
 1 

หนงัสือเรียนสาระความรู้พื้นฐาน 

รายวชิา วทิยาศาสตร์ 
(พว11001) 

ระดบัประถมศึกษา 
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช 2551 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ห้ามจ าหน่าย 
หนงัสือเรียนเล่มน้ีจดัพิมพด์ว้ยเงินงบประมาณแผน่ดินเพื่อการศึกษาตลอดชีวติส าหรับประชาชน 
ลิขสิทธ์ิเป็นของ ส านกังาน กศน. ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
เอกสารทางวชิาการล าดบัท่ี 9/2554 



 2 

หนงัสือเรียนสาระความรู้พื้นฐาน 

รายวชิา วทิยาศาสตร์ (พว11001) 
ระดบัประถมศึกษา 
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 
ลิขสิทธ์ิเป็นของ ส านกังาน กศน. ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
เอกสารทางวชิาการล าดบัท่ี 9/2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3 

 
 

สารบัญ 
 

  หนา้ 
ค าน า 
ค าแนะน าการใช้หนังสือเรียน 5 
โครงสร้างรายวชิาวทิยาศาสตร์ (พว 11001) 6 
บทที ่ 1    ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ 8       
บทที ่ 2    โครงงานวทิยาศาสตร์ 16 
บทที ่ 3    ส่ิงมีชีวติ 23 
บทที ่ 4    ระบบนิเวศ 83 
บทที ่ 5    ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 99 
บทที ่ 6    ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 117 
บทที ่ 7    สารและสมบติัของสาร 127 
บทที ่ 8    การแยกสาร 135 
บทที ่ 9    สารในชีวติประจ าวนั 146 
บทที ่ 10  แรงและการเคล่ือนท่ีของแรง 153 
บทที ่ 11  พลงังานในชีวติประจ าวนัและการอนุรักษ ์ 161 
บทที ่ 12  ความสัมพนัธ์ระหวา่งดวงอาทิตย ์โลก และดวงจนัทร์ 179 
บทที ่ 13  อาชีพช่างไฟฟ้า        199 
บรรณานุกรม 238 

 
 
 
 

 



 4 

ค าแนะน าการใช้หนังสือเรียน 
  

 หนงัสือเรียนสาระความรู้พื้นฐาน รายวชิาวทิยาศาสตร์ ระดบัประถมศึกษา รหสั พว 11001  
เป็นหนงัสือเรียนท่ีจดัท าข้ึน ส าหรับผูเ้รียนท่ีเป็นนกัศึกษานอกระบบ 
 ในการศึกษาหนงัสือเรียนสาระความรู้พื้นฐาน รายวชิาวทิยาศาสตร์ ผูเ้รียนควรปฏิบติัดงัน้ี 

1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เขา้ใจในหัวขอ้และสาระส าคัญ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั และ
ขอบข่ายเน้ือหาของรายวชิานั้น ๆ โดยละเอียด 

2. ศึกษารายละเอียดเน้ือหาของแต่ละบทอยา่งละเอียด และท ากิจกรรมตามท่ีก าหนด ถา้ผูเ้รียน
ตอบผดิควรกลบัไปศึกษาและท าความเขา้ใจในเน้ือหานั้นใหม่ใหเ้ขา้ใจ ก่อนท่ีจะศึกษาเร่ืองต่อ ๆ ไป 

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

4. หนงัสือเรียนเล่มน้ีมี 13 บท 
                   บทท่ี 1    ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ 

บทท่ี 2    โครงงานวทิยาศาสตร์ 
บทท่ี 3    ส่ิงมีชีวติ 
บทท่ี 4    ระบบนิเวศ 
บทท่ี 5    ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 
บทท่ี 6    ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
บทท่ี 7    สารและสมบติัของสาร 
บทท่ี 8    การแยกสาร 
บทท่ี 9    สารในชีวติประจ าวนั 
บทท่ี 10  แรงและการเคล่ือนท่ีของแรง 
บทท่ี 11  พลงังานในชีวติประจ าวนัและการอนุรักษ์ 
บทท่ี 12  ความสัมพนัธ์ระหวา่งดวงอาทิตย ์โลก และดวงจนัทร์ 
บทท่ี 13  อาชีพช่างไฟฟ้า 
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โครงสร้างรายวชิาวทิยาศาสตร์  (พว 11001) 
 
สาระส าคัญ 
 1.  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เ ร่ือง  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์  วธีิการทางวทิยาศาสตร์  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เจตคติทาง
วทิยาสาสตร์  เทคโนโลย ีและโครงงานวทิยาศาสตร์ 
 2.  ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม  ประกอบด้วยส่ิงมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ       
ส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษป์รากฎการณ์ทางธรรมชาติ 
 3.  สารเพื่อชีวิต  สมบติัของสาร การแยกสาร สารในชีวิตประจ าวนั การเลือกซ้ือ และการ
เลือกใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและปลอดภยั 
 4.  แรงและพลงังานเพื่อชีวติ  เร่ือง  การเคล่ือนท่ีของแรง  งานและพลงังานในชีวติประจ าวนั 
 5.  ดาราศาสตร์เพื่อความสัมพนัธ์ระหวา่งดวงอาทิตย ์โลก และดวงจนัทร์ 
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. ใชค้วามรู้และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการด ารงชีวติไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. จ  าแนกส่ิงมีชีวิตในแหล่งท่ีอยู่  อธิบายความสัมพนัธ์ของกลุ่มส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดลอ้มกบัการด ารงชีวติของส่ิงมีชีวติ ในชุมชนและทอ้งถ่ิน 
3 .อ ธิบายความหมายประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ  การใช้และการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนและทอ้งถ่ินได ้
4.อธิบายเก่ียวกบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และการพยากรณ์ทางอากาศ 
5. อธิบายเก่ียวกบัสมบติัของสาร การแยกสารสารในชีวติประจ าวนัและการเลือกใชส้ารไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งเหมาะสมและปลอดภยั 
6. อธิบายเก่ียวกบัประเภทของแรง ผลท่ีเกิดจากการกระท าของแรง ความดนั แรงลอยตวั แรง

ดึงดูดของโลก  แรงเสียดทาน และการน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
7. อธิบายเก่ียวกบัพลงังานในชีวติประจ าวนั 
8. อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งดวงอาทิตย ์โลก และดวงจนัทร์ได ้
9. อธิบาย  ออกแบบ วางแผน  ทดลอง ทดสอบ ปฏิบติัการเร่ืองไฟฟ้าได้อย่างถูกตอ้งและ

ปลอดภยั  คิด วิเคราะห์ เปรียบเทียบขอ้ดี ขอ้เสีย ของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนาน แบบ
ผสม ประยกุตแ์ละเลือกใชค้วามรู้ และทกัษะอาชีพช่างไฟฟ้า ใหเ้หมาะสมกบัดา้นบริหารจดัการและการ
บริการ เพื่อน าไปสู่การจดัท าโครงงานวทิยาศาสตร์ 
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ขอบข่ายเนือ้หา 
บทท่ี 1   ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ 
บทท่ี 2    โครงงานวทิยาศาสตร์ 
บทท่ี 3    ส่ิงมีชีวติ 
บทท่ี 4    ระบบนิเวศ 
บทท่ี 5    ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 
บทท่ี 6    ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
บทท่ี 7    สารและสมบติัของสาร 
บทท่ี 8    การแยกสาร 
บทท่ี 9    สารในชีวติประจ าวนั 
บทท่ี 10   แรงและการเคล่ือนท่ีของแรง 
บทท่ี 11   พลงังานในชีวติประจ าวนัและการอนุรักษ ์
บทท่ี 12   ความสัมพนัธ์ระหวา่งดวงอาทิตย ์โลก และดวงจนัทร์ 
บทท่ี 13  อาชีพช่างไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บทที ่1 

ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์ 
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สาระส าคัญ 
 ความหมายและความส าคญัของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของการด ารงชีวิต กระบวนการ
วิทยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมายและความส าคญัของ
เทคโนโลยีต่อชีวิตมนุษย์ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบนั การน าเทคโนโลยีมาใช้กับการ
ประกอบอาชีพและการด ารงชีวติ การใชว้สัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือดว้ยวทิยาศาสตร์อยา่งถูกตอ้ง 
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. สามารถอธิบายความหมาย ความส าคญัของ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. อธิบายของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
3. สามารถใชว้สัดุ อุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 

 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 เร่ืองท่ี 1  กระบวนทางวทิยาศาสตร์ 
 เร่ืองท่ี 2   เทคโนโลย ี
 เร่ืองท่ี 3   วสัดุและอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ 
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เร่ืองที ่1  กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 

ความหมายและความส าคัญของวทิยาศาสตร์ 
 วทิยาศาสตร์  คือ  การศึกษาหาความรู้เร่ืองราวหรือปรากฏการณ์ธรรมชาติอยา่งมีระบบขั้นตอน
โดยใชก้ระบวนการทกัษะทางวทิยาศาสตร์ 
 

ความส าคัญของวทิยาศาสตร์ 
 ปัจจุบนัวทิยาศาสตร์ไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัอยา่งยิง่ในการด าเนินชีวิตของคนเรา  การน า
ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไดก่้อใหเ้กิดเทคโนโลยสีมยัใหม่ และส่ิงอ านวยความสะดวกมากมายแก่
มนุษยชาติ  เช่น ดา้นการส่ือสาร  การคมนาคม เทคโนโลยดีา้นการแพทย ์ เทคโนโลยดีา้นอวกาศ   
เป็นตน้ 
 

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์  หมายถึง ขั้นตอนการเสาะหาความรู้อยา่งมีเหตุมีผล มีขั้นตอน
อยา่งเป็นระบบ  เราสามารถสรุปทกัษะกระบวนการวธีิทางวทิยาศาสตร์ได ้ 5  ขั้นตอน ดงัน้ี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ระบุปัญหา 

การตั้งสมมติฐาน 

รวบรวมข้อมูล 

วเิคราะห์ข้อมูล 

สรุปผล 
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1. ข้ันระบุปัญหา   ขั้นตอนตอนน้ีเกิดจากการสังเกตพบเห็นปัญหารอบ ๆ ตวั แลว้น าไปตั้ง
ปัญหาและขอ้สังเกต โดยการตั้งปัญหานั้นจะตอ้งชดัเจนไม่คลุมเครือ   
 2. ขั้นตั้งสมมติฐาน  คือ การคาดคะเนค าตอบของปัญหาท่ีตอ้งการศึกษา โดยอาศยัขอ้มูล  
ความรู้ จากประสบการณ์เดิม  สมมติฐานท่ีดีตอ้งสัมพนัธ์กบัปัญหาและสามารถตรวจสอบได ้ 
 3. ข้ันรวบรวมข้อมูล  เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสังเกต การส ารวจ หรือการลงมือ
ทดลองปฏิบติั เพื่อพิสูจน์วา่สมมติฐานท่ีตั้งไวถู้กตอ้งหรือไม่   ในกรณีท่ีเป็นการทดลอง จะตอ้งวางแผน
การทดลองอยา่งเป็นขั้นตอน ระบุวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช ้และสารเคมีท่ีใช ้ และบนัทึกผลการทดลองอยา่ง 
ละเอียดทุกขั้นตอน 
 4. ขั้นการวเิคราะห์ข้อมูล  เป็นการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต ทดลอง มาแปรความหมาย 
เพื่อจะน าไปสู่การสรุปผล 
 5. ข้ันสรุปผล   เป็นการสรุปผลจากการทดลอง  ท าใหน้กัศึกษาไดรั้บความรู้และค าตอบของ
ปัญหา  
 
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์     
 ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ในการเรียนวทิยาศาสตร์  เพราะจะท า
ใหน้กัศึกษาสามารถคิดและแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง  ดงันั้นนกัศึกษาจึงควรฝึกฝนทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์เพื่อใหเ้กิดกระบวนการทกัษะทางวทิยาศาสตร์ 
 ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์แบ่งออกแบ่งออกเป็น  13  ทกัษะ ไดแ้ก่ 

1. การสังเกต 
2. การวดั 
3. การจ าแนกประเภท 
4. การใชต้วัเลข 
5. การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา 
6. การจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล 
7. การลงความคิดเห็นขอ้มูล 
8. การพยากรณ์ 
9. การตั้งสมมติฐาน 
10. การก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ 
11. การก าหนดและควบคุมตวัแปร 
12. การทดลอง 
13. การตีความหมายขอ้มูลและการสรุปผล 
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เจตคติทางวทิยาศาสตร์ 
 เจตคติทางวทิยาศาสตร์ หมายถึง  ความรู้สึกท่ีดีต่อวชิาวทิยาศาสตร์  มี 6 ลกัษณะ  ดงัน้ี 

- มีเหตุผล 
- กระตือรือร้นคน้หาความรู้ 
- อยากรู้อยากเห็น 
- มีความพยายามและอดทน 
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
- แกปั้ญหาโดยใชว้ธีิการทางวิทยาศาสตร์ 
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เร่ืองที ่2  เทคโนโลย ี
  

เทคโนโลย ี  หมายถึง  การน าความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ไปประยกุตใ์ช ้ และอ านวยความสะดวก
ใหก้บัมนุษย ์ เช่น  ยานอวกาศ  โทรศพัท ์ คอมพิวเตอร์  เป็นตน้ 
 ปัจจุบนัเทคโนโลยเีป็นส่วนหน่ึงในการด ารงชีวิตของมนุษย ์ ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บั
มนุษย ์ เช่น  โทรศพัทมื์อถือ ท่ีช่วยการติดต่อส่ือสารไดร้วดเร็วข้ึน  คอมพิวเตอร์ท่ีช่วยเก็บขอ้มูลไดเ้ป็น
จ านวนมากและถูกตอ้งแม่นย  า  เป็นตน้  แต่บางคร้ังมนุษยก์็น าเทคโนโลยมีาใชใ้นทางท่ีไม่ถูกตอ้ง  เช่น
การใชร้ะเบิดปรมาณูในสงคราม  หรือการผลิตอาวธุชีวภาพ เพื่อท าลายลา้งกนั ดงันั้นก่อนท่ีเราจะใช้
เทคโนโลยใีดก็ตอ้งท าการศึกษาถึงผลดีผลเสียก่อน เพื่อจะไดเ้ลือกใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์สูงสุด
และไม่ส่งผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มในระยะยาวต่อไป จึงจะเป็นการใชเ้ทคโนโลยอียา่งถูกตอ้ง และ
คุม้ค่าท่ีสุด 
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เร่ืองที ่3  วสัดุและอปุกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ 
 
อุปกรณ์ส าหรับการตวงสาร   ได้แก่ 
  
  
 
 
 

                      บีกเกอร์               หลอดทดลอง 
         

 
                        
                      
 
     
                     ขวดกรวย                 กระบอกตวง 
 
 
อุปกรณ์ส าหรับช่ัง   ได้แก่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตาช่ังไฟฟ้า 
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อุปกรณ์ส าหรับการวดั  ได้แก่ 

 
 

 
 
                        

    ไมโครมิเตอร์                                                                 เวอร์เนียร์ คาลเิปอร์ 
 
 
นอกจากนีย้งัมีอุปกรณ์ อื่น ๆ เช่น 
 
 

 
 

 
                         
 
 
                                            กล้องจุลทรรศน์ ใช้ส าหรับดูส่ิงทีม่ีขนาดเล็ก 
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กจิกรรม 
ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
1. วทิยาศาสตร์  หมายถึง ……………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ หมายถึง………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ มีกีข่ั้นตอนอะไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. เทคโนโลย ีหมายถึง …………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

5.   อุปกรณ์ในรูปต่อไปนีค้ืออะไร  มีวธีิการใช้อย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ …………………………………………          ช่ือ………………………………………… 
วธีิการใช…้………………………………..          วธีิการใช…้……………………………….. 
               ………………………………….                                      …………………………………. 
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บทที ่2 
โครงงานวทิยาศาสตร์ 

 
สาระส าคัญ 
 ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของโครงงาน วิธี การวางแผนการท าโครงงาน การท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ การน าผลของโครงงานไปใช้ในชีวิตประจ าว ัน การประยุกต์น ากระบวนการ
โครงงานไปใชใ้นการท าโครงงานในการศึกษาความรู้เพิ่มเติม 
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

- อธิบายประเภท  การเลือกหวัขอ้  วธีิด าเนินการ  และการน าเสนอโครงงานได้ 
- น าความรู้เก่ียวกบักระบวนการทางวทิยาศาสตร์และโครงงานไปใชไ้ด ้
- เกิดกระบวนการกลุ่ม 

 
ขอบข่ายเนื้อหา 

เร่ือง การเขียนโครงงานวทิยาศาสตร์ 
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เร่ือง  การเขยีนโครงงานวทิยาศาสตร์ 
 

1.  ประเภทโครงงานวทิยาศาสตร์ 
 

1.  โครงงานวทิยาศาสตร์ประเภททดลอง 
 โครงงานท่ีมีลกัษณะการออกแบบการทดลอง เพื่อศึกษาผลของตวัแปรตวัหน่ึง โดย 
ควบคุมตวัแปรอ่ืน ๆ ตวัอยา่งโครงงาน เช่น การท ายากนัยงุจากพืชในทอ้งถ่ิน การใชมู้ลววัป้องกนั 
ววักินใบพืช  การบงัคบัผลแตงโมเป็นรูปส่ีเหล่ียม 
 

       2.    โครงงานวทิยาศาสตร์ประเภทการส ารวจ 
 โครงงานประเภทน้ีไม่ก าหนดตวัแปรในการเก็บขอ้มูล อาจเป็นการส ารวจในภาคสนาม 
หรือในธรรมชาติ หรือน ามาศึกษาในหอ้งปฏิบติัการ ตวัอยา่งโครงงานประเภทน้ี เช่น  การส ารวจพืช 
พนัธ์ุไมใ้นโรงเรียนในทอ้งถ่ิน  การส ารวจพฤติกรรมดา้นต่าง ๆ ของสัตว ์
 

3. โครงงานวทิยาศาสตร์ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
        โครงงานประเภทน้ีเป็นการประดิษฐส่ิ์งใดส่ิงหน่ึง เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ หรืออุปกรณ์เพื่อ     
ใชส้อยต่าง ๆ ส่ิงประดิษฐ์อาจคิดข้ึนมาใหม่ ปรับปรุง หรือสร้างแบบจ าลอง โดยประยกุตห์ลกัการ     
ทางวทิยาศาสตร์ ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ มีการก าหนดตวัแปรท่ีจะศึกษา และทดสอบ
ประสิทธิภาพของช้ินงานดว้ย  
 

4. โครงงานวทิยาศาสตร์ประเภททฤษฎี 
                      โครงงานประเภททฤษฎี เป็นโครงงานท่ีผูท้  าโครงงานจะตอ้งศึกษารวบรวมขอ้มูลความรู้ 

หลกัการ ขอ้เท็จจริง และแนวความคิดต่าง ๆ อยา่งลึกซ้ึง แลว้เสนอเป็นหลกัการ แนวความคิดใหม่ กฎ 
หรือทฤษฎีใหม่ 
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2.  การเลอืกหัวข้อโครงงาน 
 

 หวัขอ้โครงงานมกัจะไดจ้ากขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
1. ส่ือส่ิงพิมพ ์ เช่น  หนงัสือเรียน  หนงัสือพิมพ ์ วารสาร  เอกสารเผยแพร่  แผน่พบั 
2. ส่ือวทิยโุทรทศัน์ 
3. การทศันศึกษา  เช่น  การไปศึกษาดูงาน 
4. งานอดิเรก 
5. ศึกษาจากโครงงานวทิยาศาสตร์ของผูอ่ื้นท่ีไดท้  าไวแ้ลว้ 
6. การปรึกษาผูมี้ความรู้ 
7. การหาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต 

 
 

ล าดับขั้นตอนในการท าโครงงานวทิยาศาสตร์ 
 
 

 ส ารวจ และตดัสินใจเลือกเร่ืองท่ีจะท าโครงงาน 
 

ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะท าเอกสารและแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 
 

วางแผนทดลอง การใชว้สัดุอุปกรณ์ และระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 

เขียนเคา้โครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 

ลงมือศึกษาทดลอง  วเิคราะห์ขอ้มูล และสรุปผล 
 

เขียนรายงานโครงงานวทิยาศาสตร์ 
 

    เสนอผลงานของโครงงานวทิยาศาสตร์ 
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3.  การเขียนโครงงาน 
  

การเขียนรายงานโครงงาน ควรใชภ้าษาท่ีอ่านแลว้เขา้ใจง่าย  กะทดัรัด ตรงไปตรงมา  และการ
เขียนรายงานโครงงานไม่ควรยาวเกินไป เพราะท าใหไ้ม่น่าสนใจเท่าท่ีควร 

 

 หวัเร่ืองในการเขียนรายงานโครงงานวทิยาศาสตร์มีดงัน้ี 
1. ช่ือโครงงาน 
2. ช่ือผูท้  าโครงงาน 
3. ช่ือท่ีปรึกษา 
4. บทคดัยอ่ 
5. ท่ีมาและความส าคญัของโครงงาน 
6. จุดมุ่งหมายของการศึกษาคน้ควา้   
7. สมมติฐานของการศึกษาคน้ควา้ (ถา้มี) 
8. วธีิด าเนินการ 

8.1  วสัดุอุปกรณ์ 
8.2  วธีิด าเนินการทดลอง  

9. ผลการศึกษาคน้ควา้ 
10. สรุปและขอ้เสนอแนะ 
11. ค าขอบคุณหน่วยงาน หรือบุคลากรท่ีมีส่วนช่วย 
12. เอกสารอา้งอิง 
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4.  การน าเสนอโครงงาน 
 

หลงัจากท าโครงงานวิทยาศาสตร์เสร็จแลว้ตอ้งน าเสนอโครงงาน  การแสดงผลงานโครงงาน
นั้นอาจท าได้หลายรูปแบบ  เช่น  การแสดงในรูปนิทรรศการ  หรือในรูปของการรายงานปากเปล่า       
แต่ไม่วา่จะแสดงผลงานรูปแบบใด จะตอ้งครอบคลุมประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1. ช่ือโครงงาน  ช่ือผูท้  าโครงงาน  ช่ือท่ีปรึกษา 
2. ค าอธิบายถึงเหตุจูงใจในการท าโครงงาน  และความส าคญัของโครงงาน 
3. วธีิด าเนินการ โดยเลือกเฉพาะขั้นตอนท่ีเด่นและส าคญั 
4. การสาธิต หรือแสดงผลท่ีไดจ้ากการทดลอง 
5. ผลการสังเกต และขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการท าโครงงาน 
 

นอกจากนีแ้ล้วยังต้องค านึงถึงส่ิงต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
1. ความแขง็แรง และความปลอดภยัของนิทรรศการ 
2. ความเหมาะสมกบัพื้นท่ีจดัแสดง 
3. ค าอธิบาย ควรเนน้ขอ้หวัท่ีส าคญั  ใชข้อ้ความกะทดัรัด  ชดัเจน  และเขา้ใจง่าย 
4. ใชต้าราง  และรูปภาพประกอบ 
5. ส่ิงท่ีจดัแสดงจะตอ้งถูกตอ้ง  ไม่มีค  าสะกดผดิ หรืออธิบายหลกัการผดิ 
6. ในกรณีท่ีเป็นโครงงานประดิษฐ ์ ส่ิงประดิษฐจ์ะตอ้งสามารถท างานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
 

ในกรณีทีจั่ดแสดงผลงานด้วยปากเปล่า  จะต้องค านึงถึงเร่ืองต่อไปนี้ 
1. ตอ้งเขา้ใจเร่ืองท่ีอธิบายอยา่งดี 
2. ภาษาท่ีใชต้อ้งกะทดัรัด เขา้ใจง่าย  ตรงไปตรงมา 
3. ควรรายงานแบบเป็นธรรมชาติ ไม่ควรรายงานแบบท่องจ า 
4. ตอบค าถามอยา่งตรงไปตรงมา 
5. ควรรายงานใหเ้สร็จส้ินภายในเวลาท่ีก าหนด 
6. ควรมีส่ือ อุปกรณ์ ประกอบการรายงานดว้ย เพื่อจะท าใหก้ารรายงานสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
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กจิกรรม 
โครงงานวทิยาศาสตร์ 

 
ค าส่ัง  ผูเ้รียนแบ่งกลุ่ม ๆ  ละ  3  คน  เขียนเคา้โครงงานท่ีตนเองตอ้งการจะท า กลุ่มละ  1 โครงงาน 

 

1.  ช่ือโครงงาน............................................................................................................................................ 
2.  ช่ือผูท้  าโครงงาน 

1  ................................................................................................................................................... 
2  ................................................................................................................................................... 
3  ................................................................................................................................................... 

3.  ช่ือท่ีปรึกษา............................................................................................................................................ 
4.  ท่ีมาและความส าคญัของโครงงาน 

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................. 
5.  จุดมุ่งหมายของการศึกษาคน้ควา้ 

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

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

.............................................................................................................................................................. 
6.  สมมติฐานการคน้ควา้ 

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

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

.............................................................................................................................................................. 
7.  วธีิการด าเนินการ 
      7.1  วสัดุ  อุปกรณ์  และสารเคมี 

       ....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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     7.2  วธีิด าเนินการทดลอง 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

8.  ผลการทดลอง 
       ............................................................................................................................................................ 
       ............................................................................................................................................................ 

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

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

............................................................................................................................................................ 
       ........................................................................................................................................................... 
9.  สรุปและขอ้เสนอแนะ 
     ............................................................................................................................................................... 
     ............................................................................................................................................................... 
     ............................................................................................................................................................... 
     ............................................................................................................................................................... 
     ............................................................................................................................................................... 
     ............................................................................................................................................................... 
     ............................................................................................................................................................... 
     ............................................................................................................................................................... 
     ............................................................................................................................................................... 
10.  เอกสารอา้งอิง  
      ............................................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................... 
      .............................................................................................................................................................. 
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บทที ่3 
ส่ิงมีชีวติ 

 
สาระส าคัญ 
 มนุษยมี์ความจ าเป็นตอ้งศึกษา และเรียนรู้เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติท่ีอยูร่อบตวัเรา ทั้งพืชและสัตว ์
เพื่อใหส้ามารถด ารงชีวติและอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งปลอดภยั ทั้งน้ีเพราะวา่ ส่ิงมีชีวติท่ีอยูร่อบตวัเรานั้น 
สามารถใหท้ั้งคุณและโทษ ซ่ึงการท่ีมนุษยมี์ความรู้เร่ืองส่ิงมีชีวติสามารถช่วยใหป้รับตวั และสามารถ 
ท่ีจะใชป้ระโยชน์หรือหลีกเล่ียงจากส่ิงเหล่านั้นได ้
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. นกัเรียนสามารถบอกลกัษณะและการจดักลุ่มของส่ิงมีชีวติได ้
2. นกัเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกบัประเภทของพืช ลกัษณะภายนอก และหนา้ท่ีของราก  

ล าตน้ ใบ ดอก และผล ของพืชภายในทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของพืชได ้
3. นกัเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกบัปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวติของพืชได ้
4. นกัเรียนสามารถอธิบายวธีิการขยายพนัธ์ของพืชดว้ยวธีิต่าง ๆ ได ้
5. นกัเรียนสามารถจ าแนกพืชภายในทอ้งถ่ินได ้
6. นกัเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกบัประเภท โครงสร้าง และหนา้ท่ีของสัตวภ์ายในทอ้งถ่ิน 

ท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีวติในส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัได ้
7. นกัเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกบัปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวติของสัตว ์และสามารถ 

น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนัได้ 
8. นกัเรียนสามารถอธิบายวธีิการขยายพนัธ์ุสัตว ์และสามารถน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

ในชีวติประจ าวนัได ้
 
ขอบข่ายเนื้อหา 

เร่ืองท่ี  1  ลกัษณะและการจดักลุ่มของส่ิงมีชีวติ 
เร่ืองท่ี  2  พืช 
เร่ืองท่ี  3  การขยายพนัธ์ุพืช 
เร่ืองท่ี  4  สัตว ์
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เร่ืองที ่1  ลกัษณะและการจัดกลุ่มส่ิงมชีีวติ 
 

ลกัษณะของส่ิงมีชีวติ  
ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเราพบเห็นอยู่ทัว่ไป ทุกคนคงสามารถแยกได้ว่าส่ิงใดเป็นส่ิงมีชีวิต ซากของ

ส่ิงมีชีวติ หรือส่ิงไม่มีชีวติ ทั้งน้ีเพราะส่ิงมีชีวติจะตอ้งมีลกัษณะ และกระบวนการของชีวติ ดงัน้ี 
1. การกินอาหาร  ส่ิงมีชีวิตตอ้งการอาหารเพื่อสร้างพลงังาน และการเจริญเติบโต โดยพืช

สามารถสังเคราะห์อาหารข้ึนเองได้ด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ซ่ึงตอ้งใช้พลงังานจาก
แสงอาทิตยเ์ปล่ียนน ้า และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นน ้ าตาล ส่วนสัตวไ์ม่สามารถสร้างอาหารเองได้
ตอ้งกินพืช หรือสัตวอ่ื์นเป็นอาหาร 

 

 

สัตว์ต้องกนิอาหารเพือ่สร้างพลงังานให้แก่ร่างกาย 
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พชืสังเคราะห์อาหารได้โดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

2.  การหายใจ  กระบวนการหายใจของส่ิงมีชีวิตเป็นวิธีการเปล่ียนอาหารท่ีกินเขา้ไปเป็น
พลงังาน ส าหรับใช้ในการเคล่ือนไหว การเจริญเติบโต และการซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของร่างกาย 
ส่ิงมีชีวติทัว่ไปใชแ้ก๊สออกซิเจนในกระบวนการหายใจ 

 

แผนภาพแสดงสมการการหายใจของส่ิงมีชีวติ 
 

3. การเคลือ่นไหว ขณะท่ีพืชเจริญเติบโต พชืจะมีการเคล่ือนไหวอยา่งชา้ๆ เช่น รากเคล่ือนลงสู่
พื้นดินดา้นล่าง หรือส่วนยอดของตน้ท่ีจะเคล่ือนข้ึนหาแสงดา้นบน สัตวจ์ะสามารถเคล่ือนไหวไดท้ั้งตวั
ไม่ใช่เพียงส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย สัตวจึ์งเคล่ือนท่ีไปหาอาหาร หรือหลบหนีจากการถูกล่าได ้

 

 

ส่ิงมีชีวติทุกชนิดขณะที่ยงัมีชีวติอยู่จะมีการเคลือ่นไหว 
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4. การเจริญเติบโต  ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดเติบโตได ้ พืชเติบโตไดต้ลอดชีวิต ส่วนสัตวห์ยุดการ
เจริญเติบโตเม่ือเจริญเติบโตจนมีขนาดถึงระดบัหน่ึง ส่ิงมีชีวิตบางชนิดขณะเจริญเติบโตไม่มีการ
เปล่ียนแปลงรูปร่าง แต่บางชนิดขณะเจริญเติบโตมีการเปล่ียนแปลงรูปร่าง ซ่ึงสามารถสังเกตเห็นได้
อยา่งชดัเจน 

 

การเจริญเติบโตของไหมมีการเปลีย่นแปลงรูปร่างลกัษณะเป็น 4 ช้ัน คือ 
ระยะวางไข่ ระยะตัวหนอน ไหม ระยะดักแด้ และระยะตัวเต็มวยั 

 
5.  การขับถ่าย  เป็นการก าจดัของเสียท่ีส่ิงมีชีวตินั้นไม่ตอ้งการออกจากร่างกาย พืชจะขบั 

ของเสียออกมาทางปากใบ สัตวจ์ะขบัของเสียออกมาในรูปของเหง่ือ ปัสสาวะ และปะปนออกมากบั 
ลมหายใจ 

 

สุนัขขับเหง่ือออกมาทางจมูกและลิน้ 
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6. การตอบสนองต่อส่ิงเร้า  ส่ิงมีชีวติมีการตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อความอยูร่อด เช่น พืช
จะหนัใบเขา้หาแสง สัตวมี์อวยัวะรับความรู้สึกท่ีแตกต่างกนัหลายชนิด 

 

ใบไมยราบจะหุบเมื่อถูกสัมผัส 

7. การสืบพนัธ์ุ   เป็นกระบวนการเพิ่มจ านวนของส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกนั เพื่อด ารงรักษาเผา่พนัธ์ุ 
ไวถ้า้ส่ิงมีชีวติไม่สืบพนัธ์ุก็จะสูญพนัธ์ุ 

 

ส่ิงมีชีวติมีการสืบพนัธ์ุเพือ่ด ารงเผ่าพนัธ์ุ 

ร่างกายของส่ิงมีชีวิตสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยการท างานร่วมกนัของระบบอวยัวะต่าง ๆ 
หลายระบบ อวยัวะต่าง ๆ ลว้นประกอบจากกลุ่มเน้ือเยื่อท่ีท างานร่วมกนั เน้ือเยื่อแต่ละชนิดประกอบไป
ดว้ยกลุ่มเซลลช์นิดเดียวกนัท่ีท างานอยา่งเดียวกนั 

 

ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยอวยัวะต่าง ๆ ที่ท างานร่วมกนัเป็นระบบ 
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ดงันั้น การศึกษากระบวนการต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิตให้เขา้ใจ จึงตอ้งอาศยัความรู้จากการศึกษา
ลกัษณะรูปร่าง โครงสร้าง ส่วนประกอบ และหนา้ท่ีของเซลลส่ิ์งมีชีวติใหเ้ขา้ใจเป็นพื้นฐาน 

เกณฑ์โดยทัว่ไปทีใ่ช้ในการจัดกลุ่มส่ิงมีชีวติในปัจจุบัน ได้แก่ 
1.  เปรียบเทียบโครงสร้างท่ีเด่นชดัทั้งลกัษณะภายนอกและลกัษณะภายในโดยโครงสร้างท่ีมี

ตน้ก าเนิดเดียวกนั (homologous structure) แมจ้ะท าหนา้ท่ีต่างกนัก็ควรจะอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ในขณะ   
ท่ีโครงสร้างซ่ึงมีตน้ก าเนิดต่างกนั(analogous structure) แมจ้ะท าหน้าท่ีเหมือนกนัก็ควรจะอยู่คนละ  
กลุ่มกนั 

2.  แบบแผนการเจริญเติบโต หากมีรูปแบบการเจริญเติบโต ตั้งแต่ระยะตวัอ่อนจนถึงตวัเต็มวยั
เหมือนหรือคลา้ยกนัก็ควรจะจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั เช่น คน นก กบ ปลา แมต้วัเต็มวยัจะต่างกนัเด่นชดั 
แต่ในระยะตวัอ่อนก็ต่างมีช่องเหงือก และโนโตคอร์ด (notochord) คล้ายกนั จึงจดัอยู่ในไฟลมัน์         
คอร์ดาตา เช่นเดียวกนั 

3.  ความสัมพนัธ์ทางวิวฒันาการ โดยการศึกษาจากซากดึกด าบรรพ ์(fossil) ท าให้ทราบว่า  
ส่ิงมีชีวิตใดมีบรรพบุรุษร่วมกันควรจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เช่น การค้นพบซากดึกด าบรรพ์ 
ของเทอราโนดอน (pteranodon) ซ่ึง เป็นสัตว์เ ล้ีอยคลานท่ีบินได้กับซากดึกด าบรรพ์ของ  
อาร์คีออฟเทอริก (archeopteryx) ซ่ึงเป็นนกโบราณท่ีมีขากรรไกรยาว มีฟัน ปีกมีน้ิว ซ่ึงเป็นลกัษณะ
คลา้ยสัตวเ์ล้ือยคลาน จึงควรจดัไวใ้นกลุ่มท่ีอยูใ่กลชิ้ดกนั 

4.  กระบวนการทางชีวเคมี และสรีรวทิยา โดยการพิจารณาจากชนิดสารเคมีท่ีส่ิงมีชีวิตสร้างข้ึน
วา่มีความคลา้ยคลึงกนัอยา่งไร ซ่ึงจะบอกใหท้ราบถึงความใกลชิ้ดกนัทางพนัธุกรรมอีกดว้ย ตวัอยา่งเช่น 
การศึกษาแบบแผนไอโซไซม์ระบบต่าง ๆ ในส่ิงมีชีวิตสามารถน ามาใช้จดัจ าแนกส่ิงมีชีวิตในระดบั
ชนิดต ่ากว่าชนิดก็ได ้ ทั้งน้ีเพราะแบบแผนไอโซไซม์ถูกควบคุมโดยยีนซ่ึงเป็นหน่วยพนัธุกรรมของ 
ส่ิงมีชีวตินัน่เอง 

5.  พฤติกรรมความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์
อีกด้วย ท าให้ทราบความแตกต่าง หรือความคล้ายคลึง จนสามารถใช้เป็นขอ้มูลในการจดัจ าแนก
ส่ิงมีชีวติได ้
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แบบทดสอบ 
 
ค าส่ัง จงตอบค าถามต่อไปนี ้พร้อมอธิบายมาพอเข้าใจ 
1.  จงบอกส่วนประกอบของพืช        
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………..  
 

2.  จงบอกหนา้ท่ีต่าง ๆ ของส่วนประกอบของพืช 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………..  
 

3.  สัตวมี์กระดูกสันหลงั แบ่งไดก่ี้กลุ่ม ประกอบดว้ยกลุ่มอะไรบา้ง 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

4.  จงยกตวัอยา่งกลุ่มสัตวที์ไม่มีกระดูกสันหลงั มา 5 กลุ่ม 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………..  
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เร่ืองที ่2  พชื 
 

พืชก็คือส่ิงมีชีวิตท่ีสามารถสังเคราะห์อาหารเพื่อตัวเอง ด้วยวิธีการดูดซับพลังงานจาก          
ดวงอาทิตย ์และธาตุอาหาร จากปัจจยัแวดลอ้ม (โดยเฉพาะ ดิน น ้ า และบรรยากาศ) มาสังเคราะห์แสง
เพื่อก่อให้เกิดอินทรียว์ตัถุข้ึน อินทรีย์วตัถุส่วนหน่ึงจะถูกน ามาสลายโดยขบวนการหายใจ และ            
เมตาโบลิซึม เพื่อน าพลงังานออกมาใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ  อีกส่วนหน่ึงมีการสะสมไวแ้ละถ่ายทอดไป  
ยงัสัตว ์นอกจากน้ียงัมีส่วนท่ีสะสมในเมล็ด และส่วนสืบพนัธ์ุเพื่อการขยายพนัธ์ุต่อไป 
 
ส่วนประกอบของพชื 

พืชประกอบด้วยอวยัวะท่ีส าคญัต่อการด ารงชีวิต ได้แก่ ราก ล าตน้ ใบ ดอก ผล และเมล็ด       
ซ่ึงอวยัวะแต่ละส่วนของพืชนั้นมีหนา้ท่ีและส่วนประกอบแตกต่างกนั แต่ท างานเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์
กนัหากขาดอวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงไป อาจท าใหพ้ืชนั้นผดิปกติ หรือตายได ้และยงัมีปัจจยับางประการ
ท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช  

 

รูปแสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ของพชื 

ราก  คือ อวยัวะท่ีเป็นส่วนประกอบของพืชท่ีไม่มีคลอโรฟิลล์ ไม่มีขอ้ ปลอ้ง ตาและใบ ราก
เจริญเติบโตตามแรงดึงดูดของโลกลงสู่ดิน มีขนาด และความยาวแตกต่างกนั รากของพืชมีหลายชนิด 
ไดแ้ก่ 

1. รากแก้ว  เป็นรากท่ีงอกออกมาจากเมล็ด โคนของรากแกว้จะมีขนาดใหญ่แลว้ค่อย ๆ เรียวไป
จนถึงปลายราก 
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2. รากแขนง   เป็นรากท่ีแตกออกมาจากรากแกว้ จะเจริญเติบโตขนานไปกบัพื้นดิน และ
สามารถแตกแขนงไปไดเ้ร่ือย ๆ 

3.  รากฝอย  เป็นรากท่ีมีลกัษณะ และขนาดโตสม ่าเสมอกนั จะงอกออกมาเป็นกระจุก 
4.  รากขนอ่อนหรือขนราก  เป็นขนเส้นเล็ก ๆ จ านวนมากมายท่ีอยูร่อบๆ ปลายราก ท าหนา้ท่ี

ดูดน ้าและแร่ธาตุ 
 

รากของพืชสามารถจ าแนกได ้ 2 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบรากแกว้และระบบรากฝอย มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

1. ระบบรากแก้ว  หมายถึง ระบบรากท่ีมีรากแกว้เป็นรากหลกัเจริญเติบโตไดเ้ร็ว ขนาดใหญ่
และยาวกว่ารากอ่ืน ๆ และมีรากแขนงแตกออกมาจากรากแกว้ ท่ีปลายรากแขนงจะมีรากขนอ่อนงอก
ออกมา เช่น รากผกับุง้ รากมะม่วง เป็นตน้ 

 

 

 

 

รูปแสดงระบบรากแก้ว 

2. ระบบรากฝอย  หมายถึง ระบบรากท่ีมีรากฝอยเป็นจ านวนมาก ไม่มีรากใดเป็นรากหลกั  
มีลกัษณะเป็นเส้นเล็ก ๆ แผก่ระจายออกไปโดยรอบ ๆ โคนตน้ ท่ีปลายรากฝอยจะมีรากขนอ่อนงอก
ออกมา  เช่น รากขา้วโพด รากหญา้ รากมะพร้าว เป็นตน้ 

 

รูปแสดงระบบรากฝอย 

 



 31 

1. หน้าที่ของราก   มีดงัน้ี 
1.  ยดึล าตน้ใหติ้ดกบัพื้นดิน 
2.  ดูดน ้ า และธาตุอาหารท่ีละลายน ้ าจากดิน แลว้ล าเลียงข้ึนไปยงัส่วนต่าง ๆ ของพืช โดยผา่นทาง

ล าตน้หรือก่ิง 
 

นอกจากนีร้ากพชือกีหลายชนิดยงัท าหน้าทีพ่เิศษต่าง ๆ อกี เช่น 
1. รากสะสมอาหาร  เป็นรากท่ีท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งเก็บสะสมอาหารไวส้ าหรับล าตน้ เช่น ราก

มนัแกว  รากแครอท  รากมนัส าปะหลงั  และรากหวัผกักาด  เป็นตน้ 
 

 
 

รูปแสดงพชืทีม่ีรากสะสมอาหาร 
 

2. รากค า้จุน  เป็นรากท่ีช่วยค ้ายนัและพยงุล าตน้ไว ้เช่น รากโกงกาง รากขา้วโพด เป็นตน้ 
 

 

 

 

 

รูปแสดงรากค า้จุนของโกงกาง 
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3. รากยดึเกาะ  เป็นรากส าหรับยดึเกาะล าตน้ หรือก่ิงไมอ่ื้น เช่น รากพลูด่าง รากฟิโลเดนดรอน 
เป็นตน้ 

 

 

 

รูปแสดงรากยดึเกาะของพลูด่าง 

4.  รากสังเคราะห์แสง  พืชบางชนิดมีสีเขียวตรงปลายของรากไวส้ าหรับสร้างอาหาร โดย 
วธีิการสังเคราะห์ดว้ยแสง เช่น รากกลว้ยไม ้รากไทร เป็นตน้ 

 

 

 

            

รูปแสดงรากสังเคราะห์แสงของไทร 

5. รากหายใจ   เป็นรากท่ีมีลกัษณะแหลม ๆ โผล่ข้ึนมาเหนือดินและน ้า ช่วยในการดูดอากาศ 
เช่น รากแสม รากล าพ ูเป็นตน้ 

 

      

 

 

      รูปแสดงรากหายใจของแสม 
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ล าต้น 
ล าตน้ คือ อวยัวะของพืชท่ีโดยทัว่ไปเจริญอยู่เหนือพื้นดินต่อจากราก มีขนาด รูปร่าง และ

ลกัษณะแตกต่างกนัไป ล าตน้มีทั้งล าตน้อยู่เหนือดิน เช่น มะละกอ มะม่วง มะนาว ชมพู่ เป็นตน้ และ    
ล าตน้อยูใ่ตดิ้น เช่น ขิง ข่า ขมิ้น กลว้ย หญา้แพรก พุทธรักษา เป็นตน้ 

 

ล าต้นใต้ดิน ล าต้นเหนือดิน 

 
ล าตน้ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 3 ส่วน ไดแ้ก่ ขอ้ ปลอ้ง และตา ดงัน้ี 

1.  ขอ้ เป็นส่วนของล าตน้บริเวณท่ีมีก่ิง ใบหรือตางอกออกมา ล าตน้บางชนิดอาจมีดอกงอก
ออกมาแทนก่ิง หรือมีหนามงอกออกมาแทนก่ิง หรือใบ 

2.  ปลอ้ง  เป็นส่วนของล าตน้ท่ีอยูร่ะหวา่งขอ้แต่ละขอ้ 
3.  ตา  เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของล าตน้ ท าใหเ้กิดก่ิง ใบ และดอก ตามีรูปร่างโคง้นูน หรือ

รูปกรวย ประกอบดว้ยตายอด และตาขา้ง 
 

 

 

 

 

         รูปแสดงส่วนประกอบของล าต้น 
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หน้าที่ของล าต้น มีดงัน้ี 
1.  เป็นแกนช่วยพยงุอวยัวะต่าง ๆ ไดแ้ก่ ก่ิง ใบ ดอก ผล และเมล็ด ช่วยใหใ้บกางออก  

รับแสงแดดเพื่อประโยชน์ในการสร้างอาหาร โดยวธีิการสังเคราะห์ดว้ยแสง 
2.  เป็นทางล าเลียงน ้า และแร่ธาตุท่ีรากดูดข้ึนมาส่งต่อไปยงัใบ และส่วนต่าง ๆ ของพืช 
3.  เป็นทางล าเลียงอาหารท่ีใบสร้างข้ึน ส่งผา่นล าตน้ไปยงัราก และส่วนอ่ืน ๆ 

 

นอกจากนีล้ าต้นของพชือกีหลายชนิดยงัท าหน้าทีพ่เิศษต่าง ๆ อกี เช่น 
1. ล าต้นสะสมอาหาร  เป็นล าตน้ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งเก็บสะสมอาหาร จะมีล าตน้อยูใ่ตดิ้น  

เช่น ขิง ข่า ขมิ้น เผอืก มนัฝร่ัง เป็นตน้ 

 

รูปแสดงล าต้นสะสมอาหารของขิงและข่า 
 

2. ล าต้นสังเคราะห์แสง   พืชบางชนิดมีล าตน้เป็นสีเขียวไวส้ าหรับสร้างอาหาร โดยวธีิการ
สังเคราะห์ดว้ยแสง เช่น กระบองเพชร พญาไร้ใบ ผกับุง้ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

รูปแสดงล าต้นสังเคราะห์แสดงของกระบองเพชร 
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3. ล าต้นขยายพนัธ์ุ   เช่น โหระพา พลูด่าง โกสน คุณนายต่ืนสาย ลีลาวดี เป็นตน้ 

 

รูปแสดงล าต้นขยายพนัธ์ุของลลีาวดี 
 
4. ล าต้นเปลีย่นไปเป็นมือพนั   เพื่อช่วยพยงุค ้าจุนล าตน้ เช่น บวบ ต าลึง น ้าเตา้  เป็นตน้ 
 

 

 

 

 

 
 

รูปแสดงล าต้นบวบทีเ่ปลี่ยนไปเป็นมือพนัใบ 
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ใบ  คือ อวยัวะของพืชท่ีเจริญออกมาจากขอ้ของล าตน้และก่ิง ใบส่วนใหญ่จะมีสารสีเขียว
เรียกวา่ คลอโรฟิลล ์ใบมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกนัไปตามชนิดของพืช ใบประกอบดว้ย กา้นใบ  
แผน่ใบ เส้นกลาง และเส้นใบ 
 

 

รูปแสดงลกัษณะของใบแบบต่าง ๆ 

 
นอกจากนีใ้บของพชืยงัมีลกัษณะอืน่ ๆ ที่แตกต่างกนัอกี ได้แก่ 

1.  ขอบใบ  พืชบางชนิดมีขอบใบเรียบ บางชนิดมีขอบใบหยกั 
2.  ผวิใบ  พืชบางชนิดมีผวิใบเรียบเป็นมนั บางชนิดมีผวิใบดา้นหรือขรุขระ 
3.  สีของใบ  พืชส่วนใหญ่จะมีใบสีเขียว แต่บางชนิดมีใบสีอ่ืน เช่น แดง ส้ม เหลือง เป็นตน้ 
4.  เส้นใบ   เส้นใบของพืชมีการเรียงตวัใน 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1.  เรียงตัวแบบร่างแห   เช่น ใบมะม่วง ต าลึง อญัชนั ชมพู่   เป็นตน้ 
2.  เรียงตัวแบบขนาน   เช่น ใบกลว้ย หญา้ ออ้ย มะพร้าว ขา้ว  เป็นตน้  
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ชนิดของใบ  มีดงัน้ี 
1. ใบเดี่ยว  คือ ใบท่ีมีแผน่ใบเพียงแผน่เดียวติดอยูบ่นกา้นใบท่ีแตกออกจากก่ิง หรือล าตน้ เช่น 

ใบมะม่วง ชมพู่ กล้วย ขา้ว ฟักทอง ใบเด่ียวบางชนิดอาจมีขอบใบเวา้หยกัลึกเขา้ไปมากจนดูคล้าย       
ใบประกอบ เช่น ใบมะละกอ สาเก มนัส าปะหลงั เป็นตน้ 

 

รูปแสดงลกัษณะใบเดี่ยวของต้นสาเก 
 

2. ใบประกอบ คือ ใบท่ีมีแผน่ใบแยกเป็นใบยอ่ยๆ หลายใบ ใบประกอบยงัจ าแนกยอ่ย ไดด้งัน้ี 
   1) ใบประกอบแบบฝ่ามือ  เป็นใบประกอบท่ีมีใบยอ่ยแต่ละใบแยกออกจากจุดเดียวกนัท่ีส่วน

ของโคนกา้นใบ พืชบางชนิดอาจมีใบยอ่ยสองใบ เช่น มะขามเทศ หรือสามใบ เช่น ยางพารา ถัว่เหลือง 
ถัว่ฝักยาว บางชนิดอาจมีส่ีใบ เช่น ผกัแว่น หรือมากกว่าสีใบ เช่น ใบนุ่น หนวดปลาหมึก ใบย่อย
ดงักล่าวอาจมีกา้นใบหรือไม่มีก็ได ้

 

รูปแสดงใบประกอบแบบฝ่ามือของต้นมะขาม 
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2) ใบประกอบแบบขนนก  เป็นใบประกอบท่ีใบย่อยแต่ละใบแยกออกจากกา้นสองขา้งของ
แกนกลางคลา้ยขนนก ปลายสุดของใบประกอบอาจมีใบยอ่ยใบเดียว เช่น ใบกุหลาบ หรืออาจมีใบยอ่ย
สองใบ เช่น ใบมะขาม 

 

รูปแสดงใบประกอบแบบขนนกของกุหลาบ 

หน้าที่ของใบ   มีดงัน้ี 
1. สร้างอาหาร ใบของพืชจะดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อน าไปสร้างอาหาร เรียกกระบวน         

การสร้างอาหารของพืชวา่ การสังเคราะห์ดว้ยแสง 
2. คายน ้า พืชคายน ้าทางปากใบ 
3. หายใจ ใบของพืชจะดูดแก๊สออกซิเจนและคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

 

นอกจากนีใ้บยงัอาจเปลีย่นแปลงไปเพือ่ท าหน้าทีพ่เิศษอื่น ๆ เช่น 
1. สะสมอาหาร   เช่น ใบวา่นหางจระเข ้กลีบของกระเทียม และหวัหอม เป็นตน้  
2. ขยายพนัธ์ุ   เช่น ใบคว  ่าตายหงายเป็น ใบเศรษฐีพนัลา้น เป็นตน้ 

 

รูปแสดงใบคว า่ตายหงายเป็นส่วนทีใ่ช้ขยายพนัธ์ุ 
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3. ยดึและพยงุล าตน้ใหไ้ต่ข้ึนท่ีสูงได ้ เช่น ใบต าลึง ใบมะระ และถัว่ลนัเตา เป็นตน้ 
4. ล่อแมลง เช่น ใบดอกของหนา้ววั ใบดอกของเฟ่ืองฟ้า เป็นตน้ 
5. ดกัและจบัแมลง ท าหนา้ท่ีจบัแมลงเป็นอาหาร เช่น ใบหมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง ใบกาบหอยแครง 

เป็นตน้ 

 

รูปแสดงหม้อข้าวหม้อแกงลิงส าหรับดักและจับแมลง 

6. ลดการคายน ้าของใบ  เช่น ใบกระบองเพชรจะเปล่ียนเป็นหนามแหลม เป็นตน้ 
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ดอก 
ดอก คือ อวยัวะสืบพนัธ์ุของพืช ท าหนา้ท่ีสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ ท่ีเกิดมาจากตาชนิดตาดอก    

ท่ีอยูต่รงบริเวณปลายยอด ปลายก่ิง บริเวณล าตน้ตามแต่ชนิดของพืช ดอกประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

รูปแสดงส่วนประกอบของดอกไม้ 

ดอกประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ 4 ส่วน แต่ละส่วนจะเรียงเป็นชั้นเป็นวงตามล าดบัจากนอกสุด   
เขา้สู่ดา้นใน คือ กลีบเล้ียง กลีบดอก เกสรเพศผู ้และเกสรเพศเมีย ดงัน้ี 

1. กลีบเลีย้ง  เป็นส่วนของดอกท่ีอยูช่ั้นนอกสุดเรียงกนัเป็นวง เรียกวา่ วงกลีบเล้ียง ส่วนมากมี 
สีเขียว เจริญเปล่ียนแปลงมาจากใบ ท าหนา้ท่ีป้องกนัอนัตรายต่าง ๆ จากส่ิงแวดลอ้ม แมลง และศตัรู     
อ่ืน ๆ ท่ีจะมาท าอนัตรายในขณะท่ีดอกยงัตูมอยู ่นอกจากน้ียงัช่วยในการสังเคราะห์ดว้ยแสง จ านวน
กลีบเล้ียงในดอกแต่ละชนิดอาจไม่เท่ากนั ดอกบางชนิดกลีบเล้ียงจะติดกนัหมดตั้งแต่โคนกลีบจนเกือบ
ถึงปลายกลีบ มีลกัษณะคลา้ยถว้ยหรือหลอด เช่น กลีบเล้ียงของดอกชบา แตง บานบุรี แค บางชนิด       
มีกลีบเล้ียงแยกกนัเป็นกลีบ ๆ เช่น กลีบเล้ียงของดอกบวัสาย พุทธรักษา กลีบเล้ียงของพืชบางชนิดอาจ  
มีสีอ่ืนนอกจากสีเขียว ท าหนา้ท่ีช่วยล่อแมลงในการผสมเกสรเช่นเดียวกบักลีบดอก 

2. กลีบดอก  เป็นส่วนของดอกท่ีอยูถ่ดัจากกลีบเล้ียงเขา้มาขา้งใน มีสีสันต่าง ๆ สวยงาม เช่น      
สีแดง เหลือง ชมพู ขาว มกัมีขนาดใหญ่กวา่กลีบเล้ียง บางชนิดมีกล่ินหอม บางชนิดตรงโคนกลีบดอก
จะมีต่อมน ้าหวานเพื่อช่วยล่อแมลงมาช่วยผสมเกสร  

3. เกสรเพศผู้  เป็นส่วนของดอกท่ีอยูถ่ดัจากกลีบดอกเขา้มาขา้งใน ประกอบดว้ยกา้นชูอบัเรณู  
ซ่ึงภายในบรรจุละอองเรณูมีลกัษณะเป็นผงสีเหลือง อบัเรณูท าหนา้ท่ีสร้างละอองเรณู ภายในละอองเรณู
มีเซลลสื์บพนัธ์ุเพศผู ้
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4. เกสรเพศเมีย  เป็นส่วนของดอกท่ีอยูช่ั้นในสุด ประกอบดว้ยยอดเกสรเพศเมีย กา้นยอดเกสร
เพศเมีย รังไข่ ออวลุ และเซลลไ์ข่ 

 

ชนิดของดอก มีดงัน้ี 
ดอกของพืชโดยทัว่ไปมีส่วนประกอบท่ีส าคญัครบ 4 ส่วน คือ กลีบเล้ียง กลีบดอก เกสรเพศผู ้

และเกสรเพศเมีย แต่ดอกของพืชบางชนิดมีส่วนประกอบไม่ครบ 4 ส่วน จึงจ าแนกดอกเป็น 2 ประเภท 
โดยพิจารณาจากส่วนประกอบเป็นเกณฑ ์ไดแ้ก่  

1. ดอกสมบูรณ์  คือ ดอกท่ีมีส่วนประกอบครบ 4 ส่วน ไดแ้ก่ กลีบเล้ียง กลีบดอก เกสรเพศผู ้
และเกสรเพศเมีย เช่น ดอกชบา ดอกกุหลาบ ดอกอญัชนั เป็นตน้ 

 

รูปแสดงลกัษณะดอกสมบูรณ์ของดอกชบา 

2. ดอกไม่สมบูรณ์  คือ ดอกท่ีมีส่วนประกอบไม่ครบ 4 ส่วน เช่น ดอกหนา้ววั ดอกต าลึง       
ดอกฟักทอง ดอกมะละกอ เป็นตน้ 

 

รูปแสดงลกัษณะดอกไม่สมบูรณ์ของดอกฟักทอง 
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ถา้พิจารณาเกสรของดอกท่ีท าหนา้ท่ีสืบพนัธ์ุเป็นเกณฑ์ จะจ าแนกดอกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. ดอกสมบูรณ์เพศ  คือ ดอกท่ีมีเกสรเพศผูแ้ละเกสรเพศเมียอยูใ่นดอกเดียวกนั เช่น ดอกชบา 

ดอกมะม่วง ดอกตอ้ยต่ิง ดอกอญัชญั ดอกมะเขือ เป็นตน้ 
2. ดอกไม่สมบูรณ์เพศ  คือ ดอกท่ีมีเกสรเพศผูห้รือเกสรเพศเมียอยูภ่ายในดอกเพียงเพศเดียว 

ดอกท่ีมีเกสรเพศผูอ้ยา่งเดียว เรียกวา่ ดอกเพศผููู้ และดอกท่ีมีเกสรเพศเมียอยา่งเดียว เรียกวา่ ดอกเพศ
เมีย เช่น ดอกฟักทอง ดอกบวบ ดอกต าลึง ดอกมะละกอ เป็นตน้ 

แต่ถา้พิจารณาจ านวนดอกท่ีเกิดจากหน่ึงกา้นดอกเป็นเกณฑ์ จะจ าแนกดอกออกเป็น 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ 

1. ดอกเดี่ยว  คือ ดอกท่ีเกิดข้ึนบนกา้นดอก เป็นดอกเดียวโดด ๆ เช่น ดอกจ าปี ดอกชบา เป็นตน้ 
2. ดอกช่อ  คือ ดอกท่ีเกิดเป็นกลุ่มบนกา้นดอก ประกอบดว้ยดอกยอ่ยหลายดอก แต่ละดอกยอ่ย

มีกา้นดอกย่อยอยู่บนกา้นดอก เช่น ดอกหางนกยูง ดอกกล้วยไม ้ดอกทานตะวนั ดอกกระถินณรงค ์   
เป็นตน้ 

หน้าทีข่องดอก  มีดงัน้ี 
1.  ช่วยล่อแมลงใหม้าผสมเกสร 
2. ท าหนา้ท่ีผสมพนัธ์ุ 

 

ปัจจัยบางประการทีจ่ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพชื  
พืชเป็นส่ิงมีชีวิตมีการเจริญเติบโต และด ารงชีวิตอยู่ได้ย่อมตอ้งการส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม 

สภาพของส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ไดแ้ก่ 
1. ดิน  เป็นปัจจยัส าคญัอนัดบัแรก ดินท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ตอ้งเป็นดินท่ี    

อุม้น ้ าไดดี้ ร่วนซุย มีอินทรียว์ตัถุมาก แต่เม่ือใชดิ้นปลูกไปนาน ๆ ดินอาจเส่ือมสภาพ เช่น หมดแร่ธาตุ 
จ  าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ ไดแ้ก่ การไถพรวน การใส่ปุ๋ย การปลูกพืชหมุนเวียน      
เป็นตน้ 

2. น ้า  มีความส าคญัต่อการเจริญเติบโตของพืชมาก น ้ าช่วยละลายแร่ธาตุอาหารในดิน เพื่อให้
รากดูดอาหารไปเล้ียงส่วนต่าง ๆ ของล าตน้ได ้และยงัช่วยใหดิ้นมีความชุ่มช้ืน พืชสดช่ืนและการท างาน
ของกระบวนการต่าง ๆ ในพืชเป็นไปอยา่งปกติ 

3. ธาตุอาหารหรือปุ๋ย  เป็นส่ิงท่ีช่วยให้พืชเจริญเติบโตดียิ่งข้ึน ธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของพืชมี 16 ธาตุ แต่ธาตุท่ีพืชตอ้งการมากและในดินมกัมีไม่เพียงพอ คือ ธาตุไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ธาตุอาหารเหล่าน้ีจะตอ้งอยูใ่นรูปสารละลายท่ีพืชน าไปใชไ้ด ้ และตอ้ง    
มีปริมาณท่ีพอเหมาะ จึงจะท าให้การเจริญเติบโตของพืชเป็นไปดว้ยดี  แต่ถ้ามีไม่เพียงพอตอ้งเพิ่ม      
ธาตุอาหารใหแ้ก่พืชในรูปของปุ๋ย 
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4. อากาศ  ในอากาศมีแก๊สหลายชนิด แต่แก๊สท่ีพืชตอ้งการมากคือ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
และแก๊สออกซิเจน ซ่ึงใชใ้นการสังเคราะห์ดว้ยแสงเพื่อสร้างอาหารและหายใจ  แก๊สทั้งสองชนิดน้ีมีอยู่
ในดินด้วย ในการปลูกพืชเราจึงควรท าให้ดินโปร่งร่วนซุยอยู่เสมอ เพื่อให้อาหารท่ีอยู่ในช่องว่าง
ระหวา่งเมด็ดินมีการถ่ายเทได ้

5. แสงสว่างหรือแสงแดด  พืชตอ้งการแสงแดดมาใชใ้นการสร้างอาหาร ถา้ขาดแสงแดดพืชจะ
แคระแกรน ใบจะมีสีเหลือง หรือขาวซีด และตายในท่ีสุด พืชแต่ละชนิดตอ้งการแสงไม่เท่ากนัพืช    
บางชนิดตอ้งการแสงแดดจดั แต่พืชบางชนิดก็ตอ้งการแสงร าไร 

6. อุณหภูมิ  มีส่วนช่วยในการงอกและเจริญเติบโตของพืชเช่นกนั จะเห็นไดว้า่พืชบางชนิด
ชอบข้ึนในท่ีมีอากาศหนาวเยน็ แต่พืชบางชนิดก็ชอบข้ึนในท่ีมีอากาศร้อน การน าพืชมาปลูกจึงควร
เลือกชนิดท่ีเหมาะสมกบัอุณหภูมิท่ีเปล่ียนไปตามฤดูกาลในแต่ละทอ้งถ่ินดว้ย 
 
กจิกรรมลองท าดู  ใชไ้มก้ระดานวางทบัหญา้ไวส้ัก 2 สัปดาห์ แลว้ลองยกไมก้ระดานข้ึน สังเกตหญา้    
ใตไ้มก้ระดานบนัทึก 
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การขยายพนัธ์ุพชื 
 

การขยายพันธ์ุพืช  หมายถึง วิธีการท่ีท าให้เกิดการเพิ่มปริมาณของตน้พืชให้มากข้ึน เพื่อด ารง
สายพนัธ์ุ พืชชนิดต่าง ๆ ไวไ้ม่ใหสู้ญพนัธ์ุ ซ่ึงวธีิการท่ีนิยมปฏิบติัโดยทัว่ไป ไดแ้ก่  

 
การตอนกิง่ 
การทาบกิง่ 
การติดตา 
การเสียบยอด 
การตัดช า 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elearning.chitaree.ac.th/media/digital_library/agri/plants/j1.htm
http://elearning.chitaree.ac.th/media/digital_library/agri/plants/j1.htm
http://elearning.chitaree.ac.th/media/digital_library/agri/plants/j2.htm
http://elearning.chitaree.ac.th/media/digital_library/agri/plants/j2.htm
http://elearning.chitaree.ac.th/media/digital_library/agri/plants/j3.htm
http://elearning.chitaree.ac.th/media/digital_library/agri/plants/j3.htm
http://elearning.chitaree.ac.th/media/digital_library/agri/plants/j4.htm
http://elearning.chitaree.ac.th/media/digital_library/agri/plants/j4.htm
http://elearning.chitaree.ac.th/media/digital_library/agri/plants/j5.htm
http://elearning.chitaree.ac.th/media/digital_library/agri/plants/j5.htm
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การตอนกิง่ 

การตอนกิง่  คือ การท าใหก่ิ้ง หรือตน้พืชเกิดรากขณะติดอยูก่บัตน้แม่ จะท าใหไ้ดต้น้พืชใหม่  
ท่ีมีลกัษณะทางสายพนัธ์ุ เหมือนกบัตน้แม่ทุกประการ โดยมีขั้นตอนการปฏิบติั ดงัน้ี 
 

1. เลือกก่ิงก่ึงแก่ก่ึงอ่อนท่ีสมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลง  
 

 
 
2. ควัน่ก่ิง ลอกเอาเปลือกออก แลว้ขดูเยือ่เจริญท่ีเป็นเมือกล่ืน ๆ ออก 

 

 
 
3.  น าตุม้ตอน  (ขยุมะพร้าวท่ีแช่น ้า แลว้บีบหมาด ๆ อดัลงในถุงพลาสติก ผกูปากถุงใหแ้น่น)  

มาผา่ตามความยาวแลว้น าไปหุม้บนรอยแผลของก่ิงตอน มดัดว้ยเชือกทั้งบนและล่างรอยแผล 
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4.   เม่ือก่ิงตอนมีรากงอกแทงผา่นวสัดุ และเร่ิมแก่เป็นสีเหลือง สีน ้าตาล ปลายรากมีสีขาว  
และมีจ านวนมากพอจึงตดัก่ิงตอนได ้
 

 
 
 

5.  น าก่ิงตอนไปช าในภาชนะ กระถาง หรือถุงพลาสติก เพื่อรอการปลูกต่อไป 
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การทาบกิง่ 
 

การทาบกิง่   คือ การน าตน้พืช 2 ตน้เป็นตน้เดียวกนั โดยส่วนของตน้ตอท่ีน ามาทาบก่ิง จะท า
หนา้ท่ีเป็นระบบรากอาหารใหก้บัตน้พนัธ์ุดี โดยมีขั้นตอนการปฏิบติั ดงัน้ี 

1.  เลือกก่ิงก่ึงแก่ก่ึงอ่อนท่ีสมบูรณ์เพศปราศจากโรคและแมลง 
 

 
 
2.  เฉือนก่ิงพนัธ์ุดีให้เป็นรูปโล่ยาวประมาณ 1 - 2 น้ิว  
 

3.  เฉือนตน้ตอเป็นรูปปากฉลาม  

 
 
4.  ประกบแผลตน้ตอเขา้กบัก่ิงพนัธ์ุดี พนัพลาสติกใหแ้น่น แลว้มดัตน้ตอ กบัก่ิงพนัธ์ุดว้ยเชือก 

หรือลวด 
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5. ประมาณ 6 - 7 สัปดาห์ แผลจะติดกนัดี รากตุม้ตน้ตอจะงอกแทงผา่นวสัดุ และเร่ิมมีสีน ้าตาล 
ปลายรากมีสีขาว และมีจ านวนมากพอ จึงจะตดัได ้

 

 
 
 
6. น าลงถุงเพาะช า พร้อมปักหลกัค ้ายนั ตน้เพื่อป้องกนัตน้ลม้ 
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การติดตา 

การติดตา  คือ การเช่ือมประสานส่วนของตน้พืชเขา้ดว้ยกนั เพื่อให้เจริญเป็นพืชตน้ เดียวกนั 
โดยการน าแผน่ตาจากก่ิงพนัธ์ุดีไปติดบนตน้ตอ การติดตาจะมีวธีิการท า 2 วธีิ คือ วธีิการติดตาแบบลอก
เน้ือไม ้และแบบไม่ลอกเน้ือไม ้ซ่ึงในทีน้ีจะแนะน าเฉพาะขั้นตอน การติดตาแบบลอกเน้ือไม ้ดงัน้ี  

 

1.  เลือกตน้ตอในส่วนท่ีเป็นสีเขียวปนน ้าตาล แลว้กรีดตน้ตอจากบนลงล่าง 2 รอย ห่างกนั 
ประมาณ 1 ใน 3 ของเส้นรอบวงของตน้ตอ ความยาวประมาณ 6 - 7 เซนติเมตร 
 

 
 
2.  ตดัขวางรอยกรีดดา้นบน แลว้ลอกเปลือกออกจากดา้นบนลงดา้นล่าง ตดัเปลือก ท่ีลอกออก 

ใหเ้หลือดา้นล่างยาวประมาณ 1 เซนติเมตร 

 
 
3. เฉือนแผน่ตายาวประมาณ 7 - 10 เซนติเมตร ลอกเน้ือไมอ้อกแลว้ตดัแผน่ตา ดา้นล่างทิ้ง 
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4. สอดแผน่ตาลงไปในเปลือกตน้ตอ โดยใหต้าตั้งข้ึน แลว้พนัดว้ยพลาสติกใหแ้น่น 
 

 
 
 

5.  ประมาณ 7 - 10 วนั จึงเปิดพลาสติกออก แลว้พนัใหม่ โดยเวน้ช่องให้ตาโผล่ ออกมา  
ทิ้งไวป้ริมาณ 2 - 3 สัปดาห์ จึงตดัยอดตน้เดิมแลว้กรีดพลาสติกออก 
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การเสียบยอด 

การเสียบยอด  คือ การเช่ือมประสานเน้ือเยือ่ของตน้พืช 2 ตน้เขา้ดว้ยกนั เพื่อใหเ้จริญเติบโต 
เป็นตน้เดียวกนั โดยมีขั้นตอนการปฏิบติั ดงัน้ี 
 

1.  ตดัยอดตน้ตอใหสู้งจากพื้นดิน ประมาณ 10 เซนติเมตร แลว้ผา่กลางล าตน้ของ ตน้ตอใหลึ้ก 
ประมาณ 3 - 4 เซนติเมตร 
 

 
 

2.  เฉือนยอดพนัธ์ุดีเป็นรูปล่ิมยาวประมาณ 3 - 4 เซนติเมตร 
 

 
 
3.  เสียบยอดพนัธ์ุดีลงในแผลของตน้ตอ ให้รอยแผลตรงกนั แลว้ใชเ้ชือกมดัดา้นบน และล่าง 

รอยแผลตน้ตอใหแ้น่น 
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4. คลุมตน้ท่ีเสียบยอดแลว้ดว้ยถุงพลาสติก หรือน าไปเก็บไวใ้นโรงอบพลาสติก  
5. ประมาณ 5 - 7 สัปดาห์ รอยแผลจะประสานกนัดี และน าออกมาพกัไวใ้นโรงเรือน 

เพื่อรอการปลูกต่อไป 
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การตัดช า 

การตัดช า  คือ การน าส่วนต่าง ๆ ของพืชพนัธ์ุดี เช่น ใบ และ ราก มาตดัและปักช าในวสัดุ 
เพาะช า  เพื่อใหไ้ดพ้ืชตน้ใหม่จากสวนท่ีน ามาตดัช า แต่ในท่ีน้ีจะขอแนะน าขั้นตอนการตดัช าก่ิง  
ซ่ึงมีขั้นตอน ดงัน้ี  

1.  ตดัโคนก่ิงใหชิ้ดขอ้ยาวประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร โดยตดัเฉียงเป็นรูปปากฉลาม  
และตดัปลายบนใหเ้หนือตาประมาณ 1 เซนติเมตร 

2. ใชมี้ดปลายแหลมกรีดบริเวณรอบโคนยาว 1 - 1.5 เซนติเมตร ประมาณ 2 - 3 รอย 

 
 

3.  ปักก่ิงช าลงในวสัดุเพาะช า ลึกประมาณ 2.5 - 5 เซนติเมตร 

 
 

4.  น าเขา้โรงอบพลาสติก หรือถุงพลาสติกขนาดใหญ่ 
5.  ประมาณ 25 - 30 วนั ก่ิงตดัช าจะแตกยอดอ่อน พร้อมออกราก เม่ือมีจ านวนมากพอ  

จึงยา้ยปลูกต่อไป 
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กจิกรรม 
ใหน้กัเรียนขยายพนัธ์ุพืชดว้ยวธีิใดตามท่ีเรียนมาก็ไดแ้ลว้บนัทึกผลลงในตารางท่ีออกแบบไว ้
 

แบบทดสอบ 
 

ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1.ส่วนประกอบใดของดอกท่ีท าใหเ้กิดการสืบพนัธ์ุ  

ก.  เกสรตวัผู ้- เกสรตวัเมีย  
ข.  เกสรตวัผู ้- กลีบดอก  
ค.  เกสรตวัเมีย - กลีบดอก  

    ง.  กลีบเล้ียง – กลีบดอก 
2.  การสร้างอาหารของพชืไม่ตอ้งอาศยัขอ้ใด  

ก.  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
ข.  ก๊าซออกซิเจน  
ค.  แสงแดด  
ง.  น ้า 

3.  การแลกเปล่ียนก๊าซเกิดข้ึนท่ีส่วนใดของตน้  
ก.  ราก  
ข.  ใบ  
ค.  ล าตน้  
ง.  ดอก 

 
4.  ใบไมเ้ปรียบไดก้บัหอ้งใดภายในบา้น  

ก.  หอ้งนอน  
ข.  หอ้งน ้า  
ค.  หอ้งครัว  
ง.  หอ้งนัง่เล่น 

 5.  ขอ้ใดไม่ใช่ปัจจยัในการเจริญเติบโตของพชื  
ก.  น ้า  
ข.  อากาศ  
ค.  แร่ธาตุ  
ง.  วชัพืช 
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เร่ืองที ่4  สัตว์ 
 

สัตวแ์ต่ละชนิดท่ีอาศยัอยูต่ามธรรมชาติ มีลกัษณะโครงสร้างภายนอก และภายในแตกต่างกนั
ท าใหเ้ราสามารถจ าแนกประเภทของสัตวอ์อกเป็น 2 พวกใหญ่ ๆ คือ 

1.  สัตวท่ี์มีกระดูกสันหลงัและสัตวท่ี์ไม่มีกระดูกสันหลงั 
2.  สัตว์เป็นส่ิงมีชีวิตเพราะเคล่ือนท่ีได้ กินอาหารได้ หายใจได้ ขัยถ่ายได้ และสามารถ

ขยายพนัธ์ุออกลูกออกหลานได ้ท าให้สัตวมี์จ านวนเพิ่มมากข้ึนในโลกของเรามีสัตวจ์  านวนมากมาย
หลายชนิด สัตวแ์ต่ละชนิดมีธรรมชาติ และมีการด ารงชีวิตแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัลกัษณะโครงสร้าง
ภายนอกและลกัษณะโครงสร้างภายในของสัตวน์ั้น 
 

ประเภทของสัตว์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
สัตวท่ี์มีกระดูกสันหลงั   เป็นสัตวท่ี์มีกระดูกต่อกนัเป็นขอ้ ๆ กระดูกเหล่าน้ีท าหน้าท่ีเป็นแกน

ของร่างกาย ตวัอยา่งสัตวมี์กระดูกสันหลงั 
ปลา   เป็นสัตวน์ ้ า อาศยัอยู่ทั้งในน ้ าจืดและน ้ าเค็ม ปลามีรูปร่างเรียวยาว เพื่อให้สะดวกในการ

เคล่ือนท่ีในน ้ า ล าตวัของปลามีเกล็ดหรือเมือกปกคลุม ปลายหายใจโดยใช้เหงือก ปลาส่วนใหญ่ออก   
ลูกเป็นไข่ เช่น ปลาดุก ปลาช่อน ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาทู เป็นตน้ แต่ปลาบางชนิดออกลูกเป็นตวั
เช่น ปลาหางนกยูง ปลาเข็ม ปลาสอด ปลาฉลาม (บางพนัธ์ุ) ครีบหาง และครีบขา้งล าตวัปลา ช่วยให้
ปลาเคล่ือนท่ีไปในแนวต่าง ๆ ได ้

กบ อึง่อ่าง คางคก เขียด   เป็นสัตว ์คร่ึงน ้าคร่ึงบก ตอนเป็นไข่อยูใ่นน ้ าต่อมาไข่เจริญเติบโตเป็น
ตวัอ่อนท่ีเรียกว่า “ลูกอ๊อด” ซ่ึงอาศยัอยู่ในน ้ าและหายใจโดยใช้เหงือก ขณะลูกอ๊อดอยูใ่นน ้ าเคล่ือนท่ี
โดยใชห้างวา่ยน ้ า เม่ือลูกอ๊อดเจริญเติบโตข้ึน ส่วนหางจะหายไป และมีขา 4 ขา เกิดข้ึน รูปร่างเหมือน
ตวัแม่โดยทัว่ไป แต่มีขนาดเล็ก และข้ึนมาอาศยับนบก สัตวค์ร่ึงน ้าคร่ึงบกเม่ือเติบโตเต็มท่ีแลว้จะหายใจ
โดยใชป้อดและผวิหนงั 

จระเข้ เต่า งู จิ้งจก  เป็นสัตวเ์ล้ือยคลานอาศยัอยู่บนบก มีหนังปกคลุมล าตวัเป็นเกล็ดแข็ง      
และแหง้ หายใจโดยใชป้อด สัตวเ์หล่าน้ีออกลูกเป็นไข่ ซ่ึงมีเปลือกแขง็ หรือเปลือกเหนียวน่ิมหุม้ 

นก เป็ด ไก่ ห่าน  เป็นสัตวปี์ก อาศยัอยู่บนบก มีขา 2 ขา และมีปีก 2 ปีก เพื่อใช้บิน ล าตวั        
ปกคลุมดว้ยขนท่ีมีกา้นหายใจโดยใชป้อด สัตวเ์หล่าน้ีออกลูกเป็นไข่ ท่ีมีเปลือกแขง็หุม้ 

มนุษย์ ลิง สุนัข ค้างคาว วาฬ โลมา  เป็นสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม เพราะสัตวต์วัเมียจะมีต่อมสร้าง
น ้ านม ส าหรับเล้ียงลูก ล าตวัปกคลุมดว้ยขนท่ีเป็นเส้น หายใจโดยใช้ปอด สัตวเ์หล่าน้ีออกลูกเป็นตวั 
ลกัษณะโครงกระดูกของลิง คลา้ยโครงกระดูกของมนุษย ์
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สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลงั 
เป็นสัตวไ์ม่มีกระดูกเป็นแกนของร่างกาย สัตวบ์างชนิดจึงสร้างเปลือกแข็งข้ึนมาห่อหุ้มร่างกาย 

เพื่อป้องกนัอนัตราย  
ตวัอยา่งสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัคือ 
พยาธิ  เป็นสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัท่ีมีล าตวัยาวรูปร่าง กลม หรือ แบน พยาธิส่วนใหญ่จะอาศยั

อยูใ่นร่างกายมนุษยห์รือสัตวต่์าง ๆ และดูดเลือดจากสัตวเ์หล่านั้นเป็นอาหาร 
กุ้ง กั้ง ปู  เป็นสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัท่ีมีสารเป็นเปลือกแข็งหุ้มล าตวั ล าตวัแบ่งเป็น 2 ส่วน 

คือส่วนหัว และส่วนทอ้ง ท่ีส่วนหัวมีตา 1 คู่ มีขนาดใหญ่ท่ีส่วนทอ้ง มีขาท่ีมีลกัษณะต่อกนัเป็นขอ้
ส าหรับใชเ้ดิน วา่ยน ้า หรือช่วยในการกินอาหาร 

แมลง  เป็นสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัท่ีมีสารเป็นเปลือกแข็งหุ้มล าตวั เช่นเดียวกบัพวกกุง้ กั้ง ปู 
แต่ล าตวัของแมลงแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหวั ส่วนอก และส่วนทอ้ง ท่ีส่วนหวัมีตา 1 คู่ มีหนวดท่ีส่วน
อกมีขาต่อกนัเป็นขอ้ ๆ จ านวน 3 คู่ (6 ขา) ส าหรับ เดิน วิง่ กระโดด หรือจบัอาหารกิน 

หอย  จดัเป็นสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัท่ีมีล าตวัอ่อนน่ิม มีสารจ าพวกหินปูน เป็นเปลือกแข็งหุ้ม
ล าตวั หอยส่วนใหญ่อาศยั อยูใ่นน ้า หอยท่ี อาศยัอยูใ่นน ้าจืด เช่นหอยกาบ หอยโข่ง หอยขม หอยท่ีอาศยั
อยู่ในน ้ าเค็ม เช่นหอยแครง หอยแมลงภู่ หอยกะพง เป็นต้นส่วนหอยบางชนิดอาศยัอยู่บนบก เช่น      
หอยทาก 

ปลาหมึกทะเล   เป็นสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั ท่ีมีล าตวั อ่อนนุ่ม รูปร่างเรียวยาว ส่วนทา้ยของ
ล าตวัมีหนวดส าหรับว่ายน ้ า ในล าตวัของหมึกทะเล อาจมีแผ่นแข็ง ๆ เรียกว่าล้ินทะเล ท าหน้าท่ีเป็น
โครงสร้างของร่างกายหมึก 

สัตวใ์นโลกแบ่งเป็นสัตวมี์กระดูกสันหลงัและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั สัตวเ์หล่าน้ีอาศยัอยูใ่น
แหล่งท่ีอยูอ่าศยัแตกต่างกนัสัตวบ์างชนิดอาศยัอยูใ่นน ้า สัตวบ์างชนิดอาศยัอยูบ่นบก สัตวบ์างชนิดอาศยั
อยู่ไดท้ั้งบนบกและในน ้ า สัตวเ์หล่าน้ีเม่ือเกิดและมีชีวิตอยู่ในป่าหรือในน ้ าอย่างอิสระตามธรรมชาติ    
เราจดัเป็นสัตวป่์า ส่วนสัตวบ์า้น หรือสัตวป่์าท่ีคนน ามาเล้ียงจนเช่ือง เราเรียกวา่ สัตวเ์ล้ียง 
 

โครงสร้างและหน้าทีข่องระบบต่าง ๆ ในร่างกายสัตว์ 
สัตวต่์าง ๆ เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยูใ่นแหล่งท่ีอยูท่ี่แตกต่างกนั และสัตวต่์าง ๆ เหล่าน้ี บางชนิดมีเน้ือเยื่อ 
หรืออวยัวะท่ียงัไม่มีการพฒันาใหเ้ห็นไดช้ดัเจน แต่บางชนิดก็มีการพฒันาใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน มีความ
ซบัซอ้นของโครงสร้างของร่างกายท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงมีผลท าใหร้ะบบต่าง ๆ มีส่วนประกอบของ
โครงสร้างและหนา้ท่ีการท างานท่ีแตกต่างกนัออกไปดว้ย 
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1. ระบบย่อยอาหารของสัตว์ 
1.1 การย่อยอาหารในสัตว์มีกระดูกสันหลงั 
สัตวมี์กระดูกสันหลงัทุกชนิด เช่น ปลา กบ ก้ิงก่า แมว จะมีระบบทางเดินอาหารสมบูรณ์       

ซ่ึงทางเดินอาหารของสัตวมี์กระดูกสันหลงัประกอบดว้ย 
ปาก  หลอดอาหาร  กระเพาะอาหาร   ล าไส้เล็ก   ทวารหนกั 

 

 

รูปแสดงทางเดินอาหารของววั 
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1.2 การย่อยอาหารในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลงั 
1.2.1 การย่อยอาหารในสัตว์ทีไ่ม่มีกระดูกสันหลงัทีม่ีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ 
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รูปแสดงระบบย่อยอาหารของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลงัทีม่ีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ 

ตารางสรุปการย่อยอาหารในสัตว์ทีไ่ม่มีกระดูกสันหลังทีม่ีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ 

 

ชนิดของสัตว์ ลกัษณะทางเดินอาหารและการย่อยอาหาร 

1. ฟองน ้า - ยงัไม่มีทางเดินอาหาร แต่มีเซลลพ์ิเศษอยูผ่นงัดา้นในของฟองน ้า 
เรียกวา่ เซลลป์ลอกคอ (Collar Cell) ท าหนา้ท่ีจบัอาหาร แลว้
สร้างแวคิวโอลอาหาร (Food Vacuole) เพื่อยอ่ยอาหาร 

2. ไฮดรา แมงกะพรุน ซีแอนนี
โมนี 

- มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ มีปาก แต่ไม่มีทวารหนกั อาหารจะ
ผา่นบริเวณปากเขา้ไปในช่องล าตวัท่ีเรียกวา่ ช่องแกสโตรวาสคิว
ลาร์ (Gastro vascular Cavity) ซ่ึงจะยอ่ยอาหารท่ีบริเวณช่องน้ี 
และกากอาหารจะถูกขบัออกทางเดิมคือ ปาก 

3. หนอนตวัแบน เช่น พลานาเรีย 
พยาธิใบไม ้

- มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ มีช่องเปิดทางเดียวคือปาก ซ่ึงอาหาร
จะเขา้ทางปาก และยอ่ยในทางเดินอาหาร แลว้ขบักากอาหารออก
ทางเดิมคือ ทางปาก 
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1.2.2 การย่อยอาหารในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลงัทีม่ีทางเดินอาหารสมบูรณ์ 

 

 
สรุปการย่อยอาหารในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลงัทีม่ีทางเดินอาหารสมบูรณ์ 

ชนิดของสัตว์ ลกัษณะทางเดินอาหารและการย่อยอาหาร 
1. หนอนตัวกลม เช่น พยาธิ
ไส้เดือน พยาธิเส้นดา้ย 

- เป็นพวกแรกท่ีมีทางเดินอาหารสมบูรณ์ คือ มีช่องปากและ
ช่องทวารหนกัแยกออกจากกนั 

2. หนอนตัวกลมมีปล้อง เช่น 
ไส้เดือนดิน ปลิงน ้าจืด และ
แมลง 

- มีทางเดินอาหารสมบูรณ์ และมีโครงสร้างทางเดินอาหารท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะแต่ละส่วนมากข้ึน 

 
  2. ระบบหมุนเวียนเลอืดในสัตว์ 
    ในสัตวช์ั้นสูงมีระบบหมุนเวยีนเลือด ซ่ึงประกอบดว้ยหวัใจเป็นอวยัวะส าคญั ท าหนา้ท่ีสูบฉีดเลือด
ไปยงัส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และมีหลอดเลือดเป็นทางล าเลียงเลือดไปทัว่ทุกเซลลข์องร่างกาย แต่ใน
สัตวบ์างชนิดใชช่้องวา่งระหวา่งอวยัวะเป็นทางผา่นของเลือด 
    ระบบหมุนเวยีนเลือดมี 2 แบบ ดงัน้ี 
           2.1 ระบบหมุนเวียนเลอืดแบบวงจรปิด (Closed Circulation System) ระบบน้ีเลือดจะไหล
อยูภ่ายในหลอดเลือดตลอดเวลา โดยเลือดจะไหลออกจาหวัใจไปตามหลอดเลือดชนิดต่าง ๆ แลว้ไหล
กลบัเขา้สู่หวัใจใหม่เช่นน้ีเร่ือยไป พบในสัตวจ์  าพวกหนอนตวักลมมีปลอ้ง เช่น ไส้เดือนดิน ปลิงน ้าจืด 
และสัตวมี์กระดูกสันหลงัทุกชนิด 
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รูปแสดงระบบหมุนเวยีนเลือดแบบปิด 

  

 

รูปแสดงระบบหมุนเวียนเลือดแบบวงจรปิดของสัตว์ชนิดต่าง ๆ 
 
       2.2 ระบบหมุนเวียนเลอืดแบบวงจรเปิด (Open Circulation System) ระบบน้ีเลือดท่ีไหล
ออกจากหวัใจจะไม่อยูใ่นหลอดเลือดตลอดเวลาเหมือนวงจรปิด โดยจะมีเลือดไหลเขา้ไปในช่องวา่ง
ล าตวัและท่ีวา่งระหวา่งอวยัวะต่าง ๆ พบในสัตวจ์  าพวกแมลง กุง้ ปู และหอย 

 

 

 
 

รูปแสดงระบบหมุนเวียนเลือดแบบวงจรเปิด 
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3. ระบบหายใจในสัตว์ 
  สัตวต่์าง ๆ จะแลกเปล่ียนก๊าซกบัส่ิงแวดลอ้มโดยกระบวนการแพร่ (Diffusion) โดยสัตวแ์ต่ละ
ชนิดจะมีโครงสร้างท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนก๊าซท่ีเหมาะสมกบัการด ารงชีวิตและส่ิงแวดลอ้มต่างกนั 

 

  

 
 
 
 
 

 
 รูปแสดงระบบหายใจของสัตวช์นิดต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
รูปแสดงระบบหายใจของสัตว์ชนิดต่าง ๆ 
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ชนิดของสัตว์ โครงสร้างทีใ่ช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซ 

1. สัตวช์ั้นต ่า เช่น ไฮดรา 
แมงกะพรุน ฟองน ้า พลานาเรีย 

- ไม่มีอวยัวะในการหายใจโดยเฉพาะ การแลกเปล่ียนก๊าซใชเ้ยือ่หุม้
เซลลห์รือผวิหนงัท่ีชุ่มช้ืน 

2. สัตวน์ ้าชั้นสูง เช่น ปลา กุง้ ปู 
หมึก หอย ดาวทะเล 

- มีเหงือก (Gill) ซ่ึงมีความแตกต่างกนัในดา้นความซบัซอ้น แต่ท า
หนา้ท่ีเช่นเดียวกนั (ยกเวน้สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้าในช่วงท่ีเป็น 

   ลูกออ๊ดซ่ึงอาศยัอยูใ่นน ้า จะหายใจดว้ยเหงือก ต่อมาเม่ือโตเป็น
ตวัเตม็วยัอยูบ่นบก จึงจะหายใจดว้ยปอด) 

3. สัตวบ์กชั้นต ่า เช่น ไส้เดือนดิน - มีผวิหนงัท่ีเปียกช้ืน และมีระบบหมุนเวยีนเลือดเร่งอตัราการ
แลกเปล่ียนก๊าซ 

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

  
- มีแผงปอดหรือลงับก (Lung Book) มีลกัษณะเป็นเส้น ๆ ยืน่
ออกมานอกผวิร่างกาย ท าใหสู้ญเสียความช้ืนไดง่้าย 

- มีท่อลม (Trachea) เป็นท่อท่ีติดต่อกบัภายนอกร่างกายทางรูหายใจ 
และแตกแขนงแทรกไปยงัทุกส่วนของร่างกาย 

- มีปอด (Lung) มีลกัษณะเป็นถุง และมีความสัมพนัธ์กบัระบบ
หมุนเวยีนเลือด 

  
 
4. ระบบขับถ่ายในสัตว์ 
  ในเซลล์หรือในร่างกายของสัตวต่์าง ๆ จะมีปฏิกิริยาเคมีจ านวนมากเกิดข้ึนตลอดเวลา และผล
จากการเกิดปฏิกิริยาเคมีเหล่าน้ี จะท าใหเ้กิดผลิตภณัฑท่ี์มีประโยชน์ต่อส่ิงมีชีวิตและของเสียท่ีตอ้งก าจดั
ออกดว้ยการขบัถ่าย สัตวแ์ต่ละชนิดจะมีอวยัวะ และกระบวนการก าจดัของเสียออกนอกร่างกายแตกต่าง
กนัออกไป สัตว์ชั้นต ่าท่ีมีโครงสร้างง่าย ๆ เซลล์ท่ีท าหน้าท่ีก าจดัของเสียจะสัมผสักับส่ิงแวดล้อม
โดยตรง ส่วนสัตวช์ั้นสูงท่ีมีโครงสร้างซบัซอ้น การก าจดัของเสียจะมีอวยัวะท่ีท าหนา้ท่ีเฉพาะ 
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ระบบขบัถ่ายของสัตวช์นิดต่าง ๆ มีดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงระบบขับถ่ายของสัตว์ชนิดต่าง ๆ 
  

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

ปากและของเสียบางชนิดจะแพร่ทางผนงัล าตวั 
3. พวกหนอนตวัแบน เช่น  
    พลานาเรีย พยาธิใบไม ้

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

4. พวกหนอนตวักลมมีปลอ้ง  
    เช่น ไส้เดือนดิน 

- ใชเ้นฟริเดียม (Nephridium) รับของเสียมาตามท่อ และเปิดออกมา
ทางท่อซ่ึงมีรูเปิดออกขา้งล าตวั 

5. แมลง - ใชท้่อมลัพิเกียน (Mulphigian Tubule) ซ่ึงเป็นท่อเล็ก ๆ จ านวน
มากอยูร่ะหวา่งกระเพาะกบัล าไส้ ท าหนา้ท่ีดูดซึมของเสียจาก
เลือด และส่งต่อไปทางเดินอาหาร และขบัออกนอกล าตวัทาง
ทวารหนกัร่วมกบักากอาหาร 

6. สัตวมี์กระดูกสันหลงั - ใชไ้ต 2 ขา้งพร้อมดว้ยท่อไตและกระเพาะปัสสาวะเป็นอวยัวะ
ขบัถ่าย 
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5. ระบบประสาท 
  ระบบประสาทเป็นระบบท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการสั่งงาน การติดต่อเช่ือมโยงกบัส่ิงแวดลอ้ม  
การรับค าสั่ง และการปรับระบบต่าง ๆ ในร่างกายใหท้ ากิจกรรมไดถู้กตอ้งเม่ืออยูใ่นสภาพแวดลอ้ม 
ท่ีแตกต่างกนั 
 
ระบบประสาทของสัตวช์นิดต่าง ๆ มีดงัต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงระบบประสาทของสัตว์ชนิดต่าง ๆ 
 

ชนิดของสัตว์ ระบบประสาท 

1. ฟองน ้า -  ไม่มีระบบประสาท 
2. ไฮดรา แมงกะพรุน -  เป็นพวกแรกท่ีมีเซลลป์ระสาท โดยเซลลป์ระสาทเช่ือมโยงกนั

คลา้ยร่างแห เรียกวา่ ร่างแหประสาท (Nerve Net) 
3. หนอนตวัแบน เช่น พลานาเรีย -  เป็นพวกแรกท่ีมีระบบประสาทเป็นศูนยค์วบคุมอยูบ่ริเวณหวั  

และมีเส้นประสาทแยกออกไป ซ่ึงจะมีระบบประสาทแบบ
ขั้นบนัได (Ladder Type System) 

4. สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัชั้นสูง 
เช่น ไส้เดือนดิน แมลง หอย 

-  มีปมประสาท (Nerve Ganglion) บริเวณส่วนหวัมากข้ึน และเรียง
ต่อกนัเป็นวงแหวนรอบคอหอยหรือหลอดอาหาร ท าหนา้ท่ีเป็น
ศูนยก์ลางระบบประสาท และมีเส้นประสาททอดยาวตลอดล าตวั 

5. สัตวมี์กระดูกสันหลงั -  มีสมองและไขสันหลงัเป็นศูนยค์วบคุมการท างานของร่างกาย  
   มีเซลลป์ระสาทและเส้นประสาทอยูทุ่กส่วนของร่างกาย 
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6. ระบบสืบพนัธ์ุในสัตว์ 
    6.1 ประเภทของการสืบพันธ์ุของสัตว์  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
        1. การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ (Asexual Reproduction)  เป็นการสืบพนัธ์ุโดยการผลิตหน่วย
ส่ิงมีชีวติจากหน่วยส่ิงมีชีวติเดิมดว้ยวธีิการต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่จากการใชเ้ซลลสื์บพนัธ์ุ ไดแ้ก่  การแตกหน่อ 
การงอกใหม่ การขาดออกเป็นท่อน และพาร์ธีโนเจเนซิส 
        2. การสืบพนัธ์ุแบบอาศัยเพศ (Sexual Reproduction)  เป็นการสืบพนัธ์ุท่ีเกิดจากการผสมพนัธ์ุ
ระหวา่งเซลลสื์บพนัธ์ุเพศผู ้และเซลลสื์บพนัธ์ุเพศเมีย เกิดเป็นส่ิงมีชีวติใหม่ ไดแ้ก่ การสืบพนัธ์ุของสัตว์
ชั้นต ่าบางพวก และสัตวช์ั้นสูงทุกชนิด สัตวบ์างชนิดสามารถสืบพนัธ์ุทั้งแบบอาศยัเพศ และแบบไม่
อาศยัเพศ เช่น ไฮดรา การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศของไฮดราจะใชว้ธีิการแตกหน่อ 
 
     6.2 ชนิดของการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ มีหลายชนิดดงัน้ี 
        1. การแตกหน่อ (Budding)  เป็นการสืบพนัธ์ุท่ีหน่วยส่ิงมีชีวติใหม่เจริญออกมาภายนอกของตวั
เดิมเรียกวา่ หน่อ (Bud) หน่อท่ีเกิดข้ึนน้ีจะเจริญจนกระทัง่ไดเ้ป็นส่ิงมีชีวติใหม่ ซ่ึงมีลกัษณะเหมือนเดิม 
แต่มีขนาดเล็กวา่ ซ่ึงต่อมาจะหลุดออกจากตวัเดิม และเติบโตต่อไป หรืออาจจะติดอยูก่บัตวัเดิมก็ได ้สัตว์
ท่ีมีการสืบพนัธ์ุลกัษณะน้ีไดแ้ก่ ไฮดรา ฟองน ้า ปะการัง 

 

รูปแสดงการแตกหน่อของไฮดรา 
  
             2. การงอกใหม่ (Regeneration)  เป็นการสืบพนัธ์ุท่ีมีการสร้างส่วนของร่างกายท่ีหลุดออกหรือ
สูญเสียไปใหเ้ป็นส่ิงมีชีวติตวัใหม่ ท าใหมี้จ านวนส่ิงมีชีวิตเพิ่มมากข้ึน สัตวท่ี์มีการสืบพนัธ์ุลกัษณะน้ี 
ไดแ้ก่  พลานาเรีย  ดาวทะเล  ซีแอนนีโมนี  ไส้เดือนดิน  ปลิงน ้าจืด 
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รูปแสดงการงอกใหม่ของพลานาเรียและดาวทะเล 
  

          3. การขาดออกเป็นท่อน (Fragmentation)  เป็นการสืบพนัธ์ุโดยการขาดออกเป็นท่อน ๆ จาก
ตวัเดิมแลว้แต่ละท่อนจะเจริญเติบโตเป็นตวัใหม่ได ้พบในพวกหนอนตวัแบน 
          4. พาร์ธีโนเจเนซีส (Parthenogenesis)  เป็นการสืบพนัธ์ุของแมลงบางชนิด ซ่ึงตวัเมียสามารถ
ผลิตไข่ท่ีฟักเป็นตวัได้โดยไม่ตอ้งมีการปฏิสนธิ ในสภาวะปรกติ ไข่จะฟักออกมาเป็นตวัเมียเสมอ        
แต่ในสภาพะท่ีไม่เหมาะสมกบัการด ารงชีวิต เช่น เกิดความแห้งแลง้ หนาวเยน็ หรือขาดแคลนอาหาร    
ตวัเมียจะผลิตไข่ท่ีฟักออกมาเป็นทั้งตวัผู ้และตวัเมีย จากนั้นตวัผูแ้ละตวัเมียเหล่าน้ีจะผสมพนัธ์ุกัน     
แลว้ตวัเมียจะออกไข่ท่ีมีความคงทนต่อสภาวะท่ีไม่เหมาะสมดงักล่าว แมลงท่ีมีการสืบพนัธ์ุลกัษณะน้ี 
ได้แก่ ตัก๊แตนก่ิงไม้ เพล้ีย ไรน ้ า ในพวกแมลงสังคม เช่น ผึ้ ง มด ต่อ แตน ก็พบว่ามีการสืบพนัธ์ุ          
ในลกัษณะน้ีเหมือนกนั แต่ในสภาวะปรกติไข่ท่ีฟักออกมาจะไดต้วัผูเ้สมอ 
  

 6.3 ชนิดของการสืบพนัธ์ุแบบอาศัยเพศของสัตว์ มี 2 ชนิด ดงัน้ี 
              1. การสืบพนัธ์ุของสัตว์ทีม่ี 2 เพศในตัวเดียวกนั (Monoecious)  โดยทัว่ไปไม่สามารถผสม   
กนัภายในตวั ตอ้งผสมขา้มตวั เน่ืองจากไข่และอสุจิจะเจริญไม่พร้อมกนั เช่น ไฮดรา พลานาเรีย 
ไส้เดือนดิน 

 

รูปแสดงการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศของไฮดราตวัอ่อนหลุดจากรังไข่ แลว้เจริญเติบโตต่อไป 
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  2. การสืบพนัธ์ุของสัตว์ทีม่ีเพศผู้และเพศเมียแยกกนัอยู่ต่างตัวกนั (Dioeciously) ในการ
สืบพนัธ์ุของสัตวช์นิดน้ีมีการปฏิสนธิ 2 แบบ คือ 

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

    2.2 การปฏิสนธิภายนอก (External fertilization) คือการผสมระหวา่งตวัอสุจิกบัไข่ท่ีอยู่
ภายนอกร่างกายของสัตวเ์พศเมีย การปฏิสนธิแบบน้ีตอ้งอาศยัน ้าเป็นตวักลางใหต้วัอสุจิเคล่ือนท่ีเขา้ไป
ผสมไข่ได ้สัตวท่ี์มีการปฏิสนธิแบบน้ี ไดแ้ก่ ปลาต่าง ๆ สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้า และสัตวท่ี์วางไข่ในน ้าทุก
ชนิด 

 
7. ระบบโครงกระดูกและการเจริญเติบโตของสัตว์ 
    7.1 ประเภทของโครงกระดูกหรือโครงร่างแข็งของสัตว์ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
     1. โครงร่างแข็งทีอ่ยู่ภายนอกร่างกาย (Exoskeleton) พบไดใ้นแมลง เปลือกกุง้ ปู หอย เกล็ด 
และกระดองสัตวต่์าง ๆ มีหนา้ท่ีป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัอวยัวะท่ีอยูภ่ายใน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงโครงร่างแข็งทีอ่ยู่ภายนอกร่างกายของสัตว์ชนิดต่าง ๆ 



 69 

2.  โครงร่างแข็งทีอ่ยู่ภายในร่างกาย (Endoskeleton) ไดแ้ก่ โครงกระดูกของสัตวท่ี์มีกระดูก 
สันหลงัทั้งหมด 

 

 

 7.2 การเจริญเติบโตของสัตว์ 
สัตวท่ี์มีโครงร่างหุม้นอกร่างกาย และมีโครงร่างแขง้อยูภ่ายในร่างกาย จะมีแบบแผนของการ

เจริญเติบโตแตกต่างกนั ดงัน้ี 
1. การเจริญเติบโตของสัตว์ที่มีโครงร่างแข็งหุ้มนอกร่างกาย เช่น แมลง กุง้ ปู มีการเจริญเติบโต

ไดย้าก ดงันั้นเม่ือเจริญวยัจะตอ้งมีการสลดัเปลือกเก่าทิ้งไปท่ีเรียกวา่ ลอกคราบ (Molting) เพื่อใหผ้ิว
ร่างกายท่ีอ่อนน่ิมเติบโตไดแ้ลว้จึงสร้างโครงแขง็หรือเปลือกมาหุม้ใหม่ และต่อไปก็จะเจริญดว้ยการ
ลอกคราบอีก เป็นเช่นน้ีเร่ือย ๆ ไป ท าใหล้กัษณะเส้นกราฟการเจริญเติบโตเป็นรูปขั้นบนัได ซ่ึง
เส้นกราฟจะมีลกัษณะเพิ่มข้ึนอยา่งฉบัพลนั เป็นระยะท่ีส่ิงมีชีวติมีการลอกคราบและเติบโตข้ึน สลบักบั
การเพิ่มข้ึนอยา่งชา้ ๆ ในบางช่วง 

 

 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงการเจริญเติบโตของมวลน า้ 
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ส่วนหอยมีโครงร่างแขง็หุม้นอกร่างกายเหมือนกนั แต่ไม่ตอ้งลอกคราบ มนัจะสร้างเปลือก
เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ตวัมนัท่ีอยูภ่ายในก็จะขยายใหญ่ตามไปดว้ย 

 

ส าหรับแมลง การเจริญเติบโตของแมลงแบ่งออกไดเ้ป็น 2 พวก ดงัน้ี 
 

ชนิดการเจริญเติบโตของแมลง ลกัษณะการเจริญเติบโต 
1. ไม่มีเมตามอร์โฟซีส (Ametamorphosis) 

 

วฏัจกัรชีวติของแมลงสองง่าม 

- ไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างในการเจริญเติบโต คือ 
   ไข่ (egg)  ตวัอ่อน (young) เหมือนตวัเตม็วยั  
   แต่เล็กกวา่  ตวัเตม็วยั (adult) 
   ตวัอยา่งแมลง เช่น ตวัสองง่าม ตวัสามง่าม  
   แมลงหางดีด 

2. มีเมตามอร์โฟซีส (Metamorphosis) 
2.1 เมตามอร์โฟซีสแบบสมบูรณ์ (Complete 
Metamophosis) 

 

วฏัจกัรชีวติของดว้ง 

- มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างเป็นขั้น ๆ ในระหวา่งการ
เจริญเติบโต แมลงท่ีเจริญเติบโตลกัษณะน้ี ไดแ้ก่ 
แมลงต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือจากขอ้ 1. 

- มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างครบ 4 ขั้น คือ 
 ไข่ (egg)  ตวัอ่อน (larva)  ดกัแด ้(pupa)  
ตวัเตม็วยั (adult) 
ตวัอยา่งแมลง เช่น ผึ้ง ดว้ง แมลงวนั มด ต่อ แตน  
ไหม 

 

วฏัจกัรชีวติของแมลงวนั 
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ชนิดการเจริญเติบโตของแมลง ลกัษณะการเจริญเติบโต 
2.2 เมตามอร์โฟซีสแบบไม่สมบูรณ์    
      (Incomplete Metamorphosis) 
ตวัอยา่งแมลง เช่น แมลงปอ ชีปะขาว จ้ิงโจน้ ้า 

- มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างเพียง 3 ขั้น คือ 
  ไข่ (egg)  ตวัอ่อนในน ้า (naiad)  ตวัเตม็วยั 

(adult) 

 

วฏัจกัรชีวติของแมลงปอ 
2.3 เมตามอร์โฟซีสแบบค่อยเป็นค่อยไป 
      (Gradual Metamorphosis) 
ตวัอยา่งแมลง เช่น แมลงสาป จ้ิงหรีด จกัจัน่ 
เรือด มวนต่าง ๆ 

 

วฏัจกัรชีวติของแมลงสาป 

- มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างทีละนอ้ย โดยมีการ
เปล่ียนแปลงรูปร่างเพียง 3 ขั้น คือ 

ไข่ (egg)  ตวัอ่อนบนบก (nymph)  ตวัเตม็วยั 
(adult) 
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2. การเจริญเติบโตของสัตว์ทีม่ีโครงร่างแข็งอยู่ภายในร่างกาย มีการเจริญเติบโตเช่นเดียวกบัคน 
โดยมีเส้นกราฟของการเจริญเติบโตเป็นรูปตวัเอส (Growth Curve) เช่นเดียวกนั แต่ในสัตวค์ร่ึงบก     
คร่ึงน ้ า เช่น กบ คางคก ในระหวา่งการเจริญเติบโตจะมีการเปล่ียนแปลงรูปร่างนั้นก็คือสัตวพ์วกน้ีจะมี
เมตามอร์โฟซีส ซ่ึงจะแบ่งไดเ้ป็น 2 ช่วงชดัเจน คือ ช่วงท่ีด ารงชีวิตอยูใ่นน ้ า และช่วงท่ีด ารงชีวิตอยูบ่น
บกซ่ึงมีล าดบัขั้นการเจริญเติบโต คือ 

 
ไข่  ลูกออ๊ด  ตวัเตม็วยั 

 

 

  

 

 

 

 

 

7.3 ความสัมพนัธ์ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายสัตว์ 
ระบบต่าง ๆ ในร่างกายของสัตวมี์ความสัมพนัธ์กนัทั้งทางตรงและทางออ้ม ความสัมพนัธ์ของ

ระบบเหล่าน้ีท าใหส้ัตวส์ามารถด ารงชีวติอยูไ่ด ้แมว้า่จะอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั 
ตวัอยา่งความสัมพนัธ์ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายสัตว ์ไดแ้ก่ 
1. การเคล่ือนท่ีของสัตว์ เป็นสมบติัท่ีส าคญัท่ีท าให้สัตว์แตกต่างจากพืช โดยปรกติสัตวจ์ะ

เคล่ือนท่ีเขา้หาส่ิงท่ีมีประโยชน์หรือส่ิงท่ีตอ้งการในการด ารงชีวิต เช่น อาหาร ท่ีอยู่อาศยัท่ีเหมาะสม 
การผสมพนัธ์ หรือการเล้ียงดูตวัอ่อน แต่จะเคล่ือนหนีจากส่ิงท่ีไม่ตอ้งการหรือเป็นอนัตราย เช่น ศตัรู
หรือผูล่้า การเคล่ือนท่ีของสัตวไ์ม่วา่วตัถุประสงคใ์ดก็ตาม ถา้เป็นสัตวท่ี์ไม่มีกระดูกสันหลงัจะเคล่ือนท่ี
ไดต้อ้งอาศยัการท างานร่วมกนัของกลา้มเน้ือและระบบประสาท ส่วนสัตวท่ี์มีกระดูกสันหลงัจะเกิดจาก
การท างานร่วมกนัของระบบกลา้มเน้ือ ระบบโครงกระดูก และระบบประสาท 
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2. การเจริญเติบโตของสัตวต์ั้งแต่ตวัอ่อนจนเป็นตวัเตม็วยั จะตอ้งอาศยัทุกระบบในร่างกาย และ
ระบบต่าง ๆ เหล่าน้ีจะตอ้งท างานประสานสัมพนัธ์กนั จึงจะท าให้การเจริญเติบโตของสัตวเ์ป็นไปตาม
ปรกติ เช่น 

-  ระบบยอ่ยอาหาร จะเป็นระบบท่ีน าสารอาหารต่าง ๆ เขา้สู่ร่างกาย เพื่อเป็นวตัถุดิบส าคญัใน
การเจริญเติบโต 

-  ระบบหายใจ น าก๊าซท่ีเซลล์ตอ้งการเขา้สู่ร่างกายและก าจดัก๊าซท่ีเซลล์ไม่ตอ้งการออกนอก
ร่างกาย นอกจากน้ียงัท าหนา้ท่ีสร้างพลงังานใหแ้ก่เซลล ์ท าใหเ้ซลลส์ามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

-  ระบบหมุนเวยีนเลือด น าสารต่าง ๆ ท่ีมีประโยชน์ไปยงัเซลลท์ัว่ร่างกาย และน าสารท่ีเซลล์ไม่
ตอ้งการไปยงัอวยัวะขบัถ่ายเพื่อก าจดัออกนอกร่างกาย 

-  ระบบขบัถ่าย ก าจดัของเสียท่ีเซลลไ์ม่ตอ้งการออกนอกร่างกาย 
-  ระบบโครงกระดูก ถา้เป็นโครงร่างแข็งท่ีอยู่ภายนอกร่างกาย จะช่วยป้องกนัอนัตรายภายใน

ไม่ใหไ้ดรั้บอนัตราย แต่ถา้เป็นโครงร่างแขง็ท่ีอยูภ่ายใน จะช่วยในการเคล่ือนไหวหรือเคล่ือนท่ี 
-  ระบบประสาท ท าหนา้ท่ีควบคุมกลไกลการท างานของทุกระบบในร่างกาย 
เม่ือสัตวเ์จริญเติบโตเป็นตวัเต็มวยัก็พร้อมท่ีสะสืบพนัธ์ุเพื่อท่ีจะเพิ่มลูกหลาน ท าให้สัตวแ์ต่ละ

ชนิดสามารถด ารงเผา่พนัธ์ุไวไ้ด ้
 
การเจริญเติบโตของสัตว์  
 ( 1 ) การเจริญเติบโต 

ส่ิงมีชีวิตทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนมาแลว้ย่อมตอ้งมีการเจริญเติบโต สัตวก์็เช่นเดียวกนัย่อมจะมีการ
เจริญเติบโต ซ่ึงจะเป็นกระบวนการในการเปล่ียนแปลงขนาดและรูปร่าง ซ่ึงเป็นผลมาจากการเพิ่ม
จ านวนเซลลด์ว้ยการแบ่งเซลล์ท่ีมีอยูแ่ลว้ รวมทั้งมีการขยายขนาดของเซลล์ดว้ยการสร้างไซโทพลาสซึม
ท าให้เซลล์มีขนาดใหญ่โตข้ึน ในล าดบัต่อมาเซลล์ก็จะมีการเปล่ียนแปลงรูปร่างและหนา้ท่ี จนกระทัง่
รวมกลุ่มประสานงานในหน้าท่ีจนเกิดเป็นอวยัวะหลายๆ อวยัวะ อวยัวะต่างๆ เหล่าน้ีรวมตวักนัเป็น
ร่างกายของส่ิงมีชีวติ เพื่อด ารงชีวติอยูใ่นสภาพแวดลอ้มต่อไป  

อย่างไรก็ตามในขณะท่ีสัตวก์  าลงัเจริญเติบโต สัตวบ์างชนิดจะมีการเปล่ียนแปลงรูปร่างเป็น
ระยะๆ จนกระทัง่มีรูปร่างคลา้ยพ่อแม่ในท่ีสุด แต่สัตวบ์างชนิดจะมีรูปร่างเหมือนพ่อแม่ตั้งแต่เกิดเลย 
เพียงแต่มีขนาดเล็กกวา่พ่อแม่เท่านั้นการเจริญเติบโต เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
ต่างๆ ของส่ิงมีชีวิตทุกระดบั ทั้งทางโครงสร้างและหนา้ท่ี กระบวนการต่างๆ ของการเจริญเติบโต แบ่ง
ไดเ้ป็นขั้นตอนง่าย ๆ คือ 
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1.  การเพิม่จ านวนเซลล์ 
  ในส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียว การแบ่งเซลลถื์อวา่เป็นการสืบพนัธ์ุ เกิดชีวติใหม่ข้ึน มี หลายแบบ เช่น
การแบ่งแยกตวัเป็นส่วน ๆ การแตกหน่อ เป็นตน้ 
  ในส่ิงมีชีวติหลายเซลล ์การแบ่งเซลลเ์ป็นการเพิ่มจ านวนเซลลใ์หม้ากข้ึน เช่น การแบ่งเซลล์
จากตวัอ่อนเป็นตวัเตม็วยั สร้างเซลลใ์หม่เพื่อทดแทนเซลลเ์ก่า เช่น เซลลผ์วิหนงั 

 

 

 

 

 

 

2. การเพิม่ขนาดเซลล์  
  เป็นกระบวนการสะสมและสังเคราะห์สารอินทรียภ์ายโมเลกุลของเซลล์ ท าใหโ้มเลกุลมีขนาด
ใหญ่ข้ึน หรือมีการรวมกนัระหวา่งโมเลกุลกบัโมเลกุล เป็นผลใหเ้ซลลต์อ้งขยายขนาดตามไปดว้ย จึง
เกิดการเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวติ เช่นงูจะมีการลอกคราบเม่ือมีขนาดตวัใหญ่ข้ึน 

ถึงแมน้มนัจะเป็นงูยกัษ์ แต่ช่วงชีวิตของมนัน่าสนใจไม่นอ้ย อานาคอนดา้จะผสมพนัธ์ุดว้ยการ
ท่ีตวัผูจ้ะรัดตวัเมีย แลว้ฉีดน ้าเช้ือเขา้ไป ตวัเมียจะตั้งทอ้งนานประมาณ 2 เดือน เม่ือคลอดลูกมนัจะคลอด
ลูกเป็นตวัซ่ึงแปลกกวา่งูทัว่ไปซ่ึงคลอดลูกเป็นไข่ เม่ือลูกมนัออกมาจะออกมาเยอะมากๆ ซ่ึงจะมีบางตวั
ท่ีตาย และตวัท่ีตายนัน่แหละจะเป็นอาหารของแม่มนั แต่ถา้แม่มนังบัตวัท่ียงัไม่ตายเขา้ไป ลูกของมนัจะ
สบดัตวั แลว้แม่มนัจะรีบคายทนัที แต่กว่าท่ีลูกมนัจะโตและรอดมาเป็นตวัเต็มวยัได ้มนัก็ตอ้งเจอศตัรู
มากมาย ซ่ึงมีเพียงไม่ถึง10%เท่านั้นท่ีรอดมาได ้เม่ือมนัโตเตม็วยัมนัก็พร้อมท่ีจะผสมพนัธ์ุทนัทีและมีลูก
ต่อไป 
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3. การเปลีย่นแปลงสภาพของเซลล์ 

เน่ืองจากในระยะแรกเซลลอ์าจจะท าหนา้ท่ีอยา่งหน่ึงแต่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีการท างาน 
จึงเกิดการเปล่ียนสภาพเซลล์ตามไปดว้ยเพื่อให้ไดเ้ซลล์ท่ีสามารถท าหน้าท่ีท่ีต่างกนั การเปล่ียนสภาพ
เกิดทั้งทางกายภาพและชีวเคมี ทั้งในระดบัโมเลกุล ระดบัเซลล์ ระดบัเน้ือเยื่อ ระดบัอวยัวะ และระดบั
ระบบอวยัวะ เซลลท่ี์ไดใ้หม่จะมีหนา้ตาต่างไปจากเซลลเ์ดิม 
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พฒันาการทางร่างกายของมนุษย์ 
 

 
 
 4. การเกดิรูปร่างทีแ่น่นอน 
  ส่ิงมีชีวติจะมีการเปล่ียนแปลงรูปร่างตลอดเวลา ตั้งแต่แรกเกิดจนเป็นตวัเตม็วยั เน่ืองจากมีการ
แบ่งเซลลห์รือเพิ่มจ านวนเซลล ์รูปร่างตอนโตอาจจะแตกต่างจากตอนแรกเกิดมากหรือไม่เหมือนกนัเลย 
เช่น กบ ผเีส้ือ เป็นตน้ การเติบโตในส่ิงมีชีวิตชั้นสูงจะหยุดเม่ือโตเตม็วยั โดยการใชค้วามสูงท่ีหยดุเป็น
เกณฑ ์ไม่ค  านึงวา่น ้าหนกัจะเพิ่มหรือลดลง  
 

รูปตัวสามง่าม 
 
.  
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเจริญเติบโต 
1. ศกัยภาพของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม การท่ีส่ิงมีชีวิตจะมีการเติบโตเป็นอยา่งไร

นั้นข้ึนกบัพนัธุกรรมเป็นอนัดบัแรก เพราะการเจริญเติบโตของตวัอ่อนจะมีขั้นตอนเหมือนพ่อแม่       
แต่อตัราการเติบโตจะแตกต่างกนัไดข้ึ้นกบัสภาพแวดลอ้มของส่ิงมีชีวิตในขณะนั้น 

2. ปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้ม 
    2.1 ปัจจยัทางชีวภาพ การเติบโตท่ีผดิปกติอาจเป็นผลมาจากส่ิงมีชีวติท่ีด ารงชีวติอยูด่ว้ยกนั  

เช่น ถา้ร่างกายมีปรสิต เช่น พยาธิ แบคทีเรีย เกาะท าลายเน้ือเยื่อ หรือดูดสารอาหาร จะท าให้การเติบโต
ชา้ผดิปกติหรือตายได ้ 

2.2  ปัจจยัทางกายภาพ 
        2.2.1  ปัจจยัเก่ียวกบัพลงังาน ไดแ้ก่ ความร้อน แสง เสียง เป็นตน้  

            2.2.2  ปัจจยัเก่ียวกบัสารเคมี สารเคมีท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต คือฮอร์โมน 
เน่ืองจากฮอร์โมนและสารท่ีเก่ียวขอ้งฮอร์โมนจะควบคุมการท างานของระบบต่างๆ ในร่างกายใหเ้ป็น
ปกติ 
 
การขยายพันธ์ุสัตว์ 
         ในปัจจุบนัประชากรโลกไดเ้พิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก ดงันั้นความตอ้งการสัตวเ์ป็นอาหาร และ
เป็นสินคา้ของมนุษยมี์เพิ่มมากข้ึน มนุษยจึ์งคิดคน้หาวิธีการต่าง ๆ ท่ีจะช่วยในการขยายพนัธ์ุสัตวใ์ห้มี
ปริมาณมากเพียงพอ รวมทั้งมีคุณภาพตามความตอ้งการ 
          ปัจจุบนันกัวทิยาศาสตร์ไดน้ าวธีิการทางเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใชใ้นการขยายพนัธ์ุ  เพื่อให้ได้
ปริมาณของสัตวเ์พิ่มมากข้ึนแทนท่ีจะใหส้ัตวผ์สมพนัธ์ุกนัเองตามธรรมชาติ โดยเทคโนโลยี สมยัใหม่ท่ี
ใหค้วามสะดวกและไดผ้ลดี รวมทั้งเป็นท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายในขณะน้ีไดแ้ก่  

 

การผสมเทยีมและการถ่ายฝากตัวอ่อน ส่วน การท าโคลนน่ิง เป็นเทคนิคขยายพนัธ์ุแบบใหม่ท่ี 
เพิ่งคิดคน้ไดส้ าเร็จ เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2540 
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การผสมเทยีม 
 

การผสมเทียม หมายถึง การท าใหเ้กิดการปฏิสนธิระหวา่งไข่กบัอสุจิ ท่ีมนุษยเ์ป็นผูท้  าใหเ้กิด
การปฏิสนธิ โดยน าน ้าเช้ืออสุจิจากสัตวต์วัผูท่ี้เป็นพอ่พนัธ์ุไปผสมกบัไข่ของสัตวต์วัเมียท่ีเป็นแม่พนัธ์ุ 
โดยท่ีสัตวไ์ม่ตอ้งมีการผสมพนัธ์ุกนัเองตามธรรมชาติ  
             การผสมเทียมสามารถท าไดก้บัสัตวท์ั้งท่ีมีการปฏิสนธิภายนอกร่างกายของสัตว ์เช่น การผสม 
เทียมปลา และการปฏิสนธิภายในร่างกายของสัตว ์เช่น โค กระบือ สุกร แพะ แกะ 
 
 
 
 

 

การผสมเทยีมสัตว์ทีม่ีการปฏิสนธิภายในร่างกาย 

สัตวท่ี์มีการปฏิสนธิในร่างกายของสัตว ์ท่ีนิยมการผสมเทียม ไดแ้ก่ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ 
มีขั้นตอนปฏิบติัดงัน้ี  
        1. การรีดน า้เช้ือ เป็นการรีดน ้ าเช้ืออสุจิจากสัตวพ์อ่พนัธ์ุท่ีดี มีความแขง็แรงสมบูรณ์ และมีอายุ
พอเหมาะ โดยใชเ้คร่ืองมือส าหรับรีดน ้าเช้ือโดยเฉพาะ 
        2. การตรวจคุณภาพน า้เช้ือ เป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของน ้าเช้ือท่ีรีดไดว้า่มีปริมาณของ
ตวัอสุจิมากพอแก่การผสมเทียม และมีความแขง็แรงเพียงพอแก่การน ามาใชห้รือไม่ 
       3. การเกบ็รักษาน า้เช้ือ เป็นการเก็บรักษาน ้าเช้ือก่อนท่ีจะน าไปใช ้โดยจะมีการเติมอาหารลงใน
น ้าเช้ือเพื่อให้ตวัอสุจิไดใ้ชเ้ป็นอาหารตลอดช่วงท่ีเก็บรักษา และเป็นการช่วยใหป้ริมาณน ้าเช้ือมีมากข้ึน 
จะไดน้ าไปฉีดใหต้วัเมียไดห้ลาย ๆ ตวั หลงัจากนั้นจะน าน ้าเช้ือท่ีเติมอาหารแลว้ไปเก็บไวใ้นอุณหภูมิต ่า 
ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
              1. การเก็บน ้าเช้ือสด เป็นการเก็บน ้าเช้ือในสภาพของเหลวในท่ีอุณหภูมิ 4 - 5 องศาเซลเซียส 
จะช่วยใหน้ ้าเช้ือมีอายอุยูไ่ดป้ระมาณหน่ึงเดือน แต่หากเก็บรักษาไวท่ี้ อุณหภูมิ 15- 20 องศาเซลเซียส จะ
เก็บรักษาไดป้ระมาณ 4 - 5 วนั เท่านั้น 
              2. การเก็บรักษาน ้าเช้ือแบบแช่แขง็ เป็นการเก็บน ้าเช้ือโดยแช่ไวใ้นไนโตรเจนเหลวท่ี
อุณหภูมิ ต ่า - 196 องศาเซลเซียส จะท าใหน้ ้าเช้ืออยูใ่นสภาพของแขง็ วธีิการเก็บแบบน้ีจะช่วยให้
สามารถเก็บไวน้านเป็นปี 
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         4. การฉีดเช้ือให้แม่พนัธูุู์  เม่ือจะผสมเทียมจะน าเช้ือสด หรือน ้าเช้ือแช่แขง็ออกมาปรับ
สภาพใหอ้ยูใ่นสภาพปกติ แลว้ใชก้ระบอกฉีดยาดูดน ้าเช้ือท่ีเตรียมไวฉี้ดเขา้ไปในมดลูกของแม่พนัธ์ุ 
เพื่อใหเ้กิดการปฏิสนธิ และตั้งทอ้ง 
 
การผสมเทยีมสัตว์ทีม่ีการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย 
       การผสมเทียมในสัตวท่ี์มีการปฏิสนธิภายนอก นิยมท ากบัสัตวน์ ้าพวกปลา กุง้ และหอย ส าหรับ
การผสมเทียมปลานั้น ก่อนท่ีจะรีดน ้ าเช้ือและไข่จากปลาพ่อพนัธ์ุ และแม่พนัธ์ุมาผสมกนั จะตอ้งมีการ
เตรียมพ่อพนัธ์ุและแม่พนัธ์ุให้พร้อมท่ีจะผสมพนัธ์ุเสียก่อน โดยการฉีด " ฮอร์โมน " เพื่อกระตุน้ให้   
พอ่พนัธ์ุผลิตน ้าเช้ือท่ีสมบูรณ์ และกระตุน้ใหไ้ข่ของแม่พนัธ์ุสุกเต็มท่ี ซ่ึงฮอร์โมนท่ีใชเ้ป็นฮอร์โมนท่ีได้
จากต่อมใตส้มองของปลา หรืออาจจะใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ก็ได ้ การผสมเทียมปลานั้นมีขั้นตอนท่ี
ส าคญัดงัน้ี 
  1.  การรีดไข่จากแม่พนัธ์ุ เป็นการรีดไข่ออกจากทอ้งของปลาท่ีเป็นแม่พนัธ์ุ ลงในภาชนะ
รองรับ โดยนิยมฉีดฮอร์โมนจากต่อมใตส้มองของปลาชนิดเดียวกนัเขา้ไปในตวัปลาแม่พนัธ์ุก่อนเพื่อ
เร่งไข่ใหสุ้กเร็วข้ึน 
      2. การรีดน า้เช้ือจากพ่อพนัธูุู์ เป็นการรีดน ้าเช้ือออกมาจากปลาตวัผูท่ี้เป็นพ่อพนัธ์ุ ใส่ลงใน
ภาชนะท่ีมีไข่ปลาท่ีรีดไวแ้ลว้  
     3. การคนน า้เช้ือให้ผสมกบัไขู่ เพื่อใหอ้สุจิเขา้ผสมกบัไข่อยา่งทัว่ถึงมกันิยมคนไข่ดว้ยขนไก่
อ่อน ๆ ใหท้ัว่ภาชนะแลว้ทิ้งไวส้ักครู่หน่ึงจึงถ่ายน ้าทิ้ง 
      4. น าไข่ปลาทีผ่สมแล้วไปฟัก เป็นการฟักไข่ท่ีผสมแลว้ใหเ้ป็นลูกปลา โดยน าไข่ท่ีผสมแลว้ไป
ฟักในบ่อหรือภาชนะท่ีเตรียมไว ้เพื่อใหฟั้กเป็นตวัอ่อนของลูกปลาต่อไป 

 
การถ่ายฝากตัวอ่อน 
      การถ่ายฝากตวัอ่อน เป็นวิธีการขยายพนัธ์ุแบบใหม่วิธีหน่ึง โดยมีหลกัการส าคญั คือ การน า    
ตวัอ่อนท่ีเกิดจากการปฏิสนธิระหวา่งพอ่พนัธ์ุ และแม่พนัธ์ุออกมาจากมดลูกของแม่พนัธ์ุ แลว้น าไปฝาก
ใส่ใวใ้นมดลูกของตวัเมียตวัอ่ืนท่ีเตรียมไวเ้พื่อให้ตั้งทอ้งแทนแม่พนัธ์ุ ซ่ึงท าให้สามารถใช้ประโยชน์
จากแม่พนัธ์ุไดอ้ยา่งคุม้ต่า เพราะแม่พนัธ์ุมีหนา้ท่ีเพียงผลิตตวัอ่อน โดยไม่ตอ้งตั้งทอ้ง ซ่ึงวิธีการถ่ายฝาก
ตวัอ่อนน้ีจะท าไดแ้ต่เฉพาะสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยน ้านมท่ีออกลูกเป็นตวั และออกลูกคร้ังละ 1 ตวั และใชเ้วลา
ตั้งทอ้งนาน  
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การท าโคลนน่ิง 
        

การท าโคลนน่ิง เป็นเทคนิคการขยายพนัธ์ุท่ีท าใหเ้ซลลไ์ข ่ซ่ึงผา่นกรรมวธีิบางอยา่งสามารถ
เจริญเป็นตวัอ่อนไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งมีการปฏิสนธิตามธรรมชาติ โดยเซลลไ์ข่ดงักล่าว จะถูกน านิวเคลียส
เก่าออก แลว้ใส่นิวเคลียสใหม่ ซ่ึงเป็นของเซลลต์น้แบบจากสัตวต์วัท่ีมีลกัษณะตามตอ้งการเขา้ไปแทน 
จากนั้นก็กระตุน้ใหเ้ซลลไ์ข่ท่ีมีนิวเคลียสใหม่แบ่งเซลลไ์ดเ้ป็นตวัอ่อน แลว้จึงน าตวัอ่อนท่ีไดไ้ปฝากไว้
ในมดลูกของแม่ฝากใหต้ั้งทอ้ง และคลอดลูกแทนแม่ ซ่ึงเป็นเจา้ของเซลลต์น้แบบ 
       สัตวท่ี์เกิดจากเทคนิคการท าโคลนน่ิงซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลกก็คือ " แกะดอลลี " ซ่ึงถือ
ก าเนิดข้ึนเม่ือเดือน กุมภาพนัธ์ุ พ.ศ. 2540 ( ปัจจุบนัเสียชีวิตไปแลว้ ) โดยเซลลต์น้แบบของแกะดอลลี
ไดม้าจากเซลลเ์ตา้นมของแกะหนา้ขาว ขั้นตอนการท าโคลนน่ิงแกะดอลลีเป็นดงัแผนภาพ 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
นอกจากแกะดอลลีแลว้ยงัมีสัตวโ์คลนน่ิงตวัอ่ืน ๆ ถือก าเนิดข้ึนมาเป็นระยะ ๆ เช่น  
*  " อิง " โคโคลนน่ิงตวัแรกของไทย ซ่ึงใชเ้ซลลใ์บหูของโคพนัธ์ุแบรงกสัเพศเมียเป็นเซลลต์น้แบบ 
*  " ซีซี " แมวโคลนน่ิงตวัแรกของโลก ( เซลลท่ี์อยูร่อบ ๆ เซลลไ์ข่ ) เป็นเซลลต์น้แบบ 
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ใบงาน  
เร่ืองสัตว์ 

 
ค าส่ัง จงตอบค าถามต่อไปนี ้พร้อมอธิบายมาพอเข้าใจ 
1.  เราสามารถแยกประเภทของสัตว ์อยา่งไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
2.  ปัจจยัอะไรบา้งท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวติ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3.  สัตวมี์กระดูกสันหลงั แบ่งไดก่ี้กลุ่ม ประกอบดว้ยกลุ่มอะไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4.  จงยกตวัอยา่งกลุ่มสัตวท่ี์ไม่มีกระดูกสันหลงั มา 5 กลุ่ม 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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บทที ่ 4  
ระบบนิเวศ 

 
สาระส าคัญ 
 ความหมาย ความสัมพนัธ์ของกลุ่มส่ิงมีชีวิต ความสัมพนัธ์ของห่วงโซ่อาหาร ความสัมพนัธ์
ของส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินกบัการด ารงชีวติของส่ิงมีชีวติ  
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.  นกัเรียนสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของกลุ่มส่ิงมีชีวติต่างๆกบัสภาพแวดลอ้มได ้
2.  นกัเรียนสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติในห่วงโซ่อาหารได ้
3.  นกัเรียนสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ินกบัการด ารงชีวติ 

ของส่ิงมีชีวติได ้
 
ขอบข่ายเนื้อหา 

เร่ืองท่ี 1   ความเป็นอยูข่องส่ิงมีชีวติในทอ้งถ่ิน 
เร่ืองท่ี 2   ห่วงโซ่อาหาร 
เร่ืองท่ี 3   ความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดลอ้มกบัการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวติ 
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เร่ืองที ่1 ความเป็นอยู่ของส่ิงมชีีวติในท้องถิ่น 
 

ระบบนิเวศ (Ecosystem)  หมายถึง ความสัมพนัธ์ของกลุ่มส่ิงมีชีวติในแหล่งท่ีอยู ่และมีความสัมพนัธ์
ซ่ึงกนัและกนั ระบบนิเวศท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกเรียกวา่ โลกของส่ิงมีชีวติ 
 

ระบบนิเวศจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบพื้นฐาน  2  อยา่งคือ  
  1. องคป์ระกอบท่ีไม่มีชีวิต  (abiotic component) ไดแ้ก่ สารประกอบอินทรีย ์ และอนินทรีย ์
(abiotic substanc ) สารประกอบอินทรีย ์เช่น โปรตีน ไขมนั คาร์โบไฮเดรต วติามิน ส่วนสารประกอบ 
อนินทรีย ์เช่น น ้า คาร์บอนไดออกไซด ์ฯลฯ , สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (abiotic environment) เช่น 
อุณหภูมิ แสงสวา่ง ความกดดนั 
  2. องคป์ระกอบท่ีมีชีวติ (biotic components) ไดแ้ก่ ผูผ้ลิต (producer) ผูบ้ริโภค ( consumer)  
และผูย้อ่ยสลาย(decomposer) 
 
ประเภทของระบบนิเวศ 
  1. ระบบนิเวศบนบก ไดแ้ก่ ระบบนิเวศทะเลทราย ระบบนิเวศแบบทุง้หญา้ ระบบนิเวศป่าดิบ
ช้ืน ระบบนิเวศแบบป่าผลดัใบเขตอบอุ่น ระบบนิเวศแบบป่าสน ระบบนิเวศแบบทุนดรา 

 2. ระบบนิเวศในน ้า ไดแ้ก่ ระบบนิเวศแหล่งน ้าจืด  ระบบนิเวศแหล่งน ้าเคม็  ระบบนิเวศแหล่ง
น ้ากร่อย 
  
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวติ   
ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศ มี 2 แบบ คือ 

1. ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวติชนิดเดียวกนั   ซ่ึงก่อใหเ้กิดทั้งผลดี และผลเสีย 
 ผลดี  คือ สร้างความเขม้แขง็และความปลอดภยัในกลุ่ม 
 ผลเสีย  คือ แก่งแยง่อาหาร  แยง่ชิงการเป็นจ่าฝงู 

2.  ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวติต่างชนิดกนั  การอยูร่่วมกนัของส่ิงมีชีวติตั้งแต่ 2 ชนิดข้ึนไป 
ในแหล่งท่ีอยูเ่ดียวกนั มีความสัมพนัธ์หลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 
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ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกนั (protocoopera)   ส่ิงมีชีวติทั้ง 2 ฝ่ายต่างไดป้ระโยชน์ดว้ยกนั 
ทั้งคู ่เช่น ผึ้งกบัดอกไม ้  เพล้ียกบัมดด า  นกเอ้ียงกบัควาย 

 

 
 

ภาวะพึง่พากนั  (mutualism)  ส่ิงมีชีวติทั้ง 2 ฝ่ายไดป้ระโยชน์ร่วมกนั แต่ตอ้งอยูร่่วมกนั 
ตลอดเวลา หากแยกกนัอยูจ่ะท าใหอี้กฝ่าย ไม่สามารถด ารงชีวติอยูไ่ด ้เช่น  ไลเคน โพรโทซวัในล าไส้
ปลวก  แบคทีเรียในปมรากพืชตระกลูถัว่ 

ภาวะองิอาศัย  (commensalism)  ส่ิงมีชีวติฝ่ายหน่ึงไดป้ระโยชน์อีกฝ่ายหน่ึงไม่ได ้และไม่เสีย
ประโยชน์ แยกกนัอยูไ่ด ้เช่น เถาวลัยเ์กาะบนตน้ไมใ้หญ่   กลว้ยไมก้บัตน้สัก  นกท ารังบนตน้ไม้
เหาฉลามกบัปลาฉลาม เพรียงท่ีเกาะบนตวัของสัตว ์
 
ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดล้อม          
   แสงสว่าง   แสงจากดวงอาทิตยเ์ป็นพลงังานท่ีมีอิทธิพลต่อส่ิงมีชีวิตทุกชนิดบนโลก  ปริมาณ
แสงในธรรมชาติแต่ละแห่งจะแตกต่างกนั ท าให้ส่ิงมีชีวิตในแต่ละแห่งแตกต่างกนัไป พืชตอ้งการแสง
จากดวงอาทิตย์มากกว่าสัตว์   พืชใช้แสงเป็นพลังงานในกระบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้าง
สารอาหาร  สารอาหารสร้างข้ึนจะถ่ายทอด ไปยงัสัตวใ์นห่วงโซ่อาหาร  ความตอ้งการแสงของส่ิงมีชีวิต
จะมีความแตกต่างกนั  พืชท่ีมีแสงสวา่งส่องถึงจะมีความหนาแน่นมากกวา่บริเวณท่ีมีแสงส่องถึงนอ้ย 
พืชแต่ละชนิดตอ้งการแสงในปริมาณแตกต่างกนั แสงมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของสัตว ์ สัตวบ์างชนิด
ตอ้งการแสงนอ้ยมกัอาศยัอยูใ่นร่มเงาหรือในท่ีมืด เช่น  ตวัอ่อนของแมลงในทะเลทรายซ่ึงมีแสงมากใน
เวลากลางวนั สัตวจ์ะหลบซ่อนตวัและจะออกหากินในเวลากลางคืน   ในทะเลลึกจะมีแสงสวา่งนอ้ยมาก
หรือไม่มีเลย สัตวจ์ะมีอวยัวะท่ีท าหนา้ท่ีก าเนิดแสงไดเ้อง เป็นตน้  
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อุณหภูมิ   ส่ิงมีชีวิตจะเลือกแหล่งท่ีอยู่อาศยัท่ีมีอุณหภูมิเหมาะสมกบัตวัเอง  อุณหภูมิท่ี
เหมาะสมประมาณ 10-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิบนพื้นดินจะมีการเปล่ียนแปลงมากกวา่ในน ้ า จึงท า
ให้ส่ิงมีชีวิตบนพื้นดิน มีการปรับตวัในหลายลกัษณะ เช่น การอพยพหนีหนาวของนกนางแอ่นจาก
ประเทศจีนมาหากินในประเทศไทย ในช่วงฤดูหนาว การจ าศีลของกบเพื่อหนีร้อนหรือหนีหนาว  
          แร่ธาตุและก๊าซ  พืช และสัตว์ น าแร่ธาตุและก๊าซต่าง ๆ ไปใช้ในการสร้างอาหาร และ
โครงสร้างของร่างกาย   ความตอ้งการแร่ธาตุ และก๊าซของส่ิงมีชีวิตจะมีความแตกต่างกนั          
 ความเป็นกรด-เบสของดินและน ้า  ส่ิงมีชีวิตจะอาศยัอยูใ่นดิน และแหล่งน ้ าท่ีมีความเป็นกรด-
เบสของดิน และน ้ าท่ีเหมาะสม จึงจะสามารถเจริญเติบโตและด ารงชีวิตอยูไ่ด ้  ความเป็นกรด-เบสของ
ดินและน ้าจะข้ึนอยูก่บัปริมาณของแร่ธาตุท่ีละลายปะปนอยู ่
 
กจิกรรม 

ใหน้กัเรียนออกไปส ารวจระบบนิเวศ หรือส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียน หรือท่ีบา้นพร้อมกบัวาด 
รูปส่ิงแวดลอ้มนั้นวา่มีองคป์ระกอบอะไรบา้ง และมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร 
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แบบทดสอบ 
 
จงเลอืกค าตอบทีถู่กทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว 
1.  ขอ้ใดเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
 ก.  ป่าไม ้
 ข.  แม่น ้า 
 ค.  วฒันธรรม 
 ง.  พื้นดิน 
2.  ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้ง 
 ก.  ส่ิงแวดลอ้มคือส่ิงท่ีอยูร่อบตวัเราท่ีธรรมชาติสร้างข้ึน 
 ข.  ส่ิงแวดลอ้มคือส่ิงท่ีอยูร่อบตวัเราท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
 ค.  ส่ิงแวดลอ้มคือส่ิงท่ีมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได ้อากมองเห็นหรือไม่ก็ได ้ 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
3.  ขอ้ใดเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 ก.  นกเอ้ียงบนหลงัควาย 
 ข.  การปรุงอาหารของพืช 
 ค.  กาฝากบนตน้ไม ้
 ง.  ปลวกกบัโปรโตซวั 
4.  นกเอ้ียงบนหลงัควายเป็นความสัมพนัธ์กนัแบบใด 
 ก.  ไดป้ระโยชน์ร่วมกนั 
 ข.  อิงอาศยั 
 ค.  พึ่งพา 
 ง.  ยอ่ยสลาย 
5.  ขอ้ใดเป็นความสัมพนัธ์แบบอิงอาศยั 
 ก.  เถาวลัยเ์กาะบนตน้ไมใ้หญ่     

ข.  แบคทีเรียในปมรากพืชตระกลูถัว่ 
 ค.  เพล้ียกบัมดด า       

ง.  ผึ้งกบัดอกไม ้  
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เร่ืองที ่2  ห่วงโซ่อาหาร  (Food Chain)  
 

             หมายถึง  ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติในเร่ืองของการกินต่อกนัเป็นทอด ๆ  จาก  ผูผ้ลิตสู่
ผูบ้ริโภค ท าใหมี้การถ่ายทอดพลงังานในอาหารต่อเน่ืองเป็นล าดบัจากการกินต่อกนั  
 ตัวอย่าง เช่น  

ขา้ว       ตัก๊แตน          กบ           เหยีย่ว 
 
             จากแผนภาพ จะสังเกตเห็นวา่ การกินต่อกนัเป็นทอด ๆ ในห่วงโซ่อาหารน้ี เร่ิมตน้ท่ี ตน้ขา้ว   
ตามดว้ยตัก๊แตนมากินใบของตน้ขา้ว   กบมากินตัก๊แตน  และ เหยีย่วมากินกบ  ซ่ึงจากล าดบัขั้นในการ
กินต่อกนัน้ี สามารถอธิบายไดว้า่  
 

 

           ต้นข้าว  นบัเป็นผูผ้ลิตในห่วงโซ่อาหารน้ี เน่ืองจากตน้ขา้ว เป็นพืชซ่ึงสามารถสร้างอาหารได้
เองโดยใชก้ระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง  
 
 

 
             

ตั๊กแตน  นบัเป็นผูบ้ริโภคล าดบัท่ี 1 เน่ืองจาก ตัก๊แตนเป็นสัตวล์  าดบัแรกท่ีบริโภคขา้วซ่ึงเป็น
ผูผ้ลิต  
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กบ  นบัเป็นผูบ้ริโภคล าดบัท่ี 2  เน่ืองจาก กบจบัตัก๊แตนกินเป็นอาหาร หลงัจากท่ีตัก๊แตนกิน 
ตน้ขา้วไปแลว้  
 

 

            เหยี่ยว  เป็นผูบ้ริโภคล าดบัสุดทา้ย เน่ืองจาก เหยีย่วจบักบกินเป็นอาหาร และในโซ่อาหารน้ีไม่มี
สัตวอ่ื์นมาจบัเหยีย่วกินอีกทอดหน่ึง  

            ในการเขียนโซ่อาหาร  ใหเ้ขียนโดยเร่ิมจากผูผ้ลิต อยูท่างดา้นซ้าย และตามดว้ยผูบ้ริโภคล าดบัท่ี 
1, ผูบ้ริโภคล าดบัท่ี 2,  ผูบ้ริโภคล าดบัท่ี 3 ต่อไปเร่ือย ๆ จนถึงผูบ้ริโภคล าดบัสุดทา้ย  และเขียนลูกศร
แทนการถ่ายทอดพลงังานจากส่ิงมีชีวิตหน่ึงไปยงัอีก ส่ิงมีชีวิตหน่ึง หรือเขียนให้หวัลูกศรช้ีไปทางผูล่้า 
และปลายลูกศรหนัไปทางเหยือ่นัน่เอง  
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สายใยอาหาร  (Food Web)  
 

หมายถึง ห่วงโซ่อาหารหลาย ๆ ห่วงโซ่ ท่ีมีความคาบเก่ียว หรือสัมพนัธ์กนั   นัน่คือใน
ธรรมชาติการกินต่อกนัเป็นทอด ๆ ในโซ่อาหาร จะมีความซบัซอ้นกนัมากข้ึน คือ มีการกินกนัอยา่งไม่
เป็นระเบียบ  

ตัวอย่าง เช่น  

 

           

         

 

 

 

 

 

 

      จากแผนภาพสายใยอาหารดา้นบน  จะสังเกตเห็นไดว้่า ตน้ขา้วท่ีเป็นผูผ้ลิตในระบบนิเวศนั้น 
สามารถถูกสัตวห์ลายประเภทบริโภคได ้คือ มีทั้ง ววั ตัก๊แตน ไก่ และ ผึ้ ง  และ สัตวท่ี์เป็นผูบ้ริโภค
ล าดบัท่ี 1 เหล่านั้น ก็สามารถจะเป็นเหยื่อของสัตวอ่ื์น และยงัเป็นผูบ้ริโภคสัตวอ่ื์น ไดเ้ช่นกนั  อาทิเช่น 
ไก่  สามารถจะบริโภคตัก๊แตนได ้และในขณะเดียวกนัไก่ก็มีโอกาสท่ีจะถูกงูบริโภคไดเ้ช่นกนั  

 

 

 

แผนภาพสายใยอาหาร 
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การถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศ 
         ดวงอาทิตยเ์ป็นแหล่งพลงังานส าหรับโลกของส่ิงมีชีวิต กลุ่มส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นผูผ้ลิตจะเปล่ียน
พลงังานแสงเป็นพลงังานท่ีสะสมไวใ้นโมเลกุลของสารอาหาร โดยกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงได้
ผลผลิตเบ้ืองตน้ คือ กลูโคส ในกระบวนการน้ีมีแก๊สออกซิเจนปล่อยออกสู่บรรยากาศ พลงังานใน
โมเลกุลของสารอาหารจะถ่ายทอดจากผูผ้ลิตสู่ผูบ้ริโภคล าดบัต่างๆ จนถึงผูย้่อยสลายอินทรียส์าร        
ซ่ึงพลังงานจะมีค่าลดลงตามล าดับ เพราะส่วนหน่ึงถูกใช้ในการผลิตพลังงานให้แก่ร่างกายโดย
กระบวนการหายใจ อีกส่วนหน่ึงสูญเสียไปในรูปของพลงังานความร้อน ดงันั้นล าดบัการถ่ายทอด
พลงังานในโซ่อาหารจึงมีความยาวจ ากดั โดยปกติจะส้ินสุดท่ีผูบ้ริโภคล าดบั 4 - 5 เท่านั้น 
 

         จากแผนภาพสายใยอาหาร ผูท่ี้ไดรั้บพลงังานจากพืชเป็นอนัดบัแรก คือ กระต่าย หนู นกกินพืช 
ตัก๊แตน จดัเป็นผูบ้ริโภคอนัดบั 1 ส่วน นกกินแมลง แมงมุม แมลงปีกแขง็ จะไดรั้บการถ่ายทอดพลงังาน
เป็นอนัดบัท่ี 2 ส่วนเหยีย่วจดัเป็นผูบ้ริโภคอนัดบัท่ี 3 
 

         เม่ือพิจารณาแบบแผนของการถ่ายทอดพลงังานในโซ่อาหารหน่ึง ๆ สามารถเสนอไดใ้นรูป       
พิรามิด ไดแ้ก่ พิรามิดจ านวนของส่ิงมีชีวิต (pyramit of numbur) ดงัแผนภาพ โดยทัว่ไปสัดส่วนของ
จ านวนส่ิงมีชีวิตจะมีลกัษณะเป็นรูปพิรามิดฐานกวา้ง โดยผูผ้ลิตซ่ึงมีจ านวนมากท่ีสุดอยู่ตรงต าแหน่ง
ฐานพิรามิด ผูบ้ริโภคล าดบัต่าง ๆ ท่ีอยูถ่ดัข้ึนไปตามล าดบัจะลดลง 
 

          ตวัเลขท่ีอยูใ่นพิรามิดแต่ละชั้นแสดงจ านวนส่ิงมีชีวิตในแหล่งท่ีอยู ่จะเห็นไดว้า่พื้นท่ี 1 ตารางเมตร
ของสระน ้ าจืดมีผูผ้ลิตอยู่จ  านวนมากมาย ส่วนผูบ้ริโภคแต่ละล าดบัจะมีจ านวนลดหลัน่กนัไป จนถึง
ผูบ้ริโภคล าดบั 3ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคล าดบัสุดทา้ย ในตวัอยา่งพิรามิดจ านวนตามแผนภาพน้ีมี 0.01 ตวัต่อ
ตารางเมตร การท่ีจ านวนของส่ิงมีชีวิตท่ีนับได้ ไม่เป็นจ านวนเต็มเน่ืองจากเราค านวณหาจ านวน
ส่ิงมีชีวติบริเวณผวิของสระน ้าจืดในพื้นท่ี 1 ตารางเมตรเท่านั้น ซ่ึงตามความเป็นจริงสระน ้ าจืดน้ี มีพื้นท่ี
มากกว่า 1 ตารางเมตร เม่ือค านวณจ านวนส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นผูบ้ริโภคอนัดบั 3 บนผิวของสระน ้ าจืด          
ทุก ๆ  1 ตารางเมตร ซ่ึงมีจ านวนนอ้ย ผลลพัธ์จึงไม่เป็นเลขจ านวนเตม็ 
 

         พิรามิดของจ านวนส่ิงมีชีวิตอาจไม่จ  าเป็นตอ้งมีลกัษณะของพิรามิดฐานกวา้งเพียงอย่างเดียว 
ระบบนิเวศสวนล าใยแห่งหน่ึงมีล าใย 200 ตน้ และบริเวณตน้ล าใยเป็นแหล่งท่ีอยู่ของกลุ่มส่ิงมีชีวิต
หลายชนิด ไดแ้ก่ ผึ้ง แมลงวนัทอง นก นกฮูก จะเห็นไดว้า่ผึ้ง และแมลงวนัทองท่ีอาศยักินน ้ าหวานจาก
ดอกล าใยนั้นมีจ านวนมากกวา่ตน้ล าใยหลายเท่า พิรามิดจ านวนส่ิงมีชีวิตของระบบนิเวศน้ีจึงมีลกัษณะ
ดงัแผนภาพ 
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         การเสนอขอ้มูลในรูปของพิรามิดจ านวน อาจท าให้เกิดความเขา้ใจคลาดเคล่ือนได ้ เพราะ
ส่ิงมีชีวิตไม่วา่จะมีขนาดเล็กเพียงเซลล์เดียว เช่น สาหร่ายเซลล์เดียว หรือสัตวห์ลายเซลล์ และมีขนาด
ใหญ่ เช่น ไส้เดือนดินก็จะถูกนับเป็นหน่ึงเท่ากนัหมด ทั้งท่ีตามความเป็นจริงแล้วปริมาณอาหารท่ี
ผูบ้ริโภคจะไดรั้บจากส่ิงมีชีวติทั้งสองชนิดน้ีแตกต่างกนัมาก 
 

         ดงันั้นนกันิเวศวิทยาจึงเสนอในรูปของพิรามิดมวลของส่ิงมีชีวิต (pyramit of mass) โดยการ
คาดคะเนมวลของน ้ าหนกัแห้งของส่ิงมีชีวิตแต่ละล าดบัแทนการนบัจ านวน ทั้งน้ีเพื่อให้ขอ้มูลมีความ
ถูกตอ้งตามความเป็นจริงมากข้ึน ดงัตวัอยา่งในภาพ 
 

          จ านวน หรือมวลของส่ิงมีชีวิตก็ยงัมีการเปล่ียนแปลงไปแต่ละช่วงเวลา และอตัราการ
เจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิตก็แตกต่างกนั เช่น ตน้สัก แมว้า่จะมีมวลหรือปริมาณมากกว่าสาหร่ายเซลล์เดียว
จ านวนเป็นลา้นเซลล์ แต่สาหร่ายเซลล์เดียวเจริญเติบโตขยายพนัธ์ุไดร้วดเร็วในช่วงเวลา 1 ปี จะให้
ผลผลิตท่ีเป็นอาหารของผูบ้ริโภคได้มากกว่าต้นสักเสียอีก ดงันั้นจึงมีการเสนอขอ้มูลของพิรามิด
พลงังาน 
 

          การถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศมีความส าคญัมากเพราะไม่เพียงแต่สารอาหารเหล่านั้นมี
การถ่ายทอดแต่สารทุกชนิดท่ีปนเป้ือนอยูใ่นระบบนิเวศ ทั้งท่ีเป็นประโยชน์ และเป็นโทษจะถูกถ่ายทอด
ไปในโซ่อาหารดว้ย ตวัอยา่งเช่น การใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชพวกแมลง สารเคมีก าจดัเช้ือรา ท่ีรู้จกักนัดี
คือ DDT ซ่ึงสารเคมีชนิดน้ีจะสลายตวัยาก มีความคงตวัสูง ท าลายระบบประสาทแมลงไดดี้ เน่ืองจากมี
โลหะหนักท่ีเป็นพิษเจือปนอยู่ เช่น ปรอท ตะกัว่ หรืออาร์เซนิก สารดงักล่าวจะตกคา้งในผูผ้ลิต         
และผูบ้ริโภคและถ่ายทอดไปตามล าดบัในโซ่อาหารซ่ึงปริมาณDDT จะเพิ่มความเขม้ขน้ขน้เร่ือยๆ ใน
แต่ละล าดบัของชั้นอาหาร เช่น เน้ือของนกกินปลา 1 กรัม จะมี DDT สะสมมากกวา่เน้ือปลาท่ีมีน ้ าหนกั
เท่ากนั 
 

        แหล่งชุมชนท่ีอยู่อาศยัของแต่ละผูค้น ในแต่ละแหล่งก็มีการถ่ายเทของเสียออกสู่ธรรมชาติ    
และกิจกรรมต่างๆของมนุษย ์เช่น ร้านอาหาร อู่ซ่อมรถ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม และแหล่ง
เกษตรกรรม ท าให้มีของเสียปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม และสะสมอยูต่ามแหล่งน ้ า ดิน อากาศ ของเสีย
เหล่าน้ีจะถ่ายทอดไปสู่ผูผ้ลิต และผูบ้ริโภคล าดบัต่าง ๆ รวมถึงกลบัมาสู่ตวัมนุษย ์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงใน
โซ่อาหาร ท าให้มีผลต่อสุขภาพ ของเสียบางอยา่งยงัเป็นท่ีมีพิษรุนแรง เช่น พวกโลหะหนกั ถา้ร่างกาย
ไดรั้บสารนั้นในปริมาณมากอาจเป็นอนัตรายถึงชีวติได ้
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ในบางกรณีของเสีย หรือสารพิษท่ีสะสมอยูใ่นแหล่งต่าง ๆ อาจไม่ถ่ายทอดถึงมนุษย ์เพราะเป็น
อนัตรายต่อผูบ้ริโภคในล าดบัตน้ ๆ เสียก่อนแลว้ ท าให้โซ่อาหารถูกท าลาย แต่มนุษยก์็ไดรี้บผลกระทบ
เช่นกนั ทั้งในแง่ท่ีขาดแคลนอาหาร และส่งผลถึงเศรษฐกิจดว้ย ดงันั้นจึงควรมีการป้องกนั และการ
จดัการเก่ียวกบัการก าจดัของเสียอยา่งถูกตอ้ง  

 

กจิกรรม 
ใหน้กัเรียนออกไปส ารวจ ระบบนิเวศ บริเวณโรงเรียนหรือบา้น แลว้  เขียน สายใยอาหารดงักล่าว 
และระบุดว้ยวา่ อะไรเป็นผูผ้ลิต อะไรเป็นผูบ้ริโภคล าดบัท่ีเท่าใด  
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แบบทดสอบ 
 
จงเลอืกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงค าตอบเดียว 
 

ใหพ้ิจารณาแผนผงัต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถามขอ้ 1- 4  
 

พืช                   หนอน  นก  คน 
 

1. ขอ้ใดเป็นผูผ้ลิต 
ก.  พืช    ข.  หนอน 
ค.  นก    ง.  คน 

 
2.  ขอ้ใดเป็นผูบ้ริโภค 

ก.  พืช    ข.  หนอน  นก  คน 
ค.  พืช  หนอน นก คน  ง.   พืช  หนอน นก  

 
3. ขอ้ใดเป็นผูบ้ริโภคขั้นท่ี 1 

ก.  พืช    ข.  หนอน 
ค.  นก    ง.  คน 

 
4. ขอ้ใดเป็นผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย 

ก.  พืช    ข.  หนอน 
ค.  นก    ง.  คน 
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เร่ืองที ่3 ความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกบัการด ารงชีวติของส่ิงมชีีวติ 

ความหมายของการปรับตัว 

การปรับตวั(Adaptation) หมายถึง กระบวนการท่ีส่ิงมีชีวติมีการเปล่ียนแปลงหรือปรับลกัษณะ
บางประการใหเ้ขา้กบั สภาพแวดลอ้มท่ีอาศยัอยูซ่ึ่งลกัษณะท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงักล่าวจะอ านวย
ประโยชน์แก่ชีวิตในแง่ของการอยูร่อดและสามารถสืบพนัธ์ุต่อไปได ้

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอยูร่อดของส่ิงมีชีวติมีหลายประการ ไดแ้ก่ การแสวงหาอาหาร การ
สืบพนัธ์ุ การต่อสู้กบัศตัรู และการหลบหลีกศตัรู หรือส่ิงแวดลอ้ม 

ส่ิงมีชีวติมีการปรับตัว ดังนี้ 

1. การเกิดและการคงรูปร่าง ท่าทาง ลกัษณะ หรือหนา้ท่ี ของส่ิงมีชีวติในประชากร ท าให้
เหมาะสมและสามารถด ารงชีพอยูไ่ดใ้นสภาวะแวดลอ้มนั้นๆการปรับตวัชนิดน้ีเกิดจากการ
คดัเลือกโดยธรรมชาติของส่ิงมีชีวติท่ีแปรผนัท าใหเ้กิดความแตกต่างกนัทางพนัธุกรรม 

2. ลกัษณะทางสรีรวทิยา พฤติกรรมหรือสัณฐาน ซ่ึงควบคุมโดยพนัธุกรรม เอ้ืออ านวยให้
ส่ิงมีชีวติชนิดนั้นๆอยูไ่ดใ้นสภาวะแวดลอ้มอยา่งเหมาะสมจนกระทัง่สืบพนัธ์ุได ้

3. เกิดการเปล่ียนแปลงในช่วงชีวติของส่ิงมีชีวิตชนิดใดชนิดหน่ึง เช่น การขาดออกซิเจนไป
เล้ียงสมองท าใหค้นลม้ลง ท าใหเ้ลือดส่งออกซิเจนไปเล้ียงสมองไดเ้ร็วข้ึน นัน่คือ การเป็นลม 

หรือนกบางชนิดมีการเปล่ียนสีของขนนก หรือพฤติกรรมในบางฤดู เช่น ในช่วงสืบพนัธ์ุของ
นกยงู นกยงูตวัผูจ้ะร าแพนอวดหางอนัสวยงามการปรับตวัทางพนัธุกรรมเป็นผลท่ีเกิดจากการ
คดัเลือกโดยธรรมชาติ ส่ิงมีชีวติทุกชนิดจ าเป็นตอ้งปรับตวั ใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดจึ้งจะอยู่
รอด การปรับตวันั้นเกิดไดท้ั้งในแง่ 

รูปร่าง สรีรวทิยาหรือพฤติกรรม หากการปรับตวันั้นเหมาะสมและสามารถถ่ายทอดได้
พนัธุกรรมแลว้ ท าใหเ้กิดววิฒันาการทั้งส้ินการปรับตวัของส่ิงมีชีวติเป็นผลของการคดัเลือก
ตามธรรมชาติ ลกัษณะท่ีปรากฏจะอ านวยประโยชน์แก่ส่ิงมีชีวติในแง่ของการอยูร่อด และ
สามารถสืบพนัธ์ุได ้ลกัษณะดงักล่าวท่ีคงไวใ้นส่ิงมีชีวติน้ีถูกควบคุมโดยหน่วยพนัธุกรรม 
ส่ิงมีชีวติท่ีปรับตวัไดดี้จะสามารถด ารงชีวิตและแพร่พนัธ์ุต่อไปได ้
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ดงันั้น ส่ิงมีชีวติจะมีการเปล่ียนแปลงร่างกายใหมี้ความคลา้ยคลึงกบัธรรมชาติท่ีอาศยัอยูท่ ั้งน้ี
เพื่ออ าพรางศตัรูท่ีจะเขา้มาท าร้าย และอ าพรางเหยือ่ท่ีหลงเขา้ไปใกลต้วั ซึงเหยือ่ของส่ิงมีชีวติ
แต่ละชนิด จะแตกต่างกนัเพื่อความสะดวกในการบริโภค ตามรูปภาพแสดงลกัษณะปากของ
แมลงบางชนิด 

การปรับตัวด้านต่างๆของส่ิงมีชีวติ 

ส่ิงมีชีวติทุกชนิดจะมีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีอาศยัอยูเ่สมอ ทั้งน้ีก็เพื่อความอยู่
รอดและสามารถสืบพนัธ์ุต่อไปได ้แต่เน่ืองจากส่ิงมีชีวิตในโลกมีมากมายหลายชนิด การ
ปรับตวัของส่ิงมีชีวติแต่ละชนิดจึงมีลกัษณะแตกต่างกนัไป ซ่ึงจะพอสรุปไดด้งัน้ี 

การปรับตวัของจ้ิงจก จ้ิงจกจะปรับสีตามผนงัหรือเพดานท่ีมนัอาศยัอยู ่ถา้เป็นตึกสีขาวจ้ิงจกจะ
ปรับตวัใหมี้สีซีดเกือบขาว แต่ถา้อยูต่ามบา้นไม ้ก็จะปรับสีเป็นสีน ้าตาล 

การปรับตวัของนกเป็ดน ้า นกเป็ดน ้าท่ีอาศยัและหากินอยูใ่นน ้าจะปรับขนเป็นมนั ขามีพงัผดื
ระหวา่งน้ิว เพื่อใชใ้นการวา่ยน ้าและสะดวกในการจบัปลากินเป็นอาหาร 

การปรับตวัของส่ิงมีชีวิตต่างๆเหล่าน้ี มีจุดประสงคเ์พื่ออ าพรางตวัให้รอดพน้จากการล่าของ
ศตัรูหรืออ าพรางเหยือ่ท่ีหลงเขา้มาใกลต้วั และเพื่อสะดวกในการหาอาหารกิน  

ส่ิงมีชีวติบางชนิดจะมีการปรับตวัทางดา้นรูปร่าง ใหมี้ลกัษณะคลา้ยคลึงกบัธรรมชาติ ซ่ึงเป็น
แหล่งท่ีอยูอ่าศยั เพื่ออ าพรางศตัรูท่ีจะเขา้มาท าร้าย เพื่ออ าพรางเหยือ่ท่ีหลงเขา้มาใกลต้วั  

การปรับตัวของตั๊กแตนทั้ง 3 ชนิด มีการปรับลกัษณะรูปร่างดังนี้ 

1. ตัก๊แตนก่ิงไม ้มีล าตวัสีน ้าตาลและขายาวเกง้กา้ง เม่ือเกาะอยูก่บัท่ีน่ิงๆจะมีลกัษณะคลา้ยก่ิง
ไม ้

2. ตัก๊แตนใบโศก มีล าตวัสีเขียวหรือสีน ้าตาล เม่ือเกาะอยูก่บัท่ีน่ิงๆปีกจะประกบกนั ท าให้
มองดูคลา้ยใบไม ้

3. ตัก๊แตนต าขา้ว มีล าตวัสีเขียว ขาคู่หนา้มีขนาดใหญ่ และปลายขาจะมีอวยัวะส าหรับจบัเหยือ่
เม่ือเกาะอยูก่บัท่ีน่ิงๆปีกจะซอ้นกนัคลุมล าตวั มองดูคลา้ยใบไม ้

ส่ิงมีชีวตินอกจากจะปรับลกัษณะรูปร่างใหก้ลมกลืนกบัส่ิงแวดลอ้ม ท่ีอาศยัอยูแ่ลว้ บางชนิด 
เช่น แมลง ยงัปรับลกัษณะปากเพื่อความเหมาะสมต่ออาหารหรือเหยือ่ท่ีกินอีกดว้ยการปรับ
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ลกัษณะปากของแมลงใหเ้หมาะสมต่อเหยือ่ท่ีกิน มีผลท าใหแ้มลงแต่ละชนิดมีโครงสร้างทาง
สรีระแตกต่างกนั คือ 

แมลงท่ีกดักินใบไม ้จะปรับส่วนปากใหมี้ลกัษณะคลา้ยกรรไกรหรือคีมเพื่อกดักิน บดเค้ียว 
หรือแทะอาหารออกเป็นช้ินเล็กๆ เช่น จ้ิงหรีด ตัก๊แตน แมลงสาบ มด เป็นตน้ ปากของแมลง
กลุ่มน้ี เรียกวา่ ปากกดั 

แมลงท่ีกินอาหารเป็นของเหลว จะปรับส่วนปากใหมี้ลกัษณะแบนคลา้ยใบพายริมฝีปากจะแผ่
กวา้งเพื่อเลียและดูดซบัอาหาร ภายในมีท่อกลวงส าหรับเป็นทางเปิดของท่อน ้าลายช่วยในการ
ยอ่ยและเป็นทางเดินของอาหารสู่คอหอย แมลงกลุ่มน้ี เช่น แมลงวนั เหลือบ ผึ้ง เป็นตน้ ปาก
ของแมลงกลุ่มน้ี เรียกวา่ ปากเลียและดูด 

แมลงท่ีดูดน ้าจากเหยือ่ จะปรับส่วนปากใหมี้ลกัษณะเป็นท่อยาวๆคลา้ยเขม็ยืน่ออกมาเพื่อใช้
เจาะและดูดอาหารจ าพวกน ้าจากเหยือ่ เช่น ยงุ เพล้ียอ่อน แมงดานา เป็นตน้ ปากของแมลงกลุ่ม
น้ี เรียกวา่ ปากเจาะและดูด 

แมลงท่ีดูดกินน ้าหวานจากดอกไม ้ปรับส่วนปากใหมี้ลกัษณะเป็นวงมว้นเก็บไดห้ลงัจากดูด
อาหารเสร็จแลว้ เช่น ผีเส้ือ เป็นตน้ ปากของแมลงกลุ่มน้ีเรียกวา่ ปากดูด 

การปรับตวัของสัตวเ์พื่อความเหมาะสมต่อการกินอาหารของสัตว ์แต่ละชนิดท าใหส้ัตวแ์ต่ละ
ชนิดมีโครงสร้างทางสรีระแตกต่างกนั เช่น แมลงท่ีกดักินใบไมจ้ะมีขากรรไกรเพื่อการบดเค้ียว 
แมลงท่ีกินอาหารเป็นของเหลวก็จะปรับส่วนปากเป็นท่อส าหรับดูดซบั เป็นตน้ การปรับตวั
ของสัตวเ์ช่นน้ีท าใหส้ัตวด์ ารงชีวติอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มนั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม และสามารถแพร่
พนัธ์ุต่อไปได ้ 

การปรับตัวของพชื 

การปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม นอกจากจะพบในสัตวแ์ลว้ ยงัพบในพืชอีกดว้ย การปรับตวั
ของพืชข้ึนอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มท่ีอาศยัอยู ่เช่น 

ผกัตบชวา เป็นพืชน ้า จะมีกา้นใบท่ีพองออกเป็นกระเปาะ ภายในมีช่องวา่งระหวา่งเซลลม์าก
น ้าหนกัเบา ท าให ้สามารถ ลอย ยูเ่หนือน ้าได ้
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กจิกรรม 
 

ใหน้กัเรียนออกไปส ารวจระบบนิเวศบริเวณในโรงเรียนหรือบา้น วา่มีสัตวช์นิดใดบา้งท่ีมีการ
ปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มพร้อมทั้งอธิบายเหตุผล 

 

แบบทดสอบ 
จงเลอืกค าตอบทีถู่กทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว 
1.    นกัเรียนคิดวา่เหตุใดตน้กระบองเพชรจึงมีใบเป็นหนาม 

ก.  เพื่อใชใ้นการปรุงอาหารไดม้ากข้ึน 
ข.  เพื่อลดการคายน ้าของพืช 

 ค.  ป้องกนัการท าลายของศตัรูตามธรรมชาติ 
 ง.  เพราะกระบองเพชรมีการพลดัใบบ่อย   
2.    ขอ้ใดเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อส่ิงมีชีวติ 

ก.  ผกับุง้หรือผกัตบชวามีล าตน้ท่ีกลวง เพื่อสามารถลอยน ้าได ้
ข.  สุนขัมีขนดา้นหลงัมากกวา่ดา้นทอ้งเพื่อระบายความร้อนจากแสงแดด 

 ค.  สัตวต์วัเล็กๆรักษาเผา่พนัธ์ุตนเองโดยการออกลูกคร้ังละมากๆ 
 ง.  ถูกทุกขอ้   
3.    ส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อการด ารงชีวติอยา่งไร 

ก.  อาจท าใหส่ิ้งมีชีวติสูญพนัธ์ุได ้
ข.  ท าใหส่ิ้งมีชีวติตอ้งมีการปรับตวั 

 ค.  ส่ิงมีชีวติตอ้งพบกบัอุปสรรคต่างๆ 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
4.    ขอ้ใดไม่ใชก้ารปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม 

ก.  นกแกว้มีขนสีเขียวสวยงาม 
ข.  นกเพนกวนิไม่มีขนแต่มีผวิหนงัท่ีล่ืน 

 ค.  หมีขั้วโลกมีขนท่ียาว 
 ง.  ตัก๊แตนก่ิงไมมี้สีน ้าตาลและขายาว  
5.    หากน าหมีแพนดา้มาเล้ียงในประเทศท่ีมีอากาศร้อน มนัจะตายเพราะ 

ก.  อาหารเปล่ียนไปจากเดิม 
ข.  อากาศร้อนเกินไป 

 ค.  สภาพแวดลอ้มเปล่ียนไปจากเดิม 
 ง.  ขาดสารอาหารท่ีจ าเป็น   
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บทที ่5 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น 

สาระส าคัญ 
 ทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง  ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  และมนุษยส์ามารถ
น ามาใชป้ระโยชน์ได ้ เช่น  ดิน  น ้า  อากาศ  ป่าไม ้ ทุ่งหญา้  แร่ธาตุ  ฯลฯ 
 ความหมายของความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 
ผลกระทบของการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัชีวิต ความหมายและประเภทของ
ส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิน การป้องกนัการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม และแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมใน
ทอ้งถ่ิน 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. นกัเรียนสามารถอธิบายกระบวนการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวติได ้
2. นกัเรียนสามารถอภิปรายการใชท้รัพยากรธรรมชาติสภาพปัญหาส่ิงแวดลอ้มได ้ 
3.  นกัเรียนสามารถอธิบายสาเหตุของปัญหาวางแผนและลงมือปฏิบติัได้ 
4. นกัเรียนสามารถอธิบายการป้องกนั แกไ้ข เฝ้าระวงั อนุรักษ ์และ พฒันา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มได ้ 
5. นกัเรียนสามารถอธิบายปรากฏการณ์ของธรณีวทิยาท่ีมีผลต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้มได ้
6. นกัเรียนสามารถอธิบายปรากฏการณ์ สภาวะโลกร้อน สาเหตุและผลกระทบต่อชีวิตมนุษยไ์ด ้

ขอบข่ายเนื้อหา 
 เร่ืองท่ี 1 ทรัพยากรธรรมชาติ 
 เร่ืองท่ี 2 ส่ิงแวดลอ้ม 
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เร่ืองที ่1  ทรัพยากรธรรมชาติ 
ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง  ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  และมนุษยส์ามารถ
น ามาใชป้ระโยชน์ได ้ เช่น  ดิน  น ้า  อากาศ  ป่าไม ้ ทุ่งหญา้  แร่ธาตุ  ฯลฯ 
 ส่ิงแวดล้อม  หมายถึง  ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูล่อ้มรอบตวัเรา  ทั้งส่ิงท่ีมีชีวติและไม่มีชีวติ  รวมทั้งส่ิงท่ี
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมา 
 จะเห็นไดว้า่ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท เป็นส่วนหน่ึงของส่ิงแวดลอ้ม แต่ส่ิงแวดลอ้มทุก
ชนิดไม่ไดเ้ป็นทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด 

ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีพของมนุษย ์ และส่งผลต่อการพฒันาประเทศให้
เจริญกา้วหนา้ ประเทศใดท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี จะส่งผลใหป้ระชาชน
ในประเทศนั้นมีคุณภาพชีวติและความเป็นอยูท่ี่ดีตามไปดว้ย จากความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติดงักล่าว
ไดแ้ยกความส าคญัออกเป็น  3  ลกัษณะ  คือ 
 1.  ความส าคัญทางด้านเศรษฐกจิ  ประเทศใดท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์จะท าให้
เศรษฐกิจของประเทศนั้นดีข้ึน  และส่งผลต่อการพฒันาประชากรใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 2.  ความส าคัญทางด้านสังคม  ทรัพยากรธรรมชาติมีความส าคญัต่อสังคม  เพราะจะเป็นปัจจยั
ในการพฒันาประเทศไดร้วดเร็ว  ทดัเทียมนานาอารยะประเทศ 
 3.  ความส าคัญทางด้านการเมือง  ประเทศใดก็ตามท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์จะส่งผล
ใหป้ระเทศนั้นมีพลงัอ านาจเป็นท่ียอมรับของอารยประเทศ สามารถสร้างอ านาจต่อรองในเวทีระดบัโลกได ้
จะเห็นไดจ้ากในอดีตท่ีผา่นมาจะมีการล่าอาณานิคมให้เป็นเมืองข้ึน เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติใน
ประเทศนั้น ๆ 

ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ  สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  2  ประเภท ดงัน้ี 
 1.  ทรัพยากรทีใ่ช้แล้วหมดไป  คือ  ทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้เม่ือหมดไป  ไม่สามารถเกิดข้ึนใหม่ได้
หรือถา้จะเกิดข้ึนใหม่  จะตอ้งใชเ้วลานานหลายลา้นปี  เพราะฉะนั้นเราควรจะช่วยกนัประหยดั  ใชใ้ห้
คุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อใหส้ามารถใชไ้ดอ้ยา่งยาวนาน  เช่น  แร่ธาตุ  ก๊าซธรรมชาติ  น ้ามนั  
ทรัพยากรท่ีใชไ้ม่หมดส้ิน  เช่น  ดิน  น ้า  อากาศ  ป่าไม ้ สัตวป่์า  ฯลฯ 
 ดิน  เป็นทรัพยากรท่ีไม่หมดส้ิน  แต่เส่ือมสลายไดง่้าย  เราควรจะมีการรักษาคุณภาพของ
ดินเพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์ใหม้ากท่ีสุด  ไม่ควรใชส้ารพิษเพื่อการปลูกพืชมากเกินไป 
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 น า้  เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่หมดส้ิน  เพราะธรรมชาติจะน าน ้ากลบัคืนมาใหม่ในรูปของ
น ้าฝน  การรักษาแหล่งน ้าไวใ้หมี้คุณภาพเพื่อจะไดมี้น ้าใชต้ลอดเวลา 
 

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่ิงจ าเป็นแก่มนุษย์ เน่ืองจากสามารถน ามาใช้ให้เกดิประโยชน์แก่ตัว
มนุษย์ในด้านต่างๆ มากมาย การทีม่นุษย์น าทรัพยากรไปใช้น้ันหากมีการใช้อย่างฟุ่มเฟือย ไม่รู้คุณค่า ก็
จะท าให้เกดิปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย โดยทัว่ไป ทรัพยากรธรรมชาติจัดออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 
 

ทรัพยากรดิน 
ดินเกิดจากการสลายและผพุงัของหินชนิดต่างๆ แลว้คลุกเคลา้ปะปนกบัอินทรียส์ารชนิดต่างๆ 

รวมทั้งน ้าและอากาศ ลกัษณะของดินท่ีแตกต่างกนันั้นเน่ืองจากองคป์ระกอบท่ีแตกต่างกนัไป ลกัษณะ
ของดินในประเทศไทย มีความแตกต่างกนัไปตามพื้นท่ีท่ีพบดินนั้นๆ คือ 

๐ บริเวณท่ีราบน ้ าท่วมถึงสองฝ่ังแม่น ้ า เป็นบริเวณท่ีมีโคลนตะกอนถูกพดัมาทบัถมกนัเป็น
จ านวนมาก โดยมากมกัเป็นดินตะกอนท่ีมีอายุนอ้ย ลกัษณะของดินเป็นดินเหนียว เน้ือละเอียด เม่ือแห้งจะ
จบัตวักนัแน่น เช่น บริเวณพื้นดินสองฝ่ังแม่น ้าในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ปทุมธานี เป็นตน้  

๐ บริเวณท่ีราบลุ่มต ่ามาก เป็นบริเวณท่ีมีน ้ าท่วมขงัอยูเ่ป็นประจ ามีซากพืชซากสัตวท์บัถมกนั
เป็นชั้นหนาจนเป็นดินท่ีมีอินทรียว์ตัถุปะปนอยูม่ากพบไดใ้นบริเวณชายฝ่ังจงัหวดันราธิวาสบริเวณบึง
บอระเพด็จงัหวดันครสวรรค ์  
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๐ บริเวณท่ีเป็นชายฝ่ังทะเล เป็นบริเวณท่ีมกัจะมีเนินทรายหรือหาดทรายอยู่มาก ความอุดม
สมบูรณ์ค่อนขา้งนอ้ย พบในบริเวณพื้นท่ีชายฝ่ังทัว่ไป เช่น ชายฝ่ังทะเลจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

๐ บริเวณท่ีห่างจากสองฝ่ังแม่น ้าออกไป เป็นดินท่ีถูกชะลา้งเน่ืองจากการไหลของน ้ า ความอุดม
สมบูรณ์ค่อนขา้งต ่า ส่วนมากมกัเป็นดินเหนียว เม่ือเวลาผ่านไปดินบริเวณน้ีจะค่อยๆ ลดความอุดม
สมบูรณ์ลงไปเร่ือยๆ จนกลายเป็นดินท่ีไม่มีคุณภาพ 

๐ บริเวณภูเขาท่ีไม่สูงชนั ส่วนมากเป็นดินท่ีถูกปกคลุมดว้ยป่าไมต้ามธรรมชาติ มีอินทรียสาร
สะสมอยู ่ แต่หากป่าไมถู้กท าลายจะท าให้เกิดการชะลา้งหนา้ดินโดยน ้ าและลมอยา่งรุนแรง ท าให้ดิน
เส่ือมสภาพลงอยา่งรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

๐ บริเวณดินท่ีมีสารประเภทเบสปะปนอยู่มาก เช่น หินปูน ดินมาร์ล เป็นตน้ เม่ือสารเหล่าน้ี
สลายตัวลงจะท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์  เป็นดินท่ีเหมาะในการเพาะปลูกพืชประเภทพืชไร่ 
การใชดิ้นใหเ้กิดประโยชน์ การใชดิ้นใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดและนานท่ีสุดสามารถท าไดด้งัน้ี 

 

๐ การปลูกพชืหมุนเวียน 
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๐ การปลูกพชืแบบข้ันบันได 

 

 
๐ การปลูกป่าในพืน้ทีล่าดชัน และไม่ใช้พืน้ทีด่ังกล่าวในการเกษตรกรรม 

 
ปัญหาทรัพยากรดิน ในประเทศไทยมี 2 แบบ คือ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติและปัญหาท่ีเกิดจากการ
กระท าของมนุษย ์
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ทรัพยากรน า้ 
โลกท่ีเราอาศยัอยูป่ระกอบไปดว้ยพื้นน ้าถึง 3 ส่วน เป็นทรัพยากรท่ีสามารถหมุนเวยีนได ้ไม่มี

วนัหมดไปจากโลก แต่ถูกท าใหเ้ส่ือมสภาพหรือมีคุณภาพต ่าลงได ้

 

แหล่งน ้าแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
๐ น า้บนดิน ไดแ้ก่ น ้าในแม่น ้าล าคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน ้า น ้าจากแหล่งน้ีจะมีปริมาณมาก

หรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่อไปน้ี  
- ปริมาณของน ้าฝนท่ีไดรั้บ 
- อตัราการสูญเสียของน ้า ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการระเหยและการคายน ้า 
- ความสามารถในการกกัเก็บน ้า 
๐ น า้ใต้ดิน เป็นน ้าท่ีแทรกอยูใ่ตดิ้น ไดแ้ก่ น ้าบาดาล การท่ีระดบัน ้าใตดิ้นจะมีปริมาณมากหรือ

นอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่อไปน้ี 
- ปริมาณน ้าท่ีไหลจากผวิดิน 
- ความสามารถในการกกัเก็บน ้าไวใ้นชั้นหิน 

ความส าคัญของน า้ น ้ามีความส าคญัต่อส่ิงมีชีวิตมากมายดงัน้ี 
๐ ดา้นเกษตรกรรม เพื่อการเพาะปลูก เล้ียงสัตว ์ฯลฯ  
๐ ดา้นการคมนาคมขนส่งทางน ้า 
๐ ดา้นการอุตสาหกรรม  
๐ ดา้นการอุปโภคและการบริโภค 

การอนุรักษ์ทรัพยากรน า้ มีแนวทางในการปฏิบติัดงัน้ี 
๐ การพฒันาแหล่งน ้า โดยการขดุลอกแหล่งน ้าต่างๆ ท่ีต้ืนเขิน  
๐ ใชน้ ้าอยา่งประหยดั ไม่ปล่อยใหน้ ้าท่ีใชเ้สียไปโดยเปล่าประโยชน์ 
๐ ไม่ตดัไมท้  าลายป่า 
๐ ป้องกนัไม่ใหเ้กิดมลพิษกบัแหล่งน ้า 
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ทรัพยากรป่าไม้ 
ป่าไมเ้ป็นส่วนท่ีมีความส าคญัต่อระบบนิเวศเป็นอยา่งยิง่ เป็นตน้น ้า เป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์า

มากมาย ช่วยป้องกนัการชะลา้งหนา้ดิน เป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการหมุนเวยีนของสารต่างๆ ใน
ธรรมชาติฯลฯ 

 

 
ป่าเป็นส่ิงจ าเป็นต่อโลก 

แนวทางในการอนุรักษ์ป่าไม้ 
- การท าความเขา้ใจถึงความส าคญัของป่าต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์สัตว ์และส่ิงต่างๆ ท่ีอยูใ่นโลก 
- การสร้างจิตส านึกร่วมกนัในการดูแลรักษาป่าไมใ้นชุมชน ซ่ึงแนวทางหน่ึงคือการเปิดโอกาส

โดยภาครัฐในการออกพระราชบญัญติัป่าชุมชน 
- การออกกฎหมายเพื่อคุม้ครองพื้นท่ีป่า และการออกกฎเพื่อป้องกนัการตดัไมท้  าลายป่า 
- ช่วยกนัปลูกป่าในพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรม โดยอาจจะเป็นการร่วมมือกบัสมาชิกในชุมชนเพื่อปลูก

ป่าในโอกาสต่างๆ  
- ติดตามข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นประจ า เพื่อจะไดท้ราบความเคล่ือนไหวเก่ียวกบัการ

ร่วมอนุรักษป่์าไมร้วมถึงส่ิงแวดลอ้มในดา้นอ่ืนดว้ย 
ทรัพยากรแร่  

ทรัพยากรแร่ หมายถึง แร่ธาตุต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นโลก ทั้งบริเวณส่วนท่ีเป็นพื้นดินและส่วนท่ีพื้นน ้า 
ซ่ึงมนุษยส์ามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดต้ามความตอ้งการ  
แหล่งก าเนิดแรู่ แร่ธาตุต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นบริเวณเปลือกโลกเกิดมาจากสาเหตุหลกัๆ ดงัน้ี 

- ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น การระเบิดของภูเขาไฟ การเคล่ือนท่ีของแผน่เปลือกโลก เป็นตน้ 
ซ่ึงจะท าใหแ้ร่ธาตุต่างๆ ท่ีอยูใ่ตผ้วิโลกถูกผลกัดนัข้ึนมา 
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- การแปรสภาพทางเคมีของหินประเภทต่างๆ ท่ีอยูบ่นเปลือกโลกจนไดแ้ร่ชนิดใหม่เป็น
องคป์ระกอบประเทศไทยมีแร่ธาตุต่างๆ อยูอ่ยา่งอุดมสมบูรณ์ โดยสามารถพบแร่ธาตุชนิดต่างๆ 
กระจายกนัอยูท่ ัว่ประเทศ เช่น 

- แร่ลิกไนต ์พบมากท่ี อ.ปูด า จ.กระบ่ี อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง อ.ล้ี จ.ล าพนู 
- หินน ้ามนั พบมากท่ี อ.แม่สอด จ.ตาก 
- แร่เกลือหินโพแทซ พบกระจดักระจายทัว่ไปในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
- แร่รัตนชาติ พบมากแถบภาคตะวนัออกและตะวนัตกของประเทศไทย 
- แร่ดีบุก พบมากท่ี จ.พงังา และหลายจงัหวดัในภาคใตข้องประเทศไทย 

วธีิการอนุรักษ์ทรัพยากรแร่  
ทรัพยากรแร่เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแ้ลว้หมดไป ดงันั้นทุกคนจึงตอ้งร่วมมือกนัอนุรักษ์

ทรัพยากรแร่อยา่งเตม็ความสามารถ 
วธีิการอนุรักษท์รัพยากรแร่มีหลากหลายวธีิดงัแนวทางต่อไปน้ี 

- ใชส่ิ้งของเคร่ืองใชต่้างๆ อยา่งรู้คุณค่า โดยใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดเท่าท่ีจะท าได ้
- ใชแ้ร่ธาตุให้ตรงกบัความตอ้งการและตรงกบัสมบติัของแร่ธาตุนั้นๆ  
- แยกขยะท่ีจะทิ้งออกเป็นส่วนๆ ตามประเภทของขยะ คือ ขยะท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใชไ้ด ้

เช่น เศษอาหาร เป็นตน้ ขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้เช่น ขวดแกว้ กระป๋องบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ 
และขยะอนัตราย เช่น ถ่านไฟฉายแบบต่างๆ แบตเตอร่ี แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ ซ่ึงจะท าใหก้าร
น าขยะไปผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ท าไดง่้ายข้ึน และลดการขดุใชแ้ร่ธาตุต่างๆ ลง 

 

ผลกระทบจากการใชัทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
ในปัจจุบนั ทุกคนคงทราบดีถึงสภาพความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้มท่ีก าลงัเกิดข้ึน และหาก

ทุกคนยงัคงน่ิงเฉย ไม่ตระหนกัถึงอนัตรายท่ีก าลงัเกิดข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้ม อีกไม่นานปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ต่างๆ ก็จะไม่สามารถแกไ้ขกลบัมาใหมี้สภาพท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีวติได ้และเราทุกคนซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของส่ิงแวดลอ้มก็จะไดรั้บผลกระทบท่ีไม่สามารถคาดเดาไดอ้ยา่งไม่มีทางหลีกเล่ียง ในฐานะท่ีเรา
ทุกคนเป็นมนุษย ์เราจึงควรตระหนกัและหาแนวทางในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีก าลงั
เกิดข้ึนน้ีดว้ยความเขา้ใจอยา่งจริงจงั การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติต่างๆ นั้นไม่ใช่เร่ืองยากเกินก าลงั
ของเราทุกคน ขอเพียงแค่เราตั้งใจท าและท าการอนุรักษจ์นเป็นนิสัย เพียงเท่าน้ีทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีงดงามก็จะอยูก่บัเราไปอีกนาน 
แนวทางในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท าไดด้งัแนวทางดงัน้ี 

- การเร่ิมตน้อนุรักษค์วรเร่ิมตน้จากส่ิงใกลต้วัและท าไดง่้ายก่อน เช่น เร่ิมจากการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มบริเวณบา้น บริเวณหมู่บา้น หรือในอ าเภอของตนเอง 
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- ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวัเราใหเ้ขา้ใจ เพราะลกัษณะของ
ส่ิงแวดลอ้มแต่ละทอ้งถ่ินมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกนั 

- ปฏิบติัการอนุรักษอ์ยา่งค่อยเป็นค่อยไป และพยายามหาเพื่อนท่ีมีแนวคิดเดียวกนัมาร่วมกนั
ท างาน เพื่อเพิ่มก าลงัคนและแนวคิดในการอนุรักษ ์

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไม่ใช่เร่ืองยากจนเกินความสามารถของทุกคน
หากตั้งใจท่ีจะท า เพราะเพียงแค่การน าถุงพลาสติกท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ก็เป็นการช่วยลดปริมาณขยะ
ไดแ้ลว้ หรือการแยกขยะก่อนทิ้งก็จะเป็นการช่วยลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติลงไปไดอี้กทางหน่ึง 
ตวัอยา่งขา้งตน้น้ีเป็นเพียงตวัอยา่งบางประการของการปฏิบติัการเพื่อส่ิงแวดลอ้มเท่านั้น หากทุกคน
ช่วยกนัคิดช่วยกนัท า เราทุกคนก็จะมีชีวติท่ีดีในส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และมีทรัพยากรต่างๆ ใหเ้ราใชส้อยกนั
อยา่งเพียงพอ 
 

หลกัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
          ในการอนุรักษแ์ละจดัการทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมและไดรั้บประโยชน์สูงสุด ควร
ค านึงถึงหลกัต่อไปน้ี 

1. การอนุรักษแ์ละการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ตอ้งค านึงถึงทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนควบคู่กนั
ไป เพราะทรัพยากรธรรมชาติต่างก็มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์และส่งผลต่อกนัอยา่งแยกไม่ได ้

2. การวางแผนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งชาญฉลาด ตอ้งเช่ือมโยงกบัการพฒันา 
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และคุณภาพชีวติอยา่งกลมกลืน ตลอดจนรักษาไวซ่ึ้งความสมดุลของระบบ
นิเวศควบคู่กนัไป 

3. การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ตอ้งร่วมมือกนัทุกฝ่าย ทั้งประชาชนในเมือง ในชนบท และ
ผูบ้ริหาร ทุกคนควรตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มตลอดเวลา โดนเร่ิมตน้ท่ี
ตนเองและทอ้งถ่ินของตน ร่วมมือกนัทั้งภายในประเทศและทั้งโลก 

4. ความส าเร็จของการพฒันาประเทศข้ึนอยูก่บัความอุดมสมบูรณ์และความปลอดภยัของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดงันั้นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นการท าลายมรดกและอนาคตของชาติ
ดว้ย 

5. ประเทศมหาอ านาจท่ีเจริญทางดา้นอุตสาหกรรม มีความตอ้งการทรัพยากรธรรมชาติเป็น
จ านวนมาก เพื่อใชป้้อนโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศของตน ดงันั้นประเทศท่ีก าลงัพฒันาทั้งหลาย
จึงตอ้งช่วยกนัป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ของประเทศมหาอ านาจ 

6. มนุษยส์ามารถน าเทคโนโลยต่ีาง ๆ มาช่วยในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติได ้แต่การ
จดัการนั้นไม่ควรมุ่งเพียงเพื่อการอยูดี่กินดีเท่านั้น ตอ้งค านึงถึงผลดีทางดา้นจิตใจดว้ย 
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7. การใชท้รัพยากรธรรมชาติในส่ิงแวดลอ้มแต่ละแห่งนั้น จ าเป็นตอ้งมีความรู้ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะใหป้ระโยชน์แก่มนุษยทุ์กแง่ทุกมุม ทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย โดยค านึงถึงการสูญ
เปล่าอนัเกิดจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติดว้ย 

8. รักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีจ าเป็นและหายากดว้ยความระมดัระวงั พร้อมทั้งประโยชน์และ
การท าใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีเพิ่มทั้งทางดา้นกายภาพและเศรษฐกิจเท่าท่ีท าได ้รวมทั้งจะตอ้งตระหนกัเสมอวา่ 
การใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีมากเกินไปจะไม่เป็นการปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้ม 

9. ตอ้งรักษาทรัพยากรท่ีทดแทนได ้โดยใหมี้อตัราการผลิตเท่ากบัอตัราการใชห้รืออตัราการเกิด
เท่ากบัอตัราการตายเป็นอยา่งนอ้ย 

10. หาทางปรับปรุงวธีิการใหม่ ๆ ในการผลิต และการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งพยายามคน้ควา้ส่ิงใหม่มาใชท้ดแทน 

11. ใหก้ารศึกษาเพื่อใหป้ระชาชนเขา้ใจถึงความส าคญัในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
 
ส าหรับวธีิการในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาตินั้น ศิริพรต ผลสิทธ์ุ (2531 : 196-197) ไดเ้สนอวธีิการ
ไวด้งัน้ี 
          1. การถนอม เป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติทั้งปริมาณและคุณภาพใหมี้อยูน่านท่ีสุดโดย
พยายามใชท้รัพยากรธรรมชาติใหมี้ประสิทธิภาพ เช่น การเลือกจบัปลาท่ีมีขนาดโตมาใชใ้นการบริโภค 
ไม่จบัปลาท่ีมีขนาดเล็กเกินไป เพื่อใหป้ลาเหล่านั้นไดมี้โอกาสโตข้ึนมาแทนปลาท่ีถูกจบัไปบริโภคแลว้ 
          2. การบูรณะซ่อมแซม เป็นการบูรณะซ่อมแซมทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดความเสียหายใหมี้สภาพ
เหมือนเดิมหรือเกือบเท่าเดิม บางคร้ังอาจเรียกวา่พฒันาก็ได ้เช่น ป่าไมถู้กท าลายหมดไป ควรมีการปลูก
ป่าข้ึนมาทดแทน จะท าใหมี้พื้นท่ีบริเวณนั้นกลบัคืนเป็นป่าไมอี้กคร้ังหน่ึง 
          3. การปรับปรุงและการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการน าแร่โลหะประเภทต่าง ๆ มาถลุงแลว้
น าไปสร้างเคร่ืองจกัรกล เคร่ืองยนต์ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ซ่ึงจะใหป้ระโยชน์แก่มนุยษเ์รามากยิง่ข้ึน 
          4. การน ามาใช้ใหม่ เป็นการน าทรัพยากรธรรมชาติทีใ่ช้แล้วมาใช้ใหม่ เช่น เศษเหล็ก สามารถน า
กลบัมาหลอม แลว้แปรสภาพส าหรับการใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้
          5. การใช้ส่ิงอืน่ทดแทน เป็นการน าเอาทรัพยากรอยา่งอ่ืนท่ีมีมากกวา่ หรือหาง่ายกวา่ มาใช้
ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติท่ีหายากหรือก าลงัขาดแคลน เช่น น าพลาสติกมาใชแ้ทนโลหะในบางส่วน
ของเคร่ืองจกัรหรือยานพาหนะ 
          6. การส ารวจหาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพิม่เติม เพื่อเตรียมไวใ้ชป้ระโยชน์ในอนาคต เช่น การ
ส ารวจแหล่งน ้ามนัในอ่าวไทย ท าใหค้น้พบแหล่งก๊าซธรรมชาติเป็นจ านวนมาก สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว อีกทั้งช่วยลดปริมาณการน าเขา้ก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศ 
          7. การประดิษฐ์ของเทียมขึน้มาใชู้ เพื่อหลีกเล่ียงหรือลดปริมาณในการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 
ชนิดอ่ืน ๆ ท่ีนิยมใชก้นั ของเทียมท่ีผลิตข้ึนมา เช่น ยางเทียม ผา้เทียม และผา้ไหมเทียม เป็นตน้ 
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          8. การเผยแพร่ความรู้ เป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อท่ีจะไดรั้บความร่วมมืออยา่งเตม็ท่ี และรัฐควรมีบทบาทในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยการวางแผนจดัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งรัดกุม 
          9. การจัดตั้งสมาคม เป็นการจดัตั้งสมาคมหรือชมรมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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เร่ืองที ่2  ส่ิงแวดล้อม 
ความหมายส่ิงแวดล้อม 
                    รูปธรรม (สามารถจบัตอ้งและมองเห็นได)้ และนามธรรม (ตวัอยา่งเช่นวฒันธรรมแบบ
แผน ประเพณี ความเช่ือ) มีอิทธิพลเก่ียวโยงถึงกนั เป็นปัจจยัในการเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั ผลกระทบ
จากปัจจยัหน่ึงจะมีส่วนเสริมสร้างหรือท าลายอีกส่วนหน่ึง อยา่งหลีกเล่ียงมิได ้ส่ิงแวดลอ้มเป็นวงจร
และ วฏัจกัรส่ิงแวดลอ้ม คือ ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูร่อบตวัมนุษยท์ั้งท่ีมีชีวติและไม่มีชีวติ รวมทั้งท่ีเป็น 
วฏัจกัรท่ีเก่ียวขอ้งกนัไปทั้งระบบ  
ส่ิงแวดลอ้มแบ่งออกเป็นลกัษณะกวา้ง ๆ ได ้2 ส่วนคือ  

1.  ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม ้ภูเขา ดิน น ้า อากาศ ทรัพยากร  
2.  ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น ชุมชนเมือง ส่ิงก่อสร้างโบราณสถาน ศิลปกรรม 

สาเหตุของปัญหาส่ิงแวดล้อม 
 สาเหตุหลกัของปัญหาส่ิงแวดลอ้มมีอยู ่2 ประการดว้ยกนั คือ                                                          
1. การเพิม่ของประชากร (Population growth) ปริมาณการเพิ่มของประชากรก็ยงัอยูใ่นอตัราทวคูีณ 
(Exponential Growth) เม่ือผูค้นมากข้ึนความตอ้งการบริโภคทรัพยากรก็เพิ่มมากข้ึนทุกทางไม่วา่จะเป็น
เร่ืองอาหาร ท่ีอยูอ่าศยั พลงังาน  
2. การขยายตัวทางเศรษฐกจิและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (Economic Growth & 
Technological Progress) ความเจริญทางเศรษฐกิจนั้นท าใหม้าตรฐานในการด ารงชีวิตสูงตามไปดว้ย มี
การบริโภคทรัพยากรจนเกินกวา่ความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของชีวติ มีความจ าเป็นตอ้งใชพ้ลงังานมากข้ึน
ตามไปดว้ย ในขณะเดียวกนัความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยกี็ช่วยเสริมใหว้ธีิการน าทรัพยากรมาใชไ้ด้
ง่ายข้ึนและมากข้ึน 
ผลทีเ่กดิจากปัญหาส่ิงแวดล้อม 
           ผลสืบเน่ืองอนัเกิดจากปัญหาส่ิงแวดลอ้ม คือ ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอ เน่ืองจากมี   
การใชท้รัพยากรกนัอยา่งไม่ประหยดั อาทิ ป่าไมถู้กท าลาย ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดแคลนน ้า 
ภาวะมลพิษ (Pollution) เช่น มลพิษในน ้า ในอากาศและเสียง มลพิษในอาหาร สารเคมี อนัเป็นผลมา
จากการเร่งรัดทางดา้นอุตสาหกรรมนัน่เอง  
 การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินโดยธรรมชาติ ไดแ้ก่ การเกิดอุทกภยัจากน ้ าป่าไหลหลาก 
ท าใหส่ิ้งมีชีวติโดยเฉพาะพืชถูกน ้าท่วม พืชบางชนิดไม่สามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดใ้นท่ีท่ีมีน ้าท่วม จึงตาย
ไปในท่ีสุด และอุทกภยัยงัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อส่ิงมีชีวติทุกชนิด โดยเฉพาะสัตวแ์ละมนุษย ์
 การเกิดลมพายกุ็เป็นสาเหตุท่ีท าใหส่ิ้งแวดลอ้มเกิดการเปล่ียนแปลงโดยลมพายอุาจพดัพา
รุนแรงจนท าใหต้น้ไมสู้ง ๆ บางตน้ตา้นแรงลมไม่ไหว จึงโดนลมลม้ลงไป ท าใหเ้กิดความเสียหายต่าง ๆ 
ตามมาท าใหส่ิ้งแวดลอ้มเปล่ียนไป 
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 การเกิดภูเขาไฟระเบิดก็เป็นสาเหตุท่ีท าใหส่ิ้งแวดลอ้มเกิดการเปล่ียนแปลง ความร้อนของลาวา
ท่ีไหลออกมาจากปล่องภูเขาไฟ ท าใหส่ิ้งมีชีวติไม่สามารถด ารงชีวติได ้อีกทั้งก๊าซต่าง ๆ ท่ีปล่อยออกมา
จากปล่องภูเขาไฟท าใหส้ภาพอากาศเปล่ียนไป 
 การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินโดยมนุษย ์ไดแ้ก่ มนุษยท์  าใหภู้เขาไม่มีตน้ไม ้กลายเป็น
ภูเขาหวัโลน้ ตน้ไมใ้นป่าถูกตดัโค่นท าลาย สัตวป่์าไม่มีท่ีอยูอ่าศยัและขาดอาหาร น ้าเสีย อากาศเป็นพิษ 
ดินเสีย และเส่ือมสภาพ 
 ภาวะโลกร้อน (Global Warming)  

      ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปล่ียนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหา
ใหญ่ของโลกเราในปัจจุบนั สังเกตไดจ้าก อุณหภูมิ ของโลกท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ สาเหตุหลกัของปัญหาน้ี มา
จาก ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases) 

ปรากฏการณ์เรือนกระจก มีความส าคญักบัโลก เพราะก๊าซจ าพวก คาร์บอนไดออกไซด ์หรือ 
มีเทน จะกกัเก็บความร้อนบางส่วนไวใ้นโลก ไม่ใหส้ะทอ้นกลบัสู่บรรยากาศทั้งหมด มิฉะนั้น โลกจะ
กลายเป็นแบบดวงจนัทร์ ท่ีตอนกลางคืนหนาวจดั (และ ตอนกลางวนัร้อนจดั เพราะไม่มีบรรยากาศ 
กรองพลงังาน จาก ดวงอาทิตย)์ ซ่ึงการท าใหโ้ลกอุ่นข้ึนเช่นน้ี คลา้ยกบัหลกัการของ เรือนกระจก (ท่ีใช้
ปลูกพืช) จึงเรียกวา่ ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect)  

แต่การเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองของ CO2 ท่ีออกมาจาก โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต ์หรือการ
กระท าใดๆท่ีเผา เช้ือเพลิงฟอสซิล (เช่น ถ่านหิน น ้ามนั ก๊าซธรรมชาติ หรือ สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน ) ส่งผลใหร้ะดบัปริมาณ CO2 ในปัจจุบนัสูงเกิน 300 ppm (300 ส่วน ใน ลา้นส่วน) เป็น
คร้ังแรกในรอบกวา่ 6 แสนปี 

ซ่ึง คาร์บอนไดออกไซด์ ท่ีมากข้ึนน้ี ไดเ้พิม่การกกัเก็บความร้อนไวใ้นโลกของเรามากข้ึน
เร่ือยๆ จนเกิดเป็น ภาวะโลกร้อน ดงัเช่นปัจจุบนั 

ภาวะโลกร้อนภายในช่วง 10 ปีนบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 มาน้ี ไดมี้การบนัทึกถึงปีท่ีมีอากาศร้อน
ท่ีสุดถึง 3 ปีคือ ปี พ.ศ. 2533, พ.ศ.2538 และปี พ.ศ. 2540 แมว้า่พยากรณ์การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ยงัมีความไม่แน่นอนหลายประการ แต่การถกเถียงวพิากษว์จิารณ์ไดเ้ปล่ียนหวัขอ้จากค าถาม
ท่ีวา่ "โลกก าลงัร้อนข้ึนจริงหรือ" เป็น "ผลกระทบจากการท่ีโลกร้อนข้ึนจะส่งผลร้ายแรง และต่อเน่ือง
ต่อส่ิงท่ีมีชีวติในโลกอยา่งไร" ดงันั้น ยิง่เราประวงิเวลาลงมือกระท าการแกไ้ขออกไปเพียงใด ผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึนก็จะยิง่ร้ายแรงมากข้ึนเท่านั้น และบุคคลท่ีจะไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดก็คือ ลูกหลานของพวก
เราเอง 
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สาเหตูุ 

ภาวะโลกร้อนเป็นภยัพิบติัท่ีมาถึง โดยท่ีเราทุกคนต่างทราบถึงสาเหตุของการเกิดเป็นอยา่งดี 
นัน่คือ การท่ีมนุษยเ์ผาผลาญเช้ือเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น ้ามนั และก๊าซธรรมชาติ เพื่อผลิตพลงังาน 
เราต่างทราบดีถึงผลกระทบบางอยา่งของภาวะโลกร้อน เช่น การละลายของน ้าแขง็ในขั้วโลก 
ระดบัน ้าทะเลท่ีสูงข้ึน ความแหง้แลง้อยา่งรุนแรง การแพร่ระบาดของโรคร้ายต่างๆ อุทกภยั ปะการัง
เปล่ียนสีและการเกิดพายรุุนแรงฉบัพลนั โดยผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ประเทศตามแนว
ชายฝ่ัง ประเทศท่ีเป็นเกาะ และภูมิภาคท่ีก าลงัพฒันาอยา่งเอเชียอาคเนย ์

จากการท างานของคณะกรรมการของรัฐบาลนานาชาติ วา่ดว้ยเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท่ีมีองคก์ารวทิยาศาสตร์ ไดร่้วมมือกบัองคก์ารสหประชาชาติ เฝ้าสังเกตผลกระทบต่างๆ และ
ไดพ้บหลกัฐานใหม่ท่ีแน่ชดัวา่ จากการท่ีภาวะโลกร้อนข้ึนในช่วง 50 กวา่ปีมาน้ี ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
การกระท าของมนุษย ์ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งต่อเน่ืองใหอุ้ณหภูมิของโลกเพิ่มข้ึนในทุกหนทุกแห่ง 
ประมาณ 1.4-5.8 องศาเซลเซียส  

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปทีละเล็กทีละนอ้ย แต่เป็นการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรุนแรงซ่ึงเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง และมีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัไดแ้ก่ 
ความแหง้แลง้อยา่งรุนแรง วาตภยั อุทกภยั พายฝุนฟ้าคะนอง พายทุอร์นาโด แผน่ดินถล่ม และการเกิด
พายรุุนแรงฉบัพลนั จากภาวะอนัตรายเหล่าน้ีพบวา่ ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีท่ีเส่ียงกบัการเกิดเหตุการณ์
ดงักล่าว ซ่ึงไดรั้บผลกระทบมากกวา่พื้นท่ีส่วนอ่ืนๆ ยงัไมไ่ดรั้บการเอาใจใส่และช่วยเหลือเท่าท่ีควร 
นอกจากน้ี ยงัมีการคาดการณ์วา่ การท่ีอุณหภูมิของโลกสูงข้ึน เป็นเหตุใหป้ริมาณผลผลิตเพื่อการบริโภค
โดยรวมลดลง ซ่ึงท าใหจ้  านวนผูอ้ดอยากหิวโหยเพิ่มข้ึนอีก 60-350 ลา้นคน 

ในประเทศไทยและฟิลิปปินส์ มีโครงการพลงังานต่างๆ ท่ีจดัตั้งข้ึน และการด าเนินงานของ
โครงการเหล่าน้ี ไดส่้งผลกระทบต่อระบบนิเวศวทิยาอยา่งเห็นไดช้ดั ตวัอยา่งเช่น การเปล่ียนแปลงของ
ฝนท่ีไม่ตกตามฤดูกาล และปริมาณน ้าฝนท่ีตกในแต่ละช่วงไดเ้ปล่ียนแปลงไป การบุกรุกและท าลายป่า
ไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ การสูงข้ึนของระดบัน ้าทะเลและอุณหภูมิของน ้าทะเล ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งมากต่อ
ระบบนิเวศวทิยาตามแนวชายฝ่ัง และจากการท่ีอุณหภูมิของน ้าทะเลสูงข้ึนน้ี ไดส่้งผลกระทบต่อการ
เปล่ียนสีของน ้าทะเล ดงันั้น แนวปะการังต่างๆ จึงไดรั้บผลกระทบและถูกท าลายเช่นกนั 

ประเทศไทยเป็นตวัอยา่งของประเทศท่ีมีชายฝ่ังทะเล ท่ีมีความยาวประมาณ 2,490 กิโลเมตร 
และเป็นแหล่งท่ีมีความส าคญัอยา่งมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การประมง การ
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า และความไม่แน่นอนของฤดูกาลท่ีส่งผลกระทบต่อการท าเกษตรกรรม มีการ
คาดการณ์วา่ หากระดบัน ้าทะเลสูงข้ึนอีกอยา่งนอ้ย 1 เมตรภายในทศวรรษหนา้ หาดทรายและพื้นท่ี
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ชายฝ่ังในประเทศไทยจะลดนอ้ยลง สถานท่ีตากอากาศชายทะเล รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน
สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ เช่น พทัยา และ ระยองจะไดรั้บผลกระทบโดยตรง แมแ้ต่กรุงเทพมหานคร ก็ไม่
สามารถหลีกเล่ียงจากผลกระทบของระดบัน ้าทะเลท่ีสูงข้ึนน้ีเช่นกนั 

ปัญหาดา้นสุขภาพ ก็เป็นเร่ืองส าคญัอีกเร่ืองหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบอยา่งรุนแรง จากสภาพ
ภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงน้ีดว้ย เน่ืองจากอุณหภูมิและความช้ืนท่ีสูงข้ึน ส่งผลใหมี้การเพิ่มข้ึนของยงุมาก
ข้ึน ซ่ึงน ามาสู่การแพร่ระบาดของไขม้าเลเรียและไขส่้า นอกจากน้ีโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้ า เช่น อหิวาห์ตก
โรค ซ่ึงจดัวา่เป็นโรคท่ีแพร่ระบาดไดอ้ยา่งรวดเร็วโรคหน่ึงในภูมิภาคน้ี คาดวา่จะเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว
และต่อเน่ือง จากอุณหภูมิและความช้ืนท่ีสูงข้ึน คนยากจนเป็นกลุ่มคนท่ีมีความเส่ียงสูงต่อผลกระทบ 
จากการเปล่ียนแปลงน้ี ประกอบกบัการใหค้วามรู้ในดา้นการดูแลรักษาสุขภาพท่ีดี ยงัมีไม่เพียงพอ 

ปัจจุบนัน้ีสัญญาณเบ้ืองตน้ของสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป ไดป้รากฏข้ึนอยา่งแจง้ชดั 
ดงันั้น สมควรหรือไม่ท่ีจะรอจนกวา่จะคน้พบขอ้มูลมากข้ึน หรือ มีความรู้ในการแกไ้ขมากข้ึน ซ่ึง ณ 
เวลานั้นก็อาจสายเกินไปแลว้ท่ีจะแกไ้ขได ้ 

ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน 

แมว้า่โดยเฉล่ียแลว้อุณหภูมิของโลกจะเพิ่มข้ึนไม่มากนกั แต่ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจะส่งผลต่อเป็นทอด ๆ 
และจะมีผลกระทบกบัโลกในท่ีสุด ขณะน้ีผลกระทบดงักล่าวเร่ิมปรากฏใหเ้ห็นแลว้ทัว่โลก รวมทั้ง
ประเทศไทย ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดั คือ การละลายของน ้าแขง็ทัว่โลก ทั้งท่ีเป็นธารน ้าแข็ง (glaciers) 
แหล่งน ้าแขง็บริเวณขั้วโลก และในกรีนแลนดซ่ึ์งจดัวา่เป็นแหล่งน ้าแขง็ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก น ้าแขง็ท่ี
ละลายน้ีจะไปเพิ่มปริมาณน ้าในมหาสมุทร เม่ือประกอบกบัอุณหภูมิเฉล่ียของน ้าสูงข้ึน น ้าก็จะมีการ
ขยายตวัร่วมดว้ย ท าใหป้ริมาณน ้าในมหาสมุทรทัว่โลกเพิ่มมากข้ึนเป็นทวคูีณ ท าใหร้ะดบัน ้าทะเลสูงข้ึน
มาก ส่งผลใหเ้มืองส าคญั ๆ ท่ีอยูริ่มมหาสมุทรตกอยูใ่ตร้ะดบัน ้าทะเลทนัที  

มีการคาดการณ์วา่ หากน ้าแขง็ดงักล่าวละลายหมด จะท าใหร้ะดบัน ้าทะเลสูงข้ึน 6-8 เมตรทีเดียว  

ผลกระทบท่ีเร่ิมเห็นไดอี้กประการหน่ึงคือ การเกิดพายหุมุนท่ีมีความถ่ีมากข้ึน และมีความรุนแรงมาก
ข้ึนดว้ย ดงัเราจะเห็นไดจ้ากข่าวพายเุฮอริเคนท่ีพดัเขา้ถล่มประเทศสหรัฐอเมริกาหลายลูกในช่วงสอง
สามปีท่ีผา่นมา แต่ละลูกก็สร้างความเสียหายในระดบัหายนะทั้งส้ิน สาเหตุอาจอธิบายไดใ้นแง่พลงังาน 
กล่าวคือ เม่ือมหาสมุทรมีอุณหภูมิสูงข้ึน พลงังานท่ีพายไุดรั้บก็มากข้ึนไปดว้ย ส่งผลใหพ้ายมีุความ
รุนแรงกวา่ท่ีเคย  
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นอกจากนั้น สภาวะโลกร้อนยงัส่งผลใหบ้างบริเวณในโลกประสบกบัสภาวะแหง้แลง้อยา่งไม่เคยมีมา
ก่อน เช่น ขณะน้ีไดเ้กิดสภาวะโลกร้อนรุนแรงข้ึนอีกเน่ืองจากตน้ไมใ้นป่าท่ีเคยท าหนา้ท่ีดูดกลืนแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด ์ไดล้ม้ตายลงเน่ืองจากขาดน ้า นอกจากจะไม่ดูดกลืนแก๊สต่อไปแลว้ ยงัปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากกระบวนการยอ่ยสลายดว้ย และยงัมีสัญญาณเตือนจากภยัธรรมชาติอ่ืน ๆ 
อีกมาก ซ่ึงหากเราสังเกตดี ๆ จะพบวา่เป็นผลจากสภาวะน้ีไม่นอ้ย  

การแก้ปัญหาโลกร้อน 

แลว้เราจะหยุดสภาวะโลกร้อนไดอ้ยา่งไร 

เป็นเร่ืองท่ีน่าเป็นห่วงวา่เราคงไม่อาจหยดุย ั้งสภาวะโลกร้อนท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนในอนาคตได ้ถึงแมว้า่เรา
จะหยดุผลิตแก๊สเรือนกระจกโดยส้ินเชิงตั้งแต่บดัน้ี เพราะโลกเปรียบเสมือนเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ท่ีมี
กลไกเล็ก ๆ จ านวนมากท างานประสานกนั การตอบสนองท่ีมีต่อการกระตุน้ต่าง ๆ จะตอ้งใชเ้วลานาน
กวา่จะกลบัเขา้สู่สภาวะสมดุล และแน่นอนวา่ สภาวะสมดุลอนัใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนยอ่มจะแตกต่างจาก
สภาวะปัจจุบนัอยา่งมาก  

แต่เราก็ยงัสามารถบรรเทาผลอนัร้ายแรงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตเพื่อใหค้วามรุนแรงลดลงอยูใ่นระดบั
ท่ีพอจะรับมือได ้และอาจจะชะลอปรากฏการณ์โลกร้อนใหช้า้ลง กินเวลานานข้ึน ส่ิงท่ีเราพอจะท าได้
ตอนน้ีคือพยายามลดการผลิตแก๊สเรือนกระจกลง และเน่ืองจากเราทราบวา่แก๊สดงักล่าวมาจาก
กระบวนการใชพ้ลงังาน การประหยดัพลงังานจึงเป็นแนวทางหน่ึงในการลดอตัราการเกิดสภาวะโลก
ร้อนไปในตวั  
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กจิกรรมที ่1 
1. ใหน้กัศึกษายกตวัอยา่งส่ิงท่ีมนุษยท์  าใหส่ิ้งแวดลอ้มเกิดการเปล่ียนแปลงมา 1 
อยา่ง  ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
2. ใหน้กัศึกษายกตวัอยา่งผลกระทบท่ีมีต่อมนุษย ์เม่ือส่ิงแวดลอ้มถูกท าลายมา  2  อยา่ง 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

3.  พลงังานชนิดแรกท่ีก่อใหเ้กิดส่ิงมีชีวติข้ึนมาบนโลก คือ..................... 

4.  ทรัพยากรป่าไมใ้นประเทศไทย ในระยะ 30 ปี ลดลงเท่าตวั ซ่ึงท าใหส่้งผลกระทบต่อส่ิงใด  

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
5. สาเหตุส าคญัท่ีท าให้เกิดวิกฤตทางธรรมชาติ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีมนุษยก์ าลงัเผชิญอยูใ่นปัจจุบนั 
คือ …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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6.  แหล่งพลงังานท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก คือ....................................................................... 

7.  การใชท้รัพยากรอยา่งส้ินเปลืองของมนุษยก่์อใหเ้กิดวกิฤตดา้นใด................................... 

 8.  เพื่อรักษาสมดุลทางธรรมชาติไวใ้ห้ประชาชนรุ่นหลงัควรปรับสภาพการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 
อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 9.  วธีิสร้างความสมดุลใหชี้วติมนุษยก์บัธรรมชาติไดพ้ึ่งพากนัยาวนานข้ึน  มนุษยค์วรปฏิบติัอยา่งไร. 

 ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
กจิกรรมที ่2 
 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม และให้แต่ละกลุ่มไปศึกษาปัญหาส่ิงแวดล้อมและ แนวทางการแก้ ไข
ปัญหาแล้วออกมาน าเสนอหน้าช้ันเพือ่การแลกเปลีย่นข้อมูลซ่ึงกนัและกนั 
 ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………… 
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บทที ่6  
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 

สาระส าคัญ 
 ปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั การเกิดเมฆ หมอก น ้ าคา้ง ฝน ลูกเห็บ 
สภาพอากาศของทอ้งถ่ินเพื่อการด ารงชีวติไดอ้ยา่งปกติสุข 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. อธิบายการเกิดเมฆ หมอก น ้าคา้ง ฝน และลูกเห็บได ้
2. บอกสภาพอากาศของทอ้งถ่ินได ้

 
ขอบข่ายเนื้อหา 

เร่ืองท่ี 1 การเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
เร่ืองท่ี 2 การรายงานสภาพอากาศของทอ้งถ่ิน 
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เร่ืองที ่1 การเกดิปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
1.1 เมฆ (Clouds) 

“เมฆ” เป็นไอน ้าท่ีลอยตวัอยูใ่นอากาศ เม่ือไดรั้บความร้อนจากดวงอาทิตยก์็จะลอยตวัสูงข้ึนจน
ไปกระทบกบัมวลอากาศเยน็ท่ีอยูด่า้นบนท าใหก้ลัน่ตวัเป็นละอองน ้าขนาดเล็กและเม่ือละอองน ้า
เหล่านั้นรวมตวักนัก็จะเป็นเมฆ  ตวัอยา่งการเกิดเมฆท่ีเห็นไดช้ดั ไดแ้ก่  “คอนเทรล” ซ่ึงเป็นเมฆท่ีสร้าง
ข้ึนโดยฝีมือมนุษย ์เม่ือเคร่ืองบินไอพน่บินอยูใ่นระดบัสูงเหนือระดบัควบแน่น ไอน ้าซ่ึงอยูใ่นอากาศ
ร้อนท่ีพ่นออกมาจากเคร่ืองยนต ์ปะทะเขา้กบัอากาศเยน็ซ่ึงอยูภ่ายนอก เกิดการควบแน่นเป็นหยดน ้า 
โดยการจบัตวักบัเขม่าควนัจากเคร่ืองยนตซ่ึ์งท าหนา้ท่ีเป็นแกนควบแน่น เราจึงมองเห็นควนัเมฆสีขาว
ถูกพน่ออกมาทางทา้ยของเคร่ืองยนตเ์ป็นทางยาว ในการสร้างฝนเทียมก็เช่นกนั  เคร่ืองบินท าการโปรย
สารเคมี “ซิลเวอร์ไอโอไดด์” เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นแกนควบแน่นใหไ้อน ้าในอากาศมาจบัตวั และควบแน่น
เป็นเมฆ 
การเรียกช่ือเมฆ 
 เมฆท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติมี 2 ลกัษณะคือ เมฆกอ้น และเมฆแผน่ เราเรียกเมฆกอ้นวา่ “เมฆ
คิวมูลสั” และเรียกเมฆแผน่วา่ “เมฆสเตรตสั” หากเมฆกอ้นลอยชิดติดกนั เราน าช่ือทั้งสองมารวมกนั 
และเรียกวา่ “เมฆสเตรโตคิวมูลสั”  ในกรณีท่ีเป็นเมฆฝน เราจะเพิ่มค าวา่ “นิมโบ” หรือ “นิมบสั” ซ่ึง
แปลวา่ “ฝน” เขา้ไป เช่น เราเรียกเมฆกอ้นท่ีมีฝนตกวา่ “เมฆคิวมูโลนิมบสั” และเรียกเมฆแผน่ท่ีมีฝนตก
วา่ “เมฆนิมโบสเตรตสั”  เราแบ่งเมฆตามระดบัความสูงเป็น 3 ระดบั คือ 
 เมฆชั้นต ่า เมฆชั้นกลาง และเมฆชั้นสูง  
 หากเป็นเมฆชั้นกลาง (ระดบัความสูง 2 - 6 กิโลเมตร) เราจะเติมค าวา่ “อลัโต” ซ่ึงแปลวา่ “ชั้น
กลาง” ไวข้า้งหนา้ เช่น เราเรียกเมฆกอ้นชั้นกลางวา่ “เมฆอลัโตคิวมูลสั” และเรียกเมฆแผน่ชั้นกลางวา่ 
“เมฆอลัโตสเตรตสั”  
 หากเป็นเมฆชั้นสูง (ระดบัความสูง 6 กิโลเมตร ข้ึนไป ) เราจะเติมค าวา่ “เซอโร” ซ่ึงแปลวา่ 
“ชั้นสูง” ไวข้า้งหนา้ เช่น เราเรียกเมฆกอ้นชั้นสูงวา่ “เมฆเซอโรคิวมูลสั” เรียกเมฆแผน่ชั้นสูงวา่ “เมฆ
เซอโรสเตรตสั”  และเรียกชั้นสูงท่ีมีรูปร่างเหมือนขนนกวา่ “เมฆเซอรัส”  
 
 
      
  
 

 
รูปท่ี 1 แผนผงัแสดงการเรียกช่ือเมฆ 
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ประเภทของเมฆ 
 นกัอุตุนิยมวทิยา แบ่งเมฆทั้งสิบชนิดออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1.  เมฆช้ันสูง  เป็นเมฆท่ีก่อตวัท่ีระดบัความสูงมากกวา่ 6 กิโลเมตร เมฆในชั้นน้ีส่วนใหญ่
มกัจะมีลกัษณะเป็นกอ้นเล็ก ๆ และมกัจะค่อนขา้งโปร่งใส แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 

 
          เมฆเซอโรคิวมูลสั  เมฆสีขาว เป็นผลึกน ้าแขง็ มีลกัษณะ  เป็น

ร้ิว  คล่ืนเล็กๆ มกัเกิดข้ึนปกคลุมทอ้งฟ้าบริเวณกวา้ง  
 
 

เมฆเซอโรสเตรตัส  มีลกัษณะคลา้ยกบัเมฆเซอรัสแต่จะแผ ่
ออกเป็นแผน่บางๆ ตามทิศทางของลม    แผน่บาง สีขาว เป็น
ผลึกน ้าแขง็ ปกคลุมทอ้งฟ้าเป็นบริเวณกวา้ง โปร่งแสงต่อ
แสงอาทิตย ์  บางคร้ังหกัเหแสง ท าใหเ้กิดดวงอาทิตยท์รงกลด 
และดวงจนัทร์ทรงกรด 
 
เมฆเซอรัส   เมฆร้ิว สีขาว รูปร่างคลา้ยขนนก เป็นผลึกน ้ าแขง็  
มกัเกิดข้ึนในวนัท่ีมีอากาศดี  ทอ้งฟ้าเป็นสีฟ้าเขม้ 

 
 

 
2.  เมฆช้ันกลาง  เป็นเมฆท่ีก่อตวัข้ึนจากหยดน ้าหรือผลึกน ้าแขง็ อยูท่ี่ระดบัความสูงจากพื้นดิน 

2 - 6 กิโลเมตร สามารถจ าแนกตามลกัษณะรูปร่างไดด้งัน้ี 
เมฆอลัโตคิวมูลสั  เมฆกอ้น สีขาว ลกัษณะเป็นกลุ่มกอ้นเล็ก ๆ 
คลา้ยฝงูแกะมีช่องวา่งระหวา่งกอ้นเล็กนอ้ย บางคร้ังอาจก่อตวั
ต ่าลงมาดูคลา้ย ๆ กบัเมฆสเตรโตคิวมูลสั หรือเกิดเป็นกอ้น
ซอ้น ๆ กนัคลา้ยกบัยอดปราสาท   
 
 
เมฆอลัโตสเตรตัส   มีลกัษณะเป็นแผน่ปกคลุมบริเวณ
ทอ้งฟ้าบริเวณกวา้ง ส่วนมากมกัมีสีเทา เน่ืองจากบงัแสงดวง
อาทิตยห์รือดวงจนัทร์ ไม่ให้ลอดผา่น   ท าใหเ้ห็นเป็นฝ้าๆ 
อาจท าใหเ้กิดละอองฝนบางๆได ้
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3. เมฆช้ันต ่า  เป็นเมฆท่ีเกิดข้ึนท่ีระดบัความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 2 กิโลเมตร ซ่ึงสามารถ
จ าแนกตามลกัษณะรูปร่างไดด้งัน้ี 

 
 เมฆสเตรตัส   เป็นเมฆแผน่บาง สีขาว ปกคลุมทอ้งฟ้า
บริเวณกวา้ง และอาจท าใหเ้กิดฝนละอองได ้มกัเกิดข้ึนตอน
เชา้ หรือหลงัฝนตก  บางคร้ังอาจลอยต ่าปกคลุมพื้นดิน 
เรียกวา่ “หมอก”  
 
 เมฆสเตรโตคิวมูลสั   เมฆกอ้น ลอยติดกนัเป็นแพ ไม่มี
รูปทรงท่ีชดัเจน มีช่องวา่งระหวา่งกอ้นเพียงเล็กนอ้ย มกั
เกิดข้ึนเวลาท่ีอากาศไม่ดี  และมีสีเทา เน่ืองจากลอยอยูใ่นเงา
ของเมฆชั้นบน   
 
เมฆนิมโบสเตรตัส   เมฆแผน่หนาสีเทาเขม้ คลา้ยพื้นดินท่ี
เปียกน ้า ท าใหเ้กิดฝนตกพร าๆ  หรือฝนตกแดดออก  ไม่มี
พายฝุนฟ้าคะนอง ฟ้าร้องฟ้าผา่ มกัปรากฏใหเ้ห็นสายฝนตก
ลงมาจากฐานเมฆ 

 
4. เมฆก่อตัวในแนวตั้ง เป็นเมฆท่ีอยูสู่งจากพื้นดินตั้งแต่ 500-20,000 เมตร แบ่งออกเป็น 

2 ชนิด คือ 
 

เมฆคิวมูลสั   เมฆกอ้นปุกปุย สีขาว รูปทรงคลา้ยดอกกะหล ่า  
ฐานเมฆเป็นสีเทาเน่ืองจากมีความหนามากพอท่ีจะบดบงั
แสง จนท าใหเ้กิดเงา  มกัปรากฏใหเ้ห็นเวลาอากาศดี ทอ้งฟ้า
เป็นสีฟ้าเขม้ 
 
เมฆคิวมูโลนิมบัส  เมฆก่อตวัในแนวตั้ง พฒันามาจากเมฆ
คิวมูลสั   มีขนาดใหญ่มากปกคลุมพื้นท่ีครอบคลุมทั้งจงัหวดั 
ท าใหเ้กิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ เช่น ฟ้าแลบ ฟ้า
ร้อง พายฝุนฟ้าคะนอง และบางคร้ังอาจมีลูกเห็บตก 
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สีของเมฆ  
             สีของเมฆบ่งบอกถึงปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในเมฆ เน่ืองจากเมฆเกิดจากไอน ้าลอยตวัข้ึนสู่ท่ี
สูงเยน็ตวัลง และควบแน่นกลายเป็นละอองน ้าขนาดเล็ก ละอองน ้าเหล่าน้ีมีความหนาแน่นสูง 
แสงอาทิตยไ์ม่สามารถส่องทะลุผา่นไปไดไ้กลภายในกลุ่มละอองน ้าน้ี จึงเกิดการสะทอ้นของแสงท าให้
เราเห็นเป็นกอ้นเมฆสีขาว  
             ในขณะท่ีกอ้นเมฆกลัน่ตวัหนาแน่นข้ึน ท าใหล้ะอองน ้าเกิดการรวมตวัขนาดใหญ่ข้ึนจนในท่ีสุด
ก็ตกลงมากลายเป็นฝน ซ่ึงในระหวา่งกระบวนการน้ีละอองน ้าในกอ้นเมฆซ่ึงมีขนาดใหญ่ข้ึนจะมี
ช่องวา่งระหวา่งหยดน ้ามากข้ึน ท าใหแ้สงสามารถส่องทะลุผา่นไปไดม้ากข้ึน ซ่ึงถา้กอ้นเมฆนั้นมีขนาด
ใหญ่พอ และช่องวา่งระหวา่งหยดน ้านั้นมากพอ แสงท่ีผา่นเขา้ไปก็จะถูกซึมซบัไปในกอ้นเมฆและ
สะทอ้นกลบัออกมานอ้ยมาก ซ่ึงการซึมซบัและการสะทอ้นของแสงน้ีส่งผลใหเ้ราเห็นเมฆตั้งแต่ สีขาว 
สีเทา ไปจนถึง สีด า โดยสีของเมฆน้ันสามารถใช้ในการบอกสภาพอากาศได้  
             - เมฆสีเขียวจางๆ นั้นเกิดจากการกระเจิงของแสงอาทิตยเ์ม่ือตกกระทบน ้าแขง็  
เมฆคิวมูโลนิมบสั ท่ีมีสีเขียวนั้นบ่งบอกถึงการก่อตวัของพายฝุน พายลูุกเห็บ ลมท่ีรุนแรง หรือ  
พายทุอร์นาโด  
             -  เมฆสีเหลอืง ไม่ค่อยไดพ้บเห็นบ่อยคร้ัง แต่อาจเกิดข้ึนไดใ้นช่วงปลายฤดูใบไมผ้ลิไปจนถึง
ช่วงตน้ของฤดูใบไมร่้วง ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเกิดไฟป่าไดง่้าย โดยสีเหลืองนั้นเกิดจากฝุ่ นควนัในอากาศ  
            -  เมฆสีแดง สีส้ม หรือสีชมพู  โดยปกติเกิดในช่วงพระอาทิตยข้ึ์น และพระอาทิตยต์ก โดยเกิด
จากการกระเจิงของแสงในชั้นบรรยากาศ ไม่ไดเ้กิดจากเมฆโดยตรง เมฆเพียงเป็นตวัสะทอ้นแสงน้ี
เท่านั้น แต่ในกรณีท่ีมีพายฝุนขนาดใหญ่ในช่วงเดียวกนัจะท าใหเ้ห็นเมฆเป็นสีแดงเขม้เหมือนสีเลือด 

1.2 หมอก  
 หมอกเกิดจากกลัน่ตวัของไอน ้าในอากาศ เม่ือไปกระทบกบัความเยน็จะเปล่ียนสถานะ
ควบแน่นเป็นละอองน ้า คลา้ยควนัสีขาว ลอยติดพื้นดิน บางคร้ังจะหนามากจนเป็นอุปสรรคในการ
คมนาคม  ซ่ึงในวนัท่ีมีอากาศช้ืน และทอ้งฟ้าใส พอตกกลางคืนพื้นดินจะเยน็ตวัอยา่งรวดเร็ว ท าใหไ้อ
น ้าในอากาศเหนือพื้นดินควบแน่นเป็นหยดน ้า  หมอกซ่ึงเกิดข้ึนโดยวธีิน้ีจะมีอุณหภูมิต ่าและมีความ
หนาแน่นสูง เคล่ือนตวัลงสู่ท่ีต ่า  และมีอยูอ่ยา่งหนาแน่นในหุบเหว แต่เม่ืออากาศอุ่นมีความช้ืนสูง 
ปะทะกบัพื้นผวิท่ีมีความหนาวเยน็ เช่น ผวิน ้าในทะเลสาบ อากาศจะควบแน่นกลายเป็นหยดน ้า  ใน
ลกัษณะเช่นเดียวกบัหยดน ้าซ่ึงเกาะอยูร่อบแกว้น ้าแขง็  
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 รูปที ่2 แสดงลกัษณะของหมอก 
 
1.3  น า้ค้าง  

น ้าคา้งเป็นหยดน ้าขนาดเล็กเกาะติดพื้นดินหรือตน้ไม ้เกิดจากการควบแน่นของไอน ้าบนพื้นผวิ
ของวตัถุ ซ่ึงมีการแผรั่งสีออกจนกระทัง่อุณหภูมิลดต ่าลงกวา่จุดน ้าคา้งของอากาศซ่ึงอยูร่อบๆ   
เน่ืองจากพื้นผวิแต่ละชนิดมีการแผรั่งสีท่ีแตกต่างกนั  ดงันั้นในบริเวณเดียวกนั ปริมาณของน ้าคา้งท่ีปก
คลุมพื้นผวิแต่ละชนิดจึงไม่เท่ากนั เช่น ในตอนหวัค ่า อาจมีน ้าคา้งปกคลุมพื้นหญา้ แต่ไม่มีน ้าคา้งปก
คลุมพื้นคอนกรีต   เหตุผลอีกประการหน่ึงซ่ึงท าใหน้ ้าคา้งมกัเกิดข้ึนบนใบไมใ้บหญา้ก็คือ ใบของพืช
คายไอน ้าออกมา ท าใหอ้ากาศบริเวณนั้นมีความช้ืนสูง 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

รูปที ่3 แสดงลกัษณะของน า้ค้าง 
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1.4  ฝน  
คือ ไอน ้าท่ีกลัน่ตวัเป็นหยดน ้ า แลว้ตกลงมาบนพื้นผวิโลก ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงของการตกลงมา

จากฟ้าของน ้า นอกจากฝนแลว้ยงัมีการตกลงมาในรูป หิมะ เกล็ดน ้าแขง็ ลูกเห็บ น ้าคา้ง. ฝนนั้นอยูใ่นรูป
หยดน ้าซ่ึงตกลงมายงัพื้นผวิโลกจากเมฆ  ลกัษณะของการเกิดฝน สามารถแบ่งตามสาเหตุการเกิดได ้ 
ดงัน้ี  

1.   ฝนเกิดจากการพาความร้อน  มวลอากาศร้อนลอยตวัสูงข้ึน 
 2.   ฝนภูเขา  มวลอากาศท่ีอุม้ไอน ้าพดัจากทะเล ปะทะภูเขา จะลอยตวัสูงข้ึน 

 3.   ฝนพายหุมุน  ความกดอากาศสูงเคล่ือนไปสู่บริเวณความกดอากาศต ่า มวลอากาศในบริเวณ
ความกดอากาศต ่าลอยตวัสูงข้ึน 

 4.   ฝนในแนวอากาศ  มวลอากาศร้อนปะทะมวลอากาศท่ีมีอุณหภูมิเยน็ มวลอากาศร้อนลอยตวัสูงข้ึน 

1.5  ลูกเห็บ 
คือหยดน ้าท่ีกลายสภาพเป็นน ้าแขง็ เกิดจากมวลอากาศร้อนท่ีลอยตวัสูงข้ึนพดัพาเมด็ฝนลอยข้ึน

ไปปะทะกบัมวลอากาศเยน็ท่ีอยูด่า้นบน ท าใหเ้มด็ฝนจบัตวักลายเป็นน ้าแขง็ เม่ือตกลงมายงัมวลอากาศ
ร้อนท่ีอยูด่า้นล่าง ความช้ืนจะเขา้ไปห่อหุม้เมด็น ้าแขง็ใหเ้พิ่มข้ึน จากนั้นกระแสลมก็จะพดัพาเมด็น ้าแขง็
วนซ ้ าไปซ ้ ามาหลายคร้ังจนเมด็น ้าแขง็มีขนาดใหญ่ข้ึน และกระแสลมไม่สามารถพยงุเอาไวไ้ดจึ้งตกลง
มายงัพื้นดิน ส่วนใหญ่จะมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ซ่ึงมกัจะเกิดข้ึนในเขตพื้นท่ีท่ี
มีอากาศร้อนมาก และเกิดในช่วงเปล่ียนจากฤดูร้อนไปเป็นฤดูฝน ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อการเล้ียง
สัตว ์เรือกสวนไร่นา บา้นเรือน และเคร่ืองบิน 
  
 
 
 

 
 

   
 
 
 

รูปที่ 4 แสดงลกัษณะของลูกเห็บ 
1.6  กรณีศึกษาน า้ค้างแข็ง สาเหตุ และผลกระทบ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8F%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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8F%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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%86
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น ้าคา้งแขง็ หรือ “แม่คะน้ิง” และ“เหมยขาบ”   เกิดจากไอน ้าในอากาศท่ีใกล้ๆ กบัพื้นผวิดินลด
อุณหภูมิลงจนถึงจุดน ้าคา้ง จากนั้นก็จะกลัน่ตวัเป็นหยดน ้ า โดยอุณหภูมิยงัคงลดลงอยา่งต่อเน่ือง จนถึง
จุดต ่ากวา่จุดเยอืกแขง็ จากนั้นน ้าคา้งก็จะเกิดการแขง็ตวักลายเป็นน ้าคา้งแขง็เกาะอยูต่ามยอดไมใ้บหญา้  
ซ่ึงการเกิดแม่คะน้ิงนั้นไม่ใช่จะเกิดข้ึนไดง่้ายๆ แต่จะเกิดก็ต่อเม่ือมีอากาศหนาวจดัจนน ้ าคา้งยอดหญา้
หรือยอดไมแ้ขง็ตวั ในอุณหภูมิประมาณศูนยอ์งศาเซลเซียสหรือติดลบเล็กนอ้ย 
 ผลกระทบของน า้ค้างแข็ง 

การเกิดแม่คะน้ิงอาจจะน่าสนใจส าหรับใครหลายๆคน แต่ก็มีทั้งผลดี และผลเสีย ซ่ึงถา้มองใน
ดา้นการท่องเท่ียวก็เป็นตวักระตุน้นกัท่องเท่ียว แต่ในทางตรงกนัขา้มจะมีผลกระทบโดยตรงทาง
การเกษตร เพราะสร้างความเสียหายแก่พืชไร่และผกัต่างๆ เช่น ขา้วท่ีก าลงัออกรวงก็จะมีเมล็ดลีบ พืชไร่
ชะงกัการเจริญเติบโต พืชผกัใบจะหงิกงอ ไหมเ้กรียม ส่วนพวกกลว้ย มะพร้าว และทุเรียนใบจะแหง้
ร่วง เป็นตน้ ซ่ึงหากแม่คะน้ิงเกิดติดต่อกนัยาวนาน ถือวา่ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวนเดือดร้อนแน่นอน 
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เร่ืองที ่2  การรายงานสภาพอากาศของท้องถิ่น 
การพยากรณ์อากาศ  หมายถึง การคาดหมายสภาพลมฟ้าอากาศ และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

ในอนาคต เช่น การคาดหมายสภาพอากาศของวนัพรุ่งน้ี เป็นตน้ ซ่ึงการท่ีจะพยากรณ์อากาศไดต้อ้งมี
องคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 

1. ความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์และกระบวนการต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในบรรยากาศ โดยไดม้า
จากการเฝ้าสังเกตและบนัทึกไว ้ซ่ึงมนุษยไ์ดมี้การสังเกตลมฟ้าอากาศมานานแลว้ เพราะมนุษยอ์ยูภ่ายใต้
อิทธิพลของลมฟ้าอากาศโดยไม่อาจหลีกเล่ียงได ้จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งทราบลกัษณะลมฟ้าอากาศท่ี
เป็นประโยชน์และลกัษณะอากาศท่ีเป็นภยั การสังเกตท าใหส้ามารถอธิบายถึงสาเหตุของการเกิด
ลกัษณะอากาศแบบต่าง ๆ ได ้ 

2. สภาวะอากาศปัจจุบัน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชเ้ป็นขอ้มูลเร่ิมตน้ส าหรับการพยากรณ์อากาศ โดย
ขอ้มูลน้ีไดม้าจากการตรวจสภาพอากาศ ซ่ึงมีทั้งการตรวจอากาศผวิพื้น การตรวจอากาศชั้นบนในระดบั
ความสูงต่าง ๆ ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งท าการตรวจเพื่อพยากรณ์อากาศไดแ้ก่ อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความช้ืน 
ลม และเมฆ  
  2.1 อุณหภูมิของอากาศ  หมายถึงระดบัความร้อนของอากาศ ซ่ึงมีความส าคญัต่อการ
หมุนเวยีนของอากาศ โดยอากาศจะเคล่ือนท่ีจากบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต ่าไปยงับริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา่ 
ทั้งน้ีอุณหภูมิของอากาศในแต่ละบริเวณนั้นจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป และสามารถเปล่ียนแปลง
ไดต้ลอดเวลา โดยปกติอากาศท่ีอยูเ่หนือพื้นดินจะอบอุ่นและแหง้ ส่วนอากาศท่ีอยูเ่หนือพื้นน ้าจะเยน็
และช้ืน เคร่ืองมือท่ีเราใชส้ าหรับวดัอุณหภูมิคือเทอร์โมมิเตอร์ ซ่ึงมีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส หรือองศา
ฟาเรนไฮต ์ปัจจุบนัการตรวจอุณหภูมิอากาศท่ีช่วยใหก้ารพยากรณ์แม่นย  ายิง่ข้ึนคือ การตรวจอากาศดว้ย
เรดาร์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 
 2.2  ความกดอากาศ  คือ น ้าหนกัของอากาศท่ีกดทบัเหนือบริเวณนั้นๆ สามารถวดัได้
โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียกวา่ " บารอมิเตอร์ " มีหน่วยเป็น มิลลิบาร์ หรือ ปอนดต่์อตารางน้ิว  ความกด
อากาศแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ  

บริเวณความกดอากาศต ่า หรือ ความกดอากาศต ่า หมายถึง บริเวณซ่ึงมี
ปริมาณอากาศอยูน่อ้ย ซ่ึงจะท าใหน้ ้าหนกัของอากาศนอ้ยลงตามไปดว้ย ท าใหอ้ากาศเบาและลอยตวั
สูงข้ึน เกิดการแทนท่ีของอากาศท าใหเ้กดิลม 

 บริเวณความกดอากาศสูง หรือ ความกดอากาศสูง หมายถึง บริเวณท่ีมีค่า
ความกดอากาศสูงกวา่บริเวณโดยรอบ เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ "แอนติไซโคลน" เกิดจากศูนยก์ลางความกด
อากาศสูงเคล่ือนตวัออกมายงับริเวณโดยรอบ ท าให้อากาศขา้งบนเคล่ือนตวัจมลงแทนท่ี ท าใหอุ้ณหภูมิ
สูงข้ึนไม่เกิดการ กลัน่ตวัของไอน ้า สภาพอากาศโดยทัว่ไปจึงปลอดโปร่ง ทอ้งฟ้าแจ่มใส 
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 2.3 ลม คือการเคล่ือนไหวของอากาศ ถา้ลมแรงก็หมายถึงวา่มวลของอากาศเคล่ือนตวั
ไปมากและเร็ว การวดัลมจ าตอ้งวดัทั้งทิศและความเร็วของลม ส าหรับการวดัทิศของลมนั้นเราใชศ้รลม 
ส่วนการวดัความเร็วของลม เราใชเ้คร่ืองมือท่ี เรียกวา่ "แอนนีมอมิเตอร์"  การวดัความเร็วและทิศของ
ลม อาจท าไดโ้ดยใชเ้คร่ืองมืออีกชนิดหน่ึง เรียกวา่ "ใบพดัลม" ซ่ึงสามารถวดัความเร็วและทิศไดพ้ร้อม
กนั  
  3. ความสามารถท่ีจะผสมผสานองคป์ระกอบทั้งสองขา้งตน้เขา้ดว้ยกนัเพื่อคาดหมาย
การเปล่ียนแปลงของบรรยากาศท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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บทที ่7   
สารและสมบัติของสาร 

สาระส าคัญ 
 ความหมาย ความส าคญัของสารในชีวติประจ าวนั การน าไปใชป้ระโยชน์ การเขา้สู่ร่างกายของ
สาร ประเภทของสาร และผลิตภณัฑ์ในชีวิตประจ าวนั การใชส้ารในชีวิตประจ าวนัและผลกระทบจาก
การใชส้าร การเลือกใชส้ารและผลิตภณัฑอ์ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

- อธิบายความหมายความส าคญัและความจ าเป็นในการใชส้ารได ้
- อธิบายสมบติัทัว่ไปของสารได ้
- จ าแนกสารโดยใชส้ถานะและการจดัเรียงอนุภาคได ้
- อธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนสถานะของสารได ้

ขอบข่ายเนื้อหา 
เร่ืองท่ี 1 สารและสมบติัของสาร 
เร่ืองท่ี 2  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนสถานะของสาร 
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เร่ืองที ่1  สารและสมบัติของสาร 
ความหมายของสาร 
 สาร หมายถึง ส่ิงท่ีมีตวัตน มีมวล ตอ้งการท่ีอยู ่และสัมผสัได ้ สารแต่ละชนิดจะมีลกัษณะ
เฉพาะตวั หรือ สมบติัของสาร ซ่ึงแตกต่างจากสารอ่ืน เช่น  น ้ามีจุดเดือดท่ี 100  องศาเซลเซียส 
กรดมีรสเปร้ียว  แอลกอฮอลติ์ดไฟได ้ เป็นตน้ 
 
สมบัติของสารแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  
          1. สมบัติทางกายภาพ  หมายถึง  สมบติัของสารท่ีแสดงใหเ้ห็นลกัษณะภายนอกของสาร สามารถ
สังเกตไดง่้าย  เช่น  รูปร่าง  สี  กล่ิน  รส  สถานะของสาร  จุดเดือด  จุดหลอมเหลว   เป็นตน้ 
          2.  สมบัติทางเคมี  หมายถึง  สมบติัของสารท่ีแสดงลกัษณะภายในของสารโดยอาศยัการ
เปล่ียนแปลงทางเคมี  เช่น  เหล็กเป็นสนิม    โลหะเม่ือท าปฏิกิริยากบักรดแลว้เกิดการผกุร่อน  เป็นตน้ 
 
สถานะของสารและการจัดเรียงอนุภาค 
 สถานะของสารสามารถแบ่งออกเป็น 3 สถานะ คือ  
 

 1. ของแข็ง  คือ สารท่ีมีรูปร่างและปริมาตรท่ีแน่นอน ไม่เปล่ียนแปลงตามภาชนะ อนุภาคชิด
กนัเป็นระเบียบ มีความหนาแน่นและแรงยดึเหน่ียวระหวา่งโมเลกุลสูงกวา่ของเหลวและก๊าซ เช่น กอ้น
หิน  ไม ้ พลาสติก  เหล็ก  เป็นตน้ 

 

 

ภาพแสดงการจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง 

 2. ของเหลว คือ สารท่ีมีปริมาตรแน่นอน แต่มีรูปร่างไม่แน่นอนเปล่ียนแปลงตามภาชนะท่ี
บรรจุ อนุภาคอยูใ่กลเ้คียงกนัแต่ไม่เป็นระเบียบ มีการชนกนัตลอดเวลา จึงมีความหนาแน่นสูงกวา่ก๊าซ  
เช่น  น ้า  น ้านม  สบู่เหลว  แชมพ ู เป็นตน้ 

 

 

ภาพแสดงการจัดเรียงอนุภาคของของเหลว 
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3. ก๊าซ  คือ สารท่ีมีรูปร่างและปริมาตรไม่แน่นอน เปล่ียนแปลงตามภาชนะท่ีบรรจุเพราะมีแรง
ยดึเหน่ียวระหวา่งโมเลกุลนอ้ยมาก จึงฟุ้งกระจายไดเ้ตม็ภาชนะและมีความหนาแน่นต ่า  เช่น  อากาศ    
แก๊ซหุงตม้  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์  เป็นตน้ 

 

ภาพแสดงการจัดเรียงอนุภาคของก๊าซ 

 
 
ตารางที ่ 1 แสดงสมบัติของสารแต่ละสถานะ 
 

ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ 
1.มีมวล ตอ้งการท่ีอยู ่ 
และสัมผสัได ้

1.มีมวล ตอ้งการท่ีอยู ่ 
และสัมผสัได ้

1.มีมวล ตอ้งการท่ีอยู ่ 
และสัมผสัได ้

2.รูปร่างแน่นอน  เปล่ียนแปลง
รูปร่างยาก 

2.รูปร่างไม่แน่นอน  ข้ึนอยูก่บั
ภาชนะท่ีบรรจุ 

2.รูปร่างไม่แน่นอน  ข้ึนอยูก่บั
ภาชนะท่ีบรรจุ 

3.ปริมาตรคงท่ี ไม่สามารถกด
หรือบีบใหมี้ปริมาตรลดลงได ้

3.ปริมาตรคงท่ี ไม่สามารถกด
หรือบีบใหมี้ปริมาตรลดลงได ้

3.มีปริมาตรไม่คงท่ี สามารถกด
หรือบีบใหมี้ปริมาตรลดลงได ้

4.อนุภาคของของแขง็เรียงชิด
กนัแน่นท าใหไ้ม่สามารถ
เคล่ือนท่ีได ้

4.อนุภาคของของเหลวอยูชิ่ดกนั  
แต่มีช่องวา่งระหวา่งอนุภาค ท า
ใหเ้คล่ือนท่ีไดบ้า้ง 

4.อนุภาคของแก๊สอยูห่่างกนัท า
ใหอ้นุภาคเคล่ือนท่ีอิสระจึงฟุ้ง
กระจายเตม็ภาชนะท่ีบรรจุเสมอ 

5.ทะลุผา่นไดย้าก 5.ทะลุผา่นได ้ 5.ทะลุผา่นไดง่้าย 
- 6.ระดบัผวิหนา้ของของเหลวจะ

อยูใ่นแนวราบเสมอไม่วา่จะอยูท่ี่
ใด 

- 
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กจิกรรม 
สถานะของสาร 

จงพิจารณาช่ือสารท่ีก าหนดและจ าแนกสารนั้นอยูใ่นสถานะใด โดยขีดเคร่ืองหมาย  ลงในตาราง 

สาร ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ 
กอ้นหิน    
โตะ๊    
ออกซิเจน    
น ้ามนัพืช    
ก๊าซหุงตม้    
พดัลม    
น ้าเกลือ    
น ้าแขง็    
คาร์บอนไดออกไซด ์    
ควนัไฟ    
คอมพิวเตอร์    
ยางลบ    
สบู่เหลว    
น ้าอดัลม    
น ้าตาล    
ไนโตรเจน    
แอลกอฮอล์    
กระดาษ    
แชมพสูระผม    
ผงซกัฟอก    
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เร่ืองที ่2  ปัจจัยทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงของสถานะของสาร 
 สารทุกชนิดสามารถเปล่ียนแปลงสถานะได ้การเปล่ียนแปลงสถานะของสารเก่ียวขอ้งกบั
อุณหภูมิ จุดเดือดและจุดหลอมเหลวของ  สารชนิดนั้น ๆ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงสถานะของสารน้ีจะส่งผล
ต่อลกัษณะกายภาพของสารนั้น  เช่น  น ้าแขง็ กลายเป็นของเหลว   ของเหลวกลายเป็นก๊าซ  เป็นตน้  
การเปล่ียนแปลงสถานะในแต่ละรูปแบบ มีช่ือเรียกต่างกนัตามลกัษณะการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

 

 
 
 
 การระเหย คือ กระบวนการการเปล่ียนแปลงสถานะของสสาร จากของเหลว กลายเป็นก๊าซ 
โดยมกัเกิดเม่ือของเหลวนั้น ๆไดรั้บพลงังานหรือความร้อน โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีอุณหภูมิถึงจุดเดือด 
ไดแ้ก่ น ้า เปล่ียนสถานะเป็น ไอน ้า 
 
 

 
 
 
 
 
 

น ้าในถว้ยชาระเหยกลายเป็นไอ และรวมตวับนกระจก 
 การระเหิด  คือ กระบวนการการเปล่ียนแปลงสถานะของสสาร จากของแขง็ กลายเป็นก๊าซ โดย
ไม่ผา่นสถานะการเป็นของเหลว ไดแ้ก่ น ้าแขง็แหง้ เปล่ียนสถานะเป็น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ ถา้

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
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%B4%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C
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เราใส่ลูกเหมน็ในตูเ้ส้ือผา้ไวส้ักระยะหน่ึง ลูกเหมน็จะมีขนาดเล็กลงเพราะลูกเหมน็เปล่ียนสถานะจาก
ของแขง็กลายเป็นไอท าใหมี้กล่ินเหมน็ไล่แมลง 
 

 
 

การระเหิดของน ้าแขง็แหง้ 
 การควบแน่น คือ กระบวนการการเปล่ียนแปลงสถานะของสสาร จากก๊าซ กลายเป็นของเหลว 
โดยมกัเกิดเม่ือก๊าซนั้น ๆ สูญเสียความร้อนหรือพลงังาน ไดแ้ก่ ไอน ้า เปล่ียนแปลงสถานะเป็น น ้า  การ
เกิดฝน  เป็นตน้ 
 

 
 

การเกิดฝนเกิดจากการควบแน่นของไอน ้า 
 

 การแข็งตัว คือ กระบวนการการเปล่ียนแปลงสถานะของสสาร จากของเหลว กลายเป็น
ของแขง็ โดยมกัเกิดเม่ือของเหลวนั้น ๆ สูญเสียความร้อนหรือพลงังาน ไดแ้ก่ น ้า เปล่ียนแปลงสถานะ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
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เป็นน ้าแขง็ โดยของแขง็นั้น สามารถเปล่ียนสถานะกลบัเป็นของเหลวได ้โดยการไดรั้บพลงังานหรือ
ความร้อน  
 การหลอมเหลว หรือ การละลาย คือ กระบวนการการเปล่ียนแปลงสถานะของสสาร จาก
ของแขง็ กลายเป็นของเหลว โดยมกัเกิดเม่ือของแขง็นั้นๆ ไดรั้บความร้อนหรือพลงังาน ไดแ้ก่ น ้าแขง็ 
เปล่ียนแปลงสถานะเป็น น ้า  
 
 

 
 
 
 
              น ้าแขง็                          ตั้งทิ้งไวจ้ะกลายเป็นน ้า             น าไปแช่ตูเ้ยน็จะเปล่ียนมาเป็นน ้าแขง็ 
 
 การตกผลกึ คือ กระบวนการการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร จากของเหลว กลายเป็นของแขง็ 
โดยมกัเกิดเม่ือของเหลวนั้นๆ สูญเสียความร้อนหรือพลงังาน ไดแ้ก่ น ้า เปล่ียนแปลงสถานะเป็น น ้าแขง็ 
แต่โดยทัว่ไปแลว้ ตกผลึกนั้นนิยมใช ้กบัการเปล่ียนแปลงรูปร่างทางเคมี เสียมากกวา่ เพราะโดยทัว่ไป
ใชก้บัสารประกอบหรือวตัถุ ท่ีไม่สามารถหลอมเหลว หรือ ละลาย กลบัเป็นของเหลวไดอี้ก  
 
 
 

 
 
                  เกลือ    เกลือละลายน ้า   ระเหยน ้าออกไดเ้กลือ 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
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กจิกรรม 
การเปลีย่นแปลงสถานะของสาร 

จุดประสงค์ 
 ทดลองและอธิบายการเปล่ียนแปลงสถานะของสารได ้
วสัดุอุปกรณ์ 
 1. บีกเกอร์  2. ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์  3.ชอ้นโตะ๊ 
 4. เกลือ   5. น ้าแขง็   6.ไมขี้ดไฟ 
วธีิทดลอง 

1. แบ่งกลุ่มเรียน กลุ่มละ 4 – 5  คน 
2. น าน ้าแขง็ในบีกเกอร์ ตั้งทิ้งไว ้10  นาที    สังเกตการเปล่ียนแปลงของน ้าแขง็และบนัทึกผล 
3.  น าเกลือ 1 ชอ้นโตะ๊ ใส่ลงไปในบีกเกอร์ คนจนเกลือละลายหมด 
4. น าบีกเกอร์ตั้งไฟ จนกวา่น ้าในบีกเกอร์ระเหยหมด  สังเกตการเปล่ียนแปลงและบนัทึกผล 

 

บันทกึผลการทดลอง 
 

สาร การเปลีย่นแปลง 

ก่อนทดลอง หลงัทดลอง 
น ้าแขง็  

 
 

 
 

เกลือ  
 
 

 
 

 
สรุปผลการทดลอง 
 …………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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บทที ่ 8 
การแยกสาร 

สาระส าคัญ 
 ความส าคญั วธีิการ และกระบวนการแยกสารต่อการน าไปใชป้ระโยชน์ มีการใชว้ธีิการแยก
สารท่ีเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. อธิบายความส าคญัวธีิการและกระบวนการแยกสารได ้
2. สามารถเลือกใชว้ธีิการแยกสารท่ีเหมาะสมและน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได้ 

ขอบข่ายเนื้อหา 
 เร่ืองท่ี 1 การแยกสาร  
 เร่ืองท่ี 2 การเขา้สู่ร่างกายของสาร 
 เร่ืองท่ี 3 ประเภทของสารท่ีพบในชีวติประจ าวนั 
 เร่ืองท่ี 4 สารและผลิตภณัฑข์องสารท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 เร่ืองท่ี 5 ผลกระทบท่ีเกิดจากการใชส้ารต่อชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
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เร่ืองที ่1  การแยกสาร 
สารต่าง ๆ มกัอยูร่วมกบัสารอ่ืน ๆ ในรูปของสารเน้ือเดียว หรือสารเน้ือผสม    ถา้ตอ้งการสาร

เพียงชนิดเดียวเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์    อาจท าไดโ้ดยแยกสารออกมาโดยอาศยัสมบติัเฉพาะตวัของ
สาร    การแยกสารเน้ือผสมท่ีไม่เป็นเน้ือเดียวท าไดโ้ดยใชว้ธีิการทางกายภาพ เช่น หยบิออก    ร่อนดว้ย
ตะแกรง ใชแ้ม่เหล็กดูด การแยกสารท่ีเป็นเน้ือเดียวอาจแยกไดโ้ดยการระเหยจนแหง้ 
 
 สารเนือ้เดียว  หมายถึง  สารท่ีมีลกัษณะเป็นเน้ือเดียวกนั  เม่ือน าส่วนใดส่วนหน่ึงไปทดสอบจะ
มีสมบติัเหมือนกนั   เช่น  น ้ากลัน่  น ้าโซดา  น ้าเช่ือม  น ้าเกลือ  เป็นตน้ 
 

            สารเน้ือเดียวมีไดท้ั้ง 3 สถานะ   คือ 
 

          1.สารเน้ือเดียวสถานะของแขง็  เช่น  เหล็ก  ทองค า  ทองแดง  สังกะสี  อะลูมิเนียม  นาก    
ทองเหลือง  หินปูน  เกลือแกง  น ้าตาลทราย   
 

          2.สารเน้ือเดียวสถานะของเหลว  เช่น  น ้ากลัน่  น ้าเกลือ  น ้าส้มสายชู  น ้าอดัลม  น ้ามนัพืช   
น ้าเช่ือม  น ้านม   
 

          3.สารเน้ือเดียวสถานะแก๊ส  เช่น  อากาศ  แก๊สหุงตม้  แก๊สออกซิเจน  แก๊สไนโตรเจน   
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์  
  
 สารเนือ้ผสม  หมายถึง สารผสมท่ีไม่ผสมเป็นเน้ือเดียวกนั  สามารถมองเห็นสารเดิมไดต้าเปล่า  
สารแต่ละชนิดจะมีสมบติัของสารแตกต่างกนั  เช่น น ้าแป้ง  น ้าโคลน ยาเคลือบกระเพาะ  เป็นตน้ 
 

 สารเนือ้ผสมมีได้ทั้ง 3 สถานะ เช่น 
 

 1. สารเน้ือผสมสถานะของแขง็ เช่น ทราย  คอนกรีต ดิน   
 

 2. สารเน้ือผสมสถานะของเหลว เช่น น ้าคลอง น ้าโคลน  น ้าจ้ิมไก่ 
 

 3. สารเน้ือผสมสถานะแก๊ส เช่น ฝุ่ นละอองในอากาศ เขม่า ควนัด าในอากาศ  
 
 การแยกสารผสมแต่ละชนิดนั้น  ตอ้งรู้จกัเลือกใชว้ธีิการท่ีเหมาะสม  ข้ึนอยูก่บัสมบติัของสารท่ี
ผสมอยูใ่นสารนั้น ๆ 
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1.การกรอง 
 เป็นวธีิการแยกสารผสมท่ีมีสถานะเป็นของแขง็ออกจากของเหลว วสัดุท่ีใชก้รองท่ีอยูห่ลาย
ชนิด  เช่น  กระดาษกรอง  ส าลี  ผา้ขาว  เช่น การกรองน ้ากะทิ  การกรองส่ิงสกปรกในน ้าเช่ือม  เป็นตน้  

 

 

 

 2.การกลัน่ 
 เป็นวธีิการแยกสารผสมท่ีเป็นของเหลวหรือของแขง็ท่ีละลายเป็นเน้ือเดียวกนัโดยใชส้มบติั
ความแตกต่างของจุดเดือดของสารแต่ล่ะชนิด  การกลัน่ตอ้งท าใหส้ารท่ีเป็นของเหลวกลายเป็นไอโดย
การใหค้วามร้อน สารท่ีกลายเป็นไอเม่ือไดรั้บความเยน็ก็จะเกิดความควบแน่นกลัน่ตวัเป็นสารบริสุทธ์  
สารท่ีมีจุดเดือดต ่าจะกลัน่ตวัออกมาก่อนสารท่ีมีจุดเดือดสูงกวา่   

 
 3.การระเหย 
 การแยกสารดว้ยวธีิน้ีเหมาะส าหรับใชแ้ยกสารผสมท่ีเป็นของเหลวและมีของแขง็ละลายใน
ของเหลว โดยวธีิการระเหยนิยมใชใ้นการแยกเกลือออกจากน ้าทะเล  เม่ือน ้าระเหยหมดก็จะไดเ้กลือ 
น ามาใช ้
 

 
 
 
 
  

 
การท านาเกลือ  โดยวธีิการระเหย 
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4.การตกตะกอน 
 การแยกสารดว้ยวธีิน้ีเป็นการแยกสารผสมท่ีเป็นของแขง็ท่ีแขวนลอยอยูใ่นของเหลว  โดยการ
ตั้งสารผสมนั้นทิ้งไว ้  ของแขง็ท่ีอยูใ่นของเหลว เป็นส่ิงท่ีมีน ้าหนกั ดงันั้นเม่ือตั้งทิ้งไวก้็จะตกตะกอน 
แยกของจากของเหลว เราจึงสามารถแยกของสารผสมออกจากกนัได ้ เช่น  การแยกแป้งออกจากน ้าแป้ง  
การแยกดินออกจากน ้าโคลน  หรือการใชส้ารส้มแกวง่ในน ้าเพื่อใหส้ารแขวนลอยท่ีอยูใ่นน ้าตกตะกอน 
เป็นตน้  

 
 

แกวง่สารส้มในน ้าเพื่อใหส้ารแขวนลอยในน ้าตกตะกอน 
 

 
 5.การตกผลกึ 
 วธีิน้ีเป็นวธีิส าหรับการแยกของผสมท่ีเป็นของแขง็  โดยการน าของผสมมาละลายดว้ยตวัท า
ละลาย จนสารละลายหมด  แลว้ทิ้งไว ้ สารท่ีละลายไดน้อ้ยกวา่จะอ่ิมตวัและตกตะกอนออกมาก่อน  
เช่น  เช่น การแยกเกลือโซเดียมคลอไรดอ์อกจากน ้าทะเล 
 

  
 

การตกผลึกของสารบางชนิด 
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6.การกลัน่ล าดับส่วน 
 วธีิน้ีใชแ้ยกสารผสมท่ีเป็นของเหลว ซ่ึงของเหลวน้ีมีจุดเดือดท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั  จึงไม่
สามารถใชก้ารแยกสารแบบการกลัน่ธรรมดาได ้  ตวัอยา่งการกลัน่แบบล าดบัส่วน    เช่น การแยกน ้า 
ออกจากแอลกอฮอล์ (น ้ามีจุดเดือด 100 องศาเซลเซียส แอลกอฮอลมี์จุดเดือด 78.5 องศาเซลเซียส) และ
การกลัน่น ้าดิบ  เป็นตน้ 
 

 
 
 7.การระเหิดหรือการระเหยแห้ง 
  วธีิน้ีเหมาะส าหรับการแยกของผสมท่ีเป็นของแขง็ท่ีละลายอยูใ่นของเหลว เช่น เม่ือน าเกลือแกง
ซ่ึงเป็นของแขง็มาละลายในน ้าจะไดข้องผสมเน้ือเดียวกนั  ถา้ตอ้งการแยกเกลือแกงออกจากน ้า ก็กระท า
ไดโ้ดยน าน ้าเกลือมาใหค้วามร้อนเพื่อให้น ้าระเหยออกไป  ส่ิงท่ีเหลืออยูใ่นภาชนะก็คือ  เกลือแกง  
นัน่เอง 
 8.โครมาโตกราฟฟี 
 เป็นวธีิแยกสารเน้ือเดียวออกจากกนัใหเ้ป็นสารบริสุทธ์ิ โดยอาศยัหลกัการท่ีวา่ "สารแต่ละชนิด
มีความสามารถในการละลายต่างกนั และถูกดูดซบัต่างกนั จึงท าใหส้ารแต่ละชนิดแยกออกจากกนัได ้
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เร่ืองที ่2  การเข้าสู่ร่างกายของสาร 
สารพษิเข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทาง คือ 

1. ทางจมูก ด้วยการสูดดมไอของสาร ผลคือละอองของสารพิษปะปนเขา้ไปกบัลมหายใจ 
สารพิษบางชนิดมีฤทธ์ิกดักร่อน ท าให้เยื่อจมูกและหลอดลมอกัเสบหรือซึมผ่านเน้ือเยื่อเขา้สู่กระแส
โลหิตท าใหโ้ลหิตเป็นพิษ 

2. ทางปาก อาจจะเขา้ปากโดยความสะเพร่า เช่น ใชมื้อท่ีเป้ือนสารพิษหยบิอาหารเขา้ปากหรือ
กินผกัผลไมท่ี้มีสารพิษตกคา้งอยู ่หรืออาจจะจงใจกินสารพิษบางชนิดเพื่อฆ่าตวัตาย เป็นตน้ 

3. ทางผิวหนัง เกิดอาการสัมผสัหรือจบัตอ้งสารพิษ สารพิษบางชนิดสามารถซึมผ่านทาง
ผวิหนงัได ้เพราะเขา้ไปท าปฏิกิริยาเกิดเป็นพิษแก่ร่างกาย 

สารพิษเม่ือเขา้สู่ร่างกายทางใดก็ตาม เม่ือมีความเขม้ขน้พอจะมีปฏิกิริยา ณ จุดสัมผสัและซึมเขา้
สู่กระแสโลหิต ซ่ึงจะพาสารพิษไปทั่วร่างกาย ความสามารถในการสู่กระแสโลหิตนั้นข้ึนอยู่กับ
คุณสมบติัการละลายของสารพิษนั้น สารพิษบางชนิดอาจถูกร่างกายท าลายได ้บางชนิดอาจถูกขบัถ่าย
ออกทางไต ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อทางเดินปัสสาวะ และกระเพาะปัสสาวะบางชนิดอาจถูกสะสมไว ้เช่น 
ท่ีตบั ไขมนั เป็นตน้ 
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เร่ืองที ่3  ประเภทของสารทีพ่บในชีวติประจ าวนั 
ประเภทของสาร 
 ประเภทของสาร สารแต่ละชนิดมีสมบติัหลายประการ และน ามาใชป้ระโยชน์แตกต่างกนั เรา
ตอ้งจ าแนกประเภทของสารเพื่อความสะดวกในการศึกษาและการน าไปใช้ 
การจ าแนกประเภทของสารตามสมบัติความเป็นกรด - เบส 

ประเภทของสารตามสมบติัของสาร คือ สมบติัความเป็นกรด – เบส ของสารเป็นเกณฑ์ ซ่ึง
สามารถจดักลุ่มสารท่ีใชใ้นบา้นเป็น 3 ประเภทคือ 

1. สารท่ีมีสมบติัเป็นกรด สารประเภทน้ีมีรสเปร้ียว ท าปฏิกิริยาเคมีกบัโลหะ เช่น สังกะสีท า
ปฏิกิริยาเคมีกบัหินปูน ตวัอยา่งสารประเภทน้ี เช่น น ้าส้มสายชู น ้ามะนาว น ้ าอดัลม น ้ ามะขาม น ้ ายาลา้ง
หอ้งน ้า เป็นตน้ 

2. สารท่ีมีสมบัติเป็นเบส สารประเภทน้ีมีรสฝาด เม่ือน ามาถูกับฝ่ามือจะรู้สึกล่ืนมือ ท า
ปฏิกิริยากบัไขมนั หรือน ้ ามนัพืช หรือน ้ ามนัสัตว ์จะไดส้ารประเภทสบู่ ตวัอยา่งสารประเภทน้ี เช่น น ้ า
ปูนใส โซดาไฟ น ้าข้ีเถา้ เม่ือน าสารท่ีมีสมบติัเป็นเบสทดสอบดว้ยกระดาษลิตมสัสีแดง กระดาษลิตมสัสีแดง
จะเปล่ียนสีจากสีแดงเป็นสีน ้าเงิน 

3. สารท่ีมีสมบติัเป็นกลาง สารประเภทน้ีมีสมบติัหลายประการและเม่ือน ามาทดสอบด้วย
กระดาษลิตมสัแลว้ กระดาษลิตมสัจะไม่มีการเปล่ียนแปลง ตวัอยา่งของสารประเภทน้ี เช่น น ้ า น ้ าเกลือ 
น ้าเช่ือม เป็นตน้ 
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เร่ืองที ่4  สารและผลติภัณฑ์ของสารทีใ่ช้ในชีวติประจ าวนั 
การจ าแนกประเภทของสารตามประโยชน์การใช้งาน 
1. สารท าความสะอาด สารเหล่าน้ีมีหลายประเภท เช่น 

- สารท่ีใชท้  าความสะอาดของร่างกายส่วนต่าง ๆ ไดแ้ก่ สบู่ ยาสีฟัน แชมพสูระผม น ้ายาบว้นปาก 
- สารท่ีใชท้  าความสะอาดเส้ือผา้เคร่ืองนุ่มห่ม ไดแ้ก่ สบู่ซกัฟอก ผงซกัฟอก น ้ายาขจดัคราบ 
- สารท่ีใช้ท าความสะอาดภาชนะ เช่น น ้ ายาลา้งจาน สารท่ีใช้ท าความสะอาดเฉพาะแห่ง เช่น 

น ้ายาเช็ดกระจก น ้ายาขดัหอ้งน ้า 
2. สารทางเกษตร 

สารก าจดัศตัรูพืช เป็นสารท่ีนิยมใช้ในการเกษตร โดยเกษตรกรใช้ฉีดพ่นตน้พืชท่ีปลูก เพื่อ
ก าจดัแมลงท่ีมากดักินตน้พืช 

สารประเภทน้ีมีผลรุนแรงต่อคน สัตวแ์ละส่ิงแวดลอ้มในบริเวณใกลเ้คียง จึงตอ้งรู้จกัใช้อย่าง
ระมดัระวงัไม่ควรใชใ้นปริมาณท่ีมากเกินไป 
3. สารที่ใช้เป็นยารักษาโรค  สารเหล่าน้ีใช้บ าบดัรักษาป้องกนัโรคหรือความเจ็บป่วยของคนเรา แบ่ง

ตามลกัษณะการใชไ้ดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
- ยาใชภ้ายใน เช่น ยาธาตุน ้าขาว ยาธาตุน ้าแดง ยาพาราเซตามอล ยาแกไ้อน ้าด า ยาเมด็โซดามิ้นท ์
- ยาใชภ้ายนอก เช่น ยาเหลือง ยาแดง ยาลา้งตา แอลกอฮอล ์

4. สารก าจัดแมลงในบ้าน สารประเภทน้ีมีทั้งชนิดท่ีจดัใหเ้กิดควนัชนิดท่ีฉีดพน่ และชนิดผง เช่น ยากนั
ยงุ ดีดีที 

สารปรุงแต่งอาหาร สารเหล่าน้ีมีมากมายหลายชนิด เราน าใช้ในการประกอบอาหาร เช่น 
น ้าตาล น ้าปลา ซีอ๊ิว ซอส น ้าส้มสายชู 



 142 

เร่ืองที ่5  ผลกระทบทีเ่กดิจากการใช้สารต่อชีวติและส่ิงแวดล้อม 
อนัตรายจากการใช้สารพษิ  

การใชส้ารพิษอยา่งไม่ถูกตอ้งมีอนัตรายต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มดงัน้ี 
1. ท าให้เกิดอนัตรายต่อผูใ้ช้โดยตรงต่อผูใ้ช้โดยตรงได้แก่ เกษตรกรผูป้ระกอบอาชีพใน

โรงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส้ารพิษและประชาชนทัว่ ๆ ไป ทั้งน้ีเน่ืองมาจากขาดความรู้ความเขา้ใจใน
การใชแ้ละการป้องกนัอนัตรายจากสารพิษอย่างถูกตอ้ง จึงท าให้เกิดอุบติัเหตุ เช่น สารพิษท่ีใชอ้าจถูก
ร่างกายของผูใ้ช้หรือหายใจเอาก๊าซพิษท่ีร่ัวสู่บรรยากาศเขา้ไปท าให้อนัตรายหรือเจ็บป่วยถึงชีวิตได้
ในทนัที หรือสะสมสารพิษในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท าให้สุขภาพทรุดโทรม เกิดโรคภยัร้ายแรงข้ึนได้
ภายหลงั 

2. ท าให้เกิดอนัตรายต่อชีวิตและสุขภาพอนามยัของประชาชน และส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่ใน
บริเวณใกลเ้คียงกบัแหล่งท่ีมีการใชส้ารพิษ 

3. ท าให้สภาวะสมดุลตามธรรมชาติเสียไป เน่ืองจากศตัรูธรรมชาติ เช่น ตวัห ้ า ตวัเบียฬ ท่ีมี
ประโยชน์ในการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช ศตัรูมนุษยแ์ละสัตวถู์กสารพิษท าลายหมดไป แต่ขณะเดียวกนั
ศตัรูท่ีเป็นปัญหา โดยเฉพาะพวกแมลงศตัรูพืชสามารถสร้างความตา้นทานสารพิษข้ึนได้ท าให้เกิด
ปัญหาการระบาดเพิ่มมากข้ึนหรือศตัรูพืชท่ีไม่เคยระบาด ก็เกิดระบาดข้ึนมาเป็นปัญหาในการป้องกนั
ก าจดัมากข้ึน 

4. ท าให้เกิดอนัตรายต่อชีวิตของนก ปลา สัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ แมลงท่ีมีประโยชน์ เช่น ผึ้ ง 
พบวา่มีปริมาณลดนอ้ยลงจนบางชนิดเกือบสูญพนัธ์ุ ทั้งน้ีเน่ืองจากถูกท าลายโดยสารพิษท่ีไดรั้บเขา้ไป
ทนัทีหรือสารพิษท่ีสะสมในร่างกายของสัตวเ์หล่านั้น มีผลใหเ้กิดความลม้เหลวในการแพร่ขยายพนัธ์ุ 

5. ท าใหเ้กิดอนัตรายแก่ส่ิงมีชีวติและมนุษยใ์นระยะยาวเน่ืองจากการไดรั้บสารพิษซ่ึงกระจาย
ตกคา้งอยู่ในอาหารและส่ิงแวดลอ้ม เขา้ไปสะสมไวใ้นร่างกายทีละน้อยจนท าให้ระบบและวงจรการ
ท างานของร่างกายผดิปกติ เป็นเหตุใหเ้กิดโรคอนัตรายข้ึนหรือบางคร้ังอาจท าให้เกิดการกลายพนัธ์ุหรือ
เกิดความผดิปกติในรุ่นลูกหลานข้ึนได ้

6. ท าให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจข้ึนกบัประเทศชาติ เน่ืองจากการเจ็บไขไ้ด้ป่วยของ
ประชาชนท าให้ไม่สามารถท างานได้เต็มท่ี และยงัต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอีกด้วย
นอกจากน้ียงัมีปัญหาไม่สามารถส่งอาหารผลิตผลและผลิตภัณฑ์การเกษตรออกไปจ าหน่ายยงั
ต่างประเทศได ้เน่ืองจากมีสารพิษตกคา้งอยู่ในปริมาณสูง เกินปริมาณท่ีก าหนดไวท้  าให้สามารถท่ีจะ
น ามาพฒันาประเทศ 

7. ท าให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของส่ิงแวดล้อมท่ีดี ปริมาณสารพิษท่ีถูกปล่อยและ
ตกคา้งอยูใ่นส่ิงแวดลอ้ม เช่น สารพิษ โลหะหนกัในแหล่งน ้ า หรือก๊าซพิษท่ีผสมอยูใ่นชั้นบรรยากาศท า
ใหคุ้ณภาพของส่ิงแวดลอ้มเสียหายไม่เหมาะสมต่อการด ารงชีวติของส่ิงมีชีวติ 
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วธีิป้องกนัสารเป็นพษิ 
1. พยายามหลีกเล่ียงการใชส้ารเป็นพิษเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ 
2. ควรศึกษาใหเ้ขา้ใจถึงอนัตรายและวธีิการใชส้ารเคมีแต่ละชนิด 
3. ใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ เพื่อการป้องกนัอนัตรายขณะท่ีมีการท างานหรือเก่ียวขอ้งกบัสารเคมี 
4. ควรมีการตรวจสุขภาพ ส าหรับผูท่ี้ท  างานเก่ียวขอ้งกบัสารเคมีอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 
5. หลีกเล่ียงการอยูใ่กลบ้ริเวณท่ีมีการใชส้ารเคมีเพื่อป้องกนัสารพิษเขา้สู่ร่างกายทางปาก 
6. เม่ือมีการใชส้ารเคมี ควรอ่านฉลากก ากบัโดยตลอดให้เขา้ใจก่อนใช ้และตอ้งปฏิบติัตามค า

เตือนและขอ้ควรระวงัโดยเคร่งครัด 
7. อยา่ลา้งภาชนะบรรจุสารเคมีหรืออุปกรณ์เคร่ืองพน่ยาลงไปในแม่น ้า ล าธาร บ่อ คลอง ฯลฯ 
8. ภาชนะบรรจุสารเคมีเม่ือใชห้มดแลว้ใหท้ าลายและฝังดินเสีย 
9. ใหค้วามร่วมมือกบัทางราชการในการควบคุมตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 
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กจิกรรม 
การกรอง 

จุดประสงค์   
 ทดลองและอธิบายการแยกสารดว้ยวธีิการกรองได้ 
 

วสัดุอุปกรณ์ 
 1. บีกเกอร์  2. กรวยกรอง  3. กระดาษกรอง 
 4.ขวดน ้ากลัน่  5. แป้งมนั  6. น ้า    7. แท่งแกว้คน 
 

วธิการทดลอง 
1. แบ่งกลุ่มผูเ้รียน กลุ่มละ 4 - 5  คน 
2. เทน ้าใส่ในบีกเกอร์และน าแป้งมนัผสมลงไป  คนจนแป้งละลายหมด 
3. พบักระดาษกรอง แลว้น าไปวางในกรวยกรอง หลงัจากนั้นใชข้วดน ้ากลัน่ฉีดน ้าลงบน

ขอบกระดาษกรองใหเ้ปียก เพื่อใหก้ระดาษแนบติดกบักรวยกรอง 
4. น าน ้าแป้งมนัเทลงในกรวยกรอง บนัทึกผลการทดลอง 

 
บันทกึผล 
 

สาร ผลทีสั่งเกตได้ 
1.แป้งผสมกบัน ้า  
2.น ้าแป้งท่ีผา่นการกรองแลว้  

 
สรุปการทดลอง 
 …………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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บทที ่ 9 
สารในชีวติประจ าวนั 

สาระส าคัญ 
 ความเก่ียวขอ้งของสารในชีวติประจ าวนั การเขา้สู่ร่างกายของสาร ทั้งน้ีเป็นประโยชน์และโทษ 
การจ าแนกประเภทของสารและผลิตภณัฑท่ี์พบในชีวิตประจ าวนัได ้ควรเลือกใชส้ารบางชนิดท่ีกระทบ
ต่อชีวติและส่ิงแวดลอ้ม หลกัการเลือกซ้ือเลือกใชส้ารอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

- อธิบายสมบติัของสารท่ีน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนัได้ 
- อธิบายการเขา้สู่ร่างกายของสารได ้
- จ าแนกประเภทของสารและผลิตภณัฑท่ี์พบในชีวติประจ าวนัได ้
- อธิบายวธีิการใชส้ารในชีวติประจ าวนับางชนิดและส่ิงแวดลอ้มได ้
- อธิบายหลกัการเลือกซ้ือและเลือกใชส้ารได ้
- เลือกซ้ือและเลือกใชส้ารไดถู้กตอ้งและเหมาะสม 

ขอบข่ายเนื้อหา 
เร่ืองท่ี 1 สมบติัของสารท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
เร่ืองท่ี 2 สารและผลิตภณัฑข์องสารท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
เร่ืองท่ี 3 การเลือกซ้ือและการใชส้ารอยา่งปลอดภยั 
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เร่ืองที ่1  สมบัติของสารทีใ่ช้ในชีวติประจ าวนั 
 ในชีวติประจ าวนัของเรานั้น  เราตอ้งใชส้ารต่าง ๆ อยูต่ลอดเวลา  สารบางชนิดให้ประโยชน์แก่
ร่างกายของเรา เช่น  อาหาร  ยารักษาโรค  ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาด   เป็นตน้  สารบางถึงแมว้่าจะมี
ประโยชน์แต่ก็มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ย  เช่น  ยาฆ่าแมลง  ยาก าจดัศตัรูพืช  หรือก๊าซต่าง ๆ ท่ีเกิด
จากกระท าของมนุษย ์
 

 เราสามารถจ าแนกประเภทของสารท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัออกเป็นประเภท  ไดด้งัน้ี 
 

1.ความเป็นกรด- เบส  เราสามารถจ าแนกสารจากสมบติัของสารจากความเป็น กรด –เบส ไดด้งัน้ี 
 

 1.1 สารทีม่ีสมบัติเป็นกรด สารประเภทน้ีมีรสเปร้ียว ท าปฏิกิริยาเคมีกบัโลหะและหินปูน  เม่ือ
ทดสอบดว้ยกระดาษลิตมสัสีน ้าเงิน กระดาษลิตมสัจะเปล่ียนเป็นสีแดง   และมี ค่า pH  1 – 6  เช่น  
มะนาว  น ้าส้มสายชู  น ้ายาลา้งหอ้งน ้า  เป็นตน้ 
 

 1.2 สารทีม่ีสมบัติเป็นเบส  เป็นสารท่ีมีรสฝาด  เม่ือทดสอบกบักระดาษลิตมสั สีแดงจะ
เปล่ียนไปเป็นสีน ้าเงิน เม่ือสัมผสัร่างกายจะรู้สึกล่ืน และท าปฏิกิริยากบัไขมนัหรือน ้ามนัพืช        และมี
ค่า pH 8 – 14   เช่น  ผงซกัฟอก  สบู่  น ้าข้ีเถา้  เป็นตน้ 
 

 1.3  สารทีส่มบัติเป็นกลาง  เป็นสารท่ีทดสอบกบักระดาษลิตมสัแลว้ไม่มีการเปล่ียนแปลง  มีค่า 
pH 7  เช่น  น ้าเกลือ  น ้าด่ืม  เป็นตน้ 
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กจิกรรม 
ทดสอบ  กรด – เบส 

 

จุดประสงค์  ทดลองและอธิบายความเป็นกรด – เบส  ของสารได ้
 

วสัดุอุปกรณ์ 
 1.  สารละลาย (ตามตาราง)  2. หลอดหยดจ านวนเท่ากบัสารละลาย   
 3.  กระจกนาฬิกาหรือภาชนะท่ีเป็นแกว้ 4.  กระดาษลิตมสั  
 5.  ถาดหลุม 
 

วธีิท า 
1. หยดสารละลายท่ีเตรียมไวล้งในถาดหลุม ๆ ละ  3  หยด 
2. ใชก้ระดาษลิตมสัจุ่มสารละลายเทียบสีท่ีเกิดข้ึนกบัสี  แลว้วางไวบ้นกระจกนาฬิกาหรือ

ภาชนะท่ีเป็นแกว้ แลว้บนัทึกผล 
 

บันทกึผล 
 

 

สาร 
สมบัติของสาร 

สี กรด กลาง เบส 
สบู่เหลว     
ผงซกัฟอก     
น ้าส้มสายชู     
น ้าอดัลม     
น ้ายาลา้งจาน     
น ้าเกลือ     
น ้ามะนาว     
น ้ายาลา้งหอ้งน ้า     
น ้าด่ืม     
น ้าปูนใส     
 

สรุปผลการทดลอง 
 …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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เร่ืองที ่2  สารและผลติภัณฑ์ของสารทีใ่ช้ในชีวติประจ าวนั 
2.จ าแนกประเภทของสาร 
 การจ าแนกสารนอกจากจ าแนกจากสมบติัของสารแลว้ ยงัจ าแนกตามประโยชน์การใชง้าน ได้
ดงัน้ี 
 2.1 สารท าความสะอาด   ในชีวติประจ าวนัเราใชส้ารประเภทน้ีกนัอยา่งแพร่หลาย  สารท าความ
สะอาด มีทั้งสารท่ีใชท้  าความสะอาดร่างกายของคน  สารท่ีใชท้  าความสะอาดเคร่ืองนุ่มห่ม หรือภาชนะ
ต่าง ๆ  เช่น  สบู่  ผงซกัฟอก  ยาสีฟัน  น ้ายาลา้งหอ้งน ้า   เป็นตน้  
 
 
 
 
 
 
 
 2.2  สารทางการเกษตร  สารประเภทน้ีส่วนใหญ่เป็นสารท่ีใชใ้นการก าจดัศตัรูพืช  เช่น แมลง  
วชัพืช   สารประเภทน้ีในปริมาณท่ีมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อผูใ้ช ้และผูบ้ริโภค  นอกจากน้ีแลว้สาร
ประเภทน้ียงัส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 
 
 
 

 
 
 
  
2.3 ยารักษาโรค   สารเหล่าน้ีใชเ้พื่อบ าบดัและรักษาอาการเจบ็ป่วยของคนเรา แบ่งออกเป็น  2 ประเภท  
คือ 
 ยาภายใน  เช่น  ยาพาราเซตามอล  ยาธาตุน ้าแดง   ยาแกไ้อ   
 ยาภายนอก  เช่น   ยาแดง   ยาลา้งตา  แอลกอฮอล ์  
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 2.4 สารปรุงแต่ง   
      สารปรุงแต่งอาหารมีมากมายหลายชนิด  ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคใ์นการใช ้ ดงัน้ี 
  สารปรุงรส   -  น ้าปลา  ซีอ้ิว  ซอส 
  สารแต่งสี     -  สีผสมอาหาร สีจากธรรมชาติ 
  สารแต่งกล่ิน – กล่ินสังเคราะห์ 
  สารป้องกนัไม่ใหอ้าหารเน่าเสีย  -   สารกนับูด  
 
 
 
  
 
 
 
4.5 ผลติภัณฑ์เสริมความงาม 
       สารท่ีเป็นผลิตภณัฑเ์สริมความงามหรือเคร่ืองส าอางมีหลายประเภทข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงค์
ของผูใ้ช ้ เช่น 
  ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิว  -  ครีมบ ารุงผวิ  อาหารเสริม 
 
 
 
 
 
 
  ผลิตภณัฑต์กแต่งร่างกาย – ลิปสติก  แป้งผดัหนา้   
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เร่ืองที ่3  การเลอืกซ้ือและการใช้สารอย่างปลอดภัย 
 สารท่ีเราใชอ้ยูใ่นชีวติประจ าวนันั้นมีทั้งประโยชน์และโทษ  ดงันั้นก่อนท่ีเราจะน าสารใด ๆก็
ตามมาใช ้ ตอ้งค านึงถึงเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 

 1.ฉลากของผลติภัณฑ์  ก่อนซ้ือหรือน าผลิตภณัฑม์าใชต้อ้งศึกษารายละเอียดบนฉลากใหเ้ขา้ใจ 
โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ดา้นอาหารจะตอ้งดูวนัหมดอายขุองผลิตภณัฑด์ว้ย  และผูใ้ชจ้ะตอ้งปฏิบติัตนตาม
วธีิขั้นตอนท่ีอยูบ่นฉลากอยา่งเคร่งครัดดว้ย 
 

 2. ใช้สารในปริมาณทีจ่ าเป็นเท่าน้ัน  สารอยา่งชนิดถา้ใชใ้นปริมาณมากกวา่ท่ีก าหนดอาจจะเป็น
อนัตรายต่อผูใ้ชไ้ด ้
 

 3.  ต้องมีการก าจัดภาชนะทีใ่ช้แล้วอย่างเหมาะสม  เช่น  ภาชนะท่ีบรรจุสารท่ีพิษ หา้มทิ้งลงใน
แม่น ้าล าคลอง   เป็นตน้ 
 
 การจะเลือกใชส้ารใดก็ตาม  เราตอ้งค านึงความปลอดภยัในการใชส้ารนั้นดว้ย  สารบางชนิด 
เช่น ยาฆ่าแมลง หรือก าจดัวชัพืช  ถา้ใชใ้นปริมาณมากก็จะส่งผลต่อสุขภาพของผูใ้ช ้ และถา้ตกคา้งอยู่
ในพืชผกัก็จะเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค  และนอกจากน้ีสารต่าง ๆ ท่ีเราใชก้็ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น  การปล่อยน ้าเสียลงในแม่น ้า ก่อใหเ้กิดน ้าเสีย เป็นตน้  ดงันั้นก่อนท่ีเราจะเลือกใชส้ารต่าง ๆ ใน 
ชีวติประจ าวนั เราตอ้งศึกษาถึงวธีิการใช ้การเก็บรักษา และวธีิการก าจดัภาชนะบรรจุสารเหล่านั้น อยา่ง
ละเอียด  เพื่อจะช่วยป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดกบัมนุษยเ์รา และไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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กจิกรรม  
การเลอืกใช้สารอย่างปลอดภัย 

 
ตอนท่ี  1  ใหผู้เ้รียนส ารวจสารท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัมาคนละ  5 ชนิด  และบนัทึกผล 
 

ช่ือสาร ประเภท วธีิใช้ 

1.      
 
 

2.   
 
 

3.   
 
 

4.   
 
 

5.   
 
 

 
2.จงบอกวธีิการใชส้ารอยา่งปลอดภยัมาอยา่งนอ้ย  3  ขอ้ 
 1…………………………………………………………………………………………………. 
 2…………………………………………………………………………………………………. 
 3…………………………………………………………………………………………………. 
 

3.สารท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัส่งผลกระทบกบัมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มอยา่งไรบา้ง 
 1…………………………………………………………………………………………………. 
 2…………………………………………………………………………………………………. 
 3…………………………………………………………………………………………………. 
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บทที ่10  
 แรงและการเคลือ่นทีข่องแรง 

สาระส าคัญ 
 ความหมาย ประเภทของแรง แรงท่ีเกิดข้ึนจากการท างานของแรง ความดนั แรงลอยตวั  
แรงดึงดูดของโลก แรงเสียดทาน การน าแรงและการเคล่ือนท่ีของแรงไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. อธิบายความหมาย ประเภทของแรง ผลท่ีเกิดจากการกระท าของแรง ความดนั แรงลอยตวั 
แรงดึงดูดของโลก และแรงเสียดทานได ้

2. สามารถน าแรง และการเคล่ือนท่ีของแรงไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนัได้ 
ขอบข่ายเนื้อหา 

เร่ืองท่ี 1 แรงและการเคล่ือนท่ีของแรง 
เร่ืองท่ี 2 ความดนั 
เร่ืองท่ี 3 แรงดึงดูดของโลก ความหมาย ประโยชน์ และโทษของแรงดึงดูดของโลก 
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เร่ืองที ่1 แรงและการเคลือ่นทีข่องแรง 
แรง หมายถึง อ านาจภายนอกท่ีสามารถท าให้วตัถุเปล่ียนสถานะได้ เช่น ท าให้วตัถุท่ีอยู่น่ิง

เคล่ือนท่ีไป ท าใหว้ตัถุท่ีเคล่ือนท่ีอยูแ่ลว้เคล่ือนท่ีเร็วหรือชา้ลง ท าใหว้ตัถุมีการเปล่ียนทิศตลอดจนท าให้
วตัถุมีการเปล่ียนขนาดหรือรูปทรงไปจากเดิมได ้แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ท่ีมีทั้งขนาดและทิศทาง  การ
รวมหรือหกัลา้งกนัของแรงจึงตอ้งเป็นไปตามแบบเวกเตอร์ 

ประเภทของแรง แรงมีหลายประเภท ไดแ้ก่ แรงยอ่ย แรงลพัธ์ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา แรง
ขนาน แรงคู่ควบ แรงตึง แรงสู่ศูนยก์ลาง แรงตา้น แรงเสียดทาน  

แรงเสียดทาน  หมายถึงแรงท่ีเกิดจากการเสียดสีระหวา่งผิววตัถุท่ีมีการเคล่ือนท่ีหรือพยายามท่ี
จะเคล่ือนท่ี แรงเสียดทานเป็นแรงตา้นการเคล่ือนท่ีของวตัถุ  มีทิศทางตรงขา้มกบัทิศทางการเคล่ือนท่ี
เสมอ  แรงเสียดทานมี 2 ชนิด คือ                                                                 

1. แรงเสียดทานสถิต คือ แรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึนขณะวตัถุเร่ิมเคล่ือนท่ี  
2. แรงเสียดทานจลน์ คือ แรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีวตัถุเคล่ือนท่ี 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อแรงเสียดทาน                                                                                                              
1. น ้าหนกัของวตัถุ คือวตัถุท่ีมีน ้าหนกักดทบัลงบนพื้นผวิมากจะมีแรงเสียดทานมากกวา่วตัถุท่ี

มีน ้าหนกักดทบัลงบนพื้นผวินอ้ย 
2. พื้นผวิสัมผสั ผวิสัมผสัท่ีเรียบจะเกิดแรงเสียดทานนอ้ยกวา่ผวิสัมผสัท่ีขรุขระ 

ประโยชน์ของแรงเสียดทาน 
1. ป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุทางรถยนต ์
2. ป้องกนัการหกลม้จากรองเทา้ 

โทษของแรงเสียดทาน 
 ถา้ลอ้รถยนตก์บัพื้นถนนมีแรงเสียดทานมากรถยนต์จะแล่นช้า ตอ้งใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงมากข้ึน 
เพื่อใหร้ถยนตมี์พลงังานมากพอท่ีจะเอาชนะแรงเสียดทาน 
 การเคล่ือนตูข้นาดใหญ่ ถา้ใช้วิธีผลกัตูป้รากฏว่าตูเ้คล่ือนท่ียากเพราะเกิดแรงเสียดทานจะตอ้ง
ออกแรงผลกัมากข้ึนหรือลดแรงเสียดทาน โดยใชผ้า้รองขาตูท่ี้ดว้ยความเร็วคงท่ี 
 แรงดึงดูดของโลก หรือแรงดึงดูดโน้มถ่วง (Gravitational force) ของโลก เป็นพลงังานท่ีเกิด
จากมวลสาร ซ่ึงประกอบข้ึนมาเป็นโลก เป็นแรงท่ีจะเกิดข้ึนเสมอกบัสสารทุกชนิด ไม่ว่าจะเล็กจ๋ิวถึง
ระดบัอะตอม หรือใหญ่ระดบัโลก ระดบักาแล๊กซี นัน่คือ สสารทุกชนิดหรือมวลสารทุกชนิดจะมีแรง
ดึงดูดซ่ึงกนัและกนัเสมอ ดงัเช่นแรงดึงดูดของโลกท่ีกระท าต่อมนุษยบ์นโลก 

แรงลอยตัว    คือแรงลพัธ์ท่ีของไหลกระท าต่อผิวของวตัถุท่ีจมบางส่วนหรือจมทั้งช้ินวตัถุ ซ่ึง
เป็นแรงปฏิกิริยาโตต้อบในทิศทางข้ึนเพื่อให้เกิดความสมดุลกบัการท่ีวตัถุมีน ้ าหนกัพยายามจมลงอนั

http://www.kmitl.ac.th/~ktbencha/project44/CAI/force/means/b.htm
http://www.kmitl.ac.th/~ktbencha/project44/CAI/force/means/b.htm
http://www.kmitl.ac.th/~ktbencha/project44/CAI/force/means/d.htm
http://www.kmitl.ac.th/~ktbencha/project44/CAI/force/means/d.htm
http://www.kmitl.ac.th/~ktbencha/project44/CAI/force/means/e.htm
http://www.kmitl.ac.th/~ktbencha/project44/CAI/force/means/e.htm
http://www.kmitl.ac.th/~ktbencha/project44/CAI/force/means/h.htm
http://www.kmitl.ac.th/~ktbencha/project44/CAI/force/means/h.htm
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เน่ืองมาจากแรงโน้มถ่วงของโลก ขนาดของแรงลอยตวัมีค่าเท่ากบัน ้ าหนกัของของไหลท่ีมีปริมาตร
เท่ากบัวตัถุส่วนท่ีจม ซ่ึงสามารถพิสูจน์ไดโ้ดยพิจารณาวตัถุท่ีจมในของไหล   
    แรงลอยตัวจะเท่ากบัน า้หนักของของเหลวทีถู่กแทนที่  
ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัแรงลอยตัว ได้แก่    

1. ชนิดของวตัถุ วตัถุจะมีความหนาแน่นแตกต่างกนัออกไปยิง่วตัถุมีความหนาแน่นมาก ก็ยิง่
จมลงไปในของเหลวมากยิง่ข้ึน 

2. ชนิดของของเหลว  ยิง่ของเหลวมีความหนาแน่นมาก ก็จะท าใหแ้รงลอยตวัมีขนาดมากข้ึนดว้ย 
3. ขนาดของวตัถุ   จะส่งผลต่อปริมาตรท่ีจมลงไปในของเหลว เม่ือปริมาตรท่ีจมลงไปใน

ของเหลวมาก ก็จะท าใหแ้รงลอยตวัมีขนาดมากข้ึนอีกดว้ย 
ประโยชน์ของแรงลอยตัว 
 ใชใ้นการประกอบเรือไม่ใหจ้มน ้า 
แรงดึงดูดของโลก ความหมาย ประโยชน์ และโทษของแรงดึงดูดของโลก 

 แรงท่ีกระท าต่อวตัถุ (Force of Gravitation) หมายถึงแรงดึงดูดระหวา่งมวลของโลกกบัวตัถุบน
โลกช่วยท าใหทุ้กส่ิงตอ้งตรึงตวัติดอยูก่บัผวิโลก โดยมีจุดศูนยถ่์วงตั้งฉากกบัผวิโลกอยูเ่สมอ 
การค้นพบกฎแรงดึงดูดของโลก (Law of Gravitation)  
 นิวตนัได้คน้พบทฤษฎีโดยบงัเอิญ เหตุการณ์เกิดข้ึนในวนัหน่ึงขณะท่ีนิวตนัก าลงันั่งดูดวง
จนัทร์ แลว้ก็เกิดความสงสัยว่าท าไมดวงจนัทร์จึงตอ้งหมุนรอบโลก ในระหว่างท่ีเขาก าลงันัง่มองดวง
จนัทร์อยูเ่พลิน ๆ ก็ไดย้นิเสียงแอปเป้ิลตกลงพื้น เม่ือนิวตนัเห็นเช่นนั้นก็ให้ เกิดความสงสัยวา่ท าไมวตัถุ
ต่าง ๆ จึงตอ้งตกลงสู่พื้นดินเสมอท าไมไม่ลอยข้ึนฟ้าบา้ง ซ่ึงนิวตนัคิดวา่ตอ้งมีแรงอะไรสักอยา่งท่ีท าให้
แอปเป้ิลตกลงพื้นดิน จากความสงสัยขอ้น้ีเอง นิวตนัจึงเร่ิมการทดลองเก่ียวกบัแรงโน้มถ่วงของโลก 
การทดลองคร้ังแรกของนิวตนั คือ การน ากอ้นหินมาผูกเชือก จากนั้นก็แกวง่ไปรอบ ๆ ตวั นิวตนัสรุป
จากการทดลองคร้ังน้ีวา่เชือกเป็นตวัการส าคญัท่ีท าให้กอ้นหินแกวง่ไปมารอบ ๆ ไม่หลุดลอยไป ดงันั้น
สาเหตุท่ีโลก ดาวเคราะห์ตอ้งหมุนรอบดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ตอ้งหมุนรอบโลก ตอ้งเกิดจากแรง
ดึงดูดท่ีดวงอาทิตยท่ี์มีต่อโลก และดาวเคราะห์ และแรงดึงดูดของโลกท่ีส่งผลต่อดวงจนัทร์ รวมถึง
สาเหตุท่ีแอปเป้ิลตกลงพื้นดินดว้ยก็เกิดจากแรงดึงดูดของโลก 
ประโยชน์ของแรงดึงดูด ทั้งประโยชน์โดยตรงและประโยชน์โดยออ้ม เช่น 

1. แรงดึงดูดของโลกท าให้วตัถุต่าง ๆ บนพื้นโลกไม่หลุดลอยออกไปจากโลก โดยเฉพาะ
บรรยากาศท่ีห่อหุม้โลกไม่ใหล้อยไปในอวกาศ จึงท าใหม้นุษยด์ ารงชีวติอยูไ่ด ้

2. แรงดึงดูดของโลกท าใหน้ ้าฝนตกลงสู่พื้นดิน ใหค้วามชุ่มช่ืนแก่ส่ิงมีชีวติบนพื้นโลก 
3. แรงดึงดูดของโลกท าให้น ้ าไหลลงจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต ่า ท าให้เกิดน ้ าตก น ้ าในแม่น ้ าไหลลง

ทะเล คนเราก็อาศยัประโยชน์จากการไหลของน ้ าอยา่งมากมาย เช่น การสร้างเข่ือนแปลงพลงังานน ้ ามา
เป็นพลงังานไฟฟ้า เป็นตน้ 
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เม่ือแรงถูกกระท ากบัวตัถุหน่ึง วตัถุนั้นสามารถไดรั้บผลกระทบ 3 ประเภทดงัน้ี 
1. วตัถุท่ีอยูน่ิ่งอาจเร่ิมเคล่ือนท่ี 
2. ความเร็วของวตัถุท่ีก าลงัเคล่ือนท่ีอยูเ่ปล่ียนแปลงไป 
3. ทิศทางการเคล่ือนท่ีของวตัถุอาจเปล่ียนแปลงไป 

กฎการเคลือ่นทีข่องนิวตัน มีด้วยกนั 3 ข้อ 
1. วตัถุจะหยดุน่ิงหรือเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วและทิศทางคงท่ีไดต่้อเน่ืองเม่ือผลรวมของแรง 

(แรงลพัธ์) ท่ีกระท าต่อวตัถุเท่ากบัศูนย ์
2. เม่ือมีแรงลพัธ์ท่ีไม่เป็นศูนยม์ากระท าต่อวตัถุ จะท าใหว้ตัถุท่ีมีมวลเกิดการเคล่ือนท่ีดว้ย

ความเร่ง โดยขนาดของแรงจะเท่ากบัมวลคูณความเร่ง 
3. ทุกแรงกิริยายอ่มมีแรงปฏิกิริยาท่ีมีขนาดเท่ากนัแต่ทิศทางตรงกนัขา้มเสมอ 

 แรงโนม้ถ่วงของโลกมีประโยชน์มากมายมหาศาล เพียงแค่คิดวา่หากโลกน้ีไม่มีแรงโนม้ถ่วงอีก
แลว้จะเกิดอะไรข้ึน แทบจะกล่าวไดว้า่ ส่ิงต่าง ๆ ทั้งหลายแมแ้ต่โลกเองตอ้งสูญสลายทั้งหมด มนุษยใ์ช้
ประโยชน์มากมายจากแรงโนม้ถ่วงของโลก ทั้งประโยชน์โดยตรง และประโยชน์โดยออ้ม เช่น 

1. แรงโนม้ถ่วงของโลกท าใหว้ตัถุต่าง ๆ บนพื้นโลกไม่หลุดลอยออกไปจากโลก โดยเฉพาะ
บรรยากาศท่ีห่อหุม้โลกไม่ใหล้อยไปในอวกาศ จึงท าให้มนุษยด์ ารงชีวติอยูไ่ด ้

2. แรงโนม้ถ่วงของโลกท าใหน้ ้ าฝนตกลงสู่พื้นดิน ใหค้วามชุ่มช่ืนแก่ส่ิงมีชีวติบนพื้นโลก  
3. แรงโนม้ถ่วงของโลกท าใหน้ ้ าไหลลงจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต ่า ท าใหเ้กิดน ้าตก น ้าในแม่น ้าไหลลง

ทะเล คนเราก็อาศยัประโยชน์จากการไหลของน ้าอยา่งมากมาย เช่น การสร้างเข่ือนแปลงพลงังานน ้ามา
เป็นพลงังานไฟฟ้า เป็นตน้ 

4. แรงโนม้ถ่วงของโลกท าใหเ้ราทราบน ้าหนกัของส่ิงต่าง ๆ  
5. แรงโนม้ถ่วงของโลกท าใหผ้า้แหง้เร็วข้ึน ในขณะท่ีเราตากผา้ นอกจากแสงแดดจะช่วยให้

น ้าระเหยออกไปจากผา้แลว้ แรงโนม้ถ่วงยงัช่วยดึงหยดน ้ าออกจากผา้ให้ตกลงพื้นอีกดว้ย 
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กจิกรรม 

ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้หาความหมาย พร้อมยกตวัอยา่งประเภทของแรงต่อไปน้ี 
1.  แรงยอ่ย 
2.  แรงลพัธ์ 
3.  แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา  

4.  แรงขนาน 

5.  แรงคู่ควบ 
6.  แรงตึง 
7.  แรงสู่ศูนยก์ลาง 
8.  แรงตา้น  

 

http://www.kmitl.ac.th/~ktbencha/project44/CAI/force/means/c.htm
http://www.kmitl.ac.th/~ktbencha/project44/CAI/force/means/d.htm


 157 

เร่ืองที ่ 2 ความดัน 
ความหมาย                                                                                                                                          
ความดัน หมายถึง แรง (force; F) ต่อ หน่วยพื้นท่ี (area; A) 

          ในระบบ SI ความดนัมีหน่วย เป็น ปาสคาล (Pa) หรือ นิวตนัต่อตารางเมตร ( ) หรือ 

กิโลกรัมต่อเมตรต่อวนิาทีก าลงัสอง ( )  ส่วนความดนัในหน่วย มิลลิเมตรปรอท (mmHg) ซ่ึง 
760 mmHg = 101325 Pascal  หรือ 1 atm = 101325 Pa = 101.325                      

 แรงดนัหรือความดนัของอากาศท่ีกระท าต่อพื้นผวิโลกเรียกวา่ ความดันบรรยากาศ ซ่ึงเป็นท่ี
ทราบกนัดีวา่ของเหลวก็มีความดนั ซ่ึงความดนัของของเหลวข้ึนอยูก่บัปัจจยั 3 ประการ คือ ความลึก
หรือความสูง ความหนาแน่นของของเหลว และแรงโนม้ถ่วงของโลก  

               วธีิการวดัความดนับรรยากาศ อาจท าไดโ้ดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียกวา่ บารอมิเตอร์(barometer) ผู้
ประดิษฐบ์ารอมิเตอร์เคร่ืองแรกของโลกคือนกัคณิตศาสตร์ชาวอิตาลี ช่ือ ทอร์ริเชลลี ในปี ค.ศ. 1643 
เคร่ืองมือประกอบดว้ยอ่างท่ีเติมสารปรอท และหลอดแกว้ขา้งในบรรจุดว้ยปรอทให้เต็มแลว้คว  ่า
หลอดแกว้ลงในอ่างปรอท ดงัรูปดา้นล่าง (ปรอทเป็นธาตุอีกชนิดหน่ึงท่ีมีสถานะเป็นของเหลวท่ี
อุณหภูมิหอ้ง มีความหนาแน่นเท่ากบั 13.4 g/ml)  

 ความดันในของเหลว 

                ในการศึกษาความดนัในของเหลว  พบวา่  เม่ือน าขวดน ้าพลาสติกมาใส่น ้าถา้เจาะรูท่ีผนงัขวด
น ้าจะพุง่ออกมาตามทิศทางท่ีแสดงดว้ยลูกศร ดงัรูปท่ี  1  แสดงวา่มีแรงกระท าต่อน ้าในภาชนะ  แรงน้ีจะ
ดนัน ้าใหพุ้ง่ออกมาในทิศทางท่ีตั้งฉากกบัผนงัภาชนะทุกต าแหน่ง ไม่วา่ผนงัจะอยูใ่นแนวใด  เราเรียก
ขนาดของแรงในของเหลวท่ีกระท าตั้งฉากต่อพื้นท่ีหน่ึงหน่วยของผนงัภาชนะวา่  “ความดันใน
ของเหลว” 

    

 

 

 

รูปท่ี 1  แสดงแรงดนัของน ้า ณ  ต  าแหน่งต่าง ๆ ของขวด 
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เราอาจสรุปลกัษณะความดนัในของเหลว  ไดด้งัน้ี 
                1.  ของเหลวท่ีบรรจุอยูใ่นภาชนะ  จะออกแรงดนัต่อผนงัภาชนะท่ีสัมผสักบัของเหลวในทุก
ทิศทาง  โดยจะตั้งฉากกบัผนงัภาชนะเสมอ 
                2.    ทุก ๆ จุดในของเหลว  จะมีแรงดนักระท าต่อจุดนั้นทุกทิศทุกทาง   

  

     รูปท่ี 2 แสดงทิศต่าง ๆ ของแรงท่ีของเหลวกระท าต่อผนงัภาชนะและต่อวตัถุท่ีจมอยูใ่นของเหลว 

                3.  ส าหรับของเหลวชนิดเดียวกนัความดนัของของเหลวจะเพิ่มข้ึนตามความลึก  และท่ีระดบั
ความลึกเท่ากนัความดนัของเหลวจะเท่ากนั 
                4.  ในของเหลวต่างชนิดกนั  ณ  ความลึกเท่ากนั  ความดนัของของเหลวจะข้ึนอยูก่บัความ
หนาแน่นของของเหลวนั้น 
                สรุปไดว้า่ “ส าหรับของเหลวทีอ่ยู่น่ิง  ณ  อุณหภูมิหน่ึง ๆ ความดันของของเหลวจะแปรผัน
ตรงกบัความลกึและความหนาแน่นของของเหลวเสมอ”   (ไม่ข้ึนอยูก่บัรูปร่างของภาชนะหรือปริมาตร
ของของเหลว ) 
                 ในการศึกษาความดันในของเหลว  พบว่า  เม่ือน าขวดน ้ าพลาสติกมาเจาะรู  ขนาด
พอสมควร  น ้ าจะพุ่ง  ออกมาจากรูท่ีเจาะไว  ้ สถานการณ์น้ี แสดงวา่มีแรงกระท าต่อน ้ าในภาชนะเม่ือ
ภาชนะมีรูเปิด  แรงน้ีจะดนัน ้ าให้พุ่งออกมาซ่ึงมีทิศทางตั้งฉากกบัผนงัภาชนะท่ีต าแหน่งรูเปิดเสมอ ไม่ว่า
ผนึกจะอยู่ในแนวใด  เราเรียกขนาดของแรงในของเหลวท่ีกระท าตั้งฉากต่อพื้นท่ีหน่ึงหน่วยของผนัง
ภาชนะวา่  ความดนัในของเหลว 
 คุณสมบัติของความดันในของเหลว  

1. ณ จุดใดๆ ในของเหลวจะมีแรงกระท าเน่ืองจากของเหลวไปในทุกทิศทาง  
2. ถา้เราพิจารณาท่ีผวิภาชนะ แรงท่ีของเหลวกระท าจะตั้งฉากกบัผวิภาชนะเสมอ  
3. ส าหรับความดนับรรยากาศ เรียกวา่ ความดนัสัมบูรณ์ (เป็นความดนัท่ีมีค่าคงท่ีเสมอ)  
4. ความดนั ณ จุดใด ๆ ในของเหลว ท่ีเป็นความดนัจากน ้าหนกัของของเหลว จะแปรผนั

ตรงกบัความลึกและความหนาแน่นของของเหลว เม่ือของเหลวอยูน่ิ่งและอุณหภูมิคงท่ี  
5. ความดนัในของเหลวชนิดหน่ึงๆ ไม่ข้ึนอยูก่บัปริมาตรและรูปร่างของภาชนะ  

• เน่ืองจากความดนัข้ึนอยูก่บัความสูงและความหนาแน่นของของเหลว ถา้ก าหนดให้ของเหลว
ในภาชนะเป็นชนิดเดียวกนั ( จะมีความหนาแน่นเท่ากนั ) และของเหลวมีระดบัความสูงเท่ากนั ดงันั้น
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จากรูปท่ีกน้ภาชนะทั้งส่ีจึงมีความดนัเท่ากนั แต่ส าหรับแรงดนัท่ีกระท าต่อกน้ภาชนะทั้งส่ีใบมีค่าต่างกนั 
เพราะมีน ้าหนกัของของเหลวท่ีต่างกนั  

• ดงันั้นไดว้า่ ท่ีระดบัความสูงต่างกนัจะท าให ้ความดนัต่าง ณ ต าแหน่งของแต่ละระดบัความ
ลึกของของเหลวมีค่าต่างกนั โดยท่ีความดนัเหล่าน้ีไม่ข้ึนกบัรูปทรงของภาชนะนั้นๆ  

ก๊าซปริมาตรและความดนัของก๊าซ  

 ความดันของอากาศ ความดนัอากาศ หมายถึง แรงท่ีกระท าต่อพื้นโลกอนัเน่ืองจากน ้าหนกัของ
อากาศ ณ จุดใดจุดหน่ึงเป็นล าของบรรยากาศตั้งแต่พื้นโลกข้ึนไป จนถึงเขตสูงสุดของบรรยากาศ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างความดันของอากาศ กบั ความสูงจากระดับน า้ทะเล เป็นดงัน้ี  

1. ท่ีความสูงระดบัเดียวกนั อากาศจะมีความดนัอากาศเท่ากนั หลกัการน้ีน าไปใชท้  าเคร่ืองมือ
ตรวจวดัแนวระดบัในการก่อสร้าง                                                                                                     

2. เม่ือความสูงเพิ่มข้ึน ความดนัและความหนาแน่นของอากาศมีค่าลดลง หลกัการน้ีน าไป
สร้างเคร่ืองมือวดัความสูง ซ่ึงเรียกวา่ แอลติมิเตอร์     

3. “ทุกๆ ความสูงจากระดบัน ้าทะเล 11 เมตร ระดบัปรอทจะลดลงจากเดิม 1 มิลลิเมตรปรอท 
และทุกๆ ความลึกจากระดบัน ้าทะเล 11  เมตรระดบัปรอทจะเพิ่มข้ึน 1 มิลลิเมตร”    

4. ความดนัของอากาศท่ีระดบัน ้ าทะเล เรียกวา่ มีความดนั 1 บรรยากาศ 
5. การวดัความดนัอากาศมี 2 แบบคือ วดัเป็นความสูงของน ้ า และความสูงของปรอท 
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บทที ่11 
พลงังานในชีวติประจ าวนั และการอนุรักษ์ 

สาระส าคัญ 
 ความหมาย ความส าคญัของพลังงาน ประเภทของพลังงานในชีวิต ไฟฟ้าในบ้าน การต่อ
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย วิธีการประหยดัพลงังาน แรงและคุณสมบติัของแรงปรากฏการณ์ธรรมชาติของ
แสง เสียง คุณสมบติัของเสียง และมลภาวะจากเสียงพลงังานทดแทนท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. อธิบายและบอกถึงประเภทของพลงังานท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนัได ้
2. อธิบายวธีิการใชไ้ฟฟ้าในบา้น และต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่ายได ้
3. บอกวธีิการประหยดั และอนุรักษพ์ลงังานได ้
4. บอกคุณสมบติัของแสง และอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจากแสงได้ 
5. บอกคุณสมบติัของเสียง และการป้องกนัมลภาวะของเสียงได ้
6. บอกคุณสมบติั และชนิดของพลงังานทดแทนในชีวิตประจ าวนัได้ 

ขอบข่ายเนื้อหา 
เร่ืองท่ี 1 พลงังานไฟฟ้า 
เร่ืองท่ี 2 พลงังานแสง 
เร่ืองท่ี 3 พลงังานเสียง 
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เร่ืองที ่1 พลงังานไฟฟ้า 
 พลงังาน คือความสามารถในการท างาน มีอยูห่ลายรูปแบบ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ
ไดแ้ก่ พลงังานท่ีท างานได ้และพลงังานท่ีเก็บสะสมไว ้

พลังงานที่ท างานได้  ท่ีส าคัญได้แก่ พลังงานไฟฟ้า พลังงานแสง และพลังงานเสียง ส่วน
พลังงานที่เก็บสะสมไว้ ประกอบด้วย พลงังานเคมี หมายถึง พลงังานท่ีเก็บสะสมไวใ้นสสารต่างๆ
พลงังานนิวเคลียร์ หมายถึง พลงังานท่ีเก็บสะสมไวใ้นธาตุ และพลงังานศกัย ์หมายถึง พลงังานท่ีมีอยูใ่น
วตัถุ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัต าแหน่งของวตัถุนั้นๆ แบ่งออกเป็น พลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง และพลงังานศกัยย์ดืหยุน่ 
 
พลงังานไฟฟ้า 
 พลงังานไฟฟ้า หมายถึงพลงังานรูปแบบหน่ึงซ่ึงสามารถเปล่ียนไปเป็นพลงังานอีกรูปแบบหน่ึง
ได ้เกิดจากแหล่งก าเนิดหลายประเภท ซ่ึงการน าพลงังานไฟฟ้ามาใชจ้ะตอ้งมีการเช่ือมต่อแหล่งก าเนิด
ไฟฟ้าเขา้กบัส่ิงท่ีจะน าพลงังานไฟฟ้าไปใช ้เรียกวา่ วงจรไฟฟ้า โดยพลงังานไฟฟ้าท่ีไดก้็จะถูกเปล่ียน
รูปไปเป็นพลงังานรูปแบบต่างๆ เช่น พลงังานกล พลงังานความร้อน พลงังานเสียง พลงังานแสง เป็น
ตน้ 
 2.1 แหล่งก าเนิดพลงังานไฟฟ้า 
 แหล่งก าเนิดพลงังานไฟฟ้า เป็นส่วนท่ีท าใหก้ระแสไฟฟ้าไหลเขา้สู่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในวงจร 
เพื่อใหเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าเหล่านั้นท างานได ้โดยแหล่งก าเนิดไฟฟ้ามีอยูห่ลายแหล่ง ซ่ึงแต่ละแหล่งมี
หลกัการท าใหเ้กิดและน ามาใชป้ระโยชน์ไดแ้ตกต่างกนั ดงัน้ี 

1. ไฟฟ้าจากการขัดสี เกิดจากการน าวสัดุต่างชนิดกนัมาขดัถูแลว้ท าให้เกิดอ านาจอย่างหน่ึง
ข้ึนมา และสามารถดูดวตัถุอ่ืนๆท่ีเบาบางได ้เราเรียกอ านาจนั้นวา่ ไฟฟ้าสถิต ซ่ึงเม่ือเกิดข้ึนแลว้จะอยูใ่น
วตัถุไดช้ัว่ขณะหน่ึง แลว้หลงัจากนั้นก็จะค่อยๆเส่ือมลงไปจนสุดทา้ยก็หมดไปในท่ีสุด 

2. ไฟฟ้าจากปฏิกริิยาเคมี การเกิดปฏิกิริยาเคมีจะท าใหป้ระจุไฟฟ้าในสารเคมีนั้นเคล่ือนท่ีผา่น
ตวัน าท าใหเ้กิดเป็นไฟฟ้ากระแสข้ึนได ้ เราน าหลกัการน้ีไปประดิษฐถ่์านไฟฉาย และแบตเตอร่ีรถยนต ์

3. ไฟฟ้าจากสนามแม่เหล็ก  เกิดข้ึนได้เ ม่ือมีการหมุนหรือเคล่ือนท่ีผ่านขดลวดตัดกับ
สนามแม่เหล็ก ท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขดลวด ซ่ึงเราน าหลกัการน้ีไปสร้างเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท่ี
เรียกวา่ไดนาโม ซ่ึงสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไดท้ั้งไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั 

4. ไฟฟ้าจากแรงกดดัน แร่ธาตุบางชนิดเม่ือได้รับแรงกดดันมากๆจะปล่อยกระแสไฟฟ้า
ออกมาได ้ซ่ึงเราน าแร่ธาตุเหล่าน้ีมาใชป้ระโยชน์ในการท าไมโครโฟน หวัเข็มของเคร่ืองเล่นแผน่เสียง 
เป็นตน้ 

5. กระแสไฟฟ้าจากสัตว์บางชนิด สัตวน์ ้ าบางชนิดมีกระแสไฟฟ้าอยูใ่นตวั เม่ือเราถูกตอ้งตวั
สัตวเ์หล่านั้นจะถูกไฟฟ้าจากสัตวเ์หล่านั้นดูดได ้เช่น ปลาไหลไฟฟ้าเป็นตน้ 
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6. กระแสไฟฟ้าจากความร้อน เป็นกระแสไฟฟ้าท่ีไดจ้ากการน าโลหะไปเผาใหร้้อน 
 

2.2  การเปลีย่นรูปพลังงาน                                                                                                                      
โดยปกติพลงังานสามารถเปล่ียนรูปเป็นพลงังานอีกรูปแบบหน่ึงได ้ซ่ึงเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้นเป็น
อุปกรณ์ท่ีเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าใหเ้ป็นพลงังานรูปอ่ืน เช่น พลงังานแสงสวา่ง พลงังานความร้อน 
พลงังานกล พลงังานเสียง เป็นตน้ บางคร้ังเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าบางชนิดยงัสามารถ เปล่ียนพลงังานไฟฟ้าเป็น
พลงังานรูปอ่ืนไดห้ลายรูปในเวลาเดียวกนั                           

1. การเปลีย่นรูปเป็นพลงังานแสงสว่าง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าใหเ้ป็นพลงังาน
แสงสวา่ง คือ หลอดไฟ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ                                                                                                                                   
หลอดธรรมดาหรือหลอดแบบมีไส้  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นรูปกระเปาะแกว้ใส ภายในมีไส้หลอดขดเป็นสปริง
บรรจุอยู ่ ปัจจุบนัท าดว้ยโลหะทงัสเตนกบัออสเมียม ภายในหลอดบรรจุก๊าซไนโตรเจนและอาร์กอน 
เม่ือกระแสไฟฟ้าผา่นไส้หลอดท่ีมีความตา้นทานสูงไส้หลอดจะร้อนจนเปล่งแสงออกมาได ้ 

  

 

 

 

 

1.2  หลอดฟลูออเรสเซนต์  เป็นหลอดเรืองแสงท่ีบุคคลทัว่ไปเรียกวา่หลอดนีออน มีหลาย
รูปแบบ ภายในเป็นสูญญากาศบรรจุไอปรอทไวเ้ล็กนอ้ย ผิวดา้นในฉาบไวด้ว้ยสารเรืองแสง เม่ือ
กระแสไฟฟ้าไหลผา่นไอปรอทอะตอมของปรอทจะคายรังสีอลัตราไวโอเลตออกมา และเม่ือรังสีน้ี
กระทบกบัสารเรืองแสงจะเปล่งแสงสวา่ง ปัจจุบนัมีการผลิตออกมาหลายรูปแบบ เช่น หลอดซุปเปอร์
หรือหลอดผอม หลอดตะเกียบ ซ่ึงช่วยประหยดัไฟฟ้าไดดี้  
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2.การเปลีย่นรูปเป็นพลงังานความร้อน    เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีใหพ้ลงังานความร้อน ภายในจะมี
อุปกรณ์ส าคญั คือ ขดลวดตา้นทานหรือขดลวด ความร้อนติดตั้งอยู ่เม่ือไฟฟ้าไหลผา่นขดลวดน้ีจะท าให้
เกิดความร้อนข้ึน ขดลวดท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด คือ ขดลวดนิโครม เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีใหพ้ลงังานความร้อน 
ไดแ้ก่ เตารีดไฟฟ้า หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า กาตม้น ้าร้อนไฟฟ้า เคร่ืองป้ิงขนมปัง ไดเป่าผม เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

3.  การเปลีย่นเป็นพลังงานกล   เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีใหพ้ลงังานกล เรียกวา่ มอเตอร์ ซ่ึงมี
ส่วนประกอบท่ีส าคญั คือ ไดนาโม แต่จะท างานตรงขา้มกบัไดนาโม นัน่คือ มอเตอร์จะเปล่ียนพลงังาน
ไฟฟ้าใหเ้ป็นพลงังานกล เช่น พดัลม เคร่ืองป่ัน เคร่ืองดูดฝุ่ น เคร่ืองเล่น VCD ตูเ้ยน็ เคร่ืองปรับอากาศ 
เคร่ืองซกัผา้ เป็นตน้  

4.  การเปลีย่นเป็นพลังงานเสียง  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีใหพ้ลงังานเสียงมีอยูม่ากมาย เช่น เคร่ืองรับ
วทิย ุเคร่ืองบนัทึกเสียง เคร่ืองขยายเสียง เป็นตน้ 

2.3 ไฟฟ้าในบ้าน วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย     
วงจรไฟฟ้า หมายถึงเส้นทางส าหรับการไหลของกระแสไฟฟ้า โดยเร่ิมจากแหล่งก าเนิดผา่นไป

ยงัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า แลว้กลบัมายงัแหล่งก าเนิดอีกคร้ัง วงจรไฟฟ้าภายในบา้น ส่วนใหญ่จะเป็นการต่อ
แบบขนาน ซ่ึงเป็นการต่อวงจรท าให้อุปกรณ์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแต่ละชนิดอยูค่นละวงจร ซ่ึงถา้
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าชนิดหน่ึงเกิดขดัขอ้งเน่ืองจากสาเหตุใดก็ตาม เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าชนิดอ่ืนก็ยงัคงใชง้านได้
ตามปกติเพราะไม่ไดอ้ยูใ่นวงจรเดียวกนั 
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ไฟฟ้าท่ีใชใ้นบา้นเรือนทัว่ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัมีความต่างศกัย ์220 โวลต ์การส่งพลงังาน
ไฟฟ้าเขา้บา้นจะใชส้ายไฟ 2 เส้น คือ 

1. สายกลาง หรือสาย N  มีศกัยไ์ฟฟ้าเป็นศูนย ์
2. สายไฟ หรือสาย L  มีศกัยไ์ฟฟ้าเป็น 220 โวลต ์
โดยปกติสาย L และสาย N ท่ีต่อเขา้บา้นจะต่อเขา้กบัแผงควบคุมไฟฟ้า ซ่ึงเป็นท่ีควบคุมการจ่าย

พลงังานไฟฟ้าทั้งหมดในบา้นอยา่งมีระบบ บนแผงควบคุมไฟฟ้ามกัจะประกอบดว้ย ฟิวส์รวม สะพาน
ไฟรวม และสะพานไฟยอ่ย โดยสะพานไฟยอ่ยมีไวเ้พื่อแยกและควบคุมการส่งพลงังานไฟฟ้าไปยงั
วงจรไฟฟ้ายอ่ยตามส่วนต่างๆ ของบา้นเรือน เช่น วงจรชั้นล่าง วงจรชั้นบน วงจรในครัว เป็นตน้ 

 
 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างวงจรไฟฟ้าในบ้าน 

ในวงจรไฟฟ้าในบา้น กระแสไฟฟ้าจะผา่นมาตรไฟฟ้าทางสาย L เขา้สู่สะพานไฟ ผา่นฟิวส์และ
สวติช์ แลว้ไหลผา่นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ดงันั้นกระแสไฟฟ้าจะไหลผา่นสาย N ออกมา ดงัรูป 

 

 

 

 

 

รูปที ่2 แสดงการไหลของกระแสไฟฟ้าในบ้าน 
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อุปกรณ์ทีใ่ช้ในวงจรไฟฟ้า 
 เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเป็นเคร่ืองอ านวยความสะดวกท่ีสามารถเปล่ียนรูปพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังาน
รูปอ่ืนตามท่ีตอ้งการไดง่้าย เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีใชก้นัอยูต่ามบา้นเรือน เช่น เตารีดไฟฟ้า หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า 
พดัลม หลอดไฟฟ้า เคร่ืองซกัผา้ เป็นตน้  วงจรไฟฟ้าในบา้นนอกจากจะมีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าชนิดต่างๆ แลว้
ยงัตอ้งมีอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ อีก เช่น สายไฟ ฟิวส์ สวติช์ เตา้รับ-เตา้เสียบ เป็นตน้ 

สายไฟ สายไฟเป็นอุปกรณ์ส าหรับส่งพลังงานไฟฟ้าจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง โดย
กระแสไฟฟ้าจะน าพลงังานไฟฟ้าผ่านไปตามสายไฟจนถึงเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  สายไฟท าดว้ยสารท่ีมี
คุณสมบติัเป็นตวัน าไฟฟ้า (ยอมใหก้ระแสไฟฟ้าไหลผา่นไดดี้) ไดแ้ก่ 

1. สายไฟแรงสูง ท าดว้ยอะลูมิเนียม เพราะอะลูมิเนียม มีราคาถูกและน ้าหนกัเบากวา่ทองแดง  
2. สายไฟทัว่ไป (สายไฟในบ้าน) ท าดว้ยโลหะทองแดง เพราะทองแดงมีราคาถูกกวา่โลหะเงิน  
ฟิวส์   เป็นอุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีป้องกนัไม่ใหก้ระแสไฟฟ้าไหลผา่นเขา้มามากเกินไป ถา้มีกระแส

ผา่นมามากฟิวส์จะตดัวงจรไฟฟ้าในบา้นโดยอตัโนมติั ฟิวส์ท าดว้ยโลหะผสมระหว่างตะกัว่กบัดีบุก 
และบิสมทัผสมอยู ่ ซ่ึงเป็นโลหะท่ีมีจุดหลอมเหลวต ่า มีความตา้นทานสูง มีจุดหลอมเหลวต ่า  และมี
รูปร่างแตกต่างกนัไปตามความตอ้งการใชง้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3 แสดงฟิวส์ชนิดต่างๆ 
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สวติช์ เป็นอุปกรณ์ท่ีตดัหรือต่อวงจรไฟฟ้าในส่วนท่ีตอ้งการ ท าหนา้ท่ีคลา้ยสะพานไฟ โดยต่อ
อนุกรมเขา้กบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า มี 2 ประเภท คือ สวติช์ทางเดียว และสวติช์สองทาง 
 

 

 

 

 

           รูปที่ 4 แสดงสวติช์แบบต่างๆ 

สะพานไฟ  เป็นอุปกรณ์ส าหรับตดัหรือต่อวงจรไฟฟ้า ทั้งหมด ภายในบา้น ประกอบดว้ยฐาน
และคนัโยกท่ีมีลกัษณะเป็นขาโลหะ 2 ขา ซ่ึงมีท่ีจบัเป็นฉนวน เม่ือสับคนัโยกลงไปในร่องท่ีท าดว้ย
ตวัน าไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจากมาตรไฟฟ้าจะไหลเขา้สู่วงจรไฟฟ้าในบา้น และเม่ือยกคนัโยกข้ึน
กระแสไฟฟ้าจะหยดุไหล เช่น การตดัวงจร 

 

 

 

       

รูปท่ี 5 แสดงสะพานไฟและฟิวส์ในสะพานไฟ 

2.4 ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 
 ไฟฟ้ามีอนัตรายถา้ใชไ้ม่ถูกตอ้ง เพราะหากกระแสไฟฟ้าผา่นเขา้ไปในร่ายกาย ของคนเรา อาจ
ท าใหถึ้งตายได ้ดงันั้นเราจึงควรระมดัระวงัเม่ือใชไ้ฟฟ้า เน่ืองจากกระแสไฟฟ้าสามารถเดินทางผา่น
ฉนวนได ้เราจึงใชฉ้นวนเป็นตวัป้องกนักระแสไฟฟ้าเขา้สู่ร่างกายของเราเพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดจาก
ไฟฟ้า จึงตอ้งปฏิบติัตามกฎหรือขอ้แนะน าในการใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้า ดงัน้ี 

1. สายไฟฟ้าท่ีใชจ้ะตอ้งมีฉนวนหุม้ และหมัน่ตรวจเช็คอยูส่ม ่าเสมอ  
2. ไม่ควรใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆในขณะท่ีมือเปียก เพราะน ้าในร่างกายของเราน าไฟฟ้าได ้
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3. ควรถอดปลัก๊ไฟฟ้าออกทุกคร้ังเม่ือเลิกใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าเหล่านั้น 
4. ไม่ปีนเสาไฟฟ้า หรือเล่นวา่วใกลส้ายไฟฟ้า  
5. เม่ือเห็นสายไฟฟ้าขาดหอ้ยอยู ่ควรหลีกไปใหไ้กล 
6. อยา่ใหส้ายไฟอยูติ่ดกบัวตัถุท่ีเป็นเช้ือเพลิงนานๆ เพราะอาจสึกหรอไดใ้นภายหลงั 
7. อยา่แหยน้ิ่ว หรือวตัถุต่างๆเขา้ไปในปลัก๊ไฟฟ้า 
8. เม่ือเปล่ียนฟิวส์ ควรเลือกขนาดของฟิวส์ใหถู้กตอ้ง ไม่ควรใชฟิ้วส์ท่ีมีขนาดเล็กเกินไป  
9. ไม่เสียบปลัก๊เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในท่ีเดียวกนัมากเกินไป 
10. ปิดโทรทศัน์และถอดปลัก๊ออกทุกคร้ังท่ีมีฝนฟ้าคะนอง 
11. ไม่ใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีสายไฟช ารุดหรือมีฉนวนหุม้สายไฟฉีกขาด 
12. ไม่เขา้ใกลบ้ริเวณท่ีมีเคร่ืองหมาย "อนัตราย ไฟฟ้าแรงสูง" 
2.5  การประหยดัและอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้า 
1. ปิดสวติช์ไฟ และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิดเม่ือเลิกใชง้าน  
2. เลือกซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีไดม้าตรฐาน ดูฉลากแสดงประสิทธิภาพใหแ้น่ใจทุกคร้ังก่อน

ตดัสินใจ  
3. ปิดเคร่ืองปรับอากาศทุกคร้ังท่ีจะไม่อยูใ่นหอ้งเกิน 1 ชัว่โมง                                      
4. หมัน่ท าความสะอาดแผน่กรองอากาศของเคร่ืองปรับอากาศบ่อยๆ เพื่อลดการเปลืองไฟใน

การท างานของเคร่ืองปรับอากาศ                                                                                                            
5. ตั้งอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศท่ี 25 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นอุณหภูมิท่ีก าลงัสบาย อุณหภูมิท่ี

เพิ่มข้ึน 1 องศา ตอ้งใชพ้ลงังานเพิ่มข้ึนร้อยละ 5   
6. ไม่ควรปล่อยใหมี้ความเยน็ร่ัวไหลจากหอ้งท่ีติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ       
7. ลดและหลีกเล่ียงการเก็บเอกสาร หรือวสัดุอ่ืนใดท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งใชง้านในหอ้งท่ีมี

เคร่ืองปรับอากาศ เพื่อลดการสูญเสีย และใชพ้ลงังานในการปรับอากาศภายในอาคาร  
8. ติดตั้งฉนวนกนัความร้อนโดยรอบห้องท่ีมีการปรับอากาศ เพื่อลดการสูญเสียพลงังานจาก

การถ่ายเทความร้อนเขา้ภายในอาคาร 
9. ควรปลูกตน้ไมร้อบๆ อาคาร เพราะตน้ไมข้นาดใหญ่ 1 ตน้ใหค้วามเยน็เท่ากบั

เคร่ืองปรับอากาศ 1 ตนั หรือใหค้วามเยน็ประมาณ 12,000 บีทีย ู 
10. เลือกซ้ือพดัลมท่ีมีเคร่ืองหมายมาตรฐานรับรอง เพราะพดัลมท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ มกัเสียง่าย 
11. หากอากาศไม่ร้อนเกินไป ควรเปิดพดัลมแทนเคร่ืองปรับอากาศ 
12. ใชห้ลอดไฟประหยดัพลงังาน ใชห้ลอดผอมจอมประหยดัแทนหลอดอว้น ใชห้ลอด

ตะเกียบแทนหลอดไส้ หรือใชห้ลอดคอมแพคทฟ์ลูออเรสเซนต์  
13. ควรใชบ้ลัลาสตป์ระหยดัไฟ หรือบลัลาสตอิ์เล็กโทรนิกคู่กบัหลอดผอมจอมประหยดั จะ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยดัไฟไดอี้กมาก    
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14.  ควรใชโ้คมไฟแบบมีแผน่สะทอ้นแสงในห้องต่างๆ เพื่อช่วยใหแ้สงสวา่งจากหลอดไฟ 
กระจายไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ            

15. หมัน่ท าความสะอาดหลอดไฟท่ีบา้น เพราะจะช่วยเพิ่มแสงสวา่งโดยไม่ตอ้งใชพ้ลงังานมาก
ข้ึน ควรท าอยา่งนอ้ย 4 คร้ังต่อปี 

16. ควรใชสี้อ่อนตกแต่งอาคาร ทาผนงันอกอาคารเพื่อการสะทอ้นแสงท่ีดี และทาภายใน
อาคารเพื่อท าใหห้้องสวา่งไดม้ากกวา่ 

17. ใชแ้สงสวา่งจากธรรมชาติให้มากท่ีสุด         
18.  ปิดตูเ้ยน็ใหส้นิท ท าความสะอาดภายในตูเ้ยน็ และแผน่ระบายความร้อนหลงัตูเ้ยน็

สม ่าเสมอ  
19. ไม่ควรพรมน ้าจนแฉะเวลารีดผา้ เพราะตอ้งใชค้วามร้อนในการรีดมากข้ึน 
20. ดึงปลัก๊ออกก่อนการรีดเส้ือผา้เสร็จ เพราะความร้อนท่ีเหลือในเตารีด ยงัสามารถรีดต่อได ้  
21. เสียบปลัก๊คร้ังเดียว ตอ้งรีดเส้ือใหเ้สร็จ ไม่ควรเสียบและถอดปลัก๊เตารีดบ่อยๆ     
22. ปิดโทรทศัน์ทนัทีเม่ือไม่มีคนดู เพราะการเปิดทิ้งไวโ้ดยไม่มีคนดู เป็นการส้ินเปลืองไฟฟ้า  
23. ใชเ้ตาแก๊สหุงตม้อาหาร ประหยดักวา่ใชเ้ตาไฟฟ้า 
24. อยา่เสียบปลัก๊หมอ้หุงขา้วไว ้เพราะระบบอุ่นจะท างานตลอดเวลา ท าใหส้ิ้นเปลืองไฟเกิน

ความจ าเป็น  
25. กาตม้น ้าไฟฟ้า ตอ้งดึงปลัก๊ออกทนัทีเม่ือน ้าเดือด อยา่เสียบไฟไวเ้ม่ือไม่มีคน   
26. แยกสวติช์ไฟออกจากกนั ใหส้ามารถเปิดปิดไดเ้ฉพาะจุด ไม่ใชปุ่้มเดียวเปิดปิดทั้งชั้น ท า

ใหเ้กิดการส้ินเปลืองและสูญเปล่า    
27. การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ท่ีตอ้งมีการปล่อยความร้อนเช่น กาตม้น ้า หมอ้หุงตม้ ไวใ้นหอ้งท่ี

มีเคร่ืองปรับอากาศ   
28. ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได ้และหมัน่ท าความสะอาด

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอยูเ่สมอ จะท าใหล้ดการส้ินเปลืองไฟได ้
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เร่ืองที ่2 พลงังานแสง 
 แสงเป็นพลงังานรูปแบบหน่ึง ซ่ึงสามารถเปล่ียนไปเป็นพลงังานรูปอ่ืนได ้แสงช่วยใหเ้รา
มองเห็นส่ิงต่างๆได ้ 
 แสงเป็นรังสี มีลกัษณะการเคล่ือนท่ีเหมือนคล่ืนคือเดินทางเป็นเส้นตรงออกจากแหล่งก าเนิด 
ผา่นไปยงัตวักลาง สามารถจ าแนกเป็น 3 ชนิด คือ  

1. ตวักลางโปร่งแสง คือตวักลางท่ียอมใหแ้สงผา่นไดดี้ แต่ผา่นไดไ้ม่ทั้งหมด เช่น หมอกควนั 
น ้าขุ่น 

2. ตวักลางโปร่งใส คือตวักลางท่ียอมใหแ้สงผา่นไปไดห้มด เช่น น ้าใส อากาศ  
3. ตวักลางทึบแสง คือตวักลางท่ีแสงผา่นไปไม่ไดเ้ลย เช่น กระเบ้ือง กระจกเงา 

3.1 แหล่งก าเนิดแสง  
คือส่ิงท่ีท าใหเ้กิดแสง สามารถจ าแนกประเภทของแสงตามแหล่งก าเนิดไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
1. แหล่งก าเนิดแสงจากธรรมชาติ เช่น ดวงอาทิตย ์ดาวฤกษ ์ห่ิงหอ้ย ปลาทะเลบางชนิด เป็นตน้ 
2. แหล่งก าเนิดแสงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เน่ืองจากโลกของเราไม่ไดรั้บแสงจากดวงอาทิตยใ์นเวลา

กลางคืน มนุษยจึ์งคิดคน้ ประดิษฐส่ิ์งท่ีเป็นแหล่งก าเนิดแสงข้ึนมา เช่น หลอดไฟ ตะเกียง เทียนไข เป็นตน้ 
 แหล่งก าเนิดแสงท่ีใหญ่ท่ีสุดบนโลกของเราคือดวงอาทิตย ์ซ่ึงจะแผพ่ลงังานออกมารอบๆ และ
แสงก็เป็นพลงังานรูปหน่ึงในหลายๆรูปแบบท่ีแผม่ายงัโลก 

3.2 สมบัติของแสง 
แสงมีบทบาทส าคญัในการด าเนินชีวิตหลากหลายอยา่ง ท าใหเ้รามองเห็นส่ิงต่างๆท่ีอยูร่อบตวั

เรา แต่บางคร้ังเม่ือเรามองวตัถุกลบัพบวา่ภาพท่ีเราเห็นแตกต่างไปจากเดิม ซ่ึงทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัสมบติัของ
แสง 

1. การสะท้อนของแสง 
เป็นสมบติัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของแสง ซ่ึงเม่ือแสงมาตกกระทบกบัพื้นผวิของวตัถุ แนวการ

เคล่ือนท่ีของแสงจากอากาศไปยงัผวิของวตัถุจะเรียกวา่ รังสีตกกระทบ  ส่วนแนวการเคล่ือนท่ีของแสง
ผา่นผวิวตัถุสะทอ้นไปยงัอากาศเรียกวา่ รังสีสะท้อน ซ่ึงรังสี 2 เส้นน้ีจะอยูค่นละดา้นกนั โดยมีเส้นตรง
เส้นหน่ึงกั้นอยูร่ะหวา่งกลาง ซ่ึงเส้นตรงน้ีจะตอ้งลากตั้งฉากกบัพื้นผวิของวตัถุ ตรงจุดท่ีแสงมาตก
กระทบและสะทอ้นกนัพอดี เราเรียกเส้นตรงน้ีวา่ เส้นปกติ 

 
 

รูปที ่6 แสดงรูปแสดงการสะท้อนแสง 
                 วตัถุทีม่ีผวิเรียบ (บน)               
                 วตัถุทีม่ีผวิขรุขระ (ล่าง) 
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 นอกจากน้ี ระหวา่งแนวรังสีตกกระทบ แนวรังสีสะทอ้น และเส้นปกติ จะมีมุมเกิดข้ึน 2 มุม คือ
มุมตกกระทบ (θi) และมุมสะทอ้น ( θr)  ซ่ึงเม่ือท าการวดัค่าของมุมตกกระทบกบัมุมสะทอ้นของผวิ
วตัถุชนิดต่างๆ พบวา่ “ถ้ารังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน และเส้นปกติ อยู่ในระนาบเดียวกนั ค่าของมุมตก
กระทบกบัมุมสะท้อนจะเท่ากนัเสมอ” เพราะฉะนั้น การเขียนรูปแสดงการสะทอ้นแสงของวตัถุต่างๆจึง
จ าเป็นตอ้งเขียนรูปให้รังสีตกกระทบ เส้นปกติ และรังสีสะทอ้นอยูใ่นระนาบเดียวกนั โดยท่ีมุมตก
กระทบจะกางเท่ากบัมุมสะทอ้นเสมอ 
 ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ วตัถุต่างๆจะสะทอ้นแสงไดไ้ม่เท่ากนัข้ึนอยูก่บัลกัษณะพื้นผวิของวตัถุท่ี
ใชใ้นการสะทอ้นแสงของวตัถุนั้นๆ โดยวตัถุท่ีมีผวิเรียบจะสะทอ้นไดดี้กวา่วตัถุท่ีมีผวิขรุขระ และวตัถุ
ท่ีมีผวิเรียบ เป็นมนัวาวก็จะสะทอ้นแสงไดดี้กวา่วตัถุผวิขรุขระท่ีไม่เป็นมนัวาว 
 กฎการสะท้อนของแสง 

 รังสีตกกระทบ เส้นปกติ และรังสีสะทอ้นจะอยูบ่นระนาบเดียวกนัเสมอ 
  มุมตกกระทบเท่ากบัมุมสะทอ้นเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

 

 

 รูปที่ 7 แสดงการสะท้อนของแสงทีว่ตัถุผิวเรียบแบบต่างๆ 
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2. การหักเหของแสง 
การหกัเหของแสงเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือแสงเดินทางผา่นตวักลางท่ีมีความ

หนาแน่นค่าหน่ึงไปสู่ตวักลางท่ีมีความหนาแน่นอีกค่าหน่ึง ท าใหรั้งสีเบนไปจากแนวเดิม ซ่ึงการท่ีแสง
จะหกัเหเขา้หาเส้นปกติ หรือเบนออกจากเส้นปกติข้ึนอยูก่บัค่าดชันีหกัเหของตวักลางทั้งสอง พิจารณา
ตามกฎการหกัเหของแสง ดงัน้ี 

- แสงเคล่ือนท่ีจากตวักลางท่ีมีความหนาแน่นนอ้ยกวา่ไปสู่ตวักลางท่ีมีความหนาแน่น
มากกวา่ รังสีของแสงจะหกัเหเบนเข้าหาเส้นปกติ 

- แสงเดินทางจากตวักลางท่ีมีความหนาแน่นมากกวา่ไปสู่ตวักลางท่ีมีความหนาแน่น
นอ้ยกวา่ รังสีของแสงจะหกัเหเบนออกจากเส้นปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

              ก.เบนออก                           ข.เบนเขา้ 
 
    รูปที ่8 แสดงการหกัเหของแสงแบบต่างๆ 
    
 โดยทัว่ไปค่าความหนาแน่นของตวักลางท่ีโปร่งใสจะแปรผนัตรงกบัค่าดชันีหกัเหของตวักลาง
นั้นๆ นัน่คือถา้วตัถุใดมีความหนาแน่นมาก ค่าดชันีหกัเหของแสงก็จะมากไปดว้ย แต่ถา้วตัถุใดมีความ
หนาแน่นนอ้ยก็จะมีค่าดชันีหกัเหนอ้ย 
 

ค่าดชันีหกัเหแสง    α     ค่าความหนาแน่น 
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ส่ิงทีค่วรทราบเกี่ยวกบัการหักเหของแสง 
            - ความถ่ีของแสงยงัคงเท่าเดิม ส่วนความยาวคล่ืน และความเร็วของแสงจะไม่เท่าเดิม 
            - ทิศทางการเคล่ือนท่ีของแสงจะอยูใ่นแนวเดิม ถา้แสงตกตั้งฉากกบัผวิรอยต่อของตวักลางจะไม่
อยูใ่นแนวเดิม ถา้แสงไม่ตกตั้งฉากกบัผวิรอยต่อของตวักลาง 
              ตวัอยา่งการใชป้ระโยชน์ของการหกัเหของแสงเช่น แผน่ปิดหนา้โคมไฟ ซ่ึงเป็นกระจกหรือ
พลาสติก เพื่อบงัคบัทิศทางของแสงไฟท่ีออกจากโคมไปในทิศทางท่ีตอ้งการ จะเห็นวา่แสงจาก
หลอดไฟจะกระจายไปยงัทุกทิศทางรอบหลอดไฟแต่เม่ือผา่นแผน่ปิดหนา้โคมไฟแลว้ แสงจะมีทิศทาง
เดียวกนั เช่นไฟหนา้รถยนต ์รถมอเตอร์ไซด ์ 

2. การกระจายแสง  
หมายถึง แสงขาวซ่ึงประกอบดว้ยแสงหลายความถ่ีตกกระทบปริซึมแลว้ท าใหเ้กิดการ

หกัเห ของแสง 2 คร้ัง (ท่ีผิวรอยต่อของปริซึม ทั้งขาเขา้ และขาออก) ท าใหแ้สงสีต่าง ๆ แยกออกจากกนั
อยา่งเป็นระเบียบเรียงตามความยาวคล่ืนและความถ่ี ท่ีเราเรียกวา่ สเปกตรัม (Spectrum)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    รูปที ่9 แสดงการกระจายของแสง 
 

3. การแทรกสอดของแสง (Interference)  
       การแทรกสอด หมายถึง การท่ีแนวแสงจ านวน 2 เส้นรวมตวักนัในทิศทางเดียวกนั หรือ
หกัลา้งกนั หากเป็นการรวมกนั ของแสงท่ีมีทิศทางเดียวกนั ก็จะท าใหแ้สงมีความสวา่งมากข้ึน แต่
ในทางตรงกนัขา้มถา้หกัลา้งกนั แสงก็จะสวา่งนอ้ยลด การใชป้ระโยชน์จากการแทรกสอดของแสง เช่น 
กลอ้งถ่ายรูปเคร่ืองฉายภาพต่าง ๆ และการลดแสงจากการสะทอ้น ส่วนในงานการส่องสวา่ง จะใชใ้น
การสะทอ้นจากแผน่สะทอ้นแสง 
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3.3 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของแสง 
1. มิราจ ( Mirage ) เป็นปรากฏการณ์เกิดภาพลวงตา ซ่ึงบางคร้ังในวนัท่ีอากาศร้อน เราอาจจะ

มองเห็นส่ิงท่ีเหมือนกบัสระน ้าอยูบ่นถนน  ท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะวา่มีแถบอากาศร้อนใกลถ้นนท่ีร้อน และ
แถบอากาศท่ีเยน็กวา่ (มีความหนาแน่นมากกวา่) อยูข่า้งบน รังสีของแสงจึงค่อยๆ หกัเหมากข้ึน เขา้สู่
แนวระดบั จนในท่ีสุดมนัจะมาถึงแถบอากาศร้อนใกลพ้ื้นถนนท่ีมุมกวา้งกวา่มุมวกิฤต จึงเกิดการ
สะทอ้นกลบัหมดนัน่เอง 

2.  รุ้งกนิน า้ ( Rainbow) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ท่ีเกิดจากแสงขาวหกัเหผา่นผวิของ
ละอองน ้า ท าใหแ้สงสีต่าง ๆ กระจายออกจากกนัแลว้เกิดการสะทอ้นกลบัหมดท่ีผวิดา้นหลงัของละออง
น ้าแลว้หกัเหออกสู่อากาศ ท าใหแ้สงขาวกระจายออกเป็นแสงสีต่าง ๆ กนั แสงจะกระจายตวัออกเม่ือ
กระทบถูกผวิของตวักลาง เราใชป้ระโยชน์จากการกระจายตวัของล าแสง เม่ือกระทบตวักลางน้ีได้
หลากหลาย เช่น ใชแ้ผน่พลาสติกใสปิดดวงโคมพื่อลดความจา้จากหลอดไฟหรือ โคมไฟชนิดปิดแบบ
ต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่10 แสดงปรากฏการณ์รุ้งกินน ้า 
 

3. พระอาทติย์ทรงกลด หรือพระจันทร์ทรงกลด เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากแสงขาวของดวง
อาทิตยต์กกระทบกบัผลึกของน ้าแขง็ในบรรยากาศท่ีเรียงกนัตามแนวโคง้ของวงกลม แลว้มีการหกัเห
และสะทอ้นกลบัหมดภายในผลึก 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่11 แสดงการเกิดพระอาทิตยท์รงกลด 
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เร่ืองที ่3 พลงังานเสียง 
4.1การเกดิและการเคลือ่นทีข่องเสียง 

เสียงเป็นพลงังานรูปหน่ึง เกิดจากการสั่นสะเทือนของวตัถุ เม่ือวตัถุสั่นสะเทือนมากเสียง
จะดงัมาก และเม่ือวตัถุสั่นสะเทือนนอ้ย เสียงก็จะดงันอ้ย 

เสียงเป็นคล่ืนกล คือจะตอ้งอาศยัตวักลางในการเคล่ือนท่ี ดงันั้นจึงสามารถเคล่ือนท่ีผา่น
อากาศ ของแขง็หรือของเหลว แต่ไม่สามารถเคล่ือนท่ีผา่นสูญญากาศได ้การท่ีเราไดย้ินเสียง เป็นเพราะ
เสียงเคล่ือนท่ีจากแหล่งก าเนิดเสียงผา่นอากาศเขา้มายงัหูของเรา ในท่ีน้ีเราจะเห็นวา่ตวักลางท่ีท าใหเ้สียง
เคล่ือนท่ีไดก้็คืออากาศ 

อตัราเร็วเสียง ข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัของตวักลางท่ีเสียงเคล่ือนท่ีผา่น ไดแ้ก่ ความหนาแน่น 
ความยดืหยุน่ เป็นตน้ โดยปกติเสียงเดินทางในของแขง็ไดดี้ท่ีสุด รองลงมาคือของเหลวและก๊าซ 
นอกจากน้ีอตัราเร็วเสียงยงัข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิของตวักลางท่ีเสียงเคล่ือนท่ีผา่น โดยพบวา่เม่ืออุณหภูมิ
สูงข้ึน อตัราเร็วเสียงจะมีค่ามากข้ึน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ตารางท่ี 1 แสดงอตัราเร็วเสียงในตวักลางชนิดต่างๆ 
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 4.2 สมบัติของเสียง 
  เสียงเป็นคล่ืนจึงมีสมบติัของคล่ืนทุกประการ คือ 

1. การสะท้อนของเสียง  
คือปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือเสียงเคล่ือนท่ีจากตวักลางหน่ึงไปตกกระทบส่ิงกีด

ขวางหรือตวักลางท่ีมีความหนาแน่นแตกต่างจากตวักลางเดิมแลว้เกิดการสะทอ้นเขา้สู่ตวักลางเดิม 
การสะทอ้นจะเกิดไดดี้ถา้ความยาวคล่ืนของเสียงนอ้ยกวา่ส่ิงกีดขวางการสะทอ้นนั้นเป็นไปตามกฎ
การสะทอ้นของคล่ืน คือ 
       1. ทิศทางคล่ืนตกกระทบ เส้นปกติและทิศทางสะทอ้นอยูใ่นระนาบเดียวกนัเสมอ 
       2. มุมตกกระทบเท่ากบัมุมสะทอ้น 
เม่ือเสียงเคล่ือนท่ีจากตวักลางท่ีมีความหนาแน่นนอ้ยไปยงัตวักลางท่ีมีความหนาแน่นมาก 
เสียงจะเกิดการสะทอ้นโดยท่ีคล่ืนสะทอ้นจะมีเฟสเหมือนเดิม แต่ถา้เสียงเคล่ือนท่ีจากตวักลางท่ีมี
ความหนาแน่นมากไปยงัตวักลางท่ีมีความหนาแน่นนอ้ยเสียงบางส่วนจะเกิดการสะทอ้นโดยท่ีคล่ืน
สะทอ้นมีเฟสต่างกนั 180 องศา กบัคล่ืนตกกระทบและจะมีบางส่วนท่ีถูกส่งผา่นไปยงัตวักลางใหม่ 

2. การหักเหของเสียง   
เกิดเม่ือเสียงเคล่ือนท่ีจากตวักลางหน่ึงไปยงัตวักลางชนิดหน่ึง หรือตวักลางชนิด

เดียวกนัแต่อุณหภูมิต่างกนั อตัราเร็วของเสียงเปล่ียนไปท าใหทิ้ศทางของคล่ืนเสียงเปล่ียนไปดว้ย ยกเวน้
เสียงตกกระทบตั้งฉากกบัตวักลางนั้น 
 3. การแทรกสอดของเสียง   
     การแทรกสอดเกดิขึน้เมื่อคลืน่มากกว่าสองคลืน่มากระท าซ่ึงกนัและกนั แอมพลิจูด
ของคล่ืนทั้งสองคล่ืนจะมารวมกนัท าใหค้วามดงัของเสียงเปล่ียนแปลงไป เม่ือมีการแทรกสอดแบบ
เสริม ส่วนอดัของคล่ืนจะเกิดท่ีต าแหน่งตรงกนั ท าใหแ้อมพลิจูดรวมเพิ่มข้ึน เสียงท่ีไดย้นิจะเป็นเสียงท่ี
ดงัมากข้ึนกวา่เสียงเดิม ถา้การแทรกสอดเป็นแบบหกัลา้ง ส่วนอดัของคล่ืนลูกหน่ึงจะตรงกบัส่วนขยาย
ของคล่ืนอีกลูกหน่ึงพอดี ท าใหแ้อมพลิจูดหกัลา้งกนัไป เสียงท่ีไดย้นิจะเป็นเสียงค่อย หรือบางคร้ัง
อาจจะไม่ไดย้นิเลย 
 4. การเลีย้วเบนของเสียง 
  การเล้ียวเบน เป็นสมบติัอยา่งหน่ึงของคล่ืน เสียงสามารถแสดงสมบติัของคล่ืนได ้จึง
สามารถเล้ียวเบนผา่นส่ิงกีดขวาง ท่ีทึบ ท่ีเป็นมุม หรือช่องเล็กๆได ้เสียงท่ีต าแหน่งหลงัส่ิงกีดขวางจะได้
ยนิเสียงค่อยกวา่ ต าแหน่งท่ีไม่มีส่ิงกีดขวาง เพราะพลงังานของเสียง ณ ต าแหน่งนั้นลดลงปรากฏการณ์
ปรากฏการณ์การเล้ียวเบนของเสียง สามารถอธิบายไดโ้ดยหลกัของ "ฮอยเกนส์" ซ่ึงกล่าววา่ "ทุกๆจุด
บนหนา้คล่ืนสามารถท าใหเ้กิดหนา้คล่ืนใหม่ได"้ 
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2.3 ความดังและอนัตรายทีเ่กดิจากเสียง 
เสียงท่ีเราไดย้นิมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงสามารถจ าแนกเสียงต่างๆเหล่านั้นออกจากกนั

ไดโ้ดยอาศยัคุณสมบติัของเสียง ไดแ้ก่ ระดบัเสียง 
เสียงมีอนัตรายอย่างไร?  
             หูเรานั้นสามารถรับฟังเสียงไดต้ั้งแต่ความถ่ี 20 เฮิรตซ์ ถึง 20,000 เฮิรตซ์ แต่ช่วงความถ่ีของ
เสียงท่ีมีความส าคญัต่อชีวติประจ าวนัมากคือ ช่วงความถ่ีของเสียงพดู หรือความถ่ี 500 – 2,000 เฮิรตซ์ 
นอกจากน้ี หูยงัมีความสามารถและอดทนในการรับฟังเสียงในขอบเขตจ ากดั หากเสียงเบาเกินไปก็จะ
ไม่ไดย้นิ แต่ถา้เสียงดงัเกินไปก็จะท าใหเ้กิดอนัตรายต่อหูหรือมีอาการปวดหู ส าหรับผูท่ี้ตอ้งอยูใ่น
สภาพแวดลอ้มท่ีมีเสียงดงัมากๆ โดยเฉพาะผูท้  างานในอุตสาหกรรมท่ีมีเสียงดงั เช่นโรงงานทอผา้ 
โรงงานป๊ัมโลหะ หรือผูท่ี้อาศยัอยูใ่นยา่นตลาด หรือการจราจรคบัคัง่ ฯลฯ จะท าให้อวยัวะรับเสียง 
โดยเฉพาะเซลลข์นและประสาทรับเสียงเส่ือมสภาพเร็วข้ึน ท าใหค้วามสามารถในการไดย้นิลดลงหรือ
เรียกวา่ “หูตึง” และหากยงัละเลยใหค้งอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีมีเสียงดงัต่อไปก็จะท าให ้“หูหนวก” ไม่
สามารถไดย้นิและติดต่อพดูคุยเช่นปกติได ้ซ่ึงมีผลใหด้ ารงชีวติอยูไ่ดด้ว้ยความยากล าบาก และตอ้งอบั
อายท่ีกลายเป็นคนพิการ  
ป้องกนัอนัตรายจากเสียงได้อย่างไร?  

การสูญเสียการไดย้นิ ซ่ึงเน่ืองมาจากเสียงดงัน้ี ไม่สามารถรักษาใหห้ายไดไ้ม่วา่วธีิการใดๆก็
ตาม ดงันั้นเพื่ออนุรักษส์มรรถภาพการไดย้นิของหู จ าเป็นจะตอ้งป้องกนัทุกคร้ังท่ีสัมผสัเสียงและการ
ป้องกนัท่ีไดผ้ลตอ้งเกิดจากความร่วมมือท่ีดีของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง คือฝ่ายนายจา้งควรค านึงถึง
โครงสร้างและวสัดุท่ีใชก่้อสร้างอาคาร การจดัหาและดูแลใหลู้กจา้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัเสียง เช่น ท่ี
อุดหู ท่ีครอบหู อยา่งเขม้งวดและสม ่าเสมอ การใหค้วามรู้เก่ียวกบัอนัตรายของเสียงแก่ลูกจา้ง เพื่อสร้าง
ทศันคติและจิตส านึกในการป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดจากเสียง และเพื่อการประเมินผลและวางแผนป้องกนั 
ควรตรวจสอบสมรรถภาพการไดย้นิของลูกจา้งเป็นประจ าทุกปี และก่อนเขา้ท างาน ส่วนฝ่ายลูกจา้งควร
ใหค้วามร่วมมือปฏิบติัตามค าแนะน าและกฎระเบียบของนายจา้ง เก่ียวกบัการป้องกนัอนัตรายจากเสียง
อยา่งเคร่งครัด  
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บทที ่ 12  
ความสัมพนัธ์ระหว่างดวงอาทติย์  โลก  และดวงจนัทร์ 

สาระส าคัญ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ดวงอาทิตย ์โลก และดวงจนัทร์ เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซ่ึงมนุษย์

คุน้เคยในชีวติประจ าวนั อาทิปรากฏการณ์เน่ืองจากการเปล่ียนต าแหน่งของดวงจนัทร์รอบโลก เช่น 
ขา้งข้ึน ขา้งแรม สุริยปุราคา จนัทรุปราคา ปรากฏการณ์เน่ืองจากอิทธิพลแรงโนม้ถ่วงของดวงจนัทร์และ
ดวงอาทิตยท่ี์มีต่อโลก เช่นน ้ าข้ึน น ้าลง  

ประเพณีกบัดวงดาว ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์บางอยา่งเป็นท่ีมาของวฒันธรรม ประเพณี
ประจ าชนชาติ และนิทานปรัมปรา สืบต่อกนัเร่ือยมา เช่น ประเพณีการลอยกระทง สงกรานต ์ประเพณี
ทางศาสนา นิยายดาวพื้นบา้น เป็นตน้ 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

นกัเรียนสามารถอธิบายอิทธิพลของดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ท่ีมีผลต่อการเกิดปรากฏการณ์
ทางดาราศาสตร์บนโลก และการน าไปใชป้ระโยชน์ได้ 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 เร่ืองท่ี 1 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  

1.1 การเกิดกลางวนักลางคืน 
1.2 การเกิดขา้งข้ึนขา้งแรม 
1.3 การเกิดสุริยปุราคาและการเกิดจนัทรุปราคา 
1.4 การเกิดฤดูกาล 
1.5 การเกิดลมบกลมทะเล 
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เร่ืองที ่1  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
1.1  การเกดิกลางวนัและกลางคืน  

เน่ืองจาก โลกเป็นบริวารของดวงอาทิตย ์โดยโลกจะหมุนรอบดวงอาทิตยเ์ป็นเวลา 365 วนั 
หรือ 1 ปีในขณะเดียวกนั โลกจะหมุนรอบตวัเองโดยกินเวลา 24 ชัว่โมง จึงส่งผลใหด้า้นท่ีโดนแสงจะ
เป็นเวลากลางวนั ส่วนดา้นท่ีไม่โดนแสงจะเป็นเวลากลางคืน เม่ือโลกหมุนไปเร่ือย ๆ ดา้นท่ีไม่โดนแสง 
หรือกลางคืน จะค่อยๆ หมุนเปล่ียนมาจนกลายมาเป็นกลางวนั เราเรียกปรากฏการณ์น้ีวา่ กลางวนั และ
กลางคืน  

 

 
1.2   การเกดิข้างขึน้-ข้างแรม  

ดวงจนัทร์เป็นบริวารของโลก เป็นวตัถุทึบแสงท่ีมีเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 1/4 ของโลก อยู่
ห่างโลกประมาณ 30 เท่าของเส้นผา่นศูนยก์ลางของโลกเท่านั้น ดวงจนัทร์จึงเป็นวตัถุธรรมชาติท่ีอยูใ่กล้
โลกท่ีสุด 

เรามองเห็นดวงจนัทร์ไดเ้พราะพื้นผวิดวงจนัทร์สะทอ้นแสงอาทิตยม์าเขา้ตาเรา แต่ส่วนสวา่ง
ของดวงจนัทร์ท่ีหนัมาทางโลกไม่เท่ากนัทุกวนั ทั้งน้ีเพราะดวงจนัทร์เคล่ือนรอบโลก  รอบละประมาณ 
1 เดือน ดงันั้นขนาดปรากฏของดวงจนัทร์บนฟ้าจึงเปล่ียนแปลง เช่นเห็นเป็นเส้ียวเล็ก ๆ วนัต่อมาเห็น
โตข้ึนและหลายวนัต่อมาเป็นจนัทร์เพญ็ ช่วงน้ีเราเรียกวา่ดวงจนัทร์ขา้งข้ึน ซ่ึงหมายความวา่ดวงจนัทร์
สวา่งข้ึน ภายหลงัขา้งข้ึนจะเป็นขา้งแรม ขนาดปรากฏของดวงจนัทร์สวา่งลดลงจากรูปวงกลมเป็นรูป
คร่ึงวงกลมและเป็นเส้ียวเล็ก ๆ จนมองไม่เห็นเรียกวา่วนัเดือนดบั เราเรียกปรากฏการณ์ การเกิดขา้งข้ึน
ขา้งแรมวา่เป็นดิถีของดวงจนัทร์ 
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ปฏิทินท่ีอาศยัดวงจนัทร์เรียกวา่ปฏิทินจนัทรคติ ปฏิทินจนัทรคติของไทย ก าหนดให ้1 ปีมี 12 
เดือน ไดแ้ก่เดือนเลขค่ีและเดือนเลขคู่ เดือนค่ีคือเดือนขาดมี 29 วนั โดยเร่ิมตน้จากวนัข้ึน 1 ค ่าถึง แรม 
14 ค ่า เดือนเหล่าน้ีคือเดือนอา้ย เดือน 3 เดือน 5 เดือน 7 เป็นตน้ เดือนคู่คือเดือนเตม็มี 30 วนั ไดแ้ก่เดือน
ยี ่เดือน 4 เดือน 6 ฯลฯ เดือนเหล่าน้ีจึงมีวนักลางเดือนเป็นวนัข้ึน 15 ค ่าและวนัส้ินเดือนเป็นวนัแรม 15 
ค ่า 

การเกิดขา้งข้ึน-ขา้งแรม หมายถึง การมองเห็นดวงจนัทร์มืดหรือสวา่งอนัเน่ืองมาจากดวงจนัทร์
โคจรรอบโลก โดยส่วนสวา่งท่ีหนัมาทางโลก เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัต าแหน่งของดวง
จนัทร์บนทางโคจรรอบโลก 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
1.3 การเกดิสุริยุปราคาและจันทรุปราคา 

สุริยุปราคา หรือ สุริยคราส เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ และโลก โคจร
มาอยูใ่นแนวเส้นตรงเดียวกนั โดยมีดวงจนัทร์อยูต่รงกลาง เงาของดวงจนัทร์จะทอดมายงัโลก ท าใหค้น
บนโลก (บริเวณเขตใตเ้งามืดของดวงจนัทร์) มองเห็นดวงอาทิตยเ์วา้แหวง่ หรือบางแห่งเห็นดวงอาทิตย์
มืดหมดทั้งดวง ช่วงเวลาท่ีเกิดสุริยปุราคาจะกินเวลาไม่นานนกั เช่น เม่ือวนัท่ี 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2538 
ประเทศไทยสามารถมองเห็นสุริยปุราคาเตม็ดวงไดน้าน 3 ชัว่โมง นบัตั้งแต่ดวงจนัทร์เร่ิมเคล่ือนเขา้จน
เคล่ือนออก  

สุริยปุราคาจะเกิดข้ึนเฉพาะในเวลากลางวนัและตรงกบัวนัแรม 15 ค ่า หรือวนัข้ึน 1 ค ่า เท่านั้น 
ต าแหน่งบนพื้นโลกท่ีอยูใ่นเขตใตเ้งามืดของดวงจนัทร์จะมองเห็นดวงอาทิตยมื์ดมิดทั้งดวงเรียกวา่ 
สุริยปุราคาเตม็ดวง ทอ้งฟ้าจะมืดไปชัว่ขณะ ในขณะท่ีต าแหน่งบนพื้นโลกท่ีอยูภ่ายใตเ้ขตเงามวัจะ
มองเห็นดวงอาทิตยถู์กบงัไปบางส่วน เรียกวา่ สุริยปุราคาบางส่วน ส าหรับการเกิดสุริยุปราคาในช่วงท่ี
ดวงจนัทร์อยูห่่างจากโลกมากกวา่ปกติ ท าใหเ้งามืดของดวงจนัทท์อดตวัไปไม่ถึงพื้นโลก แต่ถา้ต่อขอบ
ของเงามืดออกไปจนสัมผสักบัพื้นผวิโลกจะเกิดเป็นเขตเงามวัข้ึน ต าแหน่งท่ีอยูภ่ายใตเ้ขตเงามวัน้ีจะ
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มองเห็นสุริยปุราคาวงแหวนดวงจนัทร์มีขนาดเล็กกวา่ดวงอาทิตยม์าก แต่ท่ีเรามองเห็นดวงจนัทร์บงัดวง
อาทิตยไ์ดมิ้ด ก็เพราะดวงจนัทร์อยูใ่กลโ้ลกมากกวา่ดวงอาทิตย ์

 
สุริยปุราคา  

          สุริยปุราคามี 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
          - สุริยุปราคาบางส่วน มีลกัษณะ: มีเพียงบางส่วนของดวงอาทิตยเ์ท่านั้นท่ีถูกบงั  
          - สุริยุปราคาเต็มดวง มีลกัษณะ : ดวงจนัทร์บงัดวงอาทิตยห์มดทั้งดวง  
          - สุริยุปราคาวงแหวน มีลกัษณะ: ดวงอาทิตยมี์ลกัษณะเป็นวงแหวน เกิดเม่ือดวงจนัทร์อยูใ่น
ต าแหน่งท่ีห่างไกลจากโลก ดวงจนัทร์จึงปรากฏเล็กกวา่ดวงอาทิตย ์ 
          - สุริยุปราคาผสม มีลกัษณะ : ความโคง้ของโลกท าใหสุ้ริยปุราคาคราวเดียวกนักลายเป็นแบบ
ผสมได ้คือ บางส่วนของโลกเห็นสุริยปุราคาเตม็ดวง บางส่วนเห็นสุริยปุราคาวงแหวน บริเวณท่ีเห็น
สุริยปุราคาเตม็ดวง เป็นส่วนท่ีอยูใ่กลด้วงจนัทร์มากกวา่  
 

การสังเกตสุริยุปราคา 

การมองดวงอาทิตยด์ว้ยตาเปล่าส่งจะผลเสียต่อตา ไม่วา่มองเวลาใดก็ตาม แมแ้ต่มองดวงอาทิตย์
ขนาดเกิดสุริยุปราคา แต่สุริยุปราคาก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีน่าสนใจและศึกษาอยา่งมาก การใช้
อุปกรณ์ช่วยในการมอง เช่นกลอ้งสองตา หรือกลอ้งโทรทรรศน์ก็ยิง่ท  าใหเ้ป็นอนัตรายมากยิง่ข้ึนไปอีก 

ดงันั้นในการมองดวงอาทิตย ์ตอ้งอาศยัอุปกรณ์ช่วยกรองรังสีบางชนิดท่ีจะเขา้สู่ตา การใชแ้วน่
กนัแดดในการมองเป็นวิธีการท่ีไม่ถูกตอ้ง เพราะไม่สามารถป้องกนัส่ิงท่ีเป็นอนัตราย รวมทั้งรังสี
อินฟราเรดท่ีตามองไม่เห็นซ่ึงจะเป็นอนัตรายต่อเรตินาได ้ การสังเกตจ าเป็นตอ้งใช้อุปกรณ์ท่ีท ามา
โดยเฉพาะ จึงจะสามารถมองดวงอาทิตยต์รงๆ ได ้

การสังเกตท่ีจะปลอดภยัต่อตามากท่ีสุด คือการฉายแสงจากดวงอาทิตยผ์่านอุปกรณ์อ่ืน เช่น 
กล้องสองตา หรือกล้องโทรทรรศน์ แล้วใช้กระดาษสีขาวมารองรับแสงนั้น จากนั้นมองภาพจาก
กระดาษท่ีรับแสง แต่การท าเช่นน้ีตอ้งมัน่ใจว่าไม่มีใครมองผา่นอุปกรณ์นั้นโดยตรง ไม่เช่นนั้นจะท า
อนัตรายต่อตาของคนนั้นอยา่งมาก โดยเฉพาะถา้มีเด็กอยูบ่ริเวณนั้นตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ 
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อยา่งไรก็ตาม สามารถมองดวงอาทิตยด์ว้ยตาเปล่าโดยตรงได ้ เฉพาะตอนท่ีเกิดสุริยุปราคาเต็ม
ดวงเท่านั้น นอกจากจะไม่เป็นอนัตรายแลว้ สุริยุปราคาเต็มดวงยงัสวยงามอีกดว้ย หากมองขณะเกิด
สุริยุปราคาเต็มดวง ก็จะเห็นชั้นบรรยากาศโคโรนาของดวงอาทิตย ์ ในบางคร้ังอาจเห็นพวยแก๊สทีพุ่ง
ออกมาจากดวงอาทิตย ์ซ่ึงปกติจะไม่สามารถมองเห็นได ้ แต่ควรหยุดมองดวงอาทิตยก่์อนท่ีจะส้ินสุด
การเกิดสุริยปุราคาเตม็ดวงเล็กนอ้ย 

 

 

 

การเกดิสุริยุปราคา 
วงโคจรของโลกและดวงจันทร์ 

ระบบวงโคจรของโลกรอบดวงอาทตย์ (สุริยวิถี) กบัระนาบวงโคจรของดวงจนัทร์รอบโลกท า
มุมกนัประมาณ 5 องศา ท าให้ในวนัจนัทร์ดบัส่วนใหญ่ ดวงจนัทร์จะอยูเ่หนือหรือใตด้วงอาทิตย ์ ซ่ึง
สุริยุปราคาจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือดวงจนัทร์เคล่ือนท่ีผ่านบริเวณจุดตดัของระนาบวงโคจรทั้งสองในวนั
จนัทร์ดบั 

วงโคจรของดวงจนัทร์เป็นรูปวงรี ท าให้ระยะห่างระหว่างดวงจนัทร์ของโลกมีความแตกต่าง
กนัไดป้ระมาณ 6 เปอร์เซนตจ์ากค่าเฉล่ีย ดว้ยเหตุน้ี ท าใหข้นาดของดวงจนัทร์ท่ีมองจากโลกอาจมีขนาด
เล็กหรือใหญ่กวา่ปกติได ้ส่งผลกระทบต่อการเกิดสุริยปุราคา ขนาดของดวงจนัทร์เฉล่ียเม่ือมองจากโลก
มีขนาดเล็กกวา่ดวงอาทิตยเ์ล็กนอ้ย ท าให้สุริยุปราคาส่วนใหญ่จะเกิดแบบวงแหวน แต่หากในวนัท่ีเกิด
สุริยุปราคานั้น ดวงจนัทร์โคจรอยูใ่นต าแหน่งท่ีใกลโ้ลก ก็จะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ส่วนวงโคจรของ
โลกก็เป็นวงรีเช่นกนั ระยะห่างระหวา่งดวงอาทิตยก์บัโลกก็มีค่าเปล่ียนไปตลอดเวลา แต่ก็ส่งผลไม่มาก
นกักบัการเกิดสุริยปุราคา 

http://th.wikipedia.org/wiki/à¸%20à¸²à¸�:Solar_Eclipse_in_Iceland_-_Staring_at_the_sun.jpeg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸%20à¸²à¸�:Solar_Eclipse_in_Iceland_-_Staring_at_the_sun.jpeg
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ดวงจนัทร์โคจรรอบโลกใชเ้วลาประมาณ 27.3 วนั เม่ือเทียบกบัต าแหน่งการโคจรเดิม เรียกวา่
เดือนดาราคติ แต่โลกก็โคจรรอบดวงอาทิตยใ์นทิศทางเดียวกนั ท าให้ระยะเวลาจากจนัทร์เพญ็ถึงจนัทร์
เพญ็อีกคร้ังหน่ึงกินเวลานานกวา่นั้น คือ ประมาณ 29.6 วนั เรียกวา่ เดือนจนัทรคติ 

การนบัเวลาท่ีดวงจนัทร์โคจรผา่นจุดตดัระหว่างวงโคจรของดวงจนัทร์และโลก (node) โดย
เคล่ือนท่ีจากใตเ้ส้นสุริยะวถีิข้ึนไปทางเหนือ ครบหน่ึงรอบนั้นก็เป็นการนบัเดือนอีกวิธีหน่ึงเช่นกนั โดย
เดือนแบบน้ีจะสั้นกว่าแบบแรกเล็กนอ้ย เน่ืองจากวงโคจรของดวงจนัทร์เอียงไปมาจากแรงดึงดูดของ
ดวงอาทิตย ์ครบรอบในเวลา 18.5 ปี เรียกเดือนแบบน้ีวา่ เดือนดราโคนิติก 

การนบัเดือนอีกแบบหน่ึงคือ นบัจากท่ีดวงจนัทร์โคจรจากจุดท่ีใกลโ้ลกท่ีสุด  (เรียกวา่ perigee) 
ถึงจุดน้ีอีกคร้ัง การนบัแบบน้ีจะมีค่าไม่เท่ากบัการนบัแบบดาราคติ เน่ืองจากวงโคจรของดวงจนัทร์มี
การส่ายโดยรอบซ่ึงจะครบหน่ึงรอบใชเ้วลาประมาณ 9 ปี เดือนแบบน้ีเรียกวา่ เดือนอะนอมลัลิสติก 

 
ความถี่ในการเกดิสุริยุปราคา  

วงโคจรของดวงจนัทร์ตดักบัสุริยะวิถี 2 จุด ซ่ึงห่างกนั 180 องศา ดงันั้น ดวงจนัทร์ในวนัจนัทร์
ดบัจะอยูบ่ริเวณจุดน้ี 2 ปีต่อคร้ัง ซ่ึงโดยทัว่ไปจะเกิดสุริยปุราคาทุกปี แต่ในบางปี ดวงจนัทร์อาจโคจรอยู่
ต  าแหน่งวนัจนัทร์ดบัใกล้ๆ  กบัสุริยะวิถี 2 เดือนติดกนั ท าให้บางปีอาจเกิดสุริยุปราคามากถึง 5 คร้ัง 
อยา่งไรก็ตาม เงามืดของดวงจนัทร์มกัจะทอดออกไปทางเหนือหรือใตข้องโลก โดยเงามวัจะทอดลงมา
บนโลก ท าใหเ้กิดสุริยปุราคาบางส่วนท่ีบริเวณขั้วโลกเหนือเท่านั้น 
 
ระยะเวลาในการเกดิสุริยุปราคา 

สุริยุปราคาเต็มดวงจะเกิดในเวลาสั้นๆ เน่ืองจากดวงจนัทร์โคจรรอบโลกอยา่งรวดเร็ว ในขณะ
ท่ีโลกก็โคจรไปรอบดวงอาทิตยด์้วยเช่นกนั ท าให้เงามืดท่ีตกบริเวณโลกเคล่ือนท่ีอย่างรวดเร็วจาก
ตะวนัตกไปตะวนัออกในระยะเวลาสั้นๆ 

หากสุริยุปราคาเกิดข้ึนเม่ือดวงจนัทร์โคจรอยูใ่กลต้  าแหน่ง perigee มากๆ จะท าให้สุริยุปราคา
เต็มดวงสามารถสังเกตได้ในบริเวณกวา้ง ประมาณ 250 กิโลเมตร และเวลาในการเกิดนั้นอาจนาน
ประมาณ 7 นาที 

สุริยุปราคาบางส่วน ซ่ึงเกิดจากเงามวัของดวงจนัทร์นั้นสามารถเกิดได้ในบริเวณกวา้งกว่า
สุริยปุราคาเตม็ดวงมาก 

 
ประโยชน์ของการสังเกตสุริยุปราคา 

นกัดาราศาสตร์ใชก้ารเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในการสังเกตชั้นบรรยากาศชั้นโคโรนาของดวง
อาทิตย ์ ซ่ึงตามปกติจะไม่สามารถมองเห็นได ้ เน่ืองจากบรรยากาศชั้นโฟโตสเฟียร์ของดวงอาทิตยน์ั้น
สวา่งกวา่มาก 
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สุริยุปราคามีระยะเวลา หรือวงรอบของการเกิดท่ีแน่นอน ท าให้สามารถท านายการเกิด
สุริยุปราคาคร้ังต่อไปได้โดยการค านวณอย่างง่ายๆจากความเร็วในการเคล่ือนท่ีไปรอบดวงอาทิตย ์
เปรียบเทียบต าแหน่งกบัการท่ีดวงจนัทร์หมุนรอบโลก 
 
เพิม่เติมเกีย่วกบัสุริยุปราคา 

สุริยุปราคาก่อนดวงอาทิตย์ขึน้และหลังดวงอาทิตย์ตก สุริยุปราคาอาจเกิดข้ึนก่อนดวงอาทิตย์
ข้ึนหรือหลงัดวงอาทิตยต์กได ้ ซ่ึงสามารถรู้ไดจ้ากทอ้งฟ้าท่ีมืดกวา่ปกติ และจะสามารถสังเกตเห็นดาว
เคราะห์วงใน คือ ดาวพุธและดาวศุกร์ บริเวณขอบฟ้าท่ีดวงอาทิตยต์กหรือข้ึน ซ่ึงในเวลาปกติจะไม่
สามารถมองเห็นไดเ้น่ืองจากมีแสงสวา่งของดวงอาทิตย ์

สุริยุปราคาเน่ืองจากดาวเทียมเกิดขึ้นได้หรือไม่ สุริยุปราคาไม่สามารถเกิดข้ึนจากการท่ี
ดาวเทียมไปบงัดวงอาทิตยไ์ด ้เน่ืองจากดาวเทียมหรือสถานีอวกาศนั้นมีขนาดเล็กมาก ไม่พอท่ีจะบงัแสง
จากดวงอาทิตยไ์ด้เหมือนดวงจนัทร์ หากจะเกิดสุริยุปราคาจากดาวเทียมนั้น ดาวเทียมตอ้งมีขนาด
ประมาณ 3.35 กิโลเมตร ท าให้การเคล่ือนทีของดาวเทียมหรือสถานีอวกาศนั้นเป็นไดเ้พียงการผ่าน
เท่านั้น เช่นเดียวกบัการผ่านของดาวพุธและดาวศุกร์ ซ่ึงเกิดข้ึนในเวลาสั้นๆ และสังเกตไดย้าก ส่วน
ความสวา่งของแสงจากดวงอาทิตยก์็ไม่ไดล้ดลงไปจากเดิมแน่นอน 
 
จันทรุปาคา 

จนัทรุปาคา เป็นปรากฏการณ์ ท่ีโลกบงัแสงดวงอาทิตยไ์ม่ให้ไปกระทบท่ีดวงจนัทร์ ในบริเวณ
ดวงอาทิตยใ์นวนัเพญ็ ( ข้ึน 15 ค ่า ) โดยโลกอยูร่ะหวา่งดวงอาทิตยก์บัดวงจนัทร์ ท าใหเ้งาของโลกไปบงั
ดวงจนัทร์  

การเกิดจนัทรุปราคา หรือเรียกอีกอยา่งวา่ จนัทคราส คือ ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในคืนวนัเพญ็  
(ข้ึน 15 ค ่า) เม่ือดวงจนัทร์โคจรมาอยูใ่นระนาบเส้นตรงเดียวกบัโลกและดวงอาทิตยท์  าให้เงาของโลกบงั
ดวงจนัทร์คนบนซีกโลกซ่ึงควรจะเห็นดวงจนัทร์เต็มดวงในคืนวนัเพญ็จึงมองเห็นดวงจนัทร์ในลกัษณะ
ต่างๆ เช่น “ จนัทรุปราคาเต็มดวง” เกิดข้ึนเม่ือดวงจนัทร์เคล่ือนเขา้ไปในเงามืดของโลก จึงท าให้คนบน
ซีกโลกท่ีควรเห็นดวงจนัทร์เต็มดวง  กลบัเห็นดวงจนัทร์ซ่ึงเป็นสีเหลืองนวลค่อยๆ มืดลง กินเวลา
ประมาณ 1.5 ชัว่โมง จากนั้นจึงจะเห็นดวงจนัทร์ เป็นสีแดงเหมือนสีอิฐเต็มดวง เพราะไดรั้บแสงสีแดง
ซ่ึงเป็นคล่ืนท่ียาวท่ีสุดและบรรยากาศโลกหกัเหไปกระทบกบัดวงจนัทร์ ส่วน “ จนัทรุปราคาบางส่วน” 
เกิดข้ึนเม่ือดวงจนัทร์เคล่ือนท่ีเข้าไปในเงามือของโลกเพียงบางส่วน จึงท าให้เห็นดวงจนัทร์เพ็ญ
บางส่วนมืดลงและบางส่วนมีสีอิฐขณะเดียวกนัอาจเห็นเงาของโลกเป็นขอบโคง้อยูบ่นดวงจนัทร์ซ่ึงเป็น
ขอ้พิสูจนว์า่โลกกลม  

ผลกระทบ การเกิดจนัทรุปราคาไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติเพราะเป็นช่วงกลางคืน แต่คนสมยัก่อนมีความเช่ือเช่นเดียวกบัการเกิดสุริยุปราคา โดยเช่ือวา่ 
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“ราหูอมจนัทร์” ซ่ึงจะน าความหายนะ และภยัพิบติัมาสู่โลก คนจีนและคนไทยจึงแกเ้คล็ดคลา้ยกนัเช่น 
ใชว้ธีิส่งเสียงขบัไล่ คนจีนจุดประทดั ตีกะทะ ส่วนคนไทยก็เล่นกนัก็ตีกะลา เอาไมต้ าน ้าพริกไปตีตน้ไม ้ 

           

 

 

 

1.4  การเกดิฤดูกาล  

  

 

 

 

 

  

 

ฤดูกาล (Seasons) 
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ฤดูกาลเป็นการแบ่งปีเป็นช่วงๆ ตามสภาพอากาศ ฤดูกาลต่างๆ เป็นผลมาจากการท่ีแกนโลก
เอียงไปจากระนาบการโคจรเล็กนอ้ย (ประมาณ 23.44 องศา) ในขณะท่ีโลกโคจรไปรอบๆ ดวงอาทิตย์
นั้น โลกจะหนับางส่วนเขา้หาดวงอาทิตยต์ลอดเวลา และบางส่วนจะโดนแสงอาทิตยน์อ้ยกวา่ส่วนอ่ืนๆ 
ส่วนท่ีโดนแสงอาทิตยม์าก ก็เป็นฤดูร้อนของส่วนนั้นๆ และส่วนท่ีโดนแสงอาทิตยน์้อยก็จะเป็นฤดู
หนาว  

 

 

 

 
 
รูปแสดงการเกิดฤดูกาลเม่ือโลกโคจรไปรอบ ๆ ดวงอาทิตย ์จะเห็นวา่ซีกโลกเหนือกบัซีกโลกใตจ้ะเป็น
ฤดูตรงขา้มกนั 

 

ต าแหน่งต่างๆ บนโลกจะมีฤดูกาลไม่เหมือนกนั โดยในส่วนของโลกท่ีอยูร่ะหวา่งเขตหนาวกบั
เขตอบอุ่น (temperate regions) และบริเวณแถบขั้วโลก (polar regions) จะมี 4 ฤดูกาลคือ ฤดูใบไมผ้ลิ 
(spring) ฤดูร้อน (summer) ฤดูใบไมร่้วง (fall) และฤดูหนาว (winter) ส่วนบริเวณโซนเขตร้อน (tropical 
region) หรือบริเวณท่ีอยูใ่กล้ๆ  เส้นศูนยสู์ตรจะแบ่งได ้3 ฤดูกาลคือ ฤดูร้อน (dry hot season) ฤดูฝน (wet 
season) และฤดูหนาว (dry cool season) ซ่ึงประเทศไทยก็อยูโ่ซนเขตร้อน ดงันั้นประเทศไทยจึงมี 3 
ฤดูกาล 
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รูปแสดงต าแน่งของโลกเม่ือมองจากทิศเหนือ โดยต าแหน่งท่ีขวาไกล ๆ นั้นคือ  
ต าแหน่งท่ีโลกอยูไ่กลจากดวงอาทิตยม์ากท่ีสุดในเดือนธนัวาคม ท่ีเรียกวา่ December solstice  

 

 
 

รูปแสดงต าแน่งของโลกเม่ือมองจากทิศใต ้โดยต าแหน่งท่ีซา้ยไกล ๆ นั้นคือ  
ต าแหน่งท่ีโลกอยูไ่กลจากดวงอาทิตยม์ากท่ีสุดในเดือนมิถุนายน ท่ีเรียกวา่ June solstice  

ใน 1 ปี โลกจะอยู่ห่างจากดวงอาทิตยม์ากท่ีสุด 2 คร้ัง คือ ในเดือนธันวาคม และในเดือน
มิถุนายน ซ่ึงในเดือนธนัวาคมนั้นจะตรงกบัวนัท่ี 22 ธันวาคม เราเรียกวา่ December solstice ส่วนใน
เดือนมิถุนายนนั้นจะตรงกบัวนัท่ี 21 มิถุนายน เราเรียกวา่ June solstice  

ส่วนของโลกท่ีอยูร่ะหวา่งเขตหนาวกบัเขตอบอุ่น (temperate regions) และบริเวณแถบขั้วโลก 
(polar regions) เม่ือฤดูกาลเปล่ียนไป ความเขม้ของแสงของดวงอาทิตยก์็ต่างกนัไปดว้ย ซ่ึงข้ึนอยูก่บั
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ละติจูด และข้ึนอยูก่บัน ้ ามีอยูใ่กล้ๆ  บริเวณนั้นๆ ดว้ย เช่นบริเวณขั้วโลกใต ้ ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีอยูร่ะหวา่ง
ทวีปแอนตาร์กติกและอยู่ไกลจากอิทธิพลของมหาสมุทรทางใต ้ (the southern oceans) พอสมควร 
ในขณะท่ีบริเวณขั้วโลกเหนือ ซ่ึงอยูใ่นมหาสมุทรอาร์กติก (Arctic Ocean) ท าให้ภูมิอากาศแถบขั้วโลก
เหนือไดรั้บการปรับตามมหาสมุทรอาร์กติกนั้น ท าใหภู้มิอากาศไม่หนาวหรือร้อนมากเกินไป ในขณะท่ี
แถบขั้วโลกใตจ้ะหนาวมากในฤดูหนาว ซ่ึงหนาวกวา่ฤดูหนาวแถบขั้วโลกเหนือ ส่วนของโลกบริเวณ
โซนเขตร้อน จะไม่มีความแตกต่างของความเขม้ของแสงท่ีไดรั้บจากดวงอาทิตยม์ากนกัในฤดูกาลต่างๆ  

 
 

 
รูปแสดงโลกระหวา่งฤดูกาลต่าง ๆ 

 

1.ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก มีลกัษณะภูมิอากาศแตกต่างกนั ทั้งในดา้นอุณหภูมิของอากาศความ
กดอากาศ ลมประจ าปีท่ีพดัผา่น ความข้ึนของอากาศและปริมาณฝน เป็นตน้ 

2.สาเหตุท่ีท าให้ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก มีลกัษณะภูมิอากาศแตกต่างกนั เกิดจากแกนของโลก
เอียงและหมุนรอบตวัเอง พร้อม ๆ กบัโคจร รอบดวงอาทิตย ์ ท าให้ไดรั้บแสงสวา่งจากดวงอาทิตยใ์น
ระยะเวลาไม่เท่ากนั จึงท าใหบ้ริเวณพื้นท่ีต่าง ๆ มีฤดูกาลท่ีแตกต่างกนั 
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องค์ประกอบของฤดูกาล 
บริเวณพื้นท่ีต่าง ๆ ของโลกมีฤดูกาลแตกต่างกนั เกิดจากองคป์ระกอบ 4 ประการ ดงัน้ี 

 อุณหภูมิของอากาศ  
 ความกดอากาศ  
 ทิศทางของลมประจ าปี  
 ความช้ืนในอากาศ 

อุณหภูมิของอากาศ 
1.บริเวณท่ีโลกมีอุณหภูมิของอากาศสูง 
 -   ซีกโลกใต ้ เดือนมกราคมเป็นช่วงเวลาท่ีซีกโลกใตเ้ป็นฤดูร้อน บริเวณท่ีมีอุณหภูมิของ

อากาศสูงกวา่ 30 องศาเซลเซียสข้ึนไปอยูใ่น แถบทะเลทรายของทวีปออสเตรเลียและตอนใต้ของทวีป
แอฟริกา 

-   ซีกโลกเหนือ เดือนกรกฎาคมเป็นช่วงเวลาท่ีซีกโลกเหนือเป็นฤดูร้อน บริเวณท่ีมีอุณหภูมิ
ของอากาศสูงกวา่ 30 องศาเซลเซียสข้ึนไป ไดแ้ก่ เขตทะเลทรายในทวีปอเมริกาเหนือ (เม็กซิโก) ทวีป
เอเชีย (คาบสมุทรอาหรับเและอินเดีย) และตอนเหนือของทวปีแอฟริกา เป็นตน้ 

2.บริเวณท่ีโลกมีอุณหภูมิของอากาศต ่า 
-  เขตละติจูดสูง เร่ิมตั้งแต่เส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์ข้ึนไปจนถึงขั้วโลกเหนือ และตั้งแต่เส้น

ทรอปิกออฟแคปริคอร์นลงไปจนถึงขั้วโลกใต ้
-เขตภูเขาสูงและท่ีราบสูง เช่น บริเวณเทือกเขาหิมาลยั เทือกเขาแอนดิส และท่ีราบสูงทิเบต เป็นตน้ 

ความกดอากาศ 
ความกดอากาศ คือ น ้าหนกัของอากาศท่ีกดทบัอยูบ่ริเวณพื้นผวิโลก เน่ืองจากอากาศในแต่ละ

พื้นท่ีมีน ้าหนกัไม่เท่ากนั อากาศร้อน มีน ้าหนกัเบาจะลอยตวัข้ึนสูง อากาศหนาวมีน ้าหนกัมากกวา่จึง
ไหลเวยีนเขา้แทนท่ี จึงเกิดการไหลเวยีนของอากาศจากบริเวณหน่ึงไปยงั อีกบริเวณหน่ึง 

-  เคร่ืองวดัความกดอากาศ เรียกวา่ บารอมิเตอร์ (Barometer) 

 

ประเภทของความกดอากาศ ความกดอากาศแต่ละประเภทมีอิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศของแต่
ละทอ้งถ่ิน ดงัต่อไปน้ี 

1.  ความกดอากาศสูง หมายถึง สภาพอากาศท่ีมีน ้ าหนกัมากและเคล่ือนตวักดทบัซ่ึงกนัและกนั
บริเวณพื้นผวิโลก โดยทัว่ไปอากาศหนาวจะมีน ้ าหนกัมาก ดงันั้น พื้นท่ีท่ีมีความกดอากาศสูงพดัผา่นจึง
หมายถึงมีสภาพอากาศหนาวเยน็ ในแผนท่ีลมฟ้าอากาศ จะใชส้ัญลกัษณ์ H 
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2.  ความกดอากาศต ่า หมายถึงสภาพอากาศท่ีมีน ้ าหนกัเบาและลอยตวัอยูช่ั้นบนของพื้นผิวโลก 
จึงมีความกดซ่ึงกนัและกนันอ้ยมากโดยทัว่ไปสภาพอากาศร้อนจะมีน ้ าหนกัเบาจึงอยูใ่นสภาพความกด
อากาศต ่า ในแผนท่ีลมฟ้าอากาศจะใชส้ัญลกัษณะ L 

3.  บริเวณเส้นศูนยสู์ตรในช่วงท่ีดวงอาทิตยส่์องแสงตั้งฉาก ท าให้ไดรั้บความร้อนสูงจึงเป็น
บริเวณท่ีมีความกดอากาศต ่า จึงเกิดการไหลเวียนของอากาศจากบริเวณโดยรอบหรือเคล่ือนจากบริเวณ
ท่ีมีความกดอากาศสูง (บริเวณละติจูดท่ี 30 องศาเหนือและใต)้ เขา้สู่ แถบศูนยสู์ตร  

4.  เขตลมสงบบริเวณศูนยสู์ตร เม่ืออากาศจากฝ่ายเหนือกบัฝ่ายใตไ้หลมาบรรจบกนับริเวณเส้น
ศูนยสู์ตร จะท าให้เกิดฝนตกบริเวณนั้นเรียกว่า เขตลมสงบบริเวณศูนยสู์ตร หรือดอลดรัม (Doldrum) 
หรือ ร่องความกดอากาศต ่าและร่องฝน (Trough) 
ทศิทางของลมประจ าปี 

1.  การเคล่ือนท่ีของลมประจ าปี ลมประจ าปีเป็นลมท่ีเกิดตามฤดูกาลของทุกปี โดยจะเคล่ือนท่ี
จากบริเวณความกดอากาศสูงไปยงั บริเวณความกดอากาศต ่า เช่น ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดั
พาความหนาวเยน็และแห้งแลง้เขา้สู่ประเทศไทย มีแหล่งก าเนิด จากบริเวณความกดอากาศสูงในมอง
โกลเลียตอนเหนือของประเทศจีน 

2.  ลกัษณะของลมประจ าปีท่ีมาจากแหล่งความกดอากาศสูง โดย เฉพาะเขตไซบีเรียของรัสเซีย 
ซ่ึงมีความกดอากาศสูงท่ีสุด จะพดัพาความหนาวเยน็และแห้งแลง้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของทวีปเอเชีย 
ยกเวน้เม่ือลมน้ีพดัผ่านทะเลจะน าความช้ืนจากทะเลมาสู่พื้นแผ่นดิน และท าให้เกิดฝนตก เช่น พื้นท่ี
ภาคใตด้า้นชายฝ่ังอ่าวไทย จะมีฝนตกในเดือนธนัวาคมของทุกปี 
ความช้ืนในอากาศ 

1.  ความช้ืนในอากาศ คือ ปริมาณไอน ้ าท่ีมีอยู่ในบรรยากาศซ่ึงจะมีมากหรือน้อยแตกต่างกนั
ตามปัจจยัทางภูมิศาสตร์ 

2.  ลกัษณะของความช้ืนในอากาศ เป็นไอน ้ าท่ีปรากฏในรูปร่างลกัษณะต่าง ๆ ได้แก่ เมฆ 
หมอก ฝน หิมะ ลูกเห็บ และน ้าคา้ง  
ฤดูกาลของประเทศไทย  

เน่ืองจากประเทศไทยตั้งอยูใ่นเขตอิทธิพลของมรสุม จึงท าใหป้ระเทศไทยมีฤดูกาลท่ีเด่นชดั 2 
ฤดู คือ ฤดูฝนกบัฤดูแลง้ (Wet and Dry Seasons) สลบักนั และส าหรับฤดูแลง้นั้น ถา้พิจารณาใหล้ะเอียด
ลงไปสามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนกบัฤดูหนาว ดงันั้นฤดูกาลของประเทศไทยสามารถแบ่ง
ไดเ้ป็น 3 ฤดู คือ  

1. ฤดูร้อน  
เร่ิมประมาณกลางเดือนกุมภาพนัธ์ถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเปล่ียนจาก

มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ (หรือท่ีเปล่ียนจากฤดูหนาวเขา้สู่ฤดูฝน) เป็น
ระยะท่ีขั้วโลกเหนือหนัเขา้หาดวงอาทิตย ์โดยเฉพาะในเดือนเมษายนประเทศไทยจะเป็นประเทศหน่ึงท่ี
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ตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีล าแสงของดวงอาทิตย ์จะตั้งฉากกบัผิวพื้นโลกในเวลาเท่ียงวนั ท าให้ไดรั้บความร้อน
จากดวงอาทิตยอ์ย่างเต็มท่ี จึงท าให้สภาวะอากาศร้อนอบอา้วโดยทัว่ไป ในฤดูน้ีแมว้่าประเทศไทย
อากาศจะร้อนและแห้งแลง้ แต่ในบางคร้ังอาจมีมวลอากาศเยน็จากประเทศจีนแผล่งมาถึงประเทศไทย
ตอนบนได้ ท าให้เกิดการปะทะกนัระหว่างมวลอากาศเยน็ ท่ีแผ่ลงมากบัมวลอากาศร้อนท่ีปกคลุมอยู่
เหนือประเทศไทย ซ่ึงก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง หรืออาจมีลูกเห็บตกลงมาดว้ย 
ก่อใหเ้กิดความเสียหายได ้พายฝุนฟ้าคะนองท่ีเกิดข้ึนในฤดูน้ีมกัเรียกวา่ "พายฤุดูร้อน"  

2. ฤดูฝน  
เร่ิมประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม ฤดูน้ีจะเร่ิมเม่ือมรสุมตะวนัตก

เฉียงใต ้ซ่ึงเป็นลมช้ืนพดัปกคลุมประเทศไทย ขณะท่ีร่องความกดอากาศต ่า (แนวร่องท่ีก่อให้เกิดฝน) 
พาดผ่านประเทศไทยท าให้มีฝนชุกทัว่ไป ร่องความกดอากาศต ่าน้ีปกติจะเร่ิมพาดผา่นภาคใตใ้นเดือน
เมษายน แลว้จึงเคล่ือนข้ึนไปพาดผา่นภาคกลางและภาคตะวนัออก ภาคเหนือ และตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนตามล าดบั ประมาณปลายเดือนมิถุนายนจะเล่ือนข้ึนไปพาดผา่นบริเวณ
ประเทศจีนตอนใต ้ ท าให้ฝนในประเทศไทยลดลงระยะหน่ึงและเรียกวา่เป็น "ช่วงฝนทิ้ง" ซ่ึงอาจนาน
ประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนนอ้ยนานนบัเดือนได ้ ประมาณเดือน
สิงหาคมถึงพฤศจิกายนร่องความกดอากาศต ่าจะเคล่ือนกลบัลงมาทางใตพ้าดผ่านบริเวณประเทศไทย 
อีกคร้ังหน่ึง โดยจะพาดผา่นตามล าดบัจากภาคเหนือลงไปภาคใต ้ท าใหช่้วงเวลาดงักล่าวประเทศไทยจะ
มีฝนชุกต่อเน่ือง โดยประเทศไทยตอนบนจะตกชุกช่วงเดือนสิงหาคมถึงกนัยายน และภาคใตจ้ะตกชุก
ช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ตลอดช่วงเวลาท่ีร่องความกดอากาศต ่าเคล่ือนข้ึนลงน้ี ประเทศไทยก็จะ
ไดรั้บอิทธิพลของมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ท่ีพดัปกคลุมอยูต่ลอดเวลา เพียงแต่บางระยะอาจมีก าลงัแรง 
บางระยะอาจมีก าลงัอ่อน ข้ึนอยูก่บัต าแหน่งของแนวร่องความกดอากาศต ่า ประมาณกลางเดือนตุลาคม
มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นลมหนาวจะเร่ิมพดัเขา้มาปกคลุม ประเทศไทยแทนท่ีมรสุมตะวนัตก
เฉียงใต ้ ซ่ึงเป็นสัญญาณวา่ไดเ้ร่ิมฤดูหนาวของประเทศไทยตอนบน เวน้แต่ทางภาคใตจ้ะยงัคงมีฝนตก
ชุกต่อไปจนถึงเดือนธนัวาคม ทั้งน้ีเน่ืองจากมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีพดัลงมาจากประเทศจีนจะพดั
ผา่นทะเลจีนใต ้และอ่าวไทยก่อนลงไปถึงภาคใต ้ซ่ึงจะน าความช้ืนลงไปดว้ย เม่ือถึงภาคใต ้โดยเฉพาะ
ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกจึงก่อใหเ้กิดฝนตกชุกดงักล่าวขา้งตน้ 
 

3. ฤดูหนาว  
เร่ิมประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพนัธ์ เม่ือมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ

เร่ิมพดัปกคลุมประเทศไทยประมาณกลางเดือนตุลาคม ซ่ึงจะน าความหนาวเย็นมาสู่ประเทศไทย              
เป็นระยะท่ีขั้วโลกใตห้ันเขา้หาดวงอาทิตย ์ ต าแหน่งล าแสงของดวงอาทิตยท์  ามุมฉากกบัผิวพื้นโลก   
ขณะเท่ียงวนัจะอยู่ทางซีกโลกใต ้ ท าให้ล าแสงท่ีตกกระทบกบัพื้นท่ีในประเทศไทยเป็นล าแสงเฉียง
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ตลอดเวลา ต าแหน่งร่องความกดอากาศต ่ า  ทิศทางมรสุมและทางเดินพายุหมุนเขตร้อน 
ท่ีเคล่ือนผา่นประเทศไทย ดงัแสดงในรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงต าแหน่งร่องความกดอากาศต ่า ทศิทางลมมรสุมและทางเดินพายุหมุนเขตร้อน 
หมายเหตุ ร่องความกดอากาศต ่าอาจมีก าลงัอ่อนและไม่ปรากฏชัดเจนหรืออาจมีต าแหน่ง

คลาดเคล่ือนไปจากน้ีได ้
 
1.5 การเกดิลมบก ลมทะเล 
การเกดิลม 

อากาศเม่ือไดรั้บความร้อนจะขยายตวั ท าใหมี้ความหนาแน่นนอ้ยกวา่ปกติและลอยตวัสูงข้ึนไป 
ซ่ึงเรียกวา่ กระแสอากาศ เม่ืออากาศร้อนลอยตวัสูงข้ึน อากาศในแนวราบจากบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต ่ากวา่
เคล่ือนขนานกบัแนวราบเขา้มาแทนท่ี อากาศท่ีเคล่ือนท่ีขนานกบัพื้นผวิของโลก เรียกวา่ 'ลม' ลมจะพดั
จากบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต ่ากวา่หรือบริเวณท่ีมีความกดอากาศสูงกวา่ ไปยงับริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา่หรือ
บริเวณท่ีมีความกดอากาสต ่ากวา่  
กลางวนัอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินสูงกวา่อุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นน ้า เน่ืองจากดินและน ้ารับ
ความร้อนจากดวงอาทิตยใ์นปริมาณเท่ากนัแต่ดินจะมีอุณหภูมิสูงกวา่น ้า ส่วนกลางคืนอุณหภูมิของ
อากาศเหนือพื้นดินจะต ่ากวา่อุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นน ้า เน่ืองจากดินคายความร้อนไดดี้กวา่น ้า 
ปรากฏการณ์น้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการเกิด ลมบก ลมทะเล คือ   

- ในเวลากลางวนั อากาศเหนือพื้นดินร้อน ลอยตวัสูงข้ึน อากาศเหนือพื้นน ้ าเยน็กวา่ เคล่ือนท่ี
เขา้มาแทนท่ี เกิดลมพดัจากทะเลเขา้สู่ฝ่ัง เรียกวา่ ลมทะเล  
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- ในเวลากลางคืน อากาศเหนือพื้นน ้ าร้อน ลอยตวัสูงข้ึน อากาศเหนือพื้นดินเยน็กว่า เคล่ือนท่ีเขา้มา
แทนท่ี เกิดลมพดัจากบกออกสู่ทะเล เรียกวา่ ลมบก  

 
 

จากความรู้เร่ืองลมบก ลมทะเลน้ี ชาวประมงไดอ้าศยัลมดงักล่าวแล่นเรือใบออกทะเลในเวลาค ่า
และกลบัสู่ฝ่ังในตอนเชา้  
 
ลมมรสุม  

ลมมรสุม เป็นลมท่ีพดัประจ าฤดู เกิดข้ึนเฉพาะทอ้งถ่ินหน่ึงๆ มีบริเวณกวา้งและเป็นลมท่ีพดั
เป็นระยะเวลาแน่นอนตลอดฤดูของทุกปี การเอียงของแกนโลก ท าใหแ้สงจากดวงอาทิตยท่ี์ตกลงมาตาม
ต าแหน่งต่างๆ มีปริมาณต่างกนั ซ่ึงท าให้อุณหภูมิในบริเวณต่างๆ เปล่ียนไป และความกดอากาศก็
เปล่ียนไปดว้ย จึงท าใหเ้กิดลมประจ าฤดู 

ลมมรสุมแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 
1. ลมมรสุมฤดูร้อน เป็นลมพดัจากทะเลเขา้สู่พื้นดิน เกิดข้ึนในฤดูร้อน ลมมรสุมฤดูร้อนน า

ความชุ่มช้ืนหรือฝนจากทะเลมาสู่แผน่ดิน ในทวปีเอเชีย เรียกวา่ ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้โดยจะพดัอยู่
นาน 6 เดือน คือ ระหวา่งเดือนเมษายนถึงเดือนกนัยายน  

2. ลมมรสุมฤดูหนาว เป็นลมพดัจากใจกลางทวีปท่ีมีความกดอากาศสูงไปสู่ทะเลหรือบริเวณท่ี
มีความกดอากาศต ่ า  เ ป็นลมท่ีน าความหนาวเย็นและความแห้งแล้ง  เ รียกว่า  ลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ พดัอยูน่าน 6 เดือน คือระหวา่งเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม 
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ทศิทางลม 
เราสามารถสังเกตทิศทางของลมวา่ลมพดัมาจากทิศใด โดยอาศยัวิธีทางธรรมชาติ เช่น สังเกต

จากควนัไฟ ใบไมไ้หว ธงสบดั เป็นตน้  แต่อาจใช้เป็นส่ิงก าหนดทิศทางลมได้ไม่แน่นอน ได้มีผู ้
ประดิษฐคิ์ดเคร่ืองตรวจสอบทิศทางลม เรียกวา่ ศรลม ซ่ึงใชส้ าหรับวดัทิศทางลมในธรรมชาติ  

 
ศรลม 

การติดตั้งศรลม ควรติดตั้งไวใ้นท่ีสูงๆ เช่น หลงัคาบา้น เป็นตน้ ในการวดัถา้ปลายศรช้ีไปทาง
ใด แสดงวา่ลมพดัมาจากทางทิศนั้น ถา้ปลายศรอยูร่ะหวา่งทิศเหนือและทิศตะวนัตก แสดงวา่ลมพดัมา
จากทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ และถ้าศรช้ีระหว่างทิศใตแ้ละทิศตะวนัออกแสดงว่าลมพดัมาจากทิศ
ตะวนัออกเฉียงใต ้ 

การวดัทิศทางลมบางคร้ังวดัเป็นองศา โดยก าหนดไวใ้ห้ทิศเหนือ (N) เท่ากบั 0 องศา (หรือ 360 
องศา) ทิศอ่ืนๆ จะวดัตามเข็มนาฬิกา โดยทิศตะวนัออก (E) จะเป็น 90 องศา, ทิศใต ้(S) 180 องศา และ
ทิศตะวนัตก (W) 270 องศา 

 
 
    
 
 
 
 
 

 
ปัจจุบนัการรายงานทิศทางลมส าหรับเขียนแผนท่ีอากาศ ใชร้ายงานเป็นองศาดงัน้ี เช่น ลมท่ีพดั

มาจากทิศตะวนัออก จะเรียกวา่ ลมตะวนัออก หรือ ลม 90 องศา ลมท่ีพดัมาจากทิศตะวนัตกเฉียงใต ้
เรียกวา่ ลมตะวนัตกเฉียงใต ้หรือ ลม 225 องศา  
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อตัราเร็วลม 
ลมมีอตัราเร็วต่างกนั ถา้ลมมีอตัราเร็วสูง จะก่อให้เกิดความเสียหายท่ีรุนแรง ลมท่ีเกิดข้ึนใน

ธรรมชาติ ถา้มีอตัราเร็วตั้งแต่ 62 กิโลเมตรต่อชัว่โมง จะเร่ิมก่อใหเ้กิดความเสียหาย ถา้อตัราเร็วลมตั้งแต่ 
89 กิโลเมตรต่อชัว่โมง จะสามารถท าความเสียหายให้กบัอาคารบา้นเรือนได ้ ถ้าเป็นลมพายุซ่ึงมี
อตัราเร็วลมมากกวา่ 118 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ความรุนแรงและความเสียหายมีสูงมาก  
พายุฟ้าคะนอง 

พายฟุ้าคะนองท่ีเกิดข้ึนในฤดูร้อน เรียกวา่ พายฤุดูร้อน เป็นการหมุนเวียนของอากาศแปรปรวน
ท่ีเกิดข้ึนอยา่งรุนแรงและฉบัพลนั เกิดฝนตกหนกั ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผา่ และอาจมีลูกเห็บตกดว้ย ส่วน
พายฟุ้าคะนองท่ีเกิดข้ึนในช่วงฤดูฝน เรียกวา่ พายุฝนฟ้าคะนอง เกิดเหมือนพายุฤดูร้อนแต่ความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนไม่รุนแรงเท่า 

ส าหรับพายบุางชนิดเป็นพายท่ีุเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น ถา้พายุหมุนทวีก าลงัแรง
ข้ึนจะเป็นพายโุซนร้อนและพายไุตฝุ้่ น เช่น พายุไตฝุ้่ น "เกย"์ ท่ีพดัผา่นเขา้มาทางจงัหวดัชุมพร เม่ือวนัท่ี 
4 พฤศจิกายน2532 เม่ือใดก็ตามท่ีพายุไตฝุ้่ นเคล่ือนข้ึนฝ่ัง จะท าความเสียหายให้กบัตวัเมือง หรือ 
หมู่บา้นท่ีพายุไตฝุ้่ นผ่านอยา่งมหาศาล จึงควรมีการป้องกนัอนัตรายจากพายุหมุน พายุฟ้าคะนอง โดย
ติดตามฟังการพยากรณ์อากาศจากวิทยุ โทรทศัน์ หรืออ่านหนงัสือพิมพ ์ เตรียมพร้อมก่อนท่ีพายุจะมา 
และอยูแ่ต่ในบา้น ถา้อยูใ่นทะเลตอ้งรีบกลบัเขา้ฝ่ังและคอยฟังค าเตือนเก่ียวกบัการเคล่ือนตวัของพาย ุ
และถา้มีน ้าท่วมจากฝนตกหนกัอาจตอ้งอพยพคนและสัตวเ์ล้ียงไปอยูใ่นท่ีน ้ าท่วมไม่ถึง หรือไปอยูใ่นท่ี
ซ่ึงห่างจากชายฝ่ัง เพื่อจะไดป้ลอดภยัจากคล่ืนลมพายุ 

ไดมี้การประดิษฐ์เคร่ืองวดัอตัราเร็วลมเพื่อหาอตัราเร็วลมในท่ีต่างๆ เคร่ืองวดัอตัราเร็วลมท่ี
นิยมใชจ้ะมีลกัษณะเป็นแบบถว้ยคร่ึงทรงกลม โดยหนัถว้ยดา้นเวา้ออกรับลม ท าให้ถว้ยหมุนได้ จ านวน
รอบท่ีหมุนจะสัมพนัธ์กบัระยะทางท่ีลมพดัผา่นเคร่ืองวดัในระยะเวลาจ ากดั จึงท าใหห้าอตัราเร็วลมได ้

การติดตั้งเคร่ืองวดัอตัราเร็วลมควรติดตั้งบนเสาในท่ีโล่งห่างจากส่ิงกีดขวางทางลม เช่น อาคาร 
ตน้ไม ้และควรจะอยูสู่งจากพื้นดินประมาณ 10 เมตร ถา้เป็นบริเวณพื้นน ้ า ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคู่กบัลม คือ คล่ืน 
ถา้ลมแรงคล่ืนจะสูง ถา้ลมสงบก็จะไม่มีคล่ืน การติดตั้งเคร่ืองวดัอตัราเร็วลม จะติดตั้งพร้อมกบัเคร่ืองวดั
ทิศทางลม 
   

 
 
 
 

 
เคร่ืองวดัอตัราเร็วลม 
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พายุหมุนเขตร้อน 
พายุหมุนเขตร้อน หมายถึง พายุหมุนท่ีเกิดข้ึนเหนือทะเลหรือมหาสมุทรในเขตร้อน ซ่ึงอยู่

ระหวา่ง ละติจูดท่ี 30 องศาเหนือ ถึง 30 องศาใต ้
ทางอุตุนิยมวิทยาไดใ้ชอ้ตัราเร็วลมสูงสุดใกลศู้นยก์ลางพายุเพื่อแบ่งประเภทพายุหมุนเขตร้อน 

ซ่ึงเกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรในเขตร้อน ไดด้งัน้ี 

ประเภท ความเร็วลม 

พายดีุเปรสชัน่ ความเร็วลมใกลศู้นยก์ลางไม่เกิน 61 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

พายโุซนร้อน ความเร็วลมใกลศู้นยก์ลางระหวา่ง 70-120 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

พายไุตฝุ้่ น ความเร็วลมใกลศู้นยก์ลางตั้งแต่ 120 กิโลเมตรต่อชัว่โมงข้ึนไป 

การเรียกช่ือพายุน้ันเรียกต่างๆ กนัตามบริเวณทีเ่กดิ เช่น  
1. ถา้พายเุกิดในอ่าวเบงกอลและมหาสมุทรอินเดีย เรียกวา่ พายไุซโคลน  
2. ถา้พายเุกิดในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ทะเลแคริเบียน อ่าวเมก็ซิโก เรียกวา่ พายเุฮอริเคน 
3. ถา้พายเุกิดในออสเตรเลีย เรียกวา่ พายวุลิลี-วลิลี  
4. ถา้พายเุกิดในมหาสมุทรแปซิฟิก และทะเลจีน เรียกวา่ พายไุตฝุ้่ น  
ส่วนพายทุอร์นาโดหรือลมงวงชา้ง มีลกัษณะหมุนเป็นเกลียว โดยจะเห็นลมหอบฝุ่ นละอองเป็น

ล า พุง่ข้ึนสู่บรรยากาศ คลา้ยมีงวงหรือปล่องยืน่ลงมา 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
   พายุทอร์นาโด 

พายุน้ีเกิดข้ึนไดทุ้กทวีป แต่เกิดบ่อยท่ีสุดในทวีปออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา เกิดไดเ้กือบ
ตลอดปี พายุน้ีมีอ านาจท าลายร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่ิงต่างๆ รวมทั้งชีวิตมนุษยแ์ละสัตว์
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ดว้ย ขณะเกิดพายน้ีุมกัมีฟ้าคะนองและฝนตกหนกัข้ึนพร้อมกนั บางคร้ังยงัมีลมพายุพดักระโชกแรง พา
เอาลูกเห็บมาดว้ย พายทุอร์นาโดจะเกิดในเมฆท่ีก่อตวัทางตั้งอยา่งรุนแรงและรวดเร็ว 

นอกจากลมจะท าให้เกิดความเสียหายแลว้ แต่ก็ยงัให้ประโยชน์กบัมนุษยม์ากมาย เช่น ใช้ใน
การแล่นเรือ ในชีวติประจ าวนั ลมท าให้ผา้แห้ง ช่วยให้เกิดความเยน็สบาย ช่วยหมุนกงัหนัเพื่อฉุดระหดั
วดิน ้า ป๊ัมสูบน ้า ป่ันไฟ ใชป้ระโยชน์จากแรงลมซ่ึงเป็นการใชพ้ลงังานท่ีไม่ท าลายสภาพแวดลอ้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลงังานจากลมช่วยในการผลติพลงังานไฟฟ้า 
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บทที่ 13 อาชีพช่างไฟฟ้า 
 
สาระส าคัญ 

การเลือกอาชีพช่างไฟฟ้านั้น หมายถึงการประกอบอาชีพท่ีน่าสนใจและมีรายไดดี้อีกอาชีพหน่ึง 
ช่างไฟฟ้ามีหลายประเภท และหน้าท่ีของช่างไฟฟ้าก็แตกต่างกนัมาก ช่างไฟฟ้าท่ีท างานในสถาน
ก่อสร้างขนาดใหญ่ก็ใช้เคร่ืองมือและทักษะต่างๆท่ีแตกต่างไปจากช่างไฟฟ้าท่ีท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อยา่งไรก็ดีถา้จะกล่าวโดยทัว่ๆ ไปแลว้ ช่างไฟฟ้าทุกประเภทจะตอ้งมีความรู้
พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า มีความสามารถอ่านแบบพิมพ์เขียนวงจรไฟฟ้าและสามารถซ่อมแซมแก้ไข
อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าได ้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 ประยกุตแ์ละเลือกใชค้วามรู้ และทกัษะอาชีพช่างไฟฟ้า ใหเ้หมาะสมกบัดา้นบริหารจดัการและการ
บริการ 
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
ไหลผา่นตวัน าไฟฟ้าไปยงัท่ีตอ้งการใช้กระแสไฟฟ้า 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 ข้ึนอยูก่บัขนาดของหวัสก

รูท่ีใชใ้นการคลาย หรือขนัสกรู โดยปกติการขนัสกรูจะหมุนไปทางขวาตามเขม็นาฬิกา ส่วนการคลาย
สกรูจะหมุนไปทางซา้ยทวนเขม็นาฬิกา 
        ไขควงอีกประเภทหน่ึง เป็นไขควงเฉพาะงานไฟฟ้า คือ ไขควงวดัไฟฟ้า  ซ่ึงเป็นไขควงท่ีมี
หลอดไฟอยูท่ี่ดา้ม ใชใ้นการทดสอบวงจรไฟฟ้า 
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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 และสาย
ส่งก าลงัไฟฟ้าท่ีมีขนาดเล็ก 
              
 
 

             2)  คีมปากจิง้จก  เป็นคีมท่ีใชส้ าหรับงานจบั ดึง หรือขมวดสายไฟเส้นเล็ก  
 

 
 
 
3)  คีมปากแบน  เป็นคีมใชต้ดั บีบ หรือขมวดสายไฟ 

  

 
4) คีมปากกลม  เป็นคีมท่ีใชส้ าหรับท าหูสาย (มว้นหวัสาย ส าหรับงานยดึสายไฟ 

เขา้กบัหลกัสาย) 

 

 

  
 

 

 



 201 

 5)  คีมปอกสาย ใชส้ าหรับปอกฉนวนของสายไฟฟ้า สายเกลียวอ่อน และสายส่ง
ก าลงัไฟฟ้า คีมปอกฉนวนจะใชก้บัสายไฟท่ีมีขนาดของลวดตวัน าเฉพาะเท่านั้น คีมปอกสายควรหุม้ดว้ย
ฉนวน 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 

ไฟฟ้า และขนาดของงาน การเจาะประเภทเบา ๆ เช่น การเจาะแป้นไม ้สามารถใชส้วา่นเฟือง หรือสวา่น
ขอ้เสือได ้ถา้เป็นการเจาะโลหะ หรือคอนกรีต หรือพื้นปูน ตอ้งใชส้วา่นไฟฟ้า 
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       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 มีเปลือกนอกเป็นฉนวนที่ทนความร้อน  
เช่น สายเตารีด 
ข. สายคู่ ใช้เดินในอาคารบ้านเรือน 
ค. สายคู่ มีลกัษณะอ่อน ใช้กบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น วทิยุ 
โทรทัศน์ 
ง. สายเดี่ยว ใช้เดินในท่อร้อยสาย 
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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) ชนิดตั้งใหม่ไดอ้ตัโนมติัโดยการกระตุน้ดว้ยสวติช์หลกั หรือวิธีการอ่ืนๆ ท่ีออกแบบไวโ้ดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อการจุดหลอด 
  

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) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชต้รวจหากระแสตรงใช้หลกัการของผล
ทางแม่เหล็ก  เคร่ืองมือท่ีง่ายท่ีสุด คือเข็มทิศวางไวใ้กลเ้ส้นลวดเพื่อตรวจดูว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
เส้นลวดหรือไม่ 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) เป็นแกลแวนอมิเตอร์ท่ีต่อกบัชนัต(์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 ในวงจรไฟฟ้าเพื่อใหว้าดง่าย 

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.  ความต่างศกัยร์ะหวา่งปลายทั้งสองของตวัตา้นทานจะเท่ากบัผลบวกของความต่างศกัยไ์ฟฟ้า 
ระหวา่งปลายทั้งสองของตวัตา้นทานจะเท่ากบัผลบวกของความต่างศกัยไ์ฟฟ้าระหวา่งปลายทั้งสองของ
ตวัตา้นทานแต่ละตวั 

2.  การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน 
 การต่อแบบขนานเป็นวงจรไฟฟ้าท่ีแยกอุปกรณ์แต่ละชนิดในการเช่ือมต่อกนักบัแผล่งก าเนิด
ไฟฟ้า มีลกัษณะของรูปแบบวงจรหลาย ๆ วงจร ในวงจรรวมดงัแผน ขอ้ดีของการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบ
ขนานก็คือ ถา้อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หน่ึงเสีย หรือช ารุด อุปกรณ์อ่ีนก็ยงัมีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นได ้

 
 

 การต่อหลอดไฟฟ้า 2 หลอด ท่ีต่อโดยใหข้ั้วทั้งสองของหลอดไฟฟ้าหลอดหน่ึงคร่อมขั้วทั้งสอง
ของอีกหลอดหน่ึง เราเรียกวา่ การต่อแบบขนาน กระแสไฟฟ้าจากแหล่งก าเนิดท่ีไหลเขา้ไปในวงจรจะ
ถูกแบ่งใหไ้หลเขา้ไปในอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ดว้ยปริมาณท่ีไม่เท่ากนั ข้ึนอยูก่บัความตา้นทานของ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ถา้อุปกรณ์ไฟฟ้ามีความตา้นทานสูง ก็จะมีปริมาณกระแสไฟฟ้าไหลอยา่งนอ้ย แต่ถา้
อุปกรณ์ไฟฟ้ามีความตา้นทานต ่า จะมีปริมาณกระแสไฟฟ้าไหลผา่นมาก และกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่น
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อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละอนัรวมกนัแลว้จะเท่ากบักระแสไฟฟ้าท่ีไหลออกจากแหล่งก าเนิด เราใชห้ลกัการ
และความสัมพนัธ์จากกฎของโอห์มมาค านวณหาความตา้นทาน และปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีไหลใน
วงจรเม่ือต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานได ้

สรุปสาระส าคัญของการต่อความต้านทานแบบขนาน 
 1.  ความตา้นทานรวมของวงจรมีค่านอ้ยลง และนอ้ยกวา่ความตา้นทาน ตวัท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีน ามา
ต่อขนานกนั 
 2.  ปริมาณกระแสไฟฟ้ารวมของวงจรมีค่าเท่ากบัผลบวกของกระแสไฟฟ้าของวงจรยอ่ย 
 3.  ความต่างศกัยร์ะหวา่งปลายทั้งสองของตวัตา้นทานแต่ละตวัมีค่าเท่ากนั และเท่ากบัความต่าง
ศกัยไ์ฟฟ้าระหวา่งปลายทั้งสองของตวัตา้นทานท่ีต่อขนานกนั 

 
5. กฎของโอห์ม  

      กระแสไฟฟ้าท่ีไหลในวงจรไฟฟ้าไดน้ั้น เกิดจากแรงดนัไฟฟ้าท่ีจ่ายใหก้บัวงจร และปริมาณ
กระแสไฟฟ้าภายในวงจรจะถูกจ ากดัโดยความตา้นทานไฟฟ้าภายในวงจรไฟฟ้านั้น ๆ ดงันั้นปริมาณ
กระแสไฟฟ้าภายในวงจรจะข้ึนอยูก่บัแรงดนัไฟฟ้า และค่าความตา้นทานของวงจร ซ่ึงวงจรน้ีเรียกวา่ 
กฎของโอห์ม กล่าววา่กระแสไฟฟ้าท่ีไหลในวงจรจะแปรผนัตรงกบัแรงดนัไฟฟ้า และแปรผกผนักบั
ความตา้นทานไฟฟ้า 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 
อุปกรณ์ทดลอง 
 1.  เคร่ืองจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงปรับค่าได ้0.30 V 
 2.  มลัติมิเตอร์ 
 3.  ตวัตา้นทานขนาดต่าง ๆ จ านวน 3 ตวั 
 4.  สายไฟ 
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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
เดิมของสายที ู่เดินอยูแ่ลว้ ในกรณีท่ีมีสายแบบเดินลอยอยูแ่ล ้วใหใ้ชแ้นวสายไฟเดิมก็ได ้แลว้ค่อยแยก
เขา้ต าแหน ู่งท่ีตอ้งการ 
 ขั้นตอนที ่2 
 การเดินแนวใหม่ ควรเดินลากจากจุดต่อข้ึนบนเพดาน ก่อนแลว้จึงเดินลงต าแหน่งท่ีตอ้งการวดั
ระยะจากข อบผนงั แลว้ตีแนวสายไฟดว้ยดา้ยตีเส้น 
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 ขั้นตอนที ่3 
 ตอกตะปูเขม็ขดัสายไฟตามแนวท่ีตีเส้นเขา้ท่ีผนงั และแนวท่ีจะลงต าแหน่งท่ีติดตั้งใหม่ดว้ยโดย
พบั เขม็ขดัทบัหวัตะปูเพื่อจบัขณะตอก 
 ขั้นตอนที ่4 
 เวน้ระยะห่างของเขม็ขดัรัดสายไฟประมาณ 10-15ซม. ใ นส่วนโคง้หรือหกัมุมของเพดานให้
ตอกเขม็ขดัถ่ีปร ะมาณช่องละ1-2 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
สูงกวา่แบบเดินสายบนผนงั การติดตั้งมีความยุง่ยากและซบัซ้อน  การเปล่ียนแปลงและซ่อมแซมภายหลงัจาก
ท่ีไดติ้ดตั้งไปแลว้ท าไดย้ากและเสียค่าใชจ่้ายมากกวา่แบบแรกมาก 

การเดินสายไฟมกัจะใชว้ธีิเดินสาย ลอยตามผนงัอาคาร ขณะท่ีการเดินท่อน ้าจะเดินท่อลอยตาม
ขอบพื้นและขอบผนงัเม่ือใช้งานไป  หากเกิดการช ารุดเสียหายข้ึนการตรวจสอบและการซ่อมแซมก็
สามารถท าไดไ้ม่ยาก  แต่ในปัจจุบนับา้นเรือนสมยัใหม่  มีความพิถีพิถนั  ในดา้นความสวยงามมากข้ึน 

การเดินสายไฟมกัจะใชว้ิธีเดินสายร้อยท่อ  ซ่ึงฝังอยูภ่ายในผนงั  หรือเหนือเพดานขณะท่ีการเดินท่อน ้ า 
จะใชว้ธีิเดินท่อฝัง อยูภ่ายในผนงั หรือใตพ้ื้น เพื่อซ่อนความรกรุงรัง  ของสายไฟ  และท่อน ้ าเอาไว ้ การ
เดินสายไฟและท่อน ้ าแบบฝังน้ีแมจ้ะเพิ่มความสวยงาม  และความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ให้แก่ตวับา้น 

แต่ก็มีขอ้เสียแฝงอยู ่ เพราะถา้เกิดปัญหาไฟช็อต  ไฟร่ัว  หรือท่อน ้ าร่ัว  ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุมาจาก  การใช้
วสัดุท่ีด้อยคุณภาพ  การติดตั้งอย่างผิดวิธี  หรือการช ารุดเสียหายอนัเน่ืองมาจากการใช้งานก็ตาม  การ
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ตรวจสอบ  หรือการซ่อมแซมยอ่มท าไดล้  าบาก  อาจถึงขั้นตอ้งท า  การร้ือฝ้าเพดานร้ือก าแพงหรือพื้นท่ี
บางส่วนเพื่อท าการตรวจสอบและ แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงท าใหเ้กิด ความเสียหายต่อตวับา้น เสียเวลา 
และเสียค่าใช้จ่ายสูงในการวางระบบไฟฟ้า  วิธีหลีกเล่ียงปัญหาขา้งตน้อยา่งง่ายๆวิธีหน่ึงก็คือการเลือก
เดินสายไฟแบบลอย  ซ่ึงอาจจะดูไม่เรียบร้อยนกั  และเหมาะส าหรับ  อาคารบา้นเรือนขนาดเล็กเท่านั้น 

แต่ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการความประณีตสวยงามหรือบา้นขนาดใหญ่ท่ีมีการเดินสายไฟ เป็นจ านวนมาก  การ
เดินสายไฟแบบฝัง ดูจะมีความเหมาะสมกวา่ อยา่งไรก็ตาม ปัญหาต่างๆ ดงักล่าวอาจจะป้องกนัหรือท า
ให้  ลดน้อยลงไดโ้ดยการเลือกใชว้สัดุท่ีมีคุณภาพ  ใชว้สัดุท่ีถูกตอ้ง  และมีขนาดท่ีเหมาะสม  รวมทั้งมี
การติดตั้งอยา่งถูกวธีิและมีระบบ แบบแผน 

ข้อแนะน าในการออกแบบระบบวงจรไฟฟ้าภายใน 
        ระบบวงจรไฟฟ้าภายในบา้นควรแยกวงจรควบคุมพื้นท่ีต่างๆ เป็นส่วนๆ เช่น แยกตามชั้นหรือ
แยกตามประเภทของการใชไ้ฟฟ้า ท าใหง่้ายต่อการซ่อมแซมในกรณีไฟฟ้าขดัขอ้ง หอ้งควรแยกไวต้ะ
หากเพราะหากตอ้งดบัไฟในบา้น เพื่อซ่อมแซมจะไดไ้ม่ตอ้งดบัไฟหอ้งครัวท่ีมีตูเ้ยน็ท่ีแช่อาหารไว ้
อาหารจะไดไ้ม่เสีย 

 
7. การใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอย่างง่าย 

ไฟฟ้าแสงสว่าง 
- ติดตั้งจ  านวนหลอดไฟฟ้าเท่าท่ีจ  าเป็นและเหมาะสมกบัการใชง้าน 

- ใชห้ลอดไฟฟ้าชนิดท่ีใชแ้สงสวา่งมากแต่กินไฟนอ้ย  และมีอายก่ีุใชง้านยาวนานกวา่  เช่น  

หลอดฟูออเรสเซนต ์ หลอดคอมแพคท ์ เป็นตน้ 

- ท าความสะอาดหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟเป็นประจ า 

- ตกแต่งภายในอาคารสถานท่ีโดยใชสี้อ่อนเพื่อเพิ่มการสะทอ้นของแสง 

- ปิดสวติซ์หลอดไฟฟ้าทุกดวงเม่ือเลิกใชง้าน 

พดัลม 
- เลือกขนาดและแบบให้เหมาะสมกบัการใชง้าน 

- ปรับระดบัความเร็วลมพอสมควร 

- เปิดเฉพาะเวลาท่ีจ าเป็นเท่านั้น 

- หมัน่บ ารุงดูแลรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี 

เคร่ืองรับโทรทศัน์ 
- ควรเลือกขนาดท่ีเหมาะสมกบัครอบครัวและพื้นท่ีในห้อง 

- ควรเลือกชมรายการเด่ียว  หรือเปิดเม่ือถึงเวลาท่ีมีรายการท่ีตอ้งการชม 
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- 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 

- หมัน่ละลายน ้าแขง็ออกสัปดาห์ละคร้ัง 

- หมัน่ท าความสะอาดแผงระบายความร้อน 

- ไม่ควรเปิดประตูตูเ้ยน็บ่อย ๆ หรือปล่อยใหเ้ปิดทิ้งไว ้

- ดูแลยางขอบประตูตูเ้ยน็ใหปิ้ดสนิทเสมอ 
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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 ใหต้รวจหรือวดัดว้ยเคร่ืองมือวดัไฟฟ้าวา่ในสายไฟ
หรืออุปกรณ์นั้นมีไฟฟ้าหรือไม่  

2)  การท างานกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะปิดสวติช์ไฟหรือตดัไฟฟ้าแลว้ ตอ้งต่อสายอุปกรณ์นั้น
ลงดินก่อนท างานและตลอดเวลาท่ีท างาน  

3) การต่อสายดินใหต่้อปลายทางดา้น" ดิน "ก่อนเสมอจากนั้นจึงต่อปลายอีกขา้งเขา้กบัอุปกรณ์ไฟฟ้า  
4) การสัมผสักบัอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดนัต ่าใดๆ หากไม่แน่ใจใหใ้ชอุ้ปกรณ์ทดสอบไฟวดัก่อน  
5) การจบัตอ้งอุปกรณ์ท่ีมีไฟฟ้า จะตอ้งท าโดยอาศยัเคร่ืองมือ-อุปกรณ์ และวธีิการท่ีถูกตอ้งเท่านั้น  
6) เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ท างานกบัอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น คีม ไขควง ตอ้งเป็นชนิดท่ีมีฉนวนหุ้ม 2 ชั้นอยา่งดี  
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7) ขณะท างานตอ้งมัน่ใจวา่ ไม่มีส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายหรือเคร่ืองมือท่ีใชอ้ยูส่ัมผสักบั
ส่วนอ่ืนของอุปกรณ์ท่ีมีกระแสไฟดว้ยความพลั้งเผลอ  

8) การใชกุ้ญแจป้องกนัการสับสวติช์ การแขวนป้ายเตือนหา้มสับสวติช์ตลอดจนการปลด
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
เรียบร้อยและไดรั้บสัญญาณถูกตอ้ง  และก่อนเปิดทดลองเดินเคร่ืองควรตรวจดูว่าเคร่ืองจกัรนั้นไม่มี
วตัถุอ่ืนใดติดหรือขดัอยู ่

- การส่งสัญญาณเก่ียวกบัเปิด-ปิดสวติช์  ควรท าดว้ยความระมดัระวงั 
- อยา่ปิด-เปิดสวติช์ขณะมือเปียกน ้า 
- การสับสวติช์ใหว้งจรไฟฟ้าปิดตอ้งแน่ใจวา่สัญญาณนั้นถูกตอ้ง 
- การขนัสลกัเกลียวเพื่อยดึสายไฟฟ้า  ตอ้งขนัใหแ้น่น 
- อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีช ารุดอยา่ฝืนใชง้านจะเกิดอนัตรายได ้                         

 8.2 ข้อทีไ่ม่ควรกระท าในการปฏิบัติงานเกีย่วกบัไฟฟ้า 
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- 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 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์สร้างผลงาน นอกเหนือจากการติดตั้ง 
ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า และยงัสามารถสร้างสรรคผ์ลงานเป็นอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ส าหรับครัวเรือน 
เพื่อความสะดวกสบายในชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์ดงันั้น ช่างไฟฟ้า นอกจากเป็นอาชีพเพื่อบริการ ยงั
น าไปสู่เพื่อการพาณิชยไ์ดดี้ โดยผูเ้รียนน าความรู้ ผลงาน จากโครงงานเร่ืองไฟฟ้า       ไปต่อยอดสู่อาชีพ
ไดอ้ย่างหลากหลาย อาทิเช่น การประดิษฐ์โคมไฟเพื่อประดบัตกแต่ง โคมไฟเพื่ออ่านหนังสือ เคร่ือง
เตือนภยัน ้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 
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หลอดไฟท่ีใช ้

 
ถอดส่วนประกอบหลอดไฟออก เพื่อจะไดแ้ยกเอาสวทิซ์กบัหลอดไฟ  

ไวส้ าหรับติดนอกกล่องโคมไฟ 

 
น ามากะระยะวา่สวทิซ์ กบัหลอดไฟจะอยูต่  าแหน่งไหน 



 219 

 
ตดัแผน่ไมอ้ดัหนาขนาด 3/8 น้ิว  เป็นรูปวงกลมขนาด แผน่ซีดี จ  านวน 18 แผน่ 

 
แผน่ไมอ้ดัท่ีตดัออกมา 

 
ทาดว้ยกาวร้อน แลว้ใชส้กรูอดัใหแ้น่น  ทิ้งไวใ้หก้าวแหง้ ประมาณ 20 นาที 
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ใชส้วา่นเจาะช่องตรงกลางไมใ้หใ้ส่หลอดไฟได ้ เจาะช่องใหส้ายไฟ กบัสวทิซ์ไฟใส่ได ้

 
วางหลอดไฟใส่ลงไปในช่องน้ี 
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ใส่สวทิซ์ไฟ กบัสายไฟตามช่องท่ีเจาะไว ้

 
เจาะรูตรงกลางแผน่ซีดี ใหก้วา้งพอท่ีจะใส่หลอดไฟได ้

 
เจาะใหใ้ส่หลอดไฟไดแ้บบน้ี 
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 จบัแผน่ซีดีสองแผน่ มาจบัคู่ประกบกนั โดยหนัดา้นท่ีมนัวาวออกทั้งสองดา้น แลว้ใชก้าวร้อน
ทาทิ้งไวใ้หแ้หง้  แลว้เจาะรู 3 รู ไวส้ าหรับใส่น็อตยาวเป็นเสาขา 3 ขา ดงัภาพ  ชั้นแรกใส่แผน่
เดียว  จากนั้นค่อยใส่วงแหวน รองเพื่อให้เป็นชั้นๆ 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 างานของเคร่ืองจกัรกลพวกมอเตอร์และเคร่ืองยนต ์เรา

จะใชอ้กัษรยอ่ HP หรือ hp แทน โดยทัว่ไปก าลงัมา้น้ีจะใชบ้่งบอกเอาทพ์ุทของมอเตอร์ไฟฟ้า 
ไฟฟ้า (electricity) : การเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนผา่นตวัน าไฟฟ้า 
ตัวน าไฟฟ้า (conductor) : สสารท่ียอมใหก้ระแสไฟฟ้าไหลผา่นตวัมนัเองไดง่้าย 
ความน าไฟฟ้าหรือความเป็นส่ือไฟฟ้า (conductance) : ความสะดวกสบายต่อการไหลผา่นของ

กระแสไฟฟ้าในวงจร 
ฉนวนไฟฟ้า (insulator) : วตัถุท่ีมีคุณสมบติัดา้นตา้นทานการไหลของกระแสไฟฟ้า  อาจจะ

กล่าวไดว้า่สสารนั้น ขดัขวางการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอน 
อ านาจแม่เหลก็ (magnetism) : คุณสมบติัอยา่งหน่ึงของสสารท่ีแสดงอ านาจดึงดูดเหล็กได ้
ขั้วไฟฟ้า (polarity) : คุณสมบติัของประจุไฟฟ้าท่ีแสดงออกมา ซ่ึงจะมีค่าเป็นบวกหรือเป็นลบ 
แม่เหลก็ไฟฟ้า (electromagnet) : ขดลวดตวัน าไฟฟ้าท่ีแสดงอ านาจหรือคุณสมบติัทางแม่เหล็ก

เม่ือมีกระแสไฟฟ้า 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
เรียกหรือบนัทึกค่ายุง่ยากและเสียเวลา 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
อกัษรย่อพิมพต์วัใหญ่ KWH แทน ปกติแลว้การใช้พลงังานไฟฟ้าตามบา้นจะวดัค่าออกจากเคร่ืองวดั
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 

แอมแปร์ (ampere) : หน่วยการวดัค่าอตัราการไหลของไฟฟ้าท่ีผา่นตวัน า เราจะใช้อกัษรย่อ
ตวัพิมพใ์หญ่ A หรือ amp แทน ปกติแลว้หน่วยแอมแปร์น้ีนิยมใชร้ะบุขอบของการใชก้ระแสไฟฟ้าดา้น
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สูงสุดในการท างานของอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้านั้นอยา่งปลอดภยั อยา่งเช่น เตา้เสียบ 15 แอมแปร์ ฟิวส์ 
30 แอมแปร์ 

เฮิร์ตซ์ (hertz) : หน่วยความถ่ีมีค่าเป็นรอบต่อวินาที การท่ีอิเล็กตรอนวิ่งไปในทิศทางหน่ึงแลว้
วกกลบัมาสู่แหล่งจ่ายไฟฟ้าจากนั้นก็มีอิเล็กตรอนวิ่งออกมาจากแหล่งจ่ายไฟไปในทิศทางหน่ึงวกกลบั
มา โดยทิศทางการวิ่งของอิเล็กตรอนทั้ง 2 คร้ังวิ่งสวนทางกนั (หรือพูดอีกนบัหน่ึงก็คือ วิ่งสลบัไปสลบั
มานั้นเอง) เราเรียกว่า 1 รอบ ความถ่ีของระบบไฟฟ้าบา้นเราใช้ความถ่ี  50 เฮิร์ตซ์ ใช้สัญลกัษณ์ HZ 
แสดงแทน 

โอห์ม (ohm) : หน่วยความตา้นทานทางไฟฟ้าใชส้ัญลกัษณ์แทนดว้ยตวัโอเมกา้ ( ? ) ความ
ตา้นทานจะพยายามต่อตา้นการไหลของกระแสไฟฟ้า ความตา้นทานเป็นไดท้ั้งผูท้  างานให้หรือขดัขวาง
การท างานใหผู้ใ้ชไ้ฟ มนัท างานให้ในขณะท่ีใชม้นัเป็นฉนวนหรือใชค้วบคุมวงจร ตวัอยา่งเช่น เทปพนั
สายไฟ เตา้เสียบท่ีท าจากพลาสติก จะป้องกนัอนัตรายให้กบัผูใ้ชไ้ฟได ้และใชค้วามตา้นทานแบบปรับ
ค่าได ้(rheostat) ปรับความสวา่งของหลอดไฟฟ้า แต่มนัจะขดัขวางการท างานเม่ือผูใ้ชไ้ฟ ใชส้ายไฟเส้น
เล็ก และยาวมากๆ หรือมีสนิมตามจุดสัมผสัต่างๆ ของตวัน า จะเป็นสาเหตุของการเพิ่มค่าความตา้นทาน 
ท าใหเ้กิดความร้อนมากเกินไป พร้อมทั้งเกิดการสูญเสียก าลงัไฟฟ้าไปในสายตวัน าดว้ย 

กฎของโอห์ม (Ohm’s law) : กฎท่ีวา่ดว้ยความสัมพนัธ์ระหว่างแรงดนั 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 ปกติจะใช้ E และ 
EMF แทนแรงดนัท่ีเกิดจากการเคล่ือนท่ีของประจุไฟฟ้าหรือ electromotive force (ซ่ึงเป็นอีกนิยามหน่ึง
ของค าว่า โวลต์) เช่นเดียวกับค 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 
มัลติมิเตอร์ (multimeter) : เป็นเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้าชนิดหน่ึงท่ีสามารถวดัค่าแรงดนั กระแส

และความตา้นทานไดใ้นเคร่ืองวดัตวัเดียวกนั 
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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 จนกว่าจะกดปุ่มท างานใหม่ ปัจจุบนัใช้แทนสวิตซ์ฟิวส์กนัมาก เน่ืองจากสามารถต่อ
วงจรเขา้ไปใหม่ไดท้นัที ในขณะท่ีฟิวส์ตอ้งสลบัเปล่ียนตวัใหม่เขา้ไปแทน และยิ่งในระบบไฟฟ้า 3 เฟส
ดว้ยแลว้ถา้เกิดขาดท่ีฟิวส์เพียงเส้นเดียวเหลือไฟฟ้ามาแค่ 2 เฟสเท่านั้น อาจเกิดการเสียหายไหมข้ึ้นท่ี
มอเตอร์ 3 เฟสได ้ หลกัการท างานของเซอร์กิตเบรกเกอร์จะท างานโดยอาศยัอ านาจแม่เหล็ก เม่ือมี
กระแสไฟฟ้าในวงจรไหลเขา้มามากๆ สนามแม่เหล็กจะดึงสวิตซ์ให้ตดัวงจรออก และบางแบบจะมีตวั
ป้องกนักระแสเกินขนาดดว้ยความร้อนต่อร่วมมาดว้ยโดยอาศยัการท่ีมีกระแสไหลผา่นความตา้นทาน
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 ารงชีวติของมนุษยเ์ป็นอนัมาก ทั้งน้ี เพราะอาชีพไม่ใช่
จะสนองตอบความตอ้งการของมนุษยเ์พียงดา้นเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยงัสนองความตอ้งการดา้นอ่ืน เช่น 
ดา้นสังคม และจิตใจ เป็นตน้ การเลือกอาชีพจึงมีความส าคญัต่อชีวิตของบุคคล ถ้าเราเลือกอาชีพได้
เหมาะสมก็มีแนวโนม้ท่ีจะประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพมีความเจริญกา้วหนา้เป็นอนัมาก 
ในทางตรงกนัขา้ม ถา้เลือกอาชีพไดไ้ม่เหมาะสมโอกาสท่ีจะประสบความลม้เหลวในการประกอบอาชีพ
ก็มีมาก ซ่ึงไดก้ าหนดแนวทางแท่งหลกัสูตรของ 5 กลุ่มอาชีพ ดงัน้ี 
 
ตาราง วิเคราะห์การพฒันาศกัยภาพทางวทิยาศาสตร์เพื่อการประกอบอาชีพ 
 
ด้านกลุ่มอาชีพ ลกัษณะอาชีพ เนือ้หาตามสาระ อาชีพทีเ่กีย่วข้อง 

1. เกษตรกรรม 1. กสิกรรม หมายถึง การ
เพาะปลูกพืช เช่น การท านา 
การท าสวน การท าไร่ เป็นตน้ 
2. ปศุสัตว ์หมายถึง การ
ประกอบอาชีพเล้ียงสัตวบ์น
บก เช่น เล้ียงววั เล้ียงหมู 
หรือเล้ียงสัตวจ์  าพวกสัตวปี์ก 
เป็นตน้ 
3. การประมง หมายถึง การ
ประกอบอาชีพการเกษตร
ทางน ้า เช่น การเล้ียงสัตวน์ ้า 
การจบัสัตวน์ ้า เป็นตน้ 
4. ดา้นป่าไม ้หมายถึง การ
ประกอบอาชีพเก่ียวกบัป่า 
เช่น การปลูกป่าไมเ้ศรษฐกิจ 
การน าผลผลิตจากป่ามาแปร
รูปใหเ้กิดประโยชน์ เป็นตน้ 

1. กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ ในการน า
ความรู้เก่ียวกบักระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์และ
โครงงานไปใช ้ เทคโนโลยี
กบัชีวติ 
2. ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
ในการจดักลุ่มของส่ิงมีชีวิต 
ระบบนิเวศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ  
ส่ิงแวดลอ้ม  การอนุรักษ ์ภู
มิปัญาทอ้งถ่ิน และ
เทคโนโลยชีีวภาพ 
3. พลงังานใน
ชีวติประจ าวนัและการ
อนุรักษพ์ลงังาน  
4. ดาราศาสตร์เพื่อชีวติ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งดวง

1.ปศุสัตว ์ 
ตวัอยา่ง อาชีพทางดา้นการ
ปศุสัตว ์ฟาร์มขนาดใหญ่ 
ไดแ้ก่  เล้ียงไก่พนัธ์ุพื้นเมือง  
เล้ียงหมู  เล้ียงโคเน้ือ  โคนม  
เล้ียงผึ้ง  เล้ียงแพะ  เล้ียงกบ  
เล้ียงหอยแมลงภู่แบบแขวน
เชือก  หอยนางรม เล้ียงไหม
เกษตร เล้ียงปลาเก าในกระดง้  
ปลาดุก  ปลาตะเพียน เล้ียง
เป็ดเทศ เป็นตน้  
2.ท าไร่  ท าสวน  
3.ท านา  
ตวัอยา่ง อาชีพการท าไร่ท า
สวน  เช่น  การท าไร่ออ้ย  
ไร่กระชาย สวนส้มโอ สวน
มะม่วง สวนมงัคุด สวน
ทุเรียน สวนมะลิ สวนไม้



 231 

ด้านกลุ่มอาชีพ ลกัษณะอาชีพ เนือ้หาตามสาระ อาชีพทีเ่กีย่วข้อง 
อาทิตย ์โลก และดวงจนัทร์ 
และปรากฎการณ์ 

ดอกไมป้ระดบั ปลูกพืชสวน
ครัว เป็นตน้  

2. อุตสาหกรรม 1.  อาชีพช่างอุตสาหกรรม
เกษตร เช่นฟาร์มโคนม การ
ปลูกพืชไร้ดิน โรงงานผลิต
ล าไยกระป๋อง และ
อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผล
ทางเกษตรฯลฯ 
2.  อาชีพช่างอุตสาหกรรม
ผลิตสินคา้ส าเร็จรูป เช่น 
โรงงานผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ 
โรงงานผลิตรถจกัรยาน ฯลฯ 
3.  อาชีพช่างอุตสาหกรรม
ผลิตวตัถุดิบ เช่น 
โรงงานผลิตยางดิบ 
โรงงานผลิตน ้ามนัปาลม์ 
4.  อาชีพช่างอุตสาหกรรม
ผลิตสินคา้อุตสาหกรรม เช่น
โรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์ 
โรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและ
เหล็กรีดเยน็ 
5.  อาชีพช่างอุตสาหกรรม
น ้ามนั เช่น การส ารวจแหล่ง
น ้ามนัและการขดุเจาะน ้ามนั 
โรงกลัน่น ้ามนัเพื่อผลิตน ้ามนั
ชนิดต่าง ๆ ฯลฯ 
6.  อาชีพช่างอุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกล เช่น
โรงงานผลิต คอมเพลสเซอร์ 
เคร่ืองปรับอากาศ  

1. กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ ในการน า
ความรู้เก่ียวกบักระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์และ
โครงงานไปใช ้ เทคโนโลยี
กบัชีวติ 
2. ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
ในการจดักลุ่มของส่ิงมีชีวิต 
ระบบนิเวศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษ ์
ภูมิปัญาทอ้งถ่ิน และ
เทคโนโลยชีีวภาพ 
3. สารเพื่อชีวิต ธาตุ 
สารประกอบ สารละลาย 
สารและผลิตภณัฑใ์นชีวติ  
สารสังเคราะห์ ผลกระทบท่ี
เกิดจากสาร และผลิตภณัฑ์
ท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม 
4. แรงและพลงังานเพื่อชีวิต 
การอนุรักษพ์ลงังาน และ
พลงังานทดแทน       

1. การผลิตสินคา้ แปรรูป
ผลิตภณัฑ ์อุตสาหกรรมหรือ
หตัถกรรมในครัวเรือน  
  
 
 
2. การผลิตสินคา้จ าพวก
อะไหล อุปกรณ์ไฟฟ้า และ
ซ่อมบ ารุง 
 
 
3. การผลิตสินคา้ในครัวเรือน 
เช่นน ้ามนั พืช ปาลม์ ฯลฯ 
 
 
4. การผลิตเคร่ืองนอน การ
ผลิตตุก๊ตาผา้ 
 
 
 
5. การผลิตสินคา้พลาสติก 
ผงซกัฟอก ขวดน ้า ฯลฯ 
 
 
 
6. การรับช่วงงานบาง
ขั้นตอนของการผลิตมา
ด าเนินการ  
ตวัอยา่ง การผลิตสินคา้ดา้น
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ด้านกลุ่มอาชีพ ลกัษณะอาชีพ เนือ้หาตามสาระ อาชีพทีเ่กีย่วข้อง 
โรงงานผลิตป๊ัมน ้า 
โรงงานผลิตเคร่ืองยนตเ์ล็ก
โรงงานประกอบ
รถจกัรยานยนต ์เป็นตน้ 
7.  อาชีพช่างอุตสาหกรรม
รถยนต ์เช่น โรงงาน
ประกอบรถยนต ์โรงงาน
ประกอบตวัถงัรถยนต ์ฯลฯ 

อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
เช่น ทอผา้ตีนจก,ผา้มดัหม่ี,ผา้
ไหม จกัรสาน ,ทอเส่ือ เยบ็
ผา้ใบ ท ายางแผน่ ท าเส้ือยดื
ผา้ปาติก ประดิษฐท่ี์ติดผม  
ประดิษฐส่ิ์งของจากกระดาษ
สา  ประดิษฐข์องท่ีระลึกและ
ของช าร่วย ร้อยพวงมาลยั
ดอกพุดส่งร้านขายพวงมาลยั  
เยบ็เส้ือส าเร็จรูป เผาถ่าน  ท า
ไส้กรอกอีสาน ท าขนมจีบ  
 เป็นตน้  

3. พาณิชยกรรม การคา้และบริหารท่ีเก่ียวกบั
การคา้ทุกชนิดไม่วา่จะเป็น
การคา้ปลีก คา้ส่ง การส่งออก 
การธนาคาร การประกนัภยั 
และปัญญาประดิษฐใ์นวงการ
คอมพิวเตอร์เพื่อพาณิชย 
กรรม 

1. กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ ในการน า
ความรู้เก่ียวกบักระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์และ
โครงงานไปใช ้ 
2. ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
ในการจดักลุ่มของส่ิงมีชีวิต 
ระบบนิเวศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษ ์
3. พลงังานใน
ชีวติประจ าวนัและการ
อนุรักษพ์ลงังาน  
4. เทคโนโลย ี
 

1.คา้ขายสินคา้ รับท าจา้ง
บญัชี  
 2.บริการ  
ผลิตอาหารส าเร็จรูป เช่น - 
คา้ขายของท่ีระลึก ขายสินคา้
พื้นเมือง  ขายก๋วยเต๋ียว ขาย
อาหาร  ขายสินคา้เบด็เตล็ด  
ขายของช า ขายสินคา้
ส าเร็จรูป ขายขนม ขายผลไม ้ 
ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม  ขาย
ลอตเตอร่ี  ขายตุก๊ตา  ข่าย
ปาท่องโก๋  ขายอาหารทะเล
สด  
 3.เป็นคนกลางรับซ้ือ-ขาย  
ตวัอยา่ง อาชีพคา้ขาย เช่น 
อาชีพพอ่คา้ แม่คา้คนกลาง 
การบริการลูกคา้   
ขายสัตวเ์ล้ียง ขายตัว๋
เคร่ืองบิน ขายเฟอร์นิเจอร์  
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4. เวชภณัฑ ์เช่น ขายยา 
ขายเคร่ืองส าอาง ขาย
เคร่ืองประดบัท าดว้ยเงิน  
ขายทองรูปพรรณ ขาย
ดอกไมส้ด ขายแก็สหุงตม้  
ขายตรงเคร่ืองส าอาง  
ขายผลผลิตทางการเกษตร  
สินคา้อุตสาหกรรมท่ีตนเอง
เป็นผูผ้ลิต  เป็นตน้  

4. ความคิด
สร้างสรรค ์

กลุ่มอาชีพท่ีส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค”์ (Creative 
Profession)  
 1) ประเภทมรดกทาง
วฒันธรรม (Heritage or 
Cultural Heritage) เป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ประวติัศาสตร์ โบราณคดี 
วฒันธรรม ประเพณี ความ
เช่ือ และสภาพสังคม เป็นตน้ 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
การแสดงออกทางวฒันธรรม
แบบดั้งเดิม (Traditional 
Cultural Expression) เช่น 
ศิลปะและงานฝีมือ เทศกาล
งานและงานฉลอง เป็นตน้ 
และกลุ่มท่ีตั้งทางวฒันธรรม 
(Cultural Sites) เช่น 
โบราณสถาน พิพิธภณัฑ ์
หอ้งสมุด และการแสดง
นิทรรศการ เป็นตน้ 
 2) ประเภทศิลปะ (Arts) 

1. กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ ในการน า
ความรู้เก่ียวกบักระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์และ
โครงงานไปใช ้ เทคโนโลยี
กบัชีวติ 
2. ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
ในการจดักลุ่มของส่ิงมีชีวิต 
ระบบนิเวศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษ ์
3. สารเพื่อชีวิต ธาตุ 
สารประกอบ สารละลาย 
สารและผลิตภณัฑใ์นชีวติ  
สารสังเคราะห์ ผลกระทบท่ี
เกิดจากสาร และผลิตภณัฑ์
ท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม 
4. แรงและพลงังานเพื่อชีวิต 
การอนุรักษพ์ลงังาน และ
พลงังานทดแทน       
5. พลงังานใน
ชีวติประจ าวนัและการ

แบ่งออกเป็น 9 กลุ่มไดแ้ก่ 
1) งานฝีมือและหตัถกรรม 
(Crafts)  
2) งานออกแบบ (Design)  
3) แฟชัน่ (Fashion)  
4) ภาพยนตร์และวดีิโอ (Film 
& Video)  
5) การกระจายเสียง 
(Broadcasting)  
6) ศิลปะการแสดง 
(Performing Arts)  
7) ธุรกิจโฆษณา 
(Advertising) และ 
 ธุรกิจการพิมพ ์(Publishing)  
9) สถาปัตยกรรม 
(Architecture) 
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เป็นกลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรคบ์นพื้นฐานของ
ศิลปะ และวฒันธรรม แบ่ง
ออกเป็น 2 กุล่ม คือ งาน
ศิลปะ (Visual Arts) เช่น 
ภาพวาด รูปป้ัน ภาพถ่าย และ
วตัถุโบราณ เป็นตน้ รวมทั้ง
ศิลปะการแสดง (Performing 
Arts) เช่น การแสดงดนตรี 
การแสดงละคร การเตน้ร า 
โอเปร่า ละครสัตว ์และการ
เชิดหุ่นกระบอก เป็นตน้ 
 3) ประเภทส่ือ (Media) 
เป็น กลุ่มส่ือผลิตงาน
สร้างสรรคท่ี์ส่ือสารกบัคน
กลุ่มใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ งานส่ือส่ิงพิมพ ์
(Publishing and Printed 
Media) เช่น หนงัสือ 
หนงัสือพิมพ ์และส่ิงตีพิมพ์
อ่ืนๆ เป็นตน้ และงานโสต
ทศัน์ (Audiovisual) เช่น 
ภาพยนตร์โทรทศัน์ วิทย ุและ
การออกอากาศอ่ืนๆ เป็นตน้ 
 4) ประเภทสร้างสรรคง์าน 
(Functional Creation) เป็น
กลุ่มของสินคา้และบริการท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มการออกแบบ (Design) 

อนุรักษพ์ลงังาน  
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เช่น การออกแบบภายใน 
กราฟิค แฟชัน่ อญัมณี และ
ของเด็กเล่น เป็นตน้   
ส่วนกลุ่ม New Media ไดแ้ก่ 
ซอฟตแ์วร์ วดีิโอเกม และ
เน้ือหาดิจิตอล เป็นตน้  
และกลุ่มบริการทางความคิด
สร้างสรรค ์(Creative 
Services) ไดแ้ก่ บริการทาง
สถาปัตยกรรม โฆษณา 
วฒันธรรมและนนัทนาการ 
งานวจิยัและพฒันา และ
บริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ดิจิตอล และความคิด
สร้างสรรค ์เป็นตน้  

5. บริหารจดัการ
และบริการ 

อาชีพการใหบ้ริการ  (Service 
Sector)   เป็นอาชีพท่ี
ผูป้ระกอบการมีสินคา้เป็น
การบริการ  เพื่ออ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่ผูซ้ื้อบริการหรือ
ลูกคา้ คุณภาพของสินคา้
บริการ คือความพึงพอใจจาก
การใชบ้ริการนั้น ๆ  รายได ้
คือ ค่าตอบแทนท่ีไดจ้ากการ
บริการ การประกอบอาชีพ
ประเภทน้ีตอ้งการเงินลงทุน
ไม่มากนกัเม่ือเทียบกบัการ
ลงทุนดา้นการผลิตสินคา้ 
กระบวนการไม่ซบัซอ้น 
เพียงแต่ผูใ้หบ้ริการตอ้งเป็นผู ้
ท่ีมีความรู้ความสามารถและ

1. กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ ในการน า
ความรู้เก่ียวกบักระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์และ
โครงงานไปใช ้ เทคโนโลยี
กบัชีวติ 
2. ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
ในการจดักลุ่มของส่ิงมีชีวิต 
ระบบนิเวศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษ ์
3. สารเพื่อชีวิต ธาตุ 
สารประกอบ สารละลาย 
สารและผลิตภณัฑใ์นชีวติ  
สารสังเคราะห์ ผลกระทบท่ี
เกิดจากสาร และผลิตภณัฑ์

ตวัอยา่ง อาชีพบริการ  
ช่างซ่อม เช่น ช่างซ่อม
มอเตอร์ไซด ์ ช่างซ่อม
รถยนต ์ ช่างเคาะปะผแุละพน่
สีรถยนต ์ ช่างซ่อมเบาะ
รถยนต ์ ช่างซ่อมโทรทศัน์ 
วทิย ุ ช่างซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  
ช่างเช่ือมโลหะ  ช่างท า
หลงัคาอะลูมิเนียม  
 
เสริมสวยความงาม เช่น ช่าง
ตดัเยบ็เส้ือผา้  ช่างเสริมสวย- 
ช่างแต่งหนา้ นวดหนา้  ช่าง
ท าผม  ช่างตดัผมบุรุษ  
ช่างศิลป์ ช่างเขียน
ภาพเหมือน  ช่างศิลป์ท า
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มีประสบการณ์ หรือ
เช่ียวชาญในอาชีพ   

ท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม 
4. แรงและพลงังานเพื่อชีวิต 
การอนุรักษพ์ลงังาน และ
พลงังานทดแทน พลงังาน
ไฟฟ้า  พลงังานแสง  
พลงังานเสียง  พลงังานใน
ชีวติประจ าวนัและการ
อนุรักษพ์ลงังาน  
 

โปสเตอร์โฆษณา  ช่าง
ก่อสร้าง  ช่างจดัดอกไมส้ด,
ดอกไมแ้หง้  
 
รับจา้งทัว่ไป เช่น รับเล้ียงเด็ก
อ่อน  บริการซกัอบรีด  
บริการใหเ้ช่าวดีีโอ,หนงัสือ
อ่านเล่น  บา้นพกัตาก
อากาศ,หอพกั  สกตูเตอร์ชาย
หาด,รถเช่า  ขบัรถแทก็ซ่ี,
มอเตอร์ไซดรั์บจา้ง,รถรับจา้ง
ระหวา่งหมู่บา้น,สามลอ้  
บริการถ่ายเอกสาร,รับพิมพ์
รายงาน  เล่นดนตรีใน
ร้านอาหาร  รับเหมาแกะหอย
นางรม  รับเหมาสับตระไคร้
ส่งโรงงาน  รับเหมาก่อสร้าง  
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 
 


