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คํานํา 
 

 กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

พุทธศกัราช ���� เมื�อวนัที�  �� กันยายน พ.ศ. ���� แทนหลกัเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอก

โรงเรียน ตามหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช ���� ซึ�งเป็นหลกัสูตรที�พฒันาขึ�นตามหลกั

ปรัชญาและความเชื�อพื�นฐานในการจดัการศึกษานอกโรงเรียนที�มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผูใ้หญ่มีการเรียนรู้

และสั�งสมความรู้และประสบการณ์อยา่งต่อเนื�อง 

 ในปีงบประมาณ ���� กระทรวงศึกษาธิการได้กาํหนดแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื�อน

นโยบายทางการศึกษาเพื�อเพิ�มศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประชาชนไดม้ีอาชีพ       

ที�สามารถสร้างรายไดที้�ม ั�งคั�งและมั�นคง เป็นบุคลากรที�มีวินยั เปี� ยมไปดว้ยคุณธรรมและจริยธรรม และมี

จิตสํานึกรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ื�น สํานักงาน กศน. จึงไดพ้ิจารณาทบทวนหลกัการ จุดหมาย 

มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั และเนื�อหาสาระ ทั�ง � กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของหลกัสูตรการศึกษา

นอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช ���� ให้มีความสอดคลอ้งตอบสนองนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ ซึ�งส่งผลให้ตอ้งปรับปรุงหนังสือเรียน โดยการเพิ�มและสอดแทรกเนื�อหาสาระ

เกี�ยวกบัอาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและการเตรียมพร้อม  เพื�อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ในรายวิชาที�มี   

ความเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กนั แต่ยงัคงหลกัการและวิธีการเดิมในการพฒันาหนังสือที�ให้ผูเ้รียนศึกษา

คน้ควา้ความรู้ดว้ยตนเอง ปฏิบติักิจกรรม ทาํแบบฝึกหัด เพื�อทดสอบความรู้ความเขา้ใจ มีการอภิปราย

แลกเปลี�ยนเรียนรู้กบักลุ่ม หรือศึกษาเพิ�มเติมจากภูมิปัญญาทอ้งถิ�น แหล่งการเรียนรู้และสื�ออื�น 

 การปรับปรุงหนังสือเรียนในครั� งนี�  ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ�งจากผูท้รงคุณวุฒิในแต่ละ

สาขาวิชา   และผูเ้กี�ยวขอ้งในการจดัการเรียนการสอนที�ศึกษาคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลองค์ความรู้จากสื�อ

ต่าง ๆ มาเรียบเรียงเนื�อหาให้ครบถว้นสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั ตวัชี� วดัและ

กรอบเนื�อหาสาระของรายวิชา สาํนักงาน กศน. ขอขอบคุณผูม้ีส่วนเกี�ยวขอ้งทุกท่านไว ้ณ โอกาสนี�     

และหวงัว่าหนงัสือเรียนชุดนี� จะเป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียน ครู ผูส้อน และผูเ้กี�ยวขอ้งในทุกระดบั หากมี

ขอ้เสนอแนะประการใด สาํนกังาน กศน. ขอนอ้มรับดว้ยความขอบคุณยิ�ง 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
 

  หนา้ 

คาํนํา 

คาํแนะนําการใช้หนงัสือเรียน  
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คําแนะนําการใช้หนังสือเรียน 
  

 หนงัสือเรียนสาระความรู้พื�นฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดบัประถมศึกษา รหสั พว �����  

เป็นหนงัสือเรียนที�จดัทาํขึ�น สาํหรับผูเ้รียนที�เป็นนกัศึกษานอกระบบ 

 ในการศึกษาหนงัสือเรียนสาระความรู้พื�นฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ผูเ้รียนควรปฏิบติัดงันี�  

1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เขา้ใจในหัวขอ้และสาระสาํคญั ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั และ

ขอบข่ายเนื�อหาของรายวิชานั�น ๆ โดยละเอียด 

2. ศึกษารายละเอียดเนื�อหาของแต่ละบทอยา่งละเอียด และทาํกิจกรรมตามที�กาํหนด ถา้ผูเ้รียน

ตอบผดิควรกลบัไปศึกษาและทาํความเขา้ใจในเนื�อหานั�นใหม่ใหเ้ขา้ใจ ก่อนที�จะศึกษาเรื�องต่อ ๆ ไป 

3. ปฏิบติักิจกรรมทา้ยเรื�องของแต่ละเรื�อง เพื�อเป็นการสรุปความรู้ ความเขา้ใจของเนื�อหาใน

เรื�องนั�น ๆ อีกครั� ง และการปฏิบติักิจกรรมของแต่ละเนื�อหา แต่ละเรื�อง ผูเ้รียนสามารถนาํไปตรวจสอบ

กบัครู   และเพื�อน ๆ ที�ร่วมเรียนในรายวิชาและระดบัเดียวกนัได ้

4. หนงัสือเรียนเล่มนี�มี �3 บท 

                   บทที� �    ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 

บทที� �    โครงงานวิทยาศาสตร์ 

บทที� �    สิ�งมีชีวิต 

บทที� �    ระบบนิเวศ 
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บทที� �    สารและสมบติัของสาร 

บทที� �    การแยกสาร 

บทที� �    สารในชีวิตประจาํวนั 

บทที� ��  แรงและการเคลื�อนที�ของแรง 

บทที� ��  พลงังานในชีวิตประจาํวนัและการอนุรักษ ์

บทที� ��  ความสมัพนัธร์ะหว่างดวงอาทิตย ์โลก และดวงจนัทร์ 

บทที� 13  อาชีพช่างไฟฟ้า 

 

 

 

 



 

 

โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์  (พว �����) 
 

สาระสําคญั 

               �.  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเรื�อง ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยแีละโครงงานวิทยาศาสตร์ 

               �.  สิ� งมีชีวิตและสิ� งแวดล้อม ประกอบด้วยสิ� งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ�งแวดลอ้มและการอนุรักษป์รากฎการณ์ทางธรรมชาติ 

               3.  สารเพื�อชีวิต สมบติัของสาร การแยกสาร สารในชีวิตประจาํวนั การเลือกซื�อ และการ

เลือกใชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมและปลอดภยั 

               �.  แรงและพลงังานเพื�อชีวิต เรื�อง การเคลื�อนที�ของแรง งานและพลงังานในชีวิตประจาํวนั 

               �.  ดาราศาสตร์เพื�อความสมัพนัธร์ะหว่างดวงอาทิตย ์โลกและดวงจนัทร์ 
 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

�. ใชค้วามรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสม 

�. จาํแนกสิ� งมีชีวิตในแหล่งที�อยู่ อธิบายความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ� งมีชีวิตในระบบนิเวศ 

ความสมัพนัธร์ะหว่างสภาพแวดลอ้มกบัการดาํรงชีวิตของสิ�งมีชีวิตในชุมชนและทอ้งถิ�น 

� .อธิบายความห มายประเภทขอ งทรัพยากรธรร มชาติ  การใช้แ ละการดูแลรักษ า

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มในชุมชนและทอ้งถิ�นได ้

�.อธิบายเกี�ยวกบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและการพยากรณ์ทางอากาศ 

�. อธิบายเกี�ยวกบัสมบัติของสาร การแยกสาร สารในชีวิตประจาํวนัและการเลือกใชส้ารได้

อยา่งถกูตอ้งเหมาะสมและปลอดภยั 

�. อธิบายเกี�ยวกับประเภทของแรง ผลที�เกิดจากการกระทาํของแรง ความดัน แรงลอยตัว       

แรงดึงดูดของโลก แรงเสียดทานและการนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

�. อธิบายเกี�ยวกบัพลงังานในชีวิตประจาํวนั 

�. อธิบายความสมัพนัธร์ะหว่างดวงอาทิตย ์โลกและดวงจนัทร์ได ้

�. อธิบาย  ออกแบบ วางแผน ทดลอง ทดสอบ ปฏิบัติการเรื� องไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและ

ปลอดภยั คิด วิเคราะห์ เปรียบเทียบขอ้ดี ขอ้เสีย ของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนาน แบบ

ผสม ประยกุตแ์ละเลือกใชค้วามรู้และทกัษะอาชีพช่างไฟฟ้า ใหเ้หมาะสมกบัดา้นบริหารจดัการและการ

บริการ เพื�อนาํไปสู่การจดัทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ 
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1 
 

บทที� 1 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 
 

สาระสําคญั 

 ความหมายและความสาํคญัของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการดาํเนินชีวิต กระบวนการ

วิทยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมายและความสาํคญัของ

เทคโนโลยีต่อชีวิตมนุษย ์ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบนั การนําเทคโนโลยีมาใชก้ับการ

ประกอบอาชีพและการดาํรงชีวิต การใชว้สัดุอุปกรณ์และเครื�องมือวิทยาศาสตร์อยา่งถกูตอ้ง 
 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

1. สามารถอธิบายความหมาย ความสาํคญัของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

2. อธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

3. สามารถใชว้สัดุ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เหมาะสม 
 

ขอบข่ายเนื�อหา 

 เรื�องที� �  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 เรื�องที� �  เทคโนโลย ี

 เรื�องที� �  วสัดุและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
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เรื�องที� �  กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 

ความหมายและความสําคญัของวทิยาศาสตร์ 

 วทิยาศาสตร์ คือ การศึกษาหาความรู้เรื�องราวหรือปรากฏการณ์ธรรมชาติอยา่งมีระบบขั�นตอน

โดยใชก้ระบวนการทกัษะทางวิทยาศาสตร์ 
 

ความสําคญัของวทิยาศาสตร์ 

 ปัจจุบนัวิทยาศาสตร์ไดเ้ขา้มามบีทบาทสาํคญัอยา่งยิ�งในการดาํเนินชีวติของคนเรา วามรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ไดก่้อใหเ้กิดเทคโนโลยสีมยัใหม่ และสิ�งอาํนวยความสะดวกมากมายแก่มนุษยชาติ เช่น 

ดา้นการสื�อสาร การคมนาคม เทคโนโลยดีา้นการแพทย ์เทคโนโลยดีา้นอวกาศ  เป็นตน้ 
 

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ หมายถึง ขั�นตอนการเสาะหาความรู้อยา่งมีเหตุมีผล มีขั�นตอน

อยา่งเป็นระบบ เราสามารถสรุปทกัษะกระบวนการวิธีทางวิทยาศาสตร์ได ้5 ขั�นตอน ดงันี�  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ระบุปัญหา 

การตั�งสมมตฐิาน 

รวบรวมข้อมูล 

วเิคราะห์ข้อมูล 

สรุปผล 
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1. ขั�นระบุปัญหา ขั�นตอนนี� เกิดจากการสงัเกตพบเห็นปัญหารอบ ๆ ตวั แลว้นาํไปตั�งปัญหาและ

ขอ้สงัเกต โดยการตั�งปัญหานั�นจะตอ้งชดัเจนไม่คลุมเครือ   

 2. ขั�นตั�งสมมตฐิาน คือ การคาดคะเนคาํตอบของปัญหาที�ตอ้งการศึกษา โดยอาศยัขอ้มลู  

ความรู้ จากประสบการณ์เดิม สมมติฐานที�ดีตอ้งสมัพนัธก์บัปัญหาและสามารถตรวจสอบได ้ 

 3. ขั�นรวบรวมข้อมลู เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยการสงัเกต การสาํรวจ หรือการลงมือ

ทดลองปฏิบติั เพื�อพิสูจน์ว่าสมมติฐานที�ตั�งไวถ้กูตอ้งหรือไม่ ในกรณีที�เป็นการทดลอง จะตอ้งวางแผน

การทดลองอยา่งเป็นขั�นตอน ระบุวสัดุอุปกรณ์ที�ใช ้สารเคมีที�ใชแ้ละบนัทึกผลการทดลองอยา่ง 

ละเอียดทุกขั�นตอน 

 4. ขั�นการวเิคราะห์ข้อมูล เป็นการนาํขอ้มลูที�ไดจ้ากการสงัเกต ทดลอง มาแปรความหมาย 

เพื�อจะนาํไปสู่การสรุปผล 

 5. ขั�นสรุปผล เป็นการสรุปผลจากการทดลอง ทาํใหน้กัศกึษาไดรั้บความรู้และคาํตอบของ

ปัญหา  
 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์     

 ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ�งจาํเป็นอยา่งยิ�งในการเรียนวิทยาศาสตร์ เพราะจะทาํ

ใหน้กัศึกษาสามารถคิดและแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง ดงันั�นนกัศกึษาจึงควรฝึกฝนทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์เพื�อใหเ้กิดกระบวนการทกัษะทางวิทยาศาสตร์ 

 ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 13 ทกัษะ ไดแ้ก่ 

1. การสงัเกต 

2. การวดั 

3. การจาํแนกประเภท 

4. การใชต้วัเลข 

5. การหาความสมัพนัธร์ะหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา 

6. การจดักระทาํและสื�อความหมายขอ้มลู 

7. การลงความคิดเห็นขอ้มลู 

8. การพยากรณ์ 

9. การตั�งสมมติฐาน 

10. การกาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ 

11. การกาํหนดและควบคุมตวัแปร 

12. การทดลอง 

13. การตีความหมายขอ้มลูและการสรุปผล 
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เจตคตทิางวทิยาศาสตร์ 

 เจตคตทิางวทิยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกที�ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มี 6 ลกัษณะ ดงันี�  

- มีเหตุผล 

- กระตือรือร้นคน้หาความรู้ 

- อยากรู้อยากเห็น 

- มีความพยายามและอดทน 

- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื�น 

- แกปั้ญหาโดยใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

 

เรื�องที� �  เทคโนโลย ี
  

เทคโนโลย ี หมายถึง การนาํความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ไปประยกุตใ์ชแ้ละอาํนวยความสะดวกใหก้บั

มนุษย ์เช่น ยานอวกาศ โทรศพัท ์คอมพวิเตอร์ เป็นตน้ 

ปัจจุบนัเทคโนโลยเีป็นส่วนหนึ�งในการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ที�ช่วยอาํนวยความสะดวกให้กบั

มนุษย ์เช่น โทรศพัทม์ือถือที�ช่วยการติดต่อสื�อสารไดร้วดเร็วขึ�น คอมพิวเตอร์ที�ช่วยเก็บขอ้มูลไดเ้ป็น

จาํนวนมากและถกูตอ้งแม่นยาํ เป็นตน้ แต่บางครั� งมนุษยก์็นาํเทคโนโลยีมาใชใ้นทางที�ไม่ถูกตอ้ง เช่น

การใชร้ะเบิดปรมาณูในสงคราม หรือการผลิตอาวุธชีวภาพ เพื�อทาํลายลา้งกนั ดงันั�นก่อนที�เราจะใช้

เทคโนโลยใีดก็ตอ้งทาํการศึกษาถึงผลดีผลเสียก่อน เพื�อจะไดเ้ลือกใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์สูงสุด

และไม่ส่งผลกระทบกบัสิ�งแวดลอ้มในระยะยาวต่อไป จึงจะเป็นการใชเ้ทคโนโลยีอย่างถูกตอ้ง และ

คุม้ค่าที�สุด 

 

เรื�องที� �  วสัดุและอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ 

 

อุปกรณ์สําหรับการตวงสาร ได้แก่ 

  

  

 

 
 

                      บีกเกอร์               หลอดทดลอง 
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                     ขวดกรวย                 กระบอกตวง 

 

อุปกรณ์สําหรับชั�ง ได้แก่ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตาชั�งไฟฟ้า 

 

อุปกรณ์สําหรับการวดั ได้แก่ 

 

 

 

 
                        

    ไมโครมเิตอร์                                                                 เวอร์เนียร์ คาลเิปอร์ 

 

 

 

 

 



6 
 

นอกจากนี�ยงัมอีุปกรณ์ อื�น ๆ เช่น 

 

 

 

 

 

                         

 

 

                                            กล้องจุลทรรศน์ ใช้สําหรับดูสิ�งที�มขีนาดเลก็ 

 

 

กิจกรรม 

ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

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

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

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

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

3. กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ มกีี�ขั�นตอน อะไรบ้าง 

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

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

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

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

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

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

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

 

 



7 
 

5. อุปกรณ์ในรูปต่อไปนี�คอือะไร มวีธิกีารใช้อย่างไร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื�อ …………………………………………          ชื�อ………………………………………… 

วิธีการใช…้………………………………..          วิธีการใช…้……………………………….. 

               ………………………………….                                      …………………………………. 
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บทที� 2 

โครงงานวิทยาศาสตร์ 
 

สาระสําคญั 

 ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของโครงงาน วิธีการวางแผนการทําโครงงาน การทํา

โครงงานวิทยาศาสตร์ การนาํผลของโครงงานไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั การประยุกต์นาํกระบวนการ

โครงงานไปใชใ้นการทาํโครงงานในการศึกษาความรู้เพิ�มเติม 
 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

- อธิบายประเภท  การเลือกหวัขอ้  วิธีดาํเนินการ  และการนาํเสนอโครงงานได ้

- นาํความรู้เกี�ยวกบักระบวนการทางวิทยาศาสตร์และโครงงานไปใชไ้ด ้

- เกิดกระบวนการกลุ่ม 
 

ขอบข่ายเนื�อหา 

เรื�อง การเขียนโครงงานวิทยาศาสตร์ 
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เรื�อง  การเขียนโครงงานวทิยาศาสตร์ 
 

�.  ประเภทโครงงานวทิยาศาสตร์ 
 

1.  โครงงานวทิยาศาสตร์ประเภททดลอง 

 โครงงานที�มีลกัษณะการออกแบบการทดลอง เพื�อศึกษาผลของตวัแปรตวัหนึ�ง โดย 

ควบคุมตวัแปรอื�น ๆ ตวัอยา่งโครงงาน เช่น การทาํยากนัยงุจากพืชในทอ้งถิ�น การใชม้ลูววัป้องกนั 

ววักินใบพืช การบงัคบัผลแตงโมเป็นรูปสี�เหลี�ยม 

       2.    โครงงานวทิยาศาสตร์ประเภทการสํารวจ 

 โครงงานประเภทนี�ไมก่าํหนดตวัแปรในการเก็บขอ้มลู อาจเป็นการสาํรวจในภาคสนาม 

หรือในธรรมชาติ หรือนาํมาศึกษาในหอ้งปฏิบติัการ ตวัอยา่งโครงงานประเภทนี�  เช่น  การสาํรวจพืช 

พนัธุไ์มใ้นโรงเรียนในทอ้งถิ�น การสาํรวจพฤติกรรมดา้นต่าง ๆ ของสตัว ์

3. โครงงานวทิยาศาสตร์ประเภทสิ�งประดษิฐ์ 

       โครงงานประเภทนี� เป็นการประดิษฐสิ์�งใดสิ�งหนึ�ง เครื�องมือเครื�องใช ้หรืออุปกรณ์ เพื�อใชส้อย

ต่าง ๆ สิ�งประดิษฐ์อาจคิดขึ� นมาใหม่ ปรับปรุง หรือสร้างแบบจาํลอง โดยประยุกต์หลกัการทาง

วิทยาศาสตร์ ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีการกําหนดตวัแปรที�จะศึกษา และทดสอบ

ประสิทธิภาพของชิ�นงานดว้ย  

4. โครงงานวทิยาศาสตร์ประเภททฤษฎ ี

                      โครงงานประเภททฤษฎี เป็นโครงงานที�ผูท้าํโครงงานจะตอ้งศึกษารวบรวมขอ้มลูความรู้ หลกัการ 

ขอ้เท็จจริง และแนวความคิดต่าง ๆ อยา่งลึกซึ�ง แลว้เสนอเป็นหลกัการ แนวความคิดใหม่ กฎ หรือ

ทฤษฎีใหม่ 
 

�.  การเลอืกหัวข้อโครงงาน 
 

 หวัขอ้โครงงานมกัจะไดจ้ากขอ้มลูดงัต่อไปนี�  

1. สื�อสิ�งพิมพ ์เช่น หนงัสือเรียน หนงัสือพิมพ ์วารสาร เอกสารเผยแพร่ แผน่พบั 

2. สื�อวิทย ุโทรทศัน ์

3. การทศันศกึษา เช่น การไปศกึษาดูงาน 

4. งานอดิเรก 

5. ศึกษาจากโครงงานวิทยาศาสตร์ของผูอ้ื�นที�ไดท้าํไวแ้ลว้ 

6. การปรึกษาผูม้คีวามรู้ 

7. การหาขอ้มลูจากอินเทอร์เน็ต 
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ลําดับขั�นตอนในการทําโครงงานวทิยาศาสตร์ 
 

 

 สาํรวจ และตดัสินใจเลือกเรื�องที�จะทาํโครงงาน 

 

ศึกษาขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องที�จะทาํจากเอกสารและแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ 

 

วางแผนทดลอง การใชว้สัดุอุปกรณ์และระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

 

เขียนเคา้โครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 

ลงมือศึกษาทดลอง  วิเคราะหข์อ้มลู และสรุปผล 

 

เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 

                                                      เสนอผลงานของโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 

�.  การเขียนโครงงาน 
  

การเขียนรายงานโครงงาน ควรใชภ้าษาที�อ่านแลว้เขา้ใจง่าย กะทดัรัด ตรงไปตรงมา  และการ

เขียนรายงานโครงงานไม่ควรยาวเกินไป เพราะทาํใหไ้ม่น่าสนใจเท่าที�ควร 
 

 หวัเรื�องในการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์มดีงันี�  

1. ชื�อโครงงาน 

2. ชื�อผูท้าํโครงงาน 

3. ชื�อที�ปรึกษา 

4. บทคดัยอ่ 

5. ที�มาและความสาํคญัของโครงงาน 

6. จุดมุ่งหมายของการศึกษาคน้ควา้   

7. สมมติฐานของการศกึษาคน้ควา้ (ถา้มี) 

8. วิธีดาํเนินการ 

�.� วสัดุอุปกรณ์ 

�.� วิธีดาํเนินการทดลอง  
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9. ผลการศึกษาคน้ควา้ 

10. สรุปและขอ้เสนอแนะ 

11. คาํขอบคุณหน่วยงาน หรือบุคลากรที�มีส่วนช่วย 

12. เอกสารอา้งอิง 
   

�.  การนําเสนอโครงงาน 
 

หลงัจากทาํโครงงานวิทยาศาสตร์เสร็จแลว้ตอ้งนาํเสนอโครงงาน การแสดงผลงานโครงงานนั�น

อาจทาํไดห้ลายรูปแบบ เช่น การแสดงในรูปนิทรรศการ หรือในรูปของการรายงานปากเปล่า แต่ไม่ว่าจะ

แสดงผลงานรูปแบบใด จะตอ้งครอบคลุมประเด็นดงัต่อไปนี�  

1. ชื�อโครงงาน ชื�อผูท้าํโครงงาน ชื�อที�ปรึกษา 

2. คาํอธิบายถึงเหตุจูงใจในการทาํโครงงาน และความสาํคญัของโครงงาน 

3. วิธีดาํเนินการ โดยเลือกเฉพาะขั�นตอนที�เด่นและสาํคญั 

4. การสาธิต หรือแสดงผลที�ไดจ้ากการทดลอง 

5. ผลการสงัเกต และขอ้มลูต่าง ๆ ที�ไดจ้ากการทาํโครงงาน 
 

นอกจากนี�แล้วยงัต้องคาํนึงถึงสิ�งต่าง ๆ ต่อไปนี� 

1. ความแข็งแรง และความปลอดภยัของนิทรรศการ 

2. ความเหมาะสมกบัพื�นที�จดัแสดง 

3. คาํอธิบาย ควรเนน้หวัขอ้ที�สาํคญั ใชข้อ้ความกะทดัรัด ชดัเจน และเขา้ใจง่าย 

4. ใชต้าราง และรูปภาพประกอบ 

5. สิ�งที�จดัแสดงจะตอ้งถกูตอ้ง ไม่มคีาํสะกดผดิ หรืออธิบายหลกัการผดิ 

6. ในกรณีที�เป็นโครงงานประดิษฐ ์สิ�งประดิษฐจ์ะตอ้งสามารถทาํงานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
 

ในกรณทีี�จดัแสดงผลงานด้วยปากเปล่า จะต้องคาํนงึถงึเรื�องต่อไปนี� 

1. ตอ้งเขา้ใจเรื�องที�อธิบายอยา่งดี 

2. ภาษาที�ใชต้อ้งกะทดัรัด เขา้ใจง่าย ตรงไปตรงมา 

3. ควรรายงานแบบเป็นธรรมชาติ ไมค่วรรายงานแบบท่องจาํ 

4. ตอบคาํถามอยา่งตรงไปตรงมา 

5. ควรรายงานใหเ้สร็จสิ�นภายในเวลาที�กาํหนด 

6. ควรมีสื�อ อุปกรณ์ ประกอบการรายงานดว้ย เพื�อจะทาํใหก้ารรายงานสมบูรณ์มากยิ�งขึ�น 
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กิจกรรม 

โครงงานวทิยาศาสตร์ 
 

คาํสั�ง  ผูเ้รียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3 คน เขียนเคา้โครงงานที�ตนเองตอ้งการจะทาํ กลุ่มละ 1 โครงงาน 
 

1.  ชื�อโครงงาน............................................................................................................................................ 

2.  ชื�อผูท้าํโครงงาน 

1  ................................................................................................................................................... 

2  ................................................................................................................................................... 

3  ................................................................................................................................................... 

3.  ชื�อที�ปรึกษา............................................................................................................................................ 

4.  ที�มาและความสาํคญัของโครงงาน 

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

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

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

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

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

5.  จุดมุ่งหมายของการศึกษาคน้ควา้ 

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

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

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

6.  สมมติฐานการคน้ควา้ 

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

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

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

7.  วิธีการดาํเนินการ 

      �.� วสัดุ อุปกรณ์ และสารเคม ี

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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     7.2  วิธีดาํเนินการทดลอง 

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

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

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

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

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

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

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

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

8.  ผลการทดลอง 

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

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

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

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

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

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

9.  สรุปและขอ้เสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��.  เอกสารอา้งอิง  

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

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

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

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

      .............................................................................................................................................................. 
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บทที� 3 

สิ�งมีชีวิต 
 

สาระสําคญั 

 มนุษยม์คีวามจาํเป็นตอ้งศึกษา และเรียนรู้เกี�ยวกบัสิ�งมีชีวิตที�อยูร่อบตวัเรา ทั�งพืชและสตัว ์

เพื�อใหส้ามารถดาํรงชีวิตและอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งปลอดภยั ทั�งนี� เพราะว่า สิ�งมีชีวิตที�อยูร่อบตวัเรานั�น 

สามารถใหท้ั�งคุณและโทษ ซึ�งการที�มนุษยม์คีวามรู้เรื�องสิ�งมีชีวิตสามารถช่วยใหป้รับตวั และสามารถ 

ที�จะใชป้ระโยชน์หรือหลีกเลี�ยงจากสิ�งเหล่านั�นได ้
 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

1. สามารถบอกลกัษณะและการจดักลุ่มของสิ�งมีชีวิตได ้

2. สามารถอธิบายเกี�ยวกบัประเภทของพืช ลกัษณะภายนอก และหนา้ที�ของราก ลาํตน้ ใบ ดอก 

และผล ของพืชภายในทอ้งถิ�นที�เหมาะสมต่อการดาํรงชีวิตของพืชได ้

3. สามารถอธิบายเกี�ยวกบัปัจจยัที�จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของพืชได ้

4. สามารถอธิบายวิธีการขยายพนัธุข์องพืชดว้ยวิธีต่าง ๆ ได ้

5. สามารถจาํแนกพืชภายในทอ้งถิ�นได ้

6. สามารถอธิบายเกี�ยวกบัประเภท โครงสร้าง และหนา้ที�ของสตัวภ์ายในทอ้งถิ�นที�เหมาะสม

ต่อการดาํรงชีวิตในสิ�งแวดลอ้มที�แตกต่างกนัได ้

7. สามารถอธิบายเกี�ยวกบัปัจจยัที�จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของสตัว ์และสามารถนาํความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในชีวติประจาํวนัได ้

8. สามารถอธิบายวิธีการขยายพนัธุส์ัตว ์และสามารถนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนัได ้
 

ขอบข่ายเนื�อหา 

เรื�องที�  �  ลกัษณะและการจดักลุ่มของสิ�งมีชีวิต 

เรื�องที�  �  พืช 

เรื�องที�  �  การขยายพนัธุพ์ืช 

เรื�องที�  �  สตัว ์
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เรื�องที� 1  ลักษณะและการจดักลุ่มสิ�งมีชีวติ 
 

ลกัษณะของสิ�งมชีีวติ  

สิ�งต่าง ๆ ที� เราพบเห็นอยู่ทั�วไป ทุกคนคงสามารถแยกได้ว่าสิ�งใดเป็นสิ�งมีชีวิต ซากของ

สิ�งมีชีวิต หรือสิ�งไม่มีชีวิต ทั�งนี� เพราะสิ�งมีชีวิตจะตอ้งมีลกัษณะ และกระบวนการของชีวิต ดงันี�  

1. การกินอาหาร  สิ�งมีชีวิตต้องการอาหารเพื�อสร้างพลงังาน และการเจริญเติบโต โดยพืช

สามารถสังเคราะห์อาหารขึ� นเองได้ด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ซึ� งต้องใช้พลงังานจาก

แสงอาทิตยเ์ปลี�ยนนํ� า และแก๊สคาร์บอนไดออกไซดเ์ป็นนํ� าตาล ส่วนสตัวไ์ม่สามารถสร้างอาหารเองได้

ตอ้งกินพืช หรือสตัวอ์ื�นเป็นอาหาร 

 

 

สัตว์ต้องกนิอาหารเพื�อสร้างพลงังานให้แก่ร่างกาย 
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พชืสังเคราะห์อาหารได้โดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

2. การหายใจ กระบวนการหายใจของสิ�งมีชีวิตเป็นวธีิการเปลี�ยนอาหารที�กินเขา้ไปเป็นพลงังาน 

สาํหรับใชใ้นการเคลื�อนไหว การเจริญเติบโต และการซ่อมแซมส่วนที�สึกหรอของร่างกาย สิ�งมีชีวิต

ทั�วไปใชแ้ก๊สออกซิเจนในกระบวนการหายใจ 

 

แผนภาพแสดงสมการการหายใจของสิ�งมชีีวติ 
 

3. การเคลื�อนไหว ขณะที�พืชเจริญเติบโต พืชจะมีการเคลื�อนไหวอยา่งชา้ ๆ เช่น รากเคลื�อนลงสู่

พื�นดินดา้นล่าง หรือส่วนยอดของตน้ที�จะเคลื�อนขึ�นหาแสงดา้นบน สตัวจ์ะสามารถเคลื�อนไหวไดท้ั�งตวั

ไม่ใช่เพียงส่วนใดส่วนหนึ�งของร่างกาย สตัวจึ์งเคลื�อนที�ไปหาอาหาร หรือหลบหนีจากการถกูล่าได ้

 

 

สิ�งมชีีวติทุกชนิดขณะที�ยงัมชีีวติอยู่จะมกีารเคลื�อนไหว 
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4. การเจริญเติบโต สิ�งมีชีวิตทุกชนิดเติบโตได ้ พืชเติบโตไดต้ลอดชีวิต ส่วนสัตวห์ยุดการ

เจริญเติบโตเมื�อเจริญเติบโตจนมีขนาดถึงระดบัหนึ� ง สิ�งมีชีวิตบางชนิดขณะเจริญเติบโตไม่มีการ

เปลี�ยนแปลงรูปร่าง แต่บางชนิดขณะเจริญเติบโตมีการเปลี�ยนแปลงรูปร่าง ซึ�งสามารถสังเกตเห็นได้

อยา่งชดัเจน 

 

การเจริญเตบิโตของไหมมกีารเปลี�ยนแปลงรูปร่างลกัษณะเป็น 4 ชั�น คอื 

ระยะวางไข่ ระยะตวัหนอนไหม ระยะดกัแด้ และระยะตวัเตม็วยั 

 

�. การขับถ่าย เป็นการกาํจดัของเสียที�สิ�งมีชีวิตนั�นไมต่อ้งการออกจากร่างกาย พืชจะขบั 

ของเสียออกมาทางปากใบ สตัวจ์ะขบัของเสียออกมาในรูปของเหงื�อ ปัสสาวะ และปะปนออกมากบั 

ลมหายใจ 

 

สุนัขขบัเหงื�อออกมาทางจมูกและลิ�น 
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6. การตอบสนองต่อสิ�งเร้า สิ�งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ�งแวดลอ้มเพื�อความอยูร่อด เช่น พืช

จะหนัใบเขา้หาแสง สตัวม์ีอวยัวะรับความรู้สึกที�แตกต่างกนัหลายชนิด 

 

ใบไมยราบจะหุบเมื�อถูกสัมผสั 

7. การสืบพนัธ์ุ เป็นกระบวนการเพิ�มจาํนวนของสิ�งมีชีวิตชนิดเดียวกนั เพื�อดาํรงรักษาเผา่พนัธุไ์ว ้   

ถา้สิ�งมีชีวิตไม่สืบพนัธุก์็จะสูญพนัธุ ์

 

สิ�งมชีีวติมกีารสืบพนัธ์ุเพื�อดํารงเผ่าพนัธ์ุ 

ร่างกายของสิ�งมีชีวิตสามารถดาํรงชีวิตอยู่ไดด้ว้ยการทาํงานร่วมกันของระบบอวยัวะต่าง ๆ 

หลายระบบ อวยัวะต่าง ๆ ลว้นประกอบจากกลุ่มเนื�อเยื�อที�ทาํงานร่วมกนั เนื�อเยื�อแต่ละชนิดประกอบ 

ดว้ยกลุ่มเซลลช์นิดเดียวกนัที�ทาํงานอยา่งเดียวกนั 

 

ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยอวยัวะต่าง ๆ ที�ทํางานร่วมกนัเป็นระบบ 
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ดงันั�น การศึกษากระบวนการต่าง ๆ ของสิ�งมีชีวิตให้เขา้ใจ จึงตอ้งอาศยัความรู้จากการศึกษา

ลกัษณะรูปร่าง โครงสร้าง ส่วนประกอบ และหนา้ที�ของเซลลสิ์�งมีชีวิตใหเ้ขา้ใจเป็นพื�นฐาน 

เกณฑ์โดยทั�วไปที�ใช้ในการจดักลุ่มสิ�งมชีีวติในปัจจุบัน ได้แก่ 

1. เปรียบเทียบโครงสร้างที�เด่นชดัทั�งลกัษณะภายนอกและลกัษณะภายในโดยโครงสร้างที�มีตน้

กาํเนิดเดียวกนั (homologous structure) แมจ้ะทาํหน้าที�ต่างกนัก็ควรจะอยู่ในกลุ่มเดียวกนั ในขณะที�

โครงสร้างซึ�งมีตน้กาํเนิดต่างกนั(analogous structure) แมจ้ะทาํหนา้ที�เหมือนกนัก็ควรจะอยูค่นละกลุ่มกนั 

2. แบบแผนการเจริญเติบโต หากมีรูปแบบการเจริญเติบโต ตั�งแต่ระยะตวัอ่อนจนถึงตวัเต็มวยั

เหมือนหรือคลา้ยกนัก็ควรจะจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั เช่น คน นก กบ ปลา แมต้วัเต็มวยัจะต่างกนัเด่นชดั 

แต่ในระยะตวัอ่อนก็ต่างมีช่องเหงือก และโนโตคอร์ด (notochord) คลา้ยกัน จึงจัดอยู่ในไฟลมัน์         

คอร์ดาตา เช่นเดียวกนั 

3. ความสัมพนัธ์ทางวิวฒันาการ โดยการศึกษาจากซากดึกดาํบรรพ์ (fossil) ทาํให้ทราบว่า

สิ�งมีชีวิตใดมีบรรพบุรุษร่วมกนัควรจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั เช่น การคน้พบซากดึกดาํบรรพข์องเทอราโนดอน 

(pteranodon) ซึ�งเป็นสตัวเ์ลี�อยคลานที�บินไดก้บัซากดึกดาํบรรพข์อง อาร์คีออฟเทอริก (archeopteryx) 

ซึ�งเป็นนกโบราณที�มีขากรรไกรยาว มีฟัน ปีกมีนิ�ว ซึ�งเป็นลกัษณะคลา้ยสตัวเ์ลื�อยคลาน จึงควรจดัไวใ้น

กลุ่มที�อยูใ่กลชิ้ดกนั 

4. กระบวนการทางชีวเคมี และสรีรวิทยา โดยการพิจารณาจากชนิดสารเคมีที�สิ�งมีชีวิตสร้างขึ�น

ว่ามีความคลา้ยคลึงกนัอยา่งไร ซึ�งจะบอกใหท้ราบถึงความใกลชิ้ดกนัทางพนัธุกรรมอีกดว้ย ตวัอยา่งเช่น 

การศึกษาแบบแผนไอโซไซมร์ะบบต่าง ๆ ในสิ�งมีชีวิตสามารถนาํมาใชจ้ดัจาํแนกสิ�งมีชีวิตในระดับ  

ชนิดตํ�ากว่าชนิดก็ได ้ ทั� งนี� เพราะแบบแผนไอโซไซมถ์ูกควบคุมโดยยีนซึ�งเป็นหน่วยพนัธุกรรมของ 

สิ�งมีชีวิตนั�นเอง 

5.  พฤติกรรมความสมัพนัธข์องสิ�งมีชีวิตกบัสิ�งแวดลอ้ม รวมทั�งการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์

อีกด้วย ทาํให้ทราบความแตกต่าง หรือความคลา้ยคลึง จนสามารถใชเ้ป็นข้อมูลในการจัดจาํแนก

สิ�งมีชีวิตได ้
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แบบทดสอบ 

 

คาํสั�ง จงตอบคาํถามต่อไปนี� พร้อมอธิบายมาพอเข้าใจ 

1.  จงบอกส่วนประกอบของพืช        

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………..  
 

2.  จงบอกหนา้ที�ต่าง ๆ ของส่วนประกอบของพืช 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………..  
 

3.  สตัวม์ีกระดูกสนัหลงั แบ่งไดกี้�กลุ่ม ประกอบดว้ยกลุ่มอะไรบา้ง 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………….. 
 

4.  จงยกตวัอยา่งกลุ่มสตัวที์�ไม่มกีระดูกสนัหลงั มา 5 กลุ่ม 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………..  
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เรื�องที� 2  พชื 
 

พืชก็คือสิ�งมีชีวิตที�สามารถสงัเคราะห์อาหารเองได ้ดว้ยวิธีการดูดซบัพลงังานจากดวงอาทิตย ์

และธาตุอาหาร จากปัจจยัแวดลอ้ม (โดยเฉพาะ ดิน นํ� า และบรรยากาศ) มาสงัเคราะห์แสงเพื�อก่อให้เกิด

อินทรียว์ตัถุขึ�น อินทรียว์ตัถุส่วนหนึ� งจะถูกนาํมาสลายโดยขบวนการหายใจ และเมตาโบลิซึม เพื�อนาํ

พลงังานออกมาใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ อีกส่วนหนึ�งมีการสะสมไวแ้ละถ่ายทอดไป ยงัสตัว ์นอกจากนี� ยงัมี

ส่วนที�สะสมในเมลด็ และส่วนสืบพนัธุเ์พื�อการขยายพนัธุต่์อไป 
 

ส่วนประกอบของพชื 

พืชประกอบดว้ยอวยัวะที�สําคญัต่อการดาํรงชีวิต ได้แก่ ราก ลาํต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด       

ซึ�งอวยัวะแต่ละส่วนของพืชนั�นมีหนา้ที�และส่วนประกอบแตกต่างกนั แต่ทาํงานเกี�ยวขอ้งและสัมพนัธ์

กนัหากขาดอวยัวะส่วนใดส่วนหนึ�งไป อาจทาํใหพ้ืชนั�นผดิปกติ หรือตายได ้และยงัมีปัจจยับางประการ

ที�จาํเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช  

 

รูปแสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ของพชื 

ราก คือ อวยัวะที�เป็นส่วนประกอบของพืชที�ไม่มีคลอโรฟิลล ์ไม่มีขอ้ ปลอ้ง ตาและใบ ราก

เจริญเติบโตตามแรงดึงดูดของโลกลงสู่ดิน มีขนาด และความยาวแตกต่างกนั รากของพืชมีหลายชนิด 

ไดแ้ก่ 

1. รากแก้ว เป็นรากที�งอกออกมาจากเมลด็ โคนของรากแกว้จะมีขนาดใหญ่แลว้ค่อย ๆ เรียวไป

จนถึงปลายราก 

2. รากแขนง เป็นรากที�แตกออกมาจากรากแกว้ จะเจริญเติบโตขนานไปกบัพื�นดิน และสามารถ

แตกแขนงไปไดเ้รื�อย ๆ 
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3. รากฝอย เป็นรากที�มีลกัษณะ และขนาดโตสมํ�าเสมอกนั จะงอกออกมาเป็นกระจุก 

4. รากขนอ่อนหรือขนราก เป็นขนเสน้เลก็ ๆ จาํนวนมากมายที�อยูร่อบ ๆ ปลายราก ทาํหนา้ที�ดูด

นํ� าและแร่ธาตุ 
 

รากของพืชสามารถจาํแนกได ้2 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบรากแกว้และระบบรากฝอย มีรายละเอียด

ดงันี�  

1. ระบบรากแก้ว หมายถึง ระบบรากที�มีรากแกว้เป็นรากหลกัเจริญเติบโตไดเ้ร็ว ขนาดใหญ่และ

ยาวกว่ารากอื�น ๆ และมีรากแขนงแตกออกมาจากรากแกว้ ที�ปลายรากแขนงจะมีรากขนอ่อนงอกออกมา 

เช่น รากผกับุง้ รากมะม่วง เป็นตน้ 

 

 

 

 

รูปแสดงระบบรากแก้ว 

2. ระบบรากฝอย หมายถึง ระบบรากที�มีรากฝอยเป็นจาํนวนมาก ไม่มีรากใดเป็นรากหลกั  

มีลกัษณะเป็นเสน้เลก็ ๆ แผก่ระจายออกไปโดยรอบ ๆ โคนตน้ ที�ปลายรากฝอยจะมีรากขนอ่อนงอก

ออกมา  เช่น รากขา้วโพด รากหญา้ รากมะพร้าว เป็นตน้ 

 

รูปแสดงระบบรากฝอย 
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1. หน้าที�ของราก มีดงันี�  

1.  ยดึลาํตน้ใหติ้ดกบัพื�นดิน 

2.  ดูดนํ� า และธาตุอาหารที�ละลายนํ� าจากดิน แลว้ลาํเลียงขึ�นไปยงัส่วนต่าง ๆ ของพืช โดยผ่านทาง

ลาํตน้หรือกิ�ง 
 

นอกจากนี�รากพชือกีหลายชนิดยงัทําหน้าที�พเิศษต่าง ๆ อกี เช่น 

1. รากสะสมอาหาร เป็นรากที�ทาํหนา้ที�เป็นแหล่งเก็บสะสมอาหารไวส้าํหรับลาํตน้ เช่น รากมนั

แกว รากแครอท รากมนัสาํปะหลงั และรากหวัผกักาด เป็นตน้ 

 

 
 

 

รูปแสดงพชืที�มรีากสะสมอาหาร 

 

 

2. รากคํ�าจุน เป็นรากที�ช่วยค ํ�ายนัและพยงุลาํตน้ไว ้เช่น รากโกงกาง รากขา้วโพด เป็นตน้ 
 

 

 

 

 

รูปแสดงรากคํ�าจุนของโกงกาง 
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3. รากยดึเกาะ  เป็นรากสาํหรับยดึเกาะลาํตน้ หรือกิ�งไมอ้ื�น เช่น รากพลดู่าง รากฟิโลเดนดรอน 

เป็นตน้ 

 

 

 

รูปแสดงรากยดึเกาะของพลดู่าง 

�. รากสังเคราะห์แสง พืชบางชนิดมีสีเขียวตรงปลายของรากไวส้าํหรับสร้างอาหาร โดย 

วิธีการสงัเคราะห์ดว้ยแสง เช่น รากกลว้ยไม ้รากไทร เป็นตน้ 

 

 

 

            

รูปแสดงรากสังเคราะห์แสงของไทร 

5. รากหายใจ เป็นรากที�มีลกัษณะแหลม ๆ โผล่ขึ�นมาเหนือดินและนํ� า ช่วยในการดดูอากาศ เช่น 

รากแสม รากลาํพ ูเป็นตน้ 

 

      

 

 

      รูปแสดงรากหายใจของแสม 
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ลาํต้น 

ลาํตน้ คือ อวยัวะของพืชที�โดยทั�วไปเจริญอยู่เหนือพื�นดินต่อจากราก มีขนาด รูปร่าง และ

ลกัษณะแตกต่างกนัไป ลาํตน้มีทั�งลาํตน้อยู่เหนือดิน เช่น มะละกอ มะม่วง มะนาว ชมพู่ เป็นตน้ และ    

ลาํตน้อยูใ่ตดิ้น เช่น ขิง ข่า ขมิ�น กลว้ย หญา้แพรก พุทธรักษา เป็นตน้ 

 

                       ลาํต้นใต้ดนิ   ลาํต้นเหนือดิน 

 

ลาํตน้ประกอบดว้ยส่วนสาํคญั 3 ส่วน ไดแ้ก่ ขอ้ ปลอ้ง และตา ดงันี�  

1. ขอ้ เป็นส่วนของลาํตน้บริเวณที�มกิี�ง ใบหรือตางอกออกมา ลาํตน้บางชนิดอาจมีดอกงอก

ออกมาแทนกิ�ง หรือมีหนามงอกออกมาแทนกิ�ง หรือใบ 

2. ปลอ้ง เป็นส่วนของลาํตน้ที�อยูร่ะหว่างขอ้แต่ละขอ้ 

3. ตา เป็นส่วนประกอบที�สาํคญัของลาํตน้ ทาํใหเ้กิดกิ�ง ใบ และดอก ตามีรูปร่างโคง้นูน หรือ

รูปกรวย ประกอบดว้ยตายอด และตาขา้ง 

 

 

 

 

 

         รูปแสดงส่วนประกอบของลาํต้น 
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หน้าที�ของลาํต้น มีดงันี�  

1.  เป็นแกนช่วยพยงุอวยัวะต่าง ๆ ไดแ้ก่ กิ�ง ใบ ดอก ผล และเมลด็ ช่วยใหใ้บกางออก  

รับแสงแดดเพื�อประโยชน์ในการสร้างอาหาร โดยวิธีการสงัเคราะห์ดว้ยแสง 

2.  เป็นทางลาํเลียงนํ� า และแร่ธาตุที�รากดูดขึ�นมาส่งต่อไปยงัใบ และส่วนต่าง ๆ ของพืช 

3.  เป็นทางลาํเลียงอาหารที�ใบสร้างขึ�น ส่งผา่นลาํตน้ไปยงัราก และส่วนอื�น ๆ 
 

นอกจากนี�ลาํต้นของพชือกีหลายชนิดยงัทําหน้าที�พเิศษต่าง ๆ อกี เช่น 

1. ลาํต้นสะสมอาหาร เป็นลาํตน้ที�ทาํหนา้ที�เป็นแหล่งเก็บสะสมอาหาร จะมีลาํตน้อยูใ่ตดิ้น  

เช่น ขิง ข่า ขมิ�น เผอืก มนัฝรั�ง เป็นตน้ 

 

รูปแสดงลาํต้นสะสมอาหารของขงิและข่า 

 

2. ลาํต้นสังเคราะห์แสง พืชบางชนิดมีลาํตน้เป็นสีเขียวไวส้าํหรับสร้างอาหาร โดยวิธีการ

สงัเคราะห์ดว้ยแสง เช่น กระบองเพชร พญาไร้ใบ ผกับุง้ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

รูปแสดงลาํต้นสังเคราะห์แสดงของกระบองเพชร 
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3. ลาํต้นขยายพนัธ์ุ เช่น โหระพา พลดู่าง โกสน คุณนายตื�นสาย ลีลาวดี เป็นตน้ 

 

รูปแสดงลาํต้นขยายพนัธ์ุของลลีาวด ี

 

 

4. ลาํต้นเปลี�ยนไปเป็นมอืพนั เพื�อช่วยพยงุคํ�าจุนลาํตน้ เช่น บวบ ตาํลึง นํ� าเตา้ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

รูปแสดงลาํต้นบวบที�เปลี�ยนไปเป็นมอืพนัใบ 
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ใบ คือ อวยัวะของพืชที�เจริญออกมาจากขอ้ของลาํตน้และกิ�ง ใบส่วนใหญ่จะมีสารสีเขียว

เรียกว่า คลอโรฟิลล ์ใบมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกนัไปตามชนิดของพืช ใบประกอบดว้ย กา้นใบ  

แผน่ใบ เสน้กลาง และเสน้ใบ 

 

 

รูปแสดงลกัษณะของใบแบบต่าง ๆ 

 

นอกจากนี�ใบของพชืยงัมลีกัษณะอื�น ๆ ที�แตกต่างกนัอกี ได้แก่ 

1. ขอบใบ พืชบางชนิดมขีอบใบเรียบ บางชนิดมีขอบใบหยกั 

2. ผวิใบ พืชบางชนิดมีผวิใบเรียบเป็นมนั บางชนิดมีผวิใบดา้นหรือขรุขระ 

3. สีของใบ พืชส่วนใหญ่จะมีใบสีเขียว แต่บางชนิดมีใบสีอื�น เช่น แดง สม้ เหลือง เป็นตน้ 

4. เส้นใบ เสน้ใบของพืชมีการเรียงตวัใน 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1. เรียงตวัแบบร่างแห เช่น ใบมะม่วง ตาํลึง อญัชนั ชมพู ่เป็นตน้ 

2. เรียงตวัแบบขนาน เช่น ใบกลว้ย หญา้ ออ้ย มะพร้าว ขา้ว เป็นตน้  
 

ชนิดของใบ  มีดงันี�  

1. ใบเดี�ยว คือ ใบที�มีแผน่ใบเพียงแผน่เดียวติดอยู่บนกา้นใบที�แตกออกจากกิ�ง หรือลาํตน้ เช่น 

ใบมะม่วง ชมพู่ กลว้ย ข้าว ฟักทอง ใบเดี�ยวบางชนิดอาจมีขอบใบเวา้หยกัลึกเขา้ไปมากจนดูคลา้ย       

ใบประกอบ เช่น ใบมะละกอ สาเก มนัสาํปะหลงั เป็นตน้ 
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รูปแสดงลกัษณะใบเดี�ยวของต้นสาเก 

 

2. ใบประกอบ คือ ใบที�มีแผน่ใบแยกเป็นใบยอ่ยๆ หลายใบ ใบประกอบยงัจาํแนกยอ่ย ไดด้งันี�  

   1) ใบประกอบแบบฝ่ามอื เป็นใบประกอบที�มีใบยอ่ยแต่ละใบแยกออกจากจุดเดียวกนัที�ส่วน

ของโคนกา้นใบ พืชบางชนิดอาจมีใบยอ่ยสองใบ เช่น มะขามเทศ หรือสามใบ เช่น ยางพารา ถั�วเหลือง 

ถั�วฝักยาว บางชนิดอาจมีสี�ใบ เช่น ผกัแว่น หรือมากกว่าสี�ใบ เช่น ใบนุ่น หนวดปลาหมึก ใบย่อย

ดงักล่าวอาจมีกา้นใบหรือไม่มีก็ได ้

 

รูปแสดงใบประกอบแบบฝ่ามอืของต้นมะขาม 

2) ใบประกอบแบบขนนก เป็นใบประกอบที�ใบย่อยแต่ละใบแยกออกจากกา้นสองขา้งของ

แกนกลางคลา้ยขนนก ปลายสุดของใบประกอบอาจมีใบยอ่ยใบเดียว เช่น ใบกุหลาบ หรืออาจมีใบย่อย

สองใบ เช่น ใบมะขาม 
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รูปแสดงใบประกอบแบบขนนกของกหุลาบ 

หน้าที�ของใบ มีดงันี�  

1. สร้างอาหาร ใบของพืชจะดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซดเ์พื�อนาํไปสร้างอาหาร เรียกกระบวนการ

สร้างอาหารของพืชว่า การสงัเคราะห์ดว้ยแสง 

2. คายนํ� า พืชคายนํ� าทางปากใบ 

3. หายใจ ใบของพืชจะดูดแก๊สออกซิเจนและคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์
 

นอกจากนี�ใบยงัอาจเปลี�ยนแปลงไปเพื�อทาํหน้าที�พเิศษอื�น ๆ เช่น 

1. สะสมอาหาร เช่น ใบว่านหางจระเข ้กลีบของกระเทียม และหวัหอม เป็นตน้  

2. ขยายพนัธุ ์เช่น ใบคว ํ�าตายหงายเป็น ใบเศรษฐีพนัลา้น เป็นตน้ 

 

รูปแสดงใบควํ�าตายหงายเป็นส่วนที�ใช้ขยายพนัธ์ุ 

3. ยดึและพยงุลาํตน้ใหไ้ต่ขึ�นที�สูงได ้เช่น ใบตาํลึง ใบมะระและถั�วลนัเตา เป็นตน้ 

4. ล่อแมลง เช่น ใบดอกของหนา้ววั ใบดอกของเฟื� องฟ้า เป็นตน้ 

5. ดกัและจบัแมลง ทาํหนา้ที�จบัแมลงเป็นอาหาร เช่น ใบหมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง ใบกาบหอยแครง 

เป็นตน้ 
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                         รูปแสดงหม้อข้าวหม้อแกงลงิสําหรับดกัและจบัแมลง 

6. ลดการคายนํ� าของใบ  เช่น ใบกระบองเพชรจะเปลี�ยนเป็นหนามแหลม เป็นตน้ 
 

ดอก 

ดอก คือ อวยัวะสืบพนัธุ์ของพืช ทาํหน้าที�สืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศ ที�เกิดมาจากตาชนิดตาดอก    

ที�อยูต่รงบริเวณปลายยอด ปลายกิ�ง บริเวณลาํตน้ตามแต่ชนิดของพืช ดอกประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงันี�  

 

รูปแสดงส่วนประกอบของดอกไม้ 

ดอกประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ 4 ส่วน แต่ละส่วนจะเรียงเป็นชั�นเป็นวงตามลาํดบัจากนอกสุด   

เขา้สู่ดา้นใน คือ กลีบเลี�ยง กลีบดอก เกสรเพศผู ้และเกสรเพศเมีย ดงันี�  
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1. กลบีเลี�ยง เป็นส่วนของดอกที�อยูช่ ั�นนอกสุดเรียงกนัเป็นวง เรียกว่า วงกลีบเลี�ยง ส่วนมากมี สี

เขียว เจริญเปลี�ยนแปลงมาจากใบ ทาํหน้าที�ป้องกันอนัตรายต่าง ๆ จากสิ�งแวดลอ้ม แมลง และศตัรู     

อื�น ๆ ที�จะมาทาํอนัตรายในขณะที�ดอกยงัตูมอยู่ นอกจากนี� ยงัช่วยในการสังเคราะห์ดว้ยแสง จาํนวน

กลีบเลี�ยงในดอกแต่ละชนิดอาจไม่เท่ากนั ดอกบางชนิดกลีบเลี�ยงจะติดกนัหมดตั�งแต่โคนกลีบจนเกือบ

ถึงปลายกลีบ มีลกัษณะคลา้ยถว้ยหรือหลอด เช่น กลีบเลี�ยงของดอกชบา แตง บานบุรี แค บางชนิด       

มีกลีบเลี�ยงแยกกนัเป็นกลีบ ๆ เช่น กลีบเลี�ยงของดอกบวัสาย พุทธรักษา กลีบเลี�ยงของพืชบางชนิดอาจ  

มีสีอื�นนอกจากสีเขียว ทาํหนา้ที�ช่วยล่อแมลงในการผสมเกสรเช่นเดียวกบักลีบดอก 

2. กลีบดอก เป็นส่วนของดอกที�อยู่ถดัจากกลีบเลี�ยงเขา้มาขา้งใน มีสีสันต่าง ๆ สวยงาม เช่น      

สีแดง เหลือง ชมพ ูขาว มกัมีขนาดใหญ่กว่ากลีบเลี�ยง บางชนิดมีกลิ�นหอม บางชนิดตรงโคนกลีบดอก

จะมีต่อมนํ� าหวานเพื�อช่วยล่อแมลงมาช่วยผสมเกสร  

3. เกสรเพศผู้ เป็นส่วนของดอกที�อยูถ่ดัจากกลีบดอกเขา้มาขา้งใน ประกอบดว้ยกา้นชูอบัเรณู  

ซึ�งภายในบรรจุละอองเรณูมีลกัษณะเป็นผงสีเหลือง อบัเรณูทาํหนา้ที�สร้างละอองเรณู ภายในละอองเรณู

มีเซลลสื์บพนัธุเ์พศผู ้

4. เกสรเพศเมยี เป็นส่วนของดอกที�อยูช่ ั�นในสุด ประกอบดว้ยยอดเกสรเพศเมีย กา้นยอดเกสร

เพศเมีย รังไข่ ออวุล และเซลลไ์ข่ 
 

ชนิดของดอก มีดงันี�  

ดอกของพืชโดยทั�วไปมีส่วนประกอบที�สาํคญัครบ 4 ส่วน คือ กลีบเลี�ยง กลีบดอก เกสรเพศผู ้

และเกสรเพศเมีย แต่ดอกของพืชบางชนิดมีส่วนประกอบไม่ครบ 4 ส่วน จึงจาํแนกดอกเป็น 2 ประเภท 

โดยพิจารณาจากส่วนประกอบเป็นเกณฑ ์ไดแ้ก่  

1. ดอกสมบูรณ์ คือ ดอกที�มีส่วนประกอบครบ 4 ส่วน ไดแ้ก่ กลีบเลี�ยง กลีบดอก เกสรเพศผู ้

และเกสรเพศเมีย เช่น ดอกชบา ดอกกุหลาบ ดอกอญัชนั เป็นตน้ 

 

รูปแสดงลกัษณะดอกสมบูรณ์ของดอกชบา 
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2. ดอกไม่สมบูรณ์ คือ ดอกที�มีส่วนประกอบไม่ครบ 4 ส่วน เช่น ดอกหน้าววั ดอกตาํลึง       

ดอกฟักทอง ดอกมะละกอ เป็นตน้ 

 

                                           รูปแสดงลกัษณะดอกไม่สมบูรณ์ของดอกฟักทอง 

 

ถา้พิจารณาเกสรของดอกที�ทาํหนา้ที�สืบพนัธุเ์ป็นเกณฑ ์จะจาํแนกดอกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ดอกสมบูรณ์เพศ คือ ดอกที�มีเกสรเพศผูแ้ละเกสรเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกนั เช่น ดอกชบา 

ดอกมะม่วง ดอกตอ้ยติ�ง ดอกอญัชญั ดอกมะเขือ เป็นตน้ 

2. ดอกไม่สมบูรณ์เพศ คือ ดอกที�มีเกสรเพศผูห้รือเกสรเพศเมียอยู่ภายในดอกเพียงเพศเดียว 

ดอกที�มีเกสรเพศผูอ้ยา่งเดียว เรียกว่า ดอกเพศผู้ และดอกที�มีเกสรเพศเมียอยา่งเดียว เรียกว่า ดอกเพศเมีย 

เช่น ดอกฟักทอง ดอกบวบ ดอกตาํลึง ดอกมะละกอ เป็นตน้ 

แต่ถา้พิจารณาจาํนวนดอกที�เกิดจากหนึ�งกา้นดอกเป็นเกณฑ ์จะจาํแนกดอกออกเป็น 2 ประเภท 

ไดแ้ก่ 

1. ดอกเดี�ยว คือ ดอกที�เกิดขึ�นบนกา้นดอก เป็นดอกเดียวโดด ๆ เช่น ดอกจาํปี ดอกชบา เป็นตน้ 

2. ดอกช่อ คือ ดอกที�เกิดเป็นกลุ่มบนกา้นดอก ประกอบดว้ยดอกยอ่ยหลายดอก แต่ละดอกย่อย

มีกา้นดอกย่อยอยู่บนกา้นดอก เช่น ดอกหางนกยงู ดอกกลว้ยไม ้ดอกทานตะวนั ดอกกระถินณรงค ์   

เป็นตน้ 

หน้าที�ของดอก มีดงันี�  

�.  ช่วยล่อแมลงใหม้าผสมเกสร 

2. ทาํหนา้ที�ผสมพนัธุ ์
 

ปัจจยับางประการที�จาํเป็นต่อการเจริญเตบิโตของพชื  

พืชเป็นสิ�งมีชีวิตมีการเจริญเติบโต และดาํรงชีวิตอยู่ไดย้่อมตอ้งการสิ�งแวดลอ้มที�เหมาะสม 

สภาพของสิ�งแวดลอ้มต่าง ๆ ที�มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ไดแ้ก่ 
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1. ดิน เป็นปัจจยัสาํคญัอนัดบัแรก ดินที�เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ตอ้งเป็นดินที�    

อุม้นํ� าไดดี้ ร่วนซุย มีอินทรียว์ตัถุมาก แต่เมื�อใชดิ้นปลูกไปนาน ๆ ดินอาจเสื�อมสภาพ เช่น หมดแร่ธาตุ 

จาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ ไดแ้ก่ การไถพรวน การใส่ปุ๋ย การปลูกพืชหมุนเวียน      

เป็นตน้ 

2. นํ�า มีความสาํคญัต่อการเจริญเติบโตของพืชมาก นํ� าช่วยละลายแร่ธาตุอาหารในดิน เพื�อให้

รากดูดอาหารไปเลี�ยงส่วนต่าง ๆ ของลาํตน้ได ้และยงัช่วยใหดิ้นมีความชุ่มชื�น พืชสดชื�นและการทาํงาน

ของกระบวนการต่าง ๆ ในพืชเป็นไปอยา่งปกติ 

3. ธาตุอาหารหรือปุ๋ย เป็นสิ�งที�ช่วยให้พืชเจริญเติบโตดียิ�งขึ�น ธาตุอาหารที�จาํเป็นต่อการ

เจริญเติบโตของพืชมี 16 ธาตุ แต่ธาตุที�พืชตอ้งการมากและในดินมกัมีไม่เพียงพอ คือ ธาตุไนโตรเจน 

ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ธาตุอาหารเหล่านี� จะตอ้งอยู่ในรูปสารละลายที�พืชนาํไปใชไ้ด ้และตอ้ง    

มีปริมาณที�พอเหมาะ จึงจะทาํให้การเจริญเติบโตของพืชเป็นไปด้วยดี แต่ถา้มีไม่เพียงพอต้องเพิ�ม      

ธาตุอาหารใหแ้ก่พืชในรูปของปุ๋ย 

4. อากาศ ในอากาศมีแก๊สหลายชนิด แต่แก๊สที�พืชตอ้งการมากคือ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

และแก๊สออกซิเจน ซึ�งใชใ้นการสงัเคราะห์ดว้ยแสงเพื�อสร้างอาหารและหายใจ แก๊สทั�งสองชนิดนี� มีอยู่

ในดินดว้ย ในการปลูกพืชเราจึงควรทาํให้ดินโปร่งร่วนซุยอยู่เสมอ เพื�อให้อากาศที�อยู่ในช่องว่าง

ระหว่างเมด็ดินมีการถ่ายเทได ้

5. แสงสว่างหรือแสงแดด พืชตอ้งการแสงแดดมาใชใ้นการสร้างอาหาร ถา้ขาดแสงแดดพืชจะ

แคระแกรน ใบจะมีสีเหลือง หรือขาวซีด และตายในที�สุด พืชแต่ละชนิดตอ้งการแสงไม่เท่ากันพืช    

บางชนิดตอ้งการแสงแดดจดั แต่พืชบางชนิดก็ตอ้งการแสงรําไร 

6. อุณหภูม ิมีส่วนช่วยในการงอกและเจริญเติบโตของพืชเช่นกนั จะเห็นไดว้่าพืชบางชนิดชอบ

ขึ�นในที�มีอากาศหนาวเยน็ แต่พืชบางชนิดก็ชอบขึ�นในที�มีอากาศร้อน การนาํพืชมาปลูกจึงควรเลือก

ชนิดที�เหมาะสมกบัอุณหภูมิที�เปลี�ยนไปตามฤดูกาลในแต่ละทอ้งถิ�นดว้ย 

 

กิจกรรมลองทําด ู ใชไ้มก้ระดานวางทบัหญา้ไวส้กั 2 สปัดาห์ แลว้ลองยกไมก้ระดานขึ�น สงัเกตหญา้    

ใตไ้มก้ระดานและบนัทึกผล 

 

การขยายพนัธ์ุพชื 
 

การขยายพนัธ์ุพชื หมายถึง วิธีการที�ทาํให้เกิดการเพิ�มปริมาณของตน้พืชให้มากขึ�น เพื�อดาํรง

สายพนัธุ ์พืชชนิดต่าง ๆ ไวไ้ม่ใหสู้ญพนัธุ ์ซึ�งวิธีการที�นิยมปฏิบติัโดยทั�วไป ไดแ้ก่  
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การตอนกิ�ง 

การทาบกิ�ง 

การตดิตา 

การเสียบยอด 

การตดัชํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตอนกิ�ง 

การตอนกิ�ง คือ การทาํใหกิ้�ง หรือตน้พืชเกิดรากขณะติดอยูก่บัตน้แม ่จะทาํใหไ้ดต้น้พืชใหม่  

ที�มีลกัษณะทางสายพนัธุ ์เหมือนกบัตน้แม่ทุกประการ โดยมีขั�นตอนการปฏิบติั ดงันี�  
 

1. เลือกกิ�งกึ�งแก่กึ�งอ่อนที�สมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลง  
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2. คว ั�นกิ�ง ลอกเอาเปลือกออก แลว้ขดูเยื�อเจริญที�เป็นเมือกลื�น ๆ ออก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�.  นาํตุม้ตอน  (ขุยมะพร้าวที�แช่นํ� า แลว้บีบหมาด ๆ อดัลงในถุงพลาสติก ผกูปากถุงใหแ้น่น)  

มาผา่ตามความยาวแลว้นาํไปหุม้บนรอยแผลของกิ�งตอน มดัดว้ยเชือกทั�งบนและล่างรอยแผล 
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4.   เมื�อกิ�งตอนมีรากงอกแทงผา่นวสัดุ และเริ�มแก่เป็นสีเหลือง สีนํ� าตาล ปลายรากมีสีขาว  

และมีจาํนวนมากพอจึงตดักิ�งตอนได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  นาํกิ�งตอนไปชาํในภาชนะ กระถาง หรือถุงพลาสติก เพื�อรอการปลกูต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทาบกิ�ง 
 

การทาบกิ�ง คือ การนาํตน้พืช 2 ตน้เป็นตน้เดียวกนั โดยส่วนของตน้ตอที�นาํมาทาบกิ�ง จะทาํ

หนา้ที�เป็นระบบรากอาหารใหก้บัตน้พนัธุดี์ โดยมีขั�นตอนการปฏิบติั ดงันี�  
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1. เลือกกิ�งกึ�งแก่กึ�งอ่อนที�สมบูรณ์เพศปราศจากโรคและแมลง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เฉือนกิ�งพนัธุดี์ใหเ้ป็นรูปโล่ยาวประมาณ 1 - 2 นิ�ว  
 

3. เฉือนตน้ตอเป็นรูปปากฉลาม  
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�. ประกบแผลตน้ตอเขา้กบักิ�งพนัธุดี์ พนัพลาสติกใหแ้น่น แลว้มดัตน้ตอ กบักิ�งพนัธุด์ว้ยเชือก 

หรือลวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ประมาณ 6 - 7 สปัดาห์ แผลจะติดกนัดี รากตุม้ตน้ตอจะงอกแทงผา่นวสัดุ และเริ�มมีสีนํ� าตาล 

ปลายรากมีสีขาว และมีจาํนวนมากพอ จึงจะตดัได ้
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6. นาํลงถุงเพาะชาํ พร้อมปักหลกัค ํ�ายนั ตน้เพื�อป้องกนัตน้ลม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตดิตา 

การตดิตา คือ การเชื�อมประสานส่วนของตน้พืชเขา้ดว้ยกนั เพื�อใหเ้จริญเป็นพืชตน้ เดียวกนั 

โดยการนาํแผน่ตาจากกิ�งพนัธุดี์ไปติดบนตน้ตอ การติดตาจะมีวิธีการทาํ 2 วิธี คือ วิธีการติดตาแบบลอก

เนื�อไม ้และแบบไม่ลอกเนื�อไม ้ซึ�งในที�นี� จะแนะนาํเฉพาะขั�นตอน การติดตาแบบลอกเนื�อไม ้ดงันี�   
 

�. เลือกตน้ตอในส่วนที�เป็นสีเขียวปนนํ� าตาล แลว้กรีดตน้ตอจากบนลงล่าง 2 รอย ห่างกนั 

ประมาณ 1 ใน 3 ของเสน้รอบวงของตน้ตอ ความยาวประมาณ 6 - 7 เซนติเมตร 
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�. ตดัขวางรอยกรีดดา้นบน แลว้ลอกเปลือกออกจากดา้นบนลงดา้นล่าง ตดัเปลือก ที�ลอกออก 

ใหเ้หลือดา้นล่างยาวประมาณ 1 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เฉือนแผน่ตายาวประมาณ 7 - 10 เซนติเมตร ลอกเนื�อไมอ้อกแลว้ตดัแผน่ตา ดา้นล่างทิ�ง 
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4. สอดแผน่ตาลงไปในเปลือกตน้ตอ โดยใหต้าตั�งขึ�น แลว้พนัดว้ยพลาสติกใหแ้น่น 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

�.  ประมาณ 7 - 10 วนั จึงเปิดพลาสติกออก แลว้พนัใหม่ โดยเวน้ช่องใหต้าโผล่ ออกมา  

ทิ�งไวป้ริมาณ 2 - 3 สปัดาห์ จึงตดัยอดตน้เดิมแลว้กรีดพลาสติกออก 
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การเสียบยอด 

การเสียบยอด คือ การเชื�อมประสานเนื�อเยื�อของตน้พืช 2 ตน้เขา้ดว้ยกนั เพื�อใหเ้จริญเติบโต 

เป็นตน้เดียวกนั โดยมขีั�นตอนการปฏิบติั ดงันี�  
 

�. ตดัยอดตน้ตอใหสู้งจากพื�นดิน ประมาณ 10 เซนติเมตร แลว้ผา่กลางลาํตน้ของ ตน้ตอใหล้ึก 

ประมาณ 3 - 4 เซนติเมตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เฉือนยอดพนัธุดี์เป็นรูปลิ�มยาวประมาณ 3 - 4 เซนติเมตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�. เสียบยอดพนัธุดี์ลงในแผลของตน้ตอ ใหร้อยแผลตรงกนั แลว้ใชเ้ชือกมดัดา้นบน และล่าง 
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รอยแผลตน้ตอใหแ้น่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. คลุมตน้ที�เสียบยอดแลว้ดว้ยถุงพลาสติก หรือนาํไปเก็บไวใ้นโรงอบพลาสติก  

5. ประมาณ 5 - 7 สปัดาห์ รอยแผลจะประสานกนัดี และนาํออกมาพกัไวใ้นโรงเรือน 

เพื�อรอการปลกูต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

การตดัชํา 

การตดัชํา คือ การนาํส่วนต่าง ๆ ของพืชพนัธุดี์ เช่น ใบ และ ราก มาตดัและปักชาํในวสัดุ 

เพาะชาํ เพื�อใหไ้ดพ้ืชตน้ใหม่จากสวนที�นาํมาตดัชาํ แต่ในที�นี� จะขอแนะนาํขั�นตอนการตดัชาํกิ�ง  

ซึ�งมีขั�นตอน ดงันี�   

1. ตดัโคนกิ�งใหชิ้ดขอ้ยาวประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร โดยตดัเฉียงเป็นรูปปากฉลาม  

และตดัปลายบนใหเ้หนือตาประมาณ 1 เซนติเมตร 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ปักกิ�งชาํลงในวสัดุเพาะชาํ ลึกประมาณ 2.5 - 5 เซนติเมตร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. นาํเขา้โรงอบพลาสติก หรือถุงพลาสติกขนาดใหญ่ 
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5. ประมาณ 25 - 30 วนั กิ�งตดัชาํจะแตกยอดอ่อน พร้อมออกราก เมื�อมีจาํนวนมากพอ  

จึงยา้ยปลกูต่อไป 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

กิจกรรม 

ใหน้กัเรียนขยายพนัธุพ์ืชดว้ยวิธีใดตามที�เรียนมาก็ไดแ้ลว้บนัทึกผลลงในตารางที�ออกแบบไว ้

 

 

แบบทดสอบ 
 

คาํชี�แจง ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบที�ถกูที�สุดเพียงขอ้เดียว 

1.  ส่วนประกอบใดของดอกที�ทาํใหเ้กิดการสืบพนัธุ ์ 

ก.  เกสรตวัผู ้- เกสรตวัเมีย  

ข.  เกสรตวัผู ้- กลีบดอก  

ค.  เกสรตวัเมีย - กลีบดอก  

    ง.  กลีบเลี�ยง - กลีบดอก 

2.  การสร้างอาหารของพืชไม่ตอ้งอาศยัขอ้ใด  

ก.  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ 

ข.  ก๊าซออกซิเจน  

ค.  แสงแดด  

ง.  นํ� า 
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3.  การแลกเปลี�ยนก๊าซเกิดขึ�นที�ส่วนใดของตน้  

ก.  ราก  

ข.  ใบ  

ค.  ลาํตน้  

ง.  ดอก 

4.  ใบไมเ้ปรียบไดก้บัหอ้งใดภายในบา้น  

ก.  หอ้งนอน  

ข.  หอ้งนํ� า  

ค.  หอ้งครัว  

ง.  หอ้งนั�งเล่น 

 5.  ขอ้ใดไม่ใช่ปัจจยัในการเจริญเติบโตของพืช  

ก.  นํ� า  

ข.  อากาศ  

ค.  แร่ธาตุ  

ง.  วชัพืช 

 

 

เรื�องที� 4  สัตว์ 
 

สตัวแ์ต่ละชนิดที�อาศยัอยูต่ามธรรมชาติ มีลกัษณะโครงสร้างภายนอก และภายในแตกต่างกนั

ทาํใหเ้ราสามารถจาํแนกประเภทของสตัวอ์อกเป็น 2 พวกใหญ่ ๆ คือ 

�. สตัวที์�มีกระดูกสนัหลงัและสตัวที์�ไม่มีกระดูกสนัหลงั 

�. สัตว์เป็นสิ� งมีชีวิตเพราะเคลื�อนที�ได้ กินอาหารได้ หายใจได้ ขับถ่ายได้ และสามารถ

ขยายพนัธุอ์อกลูกออกหลานได ้ทาํให้สัตวม์ีจาํนวนเพิ�มมากขึ�น ในโลกของเรามีสัตวจ์าํนวนมากมาย

หลายชนิด สตัวแ์ต่ละชนิดมีธรรมชาติ และมีการดาํรงชีวิตแตกต่างกนัไป ขึ�นอยู่กบัลกัษณะโครงสร้าง

ภายนอกและลกัษณะโครงสร้างภายในของสตัวน์ั�น 
 

ประเภทของสัตว์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 

สตัวที์�มีกระดูกสันหลงั เป็นสัตวที์�มีกระดูกต่อกนัเป็นขอ้ ๆ กระดูกเหล่านี� ทาํหน้าที�เป็นแกน

ของร่างกาย ตวัอยา่งสตัวที์�มีกระดูกสนัหลงั 

ปลา เป็นสัตวน์ํ� า อาศยัอยู่ทั�งในนํ� าจืดและนํ� าเค็ม ปลามีรูปร่างเรียวยาว เพื�อให้สะดวกในการ

เคลื�อนที�ในนํ� า ลาํตวัของปลามีเกลด็หรือเมือกปกคลุม ปลาหายใจโดยใชเ้หงือก ปลาส่วนใหญ่ออกลูก

เป็นไข่ เช่น ปลาดุก ปลาช่อน ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาทู เป็นตน้ แต่ปลาบางชนิดออกลูกเป็นตวัเช่น 
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ปลาหางนกยงู ปลาเข็ม ปลาสอด ปลาฉลาม (บางพนัธุ์) ครีบหางและครีบขา้งลาํตวัปลา ช่วยให้ปลา

เคลื�อนที�ไปในแนวต่าง ๆ ได ้

กบ อึ�งอ่าง คางคก เขียด เป็นสตัวค์รึ� งบกครึ� งนํ� า ตอนเป็นไข่อยู่ในนํ� าต่อมาไข่เจริญเติบโตเป็น

ตวัอ่อนที�เรียกว่า “ลูกอ๊อด” ซึ�งอาศยัอยู่ในนํ� าและหายใจโดยใชเ้หงือก ขณะลูกอ๊อดอยู่ในนํ� าเคลื�อนที�

โดยใชห้างว่ายนํ� า เมื�อลกูออ๊ดเจริญเติบโตขึ�น ส่วนหางจะหายไป และมีขา 4 ขา เกิดขึ�น รูปร่างเหมือน

ตวัแม่โดยทั�วไป แต่มีขนาดเลก็ และขึ�นมาอาศยับนบก สตัวค์รึ� งบกครึ� งนํ� าเมื�อเติบโตเต็มที�แลว้จะหายใจ

โดยใชป้อดและผวิหนงั 

จระเข้ เต่า งู จิ�งจก เป็นสัตว์เลื�อยคลานอาศยัอยู่บนบก มีหนังปกคลุมลาํตัวเป็นเกล็ดแข็ง      

และแหง้ หายใจโดยใชป้อด สตัวเ์หล่านี�ออกลกูเป็นไข่ ซึ�งมีเปลือกแข็ง หรือเปลือกเหนียวนิ�มหุม้ 

นก เป็ด ไก่ ห่าน เป็นสตัวปี์ก อาศยัอยูบ่นบก มีขา 2 ขาและมีปีก 2 ปีก เพื�อใชบิ้น ลาํตวัปกคลุม

ดว้ยขนที�มีการหายใจโดยใชป้อด สตัวเ์หล่านี�ออกลกูเป็นไข่ ที�มีเปลือกแข็งหุม้ 

มนุษย์ ลงิ สุนัข ค้างคาว วาฬ โลมา เป็นสัตวเ์ลี�ยงลูกดว้ยนม เพราะสัตวต์วัเมียจะมีต่อมสร้าง

นํ� านม สาํหรับเลี�ยงลูก ลาํตวัปกคลุมดว้ยขนที�เป็นเส้น หายใจโดยใชป้อด สัตว์เหล่านี� ออกลูกเป็นตัว 

ลกัษณะโครงกระดูกของลิง คลา้ยโครงกระดูกของมนุษย ์
 

สัตว์ไม่มกีระดูกสันหลงั 

เป็นสตัวไ์ม่มีกระดูกเป็นแกนของร่างกาย สตัวบ์างชนิดจึงสร้างเปลือกแข็งขึ�นมาห่อหุม้ร่างกาย 

เพื�อป้องกนัอนัตราย  

ตวัอยา่งสตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงัคือ 

พยาธิ เป็นสตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงัที�มีลาํตวัยาวรูปร่าง กลม หรือ แบน พยาธิส่วนใหญ่จะอาศยั

อยูใ่นร่างกายมนุษยห์รือสตัวต่์าง ๆ และดูดเลือดจากสตัวเ์หล่านั�นเป็นอาหาร 

กุ้ง กั�ง ปู เป็นสตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงัที�มีสารเป็นเปลือกแข็งหุม้ลาํตวั ลาํตวัแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนหวั และส่วนทอ้ง ที�ส่วนหวัมีตา 1 คู่ มีขนาดใหญ่ที�ส่วนทอ้ง มีขาที�มีลกัษณะต่อกนัเป็นขอ้สาํหรับ

ใชเ้ดิน ว่ายนํ� า หรือช่วยในการกินอาหาร 

แมลง เป็นสตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงัที�มีสารเป็นเปลือกแข็งหุ้มลาํตวั เช่นเดียวกบัพวกกุง้ กั�ง ปู 

แต่ลาํตวัของแมลงแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหวั ส่วนอก และส่วนทอ้ง ที�ส่วนหวัมีตา 1 คู่ มีหนวดที�ส่วน

อกมีขาต่อกนัเป็นขอ้ ๆ จาํนวน 3 คู่ (6 ขา) สาํหรับ เดิน วิ�ง กระโดด หรือจบัอาหารกิน 

หอย จดัเป็นสตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงัที�มีลาํตวัอ่อนนิ�ม มีสารจาํพวกหินปูน เป็นเปลือกแข็งหุ้ม

ลาํตวั หอยส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นนํ� า หอยที�อาศยัอยูใ่นนํ� าจืด เช่นหอยกาบ หอยโข่ง หอยขม หอยที�อาศยั

อยู่ในนํ� าเค็ม เช่นหอยแครง หอยแมลงภู่ หอยกะพง เป็นต้น ส่วนหอยบางชนิดอาศยัอยู่บนบก เช่น      

หอยทาก 
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ปลาหมึกทะเล เป็นสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั ที�มีลาํตวั อ่อนนุ่ม รูปร่างเรียวยาว ส่วนทา้ยของ

ลาํตวัมีหนวดสาํหรับว่ายนํ� า ในลาํตวัของหมึกทะเล อาจมีแผ่นแข็ง ๆ เรียกว่าลิ�นทะเล ทาํหน้าที�เป็น

โครงสร้างของร่างกายหมึก 

สตัวใ์นโลกแบ่งเป็นสตัวม์ีกระดูกสนัหลงัและสตัวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั สัตวเ์หล่านี� อาศยัอยู่ใน

แหล่งที�อยูอ่าศยัแตกต่างกนัสตัวบ์างชนิดอาศยัอยูใ่นนํ� า สตัวบ์างชนิดอาศยัอยูบ่นบก สตัวบ์างชนิดอาศยั

อยู่ไดท้ั�งบนบกและในนํ� า สัตวเ์หล่านี� เมื�อเกิดและมีชีวิตอยู่ในป่าหรือในนํ� าอย่างอิสระตามธรรมชาติ    

เราจดัเป็นสตัวป่์า ส่วนสตัวบ์า้น หรือสตัวป่์าที�คนนาํมาเลี�ยงจนเชื�อง เราเรียกว่า สตัวเ์ลี�ยง 
 

โครงสร้างและหน้าที�ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายสัตว์ 

  สัตว์ต่าง ๆ เป็นสิ�งมีชีวิตที�อาศยัอยู่ในแหล่งที�อยู่ที�แตกต่างกัน และสัตว์ต่าง  ๆเหล่านี�  บางชนิดมี

เนื�อเยื�อ หรืออวยัวะที�ยงัไม่มีการพฒันาใหเ้ห็นไดช้ดัเจน แต่บางชนิดก็มีการพฒันาให้เห็นไดอ้ย่างชดัเจน มีความ

ซับซ้อนของโครงสร้างของร่างกายที�แตกต่างกันออกไป ซึ� งมีผลทําให้ระบบต่าง ๆ มีส่วนประกอบของ

โครงสร้างและหนา้ที�การทาํงานที�แตกต่างกนัออกไปดว้ย 

 

�. ระบบย่อยอาหารของสัตว์ 

�.� การย่อยอาหารในสัตว์มกีระดูกสันหลงั 

สตัวม์ีกระดูกสนัหลงัทุกชนิด เช่น ปลา กบ กิ�งก่า แมว จะมีระบบทางเดินอาหารสมบูรณ์       ซึ�งทางเดิน

อาหารของสตัวม์ีกระดูกสนัหลงัประกอบดว้ย 

ปาก  หลอดอาหาร  กระเพาะอาหาร   ลาํไสเ้ลก็   ทวารหนกั 

 

 



50 
 

 

 

รูปแสดงทางเดินอาหารของววั 
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�.� การย่อยอาหารในสัตว์ไม่มกีระดูกสันหลงั 

     �.�.� การย่อยอาหารในสัตว์ที�ไม่มกีระดูกสันหลงัที�มทีางเดนิอาหารไม่สมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงระบบย่อยอาหารของสัตว์ไม่มกีระดูกสันหลงัที�มทีางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ 
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ตารางสรุปการย่อยอาหารในสัตว์ที�ไม่มกีระดูกสันหลงัที�มทีางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ 
 

ชนิดของสัตว์ ลกัษณะทางเดินอาหารและการย่อยอาหาร 

�. ฟองนํ� า - ยงัไม่มีทางเดินอาหาร แต่มีเซลล์พิเศษอยู่ผนังด้านในของฟองนํ� า 

เรียกว่า เซลลป์ลอกคอ (Collar Cell) ทาํหน้าที�จบัอาหาร แลว้สร้างแวคิว

โอลอาหาร (Food Vacuole) เพื�อยอ่ยอาหาร 

�. ไฮดรา แมงกะพรุน ซีแอนนีโมนี - มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ มีปาก แต่ไม่มีทวารหนัก อาหารจะผ่าน

บริเวณปากเข้าไปในช่องลาํตัวที� เรียกว่า ช่องแกสโตรวาสคิวลาร์ 

(Gastro vascular Cavity) ซึ� งจะย่อยอาหารที�บริเวณช่องนี�  และกาก

อาหารจะถกูขบัออกทางเดิม คือ ปาก 

�. หนอนตัวแบน เช่น พลานาเรีย 

พยาธิใบไม ้

- มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ มีช่องเปิดทางเดียวคือปาก ซึ�งอาหารจะเขา้

ทางปาก และย่อยในทางเดินอาหาร แลว้ขบักากอาหารออกทางเดิม คือ 

ทางปาก 

 

�.�.� การย่อยอาหารในสัตว์ไม่มกีระดูกสันหลงัที�มทีางเดินอาหารสมบูรณ์ 
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สรุปการย่อยอาหารในสัตว์ไม่มกีระดูกสันหลงัที�มทีางเดินอาหารสมบูรณ์ 
 

ชนิดของสัตว์ ลกัษณะทางเดินอาหารและการย่อยอาหาร 

�. หนอนตัวกลม เช่น พยาธิไส้เดือน 

พยาธิเสน้ดา้ย 

- เป็นพวกแรกที� มีทางเดิ นอาหารสมบู รณ์  คือ มี ช่ องปากและ

ช่องทวารหนกัแยกออกจากกนั 

�. หนอนตัวกลมมีปล้ อง เช่ น 

ไสเ้ดือนดิน ปลิงนํ� าจืด และแมลง 

- มีทางเดินอาหารสมบูรณ์ และมีโครงสร้างทางเดินอาหารที� มี

ลกัษณะเฉพาะแต่ละส่วนมากขึ�น 

 

  �. ระบบหมุนเวยีนเลอืดในสัตว์ 

          ในสตัวช์ั�นสูงมีระบบหมุนเวียนเลือด ซึ�งประกอบดว้ยหัวใจเป็นอวยัวะสาํคญั ทาํหน้าที�สูบฉีดเลือด

ไปยงัส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย และมีหลอดเลือดเป็นทางลาํเลียงเลือดไปทั�วทุกเซลลข์องร่างกาย แต่ในสัตวบ์าง

ชนิดใชช่้องว่างระหว่างอวยัวะเป็นทางผ่านของเลือด 

  ระบบหมุนเวียนเลือดมี � แบบ ดงันี�  

           �.� ระบบหมุนเวียนเลือดแบบวงจรปิด (Closed Circulation System) ระบบนี� เลือดจะไหลอยู่ภายใน

หลอดเลือดตลอดเวลา โดยเลือดจะไหลออกจากหัวใจไปตามหลอดเลือดชนิดต่าง  ๆแลว้ไหลกลบัเขา้สู่หัวใจใหม่

เช่นนี� เรื�อยไป พบในสตัวจ์าํพวกหนอนตวักลมมีปลอ้ง เช่น ไสเ้ดือนดิน ปลิงนํ� าจืด และสัตวม์ีกระดูกสันหลงัทุก

ชนิด 

 

 

 

 

 

 

        รูปแสดงระบบหมุนเวยีนเลอืดแบบปิด 
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รูปแสดงระบบหมุนเวยีนเลอืดแบบวงจรปิดของสัตว์ชนดิต่าง ๆ 

 

 

       �.� ระบบหมุนเวียนเลือดแบบวงจรเปิด (Open Circulation System) ระบบนี� เลือดที�ไหลออกจาก

หัวใจจะไม่อยู่ในหลอดเลือดตลอดเวลาเหมือนวงจรปิด โดยจะมีเลือดไหลเขา้ไปในช่องว่างลาํตัวและที�ว่าง

ระหว่างอวยัวะต่าง  ๆพบในสตัวจ์าํพวกแมลง กุง้ ปู และหอย 

 

 

 

 

 
 

  รูปแสดงระบบหมุนเวยีนเลอืดแบบวงจรเปิด 

 
 

�. ระบบหายใจในสัตว์ 

 สัตว์ต่าง ๆ จะแลกเปลี�ยนก๊าซกับสิ�งแวดลอ้มโดยกระบวนการแพร่ (Diffusion) โดยสัตว์แต่ละชนิดจะมี

โครงสร้างที�ใชใ้นการแลกเปลี�ยนก๊าซที�เหมาะสมกบัการดาํรงชีวิตและสิ�งแวดลอ้มต่างกนั 
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 รูปแสดงระบบหายใจของสัตว์ชนิดต่าง ๆ 
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รูปแสดงระบบหายใจของสัตว์ชนิดต่าง ๆ 
 

ชนิดของสัตว์ โครงสร้างที�ใช้ในการแลกเปลี�ยนก๊าซ 

�. สตัวช์ั�นตํ�า เช่น ไฮดรา 

แมงกะพรุน ฟองนํ� า พลานาเรีย 

- ไม่มีอวยัวะในการหายใจโดยเฉพาะ การแลกเปลี�ยนก๊าซใชเ้ยื�อหุม้เซลล์

หรือผวิหนงัที�ชุ่มชื�น 

�. สตัวน์ํ� าชั�นสูง เช่น ปลา กุง้ ปู 

หมึก หอย ดาวทะเล 

- มีเหงือก (Gill) ซึ�งมีความแตกต่างกนัในดา้นความซบัซอ้น แต่ทาํหนา้ที�

เช่นเดียวกนั (ยกเวน้สตัวค์รึ� งบกครึ� งนํ� าในช่วงที�เป็น 

   ลกูอ๊อดซึ�งอาศยัอยู่ในนํ� า จะหายใจดว้ยเหงือก ต่อมาเมื�อโตเป็นตวัเต็ม

วยัอยูบ่นบก จึงจะหายใจดว้ยปอด) 

�. สตัวบ์กชั�นตํ�า เช่น ไส้เดือนดิน - มีผวิหนังที�เปียกชื�น และมีระบบหมุนเวียนเลือดเร่งอตัราการแลกเปลี�ยน

ก๊าซ 

�. สตัวบ์กชั�นสูง มี � ประเภท คือ 

    �.� แมงมุม 

  

    �.� แมลงต่าง ๆ  

  

    �.� สัตวม์ีกระดูกสนัหลงั 

  

- มีแผงปอดหรือลงับุ๊ก (Lung Book) มีลกัษณะเป็นเสน้ ๆ  ยื�นออกมา 

นอกผวิร่างกาย ทาํใหสู้ญเสียความชื�นไดง่้าย 

- มีท่อลม (Trachea) เป็นท่อที�ติดต่อกบัภายนอกร่างกายทางรูหายใจ และ

แตกแขนงแทรกไปยงัทุกส่วนของร่างกาย 

- มีปอด (Lung) มีลกัษณะเป็นถุง และมีความสัมพนัธก์บัระบบหมุนเวียน

เลือด 

  

 

�. ระบบขับถ่ายในสัตว์ 

  ในเซลลห์รือในร่างกายของสัตวต่์าง ๆ  จะมีปฏิกิริยาเคมีจาํนวนมากเกิดขึ�นตลอดเวลา และผลจากการ

เกิดปฏิกิริยาเคมีเหล่านี�  จะทาํให้เกิดผลิตภณัฑ์ที�มีประโยชน์ต่อสิ�งมีชีวิตและของเสียที�ตอ้งกาํจดัออกดว้ยการ

ขบัถ่าย สตัวแ์ต่ละชนิดจะมีอวยัวะ และกระบวนการกาํจดัของเสียออก นอกร่างกายแตกต่างกนัออกไป สัตวช์ั�น

ตํ�าที�มีโครงสร้างง่าย ๆ เซลลที์�ทาํหน้าที�กาํจัดของเสียจะสัมผสักับสิ�งแวดลอ้มโดยตรง ส่วนสัตว์ชั�นสูงที�มี

โครงสร้างซบัซอ้น การกาํจดัของเสียจะมีอวยัวะที�ทาํหนา้ที�เฉพาะ 
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   ระบบขบัถ่ายของสตัวช์นิดต่าง  ๆมีดงัต่อไปนี�  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงระบบขบัถ่ายของสัตว์ชนดิต่าง ๆ 

  

 

ชนิดของสัตว์ โครงสร้างหรืออวยัวะขับถ่าย 

�. ฟองนํ� า - เยื�อหุ้มเซลลเ์ป็นบริเวณที�มีการแพร่ของเสียออกจากเซลล ์

�. ไฮดรา แมงกะพรุน - ใชป้าก โดยของเสียจะแพร่ไปสะสมในช่องลาํตวัแลว้ขบัออกทางปาก

และของเสียบางชนิดจะแพร่ทางผนงัลาํตวั 

�. พวกหนอนตวัแบน เช่น  

    พลานาเรีย พยาธิใบไม ้

- ใชเ้ฟลมเซลล ์(Flame Cell) ซึ�งกระจายอยูท่ั�งสองขา้งตลอดความยาวของ

ลาํตวั เป็นตวักรองของเสียออกทางท่อซึ�งมีรูเปิดออกขา้งลาํตวั 

�. พวกหนอนตวักลมมีปลอ้ง  

    เช่น ไส้เดือนดิน 

- ใชเ้นฟริเดียม (Nephridium) รับของเสียมาตามท่อ และเปิดออกมาทางท่อ

ซึ�งมีรูเปิดออกขา้งลาํตวั 

�. แมลง - ใชท่้อมลัพิเกียน (Mulphigian Tubule) ซึ�งเป็นท่อเลก็ ๆ  จาํนวนมากอยู่

ระหว่างกระเพาะกบัลาํไส ้ทาํหน้าที�ดูดซึมของเสียจากเลือด และส่ง

ต่อไปทางเดินอาหาร และขบัออกนอกลาํตวัทางทวารหนกัร่วมกบักาก

อาหาร 

�. สตัวม์ีกระดูกสนัหลงั - ใชไ้ต � ขา้งพร้อมดว้ยท่อไตและกระเพาะปัสสาวะเป็นอวยัวะขบัถ่าย 
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�. ระบบประสาท 

  ระบบประสาทเป็นระบบที�ทาํหนา้ที�เกี�ยวกบัการสั�งงาน การติดต่อเชื�อมโยงกบัสิ�งแวดลอ้ม  

  การรับคาํสั�ง และการปรับระบบต่าง ๆ  ในร่างกายให้ทาํกิจกรรมไดถู้กตอ้งเมื�ออยู่ในสภาพแวดลอ้มที�

แตกต่างกนั 

 

ระบบประสาทของสตัวช์นิดต่าง  ๆมีดงัต่อไปนี�  

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงระบบประสาทของสัตว์ชนิดต่าง ๆ 

 

ชนิดของสัตว์ ระบบประสาท 

�. ฟองนํ� า -  ไม่มีระบบประสาท 

�. ไฮดรา แมงกะพรุน -  เป็นพวกแรกที�มีเซลล์ประสาท โดยเซลล์ประสาทเชื�อมโยงกนัคลา้ย

ร่างแห เรียกว่า ร่างแหประสาท (Nerve Net) 

�. หนอนตวัแบน เช่น พลานาเรีย -  เป็นพวกแรกที�มีระบบประสาทเป็นศูนยค์วบคุมอยู่บริเวณหัว  และมี

เสน้ประสาทแยกออกไป ซึ�งจะมีระบบประสาทแบบขั�นบนัได (Ladder 

Type System) 

�. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชั�นสูง 

เช่น ไสเ้ดือนดิน แมลง หอย 

-  มีปมประสาท (Nerve Ganglion) บริเวณส่วนหัวมากขึ�น และเรียงต่อกนั

เป็นวงแหวนรอบคอหอยหรือหลอดอาหาร ทาํหน้าที� เป็นศูนยก์ลาง

ระบบประสาท และมีเสน้ประสาททอดยาวตลอดลาํตวั 

�. สตัวม์ีกระดูกสนัหลงั -  มีสมองและไขสนัหลงัเป็นศนูยค์วบคุมการทาํงานของร่างกาย  

   มีเซลลป์ระสาทและเสน้ประสาทอยูทุ่กส่วนของร่างกาย 
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�. ระบบสืบพนัธ์ุในสัตว์ 

    �.� ประเภทของการสืบพนัธ์ุของสัตว์ แบ่งออกเป็น � ประเภท ดงันี�  

           �. การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ (Asexual Reproduction) เป็นการสืบพนัธุ์โดยการผลิตหน่วยสิ�งมีชีวิตจาก

หน่วยสิ�งมีชีวิตเดิมดว้ยวิธีการต่าง ๆ  ที�ไม่ใช่จากการใชเ้ซลลสื์บพนัธุ์ ไดแ้ก่  การแตกหน่อ การงอกใหม่ การขาด

ออกเป็นท่อน และพาร์ธีโนเจเนซิส 

           �. การสืบพนัธ์ุแบบอาศัยเพศ (Sexual Reproduction) เป็นการสืบพนัธุที์�เกิดจากการผสมพนัธุ์ระหว่างเซลล์

สืบพนัธุเ์พศผูแ้ละเซลลสื์บพนัธุ์เพศเมีย เกิดเป็นสิ�งมีชีวิตใหม่ ไดแ้ก่ การสืบพนัธุ์ของสัตวช์ั�นตํ�าบางพวก และ

สัตว์ชั�นสูงทุกชนิด สัตว์บางชนิดสามารถสืบพนัธุ์ทั� งแบบอาศยัเพศ และแบบไม่อาศยัเพศ เช่น ไฮดรา การ

สืบพนัธุแ์บบไม่อาศยัเพศของไฮดราจะใชว้ิธีการแตกหน่อ 
 

     �.� ชนิดของการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ มีหลายชนิดดงันี�  

            �. การแตกหน่อ (Budding) เป็นการสืบพนัธุ์ที�หน่วยสิ�งมีชีวิตใหม่เจริญออกมาภายนอกของตวัเดิมเรียกว่า 

หน่อ (Bud) หน่อที�เกิดขึ�นนี� จะเจริญจนกระทั�งไดเ้ป็นสิ�งมีชีวิตใหม่ ซึ�งมีลกัษณะเหมือนเดิม แต่มีขนาดเล็กว่า ซึ�ง

ต่อมาจะหลุดออกจากตวัเดิม และเติบโตต่อไป หรืออาจจะติดอยู่กบัตวัเดิมก็ได ้สัตวที์�มีการสืบพนัธุ์ลกัษณะนี�

ไดแ้ก่ ไฮดรา ฟองนํ� า ปะการัง 

 

รูปแสดงการแตกหน่อของไฮดรา 

  

             �. การงอกใหม่ (Regeneration) เป็นการสืบพนัธุ์ที�มีการสร้างส่วนของร่างกายที�หลุดออกหรือสูญเสียไป

ใหเ้ป็นสิ�งมีชีวิตตวัใหม่ ทาํให้มีจาํนวนสิ�งมีชีวิตเพิ�มมากขึ�น สัตวที์�มีการสืบพนัธุ์ลกัษณะนี�  ไดแ้ก่ พลานาเรีย  

ดาวทะเล ซีแอนนีโมนี ไสเ้ดือนดิน ปลิงนํ� าจืด 
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รูปแสดงการงอกใหม่ของพลานาเรียและดาวทะเล 

  

          �. การขาดออกเป็นท่อน (Fragmentation) เป็นการสืบพนัธุ์โดยการขาดออกเป็นท่อน ๆ จากตัวเดิม

แลว้แต่ละท่อนจะเจริญเติบโตเป็นตวัใหม่ได ้พบในพวกหนอนตวัแบน 

          �. พาร์ธีโนเจเนซีส (Parthenogenesis) เป็นการสืบพนัธุ์ของแมลงบางชนิด ซึ�งตวัเมียสามารถผลิตไข่ที�

ฟักเป็นตัวได้โดยไม่ต้องมีการปฏิสนธิ ในสภาวะปรกติ ไข่จะฟักออกมาเป็นตัวเมียเสมอ แต่ในสภาพที�ไม่

เหมาะสมกบัการดาํรงชีวิต เช่น เกิดความแห้งแลง้ หนาวเยน็ หรือขาดแคลนอาหาร ตวัเมียจะผลิตไข่ที�ฟักออกมา

เป็นทั�งตวัผู ้และตวัเมีย จากนั�นตวัผูแ้ละตวัเมียเหล่านี� จะผสมพนัธุ์กนั แลว้ตวัเมียจะออกไข่ที�มีความคงทนต่อ

สภาวะที�ไม่เหมาะสมดงักล่าว แมลงที�มีการสืบพนัธุ์ลกัษณะนี�  ได้แก่ ตั�กแตนกิ�งไม ้เพลี�ย ไรนํ� า ในพวกแมลง

สงัคม เช่น ผึ�ง มด ต่อ แตน ก็พบว่ามีการสืบพนัธุ์ในลกัษณะนี� เหมือนกนั แต่ในสภาวะปรกติไข่ที�ฟักออกมาจะ

ไดต้วัผูเ้สมอ 
  

 �.� ชนิดของการสืบพนัธ์ุแบบอาศัยเพศของสัตว์ มี � ชนิด ดงันี�  

             �. การสืบพันธ์ุของสัตว์ที�มี � เพศในตัวเดียวกัน (Monoecious) โดยทั�วไปไม่สามารถผสมกนัภายในตัว 

ตอ้งผสมขา้มตวั เนื�องจากไข่และอสุจิจะเจริญไม่พร้อมกนั เช่น ไฮดรา พลานาเรีย ไสเ้ดือนดิน 

 

รูปแสดงการสืบพนัธ์ุแบบอาศัยเพศของไฮดราตวัอ่อนหลดุจากรังไข่ แล้วเจริญเตบิโตต่อไป 
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  �. การสืบพันธ์ุของสัตว์ที�มีเพศผู้และเพศเมียแยกกันอยู่ต่างตัวกัน (Dioeciously) ในการสืบพนัธุ์ของ

สตัวช์นิดนี�มีการปฏิสนธิ � แบบ คือ 

    �.� การปฏิสนธิภายใน (Internal fertilization) คือ การผสมระหว่างตวัอสุจิกบัไข่ที�อยู่ภายในร่างกายของ

เพศเมีย สัตว์ที�มีการปฏิสนธิแบบนี�  ได้แก่ สัตวที์�วางไข่บนบกทุกชนิด สัตวที์� เลี� ยงลูกด้วยนํ� านม และปลาที�

ออกลกูเป็นตวั เช่น ปลาเข็ม ปลาหางนกยงู ปลาฉลาม 

    �.� การปฏิสนธิภายนอก (External fertilization) คือการผสมระหว่างตวัอสุจิกบัไข่ที�อยู่ภายนอกร่างกาย

ของสตัวเ์พศเมีย การปฏิสนธิแบบนี� ตอ้งอาศยันํ� าเป็นตวักลางให้ตวัอสุจิเคลื�อนที�เขา้ไปผสมไข่ได ้สัตวที์�มีการ

ปฏิสนธิแบบนี�  ไดแ้ก่ ปลาต่าง  ๆสตัวค์รึ� งบกครึ� งนํ� า และสตัวที์�วางไข่ในนํ� าทุกชนิด 
 

�. ระบบโครงกระดูกและการเจริญเตบิโตของสัตว์ 

    �.� ประเภทของโครงกระดูกหรือโครงร่างแข็งของสัตว์ แบ่งออกเป็น � ชนิด คือ 

�. โครงร่างแข็งที�อยู่ภายนอกร่างกาย (Exoskeleton) พบไดใ้นแมลง เปลือกกุง้ ปู หอย เกล็ดและกระดอง

สตัวต่์าง ๆ  มีหนา้ที�ป้องกนัอนัตรายที�อาจเกิดขึ�นกบัอวยัวะที�อยูภ่ายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงโครงร่างแข็งที�อยู่ภายนอกร่างกายของสัตว์ชนิดต่าง ๆ 
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�.  โครงร่างแข็งที�อยู่ภายในร่างกาย (Endoskeleton) ไดแ้ก่ โครงกระดูกของสตัวที์�มีกระดูก 

สนัหลงัทั�งหมด 

 

 

 �.� การเจริญเตบิโตของสัตว์ 

สัตว์ที�มีโครงร่างหุ้มนอกร่างกาย และมีโครงร่างแข็งอยู่ภายในร่างกาย จะมีแบบแผนของการ

เจริญเติบโตแตกต่างกนั ดงันี�  

�. การเจริญเตบิโตของสัตว์ที�มีโครงร่างแข็งหุ้มนอกร่างกาย เช่น แมลง กุง้ ปู มีการเจริญเติบโตไดย้าก 

ดงันั�นเมื�อเจริญวยัจะตอ้งมีการสลดัเปลือกเก่าทิ�งไปที�เรียกว่า ลอกคราบ (Molting) เพื�อให้ผิวร่างกายที�อ่อนนิ�ม

เติบโตไดแ้ลว้จึงสร้างโครงแข็งหรือเปลือกมาหุ้มใหม่ และต่อไปก็จะเจริญดว้ยการลอกคราบอีก เป็นเช่นนี� เรื� อย 

 ๆไป ทาํให้ลกัษณะเส้นกราฟการเจริญเติบโตเป็นรูปขั�นบนัได ซึ�งเส้นกราฟจะมีลกัษณะเพิ�มขึ�นอย่างฉับพลนั 

เป็นระยะที�สิ�งมีชีวิตมีการลอกคราบและเติบโตขึ�น สลบักบัการเพิ�มขึ�นอยา่งชา้  ๆในบางช่วง 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงการเจริญเตบิโตของมวลนํ�า 
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ส่วนหอยมีโครงร่างแข็งหุ้มนอกร่างกายเหมือนกัน แต่ไม่ตอ้งลอกคราบ มนัจะสร้างเปลือก

เพิ�มขึ�นเรื�อย ๆ ตวัมนัที�อยูภ่ายในก็จะขยายใหญ่ตามไปดว้ย 
 

สาํหรับแมลง การเจริญเติบโตของแมลงแบ่งออกไดเ้ป็น � พวก ดงันี�  

ชนิดการเจริญเตบิโตของแมลง ลกัษณะการเจริญเตบิโต 

�. ไม่มีเมตามอร์โฟซีส (Ametamorphosis) 

 

วฏัจกัรชีวิตของแมลงสองง่าม 

- ไม่มีการเปลี�ยนแปลงรูปร่างในการเจริญเติบโต คือ 

   ไข่ (egg)  ตวัอ่อน (young) เหมือนตวัเต็มวยั  

   แต่เลก็กว่า  ตวัเต็มวยั (adult) 

   ตวัอยา่งแมลง เช่น ตวัสองง่าม ตวัสามง่าม  

   แมลงหางดีด 

�. มีเมตามอร์โฟซีส (Metamorphosis) 

2.1 เมตามอร์ โฟซีสแบบสมบูรณ์  (Complete 

Metamophosis) 

 

วฏัจกัรชีวิตของดว้ง 

- มีการเปลี�ยนแปลงรูปร่างเป็นขั�น ๆ ในระหว่างการ

เจริญเติบโต แมลงที�เจริญเติบโตลกัษณะนี�  ไดแ้ก่ แมลง

ต่าง ๆ  ที�นอกเหนือจากขอ้ �. 

- มีการเปลี�ยนแปลงรูปร่างครบ � ขั�น คือ 

 ไข่ (egg)  ตวัอ่อน (larva)  ดกัแด ้(pupa)  ตวั

เต็มวยั (adult) 

ตวัอยา่งแมลง เช่น ผึ�ง ดว้ง แมลงวนั มด ต่อ แตน  

ไหม 

 

วฏัจกัรชีวิตของแมลงวนั 



64 
 

ชนิดการเจริญเตบิโตของแมลง ลกัษณะการเจริญเตบิโต 

�.� เมตามอร์โฟซีสแบบไม่สมบูรณ์    

(Incomplete Metamorphosis) 

ตวัอยา่งแมลง เช่น แมลงปอ ชีปะขาว จิงโจน้ํ� า 

- มีการเปลี�ยนแปลงรูปร่างเพียง � ขั�น คือ 

  ไข่ (egg)  ตวัอ่อนในนํ� า (naiad)  ตวัเต็มวยั (adult) 

 

วฏัจกัรชีวิตของแมลงปอ 

2.3 เมตามอร์โฟซีสแบบค่อยเป็นค่อยไป 

(Gradual Metamorphosis) 

ตวัอย่างแมลง เช่น แมลงสาบ จิ�งหรีด จักจั�น เรือด 

มวนต่าง  ๆ

 

วฏัจกัรชีวิตของแมลงสาบ 

- มี การเปลี� ยนแปลงรู ปร่ างที ละน้อย โดยมี การ

เปลี�ยนแปลงรูปร่างเพียง � ขั�น คือ 

ไข่ (egg)  ตัวอ่อนบนบก (nymph)  ตวัเต็มวยั 

(adult) 

 

  

 

 

 

 



65 
 

�. การเจริญเตบิโตของสัตว์ที�มีโครงร่างแข็งอยู่ภายในร่างกาย มีการเจริญเติบโตเช่นเดียวกบัคน โดยมี

เส้นกราฟของการเจริญเติบโตเป็นรูปตวัเอส (Growth Curve) เช่นเดียวกัน แต่ในสัตว์ครึ� งบกครึ� งนํ� า เช่น กบ 

คางคก ในระหว่างการเจริญเติบโตจะมีการเปลี�ยนแปลงรูปร่างนั�นก็คือสัตวพ์วกนี� จะมีเมตามอร์โฟซีส ซึ�งจะแบ่ง

ไดเ้ป็น � ช่วงชดัเจน คือ ช่วงที�ดาํรงชีวิตอยู่ในนํ� า และช่วงที�ดาํรงชีวิตอยู่บนบกซึ�งมีลาํดบัขั�นการเจริญเติบโต 

คือ 

 

ไข่  ลกูออ๊ด  ตวัเต็มวยั 

 

 

  

 

 

 

 

 

�.� ความสัมพนัธ์ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายสัตว์ 

ระบบต่าง ๆ  ในร่างกายของสัตวม์ีความสัมพนัธ์กนัทั�งทางตรงและทางออ้ม ความสัมพนัธ์ของระบบ

เหล่านี�ทาํใหส้ตัวส์ามารถดาํรงชีวิตอยู่ได ้แมว้่าจะอยูใ่นสภาพแวดลอ้มที�แตกต่างกนั 

ตวัอยา่งความสมัพนัธข์องระบบต่าง  ๆในร่างกายสตัว ์ไดแ้ก่ 

�. การเคลื�อนที�ของสตัว ์เป็นสมบติัที�สาํคญัที�ทาํให้สัตวแ์ตกต่างจากพืช โดยปรกติสัตวจ์ะเคลื�อนที�เขา้

หาสิ�งที�มีประโยชน์หรือสิ�งที�ตอ้งการในการดาํรงชีวิต เช่น อาหาร ที�อยู่อาศยัที�เหมาะสม การผสมพนัธุ์ หรือการ

เลี�ยงดูตวัอ่อน แต่จะเคลื�อนหนีจากสิ�งที�ไม่ตอ้งการหรือเป็นอนัตราย เช่น ศตัรูหรือผูล้่า การเคลื�อนที�ของสัตวไ์ม่

ว่าวตัถุประสงค์ใดก็ตาม ถา้เป็นสัตว์ที�ไม่มีกระดูกสันหลงัจะเคลื�อนที�ได้ต้องอาศยัการทาํงานร่วมกันของ

กลา้มเนื�อและระบบประสาท ส่วนสัตว์ที�มีกระดูกสันหลงัจะเกิดจากการทาํงานร่วมกันของระบบกลา้มเนื�อ 

ระบบโครงกระดูก และระบบประสาท 
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�. การเจริญเติบโตของสัตวต์ั�งแต่ตวัอ่อนจนเป็นตวัเต็มวยั จะตอ้งอาศยัทุกระบบในร่างกาย และระบบ

ต่าง ๆ  เหล่านี� จะตอ้งทาํงานประสานสัมพนัธก์นั จึงจะทาํใหก้ารเจริญเติบโตของสัตวเ์ป็นไปตามปรกติ เช่น 

-  ระบบย่อยอาหาร จะเป็นระบบที�นําสารอาหารต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกาย เพื�อเป็นวตัถุดิบสําคัญในการ

เจริญเติบโต 

-  ระบบหายใจ นาํก๊าซที�เซลล์ตอ้งการเขา้สู่ร่างกายและกาํจัดก๊าซที�เซลลไ์ม่ตอ้งการออกนอกร่างกาย 

นอกจากนี� ยงัทาํหนา้ที�สร้างพลงังานใหแ้ก่เซลล ์ทาํใหเ้ซลลส์ามารถนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

-  ระบบหมุนเวียนเลือด นาํสารต่าง ๆ  ที�มีประโยชน์ไปยงัเซลลท์ั�วร่างกาย และนาํสารที�เซลลไ์ม่ตอ้งการ

ไปยงัอวยัวะขบัถ่ายเพื�อกาํจดัออกนอกร่างกาย 

-  ระบบขบัถ่าย กาํจดัของเสียที�เซลลไ์ม่ตอ้งการออกนอกร่างกาย 

-  ระบบโครงกระดูก ถา้เป็นโครงร่างแข็งที�อยู่ภายนอกร่างกาย จะช่วยป้องกันอนัตรายภายในไม่ให้

ไดรั้บอนัตราย แต่ถา้เป็นโครงร่างแข็งที�อยูภ่ายใน จะช่วยในการเคลื�อนไหวหรือเคลื�อนที� 

-  ระบบประสาท ทาํหนา้ที�ควบคุมกลไกลการทาํงานของทุกระบบในร่างกาย 

เมื�อสัตว์เจริญเติบโตเป็นตวัเต็มวยัก็พร้อมที�จะสืบพนัธุ์เพื�อที�จะเพิ�มลูกหลาน ทาํให้สัตวแ์ต่ละชนิด

สามารถดาํรงเผ่าพนัธุไ์วไ้ด ้
 

การเจริญเตบิโตของสัตว์  

 (1)  การเจริญเตบิโต 

สิ�งมีชีวิตทั�งหลายที�เกิดขึ�นมาแลว้ย่อมตอ้งมีการเจริญเติบโต สัตวก์็เช่นเดียวกนัย่อมจะมีการ

เจริญเติบโต ซึ�งจะเป็นกระบวนการในการเปลี�ยนแปลงขนาดและรูปร่าง ซึ�งเป็นผลมาจากการเพิ�ม

จาํนวนเซลลด์ว้ยการแบ่งเซลลที์�มีอยูแ่ลว้ รวมทั�งมีการขยายขนาดของเซลลด์ว้ยการสร้างไซโทพลาสซึม

ทาํใหเ้ซลลม์ีขนาดใหญ่โตขึ�น ในลาํดบัต่อมาเซลลก์็จะมีการเปลี�ยนแปลงรูปร่างและหน้าที� จนกระทั�ง

รวมกลุ่มประสานงานในหน้าที�จนเกิดเป็นอวยัวะหลายๆ อวยัวะ อวยัวะต่าง ๆ เหล่านี� รวมตวักนัเป็น

ร่างกายของสิ�งมีชีวิต เพื�อดาํรงชีวิตอยูใ่นสภาพแวดลอ้มต่อไป  

อย่างไรก็ตามในขณะที�สัตวก์าํลงัเจริญเติบโต สัตวบ์างชนิดจะมีการเปลี�ยนแปลงรูปร่างเป็น

ระยะ ๆ จนกระทั�งมีรูปร่างคลา้ยพ่อแม่ในที�สุด แต่สัตวบ์างชนิดจะมีรูปร่างเหมือนพ่อแม่ตั�งแต่เกิดเลย 

เพียงแต่มีขนาดเลก็กว่าพ่อแม่เท่านั�นการเจริญเติบโต เป็นกระบวนการที�เกี�ยวขอ้งกบัการเปลี�ยนแปลง

ต่างๆ ของสิ�งมีชีวิตทุกระดบั ทั�งทางโครงสร้างและหนา้ที� กระบวนการต่างๆ ของการเจริญเติบโต แบ่ง

ไดเ้ป็นขั�นตอนง่าย ๆ คือ 

1.  การเพิ�มจาํนวนเซลล์ 

  ในสิ�งมีชีวิตเซลลเ์ดียว การแบ่งเซลลถ์ือว่าเป็นการสืบพนัธุ ์เกิดชีวิตใหม่ขึ�น มีหลายแบบ เช่น

การแบ่งแยกตวัเป็นส่วน ๆ การแตกหน่อ เป็นตน้ 
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  ในสิ�งมีชีวิตหลายเซลล ์การแบ่งเซลลเ์ป็นการเพิ�มจาํนวนเซลลใ์หม้ากขึ�น เช่น การแบ่งเซลล์

จากตวัอ่อนเป็นตวัเต็มวยั สร้างเซลลใ์หม่เพื�อทดแทนเซลลเ์ก่า เช่น เซลลผ์วิหนงั 

 

 

 

 

 

 

2. การเพิ�มขนาดเซลล์  

  เป็นกระบวนการสะสมและสงัเคราะห์สารอินทรียภ์ายในโมเลกุลของเซลล ์ทาํใหโ้มเลกุลมี

ขนาดใหญ่ขึ�น หรือมีการรวมกนัระหว่างโมเลกุลกบัโมเลกลุ เป็นผลใหเ้ซลลต์อ้งขยายขนาดตามไปดว้ย 

จึงเกิดการเจริญเติบโตของสิ�งมีชีวิต เช่นงูจะมีการลอกคราบเมื�อมีขนาดตวัใหญ่ขึ�น 
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3. การเปลี�ยนแปลงสภาพของเซลล์ 

เนื�องจากในระยะแรกเซลลอ์าจจะทาํหนา้ที�อยา่งหนึ�งแต่เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงหนา้ที�การทาํงาน 

จึงเกิดการเปลี�ยนสภาพเซลลต์ามไปดว้ยเพื�อให้ไดเ้ซลลที์�สามารถทาํหน้าที�ที�ต่างกนั การเปลี�ยนสภาพ

เกิดทั�งทางกายภาพและชีวเคมี ทั�งในระดบัโมเลกุล ระดบัเซลล ์ระดบัเนื�อเยื�อ ระดบัอวยัวะ และระดบั

ระบบอวยัวะ เซลลที์�ไดใ้หม่จะมีหนา้ตาต่างไปจากเซลลเ์ดิม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฒันาการทางร่างกายของมนุษย์ 

 

 
 

 

 



69 
 

 4. การเกดิรูปร่างที�แน่นอน 

  สิ�งมีชีวิตจะมีการเปลี�ยนแปลงรูปร่างตลอดเวลา ตั�งแต่แรกเกิดจนเป็นตวัเต็มวยั เนื�องจากมกีาร

แบ่งเซลลห์รือเพิ�มจาํนวนเซลล ์รูปร่างตอนโตอาจจะแตกต่างจากตอนแรกเกิดมากหรือไม่เหมือนกนัเลย 

เช่น กบ ผเีสื�อ เป็นตน้ การเติบโตในสิ�งมีชีวิตชั�นสูงจะหยดุเมื�อโตเต็มวยั โดยการใชค้วามสูงที�หยดุเป็น

เกณฑ ์ไม่คาํนึงว่านํ� าหนกัจะเพิ�มหรือลดลง  

 

รูปตวัสามง่าม 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัที�มผีลต่อการเจริญเตบิโต 

1. ศกัยภาพของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม การที�สิ�งมีชีวิตจะมีการเติบโตเป็นอย่างไร

นั�นขึ�นกบัพนัธุกรรมเป็นอนัดบัแรก เพราะการเจริญเติบโตของตัวอ่อนจะมีขั�นตอนเหมือนพ่อแม่       

แต่อตัราการเติบโตจะแตกต่างกนัไดขึ้�นกบัสภาพแวดลอ้มของสิ�งมีชีวิตในขณะนั�น 

2. ปัจจยัทางสิ�งแวดลอ้ม 

    2.1 ปัจจยัทางชีวภาพ การเติบโตที�ผดิปกติอาจเป็นผลมาจากสิ�งมีชีวิตที�ดาํรงชีวิตอยูด่ว้ยกนั  

เช่น ถา้ร่างกายมีปรสิต เช่น พยาธิ แบคทีเรีย เกาะทาํลายเนื�อเยื�อ หรือดูดสารอาหาร จะทาํให้การเติบโต

ชา้ผดิปกติหรือตายได ้ 
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2.2 ปัจจยัทางกายภาพ 

      2.2.1 ปัจจยัเกี�ยวกบัพลงังาน ไดแ้ก่ ความร้อน แสง เสียง เป็นตน้  

          2.2.2 ปัจจยัเกี�ยวกบัสารเคม ีสารเคมีที�มีผลต่อการเจริญเติบโต คือฮอร์โมน 

เนื�องจากฮอร์โมนและสารที�เกี�ยวขอ้งฮอร์โมนจะควบคุมการทาํงานของระบบต่าง  ๆในร่างกายใหเ้ป็น

ปกติ 
 

การขยายพนัธ์ุสัตว์ 

         ในปัจจุบนัประชากรโลกไดเ้พิ�มขึ�นเป็นจาํนวนมาก ดงันั�นความตอ้งการสัตวเ์ป็นอาหาร และ

เป็นสินคา้ของมนุษยม์ีเพิ�มมากขึ�น มนุษยจึ์งคิดคน้หาวิธีการต่าง ๆ ที�จะช่วยในการขยายพนัธุ์สัตวใ์ห้มี

ปริมาณมากเพียงพอ รวมทั�งมีคุณภาพตามความตอ้งการ 

          ปัจจุบนันกัวิทยาศาสตร์ไดน้าํวิธีการทางเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชใ้นการขยายพนัธุ์  เพื�อให้ได้

ปริมาณของสตัวเ์พิ�มมากขึ�นแทนที�จะใหส้ตัวผ์สมพนัธุก์นัเองตามธรรมชาติ โดยเทคโนโลยี สมยัใหม่ที�

ใหค้วามสะดวกและไดผ้ลดี รวมทั�งเป็นที�นิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายในขณะนี�ไดแ้ก่  
 

การผสมเทยีมและการถ่ายฝากตวัอ่อน ส่วน การทําโคลนนิ�ง เป็นเทคนิคขยายพนัธุแ์บบใหม่ที� 

เพิ�งคิดคน้ไดส้าํเร็จ เมื�อเดือนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. ���� 

 

การผสมเทยีม 
 

การผสมเทียม หมายถึง การทาํใหเ้กิดการปฏิสนธิระหว่างไข่กบัอสุจิ ที�มนุษยเ์ป็นผูท้าํใหเ้กิด

การปฏิสนธิ โดยนาํนํ� าเชื�ออสุจิจากสตัวต์วัผูที้�เป็นพ่อพนัธุไ์ปผสมกบัไข่ของสตัวต์วัเมียที�เป็นแม่พนัธุ ์

โดยที�สตัวไ์ม่ตอ้งมกีารผสมพนัธุก์นัเองตามธรรมชาติ  

             การผสมเทียมสามารถทาํไดก้บัสตัวท์ั�งที�มกีารปฏสินธิภายนอกร่างกายของสตัว ์เช่น การผสม 

เทียมปลา และการปฏิสนธิภายในร่างกายของสตัว ์เช่น โค กระบือ สุกร แพะ แกะ 

 

 

 

 

 

 

การผสมเทยีมสัตว์ที�มกีารปฏิสนธิภายในร่างกาย 
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สตัวที์�มีการปฏิสนธิในร่างกายของสตัว ์ที�นิยมการผสมเทียม ไดแ้ก่ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ 

มีขั�นตอนปฏิบติัดงันี�   

        1. การรีดนํ�าเชื�อ เป็นการรีดนํ� าเชื�ออสุจิจากสตัวพ์่อพนัธุที์�ดี มีความแข็งแรงสมบูรณ์และมีอายุ

พอเหมาะ โดยใชเ้ครื�องมือสาํหรับรีดนํ� าเชื�อโดยเฉพาะ 

        2. การตรวจคุณภาพนํ�าเชื�อ เป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของนํ� าเชื�อที�รีดไดว้่ามีปริมาณของ

ตวัอสุจิมากพอแก่การผสมเทียม และมีความแข็งแรงเพียงพอแก่การนาํมาใชห้รือไม่ 

       3. การเกบ็รักษานํ�าเชื�อ เป็นการเก็บรักษานํ� าเชื�อก่อนที�จะนาํไปใช ้โดยจะมีการเติมอาหารลงใน

นํ� าเชื�อเพื�อใหต้วัอสุจิไดใ้ชเ้ป็นอาหารตลอดช่วงที�เก็บรักษา และเป็นการช่วยใหป้ริมาณนํ� าเชื�อมีมากขึ�น 

จะไดน้าํไปฉีดใหต้วัเมียไดห้ลาย ๆ ตวั หลงัจากนั�นจะนาํนํ�าเชื�อที�เติมอาหารแลว้ไปเก็บไวใ้นอุณหภูมิต ํ�า 

ซึ�งแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 

              1. การเก็บนํ� าเชื�อสด เป็นการเก็บนํ� าเชื�อในสภาพของเหลวในที�อุณหภูมิ 4 - 5 องศาเซลเซียส 

จะช่วยใหน้ํ� าเชื�อมีอายอุยูไ่ดป้ระมาณหนึ�งเดือน แต่หากเกบ็รักษาไวที้� อุณหภูมิ 15 - 20 องศาเซลเซียส 

จะเก็บรักษาไดป้ระมาณ 4 - 5 วนั เท่านั�น 

              2. การเก็บรักษานํ� าเชื�อแบบแช่แข็ง เป็นการเก็บนํ� าเชื�อโดยแช่ไวใ้นไนโตรเจนเหลวที�

อุณหภูมิ ตํ�า - 196 องศาเซลเซียส จะทาํใหน้ํ� าเชื�ออยูใ่นสภาพของแข็ง วิธีการเก็บแบบนี�จะช่วยให้

สามารถเก็บไวน้านเป็นปี 

         4. การฉีดเชื�อให้แม่พนัธ์ุ เมื�อจะผสมเทียมจะนาํนํ� าเชื�อสด หรือนํ� าเชื�อแช่แข็งออกมาปรับสภาพ

ใหอ้ยูใ่นสภาพปกติ แลว้ใชก้ระบอกฉีดยาดดูนํ� าเชื�อที�เตรียมไวฉี้ดเขา้ไปในมดลกูของแม่พนัธุ ์เพื�อให้

เกิดการปฏิสนธิ และตั�งทอ้ง 
 

การผสมเทยีมสัตว์ที�มกีารปฏิสนธิภายนอกร่างกาย 

       การผสมเทียมในสตัวที์�มีการปฏิสนธิภายนอก นิยมทาํกบัสตัวน์ํ� าพวกปลา กุง้ และหอย สาํหรับ

การผสมเทียมปลานั�น ก่อนที�จะรีดนํ� าเชื�อและไข่จากปลาพ่อพนัธุ์และแม่พนัธุ์มาผสมกนั จะตอ้งมีการ

เตรียมพ่อพนัธุ์และแม่พนัธุ์ให้พร้อมที�จะผสมพนัธุ์เสียก่อน โดยการฉีด " ฮอร์โมน " เพื�อกระตุน้ให ้  

พ่อพนัธุผ์ลิตนํ� าเชื�อที�สมบูรณ์ และกระตุน้ใหไ้ข่ของแม่พนัธุสุ์กเต็มที� ซึ�งฮอร์โมนที�ใชเ้ป็นฮอร์โมนที�ได้

จากต่อมใตส้มองของปลา หรืออาจจะใชฮ้อร์โมนสังเคราะห์ก็ได ้ การผสมเทียมปลานั�นมีขั�นตอนที�

สาํคญัดงันี�  

   1. การรีดไข่จากแม่พันธ์ุ เป็นการรีดไข่ออกจากทอ้งของปลาที�เป็นแม่พนัธุ์ ลงในภาชนะ

รองรับ โดยนิยมฉีดฮอร์โมนจากต่อมใตส้มองของปลาชนิดเดียวกนัเขา้ไปในตวัปลาแม่พนัธุ์ก่อนเพื�อ

เร่งไข่ใหสุ้กเร็วขึ�น 
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2. การรีดนํ�าเชื�อจากพ่อพันธ์ุ เป็นการรีดนํ� าเชื�อออกมาจากปลาตัวผูที้�เป็นพ่อพนัธุ์ ใส่ลงใน

ภาชนะที�มีไข่ปลาที�รีดไวแ้ลว้   

3. การคนนํ�าเชื�อให้ผสมกบัไข่ เพื�อใหอ้สุจิเขา้ผสมกบัไข่อยา่งทั�วถึง นิยมคนไข่ดว้ยขนไก่อ่อนๆ 

ใหท้ั�วภาชนะแลว้ทิ�งไวส้กัครู่หนึ�งจึงถ่ายนํ� าทิ�ง 

 4. นําไข่ปลาที�ผสมแล้วไปฟัก เป็นการฟักไข่ที�ผสมแลว้ใหเ้ป็นลกูปลา โดยนาํไข่ที�ผสมแลว้ไป

ฟักในบ่อหรือภาชนะที�เตรียมไว ้เพื�อใหฟั้กเป็นตวัอ่อนของลกูปลาต่อไป 
 

การถ่ายฝากตวัอ่อน 

      การถ่ายฝากตวัอ่อน เป็นวิธีการขยายพนัธุ์แบบใหม่วิธีหนึ� ง โดยมีหลกัการสาํคญั คือ การนาํ    

ตวัอ่อนที�เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างพ่อพนัธุ ์และแม่พนัธุอ์อกมาจากมดลกูของแม่พนัธุ ์แลว้นาํไปฝาก

ใส่ใวใ้นมดลูกของตวัเมียตวัอื�นที�เตรียมไวเ้พื�อให้ตั�งทอ้งแทนแม่พนัธุ์ ซึ�งทาํให้สามารถใชป้ระโยชน์

จากแม่พนัธุไ์ดอ้ยา่งคุม้ค่า เพราะแม่พนัธุม์ีหนา้ที�เพียงผลิตตวัอ่อน โดยไม่ตอ้งตั�งทอ้ง ซึ�งวิธีการถ่ายฝาก

ตวัอ่อนนี�จะทาํไดแ้ต่เฉพาะสตัวเ์ลี�ยงลกูดว้ยนมที�ออกลกูเป็นตวั และออกลกูครั� งละ 1 ตวั และใชเ้วลาตั�ง

ทอ้งนาน  

 

การทําโคลนนิ�ง 
        

การทาํโคลนนิ�ง เป็นเทคนิคการขยายพนัธุที์�ทาํใหเ้ซลลไ์ข่ ซึ�งผา่นกรรมวิธีบางอยา่งสามารถ

เจริญเป็นตวัอ่อนไดโ้ดยที�ไมต่อ้งมีการปฏิสนธิตามธรรมชาติ โดยเซลลไ์ข่ดงักล่าว จะถกูนาํนิวเคลียส

เก่าออก แลว้ใส่นิวเคลียสใหม่ ซึ�งเป็นของเซลลต์น้แบบจากสตัวต์วัที�มีลกัษณะตามตอ้งการเขา้ไปแทน 

จากนั�นกก็ระตุน้ใหเ้ซลลไ์ข่ที�มีนิวเคลียสใหม่แบ่งเซลลไ์ดเ้ป็นตวัอ่อน แลว้จึงนาํตวัอ่อนที�ไดไ้ปฝากไว ้

ในมดลกูของแม่ฝากใหต้ั�งทอ้ง และคลอดลกูแทนแม ่ซึ�งเป็นเจา้ของเซลลต์น้แบบ 

       สตัวที์�เกิดจากเทคนิคการทาํโคลนนิ�งซึ�งมีชื�อเสียงโด่งดงัไปทั�วโลกกคื็อ "แกะดอลลี"  ซึ�งถือ

กาํเนิดขึ�นเมื�อเดือน กุมภาพนัธุ ์พ.ศ. 2540 (ปัจจุบนัเสียชีวติไปแลว้) โดยเซลลต์น้แบบของแกะดอลลี

ไดม้าจากเซลลเ์ตา้นมของแกะหนา้ขาว ขั�นตอนการทาํโคลนนิ�งแกะดอลลีเป็นดงัแผนภาพ 

 

   

  

 

 

 

 

นอกจาก แกะดอลลี
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แลว้ยงัมีสตัวโ์คลนนิ�งตวัอื�น ๆ ถือกาํเนิดขึ�นมาเป็นระยะ ๆ เช่น  

  "อิ " โคโคลนนิ�งตวัแรกของไทย ซึ�งใชเ้ซลลใ์บหูของโคพนัธุแ์บรงกสัเพศเมียเป็นเซลลต์น้แบบ 

  "ซีซี" แมวโคลนนิ�งตวัแรกของโลก ซึ�งใชเ้ซลลที์�อยูร่อบ ๆ เซลลไ์ข่เป็นเซลลต์น้แบบ 

 

 

ใบงาน  

เรื�องสัตว์ 

 

คาํสั�ง จงตอบคาํถามต่อไปนี� พร้อมอธิบายมาพอเข้าใจ 

1. เราสามารถแยกประเภทของสตัว ์อยา่งไรบา้ง 

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

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

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

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

2. ปัจจยัอะไรบา้งที�มีผลต่อการเจริญเติบโตของสิ�งมีชีวิต 

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

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

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

3. สตัวม์ีกระดูกสนัหลงั แบ่งไดกี้�กลุ่ม ประกอบดว้ยกลุ่มอะไรบา้ง 

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

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

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

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

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

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

4. จงยกตวัอยา่งกลุ่มสตัวที์�ไม่มกีระดูกสนัหลงั มา 5 กลุ่ม 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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บทที� 4  

ระบบนิเวศ 
 

สาระสําคญั 

 ความหมาย ความสัมพนัธ์ของกลุ่มสิ�งมีชีวิต ความสัมพนัธ์ของห่วงโซ่อาหาร ความสัมพนัธ์

ของสิ�งแวดลอ้มในทอ้งถิ�นกบัการดาํรงชีวิตของสิ�งมีชีวิต  
 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

�.  อธิบายความสมัพนัธข์องกลุ่มสิ�งมีชีวิตต่าง ๆ กบัสภาพแวดลอ้มได ้

�.  อธิบายความสมัพนัธข์องสิ�งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหารได ้

�.  อธิบายความสมัพนัธร์ะหว่างสภาพแวดลอ้มในทอ้งถิ�นกบัการดาํรงชีวติ 

ของสิ�งมีชีวิตได ้
 

ขอบข่ายเนื�อหา 

เรื�องที� �   ความเป็นอยูข่องสิ�งมีชีวติในทอ้งถิ�น 

เรื�องที� �   ห่วงโซ่อาหาร 

เรื�องที� �   ความสมัพนัธร์ะหว่างสภาพแวดลอ้มกบัการดาํรงชีวิตของสิ�งมีชีวิต 
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เรื�องที� 1  ความเป็นอยู่ของสิ�งมีชีวติในท้องถิ�น 
 

ระบบนิเวศ (Ecosystem)  หมายถึง ความสมัพนัธข์องกลุ่มสิ�งมีชีวิตในแหล่งที�อยู ่และมี

ความสมัพนัธซึ์�งกนัและกนั ระบบนิเวศที�ใหญ่ที�สุดในโลกเรียกว่า โลกของสิ�งมีชีวิต 
 

ระบบนิเวศจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบพื�นฐาน 2 อยา่ง คือ  

  1. องคป์ระกอบที�ไม่มีชีวติ (abiotic component) ไดแ้ก่ สารประกอบอินทรีย ์และอนินทรีย ์

(abiotic substanc ) สารประกอบอินทรีย ์เช่น โปรตีน ไขมนั คาร์โบไฮเดรต วิตามิน ส่วนสารประกอบ 

อนินทรีย ์เช่น นํ� า คาร์บอนไดออกไซด ์ฯลฯ , สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (abiotic environment) เช่น 

อุณหภูมิ แสงสว่าง ความกดดนั 

  2. องคป์ระกอบที�มีชีวติ (biotic components) ไดแ้ก่ ผูผ้ลิต (producer) ผูบ้ริโภค ( consumer)  

และผูย้อ่ยสลาย(decomposer) 
 

ประเภทของระบบนิเวศ 

  1. ระบบนิเวศบนบก ได้แก่ ระบบนิเวศทะเลทราย ระบบนิเวศแบบทุ่งหญ้า ระบบนิเวศ           

ป่าดิบชื�น ระบบนิเวศแบบป่าผลดัใบเขตอบอุ่น ระบบนิเวศแบบป่าสน ระบบนิเวศแบบทุนดรา 

 2. ระบบนิเวศในนํ� า ไดแ้ก่ ระบบนิเวศแหล่งนํ� าจืด ระบบนิเวศแหล่งนํ� าเค็ม ระบบนิเวศแหล่ง

นํ� ากร่อย 
  

ความสัมพนัธ์ระหว่างสิ�งมชีีวติ   

ความสมัพนัธร์ะหว่างสิ�งมีชีวติในระบบนิเวศ มี 2 แบบ คือ 

1. ความสัมพนัธ์ระหว่างสิ�งมชีีวติชนดิเดียวกนั ซึ�งก่อใหเ้กิดทั�งผลดี และผลเสีย 

 ผลด ีคือ สร้างความเขม้แข็งและความปลอดภยัในกลุ่ม 

 ผลเสีย คือ แก่งแยง่อาหาร แยง่ชิงการเป็นจ่าฝงู 

�. ความสัมพนัธ์ระหว่างสิ�งมชีีวติต่างชนิดกนั การอยูร่่วมกนัของสิ�งมีชีวติตั�งแต่ 2 ชนิดขึ�นไป 

ในแหล่งที�อยูเ่ดียวกนั มีความสมัพนัธห์ลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 

ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกนั (protocoopera) สิ�งมีชีวิตทั�ง 2 ฝ่ายต่างไดป้ระโยชน์ดว้ยกนั 

ทั�งคู่ เช่น ผึ�งกบัดอกไม ้เพลี�ยกบัมดดาํ  นกเอี�ยงกบัควาย 
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ภาวะพึ�งพากนั (mutualism) สิ�งมีชีวิตทั�ง 2 ฝ่ายไดป้ระโยชน์ร่วมกนั แต่ตอ้งอยูร่่วมกนั 

ตลอดเวลา หากแยกกนัอยูจ่ะทาํใหอ้ีกฝ่าย ไม่สามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ด ้เช่น ไลเคน โพรโทซวัในลาํไส้

ปลวก แบคทีเรียในปมรากพืชตระกลูถั�ว 

ภาวะองิอาศัย (commensalism) สิ�งมีชีวิตฝ่ายหนึ�งไดป้ระโยชน์อีกฝ่ายหนึ�งไม่ได ้และไม่เสีย

ประโยชน ์แยกกนัอยูไ่ด ้เช่น เถาวลัยเ์กาะบนตน้ไมใ้หญ่ กลว้ยไมก้บัตน้สกั นกทาํรังบนตน้ไมเ้หาฉลาม

กบัปลาฉลาม เพรียงที�เกาะบนตวัของสตัว ์
 

ความสัมพนัธ์ของสิ�งมชีีวติกบัสิ�งแวดล้อม          

   แสงสว่าง แสงจากดวงอาทิตยเ์ป็นพลงังานที�มีอิทธิพลต่อสิ�งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ปริมาณแสง

ในธรรมชาติแต่ละแห่งจะแตกต่างกนั ทาํให้สิ�งมีชีวิตในแต่ละแห่งแตกต่างกนัไป พืชตอ้งการแสงจาก

ดวงอาทิตยม์ากกว่าสตัว ์พืชใชแ้สงเป็นพลงังานในกระบวนการสงัเคราะห์แสงเพื�อสร้างสารอาหาร สารอาหาร

สร้างขึ�นจะถ่ายทอด ไปยงัสตัวใ์นห่วงโซ่อาหาร ความตอ้งการแสงของสิ�งมีชีวิตจะมีความแตกต่างกนั 

พืชที�มีแสงสว่างส่องถึงจะมีความหนาแน่นมากกว่าบริเวณที�มีแสงส่องถึงน้อย พืชแต่ละชนิดตอ้งการ

แสงในปริมาณแตกต่างกนั แสงมีอิทธิพลต่อการดาํรงชีวิตของสัตว ์สัตวบ์างชนิดตอ้งการแสงน้อยมกั

อาศยัอยูใ่นร่มเงาหรือในที�มืด เช่น ตวัอ่อนของแมลงในทะเลทรายซึ�งมีแสงมากในเวลากลางวนั สัตวจ์ะ

หลบซ่อนตวัและจะออกหากินในเวลากลางคืน ในทะเลลึกจะมีแสงสว่างนอ้ยมากหรือไม่มีเลย สตัวจ์ะมี

อวยัวะที�ทาํหนา้ที�กาํเนิดแสงไดเ้อง เป็นตน้  

           

 

 

 

 

 

อุณหภูม ิสิ�งมีชีวิตจะเลือกแหล่งที�อยูอ่าศยัที�มีอุณหภูมิเหมาะสมกบัตวัเอง  อุณหภูมิที�เหมาะสม

ประมาณ 10 - 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิบนพื�นดินจะมีการเปลี�ยนแปลงมากกว่าในนํ� า จึงทาํให้

สิ�งมีชีวิตบนพื�นดิน มีการปรับตวัในหลายลกัษณะ เช่น การอพยพหนีหนาวของนกนางแอ่นจากประเทศ

จีนมาหากินในประเทศไทย ในช่วงฤดูหนาว การจาํศีลของกบเพื�อหนีร้อนหรือหนีหนาว  
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          แร่ธาตุและก๊าซ พืชและสตัว ์นาํแร่ธาตุและก๊าซต่าง ๆ ไปใชใ้นการสร้างอาหาร และโครงสร้าง

ของร่างกาย ความตอ้งการแร่ธาตุและก๊าซของสิ�งมีชีวิตจะมีความแตกต่างกนั  

           ความเป็นกรด - เบสของดินและนํ�า สิ�งมีชีวิตจะอาศยัอยูใ่นดิน และแหล่งนํ� าที�มีความเป็นกรด - 

เบสของดิน และนํ� าที�เหมาะสม จึงจะสามารถเจริญเติบโตและดาํรงชีวิตอยู่ได ้ความเป็นกรด - เบสของ

ดินและนํ� าจะขึ�นอยูก่บัปริมาณของแร่ธาตุที�ละลายปะปนอยู ่

 

กิจกรรม 

ใหน้กัเรียนออกไปสาํรวจระบบนิเวศ หรือสิ�งแวดลอ้มภายในโรงเรียน หรือที�บา้นพร้อมกบัวาด 

รูปสิ�งแวดลอ้มนั�นว่ามีองคป์ระกอบอะไรบา้ง และมีความสมัพนัธก์นัอยา่งไร 

 

 

แบบทดสอบ 

 

จงเลอืกคาํตอบที�ถูกที�สุดเพยีงข้อเดียว 

�.  ขอ้ใดเป็นสิ�งแวดลอ้มที�มนุษยส์ร้างขึ�น 

 ก.  ป่าไม ้

 ข.  แม่นํ� า 

 ค.  วฒันธรรม 

 ง.  พื�นดิน 

�.  ขอ้ใดกล่าวไดถ้กูตอ้ง 

 ก.  สิ�งแวดลอ้มคือสิ�งที�อยูร่อบตวัเราที�ธรรมชาติสร้างขึ�น 

 ข.  สิ�งแวดลอ้มคือสิ�งที�อยูร่อบตวัเราที�มนุษยส์ร้างขึ�น 

 ค.  สิ�งแวดลอ้มคือสิ�งที�มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ไดอ้าจมองเห็นหรือไม่ก็ได ้ 

 ง.  ถกูทุกขอ้ 

�.  ขอ้ใดเป็นความสมัพนัธร์ะหว่างสิ�งมีชีวิตกบัสิ�งแวดลอ้ม 

 ก.  นกเอี�ยงบนหลงัควาย 

 ข.  การปรุงอาหารของพืช 

 ค.  กาฝากบนตน้ไม ้

 ง.  ปลวกกบัโปรโตซวั 
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�.  นกเอี�ยงบนหลงัควายเป็นความสมัพนัธก์นัแบบใด 

 ก.  ไดป้ระโยชน์ร่วมกนั 

 ข.  อิงอาศยั 

 ค.  พึ�งพา 

 ง.  ยอ่ยสลาย 

�.  ขอ้ใดเป็นความสมัพนัธแ์บบอิงอาศยั 

ก.  เถาวลัยเ์กาะบนตน้ไมใ้หญ่     

ข.  แบคทีเรียในปมรากพืชตระกลูถั�ว 

ค.  เพลี�ยกบัมดดาํ       

ง.  ผึ�งกบัดอกไม ้  

 

เรื�องที� �  ห่วงโซ่อาหาร  (Food Chain)  
 

             หมายถึง ความสมัพนัธข์องสิ�งมีชีวิตในเรื�องของการกินต่อกนัเป็นทอด  ๆจาก ผูผ้ลิตสู่ผูบ้ริโภค 

ทาํใหม้ีการถ่ายทอดพลงังานในอาหารต่อเนื�องเป็นลาํดบัจากการกินต่อกนั  

 ตวัอย่าง เช่น  

ขา้ว                             ตั�กแตน                      กบ                             เหยี�ยว 

 

             จากแผนภาพ จะสังเกตเห็นว่า การกินต่อกนัเป็นทอด ๆ ในห่วงโซ่อาหารนี�  เริ�มตน้ที�ตน้ขา้ว  

ตามดว้ยตั�กแตนมากินใบของตน้ขา้ว กบมากินตั�กแตน และเหยี�ยวมากินกบ ซึ�งจากลาํดบัขั�นในการกิน

ต่อกนันี�  สามารถอธิบายไดว้่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ต้นข้าว นบัเป็นผูผ้ลิตในห่วงโซ่อาหารนี�  เนื�องจากตน้ขา้ว เป็นพืชซึ�งสามารถสร้างอาหารไดเ้อง

โดยใชก้ระบวนการสงัเคราะห์ดว้ยแสง  
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ตั�กแตน นบัเป็นผูบ้ริโภคลาํดบัที� � เนื�องจาก ตั�กแตนเป็นสตัวล์าํดบัแรกที�บริโภคขา้วซึ�งเป็น

ผูผ้ลิต  

 

 

 

 

 

 

กบ นบัเป็นผูบ้ริโภคลาํดบัที� � เนื�องจาก กบจบัตั�กแตนกินเป็นอาหาร หลงัจากที�ตั�กแตนกิน 

ตน้ขา้วไปแลว้  
 

 

  

 

 

           เหยี�ยว เป็นผูบ้ริโภคลาํดบัสุดทา้ย เนื�องจาก เหยี�ยวจบักบกินเป็นอาหาร และในโซ่อาหารนี� ไม่มี

สตัวอ์ื�นมาจบัเหยี�ยวกินอีกทอดหนึ�ง  

            ในการเขียนโซ่อาหาร ให้เขียนเริ�มจากผูผ้ลิต อยู่ทางดา้นซา้ย และตามดว้ยผูบ้ริโภคลาํดบัที� � 

ผูบ้ริโภคลาํดบัที� � ผูบ้ริโภคลาํดบัที� � ต่อไปเรื�อย ๆ จนถึงผูบ้ริโภคลาํดบัสุดทา้ย และเขียนลูกศรแทน

การถ่ายทอดพลงังานจากสิ�งมีชีวิตหนึ�งไปยงัอีกสิ�งมีชีวิตหนึ� ง หรือเขียนให้หัวลูกศรชี� ไปทางผูล้่า และ

ปลายลกูศรหนัไปทางเหยื�อนั�นเอง    
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สายใยอาหาร (Food Web)  
 

หมายถึง ห่วงโซ่อาหารหลาย ๆ ห่วงโซ่ ที�มีความคาบเกี�ยว หรือสมัพนัธก์นั นั�นคือในธรรมชาติ

การกินต่อกนัเป็นทอด ๆ ในโซ่อาหาร จะมีความซบัซอ้นกนัมากขึ�น คือ มีการกินกนัอยา่งไม่เป็น

ระเบียบ  

ตวัอย่าง เช่น  

 

           

         

 

 

 

 

 

 

      จากแผนภาพสายใยอาหารดา้นบน  จะสังเกตเห็นไดว้่า ตน้ขา้วที�เป็นผูผ้ลิตในระบบนิเวศนั�น 

สามารถถกูสตัวห์ลายประเภทบริโภคได ้คือ มีทั�ง ววั ตั�กแตน ไก่และผึ�ง สัตวที์�เป็นผูบ้ริโภคลาํดบัที� � 

เหล่านั�น ก็สามารถจะเป็นเหยื�อของสตัวอ์ื�นและยงัเป็นผูบ้ริโภคสัตวอ์ื�นไดเ้ช่นกนั อาทิเช่น ไก่สามารถ

จะบริโภคตั�กแตนได ้และในขณะเดียวกนัไก่ก็มีโอกาสที�จะถกูงูบริโภคไดเ้ช่นกนั  

การถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศ 

         ดวงอาทิตยเ์ป็นแหล่งพลงังานสาํหรับโลกของสิ�งมีชีวิต กลุ่มสิ�งมีชีวิตที�เป็นผูผ้ลิตจะเปลี�ยน

พลงังานแสงเป็นพลงังานที�สะสมไวใ้นโมเลกุลของสารอาหาร โดยกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงได้

ผลผลิตเบื�องตน้ คือ กลูโคส ในกระบวนการนี� มีแก๊สออกซิเจนปล่อยออกสู่บรรยากาศ พลงังานใน

โมเลกุลของสารอาหารจะถ่ายทอดจากผูผ้ลิตสู่ผูบ้ริโภคลาํดบัต่าง ๆ จนถึงผูย้่อยสลายอินทรียส์าร        

ซึ� งพลงังานจะมีค่าลดลงตามลาํดับ เพราะส่วนหนึ� งถูกใช้ในการผลิตพลงังานให้แก่ร่างกายโดย

แผนภาพสายใยอาหาร 
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กระบวนการหายใจ อีกส่วนหนึ� งสูญเสียไปในรูปของพลงังานความร้อน ดงันั�นลาํดบัการถ่ายทอด

พลงังานในโซ่อาหารจึงมีความยาวจาํกดั โดยปกติจะสิ�นสุดที�ผูบ้ริโภคลาํดบั 4 - 5 เท่านั�น 

         จากแผนภาพสายใยอาหาร ผูที้�ไดรั้บพลงังานจากพืชเป็นอนัดบัแรก คือ กระต่าย หนู นกกินพืช 

ตั�กแตน จดัเป็นผูบ้ริโภคอนัดบั 1 ส่วน นกกินแมลง แมงมุม แมลงปีกแข็ง จะไดรั้บการถ่ายทอดพลงังาน

เป็นอนัดบัที� 2 ส่วนเหยี�ยวจดัเป็นผูบ้ริโภคอนัดบัที� 3 

         เมื�อพิจารณาแบบแผนของการถ่ายทอดพลงังานในโซ่อาหารหนึ� ง ๆ สามารถเสนอไดใ้นรูป       

พิรามิด ไดแ้ก่ พิรามิดจาํนวนของสิ�งมีชีวิต (pyramit of numbur) โดยทั�วไปสดัส่วนของจาํนวนสิ�งมีชีวิต

จะมีลกัษณะเป็นรูปพิรามิดฐานกวา้ง โดยผูผ้ลิตซึ� งมีจาํนวนมากที�สุดอยู่ตรงตาํแหน่งฐานพิรามิด 

ผูบ้ริโภคลาํดบัต่าง ๆ ที�อยูถ่ดัขึ�นไปตามลาํดบัจะลดลง 

         ตวัเลขที�อยูใ่นพิรามิดแต่ละชั�นแสดงจาํนวนสิ�งมีชีวติในแหล่งที�อยู ่จะเห็นไดว้่าพื�นที� 1 ตารางเมตร

ของสระนํ� าจืดมีผูผ้ลิตอยู่จาํนวนมากมาย ส่วนผูบ้ริโภคแต่ละลาํดบัจะมีจาํนวนลดหลั�นกนัไป จนถึง

ผูบ้ริโภคลาํดบั 3 ซึ�งเป็นผูบ้ริโภคลาํดบัสุดทา้ย การที�จาํนวนของสิ�งมีชีวิตที�นับได ้ไม่เป็นจาํนวนเต็ม

เนื�องจากเราคาํนวณหาจาํนวนสิ�งมีชีวิตบริเวณผิวของสระนํ� าจืดในพื�นที� 1 ตารางเมตรเท่านั�น ซึ�งตาม

ความเป็นจริงสระนํ� าจืดนี�  มีพื�นที�มากกว่า 1 ตารางเมตร เมื�อคาํนวณจาํนวนสิ�งมีชีวิตที�เป็นผูบ้ริโภค

อนัดบั 3 บนผวิของสระนํ� าจืด ทุก ๆ 1 ตารางเมตร ซึ�งมีจาํนวนนอ้ย ผลลพัธจึ์งไม่เป็นเลขจาํนวนเต็ม 

         พิรามิดของจาํนวนสิ�งมีชีวิตอาจไม่จาํเป็นตอ้งมีลกัษณะของพิรามิดฐานกวา้งเพียงอย่างเดียว 

ระบบนิเวศสวนลาํใยแห่งหนึ� งมีลาํใย 200 ตน้ และบริเวณตน้ลาํใยเป็นแหล่งที�อยู่ของกลุ่มสิ�งมีชีวิต

หลายชนิด ไดแ้ก่ ผึ�ง แมลงวนัทอง นก นกฮูก จะเห็นไดว้่าผึ�ง และแมลงวนัทองที�อาศยักินนํ� าหวานจาก

ดอกลาํใยนั�นมีจาํนวนมากกว่าตน้ลาํใยหลายเท่า  

         การเสนอขอ้มูลในรูปของพิรามิดจาํนวน อาจทาํให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื�อนได ้ เพราะ

สิ�งมีชีวิตไม่ว่าจะมีขนาดเล็กเพียงเซลลเ์ดียว เช่น สาหร่ายเซลลเ์ดียว หรือสัตวห์ลายเซลล ์และมีขนาด

ใหญ่ เช่น ไส้เดือนดินก็จะถูกนับเป็นหนึ� งเท่ากันหมด ทั�งที�ตามความเป็นจริงแลว้ปริมาณอาหารที�

ผูบ้ริโภคจะไดรั้บจากสิ�งมีชีวิตทั�งสองชนิดนี�แตกต่างกนัมาก 

         ดงันั�นนักนิเวศวิทยาจึงเสนอในรูปของพิรามิดมวลของสิ�งมีชีวิต (pyramit of mass) โดยการ

คาดคะเนมวลของนํ� าหนกัแหง้ของสิ�งมีชีวิตแต่ละลาํดบัแทนการนับจาํนวน ทั�งนี� เพื�อให้ขอ้มูลมีความ

ถกูตอ้งตามความเป็นจริงมากขึ�น  

          จาํนวน หรือมวลของสิ� งมีชีวิตก็ยงัมีการเปลี�ยนแปลงไปแต่ละช่วงเวลา และอัตราการ

เจริญเติบโตของสิ�งมีชีวิตก็แตกต่างกนั เช่น ตน้สัก แมว้่าจะมีมวลหรือปริมาณมากกว่าสาหร่ายเซลลเ์ดียว

จาํนวนเป็นลา้นเซลล ์ แต่สาหร่ายเซลลเ์ดียวเจริญเติบโตขยายพนัธุ์ไดร้วดเร็วในช่วงเวลา 1 ปี จะให้

ผลผลิตที� เป็นอาหารของผูบ้ริโภคได้มากกว่าต้นสักเสียอีก ดังนั�นจึงมีการเสนอขอ้มูลของพิรามิด

พลงังาน 
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          การถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศมีความสาํคญัมากเพราะไม่เพียงแต่สารอาหารเหล่านั�นมี

การถ่ายทอดแต่สารทุกชนิดที�ปนเปื� อนอยูใ่นระบบนิเวศ ทั�งที�เป็นประโยชน์ และเป็นโทษจะถกูถ่ายทอด

ไปในโซ่อาหารดว้ย ตวัอยา่งเช่น การใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชพวกแมลง สารเคมีกาํจดัเชื�อรา ที�รู้จกักนัดี

คือ DDT ซึ�งสารเคมีชนิดนี� จะสลายตวัยาก มีความคงตวัสูง ทาํลายระบบประสาทแมลงไดดี้ เนื�องจากมี

โลหะหนักที�เป็นพิษเจือปนอยู่ เช่น ปรอท ตะกั�ว หรืออาร์เซนิก สารดังกล่าวจะตกค้างในผูผ้ลิต         

และผูบ้ริโภคและถ่ายทอดไปตามลาํดบัในโซ่อาหารซึ�งปริมาณDDT จะเพิ�มความเขม้ขน้ขน้เรื� อยๆ ใน

แต่ละลาํดบัของชั�นอาหาร เช่น เนื�อของนกกินปลา 1 กรัม จะมี DDT สะสมมากกว่าเนื�อปลาที�มีนํ� าหนัก

เท่ากนั 

        แหล่งชุมชนที�อยู่อาศยัของแต่ละผูค้น ในแต่ละแหล่งก็มีการถ่ายเทของเสียออกสู่ธรรมชาติ    

และกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์เช่น ร้านอาหาร อู่ซ่อมรถ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม และแหล่ง

เกษตรกรรม ทาํให้มีของเสียปล่อยออกสู่สิ�งแวดลอ้ม และสะสมอยู่ตามแหล่งนํ� า ดิน อากาศ ของเสีย

เหล่านี� จะถ่ายทอดไปสู่ผูผ้ลิต และผูบ้ริโภคลาํดบัต่าง ๆ รวมถึงกลบัมาสู่ตวัมนุษย ์ซึ�งเป็นส่วนหนึ� งใน

โซ่อาหาร ทาํใหม้ีผลต่อสุขภาพ ของเสียบางอยา่งยงัมีพิษรุนแรง เช่น พวกโลหะหนัก ถา้ร่างกายไดรั้บ

สารนั�นในปริมาณมากอาจเป็นอนัตรายถึงชีวิตได ้

         ในบางกรณีของเสีย หรือสารพิษที�สะสมอยูใ่นแหล่งต่าง ๆ อาจไม่ถ่ายทอดถึงมนุษย ์เพราะเป็น

อนัตรายต่อผูบ้ริโภคในลาํดบัตน้ ๆ เสียก่อนแลว้ ทาํใหโ้ซ่อาหารถกูทาํลาย แต่มนุษยก์็ไดรั้บผลกระทบ

เช่นกนั ทั�งในแง่ที�ขาดแคลนอาหาร และส่งผลถึงเศรษฐกิจดว้ย ดงันั�นจึงควรมกีารป้องกนั และการ

จดัการเกี�ยวกบัการกาํจดัของเสียอยา่งถกูตอ้ง  

 

 

กิจกรรม 

ใหน้กัเรียนออกไปสาํรวจ ระบบนิเวศ บริเวณโรงเรียนหรือบา้น แลว้ เขียน สายใยอาหารดงักล่าว 

และระบุดว้ยว่า อะไรเป็นผูผ้ลิต อะไรเป็นผูบ้ริโภคลาํดบัที�เท่าใด  
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แบบทดสอบ 

 

จงเลอืกคาํตอบที�ถูกต้องที�สุดเพยีงคาํตอบเดียว 
 

ใหพ้ิจารณาแผนผงัต่อไปนี�แลว้ตอบคาํถามขอ้ � - �  
 

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. ขอ้ใดเป็นผูบ้ริโภคขั�นที� � 

ก.  พืช                                             ข.  หนอน 

ค.  นก                                             ง.  คน 
 

4. ขอ้ใดเป็นผูบ้ริโภคขั�นสุดทา้ย 

ก.  พืช                                             ข.  หนอน 

ค.  นก                                             ง.  คน 

 

เรื�องที� 3 ความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับการดํารงชีวติของสิ�งมีชีวติ 

ความหมายของการปรับตวั 

การปรับตวั (Adaptation) หมายถึง กระบวนการที�สิ�งมีชีวิตมีการเปลี�ยนแปลงหรือปรับลกัษณะ

บางประการให้เข้ากับ สภาพแวดลอ้มที�อาศยัอยู่ซึ� งลกัษณะที�เปลี�ยนแปลงไป ดังกล่าวจะอาํนวย

ประโยชน์แก่ชีวิตในแง่ของการอยูร่อดและสามารถสืบพนัธุต่์อไปได ้

ปัจจัยที� เกี�ยวข้องกับการอยู่รอดของสิ�งมีชีวิตมีหลายประการ ได้แก่ การแสวงหาอาหาร          

การสืบพนัธุ ์การต่อสูก้บัศตัรู และการหลบหลีกศตัรู หรือสิ�งแวดลอ้ม 
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สิ�งมชีีวติมกีารปรับตวั ดงันี� 

�. การเกิดและการคงรูปร่าง ท่าทาง ลกัษณะ หรือหน้าที� ของสิ�งมีชีวิตในประชากร ทาํให้

เหมาะสมและสามารถดาํรงชีพอยู่ไดใ้นสภาวะแวดลอ้มนั�น ๆ การปรับตวัชนิดนี� เกิดจากการคดัเลือก

โดยธรรมชาติของสิ�งมีชีวิตที�แปรผนัทาํใหเ้กิดความแตกต่างกนัทางพนัธุกรรม 

�. ลกัษณะทางสรีรวิทยา พฤติกรรมหรือสัณฐาน ซึ� งควบคุมโดยพนัธุกรรม เอื�ออาํนวยให้

สิ�งมีชีวิตชนิดนั�นๆอยูไ่ดใ้นสภาวะแวดลอ้มอยา่งเหมาะสมจนกระทั�งสืบพนัธุไ์ด ้

3. เกิดการเปลี�ยนแปลงในช่วงชีวิตของสิ�งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ� ง เช่น การขาดออกซิเจนไป

เลี�ยงสมองทาํให้คนลม้ลง ทาํให้เลือดส่งออกซิเจนไปเลี�ยงสมองไดเ้ร็วขึ�น นั�นคือ การเป็นลมหรือนก

บางชนิดมีการเปลี�ยนสีของขนนก หรือพฤติกรรมในบางฤดู เช่น ในช่วงสืบพนัธุ์ของนกยงู นกยงูตวัผู ้

จะรําแพนอวดหางอนัสวยงาม การปรับตวัทางพนัธุกรรมเป็นผลที�เกิดจากการคดัเลือกโดยธรรมชาติ 

สิ�งมีชีวิตทุกชนิดจาํเป็นตอ้งปรับตวั ใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดจึ้งจะอยู่รอด การปรับตวันั�นเกิดไดท้ั�ง

ในแง่รูปร่าง สรีรวิทยาหรือพฤติกรรม หากการปรับตวันั�นเหมาะสมและสามารถถ่ายทอดไดพ้นัธุกรรม

แลว้ ทาํใหเ้กิดวิวฒันาการทั�งสิ�นการปรับตวัของสิ�งมีชีวิตเป็นผลของการคดัเลือกตามธรรมชาติ ลกัษณะ

ที�ปรากฏจะอาํนวยประโยชน์แก่สิ�งมีชีวิตในแง่ของการอยูร่อด และสามารถสืบพนัธุไ์ด ้ลกัษณะดงักล่าว

ที�คงไวใ้นสิ�งมีชีวิตนี�ถกูควบคุมโดยหน่วยพนัธุกรรม สิ�งมีชีวิตที�ปรับตวัไดดี้จะสามารถดาํรงชีวิตและ

แพร่พนัธุต่์อไปได ้

ดงันั�น สิ�งมีชีวิตจะมีการเปลี�ยนแปลงร่างกายให้มีความคลา้ยคลึงกบัธรรมชาติที�อาศยัอยู่ ทั�งนี�

เพื�ออาํพรางศตัรูที�จะเขา้มาทาํร้าย และอาํพรางเหยื�อที�หลงเขา้ไปใกลต้วั ซึ�งเหยื�อของสิ�งมีชีวิตแต่ละชนิด 

จะแตกต่างกนัเพื�อความสะดวกในการบริโภค  

การปรับตวัด้านต่าง ๆ ของสิ�งมชีีวติ 

สิ�งมีชีวิตทุกชนิดจะมีการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มที�อาศยัอยู่เสมอ ทั�งนี� ก็เพื�อความอยู่

รอดและสามารถสืบพนัธุ์ต่อไปได ้แต่เนื�องจากสิ�งมีชีวิตในโลกมีมากมายหลายชนิด การปรับตวัของ

สิ�งมีชีวิตแต่ละชนิดจึงมีลกัษณะแตกต่างกนัไป ซึ�งจะพอสรุปไดด้งันี�  

การปรับตวัของจิ�งจก จิ�งจกจะปรับสีตามผนงัหรือเพดานที�มนัอาศยัอยู ่ถา้เป็นตึกสีขาวจิ�งจกจะ

ปรับตวัใหม้ีสีซีดเกือบขาว แต่ถา้อยูต่ามบา้นไม ้ก็จะปรับสีเป็นสีนํ� าตาล 

การปรับตวัของนกเป็ดนํ� า นกเป็ดนํ� าที�อาศยัและหากินอยู่ในนํ� าจะปรับขนเป็นมนั ขามีพงัผืด

ระหว่างนิ�ว เพื�อใชใ้นการว่ายนํ� าและสะดวกในการจบัปลากินเป็นอาหาร 

การปรับตวัของสิ�งมีชีวิตต่าง ๆ เหล่านี�  มีจุดประสงค์เพื�ออาํพรางตวัให้รอดพน้จากการล่าของ

ศตัรูหรืออาํพรางเหยื�อที�หลงเขา้มาใกลต้วั และเพื�อสะดวกในการหาอาหารกิน  
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สิ�งมีชีวิตบางชนิดจะมีการปรับตวัทางดา้นรูปร่าง ให้มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัธรรมชาติ ซึ�งเป็น

แหล่งที�อยูอ่าศยั เพื�ออาํพรางศตัรูที�จะเขา้มาทาํร้าย เพื�ออาํพรางเหยื�อที�หลงเขา้มาใกลต้วั  

การปรับตวัของตั�กแตนทั�ง 3 ชนิด มกีารปรับลกัษณะรูปร่างดังนี� 

1. ตั�กแตนกิ�งไม ้มีลาํตวัสีนํ� าตาลและขายาวเกง้กา้ง เมื�อเกาะอยู่กบัที�นิ�ง ๆ จะมีลกัษณะคลา้ย      

กิ�งไม ้

2. ตั�กแตนใบโศก มีลาํตวัสีเขียวหรือสีนํ� าตาล เมื�อเกาะอยู่กบัที�นิ�ง ๆ ปีกจะประกบกนั ทาํให้

มองดูคลา้ยใบไม ้

3. ตั�กแตนตาํขา้ว มีลาํตวัสีเขียว ขาคู่หนา้มีขนาดใหญ่ และปลายขาจะมีอวยัวะสาํหรับจบัเหยื�อ

เมื�อเกาะอยูก่บัที�นิ�ง ๆ ปีกจะซอ้นกนัคลุมลาํตวั มองดูคลา้ยใบไม ้

สิ�งมีชีวิตนอกจากจะปรับลกัษณะรูปร่างให้กลมกลืนกบัสิ�งแวดลอ้ม ที�อาศยัอยู่แลว้ บางชนิด 

เช่น แมลง ยงัปรับลกัษณะปากเพื�อความเหมาะสมต่ออาหารหรือเหยื�อที�กินอีกดว้ยการปรับลกัษณะปาก

ของแมลงใหเ้หมาะสมต่อเหยื�อที�กิน มีผลทาํใหแ้มลงแต่ละชนิดมีโครงสร้างทางสรีระแตกต่างกนั คือ 

แมลงที�กดักินใบไม ้จะปรับส่วนปากให้มีลกัษณะคลา้ยกรรไกรหรือคีมเพื�อกัดกิน บดเคี� ยว 

หรือแทะอาหารออกเป็นชิ�นเล็ก ๆ เช่น จิ�งหรีด ตั�กแตน แมลงสาบ มด เป็นตน้ ปากของแมลงกลุ่มนี�  

เรียกว่า ปากกดั 

แมลงที�กินอาหารเป็นของเหลว จะปรับส่วนปากให้มีลกัษณะแบนคลา้ยใบพายริมฝีปากจะแผ่

กวา้งเพื�อเลียและดูดซบัอาหาร ภายในมีท่อกลวงสาํหรับเป็นทางเปิดของท่อนํ� าลายช่วยในการย่อยและ

เป็นทางเดินของอาหารสู่คอหอย แมลงกลุ่มนี�  เช่น แมลงวนั เหลือบ ผึ�ง เป็นตน้ ปากของแมลงกลุ่มนี�  

เรียกว่า ปากเลียและดูด 

แมลงที�ดูดนํ� าจากเหยื�อ จะปรับส่วนปากให้มีลกัษณะเป็นท่อยาวๆคลา้ยเข็มยื�นออกมาเพื�อใช้

เจาะและดูดอาหารจาํพวกนํ� าจากเหยื�อ เช่น ยุง เพลี� ยอ่อน แมงดานา เป็นต้น ปากของแมลงกลุ่มนี�  

เรียกว่า ปากเจาะและดูด 

แมลงที�ดูดกินนํ� าหวานจากดอกไม ้ปรับส่วนปากให้มีลกัษณะเป็นวงมว้นเก็บไดห้ลงัจากดูด

อาหารเสร็จแลว้ เช่น ผเีสื�อ เป็นตน้ ปากของแมลงกลุ่มนี� เรียกว่า ปากดูด 

การปรับตวัของสตัวเ์พื�อความเหมาะสมต่อการกินอาหารของสัตว ์แต่ละชนิดทาํให้สัตวแ์ต่ละ

ชนิดมีโครงสร้างทางสรีระแตกต่างกนั เช่น แมลงที�กดักินใบไมจ้ะมีขากรรไกรเพื�อการบดเคี� ยว แมลงที�

กินอาหารเป็นของเหลวก็จะปรับส่วนปากเป็นท่อสาํหรับดูดซบั เป็นตน้ การปรับตวัของสัตวเ์ช่นนี� ทาํ

ใหส้ตัวด์าํรงชีวิตอยูใ่นสิ�งแวดลอ้มนั�นไดอ้ยา่งเหมาะสม และสามารถแพร่พนัธุต่์อไปได ้ 
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การปรับตวัของพชื 

การปรับตวัใหเ้ขา้กบัสิ�งแวดลอ้ม นอกจากจะพบในสตัวแ์ลว้ ยงัพบในพืชอีกดว้ย การปรับตวั

ของพืชขึ�นอยูก่บัสิ�งแวดลอ้มที�อาศยัอยู ่เช่น 

ผกัตบชวา เป็นพืชนํ� า จะมกีา้นใบที�พองออกเป็นกระเปาะ ภายในมีช่องว่างระหว่างเซลลม์าก

นํ� าหนกัเบา ทาํให ้สามารถ ลอยอยูเ่หนือนํ� าได ้

 

กิจกรรม 

ใหน้กัเรียนออกไปสาํรวจระบบนิเวศบริเวณในโรงเรียนหรือบา้น ว่ามีสตัวช์นิดใดบา้งที�มีการ

ปรับตวัเขา้กบัสิ�งแวดลอ้มพร้อมทั�งอธิบายเหตุผล 

 

 

แบบทดสอบ 

จงเลอืกคาํตอบที�ถูกที�สุดเพยีงข้อเดียว 

�.    นกัเรียนคิดว่าเหตุใดตน้กระบองเพชรจึงมีใบเป็นหนาม 

ก.  เพื�อใชใ้นการปรุงอาหารไดม้ากขึ�น 

ข.  เพื�อลดการคายนํ� าของพืช 

ค.  ป้องกนัการทาํลายของศตัรูตามธรรมชาติ 

ง.  เพราะกระบองเพชรมกีารพลดัใบบ่อย   
 

�.    ขอ้ใดเป็นผลกระทบที�เกิดจากสิ�งแวดลอ้มที�มีต่อสิ�งมีชีวิต 

ก.  ผกับุง้หรือผกัตบชวามีลาํตน้ที�กลวง เพื�อสามารถลอยนํ� าได ้

ข.  สุนขัมีขนดา้นหลงัมากกว่าดา้นทอ้งเพื�อระบายความร้อนจากแสงแดด 

ค.  สตัวต์วัเลก็ๆรักษาเผา่พนัธุต์นเองโดยการออกลกูครั� งละมากๆ 

ง.  ถกูทุกขอ้   
 

�.    สิ�งแวดลอ้มมีผลต่อการดาํรงชีวิตอยา่งไร 

ก.  อาจทาํใหสิ้�งมีชีวิตสูญพนัธุไ์ด ้

ข.  ทาํใหสิ้�งมีชีวิตตอ้งมีการปรับตวั 

ค.  สิ�งมีชีวิตตอ้งพบกบัอุปสรรคต่าง  ๆ

ง.  ถกูทุกขอ้ 
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�.    ขอ้ใดไม่ใชก้ารปรับตวัเขา้กบัสิ�งแวดลอ้ม 

ก.  นกแกว้มขีนสีเขียวสวยงาม 

ข.  นกเพนกวินไม่มขีนแต่มีผวิหนงัที�ลื�น 

ค.  หมีขั�วโลกมีขนที�ยาว 

ง.  ตั�กแตนกิ�งไมม้ีสีนํ� าตาลและขายาว  
 

�.    หากนาํหมีแพนดา้มาเลี�ยงในประเทศที�มีอากาศร้อน มนัจะตายเพราะ 

ก.  อาหารเปลี�ยนไปจากเดิม 

ข.  อากาศร้อนเกินไป 

ค.  สภาพแวดลอ้มเปลี�ยนไปจากเดิม 

ง.  ขาดสารอาหารที�จาํเป็น   
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บทที� 5 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อมในท้องถิ�น 

 

สาระสําคญั 

ทรัพยากรธรรมชาต ิหมายถึง สิ�งต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นเองตามธรรมชาติ และมนุษยส์ามารถนาํมาใช้

ประโยชน์ได ้เช่น ดิน นํ� า อากาศ ป่าไม ้ทุ่งหญา้ แร่ธาตุ ฯลฯ 

ความหมายของความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 

ผลกระทบของการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบที�เกิดขึ�นกบัชีวิต ความหมายและประเภทของ

สิ�งแวดลอ้มในท้องถิ�น การป้องกันการเปลี�ยนแปลงของสิ�งแวดลอ้มและแก้ปัญหาสิ�งแวดลอ้มใน

ทอ้งถิ�น 
 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

1. สามารถอธิบายกระบวนการเปลี�ยนแปลงแทนที�ของสิ�งมีชีวิตได ้

2. สามารถอภิปรายการใชท้รัพยากรธรรมชาติสภาพปัญหาสิ�งแวดลอ้มได ้ 

3. สามารถอธิบายสาเหตุของปัญหาวางแผนและลงมือปฏิบติัได ้

4. สามารถอธิบายการป้องกนั แกไ้ข เฝ้าระวงั อนุรักษ ์และ พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้มได ้ 

5. สามารถอธิบายปรากฏการณ์ของธรณีวิทยาที�มีผลต่อสิ�งมีชีวิตและสิ�งแวดลอ้มได ้

6. สามารถอธิบายปรากฏการณ์ สภาวะโลกร้อน สาเหตุและผลกระทบต่อชีวติมนุษยไ์ด ้
 

ขอบข่ายเนื�อหา 

              เรื�องที� � ทรัพยากรธรรมชาติ 

              เรื�องที� � สิ�งแวดลอ้ม 
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เรื�องที� �  ทรัพยากรธรรมชาติ 

ความหมายของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม 

 ทรัพยากรธรรมชาต ิหมายถึง สิ�งต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นเองตามธรรมชาติ และมนุษยส์ามารถนาํมาใช้

ประโยชน์ได ้เช่น ดิน นํ� า อากาศ ป่าไม ้ทุ่งหญา้ แร่ธาตุ ฯลฯ 

 สิ�งแวดล้อม หมายถึง สิ�งต่าง  ๆที�อยู่ลอ้มรอบตวัเรา ทั�งสิ�งที�มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั�งสิ�งที�เกิดขึ�นเอง

ตามธรรมชาติ และสิ�งที�มนุษยส์ร้างขึ�นมา จะเห็นไดว้่าทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท เป็นส่วนหนึ�ง

ของสิ�งแวดลอ้ม แต่สิ�งแวดลอ้มทุกชนิดไม่ไดเ้ป็นทรัพยากรธรรมชาติทั�งหมด 

ความสําคญัของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม 

 ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํรงชีพของมนุษย ์ และส่งผลต่อการพฒันาประเทศให้

เจริญกา้วหนา้ ประเทศใดที�มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมีสิ�งแวดลอ้มที�ดี จะส่งผลใหป้ระชาชน

ในประเทศนั�นมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูที่�ดีตามไปดว้ย จากความสาํคญัของทรัพยากรธรรมชาติดงักล่าว

ไดแ้ยกความสาํคญัออกเป็น � ลกัษณะ คือ 

 �. ความสําคญัทางด้านเศรษฐกจิ ประเทศใดที�มีทรัพยากรธรรมชาติที�อุดมสมบูรณ์จะทาํใหเ้ศรษฐกิจ

ของประเทศนั�นดีขึ�น และส่งผลต่อการพฒันาประชากรใหม้ีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น 

 �. ความสําคญัทางด้านสังคม ทรัพยากรธรรมชาติมคีวามสาํคญัต่อสงัคม เพราะจะเป็นปัจจยัใน

การพฒันาประเทศไดร้วดเร็ว ทดัเทียมนานาอารยประเทศ 

 �. ความสําคญัทางด้านการเมอืง ประเทศใดก็ตามที�มีทรัพยากรธรรมชาติที�อุดมสมบูรณ์จะส่งผล

ใหป้ระเทศนั�นมพีลงัอาํนาจเป็นที�ยอมรับของอารยประเทศ สามารถสร้างอาํนาจต่อรองในเวทีระดบัโลกได ้

จะเห็นไดจ้ากในอดีตที�ผา่นมาจะมกีารล่าอาณานิคมใหเ้ป็นเมอืงขึ�น เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งทรัพยากรธรรมชาติใน

ประเทศนั�น  ๆ

ประเภทของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม 

 ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น � ประเภท ดงันี�  

 �.  ทรัพยากรที�ใช้แล้วหมดไป คือ ทรัพยากรที�ใชแ้ลว้เมื�อหมดไป ไม่สามารถเกิดขึ�นใหม่ได้

หรือถา้จะเกิดขึ�นใหม่ จะตอ้งใชเ้วลานานหลายลา้นปี เพราะฉะนั�นเราควรจะช่วยกันประหยดั ใชใ้ห้

คุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื�อใหส้ามารถใชไ้ดอ้ยา่งยาวนาน เช่น แร่ธาตุ ก๊าซธรรมชาติ นํ� ามนั   

�. ทรัพยากรที�ใช้ไม่หมดสิ�น เช่น ดิน นํ� า อากาศ ป่าไม ้สตัวป่์า ฯลฯ 

     ดิน เป็นทรัพยากรที�ไม่หมดสิ�น แต่เสื�อมสลายไดง่้าย เราควรจะมีการรักษาคุณภาพของดิน

เพื�อใหเ้กิดความสมบูรณ์ใหม้ากที�สุด ไมค่วรใชส้ารพิษเพื�อการปลกูพืชมากเกินไป 

 

 



90 
 

      นํ�า เป็นทรัพยากรธรรมชาติที�ไม่หมดสิ�น เพราะธรรมชาติจะนาํนํ� ากลบัคืนมาใหม่ในรูปของ

นํ� าฝน การรักษาแหล่งนํ� าไวใ้หม้ีคุณภาพเพื�อจะไดม้นีํ� าใชต้ลอดเวลา 
 

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ�งจาํเป็นแก่มนุษย ์เนื�องจากสามารถนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ตวั

มนุษยใ์นดา้นต่าง ๆ มากมาย การที�มนุษยน์าํทรัพยากรไปใชน้ั�นหากมกีารใชอ้ยา่งฟุ่ มเฟือย ไม่รู้คุณค่า ก็

จะทาํใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย โดยทั�วไป ทรัพยากรธรรมชาติจดัออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดงันี�  
 

ทรัพยากรดนิ 

ดินเกิดจากการสลายและผพุงัของหินชนิดต่าง ๆ แลว้คลุกเคลา้ปะปนกบัอินทรียส์ารชนิดต่าง ๆ 

รวมทั�งนํ� าและอากาศ ลกัษณะของดินที�แตกต่างกนันั�นเนื�องจากองคป์ระกอบที�แตกต่างกนัไป ลกัษณะ

ของดินในประเทศไทย มีความแตกต่างกนัไปตามพื�นที�ที�พบดินนั�น ๆ คือ 

บริเวณที�ราบนํ� าท่วมถึงสองฝั�งแม่นํ� า เป็นบริเวณที�มีโคลนตะกอนถูกพดัมาทับถมกนัเป็น

จาํนวนมาก โดยมากมกัเป็นดินตะกอนที�มีอายนุอ้ย ลกัษณะของดินเป็นดินเหนียว เนื�อละเอียด เมื�อแห้งจะ

จบัตวักนัแน่น เช่น บริเวณพื�นดินสองฝั�งแม่นํ� าในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ปทุมธานี เป็นตน้  

บริเวณที�ราบลุ่มตํ�ามาก เป็นบริเวณที�มีนํ� าท่วมขงัอยูเ่ป็นประจาํมีซากพืชซากสตัวท์บัถมกนัเป็น

ชั�นหนาจนเป็นดินที�มีอินทรียว์ตัถุปะปนอยู่มากพบไดใ้นบริเวณชายฝั�งจังหวดันราธิวาสบริเวณบึง

บอระเพด็จงัหวดันครสวรรค ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริเวณที�เป็นชายฝั�งทะเล เป็นบริเวณที�มกัจะมีเนินทรายหรือหาดทรายอยู่มาก ความอุดม

สมบูรณ์ค่อนขา้งนอ้ย พบในบริเวณพื�นที�ชายฝั�งทั�วไป เช่น ชายฝั�งทะเลจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
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บริเวณที�ห่างจากสองฝั�งแม่นํ� าออกไป เป็นดินที�ถูกชะลา้งเนื�องจากการไหลของนํ� า ความอุดม

สมบูรณ์ค่อนขา้งตํ�า ส่วนมากมกัเป็นดินเหนียว เมื�อเวลาผ่านไปดินบริเวณนี� จะค่อย ๆ ลดความอุดม

สมบูรณ์ลงไปเรื�อย ๆ จนกลายเป็นดินที�ไม่มีคุณภาพ 

บริเวณภูเขาที�ไม่สูงชนั ส่วนมากเป็นดินที�ถูกปกคลุมดว้ยป่าไมต้ามธรรมชาติ มีอินทรียสาร

สะสมอยู่ แต่หากป่าไมถู้กทาํลายจะทาํให้เกิดการชะลา้งหน้าดินโดยนํ� าและลมอย่างรุนแรง ทาํให้ดิน

เสื�อมสภาพลงอยา่งรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

บริเวณดินที�มีสารประเภทเบสปะปนอยู่มาก เช่น หินปูน ดินมาร์ล เป็นตน้ เมื�อสารเหล่านี�

สลายตัวลงจะทาํให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นดินที�เหมาะในการเพาะปลูกพืชประเภทพืชไร่ 

การใชดิ้นใหเ้กิดประโยชน์ การใชดิ้นใหม้ีประสิทธิภาพสูงสุดและนานที�สุดสามารถทาํไดด้งันี�  

 

การปลกูพชืหมุนเวยีน 
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การปลกูพชืแบบขั�นบนัได 

 

 
 

 การปลกูป่าในพื�นที�ลาดชัน และไม่ใช้พื�นที�ดงักล่าวในการเกษตรกรรม 

 

ปัญหาทรัพยากรดิน ในประเทศไทยมี 2 แบบ คือ ปัญหาที�เกิดขึ�นจากธรรมชาติและปัญหาที�เกิดจากการ

กระทาํของมนุษย ์
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ทรัพยากรนํ�า 

โลกที�เราอาศยัอยูป่ระกอบไปดว้ยพื�นนํ� าถึง 3 ส่วน เป็นทรัพยากรที�สามารถหมุนเวียนได ้ไม่มี

วนัหมดไปจากโลก แต่ถกูทาํใหเ้สื�อมสภาพหรือมีคุณภาพตํ�าลงได ้

 

แหล่งนํ� าแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

นํ�าบนดิน ไดแ้ก่ นํ� าในแมน่ํ� าลาํคลอง หนอง บึง อ่างเก็บนํ� า นํ� าจากแหล่งนี� จะมีปริมาณมากหรือ

นอ้ยขึ�นอยูก่บัปัจจยัต่อไปนี�   

- ปริมาณของนํ� าฝนที�ไดรั้บ 

- อตัราการสูญเสียของนํ� า ซึ�งมีสาเหตุมาจากการระเหยและการคายนํ� า 

- ความสามารถในการกกัเก็บนํ� า 

นํ�าใต้ดิน เป็นนํ� าที�แทรกอยูใ่ตดิ้น ไดแ้ก่ นํ� าบาดาล การที�ระดบันํ� าใตดิ้นจะมีปริมาณมากหรือ

นอ้ยเพียงใดขึ�นอยูก่บัปัจจยัต่อไปนี�  

- ปริมาณนํ� าที�ไหลจากผวิดิน 

- ความสามารถในการกกัเก็บนํ� าไวใ้นชั�นหิน 

ความสําคญัของนํ�า นํ� ามีความสาํคญัต่อสิ�งมีชีวติมากมายดงันี�  

- ดา้นเกษตรกรรม เพื�อการเพาะปลกู เลี�ยงสตัว ์ฯลฯ  

- ดา้นการคมนาคมขนส่งทางนํ� า 

- ดา้นการอุตสาหกรรม  

- ดา้นการอุปโภคและการบริโภค 

การอนุรักษ์ทรัพยากรนํ�า มีแนวทางในการปฏิบติัดงันี�  

- การพฒันาแหล่งนํ� า โดยการขุดลอกแหล่งนํ� าต่าง  ๆที�ตื�นเขิน  

- ใชน้ํ� าอยา่งประหยดั ไม่ปล่อยใหน้ํ� าที�ใชเ้สียไปโดยเปล่าประโยชน ์

- ไม่ตดัไมท้าํลายป่า 

- ป้องกนัไม่ใหเ้กิดมลพษิกบัแหล่งนํ� า 
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ทรัพยากรป่าไม้ 

ป่าไมเ้ป็นส่วนที�มีความสาํคญัต่อระบบนิเวศเป็นอยา่งยิ�ง เป็นตน้นํ� า เป็นที�อยู่อาศยัของสัตวป่์า

มากมาย ช่วยป้องกนัการชะลา้งหน้าดิน เป็นส่วนสาํคญัที�ทาํให้เกิดการหมุนเวียนของสารต่าง ๆ ใน

ธรรมชาติ ฯลฯ 
 

 
ป่าเป็นสิ�งจาํเป็นต่อโลก 

 

แนวทางในการอนุรักษ์ป่าไม้ 

- การทาํความเขา้ใจถึงความสาํคญัของป่าต่อการดาํรงชีวติของมนุษย ์สตัว ์และสิ�งต่าง  ๆที�อยูใ่นโลก 

- การสร้างจิตสาํนึกร่วมกนัในการดูแลรักษาป่าไมใ้นชุมชน ซึ�งแนวทางหนึ�งคือการเปิดโอกาส

โดยภาครัฐในการออกพระราชบญัญติัป่าชุมชน 

- การออกกฎหมายเพื�อคุม้ครองพื�นที�ป่า และการออกกฎเพื�อป้องกนัการตดัไมท้าํลายป่า 

- ช่วยกนัปลกูป่าในพื�นที�ป่าเสื�อมโทรม โดยอาจจะเป็นการร่วมมือกบัสมาชิกในชุมชนเพื�อปลกู

ป่าในโอกาสต่าง ๆ  

- ติดตามข่าวสารเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มเป็นประจาํ เพื�อจะไดท้ราบความเคลื�อนไหวเกี�ยวกบัการ

ร่วมอนุรักษป่์าไมร้วมถึงสิ�งแวดลอ้มในดา้นอื�นดว้ย 

ทรัพยากรแร่  

ทรัพยากรแร่ หมายถึง แร่ธาตุต่างๆ ที�มีอยูใ่นโลก ทั�งบริเวณส่วนที�เป็นพื�นดินและส่วนที�พื�นนํ� า 

ซึ�งมนุษยส์ามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดต้ามความตอ้งการ  

แหล่งกาํเนิดแร่ แร่ธาตุต่าง ๆ ที�มีอยูใ่นบริเวณเปลือกโลกเกิดมาจากสาเหตุหลกั ๆ ดงันี�  

- ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น การระเบิดของภูเขาไฟ การเคลื�อนที�ของแผน่เปลือกโลก เป็นตน้ 

ซึ�งจะทาํใหแ้ร่ธาตุต่าง ๆ ที�อยูใ่ตผ้วิโลกถกูผลกัดนัขึ�นมา 
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- การแปรสภาพทางเคมีของหินประเภทต่าง  ๆที�อยูบ่นเปลือกโลกจนไดแ้ร่ชนิดใหม่เป็น

องคป์ระกอบประเทศไทยมีแร่ธาตุต่าง ๆ อยูอ่ยา่งอุดมสมบูรณ์ โดยสามารถพบแร่ธาตุชนิดต่างๆ 

กระจายกนัอยูท่ั�วประเทศ เช่น 

- แร่ลิกไนต ์พบมากที� อ.เหนือคลอง จ.กระบี� อ.แม่เมาะ จ.ลาํปาง อ.ลี�  จ.ลาํพนู 

- หินนํ� ามนั พบมากที� อ.แม่สอด จ.ตาก 

- แร่เกลือหินโพแทซ พบกระจดักระจายทั�วไปในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

- แร่รัตนชาติ พบมากแถบภาคตะวนัออกและตะวนัตกของประเทศไทย 

- แร่ดีบุก พบมากที� จ.พงังา และหลายจงัหวดัในภาคใตข้องประเทศไทย 

วธิีการอนุรักษ์ทรัพยากรแร่  

ทรัพยากรแร่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที�ใชแ้ลว้หมดไป ดงันั�นทุกคนจึงตอ้งร่วมมือกนัอนุรักษ์

ทรัพยากรแร่อยา่งเต็มความสามารถ 

วิธีการอนุรักษท์รัพยากรแร่มีหลากหลายวิธีดงัแนวทางต่อไปนี�  

- ใชสิ้�งของเครื�องใชต่้าง ๆ อยา่งรู้คุณค่า โดยใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดเท่าที�จะทาํได ้

- ใชแ้ร่ธาตุใหต้รงกบัความตอ้งการและตรงกบัสมบติัของแร่ธาตุนั�น ๆ  

- แยกขยะที�จะทิ�งออกเป็นส่วน ๆ ตามประเภทของขยะ คือ ขยะที�ไม่สามารถนาํกลบัมาใชไ้ด ้

เช่น เศษอาหาร เป็นตน้ ขยะที�สามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้เช่น ขวดแกว้ กระป๋องบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ 

และขยะอนัตราย เช่น ถ่านไฟฉายแบบต่าง ๆ แบตเตอรี� แผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้ ซึ�งจะทาํให้

การนาํขยะไปผลิตเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ทาํไดง่้ายขึ�น และลดการขดุใชแ้ร่ธาตุต่าง ๆ ลง 
 

ผลกระทบจากการใชัทรัพยากรธรรมชาตใินท้องถิ�น 

ในปัจจุบนั ทุกคนคงทราบดีถึงสภาพความเสื�อมโทรมของสิ�งแวดลอ้มที�กาํลงัเกิดขึ�น และหาก

ทุกคนยงัคงนิ�งเฉย ไม่ตระหนกัถึงอนัตรายที�กาํลงัเกิดขึ�นกบัสิ�งแวดลอ้ม อีกไม่นานปัญหาสิ�งแวดลอ้ม

ต่าง ๆ ก็จะไม่สามารถแกไ้ขกลบัมาใหม้ีสภาพที�เหมาะสมต่อการดาํรงชีวิตได ้และเราทุกคนซึ�งเป็นส่วน

หนึ�งของสิ�งแวดลอ้มก็จะไดรั้บผลกระทบที�ไม่สามารถคาดเดาไดอ้ยา่งไม่มีทางหลีกเลี�ยง ในฐานะที�เรา

ทุกคนเป็นมนุษย ์ เราจึงควรตระหนกัและหาแนวทางในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาสิ�งแวดลอ้มที�กาํลงัเกิดขึ�น

นี�ดว้ยความเขา้ใจอยา่งจริงจงั การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ นั�นไม่ใช่เรื�องยากเกินกาํลงัของเรา

ทุกคน ขอเพียงแค่เราตั�งใจทาํและทาํการอนุรักษจ์นเป็นนิสยั เพียงเท่านี�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

ที�งดงามก็จะอยูก่บัเราไปอีกนาน 

แนวทางในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มทาํไดด้งัแนวทางดงันี�  

- การเริ�มตน้อนุรักษค์วรเริ�มตน้จากสิ�งใกลต้วัและทาํไดง่้ายก่อน เช่น เริ�มจากการอนุรักษ์

สิ�งแวดลอ้มบริเวณบา้น บริเวณหมู่บา้น หรือในอาํเภอของตนเอง 
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- ศึกษาหาความรู้เกี�ยวกบัลกัษณะของสิ�งแวดลอ้มที�อยูร่อบตวัเราใหเ้ขา้ใจ เพราะลกัษณะของ

สิ�งแวดลอ้มแต่ละทอ้งถิ�นมีรายละเอียดที�แตกต่างกนั 

- ปฏิบติัการอนุรักษอ์ยา่งค่อยเป็นค่อยไป และพยายามหาเพื�อนที�มีแนวคิดเดียวกนัมาร่วมกนั

ทาํงาน เพื�อเพิ�มกาํลงัคนและแนวคิดในการอนุรักษ ์

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มไม่ใช่เรื�องยากจนเกินความสามารถของทุกคน

หากตั�งใจที�จะทาํ เพราะเพียงแค่การนาํถุงพลาสติกที�ใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ก็เป็นการช่วยลดปริมาณขยะ

ไดแ้ลว้ หรือการแยกขยะก่อนทิ�งก็จะเป็นการช่วยลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติลงไปไดอ้ีกทางหนึ�ง 

ตวัอยา่งขา้งตน้นี� เป็นเพียงตวัอยา่งบางประการของการปฏบิติัการเพื�อสิ�งแวดลอ้มเท่านั�น หากทุกคน

ช่วยกนัคิดช่วยกนัทาํ เราทุกคนก็จะมีชีวิตที�ดีในสิ�งแวดลอ้มที�ดี และมีทรัพยากรต่าง ๆ ใหเ้ราใชส้อยกนั

อยา่งเพียงพอ 
 

หลกัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

          ในการอนุรักษแ์ละจดัการทรัพยากรธรรมชาติใหเ้หมาะสมและไดรั้บประโยชน์สูงสุด ควร

คาํนึงถึงหลกัต่อไปนี�  

1. การอนุรักษแ์ละการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ตอ้งคาํนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติอื�นควบคู่กนั

ไป เพราะทรัพยากรธรรมชาติต่างก็มีความเกี�ยวขอ้งสมัพนัธแ์ละส่งผลต่อกนัอยา่งแยกไม่ได ้

2. การวางแผนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งชาญฉลาด ตอ้งเชื�อมโยงกบัการพฒันา สงัคม 

เศรษฐกิจ การเมือง และคุณภาพชีวิตอยา่งกลมกลืน ตลอดจนรักษาไวซึ้�งความสมดุลของระบบนิเวศ

ควบคู่กนัไป 

3. การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ตอ้งร่วมมือกนัทุกฝ่าย ทั�งประชาชนในเมือง ในชนบท และ

ผูบ้ริหาร ทุกคนควรตระหนกัถึงความสาํคญัของทรัพยากรและสิ�งแวดลอ้มตลอดเวลา โดนเริ�มตน้ที�ตนเอง

และทอ้งถิ�นของตน ร่วมมือกนัทั�งภายในประเทศและทั�งโลก 

4. ความสําเร็จของการพฒันาประเทศขึ� นอยู่กบัความอุดมสมบูรณ์และความปลอดภัยของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ดงันั�นการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นการทาํลายมรดกและอนาคตของชาติ

ดว้ย 

5. ประเทศมหาอาํนาจที�เจริญทางดา้นอุตสาหกรรม มีความตอ้งการทรัพยากรธรรมชาติเป็น

จาํนวนมาก เพื�อใชป้้อนโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศของตน ดงันั�นประเทศที�กาํลงัพฒันาทั�งหลาย

จึงตอ้งช่วยกนัป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ของประเทศมหาอาํนาจ 

6. มนุษยส์ามารถนาํเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้ แต่การ

จดัการนั�นไม่ควรมุ่งเพียงเพื�อการอยูดี่กินดีเท่านั�น ตอ้งคาํนึงถึงผลดีทางดา้นจิตใจดว้ย 
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7. การใชท้รัพยากรธรรมชาติในสิ�งแวดลอ้มแต่ละแห่งนั�น จาํเป็นตอ้งมีความรู้ในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติที�จะให้ประโยชน์แก่มนุษยทุ์กแง่ทุกมุม ทั�งขอ้ดีและขอ้เสีย โดยคาํนึงถึงการสูญ

เปล่าอนัเกิดจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติดว้ย 

8. รักษาทรัพยากรธรรมชาติที�จาํเป็นและหายากดว้ยความระมดัระวงั พร้อมทั�งประโยชน์และ

การทาํใหอ้ยูใ่นสภาพที�เพิ�มทั�งทางดา้นกายภาพและเศรษฐกิจเท่าที�ทาํได ้รวมทั�งจะตอ้งตระหนกัเสมอวา่ 

การใชท้รัพยากรธรรมชาติที�มากเกินไปจะไม่เป็นการปลอดภยัต่อสิ�งแวดลอ้ม 

9. ตอ้งรักษาทรัพยากรที�ทดแทนได ้โดยใหม้ีอตัราการผลิตเท่ากบัอตัราการใชห้รืออตัราการเกิด

เท่ากบัอตัราการตายเป็นอยา่งนอ้ย 

10. หาทางปรับปรุงวิธีการใหม่ ๆ ในการผลิต และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี

ประสิทธิภาพ อีกทั�งพยายามคน้ควา้สิ�งใหม่มาใชท้ดแทน 

11. ใหก้ารศึกษาเพื�อใหป้ระชาชนเขา้ใจถึงความสาํคญัในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 สาํหรับวิธีการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั�น ศิริพรต ผลสิทธุ์ (2531 : 196 - 197) ได้

เสนอวิธีการไวด้งันี�  

1. การถนอม เป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติทั�งปริมาณและคุณภาพให้มีอยู่นานที�สุดโดย

พยายามใชท้รัพยากรธรรมชาติใหม้ีประสิทธิภาพ เช่น การเลือกจบัปลาที�มีขนาดโตมาใชใ้นการบริโภค 

ไม่จบัปลาที�มีขนาดเลก็เกินไป เพื�อใหป้ลาเหล่านั�นไดม้ีโอกาสโตขึ�นมาแทนปลาที�ถกูจบัไปบริโภคแลว้ 

          2. การบูรณะซ่อมแซม เป็นการบูรณะซ่อมแซมทรัพยากรธรรมชาติที�เกิดความเสียหายให้มีสภาพ

เหมือนเดิมหรือเกือบเท่าเดิม บางครั� งอาจเรียกว่าพฒันาก็ได ้เช่น ป่าไมถ้กูทาํลายหมดไป ควรมีการปลูก

ป่าขึ�นมาทดแทนจะทาํใหม้ีพื�นที�บริเวณนั�นกลบัคืนเป็นป่าไมอ้ีกครั� งหนึ�ง 

3. การปรับปรุงและการใช้อย่างมปีระสิทธิภาพ เช่นการนาํแร่โลหะประเภทต่าง ๆ มาถลุงแลว้

นาํไปสร้างเครื� องจักรกล เครื�องยนต์ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ� งจะให้ประโยชน์แก่มนุยษ์เรามากยิ�งขึ� น 

          4. การนํามาใช้ใหม่ เป็นการนําทรัพยากรธรรมชาติที�ใช้แล้วมาใช้ใหม่ เช่น เศษเหล็ก สามารถนาํ

กลบัมาหลอมแลว้แปรสภาพสาํหรับการใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้

5. การใช้สิ�งอื�นทดแทน เป็นการนาํเอาทรัพยากรอย่างอื�นที�มีมากกว่า หรือหาง่ายกว่า มาใช้

ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติที�หายากหรือกาํลงัขาดแคลน เช่น นาํพลาสติกมาใชแ้ทนโลหะในบางส่วน

ของเครื�องจกัรหรือยานพาหนะ 

6. การสํารวจหาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพิ�มเติม เพื�อเตรียมไวใ้ชป้ระโยชน์ในอนาคต เช่น 

การสาํรวจแหล่งนํ� ามนัในอ่าวไทย ทาํให้คน้พบแหล่งก๊าซธรรมชาติเป็นจาํนวนมาก สามารถนาํมาใช้

ประโยชน์ทั�งในระยะสั�นและในระยะยาว อีกทั�งช่วยลดปริมาณการนาํเขา้ก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศ 

7. การประดิษฐ์ของเทียมขึ�นมาใช้ เพื�อหลีกเลี�ยงหรือลดปริมาณในการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 

ชนิดอื�น ๆ ที�นิยมใช้กนั ของเทียมที�ผลิตขึ� นมา เช่น ยางเทียม ผา้เทียม และผา้ไหมเทียม เป็นต้น 



98 
 

              8. การเผยแพร่ความรู้เป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื�องทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดล้อม เพื�อที�จะได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที�และรัฐควรมีบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม โดยการวางแผนจดัทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มอยา่งรัดกุม 

9. การจัดตั�งสมาคม เป็นการจดัตั�งสมาคมหรือชมรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้ม 

 

เรื�องที� �  สิ�งแวดล้อม 

ความหมายสิ�งแวดล้อม 

                    รูปธรรม (สามารถจบัตอ้งและมองเห็นได)้ และนามธรรม (ตวัอยา่งเช่นวฒันธรรมแบบ

แผน ประเพณี ความเชื�อ) มีอิทธิพลเกี�ยวโยงถึงกนั เป็นปัจจยัในการเกื�อหนุนซึ�งกนัและกนั ผลกระทบ

จากปัจจยัหนึ�งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือทาํลายอีกส่วนหนึ�ง อยา่งหลีกเลี�ยงมิได ้สิ�งแวดลอ้มเป็นวงจร

และ วฏัจกัรสิ�งแวดลอ้ม คือ ทุกสิ�งทุกอยา่งที�อยูร่อบตวัมนุษยท์ั�งที�มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั�งที�เป็น 

วฏัจกัรที�เกี�ยวขอ้งกนัไปทั�งระบบ  

สิ�งแวดลอ้มแบ่งออกเป็นลกัษณะกวา้ง ๆ ได ้2 ส่วน คือ  

�.  สิ�งแวดลอ้มที�เกิดขึ�นเองตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม ้ภูเขา ดิน นํ� า อากาศ  

�.  สิ�งแวดลอ้มที�มนุษยส์ร้างขึ�น เช่น ชุมชนเมือง สิ�งก่อสร้างโบราณสถาน ศิลปกรรม 

สาเหตุของปัญหาสิ�งแวดล้อม 

 สาเหตุหลกัของปัญหาสิ�งแวดลอ้มมีอยู ่2 ประการดว้ยกนั คือ                                                          

1. การเพิ�มของประชากร (Population growth) ปริมาณการเพิ�มของประชากรก็ยงัอยูใ่นอตัรา

ทวีคูณ (Exponential Growth) เมื�อผูค้นมากขึ�นความตอ้งการบริโภคทรัพยากรก็เพิ�มมากขึ�นทุกทางไมว่่า

จะเป็นเรื�องอาหาร ที�อยูอ่าศยั พลงังาน  

2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (Economic Growth & 

Technological Progress) ความเจริญทางเศรษฐกิจนั�นทาํใหม้าตรฐานในการดาํรงชีวิตสูงตามไปดว้ย มี

การบริโภคทรัพยากรจนเกินกว่าความจาํเป็นขั�นพื�นฐานของชีวิต มีความจาํเป็นตอ้งใชพ้ลงังานมากขึ�น

ตามไปดว้ย ในขณะเดียวกนัความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยกี็ช่วยเสริมใหว้ิธีการนาํทรัพยากรมาใชไ้ด้

ง่ายขึ�นและมากขึ�น 
 

ผลที�เกดิจากปัญหาสิ�งแวดล้อม 

           ผลสืบเนื�องอนัเกิดจากปัญหาสิ�งแวดลอ้ม คือ ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอ เนื�องจากมี   

การใชท้รัพยากรกนัอยา่งไม่ประหยดั อาทิ ป่าไมถ้กูทาํลาย ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดแคลนนํ� า 

ภาวะมลพิษ (Pollution) เช่น มลพิษในนํ� า ในอากาศและเสียง มลพิษในอาหาร สารเคมี อนัเป็นผลมา

จากการเร่งรัดทางดา้นอุตสาหกรรมนั�นเอง  
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 การเปลี�ยนแปลงสิ�งแวดลอ้มในทอ้งถิ�นโดยธรรมชาติ ไดแ้ก่ การเกิดอุทกภยัจากนํ� าป่าไหลหลาก 

ทาํใหสิ้�งมีชีวิตโดยเฉพาะพืชถกูนํ� าท่วม พืชบางชนิดไม่สามารถดาํรงชีวิตอยู่ไดใ้นที�ที�มีนํ� าท่วม จึงตาย

ไปในที�สุด และอุทกภยัยงัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสิ�งมีชีวิตทุกชนิด โดยเฉพาะสตัวแ์ละมนุษย ์

 การเกิดลมพายุก็เป็นสาเหตุที�ทาํให้สิ�งแวดลอ้มเกิดการเปลี�ยนแปลงโดยลมพายุอาจพดัพา

รุนแรงจนทาํใหต้น้ไมสู้ง ๆ บางตน้ตา้นแรงลมไม่ไหว จึงโดนลมลม้ลงไป ทาํใหเ้กิดความเสียหายต่าง ๆ 

ตามมาทาํใหสิ้�งแวดลอ้มเปลี�ยนไป 

 การเกิดภูเขาไฟระเบิดก็เป็นสาเหตุที�ทาํใหสิ้�งแวดลอ้มเกิดการเปลี�ยนแปลง ความร้อนของลาวา

ที�ไหลออกมาจากปล่องภูเขาไฟ ทาํใหสิ้�งมีชีวิตไม่สามารถดาํรงชีวิตได ้อีกทั�งก๊าซต่าง ๆ ที�ปล่อยออกมา

จากปล่องภูเขาไฟทาํใหส้ภาพอากาศเปลี�ยนไป 

 การเปลี�ยนแปลงสิ�งแวดลอ้มในทอ้งถิ�นโดยมนุษย ์ไดแ้ก่ มนุษยท์าํใหภู้เขาไม่มตีน้ไม ้กลายเป็น

ภูเขาหวัโลน้ ตน้ไมใ้นป่าถกูตดัโค่นทาํลาย สตัวป่์าไม่มีที�อยูอ่าศยัและขาดอาหาร นํ� าเสีย อากาศเป็นพษิ 

ดินเสีย และเสื�อมสภาพ 
 

 ภาวะโลกร้อน (Global Warming)  

  ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี�ยนแปลง (Climate Change) เป็น

ปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบนั สังเกตไดจ้าก อุณหภูมิ ของโลกที�สูงขึ�นเรื� อย ๆ สาเหตุหลกัของ

ปัญหานี�  มาจาก ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases) 

ปรากฏการณ์เรือนกระจก มีความสาํคญักบัโลก เพราะก๊าซจาํพวก คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ 

มีเทน จะกกัเก็บความร้อนบางส่วนไวใ้นโลก ไม่ให้สะทอ้นกลบัสู่บรรยากาศทั�งหมด มิฉะนั�น โลกจะ

กลายเป็นแบบดวงจนัทร์ ที�ตอนกลางคืนหนาวจดั (และ ตอนกลางวนัร้อนจดั เพราะไม่มีบรรยากาศ 

กรองพลงังาน จาก ดวงอาทิตย)์ ซึ�งการทาํใหโ้ลกอุ่นขึ�นเช่นนี�  คลา้ยกบัหลกัการของ เรือนกระจก (ที�ใช้

ปลกูพืช) จึงเรียกว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect)  

แต่การเพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�องของ CO2 ที�ออกมาจาก โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต์ หรือการ

กระทําใดๆที� เผา เชื� อเพลิงฟอสซิล ( เช่น ถ่านหิน นํ� ามัน ก๊ าซธรรมชาติ หรือ สารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอน ) ส่งผลใหร้ะดบัปริมาณ CO2 ในปัจจุบนัสูงเกิน 300 ppm (300 ส่วน ใน ลา้นส่วน) เป็น

ครั� งแรกในรอบกว่า 6 แสนปี 

คาร์บอนไดออกไซด ์ที�มากขึ�นนี�  ไดเ้พิ�มการกกัเก็บความร้อนไวใ้นโลกของเรามากขึ�นเรื�อยๆ 

จนเกิดเป็น ภาวะโลกร้อน ดงัเช่นปัจจุบนั 

ภาวะโลกร้อนภายในช่วง 10 ปีนบัตั�งแต่ปี พ.ศ. 2533 มานี�  ไดม้ีการบนัทึกถึงปีที�มีอากาศร้อน

ที�สุดถึง 3 ปีคือ ปี พ.ศ. 2533, พ.ศ.2538 และปี พ.ศ. 2540 แมว้่าพยากรณ์การเปลี�ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ยงัมีความไม่แน่นอนหลายประการ แต่การถกเถียงวิพากษว์ิจารณ์ไดเ้ปลี�ยนหัวขอ้จากคาํถาม

ที�ว่า "โลกกาํลงัร้อนขึ�นจริงหรือ" เป็น "ผลกระทบจากการที�โลกร้อนขึ�นจะส่งผลร้ายแรง และต่อเนื�อง
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ต่อสิ�งที�มีชีวิตในโลกอยา่งไร" ดงันั�น ยิ�งเราประวิงเวลาลงมือกระทาํการแกไ้ขออกไปเพียงใด ผลกระทบ

ที�เกิดขึ�นก็จะยิ�งร้ายแรงมากขึ�นเท่านั�น และบุคคลที�จะไดรั้บผลกระทบมากที�สุดก็คือ ลูกหลานของพวก

เราเอง 

สาเหต ุ

ภาวะโลกร้อนเป็นภยัพิบติัที�มาถึง โดยที�เราทุกคนต่างทราบถึงสาเหตุของการเกิดเป็นอย่างดี 

นั�นคือ การที�มนุษยเ์ผาผลาญเชื�อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน นํ� ามนั และก๊าซธรรมชาติ เพื�อผลิตพลงังาน 

เราต่างทราบดีถึงผลกระทบบางอย่างของภาวะโลกร้อน เช่น การละลายของนํ� าแข็งในขั�วโลก 

ระดบันํ� าทะเลที�สูงขึ�น ความแห้งแลง้อย่างรุนแรง การแพร่ระบาดของโรคร้ายต่าง ๆ อุทกภยั ปะการัง

เปลี�ยนสีและการเกิดพายุรุนแรงฉับพลนั โดยผูที้�ไดรั้บผลกระทบมากที�สุด ไดแ้ก่ ประเทศตามแนว

ชายฝั�ง ประเทศที�เป็นเกาะ และภูมิภาคที�กาํลงัพฒันาอยา่งเอเชียอาคเนย ์

จากการทาํงานของคณะกรรมการของรัฐบาลนานาชาติ ว่าด้วยเรื� องการเปลี�ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศที�มีองคก์ารวิทยาศาสตร์ ไดร่้วมมือกบัองคก์ารสหประชาชาติ เฝ้าสงัเกตผลกระทบต่างๆ และ

ไดพ้บหลกัฐานใหม่ที�แน่ชดัว่า จากการที�ภาวะโลกร้อนขึ�นในช่วง 50 กว่าปีมานี�  ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก

การกระทาํของมนุษย ์ ซึ� งส่งผลกระทบอย่างต่อเนื�องให้อุณหภูมิของโลกเพิ�มขึ�นในทุกหนทุกแห่ง 

ประมาณ 1.4 - 5.8 องศาเซลเซียส  

การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้เปลี�ยนแปลงไปทีละเล็กทีละน้อย แต่เป็นการ

เปลี�ยนแปลงอยา่งรุนแรงซึ�งเกิดขึ�นบ่อยครั� ง และมีความรุนแรงมากขึ�นเรื�อย ๆ ตวัอยา่งที�เห็นไดช้ดัไดแ้ก่ 

ความแหง้แลง้อยา่งรุนแรง วาตภยั อุทกภยั พายฝุนฟ้าคะนอง พายุทอร์นาโด แผ่นดินถล่ม และการเกิด

พายรุุนแรงฉบัพลนั จากภาวะอนัตรายเหล่านี�พบว่า ผูที้�อาศยัอยูใ่นเขตพื�นที�ที�เสี�ยงกบัการเกิดเหตุการณ์

ดงักล่าว ซึ�งไดรั้บผลกระทบมากกว่าพื�นที�ส่วนอื�น ๆ ยงัไม่ไดรั้บการเอาใจใส่และช่วยเหลือเท่าที�ควร 

นอกจากนี�  ยงัมีการคาดการณ์ว่า การที�อุณหภูมิของโลกสูงขึ�น เป็นเหตุใหป้ริมาณผลผลิตเพื�อการบริโภค

โดยรวมลดลง ซึ�งทาํใหจ้าํนวนผูอ้ดอยากหิวโหยเพิ�มขึ�นอีก 60 - 350 ลา้นคน 

ในประเทศไทยและฟิลิปปินส์ มีโครงการพลงังานต่าง ๆ ที�จดัตั�งขึ�น และการดาํเนินงานของ

โครงการเหล่านี�  ไดส่้งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาอยา่งเห็นไดช้ดั ตวัอยา่งเช่น การเปลี�ยนแปลงของ

ฝนที�ไม่ตกตามฤดูกาล และปริมาณนํ� าฝนที�ตกในแต่ละช่วงไดเ้ปลี�ยนแปลงไป การบุกรุกและทาํลายป่า

ไมที้�อุดมสมบูรณ์ การสูงขึ�นของระดบันํ� าทะเลและอุณหภูมิของนํ� าทะเล ซึ�งส่งผลกระทบอย่างมากต่อ

ระบบนิเวศวิทยาตามแนวชายฝั�ง และจากการที�อุณหภูมิของนํ� าทะเลสูงขึ�นนี�  ไดส่้งผลกระทบต่อการ

เปลี�ยนสีของนํ� าทะเล ดงันั�น แนวปะการังต่าง ๆ จึงไดรั้บผลกระทบและถกูทาํลายเช่นกนั 

ประเทศไทยเป็นตวัอย่างของประเทศที�มีชายฝั�งทะเล ที�มีความยาวประมาณ 2,490 กิโลเมตร 

และเป็นแหล่งที�มีความสาํคญัอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง การประมง การ

เพาะเลี� ยงสัตว์นํ� า และความไม่แน่นอนของฤดูกาลที�ส่งผลกระทบต่อการทําเกษตรกรรม มีการ
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คาดการณ์ว่า หากระดบันํ� าทะเลสูงขึ�นอีกอย่างน้อย 1 เมตรภายในทศวรรษหน้า หาดทรายและพื�นที�

ชายฝั�งในประเทศไทยจะลดนอ้ยลง สถานที�ตากอากาศชายทะเล รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวใน

สถานที�ท่องเที�ยวต่าง ๆ เช่น พทัยา และ ระยองจะไดรั้บผลกระทบโดยตรง แมแ้ต่กรุงเทพมหานคร ก็ไม่

สามารถหลีกเลี�ยงจากผลกระทบของระดบันํ� าทะเลที�สูงขึ�นนี� เช่นกนั 

ปัญหาดา้นสุขภาพ ก็เป็นเรื�องสาํคญัอีกเรื� องหนึ� งที�ไดรั้บผลกระทบอย่างรุนแรง จากสภาพ

ภูมิอากาศที�เปลี�ยนแปลงนี�ดว้ย เนื�องจากอุณหภูมิและความชื�นที�สูงขึ�น ส่งผลใหม้ีการเพิ�มขึ�นของยุงมาก

ขึ� น ซึ� งนํามาสู่การแพร่ระบาดของไข้มาลาเรียและไข้ส่า นอกจากนี� โรคที�เกี�ยวข้องกับนํ� า เช่น 

อหิวาตกโรค ซึ�งจดัว่าเป็นโรคที�แพร่ระบาดไดอ้ยา่งรวดเร็วโรคหนึ�งในภูมิภาคนี�  คาดว่าจะเพิ�มขึ�นอย่าง

รวดเร็วและต่อเนื�อง จากอุณหภูมิและความชื�นที�สูงขึ� น คนยากจนเป็นกลุ่มคนที�มีความเสี�ยงสูงต่อ

ผลกระทบ จากการเปลี�ยนแปลงนี�  ประกอบกบัการให้ความรู้ในดา้นการดูแลรักษาสุขภาพที�ดี ยงัมีไม่

เพียงพอ 

ปัจจุบนันี� สัญญาณเบื�องตน้ของสภาพภูมิอากาศที�เปลี�ยนแปลงไป ไดป้รากฏขึ�นอย่างแจง้ชดั 

ดงันั�น สมควรหรือไม่ที�จะรอจนกว่าจะค้นพบข้อมูลมากขึ� น หรือ มีความรู้ในการแกไ้ขมากขึ� น ซึ� ง       

ณ เวลานั�นก็อาจสายเกินไปแลว้ที�จะแกไ้ขได ้ 

ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน 

แมว้่าโดยเฉลี�ยแลว้อุณหภูมิของโลกจะเพิ�มขึ�นไม่มากนัก แต่ผลกระทบที�เกิดขึ�นจะส่งผลต่อ

เป็นทอด ๆ และจะมีผลกระทบกบัโลกในที�สุด ขณะนี�ผลกระทบดงักล่าวเริ�มปรากฏให้เห็นแลว้ทั�วโลก 

รวมทั�งประเทศไทย ตัวอย่างที� เห็นได้ชัด คือ การละลายของนํ� าแข็งทั�วโลก ทั�งที� เป็นธารนํ� าแข็ง 

(glaciers) แหล่งนํ� าแข็งบริเวณขั�วโลก และในกรีนแลนด์ซึ�งจดัว่าเป็นแหล่งนํ� าแข็งที�ใหญ่ที�สุดในโลก 

นํ� าแข็งที�ละลายนี� จะไปเพิ�มปริมาณนํ� าในมหาสมุทร เมื�อประกอบกบัอุณหภูมิเฉลี�ยของนํ� าสูงขึ�น นํ� าก็จะ

มีการขยายตวัร่วมดว้ย ทาํใหป้ริมาณนํ� าในมหาสมุทรทั�วโลกเพิ�มมากขึ�นเป็นทวีคูณ ทาํใหร้ะดบันํ� าทะเล

สูงขึ�นมาก ส่งผลให้เมืองสาํคญั ๆ ที�อยู่ริมมหาสมุทรตกอยู่ใตร้ะดบันํ� าทะเลทนัที มีการคาดการณ์ว่า 

หากนํ� าแข็งดงักล่าวละลายหมด จะทาํใหร้ะดบันํ� าทะเลสูงขึ�น 6 - 8 เมตรทีเดียว ผลกระทบที�เริ�มเห็นได้

อีกประการหนึ�งคือ การเกิดพายหุมุนที�มีความถี�มากขึ�น และมีความรุนแรงมากขึ�นดว้ย ดงัเราจะเห็นได้

จากข่าวพายเุฮอริเคนที�พดัเขา้ถล่มประเทศสหรัฐอเมริกาหลายลกูในช่วงสองสามปีที�ผ่านมา แต่ละลูกก็

สร้างความเสียหายในระดบัหายนะทั�งสิ�น สาเหตุอาจอธิบายไดใ้นแง่พลงังาน กล่าวคือ เมื�อมหาสมุทรมี

อุณหภูมิสูงขึ�น พลงังานที�พายไุดรั้บก็มากขึ�นไปดว้ย ส่งผลใหพ้ายมุีความรุนแรงกว่าที�เคย นอกจากนั�น 

สภาวะโลกร้อนยงัส่งผลให้บางบริเวณในโลกประสบกบัสภาวะแห้งแลง้อย่างไม่เคยมีมาก่อน เช่น 

ขณะนี� ได้เ กิดสภาวะโลกร้อนรุนแรงขึ� นอีกเนื� องจากต้นไม้ในป่าที� เคยทําหน้าที�ดูดกลืนแก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์ ไดล้ม้ตายลงเนื�องจากขาดนํ� า นอกจากจะไม่ดูดกลืนแก๊สต่อไปแลว้ ยงัปล่อย
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คาร์บอนไดออกไซดอ์อกมาจากกระบวนการย่อยสลายดว้ย และยงัมีสัญญาณเตือนจากภยัธรรมชาติอื�น ๆ 

อีกมาก ซึ�งหากเราสงัเกตดี ๆ จะพบว่าเป็นผลจากสภาวะนี� ไม่นอ้ย  

การแก้ปัญหาโลกร้อน 

แลว้เราจะหยดุสภาวะโลกร้อนไดอ้ยา่งไร เป็นเรื�องที�น่าเป็นห่วงว่าเราคงไม่อาจหยดุย ั�งสภาวะ

โลกร้อนที�กาํลงัจะเกิดขึ�นในอนาคตได ้ถึงแมว้่าเราจะหยดุผลิตแก๊สเรือนกระจกโดยสิ�นเชิงตั�งแต่บดันี�  

เพราะโลกเปรียบเสมือนเครื�องจกัรขนาดใหญ่ที�มีกลไกเลก็ ๆ จาํนวนมากทาํงานประสานกนั การ

ตอบสนองที�มีต่อการกระตุน้ต่าง ๆ จะตอ้งใชเ้วลานานกว่าจะกลบัเขา้สู่สภาวะสมดุล และแน่นอนว่า 

สภาวะสมดุลอนัใหม่ที�จะเกิดขึ�นยอ่มจะแตกต่างจากสภาวะปัจจุบนัอยา่งมาก  

แต่เราก็ยงัสามารถบรรเทาผลอนัร้ายแรงที�อาจจะเกิดขึ�นในอนาคตเพื�อให้ความรุนแรงลดลงอยู่

ในระดบัที�พอจะรับมือได ้ และอาจจะชะลอปรากฏการณ์โลกร้อนให้ชา้ลง กินเวลานานขึ�น สิ�งที�เรา

พอจะทาํไดต้อนนี� คือพยายามลดการผลิตแก๊สเรือนกระจกลง และเนื�องจากเราทราบว่าแก๊สดงักล่าวมา

จากกระบวนการใชพ้ลงังาน การประหยดัพลงังานจึงเป็นแนวทางหนึ� งในการลดอตัราการเกิดสภาวะ

โลกร้อนไปในตวั  

 

กิจกรรมที� 1 

1. ใหน้กัศึกษายกตวัอยา่งสิ�งที�มนุษยท์าํใหสิ้�งแวดลอ้มเกิดการเปลี�ยนแปลงมา � อยา่ง 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

2. ใหน้กัศึกษายกตวัอยา่งผลกระทบที�มีต่อมนุษย ์เมื�อสิ�งแวดลอ้มถกูทาํลายมา  2  อยา่ง 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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3.  พลงังานชนิดแรกที�ก่อใหเ้กิดสิ�งมีชีวิตขึ�นมาบนโลกคือ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

4.  ทรัพยากรป่าไมใ้นประเทศไทย ในระยะ 30 ปี ลดลงเท่าตวั ซึ�งทาํใหส่้งผลกระทบต่อสิ�งใด  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

5. สาเหตุสาํคญัที�ทาํใหเ้กิดวิกฤตทางธรรมชาติ ซึ�งเป็นปัญหาที�มนุษยก์าํลงัเผชิญอยูใ่นปัจจุบนัคือ 

...…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

6.  แหล่งพลงังานที�ใหญ่ที�สุดในโลก คือ................................................................................ 
 

7.  การใชท้รัพยากรอยา่งสิ�นเปลืองของมนุษยก่์อใหเ้กิดวกิฤตดา้นใด................................... 
 

 8.  เพื�อรักษาสมดุลทางธรรมชาติไวใ้หป้ระชาชนรุ่นหลงั ควรปรับสภาพการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 

อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

 9.  วิธีสร้างความสมดุลใหชี้วิตมนุษยก์บัธรรมชาติไดพ้ึ�งพากนัยาวนานขึ�น  มนุษยค์วรปฏิบติั 

อยา่งไร 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรมที� 2 

 แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม และใหแ้ต่ละกลุ่มไปศึกษาปัญหาสิ�งแวดลอ้มและ แนวทาง 

การแกไ้ขปัญหาแลว้ออกมานาํเสนอหนา้ชั�นเพื�อการแลกเปลี�ยนขอ้มลูซึ�งกนัและกนั 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 
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บทที� 6  

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
 

สาระสําคญั 

 ปรากฏการณ์ธรรมชาติที�เกี�ยวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนั การเกิดเมฆ หมอก นํ� าคา้ง ฝน ลูกเห็บ 

สภาพอากาศของทอ้งถิ�นเพื�อการดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งปกติสุข 
 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

1. อธิบายการเกิดเมฆ หมอก นํ� าคา้ง ฝน และลกูเห็บได ้

2. บอกสภาพอากาศของทอ้งถิ�นได ้
 

ขอบข่ายเนื�อหา 

เรื�องที� � การเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 

เรื�องที� 2 การรายงานสภาพอากาศของทอ้งถิ�น 
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เรื�องที� 1 การเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 

1.1 เมฆ (Clouds) 

“เมฆ” เป็นไอนํ� าที�ลอยตวัอยูใ่นอากาศ เมื�อไดรั้บความร้อนจากดวงอาทิตยก์็จะลอยตวัสูงขึ�นจน

ไปกระทบกับมวลอากาศเย็นที�อยู่ด้านบนทาํให้กลั�นตัวเป็นละอองนํ� าขนาดเล็กและเมื�อละอองนํ� า

เหล่านั�นรวมตวักนัก็จะเป็นเมฆ ตวัอยา่งการเกิดเมฆที�เห็นไดช้ดั ไดแ้ก่ “คอนเทรล” ซึ�งเป็นเมฆที�สร้าง

ขึ�นโดยฝีมือมนุษย ์เมื�อเครื�องบินไอพ่นบินอยู่ในระดบัสูงเหนือระดบัควบแน่น ไอนํ� าซึ�งอยู่ในอากาศ

ร้อนที�พ่นออกมาจากเครื�องยนต์ ปะทะเขา้กบัอากาศเยน็ซึ�งอยู่ภายนอก เกิดการควบแน่นเป็นหยดนํ� า 

โดยการจบัตวักบัเขม่าควนัจากเครื�องยนตซึ์�งทาํหนา้ที�เป็นแกนควบแน่น เราจึงมองเห็นควนัเมฆสีขาว

ถกูพ่นออกมาทางทา้ยของเครื�องยนตเ์ป็นทางยาว ในการสร้างฝนเทียมก็เช่นกนั  เครื�องบินทาํการโปรย

สารเคมี “ซิลเวอร์ไอโอไดด”์ เพื�อทาํหนา้ที�เป็นแกนควบแน่นใหไ้อนํ� าในอากาศมาจบัตวั และควบแน่น

เป็นเมฆ 

การเรียกชื�อเมฆ 

 เมฆที�เกิดขึ�นในธรรมชาติม ี 2 ลกัษณะ คือ เมฆกอ้น และเมฆแผน่ เราเรียกเมฆกอ้นว่า “เมฆ

คิวมลูสั” และเรียกเมฆแผน่ว่า “เมฆสเตรตสั” หากเมฆกอ้นลอยชิดติดกนั เรานาํชื�อทั�งสองมารวมกนั 

และเรียกว่า “เมฆสเตรโตคิวมลูสั” ในกรณีที�เป็นเมฆฝน เราจะเพิ�มคาํว่า “นิมโบ” หรือ “นิมบสั” ซึ�ง

แปลว่า “ฝน” เขา้ไป เช่น เราเรียกเมฆกอ้นที�มีฝนตกว่า “เมฆคิวมโูลนิมบสั” และเรียกเมฆแผน่ที�มีฝนตก

ว่า “เมฆนิมโบสเตรตสั” เราแบ่งเมฆตามระดบัความสูงเป็น 3 ระดบั คือ เมฆชั�นตํ�า เมฆชั�นกลาง และ

เมฆชั�นสูง  

 หากเป็นเมฆชั�นกลาง (ระดบัความสูง 2 - 6 กิโลเมตร) เราจะเติมคาํว่า “อลัโต” ซึ�งแปลว่า “ชั�นกลาง” 

ไวข้า้งหนา้ เช่น เราเรียกเมฆกอ้นชั�นกลางว่า “เมฆอลัโตคิวมลูสั” และเรียกเมฆแผน่ชั�นกลางว่า “เมฆ  

อลัโตสเตรตสั”  

 หากเป็นเมฆชั�นสูง (ระดบัความสูง 6 กิโลเมตร ขึ�นไป ) เราจะเติมคาํว่า “เซอโร” ซึ�งแปลว่า 

“ชั�นสูง” ไวข้า้งหนา้ เช่น เราเรียกเมฆกอ้นชั�นสูงว่า “เมฆเซอโรคิวมลูสั” เรียกเมฆแผน่ชั�นสูงว่า “เมฆ

เซอโรสเตรตสั” และเรียกชั�นสูงที�มีรูปร่างเหมือนขนนกว่า “เมฆเซอรัส”  

 

 

      

  

 

 

                                                รูปที� 1 แผนผงัแสดงการเรียกชื�อเมฆ 
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ประเภทของเมฆ 

 นกัอุตุนิยมวิทยา แบ่งเมฆทั�งสิบชนิดออกเป็น 4 ประเภท ดงันี�  

1. เมฆชั�นสูง เป็นเมฆที�ก่อตวัที�ระดบัความสูงมากกว่า 6 กิโลเมตร เมฆในชั�นนี� ส่วนใหญ่มกัจะ

มีลกัษณะเป็นกอ้นเลก็ ๆ และมกัจะค่อนขา้งโปร่งใส แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 

 

          เมฆเซอโรควิมูลสั เมฆสีขาว เป็นผลกึนํ� าแข็ง มีลกัษณะ เป็นริ�ว  

คลื�นเลก็ ๆ มกัเกิดขึ�นปกคลุมทอ้งฟ้าบริเวณกวา้ง  

 

 

เมฆเซอโรสเตรตัส มีลกัษณะคล้ายกับเมฆเซอรัสแต่จะแผ ่

ออกเป็นแผ่นบาง ๆ ตามทิศทางของลม แผ่นบาง สีขาว เป็น

ผลึกนํ� าแข็ง ปกคลุมท้องฟ้าเป็นบริเวณกวา้ง โปร่งแสงต่อ

แสงอาทิตย ์บางครั� งหักเหแสง ทาํให้เกิดดวงอาทิตยท์รงกลด 

และดวงจนัทร์ทรงกลด 

 

เมฆเซอรัส เมฆริ�ว สีขาว รูปร่างคลา้ยขนนก เป็นผลึกนํ� าแข็ง  

มกัเกิดขึ�นในวนัที�มีอากาศดี ทอ้งฟ้าเป็นสีฟ้าเขม้ 

 

 

 

2. เมฆชั�นกลาง เป็นเมฆที�ก่อตวัขึ�นจากหยดนํ� าหรือผลึกนํ� าแข็ง อยูที่�ระดบัความสูงจากพื�นดิน  

2 - 6 กิโลเมตร สามารถจาํแนกตามลกัษณะรูปร่างไดด้งันี�  

เมฆอลัโตควิมูลสั เมฆกอ้น สีขาว ลกัษณะเป็นกลุ่มกอ้นเล็ก ๆ 

คลา้ยฝงูแกะมีช่องว่างระหว่างกอ้นเลก็นอ้ย บางครั� งอาจก่อตวั

ตํ�าลงมาดูคลา้ย ๆ กบัเมฆสเตรโตคิวมูลสั หรือเกิดเป็นก้อน

ซอ้น ๆ กนัคลา้ยกบัยอดปราสาท   

 

 

เมฆอลัโตสเตรตสั มีลกัษณะเป็นแผน่ปกคลุมบริเวณทอ้งฟ้า

บริเวณกวา้ง ส่วนมากมกัมีสีเทา เนื�องจากบงัแสงดวงอาทิตย์

หรือดวงจนัทร์ ไม่ใหล้อดผา่น ทาํใหเ้ห็นเป็นฝ้า ๆ อาจทาํให้

เกิดละอองฝนบาง ๆ ได ้
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3. เมฆชั�นตํ�า เป็นเมฆที�เกิดขึ�นที�ระดบัความสูงจากพื�นดินไม่เกิน 2 กิโลเมตร ซึ�งสามารถ

จาํแนกตามลกัษณะรูปร่างไดด้งันี�  

 

 เมฆสเตรตสั เป็นเมฆแผน่บาง สีขาว ปกคลุมทอ้งฟ้าบริเวณ

กวา้ง และอาจทาํให้เกิดฝนละอองได้ มกัเกิดขึ� นตอนเช้า 

หรือหลงัฝนตก บางครั� งอาจลอยตํ�าปกคลุมพื�นดิน เรียกว่า 

“หมอก”  

 

 เมฆสเตรโตคิวมูลัส เมฆก้อน ลอยติดกันเป็นแพ ไม่มี

รูปทรงที�ชัดเจน มีช่องว่างระหว่างก้อนเพียงเล็กน้อย มกั

เกิดขึ�นเวลาที�อากาศไม่ดี และมีสีเทา เนื�องจากลอยอยู่ในเงา

ของเมฆชั�นบน   

 

เมฆนิมโบสเตรตัส เมฆแผ่นหนาสีเทาเข้ม คลา้ยพื�นดินที�

เปียกนํ� า ทาํให้เกิดฝนตกพรําๆ  หรือฝนตกแดดออก ไม่มี

พายฝุนฟ้าคะนอง ฟ้าร้องฟ้าผ่า มกัปรากฏให้เห็นสายฝนตก

ลงมาจากฐานเมฆ 

 

4. เมฆก่อตวัในแนวตั�ง เป็นเมฆที�อยูสู่งจากพื�นดินตั�งแต่ 500 - 20,000 เมตร แบ่งออกเป็น 

2 ชนิด คือ 

 

เมฆควิมูลสั เมฆกอ้นปุกปุย สีขาว รูปทรงคลา้ยดอกกะหลํ�า  

ฐานเมฆเป็นสีเทาเนื�องจากมีความหนามากพอที�จะบดบัง

แสง จนทาํใหเ้กิดเงา มกัปรากฏให้เห็นเวลาอากาศดี ทอ้งฟ้า

เป็นสีฟ้าเขม้ 

 

เมฆคิวมูโลนิมบัส เมฆก่อตวัในแนวตั�ง พฒันามาจากเมฆ

คิวมลูสั มีขนาดใหญ่มากปกคลุมพื�นที�ครอบคลุมทั�งจงัหวดั 

ทาํให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ฟ้าแลบ    

ฟ้าร้อง พายฝุนฟ้าคะนอง และบางครั� งอาจมีลกูเห็บตก 
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สีของเมฆ  

สีของเมฆบ่งบอกถึงปรากฏการณ์ที�เกิดขึ�นภายในเมฆ เนื�องจากเมฆเกิดจากไอนํ� าลอยตวัขึ�นสู่ที�

สูงเย็นตัวลงและควบแน่นกลายเป็นละอองนํ� าขนาดเล็ก ละอองนํ� าเหล่านี� มีความหนาแน่นสูง 

แสงอาทิตยไ์ม่สามารถส่องทะลุผา่นไปไดไ้กลภายในกลุ่มละอองนํ� านี�  จึงเกิดการสะทอ้นของแสงทาํให้

เราเห็นเป็นกอ้นเมฆสีขาว  

ในขณะที�กอ้นเมฆกลั�นตวัหนาแน่นขึ�น ทาํให้ละอองนํ� าเกิดการรวมตวัขนาดใหญ่ขึ�นจนใน

ที�สุดก็ตกลงมากลายเป็นฝน ซึ�งในระหว่างกระบวนการนี�ละอองนํ� าในกอ้นเมฆซึ�งมีขนาดใหญ่ขึ�นจะมี

ช่องว่างระหว่างหยดนํ� ามากขึ�น ทาํใหแ้สงสามารถส่องทะลุผา่นไปไดม้ากขึ�น ซึ�งถา้กอ้นเมฆนั�นมีขนาด

ใหญ่พอ และช่องว่างระหว่างหยดนํ� านั�นมากพอ แสงที�ผ่านเขา้ไปก็จะถูกซึมซบัไปในกอ้นเมฆและ

สะทอ้นกลบัออกมานอ้ยมาก ซึ�งการซึมซบัและการสะทอ้นของแสงนี� ส่งผลให้เราเห็นเมฆตั�งแต่ สีขาว 

สีเทา ไปจนถึง สีดาํ โดยสีของเมฆนั�นสามารถใชใ้นการบอกสภาพอากาศได ้ 

- เมฆสีเขียวจาง ๆ นั�นเกิดจากการกระเจิงของแสงอาทิตยเ์มื�อตกกระทบนํ� าแข็ง  

เมฆคิวมโูลนิมบสั ที�มีสีเขียวนั�นบ่งบอกถึงการก่อตวัของพายฝุน พายลุกูเห็บ ลมที�รุนแรง หรือ  

พายทุอร์นาโด  

-  เมฆสีเหลอืง ไม่ค่อยไดพ้บเห็นบ่อยครั� ง แต่อาจเกิดขึ�นไดใ้นช่วงปลายฤดูใบไมผ้ลิไปจนถึง

ช่วงตน้ของฤดูใบไมร่้วง ซึ� งเป็นช่วงที�เกิดไฟป่าไดง่้าย โดยสีเหลืองนั�นเกิดจากฝุ่ นควนัในอากาศ  

            -  เมฆสีแดง สีส้ม หรือสีชมพู โดยปกติเกิดในช่วงพระอาทิตยขึ์�น และพระอาทิตยต์ก โดยเกิด

จากการกระเจิงของแสงในชั�นบรรยากาศ ไม่ไดเ้กิดจากเมฆโดยตรง เมฆเพียงเป็นตัวสะทอ้นแสงนี�

เท่านั�น แต่ในกรณีที�มีพายฝุนขนาดใหญ่ในช่วงเดียวกนัจะทาํใหเ้ห็นเมฆเป็นสีแดงเขม้เหมือนสีเลือด 

1.2 หมอก  

 หมอกเกิดจากกลั�นตัวของไอนํ� าในอากาศ เมื�อไปกระทบกับความเย็นจะเปลี�ยนสถานะ

ควบแน่นเป็นละอองนํ� า คลา้ยควนัสีขาว ลอยติดพื�นดิน บางครั� งจะหนามากจนเป็นอุปสรรคในการ

คมนาคม ซึ�งในวนัที�มีอากาศชื�น และทอ้งฟ้าใส พอตกกลางคืนพื�นดินจะเยน็ตวัอยา่งรวดเร็ว ทาํใหไ้อนํ� า

ในอากาศเหนือพื�นดินควบแน่นเป็นหยดนํ� า หมอกซึ� งเกิดขึ� นโดยวิธีนี� จะมีอุณหภูมิต ํ�าและมีความ

หนาแน่นสูง เคลื�อนตวัลงสู่ที�ต ํ�า และมีอยูอ่ยา่งหนาแน่นในหุบเหว แต่เมื�ออากาศอุ่นมีความชื�นสูง ปะทะ

กบัพื�นผวิที�มีความหนาวเยน็ เช่น ผิวนํ� าในทะเลสาบ อากาศจะควบแน่นกลายเป็นหยดนํ� า ในลกัษณะ

เช่นเดียวกบัหยดนํ� าซึ�งเกาะอยูร่อบแกว้นํ� าแข็ง  
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 รูปที� 2 แสดงลกัษณะของหมอก 

 

1.3 นํ�าค้าง  

นํ�าคา้งเป็นหยดนํ� าขนาดเลก็เกาะติดพื�นดินหรือตน้ไม ้เกิดจากการควบแน่นของไอนํ� าบนพื�นผวิ

ของวัตถุ ซึ� งมีการแผ่รังสีออกจนกระทั�งอุณหภูมิลดตํ� าลงกว่าจุดนํ� าค้างของอากาศซึ� งอยู่รอบๆ   

เนื�องจากพื�นผวิแต่ละชนิดมีการแผรั่งสีที�แตกต่างกนั ดงันั�นในบริเวณเดียวกนั ปริมาณของนํ� าคา้งที�ปก

คลุมพื�นผวิแต่ละชนิดจึงไม่เท่ากนั เช่น ในตอนหัวคํ�า อาจมีนํ� าคา้งปกคลุมพื�นหญา้ แต่ไม่มีนํ� าคา้งปก

คลุมพื�นคอนกรีต เหตุผลอีกประการหนึ�งซึ�งทาํใหน้ํ� าคา้งมกัเกิดขึ�นบนใบไมใ้บหญา้ก็คือ ใบของพืชคาย

ไอนํ� าออกมา ทาํใหอ้ากาศบริเวณนั�นมีความชื�นสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที� 3 แสดงลกัษณะของนํ�าค้าง 
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1.4 ฝน  

คือ ไอนํ� าที�กลั�นตวัเป็นหยดนํ� า แลว้ตกลงมาบนพื�นผวิโลก ซึ�งเป็นรูปแบบหนึ�งของการตกลงมา

จากฟ้าของนํ� า นอกจากฝนแลว้ยงัมีการตกลงมาในรูป หิมะ เกลด็นํ� าแข็ง ลกูเห็บ นํ� าคา้ง ฝนนั�นอยู่ในรูป

หยดนํ� าซึ�งตกลงมายงัพื�นผิวโลกจากเมฆ ลกัษณะของการเกิดฝน สามารถแบ่งตามสาเหตุการเกิดได ้ 

ดงันี�   

1. ฝนเกิดจากการพาความร้อน มวลอากาศร้อนลอยตวัสูงขึ�น 

 2. ฝนภูเขา มวลอากาศที�อุม้ไอนํ� าพดัจากทะเล ปะทะภูเขา จะลอยตวัสูงขึ�น 

 3. ฝนพายหุมุน ความกดอากาศสูงเคลื�อนไปสู่บริเวณความกดอากาศตํ�า มวลอากาศในบริเวณ

ความกดอากาศตํ�าลอยตวัสูงขึ�น 

 4. ฝนในแนวอากาศ  มวลอากาศร้อนปะทะมวลอากาศที�มอีุณหภูมิเยน็ มวลอากาศร้อนลอยตวั

สูงขึ�น 

1.5 ลูกเห็บ 

คือ หยดนํ� าที�กลายสภาพเป็นนํ� าแข็ง เกิดจากมวลอากาศร้อนที�ลอยตวัสูงขึ�นพดัพาเมด็ฝนลอยขึ�น

ไปปะทะกบัมวลอากาศเยน็ที�อยูด่า้นบน ทาํใหเ้มด็ฝนจบัตวักลายเป็นนํ� าแข็ง เมื�อตกลงมายงัมวลอากาศ

ร้อนที�อยูด่า้นล่าง ความชื�นจะเขา้ไปห่อหุม้เมด็นํ� าแข็งใหเ้พิ�มขึ�น จากนั�นกระแสลมก็จะพดัพาเมด็นํ� าแข็ง

วนซํ�าไปซํ�ามาหลายครั� งจนเมด็นํ� าแข็งมีขนาดใหญ่ขึ�น และกระแสลมไม่สามารถพยงุเอาไวไ้ดจึ้งตกลงมายงัพื�นดิน 

ส่วนใหญ่จะมีขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางประมาณ 2 - 3 มิลลิเมตร ซึ�งมกัจะเกิดขึ�นในเขตพื�นที�ที�มีอากาศ

ร้อนมาก และเกิดในช่วงเปลี�ยนจากฤดูร้อนไปเป็นฤดูฝน ทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อการเลี�ยงสตัว ์ เรือกสวน

ไร่นา บา้นเรือน และเครื�องบิน 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                   รูปที� 4 แสดงลกัษณะของลูกเห็บ 
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1.6 กรณศึีกษานํ�าค้างแข็ง สาเหตุ และผลกระทบ 

นํ�าคา้งแข็ง หรือ “แม่คะนิ�ง” และ“เหมยขาบ” เกิดจากไอนํ� าในอากาศที�ใกล ้ๆ กบัพื�นผวิดินลด

อุณหภูมิลงจนถึงจุดนํ� าคา้ง จากนั�นกจ็ะกลั�นตวัเป็นหยดนํ� า โดยอุณหภูมิยงัคงลดลงอยา่งต่อเนื�อง จนถึง

จุดตํ�ากว่าจุดเยอืกแข็ง จากนั�นนํ� าคา้งกจ็ะเกิดการแข็งตวักลายเป็นนํ� าคา้งแข็งเกาะอยูต่ามยอดไมใ้บหญา้  

ซึ�งการเกิดแมค่ะนิ�งนั�นไม่ใช่จะเกิดขึ�นไดง่้าย ๆ แต่จะเกิดกต่็อเมื�อมีอากาศหนาวจดัจนนํ� าคา้งยอดหญา้

หรือยอดไมแ้ข็งตวั ในอุณหภูมิประมาณศนูยอ์งศาเซลเซียสหรือติดลบเลก็นอ้ย 

 ผลกระทบของนํ�าค้างแขง็ 

การเกิดแม่คะนิ�งอาจจะน่าสนใจสาํหรับใครหลาย ๆ คน แต่ก็มีทั�งผลดี และผลเสีย ซึ�งถา้มองใน

ดา้นการท่องเที�ยวก็เป็นตวักระตุน้นักท่องเที�ยว แต่ในทางตรงกนัข้ามจะมีผลกระทบโดยตรงทาง

การเกษตร เพราะสร้างความเสียหายแก่พืชไร่และผกัต่าง ๆ เช่น ขา้วที�กาํลงัออกรวงก็จะมีเมล็ดลีบ พืชไร่

ชะงกัการเจริญเติบโต พืชผกัใบจะหงิกงอ ไหมเ้กรียม ส่วนพวกกลว้ย มะพร้าว และทุเรียนใบจะแห้งร่วง 

เป็นตน้ ซึ�งหากแม่คะนิ�งเกิดติดต่อกนัยาวนาน ถือว่าชาวนา ชาวไร่ ชาวสวนเดือดร้อนแน่นอน 

 

เรื�องที� 2  การรายงานสภาพอากาศของท้องถิ�น 

การพยากรณ์อากาศ หมายถึง การคาดหมายสภาพลมฟ้าอากาศ และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

ในอนาคต เช่น การคาดหมายสภาพอากาศของวนัพรุ่งนี�  เป็นตน้ ซึ�งการที�จะพยากรณ์อากาศไดต้อ้งมี

องคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 

1. ความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์และกระบวนการต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นในบรรยากาศ โดยไดม้า

จากการเฝ้าสงัเกตและบนัทึกไว ้ซึ�งมนุษยไ์ดม้ีการสงัเกตลมฟ้าอากาศมานานแลว้ เพราะมนุษยอ์ยูภ่ายใต้

อิทธิพลของลมฟ้าอากาศโดยไม่อาจหลีกเลี�ยงได ้จึงมีความจาํเป็นที�ตอ้งทราบลกัษณะลมฟ้าอากาศที�

เป็นประโยชน์และลกัษณะอากาศที�เป็นภัย การสังเกตทาํให้สามารถอธิบายถึงสาเหตุของการเกิด

ลกัษณะอากาศแบบต่าง ๆ ได ้ 

2. สภาวะอากาศปัจจุบัน ซึ�งจาํเป็นตอ้งใชเ้ป็นขอ้มูลเริ�มตน้สาํหรับการพยากรณ์อากาศ โดย

ขอ้มลูนี� ไดม้าจากการตรวจสภาพอากาศ ซึ�งมีทั�งการตรวจอากาศผวิพื�น การตรวจอากาศชั�นบนในระดบั

ความสูงต่าง ๆ สิ�งสาํคญัที�ตอ้งทาํการตรวจเพื�อพยากรณ์อากาศไดแ้ก่ อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื�น 

ลม และเมฆ  

  2.1 อุณหภูมขิองอากาศ  หมายถึงระดบัความร้อนของอากาศ ซึ�งมีความสาํคญัต่อการ

หมุนเวียนของอากาศ โดยอากาศจะเคลื�อนที�จากบริเวณที�มีอุณหภูมิต ํ�าไปยงับริเวณที�มีอุณหภูมิสูงกว่า 

ทั�งนี�อุณหภูมิของอากาศในแต่ละบริเวณนั�นจะมีลกัษณะที�แตกต่างกนัออกไป และสามารถเปลี�ยนแปลง

ไดต้ลอดเวลา โดยปกติอากาศที�อยู่เหนือพื�นดินจะอบอุ่นและแห้ง ส่วนอากาศที�อยู่เหนือพื�นนํ� าจะเยน็

และชื�น เครื�องมือที�เราใชส้าํหรับวดัอุณหภูมิคือ “เทอร์โมมิเตอร์” ซึ�งมีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส หรือ
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องศาฟาเรนไฮต์ ปัจจุบนัการตรวจอุณหภูมิอากาศที�ช่วยให้การพยากรณ์แม่นยาํยิ�งขึ�นคือ การตรวจ

อากาศดว้ยเรดาร์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 

 2.2  ความกดอากาศ คือ นํ� าหนักของอากาศที�กดทบัเหนือบริเวณนั�นๆ สามารถวดัได้

โดยใชเ้ครื�องมือที�เรียกว่า “บารอมิเตอร์” มีหน่วยเป็น มิลลิบาร์ หรือ ปอนดต่์อตารางนิ�ว ความกดอากาศ

แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ  

บริเวณความกดอากาศตํ�า หรือ ความกดอากาศตํ�า หมายถึง บริเวณซึ�งมี

ปริมาณอากาศอยู่น้อย ซึ�งจะทาํให้นํ� าหนักของอากาศน้อยลงตามไปดว้ย ทาํให้อากาศเบาและลอยตวั

สูงขึ�น เกิดการแทนที�ของอากาศทาํใหเ้กดิลม 

 บริเวณความกดอากาศสูง หรือ ความกดอากาศสูง หมายถึง บริเวณที�มีค่า

ความกดอากาศสูงกว่าบริเวณโดยรอบ เรียกอีกอย่างหนึ� งว่า “แอนติไซโคลน” เกิดจากศูนยก์ลางความ

กดอากาศสูงเคลื�อนตวัออกมายงับริเวณโดยรอบ ทาํให้อากาศขา้งบนเคลื�อนตัวจมลงแทนที� ทาํให้

อุณหภูมิสูงขึ�นไม่เกิดการ กลั�นตวัของไอนํ� า สภาพอากาศโดยทั�วไปจึงปลอดโปร่ง ทอ้งฟ้าแจ่มใส 

 2.3 ลม คือ การเคลื�อนไหวของอากาศ ถา้ลมแรงก็หมายถึงว่า มวลของอากาศเคลื�อน

ตวัไปมากและเร็ว การวดัลมจาํตอ้งวดัทั�งทิศและความเร็วของลม สาํหรับการวดัทิศของลมนั�นเราใช ้ 

ศรลม ส่วนการวดัความเร็วของลม เราใชเ้ครื�องมือที� เรียกว่า “แอนนีมอมเิตอร์” การวดัความเร็วและทิศ

ของลม อาจทาํไดโ้ดยใชเ้ครื�องมืออีกชนิดหนึ� ง เรียกว่า “ใบพดัลม” ซึ�งสามารถวดัความเร็วและทิศได้

พร้อมกนั  

3. ความสามารถที�จะผสมผสานองค์ประกอบทั�งสองข้างต้นเข้าด้วยกนัเพื�อคาดหมายการ

เปลี�ยนแปลงของบรรยากาศที�จะเกดิขึ�นในอนาคต 
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บทที� 7   

สารและสมบัติของสาร 
 

สาระสําคญั 

 ความหมาย ความสาํคญัของสารในชีวิตประจาํวนั การนาํไปใชป้ระโยชน์ การเขา้สู่ร่างกายของ

สาร ประเภทของสาร และผลิตภณัฑใ์นชีวิตประจาํวนั การใชส้ารในชีวิตประจาํวนัและผลกระทบจาก

การใชส้าร การเลือกใชส้ารและผลิตภณัฑอ์ยา่งถกูตอ้ง เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

- อธิบายความหมายความสาํคญัและความจาํเป็นในการใชส้ารได ้

- อธิบายสมบติัทั�วไปของสารได ้

- จาํแนกสารโดยใชส้ถานะและการจดัเรียงอนุภาคได ้

- อธิบายปัจจยัที�มีผลต่อการเปลี�ยนสถานะของสารได ้
 

ขอบข่ายเนื�อหา 

เรื�องที� � สารและสมบติัของสาร 

เรื�องที� �  ปัจจยัที�มีผลต่อการเปลี�ยนสถานะของสาร 
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เรื�องที� �  สารและสมบัตขิองสาร 

ความหมายของสาร 

สาร หมายถึง สิ�งที�มีตัวตน มีมวล ต้องการที�อยู่ และสัมผสัได้ สารแต่ละชนิดจะมีลักษณะ

เฉพาะตวั หรือ สมบติัของสาร ซึ�งแตกต่างจากสารอื�น เช่น นํ� ามีจุดเดือดที� 100 องศาเซลเซียส 

กรดมีรสเปรี� ยว แอลกอฮอลติ์ดไฟได ้ เป็นตน้ 
 

สมบัตขิองสารแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  

1. สมบัติทางกายภาพ หมายถึง สมบัติของสารที�แสดงให้เห็นลกัษณะภายนอกของสาร 

สามารถสงัเกตไดง่้าย เช่น รูปร่าง สี กลิ�น รส สถานะของสาร จุดเดือด จุดหลอมเหลว เป็นตน้ 

          2. สมบัติทางเคมี หมายถึง สมบัติของสารที�แสดงลกัษณะภายในของสารโดยอาศยัการ

เปลี�ยนแปลงทางเคมี เช่น เหลก็เป็นสนิม โลหะเมื�อทาํปฏิกิริยากบักรดแลว้เกิดการผกุร่อน เป็นตน้ 
 

สถานะของสารและการจดัเรียงอนุภาค 

 สถานะของสารสามารถแบ่งออกเป็น 3 สถานะ คือ  
 

 1. ของแข็ง  คือ สารที�มีรูปร่างและปริมาตรที�แน่นอน ไม่เปลี�ยนแปลงตามภาชนะ อนุภาคชิด

กนัเป็นระเบียบ มีความหนาแน่นและแรงยดึเหนี�ยวระหว่างโมเลกุลสูงกว่าของเหลวและก๊าซ เช่น กอ้น

หิน ไม ้พลาสติก เหลก็ เป็นตน้ 

 

 

ภาพแสดงการจดัเรียงอนุภาคของของแขง็ 

 2. ของเหลว คือ สารที�มีปริมาตรแน่นอน แต่มีรูปร่างไม่แน่นอนเปลี�ยนแปลงตามภาชนะที�

บรรจุ อนุภาคอยูใ่กลเ้คียงกนัแต่ไม่เป็นระเบียบ มีการชนกนัตลอดเวลา จึงมีความหนาแน่นสูงกว่าก๊าซ  

เช่น  นํ� า  นํ� านม  สบู่เหลว  แชมพ ู เป็นตน้ 

 

 

 

ภาพแสดงการจดัเรียงอนุภาคของของเหลว 
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3. ก๊าซ คือ สารที�มีรูปร่างและปริมาตรไม่แน่นอน เปลี�ยนแปลงตามภาชนะที�บรรจุเพราะมีแรง

ยึดเหนี�ยวระหว่างโมเลกุลน้อยมาก จึงฟุ้ งกระจายไดเ้ต็มภาชนะและมีความหนาแน่นตํ�า เช่น อากาศ    

แก๊ซหุงตม้ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์เป็นตน้ 

 

ภาพแสดงการจดัเรียงอนุภาคของก๊าซ 

 

 

ตารางที�  1 แสดงสมบตัขิองสารแต่ละสถานะ 
 

ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ 

1.มีมวล ตอ้งการที�อยู ่ 

และสมัผสัได ้

1.มีมวล ตอ้งการที�อยู ่ 

และสมัผสัได ้

1.มีมวล ตอ้งการที�อยู ่ 

และสมัผสัได ้

2.รูปร่างแน่นอน  เปลี�ยนแปลง

รูปร่างยาก 

2.รูปร่างไม่แน่นอน  ขึ�นอยูก่บั

ภาชนะที�บรรจุ 

2.รูปร่างไม่แน่นอน  ขึ�นอยูก่บั

ภาชนะที�บรรจุ 

3.ปริมาตรคงที� ไม่สามารถกด

หรือบีบใหม้ีปริมาตรลดลงได ้

3.ปริมาตรคงที� ไม่สามารถกด

หรือบีบใหม้ีปริมาตรลดลงได ้

3.มีปริมาตรไม่คงที� สามารถกด

หรือบีบใหม้ีปริมาตรลดลงได ้

4.อนุภาคของของแข็งเรียงชิด

กนัแน่นทาํใหไ้ม่สามารถ

เคลื�อนที�ได ้

4.อนุภาคของของเหลวอยูชิ่ดกนั  

แต่มีช่องว่างระหว่างอนุภาค ทาํ

ใหเ้คลื�อนที�ไดบ้า้ง 

4.อนุภาคของแก๊สอยูห่่างกนัทาํ

ใหอ้นุภาคเคลื�อนที�อิสระจึงฟุ้ ง

กระจายเต็มภาชนะที�บรรจุเสมอ 

5.ทะลุผา่นไดย้าก 5.ทะลุผา่นได ้ 5.ทะลุผา่นไดง่้าย 

- 6.ระดบัผวิหนา้ของของเหลวจะ

อยูใ่นแนวราบเสมอไม่ว่าจะอยู ่

ที�ใด 

- 
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กิจกรรม 

สถานะของสาร 

จงพิจารณาชื�อสารที�กาํหนดและจาํแนกสารนั�นอยูใ่นสถานะใด โดยขีดเครื�องหมาย  ลงในตาราง 

สาร ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ 

กอ้นหิน    

โต๊ะ    

ออกซิเจน    

นํ� ามนัพืช    

ก๊าซหุงตม้    

พดัลม    

นํ� าเกลือ    

นํ� าแข็ง    

คาร์บอนไดออกไซด ์    

ควนัไฟ    

คอมพิวเตอร์    

ยางลบ    

สบู่เหลว    

นํ� าอดัลม    

นํ� าตาล    

ไนโตรเจน    

แอลกอฮอล ์    

กระดาษ    

แชมพสูระผม    

ผงซกัฟอก    
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เรื�องที� �  ปัจจยัที�มีผลต่อการเปลี�ยนแปลงของสถานะของสาร 

 สารทุกชนิดสามารถเปลี�ยนแปลงสถานะได้ การเปลี�ยนแปลงสถานะของสารเกี�ยวขอ้งกับ

อุณหภูมิ จุดเดือดและจุดหลอมเหลวของ สารชนิดนั�น ๆ ซึ�งการเปลี�ยนแปลงสถานะของสารนี� จะส่งผล

ต่อลกัษณะกายภาพของสารนั�น เช่น นํ� าแข็ง กลายเป็นของเหลว ของเหลวกลายเป็นก๊าซ เป็นตน้  

การเปลี�ยนแปลงสถานะในแต่ละรูปแบบ มีชื�อเรียกต่างกนัตามลกัษณะการเปลี�ยนแปลง ดงันี�  

 

 
 

 

 การระเหย คือ กระบวนการการเปลี�ยนแปลงสถานะของสสาร จากของเหลว กลายเป็นก๊าซ 

โดยมกัเกิดเมื�อของเหลวนั�น ๆ ไดรั้บพลงังานหรือความร้อน โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีอุณหภูมิถึงจุดเดือด 

ไดแ้ก่ นํ� า เปลี�ยนสถานะเป็น ไอนํ� า 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นํ�าในถ้วยชาระเหยกลายเป็นไอ และรวมตวับนกระจก 
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 การระเหิด คือ กระบวนการการเปลี�ยนแปลงสถานะของสสาร จากของแข็ง กลายเป็นก๊าซ โดย

ไม่ผา่นสถานะการเป็นของเหลว ไดแ้ก่ นํ� าแข็งแหง้ เปลี�ยนสถานะเป็น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์หรือ ถา้

เราใส่ลกูเหมน็ในตูเ้สื�อผา้ไวส้กัระยะหนึ�ง ลกูเหมน็จะมีขนาดเลก็ลงเพราะลกูเหมน็เปลี�ยนสถานะจาก

ของแข็งกลายเป็นไอทาํใหม้ีกลิ�นเหมน็ไล่แมลง 

 

 
 

การระเหิดของนํ�าแขง็แห้ง 

 

 การควบแน่น คือ กระบวนการการเปลี�ยนแปลงสถานะของสสาร จากก๊าซ กลายเป็นของเหลว 

โดยมกัเกิดเมื�อก๊าซนั�น ๆ สูญเสียความร้อนหรือพลงังาน ไดแ้ก่ ไอนํ� า เปลี�ยนแปลงสถานะเป็น นํ� า  การ

เกิดฝน  เป็นตน้ 

 

 
 

การเกดิฝนเกดิจากการควบแน่นของไอนํ�า 
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 การแข็งตัว คือ กระบวนการการเปลี�ยนแปลงสถานะของสสาร จากของเหลว กลายเป็น

ของแข็ง โดยมกัเกิดเมื�อของเหลวนั�น ๆ สูญเสียความร้อนหรือพลงังาน ไดแ้ก่ นํ� า เปลี�ยนแปลงสถานะ 

เป็นนํ� าแข็ง โดยของแข็งนั�น สามารถเปลี�ยนสถานะกลบัเป็นของเหลวได ้โดยการไดรั้บพลงังานหรือ

ความร้อน  

การหลอมเหลว หรือ การละลาย คือ กระบวนการการเปลี�ยนแปลงสถานะของสสาร จาก

ของแข็ง กลายเป็นของเหลว โดยมกัเกิดเมื�อของแข็งนั�น ๆ ไดรั้บความร้อนหรือพลงังาน ไดแ้ก่ นํ� าแข็ง 

เปลี�ยนแปลงสถานะเป็น นํ� า  

 

 

 

 

 

 

              นํ�าแข็ง                              ตั�งทิ�งไว้จะกลายเป็นนํ�า          นําไปแช่ตู้เยน็จะเปลี�ยนมาเป็นนํ�าแข็ง 

 

 การตกผลกึ คือ กระบวนการการเปลี�ยนแปลงสถานะของสาร จากของเหลว กลายเป็นของแข็ง 

โดยมักเกิดเมื�อของเหลวนั� น ๆ สูญเสียความร้อนหรือพลังงาน ได้แก่ นํ� า เปลี�ยนแปลงสถานะ            

เป็นนํ� าแข็ง แต่โดยทั�วไปแลว้ การตกผลึกนั�นนิยมใช ้กบัการเปลี�ยนแปลงรูปร่างทางเคมี เสียมากกว่า 

เพราะโดยทั�วไปใชก้บัสารประกอบหรือวตัถุ ที�ไม่สามารถหลอมเหลว หรือ ละลาย กลบัเป็นของเหลว

ไดอ้ีก  

 

 

 

 
 

                เกลอื    เกลอืละลายนํ�า                ระเหยนํ�าออกได้เกลอื 
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กิจกรรม 

การเปลี�ยนแปลงสถานะของสาร 

 

จุดประสงค์ 

 ทดลองและอธิบายการเปลี�ยนแปลงสถานะของสารได ้
 

วสัดุอุปกรณ์ 

 1. บีกเกอร์  2. ชุดตะเกียงแอลกอฮอล ์ 3.ชอ้นโต๊ะ 

 4. เกลือ   5. นํ� าแข็ง   6.ไมขี้ดไฟ 
 

วธิีทดลอง 

1. แบ่งกลุ่มเรียน กลุ่มละ 4 - 5 คน 

2. นาํนํ� าแข็งในบีกเกอร์ ตั�งทิ�งไว ้10 นาที สงัเกตการเปลี�ยนแปลงของนํ� าแข็งและบนัทึกผล 

3.  นาํเกลือ 1 ชอ้นโต๊ะ ใส่ลงไปในบีกเกอร์ คนจนเกลือละลายหมด 

4. นาํบีกเกอร์ตั�งไฟ จนกว่านํ� าในบีกเกอร์ระเหยหมด สงัเกตการเปลี�ยนแปลงและบนัทึกผล 
 

บันทกึผลการทดลอง 
 

สาร การเปลี�ยนแปลง 

ก่อนทดลอง หลงัทดลอง 

นํ�าแข็ง  

 

 

 

 

เกลือ  

 

 

 

 

 

สรุปผลการทดลอง 

 …………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………………..

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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บทที� 8 

การแยกสาร 
 

สาระสําคญั 

 ความสาํคญั วิธีการ และกระบวนการแยกสารต่อการนาํไปใชป้ระโยชน์ มีการใชว้ิธีการแยก

สารที�เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

1. อธิบายความสาํคญัวิธีการและกระบวนการแยกสารได ้

2. สามารถเลือกใชว้ิธีการแยกสารที�เหมาะสมและนาํไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนัได ้
 

ขอบข่ายเนื�อหา 

 เรื�องที� � การแยกสาร  

 เรื�องที� � การเขา้สู่ร่างกายของสาร 

 เรื�องที� � ประเภทของสารที�พบในชีวิตประจาํวนั 

 เรื�องที� � สารและผลิตภณัฑข์องสารที�ใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

 เรื�องที� � ผลกระทบที�เกิดจากการใชส้ารต่อชีวิตและสิ�งแวดลอ้ม 
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เรื�องที� �  การแยกสาร 

สารต่าง ๆ มกัอยู่รวมกบัสารอื�น ๆ ในรูปของสารเนื�อเดียว หรือสารเนื�อผสม ถา้ตอ้งการสาร

เพียงชนิดเดียวเพื�อนาํมาใชป้ระโยชน์ อาจทาํไดโ้ดยแยกสารออกมาโดยอาศยัสมบติัเฉพาะตวัของสาร 

การแยกสารเนื�อผสมที�ไม่เป็นเนื�อเดียวทาํไดโ้ดยใชว้ิธีการทางกายภาพ เช่น หยบิออก ร่อนดว้ยตะแกรง 

ใชแ้ม่เหลก็ดูด การแยกสารที�เป็นเนื�อเดียวอาจแยกไดโ้ดยการระเหยจนแหง้ 
 

 สารเนื�อเดียว หมายถึง สารที�มีลกัษณะเป็นเนื�อเดียวกนั เมื�อนาํส่วนใดส่วนหนึ�งไปทดสอบจะมี

สมบติัเหมือนกนั เช่น นํ� ากลั�น นํ� าโซดา นํ� าเชื�อม นํ� าเกลือ เป็นตน้ 
 

สารเนื�อเดียวมีไดท้ั�ง 3 สถานะ คือ 

�. สารเนื�อเดียวสถานะของแข็ง เช่น เหล็ก ทองคาํ ทองแดง สังกะสี อะลูมิเนียม นาก ทองเหลือง  

หินปูน เกลือแกง นํ� าตาลทราย   

�. สารเนื�อเดียวสถานะของเหลว เช่น นํ� ากลั�น นํ� าเกลือ นํ� าสม้สายชู นํ� าอดัลม นํ� ามนัพืช นํ� าเชื�อม  

นํ� านม   

�. สารเนื�อเดียวสถานะแก๊ส เช่น อากาศ แก๊สหุงตม้ แก๊สออกซิเจน แก๊สไนโตรเจน   

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์  

 สารเนื�อผสม หมายถึง สารผสมที�ไม่ผสมเป็นเนื�อเดียวกนั สามารถมองเห็นสารเดิมไดด้ว้ยตาเปล่า 

สารแต่ละชนิดจะมีสมบติัของสารแตกต่างกนั เช่น นํ� าแป้ง นํ� าโคลน ยาเคลือบกระเพาะ เป็นตน้ 

 สารเนื�อผสมมไีด้ทั�ง 3 สถานะ เช่น 

 1. สารเนื�อผสมสถานะของแข็ง เช่น ทราย คอนกรีต ดิน   

 2. สารเนื�อผสมสถานะของเหลว เช่น นํ� าคลอง นํ� าโคลน นํ� าจิ�มไก่ 

 3. สารเนื�อผสมสถานะแก๊ส เช่น ฝุ่ นละอองในอากาศ เขม่า ควนัดาํในอากาศ  

 การแยกสารผสมแต่ละชนิดนั�น ตอ้งรู้จกัเลือกใชว้ิธีการที�เหมาะสม ขึ�นอยู่กบัสมบติัของสารที�

ผสมอยูใ่นสารนั�น ๆ 

 1. การกรอง 

 เป็นวิธีการแยกสารผสมที�มีสถานะเป็นของแข็งออกจากของเหลว วสัดุที�ใชก้รองที�อยู่หลาย

ชนิด  เช่น  กระดาษกรอง  สาํลี  ผา้ขาว  เช่น การกรองนํ� ากะทิ  การกรองสิ�งสกปรกในนํ� าเชื�อม  เป็นตน้  
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 2. การกลั�น 
 เป็นวิธีการแยกสารผสมที�เป็นของเหลวหรือของแข็งที�ละลายเป็นเนื�อเดียวกันโดยใชส้มบัติ

ความแตกต่างของจุดเดือดของสารแต่ล่ะชนิด การกลั�นตอ้งทาํให้สารที�เป็นของเหลวกลายเป็นไอโดย

การใหค้วามร้อน สารที�กลายเป็นไอเมื�อไดรั้บความเยน็ก็จะเกิดความควบแน่นกลั�นตวัเป็นสารบริสุทธ ์ 

สารที�มีจุดเดือดตํ�าจะกลั�นตวัออกมาก่อนสารที�มีจุดเดือดสูงกว่า   

 

  

 

 

 

 

3. การระเหย 

 การแยกสารดว้ยวิธีนี� เหมาะสาํหรับใชแ้ยกสารผสมที�เป็นของเหลวและมีของแข็งละลายใน

ของเหลว โดยวิธีการระเหยนิยมใชใ้นการแยกเกลือออกจากนํ� าทะเล  เมื�อนํ� าระเหยหมดก็จะไดเ้กลือ 

นาํมาใช ้

 

 

 

 

 

  

 

                                                     การทํานาเกลอื  โดยวธิกีารระเหย 
 

4. การตกตะกอน 

การแยกสารดว้ยวิธีนี� เป็นการแยกสารผสมที�เป็นของแข็งที�แขวนลอยอยู่ในของเหลว โดยการ

ตั�งสารผสมนั�นทิ�งไว ้ของแข็งที�อยูใ่นของเหลว เป็นสิ�งที�มีนํ� าหนกั ดงันั�นเมื�อตั�งทิ�งไวก้็จะตกตะกอน 

แยกของจากของเหลว เราจึงสามารถแยกของสารผสมออกจากกนัได ้เช่น การแยกแป้งออกจากนํ� าแป้ง  

การแยกดินออกจากนํ� าโคลน หรือการใชส้ารสม้แกว่งในนํ� าเพื�อใหส้ารแขวนลอยที�อยูใ่นนํ� าตกตะกอน 

เป็นตน้  
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แกว่งสารส้มในนํ�าเพื�อให้สารแขวนลอยในนํ�าตกตะกอน 
 

 5. การตกผลกึ 

 วิธีนี� เป็นวิธีสาํหรับการแยกของผสมที�เป็นของแข็ง โดยการนาํของผสมมาละลายด้วยตวัทาํ

ละลาย จนสารละลายหมด แลว้ทิ�งไว ้สารที�ละลายไดน้อ้ยกว่าจะอิ�มตวัและตกตะกอนออกมาก่อน เช่น  

การแยกเกลือโซเดียมคลอไรดอ์อกจากนํ� าทะเล 

 

  
 

การตกผลกึของสารบางชนิด 

  

6. การกลั�นลาํดับส่วน 

วิธีนี� ใชแ้ยกสารผสมที�เป็นของเหลว ซึ�งของเหลวนี�มีจุดเดือดที�ไม่แตกต่างกนัมากนกั จึงไม่

สามารถใชก้ารแยกสารแบบการกลั�นธรรมดาได ้ตวัอยา่งการกลั�นแบบลาํดบัส่วน เช่น การแยกนํ� า 

ออกจากแอลกอฮอล ์(นํ� ามีจุดเดือด 100 องศาเซลเซียส แอลกอฮอลม์ีจุดเดือด 78.5 องศาเซลเซียส) และ

การกลั�นนํ� าดิบ เป็นตน้ 
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 7. การระเหิดหรือการระเหยแห้ง 

  วิธีนี� เหมาะสาํหรับการแยกของผสมที�เป็นของแข็งที�ละลายอยู่ในของเหลว เช่น เมื�อนาํเกลือแกง

ซึ�งเป็นของแข็งมาละลายในนํ� าจะไดข้องผสมเนื�อเดียวกนั ถา้ตอ้งการแยกเกลือแกงออกจากนํ� า ก็กระทาํ

ได้โดยนํานํ� าเกลือมาให้ความร้อนเพื�อให้นํ� าระเหยออกไป สิ�งที� เหลืออยู่ในภาชนะก็คือ เกลือแกง  

นั�นเอง 

 8. โครมาโตกราฟฟี 

 เป็นวิธีแยกสารเนื�อเดียวออกจากกนัใหเ้ป็นสารบริสุทธิ�  โดยอาศยัหลกัการที�ว่า สารแต่ละชนิดมี

ความสามารถในการละลายต่างกนั และถกูดูดซบัต่างกนั จึงทาํใหส้ารแต่ละชนิดแยกออกจากกนัได ้
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เรื�องที� �  การเข้าสู่ร่างกายของสาร 

สารพษิเข้าสู่ร่างกายได้ � ทาง คอื 

1. ทางจมูก ดว้ยการสูดดมไอของสาร ผลคือ ละอองของสารพิษปะปนเขา้ไปกบัลมหายใจ 

สารพิษบางชนิดมีฤทธิ� กดักร่อน ทาํให้เยื�อจมูกและหลอดลมอกัเสบหรือซึมผ่านเนื�อเยื�อเขา้สู่กระแส

โลหิตทาํใหโ้ลหิตเป็นพิษ 

2. ทางปาก อาจจะเขา้ปากโดยความสะเพร่า เช่น ใชม้ือที�เปื� อนสารพิษหยบิอาหารเขา้ปากหรือ

กินผกัผลไมที้�มีสารพิษตกคา้งอยู ่หรืออาจจะจงใจกินสารพิษบางชนิดเพื�อฆ่าตวัตาย เป็นตน้ 

3. ทางผิวหนัง เกิดจากการสัมผสัหรือจบัตอ้งสารพิษ สารพิษบางชนิดสามารถซึมผ่านทาง

ผวิหนงัได ้เพราะเขา้ไปทาํปฏิกิริยาเกิดเป็นพิษแก่ร่างกาย 

สารพิษเมื�อเขา้สู่ร่างกายทางใดก็ตาม เมื�อมีความเขม้ขน้พอจะมีปฏิกิริยา ณ จุดสมัผสัและซึมเขา้

สู่กระแสโลหิต ซึ� งจะพาสารพิษไปทั�วร่างกาย ความสามารถในการสู่กระแสโลหิตนั� นขึ� นอยู่ก ับ

คุณสมบติัการละลายของสารพิษนั�น สารพิษบางชนิดอาจถูกร่างกายทาํลายได ้บางชนิดอาจถูกขบัถ่าย

ออกทางไต ซึ�งจะมีผลกระทบต่อทางเดินปัสสาวะ และกระเพาะปัสสาวะบางชนิดอาจถูกสะสมไว ้เช่น 

ที�ตบั ไขมนั เป็นตน้ 

 

เรื�องที� �  ประเภทของสารที�พบในชีวติประจาํวนั 

ประเภทของสาร 

 ประเภทของสาร สารแต่ละชนิดมีสมบติัหลายประการ และนาํมาใชป้ระโยชน์แตกต่างกนั เรา

ตอ้งจาํแนกประเภทของสารเพื�อความสะดวกในการศึกษาและการนาํไปใช ้

การจาํแนกประเภทของสารตามสมบัตคิวามเป็นกรด - เบส 

ประเภทของสารตามสมบติัของสาร คือ สมบติัความเป็นกรด - เบส ของสารเป็นเกณฑ์ ซึ� ง

สามารถจดักลุ่มสารที�ใชใ้นบา้นเป็น � ประเภทคือ 

1. สารที�มีสมบติัเป็นกรด สารประเภทนี�มีรสเปรี� ยว ทาํปฏิกิริยาเคมีกบัโลหะ เช่น สังกะสีทาํ

ปฏิกิริยาเคมีกับหินปูน ตัวอย่างสารประเภทนี�  เช่น นํ� าส้มสายชู นํ� ามะนาว นํ� าอัดลม นํ� ามะขาม         

นํ� ายาลา้งหอ้งนํ� า เป็นตน้ 

2. สารที�มีสมบัติเป็นเบส สารประเภทนี� มีรสฝาด เมื�อนํามาถูกับฝ่ามือจะรู้สึกลื�นมือ ทํา

ปฏิกิริยากบัไขมนั หรือนํ� ามนัพืช หรือนํ� ามนัสัตว์ จะไดส้ารประเภทสบู่ ตัวอย่างสารประเภทนี�  เช่น      

นํ� าปูนใส โซดาไฟ นํ� าขี� เถา้ เมื�อนาํสารที�มีสมบติัเป็นเบสทดสอบดว้ยกระดาษลิตมสัสีแดง กระดาษลิตมสัสี

แดงจะเปลี�ยนสีจากสีแดงเป็นสีนํ� าเงิน 
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3. สารที�มีสมบัติเป็นกลาง สารประเภทนี� มีสมบติัหลายประการและเมื�อนาํมาทดสอบดว้ย

กระดาษลิตมสัแลว้ กระดาษลิตมสัจะไม่มีการเปลี�ยนแปลง ตวัอยา่งของสารประเภทนี�  เช่น นํ� า นํ� าเกลือ 

นํ� าเชื�อม เป็นตน้ 

 

เรื�องที� �  สารและผลิตภณัฑ์ของสารที�ใช้ในชีวติประจาํวนั 

การจาํแนกประเภทของสารตามประโยชน์การใช้งาน 

1. สารทําความสะอาด สารเหล่านี�มีหลายประเภท เช่น 

- สารที�ใชท้าํความสะอาดของร่างกายส่วนต่าง ๆ  ไดแ้ก่ สบู่ ยาสีฟัน แชมพสูระผม นํ� ายาบว้นปาก 

- สารที�ใชท้าํความสะอาดเสื�อผา้เครื�องนุ่มห่ม ไดแ้ก่ สบู่ซกัฟอก ผงซกัฟอก นํ� ายาขจดัคราบ 

- สารที�ใชท้าํความสะอาดภาชนะ เช่น นํ� ายาลา้งจาน สารที�ใชท้าํความสะอาดเฉพาะแห่ง เช่น 

นํ� ายาเช็ดกระจก นํ� ายาขดัหอ้งนํ� า 

2. สารทางเกษตร 

สารกาํจดัศตัรูพืช เป็นสารที�นิยมใชใ้นการเกษตร โดยเกษตรกรใชฉี้ดพ่นตน้พืชที�ปลูก เพื�อ

กาํจดัแมลงที�มากดักินตน้พืช 

สารประเภทนี�มีผลรุนแรงต่อคน สัตวแ์ละสิ�งแวดลอ้มในบริเวณใกลเ้คียง จึงตอ้งรู้จกัใชอ้ย่าง

ระมดัระวงัไม่ควรใชใ้นปริมาณที�มากเกินไป 

3. สารที�ใช้เป็นยารักษาโรค สารเหล่านี� ใชบ้าํบดัรักษาป้องกนัโรคหรือความเจ็บป่วยของคนเรา แบ่ง

ตามลกัษณะการใชไ้ดเ้ป็น � ประเภท คือ 

- ยาใชภ้ายใน เช่น ยาธาตุนํ� าขาว ยาธาตุนํ� าแดง ยาพาราเซตามอล ยาแกไ้อนํ� าดาํ ยาเมด็โซดามิ�นท ์

- ยาใชภ้ายนอก เช่น ยาเหลือง ยาแดง ยาลา้งตา แอลกอฮอล ์

4. สารกาํจดัแมลงในบ้าน สารประเภทนี�มีทั�งชนิดที�จดัใหเ้กิดควนัชนิดที�ฉีดพ่น และชนิดผง เช่น ยากนั

ยงุ ดีดีที 

�.   สารปรุงแต่งอาหาร สารเหล่านี� มีมากมายหลายชนิด เรานาํใชใ้นการประกอบอาหาร เช่น นํ� าตาล 

นํ� าปลา ซีอิ�ว ซอส นํ� าสม้สายชู 

 

เรื�องที� �  ผลกระทบที�เกิดจากการใช้สารต่อชีวติและสิ�งแวดล้อม 

อนัตรายจากการใช้สารพษิ  

การใชส้ารพิษอยา่งไม่ถกูตอ้งมีอนัตรายต่อมนุษยแ์ละสิ�งแวดลอ้มดงันี�  

1. ทาํใหเ้กิดอนัตรายต่อผูใ้ชโ้ดยตรง ไดแ้ก่ เกษตรกรผูป้ระกอบอาชีพในโรงงานที�เกี�ยวขอ้ง

กบัการใชส้ารพิษและประชาชนทั�ว ๆ ไป ทั�งนี� เนื�องมาจากขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้และการ

ป้องกนัอนัตรายจากสารพิษอยา่งถกูตอ้ง จึงทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ เช่น สารพิษที�ใชอ้าจถูกร่างกายของผูใ้ช้
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หรือหายใจเอาก๊าซพิษที�รั�วสู่บรรยากาศเขา้ไปทาํใหอ้นัตรายหรือเจ็บป่วยถึงชีวิตไดใ้นทนัที หรือสะสม

สารพิษในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทาํใหสุ้ขภาพทรุดโทรม เกิดโรคภยัร้ายแรงขึ�นไดภ้ายหลงั 

2. ทาํให้เกิดอนัตรายต่อชีวิตและสุขภาพอนามยัของประชาชน และสิ�งมีชีวิตที�อาศยัอยู่ใน

บริเวณใกลเ้คียงกบัแหล่งที�มีการใชส้ารพิษ 

3. ทาํใหส้ภาวะสมดุลตามธรรมชาติเสียไป เนื�องจากศตัรูธรรมชาติ เช่น ตวัหํ� า ตวัเบียน ที�มี

ประโยชน์ในการป้องกนักาํจดัศตัรูพืช มนุษยแ์ละสตัวถ์กูสารพิษทาํลายหมดไป แต่ขณะเดียวกนัศตัรูที�

เป็นปัญหา โดยเฉพาะพวกแมลงศตัรูพืชสามารถสร้างความตา้นทานสารพิษขึ�นไดท้าํให้เกิดปัญหาการ

ระบาดเพิ�มมากขึ�นหรือศตัรูพืชที�ไม่เคยระบาด ก็เกิดระบาดขึ�นมาเป็นปัญหาในการป้องกนักาํจดัมากขึ�น 

4. ทาํให้เกิดอนัตรายต่อชีวิตของนก ปลา สัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ แมลงที�มีประโยชน์ เช่น ผึ� ง 

พบว่ามีปริมาณลดนอ้ยลงจนบางชนิดเกือบสูญพนัธุ ์ทั�งนี� เนื�องจากถูกทาํลายโดยสารพิษที�ไดรั้บเขา้ไป

ทนัทีหรือสารพิษที�สะสมในร่างกายของสตัวเ์หล่านั�น มีผลใหเ้กิดความลม้เหลวในการแพร่ขยายพนัธุ ์

5. ทาํใหเ้กิดอนัตรายแก่สิ�งมีชีวิตและมนุษยใ์นระยะยาวเนื�องจากการไดรั้บสารพิษซึ�งกระจาย

ตกคา้งอยู่ในอาหารและสิ�งแวดลอ้ม เขา้ไปสะสมไวใ้นร่างกายทีละน้อยจนทาํให้ระบบและวงจรการ

ทาํงานของร่างกายผดิปกติ เป็นเหตุใหเ้กิดโรคอนัตรายขึ�นหรือบางครั� งอาจทาํใหเ้กิดการกลายพนัธุ์หรือ

เกิดความผดิปกติในรุ่นลกูหลานขึ�นได ้

6. ทาํให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจขึ�นกบัประเทศชาติ เนื�องจากการเจ็บไขไ้ดป่้วยของ

ประชาชนทาํให้ไม่สามารถทาํงานได้เต็มที�  และยงัต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอีกด้วย

นอกจากนี� ยงัมีปัญหาไม่สามารถส่งอาหารผลิตผลและผลิตภัณฑ์การเกษตรออกไปจําหน่ายยงั

ต่างประเทศได ้เนื�องจากมีสารพิษตกคา้งอยูใ่นปริมาณสูง เกินปริมาณที�กาํหนดไว ้

7.  ทาํให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของสิ�งแวดลอ้มที�ดี ปริมาณสารพิษที�ถูกปล่อยและ

ตกคา้งอยูใ่นสิ�งแวดลอ้ม เช่น สารพิษ โลหะหนกัในแหล่งนํ� า หรือก๊าซพิษที�ผสมอยูใ่นชั�นบรรยากาศทาํ

ใหคุ้ณภาพของสิ�งแวดลอ้มเสียหายไม่เหมาะสมต่อการดาํรงชีวิตของสิ�งมีชีวิต 
 

วธิีป้องกนัสารเป็นพษิ 

1. พยายามหลีกเลี�ยงการใชส้ารเป็นพิษเพื�อกิจกรรมต่าง ๆ 

2. ควรศึกษาใหเ้ขา้ใจถึงอนัตรายและวิธีการใชส้ารเคมีแต่ละชนิด 

3. ใชเ้ครื�องมือ อุปกรณ์ เพื�อการป้องกนัอนัตรายขณะที�มีการทาํงานหรือเกี�ยวขอ้งกบัสารเคมี 

4. ควรมีการตรวจสุขภาพ สาํหรับผูที้�ทาํงานเกี�ยวขอ้งกบัสารเคมีอยา่งนอ้ยปีละครั� ง 

5. หลีกเลี�ยงการอยูใ่กลบ้ริเวณที�มีการใชส้ารเคมีเพื�อป้องกนัสารพิษเขา้สู่ร่างกายทางปาก 

6. เมื�อมีการใชส้ารเคมี ควรอ่านฉลากกาํกบัโดยตลอดใหเ้ขา้ใจก่อนใช ้และตอ้งปฏิบติัตามคาํ

เตือนและขอ้ควรระวงัโดยเคร่งครัด 
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7. อยา่ลา้งภาชนะบรรจุสารเคมีหรืออุปกรณ์เครื�องพ่นยาลงไปในแม่นํ� า ลาํธาร บ่อ คลอง ฯลฯ 

8. ภาชนะบรรจุสารเคมีเมื�อใชห้มดแลว้ใหท้าํลายและฝังดินเสีย 

9. ใหค้วามร่วมมือกบัทางราชการในการควบคุมตลอดจนการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์

 

กิจกรรม 

การกรอง 
 

จุดประสงค์   

 ทดลองและอธิบายการแยกสารดว้ยวิธีการกรองได ้
 

วสัดุอุปกรณ์ 

 1. บีกเกอร์  2. กรวยกรอง  3. กระดาษกรอง 

 4.ขวดนํ� ากลั�น  5. แป้งมนั  6. นํ� า         7. แท่งแกว้คน 
 

วธิการทดลอง 

1. แบ่งกลุ่มผูเ้รียน กลุ่มละ 4 - 5  คน 

2. เทนํ� าใส่ในบีกเกอร์และนาํแป้งมนัผสมลงไป  คนจนแป้งละลายหมด 

3. พบักระดาษกรอง แลว้นาํไปวางในกรวยกรอง หลงัจากนั�นใชข้วดนํ� ากลั�นฉีดนํ� าลงบน

ขอบกระดาษกรองใหเ้ปียก เพื�อใหก้ระดาษแนบติดกบักรวยกรอง 

4. นาํนํ� าแป้งมนัเทลงในกรวยกรอง บนัทึกผลการทดลอง 

 

บันทกึผล 
 

สาร ผลที�สังเกตได้ 

1. แป้งผสมกบันํ� า  

2. นํ� าแป้งที�ผา่นการกรองแลว้  

 

สรุปการทดลอง 

 …………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………………..

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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บทที� 9 

สารในชีวิตประจําวัน 
 

สาระสําคญั 

 ความเกี�ยวขอ้งของสารในชีวิตประจาํวนั การเขา้สู่ร่างกายของสาร ทั�งนี� เป็นประโยชน์และโทษ 

การจาํแนกประเภทของสารและผลิตภณัฑที์�พบในชีวิตประจาํวนัได ้ควรเลือกใชส้ารบางชนิดที�กระทบ

ต่อชีวิตและสิ�งแวดลอ้ม หลกัการเลือกซื�อเลือกใชส้ารอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

- อธิบายสมบติัของสารที�นาํมาใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

- อธิบายการเขา้สู่ร่างกายของสารได ้

- จาํแนกประเภทของสารและผลิตภณัฑที์�พบในชีวิตประจาํวนัได ้

- อธิบายวิธีการใชส้ารในชีวิตประจาํวนับางชนิดและสิ�งแวดลอ้มได ้

- อธิบายหลกัการเลือกซื�อและเลือกใชส้ารได ้

- เลือกซื�อและเลือกใชส้ารไดถ้กูตอ้งและเหมาะสม 
 

ขอบข่ายเนื�อหา 

เรื�องที� � สมบติัของสารที�ใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

เรื�องที� � สารและผลิตภณัฑข์องสารที�ใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

เรื�องที� � การเลือกซื�อและการใชส้ารอยา่งปลอดภยั 
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เรื�องที� �  สมบัตขิองสารที�ใช้ในชีวติประจาํวนั 

ในชีวิตประจาํวนัของเรานั�น เราตอ้งใชส้ารต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา สารบางชนิดให้ประโยชน์แก่

ร่างกายของเรา เช่น อาหาร ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์ทาํความสะอาด เป็นต้น สารบางถึงแมว้่าจะมี

ประโยชน์แต่ก็มีผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มดว้ย เช่น ยาฆ่าแมลง ยากาํจดัศตัรูพืช หรือก๊าซต่าง ๆ ที�เกิด

จากกระทาํของมนุษย ์
เราสามารถจาํแนกประเภทของสารที�ใชใ้นชีวิตประจาํวนัออกเป็นประเภท ไดด้งันี�  

1.ความเป็นกรด - เบส เราสามารถจาํแนกสารจากสมบติัของสารจากความเป็น กรด - เบส ไดด้งันี�   

1.1 สารที�มสีมบัตเิป็นกรด สารประเภทนี�มีรสเปรี� ยว ทาํปฏิกิริยาเคมีกบัโลหะและหินปูน  เมื�อ

ทดสอบดว้ยกระดาษลิตมสัสีนํ� าเงิน กระดาษลิตมสัจะเปลี�ยนเป็นสีแดง และมี ค่า pH 1 - 6 เช่น  มะนาว 

นํ� าสม้สายชู นํ� ายาลา้งหอ้งนํ� า เป็นตน้ 

 1.2 สารที�มสีมบัตเิป็นเบส เป็นสารที�มีรสฝาด เมื�อทดสอบกบักระดาษลิตมสั สีแดงจะเปลี�ยนไป

เป็นสีนํ� าเงิน เมื�อสมัผสัร่างกายจะรู้สึกลื�น และทาํปฏิกิริยากบัไขมนัหรือนํ� ามนัพืช และมีค่า pH 8 - 14 

เช่น ผงซกัฟอก สบู่ นํ� าขี� เถา้ เป็นตน้ 

 1.3 สารที�สมบัตเิป็นกลาง เป็นสารที�ทดสอบกบักระดาษลิตมสัแลว้ไม่มีการเปลี�ยนแปลง มีค่า 

pH 7 เช่น นํ� าเกลือ นํ� าดื�ม เป็นตน้ 

 

กิจกรรม 

ทดสอบ กรด - เบส 
 

จุดประสงค์  ทดลองและอธิบายความเป็นกรด – เบส ของสารได ้
 

วสัดุอุปกรณ์ 

 1.  สารละลาย (ตามตาราง)  2. หลอดหยดจาํนวนเท่ากบัสารละลาย   

 3.  กระจกนาฬกิาหรือภาชนะที�เป็นแกว้ 4.  กระดาษลิตมสั  

 5.  ถาดหลุม 
 

วธิีทํา 

1. หยดสารละลายที�เตรียมไวล้งในถาดหลุม ๆ ละ 3 หยด 

2. ใชก้ระดาษลิตมสัจุ่มสารละลายเทียบสีที�เกิดขึ�นกบัสี  แลว้วางไวบ้นกระจกนาฬิกาหรือ

ภาชนะที�เป็นแกว้ แลว้บนัทึกผล 
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บันทกึผล 
 

 

สาร 
สมบัตขิองสาร 

สี กรด กลาง เบส 

สบู่เหลว     

ผงซกัฟอก     

นํ�าสม้สายช ู     

นํ�าอดัลม     

นํ�ายาลา้งจาน     

นํ�าเกลือ     

นํ�ามะนาว     

นํ�ายาลา้งหอ้งนํ� า     

นํ�าดื�ม     

นํ�าปูนใส     
 

สรุปผลการทดลอง 

 …………………………………………………………………………………………………..

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

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

 

เรื�องที� �  สารและผลิตภณัฑ์ของสารที�ใช้ในชีวติประจาํวนั 

2.จาํแนกประเภทของสาร 

 การจาํแนกสารนอกจากจาํแนกจากสมบติัของสารแลว้ ยงัจาํแนกตามประโยชนก์ารใชง้าน ได้

ดงันี�  

 2.1 สารทําความสะอาด ในชีวิตประจาํวนัเราใชส้ารประเภทนี� กนัอย่างแพร่หลาย สารทาํความ

สะอาด มีทั�งสารที�ใชท้าํความสะอาดร่างกายของคน สารที�ใชท้าํความสะอาดเครื�องนุ่มห่ม หรือภาชนะ

ต่าง ๆ เช่น สบู่ ผงซกัฟอก ยาสีฟัน นํ� ายาลา้งหอ้งนํ� า เป็นตน้  

 

 

 

 

 



134 
 

 2.2 สารทางการเกษตร สารประเภทนี� ส่วนใหญ่เป็นสารที�ใชใ้นการกาํจดัศตัรูพืช เช่น แมลง  

วชัพืช สารประเภทนี� ในปริมาณที�มากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อผูใ้ช ้และผูบ้ริโภค นอกจากนี� แลว้สาร

ประเภทนี� ยงัส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

  

2.3 ยารักษาโรค สารเหล่านี� ใชเ้พื�อบาํบดัและรักษาอาการเจบ็ป่วยของคนเรา แบ่งออกเป็น  2 

ประเภท  คือ 

 ยาภายใน เช่น ยาพาราเซตามอล ยาธาตุนํ� าแดง ยาแกไ้อ   

 ยาภายนอก เช่น ยาแดง ยาลา้งตา แอลกอฮอล ์  

 

 

  

  

 

 

2.4 สารปรุงแต่ง   

      สารปรุงแต่งอาหารมีมากมายหลายชนิด ขึ�นอยูก่บัวตัถปุระสงคใ์นการใช ้ดงันี�  

  สารปรุงรส      - นํ� าปลา  ซีอิ�ว  ซอส 

  สารแต่งสี       - สีผสมอาหาร สีจากธรรมชาติ 

  สารแต่งกลิ�น    - กลิ�นสงัเคราะห ์

  สารป้องกนัไม่ใหอ้าหารเน่าเสีย   - สารกนับดู  
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2.5 ผลติภัณฑ์เสริมความงาม 

       สารที�เป็นผลิตภณัฑเ์สริมความงามหรือเครื�องสาํอางมีหลายประเภทขึ�นอยูก่บัวตัถุประสงค์

ของผูใ้ช ้เช่น 

  ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิ   - ครีมบาํรุงผวิ อาหารเสริม 

 

 

 

 

 

 

  ผลิตภณัฑต์กแต่งร่างกาย  - ลิปสติก แป้งผดัหนา้   

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื�องที� �  การเลือกซื�อและการใช้สารอย่างปลอดภยั 

สารที�เราใชอ้ยูใ่นชีวิตประจาํวนันั�นมีทั�งประโยชน์และโทษ ดงันั�นก่อนที�เราจะนาํสารใด ๆ ก็

ตามมาใช ้ตอ้งคาํนึงถึงเรื�องดงัต่อไปนี�  

 1. ฉลากของผลติภัณฑ์ ก่อนซื�อหรือนาํผลิตภณัฑม์าใชต้อ้งศึกษารายละเอียดบนฉลากใหเ้ขา้ใจ 

โดยเฉพาะผลิตภณัฑด์า้นอาหารจะตอ้งดวูนัหมดอายขุองผลิตภณัฑด์ว้ย และผูใ้ชจ้ะตอ้งปฏิบติัตนตาม

วิธี ขั�นตอน ที�อยูบ่นฉลากอยา่งเคร่งครัดดว้ย 

 2. ใช้สารในปริมาณที�จาํเป็นเท่านั�น สารอยา่งชนิดถา้ใชใ้นปริมาณมากกว่าที�กาํหนดอาจจะเป็น

อนัตรายต่อผูใ้ชไ้ด ้

 3. ต้องมกีารกาํจดัภาชนะที�ใช้แล้วอย่างเหมาะสม เช่น ภาชนะที�บรรจุสารที�พษิ หา้มทิ�งลงใน

แม่นํ� าลาํคลอง เป็นตน้ 

 การจะเลือกใชส้ารใดก็ตาม เราตอ้งคาํนึงความปลอดภยัในการใชส้ารนั�นดว้ย สารบางชนิด เช่น 

ยาฆ่าแมลง หรือยากาํจดัวชัพืช ถา้ใชใ้นปริมาณมากก็จะส่งผลต่อสุขภาพของผูใ้ช ้และถา้ตกคา้งอยู่ใน



136 
 

พืชผกัก็จะเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค และนอกจากนี�สารต่าง ๆ ที�เราใชก้็ส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม เช่น  

การปล่อยนํ� าเสียลงในแม่นํ� า ก่อให้เกิดนํ� าเสีย เป็นต้น ดังนั� นก่อนที�เราจะเลือกใช้สารต่าง ๆ ใน

ชีวิตประจาํวนั เราตอ้งศึกษาถึงวิธีการใช ้การเก็บรักษา และวิธีการกาํจดัภาชนะบรรจุสารเหล่านั�น อย่าง

ละเอียด เพื�อจะช่วยป้องกนัอนัตรายที�จะเกิดกบัมนุษยเ์รา และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม 

 

กิจกรรม  

การเลือกใช้สารอย่างปลอดภยั 

 

ตอนที�  1  ใหผู้เ้รียนสาํรวจสารที�ใชใ้นชีวิตประจาํวนัมาคนละ 5 ชนิด และบนัทึกผล 
 

ชื�อสาร ประเภท วธิีใช้ 

1.      

 

 

2.   

 

 

3.   

 

 

4.   

 

 

5.   
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2.จงบอกวิธีการใชส้ารอยา่งปลอดภยัมาอยา่งนอ้ย 3 ขอ้ 

 1…………………………………………………………………………………………………. 

 2…………………………………………………………………………………………………. 

 3…………………………………………………………………………………………………. 

3.สารที�ใชใ้นชีวิตประจาํวนัส่งผลกระทบกบัมนุษยแ์ละสิ�งแวดลอ้มอยา่งไรบา้ง 

 1…………………………………………………………………………………………………. 

 2…………………………………………………………………………………………………. 

 3…………………………………………………………………………………………………. 
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บทที� ��  

 แรงและการเคลื�อนที�ของแรง 
 

สาระสําคญั 

 ความหมาย ประเภทของแรง แรงที�เกิดขึ�นจากการทาํงานของแรง ความดนั แรงลอยตวั  

แรงดึงดูดของโลก แรงเสียดทาน การนาํแรงและการเคลื�อนที�ของแรงไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั 
 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

1. อธิบายความหมาย ประเภทของแรง ผลที�เกิดจากการกระทาํของแรง ความดนั แรงลอยตวั 

แรงดึงดูดของโลก และแรงเสียดทานได ้

2. สามารถนาํแรง และการเคลื�อนที�ของแรงไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนัได ้
 

ขอบข่ายเนื�อหา 

เรื�องที� � แรงและการเคลื�อนที�ของแรง 

เรื�องที� � ความดนั 

เรื�องที� � แรงดึงดูดของโลก ความหมาย ประโยชน์ และโทษของแรงดึงดูดของโลก 
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เรื�องที� 1 แรงและการเคลื�อนที�ของแรง 

แรง หมายถึง อาํนาจภายนอกที�สามารถทาํให้วตัถุเปลี�ยนสถานะได ้เช่น ทาํให้วตัถุที�อยู่นิ� ง

เคลื�อนที�ไป ทาํใหว้ตัถุที�เคลื�อนที�อยูแ่ลว้เคลื�อนที�เร็วหรือชา้ลง ทาํใหว้ตัถุมีการเปลี�ยนทิศตลอดจนทาํให้

วตัถุมีการเปลี�ยนขนาดหรือรูปทรงไปจากเดิมได ้แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ที�มีทั�งขนาดและทิศทาง การ

รวมหรือหกัลา้งกนัของแรงจึงตอ้งเป็นไปตามแบบเวกเตอร์ 

ประเภทของแรง แรงมีหลายประเภท ไดแ้ก่ แรงย่อย แรงลพัธ์ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา แรง

ขนาน แรงคู่ควบ แรงตึง แรงสู่ศนูยก์ลาง แรงตา้น แรงเสียดทาน  

แรงเสียดทาน หมายถึงแรงที�เกิดจากการเสียดสีระหว่างผิววตัถุที�มีการเคลื�อนที�หรือพยายามที�

จะเคลื�อนที� แรงเสียดทานเป็นแรงตา้นการเคลื�อนที�ของวตัถุ  มีทิศทางตรงขา้มกบัทิศทางการเคลื�อนที�

เสมอ  แรงเสียดทานมี 2 ชนิด คือ                                                                 

1. แรงเสียดทานสถิต คือ แรงเสียดทานที�เกิดขึ�นขณะวตัถุเริ�มเคลื�อนที�  

2. แรงเสียดทานจลน์ คือ แรงเสียดทานที�เกิดขึ�นขณะที�วตัถุเคลื�อนที� 

ปัจจยัที�มผีลต่อแรงเสียดทาน                                                                                                              

1. นํ� าหนกัของวตัถ ุคือ วตัถุที�มีนํ� าหนกักดทบัลงบนพื�นผวิมากจะมีแรงเสียดทานมากกว่าวตัถุที�

มีนํ� าหนกักดทบัลงบนพื�นผวินอ้ย 

2. พื�นผวิสมัผสั ผวิสมัผสัที�เรียบจะเกิดแรงเสียดทานนอ้ยกว่าผวิสมัผสัที�ขรุขระ 

ประโยชน์ของแรงเสียดทาน 

1. ป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุทางรถยนต ์

2. ป้องกนัการหกลม้จากรองเทา้ 

โทษของแรงเสียดทาน 

 ถา้ลอ้รถยนตก์บัพื�นถนนมีแรงเสียดทานมากรถยนต์จะแล่นชา้ ตอ้งใชน้ํ� ามนัเชื�อเพลิงมากขึ�น 

เพื�อให้รถยนต์มีพลงังานมากพอที�จะเอาชนะแรงเสียดทาน การเคลื�อนตู ้ขนาดใหญ่ ถา้ใช้วิธีผลกัตู ้

ปรากฏว่าตูเ้คลื�อนที�ยากเพราะเกิดแรงเสียดทานจะตอ้งออกแรงผลกัมากขึ�นหรือลดแรงเสียดทาน โดย

ใชผ้า้รองขาตูที้�ดว้ยความเร็วคงที� แรงดึงดูดของโลก หรือแรงดึงดูดโน้มถ่วง (Gravitational force) ของ

โลก เป็นพลงังานที�เกิดจากมวลสาร ซึ�งประกอบขึ�นมาเป็นโลก เป็นแรงที�จะเกิดขึ�นเสมอกบัสสารทุก

ชนิด ไม่ว่าจะเลก็จิ�วถึงระดบัอะตอม หรือใหญ่ระดบัโลก ระดบักาแลก็ซี� นั�นคือ สสารทุกชนิดหรือมวล

สารทุกชนิดจะมีแรงดึงดูดซึ�งกนัและกนัเสมอ ดงัเช่นแรงดึงดูดของโลกที�กระทาํต่อมนุษยบ์นโลก 

แรงลอยตัว คือแรงลพัธ์ที�ของไหลกระทาํต่อผิวของวตัถุที�จมบางส่วนหรือจมทั�งชิ�นวตัถุ ซึ�ง

เป็นแรงปฏิกิริยาโตต้อบในทิศทางขึ�นเพื�อให้เกิดความสมดุลกบัการที�วตัถุมีนํ� าหนักพยายามจมลงอนั

เนื�องมาจากแรงโน้มถ่วงของโลก ขนาดของแรงลอยตัวมีค่าเท่ากบันํ� าหนักของของไหลที�มีปริมาตร

เท่ากบัวตัถุส่วนที�จม ซึ�งสามารถพิสูจน์ไดโ้ดยพิจารณาวตัถุที�จมในของไหล   
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 แรงลอยตวัจะเท่ากบันํ�าหนักของของเหลวที�ถูกแทนที�  

ปัจจยัที�เกี�ยวข้องกบัแรงลอยตวั ได้แก่    

1. ชนิดของวตัถุ วตัถุจะมีความหนาแน่นแตกต่างกนัออกไปยิ�งวตัถุมีความหนาแน่นมาก ก็ยิ�ง

จมลงไปในของเหลวมากยิ�งขึ�น 

2. ชนิดของของเหลว ยิ�งของเหลวมีความหนาแน่นมาก ก็จะทาํใหแ้รงลอยตวัมีขนาดมากขึ�นดว้ย 

3. ขนาดของวตัถุ จะส่งผลต่อปริมาตรที�จมลงไปในของเหลว เมื�อปริมาตรที�จมลงไปใน

ของเหลวมาก ก็จะทาํใหแ้รงลอยตวัมีขนาดมากขึ�นอีกดว้ย 

ประโยชน์ของแรงลอยตวั 

 ใชใ้นการประกอบเรือไม่ใหจ้มนํ� า 

แรงดึงดูดของโลก ความหมาย ประโยชน์ และโทษของแรงดึงดูดของโลก 

 แรงที�กระทาํต่อวตัถุ (Force of Gravitation) หมายถึง แรงดึงดูดระหว่างมวลของโลกกบัวตัถุ

บนโลกช่วยทาํใหทุ้กสิ�งตอ้งตรึงตวัติดอยูก่บัผวิโลก โดยมีจุดศนูยถ์่วงตั�งฉากกบัผวิโลกอยูเ่สมอ 

การค้นพบกฎแรงดึงดูดของโลก (Law of Gravitation)  

 นิวตนัได้ค้นพบทฤษฎีโดยบังเอิญ เหตุการณ์เกิดขึ�นในวนัหนึ� งขณะที�นิวตันกาํลงันั�งดูดวง

จนัทร์ แลว้ก็เกิดความสงสยัว่าทาํไมดวงจนัทร์จึงตอ้งหมุนรอบโลก ในระหว่างที�เขากาํลงันั�งมองดวง

จนัทร์อยูเ่พลิน ๆ ก็ไดย้นิเสียงแอปเปิ� ลตกลงพื�น เมื�อนิวตนัเห็นเช่นนั�นก็ให ้เกิดความสงสยัว่าทาํไมวตัถุ

ต่าง ๆ จึงตอ้งตกลงสู่พื�นดินเสมอทาํไมไม่ลอยขึ�นฟ้าบา้ง ซึ�งนิวตนัคิดว่าตอ้งมีแรงอะไรสกัอย่างที�ทาํให้

แอปเปิ� ลตกลงพื�นดิน จากความสงสัยขอ้นี� เอง นิวตนัจึงเริ�มการทดลองเกี�ยวกบัแรงโน้มถ่วงของโลก 

การทดลองครั� งแรกของนิวตนั คือ การนาํกอ้นหินมาผกูเชือก จากนั�นก็แกว่งไปรอบ ๆ ตวั นิวตนัสรุป

จากการทดลองครั� งนี� ว่าเชือกเป็นตวัการสาํคญัที�ทาํใหก้อ้นหินแกว่งไปมารอบ ๆ ไม่หลุดลอยไป ดงันั�น

สาเหตุที�โลก ดาวเคราะห์ตอ้งหมุนรอบดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ตอ้งหมุนรอบโลก ตอ้งเกิดจากแรง

ดึงดูดที�ดวงอาทิตยที์�มีต่อโลก และดาวเคราะห์ และแรงดึงดูดของโลกที�ส่งผลต่อดวงจันทร์ รวมถึง

สาเหตุที�แอปเปิ� ลตกลงพื�นดินดว้ยก็เกิดจากแรงดึงดูดของโลก 

เมื�อแรงถกูกระทาํกบัวตัถุหนึ�ง วตัถุนั�นสามารถไดรั้บผลกระทบ � ประเภทดงันี�  

1. วตัถุที�อยูนิ่�งอาจเริ�มเคลื�อนที� 

2. ความเร็วของวตัถุที�กาํลงัเคลื�อนที�อยูเ่ปลี�ยนแปลงไป 

3. ทิศทางการเคลื�อนที�ของวตัถุอาจเปลี�ยนแปลงไป 

กฎการเคลื�อนที�ของนิวตนั มด้ีวยกนั � ข้อ 

1. วตัถุจะหยดุนิ�งหรือเคลื�อนที�ดว้ยความเร็วและทิศทางคงที�ไดต่้อเนื�องเมื�อผลรวมของแรง 

(แรงลพัธ)์ ที�กระทาํต่อวตัถุเท่ากบัศนูย ์

2. เมื�อมีแรงลพัธที์�ไม่เป็นศนูยม์ากระทาํต่อวตัถุ จะทาํใหว้ตัถุที�มีมวลเกิดการเคลื�อนที�ดว้ย

ความเร่ง โดยขนาดของแรงจะเท่ากบัมวลคูณความเร่ง 
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3. ทุกแรงกิริยายอ่มมีแรงปฏิกิริยาที�มขีนาดเท่ากนัแต่ทิศทางตรงกนัขา้มเสมอ 

 แรงโนม้ถ่วงของโลกมีประโยชน์มากมายมหาศาล เพียงแค่คิดว่าหากโลกนี� ไม่มีแรงโนม้ถ่วงอีก

แลว้จะเกิดอะไรขึ�น แทบจะกล่าวไดว้่า สิ�งต่าง ๆ ทั�งหลายแมแ้ต่โลกเองตอ้งสูญสลายทั�งหมด มนุษยใ์ช้

ประโยชน์มากมายจากแรงโนม้ถ่วงของโลก ทั�งประโยชน์โดยตรง และประโยชน์โดยออ้ม เช่น 

1. แรงโนม้ถ่วงของโลกทาํใหว้ตัถุต่าง ๆ บนพื�นโลกไม่หลุดลอยออกไปจากโลก โดยเฉพาะ

บรรยากาศที�ห่อหุม้โลกไม่ใหล้อยไปในอวกาศ จึงทาํใหม้นุษยด์าํรงชีวิตอยูไ่ด ้

2. แรงโนม้ถ่วงของโลกทาํใหน้ํ� าฝนตกลงสู่พื�นดิน ใหค้วามชุ่มชื�นแก่สิ�งมีชีวิตบนพื�นโลก  

3. แรงโนม้ถ่วงของโลกทาํใหน้ํ� าไหลลงจากที�สูงลงสู่ที�ต ํ�า ทาํใหเ้กิดนํ� าตก นํ� าในแม่นํ� าไหลลง

ทะเล คนเราก็อาศยัประโยชน์จากการไหลของนํ� าอยา่งมากมาย เช่น การสร้างเขื�อนแปลงพลงังานนํ� ามา

เป็นพลงังานไฟฟ้า เป็นตน้ 

4. แรงโนม้ถ่วงของโลกทาํใหเ้ราทราบนํ� าหนกัของสิ�งต่าง ๆ  

5. แรงโนม้ถ่วงของโลกทาํใหผ้า้แหง้เร็วขึ�น ในขณะที�เราตากผา้ นอกจากแสงแดดจะช่วยให้

นํ� าระเหยออกไปจากผา้แลว้ แรงโนม้ถ่วงยงัช่วยดึงหยดนํ� าออกจากผา้ใหต้กลงพื�นอกีดว้ย 

 

กิจกรรม 

ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้หาความหมาย พร้อมยกตวัอยา่งประเภทของแรงต่อไปนี�  

�.  แรงยอ่ย 

�.  แรงลพัธ์ 

�.  แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา  

4.  แรงขนาน 

5.  แรงคู่ควบ 

�.  แรงตึง 

�.  แรงสู่ศนูยก์ลาง 

�.  แรงตา้น  

 

เรื�องที�  � ความดัน 

ความหมาย                                                                                                                                          

ความดัน หมายถึง แรง (force; F) ต่อ หน่วยพื�นที� (area; A) 

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

กิโลกรัมต่อเมตรต่อวินาทีกาํลงัสอง ( )  ส่วนความดนัในหน่วย มิลลิเมตรปรอท (mmHg) ซึ�ง 

760 mmHg = 101325 Pascal  หรือ 1 atm = 101325 Pa = 101.325  
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 แรงดนัหรือความดนัของอากาศที�กระทาํต่อพื�นผิวโลกเรียกว่า ความดันบรรยากาศ ซึ�งเป็นที�

ทราบกนัดีว่าของเหลวก็มีความดนั ซึ�งความดนัของของเหลวขึ�นอยู่กบัปัจจยั 3 ประการ คือ ความลึก

หรือความสูง ความหนาแน่นของของเหลว และแรงโนม้ถ่วงของโลก  

วิธีการวดัความดนับรรยากาศ อาจทาํไดโ้ดยใชเ้ครื�องมือที�เรียกว่า บารอมิเตอร์(barometer) ผู ้

ประดิษฐบ์ารอมิเตอร์เครื�องแรกของโลกคือนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลี ชื�อ ทอร์ริเชลลี ในปี ค.ศ. 1643 

เครื� องมือประกอบด้วยอ่างที� เติมสารปรอท และหลอดแก้วขา้งในบรรจุด้วยปรอทให้เต็มแลว้คว ํ�า

หลอดแก้วลงในอ่างปรอท ดังรูปด้านล่าง (ปรอทเป็นธาตุอีกชนิดหนึ� งที�มีสถานะเป็นของเหลวที�

อุณหภูมิหอ้ง มีความหนาแน่นเท่ากบั 13.4 g/ml)  
 

 ความดันในของเหลว 

             ในการศึกษาความดนัในของเหลว พบว่า เมื�อนาํขวดนํ� าพลาสติกมาใส่นํ� าถา้เจาะรูที�ผนังขวดนํ� า

จะพุ่งออกมาตามทิศทางที�แสดงดว้ยลกูศร ดงัรูปที� 1 แสดงว่ามีแรงกระทาํต่อนํ� าในภาชนะ แรงนี� จะดนั

นํ� าใหพุ้่งออกมาในทิศทางที�ตั�งฉากกบัผนงัภาชนะทุกตาํแหน่ง ไม่ว่าผนงัจะอยูใ่นแนวใด เราเรียกขนาด

ของแรงในของเหลวที�กระทาํตั�งฉากต่อพื�นที�หนึ�งหน่วยของผนงัภาชนะว่า “ความดันในของเหลว” 

    

 

 

 

 

รูปที� 1 แสดงแรงดันของนํ�า ณ ตาํแหน่งต่าง ๆ ของขวด 

เราอาจสรุปลกัษณะความดนัในของเหลว ไดด้งันี�  

                �. ของเหลวที�บรรจุอยูใ่นภาชนะ จะออกแรงดนัต่อผนงัภาชนะที�สมัผสักบัของเหลวในทุก

ทิศทาง โดยจะตั�งฉากกบัผนงัภาชนะเสมอ 

                �. ทุก ๆ จุดในของเหลว จะมีแรงดนักระทาํต่อจุดนั�นทุกทิศทุกทาง   

  

    

  รูปที� 2 แสดงทิศต่าง ๆ ของแรงที�ของเหลวกระทําต่อผนังภาชนะและต่อวตัถุที�จมอยู่ในของเหลว 
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                �. สาํหรับของเหลวชนิดเดียวกนัความดนัของของเหลวจะเพิ�มขึ�นตามความลึก และที�ระดบั

ความลึกเท่ากนัความดนัของเหลวจะเท่ากนั 

                �. ในของเหลวต่างชนิดกนั ณ ความลึกเท่ากนั ความดนัของของเหลวจะขึ�นอยูก่บัความ

หนาแน่นของของเหลวนั�น 

                สรุปไดว้่า “สําหรับของเหลวที�อยู่นิ�ง ณ อุณหภูมหินึ�ง ๆ ความดนัของของเหลวจะแปรผนัตรง

กบัความลกึและความหนาแน่นของของเหลวเสมอ” (ไม่ขึ�นอยูก่บัรูปร่างของภาชนะหรือปริมาตรของ

ของเหลว ) 

คุณสมบัตขิองความดันในของเหลว  

1. ณ จุดใด ๆ ในของเหลวจะมีแรงกระทาํเนื�องจากของเหลวไปในทุกทิศทาง  

2. ถา้เราพิจารณาที�ผวิภาชนะ แรงที�ของเหลวกระทาํจะตั�งฉากกบัผวิภาชนะเสมอ  

3. สาํหรับความดนับรรยากาศ เรียกว่า ความดนัสมับูรณ์ (เป็นความดนัที�มีค่าคงที�เสมอ)  

4. ความดนั ณ จุดใด ๆ ในของเหลว ที�เป็นความดนัจากนํ� าหนกัของของเหลว จะแปรผนั

ตรงกบัความลึกและความหนาแน่นของของเหลว เมื�อของเหลวอยูนิ่�งและอุณหภูมิคงที�  

5. ความดนัในของเหลวชนิดหนึ�งๆ ไมขึ่�นอยูก่บัปริมาตรและรูปร่างของภาชนะ  

 ความดันของอากาศ ความดนัอากาศ หมายถึง แรงที�กระทาํต่อพื�นโลกอนัเนื�องจากนํ� าหนกัของ

อากาศ ณ จุดใดจุดหนึ�งเป็นลาํของบรรยากาศตั�งแต่พื�นโลกขึ�นไป จนถึงเขตสูงสุดของบรรยากาศ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างความดันของอากาศ กบั ความสูงจากระดับนํ�าทะเล เป็นดงันี�   

1. ที�ความสูงระดบัเดียวกนั อากาศจะมีความดนัอากาศเท่ากนั หลกัการนี�นาํไปใชท้าํเครื�องมือ

ตรวจวดัแนวระดบัในการก่อสร้าง                                                                                                     

2. เมื�อความสูงเพิ�มขึ�น ความดนัและความหนาแน่นของอากาศมีค่าลดลง หลกัการนี�นาํไป

สร้างเครื�องมือวดัความสูง ซึ�งเรียกว่า แอลติมิเตอร์     

3. “ทุกๆ ความสูงจากระดบันํ� าทะเล 11 เมตร ระดบัปรอทจะลดลงจากเดิม 1 มิลลิเมตรปรอท 

และทุกๆ ความลึกจากระดบันํ� าทะเล 11  เมตรระดบัปรอทจะเพิ�มขึ�น 1 มิลลิเมตร”    

4. ความดนัของอากาศที�ระดบันํ� าทะเล เรียกว่า มีความดนั 1 บรรยากาศ 

5. การวดัความดนัอากาศม ี2 แบบ คือ วดัเป็นความสูงของนํ� า และความสูงของปรอท 
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บทที� 11 

พลังงานในชีวิตประจําวัน และการอนุรักษ์ 
 

สาระสําคญั 

 ความหมาย ความสําคัญของพลงังาน ประเภทของพลงังานในชีวิต ไฟฟ้าในบ้าน การต่อ

วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย วิธีการประหยดัพลงังาน แรงและคุณสมบติัของแรงปรากฏการณ์ธรรมชาติของ

แสง เสียง คุณสมบติัของเสียง และมลภาวะจากเสียงพลงังานทดแทนที�ใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

1. อธิบายและบอกถึงประเภทของพลงังานที�เกี�ยวขอ้งในชีวิตประจาํวนัได ้

2. อธิบายวิธีการใชไ้ฟฟ้าในบา้น และต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่ายได ้

3. บอกวิธีการประหยดั และอนุรักษพ์ลงังานได ้

4. บอกคุณสมบติัของแสง และอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจากแสงได ้

5. บอกคุณสมบติัของเสียง และการป้องกนัมลภาวะของเสียงได ้

6. บอกคุณสมบติั และชนิดของพลงังานทดแทนในชีวิตประจาํวนัได ้
 

ขอบข่ายเนื�อหา 

เรื�องที� � พลงังานไฟฟ้า 

เรื�องที� � พลงังานแสง 

เรื�องที� � พลงังานเสียง 
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เรื�องที� 1 พลังงานไฟฟ้า 

พลงังาน คือ ความสามารถในการทาํงาน มีอยูห่ลายรูปแบบ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ

ไดแ้ก่ พลงังานที�ทาํงานได ้และพลงังานที�เก็บสะสมไว ้

พลังงานที�ทํางานได้ ที�สําคัญ ได้แก่ พลงังานไฟฟ้า พลงังานแสง และพลงังานเสียง ส่วน

พลังงานที�เก็บสะสมไว้ ประกอบดว้ย พลงังานเคมี หมายถึง พลงังานที�เก็บสะสมไวใ้นสสารต่าง ๆ

พลงังานนิวเคลียร์ หมายถึง พลงังานที�เก็บสะสมไวใ้นธาตุ และพลงังานศกัย ์หมายถึง พลงังานที�มีอยู่ใน

วตัถุ ซึ�งขึ�นอยูก่บัตาํแหน่งของวตัถุนั�น ๆ แบ่งออกเป็น พลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง และพลงังานศกัยย์ดืหยุน่ 
 

พลงังานไฟฟ้า 

 พลังงานไฟฟ้า หมายถึง พลงังานรูปแบบหนึ� งซึ�งสามารถเปลี�ยนไปเป็นพลงังานอีกรูปแบบ

หนึ� งได้ เกิดจากแหล่งกาํเนิดหลายประเภท ซึ� งการนําพลงังานไฟฟ้ามาใช้จะต้องมีการเชื�อมต่อ

แหล่งกาํเนิดไฟฟ้าเขา้กบัสิ�งที�จะนาํพลงังานไฟฟ้าไปใช ้เรียกว่า วงจรไฟฟ้า โดยพลงังานไฟฟ้าที�ไดก้็จะ

ถกูเปลี�ยนรูปไปเป็นพลงังานรูปแบบต่าง ๆ เช่น พลงังานกล พลงังานความร้อน พลงังานเสียง พลงังาน

แสง เป็นตน้ 

2.1 แหล่งกาํเนิดพลงังานไฟฟ้า 

 แหล่งกาํเนิดพลงังานไฟฟ้า เป็นส่วนที�ทาํใหก้ระแสไฟฟ้าไหลเขา้สู่เครื�องใชไ้ฟฟ้าในวงจร 

เพื�อใหเ้ครื�องใชไ้ฟฟ้าเหล่านั�นทาํงานได ้โดยแหล่งกาํเนิดไฟฟ้ามีอยูห่ลายแหล่ง ซึ�งแต่ละแหล่งมี

หลกัการทาํใหเ้กิดและนาํมาใชป้ระโยชน์ไดแ้ตกต่างกนั ดงันี�  

1. ไฟฟ้าจากการขัดสี เกิดจากการนาํวสัดุต่างชนิดกนัมาขดัถูแลว้ทาํให้เกิดอาํนาจอย่างหนึ� ง

ขึ�นมา และสามารถดูดวตัถุอื�น ๆ ที�เบาบางได ้เราเรียกอาํนาจนั�นว่า ไฟฟ้าสถิต ซึ�งเมื�อเกิดขึ�นแลว้จะอยู่

ในวตัถุไดช้ั�วขณะหนึ�ง แลว้หลงัจากนั�นก็จะค่อย ๆ เสื�อมลงไปจนสุดทา้ยก็หมดไปในที�สุด 

2. ไฟฟ้าจากปฏิกริิยาเคม ีการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะทาํใหป้ระจุไฟฟ้าในสารเคมีนั�นเคลื�อนที�ผา่น

ตวันาํทาํใหเ้กิดเป็นไฟฟ้ากระแสขึ�นได ้เรานาํหลกัการนี� ไปประดิษฐถ์่านไฟฉาย และแบตเตอรี�รถยนต ์

3. ไฟฟ้าจากสนามแม่เหล็ก  เกิดขึ� นได้เมื�อมีการหมุนหรือเคลื�อนที�ผ่านขดลวดตัดกับ

สนามแม่เหล็ก ทาํให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขดลวด ซึ�งเรานาํหลกัการนี� ไปสร้างเครื� องกาํเนิดไฟฟ้าที�

เรียกว่าไดนาโม ซึ�งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไดท้ั�งไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั 

4. ไฟฟ้าจากแรงกดดัน แร่ธาตุบางชนิดเมื�อไดรั้บแรงกดดนัมาก ๆ จะปล่อยกระแสไฟฟ้า

ออกมาได ้ซึ�งเรานาํแร่ธาตุเหล่านี�มาใชป้ระโยชน์ในการทาํไมโครโฟน หัวเข็มของเครื�องเล่นแผ่นเสียง 

เป็นตน้ 

5. กระแสไฟฟ้าจากสัตว์บางชนิด สตัวน์ํ� าบางชนิดมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในตวั เมื�อเราถูกตอ้งตวั

สตัวเ์หล่านั�นจะถกูไฟฟ้าจากสตัวเ์หล่านั�นดูดได ้เช่น ปลาไหลไฟฟ้า เป็นตน้ 

6. กระแสไฟฟ้าจากความร้อน เป็นกระแสไฟฟ้าที�ไดจ้ากการนาํโลหะไปเผาใหร้้อน 



146 
 

�.� การเปลี�ยนรูปพลงังาน                                                                                                                       

โดยปกติพลงังานสามารถเปลี�ยนรูปเป็นพลงังานอีกรูปแบบหนึ� งได ้ซึ�งเครื�องใชไ้ฟฟ้าในบา้น

เป็นอุปกรณ์ที�เปลี�ยนพลงังานไฟฟ้าให้เป็นพลงังานรูปอื�น เช่น พลงังานแสงสว่าง พลงังานความร้อน 

พลงังานกล พลงังานเสียง เป็นตน้ บางครั� งเครื�องใชไ้ฟฟ้าบางชนิดยงัสามารถ เปลี�ยนพลงังานไฟฟ้าเป็น

พลงังานรูปอื�นไดห้ลายรูปในเวลาเดียวกนั                           

1. การเปลี�ยนรูปเป็นพลงังานแสงสว่าง เครื�องใชไ้ฟฟ้าที�เปลี�ยนพลงังานไฟฟ้าให้เป็นพลงังาน

แสงสว่าง คือ หลอดไฟ ซึ�งแบ่งออกเป็น � ชนิด คือ                                                                                                                              

    �.� หลอดธรรมดาหรือหลอดแบบมีไส้ ซึ�งมีลกัษณะเป็นรูปกระเปาะแกว้ใส ภายในมีไส้

หลอดขดเป็นสปริงบรรจุอยู่ ปัจจุบันทาํด้วยโลหะทังสเตนกับออสเมียม ภายในหลอดบรรจุก๊าซ

ไนโตรเจนและอาร์กอน เมื�อกระแสไฟฟ้าผา่นไสห้ลอดที�มีความตา้นทานสูงไส้หลอดจะร้อนจนเปล่งแสง

ออกมาได ้ 

  

 

 

 

 

    1.2  หลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอดเรืองแสงที�บุคคลทั�วไปเรียกว่าหลอดนีออน มีหลาย

รูปแบบ ภายในเป็นสูญญากาศบรรจุไอปรอทไวเ้ล็กน้อย ผิวด้านในฉาบไวด้้วยสารเรืองแสง เมื�อ

กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไอปรอทอะตอมของปรอทจะคายรังสีอลัตราไวโอเลตออกมา และเมื�อรังสีนี�

กระทบกบัสารเรืองแสงจะเปล่งแสงสว่าง ปัจจุบนัมีการผลิตออกมาหลายรูปแบบ เช่น หลอดซุปเปอร์

หรือหลอดผอม หลอดตะเกียบ ซึ�งช่วยประหยดัไฟฟ้าไดดี้  
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2.การเปลี�ยนรูปเป็นพลังงานความร้อน เครื� องใชไ้ฟฟ้าที�ให้พลงังานความร้อน ภายในจะมี

อุปกรณ์สาํคญั คือ ขดลวดตา้นทานหรือขดลวด ความร้อนติดตั�งอยู ่เมื�อไฟฟ้าไหลผา่นขดลวดนี�จะทาํให้

เกิดความร้อนขึ�น ขดลวดที�นิยมใชม้ากที�สุด คือ ขดลวดนิโครม เครื�องใชไ้ฟฟ้าที�ให้พลงังานความร้อน 

ไดแ้ก่ เตารีดไฟฟ้า หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า กาตม้นํ� าร้อนไฟฟ้า เครื�องปิ� งขนมปัง ไดเป่าผม เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

3. การเปลี�ยนเป็นพลังงานกล  เครื� องใช้ไฟฟ้าที�ให้พลังงานกล เรียกว่า มอเตอร์ ซึ� งมี

ส่วนประกอบที�สาํคญั คือ ไดนาโม แต่จะทาํงานตรงขา้มกบัไดนาโม นั�นคือ มอเตอร์จะเปลี�ยนพลงังาน

ไฟฟ้าใหเ้ป็นพลงังานกล เช่น พดัลม เครื�องปั�น เครื�องดูดฝุ่ น เครื�องเล่น VCD ตูเ้ยน็ เครื�องปรับอากาศ 

เครื�องซกัผา้ เป็นตน้  

4. การเปลี�ยนเป็นพลงังานเสียง เครื�องใชไ้ฟฟ้าที�ใหพ้ลงังานเสียงมีอยูม่ากมาย เช่น เครื�องรับ

วิทย ุเครื�องบนัทึกเสียง เครื�องขยายเสียง เป็นตน้ 

2.3 ไฟฟ้าในบ้าน วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย     

วงจรไฟฟ้า หมายถึง เสน้ทางสาํหรับการไหลของกระแสไฟฟ้า โดยเริ�มจากแหล่งกาํเนิดผา่นไป

ยงัเครื�องใชไ้ฟฟ้า แลว้กลบัมายงัแหล่งกาํเนิดอีกครั� ง วงจรไฟฟ้าภายในบา้น ส่วนใหญ่จะเป็นการต่อ

แบบขนาน ซึ� งเป็นการต่อวงจรทาํให้อุปกรณ์และเครื�องใชไ้ฟฟ้าแต่ละชนิดอยู่คนละวงจร ซึ� งถา้

เครื�องใชไ้ฟฟ้าชนิดหนึ� งเกิดขดัขอ้งเนื�องจากสาเหตุใดก็ตาม เครื�องใชไ้ฟฟ้าชนิดอื�นก็ยงัคงใชง้านได้

ตามปกติเพราะไม่ไดอ้ยูใ่นวงจรเดียวกนั 

ไฟฟ้าที�ใชใ้นบา้นเรือนทั�วไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัมีความต่างศกัย ์220 โวลต ์การส่งพลงังาน

ไฟฟ้าเขา้บา้นจะใชส้ายไฟ 2 เสน้ คือ 

1. สายกลาง หรือสาย N มีศกัยไ์ฟฟ้าเป็นศนูย ์

2. สายไฟ หรือสาย L มีศกัยไ์ฟฟ้าเป็น 220 โวลต ์
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โดยปกติสาย L และสาย N ที�ต่อเขา้บา้นจะต่อเขา้กบัแผงควบคุมไฟฟ้า ซึ�งเป็นที�ควบคุมการจ่าย

พลงังานไฟฟ้าทั�งหมดในบา้นอยา่งมีระบบ บนแผงควบคุมไฟฟ้ามกัจะประกอบดว้ย ฟิวส์รวม สะพาน

ไฟรวม และสะพานไฟย่อย โดยสะพานไฟย่อยมีไวเ้พื�อแยกและควบคุมการส่งพลงังานไฟฟ้าไปยงั

วงจรไฟฟ้ายอ่ยตามส่วนต่าง ๆ ของบา้นเรือน เช่น วงจรชั�นล่าง วงจรชั�นบน วงจรในครัว เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 1 แสดงตวัอย่างวงจรไฟฟ้าในบ้าน 

ในวงจรไฟฟ้าในบา้น กระแสไฟฟ้าจะผา่นมาตรไฟฟ้าทางสาย L เขา้สู่สะพานไฟ ผา่นฟิวส์และ

สวิตช ์แลว้ไหลผา่นเครื�องใชไ้ฟฟ้า ดงันั�นกระแสไฟฟ้าจะไหลผา่นสาย N ออกมา ดงัรูป 

 

 

 

 

 

รูปที� 2 แสดงการไหลของกระแสไฟฟ้าในบ้าน 
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อุปกรณ์ที�ใช้ในวงจรไฟฟ้า 

เครื�องใชไ้ฟฟ้าเป็นเครื�องอาํนวยความสะดวกที�สามารถเปลี�ยนรูปพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังาน

รูปอื�นตามที�ตอ้งการไดง่้าย เครื�องใชไ้ฟฟ้าที�ใชก้นัอยูต่ามบา้นเรือน เช่น เตารีดไฟฟ้า หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า 

พดัลม หลอดไฟฟ้า เครื�องซกัผา้ เป็นตน้ วงจรไฟฟ้าในบา้นนอกจากจะมีเครื�องใชไ้ฟฟ้าชนิดต่างๆ แลว้

ยงัตอ้งมีอุปกรณ์ที�จาํเป็นอื�นๆ อีก เช่น สายไฟ ฟิวส์ สวิตช ์เตา้รับ - เตา้เสียบ เป็นตน้ 

สายไฟ สายไฟเป็นอุปกรณ์สําหรับส่งพลังงานไฟฟ้าจากที�หนึ� งไปยงัอีกที�หนึ� ง โดย

กระแสไฟฟ้าจะนําพลงังานไฟฟ้าผ่านไปตามสายไฟจนถึงเครื� องใช้ไฟฟ้า สายไฟทาํด้วยสารที�มี

คุณสมบติัเป็นตวันาํไฟฟ้า (ยอมใหก้ระแสไฟฟ้าไหลผา่นไดดี้) ไดแ้ก่ 

1. สายไฟแรงสูง ทาํดว้ยอะลมูิเนียม เพราะอะลมูิเนียม มีราคาถกูและนํ� าหนกัเบากว่าทองแดง  

2. สายไฟทั�วไป (สายไฟในบ้าน) ทาํดว้ยโลหะทองแดง เพราะทองแดงมีราคาถกูกว่าโลหะเงิน  

ฟิวส์ เป็นอุปกรณ์ที�ทาํหนา้ที�ป้องกนัไม่ใหก้ระแสไฟฟ้าไหลผา่นเขา้มามากเกินไป ถา้มีกระแส

ผ่านมามากฟิวส์จะตดัวงจรไฟฟ้าในบา้นโดยอตัโนมติั ฟิวส์ทาํดว้ยโลหะผสมระหว่างตะกั�วกบัดีบุก 

และบิสมทัผสมอยู ่ซึ�งเป็นโลหะที�มีจุดหลอมเหลวตํ�า มีความตา้นทานสูง และมีรูปร่างแตกต่างกนัไป

ตามความตอ้งการใชง้าน 

 

 

 

 

 

 

                                                        รูปที� 3 แสดงฟิวส์ชนดิต่าง ๆ 

 

สวติช์ เป็นอุปกรณ์ที�ตดัหรือต่อวงจรไฟฟ้าในส่วนที�ตอ้งการ ทาํหนา้ที�คลา้ยสะพานไฟ โดยต่อ

อนุกรมเขา้กบัเครื�องใชไ้ฟฟ้า มี 2 ประเภท คือ สวิตชท์างเดียว และสวิตชส์องทาง 
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           รูปที� 4 แสดงสวติช์แบบต่างๆ 

สะพานไฟ เป็นอุปกรณ์สาํหรับตดัหรือต่อวงจรไฟฟ้า ทั�งหมด ภายในบา้น ประกอบดว้ยฐาน

และคนัโยกที�มีลกัษณะเป็นขาโลหะ 2 ขา ซึ�งมีที�จบัเป็นฉนวน เมื�อสับคนัโยกลงไปในร่องที�ทาํดว้ย

ตวันําไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจากมาตรไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่วงจรไฟฟ้าในบ้าน และเมื�อยกคนัโยกขึ� น

กระแสไฟฟ้าจะหยดุไหล เช่น การตดัวงจร 

 

 

 

       

 

รูปที� 5 แสดงสะพานไฟและฟิวส์ในสะพานไฟ 

2.4 ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 

 ไฟฟ้ามีอนัตรายถา้ใชไ้ม่ถกูตอ้ง เพราะหากกระแสไฟฟ้าผ่านเขา้ไปในร่ายกาย ของคนเรา อาจ

ทาํให้ถึงตายได ้ดงันั�นเราจึงควรระมดัระวงัเมื�อใชไ้ฟฟ้า เนื�องจากกระแสไฟฟ้าสามารถเดินทางผ่าน

ฉนวนได ้เราจึงใชฉ้นวนเป็นตวัป้องกนักระแสไฟฟ้าเขา้สู่ร่างกายของเราเพื�อป้องกนัอนัตรายที�เกิดจาก

ไฟฟ้า จึงตอ้งปฏิบติัตามกฎหรือขอ้แนะนาํในการใชเ้ครื�องใชไ้ฟฟ้า ดงันี�  

1. สายไฟฟ้าที�ใชจ้ะตอ้งมีฉนวนหุม้ และหมั�นตรวจเช็คอยูส่ม ํ�าเสมอ  

2. ไม่ควรใชเ้ครื�องใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ ในขณะที�มือเปียก เพราะนํ� าในร่างกายของเรานาํไฟฟ้าได ้

3. ควรถอดปลั�กไฟฟ้าออกทุกครั� งเมื�อเลิกใชเ้ครื�องใชไ้ฟฟ้าเหล่านั�น 
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4. ไม่ปีนเสาไฟฟ้า หรือเล่นว่าวใกลส้ายไฟฟ้า  

5. เมื�อเห็นสายไฟฟ้าขาดหอ้ยอยู ่ควรหลีกไปใหไ้กล 

6. อยา่ใหส้ายไฟอยูติ่ดกบัวตัถุที�เป็นเชื�อเพลิงนาน ๆ เพราะอาจสึกหรอไดใ้นภายหลงั 

7. อยา่แหยนิ่�ว หรือวตัถุต่าง ๆ เขา้ไปในปลั�กไฟฟ้า 

8. เมื�อเปลี�ยนฟิวส์ ควรเลือกขนาดของฟิวส์ใหถ้กูตอ้ง ไม่ควรใชฟิ้วส์ที�มีขนาดเลก็เกินไป  

9. ไม่เสียบปลั�กเครื�องใชไ้ฟฟ้าในที�เดียวกนัมากเกินไป 

10. ปิดโทรทศัน์และถอดปลั�กออกทุกครั� งที�มีฝนฟ้าคะนอง 

11. ไม่ใชเ้ครื�องใชไ้ฟฟ้าที�สายไฟชาํรุดหรือมีฉนวนหุม้สายไฟฉีกขาด 

12. ไม่เขา้ใกลบ้ริเวณที�มีเครื�องหมาย “อนัตราย ไฟฟ้าแรงสูง” 

2.5 การประหยดัและอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้า 

1. ปิดสวิตชไ์ฟ และเครื�องใชไ้ฟฟ้าทุกชนิดเมื�อเลิกใชง้าน  

2. เลือกซื�อเครื�องใชไ้ฟฟ้าที�ไดม้าตรฐาน ดูฉลากแสดงประสิทธิภาพให้แน่ใจทุกครั� งก่อน

ตดัสินใจ  

3. ปิดเครื�องปรับอากาศทุกครั� งที�จะไม่อยูใ่นหอ้งเกิน 1 ชั�วโมง                                      

4. หมั�นทาํความสะอาดแผน่กรองอากาศของเครื�องปรับอากาศบ่อย ๆ เพื�อลดการเปลืองไฟใน

การทาํงานของเครื�องปรับอากาศ                                                                                                            

5. ตั�งอุณหภูมิเครื�องปรับอากาศที� 25 องศาเซลเซียส ซึ�งเป็นอุณหภูมิที�กาํลงัสบาย อุณหภูมิที�

เพิ�มขึ�น 1 องศา ตอ้งใชพ้ลงังานเพิ�มขึ�นร้อยละ 5   

6. ไม่ควรปล่อยใหม้ีความเยน็รั�วไหลจากหอ้งที�ติดตั�งเครื�องปรับอากาศ       

7. ลดและหลีกเลี�ยงการเก็บเอกสาร หรือวสัดุอื�นใดที�ไม่จ ําเป็นต้องใช้งานในห้องที�มี

เครื�องปรับอากาศ เพื�อลดการสูญเสีย และใชพ้ลงังานในการปรับอากาศภายในอาคาร  

8. ติดตั�งฉนวนกนัความร้อนโดยรอบหอ้งที�มีการปรับอากาศ เพื�อลดการสูญเสียพลงังานจาก

การถ่ายเทความร้อนเขา้ภายในอาคาร 

9. ควรปลูกต้นไม้รอบ ๆ อาคาร เพราะต้นไม้ขนาดใหญ่ 1 ต้นให้ความเย็นเท่ากับ

เครื�องปรับอากาศ 1 ตนั หรือใหค้วามเยน็ประมาณ 12,000 บีทีย ู 

10. เลือกซื�อพดัลมที�มีเครื�องหมายมาตรฐานรับรอง เพราะพดัลมที�ไม่ไดคุ้ณภาพ มกัเสียง่าย 

11. หากอากาศไม่ร้อนเกินไป ควรเปิดพดัลมแทนเครื�องปรับอากาศ 

12. ใช้หลอดไฟประหยดัพลงังาน ใช้หลอดผอมจอมประหยดัแทนหลอดอว้น ใช้หลอด

ตะเกียบแทนหลอดไส ้หรือใชห้ลอดคอมแพคทฟ์ลอูอเรสเซนต ์ 

13. ควรใชบ้ลัลาสต์ประหยดัไฟ หรือบลัลาสต์อิเล็กโทรนิกคู่กบัหลอดผอมจอมประหยดั จะ

ช่วยเพิ�มประสิทธิภาพในการประหยดัไฟไดอ้ีกมาก    
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14.  ควรใชโ้คมไฟแบบมีแผ่นสะทอ้นแสงในห้องต่าง ๆ เพื�อช่วยให้แสงสว่างจากหลอดไฟ 

กระจายไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ            

15. หมั�นทาํความสะอาดหลอดไฟที�บา้น เพราะจะช่วยเพิ�มแสงสว่างโดยไม่ตอ้งใชพ้ลงังานมากขึ�น 

ควรทาํอยา่งนอ้ย 4 ครั� งต่อปี 

16. ควรใชสี้อ่อนตกแต่งอาคาร ทาผนังนอกอาคารเพื�อการสะทอ้นแสงที�ดี และทาภายใน

อาคารเพื�อทาํใหห้อ้งสว่างไดม้ากกว่า 

17. ใชแ้สงสว่างจากธรรมชาติใหม้ากที�สุด         

18.  ปิดตู ้เย็นให้สนิท ทําความสะอาดภายในตู ้เย็น และแผ่นระบายความร้อนหลังตู ้เย็น

สมํ�าเสมอ  

19. ไม่ควรพรมนํ� าจนแฉะเวลารีดผา้ เพราะตอ้งใชค้วามร้อนในการรีดมากขึ�น 

20. ดึงปลั�กออกก่อนการรีดเสื�อผา้เสร็จ เพราะความร้อนที�เหลือในเตารีด ยงัสามารถรีดต่อได ้  

21. เสียบปลั�กครั� งเดียว ตอ้งรีดเสื�อใหเ้สร็จ ไม่ควรเสียบและถอดปลั�กเตารีดบ่อย ๆ     

22. ปิดโทรทศัน์ทนัทีเมื�อไม่มีคนดู เพราะการเปิดทิ�งไวโ้ดยไม่มีคนดู เป็นการสิ�นเปลืองไฟฟ้า  

23. ใชเ้ตาแก๊สหุงตม้อาหาร ประหยดักว่าใชเ้ตาไฟฟ้า 

24. อยา่เสียบปลั�กหมอ้หุงขา้วไว ้เพราะระบบอุ่นจะทาํงานตลอดเวลา ทาํให้สิ�นเปลืองไฟเกิน

ความจาํเป็น  

25. กาตม้นํ� าไฟฟ้า ตอ้งดึงปลั�กออกทนัทีเมื�อนํ� าเดือด อยา่เสียบไฟไวเ้มื�อไม่มีคน   

26. แยกสวิตชไ์ฟออกจากกนั ให้สามารถเปิดปิดไดเ้ฉพาะจุด ไม่ใชปุ่้มเดียวเปิดปิดทั�งชั�น ทาํ

ใหเ้กิดการสิ�นเปลืองและสูญเปล่า    

27. การติดตั�งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที�ตอ้งมีการปล่อยความร้อนเช่น กาตม้นํ� า หมอ้หุงตม้ ไวใ้นห้องที�

มีเครื�องปรับอากาศ   

28. ซ่อมบํารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที� ใช้งานได้ และหมั�นทําความสะอาด

เครื�องใชไ้ฟฟ้าอยูเ่สมอ จะทาํใหล้ดการสิ�นเปลืองไฟได ้

 

เรื�องที� � พลังงานแสง 

แสงเป็นพลงังานรูปแบบหนึ� ง ซึ� งสามารถเปลี�ยนไปเป็นพลงังานรูปอื�นได้ แสงช่วยให้เรา

มองเห็นสิ�งต่าง ๆ ได ้ 

แสงเป็นรังสี มีลกัษณะการเคลื�อนที�เหมือนคลื�น คือ เดินทางเป็นเส้นตรงออกจากแหล่งกาํเนิด 

ผา่นไปยงัตวักลาง สามารถจาํแนกเป็น � ชนิด คือ  

�. ตวักลางโปร่งแสง คือ ตวักลางที�ยอมใหแ้สงผา่นไดดี้ แต่ผ่านไดไ้ม่ทั�งหมด เช่น หมอกควนั 

นํ� าขุ่น 
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�. ตวักลางโปร่งใส คือ ตวักลางที�ยอมใหแ้สงผา่นไปไดห้มด เช่น นํ� าใส อากาศ  

�. ตวักลางทึบแสง คือตวักลางที�แสงผา่นไปไม่ไดเ้ลย เช่น กระเบื�อง กระจกเงา 

�.� แหล่งกาํเนิดแสง  

คือ สิ�งที�ทาํใหเ้กิดแสง สามารถจาํแนกประเภทของแสงตามแหล่งกาํเนิดไดเ้ป็น � ประเภท คือ 

1. แหล่งกาํเนิดแสงจากธรรมชาติ เช่น ดวงอาทิตย ์ดาวฤกษ ์หิ�งหอ้ย ปลาทะเลบางชนิด เป็นตน้ 

2. แหล่งกาํเนิดแสงที�มนุษยส์ร้างขึ�น เนื�องจากโลกของเราไม่ไดรั้บแสงจากดวงอาทิตยใ์นเวลา

กลางคืน มนุษยจึ์งคิดคน้ ประดิษฐสิ์�งที�เป็นแหล่งกาํเนิดแสงขึ�นมา เช่น หลอดไฟ ตะเกียง เทียนไข เป็นตน้ 

 แหล่งกาํเนิดแสงที�ใหญ่ที�สุดบนโลกของเราคือดวงอาทิตย ์ซึ�งจะแผพ่ลงังานออกมารอบ ๆ และ

แสงก็เป็นพลงังานรูปหนึ�งในหลาย ๆ รูปแบบที�แผม่ายงัโลก 

�.� สมบัตขิองแสง 

แสงมีบทบาทสาํคญัในการดาํเนินชีวิตหลากหลายอย่าง ทาํให้เรามองเห็นสิ�งต่างๆที�อยู่รอบตวั

เรา แต่บางครั� งเมื�อเรามองวตัถุกลบัพบว่าภาพที�เราเห็นแตกต่างไปจากเดิม ซึ�งทั�งนี�ก็ขึ�นอยูก่บัสมบติัของ

แสง 

1. การสะท้อนของแสง 

เป็นสมบติัที�สาํคญัอยา่งหนึ�งของแสง ซึ�งเมื�อแสงมาตกกระทบกบัพื�นผิวของวตัถุ แนวการ

เคลื�อนที�ของแสงจากอากาศไปยงัผวิของวตัถุจะเรียกว่า รังสีตกกระทบ  ส่วนแนวการเคลื�อนที�ของแสง

ผา่นผวิวตัถุสะทอ้นไปยงัอากาศเรียกว่า รังสีสะท้อน ซึ�งรังสี � เสน้นี� จะอยู่คนละดา้นกนั โดยมีเส้นตรง

เส้นหนึ� งกั�นอยู่ระหว่างกลาง ซึ� งเส้นตรงนี� จะตอ้งลากตั�งฉากกบัพื�นผิวของวตัถุ ตรงจุดที�แสงมาตก

กระทบและสะทอ้นกนัพอดี เราเรียกเสน้ตรงนี� ว่า เส้นปกต ิ

 

 
 

รูปที� 6 แสดงรูปแสดงการสะท้อนแสง 

                 วตัถุที�มผีวิเรียบ (บน)               

                 วตัถุที�มผีวิขรุขระ (ล่าง) 

 

 
 

นอกจากนี�  ระหว่างแนวรังสีตกกระทบ แนวรังสีสะทอ้น และเสน้ปกติ จะมีมุมเกิดขึ�น � มุม คือ

มุมตกกระทบ (θi) และมุมสะทอ้น ( θr) ซึ�งเมื�อทาํการวดัค่าของมุมตกกระทบกบัมุมสะทอ้นของผิว

วตัถุชนิดต่างๆ พบว่า “ถ้ารังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน และเส้นปกต ิอยู่ในระนาบเดียวกนั ค่าของมุมตก

กระทบกบัมุมสะท้อนจะเท่ากนัเสมอ” เพราะฉะนั�น การเขียนรูปแสดงการสะทอ้นแสงของวตัถุต่าง ๆ 
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จึงจาํเป็นตอ้งเขียนรูปให้รังสีตกกระทบ เส้นปกติ และรังสีสะทอ้นอยู่ในระนาบเดียวกนั โดยที�มุมตก

กระทบจะกางเท่ากบัมุมสะทอ้นเสมอ 

ซึ�งจากการศึกษาพบว่า วตัถุต่าง ๆ จะสะทอ้นแสงไดไ้ม่เท่ากนัขึ�นอยูก่บัลกัษณะพื�นผวิของวตัถุ

ที�ใชใ้นการสะทอ้นแสงของวตัถุนั�น ๆ โดยวตัถุที�มีผิวเรียบจะสะทอ้นไดดี้กว่าวตัถุที�มีผิวขรุขระ และ

วตัถุที�มีผวิเรียบ เป็นมนัวาวก็จะสะทอ้นแสงไดดี้กว่าวตัถุผวิขรุขระที�ไม่เป็นมนัวาว 

 กฎการสะท้อนของแสง 

 รังสีตกกระทบ เสน้ปกติ และรังสีสะทอ้นจะอยูบ่นระนาบเดียวกนัเสมอ 

  มุมตกกระทบเท่ากบัมุมสะทอ้นเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 รูปที� 7 แสดงการสะท้อนของแสงที�วตัถุผวิเรียบแบบต่าง ๆ 

2. การหักเหของแสง 

การหักเหของแสงเป็นปรากฏการณ์ที�เกิดขึ� นเมื�อแสงเดินทางผ่านตัวกลางที�มีความ

หนาแน่นค่าหนึ�งไปสู่ตวักลางที�มีความหนาแน่นอีกค่าหนึ�ง ทาํใหรั้งสีเบนไปจากแนวเดิม ซึ�งการที�แสง

จะหกัเหเขา้หาเสน้ปกติ หรือเบนออกจากเสน้ปกติขึ�นอยูก่บัค่าดชันีหักเหของตวักลางทั�งสอง พิจารณา

ตามกฎการหกัเหของแสง ดงันี�  

- แสงเคลื�อนที�จากตวักลางที�มีความหนาแน่นน้อยกว่าไปสู่ตวักลางที�มีความหนาแน่น

มากกว่า รังสีของแสงจะหกัเหเบนเข้าหาเสน้ปกติ 
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- แสงเดินทางจากตวักลางที�มีความหนาแน่นมากกว่าไปสู่ตวักลางที�มีความหนาแน่น

นอ้ยกว่า รังสีของแสงจะหกัเหเบนออกจากเสน้ปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         ก. เบนออก                          ข. เบนเขา้ 
 

    รูปที� 8 แสดงการหกัเหของแสงแบบต่าง ๆ 
    

โดยทั�วไปค่าความหนาแน่นของตวักลางที�โปร่งใสจะแปรผนัตรงกบัค่าดชันีหกัเหของตวักลาง

นั�นๆ นั�นคือถา้วตัถุใดมีความหนาแน่นมาก ค่าดชันีหกัเหของแสงก็จะมากไปดว้ย แต่ถา้วตัถุใดมคีวาม

หนาแน่นนอ้ยก็จะมค่ีาดชันีหกัเหนอ้ย 

 

ค่าดชันีหกัเหแสง    α     ค่าความหนาแน่น 

 

สิ�งที�ควรทราบเกี�ยวกบัการหักเหของแสง 

            - ความถี�ของแสงยงัคงเท่าเดิม ส่วนความยาวคลื�น และความเร็วของแสงจะไม่เท่าเดิม 

            - ทิศทางการเคลื�อนที�ของแสงจะอยูใ่นแนวเดิม ถา้แสงตกตั�งฉากกบัผวิรอยต่อของตวักลางจะไม่

อยูใ่นแนวเดิม ถา้แสงไม่ตกตั�งฉากกบัผวิรอยต่อของตวักลาง 

              ตวัอยา่งการใชป้ระโยชน์ของการหกัเหของแสงเช่น แผน่ปิดหนา้โคมไฟ ซึ�งเป็นกระจกหรือ

พลาสติก เพื�อบงัคบัทิศทางของแสงไฟที�ออกจากโคมไปในทิศทางที�ตอ้งการ จะเห็นว่าแสงจาก

หลอดไฟจะกระจายไปยงัทุกทิศทางรอบหลอดไฟแต่เมื�อผา่นแผน่ปิดหนา้โคมไฟแลว้ แสงจะมีทิศทาง

เดียวกนั เช่นไฟหนา้รถยนต ์รถมอเตอร์ไซด ์ 

 

 

 



156 
 

3. การกระจายแสง  

หมายถึง แสงขาวซึ�งประกอบดว้ยแสงหลายความถี�ตกกระทบปริซึมแลว้ทาํใหเ้กิดการ

หกัเห ของแสง 2 ครั� ง (ที�ผวิรอยต่อของปริซึม ทั�งขาเขา้ และขาออก) ทาํใหแ้สงสีต่าง ๆ แยกออกจากกนั

อยา่งเป็นระเบียบเรียงตามความยาวคลื�นและความถี� ที�เราเรียกว่า สเปกตรัม (Spectrum)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    รูปที� 9 แสดงการกระจายของแสง 

 

4. การแทรกสอดของแสง (Interference)  

 การแทรกสอด หมายถึง การที�แนวแสงจาํนวน 2 เส้นรวมตวักนัในทิศทางเดียวกนั หรือ

หักลา้งกนั หากเป็นการรวมกนั ของแสงที�มีทิศทางเดียวกนั ก็จะทาํให้แสงมีความสว่างมากขึ�น แต่

ในทางตรงกนัขา้มถา้หกัลา้งกนั แสงก็จะสว่างนอ้ยลด การใชป้ระโยชน์จากการแทรกสอดของแสง เช่น 

กลอ้งถ่ายรูปเครื�องฉายภาพต่าง ๆ และการลดแสงจากการสะทอ้น ส่วนในงานการส่องสว่าง จะใชใ้น

การสะทอ้นจากแผน่สะทอ้นแสง 

�.� ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตขิองแสง 

1. มริาจ (Mirage) เป็นปรากฏการณ์เกิดภาพลวงตา ซึ�งบางครั� งในวนัที�อากาศร้อน เราอาจจะ

มองเห็นสิ�งที�เหมือนกบัสระนํ� าอยูบ่นถนน ที�เป็นเช่นนั�นเพราะว่ามีแถบอากาศร้อนใกลถ้นนที�ร้อน และ

แถบอากาศที�เยน็กว่า (มีความหนาแน่นมากกว่า) อยู่ขา้งบน รังสีของแสงจึงค่อย ๆ หักเหมากขึ�น เขา้สู่

แนวระดับ จนในที�สุดมนัจะมาถึงแถบอากาศร้อนใกลพ้ื�นถนนที�มุมกวา้งกว่ามุมวิกฤต จึงเกิดการ

สะทอ้นกลบัหมดนั�นเอง 

2.  รุ้งกนินํ�า ( Rainbow) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที�เกิดจากแสงขาวหักเหผ่านผิวของ

ละอองนํ� า ทาํใหแ้สงสีต่าง ๆ กระจายออกจากกนัแลว้เกิดการสะทอ้นกลบัหมดที�ผวิดา้นหลงัของละออง

นํ� าแลว้หกัเหออกสู่อากาศ ทาํให้แสงขาวกระจายออกเป็นแสงสีต่าง ๆ กนั แสงจะกระจายตวัออกเมื�อ

กระทบถูกผิวของตวักลาง เราใชป้ระโยชน์จากการกระจายตวัของลาํแสง เมื�อกระทบตวักลางนี� ได้



157 
 

หลากหลาย เช่น ใชแ้ผน่พลาสติกใสปิดดวงโคมพื�อลดความจา้จากหลอดไฟหรือ โคมไฟชนิดปิดแบบ

ต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที� 10 แสดงปรากฏการณ์รุ้งกนินํ�า 

 

3. พระอาทิตย์ทรงกลด หรือพระจนัทร์ทรงกลด เป็นปรากฏการณ์ที�เกิดจากแสงขาวของดวง

อาทิตยต์กกระทบกบัผลึกของนํ� าแข็งในบรรยากาศที�เรียงกนัตามแนวโคง้ของวงกลม แลว้มีการหักเห

และสะทอ้นกลบัหมดภายในผลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที� 11 แสดงการเกดิพระอาทิตย์ทรงกลด 

 

เรื�องที� � พลังงานเสียง 

�.� การเกดิและการเคลื�อนที�ของเสียง 

เสียงเป็นพลงังานรูปหนึ�ง เกิดจากการสั�นสะเทือนของวตัถุ เมื�อวตัถุสั�นสะเทือนมากเสียง

จะดงัมาก และเมื�อวตัถุสั�นสะเทือนนอ้ย เสียงก็จะดงันอ้ย 
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เสียงเป็นคลื�นกล คือ จะตอ้งอาศยัตวักลางในการเคลื�อนที� ดงันั�นจึงสามารถเคลื�อนที�ผ่าน

อากาศ ของแข็งหรือของเหลว แต่ไม่สามารถเคลื�อนที�ผา่นสูญญากาศได ้การที�เราไดย้ินเสียง เป็นเพราะ

เสียงเคลื�อนที�จากแหล่งกาํเนิดเสียงผา่นอากาศเขา้มายงัหูของเรา ในที�นี� เราจะเห็นว่าตวักลางที�ทาํใหเ้สียง

เคลื�อนที�ไดก้็คืออากาศ 

อตัราเร็วเสียง ขึ�นอยูก่บัคุณสมบติัของตวักลางที�เสียงเคลื�อนที�ผ่าน ไดแ้ก่ ความหนาแน่น 

ความยืดหยุ่น เป็นต้น โดยปกติเสียงเดินทางในของแข็งได้ดีที�สุด รองลงมาคือของเหลวและก๊าซ 

นอกจากนี� อตัราเร็วเสียงยงัขึ�นอยู่กบัอุณหภูมิของตวักลางที�เสียงเคลื�อนที�ผ่าน โดยพบว่าเมื�ออุณหภูมิ

สูงขึ�น อตัราเร็วเสียงจะมีค่ามากขึ�น  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    ตารางที� 1 แสดงอตัราเร็วเสียงในตวักลางชนดิต่าง ๆ 

 

�.� สมบัตขิองเสียง 

 เสียงเป็นคลื�นจึงมีสมบติัของคลื�นทุกประการ คือ 

1. การสะท้อนของเสียง คือ ปรากฏการณ์ที�เกิดขึ�นเมื�อเสียงเคลื�อนที�จากตวักลางหนึ� งไปตก

กระทบสิ�งกีดขวางหรือตวักลางที�มีความหนาแน่นแตกต่างจากตวักลางเดิมแลว้เกิดการสะทอ้น เขา้สู่

ตวักลางเดิม การสะทอ้นจะเกิดไดดี้ถา้ความยาวคลื�นของเสียงนอ้ยกว่าสิ�งกีดขวางการสะทอ้นนั�นเป็นไป

ตามกฎการสะทอ้นของคลื�น คือ 

�. ทิศทางคลื�นตกกระทบ เส้นปกติและทิศทางสะท้อนอยู่ในระนาบเดียวกันเสมอ 

2. มุมตกกระทบเท่ากบัมุมสะทอ้น 

เมื�อเสียงเคลื�อนที�จากตวักลางที�มีความหนาแน่นน้อยไปยงัตวักลางที�มีความหนาแน่น

มากเสียงจะเกิดการสะทอ้นโดยที�คลื�นสะทอ้นจะมีเฟสเหมือนเดิม แต่ถา้เสียงเคลื�อนที�จากตวักลางที�มี

ความหนาแน่นมากไปยงัตวักลางที�มีความหนาแน่นน้อยเสียงบางส่วนจะเกิดการสะทอ้นโดยที�คลื�น

สะทอ้นมีเฟสต่างกนั 180 องศา กบัคลื�นตกกระทบและจะมีบางส่วนที�ถกูส่งผา่นไปยงัตวักลางใหม่ 
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2. การหักเหของเสียง   

เกิดเมื�อเสียงเคลื�อนที�จากตัวกลางหนึ� งไปยงัตัวกลางชนิดหนึ� ง หรือตัวกลางชนิด

เดียวกนัแต่อุณหภูมิต่างกนั อตัราเร็วของเสียงเปลี�ยนไปทาํใหทิ้ศทางของคลื�นเสียงเปลี�ยนไปดว้ย ยกเวน้

เสียงตกกระทบตั�งฉากกบัตวักลางนั�น 

 3.  การแทรกสอดของเสียง   

การแทรกสอดเกิดขึ�นเมื�อคลื�นมากกว่าสองคลื�นมากระทาํซึ�งกนัและกนั แอมพลิจูดของ

คลื�นทั�งสองคลื�นจะมารวมกนัทาํให้ความดงัของเสียงเปลี�ยนแปลงไป เมื�อมีการแทรกสอดแบบเสริม 

ส่วนอดัของคลื�นจะเกิดที�ตาํแหน่งตรงกนั ทาํใหแ้อมพลิจูดรวมเพิ�มขึ�น เสียงที�ไดย้นิจะเป็นเสียงที�ดงัมาก

ขึ�นกว่าเสียงเดิม ถา้การแทรกสอดเป็นแบบหักลา้ง ส่วนอดัของคลื�นลูกหนึ� งจะตรงกบัส่วนขยายของ

คลื�นอีกลกูหนึ�งพอดี ทาํให้แอมพลิจูดหักลา้งกนัไป เสียงที�ไดย้ินจะเป็นเสียงค่อย หรือบางครั� งอาจจะ

ไม่ไดย้นิเลย 

4. การเลี�ยวเบนของเสียง 

การเลี�ยวเบน เป็นสมบติัอยา่งหนึ� งของคลื�น เสียงสามารถแสดงสมบติัของคลื�นได ้จึง

สามารถเลี�ยวเบนผา่นสิ�งกีดขวาง ที�ทึบ ที�เป็นมุม หรือช่องเลก็ ๆได ้เสียงที�ตาํแหน่งหลงัสิ�งกีดขวางจะได้

ยนิเสียงค่อยกว่า ตาํแหน่งที�ไม่มีสิ�งกีดขวาง เพราะพลงังานของเสียง ณ ตาํแหน่งนั�นลดลงปรากฏการณ์

ปรากฏการณ์การเลี�ยวเบนของเสียง สามารถอธิบายไดโ้ดยหลกัของ “ฮอยเกนส์” ซึ�งกล่าวว่า “ทุกๆจุด

บนหนา้คลื�นสามารถทาํใหเ้กิดหนา้คลื�นใหม่ได ้   

�.� ความดังและอนัตรายที�เกดิจากเสียง 

เสียงที�เราไดย้นิมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไป ซึ�งสามารถจาํแนกเสียงต่าง ๆ เหล่านั�นออกจาก

กนัไดโ้ดยอาศยัคุณสมบติัของเสียง ไดแ้ก่ ระดบัเสียง 
 

เสียงมอีนัตรายอย่างไร? 

หูเรานั�นสามารถรับฟังเสียงไดต้ั�งแต่ความถี� 20 เฮิรตซ์ ถึง 20,000 เฮิรตซ์ แต่ช่วงความถี�ของ

เสียงที�มีความสาํคญัต่อชีวิตประจาํวนัมาก คือ ช่วงความถี�ของเสียงพูด หรือความถี� 500 - 2,000 เฮิรตซ ์

นอกจากนี�  หูยงัมีความสามารถและอดทนในการรับฟังเสียงในขอบเขตจาํกดั หากเสียงเบาเกินไปก็จะ

ไม่ไดย้ิน แต่ถา้เสียงดังเกินไปก็จะทาํให้เกิดอนัตรายต่อหูหรือมีอาการปวดหู สําหรับผูที้�ตอ้งอยู่ใน

สภาพแวดลอ้มที�มีเสียงดงัมาก ๆ โดยเฉพาะผูท้าํงานในอุตสาหกรรมที�มีเสียงดงั เช่นโรงงานทอผา้ 

โรงงานปั�มโลหะ หรือผูที้�อาศยัอยู่ในย่านตลาด หรือการจราจรคบัคั�ง ฯลฯ จะทาํให้อวยัวะรับเสียง 

โดยเฉพาะเซลลข์นและประสาทรับเสียงเสื�อมสภาพเร็วขึ�น ทาํให้ความสามารถในการไดย้ินลดลงหรือ

เรียกว่า “หูตึง” และหากยงัละเลยใหค้งอยู่ในสภาพแวดลอ้มที�มีเสียงดงัต่อไปก็จะทาํให้ “หูหนวก” ไม่

สามารถไดย้นิและติดต่อพดูคุยเช่นปกติได ้ซึ�งมีผลใหด้าํรงชีวิตอยู่ไดด้ว้ยความยากลาํบาก และตอ้งอบั

อายที�กลายเป็นคนพิการ 



160 
 

ป้องกนัอนัตรายจากเสียงได้อย่างไร?  

การสูญเสียการไดย้นิ ซึ�งเนื�องมาจากเสียงดงันี�  ไม่สามารถรักษาให้หายไดไ้ม่ว่าวิธีการใด ๆ ก็

ตาม ดงันั�นเพื�ออนุรักษส์มรรถภาพการไดย้นิของหู จาํเป็นจะตอ้งป้องกนัทุกครั� งที�สัมผสัเสียงและการ

ป้องกันที�ได้ผลต้องเกิดจากความร่วมมือที�ดีของทุกฝ่ายที�เกี�ยวข้อง คือฝ่ายนายจ้างควรคํานึงถึง

โครงสร้างและวสัดุที�ใชก่้อสร้างอาคาร การจดัหาและดูแลใหล้กูจา้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัเสียง เช่น ที�

อุดหู ที�ครอบหู อยา่งเขม้งวดและสมํ�าเสมอ การใหค้วามรู้เกี�ยวกบัอนัตรายของเสียงแก่ลูกจา้ง เพื�อสร้าง

ทศันคติและจิตสาํนึกในการป้องกนัอนัตรายที�เกิดจากเสียง และเพื�อการประเมินผลและวางแผนป้องกนั 

ควรตรวจสอบสมรรถภาพการไดย้นิของลกูจา้งเป็นประจาํทุกปี และก่อนเขา้ทาํงาน ส่วนฝ่ายลกูจา้งควร

ใหค้วามร่วมมือปฏิบติัตามคาํแนะนาํและกฎระเบียบของนายจา้ง เกี�ยวกบัการป้องกนัอนัตรายจากเสียง

อยา่งเคร่งครัด  
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บทที� 12  

ความสัมพนัธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ 
 

สาระสําคญั 

ความสัมพนัธ์ระหว่าง ดวงอาทิตย ์โลก และดวงจนัทร์ เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ�งมนุษย์

คุน้เคยในชีวิตประจาํวนั อาทิปรากฏการณ์เนื�องจากการเปลี�ยนตาํแหน่งของดวงจนัทร์รอบโลก เช่น 

ขา้งขึ�น ขา้งแรม สุริยปุราคา จนัทรุปราคา ปรากฏการณ์เนื�องจากอิทธิพลแรงโนม้ถ่วงของดวงจนัทร์และ

ดวงอาทิตยที์�มีต่อโลก เช่นนํ� าขึ�น นํ� าลง  

ประเพณีกบัดวงดาว ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์บางอย่างเป็นที�มาของวฒันธรรม ประเพณี

ประจาํชนชาติ และนิทานปรัมปรา สืบต่อกนัเรื�อยมา เช่น ประเพณีการลอยกระทง สงกรานต์ ประเพณี

ทางศาสนา นิยายดาวพื�นบา้น เป็นตน้ 
 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

นกัเรียนสามารถอธิบายอิทธิพลของดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ที�มีผลต่อการเกิดปรากฏการณ์

ทางดาราศาสตร์บนโลก และการนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้
 

ขอบข่ายเนื�อหา 

 เรื�องที� � ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  

1.1 การเกิดกลางวนักลางคืน 

1.2 การเกิดขา้งขึ�นขา้งแรม 

1.3 การเกิดสุริยปุราคาและการเกิดจนัทรุปราคา 

1.4 การเกิดฤดูกาล 

1.5 การเกิดลมบกลมทะเล 
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เรื�องที� �  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ

�.� การเกดิกลางวนัและกลางคนื  

เนื�องจาก โลกเป็นบริวารของดวงอาทิตย ์ โดยโลกจะหมุนรอบดวงอาทิตยเ์ป็นเวลา 365 วนั 

หรือ 1 ปีในขณะเดียวกนั โลกจะหมุนรอบตวัเองโดยกินเวลา 24 ชั�วโมง จึงส่งผลให้ดา้นที�โดนแสงจะ

เป็นเวลากลางวนั ส่วนดา้นที�ไม่โดนแสงจะเป็นเวลากลางคืน เมื�อโลกหมุนไปเรื�อย ๆ ดา้นที�ไม่โดนแสง 

หรือกลางคืน จะค่อย ๆ หมุนเปลี�ยนมาจนกลายมาเป็นกลางวนั เราเรียกปรากฏการณ์นี� ว่า กลางวนั และ

กลางคืน  

 

 

�.� การเกดิข้างขึ�น - ข้างแรม  

ดวงจนัทร์เป็นบริวารของโลก เป็นวตัถุทึบแสงที�มีเสน้ผา่นศนูยก์ลางประมาณ 1/4 ของโลก อยู่

ห่างโลกประมาณ 30 เท่าของเสน้ผา่นศนูยก์ลางของโลกเท่านั�น ดวงจนัทร์จึงเป็นวตัถุธรรมชาติที�อยูใ่กล้

โลกที�สุด 

เรามองเห็นดวงจนัทร์ไดเ้พราะพื�นผิวดวงจนัทร์สะทอ้นแสงอาทิตยม์าเขา้ตาเรา แต่ส่วนสว่าง

ของดวงจนัทร์ที�หนัมาทางโลกไม่เท่ากนัทุกวนั ทั�งนี� เพราะดวงจนัทร์เคลื�อนรอบโลก รอบละประมาณ 1 

เดือน ดงันั�นขนาดปรากฏของดวงจนัทร์บนฟ้าจึงเปลี�ยนแปลง เช่นเห็นเป็นเสี� ยวเล็ก ๆ วนัต่อมาเห็นโต

ขึ�นและหลายวนัต่อมาเป็นจนัทร์เพ็ญ ช่วงนี� เราเรียกว่าดวงจนัทร์ขา้งขึ�น ซึ�งหมายความว่าดวงจนัทร์

สว่างขึ�น ภายหลงัขา้งขึ�นจะเป็นขา้งแรม ขนาดปรากฏของดวงจนัทร์สว่างลดลงจากรูปวงกลมเป็นรูป

ครึ� งวงกลมและเป็นเสี� ยวเลก็ ๆ จนมองไม่เห็นเรียกว่าวนัเดือนดบั เราเรียกปรากฏการณ์ การเกิดขา้งขึ�น

ขา้งแรมว่าเป็นดิถีของดวงจนัทร์ 
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ปฏิทินที�อาศยัดวงจนัทร์เรียกว่าปฏิทินจนัทรคติ ปฏิทินจนัทรคติของไทย กาํหนดให้ 1 ปีมี 12 

เดือน ไดแ้ก่เดือนเลขคี�และเดือนเลขคู่ เดือนคี�คือเดือนขาดมี 29 วนั โดยเริ�มตน้จากวนัขึ�น 1 ค ํ�าถึง แรม 

14 คํ�า เดือนเหล่านี� คือเดือนอา้ย เดือน 3 เดือน 5 เดือน 7 เป็นตน้ เดือนคู่คือเดือนเต็มมี 30 วนั ไดแ้ก่เดือน

ยี� เดือน 4 เดือน 6 ฯลฯ เดือนเหล่านี� จึงมีวนักลางเดือนเป็นวนัขึ�น 15 ค ํ�าและวนัสิ�นเดือนเป็นวนัแรม 15 

ค ํ�า 

การเกิดข้างขึ�น - ขา้งแรม หมายถึง การมองเห็นดวงจันทร์มืดหรือสว่างอนัเนื�องมาจากดวง

จนัทร์โคจรรอบโลก โดยส่วนสว่างที�หันมาทางโลก เปลี�ยนแปลงตลอดเวลา ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัตาํแหน่ง 

ของดวงจนัทร์บนทางโคจรรอบโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�.� การเกดิสุริยุปราคาและจนัทรุปราคา 

สุริยุปราคา หรือ สุริยคราส เป็นปรากฏการณ์ที�เกิดขึ�นเมื�อดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ และโลก โคจร

มาอยูใ่นแนวเสน้ตรงเดียวกนั โดยมีดวงจนัทร์อยูต่รงกลาง เงาของดวงจนัทร์จะทอดมายงัโลก ทาํให้คน

บนโลก (บริเวณเขตใตเ้งามืดของดวงจนัทร์) มองเห็นดวงอาทิตยเ์วา้แหว่ง หรือบางแห่งเห็นดวงอาทิตย์

มืดหมดทั�งดวง ช่วงเวลาที�เกิดสุริยปุราคาจะกินเวลาไม่นานนกั เช่น เมื�อวนัที� 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2538 

ประเทศไทยสามารถมองเห็นสุริยปุราคาเต็มดวงไดน้าน 3 ชั�วโมง นบัตั�งแต่ดวงจนัทร์เริ�มเคลื�อนเขา้จน

เคลื�อนออก  
สุริยปุราคาจะเกิดขึ�นเฉพาะในเวลากลางวนัและตรงกบัวนัแรม 15 คํ�า หรือวนัขึ�น 1 ค ํ�า เท่านั�น 

ตาํแหน่งบนพื�นโลกที�อยู่ในเขตใต้เงามืดของดวงจนัทร์จะมองเห็นดวงอาทิตยม์ืดมิดทั�งดวงเรียกว่า 

สุริยุปราคาเต็มดวง ทอ้งฟ้าจะมืดไปชั�วขณะ ในขณะที�ตาํแหน่งบนพื�นโลกที�อยู่ภายใตเ้ขตเงามวัจะ

มองเห็นดวงอาทิตยถ์กูบงัไปบางส่วน เรียกว่า สุริยปุราคาบางส่วน สาํหรับการเกิดสุริยุปราคาในช่วงที�

ดวงจนัทร์อยูห่่างจากโลกมากกว่าปกติ ทาํใหเ้งามืดของดวงจนัทร์ทอดตวัไปไม่ถึงพื�นโลก แต่ถา้ต่อขอบ

ของเงามืดออกไปจนสัมผสักบัพื�นผิวโลกจะเกิดเป็นเขตเงามวัขึ�น ตาํแหน่งที�อยู่ภายใตเ้ขตเงามวันี� จะ
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มองเห็นสุริยปุราคาวงแหวนดวงจนัทร์มีขนาดเลก็กว่าดวงอาทิตยม์าก แต่ที�เรามองเห็นดวงจนัทร์บงัดวง

อาทิตยไ์ดม้ิด ก็เพราะดวงจนัทร์อยูใ่กลโ้ลกมากกว่าดวงอาทิตย ์

 

 

  

 

 

  สุริยุปราคา  

สุริยปุราคามี 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

- สุริยุปราคาบางส่วน มีลกัษณะ: มีเพียงบางส่วนของดวงอาทิตยเ์ท่านั�นที�ถกูบงั  

- สุริยุปราคาเตม็ดวง มีลกัษณะ : ดวงจนัทร์บงัดวงอาทิตยห์มดทั�งดวง  

- สุริยุปราคาวงแหวน มีลกัษณะ: ดวงอาทิตยม์ีลกัษณะเป็นวงแหวน เกิดเมื�อดวงจนัทร์อยู่ใน

ตาํแหน่งที�ห่างไกลจากโลก ดวงจนัทร์จึงปรากฏเลก็กว่าดวงอาทิตย ์ 

- สุริยุปราคาผสม มีลกัษณะ : ความโคง้ของโลกทาํให้สุริยุปราคาคราวเดียวกนักลายเป็นแบบ

ผสมได ้คือ บางส่วนของโลกเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง บางส่วนเห็นสุริยุปราคาวงแหวน บริเวณที�เห็น

สุริยปุราคาเต็มดวง เป็นส่วนที�อยูใ่กลด้วงจนัทร์มากกว่า  
 

การสังเกตสุริยุปราคา 

การมองดวงอาทิตยด์ว้ยตาเปล่าส่งจะผลเสียต่อตา ไม่ว่ามองเวลาใดก็ตาม แมแ้ต่มองดวงอาทิตย์

ขนาดเกิดสุริยปุราคา แต่สุริยปุราคาก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที�น่าสนใจและศึกษาอย่างมาก การใช้

อุปกรณ์ช่วยในการมอง เช่นกลอ้งสองตา หรือกลอ้งโทรทรรศน์ก็ยิ�งทาํใหเ้ป็นอนัตรายมากยิ�งขึ�นไปอีก 

ดงันั�นในการมองดวงอาทิตย ์ตอ้งอาศยัอุปกรณ์ช่วยกรองรังสีบางชนิดที�จะเขา้สู่ตา การใชแ้ว่น

กนัแดดในการมองเป็นวิธีการที�ไม่ถูกตอ้ง เพราะไม่สามารถป้องกันสิ�งที�เป็นอนัตราย รวมทั�งรังสี

อินฟราเรดที�ตามองไม่เห็นซึ� งจะเป็นอนัตรายต่อเรตินาได้ การสังเกตจาํเป็นต้องใชอุ้ปกรณ์ที�ทาํมา

โดยเฉพาะ จึงจะสามารถมองดวงอาทิตยต์รง ๆ ได ้

การสังเกตที�จะปลอดภยัต่อตามากที�สุด คือการฉายแสงจากดวงอาทิตยผ์่านอุปกรณ์อื�น เช่น 

กลอ้งสองตา หรือกลอ้งโทรทรรศน์ แลว้ใชก้ระดาษสีขาวมารองรับแสงนั�น จากนั�นมองภาพจาก

กระดาษที�รับแสง แต่การทาํเช่นนี� ตอ้งมั�นใจว่าไม่มีใครมองผ่านอุปกรณ์นั�นโดยตรง ไม่เช่นนั�นจะทาํ

อนัตรายต่อตาของคนนั�นอยา่งมาก โดยเฉพาะถา้มีเด็กอยูบ่ริเวณนั�นตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ 
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อยา่งไรก็ตาม สามารถมองดวงอาทิตยด์ว้ยตาเปล่าโดยตรงได ้เฉพาะตอนที�เกิดสุริยุปราคาเต็ม

ดวงเท่านั�น นอกจากจะไม่เป็นอนัตรายแลว้ สุริยุปราคาเต็มดวงยงัสวยงามอีกดว้ย หากมองขณะเกิด

สุริยปุราคาเต็มดวง ก็จะเห็นชั�นบรรยากาศโคโรนาของดวงอาทิตย ์ในบางครั� งอาจเห็นพวยแก๊สทีพุ่ง

ออกมาจากดวงอาทิตย ์ซึ�งปกติจะไม่สามารถมองเห็นได ้แต่ควรหยุดมองดวงอาทิตยก่์อนที�จะสิ�นสุด

การเกิดสุริยปุราคาเต็มดวงเลก็นอ้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การเกดิสุริยุปราคา 

วงโคจรของโลกและดวงจนัทร์ 

ระบบวงโคจรของโลกรอบดวงอาทตย ์(สุริยวิถี) กบัระนาบวงโคจรของดวงจนัทร์รอบโลกทาํ

มุมกนัประมาณ 5 องศา ทาํให้ในวนัจนัทร์ดบัส่วนใหญ่ ดวงจนัทร์จะอยู่เหนือหรือใตด้วงอาทิตย ์ซึ�ง

สุริยุปราคาจะเกิดขึ�นก็ต่อเมื�อดวงจนัทร์เคลื�อนที�ผ่านบริเวณจุดตดัของระนาบวงโคจรทั�งสองในวนั

จนัทร์ดบั 

วงโคจรของดวงจนัทร์เป็นรูปวงรี ทาํให้ระยะห่างระหว่างดวงจนัทร์ของโลกมีความแตกต่าง

กนัไดป้ระมาณ 6 เปอร์เซนตจ์ากค่าเฉลี�ย ดว้ยเหตุนี�  ทาํใหข้นาดของดวงจนัทร์ที�มองจากโลกอาจมีขนาด

เลก็หรือใหญ่กว่าปกติได ้ส่งผลกระทบต่อการเกิดสุริยปุราคา ขนาดของดวงจนัทร์เฉลี�ยเมื�อมองจากโลก

มีขนาดเลก็กว่าดวงอาทิตยเ์ลก็นอ้ย ทาํใหสุ้ริยปุราคาส่วนใหญ่จะเกิดแบบวงแหวน แต่หากในวนัที�เกิด

สุริยปุราคานั�น ดวงจนัทร์โคจรอยูใ่นตาํแหน่งที�ใกลโ้ลก ก็จะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ส่วนวงโคจรของ

โลกก็เป็นวงรีเช่นกนั ระยะห่างระหว่างดวงอาทิตยก์บัโลกก็มีค่าเปลี�ยนไปตลอดเวลา แต่ก็ส่งผลไม่มาก

นกักบัการเกิดสุริยปุราคา 



166 
 

ดวงจนัทร์โคจรรอบโลกใชเ้วลาประมาณ 27.3 วนั เมื�อเทียบกบัตาํแหน่งการโคจรเดิม เรียกว่า

เดือนดาราคติ แต่โลกก็โคจรรอบดวงอาทิตยใ์นทิศทางเดียวกนั ทาํใหร้ะยะเวลาจากจนัทร์เพ็ญถึงจนัทร์

เพญ็อีกครั� งหนึ�งกินเวลานานกว่านั�น คือ ประมาณ 29.6 วนั เรียกว่า เดือนจนัทรคติ 

การนับเวลาที�ดวงจนัทร์โคจรผ่านจุดตดัระหว่างวงโคจรของดวงจนัทร์และโลก (node) โดย

เคลื�อนที�จากใตเ้สน้สุริยะวิถีขึ�นไปทางเหนือ ครบหนึ�งรอบนั�นก็เป็นการนบัเดือนอีกวิธีหนึ�งเช่นกนั โดย

เดือนแบบนี�จะสั�นกว่าแบบแรกเล็กน้อย เนื�องจากวงโคจรของดวงจนัทร์เอียงไปมาจากแรงดึงดูดของ

ดวงอาทิตย ์ครบรอบในเวลา 18.5 ปี เรียกเดือนแบบนี�ว่า เดือนดราโคนิติก 

การนบัเดือนอีกแบบหนึ�งคือ นบัจากที�ดวงจนัทร์โคจรจากจุดที�ใกลโ้ลกที�สุด (เรียกว่า perigee) 

ถึงจุดนี�อีกครั� ง การนบัแบบนี� จะมีค่าไม่เท่ากบัการนับแบบดาราคติ เนื�องจากวงโคจรของดวงจนัทร์มี

การส่ายโดยรอบซึ�งจะครบหนึ�งรอบใชเ้วลาประมาณ 9 ปี เดือนแบบนี� เรียกว่า เดือนอะนอมลัลิสติก 
 

ความถี�ในการเกดิสุริยุปราคา  

วงโคจรของดวงจนัทร์ตดักบัสุริยะวิถี 2 จุด ซึ�งห่างกนั 180 องศา ดงันั�น ดวงจนัทร์ในวนัจนัทร์

ดบัจะอยูบ่ริเวณจุดนี�  2 ปีต่อครั� ง ซึ�งโดยทั�วไปจะเกิดสุริยปุราคาทุกปี แต่ในบางปี ดวงจนัทร์อาจโคจรอยู่

ตาํแหน่งวนัจนัทร์ดบัใกล ้ๆ กบัสุริยะวิถี 2 เดือนติดกนั ทาํให้บางปีอาจเกิดสุริยุปราคามากถึง 5 ครั� ง 

อยา่งไรก็ตาม เงามืดของดวงจนัทร์มกัจะทอดออกไปทางเหนือหรือใตข้องโลก โดยเงามวัจะทอดลงมา

บนโลก ทาํใหเ้กิดสุริยปุราคาบางส่วนที�บริเวณขั�วโลกเหนือเท่านั�น 
 

ระยะเวลาในการเกดิสุริยุปราคา 

สุริยปุราคาเต็มดวงจะเกิดในเวลาสั�น ๆ เนื�องจากดวงจนัทร์โคจรรอบโลกอยา่งรวดเร็ว ในขณะ

ที�โลกก็โคจรไปรอบดวงอาทิตยด์ว้ยเช่นกนั ทาํให้เงามืดที�ตกบริเวณโลกเคลื�อนที�อย่างรวดเร็วจาก

ตะวนัตกไปตะวนัออกในระยะเวลาสั�น ๆ 

หากสุริยปุราคาเกิดขึ�นเมื�อดวงจนัทร์โคจรอยูใ่กลต้าํแหน่ง perigee มาก ๆ จะทาํให้สุริยุปราคา

เต็มดวงสามารถสังเกตไดใ้นบริเวณกวา้ง ประมาณ 250 กิโลเมตร และเวลาในการเกิดนั�นอาจนาน

ประมาณ 7 นาที 

สุริยุปราคาบางส่วน ซึ�งเกิดจากเงามวัของดวงจันทร์นั�นสามารถเกิดไดใ้นบริเวณกวา้งกว่า

สุริยปุราคาเต็มดวงมาก 
 

ประโยชน์ของการสังเกตสุริยุปราคา 

นกัดาราศาสตร์ใชก้ารเกิดสุริยปุราคาเต็มดวงในการสังเกตชั�นบรรยากาศชั�นโคโรนาของดวง

อาทิตย ์ซึ�งตามปกติจะไม่สามารถมองเห็นได ้เนื�องจากบรรยากาศชั�นโฟโตสเฟียร์ของดวงอาทิตยน์ั�น

สว่างกว่ามาก 
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สุริยุปราคามีระยะเวลา หรือวงรอบของการเกิดที�แน่นอน ทาํให้สามารถทาํนายการเกิด

สุริยุปราคาครั� งต่อไปไดโ้ดยการคาํนวณอย่างง่าย ๆ จากความเร็วในการเคลื�อนที�ไปรอบดวงอาทิตย ์

เปรียบเทียบตาํแหน่งกบัการที�ดวงจนัทร์หมุนรอบโลก 
 

เพิ�มเตมิเกี�ยวกบัสุริยุปราคา 

สุริยุปราคาก่อนดวงอาทิตย์ขึ�นและหลงัดวงอาทิตย์ตก สุริยุปราคาอาจเกิดขึ�นก่อนดวงอาทิตย์

ขึ�นหรือหลงัดวงอาทิตยต์กได ้ซึ�งสามารถรู้ไดจ้ากทอ้งฟ้าที�มืดกว่าปกติ และจะสามารถสังเกตเห็นดาว

เคราะห์วงใน คือ ดาวพุธและดาวศุกร์ บริเวณขอบฟ้าที�ดวงอาทิตยต์กหรือขึ�น ซึ�งในเวลาปกติจะไม่

สามารถมองเห็นไดเ้นื�องจากมีแสงสว่างของดวงอาทิตย ์

สุริยุปราคาเนื�องจากดาวเทียมเกิดขึ�นได้หรือไม่ สุริยุปราคาไม่สามารถเกิดขึ� นจากการที�

ดาวเทียมไปบงัดวงอาทิตยไ์ด ้เนื�องจากดาวเทียมหรือสถานีอวกาศนั�นมีขนาดเลก็มาก ไม่พอที�จะบงัแสง

จากดวงอาทิตยไ์ดเ้หมือนดวงจันทร์ หากจะเกิดสุริยุปราคาจากดาวเทียมนั�น ดาวเทียมต้องมีขนาด

ประมาณ 3.35 กิโลเมตร ทาํให้การเคลื�อนที�ของดาวเทียมหรือสถานีอวกาศนั�นเป็นไดเ้พียงการผ่าน

เท่านั�น เช่นเดียวกบัการผ่านของดาวพุธและดาวศุกร์ ซึ�งเกิดขึ�นในเวลาสั�น ๆ และสังเกตไดย้าก ส่วน

ความสว่างของแสงจากดวงอาทิตยก์็ไม่ไดล้ดลงไปจากเดิมแน่นอน 
 

จนัทรุปราคา 

จนัทรุปราคา เป็นปรากฏการณ์ ที�โลกบงัแสงดวงอาทิตยไ์ม่ให้ไปกระทบที�ดวงจนัทร์ ใน

บริเวณดวงอาทิตยใ์นวนัเพญ็ (ขึ�น 15 คํ�า) โดยโลกอยูร่ะหว่างดวงอาทิตยก์บัดวงจนัทร์ ทาํใหเ้งาของโลก

ไปบงัดวงจนัทร์  

การเกิดจนัทรุปราคา หรือเรียกอีกอยา่งว่า จนัทคราส คือ ปรากฏการณ์ที�เกิดขึ�นในคืนวนัเพญ็  

(ขึ�น 15 คํ�า) เมื�อดวงจนัทร์โคจรมาอยูใ่นระนาบเสน้ตรงเดียวกบัโลกและดวงอาทิตยท์าํใหเ้งาของโลกบงั

ดวงจนัทร์คนบนซีกโลกซึ�งควรจะเห็นดวงจนัทร์เต็มดวงในคืนวนัเพญ็จึงมองเห็นดวงจนัทร์ในลกัษณะ

ต่าง ๆ เช่น “ จนัทรุปราคาเต็มดวง” เกิดขึ�นเมื�อดวงจนัทร์เคลื�อนเขา้ไปในเงามืดของโลก จึงทาํใหค้นบน

ซีกโลกที�ควรเห็นดวงจนัทร์เต็มดวง กลบัเห็นดวงจนัทร์ซึ� งเป็นสีเหลืองนวลค่อย ๆ มืดลง กินเวลา

ประมาณ 1.5 ชั�วโมง จากนั�นจึงจะเห็นดวงจนัทร์ เป็นสีแดงเหมือนสีอิฐเต็มดวง เพราะไดรั้บแสงสีแดง

ซึ�งเป็นคลื�นที�ยาวที�สุดและบรรยากาศโลกหกัเหไปกระทบกบัดวงจนัทร์ ส่วน “ จนัทรุปราคาบางส่วน” 

เกิดขึ� นเมื�อดวงจันทร์เคลื�อนที�เข้าไปในเงามืดของโลกเพียงบางส่วน จึงทาํให้เห็นดวงจันทร์เพ็ญ

บางส่วนมืดลงและบางส่วนมีสีอิฐขณะเดียวกนัอาจเห็นเงาของโลกเป็นขอบโคง้อยูบ่นดวงจนัทร์ซึ�งเป็น

ขอ้พิสูจน์ว่าโลกกลม  

ผลกระทบ การเกิดจนัทรุปราคาไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อการเปลี�ยนแปลงของสิ�งแวดลอ้มทาง

ธรรมชาติเพราะเป็นช่วงกลางคืน แต่คนสมยัก่อนมีความเชื�อเช่นเดียวกบัการเกิดสุริยุปราคา โดยเชื�อว่า 
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“ราหูอมจนัทร์” ซึ�งจะนาํความหายนะ และภยัพิบติัมาสู่โลก คนจีนและคนไทยจึงแกเ้คล็ดคลา้ยกนัเช่น 

ใชว้ิธีส่งเสียงขบัไล่ คนจีนจุดประทดั ตีกะทะ ส่วนคนไทยก็เล่นกนัก็ตีกะลา เอาไมต้าํนํ� าพริกไปตีตน้ไม ้ 

           

 

 

 

1.4  การเกดิฤดูกาล  

  

 

 

 

 

  

 

ฤดูกาล (Seasons) 
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ฤดูกาลเป็นการแบ่งปีเป็นช่วง ๆ ตามสภาพอากาศ ฤดูกาลต่างๆ เป็นผลมาจากการที�แกนโลก

เอียงไปจากระนาบการโคจรเลก็นอ้ย (ประมาณ 23.44 องศา) ในขณะที�โลกโคจรไปรอบ ๆ ดวงอาทิตย์

นั�น โลกจะหนับางส่วนเขา้หาดวงอาทิตยต์ลอดเวลา และบางส่วนจะโดนแสงอาทิตยน์้อยกว่าส่วนอื�นๆ 

ส่วนที�โดนแสงอาทิตยม์าก ก็เป็นฤดูร้อนของส่วนนั�น ๆ และส่วนที�โดนแสงอาทิตยน์้อยก็จะเป็นฤดู

หนาว  

 

 

 

 

รูปแสดงการเกดิฤดูกาลเมื�อโลกโคจรไปรอบ ๆ ดวงอาทิตย์ จะเห็นว่าซีกโลกเหนือกบัซีกโลกใต้จะเป็นฤดู

ตรงข้ามกนั 
 

ตาํแหน่งต่าง ๆ บนโลกจะมีฤดกูาลไม่เหมือนกนั โดยในส่วนของโลกที�อยูร่ะหว่างเขตหนาวกบั

เขตอบอุ่น (temperate regions) และบริเวณแถบขั�วโลก (polar regions) จะมี 4 ฤดูกาล คือ ฤดูใบไมผ้ลิ 

(spring) ฤดูร้อน (summer) ฤดูใบไมร่้วง (fall) และฤดูหนาว (winter) ส่วนบริเวณโซนเขตร้อน (tropical 

region) หรือบริเวณที�อยูใ่กล ้ ๆ เสน้ศนูยสู์ตรจะแบ่งได ้3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน (dry hot season) ฤดูฝน 

(wet season) และฤดูหนาว (dry cool season) ซึ�งประเทศไทยก็อยูโ่ซนเขตร้อน ดงันั�นประเทศไทยจึงม ี

3 ฤดูกาล 

 

 

 

          รูปแสดงตาํแหน่งของโลกเมื�อมองจากทศิเหนือ โดยตาํแหน่งที�ขวาไกล ๆ นั�นคอื  

ตาํแหน่งที�โลกอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากที�สุดในเดือนธันวาคม ที�เรียกว่า December solstice  
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ใน 1 ปี โลกจะอยู่ห่างจากดวงอาทิตยม์ากที�สุด 2 ครั� ง คือ ในเดือนธันวาคม และในเดือน

มิถุนายน ซึ�งในเดือนธนัวาคมนั�นจะตรงกบัวนัที� 22 ธนัวาคม เราเรียกว่า December solstice ส่วนใน

เดือนมิถุนายนนั�นจะตรงกบัวนัที� 21 มิถุนายน เราเรียกว่า June solstice  

ส่วนของโลกที�อยูร่ะหว่างเขตหนาวกบัเขตอบอุ่น (temperate regions) และบริเวณแถบขั�วโลก 

(polar regions) เมื�อฤดูกาลเปลี�ยนไป ความเขม้ของแสงของดวงอาทิตยก์็ต่างกนัไปดว้ย ซึ�งขึ�นอยู่กบั

ละติจูด และขึ�นอยูก่บันํ� ามีอยูใ่กล ้ๆ บริเวณนั�น ๆ ดว้ย เช่นบริเวณขั�วโลกใต ้ซึ�งเป็นบริเวณที�อยู่ระหว่าง

ทวีปแอนตาร์กติกและอยู่ไกลจากอิทธิพลของมหาสมุทรทางใต ้ (the southern oceans) พอสมควร 

ในขณะที�บริเวณขั�วโลกเหนือ ซึ�งอยูใ่นมหาสมุทรอาร์กติก (Arctic Ocean) ทาํให้ภูมิอากาศแถบขั�วโลก

เหนือไดรั้บการปรับตามมหาสมุทรอาร์กติกนั�น ทาํใหภู้มิอากาศไม่หนาวหรือร้อนมากเกินไป ในขณะที�

แถบขั�วโลกใตจ้ะหนาวมากในฤดูหนาว ซึ�งหนาวกว่าฤดูหนาวแถบขั�วโลกเหนือ ส่วนของโลกบริเวณ

โซนเขตร้อน จะไม่มีความแตกต่างของความเขม้ของแสงที�ไดรั้บจากดวงอาทิตยม์ากนกัในฤดูกาลต่าง ๆ  

 

 

 

 

 

รูปแสดงตาํแหน่งของโลกเมื�อมองจากทศิใต้ โดยตาํแหน่งที�ซ้ายไกล ๆ นั�นคอื  

ตาํแหน่งที�โลกอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากที�สุดในเดือนมถุินายน ที�เรียกว่า June solstice  
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                                                          รูปแสดงโลกระหว่างฤดูกาลต่าง ๆ 
 

1.ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก มีลกัษณะภูมิอากาศแตกต่างกนั ทั�งในดา้นอุณหภูมิของอากาศความ

กดอากาศ ลมประจาํปีที�พดัผา่น ความขึ�นของอากาศและปริมาณฝน เป็นตน้ 

2.สาเหตุที�ทาํใหภู้มิภาคต่าง ๆ ของโลก มีลกัษณะภูมิอากาศแตกต่างกนั เกิดจากแกนของโลก

เอียงและหมุนรอบตวัเอง พร้อม ๆ กบัโคจร รอบดวงอาทิตย ์ทาํให้ไดรั้บแสงสว่างจากดวงอาทิตยใ์น

ระยะเวลาไม่เท่ากนั จึงทาํใหบ้ริเวณพื�นที�ต่าง ๆ มีฤดูกาลที�แตกต่างกนั 
 

องค์ประกอบของฤดูกาล 

บริเวณพื�นที�ต่าง ๆ ของโลกมีฤดูกาลแตกต่างกนั เกิดจากองคป์ระกอบ 4 ประการ ดงันี�  

 อุณหภูมิของอากาศ  

 ความกดอากาศ  

 ทิศทางของลมประจาํปี  

 ความชื�นในอากาศ 
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อุณหภูมขิองอากาศ 

1.บริเวณที�โลกมีอุณหภูมิของอากาศสูง 

 -   ซีกโลกใต ้ เดือนมกราคมเป็นช่วงเวลาที�ซีกโลกใตเ้ป็นฤดูร้อน บริเวณที�มีอุณหภูมิของ

อากาศสูงกว่า 30 องศาเซลเซียสขึ�นไปอยูใ่น แถบทะเลทรายของทวีปออสเตรเลียและตอนใตข้องทวีป

แอฟริกา 

   -   ซีกโลกเหนือ เดือนกรกฎาคมเป็นช่วงเวลาที�ซีกโลกเหนือเป็นฤดูร้อน บริเวณที�มีอุณหภูมิ

ของอากาศสูงกว่า 30 องศาเซลเซียสขึ�นไป ไดแ้ก่ เขตทะเลทรายในทวีปอเมริกาเหนือ (เม็กซิโก) ทวีป

เอเชีย (คาบสมุทรอาหรับเและอินเดีย) และตอนเหนือของทวีปแอฟริกา เป็นตน้ 

2.บริเวณที�โลกมีอุณหภูมิของอากาศตํ�า 

   - เขตละติจูดสูง เริ�มตั�งแต่เสน้ทรอปิกออฟแคนเซอร์ขึ�นไปจนถึงขั�วโลกเหนือ และตั�งแต่เส้น

ทรอปิกออฟแคปริคอร์นลงไปจนถึงขั�วโลกใต ้

   - เขตภูเขาสูงและที�ราบสูง เช่น บริเวณเทือกเขาหิมาลยั เทือกเขาแอนดิส และที�ราบสูงทิเบต 

เป็นตน้ 

ความกดอากาศ 

ความกดอากาศ คือ นํ� าหนกัของอากาศที�กดทบัอยู่บริเวณพื�นผิวโลก เนื�องจากอากาศในแต่ละ

พื�นที�มีนํ� าหนกัไม่เท่ากนั อากาศร้อน มีนํ� าหนักเบาจะลอยตวัขึ�นสูง อากาศหนาวมีนํ� าหนักมากกว่าจึง

ไหลเวียนเขา้แทนที� จึงเกิดการไหลเวียนของอากาศจากบริเวณหนึ�งไปยงั อีกบริเวณหนึ�ง 

-  เครื�องวดัความกดอากาศ เรียกว่า บารอมิเตอร์ (Barometer) 

ประเภทของความกดอากาศ ความกดอากาศแต่ละประเภทมีอิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศของแต่

ละทอ้งถิ�น ดงัต่อไปนี�  

1. ความกดอากาศสูง หมายถึง สภาพอากาศที�มีนํ� าหนกัมากและเคลื�อนตวักดทบัซึ�งกนัและกนั

บริเวณพื�นผวิโลก โดยทั�วไปอากาศหนาวจะมีนํ� าหนกัมาก ดงันั�น พื�นที�ที�มีความกดอากาศสูงพดัผ่านจึง

หมายถึงมีสภาพอากาศหนาวเยน็ ในแผนที�ลมฟ้าอากาศ จะใชส้ญัลกัษณ์ H 

 

2. ความกดอากาศตํ�า หมายถึง สภาพอากาศที�มีนํ� าหนกัเบาและลอยตวัอยู่ชั�นบนของพื�นผิวโลก 

จึงมีความกดซึ�งกนัและกนันอ้ยมากโดยทั�วไปสภาพอากาศร้อนจะมีนํ� าหนักเบาจึงอยู่ในสภาพความกด

อากาศตํ�า ในแผนที�ลมฟ้าอากาศจะใชส้ญัลกัษณะ L 

3. บริเวณเส้นศูนยสู์ตรในช่วงที�ดวงอาทิตยส่์องแสงตั�งฉาก ทาํให้ไดรั้บความร้อนสูงจึงเป็น

บริเวณที�มีความกดอากาศตํ�า จึงเกิดการไหลเวียนของอากาศจากบริเวณโดยรอบหรือเคลื�อนจากบริเวณ

ที�มีความกดอากาศสูง (บริเวณละติจูดที� 30 องศาเหนือและใต)้ เขา้สู่ แถบศนูยสู์ตร  
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4.  เขตลมสงบบริเวณศนูยสู์ตร เมื�ออากาศจากฝ่ายเหนือกบัฝ่ายใตไ้หลมาบรรจบกนับริเวณเส้น

ศนูยสู์ตร จะทาํให้เกิดฝนตกบริเวณนั�นเรียกว่า เขตลมสงบบริเวณศูนยสู์ตร หรือดอลดรัม (Doldrum) 

หรือ ร่องความกดอากาศตํ�าและร่องฝน (Trough) 

ทิศทางของลมประจาํปี 

1. การเคลื�อนที�ของลมประจาํปี ลมประจาํปีเป็นลมที�เกิดตามฤดูกาลของทุกปี โดยจะเคลื�อนที�

จากบริเวณความกดอากาศสูงไปยงั บริเวณความกดอากาศตํ�า เช่น ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือที�พดั

พาความหนาวเยน็และแหง้แลง้เขา้สู่ประเทศไทย มีแหล่งกาํเนิด จากบริเวณความกดอากาศสูงในมอง

โกลเลียตอนเหนือของประเทศจีน 

2. ลกัษณะของลมประจาํปีที�มาจากแหล่งความกดอากาศสูง โดย เฉพาะเขตไซบีเรียของรัสเซีย 

ซึ�งมีความกดอากาศสูงที�สุด จะพดัพาความหนาวเยน็และแห้งแลง้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของทวีปเอเชีย 

ยกเวน้เมื�อลมนี� พดัผ่านทะเลจะนาํความชื�นจากทะเลมาสู่พื�นแผ่นดิน และทาํให้เกิดฝนตก เช่น พื�นที�

ภาคใตด้า้นชายฝั�งอ่าวไทย จะมีฝนตกในเดือนธนัวาคมของทุกปี 

ความชื�นในอากาศ 

1. ความชื�นในอากาศ คือ ปริมาณไอนํ� าที�มีอยู่ในบรรยากาศซึ�งจะมีมากหรือน้อยแตกต่างกนั

ตามปัจจยัทางภูมิศาสตร์ 

2. ลกัษณะของความชื�นในอากาศ เป็นไอนํ� าที�ปรากฏในรูปร่างลกัษณะต่าง ๆ ไดแ้ก่ เมฆ หมอก 

ฝน หิมะ ลกูเห็บ และนํ� าคา้ง  

ฤดูกาลของประเทศไทย  

เนื�องจากประเทศไทยตั�งอยูใ่นเขตอิทธิพลของมรสุม จึงทาํใหป้ระเทศไทยมีฤดูกาลที�เด่นชดั 2 

ฤดู คือ ฤดูฝนกบัฤดูแลง้ (Wet and Dry Seasons) สลบักนั และสาํหรับฤดูแลง้นั�น ถา้พิจารณาใหล้ะเอียด

ลงไปสามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนกบัฤดูหนาว ดงันั�นฤดกูาลของประเทศไทยสามารถแบ่ง

ไดเ้ป็น 3 ฤดู คือ  

1. ฤดูร้อน  

เริ�มประมาณกลางเดือนกุมภาพนัธ์ถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ซึ�งเป็นช่วงที�เปลี�ยนจาก

มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้(หรือที�เปลี�ยนจากฤดูหนาวเขา้สู่ฤดูฝน) เป็น

ระยะที�ขั�วโลกเหนือหนัเขา้หาดวงอาทิตย ์โดยเฉพาะในเดือนเมษายนประเทศไทยจะเป็นประเทศหนึ� งที�

ตั�งอยูใ่นบริเวณที�ลาํแสงของดวงอาทิตย ์จะตั�งฉากกบัผวิพื�นโลกในเวลาเที�ยงวนั ทาํให้ไดรั้บความร้อน

จากดวงอาทิตยอ์ย่างเต็มที� จึงทาํให้สภาวะอากาศร้อนอบอา้วโดยทั�วไป ในฤดูนี� แมว้่าประเทศไทย

อากาศจะร้อนและแหง้แลง้ แต่ในบางครั� งอาจมีมวลอากาศเยน็จากประเทศจีนแผ่ลงมาถึงประเทศไทย

ตอนบนได ้ทาํให้เกิดการปะทะกนัระหว่างมวลอากาศเยน็ ที�แผ่ลงมากบัมวลอากาศร้อนที�ปกคลุมอยู่

เหนือประเทศไทย ซึ�งก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง หรืออาจมีลูกเห็บตกลงมาดว้ย 

ก่อใหเ้กิดความเสียหายได ้พายฝุนฟ้าคะนองที�เกิดขึ�นในฤดูนี�มกัเรียกว่า "พายฤุดูร้อน"  
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2. ฤดูฝน  

เริ�มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม ฤดูนี� จะเริ�มเมื�อมรสุมตะวนัตก

เฉียงใต ้ซึ�งเป็นลมชื�นพดัปกคลุมประเทศไทย ขณะที�ร่องความกดอากาศตํ�า (แนวร่องที�ก่อให้เกิดฝน) 

พาดผา่นประเทศไทยทาํใหม้ีฝนชุกทั�วไป ร่องความกดอากาศตํ�านี� ปกติจะเริ�มพาดผ่านภาคใตใ้นเดือน

เมษายน แลว้จึงเคลื�อนขึ�นไปพาดผา่นภาคกลางและภาคตะวนัออก ภาคเหนือ และตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนตามลาํดบั ประมาณปลายเดือนมิถุนายนจะเลื�อนขึ�นไปพาดผ่านบริเวณ

ประเทศจีนตอนใต ้ทาํใหฝ้นในประเทศไทยลดลงระยะหนึ� งและเรียกว่าเป็น "ช่วงฝนทิ�ง" ซึ�งอาจนาน

ประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ หรือบางปีอาจเกิดขึ�นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือนได ้ ประมาณเดือน

สิงหาคมถึงพฤศจิกายนร่องความกดอากาศตํ�าจะเคลื�อนกลบัลงมาทางใตพ้าดผ่านบริเวณประเทศไทย 

อีกครั� งหนึ�ง โดยจะพาดผา่นตามลาํดบัจากภาคเหนือลงไปภาคใต ้ทาํใหช่้วงเวลาดงักล่าวประเทศไทยจะ

มีฝนชุกต่อเนื�อง โดยประเทศไทยตอนบนจะตกชุกช่วงเดือนสิงหาคมถึงกนัยายน และภาคใตจ้ะตกชุก

ช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ตลอดช่วงเวลาที�ร่องความกดอากาศตํ�าเคลื�อนขึ�นลงนี�  ประเทศไทยก็จะ

ไดรั้บอิทธิพลของมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ที�พดัปกคลุมอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่บางระยะอาจมีกาํลงัแรง 

บางระยะอาจมีกาํลงัอ่อน ขึ�นอยูก่บัตาํแหน่งของแนวร่องความกดอากาศตํ�า ประมาณกลางเดือนตุลาคม

มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ�งเป็นลมหนาวจะเริ�มพดัเขา้มาปกคลุม ประเทศไทยแทนที�มรสุมตะวนัตก

เฉียงใต ้ซึ�งเป็นสญัญาณว่าไดเ้ริ�มฤดูหนาวของประเทศไทยตอนบน เวน้แต่ทางภาคใตจ้ะยงัคงมีฝนตก

ชุกต่อไปจนถึงเดือนธนัวาคม ทั�งนี� เนื�องจากมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ที�พดัลงมาจากประเทศจีนจะพดั

ผา่นทะเลจีนใต ้และอ่าวไทยก่อนลงไปถึงภาคใต ้ซึ�งจะนาํความชื�นลงไปดว้ย เมื�อถึงภาคใต ้โดยเฉพาะ

ภาคใตฝั้�งตะวนัออกจึงก่อใหเ้กิดฝนตกชุกดงักล่าวขา้งตน้ 

3. ฤดูหนาว  

เริ�มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพนัธ์ เมื�อมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ

เริ� มพดัปกคลุมประเทศไทยประมาณกลางเดือนตุลาคม ซึ� งจะนําความหนาวเยน็มาสู่ประเทศไทย              

เป็นระยะที�ขั�วโลกใต้หันเขา้หาดวงอาทิตย ์ ตาํแหน่งลาํแสงของดวงอาทิตยท์าํมุมฉากกับผิวพื�นโลก   

ขณะเที�ยงวนัจะอยู่ทางซีกโลกใต ้ ทาํให้ลาํแสงที�ตกกระทบกบัพื�นที�ในประเทศไทยเป็นลาํแสงเฉียง

ตลอดเวลา  

ตาํแหน่งร่องความกดอากาศตํ�า ทิศทางมรสุมและทางเดินพายหุมุนเขตร้อนที�เคลื�อนผา่น

ประเทศไทย ดงัแสดงในรูป 
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รูปแสดงตาํแหน่งร่องความกดอากาศตํ�า ทิศทางลมมรสุมและทางเดินพายุหมุนเขตร้อน 

หมายเหตุ ร่องความกดอากาศตํ�าอาจมีกาํลงัอ่อนและไม่ปรากฏชดัเจนหรืออาจมีตาํแหน่ง

คลาดเคลื�อนไปจากนี� ได ้
 

1.5 การเกดิลมบก ลมทะเล 

การเกดิลม 

อากาศเมื�อไดรั้บความร้อนจะขยายตวั ทาํใหม้ีความหนาแน่นนอ้ยกว่าปกติและลอยตวัสูงขึ�นไป 

ซึ�งเรียกว่า กระแสอากาศ เมื�ออากาศร้อนลอยตวัสูงขึ�น อากาศในแนวราบจากบริเวณที�มีอุณหภูมิต ํ�ากว่า

เคลื�อนขนานกบัแนวราบเขา้มาแทนที� อากาศที�เคลื�อนที�ขนานกบัพื�นผวิของโลก เรียกว่า 'ลม' ลมจะพดั

จากบริเวณที�มีอุณหภูมิต ํ�ากวา่หรือบริเวณที�มีความกดอากาศสูงกว่า ไปยงับริเวณที�มีอุณหภูมิสูงกว่าหรือ

บริเวณที�มีความกดอากาศตํ�ากว่ากลางวนัอุณหภูมิของอากาศเหนือพื�นดินสูงกว่าอุณหภูมิของอากาศ

เหนือพื�นนํ� า เนื�องจากดินและนํ� ารับความร้อนจากดวงอาทิตยใ์นปริมาณเท่ากนัแต่ดินจะมีอุณหภูมิสูง

กว่านํ� า ส่วนกลางคืนอุณหภูมิของอากาศเหนือพื�นดินจะตํ�ากว่าอุณหภมูิของอากาศเหนือพื�นนํ� า เนื�องจาก

ดินคายความร้อนไดดี้กว่านํ� า ปรากฏการณ์นี� จะเกี�ยวขอ้งกบัการเกิด ลมบก ลมทะเล คือ   

- ในเวลากลางวนั อากาศเหนือพื�นดินร้อน ลอยตวัสูงขึ�น อากาศเหนือพื�นนํ� าเยน็กว่า เคลื�อนที�

เขา้มาแทนที� เกิดลมพดัจากทะเลเขา้สู่ฝั�ง เรียกว่า ลมทะเล  
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- ในเวลากลางคืน อากาศเหนือพื�นนํ� าร้อน ลอยตวัสูงขึ�น อากาศเหนือพื�นดินเยน็กว่า เคลื�อนที�

เขา้มาแทนที� เกิดลมพดัจากบกออกสู่ทะเล เรียกว่า ลมบก  

 

 

 

 

 

 

 
 

จากความรู้เรื�องลมบก ลมทะเลนี�  ชาวประมงไดอ้าศยัลมดงักล่าวแล่นเรือใบออกทะเลในเวลาคํ�า

และกลบัสู่ฝั�งในตอนเชา้  
 

ลมมรสุม  

ลมมรสุม เป็นลมที�พดัประจาํฤดู เกิดขึ�นเฉพาะทอ้งถิ�นหนึ� ง ๆ มีบริเวณกวา้งและเป็นลมที�พดั

เป็นระยะเวลาแน่นอนตลอดฤดูของทุกปี การเอียงของแกนโลก ทาํใหแ้สงจากดวงอาทิตยที์�ตกลงมาตาม

ตาํแหน่งต่างๆ มีปริมาณต่างกนั ซึ�งทาํให้อุณหภูมิในบริเวณต่าง ๆ เปลี�ยนไป และความกดอากาศก็

เปลี�ยนไปดว้ย จึงทาํใหเ้กิดลมประจาํฤดู 

ลมมรสุมแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คอื 

1. ลมมรสุมฤดูร้อน เป็นลมพดัจากทะเลเขา้สู่พื�นดิน เกิดขึ�นในฤดูร้อน ลมมรสุมฤดูร้อนนาํ

ความชุ่มชื�นหรือฝนจากทะเลมาสู่แผน่ดิน ในทวีปเอเชีย เรียกว่า ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้โดยจะพดัอยู่

นาน 6 เดือน คือ ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกนัยายน  

2. ลมมรสุมฤดูหนาว เป็นลมพดัจากใจกลางทวีปที�มีความกดอากาศสูงไปสู่ทะเลหรือบริเวณที�

มีความกดอากาศตํ�า เป็นลมที�นาํความหนาวเยน็และความแห้งแลง้ เรียกว่า ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 

พดัอยูน่าน 6 เดือน คือ ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม 

ทิศทางลม 

เราสามารถสงัเกตทิศทางของลมว่าลมพดัมาจากทิศใด โดยอาศยัวิธีทางธรรมชาติ เช่น สังเกต

จากควนัไฟ ใบไมไ้หว ธงสบัด เป็นต้น แต่อาจใช้เป็นสิ�งกาํหนดทิศทางลมได้ไม่แน่นอน ได้มีผู ้

ประดิษฐคิ์ดเครื�องตรวจสอบทิศทางลม เรียกว่า ศรลม ซึ�งใชส้าํหรับวดัทิศทางลมในธรรมชาติ  
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ศรลม 

 

การติดตั�งศรลม ควรติดตั�งไวใ้นที�สูง ๆ เช่น หลงัคาบา้น เป็นตน้ ในการวดัถา้ปลายศรชี� ไปทาง

ใด แสดงว่าลมพดัมาจากทางทิศนั�น ถา้ปลายศรอยูร่ะหว่างทิศเหนือและทิศตะวนัตก แสดงว่าลมพดัมา

จากทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ และถา้ศรชี� ระหว่างทิศใต้และทิศตะวนัออกแสดงว่าลมพดัมาจากทิศ

ตะวนัออกเฉียงใต ้ 

การวดัทิศทางลมบางครั� งวดัเป็นองศา โดยกาํหนดไวใ้หทิ้ศเหนือ (N) เท่ากบั 0 องศา (หรือ 360 

องศา) ทิศอื�นๆ จะวดัตามเข็มนาฬิกา โดยทิศตะวนัออก (E) จะเป็น 90 องศา, ทิศใต ้(S) 180 องศา และ

ทิศตะวนัตก (W) 270 องศา 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

ปัจจุบนัการรายงานทิศทางลมสาํหรับเขียนแผนที�อากาศ ใชร้ายงานเป็นองศาดงันี�  เช่น ลมที�พดั

มาจากทิศตะวนัออก จะเรียกว่า ลมตะวนัออก หรือ ลม 90 องศา ลมที�พดัมาจากทิศตะวนัตกเฉียงใต ้

เรียกว่า ลมตะวนัตกเฉียงใต ้หรือ ลม 225 องศา  

อตัราเร็วลม 

ลมมีอตัราเร็วต่างกนั ถา้ลมมีอตัราเร็วสูง จะก่อให้เกิดความเสียหายที�รุนแรง ลมที�เกิดขึ�นใน

ธรรมชาติ ถา้มีอตัราเร็วตั�งแต่ 62 กิโลเมตรต่อชั�วโมง จะเริ�มก่อใหเ้กิดความเสียหาย ถา้อตัราเร็วลมตั�งแต่ 

89 กิโลเมตรต่อชั�วโมง จะสามารถทาํความเสียหายให้กับอาคารบา้นเรือนได ้ ถา้เป็นลมพายุซึ� งมี

อตัราเร็วลมมากกว่า 118 กิโลเมตรต่อชั�วโมง ความรุนแรงและความเสียหายมีสูงมาก  
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พายุฟ้าคะนอง 

พายฟุ้าคะนองที�เกิดขึ�นในฤดูร้อน เรียกว่า พายฤุดูร้อน เป็นการหมุนเวียนของอากาศแปรปรวน

ที�เกิดขึ�นอยา่งรุนแรงและฉบัพลนั เกิดฝนตกหนกั ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า และอาจมีลูกเห็บตกดว้ย ส่วน

พายฟุ้าคะนองที�เกิดขึ�นในช่วงฤดูฝน เรียกว่า พายฝุนฟ้าคะนอง เกิดเหมือนพายฤุดูร้อนแต่ความเสียหาย

ที�เกิดขึ�นไม่รุนแรงเท่า 

สาํหรับพายบุางชนิดเป็นพายทีุ�เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น ถา้พายุหมุนทวีกาํลงัแรง

ขึ�นจะเป็นพายโุซนร้อนและพายไุตฝุ้่ น เช่น พายไุตฝุ้่ น “เกย”์ ที�พดัผา่นเขา้มาทางจงัหวดัชุมพร เมื�อวนัที� 

4 พฤศจิกายน2532 เมื�อใดก็ตามที�พายุไต้ฝุ่ นเคลื�อนขึ� นฝั�ง จะทาํความเสียหายให้กับตวัเมือง หรือ 

หมู่บา้นที�พายไุตฝุ้่ นผา่นอยา่งมหาศาล จึงควรมีการป้องกนัอนัตรายจากพายุหมุน พายุฟ้าคะนอง โดย

ติดตามฟังการพยากรณ์อากาศจากวิทยุ โทรทศัน์ หรืออ่านหนังสือพิมพ ์เตรียมพร้อมก่อนที�พายุจะมา 

และอยูแ่ต่ในบา้น ถา้อยู่ในทะเลตอ้งรีบกลบัเขา้ฝั�งและคอยฟังคาํเตือนเกี�ยวกบัการเคลื�อนตวัของพาย ุ

และถา้มีนํ� าท่วมจากฝนตกหนกัอาจตอ้งอพยพคนและสตัวเ์ลี�ยงไปอยูใ่นที�นํ� าท่วมไม่ถึง หรือไปอยู่ในที�

ซึ�งห่างจากชายฝั�ง เพื�อจะไดป้ลอดภยัจากคลื�นลมพาย ุ

ไดม้ีการประดิษฐ์เครื�องวดัอตัราเร็วลมเพื�อหาอตัราเร็วลมในที�ต่าง ๆ เครื�องวดัอตัราเร็วลมที�

นิยมใชจ้ะมีลกัษณะเป็นแบบถว้ยครึ� งทรงกลม โดยหนัถว้ยดา้นเวา้ออกรับลม ทาํใหถ้ว้ยหมุนได ้จาํนวน

รอบที�หมุนจะสมัพนัธก์บัระยะทางที�ลมพดัผา่นเครื�องวดัในระยะเวลาจาํกดั จึงทาํใหห้าอตัราเร็วลมได ้

การติดตั�งเครื�องวดัอตัราเร็วลมควรติดตั�งบนเสาในที�โล่งห่างจากสิ�งกีดขวางทางลม เช่น อาคาร 

ตน้ไม ้และควรจะอยูสู่งจากพื�นดินประมาณ 10 เมตร ถา้เป็นบริเวณพื�นนํ� า สิ�งที�เกิดขึ�นคู่กบัลม คือ คลื�น 

ถา้ลมแรงคลื�นจะสูง ถา้ลมสงบก็จะไม่มีคลื�น การติดตั�งเครื�องวดัอตัราเร็วลม จะติดตั�งพร้อมกบัเครื�องวดั

ทิศทางลม 

   

 

 

 

 

 

เครื�องวดัอตัราเร็วลม 

พายุหมุนเขตร้อน 

พายุหมุนเขตร้อน หมายถึง พายุหมุนที�เกิดขึ�นเหนือทะเลหรือมหาสมุทรในเขตร้อน ซึ�งอยู่

ระหว่าง ละติจูดที� 30 องศาเหนือ ถึง 30 องศาใต ้

ทางอุตุนิยมวิทยาไดใ้ชอ้ตัราเร็วลมสูงสุดใกลศ้นูยก์ลางพายุเพื�อแบ่งประเภทพายุหมุนเขตร้อน 

ซึ�งเกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรในเขตร้อน ไดด้งันี�  
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ประเภท ความเร็วลม 

พายดีุเปรสชั�น ความเร็วลมใกลศ้นูยก์ลางไม่เกิน 61 กิโลเมตรต่อชั�วโมง 

พายโุซนร้อน ความเร็วลมใกลศ้นูยก์ลางระหว่าง 70 - 120 กิโลเมตรต่อชั�วโมง 

พายไุตฝุ้่ น ความเร็วลมใกลศ้นูยก์ลางตั�งแต่ 120 กิโลเมตรต่อชั�วโมงขึ�นไป 

 

การเรียกชื�อพายุนั�นเรียกต่าง ๆ กนัตามบริเวณที�เกดิ เช่น  

1. ถา้พายเุกิดในอ่าวเบงกอลและมหาสมุทรอินเดีย เรียกว่า พายไุซโคลน  

2. ถา้พายเุกิดในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ทะเลแคริเบียน อ่าวเมก็ซิโก เรียกว่า พายเุฮอริเคน 

3. ถา้พายเุกิดในออสเตรเลีย เรียกว่า พายวุิลลี - วิลลี  

4. ถา้พายเุกิดในมหาสมุทรแปซิฟิก และทะเลจีน เรียกว่า พายไุตฝุ้่ น  

ส่วนพายทุอร์นาโดหรือลมงวงชา้ง มีลกัษณะหมุนเป็นเกลียว โดยจะเห็นลมหอบฝุ่ นละอองเป็น

ลาํ พุ่งขึ�นสู่บรรยากาศ คลา้ยมีงวงหรือปล่องยื�นลงมา 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

    พายุทอร์นาโด 
 

พายนีุ� เกิดขึ�นไดทุ้กทวีป แต่เกิดบ่อยที�สุดในทวีปออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา เกิดไดเ้กือบ

ตลอดปี พายนีุ�มีอาํนาจทาํลายร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ�งต่าง ๆ รวมทั�งชีวิตมนุษยแ์ละสัตว์

ดว้ย ขณะเกิดพายนีุ�มกัมีฟ้าคะนองและฝนตกหนกัขึ�นพร้อมกนั บางครั� งยงัมีลมพายพุดักระโชกแรง พา

เอาลกูเห็บมาดว้ย พายทุอร์นาโดจะเกิดในเมฆที�ก่อตวัทางตั�งอยา่งรุนแรงและรวดเร็ว 
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นอกจากลมจะทาํให้เกิดความเสียหายแลว้ แต่ก็ยงัให้ประโยชน์กบัมนุษยม์ากมาย เช่น ใชใ้น

การแล่นเรือ ในชีวิตประจาํวนั ลมทาํใหผ้า้แหง้ ช่วยใหเ้กิดความเยน็สบาย ช่วยหมุนกงัหันเพื�อฉุดระหัด

วิดนํ� า ปั�มสูบนํ� า ปั�นไฟ ใชป้ระโยชน์จากแรงลมซึ�งเป็นการใชพ้ลงังานที�ไม่ทาํลายสภาพแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                               พลงังานจากลมช่วยในการผลติพลงังานไฟฟ้า 
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บทที� 13 อาชีพช่างไฟฟ้า 
 

สาระสําคญั 

การเลือกอาชีพช่างไฟฟ้านั�น หมายถึงการประกอบอาชีพที�น่าสนใจและมีรายไดดี้อีกอาชีพหนึ� ง 

ช่างไฟฟ้ามีหลายประเภท และหน้าที�ของช่างไฟฟ้าก็แตกต่างกันมาก ช่างไฟฟ้าที�ทาํงานในสถานที�

ก่อสร้างขนาดใหญ่ก็ใชเ้ครื� องมือและทกัษะต่าง ๆ ที�แตกต่างไปจากช่างไฟฟ้าที�ทาํงานในโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อยา่งไรก็ดีถา้จะกล่าวโดยทั�ว ๆ ไปแลว้ ช่างไฟฟ้าทุกประเภทจะตอ้งมีความรู้

พื�นฐานทางด้านไฟฟ้า มีความสามารถอ่านแบบพิมพเ์ขียนวงจรไฟฟ้าและสามารถซ่อมแซมแกไ้ข

อุปกรณ์เครื�องใชไ้ฟฟ้าได ้แหล่งงานของช่างไฟฟ้า ส่วนใหญ่ในปัจจุบนันี� ทาํงานให้กบัผูรั้บเหมางาน

ดา้นไฟฟ้า หรือไม่ก็ทาํในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นอกจากนั�นมีช่างไฟฟ้าอีกจาํนวนไม่น้อยที�

ทาํงานอยา่งอิสระเป็นผูรั้บเหมาเอง และมีช่างไฟฟ้าจาํนวนหนึ� งที�ทาํงานให้กบัองค์กรของรัฐบาลหรือ

ทางธุรกิจ ซึ�งเป็นงานที�ใหบ้ริการแก่หน่วยงานของตน แมว้่าแหล่งงานของช่างไฟฟ้าจะมีอยู่ทั�วประเทศ 

แต่แหล่งงานส่วนใหญ่นั�นจะมีอยูใ่นเขตอุตสาหกรรม หรือเขตพื�นที�ที�กาํลงัพฒันา    
  

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

 สามารถอธิบาย  ออกแบบ วางแผน ทดลอง ทดสอบ ปฏิบติัการเรื�องไฟฟ้าไดอ้ย่างถูกตอ้งและ

ปลอดภยั คิด วิเคราะห์ เปรียบเทียบขอ้ดี ขอ้เสีย ของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนาน แบบ

ผสม ประยกุตแ์ละเลือกใชค้วามรู้ และทกัษะอาชีพช่างไฟฟ้า ใหเ้หมาะสมกบัดา้นบริหารจดัการและการ

บริการ 
 

ขอบข่ายเนื�อหา 

1. ประเภทของไฟฟ้า   

2. วสัดุอุปกรณ์เครื�องมือช่างไฟฟ้า 

3. วสัดุอุปกรณ์ที�ใชใ้นวงจรไฟฟ้า 

�. การต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย   

5. กฎของโอห์ม 

6. การเดินสายไฟฟ้าอยา่งง่าย 

7. การใชเ้ครื�องใชไ้ฟฟ้าอยา่งง่าย 

8. ความปลอดภยัและอุบติัเหตุจากอาชีพช่างไฟฟ้า 

9. การบริหารจดัการและการบริการ 

10. โครงงานวิทยาศาสตร์สู่อาชีพ 

11. คาํศพัทท์างไฟฟ้า 
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1. ประเภทของไฟฟ้า แบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ ดงันี�  

      1.1 ไฟฟ้าสถิต เป็นไฟฟ้าที�เก็บอยู่ภายในวตัถุ ซึ�งเกิดจากการเสียดสีของวตัถุ � ชนิด มาถูกนั 

เช่น แท่งอาํพนัจะถ่ายอิเลก็ตรอนใหแ้ก่ผา้ขนสตัว ์แท่งอาํพนัจึงมีประจุลบ และผา้ขนสตัวม์ีประจุบวก 

 

     
 

      1.� ไฟฟ้ากระแส เป็นไฟฟ้าที�เกิดจากการไหลของอิเล็กตรอนจากแหล่งกาํเนิดไฟฟ้า โดย

ไหลผา่นตวันาํไฟฟ้าไปยงัที�ตอ้งการใชก้ระแสไฟฟ้า ซึ�งเกิดขึ�นไดจ้ากแรงกดดนั ความร้อน แสงสว่าง 

ปฏิกิริยาเคมี และอาํนาจแม่เหลก็ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสแบ่งเป็น � แบบ ดงันี�  

 �) ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current : DC) เป็นไฟฟ้าที�มีทิศทางการไหลของกระแส 

และขนาดคงที�ตลอดเวลา แหล่งกาํเนิดไฟฟ้ากระแสตรงที�รู้จกักันดี เช่น แบตเตอรี�  ถ่านไฟฉาย การ

เปลี�ยนกระแสไฟฟ้าเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC)  ตอ้งใชต้วัแปลงไฟ  (Adapter) 
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 2) ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current : AC) เป็นไฟฟ้าที�มีทิศทางการไหลของ

กระแสสลบัไปสลบัมา และขนาดเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา ไฟฟ้ากระแสสลบัไดน้าํมาใชภ้ายในบา้นกบั

งานต่าง ๆ เช่น ระบบแสงสว่าง เครื�องรับวิทย ุโทรทศัน์ พดัลม เป็นตน้ 

 
 

2. วสัดุอุปกรณ์เครื�องมอืช่างไฟฟ้า 

       วสัดุอุปกรณ์ที�ใชใ้นการปฏิบติังานช่างไฟฟ้า ที�ควรรู้มีดงันี�  

       2.� ไขควง แบ่งเป็น � แบบ คือ 

 �) ไขควงแบบปากแบน 

 
�) ไขควงแบบฟิลลิป หรือสี�แฉก 

 
ขนาดและความหนาของปากไขควงทั�งสองแบบจะมีขนาดต่าง ๆ กัน ขึ�นอยู่กบัขนาดของ       

หวัสกรูที�ใชใ้นการคลาย หรือขนัสกรู โดยปกติการขนัสกรูจะหมุนไปทางขวาตามเข็มนาฬิกา ส่วนการ

คลายสกรูจะหมุนไปทางซา้ยทวนเข็มนาฬิกา 

        ไขควงอีกประเภทหนึ�ง เป็นไขควงเฉพาะงานไฟฟ้า คือ ไขควงวดัไฟฟ้า  ซึ�งเป็นไขควงที�มี

หลอดไฟอยูที่�ดา้ม ใชใ้นการทดสอบวงจรไฟฟ้า 
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2.2 มดี  มีดที�ใชก้บัการปฏิบติังานไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นมีดพบั หรือคตัเตอร์ ใชใ้นการ 

ปอกฉนวน ตดั หรือควั�น ฉนวนของสายไฟฟ้า 

 

 

 

 

       วิธีการใชม้ีดอยา่งถกูตอ้งในการปอกสายไฟฟ้า 

 �. ใชม้ีดคว ั�นรอบ ๆ เปลือกหุม้ภายนอก 

 �. ผา่เปลือกที�หุม้ระหว่างกลางสาย 

 �. แยกสายออกจากกนั 

 

       2. 3 คมี เป็นอุปกรณ์ที�ใชใ้นการบีบ ตดั มว้นสายไฟฟ้า สามารถแบ่งออกไดด้งันี�  

             �) คมีตดั เป็นคีมตดัแบบดา้นขา้ง ใชต้ดัสายไฟฟ้าสายเกลียว สายเกลียวอ่อน และสาย

ส่งกาํลงัไฟฟ้าที�มีขนาดเลก็ 

              

 

 

             �) คมีปากจิ�งจก เป็นคีมที�ใชส้าํหรับงานจบั ดึง หรือขมวดสายไฟเสน้เลก็  

 

 

 

 

3) คมีปากแบน เป็นคีมใชต้ดั บีบ หรือขมวดสายไฟ 

  

 
4) คมีปากกลม เป็นคีมที�ใชส้าํหรับทาํหูสาย (มว้นหวัสาย สาํหรับงานยดึสายไฟ 

เขา้กบัหลกัสาย) 
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 �) คีมปอกสาย ใช้สําหรับปอกฉนวนของสายไฟฟ้า สายเกลียวอ่อน และสายส่ง

กาํลงัไฟฟ้า คีมปอกฉนวนจะใชก้บัสายไฟที�มีขนาดของลวดตวันาํเฉพาะเท่านั�น คีมปอกสายควรหุม้ดว้ย

ฉนวน เช่น พลาสติก เพื�อป้องกนัไฟฟ้ารั�ว หรือไฟฟ้าดูด 

 
      2.4 สว่าน ใชใ้นการเจาะยึดอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สวิตซ์ โคมไฟฟ้า แป้นไม ้ซึ�งยึดดว้ยน๊อต 

หรือสกรู จาํเป็นตอ้งเจาะรู การเจาะสามารถทาํไดโ้ดยใชส้ว่าน หรือบิดหล่า 

  สว่านที�ใชม้ี � แบบ คือ 

1) สว่านขอ้เสือ  

 
2) สว่านเฟือง     

 
3) สว่านไฟฟ้า     

 
 

การเลือกใชส้ว่าน และดอกสว่าน ควรเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัขนาดของอุปกรณ์ 

ไฟฟ้า และขนาดของงาน การเจาะประเภทเบา ๆ เช่น การเจาะแป้นไม ้สามารถใชส้ว่านเฟือง หรือสว่าน

ขอ้เสือได ้ถา้เป็นการเจาะโลหะ หรือคอนกรีต หรือพื�นปูน ตอ้งใชส้ว่านไฟฟ้า 
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       2.� ค้อน ใชใ้นงานตอกตะปู เพื�อยึดเข็มขดัรัดสาย (clip) ให้ติดกบัผนัง หรืองานนาํศูนย์

สาํหรับการเจาะโลหะ คอนกรีต พื�นปูน คอ้นที�ใชจ้ะมีขนาด และนํ� าหนักแตกต่างกนั แต่ที�นิยมใชจ้ะมี

นํ� าหนกั ��� กรัม 

 

        

 

 

 

ข้อควรระวงั ในการใชง้านหวัคอ้นจะตอ้งอดัเขา้กบัดา้มคอ้นที�เป็นไมใ้ห้แน่น และหัวคอ้นจะตอ้ง

ผา่นการชุบผวิแข็งมาเรียบร้อยแลว้  

 

3. วสัดุอุปกรณ์ที�ใช้ในวงจรไฟฟ้า  

 3.1 สายไฟ เป็นอุปกรณ์สาํหรับส่งพลงังานไฟฟ้าจากที�หนึ�งไปยงัอีกที�หนึ�ง โดยกระแสไฟฟ้าจะ

นาํพลงังานไฟฟ้าผ่านไปตามสายไฟจนถึงเครื�องใชไ้ฟฟ้า สายไฟทาํดว้ยสารที�มีคุณสมบติัเป็นตวันํา

ไฟฟ้า (ยอมใหก้ระแสไฟฟ้าไหลผา่นไดดี้) ไดแ้ก่ 

                   �) สายไฟแรงสูง ทาํด้วยอะลูมิเนียม เพราะอะลูมิเนียมมีราคาถูก และนํ� าหนักเบากว่า

ทองแดง 

                   �) สายไฟทั�วไป (สายไฟในบา้น) ทาํดว้ยโลหะทองแดง เพราะทองแดงมีราคาถูกว่าโลหะ

เงิน 

 

ก. สายทนความร้อน มเีปลอืกนอกเป็นฉนวนที�ทนความร้อน  

เช่น สายเตารีด 

ข. สายคู่ ใช้เดนิในอาคารบ้านเรือน 

ค. สายคู่ มลีกัษณะอ่อน ใช้กบัเครื�องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น วทิยุ 

โทรทัศน์ 

ง. สายเดี�ยว ใช้เดินในท่อร้อยสาย 
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3.2 ฟิวส์ เป็นอุปกรณ์ที�ทาํหน้าที�ป้องกนัไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้ามามากเกินไป ถา้มี

กระแสผา่นมามากฟิวส์จะตดัวงจรไฟฟ้าโดยอตัโนมติั  ฟิวส์ทาํดว้ยโลหะผสมระหว่างตะกั�ว กบัดีบุก 

และบิสมทัผสมอยู ่ซึ�งเป็นโลหะที�มีจุดหลอมเหลวตํ�า มีความตา้นทานสูง และมีรูปร่างแตกต่างกนัไป

ตามความตอ้งการใชง้าน 

 
  

�.3 สวติซ์ เป็นอุปกรณ์ที�ตดัหรือต่อวงจรไฟฟ้าในส่วนที�ตอ้งการ ทาํหนา้ที�คลา้ยสะพานไฟ โดย

ต่ออนุกรมเขา้กบัเครื�องใชไ้ฟฟ้า สวิตซม์ี � ประเภท คือ  สวิตซท์างเดียว และสวิตซส์องทาง 

 

 
 3.4 สะพานไฟ เป็นอุปกรณ์สาํหรับตดั หรือต่อวงจรไฟฟ้า ประกอบดว้ย ฐาน และคนัโยกที�มี

ลกัษณะเป็นขาโลหะ � ขา ซึ� งมีที�จับเป็นฉนวน เมื�อสับคันโยกลงไปในช่องที�ทาํด้วยตัวนําไฟฟ้า 

กระแสไฟฟ้าจากมาตรไฟฟ้าจะไหลเขา้สู่วงจรไฟฟ้า และเมื�อยกคนัโยกขึ�นกระแสไฟฟ้าจะหยดุไหล 
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3.5 สตาร์ตเตอร์ (Starter) หมายถึง อุปกรณ์นอกเหนือสวิตชห์ลกั ทาํหน้าที�ต่อหรือตดัวงจรอุ่น

ไสก่้อนของหลอด สตาร์ตเตอร์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

 
ประเภท 1 สตาร์ตเตอร์ไม่มีขีดจาํกดัระยะเวลาการทาํงาน 

ประเภท 2 สตาร์ตเตอร์มีขีดจาํกดัระยะเวลาการทาํงาน ซึ�งแบ่งเป็น 3 ชนิด ดงัต่อไปนี�  

1) ชนิดไม่สามารถตั�งใหม่ได ้

2) ชนิดตั�งใหม่ได ้

3) ชนิดตั�งใหม่ไดอ้ตัโนมติัโดยการกระตุน้ดว้ยสวิตชห์ลกั หรือวิธีการอื�น ๆ ที�ออกแบบไวโ้ดย

มีวตัถุประสงคเ์พื�อการจุดหลอด 
  

3.6 บัลลาสต์ (Ballast) ทาํหนา้ที�เพิ�มความต่างศกัยไ์ฟฟ้า มีความตา้นทานต่อไฟฟ้ากระแสสลบั

สูง บลัลาสตที์�ใชแ้บ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.บลัลาสตแ์ม่เหลก็ไฟฟ้า 2.บลัลาสตอ์ิเลก็ทรอนิกส์  

1) บัลลาสต์แม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Ballast) เป็นบลัลาสต์ที�ใชข้ดลวดพนัรอบแกน

เหลก็เพื�อทาํงานเป็น Reactor ต่ออนุกรมกบัหลอด 

 

   

ภาพแสดงบลัลาสต์แม่เหลก็ไฟฟ้า 

 

2) บัลลาสต์อเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Ballast) เป็นบลัลาสตที์�ใชว้งจรอิเลก็ทรอนิกส์ทาํงาน

จะมีราคาค่อนขา้งแพง แต่มีขอ้ดีกว่าบลัลาสตแ์ม่เหลก็ไฟฟ้าหลายขอ้คือ ช่วยเพิ�มประสิทธิภาพของ

หลอด ไม่เกิดการกระพริบหรือเกิดแสงวาบ สามารถเปิดติดทนัทีไม่ตอ้งใชส้ตาร์ตเตอร์ เพิ�มอายกุารใช้

งานของหลอด และไม่ตอ้งปรับปรุงเรื�องตวัประกอบกาํลงั (Power Factor P.F.) นอกจากนี� ยงัไม่มีเสียง

รบกวน และนํ� าหนกัเบาอกีดว้ย 
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ภาพแสดงบลัลาสตอ์ิเลก็ทรอนิกส์ 

  

3.7 มเิตอร์ไฟฟ้า 

เราสามารถตรวจสอบกระแสไฟฟ้าในเส้นลวดได ้โดยแขวนแท่งแม่เหล็กใกล้ๆ เส้นลวด แลว้

สงัเกตการเบนของแท่งแม่เหลก็ แนวความคิดนี�นาํไปสู่การสร้างเครื�องวดั (มิเตอร์) การเบนของเข็มบน

สเกลจะบอกปริมาณของกระแสไฟฟ้าเป็นเครื�องวดัความต่างศกัยไ์ฟฟ้าได ้

 
  แกลแวนอมิเตอร์ (Galvanometer) เป็นเครื�องมือที�ใชต้รวจหากระแสตรงใชห้ลกัการของผลทาง

แม่เหลก็ เครื�องมือที�ง่ายที�สุด คือ เข็มทิศวางไวใ้กลเ้ส้นลวดเพื�อตรวจดูว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้น

ลวดหรือไม่ แกลแวนอมิเตอร์แบบขดลวดเคลื�อนที�ใชห้ลกัการผลทางมอเตอร์ในการแสดงการเบนของ

เข็ม 

  แอมมิเตอร์ (Ammeter) เป็นเครื�องมือใชว้ดักระแสไฟฟ้า ทาํดว้ยแกลแวนอมิเตอร์ชนิดขดลวด 

มีการออกแบบทาํให้เข็มเบนไปตามสเกลในการวดักระแสไฟฟ้าค่าสูง ๆ ตอ้งเพิ�มชนัต์เขา้ไปเพื�อให้

กระแสไฟฟ้าสูงทาํใหเ้ข็มเบนเต็มสเกลใหม่ 

  โวลตม์ิเตอร์ (Voltmeter) เป็นเครื�องมือที�ใชว้ดัความต่างศกัยไ์ฟฟ้าระหว่างจุด 2 จุด ทาํจากแกล

แวนอมิเตอร์ที�ต่ออนุกรม กบัความตา้นทานสูงความต่างศกัยข์นาดหนึ�งใหก้ระแสไฟฟ้าที�ทาํให้เข็มเบน

ไปเต็มสเกล ในการวดัความต่างศกัยสู์งมาก ๆ ตอ้งใชม้ลัติไพลเออร์ 

  มลัติมิเตอร์ (Multimeter) เป็นแกลแวนอมิเตอร์ที�ต่อกบัชนัต ์(ดูแอมมิเตอร์) และมลัติไพลเออร์ 

(ดูโวลตม์ิเตอร์) ใชว้ดักระแสไฟฟ้าและความต่างศกัยไ์ฟฟ้า 

มิเตอร์ชนิดแท่งเหล็กเคลื�อนที� (Moving iron meter) เป็นมิเตอร์ที�ใชว้ดักระแสไฟฟ้าซึ�งทาํให้

เกิดการเหนี�ยวนาํแม่เหลก็ในแท่งเหลก็ 2 อนั ดูดหรือผลกักนั ทาํใหเ้กิดการเบนของแท่งเหลก็นั�น 
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4. การต่อวงจรไฟฟ้า   

      วงจรไฟฟ้าเป็นเส้นทางเคลื�อนที�ของประจุไฟฟ้า การเคลื�อนที�จะเกิดขึ� นได้จะต้องมี

แหล่งกาํเนิดพลงังานไฟฟ้าต่อเชื�อมเขา้กบัเส้นลวดตวันาํ และอุปกรณ์ไฟฟ้าหนึ� ง หรือสองชนิด เช่น 

สวิตซค์วามตา้นทาน แอมมิเตอร์โวลด์มิเตอร์ หรือหลอดไฟฟ้า เป็นตน้ กระแสไฟฟ้าจะไหลออกจาก

แหล่งกาํเนิดไปโดยรอบวงจรที�ต่อเชื�อมกนั 

 
วงจรไฟฟ้าที�มอีปุกรณ์ต่อเชื�อมกนั และแผนผงัวงจรไฟฟ้า  

        

นกัวิทยาศาสตร์นิยมใชส้ญัลกัษณ์เป็นตวัแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  ในวงจรไฟฟ้าเพื�อใหว้าดง่าย 

และทาํความเขา้ใจไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว โดยใชส้ัญลกัษณ์ที�ใชแ้ทนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ แสดงไวด้ัง

ตาราง 
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การต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ม ี� ลกัษณะ ดังนี� 

�. การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 

 การต่อแบบอนุกรมเป็นวงจรที�มีอุปกรณ์ไฟฟ้าเชื�อมต่อกนักบัแหล่งกาํเนิดไฟฟ้า จากอุปกรณ์

หนึ�งไปยงัอุปกรณ์อื�น ๆ โดยตรง มีรูปแบบเป็นวงจรเดียว ขอ้เสียของการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอนุกรม

ก็คือ ถา้อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ�งเสียก็จะทาํให้กระแสไฟฟ้าในวงจรหยุดไหลไม่สามารถใชอุ้ปกรณ์อื�น

ได ้

 
 

สรุปลกัษณะสําคญัของการต่อความต้านทานแบบอนุกรม 

 1. สามารถหาค่าความตา้นทานไดโ้ดยการรวมกนั ดงันั�นความตา้นทานรวมจะมีค่ามากขึ�น 

 �. ปริมาณกระแสไฟฟ้าที�ไหลผา่นตวัตา้นทานแต่ละตวัเท่ากบักระแสไฟฟ้าในวงจร 

 �. ความต่างศกัยร์ะหว่างปลายทั�งสองของตวัตา้นทานจะเท่ากบัผลบวกของความต่างศกัยไ์ฟฟ้า 

ระหว่างปลายทั�งสองของตวัตา้นทานจะเท่ากบัผลบวกของความต่างศกัยไ์ฟฟ้าระหว่างปลายทั�งสองของ

ตวัตา้นทานแต่ละตวั 

�. การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน 

 การต่อแบบขนานเป็นวงจรไฟฟ้าที�แยกอุปกรณ์แต่ละชนิดในการเชื�อมต่อกนักบัแหล่งกาํเนิด

ไฟฟ้า มีลกัษณะของรูปแบบวงจรหลาย ๆ  วงจร ในวงจรรวมดงัแผน ขอ้ดีของการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบ

ขนานก็คือ ถา้อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ�งเสีย หรือชาํรุด อุปกรณ์อื�นก็ยงัมีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นได ้
 

 
 

 การต่อหลอดไฟฟ้า � หลอด ที�ต่อโดยใหข้ั�วทั�งสองของหลอดไฟฟ้าหลอดหนึ�งคร่อมขั�วทั�งสอง

ของอีกหลอดหนึ�ง เราเรียกว่า การต่อแบบขนาน กระแสไฟฟ้าจากแหล่งกาํเนิดที�ไหลเขา้ไปในวงจรจะ

ถูกแบ่งให้ไหลเข้าไปในอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ดว้ยปริมาณที�ไม่เท่ากัน ขึ� นอยู่กบัความต้านทานของ

อุปกรณ์ไฟฟ้า ถา้อุปกรณ์ไฟฟ้ามีความตา้นทานสูง ก็จะมีปริมาณกระแสไฟฟ้าไหลผ่านน้อย แต่ถา้
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อุปกรณ์ไฟฟ้ามีความตา้นทานตํ�า จะมีปริมาณกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมาก และกระแสไฟฟ้าที�ไหลผ่าน

อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละอนัรวมกนัแลว้จะเท่ากบักระแสไฟฟ้าที�ไหลออกจากแหล่งกาํเนิด เราใชห้ลกัการ

และความสัมพนัธ์จากกฎของโอห์มมาคาํนวณหาความตา้นทาน และปริมาณกระแสไฟฟ้าที�ไหลใน

วงจรเมื�อต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานได ้

สรุปสาระสําคญัของการต่อความต้านทานแบบขนาน 

 �. ความตา้นทานรวมของวงจรมีค่านอ้ยลง และนอ้ยกว่าความตา้นทาน ตวัที�นอ้ยที�สุดที�นาํมา

ต่อขนานกนั 

 �. ปริมาณกระแสไฟฟ้ารวมของวงจรมค่ีาเท่ากบัผลบวกของกระแสไฟฟ้าของวงจรยอ่ย 

 �. ความต่างศกัยร์ะหว่างปลายทั�งสองของตวัตา้นทานแต่ละตวัมีค่าเท่ากนั และเท่ากบัความต่าง

ศกัยไ์ฟฟ้าระหว่างปลายทั�งสองของตวัตา้นทานที�ต่อขนานกนั 
 

5. กฎของโอห์ม  

      กระแสไฟฟ้าที�ไหลในวงจรไฟฟ้าไดน้ั�น เกิดจากแรงดนัไฟฟ้าที�จ่ายใหก้บัวงจร และปริมาณ

กระแสไฟฟ้าภายในวงจรจะถูกจาํกดัโดยความตา้นทานไฟฟ้าภายในวงจรไฟฟ้านั�น ๆ ดงันั�นปริมาณ

กระแสไฟฟ้าภายในวงจรจะขึ�นอยู่กบัแรงดนัไฟฟ้า และค่าความตา้นทานของวงจร ซึ�งวงจรนี� เรียกว่า 

กฎของโอห์ม กล่าวว่ากระแสไฟฟ้าที�ไหลในวงจรจะแปรผนัตรงกบัแรงดนัไฟฟ้า และแปรผนักบัความ

ตา้นทานไฟฟ้า โดยเขียนความสมัพนัธไ์ดด้งันี�  

  Current   = 
Resistance

Voltage  

I  = 
R

V  
 

ตวัอย่าง 

จงคาํนวณหาค่าปริมาณกระแสไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้าที�มีแรงดนัไฟฟ้าขนาด �� โวลต ์และมีค่า

ความตา้นทานของวงจรเท่ากบั � โอห์ม 

วธิีทํา   จากสูตร  I  = 
R

V  

แทนค่า   I  = 
5

50V  

 I  = 10  แอมแปร์ 

อุปกรณ์ทดลอง 

�. เครื�องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงปรับค่าได ้�.�� V 

�. มลัติมิเตอร์ 

�. ตวัตา้นทานขนาดต่าง ๆ จาํนวน � ตวั 

�. สายไฟ 
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การทดลอง 

 
1. นาํตวัตา้นทานแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงที�ปรับค่าไดต่้อวงจร ดงัรูป 

 �. ปรับค่าโวลตที์�แหล่งจ่ายไฟประมาณ � ค่า และแต่ละครั�งที�ปรับค่าโวลตใ์หว้ดัค่ากระแสไฟที�

ไหลผา่นวงจร บนัทึกผลการทดลอง 

 �. หาค่าระหว่าง 

 �. นาํค่าที�ไดไ้ปเขียนกราฟระหว่าง V กบั � ดงัรูป  

 �. หาค่าความชนัเปรียบเทียบกบัค่าที�ไดใ้นขอ้ � เปรียบเทียบตวัตา้นทาน และทาํการทดลอง

เช่นเดียวกนักบัขอ้ � - � 

 

คาํถาม   ค่า 
I

V ที�ทดลองไดเ้ป็นไปตามกฎของโอห์มหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 

6. การเดนิสายไฟฟ้า  

วิธีการเดินสายไฟฟ้า  แบ่งออกได้   2 แบบ  คือแบบเดินบนผนังและแบบฝังในผนัง 

         6.1 การเดินสายไฟบนผนัง         

การเดินสายไฟแบบนี� จะมองเห็นสายไฟ  อาจทาํให้ดูไม่เรียบร้อย  ไม่สวยงาม  หากช่างเดิน

สายไฟไม่เรียบตรง  ยิ�งจะเสริมให้ดูไม่เรียบร้อยตกแต่งห้องให้ดูสวยงามยาก  มีขอ้ดีที�ค่าใชจ่้ายถูกกว่า

แบบฝังในผนงั สามารถตรวจสอบและซ่อมแซมไดง่้าย 

ขั�นตอนที� 1 

กาํหนดรูปแบบจุดตาํแหน่งของปลั�กที�ตอ้งการเพิ�มและแนวการเดินสายไฟ ควรให้อยู่ในแนว

เดิมของสายที�เดินอยูแ่ลว้ ในกรณีที�มีสายแบบเดินลอยอยูแ่ลว้ใหใ้ชแ้นวสายไฟเดิมก็ได ้แลว้ค่อยแยกเขา้

ตาํแหน่งที�ตอ้งการ 

             ขั�นตอนที� 2 

การเดินแนวใหม่ ควรเดินลากจากจุดต่อขึ�นบนเพดาน ก่อนแลว้จึงเดินลงตาํแหน่งที�ตอ้งการวดั

ระยะจากขอบผนงั แลว้ตีแนวสายไฟดว้ยดา้ยตีเสน้ 
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              ขั�นตอนที� 3 

              ตอกตะปูเข็มขดัสายไฟตามแนวที�ตีเสน้เขา้ที�ผนงั และแนวที�จะลงตาํแหน่งที�ติดตั�งใหม่ดว้ยโดย

พบั เข็มขดัทบัหวัตะปูเพื�อจบัขณะตอก 

              ขั�นตอนที� 4 

              เวน้ระยะห่างของเข็มขดัรัดสายไฟประมาณ 10 - 15ซม. ใ นส่วนโคง้หรือหกัมุมของเพดานให้

ตอกเข็มขดัถี�ประมาณช่องละ1 - 2 ซม. เพื�อที�จะรัดสายไฟใหแ้นบสนิท กบัผนงัไม่โก่งงอ 

              ขั�นตอนที� 5 

              ติดตั�ง เตา้เสียบที�ตาํแหน่งใหม่ เจาะยดึตวับลอ็คดว้ยสว่านไฟฟ้าและขนัดว้ยสกรู ยดึใหแ้น่น

หากเป็นผนงัไมค้วรหาโดรงไมท้าบในผนงัก่อนเพื�อความแข็งแรง 

              ขั�นตอนที� 6 

              เดินสายไฟในแนวตอกเข็มขดัไวแ้ละรัดสายไฟเขา้กบั เข็มขดัใหแ้น่น ต่อสายใส่เขา้กบัเตา้เสียบ

ใหม่ใหเ้รียบร้อยประกอบเขา้บลอ็ค 

ขั�นตอนที� 7 

              ปิดเมนสวิทชก่์อนเช็คดูว่าไม่มีไฟเขา้ปลั�กที�จะต่อพ่วง โดยใชไ้ขควงเช็คไฟเช็คดวู่าไม่มีแสงไฟ

ในดา้มไขควง แลว้จึงทาํการพ่วงสายไฟเขา้กบัปลั�กเดิม และทดลองเปิดสวิทชแ์ลว้ใชไ้ขควงเช็คไฟที�

ปลั�กจุดใหม่ 

         6.2 การเดินแบบฝังในผนัง 

          การเดินแบบฝังในผนงัเป็นการเดินสายไฟโดยร้อยสายผา่นท่อสายไฟซึ�งฝังในผนังอาคาร  ทาํให้ดู

เรียบร้อยและตกแต่งหอ้งไดง่้ายเพราะมองไม่เห็นสายไฟจากภายนอก  การเดินท่อร้อยสายตอ้งทาํควบคู่ไป

พร้อมการก่อ  - ฉาบ ไม่ควรประหยดัหรือปล่อยใหม้ีการลกัไก่โดยการเดินสายไฟแบบฝังในผนงัโดยไม่ร้อย

ใส่ท่อร้อยสายไฟ เพราะหากเกิดไฟรั�วอาจเกิดอนัตรายกบัผูอ้าศยัเมื�อไปสมัผสักาํแพง  การติดตั�งมีค่าใชจ่้าย

สูงกว่าแบบเดินสายบนผนงั การติดตั�งมีความยุง่ยากและซบัซอ้น การเปลี�ยนแปลงและซ่อมแซมภายหลงัจาก

ที�ไดติ้ดตั�งไปแลว้ทาํไดย้ากและเสียค่าใชจ่้ายมากกว่าแบบแรกมาก 

การเดินสายไฟมกัจะใชว้ิธีเดินสาย ลอยตามผนงัอาคาร ขณะที�การเดินท่อนํ� าจะเดินท่อลอยตาม

ขอบพื�นและขอบผนังเมื�อใช้งานไป  หากเกิดการชาํรุดเสียหายขึ�นการตรวจสอบและการซ่อมแซมก็

สามารถทาํไดไ้ม่ยาก แต่ในปัจจุบนับา้นเรือนสมยัใหม ่มีความพิถีพิถนั  ในดา้นความสวยงามมากขึ�น 

การเดินสายไฟมกัจะใชว้ิธีเดินสายร้อยท่อ ซึ�งฝังอยูภ่ายในผนงั หรือเหนือเพดานขณะที�การเดินท่อนํ� า 

จะใชว้ิธีเดินท่อฝัง อยูภ่ายในผนงั หรือใตพ้ื�น เพื�อซ่อนความรกรุงรัง  ของสายไฟและท่อนํ� าเอาไว ้ การ

เดินสายไฟและท่อนํ� าแบบฝังนี�แมจ้ะเพิ�มความสวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ให้แก่ตวับา้น 

แต่ก็มีขอ้เสียแฝงอยู ่เพราะถา้เกิดปัญหาไฟช็อต ไฟรั�ว หรือท่อนํ� ารั�ว  ซึ�งอาจจะมีสาเหตุมาจาก  การใช้

วสัดุที�ดอ้ยคุณภาพ  การติดตั�งอย่างผิดวิธี  หรือการชาํรุดเสียหายอนัเนื�องมาจากการใชง้านก็ตาม  การ
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ตรวจสอบ หรือการซ่อมแซมยอ่มทาํไดล้าํบาก อาจถึงขั�นตอ้งทาํ  การรื� อฝ้าเพดานรื� อกาํแพงหรือพื�นที�

บางส่วนเพื�อทาํการตรวจสอบและ แกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�น ซึ�งทาํใหเ้กิด ความเสียหายต่อตวับา้น เสียเวลา 

และเสียค่าใชจ่้ายสูงในการวางระบบไฟฟ้า วิธีหลีกเลี�ยงปัญหาขา้งตน้อยา่งง่าย ๆ วิธีหนึ� งก็คือการเลือก

เดินสายไฟแบบลอย ซึ�งอาจจะดูไม่เรียบร้อยนกั และเหมาะสาํหรับ  อาคารบา้นเรือนขนาดเล็กเท่านั�น 

แต่สาํหรับผูที้�ตอ้งการความประณีตสวยงามหรือบา้นขนาดใหญ่ที�มีการเดินสายไฟ เป็นจาํนวนมาก การ

เดินสายไฟแบบฝัง ดูจะมีความเหมาะสมกว่า อยา่งไรก็ตาม  ปัญหาต่าง ๆ  ดงักล่าวอาจจะป้องกนัหรือ

ทาํให ้ลดนอ้ยลงไดโ้ดยการเลือกใชว้สัดุที�มีคุณภาพ ใชว้สัดุที�ถกูตอ้ง และมีขนาดที�เหมาะสม รวมทั�งมี

การติดตั�งอยา่งถกูวิธีและมีระบบ แบบแผน 

ข้อแนะนําในการออกแบบระบบวงจรไฟฟ้าภายใน 

        ระบบวงจรไฟฟ้าภายในบา้นควรแยกวงจรควบคุมพื�นที�ต่าง ๆ เป็นส่วน ๆ เช่น แยกตามชั�น

หรือแยกตามประเภทของการใชไ้ฟฟ้า ทาํใหง่้ายต่อการซ่อมแซม ในกรณีไฟฟ้าขดัขอ้ง ระบบวงจรไฟฟ้า

ในหอ้งครัวควรมีการต่อแยกเพราะหากตอ้งดบัไฟในบา้น เพื�อซ่อมแซมจะไดไ้ม่ตอ้งดบัไฟหอ้งครัวที�มี

ตูเ้ยน็ที�แช่อาหารไว ้อาหารจะไดไ้ม่เสีย 
 

7. การใช้เครื�องใช้ไฟฟ้าอย่างง่าย 

ไฟฟ้าแสงสว่าง 

- ติดตั�งจาํนวนหลอดไฟฟ้าเท่าที�จาํเป็นและเหมาะสมกบัการใชง้าน 

- ใชห้ลอดไฟฟ้าชนิดที�ใชแ้สงสว่างมากแต่กินไฟนอ้ย และมีอายกีุ�ใชง้านยาวนานกว่า  เช่น  

หลอดฟอูอเรสเซนต ์หลอดคอมแพคท ์เป็นตน้ 

- ทาํความสะอาดหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟเป็นประจาํ 

- ตกแต่งภายในอาคารสถานที�โดยใชสี้อ่อนเพื�อเพิ�มการสะทอ้นของแสง 

- ปิดสวิตซห์ลอดไฟฟ้าทุกดวงเมื�อเลิกใชง้าน 

พดัลม 

- เลือกขนาดและแบบใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 

- ปรับระดบัความเร็วลมพอสมควร 

- เปิดเฉพาะเวลาที�จาํเป็นเท่านั�น 

- หมั�นบาํรุงดูแลรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพที�ดี 

เครื�องรับโทรทัศน์ 

- ควรเลือกขนาดที�เหมาะสมกบัครอบครัวและพื�นที�ในหอ้ง 

- ควรเลือกชมรายการเดี�ยว  หรือเปิดเมื�อถึงเวลาที�มีรายการที�ตอ้งการชม 
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- ถอดปลั�กเครื�องรับโทรทศัน์ทุกครั� งเมื�อไม่มีคนชม 

เครื�องเป่าผม 

- ควรเช็ดผมใหห้มาดก่อนใชเ้ครื�องเป่าผม 

- ควรขยี�และสางผมไปดว้ยขณะใชเ้ครื�องเป่าผม 

- เป่าผมดว้ยลมร้อนเท่าที�จาํเป็น 

เตารีดไฟฟ้า 

- พรมนํ� าเสื�อผา้แต่พอสมควร 

- ปรับระดบัความร้อนใหเ้หมาะสมกบัชนิดของเสื�อผา้ 

- เริ�มตน้รีดผา้บาง ๆ  ขณะที�เตารีดยงัร้อนไม่มาก 

-  เสื�อผา้ควรมีปริมาณมากพอสมควรในการรีดแต่ละครั� ง 

- ถอดปลั�กก่อนเสร็จสิ�นการรีด 2 - 3 นาที เพราะยงัคงมีความร้อนเหลือพอ 

หม้อชงกาแฟ 

- ใส่นํ� าใหม้ีปริมาณพอสมควร 

- ปิดฝาใหส้นิทก่อนตม้ 

- ปิดสวิตซท์นัทีเมื�อนํ� าเดือด 

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 

- เลือกใชข้นาดที�เหมาะสมกบัครอบครัว 

- ถอดปลั�กออกเมื�อขา้วสุกหรือไม่มีความจาํเป็นตอ้งอุ่นใหร้้อนอีกต่อไป 

ตู้เยน็ 

- เลือกใชข้นาดที�เหมาะสมกบัครอบครัว 

- ตั�งวางตูเ้ยน็ใหห่้างจากแหล่งความร้อน 

- ไม่ควรนาํอาหารที�ร้อนเขา้ตูเ้ยน็ทนัที 

- ไม่ควรใส่อาหารไวใ้นตูเ้ยน็มากเกินไป 

- หมั�นละลายนํ� าแข็งออกสปัดาห์ละครั� ง 

- หมั�นทาํความสะอาดแผงระบายความร้อน 

- ไม่ควรเปิดประตูตูเ้ยน็บ่อย ๆ หรือปล่อยใหเ้ปิดทิ�งไว ้

- ดูแลยางขอบประตูตูเ้ยน็ใหปิ้ดสนิทเสมอ 
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เครื�องทําความร้อน 

- เลือกใชข้นาดที�เหมาะสมกบัครอบครัว 

- ไม่ควรปรับระดบัความร้อนสูงจนเกินไป 

- ควรปิดวาลว์บา้งเพื�อรักษานํ� าร้อนไวข้ณะอาบนํ� า 

- ไม่ควรใชเ้ครื�องทาํความร้อนในฤดูร้อน 

- ปิดวาลว์นํ� าและสวิตซท์นัทีเมื�อเลิกใชง้าน 

เครื�องปรับอากาศ 

- หอ้งที�ติดตั�งเครื�องปรับอากาศ ควรใชฝ้้าเพดานที�มีคุณสมบติัเป็นฉนวนป้องกนัความร้อน 

- เลือกขนาดของเครื�องใหเ้หมาะสมกบัขนาดพื�นที�หอ้ง 

- เลือกใชเ้ครื�องปรับอากาศที�ไดรั้บการรับรองคุณภาพและช่วยประหยดัพลงังาน 

- ปรับระดบัอุณหภูมิและปริมาณลมใหเ้กิดความรู้สึกสบายในแต่ละฤดูกาล 

- หมั�นดูแลบาํรุงรักษาและทาํความสะอาดชิ�นส่วนอุปกรณ์และเครื�องใหอ้ยูใ่นสภาพที�ดีอยูเ่สมอ 

- ดูแลประตูหนา้ต่างใหปิ้ดสนิทเสมอ 

- ใชพ้ดัลมระบายอากาศเท่าที�จาํเป็น 

- ปิดเครื�องก่อนเลิกใชพ้ื�นที�ปรับอากาศประมาณ 2 - 3 นาที 

เครื�องซักผ้า 

- ในการซกัแต่ละครั� งควรใหป้ริมาณเสื�อผา้พอเหมาะกบัขนาดเครื�อง 

- ควรใชว้ิธีผึ�งแดดแทนการใชเ้ครื�องอบผา้แหง้ 

- ศึกษาและปฏิบติัตามวิธีการในคู่มือการใช ้
 

8. ความปลอดภยัและอุบัตเิหตุจากอาชีพช่างไฟฟ้า 

1) ก่อนลงมือปฏิบติังานกบัอุปกรณ์ไฟฟ้า ใหต้รวจหรือวดัดว้ยเครื�องมือวดัไฟฟ้าว่าในสายไฟ

หรืออุปกรณ์นั�นมีไฟฟ้าหรือไม่  

2)  การทาํงานกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะปิดสวิตซไ์ฟหรือตดัไฟฟ้าแลว้ ตอ้งต่อสายอุปกรณ์นั�น

ลงดินก่อนทาํงานและตลอดเวลาที�ทาํงาน  

3) การต่อสายดินใหต่้อปลายทางดา้นดินก่อนเสมอจากนั�นจึงต่อปลายอีกขา้งเขา้กบัอุปกรณ์ไฟฟ้า  

4) การสมัผสักบัอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดนัตํ�าใด ๆ หากไม่แน่ใจใหใ้ชอุ้ปกรณ์ทดสอบไฟวดัก่อน  

5) การจบัตอ้งอุปกรณ์ที�มีไฟฟ้า จะตอ้งทาํโดยอาศยัเครื�องมือ - อุปกรณ์ และวิธีการที�ถกูตอ้งเท่านั�น  

6) เครื�องมือเครื�องใชที้�ทาํงานกบัอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น คีม ไขควง ตอ้งเป็นชนิดที�มีฉนวนหุม้ 2 ชั�นอยา่งดี  
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7) ขณะทาํงานตอ้งมั�นใจว่า ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ�งของร่างกายหรือเครื�องมือที�ใชอ้ยู่สัมผสักบั

ส่วนอื�นของอุปกรณ์ที�มีกระแสไฟดว้ยความพลั�งเผลอ  

8) การใชกุ้ญแจป้องกนัการสับสวิตซ์  การแขวนป้ายเตือนห้ามสับสวิตซ์ตลอดจนการปลด

กุญแจและป้ายตอ้งกระทาํโดยบุคคลคนเดียวกนัเสมอ  

9) การขึ�นที�สูงเพื�อทาํงานกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าตอ้งใชเ้ข็มขดันิรภยั  หากไม่มีการใชเ้ชือกขนาด

ใหญ่คลอ้งเอาไวก้บัโครงสร้างหรือส่วนหนึ�งส่วนใดของอาคาร  

10) การทาํงานเกี�ยวกบัไฟฟ้าหากเป็นไปไดค้วรมีผูช่้วยเหลืออยูด่ว้ย 
 

8.1 ข้อควรระวงัในการทํางานเกี�ยวกบัไฟฟ้าทั�ว ๆ ไป 

- เมื�อพบว่าฝาครอบ หรือกล่องสวิตซ์ชาํรุด หรือตกเสียหาย และควรรีบเปลี�ยนและซ่อมแซม

ทนัที 

- รักษาความสะอาดของพื�นบริเวณที�ซึ�งสวิตซอ์ยูใ่กล ้ๆ 

- หมั�นสาํรวจตรวจตราภายในแผงสวิตซ์  ตูค้วบคุมทางไฟฟ้า ไม่ให้มีเศษผงทองแดง

หรือโลหะที�นาํไฟฟ้าอยูแ่ละอยา่นาํชิ�นส่วนอุปกรณ์ภายในตูค้วบคุม เช่น ฟิวส์ ออกจากตูค้วบคุม 

- การเปลี�ยนฟิวส์ ควรใชฟิ้วส์เฉพาะงานนั�น ๆ และก่อนเปลี�ยนตอ้งสับสวิตซ์ (ให้

วงจรไฟฟ้าเปิดใหเ้รียบร้อยก่อน) 

- อยา่ใชฝ้าครอบที�ทาํดว้ยสารที�สามารถลุกติดไฟได ้  

- สวิตซแ์ต่ละอนั ควรมีป้ายแสดงรายละเอียดดงันี�  

- ใชก้บักระแสไฟตรง หรือกระแสสลบั 

- ความต่างศกัยท์างไฟฟ้า (หรือแรงดนั/แรงเคลื�อนไฟฟ้า) 

- กระแสไฟฟ้า                         

- เครื�องมือเครื�องใชท้างไฟฟ้าที�ต่อกบัสวิตซน์ั�น 

    - ชื�อผูรั้บ 

  - ตอ้งสบัสวิตซใ์หว้งจรไฟฟ้าเปิด เมื�อตอ้งการตรวจสอบหรือซ่อมแซมเครื�องจกัรแลว้

ใหท้าํสญัลกัษณ์หรือป้ายที�สวิตซว์่า “กาํลงัซ่อม” 

- ก่อนสบัสวิตซ์ให้วงจรไฟฟ้าปิด  ตอ้งแน่ใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยและไดรั้บสัญญาณ

ถกูตอ้ง  และก่อนเปิดทดลองเดินเครื�องควรตรวจดูว่าเครื�องจกัรนั�นไม่มีวตัถุอื�นใดติดหรือขดัอยู ่

- การส่งสญัญาณเกี�ยวกบัเปิด-ปิดสวิตซ ์ ควรทาํดว้ยความระมดัระวงั 

- อยา่ปิด - เปิดสวิตซข์ณะมือเปียกนํ� า 

- การสบัสวิตซใ์หว้งจรไฟฟ้าปิดตอ้งแน่ใจว่าสญัญาณนั�นถกูตอ้ง 

- การขนัสลกัเกลียวเพื�อยดึสายไฟฟ้า  ตอ้งขนัใหแ้น่น 

  - อุปกรณ์ไฟฟ้าที�ชาํรุดอยา่ฝืนใชง้านจะเกิดอนัตรายได ้
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8.2 ข้อที�ไม่ควรกระทําในการปฏบิัตงิานเกี�ยวกบัไฟฟ้า 

- ไม่ควรถอดปลั�กไฟดว้ยการดึงสายไฟ 

- ไม่ควรใชเ้ครื�องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าที�ชาํรุด 

- ไม่ควรใชป้ลั�กไฟที�ชาํรุด 

- ไม่ควรต่อพ่วงไฟเกินกาํลงั 

- ไม่ควรต่อปลั�กผดิประเภท 

- ไม่ควรซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าดว้ยตนเองถา้หากไม่มีความรู้อยา่งแทจ้ริง 

8.3 ความปลอดภยัเกี�ยวกบัตวัผู้ปฏิบัตงิาน                            

           การแต่งกาย  

               - เครื�องแบบที�เหมาะสมในการปฏิบติังานเกี�ยวกบัเครื�องจกัร คือ เสื�อและกางเกงที�เป็นชิ�น

เดียวกนั ซึ�งอยูใ่นสภาพที�เรียบร้อย  เสื�อผา้ที�ฉีกขาดไม่ควรนาํมาใช ้เพราะจะทาํใหเ้ขา้ไปติดกบั

เครื�องจกัรที�กาํลงัหมุนได ้

- ติดกระดุมทุกเมด็ใหเ้รียบร้อย 

- ไม่ควรใส่เครื�องประดบั เช่น สร้อยคอ นาฬิกา แหวน 

- ตอ้งใส่รองเทา้หุม้สน้ หรือรองเทา้บูท เพื�อป้องกนัเศษโลหะทิ�มตาํ 

- ควรสวมแว่นตา เพื�อป้องกนัเศษโลหะกระเด็นเขา้ตา   

- ไม่ควรไวผ้มยาวหรือมิฉะนั�นควรสวมหมวก 

    - สภาพการทาํงานที�มีเสียงดงั ควรสวมที�ครอบหู 
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9. การบริหารจดัการและการบริการที�ด ี

บริการที�ดี หมายถึง ความตั�งใจและความพยายามในการให้บริการต่อผูรั้บบริการ มีระดบัการ

ปฏิบติั ดงันี�  

ระดับที� 1 สามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการ ด้วยความเตม็ใจ 

- ใหบ้ริการที�เป็นมิตรภาพ 

- ใหข้อ้มลูข่าวสารที�ถกูตอ้งชดัเจนแกผู้รั้บบริการ 

- แจง้ใหผู้รั้บบริการทราบความคืบหนา้ในการดาํเนินเรื�อง หรือขั�นตอนงานต่าง ๆ ที�ใหบ้ริการอยู ่

- ประสานงานใหแ้ก่ผูรั้บบริการไดอ้ยา่งต่อเนื�องและรวดเร็ว 

ระดับที� 2 ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ 

- ช่วยแกปั้ญหาหรือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นแกผู้รั้บบริการอยา่งรวดเร็วไม่บ่ายเบี�ยง  

  ไม่แกต้วัหรือปัดภาระ 

- ผูรั้บบริการไดรั้บความพึงพอใจและนาํขอ้ขดัขอ้งที�เกิดจากการใหบ้ริการไปพฒันาใหก้าร   

   บริการดียิ�งขึ�น 

ระดับที� 3 ให้บริการที�เกนิความคาดหวงั แม้ต้องใช้เวลาหรือความพยายามอย่างมาก 

- ใหเ้วลาแก่ผูรั้บบริการเป็นพิเศษ เพื�อช่วยแกปั้ญหาใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 

- นาํเสนอวิธีการในการใหบ้ริการที�ผูรั้บบริการจะไดรั้บประโยชน์สูงสุด 

ระดับที� 4 เข้าใจและให้บริการที�ตรงตามความต้องการที�แท้จริงของผู้รับบริการได้ 

- พยายามทาํความเขา้ใจดว้ยวิธีต่าง ๆ เพื�อใหบ้ริการไดต้รงตามความตอ้งการที�แทจ้ริงของ   

   ผูรั้บบริการ 

- ใหค้าํแนะนาํที�เป็นประโยชน์แกผู้รั้บบริการ เพื�อตอบสนองความตอ้งการ 

ระดับที� 5 ให้บริการที�เป้นประโยชน์อย่างแท้จริงให้แก่ผู้รับบริการ 

- คิดถึงประโยชน์ของผูรั้บบริการในระยะยาว 

- เป็นที�ปรึกษาที�มีส่วนช่วยในการตดัสินใจที�ผูรั้บบริการไวว้างใจ 

- สามารถใหค้วามเห็นที�แตกต่างจากวิธีการหรือขั�นตอนที�ผูรั้บบริการตอ้งการใหส้อดคลอ้งกบั  

   ความจาํเป็น ปัญหา โอกาส เพื�อประโยชน์อยา่งแทจ้ริงของผูรั้บบริการ 
 

10.  โครงงานวทิยาศาสตร์สู่อาชีพ 

 อาชีพช่างไฟฟ้า เป็นอาชีพสาํคัญจาํเป็นกบัสังคมเทคโนโลยีในทุกยุคทุกสมยั ผูม้ีอาชีพช่าง

ไฟฟ้า ตอ้งมีความชาํนาญเฉพาะทาง มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ สร้างผลงาน นอกเหนือจากการติดตั�ง 

ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า และยงัสามารถสร้างสรรคผ์ลงานเป็นอุปกรณ์เครื�องใชไ้ฟฟ้า สาํหรับครัวเรือน 

เพื�อความสะดวกสบายในชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์ดงันั�น ช่างไฟฟ้า นอกจากเป็นอาชีพเพื�อบริการ ยงั

นาํไปสู่เพื�อการพาณิชยไ์ดดี้ โดยผูเ้รียนนาํความรู้ ผลงาน จากโครงงานเรื�องไฟฟ้า ไปต่อยอดสู่อาชีพได้
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อยา่งหลากหลาย อาทิเช่น การประดิษฐโ์คมไฟเพื�อประดบัตกแต่ง โคมไฟเพื�ออ่านหนังสือ เครื�องเตือน

ภยันํ� าท่วมอยา่งง่าย ฯลฯ 

ตัวอย่างที� 1 การประดิษฐ์โคมไฟเพื�อประดับตกแต่ง 

วสัดุที�ใช้ 

1. สวิทซไ์ฟ สาํหรับเปิดปิด  ราคาประมาณ 30 บาท  

2. หลอดไฟฟลอูอเรสเซนตแ์บบยาว ราคาประมาณ 79 บาท 

3. แผน่ซีดี 61 แผน่   นาํกลบัมาใชใ้หม่ (reuse) 

4. สายไฟ 1.8 เมตร   ราคาประมาณ 30 บาท 
 

วธิีทําโคมไฟจากแผ่นซีด ี

 

 วิธีทาํโคมไฟจากแผน่ซีดี แผน่ซีดีที�เสียแลว้ใครจะเชื�อว่าสามารถนาํมาทาํโคมไฟอนัสวยหรู

มีระดบั อยา่งที�ใครนึกไม่ถึงมากก่อน สนใจละซิ ลองมาทาํดูว่าเขาทาํกนัอยา่งไรทาํใหไ้ดโ้คมไฟสวย

สะดุดใจ โดยใชต้น้ทุนประมาณ 139 บาท ดงันี�  
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หลอดไฟที�ใช ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ถอดส่วนประกอบหลอดไฟออก เพื�อจะไดแ้ยกเอาสวิทซก์บัหลอดไฟ  

ไวส้าํหรับติดนอกกล่องโคมไฟ 
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นาํมาว่างตาํแหน่งว่าสวิทซ ์กบัหลอดไฟจะอยูต่าํแหน่งไหน 

 

 
ตดัแผน่ไมอ้ดัหนาขนาด 3/8 นิ�ว  เป็นรูปวงกลมขนาด แผน่ซีดี จาํนวน 18 แผน่ 

 

 
แผน่ไมอ้ดัที�ตดัออกมา 
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ทาดว้ยกาวร้อน แลว้ใชส้กรูอดัใหแ้น่น  ทิ�งไวใ้หก้าวแหง้ ประมาณ 20 นาที 

 

 
 

ใชส้ว่านเจาะช่องตรงกลางไมใ้หใ้ส่หลอดไฟได ้ เจาะช่องใหส้ายไฟ กบัสวิทซไ์ฟใส่ได ้
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วางหลอดไฟใส่ลงไปในช่องนี�  

 

 

 
 

ใส่สวิทซไ์ฟ กบัสายไฟตามช่องที�เจาะไว ้
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เจาะรูตรงกลางแผน่ซีดี ใหก้วา้งพอที�จะใส่หลอดไฟได ้
 

 
 

เจาะใหใ้ส่หลอดไฟไดแ้บบนี�  
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 จบัแผน่ซีดีสองแผน่ มาจบัคู่ประกบกนั โดยหนัดา้นที�มนัวาวออกทั�งสองดา้น แลว้ใชก้าวร้อน

ทาทิ�งไวใ้หแ้หง้ แลว้เจาะรู 3 รู ไวส้าํหรับใส่น็อตยาวเป็นเสาขา 3 ขา ดงัภาพ  ชั�นแรกใส่แผน่เดียว จากนั�น

ค่อยใส่วงแหวน รองเพื�อใหเ้ป็นชั�น ๆ มีช่องว่างใหแ้สงกระจายออก ใส่ไปเรื�อย ๆ จนถึงชั�นสุดทา้ย  ใช้

แผน่ซีดี 4 แผน่ทากาวประกบกนั ปิดเป็นฝาขา้งบน 

 
เวลาจะเปลี�ยนหลอดไฟขา้งใน ก็ไขน็อตออก แลว้หยบิหลอดไฟมาเปลี�ยน 

 

 
ประกอบเสร็จแลว้ เมื�อเปิดไฟ จะไดภ้าพดงันี�  

ที�มา http://www.yousaytoo.com/tensionnot/how-to-make-a-cool-cd-lamp/4877 
 

ตัวอย่างที� 2   สิ�งประดิษฐ์เครื�องเตือนภัยนํ�าท่วมอย่างง่าย 

วสัดุที�ใช้ 

1. สวิทซแ์ละกริ�งไฟฟ้าแบบไร้สาย ราคาประมาณ 100 - 150 บาท 

2. เศษโฟม    นาํกลบัมาใชใ้หม่ (reuse) 

3. ถุงพลาสติก    นาํกลบัมาใชใ้หม่ (reuse) 

 



208 
 

วธิีทํา  

1. หาซื�อกริ�งประตูบา้นแบบไร้สายมขีายเกือบทุกหา้ง (ราคาประมาณร้อยกว่าบาทถึงหา้ร้อย

บาท)  เอาแบบกดคา้งแลว้ร้องต่อเนื�อง นอนหลบัแลว้จะไดตื้�น (บางยี�หอ้กดคา้งแลว้ร้องครั� งเดียว) 

�. หาอุปกรณ์ดงันี�  ตะกร้าทรงเตี�ย  แผน่โฟม ซองซิปกนันํ� า เทปกาว  กาวสองหนา้ กอ้นอิฐหรือ

หิน 

 

�. นาํกริ�งตวัลกู (สวิตซที์�กดกริ�ง) มาติดกาวสองหนา้บริเวณที�กดใหที้�กดนูนขึ�น (ไม่ตอ้งลอก

กระดาษอีกดา้นออก) แลว้ใส่ซองซิปไม่ใหน้ํ� าเขา้ 

 

�. ตดัโฟมใหม้ีขนาดเลก็กว่าตะกร้าเลก็นอ้ย นาํกริ�งตวัลกูที�อยูใ่นซองซิปไปวางกลางโฟมแลว้

ติดเทปกาวบนโฟม 
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�. หาที�เหมาะ ๆ วางโฟมที�พื�น ที�ตอ้งการทราบว่านํ� าท่วมแลว้ เช่น ประตูรั� ว ครอบโฟมดว้ย

ตะกร้า ทบัตะกร้าดว้ยอิฐหรือหิน (ระยะสญัญาณประมาณ���เมตรจากตวัแม่) 

 

�. เสียบปลั�กตวัแม่ (สญัญาณกระดิ�ง) ไวใ้นบา้น 

 

�. เมื�อนํ� าท่วมโฟมจะลอยตัวดันสวิตซ์ที�กดกริ� งกับก้นตะกร้าที�ถูกทับไวด้้วยอิฐหรือหิน    

ทาํใหส้ญัญาณร้องเตือน 

 

ที�มา http://www.oknation.net/blog/print.php?id=653105 
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11. คาํศัพท์ทางไฟฟ้า 

ช่างไฟฟ้าทุกคนจะตอ้งเขา้ใจคาํจาํกดัความทั�วไปของคาํศพัท์ที�ใชใ้นทางช่างไฟฟ้า เพื�อให้การ

สั�งวสัดุอุปกรณ์ และการอ่านรายละเอียดของวสัดุอุปกรณ์ของบริษทัผูผ้ลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ผูส้ั�ง

และผูอ้่านจะตอ้งมีความคุน้เคยกบัภาษาที�ใชใ้นทางช่างไฟฟ้าดว้ย ดงันั�นจึงควรอ่านคาํจาํกดัความแต่ละ

คาํอยา่งละเอียดใหเ้ขา้ใจ และควรพลิกดูคาํเหล่านี� ทุกครั� งเมื�อมีความจาํเป็น นอกจากนี� ยงัมีรายละเอียด

เกี�ยวกบัคาํนิยามของคาํศพัทเ์หล่านี� เพิ�มเติมในทา้ยเล่มของหนงัสือเล่มนี�ดว้ย 

พลงังาน (energy) : ความสามารถในการทาํงาน 

กาํลงัม้า (horsepower) : หน่วยวดัการทาํงานของเครื�องจกัรกลพวกมอเตอร์และเครื�องยนต์ เรา

จะใชอ้กัษรยอ่ HP หรือ hp แทน โดยทั�วไปกาํลงัมา้นี� จะใชบ่้งบอกเอาทพ์ุทของมอเตอร์ไฟฟ้า 

ไฟฟ้า (electricity) : การเคลื�อนที�ของอิเลก็ตรอนผา่นตวันาํไฟฟ้า 

ตวันําไฟฟ้า (conductor) : สสารที�ยอมใหก้ระแสไฟฟ้าไหลผา่นตวัมนัเองไดง่้าย 

ความนําไฟฟ้าหรือความเป็นสื�อไฟฟ้า (conductance) : ความสะดวกสบายต่อการไหลผา่นของ

กระแสไฟฟ้าในวงจร 

ฉนวนไฟฟ้า (insulator) : วตัถุที�มีคุณสมบติัตา้นทานการไหลของกระแสไฟฟ้า อาจจะกล่าวได้

ว่าสสารนั�น ขดัขวางการเคลื�อนที�ของอิเลก็ตรอน 

อาํนาจแม่เหลก็ (magnetism) : คุณสมบติัอยา่งหนึ�งของสสารที�แสดงอาํนาจดึงดูดเหลก็ได ้

ขั�วไฟฟ้า (polarity) : คุณสมบติัของประจุไฟฟ้าที�แสดงออกมา ซึ�งจะมีค่าเป็นบวกหรือเป็นลบ 

แม่เหลก็ไฟฟ้า (electromagnet) : ขดลวดตวันาํไฟฟ้าที�แสดงอาํนาจหรือคุณสมบติัทางแม่เหลก็

เมื�อมีกระแสไฟฟ้า ไหลผา่นขดลวดนั�น 

ขดปฐมภูมิ (primary) : ขดลวดของหมอ้แปลงไฟฟ้า ซึ� งต่ออยู่กบัแหล่งจ่ายไฟฟ้าและรับ

พลงังาน นั�นก็คือดา้นรับไฟฟ้าเขา้ของหมอ้แปลงไฟฟ้า 

ขดทุตยิภูม ิ(secondary) : ขดลวดของหมอ้แปลงไฟฟ้าที�ติดอยูก่บัโหลด (ภาระทางไฟฟ้า) โดย

จะรับพลงังานดว้ยหลกัการเหนี�ยวนาํทางอาํนาจแม่เหล็กไฟฟ้าจากขดลวดปฐมภูมิไปสู่โหลดนั�นก็คือ

ดา้นจ่ายไฟออกของหมอ้แปลงไฟฟ้า 

กาํลงัไฟฟ้า (electric power) : อตัราการผลิตหรือใชพ้ลงังานทางไฟฟ้าในหนึ�งหน่วยเวลา  

วตัต์ (watt) : หน่วยวดักาํลงัไฟฟ้า เราเรียนอกัษรยอ่ตวัพิมพใ์หญ่ W แทน กาํลงัไฟฟ้ามีจะเป็น

อกัษรบอกพลงังานไฟฟ้าที�มีอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตวัในการทาํงาน อยา่งเช่น หลอดไฟ 1,000 วตัต ์เครื�อง

ปิ� งขนมปัง 1,000 วตัต ์ 

กโิลวตัต์ (kilowatt) : หน่วยกาํลงัไฟฟ้าที�มีค่าเท่ากบั 1,000 วตัต์ เราใชต้วัย่อว่า KW เพราะเหตุ

ว่าในทางปฏิบติันั�นโหลด หรือภาระทางไฟฟ้ามีจาํนวนมากๆ จึงมีค่าวตัต์สูง ๆ หน่วยวตัต์ซึ�งทาํให้การ



211 
 

เรียกหรือบนัทึกค่ายุ่งยากและเสียเวลา เราจึงนิยมใชกิ้โลวตัต์ซึ�งเป็นหน่วยที�ใหญ่ขึ�นนี� แทน และยงัมี

หน่วยใหญ่กว่ากิโลวตัตอ์ีกก็คือ เมกกะวตัต ์(megawatt) ซึ�งเท่ากบั 1,000 กิโลวตัต ์หรือเขียนยอ่ ๆ ว่า    

1 MW 

กิโลวัตต์ - ชั�วโมง (kilowatt - hour) : หน่วยวดัการใชก้าํลงัไฟฟ้าในเวลา 1 ชั�วโมง เราจาํใช้

อกัษรย่อพิมพต์วัใหญ่ KWH แทน ปกติแลว้การใชพ้ลงังานไฟฟ้าตามบา้นจะวดัค่าออกจากเครื�องวดั

พลงังาน (หรือที�เราเรียกกนัว่า หมอ้มิเตอร์) มีหน่วยเป็นกิโลวตัต ์- ชั�วโมง หรือที�เรียกกนัว่า ยนิูต (unit) 

แลว้คิดราคาไฟฟ้าที�เราตอ้งจ่ายเท่ากบั จาํนวนยนิูตที�เราตอ้งใชคู้ณดว้ยราคาไฟฟ้าต่อหนึ�งยนิูต 

ไฟฟ้ากระแสสลับ (alternating current) : ระบบไฟฟ้าที�ทิศทางการวิ�งของอิเล็กตรอนมีการ

สลบัไปมาตลอดเวลา เราใชส้ญัลกัษณ์แทนดว้ยอกัษรตวัพิมพใ์หญ่ AC และมกันิยมใชเ้ป็นระบบไฟฟ้า

ตามบา้น อาคาร โรงงานทั�ว ๆ ไป 

ไฟฟ้ากระแสตรง (direct current) : ระบบไฟฟ้าที�อิเล็กตรอนมีการวิ�งไปทางเดียวกัน

ตลอดเวลา และต่อเนื�องกัน มกัจะพบว่าใช้กนัอยู่ทั�ว ๆ ไป ก็คือ เครื�องชาร์จแบตเตอรี�  ถ่านไฟฉาย 

แบตเตอรี�รถยนตเ์ป็นตน้ ใชอ้กัษรตวัพิมพใ์หญ่ DC เป็นสญัลกัษณ์แทน 

วงจรไฟฟ้า (circuit) : ทางเดินไฟฟ้าที�ต่อถึงกนั และไฟฟ้าไหลผา่นไดดี้  

วงจรอนุกรมหรือวงจรอนัดบั (series circuit) : วงจรไฟฟ้าที�มีทางเดินไฟฟ้าไดเ้พียงทางเดียว  

จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าผา่นวงจรไฟฟ้าไปครบวงจรอีกขั�วของแหล่งจ่ายไฟ และในวงจรนี� อาจจะมีอุปกรณ์

พวกฟิวส์ สวิตซ ์เซอร์กิต - เบรกเกอร์ โดยต่อเป็นวงจรอนัดบัเขา้ไปเพื�อป้องกนั และควบคุมวงจร 

วงจรขนาน (parallelcircuit) : วงจรไฟฟ้าที�มีทางเดินไฟฟ้าของกระแสไฟฟ้าผา่นไดม้ากกว่า 1 

ทางเดินขึ�นไป และจะมีอุปกรณ์เช่นพวกเตา้เสียบหลอดไฟต่อขนานกนั และข้อดีของวงจรก็คือ ถา้

อุปกรณ์ตวัหนึ�งตวัใดไม่ทาํงาน ขดัขอ้งหรือเสียขึ�นมา วงจรทางเดินไฟฟ้าจะไม่ขนาน ซึ�งตรงกนัขา้มกบั

วงจรอนุกรม อุปกรณ์ในวงจรขนานตวัอื�น ๆ ยงัคงทาํงานไดต่้อไปดงัรูปที� 2 

 
รูปวงจรขนาน 

 

วงจรเปิด (open circuit) : สภาวการณ์ที�ทางเดินไฟฟ้าเกิดขาดวงจร เกิดวงจร หรือไม่ครบวงจร

ทาํใหก้ระแสไฟฟ้าไหลไม่ได ้

วงจรลัด (short circuit) : สภาวการณ์ที�เกิดมีการลดัวงจรทางเดินของกระแสไฟฟ้า อนั

เนื�องมาจากรอยต่อของสายต่าง ๆ พลาดถึงกนั มีกระแสไฟฟ้ารั�วต่อถึงกนั เป็นตน้ 
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แอมแปร์ (ampere) : หน่วยการวดัค่าอตัราการไหลของไฟฟ้าที�ผ่านตวันาํ เราจะใชอ้กัษรย่อ

ตวัพิมพใ์หญ่ A หรือ amp แทน ปกติแลว้หน่วยแอมแปร์นี� นิยมใชร้ะบุขอบของการใชก้ระแสไฟฟ้าดา้น

สูงสุดในการทาํงานของอุปกรณ์เครื�องใชไ้ฟฟ้านั�นอยา่งปลอดภยั อย่างเช่น เตา้เสียบ 15 แอมแปร์ ฟิวส์ 

30 แอมแปร์ 

เฮิร์ตซ์ (hertz) : หน่วยความถี�มีค่าเป็นรอบต่อวินาที การที�อิเลก็ตรอนวิ�งไปในทิศทางหนึ� งแลว้

วกกลบัมาสู่แหล่งจ่ายไฟฟ้าจากนั�นก็มีอิเลก็ตรอนวิ�งออกมาจากแหล่งจ่ายไฟไปในทิศทางหนึ� งวกกลบั

มา โดยทิศทางการวิ�งของอิเลก็ตรอนทั�ง 2 ครั� งวิ�งสวนทางกนั (หรือพดูอีกนับหนึ� งก็คือ วิ�งสลบัไปสลบั

มานั�นเอง) เราเรียกว่า 1 รอบ ความถี�ของระบบไฟฟ้าบา้นเราใชค้วามถี� 50 เฮิร์ตซ์ ใชส้ัญลกัษณ์ HZ 

แสดงแทน 

โอห์ม (ohm) : หน่วยความตา้นทานทางไฟฟ้าใชส้ัญลกัษณ์แทนดว้ยตวัโอเมกา้ ( Ω ) ความ

ตา้นทานจะพยายามต่อตา้นการไหลของกระแสไฟฟ้า ความตา้นทานเป็นไดท้ั�งผูท้าํงานให้หรือขดัขวาง

การทาํงานใหผู้ใ้ชไ้ฟ มนัทาํงานใหใ้นขณะที�ใชม้นัเป็นฉนวนหรือใชค้วบคุมวงจร ตวัอย่างเช่น เทปพนั

สายไฟ เตา้เสียบที�ทาํจากพลาสติก จะป้องกนัอนัตรายใหก้บัผูใ้ชไ้ฟได ้และใชค้วามตา้นทานแบบปรับ

ค่าได ้(rheostat) ปรับความสว่างของหลอดไฟฟ้า แต่มนัจะขดัขวางการทาํงานเมื�อผูใ้ชไ้ฟ ใชส้ายไฟเส้น

เล็ก และยาวมาก ๆ หรือมีสนิมตามจุดสัมผสัต่าง ๆ ของตัวนาํ จะเป็นสาเหตุของการเพิ�มค่าความ

ตา้นทาน ทาํใหเ้กิดความร้อนมากเกินไป พร้อมทั�งเกิดการสูญเสียกาํลงัไฟฟ้าไปในสายตวันาํดว้ย 

กฎของโอห์ม (Ohm’s law) : กฎที�ว่าดว้ยความสัมพนัธ์ระหว่างแรงดนั กระแส และความ

ตา้นทานในวงจรไฟฟ้า กฎนี�กล่าวว่า ค่ากระแสไฟฟ้า (I) จะเป็นสดัส่วนโดยตรงกบัค่าแรงดนัไฟฟ้า (E) 

และเป็นสดัส่วนผกผนักบัค่าความตา้นทาน (R)   สูตร   I = E / R 

โวลต์ (volt) : หน่วยวดัแรงดนัไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้าหรือแรงดนัที�ทาํให้เกิดมีการเคลื�อนที�ของ

อิเล็กตรอนภายในตวันาํไฟฟ้า เราใชต้วัย่อแทนแรงดนัไฟฟ้าดว้ย V, E หรือ EMF ปกติจะใช ้E และ 

EMF แทนแรงดนัที�เกิดจากการเคลื�อนที�ของประจุไฟฟ้าหรือ electromotive force (ซึ�งเป็นอีกนิยามหนึ� ง

ของคาํว่า โวลต์) เช่นเดียวกับคาํว่า แอมแปร์แรงดันซึ� งระบุไวที้�ตัวอุปกรณ์เครื� องใช้ไฟฟ้าจะเป็น

ตวักาํหนดขอบเขตการใชแ้รงดนัไฟฟ้าขณะทาํงานไดโ้ดยปลอดภยั เช่น มอเตอร์ 220 โวลต์ เครื�องเป่า

ผม 110 โวลต ์เราจะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้ากบัแรงดนัไฟฟ้าตามที�ระบุไวเ้ท่านั�น 

แอมมเิตอร์ (ammeter) : เป็นเครื�องวดัทางไฟฟ้าชนิดหนึ�ง ใชว้ดัค่ากระแสไฟฟ้าที�ไหลในวงจร

ที�เราตอ้งการวดั โดยปกติเราจะใชเ้ครื�องมือนี� ต่ออนุกรมกบัวงจรที�เราตอ้งการวดัค่ากระแส แต่ก็มี

เครื�องมือวดัชนิดพิเศษที�ไม่ตอ้งต่อวงจรอนัดบัเขา้กบัวงจรไฟฟ้านั�น จะไดก้ล่าวถึงในบทต่อ ๆ ไป  

โอห์มมิเตอร์ (ohm meter) : เป็นเครื�องวดัทางไฟฟ้าชนิดหนึ� ง ใชว้ดัค่าความตา้นทานไฟฟ้า

เวลาใชจ้ะตอ้งไม่มีการจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟใดในวงจรไฟฟ้านั�น 

โวลต์มเิตอร์ (volt meter) : เป็นเครื�องมือวดัทางไฟฟ้าชนิดหนึ�ง ใชว้ดัค่าแรงดนัไฟฟ้า 
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มลัตมิเิตอร์ (multimeter) : เป็นเครื�องมือวดัทางไฟฟ้าชนิดหนึ�งที�สามารถวดัค่าแรงดนั กระแส

และความตา้นทานไดใ้นเครื�องวดัตวัเดียวกนั 

National Electric Code : เป็นหนังสือคู่มือรวบรวมขอ้แนะนาํและกฎขอ้บงัคบัในการติดตั�ง

อุปกรณ์ไฟฟ้าใหม้ีความปลอดภยั แมว้่าจะมีเนื�อหามากมายแต่หนังสือคู่มือนี� ก็ไม่มีจุดมุ่งหมายสาํหรับ

การสอน หรือใช้แก่บุคคลที�ไม่เคยผ่านการอบรมมาก่อน ส่วนของไทยเราก็มีคู่มือพวกนี� หลายแห่ง

ดว้ยกนั เช่น คู่มือของการไฟฟ้านครหลวง การพลงังานแห่งชาติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ�งหลกัการและ

กฎขอ้บงัคบัส่วนใหญ่ก็คลา้ย ๆ กบัของ NEC (National Electric Code) ของต่างประเทศนั�นเอง 

สวิตซ์อัตโนมัติหรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ (circuit breaker) : เป็นอุปกรณ์ป้องกนัที�ใชจ้าํกัด

กระแสไฟฟ้าสูงสุดในวงจร เมื�อกระแสเกินค่าจาํกดัเซอร์กิตเบรกเกอร์จะเปิดวงจรไม่ให้กระแสไฟฟ้า

ไหลสู่วงจรอีก จนกว่าจะกดปุ่มทาํงานใหม่ ปัจจุบนัใชแ้ทนสวิตซ์ฟิวส์กนัมาก เนื�องจากสามารถต่อ

วงจรเขา้ไปใหม่ไดท้นัที ในขณะที�ฟิวส์ตอ้งสลบัเปลี�ยนตวัใหม่เขา้ไปแทน และยิ�งในระบบไฟฟ้า 3 เฟส

ดว้ยแลว้ถา้เกิดขาดที�ฟิวส์เพียงเส้นเดียวเหลือไฟฟ้ามาแค่ 2 เฟสเท่านั�น อาจเกิดการเสียหายไหมขึ้�นที�

มอเตอร์ 3 เฟสได ้ หลกัการทาํงานของเซอร์กิตเบรกเกอร์จะทาํงานโดยอาศยัอาํนาจแม่เหล็ก เมื�อมี

กระแสไฟฟ้าในวงจรไหลเขา้มามาก ๆ สนามแม่เหลก็จะดึงสวิตซใ์หต้ดัวงจรออก และบางแบบจะมีตวั

ป้องกนักระแสเกินขนาดดว้ยความร้อนต่อร่วมมาดว้ยโดยอาศยัการที�มีกระแสไหลผ่านความตา้นทาน

ของตวัไบเมตอลลิก (bimetallic) (ไบเมตอลลิก เป็นโลหะที�ขยายตวัเมื�ออุณหภูมิสูงขึ�นและหดตวัเมื�ออุณ

ภูมิต ํ�าลง) เมื�อกระแสไหลผา่นมากจะเกิดความร้อนมาก ตวัไบเมตอลลิกจะขยายตวัดึงให้สวิตซ์ตดัวงจร

ออก เราใชต้วัอกัษรยอ่แทนเซอร์กิตเบรกเกอร์ดว้ย CB 

ฟิวส์ (fuse) เป็นอุปกรณ์ป้องกนัที�ใชจ้าํกดักระแสไฟฟ้าสูงสุดในวงจร เมื�อกระแสเกินค่าจาํกดั

ฟิวส์จะเกิดความร้อนมากขึ�นจนกระทั�งหลอมละลายขาดจากกนั วงจรก็จะเปิด ฟิวส์จะต่ออย่างอนุกรม

กบัวงจร 

หม้อแปลง (transformer) : เป็นอุปกรณ์ที�ใชเ้ปลี�ยนแรงดนัไฟฟ้าให้สูงขึ�นหรือตํ�าลง เพื�อให้

ตรงกบัแรงดนัที�ใชก้บัอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น มีเครื�องซกัผา้แรงดนั 110 โวลต์ แต่มีไฟฟ้าแรงดนั 220 

โวลต์ เราก็ตอ้งใชห้มอ้แปลงแรงดนั 220 โวลต์ ให้เป็นแรงดนั 110 โวลต์ จึงจะใช้เครื� องซกัผา้ได ้

นอกจากนี� เรายงันิยมใชห้มอ้แปลงกบัเครื�องติดต่อภายใน และระบบเสียงกริ�งเรียก เป็นตน้ 

เฟส (phase) : หมายถึง ชนิดของระบบไฟฟ้าที�ใชม้ีทั�งระบบ 1 เฟส 2 สาย และ 3 เฟส 4 สาย 

อุปกรณ์ไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย จะใชต้ามบา้นที�อยูอ่าศยั ส่วนระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย นิยมใชก้บัธุรกิจ

ใหญ่กบัโรงงานอุตสาหกรรม 
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ภาคผนวก 
 

1. แนวทางการพฒันาศักยภาพทางวทิยาศาสตร์เพื�อการประกอบอาชีพ  

การประกอบอาชีพมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยเ์ป็นอนัมาก ทั�งนี�  เพราะอาชีพไม่ใช่

จะสนองตอบความตอ้งการของมนุษยเ์พียงดา้นเศรษฐกิจเท่านั�น แต่ยงัสนองความตอ้งการดา้นอื�น เช่น 

ดา้นสังคม และจิตใจ เป็นตน้ การเลือกอาชีพจึงมีความสาํคัญต่อชีวิตของบุคคล ถา้เราเลือกอาชีพได้

เหมาะสมก็มีแนวโนม้ที�จะประสบความสาํเร็จในการประกอบอาชีพมีความเจริญกา้วหน้าเป็นอนัมาก 

ในทางตรงกนัขา้ม ถา้เลือกอาชีพไดไ้ม่เหมาะสมโอกาสที�จะประสบความลม้เหลวในการประกอบอาชีพ

ก็มีมาก ซึ�งไดก้าํหนดแนวทางแท่งหลกัสูตรของ 5 กลุ่มอาชีพ ดงันี�  

 

ตาราง วิเคราะห์การพฒันาศกัยภาพทางวิทยาศาสตร์เพื�อการประกอบอาชีพ 

 

ด้านกลุ่มอาชีพ ลกัษณะอาชีพ เนื�อหาตามสาระ อาชีพที�เกี�ยวข้อง 

1. เกษตรกรรม �. กสิกรรม หมายถึง การ

เพาะปลกูพืช เช่น การทาํนา 

การทาํสวน การทาํไร่ เป็นตน้ 

�. ปศุสตัว ์หมายถึง การ

ประกอบอาชีพเลี�ยงสตัวบ์น

บก เช่น เลี�ยงววั เลี�ยงหม ู

หรือเลี�ยงสตัวจ์าํพวกสตัวปี์ก 

เป็นตน้ 

�. การประมง หมายถึง การ

ประกอบอาชีพการเกษตร

ทางนํ� า เช่น การเลี�ยงสตัวน์ํ� า 

การจบัสตัวน์ํ� า เป็นตน้ 

�. ดา้นป่าไม ้หมายถึง การ

ประกอบอาชีพเกี�ยวกบัป่า 

เช่น การปลกูป่าไมเ้ศรษฐกิจ 

การนาํผลผลิตจากป่ามาแปร

รูปใหเ้กิดประโยชน์ เป็นตน้ 

1. กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ในการนาํ

ความรู้เกี�ยวกบักระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์และ

โครงงานไปใช ้ เทคโนโลยี

กบัชีวิต 

2. สิ�งมีชีวิตและสิ�งแวดลอ้ม 

ในการจดักลุ่มของสิ�งมีชีวิต 

ระบบนิเวศ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ�งแวดลอ้ม การอนุรักษ ์  

ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น และ

เทคโนโลยชีีวภาพ 

3. พลงังานใน

ชีวิตประจาํวนัและการ

อนุรักษพ์ลงังาน  

4. ดาราศาสตร์เพื�อชีวิต 

ความสมัพนัธร์ะหว่างดวง

�.ปศุสตัว ์ 

ตวัอยา่ง อาชีพทางดา้นการ

ปศุสตัว ์ฟาร์มขนาดใหญ่ 

ไดแ้ก่ เลี�ยงไก่พนัธุพ์ื�นเมือง  

เลี�ยงหม ูเลี�ยงโคเนื�อ โคนม  

เลี�ยงผึ�ง เลี�ยงแพะ เลี�ยงกบ  

เลี�ยงหอยแมลงภู่แบบแขวน

เชือก หอยนางรม เลี�ยงไหม 

เลี�ยงปลาเก๋า ปลาดุก ปลา

ตะเพียน เลี�ยงเป็ดเทศ เป็นตน้  

�.ทาํไร่ ทาํสวน  

�.ทาํนา  

ตวัอยา่ง อาชีพการทาํไร่ทาํ

สวน เช่น การทาํไร่ออ้ย  

ไร่กระชาย สวนสม้โอ สวน

มะม่วง สวนมงัคุด สวน

ทุเรียน สวนมะลิ สวนไม้

ดอกไมป้ระดบั ปลกูพืชสวน



215 
 

ด้านกลุ่มอาชีพ ลกัษณะอาชีพ เนื�อหาตามสาระ อาชีพที�เกี�ยวข้อง 

อาทิตย ์โลก และดวงจนัทร์ 

และปรากฎการณ์ 

ครัว เป็นตน้  

2. อุตสาหกรรม �. อาชีพช่างอุตสาหกรรม

เกษตร เช่นฟาร์มโคนม การ

ปลกูพืชไร้ดิน โรงงานผลิต

ลาํไยกระป๋อง และ

อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผล

ทางเกษตรฯลฯ 

�. อาชีพช่างอุตสาหกรรม

ผลิตสินคา้สาํเร็จรูป เช่น 

โรงงานผลิตเครื�องใชไ้ฟฟ้า 

โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ 

โรงงานผลิตรถจกัรยาน ฯลฯ 

�. อาชีพช่างอุตสาหกรรม

ผลิตวตัถุดิบ เช่น 

โรงงานผลิตยางดิบ 

โรงงานผลิตนํ� ามนัปาลม์ 

�. อาชีพช่างอุตสาหกรรม

ผลิตสินคา้อุตสาหกรรม เช่น

โรงงานผลิตเสน้ใยสงัเคราะห์ 

โรงงานผลิตเหลก็รีดร้อนและ

เหลก็รีดเยน็ 

�. อาชีพช่างอุตสาหกรรม

นํ� ามนั เช่น การสาํรวจแหล่ง

นํ� ามนัและการขุดเจาะนํ� ามนั 

โรงกลั�นนํ� ามนัเพื�อผลิตนํ� ามนั

ชนิดต่าง ๆ ฯลฯ 

�. อาชีพช่างอุตสาหกรรม

เครื�องจกัรกล เช่น

โรงงานผลิต คอมเพลสเซอร์ 

เครื�องปรับอากาศ  

1. กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ในการนาํ

ความรู้เกี�ยวกบักระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์และ

โครงงานไปใช ้ เทคโนโลยี

กบัชีวิต 

2. สิ�งมีชีวิตและสิ�งแวดลอ้ม 

ในการจดักลุ่มของสิ�งมีชีวิต 

ระบบนิเวศ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ�งแวดลอ้มและการอนุรักษ ์

ภูมิปัญาทอ้งถิ�น และ

เทคโนโลยชีีวภาพ 

3. สารเพื�อชีวิต ธาตุ 

สารประกอบ สารละลาย 

สารและผลิตภณัฑใ์นชีวิต  

สารสงัเคราะห์ ผลกระทบที�

เกิดจากสาร และผลิตภณัฑ์

ที�มีต่อสิ�งแวดลอ้ม 

4. แรงและพลงังานเพื�อชีวิต 

การอนุรักษพ์ลงังาน และ

พลงังานทดแทน       

1. การผลิตสินคา้ แปรรูป

ผลิตภณัฑ ์อุตสาหกรรมหรือ

หตัถกรรมในครัวเรือน  

  

 

 

2. การผลิตสินคา้จาํพวก

อะไหล่ อุปกรณ์ไฟฟ้า และ

ซ่อมบาํรุง 

 

 

3. การผลิตสินคา้ในครัวเรือน 

เช่นนํ� ามนั พืช ปาลม์ ฯลฯ 

 

 

4. การผลิตเครื�องนอน การ

ผลิตตุ๊กตาผา้ 

 

 

 

5. การผลิตสินคา้พลาสติก 

ผงซกัฟอก ขวดนํ� า ฯลฯ 

 

 

 

6. การรับช่วงงานบาง

ขั�นตอนของการผลิตมา

ดาํเนินการ  

ตวัอย่าง การผลิตสินค้าด้าน
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โรงงานผลิตปั�มนํ� า 

โรงงานผลิตเครื�องยนตเ์ลก็

โรงงานประกอบ

รถจกัรยานยนต ์เป็นตน้ 

�. อาชีพช่างอุตสาหกรรม

รถยนต ์เช่น โรงงาน

ประกอบรถยนต ์โรงงาน

ประกอบตวัถงัรถยนต ์ฯลฯ 

อุตสาหกรรมในครัวเรือน 

เช่น ทอผา้ตีนจก ผา้มัดหมี�  

ผา้ไหม จักสาน ทอเสื�อ เย็บ

ผา้ใบ ทาํยางแผ่น ทาํเสื�อยืด

ผา้บาติก ประดิษฐ์ที� ติดผม  

ประดิษฐสิ์�งของจากกระดาษ

สา  ประดิษฐข์องที�ระลึกและ

ของชําร่วย ร้อยพวงมาลัย

ดอกพุดส่งร้านขายพวงมาลยั  

เยบ็เสื�อสาํเร็จรูป เผาถ่าน ทาํ

ไสก้รอกอีสาน ทาํขนมจีบ  

 เป็นตน้  

3. พาณิชยกรรม การคา้และบริการที�เกี�ยวกบั

การคา้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น

การคา้ปลีก คา้ส่ง การส่งออก 

การธนาคาร การประกนัภยั 

และปัญญาประดิษฐใ์นวงการ

คอมพิวเตอร์เพื�อพาณิชย 

กรรม 

1. กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ในการนาํ

ความรู้เกี�ยวกบักระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์และ

โครงงานไปใช ้ 

2. สิ�งมีชีวิตและสิ�งแวดลอ้ม 

ในการจดักลุ่มของสิ�งมีชีวิต 

ระบบนิเวศ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ�งแวดลอ้มและการอนุรักษ ์

3. พลงังานใน

ชีวิตประจาํวนัและการ

อนุรักษพ์ลงังาน  

4. เทคโนโลย ี

 

1. คา้ขายสินคา้ รับจา้งทาํ

บญัชี  

 2. บริการ  

ผลิตอาหารสําเร็จรูป เช่น - 

คา้ขายของที�ระลึก ขายสินคา้

พื�นเมือง ขายก๋วยเตี�ยว ขาย

อาหาร ขายสินคา้เบ็ดเตลด็  

ขายของชาํ ขายสินคา้

สาํเร็จรูป ขายขนม ขายผลไม ้ 

ขายอาหารและเครื�องดื�ม ขาย

ลอตเตอรี�  ขายตุ๊กตา ขาย

ปาท่องโก๋ ขายอาหารทะเล

สด  

 3. เป็นคนกลางรับซื�อ - ขาย  

ตัวอย่าง อาชีพค้าขาย เช่น 

อาชีพพ่อคา้ แม่คา้คนกลาง 

การบริการลกูคา้   

ขายสตัวเ์ลี�ยง ขายตั�ว

เครื�องบิน ขายเฟอร์นิเจอร์  
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4. เวชภณัฑ ์เช่น ขายยา 

ขายเครื�องสาํอาง ขาย

เครื�องประดบัทาํดว้ยเงิน  

ขายทองรูปพรรณ ขาย

ดอกไมส้ด ขายแก๊สหุงตม้  

ขายตรงเครื�องสาํอาง  

ขายผลผลิตทางการเกษตร  

สินคา้อุตสาหกรรมที�ตนเอง

เป็นผูผ้ลิต  เป็นตน้  

4. ความคิด

สร้างสรรค ์

กลุ่มอาชีพที�ส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค”์ (Creative 

Profession)  

 1) ประเภทมรดกทาง

วฒันธรรม (Heritage or 

Cultural Heritage) เป็นกลุ่ม

อุตสาหกรรมที�เกี�ยวเนื�องกบั

ประวติัศาสตร์ โบราณคดี 

วฒันธรรม ประเพณี ความ

เชื�อ และสภาพสงัคม เป็นตน้ 

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม

การแสดงออกทางวฒันธรรม

แบบดั�งเดิม (Traditional 

Cultural Expression) เช่น 

ศิลปะและงานฝีมือ เทศกาล

งานและงานฉลอง เป็นตน้ 

และกลุ่มที�ตั�งทางวฒันธรรม 

(Cultural Sites) เช่น 

โบราณสถาน พิพิธภณัฑ ์

หอ้งสมุด และการแสดง

นิทรรศการ เป็นตน้ 

 

1. กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ในการนาํ

ความรู้เกี�ยวกบักระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์และ

โครงงานไปใช ้ เทคโนโลยี

กบัชีวิต 

2. สิ�งมีชีวิตและสิ�งแวดลอ้ม 

ในการจดักลุ่มของสิ�งมีชีวิต 

ระบบนิเวศ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ�งแวดลอ้มและการอนุรักษ ์

3. สารเพื�อชีวิต ธาตุ 

สารประกอบ สารละลาย 

สารและผลิตภณัฑใ์นชีวิต  

สารสงัเคราะห์ ผลกระทบที�

เกิดจากสาร และผลิตภณัฑ์

ที�มีต่อสิ�งแวดลอ้ม 

4. แรงและพลงังานเพื�อชีวิต 

การอนุรักษพ์ลงังาน และ

พลงังานทดแทน       

 

 

แบ่งออกเป็น 9 กลุ่มไดแ้ก่ 

1) งานฝีมือและหตัถกรรม 

(Crafts)  

2) งานออกแบบ (Design)  

3) แฟชั�น (Fashion)  

4) ภาพยนตร์และวิดีโอ (Film 

& Video)  

5) การกระจายเสียง 

(Broadcasting)  

6) ศิลปะการแสดง 

(Performing Arts)  

7) ธุรกิจโฆษณา 

(Advertising) และ 

 ธุรกิจการพิมพ ์(Publishing)  

9) สถาปัตยกรรม 

(Architecture) 
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 2) ประเภทศิลปะ (Arts) 

เป็นกลุ่มอุตสาหกรรม

สร้างสรรคบ์นพื�นฐานของ

ศิลปะ และวฒันธรรม แบ่ง

ออกเป็น 2 กุล่ม คือ งาน

ศิลปะ (Visual Arts) เช่น 

ภาพวาด รูปปั�น ภาพถ่าย และ

วตัถุโบราณ เป็นตน้ รวมทั�ง

ศิลปะการแสดง (Performing 

Arts) เช่น การแสดงดนตรี 

การแสดงละคร การเตน้รํา 

โอเปร่า ละครสตัว ์และการ

เชิดหุ่นกระบอก เป็นตน้ 

 3) ประเภทสื�อ (Media) 

เป็น กลุ่มสื�อผลิตงาน

สร้างสรรคที์�สื�อสารกบัคน

กลุ่มใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 

กลุ่ม คือ งานสื�อสิ�งพิมพ ์

(Publishing and Printed 

Media) เช่น หนงัสือ 

หนงัสือพิมพ ์และสิ�งตีพิมพ์

อื�นๆ เป็นตน้ และงานโสต

ทศัน์ (Audiovisual) เช่น 

ภาพยนตร์โทรทศัน์ วทิย ุและ

การออกอากาศอื�นๆ เป็นตน้ 

 4) ประเภทสร้างสรรคง์าน 

(Functional Creation) เป็น

กลุ่มของสินคา้และบริการที�

ตอบสนองความตอ้งการของ

ลกูคา้ที�แตกต่างกนั แบ่ง

ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

5. พลงังานใน

ชีวิตประจาํวนัและการ

อนุรักษพ์ลงังาน  
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กลุ่มการออกแบบ (Design) 

เช่น การออกแบบภายใน 

กราฟฟิค แฟชั�น อญัมณี และ

ของเด็กเล่น เป็นตน้   

ส่วนกลุ่ม New Media ไดแ้ก่ 

ซอฟตแ์วร์ วิดีโอเกม และ

เนื�อหาดิจิตอล เป็นตน้  

และกลุ่มบริการทางความคิด

สร้างสรรค ์(Creative 

Services) ไดแ้ก่ บริการทาง

สถาปัตยกรรม โฆษณา 

วฒันธรรมและนนัทนาการ 

งานวิจยัและพฒันา และ

บริการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบั

ดิจิตอล และความคิด

สร้างสรรค ์เป็นตน้  

5. บริหารจดัการ

และบริการ 

อาชีพการใหบ้ริการ (Service 

Sector) เป็นอาชีพที�

ผูป้ระกอบการมีสินคา้เป็น

การบริการ เพื�ออาํนวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูซื้�อบริการหรือ

ลกูคา้ คุณภาพของสินคา้

บริการ คือความพึงพอใจจาก

การใชบ้ริการนั�น ๆ รายได ้

คือ ค่าตอบแทนที�ไดจ้ากการ

บริการ การประกอบอาชีพ

ประเภทนี�ตอ้งการเงินลงทุน

ไม่มากนกัเมื�อเทียบกบัการ

ลงทุนดา้นการผลิตสินคา้ 

กระบวนการไม่ซบัซอ้น 

เพียงแต่ผูใ้หบ้ริการตอ้งเป็นผู ้

1. กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ในการนาํ

ความรู้เกี�ยวกบักระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์และ

โครงงานไปใช ้ เทคโนโลยี

กบัชีวิต 

2. สิ�งมีชีวิตและสิ�งแวดลอ้ม 

ในการจดักลุ่มของสิ�งมีชีวิต 

ระบบนิเวศ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ�งแวดลอ้มและการอนุรักษ ์

3. สารเพื�อชีวิต ธาตุ 

สารประกอบ สารละลาย 

สารและผลิตภณัฑใ์นชีวิต  

สารสงัเคราะห์ ผลกระทบที�

ตวัอยา่ง อาชีพบริการ  

ช่างซ่อม เช่น ช่างซ่อม

มอเตอร์ไซด ์ช่างซ่อมรถยนต ์ 

ช่างเคาะปะผแุละพ่นสี

รถยนต ์ช่างซ่อมเบาะรถยนต ์ 

ช่างซ่อมโทรทศัน์ วิทย ุช่าง

ซ่อมเครื�องใชไ้ฟฟ้า  

ช่างเชื�อมโลหะ ช่างทาํหลงัคา

อลมูิเนียม  

เสริมสวยความงาม เช่น ช่าง

ตดัเยบ็เสื�อผา้ ช่างเสริมสวย - 

ช่างแต่งหนา้ นวดหนา้         

ช่างทาํผม ช่างตดัผมบุรุษ ช่าง

ศิลป์ ช่างเขียนภาพเหมือน                        

ช่างศิลป์ทาํโปสเตอร์โฆษณา  
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ที�มีความรู้ความสามารถและ

มีประสบการณ์ หรือ

เชี�ยวชาญในอาชีพ   

เกิดจากสาร และผลิตภณัฑ์

ที�มีต่อสิ�งแวดลอ้ม 

4. แรงและพลงังานเพื�อชีวิต 

การอนุรักษพ์ลงังาน และ

พลงังานทดแทน พลงังาน

ไฟฟ้า พลงังานแสง 

พลงังานเสียง พลงังานใน

ชีวิตประจาํวนัและการ

อนุรักษพ์ลงังาน  

 

ช่างก่อสร้าง ช่างจดัดอกไมส้ด,

ดอกไมแ้หง้  

รับจา้งทั�วไป เช่น รับเลี�ยงเด็ก

อ่อน บริการซกัอบรีด  

บริการใหเ้ช่าวีดีโอ,หนงัสือ

อ่านเล่น บา้นพกัตากอากาศ 

หอพกั สกตูเตอร์ชายหาด   

รถเช่า ขบัรถแท็กซี�,มอเตอร์

ไซดรั์บจา้ง รถรับจา้งระหว่าง

หมู่บา้น สามลอ้ บริการถ่าย

เอกสาร รับพิมพร์ายงาน เล่น

ดนตรีในร้านอาหาร รับเหมา

แกะหอยนางรม รับเหมาสบั

ตะไคร้ส่งโรงงาน รับเหมา

ก่อสร้าง  เป็นตน้  
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คณะผู้จัดทํา 
 

ที�ปรึกษา 

�. นายประเสริฐ   บุญเรือง เลขาธิการ กศน. 

2. นายชยัยศ   อิ�มสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวชัรินทร์  จาํปี  รองเลขาธิการ กศน. 

4. นางวทันี   จนัทร์โอกุล  ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นพฒันาสื�อการเรียนการสอน 

5. นางชุลีพร   ผาตินินนาท  ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นเผยแพร่ทางการศึกษา 

5. นางอญัชลี   ธรรมวิธีกุล  หวัหนา้หน่วยศกึษานิเทศก ์

6. นางศุทธินี   งามเขตต ์ ผูอ้าํนวยการกลุ่มพฒันาการศกึษานอกโรงเรียน 
 

ผู้เขียนและเรียบเรียง 

�. นายสงดั   ประดิษฐสุ์วรรณ์  อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกลา้ ณ หวา้กอ  

       จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

�. นายประกิต จนัทร์ศรี  ศนูยว์ิทยาศาสตร์เพื�อการศึกษาสมุทรสาคร 

�. นายสุชาติ  มาลากรรณ์  ศนูยว์ิทยาศาสตร์เพื�อการศึกษาพระนครศรีอยธุยา 

�. นายชยักิจ อนนัตนิรัติศยั  ศนูยว์ิทยาศาสตร์เพื�อการศึกษาตรัง 
 

ผู้บรรณาธิการ และพฒันาปรับปรุง 

�. นายสงดั  ประดิษฐสุ์วรรณ์  อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกลา้ ณ หวา้กอ  

       จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

�. นายประกิต จนัทร์ศรี  ศนูยว์ิทยาศาสตร์เพื�อการศึกษาสมุทรสาคร 

�. นายสุชาติ  มาลากรรณ์  ศนูยว์ิทยาศาสตร์เพื�อการศึกษาพระนครศรีอยธุยา 

�. นายชยักิจ อนนัตนิรัติศยั  ศนูยว์ิทยาศาสตร์เพื�อการศึกษาตรัง 

�. นางธญัญวดี เหล่าพาณิชย ์  ขา้ราชการบาํนาญ 

�. นางสาวชนิตา จิตตธ์รรม  ขา้ราชการบาํนาญ 
 

คณะทํางาน 

�. นายสุรพงษ ์ มั�นมะโน  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

�. นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป์  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

�. นางสาววรรณพร  ปัทมานนท ์  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ ์  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

�. นางสาวเพชรินทร์  เหลืองจิตวฒันา  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะบรรณาธิการและพฒันาปรับปรุง ครั�งที� 2 
 

1. นายสงดั ประดิษฐสุวรรณ ผูอ้าํนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกลา้  

    ณ หวา้กอ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

2. นายมาโนชฐ ์ ลาภจิตร                   รองผูอ้าํนวยการศนูยว์ิทยาศาสตร์เพื�อการศึกษานครราชสีมา 

3. นางจนัทร์ศรี อาจสุโพธิ�                 รองผูอ้าํนวยการศนูยว์ิทยาศาสตร์เพื�อการศึกษาอุบลราชธานี 

4. นางณัฐพร มนูประเสริฐ  ครูชาํนาญการพิเศษ ศนูยว์ิทยาศาสตร์เพื�อการศึกษาขอนแก่น 

5. นางอญัอฑิกา คชเสนีย ์  ครูชาํนาญการพิเศษ ศนูยว์ิทยาศาสตร์เพื�อการศึกษาสมุทรสาคร 

6. นายชยัพฒัน์ พนัธุว์ฒันสกุล  นกัวิชาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ  

    กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผู้ปรับปรุงข้อมูลเกี�ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ปี พ.ศ. ���� 
 

ที�ปรึกษา 

�. นายสุรพงษ ์  จาํจด เลขาธิการ กศน. 

       2. นายประเสริฐ   หอมดี ผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบติัหนา้ที�  

   รองเลขาธิการ กศน. 

3. นางตรีนุช  สุขสุเดช  ผูอ้าํนวยการกลุ่มพฒันาการศกึษานอกระบบ 

   และการศึกษาตามอธัยาศยั 
 

ผู้ปรับปรุงข้อมูล 

นางทิพวลัย ์ ศรีนวล                         กศน.เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
 

คณะทํางาน 

�. นายสุรพงษ ์ มั�นมะโน กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

   ตามอธัยาศยั 

�. นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

   ตามอธัยาศยั 

�. นางสาวเบ็ญจวรรณ  อาํไพศรี กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

   ตามอธัยาศยั 

�. นางเยาวรัตน ์ ปิ� นมณีวงศ ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

   ตามอธัยาศยั 

�. นางสาวสุลาง เพช็รสว่าง กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

   ตามอธัยาศยั 

�. นางสาวทิพวรรณ วงคเ์รือน กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

   ตามอธัยาศยั 

�. นางสาวนภาพร อมรเดชาวฒัน ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

   ตามอธัยาศยั 

�. นางสาวชมพนูท สงัขพ์ิชยั กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

   ตามอธัยาศยั 

 






