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ค าแนะน าการใช้เอกสารสรุปเนื้อหาทีต่้องรู ้
 
 หนังสือสรุปเนื้อหาท่ีต้องรู้หนังสือเรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์ เล่มนี้ เป็นการสรุป
เนื้อหาจากหนังสือเรียนรายวิชาบังคับ  สาระความรู้พื้นฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์  พว11001 
ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และท าความเข้าใจในเนื้อหาสาระ
ของรายวิชา วิทยาศาสตร์ พว11001 ท่ีส าคัญ ๆ ได้สะดวกและสามารถเข้าใจยิ่งขึ้น  ใน
การศึกษาหนังสือสรุปเนื้อหาท่ีต้องรู้หนังสือเรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์เล่มนี้ นักศึกษาควร
ปฏิบัติ  ดังนี้ 
 1. ศึกษาหนังสือเรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์ พว11001 สาระความรู้พื้นฐานหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
ระดับประถมศึกษาให้เข้าใจก่อน 
 2. ศึกษาเนื้อหาสาระของหนังสือสรุปเนื้อหาท่ีต้องรู้หนังสือเรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์ 
พว11001 ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ พร้อมท้ังท าแบบฝึกหัดท้ายบททีละบท และตรวจค าตอบจาก
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายเล่มให้ครบ 6 บท  
 3. หากนักศึกษาต้องการศึกษารายละเอียดเนื้อหาสาระรายวิชา วิทยาศาสตร์                   
พว11001 เพิ่มเติมสามารถศึกษาค้นคว้าได้จากสื่ออื่น ๆ ในห้องสมุดประชาชน อินเทอร์เน็ต 
หรือครูผู้สอน 
 
 



บทท่ี 1 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
เร่ืองที่ 1  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 1.1   ความหมายของวิทยาศาสตร์ 

   วิทยาศาสตร์ คือ การศึกษาหาความรู้เรื่องราวหรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ อย่าง
มีระบบขั้นตอนโดยใช้กระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
 1.2   ความส าคัญของวิทยาศาสตร์  

   วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิต และสามารถน ามาใช้ให้เกิด
เทคโนโลยีสมัยใหม่  เพื่ออ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่มนุษย์ เช่น ด้านการสื่อสาร            
ด้านเทคโนโลยีด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา  ด้านการเกษตร  ด้านอุตสาหกรรม  เป็นต้น 
 1.3  ขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

   กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ขั้นตอนการเสาะหาความรู้อย่างมีเหตุ   
มีผล มีขั้นตอนอย่างเป็นระบบ มี 5 ขั้นตอน คือ   

   1.3.1  ขั้นระบุปัญหา ขั้นตอนนี้เกิดจากการสังเกตพบเห็นปัญหารอบ ๆ ตัว
แล้วน าไปตั้งปัญหาและข้อสังเกต ในการตั้งปัญหาต้องชัดเจนไม่คลุมเครือ  

   1.3.2  ขั้นตั้งสมมติฐาน  คือการคาดคะเนค าตอบของปัญหาท่ีต้องการศึกษา  
โดยอาศัยข้อมูลความรู้จากประสบการณ์เดิม  สมมติฐานท่ีดีต้องสัมพันธ์กับปัญหาและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

   1.3.3  ขั้นรวบรวมข้อมูล  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต การส ารวจ 
หรือการลงมือทดลองปฏิบัติ เพื่อพิสูจน์ว่าสมมติฐานท่ีตั้งไว้ถูกต้องหรือไม่  ในกรณีท่ีเป็นการ
ทดลอง  จะต้องวางแผนการทดลองอย่างเป็นขั้นตอน  ระบุวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้  และบันทึกผลการ
ทดลองอย่างละเอียดทุกขั้นตอน 

   1.3.4  ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นการน าข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต  ทดลอง
มาแปลความหมาย  เพื่อจะน าไปสู่การสรุปผล  

   1.3.5  ขั้นสรุปผล  เป็นการสรุปผลการทดลองท่ีนักศึกษาได้รับความรู้และ
ค าตอบของปัญหา 
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        1.4   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นในการเรียนวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งจะท าให้นักศึกษาสามารถคิดและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง จึงควรฝึกฝนให้เกิดกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 13 ทักษะ ได้แก่ 
   1)  การสังเกต 

     2)  การวัด 
     3)  การจ าแนกประเภท 
     4)  การใช้ตัวเลข 
     5)  การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ และสเปซกับเวลา 
    6)  การจัดท าและสื่อความหมายข้อมูล 
    7)  การลงความคิดเห็นข้อมูล 
     8)  การพยากรณ์ 
     9)  การตั้งสมมติฐาน 
  10) การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
   11) การก าหนดนิยามและควบคุมตัวแปร 
   12) การทดลอง 
   13) การตีความหมายข้อมูลและการสรุปผล 

 1.5   เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
    เจตคติทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้ท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มี 6 ลักษณะ 

ดังนี้ 
1)  มีเหตุผล 
2)  กระตือรือร้นค้นหาความรู้ 
3)  อยากรู้อยากเห็น 
4)  มีความพยายามและอดทน 
5)  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
6)  แก้ปัญหาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
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1.6   ความหมายของเทคโนโลยี 
   เทคโนโลยี หมายถึง การน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้และอ านวย
ความสะดวกให้กับมนุษย์ เช่น โทรศัพท์มือถือท่ีช่วยในการติดต่อสื่อสารได้รวดเร็วขึ้น 
คอมพิวเตอร์ท่ีช่วยเก็บข้อมูลได้เป็นจ านวนมากและถูกต้องแม่นย า เป็นต้น ในการน าเทคโนโลยี
มาใช้ควรศึกษาผลดีผลเสียก่อน และควรใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและคุ้มค่าท่ีสุด 
 1.7  อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
   อุปกรณ์ส าหรับการตวงสาร เช่น บีกเกอร์ หลอดทดลอง กระบวกตวง ปิเปตต์ 
เป็นต้น 
   อุปกรณ์ส าหรับชั่ง เช่น เครื่องชั่งไฟฟ้า เคร่ืองชั่งสองแขน เป็นต้น 
   อุปกรณ์ส าหรับวัด เช่น ไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียร์ คาลิเปอร์ เป็นต้น 
   อุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น กล้องจุลทรรศน์ แว่นขยาย เป็นต้น  
 

 
SC101001 โลกกว้างทางวิทยาศาสตร์  

 

 
SC101002 เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์ 
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เร่ืองที่ 2  โครงงานวิทยาศาสตร์ 

2.1 ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
2.1.1 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง 
2.1.2  โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส ารวจ 
2.1.3   โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

  2.1.4   โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี 
2.2 ขั้นตอนของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

   2.2.1   ส ารวจและตัดสินใจเลือกเรื่องท่ีจะท าโครงงาน 
   2.2.2   ศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะท าเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
   2.2.3   วางแผนทดลอง การใช้วัสดุอุปกรณ์ และระยะเวลาในการด าเนินงาน 
   2.2.4   เขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
   2.2.5   ลงมือศึกษาทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
   2.2.6   เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 
   2.2.7   เสนอผลงานของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 

 
SC102001  โครงงานน่ารู้ 
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ให้ผู้เรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1.  ข้อใดคือความหมายของวิทยาศาสตร์ 
 ก. เร่ืองราวหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
 ข.   การศึกษาหาความรู้อย่างมีระบบ ขั้นตอน 
 ค.   การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
 ง. การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้กระบวนการ 
  ทางวิทยาศาสตร์ 
2.  ข้อใดคือความหมายของการตั้งสมมติฐานท่ีถูกต้อง 
 ก. เป็นการคาดคะเนค าตอบของปัญหาท่ีต้องการศึกษา  
 ข. เป็นการวางแผนลงมือทดลองเพ่ือหาค าตอบ 
 ค. เป็นการตั้งข้อสังเกตเรื่องราวต่าง ๆ 
 ง.    เป็นการรวบรวมปัญหาท่ีสงสัย 
3.  ข้อใดคือการกระท าในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 
 ก. จดบันทึกปัญหารอบ ๆ ตัว 
 ข. บันทึกผลการส ารวจอย่างละเอียด 
 ค. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น 
 ง. การแปลความหมายของข้อมูลที่ได้จากการทดลอง 
4.  ถ้าเราพบปลาตายในแม่น้ าจ านวนมาก  เราควรตั้งสมมติฐานว่าอย่างไร 
 ก. ปลาตายเพราะอะไร 
 ข. ปลาตายจ านวนเท่าไร    
 ค.   ท าอย่างไรปลาถึงไม่ตาย 
 ง.   ปลาตายเพราะน้ าเสียใช่หรือไม่  
 
 
 
 

แบบฝึกหัดที่ 1 
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5.  ถ้าต้องการมองเห็นจุลินทรีย์อย่างชัดเจนควรใช้อุปกรณ์ในข้อใด 
 ก. กล้องโพลารอยด์ ข.   กล้องจุลทรรศน ์
 ค. กล้องโทรทัศน์ ง.   กล้องถ่ายรูป  
6.   แดงต้องการศึกษาลักษณะของยุง  ควรเลือกใช้อุปกรณ์ในข้อใด 
     ก.   กล้องโทรทัศน์ ข.   เทอร์โมมิเตอร์ 
     ค.   ไมโครมิเตอร์ ง.   แว่นขยาย 
7.   “ค่าไฟฟ้าท่ีบ้าน  4  เดือนท่ีผ่านมาสูงกว่าปกติ”  จากข้อความดังกล่าว นักศึกษาจะใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้อใด 
     ก. สังเกต ข. ตั้งปัญหา 
     ค. ตั้งสมมติฐาน ง. ออกแบบการทดลอง  
8.  โครงงานวิทยาศาสตร์มีกี่ประเภท 
 ก. 4  ประเภท ข. 5  ประเภท 
 ค. 6  ประเภท ง. 7  ประเภท 
9.  ข้อใดจัดเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
     ก.   การท าแปลงผักสวนครัว 
     ข.   การท ากล้องส่องทางไกล 
     ค.   การทดลองหาปริมาตรออกซิเจนในน้ า 
     ง.   การส ารวจปริมาณหอยหวานบริเวณชายฝั่ง 
10. วิธีการเพาะถั่วงอกจัดเป็นการเรียนรู้โครงงานประเภทใด 
     ก.   โครงงานประเภทส ารวจ 
     ข.   โครงงานประเภททดลอง 
     ค.   โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
     ง.   โครงงานประเภททฤษฎีดินและป่าไม้ 
 

----------------------- 
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เร่ือง ทักษะทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และโครงงานทางวิทยาศาสตร์ 
 
เวลาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม 60 นาที 

สื่อการเรียนรู้/กิจกรรม 
1. ข้อความ/สถานการณ์ ฝึกปฏิบัติ 
2. กระดาษปรู๊ฟ 
3. ปากกาเคมี 
4. ใบความรู้กิจกรรม 

วิธีด าเนินการ 
 หลังจากครูได้ด าเนินการจัดการความรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และโครงงานวิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษาหรือนักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่อง
ทักษะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และโครงงานวิทยาศาสตร์เรียบร้อย
แล้วให้นักศึกษาท าความเข้าใจบทเรียนโดยท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนจากแบบฝึกต่อไปนี้ 
 
ตอนที่ 1 จงเขียน ค าถาม/ปัญหาและสมมุติฐานจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 

1. วันนี้แม่ไปซื้อมะเขือมาจากตลาด ให้มะลิช่วยหั่นมะเขือ เพ่ือจะท าแกงเขียวขวาน หลังจากท่ี 
 มะลิหั่นมะเขือเสร็จแล้วนั้นเห็นเนื้อมะเขือที่ถูกหั่นจะค่อย ๆ กลายเป็นสีน้ าตาล 
 

ค าถาม/ระบุปัญหา  

ตั้งสมมุติฐาน  

 
 
 
 

แบบฝึกหัดที่ 2 



8 
 

2. มานะเปิดฝาตุ่มเพื่อรองน้ าเวลาฝนตกหลังจากผ่านไป 7 วัน มานะเห็นมีลูกน้ าในตุ่ม 
 

ค าถาม/ระบุปัญหา  

ตั้งสมมุติฐาน  

 
3. พ่อกลับจากท างานเรียกให้มานี ลูกสาวเอาน้ าเย็นมาให้ดื่ม มานีรินน้ าดื่มจากตู้เย็นใส่แก้ว  
 ขณะเดินถือมาพบว่ามือของมานีท่ีจับแก้วน้ าเปียก 
 

ค าถาม/ระบุปัญหา  

ตั้งสมมุติฐาน  

 
4. ห้องนอนของมาลัยอยู่ด้านทิศตะวันตกกอ่นนอนมาลัยจะเปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อนเข้านอน 
 1 ชั่วโมงแต่มาลัยรู้สึกว่าแอร์ไม่ค่อยเย็นท้ัง ๆ ท่ีเคร่ืองปรับอากาศท างานเป็นปกติและได้มี 
 การซ่อมบ ารุงเป็นประจ า 
 

ค าถาม/ระบุปัญหา  

ตั้งสมมุติฐาน  

 
5. มาลีซื้อต้นไม้มาปลูกท่ีบ้านรดน้ าพรวนดินตามปกติ วันต่อมามาลีซื้อปุ๋ยมาใส่ต้นไม้ หลังจาก 
 นั้น 3 วันต้นไม้เร่ิมเห่ียวเฉาและตาย 
 

ค าถาม/ระบุปัญหา  

ตั้งสมมุติฐาน  
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ตอนที่ 2 ส ารวจสิ่งแวดล้อมรอบตัวในท้องถิ่น ชุมชนท่ัวไป 

ข้อก าหนด  ขอบเขตการส ารวจ บริเวณขอนไม้ 
 ให้นักศึกษาบันทึกการส ารวจบริเวณท่ีมีขอนไม้ผุ หรือไม้ผุพัง ตามพื้นท่ีรอบ ๆ บ้าน
หรือสถานศึกษาโดยการวาดรูปหรือเขียนชื่อสิ่งท่ีพบบันทึกลงในตารางพร้อมกับตอบค าถาม 
อุปกรณ์ส ารวจ 
 1.  แว่นขยาย 
 2.  เทอร์โมมอเตอร ์
 3.  ไฮโกรมิเตอร์ 
วิธีส ารวจ 

1. ระดมความคิดในการส ารวจ 
2. แบ่งหน้าท่ีในการท างานและวางแผน ให้ชัดเจน 
3. ศึกษาการใช้อุปกรณ์ร่วมกันให้เข้าใจ 
4.  ใช้แว่นขยายส่องดูว่าพบสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่หรือไม่หรือพบซากสัตว์ชนิดใด 
5. บันทึกสภาพของขอนไม้นั้นว่าบริเวณท่ีส ารวจนั้นมีแสงแดดส่องถึงหรือไม่ บริเวณท่ี

แสงแดดส่องถึงคิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของพื้นท่ี เช่น 1 ส่วน 4 ของพื้นทีท่ าการส ารวจ 
6. บันทึกผลการส ารวจในใบบันทึกกิจกรรม 

 
ตารางบันทึกผลการส ารวจและตอบค าถาม 

 

สิ่งมีชีวิต สิ่งไมม่ีชีวิต 
สภาพทั่วไป 

แสงแดด-ร่มเงา อุณหภูมิอากาศ ความชื้น 
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1.  บริเวณขอนไม้ผุมีสภาพเป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .
............................................................................................................................. ................ 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
2. ถ้าแบ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชและสัตว์มีอะไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .
......................................................... .................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… . 
3. น้ าฝนมีประโยชน์อย่างไรต่อกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนขอนไม้ผุ 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .
............................................................................................................................. ................ 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… . 
4.  ความชื้นบนขอนไม้มีผลต่อสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .
............................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… . 
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5.  สภาพท่ัวไป แสงแดด ร่มเงา  ความชื้น อุณหภูมิ เป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
............................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ตอนที่ 3 โครงงานวิทยาศาสตร์ 

1.  โครงงานวิทยาศาสตร์คืออะไร  
……………………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.  โครงงานวิทยาศาสตร์กี่ประเภท อะไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................................................................... 
3.  จงยกตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ในแต่ละประเภทมาอย่างน้อย  2  โครงงาน 
…………………..……………............................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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บทท่ี  2 
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอ้ม 

 
เร่ืองที่ 1 สิ่งมีชีวิต 

 1.1  ลักษณะของสิ่งมีชีวิต  
   1.1.1 การกินอาหาร สิ่งมีชีวิตจะต้องกินอาหารเพื่อความอยู่รอดของตนเอง 
พืชสามารถสร้างอาหารได้เองโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและดูดซึมน้ าและแร่ธาตุจาก
ราก ส่วนคน และสัตว์ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองต้องกินพืช หรือสัตว์อื่นเป็นอาหาร              
   1.1.2 การหายใจ กระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตเป็นวิธีการเปลี่ยนอาหารท่ี
กินเข้าไปเป็นพลังงาน เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิต 
   1.1.3 การเคลื่อนไหว สิ่งมีชีวิตสามารถเคลื่อนท่ีได้ด้วยตนเอง ยกตัวอย่าง เช่น 
คนและสัตว์สามารถวิ่งและเดินได้ ส่วนพืชท่ีเป็นเถาสามารถเลื้อยเกาะผนังหรือต้นไม้อื่นได้   
เป็นต้น 
   1.1.4  การเจริญเติบโต สิ่งมีชีวิตจะมีการเจริญเติบโต สิ่งมีชีวิตบางชนิดขณะ
เจริญเติบโตไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง แต่บางชนิดขณะเจริญเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง 
ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 
   1.1.5 การขับถ่าย เป็นการก าจัดของเสียท่ีสิ่งมีชีวิตนั้นไม่ต้องการออกจาก
ร่างกาย พืชจะขับของเสียออกมาทางปากใบ สัตว์จะขับของเสียออกมาในรูปของเหงื่อ ปัสสาวะ 
และปะปนออกมากับลมหายใจ 
   1.1.6 การตอบสนองต่อสิ่งเร้า สิ่งมีชีวิตจะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า เพื่อ
ปรับตัวเองให้อยูร่อดและปลอดภัยต่ออันตรายต่าง ๆ 
   1.1.7  การสืบพันธุ์ สิ่งมีชีวิตจะมีการสืบพันธุ์และขยายพันธุ์เพ่ือไม่ให้เผ่าพันธุ์
ของตนเองต้องสูญพันธุ ์
 1.2  เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต 
   เกณฑ์ท่ีใช้ในการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตแบ่งออกเป็น  5  ประเภท ได้แก่ 
   1.2.1 เปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างภายนอกและภายใน คือ สิ่งมีชีวิตท่ีมี
โครงสร้างของอวัยวะท่ีมีต้นก าเนิดเดียวกัน แต่อาจมีหน้าท่ีเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้  จัดอยู่ใน
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กลุ่มเดียวกัน ในขณะท่ีอวัยวะซึ่งท าหน้าท่ีแบบเดียวกัน แต่ต้นก าเนิดแตกต่างกันจัดอยู่คนละ
กลุ่มกัน  
   1.2.2   แบบแผนการเจริญเติบโต   หากมีรูปแบบการเจริญเติบโต ตั้งแต่ตัว
อ่อนจนถึงตัวเต็มวัยเหมือนหรือคล้ายกันจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
   1.2.3   การเปรียบเทียบลักษณะร่องรอยของซากดึกด าบรรพ์ ท าให้ทราบว่า
สิ่งมีชีวิตใดมีบรรพบุรุษร่วมกันจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
   1.2.4   กระบวนการทางชีวเคมี และสรีรวิทยา พิจารณาจากชนิดสารเคมีท่ี
สิ่งมีชีวิตสร้างขึ้นว่ามีความคล้ายคลึงกันอย่างไร  

 1.2.5  เปรียบเทียบพฤติกรรมความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต 
 1.3.  พืช 
   พืช คือสิ่งมีชีวิตท่ีสามารถสังเคราะห์อาหารได้เอง โดยกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสง  
   ในการจ าแนกประเภทของพืชสามารถจ าแนกได้ 2 แบบ ดังนี้ 
   แบบที่ 1 ใช้ลักษณะส่วนประกอบของใบเล้ียงมาใช้ในการจ าแนกพืช ได้เป็น 2 
ประเภท  ได้แก่ 
    1)  พืชใบเลี้ยงเดี่ยว คือ พืชท่ีมีใบเลี้ยงใบเดี่ยว ลักษณะเส้นใบเรียงกัน
แบบขนาน มีระบบรากฝอยล าต้นมองเห็นข้อปล้องชัดเจน ไม่มีการเจริญทางด้านข้าง        
กลีบดอก มีจ านวนเป็น 3 หรือทวีคูณของ 3 
    2)  พืชใบเลี้ยงคู่ คือ พืชท่ีมีใบเลี้ยงสองใบ  ลักษณะเส้นใบเป็นร่างแห 
มีระบบรากแก้ว ล าต้นมองเห็นข้อปล้องไม่ชัดเจน มีการเจริญออกทางด้านข้าง กลีบดอก       
มีจ านวนเป็น 4-5 หรือ ทวีคูณของ 4-5  
   แบบที่ 2 ใช้ลักษณะของดอก แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
    1)   พืชมีดอก คือพืชท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ีแล้ว มีส่วนของดอกส าหรับใช้
ในการผสมพนัธุ์  
    2)  พืชไม่มีดอก คือพืชท่ีไม่มีดอกเลย ตลอดการด ารงชีวิต ไม่ว่าจะ
เจริญเติบโตเต็มท่ีแล้วก็ตามพืชจ าพวกนี้จึงไม่มีดอกส าหรับใช้ในการผสมพันธุ์ แต่จะสืบพันธ์ุโดย
การสร้างสปอร์ซึ่งจะงอกเป็นพืช ต้นใหม่ 
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   1.3.1  ส่วนประกอบของพืชและหน้าที่  
    1)   ราก เป็นส่วนของพืชท่ีงอกออกจากเมล็ดก่อนส่วนอื่น และเจริญลง
สู่ใต้ดิน รากมีหน้าท่ียึดล าต้นให้ตั้งบนดิน ดูดน้ าและแร่ธาตุที่สะสมอยู่ในดินแล้วล าเลียงขึ้นไปยัง
ส่วนต่าง ๆ ของพืช นอกจากนี้รากของพืชบางชนิดท าหน้าท่ีสะสมอาหาร เช่น รากมันแกว    
รากแครอท รากหัวผักกาด รากค้ าจุน เช่น รากโกงกาง รากข้าวโพด รากสังเคราะห์ด้วยแสง 
เช่นรากกล้วยไม้ รากไทร รากหายใจ ช่วยในการดูดอากาศ เช่น รากแสม รากล าพู 
    ราก ของพืชแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
    รากแก้ว เป็นรากท่ีงอกออกจากเมล็ดก่อนส่วนอื่น เป็นรากหลัก
เจริญเติบโตได้รวดเร็วและมีรากแขนงแตกออกจากรากแก้ว ในพืชบางชนิดรากแก้วจะเจริญ
ต่อไป  
    รากฝอย เป็นรากเส้นเล็ก ๆ มากมาย งอกออกจากรอบ ๆ โคนต้นแทน
รากแก้วท่ีหยุดเติบโต 
    2)   ล าต้น เป็นส่วนของพืชท่ีอยู่ต่อจากรากขึ้นมา พืชส่วนมากจะมี       
ล าต้นอยู่บนดิน  ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3  ส่วน คือ  ข้อ ปล้อง ตา แต่พืชบางชนิดมีล าต้นอยู่
ใต้ดิน ล าต้นมีหน้าท่ีชูก้าน ใบ และดอกให้ได้รับแสงแดด เป็นทางล าเลียงน้ าและแร่ธาตุ และล า
ต้นของพืชบางชนิดท าหน้าท่ีสะสมน้ าและอาหาร พืชบางชนิดใช้ล าต้นในการขยายพันธุ์  
    3)   ใบ เป็นส่วนของพืชท่ีเจริญเติบโตยื่นออกมาทางข้างของล าต้น          
มีลักษณะแบน มีสีเขียว ใบจะมีเส้นใบซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ เส้นใบขนาน และเส้นใบเป็นร่างแห 
ท าหน้าท่ีสร้างอาหาร คายน้ าและหายใจ บางชนิดท าหน้าท่ีสะสมอาหาร ใช้ในการขยายพันธุ์ 
ล่อแมลง ดักและจับแมลง    
    4)   ดอก เป็นส่วนของพืชท่ีท าหน้าท่ีในการสืบพันธ์ุ ดอกโดยทั่วไป 
ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ คือ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย ก้านดอก และ
ฐานรองดอก ดอกไม้มีอยู่มากมายหลายชนิด บางชนิดมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอม          
ชวนดม 
    5) ผล เป็นส่วนท่ีเจริญมาจากรังไข่ หลังจากดอกได้รับการผสมแล้ว 
ผนังรังไข่ชั้นนอกสุด เจริญเป็นเปลือกของผล  
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   1.3.2  ปัจจัยที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช  
    ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ 
                    1)   ดิน ให้ท่ียึดเกาะแก่พืช และเป็นแหล่งธาตุอาหาร น้ าและอากาศ 
    2)   น้ า ช่วยละลายแร่ธาตุอาหารในดิน เพื่อให้รากล าเลียงน้ าและแร่
ธาตุดูดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของล าต้น 
              3)   ธาตุอาหารหรือปุ๋ย ช่วยในกระบวนการต่าง ๆ ในการด ารงชีวิตของ
พืชและช่วยสร้างคลอโรฟิลล์  
               4)   อาก าศ  พื ช ใช้ ก๊ าซ ออกซิ เจน ใน ก ารห าย ใจ  แ ละ ใช้ ก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในการสร้างอาหาร 
              5)   แสงสว่าง พืชต้องการแสงแดดมาใช้ในการสร้างอาหาร  
            6)   อุณหภูมิ อุณหภูมิท่ีพอเหมาะอยู่ระหว่าง 20–30 องศาเซลเซียส 
ช่วยในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การงอกของเมล็ดและการท างานของเอนไซม์ 

 
SC103001 วงจรชีวิตพืชและสัตว์ 

 
   1.3.3 ความหมายของการขยายพันธุ์พืช 
    การขยายพันธุ์พืช หมายถึง วิธีการท่ีท าให้เกิดการเพิ่มปริมาณของต้นพืช
ให้มากขึ้น  เพื่อด ารงสายพันธ์ุ พืชชนิดต่าง ๆ ไว้ไม่ให้สูญพันธุ์  
   1.3.4  ประเภทของการขยายพันธุ์พืช 
    การขยายพันธุ์พืชท่ีนิยมปฏิบัติโดยทั่วไป มี  5 วิธี คือ 
    1) การตอนกิ่ง คือ การท าให้กิ่ง หรือต้นพืชเกิดรากขณะติดอยู่กับ    
ต้นแม่ จะท าให้ได้ต้นพืชใหม่ ท่ีมีลักษณะทางสายพันธ์ุ เหมือนกับต้นแม่ทุกประการ 

http://elearning.chitaree.ac.th/media/digital_library/agri/plants/j1.htm
http://elearning.chitaree.ac.th/media/digital_library/agri/plants/j1.htm
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            2) การทาบกิ่ง คือ การน าต้นพืช 2 ต้นเป็นต้นเดียวกัน โดยส่วนของ
ต้นตอท่ีน ามาทาบกิ่ง จะท าหน้าท่ีเป็นระบบรากอาหารให้กับต้นพันธุ์ดี  
    3) การติดตา คือ การเชื่อมประสานส่วนของต้นพืชเข้าด้วยกัน เพื่อให้
เจริญเปน็พืชต้น เดียวกัน โดยการน าตาจากกิ่งพันธุ์ดีไปติดบนต้นตอ  
              4)  การเสียบยอด คือ การเชื่อมประสานเนื้อเยื่อของต้นพืช 2 ต้น    
เข้าด้วยกัน เพ่ือให้เจริญเติบโตเป็นต้นเดียวกัน 
              5)  การตัดช า คือ การน าส่วนต่าง ๆ ของพืชพันธุ์ดี เช่น ใบ ล าต้น และ 
ราก มาตัดและปักช าในวัสดุเพาะช า เพื่อให้ได้พืชต้นใหม่ท่ีน ามาตัดช า 
 

 
SC103002  การขยายพันธุ์พืชและสัตว์ 

         1.4  สัตว์ 
   1.4.1  ประเภทของสัตว์ 
    สัตว์แต่ละชนิดท่ีอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ มีลักษณะโครงสร้างภายนอก 
และภายในแตกต่างกันท าให้เราสามารถจ าแนกประเภทของสัตว์ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ 
คือ 
    1) สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง คือ สัตว์ท่ีมีกระดูกต่อกันเป็นข้อ ๆ อยู่เป็น
แนวยาวไปตามด้านหลังของร่างกาย  มีหน้าท่ีช่วยพยุงร่างกายให้เป็นรูปร่างอยู่ได้และยังช่วย
ป้องกันเส้นประสาทอีกด้วย เช่น คน สนุข แมว ควาย เสือ เป็นต้น   
    2) สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง คือ สัตว์ไม่มีกระดูกเป็นแกนของร่างกาย 
สัตว์บางชนิดจะสร้างเปลือกแข็งขึ้นมาห่อหุ้มร่างกายเพื่อป้องกันอันตราย เช่น แมลงชนิดต่าง ๆ 
เป็นต้น 
 

http://elearning.chitaree.ac.th/media/digital_library/agri/plants/j2.htm
http://elearning.chitaree.ac.th/media/digital_library/agri/plants/j2.htm
http://elearning.chitaree.ac.th/media/digital_library/agri/plants/j3.htm
http://elearning.chitaree.ac.th/media/digital_library/agri/plants/j3.htm
http://elearning.chitaree.ac.th/media/digital_library/agri/plants/j4.htm
http://elearning.chitaree.ac.th/media/digital_library/agri/plants/j4.htm
http://elearning.chitaree.ac.th/media/digital_library/agri/plants/j5.htm
http://elearning.chitaree.ac.th/media/digital_library/agri/plants/j5.htm
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   1.4.2 โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายสัตว์ 
        โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
ของสัตว์ ดังนี ้
             1)  ระบบย่อยอาหาร ท าหน้าท่ีน าสารอาหารต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกาย เพื่อ
เป็นวัตถุดิบส าคัญในการเจริญเติบโต 
     2)  ระบบหมุนเวียนเลือด ท าหน้าท่ีหมุนเวียนเลือด น าสารต่าง ๆ ท่ีมี
ประโยชน์ไปยังเซลล์ท่ัวร่างกาย และน าสารท่ีเซลล์ไม่ต้องการไปยังอวัยวะขับถ่ายเพ่ือก าจัดออก
นอกร่างกาย 
    3)  ระบบหายใจ ท าหน้าท่ี น าก๊าซท่ีเซลล์ต้องการเข้าสู่ร่างกายและ
ก าจัดก๊าซท่ีเซลล์ไม่ต้องการออกนอกร่างกาย นอกจากนี้ยังท าหน้าท่ีสร้างพลังงานให้แก่เซลล์ 
ท าให้เซลล์สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์     
    4)  ระบบขับถ่าย  ท าหน้าท่ีก าจัดของเสียท่ีเซลล์ไม่ต้องการออกนอก
ร่างกาย 
             5)  ระบบประสาท ท าหน้าท่ีควบคุมกลไกลการท างานของทุกระบบใน
ร่างกาย 
    6)  ระบบโครงกระดูก ถ้ามีโครงร่างแข็งท่ีอยู่ภายนอกร่างกาย จะช่วย
ป้องกันอันตรายภายในไม่ให้ได้รับอันตราย แต่ถ้ามีโครงร่างแข็งท่ีอยู่ภายใน จะช่วยในการ
เคล่ือนไหวหรือเคลื่อนท่ี 
    7) ระบบสืบพันธุ์ เมื่อสัตว์เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยก็พร้อมท่ีจะ
สืบพันธ์ุเพ่ือท่ีจะเพิ่มลูกหลาน ท าให้สัตว์แต่ละชนิดสามารถด ารงเผ่าพันธุ์ไว้ได้ 
   1.4.3  ปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของสัตว์ 
    ปัจจัยท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของสัตว์ ได้แก่ 
       1)  อาหาร เพ่ือจะได้มีพลังงานในการท ากิจกรรมต่าง ๆ สัตว์แต่ละชนิด 
กินอาหารท่ีแตกต่างกันไป บางชนิดกินพืชเป็นอาหาร บางชนิดกินสัตว์เป็นอาหาร และบางชนิด
กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร 
       2)  น้ า ช่วยให้ร่างกายสดชื่น ช่วยดับกระหาย เป็นท่ีอาศัยของสัตว์บางชนิด  
                  3)  อากาศ สัตว์ทุกชนิดต้องใช้ก๊าซออกซิเจนในกระบวนการหายใจ   
พืชต้องการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการสร้างอาหาร  
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                 4)  ที่อยู่อาศัย เพื่อความอบอุ่น และปลอดภัยจากศัตรู และด ารงชีวิต
ด้านต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกันไป สัตว์บางชนิดอาศัย บนบก บางชนิดอาศัยบนต้นไม้ บางชนิดอาศัย
ในน้ า 
   1.4.4 การสืบพันธุ์ของสัตว์ 
    การสืบพันธ์ุของสัตว์มี 2 ประเภท ได้แก่ 
     1) การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ  คือ  การเพิ่มจ านวนของสิ่งมีชีวิต
โดยไม่มีการผสมระหว่างเซลล์สืบพันธ์ุ ซึ่งการสืบพันธ์ุแบบนี้จะไม่มีการกลายพันธ์ุ  เช่น  
     1.1) การแตกหน่อ สิ่งมีชีวิตตัวใหม่งอกออกมาจากตัวเดิม แล้วหลุด
ออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ 
     1.2) การแบ่งตัว สิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งแบ่งเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่แบบ         
เท่า ๆ กัน 
                          1.3)  การแบ่งส่วน  ส่วนท่ีหลุดไปจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งพัฒนาไปเป็น
สิ่งมีชีวิตตัวใหม่ได้  
        2)   การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ คือ การสืบพันธุ์ท่ีต้องมีการรวมกันของ
เซลล์สืบพันธ์ุเพศผู้ (สเปิร์ม) และเซลล์สืบพันธ์ุเพศเมีย (ไข่) แล้วเกิดเป็นสิง่มีชีวิตหน่วยใหม ่
 

 
SC103003  โครงสร้างและหน้าท่ีของพืชและสัตว์ 

 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88
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เร่ืองที่  2   ระบบนิเวศ 

 2.1   ความหมายของระบบนิเวศ (Ecosystem) 
   ระบบนิเวศ (Ecosystem)  หมายถึง ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งท่ี
อยู่ และมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  
 

 2.2   องค์ประกอบพื้นฐานของระบบนิเวศ 
     2.2.1 องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต ได้แก่ สารประกอบอินทรีย์ อนินทรีย์ และ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
     2.2.2 องค์ประกอบที่มีชีวิต ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย 
 

 2.3   ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
   ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ มี 2 แบบ คือ 
   2.3.1  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเอง  ใช้ค าว่า ภาวะน าหน้า 
ตัวอย่าง เช่น  
    1)  ภาวะได้ประโยชน์ ร่วมกัน  (Protocooperation : + ,+ ) คื อ 
สิ่งมีชีวิตท้ัง 2 ฝ่าย ต่างได้ประโยชน์ด้วยกันท้ังคู่ เช่น ผ้ึงกับดอกไม้ เพลี้ยกับมดด า นกเอี้ยงกับ
ควาย 
    2)  ภาวะพึ่ งพากัน  (Mutualism: + ,+) คือ สิ่งมีชีวิตท้ัง 2 ฝ่ายได้
ประโยชน์ร่วมกัน แต่ต้องอยู่ร่วมกัน ตลอดเวลา หากแยกกันอยู่จะท าให้อีกฝ่ายไม่สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้เช่น ไลเคน  โพรโทซัวในล าไส้ปลวก แบคทีเรียในปมรากพืชตระกูลถั่ว 
             3)  ภาวะอิงอาศัย  (Commensalism : +, o)  สิ่งมีชีวิตฝ่ายหนึ่งได้
ประโยชน์ อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้และไม่เสียประโยชน์ เช่น เถาวัลย์เกาะบนต้นไม้ใหญ่ กล้วยไม้กับ
ต้นไม้ นกท ารังบนต้นไม้ เหาฉลามกับปลาฉลาม เพรียงหินท่ีเกาะบนตัวของสัตว์ทะเล 
             4)  ภาวะปรสิต (Parasitism : +, -)  เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตท่ีมี
ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เบียดเบียน เช่น เห็บ เหา ไร หมัด 
             5)  ภาวะล่าเหยื่อ (Predation : +, - ) เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตฝ่ายหนึ่งเป็นอาหารของสิ่งมชีีวิตอีกชนิดหนึ่ง เช่น สิงโตกับม้าลาย  หมีขาวกับแมวน้ า 
           6)  ภาวะแข่งขัน (Competition : -, - )  เป็นภาวการณ์อยู่ร่วมกันของ
สิ่งมีชีวิตท่ีมีการแย่งปัจจัยในการด ารงชีพเหมือนกันจึงท าให้เสียประโยชน์ท้ังสองฝ่าย เช่น เสือ 
สิงโต สุนัขป่า แย่งชิงกันครอบครองท่ีอยู่อาศัย หรืออาหารท่ีอยู่ในบริเวณเดียวกัน 
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                      7)   ภาวะหลั่งสารการยับยั้งการเจริญ (Antibiosis : ๐, -) หมายถึง
การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต ท่ีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหลั่งสารมายับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย เช่น 
สาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงินบางชนิด หลั่งสารพิษ เรียกว่า Hydyoxylamine ท าให้สัตว์น้ าใน
บริเวณนั้นได้รับอันตราย 
              8)   ภาวะเป็นกลาง  (Neutralism: ๐,๐) เป็นการอยู่ ร่วมกันของ
สิ่งมีชีวิตท่ีเป็นอิสระต่อกันจึงไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้หรือเสียประโยชน์ เช่น แมงมุมกับกระต่าย
อาศัยอยู่ในทุ่งหญ้า แมงมุมกินแมลงเป็นอาหาร  ส่วนกระต่ายกินหญ้าเป็นอาหารจึงไม่มีฝ่ายใด
ได้หรือเสียประโยชน์  
   2.3.2  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  เช่น 
                      1)  แสงสว่าง  แสงจากดวงอาทิตย์ เป็นพลังงานท่ีมีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิต
ทุกชนิดบนโลก พืช ใช้แสงเป็นพลังงานในกระบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างสารอาหาร แสง
มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตสัตว์  เช่น สัตว์บางชนิดต้องการแสงอาศัยน้อยจะอยู่ในร่มหรือเงามืด 
    2)  อุณหภูมิ สิ่งมีชีวิตจะเลือกแหล่งท่ีอยู่อาศัยท่ีมีอุณหภูมิเหมาะสมกับ
ตัวเอง สิ่งมีชีวิตจะปรับตัวให้มีชีวิตรอด เช่น นกนางแอ่นจากประเทศจีนจะอพยพมาหากินใน
ประเทศไทย ในฤดูหนาว และการจ าศีลของกบ  
    3)  แร่ธาตุและก๊าซ พืช และสัตว์ น าแร่ธาตุและก๊าซต่าง ๆ ไปใช้ใน
การสร้างอาหาร และโครงสร้างของร่างกาย ความต้องการแร่ธาตุ และก๊าซของสิ่งมีชีวิตจะมี
ความแตกต่างกัน           
             4)  ความเป็นกรด-เบสของดินและน้ า สิ่งมีชีวิตจะอาศัยในแหล่งท่ีอยู่ 
ท่ีมีความเป็นกรด-เบส ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีวิตของตนเอง  
 

 
SC104001  สัตว์โลกน่ารู้ 
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 2.4  ห่วงโซ่อาหาร  (Food Chain) 
   ห่วงโซ่อาหาร  (Food Chain) หมายถึง การถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต โดย
ถ่ายทอดในรูปของอาหารต่อเนื่องกันเป็นทอด ๆ ตามล าดับของการกิน ส่วนใหญ่ห่วงโซ่อาหาร
จะเริ่มถ่ายทอดจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคตามล าดับขั้นในการกินอาหาร   
 
 ตัวอย่าง เช่น  

   ข้าว            ตั๊กแตน            กบ       เหยี่ยว 
 

 
 

    2.4.1  หลักการเขียนห่วงโซ่อาหาร   
    หลักการเขียนห่วงโซ่อาหาร  มีดังนี้ 
    1)   ห่วงโซ่อาหารแบบจับกิน  
     1.1)  ห่วงโซ่ท่ีมีผู้ผลิต เริ่มการเขียนโดยตั้งต้นจากผู้ผลิต และตาม
ด้วยผู้บริโภคล าดับท่ี 1 ผู้บริโภคล าดับท่ี 2 ผู้บริโภคล าดับท่ี 3 และต่อไปเรื่อย ๆ ตามล าดับขั้น
ของการบริโภค จนถึงผู้บริโภคล าดับสุดท้าย   
     1.2)  ต้องเขียนลูกศรแทนการถ่ายทอดพลังงานจากผู้ผลิต ไปสู่
ผู้บริโภคตามล าดับขั้นดังกล่าว โดยเขียนให้หัวลูกศรหันไปทางผู้ท่ีได้รับสารอาหารเท่านั้น ในท่ีนี้ 
คือ หัวลูกศรหันไปทางผู้ท่ีบริโภค หรือเขียนให้หัวลูกศรชี้ไปทางผู้ล่านั่นเอง 
    2)  ห่วงโซ่อาหารแบบอื่น ๆ  ให้เขียนโดยเริ่มจากสิ่งมีชีวิตท่ีเป็นจุดเริ่ม
ของการถ่ายทอดสารอาหาร เช่น ซากสัตว์ หนอน นก งู เหย่ียว ดังตัวอย่าง 

 
 
 

ผู้ผลิต  ผู้บริโภค 
ล าดับที่ 1 

 ผู้บริโภค 
ล าดับที่ 2 

 ผู้บริโภค 
ล าดับที่ 3 
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 2.5   สายใยอาหาร  (Food Web) 
    สายใยอาหาร หมายถึง ห่วงโซ่อาหารหลาย ๆ ห่วงโซ่ ท่ีมีความสัมพันธ์กันอย่าง
ซับซ้อน 
   ในธรรมชาติ เราจะพบการถ่ายทอดพลังงานในรูปแบบของสายใยอาหาร 
มากกว่าห่วงโซ่อาหารแบบเดี่ยว ๆ  เนื่องจากสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดกินอาหารได้หลายชนิด 
 

  
 2.6  การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ  
   ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานส าหรับสิ่งมีชีวิต กลุ่มสิ่งมีชีวิตท่ีเป็นผู้ผลิตจะ
เปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานท่ีสะสมไว้ในโมเลกุลของสารอาหาร โดยกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง  ซึ่งได้ผลผลิตเบื้องต้น คือ น้ าตาลกลูโคส สะสมไว้  ในกระบวนการนี้ได้
ปล่อยก๊าซออกซิเจนออกสู่บรรยากาศด้วย  
   พลังงานในโมเลกุลของสารอาหารท่ีสะสมไว้ จะถูกถ่ายทอดจากผู้ผลิตไปสู่
ผู้บริโภคล าดับต่าง ๆ จนถึงผู้ย่อยสลายอินทรีย์สาร ซึ่งพลังงานท่ีถ่ายทอดนั้นจะมีค่าลดลง
ตามล าดับ เพราะส่วนหนึ่งถูกใช้ในการผลิตพลังงานให้แก่ร่างกายโดยกระบวนการหายใจ      
อีกส่วนหนึ่งสูญเสียไปในรูปของพลังงานความร้อน  
   การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศมีความส าคัญมากเพราะไม่ เพียงแต่
สารอาหารเหล่านั้นมีการถ่ายทอดแต่สารทุกชนิดท่ีปนเปื้อนอยู่ในระบบนิเวศ ท้ังท่ีเป็น

แผนภาพสายใยอาหาร 
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ประโยชน์ และเป็นโทษจะถูกถ่ายทอดไปในโซ่อาหารด้วย ตัวอย่างเช่น การใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช  การถ่ายเทของเสียจากท่ีอยู่อาศัยและกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ท าให้มีของเสียท่ี
ปล่อย และสารต่าง ๆ ดังกล่าวจะตกค้าง ในผู้ผลิต และถ่ายทอดและไปสู่ผู้บริโภคตามล าดับใน
โซ่อาหารและจะเพิ่มความเข้มข้นข้นเรื่อย ๆ ในล าดับชั้นท่ีสูงขึ้น  ๆ รวมถึงกลับมาสู่ตัวมนุษย์
ด้วย 

 
SC104002  สายใยแห่งชีวิต 

 
 2.7   ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมกับการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 
   สภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ในลักษณะต่าง ๆ 
เนื่องจากสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องใช้สภาพแวดล้อม เป็นท้ังแหล่งท่ีอยู่ และเป็นปัจจัยท่ีส าคัญใน
การด ารงชีวิตรอด และแพร่พันธุ์ได้ ดังนั้นสิ่งมีชีวิตจึงต้องมีการปรับตัวให้สามารถอยู่รอดได้ใน
สภาพแวดล้อมและในสภาพท่ีมีปัจจัยจ ากัด 
 2.8  ความหมายของการปรับตัว 
   การปรับตัว หมายถึง กระบวนการท่ีสิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับ
ลักษณะบางประการให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมท่ีอาศัยอยู่ ซึ่งลักษณะท่ีเปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว
จะอ านวยประโยชน์แก่ชีวิตในการอยู่รอดและสามารถสืบพันธ์ุต่อไปได้ 
   สิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวได้ดีจะสามารถด ารงชีวิตและแพร่พันธุ์ต่อไปได้ 
 2.9   ปัจจัยที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต  
   ปัจจัยท่ีมีผลต่อการอยู่ด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ อาหาร น้ า อากาศ  การสืบพันธุ์ 
ศัตรู และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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 2.10  การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต 
   สิ่งมีชีวิตมีการปรับตัว ดังนี้ 
               2.10.1  การปรับรูปร่าง สรีระ และสี  สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ จะมีการปรับสรีระ ปรับ
ร่างกาย หรือเปลี่ยนสีให้คล้ายคลึงกับสภาพแวดล้อม หรืออยู่ในแหล่งอาศัยได้ เพ่ืออ าพรางศัตรู  
ล่าเหยื่อ และสืบพันธ์ุ เช่น  

   -  การปรับสี เช่น จิ้งจก กิ้งก่า  
   -  การปรับสรีระ รูปร่าง เช่น ตั๊กแตนกิ่งไม้ ตั๊กแตนใบโศก นกเป็ดน้ ามี
พังผืดระหว่างนิ้ว หมีขั้วโลกมีขนยาว การเปลี่ยนใบเป็นหนามของต้นกระบองเพชร 
   -  การปรับปากของแมลงชนิดต่าง ๆ  เช่น ปากกัด ปากเลีย ปากเจาะ 
และปากดูด 
   -  การร าแพนของนกยูง  
   -  ก้านใบท่ีกลวงและพองออกเป็นกระเปาะของผักตบชวา ก้านใบ
กลวงของผักบุ้ง 

              2.10.2  การปรับพฤติกรรม เช่น  
     -  การอพยพย้ายถิ่น และการจ าศีล ในฤดูหนาว  

    -  การหากินในเวลากลางคืน  
 

 
 SC104003 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
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เร่ืองที่  3   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ 

 3.1  ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ 
   ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษย์
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ดิน น้ า อากาศ ป่าไม้ 
 3.2  ความหมายของสิ่งแวดล้อม 
   สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตัวเรา ท้ังสิ่งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต 
รวมท้ังสิ่งท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และสิ่งท่ีมนุษย์สร้างมา 
 3.3  ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งออกตามความส าคัญได้ 3 
ลักษณะ 
   3.3.1  ด้านเศรษฐกิจ ประเทศใดท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ จะส่งผล
ให้คุณภาพชีวิตของประชากรและเศรษฐกิจของประเทศนั้นดีขึ้น 
   3.3.2  ด้านสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ
ให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศได้เร็วขึ้น 
   3.3.3  ด้านการเมือง ประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ จะส่งผลต่อ
การสร้างอ านาจต่อรอง การยอมรับของอารยประเทศ และเวทีระดับโลกได้ 
 3.4  ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
   1) ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป คือ ทรัพยากรท่ีใช้แล้วเมื่อนานไปไม่สามารถ
เกิดขึ้นใหม่ หรือถ้าจะเกิดขึ้นใหม่ต้องใช้เวลานานหลายล้านปี เช่น แร่ธาตุ ก๊าซธรรมชาติ น้ ามัน 
   2) ทรัพยากรที่ใช้ไม่หมดสิ้น เช่น ดิน น้ า อากาศ  
   3.4.1 ทรัพยากรแร่ 
    1) ความหมายของทรัพยากรแร่ 
     ทรัพยากรแร่ หมายถึง แร่ธาตุต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในโลกเป็นสสารในรูป
ของแข็งท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยกระบวนการอนินทรีย์ ท้ังบริเวณส่วนท่ีเป็นพื้นน้ า  
แหล่งก าเนิดแร่ มีแหล่งก าเนิดมาจาก  
     1.1)  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น การระเบิดของ ภูเขาไฟ การเคลื่อนท่ี 
ของแผ่นเปลือกโลก 
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     1.2)  การแปรสภาพทางเคมีของหินประเภทต่าง ๆ ท่ีอยู่บนเปลือก
โลก เช่น ถ่านหิน หินน้ ามัน เกลือหิน แร ่
    2)  วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรแร ่
     การอนุรักษ์แร่มีหลายวิธี ดังนี้ 
     2.1)  ใช้สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ อย่างรู้คุณค่า  โดยใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
     2.2)  ใช้แร่ธาตุให้ตรงกับความต้องการและตรงกับสมบัติแร่ธาตุ
นั้น ๆ 
     2.3)  แยกขยะที่จะทิ้งออกตามประเภทของขยะ เพื่อให้การน า
ขยะไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ง่ายขึ้น และลดการขุดใช้แร่ธาตุต่าง ๆ ลง 
   3.4.2  ทรัพยากรดิน 
    1)  ความหมายของทรัพยากรดิน 
          ทรัพยากรดิน เกิดจากการสลายและผุพังของหินชนิดต่าง ๆ 
คลุกเคล้าปะปนกับอินทรีย์สารชนิดต่าง ๆ รวมท้ังน้ าและอากาศ 
    2)  ลักษณะของทรัพยากรดิน 
     ลักษณะความแตกต่างของดินจะต่างกันตามพื้นท่ีท่ีพบ ได้แก่ 
      2.1) บริเวณท่ีราบ น้ าท่วมถึงสองฝั่งแม่น้ า เป็นดินตะกอนท่ีมีอายุ
น้อย ลักษณะของดินเป็นดินเหนียว เนื้อละเอียด เช่น บริเวณพื้นดินสองฝั่งแม่น้ าในจังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
      2.2) บริเวณท่ีราบลุ่มต่ ามาก เป็นบริเวณท่ีมีน้ าท่วมขัง มีซากพืช 
ซากสัตว์ทับถมกันเป็นชั้น ๆ เป็นดินท่ีมีอินทรีย์วัตถุปะปนอยู่มาก เช่น ชายฝั่งจังหวัดนราธิวาส 
บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 
      2.3) บริเวณท่ีเป็นชายฝั่งทะเล มีลักษณะเป็นเนินทรายหรือหาด
ทราย ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างน้อย เช่น ชายฝั่งทะเล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
      2.4) บริเวณท่ีห่างจากสองฝั่งแม่น้ า ส่วนมากเป็นดินเหนียวและ
ค่อย ๆ ลดความอุดมสมบูรณ์ลงไปเร่ือย ๆ เนื่องจากโดนชะล้างจากการไหลของน้ า 
      2.5) บริเวณภู เขาไม่สู งชัน เป็นดิน ท่ีมีอินทรีย์สารสะสมอยู่ 
เนื่องจากถูกปกคลุมด้วยป่าไม้ตามธรรมชาติ 
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      2.6) บริเวณดินท่ีมีคุณสมบัติเป็นเบสปะปนอยู่มาก เช่น หินปูน 
ดินมาร์ล เป็นต้น เมื่อสารเหล่านี้สลายตัวลงจะท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
    3) ปัญหาทรัพยากรดินในประเทศไทย 
     ปัญหาทรัพยากรดินในประเทศไทยมี 2 แบบ คือ  
     3.1) ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
      3.2) ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์ 
 
 
 

 
 
 

   3.4.3 ทรัพยากรน้ า 
    1) ความหมายของน้ า 
     น้ า คือ ของเหลวท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของก๊าซไฮโดรเจน และ
ก๊าซออกซิเจน น้ าเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
    2)  ประเภทของทรัพยากรน้ า 
     ประเภทของทรัพยากรน้ าสามารถแบ่งออกได้เป็น 2  ประเภท คือ 
     2.1)  น้ าบนดิน ได้แก่ น้ าในแม่น้ าล าคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้ า 
น้ าจากแหล่งนี้จะมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้ 
      -  ปริมาณของน้ าฝนท่ีได้รับ 

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาต ิ

การชะล้าง               

แร่ธาตุในดิน 

ปัญหาการสึกกร่อน 
และการพังทลายของ

ดนิ 

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์ 

การปลูกพืช
นิดเดียวกัน
ซ ้าซาก 

การปลูกพืช
โดยไม่บ ารุง

ดนิ 

การท าลายป่า
เพ่ือการ

อุตสาหกรรม 

 

การเผาป่า 
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      -  อัตราการสูญเสียของน้ า ซึ่งมีสาเหตุมาจากการระเหยและ
การคายน้ า 
      -  ความสามารถในการกักเก็บน้ า 
      2.2)  น้ าใต้ดิน เป็นน้ าท่ีแทรกอยู่ใต้ดิน ได้แก่ น้ าบาดาล การท่ี
ระดับน้ าใต้ดินจะมีปริมาณมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้ 
       -  ปริมาณน้ าท่ีไหลจากผิวดิน 
       -  ความสามารถในการกักเก็บน้ าไว้ในชั้นหิน 
    3)  ความส าคัญของน้ า 
      ความส าคัญของน้ า  น้ ามีความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิตมากมายดังนี้ 
      -  ด้านเกษตรกรรม เพื่อการเพาะปลูก เล้ียงสัตว์ ฯลฯ 
      -  ด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ า 
      -  ด้านการอุตสาหกรรม 
      -  ด้านการอุปโภคและการบริโภค 
     4)  แนวทางในการการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า  
       การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า มีแนวทางในการปฏิบัติ  ดังนี้ 
       -  การพัฒนาแหล่งน้ า โดยการขุดลอกแหล่งน้ าต่าง ๆ ท่ีตื้นเขิน 
       -  ใช้น้ าอย่างประหยัด ไม่ปล่อยให้น้ าท่ีใช้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ 
       -  ไม่ตัดไม้ท าลายป่า 
       -  ป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษกับแหล่งน้ า 
   3.4.4  ทรัพยากรป่าไม้ 
    1) ความหมายของทรัพยากรป่าไม้ 
     ทรัพยากรป่าไม้ คือ สังคมของต้นไม้ และสิ่งมีชีวิตอื่น  ๆ อันมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และปกคลุมเนื้อท่ีกว้างใหญ่ มีการใช้ประโยชน์จากอากาศ น้ า และ
วัตถุธาตุต่าง ๆ ในดิน เพื่อการเจริญเติบโต มีการสืบพันธุ์ รวมท้ังให้ผลิตผล และบริการ         
ท่ีจ าเป็นต่อมนุษย ์
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    2) ความส าคัญของทรัพยากรป่าไม้ 
     ป่าไม้เป็นส่วนท่ีมีความส าคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่างยิ่ง เป็นต้นน้ า 
เป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่ามากมาย ช่วยป้องกันการชะล้างหน้าดิน เป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้เกิด
การหมุนเวียนของสารต่าง ๆ ในธรรมชาติ ฯลฯ 
    3) แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
     3.1) การท าความเข้าใจถึงความส าคัญของป่าต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ สัตว์และสิ่งต่าง ๆ ท่ีอยู่ในโลก 
     3.2) การสร้างจิตส านึกร่วมกันในการดูแลรักษาป่าไม้ในชุมชน   
ซึ่งแนวทางหนึ่ง คือการเปิดโอกาสโดยภาครัฐในการออกพระราชบัญญัติป่าชุมชน 
     3.3) การออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองพื้นท่ีป่า และการออกกฎเพื่อ
ป้องกันการตัดไม้ท าลายป่า  ช่วยกันปลูกป่าในพื้นท่ีป่าเสื่อมโทรม โดยอาจจะเป็นการร่วมมื อ
กับสมาชิกในชุมชนเพื่อปลูกป่าในโอกาสต่าง ๆ 
     3.4) ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นประจ า เพื่อจะได้
ทราบความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับการร่วมอนุรักษ์ป่าไม้รวมถึงสิ่งแวดล้อมในด้านอ่ืนด้วย 
 

 
SC105001  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 3.5  หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
   1) การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ต้องค านึงถึงทรัพยากร 
ธรรมชาติอื่นควบคู่กันไป เพราะทรัพยากรธรรมชาติต่างก็มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์และส่งผลต่อ
กันอย่างแยกไม่ได้ 
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   2) การวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด  ต้องเชื่อมโยง    
กับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และคุณภาพชีวิตอย่างกลมกลืน ตลอดจนรักษาไว้    
ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศควบคู่กันไป 
   3) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย  ท้ังประชาชนใน
เมืองในชนบท และผู้บริหาร ทุกคนควรตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ตลอดเวลา โดยเริ่มต้นท่ีตนเองและท้องถิ่นของตน ร่วมมือกันท้ังภายในประเทศและทั้งโลก 
   4)  ความส าเร็จของการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์และ
ความปลอดภัยของทรัพยากรธรรมชาติ  ดังนั้นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็น         
การท าลายมรดกและอนาคตของชาติด้วย 
   5) ประเทศมหาอ านาจที่ เจริญทางด้านอุตสาหกรรม  มีความต้องการ
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจ านวนมาก เพื่อใช้ป้อนโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศของตน ดังนั้น
ประเทศท่ีก าลังพัฒนาท้ังหลาย จึงต้องช่วยกันป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ของประเทศ
มหาอ านาจ 
   6) มนุษย์สามารถน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติได้ แต่การจัดการนั้นไม่ควรมุ่งเพียงเพื่อการอยู่ดีกินดีเท่านั้น ต้องค านึงถึงผลดี
ทางด้านจิตใจด้วย 
   7) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละแห่งนั้น จ าเป็นต้องมีความรู้ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติที่จะให้ประโยชน์แก่มนุษย์ทุกแง่มุม ท้ังข้อดีและข้อเสีย โดยค านึงถึงการ
สูญเปล่าอันเกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วย 
   8) รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จ าเป็นและหายากด้วยความระมัดระวัง 
พร้อมท้ังประโยชน์และการท าให้อยู่ในสภาพท่ีเพ่ิมท้ังทางด้านกายภาพและเศรษฐกิจเท่าท่ีท าได้ 
รวมท้ังจะต้องตระหนักเสมอว่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมากเกินไปจะไม่เป็นการปลอดภัย
ต่อสิ่งแวดล้อม 
   9)  ต้องรักษาทรัพยากรที่ทดแทนได้  โดยให้มีอัตราการผลิตเท่ากับอัตราการใช้   
หรืออัตราการเกิดเท่ากับอัตราการตายเป็นอย่างน้อย 
   10) หาทางปรับปรุงวิธีการใหม่ ๆ ในการผลิตและการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังพยายามค้นคว้าสิ่งใหม่มาใช้ทดแทน 
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   11) ให้การศึกษาเพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงความส าคัญในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 3.6  สิ่งแวดล้อม 
   3.6.1 ความหมายของสิ่งแวดล้อม 
    สิ่งแวดล้อม คือ ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีอยู่รอบตัวมนุษย์ท้ังท่ีมีชีวิตและไม่มี
ชีวิต รวมท้ังรูปธรรม (สามารถจับต้องและมองเห็นได้) และนามธรรม (ตัวอย่างเช่น วัฒนธรรม 
แบบแผน ประเพณี ความเชื่อ)  
   3.6.2  ประเภทของสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2  ประเภท มีความสัมพันธ์
เช่ือมโยงกัน เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ประกอบด้วย 
           1)  สิ่งแวดล้อมท่ีท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า อากาศ 
ดิน น้ า มนุษย์  
           2)  สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เช่น ถนน บ้านเมือง และสิ่งแวดล้อม
เป็นนามธรรม เช่น วัฒนธรรม ประเพณี การเมือง ศาสนา กฎหมาย 
   3.6.3 สาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อม 
    1)  การเพ่ิมของประชากร (Population growth) ปริมาณการเพิ่มของ 
ประชากรก็ยังอยู่ในอัตราทวีคูณ (Exponential Growth) เมื่อผู้คนมากขึ้นความต้องการบริโภค
ทรัพยากรก็เพิ่มมากขึ้นทุกทางไม่ว่าจะเป็นเร่ืองอาหาร ท่ีอยู่อาศัย พลังงาน 
    2)   การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  
(Economic Growth & Technological Progress) ความ เจริญ ทางเศรษฐกิ จนั้ นท าให้
มาตรฐานในการด ารงชีวิตสูงตามไปด้วย มีการบริโภคทรัพยากรจนเกินกว่าความจ าเป็นขั้น
พื้นฐานของชีวิต มีความจ าเป็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นตามไปด้วย ในขณะเดียวกัน
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีก็ช่วยเสริมให้วิธีการน าทรัพยากรมาใช้ได้ง่ายขึ้นและมากขึ้น 
   3.6.4 ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม 
    1)   การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นโดยธรรมชาติ ได้แก่ การเกิด
อุทกภัยจากน้ าป่าไหลหลาก ท าให้สิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะพืชถูกน้ าท่วม พืชบางชนิดไม่สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้ในท่ีท่ีมีน้ าท่วม จึงตายไปในท่ีสุด และอุทกภัยยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สิ่งมีชีวิตทุกชนดิ โดยเฉพาะสัตว์และมนุษย์ 
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    2)  การเกิดลมพายุก็เป็นสาเหตุที่ท าให้สิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลง  
โดยลมพายุอาจพัดพารุนแรงจนท าให้ต้นไม้สูง ๆ บางต้นต้านแรงลมไม่ไหว จึงโดนล้มลงไป     
ท าให้เกิดความเสียหายต่าง ๆ ตามมาท าให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป 
    3)  การเกิดภูเขาไฟระเบิดก็เป็นสาเหตุท่ีท าให้สิ่งแวดล้อมเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ความร้อนของลาวาท่ีไหลออกมาจากปล่องภูเขาไฟ ท าให้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถ
ด ารงชีวิตได้ อีกท้ังก๊าซต่าง ๆ ท่ีปล่อยออกมาจากปล่องภูเขาไฟท าให้สภาพอากาศเปลี่ยนไป 
             4)  การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นโดยมนุษย์ ได้แก่ มนุษย์ท า
ให้ภูเขาไม่มีต้นไม้ กลายเป็นภูเขาหัวโล้น ต้นไม้ในป่าถูกตัดโค่นท าลาย สัตว์ป่าไม่มีท่ีอยู่อาศัย
และขาดอาหาร น้ าเสีย อากาศเป็นพิษ ดินเสีย และเส่ือมสภาพ 
 

 
SC105002 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 
เร่ืองที่  4   ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 

 การเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
 4.1 เมฆ 
 “เมฆ” เป็นไอน้ าท่ีลอยตัวอยู่ในอากาศ เมื่อได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะ
ลอยตัวสูงขึ้นจนไปกระทบกับมวลอากาศเย็นท่ีอยู่ด้านบนท าให้กลั่นตัวเป็นละอองน้ าขนาดเล็ก
และเมื่อละอองน้ าเหล่านั้นรวมตัวกันก็จะเป็นเมฆ  
   4.1.1 ชนิดของเมฆ  
    1)  เมฆชั้นสูง เป็นเมฆท่ีก่อตัวท่ีระดับความสูงมากกว่า 6 กิโลเมตร 
เมฆในชั้นนี้ส่วนใหญ่มักจะมีลักษณะเป็นก้อนเล็ก ๆ และมักจะค่อนข้างโปร่งใส เมฆชั้นสูง แบ่ง
ออกเป็น 3 ชนิด คือ 
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     1.1) เมฆเซอโรคิวมูลัส เมฆสีขาว เป็นผลึกน้ าแข็ง มีลักษณะ  
เป็นริ้ว คลื่นเล็ก ๆ มักเกิดขึ้นปกคลุมท้องฟ้าบริเวณกว้าง 
     1.2) เมฆเซอโรสเตรตัส มีลักษณะคล้ายกับเมฆเซอรัสแต่จะแผ่ 
ออกเป็นแผ่นบาง ๆ ตามทิศทางของลม แผ่นบาง สีขาว เป็นผลึกน้ าแข็ง ปกคลุมท้องฟ้า     
เป็นบริเวณกว้าง โปร่งแสงต่อแสงอาทิตย์ บางครั้งหักเหแสง ท าให้เกิดดวงอาทิตย์ทรงกลด และ  
ดวงจันทรท์รงกรด 
     1.3)  เมฆเซอรัส เมฆริ้ว สีขาว รูปร่างคล้ายขนนก เป็นผลึกน้ าแข็ง 
มักเกิดขึ้นในวันท่ีมีอากาศดี ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเข้ม 
    2)   เมฆชั้นกลาง เป็นเมฆท่ีก่อตัวขึ้นจากหยดน้ าหรือผลึกน้ าแข็ง อยู่ท่ี
ระดับความสูงจากพื้นดิน 2 - 6 กิโลเมตร  เมฆชั้นกลาง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
     2.1) เมฆอัลโตคิวมูลัส เมฆก้อน สีขาว ลักษณะเป็นกลุ่มก้อน         
เล็ก ๆ คล้ายฝูงแกะมีช่องว่างระหว่างก้อนเล็กน้อย บางครั้งอาจก่อตัวต่ าลงมาดูคล้าย ๆ      
กับเมฆสเตรโตคิวมูลัส 
     2.2) เมฆอัลโตสเตรตัส มีลักษณะเป็นแผ่นปกคลุมบริเวณท้องฟ้า
บริเวณกว้าง ส่วนมากมักมีสีเทา เนื่องจากบังแสงดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ ไม่ให้ลอด 
    3)  เมฆชั้นต่ า เป็นเมฆท่ีเกิดขึ้นท่ีระดับความสูงจากพื้นดินไม่เกิน        
2 กิโลเมตร ซึ่งสามารถจ าแนกตามลักษณะรูปร่างได้  ดังนี้ 
     3.1) เมฆสเตรตัส เป็นเมฆแผ่นบาง สีขาว ปกคลุมท้องฟ้าบริเวณ
กว้างและอาจท าให้เกิดฝนละอองได้ มักเกิดขึ้นตอนเช้า หรือหลังฝนตก บางครั้งอาจลอยต่ าปก
คลุมพื้นดิน เรียกว่า “หมอก”  
     3.2)  เมฆสเตรโตคิวมูลัส เมฆก้อน ลอยติดกันเป็นแพ ไม่มีรูปทรง
ท่ีชัดเจน มีช่องว่างระหว่างก้อนเพียงเล็กน้อย มักเกิดขึ้นเวลาท่ีอากาศไม่ดี   
     3.3)  เมฆนิมโบสเตรตัส เมฆแผ่นหนาสีเทาเข้ม คล้ายพื้นดินท่ี
เปียกน้ า ท าให้เกิดฝนตกพร า ๆ หรือฝนตกแดดออก  ไม่มีพายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าร้องฟ้าผ่า     
มักปรากฏให้เห็นสายฝนตกลงมาจากฐานเมฆ 
    4)  เมฆก่อตัวในแนวตั้ง เป็นเมฆท่ีอยู่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 500-20,000  
เมตร แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
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     4.1) เมฆคิวมูลัส เมฆก้อนปุกปุย สีขาว รูปทรงคล้ายดอกกะหล่ า 
ฐานเมฆเป็นสีเทาเนื่องจากมีความหนามากพอท่ีจะบดบังแสง จนท าให้เกิดเงา มักปรากฏให้เห็น
เวลาอากาศดี ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเข้ม 
     4.2) เมฆคิวมูโลนิมบัส เมฆก่อตัวในแนวตั้ง พัฒนามาจากเมฆ
คิวมูลัส มีขนาดใหญ่มากปกคลุมพื้นท่ีครอบคลุมท้ังจังหวัด ท าให้เกิดปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง พายุฝนฟ้าคะนอง และบางครั้งอาจมีลูกเห็บตก 
   4.1.2  สีของเมฆที่ใช้ในการบอกสภาพอากาศ 
                1)  เมฆสีเขียวจาง ๆ นั้นเกิดจากการกระเจิงของแสงอาทิตย์เมื่อตก
กระทบน้ าแข็ง  
                2)  เมฆสีเหลือง ไม่ค่อยได้พบเห็นบ่อยครั้ง แต่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วง
ปลายฤดูใบไม้ผลิไปจนถึงช่วงต้นของฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งเป็นช่วงท่ีเกิดไฟป่าได้ง่าย โดยสีเหลืองนั้น
เกดิจากฝุ่นควันในอากาศ  
                3)  เมฆสีแดง สีส้ม หรือสีชมพู โดยปกติเกิดในช่วงพระอาทิตย์ขึ้น 
และพระอาทิตย์ตก  
   4.2   หมอก  
   หมอกเกิดจากกลั่นตัวของไอน้ าในอากาศ เมื่อไปกระทบกับความเย็นจะเปลี่ยน
สถานะควบแน่นเป็นละอองน้ า คล้ายควันสีขาว ลอยติดพื้นดิน บางครั้งจะหนามากจนเป็น
อุปสรรคในการคมนาคม  ซึ่งในวันท่ีมีอากาศชื้น และท้องฟ้าใส พอตกกลางคืนพื้นดินจะเย็น
ตัวอย่างรวดเร็ว  ท าให้ไอน้ าในอากาศเหนือพื้นดินควบแน่นเป็นหยดน้ า หมอกซึ่งเกิดขึ้นโดยวิธี
นี้จะมีอุณหภูมิต่ าและมีความหนาแน่นสูง เคลื่อนตัวลงสู่ท่ีต่ า และมีอยู่อย่างหนาแน่นในหุบเหว 
แต่เมื่ออากาศอุ่นมีความชื้นสูง ปะทะกับพื้นผิวท่ีมีความหนาวเย็น เช่น ผิวน้ าในทะเลสาบ 
อากาศจะควบแน่นกลายเป็นหยดน้ า ในลักษณะเช่นเดียวกับหยดน้ าซึ่งเกาะอยู่รอบแก้วน้ าแข็ง  
  4.3   น้ าค้าง 
    น้ าค้างเป็นหยดน้ าขนาดเล็กเกาะติดพื้นดินหรือต้นไม้ เกิดจากการควบแน่นของ
ไอน้ าบนพื้นผิวของวัตถุ ซึ่งมีการแผ่รังสีออกจนกระท่ังอุณหภูมิลดต่ าลงกว่าจุดน้ าค้างของ
อากาศซึ่งอยู่ รอบ ๆ เนื่องจากพื้นผิวแต่ละชนิดมีการแผ่รังสีท่ีแตกต่างกัน  ดังนั้นในบริเวณ
เดียวกัน ปริมาณของน้ าค้างท่ีปกคลุมพื้นผิวแต่ละชนิดจึงไม่เท่ากัน เช่น ในตอนหัวค่ า  อาจมี
น้ าค้างปกคลุมพื้นหญ้า  แต่ไม่มีน้ าค้างปกคลุมพื้นคอนกรีต เหตุผลอีกประการหนึ่งซึ่งท าให้
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น้ าค้างมักเกิดขึ้นบนใบไม้ใบหญ้าก็คือ ใบของพืชคายไอน้ าออกมา ท าให้อากาศบริเวณนั้นมี
ความชื้นสูง 
 4.4   ฝน  
     ไอน้ าท่ีกลั่นตัวเป็นหยดน้ า แล้วตกลงมาบนพื้นผิวโลก ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ
การตกลงมาจากฟ้าของน้ า นอกจากฝนแล้วยังมีการตกลงมาในรูป หิมะ เกล็ดน้ าแข็ง ลูกเห็บ 
น้ าค้าง ฝนนั้นอยู่ในรูปหยดน้ าซึ่งตกลงมายังพื้นผิวโลกจากเมฆ   
   ลักษณะของการเกิดฝน สามารถแบ่งตามสาเหตุการเกิดได้  ดังนี้  
   1)   ฝนเกิดจากการพาความร้อน มวลอากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้น 
   2)   ฝนภูเขา มวลอากาศที่อุ้มไอน้ าพัดจากทะเล ปะทะภูเขา จะลอยตัวสูงขึ้น 
   3) ฝนพายุหมุน ความกดอากาศสูงเคลื่อนไปสู่บริเวณความกดอากาศต่ า มวล
อากาศในบริเวณ ความกดอากาศต่ าลอยตัวสูงขึ้น 
 4) ฝนในแนวอากาศ มวลอากาศร้อนปะทะมวลอากาศท่ีมีอุณหภูมิเย็น มวล
อากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้น 
 4.5  ลูกเห็บ 
   หยดน้ าท่ีกลายสภาพเป็นน้ าแข็ง เกิดจากมวลอากาศร้อนท่ีลอยตัวสูงขึ้นพัดพา
เม็ดฝนลอยขึ้นไปปะทะกับมวลอากาศเย็นท่ีอยู่ด้านบน ท าให้เม็ดฝนจับตัวกลายเป็นน้ าแข็ง   
เมื่อตกลงมายังมวลอากาศร้อนท่ีอยู่ด้านล่าง ความชื้นจะเข้าไปห่อหุ้มเม็ดน้ าแข็งให้เพิ่มขึ้น 
จากนั้นกระแสลมก็จะพัดพาเม็ดน้ าแข็งวนซ้ าไปซ้ ามาหลายครั้งจนเม็ดน้ าแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้น 
และกระแสลมไม่สามารถพยุงเอาไว้ได้จึงตกลงมายังพื้นดิน ส่วนใหญ่จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในเขตพื้นท่ีท่ีมีอากาศร้อนมาก และเกิดในช่วงเปลี่ยน
จากฤดูร้อนไปเป็นฤดูฝน ท าให้เกิดความเสียหายต่อการเลี้ยงสัตว์ เรือกสวนไร่นา บ้านเรือน 
และเคร่ืองบิน 
 4.6  น้ าค้างแข็ง “แม่คะนิ้ง”  
   น้ าค้างแข็ง หรือ “แม่คะนิ้ง” และ“เหมยขาบ” เกิดจากไอน้ าในอากาศท่ีใกล้ ๆ
กับพื้นผิวดินลดอุณหภูมิลงจนถึงจุดน้ าค้าง จากนั้นก็จะกลั่นตัวเป็นหยดน้ า โดยอุณหภูมิยังคง
ลดลงอย่างต่อเนื่อง จนถึงจุดต่ ากว่าจุดเยือกแข็ง จากนั้นน้ าค้างก็จะเกิดการแข็งตัวกลายเป็น
น้ าค้างแข็งเกาะอยู่ตามยอดไม้ใบหญ้า  ซึ่งการเกิดแม่คะนิ้งนั้นไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ง่าย ๆ แต่จะ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%86
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เกิดก็ต่อเมื่อมีอากาศหนาวจัดจนน้ าค้างยอดหญ้าหรือยอดไม้แข็งตัว ในอุณหภูมิประมาณศูนย์
องศาเซลเซียสหรือติดลบเล็กน้อย 
   ผลกระทบของน้ าค้างแข็ง “แม่คะนิ้ง” 
   การเกิดแม่คะนิ้งมีท้ังผลดี และผลเสีย ซึ่งถ้ามองในด้านการท่องเท่ียวก็เป็น
ตัวกระตุ้นนักท่องเท่ียว แต่ในทางตรงกันข้ามจะมีผลกระทบโดยตรงทางการเกษตร เพราะ
สามารถสร้างความเสียหายแก่พืชไร่และผักต่าง ๆ เช่น ข้าวท่ีก าลังออกรวงก็จะมีเมล็ดลีบ พืชไร่
ชะงักการเจริญเติบโต พืชผักใบจะหงิกงอ ไหม้เกรียม ส่วนพวกกล้วย มะพร้าว และทุเรียนใบจะ
แห้งร่วง เป็นต้น ซึ่งหากแม่คะนิ้ง เกิดติดต่อกันเป็นเวลานานมาก เกษตรกรจะได้รับความ
เดือดร้อน 
 4.7   การพยากรณ์อากาศ 
   4.7.1 ความหมายของการพยากรณ์อากาศ 
   การคาดหมายสภาพลมฟ้าอากาศ และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในอนาคต 
เช่น การคาดหมายสภาพอากาศของวันพรุ่งนี้ เป็นต้น 
   การท่ีจะพยากรณ์อากาศมีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่  
    1)  ความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์และกระบวนการต่าง ๆ       
ท่ีเกิดขึ้นในบรรยากาศโดยได้มาจากการเฝ้าสังเกตและบันทึกไว้ ซึ่งมนุษย์ได้มีการสังเกตลมฟ้า
อากาศมานานแล้ว  
    2)  สภาวะอากาศปัจจุบัน ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เป็นข้อมูลเริ่มต้นส าหรับ
การพยากรณ์อากาศ โดยข้อมูลนี้ได้มาจากการตรวจสภาพอากาศ ซึ่งมีท้ังการตรวจอากาศผิว
พื้น การตรวจอากาศชั้นบนในระดับความสูงต่าง ๆ สิ่งส าคัญท่ีต้องท าการตรวจเพื่อพยากรณ์
อากาศ  ได้แก่ อุณหภูมิความกดอากาศ ความชื้น ลม และเมฆ  
   4.7.2  ความหมายของอุณหภูมิของอากาศ  
              ระดับความร้อนของอากาศ ซึ่งมีความส าคัญต่อการหมุนเวียนของ
อากาศ โดยอากาศจะเคลื่อนท่ีจากบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ าไปยังบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงกว่า ท้ังนี้
อุณหภูมิของอากาศในแต่ละบริเวณนั้นจะมีลักษณะท่ีแตกต่างกันออก ไป และสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา  
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   4.7.3  ความหมายของความกดอากาศ  
     น้ าหนักของอากาศท่ีกดทับเหนือบริเวณนั้น ๆ สามารถวัดได้โดยใช้
เคร่ืองมือท่ีเรียกว่า “บารอมิเตอร์” มีหน่วยเป็น มิลลิบาร์ หรือ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
   4.7.4  ชนิดของความกดอากาศ 
    1) บริเวณความกดอากาศต่ า หรือ หย่อมความกดอากาศต่ า 
หมายถึง บริเวณซึ่งมีปริมาณอากาศอยู่น้อย ซึ่งจะท าให้น้ าหนักของอากาศน้อยลงตามไปด้วย 
ท าให้อากาศเบาและลอยตัวสูงขึ้น เกิดการแทนท่ีของอากาศท าให้เกิดลม 
     2)  บริเวณความกดอากาศสูง หรือ หย่อมความกดอากาศสูง 
หมายถึง บริเวณท่ีมีค่าความกดอากาศสูงกว่าบริเวณโดยรอบ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “แอนติ
ไซโคลน” เกิดจากศูนย์กลางความกดอากาศสูงเคลื่อนตัวออกมายังบริเวณโดยรอบ ท าให้
อากาศข้างบนเคลื่อนตัวจมลงแทนท่ี ท าให้อุณหภูมิสูงขึ้นไม่เกิดการ กลั่นตัวของไอน้ า สภาพ
อากาศโดยท่ัวไปจึงปลอดโปร่ง ท้องฟ้าแจ่มใส 
 

 
SC106001  การก าเนิดปรากฏการณ์ 

ทางธรรมชาติ     

 
SC106002 ผลกระทบและการพยากรณ์ 

การเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
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ให้ผู้เรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1.  ข้อใดจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของทั้งพืชและสัตว์ 
 ก. ดิน ข.  แร่ธาตุ 
 ค. อากาศ ง.   แสงสว่าง 
2.  ดินแบบใดที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช  
 ก. ดินทราย ข. ดินเสื่อมสภาพ 
 ค. ดินที่ใส่ปุ๋ยเคมีมาก ๆ ง. ดินที่มีอินทรียวัตถุมาก 
3.  ส้มโอจัดเป็นพืชประเภทใด 
 ก. พืชกินใบ ข.   พืชกินผล 
 ค. พืชใบเล้ียงคู่ ง.   พืชใบเล้ียงเดี่ยว 
4.  ข้อใดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
 ก. มะยม ข.   มะม่วง 
 ค. มะกอก ง.   มะละกอ 
5.  โครงสร้างใดของพืชท่ีใช้ในการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศ 
 ก. ใบ ข.  ตา 
 ค. ราก ง.   ดอก 
6.  นายแดงต้องการขยายพันธุ์ล าไยที่มีรสชาติดีลูกโตควรเลือกใช้วิธีใดเหมาะสมท่ีสุดมาก  
 ก. การตอนกิ่ง ข. การเสียบยอด 
 ค. ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ง. การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
7.  ช้างเป็นสัตว์ประเภทใด  
 ก. สัตว์ป่า ข. สัตว์เลือดอุ่น 
 ค. สัตว์เลือดเย็นสัตว์ ง. สัตว์ท่ีมีกระดูกสันหลัง 
8.  ข้อใดคือสัตว์ท่ีมีกระดูกสันหลัง 
 ก. ยุง ข.   จ้ิงจก 
 ค. หนอน ง.   แมลงเต่าทอง 
 

แบบฝึกหัดที่ 1 
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9.  การอยู่ร่วมกันของมดกับเพลี้ยเป็นความสัมพันธ์แบบใด  
 ก. ภาวะปรสิต ข. ภาวะอิงอาศัย 
 ค. ภาวะพึ่งพากัน ง. ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน 
10. ข้อใดต่อไปนี้เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบบภาวะพึ่งพา  
 ก. ไลเคน ข. ดอกไม้กับแมลง 
 ค. นกเอี้ยงกับควาย ง. จระเข้กับนกกระสา 
11. ข้อใดต่อไปนี้เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบบภาวะเกื้อกูล  
 ก. ดอกไม้กับแมลง ข. นกเอี้ยงกับควาย 
 ค. จระเข้กับนกกระสา ง. ปลาฉลามกับเหาฉลาม 

12. ถ้ามีสิ่งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหารมีดังนี้ หญ้า  ตั๊กแตน  กบ  งู   เหยี่ยว   
สิ่งมีชีวิตใดเป็นผู้ผลิต    

 ก. กบ ข.   หญ้า 
 ค. เหยี่ยว ง.   ตั๊กแตน  
13.  การกินกันเป็นทอด ๆ ของสิ่งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหาร  ท าให้เกิดสิ่งใด  
 ก. การถ่ายทอดพลังงาน ข. การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 ค. เกิดความสมดุลในระบบนิเวศ ง. ท าให้พืชและสัตว์มีจ านวนคงท่ี  
14.  ข้อใดเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วหมดไป  
   ก. น้ า   ข.   ดิน 
   ค. แร่ธาตุ ง.   อากาศ  
15. การกระท าในข้อใดเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ป่าไม้ได้ดีท่ีสุด  
 ก. การใช้ไม้ต้นใหญ่ ข. การปลูกทดแทน 
 ค. การใช้ส่ิงอื่นทดแทน ง. การน ากลับมาใช้ใหม่  
16.  เพราะเหตุใดหลาย ๆ ประเทศในปัจจุบันมักจะเกิดอุทกภัยมากขึ้น 
  ก. สภาพป่าไม้ถูกท าลาย 
  ข. ปริมาณน้ าทะเลเพิ่มมากขึ้น 
   ค. ระยะเวลาเกิดมรสุมยาวนานเกินไป 
   ง. การสร้างถนนเพื่อการจราจรท าให้กีดขวางทางน้ ามากขึ้น 
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17. ถ้าในท้องถิ่นของนักศึกษาเป็นแหล่งอุตสาหกรรมจะประสบปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล้อมในข้อใด  
   ก. น้ า ข.   อากาศ 
   ค. ดินและป่าไม ้ ง.   น้ าและอากาศ 
18. เหตุการณ์ใดท่ีท าให้เกิดปรากฏการณ์ฟ้าร้อง  ฟ้าแลบ  ฟ้าผ่า 
    ก.  ฝนตก ข.   น้ าท่วม 
    ค.  แผ่นดินไหว ง.   เรือนกระจก 
19. หยดน้ าท่ีกลายสภาพเป็นน้ าแข็ง  คือข้อใด 
      ก.  หมอก ข.  น้ าค้าง 
     ค.  ลูกเห็บ ง.   แม่คะนิ้ง 
20. ข้อใด คือปรากฏการณ์การเกิดฝน  
   ก.  ไอน้ าในอากาศท่ีอยู่ใกล้กับผิวดิน 
    ข.  การกลั่นตัวของไอน้ าในอากาศ 
     ค.  ไอน้ าท่ีกลั่นตัวเป็นหยดน้ า 
     ง.  ไอน้ าท่ีลอยตัวอยู่ในอากาศ 
 

----------------------------------- 
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เร่ือง สิ่งมีชีวิต และ ระบบนิเวศ 

ค าชี้แจง ให้นักศึกษาส ารวจพืชชนิดต่าง ๆ ในท้องถิ่นแล้วเลือกพืชท่ีนักศึกษาสนใจ หรือ
ประทับใจ แล้วบันทึกข้อมูลท่ีสังเกตได้ลงโดยการเขียนบรรยายสิ่งท่ีสังเกตเห็นลงในตารางและ
ท าเครื่องหมายลงใน  
 

ชื่อพืช..................................... สถานท่ีส ารวจ............................................. จ านวนท่ีพบ............. 
ลักษณะที่ศึกษา ลักษณะที่สังเกตเห็น สรุปผลการศึกษา / เหตุผล 
1. ส่วนประกอบ 
 ของต้นพืช 

  

 1.1  ราก ............................................................. 
............................................................. 

 รากแก้ว 
 รากฝอย 

 1.2  ล าต้น ............................................................. 
............................................................. 

 เหนือดิน 
 ใต้ดิน 

 1.3  ใบ ............................................................. 
............................................................. 

 ใบเดี่ยว 
 ใบประกอบ 

 1.4  เส้นใบ ............................................................. 
............................................................. 

 แบบขนาน 
 แบบร่างแห 

 1.5 ดอก
ประกอบด้วย
ส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

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

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

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

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

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

............................................................. 
2. การขยาย 
 พันธุ ์ โดย
 วิธีการใด 
 ได้บ้าง 

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

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

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

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

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

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

3. ชนิดของพืช  
 จ าแนกตาม
 ลักษณะใบ 

 เป็นพืชใบเล้ียงเดี่ยว 
 เป็นพืชใบเล้ียงคู ่

เพราะ ................................................. 
............................................................. 
............................................................. 

แบบฝึกหัดที่ 2 
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บทท่ี  3 
สารเพื่อชีวิต 

 
เร่ืองที่ 1   สารและสมบัติของสาร 

 1.1   ความหมายของสาร 

    สาร หมายถึง สิ่งท่ีมีตัวตน มีมวล ต้องการท่ีอยู่ และสัมผัสได้  สารแต่ละชนิดจะ
มีสมบัติเฉพาะตัว ซึ่งแตกต่างจากสารอื่น เช่น น้ ามีจุดเดือด 100๐ C เอทิลแอลกอฮอล์ มีจุดเดือด 
78.5๐ C  และติดไฟได้ กรดบางชนิดมีรสเปรี้ยว  สามารถกัดกร่อนโลหะบางชนิดได้ เบสบาง
ชนิดมีรสฝาด และกัดกร่อนโลหะบางชนิด เป็นต้น 
 1.2   สมบัติของสาร  
   1.2.1  สมบัติของสาร 
    สมบัติส าคัญของสารแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  
              1)  สมบัติทางกายภาพ หมายถึง สมบัติของสารที่แสดงให้เห็นลักษณะ
ภายนอกของสาร สามารถสังเกตได้ง่าย เช่น รูปร่าง สี กลิ่น รส สถานะของสาร จุดเดือด     
จุดหลอมเหลว เป็นต้น 
    2)  สมบัติทางเคมี หมายถึง สมบัติของสารท่ีแสดงลักษณะภายในของ
สารโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางเคมี เช่น กรดมีความสามารถในการกัดกร่อนโลหะ ก๊าซ
ออกซิเจนมีสมบัติท าให้สารอื่นท่ีเป็นเชื้อเพลิงสามารถติดไฟได้ ก๊าซฮีเลียม เป็นก๊าซเฉื่อย คือไม่
ท าปฏิกิริยากับสารใด ๆ เป็นต้น  
   1.2.2  สถานะของสาร 
    สาร มี 3 สถานะ คือ  
    1)  ของแข็ง (Solid) เช่น โลหะเหล็ก โลหะทองค า โลหะทองแดง 
ก้อนถ่าน เพชร ผงก ามะถัน แก้ว ไม้ ผงการบูร น้ าแข็ง 
    2)  ของเหลว (Liquid) เช่น น้ ากลั่น น้ าเชื่อม โลหะปรอท น้ ามัน
เช้ือเพลิง ก๊าซหุงต้ม (เมื่อถูกอัดลงในถังเก็บ) น้ ามันพืช ทินเนอร์  
    3)  ก๊าซ (Gas) เช่น อากาศ ไอน้ า ก๊าซออกซิเจน ก๊าซไนโตรเจน ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซหุงต้ม (ขณะพุ่งออกจากถังเข้าสู่หัวเตา)  
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   1.2.3  การจัดเรียงอนุภาคของสารใน 3 สถานะ 
    1)  ของแข็ง อนุภาคชิดกันเป็นระเบียบ มีความหนาแน่นและแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสูงอนุภาคของสารถูกตรึงให้อยู่กับท่ี (แต่สามารถหมุนได้) ของแข็งจึงมี
รูปร่างแน่นอน ไม่เปลี่ยนตามภาชนะบรรจุ 
    2)  ของเหลว อนุภาคอยู่ใกล้ชิดกันไม่เป็นระเบียบ แต่มีแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างกันสามารถเคลื่อนท่ีได้ในช่วงแคบ ๆ จึงมีการชนกันตลอดเวลา การท่ีอนุภาคสามารถ
เคลื่อนท่ีได้ หมุนได้ สั่นได้ โมเลกุลของของเหลว จึงมีพลังงานสูงกว่าโมเลกุลของของแข็ง    
(เมื่อเปรียบเทียบสารชนิดเดียวกัน เช่น อนุภาคของน้ ามีพลังงานสูงกว่าอนุภาคของน้ าแข็ง)  
การท่ีอนุภาคเรียงไม่เป็นระเบียบเท่าของแข็ง จึงท าให้ของเหลว ไหลได้ รูปร่างของของเหลวจึง
เปลี่ยนตามรูปร่างของภาชนะบรรจุ  
    3)  ก๊าซ อนุภาคอยู่ห่างกันเป็นอิสระแก่กันโดยสิ้นเชิง แต่ละอนุภาค
สามารถเคลื่อนท่ีได้อิสระ จึงมีการชนกันตลอดเวลา การท่ีอนุภาคสามารถเคลื่อนท่ีได้ อย่าง
อิสระนี้ อนุภาคของก๊าซจึงมีพลังงานสูงกว่าอนุภาคของของเหลวและของแข็ง (เมื่อเปรียบเทียบ
สารชนิดเดียวกัน เช่น อนุภาคของไอน้ า น้ ามีพลังงานสูงกว่าอนุภาคของน้ าและอนุภาคของ
น้ าแข็ง) การท่ีอนุภาคเรียงไม่เป็นระเบียบและฟุ้งกระจายตลอดเวลานี้ จึงท าให้ก๊าซไหลได้ มี
รูปร่างของตามรูปร่างของภาชนะบรรจุและบรรจุเต็มภาชนะเสมอ 
 1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะของสาร 
    1.3.1  ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะของสาร 
    ปัจจัยท่ีท าให้สารเกิดการเปลี่ยนสถานะ มี  2 ปัจจัย คือ 
    1) การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ  การให้ความร้อนแก่สารหรือสารท่ีได้รับ

ความร้อน ท าให้สารมีอุณหภูมิสูงขึ้น มีผลท าให้สารเปลี่ยนสถานะจาก ของแข็ง  ของเหลว 

และของเหลว  ก๊าซ เช่น การเกิดภาวะโลกร้อน ท าให้น้ าแข็งขั้วโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ผลคือ 
น้ าแข็งเปลี่ยนเป็นน้ า ในทางกลับกัน ถ้าบังคับให้สารสูญเสียความร้อนหรือดึงความร้อนออกจาก

สาร เป็นการท าให้สารมีอุณหภูมิลดลง สารจะเปลี่ยนสถานะจาก ก๊าซ  ของเหลว (เช่น  

การให้ไอน้ าปะทะกับบริเวณท่ีเย็นกว่า ไอน้ าจะควบแน่นเป็นหยดน้ า) ของเหลว ของแข็ง 
(เช่น การน าน้ าใส่ในช่องแช่แข็ง น้ าจะเปลี่ยนเป็นน้ าแข็ง หรือในวันท่ีอากาศหนาวจัด         
เมื่ออุณหภูมิลดลงต่ ากว่า 0๐C น้ าค้างบนยอดหญ้าเปลี่ยนเป็นน้ าค้างแข็ง  
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    2)  การเปลี่ยนแปลงความดัน การเพิ่มความดันมาก ๆ เป็นการบีบให้
อนุภาคของสารอยู่ชิดกันมากขึ้น มีผลท าให้ก๊าซมีโอกาสเปลี่ยนเป็นของเหลวได้ ตัวอย่างเช่น 
การอัดก๊าซหุงต้มด้วยความดันสูงมาก ๆ ท าให้ก๊าซหุงต้มเปลี่ยนเป็นของเหลวได้เมื่ออยู่ในถัง
เก็บ การอัดน้ าหอมด้วยความดันสูงลงในขวดหรือกระป๋องของผลิตภัณฑ์สเปรย์ ท าให้น้ าหอม
นั้นอยู่ในสถานะของเหลว แต่เมื่อพ่นออกมานอกกระป๋อง ค่าความดันลดลงเป็นค่าความดัน
ปกติ ท าให้ของเหลวในกระป๋องสเปรย์เปลี่ยนเป็นก๊าซทันที เป็นต้น 
    ในบางกรณี มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงท้ังอุณหภูมิและเปลี่ยนแปลง
ความดันไป พร้อม ๆ กัน เช่น ในการผลิตน้ าแข็งแห้ง (Dry ice) ซึ่งหมายถึง  คาร์บอน            
ไดออกไซด์ ท่ีถูกท าให้เป็นของแข็ง โดยการน าเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีท าให้บริสุทธิ์แล้ว 
มาลดอุณหภูมิพร้อมกับการเพิ่มความดัน การลดอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิลดลง อนุภาคของ
คาร์บอนไดออกไซด์ จะมีพลังงานลดลง จะอยู่ชิดกันมากขึ้น การเพิ่มความดัน ช่วยบีบให้
อนุภาคชิดกันมากขึ้น จึงท าให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนสถานะจากก๊าซไปเป็นของแข็ง  
ท่ีเรียกว่าน้ าแข็งแห้ง นั่นเอง 
   1.3.2 ตัวอย่างค าที่ใช้เรียกการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร 
    ค าท่ีใช้เรียกการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร  ได้แก่  
    1)  การกลายเป็นไอ (Vaporization) การกลายเป็นไอเป็นค าเรียก
รวม ๆของการเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวเป็นก๊าซ 
    2)  การระเหย (Evaporation) หมายถึง การเปลี่ยนสถานะจาก
ของเหลวกลายเป็นก๊าซ โดยการส่งผ่านพลังงานจากการชนกันของอนุภาคท่ีอยู่ภายในของ
ของเหลวจนถึงอนุภาคท่ีอยู่ผิวหน้าของของเหลว การระเหยจึงเกิดขึ้นได้ในทุก ๆ ช่วงอุณหภูมิ 
เช่น น้ าสามารถระเหยได้ ท้ังในท่ีท่ีอุณหภูมิสูง และอุณหภูมิต่ า (แต่จะระเหยได้เร็วช้าต่างกัน-
เมื่ออุณหภูมิสูงจะระเหยได้เร็วกว่า) 
    3)  การเดือด (Boiling) หมายถึงการท่ีของเหลวเปลี่ยนเป็นก๊าซ เมื่อ
ของเหลวถูกท าให้ร้อนขึ้นจนมีอุณหภูมิเท่ากับจุดเดือดของของเหลวนั้น เช่น ถ้าท าให้น้ าร้อนขึ้น
จนถึง 100 ๐C น้ าจะเดือด และเปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ า ถ้าท าให้เอทิลแอลกอฮอล์ร้อนขึ้นจนถึง 
78.5 ๐C เอทิลแอลกอฮอล์จะเดือด และเปลี่ยนสถานะเป็นไอของเอทิลแอลกอฮอล์   
    4)  การหลอมเหลว (Melting) หมายถึงการท่ีของแข็งได้รับความร้อน
แล้วเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เช่น เมื่อน าก้อนน้ าแข็งออกจากช่องแช่แข็งมาวางท้ิงไว้ ณ 
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อุณหภูมิห้องน้ าแข็งจะค่อย ๆ หลอมกลายเป็นน้ า การน าแท่งเทียนไขใส่ลงในภาชนะแล้วให้
ความร้อน เทียนไขจะหลอทกลายเป็นของเหลว เป็นต้น 
    5)  การแข็งตัว (Freezing) หมายถึง  การท่ีของเหลวสูญเสียความ
ร้อน แล้วเปลี่ยนเป็นของแข็ง เช่น การน าน้ าเช่ือมเข้าแช่ในถังเก็บไอศกรีม ซึ่งมีอุณหภูมิต่ ามาก 
น้ าเชื่อมจะสูญเสียความร้อนให้กับบริเวณรอบ ๆ ในถังเก็บ จนในท่ีสุดน้ าเช่ือมแข็งตัว เมื่อหยุด
ให้ความร้อนแก่เทียนท่ีเป็นของเหลว เทียนเหลวนั้นจะค่อย ๆ คายความร้อนออกมาอย่างช้า ๆ 
จนในท่ีสุด เทียนเหลวกลับเป็นไขอย่างเดิม  ในฤดูหนาว น้ ามันพืชบางชนิด เช่น น้ ามันมะพร้าว 
เปลี่ยนเป็นไข  
    6)  การระเหิด (Sublimation) หมายถึง การที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะ
เป็นไอโดยไม่ต้องผ่านการเป็นของเหลวก่อน เช่น แนฟทาลีน (ลูกเหม็น) ในตู้เสื้อผ้า เปลี่ยน
สถานะเป็นไอของลูกเหม็น ไอของลูกเหม็นนี้มีสมบัติเป็นสารไล่แมลง ( Insect repellant) 
ไอโอดีน ซึ่งมีลักษณะเป็นเกล็ดสีน้ าตาล เปลี่ยนเป็นไอของไอโอดีน มีลักษณะเป็นไอสีม่วง   
เป็นต้น 
    7)  การควบแน่น (Condensation) หมายถึง การท่ีไอของสารหรือ
สารในสถานะก๊าซถูกบังคับให้สูญเสียความร้อน เช่น ให้ปะทะกับบริเวณท่ีเย็นกว่าไอของสาร 
หรือก๊าซ เปลี่ยนเป็นของเหลว 
 

 
SC107001  สารและสมบัติของสาร 
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เร่ืองที่ 2  การแยกสาร   

 2.1   หลักการของการแยกสาร  
   ในธรรมชาติสารมักอยู่ในรูปของผสม กล่าวคือ มีสารหลาย ๆ ชนิดรวมกันหรือ
ปนกันอยู่ แต่เรามีความจ าเป็นต้องใช้ประโยชน์จากสารบางชนิดท่ีปนอยู่ในของผสมนั้น        
จึงจ าเป็นต้องมีการแยกเอาสารนั้น ๆ ออกมาก เช่น เราต้องการเกลือแกง (โซเดียมคลอไรด์)    
ท่ีปนอยู่กับน้ า และสารอื่น ๆ ในน้ าทะเล เราต้องการดินประสิว (โพแทสซียมไนเตรต) จากดิน
มูลค้างคาวท่ีเก็บจากถ้ า เราต้องการน้ าตาลทราย (น้ าตาลซูโครส) จากต้นอ้อย เป็นต้น 
   ในการแยกสารนั้น ต้องอาศัยสมบัติของสารเป็นส าคัญ กล่าวคือ ต้องทราบว่า
สารท่ีเราต้องการนั้นมีสมบัติส าคัญต่างจากสารอื่นท่ีผสมกันอยู่นั้นอย่างไร  ตัวอย่าง  
    ต้องการแยกเกลือแกงซึ่งผสมอยู่กับผงถ่าน  เกลือแกงกับผงถ่าน สาร 2 
ชนิดนี้ ละลายในน้ าได้แตกต่างกัน เกลือแกงละลายน้ าได้ดี ผงถ่านไม่ลายน้ า ดังนั้น เราใช้สมบัติ
เรื่องการละลายน้ า ในการแยกเกลือแกงกับผงถ่านจากกัน คือ น าของผสมใส่ภาชนะ เช่น        
บีกเกอร์หรือถ้วยแก้ว เติมน้ าลงไปเพียงเพื่อให้ละลายเกลือแกงได้หมด ผงถ่านไม่ละลายน้ า 
น าไปกรองด้วยกรวยแก้วและกระดาษกรอง  ผงถ่านติดอยู่ท่ีกระดาษกรอง เกลือท่ีละลายอยู่ใน
น้ าผ่านกระดาษกรองไปได้ ขั้นตอนนี้เรียกว่า การกรอง  เมื่อวางท้ิงไว้ให้น้ าระเหยไป จะได้เกลือ
บริสุทธิ์ออกมา การท่ีเกลือแกงท่ีเคยละลายในน้ าได้ ต่อมาเมื่อน้ าระเหยไป เกลือส่วนท่ีไม่
ละลาย แยกออกมาจากน้ าเกลือเข้มข้นนี้ เรียกว่า การตกผลึก หรือหากต้องการให้น้ าระเหย
ออกไปอย่างรวดเร็ว ก็ให้ความร้อนช่วย โดยการต้มก็ได้ หลักการนี้เป็นหลักการท่ีใช้ในการท า
เกลือสินเธาว์ คือ การแยกเกลืออกมาจากดินเค็ม 
    ต้องการน้ าบริสุทธิ์จากน้ าที่มีสารอื่นละลายปนอยู่ด้วย ถ้าสารอื่นท่ีละลาย
ปนอยู่นั้น ระเหยได้ยาก คือ มีจุดเดือดสูง เช่น น้ าปนกับเกลือแกง เราสามารถแยกออกจากกัน
โดยการกลั่น กล่าวคือ น าของผสมใส่ในขวดแก้วท่ีปิดสนิท มีช่องทางให้ไอออกได้ทางเดียว เมื่อ
ให้ความร้อนน้ าระเหยกลายเป็นไอผ่านทางช่องทางออก เข้าสู่ส่วนท่ีเย็นกว่า เรียกว่า 
คอนเดนเซอร์ (Condensor) แปลว่า ส่วนท่ีท าให้เกิดการควบแน่น ไอน้ า จะเปลี่ยนเป็นหยดน้ า 
หยดลงสู่ภาชนะรองรับ ส่วนสารอื่น ๆ ท่ีไม่ระเหยยังคงค้างในขวดแก้ว เราเรียกการแยกสาร
โดยวิธีนี้ว่า การกล่ัน (Distillation)  
  ต้องการแยกน้ าตาลทรายออกมาจากต้นอ้อย เมื่อน าล าต้นอ้อย มาท าความ
สะอาดใช้แรงกล  ในการบีบหรือหีบอ้อยให้น้ าอ้อยแยกออกมา แยกส่วนท่ีเป็นของแข็งออกจาก
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น้ าอ้อยโดยการกรอง ได้ผลเป็นน้ าอ้อย เมื่อท าให้ร้อน น้ าระเหยไปจนได้น้ าอ้อยท่ีเข้มข้น น้ าตาล
ทรายท่ีละลายในน้ าอ้อยส่วนท่ีเคยละลายได้ จะละลายได้น้อยลง จะแยกตัวออกมา โดยการตกผลึก 
ผลึกท่ีได้นี้ คือ น้ าตาลทราย 
 2.2   หลักการของการกลั่นล าดับส่วน  
 ในกรณีท่ีของผสมเป็นของเหลว ซึ่งมีจุดเดือดแตกต่างกัน ผสมกันอยู่ การกลั่น
ธรรมดา ไม่อาจแยกของเหลวท่ีผสมกันนั้นออกจากกันได้ เนื่องจากในขณะท่ีให้ความร้อน
ของเหลวชนิดหนึ่งระเหย ของเหลวชนิดอื่น ๆ ก็ระเหยได้ด้วย จึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มอุปกรณ์
บางอย่างเข้าไป เพื่อท าให้ไอของของเหลวท่ีมีจุดเดือดสูงกว่า ระเหยออกมาทีหลัง ตามล าดับ
ของค่าจุดเดือด กล่าวคือ ของเหลวท่ีมีจุดเดือดต่ า ระเหยได้ง่ายกว่า จะกลายเป็นไอและเข้าสู่
คอนเดนเซอร์ (ส่วนท่ีท าให้เกิดการควบแน่น) ก่อน จึงเก็บของเหลวท่ีกลั่นได้ก่อน ส่วน
ของเหลวท่ีมีจุดเดือดสูงกว่า กลายเป็นไอออกมาทีหลัง เข้าสู่คอนเดนเซอร์ และเก็บได้เป็น
ล าดับถัดมา ของเหลวท่ีกลั่นได้ จะถูกเก็บแยกเป็นส่วน ๆ ตามล าดับของจุดเดือด จึงเรียกการ
กลั่นแบบนี้ว่า การกลั่นล าดับส่วน (Fractional Distillation) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  ในการกลั่นล าดับส่วนปิโตรเลียม ได้ประยุกต์หลักการนี้ โดยการดัดแปลงให้มี
ช่องทางออกส าหรับไอของของเหลวหลาย ๆ ช่อง ตามระดับความสูงต่าง ๆ กัน (ดูภาพหอกลั่น
น้ ามันดิบประกอบ) ของเหลวท่ีมีจุดเดือดต่ า กลายเป็นไอก่อน เมื่อให้ความร้อนจนของเหลวท่ีมี

อุปกรณ์ที่เพ่ิมจากการกลั่น
ธรรมดา คือ กระบอกแก้ว 
ทรงสูง บรรจุด้วยลูกแก้ว 
เศษแก้ว หรือแก้วที่พับทบไป
ทบมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ผิวสัมผัส 
ท าให้ไอของของเหลวที่มีจุด
เดือดสูงกว่าผ่านออกไปได้
ยากข้ึน เรียกกระบอกแก้วนี้
ว่า คอลัมน์กลั่นล าดับส่วน 
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จุดเดือดสูงกว่ากลายเป็นไอตามมา ไอของของเหลวเหล่านี้จะลอยอยู่ท่ีความสูงแตกต่างกัน   
สารท่ีมีจุดเดือดต่ าสุดลอยอยู่ท่ีสูงสุดของหอกลั่น ส่วนสารท่ีมีจุดเดือดต่ ากว่า จะลอยต่ าลงมา
ตามล าดับ เมื่อต่อท่อให้ไอเข้าสู่เครื่องควบแน่นท่ีระดับความสูงแตกต่างกัน จะได้ของเหลวท่ีมี
จุดเดือดแตกต่างกันออกมาเป็นส่วน ๆ เรียกการกลั่นแบบนี้ ว่า การกลั่นล าดับส่วน เช่นกัน    
ซึ่งใช้ในการแยกน้ ามนัเช้ือเพลิงชนิดต่าง ๆ ออกจากน้ ามันดิบ 
 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 2.3   วิธีการแยกสารแบบโครมาโทกราฟี 
   2.3.1  ความหมายของโครมาโทกราฟี  
    โครมาโทกราฟี แปลตามศัพท์แปลว่า แยกออกเป็นสี  ๆ  เป็นวิธีการ
แยกสารท่ีอาศัยสมบัติที่แตกต่างกันของสารใน 2 ประการ คือ  
    1)  สมบัติในการละลายในตัวท าละลาย (ท่ีใช้ในโครมาโทกราฟีครั้งนั้น) 
ได้แตกต่างกัน  
    2)  สมบัติในการถูกดูดซับโดยตัวกลาง (ท่ีใช้ในการท าโครมาโทกราฟี
ครั้งนั้น)  ได้แตกต่างกัน 
 

   2.3.2  องค์ประกอบในการท าโครมาโทกราฟี 
    1)   องค์ประกอบท่ี 1 ส่วนท่ีอยู่กับท่ี หรือตัวดูดซับ 
    2)   องค์ประกอบท่ี 2 ส่วนท่ีเคล่ือนท่ี หรือตัวท าละลายท่ีใช้ 

ไอของสารทีม่จีดุเดอืดต ่ากว่า 

 ระเหยง่ายกว่า ลอยอยูส่งู
กว่า 

ในหอกลัน่ 
 
 

ไอของสารทีม่จีดุเดอืดสงูกว่า  
ระเหยยากกว่า ลอยอยูต่ ่ากว่า 

ในหอกลัน่ 
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    กลไกการแยกเกิดขึ้นเมื่อปล่อยให้สารผสมเคลื่อนที่ผ่านตัวดูดซับ สารแต่
ละชนิดจะละลายในตัวท าละลายท่ีใช้ได้ต่างกัน และถูกดูดซับโดยตัวดูดซับได้แตกต่างกัน สารที่
ละลายได้ดีและถูกดูดซับได้น้อย จะเคลื่อนท่ีไปได้มากกว่า ในทางกลับกัน สารท่ีละลายได้ไม่
ค่อยดีและถูกดูดซับได้มากจะเคลื่อนท่ีไปได้น้อยกว่า การแยกจึงเกิดขึ้น  
   ในปัจจุบันมีเทคนิคทางโครมาโทกราฟีท่ีสามารถใช้แยกสารได้
หลากหลาย ท้ังสารท่ีมีสีและไม่มีสี และเป็นวิธีการท่ีส าคัญมากท่ีใช้ท้ังกระบวนการแยกสารและ
กระบวนการตรวจวิเคราะห์ เพ่ือบ่งบอกชนิดของสาร 
 

 
SC108001  การแยกสาร 

 
เร่ืองที่ 3  สารในชีวิตประจ าวัน 

 

 3.1   สารที่พบในชีวิตประจ าวัน และสมบัติของสาร 
   ในชีวิตประจ าวัน เราพบและใช้สารกลุ่มต่าง ๆ มากมาย ขอยกตัวอย่างสารกลุ่ม
ต่าง ๆ ท่ีส าคัญ ๆ ดังนี้ 
   3.1.1  กลุ่มผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมและตัวท าละลายอินทรีย์ ได้แก่ 
น้ ามันเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ได้แก่ น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด ตัวท าละลาย เช่น             
ทินเนอร์ผสมสี น้ ามันสน น้ ายาล้างเล็บ แอลกอฮอล์จุดไฟ กาวบางชนิด สารกลุ่มนี้มีสมบัติท่ี
ส าคัญ คือ ไม่ละลายน้ าหรือละลายได้น้อยมาก เมื่อผสมกับน้ า จะแยกชั้น มีสมบัติเป็นเชื้อเพลิง 
ติดไฟได้ดี  
 
 



50 
 

   3.1.2  สารกลุ่มละลายน้ าได้และมีฤทธิ์กัดกร่อน ได้แก่ สารกลุ่มท่ีเป็นกรด 
เช่น น้ าส้มสายชู น้ ามะนาวสังเคราะห์ (กรดซิตริก) น้ ากรดในแบตเตอรี่รถยนต์ (กรดซัลฟิวริก) 
กรดเกลือ (กรดไฮโดรคลอริก) ในผลิตภัณฑ์ล้างพื้นห้องน้ าบางชนิด กรดกัดแก้วในการกัด
กระจกให้เป็นลายแบบต่าง ๆ สารกลุ่มท่ีเป็นเบส (ด่าง) เช่น โซดาไฟท่ีใช้ในการล้างท่อท่ีอุดตัน
ใช้ในการท าสบู่ และใช้ในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนเพื่ออัดเข้าสู่ลูกโป่งชนิดลอยได้ แอมโมเนียใน
ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจก   
   3.1.3  กลุ่มสารเคมีที่ใช้ในการท าความสะอาด สบู่ แชมพูสระผม (นับเป็นสบู่
ชนิดหนึ่ง) ผงซักฟอก น้ ายาขจัดคราบ ยาสีฟัน   
   3.1.4  สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร ได้แก่ สารฆ่าแมลง (Insecticide) สารกันรา 
(Fungicide) สารปราบวัชพืช (Herbicide) เป็นต้น 
   3.1.5  กลุ่มสารที่ใช้ในการขับไล่แมลง เช่น สเปรย์ฉีดกันยุง/แมลงสาบ โลชั่น
ทากันยุง ยาจุดกันยุง แนฟทาลีน (ลูกเหม็น) 
 3.2   การเข้าสู่ร่างกายของสาร 
   ในชีวิตประจ าวัน สารมีโอกาสเข้าสู่ร่างกายได้หลายทางต่อไปนี ้
   3.2.1 ทางปาก โดยการกินจะกินโดยตั้งใจ หรือสารปนเปื้อนกับอาหาร เป้ือน
มือมาในขณะท่ีจับสารพิษแล้วไม่ได้ล้างท าความสะอาดก่อนหยิบจับอาหารมารับประทาน 
ตัวอย่าง  ผู้ท่ีท างานในภาคการเกษตร หยิบจับปุ๋ย ยาฆ่าแมลง สารก าจัดวัชพืช แล้วไม่ล้างมือ 
ท าความสะอาดให้ดี เมื่อมารับประทานอาหาร โอกาสท่ีจะสารเหล่านี้จะเข้าสู่ร่างกายโดยการ
กินจึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้ 
   3.2.2  ทางจมูก โดยการสูดดมเอาไอของสารนั้น ๆ เข้าไป เช่น ผู้ท่ีท างานใน
ปั๊มน้ ามัน ในขณะท่ีเติมน้ ามันนั้น ไอระเหยของน้ ามันเชื้อเพลิงมีโอกาสเข้าสู่ร่างกายได้  
   3.2.3  ทางผิวหนัง โดยการสัมผัสกับสารเคมีเหล่านั้น เช่น ผู้ท่ีท างานในภาค
การเกษตรในขณะหยิบจับ สารพิษท่ีใช้ฆ่าแมลงหรือยาปราบวัชพืช ในขณะสัมผัสโดยไม่ใช้ถุง
มือป้องกันท่ีดีพอ สารพิษมีโอกาสซึมผ่านผิวหนังได้ 
 3.3   วิธีการใช้สารอย่างปลอดภัย 
   ในการใช้สารในประชีวิตประจ าวัน จ าเป็นต้องมีความระมัดระวังและรู้วิธีการใช้
อย่างปลอดภัย เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายโดยตรง เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
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   3.3.1  กลุ่มผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมและตัวท าละลายอินทรีย์            
สารกลุ่มนี้มีสมบัติท่ีส าคัญ คือ ไม่ละลายน้ าหรือละลายได้น้อยมาก เมื่อผสมกับน้ า จะแยกชั้น  
มีสมบัติเป็นเช้ือเพลิง ติดไฟได้ดี ก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อเนื้อเย่ือของร่างกาย หากสูดดม 
เผลอกินเข้าไป หรือสัมผัส ในการใช้สารกลุ่มนี้ จึงต้องระมัดระวัง เก็บในภาชนะท่ีเหมาะสม 
เช่น น้ ามันเบนซินไม่ควรเก็บในขวดพลาสติก เนื่องจากพลาสติกสามารถละลายในน้ ามันเบนซิน
ได้ ภาชนะท่ีเก็บต้องปิดสนิทเพื่อไม่ให้ไอระเหยออกมาได้ เก็บให้ห่างจากบริเวณท่ีร้อน มีเปลว
ไฟหรือประกายไฟ เก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ในท่ีมืด แห้ง และเย็น และอากาศระบายถ่ายเทได้ดี 
ในขณะใช้ควรสวมถุงมือ มีผ้าปิดจมูก เป็นต้น การช าระล้างสิ่งท่ีปนเปื้อนด้วยสารกลุ่มนี้ ต้องใช้
สารกลุ่มผงซักฟอกหรือสบู่ ช่วย เนื่องจากสารกลุ่มนี้ไม่ละลายในน้ า แต่ละลายปนกับน้ าได้ดีขึ้น
เมื่อมีผงซักฟอกหรือสบู่ช่วย 
   3.3.2  สารกลุ่มละลายน้ าได้และมีฤทธิ์กัดกร่อน  สารกลุ่มนี้ละลายน้ าได้ดี 
สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ท้ังทางปาก ทางจมูกและโดยการสัมผัส และมีฤทธ์ิกัดกร่อนอย่างรุนแรง 
โดยเฉพาะบริเวณเยื่อบุ เช่น เยื่อบุตา หากเข้าตาจะเป็นอันตรายมาก ดังนั้นในการใช้จึงต้อง
ระมัดระวังเป็นพิเศษ หากเข้าตา ต้องล้างด้วยน้ าสะอาดปริมาณมาก ๆ ทันทีและต้องรีบพบ
แพทย์พร้อมน าขวดที่บรรจุผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ไปด้วย 

   3.3.3  กลุ่มสารเคมีที่ใช้ในการท าความสะอาด สารกลุ่มนี้บางส่วนของโมเลกุล
ละลายได้ในน้ า ในขณะท่ีอีกบางส่วนของโมเลกุลละลายได้ในน้ ามัน เช่น เมื่อใส่สบู่หรือ
ผงซักฟอกลงไปในของผสมระหว่างน้ ากับน้ ามัน มีผลท าให้น้ ามันแตกออกเป็นอนุภาคที่เล็กมาก
และกระจายอยู่ ในน้ า เราจึงใช้สบู่และผงซักฟอกเป็นสารท าความสะอาดและซักล้าง            
ข้อแตกต่างท่ีส าคัญระหว่างสบู่กับผงซักฟอก คือ สบู่สามารถใช้ท าความสะอาดได้ในน้ าอ่อน               
แต่ไม่สามารถท าความสะอาดได้ในน้ ากระด้าง (น้ าท่ีมีไอออนของธาตุแคลเซียมละลายอยู่)  
ส่วนผงซักฟอกสามารถใช้ได้ทั้งในน้ าอ่อนและน้ ากระด้าง 
   สารกลุ่มนี้ มีความระคายเคือง ต่อร่างกาย เนื่องจากสามารถท าละลายไขมัน   
ได้ดี การสัมผัสเป็นเวลานาน ๆ จะท าให้ผิวแห้ง แตก และอักเสบได้ ดังนั้น เมื่อใช้สบู่หรื อ
ผงซักฟอกติดต่อกันนาน ๆ ควรล้างท าความสะอาดผิวหนังและใช้ครีม หรือโลชั่นถนอมผิว         
ทาเพ่ือมิให้ผิวแห้ง 
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    การใช้สารกลุ่มนี้ในปริมาณมาก ๆ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ 
เมื่อน้ าผงซักฟอกถูกถ่ายเทลงแหล่งน้ าในปริมาณมาก ๆ ฟอสเฟตท่ีปนมากับผงซักฟอก จะท า
ให้พืชน้ า เช่น ผักตบชวา สาหร่าย จอก แหน เจริญได้รวดเร็ว เป็นต้นเหตุให้เกิดน้ าเน่าเสียได้ 
   3.3.4  สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร สารกลุ่มนี้เป็นสารอินทรีย์สังเคราะห์ท่ีมีพิษ 
(Toxic) ต่อร่างกายอย่างรุนแรง ต้องใช้อย่างระมัดระวังตามคู่มือและวิธีการท่ีผู้ผลิตแนะน าบน
กล่องหรือขวดบรรจุภัณฑ์อย่างเคร่งครัด และใช้เมื่อมีการระบาดของโรคพืช แมลงศัตรูพืชอย่าง
รุนแรง ใช้เท่าท่ีจ าเป็นและไม่มีวิธีการอื่นให้เป็นทางเลือก ภายใต้การดูแลและค าแนะน าของผู้ท่ี
มีความรู้เฉพาะ เช่น เจ้าหน้าท่ีการเกษตร นักพิษวิทยา เป็นต้น เนื่องจากสารเคมีก ลุ่มนี้ 
นอกจากเป็นพิษโดยตรงต่อผู้ใช้ ผู้ท่ีสัมผัสแล้ว เนื่องจากมีฤทธิ์ตกค้างนานกว่าสารจากธรรมชาติ 
จึงตกค้างในสิ่งแวดล้อม ตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรไปสู่ผู้บริโภคผลผลิตนั้น ๆ ได้ด้วย 
   3.3.5  กลุ่มสารที่ใช้ในการขับไล่แมลง การใช้สารไล่แมลง เช่น สเปรย์ฉีดกัน
ยุง/แมลงสาบ โลชั่นทากันยุง ยาจุดกันยุง แนฟทาลีน (ลูกเหม็น) ท่ีใช้ไล่แมลงสาบในตู้เสื้อผ้า 
สารเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นพิษต่อแมลงเท่านั้น แต่เป็นพิษโดยตรงต่อมนุษย์ จึงต้องใช้เท่าท่ี
จ าเป็นและหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง การสูดดมเอาไอ หรือควันของสารเหล่านี้ 
 3.4   ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
   ในชีวิตประจ าวัน เราต้องเกี่ยวข้องกับสารมากมายหลายชนิดและเข้าสู่ร่างกาย
ได้หลายทาง ดังท่ีได้กล่าวแล้ว การใช้สารอย่างขาดความเข้าใจและขาดความระมัดระวังอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายได้อย่างมหาศาล ท้ังต่อชีวิตมนุษย์โยตรง ต่อพืชและสัตว์ต่าง ๆ ในระบบ
นิเวศหรือสิ่งแวดล้อม นอกจากท่ีได้กล่าวแล้ว ขอยกตัวอย่างอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช้
สารอย่างขาดความเข้าใจและไม่ระมัดระวัง ดังต่อไปนี้ 
   1)  กลุ่มสารที่ติดไฟได้  (Flamable) มีสมบัติ เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี  เช่น      
ทินเนอร์ น้ ามันสน น้ ามันเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ น้ ายาล้างเล็บ แอลกอฮอล์ สารกลุ่มนี้ต้องเก็บให้
มิดชิด ในบริเวณท่ีแห้ง เย็น อากาศระบายได้ดี เก็บให้ห่างจากแหล่งท่ีมีความร้อน ประกายไฟ 
เพราะหากไม่ระมัดระวังแล้ว อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยรุนแรงได้ และหากรั่วไหลลงสู่
สิง่แวดล้อม จะเป็นพิษต่อพืชและสัตว์ 
   2)  กลุ่มสารเคมีทางการเกษตร ท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้โดยตรง เป็นพิษต่อ
ประชาชนท่ัวไป ตกค้างในสิ่งแวดล้อม ตกค้างในสัตว์น้ า สัตว์อื่น ๆ ท่ีสามารถเข้าสู่ร่างกาย
มนุษย์ต่อไปได้เมื่อจับสัตว์เหล่านั้นมาเป็นอาหาร หรืออาจท าให้สัตว์บางชนิดตายไปในปริมาณ
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เกินสมดุล เช่น ท าให้นกตายไปปริมาณมาก ๆ ปกติแมลงเป็นอาหารของนก นกเป็นผู้ควบคุม
ปริมาณแมลงในระบบนิเวศแมลง เมื่อนกตายไปมาก ๆ ท าให้แมลงศัตรูพืชระบาดได้ เป็นต้น 
นอกจากนี้ การใช้สารเคมีกลุ่มนี้เกินความจ าเป็น ท าให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ เนื่องจาก
ส่วนใหญ่เราต้องน าเข้าสารกลุ่มนี้จากต่างประเทศ  
 

 
SC109001  สารในชีวิตประจ าวัน 
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ให้ผู้เรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1.  ในถ้วยกระเบื้องใบหนึ่ง มีของผสมคลุกเคล้ากัน ประกอบด้วย เกลือและผงถ่าน วิธีการใน 
 ข้อใดเป็นขั้นตอนในการแยกสารเพื่อให้ได้สารแต่ละชนิดท่ีบริสุทธิ์  
 ก.   การละลาย การกรอง การระเหยแห้ง   
 ข.   การหยิบออก การระเหิด การละลาย   
 ค.   การร่อน การตกตะกอน การละลาย   
 ง.   การกรอง การละลาย การกลั่น  
2.  การเกิดภาวะโลกร้อนท าให้น้ าแข็งบริเวณขั้วโลกเกิดการหลอมเหลว เป็นการเปลี่ยนแปลง 
 ของสารในข้อใด  
 ก.  ตกตะกอน   ข.  เกิดสารใหม่   
 ค.  เปลี่ยนสถานะ   ง.  เกิดปฏิกิริยาเคมี 
3.  วิธีการใดเหมาะสมท่ีจะใช้แยกของผสมระหว่างเศษอิฐก้อนเล็ก ๆ กับทรายออกจากกัน 
 ก.  การร่อน ข.  การกรอง 
 ค.  การระเหิด ง.  การระเหยแห้ง 
4.  ถ้าใช้ความเป็นกรด - เบสของสารเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม สารชุดใดต่อไปนี้สามารถจัดให้ 
 อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ 
 ก.  แชมพู ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน 
 ข.  น้ ามะนาว ผงซักฟอก  น้ าเชื่อม 
 ค.  น้ าเชื่อม น้ ายาล้างจาน  น้ ามะนาว 
 ง.  ผงซักฟอก น้ าเชื่อม น้ ายาล้างจาน 
5.  ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนท่ีไม่ถูกต้องในการฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
 ก.  ฉีดพ่นสารเคมีทวนลม 
 ข.  ไม่ควรใช้มือเปล่าขณะผสมสารเคมี 
 ค.  แต่งกายให้มิดชิดขณะฉดีพ่นสารเคมี 
 ง.  ไม่กินอาหาร น้ า หรือสูบบุหรี่ขณะผสมสารเคมี 

---------------------------- 

แบบฝึกหัดที่ 1 
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กิจกรรมเรื่อง คายความร้อน - ดูดความร้อน กับการเปลี่ยนลักษณะ 
ค าชี้แจง  
 1.  ผู้เรียนท่ีจะท ากิจกรรมนี้ต้องศึกษาบทเรียนบทท่ี 3 มาแล้วอาจจะศึกษาจากชั้น
เรียน หรือศึกษาด้วยตนเองได้ 
 2. ให้ผู้เรียนศึกษา และท ากิจกรรมนี้ด้วยตนเอง โดยอ่านและตอบค าถามไปท่ีละ
ค าถามในช่องว่าง........................ที่เว้นให้ ตามล าดับ  
 “เมื่อวัตถุสองก้อนใหญ่ใด ๆ ท่ีมีความร้อนต่าง กันเมื่อน ามาใกล้กันหรือสัมผัสกัน 
ความร้อนจะถ่ายเทจากวัตถุก้อนท่ีมีความร้อนกว่าไปหาวัตถุก้อนท่ีมีความร้อนต่ ากว่าเสมอ” 
 
เหตุการณ์ที่ 1 ใช้ฝ่ามือสัมผัสก้อนน้ าแข็ง  

 วัตถุก้อนท่ี 1 คือ ฝ่ามือ  
      วัตถุก้อนท่ี 2 คือ ก้อนน้ าแข็ง  
 

1)  วัตถุที่มีความร้อนสูงกว่า         วัตถุที่มีระดับความร้อนต่ ากว่า 
 คือ ...........................................               คือ ................................................. 
 

2) ความร้อนจะถ่ายเทจาก .................................................................................................. 
  

3) วัตถุใดคายความร้อน ...............................................วัตถุใดดูดความร้อน ........................... 
      

4) เมื่อน้ าแข็งดูดความร้อนเข้าไปน้ าแข็งเปลี่ยนสถานะอย่างไร 
 ..........................................................................................................   
  
 
 
 
 

แบบฝึกหัดที่ 2 
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เหตุการณ์ที่ 2  ต้มน้ าด้วยกาต้มน้ า 

คู่ที ่1 การต้มน้ าด้วยกาต้มน้ า เมื่อติดไฟเป็นผลส าเร็จแล้ว 

 วัตถุก้อนท่ี 1 คือ อากาศบริเวณเปลวไฟ   
 วัตถุก้อนท่ี 2 คือ กาน้ าอลูมิเนียม 
 

1. วัตถุที่มีระดับความร้อนสูงกว่าคือ   วัตถุที่มีระดับความร้อนต่ ากว่าคือ 
 ............................................      ............................................  

2. ความร้อนจะถ่ายเทจาก....................................................................................................... 

3. วัตถุใดดูดความร้อน................................................  
 

คู่ที่ 2 เปรียบเทียบกาต้มน้ าอลูมิเนียมกับน้ าท่ีบรรจุอยู่ในกาต้มน้ าขณะต้ม 

    วัตถุก้อนท่ี 1 คือ กาต้มน้ าอลูมิเนียม    
    วัตถุก้อนท่ี 2 คือ น้ าในกาต้มน้ า 

1. วัตถุที่มีระดับความร้อนสูงกว่าคือ   วัตถุที่มีระดับความร้อนต่ ากว่าคือ 
 .....................................................    ...................................................... 

2. ความร้อนจะถ่ายเทจาก.............................................................................. 

3. วัตถุใดคายความร้อน     วัตถุใดดูดความร้อน 
 .....................................................    .....................................  

4. เมื่อน้ าได้รับความร้อนน้ าจะเปลี่ยนสถานะอย่างไร 
 ........................................................................................................................................ 
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เหตุการณ์ที่ 3 เมื่ออากาศร้อน /เมื่อแสงแดดแผดเผามาท่ีผิวน้ า 
 
 

 
    วัตถุที่ 1 คือ อากาศร้อน    
    วัตถุที่ 2 คือ น้ าในบึง 
 
1. ความร้อนถ่ายเทจาก........................  ไปยัง.................................. 
  
2. น้ าในบึงได้รับความร้อนแล้วจะเปลี่ยนแปลงสถานะอย่างไร 
 ................................................................................................................... 
 

3. การระเหยของน้ า คือ การเปลี่ยนแปลงจาก น้ า  ไอน้ า (ลอยสู่บรรยากาศ) 
 เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบดูดความร้อนหรือคายความร้อน 
 .........................................................................................................  
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เหตุการณ์ที่ 4  บรรจุก้อนน้ าแข็งลงในแก้วเพียงครึ่งแก้ววางท้ิงไว้ จงอธิบายว่าหยดน้ าท่ีมา 
เกาะรอบ ๆ แก้วเกิดขึ้นได้อย่างไร 

 

 
 
 วัตถุที่ 1 คือ ไอน้ าในอากาศ    
   วัตถุที่ 2 คือ น้ าเย็น/น้ าแข็งในแก้ว 

1. วัตถุใดมีความร้อนสูงกว่า   วัตถุใดมีความร้อนต่ ากว่า 
 ..........................................    ...........................................  

2. ความร้อนถ่ายเทอย่างไร 
 ................................................................................................................. 
3. ไอน้ าในอากาศรอบ ๆ แก้วน้ าเปลี่ยนสถานะอย่างไร 
 .............................................................................. 
4. ถ้าจะให้ไอน้ าเปลี่ยนสถานะเป็นน้ า ต้องให้ไอน้ าไปสัมผัสกับวัตถุที่มีระดับความร้อนสูงกว่า  
    หรือต่ ากว่า ระดับความร้อนของไอน้ านั้น 
 .................................................................................................................................................  
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เหตุการณ์ที่ 5 การเกิดฝน 

 
 
1. เมื่อเมฆฝนซึ่งเป็นกลุ่มไอน้ าขนาดใหญ่ลอยไปเหนือผืนฟ้าซึ่งเย็นกว่า ความร้อนจะถ่ายเท 
    จาก......................................................................................................................................... 

 

2. ถ้าเมฆฝนคายความร้อนออกไปเมฆจะเปลี่ยนสถานะอย่างไร 
................................................................................................................................................. 
 

3. ถ้าเมฆฝนลอยไปบริเวณท่ีไม่มีป่าไม้ ซึ่งระดับความร้อนสูงกว่าเมฆฝนจะเปลี่ยนสถานะเป็น
น้ าฝนได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
................................................................................................................................................. 

  

สรุปผลการท ากิจกรรม 
 ให้เลือกตอบว่าเป็น การดูดความร้อน หรือ การคายความร้อน 
 1.  การเปลี่ยนแปลงของน้ า 

 น้ าแข็ง  → น้ า → ไอน้ า เปลี่ยนแปลงแบบ..................ความร้อน  

 ไอน้ า → น้ า → น้ าแข็ง เปลี่ยนแปลงแบบ...................ความร้อน  
 2. การเปลี่ยนสถานะของสารท่ัว ๆ ไป 
 ของแข็ง.............................................. ของเหลว..............................................ก๊าซ  
 ก๊าซ.....................................................ของเหลว...............................................ของแข็ง 
 

เมฆ 
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บทท่ี  4 
แรงและพลังงานเพื่อชีวิต 

 
เร่ืองที่ 1   แรงและการเคลื่อนที่ของแรง 

 1.1   ความหมายของแรง  
   แรง หมายถึง อ านาจภายนอกท่ีสามารถท าให้วัตถุเปลี่ยนสถานะได้ เช่น ท าให้วัตถุ
ท่ีอยู่นิ่งเคลื่อนท่ีไป ท าให้วัตถุท่ีเคลื่อนท่ีอยู่แล้วเคลื่อนท่ีเร็วหรือช้าลง ท าให้วัตถุมีการเปลี่ยนทิศ
ตลอดจนท าให้วัตถุมีการเปลี่ยนขนาดหรือรูปทรงไปจากเดิมได้ แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ท่ีมีท้ัง
ขนาดและทิศทาง  การรวมหรือหักล้างกันของแรงจึงต้องเป็นไปตามแบบเวกเตอร์ 
 1.2   ประเภทของแรง 
   แรงมีหลายประเภท ได้แก่ แรงย่อย แรงลัพธ์ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา     
แรงขนาน แรงคู่ควบ แรงตึง แรงสู่ศูนย์กลาง แรงต้าน แรงเสียดทาน 
 1.3   แรงเสียดทาน 
   1.3.1  ความหมายของแรงเสียดทาน   
     แรงเสียดทาน หมายถึง แรงท่ีเกิดจากการเสียดสีระหว่างผิววัตถุท่ีมี   
การเคลื่อนท่ีหรือพยายามท่ีจะเคลื่อนท่ี แรงเสียดทานเป็นแรงต้านการเคลื่อนท่ีของวัตถุ         
มีทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการเคล่ือนท่ีเสมอ   
   1.3.2  ชนิดของแรงเสียดทาน   
   แรงเสียดทานแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ                                                                 
    1)  แรงเสียดทานสถิต คือ แรงเสียดทานท่ีเกิดขึ้นขณะวัตถุเริ่มเคลื่อนท่ี 
    2)  แรงเสียดทานจลน์ คือ แรงเสียดทานท่ีเกิดขึ้นขณะท่ีวัตถุเคลื่อนท่ี 
   1.3.3  ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทาน                                                                                                              
    1)  น้ าหนักของวัตถุ คือวัตถุท่ีมีน้ าหนักกดทับลงบนพื้นผิวมากจะมีแรง
เสียดทานมากกว่าวัตถุท่ีมีน้ าหนักกดทับลงบนพื้นผิวน้อย 
    2)  พื้นผิวสัมผัส ผิวสัมผัสท่ีเรียบจะเกิดแรงเสียดทานน้อยกว่าผิวสัมผัส
ท่ีขรุขระ 
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   1.3.4  ประโยชน์ และโทษของแรงเสียดทาน  
    แรงเสียดทานท าให้วัตถุที่ก าลังเคลื่อนท่ี หยุด หรือเคลื่อนท่ีช้าลง เช่น  
    -  ระบบเบรกป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์  
    -  รองเท้าป้องกันการหกล้ม 
    โทษของแรงเสียดทาน ได้แก่ แรงท่ีฉุดรั้งไม่ให้วัตถุเคลื่อนท่ี หรือ
เคล่ือนท่ีได้ช้า เช่น 
   -  ถ้าล้อรถยนต์กับพื้นถนนถ้ามีแรงเสียดทานมากรถยนต์จะแล่นช้า 
ต้องใช้น้ ามันเชื้อเพลิงมากขึ้น เพ่ือให้รถยนต์มีพลังงานมากพอท่ีจะเอาชนะแรงเสียดทาน 
   -  การเคล่ือนตู้ขนาดใหญ่ ถ้าใช้วิธีผลักตู้ปรากฏว่าตู้เคลื่อนท่ียากเพราะ
เกิดแรงเสียดทานจะต้องออกแรงผลักมากขึ้นหรือลดแรงเสียดทาน โดยใช้ผ้ารองขาตู้เพื่อลดแรง
เสียดทาน 
 1.4   แรงลอยตัว 
   1.4.1  ความหมายของแรงลอยตัว 
    แรงลอยตัว คือ แรงลัพธ์ท่ีของไหลกระท าต่อผิวของวัตถุท่ีจมบางส่วน
หรือจมท้ังชิ้นวัตถุซึ่งเป็นแรงปฏิกิริยาโต้ตอบในทิศทางขึ้นเพื่อให้เกิดความสมดุลกับการที่วัตถุมี
น้ าหนักพยายามจมลงอันเนื่องมาจากแรงโน้มถ่วงของโลก ขนาดของแรงลอยตัวมีค่าเท่ากับ
น้ าหนักของของไหลท่ีมีปริมาตรเท่ากับวัตถุส่วนท่ีจม ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้โดยพิจารณาวัตถุท่ีจม
ในของไหล   

                “แรงลอยตวัจะเท่ากับน้ าหนักของของเหลวที่ถกูแทนที่”  
 

   1.4.2   ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงลอยตัว ได้แก่    
    1)  ชนิดของวัตถุ วัตถุจะมีความหนาแน่นแตกต่างกันออกไปยิ่งวัตถุมี
ความหนาแน่นมาก ก็ยิ่งจมลงไปในของเหลวมากย่ิงขึ้น 
    2)  ชนิดของของเหลว ยิ่งของเหลวมีความหนาแน่นมาก ก็จะท าให้แรง
ลอยตัวมีขนาดมากขึ้นด้วย 
    3)  ขนาดของวัตถุ จะส่งผลต่อปริมาตรท่ีจมลงไปในของเหลว เมื่อ
ปริมาตรท่ีจมลงไปในของเหลวมาก ก็จะท าให้แรงลอยตัวมีขนาดมากขึ้นอีกด้วย 
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   1.4.3 ประโยชน์ของแรงลอยตัว 
    -  ใช้ในการประกอบเรือไม่ให้จมน้ า 
    -  ใช้ท าชูชีพในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า 
    -  ใช้ท าเคร่ืองมือวัดความหนาแน่นของวัตถ ุ
 1.5   แรงดึงดูด 
   1.5.1  ความหมายของแรงดึงดูด  
    แรงดึงดูด หรือแรงโน้มถ่วง (Gravity) เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งท า
ให้วัตถุกายภาพท้ังหมดดึงดูดเข้าหากัน ความโน้มถ่วงท าให้วัตถุกายภาพมีน้ าหนักและท าให้
วัตถุตกสู่พื้นเมื่อปล่อย แรงโน้มถ่วงเป็นหนึ่งในสี่แรงหลัก ซึ่งประกอบด้วย แรงโน้มถ่วง        
แรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงนิวเคลียร์แบบอ่อน และ แรงนิวเคลียร์แบบเข้ม ในจ านวนแรงท้ังสี่    
แรงหลัก แรงโน้มถ่วงมีค่าน้อยท่ีสุด ถึงแม้ว่าแรงโน้มถ่วงจะเป็นแรงท่ีเราไม่สามารถรับรู้ได้มาก
นักเพราะความเบาบางของแรงท่ีกระท าต่อเรา แต่ก็เป็นแรงเดียวท่ียึดเหนี่ยวเราไว้กับพื้นโลก  
   1.5.2   กฎของแรงดึงดูด  
    นิวตันได้ค้นพบทฤษฎีโดยบังเอิญ เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันหนึ่งขณะท่ี           
นิวตันก าลังนั่งดูดวงจันทร์ แล้วก็เกิดความสงสัยว่าท าไมดวงจันทร์จึงต้องหมุนรอบโลก         
ในระหว่างท่ีเขาก าลังนั่งมองดวงจันทร์อยู่เพลิน ๆ ก็ได้ยินเสียงแอปเปิลตกลงพื้น เมื่อนิวตันเห็น
เช่นนั้นก็ให้ เกิดความสงสัยว่าท าไมวัตถุต่าง ๆ จึงต้องตกลงสู่พื้นดินเสมอท าไมไม่ลอยขึ้นฟ้าบ้าง 
ซึ่งนิวตันคิดว่าต้องมีแรงอะไรสักอย่างท่ีท าให้แอปเปิลตกลงพื้นดิน จากความสงสัยข้อนี้เอง     
นิวตันจึงเริ่มการทดลองเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงของโลก การทดลองครั้งแรกของนิวตัน คือ การน า
ก้อนหินมาผูกเชือก จากนั้นก็แกว่งไปรอบ ๆ ตัว นิวตันสรุปจากการทดลองครั้งนี้ว่าเชือกเป็น
ตัวการส าคัญท่ีท าให้ก้อนหินแกว่งไปมารอบ ๆ ไม่หลุดลอยไป ดังนั้นสาเหตุท่ีโลก ดาวเคราะห์
ต้องหมุนรอบดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ต้องหมุนรอบโลก ต้องเกิดจากแรงดึงดูดที่ดวงอาทิตย์ท่ี
มีต่อโลก และดาวเคราะห์ และแรงดึงดูดของโลกท่ีส่งผลต่อดวงจันทร์ รวมถึงสาเหตุท่ีแอปเปิล
ตกลงพื้นดินด้วยก็เกิดจากแรงดึงดูดของโลก 
    นิวตันจึงสรุปว่า เมื่อแรงถูกกระท ากับวัตถุหนึ่ง วัตถุนั้นสามารถได้รับ
ผลกระทบ 3 ประเภท ดังนี้ 
    1)  วัตถุที่อยู่นิ่งอาจเริ่มเคลื่อนท่ี 
    2)  ความเร็วของวัตถุที่ก าลังเคลื่อนท่ีอยู่เปลี่ยนแปลงไป 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%A1
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    3)  ทิศทางการเคล่ือนท่ีของวัตถุอาจเปลี่ยนแปลงไป 
    กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน มีด้วยกัน 3 ข้อ 
    1)   วัตถุจะหยุดนิ่ งหรือเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วและทิศทางคงท่ี ได้
ต่อเนื่องเมื่อผลรวมของแรง (แรงลัพธ์) ท่ีกระท าต่อวัตถุเท่ากับศูนย์ 
    2)   เมื่อมีแรงลัพธ์ท่ีไม่เป็นศูนย์มากระท าต่อวัตถุ จะท าให้วัตถุท่ีมีมวล
เกิดการเคล่ือนท่ีด้วยความเร่ง โดยขนาดของแรงจะเท่ากับมวลคูณความเร่ง 
    3)  ทุกแรงกิริยาย่อมมีแรงปฏิกิริยาท่ีมีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงกัน
ข้ามเสมอ 
   1.5.3 ประโยชน์ของแรงดึงดูด  
    แรงดึงดูดมีท้ังประโยชน์โดยตรงและประโยชน์โดยอ้อม เช่น 
    1)  แรงดึงดูดของโลกท าให้วัตถุต่าง ๆ บนพื้นโลกไม่หลุดลอยออกไป
จากโลก โดยเฉพาะบรรยากาศท่ีห่อหุ้มโลกไม่ให้ลอยไปในอวกาศ จึงท าให้มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่
ได ้
    2)  แรงดึงดูดของโลกท าให้น้ าฝนตกลงสู่พื้นดิน ให้ความชุ่มชื่นแก่
สิ่งมีชีวิตบนพื้นโลก 
    3)  แรงดึงดูดของโลกท าให้น้ าไหลลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ า ท าให้เกิด
น้ าตก น้ าในแม่น้ าไหลลงทะเล คนเราก็อาศัยประโยชน์จากการไหลของน้ าอย่างมากมาย เช่น 
การสร้างเขื่อนแปลงพลังงานน้ ามาเป็นพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น 
 1.6 แรงดัน 
   1.6.1  ความหมายของแรงดัน 
    แรงดันหรือความดัน (Pressure) เป็นปริมาณชนิดหนึ่งในทางฟิสิกส์ 
หมายถึง อัตราส่วนระหว่างแรงท่ีกระท าตั้งฉากซึ่งท าโดยของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ต่อพื้นท่ี
ของสารใด ๆ (ของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ)  
   1.6.2  ชนิดของแรงดัน  
    1)  ความดันอากาศ ความดันบรรยากาศ หรือความกดอากาศ เป็น
ความกดดันอยู่จุดใดหนึ่งของชั้นบรรยากาศของโลก โดยท่ัวไปความกดอากาศจะประมาณ
เท่ากับความกดดันท่ีเกิดขึ้นย้อนน้ าหนักของอากาศอยู่บนจุดนั้น ๆ ซึ่งหมายความว่า จุดท่ีมี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
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ความกดอากาศต่ าจะมีอากาศท่ีมีมวลสารต่ ากว่าจะอยู่ข้างบนมัน ด้วยเหตุผลแบบเดียวกัน 
ความกดอากาศจะต่ าลงเมื่อระดับความสูงเพิ่มขึ้น  
    2) ความดันไอ คือ ความดันของไอ (ไอนี้เกิดจากโมเลกุลหรืออะตอม
หนีจากของเหลวหรือของแข็ง) ท่ีอุณหภูมิก าหนดส าหรับสารเฉพาะ มีความดันท่ีซึ่งไอของสาร
นั้นอยู่ในจุดสมดุล กับสถานะที่เป็นของเหลว หรือ ของแข็งของมัน 
    3) แรงดันของของไหล คือ อัตราส่วนของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุต่อ
หน่วยพื้นท่ีท่ีสัมผัสกับของไหล 
    4) แรงดันของของเหลว ความดันของของเหลวจะขึ้นอยู่กับระดับ
ความลึกและความหนาแน่น เช่น เมื่อผู้ท่ีว่ายน้ าด าน้ าลงไปก้นสระน้ า ความดันก็คือน้ าหนักของ
น้ าท่ีอยู่เหนือผู้ด าน้ าท้ังหมด ยิ่งด าลึกเท่าไรก็ยิ่งมีความดันมากเท่านั้น และหากเปลี่ยนจากน้ า
กลายเป็นของเหลวท่ีมีความหนาแน่นมากกว่า เช่น น้ าทะเล ความดันก็จะเพิ่มมากขึ้น 
   1.6.3  ประโยชน์ของแรงดัน   
    -  ใช้ค านวณความสู งของชั้ นบรรยากาศ และวัดความลึกของ
ระดับน้ าทะเล 
    - ใช้ในทางกลศาสตร์ในระบบไฮโดรลิค ของเคร่ืองมือชนิดต่าง ๆ  
    -  ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังน้ า 
    -  ใช้ในอุตสาหกรรม และธุรกิจการบิน 
    -  กาลักน้ า 

ฯลฯ 
 

 
SC110001  แรงและการเคลื่อนท่ีของแรง 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87
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เร่ืองที่ 2   พลังงานในชีวิตประจ าวัน และการอนุรักษ์พลังงาน   
 

 2.1   ความหมายของพลังงาน 
   พลังงาน คือ สิ่งท่ีท าให้สิ่งต่าง ๆ เคลื่อนท่ีได้ ถ้าไม่มีพลังงาน ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น 
สิ่งใดก็ตามท่ีเคล่ือนไหว เติบโต หรือท างานในทางใดทางหนึ่ง ย่อมมีพลังงาน  
   พลังงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่สามารถถูกท าลายได้ เพียงแต่ถูกเปลี่ยน
จากรูปหนึ่งไปอีกรูปหนึ่ง พลังงานสามารถถูกใช้ได้แต่จะใช้ให้หมดไปไม่ได้  
   แหล่งพลังงานมีอยู่หลายชนิดท่ีสามารถท าให้โลกเราเกิดการท างาน แหล่งต้นตอ
ของพลังงานท่ีใช้ท างานในชีวิตประจ าวันส่วนใหญ่ก็ล้วนมาจากพลังงานอันมหาศาลท่ีแผ่จาก
ดวงอาทิตย์มาสู่โลกเรานี่เอง พลังงานจากดวงอาทิตย์นี้นอกจากจากจะสามารถใช้ประโยชน์จาก
แสงและความร้อนในการท างานโดยตรง เช่น การให้แสงสว่าง การให้ความร้อนความอบอุ่น 
การตากแห้งต่าง ๆ แล้วก็ยังก่อให้เกิดแหล่งพลังงานอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น 
   • พลังงานลม ในรูปของพลังงานจลน์ของลม 
        • พลังงานน้ า ในรูปของพลังงานศักย์ของน้ าฝนท่ีตกลงมา และถูกกักเก็บไว้ในท่ี
สูง 
        • พลังงานมหาสมุทร ในรูปของพลังงานจลน์ของคลื่นและกระแสน้ าและ
พลังงานความร้อนในน้ าของมหาสมุทร 
        • พลังงานชีวมวล ในรูปของพลังงานเคมีของชีวมวล 
        • พลังงานฟอสซิล ในรูปของพลังงานเคมีของถ่านหิน น้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ  
 2.2   การใช้พลังงานเชิงอนุรักษ์ 
   การอนุรักษ์พลังงานหรือการใช้พลังงานเชิงอนุรักษ์ที่ส าคัญ ได้แก่  
   1) การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยการสร้างค่านิยมและจิตใต้
ส านึกการใช้พลังงาน  
   2) การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าจะต้องมีการวางแผนและควบคุมการใช้     
อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดมีการลดการสูญเสียพลังงานทุกขั้นตอน          
มีการตรวจสอบและดูแลการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา เพื่อลดการรั่วไหลของพลังงาน      
เป็นต้น  
   3) การใช้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานท่ีได้จากธรรมชาติ เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า และอื่น ๆ  
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   4) การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า 
เบอร์ 5 หลอดผอมประหยัดไฟ เป็นต้น  
   5) การเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อเพลิง เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างท าให้
เช้ือเพลิงให้พลังงานได้มากขึ้น  
   6) การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยการน าวัสดุท่ีช ารุดน ามาซ่อมใช้ใหม่ 
การลดการท้ิงขยะที่ไม่จ าเป็นหรือการหมุนเวียนกลับมาผลิตใหม่ (Recycle)  
   ตัวอย่างวิธีการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งท่ีเกิดจาก      
การเคลื่อนท่ีของอิเล็กตรอน ซึ่งสามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งได้ และเนื่องจาก
เป็นพลังงานท่ีเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปแบบอื่นได้อย่างสะดวก จึงมีการใช้กันอย่างมากมายและ       
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องช่วยกันอนุรักษ์และประหยัด
พลังงาน  ดังนี้ 
   1) ปิดสวิตช์ไฟ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน  
   2) เลือกซื้อเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีได้มาตรฐาน ดูฉลากแสดงประสิทธิภาพให้แน่ใจ
ทุกครั้งก่อนตัดสินใจ  
   3) ปิดเคร่ืองปรับอากาศทุกครั้งท่ีจะไม่อยู่ในห้องเกิน 1 ชั่วโมง                                      
   4) หมั่นท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศบ่อย ๆ เพ่ือ
ลดการเปลืองไฟในการท างานของเครื่องปรับอากาศ                                                                                                            
   5) ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศท่ี 25 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิท่ี
ก าลังสบาย อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1 องศา ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5   
   6) ไม่ควรปล่อยให้มีความเย็นร่ัวไหลจากห้องท่ีติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ       
   7) ลดและหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสาร หรือวัสดุอื่นใดท่ีไม่จ าเป็นต้องใช้งาน
ในห้องท่ีมีเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการสูญเสีย และใช้พลังงานในการปรับอากาศภายใน
อาคาร  
   8) ติดตั้งฉนวนกันความร้อนโดยรอบห้องท่ีมีการปรับอากาศ เพื่อลด      
การสูญเสียพลังงานจากการถ่ายเทความร้อนเข้าภายในอาคาร 
   9) ควรปลูกต้นไม้รอบ ๆ อาคาร เพราะต้นไม้ขนาดใหญ่ 1 ต้นให้ความเย็น
เท่ากับเคร่ืองปรับอากาศ 1 ตัน หรือให้ความเย็นประมาณ 12,000 บีทียู  
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    10) เลือกซื้อพัดลมท่ีมีเครื่องหมายมาตรฐานรับรอง เพราะพัดลมท่ีไม่ได้
คุณภาพ มักเสียง่าย และกินกระแสไฟฟ้ามาก 
    11) หากอากาศไม่ร้อนเกินไป ควรเปิดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ 
     12) ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน ใช้หลอดผอมจอมประหยัดแทนหลอดอ้วน 
ใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้ หรือใช้หลอดคอมแพคท์ฟลูออเรสเซนต์  
   13) ควรใช้บัลลาสต์ประหยัดไฟ หรือบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์คู่กับหลอดผอม
จอมประหยัดจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการประหยัดไฟได้อีกมาก 
   14) ควรใช้โคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อนแสงในห้องต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้แสงสว่าง
จากหลอดไฟ กระจายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ            
     15) หมั่นท าความสะอาดหลอดไฟท่ีบ้าน เพราะจะช่วยเพิ่มแสงสว่างโดยไม่
ต้องใช้พลังงานมากขึ้น ควรท าอย่างน้อย 4 ครั้งต่อป ี
     16) ควรใช้สีอ่อนตกแต่งอาคาร ทาผนังนอกอาคารเพื่อการสะท้อนแสงท่ีดี 
และทาภายในอาคารเพ่ือท าให้ห้องสว่างได้มากกว่า 
     17) ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติให้มากท่ีสุด         
     18) ปิดตู้เย็นให้สนิท ท าความสะอาดภายในตู้เย็น และแผ่นระบายความร้อน
หลังตู้เย็นสม่ าเสมอ  
     19) ไม่ควรพรมน้ าจนแฉะเวลารีดผ้า เพราะต้องใช้ความร้อนในการรีดมาก
ขึ้น 
     20) ดึงปลั๊กออกก่อนการรีดเสื้อผ้าเสร็จ เพราะความร้อนท่ีเหลือในเตารีด   
ยังสามารถรีดต่อได้   
     21) เสียบปลั๊กครั้งเดียว ต้องรีดเสื้อให้เสร็จ ไม่ควรเสียบและถอดปลั๊กเตารีด
บ่อย ๆ     
     22) ปิดโทรทัศน์ทันทีเมื่อไม่มีคนดู เพราะการเปิดท้ิงไว้โดยไม่มีคนดู เป็น  
การสิ้นเปลืองไฟฟ้า  
     23) ใช้เตาก๊าซหุงต้มอาหาร ประหยัดกว่าใช้เตาไฟฟ้า 
     24) อย่าเสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวไว้ เพราะระบบอุ่นจะท างานตลอดเวลา ท าให้
สิ้นเปลืองไฟเกินความจ าเป็น  
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     25) กาต้มน้ าไฟฟ้า ต้องดึงปลั๊กออกทันทีเมื่อน้ าเดือด อย่าเสียบไฟไว้เมื่อไม่มี
คน   
      26) แยกสวิตช์ไฟออกจากกัน ให้สามารถเปิดปิดได้เฉพาะจุด ไม่ใช้ปุ่มเดียว
เปิดปิดท้ังชัน้  
      27) ท าให้เกิดการสิ้นเปลืองและสูญเปล่า    
      28) การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ท่ีต้องมีการปล่อยความร้อน  เช่น กาต้มน้ า 
หม้อหุงตม้ ไว้ในห้องท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ   
      29) ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ และหมั่นท าความสะอาด 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอยู่เสมอ จะท าให้ลดการสิ้นเปลืองไฟได้ 
 2.3   คุณสมบัติของแสง และปรากฏการณ์ธรรมชาติของแสง 
   2.3.1  คุณสมบัติของแสง  
   แสงมีคุณสมบัติส าคัญ 3 ประการ คือ 
    1)  การสะท้อนของแสง รังสีของแสงจะสะท้อนเมื่อตกกระทบผิววัตถุ 
เราน ามาใช้ประโยชน์ เป็นกระจกเงา กระจกมองหลังรถยนต์ เป็นต้น 
    2)  การหักเหของแสง รังสีของแสงจะหักเหเมื่อผ่านตัวกลางท่ีแสงผ่าน 
เราน ามาใช้ประโยชน์โดยการท าแว่นตา กล้องส่องทางไกล กล้องถ่ายรูป เป็นต้น 
    3)  การแทรกสอดของแสง หมายถึง การท่ีรังสีตั้งแต่ 2 รังสีขึ้นไปมา
รวมตัวในทิศทางเดียวกัน หรือ ทิศทางตรงข้ามกัน ตามแต่สถานการณ์ เราน ามาใช้ประโยชน์ใน
การท าเครื่องฉายภาพต่าง ๆ และระบบแสง สี เสียง เป็นต้น 
   2.3.2  ปรากฏการณ์ธรรมชาติของแสง 
    1)  มิราจ (Mirage) เป็นปรากฏการณ์เกิดภาพลวงตา ซึ่ง บางครั้งใน
วันท่ีอากาศ เราอาจจะมองเห็นสิ่งท่ีเหมือนกับสระน้ าบนถนน ท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะว่ามีแถบ
อากาศร้อนใกล้ถนนท่ีร้อน และแถบอากาศท่ีเย็นกว่า (มีความหนาแน่นมากกว่า) อยู่ข้างบน 
รังสีของแสงจึงค่อย ๆ หักเหมากขึ้น เข้าสู่แนวระดับ จนในท่ีสุดมันจะมาถึงแถบอากาศร้อนใกล้
พื้นถนนที่มุมกว้างกว่ามุมวิกฤต จึงเกิดการสะท้อนกลับหมดนั่นเอง  
    2)  รุ้งกินน้ า (Rainbow) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีมักเกิดตอน
หลังฝนตกใหม่ ยิ่งเฉพาะมีแดดออกด้วย ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากแสงแดดจากดวง
อาทิตย์ท่ีส่องลงมากระทบกับหยดน้ าฝนหรือละอองน้ า แล้วจะเกิดการหักเหและการสะท้อน
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กลับหมดของแสงท าให้เกิดเป็นแถบสีบนท้องฟ้า โดยการหักเหของแสงในหยดน้ านั้นจะแยก
สเปกตรัมของแสงขาวจากแสงแดดออกเป็นแถบสีต่าง ๆ 
 2.4  คุณสมบัติของเสียง และการป้องกันมลภาวะของเสียง 
   2.4.1  คุณสมบัติของเสียง  
    เสียงเกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ ขึ้นอยู่กับความแรงของ      
การสั่นสะเทือน อยู่ในรูปคลื่นเสียง เคลื่อนท่ีผ่านตัวกลางชนิดต่าง ๆ ได้ด้วยความเร็วท่ี         
ไม่เท่ากัน 
    เนื่องจากเสียงมีลักษณะเป็นคลื่นจึงมีสมบัติเหมือนคลื่นทุกประการคือ  
    1)   การสะท้อนของเสียง  เสียงมีการสะท้อนเหมือนกับคลื่น เป็นไป
ตามกฎการสะท้อน โดยท่ีเมื่อเสียงเคล่ือนท่ีจากตัวกลางท่ีมีความหนาแน่นน้อยไปยังตัวกลางท่ีมี
ความหนาแน่นมากจะมีการสะท้อนของคลื่นเสียงเกิดขึ้น 
    2)  การหัก เห   การหัก เหของคลื่น เสียงคือการเปลี่ ยน ทิศทาง          
การเคลื่อนท่ีของคลื่นเสียง เมื่อคลื่นเสียงเคลื่อนท่ีจากตัวกลางหนึ่งไปอีกตัวกลางหนึ่งท่ีมี    
ความหนาแน่นต่างกัน   
    3)  การแทรกสอด คือ ปรากฎการณ์ท่ีคลื่นเสียง 2 ขบวนเคลื่อนท่ีเข้า
มาในตัวกลางเดียวกันเกิดการรวมคลื่นกันขึ้นท าให้เกิดการเสริมกันและหักล้างกัน ต าแหน่งท่ี
เสริมกันก็จะเกดิเสียงดัง แต่ถ้าต าแหน่งหักล้างกันเสียงก็จะลดลง 
   2.4.2  การป้องกันมลภาวะของเสียง 
     มลภาวะทางเสียง เป็นสภาวะท่ีมีการก่อให้เกิดเสียงท่ีมีการรบกวน          
อาจมาจากแหล่งก าเนิดเสียงต่าง ๆ ท้ังจากมนุษย์, สัตว์ หรือเครื่องจักรต่าง ๆ โดยหากเกิน 85 
เดซิเบล จะเป็นอันตรายต่อหู  
    มลภาวะทางเสียงท้ังภายในและภายนอกอาคารมีหลายชนิด อาทิ เสียง
เตือนภัยจากรถ เสียงไซเรนสัญญาณฉุกเฉิน อุปกรณ์เครื่องกล พลุ ฮอร์นบีบอัดอากาศ     
เคร่ืองเจาะถนน เสียงสุนัขเห่า เครื่องใช้ไฟฟ้า การแสดงแสงสีเสียง ระบบเสียงเพื่อความบันเทิง  
เสียงตะโกนจากมนุษย์ เป็นต้น 
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     ผลกระทบจากภาวะมลพิษทางเสียง 
     1.  ผลกระทบต่อการได้ยิน คือ 

 หูหนวกทันที เกิดขึ้นจากการท่ีอยู่ในบริเวณท่ีมีเสียงดังเกิน 120              
เดซิเบล 

 หูอื้อชั่วคราว เกิดขึ้นเมื่ออยู่ในท่ีมีระดับเสียงดังตั้ งแต่ 80 เดซิเบล  
ขึ้นไปในเวลาไม่นานนัก 

 หูอื้อถาวร เกิดขึ้นเมื่ออยู่ ในบริเวณท่ีมีระดับความดังมากเป็น
เวลานาน ๆ 
    2.  ด้านสรีระวิทยา เช่น ผลกระทบต่อระบบการหมุนเวียนของเลือด 
ต่อมไร้ท่อ อวัยวะสืบพันธุ์ ระบบประสาท และความผิดปกติของระบบการหดและบีบล าไส้ใหญ่      
เป็นต้น 
    3.  ด้านจิตวิทยา เช่น สร้างความร าคาญ ส่งผลต่อการนอนหลับพักผ่อน 
ผลต่อการท างานและการเรียนรู้ รบกวนการสนทนาและการบันเทิง 
    4.  ด้านสังคม กระทบต่อการสร้างมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ท าให้ขาดความสงบ 
    5.  ด้านเศรษฐกิจ มีผลผลิตต่ าเนื่องจากประสิทธิภาพการท างานลดลง 
เสียค่าใช้จ่ายในการควบคุมเสียง 
.     6.  ด้านสิ่งแวดล้อม เสียงดังมีผลต่อการด ารงชีวิตของสัตว์ เช่น ท าให้
สัตว์ตกใจและอพยพหนี 
    การป้องกันมลภาวะของเสียงท่ีดีท่ีสุด คือ การหลีกเลี่ยงการอยู่ในแหล่ง  
ที่เสียงดังเป็นเวลานาน ๆ แต่หากถ้าจ าเป็นต้องอยู่หรือต้องท างานที่เกี่ยวข้องกับเสียงดัง          
มาก ๆ ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันหู เช่น  ที่ครอบหู ที่อุดหู เพื่อลดอันตรายจากความดัง      
ของเสียง  
 2.5   พลังงานทดแทนในชีวิตประจ าวัน  
   2.5.1  ความหมายของพลังงานทดแทน  
    พลังงานทดแทน คือ พลังงานท่ีใช้แทนน้ ามันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นพลังงาน
หลักท่ีใช้กันอยู่ท่ัวไปในปัจจุบัน พลังงานทดแทนเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พลังงานทางเลือก 
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   2.5.2  ชนิด และสมบัติของพลังงานทดแทน  
    พลังงานทดแทนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
                  1)  พลังงานทดแทนจากแหล่งท่ีใช้แล้วหมดไป เช่น ถ่านหิน ก๊าซ
ธรรมชาติ หินน้ ามัน  
                   2)  พลังงานทดแทนท่ีสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น้ า โดยพลังงานทดแทนท่ีสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก ถูกมองเป็น
พลังงานทางเลือกท่ีได้รับความสนใจในการศึกษาค้นคว้า และเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้เป็นอย่าง
ยิ่ง เนื่องจากสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งพลังงานในอนาคต และช่วยลดปัญหา
ด้านมลพิษท่ีเกิดจากการใช้พลังงานในปัจจุบัน    
 พลังงานทดแทนท่ีสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีกท่ีนิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่  

 พลังงานน้ า  มนุษย์สร้างเขื่อนท่ีกักเก็บน้ าไว้ในท่ีสูง ปล่อยให้น้ าไหลงมาตามท่อ
เข้าสู่เครื่องกังหันน้ า ผลักดันใบพัดให้กังหันน้ าหมุนเพลาของเครื่องกังหันน้ า ท่ีต่อเข้ากับเพลา
ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าท่ีจะหมุนตาม เกิดการเหนี่ยวน าขึ้นในเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ท าให้เกิด
พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ า อาจจะผลิตจากเขื่อนขนาดใหญ่  เขื่อน
ขนาดกลาง หรือเขื่อนขนาดเล็ก เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า  

 พลังงานแสงอาทิตย์  ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานความร้อน และแสงสว่างท่ี
ใหญ่ท่ีสุด ส าหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศท่ีตั้งอยู่ในเขตใกล้เส้นศูนย์สูตร หรือเส้นแบ่งครึ่ง
โลก ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีสอดส่องลงมาบน
พื้นท่ีได้  การน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ท าได้สองลักษณะ คือ 
  1)  กระบวนการเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบลงมา
บนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์จะท าหน้าท่ีเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็น
พลังงานไฟฟ้า เพ่ือน าไปใช้กับอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ 
              2)  กระบวนการเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานความร้อน โดยให้แสงอาทิตย์ส่องผ่านแผ่น
รับแสงมาตกกระทบยังพื้นสีด า ท าให้เกิดความร้อนเพิ่มมากขึ้นเหนือบริเวณพื้น เราสามารถน า
พลังงานความร้อนท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ อาทิ น าไปใช้ผลิตน้ าร้อน กลั่นน้ า 
อบแห้งพืชผลทางการเกษตร 
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 พลังงานชีวมวล  ชีวมวล คือ สิ่งท่ีได้มาจากสิ่งมีชีวิต เช่น ต้นไม้ อ้อย ถ่าน ฟืน 
แกลบ วัชพืชต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งขยะและมูลสัตว์ การน าชีวมวลมาใช้เป็นพลังงานนั้นสามารถ
ท าได้ 2 ลักษณะ คือ 
  1) กระบวนการท่ีให้ความร้อน เช่น การน าถ่านไม้ หรือฟืน เพื่อให้เกิดความร้อน 
ส าหรับน าไปใช้เพื่อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีดังนี้ การพัฒนาและ
ผลิตเตาท่ีใช้กันอยู่ท่ัวไปให้เป็นเตาประสิทธิภาพสูง (เตาซูเปอร์อังโล่) จุดไฟติดเร็ว ให้ความร้อน
สูง มีควันน้อย ประหยัดเชื้อเพลิง และพัฒนาเตาประสิทธิภาพสูงส าหรับอุตสาหกรรมชนบท
ขนาดเล็ก ส่วนด้านเชื้อเพลิงนั้นได้คิดค้น และผลิตก้อนอัดชีวภาพ หรือเชื้อเพลิงเขียว โดยน า
พืชหรือวัชพืชมาสับแล้วอัดแท่งตากแดด และอบให้แห้ง ก้อนอัดชีวมวลท่ีได้จะจุดติดไฟง่าย ให้
ความร้อนสูง 
  นอกจากนี้ ยังได้น าผลผลิต หรือผลพลอยได้ของพืชจ าพวกแป้งและน้ าตาล เช่น 
ข้าว ข้าวโพด อ้อย กากน้ าตาล มาผลิตเอทธิลแอลกอฮอล์ รวมท้ังน ามันส าปะหลังมาเผาโดย
ควบคุมความร้อน เพ่ือให้ได้ก๊าซชีวมวล เพ่ือน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงต่อไป 
  2) กระบวนการทางชีวภาพ เป็นการน ามูลสัตว์ขยะน้ าเสียมาหมักในท่ีท่ีไม่มีอากาศ 
ปล่อยให้เกิดกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ ซึ่งจะได้ก๊าซชีวภาพส าหรับเป็นเชื้อเพลิงท่ีใช้
กับเตาหุงต้ม ตะเกียง เคร่ืองยนต์ หรือเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

 พลังงานลม ลมเป็นพลังงานท่ีมีอยู่ท่ัวไปไม่มีวันหมด เราได้น าพลังงานจาก
กระแสลมมาใช้ในการหมุนกังหันลมสูบน้ า ในประเทศไทยได้มีการศึกษาและพัฒนาการน า
กังหันลมมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในหลายพื้นท่ี บางแห่งได้น ากังหันลมมาใช้ผลิต
กระแสไฟฟ้าร่วมกับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  
 

 
SC111001  พลังงานในชีวิตประจ าวันและการอนุรักษ์พลังงาน  
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ตอนที่ 1 ให้ผู้เรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1.  ข้อใดเป็นการต้านแรงดึงดูดของโลก 
 ก.   ปืนขึ้นเขา ข.   เดินลงบันได 
 ค.   ก้อนหินค่อย ๆ จมลงในน้ า ง.   ลูกบอลกลิ้งลงเนิน 
2.  เหตุการณ์ใดไม่เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วง 
 ก.   ขันลอยน้ า ข.   น้ าไหลลงคลอง 
 ค.   ชิงช้าแกว่งไปมา ง.   มะม่วงหล่นจากต้น 
3.  การกระท าในข้อใดที่ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
 ก.   นิดใช้รีโมทปิด-เปิดโทรทัศน์   
 ข.   หน่อยเปิดพัดลมระดับแรงสุด 
 ค.   หนุ่ยปิดสวิตช์ไฟเมื่อออกจากห้อง  
 ง.   โหน่งเปิดวิทยุเบา ๆ เป็นเพื่อนแก้เหงาขณะอ่านหนังสือ 
4.  สถานการณ์ใดเกิดจากการหักเหของแสง 
 ก.   ปาล์ม มองเห็นหน้าเพ่ือนในกระจกเงา 
 ข.   ฝ้าย มองเห็นหน้าเพ่ือนกลับด้านในกระจกนูน  
 ค.   ติ๋ม มองเห็นภาพเพื่อนยืนกลับหัวในกระจกเว้า 
 ง.   ส้ม มองเห็นเพ่ือนท่ีอยู่ในสระว่ายน้ ามีล าตัวส้ันกว่าความเป็นจริง 
5.  ข้อใดคือพลังงานทดแทนท่ีมีปริมาณมากและไม่ท าให้เกิดมลภาวะ 
     ก.  พลังงานน้ า                     
 ข.  พลังงานลม 
     ค.  พลังงานนิวเคลียร์          
 ง.  พลังงานแสงอาทิตย์ 
 

--------------------------------- 
 
 

แบบฝึกหัดที่ 1 
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ตอนที่ 2  จงขีดเคร่ืองหมาย   ข้อที่ถูก และขีดเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ผิด 

..............1. บันไดท่ีใช้มักจะมียางหุ้มตีนบันไดไว้ เมื่อจะใช้งานเรามักจะน าบันไดพิงไว้ท่ีก าแพง                                  
เพ่ือเพิ่มแรงเสียดทานให้เลื่อนง่าย 

..............2.  กีฬาประเภทปีนเขาท่ีจ าเป็นต้องมีแรงเสียดทานมาก 

..............3.  ลูกปืนล้อของจักรยานช่วยลดแรงเสียดทานในขณะที่รถจักรยานแล่นอยู่บนถนน 

..............4.  ลวดลายและดอกยางของล้อยางรถยนต์ทุกประเภทสร้างไว้เพิ่มความเร็ว 

..............5.  เมื่อยานพาหนะเคลื่อนท่ีอยู่บนผิวน้ า บนถนน หรือในอากาศจะเกิดแรงเสียดทาน 
  ในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนท่ีของยานพาหนะ 
..............6.  เราลากกระสอบใส่ข้าวสารไปบนพื้น ค่าของแรงเสียดทานจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่

กับพื้นท่ีผิวสัมผัส 
..............7.  ทุกแรงกิริยาย่อมมีแรงปฏิกิรยิาท่ีมีขนาดเท่ากัน แต่ทิศทางตรงข้ามกันเสมอเป็น 
  กฎของนิวตันท่ีว่า “ทุกแรงปฏิกิริยาย่อมมีแรงปฏิกิริยาท่ีมีขนาดเท่ากัน แต่ทิศทาง 
  ตรงกันข้ามเสมอ” 
..............8.  วัตถุจะรักษาสภาวะอยู่นิ่งหรือสภาวะเคล่ือนท่ีอย่างสม่ าเสมอในแนวเส้นตรง  
  นอกจากมีแรงลัพธ์ซึ่งมีค่าไม่เป็นศูนย์มากระท า 
..............9.  แรงดึงดูดของโลกท าให้เรากระโดดได้สูงขึ้น 
..............10.ผู้เล่นทีมตรงข้ามส่งบอลมาแล้วนักศึกษาใช้เท้าสกัดบอลจะท าให้ลูกบอลเคล่ือนท่ี 
   เร็วขึ้น 
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ตอนที่ 1 กิจกรรมเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ของแรง 
 
1.  จงศึกษารูปต่อไปนี้และตอบค าถามข้อ ก – ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. จากรูปจัดเป็นแรงประเภท............................................................................ 

ข. ประโยชน์ของแรงประเภทนี้    

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

แบบฝึกหัดที่ 2 
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2.  จงศึกษารูปต่อไปนี้และตอบค าถามข้อ ก – ข 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. จากรูปจัดเป็นแรงประเภท............................................................................ 

ข. ประโยชน์ของแรงประเภทนี้    

..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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3.  จงศึกษารูปต่อไปนี้และตอบค าถามข้อ ก – ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. จากรูปจัดเป็นแรงประเภท............................................................................ 

ข. ประโยชน์ของแรงประเภทนี้    

......................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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4.  จงศึกษารูปต่อไปนี้และตอบค าถามข้อ ก – ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. จากรูปจัดเป็นแรงประเภท............................................................................ 

ข. ประโยชน์ของแรงประเภทนี้    

 ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 2 กิจกรรมเรื่อง พลังงานในชีวิตประจ าวันและการอนุรักษ์พลังงาน 
 
ค าชีแ้จง  จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

1.  จงศึกษาข้อความต่อไปนี้  
“ไฟฟ้านับว่าเป็นพลังงานท่ีมีความจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวันของคนเราเป็นอย่างมาก         

แต่ไฟฟ้าท่ีเราใช้กันอยู่ทุกวันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติหากแต่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์          
มีการประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องมือส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งในปัจจุบันจ าเป็นต้องหาทรัพยากร
ต่าง ๆ น ามาใช้เป็นพลังงานในการผลิตไฟฟ้าซึ่งในแต่ละปีประเทศไทยต้องน าเข้าพลังงานท่ี
น ามาใช้ผลิตไฟฟ้าในแต่ละปีนับแสนล้านบาท” 
 จากข้อความดังกล่าว นักศึกษาจะมีวิธีใดบ้างท่ีจะช่วยลดการใช้พลังงานและการใช้
ไฟฟ้า จงบอกวิธีมาอย่างน้อย 10 วิธี 

 1.  …………………………………………………………………………………………………………...……. 
 2.  …………………………………………………………………………………………………………...……. 
 3.  …………………………………………………………………………………………………………...……. 
 4.  …………………………………………………………………………………………………………...……. 
 5.  …………………………………………………………………………………………………………...……. 
 6.  …………………………………………………………………………………………………………...……. 
 7.  …………………………………………………………………………………………………………...……. 
 8.  …………………………………………………………………………………………………………...……. 
 9.  …………………………………………………………………………………………………………...……. 
 10.  …………………………………………………………………………………………………………...……. 

 

2.  จงอธิบายความหมายของพลังงานทดแทนให้เข้าใจ 
 ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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3.  พลังงานทดแทนมีกี่ประเภท อะไรบ้าง 
 ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

 

4. ประโยชน์ของพลังงานทดแทนมีอะไรบ้าง ตอบมาอย่างน้อย 5 ข้อ 

 ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
5. จงศึกษาข้อความจากสถานการณ์ต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ ก - ค 
 

“การใช้พลังงานซึ่งได้จากทรัพยากรธรรมชาติท่ีส่วนใหญ่เป็นพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล
หรือพลังงานสิ้นเปลืองย่อมมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท้ังกระบวนการค้นหาพลังงานและผล
จากการน าพลังงานมาใช้อาจจะมีผลในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น
ผลกระทบในระดับใดล้วนมีผลต่อความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมท้ังสิ้น ได้แก่ 
ผลกระทบสภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรดิน มลพิษดิน มลพิษอากาศ มลพิษเสียง มลพิษน้ า 
รวมท้ังผลกระทบในระดับโลก คือ ภาวะเรือนกระจกท าให้เกิดโลกร้อน การท าลายชั้นโอโซน 
เหล่านี้ล้วนท าให้โลกขาดดุลยภาพ ดังนั้นในการใช้ทรัพยากรพลังงาน ต้องค านึงถึงผลกระทบ
จากการใช้พลังงานเหล่านั้นด้วย ให้เป็นไปตามหลักอนุรักษ์วิทยา” 
 ก. ปัญหาท่ีเกิดขึ้นคืออะไร 

 ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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 ข. หากใช้พลังงานฟอสซิลมาก ๆ จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร 
 ....................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
 ค. ผู้เรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร 

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

6. จงอธิบายวิธีการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
ก. วิธีการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานไฟฟ้าเครื่องรับโทรทัศน์ 

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

ข. วิธีการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานไฟฟ้าเตารีดไฟฟ้า 
 ....................................................................................................................................... 

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

...................................................................................................................................................... 
ค. วิธีการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานไฟฟ้าไฟฟ้าแสงสว่าง 

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

ง. วิธีอนุรักษ์และประหยัดพลังงานไฟฟ้าตู้เย็น 

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

จ. วิธีอนุรักษ์และประหยัดพลังงานไฟฟ้าเครื่องท าความร้อน 
 ....................................................................................................................................... 

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

...................................................................................................................................................... 
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บทท่ี  5 
ดาราศาสตร์เพ่ือชีวิต 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ 

 1. ความสัมพันธ์และการเคลื่อนที่ของ โลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์   
  1.1  ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์   
   ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์อยู่ในระบบสุริยะจักรวาล โดยดวงอาทิตย์เป็น
ศูนย์กลางของระบบสุริยะ และมีดาวเคราะห์ต่าง ๆ ดาวเคราะห์น้อย อุกกาบาต ฝุ่นละออง 
และดวงหางเป็นบริวาร ดวงจันทร์และโลกของเราก็เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ 
  1.2   การเคลื่อนที่ของโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์   
    1.2.1  โลก 
        ลักษณะของโลก โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง เป็นบริวารของดวง
อาทิตย์เป็นล าดับที่ 3 โลกมีสัณฐานกลม โดยโป่งออกท่ีเส้นศูนย์สูตรและแบนท่ีขั้วโลกมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ย 12 ,766 กิโลเมตร โลกไม่อยู่นิ่งแต่มีการเคลื่อนท่ีใน 2 ลักษณะท่ีส าคัญ 
คือ  โลกหมุนรอบตัวเองใช้เวลา 24 ชั่วโมง หรือ 1 วัน จากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก 
ขณะเดียวกัน โลกก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วย โดยโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ครบ 1 รอบ กินเวลา
ประมาณ 365 วัน หรือ 1 ปี 
  

 
ภาพประกอบ วงโคจรรอบดวงอาทิตย์ 
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   1.2.2  ดวงจันทร์   
    ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลกท่ีไม่มีแสงสว่างในตัวเอง เป็นวัตถุทึบแสงท่ี
มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1/4 ของโลก อยู่ห่างโลกประมาณ 30 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของโลกเท่านั้น ดวงจันทร์จึงเป็นวัตถุธรรมชาติท่ีอยู่ใกล้โลกท่ีสุด ดวงจันทร์มีลักษณะรูปร่างเป็น
ทรงกลม ผิวขรุขระ ดวงจันทร์โคจรรอบตัวเองเท่ากับระยะเวลาท่ีโคจรรอบโลกเป็นวงรี ใช้เวลา
เกือบ 1 เดือนจึงจะโคจรครบรอบ ดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าโลก 3 เท่า การท่ีเรามองเห็นแสง
สว่างบนดวงจันทร์ได้ เพราะดวงจันทร์ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์แล้วสะท้อนมายังโลกของ
เรา ท าให้เรามองเห็นดวงจันทร์มีแสงสว่างเป็นสีเหลืองนวล ๆ  
    ดวงจันทร์เคลื่อนรอบโลกจากตะวันตกไปตะวันออก โดยเคลื่อนไปทาง
เดียวกันกับการหมุนรอบตัวของโลก ดวงจันทร์เคลื่อนรอบโลก 1 รอบในเวลา 27.3 วัน นั่นคือ              
ในเวลา 27.3 วัน ดวงจันทร์เคลื่อนรอบโลกได้ เป็นมุม  360 องศา นั่นคือในเวลา  1 วัน         
ดวงจันทร์เคลื่อนรอบโลกได้เป็นมุม 360/27.3 หรือประมาณ 13 องศา  ดังนั้นเมื่อดูจากโลก  
จะเห็นดวงจันทร์อยู่ทางทิศตะวันออกของจุดเดิมวันละประมาณ 13 องศา ซึ่งเทียบเท่ากับเวลา
ท่ีโลกหมุนประมาณ 52 นาที ดังนั้นดวงจันทร์จะขึ้นช้าวันละประมาณ 52 นาที 

7  

ภาพประกอบ  ดวงจันทร์ 
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   1.2.3  ดวงอาทิตย์   
    ดวงอาทิตย์เป็นดาวที่สร้างพลังงานต่าง ๆ ขึ้นมาเอง จึงเรียกว่าดาวฤกษ์ 
มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวกว่าโลกประมาณ  109 เท่า มีเนื้อสารมากและมีแรงโน้มถ่วงสูง        
จึ งสามารถดึ งสิ่ งต่ าง ๆ ให้ เคลื่ อน ไปรอบ ๆ ได้  เราเรียกสิ่ งเหล่านี้ ว่ า   บริวารของ             
ดวงอาทิตย์  ดวงอาทิตย์และบริวารรวมกันเรียกว่า ระบบสุริยะ  บริวารของดวงอาทิตย์ท่ีส าคัญ 
คือ ดาวเคราะห์ 8 ดวง ดวงจันทร์ บริวารของดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์น้อยหลายหมื่นดวง และ
ดาวหางจ านวนมาก ระบบสุริยะจึงเป็นระบบเล็ก ๆ ท่ีอยู่ใกล้โลกมาก  ในขณะท่ีดาวอื่น ๆ     
อยู่ไกลโลกมาก 
                     ดวงอาทิตย์มีการหมุนรอบตัวเองเป็นรอบ ๆ เช่นเดียวกับท่ีโลก
หมุนรอบตัวเองวันละรอบ ดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเองครบรอบในเวลาประมาณหนึ่งเดือน    
การหมุนรอบตัวเองนี้มีทิศทางตามการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์ต่าง ๆ และตามทิศทาง
ซึ่งดาวเคราะห์ต่าง ๆ นั้นโคจรไปรอบดวงอาทิตย์  
 

 

ภาพประกอบ ดวงอาทิตย์ 
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 2. ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นระหว่างดวงอาทิตย์  โลก และดวงจันทร์ 
  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นจากการเคลื่อนท่ีของโลก และดวงจันทร์       
ในระบบสุริยะจักรวาล และส่งผลต่อโลกท่ีส าคัญ  มีดังนี้ 
  1) การเกิดกลางวันกลางคืน เกิดขึ้นจากการหมุนรอบตัวเองของโลก ท าให้โลก
ได้รับแสงอาทิตย์ไม่พร้อมกัน ส่วนท่ีได้รับแสงอาทิตย์จะเป็นกลางวัน ส่วนท่ีไม่ได้รับแสงอาทิตย์
จะเป็นกลางคืน โดยหมุนรอบตัวเอง 1 รอบใช้เวลา 24 ชั่วโมง เป็นกลางวัน 12 ชั่วโมง เป็น
กลางคืน 12 ชั่วโมง โดยประมาณขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วย 
  2) การเกิดข้างขึ้นข้างแรม เกิดขึ้นจากดวงจันทร์หมุนรอบโลก ถ้าดวงจันทร์อยู่
ด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์และเพิ่มขึ้นจะเป็นข้างขึ้น ถ้าดวงจันทร์อยู่ข้างเดียวกับดวงอาทิตย์
เพิ่มขึ้นจะเป็นข้างแรม ดังนั้น คืนวันขึ้น 15 ค่ า ดวงจันทร์จะสว่างเต็มดวงท่ีสุด เพราะดวง
จันทร์สะท้อนแสงดวงอาทิตย์มายังโลกอย่างเต็มท่ี และคืนวันแรม 15 ค่ า ดวงจันทร์จะมืดท่ีสุด 
เพราะไม่มีแสงสะท้อนมายังโลก  
  3) การเกิดสุริยุปราคาและการเกิดจันทรุปราคา เกิดจากการท่ีดวงจันทร์หมุนรอบ
โลก และเกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ อยู่ในระนาบแนวเดียวกัน สุริยุปราคา 
เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันโดยจะเกิดขึ้นช่วงแรม 14 -15 ค่ า หรือขึ้น  
1 ค่ า ในขณะท่ีจันทรุปราคาเกิดขึ้นจากเงาของโลกไปบังดวงจันทร์ในคืนข้างขึ้นช่วงขึ้น        
14 – 15 ค่ า หรือแรม 1 ค่ า 
  4) การเกิดฤดูกาล เกิดจากโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ และเนื่องจากแกนของโลก
เอียง (23.44 องศา) ดังนั้น เมื่อเคลื่อนท่ีรอบดวงอาทิตย์ ท าให้ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ได้รับ
แสงจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันในแต่ละเดือน เดือนท่ีขั้วโลกใดได้รับแสงอาทิตย์มาก โลกข้างนั้น
จะเกิดฤดูร้อน และอีกซีกโลกท่ีได้รับแสงน้อยก็จะเป็นฤดูหนาว โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์        
1 รอบ ใช้เวลา  12 เดือน หรือ 365 วัน  
  5) การเกิดลมบกลมทะเล เกิดขึ้นจากโลกหมุนรอบตัวเอง ในเวลากลางวันพื้นดิน
และพื้นน้ าจะได้รับแสงแดดเต็มท่ี แต่พื้นดินมีน้อยกว่าพื้นน้ าถึง 1 ใน 3 และคุณสมบัติของ
พื้นดินเก็บความร้อนได้ดีกว่าน้ า กลางวันบนบกจึงร้อนกว่าพื้นทะเล ลมก็จะพัดจากทะเลเข้าฝั่ง
เรียกว่า ลมทะเล แต่พอกลางคืนพื้นดินจะคายความร้อนเร็วกว่าน้ าพื้นน้ ามีความร้อนมากกว่า
พื้นดิน ลมจึงพัดจากบกไปทะเลเรียกว่าลมบก ตามกฎที่ว่าอากาศร้อนลอยขึ้นสู่เบื้องบน อากาศ
เย็นไหลไปแทนท่ี 
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  6) น้ าขึ้น น้ าลง เกิดขึ้นขณะท่ีดวงจันทร์หมุนรอบโลก ถ้าโลกดวงอาทิตย์ ดวง
จันทร์อยู่ในแนวเดียวกัน จะมีแรงกระท าต่อโลกมากท าให้เกิดน้ าขึ้น เมื่อดวงจันทร์เคลื่อนท่ีไป
อยู่ในแนวอื่นแรงกระท าก็จะน้อยท าให้เกิดน้ าลง 
 

 
SC112001  ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ 
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ให้ผู้เรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1.  ข้อใดไม่ถูกต้อง 
 ก. ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ 
 ข. ดวงจันทร์และโลก เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ 
 ค. โลกมีการหมุนรอบตัวเอง รอบดวงจันทร์ และรอบดวงอาทิตย์  
 ง. ดวงจันทร์เคลื่อนรอบโลกในทางเดียวกับการหนุนรอบตัวเองของโลก 
2.  ข้อใดเป็นผลโดยตรงจากการหมุนรอบตัวเองของโลก ท าให้โลกได้รับแสงอาทิตย์ไม่พร้อม 
 กัน พื้นท่ีบางส่วนได้รับแสงอาทิตย์ แต่บางส่วนไม่ได้รับ 
 ก.  ฤดูกาล  
 ข.  น้ าขึ้น - น้ าลง  
 ค.  กลางวัน – กลางคืน  
 ง.  สุริยุปราคา - จันทรุปราคา 
3.  “โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ และจากการแกนของโลกเอียงท ามุม 23 .5 องศากับแกนตั้ง

ระนาบวงโคจร ท าให้ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันในแต่ละ
เดือน” จากข้อความข้างต้น ท าให้เกิดปรากฏการณ์ตามข้อใด 

 ก.  ฤดูกาล  
 ข.  น้ าขึ้น - น้ าลง  
 ค.  ข้างขึ้น – ข้างแรม 
 ง.  สุริยุปราคา – จันทรุปราคา 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกหัดที ่1 
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4.  “น้ าขึ้น” เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากการเคลื่อนท่ีในลักษณะใด 
 ก.  โลกหมุนรอบดวงจันทร์ โดยแกนโลกด้านใดด้านหนึ่งเข้าใกล้ดวงจันทร์มากท่ีสุด 
 ข.  โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ โดยแกนโลกด้านใดด้านหนึง่เข้าใกล้ดวงดวงอาทิตย์มากท่ีสุด 
 ค.  ดวงจันทร์หมุนรอบโลก โดยโลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์อยู่ในแนวเดียวกัน  
  ท าให้ดวงจันทร์มีแรงกระท าต่อโลก  
 ง.  ดวงจันทร์หมุนรอบโลก โดยดวงจันทร์อยู่ด้านเดียวกับดวงอาทิตย์ ท าให้สะท้อนแสง 
  ท่ีได้รับจากดวงอาทิตย์มายังโลก  
5.  เรือประมงขนาดเล็กมักออกสู่ท้องทะเลเพื่อหาปลาในเวลากลางคืน และกลับสู่ฝ่ังในเวลา 

รุ่งเช้า เป็นการอาศัยปรากฏการณ์ธรรมชาติในข้อใดมากท่ีสุดเป็นตัวช่วยในการแล่นเรือ
ออกจากฝั่งหรือกลับเข้าฝั่ง 

 ก.  น้ าขึ้น - น้ าลง  
 ข.  ลมบก - ลมทะเล 
 ค.  ข้างขึ้น – ข้างแรม 
 ง.  สุริยุปราคา – จันทรุปราคา 
 

----------------------------- 
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ค าชี้แจง  ให้ลากเส้นความสัมพันธ์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นระหว่างดวงอาทิตย์ โลก  
  และดวงจันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกหัดที ่2 

การเกิดน้ าขึ้น น้ าลง 
 

การเกิดกลางวัน กลางคืน 

การเกิดข้างขึ้น ข้างแรม 
 

การเกิดสุริยุปราคา          
และจันทรุปราคา 

 

การเกิดลมบก ลมทะเล 
 

การเกิดฤดูกาล 
 

 

โลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์อยู่ในแนวเดียวกัน
จะมีการกระท าต่อโลกมาก เมื่อดวงจันทร์
เคล่ือนท่ีไปในแนวอื่นแรงกระท าก็จะน้อย 

ดวงจันทร์หมุนรอบโลกถ้าดวงจันทร์อยู่ด้าน
ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์จะเป็นข้างขึ้น ถ้าดวง
จันทร์อยู่ ด้ าน เดียวกับดวงอาทิตย์จะเป็น
ข้างแรม 
การท่ีโลกหมุนรอบตัวเอง ท าให้ โลกได้รับ
แสงอาทิตย์ไม่พร้อมกัน ส่วนท่ีได้รับแสงจะเป็น
กลางวัน ส่วนท่ีไม่ได้รับแสงจะเป็นกลางคืน 

โลกหมุนรอบตัวเอง ในเวลากลางวันพื้นดิน
และพื้นน้ าจะได้รับแสงแดดเต็มท่ี แต่พื้นดินมี
น้อยกว่าพื้นน้ ากลางวันบนบกจึงร้อนกว่าทะเล 
ลมจึงพัดจากทะเลเข้าหาฝั่ง 

โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ เนื่องจากแกนโลก
เอียง ดังนั้นเมื่อเคลื่อนท่ีรอบดวงอาทิตย์ท าให้
ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ได้รับแสงอาทิตย์ไม่
เท่ากันแต่ละเดือน 

ดวงจันทร์หมุนรอบโลกและดวงอาทิตย์ โลก 
ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์อยู่ในแนวระนาบ
เดียวกัน 
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บทท่ี  6 
อาชีพช่างไฟฟ้า 

 
อาชีพช่างไฟฟ้า 

 1. วงจรไฟฟ้า 
  วงจรไฟฟ้า หมายถึง ทางเดินของกระแสไฟฟ้าซึ่งไหลมาจากแหล่งก าเนิดผ่าน
ตัวน าและเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลด แล้วไหลกลับไปยังแหล่งก าเนิดเดิม 
  วงจรไฟฟ้าประกอบด้วยส่วนท่ีส าคัญ 3 ส่วน คือ 
 
 

 
 
 
  1) แหล่งก าเนิดไฟฟ้า หมายถึง แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าไปยังวงจรไฟฟ้า เช่น
แบตเตอร่ี 
  2) ตัวน าไฟฟ้า หมายถึง สายไฟฟ้าหรือสื่อท่ีจะเป็นตัวน าให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
ไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งต่อระหว่างแหล่งก าเนิดกับเครื่องใช้ไฟฟ้า           
  3) เครื่องใช้ไฟฟ้า หมายถึง เครื่องใช้ ท่ีสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็น
พลังงานรูปอื่น ซึ่งจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า โหลด 
     ส าหรับสวิตช์ไฟฟ้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้า มีหน้าท่ีในการควบคุม     
การท างานให้มีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ถ้าไม่มีสวิตช์ ไฟฟ้าก็จะไม่มีผลต่อ        
การท างานวงจรไฟฟ้าใด ๆ เลย 

http://4.bp.blogspot.com/-JnxhshLM1lI/UJ3PmBsvK8I/AAAAAAAAAAY/PXn7ad_5WB4/s1600/afdgdsfbxcvbcxv.JPG
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  2. การต่อวงจรไฟฟ้า 
  2.1  การต่อวงจรไฟฟ้าสามารถแบ่งวิธีการต่อได้ 3 แบบ คือ 
      1) วงจรอนุกรม เป็นการน าเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลดหลาย ๆ อันมาต่อ
เรียงกันไปเหมือนลูกโซ่ กล่าวคือ ปลายของเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวท่ี 1 น าไปต่อกับต้นของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวท่ี 2 และต่อเรียงกันไปเรื่อย ๆ จนหมด แล้วน าไปต่อเข้ากับแหล่งก าเนิด    
การต่อวงจรแบบอนุกรมจะมีทางเดินของกระแสไฟฟ้าได้ทางเดียวเท่านั้น ถ้าเกิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
ตัวใดตัวหนึ่งเปิดวงจรหรือขาด จะท าให้วงจรท้ังหมดไม่ท างาน 
 

 
 
 
     2) วงจรขนาน เป็นการน าเอาต้นของเครื่องใช้ไฟฟ้าทุก ๆ ตัวมาต่อรวมกัน 
และต่อเข้ากับแหล่งก าเนิดท่ีจุดหนึ่ง น าปลายสายของทุก ๆ ตัวมาต่อรวมกันและน าไปต่อกับ
แหล่งก าเนิดอีกจุดหนึ่งท่ีเหลือ ซึ่งเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอันต่อเรียบร้อยแล้วจะกลายเป็น
วงจรย่อย กระแสไฟฟ้าท่ีไหลจะสามารถไหลได้หลายทางขึ้นอยู่กับตัวของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีน ามา
ต่อขนานกัน ถ้าเกิดในวงจรมีเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตัวหนึ่งขาดหรือเปิดวงจร เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีเหลือก็ยัง
สามารถท างานได้ ในบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัยปัจจุบันจะเป็นการต่อวงจรแบบนี้ท้ังสิ้น 
 
 

http://2.bp.blogspot.com/-yWDCQifiJeM/UJ3QNUIfWiI/AAAAAAAAAAg/jg_0_LJzPuE/s1600/sci_dia_53.gif
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  3) วงจรผสม เป็นวงจรท่ีน าเอาวิธีการต่อแบบอนุกรม และวิธีการต่อแบบขนานมา
รวมให้เป็นวงจรเดียวกัน ซึ่งสามารถแบ่งตามลักษณะของการต่อได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
    3.1)  วงจรผสมแบบอนุกรม-ขนาน เป็นการน าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลดไปต่อ
กันอย่างอนุกรมก่อน แล้วจึงน าไปต่อกันแบบขนานอีกครั้งหนึ่ง 
    3.2) วงจรผสมแบบขนาน-อนุกรม เป็นการน าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลดไปต่อ
กันอย่างขนานก่อน แล้วจึงน าไปต่อกันแบบอนุกรมอีกครั้งหนึ่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/-5yI0u_kTzTc/UJ3QZuUZ-WI/AAAAAAAAAAo/ppDvvd55KTc/s1600/25019490.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Tt6ft0v6P9Q/UJ3Qw4FNrhI/AAAAAAAAAAw/dom78Ah2H9w/s1600/topasom.jpg
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 3.  การเดินสายไฟฟ้า 
              3.1  หลักการเดินสายไฟฟ้า 
   การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารต้องเดินให้ถูกต้องสวยงาม และได้มาตรฐาน   
การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าภูมิภาคตามท่ีก าหนด เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการ
เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ควรยึดหลัก  ดังนี้ 
     1) ความปลอดภัย ต้องใช้ขนาดของสายท่ีถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้า
ฯ รวมท้ังอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเดินสาย การใช้ฟิวส์ และสวิตช์ตัดตอนให้ถูกต้องและเหมาะสม 
                 2) การประหยัด ต้องก าหนดระยะการเดินสายและต าแหน่งอุปกรณ์ของ
วงจรได้ถูกต้อง ไม่เดินสายอ้อมไปมา ซึ่งท าให้เปลืองสาย สามารถท างานได้รวดเร็ว 
                 3) ความสวยงาม ต้องวางต าแหน่งของสายได้เรียบร้อยไม่เกะกะหรือรุงรัง 
ตลอดจนถึงการวางต าแหน่งเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม   
                   4) ความเหมาะสมกับต าแหน่ งของอุปกรณ์ ท่ี จะติดตั้ ง เป็น ไปตาม        
ความประสงค์ของเจ้าของงานและเป็นไปตามกฎของการไฟฟ้า 
                5) รู้จักวางแผนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งอาจจะมีการติดตั้งอุปกรณ์
เพ่ิมเติมจึงต้องค านวณกระแสไฟฟ้าของสายเมนให้มีขนาดใหญ่กว่าท่ีค านวณได้ 
                6) ส ารวจให้ละเอียดตั้งแต่จุดท่ีต่อไฟเข้าอาคาร ซึ่งเริ่มจากจุดท่ีต่อจาก
สายไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าอาคารนั้น ๆ 
                7) ส ารวจเครื่องใช้อุปกรณ์ ตามจ านวนห้องหรือต าแหน่งท่ีต้องเดินสายเข้าไป
และตลอดการวางต าแหน่งเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีมีอยู่ภายในบ้าน เช่น ตู้เย็น เตารีด วิทยุ โทรทัศน์ 
ฯลฯ 
     8) เขียนแผนผังการเดินสายไฟฟ้าอย่างละเอียดเพื่อประกอบการเดินสาย    
รวมทั้งค านวณขนาดสายไฟฟ้า ระยะความยาวของสายที่ใช้เดินสายจุดต่าง ๆ จ านวนสายไฟฟ้า
และประมาณราคาส่ิงของอุปกรณ์ทุกอย่างท่ีติดตั้ง 
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             3.2  ขั้นตอนการเดินสายไฟฟ้า 
     3.2.1 ขั้นตอนการเดินสายไฟฟ้าบนพื้นไม้  
        1) วัดระยะตีแนวเส้น ใช้บักเต้าตีเส้นแนวเดินสาย ในกรณีท่ีเดินสายใน
แนวดิ่ง ต้องใช้ลูกดิ่ง ดิ่งแนวเดินสายในแนวตั้ง 
          2) ตอกเข็มขัดรัดสาย โดยน าหัวค้อนมาวัดระยะ เพื่อตอกเข็มขัดรัด
สายตัวต่อไประยะประมาณ 10 เซนติเมตร ในกรณีจุดหักโค้งงอ ควรรัดเข็มขัดรัดสายเพิ่มอีก    
1 ตัวในระยะ 1 นิ้วเพิ่ม 1 ตัวเพื่อความแข็งแรง 
                  3)  คลี่สายออกจากม้วน ใช้ผ้ารีดสายก่อนติดเข้ากับเข็มขัดรัดสายและ
ตัดสายเริ่มเดินสายจากบนลงล่างหรือจากมุมด้านบนลงสู่ด้านล่าง การโค้งสายเข้ามุมต้องให้สาย
เรียบชิดผนังและสายไม่บิดตัว 
       3.2.2 ขั้นตอนการเดินสายบนพื้นปูน  
        1)  วัดระยะตีแนวเส้น ใช้บักเต้าตีเส้นแนวเดินสาย ใช้เหล็กน าตอกน า
ตะป ู
        2)  ตอกเข็มขัดรัดสาย โดยวัดระยะ เพื่อตอกเข็มขัดรัดสายตัวต่อไป
ระยะประมาณ 10 เซนติเมตร ในกรณีจุดหักโค้งงอ ควรรัดเข็มขัดรัดสายเพ่ิมอีก 1 ตัวในระยะ 
1 นิ้วเพิ่ม 1 ตัวเพื่อความแข็งแรง 
        3)  คลี่สายออกจากม้วนใช้ผ้ารีดสายก่อนติดเข้ากับเข็มขัดรัดสายและ
ตัดสายเริ่มเดินสายจากบนลงล่างหรือจากมุมด้านบนลงสู่ด้านล่าง การโค้งสายเข้ามุมต้องให้สาย
เรียบชิดผนังและสายไม่บิดตัว 
        4)  ใช้ค้อนเคาะแต่งแนวสายให้เรียบตรง และแนบสนิทกับพื้น 
 4.  ความปลอดภัยในปฏิบัติงานไฟฟ้า 
   4.1 ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า 
           1)  อย่าใช้สวิตช์ปิด-เปิดไฟฟ้าบนเตียงนอน เพราะอาจพลิกตัวนอนทับแตก 
จะถูกไฟฟ้าดูดได้ 
           2)  อย่าเปิดวิทยุหรือใช้ไฟฟ้าในห้องน้ าท่ีชื้นแฉะ ถ้ากระแสไฟฟ้ารั่วอาจเป็น
อันตรายถึงชีวิตได้ 
           3)  อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีแตกช ารุด ควรซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้เรียบร้อย 
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           4)  อย่าใช้ข้อต่อแยก เสียบปลั๊กหลายทาง เป็นการใช้กระแสไฟเกินก าลัง 
อาจท าให้สายร้อนและเกิดไฟไหม้ได้ 
           5)   อย่าใช้วัสดุอื่นแทนฟิวส์ หรือใช้ฟิวส์เกินขนาด 
           6)  อย่าปล่อยให้สายเครื่องไฟฟ้า เช่น พัดลม ลอดใต้เส่ือหรือพรม เปลือกหุ้ม
หรือฉนวนอาจแตกเกิดไฟช็อตได้ง่าย 
           7)  อย่าเดินสายไฟชั่วคราวอย่างลวก ๆ อาจเกิดอันตรายได้ 
           8)  อย่าแก้ไฟฟ้าเองโดยไม่มีความรู้ 
           9)  อย่าเดินสายไฟติดรั้วสังกะสีหรือเหล็กโดยไม่ใช้วิธีร้อยในท่อ ไฟฟ้าอาจรั่ว
เป็นอันตรายได้ 
         10) อย่าปล่อยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเปียกน้ า เพราะน้ าจะเป็นสะพานให้ไฟฟ้า
รั่วไหลออกมาได้ 
         11) อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าท่ีไม่มีฉนวนหุ้มเป็นท่ีจับ เช่น ไขควง หัวแร้ง 
เคร่ืองวัดไฟฟ้า ฯลฯ 
        12) อย่ าน า เครื่อ งใช้ ไฟฟ้ า ท่ี ใช้ กระแสตรงไป ใช้ กั บ ไฟกระแสสลับ            
ควรตรวจสอบให้ดีเสียก่อน 
         13) สวิตช์และสะพานไฟ (Cut Out) ทุกแห่งต้องปิด-เปิดได้สะดวก 
         14) อย่ายืนบนพื้นคอนกรีตด้วยเท้าเปล่าขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า    
ควรใช้ผ้ายางหรือสวมใส่รองเท้า 
  4.2 ความปลอดภัยในปฏิบัติงานไฟฟ้า 
    1)  ก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจดูเสียก่อนว่า เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ           
ท่ีใช้ในงานไฟฟ้า ช ารุด แตก หัก หรือเปล่า 
          2)  ก่อนปฏิบัติงาน เช่น การต่อสายไฟ ควรยกสะพานไฟ (Cut Out) ออก
เสียก่อน 
          3)  ขณะท างานไม่ควรหยอกล้อกันเป็นอันขาด 
          4)  ไม่ควรเส่ียงอันตรายเมื่อไม่มีความแน่ใจ 
          5)  ขณะท างานมือ เท้า ต้องแห้ง หรือสวมรองเท้า 
          6)  ก่อนปฏิบัติงาน ควรจะเขียนวงจรดูเสียก่อนเพ่ือความไม่ประมาท 
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          7)  เมื่อเสร็จงาน ก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้า ควรตรวจสอบวงจรไฟฟ้าให้ละเอียด
และถูกต้องเสียก่อน 
          8)  เมื่อจะจ่ายกระแสไฟฟ้าต้องดูให้แน่ใจ ว่าไม่มีใครปฏิบัติงานไฟฟ้าอยู่ 
          9)  ไม่ควรน าฟิวส์ท่ีโตกว่าขนาดท่ีใช้ หรือวัสดุอื่น ๆ เช่น ลวดทองแดงแทน
ฟิวส์ 
        10)  รอยต่อสายไฟฟ้า ต้องใช้ผ้าเทปพันสายให้เรียบร้อยเสียก่อน 
        11)  ต่อวงจรให้เสร็จเสียกอ่น จึงน าปลายสายท้ังคู่เข้าแผงสวิตช์ 
        12)  สายเครื่องมือไฟฟ้าต้องใช้ชนิดหุ้มฉนวน 2 ชั้น ถ้าขาดต้องเปลี่ยนใหม่
ท้ังเส้น 

 

 
SC113001  อาชีพช่างไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 
 

แบบฝึกหัดที่ 1  
 

 

ให้ผู้เรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1.  ทางเดินของกระแสไฟฟ้าซึ่งไหลมาจากแหล่งก าเนิดผ่านสายไฟ 

สะพานไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้า  หมายถึงข้อใด 
 ก.   วงจรไฟฟ้า    ข.   กระแสไฟฟ้าสถิต    
 ค.   เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า   ง.   ถูกทุกข้อ 
2.  ข้อใดเป็นคุณสมบัติของวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 
 ก. แรงดันไฟฟ้าเท่ากันทุกจุด  
 ข.  กระแสไฟฟ้าท่ีไหลในวงจรมีค่าเท่ากันตลอด  
 ค. กระแสไฟฟ้าไหลผ่านโหลดแต่ละตัวไม่เท่ากัน  
 ง.  แรงดันไฟฟ้าแต่ละตัวของวงจรเท่ากับแรงดันของแหล่งจ่าย 
3.  วัตถุใดน าไฟฟ้าได้ดีที่สุด 
 ก.  อลูมิเนียม ข.  ทองแดง 

ค.  เหล็ก ง.  เงิน 
4.  ข้อใดไม่ใช่หลักการติดตั้งและใช้ไฟฟ้าท่ีถูกต้อง 
 ก.  ไม่ควรติดตั้งและใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในพ้ืนท่ีท่ีมีความชื้นแฉะมาก ๆ  
 ข.  ไม่ควรติดตั้งและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีใช้กระแสตรงกับไฟกระแสสลับ  
 ค.  ควรติดตั้งและใช้ข้อต่อแยก หรือปลั๊กหลายทาง ท าให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
 ง.  การเดินสายไฟติดรั้วสังกะสีหรือเหล็กต้องร้อยสายไฟในท่อ เพ่ือป้องกันการรั่ว 
  ของไฟฟ้า   
5.  ข้อใดเป็นการปฏิบัติงานได้ถูกต้องเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงไฟฟ้า  
 ก.  การซ่อมแซมไฟฟ้าทุกครั้งควรตัดไฟฟ้าออกก่อนเสมอ 
 ข. หากฟิวส์ขาดและหาซื้อไม่ได้ เราสามารถใช้ลวดทองแดงแทนฟิวส์ได ้
 ค. หากมีรอยต่อสายไฟฟ้า ควรใช้ริบบิ้น แผ่นยาง หรือผ้าเทปพันสายปิดรอย 
 ง.  สายเครื่องมือไฟฟ้าไม่จ าเป็นต้องมีหุ้มฉนวนก็ได้ ถ้าช่างไฟฟ้าสวมใส่ถุงมือ 

 
--------------------------------------- 
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จงศึกษาการต่อวงจรไฟฟ้าต่อไปนี้ และตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ก. จากภาพ เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบใด…………………………………………… 
ข. องค์ประกอบวงจรไฟฟ้าประกอบด้วยอะไรบ้าง  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………................................................................................................................. 

 

แบบฝึกหัดที่ 2 

หลอดไฟ สวิตช์ไฟ 

สะพานไฟ แหล่งก าเนิด
ไฟฟ้า 
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แบบฝึกหัดที่ 1 
 

 1. ง  2. ก 3. ข 4. ง 5.  ข 
 6. ง  7. ข 8. ก 9. ข 10.  ข 
 
แบบฝึกหัดที่ 2 
 

ตอนที่ 1 จงเขียน ค าถาม/ปัญหาและสมมุติฐานจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 

1. วันนี้แม่ไปซื้อมะเขือมาจากตลาด ให้มะลิช่วยหั่นมะเขือ เพ่ือจะท าแกงเขียวขวาน หลังที่
มะลิหั่นมะเขือเสร็จแล้วนั้นเห็นเนื้อมะเขือที่ถูกหั่นจะค่อย ๆ กลายเป็นสีน้ าตาล 

 

ค าถาม/ระบุปัญหา  มีดมีผลท าให้มะเขือเป็นสีน้ าตาลหรือไม่ 

ตั้งสมมุติฐาน ถ้ามีดมีผลต่อการท าให้มะเขือเป็นสีน้ าตาลแสดงว่ามะเขือท่ีถูก
หั่นก็จะเป็นสีน้ าตาลทุกครั้ง 

 

2. มานะเปิดฝาตุ่มเพ่ือรองน้ าเวลาฝนตกหลังจากผ่านไป 7 วัน มานะเห็นมีลูกน้ าในตุ่ม 
 

ค าถาม/ระบุปัญหา เปิดฝาตุ่มที่มีน้ าจะพบลูกน้ าใช่หรือไม่ 

ตั้งสมมุติฐาน ถ้าเปิดฝาตุ่มไว้นาน ๆ จะพบการเปลี่ยนแปลงในตุ่มน้ า 
 

3. พ่อกลับจากท างานเรียกให้มานี ลูกสาวเอาน้ าเย็นมาให้ดื่ม มานีรินน้ าดื่มจากตู้เย็นใส่
แก้ว ขณะเดินถือมาพบว่ามือของมานีที่จับแก้วน้ าเปียก 

 

ค าถาม/ระบุปัญหา ท าไมแก้วน้ าถึงมีหยดน้ าเกาะอยู่ข้างแก้ว 
ตั้งสมมุติฐาน อุณหภูมิมีผลต่อการระเหยของน้ าเย็นจึงท าให้เกิดไอน้ าเกาะ

ข้างแก้วน้ า 

เฉลยแบบฝึกหัด 

บทที่ 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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4. ห้องนอนของมาลัยอยู่ด้านทิศตะวันตกก่อนนอนมาลัยจะเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเข้า
นอน 1 ชั่วโมงแต่มาลัยรู้สึกว่าแอร์ไม่ค่อยเย็นทั้ง ๆ ที่เครื่องปรับอากาศท างานเป็นปกติ
และได้มีการซ่อมบ ารุงเป็นประจ า 

 

ค าถาม/ระบุปัญหา ทิศทางการนอนมีผลต่อเครื่องปรับอากาศหรือไม่ 
ตั้งสมมุติฐาน ทิศทางและอุณหภูมิห้องมีผลต่อการท างานของ

เคร่ืองปรับอากาศ 
 
5. มาลีซื้อต้นไม้มาปลูกที่บ้านรดน้ าพรวนดินตามปกติ วันต่อมามาลีซื้อปุ๋ยมาใส่ต้นไม้ 
  หลังจากนั้น 3 วันต้นไม้เร่ิมเหี่ยวเฉาและตาย 
 

ค าถาม/ระบุปัญหา ปุ๋ยมีผลต่อการเห่ียวเฉาหรือตายของต้นไม้หรือไม่ 
ตั้งสมมุติฐาน ถ้าปุ๋ยไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ดังนั้นเราก็ไม่ต้อง 

ใส่ปุ๋ย 
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ตอนที่ 2  ส ารวจสิ่งแวดล้อมรอบตัวในท้องถิ่น ชุมชนทั่วไป 
 

(ตัวอย่าง) ตารางบันทึกผลการส ารวจและตอบค าถาม 
 

สิ่งมีชีวิต สิ่งไมม่ีชีวิต 
สภาพทั่วไป 

แสงแดด-ร่มเงา อุณหภูมิอากาศ ความชื้น 

 ด้วง 

 กิ้งกือ 

 หอยทาก 

 มด 

 ปลวก 

 ไส้เดือน 

 เห็ด 

 ใบไม้แห้ง 

 กิ่งไม้ผุ 

 หิน 

 ดิน 

 ทราย 

 ท่อนไม้ผุ 

ค่อนข้างร่ม 
แสงแดดร าไร
จากเงาของ
ต้นไม้ใหญ ่

ปกติ มีความชื้น
เล็กน้อย 

 
1.  มีแสงแดดร าไร ขอนไม้ผุมีความชื้นมาก พบสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่จ านวนหนึ่ง เช่น ด้วง กิ้งกือ 

หอยทาก มด เห็ด 
2.   พืช  ได้แก่ เห็ด มอสน้ า  ฯลฯ 
 สัตว์  ได้แก่  ด้วง  กิ้งกือ  หอยทาก  มด  ปลวก  ใส้เดือน ฯลฯ 
3.   น้ ามีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต  ท่ีอาศัยอยู่ในขอนไม้ผุ  เพื่อให้สิ่งมีชีวิต

สามารถดูดอาหารไปหล่อเลี่ยงชีวิตได้ 
4.   ความชื้นช่วยท าให้สิ่งมีชีวิตสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้  โดยการดูดสารอาหารจากขอนไม้ผุ

และยังใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยได้อีกด้วย 
5.  แสงแดดส่องถึงในปริมาณท่ีเหมาะสม  ร่มเงาได้จากต้นไม้  ใบไม้ท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงจะ

ช่วยควบคุมความชื้นและอุณหภูมิได้ดี 
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ตอนที่ 3  โครงงานวิทยาศาสตร ์

1.   โครงงานวิทยาศาสตร์คือ การศึกษาเพื่อพบข้อความรู้ใหม่  สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ  
 ทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเอง  โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา 
2.   โครงงานวิทยาศาสตร์  มี  4  ประเภท  ดังนี้ 
 1.   ประเภททดลอง 
 2.   ประเภทส ารวจ 
 3.   ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
 4.  ประเภททฤษฎี 
3.   ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 1.   โครงงานประเภททดลอง  เช่น โครงงานการท ากระดาษจากกาบกล้วย และโครงงาน
เซลล์ไฟฟ้าพลังดิน     
  2.   โครงงานประเภทส ารวจ  เช่น โครงงานส ารวจประเภทการใช้ซิมมือถือของนักศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และโครงงานการศึกษาการเจริญเติบโตของลูกอ๊อด 
 3.   โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์  เช่นโครงงานการประดิษฐ์โคมไฟขากขวดน้ าพลาสติก 
และโครงงานการประดิษฐ์เครื่องจับขโมย 
 4.   โครงงานประเภททฤษฎี  โครงงานการศึกษาค้นคว้าต ารายาแผนโบราณและโครงงาน
การก าเนิดของแผ่นดินไหวในประเทศไทย 
 

 
 

แบบฝึกหัดที่ 1 
 

 1.  ค 2. ง 3. ค 4. ง 5.  ง 
 6.  ก 7. ง 8. ข 9. ง 10.  ก 
 11.  ง 12. ข 13. ก 14. ค 15.  ข 
 16.  ก 17. ง 18. ก 19. ค 20.  ค 
 
 

บทที่ 2  สิ่งมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
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แบบฝึกหัดที่ 2 
ตวัอย่าง 

 

ชื่อพืช................ชมพู่.............. สถานท่ีส ารวจ.....บ้านนักศึกษา............. จ านวนท่ีพบ..1  ต้น.. 
 
ลักษณะที่ศึกษา ลักษณะที่สังเกตเห็น สรุปผลการศึกษา / เหตุผล 
1. ส่วนประกอบ 
 ของต้นพืช 

  

 1.1 ราก มีรากแก้วและแตกแขนงเป็นรากฝอย  
มีขนาดใหญ่ 

 รากแกว้ 
 รากฝอย 

 1.2  ล าต้น ล าต้นเป็นไม้พุ่มอยู่เหนือดิน  ข้อปล้อง
ไม่ชัดเจน มีขนาดใหญ่  แข็งแรง 

 เหนือดนิ 
 ใตด้นิ 

 1.3 ใบ ใบมีจ านวนมาก ลักษณะเป็นรูปรี ยาว 
ปลายแหลม สีเขียว เป็นมัน 

 ใบเดีย่ว 
 ใบประกอบ 

 1.4 เส้นใบ ลักษณะเส้นใบเป็นร่างแห  แบบขนาน 
 แบบรา่งแห 

 1.5 ดอก
ประกอบด้วย
ส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

ดอกประกอบด้วย เกสรตัวผู้ เกสรตัว
เมีย จัดเป็นดอกสมบูรณ์เพศ 

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

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

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

2. การขยาย 
 พันธุ์โดย
 วิธีการใด 
 ได้บ้าง 

ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการ เพาะเมล็ดหรือ
ตอนกิ่ง 

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

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

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

3. ชนิดของพืช 
 จ าแนกตาม
 ลักษณะใบ 

 เป็นพืชใบเล้ียงเดี่ยว 
 เป็นพืชใบเล้ียงคู่ 

เพราะ เสน้ใบเป็นตาขา่ยแบบรา่งแห 
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แบบฝึกหัดที่ 1 
 

 1.  ก 2. ค 3. ก 4. ง 5.  ก 
 

แบบฝึกหัดที่ 2 
 

เหตุการณ์ที่ 1 ใช้ฝ่ามือสัมผัสก้อนน้ าแข็ง  

1.  วัตถุวัตถุที่มีความร้อนสูงกว่า คือ ฝ่ามือ 
      วัตถุที่มีระดับความร้อนต่ ากว่า คือ ก้อนน้ าแข็ง 
2. ความร้อนจะถ่ายเทจาก ฝ่ามือไปสู่ก้อนน้ าแข็ง 
3. วัตถุคายความร้อน คือ ฝ่ามือ 
 วัตถุดูดความร้อน คือ ก้อนน้ าแข็ง 
4. เมื่อน้ าแข็งดูดความร้อนเข้าไปน้ าแข็งเปลี่ยนสถานะ เป็นของเหลว 
 

เหตุการณ์ที่ 2  ต้มน้ าด้วยกาต้มน้ า 

คู่ที่ 1 การต้มน้ าด้วยกาต้มน้ า เมื่อติดไฟเป็นผลส าเร็จแล้ว 

1.  วัตถุที่มีระดับความร้อนสูงกว่า คือ อากาศบริเวณเปลวไฟ 
     วัตถุที่มีระดับความร้อนต่ ากว่า คือ กาน้ าอลูมิเนียม 
2.  ความร้อนจะถ่ายเทจาก อากาศบริเวณเปลวไฟไปสู่กาน้ าอลูมิเนียม 
3.  วัตถุดูดความร้อน คือ กาน้ าอลูมิเนียม  
 

คู่ที่ 2 เปรียบเทียบกาต้มน้ าอลูมิเนียมกับน้ าท่ีบรรจุอยู่ในกาต้มน้ าขณะต้ม 

1.  วัตถุที่มีระดับความร้อนสูงกว่า คือ กาต้มน้ าอลูมิเนียม    
     วัตถุที่มีระดับความร้อนต่ ากว่า คือ น้ าในกาต้มน้ า 
2.  ความร้อนจะถ่ายเทจาก กาต้มน้ าอลูมิเนียมไปสู่น้ าในกาต้มน้ า 
3.  วัตถุคายความร้อน คือ กาต้มน้ าอลูมิเนียม 
     วัตถุดูดความร้อน คือ น้ าในกาต้มน้ า 
4. เมื่อน้ าได้รับความร้อนน้ าจะเปลี่ยนสถานะจากน้ ากลายเป็นไอ 

บทที่ 3 สารเพ่ือชีวิต 
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เหตุการณ์ที่ 3 เมื่ออากาศร้อน/เมื่อแสงแดดแผดเผามาท่ีผิวน้ า 

1. ความร้อนถ่ายเทจากอากาศร้อน ไปยังน้ าในบึง 
2. น้ าในบึงได้รับความร้อนแล้วจะเปลี่ยนแปลงสถานะกลายเป็นไอ 

3. การระเหยของน้ า คือ การเปลี่ยนแปลงจาก น้ า  ไอน้ า (ลอยสู่บรรยากาศ) 
 เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบดูดความร้อน 

เหตุการณ์ที่ 4   บรรจุก้อนน้ าแข็งลงในแก้วเพียงคร่ึงแก้ววางท้ิงไว้ จงอธิบายว่าหยดน้ าท่ีมา 
       เกาะรอบ ๆ แก้วเกิดขึ้นได้อย่างไร 

1. วัตถุท่ีมีความร้อนสูงกว่า คือ ไอน้ าในอากาศ 

 วัตถุท่ีมีความร้อนต่ ากว่า คือ น้ าเย็น/น้ าแข็งในแก้ว 

2. ความร้อนถ่ายเทจากไอน้ าในอากาศไปสู่น้ าเย็น/น้ าแข็งในแก้ว 
3. ไอน้ าในอากาศรอบ ๆ แก้วน้ าเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว 
4.  ถ้าจะให้ไอน้ าเปลี่ยนสถานะเป็นน้ า ต้องให้ไอน้ าไปสัมผัสกับวัตถุที่มีระดับความร้อนต่ ากว่า 

ระดับความร้อนของไอน้ านั้น 
 

เหตุการณ์ที่ 5 การเกิดฝน 
 

1.  เมื่อเมฆฝนซึ่งเป็นกลุ่มไอน้ าขนาดใหญ่ลอยไปเหนือผืนฟ้า ซึ่งเย็นกว่า ความร้อนจะถ่ายเท 
 จากผืนฟ้าไปยังเมฆฝน 
2.  ถ้าเมฆฝนคายความร้อนออกไปเมฆจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นหยดน้ า 
3.  ถ้าเมฆฝนลอยไปบริเวณท่ีไม่มีป่าไม้ ซึ่งระดับความร้อนสูงกว่าเมฆฝนจะเปล่ียนสถานะเป็น 
 น้ าฝนไม่ได้ เนื่องจากมีระดับความร้อนสูง เมฆไม่สามารถกลั่นตัวเป็นหยดน้ าได้ 
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สรุปผลการท ากิจกรรม 

1.  การเปลี่ยนแปลงของน้ า 

 น้ าแข็ง → น้ า →  ไอน้ า เปลี่ยนแปลงแบบดูดความร้อน  

 ไอน้ า → น้ า → น้ าแข็ง เปลี่ยนแปลงแบบคายความร้อน  
2.  การเปลี่ยนสถานะของสาร 

 ของแข็ง→  ของเหลว  จากการหลอมเหลว 

     ของเหลว → ก๊าซ จากการระเหย 

 ก๊าซ → ของเหลว จากการควบแน่น 

 ของเหลว → ของแข็ง  จากการแข็งตัว 
 

 
 

แบบฝึกหัดที่ 1 
ตอนที่ 1  
 1.  ก 2. ค 3. ค 4. ง 5.  ง 
 
ตอนที่ 2  
 1.   2.  3.  4.  5.   
 6.   7.  8.  9.  10.   
 

 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ของแรง 
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แบบฝึกหัดที่ 2 
ตอนที่ 1 กิจกรรมเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ของแรง 
 
จากภาพ 

 
 
 

1.  แรงเสียดทาน 
2.  แรงเสียดทานมีประโยชน์ เช่น  
     1)  ใช้ในระบบเบรก เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ 
     2)  การให้พื้นรองเท้ามีลวดลาย เพ่ือให้มีแรงเสียดทานป้องกันการลื่นล้ม 
     3)  การผลิตน็อตให้มีเกลียวเพ่ือเพิ่มแรงเสียดทาน   
 
 
 
จากภาพ 
 
 
 
 
1.  แรงลอยตัว 
2.  แรงลอยตัวมีประโยชน์ เช่น  
     1)  การสร้างเรือให้สามารถลอยน้ า ไม่จม 
     2)  การท าเสื้อชูชีพป้องกันการจมน้ า  
 3)  การท าเครื่องมอืวัดความหนาแน่นของวัตถุ 
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จากภาพ 
 
 
 
 
 
1.  แรงดึงดูด 
2.  แรงดึงดูดมีประโยชน์ เช่น  
     1)  การท าให้น้ าไหลจากที่สูงไปที่ต่ า เกิดน้ าตกหรือน้ าไหลลงทะเล ไม่ท่วมขัง 
     2)  การท าให้น้ าไหลจากที่สูงไปที่ต่ า และน าพลังงานจลน์ท่ีได้ใช้ในการผลิตไฟฟ้า 
     3)  การท าให้วัตถุต่าง ๆ บนโลก ไม่หลุดลอยออกไปจากโลก 
 
 
จากภาพ 
 
 
 
 
1.  แรงดัน 
2.  แรงดันมีประโยชน์ เช่น  
     1)  การใช้ขับลูกสูบไปกลับเพื่อให้วัตถุหมุน เช่น ล้อรถ หรือเพลา 
     2)  การขับกังหันไอน้ าให้เกิดพลังงาน แล้วแปลงพลังงานนั้นไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า 
     3)  การค านวณความสูงของชั้นบรรยากาศ และการวัดความลึกของระดับน้ าทะเล 
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ตอนที่ 2 กิจกรรมเรื่อง พลังงานในชีวิตประจ าวันและการอนุรักษ์พลังงาน 
 

1.   วิธีการช่วยลดการใช้พลังงานและการใช้ไฟฟ้า อาทิ 
 1) ปิดสวิตช์ไฟ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน  
 2)  เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีได้มาตรฐาน  
 3) ปิดเคร่ืองปรับอากาศทุกครั้งท่ีจะไม่อยู่ในห้อง และหมั่นท าความสะอาดแผ่นกรอง 
  อากาศ  
 4) ลดและหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสาร หรือวัสดุอื่นใดที่ไม่ เพ่ือลดการสูญเสีย และใช้ 
  พลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร  
 5) ติดตั้งฉนวนกันความร้อนโดยรอบห้อง เพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากการถ่ายเท 
  ความร้อนเข้าภายในอาคาร 
 6) ปลูกต้นไม้รอบ ๆ อาคาร เพราะให้มีความร่มรื่น   
 7) หากอากาศไม่ร้อนเกินไป ควรเปิดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ 
 8) ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน ใช้หลอดผอมจอมประหยัดแทนหลอดอ้วน ใช้หลอด 
  ตะเกียบแทนหลอดไส้ หรือใช้หลอดคอมแพคท์ฟลูออเรสเซนต์  
 9) ควรใช้บัลลาสต์ประหยัดไฟ หรือบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์คู่กับหลอดผอมจอมประหยัด 
  จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดไฟได้อีกมาก 
 10) ควรใช้สีอ่อนตกแต่งอาคาร ทาผนังนอกอาคารเพ่ือการสะท้อนแสงท่ีดี และทาภายใน 
    อาคารเพ่ือท าให้ห้องสว่างได้มากกว่า 
2.   พลังงานทดแทน คือ พลังงานท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ สามารถน ามาใช้ทดแทนพลังงาน 
 แบบเดิม หรือพลังงานหลักท่ีใช้กันอยู่ท่ัวไปในปัจจุบัน เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง  
3.   พลังงานทดแทนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ  
  1)  พลังงานทดแทนจากแหล่งท่ีใช้แล้วหมดไป เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ หินน้ ามัน  
  2)  พลังงานทดแทนท่ีสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล 
    น้ า โดยพลังงานทดแทนท่ีสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก  
4.  ประโยชน์ของพลังงานทดแทน อาทิ 
  1)  ด้านเศรษฐกิจ ใช้ผลผลิตทางธรรมชาติทดแทนการน าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิง 
  2)  ด้านผลผลิตทางการเกษตร เช่น แกลบ อ้อย สามารถน ามาผลิตเป็นพลังงานทดแทน 
   ได้  
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 3)  ด้านการรักษาส่ิงแวดล้อม ช่วยลดมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาไหม้  
 4)  ช่วยอ านวยความสะดวกในด้านสาธารณูปโภค เช่น การผลิตไฟฟ้าใช้ภายในชุมชน 
  จากพลังงานแสงอาทิตย์ 
 5)  การอบอาหารแห้งและผลผลิตทางการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
5.  จากสถานการณ์ “การใช้พลังงานจากทรัพยากรธรรมชาติ ฯ” 
 ก.  ปัญหาท่ีเกิดขึ้น คือ พลังงานหมดไปเนื่องจากเป็นพลังงานสิ้นเปลือง  
   และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 ข.  การใช้พลังงานฟอสซิลมาก ๆ จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ เกิดมลพิษทางดิน 
    ทางอากาศ ทางเสียง ทางน้ า เป็นต้น นอกจากนี้ยังท าให้เกิดภาวะโลกร้อน หรือภาวะ 
   เรือนกระจก  
 ค.  ผู้เรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้โดยการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ให้หันมาใช้พลังงาน 
   ทดแทนให้มากขึ้น เช่น พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานแสงอาทิตย์ และอื่น  
   เพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดกับสิ่งแวดล้อม  
6.  วิธีการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
 ก.  วิธีการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานไฟฟ้าเครื่องรับโทรทัศน์ อาทิ ปิดโทรทัศน์เมื่อไม่มี 
  คนดู ปรับหน้าจอให้พอดี ไม่สว่างจนเกินไป ไม่เปิดเสียงดังเกินความจ าเป็น เป็นต้น 
   เพราะท าให้เปลืองไฟและอายุเครื่องส้ันลง 
 ข.  วิธีการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานไฟฟ้าเตารีดไฟฟ้า อาทิ รีดผ้าครั้งละมาก ๆ และ 
  ติดต่อกันจนเสร็จ รีดผ้าบาง ๆ ก่อนในขณะท่ีเตารีดยังไม่ร้อน  ถอดปลั๊กออกทุกครั้ง 
  เมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น 
 ค.  วิธีการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานไฟฟ้าไฟฟ้าแสงสว่าง อาทิ ใช้หลอดตะเกียบแทน 
  หลอดไส้ หรือหลอดคอมแพคท์ฟลูออเรสเซนต์ ใช้บัลลาสต์ประหยัดไฟ เป็นต้น  
 ง.  วิธีการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานไฟฟ้าตู้เย็น อาทิ ปิดตู้เย็นให้สนิท ไม่เปิด-ปิดตู้ 
  บ่อย ๆ หมั่นท าความสะอาดตู้เย็นและละลายน้ าแข็งอยู่เสมอ  ไม่น าของร้อนไปแช่ 
  ตู้เย็น เป็นต้น  
     จ.  วิธีการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานไฟฟ้าเครื่องท าความร้อน อาทิ เลือกใช้เครื่อง 
  ท าน้ าอุ่นท่ีมีถังน้ าภายในตัวเครื่องและมีฉนวนหุ้ม ปิดวาล์วน้ าทันทีเมื่อเลิกใช้งาน  
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แบบฝึกหัดที่ 1 
 1.  ค 2. ค 3. ก 4. ค 5.  ข 

แบบฝึกหัดที่ 2 
1.  การเกิดกลางวัน กลางคืน เกิดจากการท่ีโลกหมุนรอบตัวเองท าให้โลกไม่รับแสงอาทิตย์ 
 ไม่พร้อมกันส่วนท่ีได้รับแสงจะเป็นกลางวันส่วนท่ีไม่ได้รับแสงจะเป็นกลางคืน 
2.  การเกิดข้างขึ้นข้างแรม เกิดจากการท่ีดวงจันทร์หมุนรอบโลกถ้าดวงจันทร์อยู่ด้านตรงข้าม 
 กับดวงอาทิตย์จะเป็นข้างขึ้น ถ้าดวงจันทร์อยู่ด้านเดียวกับดวงอาทิตย์จะเป็นข้างแรม 
3.  การเกิดน้ าขึ้น น้ าลง เกิดจากการท่ีโลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์อยู่ในแนวเดียวกันจะมีการ 
 กระท าต่อโลกมากเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนท่ีไปในแนวอื่นแรงกระท าก็จะน้อย 
4.  การเกิดสุริยุปราคาและการเกิดจันทรุปราคา เกิดจากการท่ีดวงจันทร์หมุนรอบโลกและ 
 ดวงอาทิตย์ โลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์อยู่ในแนวระนาบเดียวกัน 
5.  การเกิดลมบก ลมทะเล เกิดจากการท่ีโลกหมุนรอบตัวเองในเวลากลางวันพื้นดินและพื้นน้ า 
 จะได้รับแสงแดดเต็มท่ีแต่พื้นดินมีน้อยกว่าพื้นน้ ากลางวันบนบกจึงร้อนกว่าทะเลลมจะพัด 
 จากทะเลเข้าหาฝั่ง  
6.  การเกิดฤดูกาล เกิดจากการท่ีโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์เนื่องจากแกนโลกเอียง 23.44 องศา 
  ดังนั้นเมื่อเคลื่อนท่ีรอบดวงอาทิตย์ท าให้ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ได้รับแสงอาทิตย์ 
 ไม่เท่ากันแต่ละเดือน 

 
 

แบบฝึกหัดที่ 1 
 1.  ก 2. ข 3. ง 4. ค 5.  ก 

แบบฝึกหัดที่ 2 
การต่อวงจรไฟฟ้า  

 ก.  การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 

 ข.  องค์ประกอบวงจรไฟฟ้าประกอบด้วย แหล่งจ่ายไฟฟ้าหรือแหล่งก าเนิดไฟฟ้า สะพาน
ไฟ และหลอดไฟ 

บทที่ 5 ดาราศาสตร์เพื่อชีวิต  

บทที่ 6 อาชีพช่างไฟฟ้า 



112 
 

บรรณานุกรม 
 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต.ิ  2549.  รู้ใช้ รู้เทคนิค ในห้อง 
ปฏิบัติการ. กรุงเทพ ฯ : รักลูกแฟมิลี่กรุ๊ป  จ ากัด. 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. (2554). หนังสือเรียนสาระ
ความรู้พื้นฐาน รายวิชา วิทยาศาสตร์ (พว11001) ระดับประถมศึกษา        
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท. (เอกสารอัดส าเนา) 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. (2558).  เอกสารสรุป
เนื้อหาที่ต้องรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (พว11001) 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. 
กรุงเทพฯ : ม.ป.ท. (เอกสารอัดส าเนา) 

เอกรินทร์ ส่ีมหาศาลและคณะ. วิทยาศาสตร์ ป.6. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ ากัด. 

เว็บไซต ์
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, กระทรวงพลังงาน. พลังงานทดแทน.  

(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.ku.ac.th/e magazine/jun51/know/ 
know3.htm. 2 กุมภาพันธ์ 2560. 

ปัญหามลพิษทางน้ าและเสียง. (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา : https://sites.google.com/site/ 
30267jankk/naewthang-pxngkan-laea-kae-khi-payh. 2 กุมภาพันธ ์2560. 

สมบัติของคลื่นเสียง. (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา :  www.atom.rmutphysics.com/charud/ 
oldnews/0/286/.../property-1.htm. 2 กุมภาพันธ์ 2560. 

(ออนไลน์). แหล่งที่มา  :  http://www.nc.ac.th/WEB%20E_BOOK/unit1_4_4.htm. 
(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://my.thaimail.com/mywebboard/readmess. 

php3?user=mr.neo&idroom=2&idforum=45&login=&keygen=&nick= 
(ออนไลน์). แหล่งที่มา  :  http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php. 
(ออนไลน์). แหล่งที่มา  :  http://www.school.net.th/library/create-web/10000/ 

science/ 10000-6250.html. 

http://www.ku.ac.th/e%20magazine/jun51/know/%20know3.htm
http://www.ku.ac.th/e%20magazine/jun51/know/%20know3.htm
https://sites.google.com/site/%2030267jankk/naewthang-pxngkan-laea-kae-khi-payh
https://sites.google.com/site/%2030267jankk/naewthang-pxngkan-laea-kae-khi-payh
http://www.atom.rmutphysics.com/charud/%20oldnews/0/286/.../property-1.htm
http://www.atom.rmutphysics.com/charud/%20oldnews/0/286/.../property-1.htm
http://www.nc.ac.th/WEB%20E_BOOK/unit1_4_4.htm
http://my.thaimail.com/mywebboard/readmess.%20php3?user=mr.neo&idroom=2&idforum=45&login=&keygen=&nick
http://my.thaimail.com/mywebboard/readmess.%20php3?user=mr.neo&idroom=2&idforum=45&login=&keygen=&nick
http://www.school.net.th/library/create-web/10000/%20science/%2010000-6250.html
http://www.school.net.th/library/create-web/10000/%20science/%2010000-6250.html
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(ออนไลน์). แหล่งที่มา  : http://www.maceducation.com/e-knowledge/2412212100/ 
16.htm. 

(ออนไลน์). แหล่งที่มา  :  http://th.wikipedia.org/wiki. 
(ออนไลน์). แหล่งที่มา  : http://gotoknow.org/file/chiew-buncha/salt_farm.jpg. 
(ออนไลน์). แหล่งที่มา  :  http://media.photobucket.com/image/. 
(ออนไลน์). แหล่งที่มา  :  http://www.thaitambon.com/thailand/Trat/230103/ 

0683184742/FB849_1674A.jpg. 
(ออนไลน์). แหล่งที่มา  :  http://www.boatbook.co.th/prdimg/600-6075.jpg. 
(ออนไลน์). แหล่งที่มา  : http://www.bloggang.com/data/oordt/picture/ 

1228099928.jpg. 
(ออนไลน์). แหล่งที่มา  : http://www.thaidbmarket.com/uploads/20090309-130917-

.jpg. 
(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.siamonlineshop.com/picpost/Qshow51637.jpg. 
(ออนไลน์). แหล่งที่มา  :  http://www.thaitarad.com/shop/kaisong/images/product/ 

711996b4c4e3881b5dd42c07395cc02e.jpg. 
(ออนไลน์). แหล่งที่มา  :  http://www.lancome-th.com/upload/product/thumbnail/ 

pm-299-5421.jpg. 
(ออนไลน์). แหล่งที่มา  :  http://www.igetweb.com/www/shoppergirl/catalog/ 

p_32791.jpg. 
(ออนไลน์). แหล่งที่มา  :  http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php. 
(ออนไลน์). แหล่งที่มา  :  http://www.dbh2008.com/lesson/show.php?id=21. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maceducation.com/e-knowledge/2412212100/%2016.htm
http://www.maceducation.com/e-knowledge/2412212100/%2016.htm
http://gotoknow.org/file/chiew-buncha/salt_farm.jpg
http://media.photobucket.com/image/%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2586%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2587/xir007/06-05-50-31.jpg
http://www.thaitambon.com/thailand/Trat/230103/%200683184742/FB849_1674A.jpg
http://www.thaitambon.com/thailand/Trat/230103/%200683184742/FB849_1674A.jpg
http://www.boatbook.co.th/prdimg/600-6075.jpg
http://www.bloggang.com/data/oordt/picture/%201228099928.jpg
http://www.bloggang.com/data/oordt/picture/%201228099928.jpg
http://www.thaidbmarket.com/uploads/20090309-130917-.jpg
http://www.thaidbmarket.com/uploads/20090309-130917-.jpg
http://www.siamonlineshop.com/picpost/Qshow51637.jpg
http://www.thaitarad.com/shop/kaisong/images/product/%20711996b4c4e3881b5dd42c07395cc02e.jpg
http://www.thaitarad.com/shop/kaisong/images/product/%20711996b4c4e3881b5dd42c07395cc02e.jpg
http://www.lancome-th.com/upload/product/thumbnail/%20pm-299-5421.jpg
http://www.lancome-th.com/upload/product/thumbnail/%20pm-299-5421.jpg
http://www.igetweb.com/www/shoppergirl/catalog/%20p_32791.jpg
http://www.igetweb.com/www/shoppergirl/catalog/%20p_32791.jpg
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คณะผู้จัดท า 
ที่ปรึกษา 
       1. นายประเสริฐ    บุญเรือง เลขาธิการ กศน. 
       2. นายชาญวิทย์    ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. 
       3. นายสุรพงษ์     จ าจด  รองเลขาธิการ กศน. 
       4. นางวัทน ี    จันทร์โอกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
       5. นางกนกพรรณ   สุวรรณพิทักษ์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเผยแพร่ทางการศึกษา 
       6. นางศุทธินี    งามเขตต์       ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 
ผู้เขียนและเรียบเรียง 
        1. นายอุชุ  เช้ือบ่อคา ข้าราชการบ านาญ  
        2. นายอนันต์   คงชุม  กศน.อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร 
        3. นายสุพจน์   นิธินันทน์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาเอกมัย  
        4. นางสาวนันทยา   ทวีศักดิ์ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ  
        5. นางประทุม  โพธิ์งาม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาล าปาง  
        6. นายอภิชาติ   คอยค า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต  
        7. นางอ าพันธุ์   ค าทวี กศน.อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  
        8. นางสาวอัญชลี   ภูวพานิช กศน.อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
        9. นายวิโรจน์   สุขเทพ กศน.อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
       10. นางสาวสายใหม่ คงเมือง กศน.เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
 
บรรณาธิการ 
        1. นายอุชุ         เช้ือบ่อคา ข้าราชการบ านาญ 
        2. นางประทุม     โพธิ์งาม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาล าปาง  
        3. นายวิโรจน์     สุขเทพ กศน.อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
        4. นายอภิชาติ      คอยค า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต 
        5. นางสาวสายใหม่ คงเมือง  กศน.เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
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คณะท างาน 
       1. นายสุรพงษ์  มั่นมะโน  กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
       2. นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป์ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
       3. นางสาวสุลาง  เพ็ชรสว่าง กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
       4. นางสาวเบ็ญจวรรณ  อ าไพศรี กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน  
       5. นางสาวชมพูนท สังข์พิชัย   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 
ผู้พิมพ์ต้นฉบับ  
       1. นางสาวจุรีรัตน์  หวังสิริรัตน์   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
       2. นางสาวชาลินี  ธรรมธิษา   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 
ผู้ออกแบบปก 
  นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป์    กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน  
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คณะผู้จัดท ากิจกรรมทา้ยบทเอกสารสรุปเนือ้หาที่ต้องรู้  
ระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถนุายน 2559  

ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 ส านกังาน กศน. 

ที่ปรึกษา 
1. นายสุรพงษ์  จ าจด  เลขาธิการ กศน. 
2. นายกิตติศักดิ์   รัตนฉายา รองเลขาธิการ กศน. 
3. นางพรรณทิพา  ชินชัชวาล ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ 

ผู้เขียน/ผู้เรียบเรียง และบรรณาธิการ 
1. ว่าท่ี ร.ต. พรศักดิ์  ธรรมวานิช ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม 
2. นายอภิชาต  คอยค า  กศน.อ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 
3. นายอนันต์  คงชุม  กศน.อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
4. นางสาวเสาวลักษณ์   พิมพ์ภูลาด  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต 

คณะท างาน 
1. นางเกณิกา   ซิกวาร์ทซอน กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ 
2. นายธานี   เครืออยู ่  กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ 
3. นางสาวจุรีรัตน์  หวังสิริรัตน์ กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ 
4. นางสาวอุษา  คงศร ี  กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ 
5. นางสาวกรวรรณ  กวีวงษ์พิพัฒน์ กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ 
6. นายภาวิต  นิธิโสภา  กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ 
7. นางสาวหทัยมาดา  ดิฐประวรรตน์ กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ  
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คณะท างานปรับปรุงเอกสารสรุปเนื้อหาท่ีต้องรู้ 
ระหว่างวันที ่1 – 3 กมุภาพันธ์ 2560  

ณ ห้องประชุมสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก จงัหวัดระยอง 

ที่ปรึกษา 
 นายสุรพงษ์  จ าจด เลขาธิการ กศน. 
 นางตรีนุช  สุขสุเดช ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
   และการศึกษาตามอัธยาศัย    
 นายวราวุธ  พยัคฆพงษ์ ผู้อ านวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 
 นายเอกวัฒน์  บุญใบ รองผู้อ านวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 

คณะท างานปรับปรุงเนื้อหา/กิจกรรมท้ายบท  และบรรณาธิการ 
 นางกุลธิดา  รัตนโกศล คร ูคศ. 4 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก 
 นางญาณิศา  เจรีรัตน์ คร ูคศ. 3 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก 
 นางศิริพรรณ  พันจินา คร ูคศ. 2 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก 
 นางสาวค ามนต์  นวลมะณีย์ คร ูคศ. 2 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก 
 นางสาวปาริชาติ  บุญโฉม      คร ูกศน.ต าบล  กศน.อ าเภอศรีราชา 
    ส านักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี 
 นางสาวรัฐภรณ ์ ดีรอด   คร ูกศน.ต าบล กศน.อ าเภอบางประกง 

 ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 นางสาววิภาวดี  อาจอ านวย คร ูกศน.ต าบล กศน.อ าเภอนิคมพัฒนา 
     ส านักงาน กศน.จังหวัดระยอง 
 นางสาวปิยะนุช  แยงค า คร ูศรช.  กศน.อ าเภอนิคมพัฒนา 
     ส านักงาน กศน.จังหวัดระยอง 

บรรณาธิการ/จัดท าต้นฉบับ/จัดท า QR Code วีดทิัศน์ (Clip VDO) 
 นางกัญญาทิพ  เสนาะวงศ์ คร ูคศ. 3  สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก 

ผูอ้อกแบบปก 
นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป์  กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 



 




