 

ตอบ… ความแตกต่างของอุณหภูมิและความแตกต่างของหยอ่มความกดอากาศ…. 
19. ฝนกรด เกิดจากก๊าซชนิดใดบา้ง มีแหล่งใดอุตสาหกรรมเป็นตน้เหตุ และความเสียหายจากฝนกรด 
เกิดไดอ้ยา่งไร 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B8%95%E0%B9%8C
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ตอบ… เกิดจากก๊าชซลัเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ มาจากอุตสาหกรรมการผลิต
ไฟฟ้า  ยานพาหนะ  เม่ือสารเหล่าน้ีกระจายลงสู่แหล่งน ้ าและระเหยเป็นไอ เกิดการรวมตวักนักบักอ้น
เมฆ เม่ือฝนตกลงมาจึงกลายเป็นฝนกรด  ซ่ึงสร้างความเสียหายแก่ตน้ไม ้พืชและสัตว ์ท าให้ไม่สามารถ
ด ารงชีวติอยูไ่ดร้วมถึงอาคารส่ิงปลูกสร้างดว้ย…. 
20. จงอธิบายลกัษณะของ “ลมทะเล” (Sea Breeze) และ “ลมบก” (Land Breeze)  

ตอบ…ลมทะเลจะพดัเขา้ชายฝ่ังในเวลากลางวนั  เน่ืองจากตอนกลางวนัพื้นดินจะร้อนกวา่พื้น
น ้ า ท าให้อากาศบนพื้นดินยกตวัข้ึน  อากาศจากทะเลจึงเขา้แทนท่ี  ส่วนลมบกจะพดัจากฝ่ังเขา้สู่ทะเล  
ในเวลากลางคืน  เพราะกลางคืนพื้นน ้าจะมีอุณหภูมิสูงกวา่พื้นดิน  อากาศจากพื้นดินเขไ้ปแทนท่ี... 
21. ลมภูเขาและลมหุบเขา เป็นลมชนิดใด และ เกิดในเวลาใดบา้ง 

ตอบ…ลมภูเขาและลมหุบเขาเป็นลมประจ าวนั  ลมหุบเขาเกิดในเวลากลางวนั จะพดัจากล่าง
ข้ึนสู่พื้นบนเขา  ส่วนลมภูเขาจะเกิดในเวลากลางคืน จะพดัจากยอดเขาลงสู่หุบเขา…. 
22. “ลมตะเภา” พดัจากทิศใดไปยงัทิศใด  จากบริเวณใดเขา้สู่บริเวณใด และเกิดในช่วงเดือนใด 

ตอบ…ลมตะเภาเป็นลมทอ้งถ่ินในไทย จะพดัจากทิศใตไ้ปสู่ทิศเหนือ คือ พดัจากอ่าวไทยเขา้สู่
ภาคกลางตอนล่างเกิดในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายน  เรียกวา่ ลมวา่ว…. 
23. ใหย้กตวัอยา่งทรัพยากรธรรมชาติประเภทใชแ้ลว้ไม่หมดส้ินมา 6 อยา่ง 

ตอบ…แสงแดด  กระแสลม  ฝุ่ น  ดิน  น ้า  อากาศ…. 
24. ใหย้กตวัอยา่งทรัพยากรธรรมชาติหลกัท่ีส าคญัของโลก และของประเทศไทย มา 5 อยา่ง 

ตอบ…น ้า ดิน ป่าไม ้สัตวป่์า แร่ธาตุ…. 
25. ให้ยกตวัอย่างส่ิงแวดล้อมทางวฒันธรรม หรือส่ิงแวดลอ้มประดิษฐ์ หรือมนุษยเ์สริมสร้างข้ึน  
      มา 10 อยา่ง 

ตอบ…เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ รถยนต์ พัดลม โทรทัศน์ วิทยุ ฝนเทียม บ้านเรือน เข่ือน 
โบราณสถาน…. 
26. ใหอ้ธิบายปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มาพอสังเขป 

ตอบ…ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เกิดจากการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยี
อยา่งรวดเร็ว  ซ่ึงมีเทคโนโลยหีลายประเภทท่ีมนุษยน์ าไปใชใ้นการเสาแสวงหาทรัพยากร ป่าไม ้น ้ า แร่
ธาตุ ในดินและแหล่งน ้าออกมาใชอ้ยา่งฟุ่มเฟือยจนท าใหธ้รรมชาติเสียสมดุล 
27. ใหอ้ธิบายการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มาพอสังเขป 

ตอบ…การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ชาญฉลาด กล่าวคือ ใชใ้นปริมาณนอ้ย แต่น ามาใชใ้หไ้ดป้ระโยชน์สูงสุดหรือท าใหคุ้ม้ค่านั้นเอง 
28. การพัฒนาคุณภาพประชาชน  และ การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย  เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนัอยา่งไร จงอธิบาย 
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ตอบ…การพฒันาคุณภาพประชาชน  เป็นการส่งเสริม สนบัสนุนให้คนมีความรู้ความเขา้ใจ
และตระหนกัถึงประโยชน์ของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ส่วนการใชม้าตรการ
ทางสังคมและกฎหมายเป็นการออกระเบียบและกฎหมายให้มีผลบงัคบัใช ้ เพื่อให้คนปฏิบติัตาม ถา้ไม่
ปฏิบติัตามใหถื้อวา่ผดิกฎหมายและระเบียบท่ีวางไว…้. 
29. การพฒันา กบั การอนุรักษ ์แตกต่างกนัอยา่งไร 

ตอบ…การพัฒนาคือ การท าให้เจริญข้ึน ส่วนการอนุรักษ์ คือ การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที ่6 
จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียง 1 ขอ้ โดยท าเคร่ืองหมาย      กบัขอ้ท่ีเลือก 

1. โครงสร้างของโลกแบ่งเป็นก่ีชั้น 

ก. 2 ชั้น 

ข. 3 ชั้น 

ค. 4 ชั้น 

ง. 5 ชั้น 

2. ส่วนใดท่ีอยูช่ั้นนอกสุดของโลก     

ก. เปลือกโลก 

ข. แก่นโลก 

ค. แมนเทิล 

ง. ขั้วโลก 

3. ปรากฏการณ์ท่ีแผน่เปลือกโลกเกิดการสั่นสะเทือน เน่ืองมาจากการเล่ือนตวัของแผ่นเปลือก

โลก คือปรากฏการณ์ใด 

ก. ปฏิกิริยาเรือนกระจก 

ข. ภูเขาไฟระเบิด 

ค. แผน่ดินไหว 

ง. ดินถล่ม 

4. สาเหตุส าคญัท่ีท าใหเ้กิดสภาพมลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครคืออะไร 

ก. การจราจรท่ีติดขดัมาก 

ข. โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 

ค. อาคารบา้นเรือน และตึกสูงๆ 

ง. การใชโ้ฟมและถุงพลาสติกใส่อาหาร 
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5. เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความกดอากาศคือ เคร่ืองมืออะไร 

ก. เทอร์มอมิเตอร์ 

ข. ไฮโกรมิเตอร์ 

ค. บารอมิเตอร์ 

ง. ศรลม 

6. เคร่ืองมือท่ีใชต้รวจสอบความเร็วของกระแสลม คือเคร่ืองมืออะไร 

ก. บารอมิเตอร์ 

ข. ไฮโกรมิเตอร์ 

ค. เทอร์โมมิเตอร์ 

ง. แอนนิมอมิเตอร์ 

7. เหตุการณ์ใดท าใหเ้กิดปรากฏการณ์ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ และฟ้าผา่ 
ก. ฝนตก 
ข. น ้าท่วม 
ค. แผน่ดินไหว 
ง. ปรากฏการณ์เรือนกระจก 

8. ปรากฏการณ์ใดท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวติของมนุษยม์าก 
ก. ฝน 
ข. ฟ้าผา่ 
ค. ฟ้าร้อง 
ง. ฟ้าแลบ 

9. เราจะช่วยรักษาสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติไดอ้ยา่งไร  

ก. ไม่ฆ่าสัตวใ์นวนัพระ 

ข. ไม่ใชน้ ้าในแม่น ้าล าคลอง 

ค. ไม่เล้ียงสัตวใ์นบริเวณบา้น 

ง. ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น ้าล าคลอง 
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10. ขอ้ใดหมายถึงกระบวนการรีไซเคิล 

ก. วสัดุใชแ้ลว้ --> ขาย 

ข. วสัดุใชแ้ลว้ --> เผาท าลาย 

ค. วสัดุใชแ้ลว้ --> ท าความสะอาด --> ใชใ้หม่ 

ง. วสัดุใชแ้ลว้ --> กระบวนการผลิต --> วสัดุใหม่ 

 
เฉลยแบบทดสอบบทที ่6 เร่ืองระบบนิเวศน์ 
1. ข 2. ก 3. ค 4. ก 5. ค 6. ง 7. ก 8. ก    9. ง 10. ง 
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บทที ่ 7 
สารและการจ าแนกสาร 

สาระส าคัญ 
สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี  ความแตกต่าง  และจ าแนกธาตุ  สารประกอบ  

สารละลาย  และสารผสม  จ าแนกสารโดยใชเ้น้ือสารและสถานะเป็นเกณฑไ์ด ้
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 อธิบายเก่ียวกับสมบติัทางกายภาพและทางเคมีของสาร  การจ าแนก  สาร  กรด  เบส  ธาตุ  
สารประกอบ  สารละลายและของผสมและใชส้ารและผลิตภณัฑ์ใน ชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
ปลอดภยัต่อชีวติ 
 
ขอบข่ายเนือ้หา 
 เร่ืองท่ี 1 สมบติัของสาร และเกณฑใ์นการจ าแนกสาร 
 เร่ืองท่ี 2 สมบติัของธาตุ  สารประกอบ  สารละลาย  สารผสม 
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เร่ืองที ่ 1 สมบัติของสาร และเกณฑ์ในการจ าแนกสาร   
สมบัติของสาร  หมายถึง  ลกัษณะเฉพาะตวัของสาร เช่น เน้ือสาร สี กล่ิน รส การน าไฟฟ้า  การ

ละลายน ้ า จุดเดือด จุดหลอมเหลว  ความเป็นกรด – เบส  เป็นต้น สารแต่ละชนิดมีสมบติัเฉพาะตวัท่ี
แตกต่างกนั  แบ่งเป็น  2  ประเภทคือ 

1.  สมบติัทางกายภาพของสาร  เป็นสมบติัของสารท่ีสามารถสังเกตไดง่้าย  เพื่อบอกลกัษณะของ
สารอย่างคร่าว ๆ ไดแ้ก่  สถานะ  ความแข็ง   ความอ่อน  สี  กล่ิน  ลกัษณะผลึก  ความหนาแน่นหรือเป็น
สมบติัท่ีอาจตรวจสอบไดโ้ดยท าการทดลองอย่างง่าย ๆ ได้แก่  การละลายน ้ า การหาจุดเดือด การหาจุด
หลอมเหลว  หรือจุดเยอืกแขง็  การน าไฟฟ้า  การหาความถ่วงจ าเพาะ  การหาความร้อนแฝง   

2.  สมบติัทางเคมี หมายถึง สมบติัเฉพาะตวัของสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดปฏิกิริยาเคมี เช่น การ
เกิดสารใหม่ การสลายตวัใหไ้ดส้ารใหม่ การเผาไหม ้การระเบิด และการเกิดสนิมของโลหะ เป็นตน้  

 เกณฑ์ในการจ าแนกสาร   
 ในการศึกษาเร่ืองสาร จ าเป็นต้องแบ่งสารออกเป็นหมวดหมู่   เพื่อให้ง่ายต่อการจดจ าสาร  
โดยทัว่ไปนิยมใชส้มบติัทางกายภาพดา้นใดดา้นหน่ึงของสารเป็นเกณฑ์ในการจ าแนกสารซ่ึงมีหลายเกณฑ์
ดว้ยกนั เช่น 

1.ใชส้ถานะเป็นเกณฑ ์ จะแบ่งสารออกไดเ้ป็น 3  กลุ่ม คือ 
1.1 ของแข็ง ( solid )  หมายถึงสารท่ีมีลกัษณะรูปร่างไม่เปล่ียนแปลง และมีรูปร่าง

เฉพาะตวั  เน่ืองจากอนุภาคในของแข็งจดัเรียงชิดติดกนัและอดัแน่นอยา่งมีระเบียบไม่มีการเคล่ือนท่ีหรือ
เคล่ือนท่ีได ้       นอ้ยมาก ไม่สามารถทะลุผา่นไดแ้ละไม่สามารถบีบหรือท าให้เล็กลงได ้ เช่น  ไม ้ หิน  
เหล็ก  ทองค า  ดิน      ทราย  พลาสติก  กระดาษ  เป็นตน้ 

1.2 ของเหลว ( liquid )  หมายถึงสารท่ีมีลกัษณะไหลได ้ มีรูปร่างตามภาชนะท่ีบรรจุ 
เน่ืองจากอนุภาคในของเหลวอยู่ห่างกนัมากกว่าของแข็ง  อนุภาคไม่ยึดติดกนัจึงสามารถเคล่ือนท่ีไดใ้น
ระยะใกล ้และมีแรงดึงดูดซ่ึงกนัและกนั มีปริมาตรคงท่ี  สามารถทะลุผา่นได ้ เช่น  น ้ า  แอลกอฮอล์ น ้ ามนั
พืช  น ้ามนัเบนซิน  เป็นตน้ 

1.3 แก๊ส  ( gas ) หมายถึงสารท่ีลกัษณะฟุ้งกระจายเต็มภาชนะท่ีบรรจุ  เน่ืองจากอนุภาคของ
แก๊สอยู่ห่างกนัมาก  มีพลงังานในการเคล่ือนท่ีอยา่งรวดเร็วไปไดใ้นทุกทิศทางตลอดเวลา  จึงมีแรงดึงดูด
ระหวา่งอนุภาคนอ้ยมาก สามารถทะลุผา่นไดง่้าย  และบีบอดัให้เล็กลงไดง่้าย  เช่น  อากาศ  แก๊สออกซิเจน  
แก๊สหุงตม้  เป็นตน้ 

2.ใชค้วามเป็นโลหะเป็นเกณฑ ์ แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ 
2.1 โลหะ ( metal)  
2.2 อโลหะ ( non-metal ) 
2.3 ก่ึงโลหะ ( metaliod ) 
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3.ใชก้ารละลายน ้าเป็นเกณฑ ์ แบ่งได ้2 กลุ่ม คือ  

           3.1 สารท่ีละลายน ้า  
           3.2 สารท่ีไม่ละลายน ้า 
        4.ใชเ้น้ือสารเป็นเกณฑ ์ แบ่งออกเป็น 2  กลุ่ม คือ  
           4.1 สารเน้ือเดียว ( homogeneous substance )  
                4.2 สารเน้ือผสม ( heterogeneous substance ) 
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เร่ืองที ่2 สมบัติของธาตุ  สารประกอบ  สารละลาย  สารผสม 
ธาตุ (Element) หมายถึง สารบริสุทธ์ิท่ีมีองค์ประกอบอย่างเดียว ธาตุไม่สามารถจะน ามา

แยกสลายให้กลายเป็นสารอ่ืนโดยวิธีการทางเคมี ธาตุมีทั้งสถานะท่ีเป็นของแข็ง เช่น ธาตุสังกะสี(Zn) 
ตะกัว่(Pb) เงิน (Ag) และดีบุก (Sn) , เป็นของเหลว เช่น ปรอท (Hg) เป็นก๊าซ เช่น ไนโตรเจน (N2) 
ฮีเลียม (He) ออกซิเจน (O2) ไฮโดรเจน (H2) เป็นตน้ 

สารประกอบ (compound) หมายถึง “สารบริสุทธ์ิเน้ือเดียวท่ีเกิดจากธาตุตั้งแต่สองชนิดข้ึนไป
เป็นองคป์ระกอบ” สารประกอบเกิดจากการรวมตวัของธาตุโดยวิธีการทางเคมี สามารถแยกสลายให้
เกิดเป็นสารใหม่หรือกลบัคืนเป็นธาตุเดิมได ้สารประกอบจะมีสมบติัเฉพาะตวัท่ีแตกต่างจากธาตุเดิม 
เช่น น ้ า มีสูตรเคมีเป็น H2O น ้ าเป็นสารประกอบท่ีเกิดจากธาตุไฮโดรเจน(H) และออกซิเจน (O) แต่มี
สมบติัแตกต่างจากไฮโดรเจนและออกซิเจน น ้ าตาลทรายประกอบดว้ยธาตุคาร์บอน ( C ),ไฮโดรเจน 
(H) ,และออกซิเจน (O) เป็นตน้ 

สารละลาย (solution) หมายถึง สารเน้ือเดียวท่ีไม่บริสุทธ์ิ เกิดจากสารตั้งแต่ 2 ชนิดข้ึนไปมา
รวมกนั 

สารผสม หมายถึง  สารท่ีมีองคป์ระกอบภายในแตกต่างกนั หรือสารท่ีเน้ือไม่เหมือนกนัทุก
ส่วน เช่น พริกเกลือ คอนกรีต ดินหรืออาจเป็นสารตั้งแต่สองชนิดข้ึนไปผสมกนัอยู ่ โดยท่ีสารเหล่าน้ียงั
มีสมบติัเหมือนเดิมและสามารถแยกออกจากกนัไดโ้ดยวธีิง่ายๆ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที ่7 

ค าช้ีแจง จงเลือกค าตอบท่ีคิดวา่ถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวในแต่ละขอ้ 
       1) ขอ้ใดไม่ใช่สสาร 
            ก. เกลือแกงใส่ลงในอาหาร 
            ข. เสียงของสุนขัหอน 
            ค. น ้าแกงก าลงัเดือด 
            ง. สายไฟท่ีท าจากพลาสติก 

       2) ทองเหลืองจดัเป็นสารประเภทใด 
            ก. ธาตุ 
            ข. สารประกอบ 
            ค. สารละลาย 
            ง. สารเน้ือผสม 

       3) ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นความหมายของสารประกอบ 
            ก. โมเลกุลของสารประกอบดว้ยธาตุ 2 อะตอมข้ึนไป 
            ข. สารท่ีธาตุเป็นชนิดเดียวกนั 
            ค. สารท่ีเกิดจากธาตุ 2 ชนิดข้ึนไปมารวมกนั 
            ง. ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการท าปฏิกิริยากนัของสาร 2 ชนิด 

       4) ขอ้ความต่อไปน้ีขอ้ใดถูกตอ้ง 
            ก. สารละลายทุกชนิดเป็นสารบริสุทธ์ิ 
            ข. สารบริสุทธ์ิบางชนิดเป็นสารเน้ือเดียว 
            ค. สารประกอบทุกชนิดเป็นสารเน้ือเดียว 
            ง. ธาตุบางชนิดเป็นสารเน้ือเดียว 

        5) ถ้าจัด  เหล็ก  น ้ า เ ช่ือม และสารละลายกรดซัลฟิว ริก  ให้อยู่ ในก ลุ่มเ ดียวกัน  จะต้อง 
             ใชอ้ะไรเป็นเกณฑใ์นการจดั  
             ก. การน าไฟฟ้า 
             ข. การละลาย 
             ค. การเป็นสารเน้ือเดียวกนั 
             ง. สมบติัเป็นกรด-เบส                      
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6) วธีิการกลัน่น ้าใหบ้ริสุทธ์ิแบบธรรมดาจะไม่เหมาะสม เม่ือน ามาใชก้บัอะไร 
                  ก. น ้าทะเล 
                  ข. น ้าคลอง 
                  ค. น ้าผสมแอลกอฮอล ์
                  ง. สารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ 
        7) การแยกน ้ามนัดิบส่วนใหญ่อาศยัวธีิการแบบใด  
                  ก. การสันดาป 

    ข. การกลัน่ล าดบัส่วน 
                  ค. การตกตะกอนล าดบัส่วน 
                  ง. การสลายตวัดว้ยความร้อน 

8) กรดในขอ้ใดเป็นกรดอินทรียท์ั้งหมด  
                   ก. น ้ามะขาม กรดไฮโดรคลอริก 
                    ข. น ้ามะนาว กรดไนตริก 
                   ค. กรดแอซิติก น ้ามะนาว 
                   ง. น ้ามะขาม กรดซลัฟิวริก 

9) สารใดต่อไปน้ีมีสภาพเป็นเบส ทั้งหมด 
                   ก. น ้ามะนาว น ้าอดัลม 
                   ข. น ้ามะขาม น ้าเกลือ 

      ค. สารละลายผงซกัฟอก น ้าข้ีเถา้ 
                   ง. สารละลายยาสีฟัน น ้ายาลา้งจาน 

            10) สบู่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหวา่งส่ิงใด 
                   ก. แชมพกูบัน ้ามนัพืช 
                   ข. กรดกบัไขมนัสัตว ์
                   ค. ไขมนัสัตวก์บัน ้าข้ีเถา้ 
                   ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 
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เฉลยแบบทดสอบบทที ่7 เร่ืองสารและการจ าแนกสาร  
1. ข 
2.  ก 
3.  ค 
4.  ค 
5.  ก 
6.  ง 
7.  ข 
8.  ก 
9.  ค 
10.  ง 
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บทที ่ 8 
ธาตุและสารประกอบ 

สาระส าคัญ 
 จ าแนกธาตุ    สารประกอบ    โลหะ     อโลหะ    และโลหะก่ึงโลหะ    บอกผลกระทบท่ีเกิด
จากธาตุกมัมนัตรังสี   อธิบายการเกิดสารประกอบ   บอกธาตุและสารประกอบท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 อธิบายเก่ียวกบัสมบติัทางกายภาพและทางเคมีของสาร  การจ าแนก  สาร  กรด  เบส   ธาตุ  
สารประกอบ  สารละลายและของผสมและใชส้ารและผลิตภณัฑ์ใน ชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
ปลอดภยัต่อชีวติ 
 
ขอบข่ายเนือ้หา 
 เร่ืองท่ี 1 ความหมายและสมบติัของธาตุ  กมัมนัตรังสี 
 เร่ืองท่ี 2 สมบติัของโลหะ  อโลหะ  และก่ึงโลหะ 
 เร่ืองท่ี 3 ธาตุกมัมนัตรังสี 
 เร่ืองท่ี 4 สารประกอบ 
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เร่ืองที ่1 ความหมายและสมบัติของธาตุ  กมัมันตรังสี 
 

กมัมนัตภาพรังสี (Ionizing Radiation) 
1.  กมัมนัตภาพรังสี (Radioactivity)  หมายถึง  รังสีท่ีแผอ่อกมาไดเ้องจากธาตุบางชนิด 
2.  ธาตุกมัมนัตรังสี  หมายถึง ธาตุท่ีมีในธรรมชาติท่ีแผรั่งสีออกมาไดเ้อง 
3.  เฮนร่ี เบคเคอเรล  นกัฟิสิกส์ชาวฝร่ังเศส เป็นผูค้น้พบกมัมนัตภาพรังสีโดยบงัเอิญ ในขณะท่ี

ท าการวิเคราะห์เก่ียวกบัรังสีเอกซ์  กมัมนัตภาพรังสีมีสมบติัแตกต่างจากรังสีเอกซ์ คือ มีความเขม้นอ้ย
กวา่รังสีเอกซ์  การแผรั่งสีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 

 4.  รังสี เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ  บางชนิดเป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น รังสีเอกซ์  รังสีอุล
ตราไวโอเลต  รังสีอินฟราเรด  บางอยา่งเป็นอนุภาค  เช่นรังสีท่ีเกิดจากอนุภาคอิเลคตรอน  รังสีท่ีไดจ้าก
ธาตุกมัมนัตรังสีมี 3 ชนิด คือ  รังสีแอลฟา  รังสีเบตา  และรังสีแกมมา 

ชนิดของกมัมนัตภาพรังสี   กมัมนัตภาพรังสีมี 3 ชนิด  คือ  
1) รังสีแอลฟา (alpha, a) คือ นิวเคลียสของอะตอมธาตุฮีเลียม 2

4He มีประจุไฟฟ้า +2 มีมวลมาก 
ความเร็วต ่า อ านาจทะลุทะลวงนอ้ย  มีพลงังานสูงมากท าใหเ้กิดการแตกตวัเป็นอิออนไดดี้ท่ีสุด 

2) รังสีเบตา้ (Beta, b) มี 2 ชนิด คือ อิเลคตรอน 0e-1 (ประจุลบ) และ โฟซิตรอน  0e+1 (ประจุ
บวก) มีความเร็วสูงมากใกลเ้คียงกบัความเร็วแสง 

3) รังสีแกมมา (gamma, g) คือ รังสีท่ีไม่มีประจุไฟฟ้า หมายถึง โฟตอนหรือควอนตมัของแสง 
มีอ านาจในการทะลุทะลวงได้สูงมาก   ไม่เบ่ียงเบนในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า  เป็นคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีความถ่ีสูงกวา่รังสีเอกซ์ 

คุณสมบติัของกมัมนัตภาพรังสี 
1. เดินทางเป็นเส้นตรง 
2. บางชนิดเกิดการเล้ียวเบนเม่ือผา่นสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า เช่น a, b 
3. มีอ านาจในการทะลุสารต่างๆ ไดดี้ 
4. เม่ือผ่านสารต่างๆจะสูญเสียพลงังานไปโดยการท าให้สารนั้นแตกตวัเป็นอิออน ซ่ึงอิออน

เหล่านั้นจะก่อใหเ้กิดปรากฏการณ์อ่ืนๆ เช่น ปฏิกิริยาเคมี เกิดรอยด าบนฟิลม์ถ่ายรูป 
5. การเปล่ียนสภาพนิวเคลียส 

5.1. การแผ่กมัมนัตภาพรังสี เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงนิวเคลียส เม่ือนิวเคลียส
ปลดปล่อยรังสีออกมานิวเคลียสเองจะเปล่ียนสภาพเป็นนิวเคลียสของธาตุใหม่ 

5.2. การแผรั่งสีแอลฟา a นิวเคลียสของธาตุเดิมจะเปล่ียนไปโดยท่ีมวล และนิวเคลียส
เดิมลดลงเท่ากบัมวลของอนุภาคแอลฟา 

5.3. การแผรั่งสีเบตา b ประจุไฟฟ้าของนิวเคลียสใหม่จะเพิ่มหรือลดลง 1 e หน่วย 
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5.4. รังสีแกมมา g เกิดจากการเปล่ียนระดบัพลังงานของนิวเคลียส จะไม่มีการ
เปล่ียนแปลงเลขมวลและเลขอะตอมของนิวเคลียสท่ีแผรั่งสีแกมมาออกมา                                    

ชนิดและอนัตรายจากกมัมนัตภาพรังสี 
1.  รังสีแกมมา มีอ านาจการทะลุทะลวงมากและสามารถท าลายเน้ือเยือ่ของร่างกายได ้
2.  รังสีแอลฟาและรังสีเบตา้ เป็นรังสีท่ีมีอนุภาคสามารถท าลายเน้ือเยื่อไดดี้ ถึงแมจ้ะมีอ านาจ

การทะลุทะลวงเท่ากบัรังสีแกมมา แต่ถา้หากรังสีชนิดน้ีไปฝังบริเวณเน้ือเยื่อของร่างกายแลว้ ก็มีอ านาจ
การท าลายไม่แพรั้งสีแกมมา 

3.  รังสีเอ็กซ์ สามารถปล่อยประจุไฟฟ้าแรงสูงในท่ีสุญญากาศ อนัตรายอาจจะเกิดข้ึน ถา้หาก
รังสีเอก็ซ์ร่ัวไหลออกจากเคร่ืองมือและออกสู่บรรยากาศ สัมผสักบัรังสีเอ็กซ์มากเกินไป เช่น จากหลอด
เอ็กซ์เรยก์็จะเกิดโรคผิวหนงัท่ีมือ มีลกัษณะหยาบ ผิวหนงัแห้งมีลกัษณะคลา้ยหูด แห้งและเล็บหักง่าย 
ถา้สัมผสัไปนาน ๆ เขา้ กระดูกก็จะถูกท าลาย 

4.  รังสีท่ีสามารถมองเห็นและรังสีอลัตราไวโอเลตหรือรังสีเหนือม่วง รังสีชนิดน้ีจะไม่ทะลุ 
ทะลวงผ่านชั้นใตผ้ิวหนัง รังสีอลัตราไวโอเลตจะมีอนัตรายรุนแรงกว่ารังสีอินฟราเรด และจะท าให้
ผิวหนังไหม้เกรียม และท าอันตรายต่อเลนซ์ตา คนทั่ว ๆ ไปจะได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตจาก
แสงอาทิตย ์ฉะนั้นคนท่ีท างานกลางแสงอาทิตยแ์ผดกลา้ติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน โอกาสท่ีจะเป็น
เน้ืองอกตามบริเวณผิวหนัง ท่ี ถูกแสงแดดในท่ีสุดก็จะกลายเป็นเ น้ือร้ายหรือมะเร็งได้ รังสี
อลัตราไวโอเลตจะมีอนัตรายต่อผิวหนงัมากข้ึน ถา้หากผิวหนงัของเราไปสัมผสักบัสารเคมีบางอย่าง 
เช่น ครีโซล ซ่ึงเป็นสารเคมีท่ีมีความไวต่อแสงอาทิตยม์าก   
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เร่ืองที ่2 สมบัติของโลหะ  อโลหะ  และโลหะกึง่อโลหะ 
 

ธาตุโลหะ (metal) จะเป็นธาตุท่ีมีสถานะเป็นของแข็ง (ยกเวน้ปรอท ท่ีเป็นของเหลว ) มีผิวท่ีมนั
วาว  น าความร้อน และไฟฟ้าไดดี้ มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง (ช่วงอุณหภูมิระหวา่งจุดหลอมเหลว
กบัจุดเดือดจะต่างกนัมาก) ไดแ้ก่ โซเดียม (Na), เหล็ก (Fe) , แคลเซียม (Ca) , ปรอท (Hg), อะลูมิเนียม 
(Al), แมกนีเซียม (Mg) , สังกะสี (Zn) , ดีบุก (Sn) ฯลฯ 

ธาตุอโลหะ มีไดท้ั้งสามสถานะ สมบติัส่วนใหญ่จะตรงขา้มกบัโลหะ เช่น ผิวไม่มนัวาว ไม่น า
ไฟฟ้า     ไม่น าความร้อน จุดเดือดและจุดหลอมเหลวต ่า เป็นตน้ ไดแ้ก่ คาร์บอน( C ) , ฟอสฟอรัส (P) ,
ก ามะถนั (S) โบรมีน (Br), ออกซิเจน (O2) ไฮโดรเจน (H2), คลอรีน (Cl2) , ฟลูออรีน (F2) เป็นตน้ 

1. มีทั้ง  3 สถานะ คือ 
   ของแขง็เช่น คาร์บอน  ( C )  ก ามะถนั  (S ) 
   ของเหลว เช่น โบรมีน (  ) 
   ก๊าช เช่น   ไฮโดรเจน  ( )  ออกซิเจน ( )  

2. มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต ่า  ยกเวน้แกรไฟต ์
3. เปราะ แตกง่าย ตีเป็นแผน่หรือดึงเป็นเส้นไม่ได ้
4. ไม่น าไฟฟ้าและความร้อน ยกเวน้แกรไฟต ์
5.  มีความแตกต่างของอุณหภูมิระหวา่งจุดเดือด และจุดหลอมเหลวแคบ 
6. เคาะไม่มีเสียงกงัวาน 
7.  ผวิไม่มนัวาว 
8. มีความหนาแน่นต ่า 
9.  มีค่า EN  สูง  จึงรับอิเล็กตรอนไดง่้ายเกิดเป็นไอออนลบ เช่น        
 ธาตุก่ึงโลหะ (metalloid) ไดแ้ก่ โบรอน (B) , ซิลิคอน ( Si) , เป็นตน้ 

หมายเหตุ 
ก. ธาตุก่ึงโลหะ ถา้ใชก้ารน าไฟฟ้าเป็นเกณฑ์ จะหมายถึง ธาตุท่ีน าไฟฟ้าไดเ้ล็กนอ้ยท่ีอุณหภูมิ

ปกติ แต่ท่ีอุณหภูมิสูงข้ึนจะน าไฟฟ้าไดม้ากข้ึน เช่น ธาตุโบรอน , ซิลิคอน ,เจอร์มาเนียม , 
อาร์เซนิก 

ข. ธาตุก่ึงโลหะ ถา้ใชส้มบติัของออกไซดเ์ป็นเกณฑ ์จะหมายถึง ธาตุท่ีเกิดเป็นออกไซดแ์ลว้ท า
ปฏิกิริยาไดท้ั้งกรดแก่และเบสแก่ เช่น ธาตุเบริลเลียม , อะลูมิเนียม , แกลเลียม , ดีบุก , 
และตะกัว่ 
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เร่ืองที ่3 ธาตุกมัมนัตรังสี 
ธาตุกมัมนัตรังสี หมายถึง ธาตุท่ีมีสมบติัในการแผ่รังสี สามารถแผ่รังสีและกลายเป็นอะตอม

ของธาตุอ่ืนไดรั้งสีท่ีเปล่งออกมาจะมีอยู ่3 ชนิด ดงัน้ี 
1. รังสีแอลฟา มีสัญลกัษณ์นิวเคลียร์เป็น บางคร้ังอาจเรียกว่า อนุภาคแอลฟา และใช้

สัญลกัษณ์เป็น  รังสีแอลฟาเป็นนิวเคลียสของธาตุฮีเลียม  ซ่ึงประกอบดว้ย   2 โปรตอน  และ  2  
นิวตรอนจึงมีประจุไฟฟ้าเป็น +2 มีมวล 4.00276 amu รังสีแอลฟาอ านาจทะลุทะลวงต ่า ไม่สามารถทะลุ
ผา่นแผน่กระดาษ หรือโลหะบางๆ ได ้และเน่ืองจากมีประจุบวก เม่ืออยูใ่นสนามไฟฟ้าจึงเบ่ียงเบนไป
ทางขั้วลบ เม่ือวิง่ผา่นอากาศอาจจะท าใหอ้ากาศแตกตวัเป็นไอออนได ้

2. รังสีบีตา บางคร้ังเรียกวา่อนุภาคบีตา ใชส้ัญลกัษณ์เป็น b หรือ   รังสีบีตา มีสมบติัเหมือน
อิเล็กตรอน คือ มีประจุไฟฟ้า -1 มีมวลเท่ากบั 0.000540 amu เท่ากบัมวลของอิเล็กตรอน รังสีบีตามี
อ านาจในการทะลุทะลวงสูงกวา่รังสีแอลฟาประมาณ 100 เท่า มีความเร็วในการเคล่ือนท่ีใกลเ้คียงกบั
แสง เน่ืองจากมีประจุลบจึงเบ่ียงเบนไปทางขั้วบวก เม่ืออยูใ่นสนามไฟฟ้า 

3. รังสีแกมมา ใชส้ัญลกัษณ์   g   รังสีแกมมาเป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีความยาวคล่ืนสั้นมาก   
คือประมาณ 0.001-1.5 pm ไม่มีมวลและไม่มีประจุ มีอ านาจทะลุทะลวงสูงสุด สามารถทะลุผา่นส่ิงกีด
ขวางได้เป็นอย่างดี ดังนั้นวตัถุท่ีจะกั้นรังสีแกรมมาได้ จะต้องมีความหนาแน่นและความหนามาก
พอท่ีจะกั้นรังสีได ้เน่ืองจากไม่มีประจุไฟฟ้า จึงไม่เบ่ียงเบนในสนามไฟฟ้า 

ประโยชน์ของธาตุกมัมนัตรังสี 
1. ท าเตาปฏิกรณ์ปรมาณู  ท าโรงงานไฟฟ้าพลงังานปรมาณู  และเรือด าน ้าปรมาณู 
2. ใช้สร้างธาตุใหม่หลงัยูเรเนียม สร้างข้ึนโดยยิงนิวเคลียสของธาตุหนกัดว้ยอนุภาคแอลฟา    

หรือดว้ย   นิวเคลียสอ่ืนๆ  ท่ีค่อนขา้งหนกั  และมีพลงังานสูง 
3.  ใชศึ้กษากลไกของปฏิกิริยาเคมี  เช่น  การเกิดปฏิกิริยาของเอสเทอร์ 
4.  ใชใ้นการหาปริมาณวเิคราะห์ 
5.  ใชใ้นการหาอายขุองซากส่ิงมีชีวติ 
6.  การรักษาโรค เช่น มะเร็ง  
โทษของธาตกุมัมนัตรังสี 

ถา้ร่างกายไดรั้บจะท าใหโ้มเลกุลภายในเซลล์เกิดการเปล่ียนแปลง  ไม่สามารถท างานตามปกติ
ได ้ถา้เป็นเซลลท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายทอดลกัษณะก็จะเกิดการผา่เหล่า เม่ือเขา้ไปในร่างกายจะไปสะสม
ในกระดูก   แสงอนุภาคแอลฟาท่ีเปล่งออกมาจะไปท าลายเซลล์ท่ีท าหนา้ท่ีผลิตเม็ดเลือดแดง  ท าให้เกิด
มะเร็งในเมด็เลือดได ้
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เร่ืองที ่4 สารประกอบ 
สารประกอบ (compound) หมายถึง “สารบริสุทธ์ิเน้ือเดียวท่ีเกิดจากธาตุตั้งแต่สองชนิดข้ึนไป

เป็นองคป์ระกอบ” สารประกอบเกิดจากการรวมตวัของธาตุโดยวิธีการทางเคมี สามารถแยกสลายให้
เกิดเป็นสารใหม่หรือกลบัคืนเป็นธาตุเดิมได ้สารประกอบจะมีสมบติัเฉพาะตวัท่ีแตกต่างจากธาตุเดิม 
เช่น น ้ า มีสูตรเคมีเป็น H2O น ้ าเป็นสารประกอบท่ีเกิดจากธาตุไฮโดรเจน(H) และออกซิเจน (O) แต่มี
สมบติัแตกต่างจากไฮโดรเจนและออกซิเจน น ้ าตาลทรายประกอบดว้ยธาตุคาร์บอน ( C ),ไฮโดรเจน 
(H) ,และออกซิเจน (O) เป็นตน้ 
-  การเกิดสารประกอบ 

สารประกอบเกิดจากการสร้างพนัธะเคมีระหว่างอะตอมของธาตุต่างชนิดกนั    โดยการ
แลกเปล่ียนอนุภาคมูลฐานภายในอะตอม การรวมตวัของธาตุเป็นสารประกอบนั้น เป็นท่ีน่าสงสัยว่า 
สารประกอบท่ีเกิดข้ึนนั้นมีสมบติัท่ีแตกต่างกนัไป  และแตกต่างไปโดยส้ินเชิงจากสมบติัของธาตุเดิมท่ี
เป็นองคป์ระกอบ เช่น 

น ้ าตาลทราย เป็นสารประกอบท่ีเกิดจากธาตุคาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O)  
   น ้า เป็นสารประกอบท่ีเกิดจากธาตุไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) ดงัภาพ  

 

 
 

ภาพแสดง การรวมตวัของธาตุเป็นสารประกอบ (น ้า) 
 
- ธาตุและสารในชีวติประจ าวนั 

1.  สารปรุงแต่งอาหาร หมายถึง สารปรุงรสอาหารใช้ใส่ในอาหารเพื่อท าให้อาหารมีรสดีข้ึน 
เช่น น ้าตาล น ้าปลา น ้าส้มสายชู น ้ามะนาว ซอสมะเขือเทศ และใหร้สชาติต่างๆ เช่น 

-  น ้าตาล   ใหร้สหวาน  
-  เกลือ   น ้าปลา ใหร้สเคม็  
-  น ้าส้มสายชู น ้ามะนาว ซอสมะเขือเทศ ใหร้สเปร้ียว 
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2.  สารท าความสะอาด   ประเภทของสารท าความสะอาด  แบ่งตามการเกิด ได ้2 ประเภท คือ  
1) ได้จากการสังเคราะห์ เช่น น ้ ายาล้างจาน สบู่ก้อน สบู่เหลว แชมพูสระผม 

ผงซกัฟอก สารท าความสะอาดพื้นเป็นตน้ 
 

                      
 
                       2) ไดจ้ากธรรมชาติ เช่น น ้ามะกรูด มะขามเปียก เกลือ เป็นตน้    
 

                         
 
                    ภาพแสดง สารท าความสะอาดท่ีไดจ้ากธรรมชาติ (มะกรูด มะนาว มะขามเปียก เกลือ) 
 

การแบ่งตามวตัถุประสงคใ์นการใชง้านเป็นเกณฑ ์แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 
1. สารประเภทท าความสะอาดร่างกาย ไดแ้ก่ สบู่ แชมพสูระผม เป็นตน้ 
2. สารประเภทท าความสะอาดเส้ือผา้ ไดแ้ก่ สารซกัฟอกชนิดต่างๆ 
3. สารประเภทท าความสะอาดภาชนะ ไดแ้ก่ น ้ายาลา้งจาน เป็นตน้ 
4. สารประเภทท าความสะอาดหอ้งน ้า ไดแ้ก่ สารท าความสะอาดหอ้งน ้าทั้งชนิดผงและชนิดเหลว 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที ่8 
ค าช้ีแจง : ขอ้สอบมีทั้งหมด 10 ขอ้ใหเ้ลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว  

1. อนุภาคท่ีเล็กท่ีสุดของสสารเรียกวา่อะไร 
         ก. ธาตุ  ข. อะตอม 

  ค.โมเลกุล 
  ง.สารประกอบ 

2.ขอ้ใดถูกตอ้ง  
ก.  ในภาวะปกติ ธาตุมีไดท้ั้ง 3 สถานะ 
ข.  ธาตุสามารถแยกเป็นองคป์ระกอบยอ่ยไดอี้ก 
ค.  ธาตุอาจเป็นสารเน้ือเดียวกนั หรือสารเน้ือผสมก็ได ้
ง.  ธาตุสองชนิดข้ึนไปมาผสมกนั ตอ้งไดส้ารประกอบเสมอ 

3. ขอ้ใดเป็นธาตุทั้งหมด  
ก.  เหล็ก   อากาศ  ทองค า 
ข.  ไฮโดรเจน  คาร์บอน  นิเกิล 
ค.  ก ามะถนั  ด่างทบัทิม  ปรอท 
ง.  พลวง  ปรอท   แอลกอฮอล ์

4. ขอ้ใดต่อไปน้ี จดัเป็นธาตุทั้งหมด  
ก.  CO2    NO2    O2    H2  
ข.  Mg      N2      Br2    O2 
ค.  K        Mg     Be     CO 
ง.  H2O    He      Na     Cl2 

5. ขอ้ใดเป็นสัญลกัษณ์ของธาตุทองค า  
ก.  Au 
ข.  Ag 
ค.  Cu 
ง.  Ga 
 
 
 
 

6. ธาตุในขอ้ใด เป็นโลหะทั้งหมด 
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ก.  Li    Al    P 
ข.  Al    B    Zi 
ค.  Zn    Ag    Na  
ง.  Na    Mg    C 

จงพิจารณาข้อมลูต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 7-8  
ธาตุ A มีสมบติัน าไฟฟ้าได,้ ผวิเป็นมนัวาว 
ธาตุ B มีสมบติัน าไฟฟ้าไม่ได,้ เปราะ  
ธาตุ C มีสมบติัน าไฟฟ้าได,้ เปราะ  
ธาตุ D มีสมบติัน าไฟฟ้าไม่ได,้ มีสถานะก๊าซ  

7. ธาตุใดเป็นโลหะ  
ก.  A 
ข.  B 
ค.  C 
ง.  D 

8. ธาตุใดเป็นก่ึงโลหะ  
ก.  A 
ข.  B 
ค.  C 
ง.  D 

9. โมเลกุลของ H3PO4 กบั C2H6O มีจ  านวนอะตอมแตกต่างกนัก่ีอะตอม  
ก.  1  อะตอม 
ข.  2  อะตอม 
ค.  3  อะตอม 
ง.  4  อะตอม 

10. อนุภาคมูลฐานของธาตุ คือขอ้ใด  
ก.  โปรตอน และอิเล็กตรอน 
ข.  โปรตอน และนิวตรอน 
ค.  นิวตรอน และอิเล็กตรอน 
ง.  โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน 
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เฉลยแบบทดสอบบทที ่8 เร่ือง ธาตุและสารประกอบ 
1. ข 
2.  ก 
3.  ข 
4.  ค 
5.  ค 
6.  ค 
7.  ก 
8.  ค 
9.  ก 
10.  ง 
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บทที ่ 9 
สารละลาย 

สาระส าคัญ 
 สมบติัและองค์ประกอบของสารละลาย     ปัจจยัท่ีมีผลต่อการละลายของสาร       หาความ
เขม้ขน้ของสารละลาย  เตรียมสารละลายบางชนิด  จ าแนกกรด  เบสและเกลือ  ตรวจสอบความเป็นกรด 
เบส  ของสารได ้ การใชก้รด เบส  บางชนิดในชีวติได ้
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 อธิบายเก่ียวกบัสมบติัทางกายภาพและทางเคมีของสาร  การจ าแนก  สาร  กรด  เบส   ธาตุ  
สารประกอบ  สารละลายและของผสมและใชส้ารและผลิตภณัฑ์ใน ชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
ปลอดภยัต่อชีวติ 
 
ขอบข่ายเนือ้หา 
 เร่ืองท่ี 1 สารละลาย 
 เร่ืองท่ี 2 กรด – เบส 
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เร่ืองที ่1 สารละลาย 
 1.1  สมบติัของสารละลาย  และองคป์ระกอบของสารละลาย 
 สมบัติของสารละลาย   
เม่ือเติมตวัถูกละลายลงในตวัท าละลายจะไดส้ารละลายเกิดข้ึน ในน้ีมีผลท าให้สมบติัทางกายภาพของ   
ตวัท าละลายบริสุทธ์เปล่ียนแปลงไป ความแตกต่างทางกายภาพของสารละลายกบัตวัท าละลายบริสุทธ์ิ 
เรียกว่า สมบติัคอลลิเกตีฟ สมบติัคอลลิเกตีฟข้ึนอยู่กบัจ านวนอนุภาค หรือจ านวนโมเลกุลของตวัถูก
ละลายในสารละลาย ไม่ข้ึนอยู่กบัชนิดของตวัถูกละลายสารละลายท่ีมีสมบติัคอลลิเกตีฟต้องเป็น
สารละลายนอนอิเล็กโตรไลท ์ซ่ึงไม่แตกตวัเป็นไอออนในสารละลาย และตวัถูกละลายตอ้งเป็นสารท่ี
ระเหยไดย้ากสมบติัคอลลิเกตีฟของสารละลายเป็นสมบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความดนัไอ, จุดเดือด, จุดเยือก
แขง็ และความดนัออสโมซิส ดงัน้ี 

1. ความดนัไอของสารละลายต ่ากวา่ความดนัไอของตวัท าละลายบริสุทธ์ิ 
2. จุดเดือดของสารละลายสูงกวา่จุดเดือดของตวัท าละลายบริสุทธ์ิ 
3. จุดเยอืกแขง็ของสารละลายต ่ากวา่จุดเยอืกแขง็ของตวัท าละลายบริสุทธ์ิ 
4. แสดงความดนัออสโมซิส  

องค์ประกอบของสารละลาย 
1. ตวัท าละลาย (solvent) หมายถึง สารท่ีมีความสามารถ ในการท าให้สารต่างๆ ละลายได ้

โดยไม่ท าปฏิกิริยาเคมีกบัสารนั้น 
2. ตวัละลาย (solute) หมายถึง สารท่ีถูกตวัท าละลายละลายให้กระจายออกไปทัว่ในตวัท า

ละลายโดยไม่ท าปฏิกิริยาเคมีต่อกนั 
 1.2  ความสามารถในการละลายของสาร 

ความสามารถในการละลายของสารชนิดหน่ึงในสารอีกชนิดหน่ึงนั้นสามารถหาได้จาก
อตัราส่วนระหวา่งตวัถูกละลาย กบัตวัท าละลาย หรือ อตัราส่วนระหวา่งตวัถูกละลาย กบัสารละลาย ใน
สภาวะท่ีสารละลายนั้นเป็นสารละลายอ่ิมตวั ซ่ึงสามารถบอกเป็นความหนาแน่นสูงสุดของสารละลาย
นั้นได้อีกด้วยซ่ึงข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น แรงระหว่างโมเลกุลของตวัท าละลายกบัตวัถูก
ละลาย อุณหภูมิ ความดนั และปัจจยัอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
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1.3  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการละลายของสาร 
 ชนิดของสาร             อุณหภูมิ               ความดนั 

ความสามารถในการละลายของสาร(Solubility)ข้ึนอยูก่บั 
  ชนิดของสาร เช่น โซเดียมคลอไรด์(Nacl) แต่บางชนิดเม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึนก็จะมี

ความสามารถในการละลายลดลง เช่น ก๊าซทุกชนิด แคลเซียมโครเมต( )  
  ความดนั ในกรณีท่ีก๊าซละลายในของเหลว ถา้ความดนัสูงก๊าซจะละลายไดดี้ เช่น ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซคล์ะลายในน ้าอดัลม ถา้เราเพิ่มความดนัปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซคท่ี์ละลายใน
น ้าจะเพิ่มข้ึน แต่ถา้เราเปิดฝาขวด(ลดความดนั) จะท าให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซคห์นีจากของเหลว นัน่
คือก๊าซละลายไดน้อ้ยลง  

1.4  ความเขม้ขน้ของสารละลาย   
ความเข้มข้นของสารละลายเป็นค่าท่ีบอกให้ทราบว่าในสารละลายหน่ึงๆ มีปริมาณตวัถูก

ละลายจ านวนเท่าไหร่ และการบอกความเขม้ขน้ของสารละลาย สามารถบอกไดห้ลายวธีิดงัน้ี 
1. ร้อยละ แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ 

1.1 ร้อยละโดยมวลต่อมวลหรือเรียกสั้น ๆ วา่ร้อยละโดยมวล เป็นหน่วยท่ีบอกมวลของตวั
ถูกละลายท่ีมีอยูใ่นสารละลาย 100 หน่วยมวลเดียวกนั (กรัม กิโลกรัม) เช่น สารละลาย
ยเูรียเขม้ขน้ร้อยละ 25 โดยมวล หมายความว่า ในสารละลายยูเรีย 100 กรัม มียูเรีย
ละลายอยู ่25 กรัม หรือในสารละลายยเูรีย 100 กิโลกรัม มียเูรียละลายอยู ่25 กิโลกรัม 

 
 

1.2 ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรหรือเรียกสั้นๆ ว่า ร้อยละโดยปริมาตร เป็นหน่วยท่ี
บอกปริมาตรของตวัถูกละลายท่ีมีอยู่ในสารละลาย 100 หน่วยปริมาตรเดียวกัน 
(ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3) ลูกบาศก์เดซิเมตร (dm3) หรือลิตร) เช่น สารละลายเอทา
นอลในน ้าเขม้ขน้ร้อยละ 20 โดยปริมาตร หมายความวา่ในสารละลาย 100 cm3 มีเอทา
นอลละลายอยู ่20 cm3 เป็นตน้ 

 
 

1.3 ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร เป็นหน่วยท่ีบอกมวลของตัวถูกละลายท่ีมีอยู่ใน
สารละลาย 100 หน่วยปริมาตร (หน่วยของมวลและของปริมาตรจะตอ้งสอดคลอ้งกนั 
เช่น กรัมต่อลูกบาศก์เซ็นติเมตร (g/cm3) กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร (kg/dm3) เป็น
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ตน้) เช่น สารละลายกลูโคสเขม้ขน้ร้อยละ 30 โดยมวลต่อปริมาตร หมายความวา่ ใน
สารละลาย 100 cm3 มีกลูโคสละลายอยู ่30 กรัม หรือในสารละลาย 100 dm3 มีกลูโคส
ละลายอยู ่30 กิโลกรัม 

 
 

2. โมลต่อลูกบาศกเ์ดซิเมตร หรือ โมลาริตี (mol/dm3 or Molarity)  
เน่ืองจาก 1 ลูกบาศก์เดซิเมตรมีค่าเท่ากบั 1 ลิตร จึงอนุโลมให้ใชโ้มลต่อลิตร (mol/l) หรือ
เรียกวา่ โมลาร์ (Molar) ใชส้ัญลกัษณ์ “M” หน่วยน้ีบอกให้ทราบวา่ในสารละลาย 1 dm3 มี
ตวัถูกละลายอยู่ก่ีโมล เช่น สารละลายโซเดียมคลอไรต์เขม้ขน้ 0.5 mol/dm3 (0.5 M) 
หมายความวา่ในสารละลาย 1 dm3 มีโซเดียมคลอไรตล์ะลายอยู ่0.5 mol  

3. โมลต่อกิโลกรัมหรือโมแลลิตี (mol/kg molality) หน่วยน้ีอาจเรียกว่า โมแลล (Molal)           
ใช้สัญลกัษณ์ “m” เป็นหน่วยความเขม้ขน้ท่ีบอกให้ทราบว่าในตวัท าละลาย 1 กิโลกรัม 
(kg) มีตวัถูกละลาย ละลายอยู่ก่ีโมล เช่น สารละลายกลูโคสเขม้ขน้ 2 mol/kg หรือ 2 m 
หมายความวา่มีกลูโคส     2 mol ละลายในน ้า 1 kg 
หมายเหตุ สารละลายหน่ึงๆ ถา้ไม่ระบุชนิดของตวัท าละลาย แสดงวา่มีน ้าเป็นตวัท าละลาย 

4. ส่วนในลา้นส่วน (ppm) เป็นหน่วยความเขม้ขน้ท่ีบอกใหท้รายวา่ในสารละลาย 1 ลา้นส่วน
มีตวัถูกละลาย ละลายอยูก่ี่ส่วน   เช่น   ในอากาศมีก๊าซคาร์บอนมอนออกไซต ์(CO)    0.1 
ppm หมายความวา่ในอากาศ 1 ลา้นส่วน มี CO อยู ่0.1 ส่วน (เช่น อากาศ 1 ลา้นลูกบาศก์
เซ็นติเมตร มี CO 0.1 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร) 

5. เศษส่วนโมล (mole fraction) เป็นหน่วยท่ีแสดงสัดส่วนโดยจ านวนโมลของสารท่ีเป็น
องคป์ระกอบในสารละลายต่อจ านวนโมลรวมของสารทุกชนิดในสารละลาย 

1.5  การเตรียมสารละลาย 
ส่วนมากในการทดลองทางเคมีมกัใช้สารละลายท่ีเป็นของเหลว จึงนิยมเตรียมสารให้อยู่ในรูปของ
สารละลาย 

1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเตรียมสารละลาย 
1.1) เคร่ืองชัง่สาร นิยมใชช้ัง่น ้ าหนกัของสารท่ีเป็นของแข็ง และมีความละเอียดถึงทศนิยม 

ต าแหน่งท่ี 4 
1.2) อุปกรณ์วดัปริมาตร ไดแ้ก่ กระบอกตวง ปิเปต นิวเรต ขวดรูปชมพู ่และขวดวดัปริมาตร 
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2.  วธีิการเตรียมสารละลาย 
2.1) เตรียมจากสารบริสุทธ์ิมีขั้นตอนคือ 

1. ค านวณหาปริมาณสารท่ีใชใ้นการเตรียม 
2. ชัง่สารตามจ านวนใส่บีกเกอร์แลว้เติมน ้ากลัน่เล็กนอ้ย คนจนละลาย 
3. น าสารละลายในบีกเกอร์รินใส่ขวดวดัปริมาตรตามจ านวนท่ีตอ้งการ 
4. เทน ้าทีละนอ้ย เพื่อลา้งสารในบีกเกอร์เติมลงในขวดวดัปริมาตรหลาย ๆ คร้ัง 
5. ใชห้ลอดหยดน ้ากลัน่บีบลงในขวดวดัปริมาตรจนไดป้ริมาตรตรงตามตอ้งการ 
6. ปิดจุกแลว้เขยา่ใหส้ารละลายเขา้กนั 
7. เก็บสารละลายในขวดท่ีเหมาะสมหรือระบุชนิด สูตรสารความเขม้ขน้ และวนัท่ี

เตรียม 
2.2) เตรียมจากสารละลาย มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ค  านวณหาปริมาตรสารท่ีใชใ้นการเตรียม 
2. ตวงสารละลายดว้ยปิเปตตามจ านวน ใส่บีกเกอร์เติมน ้าเล็กนอ้ยจากนั้นรินใส่ขวดวดั

ปริมาตรตามขนาดท่ีตอ้งการ 
3. เทน ้ากลัน่ทีละนอ้ย เพื่อลา้งสารในบีกเกอร์เติมลงในขวดวดัปริมาตรหลาย ๆคร้ัง 
4. ใชห้ลอดดูดน ้ากลัน่บีบลงในขวดวดัปริมาตรไดป้ริมาตรตรงตามตอ้งการ 
5. ปิดจุกแลว้เขยา่ใหส้ารละลายเขา้กนั 
6. เก็บสารละลายในขวดท่ีเหมาะสม พร้อมระบุชนิด สูตรสาร ความเขม้ขน้และวนัท่ี

เตรียม 
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เร่ืองที ่2  กรด – เบส  
2.1  ความหมายและสมบติัของกรด – เบส  และเกลือ 
กรด (Acid) คือ สารประกอบท่ีมีธาตุไฮโดรเจน(H) เป็นองค์ประกอบ และอะตอมของ H 

อะตอมให้โลหะ หรือ หมู่ธาตุท่ีเทียบเท่าโลหะท่ีได ้และเม่ือกรดละลายน ้ า จะแตกตวัให้ไฮโดรเจนอิ
ออน 
คุณสมบติัของกรด 

1. มีธาตุไฮโดรเจนเป็นองคป์ระกอบ 
2. มีรสเปร้ียว 
3. ท าปฏิกิริยากบัโลหะ เช่น สังกะสี แมกนีเซียม ทองแดง ดีบุก และอะลูมิเนียม จะไดแ้ก๊ส

ไฮโดรเจน 
4. ท าปฏิกิริยากบัหินปูนซ่ึงเป็นสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนต หินปูนสึกกร่อน ไดแ้ก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด ์ท าใหน้ ้าปูนใสขุ่น 
5. เปล่ียนสีกระดาษลิตมสัจากสีน ้าเงินเป็นสีแดง  
6. ท าปฏิกิริยากับเบสได้เกลือและน ้ า เช่น กรดเกลือท าปฏิกิริยากับโซดาแผดเผาหรือ

โซเดียมไฮดรอกไซดซ่ึ์งเป็นเบส ไดเ้กลือโซเดียมคลอไรดห์รือเกลือแกง 
7. สารละลายกรดทุกชนิดน าไฟฟ้าไดดี้ เพราะกรดสามารถแตกตวัใหไ้ฮโดรเจนไอออน 
8. กรดมีฤทธ์ิในการกดักร่อนสารต่างๆไดโ้ดยเฉพาะเน้ือเยื่อของส่ิงมีชีวิต ถา้กรดถูกผิวหนงั

จะท าใหผ้วิหนงัไหม ้ปวดแสบปวดร้อน ถา้กรดถูกเส้นใยของเส้ือผา้ เส้นใยจะถูกกดักร่อน
ใหไ้หมไ้ด ้นอกจากน้ีกรดยงัท าลายเน้ือไม ้กระดาษ และพลาสติกบางชนิดไดด้ว้ย 

 

เบส (Base) คือ สารละลายน ้ าแล้วแตกตวัให้ไฮดรอกไซด์ไอออน (OH-) ออกมา เม่ือท า
ปฏิกิริยากบักรดจะไดเ้กลือกบัน ้า หรือไดเ้กลืออยา่งเดียว 
คุณสมบติัของเบส 

1. เปล่ียนสีกระดาษลิตมสัจากสีแดงเป็นสีน ้าเงิน 
2. ท าปฏิกิริยากบัแอมโมเนียมไนเตรต จะใหแ้ก๊สแอมโมเนีย มีกล่ินฉุน 
3. ท าปฏิกิริยากบัน ้ามนัหรือไขมนัไดส้บู่ 
4. ท าปฏิกิริยากบัโลหะบางชนิด 
5. ล่ืนคลา้ยสบู่ 
6. ท าปฏิกิริยากบักรดไดเ้กลือและน ้ า เช่น สารละลายโซดาไฟ (โซเดียมไฮดรอกไซด์) ท า

ปฏิกิริยากบักรดเกลือ (กรดไฮโดรคลอริก) ไดเ้กลือโซเดียมคลอไรด์ หรือเกลือแกงท่ีใช้
ปรุงอาหาร นอกจากน้ีโซดาไฟยงัสามารถท าปฏิกิริยากบักรดไขมนั ไดเ้กลือโซเดียมของ
กรดไขมนั หรือท่ีเรียกวา่ สบู่  
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เกลอื (salt)   คุณสมบติัทัว่ไปของเกลือ 
1. ส่วนมากมีลกัษณะเป็นผลึกสีขาว เช่น  NaCl แต่มีหลายชนิดท่ีมีสี เช่น 

สีม่วง ไดแ้ก่     ด่างทบัทิม(โปแตสเซียมเปอร์แมงกาเนต) KMnO4 
สีน ้าเงิน ไดแ้ก่     จุนสี(คอปเปอร์ซลัเฟต) CuSO4.5H2O 
สีส้ม        ไดแ้ก่     โปแตสเซียมโครเมต KCr2O7 
สีเขียว      ไดแ้ก่     ไอออน(II)ซลัเฟต FeSO4.7H2O 

2. มีหลายรส เช่น 
รสเคม็ ไดแ้ก่     เกลือแกง(โซเดียมคลอไรด)์ NaCl 
รสฝาด ไดแ้ก่     สารส้ม K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O 
รสขม ไดแ้ก่     โปแตสเซียมคลอไรด ์, แมกนีเซียมซลัเฟต KCl, Mg SO4.7H2O 

3. น าไฟฟ้าได ้(อิเล็กโตรไลท ์: electrolyte) 
4. เม่ือละลายน ้า อาจแสดงสมบติัเป็นกรด เบส หรือ กลางก็ได ้
5. ไม่กดักร่อนแกว้และเซอรามิก 

 

2.2  ความเป็นกรด – เบสของสาร 
ความเป็นกรด-เบส ของสารเม่ือทดสอบกบักระดาษลิตมสั จะพบการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

1. เปล่ียนสีกระดาษลิตมสัจากสีน ้าเงินเป็นสีแดง แต่สีแดงไม่เปล่ียน สารมีคุณสมบติัเป็นกรด 
2. เปล่ียนสีกระดาษลิตมสัจากแดงเป็นสีน ้าเงิน แต่สีน ้าเงินไม่เปล่ียน สารมีคุณสมบติัเป็นเบส 
3. กระดาษลิตมสัทั้งสองสีไม่เปล่ียนแปลง สารมีคุณสมบติัเป็นกลาง 

ความเป็นกรด-เบส ของสารเม่ือทดสอบกบัสารละลายฟีนอล์ฟทาลีน จะพบการเปล่ียนแปลง
ดงัน้ี 

1. สารละลายฟีนอลฟ์ทาลีนเปล่ียนสีเป็นสีชมพมู่วง สารนั้นมีสมบติัเป็นเบส 
2. สารละลายฟีนอลฟ์ทาลีนใสไม่มีสี สารนั้นอาจเป็นกรดหรือเป็นกลางก็ได ้

ความเป็นกรด-เบส ของสารเม่ือทดสอบกบัยนิูเวอร์ซลัอินดิเคเตอร์ จะพบการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
1. ค่า pH มีค่านอ้ยกวา่ 7 สารละลายเป็นกรด  
2. ค่า pH มีค่ามากกวา่ 7 สารละลายเป็นเบส 
3. ค่า pH มีค่าเท่ากบั 7 สารละลายเป็นกลาง  
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 2.3 กรด – เบส ของสารในชีวติประจ าวนั 

สารละลายกรด – เบสในชีวติประจ าวนัมีอยูม่ากมาย ซ่ึงสามารถจ าแนกไดด้งัน้ี    
1.  สารประเภทท าความสะอาด  

- บางชนิดก็มีสมบติัเป็นเบส เช่น สบู่ ผงซกัฟอก น ้ายาลา้งจาน  
- บางชนิดมีสมบติัเป็นกรด   เช่น น ้ายาลา้ง หอ้งน ้า และเคร่ืองสุขภณัฑ ์   

2.  สารท่ีใชท้างการเกษตร ไดแ้ก่ ปุ๋ย  
- บางชนิดก็มีสมบติัเป็นเบส เช่น ยเูรีย  
- บางชนิดมีสมบติัเป็นกรด เช่น แอมโมเนียมคลอไรค ์ 
- บางชนิดมีสมบติัเป็นกลาง เช่น โพแทสเซียมไนเตรต    

3. สารปรุงแต่งอาหาร  
- บางชนิดก็มีสมบติัเป็นเบส เช่น น ้าปูนใส น ้าข้ีเถา้  
- บางชนิดมีสมบติัเป็นกรด เช่น น ้าส้มสายชู น ้ามะนาว น ้ามะขาม  
- บางชนิดมีสมบติัเป็นกลาง เช่น ผงชูรส เกลือแกง น ้าตาลทราย ฯลฯ    

4. ยารักษาโรค  
- บางชนิดก็มีสมบติัเป็นเบส เช่น ยาแอสไพริน วติามินซี  
- บางชนิดมีสมบติัเป็นกรด เช่น ยาลดกรด ยาธาตุ    

5. เคร่ืองส าอาง  
- บางชนิดมีสมบติัเป็นกลาง เช่น น ้าหอม สเปรยฉี์ดผม ยารักษาสิวฝ้า  
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  2.4 กรณีศึกษากรด – เบส ท่ีมีผลต่อคุณสมบติัของดิน 

ความเป็นกรด-เบสของดิน  
ความเป็นกรด-เบสของดิน หมายถึง ปริมาณของไฮโดรเจนท่ีมีอยู่ในดิน ความเป็น

กรด-เบส ก าหนดค่าเป็นตวัเลขตั้งแต่ 1-14 เรียกค่าตวัเลขน้ีวา่ค่า pH โดยจดัวา่ 
สารละลายใดท่ีมีค่า pH นอ้ยกวา่ 7 สารละลายนั้นมีสมบติัเป็นกรด 
สารละลายใดท่ีมีค่า pH มากกวา่ 7 สารละลายนั้นมีสมบติัเป็นเบส 
สารละลายใดท่ีมีค่า pH เท่ากบั 7 สารละลายนั้นมีสมบติัเป็นกลาง 
วธีิทดสอบความเป็นกรด-เบสมีวธีิทดสอบไดด้งัน้ี 
1. ใชก้ระดาษลิตมสัสีน ้ าเงินหรือสีแดง โดยน ากระดาษลิตมสัทดสอบกบัสารท่ีสงสัย 

ถา้เป็นกรดจะเปล่ียนกระดาษลิตมสัสีน ้าเงินเป็นสีแดง และถา้เป็นเบสจะเปล่ียนกระดาษลิตมสั
สีแดงเป็นสีน ้าเงิน 

2. ใชก้ระดาษยนิูเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ โดยน ากระดาษยนิูเวแซลอินดิเคเตอร์ทดสอบ
กบัสารแลว้น าไปเทียบกบัแผน่สีท่ีขา้งกล่อง 

3. ใชน้ ้ ายาตรวจสอบความเป็นกรด-เบส เช่น สารละลายบรอมไทมอลบลูจะให้สีฟ้า
อ่อนในสารละลายท่ีมี pH มากกวา่ 7 และใหสี้เหลืองในสารละลายท่ีมี pH นอ้ยกวา่ 7 

 
 

 
 
 
 

รูปแสดงกระดาษลิตมสัและยนิูเวอร์ซลัอินดิเคเตอร์ 
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รูปแสดงการเปล่ียนสีของกระดาษยนิูเวอร์ซลัอินดิเคเตอร์ 

 
ปัจจยัหรือสาเหตุท่ีท าใหดิ้นเป็นกรด ไดแ้ก่ การเน่าเป่ือยของสารอินทรียใ์นดิน การใส่

ปุ๋ยเคมีบางชนิด สารท่ีปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท 
ปัจจยัท่ีท าใหดิ้นเป็นเบส ไดแ้ก่ การใส่ปูนขาว (แคลเซียมไฮดรอกไซด)์ 

ความเป็นกรด-เบสของดินนั้นมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช พืชแต่ละชนิดเจริญเติบโตไดดี้
ในดินท่ีมีค่า pH ท่ีเหมาะแก่พืชนั้นๆ ถา้สภาพ pH ไม่เหมาะสมท าให้พืชบางชนิดไม่สามารถ
ดูดซึมแร่ธาตุท่ีตอ้งการท่ีมีใน ดินไปใชป้ระโยชน์ได ้

การแกไ้ขปรับปรุงดิน 
ดินเป็นกรด แกไ้ขไดโ้ดยการเติมปูนขาว หรือดินมาร์ล 
ดินเป็นเบสแกไ้ขไดโ้ดยการเติมแอมโมเนียมซลัเฟต หรือผงก ามะถนั 
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ความรู้เพิม่เติม 
อินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ คือ สารธรรมชาติท่ีสกดัไดจ้ากส่วนต่างๆ ของพืช สามารถใช้เพื่อ

ตรวจสอบความเป็นกรด-เบสของสารละลายได ้ 
 

ตารางแสดงช่วงการเปล่ียนสีของอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติบางชนิด 
ชนิดของพืช  ช่วง pH ท่ีเปล่ียนสี สีท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
อญัชนั 
กุหลาบ 
กระเจ๊ียบ 
ชงโค 
บานไม่รู้โรย 
ดาวเรือง  
ผกากรอง 

1-3  
3-4  
6-7  
6-7  
8-9  
9-10  
10-11 

แดง-ม่วง 
ชมพ-ูไม่มีสี 
แดง- เขียว 
ชมพ-ูเขียว 
แดง-ม่วง 
ไม่มีสี-เหลือง 
ไม่มีสี-เหลือง 

           
การใชอิ้นดิเคเตอร์ในการทดสอบหาค่า pH ของสารละลายนั้นจะทราบค่า pH โดยประมาณ

เท่านั้น ถา้ตอ้งการทราบค่า pH ท่ีแทจ้ริงจะตอ้งใชเ้คร่ืองมือวดั pH ท่ีเรียกวา่ "พีเอชมิเตอร์ (pH meter)" 
ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถตรวจวดัค่า pH ของสารละลายไดเ้ป็นเวลานานติดต่อกนั ท าให้ตรวจสอบการ
เปล่ียนแปลงความเป็นกรด-เบสของสารละลายได ้และค่า pH ท่ีอ่านไดจ้ะมีความละเอียดมากกวา่การใช้
อินดิเคเตอร์ 
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แบบฝึกหดัท้ายบทที ่9 
ค าช้ีแจง : ขอ้สอบมีทั้งหมด 10 ขอ้ใหเ้ลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว  
1.ขอ้ใดกล่าวถึงสารละลายไดถู้กตอ้ง 

ก.สารท่ีมีเน้ือสารเหมือนกนัตลอดทุกส่วน 
ข.สารท่ีมีเน้ือสารมองดูใสไม่มีสีกล่ินและรส 
ค.สารท่ีไม่บริสุทธ์ิเกิดจากสารบริสุทธ์ิตั้งแต่ 2 ชนิดผสมกนั 
ง.สารท่ีมีจุดหลอดเหลวต ่ากวา่ 100 องศาเซลเซียส 

2.ขอ้ใดผดิเก่ียวกบัตวัท าละลาย 
ก.สารท่ีมีปริมาณมากกวา่ 
ข.สารท่ีมีสถานะเดียวกบัสาระละลาย 
ค.สารท่ีมีสถานะเป็นของเหลวเท่านั้น 
ง.สารท่ีมีสถานะเป็นของแขง็ ของเหลว และก๊าซ 

3.ตวัถูกละลายคืออะไร 
ก.สารท่ีมีปริมาณนอ้ยกวา่ 
ข.สารท่ีมีสถานะเดียวกบัสารละลาย 
ค.สารท่ีมีสถานะเป็นของเหลวเท่านั้น 
ง.สารท่ีมีความหนาแน่นนอ้ยกวา่สารละลาย 

4.สาร A สามารถละลายในน ้าได ้15 กรัม แต่เม่ือน าไปตม้ สาร A ละลายไดเ้พิ่มข้ึนเป็น 25 กรัม 
และก็ไม่สามารถละลายไดอี้ก เราเรียกสารอะไร    

ก.สารละลายอ่ิมตวั 
ข.สารละลายเขม้ขน้ 
ค.สารละลายเจือจาง 
ง.สารละลายไม่อ่ิมตวั 

5.กระบวนการใดเรียกวา่ การตกผลึก 
ก.การแยกตวัของตวัถูกละลายออกจากสารละลายอ่ิมตวั 
ข.การแยกตวัของตวัถูกละลายออกจากสารละลายเขม้ขน้ 
ค.การแยกตวัของตวัท าละลายออกจากสารละลายอ่ิมตวั 
ง.การแยกตวัของตวัท าละลายออกจากสารละลายเขม้ขน้ 
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6. ความแตกต่างของสารกบัสารบริสุทธ์ิคือขอ้ใด 
ก.สารละลายมีปริมาตรมากกวา่สารบริสุทธ์ิ 
ข.สารละลายมีจุดเดือดไม่คงท่ี สารบริสุทธ์ิมีจุดเดือดคงท่ี 
ค.สารละลายมีจุดเดือดคงท่ี สารบริสุทธ์ิมีจุดเดือดไม่คงท่ี 
ง.สารละลายมีจุดเยอืกแขง็คงท่ี สารบริสุทธ์ิมีจุดเยอืกแขง็ไม่คงท่ี 

7. ขอ้ใดตอ้งใชต้วัท าละลายต่างจากพวก 
ก.น ้าตาล 
ข.เชลแล็ก 
ค.เกลือแกง 
ง.สีผสมอาหาร 

8. ขอ้ใดไม่ส่งผลต่อความสามารถในการละลายของสาร 
ก.ความดนั 
ข.อุณหภูมิ 
ค.ความหนาแน่น 
ง.ชนิดของตวัท าละลายและตวัถูกละลาย 

9. แอลกอฮอล ์80% โดยปริมาตร มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
ก.สารละลายนั้น 100 cm3 มีเอทิลแอลกอฮอลอ์ยู ่80 cm3 
ข.สารละลายนั้น 100 กรัม มีเอทิลแอลกอฮอลอ์ยู ่80 กรัม 
ค.สารละลายนั้น 100 cm3 มีเอทิลแอลกอฮอลอ์ยู ่80 กรัม 
ง.สารละลายนั้น 100 กรัมมีเอทิลแอลกอฮอลอ์ยู ่80 cm3 

10. ขอ้ใดจดัเป็นการพิสูจน์วา่สาร x กบัสาร y มีความสามารถในการละลายในของเหลว z ไดดี้กวา่กนั 
ก.ใชข้องเหลว Z ปริมาณเท่ากนัท่ีอุณหภูมิเดียวกนั 
ข. ใชข้องเหลว Z ปริมาณเท่ากนัท่ีอุณหภูมิต่างกนั 
ค.ใชส้าร x และ y ปริมาณเท่ากนัท่ีอุณหภูมิต่างกนั 
ง.ใชส้าร x และ y ปริมาณเท่ากนัท่ีอุณหภูมิเดียวกนั 
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เฉลยแบบทดสอบบทที ่9 เร่ืองสารละลาย 
1.  ก 
2.  ค 
3.  ก 
4.  ก 
5.  ค 
6.  ข 
7.  ข 
8.  ก 
9.  ก 
10.  ง 
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บทที ่10 
สารและผลติภัณฑ์ในชีวติ 

สาระส าคัญ 
 ความหมายของ สาร ผลิตภณัฑ์ คุณสมบติัของสารประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ สารอาหาร สารปรุง
แต่ง สารปนเป้ือน สารเจือปน สารพิษ สารสังเคราะห์ ประโยชน์ของสารและผลิตภัณฑ์ใน
ชีวิตประจ าวนั การเลือกใช้สารและผลิตภณัฑ์อย่างปลอดภยัผลกระทบและโทษท่ีเกิดจากการใช้สาร
และผลิตภณัฑต่์อชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. อธิบายสารและสารสังเคราะห์ได ้
2. อธิบายการใชส้ารและผลิตภณัฑข์องสารบางชนิดในชีวติประจ าวนัและเลือกใชไ้ด้ 
3. อธิบายผลกระทบท่ีเกิดจากการใชส้าร และผลิตภณัฑท่ี์มีต่อชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

ขอบข่ายเนือ้หา 
1. สารและคุณสมบติัของสาร 
2. สารสังเคราะห์ 
3. สารและผลิตภณัฑใ์นชีวติ 
4. การเลือกใชส้ารและผลิตภณัฑใ์นชีวติ 
5. ผลกระทบท่ีเกิดจากการใชส้ารและผลิตภณัฑต่์อชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
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เร่ืองที ่1  สารและคุณสมบัติของสาร 
สาระส าคัญ 
 ความหมายของสาร คุณสมบติัของสารประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สารอาหาร สารปรุงแต่ง สาร
ปนเป้ือน สารเจือปน สารพิษ สารสังเคราะห์ คุณสมบัติและประโยชน์ของสาร ผลิตภัณฑ์ใน
ชีวิตประจ าวนั การเลือกใชส้ารอย่างปลอดภยัในชีวิต และผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้สารต่อชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
ความหมายของสารและผลติภัณฑ์ 
 สาร  หมายถึง  ส่ิงท่ีมีตวัตน  มีมวลหรือน ้ าหนกั ตอ้งการท่ีอยูแ่ละสามารถสัมผสัได ้เช่น  ดิน 
หิน อากาศ พืช และสัตว ์ ทุกส่ิงทุกอยา่งมท่ีอยูร่อบๆ ตวัเรา  จดัเป็นสารทั้งส้ิน  สารแต่ละชนิดมีสมบติั
แตกต่างกนั  แต่สามารถเปล่ียนแปลงสถานะได ้ 

การท่ีสารมีสมบัติแตกต่างกัน  และมีสมบัติแตกต่างกัน  และมีความสามารถในการ
เปล่ียนแปลงสถานะไดแ้ตกต่างกนัน้ี  ถือว่าเป็นลกัษณะเฉพาะของสารแต่ละชนิด  ดงันั้นจึงมีการใช้
เกณฑ์การพิจารณาและอธิบายสมบติัของสารมาจดัจ าแนกสาร  และมีการทดสอบสมบติัของสารเพื่อ
พิสูจน์วา่สารนั้นเป็นสารชนิดใด  เพราะหากอาศยัแต่การสังเกตหรือมองเห็นเพียงอยา่งเดียวในบางคร้ัง
ก็ไม่สามารถจะตดัสินไดแ้น่นอน 

ผลติภัณฑ์  (Product)  หมายถึง  ส่ิงท่ีเสนอขายให้กบัตลาด  สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจจะสัมผสัไดห้รือสัมผสัไม่ได ้ ทั้งน้ีรวมถึง  สินคา้  
บริการ  สถานท่ี  องคก์ร  บุคคล  หรือความคิด 

 
 
 
 
 
 

รูปภาพ ผลติภัณฑ์ทีใ่ช้ในชีวิตประจ าวนั 
 

1.1 สารอาหาร (nutrients) หรือโภชนาสาร  
 มีผูใ้ห้ความหมายไวด้ังน้ี วีนัส และ ถนอมขวญั (2541) อธิบายว่า สารอาหาร หมายถึง 
สารประกอบเคมี หรือแร่ธาตุท่ีมีอยูใ่นอาหารชนิดต่างๆ ท่ีร่างกายตอ้งการ  สิริพนัธ์ุ  (2542) อธิบายว่า 
สารอาหาร หมายถึง  ส่วนประกอบท่ีเป็นสารเคมีท่ีมีอยูใ่นอาหาร เม่ือบริโภคเขา้ไปแลว้ร่างกายสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ได ้โดยคาร์โบไฮเดรต ไขมนั โปรตีน เป็นสารอาหารท่ีร่างกายตอ้งการปริมาณมาก 



 211 

และเป็นสารอาหารท่ีให้พลงังานแก่ร่างกาย เรียก  “macronutrients ”  ส่วนวิตามิน และเกลือแร่เป็น
สารอาหารท่ีร่างกายตอ้งการนอ้ย และไม่ให้พลงังาน เรียก “micronutrients” เสาวนีย ์(2544) อธิบายวา่ 
สารอาหาร หมายถึง สารเคมีท่ีมีอยูใ่นอาหาร มี 6 ชนิด คือ 
 1. คาร์โบไฮเดรต  2. โปรตีน  
 3. ไขมนั  4. วติามิน 

 5. เกลือแร่ 6. น ้า  
สารอาหารแต่ละพวกท าหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง  วินัย และคณะ (2545) 

อธิบายวา่ สารอาหาร หมายถึง  สารเคมีท่ีพบในอาหาร เป็นสารท่ีมีความส าคญัต่อกระบวนการของชีวติ  

สรุป  สารอาหาร หรือโภชนสาร หมายถึง สารเคมีท่ีมีอยูใ่นอาหาร มี 6 ชนิด เป็นสารท่ีมีความส าคญัต่อ
กระบวนการท างานของร่างกาย โดยแบ่งสารอาหารท่ีร่างกายตอ้งการเป็น สารอาหารท่ีตอ้งการใน
ปริมาณมาก หรือสารอาหารท่ีให้พลังงาน หรือศัพท์สมัยใหม่ เรียก สารอาหารมหภาคได้แก่ 
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ซ่ึงท าหน้าท่ีให้พลังงาน และเสริมสร้างเน้ือเยื่อในร่างกาย  
สารอาหารท่ีตอ้งการในปริมาณน้อย หรือ สารอาหารท่ีไม่ให้พลงังาน หรือสารอาหารจุลภาค ได้แก่  
วติามิน และเกลือแร่ ส่วนน ้าเป็นสารอาหารท่ีไม่ใหพ้ลงังานแต่ช่วยสนบัสนุนการท างานของร่างกายซ่ึง
จะขาดไม่ได ้ท่ีผูเ้ขียนสรุปว่าน ้ า คือ สารอาหารตวัหน่ึงทั้งน้ี เพราะน ้ า เป็นสารเคมีชนิดหน่ึงท่ีอยู่ใน
อาหารทุกชนิดมากนอ้ยข้ึนอยูก่บัชนิดของอาหาร  
 การแบ่งประเภทของสารอาหาร แบ่งได ้ (วนีสั และถนอมขวญั, 2541)  ดงัน้ี 

1.สารอาหารท่ีร่างกายตอ้งการในปริมาณมาก ได้แก่ สารอาหาร คาร์โบไฮเดรต ไขมนั และ
โปรตีน ซ่ึงท าหนา้ท่ีใหพ้ลงังาน และเสริมสร้างเน้ือเยือ่ 

2.สารอาหารท่ีร่างกายตอ้งการในปริมาณนอ้ยไดแ้ก่ วิตามิน และเกลือแร่ ร่างกายตอ้งการสาร
เหล่าน้ีเพื่อก าหนด และควบคุมกระบวนการท างานของร่างกายเพื่อด ารงไวซ่ึ้งสุขภาพท่ีดี  
 3.น ้ าเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญในการสนับสนุนการท างานของสารอาหารทั้ งหมดใน
กระบวนการท างานของส่ิงมีชีวติ 
  

1.2  สารปรุงแต่ง 
 สารปรุงแต่งอาหาร หมายถึง สารปรุงรสอาหารใชใ้ส่ในอาหารเพื่อท าให้อาหารมีรสดีข้ึน เช่น 
น ้าตาล น ้าปลา น ้าส้มสายชู น ้ามะนาว ซอสมะเขือเทศ และใหร้สชาติต่างๆ ดงัรูป 
 
  
 
 
              รูปภาพ สารปรุงแต่งรสอาหาร 
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วธีิการการตรวจสอบ ผงชูรส  
 เน่ืองจากผงชูรสเป็นวตัถุท่ีสังเคราะห์ข้ึนมา  การตรวจสอบผงชูรสอาจท าไดโ้ดยการสังเกต
ลกัษณะภายนอก แต่ในบางคร้ังก็เป็นการยากในการสังเกต  วธีิท่ีดีท่ีสุดตอ้งตรวจสอบโดยวิธีทางเคมีซ่ึง
มีวธีิการดงัน้ี 

1. การเผา  โดยการน าผงชูรส ประมาณ  1 ชอ้นชา  ใส่ลงชอ้นโลหะเผาบนเปลวไฟให้ไหมแ้ลว้
สังเกต  ถา้เป็นผงชูรสแทจ้ะไหมเ้ป็นสีด า  แต่ถา้เป็นผงชูรสท่ีมีสารอ่ืนเจือปนจะเป็นสีขาว 

2. ตรวจสอบดว้ยกระดาษขมิ้น  ซ่ึงเตรียมโดยการเอาผงขมิ้นประมาณ  1  ชอ้นชา  ละลายใน 
แอลกอฮอล์หรือน ้ า  10 ชอ้นชา  จะไดส้ารสีเหลือง  จากนั้นจุ่มกระดาษสีขาวหรือผา้ขาวลงในสารสาร 
สีเหลือง น าไปผึ่งใหแ้หง้จะไดก้ระดาษขมิ้นหรือผา้ขมิ้น  การตรวจสอบท าไดโ้ดยการละลายผงชูรสใน 
น ้าสะอาด จากนั้นจุ่มกระดาษขมิ้นหรือผา้ขมิ้นลงไปพอเปียก  สังเกตการณ์เปล่ียนสี  ถา้เป็นผงชูรสท่ีมี
สารอ่ืนเจือปนจะเปล่ียนจากสีเหลืองเป็นสีแดง แต่ถา้ไม่เปล่ียนสีเป็นผงชูรสแท ้

3. ตรวจดว้ยน ้ ายาปูนขาวผสมน ้ าส้มสายชู  การเตรียมน ้ ายาปูนขาว  ท าไดโ้ดยเอาปูนขาวคร่ึง
ชอ้นชา ละลาย ในน ้ าส้มสายชู  1  ชอ้นชา  คนให้ละลายตั้งทิ้งไวใ้ห้ตกตะกอน  จะไดส่้วนท่ีเป็นน ้ า
ใส  คือน ้ ายาปูนขาว  การตรวจสอบท าไดโ้ดยการเอาผงชูรสมาประมาณ  1 ชอ้นชา  ละลายในน ้ า  เท
น ้ ายาปูนขาวลงไป 1 ชอ้นชา  สังเกตการณ์เปล่ียนแปลง  ถา้เป็นผงชูรสแทจ้ะไม่มีตะกอนสีขาว  แต่ถา้
เป็นผงชูรสท่ีมีสารอ่ืนเจือปนจะมีตะกอนสีขาว 

 

 
 
  

การตรวจสอบน า้ปลา มีวธีิการทดสอบดังนี้ 
1.หยดน ้ าปลาลงไปบนถ่านท่ีก าลงัติดไฟ ไดก้ล่ินปลาไหมจ้ะเป็นน ้ าปลาแท ้ถา้ไม่มีกล่ินเป็น 

น ้าปลาปลอม  
2.น ามาตั้งทิ้งไวแ้ลว้ดูการตกตะกอน ถา้เป็นน ้าปลาแทจ้ะไม่ตกตะกอน แตถ้า้เป็นน ้ าปลาปลอม 

จะตกตะกอน 
3.การกรองโดยการน าน ้ าปลามากรองดว้ยกระดาษกรอง ถา้กระดาษกรองไม่เปล่ียนสีเป็นน ้ าปลา

แท ้แต่ถา้กระดาษกรองเปล่ียนสี เป็นน ้าปลาปลอม 
 
 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ที ่1 
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การตรวจสอบน า้ส้มสายชู  มีวธีิ ดังนี ้

1.การดมกล่ินถา้เป็นน ้ าส้มสายชูแทจ้ะมีกล่ินหอมท่ีเกิดจากการหมกัธญัพืชหรือผลไม ้ ถา้เป็น 
น ้าส้มสายชูปลอม จะมีกล่ินฉุนแสบจมูก  

2. ทดสอบกบัผกัใบบาง  เช่น ใบผกัชี  น าลงไปแช่ลงในน ้ าส้มสายชูประมาณ  30-45 นาที  ถา้
พบวา่ใบผกัชีไม่เห่ียวเป็นน ้าส้มสายชูแท ้ แต่ถา้ใบผกัชีเห่ียวเป็นน ้าส้มสายชูปลอม 

3.ทดสอบใชเ้จ็นเทียนไวโอเลต  ( Gentian  Violet )  หรือท่ีเรารู้จกักนัช่ือ  ยามะม่วง  น าไป
ผสมกบัน ้าใหเ้จือจาง จากนั้นน าไปหยดลงในน ้ าส้มสายชูแท ้ แต่ถา้เปล่ียนเป็นสีเขียวหรือสีน ้ าเงินอ่อน 
ๆเป็นน ้าส้มสายชูปลอม 
 

1.3 สารปนเป้ือน 

 สารปนเป้ือน (Contaminants) หมายถึง สารท่ีปนเป้ือนกบัอาหารโดยไม่ตั้งใจ แต่เป็นผลซ่ึง
เกิดจากกระบวนการผลิต กรรมวธีิการผลิต โรงงานหรือสถานท่ีผลิต การดูแลรักษา ส่ิงปนเป้ือนอาหาร
ไม่ว่าจะมีอยูต่ามธรรมชาติหรือมนุษยส์ร้างข้ึนน้ี หากจ าแนกตามคุณสมบติัของสาร  จะแบ่งได ้ ๓ 
ประเภท คือ 
    - ส่ิงมีชีวติ (บคัเตรี  เช้ือรา เป็นตน้)  
 - สารเคมี (สารก าจดัแมลง โลหะ สารพิษท่ีจุลินทรียส์ร้างข้ึน เป็นตน้)  
 - สารกมัมนัตรังสี 
  

1.4 สารเจือปน 
 สารเจือปน  หมายถึง สารท่ีเติมลงไปเพื่อเพิ่มคุณลกัษณะดา้น สี กล่ิน รส ของอาหาร ให้มี
ลกัษณะใกลเ้คียงธรรมชาติ อาจมีคุณค่าทางโภชนาการ หรือไม่ก็ได ้เป็นสารท่ีตั้งใจเติมลงในอาหาร
ไดแ้ก่ สารปรุงแต่งสี สารปรุงแต่งกล่ิน เช่น สียอ้มผา้ 
 
 
 
 
 

รูปภาพสารเจือปนในอาหาร 
สาเหตุ ท่ีตอ้งใส่วตัถุเจือปนอาหารลงไปก็เพื่อวตัถุประสงค์ทางดา้นเทคโนโลยีการผลิต การเตรียม
วตัถุดิบ และ การแปรรูป การบรรจุ การขนส่ง การเก็บรักษาอาหาร และ มีผลหรืออาจมีผลทางตรงหรือ

กจิกรรมการเรียนรู้ที ่3 
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ทางออ้ม ท าให้สารนั้นหรือผลิตผลพลอยไดข้องสารนั้นกลายเป็นส่วนประกอบของอาหารนั้น หรือ  
มีผลต่อคุณลกัษณะของอาหารนั้น แต่ไม่รวมถึง สารปนเป้ือน  หรือ สารท่ีเติมลงไปเพื่อปรับปรุงคุณค่า
ทางอาหารของอาหาร โดยท่ีการใช้วตัถุเจือปนอาหารตอ้งมิไดมี้เจตนาหลอกลวงผูบ้ริโภค  หรือปิดบงั
การใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพไม่ดี หรือการผลิตท่ีมีการสุขาภิบาลไม่ถูกตอ้งและตอ้งไม่ท าให้คุณค่าทาง
อาหารลดลงดว้ย 
 

1.5 สารพษิ   
สารพิษ หมายถึง  สารท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิต และทรัพยสิ์นสารพิษซ่ึงมีหรือเกิดข้ึนใน

ส่ิงแวดล้อมรอบตวัเราท่ีเข้ามาปะปนหรือปนเป้ือนอาหาร แล้วก่อให้เกิดอาการพิษแก่ผูบ้ริโภค
นั้น จ าแนกตามแหล่งท่ีมาไดเ้ป็น 3 ประเภทคือ 

1. สารพิษท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ ในส่วนประกอบของอาหารซ่ึงจะพบอยู่ในพืชและ
สัตว ์ส่ิงเหล่าน้ีจะมีโทษต่อมนุษยก์็ดว้ย ความไม่รู้ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไปเก็บเอาอาหารท่ีเป็นพิษมา
บริโภค  เช่น  พิษจากเห็ดบางชนิด  ลูกเนียง  แมงดาทะเลเป็นพิษ สารพิษในหวัมนัส าปะหลงัดิบ  เป็น
ตน้ 
  

 
 

 
                   

รูปภาพ แสดงตัวอย่างสารพิษทีม่ีอยู่ในธรรมชาติ 
 

   2. สารพิษท่ีเกิดจากการปนเป้ือนในอาหารตามธรรมชาติ  สารพิษท่ีมาจากจุลินทรียซ่ึ์ง
มี  2  ประเภทใหญ่  คือ อนัตรายท่ีเกิดจากตวัจุลินทรียแ์ละอนัตรายท่ีเกิดจากสารพิษท่ีจุลินทรียส์ร้างข้ึน                                            
จุลินทรียท่ี์ท าใหเ้กิดพิษเน่ืองจากตวัของมนัเอง  มีอยู ่ 5  พวก  ไดแ้ก่ 

1. แบคทีเรีย  เช่น Salmonella  Shigella  Vibrio 
2. รา  เช่น  Aspergillus  Penicillin  fusarum  Rhizopus 
3. โปรโตซวั  เช่น  Entamoeba histolytica 
4. พาราสิต  เช่น  Trichinosis  Tapeworms 
5. ไวรัส  เช่น   Poliovirus  Hepatitis  Virus 

 
 

                                                                                           รูปภาพ  แสดงตัวอย่างจุลนิทรีย์ 
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              จุลินทรียท่ี์ท าใหเ้กิดพิษภยัอนัเน่ืองมาจากสารพิษท่ีสร้างข้ึนในขณะท่ีจุลินทรียน์ั้นเจริญเติบโต
แลว้ปล่อยทิ้งไวใ้นอาหาร มีทั้งสารพิษของแบคทีเรีย  และของเช้ือรา  สารพิษท่ีส าคญัท่ีพบ ไดแ้ก่
สารพิษท่ีเกิดจาก Clostridium botulinum  เป็นจุลินทรียท่ี์เป็นสาเหตุให้เกิดพิษในอาหารกระป๋องและ
สารพิษจากเช้ือรา  ท่ีเรียกวา่  Alflatoxin มกัจะพบในพืชตะกูลถัว่  โดยเฉพาะถัว่ลิสงและผลิตภณัฑ์จาก
ถัว่ลิสง  ไดแ้ก่  ถัว่กระจก  ขนมตุบ๊ตับ๊  น ้ามนั  ถัว่ลิสง  เป็นตน้ 

3. พิษท่ีเกิดจากสารเคมี ซ่ึงปะปนมากบัอาหาร  ได้แก่  สารหนู  และโซเดียม
ฟลูออไรด์ ท่ีมีอยูใ่นยาฆ่าแมลง  หรือยาฆ่าวชัพืชต่างๆ ส าหรับยาฆ่าแมลงซ่ึงใช้มากเกินไปหรือเก็บ
พืชผลเร็วกวา่ก าหนดเม่ือกินผกัผลไมเ้ขา้ไปจะท าให้ร่างกายสะสมพิษ  และเป็นสาเหตุท าให้เกิดมะเร็ง
ได ้ ส าหรับพิษจากสารปลอมปนและสารปรุงแต่งอาหารไดก้ล่าวแลว้   
 
 
 
 
                       

รูปภาพ ตัวอย่างอาหารทีก่่อให้เกดิสารพษิสะสมในร่างกาย 
ตารางแสดงตัวอย่างสารพษิทีป่นมากบัอาหารและอาการของผู้ทีไ่ด้รับสารพษิ 

ชนิดของโลหะ อาการ 
ตะกัว่ ( Lead) -  ระยะแรกร่างกายอ่อนเพลีย  เบ่ืออาหาร  ปวดศีรษะ  โลหิตจาง 

-  ระยะท่ีสอง เป็นอมัพาตตามแขนขา   สมองไม่ปกติ  ชักกระตุก   
    เพอ้คลัง่  หมดสติ 

แคดเมียม ( Cadmium ) -  ทอ้งเดิน  ไอหอบ  เหน่ือยง่าย  โลหิตจาง  กระดูกผ ุ ตบัพิการ  ไตพิการ 
ปรอท ( Mercury ) -  ปวดศีรษะ  วิงเวียนศีรษะ  มือสั่น นอนไม่หลบั  มีอาการทางประสาท  

   ระบบทางเดินอาหารและการท างานของไตผดิปกติ 
โครเมียม ( Chromium ) -  เวียนศีรษะ เกิดแผลท่ีจมูก ปอด ทางเดินอาหาร เบ่ืออาหาร  

   คล่ืนไส้ อาเจียน หมดสติ มีอนัตรายต่อตบั  และไต อาจเสียชีวิตได ้
   เน่ืองจากปัสสาวะเป็นพิษ 

สารหนู ( Arsenic ) -  มีอาการทางผิวหนงั  ตาอกัเสบ  เส้นประสาทอกัเสบ  ปวดศีรษะ  
   วงิเวยีน  มีอาการทางสมอง  ตบัและไตพิการ  

พลวง ( Antimony ) -  อาเจียนบ่อย ๆ  ถ่ายอุจจาระเป็นน ้า  มีพิษต่อตบัอยา่งรุนแรง 
เซเรเนียม ( Selemium) -  มีอาการปวดศีรษะบริเวณหนา้ผาก  ตกใจง่าย  ล้ินเป็นฝ้า  

   ผวิหนงัอกัเสบ  อ่อนเพลีย  ตบัถูกท าลาย 
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เร่ืองที ่2  สารสังเคราะห์   
สารสังเคราะห์ (synthetic substance) 
สารท่ีไดจ้ากปฏิกิริยาเคมีน ามาใชป้ระโยชน์เพื่อทดแทนสารจากธรรมชาติซ่ึงอาจมีปริมาณไม่

เพียงพอ หรือคุณภาพไม่เหมาะสม  
 
 
 
 
 

รูปภาพ  สารสังเคราะห์ทีไ่ด้จากธรรมชาติ 
 
สารสังเคราะห์  คือ  สารท่ีมนุษยศึ์กษาคน้ควา้วิจยัจากธรรมชาติจนคิดวา่รู้ และเขา้ใจในส่ิงนั้น

อย่างถ่องแทส้ามารถสังเคราะห์สร้างสารนั้นข้ึนมาทดแทน การสร้างของธรรมชาติ ตลอดจนมีการ
ดดัแปลงต่อเติมโครงสร้างบางประการใหเ้ป็นตามท่ีตนตอ้งการ โดยอาจไม่ค  านึงถึงผลกระทบต่อสมดุล
ของธรรมชาติภายใตก้ฎเกณฑ์การเกิดข้ึน ตั้งอยูแ่ละดบัไปโดยสัมพนัธ์กบัมิติของชีวิตจิตวิญญาณของ
มิติของกาลเวลาใน ธรรมชาติ ซ่ึงก่อให้เกิดการรบกวนกฎเกณฑ์การควบคุมสมดุลของธรรมชาติโดย
ปกติ เช่น การสังเคราะห์โพลิเมอร์หลายชนิดท่ีทนทานต่อการยอ่ยสลายในสภาวะแวดลอ้มปกติ ของ
ธรรมชาติในปัจจุบนั การตดัต่อพนัธุกรรมพืช และสัตวใ์ห้ผิดเพี้ ยนจากวิวฒันาการปัจจุบนัโดยไม่
ค  านึงถึงความเหมาะสม สมดุลในกาลปัจจุบนั โดยมุ่งสนองต่อตณัหากิเลสความเก่งกลา้ของตนเองเป็น
สาเหตุให้เกิดการสูญพนัธ์ุ ของพืช และสัตวห์ลายชนิดจากการแทรกแซงวิถีปกติของธรรมชาติ เช่น 
การตดัต่อเอาสารพนัธ์ุกรรมของแบคทีเรียไปใส่ไวใ้นพืชตระกูลฝ้าย แลว้จดสิทธิบตัรเป็นพนัธ์ุพืชของ
ตนเองเรียกวา่ฝ้าย BTในขณะเดียวกนัเพื่อเป็นการปกป้องการละเมิดสิทธิบตัรของตน หรืออาจเจตนา
ท าลายฝ้ายธรรมชาติให้สูญพนัธ์ุหวงัการผกูขาด การปลูกฝ้ายจึงตดัต่อยีนส์ให้ฝ่าย BT เป็นหมนัโดย
ไม่ไดมี้การป้องกนัการปนเป้ือนยนีส์ BT จากการผสมเกสรของแมลงใหเ้ป็นหมนัในรุ่นต่อมา หรือยีนส์ 
BTของแบคทีเรียอาจกระตุน้ใหฝ้้าย BT สร้างสารพิษท าลายแมลงในธรรมชาติ จนกระทบห่วงโซ่ความ
สมดุลของแมลงในธรรมชาติจนเกิดการสูญพนัธ์ุของพืชตระกลู ฝ้ายและแมลงในธรรมชาติได ้ 
        จะเห็นไดว้่าการเกิดข้ึนของสารสังเคราะห์ หรือการสังเคราะห์สร้างสรรพส่ิงท่ีผิดเพี้ยนจาก
ธรรมชาติโดยยงัขาดความตระหนกั ในความละเอียดอ่อน ซบัซ้อน ลึกซ้ึงในสมดุลของธรรมชาติอาจ
ก่อให้เกิดหายนะภยัแก่ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มเกินกว่าจะแกไ้ขเยียวยาไดใ้นปัจจุบนัมนุษยพ์บว่า
อตัราการสูญ เผา่พนัธ์ุของส่ิงมีชีวติในธรรมชาติเพิ่มข้ึน ในอตัราท่ีน่าตกใจความหลากหลายทางชีวภาพ
ท่ีเส่ือมทรุดหดหายไป ยอ่มหลีกไม่พน้ท่ีจะกระทบต่อการด ารงอยูข่องเผา่พนัธ์ุมนุษยเ์ช่นเดียวกบัการ เกิด
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โรคอุบติัใหม่ทั้งหลาย เช่น ไขห้วดัซาร์ เอดส์ ไขห้วดันก และอ่ืนๆ และโรคความเส่ือมจากการเสียสมดุล
ของร่างกายจากผลกระทบของสารเคมีสังเคราะห์ ซ่ึงกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มกระทบต่อสมดุลของธาตุ
ในร่างกาย เช่น โรคเบาหวาน ไขมนัในเลือด โรคไต และ ตบัวายจากการท างานหนกั  ในการขจดัสาร
แปลกปลอมต่างๆท่ีรบกวนสมดุลของร่างกายโดยเฉพาะโรคภูมิแพ ้เหล่าน้ีลว้นเกิดจากผลกรรมท่ีมนุษย์
แทรกแทรงสมดุลของธรรมชาติใหเ้สียไปทั้งส้ิน  
 

สารสังเคราะห์ทีม่ีสมบัติคล้ายฮอร์โมน   
สารสังเคราะห์ท่ีมีคุณสมบติัเหมือนออกซิน สังเคราะห์เพื่อใชป้ระโยชน์ทางการเกษตร ส าหรับ

ใชเ้ร่งรากของก่ิงตอนหรือก่ิงปักช า ช่วยในการเปล่ียนเพศดอกบางชนิด ช่วยให้ผลติดมากข้ึน ป้องกนั
การร่วงของผล สารสังเคราะห์เหล่าน้ี ไดแ้ก่ 

- IBA (indolebutylic acid )  
- NAA (naphtaleneacetic acid )  
- 2, 4 - D (2-4 dichlorophenoxyacetic acid) 
สารสังเคราะห์ 2, 4-D น าไปใช้ในวงการทหารในสงครามเวียดนาม ใช้โปรยใส่ตน้ไมใ้นป่า

เพื่อให้ใบร่วง จะได้เห็นภูมิประเทศ ในป่าไดช้ดัข้ึน สารสังเคราะห์ท่ีมีคุณสมบติัเหมือนไซโทไคนิน 
นิยมน ามาใชก้ระตุน้การเจริญของตาพืช ช่วยรักษาความสด ของไมต้ดัดอกใหอ้ยูไ่ดน้าน ไดแ้ก่ 

- BA (6-benzylamino purine)  
- PBA (tetrahydropyranyl benzyladenine)  
สารสังเคราะห์ท่ีมีคุณสมบติัเหมือนเอทิลีน ไดแ้ก่ 
- สารเอทิฟอน (ethephon, 2-chloroethyl phosphonic acid ) น ามาใช้เพิ่มผลผลิตของน ้ า

ยางพารา  
- สาร Tria ใชเ้ร่งการเจริญเติบโตของพืช ประเภทขา้ว ส้ม ยา 
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   ปฏิกริิยาสะปอนนิฟิเคชัน (การเตรียมสบู่) 
   จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ท าการทดลองเตรียมสบู่ได ้
2. อธิบายและเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาน ้ามนัพืชกบัสารละลาย NaOH ได ้

    อุปกรณ์ 
              1. ถว้ยกระเบ้ืองขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 8 cm   1 ใบ 
              2. ขวดรูปกรวยขนาด 100 cm3     1 ใบ 
              3. บิกเกอร์ขนาด 250 cm3      1 ใบ 
              4. กระบอกตวงขนาด 10 cm3     1 ใบ 
              5. แท่งแกว้คน       1 อนั 
              6. จุกยางปิดขวดรูปกรวยขนาด 100 cm3    1 อนั 
              7. ตะเกียงแอลกอฮอลพ์ร้อมท่ีกั้นลม    1 ชุด 
สารเคมี 

1. น ้ามนัพืช 3 cm3 (น ้ามนัมะกอกหรือน ้ามนัมะพร้าว) 
2. สารละลาย NaOH  2.5 mod/dm3 จ  านวน 5 cm3 
3. น ้า 20 cm3 

 
ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติ 

1. ผสมน ้ ามนัมะกอก 3 cm3 กบัสารละลาย NaOH  2.5 mod/dm3 จ  านวน 5 cm3 ในถว้ย
กระเบ้ืองให้ความร้อนและคนตลอดเวลาจนสารในถว้ยกระเบ้ืองเกือบแห้งตั้งทิ้งไวใ้ห้เยน็ สังเกตการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนและบนัทึกผล 

2. แบ่งสารจากขอ้ 1 จ  านวนเล็กนอ้ยใส่ลงในขวดรูปกรวยแลว้เติมน ้ าลงไป 5 cm3 ปิดจุกแลว้
เขยา่ 
บันทกึผลการทดลอง 

สารท่ีไดจ้ะมีสีเหลืองอ่อนปนน ้าตาล มีกล่ินคลา้ยสบู่ เม่ือเติมน ้าลงไปแลว้เขยา่ พบวา่ เกิดฟอง 
สรุปและอภิปรายผล   

สารท่ีเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างน ้ ามนัมะกอกกบัสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) คือ 
สบู ่

กจิกรรมการเรียนรู้ที ่1 
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เร่ืองที ่3  สารและผลติภัณฑ์ทีใ่ช้ในชีวติ 
สารเคมีในชีวติประจ าวนั  
         ในชีวิตประจ าวนั เราจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัสารหลายชนิด ซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างกนั สารท่ีใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัจะมีสารเคมีเป็นองคป์ระกอบ  ซ่ึงสามารถจ าแนกเป็นสารสังเคราะห์และสารธรรมชาติ 
เช่น สารปรุงรสอาหาร สารแต่งสีอาหาร สารท าความสะอาด สารก าจดัแมลงและสารก าจดัศตัรูพืช เป็น
ตน้ ในการจ าแนกสารเคมีเป็นพวกๆ นั้นเราใช้วตัถุประสงค์ในการใช้เป็นเกณฑ์การจ าแนก ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 
ผลติภัณฑ์ท าความสะอาดคอมพวิเตอร์ (Computer Cleaners) 

ท่ี มี จ  าหน่าย เ ป็นส่วนผสมของอะ ลิฟา ติกไฮโดรคา ร์บอนหลาย  ๆ  ชนิด  (aliphatic 
hydrocarbon)35 % อะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอนน้ีเป็นส่วนประกอบหลักของผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัหลายชนิด เช่น น ้ ามนัสน แก๊สโซลีน สีน ้ ามนัเป็นต้น คุณสมบัติของอะลิฟาติก
ไฮโดรคาร์บอนคือไวไฟได ้อะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอนส่วนใหญ่ หากสัมผสัซ ้ า ๆ ท าให้ผิวหนงัแห้ง 
เน่ืองจากมนัสามารถละลายไขมนัท่ีผิวหนงัไดดี้ ซ่ึงอาจท าให้ผิวหนงัเกิดอาการแพเ้ช่นเป็นผื่นแดง คนั 
เป็นตุ่มพอง เป็นแผลระบม ฟกช ้ า ตกสะเก็ด และอะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอนบางชนิด เช่น n-hexane ยงั
เป็นสารพิษท่ียบัย ั้งหรือท าลายเน้ือเยื่อของระบบประสาท หากสูดไอระเหยเขา้ไปเป็นเวลานานอย่าง
ต่อเน่ือง การไดรั้บสารทั้งแบบระยะสั้ นในปริมาณมากหรือต่อเน่ืองในระยะยาวท าให้มีปัญหาดา้น
สุขภาพ เช่น การกดระบบประสาทส่วนกลาง หวัใจลม้เหลว หมดสติ โคม่า และอาจถึงตายได ้ดงันั้นใน
การใช้สารพิษชนิดน้ีเป็นประจ าควรมีเคร่ืองป้องกันการหายใจ และใช้ในท่ีมีอากาศถ่ายเทได้ดี 
หลีกเล่ียงการใชใ้นท่ีปิด เช่น หอ้งปรับอากาศ หรือในมุมอบัอากาศ และควรสวมถุงมือดว้ย 
ผลติภัณฑ์เพิม่ความชุ่มช้ืนของผวิหนัง (Moisturizer) 

ปกติผิวหนงัจะมีการปกป้องการสูญเสียน ้ าตามธรรมชาติอยู่แลว้ โดยมีผิวหนงั ข้ีไคล ซ่ึงเป็น
แผน่ใสคลุมผวิอยู ่นอกจากนั้นยงัมีน ้ ามนัหล่อเล้ียงผิวหนงัซ่ึงช่วยเก็บความชุ่มช้ืนของผิวไวอี้กชั้นหน่ึง 
แต่บางคนหรือบางสถานการณ์ เช่น โรคหนงัแห้งจากพนัธุกรรม การช าระลา้งเกินความจ าเป็น หรือใน
ภาวะอากาศแห้งในฤดูหนาว หรือการท างานในห้องปรับอากาศ น ้ าจะระเหยจากผิวหนงัเพิ่มมากข้ึน 
ผลิตภณัฑเ์พิ่มเพื่อความชุ่มช้ืนจึงเป็นท่ีนิยม จนกลายเป็นความจ าเป็นข้ึนมา ลกัษณะของผลิตภณัฑ์มีทั้ง
ชนิดครีม โลชันขุ่น โลชั่นใส เจล สเปรย ์หลกัการท างานของมนัก็คือ เพื่อให้ผิวหนงัมีความชุ่มช้ืน
เพิ่มข้ึน องค์ประกอบมีทั้งสารช่วยเพิ่มน ้ าในชั้นผิวหนัง เช่น กรดอะมิโน โซเดียมพีซีเอ (Sodium 
Pyrrolidone Carboxylic Acid) โพลิเพปไทด์ ยเูรีย แลคเตต เป็นตน้ ส่วนสารป้องกนัการระเหยของน ้ า
จากชั้นผิวก็เป็นพวกน ้ ามนัและข้ีผึ้ ง ไขสัตว์ ซิลิโคน  บางผลิตภณัฑ์จะเติมสารดูดความช้ืนจาก
บรรยากาศเพื่อป้องกนัการระเหยของน ้าจากเน้ือครีม เช่น กลีเซอรีน น ้าผึ้ง กรดแลคติก 
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เอ เอช เอ (AHA) กบัความงามบนใบหน้า 
AHA ยอ่มาจาก Alpha Hydroxyl Acids มีสรรพคุณท่ีกล่าวขวญัวา่เป็นสารช่วยลดร้ิวรอยจุดด่าง

ด าบนผิวหนงัได ้ จึงใชผ้สมกบัครีมและโลชัน่ เคร่ืองส าอางท่ีมี AHA เป็นส่วนประกอบถูกจดัในกลุ่ม
เดียวกบัสารเคมีส าหรับลอกผวิ ซ่ึงใชง้านกนัในหมู่แพทยผ์ิวหนงัและศลัยกรรมพลาสติก AHA ท่ีใชก้นั
มากคือ กรดไกลโคลิก และกรดแลกติก แต่ยงัมีหลายชนิดท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบ โดยปกติท่ีวางตลาดมี
ความเขม้ขน้ร้อยละ 10 หรือนอ้ยกวา่นั้น แต่ในกรณีของผูเ้ช่ียวชาญดา้นผิวหนงัสามารถใชไ้ดถึ้งระดบั
ความเขม้ขน้ร้อยละ 20 -30 หรือสูงกวา่นั้น AHA จดัอยูใ่นผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ใช่เคร่ืองส าอางทัว่ไป แต่อยู่
ในหมวดของเวชส าอาง (Cosmeceutical) ตามองคก์ารอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ซ่ึงให้
ความสนใจเป็นพิเศษ เน่ืองจาก AHA ไม่เหมือนเคร่ืองส าอางทัว่ไป แต่มนัซึมผา่นเขา้ไปในชั้นผิวหนงั
ได ้และหากเขม้ขน้พอก็จะลอกผวิ ซ่ึงเกิดผลในทางลบคือท าใหเ้ซลผวิเส่ือมเร็วข้ึน และยงัท าให้ผิวหนงั
ชั้นนอกบางลงดว้ย ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมี AHA จ านวนหน่ึง ใชแ้ลว้พบวา่ผิวของตนไวต่อแสงอาทิตยม์าก
ข้ึน หรือแพแ้ดดนัน่เอง การทดลองใชก้รดไกลโคลิกเขม้ขน้และต่อเน่ือง จะพบอาการผิวแดงและทนต่อ
แสงยวูไีดน้อ้ยลง องคก์ารท่ีดูแลความปลอดภยัของผูบ้ริโภค  ไดส้รุปผลในการใช ้AHA อยา่งปลอดภยั 
ให้มีความเขม้ขน้ไม่เกินร้อยละ 10 และเม่ือผสมพร้อมใชจ้ะตอ้งมีค่าความเป็นกรด-ด่างไม่ต ่ากว่า 3.5 
นอกจากนั้นผลิตภณัฑน์ั้นยงัตอ้งมีส่วนผสมท่ีช่วยลดระดบัความไวต่อแสงแดด หรือมีสารกนัแดด หรือ
มีขอ้ความแนะน าให้ใชค้วบคู่กบัผลิตภณัฑ์ส าหรับกนัแดด ถา้อยากทราบว่าผลิตภณัฑ์ท่ีใชอ้ยูมี่ AHA 
หรือไม่ลองอ่านฉลากดู และมองหาช่ือสารเคมีต่อไปน้ี  

- กรดไกลโคลิก (Glycolic acid)  
- กรดแลคติก (Lactic acid)  
- กรดไกลโคลิกและแอมโมเนียมไกลโคเลต (Glycolic acid and Ammonium glycolate)  
- กรดอลัฟาไฮดรอกซีคาโพรลิก (Alphahydroxy caprylic acid)  
- กรดผลไมร้วม (Mixed fruit acid)  
- กรดผลไมส้ามอยา่ง (Triple fruit acid) 
- กรดผลไมช้นิดไตรอลัฟาไฮดรอกซี (Tri-alpha hydroxyl fruit acid)  
- สารสกดัจากน ้าตาลออ้ย (Sugar cane extract)  
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ผลติภัณฑ์ก าจัดส่ิงอุดตัน 
  

 
 
 

 
การเกิดส่ิงอุดตนัในท่อโดยเฉพาะท่อน ้ าทิ้งจากอ่างลา้งชาม ส่วนหน่ึงเกิดจากไขมนั จากเศษ

อาหารแข็งตวัเกาะอยู่ในท่อ สารเคมีท่ีใชเ้ป็นผลิตภณัฑ์ก าจดัส่ิงอุดตนัส่วนใหญ่คือโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ หรือ โซดาไฟ (sodium hydroxide) ซ่ึงมีทั้งชนิดผงหรือเม็ด และชนิดน ้ า ความเขม้ขน้ของทั้ง 2 
ชนิดจะแตกต่างกนั ชนิดผงจะมีความเขม้ขน้ของโซเดียมไฮดรอกไซด์ ประมาณ 50% โดยน ้ าหนัก 
ในขณะท่ีชนิดน ้ าจะมีความเขม้ขน้ประมาณ 25% โดยน ้ าหนกัโซเดียมไฮดรอกไซด์ จะท าปฏิกิริยากบั
ส่ิงอุดตนัประเภทไขมนักลายเป็นสารท่ีละลายน ้าได ้ 

โซเดียมไฮดรอกไซด์ มีความเป็นพิษมาก เพราะฤทธ์ิกดักร่อน การสัมผสัทางผิวหนงัท าให้เกิด
แผลไหม ้การสัมผสัถูกตามีฤทธ์ิกดักร่อน ท าให้เกิดการระคายเคืองอยา่งรุนแรง เป็นแผลแสบไหม ้อาจ
ท าให้มองไม่เห็นและถึงขั้นตาบอดได ้ การหายใจเอาฝุ่ นหรือละอองของสารอาจท าให้เกิดการระคาย
เคืองเล็กน้อยของทางเดินหายใจส่วนบนไปจนถึงระคายเคืองอย่างรุนแรง ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัปริมาณของ
การไดรั้บสาร อาการอาจมีการจาม เจ็บคอ มีน ้ ามูก เกิดการหดเกร็งของกลา้มเน้ือ อกัเสบ การบวมน ้ าท่ี
ถุงลม และเกิดอาการบวมน ้ าท่ีปอด การกลืนหรือกินท าให้เกิดการไหมอ้ย่างรุนแรงของปาก คอ และ
ช่องทอ้ง ท าให้เน้ือเยื่อเป็นแผลรุนแรงและอาจตายได ้อาการยงัรวมถึงเลือดออกในช่องทอ้ง อาเจียน 
ทอ้งเสีย ความดนัเลือดต ่า การปฐมพยาบาลควรล้างบริเวณท่ีได้รับสารด้วยน ้ าอย่างน้อย 15 นาที 
โซเดียมไฮดรอกไซดเ์ม่ือละลายในน ้าจะใหค้วามร้อนสูงจนอาจเดือดกระเด็นเป็นอนัตรายได ้และยงัท า
ให้เกิดละอองท่ีมีกล่ินฉุนและระคายเคืองมาก ห้ามผสมหรือใช้ร่วมกบัผลิตภณัฑ์ท่ีมีสมบติัเป็นกรด 
ดังนั้ นห้ามผสมน ้ ายาล้างห้องน ้ าซ่ึงมีฤทธ์ิเป็นกรด เพราะโซเดียมไฮดรอกไซด์มีฤทธ์ิเป็นเบสซ่ึง 
เกิดปฏิกิริยารุนแรงและท าใหส้ารหมดประสิทธิภาพ ความเป็นด่างของโซเดียมไฮดรอกไซด์ มีผล ต่อพี
เอชหรือความเป็นกรดด่างของส่ิงแวดลอ้มจน ท าให้ส่ิงมีชีวิตน ้ าตายได ้ ห้ามทิ้งลงสู่แหล่งน ้ า น ้ าเสีย 
หรือดิน ทางท่ีดีจึงควรหลีกเล่ียงใชผ้ลิตภณัฑ์ก าจดัส่ิงอุดตนัประเภทน้ี หากจ าเป็นควรใชโ้ซเดียมไฮดร
อกไซด์ อยา่งระมดัระวงั ไม่สัมผสัสารโดยตรง ควรใส่ถุงมือ และใช้สารให้หมดภายในคร้ังเดียว การ
เก็บรักษาควรเก็บให้มิดชิด และปิดฝาให้สนิทเน่ืองจากโซเดียมไฮดรอกไซด์ดูดความช้ืนและ
คาร์บอนไดออกไซดจ์ากอากาศไดดี้มาก ท าใหป้ระสิทธิภาพลดลง 
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ผลติภัณฑ์ไล่ยุง (Insect Repellents) 
ผลิตภณัฑ์ไล่ยุง (Insect Repellents) ท่ีใชก้นัมีสารเคมีท่ีเป็นสารออกฤทธ์ิคือ DEET, ไดเมทิล พทา

เลต (dimethyl phthalate) และ เอทิลบิวทิลอเซติลามิโน โพรพิโนเอต (ethyl butylacetylamino propionate) 
ผลิตภณัฑไ์ล่ยงุมีหลายรูปแบบ ทั้งแบบสเปรย ์ลูกกล้ิง (roll on) โลชัน่ทากนัยุง และแป้งทาตวั DEET หรือ 
diethyltoluamide เป็นสารออกฤทธ์ิท่ีนิยมใช้มาก เป็นพิษแบบเฉียบพลนัไม่มากนัก ถ้าสัมผสัทาง
ผวิหนงัก่อใหเ้กิดการระคายเคืองต่อผวิหนงัและตา หากสูดดมขา้ไป ท าให้เกิดการระคายเคืองท่ีแผน่เยื่อ
เมือกและทางเดินหายใจส่วนบน และการไดรั้บสารเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดอาการแพไ้ด ้ ในการ
ทดลองกบัหนูการไดรั้บสารแบบเร้ือรังจะก่อให้เกิดการกลายพนัธ์ุและมีผลต่อทารกในครรภ์ ความ
เขม้ขน้ของ DEET ในผลิตภณัฑ์ไล่ยุงอยู่ระหว่าง 5-25% โดยน ้ าหนกั ปริมาณ % ท่ีมากข้ึนไม่ได้
หมายถึงประสิทธิภาพในการไล่ยงุจะมากข้ึน แต่หมายถึงระยะเวลาในการป้องกนัยุงนานข้ึน เช่นท่ี 6% 
จะป้องกนัยุงได ้2 ชัว่โมง ในขณะท่ี 20% จะป้องกนัยุงได ้4 ชัว่โมง dimethyl phthalate มีความเป็นพิษ
ปานกลาง อาจท าใหเ้กิดการระคายเคืองเช่นเดียวกบั DEET แลว้ยงักดระบบประสาทส่วนกลาง รบกวน
ระบบทางเดินอาหาร ท าอนัตรายต่อไต มีความเส่ียงท าให้เกิดการพิการแต่ก าเนิดของทารกในครรภ์มี
ความเป็นพิษเล็กนอ้ยต่อส่ิงมีชีวิตในน ้ า โดยเฉพาะกบัปลา Ethyl butylacetylamino propionate มีความ
เป็นพิษปานกลาง ก่อให้เกิดการระคายเคืองตา นอกจากใช้ไล่ยุงแล้ว Ethyl butylacetylamino 
propionate มีประสิทธิภาพในการไล่มด แมลงวนั แมงมุม เห็บ หมดัอีกดว้ย ผลิตภณัฑ์ไล่ยุงส่วนใหญ่มี
ผลก่อการกลายพนัธ์ุหากใชอ้ยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นควรใชเ้ม่ือจ าเป็นเท่านั้นและควรใชอ้ยา่งระมดัระวงั... 

ค าแนะน าในการใช้  
- ไม่ควรใชท้าผวิหนงัท่ีมีเส้ือผา้ปกปิดอยู ่ 
- อยา่ทาบริเวณท่ีมีบาดแผลหรือรอยผืน่คนั  
- อย่าทาบริเวณดวงตา ปาก ถา้ใชแ้บบสเปรยใ์ห้ฉีดสเปรยล์งบนมือก่อนแลว้จึงทาท่ีใบหน้า 

อยา่ฉีดสเปรยเ์ขา้ท่ีใบหนา้โดยตรง  
- ห้ามเด็กใชผ้ลิตภณัฑ์ดว้ยตวัเอง ควรทาบนมือก่อนแลว้จึงทาให้เด็ก อยา่ฉีดหรือเทลงบนมือ

ของเด็ก  
- ใช้ในปริมาณท่ีเพียงพอส าหรับปกป้องผิว  ไม่จ  าเป็นตอ้งทาให้หนาเพราะไม่ช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการไล่ยงุ 
- ถา้ใชแ้ลว้เกิดผื่นหรือเกิดผลขา้งเคียง ควรลา้งออกดว้ยน ้ าสบู่ แลว้ไปพบแพทยพ์ร้อมกบัน า

ผลิตภณัฑไ์ปดว้ย  
- งดใชใ้นสตรีมีครรภ ์ 
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ลูกเหม็น (Mothball) 
ลูกเหมน็ท่ีเราคุน้เคยมีลกัษณะเป็นกอ้นกลมสีขาวขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 1 เซนติเมตร 

เอาไวใ้ส่ในตูเ้ส้ือผา้หรือตูเ้ก็บรองเทา้เพื่อระงบักล่ินและป้องกนัแมลงกดัแทะ เพราะลูกเหม็นให้ไอท่ีมี
กล่ินออกมาจากสารเคมีท่ีเป็นของแขง็ เรียกวา่ระเหิดออกมา (ถา้ไอออกมาจากของเหลว เรียกวา่ ระเหย) 
สารเคมีท่ีมีกล่ินและระเหิดไดน้ ามาใชท้  าลูกเหม็น ไดแ้ก่ แนพธาลีน (Naphthalene) เป็นผลึกสีขาว แข็ง 
และสามารถระเหิดเป็นไอไดง่้าย หากกินหรือกลืนเขา้ไปท าให้มีอาการปวดศีรษะ คล่ืนไส้ อาเจียน มึน
งง ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารและล าไส้ การไดรั้บเขา้ไปในปริมาณท่ีมากอาจท าลายเซลเม็ดเลือด
แดง การหายใจเขา้ไปจะท าให้เจ็บคอ ไอ ปวดศีรษะ และคล่ืนไส้ การสัมผสัทางผิวหนงัท าให้เกิดการ
ระคายเคืองปวดแสบปวดร้อน สารน้ีสามารถดูดซึมผา่นผวิหนงัและท าให้เป็นอนัตรายได ้การสัมผสัถูก
ตาท าให้ปวดตา และสายตาพร่ามวั ยงัมีอีกสารหน่ึงท่ีน ามาใช้แทนแนพธาลีน คือ p-Dichlorobenzene 
(1,4- Dichlorobenzene หรือ p-DCB) มีสมบติัสามารถระเหิดกลายเป็นไออยา่งชา้ๆ และไอของมนัจะท า
หน้าท่ีดับกล่ิน หรือฆ่าแมลงพิษของ p-Dichlorobenzene คล้ายๆแนพธาลีน มีความเป็นพิษมาก 
(www.wikipedia.org) สารเคมีท่ีใช้ท าลูกเหม็นอีกชนิดหน่ึงคือ แคมเพอร์ หรือ การบรู (Camphor; 
1,7,7-trimethylnorcamphor) มีความเป็นพิษมาก ถา้หายใจเขา้ไปก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดิน
หายใจ ไอ หายใจถ่ี มีผลต่อระบบประสาทเป็นไดต้ั้งแต่มึนงงจนถึงชกั ข้ึนอยูก่บัปริมาณและระยะเวลา
ท่ีได้รับสาร การกลืนหรือกินเขา้ไปก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินอาหาร เกิดอาการคล่ืนไส้ 
อาเจียน ทอ้งเสีย อาจท าให้ปวดศีรษะ เป็นลม การสัมผสัทางผิวหนงัก่อให้เกิดอาการเป็นผื่นแดง คนั และ
เจ็บ สามารถดูดซึมผา่นผิวหนงัไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถา้ไดรั้บสารเป็นเวลานานอาจท าลายตบัและไต คนท่ีมี
อาการผดิปกติทางระบบประสาทหรือเป็นโรคเก่ียวกบัตบัอยูแ่ลว้จะไดรั้บผลกระทบต่อสารน้ีไดง่้าย  

อยา่งไรก็ตาม การใชลู้กเหม็นตามปกติไม่ไดใ้ห้อนัตรายเช่นวา่น้ี เพราะมนัค่อยๆระเหิดให้ไอ
ออกมา เราไม่ไดไ้ปสูดดมแรงๆ หรือสัมผสันานๆ ส่ิงท่ีควรระมดัระวงัคือเก็บให้พน้มือเด็ก ท่ีอาจเล่น
หรือหยบิไปใส่ปากได.้.. 
 

น า้ยาขัดพืน้และเฟอร์นิเจอร์ 

น ้ ายาขดัพื้นและเฟอร์นิเจอร์ มกัมีส่วนผสมของสารเคมีหลกั ๆ อยู่ 2-3 ชนิดคือ ไดเอธิลีน             
ไกลคอล (Diethylene Glycol) น ้ ามนัปิโตรเลียม และไนโตรเบนซีน ทั้งหมดเป็นสารไวไฟและให ้               
ไอระเหย แต่ส่วนใหญ่คือ 2 ชนิดแรก ส่วนไนโตรเบนซีนมีน้อย ไดเอธิลีนไกลคอลและน ้ ามนั
ปิโตรเลียมท าหน้าท่ีเป็นตวัท าละลายความเป็นพิษของทั้งสองตวัน้ีไม่รุนแรงและไม่มีพิษเฉียบพลนั 
นอกจากกลืนกินเขา้ไป อนัตรายจึงอยูท่ี่ความไวไฟและไอระเหยท่ีอาจสูดดมเขา้ไประยะยาว แต่เม่ือมนั
มาอยูใ่นบา้นเราก็ตอ้งระวงัเด็กกินเขา้ไปเท่านั้น ถา้กลืนกินเขา้ไปจะมีอาการคล่ืนไส้ อาเจียน ทอ้งร่วง 
ตอ้งใหผู้ป่้วยด่ืมน ้ามาก ๆ ลว้งคอใหอ้าเจียนแลว้ส่งแพทย ์ส าหรับไนโตรเบนซีนท่ีอาจเป็นส่วนผสมอยู่
นั้น ดว้ยตวัของมนัเองจะมีพิษมากกวา่ เพราะเม่ือสูดดมหรือซึมซบัเขา้ผิวหนงัเป็นเวลานาน จะเป็นพิษ

http://www.wikipedia.org/
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ต่อเม็ดเลือด อาการรุนแรงอาจถึงขั้นปวดศีรษะ ชีพจรเตน้ไม่เป็นจงัหวะ ความดนัเลือดลดลง หายใจ
ล าบาก เกิดอาการตวัเขียว และระบบส่วนกลางผิดปกติ เม่ือเกิดไฟไหมใ้ห้ใชโ้ฟมส าหรับดบัไฟ หรือผง
เคมี หรือคาร์บอนไดออกไซด์ดับไฟได้ แต่ถ้าน ้ ายาปริมาณไม่มากก็ใช้น ้ าได้ การถูกผิวหนังไม่มี
อนัตรายมากนกัเพียงแต่ลา้งออกทนัทีดว้ยน ้ามากๆ ท่ีส าคญัไม่ควรปล่อยไนโตรเบนซีน สู่ส่ิงแวดลอ้ม 

การท่ีเราตอ้งพึ่งพาน ้ ายาต่างๆ ตั้งแต่น ้ ายาขดัพื้นห้องน ้ าทั้ งกรดและด่าง แล้วยงัน ้ ายาขดั
เฟอร์นิเจอร์อีก น่าจะหยุดคิดวา่มีความจ าเป็นสักเพียงใด ลดลงไดห้รือไม่ อาจหาส่ิงอ่ืนทดแทนก็ได ้
เช่นอาจใชน้ ้ ามนัผสมน ้ ามะนาว (2:1) ขดัเฟอร์นิเจอร์แทน หรือถา้ท่อตนัลองใชว้ิธีทะลวงท่อหรือลา้ง
ดว้ยน ้าร้อน ก่อนหนัไปใชโ้ซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือแทนท่ีจะใชน้ ้ายาลา้งห้องน ้ าท่ีเป็นกรดไฮโดรคลอ
ลิก อาจใชแ้ค่น ้าผสมผงซกัฟอกแลว้ขดัดว้ยแปรงก็ได ้หรือถา้อยา่งอ่อน ๆ ก็หนัไปใชผ้งฟู (โซเดียมไบ
คาร์บอเนต) แทน ดงันั้นก่อนจะซ้ือน ้ ายาท าความสะอาดใด ๆ มาใช ้ หยุดคิดถึงส่ิงแวดลอ้มสักนิด ภยั
ใกลต้วัก็อาจลดลงดว้ย 
 

โฟมพลาสติก 
โฟมพลาสติกท่ีเราใช้กนัแพร่หลายทุกวนัน้ี เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า โพลิสไตรีนโฟม หรือสไต

โรโฟม มีลกัษณะเป็นเน้ือพอง เป็นเม็ดกลมเบียดอดักนัแน่นอยูใ่นแผน่โฟม แข็งแรง ยืดหยุน่ได ้ใชมี้ด
ตดัแต่งได้ เบา และราคาไม่แพง จึงนิยมใช้เป็นหีบห่อกนักระเทือน กนัความร้อน ใช้เป็นภาชนะใส่
อาหาร ส่วนชนิดเบามีความหนาแน่นน้อย นิยมใช้เป็นวสัดุตกแต่งเวที และพวงหรีด โฟมท าให้
ชีวติประจ าวนัของเราสะดวกสบายข้ึนก็จริง แต่มนัก็เป็นตวัสร้างปัญหามลภาวะอยา่งมาก เพราะมนัไม่
เน่าเป่ือยหรือยอ่ยสลายตามธรรมชาติ โฟมใชแ้ลว้จะถูกทิ้งลงถงัขยะ ความท่ีมนัมีขนาดใหญ่ เบา และ
กินท่ี การเก็บรวบรวมขยะจึงสร้างปัญหาให้กบัเทศบาล เพราะมนัเขา้ไปอุดตนัตามท่อระบายน ้ า และ
ท าลายทศันียภาพอีกทั้งยงัตอ้งใชเ้ตาเผาพิเศษ จึงจะก าจดัได ้จึงควรหลีกเล่ียงการใช ้นอกจากนั้นเม่ือเผา
ท าลายมนัยงัปล่อยก๊าซซีเอฟซีซ่ึงเติมลงไปในกระบวนการผลิตท าให้เกิดการพองตวั ก๊าซน้ีเป็นตวั
ท าลายชั้นโอโซนของบรรยากาศ สาเหตุของปรากฏการณ์โลกร้อนอนัเน่ืองมาจากก๊าซเรือนกระจก 
ดงันั้น เราควรช่วยกนัลดการใชโ้ฟมเพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเราอาศยัอยู ่   
(ท่ีมา : http://www.chemtrack.org) 
 



 225 

 
 
สบู่ ผงซักฟอก และแชมพูท าความสะอาดได้อย่างไร 
จุดประสงค์ 
 1.ทดลองเปรียบเทียบและสรุปเก่ียวกบัการละลายของน ้ ามนัพืชในน ้ า ก่อนและหลงัเติมสารท า
ความสะอาดบางชนิดได ้
 2.อธิบายสาเหตุท่ีสบู่ ผงซกัฟอก และแชมพ ูสามารถใชท้  าความสะอาดได ้
อุปกรณ์ 

1.น ้ามนัพืช     5 cm3 
2.น ้าสบู่      3 cm3 
3.สารละลายผงซกัฟอก    3 cm3 
4.สารละลายแชมพ ู    3 cm3 
5.น ้ากลัน่     50 cm3 
6.หลอดทดลองขนาดกลาง   4 หลอด 
7.ท่ีตั้งหลอดทดลอง    1 อนั 
8.กระบอกฉีดยาขนาด 5  cm3   1 อนั 
9.หลอดหยด     1 อนั 
10.บีกเกอร์ขนาด 50  cm3   4 ใบ 

 
วธีิการทดลอง 

1.ใชก้ระบอกฉีดยาดูดน ้ากลัน่ท่ีเตนียมไวใ้ส่ลงไปในหลอดทดลองทั้ง 4 หลอด หลอดละ 3 cm3 
2.ใช้หลอดหยดดูดน ้ ามนัพืช แล้วน าไปหยดใส่หลอดทดลองทั้ง 4 หลอด หลอดละ 3 หยด 

สังเกตการเปล่ียนแปลงและบนัทึกผล 
3.น าหลอดทดลองท่ี 1 มาเขยา่นานประมาณ 20 วินาที แลว้น าไปตั้งทิ้งไวใ้นท่ีตั้งหลอดทดลอง 

สังเกตการเปล่ียนแปลงและบนัทึกผล 
4.ใชก้ระบอกฉีดยาดูดน ้าสบู่ท่ีเตรียมไว ้เติมลงไปในหลอดทดลองท่ี 2 ปริมาณ  1  cm3  
จากนั้นน าหลอดทดลองมาเขย่าประมาณ 20 วินาที แลว้น าไปตั้งทิ้งไวใ้นท่ีตั้งหลอดทดลอง 

สังเกตการเปล่ียนแปลงและบนัทึกผล 
5.ด าเนินการเช่นเดียวกบัขอ้ 4 แต่จะใชส้ารละลายผงซกัฟอกและแชมพ ูแทนน ้าสบู่ ตามล าดบั 

 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ที ่1 
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ตารางบันทกึผลการทดลอง 
 

การทดลอง ผลการทดลอง 
1.เติมน ้ามนัพืชลงในน ้า มีหยดน ้ามนัหยดเล็ก ๆ แทรกไปในน ้ า และเม่ือทิ้ง

ไปนาน ๆ น ้ ามนัจะแยกออกจากน ้ าเป็นชั้นเห็นได้
ชดัเจน 

2.เติมน ้าสบู่ลงในน ้าท่ีมีน ้ามนัพืชอยู ่ ไดส้ารละลายขุ่นขาว ไม่มีน ้ามนัเหลืออยู ่
3.เติมสารละลายผงซักฟอกลงในน ้ าท่ีมีน ้ ามนัพืช
อยู ่

ไดส้ารละลายขุ่นขาว ไม่มีน ้ามนัเหลืออยู ่

4.เติมสารละลายแชมพลูงในน ้าท่ีมีน ้ามนัพืชอยู ่ ไดส้ารละลายขุ่นขาว ไม่มีน ้ามนัเหลืออยู ่
 
สรุปผลการทดลอง 

เม่ือเติมน ้ ามนัพืชลงในน ้ าหลงัจากเขย่าและตั้งทิ้งไว ้  มีหยดน ้ ามนัหยดเล็ก ๆ แทรกไปในน ้ า 
และเม่ือทิ้งไปนาน ๆ น ้ ามนัจะแยกออกจากน ้ าเป็นชั้นเห็นได้ชัดเจน  แต่เม่ือเติมน ้ าสบู่ สารละลาย
ผงซกัฟอก สารละลายแชมพ ูลงในน ้าท่ีมีน ้ ามนัพืชอยู ่หลงัจากเขยา่และตั้งทิ้งไว ้  พบวา่ ไดส้ารละลาย
ขุ่นขาว ไม่มีน ้ ามนัเหลืออยู ่ จากการทดลองน้ีแสดงให้เห็นวา่ น ้ าสบู่ สารละลายผงซกัฟอก สารละลาย
แชมพ ูช่วยท าใหน้ ้ามนัละลายน ้าได ้
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เร่ืองที ่4  การเลอืกใช้สารในชีวติ 
สารเคมีในชีวติประจ าวนั 

      ทุกครัวเรือนจ าเป็นตอ้งใชผ้ลิตภณัฑต่์างๆท่ีมีสารเคมีเป็นส่วนประกอบ ซ่ึงไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ท า
ความสะอาดห้องน ้ า ผลิตภณัฑ์ท่ีใชใ้นห้องครัว ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ส่วนบุคคล หรือแมแ้ต่ยาฆ่าแมลง เป็น
ตน้ คุณเคยหยุดคิดสักนิดบา้งไหมว่าผลิตภณัฑ์ต่างๆท่ีใชภ้ายในบา้นเหล่าน้ีประกอบดว้ยสารเคมีบาง
ชนิดท่ีเป็นอนัตรายต่อสมาชิกในครอบครัวและสัตวเ์ล้ียงท่ีคุณรัก โดยถา้น าไปใช้ เก็บ หรือท าลายทิ้ง 
อยา่งไม่ถูกวิธี อาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และส่ิงแวดลอ้ม หรืออาจติดไฟท าลายทรัพยสิ์นของคุณได ้
อยา่งไรก็ตาม ถา้เรารู้จกัใช ้เก็บ และทิ้งผลิตภณัฑ์เหล่าน้ีอยา่งถูกวิธี เราก็จะสามารถป้องกนัอนัตรายท่ี
อาจเกิดข้ึนไดแ้ละใชผ้ลิตภณัฑเ์หล่าน้ีไดอ้ยา่งปลอดภยั 

ท าไมสารเคมีทีใ่ช้ภายในบ้านจึงเป็นอนัตราย 
ผลิตภณัฑ์สารเคมีท่ีใชภ้ายในบา้นมีอนัตราย โดยอยา่งนอ้ยมีคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัน้ี เป็น

พิษ กัดกร่อน ติดไฟได้ หรือท าปฏิกิริยาท่ีรุนแรงได้ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีสารเคมีท่ีเป็นอันตรายเป็น
ส่วนประกอบ ไดแ้ก่ น ้ายาท าความสะอาดทัว่ไป ยาฆ่าแมลง สเปรยช์นิดต่างๆ น ้ ายาขจดัคราบไขมนั น ้ า
มนัเช้ือเพลิง สีและผลิตภณัฑ์ท่ีถูกทาสีมาแลว้ แบตเตอรี และหมึก ผลิตภณัฑ์และสารเคมีต่างๆเหล่าน้ี
ส่วนมากถา้ไดรั้บหรือสัมผสัในปริมาณท่ีนอ้ยคงไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายมากนกั แต่ถา้ไดรั้บหรือสัมผสัใน
ปริมาณท่ีมาก หรือในกรณีอุบติัเหตุ เช่น สารเคมีหกรดร่างกาย หรือร่ัวออกจากภาชนะบรรจุ ก็อาจท า
ใหเ้กิดอนัตรายถึงชีวติได ้ 
  ส่ิงทีค่วรปฏิบัติเพือ่ให้บ้านของคุณปลอดภัย 

1. จดัเก็บผลิตภณัฑ์ต่างๆไวใ้นท่ีท่ีแห้งและเยน็ ห่างจากความร้อน จดัวางบนพื้นหรือชั้นท่ี
มัน่คง และเก็บให้เป็นระบบ ควรแยกเก็บผลิตภณัฑ์ท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อน ติดไฟได ้ท าปฏิกิริยาท่ีรุนแรงได ้
หรือเป็นพิษ ไวบ้นชั้นต่างหาก และท าความคุน้เคยกบัผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด ควรจดจ าให้ไดว้า่เก็บไวท่ี้
ไหน และแต่ละผลิตภณัฑ์มีวตัถุประสงคใ์นการใชอ้ยา่งไร เม่ือใชเ้สร็จแลว้ควรน ามาเก็บไวท่ี้เดิมทนัที 
และตรวจใหแ้น่ใจวา่ภาชนะทุกช้ินมีฝาปิดท่ีแน่นหนา ผลิตภณัฑ์บางชนิดอาจเป็นอนัตรายไดม้ากกวา่ท่ี
คุณคิด ผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีไดแ้ก่ 

- ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดภายในบา้น เช่น น ้ ายาเช็ดกระจก แอมโมเนีย น ้ ายาฆ่าเช้ือ น ้ ายาท า
ความสะอาดพรม น ้ายาขดัเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งสเปรยป์รับอากาศ เป็นตน้ 

- ผลิตภณัฑซ์กัผา้ เช่น ผงซกัฟอก น ้ายาปรับผา้นุ่ม น ้ายาฟอกสีผา้ เป็นตน้ 
- ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เช่น สเปรยใ์ส่ผม น ้ ายาทาเล็บ น ้ ายาลา้งเล็บ น ้ ายาก าจดั

ขน น ้ายายอ้มผม เคร่ืองส าอางอ่ืนๆ เป็นตน้ 
- ผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นสวน เช่น ปุ๋ย ยาก าจดัวชัพืช ยาฆ่าแมลง เป็นตน้ 
- ผลิตภณัฑเ์พื่อการบ ารุงรักษาบา้น เช่น สีทาบา้น กาว น ้ายากนัซึม น ้ามนัลา้งสี เป็นตน้ 
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- ผลิตภณัฑส์ าหรับรถยนต ์เช่น น ้ามนัเช้ือเพลิง น ้ามนัเบรค น ้ามนัเคร่ือง น ้ายาลา้งรถ น ้ายาขดัเงา เป็นตน้ 
2. ผลิตภณัฑส์ารเคมีทุกชนิดตอ้งมีฉลากและตอ้งอ่านฉลากก่อนใชง้านทุกคร้ัง ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น

อนัตรายควรตอ้งใชด้ว้ยความระมดัระวงั อ่านฉลากและท าตามวิธีใชอ้ยา่งถูกตอ้งรอบคอบ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่ง ถา้ฉลากมีค าวา่ “อนัตราย (DANGER)”, “สารพิษ (POISON)”, “ค าเตือน (WARNING)”, หรือ 
“ขอ้ควรระวงั (CAUTION)” โดยมีรายละเอียดอธิบายไดด้งัน้ี 

- อนัตราย (DANGER) แสดงให้เห็นวา่ควรใชผ้ลิตภณัฑ์ดว้ยความระมดัระวงัเพิ่มมากข้ึนเป็น
พิเศษ สารเคมีท่ีไม่ไดถู้กท าใหเ้จือจาง เม่ือสัมผสัถูกกบัตาหรือผิวหนงัโดยไม่ไดต้ั้งใจ อาจท าให้เน้ือเยื่อ
บริเวณนั้นถูกกดัท าลาย หรือสารบางอยา่งอาจติดไฟไดถ้า้สัมผสักบัเปลวไฟ 

- สารพิษ (POISON) คือ สารท่ีท าใหเ้ป็นอนัตราย หรือ ท าให้เสียชีวิต ถา้ถูกดูดซึมเขา้สู่ร่างกาย
ทางผวิหนงั รับประทาน หรือ สูดดม ค าน้ีเป็นเป็นขอ้เตือนถึงอนัตรายท่ีรุนแรงท่ีสุด 

- เป็นพิษ (TOXIC) หมายถึง เป็นอนัตราย ท าให้อวยัวะต่างๆท าหนา้ท่ีผิดปกติไป หรือ ท าให้
เสียชีวติได ้ถา้ถูกดูดซึมเขา้สู่ร่างกายทางผวิหนงั รับประทาน หรือ สูดดม 

- สารก่อความระคายเคือง (IRRITANT) หมายถึง สารท่ีท าให้เกิดความระคายเคือง หรืออาการ
บวมต่อผวิหนงั ตา เยือ่บุ และระบบทางเดินหายใจ 

- ติดไฟได ้(FLAMMABLE หรือ COMBUSTIBLE) หมายถึง สามารถติดไฟไดง่้าย และมี
แนวโนม้ท่ีจะเผาไหมไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว 

- สารกดักร่อน (CORROSIVE) หมายถึง สารเคมี หรือไอระเหยของสารเคมีนั้นสามารถท าให้
วสัดุถูกกดักร่อน ผ ุหรือส่ิงมีชีวติถูกท าลายได ้

3. เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เท่าท่ีตอ้งการใชเ้ท่านั้น อยา่ซ้ือส่ิงท่ีไม่ตอ้งการใช ้ เพราะเสมือนกบัเป็น
การเก็บสารพิษไวใ้กลต้วัโดยไม่จ  าเป็น พยายามใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีอยูเ่ดิมให้หมดก่อนซ้ือมาเพิ่ม ถา้มีของ
ท่ีไมจ าเป็นตอ้งใชแ้ลว้เหลืออยู ่ควรบริจาคใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการใชต่้อไป หรือไม่ก็ควรเก็บและท าฉลากให้
ดี โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือฉลากใกลห้ลุดหรือฉีกขาด และควรทิ้งผลิตภณัฑท่ี์เก่ามากๆ ซ่ึงไม่ควรน ามาใช้
อีกต่อไป 

4. เก็บใหไ้กลจากเด็ก สารท าความสะอาด หรือ สารเคมีท่ีใชภ้ายในบา้นอาจท าให้เป็นอนัตราย
ถึงแก่ชีวติ ควรเก็บในตูท่ี้เด็กเอ้ือมไม่ถึง อาจล็อคตูด้ว้ยถา้จ าเป็น สอนเด็กๆในบา้นให้ทราบถึงอนัตราย
จากสารเคมี นอกจากน้ี ควรจดเบอร์โทรศพัท์ฉุกเฉินไวใ้กลก้บัโทรศพัท ์เบอร์โทรศพัทเ์หล่าน้ี ไดแ้ก่ 
เบอร์รถพยาบาลหรือโรงพยาบาลท่ีใกลบ้า้น สถานีดบัเพลิง สถานีต ารวจ หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวกบั
การควบคุมสารพิษ และแพทยป์ระจ าตวั 

5. ไม่ควรเก็บสารเคมีปะปนกบัอาหาร ทั้งน้ีเน่ืองจากสารเคมีอาจหกหรือมีไอระเหยท าให้
ปนเป้ือนกบัอาหารได ้และเม่ือใชผ้ลิตภณัฑส์ารเคมีเสร็จแลว้ควรลา้งมือใหส้ะอาดทุกคร้ัง 



 229 

6. ไม่ควรเก็บของเหลวหรือก๊าซท่ีติดไฟไดไ้วใ้นบา้น น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถยนตห์รือถงั
บรรจุก๊าซถา้สามารถท าไดไ้ม่ควรน ามาเก็บไวภ้ายในบา้น ถงับรรจุก๊าซควรเก็บไวน้อกบา้นในบริเวณ
ใตร่้มเงาท่ีมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ตอ้งไม่เก็บของเหลวหรือก๊าซท่ีติดไฟไดไ้วใ้กลก้บัแหล่งของความ
ร้อนหรือเปลวไฟ และเก็บไวใ้นภาชนะบรรจุดั้งเดิมหรือภาชนะท่ีไดรั้บการรับรองแลว้เท่านั้น 

7. เก็บสารเคมีไวใ้นภาชนะบรรจุดั้งเดิมเท่านั้น ไม่ควรเปล่ียนถ่ายสารเคมีท่ีใชภ้ายในบา้นลงใน
ภาชนะชนิดอ่ืนๆ ยกเวน้ภาชนะท่ีติดฉลากไวอ้ยา่งเหมาะสมและเขา้กนัไดก้บัสารเคมีนั้นๆโดยไม่ท าให้
เกิดการร่ัวซึม นอกจากน้ี ไม่ควรเปล่ียนถ่ายสารเคมีลงในภาชนะท่ีใชส้ าหรับบรรจุอาหาร เช่น ขวดน ้ า
อดัลม กระป๋องนม ขวดนม เป็นตน้ เพื่อป้องกนัผูท่ี้รู้เท่าไม่ถึงการณ์น าไปรับประทาน 

8. ผลิตภณัฑห์ลายชนิดสามารถน าไปแปรรูปเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้เพื่อลดปริมาณสารเคมีท่ี
เป็นพิษในส่ิงแวดลอ้ม 

9. ใชผ้ลิตภณัฑอ่ื์นๆท่ีมีอนัตรายนอ้ยกวา่ทดแทนส าหรับงานบา้นทัว่ๆไป ตวัอยา่งเช่น สามารถ
ใชผ้งฟู และน ้าส้มสายชูเทลงในท่อระบายน ้า เพื่อป้องกนัการอุดตนัได ้

10. ทิ้งผลิตภณัฑแ์ละภาชนะบรรจุใหถู้กตอ้งเหมาะสม ไม่เทผลิตภณัฑ์ลงในดินหรือในท่อระบาย
น ้ าทิ้ง ผลิตภณัฑ์หลายชนิดไม่ควรทิ้งลงในถงัขยะหรือเทลงในโถส้วม ควรอ่านฉลากเพื่อทราบวิธีการ
ทิ้งท่ีเหมาะสมตามค าแนะน าของผูผ้ลิต 
 

ท าอย่างไรให้ปลอดภัยขณะใช้สารเคมี 
1. เลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ไม่เป็นพิษแทน 
2. อ่านฉลากและปฏิบติัตามวธีิการใชทุ้กคร้ัง 
3. สวมถุงมือและเส้ือคลุมทุกคร้ัง ถ้าผลิตภณัฑ์สามารถท าให้เกิดอนัตรายไดโ้ดยการสัมผสัต่อ

ผวิหนงั 
4. สวมแวน่ตาป้องกนัสารเคมี ถา้ผลิตภณัฑส์ามารถท าให้เกิดอนัตรายต่อตา 
5. หา้มสวมคอนแทคเลนส์เม่ือใชต้วัท าละลายอินทรีย ์เช่น ทินเนอร์ เป็นตน้ 
6. หยดุใชผ้ลิตภณัฑท์นัทีถา้รู้สึกวงิเวียน ปวดทอ้ง คล่ืนไส้ อาเจียน หรือปวดศีรษะ 
7. ควรใชผ้ลิตภณัฑส์ารเคมีในท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ถา้เป็นไปไดค้วรใชผ้ลิตภณัฑใ์นท่ีโล่งแจง้ 
8. หา้มสูบบุหร่ีเม่ือใชผ้ลิตภณัฑท่ี์สามารถติดไฟได ้
9. ห้ามผสมผลิตภณัฑ์สารเคมีเอง เน่ืองจากสารเคมีบางชนิดอาจท าปฏิกิริยาต่อกนั เกิดเป็นไอ

ควนัพิษหรืออาจระเบิดได ้
10. พบแพทยท์นัทีถา้สงสัยวา่ไดรั้บสารพิษหรือไดรั้บอนัตรายเม่ือสัมผสักบัสารเคมีท่ีใชภ้ายในบา้น 

(ท่ีมา: http://oldweb.pharm.su.ac.th/Chemistry-in-Life/index2.html) 

http://oldweb.pharm.su.ac.th/Chemistry-in-Life/index2.html
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ทดสอบความเป็นกรด-เบส ของสารทีใ่ช้ในชีวติประจ าวนั 
จุดประสงค์ 
 1.จ าแนกสารท่ีใชใ้นบา้นโดยใชแ้ละสมบติัความเป็นกรด-เบส เป็นเกณฑไ์ด ้
 2.ทดสอบและสรุปสมบติัของสารเม่ือท าปฏิกิริยากบักระดาษลิตมสัได ้
อุปกรณ์ 
 1.น ้าอดัลม     5  cm3 

 2.น ้าส้มสายชู     5  cm3 
 3.น ้าสบู่      5  cm3 
 4.สารละลายยาสีฟัน    5  cm3 
 5.เกลือแกง     5  cm3 
 6.หลอดทดลอง     5 หลอด 
 7.แท่งแกว้คน     1 หลอด 
 8.ท่ีตั้งหลอดทดลอง    1 อนั 
 9.กระดาษลิตมสัสีแดงและสีน ้าเงิน  10 แผน่ 
วธีิการทดลอง 
 1.ตดักระดาษลิตมสัสีน ้าเงินและสีแดง ขนาด 1 เซนติเมตร x 0.5 เซนติเมตร วางไวบ้นกระดาษ
ขาวเป็นคู่ ๆ มีระยะห่างกนัพอสมควร 
 2.ใช้แท่งแกว้คนจุ่มลงในน ้ าอดัลม แลว้น ามาแตะกระดาษลิตมสัสีน ้ าเงินและสีแดงท่ีวางบน
กระดาษขาว สังเกตการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน แลว้บนัทึกผล 
 3.ด าเนินการเช่นเดียวกับขอ้ 2 แต่ใช้น ้ าส้มสายชู  น ้ าสบู่ สารละลายยาสีฟัน และเกลือแกง 
พร้อมทั้งบนัทึกผลการทดลอง 
หมายเหตุ 
 1.ตอ้งลา้งแท่งแกว้ใหส้ะอาดและเช็ดใหแ้หง้ก่อนน ามาทดสอบสารแต่ละชนิด 
 2.สารละลายทุกชนิดตอ้งทิ้งให้ตกตะกอนและรินเอาเฉพาะสารละลายใส ๆ ใส่หลอดทดลอง
ไว ้

กจิกรรมการเรียนรู้ที ่1 
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ตารางบันทกึผลการทดลอง 
 

สาร 
ผลการทดสอบกบักระดาษลติมัส 

สีน า้เงิน สีแดง 
น ้าอดัลม เปล่ียนเป็นสีแดง - 
น ้าส้มสายชู เปล่ียนเป็นสีแดง - 
น ้าสบู ่ - เปล่ียนเป็นสีน ้าเงิน 
สารละลายยาสีฟัน - เปล่ียนเป็นสีน ้าเงิน 
เกลือแกง - - 
 
สรุปผลการทดลอง 
 สามารถจ าแนกสารละลายโดยใช้สมบติัของสารท่ีท าให้กระดาษลิตมสัเปล่ียนสีมาเป็นเกณฑ์
โดย 
 1.สารท่ีเปล่ียนสีกระดาษลิตมสัจากสีน ้ าเงินเป็นสีแดง จดัวา่มีสมบติัเป็นกรด ไดแ้ก่ น ้ าอดัลม  
น ้าส้มสายชู 
 2.สารท่ีเปล่ียนสีกระดาษลิตมสัจากสีแดงเป็นสีน ้ าเงิน จดัว่ามีสมบติัเป็นเบส ได้แก่ น ้ าสบู่ 
สารละลายยาสีฟัน 
 3.สารท่ีไม่เปล่ียนสีกระดาษลิตมสั จดัวา่มีสมบติัเป็นกลาง 
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เร่ืองที ่5  ผลกระทบทีเ่กดิจาการใช้สารต่อชีวติและส่ิงแวดล้อม  
  ปัญหามลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนแนวทางการป้องกนัแกไ้ขท่ีดี ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ี
มนุษยก์ าลงัประสบอยู่ในปัจจุบนัท่ีส าคญั ได้แก่ ปัญหาการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหา
สารพิษ และปัญหาของระบบนิเวศ ซ่ึงปัญหาท่ีส าคญัเหล่าน้ีมาจากปัญหายอ่ยๆหลายปัญหา เช่น มลพิษ
ทางน ้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล เป็นตน้ ปัญหาเหล่าน้ีถา้ไม่รีบ
ป้องกนัแกไ้ข อาจส่งผลกระทบต่อวิวฒันาการของส่ิงมีชีวิตได ้ซ่ึงการป้องกนัแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
เป็นหนา้ท่ีของทุกคนท่ีจะตอ้งช่วยกนั  
 

มลพษิทางส่ิงแวดล้อม  
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เช่น น ้ า อากาศ ดิน เป็นตน้ มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์มนุษย์

จ  าเป็นตอ้งใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเหล่าน้ีมากมาย แต่การใช้ประโยชน์โดยไม่ค  านึงถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนท าใหเ้กิดมลพิษข้ึนในส่ิงแวดลอ้มนั้นๆ  

มลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง สภาวะท่ีส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติถูกปะปนหรือปนเป้ือนดว้ย
ส่ิงสกปรก ส่ิงแปลกปลอม หรือสารมลพิษ ท าให้มีลกัษณะหรือสมบติัแตกต่างไปจากเดิมหรือจาก
ธรรมชาติ โดยเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเลวลง ยงัผลให้ใชป้ระโยชน์ไดน้อ้ยหรือใชป้ระโยชน์ไม่ไดเ้ลย 
และมีผลเสียต่อสุขภาพ มลพิษทางส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั ไดแ้ก่ มลพิษทางน ้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษ
ทางเสียง และมลพิษท่ีเกิดจากขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู  

 

มลพษิทางน า้  
มลพิษทางน ้ า (Water pollution) เป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัท่ีสุดปัญหาหน่ึงของประเทศ

เม่ือเปรียบเทียบกบัปัญหามลพิษอ่ืนๆปัญหามลพิษทางน ้ ามกัเกิดกบัเมืองใหญ่ๆแหล่งน ้ าท่ีส าคญัของ
ประเทศถูกปนเป้ือนดว้ยส่ิงสกปรกและสารมลพิษต่างๆท าให้ไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากแหล่งน ้ าได้
เตม็ท่ี ซ่ึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติและการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคม  

สาเหตุของการเกิดมลพิษทางน ้ า ส่วนใหญ่เกิดจากน ้ าทิ้งจากท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงมกัจะมีสารอินทรีย์
ปนเป้ือนมาดว้ย น ้ าทิ้งดงักล่าวมกัเป็นสาเหตุของการท่ีน ้ ามีสีด า และมีกล่ินเน่าเหม็น น ้ าท่ีมีสารพิษ
ตกคา้งอยู ่เช่น น ้ าจากแหล่งเกษตรกรรมท่ีมีปุ๋ยและยาก าจดัศตัรูพืช น ้ าทิ้งท่ีมีโลหะหนกัปนเป้ือนจาก
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ สารเหล่าน้ีจะถูสะสมในวงโคจรโซ่อาหารของสัตวน์ ้ า และมีผลต่อมนุษย์
ภายหลงั  
 

ผลกระทบจากมลพษิทางน า้  
น ้าท่ีอยูใ่นระดบัรุนแรง ซ่ึงประชาชนทัว่ไป เรียกวา่ น ้ าเสีย มีลกัษณะท่ีเห็นไดช้ดัเจน คือตะกอนขุ่นขน้ สี
ด าคล ้า ส่งกล่ินเน่าเหมน็ ก่อใหเ้กิดความร าคาญต่อชุมชน และอาจมีฟองลอยอยูเ่หนือน ้ าเป็นจ านวนมาก 
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อยา่งไรก็ตาม ลกัษณะของน ้ าเสียบางคร้ังเราอาจมองไม่เห็นก็ได ้ถา้น ้ านั้นปนเป้ือนดว้ยสารพิษ เช่น ยา
ปราบศตัรู หรือยาฆ่าแมลง แร่ธาตุ เป็นตน้  

 

  น ้ าท่ีเป็นมลพิษจะมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตอย่างเห็นได้ชัดกว่า ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆเพราะก่อใหเ้กิดผลเสียหายหลายประการ ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

1. ผลกระทบทางดา้นสาธารณสุข  
2. ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ  
3. ผลกระทบทางดา้นสังคม  

 

แนวทางการป้องกนัแก้ไขปัญหามลพษิทางน า้  
1. การบ าบดัน ้าเสีย  
2. การก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู  
3. การใหก้ารศึกษาและความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหามลพิษทางน ้าแก่ประชาชน  
4. การใชก้ฎหมาย มาตรการ และขอ้บงัคบั  
5. การศึกษาวจิยัคุณภาพน ้าและส ารวจแหล่งท่ีระบายน ้าเสียลงสู่แม่น ้า  
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ค าส่ัง จงตอบค าถามหรือเติมช่องวา่งดว้ยค าหรือขอ้ความสั้นๆ  
1. มลพิษทางน ้า หมายถึง อะไร 
ตอบ           

  2. มลพิษทางน ้าท่ีเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพ เชียงใหม่ เป็นตน้ ก าลงัเผชิญอยูใ่นปัจจุบนัส่วนใหญ่
เกิดจากสาเหตุใด  

ตอบ           
  3. สาเหตุส าคญัท่ีท าใหเ้กิดปัญหามลพิษทางน ้า ไดแ้ก่ อะไรบา้ง 

ตอบ           
4. ของเสียจากแหล่งชุมชนส่วนมากจะอยูใ่นรูปของ สารประเภทใด 
ตอบ           

  5. ของเสียท่ีปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมจะมีลกัษณะแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัอะไร 
ตอบ           

  6. น ้าท่ีเป็นมลพิษมีลกัษณะท่ีเห็นไดช้ดัเจน คือ อะไร 
ตอบ           
 
7. น ้าเสียส่งผลกระทบต่อการบริโภคอาหาร ท าใหเ้กิดปัญหาสุขภาพโดยตรงต่อมนุษยจ์ดัเป็น 
ผลกระทบทางดา้นใดบา้ง  
ตอบ           

  8. การแกไ้ขปัญหามลพิษทางน ้าท่ีไดผ้ล และเป็นการแกไ้ขปัญหาท่ีตน้เหตุ คือ อะไร 
ตอบ           

 
แนวค าตอบกจิกรรมการเรียนรู้ที ่1  

ข้อท่ี 1. แหล่งน ้ าท่ีถูกปนเป้ือนด้วยส่ิงสกปรกและสารมลพิษต่างๆท าให้ไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้าไดเ้ตม็ท่ี  

ขอ้ท่ี 2. ส่วนใหญ่เกิดจากน ้าทิ้งจากท่ีอยูอ่าศยั  
ขอ้ท่ี 3.  
             1. ของเสียจากแหล่งชุมชน 
             2. ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  
             3. ของเสียจากกิจกรรมทางการเกษตร  

กจิกรรมการเรียนรู้ที ่1 
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4. สารมลพิษอ่ืนๆท่ีไม่มีแหล่งก าเนิดแน่นอน  
ขอ้ท่ี 4. สารอินทรีย ์เช่น เศษอาหาร สบู่ ผงซกัฟอก อุจจาระ ปัสสาวะ เป็นตน้  
ขอ้ท่ี 5. ประเภทและชนิดของโรงงานอุตสาหกรรม  
ขอ้ท่ี 6. คือตะกอนขุ่นขน้ สีด าคล ้า ส่งกล่ินเน่าเหมน็  
ขอ้ท่ี 7. ผลกระทบทางดา้นสาธารณสุข  
ขอ้ท่ี 8. การใหก้ารศึกษาและความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหามลพิษทางน ้าแก่ประชาชน  

 

มลพษิทางอากาศ  
  ส่วนใหญ่เกิดจากควนัของยานพาหนะและจากโรงงานอุตสาหกรรม ควนัดงักล่าวมีผลต่อ
สุขภาพของมนุษยโ์ดยตรง ควนัจากโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งท่ีมี ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือ
ไนโตรเจนออกไซด์ เป็นองค์ประกอบ เม่ือรวมกบัละอองน ้ าในอากาศ จะกลายเป็นสารละลายกรด
ซัลฟิวริกหรือกรดไนตริก  กลายเป็นฝนกรด ตกลงมาอนัเป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตและยงัท าให้
ส่ิงก่อสร้างเกิดการสึกกร่อนได ้สถานท่ีก าลงัประสบปัญหากบัมลพิษทางอากาศเหล่าน้ี จะมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพของมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก โดยจะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ อาจท าให้เกิดโรคภูมิแพ ้โรค
ทรวงอก เยือ่บุตาอกัเสบ และเป็นอนัตรายต่อเด็กในครรภต์ลอดจนเสียชีวติได ้  

ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Green house effect)  
เป็นปรากฏการณ์ท่ีท าใหโ้ลกมีอุณหภูมิสูงข้ึน ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อภูมิอากาศทัว่โลกอยา่งท่ีไม่

เคยปรากฏมาก่อน โดยนกัวิทยาศาสตร์ไดป้ระมาณการไวว้่าท่ีบริเวณเหนือเส้นศูนยสู์ตรข้ึนไป ฤดู
หนาวจะสั้ นข้ึนและมีความช้ืนมาก ส่วนฤดูร้อนจะยาวนานข้ึนอาจท าให้พื้นดินบางแห่งบนโลก
กลายเป็นทะเลทราย และในเขตร้อนอาจจะมีพายุบ่อยคร้ังและรุนแรง บริเวณขั้วโลกความร้อนส่งผล
โดยตรงต่อการละลายของหิมะเป็นเหตุ ให้ปริมาณน ้ าในทะเลเพิ่มข้ึน มีผลต่อการเกิดอุทกภัย 
นอกจากน้ียงัส่งผลกระทบต่อพืชและสัตว ์ เกิดการเปล่ียนแปลงท าให้ปากใบพืชปิดไม่สามารถรับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และไอน ้ าได้การสังเคราะห์ด้วยแสงลดลง สัตว์บางชนิดอาจได้รับความ
กระทบกระเทือนต่อเน้ือเยือ่ตา ผวิหนงั และเป็นเหตุใหสู้ญพนัธ์ุไดใ้นท่ีสุด  

สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน(CFC) มีช่ือทางการคา้ว่า ฟรีออน(Freon) ฟรีออนใช้ในการ
อุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น ใชเ้ป็นสารท าความเยน็ในตูเ้ยน็ เคร่ืองปรับอากาศ ใชเ้ป็นก๊าซขบัดนั
ในผลิตภณัฑส์เปรย ์เป็นส่วนผสมในการผลิตโฟม ใชก้บัเคร่ืองส าอาง ใชก้บัผลิตภณัฑ์ท่ีมีแอลกอฮออล ์
ใช้เป็นตัวท าละลายและท าความสะอาดใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าและใช้เป็นสารดับเพลิงเป็นต้น   
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ค าส่ัง จงตอบค าถามหรือเติมช่องวา่งดว้ยค าหรือขอ้ความสั้นๆ  

1. มลพิษทางอากาศ หมายถึง         
  2. ส่ิงท่ีเป็นมลพิษท่ีปล่อยออกจากท่อไอเสียรถยนต ์ไดแ้ก่      
  3. ผลกระทบของมลพิษทางอากาศชนิดเฉียบพลนัท่ีมีต่อมนุษย ์คือ     
  4. ตวัอยา่งผลกระทบต่อพืชจากมลพิษทางอากาศ เช่น      
  5. ก๊าซส าคญัท่ีท าใหเ้กิดปรากฏการณ์ฝนกรด คือ       
  6. เม่ือก๊าซจากขอ้ 5 ถูกแสงแดดจะรวมตวักบัออกซิเจนในอากาศเกิดปฏิกิริยาเคมีกลายเป็น  

สาร         
7. ค  าถาม ผลกระทบของฝนกรดท่ีมีต่อส่ิงมีชีวติ คือ      
8. ค าถาม ก๊าซท่ีส าคญัท่ีท าหน้าท่ีห่อหุ้มโลก ซ่ึงเปรียบเหมือนกบักระจกของเรือนกระจก    

ไดแ้ก่                 ถ้าก๊าซเหล่าน้ีมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนในบรรยากาศผลท่ีจะ
เกิดข้ึนตามมาคือ       

 

แนวค าตอบกจิกรรมตอนที ่2  
ขอ้ท่ี 1. สภาวะท่ีอากาศตามธรรมชาติถูกปนเป้ือนหรือเจือปนดว้ยส่ิงแปลกปลอม ท าให้องค์ประกอบ

ส่วนใดส่วนหน่ึงเปล่ียนแปลงไปและเส่ือมโทรมลง ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อมนุษย ์สัตว ์พืช และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ  
ขอ้ท่ี 2. ฝุ่ นละออง เขม่าควนั ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ สารตะกัว่ ไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์ 

ไดออกไซด ์ไฮโดรคาร์บอน และคาร์บอนไดออกไซด์  
ขอ้ท่ี 3. เกิดจากการสูดหายใจเอาสารพิษในอากาศท่ีมีความเขม้ขน้สูงเขา้ไป ท าให้เกิดผลเสียต่อ

ระบบทางเดินหายใจ หวัใจ ปอด และท าใหต้ามในท่ีสุด  
ขอ้ท่ี 4. ท าให้พืชไม่เจริญเติบโต ผลผลิตลดลง สีของตน้ไมแ้ละใบเปล่ียนแปลงไป ท าให้การ

สังเคราะห์ดว้ยแสงและการหายใจของพืชเส่ือมลง  
ขอ้ท่ี 5. ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดแ์ละก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์ 
ขอ้ท่ี 6. กรดซลัฟูริก(กรดก ามะถนั)และกรดไนตริก  
ขอ้ท่ี 7. จะไปท าลายโซ่อาหารตามธรรมชาติท่ีส าคญัของมนุษย ์คือตน้ไมแ้ละป่าไม ้ 
ขอ้ท่ี 8. คลอโรฟลูออโรคาร์บอน(CFC) ไนตรัสออกไซด ์มีเทน คาร์บอนไดออกไซด ์โอโซน และไอน ้า 

 
 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ที ่2 
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มลพษิทางเสียง  
ส่ิงท่ีเป็นตน้เหตุท่ีท าใหเ้กิดเสียงดงัจนเป็นอนัตรายต่อมนุษยน์ั้นมีหลายประการ เช่น เสียงอึกทึกท่ี 

เกิดจากเคร่ืองยนต์ตามท้องถนน โดยเฉพาะถนนท่ีมีปัญหาเร่ืองการจารจรติดขดั เสียงเคร่ืองบิน 
เสียงดนตรี ในดิสโกเ้ทค เสียงเพลงจากซาวดอ์ะเบา้ท ์เสียงเคร่ืองจกัรของโรงงาน เสียงเคร่ืองขยายเสียง
จากงานชุมชนต่างๆ นอกจากน้ียงัมีเสียงจากอ่ืนๆอีกท่ีอยู่ในส่ิงแวดลอ้มอนัเป็นเสียงท่ีไม่พึงประสงค์
และมีเสียงดงัเกินเหตุ      ระดบัเสียงปกติท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อการไดย้ินของคนจะอยูใ่นระดบัไม่เกิน 80 
– 85 เดซิเบล และระดบัเสียงในระดบัปกติธรรมดาควรไม่เกิน 50 – 70 เดซิเบล แต่ระดบัเสียงในดิสโก้
เทค     เฉล่ียประมาณ 90 – 100 เดซิเบล นบัวา่เป็นอนัตรายอย่างมากต่อสุขภาพ โดยเฉพาะซาวด์อะ
เบาท์ เป็นการน าเอาเคร่ืองฟังแนบประกบไวก้บัหูตลอดเวลา และถา้มีเสียงรบกวนก็จะเปิดเสียงดงั
เพิ่มข้ึน เป็นการเพิ่มระดบัคล่ืนเสียงใหมี้ผลต่อระบบประสาทหูโดยตรง ก่อให้เกิดการสูญเสียการไดย้ิน 
เป็นอนัตรายต่อเยื่อแกว้หูอาจมีผลท าให้เกิดอาการหูหนวกเม่ือมีอายุมากข้ึนและเกิดปัญหาหูตึงไดใ้น
ท่ีสุด  

ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  
  ส่วนใหญ่เป็นการกระท าของมนุษย์ เช่น การทิ้งขยะมูลฝอยลงบนถนน แม่น ้ า ล าคลอง 
ชายหาด หรือตามสถานท่ีสาธารณะต่างๆ การปลูกสร้าง การติดป้ายโฆษณาการเดินสายไฟฟ้าท่ีไม่เป็น
ระเบียบ การปล่อยน ้าเสียหรือควนัของโรงงานอุตสาหกรรม ส่ิงเหล่าน้ีถือวา่เป็นการกระท าท่ีก่อให้เกิด
มลพิษทางทศันาการเพราะท าใหค้วามสวยงามของสถานท่ีต่างๆตอ้งสูญเสียไป  
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 ค าส่ัง จงตอบค าถามหรือเติมช่องวา่งดว้ยค าหรือขอ้ความสั้นๆ  

1. สภาวะท่ีเสียงดงัเกินไป ซ่ึงคนเราไม่ประสงคท่ี์จะไดย้นิ และก่อใหเ้กิดความร าคาญ หรือเป็น 
    อนัตรายต่อมนุษย ์เรียกวา่         

  2. ระดบัเสียงท่ีเป็นอนัตรายต่อการไดย้นิของมนุษยจ์ะอยูใ่นระดบั     
  3. เสียงรบกวนในชุมชนส่วนมากเกิดจาก        
  4. สาเหตุตามธรรมชาติท่ีท าใหเ้กิดมลพิษทางเสียง ไดแ้ก่      
  5. ผลกระทบของมลพิษทางเสียงท่ีมีต่อสุขภาพอนามยั เช่น                
  6. แนวทางป้องกนัแกไ้ขมลพิษทางเสียงท่ีส าคญัไดแ้ก่      
  7. ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู เป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมกัเกิดข้ึนในเขต    
  8. ปัญหาต่างๆท่ีเกิดจากปัญหาขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู ไดแ้ก่     
แนวค าตอบกจิกรรมตอนที ่3  

ขอ้ท่ี 1. มลพิษทางเสียง  
ขอ้ท่ี 2. 85 เดซิเบล  
ขอ้ท่ี 3. กิจกรรมหรือการกระท าของมนุษย ์เช่น เสียงจากเคร่ืองขยายเสียงตามสถานท่ีต่างๆ

เสียงจากอู่ซ่อมรถยนต์ เสียงจากเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ท่ีน ามาติดตั้งในโอกาสต่างๆ เสียงจาก
ยานพาหนะ  

ขอ้ท่ี 4. ฟ้าแลบ ฟ้าผา่ ฟ้าร้อง  
ขอ้ท่ี 5. ท าใหเ้กิดโรคความดนัโลหิตสูง โรคกระเพาะ โรคหวัใจบางชนิด  
ขอ้ท่ี 6.  

1. การใหก้ารศึกษาและประชาสัมพนัธ์  
2. การใชม้าตรการทางกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ บงัคบั  
3. การก าหนดเขตการใชท่ี้ดินหรือก าหนดผงัเมือง  
4. การเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตหรือใชเ้คร่ืองจกัรเคร่ืองยนต์ท่ีทนัสมยั  
5. การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัเสียง  

ขอ้ท่ี 7. ในชุมชนใหญ่ๆหรือเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครราชสีมา เป็นตน้  
ขอ้ท่ี 8. 

1. ท าใหเ้กิดกล่ินเหมน็  
2. เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพนัธ์ุของสัตว์น าโรคชนิดต่าง ๆ เช่นยุง แมลงวนั 

แมลงสาบ  

กจิกรรมการเรียนรู้ที ่3 
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3. ท าใหพ้ื้นท่ีบริเวณนั้นสกปรกขาดความสวยงามและความเป็นระเบียบ  
4. ท าใหแ้หล่งน ้าสกปรกและเกิดการเน่าเสีย  
5. ท าใหเ้กิดความสกปรกแก่บรรยากาศ 
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บทที ่11 
 แรงและการใช้ประโยชน์ 

 
สาระส าคัญ 
 แรงเป็นปริมาณท่ีมีขนาดและทิศทาง มีผลกระทบต่อวตัถุ และสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. ระบุประเภทและความหมายของแรงประเภทต่างๆ ได ้
2. อธิบายการกระท าของแรงและโมเมนตข์องแรงได ้
3. ระบุประโยชน์ของแรงในชีวิตประจ าวนัได ้
4. การหาค่าและผลกระทบของแรงและโมเมนตไ์ด ้
5. ใชค้วามรู้เร่ืองโมเมนตใ์นชีวิตประจ าวนัได้ 

ขอบข่ายเนื้อหา 
 เร่ืองท่ี  1  แรง 
 เร่ืองท่ี  2 โมเมนต ์
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เร่ืองที ่1 แรง 
แรง (Force) คือ อ านาจอยา่งหน่ึงท่ีกระท าหรือพยายามกระท าต่อวตัถุให้เปล่ียนสภาวะ แรง

เป็นปริมาณเวกเตอร์และมีหน่วยเป็นนิวตนั 
 ผลของแรงท าให้วตัถุเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

1. เปล่ียนรูปทรง 
2. เปล่ียนสภาพการเคล่ือนท่ี เช่น การเคล่ือนท่ีเร็วข้ึน การเคล่ือนท่ีชา้ลง การหยดุน่ิง หรือ 

เปล่ียนทิศทาง 
ปริมาณในทางวิทยาศาสตร์มี 2 ปริมาณด้วยกัน ดังนี้ 
1. ปริมาณเวกเตอร์ (Vector quantity) เป็นปริมาณท่ีมีทั้งขนาดและทิศทาง เช่น น ้าหนกั แรง  

ความเร็ว เป็นตน้ 
2. ปริมาณสเกลลาร์ (Scalar quantity) เป็นปริมาณท่ีมีแต่ขนาดอยา่งเดียว เช่น อุณหภูมิ เวลา  

อตัราเร็ว มวล เป็นตน้ 
การเขียนปริมาณเวกเตอร์ เขียนแทนดว้ยเส้นตรงท่ีมีหวัลูกศรก ากบั ความยาวของเส้นตรงแทน 

ขนาดของเวกเตอร์ และหวัลูกศรแทนทิศทางของเวกเตอร์ การเขียนสัญลกัษณ์ของแรง เขียนไดห้ลาย
รูปแบบ เช่น เวกเตอร์ A เขียนแทนดว้ยสัญลกัษณ์ A  ตวัอยา่งเช่น 

ก) เวกเตอร์ A ไปทางทิศตะวนัออก  เขียนแทนดว้ย     
ข) เวกเตอร์ A ไปทางทิศตะวนัตก     เขียนแทนดว้ย     

แรงลพัธ์ของแรง  (Resultant force) คือ ผลรวมของแรงหลายแรงท่ีกระท าต่อวตัถ ุ  
การหาแรงลพัธ์ท าได้ 2 วธีิ คอื 

1. เม่ือแรงย่อยท่ีกระท าต่อวตัถมีุทิศทางเดียวกัน ขนาดของแรงลพัธ์จะได้จากการน าขนาดของแรงย่อยต่างๆ 
มารวมกัน 

 
 

 
จากรูปแรงลพัธ์ (F) = F1 +  F2 = 30 + 20 = 50 นิวตัน 

 

 
 
 

30 N 

20 N 

A 

A 

F 1 

F 2 
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2.เม่ือแรงท่ีกระท าต่อวตัถ ุมีทิศทางตรงกันข้าม แรงลพัธ์มีขนาดเท่ากับผลต่างของขนาดของแรงย่อยท่ี
กระท าต่อวตัถ ุและมีทิศทางไปทางเดียวกับทิศทางของแรงท่ีมีขนาดมากกว่า 
 

 

 
จากรูป ขนาดแรงลพัธ์เท่ากบั 30 – 20 = 10 นิวตัน 
 

ตัวอย่างที ่1  แรง 5 นิวตนั และแรง 7 นิวตนั กระท าในทิศทางเดียวกนั แรงลพัธ์มีขนาดเท่าใด 
 
 
 

 

 
(5) + (7) = +12 นิวตนั 

ตอบ แรงลพัธ์มีขนาด 12 นิวตนั มีทิศทางไปทางขวา     
 
ตัวอย่างที ่2 แรงขนาด 4 นิวตนั และแรง 6 นิวตนั กระท าในทิศทางตรงกนัขา้ม แรงลพัธ์มีขนาดเท่ากบั
เท่าใด 
 
 
 
 
  (+6) +(-4) = 6 – 4 = 2 นิวตนั 

แรงลพัธ์มีขนาด   2 นิวตนั มีทิศทางไปทางขวา     
แบบฝึกหัด 
ใหต้อบค าถามต่อไปน้ี 
1. แรงมีความหมายวา่อยา่งไร 
2. ปริมาณเวกเตอร์คืออะไร 
3. ก าหนดใหแ้รง 6 นิวตนั และแรง 10 นิวตนักระท าในทิศทางเดียวกนั แรงลพัธ์มีค่าเท่าใด 

 

7 N 
5 N 

20 N 30 N 

6 นิวตนั 4 นิวตนั 

A 
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4. แรง 2 แรงมีค่า 2 และ 4 นิวตนั กระท าในทิศทางตรงขา้มกนั แรงลพัธ์มีค่าเท่าใด 
5. จากรูป 
 
 
 
 
 

 แรงลพัธ์มีค่าเท่าใด 
 ทิศทางไปทางใด 
 
ผลของแรงลพัธ์ต่อการเคลือ่นทีข่องวตัถุ 

1. เม่ือมีแรง 2 แรง มีขนาดเท่ากนัมากระท าต่อวตัถุในทิศทางเดียวกนั รถจะเคล่ือนท่ีไปตาม 
ทิศทางของแรงทั้งสอง 

2. ถา้มีแรง 2 แรงมีขนาดเท่ากนัมากระท าต่อวตัถุในทิศทางตรงกนัขา้ม ท าใหแ้รงลพัธ์มีค่า 
เท่ากบัศูนย ์(0) วตัถุจะหยดุน่ิง เพราะแรงทั้งสองสมดุลกนั 

3. ถา้มีแรง 2 แรง มีขนาดต่างกนั กระท าในทิศทางตรงกนัขา้ม ผลท่ีเกิดท าใหว้ตัถุเคล่ือนท่ีไป 
ตามทิศทางของแรงมาก 
 
ชนิดของแรง 
 แรงในธรรมชาติมีหลายชนิด เช่น แรงกล แรงผลกั แรงโนม้ถ่วง แต่ในทางฟิสิกส์แบ่งประเภท
ของแรงออกเป็น 4 ชนิด ดงัน้ี 

1. แรงดึงดูดระหวา่งมวล หมายถึง แรงดึงดูดท่ีเกิดจากมวลสารท่ีอยูใ่กลก้นั เช่น แรงดึงดูด
ของโลกท่ีดึงดูดวตัถุเขา้สู่ศูนยก์ลางของโลก หรือแรงดึงดูดระหวา่งมวลวตัถุท่ีอยูใ่กลก้นั 
เป็นตน้ 

2. แรงแม่เหล็ก เป็นแรงท่ีเกิดข้ึนระหวา่งขั้วแม่เหล็กท่ีอยูห่่างกนัในระยะไม่ไกลมาก โดยจะ
เป็นแรงกระท าซ่ึงกนัและกนั 

3. แรงไฟฟ้า หมายถึง แรงดึงดูด หรือผลกักนัท่ีเกิดจากประจุไฟฟ้า 2 ชนิด คือ ประจุบวก (+) 
และประจุลบ (-)  ประจุไฟฟ้าจะออกแรงกระท าซ่ึงกนัและกนั ถา้เป็นประจุไฟฟ้าชนิด
เดียวกนัจะผลกักนั ถา้เป็นประจุไฟฟ้าต่างชนิดกนัจะดูดกนั 

4. แรงนิวเคลียร์ หมายถึง แรงท่ีเกิดจากแรงท่ียดึเหน่ียวอนุภาคในนิวเคลียสของอะตอมให้อยู่
ร่วมกนั ซ่ึงเป็นแรงท่ีมีค่ามหาศาลมาก 

4  N 6 N 
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5. แรงเสียดทาน หมายถึง แรงท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผวิทั้งสองของวตัถุ มี 2 ประเภท คือ 
แรงเสียดทานสถิต คือ แรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผวิสัมผสัของวตัถุ เม่ือมีแรงกระท าต่อ

วตัถุแลว้วตัถุเคล่ือนท่ี 
แรงเสียดทานจลน์ คือ แรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผวิสัมผสัของวตัถุ เม่ือมีแรงมากระท าต่อ

วตัถุแลว้วตัถุเคล่ือนท่ี 
 
แรงเสียดทาน 

ความหมายของแรงเสียดทาน (Friction force) หมายถึง แรงท่ีพยายามตา้นการเคล่ือนท่ีของ
วตัถุ เกิดท่ีผวิสัมผสัของวตัถุ มีทิศทางตรงกนัขา้มกบัทิศของแรงท่ีกระท ากบัวตัถุ หรือเป็นแรงท่ีเกิดข้ึน
เม่ือวตัถุหน่ึงพยายามเคล่ือนท่ี หรือก าลงัเคล่ือนท่ีไปบนผิวของอีกวตัถุหน่ึง เน่ืองจากมีแรงมากระท า  

มีลกัษณะส าคญั ดงัน้ี 
1. เกิดข้ึนระหวา่งผวิสัมผสัของวตัถุ 
2. มีทิศทางตรงกนัขา้มกบัทิศทางท่ีวตัถุเคล่ือนท่ีหรือตรงขา้มทิศทางของแรงท่ีพยายามท าใหว้ตัถุ
เคล่ือนท่ีดงัรูป 

 

รูปแสดงลกัษณะของแรงเสียดทาน 

ถา้วาง A อยูบ่นวตัถุ B ออกแรง ลากวตัถุ วตัถุ A จะเคล่ือนท่ีหรือไม่ก็ตาม จะมีแรงเสียดทาน
เกิดข้ึนระหวา่งผวิของ A และ B แรงเสียดทานมีทิศทางตรงกนัขา้มกบัแรง  ท่ีพยายามต่อตา้นการ
เคล่ือนท่ี ของ A 

ประเภทของแรงเสียดทาน 
แรงเสียดทานมี 2 ประเภท คือ 
1. แรงเสียดทานสถิต (static friction) คือ แรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผิวสัมผสัของวตัถุ ใน
สภาวะท่ีวตัถุไดรั้บแรงกระท าแลว้อยูน่ิ่ง 
2. แรงเสียดทานจลน์ (kinetic friction) คือ แรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผวิสัมผสัของวตัถุ 
ในสภาวะท่ีวตัถุไดรั้บแรงกระท าแลว้เกิดการเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วคงท่ี 

 



 245 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อแรงเสียดทาน 
แรงเสียดทานระหวา่งผวิสัมผสัจะมีค่ามากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัส่ิงต่อไปน้ี 
1. แรงกดตั้งฉากกบัผวิสัมผสั ถา้แรงกดตวัฉากกบัผวิสัมผสัมากจะเกิดแรงเสียดทานมาก ถา้
แรงกดตั้งฉากกบัผวิสัมผสันอ้ยจะเกิดแรงเสียดทานนอ้ย ดงัรูป 

 

รูป ก แรงเสียดทานน้อย รูป ข แรงเสียดทานมาก 

2. ลกัษณะของผวิสัมผสั ถา้ผวิสัมผสัหยาบ ขรุขระจะเกิดแรงเสียดทานมาก ดงัรูป ก ส่วน
ผวิสัมผสัเรียบล่ืนจะเกิดแรงเสียดทานนอ้ยดงัรูป ข 

 

รูป ก แรงเสียดทานมาก รูป ข แรงเสียดทานน้อย 

3. ชนิดของผวิสัมผสั เช่น คอนกรีตกบัเหล็ก เหล็กกบัไม ้จะเห็นวา่ผวิสัมผสัแต่ละคู่ มีความ
หยาบ ขรุขระ หรือเรียบล่ืน เป็นมนัแตกต่างกนั ท าใหเ้กิดแรงเสียดทานไม่เท่ากนั 

การลดแรงเสียดทาน 
การลดแรงเสียดทานสามารถท าไดห้ลายวธีิ ดงัน้ี 
1. การใชน้ ้ามนัหล่อล่ืนหรือจาระบี 
2. การใชร้ะบบลูกปืน 
3. การใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ เช่น ตลบัลูกปืน 
4. การออกแบบรูปร่างของยานพาหนะใหเ้พรียวลมท าใหล้ดแรงเสียดทาน 
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การเพิม่แรงเสียดทาน 
การเพิ่มแรงเสียดทานในดา้นความปลอดภยัของมนุษย ์เช่น 
1. ยางรถยนตมี์ดอกยางเป็นลวดลาย มีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มแรงเสียดทานระหวา่งลอ้กบัถนน                 
2. การหยดุรถตอ้งเพิ่มแรงเสียดทานท่ีเบรก เพื่อหยดุหรือท าใหร้ถแล่นชา้ลง 
3. รองเทา้บริเวณพื้นตอ้งมีลวดลาย เพื่อเพิ่มแรงเสียดทานท าใหเ้วลาเดินไม่ล่ืนหกลม้ไดง่้าย                    
4. การปูพื้นหอ้งน ้าควรใชก้ระเบ้ืองท่ีมีผวิขรุขระ เพื่อช่วยเพิ่มแรงเสียดทาน เวลาเปียกน ้ าจะได้
ไม่ล่ืนลม้  

สมบัติของแรงเสียดทาน 
1. แรงเสียดทานมีค่าเป็นศูนย ์เม่ือวตัถุไม่มีแรงภายนอกมากระท า 
2. ขณะท่ีมีแรงภายนอกมากระท าต่อวตัถุ และวตัถุยงัไม่เคล่ือนท่ี แรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึนมี
ขนาดต่างๆ กนั ตามขนาดของแรงท่ีมากระท า และแรงเสียดทานท่ีมีค่ามากท่ีสุดคือ แรงเสียด
ทานสถิต เป็นแรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึนเม่ือวตัถุเร่ิมเคล่ือนท่ี 
3. แรงเสียดทานมีทิศทางตรงกนัขา้มกบัการเคล่ือนท่ีของวตัถุ 
4. แรงเสียดทานสถิตมีค่าสูงกวา่แรงเสียดทานจลน์เล็กนอ้ย 
5. แรงเสียดทานจะมีค่ามากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัลกัษณะของผวิสัมผสั ผวิสัมผสัหยาบหรือ
ขรุขระจะมีแรงเสียดทานมากกวา่ผวิเรียบและล่ืน 
6. แรงเสียดทานข้ึนอยูก่บัน ้าหนกัหรือแรงกดของวตัถุท่ีกดลงบนพื้น ถา้น ้าหนกัหรือแรงกด
มากแรงเสียดทานก็จะมากข้ึนดว้ย 
7. แรงเสียดทานไม่ข้ึนอยูก่บัขนาดหรือพื้นท่ีของผวิสัมผสั 

ประโยชน์จากแรงเสียดทาน 
1. ประโยชน์จากการเพิ่มแรงเสียดทาน 

              การผลิตน็อตและตะปูใหมี้เกลียว เพื่อเพิ่มแรงเสียดทานท าใหมี้แรงยดึเหน่ียวมากข้ึน 
              ยางรถยนต ์ท าเป็นลวดลายท่ีเรียกวา่ดอกยาง เพื่อช่วยใหย้างเกาะถนนไดดี้ข้ึน ขณะท่ีรถ
แล่นไปบนถนน ป้องกนัการล่ืนไถลออกนอกถนน 
              การท าใหพ้ื้นมีความขรุขระ เพราะจะช่วยใหเ้ดินไดอ้ยา่งปลอดภยัไม่ล่ืน  
พื้นรองเทา้ ผลิตโดยใชว้สัดุท่ีเพิ่มแรงเสียดทานระหวา่งพื้นกบัรองเทา้ เพื่อการทรงตวั และเคล่ือนไหว 
ไดส้ะดวกข้ึน  

2. ประโยชน์จากการลดแรงเสียดทาน 
              ช่วยลดการเสียดสีของขอ้ต่อของมนุษย ์ขณะท่ีมีการเคล่ือนไหว ไดแ้ก่ มีสารหล่อล่ืนใน 
สมอง และไขสันหลงั 
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             ลูกสูบและกระบอกสูบของเคร่ืองจกัรกล ซ่ึงจะเสียดสีกนัตลอดเวลา ก็จะใช ้
น ้ามนัเคร่ือง หรือน ้ามนัหล่อล่ืน ช่วยลดแรงเสียดทาน 
            การใชส้าร พีทีเอฟอี (PTFE : Poly Tetra Fluoro Ethylene) ซ่ึงมีช่ือทางการคา้วา่        
เทฟลอน ฉายบนภาชนะ เพื่อใหเ้กิดความล่ืน โดยไม่ตอ้งท าการอดัฉีดดว้ยสารหล่อล่ืน   
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เร่ืองที ่2 โมเมนต์ 
 โมเมนต ์(Moment) หมายถึง ผลของแรงท่ีกระท าต่อวตัถุหมุนไปรอบจุดคงท่ี ซ่ึงเรียกวา่จุด
ฟัลคมั (Fulcrum)  
 ค่าของโมเมนต ์หาไดจ้ากผลคูณของแรงท่ีมากระท ากบัระยะท่ีวดัจากจุดฟัลครัมมาตั้งฉากกบั
แนวแรง ดงัสูตร     M = F x S   หรือ 

 

ทิศทางของโมเมนต ์มี 2 ทิศทาง คือ 
1. โมเมนตต์ามเขม็นาฬิกา        
 คาน A B มีจุดหมุนท่ี F มีแรงมากระท าท่ีปลายคาน A จะเกิดโมเมนตต์ามเขม็นาฬิกา 

 

 
2. โมเมนตท์วนเขม็นาฬิกา 
            คาน A B มีจุดหมุนท่ี F มีแรงมากระท าท่ีปลายคาน B จะเกิดโมเมนตท์วนเขม็นาฬิกา 

 

 

รูปแสดงทศิทางของโมเมนต์ 

 

จากภาพ F เป็นจุดหมุน เอาวตัถุ W วางไวท่ี้ปลายคานขา้งหน่ึง ออกแรงกดท่ีปลายคานอีกขา้ง
หน่ึง เพื่อใหไ้มอ้ยูใ่นแนวระดบัพอดี  

F 

F 
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              โมเมนตต์ามเขม็นาฬิกา = WxL2 (นิวตนั-เมตร) 
              โมเมนตท์วนเขม็นาฬิกา = ExL1 (นิวตนั-เมตร)     
  

กฎของโมเมนต ์         
 เม่ือวตัถุหน่ึงถูกกระท าดว้ยแรงหลายแรง แลว้ท าใหว้ตัถุนั้นอยูใ่นสภาวะสมดุล (ไม่
เคล่ือนท่ีและไม่หมุน) จะไดว้า่ 
              ผลรวมของโมเมนตท์วนเขม็นาฬิกา = ผลรวมของโมเมนตต์ามเขม็นาฬิกา 

คาน 
หลกัการของโมเมนต ์เราน ามาใชก้บัอุปกรณ์ท่ีเรียกวา่ คาน (lever) หรือคานดีดคานงดั คานเป็น
เคร่ืองกลชนิดหน่ึงท่ีใชดี้ดงดัวตัถุใหเ้คล่ือนท่ีรอบจุดหมด (fulcrum) มีลกัษณะเป็นแท่งยาว หลกัการ
ท างานของคานใชห้ลกัของโมเมนต ์

 

รูปแสดงลกัษณะของคาน 

 ถา้โจทยไ์ม่ก าหนดน ้าหนกัคานมาใหแ้สดงวา่คานไม่มีน ้าหนกั  จากรูป ก าหนดให้ 
  W =  แรงความตา้นทาน หรือน ้าหนกัของวตัถุ    
   E  =  แรงความพยายาม  หรือแรงท่ีกระท าต่อคาน  
    a   =      ระยะตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแรงตา้นทาน  
     b  =      ระยะทางตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแรงพยายาม 

 โดยมี F (Fulcrum)  เป็นจุดหมุนหรือจุดฟัลกรัม  
เม่ือคานอยูใ่นภาวะสมดุล    โมเมนตต์ามเขม็นาฬิกา =  โมเมนตท์วนเขม็นาฬิกา  
                 W x a = E x b 
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การจ าแนกคาน คานจ าแนกได ้3 ประเภทหรือ 3 อนัดบัดงัน้ี 
1. คานอนัดับที ่1 เป็นคานท่ีมีจุด (F) อยูร่ะหวา่งแรงความพยายาม (E) และแรงความตา้นทาน (W) เช่น 
กรรไกรตดัผา้ กรรไกรตดัเล็บ คีมตดัลวด เรือแจว ไมก้ระดก เป็นตน้ 

 

รูปแสดงคานอันดับ 1 

2. คานอนัดับ 2 เป็นคานท่ีมีแรงความตา้นทาน (W) อยูร่ะหวา่งแรงความพยายาม (E) และจุดหมุน (F) 
เช่น ท่ีเปิดขวดน ้าอดัลม รถเข็นทราย ท่ีตดักระดาษ เป็นตน้ 

 

รูปแสดงคานอันดับ 2 



 251 

3. คานอนัดับที ่3 เป็นคานท่ีมีแรงความพยายาม (E) อยูร่ะหวา่งแรงความตา้นทาน (W) และจุดหมุน (F) 
เช่น ตะเกียบ คีมคีบถ่าน แหนบ เป็นตน้ 

 

รูปแสดงคานอันดับ 3 

การผอ่นแรงของคาน จะมีค่ามากหรือนอ้ยโดยดูจากระยะ E ถึง F และ W วา่ถา้ระยะ EF ยาวหรือสั้น
กวา่ระยะ WF ถา้ในกรณีท่ียาวกวา่ก็จะช่วยผอ่นแรง ถา้สั้นกวา่ก็จะไม่ผอ่นแรง 

หลกัการและขั้นตอนการค านวณเร่ืองคานและโมเมนต์                       
1. วาดรูปคาน พร้อมกบัแสดงต าแหน่งของแรงท่ีกระท าบนคานทั้งหมด  
2. หาต าแหน่งของจุดหมุนหรือจุดฟัลครัม ถา้ไม่มีใหส้มมติข้ึน     
3. ถา้โจทยไ์ม่บอกน ้าหนกัของคานมาให ้เราไม่ตอ้งคิดน ้ าหนกัของคานและ ถือวา่ คานมี
ขนาดสม ่าเสมอกนัตลอด 
4. ถา้โจทยบ์อกน ้าหนกัคานมาใหต้อ้งคิดน ้าหนกัคานดว้ย โดยถือวา่น ้าหนกัของคานจะอยูจุ่ด
ก่ึงกลางคานเสมอ 
5. เม่ือคานอยูใ่นสภาวะสมดุล โมเมนตท์วนเขม็นาฬิกาเท่ากบัโมเมนตต์ามเขม็นาฬิกา 
6. โมเมนตท์วนเขม็นาฬิกา หรือโมเมนตต์ามเขม็นาฬิกามีค่าเท่ากบั ผลบวกของโมเมนตย์อ่ยแต่
ละชนิด 
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ตัวอย่างการค านวณเร่ืองโมเมนตํ์  
ตัวอย่างที ่1 คานอนัหน่ึงเบามากมีน ้าหนกั 300  นิวตนัแขวนท่ีปลายคานขา้งหน่ึง และอยูห่่างจุดหมุน 1 
เมตร จงหาวา่จะตอ้งแขวนน ้ าหนกั 150 นิวตนั ทางดา้นตรงกนัขา้มท่ีใดคานจึงจะสมดุล 

วธีิท า     สมมุติใหแ้ขวนน ้าหนกั 150 นิวตนั ห่างจากจุดหมุนF =  x เมตร( คิดโมเมนตท่ี์จุด F)    

1. วาดรูปแสดงแนวทางของแรงท่ีกระท าบนคานทั้งหมด 

 

 

2.  ให ้F เป็นจุดหมุน หาค่าโมเมนตต์ามและโมเมนตท์วน     
   โมเมนตต์ามเขม็นาฬิกา  =  150 x (X) = 150 X นิวตนั-เมตร   
  โมเมนตท์วนเขม็นาฬิกา  =  1 x (300) =  300    นิวตนั-เมตร   

3.  ใชก้ฎของโมเมนต ์        
               โมเมนตต์ามเขม็นาฬิกา  =  โมเมนตท์วนเขม็นาฬิกา   
           150 X  =  300      
    X         = 300/150  =  2  เมตร    
   ตอบ ตอ้งแขวนน ้าหนกั 150 นิวตนั ห่างจากจุดหมุน  2  เมตร    

B A 

1 X 
150 N 
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ตัวอย่างที ่2 คานยาว 6 เมตร หนกั 150 นิวตนั ใชง้ดักอ้นหินซ่ึงหนกั 3000 นิวตนั โดยวางให้จุดหมุนอยู่
ห่างจากกอ้นหิน 1 เมตร จงหาวา่ จะตอ้งออกแรงท่ีปลายคานเพื่องดักอ้นหินเท่าไร 

 

 

วธีิท า สมมติใหอ้อกแรงท่ีจุด B = X นิวตนั  และคิดโมเมนตท่ี์จุด F 
            โมเมนตต์ามเขม็นาฬิกา =  โมเมนตท์วนเขม็นาฬิกา     
       (X x 5) + (200 x 2)  =  1 x 3000     
                     5X + 400    =  3000      
          5X            =  3000 – 400 = 2600    
          X              =  3600/5  = 720 
ตอบ ตอ้งออกแรงพยายาม = 720 นิวตนั  

ตัวอย่างที ่3 ไมก้ระดานหกยาว 5 เมตร นาย ก. หนกั 400 นิวตนั ยนือยูท่ี่ปลาย A  ส่วนนาย ข. หนกั 600 
นิวตนั ยนือยูท่ี่ปลาย B อยากทราบวา่จะตอ้งวางจุดหมุนไวท่ี้ใด คานจึงจะสมดุล 

วธีิท า 

สมมุติใหจุ้ดหมุนอยูห่่างจากนาย ก.  X  เมตร      
  โมเมนตต์ามเขม็นาฬิกา  =  โมเมนตท์วนเขม็นาฬิกา   
       600 (5- X)    =  400 x X     
       6(5-X)          =  4X      
                   30 – 6X         = 4X      
             30          = 10X      
              X          = 3        
                                                

F 
A 

B 1  N 2 3 

200 N 
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ตอบ   จุดหมุนอยูห่่างจาก นาย ก.  3  เมตร    

การใช้โมเมนต์ในชีวติประจ าวนั        
  ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองของโมเมนต ์สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัในดา้นต่างๆ 
มากมาย  เช่น การเล่นกระดานหก การหาบของ ตราชัง่จีน การแขวนโมบาย ท่ีเปิดขวด รถเขน็ คีม ท่ีตดั
กระดาษ เป็นตน้ หรือในการใชเ้ชือกหรือสลิงยดึคานเพื่อวางคานยืน่ออกมาจากก าแพง  

แบบฝึกหัด 

1. จงตอบค าถามต่อไปน้ี                     
1.1  แรง หมายถึงอะไร                   
1.2  ผลท่ีเกิดจากการกระท าของแรงมีอะไรบา้ง                     
1.3  แรงมีหน่วยเป็นอะไร                                              
1.4  แรงเสียดทานคืออะไร                                              
1.5 ยานพาหนะท่ีใชใ้นปัจจุบนัทุกชนิดตอ้งมีลอ้เพื่ออะไร                                 
1.6 ลอ้รถมีตลบัลูกปืน ลอ้ และใส่น ้ามนัหล่อล่ืน เพื่ออะไร                 
1.7 แรงเสียดทานมีค่ามากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัอะไร                
1.8 นกัเทนนิสตีลูกเทนนิสอยา่งแรง ขณะท่ีลูกเทนนิสก าลงัเคล่ือนท่ีอยูใ่นอากาศ มีแรงใดบา้ง
มากระท าต่อลูกเทนนิส                                                 
1.9 ถา้เรายนืชัง่น ้าหนกัใกล้ๆ  กบัโตะ๊ แลว้ใชมื้อกดบนโต๊ะไว ้ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองชัง่น ้าหนกั
จะเพิ่มข้ึนหรือลดลง เพราะเหตุใด                                                                                                 
1.10 โมเมนต ์คือ อะไร มีก่ีชนิด 

2. คานยาว 3 เมตร ใชง้ดัวตัถุหนกั 400 นิวตนั โดยวางให้จุดหมุนอยูห่่างวตัถุ  0.5  เมตร จงหาวา่
จะตอ้งออกแรงท่ีปลายคานอีกขา้งหน่ึงเท่าไร คานจึงจะสมดุล (แสดงวธีิท า)   
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บทที ่12 
งานและพลงังาน 

สาระส าคัญ 
 ความหมายของงานและพลงังาน รูปของพลงังานประเภทต่าง ๆ พลงังานไฟฟ้า กฎของโอห์ม 
การต่อวงจรความตา้นทานแบบต่าง ๆ การค านวณหาค่าความตา้นทาน การใชป้ระโยชน์จากไฟฟ้าใน
ชีวิตประจ าวนั และการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า แสงและคุณสมบติัของสาร เลนส์ชนิดต่าง ๆ ประโยชน์
และโทษของแรงต่อชีวิต แหล่งก าเนินของพลังงานความร้อน การน าความร้อนไปใช้ประโยชน์ 
พลงังานทดแทน 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. อธิบายความหมายของงานและพลงังานในรูปแบบต่าง ๆ ได ้
2. ต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่ายได ้
3. ใชก้ฎของโอห์มในการค านวณได ้
4. บอกวธีิการอนุรักษแ์ละประหยดัพลงังานได ้
5. อธิบายสมบติัของแสง พลงังานความร้อน และน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได้ 
6. อธิบายพลงังานทดแทนและเลือกใชไ้ด ้

ขอบข่ายเนื้อหา 
เร่ืองท่ี  1  ความหมายของงานและพลงังาน 
เร่ืองท่ี  2  รูปของพลงังานประเภทต่าง ๆ 
เร่ืองท่ี  3  ไฟฟ้า 
เร่ืองท่ี  4  แสง 
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เร่ืองที ่1  ความหมายของงานและพลงังาน 
1.1  งาน (work) 
ค าวา่ “งาน” อาจมีความหมายท่ีแตกต่างกนัไป เช่น คุณท างานหรือยงั งานหนกัไหม ? ท างาน

บา้นกนัเถอะ เหล่าน้ีเป็นตน้ แต่การท างานเหล่าน้ีในทางวิทยาศาสตร์ไม่ถือว่าเป็นงาน การท างาน
ในทางวทิยาศาสตร์เป็นงานท่ีไดจ้ากการออกแรงเพื่อท าให้วตัถุเคล่ือนท่ีในทิศทางของแรงท่ีกระท ากบั
วตัถุนั้น ดงัภาพ 

 
 

 
 คนยกของจากพื้นไปไวท่ี้รถกระบะ                             คนหลายคนช่วยกนัเขน็รถท่ีติดหล่ม 

งานในชีวติประจ าวนั 
 

W = F x S   …………………… (1) 
เม่ือก าหนดให ้

W  เป็นงานท่ีท าใหมี้หน่วยเป็นจูล (Joule : J) หรือนิวตนั - เมตร(Newton – metre : N.m) 
F   เป็นแรงท่ีกระท ากบัวตัถุมีหน่วยเป็นนิวตนั (Newton : N) 
S  เป็นระยะทางท่ีวตัถุเคล่ือนท่ีไปตามทางของแรงท่ีกระท ากบัวตัถุมีหน่วยเป็นเมตร(Metre : m) 
1.2  พลงังาน (Energy) 
ในชีวิตประจ าวนัของเรามกัไดย้ินค าว่าพลงังานอยู่บ่อยๆ ตวัอย่างเช่น เราได้พลงังานจาก

อาหาร      แหล่งพลงังานมีอยูห่ลายชนิดท่ีสามารถท าให้โลกเราเกิดการท างาน และหากศึกษาวิเคราะห์
ในเชิงลึกแลว้จะพบว่าแหล่งตน้ตอของพลงังานท่ีใช้ท างานในชีวิตประจ าวนัส่วนใหญ่ก็ลว้นมาจาก
พลงังานอนัมหาศาลท่ีแผจ่ากดวงอาทิตยม์าสู่โลกเราน่ีเอง      พลงังานจากดวงอาทิตยน้ี์นอกจากจากจะ
สามารถใชป้ระโยชน์จากแสงและความร้อนในการท างานโดยตรง  เช่น การให้แสงสวา่ง การให้ความ
ร้อนความอบอุ่น การตากแหง้ต่าง ๆ แลว้ก็ยงัก่อใหเ้กิดแหล่งพลงังานอ่ืน ๆ อีกมากมาย เช่น  

-  พลงังานลม ในรูปของพลงังานจลน์ของลม 
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- พลงังานน ้า ในรูปของพลงังานศกัยข์องน ้าฝนท่ีตกลงมา และถูกกกัเก็บไวใ้นท่ีสูง 
- พลงังานมหาสมุทร ในรูปของพลงังานจลน์ของคล่ืนและกระแสน ้ าและพลงังาน

ความร้อนในน ้าของมหาสมุทร 
- พลงังานชีวมวล ในรูปของพลงังานเคมีของชีวมวล 
- พลงังานฟอสซิล ในรูปของพลงังานเคมีของถ่านหิน น ้ ามนั และก๊าซธรรมชาติ 

แหล่งพลงังานดงักล่าวน้ีอาจกล่าวเป็นอีกนยัว่าเป็นแหล่งพลงังานทางออ้มของ
ดวงอาทิตยก์็ได ้ 
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เร่ืองที ่2  รูปของพลงังานประเภทต่าง ๆ 
พลังงานท่ีเราใช้กันอยู่นั้ นอยู่ในหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น เราใช้พลังงานเคมี ท่ีได้จาก

สารอาหารในร่างกายท างานยกวตัถุต่างๆ การท าให้วตัถุเคล่ือนท่ีไปเรียกวา่ ท าให้วตัถุเกิดพลงังานกล 
เราใชพ้ลงังานความร้อน ในการหุงหาอาหารให้ความอบอุ่นและท าให้เคร่ืองจกัรไอน ้ าเกิดพลงังานกล 
พลงังานแสง ช่วยใหต้าเรามองเห็นส่ิงต่างๆรอบตวัได ้การท่ีเราไดย้ินเสียง และเราใชพ้ลงังานไฟฟ้ากบั
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ  
รูปแบบของพลงังานจดัเป็น 2 กลุ่ม คือ พลงังานท่ีท างานได ้และพลงังานท่ีเก็บสะสมไว ้

- พลงังานท่ีเก็บสะสมไว ้เช่น พลงังานเคมี พลงังานศกัย ์พลงังานนิวเคลียร์ 
- พลงังานท่ีท างานได ้คือพลงังานท่ีไดจ้ากกิจกรรมต่างๆ เช่น พลงังานความร้อน 

พลงังานแสง พลงังานความร้อน พลงังานแสงสวา่ง พลงังานเสียง พลงังานจลน์ 
- พลงังานงานในรูปอ่ืน ๆ เช่น พลงังานชีวมวล 

 
พลงังานทีเ่กบ็สะสมไว้  

            พลงังานท่ีเก็บสะสมไวใ้นสสารสามารถแบ่งได ้ เช่น 
- พลงังานเคมี 
- พลงังานนิวเคลียร์ 
- พลงังานศกัย ์

พลงังานศักย์ 
        พลงังานศกัยเ์ป็นพลงังานของวตัถุเน่ืองจากต าแหน่งในสนามของแรง เน่ืองจากตอ้งท างาน
จากต าแหน่งหน่ึงพลงังานศกัยเ์ป็นพลงังานท่ีจดัเป็นพลงังานท่ีสะสมไว ้ มี 2 ชนิด คือ พลงังานศกัย์
เน่ืองจากแรงโนม้ถ่วงของโลก และพลงังานศกัยท่ี์ไดจ้ากวตัถุท่ียดืหยุน่ 

พลงังานศักย์โน้มถ่วง 
พลงังานศกัยท่ี์ข้ึนอยู่กบัต าแหน่ง หากวตัถุอยู่บริเวณพื้นผิวโลกท่ีมีแรงดึงดูดของโลก หรือ

สนามความโนม้ถ่วงของโลก พลงังานศกัยท่ี์อยูท่ี่สูงซ่ึงเกิดข้ึนเน่ืองจากแรงโน้มถ่วงของโลกท่ีกระท า
ต่อวตัถุ ถา้เรายกวตัถุมวล  m ให้สูงข้ึนในแนวด่ิงจากพื้นดินเป็นระยะ  h  โดยท่ีวตัถุเคล่ือนท่ีดว้ย
ความเร็วคงตวัแลว้ เราจะตอ้งออกแรง  F  ขนาดหน่ึงท่ีมีขนาดเท่ากบัขนาดของน ้ าหนกัของวตัถุ  mg จึง
จะสามารถยกวตัถุข้ึนได ้ตามตอ้งการ พลงังานศกัยโ์นม้ถ่วงจะไดต้ามสมการ     …. (2) 
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พลงังานศักย์ยดืหยุ่น 
            คือ พลงังานท่ีสะสมอยูใ่นสปริงหรือวตัถุยดืหยุน่อ่ืนๆ ขณะท่ียดืตวัออกจากต าแหน่งสมดุล ใน
การออกแรงดึงสปริง เป็นระยะ  x จะเกิดงานเกิดข้ึน ปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนในการดึงสปริง จะเกิด
พลงังานศกัยย์ดืหยุน่  
  ถา้ก าหนดให ้   แทนดว้ยพลงังานศกัยย์ดืหยุน่ จะไดต้ามสมการ 

       …………………… (3) 

   

เม่ือ     เป็นค่าคงตวัของสปริง  
 

ตัวอย่างการค านวณ     รถยนตค์นนัง่ 4 คน โดยนัง่ขา้งหนา้ 2 คน และขา้งหลงั 2 คน แต่ละคนมีมวล 80 
กิโลกรัม สปริงท่ีโชค้อพัทั้ง 4 ตวัถูกกดลงเป็นระยะ 3 เซนติเมตร อยากทราบวา่ค่าคงตวัของสปริงและ
พลงังานศกัยย์ดืหยุน่ในสปริงแต่ละตวัมีค่าเท่าไร  
วธีิท า  หาค่าคงตัวของสปริง 
 

 จาก          และ        
      

     

     

       นิวตนั เมตร 
 

หาค่าพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง 
 

    

                                     
                          จูล 
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พลงังานนิวเคลยีร์ 
              การเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์นั้นตอ้งอาศยัแร่ธาตุบางอยา่ง เช่น แร่ยเูรเนียม ธาตุดิวเทอร์เรียม เป็น
เช้ือเพลิงซ่ึงอาจถือไดว้า่เป็นแหล่งพลงังานท่ีมีตน้ก าเนิดจากโลกเราน้ี นกัวทิยาศาสตร์ผูโ้ด่งดงั อลัเบิร์ต 
ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) ผูคิ้ดคน้สูตรฟิสิกส์ข้ึนเป็นคนแรกท่ีวา่ดว้ยมวลสารสามารถแปลงเป็น
พลงังาน และพลงังาน ( ) ท่ีเกิดข้ึนมีปริมาณเท่ากบั ( ) ท่ีหายไปจากการปฏิกิริยาคูณดว้ยความเร็ว
แสง ( ) ยกก าลงั 2 ตามสูตทางฟิสิกส์ดงัน้ี 
        …………………… (4) 

เป็นท่ีทราบกนัแลว้วา่แสงเดินทางเร็วมาก ๆ (   เมตรต่อวินาที) และเม่ือยิ่งยกก าลงั
สองแลว้พลงังานท่ีใหอ้อกมาในรูปของความร้อนและแสงนั้นจึงมีปริมาณมหาศาลมาก      การปฏิกิริยา
นิวเคลียร์มีอยู ่2 ประเภท คือ แบบฟิชชนั (Fission) และ ฟิวชนั (Fusion) 

พลงังานเคมี 
      จดัเป็นพลงังานท่ีเก็บสะสมไวใ้นสสารต่างๆ เช่น อาหาร และเช้ือเพลิง พลงังานเคมีสามารถ
เปล่ียนเป็นพลงังานรูปอ่ืนได ้เช่น อาหารท่ีเรารับประทานเขา้ไปในร่างกายนั้นสามารถเปล่ียนเป็น
พลงังานเคมี ไวใ้ชป้ระโยชน์ส าหรับอวยัวะต่าง ๆ ในร่างกายได ้

พลงังานทีท่ างานได้ 
          คือ พลงังานท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรมต่าง ๆ ใหไ้ดพ้ลงังานออกมาหลายรูปแบบเช่น 

- พลงังานความร้อน 
- พลงังานแสง 
- พลงังานเสียง 
- พลงังานอิเล็กทรอนิกส์ 
- พลงังานจลน์  

พลงังานความร้อน 
  พลงังานความร้อนท่ีไดจ้ากการเผาไหม ้จากเตาพลงังานความร้อนเราสามารถรู้สึกได้ พลงังาน
ความร้อนท่ีใหญ่ท่ีสุดคือดวงอาทิตยจ์ดัเป็นเหล่งพลงังานความร้อนท่ีใหญ่ท่ีสุด 

พลงังานเสียง 
        พลงังานเสียงเป็นพลงังานรูปหน่ึงท่ีเกิดจากการสั่นสะเทือน เราสามารถไดย้นิได ้ คือเป็น
พลงังานรูปหน่ึงท่ีส าคญัโดยมนุษย ์ เพราะเราใชเ้สียงในการส่ือสาร หรือแมแ้ต่สัตว ์หรือพืชบางชนิดจะ
ใชเ้สียงในการส่งสัญญาณเช่น พลงังานเสียงท่ีไดจ้ากพดูคุยกนั พลงังานเสียงท่ีไดจ้ากเคร่ืองดนตรี เป็น
ตน้ 
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พลงังานแสง 
          หลอดไฟฟ้าให้พลงังานแสงแก่เรา ดวงอาทิตยเ์ป็นอีกแหล่งหน่ึงท่ีเป็นพลงังานงานแสงสวา่ง
ท าใหเ้ราสามารถมองเห็นส่ิงต่าง ๆ ได ้ถา้ปราศจากพลงังานแสงเราจะอยูใ่นความมืด  

พลงังานอเิลก็ทรอนิกส์ 
พลงังานประเภทหน่ึงท่ีท าให้คอมพิวเตอร์ท างาน เป็นประเภทของพลงังานท่ีใช้ไดอ้ย่างมาก

และเป็นพลงังานท่ีใชไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
พลงังานจลนํ์ 

       วตัถุทุกชนิดท่ีเคล่ือนท่ีไดล้ว้นแต่มีพลงังานจลน์ วตัถุท่ีเคล่ือนท่ีไดอ้ยา่งรวดเร็วแสดงวา่มี
พลงังานจลน์มาก ตวัอยา่งเช่น การขบัรถยนตไ์ดเ้ร็วจะมีพลงังานจลน์มากนั้นเอง 

 
การหาค่าพลังงานจลน์ของนักเล่นสกีผูน้ี้  จะหาได้จากสมการ ถ้าเขาเคล่ือนท่ี  ด้วย

ความเร็ว  v  และมีมวล  m  จะหาพลงังานจลน์อยูใ่นรูป 

        …………………… (5) 
 

 ตัวอย่างการค านวณ รถยนตค์นัหน่ึงเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็ว 72 กิโลเมตรต่อชัว่โมงถา้เร่งให้มีความเร็ว 
72 กิโลเมตรต่อชัว่โมง พลงังานจลน์ของรถยนตค์นัน้ีเคล่ือนท่ีดว้ยพลงังานจลน์ท่ีเปล่ียนแปลงเท่าใด 

                          วธีิท า                จากสูตร                     

                  พลงังานจลน์ก่อนการเปล่ียน                        
                                                                                            จูล 

                 พลงังานจลน์หลงังานเปล่ียนแปลง              
                                                                                              จูล 
 เพราะฉะนั้นพลงังานจลน์ท่ีเปล่ียนเท่ากบั   พลงังานจลน์หลงัการเปล่ียน - พลงังานจลน์ก่อนการเปล่ียน 
                                                                                             =  
                                                                                                จูล     
               พลงังานจลน์ท่ีเปล่ียนแปลง                 จูล                   ตอบ 

 
พลงังานรูปแบบอืน่ ๆ   
แหล่งพลงังานมีอยูห่ลายชนิดท่ีสามารถท าใหโ้ลกเราเกิดการท างาน และหากศึกษาวิเคราะห์ใน

เชิงลึกแล้วจะพบว่าแหล่งต้นตอของพลังงานท่ีใช้ท างานในชีวิตประจ าวนัส่วนใหญ่ก็ล้วนมาจาก
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พลงังานอนัมหาศาลท่ีแผ่จากดวงอาทิตยม์าสู่โลกเราน่ีเอง      พลงังานจากดวงอาทิตยน้ี์นอกจากจากจะ
สามารถใช้ประโยชน์จากแสงและความร้อนในการท างานโดยตรง เช่น การให้แสงสว่าง การให้ความ
ร้อนความอบอุ่น การตากแหง้ต่าง ๆ แลว้ก็ยงัก่อใหเ้กิดแหล่งพลงังานอ่ืน ๆ อีกมากมาย เช่น  

-  พลงังานลม ในรูปของพลงังานจลน์ของลม 
-  พลงังานน ้า ในรูปของพลงังานศกัยข์องน ้าฝนท่ีตกลงมา และถูกกกัเก็บไวใ้นท่ีสูง 
- พลงังานมหาสมุทร ในรูปของพลงังานจลน์ของคล่ืนและกระแสน ้ าและพลงังาน

ความร้อนในน ้าของมหาสมุทร 
- พลงังานชีวมวล ในรูปของพลงังานเคมีของชีวมวล 
- พลงังานฟอสซิล ในรูปของพลงังานเคมีของถ่านหิน น ้ ามนั และก๊าซธรรมชาติ 

แหล่งพลงังานดงักล่าวน้ีอาจกล่าวเป็นอีกนยัวา่เป็นแหล่งพลงังานทางออ้มของดวง
อาทิตยก์็ได ้  

พลงังานน า้ขึน้น า้ลง 
พลงังานน ้าข้ึนน ้าลงท่ีเกิดข้ึนในมหาสมุทรไดจ้ดัแยกออกจากแหล่งพลงังานมหาสมุทรอ่ืน ๆท่ี

ได้กล่าวไวข้า้งตน้ เน่ืองจากแหล่งพลงังานในมหาสมุทรน้ีมีสาเหตุมาจากแรงดึงดูดของดวงจนัทร์
มากกว่าดวงอาทิตยแ์ละเป็นแหล่งพลงังานเดียวท่ีเกิดจากดวงจนัทร์เป็นหลกัและมีอิทธิพลถึงโลกเรา
น้ี      ปรากฏการณ์น ้ าข้ึนน ้ าลงน้ีเกิดข้ึนเม่ือดวงอาทิตย ์โลก และดวงจนัทร์โคจรมาอยูใ่นแนวเดียวกนั 
แรงดึงดูดของดวงจนัทร์ซ่ึงอยูใ่กลโ้ลกเรามากกวา่นั้นจะดึงให้น ้ าตามบริเวณเขตศูนยสู์ตรในมหาสมุทร
สูงข้ึน และเม่ือการโคจรน้ีท าให้ดวงจนัทร์ตั้งฉากกบัดวงอาทิตยก์็จะท าให้น ้ าบริเวณศูนยสู์ตรน้ีลดลง 
วงจรการข้ึนลงของน ้ าในมหาสมุทรน้ีก็จะสอดคลอ้งระยะเวลาการโคจรของดวงจนัทร์รอบโลกเราน้ี
เองซ่ึงจะสังเกตไดว้า่น ้ าจะข้ึนสูงเม่ือใกลว้นัขา้งข้ึนและขา้งแรมตามปฏิทินจนัทรคติ      ความแตกต่าง
ของน ้ าทะเลระหว่างช่วงท่ีข้ึนสูงและช่วงท่ีต ่าถือได้ว่าเป็นพลังงานศกัย์อนัหน่ึงท่ีสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได ้

พลงังานลม  
      มีสาเหตุใหญ่มาจากความร้อนท่ีแผจ่ากดวงอาทิตยสู่์โลกเราใหก้บัอากาศไม่เท่าเทียมกนั ท าให้
อากาศร้อนท่ีเบากวา่ลอยข้ึนและอากาศเยน็ท่ีหนกักวา่ลอยเขา้มาแทนท่ี เช่น อากาศใกลบ้ริเวณศูนยสู์ตร
จะร้อนกวา่อากาศใกลบ้ริเวณขั้วโลกอากาศท่ีเบากวา่จะลอยตวัข้ึนขณะท่ีอากาศหนกักวา่จะเคล่ือนเขา้
มาแทนท่ี 

 ลมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซ่ึงเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ความกดดนัของ
บรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลก ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเร็วลมและก าลงัลม เป็น
ท่ียอมรับโดยทัว่ไปวา่ลมเป็นพลงังานรูปหน่ึงท่ีมีอยูใ่นตวัเอง ซ่ึงในบางคร้ังแรงท่ีเกิดจากลมอาจท าให้
บา้นเรือนท่ีอยู่อาศยัพงัทลายตน้ไมห้กัโค่นลง ส่ิงของวตัถุต่างๆ ลม้หรือปลิวลอยไปตามลม ฯลฯ ใน
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ปัจจุบนัมนุษยจึ์งไดใ้หค้วามส าคญัและน าพลงังานจากลมมาใชป้ระโยชน์มากข้ึน เน่ืองจากพลงังานลม
มีอยูโ่ดยทัว่ไป ไม่ตอ้งซ้ือหา เป็นพลงังานท่ีสะอาดไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสภาพแวดลอ้ม และสามารถ
น ามาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไม่รู้จกัหมดส้ิน 

พลงังานมหาสมุทร 
- พลงังานคล่ืนมีสาเหตุใหญ่มาจากน ้ าบนผิวมหาสมุทรถูกพดัดว้ยพลงังานลมจน

เกิดการเคล่ือนไหวเป็นคล่ืน 
- พลงังานกระแสน ้าเป็นลกัษณะเดียวกบัลมแตกต่างกนัตรงท่ีแทนท่ีจะเป็นอากาศก็

เป็นน ้าในมหาสมุทรแทน 
- พลงังานความร้อนในมหาสมุทรเกิดจากบริเวณผิวน ้ าของมหาสมุทรท่ีไดรั้บความ

ร้อนจากดวงอาทิตย  ์(ท่ีประมาณยี่สิบกวา่องศาเซลเซียส) ซ่ึงจะร้อนกวา่น ้ าส่วนท่ี
ลึกลงไป    (ท่ีน ้ าลึกประมาณ 1 กิโลเมตร มีอุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส) 
ความแตกต่างของอุณหภูมิเช่นน้ีถือไดว้า่เป็นแหล่งพลงังานชนิดหน่ึงเช่นกนั 

 
พลงังานฟอสซิล 
 เช้ือเพลิงฟอสซิลเกิดจากการยอ่ยสลายของส่ิงมีชีวติภายใตส่ิ้งแวดลอ้มท่ีเหมาะสม เม่ือพืชและ

สัตวส์มยัดึกด าบรรพ ์(ยุคไดโนเสาร์) เสียชีวิตลงจะถูกยอ่ยสลายและทบัถมกนัเป็นชั้น ๆอยูใ่ตดิ้นหรือ
ใตพ้ิภพ ซ่ึงใชเ้วลาหลายลา้นปีกวา่ท่ีจะเปล่ียนซากเหล่าน้ีให้กลายเป็นเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีรู้จกักนัทัว่ไป
คือถ่านหินน ้ามนั และก๊าซธรรมชาติ 

ตามท่ีได้กล่าวไวใ้นหัวขอ้ท่ีแลว้ว่าส่ิงมีชีวิตก็เป็นแหล่งกกัเก็บของพลงังานจากดวงอาทิตย ์
รูปแบบหน่ึง ดงันั้น พลงังานฟอสซิลน้ีก็ถือวา่เป็นแหล่งกกัเก็บท่ีเกิดข้ึนหลายลา้นปีก่อน ของส่ิงมีชีวิต
ในยคุนั้น 

พลงังานเหล่าน้ีจะถูกปลดปล่อยออกมาไดห้รือเอามาใช้ท างานไดก้็มีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นคือการ
เผาไหม้ ซ่ึงจะท าให้คาร์บอนและ ไฮโดรเจนท่ีอยู่ในเช้ือเพลิงรวมกับออกซิเจนในอากาศเป็น 
คาร์บอนไดออกไซด ์และน ้ านอกจากน้ียงัมีสารอ่ืน ๆ อนัเป็นองคป์ระกอบของส่ิงมีชีวิตท่ีเจือปนอยูใ่น
เช้ือเพลิงอีก เช่น ซัลเฟอร์และไนโตรเจน ก็จะถูกปลดปล่อยออกมาเป็นก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOX) 
และไนโตรเจนออกไซด ์- (NOX) เม่ือท าปฏิกิริยากบัออกซิเจนในอากาศ 

พลงังานไฟฟ้า 
พลงังานไฟฟ้านบัว่าเป็นพลงังานท่ีส าคญัและมนุษยน์ ามาใชม้ากท่ีสุด นบัแต่ ทอมสั แอลวา 

เอดิสัน ประดิษฐ์หลอดไฟส าเร็จเม่ือปี พ.ศ. 2422 แลว้ เทคโนโลยีดา้นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไดมี้การพฒันา
อยา่งรวดเร็ว ดงัท่ีเห็นไดร้อบตวัในทุกวนัน้ี เคร่ืองใชเ้หล่าน้ีใชเ้ปล่ียนพลงังานไฟฟ้าไปเป็นพลงังานรูป
อ่ืน 
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ส่ิงท่ีน าพลงังานไฟฟ้าจากแหล่งก าเนิดพลงังานไฟฟ้าไปยงัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้นและโรงงาน
อุตสาหกรรม ก็คือ กระแสไฟฟ้า เราส่งกระแสไฟฟ้าไปยงัท่ีต่างๆไดโ้ดยผ่านกระแสไฟฟ้าไปตาม
สายไฟฟ้าซ่ึงท าดว้ยสาร ท่ียอมใหก้ระแสไฟฟ้าผา่นได ้   

พลงังานชีวมวล 
      พืชทั้งหลายในโลกเราก่อเกิดข้ึนมาได้ล้วนแต่อาศยัพลงังานจากดวงอาทิตย  ์ พืชท าหน้าท่ี
เปล่ียนพลงังานแสงอาทิตยแ์ลว้เก็บสะสมไวเ้พื่อการด ารงชีพและเป็นส่วนประกอบส าคญัท่ีก่อให้เกิด
การเจริญเติบโตตามส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ราก ล าตน้ ใบ ดอกไม ้และผล ขบวนการส าคญัท่ีเก็บ
สะสมพลังงานแสงอาทิตย์น้ีเรียกกันว่ากระบวนการสังเคราะห์แสงโดยอาศัยสารคลอโรฟิลล ์
(Chlorophyll) บนพืชสีเขียวท่ีท าตวัเสมือนเป็นโรงงานเล็ก ดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( ) จาก
อากาศ และน ้ า ( ) จากดินมาท าปฏิกิริยากนัแลว้ผลิตเป็นสารประกอบกลุ่มหน่ึงข้ึนมา เช่น น ้ าตาล 
แป้ง และเซลลูโลส ซ่ึงเรียกรวม ๆ วา่คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) พลงังานแสงอาทิตยน้ี์จะถูกสะสม
ในรูปแบบของพนัธเคมี (Chemicalbonds) ของสารประกอบเหล่าน้ี 
           สัตวท์ั้งหลายมีทั้งกินพืชและสัตว ์มนุษยกิ์นพืช และสัตวก์ารกินกนัเป็นทอด ๆ (ห่วงโซ่อาหาร) 
ของส่ิงมีชีวิต ท าให้มีการถ่ายทอดพลงังานเคมีจากพืชไปสู่สัตวแ์ละส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจกล่าวโดย
สรุปคือ การท างานของส่ิงมีชีวติโดยพื้นฐานลว้นอาศยัพลงังานจากดวงอาทิตยแ์ละการเจริญเติบโตของ
ส่ิงมีชีวติก็เป็นแหล่งสะสมพลงังานท่ีไดรั้บจากดวงอาทิตยอี์กเช่นกนั 
          พลงังานชีวมวลก็ คือ พลงังานท่ีสะสมอยูใ่นส่ิงมีชีวิตท่ีสามารถน ามาใชท้  างานได ้เช่น ตน้ไม ้ก่ิง
ไม ้หรือเศษวสัดุจากการเกษตรหรืออุตสาหกรรม เช่น แกลบ ฟาง ชานออ้ย ข้ีเล่ือย เศษไม ้เปลือกไม ้มูล
สัตว ์รวมทั้งของเหลือหรือขยะจากครัวเรือนมนุษย ํ์เราไดใ้ชพ้ลงังานจากชีวมวลมาเป็นเวลานานแลว้
จนถึงปัจจุบนัก็ยงัมีการน ้ามาใชป้ระโยชน์ในสัดส่วนท่ีไม่นอ้ยเลยโดยเฉพาะประเทศท่ีก าลงัพฒันาอยา่ง
บา้นเราตามชนบทก็ยงัมีการใชไ้มฟื้นหรือถ่านในการหุงหาอาหาร 
 

พลงังานทดแทน 
พลังงานทดแทน หมายถึง พลงังานท่ีน ามาใช้แทนน ้ ามนัเช้ือเพลิง สามารถแบ่งตามแหล่งท่ี

ไดม้ากเป็น 2 ประเภท คือ พลงังานทดแทนจากแหล่งท่ีใชแ้ลว้หมดไป อาจเรียกวา่ พลังงานส้ินเปลือง 
ไดแ้ก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ หินน ้ ามนั และทรายน ้ ามนั เป็นตน้ และพลงังานทดแทนอีก
ประเภทหน่ึงเป็นแหล่งพลงังานท่ีใชแ้ลว้สามารถหมุนเวียนมาใช้ไดอี้ก เรียกว่า พลังงานหมุนเวียน 
ไดแ้ก่ แสงอาทิตย ์ลม ชีวมวล น ้ า และไฮโดรเจน เป็นตน้ ซ่ึงในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงเฉพาะศกัยภาพ และ
สถานภาพการใชป้ระโยชน์ของพลงังานทดแทน   การศึกษาและพฒันาพลงังานทดแทนเป็นการศึกษา 
คน้ควา้ ทดสอบ พฒันา และสาธิต ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่พลงังานทดแทน ซ่ึงเป็นพลงังานท่ี
สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และเป็นแหล่งพลงังานท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน เช่น พลงังานลม 
แสงอาทิตย ์ชีวมวล และอ่ืนๆ เพื่อให้มีการผลิต และการใชป้ระโยชน์อยา่งแพร่หลาย มีประสิทธิภาพ 
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และมีความเหมาะสมทั้งทางดา้นเทคนิค เศรษฐกิจ และสังคม ส าหรับผูใ้ชใ้นเมือง และชนบท ซ่ึงใน
การศึกษา คน้ควา้ และพฒันาพลงังานทดแทนดงักล่าว ยงัรวมถึงการพฒันาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ และ
อุปกรณ์เพื่อการใชง้านมีประสิทธิภาพสูงสุดดว้ย งานศึกษา และพฒันาพลงังานทดแทน  เป็นส่วนหน่ึง
ของแผนงานพฒันาพลงังานทดแทน ซ่ึงมีโครงการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงภายใตแ้ผนงานน้ีคือ โครงการ
ศึกษาวิจยัดา้นพลงังาน และมีความเช่ือมโยงกบัแผนงานพฒันาชนบทในโครงการจดัตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าประจุแบตเตอร่ีดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยส์ าหรับหมู่บา้นชนบทท่ีไม่มีไฟฟ้า โดยงานศึกษา และพฒันา
พลงังานทดแทนจะเป็นงานประจ าท่ีมีลกัษณะการด าเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ในเชิงกวา้งเพื่อ
สนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยีพลงังานทดแทน ทั้งในดา้นวิชาการเชิงทฤษฎี และอุปกรณ์เคร่ืองมือ
ทดลอง และการทดสอบ รวมถึงการส่งเสริมและเผยแพร่ ซ่ึงจะเป็นการสนบัสนุน และรองรับความ
พร้อมในการจดัตั้งโครงการใหม่ๆ ในโครงการศึกษาวิจยัดา้นพลงังานและโครงการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น การศึกษาคน้ควา้เบ้ืองตน้ การติดตามความก้าวหน้าและร่วมมือประสานงานกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในการพฒันาตน้แบบ ทดสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมเบ้ืองตน้ และเป็นงาน
ส่งเสริมการพฒันาโครงการท่ีก าลงัด าเนินการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ตลอดจนสนบัสนุนให้โครงการ
ท่ีเสร็จส้ินแลว้ไดน้ าผลไปด าเนินการส่งเสริม และเผยแพร่และการใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสมต่อไป 
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เร่ืองที ่3  ไฟฟ้า 
3.1 พลงังานไฟฟ้า 

             เกิดจากการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงภายในตวัน าไฟฟ้าการเคล่ือนท่ี
ของอิเล็กตรอน  เรียกวา่  กระแสไฟฟ้า Electrical Current ซ่ึงเกิดจากการน าวตัถุท่ีมีประจุไฟฟ้า
ต่างกนัน ามาวางไวใ้กลก้นัโดยจะใชต้วัน าทางไฟฟ้า คือ ทองแดง การเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนจะ
เคล่ือนท่ีจากวตัถุท่ีมีประจุไฟฟ้าบวกไปยงัวตัถุ ท่ีมีประจุไฟฟ้าลบมีหน่วยเป็น Ampere อกัษรยอ่คือ “ A 
“ 
 
 

 
  

รูปการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนในตวัน าไฟฟ้า 
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กระแสไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด 
1. ไฟฟ้ากระแสตรง  (Direct Current)   เป็นกระแสไฟฟ้าท่ีเกิดจากการเคล่ือนท่ีของ

อิเล็กตรอนจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าไปยงัอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆไดเ้พียงทิศทางเดียว ส าหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้านั้น 
มาจากเซลลป์ฐมภูมิคือถ่านไฟฉาย หรือเซลลทุ์ติยภูมิคือ แบตเตอร์ร่ี หรือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 

 
 รูปแบตเตอร์ร่ีหรือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 

 
2. ไฟฟ้ากระแสสลับ  (Alternating Current) เป็นกระแสไฟฟ้าท่ีเกิดจากการเคล่ือนท่ีของ

อิเล็กตรอนจากแหล่งจ่ายไฟไปยงัอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆโดยมีการเคล่ือนท่ีกลับไปกลับมาตลอดเวลา 
ส าหรับแหล่งจ่ายไฟนั้นมาจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัชนิดหน่ึงเฟสหรือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
กระแสสลบัชนิดสามเฟส  

 
รูปที ่  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั 

 
แรงดันไฟฟ้า (Voltage)  เป็นแรงท่ีท าให้อิเล็กตรอนเกิดการเคล่ือนท่ี หรือแรงท่ีท าให้เกิดการ

ไหลของไฟฟ้าโดยแรงดนัไฟฟ้าท่ีมีระดบัต่างกนัจะมีปริมาณไฟฟ้าสูงเน่ืองจากปริมาณประจุไฟฟ้าทั้ง
สองดา้นมีความแตกต่างกนั ท าให้เกิดการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอน โดยทัว่ ๆไปแลว้แรงดนัไฟฟ้าท่ีตก
คร่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตวัภายในวงจรไฟฟ้าหรือแรงดนัไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟฟ้า จะใชห้น่วยของ
แรงดนัไฟฟ้าจะใชต้วัอกัษร V ตวัใหญ่ธรรมดา จะแทนค าวา่ Volt ซ่ึงเป็นหน่วยวดัของแรงดนัไฟฟ้า 
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รูปการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนจากศกัยสู์งไปศกัยต์  ่า 

 
ความต้านทานไฟฟ้า (Resistance) เป็นการต่อตา้นการไหลของกระแสไฟฟ้าของวตัถุซ่ึงจะมี

ค่ามากหรือค่าน้อยจะข้ึนอยู่กบัชนิดของวตัถุนั้นๆ ความตา้นทานจะมีหน่วยวดัเป็น โอห์ม และจะใช้
สัญลกัษณ์เป็น (Ohms)  

 ตัวน าไฟฟ้า (Conductors) วตัถุท่ีกระแสไฟฟ้าสามารถไหลผา่นไดโ้ดยง่ายหรือวตัถุท่ีมีความ
ตา้นทานต ่า เช่นทองแดง อลูมิเนียม ทอง และเงิน ซ่ึงเป็นตวัน าไฟฟ้าท่ีดีท่ีสุด ค่าความน าไฟฟ้าจะมี
สัญลกัษณ์เป็น G และมีหน่วยเป็น ซีเมนส์ (S) โดยมีสูตรการค านวณดงัน้ี 

 
G = 1/R  …………………… (6) 

ตัวอย่าง 
วตัถุชนิดหน่ึงมีค่าความตา้นทานไฟฟ้า 25 โอห์ม จงค านวณหาค่าความน าไฟฟ้าของวตัถุชนิดน้ีมีค่าเป็น
เท่าไร 

จากสูตร    G = 1/R 
แทนค่า    G = 1/25 
ค าตอบ    G = 40 mS 

            
 ฉนวนไฟฟ้า (Insulators) วตัถุท่ีซ่ึงไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผา่นไปได ้หรือวตัถุท่ีมีความ
ตา้นทานไฟฟ้าสูง ซ่ึงสามารถตา้นทานการไหลของกระแสได ้เช่น ไมกา้ แกว้ และพลาสติก 
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3.2 กฎของโอห์ม 
 กระแสไฟฟ้าท่ีไหลในวงจรไฟฟ้าไดน้ั้น เกิดจากแรงดนัไฟฟ้าท่ีจ่ายให้กบัวงจรและปริมาณ

กระแสไฟฟ้าภายในวงจรจะถูกจ ากดัโดยความตา้นทานไฟฟ้าภายในวงจรไฟฟ้านั้นๆ ดงันั้น

ปริมาณกระแสไฟฟ้าภายในวงจรจะข้ึนอยูก่บัแรงดนัไฟฟ้าและค่าความตา้นทานของวงจร ซ่ึงวงจร

น้ีถูกคน้พบดว้ย George Simon Ohm เป็นนกัฟิสิกส์ชาวเยอรมนัและน าออกมาเผยแพร่ในปี ค.ศ.

1826 ซ่ึงวงจรน้ีเรียกว่า กฎของโอห์ม กล่าวว่ากระแสไฟฟ้าท่ีไหลในวงจรจะแปรผนัตรงกบั

แรงดนัไฟฟ้าและแปรผกผนักบัค่าความตา้นทานไฟฟ้า โดยเขียนความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 

 

 

                                        แอมแปร์     …… (7) 

ตัวอย่าง 
             จงค านวนหาค่าปริมาณกระแสไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้าท่ีมีแรงดนัไฟฟ้าขนาด 50 โวลต ์และมีค่า
ความตา้นทานของวงจรเท่ากบั 5โอห์ม  
                วธีิท า 

จากสูตร      

   แทนค่า 
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กจิกรรมการเรียนรู้เร่ือง  การทดลองกฎของโอห์ม 
อุปกรณ์ทดลอง 

1. เคร่ืองจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงปรับค่าได ้0.30 V 
2. มลัติมิเตอร์ 
3. ตวัตา้นทานขนาดต่าง ๆ จ านวน 3 ตวั 
4. สายไฟ 

การทดลอง 

 
รูปที ่ แสดงการต่อวงจรเพื่อพิสูจน์กฎของโอห์ม 

 
1. น าตวัตา้นทาน แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงท่ีปรับค่าได ้ต่อวงจรดงัรูป 
2. ปรับค่าโวลตท่ี์แหล่งจ่ายไฟ ประมาณ 5 ค่า และแต่ละคร้ังท่ีปรับค่าโวลต ์ให้วดัค่ากระแสไฟ

ท่ีไหลผา่นวงจร บนัทึกผลการทดลอง 

3. หาค่าระหวา่ง 
V
I

 

4. น าค่าท่ีไดไ้ปเขียนกราฟระหวา่ง V กบั I  
5. หาค่าความชนั เปรียบเทียบกบัค่าท่ีไดใ้นขอ้ 3 เปรียบเทียบตวัตา้นทานและท าการทดลอง

เช่นเดียวกนักบัขอ้ 1 – 4 
 
ค าถาม 

 ค่า 
V
I
 ท่ีทดลองไดเ้ป็นไปตามกฎของโอห์มหรือไม่ เพราะเหตุใด 
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3.3 การต่อความต้านทานแบบต่าง ๆ  
         การต่อความต้านทาน  หมายถึง  การน าเอาความตา้นทานหลายๆ  ตวัมาต่อรวมกนัในระหวา่งจุด
สองจุดซ่ึงในบทน้ีจะกล่าวถึงการต่อความต้านทานในลกัษณะ ต่างๆ  กันโดยตั้งแต่การต่อความ
ตา้นทานแบบอนุกรม   การต่อความตา้นทานแบบขนานและการต่อความตา้นทานแบบผสม นอกจากน้ี
ลกัษณะของตวัอย่างต่าง ๆ ท่ีเราจะพบใน บทน้ีนั้นส่วนใหญ่แล้วจะแนะน าถึงวิธีการพิจารณาและ
วิธีการค านวณท่ีง่าย ๆ เพื่อให้รวดเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดท้ั้งน้ีก็เพื่อให้เป็นแนวทางในการน าไปใช้
ในการค านวณเก่ียวกบัวงจรไฟฟ้าท่ีประกอบดว้ยความตา้นทานหลาย ๆ    ตวัท่ีต่อกนัในลกัษณะยุง่ยาก
และซบัซอ้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็วและมีความมัน่ใจในการแกปั้ญหาโจทยเ์ก่ียวกบัวงจรไฟฟ้าโดยทัว่ๆ 
ไป 
 
การต่อความต้านทานแบบอนุกรม 
         การต่อความตา้นทานแบบอนุกรม หมายถึง   การน าเอาความตา้นทานมาต่อเรียงกนัโดยให ้ปลาย
สายของความตา้นทานตวัท่ีสองต่อเช่ือมกบัปลายของความตา้นทานตวัท่ีสาม ถา้หากวา่มีความตา้นทาน
ตวัท่ีส่ีหรือตวัต่อ ๆ ไป  ก็น ามาต่อเรียงกนัไปเร่ือย ๆ   เป็นลกัษณะในแบบลูกโซ่ซ่ึงเราสามารถท่ีจะ
เขา้ใจไดง่้าย  โดยการพิจารณาจาก 
 
 
 

                                                  รูปการต่อความตา้นทานแบบอนุกรม 
 
จากรูปการต่อความตา้นทานแบบอนุกรม  จะได ้
                                            Rt = R1 + R2 + R3 
    ในท่ีน้ี  
                                            Rt = ความตา้นทานรวมหรือความตา้นทานทั้งหมด 
                              R1 , R2 , R3 = ความตา้นทานยอ่ย 
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การต่อความต้านทานแบบขนาน 
         การต่อความตา้นทานแบบขนาน  หมายถึง  การน าเอาความตา้นทานหลาย ๆ ตวัมาต่อเช่ือมกนัให้
อยูใ่นระหวา่งจุด 2 จุด   โดยใหป้ลายดา้นหน่ึงของความตา้นทานทุก ๆ ตวัมาต่อรวมกนัท่ีจุด ๆ หน่ึง 
และใหป้ลายอีกดา้นหน่ึงของความตา้นทานทุก ๆ ตวัมาต่อรวมกนัอีกท่ีจุดหน่ึง ๆ ซ่ึงพิจารณาไดอ้ยา่ง
ชดัเจนจาก รูปการต่อความตา้นทานแบบขนาน 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       รูปการต่อความตา้นทานแบบขนาน 
  จากรูปการต่อความตา้นทานแบบขนานจะได ้
                                     1/Rt  =  (1/R1+1/R2+1/R3) 
                                              =  (R2R3+R1R3+R1R2)/(R1R2R3) 
ดงันั้น    Rt  =  (R1R2R3)/(R2R3+R1R3+R1R2) 
ในท่ีน้ี Rt = ความตา้นทานรวม หรือความตา้นทานทั้งหมด R1,R2,R3 = ความตา้นทานยอ่ย 

ข้อสังเกต เม่ือความตา้นทาน 2 ตวัต่อขนานกนัและมีค่าเท่ากนัการค านวณหาค่าความตา้นทาน
รวมให้ใช้ค่าความตา้นทานตวัใดตวัหน่ึงเป็นตวัตั้ง(เพราะมีค่าเท่ากนั)แลว้หารด้วยจ านวนของความ
ตา้นทานคือ  2 ในลกัษณะท านองเดียวกนั  ถา้หากวา่มีความตา้นทานทั้งหมด  n  ตวัต่อขนานกนัและแต่
ละตวัมีค่าเท่า ๆ กนัแลว้เม่ือค านวณหาค่าความตา้นทานรวม ก็ให้ใชค้่าของความตา้นทานตวัใดตวัหน่ึง
เป็นตวัตั้งแลว้หารดว้ยจ านวนของตวัตา้นทาน คือ n 
 
วงจรแบบผสม 

                วงจรไฟฟ้าแบบผสม คือวงจรท่ีประกอบดว้ยวงจรอนุกรม ( Series Circuit )และวงจรขนาน               
( Parallel  Circuit ) ยอ่ยๆ อยูใ่นวงจรใหญ่เดียวกนั ดงันั้นในการค านวณเพื่อวิเคราะห์หาค่าปริมาณทาง
ไฟฟ้าต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า ( Current ) แรงดนัไฟฟ้า  ( Voltage ) และค่าความตา้นทานรวม จึงตอ้ง
ใช้ความรู้จากวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  วงจรไฟฟ้าแบบขนาน และกฎของโอห์ม  ( Ohm’s  Law ) 
วงจรไฟฟ้าแบบผสม โดยทัว่ไปจะมีอยู ่2 ลกัษณะ คือ แบบอนุกรม – ขนาน (Series -Parallel) และแบบ
ขนาน – อนุกรม (Parallel – Series )  ดงัรูป วงจรไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสม (อนุกรม – ขนาน) 
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  รูปวงจรไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสม (อนุกรม – ขนาน) 

              การหาค่าความตา้นทานรวม ( RT ) จึงตอ้งหาค่าความตา้นทานรวม ( RT2 )  ระหวา่งตวัตา้นทาน
ตวัท่ี  2 และความตา้นทานตวัท่ี 3 แบบวงจรขนานก่อน จากนั้นจึงน าค่าความตา้นทานรวม ( RT2 ) มา
รวมกบัค่าความตา้นทานตวัท่ี 1 ( RT1 )  แบบวงจรไฟฟ้าอนุกรม ( Series Circuit ) ในการหาค่า
กระแสไฟฟ้า  ( Current )  และแรงดนัไฟฟ้า  ( Voltage )ให้หาค่าในวงจรโดยใชล้กัษณะและวิธีการ
เดียวกนั กบัวงจรอนุกรม  วงจรขนานดงัท่ีผ่านมาโดยให้หาค่าต่างๆในวงจรรวม ก็จะไดค้่าต่างๆตามท่ี
ตอ้งการ 
 

3.4 การค านวณหาค่าความต้านทาน 
 วงจรอนุกรม และวงจรขนาน  
 ตวัตา้นทานท่ีต่อแบบขนาน จะมีความต่างศกัยเ์ท่ากนัทุกตวั เราจึงหาความตา้นทานท่ีสมมูล ( R 
eq ) เสมือนวา่มีตวัตา้นทานเพียงตวัเดียว ไดด้งัน้ี  
 

 
 
 
 

เราสามารถแทนตวัตา้นทานท่ีต่อขนานกนั ดว้ยเส้นตรง 2 เส้น " || " ได ้ส าหรับตวัตา้นทาน 2 ตวั เราจะ
เขียนดงัน้ี  
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กระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่นตวัตา้นทานแบบอนุกรมจะเท่ากนัเสมอ แต่ความต่างศกัยข์องตวัตา้นทานแต่ละ
ตวัจะไม่เท่ากนั ดงันั้น ความต่างศกัยท์ั้งหมดจึงเท่ากบัผลรวมของความต่างศกัย ์เราจึงหาความตา้นทาน
ไดเ้ท่ากบั  

 
 

ตวัตา้นทานท่ีต่อแบบขนานและแบบอนุกรม รวมกนันั้น เราสามารถแบ่งเป็นส่วนเล็กๆก่อน แล้ว
ค านวณความตา้นทานทีละส่วนได ้ดงัตวัอยา่งน้ี  

 
 
 

ตัวต้านทานแบบ 4 แถบสี  

 ตวัตา้นทานแบบ 4 แถบสีีนั้นเป็นแบบท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด โดยจะมีแถบสีระบายเป็นเส้น 4 
เส้นรอบตวัตา้นทาน โดยค่าตวัเลขของ 2 แถบแรกจะเป็น ค่าสองหลกัแรกของความตา้นทาน แถบท่ี 3 
เป็นตวัคูณ และ แถบท่ี 4 เป็นค่า ขอบเขตความเบ่ียงเบน ซ่ึงมีค่าเป็น 2% , 5% , หรือ 10%  
ค่าของรหัสสีตามมาตรฐาน EIA EIA-RS- 279  

สี แถบ 1 แถบ 2 
แถบ 3 

( ตวัคูณ) 
แถบ 4 

( ขอบเขตความเบ่ียงเบน) 
สัมประสิทธ์ิของอุณหภูมิ 

ด า 0 0 ?10 0   
น ้าตาล 1 1 ?10 1 ?1% (F) 100 ppm 
แดง 2 2 ?10 2 ?2% (G) 50 ppm 
ส้ม 3 3 ?10 3  15 ppm 

เหลือง 4 4 ?10 4  25 ppm 
เขียว 5 5 ?10 5 ?0.5% (D)  
น ้าเงิน 6 6 ?10 6 ?0.25% (C)  
ม่วง 7 7 ?10 7 ?0.1% (B)  
เทา 8 8 ?10 8 ?0.05% (A)  
ขาว 9 9 ?10 9   
ทอง   ?0.1 ?5% (J)  
เงิน   ?0.01 ?10% (K)  
ไม่มีสี    ?20% (M)  

หมายเหตุ : สีแดง ถึง ม่วง เป็นสีรุ้ง โดยท่ีสีแดงเป็นสีพลงังานต ่า และ สีม่วงเป็นสีพลงังานสูง 
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ค่าทีพ่งึประสงค์ 
 ตวัตา้นทานมาตรฐานท่ีผลิต มีค่าตั้งแต่มิลลิโอห์ม จนถึง กิกะโอห์ม ซ่ึงในช่วงน้ี จะมีเพียงบาง
ค่าท่ีเรียกวา่ ค่าท่ีพึง ประสงค ์เท่านั้นท่ีถูกผลิต และตวัทรานซิสเตอร์ท่ีเป็นอุปกรณ์แยกในทอ้งตลาด
เหล่าน้ีนั้น ในทางปฏิบติัแลว้ไม่ไดมี้ค่าตาม อุดมคติ ดงันั้นจึงมีการระบุขอบเขตของ การเบ่ียงเบนจาก
ค่าท่ีระบุไว ้โดยการใชแ้ถบสีแถบสุดทา้ย  
ตัวต้านทานแบบมี 5 แถบสี  

 5 แถบสีนั้นปกติใช้ส าหรับตวัต้านทานท่ีมีความแม่นย  าสูง (โดยมีค่าขอบเขตของความ
เบ่ียงเบน 1%, 0.5%, 0.25% , 0.1%) แถบสี 3 แถบแรกนั้นใชร้ะบุค่าความตา้นทาน แถบท่ี 4 ใชร้ะบุ
ค่าตวัคูณ และ แถบท่ี 5 ใช้ระบุขอบเขตของความ เบ่ียงเบน ส่วนตวัตา้นทานแบบ 5 แถบสีท่ีมีความ
แม่นย  าปกติ มีพบไดใ้นตวัตา้นทานรุ่นเก่า หรือ ตวัตา้นทานแบบพิเศษ ซ่ึงค่าขอบเขตของความเบ่ียงเบน 
จะอยูใ่นต าแหน่งปกติคือ แถบท่ี 4 ส่วนแถบท่ี 5 นั้นใชบ้อกค่าสัมประสิทธ์ิของอุณหภูมิ  
 

ตัวต้านทานแบบ SMT  

 ตวัตา้นทานแบบประกบผิวหนา้ ระบุค่าความตา้นทานดว้ยรหสัตวัเลข โดยตวัตา้นทาน SMT 
ความแม่นย  าปกติ จะระบุดว้ยรหสัเลข 3 หลกั สองหลกัแรกบอกค่าสองหลกัแรกของความตา้นทาน 
และ หลกัท่ี 3 คือค่าเลขยกก าลงัของ 10 ตวัอยา่งเช่น "472" ใชห้มายถึง "47" เป็นค่าสองหลกัแรกของค่า
ความตา้นทาน คูณดว้ย 10 ยกก าลงัสอง โอห์ม ส่วนตวัตา้นทาน SMT ความ
แม่นย  าสูง จะใชร้หสัเลข 4 หลกั โดยท่ี 3 หลกัแรกบอกค่าสามหลกัแรกของความตา้นทาน และ หลกัท่ี 
4 คือค่าเลขยกก าลงัของ 10 
 

การวดัตัวต้านทาน  

 ตวัตา้นทานก็คือตวัน าท่ีเลวได้ หรือในทางกลบักนัตวัน าทีดีหรือตวัน าสมบูรณ์ เช่น ซูเปอร์
คอนดกัเตอร์ จะไม่มีค่าความตา้นทานเลย ดงันั้น ถ้าตอ้งการทดสอบเคร่ืองมือวดัของเราว่า มีค่า
เท่ียงตรง ในการวดัมากนอ้ยเท่าใด เราสามารถทดสอบ ไดโ้ดยการน าเคร่ืองมือวดัของเราไปวดัตวัน าท่ีมี
ค่าความตา้นทาน ศูนยโ์อห์ม เคร่ืองมือท่ีน าไปวดัจะตอ้งวดัค่าไดเ้ท่ากบั ศูนยโ์อห์มทุก ยา่นวดั (รูปท่ี 1) 
ตัวน าท่ีดีท่ีสุดหรือตัวน าท่ี ค่อนข้างดี จ  าเป็นมากส าหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป  ในงาน
อิเล็กทรอนิกส์จะใช้อุปกรณ์ท่ีรู้จกักนัในช่ือว่า โอห์มมิเตอร์ เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ตรวจสอบค่าความ
ตา้นทานของตวัตา้นทาน  
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รูปท่ี 1 ถา้เราวดัความตา้นทานของตวัน าท่ีดีจะไม่มีความตา้นทานคือวดัไดศู้นยโ์อห์ม 
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กจิกรรมการทดลอง เร่ือง ตัวต้านทาน 
วตัถุประสงค์ 

1. เขา้ใจหลกัการอ่านค่าสีตวัตา้นทานไฟฟ้า 
2. สามารถอ่านค่าสีจากตวัตา้นทานไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทดลอง 
1. ตวัตา้นทานค่าต่างๆ 

 

 

 

ทดลอง 
1.จากตวัตา้นทานสี น า้ตาล สี แดง สี ส้ม แลว้อ่านค่าตา้นทาน ก่อนทดลอง (ตวัอยา่ง) 
    อ่านค่าความตา้นทานดว้ยตนเองไดผ้ล  =  ....................... โอห์ม 
2.ใหเ้ลือกตวัตา้นทานท่ีจดัเตรียมให้และน าไปท าการทดลองลงตามตาราง 
3. จากตารางดา้นล่างใหเ้ขียนสีในแต่ละแถบสีเพื่อใหไ้ดค้่าความตา้นทานตามก าหนด และใหล้งมือปฏิบติั 
    เปล่ียนค่าสีตามท่ีเขียนไวเ้พื่อดูผลเทียบกบัท่ีเขียนไว ้
 

  สีแถบสีท่ี 1  สีแถบสีท่ี 2  สีแถบสีท่ี 3  
30 โอห์ม        
45 โอห์ม        
53 โอห์ม        
330 โอห์ม       
680 โอห์ม        
940 โอห์ม        
1.2 กิโลโอห์ม       
3.5 กิโลโอห์ม       
120 กิโลโอห์ม       
480 กิโลโอห์ม        
1000 กิโลโอห์ม        
1200 กิโลโอห์ม       

 

 

ตัวต้านทานไฟฟ้า(Resistor) 
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3.5 ไฟฟ้าในชีวติประจ าวนั 
 

               ไฟฟ้าเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและมีอิทธิพลมาก
ในชีวิตประจ าวนัของเราตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ตาย 
เราสามารถน าไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
เช่น ด้านแสงสว่าง ด้านความร้อน ด้านพลังงาน 
ดา้นเสียง เป็นตน้ และการใชป้ระโยชน์จากไฟฟ้าก็
ตอ้งใช้อย่างระมดัระวงั ตอ้งเรียนรู้การใช้ท่ีถูกวิธี 

ต้องรู้วิธีการป้องกันท่ีถูกต้อง ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงประเภทของไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าใน
ชีวติประจ าวนัท่ีควรจะรู้จกั  
 

ไฟฟ้าในชีวติประจ าวนัทีค่วรรู้จัก 
1.เมนสวิตช์ (Main Switch) หรือสวิตช์ประธาน เป็นอุปกรณ์หลกัท่ีใชส้ าหรับ ตดัต่อวงจรของ

สายเมน เขา้อาคาร กบัสายภายใน ทั้งหมด เป็นอุปกรณ์สับปลด วงจรไฟฟ้าตวัแรก ถดัจากเคร่ืองวดั
หน่วยไฟฟ้า (มิเตอร์) ของการน าไฟฟ้า เข้ามาในบ้าน เมนสวิชต์ประกอบด้วย เคร่ืองปลดวงจร 
(Disconnecting Means) และเคร่ืองป้องกนักระแสเกิน (Overcurrent Protective Device) หนา้ท่ีของเมน
สวิตช์ คือ คอยควบคุมการใช้ไฟฟ้า ให้เกิดความปลอดภยั ในกรณีท่ี เกิดกระแสไฟฟ้าเกิน หรือ เกิด
ไฟฟ้าลดัวงจร เราสามารถสับหรือปลดออกไดท้นัที เพื่อตดัไม่ใหก้ระแสไฟฟ้าไหลเขา้มายงัอาคาร  

2.เบรกเกอร์ (เซอร์กิตเบรกเกอร์) หรือ สวิชตอ์ตัโนมติั หมายถึง อุปกรณ์ท่ีสามารถใชส้ับ หรือ
ปลดวงจรไฟฟ้าได้โดยอตัโนมติั โดยกระแสลดัวงจรนั้น ต้องไม่เกินขนาดพิกัด ในการตดักระแส
ลดัวงจรของเคร่ือง (IC)  

3. ฟิวส์ เป็นอุปกรณ์ป้องกนั กระแสไฟฟ้าเกินชนิดหน่ึง โดยจะตดัวงจรไฟฟ้าอตัโนมติั เม่ือมี
กระแสไฟฟ้าไหลเกินค่าท่ีก าหนด และเม่ือฟิวส์ท างานแลว้ จะตอ้งเปล่ียนฟิวส์ใหม่ ขนาดพิกดัการตดั
กระแสลดัวงจร (IC) ของฟิวส์ตอ้งไม่ต ่ากวา่ขนาดกระแสลดัวงจรท่ีผา่นฟิวส์  

4. เคร่ืองตดัไฟร่ัว หมายถึง สวิชตอ์ตัโนมติัท่ีสามารถปลดวงจรไดอ้ยา่งรวดเร็ว ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด เม่ือมีกระแสไฟฟ้าร่ัวไหลลงดินในปริมาณท่ีมากกว่าค่าท่ีก าหนดไว ้เคร่ืองตดัไฟร่ัวมกัจะใช้
เป็นอุปกรณ์ป้องกนัเสริมกบัระบบสายดิน เพื่อป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าดูด กรณีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีใชมี้
ไฟร่ัวเกิดข้ึน  

5. สายดิน คือสายไฟเส้นท่ีมีไวเ้พื่อให้เกิดความปลอดภยัต่อการใช้ไฟฟ้า ปลายดา้นหน่ึงของ
สายดิน จะตอ้งมีการต่อลงดิน ส่วนปลายอีกดา้นหน่ึง จะต่อเขา้กบัวตัถุหรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ท่ีตอ้งการให้
มีศกัยไ์ฟฟ้าเป็นศูนยเ์ท่ากบัพื้นดิน  
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6. เตา้รับ หรือปลัก๊ตวัเมีย คือ ขั้วรับส าหรับหวัเสียบ จากเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ปกติเตา้รับจะติดตั้งอยู่
กบัท่ี เช่น ติดอยูก่บัผนงัอาคาร เป็นตน้  

7. เตา้เสียบ หรือปลัก๊ตวัผู ้คือ ขั้วหรือหวัเสียบจากเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพื่อเสียบเขา้กบัเตา้รับ ท าให้
สามารถใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้านั้นได ้ 

8. เคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภท 1 หมายถึง เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทัว่ไปท่ีมีความหนาของฉนวนไฟฟ้า
เพียงพอ ส าหรับการใช้งานปกติเท่านั้ น โดยมักมีเปลือกนอก ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท าด้วยโลหะ 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าประเภทน้ี ผูผ้ลิตจ าเป็นจะตอ้งมีการต่อสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าเขา้กบัส่วนท่ีเป็นโลหะ
นั้น เพื่อใหส้ามารถต่อลงดินมายงัตูเ้มนสวชิต ์โดยผา่นทางขั้วสายดินของเตา้เสียบ-เตา้รับ  

9. เคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภท 2 หมายถึง เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีการหุ้มฉนวน ส่วนท่ีมีไฟฟ้า ด้วย
ฉนวนท่ีมีความหนาเป็น 2 เท่าของความหนาท่ีใช้ส าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทัว่ๆ ไป เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ประเภทน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งต่อสายดิน  

10. เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าประเภท 3 หมายถึง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีใชก้บัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัไม่เกิน 
50 โวลต ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าประเภทน้ีไม่ตอ้งมีสายดิน 

 
 

  การป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าและการช่วยเหลอืผู้ประสบอนัตรายจากไฟฟ้า    
1. การป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า   

              สายไฟฟ้าและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าตามปกติจะตอ้งมีฉนวนหุ้ม และมี
การต่อสายอย่างถูกตอ้งและแข็งแรง เม่ือใช้ไฟฟ้าเป็นระยะเวลานาน 
ฉนวนไฟฟ้าอาจช ารุดฉีกขาด รอยต่อหลวม หรือหลุดได ้เม่ือผูใ้ชไ้ฟฟ้า
สัมผสัส่วนท่ีเป็นโลหะจะเกิดกระแสไฟฟ้าผา่นร่างกายลงดินอนัตรายถึง
เสียชีวติได ้จึงควรป้องกนัเบ้ืองตน้ ดงัน้ีคือ 

      1. ตรวจดูฉนวน รอยต่อ ของสายไฟฟ้าก่อนใชง้าน 
             2. ใชไ้ขควงขนัรอยต่อสายไฟฟ้ากบัอุปกรณ์ใหแ้น่นอยูใ่นสภาพดีพร้อมท่ีจะใชง้าน 
2.   การปฐมพยาบาลและการเคลือ่นย้ายผู้ประสบอนัตรายจากไฟฟ้า  
              การต่อสายดิน คือ การต่อสายไฟฟ้าขนาดท่ีเหมาะสมจากเปลือกโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้านั้นลงสู่ดิน เพื่อให้กระแสท่ีร่ัวออกมาไหลลงสู่ดิน ท าให้ผูใ้ชไ้ฟฟ้าปลอดภยัจากการถูก
กระแสไฟฟ้า  
3.การต่อสายดินและต่ออุปกรณ์ป้องกนักระแสไฟฟ้าร่ัว  

 อุปกรณ์การป้องกนักระแสไฟฟ้าร่ัว   การเกิดกระแสไฟฟ้าร่ัวในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทัว่ไปนั้น 
มีโอกาสเกิดข้ึนไดเ้น่ืองจากการใชง้าน ความเส่ือมของฉนวนตามอายุการใช้งานและอุบติัเหตุต่าง ๆท่ี
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อาจจะเกิดข้ึนได ้กระแสไฟฟ้าร่ัว และการเกิดกระแสไฟฟ้าลดัวงจร (short circuit) นั้น ไม่มีผูใ้ดทราบ
ล่วงหน้าได ้จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเคร่ืองบอกเหตุต่าง ๆ ไว ้และท าการตดัวงจรไฟฟ้า
ก่อนท่ีจะเป็นอนัตราย วศิวกรคิดวธีิป้องกนัไฟฟ้าร่ัวไว ้2 วธีิ คือ 
     วธีิท่ี 1 คือ การต่อสายดิน  
 เ ม่ือกระแสไฟฟ้าร่ัวไหลลงดินมีปริมาณมากพอ ท าให้เคร่ืองตัดวงจรท างานตัดวงจร
กระแสไฟฟ้าในวงจรนั้นออกไป ท าใหไ้ม่มีกระแสไฟฟ้า  
     วธีิท่ี 2 ใชเ้คร่ืองป้องกนักระแสไฟฟ้าร่ัว 
                 โดยอาศยัหลกัการของการเหน่ียวน าไฟฟ้าในหมอ้แปลงไฟฟ้าในสภาวะปกติกระแสไฟฟ้า
ไหลเขา้ และไหลออกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจรเท่ากนั เส้นแรงแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนในแกนเหล็กจาก
ขดลวดปฐมภูมิทั้ งสองขดเท่ากัน จึงหักล้างกันหมด กระแสไฟฟ้าในขดลวดทุติยภูมิไม่มี เม่ือ
กระแสไฟฟ้าร่ัวเกิดข้ึน สายไฟฟ้าทั้งสองมีกระแสไหลไม่เท่ากนั ท าให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กในแกน
เหล็กเหน่ียวน าไฟฟ้าข้ึนในขดลวดทุติยภูมิส่งสัญญาณไปท าใหต้ดัวงจรไฟฟ้าออก            
               ผูป้ระสบอนัตรายจากกระแสไฟฟ้าจะเกิดอาการส้ินสติ (shock) ผูท่ี้อยู่ขา้งเคียงหรือผูท่ี้พบ
เหตุการณ์จะตอ้งรีบช่วยเหลืออยา่งถูกวธีิ ดงัน้ี             
             ขั้นแรก ตดัวงจรกระแสไฟฟ้าออกโดยเร็ว ขั้นสองแยกผูป่้วยออกดว้ยการใชฉ้นวน เช่น สายยาง 
ผา้แหง้ หรือก่ิงไมแ้หง้คลอ้งดึงผูป่้วยออกจากสายไฟ หา้มใชมื้อจบัโดยเด็ดขาด ถา้ผูป่้วยไม่หายใจให้รีบ
ช่วยหายใจดว้ยการจบัผูป่้วยนอนราบไปกบัพื้น ยกศีรษะให้หงายข้ึนเล็กน้อยบีบจมูก พร้อมเป่าลมเขา้
ปากเป็นระยะๆ โดยเป่าให้แรงและเร็ว ประมาณนาทีละ 10 คร้ัง จนเห็นทรวงอกกระเพื่อม ท าต่อไป
เร่ือยๆแลว้รีบน าส่งโรงพยาบาล ท าการพยาบาลโดยการให้ออกซิเจนช่วยในการหายใจ และนวดหวัใจ
ดว้ย    
3.6 การอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้า 

การอนุรักษ์พลงังาน  

ความหมายของการอนุรักษพ์ลงังาน   คือการผลิตและการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ
และประหยดั การอนุรักษ์พลงังานนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน ซ่ึงเป็นการประหยดั 
ค่าใชจ่้ายในกิจการแลว้ ยงัจะช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากแหล่งท่ีใชแ้ละผลิตพลงังานดว้ย  

 การอนุรักษ์พลังงาน คืออะไร  การอนุรักษ์พลังงาน เป็นวตัถุประสงค์หลักภายใต้
พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ.2535 ท่ีก าหนดใหก้ลุ่มเป้าหมายคือ อาคารควบคุม
และโรงงานควบคุม ตอ้งจดัเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ขอ้มูล บุคลากร แผนงาน เป็นตน้ เพื่อน าไปสู่
การอนุรักษพ์ลงังานตามกฎหมายและกิจกรรมการอนุรักษพ์ลงังานน้ียงัใชเ้ป็นกรอบและแนวทางปฏิบติั
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานใหดี้ยิง่ข้ึน  
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การอนุรักษ์พลงังานตามกฎหมายต้องท าอะไรบ้าง  
พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ.2535 ไดก้ าหนดให้ผูท่ี้เจา้ของอาคาร

ควบคุมและโรงงานควบคุม มีหนา้ท่ีด าเนินการอนุรักษพ์ลงังานในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
1. จดัให้มีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานอยา่งน้อย 1 คน ประจ า ณ อาคาร ควบคุมและโรงงาน

ควบคุมแต่ละแห่ง  
2. ด าเนินการอนุรักษพ์ลงังานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ 
3. ส่งขอ้มูลเก่ียวกบัการผลิตการใชพ้ลงังานและการอนุรักษพ์ลงังาน ให้แก่กรมพฒันาและ

ส่งเสริมพลงังาน  
4. บนัทึกขอ้มูลการใชพ้ลงังาน การติดตั้งหรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัร หรืออุปกรณ์ท่ีมีผล

ต่อการใชพ้ลงังานและการอนุรักษพ์ลงังาน  
5. ก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังานส่งใหก้รมพฒันาและ ส่งเสริมพลงังาน  
6. ตรวจสอบและวเิคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและแผน การอนุรักษพ์ลงังาน  
รายละเอียดและวิธีปฏิบติัต่างๆ ในขอ้ 2 ถึงขอ้ 6 จะประกาศออกเป็นกฎกระทรวง โดยได้

สรุปสาระส าคญัไวใ้นหวัขอ้ เร่ือง ขั้นตอนการด าเนินการอนุรักษพ์ลงังานตามกฎหมาย ขั้นตอนท่ีจะน า
คุณไปสู่ความส าเร็จในการอนุรักษพ์ลงังานและถูกตอ้งตามขอ้ก าหนดในกฎหมาย  
  

วธีิการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้า 
 โดยทัว่ไป "เคร่ืองใช้ไฟฟ้า" ภายในบา้นมกัมีการใชพ้ลงังานสูงแทบทุกชนิด ดงันั้นผูใ้ชค้วร
ตอ้งมีความรู้ และทราบถึงวิธีการใชไ้ฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อลดค่าไฟฟ้าภาย ในบา้นลง และลด
ปัญหาในเร่ืองการใชพ้ลงังานอยา่งผดิวธีิดว้ย เอกสารน้ีจะขอกล่าวถึงเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าบางชนิดท่ียงัไม่ได้
จดัท าเป็นเอกสารเผยแพร่มา ก่อนหนา้น้ี 
 

เคร่ืองท าน า้อุ่นไฟฟ้า 
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การใช้อย่างประหยดัพลงังานและถูกวธีิ 
1. ควรพิจารณาเลือกเคร่ืองท าน ้ าอุ่นใหเ้หมาะสมกบัการใชเ้ป็นหลกั เช่น ตอ้งการ ใชน้ ้าอุ่นเพื่อ

อาบน ้าเท่านั้นก็ควรจะติดตั้งชนิดท าน ้าอุ่นไดจุ้ดเดียว 
2. ควรเลือกใชฝั้กบวัชนิดประหยดัน ้า (Water Efficient Showerhead) เพราะ สามารถ  ประหยดั

น ้าไดถึ้งร้อยละ 25-75 
3. ควรเลือกใชเ้คร่ืองท าน ้าอุ่นท่ีมีถงัน ้าภายในตวัเคร่ืองและมีฉนวนหุม้ เพราะ สามารถลดการใช้

พลงังานไดร้้อยละ 10-20 
4. ควรหลีกเล่ียงการใชเ้คร่ืองท าน ้าอุ่นไฟฟ้าชนิดท่ีไม่มีถงัน ้าภายในเพราะจะท าใหส้ิ้น เปลืองการ

ใชพ้ลงังาน 
5.  ปิดวาลว์น ้าและสวติซ์ทนัทีเม่ือเลิกใชง้าน 

โทรทัศน์ 
การเลอืกใช้อย่างถูกวธีิและประหยดัพลงังาน 
1. การเลือกใชโ้ทรทศัน์ควรค านึงถึงความตอ้งการใชง้าน โดยพิจารณาจากขนาดและการใชก้ าลงัไฟฟ้า 
2. โทรทศัน์สีระบบเดียวกนัแต่ขนาดต่างกนั จะใชพ้ลงังานต่างกนัดว้ย กล่าวคือ โทรทศัน์สีท่ีมีขนาด

ใหญ่และมีราคาแพงกวา่ จะใชก้ าลงัไฟมากกวา่โทรทศัน์สี ขนาดเล็ก เช่น 
     -   ระบบทัว่ไป ขนาด 16 น้ิว จะเสียค่าไฟฟ้ามากกวา่ ขนาด 14 น้ิว ร้อยละ 5 หรือ 
     -    ขนาด 20 น้ิว จะเสียค่าไฟฟ้ามากกวา่ ขนาด 14 น้ิว ร้อยละ 30 
     -    ระบบรีโมทคอนโทรล ขนาด 16 น้ิว จะเสียค่าไฟฟ้ามากกวา่ ขนาด 14 น้ิว ร้อยละ5 
     - หรือขนาด 20 น้ิว จะเสียค่าไฟฟ้ามากกวา่ ขนาด 14 น้ิว ร้อยละ 34 
     - โทรทศัน์สีท่ีมีระบบรีโมทคอนโทรลจะใชไ้ฟฟ้ามากกวา่โทรทศัน์สีระบบทัว่ไป ท่ีมีขนาด
เดียวกนั เช่น 
     - โทรทศัน์สีขนาด 16 น้ิว ระบบรีโมทคอนโทรลเสียค่าไฟฟ้ามากกวา่ระบบธรรมดา ร้อยละ 5 
     - โทรทศัน์สีขนาด 20 น้ิว ระบบรีโมทคอนโทรลเสียค่าไฟฟ้ามากกวา่ระบบธรรมดา ร้อยละ 18 

3.  อยา่เสียบปลัก๊ทิ้งไว ้เพราะโทรทศัน์จะมีไฟฟ้าหล่อเล้ียงระบบภายในอยูต่ลอดเวลา นอกจากนั้น
อาจก่อให้เกิดอนัตรายในขณะท่ีฟ้าแลบได ้

4.  ปิดเม่ือไม่มีคนดู หรือตั้งเวลาปิดโทรทศัน์โดยอตัโนมติั เพื่อช่วยประหยดั ไฟฟ้า 
5. ไม่ควรเสียบปลัก๊เคร่ืองเล่นวิดีโอในขณะท่ียงัไม่ตอ้งการใช ้เพราะเคร่ืองเล่นวดีิโอ จะท างานอยู่

ตลอดเวลา จึงท าใหเ้สียค่าไฟฟ้าโดยไม่จ  าเป็น 
6. พิจารณาเลือกดูรายการเอาไวล่้วงหนา้ ดูเฉพาะรายการท่ีเลือกตามช่วงเวลานั้นๆหากดูรายการ

เดียวกนัควรเปิดโทรทศัน์เพียงเคร่ืองเดียว 
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พดัลม 

   
 
 

 
 
 
 
การใช้อย่างประหยดัพลงังานและถูกวธีิ  

พดัลมตั้งโต๊ะจะมีราคาต ่ากว่าพดัลมตั้งพื้น และใช้พลงังานไฟฟ้าต ่ากว่า ทั้งน้ีเพราะ มีขนาด
มอเตอร์และก าลงัไฟต ่ากวา่ แต่พดัลมตั้งพื้นจะให้ลมมากกวา่ ดงันั้นในการเลือกใช ้จึงมีขอ้ท่ีควรพิจารณา
ดงัน้ี 

1. พิจารณาตามความตอ้งการและสถานท่ีท่ีใช ้ เช่น ถา้ใชเ้พียงคนเดียว หรือ ไม่เกิน 2 คน 
ควรใชพ้ดัลมตั้งโตะ๊ 

2. อยา่เสียบปลัก๊ทิ้งไว ้โดยเฉพาะพดัลมท่ีมีระบบรีโมทคอนโทรล เพราะจะมี ไฟฟ้าไหล
เขา้ตลอดเวลา เพื่อหล่อเล้ียงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

3. ควรเลือกใชค้วามแรงหรือความเร็วของลมใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการและสถาน ท่ี 
เพราะหากความแรงของลมมากข้ึนจะใชไ้ฟฟ้ามากข้ึน  

4. เม่ือไม่ตอ้งการใชพ้ดัลมควรรีบปิด เพื่อใหม้อเตอร์ไดมี้การพกัและไม่เส่ือมสภาพ เร็ว
เกินไป 

5. ควรวางพดัลมในท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก เพราะพดัลมใชห้ลกัการดูดอากาศจาก บริเวณ
รอบๆ ทางดา้นหลงัของตวัใบพดั แลว้ปล่อยออกสู่ดา้นหนา้ เช่น ถา้อากาศบริเวณรอบ พดัลมอบัช้ืน ก็
จะไดใ้นลกัษณะลมร้อนและอบัช้ืนเช่นกนั นอกจากน้ีมอเตอร์ยงัระบายความ ร้อนไดดี้ข้ึน ไม่
เส่ือมสภาพเร็วเกินไป 
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กระติกน า้ร้อนไฟฟ้า 
การใช้อย่างประหยดัพลงังานและถูกวธีิ 

1. ควรเลือกซ้ือรุ่นท่ีมีฉนวนกนัความร้อนท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. ใส่น ้าใหพ้อเหมาะกบัความตอ้งการหรือไม่สูงกวา่ระดบัท่ีก าหนดไว ้เพราะนอกจาก ไม่

ประหยดัพลงังานยงัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกระติก 
3. ระวงัอยา่ใหน้ ้าแหง้หรือปล่อยใหร้ะดบัน ้าต ่ากวา่ขีดก าหนด เพราะเม่ือน ้าแหง้ จะท าใหเ้กิด

ไฟฟ้าลดัวงจรในกระติกน ้าร้อน เป็นอนัตรายอยา่งยิง่ 
4. ถอดปลัก๊เม่ือเลิกใชน้ ้าร้อนแลว้ เพื่อลดการส้ินเปลืองพลงังาน ไม่ควรเสียบปลัก๊ ตลอดเวลา 

ถา้ไม่ตอ้งการใชน้ ้าแลว้ แต่ถา้หากมีความตอ้งการใชน้ ้าร้อนเป็นระยะๆ ติดต่อกนั เช่น ใน
สถานท่ีท างานบางแห่งท่ีมีน ้าร้อนไวส้ าหรับเตรียมเคร่ืองด่ืมตอ้นรับแขกก็ไม่ควรดึง ปลัก๊
ออกบ่อยๆ เพราะทุกคร้ังเม่ือดึงปลัก๊ออกอุณหภูมิของน ้าจะค่อยๆ ลดลง กระติกน ้าร้อน ไม่
สามารถเก็บความร้อนไดน้าน เม่ือจะใชง้านใหม่ก็ตอ้งเสียบปลัก๊และเร่ิมท าการตม้น ้าใหม่ 
เป็นกาส้ินเปลืองพลงังาน 

5. ไม่ควรเสียบปลัก๊ตลอดเวลา ถา้ไม่ตอ้งการใชน้ ้าร้อนแลว้ 
6. อยา่น าส่ิงใดๆ มาปิดช่องไอน ้าออก 
7. ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิให้อยูใ่นสภาพใชง้านไดเ้สมอ 
8. ไม่ควรตั้งไวใ้นหอ้งท่ีมีการปรับอากาศ  

เคร่ืองดูดฝุ่น 
การใช้อย่างประหยดัพลงังานและถูกวธีิ 
 1.  ควรเลือกขนาดของเคร่ืองตามความจ าเป็นในการใชง้าน 

2. วสัดุท่ีเป็นพรมหรือผา้ซ่ึงฝุ่ นสามารถเกาะอยา่งแน่นหนา ควรใชเ้คร่ืองท่ีมีขนาด ก าลงัไฟฟ้า
มาก (Heavy Duty) ส่วนบา้นเรือนท่ีเป็นพื้นไม ้พื้นปูน หรือหินอ่อนท่ีง่ายต่อการ ท าความ
สะอาด เพราะฝุ่ นละอองไม่เกาะติดแน่น ควรใชเ้คร่ืองดูดฝุ่ นท่ีมีก าลงัไฟฟ้าต ่า ซ่ึง
จะไม่ส้ินเปลืองการใชไ้ฟฟ้า 

3. ควรหมัน่ถอดตวักรองหรือตะแกรงดกัฝุ่ นออกมาท าความสะอาด เพราะถา้เกิด 
การอุดตนั นอกจากจะท าให้ลดประสิทธิภาพการดูด ดูดฝุ่ นไม่เตม็ท่ี และเพิ่มเวลา
การดูดฝุ่ น เป็นการเพิ่มปริมาณการใชไ้ฟฟ้าของมอเตอร์ท่ีตอ้งท างานหนกัและ
อาจไหมไ้ด ้

4. ควรใชใ้นห้องท่ีมีอากาศถ่ายเทไดดี้ เพื่อเป็นการระบายความร้อนของตวัมอเตอร์ 
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5. ไม่ควรใชดู้ดวสัดุท่ีมีส่วนประกอบของน ้า ความช้ืน และของเหลวต่างๆ รวมทั้งส่ิง ของท่ีมี
คม และของท่ีก าลงัติดไฟ เช่น ใบมีดโกน บุหร่ี เป็นตน้ เพราะอาจก่อให้เกิดอนัตราย ต่อ
ส่วนประกอบต่างๆ 

6. ควรหมัน่ถอดถุงผา้หรือกล่องเก็บฝุ่ นออกมาเททิ้ง อยา่ใหส้ะสมจนเตม็ เพราะ มอเตอร์ตอ้ง
ท างานหนกัข้ึน อาจท าใหม้อเตอร์ไหมไ้ด ้และยงัท าใหก้ารใชไ้ฟฟ้าส้ินเปลืองข้ึน 

7. ใชห้วัดูดฝุ่ นให้เหมาะกบัลกัษณะฝุ่ นหรือสถานท่ี เช่น หวัดูดชนิดปากปลาย แหลมจะใชก้บั
บริเวณท่ีเป็นซอกเล็กๆ หวัดูดท่ีแปรง ใชก้บัโคมไฟ เพดาน กรอบรูป เป็นตน้ ถา้ใชผ้ดิ
ประเภท จะท าใหป้ระสิทธิภาพการดูดลดลง ส้ินเปลืองพลงังานไฟฟ้า 

8. ก่อนดูดฝุ่ นควรตรวจสอบขอ้ต่อของท่อดูดหรือช้ินส่วนต่างๆ ใหแ้น่น 
มิฉะนั้น อาจเกิดการร่ัวของอากาศ ประสิทธิภาพของเคร่ืองจะลดลง 
และมอเตอร์อาจท างานหนกัและไหมไ้ด ้
 

เคร่ืองปรับอากาศ 
การใช้อย่างประหยดัพลงังานและถูกวธีิ 

1. การเลอืกขนาดเคร่ืองปรับอากาศทีเ่หมาะสม    ขนาดของเคร่ืองปรับอากาศท่ีใชท้  า
ความเยน็ใหแ้ก่ห้องต่างๆ ภายในบา้น โดยเฉล่ีย ความสูงของหอ้ง โดยทัว่ไปท่ี 2.5-3 
เมตร อาจประมาณคร่าวๆ จากค่าต่อไปน้ี 
     -  หอ้งรับแขก ห้องอาหาร ประมาณ 15 ตร.ม./ตนัความเยน็ 
     -  หอ้งนอนท่ีเพดานหอ้งเป็นหลงัคา ประมาณ 20 ตร.ม./ตนัความเยน็ 
     -  หอ้งนอนท่ีเพดานหอ้งเป็นพื้นของอีกชั้นหน่ึง ประมาณ 23 ตร.ม./ตนัความเยน็ 

2. การเลอืกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
     -  ควรเลือกซ้ือเคร่ืองท่ีมีเคร่ืองหมายการคา้เป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป เพราะเป็นเคร่ืองท่ีมี 
คุณภาพสามารถเช่ือถือปริมาณความเยน็และพิจารณาการส้ินเปลืองพลงังานไฟฟ้าของ
ตวั เคร่ืองท่ีปรากฏอยูใ่นแคตตาล็อคผูผ้ลิตเป็นส าคญั 
     -  หากเคร่ืองท่ีตอ้งการซ้ือมีขนาดไม่เกิน 25,000 บีทีย/ูชม. ควร
เลือกเคร่ืองท่ี ผา่นการรับรองการใชพ้ลงังานไฟฟ้าหมายเลข 5 ซ่ึง
แสดงวา่เป็นเคร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพสูง ประหยดัพลงังานไฟฟ้า โดยมี
ฉลากปิดท่ีตวัเคร่ืองให้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
     -  ถา้ตอ้งการซ้ือเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ 25,000 บีทีย/ูชม.ใหเ้ลือก 
เคร่ืองท่ีมีการใชไ้ฟไม่เกิน 1.40 กิโลวตัตต่์อ 1 ตนัความเยน็หรือมีค่า EER (Energy 
Efficiency Ratio) ไม่นอ้ยกวา่ 8.6 บีทีย ูชม./วตัต ์โดยดูจากแคตตาล็อคผูผ้ลิต 
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3. การใช้งานเคร่ืองปรับอากาศ 
      การใชง้านเคร่ืองปรับอากาศอยา่งถูกตอ้ง ช่วยให้

เคร่ืองท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ และประหยดั
พลงังานไฟฟ้า สามารถท าโดยวธีิการดงัต่อไปน้ี 
     -   ปรับตั้งอุณหภูมิของห้องใหเ้หมาะสม 
หอ้งรับแขก หอ้งนัง่เล่น    และหอ้งอาหาร อาจตั้ง

อุณหภูมิไม่ให้ต ่ากวา่ 25 ํ  C ส าหรับหอ้งนอนนั้นอาจตั้งอุณหภูมิ
สูงกวา่น้ีได ้ทั้งน้ีเพราะร่างกายมนุษยข์ณะหลบัมิไดเ้คล่ือนไหว 
อีกทั้งการคายเหง่ือก็ลดลง หากปรับอุณหภูมิ เป็น 26-28 ํ  C ก็
ไม่ท าใหรู้้สึกร้อนเกินไป แต่จะช่วยลดการใชไ้ฟฟ้าไดป้ระมาณร้อยละ 15-20 
     -  ปิดเคร่ืองปรับอากาศทุกคร้ังท่ีเลิกใชง้าน หากสามารถทราบเวลาท่ี
แน่นอน ควรตั้งเวลาการท างานของตวัเคร่ืองไวล่้วงหนา้ เพือ่ใหเ้คร่ืองหยดุเอง
โดยอตัโนมติั 
     -   อยา่น าส่ิงของไปกีดขวางทางลมเขา้และลมออกของคอนเดนซ่ิงยนิูตจะ
ท าให ้เคร่ืองระบายความร้อนไม่ออก และตอ้งท างานหนกัมากข้ึน 
     -  อยา่น ารูปภาพหรือส่ิงของไปขวางทางลมเขา้และลมออก
ของแฟนคอยลย์นิูต จะ ท าใหห้อ้งไม่เยน็ 
     -  ควรเปิดหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในหอ้งเฉพาะ
เท่าท่ีจ  าเป็นต่อการ ใชง้านเท่านั้น และปิดทุกคร้ังเม่ือใชง้านเสร็จ 
เพราะหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดขณะ เปิดใชง้าน จะมี
ความร้อนออกมาท าใหอุ้ณหภูมิในหอ้งสูงข้ึน 
     -   หลีกเล่ียงการน าเคร่ืองครัว หรือภาชนะท่ีมีผวิหนา้ร้อนจดั เช่น เตาไฟฟ้า กะทะร้อน  
หมอ้ตม้น ้า หมอ้ตม้สุก้ี เขา้ไปในหอ้งท่ีมีการปรับอากาศ ควรปรุงอาหารในครัว แลว้จึงน าเขา้

มารับประทานภายในหอ้ง 
     -  ในช่วงเวลาท่ีไม่ใชห้อ้งหรือก่อนเปิด
เคร่ืองปรับอากาศสัก 2 ชัว่โมง ควรเปิด ประตูหนา้ต่าง
ทิ้งไวเ้พื่อให้อากาศบริสุทธ์ิภายนอกเขา้ไปแทนท่ีอากาศ
เก่าในหอ้ง จะช่วยลดกล่ินต่าง ๆ ใหน้อ้ยลงโดยไม่

จ  าเป็นตอ้งเปิดพดัลมระบายอากาศ ซ่ึงจะท าใหเ้คร่ืองปรับ อากาศท างานหนกัข้ึน 
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  -   ควรปิดประตู หนา้ต่างใหส้นิทขณะใชง้านเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อป้องกนัมิให้ 
อากาศร้อนจากภายนอกเขา้มา อนัจะท าใหเ้คร่ืองตอ้งท างานมากข้ึน 
  -  ไม่ควรปลูกตน้ไม ้หรือตากผา้ภายในหอ้งท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศเพราะความช้ืน จาก
ส่ิงเหล่าน้ีจะท าใหเ้คร่ืองตอ้งท างานหนกัข้ึน 

เคร่ืองปรับอากาศ 
การใช้อย่างประหยดัพลงังานและถูกวธีิ 

     - ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานานกวา่ 15 นาที จะช่วยประหยดัไฟ โดยไม่มีผล กระทบต่ออายกุาร
ใชง้านของอุปกรณ์ เช่น ในช่วงพกัเท่ียงของส านกังาน ในหอ้งเรียน ส่วน ตามบา้น เช่น ในหอ้งน ้า ใน
ครัว เป็นตน้ 
     - เปิด ปิดไฟ โดยอตัโนมติั โดยใชอุ้ปกรณ์ตั้งเวลาหรือสั่งจากระบบควบคุม อตัโนมติั ซ่ึงจะช่วย
ป้องกนัการลืมปิดไฟหลงัเลิกงานในอาคารส านกังาน หรือสั่งปิดไฟ บริเวณระเบียงทางเดินในโรงแรม 
เป็นตน้ 
     - ใชอุ้ปกรณ์ตรวจจบัความเคล่ือนไหว (Occupancy Sensor) เหมาะกบัหอ้ง ประชุม หอ้งเรียน และ
หอ้งท างานส่วนตวั โดยทัว่ไปมี 2 ชนิด คือ อินฟราเรด และอลัตร้า โซนิค 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางมาตรฐานความสว่าง (มาตรฐาน IES) 

ลกัษณะพ้ืนท่ีใชง้าน ความสวา่ง (ลกัซ์) 
พ้ืนท่ีท างานทัว่ไป  300-700 
พ้ืนท่ีส่วนกลาง ทางเดิน  100-200 
หอ้งเรียน  300-500 
ร้านคา้ / ศูนยก์ารคา้  300-750 
โรงแรม :  บริเวณทางเดิน 300 
  หอ้งครัว 500 
  หอ้งพกั หอ้งน ้ า  100-300 
โรงพยาบาล :  บริเวณทัว่ไป  100-300 
  หอ้งตรวจรักษา 500-1,000 
บา้นท่ีอยูอ่าศยั :  หอ้งนอน 50 
  หวัเตียง  200 
  หอ้งน ้ า 100-500 
  หอ้งนัง่เล่น  100-500 
  บริเวณบนัได 100 
  หอ้งครัว  300-500 
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เร่ืองที ่4  แสง 
3.7 แสง  และคุณสมบัติของแสง 

แสงส่วนใหญ่ท่ีเราไดรั้บมาจากดวงอาทิตย ์ เป็นแหล่ง ก าเนิดแสงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ส่วน
แสงจาก ดวงจนัทร์ท่ีเราเห็นในเวลาค ่าคืน เป็นแสงจากดวง อาทิตยต์กกระทบผวิดวงจนัทร์ แลว้สะทอ้น
มายงัโลก นอกจากแหล่งก าเนิดแสงในธรรมชาติแล้ว ยงัมีแหล่งก าเนิดแสงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น 
หลอดไฟ ตะเกียง เทียนไข เป็นตน้ แสงมีประโยชน์และเป็นส่ิงจ าเป็นต่อส่ิงมีชีวติ  

 
 

 เม่ือจุดเทียนไขในห้องมืด เราจะเห็นเปลวเทียนไขสวา่ง เน่ืองจากแสงจากเปลว เทียนไขมาเขา้
ตา ส่วนส่ิงของอ่ืนๆ ในห้องท่ีเราเห็นได ้เป็นเพราะแสงจากเปลว เทียนไขไปตกกระทบส่ิงของนั้นๆ 
แลว้สะทอ้นมาเขา้ตา แสงท่ีเคล่ือนท่ีมาเขา้ตาหรือเคล่ือนท่ีไปบริเวณใดๆ ก็ตามจะเคล่ือนท่ีในแนว
เส้นตรง เช่น ถา้ให้แสงผ่านรู บนกระดาษแข็ง ๓ แผ่น ถา้ช่องของรูบนกระดาษแข็งไม่อยู่บนแนว
เดียวกนั จะมองไม่เห็นเปลวเทียนและ หลงัจากปรับแนวช่องทั้งสามให้อยูใ่นแนวเดียวกนัแลว้ สังเกต
ไดว้า่ถา้ร้อยเชือก และดึงเชือกเป็นเส้นตรงเดียวกนัได ้จะมองเห็นเปลวเทียนไข แสดงวา่ "แสงเคลื่อนที่ 
เป็นเส้นตรง"เราสามารถเขียนเส้นตรงแทนล าแสงน้ีได ้ และเรียกเส้นตรงน้ีวา่ รังสีของแสง การเขียน
เส้นตรงแทนรังสีของแสงน้ี ใชเ้ส้นตรงท่ีมีหัวลูกศรก ากบัเส้นตรงนั้น โดยเส้นตรงแสดงล าแสงเล็กๆ 
และหวัลูกศรแสดงทิศการเคล่ือนท่ี กล่าวคือ หวัลูกศรช้ีไปทางใด แสดงวา่แสงเคล่ือนท่ีไปทางนั้น 
 

การมองเห็นวตัถุใดๆ ต้องมีแสงจากวตัถุมาเข้าตา ซ่ึงแบ่งได้เป็น 2 กรณคีือ 
1. เม่ือวตัถุนั้นมีแสงสวา่งในตวัเอง จะมีแสงสวา่งจากวตัถุเขา้ตาโดยตรง 
2. วตัถุนั้นไม่มีแสงสว่างในตวัเอง ตอ้งมีแสงจากแหล่งก าเนิดแสงอ่ืนกระทบวตัถุนั้น แล้ว

สะทอ้นเขา้ตาเม่ือแสงเคล่ือนท่ีไปกระทบวตัถุต่างๆ วตัถุบางชนิดแสงผา่นไปได ้แต่วตัถุบางชนิดแสง
ผา่นไปไม่ได ้      เราอาจแบ่งวตัถุตามปริมาณแสงและลกัษณะท่ีแสงผา่นวตัถุได ้3 ประเภทดงัน้ี 

1. วตัถุโปร่งใส  หมายถึงวตัถุท่ีแสงผา่นไดห้มดหรือเกือบหมดอยา่งเป็นระเบียบ เราจึงสามารถ
มองผา่นวตัถุโปร่งใส และมองเห็นวตัถุท่ีอยู่อีกขา้งหน่ึงไดอ้ย่างชดัเจน วตัถุโปร่งใสมีหลายชนิด เช่น 
อากาศ กระจกใส แกว้ใส่น ้า และแผน่พลาสติกใส เป็นตน้ 
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2. วัตถุโปร่งแสง  หมายถึง วตัถุท่ีแสงผา่นไดอ้ยา่งไม่เป็นระเบียบ เม่ือเรามองผา่นวตัถุโปร่ง
แสง จึงเห็นวตัถุอีกดา้นหน่ึงไม่ชดัเจน เช่น กระดาษชุบน ้ ามนั กระจกฝ้า กระดาษไขหรือกระดาษลอก
ลาย และหมอก เป็นตน้ 

3. วัตถุทึบแสง หมายถึง วตัถุท่ีแสงผา่นไปไม่ได ้เช่นผา้ แผน่ไม ้แผน่อะลูมิเนียม แผน่สังกะสี 
กระดาษหนา เหล็ก และทองแดง เป็นตน้ 
 ดงัท่ีไดเ้รียนมาแลว้แสง เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถเคล่ือนท่ีไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัตวักลาง 
และมีการเคล่ือนท่ีแนวเส้นตรงในตวักลางชนิดอ่ืน ๆ  จะเคล่ือนท่ีผา่นตวักลางแต่ละชนิดดว้ยความเร็ว
ไม่เท่ากนั ตวักลางใดมีความหนาแน่นมากแสงจะเคล่ือนท่ีผา่นตวักลางนั้นดว้ยความเร็วน้อย ถา้แสง
เคล่ือนท่ีผ่านไม่ได้ก็เป็นเพราะวตัถุมีการดูดกลืน สะทอ้นแสง หรือการแทรกสอดของแสง นั้นคือ 
คุณสมบติัของแสงท่ีจะกล่าวในหน่วยน้ี       
 
คุณสมบัติของแสง 

คุณสมบติัต่างๆ ของแสงแต่ละคุณสมบติันั้น เราสามารถน าหลกัการมาใชป้ระโยชน์ไดห้ลาย
อย่าง เช่น คุณสมบติัของการสะทอ้นแสงของวตัถุ เราน ามาใช้ในการออกแบบแผ่นสะทอ้นแสงของ
โคมไฟ การหกัเหของแสงน า มาออกแบบแผน่ปิดหนา้โคมไฟ ซ่ึงเป็นกระจก หรือพลาสติกเพื่อบงัคบั
ทิศทางของแสงไฟ ท่ีออกจากโคมไปในทิศท่ีตอ้งการ การกระจายตวัของล าแสงเม่ือกระทบตวักลางเรา
น ามาใชป้ระโยชน์ เช่นใชแ้ผน่พลาสติกใสปิดดวงโคมเพื่อลดความจา้จากหลอดไฟ ต่าง ๆ การดูดกลืน
แสง เราน ามาท า เตาอบพลงังานแสงอาทิตยเ์คร่ืองตม้พลงังานแสง และการแทรกสอดของแสง น ามาใช้
ประโยชน์ในกล้องถ่ายรูป เคร่ืองฉายภาพต่าง ๆ จะเห็นว่าคุณสมบติัแสงดงักล่าวก็ได้น ามาใช้ใน
ชีวติประจ าวนัของมนุษยเ์ราทั้งนั้น   
 
การสะท้อนแสง(Reflection) 

การสะทอ้นแสง หมายถึง การท่ีแสงไปกระทบกบัตวักลางแลว้สะทอ้นไปในทิศทางอ่ืนหรือ
สะท้อนกลับมาทิศทางเดิมการสะท้อนของแสงนั้นข้ึนอยู่กบัพื้นผิวของวตัถุด้วยว่าเรียบหรือหยาบ
โดยทัว่ไปพื้นผิวท่ีเรียบและมนัจะท าให้มุมของแสงท่ีตกกระทบมีค่าเท่ากบัมุมสะทอ้นต าแหน่งท่ีแสง
ตกกระทบกบัแสงสะทอ้นบนพื้นผิวจะเป็นต าแหน่งเดียวกนัดงัรูป ก. ลกัษณะของวตัถุดงักล่าว เช่น 
อลูมิเนียมขดัเงาเหล็กชุบโครเมียม ทอง  เงินและกระจกเงาเป็นตน้ แต่ถ้าหากวตัถุมีผิวหยาบ แสง
สะทอ้นก็จะมีลกัษณะกระจายกนัดงัรูป ข. เช่น ผนงัฉาบปูนกระดาษขาว โดยทัว่ไปวตัถุส่วนใหญ่จะ
เป็นแบบผสมข้ึนอยูก่บัผิวนั้นมีความมนัหรือหยาบมากกวา่ จะเห็นการสะทอ้นแสงไดจ้ากรูป  ก. และ
รูป  ข. 
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รูป ก.การสะทอ้นแสงบนวตัถุผวิเรียบ รูป ข. การสะทอ้นแสงผวิขรุขระ  

 
    กฎการสะท้อนแสง 
          1. รังสีตกกระทบ เส้นปกติและรังสีสะทอ้นยอ่มอยูบ่นพื้นระนาบเดียวกนั 
          2. มุมในการตกกระทบยอ่มโตเท่ากบัมุมสะทอ้น 
   การหักเหของแสง (Refraction)  
       การหกัเห หมายถึง การท่ีแสงเคล่ือนท่ีผา่นตวักลางหน่ึงไปยงัอีกตวักลางหน่ึงท าใหแ้นวล าแสงเกิด
การเบ่ียงเบนไปจากแนวเดิม เช่น แสงผา่นจากอากาศไปยงัน ้า ดงัแสดงในรูป 

  
รูปแสดงลกัษณะการเกดิหักเหของแสง 

 
       ส่ิงทีค่วรทราบเกีย่วกบัการหักเหของแสง 
            - ความถ่ีของแสงยงัคงเท่าเดิม ส่วนความยาวคล่ืน และความเร็วของแสงจะไม่เท่าเดิม 
            - ทิศทางการเคล่ือนท่ีของแสงจะอยูใ่นแนวเดิมถา้แสงตกตั้งฉากกบัผวิรอยต่อของตวักลางจะไม่
อยูใ่น 
แนวเดิม ถา้แสงไม่ตกตั้งฉากกบัผวิรอยต่อของตวักลาง 
       ตวัอยา่งการใชป้ระโยชน์ของการหกัเหของแสง เช่น แผน่ปิดหนา้โคมไฟ ซ่ึงเป็นกระจกหรือ
พลาสติก เพื่อบงัคบัทิศทางของแสงไฟท่ีออกจากโคมไปในทิศทางท่ีตอ้งการ จะเห็นวา่แสงจาก
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หลอดไฟจะกระจายไปยงัทุกทิศทางรอบหลอดไฟแต่เม่ือผา่นแผน่ปิดหนา้โคมไฟแลว้ แสงจะมีทิศทาง
เดียวกนั เช่นไฟหนา้รถยนต ์รถมอเตอร์ไซด ์ดงัรูป 

 
แสงท่ีผา่นโคมไฟฟ้าหนา้รถยนตมี์ทิศทางเดียวกนั 

 
การกระจายแสง (Diffusion)  

 
         การกระจายแสง หมายถึง แสงขาวซ่ึงประกอบดว้ยแสงหลายความถ่ีตกกระทบปริซึมแลว้ท า
ใหเ้กิดการหกัเหของแสง 2 คร้ัง (ท่ีผวิรอยต่อของปริซึม ทั้งขาเขา้ และขาออก) ท าให้แสงสีต่าง ๆ แยก
ออกจากกนัอยา่งเป็นระเบียบเรียงตามความยาวคล่ืนและความถ่ี ท่ีเราเรียกวา่ สเปกตรัม (Spectrum)  
       รุ้งกนิน า้ เป็นการกระจายของแสง เกิดจากแสงขาวหกัเหผา่นผิวของละอองน ้ า ท าให้แสงสีต่าง 
ๆ กระจายออกจากกนัแลว้เกิดการสะทอ้นกลบัหมดท่ีผิวดา้นหลงัของละอองน ้ าแลว้หกัเหออกสู่อากาศ 
ท าใหแ้สงขาวกระจายออกเป็นแสงสีต่าง ๆ กนั แสงจะกระจายตวัออกเม่ือกระทบถูกผวิของตวักลาง เรา
ใชป้ระโยชน์จากการกระจายตวัของล าแสง เม่ือกระทบตวักลางน้ี เช่น ใชแ้ผน่พลาสติกใสปิดดวงโคม
เพื่อลดความจา้จากหลอดไฟหรือ โคมไฟชนิดปิดแบบต่าง ๆ 
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ภาพรุ้งกินน ้า 

การทะลุผ่าน (Transmission)  
       การทะลุผา่น หมายถึงการท่ีแสงพุง่ชนตวักลางแลว้ทะลุผา่นมนัออกไปอีกดา้นหน่ึง โดยท่ี
ความถ่ีไม่เปล่ียนแปลงวตัถุท่ีมีคุณสมบติัการทะลุผา่นได ้เช่น กระจก ผลึกคริสตลั พลาสติกใส น ้าและ
ของเหลวต่าง ๆ 
การดูดกลนื (Absorption)  
      การดูดกลืน หมายถึง การท่ีแสงถูกดูดกลืนหายเขา้ไปในตวักลางทัว่ไปเม่ือมีพลงังานแสงถูก
ดูดกลืนหายเขา้ไปในวตัถุใด ๆเช่น เตาอบพลงังานแสงอาทิตย ์เคร่ืองตม้น ้าพลงังานแสง และยงัน า
คุณสมบติัของการดูดกลืนแสงมาใชใ้นชีวติประจ าวนั เช่น การเลือกสวมใส่เส้ือผา้สีขาวจะดูดแสงนอ้ย
กวา่สีด า จะเห็นไดว้า่เวลาใส่เส้ือผา้สีด า อยูก่ลางแดดจะท าใหร้้อนมากกวา่สีขาว 
 
การแทรกสอด (Interference)  
       การแทรกสอด หมายถึง การท่ีแนวแสงจ านวน 2 เส้นรวมตวักนัในทิศทางเดียวกนั หรือหกัลา้ง
กนั หากเป็นการรวมกนั ของแสงท่ีมีทิศทางเดียวกนั ก็จะท าใหแ้สงมีความสวา่งมากข้ึน แต่ในทาง
ตรงกนัขา้มถา้หกัลา้งกนั แสงก็จะสวา่งนอ้ยลด การใชป้ระโยชน์จากการสอดแทรกของแสง เช่น กลอ้ง
ถ่ายรูปเคร่ืองฉายภาพต่าง ๆ และการลดแสงจากการสะทอ้น ส่วนในงานการส่องสวา่ง จะใชใ้นการ
สะทอ้นจากแผน่สะทอ้นแสง 
 
3.8 เลนส์ 
การเกดิภาพจากกระจกเงาและเลนส์  
 กระจกเงาราบ คือ กระจกแบนราบ ซ่ึงมีดา้นหน่ึงสะทอ้นแสง ดงันั้นภาพท่ีเกิดข้ึนจึงเป็น
ภาพเสมือน อยูห่ลงักระจก มีระยะภาพเท่ากบัระยะวตัถุ และขนาดภาพเท่ากบัขนาดวตัถุ ภาพท่ีไดจ้ะ
กลบัดา้นกนัจากขวาเป็นซา้ยของวตัถุจริง  
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    รูปแสดงการเกดิภาพจากกระจกเงาราบ 
 
การหาจ านวนภาพท่ีเกิดจากกระจกเงาราบ 2 บาน วางท ามุมกนั หาไดจ้ากสูตร 

 
ก าหนดให ้
  n  = จ านวนภาพท่ีมองเห็น 
    = มุมท่ีกระจกเงาราบ 2 บานวางท ามุมต่อกนั 
ถา้ผลลพัธ์ n ท่ีไดไ้ม่ลงตวั ใหปั้ดเศษข้ึนเป็นหน่ึงได ้
 
ตัวอย่างที ่1 กระจกเงาราบ 2 บาน วางน ามุม 60 องศาต่อกนั จงหาจ านวนภาพท่ีเกิดข้ึน 
วธีิคิด จากสูตร  

 
                =  5  
               =  5 ภาพ 
จ านวนภาพท่ีเกิดจากกระจกเงาราบ 2 บานวางท ามุมต่อกนัเท่ากบั 5 ภาพ ตอบ 

 
กระจกเงาผวิโค้งทรงกลม 
กระจกเงาผวิโคง้ทรงกลม มีอยู ่2 ชนิด คือ กระจกเวา้และกระจกนูน  
 1. กระจกเว้า คือ กระจกท่ีใชผ้วิโคง้เวา้เป็นผิวสะทอ้นแสง หรือกระจกเงาท่ีรังสีตกกระทบและ
รังสีสะทอ้นอยูด่า้นเดียวกบัจุดศูนยก์ลางความโคง้ ดงัรูป  
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รูปแสดงรังสีตกกระทบและรังสีสะท้อนของกระจกเว้า 

 
2. กระจกนูน คือ กระจกท่ีใชผ้ิวโคง้นูนเป็นผิวสะทอ้นแสง และรังสีสะทอ้นอยูค่นละดา้นกบั

จุดศูนยก์ลางความโคง้ ดงัรูป 

 
รูปแสดงรังสีตกกระทบและรังสีสะท้อนของกระจกนูน 

 
ภาพท่ีเกิดจากการวางวตัถุไวห้นา้กระจกโคง้นั้นตามปกติมีทั้งภาพจริงและภาพเสมือน โดย

ภาพจริงจะอยู่หน้ากระจก และภาพเสมือนจะอยู่หลงักระจก โดยกระจกเวา้จะให้ทั้ งภาพจริงและ
ภาพเสมือน ส าหรับขนาดของภาพมีทั้งขนาดใหญ่กวา่วตัถุ ขนาดเท่าวตัถุ และขนาดเล็กกวา่วตัถุ ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัระยะวตัถุ ส่วนกระจกนูนจะใหภ้าพเสมือนท่ีมีขนาดเล็กกวา่วตัถุทั้งส้ิน 
 
หมายเหตุ    ภาพ (image) เกิดจากการตดักนัหรือเสมือนตดักนัของรังสีของแสงท่ีสะทอ้นมาจากกระจก
หรือหกัเหผา่นเลนส์ แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
 1. ภาพจริง เกิดจากรังสีของแสงตดักนัจริง เกิดดา้นหนา้กระจกหรือดา้นหลงัเลนส์ ตอ้งมีฉาก
มารับจึงจะมองเห็นภาพ ลกัษณะภาพหวักลบักบัวตัถุ มีทั้งขนาดใหญ่กวา่วตัถุ เท่ากบัวตัถุ และเล็กกวา่
วตัถุ ซ่ึงขนาดภาพจะสัมพนัธ์กบัระยะวตัถุ เช่น ภาพท่ีปรากฏบนจอภาพยนตร์ เป็นตน้ 
 2. ภาพเสมือน เกิดจากรังสีของแสงเสมือนตดักนั ท าให้เกิดภาพดา้นหลงักระจกหรือดา้นหนา้
เลนส์ มองเห็นภาพไดโ้ดยไม่ตอ้งใชฉ้ากรับภาพ ภาพมีลกัษณะหวัตั้งเหมือนวตัถุ เช่น ภาพเกิดจากแวน่
ขยาย เป็นตน้ 
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ตารางแสดงตัวอย่างประโยชน์ของกระจกเว้าและกระจกนูน 
กระจกเว้า กระจกนูน 
1. ทนัตแพทยใ์ชส่้องดูฟันผูป่้วย เพื่อใหเ้ห็นภาพ
ของฟันมีขนาดใหญ่กวา่ปกติ 
2. ใชใ้นกลอ้งจุลทรรศน์เพื่อช่วยรวมแสงใหต้กท่ี
แผน่สไลด ์เพื่อท าให้เราเห็นภาพชดัข้ึน 

1. ใช้ติดรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์เพื่อดูรถท่ี
ตามมาข้างหลงั และจะมองเห็นมุมท่ีกวา้งกว่า
กระจกเงาราบ 
 
2. ใชติ้ดตั้งบริเวณทางเล้ียวเพื่อช่วยให้เห็นรถท่ีวิ่ง
สวนทางหรือออ้มมาก็ได ้

 
เลนส์ 
เลนส์ (lens) คือ วตัถุโปร่งใสท่ีมีผวิหนา้โคง้ท าจากแกว้หรือพลาสติก เลนส์แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่  
เลนส์นูนและเลนส์เวา้ 
เลนส์นูน 
เลนส์นูน (convex lens) คือ เลนส์ท่ีมีลกัษณะหนาตรงกลางและบางท่ีขอบ ดงัรูป 

 

 
รูปแสดงลกัษณะเลนส์นูน 

 

 
 

รูปแสดงส่วนส าคัญและรังสีบางรังสีของเลนส์ 
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 เลนส์นูนท าหนา้ท่ีรวมแสงขนานไปตดักนัท่ีจุดๆ หน่ึง ซ่ึงแนวหรือทิศทางของแสงท่ีเขา้มายงั
เลนส์สามารถเขียนแทนดว้ยรังสีของแสง ถา้แสงมาจากระยะไกลมากเรียกระยะน้ีวา่ " ระยะอนนัต"์เช่น 
แสงจากดวงอาทิตยห์รือดวงดาวต่างๆ แสงจะส่องมาเป็นรังสีขนาน เม่ือรังสีของแสงผา่นเลนส์จะมีการ
หกัเหและไปรวมกนัท่ีจุดๆ หน่ึงเรียกว่า "จุดโฟกสั (F)" ระยะจากจุดโฟกสัถึงก่ึงกลางเลนส์ เรียกว่า 
"ความยาวโฟกสั (f)" และเส้นตรงท่ีลากผา่นจุดศูนยก์ลางความโคง้ของผิวทั้งสองของเลนส์เรียกว่า " 
แกนมุขส าคญั (principal axis)" 
 
ภาพทีเ่กดิจากเลนส์นูน 
 ภาพจากเลนส์นูนเป็นภาพท่ีเกิดจากรังสีหกัเหไปพบกนัท่ีจุดๆ หน่ึง ซ่ึงมีทั้งภาพจริงและ
ภาพเสมือนข้ึนอยูก่บัต าแหน่งวตัถุท่ีวางหนา้เลนส์ ดงัรูป 

 
 

รูปแสดงตัวอย่างภาพจริงและภาพเสมือนทีเ่กดิจากเลนส์นูน 

 
 

(ก) การเกดิภาพเมื่อวตัถุอยู่ห่างเลนส์นูนระยะไกลกว่าความยาวโฟกสั 

 
 

(ข) การเกดิภาพเมื่อวตัถุอยู่ห่างจากเลนส์นูนทีร่ะยะใกล้กว่าความยาวโฟกสั 
รูปแสดงตัวอย่างการเกดิภาพทีต่ าแหน่งต่างๆ ของเลนส์นูน 



 297 

 
เลนส์เว้า 
เลนส์เวา้ (concave lens) คือ เลนส์ท่ีมีลกัษณะบางตรงกลางและหนาท่ีขอบ ดงัรูป 
 

 
 

รูปแสดงลกัษณะเลนส์เว้าภาพทีเ่กดิจากเลนส์เว้า 
เม่ือแสงส่องผา่นเลนส์เวา้รังสีหกัเหของแสงจะกระจายออก ดงัรูป 
           

 
 

รูปแสดงภาพที่เกดิจากเลนส์เว้าเมื่อวางวตัถุทีร่ะยะต่างๆ 
 
การหาชนิดและต าแหน่งของภาพจากวธีิการค านวณ 
การหาต าแหน่งภาพท่ีผา่นมาใชว้ธีิเขียนแผนภาพของรังสี ยงัมีอีกวธีิท่ีใชห้าต าแหน่งภาพคือ วธีิค านวณ 
ซ่ึงสูตรท่ีใชใ้นการค านวณมีดงัต่อไปน้ี 
 

   สูตร =  
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 เม่ือ  m   คือ ก าลงัขยายของเลนส์ 
  I    คือ ขนาดหรือความสูงของภาพ  
  O   คือ ขนาดหรือความสูงของวตัถุ 
 
 ในการค านวณหาต าแหน่งและชนิดของภาพจะตอ้งมีการก าหนดเคร่ืองหมาย 1 และ 2 ส าหรับ
ปริมาณต่างๆ ในสมการดงัน้ี 
 1. s มีเคร่ืองหมาย + ถา้วตัถุอยูห่นา้เลนส์ และ s มีเคร่ืองหมาย - ถา้วตัถุอยูห่ลงัเลนส์ 
 2. s' มีเคร่ืองหมาย + ถา้วตัถุอยูห่ลงัเลนส์ และ s' มีเคร่ืองหมาย - ถา้วตัถุอยูห่นา้เลนส์ 
 3. f ของเลนส์นูนมีเคร่ืองหมาย + และ f ของเลนส์เวา้มีเคร่ืองหมาย – 
 
ตัวอย่างที ่2 วางวตัถุห่างจากเลนส์นูนเป็นระยะ 12 เซนติเมตร ถา้เลนส์นูนมีความยาวโฟกสั 5 
เซนติเมตร จะเกิดภาพชนิดใด และท่ีต าแหน่งใด 
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3.9 ประโยชน์  และโทษของแสง 
 

ประโยชน์ของแสง 
แสงเป็นพลงังานรูปหน่ึงซ่ึงไม่ตอ้งการท่ีอยู ่ไม่มีน ้ าหนกั แต่สามารถท างานได ้ ในแสงอาทิตย ์

มีคล่ืนรังสีหลายชนิดตามท่ีได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น  ประโยชน์ท่ีเราได้รับจากแสงอาทิตย์มี
อยู ่ 2  ส่วนคือ  ความร้อน และแสงสวา่ง ในชีวิตประจ าวนั เราไดรั้บประโยชน์จากความร้อน และแสง
สว่างของดวงอาทิตยต์ลอดเวลา แสงอาทิตยท์  าให้โลกสว่าง เราสามารถท ากิจกรรมต่างๆ ได้อย่าง
สะดวก อาชีพหลายอาชีพตอ้งใชค้วามร้อนของแสงอาทิตยโ์ดยตรง แมต้อนท่ีดวงอาทิตยต์กดิน เราก็ยงั
ไดรั้บความอบอุ่นจากแสงอาทิตยท่ี์พื้นโลกดูดซบัไว ้ท าใหเ้ราไม่หนาวตาย  ประโยชน์ของแสงสามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 2 ทาง  คือ ประโยชน์ทางตรง และประโยชน์ทางออ้ม 
 

  
แสงแดดช่วยท าให้ผ้าทีต่ากแห้งเร็ว การท านาเกลอื 

 
 

1. ประโยชน์จากแสงทางตรง   เช่น  การท านาเกลือ  การท าอาหารตากแห้ง  การตากผา้  การฆ่า
เช้ือโรคในน ้ าด่ืม ตอ้งอาศยัความร้อนจากแสงอาทิตย ์ การแสดงหนงัตะลุง และภาพยนตร์ ตอ้งใช้
แสงเพื่อท าใหเ้กิดเงาบนจอ  การมองเห็นก็ถือเป็นการใชป้ระโยชน์จากแสงทางตรง 

2. ประโยชน์จากแสงทางออ้ม   เช่น ท าให้เกิดวฏัจกัรของน ้ า  (การเกิดฝน)  พืชและสัตวท่ี์เรา
รับประทาน ก็ไดรั้บการถ่ายทอดพลงังานมาจากแสงอาทิตย ์  

โทษของ แสง 
1. ถา้เรามองดูแสงท่ีมีความเขม้มากเกินไปอาจเกิดอนัตรายกบัดวงตาได ้
2. เม่ือแสงท่ีมีความเขม้สูง โดนผิวหนังเป็นเวลานาน ๆจะท าให้ผิวหนังไหมแ้ละอาจเป็น

มะเร็งผวิหนงัได ้
3. เม่ือแสงจากดวงอาทิตยส่์องลงมาบนโลกมากเกินไป  ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน และเป็น

อนัตรายแก่ส่ิงมีชีวติได ้
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เร่ืองที ่5  พลงังานความร้อนและแหล่งก าเนิด 
 
 
 จุดประสงค์ เม่ือจบการทดลองน้ีแลว้ผูเ้รียนสามารถ 

1. บอกไดว้า่เม่ือแสงผา่นเลนส์นูน รังสีหกัเหจะเบนเขา้หากนั 

2. บอกไดว้า่เม่ือแสงผา่นเลนส์เวา้ รังสีหกัเหจะเบนออกจากกนั 

3. บอกไดว้า่แวน่ขยายท าหนา้ท่ีรวมแสง 

4.  ใชแ้วน่ขยายส่องดูส่ิงต่างๆ ได ้

แนวความคิดหลกั 
1. เลนส์นูนมีสมบติัรวมแสง 

2. เลนส์เวา้มีสมบติักระจายแสง 

3. แวน่ขยายมีเลนส์นูนเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญั ท าหนา้ท่ีรวมแสง และใชส่้องดูวตัถุขนาด

เล็กใหม้องเห็นภาพขนาดขยายได ้

 
อุปกรณ์การทดลอง 

    

    

    

    
 

1. กระดาษขาว    2. เลนส์นูน   
3. เลนส์เวา้    4. กล่องแสง 
5. หมอ้แปลงไฟฟ้าโวลตต์ ่า  6. สายไฟพร้อมขั้วเสียบ  
7. แผน่ช่องแสงท่ีใหล้ าแสง 1 ล า  8. แผน่ช่องแสงท่ีใหล้ าแสง 5 ล า   
9. แวน่ขยาย 

กจิกรรมการทดลอง  เร่ือง เมื่อแสงผ่านเลนส์ 
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ขั้นตอนการทดลอง 

1. วางเลนส์นูนบนกระดาษขาวซ่ึงอยูบ่นโตะ๊ โดยวางดา้นราบลงบนกระดาษ แลว้ลากเส้นรอบเลนส์บน
กระดาษ 
2. น าแผน่ช่องแสงท่ีใหล้ าแสง 5 ล าเสียบท่ีช่องของกล่องแสง แลว้ต่อกล่องแสงกบัหมอ้แปลงไฟโวลต์
ต ่าขนาด 12 โวลต ์จากนั้นวางกล่องแสงห่างเลนส์นูนพอสมควร 

 
3. ใชดิ้นสอจุดบนแนวล าแสง แลว้ขีดเส้นแสดงแนวรังสีตกกระทบ และรังสีหกัเห 

  
4. ท าซ ้ าโดยเปล่ียนมุมของแนวรังสีตกกระทบ เขียนแนวรังสีตกกระทบ และรังสีหกัเห 

 
5. จดัล าแสง 5 ล า จากกล่องแสงใหผ้า่นเลนส์นูน สังเกตแนวล าแสงท่ีผา่นเลนส์นูน เขียนรังสีตกกระทบ 
และรังสีหกัเหแทนล าแสงทั้งสาม 
  
6. ท าซ ้ าขอ้ 5 แต่เปล่ียนเลนส์นูนเป็นเลนส์เวา้ และเปล่ียนกระดาษขาวเป็นแผน่ใหม่ 

 
7. เปรียบเทียบแนวล าแสงทั้งหา้ท่ีผา่นเลนส์นูนและเลนส์เวา้ 

 
8. เม่ือส่องแสงผา่นเลนส์นูน หรือเลนส์เวา้แลว้ จากนั้นลองทดสอบโดยใชแ้วน่ขยายรับแสงอาทิตยโ์ดย
เร่ิมจากใหแ้วน่ขยายอยูห่่างพื้น 2 เซนติเมตร เพิ่มระยะห่างมากข้ึนเร่ือยๆ สังเกตความสวา่งบนพื้น 
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9. ปรับความสูงของแวน่ขยายจนไดค้วามสวา่งบนพื้นสวา่งมากท่ีสุด ท าเช่นน้ีซ ้ าอีกคร้ัง แต่เปล่ียนเป็น
เลนส์เวา้ 
  
10. ใชแ้วน่ขยายส่องดูตวัหนงัสือ ปรับระยะห่างระหวา่ง แวน่ขยายกบัตวัหนงัสือ สังเกตการณ์
เปล่ียนแปลงของภาพตวัหนงัสือท่ีมองผา่นแวน่ขยาย 
  

ผลการทดลอง 

1. จงวาดรูปรังสีแสงเม่ือผา่นเลนส์นูนและเลนส์เวา้ 
เลนส์นูน เลนส์เว้า 

  

 

 

 

 
 

 
2. เม่ือน าแวน่ขยายไปรับแสงอาทิตย ์จะปรากฏภาพอยา่งไร  
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปผลการทดลอง 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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จุดประสงค์การทดลอง 

 เม่ือจบการทดลองน้ีแลว้ ผูเ้รียนสามารถทดลอง และสรุปถึงแสงสีท่ีประกอบเป็นแสงอาทิตยไ์ด ้
 

แนวความคิดหลกั 

แสงอาทิตยป์ระกอบดว้ยแสงสีต่างๆ 
 

อุปกรณ์การทดลอง 
 

 
 

 
    

                              1. ปริซึมสามเหล่ียม 
                              2. ฉากขาว 
                              3. อ่างน ้า 
                              4. กระจกเงา  

ขั้นตอนการทดลอง 

1. น าปริซึมสามเหล่ียมมารับแสงอาทิตย ์จดัมุมรับแสงใหเ้หมาะสมจนเกิดแสงสีต่างๆ บนฉาก สังเกต

การทดลอง  เร่ืองแยกสีของแสงดวงอาทติย์ 
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แสงท่ีผา่นปริซึมออกมา บนัทึกผล 
 

 
2. มองผา่นปริซึมโดยวางปริซึมใหชิ้ดตา และมองดา้นขา้งของแท่งปริซึม โดยหนัไปทางท่ีสวา่ง หา้ม
มองไปท่ีดวงอาทิตย ์บนัทึกผลส่ิงท่ีสังเกตได ้

 
3. เทน ้าใส่ลงในอ่างจนเกือบเตม็ แลว้น ากระจกเงาราบจุ่มลงในน ้าทั้งแผน่ โดยกระจกพิงกบัขอบอ่าง  
   

    

     

4. น าอ่างน ้าไปวางรับแสงแดด ขยบักระจกไปมา เพื่อให้อยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสม ท่ีจะใหแ้สงอาทิตย์
ตกกระทบ แลว้สะทอ้นกลบัข้ึนมาปรากฏเป็นแถบสีต่างๆ บนแผน่กระดาษขาวท่ีรับแสงอยูเ่หนืออ่าง 
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ผลการทดลอง 

การทดลอง ส่ิงท่ีสังเกตได ้
1. เม่ือน าปริซึมรับแสงจากดวงอาทิตย ์  

 
2. เม่ือมองผา่นปริซึม  

 
3. เม่ือมองท่ีฉากขาว  

 
 

สรุปผลการทดลอง 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

จุดประสงค์การทดลอง เม่ือจบการทดลองน้ีแลว้ผูเ้รียนสามารถ 

1. ทดลองและสรุปเก่ียวกบัการเกิดรุ้งได ้
2. บอกไดว้า่เราจะเห็นรุ้งได ้ตอ้งหนัหลงัใหด้วงอาทิตยเ์สมอ 

แนวความคิดหลกั  

รุ้งกินน ้าเกิดไดเ้ม่ือมีแสงอาทิตยผ์า่นละอองน ้าจ  านวนมาก และเกิดก่อนหรือหลงัฝนตก 

อุปกรณ์การทดลอง 

กระบอกฉีดน ้าบรรจุน ้าประมาณคร่ึงกระบอก 

การทดลองเร่ือง  การเกดิรุ้งกินน า้ 
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ขั้นตอนการทดลอง 

1. ออกไปกลางแจง้ ยนืหนัหนา้ใหด้วงอาทิตย ์แลว้ฉีดน ้าจากกระบอกน ้า(บรรจุน ้าประมาณคร่ึงกระบอก) ให้
เป็นละอองฝอย สังเกตและบนัทึกผล 

 

  
2. หลงัจากนั้นยนืหนัหลงัใหด้วงอาทิตยแ์ลว้ฉีดน ้า สังเกตละอองน ้าท่ีฉีด แลว้บนัทึกผล 

 

ผลการทดลอง 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

สรุปผลการทดลอง  

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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จุดประสงค์การทดลอง เม่ือจบการทดลองน้ีแลว้ ผูเ้รียนสามารถ 

        1. อธิบายการเกิดเงาจากการทดลองได ้
        2. บอกความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุกบัเงาจากการทดลองได ้
        3. น าความรู้เร่ืองเงาไปใชป้ระโยชน์ได ้

แนวความคิดหลกั  

         1. เม่ือมีวตัถุมากั้นทางเดินของแสง แลว้แสงไม่สามารถผา่นวตัถุไปอีกดา้นหน่ึง ท าใหเ้กิดบริเวณมืดบน
ฉาก ซ่ึงเรียกวา่ เงา 
         2. รูปร่างของเงาข้ึนอยูก่บัรูปร่างของวตัถุท่ีท าใหเ้กิดเงา 
         3. เงาเปล่ียนขนาดและต าแหน่งได ้
         4. ถา้เงามีแสงตกกระทบบา้งเรียกวา่ เงามวั 
         5. ถา้เงาไม่มีแสงตกกระทบเลยเรียกวา่ เงามืด 

อุปกรณ์การทดลอง 

 
 

1. วตัถุรูปทรงต่างๆ (พลาสติกทรงส่ีเหล่ียม, กระจกฝ้า, ดินน ้ามนั, แท่งพลาสติก, ถ่านไฟฉาย, 
ลูกบอล) 

2. ฉากรับแสง 
3.  กล่องแสง 
4. หมอ้แปลงไฟฟ้าโวลตต์ ่า 
5. สายไฟพร้อมขั้วเสียบทั้ง 2 ปลาย 

การทดลอง เร่ืองการเกดิเงา 
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ขั้นตอนการทดลอง.  
1. วางกล่องแสงและฉากบนโต๊ะใหห่้างกนัประมาณ 15-20 เซนติเมตร ดงัรูป เม่ือกล่องแสงท างาน สังเกต

ความสวา่งบนฉาก 
2. น าลูกบอลมาวางระหวา่งกล่องแสงกบัฉาก โดยใหอ้ยูใ่นแนวเดียวกบัหลอดไฟในกล่องแสงและฉาก 

สังเกตความสวา่งบนฉาก 

3.    ค่อยๆ เล่ือนลูกบอลจากกล่องแสงเขา้หาฉาก สังเกตความสวา่งบนฉาก 
4.    จดัลูกบอลใหห่้างจากฉากประมาณ 10 เซนติเมตร แลว้ค่อยเล่ือนฉากเขา้หาลูกบอล   
       สังเกตความสวา่งบนฉาก 

 

 

 

5.     ท  าซ ้ าขอ้ 2 ถึงขอ้ 4 แต่เปล่ียนลูกบอลเป็นทรง
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ 

 

 

 

ผลการทดลอง 
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………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

สรุปผลการทดลอง  

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……. 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……. 
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จุดประสงค์การทดลอง เม่ือจบการทดลองน้ีแลว้ ผูเ้รียนสามารถ 

1. บอกส่วนประกอบของตาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมองเห็นได ้

2. ระบุหนา้ท่ีของส่วนประกอบของตาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมองเห็นได ้

3. สรุปจากการทดลองไดว้า่ การมองดว้ยตา 2 ขา้ง ท าใหก้ะระยะไดดี้กวา่การมองดว้ยตาขา้งเดียว 

4. บอกความส าคญั และวธีิระวงัรักษาตาได ้

 
แนวความคิดหลกั 

1. ส่วนประกอบท่ีส าคญัของตาท่ีเก่ียวกบัการมองเห็นไดแ้ก่ กระจกตา ม่านตา รูม่านตา เรตินา 

2.  ดวงตามีความส าคญัต่อการมองเห็น จึงตอ้งระวงัรักษา 

 
อุปกรณ์การทดลอง 

1. ภาพประกอบเร่ือง ส่วนประกอบของตา 

2.  ดินสอ 2 แท่ง 

 
 
ขั้นตอนการทดลอง 

1. จบัคู่เพื่อสังเกตนยัน์ตาของเพื่อน 

2. จากนั้นเปรียบเทียบกบัภาพส่วนประกอบของนยัน์ตา 

3. คร้ังท่ี 1 ใหผู้เ้รียนปิดตาซา้ย แลว้พยายามเคล่ือนดินสอ 2 แท่ง ท่ีอยูห่่างกนัประมาณ 10 

เซนติเมตร มาชนกนั โดยพยายามใหป้ลายดินสอชนกนับนัทึกผล 

 
4. คร้ังท่ี 2 ปิดตาขวา และท าซ ้ าเช่นเดียวกบัขอ้ท่ี 3 บนัทึกผล 

5. และคร้ังท่ี 3 เปิดตาทั้งสองขา้ง และทดลองซ ้ าเช่นเดียวกบัขอ้ 3 และขอ้ 4 สังเกตและ

บนัทึกผล 

 

การทดลอง เร่ืองตากบัการมองเห็น 
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ผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

สรุปผลการทดลอง  

…………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………..……… 
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ค าช้ีแจง   ให้นกัเรียนเลือกค าตอบ ก. ข. ค. หรือ ง. ท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว เสร็จแลว้ให้คลิกท่ีปุ่ม 
ตรวจแบบทดสอบ ท่ีอยูด่า้นล่าง  
1. พลงังานในข้อใด จัดเป็น พลงังานสะอาด  
 ก.  พลงังานจากถ่านหิน    ข.  พลงังานแสงอาทิตย ์
 ค.  พลงังานจากน ้ามนัเช้ือเพลิง    ง.  พลงังานชีวภาพ  
2. ข้อใด คือ องค์ประกอบของแสงอาทติย์  
 ก.  ความร้อน      ข.  แสง 
 ค.  ฝุ่ นละออง      ง.  ขอ้ ก. และขอ้ ข. ถูก 
3. เซลล์สุริยะ ท าหน้าทีอ่ย่างไร  
 ก.  เปล่ียนพลงังานไฟฟ้า เป็นพลงังานกล   ข.  เปล่ียนพลงังานแสงอาทิตย ์เป็นพลงังานกล 
 ค.  เปล่ียนพลงังานแสงอาทิตย ์เป็นพลงังานไฟฟ้า  ง.  เปล่ียนพลงังานกล เป็นพลงังานไฟฟ้า  
4. อาชีพใด ใช้ประโยชน์จากแสงโดยตรง  
 ก.  ท านาเกลือ      ข.  คา้ขาย 
 ค.  ท าประมง      ง.  เล้ียงสัตว ์
5. ถ้าห้องเรียนมืด นักเรียนควรท าส่ิงใดเป็นอนัดับแรก   
 ก.  เปิดไฟฟ้า      ข.  เปิดประตู หนา้ต่าง 
 ค.  ก่อไฟ      ง.   ออกไปเรียนนอกหอ้ง  
6. การแสดงในข้อใด เกีย่วข้องกบัแสงมากทีสุ่ด  
 ก.  ล าตดั      ข.  ฟ้อนร า 
 ค.  เพลงบอก      ง.  หนงัตะลุง  
7. พชืใช้แสงแดดปรุงอาหาร -> สัตว์กนิพชื -> มนุษย์กนิสัตว์ ข้อความนีแ้สดงถึงเร่ืองใด  
 ก.  กฎธรรมชาติ      ข.  การแกแ้คน้ 
 ค.  ความสมดุล      ง.   การถ่ายทอดพลงังาน  
8. ข้อใด ไม่ ควรปฏิบัติ  
 ก.  เอาน้ิวช้ีรุ้งกินน ้า     ข.  เล่นเงาจากตะเกียง หรือหลอดไฟ 
 ค.  จอ้งมองดวงอาทิตยน์าน ๆ     ง.  ทาครีมกนัแดด เม่ือไปเท่ียวชายทะเล  
 
 

แบบฝึกหัดบทที ่ 12 
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9. พลงังานแสง สามารถเปลีย่นเป็นพลงังานรูปใดได้  
 ก. พลงังานกล     ข. พลงังานไฟฟ้า 
 ค. พลงังานเสียง     ง. พลงังานลม  
10. ข้อใด  กล่าวถูกต้อง  
 ก. พลงังานแสงอาทิตย ์ไม่สร้างมลภาวะ      ข. ดวงอาทิตยส่์งแสงเฉพาะกลางวนัเท่านั้น   
 ค. โลกเป็นดาวดวงเดียว ท่ีแสงอาทิตยส่์องมาถึง  ง. แสงอาทิตยฆ่์าเช้ือโรคไม่ได ้
 
เฉลยแบบทดสอบบทที ่12 เร่ืองงานและพลงังาน 
1. ข 2. ข 3. ค 4. ก 5. ข 6. ง 7. ง 8. ค    9. ข 10. ก 
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บทที ่13 
ดวงดาวกบัชีวติ 

สาระส าคัญ 
 กลุ่มดาวจกัราศีต่าง ๆ การสังเกตต าแหน่งดาวฤกษ์ และหาดาวจากแผนท่ี ตลอดจนการใช้
ประโยชน์จากกลุ่มดาวฤกษ ์
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. ระบุช่ือของกลุ่มดาวจกัรราศีได ้
2. อธิบายวธีิการหาดาวเหนือได ้
3. อธิบายการใชแ้ผนท่ีดาวได ้
4. อธิบายประโยชน์จากกลุ่มดาวฤกษต่์อการด ารงชีวติประจ าวนัได ้

ขอบข่ายเนื้อหา 
เร่ืองท่ี 1 กลุ่มดาวจกัรราศี 
เร่ืองท่ี 2 การสังเกตต าแหน่งของดาวฤกษ ์
เร่ืองท่ี 3 วธีิการหาดาวเหนือ 
เร่ืองท่ี 4 แผนท่ีดาว 
เร่ืองท่ี 5 การใชป้ระโยชน์จากกลุ่มดาวฤกษ ์
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เร่ืองที ่1   กลุ่มดาวจักรราศี 
ความหมายของ ดาวฤกษ์ 
 ดาวฤกษ์ (Star)   หมายถึง   ดาวซ่ึงมีแสงสวา่งในตวัเอง ผลิตพลงังานไดเ้องโดยการเปล่ียนมวล
สารส่วนหน่ึง (m) ณ แกนกลางของดาวให้เป็นพลงังาน (E) ตามสมการ E = mc2  ของไอน์สไตน์ เม่ือ c 
เป็นอตัรเร็วของ แสงซ่ึงสูงเกือบ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาที การเปล่ียนมวลเป็นพลงังานของดาวฤกษ์
เกิดข้ึนภายใตอุ้ณหภูมิท่ีสูงมากเป็น 15 ล้านเคลวิน ในการหลอมไฮโดรเจนเป็นฮีเล่ียม จึงเรียกว่า 
ปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ดาวท่ีผลิตพลงังานเช่นน้ีไดต้อ้งมีมวลมากมหาศาล ดาวฤกษจึ์งมีมวลสารมาก 
เช่นดวงอาทิตยท่ี์มีมวลประมาณ 2,000 ลา้นลา้นลา้นลา้นตนั ซ่ึงคิดเป็นมวลกวา่ 98% ของมวลของวตัถุใน
ระบบสุริยะ  ดาวฤกษ์ดวงอ่ืนๆ อยู่ไกลมาก แมจ้ะส่องมองดว้ยกลอ้งโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ก็มองเห็น
เป็นเพียงจุดแสง  ดาวฤกษเ์พื่อนบา้นของเรามีช่ือวา่ “แอลฟา เซนทอรี” (Alpha Centauri) เป็นระบบดาว
ฤกษส์ามดวง โคจรรอบกนัและกนั อยูใ่นกลุ่มดาวคนคร่ึงมา้      ดวงท่ีอยูใ่กลก้บัดวงอาทิตยม์ากท่ีสุดช่ือ 
“พร๊อกซิมา เซนทอรี” (Proxima Centauri) อยูห่่างออกไป 40 ลา้นลา้นกิโลเมตร หรือ  4.2 ปีแสง (1 ปี
แสง = ระยะทางซ่ึงแสงใชเ้วลาเดินทางนาน 1 ปี หรือ 9.5 ลา้นลา้นกิโลเมตร)   ดาวฤกษบ์างดวงมีดาว
เคราะห์โคจรลอ้มรอบ เช่นเดียวกบัดวงอาทิตยข์องเรา   เราเรียกระบบสุริยะเช่นน้ีวา่  “ระบบสุริยะอ่ืน” 
(Extra solar system) 
ความสัมพนัธ์ระหว่างโลก และดวงอาทติย์ 
 ดวงอาทติย์ (The Sun) เป็นดาวฤกษใ์กลโ้ลกท่ีสุดอยูต่รงกลางระบบสุริยะ มีดาวเคราะห์เป็น
บริวารโคจรลอ้มรอบ อุณหภูมิท่ีแกนกลางของดวงอาทิตยสู์งถึง 15 ลา้นเควนิ สูงพอท่ีนิวเคลียสของ
ไฮโดรเจน 4 นิวเคลียสจะหลอมรวมกนัเป็นนิวเคลียสฮีเลียม 1 นิวเคลียส  อุณหภูมิพื้นผวิลดลงเป็น 
5,800 เคลวนิ ดวงอาทิตยมี์ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 1.4 ลา้นกิโลเมตร (ประมาณ 109 เท่าของโลก) 

โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหน่ึงในระบบสุริยะและโคจรรอบดวงอาทิตยเ์ป็นวงรี  โดยมีระยะทาง
เฉล่ียห่างจากดวงอาทิตย ์ 149,597,870  กิโลเมตร  และใชเ้วลาในการโคจรรอบดวงอาทิตย์  1  ปี  เม่ือ
สังเกตจากพื้นโลกจะเห็นดวงอาทิตยข้ึ์นทางดา้นทิศตะวนัออกและตกทางดา้นทิศตะวนัตกทุกวนั ทั้งน้ี
เน่ืองจากโลกมีการหมุนรอบตวัเองรอบละ 1 วนั  อยา่งไรก็ตามหากติดตามเฝ้าสังเกตการข้ึน – ตก ของ
ดวงอาทิตยเ์ป็นประจ าจะพบวา่  ในรอบ  1  ปี  ดวงอาทิตยจ์ะปรากฏข้ึน ณ จุดทิศตะวนัออก  และตก ณ 
จุดทิศตะวนัตกพอดี  เพียง  2  วนัเท่านั้น  คือวนัท่ี  21  มีนาคม  และวนัท่ี  23  กนัยายน  ส่วนวนัอ่ืนๆ 
การข้ึน – ตกของดวงอาทิตยจ์ะเฉียงค่อนไปทางทิศเหนือหรือทางทิศใตบ้า้ง  โดยในวนัท่ี  21  มิถุนายน  
ดวงอาทิตยจ์ะข้ึนทางทิศตะวนัออกค่อนไปทางทิศเหนือมากท่ีสุดและตกทางทิศตะวนัตกค่อนไปทาง
ทิศเหนือมากท่ีสุด  และในวนัท่ี  22  ธนัวาคม  ดวงอาทิตยจ์ะข้ึนทางทิศตะวนัออกค่อนไปทางทิศใต้
มากท่ีสุดและตกทางทิศตะวนัตกค่อนไปทางทิศใตม้ากท่ีสุด ดงัแสดงในภาพท่ี  1 
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ภาพท่ี  1 ต าแหน่งการข้ึน – ตกของดวงอาทิตยเ์ปล่ียนแปลงไปทุกวนัในรอบปี 

 
 การท่ีต าแหน่งการข้ึน – ตกของดวงอาทิตยเ์ปล่ียนแปลงไปทุกวนัในรอบปี  เน่ืองจากการท่ีโลก
โคจรรอบดวงอาทิตยใ์น  1  ปีนั่นเอง  โดยเม่ือสังเกตจากโลกจะสังเกตเห็นดวงอาทิตยเ์คล่ือนยา้ย
ต าแหน่งไปในทิศทางเดียวกับทิศทางท่ีโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ นั้ นคือเคล่ือนย้ายไปทางทิศ
ตะวนัออกตามกลุ่มดาว  12  กลุ่ม  ท่ีเรียกวา่กลุ่มดาวจกัรราศี  (Zodiac)  ตามภาพท่ี  2  ไดแ้ก่  กลุ่มดาว 
แกะหรือเมษ (Aries)  ววัหรือพฤษภ (Taurus)  คนคู่หรือมิถุน (Gemini)  ปูหรือกรกฏ (Cancer)  สิงโต
หรือสิงห์ (Leo)  ผูห้ญิงสาวหรือกนัย ์(Virgo)  คนัชัง่หรือตุล (Libra)  แมงป่องหรือพฤศจิก (Scorpius)  
คนยงิธนูหรือธนู (Sagittarius)  แพะทะเลหรือมกร (Capricornus)  คนแบกหมอ้น ้ าหรือกุมภ ์(Aquarius)  
และปลาหรือมีน (Pisces)  ดวงอาทิตยจ์ะปรากฎยา้ยต าแหน่งไปทางตะวนัออกผา่นกลุ่มดาวเหล่าน้ี  ท า
ใหผู้ส้ังเกตเห็นดาวต่าง ๆ  บนทอ้งฟ้าข้ึนเร็วกวา่วนัก่อนเป็นเวลา  4  นาทีทุกวนั  ซ่ึงหมายความวา่ใน  1  
วนัดวงอาทิตยจ์ะมีการเล่ือนต าแหน่งไป  1  องศาหรือรอบละ  1  ปีนัน่เอง 
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ภาพท่ี  2   กลุ่มดาว  12  กลุ่มในจกัรราศีและการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตยท์  าใหผู้ส้ังเกต 
เห็นดวงอาทิตยย์า้ยต าแหน่งไปตามกลุ่มดาว จกัรรราศี 

 

     ทางเดินปรากฏของดวงอาทิตยผ์า่นกลุ่มดาวจกัรราศี  เรียกวา่  “สุริยวิถี (Ecliptic)”  ต าแหน่งของ
ดวงอาทิตยบ์นเส้นสุริยวิถี  ณ  วนัท่ี  21  มีนาคม  เรียกวา่จุด  “วสันตวิษุวตั (Vernal  Equinox)”  ส่วน
ต าแหน่ง  ณ  วนัท่ี  23  กนัยายน  เรียกวา่จุด  “ศารทวิษุวตั (Autumnal Equinox)”  เม่ือดวงอาทิตยอ์ยู ่ ณ  
ต าแหน่งทั้งสองดงักล่าวน้ี  ดวงอาทิตยจ์ะข้ึนทางทิศตะวนัออกและตกทางทิศตะวนัตกพอดี  และช่วงเวลา
กลางวนัจะเท่ากบักลางคืน เส้นทางข้ึน-ตกของดวงอาทิตยใ์นวนัวิษุวตั เรียกว่า “เส้นศูนยสู์ตรทอ้งฟ้า 
(Celestial Eguator)” 
     ต าแหน่งของดวงอาทิตยบ์นเส้นสุริยวิถี ณ วนัท่ี  21  มิถุนายน  เรียกวา่จุด  “คริษมายนั (Summer  
Solstice)”  ต าแหน่งดงักล่าว  ดวงอาทิตยจ์ะข้ึนและตกค่อนไปทางเหนือมากท่ีสุด  ในซีกโลกเหนือ  
ช่วงเวลากลางวนัจะยาวกวา่กลางคืนและจะเป็นช่วงฤดูร้อน (Summer)  ต าแหน่งของดวงอาทิตยบ์นเส้นสุ
ริยวิถี  ณ  วนัท่ี  22  ธนัวาคมเรียกวา่  จุด  “เหมายนั (Winter  Solstice)”  ต าแหน่งดงักล่าว  ดวงอาทิตยจ์ะ
ข้ึนและตกค่อนไปทางใตม้ากท่ีสุด  ในซีกโลกเหนือ  ช่วงเวลากลางคืนจะยาวกวา่กลางวนัและจะเป็นช่วง
ฤดูหนาว (Winter) 
    ฤดูกาลเกิดข้ึนเน่ืองจากแกนของโลกเอียงท ามุม  23.5  องศากบัเส้นตั้งฉากของระนาบวงโคจรของ
โลกรอบดวงอาทิตย ์ และขณะท่ีโลกโคจรรอบดวงอาทิตย ์ ณ  วนัท่ี  21  มิถุนายน  ซีกโลกเหนือจึงเป็นฤดู
ร้อนและซีกโลกใตจึ้งเป็นฤดูหนาว  ในทางกลบักนั  ณ  วนัท่ี  22  ธนัวาคม  ซีกโลกใตก้ลบัเป็นฤดูร้อน  
ในขณะท่ีซีกโลกเหนือ  เป็นฤดูหนาวดงัแสดงในภาพท่ี  3  การเกิดฤดูกาลเป็นผลเน่ืองมาจากแต่ละ
ส่วนบนพื้นโลกรับพลงังานความร้อนจากดวงอาทิตยไ์ม่เท่ากนัในรอบปี 
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ภาพท่ี  3 : แกนของโลกเอียงท ามุม  23.5  องศากบัเส้นตั้งฉากของระนาบวงโคจรของโลกรอบดวง
อาทิตย ์

จึงท าใหเ้กิดฤดูกาลบนพื้นโลก 
    แสงอาทิตยเ์ม่ือส่องมากระทบวตัถุจะท าให้เกิด  “ เงา (Shadow) ” ถา้เอาแท่งไมย้าว  ปักตั้งฉากบนพื้นราบ                
เม่ือแสงอาทิตยส่์องตกกระทบ  จะปรากฏเงาของแท่งไมด้งักล่าวทอดลงบนพื้น  และหากสังเกตเงาเป็น
เวลานาน  จะเห็นเงามีการเปล่ียนแปลงทั้งความยาวและทิศทางของเงาท่ีทอดลงบนพื้น 
    พิจารณาภาพท่ี  4  เม่ือดวงอาทิตยข้ึ์นในตอนเชา้ดา้นทิศตะวนัออก  เงาของแท่งไมจ้ะทอดยาว
ไปทางดา้นทิศตะวนัตก  ขณะท่ีดวงอาทิตยเ์คล่ือนท่ีสูงข้ึนจากขอบฟ้าเงาของแท่งไมจ้ะหดสั้นลงและเงา
เร่ิมเบนเขา้สู่ทิศเหนือ  จนเม่ือดวงอาทิตยป์รากฏอยูบ่นแนวเมริเดียน  (ต าแหน่งสูงสุดของดวงอาทิตยบ์น
ทอ้งฟ้าในแต่ละวนั)  เงาของแท่งไมจ้ะปรากฏสั้นท่ีสุด  และช้ีในแนวทิศเหนือ – ใตพ้อดี  ในช่วงบ่าย
ดวงอาทิตยเ์คล่ือนท่ีไปทางทิศตะวนัตก  เงาของแท่งไมจ้ะปรากฏยาวข้ึนและเร่ิมเบนออกจากทิศเหนือสู่
แนวทิศตะวนัออก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  4   (ก)  การเปล่ียนแปลงของเงาของแท่งไม ้ เม่ือดวงอาทิตยอ์ยู ่ ณ  ต าแหน่งต่าง ๆ 

                                บนทอ้งฟ้า    (ข)  เรขาคณิตของการทอดเงาของแท่งไมบ้นพื้น 
 

 เน่ืองจากต าแหน่งการข้ึน – ตกของดาวอาทิตยแ์ต่ละวนั  แตกต่างกนัไปในรอบปี  ดงันั้นการทอด
เงาของแท่งไมใ้นแต่ละวนัจึงไม่ซ้อนทบัแนวเดิม  และมีความยาวของการทอดเงาไม่เท่ากนั  อยา่งไรก็ตาม  
ช่วงท่ีดวงอาทิตยอ์ยู่บนแนวเมริเคียนในแต่ละวนั  เงาของแท่งไมย้งัคงสั้นท่ีสุด  และทอดอยู่ในแนวทิศ
เหนือ – ใตเ้สมอ  นอกจากน้ียงัพบวา่  มีบางวนัในรอบปีท่ีดวงอาทิตยมี์ต าแหน่งอยูเ่หนือศีรษะพอดี  เม่ือดวง
อาทิตยป์รากฏอยูใ่นแนวเมริเคียน  อาทิ เช่น  ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่  ดวงอาทิตยมี์ต าแหน่งเหนือศีรษะพอดี  ใน
วนัท่ี  15  พฤษภาคม  และวนัท่ี  30  กรกฎาคม  ณ  เวลาประมาณเท่ียงวนั  และในวนัและเวลาดงักล่าวน้ีวตัถุจะ
ไม่ปรากฏเงาทอดลงบนพื้นเลย ท่ีกรุงเทพฯ ดวงอาทิตยอ์ยูเ่หนือศีรษะเวลาเท่ียงวนัของวนัท่ี 28 เมษายน และ 16 
สิงหาคม  

ก. ข. 
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 การเปล่ียนแปลงของเงาของแท่งไมใ้นรอบวนั  มีลกัษณะคลา้ยการเดินของ  “เข็มชัว่โมง”  ของนาฬิกา  
ซ่ึงเม่ือก าหนดสเกลท่ีเหมาะสมของต าแหน่งเงา  ณ  เวลาต่าง ๆ  ในรอบวนั  เราจะสามารถสร้าง  “นาฬิกาแดด 
(Sundial)” อยา่งง่ายได ้
 
 เราอาจหาต าแหน่งการข้ึน – ตกของดาวอาทิตย ์ โดยวดัค่ามุมทิศ (อาชิมุท)  เม่ือมุมเงยของดวงอาทิตย ์ 
เป็น  0  องศา  (ขณะท่ีดวงอาทิตยป์รากฏอยูท่ี่ขอบฟ้าพอดี  ทางดา้นตะวนัออกหรือดา้นตะวนัตก)  ณ  วนั – 
เดือนต่าง ๆ  ในรอบปี  และเน่ืองจากดวงอาทิตยมี์การเคล่ือนท่ีไปตาม  เส้นสุริยวิถี  ถา้เรามีเคร่ืองมือท่ีวดัได้
อยา่งแม่นย  า  จะวดัต าแหน่งการข้ึน – ตกของดวงอาทิตย ์ ไดต่้างกนัทุกวนั  วนัละประมาณ  15  ลิปดา 
 หลงัจากดวงอาทิตยข้ึ์นแลว้  จะเห็นวา่มุมเงยของดวงอาทิตยจ์ะเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ  จนมีค่าสูงสุดแลว้ค่อย 
ๆ  ลดต ่าลงมา  ส่วนมุมทิศจะเปล่ียนค่าทุกต าแหน่งท่ีวดัมุมเงย  แสดงว่าดวงอาทิตยมี์การเปล่ียนต าแหน่ง
ตลอดเวลา  ตารางต่อไปน้ีแสดงค่ามุมทิศ  และมุมเงยของดวงอาทิตยใ์นเดือนต่าง ๆ   ในรอบปี 
 
ตารางท่ี  1  มุมทิศ  ขณะข้ึน–ตกและมุมเงยสูงสุดของดวงอาทิตย ์ วดัท่ีกรุงเทพมหานคร ณ วนั – เดือน
ต่าง ๆ  ในรอบปี 

วัน – เดือน 
มุมทิศ (องศา) มุมเงยสูงสุด 

(องศา) 
ฤดูกาล 

 ขณะข้ึน ขณะตก  
     21  มีนาคม 
     27  เมษายน 
     20 พฤษภาคม 
     22  มิถุนายน 

90 
76 
70 
67 

270 
284 
290 
293 

76 
90 
84 
81 

 
ฤดูร้อน 

     20  กรกฎาคม 
     16  สิงหาคม 
     23  กนัยายน 
     20  ตุลาคม 

69 
76 
90 

100 

291 
284 
270 
260 

83 
90 
76 
66 

 
ฤดูฝน 

   20 พฤศจิกายน 
   22  ธนัวาคม 
   20  มกราคม 
   20  กุมภาพนัธ์ 

110 
113 
110 
101 

250 
247 
250 
259 

56 
52 
56 
67 

 
ฤดูหนาว 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 1-1 จึงเขียนแบบจ าลองทรงกลมทอ้งฟ้า  พร้อมก าหนดทิศเหนือ – ใต ้    
ตะวนัออก – ตะวนัตก  แลว้เขียนทางเดินของดวงอาทิตย ์ จากค่ามุมอาซิมุท  ขณะข้ึน – ตกและมุมเงย
สูงสุดของดวงอาทิตยใ์นแต่ละวนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  5  แบบจ าลองทรงกลมทอ้งฟ้าท่ีมีเส้นขอบฟ้าเป็นเส้นแบ่งคร่ึงทรงกลม บอกต าแหน่งดาว  
เทียบกบัขอบฟ้าเป็น มุมทิศ,มุมเงย 

 

กลุ่มดาวและฤดูกาล 

 มนุษยใ์นยุคโบราณสามารถสังเกตต าแหน่งการข้ึน – ตกของดวงอาทิตยแ์ละการปรากฏของ
กลุ่มดาว  สัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงของฤดูกาล  ท าให้มนุษยส์ามารถด ารงชีวิตอยู่ได้เป็นปกติสุข  
โดยการสังเกตดวงอาทิตยแ์ละกลุ่มดาวท่ีปรากฏบนทอ้งฟ้าหลังดวงอาทิตยต์ก  มนุษย์สามารถรู้ว่า  
เม่ือใดควรเร่ิมเพาะปลูก  เม่ือใดควรเร่ิมเก็บเก่ียว  เม่ือใดควรสะสมอาหารแห้งเตรียมไวเ้พื่อบริโภคใน
ฤดูหนาว  มนุษยเ์ร่ิมรู้จกัใชว้ตัถุทอ้งฟ้าเป็นส่ิงก าหนดเวลาได ้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือมนุษยเ์ร่ิมเปล่ียน
สภาพการด ารงชีวิตแบบป่าเถ่ือนมาอยูใ่นระดบัท่ีเจริญข้ึน  ซ่ึงการด ารงชีวิตเนน้ทางดา้นกสิกรรมหรือ
เกษตรกรรม  มนุษยย์ิง่ตอ้งมีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงต่อความเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นจงัหวะของธรรมชาติ
เหล่านั้นมากข้ึน 
 
 
 
 

เหนือศีรษะ 

ใต ้ เหนือ 

ใตเ้ทา้ 

ตะวนัออก 

มุมเงย 
ตะวนัตก 

มุมทิศ 



 321 

 เราอาจท าการสังเกตการณ์  หรือท าการทดลอง  เพื่อศึกษาการข้ึน – ตกและต าแหน่งของดาว
อาทิตยแ์ละการปรากฏของกลุ่มดาว  ณ  วนัใด ๆ  ในรอบปีได ้ เม่ือโลกโคจรรอบดวงอาทิตยค์รบ  1  
รอบ  คนบนโลกจะเห็นดวงอาทิตยเ์คล่ือนท่ีปรากฏผา่นกลุ่มดาวฤกษ์ในจกัรราศี  ทั้ง  12  กลุ่มดงัได้
กล่าวมาแลว้  ซ่ึงโดยเฉล่ียดวงอาทิตยจ์ะใชเ้วลาประมาณ  1  เดือนปรากฏเคล่ือนท่ีในกลุ่มดาวแต่ละราศี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  6 กลุ่มดาวจกัรราศี 12 กลุ่มและต าแหน่งโลกขณะท่ีดวงอาทิตยป์รากฏผา่นกลุ่มดาวเหล่าน้ี 

 

ราศีมีช่ือเก่ียวกบักลุ่มดาวท่ีดวงอาทิตยป์รากฏผา่นเช่นในยคุปัจจุบนัดวงอาทิตยป์รากฏผา่นกลุ่ม
ดาวมีนหรือกลุ่มดาวปลา ระหวา่งวนัท่ี 21 มีนาคม-20 เมษายน  เดือนมีนาคมซ่ึงแปลวา่ มาถึง (อาคม) 
กลุ่มดาวปลา (มีน) แลว้ จึงเป็นช่วงเวลาท่ีดวงอาทิตยอ์ยูใ่นกลุ่มดาวปลา เป็นตน้ นัน่คือคนไทยตั้งซ่ือ
เดือนตามกลุ่มดาวจกัรราศี 

 
 
 
 

 
 
 
 
     ภาพท่ี 7 กลุ่มดาวฤกษใ์นจกัรราศีและต าแหน่งปรากฏของดวงอาทิตยใ์นกลุ่มดาว เม่ือมองจากโลก 
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 ต าแหน่งปรากฏของดวงอาทิตยใ์นกลุ่มดาวในจกัรราศี   จะสอดคลอ้งกบัช่ือเดือนทั้ง  12  เดือน
ท่ีคนไทยไดก้ าหนดข้ึนตั้งแต่รัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั พระปิยะมหาราช 
เช่นดวงอาทิตยป์รากฏอยูใ่นกลุ่มดาวราศีตุลในช่วงราวเดือนตุลาคม  และในช่วงเดือนดงักล่าวน้ี  กลุ่ม
ดาวจกัรราศีท่ีปรากฏบนทอ้งฟ้าหลงัดวงอาทิตยต์กลบัขอบฟ้าในตอนหวัค ่า  ก็จะเป็นกลุ่มดาว แมงป่อง 
คนยิงธนู แพะทะเล  คนแบกหมอ้น ้ า ปลา  และ  แกะ  ตามล าดบัจากทิศตะวนัตกต่อเน่ืองไปทางทิศ
ตะวนัออก  ดงันั้นต าแหน่งการข้ึน – ตกของดวงอาทิตยใ์นรอบปี  ฤดูกาลและกลุ่มดาวท่ีปรากฏบน
ทอ้งฟ้าจึงมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด   
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เร่ืองที ่2 การสังเกตต าแหน่งของดาวฤกษ์ 
คนในสมยัโบราณเช่ือวา่ ดวงดาวทั้งหมดบนทอ้งฟ้าอยูห่่างจากโลกเป็นระยะทางเท่า ๆ กนั 

โดยดวงดาวเหล่านั้นถูกตรึงอยูบ่นผวิของทรงกลมขนาดใหญ่เรียกวา่ “ทรงกลมท้องฟ้า” (Celestial 
sphere) โดยมีโลกอยูท่ี่ศูนยก์ลางของทรงกลม          ทรงกลมทอ้งฟ้าหมุนรอบโลกจากทิศตะวนัออกไป
ยงัทิศตะวนัตก โดยท่ีโลกหยดุน่ิงอยูก่บัท่ี ไม่เคล่ือนไหว   
 นกัปราชญใ์นยคุต่อมาท าการศึกษาดาราศาสตร์กนัมากข้ึน จึงพบวา่ ดวงดาวบนทอ้งฟ้าอยูห่่าง
จากโลกเป็นระยะทางท่ีแตกต่างกนั กลางวนัและกลางคืนเกิดจากการหมุนรอบตวัเองของโลก มิใช่การ
หมุนของทรงกลมทอ้งฟ้า ดงัท่ีเคยเช่ือกนัในอดีต   อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนันกัดาราศาสตร์ยงัคงใชท้รง
กลมทอ้งฟ้า เป็นเคร่ืองมือในการระบุต าแหน่งทางดาราศาสตร์ ทั้งน้ีเป็นเพราะ หากเราจินตนาการให้
โลกเป็นศูนยก์ลาง โดยมีทรงกลมทอ้งฟ้าเคล่ือนท่ีหมุนรอบ จะท าใหง่้ายต่อการระบุพิกดั หรือ
เปรียบเทียบต าแหน่งของวตัถุบนทอ้งฟ้า และสังเกตการเคล่ือนท่ีของวตัถุเหล่านั้นไดง่้ายข้ึน 
 

 
 

ภาพท่ี 8 ทรงกลมท้องฟ้า 
 
 

จินตนาการจากอวกาศ 

 หากต่อแกนหมุนของโลกออกไปบนทอ้งฟ้าทั้งสองดา้น 
เราจะไดจุ้ดสมมติเรียกวา่ “ขัว้ฟ้าเหนือ” (North celestial 
pole) และ “ขัว้ฟ้าใต้” (South celestial pole) โดยขั้วฟ้าทั้ง
สองจะมีแกนเดียวกนักบัแกนการหมุนรอบตวัเองของ
โลก และขั้วฟ้าเหนือจะช้ีไปประมาณต าแหน่งของดาว
เหนือ ท าใหเ้รามองเห็นวา่ ดาวเหนือไม่มีการเคล่ือนท่ี  

 หากขยายเส้นศูนยสู์ตรโลกออกไปบนทอ้งฟ้าโดยรอบ 
เราจะไดเ้ส้นสมมติเรียกว่า “เส้นศูนย์สูตรฟ้า” (Celestial 
equator)   เส้นศูนยสู์ตรฟ้าแบ่งทอ้งฟ้าออกเป็น “ซีกฟ้า
เหนือ” (Northern hemisphere) และ “ซีกฟ้าใต้” 
(Southern hemisphere) เช่นเดียวกบัท่ีเส้นศูนยสู์ตรโลก
แบ่งโลก ออกเป็นซีกโลกเหนือ และซีกโลกใต ้
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ภาพท่ี 9 เส้นสมมติบนทรงกลมท้องฟ้า 

จินตนาการจากพืน้โลก 

 ในความเป็นจริง เราไม่สามารถมองเห็นทรงกลมทอ้งฟ้าได้
ทั้งหมด  เน่ืองจากเราอยูบ่นพื้นผวิโลก จึงมองเห็นทรงกลม
ทอ้งฟ้าไดเ้พียงคร่ึงเดียว และเรียกแนวท่ีทอ้งฟ้าสัมผสักบัพื้น
โลกรอบตวัเราวา่ “เส้นขอบฟ้า” (Horizon)  ซ่ึงเป็นเสมือน
เส้นรอบวงบนพื้นราบ ท่ีมีตวัเราเป็นจุดศูนยก์ลาง  

 หากลากเส้นโยงจากทิศเหนือมายงัทิศใต ้โดยผา่นจุดเหนือ
ศีรษะ จะไดเ้ส้นสมมติซ่ึงเรียกวา่ “เส้นเมริเดียน”  (Meridian)  

 หากลากเส้นเช่ือมทิศตะวนัออก-ทิศตะวนัตก โดยใหร้ะนาบ
ของเส้นสมมตินั้นตั้งฉากกบัแกนหมุนของโลกตลอดเวลา จะ
ได ้“เส้นศูนยสู์ตรฟ้า”  ซ่ึงแบ่งทอ้งฟ้าออกเป็นซีกฟ้าเหนือ
และซีกฟ้าใต ้ หากท าการสังเกตการณ์จากประเทศไทย ซ่ึงอยู่
บนซีกโลกเหนือ จะมองเห็นซีกฟ้าเหนือมีอาณาบริเวณ
มากกวา่ซีกฟ้าใตเ้สมอ 

การเคลือ่นทีข่องทรงกลมท้องฟ้า  
 เม่ือมองจากพื้นโลกเราจะเห็นทรงกลมทอ้งฟ้าเคล่ือนท่ีจากทิศตะวนัออกไปยงัทิศตะวนัตก  
อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากโลกของเราเป็นทรงกลม ดงันั้นมุมมองของการเคล่ือนท่ีของทรงกลมทอ้งฟ้า 
ยอ่มข้ึนอยูก่บัต าแหน่งละติจูด (เส้นรุ้ง) ของผูส้ังเกตการณ์  เป็นตน้วา่ 
 ถา้ผูส้ังเกตการณ์อยูบ่นเส้นศูนยสู์ตร หรือละติจูด 0°    ขั้วฟ้าเหนือก็จะอยูท่ี่ขอบฟ้าดา้นทิศ

เหนือพอดี  (ภาพท่ี 10)  
 ถา้ผูส้ังเกตการณ์อยูท่ี่ละติจูดสูงข้ึนไป เช่น ละติจูด 13°    ขั้วฟ้าเหนือก็จะอยูสู่งจากขอบฟ้าทิศ

เหนือ 13° (ภาพท่ี 11)  
 ถา้ผูส้ังเกตการณ์อยูท่ี่ขั้วโลกเหนือ หรือละติจูด 90°   ขั้วฟ้าเหนือก็จะอยูสู่งจากขอบฟ้า 90° 

(ภาพท่ี 12)  
เราสามารถสรุปไดว้า่ ถา้ผูส้ังเกตการณ์อยูท่ี่ละติจูดเท่าใด  ขั้วฟ้าเหนือก็จะอยูสู่งจากขอบฟ้าเท่ากบั

ละติจูดนั้น  
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ภาพท่ี 10 ละติจูด 0 N 
ผู้สังเกตการณ์อยู่ ท่ีเส้นศูนย์สูตร (ละติจูด 0)  
ดาวเหนือจะอยู่บนเส้นขอบฟ้าพอดี  
ดาวขึน้ – ตก ในแนวในตั้งฉากกับขอบฟ้า 
 

 

ภาพท่ี 11 ละติจูด 13 N 
ผู้สังเกตการณ์อยู่ ท่ี กรุงเทพ ฯ (ละติจูด 13 N)  
ดาวเหนือจะอยู่สูงเหนือเส้นขอบฟ้าทิศเหนือ 
13 
ดาวขึน้ – ตก ในแนวเฉียงไปทางใต้ 13 
 

 

ภาพท่ี 12 ละติจูด 90  N 
ผู้สังเกตการณ์อยู่ ท่ีขัว้โลกเหนือ (ละติจูด 90 
N)  
ดาวเหนือจะอยู่สูงเหนือเส้นขอบฟ้า 90 
ดาวเคล่ือนท่ีในแนวขนานกับพืน้โลก 
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ระยะเชิงมุม 

ในการวดัระยะห่างระหวา่งดวงดาวบนทรงกลมทอ้งฟ้านั้น  เราไม่สามารถวดัระยะห่างออกมา
เป็นหน่วยเมตร หรือกิโลเมตรไดโ้ดยตรง เพราะระยะระหวา่งดาวเป็นทางโคง้จึงตอ้งวดัออกมาเป็น 
“ระยะเชิงมมุ” (Angular distance)  ตวัอยา่งเช่น เราบอกวา่ ดาว A อยูห่่างจาก ดาว B เป็นระยะทาง 5 
องศา หรือบอกวา่ดวงจนัทร์มีขนาดคร่ึงองศา ซ่ึงเป็นการบอกระยะห่างและขนาดเป็นเชิงมุมทั้งส้ิน  

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 13  แสดงการวดัระยะเชิงมุมระหวา่วดาว A กบัดาว B เท่ากบัมุม 
         ระหวา่งเส้นสองเส้นท่ีลากจากตาไปยงัดาว A และดาว B  

 ระยะเชิงมุมท่ีวดัไดน้ั้น เป็นระยะห่างท่ีปรากฏใหเ้ห็นเท่านั้น  ทวา่ในความเป็นจริง ดาว A และ
ดาว B อาจอยูห่่างจากเราไม่เท่ากนั หรืออาจจะอยูห่่างจากเราเป็นระยะท่ีเท่ากนัจริง ๆ ก็ได ้เน่ืองจากดาว
ท่ีเราเห็นในทอ้งฟ้านั้นเราเห็นเพียง 2 มิติ ส่วนมิติความลึกนั้นเราไม่สามารถสังเกตได ้

การวัดระยะเชิงมุมอย่างง่าย 

 ในการวดัระยะเชิงมุมถา้ตอ้งการค่าท่ีละเอียดและมีความแม่นย  า จะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีความ
ซบัซอ้นมากในการวดั แต่ถา้ตอ้งการเพียงค่าโดยประมาณ เราสามารถวดัระยะเชิงมุมไดโ้ดยใชเ้พียงมือ
และน้ิวของเราเองเท่านั้น เช่น ถา้เรากางมือชูน้ิวโป้งและน้ิวกอ้ยโดยเหยยีดแขนใหสุ้ด ความกวา้งของ
น้ิวทั้งสองเทียบกบัมุมบนทอ้งฟ้าจะไดมุ้มประมาณ 18 องศา ถา้ดาวสองดวงอยูห่่างกนัดว้ยความกวา้งน้ี
แสดงวา่ ดาวทั้งสองอยูห่่างกนั 18 องศาดว้ย  
 
 

 
 
 
 

 

ภาพท่ี 14  การใช้มือวดัมมุ 
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ในคืนท่ีมีดวงจนัทร์เตม็ดวง ใหเ้ราลองก ามือชูน้ิวกอ้ยและเหยยีดแขนออกไปใหสุ้ด ทาบ
น้ิวกอ้ยกบัดวงจนัทร์ เราจะพบวา่น้ิวกอ้ยของเราจะบงัดวงจนัทร์ไดพ้อดี เราจึงบอกไดว้า่ดวงจนัทร์มี 
“ขนาดเชิงมมุ” (Angular Diameter) เท่ากบั  ½  องศา โดยขนาดเชิงมุมก็คือ ระยะเชิงมุมท่ีวดัระหวา่ง
ขอบของดวงจนัทร์นั้นเอง ขนาดเชิงมุมของวตัถุข้ึนอยูก่บัระยะห่างของวตัถุกบัผูส้ังเกต และขนาดเส้น
ผา่นศูนยก์ลางจริงของวตัถุนั้น 

 
ภาพที ่15  ขนาดเชิงมุม 

ยกตวัอยา่ง: ลองจินตนาการภาพลูกบอลวางอยูห่่างจากเรา 1 เมตร ใหเ้ราลองวดัขนาดเชิงมุม
ของลูกบอล จากนั้นเล่ือนลูกบอลใหไ้กลออกไปเป็นระยะทาง 3 เท่า ขนาดเชิงมุมจะลดลงเป็น 1 ใน 3 
ของขนาดท่ีวดัไดก่้อนหนา้น้ี  

ดงันั้น  “ค่าขนาดเชิงมุม” คือ  อตัราส่วนของ ขนาดจริง ต่อ ระยะห่างของวตัถุ 
กลุ่มดาว 

แมว้า่จะมีกลุ่มดาวบนทอ้งฟ้าอยูถึ่ง 88 กลุ่ม แต่ในทางปฏิบติัมีกลุ่มดาวกลุ่มดาวจกัรราศี 12 
กลุ่ม และกลุ่มดาวเด่นอ่ืนอีกประมาณเท่ากนัท่ีเหมาะสมส าหรับการเร่ิมตน้ กลุ่มดาวเหล่าน้ีก็มิไดมี้ให้
เห็นตลอดเวลาเหตุเพราะโลกหมุนรอบตวัเอง และโคจรรอบดวงอาทิตย ์ กลุ่มดาวสวา่งแต่ละกลุ่มจะไม่
ปรากฏใหเ้ห็นเฉพาะเม่ือกลุ่มดาวนั้นข้ึนและตกพร้อมกบัดวงอาทิตย ์
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ดาวฤกษ์สว่างรอบกลุ่มดาวหมีใหญ่ 

 

 
 

ภาพท่ี 16  ดาวฤกษส์วา่งรอบกลุ่มดาวหมีใหญ่ 
 

ในการเร่ิมตน้ดูดาวนั้น เราตอ้งจบัจุดจากดาวฤกษ์ท่ีสว่างเสียก่อน แลว้จึงค่อยมองหารูปทรง
ของกลุ่มดาว  ส่ิงแรกท่ีตอ้งท าความเขา้ใจคือ การเคล่ือนท่ีของทอ้งฟ้า  เราจะตอ้งหาทิศเหนือให้พบ 
แลว้สังเกตการเคล่ือนท่ีของกลุ่มดาว จากซีกฟ้าตะวนัออกไปยงัซีกฟ้าตะวนัตก เน่ืองจากการหมุนตวัเอง
ของโลก 

“กลุ่มดาวหมีใหญ่” (Ursa Major) ประกอบดว้ยดาวสวา่งเจด็ดวง เรียงตวัเป็นรูปกระบวยขนาด
ใหญ่ ดาวสองดวงแรกชาวยโุรปเรียกวา่ “ดาวช้ี” (The Pointer) หมายถึง ลูกศรซ่ึงช้ีเขา้หา “ดาวเหนือ” 
(Polaris) อยูต่ลอดเวลา โดยดาวเหนือจะอยูห่่างจากดาวสองดวงแรกนั้น นบัเป็นระยะเชิงมุมหา้เท่า ของ
ระยะเชิงมุมระหวา่งดาวสองดวงนั้น  ดาวเหนืออยูใ่นส่วนปลายหางของ ”กลุ่มดาวหมีเลก็” (Ursa 
Minor) ซ่ึงประกอบดว้ยดาวไม่สวา่ง เรียงตวัเป็นรูปกระบวยเล็ก  แมว้า่ดาวเหนือจะมีความสวา่งไม่มาก
นกั แต่ในบริเวณขั้วฟ้าเหนือก็ไม่มีดาวใดสวา่งไปกวา่ดาวเหนือดงันั้นดาวเหนือจึงมีความโดดเด่น
พอสมควร 

เม่ือเราทราบต าแหน่งของดาวเหนือ เราก็จะทราบทิศทางการหมุนของทรงกลมทอ้งฟ้า หากเรา
หนัหนา้เขา้หาดาวเหนือ ทางขวามือจะเป็นทิศตะวนัออก และทางซา้ยมือจะเป็นทิศตะวนัตก  กลุ่มดาว
ทั้งหลายจะเคล่ือนท่ีจากทางขวามือข้ึนไปสูงสุดทางทิศเหนือและไปตกทางซา้ยมือ  ในขั้นตอนต่อไป
เราจะตั้งหลกัท่ีกลุ่มดาวหมีใหญ่   วาดเส้นโคง้ตาม “หางหมี” หรือ “ดา้มกระบวย” ต่อออกไปยงั “ดาว
ดวงแก้ว” (Arcturus) หรือท่ีมีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ “ดาวยอดมหาจุฬามณี”  เป็นดาวสีส้มสวา่งมากใน 
“กลุ่มดาวคนเล้ียงสัตว”์ (Bootes)  และหากลากเส้นโคง้ต่อไปอีกเท่าตวั ก็จะเห็นดาวสวา่งสีขาวช่ือวา่ 
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“ดาวรวงขา้ว” (Spica)  อยูใ่นกลุ่มดาวหญิงสาว (Virgo)  หรือราศีกนัย ์กลุ่มดาวน้ีจะมีดาวสวา่งประมาณ 
7 ดวงเรียงตวัเป็นรูปตวั Y อยูบ่นเส้นสุริยวถีิ   

กลบัมาท่ีกลุ่มดาวหมีใหญ่อีกคร้ัง  ดาวดวงท่ี 4 และ 3 ตรงส่วนของกระบวย จะช้ีไปยงั “ดาว
หวัใจสิงห์” (Regulus) ใน”กลุ่มดาวสิงโต” (Leo) หรือ สิงห์  พึงระลึกไวว้า่ กลุ่มดาวจกัรราศีจะอยูบ่น
เส้นสุริยวถีิเสมอ  ถา้เราพบกลุ่มดาวราศีหน่ึง เราก็สามารถไล่หากลุ่มดาวราศีของเดือนอ่ืนซ่ึงเรียงถดัไป
ได ้ เช่น ในภาพท่ี 16 เราเห็นกลุ่มดาวสิงห์ และกลุ่มดาวกนัย ์เราก็สามารถประมาณไดว้า่กลุ่มดาวกรกฏ 
และตุลจะอยูท่างไหน 

สามเหลีย่มฤดูหนาว 

 
ภาพท่ี 17  สามเหล่ียมฤดูหนาว 

ในช่วงของหวัค ่าของฤดูหนาว จะมีกลุ่มดาวสวา่งอยูท่างทิศตะวนัออก คือ กลุ่มดาวนายพราน 
กลุ่มดาวสุนขัใหญ่ และกลุ่มดาวสุนขัเล็ก หากลากเส้นเช่ือม ดาวบีเทลจุส (Betelgeuse) - ดาวสวา่งสี
แดงตรงหวัไหล่ของนายพรานไปยงั ดาวซิริอุส (Sirius) – ดาวฤกษส์วา่งท่ีสุดสีขาว ตรงหวัสุนขัใหญ่  
และ ดาวโปรซีออน (Procyon) - ดาวสวา่งสีขาวตรงหวัสุนขัเล็ก  จะไดรู้ปสามเหล่ียมดา้นเท่า เรียกวา่ 
“สามเหล่ียมฤดูหนาว” (Winter Triangle)  ซ่ึงจะข้ึนในเวลาหวัค ่าของฤดูหนาว  

กลุ่มดาวนายพรานเป็นกลุ่มดาวท่ีเหมาะสมกบัการเร่ิมตน้หดัดูดาวมากท่ีสุด เน่ืองจาก
ประกอบดว้ยดาวสวา่งท่ีมีรูปแบบการเรียงตวั (pattern) ท่ีโดดเด่นจ าง่าย  และข้ึนตอนหวัค ่าของฤดู
หนาว จึงเรียกวา่เป็นกลุ่มดาวหนา้หนาว ซ่ึงมกัมีสภาพอากาศดี ทอ้งฟ้าใสไม่มีเมฆปกคลุม  เอกลกัษณ์
ของกลุ่มดาวนายพรานก็คือ ดาวสวา่งสามดวงเรียงกนัเป็นเส้นตรง ซ่ึงเรียกวา่ “เขม็ขดันายพราน” 
(Orion’s belt) อยูภ่ายในกรอบดาว 4 ดวง ทางทิศใตข้องเขม็ขดันายพราน มีดาวเล็ก ๆ สามดวงเรียงกนั 
คนไทยเราเห็นเป็นรูป “ดา้มไถ” แต่ชาวยโุรปเรียกวา่ “ดาบนายพราน” (Orion’s sword) ท่ีตรงกลางของ
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บริเวณดาบนายพรานน้ี ถา้น ากลอ้งส่องดูจะพบ “เนบิวลา M42” เป็นกลุ่มก๊าซในอวกาศ ก าลงัรวมตวั
เป็นดาวเกิดใหม่ ซ่ึงอยูต่รงใจกลางและส่องแสงมากระทบเนบิวลา ท าใหเ้รามองเห็น  

ดาวสวา่งสองดวงท่ีบริเวณหวัไหล่ดา้นทิศตะวนัออก และหวัเข่าดา้นทิศตะวนัตกของกลุ่มดาว
นายพราน มีสีแตกต่างกนัมาก  ดาวบีเทลจุส มีสีออกแดง  แต่ดาวไรเจล (Rigel) มีสีออกน ้ าเงิน  สีของ
ดาวบอกถึงอายแุละอุณหภูมิผวิของดาว   ดาวสีน ้าเงินเป็นดาวท่ีมีอายุนอ้ย และมีอุณหภูมิสูง 1 – 2 หม่ืน
เคลวิน   ดาวสีแดงเป็นดาวท่ีมีอายุมาก และมีอุณหภูมิต ่าประมาณ  3,000 เคลวิน  ส่วนดวงอาทิตยข์อง
เรามีสีเหลือง เป็นดาวฤกษซ่ึ์งมีอายปุานกลาง และมีอุณหภูมิท่ีพื้นผวิประมาณ 5,800 เคลวนิ 

ในกลุ่มดาวสุนขัใหญ่ (Canis Major) มีดาวฤกษท่ี์สวา่งท่ีสุดบนทอ้งฟ้ามีช่ือวา่ ดาวซิริอุส 
(Sirius) คนไทยเราเรียกวา่ “ดาวโจร”   (เน่ืองจากสวา่งจนท าใหโ้จรมองเห็นทางเขา้มาปลน้)  ดาวซิริ
อุสมิไดมี้ขนาดใหญ่ แต่วา่อยูห่่างจากโลกเพียง 8.6 ปีแสง  ถา้เทียบกบัดาวไรเจลในกลุ่มดาวนายพราน
แลว้ ดาวไรเจลมีขนาดใหญ่และมีความสวา่งกวา่ดาวซิริอุสนบัพนัเท่า หากแต่วา่อยูห่่างไกลถึง 777 ปี
แสง  เม่ือมองดูจากโลก ดาวไรเจลจึงมีความสวา่งนอ้ยกวา่ดาวซิริอุส 

 

สามเหลีย่มฤดูร้อน  

 

ภาพท่ี 18  สามเหล่ียมฤดูร้อน 
 

ในช่วงหัวค ่าของตน้ฤดูหนาว จะมีกลุ่มดาวสว่างทางดา้นทิศตะวนัตก คือ กลุ่มดาวพิณ กลุ่มดาว
หงส์ และกลุ่มดาวนกอินทรี  หากลากเส้นเช่ือม ดาววีกา (Vega) - ดาวสวา่งสีขาวในกลุ่มดาวพิณไปยงั ดาว
หางหงส์ (Deneb) – ดาวสวา่งสีขาวในกลุ่มดาวหงส์ และ ดาวตานกอินทรี (Altair) – ดาวสวา่งสีขาวใน
กลุ่มดาว นกอินทรี  จะไดรู้ปสามเหล่ียมดา้นไม่เท่าเรียกวา่ “สามเหลี่ยมฤดูร้อน” (Summer Triangle)  
ซ่ึงอยูใ่นทิศตรงขา้มกบัสามเหล่ียมฤดูหนาว  ขณะท่ีสามเหล่ียมฤดูร้อนก าลงัจะตก  สามเหล่ียมฤดูหนาว
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ก็ก าลงัจะข้ึน   สามเหล่ียมฤดูร้อนข้ึนตอนหัวค ่าของฤดูร้อนของยุโรปและอเมริกา ซ่ึงเป็นช่วงฤดูฝน
ของประเทศไทย             ในคืนท่ีเป็นขา้งแรมไร้แสงจนัทร์รบกวน หากสังเกตให้ดีจะเห็นวา่มีแถบฝ้า
สวา่งคลา้ยเมฆขาวพาดขา้มทอ้งฟ้า ผา่นบริเวณกลุ่มดาวนกอินทรี กลุ่มดาวหงส์ ไปยงักลุ่มดาวแคสสิโอ
เปีย (คา้งคาว)  แถบฝ้าสวา่งท่ีเห็นนั้นแทท่ี้จริงคือ “ทางชา้งเผอืก” (The Milky Way)  

 
เร่ืองที ่3  วธิีการหาดาวเหนือ 
การหาจากกลุ่มดาวหมีใหญ่ 

 
ภาพท่ี 19  การหาดาวเหนือจากกลุ่มดาวหมีใหญ่ 

ในบางคร้ังเรามองหาดาวเหนือไดจ้ากการดู  “กลุ่มดาวหมีใหญ่” (Ursa major) หรือท่ีคนไทย
เราเรียกวา่ “กลุ่มดาวจระเข”้  กลุ่มดาวน้ีมีดาวสวา่งเจด็ดวง เรียงตวัเป็นรูปกระบวยตกัน ้า ดาวสองดวง
แรกของกระบวยตกัน ้า จะช้ีไปยงัดาวเหนือเสมอ ไม่วา่ทรงกลมทอ้งฟ้าจะหมุนไปอยา่งไรก็ตาม  ดาว
เหนือจะอยูห่่างออกไป 5 เท่าของระยะทางระหวา่งดาวสองดวงแรกเสมอ  ดงัท่ีแสดงในภาพท่ี  19 
การหาจากกลุ่มดาวค้างคาว 

 
 
 
 
 
 

 
 

                 ภาพท่ี 20  การขึน้ - ตก ของกลุ่มดาวรอบขั้วฟ้าเหนือ 
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ในบางคืนกลุ่มดาวหมีใหญ่เพิ่งตกไป หรือยงัไม่ข้ึนมา   เราก็สามารถมองหาทิศเหนืออยา่ง
คร่าว ๆ ไดโ้ดยอาศยั “กลุ่มดาวคา้งคาว” (Cassiopeia)  กลุ่มดาวคา้งคาวประกอบดว้ย ดาวสวา่ง 5 ดวง 
เรียงเป็นรูปตวั “M”  หรือ “W” คว  ่า  กลุ่มดาวคา้งคาวจะอยูใ่นทิศตรงขา้มกบักลุ่มดาวหมีใหญ่เสมอ    
ดงันั้นขณะกลุ่มดาวหมีใหญ่ก าลงัตก กลุ่มดาวคา้งคาวก็ก าลงัข้ึน และเม่ือกลุ่มดาวหมีใหญ่ก าลงัจะข้ึน 
กลุ่มดาวคา้งคาวก็ก าลงัจะตก  ดงัท่ีแสดงในภาพท่ี 20 

 
ภาพท่ี 21  กลุ่มดาวนายพรานหันหัวเข้าหาดาวเหนือเสมอ 

 
แต่ในบางคร้ังเมฆเขา้มาบงัทอ้งฟ้าทางดา้นทิศเหนือ  เราก็ไม่สามารถมองเห็นกลุ่มดาวหมีใหญ่ 

หรือ กลุ่มดาวคา้งคาวไดเ้ลย  ในกรณีน้ีเราอาจใช ้“กลุ่มดาวนายพราน” (Orion) ในการน าทางไดเ้ป็น
อย่างดี   เพราะกลุ่มดาวนายพรานจะหันหัวเขา้หาดาวเหนือเสมอ นอกจากนั้นกลุ่มดาวนายพรานยงั
ตั้ งอยู่บนเส้นศูนย์สูตรฟ้า นั่นหมายความว่า กลุ่มดาวนายพรานจะข้ึน-ตก ในแนวทิศตะวนัออก-
ตะวนัตก เสมอ 
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เร่ืองที ่4  แผนทีด่าว 
 

การอ่านแผนท่ีดาวเป็น จะท าให้เราดูดาวหรือกลุ่มดาวท่ีปรากฏบนทอ้งฟ้า  ณ  วนั – เวลาใดได้
อยา่งถูกตอ้ง ก่อนอ่านแผนท่ีดาวเพื่อเปรียบเทียบกบัดาวท่ีปรากฏบนทอ้งฟ้า  ผูส้ังเกตตอ้งรู้ทิศเหนือ – 
ใต ้ ตะวนัออก – ตะวนัตก  ของท่ีนั้น ๆ  ก่อน 

 ใหล้องคะเน  มุมเงยและมุมทิศของดาวเหนือ 
 เราทราบหรือไม่  อยา่งไรวา่  อาจหาดาวเหนือไดโ้ดยอาศยักลุ่มดาวหมีใหญ่ (Ursa  

Major)  หรือกลุ่มดาวคา้งคาว (Cassiopeia)   
    แผนท่ีดาวท่ีนิยมใชก้นัในปัจจุบนั  จะเป็นแผนท่ีดาวแบบหมุน  โดยเป็นกระดาษแขง็  2  แผน่
ตรึงติดกนัตรงกลาง  โดยแผน่หน่ึงจะเป็นภาพของกลุ่มดาวและดาวสวา่ง  เขียนอยูใ่นวงกลม  โดยท่ี
ขอบของวงกลมจะระบุ  “วนั – เดือน”  ไวโ้ดยรอบ  ส่ายแผน่ติดอยูด่า้นบน  จะระบุ  “เวลา”  ไว้
โดยรอบ  การใชแ้ผนท่ีดาวก็เพียงแต่หมุนวนั – เดือนของแผน่ล่างใหต้รงกบัเวลา  ท่ีตอ้งการ
สังเกตการณ์ของแผน่บน  กลุ่มดาวท่ีปรากฏบนแผนท่ีดาวจะเป็นกลุ่มดาวจริงท่ีปรากฏจริงบนทอ้งฟ้า  
ณ  ขณะนั้น  ดงัแสดงในภาพท่ี 22 

ภาพท่ี 22 แผนท่ีดาวแบบหมุน  

 การใชแ้ผนท่ีดาว  ณ  สถานท่ีสังเกตการณ์จริง  ใหเ้ราหนัหนา้ไปทางทิศเหนือ  แลว้ยกแผนท่ี
ดาวข้ึนเหนือศีรษะ  โดยให้ทิศในแผนท่ีดาว  ตรงกบัทิศจริง  โดยท่ีแผนท่ีดาวดงักล่าวหมุนวนั – เดือน  
ใหต้รงกบั  เวลา  ณ  ขณะนั้น 

 ในแผนท่ีดาวมีการบอกต าแหน่งดวงจนัทร์และดาวเคราะห์หรือไม่  เพราะเหตุใด 
 ใหส้ังเกตกลุ่มดาวต่าง ๆ  ท่ีปรากฏบนทอ้งฟ้า  โดยใชแ้ผนท่ีดาว  แลว้ระบุวา่เห็นกลุ่ม

ดาวอะไรบา้งอยูท่างซีกฟ้าดา้นตะวนัออก  ตะวนัตก  กลางศีรษะและมีกลุ่มดาวใน
จกัรราศีกลุ่มใดบา้งปรากฏบนทอ้งฟ้า  ณ  ขณะนั้น 
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เร่ืองที ่5 การใช้ประโยชน์จากกลุ่มดาวฤกษ์ 
มนุษยใ์ชป้ระโยชน์จากการดูดาวมาตั้งแต่คร้ังอดีตกาลโดยสืบทอดกนัมาจนถึงปัจจุบนั 

ถึงแมว้า่ปัจจุบนัจะมีการน าเทคโนโลยเีขา้มาทดแทนจนเราอาจมองไม่เห็นความส าคญัของดวงดาวอีก
ต่อไป แต่แทจ้ริงแลว้ดวงดาวยงัมีความลึกลบัใหศึ้กษาคน้ควา้อีกมากมายโดยเฉพาะเทคโนโลยท่ีีสูงข้ึน
ช่วยใหม้นุษยเ์ราศึกษาเร่ืองราวของดวงดาวอยา่งไม่หยดุย ั้ง ดงันั้นดวงดาวยงัคงยงัประโยชน์แก่
มนุษยชาติไปอีกนานเท่านาน เพราะดวงดาวในอวกาศคือหอ้งปฏิบติัการในธรรมชาติซ่ึงไม่อาจสร้างข้ึน
ไดใ้นโลก การศึกษาดวงดาวเท่านั้นจึงจะช่วยใหเ้ราเขา้ใจโลกและตวัเราไดม้ากข้ึน 

แมปั้จจุบนัคนทัว่ไปจะใชป้ระโยชน์จากดวงดาวนอ้ยลงไป แต่ก็ยงัมีคนอีกหลายกลุ่ม
พยายามใชป้ระโยชน์จากเคร่ืองมือท่ีธรรมชาติมอบใหเ้ราโดยไม่ตอ้งเสียเงินซ้ือมาในราคาแพงๆ เพื่อให้
เห็นถึงแนวทางการใชป้ระโยชน์จึงขอยกตวัอยา่งพอเป็นสังเขป ดงัน้ี 

 ดา้นการด ารงชีวิต 
ยงัมีคนอีกหลายกลุ่มท่ีอาศยัการดูดาวเพื่อประกอบอาชีพ เช่นเกษตรกร เขาใชด้วงดาว

ในการบ่งบอกถึงฤดูเพาะปลูก หรือแมแ้ต่การเลือกปลูกพืชท่ีเหมาะสม ในอดีตคนไทยใชก้ารดูดาวเพื่อ
ท านายปริมาณฝนหรือเหตุการณ์ต่างๆ อีกมาก แมถึ้งปัจจุบนัก็ยงัมี เกษตรกร ชาวประมง และนกัเดินป่า 
ก็ย ัง่ใชก้ารสังเกตดวงดาวในการน าทาง หรือประมาณเวลาในยามค ่าคืน รวมทั้งต าแหน่งของตนบนโลก 

 ดา้นการศึกษา 
ในอดีตผูค้นมกัต่ืนตกใจกลวัเวลาท่ีเกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่างๆ เช่น 

ปรากฏการณ์ สุริยปุราคา จนัทรุปราคา ดาวหางปรากฏบนฟ้า ทั้งน้ีเพราะความไม่เขา้ใจสาเหตุการเกิดท่ี
แทจ้ริงปัจจุบนัเราไม่ตอ้งต่ืนตกใจอีกต่อไป อนัเป็นผลมาจากการศึกษาดาราศาสตร์ทั้งส้ิน การศึกษา
คน้ควา้ทางดา้นดาราศาสตร์สามารถใหค้วามรู้ ความเขา้ใจธรรมชาติแก่เรามากข้ึนเสมอ ยิง่มีความรู้มาก
ข้ึนก็ยิง่มีความสงสัยมากข้ึน ดาราศาสตร์จึงเป็นวชิาท่ีตอบปัญหาเหล่าน้ี เทคโนโลยหีลายอยา่งท่ีใชเ้พื่อ
ศึกษาดวงดาว ถูกน ามาพฒันาในการด ารงชีวติ เช่นรีโมทเซนซิง การถ่ายภาพระบบซีซีดี ดาราศาสตร์ไม่
เพียงช่วยใหเ้ราเขา้ใจธรรมซาติ แต่ช่วยให้เราอยูก่บัธรรมชาติไดอ้ยา่งมีความสุข 
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แบบฝึกหัด 
ค าสั่ง ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย X  หนา้ค าตอบท่ีเห็นวา่ถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 

1. กลุ่มดาวจกัรราศี แต่ละกลุ่มมีความยาวของเส้นทางท่ีดวงอาทิตยผ์า่นบนทอ้งฟ้าประมาณ ก่ี
องศา  

ก. 10 องศา 
ข. 20 องศา 
ค. 30 องศา 
ง. 40 องศา 

2. เพระเหตุใดเราจึงเห็นดวงอาทิตยเ์คล่ือนท่ีผา่นกลุ่มดาวจกัรราศี 
ก. ดวงอาทิตยโ์คจรรอบโลก 
ข. โลกโจจรรอบดวงอาทิตย ์
ค. โลกหมุนรอบตวัเอง 
ง. กลุ่มดาวจกัรราศีโคจรผา่นดวงอาทิตย ์

3. กลุ่มดาวจกัรราศีท่ีมีแนวข้ึนและตกค่อนไปทางทิศใตม้ากท่ีสุดคือกลุ่มดาวใด 
ก. กลุ่มดาวคนยงิธนู 
ข. กลุ่มดาวปลา 
ค. กลุ่มดาวผูห้ญิงสาว 
ง. กลุ่มดาวคนคู่ 

4. กลุ่มดาวจกัรราศีท่ีมีแนวข้ึนและตกค่อนไปทางทิศเหนือมากท่ีสุดคือกลุ่มดาวใด 
ก. กลุ่มดาวคนยงิธนู 
ข. กลุ่มดาวปลา 
ค. กลุ่มดาวผูห้ญิงสาว 
ง. กลุ่มดาวคนคู่ 

5. กลุ่มดาวจกัรราศีท่ีปรากฏข้ึนและตก ณ ทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตกคือกลุ่มใด 
ก. กลุ่มดาวปลาและกลุ่มดาวผูห้ญิงสาว 
ข. กลุ่มดาวคนคู่และกลุ่มดาวคนยงิธนู 
ค. กลุ่มดาวปูและกลุ่มดาวมกร 
ง. กลุ่มดาวสิงโตและกลุ่มดาวคนแบกหมอ้น ้า 
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6. ดวงอาทิตยจ์ะเปล่ียนต าแหน่งบนทอ้งฟ้าเทียบกบัดาวฤกษว์นัละก่ีองศา 

ก. 1 องศา 
ข. 10 องศา 
ค. 20 องศา 
ง. 30 องศา 

7. เพราะเหตุใดเราจึงเห็นดาวข้ึนและตก 
ก. ดวงอาทิตยโ์คจรรอบโลก 
ข. โลกโจจรรอบดวงอาทิตย ์
ค. โลกหมุนรอบตวัเอง 
ง. ดาวโคจรรอบโลก 

8. เวลา 21.00 น. ของวนัท่ี 3 กนัยายน เราจะเห็นกลุ่มดาวจกัรราศีใดทางขอบฟ้าดา้นตะวนัออก 
ก. กลุ่มดาวคนยงิธนู 
ข. กลุ่มดาวมกร 
ค. กลุ่มดาวคนแบกหมอ้น ้า 
ง. กลุ่มดาวปลา 

9. กลุ่มดาวใดต่อไปน้ีท่ีเราจะเห็นตลอดทั้งคืนในฤดูร้อน 
ก. กลุ่มดาวนายพราน 
ข. กลุ่มดาวสุนขัใหญ่ 
ค. กลุ่มดาวสุนขัเล็ก 
ง. กลุ่มดาวหงส์ 

10. กลุ่มดาวใดต่อไปน้ีท่ีไม่ใช่สมาชิกของสามเหล่ียมฤดูหนาว 
ก. กลุ่มดาวนายพราน 
ข. กลุ่มดาวสุนขัใหญ่ 
ค. กลุ่มดาวสุนขัเล็ก 
ง. กลุ่มดาวหงส์ 

11. กลุ่มดาวใดต่อไปน้ีท่ีข้ึนทางทิศตะวนัออกตอนหวัค ่าในฤดูหนาว 
ก. กลุ่มดาวนายพราน 
ข. กลุ่มดาวพิณ 
ค. กลุ่มดาวนกอินทรี 
ง. กลุ่มดาวหงส์ 
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12. ดาวดวงใดต่อไปน้ีท่ีไม่ปรากฏในแผนท่ีดาว 

ก. ดาวนกอินทรี 
ข. ดาวพุธ 
ค. ดาวรวงขา้ว 
ง. ดาวดวงแกว้ 

13. เส้นทึบท่ีลากจากทิศตะวนัออกข้ึนไปบนทอ้งฟ้าถึงทิศตะวนัตกในแผนท่ีดาวหมายถึงเส้นอะไร 
ก. เส้นสุรยวถีิ 
ข. เส้นขอบฟ้า 
ค. เส้นศูนยสู์ตรทอ้งฟ้า 
ง. เส้นเมริเดียน 

14. เส้นประท่ีลากจากทิศตะวนัออกข้ึนไปบนทอ้งฟ้าถึงทิศตะวนัตกในแผนท่ีดาวหมายถึงเส้น
อะไร 

ก. เส้นสุริยวถีิ 
ข. เส้นขอบฟ้า 
ค. เส้นศูนยสู์ตรทองฟ้า 
ง. เส้นเมริเดียน 

15. ถา้เราลากเส้นตรงตามแนวเข็มขดันายพรานไปทางทิศใต ้(ซา้ยมือของนายพราน) เราจะพบดาว
สวา่งดวงใด 

ก. ดาวตานกอินทรี 
ข. ดาวตาววั 
ค. ดาวคาสเตอร์ 
ง. ดาวสุนขันอน (ดาวซีรีอสั) 

16. ถา้เราเห็นดาวนายพรายอยูก่ลางฟ้าแสดงวา่ทิศเหนืออยูท่างส่วนใดของนายพราน 
ก. เขม็ขดันายพราน 
ข. ขาของนายพราน 
ค. หวัไหล่ของนายพราน 
ง. ศีรษะของนายพราน 

17. กลุ่มดาวท่ีช่วยใหเ้ราหาดาวเหนือไดง่้ายข้ึนคือกลุ่มดาวใด 
ก. กลุ่มดาวนายพราน 
ข. กลุ่มดาวหมีใหญ่ 
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ค. กลุ่มดาวคา้งคาว 
ง. ถูกทั้ง ขอ้ ข. และ ขอ้ ค.  

18. ถา้เราดูดาวท่ีกรุงเทพฯเราจะเห็นดาวเหนืออยูสู่งจากขอบฟ้าประมาณก่ีองศา 
ก. 12 องศา 
ข. 13 องศา 
ค. 14 องศา 
ง. 15 องศา 

19. ถา้เราดูดาวท่ีเชียงใหม่เราจะเห็นดาวเหนืออยูสู่งจากขอบฟ้าก่ีองศา 
ก. 16 องศา 
ข. 17 องศา 
ค. 18 องศา 
ง. 19 องศา 

20. หากนกัศึกษาก าลงัเดินทางอยูก่ลางทะเลแลว้เห็นดาวเหนืออยูสู่งจากขอบฟ้าประมาณ 15 องศา 
ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้ง 

ก. นกัศึกษาก าลงัอยูท่ี่ละติจูด ท่ี 15 องศาเหนือ 
ข.  นกัศึกษาก าลงัอยูท่ี่ละติจูด ท่ี 15 องศาใต ้
ค. นกัศึกษาก าลงัอยูท่ี่ลองจิจูด ท่ี 15 องศาตะวนัออก 
ง. นกัศึกษาก าลงัอยูท่ี่ลองจิจูด ท่ี 15 องศาตะวนัตก 
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เฉลยแบบฝึกหัด 
1. ค. 
2. ข. 
3. ก. 
4. ง. 
5. ก. 
6. ก. 
7. ค. 
8. ง. 
9. ง. 
10. ง. 
11. ก. 
12. ข. 
13. ค. 
14. ก. 
15. ง. 
16. ง. 
17. ง. 
18. ข. 
19. ค. 
20. ก. 
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บทที่ 14  
อาชีพช่างไฟฟ้า 

สาระส าคัญ 
การเลือกอาชีพช่างไฟฟ้านั้น หมายถึงการประกอบอาชีพท่ีน่าสนใจและมีรายไดดี้อีกอาชีพ

หน่ึง ช่างไฟฟ้ามีหลายประเภท และหนา้ท่ีของช่างไฟฟ้าก็แตกต่างกนัมาก ช่างไฟฟ้าท่ีท างานในสถาน
ก่อสร้างขนาดใหญ่ก็ใช้เคร่ืองมือและทกัษะต่างๆท่ีแตกต่างไปจากช่างไฟฟ้าท่ีท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อยา่งไรก็ดีถา้จะกล่าวโดยทัว่ๆ ไปแลว้ ช่างไฟฟ้าทุกประเภทจะตอ้งมีความรู้
พื้นฐานทางดา้นไฟฟ้า มีความสามารถอ่านแบบพิมพ์เขียนวงจรไฟฟ้าและสามารถซ่อมแซมแก้ไข
อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าได ้แหล่งงานของช่างไฟฟ้า  ส่วนใหญ่ในปัจจุบนัน้ีท างานให้กบัผูรั้บเหมางาน
ดา้นไฟฟ้า หรือไม่ก็ท  าในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นอกจากนั้นมีช่างไฟฟ้าอีกจ านวนไม่นอ้ยท่ี
ท างานอยา่งอิสระเป็นผูรั้บเหมาเอง และมีช่างไฟฟ้าจ านวนหน่ึงท่ีท างานให้กบัองคก์รของรัฐบาลหรือ
ทางธุรกิจ ซ่ึงเป็นงานท่ีใหบ้ริการแก่หน่วยงานของตน แมว้า่แหล่งงานของช่างไฟฟ้าจะมีอยูท่ ัว่ประเทศ 
แต่แหล่งงานส่วนใหญ่นั้นจะมีอยูใ่นเขตอุตสาหกรรม หรือเขตพื้นท่ีท่ีก าลงัพฒันา     
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 สามารถอธิบาย  ออกแบบ วางแผน  ทดลอง ทดสอบ ปฏิบติัการเร่ืองไฟฟ้าได้อยา่งถูกตอ้งและ
ปลอดภยั  คิด วิเคราะห์ เปรียบเทียบขอ้ดี ขอ้เสีย ของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนาน แบบ
ผสม ประยุกต์และเลือกใช้ความรู้ และทกัษะอาชีพช่างไฟฟ้า ให้เหมาะสมกบัดา้นบริหารจดัการและ
การบริการ 
ขอบข่ายเนื้อหา 

1. ประเภทของไฟฟ้า   
2. วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือช่างไฟฟ้า 
3. วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นวงจรไฟฟ้า 
การต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย   
4. กฎของโอห์ม 
5. การเดินสายไฟฟ้าอยา่งง่าย 
6. การใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าอยา่งง่าย 
7. ความปลอดภยัและอุบติัเหตุจากอาชีพช่างไฟฟ้า 
8. การบริหารจดัการและการบริการ 
9. โครงงานวทิยาศาสตร์สู่อาชีพ 
10. ค าศพัทท์างไฟฟ้า 
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1. ประเภทของไฟฟ้า  แบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ ดงัน้ี 
      1.1  ไฟฟ้าสถิต  เป็นไฟฟ้าท่ีเก็บอยูภ่ายในวตัถุ ซ่ึงเกิดจากการเสียดสีของวตัถุ 2 ชนิด มาถูกนั 

เช่น แท่งอ าพนัจะถ่ายอิเล็กตรอนใหแ้ก่ผา้ขนสัตว ์แท่งอ าพนัจึงมีประจุลบ และผา้ขนสัตวมี์ประจุบวก 
 

     
 
 

      1.2  ไฟฟ้ากระแส  เป็นไฟฟ้าท่ีเกิดจากการไหลของอิเล็กตรอนจากแหล่งก าเนิดไฟฟ้า โดย
ไหลผ่านตวัน าไฟฟ้าไปยงัท่ีตอ้งการใชก้ระแสไฟฟ้า ซ่ึงเกิดข้ึนไดจ้ากแรงกดดนั ความร้อน แสงสวา่ง 
ปฏิกิริยาเคมี และอ านาจแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสแบ่งเป็น 2 แบบ ดงัน้ี 

 1)  ไฟฟ้ากระแสตรง  (Direct Current : DC)  เป็นไฟฟ้าท่ีมีทิศทางการไหลของกระแส 
และขนาดคงท่ีตลอดเวลา แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงท่ีรู้จกักนัดี เช่น แบตเตอร่ี ถ่านไฟฉาย การ
เปล่ียนกระแสไฟฟ้าเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC)  ตอ้งใชต้วัแปลงไฟ  (Adapter) 
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 2)  ไฟฟ้ากระแสสลบั  (Alternating Current : AC)  เป็นไฟฟ้าท่ีมีทิศทางการไหลของ
กระแสสลบัไปสลบัมา และขนาดเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ไฟฟ้ากระแสสลบัไดน้ ามาใชภ้ายในบา้นกบั
งานต่าง ๆ เช่น ระบบแสงสวา่ง เคร่ืองรับวทิย ุโทรทศัน์ พดัลม เป็นตน้ 

 
 

2. วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือช่างไฟฟ้า 
       วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานช่างไฟฟ้า ท่ีควรรู้มีดงัน้ี 
       2.1 ไขควง  แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 
 1)  ไขควงแบบปากแบน 

 
2) ไขควงแบบฟิลลิป หรือส่ีแฉก 

 
ขนาดและความหนาของปากไขควงทั้งสองแบบจะมีขนาดต่าง ๆ กนั ข้ึนอยูก่บัขนาดของหวั

สกรูท่ีใชใ้นการคลาย หรือขนัสกรู โดยปกติการขนัสกรูจะหมุนไปทางขวาตามเขม็นาฬิกา ส่วนการ
คลายสกรูจะหมุนไปทางซา้ยทวนเขม็นาฬิกา 
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        ไขควงอีกประเภทหน่ึง เป็นไขควงเฉพาะงานไฟฟ้า คือ ไขควงวดัไฟฟ้า  ซ่ึงเป็นไขควงท่ีมี
หลอดไฟอยูท่ี่ดา้ม ใชใ้นการทดสอบวงจรไฟฟ้า 

2.2 มีด  มีดท่ีใชก้บัการปฏิบติังานไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นมีดพบั หรือคตัเตอร์ ใชใ้นการ 
ปอกฉนวน ตดั หรือควัน่ ฉนวนของสายไฟฟ้า 
 

 
 
 
       วธีิการใชมี้ดอยา่งถูกตอ้งในการปอกสายไฟฟ้า 
 1.  ใชมี้ดควัน่รอบ ๆ เปลือกหุม้ภายนอก 
 2.  ผา่เปลือกท่ีหุม้ระหวา่งกลางสาย 
 3.  แยกสายออกจากกนั 

 
       2. 3 คีม  เป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบีบ ตดั มว้นสายไฟฟ้า สามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 
             1)  คีมตัด  เป็นคีมตดัแบบดา้นขา้ง ใชต้ดัสายไฟฟ้าสายเกลียว สายเกลียวอ่อน และ
สายส่งก าลงัไฟฟ้าท่ีมีขนาดเล็ก 
              
 
 

             2)  คีมปากจิง้จก  เป็นคีมท่ีใชส้ าหรับงานจบั ดึง หรือขมวดสายไฟเส้นเล็ก  
 

 
 
 
3)  คีมปากแบน  เป็นคีมใชต้ดั บีบ หรือขมวดสายไฟ 

  

 
4) คีมปากกลม  เป็นคีมท่ีใชส้ าหรับท าหูสาย (มว้นหวัสาย ส าหรับงานยดึสายไฟ 

เขา้กบัหลกัสาย) 
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 5)  คีมปอกสาย ใชส้ าหรับปอกฉนวนของสายไฟฟ้า สายเกลียวอ่อน และสายส่ง

ก าลงัไฟฟ้า คีมปอกฉนวนจะใชก้บัสายไฟท่ีมีขนาดของลวดตวัน าเฉพาะเท่านั้น คีมปอกสายควรหุม้
ดว้ยฉนวน เช่น พลาสติก เพื่อป้องกนัไฟฟ้าร่ัว หรือไฟฟ้าดูด 

 
      2.4 สว่าน  ใชใ้นการเจาะยดึอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สวติซ์ โคมไฟฟ้า แป้นไม ้ซ่ึงยดึดว้ยน๊อต 
หรือสกรู จ  าเป็นตอ้งเจาะรู การเจาะสามารถท าไดโ้ดยใชส้วา่น หรือบิดหล่า 
  สวา่นท่ีใชมี้ 3 แบบ คือ 

1) สวา่นขอ้เสือ  

 
2) สวา่นเฟือง     

 
3) สวา่นไฟฟ้า     

 
 
การเลือกใชส้วา่น และดอกสวา่น ควรเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัขนาดของอุปกรณ์ 
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ไฟฟ้า และขนาดของงาน การเจาะประเภทเบา ๆ เช่น การเจาะแป้นไม ้สามารถใชส้วา่นเฟือง หรือ
สวา่นขอ้เสือได ้ถา้เป็นการเจาะโลหะ หรือคอนกรีต หรือพื้นปูน ตอ้งใชส้วา่นไฟฟ้า 
       

       2.5 ค้อน  ใชใ้นงานตอกตะปู เพื่อยดึเขม็ขดัรัดสาย (clip)  ใหติ้ดกบัผนงั หรืองานน าศูนย์
ส าหรับการเจาะโลหะ คอนกรีต พื้นปูน คอ้นท่ีใชจ้ะมีขนาด และน ้าหนกัแตกต่างกนั แต่ท่ีนิยมใชจ้ะมี
น ้าหนกั 200 กรัม 
 
        
 

 
 

ข้อควรระวงั ในการใชง้านหวัคอ้นจะตอ้งอดัเขา้กบัดา้มคอ้นท่ีเป็นไมใ้หแ้น่น และหวัคอ้นจะตอ้ง
ผา่นการชุบผวิแขง็มาเรียบร้อยแลว้  

 
3. วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในวงจรไฟฟ้า  
 3.1 สายไฟ  เป็นอุปกรณ์ส าหรับส่งพลงังานไฟฟ้าจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง โดยกระแสไฟฟ้า
จะน าพลงังานไฟฟ้าผา่นไปตามสายไฟจนถึงเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สายไฟท าดว้ยสารท่ีมีคุณสมบติัเป็นตวัน า
ไฟฟ้า (ยอมใหก้ระแสไฟฟ้าไหลผา่นไดดี้)  ไดแ้ก่ 
      1)  สายไฟแรงสูง  ท าดว้ยอะลูมิเนียม เพราะอะลูมิเนียมมีราคาถูก และน ้าหนกัเบากวา่
ทองแดง 
      2)  สายไฟทัว่ไป (สายไฟในบา้น)  ท าดว้ยโลหะทองแดง เพราะทองแดงมีราคาถูกวา่โลหะ
เงิน 
 

ก. สายทนความร้อน มีเปลือกนอกเป็นฉนวนท่ีทนความร้อน  
เช่น สายเตารีด 
ข. สายคู่ ใชเ้ดินในอาคารบา้นเรือน 
ค. สายคู่ มีลกัษณะอ่อน ใชก้บัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น เช่น วทิย ุ
โทรทศัน์ 
ง. สายเด่ียว ใชเ้ดินในท่อร้อยสาย 
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3.2 ฟิวส์  เป็นอุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีป้องกนัไม่ใหก้ระแสไฟฟ้าไหลผา่นเขา้มามากเกินไป ถา้มี

กระแสผา่นมามากฟิวส์จะตดัวงจรไฟฟ้าโดยอตัโนมติั  ฟิวส์ท าดว้ยโลหะผสมระหวา่งตะกัว่ กบัดีบุก 
และบิสมทัผสมอยู ่ซ่ึงเป็นโลหะท่ีมีจุดหลอดเหลวต ่า มีความตา้นทานสูง และมีรูปร่างแตกต่างกนัไป
ตามความตอ้งการใชง้าน 

 
  

3.3 สวติซ์  เป็นอุปกรณ์ท่ีตดัหรือต่อวงจรไฟฟ้าในส่วนท่ีตอ้งการ ท าหนา้ท่ีคลา้ยสะพานไฟ 
โดยต่ออนุกรมเขา้กบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สวติซ์มี 2 ประเภท คือ  สวติซ์ทางเดียว และสวติซ์สองทาง 

 

 3.4 สะพานไฟ  เป็นอุปกรณ์ส าหรับตดั หรือต่อวงจรไฟฟ้า ประกอบดว้ย ฐาน และคนัโยกท่ีมี
ลกัษณะเป็นขาโลหะ 2 ขา ซ่ึงมีท่ีจบัเป็นฉนวน เม่ือสับคนัโยกลงไปในช่องท่ีท าดว้ยตวัน าไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้าจากมาตรไฟฟ้าจะไหลเขา้สู่วงจรไฟฟ้า และเม่ือยกคนัโยกข้ึนกระแสไฟฟ้าจะหยดุไหล 
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3.5 สตาร์ตเตอร์  (Starter)  หมายถึง อุปกรณ์นอกเหนือสวิตช์หลกั ท าหนา้ท่ีต่อหรือตดัวงจรอุ่น
ไส้ก่อนของหลอด  สตาร์ตเตอร์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

 
ประเภท 1 สตาร์ตเตอร์ไม่มีขีดจ ากดัระยะเวลาการท างาน 
ประเภท 2 สตาร์ตเตอร์มีขีดจ ากดัระยะเวลาการท างาน ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ชนิด ดงัต่อไปน้ี 
1) ชนิดไม่สามารถตั้งใหม่ได ้
2) ชนิดตั้งใหม่ได ้
3) ชนิดตั้งใหม่ไดอ้ตัโนมติัโดยการกระตุน้ดว้ยสวิตช์หลกั หรือวิธีการอ่ืนๆ ท่ีออกแบบไวโ้ดย

มีวตัถุประสงคเ์พื่อการจุดหลอด 
  

3.6 บัลลาสต์ (Ballast) ท าหนา้ท่ีเพิ่มความต่างศกัยไ์ฟฟ้า มีความตา้นทานต่อไฟฟ้ากระแสสลบั
สูง บลัลาสตท่ี์ใชแ้บ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.บลัลาสตแ์ม่เหล็กไฟฟ้า 2.บลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส์  

1) บัลลาสต์แม่เหลก็ไฟฟ้า (Electromagnetic Ballast) เป็นบลัลาสตท่ี์ใชข้ดลวดพนัรอบแกน
เหล็กเพื่อท างานเป็น Reactor ต่ออนุกรมกบัหลอด 

 

   
ภาพแสดงบลัลาสตแ์ม่เหล็กไฟฟ้า 

 
2) บัลลาสต์อเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Ballast) เป็นบลัลาสตท่ี์ใชว้งจรอิเล็กทรอนิกส์ท างาน

จะมีราคาค่อนขา้งแพง แต่มีขอ้ดีกวา่บลัลาสตแ์ม่เหล็กไฟฟ้าหลายขอ้คือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
หลอด ไม่เกิดการกระพริบหรือเกิดแสงวาบ สามารถเปิดติดทนัทีไม่ตอ้งใชส้ตาร์ตเตอร์ เพิ่มอายกุารใช้
งานของหลอด และไม่ตอ้งปรับปรุงเร่ืองตวัประกอบก าลงั (Power Factor P.F.) นอกจากน้ียงัไม่มีเสียง
รบกวน และน ้าหนกัเบาอีกดว้ย 
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ภาพแสดงบลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส์ 

  
3.7 มิเตอร์ไฟฟ้า 
เราสามารถตรวจสอบกระแสไฟฟ้าในเส้นลวดได้ โดยแขวนแท่งแม่เหล็กใกล้ๆ เส้นลวด แลว้

สังเกตการเบนของแท่งแม่เหล็ก  แนวความคิดน้ีน าไปสู่การสร้างเคร่ืองวดั(มิเตอร์) การเบนของเข็มบน
สเกลจะบอกปริมาณของกระแสไฟฟ้าเป็นเคร่ืองวดัความต่างศกัยไ์ฟฟ้าได ้

 
  แกลแวนอมิเตอร์  (Galvanometer) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชต้รวจหากระแสตรงใชห้ลกัการของผล
ทางแม่เหล็ก  เคร่ืองมือท่ีง่ายท่ีสุด คือเข็มทิศวางไวใ้กลเ้ส้นลวดเพื่อตรวจดูวา่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
เส้นลวดหรือไม ่แกลแวนอมิเตอร์แบบขดลวดเคล่ือนท่ีใชห้ลกัการผลทางมอเตอร์ในการแสดงการเบน
ของเขม็ 
  แอมมิเตอร์ (Ammeter) เป็นเคร่ืองมือใชว้ดักระแสไฟฟ้า ท าดว้ยแกลแวนอมิเตอร์ชนิดขดลวด 
มีการออกแบบท าให้เข็มเบนไปตามสเกลในการวดักระแสไฟฟ้าค่าสูงๆ ตอ้งเพิ่มชันต์เขา้ไปเพื่อให้
กระแสไฟฟ้าสูงท าใหเ้ขม็เบนเตม็สเกลใหม่ 
  โวลตมิ์เตอร์ (Voltmeter) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความต่างศกัยไ์ฟฟ้าระหวา่งจุด 2 จุด ท าจากแกล
แวนอมิเตอร์ท่ีต่ออนุกรม กบัความตา้นทานสูงความต่างศกัยข์นาดหน่ึงให้กระแสไฟฟ้าท่ีท าให้เข็มเบน
ไปเตม็สเกล  ในการวดัความต่างศกัยสู์งมากๆ  ตอ้งใชม้ลัติไพลเออร์ 
  มลัติมิเตอร์ (Multimeter) เป็นแกลแวนอมิเตอร์ท่ีต่อกบัชนัต์(ดูแอมมิเตอร์)และมลัติไพลเออร์ 
(ดูโวลตมิ์เตอร์)ใชว้ดักระแสไฟฟ้าและความต่างศกัยไ์ฟฟ้า 

มิเตอร์ชนิดแท่งเหล็กเคล่ือนท่ี (Moving  iron  meter) เป็นมิเตอร์ท่ีใชว้ดักระแสไฟฟ้าซ่ึงท าให้
เกิดการเหน่ียวน าแม่เหล็กในแท่งเหล็ก 2 อนั ดูดหรือผลกักนั ท าใหเ้กิดการเบนของแท่งเหล็กนั้น 
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4. การต่อวงจรไฟฟ้า   
      วงจรไฟฟ้าเป็นเส้นทางเคล่ือนท่ีของประจุไฟฟ้า การเคล่ือนท่ีจะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมี

แหล่งก าเนิดพลงังานไฟฟ้าต่อเช่ือมเขา้กบัเส้นลวดตวัน า และอุปกรณ์ไฟฟ้าหน่ึง หรือสองชนิด เช่น 
สวติซ์ความตา้นทาน แอมมิเตอร์โวลดมิ์เตอร์ หรือหลอดไฟฟ้า เป็นตน้ กระแสไฟฟ้าจะไหลออกจาก
แหล่งก าเนิดไปโดยรอบวงจรท่ีต่อเช่ือมกนั 

 
วงจรไฟฟ้าท่ีมีอุปกรณ์ต่อเช่ือมกนั และแผนผงัวงจรไฟฟ้า  

        
นกัวทิยาศาสตร์นิยมใชส้ัญลกัษณ์เป็นตวัแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้าเพื่อใหว้าด

ง่าย และท าความเขา้ใจไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว โดยใชส้ัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ แสดงไวด้งั
ตาราง 
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การต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ มี 2 ลกัษณะ ดังนี้ 
1.  การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 

 การต่อแบบอนุกรมเป็นวงจรท่ีมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่ือมต่อกนักบัแหล่งก าเนิดไฟฟ้า จากอุปกรณ์
หน่ึงไปยงัอุปกรณ์อ่ืน ๆ โดยตรง มีรูปแบบเป็นวงจรเดียว ขอ้เสียของการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอนุกรม
ก็คือ ถา้อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หน่ึงเสียก็จะท าให้กระแสไฟฟ้าในวงจรหยุดไหลไม่สามารถใชอุ้ปกรณ์อ่ืน
ได ้

 
 
สรุปลกัษณะส าคัญของการต่อความต้านทานแบบอนุกรม 

 1.  สามารถหาค่าความตา้นทานไดโ้ดยการรวมกนั ดงันั้นความตา้นทานรวมจะมีค่ามากข้ึน 
 2.  ปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่นตวัตา้นทานแต่ละตวัเท่ากบักระแสไฟฟ้าในวงจร 
 3.  ความต่างศกัยร์ะหวา่งปลายทั้งสองของตวัตา้นทานจะเท่ากบัผลบวกของความต่าง
ศกัยไ์ฟฟ้า ระหวา่งปลายทั้งสองของตวัตา้นทานจะเท่ากบัผลบวกของความต่างศกัยไ์ฟฟ้าระหวา่งปลาย
ทั้งสองของตวัตา้นทานแต่ละตวั 

2.  การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน 
 การต่อแบบขนานเป็นวงจรไฟฟ้าท่ีแยกอุปกรณ์แต่ละชนิดในการเช่ือมต่อกนักบัแผล่งก าเนิด
ไฟฟ้า มีลกัษณะของรูปแบบวงจรหลาย ๆ วงจร ในวงจรรวมดงัแผน ขอ้ดีของการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
แบบขนานก็คือ ถา้อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หน่ึงเสีย หรือช ารุด อุปกรณ์อ่ีนก็ยงัมีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นได ้

 
 

 การต่อหลอดไฟฟ้า 2 หลอด ท่ีต่อโดยใหข้ั้วทั้งสองของหลอดไฟฟ้าหลอดหน่ึงคร่อมขั้วทั้งสอง
ของอีกหลอดหน่ึง เราเรียกวา่ การต่อแบบขนาน กระแสไฟฟ้าจากแหล่งก าเนิดท่ีไหลเขา้ไปในวงจรจะ
ถูกแบ่งใหไ้หลเขา้ไปในอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ดว้ยปริมาณท่ีไม่เท่ากนั ข้ึนอยูก่บัความตา้นทานของ
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อุปกรณ์ไฟฟ้า ถา้อุปกรณ์ไฟฟ้ามีความตา้นทานสูง ก็จะมีปริมาณกระแสไฟฟ้าไหลอยา่งนอ้ย แต่ถา้
อุปกรณ์ไฟฟ้ามีความตา้นทานต ่า จะมีปริมาณกระแสไฟฟ้าไหลผา่นมาก และกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่น
อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละอนัรวมกนัแลว้จะเท่ากบักระแสไฟฟ้าท่ีไหลออกจากแหล่งก าเนิด เราใชห้ลกัการ
และความสัมพนัธ์จากกฎของโอห์มมาค านวณหาความตา้นทาน และปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีไหลใน
วงจรเม่ือต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานได ้

สรุปสาระส าคัญของการต่อความต้านทานแบบขนาน 
 1.  ความตา้นทานรวมของวงจรมีค่านอ้ยลง และนอ้ยกวา่ความตา้นทาน ตวัท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีน ามา
ต่อขนานกนั 
 2.  ปริมาณกระแสไฟฟ้ารวมของวงจรมีค่าเท่ากบัผลบวกของกระแสไฟฟ้าของวงจรยอ่ย 
 3.  ความต่างศกัยร์ะหวา่งปลายทั้งสองของตวัตา้นทานแต่ละตวัมีค่าเท่ากนั และเท่ากบัความ
ต่างศกัยไ์ฟฟ้าระหวา่งปลายทั้งสองของตวัตา้นทานท่ีต่อขนานกนั 

 
5. กฎของโอห์ม  

      กระแสไฟฟ้าท่ีไหลในวงจรไฟฟ้าไดน้ั้น เกิดจากแรงดนัไฟฟ้าท่ีจ่ายใหก้บัวงจร และ
ปริมาณกระแสไฟฟ้าภายในวงจรจะถูกจ ากดัโดยความตา้นทานไฟฟ้าภายในวงจรไฟฟ้านั้น ๆ ดงันั้น
ปริมาณกระแสไฟฟ้าภายในวงจรจะข้ึนอยูก่บัแรงดนัไฟฟ้า และค่าความตา้นทานของวงจร ซ่ึงวงจรน้ี
เรียกวา่ กฎของโอห์ม กล่าววา่กระแสไฟฟ้าท่ีไหลในวงจรจะแปรผนัตรงกบัแรงดนัไฟฟ้า และ
แปรผกผนักบัความตา้นทานไฟฟ้า โดยเขียนความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 

  Current   = 
Resistance

Voltage  

I  = 
R

V  

 
ตัวอย่าง 

จงค านวณหาค่าปริมารกระแสไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้าท่ีมีแรงดนัไฟฟ้าขนาด 50 โวลต ์และมีค่า
ความตา้นทานของวงจรเท่ากบั 5 โอห์ม 

วธีิท า   จากสูตร  I  = 
R

V  

แทนค่า   I  = 
50

50V  

 I  = 10  แอมแปร์ 
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อุปกรณ์ทดลอง 
 1.  เคร่ืองจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงปรับค่าได ้0.30 V 
 2.  มลัติมิเตอร์ 
 3.  ตวัตา้นทานขนาดต่าง ๆ จ านวน 3 ตวั 
 4.  สายไฟ 
การทดลอง 

 
 1.  น าตวัตา้นทานแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงท่ีปรับค่าไดต่้อวงจร ดงัรูป 
 2.  ปรับค่าโวลตท่ี์แหล่งจ่ายไฟประมาณ 5 ค่า และแต่ละคร้ังท่ีปรับค่าโวลตใ์หว้ดัค่ากระแสไฟ
ท่ีไหลผา่นวงจร บนัทึกผลการทดลอง 
 3.  หาค่าระหวา่ง 
 4.  น าค่าท่ีไดไ้ปเขียนกราฟระหวา่ง V กบั 1 ดงัรูป  
 5.  หาค่าความชนัเปรียบเทียบกบัค่าท่ีไดใ้นขอ้ 3 เปรียบเทียบตวัตา้นทาน และท าการทดลอง
เช่นเดียวกนักบัขอ้ 1 – 4 
 

ค าถาม   ค่า 
I

V ท่ีทดลองไดเ้ป็นไปตามกฎของโอห์มหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 
6. การเดินสายไฟฟ้า  

วธีิการเดินสายไฟฟ้า แบ่งออกได้ 2 แบบ คือแบบเดินบนผนังและแบบฝังในผนัง 
         6.1 การเดินสายไฟบนผนัง         
             การเดินสายไฟแบบน้ีจะมองเห็นสายไฟ อาจท าใหดู้ไม่เรียบร้อย ไม่สวยงาม หากช่างเดิน
สายไฟไม่เรียบตรง ยิง่จะเสริมใหดู้ไม่เรียบร้อยตกแต่งห้องใหดู้สวยงามยาก มีขอ้ดีท่ีค่าใชจ่้ายถูกกวา่
แบบฝังในผนงั สามารถตรวจสอบและซ่อมแซมไดง่้าย 

ขั้นตอนที ่1 
 ก าหนดรูปแบบจุดต าแหน่งของปลัก๊ท่ีตอ้งการเพิ่มแ ละแนวการเดินสายไฟ ควรให้อยูใ่นแนว
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เดิมของสายท่ีเดินอยูแ่ลว้ ในกรณีท่ีมีสายแบบเดินลอยอยูแ่ล ้วใหใ้ชแ้นวสายไฟเดิมก็ได ้แลว้ค่อยแยก
เขา้ต าแหน่งท่ีตอ้งการ 
 ขั้นตอนที ่2 
 การเดินแนวใหม่ ควรเดินลากจากจุดต่อข้ึนบนเพดาน ก่อนแลว้จึงเดินลงต าแหน่งท่ีตอ้งการวดั
ระยะจากข อบผนงั แลว้ตีแนวสายไฟดว้ยดา้ยตีเส้น 
 ขั้นตอนที ่3 
 ตอกตะปูเขม็ขดัสายไฟตามแนวท่ีตีเส้นเขา้ท่ีผนงั และแนวท่ีจะลงต าแหน่งท่ีติดตั้งใหม่ดว้ย
โดยพบั เขม็ขดัทบัหวัตะปูเพื่อจบัขณะตอก 
 ขั้นตอนที ่4 
 เวน้ระยะห่างของเขม็ขดัรัดสายไฟประมาณ 10-15ซม. ใ นส่วนโคง้หรือหกัมุมของเพดานให้
ตอกเขม็ขดัถ่ีประมาณช่องละ1-2 ซม. เพื่อท่ีจะรัดสายไฟใหแ้นบสนิท กบัผนงัไม่โก่งงอ 
 ขั้นตอนที ่5 
 ติดตั้ง เตา้เสียบท่ีต าแหน่งใหม่ เจาะยดึตวับล็ อคดว้ยสวา่นไฟฟ้าและขนัดว้ยสกรู ยดึใหแ้น่น
หากเ ป็นผนงัไมค้วรหาโดรงไมท้าบในผนงัก่อนเพื่อความแ ขง็แรง 
 ขั้นตอนที ่6 
 เดินสายไฟในแนวตอกเขม็ขดัไวแ้ละรัดสายไฟเขา้กบั เข็มขดัใหแ้น่น ต่อสายใส่เขา้กบัเตา้เสียบ
ใหม่ใ หเ้รียบร้อยประกอบเขา้บล็อค 

ขั้นตอนที ่7 
 ปิดเมนสวทิช์ก่อนเช็คดูวา่ไม่มีไฟเขา้ปลัก๊ท่ีจ ะต่อพว่ง โดยใชไ้ขควงเช็คไฟเช็คดูวา่ไม่มีแสง
ไฟใ นดา้มไขควง แลว้จึงท าการพว่งสายไฟเขา้กบัปลัก๊เ ดิม และทดลองเปิดสวทิช์แลว้ใชไ้ขควงเช็คไฟ
ท่ีปลัก๊จุดใหม ่

         6.2 การเดินแบบฝังในผนัง 

           การเดินแบบฝังในผนงัเป็นการเดินสายไฟโดยร้อยสายผ่านท่อสายไฟซ่ึงฝังในผนงัอาคาร  ท าให้ดู
เรียบร้อยและตกแต่งห้องไดง่้ายเพราะมองไม่เห็นสายไฟจากภายนอก  การเดินท่อร้อยสายตอ้งท าควบคู่ไป
พร้อมการก่อ-ฉาบ  ไม่ควรประหยดัหรือปล่อยให้มีการลกัไก่โดยการเดินสายไฟแบบฝังในผนงัโดยไม่ร้อย
ใส่ท่อร้อยสายไฟ  เพราะหากเกิดไฟร่ัวอาจเกิดอุบติัเหตุกบัผูอ้าศยัเม่ือไปสัมผสัก าแพง  การติดตั้งมีค่าใชจ่้าย
สูงกว่าแบบเดินสายบนผนัง  การติดตั้งมีความยุ่งยากและซับซ้อน  การเปล่ียนแปลงและซ่อมแซมภาย
หลงัจากท่ีไดติ้ดตั้งไปแลว้ท าไดย้ากและเสียค่าใชจ่้ายมากกวา่แบบแรกมาก 

การเดินสายไฟมกัจะใช้วิธีเดินสาย  ลอยตามผนังอาคาร  ขณะท่ีการเดินท่อน ้ าจะเดินท่อลอย
ตามขอบพื้นและขอบผนงัเม่ือใชง้านไป หากเกิดการช ารุดเสียหายข้ึนการตรวจสอบและการซ่อมแซมก็
สามารถท าไดไ้ม่ยาก  แต่ในปัจจุบนับา้นเรือนสมยัใหม่  มีความพิถีพิถนั  ในดา้นความสวยงามมากข้ึน 



 354 

การเดินสายไฟมกัจะใชว้ธีิเดินสายร้อยท่อ  ซ่ึงฝังอยูภ่ายในผนงั  หรือเหนือเพดานขณะท่ีการเดินท่อน ้ า 
จะใชว้ธีิเดินท่อฝัง อยูภ่ายในผนงั หรือใตพ้ื้น เพื่อซ่อนความรกรุงรัง ของสายไฟ  และท่อน ้ าเอาไว ้ การ
เดินสายไฟและท่อน ้าแบบฝังน้ีแมจ้ะเพิ่มความสวยงาม  และความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ให้แก่ตวับา้น 

แต่ก็มีขอ้เสียแฝงอยู ่ เพราะถา้เกิดปัญหาไฟช็อต  ไฟร่ัว  หรือท่อน ้ าร่ัว  ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุมาจาก  การใช้
วสัดุท่ีดอ้ยคุณภาพ  การติดตั้งอย่างผิดวิธี  หรือการช ารุดเสียหายอนัเน่ืองมาจากการใช้งานก็ตาม  การ
ตรวจสอบ  หรือการซ่อมแซมยอ่มท าไดล้  าบาก  อาจถึงขั้นตอ้งท า  การร้ือฝ้าเพดานร้ือก าแพงหรือพื้นท่ี
บางส่วนเพื่อท าการตรวจสอบและ  แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงท าให้เกิด  ความเสียหายต่อตวับ้าน 

เสียเวลา  และเสียค่าใชจ่้ายสูงในการวางระบบไฟฟ้า  วิธีหลีกเล่ียงปัญหาขา้งตน้อยา่งง่ายๆวิธีหน่ึงก็คือ
การเลือกเดินสายไฟแบบลอย ซ่ึงอาจจะดูไม่เรียบร้อยนกั และเหมาะส าหรับ อาคารบา้นเรือนขนาดเล็ก
เท่านั้น แต่ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการความประณีตสวยงามหรือบา้นขนาดใหญ่ท่ีมีการเดินสายไฟ  เป็นจ านวน
มาก  การเดินสายไฟแบบฝัง  ดูจะมีความเหมาะสมกว่า  อย่างไรก็ตาม  ปัญหาต่างๆ  ดงักล่าวอาจจะ
ป้องกันหรือท าให้  ลดน้อยลงได้โดยการเลือกใช้วสัดุท่ีมีคุณภาพ  ใช้วสัดุท่ีถูกต้อง  และมีขนาดท่ี
เหมาะสม รวมทั้งมีการติดตั้งอยา่งถูกวธีิและมีระบบ แบบแผน 

ข้อแนะน าในการออกแบบระบบวงจรไฟฟ้าภายใน 
        ระบบวงจรไฟฟ้าภายในบา้นควรแยกวงจรควบคุมพื้นท่ีต่างๆ เป็นส่วนๆ เช่น แยกตามชั้น
หรือแยกตามประเภทของการใชไ้ฟฟ้า ท าใหง่้ายต่อการซ่อมแซมในกรณีไฟฟ้าขดัขอ้ง หอ้งควรแยกไว้
ตะหากเพราะหากตอ้งดบัไฟในบา้น เพื่อซ่อมแซมจะไดไ้ม่ตอ้งดบัไฟห้องครัวท่ีมีตูเ้ยน็ท่ีแช่อาหารไว ้
อาหารจะไดไ้ม่เสีย 

 
7. การใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอย่างง่าย 

ไฟฟ้าแสงสว่าง 
- ติดตั้งจ  านวนหลอดไฟฟ้าเท่าท่ีจ  าเป็นและเหมาะสมกบัการใชง้าน 

- ใชห้ลอดไฟฟ้าชนิดท่ีใชแ้สงสวา่งมากแต่กินไฟนอ้ย  และมีอายก่ีุใชง้านยาวนานกวา่  เช่น  

หลอดฟูออเรสเซนต ์ หลอดคอมแพคท ์ เป็นตน้ 

- ท าความสะอาดหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟเป็นประจ า 

- ตกแต่งภายในอาคารสถานท่ีโดยใชสี้อ่อนเพื่อเพิ่มการสะทอ้นของแสง 

- ปิดสวติซ์หลอดไฟฟ้าทุกดวงเม่ือเลิกใชง้าน 

พดัลม 
- เลือกขนาดและแบบให้เหมาะสมกบัการใชง้าน 

- ปรับระดบัความเร็วลมพอสมควร 
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- เปิดเฉพาะเวลาท่ีจ าเป็นเท่านั้น 

- หมัน่บ ารุงดูแลรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี 

เคร่ืองรับโทรทศัน์ 
- ควรเลือกขนาดท่ีเหมาะสมกบัครอบครัวและพื้นท่ีในห้อง 

- ควรเลือกชมรายการเด่ียว  หรือเปิดเม่ือถึงเวลาท่ีมีรายการท่ีตอ้งการชม 

- ถอดปลัก๊เคร่ืองรับโทรทศัน์ทุกคร้ังเม่ือไม่มีคนชม 

เคร่ืองเป่าผม 
- ควรเช็ดผมใหห้มาดก่อนใชเ้คร่ืองเป่าผม 

- ควรขยี้และสางผมไปดว้ยขณะใชเ้คร่ืองเป่าผม 

- เป่าผมดว้ยลมร้อนเท่าท่ีจ  าเป็น 

เตารีดไฟฟ้า 
- พรมน ้าเส้ือผา้แต่พอสมควร 

- ปรับระดบัความร้อนใหเ้หมาะสมกบัชนิดของเส้ือผา้ 

- เร่ิมตน้รีดผา้บาง ๆ  ขณะท่ีเตารีดยงัร้อนไม่มาก 

-  เส้ือผา้ควรมีปริมาณมากพอสมควรในการรีดแต่ละคร้ัง 

- ถอดปลัก๊ก่อนเสร็จส้ินการรีด 2-3 นาที เพราะยงัคงมรความร้อนเหลือพอ 

หม้อชงกาแฟ 
- ใส่น ้าใหมี้ปริมาณพอสมควร 

- ปิดฝาใหส้นิทก่อนตม้ 

- ปิดสวติซ์ทนัทีเม่ือน ้าเดือด 

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
- เลือกใชข้นาดท่ีเหมาะสมกบัครอบครัว 

- ถอดปลัก๊ออกเม่ือขา้วสุกหรือไม่มีความจ าเป็นตอ้งอุ่นให้ร้อนอีกต่อไป 

ตู้เยน็ 
- เลือกใชข้นาดท่ีเหมาะสมกบัครอบครัว 

- ตั้งวางตูเ้ยน็ใหห่้างจากแหล่งความร้อน 

- ไม่ควรน าอาหารท่ีร้อนเขา้ตูเ้ยน็ทนัที 

- ไม่ควรใส่อาหารไวใ้นตูเ้ยน็มากเกินไป 
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- หมัน่ละลายน ้าแขง็ออกสัปดาห์ละคร้ัง 

- หมัน่ท าความสะอาดแผงระบายความร้อน 

- ไม่ควรเปิดประตูตูเ้ยน็บ่อย ๆ หรือปล่อยใหเ้ปิดทิ้งไว ้

- ดูแลยางขอบประตูตูเ้ยน็ใหปิ้ดสนิทเสมอ 

 
เคร่ืองท าความร้อน 
- เลือกใชข้นาดท่ีเหมาะสมกบัครอบครัว 

- ไม่ควรปรับระดบัความร้อนสูงจนเกิดไป 

- ควรปิดวาลว์บา้งเพื่อรักษาน ้าร้อนไวข้ณะอาบน ้า 

- ไม่ควรใชเ้คร่ืองท าความร้อนในฤดูร้อน 

- ปิดวาลว์น ้าและสวติซ์ทนัทีเม่ือเลิกใชง้าน 

เคร่ืองปรับอากาศ 
- หอ้งท่ีติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ  ควรใชฝ้้าเพดานท่ีมีคุณสมบติัเป็นฉนวนป้องกนัความร้อน 

- เลือกขนาดของเคร่ืองให้เหมาะสมกบัขนาดพื้นท่ีหอ้ง 

- เลือกใชเ้คร่ืองปรับอากาศท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพและช่วยประหยดัพลงังาน 

- ปรับระดบัอุณหภูมิและปริมาณลมใหเ้กิดความรู้สึกสบายในแต่ละฤดูกาล 

- หมัน่ดูแลบ ารุงรักษาและท าความสะอาดช้ินส่วนอุปกรณ์และเคร่ืองให้อยูใ่นสภาพท่ีดีอยูเ่สมอ 

- ดูแลประตูหนา้ต่างใหปิ้ดสนิทเสมอ 

- ใชพ้ดัลมระบายอากาศเท่าท่ีจ  าเป็น 

- ปิดเคร่ืองก่อนเลิกใชพ้ื้นท่ีปรับอากาศประมาณ 2-3 นาที 

เคร่ืองซักผ้า 
- ในการซกัแต่ละคร้ังควรใหป้ริมาณเส้ือผา้พอเหมาะกบัขนาดเคร่ือง 

- ควรใชว้ธีิผึ่งแดดแทนการใชเ้คร่ืองอบผา้แหง้ 

- ศึกษาและปฏิบติัตามวธีิการในคู่มือการใช ้

 
8. ความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากอาชีพช่างไฟฟ้า 

1) ก่อนลงมือปฏิบติังานกบัอุปกรณ์ไฟฟ้า ใหต้รวจหรือวดัดว้ยเคร่ืองมือวดัไฟฟ้าวา่ใน
สายไฟหรืออุปกรณ์นั้นมีไฟฟ้าหรือไม่  
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2)  การท างานกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะปิดสวติช์ไฟหรือตดัไฟฟ้าแลว้ ตอ้งต่อสายอุปกรณ์
นั้นลงดินก่อนท างานและตลอดเวลาท่ีท างาน  

3) การต่อสายดินใหต่้อปลายทางดา้น" ดิน "ก่อนเสมอจากนั้นจึงต่อปลายอีกขา้งเขา้กบัอุปกรณ์ไฟฟ้า  
4) การสัมผสักบัอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดนัต ่าใดๆ หากไม่แน่ใจใหใ้ชอุ้ปกรณ์ทดสอบไฟวดัก่อน  
5) การจบัตอ้งอุปกรณ์ท่ีมีไฟฟ้า จะตอ้งท าโดยอาศยัเคร่ืองมือ-อุปกรณ์ และวธีิการท่ีถูกตอ้งเท่านั้น  
6) เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ท างานกบัอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น คีม ไขควง ตอ้งเป็นชนิดท่ีมีฉนวนหุม้ 2 ชั้น

อยา่งดี  
7) ขณะท างานตอ้งมัน่ใจวา่ ไม่มีส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายหรือเคร่ืองมือท่ีใชอ้ยูส่ัมผสักบั

ส่วนอ่ืนของอุปกรณ์ท่ีมีกระแสไฟดว้ยความพลั้งเผลอ  
8) การใชกุ้ญแจป้องกนัการสับสวติช์ การแขวนป้ายเตือนห้ามสับสวติช์ตลอดจนการปลด

กุญแจและป้ายตอ้งกระท าโดยบุคคลคนเดียวกนัเสมอ  
9) การข้ึนท่ีสูงเพื่อท างานกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าตอ้งใชเ้ขม็ขดันิรภยั หากไม่มีการใชเ้ชือกขนาด

ใหญ่คลอ้งเอาไวก้บัโครงสร้างหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคาร  
10) การท างานเก่ียวกบัไฟฟ้าหากเป็นไปไดค้วรมีผูช่้วยเหลืออยูด่ว้ย 

8.1 ข้อควรระวงัในการท างานเกีย่วกบัไฟฟ้าทัว่ ๆ ไป 
 - เม่ือพบวา่ฝาครอบ หรือกล่องสวติช์ช ารุด หรือตกเสียหาย และควรรีบเปล่ียนและซ่อมแซมทนัที 
- รักษาความสะอาดของพื้นบริเวณท่ีซ่ึงสวติช์อยูใ่กล ้ๆ 
- หมัน่ส ารวจตรวจตราภายในแผงสวิตช์  ตูค้วบคุมทางไฟฟ้า  ไม่ให้มีเศษผงทองแดงหรือ

โลหะท่ีน าไฟฟ้าอยูแ่ละอยา่น าช้ินส่วนอุปกรณ์ภายในตูค้วบคุม  เช่น  ฟิวส์  ออกจากตูค้วบคุม 
- การเปล่ียนฟิวส์  ควรใชฟิ้วส์เฉพาะงานนั้น ๆ และก่อนเปล่ียนตอ้งสับสวิตช์  (ให้วงจรไฟฟ้า

เปิดใหเ้รียบร้อยก่อน) 
- อยา่ใชฝ้าครอบท่ีท าดว้ยสารท่ีสามารถลุกติดไฟได ้ เปิดฝาครอบสวติช์ 
- สวติช์แต่ละอนั ควรมีป้ายแสดงรายละเอียดดงัน้ี 

* ใชก้บักระแสไฟตรง หรือกระแสสลบั 
* ความต่างศกัยท์างไฟฟ้า (หรือแรงดนั/แรงเคล่ือนไฟฟ้า) 
* กระแสไฟฟ้า                         
* เคร่ืองมือเคร่ืองใชท้างไฟฟ้าท่ีต่อกบัสวติช์นั้น 

    * ช่ือผูรั้บ 
-  ตอ้งสับสวิตช์ให้วงจรไฟฟ้าเปิด  เม่ือตอ้งการตรวจสอบหรือซ่อมแซมเคร่ืองจกัรแลว้ให้ท า

สัญลกัษณ์หรือป้ายท่ีสวิตช์ว่า  "ก าลงัซ่อม"- ก่อนสับสวิตช์ให้วงจรไฟฟ้าปิด  ตอ้งแน่ใจว่าทุกอย่าง
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เรียบร้อยและได้รับสัญญาณถูกตอ้ง  และก่อนเปิดทดลองเดินเคร่ืองควรตรวจดูว่าเคร่ืองจกัรนั้นไม่มี
วตัถุอ่ืนใดติดหรือขดัอยู ่

- การส่งสัญญาณเก่ียวกบัเปิด-ปิดสวติช์  ควรท าดว้ยความระมดัระวงั 
- อยา่ปิด-เปิดสวติช์ขณะมือเปียกน ้า 
- การสับสวติช์ใหว้งจรไฟฟ้าปิดตอ้งแน่ใจวา่สัญญาณนั้นถูกตอ้ง 
- การขนัสลกัเกลียวเพื่อยดึสายไฟฟ้า  ตอ้งขนัใหแ้น่น 
- อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีช ารุดอยา่ฝืนใชง้านจะเกิดอนัตรายได ้                        

 8.2 ข้อทีไ่ม่ควรกระท าในการปฏิบัติงานเกีย่วกบัไฟฟ้า 
- ไม่ควรถอดปลัก๊ไฟดว้ยการดึงสายไฟ 
- ไม่ควรใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีช ารุด 
- ไม่ควรใชป้ลัก๊ไฟท่ีช ารุด 
- ไม่ควรต่อพว่งไฟเกินก าลงั 
- ไม่ควรต่อปลัก๊ผดิประเภท 
- ไม่ควรซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าดว้ยตนเองถา้หากไม่มีความรู้อยา่งแทจ้ริง 
8.3 ความปลอดภัยเกีย่วกบัตัวผู้ปฏิบัติงาน                            

           การแต่งกาย  
               - เคร่ืองแบบท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร  คือ  เส้ือและกางเกงท่ีเป็นช้ิน
เดียวกนั  ซ่ึงอยูใ่นสภาพท่ีเรียบร้อย  เส้ือผา้ท่ีฉีกขาดไม่ควรน ามาใช ้เพราะจะท าใหเ้ขา้ไปติดกบั
เคร่ืองจกัรท่ีก าลงัหมุนได ้

- ติดกระดุมทุกเมด็ให้เรียบร้อย 
- ไม่ควรใส่เคร่ืองประดบั  เช่น  สร้อยคอ  นาฬิกา  แหวน 
- ตอ้งใส่รองเทา้หุม้ส้น  หรือรองเทา้บูด๊  เพื่อป้องกนัเศษโลหะท่ิมต า 
- ควรสวมแวน่ตา  เพื่อป้องกนัเศษโลหะกระเด็นเขา้ตา  เช่น  การเจียระไนงาน  หรือแสงจาก

การเช่ือมโลหะ 
             - ควรสวมหมวกในกรณีท่ีปฏิบติังานเก่ียวก  

 - ไม่ควรไวผ้มยาวหรือมิฉะนั้นควรสวมหมวก 
     - สภาพการท างานท่ีมีเสียงดงั  ควรสวมท่ีครอบหู 
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9. การบริหารจัดการและการบริการทีด่ี 
บริการท่ีดี หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามในการให้บริการต่อผูรั้บบริการ มีระดบัการ

ปฏิบติั ดงัน้ี 
ระดับที ่1 สามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการ ด้วยความเต็มใจ 
o ใหบ้ริการท่ีเป็นมิตรภาพ 
o ใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีถุกตอ้งชดัเจนแกผู้รั้บบริการ 
o แจง้ใหผู้รั้บบริการทราบความคืบหนา้ในการด าเนินเร่ือง หรือขั้นตอนงานต่าง ๆ ท่ีใหบ้ริการอยู ่
o ประสานงานใหแ้ก่ผูรั้บบริการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็ว 

ระดับที ่2 ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ 
o ช่วยแกปั้ญหาหรือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนแกผู้รั้บบริการอยา่งรวดเร็วไม่บ่ายเบ่ียง ไม่

แกต้วัหรือปัดภาระ 
o ผูรั้บบริการได้รับความพึงพอใจและน าข้อขัดขอ้งท่ีเกิดจากการให้บริการไปพฒันาให้การ

บริการดียิง่ข้ึน 
ระดับที ่3 ให้บริการทีเ่กนิความคาดหวงั แม้ต้องให้เวลาหรือความพยายามอย่างมาก 
o ใหเ้วลาแก่ผูรั้บบริการเป็นพิเศษ เพื่อช่วยแกปั้ญหาใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 
o น าเสนอวธีิการในการใหบ้ริการท่ีผรัุบบริการจะไดรั้บประโยชน์สูงสุด 

ระดับที ่4 เข้าใจและให้บริการทีต่รงตามความต้องการทีแ่ท้จริงของผู้รับบริการได้ 
o พยายามท าความเข้าใจด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อให้บริการได้ตรงตามความต้องการท่ีแท้จริงของ

ผูรั้บบริการ 
o ใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์แกผู้รั้บบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ 

ระดับที ่5 ให้บริการทีเ่ป้นประโยชน์อย่างแท้จริงให้แก่ผู้รับบริการ 
o คิดถึงประโยชน์ของผูรั้บบริการในระยะยาว 
o เป็นท่ีปรึกษาท่ีมีส่วนช่วยในการตดัสินใจท่ีผูรั้บบริการไวว้างใจ 
o สามารถให้ความเห็นท่ีแตกต่างจากวีการหรือขั้นตอนท่ีผูรั้บบริการตอ้งการให้สอดคลอ้งกบั

ความจ าเป็น ปัญหา โอกาส เพื่อประโยชน์อยา่งแทจ้ริงของผูรั้บบริการ 
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10.  โครงงานวทิยาศาสตร์สู่อาชีพ 
 อาชีพช่างไฟฟ้า เป็นอาชีพส าคญัจ าเป็นกบัสังคมเทคโนโลยีในทุกยุคทุกสมยั ผูมี้อาชีพช่าง
ไฟฟ้า ตอ้งมีความช านาญเฉพาะทาง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สร้างผลงาน นอกเหนือจากการติดตั้ง 
ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า และยงัสามารถสร้างสรรคผ์ลงานเป็นอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ส าหรับครัวเรือน 
เพื่อความสะดวกสบายในชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์ดงันั้น ช่างไฟฟ้า นอกจากเป็นอาชีพเพื่อบริการ ยงั
น าไปสู่เพื่อการพาณิชยไ์ด้ดี โดยผูเ้รียนน าความรู้ ผลงาน จากโครงงานเร่ืองไฟฟ้า       ไปต่อยอดสู่
อาชีพไดอ้ย่างหลากหลาย อาทิเช่น การประดิษฐ์โคมไฟเพื่อประดบัตกแต่ง โคมไฟเพื่ออ่านหนังสือ 
เคร่ืองเตือนภยัน ้าท่วมอยา่งง่าย ฯลฯ 

ตัวอย่างที ่1 การประดิษฐ์โคมไฟเพือ่ประดับตกแต่ง 

วสัดุทีใ่ช้ 

1. สวทิซ์ไฟ ส าหรับเปิดปิด  ราคาประมาณ 30 บาท  

2. หลอดไฟฟลูออเรสเซนตแ์บบยาว ราคาประมาณ 79 บาท 

3. แผน่ซีดี 61 แผน่   น ากลบัมาใชใ้หม่ (reuse) 

4. สายไฟ 1.8 เมตร   ราคาประมาณ 30 บาท 

วธีิท าโคมไฟจากแผ่นซีดี 

 

 
 วธีิท าโคมไฟจากแผน่ซีดี แผน่ซีดีท่ีเสียแลว้ใครจะเช่ือวา่สามารถน ามาท าโคมไฟอนัสวยหรู
มีระดบั อยา่งท่ีใครนึกไม่ถึงมากก่อน  สนใจละซิ ลองมาท าดูวา่เขาท ากนัอยา่งไรท าใหไ้ดโ้คมไฟ
สวยสดุดใจ โดยใชต้น้ทุนประมาณ 139 บาท ดงัน้ี 

 
     



 361 

 
หลอดไฟท่ีใช ้

 
ถอดส่วนประกอบหลอดไฟออก เพื่อจะไดแ้ยกเอาสวทิซ์กบัหลอดไฟ  

ไวส้ าหรับติดนอกกล่องโคมไฟ 

 
น ามากะระยะวา่สวทิซ์ กบัหลอดไฟจะอยูต่  าแหน่งไหน 
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ตดัแผน่ไมอ้ดัหนาขนาด 3/8 น้ิว  เป็นรูปวงกลมขนาด แผน่ซีดี จ  านวน 18 แผน่ 

 
แผน่ไมอ้ดัท่ีตดัออกมา 

 
ทาดว้ยกาวร้อน แลว้ใชส้กรูอดัใหแ้น่น  ทิ้งไวใ้หก้าวแหง้ ประมาณ 20 นาที 



 363 

 
ใชส้วา่นเจาะช่องตรงกลางไมใ้หใ้ส่หลอดไฟได ้ เจาะช่องใหส้ายไฟ กบัสวทิซ์ไฟใส่ได ้

 
วางหลอดไฟใส่ลงไปในช่องน้ี 



 364 

 
ใส่สวทิซ์ไฟ กบัสายไฟตามช่องท่ีเจาะไว ้

 
เจาะรูตรงกลางแผน่ซีดี ใหก้วา้งพอท่ีจะใส่หลอดไฟได ้
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เจาะใหใ้ส่หลอดไฟไดแ้บบน้ี 

 
 จบัแผน่ซีดีสองแผน่ มาจบัคู่ประกบกนั โดยหนัดา้นท่ีมนัวาวออกทั้งสองดา้น แลว้ใชก้าวร้อน
ทาทิ้งไวใ้หแ้หง้  แลว้เจาะรู 3 รู ไวส้ าหรับใส่น็อตยาวเป็นเสาขา 3 ขา ดงัภาพ  ชั้นแรกใส่แผน่
เดียว  จากนั้นค่อยใส่วงแหวน รองเพื่อใหเ้ป็นชั้นๆ มีช่องวา่งใหแ้สงกระจายออก ใส่ไปเร่ือยๆจนถึง
ชั้นสุดทา้ย  ใชแ้ผน่ซีดี 4 แผน่ทากาวประกบกนั ปิดเป็นฝาขา้งบน 

 
เวลาจะเปล่ียนหลอดไฟขา้งใน  ก็ไขน็อตออก แลว้หยบิหลอดไฟมาเปล่ียน 

 
ประกอบเสร็จแลว้  เม่ือเปิดไฟ จะไดภ้าพดงัน้ี 

ท่ีมา http://www.yousaytoo.com/tensionnot/how-to-make-a-cool-cd-lamp/4877 
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ตัวอย่างที ่2   ส่ิงประดิษฐ์เคร่ืองเตือนภัยน ้าท่วมอย่างง่าย 

วสัดุทีใ่ช้ 

1. สวทิซ์และกร่ิงไฟฟ้าแบบไร้สาย ราคาประมาณ 100-150 บาท 

2. เศษโฟม    น ากลบัมาใชใ้หม่ (reuse) 

3. ถุงพลาสติก    น ากลบัมาใชใ้หม่ (reuse) 

วธีิท า  
1. หาซ้ือกร่ิงประตูบา้นแบบไร้สายมีขายเกือบทุกหา้ง (ราคาประมาณร้อยกวา่บาทถึงหา้ร้อย

บาท)  เอาแบบกดคา้งแลว้ร้องต่อเน่ือง  นอนหลบัแลว้จะไดต่ื้น (บางยีห่้อกดคา้งแลว้ร้องคร้ังเดียว) 
2. หาอุปกรณ์ดงัน้ี  ตระกร้าทรงเต้ีย  แผน่โฟม  ซองซิปกนัน ้า  เทปกาว  กาวสองหนา้  กอ้นอิฐ

หรือหิน 

 

3. น ากร่ิงตวัลูก(สวิตซ์ท่ีกดกร่ิง)มาติดกาวสองหนา้บริเวณท่ีกดใหท่ี้กดนูนข้ึน(ไม่ตอ้งลอก
กระดาษอีกดา้นออก)  แลว้ใส่ซองซิปไม่ใหน้ ้าเขา้ 

 

4. ตดัโฟมใหมี้ขนาดเล็กกวา่ตะกร้าเล็กนอ้ย  น ากร่ิงตวัลูกท่ีอยูใ่นซองซิปไปวางกลางโฟมแลว้
ติดเทปกาวบนโฟม 
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5. หาท่ีเหมาะๆวางโฟมท่ีพื้น  ท่ีตอ้งการทราบวา่น ้าท่วมแลว้เช่นประตูร้ัว  ครอบโฟมดว้ย
ตะกร้า  ทบัตะกร้าดว้ยอิฐหรือหิน (ระยะสัญญาณประมาณ100เมตรจากตวัแม่) 

 

6. เสียบปลัก๊ตวัแม่(สัญญาณกระด่ิง)ไวใ้นบา้น 

 

7. เม่ือน ้ าท่วมโฟมจะลอยตัวดันสวิตซ์ท่ีกดกร่ิงกับก้นตะกร้าท่ีถูกทับไวด้้วยอิฐหรือหิน    
ท าใหส้ัญญาณร้องเตือน 

 

ท่ีมา http://www.oknation.net/blog/print.php?id=653105 
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11. ค าศัพท์ทางไฟฟ้า 
ช่างไฟฟ้าทุกคนจะตอ้งเขา้ใจค าจ ากดัความทัว่ไปของค าศพัทท่ี์ใชใ้นทางช่างไฟฟ้า เพื่อให้การ

สั่งวสัดุอุปกรณ์ และการอ่านรายละเอียดของวสัดุอุปกรณ์ของบริษทัผูผ้ลิตอยา่งมีประสิทธิภาพ    ผูส้ั่ง
และผูอ่้านจะตอ้งมีความคุน้เคยกบัภาษาท่ีใชใ้นทางช่างไฟฟ้าดว้ย ดงันั้นจึงควรอ่านค าจ ากดัความแต่ละ
ค าอยา่งระเอียดให้เขา้ใจ และควรพลิกดูค าเหล่าน้ีทุกคร่ังเม่ือมีความจ าเป็น นอกจากน้ียงัมีรายละเอียด
เก่ียวกบัค านิยามของค าศพัทเ์หล่าน้ีเพิ่มเติมในทา้ยเล่มของหนงัสือเล่มน้ีดว้ย 

พลงังาน (energy) : ความสามารถในการท างาน 
ก าลงัม้า (horsepower) : หน่วยวดัการท างานของเคร่ืองจกัรกลพวกมอเตอร์และเคร่ืองยนต์ เรา

จะใชอ้กัษรยอ่ HP หรือ hp แทน โดยทัว่ไปก าลงัมา้น้ีจะใชบ้่งบอกเอาทพ์ุทของมอเตอร์ไฟฟ้า 
ไฟฟ้า (electricity) : การเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนผา่นตวัน าไฟฟ้า 
ตัวน าไฟฟ้า (conductor) : สสารท่ียอมใหก้ระแสไฟฟ้าไหลผา่นตวัมนัเองไดง่้าย 
ความน าไฟฟ้าหรือความเป็นส่ือไฟฟ้า (conductance) : ความสะดวกสบายต่อการไหลผา่น

ของกระแสไฟฟ้าในวงจร 
ฉนวนไฟฟ้า (insulator) : วตัถุท่ีมีคุณสมบติัดา้นตา้นทานการไหลของกระแสไฟฟ้า  อาจจะ

กล่าวไดว้า่สสารนั้น ขดัขวางการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอน 
อ านาจแม่เหลก็ (magnetism) : คุณสมบติัอยา่งหน่ึงของสสารท่ีแสดงอ านาจดึงดูดเหล็กได ้
ขั้วไฟฟ้า (polarity) : คุณสมบติัของประจุไฟฟ้าท่ีแสดงออกมา ซ่ึงจะมีค่าเป็นบวกหรือเป็นลบ 
แม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnet) : ขดลวดตวัน าไฟฟ้าท่ีแสดงอ านาจหรือคุณสมบติัทาง

แม่เหล็กเม่ือมีกระแสไฟฟ้า ไหลผา่นขดลวดนั้น 
ขดปฐมภูมิ (primary) : ขดลวดของหมอ้แปลงไฟฟ้า ซ่ึงต่ออยู่กบัแหล่งจ่ายไฟฟ้าและรับ

พลงังาน นั้นก็คือดา้นรับไฟฟ้าขา้วของหมอ้แปลงไฟฟ้า 
ขดทุติยภูม ิ(secondary) : ขดลวดของหมอ้แปลงไฟฟ้าท่ีติดอยูก่บัโหลด (ภาระทางไฟฟ้า) โดย

จะรับพลงังานดว้ยหลกัการเหน่ียวน าทางอ านาจแม่เหล็กไฟฟ้าจากขดลวดปฐมภูมิไปสู่โหลดนั้นก็คือ
ดา้นจ่ายไฟออกของหมอ้แปลงไฟฟ้า 

ก าลงัไฟฟ้า (electric power) : อตัราการผลิตหรือใชพ้ลงังานทางทาวงไฟฟ้าในหน่ึงหน่วยเวลา  
วัตต์ (watt) : หน่วยวดัก าลงัไฟฟ้า เราเรียนอกัรยอ่ตวัพิมพใ์หญ่ W แทน ก าลงัไฟฟ้ามีจะเป็น

อกัษรบอกพลงังานไฟฟ้าท่ีมีอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตวัในการท างาน อยา่งเช่น หลอดไฟ 1,000 วตัต ์เคร่ือง
ป้ิงขนมปัง 1,000 วตัต ์ 

กิโลวัตต์ (kilowatt) : หน่วยก าลงัไฟฟ้าท่ีมีค่าเท่ากบั 1,000 วตัต ์เราใชต้วัยอ่วา่ KW เพราะเหตุ
วา่ในทางปฏิบติันั้นโหลด หรือภาระทางไฟฟ้ามีจ านวนมากๆ จึงมีค่าวตัตสู์งๆ หน่วยวตัตซ่ึ์งท าให้การ
เรียกหรือบนัทึกค่ายุ่งยากและเสียเวลา เราจึงนิยมใชกิ้โลวตัตซ่ึ์งเป็นหน่วยท่ีใหญ่ข้ึนน้ีแทน และยงัมี
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หน่วยใหญ่กวา่กิโลวตัตอี์กก็คือ เมกกะวตัต ์(megawatt) ซ่ึงเท่ากบั 1,000 กิโลวตัต ์หรือเขียนยอ่ๆ วา่ 1 
MW 

กิโลวัตต์ – ช่ัวโมง (kilowatt – hour) : หน่วยวดัการใชก้ าลงัไฟฟ้าในเวลา 1 ชัว่โมง เราจ าใช้
อกัษรยอ่พิมพต์วัใหญ่ KWH แทน ปกติแลว้การใชพ้ลงังานไฟฟ้าตามบา้นจะวดัค่าออกจากเคร่ืองวดั
พลงังาน (หรือท่ีเราเรียกกนัวา่ หมอ้มิเตอร์) มีหน่วยเป็นกิโลวตัต ์– ชัว่โมง หรือท่ีเรียกกนัวา่ ยนิูต (unit) 
แลว้คิดราคาไฟฟ้าท่ีเราตอ้งจ่ายเท่ากบั จ านวนยนิูตท่ีเราตอ้งใชคู้ณดว้ยราคาไฟฟ้าต่อหน่ึงยนิูต 

ไฟฟ้ากระแสสลับ (alternating current) : ระบบไฟฟ้าท่ีทิศทางการวิ่งของอิเล็กตรอนมีการ
สลบัไปมาตลอดเวลา เราใชส้ัญลกัษณ์แทนดว้ยอกัษรตวัพิมพใ์หญ่ AC และมกันิยมใชเ้ป็นระบบไฟฟ้า
ตามบา้น อาคาร โรงงานทัว่ๆ ไป 

ไฟฟ้ากระแสตรง (direct current) : ระบบไฟฟ้าท่ีอิเล็กตรอนมีการวิ่งไปทางเดียวกัน
ตลอดเวลา และต่อเน่ืองกนั มกัจะพบว่าใช้กนัอยู่ทัว่ๆ ไป ก็คือ เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี ถ่านไฟฉาย 
แบตเตอร่ีรถยนตเ์ป็นตน้ ใชอ้กัษรตวัพิมพใ์หญ่ DC เป็นสัญลกัษณ์แทน 

วงจรไฟฟ้า  (circuit) : ทางเ ดินไฟฟ้า ท่ี ต่อถึงกัน และไฟฟ้าไหลผ่านได้ดี  
วงจรอนุกรมหรือวงจรอนัดบั (series circuit) : วงจรไฟฟ้าท่ีมีทางเดินไฟฟ้าไดเ้พียงทางเดียว จาก
แหล่งจ่ายไฟฟ้าผา่นวงจรไฟฟ้าไปครบวงจรอีกขั้วของแหล่งจ่ายไฟ และในวงจรน้ีอาจจะมีอุปกรณ์พวก
ฟิวส์ สวติซ์ เซอร์กิต – เบรกเกอร์ โดยต่อเป็นวงจรอนัดบัเขา้ไปเพื่อป้องกนั และควบคุมวงจร 

วงจรขนาน (parallelcircuit):วงจรไฟฟ้าท่ีมีทางเดินไฟฟ้าของกระแสไฟฟ้าผา่นไดม้ากกวา่ 1 
ทางเดินข้ึนไป และจะมีอุปกรณ์เช่นพวกเตา้เสียบหลอดไฟต่อขนานกนั และขอ้ดีของวงจรก็คือ ถ้า
อุปกรณ์ตวัหน่ึงตวัใดไม่ท างาน ขดัขอ้งหรือเสียข้ึนมา วงจรทางเดินไฟฟ้าจะไม่ขนาน ซ่ึงตรงกนัขา้มกบั
วงจรอนุกรม อุปกรณ์ในวงจรขนานตวัอ่ืนๆ ยงัคงท างานไดต่้อไปดงัรูปท่ี2 

 
รูปวงจรขนาน 

วงจรเปิด (open circuit) : สภาวการณ์ท่ีทางเดินไฟฟ้าเกิดขาดวงจร เกิดวงจร หรือไม่ตลบวงจร
ท าใหก้ระแสไฟฟ้าไหลไม่ได ้

วงจรลัด (short circuit) : สภาวการณ์ท่ีเกิดมีการลดัวงจรทางเดินของกระแสไฟฟ้า อนั
เน่ืองมาจากรอยต่อของสายต่างๆ พลาดถึงกนั มีกระแสไฟฟ้าร่ัวต่อถึงกนั เป็นตน้ 
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แอมแปร์ (ampere) : หน่วยการวดัค่าอตัราการไหลของไฟฟ้าท่ีผ่านตวัน า เราจะใชอ้กัษรย่อ
ตวัพิมพใ์หญ่ A หรือ amp แทน ปกติแลว้หน่วยแอมแปร์น้ีนิยมใชร้ะบุขอบของการใชก้ระแสไฟฟ้าดา้น
สูงสุดในการท างานของอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้านั้นอยา่งปลอดภยั อยา่งเช่น เตา้เสียบ 15 แอมแปร์ ฟิวส์ 
30 แอมแปร์ 

เฮิร์ตซ์ (hertz) : หน่วยความถ่ีมีค่าเป็นรอบต่อวนิาที การท่ีอิเล็กตรอนวิ่งไปในทิศทางหน่ึงแลว้
วกกลบัมาสู่แหล่งจ่ายไฟฟ้าจากนั้นก็มีอิเล็กตรอนวิ่งออกมาจากแหล่งจ่ายไฟไปในทิศทางหน่ึงวกกลบั
มา โดยทิศทางการวิง่ของอิเล็กตรอนทั้ง 2 คร้ังวิ่งสวนทางกนั (หรือพูดอีกนบัหน่ึงก็คือ วิ่งสลบัไปสลบั
มานั้นเอง) เราเรียกว่า 1 รอบ ความถ่ีของระบบไฟฟ้าบา้นเราใช้ความถ่ี 50 เฮิร์ตซ์ ใชส้ัญลกัษณ์ HZ 
แสดงแทน 

โอห์ม (ohm) : หน่วยความตา้นทานทางไฟฟ้าใชส้ัญลกัษณ์แทนดว้ยตวัโอเมกา้ ( ? ) ความ
ตา้นทานจะพยายามต่อตา้นการไหลของกระแสไฟฟ้า ความตา้นทานเป็นไดท้ั้งผูท้  างานให้หรือขดัขวาง
การท างานใหผู้ใ้ชไ้ฟ มนัท างานใหใ้นขณะท่ีใชม้นัเป็นฉนวนหรือใชค้วบคุมวงจร ตวัอยา่งเช่น เทปพนั
สายไฟ เตา้เสียบท่ีท าจากพลาสติก จะป้องกนัอนัตรายให้กบัผูใ้ชไ้ฟได ้และใชค้วามตา้นทานแบบปรับ
ค่าได ้(rheostat) ปรับความสวา่งของหลอดไฟฟ้า แต่มนัจะขดัขวางการท างานเม่ือผูใ้ชไ้ฟ ใชส้ายไฟเส้น
เล็ก และยาวมากๆ หรือมีสนิมตามจุดสัมผสัต่างๆ ของตวัน า จะเป็นสาเหตุของการเพิ่มค่าความ
ตา้นทาน ท าใหเ้กิดความร้อนมากเกินไป พร้อมทั้งเกิดการสูญเสียก าลงัไฟฟ้าไปในสายตวัน าดว้ย 

กฎของโอห์ม (Ohm’s law) : กฎท่ีว่าดว้ยความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงดนั กระแส และความ
ตา้นทานในวงจรไฟฟ้า กฎน้ีกล่าววา่ ค่ากระแสไฟฟ้า (I) จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกบัค่าแรงดนัไฟฟ้า (E) 
และเป็นสัดส่วนผกผนักบัค่าความตา้นทาน (R)   สูตร   I = E / R 

โวลต์ (volt) : หน่วยวดัแรงดนัไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้าหรือแรงดนัท่ีท าให้เกิดมีการเคล่ือนท่ีของ
อิเล็กตรอนภายในตวัน าไฟฟ้า เราใชต้วัยอ่แทนแรงดนัไฟฟ้าดว้ย V, E หรือ EMF ปกติจะใช ้E และ 
EMF แทนแรงดนัท่ีเกิดจากการเคล่ือนท่ีของประจุไฟฟ้าหรือ electromotive force (ซ่ึงเป็นอีกนิยามหน่ึง
ของค าว่า โวลต์) เช่นเดียวกบัค าว่า แอมแปร์แรงดนัซ่ึงระบุไวท่ี้ตวัอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าจะเป็น
ตวัก าหนดขอบเขตการใชแ้รงดนัไฟฟ้าขณะท างานไดโ้ดยปลอดภยั เช่น มอเตอร์ 220 โวลต ์เคร่ืองเป่า
ผม 110 โวลต ์เราจะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้ากบัแรงดนัไฟฟ้าตามท่ีระบุไวเ้ท่านั้น 

แอมมิเตอร์ (ammeter) : เป็นเคร่ืองวดัทางไฟฟ้าชนิดหน่ึง ใชว้ดัค่ากระแสไฟฟ้าท่ีไหลในวงจร
ท่ีเราตอ้งการวดั โดยปกติเราจะใช้เคร่ืองมือน้ีต่ออนุกรมกบัวงจรท่ีเราตอ้งการวดัค่ากระแส แต่ก็มี
เคร่ืองมือวดัชนิดพิเศษท่ีไม่ตอ้งต่อวงจรอนัดบัเขา้กบัวงจรไฟฟ้านั้น จะไดก้ล่าวถึงในบทต่อๆ ไป  

โอห์มมิเตอร์ (ohm meter) : เป็นเคร่ืองวดัทางไฟฟ้าชนิดหน่ึง ใชว้ดัค่าความตา้นทานไฟฟ้า
เวลาใชจ้ะตอ้งไม่มีการจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟใดในวงจรไฟฟ้านั้น 

โวลต์มิเตอร์ (volt meter) : เป็นเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้าชนิดหน่ึง ใชว้ดัค่าแรงดนัไฟฟ้า 
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มัลติมิเตอร์ (multimeter) : เป็นเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้าชนิดหน่ึงท่ีสามารถวดัค่าแรงดนั กระแส
และความตา้นทานไดใ้นเคร่ืองวดัตวัเดียวกนั 

National Electric Code : เป็นหนงัสือคู่มือรวบรวมขอ้แนะน าและกฎขอ้บงัคบัในการติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีความปลอดภยั แมว้า่จะมีเน้ือหามากมายแต่หนงัสือคู่มือน้ีก็ไม่มีจุดมุ่งหมายส าหรับ
การสอน หรือใช้แก่บุคคลท่ีไม่เคยผ่านการอบรมมาก่อน ส่วนของไทยเราก็มีคู่มือพวกน้ีหลายแห่ง
ดว้ยกนั เช่น คู่มือของการไฟฟ้านครหลวง การพลงังานแห่งชาติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่ึงหลกัการและ
กฎขอ้บงัคบัส่วนใหญ่ก็คลา้ยๆ กบัของ NEC (National Electric Code) ของต่างประเทศนัน่เอง 

สวิตซ์อัตโนมัติหรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ (circuit breaker) : เป็นอุปกรณ์ป้องกนัท่ีใช้จ  ากดั
กระแสไฟฟ้าสูงสุดในวงจร เม่ือกระแสเกินค่าจ ากดัเซอร์กิตเบรกเกอร์จะเปิดวงจรไม่ให้กระแสไฟฟ้า
ไหลสู่วงจรอีก จนกวา่จะกดปุ่มท างานใหม่ ปัจจุบนัใช้แทนสวิตซ์ฟิวส์กนัมาก เน่ืองจากสามารถต่อ
วงจรเขา้ไปใหม่ไดท้นัที ในขณะท่ีฟิวส์ตอ้งสลบัเปล่ียนตวัใหม่เขา้ไปแทน และยิง่ในระบบไฟฟ้า 3 เฟส
ดว้ยแลว้ถา้เกิดขาดท่ีฟิวส์เพียงเส้นเดียวเหลือไฟฟ้ามาแค่ 2 เฟสเท่านั้น อาจเกิดการเสียหายไหมข้ึ้นท่ี
มอเตอร์ 3 เฟสได ้ หลกัการท างานของเซอร์กิตเบรกเกอร์จะท างานโดยอาศยัอ านาจแม่เหล็ก เม่ือมี
กระแสไฟฟ้าในวงจรไหลเขา้มามากๆ สนามแม่เหล็กจะดึงสวิตซ์ให้ตดัวงจรออก และบางแบบจะมีตวั
ป้องกนักระแสเกินขนาดดว้ยความร้อนต่อร่วมมาดว้ยโดยอาศยัการท่ีมีกระแสไหลผ่านความตา้นทาน
ของตวั ไบเมตอลลิก (bimetallic) (ไบเมตอลลิก เป็นโลหะท่ีขยายตวัเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนและหดตวัเม่ือ
อุณภูมิต ๋าลง) เม่ือกระแสไหลผ่านมากจะเกความร้อนมาก ตวัไบเมตอลลิกจะขยายตวัดึงให้สวิตซ์ตดั
วงจรออก เราใชต้วัอกัษรยอ่แทนเซอร์กิตเบรกเกอร์ดว้ย CB 

ฟิวส์ (fuse) เป็นอุปกรณ์ป้องกนัท่ีใชจ้  ากดักระแสไฟฟ้าสูงสุดในวงจร เม่ือกระแสเกินค่าจ ากดั
ฟิวส์จะเกิดความร้อนมากข้ึนจนกระทัง่หลอมละลายขาดจากกนั วงจรก็จะเปิด ฟิวส์จะตอ้งอยา่งอนุกรม
กบัวงจร 

หม้อแปลง (transformer) : เป็นอุปกรณ์ท่ีใชเ้ปล่ียนแรงดนัไฟฟ้าให้สูงข้ึนหรือต ่าลง เพื่อให้
ตรงกบัแรงดนัท่ีใชก้บัอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น มีเคร่ืองซกัผา้แรงดนั 110 โวลต ์แต่มีไฟฟ้าแรงดนั 220 
โวลต์ เราก็ตอ้งใช้หมอ้แปลงแรงดนั 220 โวลต์ ให้เป็นแรงดนั 110 โวลต์ จึงจะใช้เคร่ืองซักผา้ได ้
นอกจากน้ีเรายงันิยมใชห้มอ้แปลงกบัเคร่ืองติดต่อภายใน และระบบเสียงกร่ิงเรียก เป็นตน้ 

เฟส (phase) : หมายถึงชนิดของระบบไฟฟ้าท่ีใชมี้ทั้งระบบ 1 เฟส 2 สาย แล 3 เฟส 4 สาย 
อุปกรณ์ไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย จะใชต้ามบา้นท่ีอยูอ่าศยั ส่วนระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย นิยมใชก้บัธุรกิจ
ใหญ่กบัโรงงานอุตสาหกรรม 
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ภาคผนวก 
 
1. แนวทางการพฒันาศักยภาพทางวทิยาศาสตร์เพือ่การประกอบอาชีพ  

การประกอบอาชีพมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษยเ์ป็นอนัมาก ทั้งน้ี เพราะอาชีพ
ไม่ใช่จะสนองตอบความตอ้งการของมนุษยเ์พียงดา้นเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยงัสนองความตอ้งการดา้นอ่ืน 
เช่น ดา้นสังคม และจิตใจ เป็นตน้ การเลือกอาชีพจึงมีความส าคญัต่อชีวิตของบุคคล ถา้เราเลือกอาชีพ
ไดเ้หมาะสมก็มีแนวโน้มท่ีจะประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพมีความเจริญกา้วหน้าเป็นอนั
มาก ในทางตรงกนัขา้ม ถา้เลือกอาชีพไดไ้ม่เหมาะสมโอกาสท่ีจะประสบความลม้เหลวในการประกอบ
อาชีพก็มีมาก ซ่ึงไดก้ าหนดแนวทางแท่งหลกัสูตรของ 5 กลุ่มอาชีพ ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง วิเคราะห์การพฒันาศกัยภาพทางวทิยาศาสตร์เพื่อการประกอบอาชีพ 
 

ด้านกลุ่มอาชีพ ลกัษณะอาชีพ เนือ้หาตามสาระ อาชีพทีเ่กีย่วข้อง 
1. เกษตรกรรม 1. กสิกรรม หมายถึง การเพาะปลูกพืช เช่น การท านา การท าสวน การท าไร่ 

เป็นตน้ 
2. ปศุสัตว ์หมายถึง การประกอบอาชีพเล้ียงสัตวบ์นบก เช่น เล้ียงววั เล้ียงหมู 
หรือเล้ียงสัตวจ์  าพวกสัตวปี์ก เป็นตน้ 
3. การประมง หมายถึง การประกอบอาชีพการเกษตรทางน ้า เช่น การเล้ียงสัตว์
น ้า การจบัสัตวน์ ้า เป็นตน้ 
4. ดา้นป่าไม ้หมายถึง การประกอบอาชีพเก่ียวกบัป่า เช่น การปลูกป่าไม้
เศรษฐกิจ การน าผลผลิตจากป่ามาแปรรูปใหเ้กิดประโยชน์ เป็นตน้ 

1. กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ในการ
น าความรู้เก่ียวกบักระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์และโครงงานไปใช ้ 
เทคโนโลยกีบัชีวติ 
2. ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม ในการจดั
กลุ่มของส่ิงมีชีวติ ระบบนิเวศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้ม  การ
อนุรักษ ์ภูมิปัญาทอ้งถ่ิน และ
เทคโนโลยชีีวภาพ 
3. พลงังานในชีวติประจ าวนัและการ
อนุรักษพ์ลงังาน  
4. ดาราศาสตร์เพื่อชีวติ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งดวงอาทิตย ์โลก และดวงจนัทร์ 
และปรากฎการณ์ 

1.ปศุสัตว ์ 
ตวัอยา่ง อาชีพทางดา้นการปศุสัตว ์
ฟาร์มขนาดใหญ่ ไดแ้ก่  เล้ียงไก่
พนัธ์ุพื้นเมือง  
เล้ียงหมู  เล้ียงโคเน้ือ  โคนม  
เล้ียงผึ้ง  เล้ียงแพะ  เล้ียงกบ  
เล้ียงหอยแมลงภู่แบบแขวนเชือก  
หอยนางรม เล้ียงไหมเกษตร เล้ียง
ปลาเก าในกระดง้  ปลาดุก  ปลา
ตะเพียน เล้ียงเป็ดเทศ เป็นตน้  
2.ท าไร่  ท าสวน  
3.ท านา  
ตวัอยา่ง อาชีพการท าไร่ท าสวน  
เช่น  การท าไร่ออ้ย  
ไร่กระชาย สวนส้มโอ สวนมะม่วง 
สวนมงัคุด สวนทุเรียน สวนมะลิ 
สวนไมด้อกไมป้ระดบั ปลูกพืชสวน
ครัว เป็นตน้  
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ด้านกลุ่มอาชีพ ลกัษณะอาชีพ เนือ้หาตามสาระ อาชีพทีเ่กีย่วข้อง 
2. อุตสาหกรรม 1.  อาชีพช่างอุตสาหกรรมเกษตร เช่นฟาร์มโคนม การปลูกพืชไร้ดิน 

โรงงานผลิตล าไยกระป๋อง และอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางเกษตรฯลฯ 
2.  อาชีพช่างอุตสาหกรรมผลิตสินคา้ส าเร็จรูป เช่น โรงงานผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ โรงงานผลิตรถจกัรยาน ฯลฯ 
3.  อาชีพช่างอุตสาหกรรมผลิตวตัถุดิบ เช่น โรงงานผลิตยางดิบ โรงงานผลิต
น ้ามนัปาลม์ 
4.  อาชีพช่างอุตสาหกรรมผลิตสินคา้อุตสาหกรรม เช่นโรงงานผลิตเส้นใย
สังเคราะห์ โรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรีดเยน็ 
5.  อาชีพช่างอุตสาหกรรมน ้ามนั เช่น การส ารวจแหล่งน ้ามนัและการขดุเจาะ
น ้ามนั โรงกลัน่น ้ามนัเพื่อผลิตน ้ามนัชนิดต่าง ๆ ฯลฯ 
6.  อาชีพช่างอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล เช่นโรงงานผลิต คอมเพลสเซอร์ 
เคร่ืองปรับอากาศ  โรงงานผลิตป๊ัมน ้า โรงงานผลิตเคร่ืองยนตเ์ล็กโรงงาน
ประกอบรถจกัรยานยนต ์เป็นตน้ 
7.  อาชีพช่างอุตสาหกรรมรถยนต ์เช่น โรงงานประกอบรถยนต ์โรงงาน
ประกอบตวัถงัรถยนต ์ฯลฯ 

1. กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ในการ
น าความรู้เก่ียวกบักระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์และโครงงานไปใช ้ 
เทคโนโลยกีบัชีวติ 
2. ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม ในการจดั
กลุ่มของส่ิงมีชีวติ ระบบนิเวศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มและ
การอนุรักษ ์ภูมิปัญาทอ้งถ่ิน และ
เทคโนโลยชีีวภาพ 
3. สารเพื่อชีวิต ธาตุ สารประกอบ 
สารละลาย สารและผลิตภณัฑใ์นชีวติ  
สารสังเคราะห์ ผลกระทบท่ีเกิดจากสาร 
และผลิตภณัฑท่ี์มีต่อส่ิงแวดลอ้ม 
4. แรงและพลงังานเพื่อชีวิต การอนุรักษ์
พลงังาน และพลงังานทดแทน       

1. การผลิตสินคา้ แปรรูปผลิตภณัฑ ์
อุตสาหกรรมหรือหตัถกรรมใน
ครัวเรือน  
 2. การผลิตสินคา้จ าพวกอะไหล 
อุปกรณ์ไฟฟ้า และซ่อมบ ารุง 
3. การผลิตสินคา้ในครัวเรือน เช่น
น ้ามนั พืช ปาลม์ ฯลฯ 
4. การผลิตเคร่ืองนอน การผลิต
ตุก๊ตาผา้ 
5. การผลิตสินคา้พลาสติก 
ผงซกัฟอก ขวดน ้า ฯลฯ 
6. การรับช่วงงานบางขั้นตอนของ
การผลิตมาด าเนินการ  
ตวัอยา่ง การผลิตสินคา้ดา้น
อุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น ทอ
ผา้ตีนจก,ผา้มดัหม่ี,ผา้ไหม จกัรสาน 
,ทอเส่ือ เยบ็ผา้ใบ ท ายางแผน่ ท า
เส้ือยดืผา้ปาติก ประดิษฐท่ี์ติดผม  
ประดิษฐส่ิ์งของจากกระดาษสา  
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ด้านกลุ่มอาชีพ ลกัษณะอาชีพ เนือ้หาตามสาระ อาชีพทีเ่กีย่วข้อง 
ประดิษฐข์องท่ีระลึกและของช าร่วย 
ร้อยพวงมาลยัดอกพุดส่งร้านขาย
พวงมาลยั  
เยบ็เส้ือส าเร็จรูป เผาถ่าน  ท าไส้
กรอกอีสาน ท าขนมจีบ  
 เป็นตน้  

3. พาณิชยกรรม การคา้และบริหารท่ีเก่ียวกบัการคา้ทุกชนิดไม่วา่จะเป็นการคา้ปลีก คา้ส่ง การ
ส่งออก การธนาคาร การประกนัภยั และปัญญาประดิษฐใ์นวงการคอมพิวเตอร์
เพื่อพาณิชย กรรม 

1. กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ในการ
น าความรู้เก่ียวกบักระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์และโครงงานไปใช ้ 
2. ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม ในการจดั
กลุ่มของส่ิงมีชีวติ ระบบนิเวศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มและ
การอนุรักษ ์
3. พลงังานในชีวติประจ าวนัและการ
อนุรักษพ์ลงังาน  
4. เทคโนโลย ี
 

1.คา้ขายสินคา้ รับท าจา้งบญัชี  
 2.บริการ  
ผลิตอาหารส าเร็จรูป เช่น - คา้ขาย
ของท่ีระลึก ขายสินคา้พื้นเมือง  ขาย
ก๋วยเต๋ียว ขายอาหาร  ขายสินคา้
เบด็เตล็ด  
ขายของช า ขายสินคา้ส าเร็จรูป ขาย
ขนม ขายผลไม ้ 
ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม  ขาย
ลอตเตอร่ี  ขายตุก๊ตา  ข่ายปาท่องโก๋  
ขายอาหารทะเลสด  
 3.เป็นคนกลางรับซ้ือ-ขาย  
ตวัอยา่ง อาชีพคา้ขาย เช่น อาชีพ
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ด้านกลุ่มอาชีพ ลกัษณะอาชีพ เนือ้หาตามสาระ อาชีพทีเ่กีย่วข้อง 
พอ่คา้ แม่คา้คนกลาง 
การบริการลูกคา้   
ขายสัตวเ์ล้ียง ขายตัว๋เคร่ืองบิน ขาย
เฟอร์นิเจอร์  
4. เวชภณัฑ ์เช่น ขายยา 
ขายเคร่ืองส าอาง ขายเคร่ืองประดบั
ท าดว้ยเงิน  
ขายทองรูปพรรณ ขายดอกไมส้ด 
ขายแก็สหุงตม้  
ขายตรงเคร่ืองส าอาง  
ขายผลผลิตทางการเกษตร  
สินคา้อุตสาหกรรมท่ีตนเองเป็น
ผูผ้ลิต  เป็นตน้  

4. ความคิด
สร้างสรรค ์

กลุ่มอาชีพท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค”์ (Creative Profession)  
 1) ประเภทมรดกทางวฒันธรรม (Heritage or Cultural Heritage) เป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัประวติัศาสตร์ โบราณคดี วฒันธรรม ประเพณี 
ความเช่ือ และสภาพสังคม เป็นตน้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มการแสดงออก
ทางวฒันธรรมแบบดั้งเดิม (Traditional Cultural Expression) เช่น ศิลปะและ
งานฝีมือ เทศกาลงานและงานฉลอง เป็นตน้ และกลุ่มท่ีตั้งทางวฒันธรรม 

1. กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ในการ
น าความรู้เก่ียวกบักระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์และโครงงานไปใช ้ 
เทคโนโลยกีบัชีวติ 
2. ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม ในการจดั
กลุ่มของส่ิงมีชีวติ ระบบนิเวศ 

แบ่งออกเป็น 9 กลุ่มไดแ้ก่ 
1) งานฝีมือและหตัถกรรม (Crafts)  
2) งานออกแบบ (Design)  
3) แฟชัน่ (Fashion)  
4) ภาพยนตร์และวดีิโอ (Film & 
Video)  
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ด้านกลุ่มอาชีพ ลกัษณะอาชีพ เนือ้หาตามสาระ อาชีพทีเ่กีย่วข้อง 
(Cultural Sites) เช่น โบราณสถาน พิพิธภณัฑ ์หอ้งสมุด และการแสดง
นิทรรศการ เป็นตน้ 
 2) ประเภทศิลปะ (Arts) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรคบ์นพื้นฐานของ
ศิลปะ และวฒันธรรม แบ่งออกเป็น 2 กุล่ม คือ งานศิลปะ (Visual Arts) เช่น 
ภาพวาด รูปป้ัน ภาพถ่าย และวตัถุโบราณ เป็นตน้ รวมทั้งศิลปะการแสดง 
(Performing Arts) เช่น การแสดงดนตรี การแสดงละคร การเตน้ร า โอเปร่า 
ละครสัตว ์และการเชิดหุ่นกระบอก เป็นตน้ 
 3) ประเภทส่ือ (Media) เป็น กลุ่มส่ือผลิตงานสร้างสรรคท่ี์ส่ือสารกบัคน
กลุ่มใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ งานส่ือส่ิงพิมพ ์(Publishing and Printed 
Media) เช่น หนงัสือ หนงัสือพิมพ ์และส่ิงตีพิมพอ่ื์นๆ เป็นตน้ และงานโสตทศัน์ 
(Audiovisual) เช่น ภาพยนตร์โทรทศัน์ วิทย ุและการออกอากาศอ่ืนๆ เป็นตน้ 
 4) ประเภทสร้างสรรคง์าน (Functional Creation) เป็นกลุ่มของสินคา้และ
บริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
คือ 
กลุ่มการออกแบบ (Design) เช่น การออกแบบภายใน กราฟิค แฟชัน่ อญัมณี 
และของเด็กเล่น เป็นตน้   
ส่วนกลุ่ม New Media ไดแ้ก่ ซอฟตแ์วร์ วดีิโอเกม และเน้ือหาดิจิตอล เป็นตน้  
และกลุ่มบริการทางความคิดสร้างสรรค ์(Creative Services) ไดแ้ก่ บริการทาง
สถาปัตยกรรม โฆษณา วฒันธรรมและนนัทนาการ งานวิจยัและพฒันา และ

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มและ
การอนุรักษ ์
3. สารเพื่อชีวิต ธาตุ สารประกอบ 
สารละลาย สารและผลิตภณัฑ์ในชีวติ  
สารสังเคราะห์ ผลกระทบท่ีเกิดจากสาร 
และผลิตภณัฑท่ี์มีต่อส่ิงแวดลอ้ม 
4. แรงและพลงังานเพื่อชีวิต การอนุรักษ์
พลงังาน และพลงังานทดแทน       
5. พลงังานในชีวติประจ าวนัและการ
อนุรักษพ์ลงังาน  
 

5) การกระจายเสียง (Broadcasting)  
6) ศิลปะการแสดง (Performing 
Arts)  
7) ธุรกิจโฆษณา (Advertising) และ 
 ธุรกิจการพิมพ ์(Publishing)  
9) สถาปัตยกรรม (Architecture) 
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ด้านกลุ่มอาชีพ ลกัษณะอาชีพ เนือ้หาตามสาระ อาชีพทีเ่กีย่วข้อง 
บริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัดิจิตอล และความคิดสร้างสรรค ์เป็นตน้  

5. บริหาร
จดัการและ
บริการ 

อาชีพการใหบ้ริการ  (Service Sector)   เป็นอาชีพท่ีผูป้ระกอบการมีสินคา้เป็น
การบริการ  เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูซ้ื้อบริการหรือลูกคา้ คุณภาพของ
สินคา้บริการ คือความพึงพอใจจากการใชบ้ริการนั้น ๆ  รายได ้คือ ค่าตอบแทน
ท่ีไดจ้ากการบริการ การประกอบอาชีพประเภทน้ีตอ้งการเงินลงทุนไม่มากนกั
เม่ือเทียบกบัการลงทุนดา้นการผลิตสินคา้ กระบวนการไม่ซบัซอ้น เพียงแต่ผู ้
ใหบ้ริการตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ หรือเช่ียวชาญ
ในอาชีพ   

1. กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ในการ
น าความรู้เก่ียวกบักระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์และโครงงานไปใช ้ 
เทคโนโลยกีบัชีวติ 
2. ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม ในการจดั
กลุ่มของส่ิงมีชีวติ ระบบนิเวศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มและ
การอนุรักษ ์
3. สารเพื่อชีวิต ธาตุ สารประกอบ 
สารละลาย สารและผลิตภณัฑใ์นชีวติ  
สารสังเคราะห์ ผลกระทบท่ีเกิดจากสาร 
และผลิตภณัฑท่ี์มีต่อส่ิงแวดลอ้ม 
4. แรงและพลงังานเพื่อชีวิต การอนุรักษ์
พลงังาน และพลงังานทดแทน พลงังาน
ไฟฟ้า  พลงังานแสง  พลงังานเสียง  
พลงังานในชีวติประจ าวนัและการ
อนุรักษพ์ลงังาน  
 

ตวัอยา่ง อาชีพบริการ  
ช่างซ่อม เช่น ช่างซ่อมมอเตอร์ไซด ์ 
ช่างซ่อมรถยนต ์ ช่างเคาะปะผแุละ
พน่สีรถยนต ์ ช่างซ่อมเบาะรถยนต ์ 
ช่างซ่อมโทรทศัน์ วทิย ุ ช่างซ่อม
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  
ช่างเช่ือมโลหะ  ช่างท าหลงัคา
อะลูมิเนียม  
 
เสริมสวยความงาม เช่น ช่างตดัเยบ็
เส้ือผา้  ช่างเสริมสวย- ช่างแต่งหนา้ 
นวดหนา้  ช่างท าผม  ช่างตดัผมบุรุษ  
ช่างศิลป์ ช่างเขียนภาพเหมือน  ช่าง
ศิลป์ท าโปสเตอร์โฆษณา  ช่าง
ก่อสร้าง  ช่างจดัดอกไมส้ด,ดอกไม้
แหง้  
 
รับจา้งทัว่ไป เช่น รับเล้ียงเด็กอ่อน  
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ด้านกลุ่มอาชีพ ลกัษณะอาชีพ เนือ้หาตามสาระ อาชีพทีเ่กีย่วข้อง 
บริการซกัอบรีด  บริการใหเ้ช่าวดีีโอ
,หนงัสืออ่านเล่น  บา้นพกัตาก
อากาศ,หอพกั  สกตูเตอร์ชายหาด
,รถเช่า  ขบัรถแทก็ซ่ี,มอเตอร์ไซด์
รับจา้ง,รถรับจา้งระหวา่งหมู่บา้น,
สามลอ้  บริการถ่ายเอกสาร,รับพิมพ์
รายงาน  เล่นดนตรีในร้านอาหาร  
รับเหมาแกะหอยนางรม  รับเหมา
สับตระไคร้ส่งโรงงาน  รับเหมา
ก่อสร้าง  เป็นตน้  
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คณะผู้จดัท า 
ทีป่รึกษา 

1. นายประเสริฐ  บุญเรือง เลขาธิการ กศน. 
2. นายชยัยศ  อ่ิมสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. 
3. นายวชัรินทร์ จ าปี  รองเลขาธิการ กศน. 
4. นางวทันี  จนัทร์โอกุล  ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นพฒันาส่ือการเรียนการสอน 
5. นางชุลีพร  ผาตินินนาท  ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นเผยแพร่ทางการศึกษา 
5. นางอญัชลี  ธรรมวธีิกุล  หวัหนา้หน่วยศึกษานิเทศก์ 
6. นางศุทธินี  งามเขตต ์ ผูอ้  านวยการกลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 
ผู้เขียนและเรียบเรียง 

1. นายสงดั ประดิษฐสุ์วรรณ์   อุทยานวทิยาศาสตร์พระจอมเกลา้ ณ หวา้กอ  
       จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
2. นายประกิต จนัทร์ศรี  ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร 
3. นายสุชาติ  มาลากรรณ์  ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยธุยา 
4. นายชยักิจ อนนัตนิรัติศยั  ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง 

ผู้บรรณาธิการ และพฒันาปรับปรุง 
5. นายสงดั ประดิษฐสุ์วรรณ์   อุทยานวทิยาศาสตร์พระจอมเกลา้ ณ หวา้กอ  
       จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
6. นายประกิต จนัทร์ศรี  ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร 
7. นายสุชาติ  มาลากรรณ์  ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยธุยา 
8. นายชยักิจ อนนัตนิรัติศยั  ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง 
9. นางธญัญวดี เหล่าพาณิชย ์  ขา้ราชการบ านาญ 
10. นางสาวชนิตา จิตตธ์รรม  ขา้ราชการบ านาญ 

คณะท างาน 
1.  นายสุรพงษ ์ มัน่มะโน  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป์  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
3. นางสาววรรณพร  ปัทมานนท ์  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ ์  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
5.  นางสาวเพชรินทร์  เหลืองจิตวฒันา กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะบรรณาธิการและพฒันาปรับปรุง คร้ังที ่2 
1. นายสงดั ประดิษฐสุวรรณ ผูอ้  านวยการอุทยานวทิยาศาสตร์พระจอมเกลา้  
    ณ หวา้กอ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
2. นายมาโนชฐ ์ ลาภจิตร  รองผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา 
3. นางจนัทร์ศรี อาจสุโพธ์ิ  รองผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี 
4. นางณฐัพร มนูประเสริฐ  ครูช านาญการพิเศษ ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น 
5. นางอญัอฑิกา คชเสนีย ์  ครูช านาญการพิเศษ ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร 
6. นายชยัพฒัน์ พนัธ์ุวฒันสกุล  นกัวชิาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
    กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
 
 

 
 


