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คําแนะนําการใชเอกสารสรปุเนื้อหาทีต่องรู 

 

เอกสารสรุปเน้ือหาที่ตองรูรายวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เลมน้ี 

เปนการสรุปเน้ือหาจากหนังสือเรียนสาระความรูพื้นฐานรายวิชาวิทยาศาสตร ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) เพื่อใหนักศึกษา กศน. ทําความเขาใจและเรียนรู 

ในสาระสําคัญ ของเน้ือหารายวิชาสําคัญ ๆ ไดสะดวกและสามารถเขาถึงแกนของเน้ือหาไดดีขึ้น  

ในการศึกษาหนังสือสรุปเน้ือหารายวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

(พว31001) เลมน้ี ผูเรียนควรปฏิบัติ ดังน้ี  

1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากหนังสือเรียน

สาระความรูพื้นฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (พว31001) หลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

ใหเขาใจกอน  

2. ศึกษารายละเอียดเน้ือหาของหนังสือสรุปเน้ือหารายวิชาวิทยาศาสตร  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (พว31001) ใหเขาใจอยางชัดเจน ทีละบท จนครบ 14 บท  

3. หากตองการศึกษารายละเอียดเน้ือหารายวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย (พว31001) เพิ่มเติม นักศึกษา กศน. สามารถศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากตํารา 

หนังสือเรียนที่มีอยูตามหองสมุด รานหนังสือเรียน คลิปวิดีโอหรือจากครูผูสอน  
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บทที่ 1  

ทักษะทางวิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

สาระสําคัญ  

วิทยาศาสตรเปนเรื่องของการเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติ โดยมนุษยใชทักษะตาง ๆ 

สํารวจและตรวจสอบ ทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณทางธรรมชาติ และนําผลที่ไดมาจัดใหเปน

ระบบ และตั้งขึ้นเปนทฤษฎี ซึ่งทักษะทางวิทยาศาสตร ประกอบดวยกัน 13 ทักษะในการ

ดําเนินการหาคําตอบเร่ืองใดเรื่องหน่ึงนอกจากจะตองใชทักษะทางวิทยาศาสตรแลว ในการหา

คําตอบจะตองมีการกําหนดลําดับข้ันตอนอยางเปนระบบตั้งแตตนจนจบเรียกลําดับข้ันตอน 

ในการหาคําตอบเหลานี้วา กระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวย 5 ข้ันตอน   

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

เรื่องท่ี 1 อธิบายธรรมชาติของวิทยาศาสตรและทักษะทางวิทยาศาสตร  

เรื่องท่ี 2 อธิบายขั้นตอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

เรื่องท่ี 3  อธิบายและบอกวิธีการใชวัสดุและอุปกรณทางวิทยาศาสตร   

ขอบขายเนื้อหา  

เรื่องท่ี 1 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและทักษะทางวิทยาศาสตร 

เรื่องท่ี 2 กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

เรื่องท่ี 3 วัสดุ และ อุปกรณทางวิทยาศาสตร 
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บทที่ 1 

ทักษะทางวิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

 

วิทยาศาสตรมคีวามสําคัญอยางไร 
 

วิทยาศาสตรเปนเรื่องของการเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติ โดยมนุษยใชกระบวนการ

สังเกต สํารวจตรวจสอบ ทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณทางธรรมชาติและนําผลมาจัดเปนระบบ 

หลักการแนวคิดและทฤษฎี 
 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ประกอบดวยทักษะในเรื่องใดบาง 
 

1. ทักษะการสังเกต หมายถึง การใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการสังเกต 

2. ทักษะการวัด หมายถึง การเลือกใชเครื่องมือวัดปริมาณของสิ่งของออกมาเปน 

ตัวเลขที่แนนอนไดอยางเหมาะสมและถูกตอง 

3. ทักษะการจําแนกประเภทหรือทักษะการจัดประเภทสิ่งของ หมายถึง การแบงพวก

หรือการเรียงลําดับวัตถุ 

4. ทักษะการใชความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา หมายถึง การหาความสัมพันธ

ระหวางมิติตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสถานท่ี รูปทรง ทิศทาง ระยะทาง พื้นที่ เวลา ฯลฯ 

5. ทักษะการคํานวณและการใชจํานวน หมายถึง การนําเอาจํานวนที่ไดจากการวัด 

การสังเกต และการทดลอง มาจัดกระทําใหเกิดคาใหม เชน การบวก ลบ คูณ หาร และนําคา 

ที่ไดจากการคํานวณไปใชประโยชนในการแปลความหมาย และลงขอสรุป 

6. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล หมายถึง การนําเอาขอมูลซึ่งไดมา

จากการสังเกต การทดลอง มาจัดทําในรูปแบบใหม เชน จัดทําเปนกราฟ ตาราง แผนภูมิ ฯลฯ 

7. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล หมายถึง การเพิ่มเติมความคิดเห็นใหกับขอมูล 

ที่มีอยู อยางมีเหตุผล โดยใชประสบการณเดิมมาชวย ซึ่งขอมูลอาจไดจากการสังเกต การวัด 

การทดลอง ซึ่งการลงความเห็นจากขอมูลเดียวกัน อาจลงความเห็นไดหลายอยาง  
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8. ทักษะการพยากรณ หมายถึง การคาดคะเนหาคําตอบลวงหนากอนการทดลอง 

โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการสังเกต การวัด โดยศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ไดศึกษา

มาแลว หรือจากประสบการณที่เกิดข้ึน 

9. ทักษะการตั้งสมมติฐาน หมายถึง การคิดหาคาคําตอบลวงหนากอนการทดลอง 

โดยอาศัยการสังเกต ความรู ประสบการณเดิมเปนพื้นฐาน 

10. ทักษะการควบคุมตัวแปร หมายถึง การควบคุมสิ่งอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวแปร

อิสระที่จะทําใหผลการทดลองคลาดเคลื่อน ซึ่งตัวแปรแบงเปน 3 ประเภท คือ ตัวแปรอิสระ

หรือตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรท่ีตองควบคุม 

11. ทักษะการตีความหมายและลงขอสรุป ขอมูลทางวิทยาศาสตรสวนใหญจะอยูใน

รูปตาราง รูปภาพ กราฟ ฯลฯ ซึ่งการนําขอมูลไปใชตองตีความใหสะดวกที่จะสื่อความหมายได

ถูกตอง และเขาใจตรงกัน  

12. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การกําหนดความหมายและ

ขอบเขตของคําตาง ๆ ที่มีอยูในสมมติฐานที่จะทดลองใหมีความรัดกุม เปนที่เขาใจตรงกัน 

13. ทักษะการทดลอง หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการโดยใชทักษะตาง ๆ เชน                 

การสังเกต การวัด ฯลฯ มาใชรวมกันเพื่อหาคําตอบ ซึ่งประกอบดวยกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ

การออกแบบการทดลอง การปฏิบัติการทดลอง และการบันทึกผลการทดลอง 

                                          

   

 

 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร มีลําดับขัน้ตอนอยางไรบาง 
 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนแนวทางการดําเนินการโดยใชทักษะวิทยาศาสตร 

ไปใชในการจัดการ มีลําดับข้ันตอน 5 ข้ันตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดปญหา เปนการกําหนดเรื่องที่จะศึกษา หรือการแกปญหา 

ซึ่งเปนปญหาที่ไดมาจากการสังเกตสิ่งที่พบเห็น เชน ทําไมตนไมท่ีปลูกไวใบเหี่ยวเฉา   
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ขั้นตอนที่ 2 การตั้งสมมติฐาน เปนการคาดคะเนคําตอบของปญหาอยางมีเหตุผล 

โดยใชขอมูลจากการสังเกต การพบผูรูในเรื่องน้ัน ๆ โดยมีการกําหนดตัวแปรที่เกี่ยวของกับ 

การทดลอง ไดแก ตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม  

สมมติวาการทดลองตอไปน้ีตองการจะทดสอบสมมติฐานที่วา “เมื่อพืชไดรับแสง 

มากขึ้น พืชจะเจริญเติบโตสูงขึ้น” ถาจะทําการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานดังกลาว กําหนด

ตัวแปร ดังน้ี 

ตัวแปรตน คือ ปริมาณแสง 

ตัวแปรตาม คือ การเจริญเติบโตของพืช 

ตัวแปรควบคุม คือ 

1. ชนิดพืช ตองเปนพืชชนิดเดียวกัน 

2. ขนาดของพืชท่ีนํามาทดลองตองมีขนาดเทากัน 

3. ใชดินชนิดเดียวกันและปริมาณเทากันปลูก 

4. รดนํ้าในเวลาเดียวกันและปริมาณเทาๆกัน 

5. วางกระถางตนพืชในบริเวณเดียวกัน 

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองและรวบรวมขอมูล เปนการปฏิบัติการทดลอง คนหาความ

จริงใหสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวในขั้นตอนการตั้งสมมติฐาน (ขั้นตอนที่ 2) และรวบรวม

ขอมูลจากการทดลองอยางเปนระบบ 

ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูล เปนการนําขอมูลที่รวบรวมไดจากขั้นตอน 

การทดลองและรวบรวมขอมูล (ข้ันตอนที่ 3) มาวิเคราะหหาความสัมพันธของขอเท็จจริงตาง ๆ 

เพื่อนํามาอธิบายและตรวจสอบกับสมมติฐานที่ต้ังไวในขั้นตอนการตั้งสมมติฐาน (ข้ันตอนที่ 2) 

ขั้นตอนที่ 5 การสรุปผล เปนการสรุปผลการศึกษา การทดลอง โดยอาศัยขอมูลและ

การวิเคราะหขอมูลจากขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล (ขั้นตอนที่ 4) เปนหลักในการสรุปผลการ

ทดลอง 
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 คณุลักษณะของบคุคลที่มีเจตคติวิทยาศาสตร ควรเปนอยางไร 
 

ลักษณะของเจตคติทางวิทยาศาสตร แบงไดเปน 2 ลักษณะ คอื  

1. เจตคติที่ เกิดจากการใชความรู คือกฎเกณฑ ทฤษฎี และหลักการตาง ๆ  

ทางวิทยาศาสตรและการอธิบายปรากฏการณธรรมชาติในเชิงวิทยาศาสตร โดยถือผล 

ที่เกิดจากการสังเกต ทดลอง ตามที่เกิดจริง โดยอาศัยขอมูลองคประกอบที่เหมาะสม 

2. เจตคติที่เกิดจากความรูสึก คือกิจกรรมทางวิทยาศาสตรที่มุงกอใหเกิดความคิด

ใหมๆ เพื่ออธิบายปรากฏการณธรรมชาติ คุณคาสําคัญจึงอยูที่การสรางทฤษฎีและการเปน

นักวิทยาศาสตร หรือการทํางานที่ตองใชความรูทางวิทยาศาสตร เปนสิ่งที่นาสนใจและมีคุณคา 

คณุลักษณะของบคุคลที่มีเจตคติวิทยาศาสตร 6 ลักษณะ 

1. เปนคนที่มีเหตผุล คนหาสาเหตุของปญหาหรือเหตุการณและหาความสัมพันธ 

ของสาเหตุกับผลที่เกิดขึ้น 

2. เปนคนที่มคีวามอยากรูอยากเห็น  มีความพยายามที่จะเสาะแสวงหาความรู 

ในสถานการณใหม ๆ และตองเปนบุคคลที่ชอบซักถาม คนหาความรูโดยวิธีการตาง ๆ อยูเสมอ 

3. เปนบุคคลที่มีใจกวาง บุคคลที่กลายอมรับการวิพากษวิจารณจากบุคคลอื่นเปน

บุคคลที่เต็มใจที่จะเผยแพรความรูและความคิดใหแกบุคคลอื่น 

4. เปนบุคคลที่มีความซ่ือสัตย และมีใจเปนกลาง สังเกตและบันทึกผลตาง ๆ อยาง

ตรงไปตรงมา ไมลําเอียง หรือมีอคติ 

5.  มีความเพียรพยายาม ไมทอถอยเมื่อผลการทดลองลมเหลว หรือมีอุปสรรค 

6.  มีความละเอียดรอบคอบ ไมยอมรับสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกวาจะมีการพิสจูนที่เช่ือถือได 
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1. ความเคยชิน เชนคนสายตาสั้น ใสแวนแลวเห็นชัดน้ันเกิดจากความรู 

ทางวิทยาศาสตร ที่ใชเลนสนูนมารวมแสง เพื่อใหแสงมาตัดกันบนเรตินาพอดี ภาพที่เห็น 

ก็จะชัดเจน 

2. ความไมทันสัง เกต เชน ถาตองการแกไขปญหากลิ่นปากหลังตื่นนอน,  

จะใชวิธีแปรงฟน, อมนํ้ายาบวนปาก, ใชไหมขัดฟน ฯลฯ ทั้งหมดลวนไดมาจากวิธีการทาง

วิทยาศาสตร เชน แปรงสีฟน ทําไมจึงมีรูปราง-จํานวนขนแปรง-ขนาดขนแปรง ทั้งหมดตองผาน

การศึกษา-คนควา เก็บขอมูล ตั้งสมมุติฐาน ทดลอง บันทึก ฯลฯ ,ยาสีฟน นํ้ายาบวนปาก, 

ไหมขัดฟน ลวนไดมาจากวิธีการทางวิทยาศาสตรทั้งสิ้น 

3. ความไมรู เชน “การที่ทานเคยตัดสินใจเลือกทานอาหารที่มีประโยชนดีกวาทาน

อาหารขยะ” น่ันก็แสดงวาทานไดใชกระบวนการทางความคิดเชิงวิทยาศาสตรไปแลว โดยที่

ทานไมรูตัว เพราะทานไดคิดถึงคุณคาทางโภชนาการซึ่งเปนสวนหน่ึงของวิทยาศาสตร ถาทาน

ตัดสินใจเพราะเรื่องราคา แสดงวาทานบวก-ลบ เลขเปน หมายถึงทานไดใชกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรแลว 

4. และอื่นๆอีกมากมาย เชน นํ้าไมไหล - เปดปมนํ้า, เก็บอาหาร - ใสตูเย็น, อากาศ

รอน - เปดแอร+พัดลม,อยากใหตนไมงาม - ใสปุย, อยากกันแดด- กางรม+ทาครีม, อยากหาย

เหน่ือย- ดื่มนํ้าอัดลม ฯลฯ ทุกๆนวัตกรรม ทั้งเครื่องยนตกลไก, เครื่องใชไฟฟา,การถนอม

อาหาร ฯลฯ เปนวิทยาศาสตรท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการทางความคิดทางวิทยาศาสตรในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน 
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                                   เทคโนโลยี คืออะไร 
 

เทคโนโลยี หมายถึง ความรู วิชาการรวมกับความรูวิธีการและความชํานาญที่สามารถ

นําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุด สนองความตองการของมนุษยเปนสิ่งที่มนุษยพัฒนาขึ้น 

เพื่อชวยในการทํางานหรือแกปญหาตาง ๆ เชน อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ ฯลฯ 

 

เทคโนโลยีสามารถนําไปใชดานใดไดบาง 
 

เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ ที่มีสวนเกี่ยวของในหลายดาน เชน 

1. เทคโนโลยีกับการพัฒนาอุตสาหกรรม เปนการนําเทคโนโลยีมาใชในการผลิต ทําให

ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น ประหยัดแรงงาน ลดตนทุน รักษาสภาพแวดลอม เชน 

คอมพิวเตอร  พลาสติก แกว เปนตน 

2. เทคโนโลยีกับการพัฒนาดานการเกษตร เปนการใชเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิต 

ปรับปรุงพันธุ ในการนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาจะตองศึกษาปจจัยแวดลอมหลายดาน 

เชน ทรัพยากรสิ่งแวดลอม  

 

เทคโนโลยีที่ใชในชีวิตประจําวัน 

 

ในปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจําวันของมนุษยมีมากมาย เชน การสง 

จดหมายผานทางอินเทอร เน็ต การอานหนังสือผ านอินเทอร เ น็ต ซึ่ งเปนเทคโนโลยี 

ที่มีกาวหนาอยางรวดเร็ว เปนการประหยัดเวลาในการคนหาความรูตาง ๆ ไดรวดเร็วยิ่งข้ึน   
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เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมคืออะไร 
 

เทคโนโลยีที่เหมาะสม  หมายความถึง เหมาะสมตอสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ 

ความตองการของประเทศ เทคโนโลยีบางเรื่องเหมาะสมกับบางประเทศ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ

ของแตละประเทศ เชน ความจําเปนที่นําเทคโนโลยีมาใชในประเทศไทย ประชาชนสวนใหญ

เปนเกษตรกร ดังน้ันการนําเทคโนโลยีมาใชจึงเปนเรื่องจําเปน เชน การขายเมล็ดโกโกให

ตางประเทศแลวนําไปผลิตเปนช็อคโกแลต ซึ่งถาตั้งโรงงานในประเทศไทยตองใชเทคโนโลยี 

เขามามีบทบาทในการพัฒนาการแปรรูป เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ไดแก 

1. การตัดตอยีน (genetic engineering) เทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม (recombinant 

DNA) และเทคโนโลยีโมเลกุลเครื่องหมาย (molecular markers) 

2. การเพาะเลี้ยงเซลล และการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ (cell and tissue culturing) พืช 

และสัตว 

3. การใชประโยชนจุลินทรียบางชนิดหรือใชประโยชนจากเอนไซมของจุลินทรีย 

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรคืออะไร เปนการใชเทคโนโลยีการพัฒนาการเกษตร 

ดานพืช และสัตว ดวยเทคโนโลยีชีวภาพ ไดแก 

1. การปรับปรุงพันธุพืชและการผลิตพืชพันธุใหม เชน พืชไร  พืชผัก ไมดอก 

2. การผลิตพืชพันธุดีใหไดปริมาณมาก ๆ ในระยะเวลาอันสั้น 

3. การผสมพันธุสัตวและการปรับปรุงพันธุสัตว 

4. การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และจุลินทรียท่ีชวยรักษาสภาพแวดลอม 

5. การปรับปรุงกระบวนการการผลิตอาหารใหมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยตอ

ผูบริโภค 

6. การริเริ่มคนควาหาทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชน และการสรางทรัพยากรใหม 
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เทคโนโลยแีละสังคมมีความสัมพนัธกันอยางไร 
 

เทคโนโลยีมีความสัมพันธกับการดํารงชีวิตของมนุษยมาเปนเวลานาน ตั้งแตยุค

ประวัติศาสตร เทคโนโลยีเปนสิ่งที่มนุษยนําความรูจากธรรมชาติวิทยามาคิดคน และดัดแปลง  

เพื่อแกปญหาพื้นฐานในการกอสราง การชลประทาน การนําเครื่องมือเครื่องใช ฯลฯ ในปจจุบัน

ปจจัยการเพิ่มจํานวนของประชากร ขอจํากัดดานทรัพยากรธรรมชาติ เปนปจจัยสําคัญในการ

นําและการพัฒนาเทคโนโลยีมาใชมากขึ้น เทคโนโลยีกอใหเกิดผลกระทบตอสังคมและในพื้นที่ที่

มีเทคโนโลยีเขาไปเกี่ยวของในหลายรูปแบบ เทคโนโลยีชวยใหสังคมหลาย ๆ แหง เกิดการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

ผลกระทบดานเทคโนโลยีดานตาง ๆ 

1.1 ดานเศรษฐกิจ  

               - มนุษยสามารถจับจายมากขึ้น เพราะมีบัตรเครดิตทําใหไมตองพกเงินสด 

หากตองการซื้ออะไรที่ไมไดเตรียมการไวลวงหนาก็สามารถซื้อไดทันที เพียงแตมีบัตรเครดิต

เทาน้ันทําใหอัตราการเปนหน้ีสูงขึ้น 

               - การแขงขันกันทางธุรกิจสูงมากขึ้นเพราะตางก็มุงหวังผลกําไรซึ่งก็เกิด ผลดีคือ 

อัตราการขยายตัวทางธุรกิจสูงขึ้นแตผลกระทบก็เกิดตามมา คือ บางครั้งก็มุงแตแขงขันกัน 

จนลืมความมีมนุษยธรรมหรือความมีน้ําใจ 

1.2 ดานการศึกษา 

                จากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เรียกวา CAI นั้นทํา

ใหเกิดปญหาที่เห็นไดชัดเจน เชน  

               - ครูกับนักเรียนจะขาดความสัมพันธและความใกลชิดกันเพราะนักเรียนสามารถ 

ที่จะเรียนไดจากโปรแกรมสําเร็จรูปทําใหความสําคัญของผูเรียนและครูลดนอยลง 

               - นักเรี ยนที่มี ฐ านะยากจนไมสามารถที่ จะ ใชสื่ อประเภทน้ีไดทํา ให เกิ ด 

ขอไดเปรียบเสียเปรียบกันระหวางผูเรียนที่มีฐานะดีและผูเรียนที่มีฐานะยากจนทําใหเห็นวาผูที่

มีฐานะทางเศรษฐกิจดี ก็ยอมที่จะมีโอกาสทางการศึกษาและทางสังคมดีกวา 

1.3 ดานกฎหมาย ศีลธรรม จริยธรรม 
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               การใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของมนุษย การรับ

วัฒนธรรมที่แฝงเขามากับแหลงขาวสารขอมูลในรูปแบบตาง ๆ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ในพฤติกรรมของมนุษย โดยเฉพาะบนเครือขายสารสนเทศซึ่งเปนเครือขายที่เช่ือมโยง 

กับทุกมุมโลก การเปดรับขาวสารที่มาจากแหลงขอมูลดังกลาวจึงขึ้นอยูกับการตัดสินใจและ

ทัศนคติสวนบุคคล การรับขอมูลขาวสารที่ไมเหมาะสมสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมโดยเฉพาะพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค และมีแนวโนมทําใหเกิดอาชญากรรมปญหา

ทางศีลธรรมและจริยธรรม 

 

การเลอืกใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม มีความสัมพันธกบัการดํารงชีวิตของมนษุยอยางไร 
 

เทคโนโลยีมีความสัมพันธกับการดํารงชีวิตของมนุษยเปนเวลานาน เปนสิ่งที่มนุษยใช

แกปญหาพื้นฐานในการดํารงชีวิต เชน การเพาะปลูก ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค  

ในระยะแรกเทคโนโลยีที่นํามาใชเปนเทคโนโลยีพื้นฐานที่ไมสลับซับซอนเหมือนในปจจุบัน 

การเพิ่มของประชากรและขอจํากัดดานทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาความสัมพันธกับ

ตางประเทศเปนปจจัยสําคัญในการนํา และพัฒนาเทคโนโลยีมาใชมากขึ้น ดังน้ันการเลือกใช

เทคโนโลยีจึงขึ้นอยูกับความตองการและความเหมาะสมในชุมชน ไมควรเลือกใชเทคโนโลยีที่มี

แตความทันสมัย หรือเปนของใหมแตเพียงอยางเดียว เชน ในชุมชนมีการเลี้ยงกระบือหรือโค 

ในทุกครัวเรือน ก็ไมจําเปนตองใชรถไถนาที่ตองใชพลังงานเช้ือเพลิง จะทําใหสามารถใช

ประโยชนจากสิ่งที่มีใหคุมคามากที่สุด และเปนการลดภาระคาใชจายอีกดวย 

                                     
 

อุปกรณทางวิทยาศาสตรคืออะไร 

 

อุปกรณทางวิทยาศาสตร คือ เครื่องมือที่ใชทั้งภายในและภายนอกหองปฏิบัติการ 

เพื่อใชทดลองและหาคําตอบตาง ๆ ทางวิทยาศาสตร  
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เครื่องมือทางวิทยาศาสตรมีกีป่ระเภทอะไรบาง 
 

เครื่องมือทางวิทยาศาสตร มี 3 ประเภท คือ 

1.ประเภททั่วไป เชน บีกเกอร หลอดทดสอบ ปเปตต บิวเรตต แทงแกวคนสาร                

กลองจุลทรรศน ตะเกียงแอลกอฮอล เปนตน 

2. ประเภทเครื่องมือชาง เปนอุปกรณที่ใชไดทั้งภายในหองปฏิบัติการ และภายนอก

หองปฏิบัติการ เชน แปรง คีม เครื่องช่ัง เปนตน 

3. ประเภทสิ้นเปลืองและสารเคมี เปนอุปกรณทางวิทยาศาสตรที่ใชแลวหมดไป  

ไมสามารถนํากลับมาใชไดอีก เชน กระดาษลิตมัส กระดาษกรอง สารเคมี เปนตน 

 

                        

 

 

อุปกรณทางวิทยาศาสตรใชงานอยางไรบาง 
 

1. การใชงานอุปกรณวิทยาศาสตร ประเภททั่วไป 

1. บีกเกอร (BEAKER) เปนอุปกรณวิทยาศาสตรท่ีใชเพื่อใหผูใชสามารถทราบ 

ปริมาตรของเหลวที่บรรจุอยูไดอยางคราว ๆการเลือกขนาดของบีกเกอรเพื่อใสของเหลวน้ัน

ขึ้นอยูกับปริมาณของเหลวที่จะใส โดยปกติใหระดับของเหลวอยูต่ํากวาปากบีกเกอร ประมาณ  

1 - 1 ½ น้ิว 

2. หลอดทดสอบ (TEST  TUBE) เปนอุปกรณที่ใชใสสารในการทดลอง มีทั้งชนิด 

ธรรมดาใชใสสารเพื่อทดลองปฏิกิริยาเคมีระหวางสารที่ เปนสารละลาย ที่มีปริมาตร 

นอย ๆ และชนิดทนไฟ ใชสําหรับใสสาร เพื่อเผาดวยเปลวไฟ 

3. ปเปตต (PIPETTE) เปนอุปกรณที่ใชในการวัดปริมาตรของเหลวที่มีจํานวนนอยได

อยางใกลเคียงความจริง มีความถูกตองสูง มี 2 ชนิดดวยกัน คือ measuring pipette จะไมมี

แกวปองตรงกลาง และ แบบ volumetric pipette จะมีแกวปองบริเวณตรงกลางและมีความ

ถูกตองมากกวา measuring pipette และตองใชรวมกับลูกยาง (rubber bulb) เพื่อดูด

   



12 

 

สารละลายเขาไปในปเปตต ใหมากกวาขีดบอกปริมาตร จากน้ันนําลูกยางออก แลวใชน้ิวช้ี 

ปดท่ีปลายปเปตต จากนั้นคอยๆ ปลอยสารละลายออกมาจนถึงขีดบอกปริมาตร และคอยถาย

สารละลายในปเปตตลงในภาชนะที่ตองการ 

4. บิวเรตต (BURETTE)  เปนอปุกรณวัดปริมาตรทีม่ีขีดบอกปริมาตรตาง ๆ และม ี

ก็อกสําหรับเปด – ปด เพื่อบังคับการไหลของของเหลว บิวเรตตเปนอุปกรณที่ใชในการ

วิเคราะห มีขนาดตั้งแต 10 มิลลิลิตร จนถึง 100 มิลลิลิตร บิวเรตตสามารถวัดปริมาตรไดอยาง

ใกลเคียงความจริงมากที่สุด 

5. เครื่องชั่ง (BALANCE)  มี 2 แบบ 

แบบ triple – beam  balance เปนเครือ่งมือชางที่มีราคาถูกและใชงายโดยตั้ง 

เครื่องช่ังใหอยูในแนวระนาบ แลวปรับใหแขนของเครื่องช่ังอยูในแนวระนาบโดยหมุนสกรูให

เข็มช้ีตรงขีด 0 

แบบ equal – arm  balance เปนเครือ่งชั่ง ที่มีแขน 2 ขางยาวเทากันเมือ่ 

วัดระยะจากจุดหมุนซึ่งเปนสันมีดขณะที่แขนของเครื่องช่ังอยูในสมดุล เมื่อตองการหานํ้าหนัก

ของสารหรือวัตถุ ใหวางสารน้ันบนจานดานหน่ึงของเครื่องช่ัง ตอนนี้แขนของเครื่องช่ังจะไมอยู

ในภาวะที่สมดุลจึงตองใสตุมน้ําหนักเพื่อปรับใหแขนเครื่องช่ังอยูในสมดุล 

2. การใชงานอปุกรณวิทยาศาสตรประเภทเครื่องมอืชาง 

เวอรเนีย(VERNIER)  

เปนเครือ่งมือที่ใชวัดความยาวของวัตถุทั้งภายในและภายนอกของชิ้นงาน  
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คีม (TONG)  
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รูปภาพจาก https://sites.google.com 
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3.การใชงานอุปกรณวิทยาศาสตรประเภทสิ้นเปลืองและสารเคมี 

กระดาษกรอง (FILTER PAPER) เปนกระดาษที่กรองสารที่อนุภาคใหญ 

ออกจากของเหลว ซึ่งมีขนาดของอนุภาคที่เล็กกวา 

กระดาษลิตมัส (LITMUS) เปนกระดาษที่ใชทดสอบสมบัติความเปนกรด – เบสของ

ของเหลว 

สารเคมี หมายถึงอะไร 

สารเคมี หมายถึง สารทีป่ระกอบดวยธาตเุดียวกันหรือสารประกอบจากธาต ุ

ตาง ๆ รวมกันดวยพันธะเคมี ซึ่งในหองปฏิบัติการจะมีสารเคมีมากมาย อุบัติเหตุจากสารเคมี

ตองรีบกําจัดสารเคมีปนเปอน ดังน้ี 

(1) สารที่เปนของแข็ง ควรใชแปรงกวาดสารมารวมกัน ตักสารใสในกระดาษ 

แข็งแลวนําไปทําลาย 

(2) สารละลายกรด ควรใชน้ําลางบรเิวณที่มีสารละลายกรดหกเพื่อทําใหกรด 

เจือจางลง และใชสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนตเจือจางลางเพื่อทําลายสภาพกรด 

แลวลางดวยนํ้าอีกครั้ง 

(3) สารละลายเบส ควรใชน้ําลางบริเวณที่มีสารละลายเบสหกและซับน้ําใหแหง  

เน่ืองจากสารละลายเบสที่หกบนพื้นจะทําใหพื้น บริเวณน้ันลื่น ตองทําความสะอาดลักษณะ

ดังกลาวหลายๆ คร้ัง และถายังไมหายลื่นอาจตองใชทรายโรยแลวเก็บกวาดทรายออกไป 

(4) สารที่เปนน้ํามนั ควรใชผงซักฟอกลางสารที่เปนน้ํามันและไขมันจนหมด 

คราบน้ํามันและพื้นไมลื่นหรือทําความสะอาดโดยใชทรายโรยเพื่อซับนํ้ามันใหหมดไป 

(5) สารที่ระเหยงาย ควรใชผาเชด็บริเวณที่สารหยดหลายครั้งจนแหง และ 

ในขณะเช็ดถูจะตองมีการปองกันไมใหสัมผัสผิว หนังหรือสูดไอของสารเขารางกาย 

(6) สารปรอท กวาดสารปรอทกองรวมกันแลวใชเครื่องดูดเกบ็รวบรวมไวใน 

กรณีที่พื้นที่สารปรอทหกมีรอยแตกหรือรอยราวจะมีสารปรอทแทรกเขาไปอยูขางในตองปด

รอยแตกหรือรอยราวน้ันดวยการทาขี้ผึ้งทับรอยดังกลาว เพื่อกันการระเหยของปรอท หรืออาจ

ใชผงกํามะถันโรยบนปรอทเพื่อใหเกิดเปนสารประกอบซัลไฟด แลวเก็บกวาดอีกครั้ง 



16 

 

 

 

 การใชวัสดุอุปกรณทางวิทยาศาสตรและสารเคมี ควรมีขอปฏิบัติอยางไร 

การใชวัสดุอุปกรณทางวิทยาศาสตรและสารเคมี ตองคํานึงถึงความเหมาะสม  

ความจําเปนในการใชงาน และตองคํานึงถึงความปลอดภัย มีขอปฏิบัติ ดังน้ี 

1. ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูดูแลปฏิบัติการอยางเครงครัด ไมปฏิบัติการคนเดียว 

และตองมีผูดูแลอยูดวยทุกครั้ง  

2. สวมเสื้อกาวน และแวนกันสะเก็ดทุกครั้ง 

3. อานฉลากสารเคมีกอนทุกคร้ัง และใชเทาที่จําเปน 

4. หามชิมสารเคมี หรือสัมผัสดวยมือเปลา 

5. อุปกรณที่ใชกับความรอนตองระวังเปนพิเศษ 

6. อุปกรณไฟฟา ตองตรวจสอบความพรอมกอนใชงานทุกครั้ง  

7. เลือกใชอุปกรณวิทยาศาสตรใหเหมาะสมกับการใชงาน 

8. อานคูมือการใชอุปกรณทดลองทุกชนิดกอนใชงาน 

9. ดูแลความสะอาดอุปกรณทดลอง โตะปฎิบัติการใหเปนระเบียบเรียบรอย         

       

ตัวอยางการเลือกใชวัสดอุุปกรณทางวิทยาศาสตรและสารเคมีอยางถกูตองและเหมาะสม 

1. ถาตองการใชของเหลวหรอืสารละลายปริมาณนอย ๆ เชน 5 มิลลิลิตร  

ควรเลือกใชกระบอกตวงขนาดเล็กในการวัดปริมาตรของของเหลว และในการอานปริมาตร 

ใหยกกระบอกตวงตั้งตรง และใหทองนํ้าอยูในระดับสายตา แลวอานคาปริมาตร ณ จุดต่ําสุด

ของทองนํ้า 

2. การคนสารละลายใหเขากัน ควรใชแทงแกว คนสารละลายและตองระวังไมให 

แทงแกวกระทบดานขางและกนของภาชนะ 

3. การใชกระดาษลติมัส ตองใชทีละแผน โดยตัดขนาดพอเหมาะกบัที่จะใชงาน                

มือที่หยิบจะตองสะอาดและแหง ถาจะทดสอบกับของเหลว ตองวางกระดาษลิตมัสบนถวย

กระเบื้อง แผนกระจกหรือกระดาษที่สะอาด แลวใชแทงแกวสะอาด จุมของเหลวมาแตะ 
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4. การใชอปุกรณวดัความยาวและความสูงไดถูกวิธี และอานมาตราสวนได 

ถูกตอง ทําไดโดยใหตาอยูตั้งฉากกับขีด บอกความยาวหรือความสูงน้ัน  

5. เทอรมอมิเตอร การใชวัดอณุหภูมคิวรเลอืกที่มีชวงอุณหภูมิสูงสุด – ต่ําสุด                     

ใหเหมาะสมกับสิ่งที่จะวัด เพราะถานําไปวัดอุณหภูมิสูงเกินไป จะทําใหหลอดแกวแตก การอาน

อุณหภูมิตองใหสายตาอยูในระดับเดียวกับของเหลวในเทอรมอมิเตอร 

6. การใชสารละลายทีเ่ปนกรด เมื่อทําสารละลายหก ควรรบีทําใหเจือจางดวยน้ํา 

กอน แลวโรยโซดาแอช หรือโซเดียมไบคารบอเนต หรือเทสารละลายดาง เพื่อทําใหกรดเปน

กลาง ตอจากนั้น จึงลางดวยนํ้าใหสะอาด 
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กิจกรรมทายบทที ่1 

เรื่องทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุด  

เรื่องเลาของภรรยาคนหน่ึง  

ชวงหน่ึงสามีของเธอกลับบานดึกทุกวัน และวันหน่ึงเธอพบวามีรอยลิปสติกเปอนอยูที่

เสื้อของเขาในเชาวันตอมาเธอจึงไดตอวาสามีของเธออยางรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องการมีผูหญิงอื่น

ของเขา ใชขอมูลดังกลาวตอบคําถามขอที่ 1 และ 2  

1. จากขอความที่ขีดเสนใตเกิดจากทักษะทางวิทยาศาสตรขอใดของภรรยา  

ก. ทักษะการจับผิด  

ข. ทักษะการสังเกต 

ค. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 

ง. ขอ ข. และ ค. ถูก  

2. จากเรื่องเลาทั้งหมดของภรรยา ภรรยาขาดทักษะทางวิทยาศาสตรขอใด  

ก. ทักษะการสังเกต  

ข. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 

ค. ทักษะการรวบรวมขอมูล  

ง. ขาดทั้ง 3 ทักษะที่กลาวมา  

3. ขอใดไมใชทักษะพื้นฐานของทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร  

ก. ทักษะการพยากรณ  

ข. ทักษะการควบคุมตัวแปร 

ค. ทักษะการจัดประเภทสิ่งของ  

ง. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 
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4.บุคคลใดตอไปน้ีที่มีลักษณะนิสัยของนักวิทยาศาสตรมากที่สุด  

ก. นางสาวสมจิตดูดวงดวยไพยิปซีทุกอาทิตย  

ข. นางสมใจชวยผูอื่นบันทึกผลการทดลองอยางเที่ยงตรงทุกครั้ง  

ค. นายสมชายทํา Web Page เกี่ยวกับเร่ืองซึนามิที่ตนสนใจและศึกษามา  

ง. นายสมปองไดเขาศึกษาตอที่คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาดาราศาสตร อันเน่ืองมาจาก   

   ตองการตอบคําถามที่มีมาตั้งแตวัยเด็กเกี่ยวกับการกําเนิด ดวงจันทร 

5.ขอใดตอไปน้ีไมจัดเปนเทคโนโลยี  

ก. บาน  

ข. แรเงิน  

ค. ยาพาราเซตตามอล 

ง. ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา 

6. เทคโนโลยีใดตอไปน้ีไมเหมาะสมสําหรับประเทศไทย  

ก. ระบบการจํานําขาว  

ข. ฮีตเตอร (เครื่องทําความรอน) 

ค. การเพาะเลี้ยงเซลลพืชและสัตว  

ง. กระบวนการประกอบอะไหลรถยนต  

7. ขอใดกลาวถูกเกี่ยวกับเทคโนโลยี ในชีวิตประจําวัน  

ก. การทําขาวแชจัดเปนเทคโนโลยีอยางหนึ่ง  

ข. เทคโนโลยีกอใหเกิดประโยชนตอมนุษยในทุกดาน 

ค. การสํารวจอวกาศจัดเปนเทคโนโลยีที่ใชในชีวิตประจําวัน  

ง. สินคาการเกษตรของประเทศไทยสวนใหญสงขายในรูปสินคาแปรรูป 
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8. “กลาเลี้ยงสุนัข 2 ตัว ตัวหน่ึง กินอาหารเม็ดกับนม อีกตัวหน่ึงกินอาหารเม็ดเพียงอยาง 

    เดียว 1 เดือนตอมาปรากฎวาสุนัขมีนํ้าหนักเพิ่มขึ้นเทากัน” ปญหาของกลากอนทําการ 

    ทดลองคือขอใด  

ก. สุนัขชอบกินอาหารเม็ดหรือนม  

ข. อาหารเม็ดยี้หอไหนที่สุนัขชอบกิน 

ค. ชนิดของอาหารมีผลตอการเจริญเติบโตหรือไม  

ง. อาหารเม็ดทําใหสุนัขทั้งสองตัวนํ้าหนักเพิ่มขึ้นเทากัน 

9. “ผักกระเฉดจะมีจํานวนเพิ่มขึ้น ถามีการผสมผงซักฟอกลงในนํ้าเพิ่มขึ้น” จากขอความ    

    ขางตน ขอใดกลาวถึงตัวแปรไดถูกตอง  

ก. ตัวแปรอิสระ คือ ปริมาณผงซักฟอก  

ข. ตัวแปรอิสระ คือจํานวนผักกระเฉดที่เพิ่มขึ้น 

ค. ตัวแปรควบคุม คือจํานวนผักกระเฉดที่เพิ่มขึ้น 

ง. ถูกทุกขอที่กลาวมา  

10. จากปญหา“สีของแสงไฟจะมีผลตอการเจริญเติบโตของพืชหรือไม”  ควรจะตั้งสมมติฐาน  

      วาอยางไร  

ก. สีของแสงไฟมีผลตอการเจริญของพืชหรือไม  

ข. ถาพืชสามารถดูดกลืนแสงสีใดไดจะเจริญเติบโตไดดี  

ค. ถาพืชที่ไดรับแสงสีนํ้าเงินจะโตดีกวาพืชที่รับแสงสีเขียว  

ง. พืชท่ีไดรับแสงไฟสีน้ําเงินและแสงไฟสีเขียวจะเติบโตเทากัน  

11. ทฤษฎีทางวิทยาศาสตรมีท่ีมาจากขอใด  

ก. เกิดจากการยอมรับของคนทั่วไป  

ข. อธิบายไดอยางกวางขวางและชัดเจน  

ค. เกิดจากการมีเคร่ืองมือที่สามารถพิสูจนได 

ง. ทดสอบสมมติฐานทางวิทยาศาสตรแลวเปนจริงทุกคร้ัง  
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12. “จากการทดลอง สรุปไดวา แผนใยขัดมีผลตอการไหลของนํ้าทําใหนํ้าไหลไดชาลง 

     รวมทั้งชวยใหกิ่งไมจําลองยึดติดกับทรายในกระบะได ตางจากกระบะที่ไมมีแผนใยขัด 

     ท่ีนํ้าไหลอยางรวดเร็วและพัดเอากิ่งไมและทรายลงไปดวย”จากขอความดังกลาว  

     ขอใดตอไปน้ีเปนสมมติฐานของสรุปผลการทดลองน้ี  

ก. แผนใยขัดชวยลดอัตราการไหลของน้ํา  

ข. แผนใยขัดสามารถเกาะกับกระบะทรายไดดี  

ค. อัตราการไหลของนํ้าขึ้นอยูกับสิ่งที่ชวยดูดซับ 

ง. แผนใยขัดชวยใหกิ่งไมจําลองยึดติดกับทรายในกระบะไดดี 

13.เคร่ืองมือวิทยาศาสตรสําคัญอยางไร  

ก. ชวยนักวิทยาศาสตรทํางานทุกๆ ดาน  

ข. ชวยใหนักวิทยาศาสตรทํางานไดดีข้ึน  

ค. เมื่อมีเครื่องมือใครก็เปนนักวิทยาศาสตรได  

ง. ชวยอํานวยความสะดวกแกนักวิทยาศาสตรและทําใหผลการทดลองเท่ียงตรง 

14. วันหน่ึงปาแจวพนักงานทําความสะอาดไดทําเทอรโมมิเตอรชนิดปรอทตกแตก เธอควร 

     ทําความสะอาดบริเวณดังกลาวอยางไร  

ก. ใชผงซักฟอกลางสารปรอทออก  

ข. ใชผงกํามะถันโรยลงไปแลวเก็บกวาด 

ค. ใชนํ้าลางบริเวณดังกลาวและซับน้ําใหแหง 

ง. ใชสารละลายกรดเทลงไปเพื่อใหเกิดปฏิกิริยาแลวเช็ดใหแหง 

15. ขอใดกลาวผิดเกี่ยวกับหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  

ก. หองปฏิบัติการไมควรมีเสาอยูภายในหอง  

ข. หองปฏิบัติการควรปราศจากสิ่งรบกวนจากภายนอก 

ค. หองปฏิบัติการควรใชพื้นกระเบื้องสีขาวเพื่อใหสามารถทําความสะอาดไดงาย  

ง. หองปฏิบัติการที่เปนสี่เหลี่ยมพื้นผาควรมีสัดสวนดานกวางตอดานยาวไมเกิน 1: 1.2 
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16. ตะเกียงแอลกอฮอลจัดเปนเครื่องมือวิทยาศาสตรประเภทใด  

ก. ประเภทท่ัวไป  

ข. ประเภทเครื่องมือชาง  

ค. ประเภทสิ้นเปลืองสารเคมี  

ง. ไมมีขอใดถูก  

17. นักเรียนคนใดตอไปน้ีใช Beaker ผิดวิธีมากที่สุด  

ก. นายเอตมนํ้ากลั่นที่มีปริมาณมากโดยใช Beaker  

ข. นายดีระเหยกรดที่มีฤทธิ์ไมรุนแรงโดยใช Beaker  

ค. นางสาวบีเลือก Beaker 500 ml. เพื่อเตรียมสารละลาย 20 ml. 

ง. นางสาวซีทําปฏิกิริยาตกตะกอนของแคลเซียมคารบอเนตโดยใช Beaker 

18.จากรูปคืออุปกรณชนิดใด  

ก. คีม  

ข. ไมที  

ค. เวอรเนีย  

ง. ไมบรรทัดเหล็ก  

19.อุปกรณใดที่ชวยบอกคาอุณหภูมิแกนักวิทยาศาสตร  

ก. คีม 

ข. เครื่องช่ัง  

ค. เทอรโมมิเตอร 

ง. เครื่องยิงเลเซอร 

20.ใครใชเครื่องมือวิทยาศาสตรกับงานตอไปน้ีไดเหมาะสม  

ก. อาทิตยใชกระดาษลิตมัสกรองสาร  

ข. จิรภัทรใชโวลมิเตอรวัดความเร็วลม 

ค. ธิติใชเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิของนํ้า 

ง. พงศกรใชเครื่องช่ังรับนํ้าหนักได 1 กิโลกรัมไปช่ังกอนดินหนัก 3 กิโลกรัม 
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บทที่ 2   

โครงงานวิทยาศาสตร  

สาระสําคัญ  

โครงงานวิทยาศาสตรเปนกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตองใช

กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร ในการศึกษาคนควา โดยที่ผู เรียนจะเปนผูดําเนินการ 

ดวยตนเองทั้งหมด ตั้งแตเริ่มวางแผน ในการศึกษาคนควา การเก็บรวบรวมขอมูลจนถึงการ

แปลผล สรุปผล และการเสนอผลการศึกษา โดยมีผูชํานาญการเปนผูใหคําปรึกษา   

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. อธิบายประเภท เลือกหัวขอ วางแผน วิธีนําเสนอและประโยชนของโครงงานได 

2. วางแผนและทําโครงงานวิทยาศาสตรได 

3. อธิบายและบอกแนวทางในการนําผลจากโครงงานไปใชได 

 

ขอบขายเนื้อ  

เรื่องท่ี  1 ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร   

เรื่องท่ี  2 ขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร   

เรื่องท่ี  3 การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร 
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บทที่ 2 

โครงงานวิทยาศาสตร 

 

โครงงานวิทยาศาสตร หมายถึงอะไร และแบงออกไดเปนกีป่ระเภท 

 

โครงงานวิทยาศาสตร หมายถึง การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตรอยางเปน

กระบวนการ เพื่อตอบปญหาที่สงสัยโดยปญหาน้ันเกิดจากความสนใจของผูทําโครงงาน ดังน้ัน 

ผูที่จะศึกษาและทําโครงงานจะตองมีความละเอียดรอบคอบ มีการสังเกต จดบันทึกและ

วางแผนรูปแบบข้ันตอนในการทําโครงงานอยางเปนระบบ 

ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร แบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ 

1. โครงงานประเภทสํารวจรวบรวม ลักษณะเดนของโครงงานประเภทน้ี ไมจํากัด

หรือกําหนดตัวแปรตางๆ ที่ตองการศึกษา โครงงานประเภทสํารวจรวบรวมขอมูลน้ี ผูทํา

โครงงานเพียงตองการสํารวจและรวบรวมขอมูล แลวนําขอมูลน้ันมาจําแนกเปนหมวดหมูและ

นําเสนอในรูปแบบตางๆ เพื่อใหเห็นลักษณะหรือความสัมพันธในเรื่องที่ตองการศึกษาไดชัดเจน

ยิ่งขึ้น การสํารวจและรวบรวมขอมูลน้ีอาจทําไดในหลายรูปแบบ เชน การออกไปเก็บขอมูล 

ในภาคสนาม ซึ่งในบางครั้ง บางเรื่องก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ที่ตองการในทองถิ่น 

หรือในสถานที่ตางๆ ที่ตองการศึกษาคนควาในขณะที่ออกไปปฏิบัติการน้ัน โดยไมตองนําวัตถุ

ตัวอยางกลับมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการอีก ตัวอยางโครงการประเภทน้ี ไดแก 

- การสํารวจประชากรและชนิดของสิ่งตางๆ เชน สัตว พืช หิน แร ฯลฯ ในทองถิ่น 

หรือในบริบทที่ตองการศึกษา 

- การสํารวจพฤติกรรมดานตางๆ ของสัตวในธรรมชาติ 

- การสํารวจทิศทางและอัตราเร็วลมในทองถ่ิน 

- การสํารวจการผุกรอนของสิ่งกอสรางที่ทําดวยหินออนในแหลงตางๆ 

ในบางครั้งการออกภาคสนามก็เพื่อไปเก็บวัสดุตัวอยางมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ 

เพราะไมสามารถที่จะวิเคราะหและรวบรวมขอมูลไดทันที ในขณะออกไปปฏิบัติการภาคสนาม 

ตัวอยางโครงงานประเภทน้ี ไดแก 

- การสํารวจคุณภาพนํ้า เชน ความขุน ความเปนกรด – เบส คา BOD COD ฯลฯ 

แหลงน้ําตางๆ ท่ีตองการศึกษา เชน โรงงานนํ้าอัดลม โรงงานผลิตสุรา ฯลฯ 
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- การศึกษาสมบัติ เชน จุดเดือด จุดหลอมเหลว ความหนาแนนของสารตาง ๆ  

ที่สกัดไดจากวัสดุหรือพืชชนิดใดชนิดหน่ึงที่ตองการศึกษา 

- การสํารวจคุณภาพของดิน เชน ความช้ืน ปริมาณสารอินทรีย ความเปนกรด – 

เบส จากแหลงตาง ๆ ท่ีตองการศึกษา 

- การศึกษาสํารวจมลพิษของอากาศในแหลงตางๆ 

ในการสํารวจรวบรวมขอมูลบางอยางแทนที่จะออกไปสํารวจตามธรรมชาติบางครั้งก็

อาจจําลองธรรมชาติขึ้นในหองปฏบัติการแลวสังเกตุ และศึกษารวบรวมขอมูลตางๆ 

ในธรรมชาติจําลองนั้นๆ เชน 

- การศึกษาวงจรชีวิตไหมที่เลี้ยงในหองปฏิบัติการ 

- การศึกษาพฤติกรรมของมดท่ีเลี้ยงในหองปฏิบัติการ 

2. โครงงานประเภททดลอง   ลักษณะเดนของโครงงานประเภทน้ี คือ เปนโครงงาน 

ที่มีการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาตัวแปรหน่ึงที่มีตอแปรอีกตัวหน่ึงที่ตองการศึกษา 

โดยควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจมีผลตอตัวแปรที่ตองการศึกษาเอาไว หรือกลาวอีกนัยหน่ึง 

โครงงานที่จะจัดเปนโครงงานประเภทการทดลองได จะตองเปนโครงงานที่มีการจัดกระทํากับ

ตัวแปรตน หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา ตัวแปรอิสระ มีการวัดตัวแปรตาม (ผลที่ตองการ) และ

ควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ท่ีไมตองการศึกษา โดยท่ัวไป ข้ันตอนการดําเนินงานของโครงงานประเภท

น้ีจะประกอบดวย การกําหนดปญหา การตั้งจุดมุงหมาย สมมติฐาน การกําหนดตัวแปรตาง 

การออกแบบการทดลอง การรวบรวมขอมูล การดําเนินการทดลอง การแปรผลและการสรุปผล 

3. โครงงานประเภทการพัฒนาหรือประดิษฐ   ลักษณะเดนของโครงงานประเภทน้ี 

เปนโครงงานที่เกี่ยวกับการประยุกตทฤษฎีหรือหลักการทางวิทยาศาสตรมาประดิษฐ เครื่องมือ 

เครื่องใช หรืออุปกรณ เพื่อประโยชนใชสอยตางๆ ซึ่งอาจเปนการคิดประดิษฐสิ่งของใหม หรือ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมท่ีมีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ได โครงงานประเภทน้ีรวมไป

ถึง การสรางแบบจําลองเพื่ออธิบายแนวความคิดตาง ๆ โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรไป

แกปญหาตาง ๆ 

4. โครงงานประเภทการสรางทฤษฎีหรืออธิบายลักษณะเดนของโครงการประเภทน้ี 

คือ เปนโครงงานเกี่ยวกับการนําเสนอ ทฤษฎี หลักการ หรือแนวความคิดใหมๆ ซึ่งอาจอยูในรูป

ของสูตร สมการ หรือคําอธิบายโดยผูเสนอไดตั้งกติกาหรือขอตกลงเอง แลวเสนอทฤษฎี 

หลักการ แนวความคิด หรือจินตนาการของตนเองตามกติกา ขอตกลงน้ัน หรืออาจใชกติกา 
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ขั้นตอนของการทําโครงงานวิทยาศาสตร มอีะไรบาง 

ขอตกลงอันเดิมมาอธิบายสิ่งหรือปรากฏการณตาง ๆ ในแนวใหม ทฤษฎี หลักการแนวความคิด

หรือจินตนาการที่เสนอน้ีอาจจะใหมไมมีใครคิดมากอน หรืออาจขัดแยงกับทฤษฎีเดิม หรือเปน

การขยายทฤษฎีหรือแนวความคิดเดิมก็ได การทําโครงงานประเภทน้ี จุดสําคัญอยูที่ผูเสนอตอง

มีพื้นฐานความรูในเรื่องน้ันๆ เปนอยางดี จึงจะสามารถเสนอโครงงานประเภทน้ีไดอยางมี

เหตุผล และนาเช่ือถือ หรืออาจทําไดโดยสรางเครื่องมือขึ้นประกอบการอธิบาย โดยทั่วไป

โครงงานประเภทน้ีจัดเปนวิทยาศาสตรบริสุทธิ์หรือโครงงานทางคณิตศาสตร 

 

 

 

 

      

 

การทําโครงงานวิทยาศาสตร  

ขั้นตอนที่  1  การคิดและเลือกหัวเรื่อง เปนการหาหัวขอในการทดลอง ในเรื่องที่ 

ผูเสนออยากรูอยากเห็น 

ขั้นตอนที่  2  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของรวมไปถึงการขอคําปรึกษา หรือขอมูล

ตางๆจากผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ 

ขั้นตอนที่  3  การเขียนเคาโครงของโครงงานโดยทั่วไปเคาโครงของโครงงานจะมี

หัวขอดังตอไปน้ี 
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หัวขอ/รายการ รายละเอียดทีต่องระบ ุ

1.ช่ือโครงงาน 

2.ช่ือผูทําโครงงาน 

3.ช่ือที่ปรึกษาโครงงาน 

4.ระยะเวลาดําเนินการ 

5.หลักการและเหตุผล 

6.จุดหมาย/วัตถุประสงค 

7.สมมติฐานของการศึกษาโครงงาน 

8.ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

9.ปฏิบัติโครงงาน 

 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

11. บรรณานุกรม 

1. ทําอะไร กับใคร เพื่ออะไร 

2. ผูรับผิดชอบโครงงานน้ี 

3. ผูทรงคุณวุฒิตางๆ 

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงงานต้ังแตตนจนจบ 

5. เหตุผลและความคาดหวัง 

6. สิ่งที่ตองการใหเกิดเมื่อสิ้นสุดการทําโครงงาน 

7. สิ่งที่คาดวาจะเกิดเมื่อสิ้นสุดการทําโครงงาน 

8. ขั้นตอนการทํางาน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ 

สถานที่ 

9. วัน เวลา และกิจกรรมดําเนินงานตางๆตั้งแต

ตนจนเสร็จ 

10. สภาพของผลที่ตองการใหเกิดทั้งท่ีเปน

ผลผลิต กระบวนการ และผลกระทบ 

11. ชื่อเอกสารขอมูล ที่ไดจากแหลงตาง ๆ 

 

ขั้นตอนที่  4  การปฏิบัติโครงงาน เปนการดําเนินงานตามแผน ที่ไดกําหนดไวในเคา

โครงของโครงงาน และตองมีการจดบันทึกขอมูลตางๆไดอยางละเอียด และตองจัดทําอยางเปน

ระบบ ระเบียบ เพื่อที่จะไดใชเปนขอมูลตอไป 

ขั้นตอนที่  5  การเขียนรายงาน ควรใชภาษาที่เขาใจงาย กระชับ ชัดเจน และ

ครอบคลุมประเด็นสําคัญของโครงงาน สามารถเขียนในรูปแบบตางๆ เชน การสรุป รายงานผล 

ซึ่งประกอบไปดวยหัวขอตางๆ เชน บทคัดยอ บทนํา เอกสารที่เกี่ยวของ เปนตน 

ขั้นตอนที่  6  การแสดงผล การแสดงผลงาน เปนการนําเสนอผลงาน สามารถจัดได

หลายรูปแบบ เชน การจั ดนิทรรศการ หรือทํ า เปนสิ่ งตีพิมพ  การสอนแบบเพื่ อน 

สอนเพื่อนตามแตความเหมาะสมของโครงงาน  
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การวางแผนการทําโครงงานวิทยาศาสตร  

 

การวางแผนการทําโครงงาน มีขั้นตอนดังน้ี 

1. การกําหนดปญหาหรือท่ีมา และความสําคัญของโครงงาน 

2. กําหนดวัตถุประสงคและสมมติฐานของการศึกษา เชน ศึกษาปฏิกิริยาตอบสนอง

ของปลา แสงสีตางๆ หรือเพื่อศึกษาอวัยวะภายในของหนูที่มีผลมาจากใบกัญชา 

3. กําหนดขอบเขตของการศึกษา โดยยึดหลักไมเกินระดับความรูของผูเรียนมากนัก 

4. การวางแผนวิธีการดําเนินงาน ไดแก แนวทางในการศึกษา  คนควา วัสดุอุปกรณ 

ที่จําเปน ออกแบบการทดลองควบคุมตัวแปร วิธีการสํารวจ และรวบรวมขอมูล วิธีการประดิษฐ 

การวิเคราะหขอมูล และการกําหนดระยะเวลาในการทํางาน ในการวางแผนการทําโครงงาน

ควรเขียนโครงราง หรือเคาโครงราง หรือเคาโครงงานนําเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอความ

คิดเห็น และคําปรึกษาวาจะดําเนินการอยางไร โดยที่เปนขั้นตอนและไมสับสน การเขียนและ

การจัดลําดับหัวขอเคาโครงของโครงงาน  มีดังน้ี 

1. ช่ือโครงงาน 

2. ผูจัดทําโครงงาน 

3. ช่ืออาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 

4. ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 

5. วัตถุประสงคของการศึกษา คนควา 

6. สมมติฐานของการศึกษา คนควา (ในกรณีการตั้งสมมติฐานมักใชกับโครงงาน  

ประเภททดลองเทาน้ัน) 

7. วิธีการดําเนินการ 

8. ประโยชนหรือผลที่คาดวาจะไดรับ 

9. เอกสารอางอิง 
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 การเลอืกหัวขอการทําโครงงานวิทยาศาสตร  
 

หัวขอโครงงาน คือ สิ่งที่แสดงลักษณะของภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมอิสระที่ผูทํา

โครงงานตองทํา การคัดเลือกหัวขอโครงงานใหประสบผลสําเร็จ ผูทําโครงงานจะตองพิจารณา

แรงจูงใจของตนเอง เพื่อใหสามารถตอบคําถามสําคัญ 2 ประการ คือ ตองการศึกษาการ

แกปญหาสิ่ งใดและเหตุใดจึงตองการศึกษาสิ่ งน้ัน โดยหัวขอโครงงานจะตองเปนเรื่องที่

เฉพาะเจาะจง ชัดเจน โดยมุงเนนทําโครงงานที่อยูใกลตัว ซึ่งอาจเกิดจากปญหาของผูทํา

โครงงาน หรือผูทําโครงงานมีความคุนเคยกับสิ่งนั้น ดังน้ันผูทําโครงงานจึงควรสํารวจตัวเองและ

พิจารณาสิ่งตางๆ ดังน้ี 

1. ความรู ความสามารถ และประสบการณของตนเอง โดยพิจารณาจากคะแนน

วัดผลความรูหรือผลงานท่ีเคยปฏิบัติ 

2. ความถนัดและความสนใจของผูทําโครงงาน เปนการพิจารณาความชอบของผูทํา

โครงงาน ซึ่งถาเปนโครงงานที่ผูที่ไมมีความรู ความสามารถ และประสบการณมากอน ผูทํา 

ก็จะตองคนควาหาความรูเกี่ยวกับโครงงานน้ันมากเปนพิเศษ 

3. ประโยชนที่ไดรับ โครงงานท่ีทําควรเปนโครงงานที่มีประโยชนทั้งตอผูทําโครงงาน 

สังคม และประเทศชาติ โดยโครงงานน้ันควรจะสามารถนําไปพัฒนาและใชไดจริง 

ในชีวิตประจําวัน 

4. ความคิดสรางสรรค  โครงงานท่ีทําควรมีความแปลกใหม ทันสมัย ใชไดจริงและไม

มีผูอื่นทําไวหรือเปนการพัฒนาโครงงานของผูอื่นใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5. ระยะเวลาในการทําโครงงาน เปนปจจัยที่ผูทําโครงงานจะตองวางแผนกอนการทํา

โครงงานจริง เพื่อกําหนดขอบเขตและเปาหมายในการทําโครงงาน 

6. คาใชจายในการทําโครงงาน โครงงานบางประเภทจําเปนตองใชตนทุนจํานวนมาก 

ผูทําโครงงานจึงควรประเมินคาใชจายและเลือกทําโครงงานที่ตนเองมีทรัพยากรอยูแลวเพื่อลด

คาใชจายในการทําโครงงาน 

7. ความปลอดภัย เปนปจจัยสําคัญในการทําโครงงาน กลาวคือ โครงงานนั้นจะตองมี

ความปลอดภัย ไมมีอันตรายท้ังตอผูทําโครงงาน สังคม และประเทศชาติ 
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      การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร 

8. คานิยมของสังคม เปนปจจัยภายนอกที่เกี่ยวกับผูทําโครงงานโดยโครงงานที่ทํา

จะตองไมขัดตอคานิยม วัฒนธรรมและความเชื่อของสังคม 

9. ความเปนไปได ผูทําโครงงานควรนําปจจัยขางตนมาพิจารณาวา โครงงานดังกลาว

สามารถทําไดจริงตามปจจัยตาง ๆ ที่มีอยูหรือไมแลวจึงตัดสินใจเลือกทําโครงงานในหัวขอน้ัน 

 

 

 

 

 

  

การนําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร อาจทําไดในแบบตาง ๆ กนั เชน  

การแสดงในรูปนิทรรศการ ซึ่งมีทั้งการจัดแสดงและการอธิบายดวยคําพูด หรือใน

รูปแบบของการรายงานปากเปลาไมวาการนําเสนอผลงานจะอยูในรูปแบบใด ควรครอบคลุม

ประเด็นสําคัญคือ มีความชัดเจน เขาใจงายและมีความถูกตองในเน้ือหา 

การแสดงผลงานจัดไดวาเปนขั้นตอนสําคญัอกีประการหนึ่งของการทําโครงงาน  

เรียกไดวาเปนงานขั้นสุดทายของการทําโครงงานวิทยาศาสตร เปนการแสดงผลิตผล 

ของงาน  ความคิด  และความพยายามทั้งหมดท่ีผูทําโครงงานไดทุมเทลงไป และเปนวิธีการ 

ที่จะทําใหผูอื่นไดรับรูและเขาใจถึงผลงานนั้นๆ มีผูกลาววาการวางแผนออกแบบเพื่อจัดแสดง

ผลงานน้ันมีความสําคัญเทาๆ กับการทําโครงงานน่ันเอง ผลงานที่ทําขึ้นจะดียอดเยี่ยม

เพียงใด แตถาการจัดแสดงผลงานทําไดไมดีก็เทากับไมไดแสดงความดียอดเยี่ยมของผลงาน

น่ันเอง 

ประเดน็สําคัญทีค่วรจดัใหครอบคลุม 

การแสดงผลงานนัน้อาจทําไดหลายรูปแบบ เชน การแสดงในรปูนิทรรศการ ซึ่งมีทั้งการ 

จัดแสดงและการอธิบายดวยคําพูด หรือในรูปแบบของการจัดแสดงโดยไมมีการอธิบายประกอบ

หรือในรูปแบบของการรายงานปากเปลา ไมวาการแสดงผลงานจะอยูในรูปแบบใด ควรจัดทําให

ครอบคลุมประเด็นสําคัญดังตอไปน้ี 
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          1.  ช่ือโครงงาน 

          2.  ช่ือผูทําโครงงาน 

          3.  ช่ืออาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 

          4.  ความเปนมาและความสําคัญของโครงงาน 

          5.  วิธีดําเนินการ 

          6.  การสาธิตหรือแสดงผลที่ไดจากการทดลอง 

          7.  ผลการสังเกตและขอมูลเดน ๆ ท่ีไดจากการทําโครงงาน 

ขอคํานึงถึงในการจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร   ควรคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ 

ตอไปน้ี 

1. ความปลอดภัยของการจัดแสดง 

2. ความเหมาะสมกับเนื้อท่ีที่จัดแสดง 

3. คําอธิบายท่ีเขียนแสดงควรเนนเฉพาะประเด็นสําคัญและสิ่งที่นาสนใจเทาน้ัน โดย

ใชขอความกะทัดรัด  ชัดเจน  และเขาใจงาย 

4. ดึงดูดความสนใจของผูเขาชม  โดยใชรูปแบบการแสดงที่นาสนใจ ใชสีที่สดใสเนน

จุดสําคัญหรือใชวัสดุตาง ๆ ในการจัดแสดง 

5. ใชตาราง และรูปภาพประกอบ โดยจัดวางอยางเหมาะสม 

6. สิ่งที่แสดงทุกอยางและการเขียนขอความตองถูกตอง ไมมีการสะกดผิด หรืออธิบาย

หลักการที่ผิด 

7. ในกรณีที่เปนสิ่งประดิษฐ สิ่งนั้นควรอยูในสภาพที่ทํางานไดอยางสมบูรณ 

ขอคํานึงถึงในการอธิบายหรือรายงานปากเปลา ควรคํานึงถึงสิ่งตางๆ ตอไปน้ี 

1. ตองทําความเขาใจกับเรื่องที่จะอธิบายเปนอยางดี 

2. คํานึงถึงความเหมาะสมของภาษาที่ใชกับระดับผู ฟง  ควรใหชัดเจนและ

เขาใจงาย 

3. ควรรายงานอยางตรงไปตรงมา ไมออมคอม 
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แนวทางการนําผลจากโครงงานวิทยาศาสตรไปใช 

4. พยายามหลีกเลี่ยงการอานรายงาน แตอาจจดหัวขอสําคัญๆ ไวเพื่อชวยใหการ

รายงานเปนไปตามขั้นตอน 

5. อยาทองจํารายงาน เพราะทําใหดูไมเปนธรรมชาติ 

6. ขณะที่รายงาน ควรมองตรงไปยังผูฟง 

7. เตรียมตัวตอบคําถามที่เกี่ยวกับเรื่องน้ันๆ 

8. ตอบคําถามอยางตรงไปตรงมา ไมจําเปนตองกลาวถึงสิ่งที่ไมไดถาม 

9. หากติดขัดในการอธิบาย ควรยอมรับโดยดี อยากลบเกลื่อนหรือหาทางเลี่ยง 

10.  ควรรายงานใหเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

11.  ควรใชสื่อประเภทโสตทัศนูปกรณประกอบการรายงานดวย เชน แผนใส หรือ

สไลด เปนตน 

 

 

 

 

 

 
 

การนําผลจากโครงงานไปใช คือ การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร  เปนการ

เสนอผลงานการดําเนินการเปนเอกสารจัดวา เปนขั้นตอนสําคัญอีกประการหน่ึงของ

โครงงาน  เมื่อดําเนินการทําโครงงานจนครบข้ันตอนไดขอมูล  ทําการวิเคราะหขอมูล พรอมทั้ง

แปรผล  และสรุปผล แลวงานขั้นตอไปที่ตองทําคือการเขียนรายงาน 

การเขียนรายงานโครงการวิทยาศาสตร มีดังน้ี 

1. ชื่อโครงงาน  เปนสิ่งสําคัญประการแรก เพราะช่ือโครงการจะชวยโยงความคิดไป

ถึงวัตถุประสงคของการทําโครงงานวิทยาศาสตร และควรกําหนดช่ือโครงการใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคหลักดวย 
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การตั้งช่ือโครงงานของนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นิยมตั้งช่ือใหมี

ความกะทัดรัดและดึงดูดความสนใจจากผูอาน ผูฟง แตสิ่งที่ควรคํานึงถึง คือ ผูทําโครงงาน

วิทยาศาสตร ตองเขาใจปญหาที่สนใจศึกษาอยางแทจริง อันจะนําไปสูการเขาใจวัตถุประสงค

ของการศึกษาอยางแทจริงดวย เชน โครงงานวิทยาศาสตร ช่ือ “ถุงพลาสติกพิชิตแมลงวัน 

ตัวนอย” ซึ่งปญหาเรื่องที่สนใจศึกษาคือถุงนํ้าพลาสติกสามารถไลแมลงวันที่มาตอมอาหารได

จริงหรือ จากเรื่องดังกลาวผูทําโครงงานวิทยาศาสตร บางคนหรือบางคณะอาจสนใจตั้งช่ือ

โครงงานวิทยาศาสตรวา “การศึกษาการไลแมลงวันดวยถุงนํ้าพลาสติก” หรือ “ผลการใชถุงนํ้า

พลาสติกตอการไลแมลงวัน” ก็เปนได 

อยางไรก็ตามจะตั้งช่ือโครงการในแบบใด ๆ น้ัน ตองคํานึงถึงความสามารถที่จะสื่อ

ความหมายถึงวัตถุประสงคที่ตองการศึกษาไดชัดเจน 

2. ชื่อผูจัดทําโครงงาน                      

    การเขียนช่ือผูรับผิดชอบโครงงานวิทยาศาสตร เปนสิ่งดีเพื่อจะไดทราบวาโครงงาน

น้ันอยูในความรับผิดชอบของใครและสามารถติดตามไดที่ใด 

3. ชื่ออาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 

      การเขียนช่ือผูใหคําปรึกษาควรใหเกียรติยกยองและเผยแพร รวมทั้งขอบคุณที่ไดให

คําแนะนําการทําโครงงานวิทยาศาสตรจนบรรลุเปาหมาย 

4. บทคัดยอ                           

  อธิบายถึงที่มาและความสําคัญของโครงงาน วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ และผลที่ได

ตลอดจนขอสรุปตางๆ อยางยอประมาณ 300-350 คํา (ถาใชโปรแกรม Microsoft Word ในการพิมพ

สามารถตรวจสอบจํานวนคําจากเมนูเครื่องมือ เลือกคําสั่งนับจํานวนคํา) 
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5.  กิตติกรรมประกาศ (คําขอบคุณ) 

   สวนใหญโครงงานวิทยาศาสตรมักจะเปนกิจกรรมที่ไดรับความรวมมือจากหลาย

ฝายดังน้ันเพื่อเปนการเสริมสรางบรรยากาศของความรวมมือจึงควรไดกลาวขอบคุณบุคลากร

หรือหนวยงานตาง ๆ ที่มีสวนชวยใหโครงงานน้ีสําเร็จดวย 

6. ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 

              ในการเขียนที่มาและความสําคัญของโครงงานวิทยาศาสตร ผูทําโครงงาน

จําเปนตองศึกษา หลักการทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจจะศึกษา หรือพูดเขาใจงาย ๆ วาเรื่องที่

สนใจจะศึกษาน้ันตองมีทฤษฎีแนวคิดสนับสนุน เพราะความรูเหลาน้ีจะเปนแนวทางสําคัญใน

เรื่องตอไปน้ี 

              - แนวทางตั้งสมมติฐานของเรื่องที่ศึกษา 

              - แนวทางในการออกแบบการทดลองหรือการรวบรวมขอมูล 

               - ใชประกอบการอภิปรายผลการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเพื่อนําความรูและ

สิ่งประดิษฐใหมที่คนพบไปใชประโยชนตอไป 

               การเขียนที่มาและความสําคัญของโครงงาน คือ การอธิบายใหกระจางชัดวาทําไม

ตองทํา ทําแลวไดอะไร หากไมทําจะเกิดผลเสียอยางไร ซึ่งมีหลักการเขียนคลายการเขียน

เรียงความ ทั่ว ๆ ไป คือ มีคํานํา เน้ือเรื่อง และสรุป 

      สวนท่ี 1 คํานํา : 

เปนการบรรยายถึงนโยบาย เกณฑ สภาพทั่ว ๆ ไป หรือปญหาที่มีสวน

สนับสนุนใหริเริ่มทําโครงงานวิทยาศาสตร 

      สวนท่ี 2 เน้ือเรื่อง : 

อธิบายถึงรายละเอียดเช่ือมโยงใหเห็นประโยชนของการทําโครงงาน

วิทยาศาสตร โดยมี หลักการ ทฤษฎีสนับสนุนเรื่องท่ีศึกษา หรือการบรรยายผลกระทบ ถาไมทํา

โครงงานเร่ืองน้ี 

      สวนท่ี 3 สรุป : 

สรุปถึงความจําเปนที่ตองดําเนินการตามสวนที่ 2 เพื่อแกไขปญหา หรือ

การคนควาหาความรูใหมๆ คนควาสิ่งประดิษฐใหมใหเปนไปตามเหตุผลสวนที่ 1 
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7. วัตถุประสงคของการทําโครงงาน 

  เปนการกําหนดจุดมุงหมายปลายทางที่ตองการใหเกิดจากการทําโครงงาน

วิทยาศาสตร ในการเขียนวัตถุประสงค ตองเขียนใหชัดเจน อานเขาใจงายสอดคลองกับช่ือ

โครงงาน หากมีวัตถุประสงคหลายประเด็น ใหระบุเปนขอๆ การเขียนวัตถุประสงคมี

ความสําคัญตอแนวทาง การศึกษา ตลอดจนขอความรูที่คนพบหรือสิ่งประดิษฐที่คนพบน้ันจะมี

ความสมบูรณครบถวน คือ ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคทุก ๆ ขอ    

8. สมมติฐานของการศึกษา  

  เปนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ผูทําโครงงานตองใหความสําคัญ เพราะ

จะทําใหเปนการกําหนดแนวทางในการออกแบบการทดลองไดชัดเจนและรอบคอบ 

ซึ่งสมมติฐานก็คือ การคาดคะเนคําตอบของปญหาอยางมีหลักและเหตุผลตามหลักการ ทฤษฎี 

รวมท้ังผลการศึกษาของโครงงานท่ีไดทํามาแลว 

9. ขอบเขตของการทําโครงงาน 

               ผูทําโครงงานวิทยาศาสตร ตองใหความสําคัญตอการกําหนดขอบเขตการทํา

โครงงาน เพื่อใหไดผลการศึกษาที่นาเช่ือถือ ซึ่งไดแก การกําหนดประชากร กลุมตัวอยาง 

ตลอดจนตัวแปรที่ศึกษา 

1. การกําหนดประชากร และกลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ การกําหนดประชากรที่ศึกษา

อาจเปนคนหรือสัตวหรือพืช ช่ือใด กลุมใด ประเภทใด อยูที่ไหน เมื่อเวลาใด รวมทั้งกําหนด

กลุมตัวอยางที่มีขนาดเหมาะสมเปนตัวแทนของประชากรที่สนใจศึกษา 

2. ตัวแปรที่ศึกษา การศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร สวนมากมักเปนการศึกษา

ความสัมพันธเชิงเหตุและผล หรือความสัมพันธระหวางตัวแปรต้ังแต  2  ตัวแปรข้ึนไป การบอก

ชนิดของตัวแปรอยางถูกตองและชัดเจน รวมทั้งการควบคุมตัวแปรที่ไมสนใจศึกษา เปนทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ผูทําโครงงานตองเขาใจ ตัวแปรใดที่ศึกษาเปนตัวแปรตนตัวแปร

ใดที่ศึกษาเปนตัวแปรตาม และตัวแปรใดบางเปนตัวแปรที่ตองควบคุมเพื่อเปนแนวทางการ

ออกแบบการทดลอง ตลอดจนมีผลตอการเขียนรายงานการทําโครงงานวิทยาศาสตรที่ถูกตอง

สื่อความหมายใหผูฟงและผูอานใหเขาใจตรงกัน 
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10. วิธีดําเนินการ 

                เปนวิธีการที่ชวยใหงานบรรลุตามวัตถุประสงคของการทําโครงงาน ตั้งแตเริ่ม

เสนอโครงการกระทั่งสิ้นสุดโครงการ ซึ่งประกอบดวย 

1. การกําหนดประชากร กลุมตัวอยางที่ศึกษา 

2. การสรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การวิเคราะหขอมูล 

ในการเขียนวิธีดําเนินการใหระบุกิจกรรมที่ตองทําใหชัดเจนวาจะทําอะไรบาง 

เรียงลําดับกิจกรรมกอนและหลังใหชัดเจน เพื่อสามารถนําโครงการไปปฏิบัติอยางตอเน่ืองและ

ถูกตอง 

11. ผลการศึกษาคนควา 

        นําเสนอขอมูลหรือผลการทดลองตาง ๆ ที่สังเกตรวบรวมได รวมทั้งเสนอผลการ

วิเคราะหขอมูลที่วิเคราะหไดดวย 

12. สรุปผลและขอเสนอแนะ 

        อธิบายผลสรุปที่ไดจากการทําโครงงาน ถามีการตั้งสมมติฐาน ควรระบุดวยวา

ขอมูลที่ไดสนับสนุนหรือคัดคานสมติฐานที่ตั้งไว  หรือยังสรุปไมได  นอกจากน้ียังควรกลาวถึง

การนําผลการทดลองไปใชประโยชน อุปสรรคของการทําโครงงานหรือขอสังเกตที่สําคัญหรือ

ขอผิดพลาดบางประการที่เกิดขึ้นจากการทําโครงงานนี้ รวมทั้งขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

แกไข หากมีผูศึกษาคนควาในเรื่องที่ทํานองน้ีตอไปในอนาคตดวย 

13. เอกสารอางอิง 

        เอกสารอา งอิ ง คือ ราย ช่ือ เอกสารที่ นํามาอ างอิ ง เพื่ อประกอบการทํ า 

โครงงานวิทยาศาสตร ตลอดจนการเขียนรายงานการทําโครงงานวิทยาศาสตร ควรเขียนตาม

หลักการที่นิยมกัน    
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ประโยชนที่ไดรบัจากการทําโครงงานวิทยาศาสตร 

 

 
 

 

ธีระชัย ปูรณโชติ (2531 : 3-4) ไดกลาวถึงความสําคัญและประโยชนของโครงงาน

วิทยาศาสตร ไวดังตอไปน้ี 

1. ชวยสงเสริมจุดมุงหมายของหลักสูตรและการเรียนวิทยาศาสตรใหสัมฤทธิ์ผล

สมบูรณยิ่งขั้น 

2. ชวยใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูจากประสบการณตรงในกระบวนการแสวงหาความรู

ดวยตนเองโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร 

3. ชวยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดครบถวนสมบูรณยิ่งขึ้นกวาการ

เรียนในกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ ผูเรียนมีโอกาสไดฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรบางทักษะซึ่งไมใครมีโอกาสในกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ เชน ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน ทักษะการออกแบบการทดลอง และควบคุมตัวแปร เปนตน 

4. ชวยพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร เจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร และความสนใจใน

วิชาวิทยาศาสตร 

5. ชวยใหผูเรียนเขาใจลักษณะและธรรมชาติของวิทยาศาสตรดียิ่งขึ้น เชน เขาใจวา

วิทยาศาสตรไมไดหมายถึงแตตัวความรูในเน้ือหาสาระที่เกี่ยวกับธรรมชาติเทาน้ันแตยัง 

หมายถึงกระบวนการแสวงหาความรูเหลานั้น และมีเจตคติหรือคานิยมทางวิทยาศาสตรอีกดวย 

การไดมาซึ่งความรูเกี่ยวกับธรรมชาติจะตองใชกระบวนการแสวงหาความรูที่ไดจากการรวบรวม

ขอมูลอยางมีระบบโดยอาศัยการสังเกตเปนพื้นฐานแตประสาทสัมผัสของมนุษย ซึ่งใชในการ

สังเกตมีขีดความสามารถจํากัดในการรับรู ดังน้ัน วิทยาศาสตรจึงมีขอบเขตจํากัดดวย 

6. ชวยพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค และความเปนผูมีวิจารณญาณ 

7. ชวยพัฒนาผูเรียนใหเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง 

8. ชวยพัฒนาผูเรียนใหเปนคนที่คิดเปน ทําเปน และมีความสามารถในการแกปญหา 

9. ชวยพัฒนาความรับผิดชอบ และสรางวินัยในตนเองใหเกิดข้ึนกัผูเรียน 

10. ชวยใหผูเรียนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนและมีคุณคา 
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2531 : 56) ไดกลาวถึง

คุณประโยชนของโครงงานวิทยาศาสตรไวดังน้ี 

1. สรางจิตสํานึกและความรับผิดชอบในการศึกษาคนควาหาความรูตางๆ ดวยตนเอง 

2. เปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาและแสวงหาความสามารถตามศักยภาพของตนเอง 

3. เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษา คนควาและเรียนรูในเรื่องที่ตนเองสนใจไดลึกซึ้งไป

กวาการเรียนในหลักสูตรปกติ 

4. ทําใหผูเรียนมีความสามารถพิเศษโดยมีโอกาสแสดงความสามารถของตน 

5. ชวยกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตรและมีความสนใจที่จะ

ประกอบอาชีพทางวิทยาศาสตร 

6. ชวยใหผูเรียนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการสรางสรรค 

7. ชวยสรางความสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนและระหวางผูเรียนดวยกันใหมีโอกาส

ทํางานใกลชิดกันมากขึ้น 

8. ชวยสรางความสัมพันธระหวางชุมชนกับสถานศึกษาใหดีขึ้น สถานศึกษาไดมีโอกาส

เผยแพรความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกชุมชนซึ่งจะชวยกระตุนใหชุมชนไดสนใจ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากขึ้น 

สรุปไดวา โครงงานวิทยาศาสตรมีความสําคัญและกอประโยชนโดยตรงแกผูเรียน

โดยตรงเปนการฝกใหผูเรียนรูจักศึกษาคนควาดวยตนเอง สรางความสัมพันธอันดีกับครูกับ

เพื่อนรวมงาน รูจักทํางานอยางเปนระบบใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหาและใชเวลา

วางใหเปนประโยชน 
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กิจกรรมทายบทที ่2 
 

คําชี้แจง ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ 

1. โครงงานวิทยาศาสตรมีกี่ประเภท จงอธิบาย 

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

2. ขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาตรมีอะไรบาง จงอธิบาย 

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

3. การเขียนรายงานโครงการวิทยาศาสตร มีขั้นตอนอยางไร จงอธิบาย 

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

4. จงอธิบายวิธีการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร 

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

5. จงอธิบายถึงประโยชนที่ไดรับจากการทําโครงงานวิทยาศาสตร 

.............................................................................................................................................. 
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บทที่ 3   

เซลล  

 

สาระสําคญั     

รางกายมนุษย พืชและสัตว ตางประกอบดวยเซลล  จึงตองเรียนรูเกี่ยวกับเซลลพืชและ

เซลลสัตว กลไกและการรักษาดุลยภาพของพืช สัตวและมนุษย ปองกันดูแลรักษา ภูมิคุมกัน

รางกาย กระบวนการแบงเซลล    

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

1. อธิบายรูปราง สวนประกอบ ความแตกตาง ระบบการทํางาน การรักษาดุลยภาพ

ของเซลลพืชและเซลลสัตวได 

2. อธิบายการรักษาดุลยภาพของพืชและสัตว  และมนุษยและการนําความรูไปใชได  

3. ศึกษา สืบคนขอมูลและอธิบายกระบวนการแบงเซลลแบบไมโทซิส และโมโอซิสได 

 

ขอบขายเนื้อหา  

เรื่องท่ี  1  เซลล    

เรื่องท่ี  2  กระบวนการแบงเซลล  แบบไมโทซีส และไมโอซิส 
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บทที่ 3 

เซลล 

 

เซลล (Cell) หมายถึง หนวยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต  โดยเซลล (cell) มาจากคําวา 

cella ในภาษาละติน ซึ่งมีความหมายวาหองเล็กๆ 

เซลล (cell) สามารถเพิ่มจํานวน เจริญเติบโต และตอบสนองตอสิ่งเราได เซลลบาง

ชนิดเคลื่อนที่ไดดวยตนเอง 

 

สวนประกอบของเซลลประกอบดวยอะไรบาง 

 

เซลลโดยทั่วไปไมวาจะมีรูปรางและขนาดแตกตางกันอยางไรก็ตาม แตจะมีลักษณะ

โครงสรางพื้นฐานสวนใหญคลายคลึงกัน เซลลของสิ่งมีชีวิตจะมีสวนประกอบที่เปนโครงสราง

พื้นฐานอยู  3 สวนใหญๆ คือ 

1. สวนหอหุมเซลล ประกอบดวย 

1.1 เยื่อหุมเซลล (Cell membrane) มีลักษณะเปนเยื่อบางๆ ทําหนาที่หอหุมสวน

ตางๆที่อยูภายในเซลล ประกอบดวยโปรตีนและไขมัน มีหนาที่ ควบคุม ปริมาณ และชนิดของ

สารที่ผานเขาออกจากเซลล 

1.2 ผนังเซลล (Cell wall) เปนสวนที่อยูนอกสุด ทําหนาที่เพิ่มความแข็งแรง และ

ปองกันอันตรายใหแกเซลลพืช ประกอบดวย สารเซลลูโลสเปนสวนใหญ นอกจากน้ีมีคิวทิน  

ซูเบอริน เพกทิน ลิกนิน ผนังเซลลพบในเซลลพืช แบคทีเรีย และสาหราย 

1.3 สารเคลือบเซลล (cell coat) เปนสารที่เซลลสรางขึ้นเพื่อหอหุมเซลลอีกช้ันหน่ึง 

เปนสารที่มีความแข็งแรง ไมละลายน้ํา ทําใหเซลลคงรูปรางไดและชวยลดการสูญเสียน้ํา 

2. นิวเคลียส (nucleus) เปนสวนประกอบที่สําคัญที่สุดของเซลล มีรูปรางคอนขาง

กลม นิวเคลียสทําหนาที่ ควบคุมเมแทบอลิซึมของเซลล ควบคุมการสังเคราะหโปรตีนและ

เอนไซม ควบคุมการถายทอดลักษณะ ทางพันธุกรรมจากพอแมไปสูรุนลูกหลาน ควบคุม

กิจกรรมตางๆ ภายในเซลล ควบคุมการเจริญเติบโต และควบคุมลักษณะตางๆ ของสิ่งมีชีวิต 

ประกอบดวย 
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2.1 เยื่อหุมนิวเคลียส (nuclear membrane) เปนเยื่อบาง ๆ 2 ช้ัน แตละช้ัน

ประกอบดวยลิพิดเรียงตัว 2 ช้ัน มีโปรตีนแทรกเปนระยะๆ มีชองเล็กๆ ทะลุผานเยื่อหุม

นิวเคลียส 

2.2 นิวคลีโอลัส (Nucleolus) ประกอบดวยสาร DNA และ RNA ทําหนาที่เกี่ยวของ

กับการสังเคราะหโปรตีน และสรางไรโบโซม 

2.3 โครมาทิน (Chromatin) ซึ่งเสนใยเล็ก ๆ ยาว ๆ หดไปมาเปนรางแห เมื่อหดตัว

สั้นและหนาขึ้น เรียกวา โครโมโซม (chromosome) ประกอบดวย ยีน และโปรตีนหลายชนิด 

บนยีนจะมีรหัสพันธุกรรมซึ่งทําหนาที่ควบคุมการสรางโปรตีน 

3. ไซโทพลาสซึม (Cytoplasm) เปนสวนที่อยูรอบ ๆ นิวเคลียส มีลักษณะเปน

ของเหลวโดยมีสารอาหารและสารอื่นๆละลายอยู  นอกจากน้ีในไซโทพลาสซึมยังมี 

ออรแกเนลลที่สําคัญ ไดแก 

3.1 ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) ทําหนาที่สรางพลังงานใหแกเซลล 

3.2 ไรโบโซม (Ribosome) พบทั้งในเซลล พืช และสัตว มีหนาที่เกี่ยวของกับการ

สังเคราะหโปรตีน 

3.3 ไลโซโซม (Lysosome) ทําหนาที่ยอยสารและสิ่งแปลกปลอมที่เซลล 

ไมตองการ 

3.4 กอลจิบอดี (Golgi body) ทําหนาที่สะสมโปรตีนเพื่อสงออกนอกเซลล 

3.5 เอนโดพลาสมิก เรติคูลัม (Endoplasmic reticulum) มี 2 แบบ คือ  

ชนิดเรียบทําหนาที่สรางสารพวกไขมัน และชนิดขรุขระทําหนาที่ขนสงโปรตีน 

3.6 แวคิวโอล (Vacuole) เปนแหลงสะสมสารตาง ๆ ซึ่งในเซลลพืชจะมีขนาดตาม

อายุของเซลล 
 

สิ่งมีชีวิตมีการรกัษาดลุยภาพยางไร 

 
 

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีการรักษาดุลยภาพสภาวะและสารตางๆ ภายในรางกาย ดังน้ี 

1. การรักษาสมดุลของอุณหภูม ิ

2. การรักษาสมดุลของนํ้า 

3. การรักษาสมดุลของกรด-เบส 

4. การรักษาสมดุลของแรธาตุ 
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สาเหตุที่สิ่งมีชีวิตตองมีกลไกการรักษาดุลยภาพของรางกาย เพราะวาสภาวะและสาร

ตางๆ ภายในรางกายมีผลตอการทํางานของเอนไซม ซึ่งทําหนาที่เรงปฏิกิริยาชีวเคมีตาง ๆ 

ที่เกิดขึ้นภายในเซลลและรางกาย  

 

พืชรกัษาดุลยภาพของน้ําอยางไร 

 

การคายนํ้าถือเปนกระบวนการสําคัญในการรักษาดุลยภาพของนํ้าในพืชซึ่งเปน

กระบวนการที่พืชกําจัดนํ้าออกมาในรูปของไอนํ้าหรือหยดนํ้า โดยไอนํ้าจะออกมาทางปากใบ 

(Stoma) ผิวใบหรือรอยแตกบริเวณลําตน แตหยดนํ้าจะออกมาทางชองเปดบริเวณขอบใบหรือ

ปลายใบ 

ปจจัยที่มีผลตอการคายนํ้าของพืช  ไดแก ลม ความกดดันอากาศ อุณหภูมิ  

ความเขมของแสงสวาง ความชื้นในอากาศ ปริมาณน้ําในดิน 

ขอดีจากการคายนํ้าของพืช 

1. ชวยใหพืชมีอุณหภูมิลดลง 2-3°C 

2. ชวยใหพืชดูดนํ้าและแรธาตุในดินเขาสูรากได 

3. ชวยใหพืชลําเลียงน้ําและแรธาตุไปตามสวนตางๆ ของพืชได 

ขอเสียจากการคายนํ้าของพืซ คือ พืชคายนํ้าออกไปมากกวาที่จะนําไปใชในการ

เจริญเติบโตและสรางผลผลิต 

 

สัตวรักษาดุลยภาพของน้ําและสารตาง ๆ ในรางกายอยางไร 

 

อวัยวะสําคัญในการรักษาดุลยภาพของนํ้าและสารตางๆ ในรางกาย คือ ไต (Kidneys)  

พบในสัตวมีกระดูกสันหลัง ไตคนมีลักษณะคลายเม็ดถั่วแดง 2 เม็ดอยูดานหลังของลําตัว 

เมื่อผาไตจะสังเกตเห็นเน้ือไตช้ันนอกและช้ันใน ซึ่งในเน้ือไตแตละขางประกอบดวยหนวยไต 

(Nephron) 1 ลานหนวย ทําหนาที่กําจัดของเสียในรูปของปสสาวะ 
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มนุษยมีการรักษาดุลยภาพของกรด-เบสในรางกายอยางไร 
 

การเปลี่ยนแปลงความเปนกรด-เบสมากๆ จะทําใหเอนไซม (Enzyme) ภายในเซลล

หรือรางกายไมสามารถทํางานได ดังนั้นรางกายจึงมีกลไกการรักษาดุลยภาพความเปนกรด-เบส

ภายในใหคงที่ ซึ่งมี 3 วิธี คือ 

1. การเพิ่มหรือลดอัตราการหายใจ ถาคารบอนไดออกไซด(CO2) ในเลือด 

มีปริมาณมากจะสงผลใหศูนยควบคุมการหายใจ คือสมองสวนเมดัลลาออบลองกาตา 

(Medulla Oblongata) สงกระแสประสาทไปสั่งใหกลามเน้ือกะบังลม และกลามเนื้อยึดกระดูก

ซี่โครงทํางานมากขึ้น เพื่อจะไดหายใจออกถี่ขึ้น ทําใหปริมาณ CO2 ในเลือดลดลงถา CO2 

ในเลือดมีปริมาณนอย จะไปยับยั้งสมองสวนเมดัลลาออบลองกาตา ซึ่งจะทําใหกลามเน้ือกะบัง

ลมและกลามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงทํางานนอยลง 

2. ระบบบัฟเฟอร (Buffer) คือ ระบบท่ีสามารถรักษาระดับคา pH ใหเกือบคงที่ไวได 

เมื่อมีการเพิ่มของสารที่มีฤทธิ์เปนกรดหรือเบสเล็กนอยนํ้าเลือด เลือดที่แยกสวนของเม็ดเลือด

และเกล็ดเลือดออกแลว)  ทําหนาที่เปนระบบบัฟเฟอรใหกับรางกายมนุษย 

3. การควบคุมกรดและเบสของไต ไตสามารถปรับสมดุลกรด-เบสของเลือดไดมาก 

โดยผานกระบวนการผลิตปสสาวะ ระบบนี้จึงมีการทํางานมาก สามารถปรับคา pH ของเลือดที่

เปลี่ยนแปลงไปมากใหเขาสูภาวะปกติหรือภาวะสมดุลไดแตจะใชเวลานาน 

 

สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ มกีารรกัษาดุลยภาพของน้ําและแรธาตุอยางไร 
 

การรักษาดุลภาพของสัตวแตละชนิด เพื่อใหรางกายอยูในสภาวะสมดุล เหมาะสมตอ

การดํารงชีวิต เน่ืองจากน้ําในรางกายจะมีความสัมพันธกับความเขมขนของแรธาตุ และสารตาง 

ๆที่ละลายอยูในนํ้า ดังน้ันการรักษาดุลยภาพของนํ้าในรางกาย จึงมีความเกี่ยวของกับการรักษา

ดุลยภาพของแรธาตุ และสารตาง ๆ ดวยเชนกัน การรักษาดุลภาพของน้ําและแรธาตุในรางกาย

ของสัตวมีดังน้ี 

           สัตวบก สัตวบกจะไดรับนํ้าจากการดื่มนํ้า และจากนํ้าที่เปนสวนประกอบในอาหาร 

เชน ในพืชผัก ผลไม ตลอดจนนํ้าที่อยูในเน้ือสัตวตาง ๆ นอกจากน้ียังไดรับนํ้าจากกระบวนการ

ยอยสลายสารอาหาร ตลอดจนการเผาผลาญสารอาหาร หากรางกายไดรับปริมาณมากเกินไป 
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รางกายจะกําจัดน้ําสวนเกินออกในรูปของเหงื่อ ไอนํ้าในลมหายใจ ปสสาวะ และอุจจาระ โดยมี

ไตเปนอวัยวะหลักที่ทําหนาที่ควบคุมสมดุลของนํ้า และแรธาตุในรางกาย 

สัตวปก นกหลายชนิดจะมีขนปกคลุม เพื่อปองกันการสูญเสียนํ้าเน่ืองจากความรอน 

และยังมีระบบการรักษาดุลยภาพของนํ้าดวยการขับออกในรูปปสสาวะนอกจากน้ียังพบวานก

ทะเลที่กินพืชหรือสัตวทะเลเปนอาหาร จะมีอวัยวะที่ทําหนาที่กําจัดแรธาตุหรือเกลือสวนเกิน

ออกไปจากรางกาย เรียกวา ตอมนาสิก (Nasal Gland) หรือตอมเกลือ (Salt Gland) ซึ่งอยู

บริเวณหัวและจมูก โดยแรธาตุและเกลือจะถูกกําจัดออกในรูปของนํ้าเกลือ วิธีการรักษาสมดุล

เชนน้ี จึงทําใหนกทะเลตาง ๆ สามารถดํารงชีวิตอยูได แมจะบริโภคอาหารที่มีแรธาตุและเกลือ

สูงเปนประจํา 

          สัตวน้ําเค็ม จะมีวิธีการควบคุมสมดุลนํ้าและแรธาตุในรางกายที่แตกตางไปจากสัตวบก 

เน่ืองจากสัตวนํ้าเค็มจะตองมีการปรับความเขมขนของเกลือแรในรางกายใหใกลเคียงกับ

สภาพแวดลอม เรียกระดับความเขมขนเกลือแรภายในรางกายใหใกลเคียงกับสภาพแวดลอม

วา ไอโซทอนิก (isotonic) ซึ่งจะชวยทําใหรางกายกับสภาพแวดลอมมีความสมดุลกันจึงไมมี

การสูญเสียน้ําหรือรับนํ้าเขาสูรางกาย โดยสัตวนํ้าเค็มแตละชนิดจะมีกลไกในการรักษาดุลยภาพ

ที่แตกตางกัน ดังน้ี ในปลากระดูกออน เชน ปลาฉลาม จะมีระบบการรักษาสมดุลโดยการ

พัฒนาใหมียูเรียสะสมในกระแสเลือดในปริมาณสูง จนมีความเขมขนใกลเคียงกับนํ้าทะเลจึงไมมี

การรับนํ้าเพิ่มหรือสูญเสียน้ําไปโดยไมจําเปน 
 

          สวนในปลากระดูกแข็งจะมีเกล็ดตามลําตัว เพื่อใชปองกันการสูญเสียนํ้าภายในรางกาย

ออกสูสภาพแวดลอมเนื่องจากสภาพแวดลอมมีความเขมขนของสารละลายมากกวาในรางกาย 

และมีการขับเกลือแรออกทางทวารหนัก และในลักษณะปสสาวะที่มีความเขมขนสูงและมีกลุม

เซลลที่เหงือกทําหนาที่ลําเลียงแรธาตุออกนอกรางกายดวยวิธีการลําเลียงแบบใชพลังงาน 

          สัตวน้ําจืด มีความเขมขนของของเหลวในรางกายมากกวานํ้าจืด ดั้งน้ัน มีกลไกล 

การรักษาสมดุล เชน ปลาน้ําจืด มีผิวหนังและเกล็ดปองกันการซึมเขาของนํ้า มีการขับปสสาวะ

บอยและเจือจาง และมีอวัยวะพิเศษที่เหงือกคอยดูดเกลือแรที่จําเปนคืนสูรางกาย 

          โพรทิสต(Protist) เชน โพรโทซัวที่อาศัยในน้ําจืด  จะใชวิธีการปรับสมดุลของนํ้า

และของเสียที่เกิดขึ้นในเซลล   โดยการแพรผานเยื่อหุมเซลลออกไปสูสิ่งแวดลอมโดยตรง 

นอกจากนี้ยังใช คอนแทรกไทล แวคิวโอล (contractile vacuole) กําจัดสารละลายของเสีย
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และน้ําออกสูภายนอกเซลล ทําใหสามารถรักษาดุลยภาพของน้ําชวยปองกันไมใหเซลลเตงหรือ

บวมมากจนเกินไป 

          

สัตวรักษาดุลยภาพอุณหภูมิอยางไร 

 

การรักษาดุลยภาพอุณหภูมิของสัตวแบงออกเปน 2 ประเภท ตามอุณหภูมิของ

รางกาย ดังน้ี 

1. สัตวเลือดเย็น คือ สัตวท่ีมีอุณหภูมิภายในรางกายไมคงที่ เพราะจะเปลี่ยนแปลงไป 

ตามอุณหภูมิของสิ่งแวดลอมภายนอก 

2. สัตวเลือดอุน คือ สัตวที่มีอุณหภูมิภายในรางกายคงที่ ไมเปลี่ยนแปลงไปตาม

อุณหภูมิของสิ่งแวดลอม จะมีกลไกการรักษาอุณหภูมิภายในรางกาย ดังน้ี 

2.1 การรักษาอุณหภูมิโดยอาศัยโครงสรางของรางกาย สัตวเลือดอุนจะมีการ

พัฒนาโครงสรางของผิวหนังเพื่อปองกันการสูญเสียความรอนของรางกายจากสภาวะแวดลอม 

ที่มีอุณหภูมิต่ํา เชน การมีช้ันไขมันหนาอยูใตช้ันผิวหนัง การมีขนปกคลุมรางกาย หรือการมี

โครงสรางเพื่อลดความรอนของรางกาย จากสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง เชน มีตอมเหงื่อและรูขุมขน

ตามรางกาย สําหรับระบายความรอน เปนตน 

2.2 การรักษาอุณหภูมิโดยอาศัยการทํางานของระบบตาง ๆ ภายในรางกาย 

เปนการตอบสนองตออุณหภูมิที่เกิดจากการทํางานรวมกันของระบบตาง ๆ ภายในรางกาย  

โดยมีศูนยกลางการควบคุมอุณหภูมิอยูที่สมองสวนไฮโพทาลามัส ซึ่งกระบวนการทํางานภายใน

รางกาย เพื่อตอบสนองตออุณหภูมิจะมีลําดับขั้นตอนการทํางาน ดังน้ี 

2.2.1การรับรูความรูสึกหนาวหรือรอน จะเกิดขึ้นที่ตัวรับรูการเปลี่ยนแปลง

ของอุณหภูมิ ซึ่งมี 2 ชนิด คือ ตัวรับความรูสึกรอน สามารถพบไดในผิวหนังทุกสวน จะพบมาก

ที่บริเวณฝามือและฝาเทา สวนตัวรับความรูสึกหนาว จะพบไดมากที่บริเวณเปลือกตาดานใน

และบริเวณเยื่อบุในชองปาก 

2.2.2 การทํางานรวมกันของศูนยควบคุมในสมองสวนไฮโพทาลามัสจะรับ

สัญญาณความรูสึกจากตัวรับรูการเปลี่ ยนแปลงของอุณหภูมิทั่ วรางกายแลวจัดการ 

แปลขอมูล จากนั้นจึงสงกระแสประสาทไปสูอวัยวะหรือตัวแสดงการตอบสนองที่ทําหนาที่ปรับ
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ระดับอุณหภูมิในรางกาย เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะชวยปรับอุณหภูมิในรางกายใหอยูใน

ระดับท่ีเหมาะสม คือ ไมรอนและไมเย็นจนเกินไป 

2.2.3 การแสดงการตอบสนอง เมื่อไดรับสัญญาณจากสมองแลว ตัวแสดง

การตอบสนองตาง ๆ ในรางกายจะเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อชวยใหระดับอุณหภูมิในรางกาย

กลับเขาสูสมดุล โดยลักษณะการตอบสนองเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิในรางกายอาจมีไดหลาย

ลักษณะ ดังน้ี 

1.) กระบวนการเมแทบอลิซึม เปนการเผาผลาญสารอาหารใหเกิด

พลังงานความรอน โดยเมื่อรางกายมีอุณหภูมิลดต่ําลง สมองสวนไฮโพทาลามัสจะสงสัญญาณ

ไปกระตุ นอวั ย วะที่ ควบคุมอั ตรา เมแทบอลิ ซึ ม ในร า งกาย เพื่ อ เพิ่ มกระบวนการ 

เมแทบอลิซึมใหมากขึ้น ทําใหอุณหภูมิรา งกายสู งขึ้น แตหากรางกายมีอุณหภูมิสู ง 

สมองสวนไฮโพทาลามัสก็จะสงสัญญาณไปกระตุนอวัยวะตาง ๆ เพื่อลดกระบวนการ 

เมแทบอลิซึมในรางกายใหลดลงทําใหอุณหภูมิรางกายลดลงดวย 

2.) เสนเลือด เมื่อรางกายมีอุณหภูมิสูง  เสนเลือดจะขยายตัว  

ทําใหมีการลําเลียงเลือดจากอวัยวะตาง ๆ ภายในรางกายไปยังผิวหนังดีขึ้น ความรอน 

ในรางกายจึงถายเทออกสูภายนอกไดดีขึ้น ทําใหอุณหภูมิของรางกายลดลง แตถารางกาย 

มีอุณหภูมิต่ํา เสนเลือดจะหดตัว ทําใหมีการลําเลียงเลือดไปยังผิวหนังนอยลง ความรอนใน

รางกายจึงถายเทออกสูภายนอกไดนอยลง รางกายจึงเก็บรักษาความรอนไวได 

3.) การหลั่งของเหงื่อ เปนการระบายความรอนไปพรอมกับหยดนํ้า

เหงื่อ  ทําใหอุณหภูมิรางกายลดลง 

4.) การหดตัวของรูขุมขน การหดตัวของกลามเน้ือโคนขน มีผลทําให

รูขุมขนหดเล็กลง จึงชวยลดการสูญเสียความรอนทางรูขุมขน ทําใหเกิดการอาการขนลุก 

5.) การหดตัวของกลามเน้ือ ทําใหเกิดอาการสั่นจึงไดพลังงานความ

รอนมาชดเชยความรอนที่สูญเสียไป 

2.3 การรักษาอุณหภูมิโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในกรณีที่เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง การรักษาอุณหภูมิโดยโครงสรางของรางกาย

และการทํางานของระบบตาง ๆ ภายในรางกายไมเพียงพอตอการรักษาอุณหภูมิภายในรางกาย 

สัตวตาง ๆ จึงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอยาง เพื่อใหสามารถใชสภาพแวดลอมเขามาชวย
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ในการรักษาอุณหภูมิภายในรางกาย เชน การนอนแชนํ้า การอพยพไปยังพื้นที่ ที่มีอุณหภูมิ

เหมาะสมกวาการใสเสื้อกันหนาวของมนุษย เปนตน 

 

 

การแบงเซลลของสิ่งมีชีวิตมีกีแ่บบอะไรบาง 

 

การแบงเซลลของสิ่งมีชีวิตมี 2 แบบ  ไดแก 

1. การแบงเซลลแบบไมโทซิส (Mitosis) เปนการแบงเซลลเพื่อเพิ่มจํานวนเซลล

รางกาย (somatic cell) ในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล ทําใหมีการเจริญเติบโต และเปนการแบงเซลล

เพื่อการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศในสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวและหลายเซลล  เซลลกอนการแบง

เซลลเรียก เซลลแม (mother cell) มีโครโมโซม (chromosome)เปนดิพลอยด (diploid) 

หรือ 2n เมื่อเซลลแมแบงเซลลแบบไมโทซิสแลวไดเซลลลูก 2 เซลล (daughter cell)  

โดยแตละเซลลมีโครโมโซม เปน 2n เทากับเซลลแม 

การแบงเซลลแบบไมโทซิส มีระยะตาง ๆ ดังน้ี  
 

1.ระยะอินเตอรเฟส (interphase) เปนระยะที่เซลลมี    

  นิวเคลียสขนาดใหญ มีเมแทบอลซิึมสงู มีการจําลอง    

  โครโมโซมใหมเหมอืนเดิมทุกประการแนบชิดติดกับ 

  โครโมโซมเดิมเปนเสนบางๆมองเห็นไมชัดเจน 

 

 

2. ระยะโพรเฟส (prophase) โครโมโซมหดตัวสั้นและหนาขึ้น

ทําใหเห็นชัดเจน โครโมโซมแตกออกจากกัน มีเซนโทรเมียรเปน

ปมเล็กๆ ยึดติดกันเอาไว และโครโมโซมที่แนบชิดกันเรียก โครมา

ทิด เซนทริโอลแยกจากกันไปอยูตรงกันขามหรือขั้วเซลล มเีสนใย 

สปนเดิล ยึดที่ เซนโทเมียร ของโครโมโซมและขั้วเซลล ปลาย

ระยะนี้เห็นโครโมโซมแยกเปน 2 โครมาทิดอยางชัดเจนแตที ่

เซนโทรเมียรยึดไวยังไมหลุดจากกัน เยื่อหุมนิวเคลียสและ 

นิวคลีโอลสัคอยๆ สลายไป 
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3. ระยะเมทาเฟส (metaphase) ระยะนี้เยื่อหุมนิวเคลียส และ 

นิวคลีโอลัสสลายไปหมดแลว โครโมโซมทั้งหมดจะมาเรียงตัวกัน

อยูกลางเซลลแตละโครโมโซมมี 2 โครมาทิด ระยะนี้เซนโทร

เมียรเริ่มแยกออกแตยังไมหลุดออกจากกัน 

 4. ระยะแอนาเฟส (anaphase) เสนใยสปนเดิลหดตัว และดึง

เซนโทรเมียรใหโครมาทิดที่อยูเปนคูแยกออกจากกันไปยังขั้ว

เซลลตรงกันขาม 

 

 

 
 

5. ระยะเทโลเฟส (telophase) มีกลุมโครมาทิดที่แยกออกจาก

กันแลว อยูขั้วเซลลทั้งสองขางเกิดเยื่อหุมนิวเคลียสลอมรอบโคร

มาทิดทั้ง 2 กลุม และเกิดนิวคลีโอลัสใน 2 กลุมนั้นดวย โครมา

ทิดในระยะนี้ คือ โครโมโซม ดังนั้นในระยะนี้แตละเซลลมี 2 

นิวเคลียส แตละนิวเคลียสมีโครโมโซม เปน 2n เทาเซลลเดิม ถือ

วาเปนการเสร็จสิ้นการแบงนิวเคลียส  

     

2. การแบงเซลลแบบไมโอซิส (Meiosis) 

ไมโอซิสเปนการแบงนิวเคลียสของเซลลที่เจริญเปนเซลลสืบพันธุทั้งในเซลลพืชและ

เซลลสัตวมีการ เปลี่ยนแปลง 2 คร้ัง ติดตอกันหลังจากแบงเซลลเสร็จแลวไดเซลลใหม 4 เซลล 

แตละเซลลมีโครโมโซมเพียงครึ่งหน่ึงของเซลลแม โครโมโซมของเซลลใหมแตละเซลลจึงเปน 

แฮพลอยด (haploid) หรือ n โครโมโซม คือมีโครโมโซมเพียงชุดเดียวเทาน้ัน เปนการแบงเซลล

เพื่อสรางเซลลสืบพันธุการแบงเซลลแบบไมโอซิสครั้งแรกและครั้งที่สอง ประกอบดวยระยะ

ตางๆ ดังน้ี   
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ก. การแบงเซลลแบบไมโอซิส ครั้งที่ 1 (meiosis I) มีระยะตางๆ ดังน้ี 
 

 1. ระยะอินเตอรเฟส I (interphase I) 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในระยะนีม้ีการเตรียม

สารตางๆ เชน โปรตีน เอนไซม เพือ่ใชในระยะ

ตอไป จึงมเีมแทบอลิซึมสูง มีนิวเคลียสใหญ มีการ

จําลองโครโมโซมใหมแนบชิดกับโครโมโซมเดิม 

และเหมือนเดิมทกุประการ โครโมโซมเปนเสนบาง

ยาวๆ พันกันเปนกลุมรางแห 
 

 2.ระยะโพรเฟส I (prophase I) ใชเวลานาน

และซบัซอนมากทีสุ่ด มีเหตุการณทีส่ําคัญ คือ 

   1.) โครโมโซมหดสั้นเปนแทงหนาขึ้น 

    2.) โครโมโซมคูเหมือน (homologous 

chromosome)   มาจับคูกันเปนคูๆ แนบชิดกัน

เรียกไซแนพซสิ (synapsis) คูของโครโมโซมแตละ

คูเรียก ไบวาเลนท(bivalant) แตละโครโมโซมที่

เขาคูกัน มี 2 โครมาทิด มเีซนโทรเมียรยึดไว 

ดังนั้น 1 ไบวาเลนทมี 4 โครมาทิด 

     3.) โครมาทิดที่แนบชิดกันเกิดมีการไขวกัน 

เรียก การไขวเปลี่ยน (crossing over) ตําแหนง 

ที่ไขวทับกันเรียกไคแอสมา (chiasma)  

     4.) เซนทริโอแยกไปยังขั้วเซลลทั้ง 2 ขาง 

     5.) มีเสนใยสปนเดิล ยึดเซนโทรเมียรของ 

แตละโครโมโซม  กับขั้วเซลล 

      6.) โครโมโซมหดตัวสั้นและหนามากข้ึน  

เยื่อหุมนิวเคลียสและนิวคลโีอลสัคอยๆ สลายไป  

3.ระยะเมทาเฟส I (mataphase I) แตละ 

ไบวาเลนท ของโครโมโซม มาเรียงอยูกลางเซลล 

เยื่อหุมนิวเคลียสและ นิวคลีโอลสัสลายไป

หมดแลว 
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4.ระยะแอนาเฟส I (anaphase I) โครโมโซมคู

เหมอืน ที่จบัคูกัน ถูกแรงดึงจากเสนใยสปนเดิล 

ใหแยกตัวออกจากกันไปยังขั้วเซลลทีอ่ยูตรงขาม 

การแยกนั้นแยกไปทั้งโครโมโซมทีม่ี 2 โครมาทิด 

และการแยกโครโมโซมนี้  มีผลทําใหการสลับ

ชิ้นสวนของโครมาทิดตรงบรเิวณ ที่มีการไขว

เปลี่ยนชวยทําใหเกิดการแปรผัน (variation)  

ของลักษณะตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีประโยชน 

ในแงวิวัฒนาการจากการแยกกันของโครโมโซม 

ไปยัง ข้ัวเซลลแตละขางมีโครโมโซมเหลือเพียง

ครึ่งหนึง่ของเซลลเดิม 

5.ระยะเทโลเฟส I (telophase I) ในระยะนีจ้ะมี

โครโมโซม 2 กลุมแตละกลุมจะมจีํานวนโครโมโซม

เพียงครึง่หนึง่ของเซลลเดิม แตละเซลลมีโครโมโซม

เปนแฮพลอยด  

 

ข. การแบงแบบไมโอซิส ครั้งที่ 2 (meiosis II) มีระยะตางๆ ดังนี้ 

ไมโอซิสครั้งที่ 2 เกิดตอเน่ืองไปเลยไมมีพักและผานระยะอินเทอรเฟสไป ไมมีการจําลอง

โครโมโซมใหมอีก เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงดังน้ี 
 1.ระยะโพรเฟส II (prophase II) แตละ

โครโมโซมในนิวเคลียส แยกเปน 2 โครมาทิด  

มีเซนโทรเมียรยึดไว เซนทรโิอลแยกออกไป 

ขั้วเซลลทั้ง 2 ขาง มีเสนใยสปนเดลิยึดเซนโทร-

เมียรกับขั้วเซลล เยื่อหุมนิวเคลียสและนิวคลีโอลัส

สลายไป 

 

 

 

2.ระยะเมทาเฟส II (metaphase II) โครโมโซม

ทั้งหมดมารวมอยูกลางเซลล 
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 3.ระยะแอนาเฟส II (anaphase II) เสนใยสปน

เดิลหดตัวสั้นเขาและดึงใหโครมาทิดของแตละ

โครโมโซมแยกออกจากกันไปขั้วเซลลตรงกันขาม 

 

 

 

 
 4.ระยะเทโลเฟส II (terophase II) เกิดนิวคล-ี

โอลสั เยื่อหุมนิวเคลียสลอมรอบโครมาทิดกลุม

ใหญ แตละโครมาทิดก็คือ โครโมโซม นั้นเอง  

เมื่อจบการแบงเซลลในระยะเทโลเฟส 2 แลวได

เซลลใหม 4 เซลล แตละเซลลมีโครโมโซมเปน 

แฮพลอยด( n ) 

 

การแบงเซลลแบบไมโทซิสและไมโอซิสแตกตางกันอยางไร 

  ตารางแสดงความแตกตางระหวางการแบงเซลลแบบไมโทซิสและไมโอซิส 
การแบงเซลลแบบไมโทซิส การแบงเซลลแบบไมโอซิส 

1. โดยทั่วไป เปนการแบงเซลลของรางกาย เพื่อเพิ่มจํานวน

เซลล เพือ่การเจริญ เตบิโต หรือการสบืพันธุในสิ่งมีชีวิต

เซลลเดียว  

1. โดยทั่วไปเปนการแบงเซลล เพื่อสรางเซลลสบืพันธุ 

2. เริ่มจากเซลล 1 เซลล แบงครั้งเดียวไดเซลลใหม 2 เซลล 2. เริ่มจาก 1 เซลล แบง 2 ครั้ง ไดเซลลใหม 4 เซลล 

3. เซลลใหมที่เกิดขึ้น 2 เซลล สามารถแบงตัวแบบไมโทซสิ

ไดอีก 

3. 3.เซลลใหมที่เกิดขึ้น 4 เซลล ไมสามารถแบงตัวแบบไมโอซิส 

ไดอีก แตอาจแบงตัวแบบไมโทซสิได 

4. การแบงแบบไมโทซสิ จะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต ระยะไซโกต

และสบืเนื่องกันไปตลอดชีวิต  

4. สวนใหญจะแบงไมโอซสิ เมื่ออวัยวะสืบพันธุเจริญเตม็ที่แลว  

5. จํานวนโครโมโซม หลังการแบงจะ 

   เทาเดิม (2n)  

5. จํานวนโครโมโซม จะลดลงครึง่หนึ่งของเซลลเดมิ (n) 

6. ไมมีไซแนปซสิ ไมมีไคแอสมา และไมมี ครอสซิงโอเวอร  6. เกิดไซแนปซสิ ไคแอสมา และมักเกิด ครอสซิงโอเวอร 

7. ลักษณะของสารพันธุกรรม (DNA) และโครโมโซมใน 

เซลลใหม ทั้งสองจะเหมอืนกันทกุประการ  

7. ลักษณะของสารพันธุกรรม และโครโมโซมในเซลลใหม  

อาจเปลี่ยนแปลง และแตกตางกนั ถาเกิดครอสซิงโอเวอร 
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   ก. การเพิ่มหรือลดอัตราการหายใจ      ข. ระบบบัฟเฟอร 

   ค. การควบคุมกรดและเบสไต            ง. ถูกทุกขอ      

9. การรักษาดุลยภาพอุณหภูมิของสัตวแบงออกเปนกี่ประเภท 

   ก. 2  ประเภท     ข. 3 ประเภท     ค. 4 ประเภท     ง. 5 ประเภท 

10. การแบงเซลลของสิ่งมีชีวิตมีกี่แบบ 

   ก. 2 แบบ         ข. 3 แบบ         ค. 4 แบบ          ง. 5 แบบ 
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บทที ่4 

พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ 

สาระสําคญั 

สิ่งมีชีวิตยอมมีลักษณะเฉพาะของแตละสปชีส สิ่งมีชีวิตสปชีสเดียวกันยอมมีความ

แตกตางกันนอยกวาสิ่งมีชีวิตตางสปชีส ความแตกตางเหลาน้ีเปนผลจากพันธุกรรมที่ตางกัน 

สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะมีลักษณะคลายกัน ซึ่งความแตกตางเหลาน้ี กอใหเกิดความหลากหลาย

ของสิ่งมีชีวิต หรือความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. อธิบายกระบวนการถายทอดทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การผาเหลา และการ

เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 

2. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมได 

3. อธิบายความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดหมวดหมูสิ่งมีชีวิตได 

 

ขอบขายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1  การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

เรื่องท่ี 2  ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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บทที่  4 

พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

การถายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม 

เรื่องที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรม 

ลักษณะทางพันธุกรรม  หมายถึง ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่สามารถถายทอดไปยังรุนตอไป

ได  โดยผานทางเซลล ลักษณะทางพันธุกรรม ไดแก  ลักษณะสีนัยนตา สีผม สีผิว ความสูง 

นํ้าหนักตัว สติปญญา  สีของดอกไม ความถนัด ฯลฯ  

 

          

 

 

 

 ลูกแมวไดรับการถายทอดพันธุกรรมจากพอแม                   ผลไมชนิดตางๆ 
 

สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันยังมีลักษณะที่แตกตางกัน เชน คนมีรูปรางหนาตา กิริยาทาทาง 

เสียงพูดไมเหมือนกัน  เราจึงบอกไดวาเปนใคร แมวาจะเปนฝาแฝดรวมไขที่คลายกันมาก 

เมื่อพิจารณาจริงๆแลวจะไมเหมือนกันลักษณะของสิ่งมีชีวิต เชน  รูปราง สีผิว สีและกลิ่นของ

ดอกไม รสชาติของผลไม  ลักษณะเหลาน้ีสามารถมองเห็นและสังเกตไดงายแตลักษณะของ

สิ่งมีชีวิตบางอยางสังเกตไดยาก ตองใชวิธีซับซอนในการสังเกต เชน หมูเลือด สติปญญา 

เปนตน 

 
                                         การถายทอดทางพันธุกรรม 

 



57 

 

ความแปรผันของลักษณะทางพันธุกรรม (genetic variation) 

ความแปรผันของลักษณะทางพันธุกรรม (genetic variation) หมายถึง ลักษณะ 

ที่แตกตางกัน เน่ืองจากพันธุกรรมที่ไมเหมือนกัน และสามารถถายทอดไปสูรุนลูกได โดยลูก 

จะไดรับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมาจากพอครึ่งหน่ึงและไดรับจากแมอีกครึ่งหน่ึง 

  ความแปรผันของลักษณะทางพันธุกรรม แบงออกเปน 2 แบบ คือ 

1. ลักษณะที่มคีวามแปรผนัแบบตอเนื่อง (continuous variation) เปนลักษณะทางพันธุกรรม

ที่ไมสามารถแยกความแตกตางไดชัดเจน เชน ความสูง นํ้าหนัก โครงราง สีผิว เปนตน 

2. ลักษณะที่มีความแปรผันแบบไมตอเนื่อง (discontinuous variation) เปนลักษณะทาง

พันธุกรรมที่สามารถแยกความแตกตางไดชัดเจน เชน ลักษณะหมูเลือด ลักษณะเสนผม 

ความถนัดของมือ จํานวนช้ันของหนังตา เปนตน 

 

 

 

 

 

      รูปภาพลักษณะการแปรผันตอเนื่อง                      รูปภาพลกัษณะการแปรผันไมตอเนือ่ง                 

 

    

 

 

การศึกษาการถายทอดลักษณะทางพันธุศาสตร 

เกรเกอร เมนเดล ( Gregor Mendel ) "บิดาแหงวิชาพันธุศาสตร"  เปนบาทหลวงชาว

ออสเตรีย ไดศึกษาการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะภายนอกของถั่วลันเตา         

แตเมนเดลไดเลือกศึกษาเพียง 7 ลักษณะ โดยแตละลักษณะน้ันมีความแตกตางกันอยางชัดเจน 

เชน ตนสูงกับตนเตี้ย ลักษณะเมล็ดกลมกับเมล็ดขรุขระถั่วที่เมนเดลนํามาใชเปนพอพันธุและ 

แมพันธุน้ันเปนพันธแททั้งคู โดยการนําตนถั่วลันเตาแตละสายพันธุมาปลูกและผสมภายใน 
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ดอกเดียวกัน เมื่อตนถั่วลันเตาออกฝก นําเมล็ดแกไปปลูกจากน้ันรอจนกระทั่ง ตนถั่วลันเตา

เจริญเติบโต จึงคัดเลือกตนที่มีลักษณะเหมือนพอแมนํามาผสมพันธุตอไปดวย วิธีการ

เชนเดียวกับครั้งแรกทําเชนนี้ตอไปอีกหลาย ๆ รุน จนไดเปนตนถั่วลันเตาพันธุแทมีลักษณะ

เหมือนพอแมทุกประการ 

จากการผสมพันธุระหวางตนถั่วลันเตาที่มีลักษณะแตกตางกัน 7 ลักษณะ เมนเดล 

ไดผลการทดลองดังตาราง 

ตารางแสดงผลการทดลองของเมนเดล 
 

 
ลักษณะของพอแมที่ใช ผสม 

ลักษณะทีป่รากฏ 
ลูกรุนที่ 1 ลูกรุนที่ 2 

 
เมล็ดกลม X เมล็ดขุระ 

 
เมล็ดกลมท ุกตน  

เมล็ดกลม 5,474 เมลด ็    

เมล็ดขร ุขระ 1,850 เมลด ็ 
 
เมล็ดส ีเหล ือง X เมล ็ดส ีเข ียว 

 
เมล ็ดส ีเหล ืองทุกตน  

เมล็ดส ีเหล ือง 6,022 ตน  
เมล ็ดส ีเข ียว 2,001 ตน  

 
ฝ ักอวบ X ฝ ักแฟบ 

 
ฝ ักอวบท ุกตน  

ฝ ักอวบ 882 ตน     

ฝ ักแฟบ 229 ตน  
 

ลักษณะของพ อแม ที่ใชผสม 

 

ลักษณะทีป่รากฏ 

ลูกรุนที ่1 ลูกรุนที ่2 
 

ฝ ักส ีเข ียว X ฝ ักส ีเหล ือง 
 

ฝ ักส ีเข ียวทุกตน 
ฝ ักส ีเข ียว 428 ตน  
ฝ ักส ีเหล ือง 152 ตน  

ดอกเก ิดที่ลําตน X ดอกเก ิดท ี่ยอด 
 

ดอกเก ิดที่ลําตน  ทุกตน 
ดอกเก ิดที่ลําตน    651 ตน  
ดอกเก ิดที่เก ิดยอด 207 ตน  

 
ดอกส ีม วง X ดอกส ีขาว 

 
ดอกส ีม วงทุกตน 

ดอกส ีม วง 705 ตน  
ดอกส ีขาว 224 ตน  

 
ตนส ูง X ตนเตี้ย 

 
ตนส ูงทกุตน 

ตนส ูง 787 ตน  
ตน  เ เต  ีย 277 ตน  

X  หมายถึง การผสมพันธุ 

 

เมนเดลเรียกลักษณะตาง ๆ ที่ปรากฏในลูกรุนที่ 1 เชน เมล็ดกลมตนสูง เรียกวา 

ลักษณะเดน  (dominance) สวนลักษณะที่ไมปรากฏในรุนลูกที่ 1 แตกลับปรากฏในรุนที่ 2 

เชน เมล็ดขรุขระ ลักษณะตนเตี้ย เรียกวา ลักษณะดอย (recessive)  
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จากสัญลักษณตัวอักษรภาษาอังกฤษ (TT แทนตนสูง, tt แทนตนเต้ีย) แทนยีนที่กําหนด 

เขียนแผนภาพแสดงยีนที่ควบคุมลักษณะ และผลของการถายทอดลักษณะในการผสมพันธุ

ระหวางถั่วลันเตาตนสูงกับถั่วลันเตาตนเตี้ย และการผสมพันธุระหวางลูกรุนที่ 1 ได 

ดังแผนภาพ 
 

 

 

ผลของการผสมพันธุระหวางถั่วลันเตาตนสูงกบัถั่วลันเตาตนเตี้ย 

ในลูกรุนที่ 1 เมื่อยีน T ที่ควบคุมลักษณะตนสูงซึ่งเปนลักษณะเดน เขาคูกับยีน t         

ที่ควบคุมลักษณะตนเต้ียซึ่งเปนลักษณะดอย ลักษณะที่ปรากฏจะเปนลักษณะที่ควบคุมดวยยีน

เดน ดังจะเห็นวาลูกในรุนที่ 1 มีลักษณะตนสูงทั้งหมด 

 

พอแม

เซลลสืบพันธุเพศผู
เซลลสืบพันธุเพศเมีย

ลูกรุนที่ 1
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ผลการผสมระหวางลูกรุนท่ี 1 

กฎการถายทอดทางพนัธศุาสตรของเมนเดล 

กฎขอที่ 1 กฎแหงการแยกตัว (LAW OF SEGREGATION) “สิ่งที่ควบคุมลักษณะทาง

พันธุกรรมของสิ่ งมี ชีวิตที่สืบพันธุแบบอาศัยเพศมีอยู เปนคูๆ แตละคูจะแยกจากกัน 

ในระหวางการสรางเซลลสืบพันธุทําใหเซลลสืบพันธุแตละเซลลมีหนวยควบคุมลักษณะน้ี

เพียง 1 หนวยและจะกลับมาเขาคูอีกเมื่อเซลลสืบพันธุผสมกัน”  ลักษณะที่ปรากฏออกมาจะได

ลักษณะเดนและลักษณะดอยปรากฏออกมาเปนอัตราสวนเดน : ดอย = 3 : 1   

กฎขอที่ 2 กฎแหงการรวมกลุมอยางอิสระ(LAW OF INDEPENDENT 

ASSORTMENT) “ในเซลลสืบพันธุจะมีการรวมกลุมของหนวยพันธุกรรม ของลักษณะตางๆ

การรวมกลุมเหลานี้เปนไปไดอยางอิสระ จึงทําใหเราสามารถทํานายผลที่เกิดข้ึนในรุนลูกและรุน

หลาน”  อัตราสวน 1 : 1 : 1 : 1 

 

     

 

 

 

 

 

รุนที่  1 

เซลลสืบพันธุเพศผู

ลูกรุนที่2

เซลลสืบพันธุเพศเมีย
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ลักษณะทางพนัธศุาสตร 

1.ลักษณะเดน (Dominance) คือ ลักษณะที่ปรากฏออกมาในรุนลูกหรือรุนตอ ๆ ไป 

2.ลักษณะดอย (Recessive) คือ ลักษณะที่ไมมีโอกาสปรากฏในรุนตอไป 

3.พันธุแท (Hornozygous) คือ ลักษณะเดนหรือดอยเพียงอยางเดียวมีคูยีนที่เหมือนกัน 

เชน TT หรือ tt 

4.พันธุทาง (Horterozygous) คือ ลักษณะเดนหรือดอยอยูดวยกันและลักษณะที่ปรากฏ

ออกมาจะเปนลักษณะมีคูยีน เชน Tt 

5. จีโนไทป  (Genotype)  คือ ลักษณะหรือแบบแผนของยีนที่ควบคุมลักษณะ 

6. ฟโนไทป  (Phenotype)  คือ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏออกมา เน่ืองจากยีนและ

สิ่งแวดลอม 

หนวยพนัธกุรรม 

โครโมโซมของสิ่งมีชีวิต 

โครโมโซม  (chromosome) คือ สารพันธุกรรมในรางกายมนุษยเปนตัวกําหนด

ลักษณะตางๆซึ่งหนวยพื้นฐานที่สําคัญของสิ่งมีชีวิต คือ เซลลมีสวนประกอบท่ีสําคัญ 3 สวน 

ไดแก  นิวเคลียส ไซโทพลาสซึมและเยื่อหุมเซลล  ภายในนิวเคลียสมีโครงสรางที่สามารถติดสี

ได เรียกวา โครโมโซม และพบวาโครโมโซมมีความเกีย่วของกับการถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรม  โดยทั่วไปสิ่งมีชีวิตแตละชนิดหรือสปชีส ( species ) จะมีจาํนวนโครโมโซมคงท่ี 

ดังแสดงในตาราง 

     ตารางจํานวนโครโมโซมของเซลลรางกายและเซลลสืบพันธุของสิ่งมีชีวิตบางชนิด 
 

 
ชน ิดของส ิ่งมีชีวิต 

จำนวน
โครโมโซมในเซลล ร างกาย ( แท ง ) ในเซลลสืบพนัธุ ( แท ง ) 

แมลงหว ี่ 8 4 
ถั่วลันเตา 14 7 
ขาวโพด 20 10 

ขาว 24 12 
ออย 80 40 
ปลากด ั 42 21 

           คน 46 23 
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  ชน ิดของส ิ่งมีชีวิต 

จำนวน
โครโมโซมในเซลล ร างกาย ( แท ง ) ในเซลลสืบพนัธุ ( แท ง ) 

ช ิมแพนซ ี 48 24 
ไก  78 39 

แมว 38 19 

    

โครโมโซมในเซลลรางกายของคน 46 แทง นํามาจัดคูได 23 คู ซึ่งแบงไดเปน 2 ชนิด คือ 

1. ออโตโซม ( Autosome ) คือ โครโมโซม 22 คู ( คูที่1 – 22 ) ที่เหมือนกันทั้งเพศ

หญิงและเพศชาย 

2. โครโมโซมเพศ ( Sex Chromosome ) คือ โครโมโซมอีก 1 คู ( คูที่ 23 ) ในเพศ

หญิงและเพศชายจะตางกัน เพศหญิงมีโครโมโซมเพศแบบ XX สวนเพศชายมีโครโมโซมเพศ

แบบ XY โดยโครโมโซม Y จะมีขนาดเล็กกวาโครโมโซม X 

การเกดิเพศหญิงเพศชาย 

เซลลเพศที่ถูกสรางขึ้นมาแตละเซลลจะมีโครโมโซมเพศเพียงชุดเดียวโดยท่ีเซลลสืบพันธุ 

เพศชาย (สเปรม)  จะมีเซลลสืบพันธุซึ่งมีโครโมโซม  2  ชนิด  คือ  22+X  หรือ  22+Y 

สวนเซลลสืบพันธุของเพศหญิงจะมีโครโมโซมไดเพียงชนิดเดียวคือ  22+X  ดังน้ันโอกาสในการ

เกิดทารกเพศหญิง  (โครโมโซม 44+XX)  หรือทารกเพศชาย  (โครโมโซม44+XY)  จึงเทากัน

ขึ้นอยูกับสเปรมท่ีเขาผสมกับไขจะเปนสเปรมชนิดใด 

 

 

 

 

 

 

การเกิดเพศหญิงโครโมโซมเพศเปน x และ x      การเกิดเพศชายโครโมโซมเพศเปน x และ y            

ที่มา http://www.thaigoodview.com/  
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ยีนและDNA 

ยีน (gene) คือ หนวยพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะตาง ๆ จากพอแมโดยผานทางเซลล

สืบพันธุไปยังลูกหลาน  ยีนจะอยูเปนคูบนโครโมโซม โดยยีนแตละคูจะควบคุมลักษณะที่

ถายทอดทางพันธุกรรมเพียงลักษณะหน่ึงเทาน้ัน เชน ยีนควบคุมลักษณะสีผิว ยีนควบคุม

ลักษณะลักยิ้ม  ยีนควบคุมลักษณะจํานวนช้ันตา เปนตน 

ภายในยีนพบวามีสารเคมีที่สําคัญชนิดหน่ึงคือ DNA ซึ่งยอมาจาก Deoxyribonucleic 

acid ซึ่งเปนสารพันธุกรรมพบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไมวาจะเปนพืช สัตว หรือแบคทีเรียซึ่งเปน

สิ่งมีชีวิตเซลลเดียว เปนตน DNA เกิดจากการตอกันเปนเสนโมเลกุลยอยเปนสายคลายบันได

เวียน ปกติจะอยูเปนเกลียวคู 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา http://www.student.chula.ac.th/ 
 

 

ดีเอน็เอเปนสารพันธกุรรมที่อยูภายในโครโมโซมของสิ่งมีชีวิต 

ในสิ่งมีชีวิตแตละชนิดจะมีปริมาณ DNA ไมเทากัน แตในสิ่งมีชีวิตเดียวกันแตละเซลล    

มีปริมาณ DNA เทากัน ไมวาจะเปนเซลลกลามเน้ือ หัวใจ ตับ เปนตน 
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ตารางแสดงจํานวนโครโมโซมของเซลลรางกายของสิ่งมีชีวิตบางชนดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     
 

 

 

 

 

 

ความผิดปกติของโครโมโซมและยนี 
สิ่งมีชีวิตแตละชนิดมีลักษณะแตกตางกัน อันเปนผลจากการถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรม แตในบางกรณีพบบุคคลที่มีลักษณะบางประการผิดไปจากปกติเน่ืองจากความผิด

ปกติของโครโมโซมและยีน 

ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เกิดในระดับโครโมโซมเชน ผูปวยกลุมอาการดาวน 

มีจํานวนโครโมโซมคูที่ 21 เกินกวาปกติ คือมี 3 แทง สงผลใหมีความผิดปกติทางรางกาย เชน 

  



65 

 

ตาช้ีขึ้น ลิ้นจุกปาก ดั้งจมูกแบน น้ิวมือสั้นปอม และมีการพัฒนาทางสมองชา กลุมอาการ 

คริดูชาต เกิดจากแขนโครโมโซมคูที่ 5 หายไป 1 โครโมโซม ลักษณะที่พบ คือ มีศีรษะเล็กกวา

ปกติ หนากลม ใบหูต่ํากวาปกติ ตาหาง มีอาการปญญาออน ลักษณะที่เดนชัดในกลุมอาการน้ี

คือ มีเสียงรองแหลมเล็กคลายเสียงแมวรอง  

 

 

 

 

 

 

      ก. กลุมผูปวยอาการดาวน                          ข. เด็กที่มีอาการคริดูซาต  

ที่มา trisomy21. On–line. 2008            ท่ีมา wttp://www.childrenhospital.go.th 

 

 
 

 

 

 

 

 

         ค. ผูปวยทีเ่ปนโรคธาลัสซีเมีย                               ง.  ภาวะผิวเผือก 

    ที่มา  ธาลัสซีเมีย. ออน-ไลน. 2551)                              ที่มา  th.wikipedia.org/wiki/ 
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ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เกิดในระดับยีน เชน โรคธาลัสซีเมีย เกิดจากความ

ผิดปกติของยีนที่ควบคุมการสรางฮีโมโกลบิน ผูปวยมีอาการซีด ตาเหลือง ผิวหนังคล้ําแดง 

รางกายเจริญเติบโตชา และติดเช้ืองาย 

ตาบอดสี เปนความผิดปกติทางพันธุกรรมในระดับยีน ผูที่ตาบอดสีจะมองเห็นสีบาง

ชนิด เชน สีเขียว สีแดง หรือสีนํ้าเงินผิดไปจากความเปนจริงคนที่ตาบอดสีสวนใหญ 

มักไดรับการถายทอดทางพันธุกรรมจากพอแมหรือบรรพบุรุษ แตคนปกติสามารถเกิด 

ตาบอดสีไดถาเซลลเกี่ยวกับการรับสีภายในตาไดรับความกระทบกระเทือนอยางรุนแรง  ดังน้ัน

คนที่ตาบอดสีจึงไมเหมาะแกการประกอบอาชีพบางอาชีพ เชน ทหาร แพทย พนักงานขับรถ 

เปนตน 

     

 

  

การกลายพนัธุหรอืการผาเหลา (mutation)  

เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับสิ่งมีชีวิต ทําใหมีลักษณะแตกตางไปจากเดิมบางกรณีมี

ผลตอการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ทําใหสิ่งมีชีวิตรุนตอๆ ไป มีลักษณะเปลี่ยนไป และ

อาจทําใหเกิดชนิดพันธุใหมขึ้นได 

ชนิดของการกลายพันธุ  จําแนกเปน 2 แบบ คือ 

1. การกลายพันธุของเซลลรางกาย (Somatic Mutation) เมื่อเกิดการกลายพันธุขึ้นกับ

เซลลรางกายจะไมสามารถถายทอดไปยังลูกหลานได 

2. การกลายพันธุของเซลลสืบพันธุ (Gemetic Mutation) เมื่อเกิดการกลายพันธุข้ึนกับ

เซลลสืบพันธุ ลักษณะที่กลายพันธุสามารถถายทอดไปยังลูกหลานได 

สาเหตุที่ทําใหเกดิการกลายพนัธุ อาจเกิดขึ้นไดจาก 3 สาเหตุใหญๆ คือ 

1. การกลายพันธุที่เกิดขึ้นไดเองตามธรรมชาติ การกลายพันธุแบบน้ีพบไดทั้งคน สัตว 

พืช มักจะเกิดในอัตราที่ต่ํามาก และมีการเปลี่ยนแปลงอยางชาๆ คอยเปนคอยไปซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงน้ีทําใหเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทําใหเกิดสิ่งมีชีวิตใหมๆ เกิดขึ้นตามวันเวลา 
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2. การกลายพันธุที่เกิดจากการกระตุนจากรังสี แสงแดดและสารเคมี รังสีจะทําใหเสน

สายโครโมโซมเกิดหักขาดทําใหยีนเปลี่ยน สารเคมี เชน สารโคลซิซิน (colchicine)  

ทําใหชุดโครโมโซมเพิ่มขึ้นเพื่อใหพืชมีผลผลิตในเวลาไมนาน   

3. การจัดเรียงเบสในกระบวนการสังเคราะหดีเอ็นเอ (DNA replication) ผิดพลาดมีผล

ทําใหเกิดการเพิ่มหรือลดจํานวนเบสในคูสาย และทําใหเกิดการเลื่อนของสาย DNA  

การกลายพนัธุเปนปรากฏการณที่เกดิขึ้นในสิง่มีชีวิต 2 ระดับ 

1. การกลายพันธุในระดับยีน เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเบส (A, T, C, G) หรือ

เปลี่ยนตําแหนงลําดับการเรียงตัวของเบสในโมเลกุลของ DNA ซึ่งจะสงผลสะทอนไปถึง

ตําแหนงการเรียงตัวของกรดอะมิโนในสายพอลิเพปไทลทําใหมีการสรางโปรตีนขึ้นมานั้นเปลี่ยน

สมบัติทางเคมีไปจากเดิมหรือหมดสภาพการทํางานไป 

2. การเปลี่ยนแปลงรูปรางของโครโมโซม ในแตละโครโมโซมเปนผลทําใหเกิดการ

สับเปลี่ยนตําแหนงของยีนที่อยู ในรูปของโครโมโซมน้ันๆ การเปลี่ยนแปลงน้ีอาจจะเกิดจาก

หลายสาเหตุดังน้ี การขาดหายไปของโครโมโซม การเพิ่มขึ้นมาของโครโมโซม การเปลี่ยน

ตําแหนงทิศทางของโครโมโซม การยายสลับที่ของโครโมโซม 

ปจจุบันนักวิทยาศาสตรใชประโยชนจากรังสีเพื่อเรงอัตราการเกิดการกลายพันธุ       

โดยการนําสวนตางๆ ของพืชมาฉายรังสี เชน  การฉายรังสีแกมมากับเน้ือเยื่อจากหนอหรือเหงา

ของพุทธรักษาทําใหไดพุทธรักษาสายพันธุใหมหลายสายพันธุ พืชกลายพันธุอื่นๆ ที่เกิดจากการ

ฉายรังสีแกมมา ไดแก เบญจมาศและปทุมมาที่มีกลีบของดอกเปลี่ยนแปลงไป ขิงแดงมีใบลาย

และตนเตี้ย เปนตน  การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมท่ีเกิดจากการกลายพันธุกอใหเกิดลักษณะ

ใหมๆ ซึ่งตางไปจากลักษณะเดิมที่มีอยูและลักษณะดังกลาวสามารถถายทอดไปยังรุนตอไปได 

กอใหเกิดสิ่งมีชีวิตรุนลูกที่มีพันธุกรรมหลากหลายแตกตางกัน 
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เรื่องที ่2 ความหลากหลายทางชีวภาพ 

          ความหลากหลายทางชีวภาพ คือ  การที่มีสิ่งมีชีวิตมากมายหลากหลายสายพันธุและ

ชนิดอยูในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง 

ความหลากหลายทางชีวภาพของโลกมีมากมายมหาศาลตลอดเวลา ความหลากหลาย

ทางชีวภาพไดเกื้อหนุนใหผูคนดํารงชีวิตอยูโดยมีอากาศและน้ําที่สะอาด มียารักษาโรค มีอาหาร 

เครื่องนุงหม เครื่องใชไมสอยตางๆการสูญเสียชนิดพันธุ การสูญเสียระบบนิเวศ การสูญเสีย

พันธุกรรมไมไดเพียงแตทําใหโลกลดความร่ํารวยทางชีวภาพลง แตไดทําใหประชากรโลกสูญเสีย

โอกาสที่ไดอาศัยในสภาพแวดลอมที่สวยงามและสะอาด สูญเสียโอกาสที่จะไดมียารักษาโรคที่ดี 

และสูญเสียโอกาสที่จะมีอาหารหลอเลี้ยงอยางพอเพียง  

 

 

 

 

ประเภทของความหลากหลายทางชีวภาพ  

ความหลากหลายทางชีวภาพแบงออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี  

1. ความหลากหลายของชนิด (Species diversity) เปนจุดเริ่มตนของการศึกษา

เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ  เน่ืองจากนักนิเวศวิทยาไดศึกษาเกี่ยวกับกลุมสิ่งมีชีวิต 

ในพื้นที่ตางๆ รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกลุมของสิ่งมีชีวิตในเขตพื้นที่น้ันเมื่อ

เวลาเปลี่ยนแปลงไป  

2. ความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic diversity) เปนสวนที่มีความเกี่ยว

เน่ืองมาจากความหลากหลายของชนิดและมีความสําคัญอยางยิ่งตอกลไกวิวัฒนาการของ

สิ่งมีชีวิต การปรากฏลักษณะของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะถูกควบคุมโดยหนวยพันธุกรรมหรือยีน 

และการปรากฏของยีนจะเกี่ยวของกับการปรับตัวของสิ่ งมี ชีวิตที่ทํา ใหสิ่ งมี ชีวิต น้ัน 

ดํารงชีวิตอยูได และมีโอกาสถายทอดยีนน้ันตอไปยังรุนหลัง และลักษณะหน่ึงลักษณะ 

ของสิ่งมีชีวิตคือจะมีหนวยพันธุกรรมมากกวาหน่ึงแบบ จึงทําใหสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน 

มีลักษณะบางอยางตางกัน  
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3. ความหลากหลายของระบบนิเวศ(Ecological diversity)หรือความหลากหลายของ

ภูมิประเทศ (Landscape diversity) ในถิ่นกําเนิดตามธรรมชาติมีลักษณะสภาพทางภูมิ

ประเทศแตกตางกันหลายแบบ 

 

     

 

 

การจัดหมวดหมูของสิ่งมีชีวิต 

อนุกรมวิธาน (Taxonomy)         วิชาที่เกี่ยวกับการจัดหมวดหมูของสิ่งมีชีวิต 

ประโยชนของอนุกรมวิธาน  

เน่ืองจากสิ่งมีชีวิตมีจํานวนมาก แตละชนิดก็มีลักษณะแตกตางกันออกไป จึงทําใหเกิด

ความไมสะดวกตอการศึกษา จึงจําเปนตองจัดแบงสิ่งมีชีวิตออกเปนหมวดหมูซึ่งจะทําใหเกิด

ประโยชนในดานตาง ๆ คือ  

1. เพื่อความสะดวกท่ีจะนํามาศึกษา  

2. เพื่อสะดวกในการนํามาใชประโยชน  

3. เพื่อเปนการฝกทักษะในการจัดจําแนกสิ่งตาง ๆ ออกเปนหมวดหมู  

หลักเกณฑในการจําแนกสิ่งมีชีวิตออกเปนหมวดหมู  มีดังนี ้

1. พิจารณาเปรียบเทียบทั้งภายในและภายนอกของสิ่งมีชีวิตวามีความเหมือนหรือ

คลายกันเพียงใด  ถาโครงสรางที่มีตนกําเนิดเดียวกัน แมจะทําหนาที่ตางกันก็จัดไวเปนพวก

เดียวกัน เชน กระดูกแขนของมนุษย กระดูกครีบของปลาวาฬ ปกนก ขาคูหนาของสัตวสี่เทา 

ถาเปนโครงสรางที่มีตนกําเนิดตางกัน แมจะทําหนาที่เหมือนกันก็จัดไวคนละพวก เชน ปกนก 

และปกแมลง 

2. พิจารณาจากแบบแผนการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต  ตั้งแตแรกโดยอาศัยหลักที่วา

สิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธกันมากเพียงใดยอมมีวิธีการเจริญคลายกันมากเพียงน้ัน 

3. ซากดึกดําบรรพ การศึกษาซากดึกดําบรรพของสิ่งมีชีวิตทําใหทราบบรรพบุรุษของ

สิ่งมีชีวิตในปจจุบันได และสิ่งมีชีวิตที่มีบรรพบุรุษรวมกันก็จัดอยูพวกเดียวกัน เชน การจัดเอา

นกและสัตวเลื้อยคลานไวในพวกเดียวกัน เพราะจากการศึกษาดึกดําบรรพ ของเทอราโนดอน 

(Pteranodon) ซึ่งเปนสัตวเลื้อยคลานที่บินได และซากของอารเคออพเทอริกส (Archaeopteryx)  
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ซึ่งเปนนกโบราณชนิดหน่ึงมีขากรรไกรยาว มีฟน มีปก มีน้ิว ซึ่งเปนลักษณะของสัตวเลื้อยคลาน 

จากการศึกษาซากดึกดําบรรพดังกลาวช้ีใหเห็นวานกมีวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษที่เปน

สัตวเลื้อยคลาน  

4. พิจารณาถึงกระบวนการเคมีและสรีระวิทยาของสิ่งมีชีวิตที่วามีความเกี่ยวของหรือ

คลายคลึงกันอยางไรรวมถึงศึกษาถึงการถายทอดกรรมพันธุ  ไดแก พลาสติกและ 

สารโปรตีนที่เซลลสรางขึ้น  

ลําดับการจัดลําดับหมวดหมูของสิ่งมีชีวิต 

 อาณาจักร ( Kingdom ) 
 

 หมวด ( Division ) ในพืช   หรือ  ( Phylum ) ในสัตว 
 

 ชั้น ( Class ) 
 

 อันดับ ( Order ) 
 

วงศ ( Family ) 
 

 สกุล ( Genus ) 
 

 ชนิด (Species) 

 

 

 

 

 

 

ชื่อของสิ่งมีชีวิต  

ช่ือของสิ่งมีชีวิตมีการตั้งข้ึนเพื่อใชเรียก หรือระบุสิ่งมีชีวิต การตั้งช่ือสิ่งมีชีวิตมี  2 แบบ คือ  

1. ชื่อสามัญ ( Common name )  

เปนช่ือของสิ่งมีชีวิตตั้งขึ้นเพื่อใชเรียกสิ่งมีชีวิตแตกตางกันในแตละทองที่ เชน ฝรั่ง

ภาคเหนือ ลําปาง เรียก บามั่น ลําพูนเรียก บากวย ภาคกลางเรียกฝรั่ง ภาคใตเรียกชมพู       

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียก บักสีดา ฉะน้ันการเรียกช่ือสามัญอาจทําใหเกิดความสับสน     
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ไดงาย การตั้งช่ือสามัญ มักมีหลักเกณฑในการตั้งช่ือ ไดแก ตั้งตามลักษณะรูปราง เชน สาหราย

หางกระรอก วานหางจระเข ต้ังตามถิ่นกําเนิด เชน ผักตบชวา ยางอินเดีย กกยิปต ตั้งตามที่อยู  

เชน ดาวทะเล ทากบก ตั้งตามประโยชนที่ไดรับ เชน หอยมุก 

2. ชื่อวิทยาศาสตร ( Scientific name )  

เปนชื่อเพื่อใชเรียกสิ่งมีชีวิตที่กําเนิดขึ้นตามหลักสากล ซึ่งนักวิทยาศาสตรทั่วโลกรูจัก 

คาโรลัส ลินเนียส นักธรรมชาติวิทยา ชาวสวีเดน เปนผูริเริ่มในการตั้งช่ือวิทยาศาสตรใหกับ

สิ่ งมี ชีวิต โดยกําหนดใหสิ่ งมี ชีวิตประกอบดวยช่ือ 2 ช่ือ ช่ือแรกเปนช่ือ“จีนัส”  

ช่ือหลังเปนคําระบุชนิดของสิ่งมีชีวิต คือช่ือ “สปชีส”การเรียกช่ือซึ่งประกอบดวยช่ือ 2 ช่ือ 

เรียกวา “การตั้งช่ือแบบทวินาม” 

หลักการตัง้ชื่อ  

1. เปนภาษาละติน (ภาษาละตินเปนภาษาที่ตายแลว ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได)  

2. การเขียน หรือพิมพช่ือวิทยาศาสตร เขียนดวยอักษรภาษาอังกฤษ ช่ือแรก 

ใหขึ้นตนดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ช่ือหลังใหขึ้นตนดวยภาษาอังกฤษ 

ตัวพิมพเล็ก เขียนได 2 แบบ ถาเขียน หรือพิมพดวยตัวเอนไมตองขีดเสนใต เชน ช่ือ

วิทยาศาสตรของคน Homo sapiens ถาเขียน หรือพิมพดวยไมใชตัวเอนตองขีดเสนใตช่ือ 2 

ช่ือ โดยเสนที่ขีดเสนใตทั้งสองไมติดตอกัน Homo sapiens  

3. อาจมีช่ือยอของผูตั้งช่ือหรือผูคนพบตามหลังดวยก็ได เชน Passer montanus Linn.  

4. ช่ือวิทยาศาสตรอาจเปลี่ยนแปลงได ถามีการคนพบรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตน้ัน

เพิ่มเติมภายหลัง  

การตั้งชื่อวิทยาศาสตร อาจตั้งโดยการพิจารณาจากสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต  

1. สภาพที่อยูอาศัย ผักบุง มีช่ือวิทยาศาสตรวา Ipomoca  aquatica  ช่ือ aquatica   มาจาก

คําวา aquatic ซึ่งหมายถึง นํ้า  

2. ถิ่นที่อยูหรือถิ่นกําเนิด มะมวง มีช่ือวิทยาศาสตรวา Mangfera indica ช่ือ indica       

มาจากคําวา India ซึ่งเปนตนไมท่ีมีตนกําเนิดอยูในประเทศอินเดีย  

3. ลักษณะเดนบางอยาง กุหลาบสีแดง มีช่ือวิทยาศาสตรวา Rosa  rubra  ช่ือ rubra 

หมายถึง สีแดง  
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อาณาจักร
สิ่งมีชีวิต

1. อาณาจักร

มอเนอรา  

เชน แบคทีเรีย 
สาหรายสีเขียวแกม   

น้ําเงิน
2. อาณาจักร

โปรติสตา

เชน สาหรายสี
แดง อะมีบา 
พารามีเซียม

3. อาณาจักรเห็ดรา 
(ฟงใจ) 

เชน เห็ด ยีสต

4. อาณาจักรพืช

เชน มอส ตีนตุกแก 
พืชมีดอก เฟรน

5. อาณาจักรสัตว 

เชน สัตวมีกระดูก
สันหลัง และสัตว
ไมมีกระดูกสัน

หลัง  

4. ช่ือบุคคลที่คนพบ หรือช่ือผูที่เกี่ยวของ เชน ตนเสี้ยวเครือ มีช่ือวิทยาศาสตรวา 

Bauhinia sanitwongsei ช่ือ sanitwongsei เปนชื่อที่ตั้งใหเปนเกียรติแกผูเกี่ยวของซึ่งเปน

นามสกุลของ ม.ร.ว. ใหญ สนิทวงค 

 

    
 

 

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  

สิ่งมีชีวิตไดวิวัฒนาการแยกออกเปนชนิดตางๆ หลายชนิด โดยแตละชนิดมีลักษณะ     

การดํารงชีวิตตางๆ เชน บางชนิดมีลักษณะงายๆ เหมือนชีวิตแรกเกิด บางชนิดมีลักษณะ

ซับซอน บางชนิดดํารงชีวิตอยูในน้ํา บางชนิดดํารงชีวิตอยูบนบก เปนตน  ความหลากหลาย

ของสิ่งมีชีวิตในปจจุบัน ตามแนวความคิดของ อาร เอช วิทเทเคอร (R.H. whittaker) จําแนก

สิ่งมีชีวิตออกเปน  5 อาณาจักร คือ 
 

 การจําแนกสิ่งมีชีวิตออกเปน 5 อาณาจักร 
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1. อาณาจักรมอเนอรา ( Kingdom Monera )  

สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอราเปนสิ่งมีชีวิตช้ันต่ํา ในกลุมโพรคาริโอต ไมมีเยื่อหุม

นิวเคลียส มีโครงสรางไมซับซอน เปนสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรน้ีไดแก สาหราย

สีเขียวแกมน้ําเงิน และแบคทีเรีย ซึ่งมีรูปรางตางกันออกไป เชน เปนแทง เกลียว กลม หรือตอ

กันเปนสายยาว แบคทีเรียบางชนิดทําใหเกิดโรค เชน โรคบิด บาดทะยัก เรื้อน อหิวาตกโรค  

คอตีบ ไอกรน บางชนิดพบในปมรากถั่วที่เรียกวา ไรโซเบียม ( Rhizobium sp. ) สามารถนํา

ไนโตรเจนจากอากาศไปสรางไนเตรด ซึ่งเปนธาตุอาหารสําคัญของพืช สวนสาหรายสีเขียวแกม

นํ้าเงิน ที่รูจักคือ สไปรูรินา ( Sprirurina sp. ) ซึ่งมีโปรตีนสูง ใชทําอาหารเสริม 
 

    

     

 

 

 

2. อาณาจักรโพรทิสตา ( Kingdom Protista ) 

สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโพรทิสตา เปนสิ่งมีชีวิตกลุม ยูคาริโอต มีเยื่อหุมนิวเคลียส       

สวนใหญเปนสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรน้ีมีทั้งประเภทช้ันต่ํา เซลลเดียวหรือ

หลายเซลล มีคลอโรพลาสตท่ีใชในการสังเคราะหแสง ไดแก สาหราย ซึ่งพบในนํ้าจืดและนํ้าเค็ม 

บางชนิดไมสามารถมองดวยตาเปลาตองสองดวยกลองจุลทรรศน เชน อมีบา พารามีเซียม  

ยูกลีนา นอกจากนั้นยังพบสิ่งมีชีวิตท่ีเรียกวา ราเมือก ซึ่งพบตามที่ช้ืนแฉะ สิ่งมีชีวิตในอาณาจักร

โพรทิสตาบางชนิดทําใหเกิดโรค เชน พลาสโมเดียม ( Plasmodium sp. )  ทําใหเกิดโรคไขมาลาเรีย 

สาหรายบางชนิดทําอาหารสัตว บางชนิดทําวุน เชน สาหราย  สีแดง  
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3. อาณาจักรฟงไจ ( Kingdom Fungi )  

สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟงไจสวนใหญเปนสิ่งมีชีวิตที่ประกอบดวยเซลลหลายเซลล อาจมี

เซลลเดียว เชน ยีสตที่ทําขนมปง หรือใชในการหมักสุรา ไวน เบียร เปนตน บางชนิดมีหลาย

เซลล เชน เห็ด มีการรวมตัวเปนกลุมของเสนใยหรืออัดแนนเปนกระจุก มีผนังเซลลคลายพืช 

แตไมมีคลอโรฟลล สืบพันธุโดยการสรางสปอร และดํารงชีวิตโดยการยอยสลายสารอินทรีย 

โดยหลั่งนํ้ายอยออกมายอยอาหาร แลวจึงดูดเอาโมเลกุลที่ถูกยอยเขาสูเซลล ทําหนาที่เปน 

ผูยอยสลายในระบบนิเวศ 

 

    
 

 

 

4. อาณาจักรพืช (Plantae)  

สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช เปนสิ่งมีชีวิตหลายเซลลที่ประกอบกันเปนเน้ือเยื่อ และเซลล    

มีการเปลี่ยนแปลงไปทําหนาที่เฉพาะอยาง เชน ราก ลําตน ใบ มีคลอโรพลาสตซึ่งเปนรงคค

วัตถุที่ใชในการสังเคราะหดวยแสง โดยอาศัยพลังงานแสงจากดวงอาทิตย จึงมีหนาที่เปนผูผลิต

ในระบบนิเวศ พบทั้งบนบกและในนํ้า โดยพืชช้ันต่ําจะไมมีทอลําเลียง ไดแก มอส พืชชั้นสูงจะมี

ทอลําเลียง หวายทะนอย หญาถอดปลอง ตีนตุกแก เฟรน สน ปรง พืชใบเลี้ยงคู และพืชใบ

เลี้ยงเด่ียว 
 

 

 

 

5. อาณาจักรสัตว ( Kingdom Animalia )  

สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว เปนสิ่งมีชีวิตที่มีเน้ือเยื่อซึ่งประกอบดวยเซลลหลายเซลล ไม

มีผนังเซลล ภายในเซลลไมมีคลอโรพลาสต ตองอาศัยอาหารจากการกินสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ 

ดํารงชีวิตเปนผูบริโภคในระบบนิเวศ สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรน้ีมีความสามารถในการตอบสนอง

ตอสิ่งเรา บางชนิดเคลื่อนที่ไมได เชน ฟองน้ํา ปะการัง กัลปงหา เปนตน 
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สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตวแบงออกเปน 2 กลุม คือ  

สัตวไมมีกระดูกสันหลัง ไดแก ฟองนํ้า กัลปงหา แมงกะพรุน พยาธิตาง ๆ ไสเดือน หอย 

ปู แมลง หมึก ดาวทะเล  

สัตวมีกระดูกสันหลัง ไดแก ปลา สัตวครึ่งบกครึ่งนํ้า สัตวเลื้อยคลาน สัตวปก  

สัตวเลี้ยงลูกดวยนม  

 

 

 

 

คุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพ  

ความหลากหลายทางชีวภาพมีคุณคาและความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย ดังน้ี  

1. เปนแหลงปจจัยสี่  

ปาไมซึ่งเปนแหลงรวมของความหลากหลายทางชีวภาพ เปนแหลงอาหารของมนุษยมา

ตั้งแตสมัยดึกดําบรรพ มนุษยไดอาศัยอาหารที่ไดจากปา เชน นําพืช สัตว เห็ด  

มาเปนอาหาร หรือทํายารักษาโรค มนุษยสรางที่อยูอาศัยจากตนไมในปา พืชบางชนิด เชน ตน

ฝาย นุน และไหม ใชทําเปนเครื่องนุงหม เก็บฟนมาทําเช้ือเพลิงเพื่อหุงหาอาหาร และใหความ

อบอุน เมื่อจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นและมีเทคโนโลยีสูงขึ้น ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพ

ของปาไมถูกทําลายลง มนุษยตองการที่อยูมากขึ้น มีการตัดไมทําลายปาเพิ่มขึ้น เพื่อใหมี

ผลผลิตเพียงพอกับความตองการของมนุษย ทําใหการเกษตรและการเลี้ยงสัตวเพียงหน่ึงหรือ

สองชนิดไดเขาไปแทนที่ความหลากหลายทางชีวภาพของปาไม  

2. เปนแหลงความรู  

ปาเปนแหลงรวมความหลากหลายทางชีวภาพเปนแหลงรวมพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 

จึงเปรียบเสมือนหองเรียนธรรมชาติ โดยเฉพาะความรูดานชีววิทยา นอกจากนั้นยังเปนแหลงให 

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่อยูในปา ถาหากปาหรือธรรมชาติถูกทําลายไป ความ

หลากหลายทางชีวภาพก็ถูกทําลายไปดวย จะทําใหมนุษยขาดแหลงเรียนรูที่สําคัญไปดวย  

3. เปนแหลงพักผอนหยอนใจ  

ความหลากหลายทางชีวภาพกอใหเกิดทัศนียภาพที่งดงาม แตกตางกันไปตามสภาวะ

ของภูมิอากาศ ในบริเวณที่ภูมิอากาศเหมาะสมแกการอยูอาศัยก็จะมีพรรณไมนานาชนิด มีสัตว
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ปา แมลง ผีเสื้อ ชวยใหรูสึกสดช่ืน สบายตา ผอนคลายความตึงเครียด และนอกจากน้ียัง

ปรับปรุงใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  

 

ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยและทองถิ่น  

สิ่งมีชีวิตในโลกน้ีมีหลากหลายชนิด ในจํานวนน้ีมีอยูในประเทศไทย ประมาณ 

รอยละ7ประเทศไทยมีประชากรเพียงรอยละหน่ึง ของประชากรโลก ดังน้ัน เมื่อเทียบสัดสวน

กับจํานวนประชากร ประเทศไทยจึงนับวามีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตอยางมาก สิ่งมีชีวิต

ในประเทศไทยมีหลากหลาย เน่ืองจากมีสภาพทางภูมิศาสตรที่หลากหลายและแตละแหลงลวน

มีปจจัยที่เอื้อตอการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต นับตั้งแตภูมิประเทศแถบชายฝงทะเล ที่ราบลุม

แมนํ้า ที่ราบลอนคลื่น และภูเขาที่มีความสูงหลากหลายตั้งแตเนินเขาจนถึงภูเขาที่สูง ประเทศ

ไทยจึงเปนแหลงของปาไมนานาชนิด ไดแก ปาชายเลน ปาพรุ ปาเบญจพรรณ ปาดิบ และปาสนเขา  

ในระยะเวลาที่ผานมาประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ปาเปนจํานวนมหาศาล เน่ืองจากหลาย

สาเหตุ เชน การเพิ่มของประชากรทําใหมีการบุกเบิกปาเพิ่มขึ้น การใหสัมปทานปาไมที่ขาดการ

ควบคุมอยางเพียงพอ การตัดถนนเขาพื้นที่ปา การเกษตรเชิงอุตสาหกรรม การแพรของ

เทคโนโลยีที่ใชทําลายปาไมไดอยางรวดเร็วสงผลใหพืชและสัตวสูญพันธุ รวมทั้งนก สัตวครึ่งบก 

ครึ่งนํ้า สัตวเลื้อยคลาน แมลง และสัตวนํ้าอีกเปนจํานวนมากการทําลายปาไมกอใหเกิด

วิกฤตการณทางธรรมชาติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แหลงนํ้าที่เคยอุดมสมบูรณ เริ่มลดนอยลง 

เกิดปรากฎการณน้ําทวมฉับพลัน ยังผลใหเกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจ บานเรือน และความ

ปลอดภัยของชีวิตคนและสัตวเปนอันมาก  

 

 

 

 

 

การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของทองถิ่น  

การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของทองถ่ิน ทําไดหลายวิธี ดังน้ี  

1. จัดระบบนิเวศใหใกลเคียงตามธรรมชาติ โดยฟนฟูหรือพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมให

ความหลากหลายทางชีวภาพไวมากที่สุด  
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2. จัดใหมีศูนยอนุรักษหรือพิทักษสิ่งมีชีวิตนอกถิ่นกําเนิด เพื่อเปนที่พักพิงช่ัวคราวที่

ปลอดภัย กอนนํากลับไปสูธรรมชาติ เชน สวนพฤกษศาสตร ศูนยเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเค็ม  

3. สงเสริมการเกษตรแบบไรนาสวนผสม และใชตนไมลอมรั้วบานหรือแปลงเกษตร

เพื่อใหมีพืชและสัตวหลากหลายชนิดมาอาศัยอยูรวมกัน ซึ่งเปนการอนุรักษความหลากหลาย

ทางชีวภาพได 

กิจกรรมทายบทที ่4 
 

คําชี้แจง : ใหนักศึกษาเลือกคําตอบท่ีถูกตองเพียงคําตอบเดียวโดยทําเครื่องหมาย × ลงใน 

ชองวางที่ตรงกับตัวอักษรท่ีเลือกลงในกระดาษคําตอบ 

1. ลักษณะในขอใดที่เกิดจากการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

ก.  เสือนพเปนโจรเหมือนพอ 

ข.  พรมีลักยิ้มเหมือนแม 

ค.  กมลชอบทานไกทอดเหมือนพอ 

ง.  แดงและแมปวยเปนโรคกระเพาะ 

2. พันธุกรรม (Heredity) หมายถึงขอใด 

ก.  สิ่งที่ไดรับการถายทอดจากคนที่รูจัก 

ข.  สิ่งที่ไดรีบการถายทอดจากบรรพบุรุษหรือจากรุนสูรุน 

ค.  สิ่งที่ไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษเพียงรุนเดียว 

ง.  ความผิดปกติของรางกาย 

3. ลักษณะทางพันธุกรรมของคนลักษณะใดตอไปน้ีเปนลักษณะทางพันธุกรรมท่ีแปรผัน  

    แบบตอเน่ือง 

1.  สีผม   2.  เสนผม   3.  ความสูง  4.  หนาตา  5.  สติปญญา  6.  ติ่งหู 

ก.  2 , 4 , 6 

ข.  1 , 2 , 3 , 4 

ค.  1 , 3 , 5 

ง.  3 , 4 , 5 , 6 
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4. ขอใดกลาวถึงคุณสมบัติของถั่วลันเตาที่ทําใหเมนเดลเลือกใชในการศึกษาทางดาน           

    พันธุศาสตร  

1. เปนพืชที่ปลูกงาย และยังใหเมล็ดในปริมาณที่มากดวย  

2. เปนพืชที่มีลักษณะทางพันธุกรรมแตกตางกันชัดเจนหลายลักษณะ  

3. เปนพืชที่เกิด self- fertilized สามารถสรางพันธุแท หรือเกิด cross-fertilized  

            เพื่อสรางลูกผสมไดงาย  

5.  เปนพืชที่เกิดไดเฉพาะ cross – fertilizationซึ่งชวยใหสามารถควบคุมการทดลองใหเปนไป 

     ตามแผนได 

ก.  ขอ 1 , 2 , 3 

ข.  ขอ 1 , 2 , 4 

ค.  ขอ 2 , 3 , 4 

ง.  ขอ 1 , 2 , 3 , 4 

6.  ถาพอมีหมูเลือด A มีจีโนไทป   i แมมีหมูเลือด B มีจีโนไทป   i ลูกมีหมูเลือดใดไดบาง 

       ก.  เลือดหมู A , B และ O 

       ข.  เลือดหมู AB , B และ O 

ค.  เลือดหมู AB , A และ O 

ง.  เลือดหมู AB , A, B และ O 

7. กําหนดให  A  คุมลักษณะเดน  a   คุมลักษณะดอย 

     ถาผสม     Aa   x  Aa 

     AA   :  Aa  :  aa   =   1  :  2  :  1 

    ผลลัพธจากการผสมน้ีแสดงวา 

ก.  ถามีลูกจากการผสม 4 ตัว จะไดลูก แสดง ลักษณะเดน 3 ตัว และแสดงลักษณะดอย 1 ตัว   

ข.  จะมีโอกาสที่ลูกแสดงลักษณะเดน 3/4  และลักษณะดอย 1/4 

ค.  จะไดลูกชนิดจีโนไทปเหมือนพอแม 3/4 

ง.  จะไดลูกชนิดท่ีมีฟโนไทปเหมือนพอแม   1/2 
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8. ลักษณะของสัตวในขอใดเปนที่จัดอยูในอาณาจักรเดียวกัน 

ก. จระเข  ปลาชอน  เตา 

ข. ปลามา ปลาตีน  มานํ้า 

ค. แมเพรียง ปลิงทะเล  ดอกไมทะเล 

ง. ลิง  คางคาว  มาลาย 

9. ลักษณะในขอใดเปนลักษณะเฉพาะตัวของสัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 

ก.  รูปรางเรียวยาว ใชเหงือกในการหายใจ ผิวหนังเปนเกล็ด ออกลูกเปนไข 

ข.  เปนสัตวเลือดอุน ใชปอดในการหายใจ ปฏิสนธิภายนอก วางไขในนํ้าและเลี้ยงลูกดวยนม 

ค.  หายใจโดยใชเหงือก ปอด หรือผิวหนัง ผิวหนังมีลักษณะเปยกช้ืน วางไขในนํ้า 

ง.  รูปรางเรียวใชเหงือกในการหายใจ ตัวออนเจริญเติบโตอยูภายในตัวแม 

10. ขอใดเปนลักษณะเฉพาะตัวของสิ่งมีชีวิตทอยูในอาณาจักรพืช 

     ก.  สืบพันธุโดยการสรางสปอร 

     ข.  เซลลมีเยื่อหุมเซลล 

     ค.  มีคลอโรฟลล 

     ง.  สืบพันธุดวยเมล็ด 
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บทที่  5 

 เทคโนโลยีชีวภาพ 

สาระสําคญั 

 เทคโนโลยีชีวภาพ  เปนเทคโนโลยีที่ นําเอาความรูทางชีววิทยามาใชประโยชน 

ในชีวิตประจําวันแกมนุษยตั้งแตอดีต  เชน การผลิตขนมปง นํ้าสมสายชู นํ้าปลา ซีอิ้ว และ 

โยเกิรต เปนตน  ซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพทั้งสิ้น รวมถึงการผลิต 

ยาปฏิชีวนะ ตลอดจนการปรับปรุงพันธุพืช และพันธุสัตวชนิดตาง ๆ ในปจจุบัน 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. อธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ และประโยชนได 

2. อธิบายผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอชีวิตและสิ่งแวดลอมได 

3. อธิบายบทบาทของภูมิปญญาทองถ่ินเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพได 

 

ขอบขายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1  ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ 

เรื่องท่ี 2  ปจจัยที่มีผลตอเทคโนโลยีชีวภาพ 

เรื่องท่ี 3  เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน 

เรื่องท่ี 4  ภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ 

เรื่องท่ี 5  ประโยชนและผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพ 
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เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 

หมายถึง 

การใชความรูเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและผลิตผลของสิ่งมีชีวิตใหเปนประโยชนกับมนุษย หรือ

การใชเทคโนโลยีในการนําสิ่งมีชีวิตหรือช้ินสวนของสิ่งมีชีวิตมาพัฒนาหรือปรับปรุงพืช 

สัตว และผลิตภัณฑอื่นๆ เพื่อประโยชนเฉพาะตามที่เราตองการ 

ความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ 

1. การลดปริมาณ

การใชสารเคมีใน

เกษตรกรรม  

เพื่อลดตนเหตุ 

ของปญหาดาน

สิ่งแวดลอม ดวย

การคิดคนพันธุพืช

ใหมที่ตานทานโรค

และศัตรูพืช 

2.เพื่อเพิ่ม 

พื้นที

เพาะปลูกของ

โลกดวยการ

ปรับปรุงพันธุ

พืชที่ทนทาน

ตออุณหภูมิ

ตางๆ 

3. การเพิ่ม

ผลผลิตทาง

การเกษตร

ของโลกดวย

การปรับปรุง

พันธุที่

ทนทานตอ

โรค 

4. การผลิต

อาหารที่ให

คุณคาทาง

โภชนาการ

สูงขึ้น 

5. การคน

คิดยา

ปองกัน

และรักษา

โรคติดตอ

หรือโรค

รายแรง

ตางๆ 

บทที่  5 

 เทคโนโลยีชีวภาพ 

เรื่องที ่1 ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ 

 ปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีชีวภาพมาใชประโยชนเพื่อหาทางแกปญหาสําคัญท่ีโลกกาํลัง

เผชิญอยูท้ังดานการเกษตรกรรม อาหาร การแพทย และเภสัชกรรม ซึ่งมีความสําคัญ ดังน้ี 
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ปจจัยที่มีผลตอเทคโนโลยีชีวภาพ 

1.ตองมีตัวเรงทางชีวภาพ 

(Biological Catalyst) ที่ดีที่สุด ซึ่งมี

ความจําเพาะตอการผลิตผลิตภัณฑที่

ตองการ และกระบวนการที่ใชในการ

ผลิต ไดแก เช้ือจุลินทรียตางๆ พืช 

หรือ สัตว ซึ่งคัดเลือกขึ้นมา และ

ปรับปรุงพันธุใหดีขึ้น สําหรับใชใน

การผลิตผลิตภัณฑจําเพาะน้ัน 

 

2.ตองมีการออกแบบถังหมัก 

(Reacter) และเครื่องมือที่ใชในการ

ควบคุมสภาพทางกายภาพใน

ระหวางการผลิต เชน อุณหภูมิ  

คาความเปนกรด – เบส การให

อากาศ เปนตน ใหเหมาะสมตอการ

ทํางานของตัวเรงทางชีวภาพที่ใช 

เรื่องที ่2 ปจจัยที่มีผลตอเทคโนโลยีชีวภาพ 

 ในการผลิตผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีชีวภาพ จะตองคํานึงถึงปจจัยหลัก 2 ประการ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องที ่3 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน 

 การนําเทคโนโลยีชีวภาพมาใชในชีวิตประจําวัน เปนการนําความรูเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและ

ผลผลิตของสิ่งมีชีวิต มาใชใหเปนประโยชนกับมนุษย ในการดํารงชีวิตตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

ซึ่งมีดังน้ี 
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เทคโนโลยีชีวภาพที่ใชใน

ชีวิตประจําวัน 

1.การผลิตอาหาร   

เชน นํ้าปลา ปลารา     

ปลาสม  ผักดอง 

2. การผลิตผงซักฟอก

ชนิดใหมที่มีเอนไซม 

 

3. การทําปุยจากวัสดุ

เหลือทิ้ ง  เชน เศษผัก 

อาหาร ฟางขาว 

4. การแกไขปญหา

สิ่ ง แวดล อม  เช น 

การใชจุลินทรียใน

การกําจัดขยะ 

5 .  ก า รแก ไ ขปญหา

พลังงาน เชน การผลิต

แกซโซฮอล เ ช้ือเพลิ ง

รถยนต 

6 .  ก า ร เ พิ่ ม คุ ณ ค า

ผลผลิตของอาหารเชน

การปรับปรุงคุณภาพ

นํ้ามันในพืชคาโนลา 

7. การทําผลิตภัณฑ

จากไขมัน เชน นม 

เนย นํ้ามัน 

8. การรักษาโรค 

และบํารุงสุขภาพ 

เชน สมุนไพร 
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เทคโนโลยีชีวภาพที่นํามาใชประโยชนในประเทศไทย 

1.  ดานการเกษตร 

- การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ  ไดแก การขยายและ

ปรับปรุงพันธุกลวย กลวยไม  ไผ  ไมดอก      

ไมประดับ  หญาแฝก 

- การปรับปรุงพันธุพืช เชน การปรับพันธุพืช

(GMO) มะเขือเทศ พริก ถั่วฝกยาวทนตอ

ศัตรูพืช ทนแลง  

-  การพัฒนาและปรับปรุงพันธุสัตว เชน    

การขยายพันธุโคนมใหมีนํ้านมสูงและการลด

การแพรระบาดของโรคสัตว การโคลนน่ิง   

การผสมเทียม 

- การผลิตปุยชีวภาพ เชน ปุยคอก ปุยหมัก 

- การควบคุมโรคและแมลงโดยชีวินทรีย   

เชน การใชจุลินทรียควบคุมโรคในแปลงปลูก

มะเขือเทศ ขิง  สตรอเบอรรี ่

2.  ดานการแพทย 

- การพัฒนาเทคโนโลยีลายพิมพ   

ดีเอ็นเอ 

- การตรวจวินิจฉัยโรค  เชน   

โรคไขเลือดออก  

- การพัฒนาวิธีการตรวจหาสาร

ตอตานมาลาเรีย  วัณโรค  

- การพัฒนาการเลี้ยงเซลลมนุษย 

และสัตว 

เทคโนโลยีชีวภาพที่นํามาใชประโยชนในประเทศไทย 

 ประเทศไทยไดมี การคนคว าทางด านเทคโนโลยี ชีวภาพ เพื่ อทํ าประโยชน 

ตอประเทศ ซึ่งสวนใหญจะเปนเทคโนโลยีที่มีประโยชนในดานตางๆ ดังตอไปน้ี 
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ภูมิปญญาทองถิน่เกีย่วกบัเทคโนโลยีชีวภาพ 

เทคโนโลยีการหมัก (Fermentation Technology)  โดยนําแบคทีเรียที่มีอยูตาม

ธรรมชาติมาใชในกระบวนการถนอมอาหาร และแปรรูปอาหาร เชน การทํานํ้าปลา 

ปลารา แหนม นํ้าบูดู  เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว เตาหูยี้ ผักและผลไมดอง นํ้าสมสายชู เหลา 

เบียร ขนมปง นมเปรี้ยว เปนตน ซึ่งผลิตภัณฑที่ไดจากการหมักในลักษณะน้ี อาจจะ

มีคุณภาพไมแนนอน ยากตอการปรับปรุงประสิทธิภาพในการหมัก หรือขยายกําลัง

ผลิตใหสูงขึ้น และยังเสี่ยงตอการปนเปอนของเช้ือโรค หรือจุลินทรียที่สรางสารพิษ 

ประโยชนของเทคโนโลยีชีวภาพ 

1.ดานการเกษตร 

- การผสมพันธุสัตวและการปรับปรุงพันธุสัตว 

- การปรับปรุงพันธุพืชและการผลิตพืชพันธุใหม 

- การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 

2. ดานอตุสาหกรรม 

- การถายฝากตัวออน 

- การผสมเทียมสัตวบกและสัตวนํ้า 

- พันธุวิศวกรรมโดยนําผลผลิตของยีนมาใชประโยชนและผลิตเปนอุตสาหกรรม 

- ผลิตฮอรโมนเรงการเจริญเติบโตของสัตว 

- ผลิตสัตวแปลงพันธุใหมีลักษณะโตเร็ว เพิ่มผลผลิต 

เรื่องที ่4 ภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกบัเทคโนโลยีชีวภาพ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

เรื่องที ่5 ประโยชนและผลกระทบของเทคโนโลยีชวีภาพ 
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3.ดานการแพทย 

- การใชยีนบําบัดโรค 

- การตรวจวินิจฉัยหรือตรวจพาหะจากยีน เพื่อตรวจสอบโรคธาลัสซีเมีย 

- การใชประโยชนจากการตรวจลายพิมพจากยีนของสิ่งมีชีวิต 

4.ดานอาหาร 

- เพิ่มปริมาณเนื้อสัตวทั้งสัตวบกและสัตวนํ้า  

- เพิ่มผลผลิตจากสัตว 

- เพิ่มผลิตภัณฑที่แปรรูปจากผลผลิตของสัตว 

5.ดานสิ่งแวดลอม 

- การใชจุลินทรียชวยรักษาสภาพแวดลอม 

- การคนหาทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนและการสรางทรัพยากรใหม 

6.ดานการผลิตพลังงาน 

- แหลงพลังงานที่ไดจากชีวมวล คือ แอลกอฮอลชนิดตางๆ  

- แกสชีวภาพ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลของเทคโนโลยีชีวภาพดานการตดัตอพนัธุกรรม (GMO) 

การนําเทคโนโลยีการตัดตอพันธุกรรมมาใช เพื่อใหจุลินทรียสามารถผลิตสารหรือ

ผลิตภัณฑบางชนิด หรือ ผลิตพืชที่ตานทานตอแมลงศัตรูพืช โรคพืช และยาปราบวัชพืชและ

ปรับปรุงพันธุใหมีผลผลิตที่มีคุณภาพดีขึ้น ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ไดจากการตัดตอพันธุกรรมน้ี เรียกวา  

จีเอ็มโอ (GMO)  เปนชื่อยอมาจากคําวา Genetically Modified Organism พืช จีเอ็มโอ  

สวนใหญ  ไดแก ขาวโพด และฝายที่ตานทานแมลง ถั่วเหลืองตานทานยาปราบศัตรูพืช 

มะละกอ และ มันฝรั่งตานทานโรค แมวาเทคโนโลยีชีวภาพน้ัน มีประโยชนในการพัฒนา 

พันธุพืช พันธุสัตว ใหมีผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง และมีตนทุนการผลิตต่ํา ก็ตาม 
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การตดัตอพนัธุกรรม  (GMO) 

(Genetically  Modified Organism) 

หมายถึง 

สิ่งมีชีวิตที่ไดจากการตัดตอ

พืช (GMO) 

ขาวโพดตานแมลง ฝายตานแมลง 

ถั่วเหลืองตานยาปราบศัตรพูืช 

มะละกอตานโรค มันฝรั่งตานโรค 

การปลูกพืช  (GMO) 

1.ทนทานตอสารเคมี

กําจัดวัชพืช 

2.ทนทานตอยาฆาแมลง 

 

3.ทนทานตอไวรัส 

 

แตก็ยังไมมีหลักฐานที่แนนอนยืนยันไดวาพืชที่ตัดตอยีน จะไมสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

และความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 พืช จีเอ็มโอ สวนใหญประกอบดวย   

 

 

 

 

 

 

 

 แมวาเทคโนโลยีชีวภาพน้ัน มีประโยชนในการพัฒนา  พันธุพืช พันธุสัตว ใหมีผลผลิตที่

มีปริมาณและคุณภาพสูง และมีตนทุนการผลิตต่ํา ก็ตาม แตก็ยังไมมีหลักฐานที่แนนอนยืนยันได

วาพืชที่ตัดตอยีนจะไมสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งน้ี

การทดสอบการปลูกพืชจีเอ็มโอ(GMO) มีดังน้ี 
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ผลกระทบของการใชเทคโนโลยีชีวภาพ 

 

1. สามารถนําไปใชผลิตเช้ือโรคชนิด

รายแรงเพื่อใชในสงครามเชื้อโรค  

เชน  อาวุธเช้ือโรค 

 

2. สามารถนําสารพันธุกรรมของพืช

จากประเทศกําลังพัฒนาเพื่อหวังผล

กําไร 

 

ผลกระทบของสิ่งมีชีวิต จีเอ็มโอ (GMO) 

 

1.  ผลกระทบตอความหลากหลายทาง

ชีวภาพ พบวา พืชที่ตัดแตงพันธุกรรมสง

ผลกระทบตอ แมลงที่ชวยผสมเกสร และ

พบวาแมลงเตาทองที่เลี้ยงดวยเพลี้ยออน

ที่เลี้ยงในมันฝรั่งตัดตอยีน วางไขนอยลง     

1 ใน 3และมีอายุสั้นกวาปกติครึ่งหนึ่ง  

เมื่อเปรียบเทียบกับแมลงเตาทองที่เลี้ยง

ดวยเพลี้ยออนที่เลี้ยงดวยมันฝรั่งทั่วๆ ไป 

2.  ผลกระทบตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 

ผลกระทบของสิ่งมีชีวิต จีเอ็มโอ ตอ ชีวิตของ

ผูบริโภค นั้น เคยเกิดขึ้นบางแลว โดยบริษัท

ผลิตอาหารเสริมประเภทวิตามิน   บี 2 โดยใช

เทคนิคพันธุวิศวกรรม และนํามาขายใน

สหรัฐอเมริกา  หลังจากนั้น พบวามีผูบริโภค

ปวยดวยอาการกลามเนื้อผิดปกติ เกือบ 5000 

คน โดยมีอาการเจ็บปวด และมีอาการทาง

ระบบประสาทรวมดวย ทําใหมีผูเสียชีวิต 37 

คน และพิการอยางถาวรเกือบ 1,500  คน 

ผลกระทบของการใชเทคโนโลยีชีวภาพ 

 การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ทําใหเกิดผลกระทบได ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกระทบของสิ่งมีชีวิต จีเอ็มโอ(GMO) 

สิ่งมีชีวิต จีเอ็มโอ สงผลกระทบ ตอชีวิตและสิ่งแวดลอมและทางชีวภาพ ไดดังน้ี 
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กิจกรรมทายบทที ่5  

เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

1. จงบอกประโยชนของเทคโนโลยีชีวภาพ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2.  จงบอกผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพ 

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

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

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

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

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

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

 

3. จงบอกการนําเทคโนโลยีชีวภาพไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

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

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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บทที่ 6 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

สาระการเรียนรู 

  ทรัพยากรธรรมชาติเปนสิ่งที่มีความสัมพันธกับชีวิตเราอยางมากมาย ฉะน้ัน 

เราจําเปนตองศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการใชทรัพยากรธรรมชาติตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

ในทุกระดับและแนวทางในการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตได 

2. อธิบายการใชทรัพยากรธรรมชาติ สภาพปญหาสิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ

และระดับโลกได 

3. อธิบายสาเหตุของปญหา วางแผน และลงมือปฏิบัติได 

4. อธิบายการปองกัน แกไข เฝาระวัง อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได 

5. อธิบายปรากฎการณของธรณีวิทยาที่มีผลกระทบตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 

6. อธิบาย ปรากฎการณ สภาวะโลกรอน สาเหตุและผลกระทบตอชีวิตมนุษย 

ขอบขายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1  การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต 

เรื่องท่ี 2  ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources)  

เรื่องท่ี 3  ผลกระทบตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติและ

แนวทางปองกันแกไข 

เรื่องท่ี 4  การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เรื่องท่ี 5  ปรากฏการณทางธรณีวิทยาที่มีผลกระทบตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 

เรื่องท่ี 6  ปรากฎการณภาวะโลกรอนและผลกระทบจากตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 
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บทที่ 6 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

เรื่องที ่1  การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต 

 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของชนิดหรือชุมชนใน

ระบบนิเวศตามกาลเวลา โดยเริ่มจากจุดที่ไมมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูเลย จนกระทั่งเริ่มมีสิ่งมีชีวิต

กลุมแรกเกิดขึ้น ซึ่งสิ่งมีชีวิตกลุมแรกจะเปนกลุมที่มีความทนทานสูง จากน้ันวิวัฒนาการไป

จนถึงสิ่งมีชีวิตกลุมสุดทายที่เรียกวา ชุมชนสมบูรณ (Climax stage) 

การแทนที่ของสิ่งมีชีวิต แบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

ประเภทที่ 1  การเกิดแทนที่ขั้นบุกเบิก (Primary succession)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเกิดแทนทีข่ั้นบุกเบิก จะเริ่มข้ึนในพื้นที่ท่ีไมเคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูมากอนเลย  

ซึ่งแบงออกได 2 แบบ ไดแก 

แบบที่ 1  การเกิดแทนที่บนพื้นที่วางเปลาบนบก มี 2 ลักษณะดวยกันคือ 

ลักษณะที่ 1  การเกิดแทนที่บนกอนหินที่วางเปลา 

ขั้นแรก   เกิดสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว เชน สาหรายสีเขียว หรือไลเคน 

บนกอนหิน หลังจากหินสึกกรอน และเจือปนดวยสารอินทรียของซากสิ่งมีชีวิตสะสมเพิ่มขึ้น 

จากนั้นก็จะเกิดพืชจําพวกมอส 

ขั้นที่สอง  พืชท่ีเกิดตอมาเปนพวกหญา และพืชลมลกุ มอสจะหายไป 

ที่มา  https://puengsawitree.files.wordpress.com/2013/05/15.jpg 
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ขั้นที่สาม  เกิดไมพุมและตนไมเขามาแทนที่ ซึ่งจะเปนไมโตเร็ว ชอบแดด  

ขั้นสุดทาย เปนขั้นที่สมบูรณ (climax stage) ตนไมไดวิวัฒนาการ 

ไปเปนไมใหญ และมีสภาพเปนปาที่อุดมสมบูรณ 

 

 
 

ลักษณะที่ 2 การเกิดแทนที่บนพื้นทรายท่ีวางเปลา 

ขั้นแรก  เปนประเภทไม-เลื้อย ท่ีหยั่งรากลงในบริเวณที่ชื้น 

ขั้นที่สอง  เกิดเปนลําตนใตดินที่ยาวและแตกกิ่งกานสาขาไดไกล 

ขั้นที่สาม  เกิดไมพุมและตนไมเขามาแทนที่  

ขั้นสุดทาย  เปนขั้นที่สมบูรณ (climax stage) ตนไมไดวิวัฒนาการไป

เปนไมใหญ และมีสภาพเปนปาที่อุดมสมบูรณ 
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แบบที่ 2  การเกิดแทนที่ในแหลงน้ํา เชน ในบอน้ํา ทะเลทราย หนอง บึง 

ภาพการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในสระน้ําจนกลายเปนพื้นดิน 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ ม า  http://image.slidesharecdn.com/4-100718023306-phpapp02/95/4-31-

728.jpg?cb=1279420455 

ขั้นแรก  บริเวณพื้นกนสระหรือหนองนํ้าน้ันมีแตพื้นทราย สิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นคือ 

สิ่งมีชีวิตเล็กๆ เชน เเพลงกตอน สาหรายเซลลเดียว ตัวออนของแมลงบางชนิด 

ขั้นที่สอง  เกิดการสะสมอินทรียสารขึ้นบริเวณพื้นกนสระ จากน้ันก็จะเริ่มเกิดพืชใตนํ้า

ประเภท สาหราย และสัตวเล็กๆ  

ขั้นที่สาม  มีอินทรียสารทับถมเพิ่มมากขึ้น เกิดพืชมีใบโผลพนน้ําเกิดขึ้น เชน กก ออ 

จากน้ันเกิดมีสัตวจําพวก หอยโขง กบ กุง หนอน ไสเดือน  

ขั้นที่สี่  อินทรียสารที่สะสมอยูที่บริเวณกนสระเพิ่มมากขึ้น ทําใหสระเกิดการตื้นเขินขึ้น

ในหนาแลง ก็จะเกิดตนหญาขึ้น สัตวที่อาศัยอยูในสระจะเปนสัตวประเภทสะเทินนํ้าสะเทินบก 

ขั้นสุดทาย  เปนขั้นสมบูรณ (climax stage) สระนํ้าน้ันจะตื้นเขินจนกลายสภาพเปน

พื้นดิน ทําใหเกิดการแทนที่พืชบกและสัตวบกและวิวัฒนาการจนกลายเปนปาไดในที่สุด 
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ประเภทที่ 2  การแทนที่สิ่งมีชีวิตในขั้นทดแทน (Secondary succession)  

เปนการเกิดการแทนที่ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในพื้นที่เดิมที่ถูกเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีทั้งที่

เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและเกิดจากมนุษย เชน บริเวณพื้นที่ปาไมที่ถูกโคนถาง  ปรับเปนพื้นที่

เพาะปลูกหรือพื้นที่ปาไมที่เกิดไฟปา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ที่มา http://images.slideplayer.com/26/8762837/slides/slide_10.jpg 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 สิ่งแวดลอมเดิมเปลี่ยนแปลงไป (condition 

change) 

 สิ่งมีชีวิตที่เขามาอาศัยอยูนั้นมีการปรับตัวให

เหมาะสม (adaptation) 

 การคัดเลือกชนิดที่เหมาะสมเปนการคัดเลือก

โดยธรรมชาติ (natural selection) 

ลักษณะของ 

การเปลี่ยนแปลง

แทนที ่
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รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงแทนที่มี 2 รปูแบบ 

รูปแบบที่ 1 degradtive succession เปนการแทนที่โดยอินทรียวัตถุซากสิ่งมีชีวิต

ตาง ๆ ถูกยอยใชไปโดยสัตวกินซาก และจุลินทรีย  

รูปแบบที่ 2 autotrophic succession เปนการแทนที่ของสิ่งมีชีวิตที่สรางอาหาร 

ขึ้นเอง และพัฒนาเปนสังคมใหม 

ปจจัยที่ทําใหเกดิกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ม ี3 ปจจัยดังนี ้

ปจจัยที่ 1  Facilitation คือ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทําใหเหมาะสมกับ

สิ่งมีชีวิตชนิดใหมที่จะเขามาอยูได จึงเกิดการแทนที่ข้ึน 

ปจจัยที่ 2  Inhibition เปนการแทนที่หลังจากการรบกวนทางธรรมชาติ หรือการตาย

ของสปชีสเดิมเทานั้น 

ปจจัยที่ 3  Tolerance เปนการแทนที่เน่ืองจากสปชีสที่บุกรุกเขามาใหมสามารถทน

ตอระดับทรัพยากรที่เหลือนอยแลวนั้นได และสามารถเอาชนะสปชีสกอนน้ีได 

 

 
 

เรื่องที ่2  ทรพัยากรธรรมชาติ (Natural resources)  
 

 ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources) หมายถึง สิ่งที่ปรากฏอยูตามธรรมชาติหรือ

สิ่งที่ขึ้นเอง อํานวยประโยชนแกมนุษยและธรรมชาติดวยกัน ถาสิ่งน้ันยังไมใหประโยชนตอ

มนุษยก็ไมถือวาเปนทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

 

 

1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวไมหมดสิ้น (Inexhaustible natural resources)  

มี 2 ประเภท  

1) ประเภทที่คงสภาพเดิมไมเปลี่ยนแปลง (Immutable) ไดแก พลังงานจาก 

ดวงอาทิตย ลม อากาศ ฝุน  

ทรัพยากรธรรมชาติ แบงไดเปน 4 ประเภท 
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2) ประเภทท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลง (Mutable) เน่ืองจากการใชประโยชนอยางผิด

วิธี เชน การใชที่ดิน โดยวิธีการที่ไมถูกตอง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานกายภาพ

และดานคุณภาพ                                                                                                                             

2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวทดแทนได (renewable natural resources) 

เปนทรัพยากรธรรมชาติที่ใชไปแลวสามารถเกิดขึ้นทดแทนได ซึ่งอาจจะเร็วหรือ

ชาขึ้นอยูกับชนิดของทรัพยากรธรรมชาติประเภทน้ัน เชน ปาไม สัตวปา ความสมบูรณของ

ดิน และคุณภาพของน้ํา เปนตน 

3. ทรัพยากรธรรมชาติสามารถนํามาใชใหมได (Recyclables natural resources)     

เปนทรัพยากรธรรมชาติจําพวกแรธาตุที่นํามาใชแลวสามารถนําไปแปรรูปให

กลับไปสูสภาพเดิมได แลวนํากลับมาใชใหมอีก เชน แรอโลหะ ไดแก เหล็ก อะลูมิเนียม แกว 

ฯลฯ 

4. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดสิ้นไป (Exhausting natural   resources)    

เปนทรัพยากรธรรมชาติที่นํามาใชแลวจะหมดไปจากโลกน้ี หรือสามารถเกิดขึ้น

ทดแทนได แตตองใชเวลายาวนานมาก นํ้ามันป โตรเลียม แกสธรรมชาติและถานหิน  

เปนตน 
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ทรัพยากรธรรมชาติ 

สําคัญตอมนุษย

อยางไรบาง 

1. การดํารงชีวิต เปน

ปจจัย 4 คือ 

อาหาร 

เครื่องนุงหม ที่อยู
3. การตั้งถ่ินฐาน

และการ

ประกอบอาชีพ 

2. การพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ จําเปนตอง

ใชทรัพยากรธรรมชาติ 

4. ความกาวหนาทาง

เทคโนโลยี การประดิษฐ

เครื่องมือ เครื่องใช เปนตน 

5. เปนปจจัยในการ

รักษาสมดุล

ธรรมชาติ 
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เรื่องที่ 3  ผลกระทบตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติและ

แนวทางปองกันแกไข 

ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมไดถูกเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากความเจริญกาวหนาของมนุษย 

ในขณะที่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติยังไมมีประสิทธิภาพมากนัก อีกทั้งยังขาดความ

จริงจังในทางปฏิบัติ 

 

 

 

1. การเพิ่มของประชากร การเพิ่มมากขึ้นของ 

ประชากรโลกก็จะนํามาซึ่งความตองการ 

ในการใชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการดํารงชีวิต  

 

 

2. การขยายตัวของชุมชนเมือง โดยขาดการวาง 

แผนผังการใชพื้นท่ีลวงหนาหรือไมเปนไปตาม 

ที่กําหนดไว จะทําใหเกิดปญหาขึ้นมากมาย  

เชน ปญหาการกําจัดของเสีย ฯลฯ 

 

3. เทคโนโลยีสมัยใหม ที่นํามาใชเพื่อเพิ่ม 

ผลผลิตทางการเกษตร การใชสารเคมีตาง ๆ  

 

 

4. การสรางสิ่งกอสราง การสรางถนน อางเก็บนํ้า  

เข่ือน เปนสาเหตุการทําลายถิ่นที่อยูของสัตวปาได  

 

 

 

 

สภาพปญหาการใชทรพัยากรธรรมชาติที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไดแกอะไรบาง 

ที่มา www.c4learn.com 

ที่มา กระทรวงพลังงาน 

ที่มา Career Addict 

ที่มา Wikipedia-Makoko 
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5. การกีฬา ในดานการกีฬาสวนใหญ 

เปนปญหาที่เกิดกับทรัพยากรสัตวปา  

เชน การยิงนก การตกปลา และการลาสัตว 

 

 

6. การสงคราม จะกอใหเกิดการกระตุน 

ใหนําทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูมาใชมากขึ้น    

 

        

7. ความไมรูหรือรูเทาไมถึงการณ ควรพิจารณา 

ใหรอบคอบ ตระหนักถึงผลกระทบในดานลบ 

ตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ในระยะยาวนั้นมากนอยเพียงใด 
 

 

 

 

สภาพปญหาความออนแอของระบบนิเวศของเมืองตางๆ ในประเทศไทย สาเหตุหน่ึง

เกิดจากการเติบโตของเมืองที่ขาดการวางแผนอยางรอบคอบ และอีกดานหน่ึงเกิดจากการ

พัฒนาเศรษฐกิจในอดีตที่ นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการจัดหาและใชทรัพยากรใน

กระบวนการผลิต และรูปแบบของการบริโภคที่ไมเหมาะสม ทําใหทรัพยากรอันจํากัดของ

ประเทศและสิ่งแวดลอมธรรมชาติถูกใชสอย และทําลายจนเสื่อมทั้งสภาพ ปริมาณและคุณภาพ 

จนเกือบหมดศักยภาพและยากที่จะฟนฟูขึ้นมาใหม ซ้ํายังกอใหเกิดมลพิษหลายๆ ดานพรอมกัน 

การแพรกระจายของมลพิษไมวาจะเปนมลพิษทางนํ้า ทางอากาศ ทางเสียง หรือจากของเสีย 

สารเคมีตางๆ ยอมสงผลตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 

 

ที่มา    Kingofwallpapers 

ที่มา    HBO.com 

ที่มา    SiamFishing 

สภาพปญหาระบบนิเวศของเมอืงในประเทศไทย เกดิจากสาเหตุใดบาง 
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แนวทางการแกไขปญหาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมในชุมชน 
 

 

 

1. มุงสงเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนใหเปนฐานของการพัฒนาอยางยั่งยืน 

2. พื้นที่เมืองและชุมชนจะตองเปนสถานที่ๆ คํานึงถึงความเช่ือมโยงระหวางสิ่งแวดลอม

(ระบบนิเวศของเมือง) กับสุขภาพของประชาชน 

3. ใชกลยุทธการพัฒนาแบบพหุภาคี ที่เปดโอกาสใหกับการมีสวนรวมของประชาชนมาก

ที่สุด 

 

 

1. การสงวนรักษาไวซึ่งทรัพยากรหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการดานนํ้า 

2. การขนถายของเสีย ขยะ ที่ไดจากกิจกรรมของเมืองอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ไมโยนภาระดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากตนเอง(บุคคลหรือธุรกิจ) ใหกับผูอื่น 

 

 

 วิธีการสําคัญที่ใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก การออก

กฎหมายควบคุมการจัดตั้งองคกรเพื่อบริหารงาน การวางแผนพัฒนาสิ่งแวดลอม การกําหนด

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม การศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

จากโครงการพัฒนา ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนและการประชาสัมพันธและสิ่งแวดลอม

ศึกษา การจัดองคกรเพื่อ การบริหารงานดานการกําหนดนโยบายแผน การจัดการ การวางแผน

งาน โครงการเปนวิธีการหน่ึงของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับ

หนวยงานปฏิบัติ 

 การวางแผนเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมระบุไวใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จะสงผลใหเกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศน้ัน 

 

กรอบกลยุทธเพือ่นําไปสูความเปนเมืองทีน่าอยูอยางยั่งยืน 

งานหลัก 3 ประการ เพื่อการจัดการดานสิ่งแวดลอมของเมือง 

วิธีการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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1. สรางจิตสํานึกใหกับประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางถูก

วิธี 

2. สนับสนุนการพัฒนาและฟนฟูการนําทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใชใหมใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

3. ประชาชนและชุมชนตลอดจนหนวยงานตาง ๆ มีสวนสวมในการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน 

 
 

เรื่องที่ 4  การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

  

 การอนุรักษ หมายถึง การรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติอยางชาญฉลาดเพื่อใหมีประโยชน

ตอมหาชนมากที่สุด และใชไดเปนเวลานานที่สุด ทั้งน้ีตองใหมีการสูญเสียทรัพยากรนอยที่สุด 

และจะตองมีการกระจายการใชทรัพยากรใหเปนไปโดยทั่วถึงกันดวย 

 

 

  การพัฒนา หมายถึง การทําใหเจริญ การปรับปรุงเปลี่ยนไปในทางที่ทําใหเจริญขึ้น  

ซึ่งการที่จะทําใหเกิดการพัฒนาขึ้นไดน้ัน จะตองมีการวางแผน ตองอาศัยวิชาความรูและเทคโนโลยี

เขามาชวย จึงจะทําใหการพัฒนาน้ันบรรลุตามวัตถุประสงค 

 

 

 

 

วิธีการพฒันาการใชทรพัยากรธรรมชาติใหเกดิประสิทธิภาพ 

การอนุรกัษ หมายถึงอะไร 

การพัฒนา หมายถึงอะไร 
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1. ตองคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติอื่นควบคูกันไป เพราะทรัพยากรธรรมชาติตางก็มี

ความเกี่ยวของสัมพันธและสงผลตอกันอยางแยกไมได 

2. ตองเช่ือมโยงกับการพัฒนา สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และคุณภาพชีวิต 

ตลอดจนรักษาไวซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศควบคูกันไป 

3. ตองรวมมือกันทุกฝาย ทุกคนควรตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม 

4. ตองชวยกันปองกันการแสวงหาผลประโยชนของประเทศมหาอํานาจ 

5. การนําเทคโนโลยีตางๆ มาชวยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ควรคํานึงถึง

ผลดีทางดานจิตใจดวย 

6. ตองคํานึงถึงทั้งขอดีและขอเสีย การสูญเปลาอันเกิดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ 

7. รักษาและใชทรัพยากรธรรมชาติที่จําเปนและหายากดวยความระมัดระวัง  

8. ตองรักษาทรัพยากรที่ทดแทนได โดยใหมีอัตราการผลิตเทากับอัตราการใชหรือ

อัตราการเกิดเทากับอัตราการตายเปนอยางนอย 

9. หาทางปรับปรุงวิธีการใหมๆ ในการผลิต อีกทั้งพยายามคนควาสิ่งใหมมาใช

ทดแทน 

10. ใหการศึกษาแกประชาชนถึงความสําคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติไดแกอะไรบาง 
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“การสญูเสียความอุดมสมบรูณของทรัพยากรดิน” 

 

 

 

      

 

 

ที่มา  http://pitloknews.com/main/wp-content/uploads/2014/09/781.jpg 

สาเหตุทรัพยากรดินสูญเสียความอดุมสมบูรณ 

1. การกัดเซาะและพังทลายโดยนํ้า นํ้าจํานวนมากที่กระทบผิวดินโดยตรงจะกัดเซาะ

ผิวดิน ใหหลุดลอยไปตามนํ้า การสูญเสียบริเวณผิวดินจะเปนพื้นที่กวาง หรือถูก กัดเซาะเปน

รองเล็กๆ ก็ขึ้นอยูกับความแรง และบริเวณของนํ้าที่ไหลบาลงมา 

2. การตัดไมทําลายปา การเผาปา ถางปาทําใหหนาดินเปด และถูกชะลางไดงาย 

โดยนํ้าและลมเมื่อฝนตกลงมา นํ้าก็ชะลางเอาหนาดินที่อุดมสมบูรณไปกับนํ้า ทําใหดินมี

คุณภาพเสื่อมลง 

3. การเพาะปลูกและเตรียมดินอยางไมถูกวิธี การเตรียมที่ดินทําการเพาะปลูกน้ันถา

ไมถูกวิธีก็จะกอความเสียหายกับดินไดมาก ตัวอยาง เชน การไถพรวนขณะดินแหงทําใหหนาดิน

ที่สมบูรณหลุดลอยไปกับลมได หรือการปลูกพืชบางชนิดจะทําใหดินเสื่อมเร็วการเผาปาไม หรือ

ตอขาวในนา จะทําใหฮิวมัสในดินเสื่อมสลายเกิดผลเสียกับดินมาก 

การอนุรกัษทรพัยากรดนิ 

1. การใชที่ดินอยางถูกตองเหมาะสม การปลูกพืชควรตองคํานึงถึงชนิดของพืชที่

เหมาะสมกับคุณสมบัติของดิน การปลูกพืชและการไถพรวนตามแนวระดับเพื่อปองกันการ 

ชะลางพังทลายของหนาดิน  

2. การปรับปรุงบํารุงดิน การเพิ่มธาตุอาหารใหแกดิน เชน การใสปุยพืชสด ปุยคอก 

การปลูกพืชตระกูลถั่ว เปนตน 

3. การปองกันการเสื่อมโทรมของดิน ไดแก การไถพรวนตามแนวระดับ การทําคันดิน

ปองกันการไหลชะลางหนาดิน รวมท้ังการไมเผาปาหรือการทําไรเลื่อนลอย 
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4. การใหความชุมช้ืนแกดิน เชน หญาหรือฟางคลุมหนาดินจะชวยใหดินมีความอุดม

สมบูรณ 

 

 

 

 

“มลภาวะทางน้ํา” 

สาเหตุของมลภาวะทางน้ํา 

1. นํ้าเสียจากบาน รานคาและอาคารที่ทําการกอใหเกิดมลพิษทางนํ้าเปนแหลงสะสม

เช้ือโรค เปนอันตรายตอผูใชนํ้า และสัตวนํ้า 

2. นํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ไดแก นํ้าทิ้งจากระบบการผลิต ระบบการหลอเย็น 

ปะปนมาอาจจะเปนสารอินทรีย และสิ่งปฏิกูลอื่น ๆ ซึ่งเปนพิษกับสิ่งมีชีวิตในน้ํา เกิดการเนา

เหม็น เกิดสี กลิ่น และความไมนาดู 

3. ปุยที่ใชในการเกษตร  สารไนโตรเจนและฟอสฟอรัส เมื่อฝนตกนํ้าฝนจะชะเอา

ไนโตรเจนไหล ลงสูแมนํ้าลําคลอง ทําใหสาหรายเจริญเติบโตไดดีเปนจํานวนมาก ทําให  นํ้าเกิด

สี กลิ่น และรส เมื่อสาหรายเหลานี้ตายลง ก็จะทําใหน้ําเนาเหม็นและมีฟนอลสูงขึ้น เกิดฝาขาว

ลอยอยูตามผิวนํ้า 

4. ผิวดินที่พังทลายในพื้นที่รับนํ้าบางแหง เชน อางเก็บนํ้าที่เสื่อมสภาพและมีการ

พังทลายของหนาดิน จะทําใหนํ้ามีความขุนสูง เกิดสี กลิ่น และรสได 

5. การเลี้ยงปศุสัตว ถาสัตวเลี้ยงกินหญาที่คลุมหนาดินมากเกินไปจะทําใหหนาดินถูก

นํ้ากัดเซาะเมื่อฝนตก และเมื่อไหลลงในแหลงรับน้ําก็จะเกิดปญหาเชนเดียวกับขอ 4 นอกจากน้ี

มูลสัตวก็จะไหลลงไปในลํานํ้าทําใหมีสารอินทรีย ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสสูง เกิดปญหา

เชนเดียวกับขอ 1 และ 3 

6. ยาฆาแมลงและยากําจัดวัชพืช สวนมากเปนสารเคมีที่มีพิษ เมื่อถูกชะลางลงไป 

ในนํ้า ก็จะเปนพิษแกพืชและสัตวที่อยูในนํ้า 

7. ไฟปา  ถาเกิดไฟปาในบริเวณพื้นที่ท่ีเปนแหลงตนกําเนิดนํ้าจะทําใหมีขยะ เถาถาน 

ตะกอนทราย รวมทั้งสารมลพิษตางๆ ไหลลงไปในแหลงน้ําเปนจํานวนมาก จะทําใหอางเก็บนํ้า

หรือแมนํ้าตื้นเขิน 
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การอนุรกัษทรพัยากรน้ํา 

1. การปลูกปา โดยเฉพาะการปลูกปาบริเวณพื้นที่ตนนํ้า หรือบริเวณพื้นที่ภูเขา              

เพื่อใหตนไมเปนตัวกักเก็บนํ้าตามธรรมชาติ ทั้งบนดินและใตดิน  

2. การพัฒนาแหลงนํ้า เน่ืองจากปจจุบันแหลงนํ้าธรรมชาติตางๆ เกิดสภาพ ตื้นเขิน 

เปนสวนใหญ ทําใหปริมาณนํ้าที่จะกักขังไวมีปริมาณลดลง จึงจําเปนตองทําการขุดลอกแหลง

นํ้าใหกวางและลึก ตลอดจนจัดหาแหลงนํ้า 

3. การสงวนนํ้าไวใช เปนการวางแผนการใชนํ้าเพื่อใหมีปริมาณนํ้าที่มีคุณภาพ 

มาใชประโยชนตลอดท้ังป โดยเฉพาะในชวงฤดูแลง  

4. การใชนํ้าอยางประหยัด เปนการนําน้ํามาใชประโยชนหลายอยาง อยางตอเน่ืองและ

เกิดประโยชนสูงสุด  

5. การปองกันการเกิดมลพิษของนํ้า ปญหาสวนใหญจะเกิดขึ้นในเมืองใหญๆ                     

ซึ่งมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน หรือยานอุตสาหกรรม บังคับใหมีการบําบัด  นํ้าเสียกอน

ทิ้งหรือปลอยลงสูแหลงนํ้า สําหรับประชาชนทั่วไปไมทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูล หรือสารพิษลงสู

แหลงน้ํา 

6. การนํานํ้าที่ใชแลวกลับไปใชใหม เชน นํ้าจากการลางภาชนะอาหาร สามารถ

นําไปใชรดนํ้าตนไม สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม นํ้าที่เกิดจากกระบวนการผลิตซึ่งมีอุณหภูมิสูง 

เมื่อปลอยทิ้งไวใหเย็น สามารถนําไปใชใหมได  

 

 

 

 

 

“การทําลายทรพัยากรปาไม” 

สาเหตุของการทําลายทรพัยากรปาไม 

1. ความตองการไมเพื่อทํากิจการตาง ๆ เชน ทําอุตสาหกรรม สรางที่อยูอาศัย 

2. การเพิ่มจํานวนประชากรของประเทศ ทําใหความตองการจากภาคเกษตรกรรม

มากขึ้น ความจําเปนที่ตองการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น 
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3. การสงเสริมการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจเพื่อการสงออก เชน มันสําปะหลัง 

ฯลฯ โดยไมสงเสริมการใชท่ีดินอยางเต็มประสิทธิภาพ 

4. การกําหนดแนวเขตพื้นที่ปา กระทําไมชัดเจนหรือไมกระทําเลยในหลายๆ แหง 

ทําใหราษฎรเกิดความสับสนทั้งโดยเจตนาและไมเจตนา 

5. การจัดสรางสาธารณูปโภคของรัฐ อาทิ เขื่อน อางเก็บนํ้า เสนทางคมนาคม  

6. ไฟไหมปา ไฟไหมวัชพืชและตนไมใบไมจากการผลัดใบในฤดูแลงที่ติดไฟงาย 

7. การทําเหมืองแร แหลงแรที่พบในบริเวณที่มีปาไมปกคลุมอยู มีความจําเปนที่

จะตองเปดหนาดินกอน 

8. การทําลายของเช้ือโรคและแมลง ตนไมในปาเปนจํานวนมากที่ถูกทําลายโดยเช้ือ

โรคและแมลง จะเกิดการเหี่ยวเฉาแคระแกร็นไมเจริญเติบโต บางชนิดตองสูญพันธุ 

9. ความตระหนักและความรวมมือของประชาชนตอการอนุรักษยังมีนอย  

การอนุรกัษทรพัยากรปาไม 

1. การกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินปาไม 

2. การอนุรักษทรัพยากรปาไมเกี่ยวกับงานปองกันรักษาปา การอนุรักษสิ่งแวดลอม 

3. การจัดการที่ดินทํากินใหแกราษฎรผูยากไรในทองถิ่น 

4. การพัฒนาปาไม เชน การทําไม การเก็บหาของปา การปลูกปา การบํารุงปาไม  การ

คนควาวิจัย และอุตสาหกรรม  

5. การบริหารทั่วไป รีบเรงปลูกสรางสวนปา ในพื้นที่ที่ถูกทําลาย หรือ เปนปาเสื่อม

โทรม  

 

 

 

 

 

  ระดับบุคคล ประชาชนทุกคนควรมีจิตสํานึกที่ดีตอแนวทางการอนุรักษและพัฒนา

สภาพแวดลอมซึ่งมีวิธีการงายๆ ดังตอไปน้ี 

1) ตองรูจักประหยัด 

2) ตองรูจักรักษา 

แนวทางการอนรุักษและพัฒนาสภาพแวดลอมในระดบับคุคล  
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3) ตองรูจักฟนฟูทรัพยากรใหฟนตัวและรูจักปรับปรุงใหดีขึ้น 

4) ชวยกันสงเสริมการผลิตและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

5) ตองรูจักนําทรัพยากรที่ใชแลวมาผลิตใหม 

6) ตองรูจักนําทรัพยากรอื่น ๆ มาใชแทนทรัพยากรที่มีราคาแพงหรือกําลังจะลดนอย

หมดสูญไป 

7) ต องช วยกั นคนคว าสํ า รวจหาแหล งทรัพยากรใหม  เพื่ อ นํ ามาใช แทน

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีหายาก 

8) ตองไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

9) ตองเต็มใจเขารับการอบรมศึกษา ใหเขาใจถึงปญหาและวิธีการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

10)  

 

 

 เน่ืองจากประชาชนแตละคนเปนสมาชิกของชุมชนที่ตนอาศัยอยู ซึ่งลักษณะและสภาพ

ของชุมชน จะมีผลกระทบมาถึงประชาชนในชุมชนน้ัน ๆ ดวย ทั้งที่เปนสิ่งที่ดีและ ไมดี ในการ

อนุรักษควรรวมมือรวมใจกัน ดังน้ี 

1) ประชาชนในชุมชนจะตองตระหนักถึงการเขาไปมีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนา

สภาพแวดลอมในชุมชนของตน 

2) ประชาชนในชุมชนจะตองมีความรู ความเขาใจในเรื่องระบบของการจัดการ และ

สามารถแกไขปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรมใหดีข้ึน 

3) จัดระบบวิธีการอนุรักษ และพัฒนาสภาพแวดลอมในชุมชนของตนใหประสานงาน

กับหนวยของรัฐและเอกชน 

  

 

1) รัฐบาลควรกําหนดนโยบาย และวางแนวทางการอนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอม

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเปนหลักการใหหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของได

ยึดถือปฏิบัติตอไป 

แนวทางการอนรุักษและพัฒนาสภาพแวดลอมในระดบัชุมชน 

แนวทางการอนรุักษและพัฒนาสภาพแวดลอมในระดบัรัฐบาล 
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2) ในฐานะที่เปนพลเมืองดีของชุมชนและของประเทศ ประชาชนไทยทุกคนควรปฏิบัติ

ตนใหถูกตองตามกฎขอบังคับ หรือตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่สําคัญ 

3) หนวยงานของรัฐทั้งในทองถิ่นและภูมิภาค จะตองเปนผูนําและเปนแบบอยางที่ดีใน

การอนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอม รวมทั้งจะตองใหความสนับสนุนและรวมมือกับ

ภาคเอกชนและประชาชนไปดวย 

4) เผยแพรขาวสารขอมูลกฎหมายทองถิ่น และความรูทางดานการอนุรักษและพัฒนา

สภาพแวดลอมทั้งทางตรงและทางออม 

5) หนวยงานที่รับผิดชอบในทองถิ่น ภูมิภาค ตองรีบเรงดําเนินการแก ไขฟนฟู

สภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรมไปใหกลับสูสภาพเชนเดิม และหาทางปองกันไมใหเกิดสภาพการณ

เชนน้ันขึ้นมาอีก 

 

 

 
 

เรื่องที่ 5  ปรากฏการณทางธรณีวิทยาที่มีผลกระทบตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 “ละล”ุ 

 

 

 

 

                          ที่มา  สมาคม รักษ ปาง สี ดา 

  ละลุ เกิดจากนํ้าฝนกัดเซาะ ยุบตัวหรือพังทลายของดิน เน่ืองจากสภาพ ดินแข็ง 

จะคงอยูไมยุบตัวเมื่อถูกลมกัดกรอน จึงมีลักษณะเปนรูปตาง ๆ สวยงาม แปลกตา แตกตาง 

กันไป เปนปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากการถลมของหนาดิน สวนที่

แข็งกวาจะคงตัวอยูดานบน คุมกันช้ันกรวด ทรายที่ออนกวาดานลาง 
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“แผนดินถลม (Land slides)” 

 แผนดินถลมเปนปรากฏการณธรรมชาติของการสึกกรอนชนิดหน่ึง ที่กอใหเกิดความ

เสียหายตอบริเวณพื้นที่ท่ีเปนเนินสูงหรือภูเขาที่มีความลาดชันมาก เน่ืองจากขาดความสมดุลใน

การทรงตัวบริเวณดังกลาว ทําใหเกิดการปรับตัวของพื้นดินตอแรงดึงดูดของโลกและเกิดการ

เคลื่อนตัวขององคประกอบธรณีวิทยาบริเวณน้ัน จากที่สูงลงสูที่ต่ํา แผนดินถลมมักเกิดในกรณีที่

มีฝนตกหนักมากบริเวณภูเขาและภูเขานั้นอุมนํ้าไวจนเกิดการอิ่มตัว จนทําใหเกิดการพังทลาย 

 สาเหตุของการเกดิดินถลม ที่เกดิจากการกระทําของมนุษยไดแก 

1) การขุดดินบริเวณไหลเขา ลาดเขาหรือเชิงเขา เพื่อการเกษตร การสรางถนน การ

ขยายท่ีราบในการพัฒนาที่ดิน การทําเหมือง เปนตน 

2) การดูดทรายจากแมนํ้า หรือบนแผนดิน 

3) การขุดดินลึกๆ เพื่อการกอสรางหองใตดินของอาคาร 

4) การบดอัดที่ดิน เพื่อการกอสราง ทําใหเกิดการเคลื่อนของดินในบริเวณใกลเคียง 

5) การสูบนํ้าใตดิน นํ้าบาดาล ที่มากเกินไป หรือการอัดนํ้าลงใตดิน 

6) การถมดิน เพื่อการกอสราง ทําใหเพิ่มน้ําหนักบนภูเขา หรือสันเขา 

7) การตัดไมทําลายปา เพื่อขยายพื้นที่การเพาะปลูก 

8) การทําอางเก็บนํ้า ซึ่งเปนการเพิ่มน้ําหนักบนภูเขา และทําใหนํ้าซึมลงใตดินมากจนเกิน

สมดุล 

9) การเปลี่ยนแปลงทางน้ําธรรมชาติ ทําใหระบบนํ้าใตดินเสียสมดุล 

10) การกระเทือนตางๆ เชน การระเบิดหิน 

 

 

 

 

 

 ปจจัยสําคัญของการเกดิแผนดนิถลม ไดแก 

 1.ลักษณะของดินที่เกิดจากการผุพังของหินบนลาดเขา 

 2.ลาดเขาที่มีความลาดชันมาก (มากกวา 30 เปอรเซ็นต) 

 3.มีการเปลี่ยนแปลงสภาพปา 
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 ปจจัยที่สงเสริมความรุนแรงของการเกดิแผนดนิถลม ไดแก 

 1.ปริมาณฝนที่ตกบนภูเขา 

 2.ความลาดชันของภูเขา 

 3.ความสมบูรณของปาไม 

 4.ลักษณะทางธรณีวิทยาของภูเขา 

 ลําดับเหตกุารณการเกิดแผนดนิถลม 

 

 

 

 

 

 

     ที่มา http://www.chaoprayanews.com/tag/ดินถลม/page/3/ 

1. เมื่อฝนตกหนักนํ้าซึมลงไปในดินอยางรวดเร็ว ดินอิ่มนํ้า  

2. แรงยึดเกาะระหวางมวลดินจะลดลง  

3. ระดับนํ้าใตผิวดินสูงขึ้นทําใหแรงตานทานการเลื่อนไหลลดลง 

4.  นํ้าใตผิวดินไหลภายในชองวางของดิน ลงตามความชันของลาดเขา 

5. เมื่อมีการเปลี่ยนความชันก็จะเกิดเปนน้ําผุด  

6. เกิดการเลื่อนไหลของดินและจะเกิดตอเน่ืองตอไปตามลาดเขา 
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“แผนดินไหว” 

  
ที่มา http://www.ipesp.ac.th/learning/supitcha/img/feat_eq1.jpg 

 

ผลกระทบจากแผนดนิไหว 

  แผนดินไหวสามารถสรางความเสียหายไดอยางมาก กอใหเกิดสึนามิ สัตวนํ้าตาย และ

ระบบนิเวศทางนํ้าเปลี่ยนแปลง หากเกิดขึ้นบริเวณที่มีชุมชน มีประชาชนอยูอาศัยหนาแนน จะ

ทําใหเกิดความสูญเสียมากมาย ความสั่นสะเทือนทําใหอาคารถลมลงมาทับผูคนที่อยูอาศัย ทํา

ใหเสนทางคมนาคมเสียหายระบบสาธารณูปโภคเสียหาย และสงผลตอสุขภาพอนามัยและ

เศรษฐกิจ ดังน้ี 

1. ผลกระทบตอสุขภาพอนามัย  

1.1 ประชาชนไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเศษสิ่งปรักหักพังและการลมทับของ

สิ่งกอสรางตาง ๆ 

1.2 ที่อยูอาศัยพังเสียหายไมสามารถเขาไปอยูอาศัยได ทําใหไรที่อยูอาศัย 

1.3 ระบบสาธารณูปโภคไดรับความเสียหาย อาจเกิดการระบาดของโรคตางๆ 

1.4 เกิดเหตุอัคคีภัยหรือไฟฟาลัดวงจร ทําใหประชาชนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

1.5 สุขภาพจิตของผูประสบภัยเสื่อมลง  

2. ผลกระทบตอเศรษฐกิจ 

2.1 ระบบธุรกิจหยุดชะงักเน่ืองจากระบบการคมนาคมสื่อสารถูกทําลายไมมีการ

ประกอบหรือดําเนินธุรกรรม หรือการผลิตใดๆ  



112 

 

2.2 รัฐตองใชงบประมาณในการดูแลสุขภาพการรักษาพยาบาลผูประสบภัยการ

ฟนฟูระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะตาง ๆ ตลอดจนการกอสรางที่อยูอาศัยของ

ประชาชนและหนวยงานราชการตางๆสงผลถึงงบประมาณที่ขาดหายไปในการพัฒนาประเทศ  

2.3 พืชผลทางการเกษตรเสียหาย 

 
 

 

 

 

“ภูเขาไฟระเบิด” 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกระทบจากภูเขาไฟระเบิด 

 1.การระเบิดของภูเขาไฟทําใหเกิดแกสพิษบางชนิด เชน แกสซัลเฟอรไดออกไซด  

แกสคารบอนมอนอกไซด ซึ่งเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต 

 2. ลาวา ลาวาที่ไหลออกจากปลองภูเขาไฟมีความเร็วในการเคลื่อนที่สูงประมาณ 

50 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ประชาชนบริเวณใกลเคียงอาจหนีภัยไมทันอาจเปนอันตรายตอชีวิตและ

ทรัพยสิน 

 3.คลื่นสึนามิ ในกรณีที่เกิดการระเบิดของภูเขาไฟใตนํ้า จะทําใหเกิดการถายโอน

พลังงานสูน้ําในทะเล หรือมหาสมุทรเกิดเปนคลื่นสึนามิ ที่เปนอันตรายตอผูที่อยูบริเวณชายฝง

ทะเลในแนวการเคลื่อนที่ของคลื่น 

ที่มา http://weknowyourdreams.com/ 

image.php?pic=/images/volcano/volcano-

01.jpg 

ที่มา http://www.zoomschool.com/subjects/ 

volcano/gifs/volcanodiagram.GIF01.jpg 
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 4.โคลนไหล การระเบิดของภูเขาไฟจะทําใหอากาศแปรปรวน มีฝนตกหนัก นํ้าฝน

จะชะลางเถาฝุน เศษหินจากการระเบิดมีลักษณะคลายโคลน ไหลลงสูที่ต่ําดวยความเร็วสูง 

โคลนไหลนี้ทําใหเกิดความเสียหายตอสิ่งกอสราง ที่อยูอาศัย และชีวิตของมนุษย 

 5. เถาฝุนภูเขาไฟ การระเบิดของภูเขาไฟมักเกิดเถาฝุนภูเขาไฟ ครอบคลุมอาณา

บริเวณใกลภูเขาไฟ กระแสลมสามารถพัดพาเถาฝุนเหลาน้ันไปไกลเปนพันกิโลเมตร ทําใหเกิด

มลภาวะทางอากาศและแหลงนํ้าของมนุษย เถาฝุนภูเขาไฟสามารถลอยขึ้นไปในบรรยากาศ 

และคงอยูนานหลายปกวาจะตกลงบนพื้นโลกจนหมด 

 

 

 

 

 

เรื่องที่ 6  ปรากฎการณภาวะโลกรอนและผลกระทบจากตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 

“สภาวะโลกรอน (Global warming)”  

ภาวะโลกรอนเกิดจาก 

 การเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองของ CO2 ที่ออกมาจาก โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต หรือการ

กระทําใดๆที่เผา เช้ือเพลิงฟอสซิล (เชน ถานหิน นํ้ามัน กาซธรรมชาติ หรือ สารประกอบ

ไฮโดรคารบอน ) สงผลใหระดับปริมาณ CO2 ในปจจุบันสูงเกิน 300 ppm (300 สวนในลาน

สวน) เปนครั้งแรกในรอบกวา 6 แสนป ซึ่งคารบอนไดออกไซด ที่มากขึ้นไดเพิ่มการกักเก็บ

ความรอนไวในโลกของเรามากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดเปนภาวะโลกรอน 
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ที่มา http://mindworld.circlecamp.com/upload/greenhouse_effect_1_1380807280.jpg 

 

“ปรากฏการณเรือนกระจกคืออะไร?” 

สาเหตุของปรากฏการณเรือนกระจก 

 "ปรากฏการณเรือนกระจก" (greenhouse effect) คือ ปรากฏการณที่โลก 

มีอุณหภูมิสูงขึ้น เน่ืองจากพลังงานแสงอาทิตยในชวงความยาวคลื่นอินฟราเรดที่สะทอนกลับถูก

ดูดกลืน  โดยโมเลกุลของ ไอนํ้า คารบอนไดออกไซด (CO2)  มีเทน (CH4) คลอโรฟลูออโร

คารบอน (CFCs) และไนตรัสออกไซด (N2O) ในบรรยากาศทําใหโมเลกุลเหลาน้ีมีพลังงานสูงขึ้น

มีการถายเทพลังงานซึ่งกันและกันทําใหอุณหภูมิในช้ันบรรยากาศสูงขึ้น การถายเทพลังงานและ

ความยาวคลื่นของโมเลกุลเหลาน้ีตอๆกันไป ในบรรยากาศ ทําใหโมเลกุลเกิดการสั่นการ

เคลื่อนไหวตลอดเวลาและมาชนถูกผิวหนังของเรา ทําใหเรารูสึกรอน ประเทศในเขตหนาวมีการ

เพาะปลูกพืชโดยอาศัยการควบคุมอุณหภูมิความรอนโดยใชหลักการที่พลังงานความรอนจาก

แสงอาทิตยสองผานกระจก  แตความรอนที่อยูภายในเรือนกระจกไมสามารถสะทอนกลับ

ออกมา ทําใหอุณหภูมิภายในสูงขึ้นเหมาะแกการเพาะปลูกของพืช จึงเปนที่มาของคําวาภาวะ

เรือนกระจก (greenhouse effect)  

กาซที่กอใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจก ไดแก 

• คารบอนไดออกไซด (CO2) เกิดจากการเผาไหมตางๆ เปนกาซที่สะสมพลังงาน

ความรอนในบรรยากาศโลกไวมากที่สุด 

• มีเทน (CH4) ซึ่งสวนใหญเกิดจากการสลายตัวของอินทรียวัตถุ เชน ขยะมูลฝอย 

ที่ยอยสลายได ของเสีย อุจจาระ  
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• คลอโรฟลูออโรคารบอน(CFCs)  เปนสารประกอบสําหรับทําความเย็น พบในเครื่อง

ทําความเย็นตางๆ เปนสิ่งที่อยูรวมกับฟรีออน และยังพบไดในสเปรยตาง ๆ อีกดวย  

• Nitrous Oxide (N2O) เปนกาซมีพิษที่เกิดจากเครื่องยนต การเผาถานหิน และใช

ประกอบในรถยนตเพื่อเพิ่มกําลังเครื่อง  

ตารางแสดงกาซเรือนกระจกและแหลงที่มา 

แกสเรือนกระจก แหลงที่มา สงผลใหโลกรอนขึน้ (%) 

กาซ

คารบอนไดออกไซด

(CO2) 

1) จากแหลงธรรมชาติ เชน กระบวนการ

หายใจของสิ่งมีชีวิต 

2) จากมนุษย เชน การเผาไหมเช้ือเพลิง

จากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ , การตัด

ไมทําลายปา (ลดการดูดซับ CO2) 

57 

กาซมีเทน (CH4) 

1) จากแหลงธรรมชาติ เชน จากการยอย

สลายของสิ่งมีชีวิต, การเผาไหมท่ีเกิด

จากธรรมชาติ 

2) จากมนุษย เชน จากนาขาว, แหลง       

นํ้าทวม, จากการเผาไหมเช้ือเพลิงประเภท

ถานหิน นํ้ามัน และแกสธรรมชาต ิ

12 

กาซไนตรัสออกไซด 

(N2O) 

1) จากมนุษย เชน อุตสาหกรรมที่ใชกรด

ไนตริกในขบวนการผลิต, อุตสาหกรรม

พลาสติก, อุตสาหกรรมไนลอน, 

อุตสาหกรรมเคมี, การเผาไหมเช้ือเพลิง

จากซากพืชและสัตว, ปุย, การเผาปา 

2) จากแหลงธรรมชาติ - อยูในภาวะที่

สมดุล 

6 

กาซที่มีสวนประกอบ

คลอโรฟลูออโร

คารบอน (CFCs) 

จากมนุษย เชน อุตสาหกรรมตางๆ และ

อุปกรณเครื่องใชในชีวิตประจําวัน เชน โฟม, 

กระปองสเปรย , เครื่องทําความเย็น ; 

25 
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แกสเรือนกระจก แหลงที่มา สงผลใหโลกรอนขึน้ (%) 

ตูเย็น แอร , ตัวทําลาย (แกสนี้จะรวมตัวทาง

เคมี ได ดี กั บ โ อ โซนทํ า ให โ อ โซนใน ช้ั น

บรรยากาศลดลงหรือเกิดรูรั่วในช้ันโอโซน)   
 
 

 
 

ผลกระทบจากสภาวะโลกรอน 

 ดานนิเวศวิทยา  แถบขั้วโลกไดรับผลกระทบมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งภูเขา

นํ้าแข็ง กอนน้ําแข็งละลายอยางรวดเร็วทําใหระดับนํ้าทะเลทางขั้วโลกเพิ่มขึ้นและไหลลงสู 

ทั่วโลก ทําใหเกิดนํ้าทวมไดทุกทวีป นักวิจัยไดคาดการณไววาในอีก 100 ปขางหนา อุณหภูมิ 

จะสูงขึ้นจากปจจุบัน 4.5 องศาเซลเซียส 

 ดานเศรษฐกิจ  ปลาทะเลจะประสบปญหาเน่ืองจากความแปรปรวนของสภาพ

อากาศ ที่สงผลตอแนวปะการัง ซึ่งเปนที่อยูและที่เพาะพันธุของปลา ทําใหปริมาณปลาลดลง

สงผลกระทบโดยตรงตอการทําประมง เปนตน 

 ดานสุขภาพ  ภาวะของโลกที่รอนขึ้น ทําให เหมาะแกการเจริญเติบโตและ

แพรกระจายของเช้ือโรคบางอยาง เช้ือโรคบางชนิดที่เคยถูกควบคุมใหหมดไปแลวอาจกลับมา

อีกคร้ัง รวมถึงศัตรูพืชที่ทําลายพืชอาหารของมนุษยอีกดวย 

วิธีการแกปญหาโลกรอนมีดังนี้ 

1) เปลี่ยนหลอดไฟ การเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดไส เปนฟลูออเรสเซนตหน่ึงดวง          

จะชวยลดคารบอนไดออกไซดได 150 ปอนดตอป 

2) ขับรถใหนอยลง หากเปนระยะทางใกล ๆ สามารถเดิน หรือขี่จักรยานแทนได 

การขับรถยนตเปนระยะทาง 1 ไมล จะปลอยคารบอนไดออกไซด 1 ปอนด 

3) รีไซเคิลใหมากขึ้น ลดขยะของบานคุณใหไดครึ่งหน่ึง จะชวยลดคารบอนไดออกไซด

ไดถึง 2,400 ปอนดตอป 
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4) เช็คลมยาง การขับรถโดยที่ยางมีลมนอย อาจทําใหเปลืองนํ้ามันขึ้นไดถึง 3% จาก

ปกติ น้ํามันทุก ๆ แกลลอนที่ประหยัดได จะลดคารบอนไดออกไซดได 20 ปอนด 

5) ใชน้ํารอนใหนอยลง ในการทําน้ํารอนใชพลังงานในการตมสูงมาก การปรับเคร่ืองทํา

นํ้าอุนใหมีอุณหภูมิ และแรงนํ้าใหนอยลง จะลดคารบอนไดออกไซดได 350 ปอนดตอป หรือ

การซักผาในนํ้าเย็น จะลดคารบอนไดออกไซดไดปละ 500 ปอนด 

6) หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑที่มีบรรจุภัณฑเยอะ เพียงแคลดขยะของคุณเอง 10% จะลด

คารบอนไดออกไซดได 1,200 ปอนดตอป 

7) ปรับอุณหภูมิหองของคุณ (สําหรับเมืองนอก) ในฤดูหนาว ปรับอุณหภูมิของ heater 

ใหต่ําลง 2 องศา และในฤดูรอน ปรับใหสูงขึ้น 2 องศา จะลดคารบอนไดออกไซดได 2,000 

ปอนดตอป 

8) ปลูกตนไม การปลูกตนไมหน่ึงตน จะดูดซับคารบอนไดออกไซดได 1 ตัน ตลอดอายุ 

ของมัน 

9) ปดเครื่องใชไฟฟาที่ไมใช  ปดทีวี คอมพิวเตอร เครื่องเสียง และเครื่องใชไฟฟา 

ตาง ๆ เมื่อไมใช จะลดคารบอนไดออกไซดไดนับพันปอนดตอป 
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กิจกรรมทายบทที่ 6 

จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุด 
 

1. ขอใดคือความแตกตางระหวางการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบข้ันบุกเบิก (Primary 

succession) และการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบขั้นทดแทน (Secondary succession) 

ก. เริ่มจากพื้นที่วางเปลา 

ข. แบบข้ันทดแทน (Secondary succession) เกิดขึ้นจากฝมือมนุษย 

ค. มีขั้นชุมชนสมบูรณ (Climax stage) ที่แตกตางกัน 

ง. แบบข้ันทดแทน (Secondary succession) พื้นที่เคยเปนปาที่สมบูรณมากอนแลว

ถูกทําลายจนเปนพื้นที่วางเปลา 

2. ขอใดคือตัวอยางของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนํากลับมาใชไดท้ังหมด 

ก. เหล็ก  อะลูมิเนียม  แกว 

ข. ทองแดง  ทอนไม  ปลา 

ค. ลม  แสงอาทิตย  เมฆ 

ง. ถานหิน  นํ้ามัน  LPG 

3.   เพราะเหตุใดจึงมีประชาชนบางกลุมที่ตอตานการสรางอางเก็บนํ้า หรือเข่ือน 

ก. ไมมีความจําเปน 

ข. ขัดผลประโยชนทองถ่ิน 

ค. ตองการพื้นที่ไวทําการเกษตรมากกวา 

ง. ทําลายพื้นที่ปาซึ่งเปนแหลงอาหารและถิ่นที่อยูของสัตวปา 

4.  กิจกรรมใดมีผลโดยตรงในการทําลายสัตวปา 

ก. การทําสงคราม 

ข. การเลนกีฬาลานก 

ค. การเพิ่มขึ้นของประชากร 

ง. การขยายตัวของชุมชนเมือง 
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5.  ในการปรับปรุงบํารุงดินที่ถูกตอง เพื่อการแกปญหาดินขาดธาตุอาหารเราควรทําอยางไร 

ก. ปลอยนํ้าใหทวมพื้นท่ี 

ข. โรยปุยเคมีแลวไถกลบ 

ค. ปลูกพืชตระกูลถั่วแลวไถกลบ 

ง. ปลอยใหหญาขึ้นเองตามธรรมชาติ 

6.  เพื่อเปนการใชประโยชนจากน้ําใหไดประโยชนสูงสุด ผูเรียนควรปฏิบัติตามขอใด 

ก. นําน้ําที่ใชลางจานแลวไปรดนํ้าตนไมไดทันที 

ข. นําน้ําที่ใชลางจานแลวไปกรองแลวนํากลับไปลางรถ 

ค. นําน้ําที่ใชลางจานแลวไปกรอง 3 ครั้ง แลวนํากลับไปซักผา 

ง. นําน้ําที่ใชลางจานแลวไปกรองแลวนํากลับไปลางจานใหม 

7.  เพราะเหตุใดการเกิดแผนดินไหวจึงสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ 

ก. การคมนาคม การสื่อสารหยุดชะงักหรือถูกทําลาย 

ข. เกิดโรคระบาด 

ค. สุขภาพจิตเสีย 

ง. ผูคนบาดเจ็บ 

8.  เพราะเหตุใดการระเบิดของภูเขาไฟใตนํ้าจึงสงผลใหเกิดคลื่นสึนามิ 

ก. เกิดการถายโอนพลังงานสูน้ําในทะเล 

ข. กระแสลมเหนือภูเขาไฟใตทะเลพัดแรงมาก 

ค. ลาวาที่ไหลออกจากปลองภูเขาไฟมีความเร็วมาก 

ง. การระเบิดของภูเขาไฟจะทําใหอากาศแปรปรวน  
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9. ขอใดเปนตัวอยางของภัยธรรมชาติที่เกิดจากภาวะโลกรอนที่เห็นไดชัดเจนที่สุด 

ก. เกิดพายุนอยลง 

ข. ระดับนํ้าทะเลสูงขึ้น 

ค. คลื่นความรอนมากขึ้น 

ง. นํ้าทวมทุกปและมากขึ้นทุกป 

10. ใครมีพฤติกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดภาวะโลกรอน 

ก. นายขํา เผานาขาวเพื่อเตรียมการปลูกขาวรอบตอไป 

ข. นองลี่ ชอบปลูกตนไมดอกเล็กๆ ในกระถางพลาสติก 

ค. นายชา เตรียมบอเลี้ยงไสเดือนเพื่อการกําจัดขยะสด 

ง. นายไม ชอบปลูกตนยูคาลิปตัสเพื่อสงขายโรงงานทํากระดาษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

บทที ่7 

ธาต ุสมบัติของธาตุและธาตกุัมมันตภาพรังส ี

 

สาระสําคัญ  

 ทฤษฎี โครงสราง และการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ 

ประโยชนของตารางธาตุ สมบัติธาตุกัมมันตภาพรังสีและกัมมันตภาพรังสี ประโยชนและ

ผลกระทบจากกัมมันตภาพรังสี  

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

 อธิบายเกี่ยวกับโครงสรางอะตอม ตารางธาตุ สมการและปฏิกิริยาเคมีที่พบใน

ชีวิตประจําวัน  

 

ขอบขายเนื้อหา  

 เรื่องท่ี 1 โครงสรางและการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม 

 เรื่องท่ี 2 ธาตุและตารางธาตุ 

 เรื่องท่ี 3 ธาตุกัมมันตภาพรังสี 
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บทที ่7 

ธาต ุสมบัติของธาตุและธาตกุัมมันตภาพรังส ี

 

เรื่องที่ 1 โครงสรางและการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม 

ความหมายของอะตอม 

  ดีโมครีตัส (นักปราชญชาวกรีก) ไดกลาววาทุกสิ่งทุกอยางประกอบขึ้นจาก อนุภาค 

ที่เล็กมาก จนไมสามารถมองเห็นได อนุภาคเล็กๆ เหลาน้ีจะรวมพวกเขาดวยกันโดยวิธีการ

ตางๆ สําหรับอนุภาคเองน้ันไมมีการเปลี่ยนแปลงและไมสามารถแตกแยกออกเปนชิ้นสวนที่เล็ก

ลงไปอีกได ดีโมครี- ตัสตั้งช่ืออนุภาคน้ีวา อะตอม (Atom) จากภาษากรีกที่วา atoms ซึ่งมี

ความหมายวา ไมสามารถแบงแยกไดอีก ตามความคิดเห็นของเขา อะตอมเปนชิ้นสวนที่เล็ก

ที่สุดของสสารที่สามารถจะคงอยูได 

 
ภาพการแปรียบเทียบขนาดของอะตอม 

 

ประโยชนจากการเรียนเรือ่งโครงสรางอะตอม                                                                                 

 1. ทราบสมบัติทางเคมีและสมบัติการเปลงแสงของธาตุ 

 2. เราสามารถศึกษาแกแล็กซี่ (galaxy) ดวงดาวและดาวเคราะหตางๆ โดยพิจารณา

จากการศึกษาสเปกตรัมท่ีไดจากดวงดาว 
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แบบจําลองอะตอม  

 เปนที่ยอมรับกันแลววาสารตาง ๆ น้ันประกอบดวยอะตอม แตอยางไรก็ตามยังไมมีผูใด

เคยเห็นรูปรางที่แทจริงของอะตอม รูปรางหรือโครงสรางของอะตอม จึงเปนเพียงจินตนาการ

หรือมโนภาพที่สรางขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับการทดลอง เรียกวา “แบบจําลองอะตอม”  

ซึ่งจัดเปนทฤษฎีประเภทหน่ึง แบบจําลองอะตอมอาจเปลี่ยนแปลงไปได ตามผลการทดลองหรือ

ขอมูลใหม ๆ เม่ือแบบจําลองอะตอมเดิมอธิบายไมได ดังน้ันแบบจําลองอะตอม จึงไดมีการแกไข

พัฒนาหลายครั้งเพื่อใหสอดคลองกับการทดลอง นักวิทยาศาสตรไดใชกลองจุลทรรศน

อิเล็กตรอนที่มีกําลังขยายสูงมากรวมกับคอมพิวเตอร และถายภาพที่เช่ือวาเปนภาพภายนอก

ของอะตอม 

 

 

แบบจําลองอะตอมของจอหนดอลตัน 

 จอหน  ดอลตัน นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษไดเสนอทฤษฎีอะตอมโดยอาศัยขอมูลจาก

การทดลองที่พอจะศึกษาไดและนับวาเปนทฤษฎีแรกที่เกี่ยวกับอะตอมที่พอจะเช่ือถือได ซึ่งมี

ใจความ ดังน้ี 

 สารทุกชนิดประกอบดวยอนุภาคขนาดเล็กที่สุด

เรียกวา “อะตอม”   

  อะตอมจะไมสามารถแบงแยกได และไมสามารถ

สรางขึ้นใหมได 

 อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันจะมีสมบัติเหมือนกัน

ทุกประการ 

 อะตอมของธาตุตางกันจะมีสมบัติตางกัน 

 ธาตุต้ังแตสองชนิดข้ึนไปสามารถรวมตัวกันเกิดเปนสารประกอบ โดยมี 

อัตราสวนการรวมตัวเปนตัวเลขอยางงาย เชน CO CO2 

จากทฤษฎีอะตอมของดาลตัน แบบจําลองอะตอมมีลักษณะดังรูป 
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ลักษณะแบบจําลองอะตอมของดอลตัน 
 

 ตามทฤษฎีอะตอมของดอลตัน อะตอมในแนวคิดปจจุบัน ขอ 1, 3, 4 ใชไมไดในปจจุบัน 

 ขอ 1. อะตอมไมใชสิ่งที่เล็กที่สุด อะตอมยังประกอบดวยอนุภาคอิเล็กตรอน,โปรตอน, 

นิวตรอน เปนตน 

 ขอ 3 - 4 อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีคุณสมบัติทางกายภาพไมเหมือนกัน กลาวคือ 

มีมวลไมเทากัน ซึ่งจะไดกลาวตอไป ในเรื่อง " ไอโซโทรป" 

แบบจําลองอะตอมของทอมสัน  

 เซอร โจเซฟ จอหน ทอมสัน (J.J Thomson) นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษไดสนใจ

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในหลอดรังสีแคโทด จึงทําการทดลอง

เกี่ยวกับการนําไฟฟาของแกสขึ้นในป พ.ศ.2440 (ค.ศ. 1897) 

และไดสรุปสมบัติของรังสีไวหลายประการ ดังน้ี      

 1. รังสีแคโทดเดินทางเปนเสนตรงจากขั้วแคโทดไปยัง

ขั้วแอโนดเน่ืองจากรังสีแคโทดทําใหเกิดเงาดําของวัตถุได  

ถานําวัตถุไปขวางทางเดินของรังสี 

 2. รังสีแคโทดเปนอนุภาคที่มีมวล เน่ืองจากรังสีทําใหใบพัดที่ขวางทางเดินของรังสีหมุน

ไดเหมือนถูกลมพัด       

 3. รังสีแคโทดประกอบดวยอนุภาคที่มีประจุลบ เน่ืองจากเบี่ยงเบนเขาหาขั้วบวกของ

สนามไฟฟา 

 

 



125 

 

  

 

 

 

 

 

 

          หลอดรังสีแคโทด            รังสีแคโทดเบี่ยงเบนเขาหาขั้วบวกของสนามไฟฟา 
 

 จากผลการทดลองน้ี ทอมสันอธิบายไดวา อะตอมของโลหะที่ขั้วแคโทดเมื่อไดรับ

กระแสไฟฟาที่มีความตางศักยสูงจะปลอยอิเล็กตรอนออกมาจากอะตอม อิเล็กตรอนมีพลังงาน

สูง และเคลื่อนที่ภายในหลอด ถาเคลื่อนท่ีชนอะตอมของแกสจะทําใหอิเล็กตรอนในอะตอมของ

แกสหลุดออกจากอะตอม อิเล็กตรอนจากขั้วแคโทดและจากแกสซึ่งเปนประจุลบจะเคลื่อนที่ไป

ยังข้ัวแอโนด ขณะเคลื่อนที่ถากระทบฉากที่ฉาบสารเรืองแสง เชน ZnS ทําใหฉากเกิดการเรือง

แสง ซึ่งทอมสันสรุปวารังสีแคโทดประกอบดวยอนุภาคที่มีประจุลบเรียกวา “อิเล็กตรอน” และ

ยังไดหาคาอัตราสวนประจุตอมวล (e/m) ของอิเล็กตรอนโดยใชสนามแมเหล็กและสนามไฟฟา

ชวยในการหา ซึ่งไดคาประจุตอมวลของอิเล็กตรอนเทากับ 1.76 x 10 8 C/g คาอัตราสวน 

e/m น้ีจะมีคาคงท่ี ไมขึ้นอยูกับชนิดของโลหะที่เปนขั้วแคโทด และไมขึ้นอยูกับชนิดของแกสที่

บรรจุอยูในหลอดรังสีแคโทด แสดงวาในรังสีแคโทดประกอบดวยอนุภาคไฟฟาที่มีประจุลบ

เหมือนกันหมดคือ อิเล็กตรอน น่ันเอง ทอมสันจึงสรุปวา “อิเล็กตรอนเปนสวนประกอบสวน

หน่ึงของอะตอม และอิเล็กตรอนของทุกอะตอมจะมีสมบัติเหมือนกัน”  
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การคนพบโปรตอน 

 การคนพบโปรตอน ในป พ.ศ. 2409 (ค.ศ.1866) ออยเกน โกลดชไตน นักวิทยาศาสตร

ชาวเยอรมัน ไดทําการทดลองโดยเจาะรูที่ขั้วแคโทดในหลอดรังสีแคโทด พบวาเมื่อผาน

กระแสไฟฟาเขาไปในหลอดรังสีแคโทดจะมีอนุภาคชนิดหน่ึงเคลื่อนที่เปนเสนตรงไปในทิศทาง

ตรงกันขามกับการเคลื่อนที่ของรังสีแคโทดผานรูของขั้วแคโทด และทําใหฉากดานหลังขั้ว

แคโทดเรืองแสงได โกลดชไตนไดตั้งช่ือวา “รังสีแคแนล” (canal ray) หรือ “รังสีบวก” 

(positive ray) สมบัติของรังสีบวกมีดังน้ี                                                                                                   

 1. เดินทางเปนเสนตรงไปยังข้ัวแคโทด                                                                                                                       

 2. เมื่อผานรังสีนี้ไปยังสนามแมเหล็กและสนามไฟฟา รังสีนี้จะเบี่ยงเบนไปในทิศทางตรง

ขามกับรังสีแคโทด แสดงวารังสีนี้ประกอบดวยอนุภาคที่มีประจุไฟฟาเปนบวก  

 3. มีอัตราสวนประจุตอมวลไมคงที่ ขึ้นอยูกับชนิดของแกสในหลอด และถาเปนแกส

ไฮโดรเจนรังสีนี้จะมีอัตราสวนประจุตอมวลสูงสุด เรียกอนุภาคบวกในรังสีแคแนลของไฮโดรเจน

วา “โปรตอน”  

 4. มีมวลมากกวารังสีแคโทด เน่ืองจากความเร็วในการเคลื่อนที่ต่ํากวารังสีแคโทด 

ทอมสันไดวิเคราะหการทดลองของโกลด ชไตน และการทดลองของทอมสัน จึงเสนอ

แบบจําลองอะตอมวา “อะตอมเปนรูปทรงกลมประกอบดวยเน้ืออะตอมซึ่งมีประจุบวกและ 

มีอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบกระจายอยูทั่วไป อะตอมในสภาพที่เปนกลางทางไฟฟาจะมีจํานวน

ประจุบวกเทากับจํานวนประจุลบ” 
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แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด  

 ในป พ.ศ.2453 (ค.ศ.1910) เซอร เออรเนสต รัทเทอรฟอรด (Sir Ernest Rutherford) 

ไดศึกษาแบบจําลองอะตอมของทอมสัน และเกิดความสงสัยวาอะตอมจะมีโครงสราง 

ตามแบบจําลองของทอมสันจริงหรือไม โดยตั้งสมมติฐานวา “ถาอะตอมมีโครงสราง 

ตามแบบจําลองของทอมสันจริง ดังน้ันเมื่อยิงอนุภาคแอลฟาซึ่งมีประจุไฟฟาเปนบวกเขาไป 

ในอะตอม แอลฟาทุกอนุภาคจะทะลุผานเปนเสนตรงทั้งหมดเน่ืองจากอะตอมมีความหนาแนน

สม่ําเสมอเหมือนกันหมดท้ังอะตอม” เพื่อพิสูจนสมมติฐานน้ี รัทเทอรฟอรดไดทําการทดลอง 

ยิงอนุภาคแอลฟาไปยังแผนทองคําบาง ๆ โดยมีความหนาไมเกิน 10–4 cm โดยมีฉากสารเรือง

แสงรองรับ ปรากฏผลการทดลอง ดังน้ี                                                                                                                           

 1. อนุภาคสวนมากเคลื่อนท่ีทะลุผานแผนทองคําเปนเสนตรง     

  2. อนุภาคสวนนอยเบ่ียงเบนไปจากเสนตรง 

  3. อนุภาคสวนนอยมากสะทอนกลับมาดานหนาของแผนทองคํา 

 

 

 

 ถาแบบจําลองอะตอมของทอมสันถูกตอง เม่ือยิงอนุภาคแอลฟาไปยังแผนทองคําบาง ๆ 

น้ี อนุภาคแอลฟาควรพุงทะลุผานเปนเสนตรงท้ังหมดหรือเบี่ยงเบนเพียงเล็กนอย เพราะอนุภาค

แอลฟามีประจุบวกจะเบี่ยงเบนเมื่อกระทบกับประจุบวกที่กระจายอยูในอะตอม แตแบบจําลอง

อะตอมของทอมสันอธิบายผลการทดลองของรัทเทอรฟอรดไมได รัทเทอรฟอรดจึงเสนอ

แบบจําลองอะตอมข้ึนมาใหม ดังน้ี 
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แบบจําลองอะตอมของรทัเทอรฟอรท 

 “อะตอมประกอบดวยนิวเคลียสที่มีโปรตอนรวมกันอยูตรงกลาง นิวเคลียส 

มีขนาดเล็กแตมีมวลมาก และมีประจุบวก สวนอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบและมีมวลนอย

มากวิ่งอยูรอบ ๆนิวเคลียส” 
 

แบบจําลองอะตอมของโบร  

                

   

              

 

 

 

 
  

 จากแบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรดทําใหทราบถึงการจัดโครงสรางของอนุภาค

ตางๆในนิวเคลียสแตไมไดอธิบายวาอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสอยูในลักษณะใด นักวิทยาศาสตร

ในลําดับตอมาไดหาวิธีทดลองเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงของอิเล็กตรอนที่อยูรอบ

นิวเคลียส วิธีหน่ึงก็คือการศึกษาสมบัติและปรากฏการณของคลื่นและแสง แลวนํามาสรางเปน
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แบบจําลอง คลื่นชนิดตาง ๆ เชน คลื่นแสง คลื่นเสียง มีสมบัติสําคัญ 2 ประการ คือ ความยาว

คลื่นและความถี่ 

แบบจําลองอะตอมแบบกลุมหมอก  

 อิ เ ล็ ก ต ร อ น เ ค ลื่ อ น ที่ ร อ บ

นิว เคลียสอยา งรวดเร็ วด วยรัศมี ไม

แนนอนจึงไมสามารถบอกตําแหนงที่

แนนอนของอิเล็กตรอนไดบอกไดแต

เพี ยงโอกาสที่จะพบอิ เล็กตรอนใน

บริเวณตางๆปรากฏการณแบบน้ีเรียกวา

กลุมหมอกของอิเล็กตรอน บริเวณที่มี

กลุมหมอกอิเล็กตรอนหนาแนนจะมีโอกาสพบอิเล็กตรอนมากกวาบริเวณที่เปนหมอกจาง การ

เคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสอาจเปนรูปทรงกลมหรือรูปอื่น ๆ ขึ้นอยูกับระดับ

พลังงานของอิเล็กตรอน แตผลรวมของกลุมหมอกของอิเล็กตรอนทุกระดับพลังงาน 
 

การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม 

 1. อิเล็กตรอนที่วิ่งอยูรอบๆนิวเคลียสน้ัน จะอยูกันเปนชั้นๆตามระดับพลังงาน ระดับ

พลังงานท่ีอยูใกลนิวเคลียสที่สุด (ช้ัน K) จะมีพลังงานต่ําที่สุด และอิเล็กตรอนในระดับพลังงาน

ช้ันถัดออกมาจะมีพลังงานสูงขึ้นตามลําดับ พลังงานของอิเล็กตรอนของระดับช้ันพลังงาน K < 

L < M < N < O < P < Q หรือช้ันที่ 1< 2 < 3 <4 < 5 < 6 < 7  
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 2. ในแตละช้ันของระดับพลังงาน จะมีจํานวนอิเล็กตรอนได ไมเกิน 2�2  เมื่อ n = เลข

ช้ัน เลขช้ันของช้ัน K=1, L=2,M=3,N=4,O=5,P=6 และ Q=7 

ตัวอยาง    จํานวน e- ในระดับพลังงานช้ัน K มีได ไมเกิน 2n2 = 2 x 12 = 2x1 = 2 

 จํานวน e- ในระดับพลังงานช้ัน N มีได ไมเกิน 2n2 = 2 x 42 = 2x16 = 32 

 3. ในแตละระดับช้ันพลังงาน จะมีระดับพลังงานชั้นยอยได ไมเกิน 4 ช้ันยอย และมีช่ือ

เ รี ย ก ช้ั นย อ ย  ดั ง น้ี  s,p,d,f,ใ น แต ล ะ ช้ั นย อ ย จ ะ มี จํ า น ว น  e- ไ ด  ไ ม เ กิ นดั ง น้ี 

ระดับพลังงานชั้นยอย s มี e- ได ไมเกิน 2 ตัว ระดับพลังงานชั้นยอย p มี e- ได ไมเกิน 6 ตัว

ระดับพลังงานชั้นยอย d มี e-ได ไมเกิน 10 ตัว ระดับพลังงานชั้นยอย f มี e-ได ไมเกิน 14 

ตัว เขียนเปน s2 p6 d10 f14 
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การจัดเรียงอิเล็กตรอน ใหจัดเรียง e- ในระดับพลังงานช้ันยอยโดยจัดเรียงลําดับตามลูกศร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง  จงจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ คัลเซียม ( Ca ) ธาตุ Ca มีเลขอะตอม = 20 แสดงวามี 

p = 20 และมี e- = 20 ตัว (ดูเลขอะตอม จากตารางธาตุ) แลวจัดเรียง e- ดังน้ี  

 
การจัดเรียง e- ของธาตุ Ca = 2 , 8 , 8 , 2 

การจัดเรียงอิเลก็ตรอนในอะตอม 
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 มีแผนผังการจัดเรียง e- ดังน้ี Ca  มีจานวน e- ในระดับพลังงานชั้นนอกสุด = 2 ตัว 

จํานวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานช้ันนอกสุด เรียกวา เวเลนซอิเล็กตรอน (Valence 

electron) ดังน้ัน Ca มีเวเลนซอิเล็กตรอน = 2  

 
ตารางธาต ุ(Periodic table of elements) 

 
 

เรื่องที่ 2 ธาตุและตารางธาตุ 

ความหมายของธาตุ 

 ธาตุ (element)  สารเปนสารบริสุทธิ์ที่มีโมเลกุลประกอบดวยอะตอมชนิดเดียวกัน มี

ธาตุที่คนพบแลว 118 ธาตุ เปนธาตุที่อยูในธรรมชาติ 94 ธาตุ เชน โซเดียม (Na) แมกนีเซียม 

(Mg) คารบอน (C) ออกซิเจน (O) เปนตน  
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แผนผังการจัดธาตุ 20 ธาตุแรกออกเปนหมวดหมู 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงสมบัติบางประการของธาตุ เรียงตามมวลอะตอม 
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 จากตารางแสดงสมบัติของธาตุ ถาจัดธาตุเหลาน้ีมาจัดเปนพวกโดยอาศัยเกณฑตาง ๆ  

ตามตาราง จะแบงธาตุออกเปน 3 กลุม ดังน้ี  

 1. โลหะ (metal) เปนกลุมธาตุที่มีสมบัติเปนตัวนําไฟฟาได นําความรอนที่ดี เหนียว  

มีจุดเดือดสูงปกติเปนของแข็งท่ีอุณหภูมิหอง (ยกเวน ปรอท) เชน แคลเซียม อะลูมิเนียม เหล็ก 

เปนตน   

 2. อโลหะ (non-metal) เปนกลุมธาตุที่มีสมบัติไมนําไฟฟา มีจุดหลอมเหลวและจุด

เดือดตํ่า เปราะบาง และมีการแปรผันทางดานคุณสมบัติทางกายภาพมากกวาโลหะ  

 3. กึ่งโลหะ (metalloid) เปนกลุมธาตุที่มีสมบัติก้ํากึ่งระหวางโลหะและอโลหะ เชน 

ธาตุซิลิคอน และเจอเมเนียม มีสมบัติบางประการคลายโลหะ เชน นําไฟฟาไดบางที่อุณหภูมิ

ปกติ และ นําไฟฟาไดมากขึ้น เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น เปนของแข็ง เปนมันวาวสีเงิน จุดเดือดสูง 

แตเปราะแตกงาย คลายอโลหะ เชน ออกซิเจน กํามะถัน ฟอสฟอรัส เปนตน 

 
 

ตารางธาตุ (Periodic table of elements) 

 คือ ตารางที่นักวิทยาศาสตรไดรวบรวมธาตุตางๆ ไวเปนหมวดหมูตามลักษณะ และ

คุณสมบัติที่เหมือนกัน เพื่อเปนประโยชนในการศึกษาในแตละสวนของตารางธาตุ โดยคาบ ( 

Period ) เปนการจัดแถวของธาตุแนวราบ สวนหมู ( Group ) เปนการจัดแถวของธาตุใน

แนวดิ่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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ภาพตารางธาตปุจจุบัน 
 

 1. ธาตุหมูหลัก มีทั้งหมด 8 หมู (Group) 7 คาบ (Period) โดยธาตุที่อยูดานซายของ

เสนขั้นบันได จะเปนโลหะ (Metal) สวนทางดานขวาเปนอโลหะ (Non metal) สวนธาตุที่อยู

ติดกับเสนขั้นบันไดน้ัน จะเปนกึ่งโลหะ (Metalloid)  

 2. ธาตุทรานซิชัน มีท้ังหมด 8 หมู แตหมู 8 มีท้ังหมด 3 หมูยอย จึงมีธาตุตางๆ รวม 10 

หมู และมีทั้งหมด 4 คาบ ธาตุอินเนอรทรานซิชัน มี 2 คาบโดยมีช่ือเฉพาะเรียกคาบแรกวาคาบ

แลนทาไนด  

 3. (Lanthanide series) และเรียกคาบที่สองวา คาบแอกทิไนด (Actinide series) 

เพราะเปนคาบที่อยูตอมาจาก 57La (Lanthanum) และ 89Ac (Actinium) ตามลําดับ  

คาบละ 14 ตัวรวมเปน 28 ตัว  
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การจัดเรียงธาตุลงในตารางธาตุ 

 เมื่อทราบการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุตางๆ แลวจะเห็นวาสามารถจัดกลุมธาตุไดงาย

ขึ้น โดยธาตุที่มีระดับพลังงานเทากัน ก็จะถูกจัดอยูในคาบเดียวกัน สวนธาตุที่มีจํานวน

อิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดเทากัน ก็จะถูกจัดอยูในหมูเดียวกัน ดังภาพ  

 
ภาพการจัดเรียงธาตุลงในตารางธาต ุ

ประเภทของธาตุในตารางธาตุ  

 ธาตุโลหะ (metal) โลหะทรานซิชันเปนตนฉบับของโลหะ ธาตุโลหะเปนธาตุที่มีสถานะ

เปนของแข็ง ( ยกเวนปรอท ที่เปนของเหลว) มีผิวที่มันวาว นําความรอน และ 

นําไฟฟาไดดี มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง ( ชวงอุณหภูมิระหวางจุดหลอมเหลวกับจุดเดือด

จะตางกันมาก) ไดแก โซเดียม (Na) เหล็ก (Fe) แคลเซียม (Ca) ปรอท (Hg) อะลูมิเนียม (Al) 

แมกนีเซียม (Mg) สังกะสี (Zn) ดีบุก (Sn) เปนตน 

 ธาตุอโลหะ ( Non metal ) มีไดทั้งสามสถานะ สมบัติสวนใหญจะตรงขามกับโลหะ 

เชน ผิวไมมันวาว ไมนําไฟฟา ไมนําความรอน จุดเดือดและจุดหลอมเหลวตํ่า เปนตน ไดแก

คารบอน (C) ฟอสฟอรัส (P) กามะถัน (S) โบรมีน (Br) ออกซิเจน (O2) คลอรีน (Cl2) ฟลูออรีน 

(F2) เปนตน  

 ธาตุกึ่งโลหะ (metalloid) เปนธาตุกึ่งตัวนํา คือ มันจะสามารถนําไฟฟาไดเฉพาะใน

ภาวะหนึ่งเทาน้ัน ธาตุกึ่งโลหะเหลานี้จะอยูบริเวณเสนขั้นบันได ไดแก โบรอน (B) ซิลิคอน ( Si) 

เปนตน  
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 ธาตุกัมมันตภาพรังสี เปนธาตุที่มีสวนประกอบของ นิวตรอน กับโปรตอน ไมเหมาะสม 

(>1.5) ธาตุที่ 83 ขึ้นไปเปนธาตุกัมมันตภาพรังสีทุกไอโซโทปมีคร่ึงชีวิต 

 
 

สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ  

สมบัติของธาตุในแตละหมู 

 ธาตุหมู I A หรือโลหะอัลคาไล (alkaline metal) โลหะอัลคาไล ไดแก ลิเทียม โซเดียม 

โพแทสเซียม รูบิเดียม ซีเซียม และแฟรนเซียม มีสมบัติดังน้ี คือ เปนโลหะออน ใชมีดตัดได เปน

หมูโลหะมีความวองไวตอการเกิดปฏิกิริยามากที่สุด สามารถทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ 

จึงตองเก็บไวในนํ้ามัน ออกไซดและไฮดรอกไซดของโลหะอัลคาไลละลายนํ้า ไดสารละลายเบส

แก เมื่อเปนไอออน จะมีประจุบวก มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่ํา มีความหนาแนนต่ําเมื่อ

เทียบกับโลหะอื่นๆ มีเวเลนซอิเล็กตรอน = 1  

 ธาตุหมู II A หรือโลหะอัลคาไลนเอิรธ (alkaline earth) โลหะอัลคาไลนเอิรธ ไดแก 

เบริลเลียม แมกนีเซียม แคลเซียม สตรอนเชียม แบเรียม เรเดียม มีสมบัติดังน้ี คือ มีความวองไว

ตอการเกิดปฏิกิริยามาก แตนอยกวาโลหะ อัลคาไล ทําปฏิกิริยากับนํ้าไดสารละลายเบส 

สารประกอบโลหะอัลคาไลนเอิรธพบมากในธรรมชาติ โลหะอัลคาไลนเอิรธมีความวองไวแตยัง

นอยกวาโลหะอัลคาไล โลหะอัลคาไลนเอิรธมีเวเลนซอิเล็กตรอน = 2  

 ธาตุหมู III - ธาตุหมู III ไดแก B Al Ga In Tl มีสมบัติดังน้ี คือ - มีเวเลนซอิเล็กตรอน = 3  

 ธาตุหมู IV - ธาตุหมู IV ไดแก C Si Ge Sn Pb มีสมบัติดังน้ี คือ - มีเวเลนซอิเล็กตรอน = 4  

 ธาตุหมู V - ธาตุหมู V ไดแก N P As Sb Bi มีสมบัติดังน้ี คือ - มีเวเลนซอิเล็กตรอน = 5  

        ธาตุหมู VI - ธาตุหมู VI ไดแก O S Se Te Po - มีเวเลนซอิเล็กตรอน = 6  

 ธาตุหมู VII หรือหมูแฮโลเจน (Halogen group) หมูธาตุแฮโลเจน ไดแก ฟลูออรีน 

คลอรีน โบรมีน ไอโอดีน และแอสทาทีน เปนหมูอโลหะที่วองไวตอการเกิดปฏิกิริยามากที่สุด  

(F วองไวตอการเกิดปฏิกิริยามากที่สุด) เปนธาตุที่มีพิษทุกธาตุและมีกลิ่นแรง  โมเลกุลของธาตุ
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แฮโลเจนประกอบดวย 2 อะตอม (Cl2 Br2 I2) แฮโลเจนไอออนมีประจุบลบหน่ึง (F - C - Br - I 

- At -)  

 ธาตุหมู VIII หรือกาซเฉื่อยหรือกาซมีตระกูล(Inert gas) กาซมีตระกูล ไดแก ฮีเลียม 

นีออน อารกอน คริปทอน ซีนอน และเรดอน  มีเวเลนซอิเล็กตรอนเต็ม 8 อิเล็กตรอน จึงทําให

เปนกาซที่ไมวองไวตอการเกิดปฏิกิริยา กาซมีตระกูลอยูเปนอะตอมเดี่ยว แตยกเวน Kr กับ Xe 

ที่สามารถสรางพันธะได  

 

 

ขนาดอะตอมของธาตุ  

หนวยพิโกเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนาดอะตอมของธาตุตางๆ 

 ขนาดของอะตอมน้ันถาจะพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอขนาดของอะตอม

น้ันอาจแบงแยกออกไดเปนขอ เรียงตามลําดับความสําคัญได ดังน้ี                                                                                                                    

 1. จํานวนระดับพลังงาน                                                                                                 

 2. จํานวนโปรตอน                                                                                                                             

 3. จํานวนอิเล็กตรอน 
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ขนาดไอออนของธาต ุ 

หนวยพิโกเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนของตารางธาตุ  

 1. การจัดธาตุเปนหมูและคาบ ทําใหทราบสมบัติของธาตุในหมูเดียวกันได  

 2. สามารถที่จะทราบสมบัติตาง ๆ จากธาตุในหมูเดียวกัน จากธาตุท่ีทราบสมบัติตาง ๆ แลว  

 3. นําไปทํานายสมบัติของธาตุตาง ๆ ที่ยังไมทราบในปจจุบันไวลวงหนาได  

 4. ทําใหการศึกษาเรื่องสมบัติของธาตุ เปนไปอยางรวดเร็ว 
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รายชื่อของธาตุตามหมายเลข 

เลข

อะตอม 
สัญลักษณ ชื่อธาต ุ ชื่อธาตุภาษาอังกฤษ 

ชื่อธาตุภาษา

ละตนิ 
หมายเหต ุ

1 H ไฮโดรเจน Hydrogen Hydrogenium 
 

2 He ฮีเลียม Helium 
  

3 Li ลิเทียม Lithium 
  

4 Be เบริลเลียม Beryllium 
  

5 B โบรอน Boron 
  

6 C คารบอน Carbon 
  

7 N ไนโตรเจน Nitrogen 
  

8 O ออกซิเจน Oxygen 
  

9 F ฟลูออรีน Fluorine 
  

10 Ne นีออน Neon 
  

11 Na โซเดียม Sodium Natrium 
 

12 Mg แมกนีเซียม Magnesium 
  

13 Al อะลูมิเนียม 

Aluminium หรือ 

Aluminum   

14 Si ซิลิคอน Silicon 
  

15 P ฟอสฟอรัส Phosphorus 
  

16 S 
กํามะถัน หรือ  

ซัลเฟอร 

Sulfur  หรือ 

Sulphur   
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เลข

อะตอม 
สัญลักษณ ชื่อธาต ุ ชื่อธาตุภาษาอังกฤษ 

ชื่อธาตุภาษา

ละตนิ 
หมายเหต ุ

17 Cl คลอรีน Chlorine 
  

18 Ar อารกอน Argon 
  

19 K โพแทสเซียม Potassium Kalium 
 

20 Ca แคลเซียม Calcium 
  

21 Sc สแกนเดียม Scandium 
  

22 Ti ไทเทเนียม Titanium 
  

23 V วาเนเดียม Vanadium 
  

24 Cr โครเมียม Chromium 
  

25 Mn แมงกานีส Manganese 
  

26 Fe เหล็ก Iron Ferrum 
 

27 Co โคบอลต Cobalt 
  

28 Ni นิกเกิล Nickel 
  

29 Cu ทองแดง Copper Cuprum 
 

30 Zn สังกะสี Zinc 
  

31 Ga แกลเลียม Gallium 
  

32 Ge เจอรเมเนียม Germanium 
  

33 As สารหนู Arsenic 
  

34 Se ซีลีเนียม Selenium 
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เลข

อะตอม 
สัญลักษณ ชื่อธาต ุ ชื่อธาตุภาษาอังกฤษ 

ชื่อธาตุภาษา

ละตนิ 
หมายเหต ุ

35 Br โบรมีน Bromine 
  

36 Kr คริปทอน Krypton 
  

37 Rb รูบิเดียม Rubidium 
  

38 Sr สตรอนเชียม Strontium 
  

39 Y อิตเตรียม Yttrium 
  

40 Zr เซอรโคเนียม Zirconium 
  

41 Nb ไนโอเบียม Niobium 
  

42 Mo โมลิบดีนัม Molybdenum 
  

43 Tc เทคนิเซียม Technetium 
  

44 Ru รูทีเนียม Ruthenium 
  

45 Rh โรเดียม Rhodium 
  

46 Pd แพลเลเดียม Palladium 
  

47 Ag เงิน Silver Argentum 
 

48 Cd แคดเมียม Cadmium 
  

49 In อินเดียม Indium 
  

50 Sn ดีบุก Tin Stannum 
 

51 Sb พลวง Antimony Stibium 
 

52 Te เทลลูเรียม Tellurium 
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เลข

อะตอม 
สัญลักษณ ชื่อธาต ุ ชื่อธาตุภาษาอังกฤษ 

ชื่อธาตุภาษา

ละตนิ 
หมายเหต ุ

53 I ไอโอดีน Iodine 
  

54 Xe ซีนอน Xenon 
  

55 Cs ซีเซียม Caesium 
  

56 Ba แบเรียม Barium 
  

57 La แลนทานัม Lanthanum 
  

58 Ce ซีเรียม Cerium 
  

59 Pr เพรซีโอดิเมียม Praseodymium 
  

60 Nd นีโอดิเมียม Neodymium 
  

61 Pm โพรมีเทียม Promethium 
  

62 Sm ซามาเรียม Samarium 
  

63 Eu ยูโรเปยม Europium 
  

64 Gd กาโดลินเนียม Gadolinium 
  

65 Tb เทอรเบียม Terbium 
  

66 Dy ดิสโพรเซียม Dysprosium 
  

67 Ho โฮลมเมียม Holmium 
  

68 Er เออรเบียม Erbium 
  

69 Tm ทูเลียม Thulium 
  

70 Yb อิตเตอรเบียม Ytterbium 
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เลข

อะตอม 
สัญลักษณ ชื่อธาต ุ ชื่อธาตุภาษาอังกฤษ 

ชื่อธาตุภาษา

ละตนิ 
หมายเหต ุ

71 Lu ลูทีเชียม Lutetium 
  

72 Hf ฮาฟเนียม Hafnium 
  

73 Ta แทนทาลัม Tantalum 
  

74 W ทังสเตน Tungsten Wolfram 
 

75 Re รีเนียม Rhenium 
  

76 Os ออสเมียม Osmium 
  

77 Ir อิริเดียม Iridium 
  

78 Pt 
ทองคําขาวหรือ

แพลตินัม 
Platinum 

  

79 Au ทอง Gold Aurum 
 

80 Hg ปรอท Mercury Hydragerum 
 

81 Tl ทาลเลียม Thallium 
  

82 Pb ตะกั่ว Lead Plumbum 
 

83 Bi บิสมัท Bismuth 
  

84 Po โปโลเนียม Polonium 
  

85 At แอสทาทีน Astatine 
  

86 Rn เรดอน Radon 
  

87 Fr แฟรนเซียม Francium 
  

88 Ra เรเดียม Radium 
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เลข

อะตอม 
สัญลักษณ ชื่อธาต ุ ชื่อธาตุภาษาอังกฤษ 

ชื่อธาตุภาษา

ละตนิ 
หมายเหต ุ

89 Ac แอคทิเนียม Actinium 
  

90 Th ธอเรียม Thorium 
  

91 Pa โพรแทกทิเนียม Protactinium 
  

92 U ยูเรเนียม Uranium 
  

93 Np เนปจูเนียม Neptunium 
  

94 Pu พลูโตเนียม Plutonium 
  

95 Am อเมริเซียม Americium 
  

96 Cm คูเรียม Curium 
  

97 Bk เบอรคีเลียม Berkelium 
  

98 Cf แคลิฟอรเนียม Californium 
  

99 Es ไอนสไตเนียม Einsteinium 
  

100 Fm เฟอรเมียม Fermium 
  

101 Md เมนเดลเลเวียม Mendelevium 
  

102 No โนเบลเลียม Nobelium 
  

103 Lr ลอวเรนเซียม Lawrencium 
  

104 Rf รูเทอรฟอรเดียม Rutherfordium 
  

105 Db ดุบเนียม Dubnium 
  

106 Sg ซีบอรเกียม Seaborgium 
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เลข

อะตอม 
สัญลักษณ ชื่อธาต ุ ชื่อธาตุภาษาอังกฤษ 

ชื่อธาตุภาษา

ละตนิ 
หมายเหต ุ

107 Bh โบหเรียม Bohrium 
  

108 Hs ฮัสเซียม Hassium 
  

109 Mt ไมตเนเรียม Meitnerium 
  

110 Ds ดารมสตัดเทียม Darmstadtium 
  

111 Rg เรินตเกเนียม Roentgenium 
  

112 Cn โคเปอรนิเซียม Copernicium 
  

113 Nh นิโฮเนียม Nihonium 
  

114 Fl ฟลีโรเวียม Flerovium 
  

115 Mc มอสโกเวียม Moscovium 
  

116 Lv ลิเวอรมอเรียม Livermorium 
  

117 Ts เทนเนสซีน Tennessine 
  

118 Og ออกาเนสซอน Oganesson 
  

... ... ... ... 
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เรื่องที่ 3 ธาตุกัมมันตภาพรังสี 

ธาตุกัมมันตรังสี (Radioactive Element)  

 ธาตุกัมมันตรังสี คือธาตุท่ีสามารถปลดปลอยรังสีออกมาไดเองจากธาตุบางชนิด อันเปน

ผลมาจากการเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดปฏิกิริยาที่นิวเคลียสของธาตุน้ัน ปฏิกิริยาที่เกิดการ

เปลี่ยนแปลงของนิวเคลียสของธาตุน้ี มีช่ือเรียกเฉพาะวา ปฏิกิริยานิวเคลียร (Nuclear 

Reation) เฮนรี่ เบคเคอเรล นักฟสิกสชาวฝรั่งเศสเปนผูคนพบกัมมันตภาพรังสีโดยบังเอิญ 

ในขณะที่ทําการวิเคราะหเกี่ยวกับรังสีเอกซ กัมมันตภาพรังสีมีสมบัติแตกตางจากรังสีเอกซ คือ 

มีความเขมนอยกวารังสีเอกซ การแผรังสีของธาตุกัมมันตรังสีเหลาน้ีเกิดขึ้นในไอโซโทปของธาตุ

ที่มีจํานวนนิวตรอนมากกวาจํานวนโปรตอนมาก ทําใหนิวเคลียสของธาตุไมเสถียรจึงตองมีการ

เปลี่ยนแปลงไปเปนธาตุท่ีมีความเสถียรมากขึ้น  โดยการสลายตัวเองเพื่อปลอยอนุภาคภายใน

นิวเคลียสออกมาในรูปของการแผรังสี การแผรังสีของธาตุเปนปรากฏการณธรรมชาติ โดย

พบวาธาตุตางๆ ท่ีอยูในธรรมชาติที่มีเลขอะตอมสูงกวา 82 สวนใหญจะสามารถแผรังสีไดทั้งสิ้น 

ตัวอยางเชน ธาตุเรเดียม, ยูเรเนียม, ทอเรียม เปนตน การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีจะ

เกิดขึ้นไดโดยอะตอมของธาตุมีการปลดปลอยองคประกอบ และพลังงานที่อยูภายในอะตอม

ออกมา ทําใหโครงสรางของอะตอมเปลี่ยนแปลงไป โดยองคประกอบและพลังงานของธาตุที่ถูก

ปลดปลอยออกมาน้ันจะแผออกมาจากธาตุในรูปของรังสีตางๆ สามารถแบงไดเปน 3 ชนิด คือ 

รังสีแอลฟา,รังสีบีตา และรังสีแกมมา ซึ่งรังสีตางๆจะมีลักษณะและสมบัติที่แตกตางกัน คือ 
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อํานาจการทะลวงของรังสีตาง ๆ วิธีการควบคุมและปองกันอันตรายจากรังสี 

 1. กําหนดระดับของรังสีที่ปลอดภัยที่มนุษยสามารถยอมรับได 

 2. การตรวจระดับรังสีที่รางกายไดรับสม่ําเสมอ 

 3. ควบคุมแหลงกําเนิดรังสี ควบคุมใหอยูในระดับท่ีปลอดภัยตอชุมชนและคนงาน 

 4. ควบคุมระยะเวลาในการสัมผัสใหเหลือนอยที่สุด 

 5. มีมาตรการในการเคลื่อนยายหรือเก็บขนใหเกิดความปลอดภัยมากที่สุด 

 6. ควบคุมระยะหางระหวางรังสีกับผูปฏิบัติงานใหหางมากที่สุด ถาไมจําเปนไมตองอยูใกล 

 7. มีฉากกําบังรังสีที่แข็งแรง และสามารถกั้นรังสีไดจริง 

 8. มีการกําจัดกากรังสีอยางถูกวิธี 

 

 

 

 

การเกิดกัมมันตภาพรังสี 

 1. เกิดจากนิวเคลียสในสภาวะพื้นฐานไดรับพลังงาน ทําใหนิวเคลียสกระโดดไปสูระดับ

พลังงานสูงขึ้น กอนกลับสูสภาวะพื้นฐาน นิวเคลียสจะคายพลังงานออกมาในรูปรังสีแกมมา 

 2. เกิดจากนิวเคลียสที่อยูในสภาพเสถียร แตมีอนุภาคไมสมดุล นิวเคลียสจะปรับตัวแลว

คายอนุภาคที่ไมสมดุลออกมาเปนอนุภาคแอลฟาหรือเบตา 
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คุณสมบัติของกัมมันตภาพรังสี 

 1. เดินทางเปนเสนตรง 

 2. บางชนิดเกิดการเลี้ยวเบนเมื่อผานสนามแมเหล็กและสนามไฟฟา เชน a, b 

 3. มีอํานาจในการทะลุสารตางๆ ไดดี 

 4. เมื่อผานสารตางๆจะสูญเสียพลังงานไปโดยการทําใหสารน้ันแตกตัวเปนอิออน ซึ่ง 

อิออนเหลาน้ันจะกอใหเกิดปรากฏการณอื่นๆ เชน ปฏิกิริยาเคมี เกิดรอยดําบนฟลมถายรูป 

 5. การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส 

    5.1 การแผกัมมันตภาพรังสี เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนิวเคลียส เมื่อนิวเคลียส

ปลดปลอยรังสีออกมานิวเคลียสเองจะเปลี่ยนสภาพเปนนิวเคลียสของธาตุใหม 

    5.2 การแผรังสีแอลฟา a นิวเคลียสของธาตุเดิมจะเปลี่ยนไปโดยที่มวล และ

นิวเคลียสเดิมลดลงเทากับมวลของอนุภาคแอลฟา 

    5.3 การแผรังสีเบตา b ประจุไฟฟาของนิวเคลียสใหมจะเพิ่มหรือลดลง 1 e หนวย 

    5.4 รังสีแกมมา g เกิดจากการเปลี่ยนระดับพลังงานของนิวเคลียส จะไมมีการ

เปลี่ยนแปลงเลขมวลและเลขอะตอมของนิวเคลียสที่แผรังสีแกมมาออกมา 

 

 

 

 

ประโยชนและโทษของของกัมมันตภาพรังสี 

          1. ดานธรณีวิทยา  มีการใช C-14 คํานวณหาอายุของวัตถุโบราณ หรืออายุของซากดึก

ดําบรรพการหาอายุวัตถุโบราณและการศึกษาทางธรณีวิทยา ใชธาตุกัมมันตรังสีคารบอน-14 

ซึ่งมีครึ่งชีวิต 5760 ป อัตราสวนของคารบอน-14 ตอคารบอน-12 ในพืชและสัตวมีคาคงตัว

ขณะที่ยังมีชีวิตอยู ภายหลังสิ่งมีชีวิตตายไป อัตราสวนนี้จะลดลง นํามาคํานวณหาอายุวัตถุ

โบราณได 
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            1.1 เครื่องปนดินเผาของบานเชียง จังหวัดอุดรธานี คํานวณอายุได 6,060 ปทําใหเรา

ทราบวาบานเชียงในอดีตเคยเปนแหลงอารยธรรมเกาแกของโลก  

            1.2 หัวหอกทําดวยสําริดของบานเชียงมีอายุ 5,600 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2. ดานการแพทย ใชรักษาโรคมะเร็ง ในการรักษาโรคมะเร็งบางชนิด กระทําไดโดยการ

ฉายรังสีแกมมาที่ไดจาก โคบอลต-60 เขาไปทําลายเซลลมะเร็ง ผูปวยที่เปนมะเร็งในระยะแรก

สามารถรักษาใหหายขาดได แลวยังใชโซเดียม-24 ที่อยูในรูปของ NaCl ฉีดเขาไปในเสนเลือด 

เพื่อตรวจการไหลเวียนของโลหิต โดย โซเดียม-24 จะสลายใหรังสีบีตาซึ่งสามารถตรวจวัดได 

และสามารถบอกไดวามีการตีบตันของเสนเลือดหรือไม 

 การตรวจอวัยวะตางๆ ภายในรางกายเพื่อตรวจและพิสูจนสมมุติฐานของโรค และความ

ผิดปกติของอวัยวะ มักใชสารกัมมันตรังสี ที่เปนของเหลว เชน เทคนิเชียม-99เอ็ม ใชตรวจการ

ทํางานของระบบอวัยวะ เชน ธัยรอยด กระดูก สมอง ปอด ตับ มาม ไขกระดูก ไต และหัวใจ 

ไอโอดีน-131และ ไอโอดีน-123 ใชตรวจหาความผิดปกติของตอมธัยรอยดและใชติดตาม

ผลการรักษา 
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          3. ดานเกษตรกรรม มีการใชธาตุกัมมันตรังสีติดตามระยะเวลาการหมุนเวียน 

แรธาตุในพืช โดยเร่ิมตนจากการดูดซึมที่รากจนกระทั่งถึงการคายออกที่ใบ หรือใชศึกษาความ

ตองการแรธาตุของพืช  

          4.ดานอุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมการผลิตแผนโลหะจะใชประโยชนจาก

กัมมันตภาพรังสีในการควบคุมการรีดแผนโลหะ เพื่อใหไดความหนาสม่ําเสมอตลอดแผน โดยใช

รังสีบีตายิงผานแนวตั้งฉากกับแผนโลหะที่รีดแลว แลววัดปริมาณรังสีที่ทะลุผานแผนโลหะ

ออกมาดวยเครื่องวัดรังสี ถาความหนาของแผนโลหะที่รีดแลวผิดไปจากความหนาที่ตั้งไว 

เครื่องวัดรังสีจะสงสัญญาณไปควบคุมความหนา โดยสั่งใหมอเตอรกดหรือผอนลูกกลิ้ง เพื่อให

ไดความหนาตามตองการการใชวัสดุ 

 

 

 

 

 

 

  

กัมมันตรังสี  และเทคนิคทางรังสี  ซึ่ งเรียกวา “เทคนิคนิวเคลียร” มาใชประโยชน  

ในระบบวัด และควบคุมตางๆ ของโรงงานอุตสาหกรรม ปจจุบันมีการใชอยางแพรหลาย  

ในประเทศไทย ซึ่งมีตัวอยางดังตอไปน้ี 

 – การใชรังสีแกมมา วัดระดับของไหลหรือสารเคมี ในกระบวนการผลิตเสนใย

สังเคราะห 
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 – การใชรังสีแกมมา วัดระดับเศษไมในหมอน่ึง เพื่อการผลิตไมอัดแผนเรียบ 

 – การใชรังสีแกมมา วัดความหนาแนนของนํ้าปูนกับเสนใยหิน เพื่อการผลิตกระเบื้อง

กระดาษ 

 – การใชรังสีแกมมา วัดและควบคุมความหนาแนนของเน้ือยาง ที่เคลือบบนแผนผาใบ

เพื่อผลิตยางรถยนต 

 – การใชรังสีแกมมาวัดและควบคุมความหนาของแผนเหล็ก 

 – การใชรังสีบีตา วัดและควบคุมนํ้าหนักของกระดาษ ในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ 

 – การใชรังสีเอกซ วัดหาปริมาณตะกั่วและกํามะถัน ในการกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม 

 – การใชรังสีนิวตรอน ในการสํารวจแหลงนํ้ามัน และกาซธรรมชาติใตดิน 

 – การใชรังสีแกมมา ตรวจสอบรอยเช่ือมโลหะ การหารอยรั่ว รอยราวของวัสดุ 

 – การใชรังสีแกมมา วัดหาปริมาณเถา ในถานหินบนสายพานลําเลียง 

 

 

 

 

 

 

 5. ดานการถนอมอาหาร ใชรังสีแกมมาของธาตุโคบอลต-60 (Co–60) ปริมาณที่

พอเหมาะใชทําลายแบคทีเรียในอาหาร จึงชวยใหเก็บรักษาอาหารไวไดนานข้ึน 

 

 

 

 

ดานการถนอมอาหาร 
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 6. ดานพลังงาน มีการใชพลังงานความรอนที่ไดจากปฏิกิริยานิวเคลียรในเตาปฏิกรณ

ปรมาณูของยูเรีเนียม-238 (U-238) ตมนํ้าใหกลายเปนไอ แลวผานไอนํ้าไปหมุนกังหัน เพื่อผลิต

กระแสไฟฟา 

 

 

 

โทษของธาตุกัมมันตรังสี 

          เน่ืองจากรังสีสามารถทําใหตัวกลางที่มันเคลื่อนที่ผาน เกิดการแตกตัวเปนไอออนได 

รังสีจึงมีอันตรายตอมนุษย ผลของรังสีตอมนุษยสามารถแยกไดเปน 2 ประเภทคือ  

 1. ผลทางพันธุกรรม จะมีผลทําใหการสรางเซลลใหมในรางกายมนุษยเกิดการกลาย

พันธุ โดยเฉพาะเซลลสืบพันธุ  

 2. ความปวยไขจากรังสี สวนผลที่ทําใหเกิดความปวยไขจากรังสี เน่ืองจากเมื่ออวัยวะ

สวนใดสวนหน่ึงของรางกายไดรับรังสี โมเลกุลของธาตุตางๆ ที่ประกอบเปนเซลลจะแตกตัว ทํา

ใหเกิดอากาปวยไขได 

 

 

 

 

การเกิดอันตรายจากรังสีตอมนุษย อาจแบงได 2 กลุมใหญ คือ 

 1. การไดรับรังสีจากแหลงกําเนิดรังสีจากภายนอก (External exposure) ความรุนแรง

ของการบาดเจ็ บ  ขึ้ นอยู กับความแรงของแหล งกํ า เ นิดและระยะเวลาที่ ได รั บรั งสี 

แตตัวผูที่ ไดรับอันตรายไม ไดรับสารกัมมันตรังสี เขาไปในรางกาย จึ งไมมีการแผรั งสี 

ไปทําอันตรายผูอื่น 

 2. การไดรับสารกัมมันตรังสีเขาสูรางกาย (Internal exposure) มักพบในกรณีมีการ

รั่วไหลของสารกัมมันตรังสีที่เปนกาซ ของเหลว หรือฝุนละอองจากแหลงเก็บสารกัมมันตรังสี 

หรือที่เก็บกากสารกัมมันตรังสีจากการระเบิดของโรงไฟฟานิวเคลียร 
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หลักในการปองกันอันตรายจากรังสี มีดังนี้ 

 1. ใชเวลาเขาใกลบริเวณที่มีกัมมันตภาพรังสีใหนอยที่สุด 

 2. พยายามอยูใหหางจากกัมมันตภาพรังสีใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 

         3. ใชตะกั่ว คอนกรีต นํ้า หรือพาราฟน เปนเครื่องกําบังบริเวณที่มีการแผรังสี 

กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอม (Radioactivity in Environment) 

 เราอาศัยอยูบนโลกที่มีกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอมอยูทั่วไป สวนใหญเปนรังสีที่มีอยู

ตามธรรมชาติ (Natural occurring radiation) และบางสวนเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย 

(Man made radiation) ตนกําเนิดของ กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอม แบงออกไดเปน 3 

ประเภท ไดแก 

 1. กัมมันตภาพรังสีจากพื้นโลก ซึ่งมาจากแรธาตุตางๆ ที่เปนองคประกอบของโลก โดย

มีมาตั้งแต โลกถือกําเนิดขึ้นมาแลว มีนิวไคลดกัมมันตรังสี หรือธาตุที่ใหรังสี ที่พบในธรรมชาติ

กวา 60 ชนิด เปนตนกําเนิดที่สําคัญของรังสีที่เราไดรับในแตละวัน 

 2. กัมมันตภาพจากรังสีคอสมิก เกิดจากรังสีคอสมิกที่มาจากนอกโลก และปฏิกิริยา

ระหวางรังสีคอสมิก กับธาตุที่อยูในบรรยากาศของโลก 

 3. กัมมันตภาพรังสีที่มนุษยสรางขึ้น เกิดขึ้นเน่ืองจากกิจกรรมของมนุษย ซึ่งมีสัดสวนที่

คอนขางต่ํา เมื่อเทียบกับผลรวมของปริมาณรังสีทั้งหมดในธรรมชาติ 

 ธาตุที่มีกัมมันตภาพรังสี เราเรียกวา ไอโซโทปกัมมันตรังสี หรือ นิวไคลดกัมมันตรังสี นิว

ไคลดรังสี หรืออาจเรียกเพียง นิวไคลด ซึ่งมีการตรวจพบแลวมากกวา 1,500 นิวไคลด เรามักใช

สัญลักษณของนิวไคลด โดยแสดง สัญลักษณของธาตุและเลขมวล เชน ไอโซโทปรังสีของ

ไฮโดรเจน ไดแก ตริเตียม มีเลขมวล 3 เขียนแทนดวย H-3 หรือ 3H หรือไอโซโทปรังสี ของ

ยูเรเนียม ซึ่งมีเลขมวล 235 เขียนแทนดวย U-235 หรือ 235Uนิวไคลดรังสี พบไดทั่วไปใน

ธรรมชาติ ในอากาศ ในนํ้า ในดิน รวมทั้งในตัวคนเราดวย เน่ืองจากรางกายของเรา 

ประกอบดวยแรธาตุ ซึ่งไดรับมาจากสิ่งแวดลอม แตละวัน เรารับประทานอาหาร ดื่มนํ้า  

สูดหายใจ เอานิวไคลดรังสี ที่มีอยูในอาหาร ในนํ้า และในอากาศเขาไปกัมมันตภาพรังสี 

ในธรรมชาติ พบไดท่ัวไปในดินและหิน ซึ่งเปนสวนประกอบของเปลือกโลก ในน้ํา ในมหาสมุทร 

และในวัสดุกอสรางที่เรานํามากอสรางอาคารบานเรือน ในโลกนี้จึงไมมีท่ีไหนที่เราจะอยูโดยไมมี

รังสี 

 

 



156 

 

กิจกรรมทายบทที ่7 

ธาต ุสมบัติของธาตุและธาตกุัมมันตภาพรังส ี

 

คําชี้แจง  จงทําเครื่องหมาย  X  ลงในขอที่ถูกตอง 

1. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับแบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด 

 ก.  โปรตอนและอิเล็กตรอนรวมกันเปนนิวเคลียสของอะตอม 

 ข.  นิวเคลียสมีขนาดเล็กมากและมีมวลมาก ภายในประกอบดวยอนุภาคโปรตอน 

 ค.  นิวเคลียสเปนกลางทางไฟฟาเพราะประจุของโปรตอนกับของอิเล็กตรอนเทากัน 

 ง.   อะตอมของธาตุประกอบดวยอนุภาคโปรตอนและอิเล็กตรอนกระจัดกระจายอยู    

              ภายในดวยจํานวนเทากัน 

2.  อนุภาคขอใดท่ีมีมวลใกลเคียงกัน 

   ก.  โปรตอนกับนิวตรอน 

 ข.  โปรตอนกับอิเล็กตรอน 

 ค.  นิวตรอนกับอิเล็กตรอน 

 ง.  โปรตอน อิเล็กตรอน และนิวตรอน 

3. ธาตุคลอรีน (CI) มีเลขอะตอม 17 จะอยูในคาบและหมูละที่เทาไรของตารางธาตุ 

 ก.  คาบ 3 หมู 7 

      ข.  คาบ 7 หมู 3 

      ค.  คาบ 2 หมู 7 

      ง.  คาบ 3 หมู 8 
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4. สิ่งที่เหมือนกันในระหวางธาตุตาง ๆ ที่อยูในหมูเดียวกันในตารางธาตุ คือ 

 ก.  มีขนาดใกลเคียงกันมาก 

 ข.  มีการจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนเหมือนกัน 

 ค.  มีคาพลังงานไอออไนเซชันลําดับท่ี 1 เทากัน 

 ง.  มีการจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนของระดับพลังงานช้ันนอกสุดเหมือนกัน 

5. สมบัติที่ใชในการจําแนกสารขอใดถูกตองที่สุด  

 ก.  อโลหะทุกชนิดไมสามารถนําไฟฟาได 

 ข.  โลหะเปนธาตุที่สามารถนําไฟฟาไดทุกสถานะ 

 ค.  ออกไซตของโลหะเมื่อละลายนํ้ามีสมบัติเปนเบส  

 ง.  โลหะมีคาพลังงานอิออไนส เพิ่มขึ้นตามเลขอะตอม 

6. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับสมบัติของสารประกอบของธาตุในคาบท่ี 2 และ 3 

           ก.  ออกไซดของ L ไมละลายน้ํา 

           ข.  ออกไซดของ C มีจุดหลอมเหลวสูงกวาออกไซดของ G 

           ค.  คลอไรดของ O ละลายนํ้าได สารละลายแสดงสมบัติเปนกรด 

           ง.  คลอไรดของ J เกิดไดมากกวา 1 ชนิด สวนคลอไรดของ E เกิดไดเพียงชนิดเดียว 

7. ขอใดกลาวไดถูกตองถึงประโยชนของตารางธาต ุ

 ก.  การจัดธาตุเปนหมูและคาบ ทําใหทราบสมบัติของธาตุในหมูเดียวกันได  

 ข.  นําไปทํานายสมบัติของธาตุตาง ๆ ที่ยังไมทราบในปจจุบันไวลวงหนาได  

 ค.  สามารถที่จะทราบสมบัติตาง ๆ จากธาตุในหมูเดียวกัน จากธาตุท่ีทราบสมบัติตาง ๆ แลว  

 ง.  ถูกทุกขอ 
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8. ธาตุกัมมันตรังสีใดที่ใชในการคํานวณหาอายุของวัตถุโบราณ คือ 

          ก.  I-131 

          ข.  P-32 

          ค.  C-14 

          ง.  Co-60 

9. รังสีที่แผออกมาจากธาตุกัมมันตรังสี มีกี่ชนิด  อะไรบาง ? 

 ก.  3 ชนิด คือ รังสีแอลฟา  รังสีเบตา  รังสีแกมมา    

 ข.  3 ชนิด คือ รังสีแอลฟา  รังสีเบตา  รังสีอินฟาเรด    

 ค.  4 ชนิด คือ  รังสีแอลฟา  รังสีเบตา  รังสีอินฟาเรด  รังสีเอกซ    

           ง.  4 ชนิด คือ รังสีแอลฟา  รังสีเบตา  รังสีแกมมา  รังสีอินฟาเรด    

10. การใชไอโซโทปของธาตุกัมมันตภาพรังสีตรวจหา รอยรั่ว รอยตําหนิ ของโลหะเปนการใช

ประโยชนทางดานใด 

          ก.  ธรณีวิทยา                                                               

          ข.  การขนสง 

         ค.  การแพทย                                                                     

          ง.  อุตสาหกรรม  
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บทที่ 8 

สมการเคมีและปฏกิิริยาเคม ี

 

สาระสําคัญ 

 การเกิดสมการเคมีและปฏิกิริยาเคมี ปจจัยที่มีผลตอปฏิกิริยาเคมี ตลอดจนผลที่เกิดจาก

ปฏิกิริยาเคมีตอสิ่งแวดลอม 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 1. อธิบายการเกิดสมการเคมีและปฏิกิริยาเคมีและดุลสมการเคมีได 

 2. อธิบายปจจัยที่มีผลตอปฏิกิริยาเคมีได 

 3. อธิบายผลที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีตอชีวิตและสิ่งแวดลอมได 

 

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องท่ี 1 สมการเคมี 

 เรื่องท่ี 2 หลักการเขียนสมการเคมี 

 เรื่องท่ี 3 ปฏิกิริยาเคมีท่ีพบในชีวิตประจําวัน 
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บทที่ 8 

สมการเคมีและปฏกิิริยาเคม ี

 

เรื่องที่ 1  สมการเคมี  (Chemical equation) 

ความรูพื้นฐานของสมการเคมี 

 สมการเคมี คือ กลุมสัญลักษณที่เขียนแทนปฏิกิริยาเคมี  ใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

ทางเคมีที่ เกิดขึ้นในระบบ สมการเคมีประกอบดวยสัญลักษณ  แสดงสารตั้งตน และ

ผลิตภัณฑ เงื่อนไขแสดงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น พรอมดวยลูกศรทิศทางแสดงของปฏิกิริยา 

สารตั้งตน                             ผลิตภัณฑ 

  Zn(s)  + 2HCl(aq)                        ZnCl2(aq)  +  H2(g) 

 

 สารที่เขียนทางซายมือของลูกศร เรียกวา สารตั้งตน 

 สารที่เขียนทางขวามือของลูกศร เรียกวา สารผลิตภัณฑ 

 เครื่องหมาย + หมายถึงทําปฏิกิริยากัน 

 เครื่องหมาย                แสดงการเปลี่ยนแปลงของสารตั้งตนไปเปนสารผลิตภัณฑ 

 สัญลักษณในวงเล็บแสดงสถานะไดแก 

 G (gas)  แทน แกส 

 l (liquid) แทน ของเหลว 

 s (solid) แทน ของแข็งหรือตะกอน 

 aq (aqueous) แทน สารที่ละลายน้ํา 
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ประเภทของสมการเคมี 

 สมการเคมีมี  2  ประเภท  คือ 

            1. สมการโมเลกุล (Molecule equation) เปนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่สารตั้งตน

และผลิตภัณฑเปนรูปอะตอม หรือโมเลกุล เชน 

2NaHCO3(s)                  Na2CO3(s)  +  H2O(l)  +  CO2(g) 

            2. สมการไอออนิก (Ionic equation) เปนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่สารตั้งตนและ

ผลิตภัณฑ อยางนอย 1 ชนิดเปนไอออน เชน 

H+(aq)  +  OH-(aq)                      H2O(l) 

            สมการเคมีที่สมบูรณ จะตองมีจํานวนอะตอมของแตละธาตุ ทางซายและขวา

เทากัน เรียกวา สมดุลเคมี 

 

 

 

 

การดุลสมการเคมี 

วิธีการดุลสมการเคมีทั่วไป 

1. ระบุวาสารใดเปนสารตั้งตน และสารใดเปนสารผลิตภัณฑ 

2. เขียนสูตรเคมีที่ถูกตองของสารตั้งตนและสารผลิตภัณฑ ซึ่งสูตรเคมีน้ีจะไมมีการ

เปลี่ยนแปลง 

3. ดุลสมการโดยหาตัวเลขสัมประสิทธิ์มาเติมขางหนาสูตรเคมี เพื่อทําใหอะตอมชนิด

เดียวกันทั้งซายและขวาของสมการมีจํานวนเทากัน 

4. ใหคิดไอออนที่เปนกลุมอะตอมเปรียบเสมือนหน่ึงหนวย ถาไอออนนั้นไมแตกกลุม

ออกมาในปฏิกิริยา ตรวจสอบอีกครั้งวาถูกตองโดยมีจํานวนอะตอมชนิดเดียวกันเทากันทั้งสอง

ขาง 

 



162 

 

 ตัวอยาง  อะลูมิเนียมซึ่งเปนโลหะที่วองไวตอปฏิกิริยากับกรด เมื่ออะลูมิเนียมทํา

ปฏิกิริยากับกรดซัลฟวริกจะเกิดแกสไฮโดรเจนและอะลูมิเนียมซัลเฟต  

จงเขียนและดุลสมการของปฏิกิริยาน้ี 

วิธีทํา (1)  เขียนสูตรสารตั้งตนและสารผลิตภัณฑ  Al + H2SO4 —-> H2(g) + Al2(SO4)3 

(2)  ดุลจํานวนอะตอม Al                2Al + H2SO4 —-> H2(g) + Al2(SO4)3 

(3)  ดุลจํานวนกลุมไอออน SO42-        2Al + 3H2SO4 —-> H2(g) + Al2(SO4)3 

(4)  ดุลจํานวนอะตอม H              2Al + 3H2SO4 —-> 3H2(g) + Al2(SO4)3 

 

 

 

 

เรื่องที่ 2  หลักการเขียนสมการเคมี 

1. ตองเขียนสูตรเคมีของสารตั้งตนแตละชนิดได 

2. ตองทราบวาในปฏิกิริยาเคมีหน่ึงเกิดสารผลิตภัณฑใดขึ้นบาง และเขียนสูตรเคมีของ

สารผลิตภัณฑได 

3. เมื่อเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาเคมีไดแลวใหทําสมการเคมีใหสมดุลดวยเสมอ คือทํา

ใหจํานวนอะตอมของธาตุทุกชนิดทางซายเทากับทางขวา โดยการเติมตัวเลขขางหนาสูตรเคมี

ของสารนั้นๆ เชน 

N2 + H2 —-> NH3  ไมถูกตอง เพราะสมการนี้ไมดุล 

  N2 + 3H2 —-> 2NH3  ถูกตอง เพราะสมการน้ีดุลแลว 

         ขอควรจํา ในสมการเคมีท่ีดุลแลวนี้จะมี จํานวนอะตอม โมลอะตอม และมวลสารตั้งตน

เทากับของสารผลิตภัณฑเสมอ สวนจํานวนโมเลกุลหรือจํานวนโมลโมเลกุล หรือปริมาตรของ

สารตั้งตนอาจเทากันหรือ ไมเทากับสารผลิตภัณฑก็ได(สวนใหญไมเทากัน) 

         ในการเขียนสมการเคมี ถาใหสมบูรณยิ่งขึ้น ควรบอกสถานะของสารแตละชนิดดวยคือ

ถาเปนของแข็ง (solid) ใชตัวอักษรยอวา “s” ถาเปนของเหลว (liquid) ใชอักษรยอวา 
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“l” เปนกาซ (gas) ใชอักษรยอวา “g” และถาเปนสารละลายในน้ํา (aqueous) ใชอักษรยอวา 

“aq” เชน CaC2(s) + 2H2O(g) —-> Ca(OH)2(aq) + C2H2(g) 

4. การเขียนสมการบางคร้ังจะแสดงพลังงานขอปฏิกิริยาเคมีดวยเชน 

2NH3(g) + 93(g) —-> N2(g) + 3H2(g) ปฏิกิริยาดูดพลังงาน = 93 kJ 

 CH4(g) + 2O2 —-> CO2(g) + 2H2O(l) + 889.5 kJ ปฏิกิริยาคายพลังงาน = 889.5 

 

 

 

 

ประเภทของปฎิกิริยาเคมี 

พิจารณาลักษณะของอะตอมของธาตุในสารตั้งตนหรือในธาตุของผลิตภัณฑแลว

วิเคราะหลักษณะของการเปลี่ยนแปลง สูตรของสารตั้งตนมาเปนสูตรของผลิตภัณฑ 

อาจจําแนกประเภทของปฎิกิริยาเคมีไดเปน 3 ประเภท ดังน้ี 

1. ปฏิกิริยาการรวมตัว (combination) เปนปฏิกิริยาที่เกิดจากการรวมตัวของสาร 

โมเลกุลเล็กรวมกันเปนสารโมเลกุลใหญ หรือเกิดจากการรวมตัวของธาตุซึ่งจะไดสารประกอบ   

เชน 2H2(g) + O2(g)    2H2O(l) 

2. ปฏิกิริยาการแยกสลาย (decomposition) เปนปฏิกิริยาที่เกิดการแยกสลายของสาร 

โมเลกุลใหญใหไดสารโมเลกุลเล็กลง เชน 2H2O(l)    2H2(g) + O2(g) 

3. ปฏิกิริยาการแทนที่ (replacement) เปนปฏิกิริยาการแทนที่ของสารหน่ึง 

เขาไป แทนที่อีกสารหนึ่ง เชน MgSO4(aq) + H2(g)Mg(s) + H2SO4(aq)   

นอกจากน้ี ยังมีปฏิกิริยาแบบอื่น ๆ เชน การจัดเรียงตัวใหม (Rearrangement) ซึ่งยัง

ไมกลาวถึงในที่น้ี  
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ปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

ปจจัยที่มีผลตอการเกิดอัตราปฏิกิริยาเคมี หมายถึงสิ่งที่จะมีผลทําใหปฏิกิริยาเคมี

เกิดขึ้น เร็วขึ้นหรือชาลง ไดแก  

1. ความเขมขนของสารตั้งตน สารละลายที่มีความเขมขนมากกวาจะเกิดปฏิกิริยาได

เร็ว กวาสารละลายที่เจือจาง 

2. พื้นที่ผิว ของแข็งที่มีพื้นท่ีผิวมากกวาจะเกิดปฏิกิริยาไดเร็วกวา  

 3. อุณหภูมิ ปฏิกิริยาเคมี โดยท่ัวไปแลว จะเกิดปฏิกิริยาไดเร็วขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น  

 4. การใชตัวเรงปฏิกิริยา (catalyst) เปนสารที่เติมลงไปในปฏิกิริยาแลวทําให

ปฏิกิริยา เกิดเร็วขึ้น /ตัวหนวงปฏิกิริยา (Inhibitor) เปนสารที่เติมลงไปในปฏิกิริยาแลวทําให

ปฏิกิริยาเกิดชาลง 

 การเปลี่ยนแปลงปจจัยแตละปจจัยดังกลาว มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยา ดังน้ี  

1. การเพิ่มความเขมขนของสารตั้งตน เปนการเพิ่มโอกาสใหโมเลกุลของสาร 

ตั้งตนชนกัน มากขึ้น ปฏิกิริยาจึงเกิดไดเร็วขึ้น  

2. การเพิ่มพื้นที่ผิว ในกรณีของของแข็ง ก็เปนการเพิ่มโอกาสใหโมเลกุลของสาร 

ตั้งตนชนกันมากขึ้น ทําใหมีโอกาสในการเกิดปฏิกิริยามากขึ้น  

3. การเพิ่มอุณหภูมิ เปนการทําใหโมเลกุลของสารตั้งตนมีพลังงานจลนสูงขึ้น จึงมี

โอกาส เปลี่ยนแปลงเปนผลิตภัณฑไดงายขึ้น ปฏิกิริยาจึงเกิดเร็วขึ้น  

4. การใชตัวเรงหรือตัวหนวงปฏิกิริยาเปนการทําใหกลไกของปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงไป 

จึงทําใหปฏิกิริยาเกิดไดเร็วขึ้น (เมื่อใชตัวเรง) หรือเกิดขึ้นไดชาลง (เมื่อใชตัวหนวง) 
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เรื่องที่ 3 ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจําวัน 

การเกิดปฏิกิริยาเคมี  

 การเกิดปฏิกิริยาเคมี คือกระบวนการของสารอยางนอย 2 ชนิดทําปฏิกิริยากัน สาร

กอนการเปลี่ยนแปลง เรียกสารน้ีวา สารตั้งตน แลวเกิดการเปลี่ยนแปลงทําใหเกิดสารใหม

เรียกวา ผลิตภัณฑ โดยสารที่เกิดใหมน้ันจะตองมีสมบัติแตกตางไปจากเดิม 

·          ไมเกิดสารใหม = ไมเกิดปฏิกิริยาเคมี 

 

  

 

 

การเปลี่ยนแปลงของสารในการเกิดปฏิกิริยาเคม ี

 ในขณะเกิดปฏิกิ ริ ยา เคมี น้ันสารตั้ งตนจะลดลง ผลิ ตภัณฑจะ เพิ่ มขึ้ น  เช น  

การเกิดปฏิกิริยาของนํ้า มีสารตั้งตนเปนออกซิเจน และไฮโดรเจน เมื่อเกิดปฏิกิริยาโมเลกุลของ

สารตั้งตนทั้งจะคอยๆแตกสลายไป แลวรวมตัวใหมเปนโมเลกุลของนํ้า 
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การเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาเคมีในพลังงาน 

1. ปฏิกิริยาคายความรอน ปฏิกิริยาใชพลังงานในการยึดเหน่ียวระหวางอะตอมนอยกวา

พลังงานท่ีถูกปลอยออกมา ทําใหพลังงานภายในสารลดลงขณะที่ภายนอกเพิ่มขึ้น ผลที่ไดจะได

พลังงานถายทอดออกมา สวนใหญจะอยูในรูปของพลังงานความรอน สามารถรูสึกไดถึง

อุณหภูมิรอบขางที่จะรอนข้ึน ตัวอยางปฏิกิริยาการคายความรอน เชน การเผาผลาญเช้ือเพลิง 

การหายใจ 

2. ปฏิกิริยาดูดความรอน ใชพลังงานในการสลายแรงยึดเหน่ียวระหวางอะตอมมากกวา

พลังงานท่ีปลอยออกมา ดูดความรอนเขาไปมากกวาที่คายออกมา สามารถรูสึกไดโดยอุณหภูมิ

รอบขางจะเย็นขึ้น ตัวอยางปฏิกิริยาการดูดความรอน เชน การละลายของนํ้าแข็ง 

สราง  ----------->  คาย 

สลาย  ----------->  ดูด 

 

 

 

 

ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ปฏิกิริยาการสังเคราะหดวยแสง 
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 ปฏิกิริยาการสลายตัวของไฮโดรเจนเปอรออกไซด 

 

 

 

 

 

 

 

ในภาวะปกติไฮโดรเจนเปอรออกไซดสลายตัวเองอยางชาๆใหแกสออกซิเจนและนํ้า แต

ถาไดรับแสงสวางและความรอน จะชวยใหเกิดการสลายตัวไดเร็วขึ้น 

 

 

 

ปฏิกิริยาการสลายตัวของโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนตหรือผงฟู 
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ผงฟูใชในการดับไฟปา แตไมนิยมดับไฟเมือง เพราะการสลายตัวของผงฟูน้ันจะเกิด

คารบอนไดออกไซดมาก 

 
 

 ปฏิกิริยาการเผาไหมเชื้อเพลิง 

การเผาไหมตองมี  

1.เช้ือเพลิง  

2.ความรอน  

3.ออกซิเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑการเผาไหมที่สมบูรณจะเกิดคารบอนไดออกไซดสะสมในปริมาณมากใน

บรรยากาศทําใหเกิดภาวะโลกรอน แตถาการเผาไหมน้ันไมสมบูรณจะเกิดเขมาแกสคารบอน

มอนนอกไซดและไอนํ้า นอกจากน้ันเช้ือเพลิงที่ไดจากซากดึกดําบรรพ เมื่อเกิดการเผา

ไหม  กํามะถันในเช้ือเพลิงจะทําปฏิกิริยากับออกซิเจนเกิดแกสซัลเฟอรไดออกไซด ซึ่งทํา

ปฏิกิริยากับออกซินเจนจนเกิดเปนแกสซัลเฟอรไตรออกไซด ดังสมการ 

2SO2(g)+O2   2SO2(g)  
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ปฏิกิริยาฝนกรด 

เมื่อเกิดฝนตกลงมา  นํ้า(H2O)  จะละลายแกสตางๆ  ที่อยูในอากาศตามธรรมชาติ  เชน  

แกสคารบอนไดออกไซด(CO2)  แกสซัลเฟอรไดออกไซด(SO2)  แกสไนโตรเจนไดออกไซด(NO2)  

เมื่อนํ้าละลายแกสคารบอนไดออกไซดในอากาศจะทําใหฝนมีสภาพเปนกรดคารบอนิก(H2CO3)  

ดังสมการ  H2O(l)  + CO2(g)  H2CO3(aq) 

ผลกระทบของฝนกรด 

1. ทํ าให ดินเปนกรดเพิ่ มขึ้ นมี ผลตอการเพาะปลูก เชน ผลผลิ ตของพื ชน อยกว า

ปกติ                                                

2. ฝนกรดทําใหดินเปรี้ยวจุลินทรียหลายชนิดในดินที่มีประโยชนตอการเจริญเติบโตของ

พืชถูกทําลาย ซึ่งจะมีผลกระทบในแงการยอยสลายในดินและการเจริญเติบโตของพืช 

3. ฝนกรดสามารถทําปฏิกิริยากับธาตุอาหารที่สําคัญของพืช เชน แคลเซียม,  

ไนเตรต,แมกนีเซียม และโพแทสเซียม  ทําใหพืชไมสามารถนําธาตุอาหารเหลานี้ไปใชได 

4. แกสซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศทําใหปากใบปดซึ่งจะมีผลกระทบตอการ

หายใจของพืช 

5. ความเปนกรดท่ีเพิ่มขึ้นของนํ้ายังมีผลกระทบดานระบบนิเวศ ที่อยูอาศัยรวมถึงการ

ดํารงชีวิตอีกดวย 

6. ฝนกรดสามารถละลาย calcium carbonate ในหินทําใหเกิดการสึกกรอน เชน พิรา

มิดในประเทศอียิปตและ ทัชมาฮาลในประเทศอินเดียเปนตน นอกจากน้ียังมีฤทธิ์กัดกรอน

ทําลาย พวกโลหะทําใหเกิดสนิมเร็วขึ้นอีกดวย 

7. ฝนกรดทําลายวัสดุสิ่งกอสรางและอุปกรณบางชนิด คือ จะกัดกรอนทําลายพวกโลหะ เชน 

เหล็กเปนสนิม เร็วขึ้น สังกะสีมุงหลังคา ที่ใกล  ๆโรงงานจะผุกรอนเร็ว สังเกตไดงาย นอกจากน้ียังทําให

แอร ตูเย็น หรือวัสดุอื่น  ๆเชน ปูนซีเมนตหมดอายุเร็วขึ้น ผุกรอนเร็วขึ้น เปนตน    

8. ฝนกรดจะทําลายทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปู หอย กุง มีจํานวนลดลงหรือ 

สูญพันธุไปไดเพราะฝนกรดที่เกิดจากแกสซัลเฟอรไดออกไซด และเกิดจากแกสไนโตรเจน

ออกไซด จะทําใหนํ้าในแมนํ้าทะเลสาบ มีความเปนกรดเพิ่มขึ้น ถาเกิดอยางรุนแรงจะทําใหสัตว

นํ้าดังกลาวตาย 
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กิจกรรมทายบทที ่8 

สมการเคมีและปฏกิิริยาเคม ี

 

คําชี้แจง  จงทําเครื่องหมาย  X  ลงในขอที่ถูกตอง 

1. ขอใดเปนสารตั้งตนในปฏิกิริยาการสังเคราะหดวยแสง 

 ก.  แกส  CO2  และ  C6H12O6 

 ข.  แกส  CO2  และ  CO2  และ  H2O 

 ค.  แกส  O2  และ  C6H12O6 

 ง.  แกส  O2  และ  H2O 

2. ปฏิกิริยาการสลายตัวของไฮโดรเจนเปอรออกไซด จะไดสารใดเปนผลิตภัณฑ 

 ก.  H2O2 ข.  H2O  ค.  O2  ง.  H2O และ O2 

3.  ขอใดไมใชเกณฑในการตัดสินใจวามีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น 

 ก.  เกิดฟองแกส    ข.  เกิดตะกอน 

 ค.  สีของสารละลายเปลี่ยนแปลง  ง.  เกิดการละลาย 

4. ขอใดแสดงวามีปฏิกิริยาเคมีเกิดข้ึน 

 ก.  การตมนํ้า     ข.  การละลายของนํ้าแข็ง 

 ค.  การจุดธูป     ง.  การระเหิดของลูกเหม็น 

5.  สารเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี จะมีลักษณะในขอใด 

 ก.  สีผิดไปจากเดิม    ข.  มีสมบัติตางไปจากสารตั้งตน 

 ค.  สถานะเปลี่ยนไป    ง.  ไมมีการเปลี่ยนแปลง 
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6.  ใครมีเหตุผลในการเลือกใชสารเคมีไดอยางเหมาะสมที่สุด 

 ก.  แปงใชผงซักฟอกทําความสะอาดจาน 

 ข.  แปวใชผงซักฟอกทําความสะอาดหองน้ํา 

 ค.  ปานใชผงซักฟอกทําความสะอาดรถยนต 

 ง.  ปวใชผงซักฟอกทําความสะอาดเสื้อผาที่สกปรก 

7.  จงดุลสมการเคมีตอไปน้ี  N2 + 3H2 

 ก.  N2 + H2 —-> NH3  ข.  N2 + 3H2 —-> 2NH3  

 ค.  N2 + 2H2 —-> NH3  ง.  N2 + H2 —-> 3NH3 

8. สารเคมีชนิดใดสามารถดับไฟปาได 

 ก.  ผงฟู    ข.  สียอมผม 

 ค.  ยานํ้าเดือด    ง.  แกสบิวเทน 

9.  ขอใดไมใชผลกระทบที่เกิดข้ึนจากฝนกรด 

 ก.  ทําใหนํ้าเค็มข้ึน 

 ข.  ทําใหดินสึกกรอน 

 ค.  กัดกรอนทําลายโลหะ 

 ง.  ทําใหดินเปนกรดเพิ่มขึ้น 

10.  ขอใดไมใชปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

 ก.  อุณหภูมิ    ข.  พื้นที่ผิว 

ค.  ความยืดหยุน   ง.  ความเขมขนของสารตั้งตน 
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บทที่ 9 

โปรตีน คารโบไฮเดรต และไขมัน 

 

สาระสําคัญ 

 สิ่งมีชีวิตประกอบดวย ธาตุและสารประกอบ ธาตุเปนหนวยเล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต  

โดยพบวาธาตุที่เปนองคประกอบของสิ่งมีชีวิตในปริมาณมาก คือ คารบอน ไฮโดรเจน และ

ออกซิเจนซึ่งรวมตัวกันเปนสารประกอบจํานวนมากในเซลล สารในเซลลของสิ่งมีชีวิตท่ีมี 

ธาตุคารบอนและไฮโดรเจนเปนองคประกอบ เรียกวา สารอินทรีย (Organic substance)  

สวนสารประกอบในเซลลที่ไมมีธาตุคารบอนเปนองคประกอบ เรียกวา สารอนินทรีย 

(Inorganic substance) 

 สารอินทรีย (Organic substance) ที่พบในธรรมชาติทั้งหลายมีแหลงกําเนิดจาก

สิ่งมีชีวิตแทบทั้งสิ้น โมเลกุลของสารอินทรียเหลาน้ีมีตางๆกัน ตั้งแตขนาดเล็กโครงสรางแบบ

งายๆ จนถึงขนาดใหญมีโครงสารางเปนสายยาวๆ หรือขดตัวเปนรูปรางตางๆ โมเลกุลของ

สารอินทรียที่พบในสิ่งมีชีวิตที่จัดเปนสารชีวโมเลกุล (Biological molecule) และมี

ความสําคัญในกระบวนการทุกชนิดในสิ่งมีชีวิต ไดแก โปรตีน(Protein) คารโบไฮเดรต 

(Carbohydrate) และไขมัน(Lipid) 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 1. อธิบายสมบัติ ชนิด ประเภทการเกิด และประโยชนของโปรตีนได 

 2. อธิบายสมบัติ ชนิด ประเภทการเกิด และประโยชนของคารโบไฮเดรตได 

 3. อธิบายสมบัติ ชนิด ประเภทการเกิด และประโยชนของไขมันได 

 

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องท่ี 1 โปรตีน 

 เรื่องท่ี 2 คารโบไฮเดรต 

 เรื่องท่ี 3 ไขมัน 
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บทที่ 9 

โปรตีน คารโบไฮเดรต และไขมัน 

 

เรื่องที่ 1 โปรตีน 

 โปรตีน (Protein) เปนสารประกอบท่ีมีคารบอน (C) ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (O) และ 

ไนโตรเจน (N) เปนสวนประกอบสําคัญ และนอกจากนี้โปรตีนบางชนิดอาจประกอบดวยอะตอม

ของธาตุอื่นๆ อีกเชน กํามะถัน (S) เหล็ก (Fe) และฟอสฟอรัส (P) เปนตน โดยท่ัวไปในเซลลพืช

และเซลลสัตว มีโปรตีนอยูไมต่ํากวารอยละ 50 ของนํ้าหนักแหง 

 โปรตีนสรางขึ้นจากกรดอะมิโนหลายๆ โมเลกุลมาเช่ือมตอกันเปนพอลิเมอรดวยพันธะ

เพปไทด (Peptide bond) โมเลกุลของโปรตีนอาจประกอบขึ้นดวยพอลิเพปไทดเพียงสายเดียว

หรือหลายสายเช่ือมโยงตอกันก็ได 

 

สมบัติของโปรตีน 

 1. การละลายน้ํา ไมละลายนํ้า บางชนิดละลายน้ําไดเล็กนอย 

 2. ขนาดโมเลกุล และมวลโมเลกุล ขนาดใหญมีมวลโมเลกุลมาก 

         3. สถานะ ของแข็ง 

         4. การเผาไหม เผาไหมมีกลิ่นไหม 

         5. ไฮโดรลิซิส 

 

  6. การทําลายธรรมชาติ โปรตีนบางชนิดเมื่อไดรับความรอน หรือเปลี่ยนคา pH หรือ

เติมตัวทําลายอินทรียบางชนิดจะทําใหเปลี่ยนโครงสรางจับเปนกอนตกตะกอน 
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ลักษณะโครงสรางของโปรตีน 

           โปรตีนประกอบดวยกรดอะมิโนมารวมกัน โดยใชพันธะเพปไทด (Peptide bond) 

เปนตัวยึดกรดอะมิโน มีสูตรท่ัวไปคือ           

H 

R    -    C     -    COOH 

NH2 

          - NH2 คือ หมูอะมิโน (Amino group) 

          - COOH คือ หมูคารบอกซิล (Carboxyl group) 

          - R คือ ไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon) หรือหมูอื่นๆกรดอะมิโนตางชนิดกันจะแตกตางกัน 

 พันธะเพปไทด คือ พันธะโคเวเลนทท่ีเกิดขึ้นระหวาง C อะตอมในหมูคารบอกซิล 

ของกรดอะมิโน โมเลกุลหนึ่งยึดกับ N อะตอม ในหมูอะมิโน (-NH2) ของกรดอะมิโนอีกโมเลกุล

หน่ึง 

 

  

 

 

แผนภาพแสดงการยึดเกาะของโมเลกุลของกรดอะมิโน 

ที่มา (โครงสรางของกรดอะมิน. ออน-ไลน. 2552) 

 

      - สารที่ประกอบดวยกรดอะมิโน 2 โมเลกุล เรียกวา ไดเพปไทด 

 - สารที่ประกอบดวยกรดอะมิโน 3 โมเลกุล เรียกวา ไตรเพปไทด 

      - สารที่ประกอบดวยกรดอะมิโนตั้งแต 100 โมเลกุลขึ้นไป เรียกวา พอลิเพปไทด น้ีวา 

โปรตีน 

 ดัง น้ันโปรตีนชนิดตางๆ จึ งขึ้นอยูกับจํ านวนและการเรียงตัวของกรดอะมิ โน 

กรดอะมิโนจะมีเพียง 20 ชนิด แตจํานวนและการเรียงตัวที่ตางกันของกรดอะมิโน ทําใหจํานวน
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โปรตีนในรางกายคน มีจํานวนมากถึง 1 แสนกวาชนิด โปรตีนแตละชนิดอาจประกอบไปดวย

สายพอลิเพปไทด 1 สาย หรือหลายสายก็ได แลวแตชนิดของโปรตีน เชนโมเลกุลของอินซูลินวัว

ประกอบดวยสายพอลิเพปไทด 2 สาย  โมเลกุลของฮีโมโกลบิน ประกอบดวยสายพอลิเพปไทด 

4 สาย 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางโมเลกุลของอินซูลิน                 โครงสรางโมเลกุลของฮีโมโกลบิน  

ที่มา (โครงสรางโมเลกุลของอินซูลิน.ออน-ไลน. 2252)        ที่มา (โครงสรางโมเลกุลของฮีโมโกลบิน. ออน-ไลน. 2252) 

 

 การที่กรดอะมิโนทั้ง 20 ชนิดตอกันอยางอิสระ ทําใหโปรตีนแตละชนิดมีลําดับจํานวน

ของกรดอะมิโนแตกตางกัน และมีคุณสมบัติแตกตางกันดวย 

 
 

ชนิดของโปรตีน 

 โปรตีนสามารถแบงตามโครงสรางและรูปรางของโมเลกุลได 3 กลุม 

 1. โปรตีนอยางงาย (simple proteins)  

        2. โปรตีนเชิงซอน (conjugated proteins) 

        3. อนุพันธโปรตีน (derived proteins) 
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ชนิดของโปรตีน : โปรตีนอยางงาย (simple proteins) 

 - โปรตีนที่ในโมเลกุลประกอบดวยกรดอะมิโนชนิดตางๆ มาเรียงตอกันดวยพันธะ 

เพปไทด จํานวนหลายรอย หลายพันโมเลกุล 

 - ภายหลังการไฮโดรไลซดวยกรด ดาง หรือเอนไซมจะไดเปนกรดอะมิโนชนิดตางๆ เทาน้ัน 

 - แบงออกไดเปน 7 กลุมยอย ไดแก แอลบูมิน (albumins) โกลบูลิน (globulins)  

กลูเตลิน(glutelins) โพรลามิน(prolamins) สเคิลโรโปรตีน(scleroproteins) ฮิสโตน 

(histones) และ โปรตามิน (protamines) 
 

ชนิดของโปรตีน : โปรตีนเชิงซอน (conjugated proteins) 

 โปรตีนที่เกิดจากการที่โปรตีนอยางงาย รวมตัวกับสารประกอบอื่นที่ไมใชโปรตีน เชน 

รวมกับ ลิพิด กรดนิวคลิอิก และคารโบไฮเดรต  

 ตัวอยางของโปรตีนเชิงซอน เชน ฟอสโฟโปรตีน (phosphoproteins) ไลโพโปรตีน 

(lipoproteins) นิวคลีโอโปรตีน (nucleoproteins) ไกลโคโปรตีน (glycoproteins)  

         โครโมโปรตีน (chromoproteins) เมทอลโลโปรตีน (metalloproteins)  
 

ชนิดของโปรตีน : อนุพันธโปรตีน (derived proteins) 

 เปนโปรตีนที่ไดจากการยอยสลายโปรตีน 2 กลุม แรก ดวยเอนไซม หรือปฏิกิริยาทาง

เคมี เชน เจลาติน เปนอนุพันธของโปรตีนที่ไดจากคอลลาเจน 

 Rennet-coagulated casein ไดจากการตกตะกอนโปรตีนในนํ้านมดวยเอนไซมเรนเนต 

 โปรตีนที่โครงสรางเปลี่ยนแปลงจากจตุรภูมิหรือตติยภูมิเปนทุติยภูมิหรือปฐมภูมิ 

 
 

ประเภทของโปรตีน  

 การแบงประเภทของโปรตีนมีเกณฑในการแบงแตกตางกัน ดังน้ี 

 1. เกณฑการแบงตามหลักชีวเคมี แบงได 3 ประเภท คือ  



177 

 

             1.1 โปรตีนเชิงเดี่ยว (Simple protein) เปนโปรตีนชนิดที่ไมซับซอนประกอบดวย 

กรดอะมิโนเพียงอยางเดียว ไมมีสารอื่นเจือปนอยู เชน  

                 - serum albumin เปนโปรตีนในนํ้าเลือด 

                 - legumin เปนโปรตีนในเมล็ดถั่ว 

                 - myosin เปนโปรตีนในกลามเน้ือ 

                 - lactoglobulin เปนโปรตีนในขาวสาลี  

             1.2 โปรตีน เ ชิ งประกอบ (Compound protein) เป นโปรตีนชนิดที่ ซั บซ อน

ประกอบดวย กรดอะมิโน และมีสารอื่นปนอยูดวย เชน  

                 -phosphoprotein เปนโปรตีนที่มีฟอสเฟตอยูดวย  

                 - lipoprotein เปนโปรตีนที่มีไขมันรวมอยูดวยเชน ไขแดง เยื่อหุมเซลล น้ํานม 

                 -glucoprotein เปนโปรตีนที่ประกอบดวยคารโบไฮเดรต พบใน นํ้าลาย  

             1.3 อนุพันธของโปรตีน ( Derived Protein) เปนโปรตีนชนิดที่ไดจากการสลายตัว

ของ โปรตีนเชิงเดี่ยวและโปรตีนเชิงประกอบ เชน myosan ไดจาก myosin  

ซึ่งเปนโปรตีนเชิงเด่ียวในกลามเน้ือ 

         2. เกณฑการแบงตามหนาที่ของโปรตีน แบงได 8 ประเภท คือ  

             2.1 โปรตีนที่ทําหนาที่เปนโครงสราง (Struture protein) คือโปรตีนที่ทําหนาที่เปน

องคประกอบของโครงสรางของรางกาย เชน เยื่อหุมเซลลประกอบดวยโปรตีนฝงอยูในพื้นที่ 

ที่เปนไขมัน ไรโบโซม เปนแหลงที่มีการสังเคราะหโปรตีน ประกอบดวยโปรตีน 50% และ RNA 

50% collagen ในกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน  

             2.2 โปรตีนที่ทําหนาที่ขนสง (Transport protein) คือโปรตีนทําหนาที่ลําเลียงแกส

ออกซิเจน และคารบอนไดออกไซด เชน hemoglobin ในเม็ดเลือด ทําหนาที่นําออกซิเจนจาก

ปอดไปสงทั่วรางกาย transferrin ในซีรัม ทําหนาที่ขนสงธาตุเหล็ก 

             2.3 โปรตีนที่ทําหนาที่เปนเอนไซม (Enzyme protein) คือ โปรตีนที่ทําหนาที่

เกี่ยวกับการเรงปฏิกิริยาเคมีตางๆ ในรางกาย เชน catalase เปนเอนไซมที่เรงปฏิกิริยาการ

สลายตัวของ H2O2  lipase เปนเอนไซมของปฏิกิริยาการสลายไขมัน 
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             2.4 โปรตีนที่ทําหนาที่เกี่ยวกับเคลื่อนไหว (Contractile protein) คือ โปรตีนที่อยู

ในเซลลของกลามเนื้อ คือ แอกทิน และไมโอซิน            

             2.5 โปรตีนที่ทําหนาที่เก็บสะสม ( Storage protein) คือ โปรตีนที่ทําหนาที่สะสม

อาหาร เชน ovalbumin ในไขขาว casein และ lactoglobulin ในนํ้านม 

              2.6 โปรตีนที่ทําหนาที่สารพิษ (Toxin) คือโปรตีนที่ทําหนาที่เปนสารมีพิษ พบทั้งใน

เช้ือโรค สัตว และพืช เชน พิษงู ซึ่งประกอบดวยเอนไซมที่ยอยพวกไขมัน 

              2.7 โปรตีนที่ทําหนาที่ปองกัน (Protective protein) คือ โปรตีนที่ทําหนาที่เปน

ภูมิคุมกันโรคใหกับรางกาย เชน immunoglobulin เปนไกลโคโปรตีน ซึ่งทําหนาที่กําจัดสาร

หรือเช้ือโรคท่ีผานเขาสูรางกาย 

               2.8 โปรตีนที่ทําหนาที่ควบคุม (Control protein) คือโปรตีนที่ทําหนาที่ควบคุม

การทํางานของเซลลในรางกาย ไดแก พวกฮอรโมนตางๆ เชน insulin เปนฮอรโมนที่ควบคุมเม

ตาบอลิซึมของกลูโคส parathormone เปนฮอรโมนที่ควบคุมระดับสมดุลของแคลเซียมและ

ฟอสฟอรัสในรางกาย growth hormone เปนฮอรโมนที่ควบคุมและกระตุนการเจริญเติบโต

ของเน้ือเยื่อตางๆในรางกาย 

        3. เกณฑการแบงตามหลักโภชนาการ สามารถแบงได 2 ประเภท คือ 

               3.1 โปรตีนประเภทสมบูรณ (complete protein) คือโปรตีนที่มีกรดอะมิโน 

ที่จําเปนตอรางกายครบทุกตัว สามารถนํามาสรางและซอมแซมสวนที่สึกหรอไดดี ไดแก 

เน้ือสัตว ไข นม เปนตน 

              3.2 โปรตีนประเภทไมสมบูรณ (incomplete protein) คือโปรตีนที่มีกรด 

อะมิโนชนิดจําเปนตอรางกายไมครบทุกตัว ซึ่ งรางกายนํามาสรางและซอมแซมสวนที่ 

สึกหรอไดไมดี สวนใหญเปนโปรตีนจากพืช 

        4. เกณฑการแบงตามลักษณะโครงรูปท้ังโมเลกุล สามารถแบงได 2 ประเภท คือ 

             4.1 โปรตีนลักษณะแบบเสนใย (fibrous protein) เปนโปรตีนที่ โมเลกุล 

มีลักษณะเปนเสนยาว สายพอลิเมอรจะเรียงตัวเปนระเบียบมีความแข็งแรง เหนียว ยืดหยุน 

ไดมาก และมักจะไมละลายนํ้า เชนโปรตีนในเสนผม โปรตีนในเสนขน โปรตีนในเสนเอ็น 

โปรตีนในเขาสัตว โปรตีนในเสนใหม เปนตน 
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             4.2 โปรตีนลักษณะเปนกอน (globular protein) เปนโปรตีนที่มีสายพอลิเพปไทด

พั น ไปมา  และอั ดกั นแน น  ทํ า ให มี ลั กษณะ เป นก อ น  บา งส วนของสา ย เพปไทด 

อาจทบกันอยางเปนระเบียบ หรือมีลักษณะเปนเกลียว หรือเปนแผน เชน โปรตีน 

พวกเอนไซม โปรตีนพวกฮีโมโกลบิน โปรตีนพวกฮอรโมน โปรตีนที่อยู ใกลกลามเน้ือ  

เปนตน 

การเกิดโปรตีน (Protein) 

 - โปรตีนเกิดจาก polypeptide ของ amino acid ที่ตอกันเปนลําดับเฉพาะตัวสําหรับ

โปรตีนแตละชนิด 

 - โปรตีนสามารถทํางานได ตองมีรูปราง (conformation) ที่เปนลักษณะเฉพาะตัว 

 - มนุษยมีโปรตีนมากกวา 10,000 ชนิด แตละชนิดมีโครงสรางและหนาที่แตกตางกัน 

Amino acid เปนสารอินทรียที่มีหมู carboxylic และหมู amino ตอกับอะตอมคารบอนที่เปน

ศูนยกลาง อะตอมที่เปนศูนยกลางยังตอกับอะตอม hydrogen และหมู R group 1 หมูที่

แตกตางกัน 

 

 

 

 

 

 

 - Amino acid แบงออกเปนกลุมตามคุณสมบัติของ R group 

 - R group ที่แตกตางกันนี้ ทําใหเกิด amino acid แตกตางกัน 20 ชนิด แตละชนิดมี

คุณสมบัติทางเคมีและชีววิทยาแตกตางกัน 

 

 

  



180 

 

ความสําคัญและประโยชนของสารอาหารประเภทโปรตีนตอสิ่งมีชีวิต 

         1. เปนสารอาหารที่ใหพลังงานแกรางกาย โดยโปรตีน 1 กรัม จะใหพลังงานประมาณ 

4.1 กิโลแคลอรี ซึ่งเทากับสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรต 

         2. เปนสวนประกอบของเซลล  โดยเปนองคประกอบของเยื่อหุ ม เซลล และ

โพรโทพลาสซึมของเซลล 

         3. เปนโครงสรางของผิวหนัง เสนผม และขน 

         4. ชวยในการเจริญเติบโต และซอมแซมสวนที่สึกหรอในรางกาย โดยรางกายจะนํา

โปรตีนไปใชในการสรางเน้ือเยื่อใหม 

         5. ชวยในการหดตัวของกลามเนื้อ ทําใหสิ่งมีชีวิตสามารถเคลื่อนไหวได 

         6. เปนสารที่ทําหนาที่สําคัญตางๆ ในรางกาย เชน ทําหนาที่ในการลําเลียงออกซิเจน

และคารบอนไดออกไซด สรางภูมิตานทานใหแกรางกาย ชวยกระตุนการเกิดปฏิกิริยาเคมีตางๆ 

ในรางกาย 

         7. สามารถเปลี่ยนเปนคารโบไฮเดรต และไขมันได โดยพบวากรดอะมิโนชนิดหน่ึงอาจ

เปลี่ยนแปลงไปเปนกรดอะมิโนอื่นๆ ได 

 
 

เรื่องที่ 2 คารโบไฮเดรต 

 คารโบไฮเดรต (Cabohydrate) เปนสารประกอบอินทรียที่เปนแหลงใหพลังงานและ

คารบอนที่สําคัญของสิ่งมีชีวิตเพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิตและสรางสารอื่นๆตอไป โมเลกุลของ

คารโบไฮเดรตประกอบดวยอะตอมของธาตุ คารบอน (C) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) 

โดยมีอัตราสวนของอะตอมไฮโดรเจนตอออกซิเจน เทากับ 2:1 (H:O = 2:1) จํานวนและ 

การเรียงตัวของอะตอมทั้งสามธาตุน้ีแตกตางกัน จึงทําใหคารโบไฮเดรตมีหลายชนิด เชน 

นํ้าตาลกลูโคส (C6H12O6) นํ้าตาลซูโครส(C12H22O11) แปง(C6H10O5)n 
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 พืชสีเขียวสามารถสรางอาหารขึ้นได โดยกระบวนการสังเคราะหดวยแสง โดยใช

คารบอนไดออกไซดและนํ้าเปนวัตถุดิบในการผลิตกลูโคส นํ้าตาลอื่นๆ แปง เซลลูโลส และสาร

อื่นๆ คาร โบไฮเดรตที่พบในพืช มักอยู ในรูปของพอลิแซ็กคารไรด (Polysaccharides) 

คารโบไฮเดรตท่ีเรารูจักกันดี คือ นํ้าตาลชนิดตางๆ และแปง 

 นํ้าตาล มีรสหวานบางครั้งเรียกวา แซ็กคารไรด (Saccharides) มีอยูทั่วไปทั้งในเน้ือเยื่อ

ของพืชและสัตว มนุษยและสัตวมีกลูโคสเปนนํ้าตาลในเลือด มีไกลโคเจนสะสมเปนกลูโคส

สํารองไวใชในเน้ือเยื่อของตับและกลามเน้ือ คารโบไฮเดรตทั้งสองชนิดน้ี เปนสารที่เซลลจะ

นําไปสลายใหไดพลังงานท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต 

สมบัติของคารโบไฮเดรต 

 1. มีสูตรทั่วไปของคารโบไฮเดรต คือ (CH2O)n 

 ขอยกเวน คารโบไฮเดรต บางชนิด ไมมีสัดสวนเหมือนกันได เชน ดีออกซีไรโบส 

(C5H10O4) สารบางอยางมีสูตรท่ัวไปเปน (CH2O)n คลายคารโบไฮเดรต แตไมใชคารโบไฮเดรต 

เชน กรดนํ้าสม C2H4O2 กรดแลคติก C3H6O3 

 2. จัดเปนพวกโพลีไฮดรอกซีล 

 3. คารโบไอเดรตสวนใหญประกอบไปดวยแปง และนํ้าตาล นํ้าตาลเปนคารโบไฮเดรต

โมเลกุลเล็ก มักเรียกลงทายช่ือดวย โอส (-ose) เชน กลูโคส (glucose) มอสโทส (motose) 

แปงเปนคารโบไฮเดรตโมเลกุลใหญ ไดแก ไกลโคเจน (glycogen) เซลลูโลส (cellulose) 

 4. คารโบไฮเดรตในคน และสัตว สามารถสะสมในรางกายในรูปของไกลโคเจน สวน

ใหญเก็บสะสมไวท่ีตับ และกลามเนื้อ 

 5. แปงสามารถเปลี่ยนเปนนํ้าตาลได โดยใชเอนไซมที่มีอยูในนํ้าลาย 
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ประเภทของคารโบไฮเดรต 

 คารโบไฮเดรตแบงออกเปน 3 พวกใหญๆ คือ 

 1. น้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว (Monosaccharides) เปนคารโบไฮเดรตที่มีขนาดเล็กที่สุด 

เปนโมเลกุลสายเดี่ยว ตอกันเปนลูกโซยาวไมแตกกิ่งหรือแขนง ประกอบดวยอะตอมของ

คารบอนตั้งแต 3 ถึง 7 อะตอม มีสูตรโครงสรางทั่วไป คือ (CH2O)n โดย n แสดงจํานวน

คารบอนอะตอมที่รูจักกันทั่วๆไปเปนคารโบไฮเดรตที่มีคารบอน 6 อะตอม เชน กลูโคส  

กาแลคโทส และฟรักโตส โครงสราง ดังภาพ 

 

           กลูโคส                          กาแลคโทส                              ฟรักโตส 

 

 

   

 

 

แสดงโครงสรางของนํ้าตาลโมเลกุลเด่ียว 

ที่มา (โครงสรางของนํ้าตาลโมเลกุลเด่ียว. ออน-ไลน. 2552) 

 

น้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวที่ควรรูจัก ไดแก 

 กลูโคส (glucose , C6H12O6) พบในผักและผลไมทั่วไป จัดวาเปนน้ําตาลที่สําคัญ 

เพราะนํ้าตาลชนิดน้ีเปนสารที่ละลายอยูในเสนเลือดและสามารถลําเลียงไปสูสวนตางๆของ

รางกายทันที เพื่อสรางพลังงานใหแกการทํางานของระบบตางๆของรางกาย 

 ฟรักโตส (fructose , C6H12O6) พบในผลไม นํ้าผึ้ง สายรก นํ้าอสุจิ(semen)  

เปนนํ้าตาลที่มีความหวานมากกวาน้ําตาลชนิดอื่นๆ ในธรรมชาติ ละลายนํ้าไดดี 

 กาแลคโทส (galactose , C6H12O6) เปนนํ้าตาลที่ไมพบในธรรมชาติแตไดจากการ

สลายตัวของนํ้าตาลแลคโทส (lactose) เมื่อนํ้าตาลแลกโทสซึ่งเปนนาตาลในนมถูกยอยจะได
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นํ้าตาลกาแลกโทส และกลูโคส เปนสวนประกอบสําคัญในไกลโคลิพิดของเน้ือเยื่อประสาท 

นํ้าตาลชนิดน้ีมีความหวานนอยกวากลูโคส 

 ไรโบส (ribose , C5H10O5) เปนน้ําตาลที่เปนสวนประกอบโครงสรางของกรดไรโบ

นิวคลิอิก หรือ RNA ซึ่งมีความสําคัญในกระบวนการสังเคราะหโปรตีน เปนสวนประกอบของ

สารพลังงานสูง คือ ATP (adenosine triphosphate) 

 ดีออกซีไรโบส (deoxyribose, C5H10O4 ) เปนนํ้าตาลที่เปนสวนประกอบโครงสรางของ

กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (deoxyribonucleic acid หรือ DNA) ซึ่งเปนสวนประกอบที่สําคัญ

ในโครโมโซม โดยทําหนาที่ควบคุมกิจกรรมตางๆของเซลล เชน การถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรม 

         ไรบูโลส (ribulose, C5H10O5) เปนนํ้าตาลที่มีความสําคัญในกระบวนการสังเคราะหดวย

แสงของพืช โดยทําหนาที่รับ CO2 ในชวงปฏิกิริยาที่ไมใชแสง 

 2. โอลิโกแซ็กคาไรด (Oligosaccharides) เกิดจากนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยวตั้งแต 2-10 

โมเลกุลมารวมกันดวยพันธะไกลโคซิดิก (glycosidic) มีสูตรทางเคมี คือ C12H22O11  

โอลิโกแซ็กคาไรดที่พบมากที่สุดในธรรมชาติ คือ พวกไดแซ็กคาไรด (Disaccharides) หรือ

นํ้าตาลโมเลกุลคู 

         นํ้าตาลโมเลกุลคู เปนน้ําตาลที่ประกอบดวยนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว 2 โมเลกุลมารวมกัน

ดวยพันธะโควาเลนท กลายเปนไดแซ็กคาไรด(นํ้าตาลโมเลกุลคู) 1 โมเลกุล โดยที่นํ้าตาล

โมเลกุลเด่ียวท่ีมารวมกันจะเปนโมเลกุลชนิดเดียวกัน หรือตางชนิดก็ได 

         น้ําตาลโมเลกุลคูที่พบมากที่สุดในธรรมชาติ ไดแก 

        ซูโครส (sucose , C12H22O11) แตละโมเลกุลประกอบดวยกลูโคสและฟรักโตส 

อยางละ 1 โมเลกุล ซูโครสมีลักษณะเปนผลึกสีขาว ละลายน้ําไดดี และมีรสหวาน พบในนํ้าออย 

มะพราว ตาล ผลไมสุก หัวบีท โดยเฉพาะพบมากที่สุดในออย จึงอาจเรียกอีกอยางหน่ึงวา

นํ้าตาลออย ซูโครสที่รูจักกันดีคือ นํ้าตาลหรือนํ้าตาลกรวด 
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แสดงโครงสรางของนํ้าตาลซูโครส 

ที่มา (โครงสรางโมเลกุลน้ําตาลซูโครส. ออน-ไลน. 2552) 

         แลคโตส (lactose,C12H22O11) เปนนํ้าตาลโมเลกุลคูซึ่งแตละโมเลกุลประกอบดวย

กลูโคสและกาแลคโทสอยางละ1โมเลกุล พบในน้ํานมของคนและสัตว หรืออาจพบในปสสาวะ

ของหญิงมีครรภแตไม พบในพืช ดังน้ันอาจเรียกอีกอยางวา นํ้าตาลนม (milk suger) ละลายนํ้า

ไดนอยกวาซูโครส และมีความหวานนอยกวา 

 

 

 

 

 

แสดงโครงสรางของนํ้าตาลแลกโทส 

ที่มา (โครงสรางโมเลกุลแลกโทส ออน-ไลน. 2552) 

         มอสโทส (maltose,C12H22O11) เปนนํ้าตาลโมเลกุลคูซึ่งแตละโมเลกุลประกอบดวย

กลูโคส 2 โมเลกุลมารวมตัวกัน เปนน้ําตาลที่ละลายนํ้าไดดี แตความหวานไมมากนัก (มีความ

หวานเพียง 20% ของนํ้าตาลซูโครส) เปนน้ําตาลที่พบในธัญพืช ไดแก ขาวมอลล แตไมพบใน

รูปอิสระในธรรมชาติ ไดจากการยอยสลายแปงและไกลโคเจน 
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แสดงโครงสรางของนํ้าตาลมอสโทส 

ที่มา (โครงสรางน้ําตาลมอสโทส ออน-ไลน. 2552) 

         เซลโลไบโอส (cellobiose,C12H22O11) เปนน้ําตาลโมเลกุลที่ไมมีรูปอิสระในธรรมชาติ 

และไมเปนประโยชนตอคน ไดจากกการยอยสลายเซลลูโลส 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงโครงสรางของเซลโลไบโอส 

ที่มา (โครงสรางของเซลโลไบโอส ออน-ไลน. 2552) 

        3. พอลิแซ็กคารไรด หรือนํ้าตาลโมเลกุลใหญ เกิดจากนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยวหลาย ๆ

โมเลกุลมารวมกันตั้งแต 11 จนถึง 1,000 โมเลกุล ตอกันเปนสายยาวๆ บางชนิดเปนสายโซยาว

ตรง บางชนิดมีกิ่งกานแยกออกไป พอลิแซ็กคารไรด แตกตางกันที่ชนิด และจํานวนของน้ําตาล

โมเลกุลเดี่ยวที่เปนองคประกอบพอลิแซ็กคารไรดท่ีพบมากที่สุด ไดแก 
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 แปง (starch) เปนพอลิแซ็กคาไรดที่พืชสามารถสังเคราะหได และสะสมในสวนตาง ๆ

ของพืชช้ันสูง เชน เมล็ด ราก ผล เปนตน โมเลกุลของแปงแตละโมเลกุลประกอบขึ้นดวย

โมเลกุลของกลูโคสตอกันเปนสายยาว บางสวนแตกกิ่งกานสาขา 

 

 

 

 

 

 

แสดงโครงสรางโมเลกุลของแปง 

ที่มา (โครงสรางโมเลกุลของแปง ออน-ไลน. 2552) 

         ไกลโคเจน (glycogen) เปนพอลิแซกคารไรดที่สะสมในเซลลของกลามเน้ือลาย และ

เซลลตับ เพื่อใชในเวลาที่รางกายขาดแคลนกลูโคส มีบทบาทที่สําคัญในการรักษาระดับนํ้าตาล

ในเลือด โมเลกุลของ ไกลโคเจนประกอบดวย หนวยยอยที่เปนกลูโคสเรียงตัวเปนสายยาว ใน

รางกายหากมีกลูโคสเหลือใช ในรางกายถาหากมีกลูโคสเหลือใช รางกายจะเปลี่ยนไปเปนไกล

โคเจน แลวเก็บสะสมไวที่ตับกับกลามเนื้อ 

 เซลลูโลส (cellulose) เปนพอลิแซกคารไรดที่เปนองคประกอบที่สําคัญของผนังเซลล

พืช โดยเปนสวนท่ีสรางความแข็งแรงใหแกเซลลพืช โมเลกุลของเซลลูโคสประกอบดวยโมเลกุล

ของกลูโคสจํานวนมากมาย ประมาณ 1,200-12,500 โมเลกุล แตมีการเรียงตัวของโมเลกุล

กลูโคสแตกตางจากโมเลกุลของแปง และเปนสารที่ไมละลายนํ้าเพราะโมเลกุลใหญมาก คน 

สัตวเค้ียวเอื้อง เชน วัว ควาย สามารถผลิตเอนไซมเซลลูเลสยอยเซลลูโคสเปนกลูโคสได 

 ไคทิน (chitin) เปนพอลิแซกคารไรดที่พบในสัตวไมมีกระดูกสันหลัง ไคทินจะเปนสวนที่

เปนเปลือกแข็งหุมตัวสัตว เชน กระดองปู เปลือกกุง เปนตน ไคทินไมละลายนํ้าและไมสามารถ

ยอยสลายดวยนํ้ายอยของรางกาย 

 เฮปาริน (heparin) เปนพอลิแซกคารไรดที่พบในปอด ตับ มาม ผนังเสนเลือด  

เฮปารินเปนสารที่ทําใหเลือดไมแข็งตัว 
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 ลิกนิน (lignin) เปนพอลิแซกคารไรดที่พบในเน้ือเยื่อพืชมีความแข็งแรง โดยจะสะสม

ตามผนังเซลลพืช 

 เพกทิน (pectin) เปนพอลิแซกคารไรดที่พบในผลไมมีลักษณะคลายวุน ประกอบดวย

โมเลกุลของกาแลคโทสหลายๆโมเลกุลมารวมกัน พบในผนังเซลลพืช เปลือกผลไมตางๆ เชน 

สม มะนาว และยังพบในสวนของรากและใบที่เปนสีเขียวของพืชดวย 

 
ความสําคัญและประโยชนของสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรตตอสิ่งมีชีวิต 

 1. เปนสารอาหารที่ใหพลังงานแกเซลล เพื่อทํากิจกรรมตางๆ และใหความอบอุนแก

รางกาย โดยคารโบไฮเดรต 1 กรัม จะใหพลังงานประมาณ 4.1 กิโลแคลอรี 

 2. สามารถนําไปสังเคราะหเปนสารในรูปไกลโคเจนเก็บสะสมไวท่ีตับและกลามเน้ือ เพื่อ

ใชในยามขาดแคลน การเก็บสะสมไวในรูปไกลโคเจนมีปริมาณจํากัด จึงมีการสะสมไวในรูปของ

ไขมันไวตามสวนตางๆของรางกายเก็บไวใชยามขาดแคลน 

 3. โอลิโกแซกคารไรด และพอลิแซกคาไรด เปนสวนประกอบของเซลลและเปน

โครงสรางของเซลล 

 4. ควบคุมเมตาบอลิซึมของไขมันและโปรตีนใหเปนปกติ โดยรางกายจะใชคารโบไฮเดรต

สําหรับนําไปสรางพลังงานกอน ถาไมพอจึงจะใชจากไขมัน และมีการปองกันไมใหมีการสลายตัว

ของไขมันในตับมาก เพราะหากไขมันในตับไมสามารถสลายตัวไดสมบูรณทําใหเกิดสารคีโตน 

(ketone body) ซึ่งเปนพิษตอรางกาย และถาหากขาดแคลนมากๆจึงมีการใชโปรตีน หากโปรตีน

ถูกนํามาสรางพลังงานจะมีผลเสียตอรางกาย เน่ืองจากบทบาทโปรตีนมีบทบาทสําคัญ เชน สราง

เอนไซม สรางซอมแซมสวนที่ สึกหรอ สรางภูมิตานทานเช้ือโรค 

 5. เปนสาระสําคัญในการสรางสารบางชนิดในรางกาย เชน การสังเคราะห DNA RNA 

และ ATP จะตองใชนํ้าตาล 

 6. ชวยกระตุนการทํางานของลําไสเล็ก ปองกันไมใหทองผูก เชน เซลลูโคสจะทําให

รางกายมีกากอาหาร 
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เรื่องที่ 3 ไขมัน 

 ไขมัน ( Fats หรือ Lipid) เปนสารอินทรียที่ไมละลายนํ้า แตละลายไดดีในตัวทําละลาย

อินทรีย เชน อีเทอร เบนซีน คลอโรฟอรม คารบอนเตตราคลอไรด อะซิโตน และแอลกอฮอล 

ประกอบดวย คารบอน (C) ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (O) แตอัตราสวนของธาตุเหลาน้ีไม

เหมือนกับคารโบไฮเดรต (คารโบไฮเดรตอัตราสวนระหวาง H : O = 2 : 1) จํานวนออกซิเจน 

จะมีนอย สวนจํานวนคารบอน และไฮโดรเจนน้ันมีตางๆกันตามชนิดของไขมันน้ันๆ 

 ไขมันที่พบในธรรมชาติมั กจะไมอยู ในสภาพอิสระ  แตจะปรากฏอยูกับสาร 

ชีวโมเลกุลอื่นๆ ถาไขมัน (gyucolipid) ประกอบอยูกับโปรตีน เรียกวา  ไลโปโปรตีน 

(lipoprotein) 

สมบัติของไขมัน 

 1. ไขมันและน้ํามันไมละลายนํ้า ละลายไดดีในตัวทําลายที่ไมมีข้ัว เชน เฮกเซน 

 2. ไขมันมีความหนาแนนต่ํากวาน้ํา แตมีความหนาแนนสูงกวาเอทานอล 

         3. ไขมัน และนํ้ามันเกิดกลิ่นหืดได โดยนํ้ามันจะเกิดไดงายกวา เพราะเกิดปฏิกิริยากับ 

O2 ไดงายกวา 

 4. ในกรณีที่มีคารบอนอะตอมเทากันการเผาไหมนํ้ามันจะมีเขมามากกวาการเผาไหม

ไขมัน 

         5. ไขมันมีลักษณะเปนของแข็งที่ออน แตนํ้ามันเปนของเหลว 

 
 

ลักษณะโครงสรางของไขมัน 

 ไขมันทุกชนิดมีสวนประกอบสําคัญ 2 สวน คือ กรดไขมัน(fatty acid)และ 

กลีเซอรอล (glycerol) 

 1. กรดไขมัน (fatty acid) มีสูตรโมเลกุลมีสูตรทั่วไป ดังน้ี 
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 R คือ หมูไฮโดรคารบอนที่ประกอบดวย C กับ H ซึ่งมีจํานวนแตกตางกันไปตามชนิด

ของกรดไขมัน ดังน้ันกรดไขมันมีอยูมากมายหลายชนิด แตละชนิดมีจํานวนอะตอมของคารบอน

และไฮโดรเจนใน R แตกตางกัน เชน 

  R ของกรดปาลมิติก มี C 15 อะตอม และ H 31 อะตอม 

  R ของกรดไลโนเลอิก มี C 17 อะตอม และ H 31 อะตอม 

 

 

 

 

 

แสดงสูตรโครงสรางของกรดอะมิโนบางชนิด 

ที่มา (palmitic acid structure. On-line 2009)  

 

 ถาพิจารณาจากความตองการของรางกาย สามารถแบงกรดไขมันออกเปน 2 

ประเภท คือ 

      1. กรดไขมันที่จําเปนตอรางกาย (essential fatty acid) เปนกรดไขมันที่มีประโยชน

ตอรางกาย แตรางกายไมสามารถสังเคราะหไดเอง จึงจําเปนตองไดรับจากอาหารโดยตรง กรด

ไขมันน้ีมีมากในนํ้านมถั่วเหลือง นํ้ามันขาวโพด นํ้ามันดอกคําฝอย นํ้ามันรา ยกเวนนํ้ามัน

มะพราวและน้ํามันปาลม 

 2. กรดไขมันที่ไมจําเปนตอรางกาย (nonessential fatty acid) เปนกรดไขมันที่

รางกายสามารถสังเคราะหขึ้นไดเอง มีอยูในอาหารประเภทลิพิดท่ัวไป 

 ถาพิจารณาตามระดับความอิ่มตัว สามารถแบงเปน 2 ประเภทคือ 

 1. กรดไขมันอิ่มตัว (saturated fatty acid) เปนกรดไขมันที่อะตอมของคารบอนใน

โมเลกุลมีแตพันธะเดี่ยว และไมสามารถรับอะตอมของไฮโดรเจนเขาไปในโมเลกุลไดอีก มีจุด

หลอมเหลวสูงกวากรดไขมันไมอิ่มตัว พบมากในไขมันสัตว เนย นํ้ามันจากสัตวและนํ้ามันพืช

บางชนิด เชน นํ้ามันมะพราว จากการศึกษาทางการแพทยพบวา หากรับประทานอาหารที่
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ประกอบดวยนํ้ามันหรือไขมันที่กรดไขมันอิ่มตัวมากเกินไป อาจจะมีผลทําใหเกิดโรคหัวใจขาด

เลือดและไขมันอุดตันในเสนเลือดได 

 

 

 

 

ภาพแสดงสูตรโครงสรางของกรดไขมันอิ่มตัว 

ที่มา (saturated fatty acid. On-line 2009) 
 

        2. กรดไขมันไมอิ่มตัว (unsaturated fatty acid) เปนกรดไขมันที่อะตอมของคารบอน

บางตัวมีพันธะคู (double bond) และสามารถรับอะตอมของไฮโดรเจนไดอีก มีจุดหลอมเหลว

ต่ํา ละลายไดงาย กรดไขมันอิ่มตัวที่มีมากที่สุดคือ กรดโอเลอิก (oleic acid) มีมากในน้ํามัน

มะกอก และน้ํามันพืชทั่วไป เชน นํ้ามันถ่ัวเหลือง นํ้ามันขาวโพด เปนตน 

 

 

 

ภาพแสดงสูตรโครงสรางของกรดไขมันไมอิ่มตัว 

ที่มา (unsaturated fatty acid. On-line 2009) 
 

       2. กลีเซอรอล (glycerol) เปนแอลกอฮอรรูปหน่ึง มีสูตรโครงสราง ดังน้ี 
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ในการรวมกันของโมเลกุลของกลีเซอรอลกับแตละโมเลกุลของกรดไขมันนั้นจะไดนํ้า 1 โมเลกุล 

และเรียกปฏิกิริยาน้ีวา ดีไฮเดชัน (dehydration) เชน เมื่อกลีเซอรอล 1 โมเลกุลรวมกับกรด

ไขมัน 3 โมเลกุล จะเกิดนํ้า 3 โมเลกุล 

 

 

 

 

 

กลีเซอรอล 1 โมเลกุล      กรดไขมัน 3 โมเลกุล     ไขมัน 1 โมเลกุล    นํ้า 3 โมเลกุล 

 

 
 

ประเภทของไขมัน 

 ไขมันแบงออกตามลักษณะทางเคมีได 3 ประเภท คือ 

 1. ไขมันธรรมดา (simple lipid) เปนลิพิดท่ีประกอบขึ้นดวยกรดไขมันกับแอลกอฮอล 

เกิดจากการรวมตัวระหวางกลีเซอรอล 1 โมเลกุลกับกรดไขมัน 1-3 โมเลกุล แลวแตชนิดของ

ไขมันแบงออกเปน 

              1.1 ไขมัน (fat) อาจเรียกอีกอยางวา กลีเซอไรด (glyceride) ประกอบดวย 

กลีเซอรอลกับกรดไขมันชนิดอิ่มตัว (saturated fatty acid) เปนสวนใหญ (กรดไขมัน 3 

โมเลกุล กับกลีเซอรอล 1 โมเลกุล) 

              1.2 นํ้ามัน (oil) ประกอบดวยกลีเซอรอลกับกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัว(unsaturated 

fatty acid) เปนสวนใหญ (กรดไขมัน 3 โมเลกุล กับกลีเซอรอล 1 โมเลกุล) 

              1.3 ไขหรือขี้ผึ้ง (wax) ประกอบดวยกรดไขมันกับแอลกอฮอลที่มีโมเลกุลใหญกวา 

กลีเซอรอล และมีน้ําหนักโมเลกุลสูงกวาดวย 
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         2. ไขมันเชิงประกอบ (compound lipid) ประกอบดวยไขมันรวมกับสารอื่นๆ เชน 

              2.1 ฟอสโฟลิพิด(phospholipid)หรือฟอสโฟกลีเซอไรด(phosphoglyceride)  

เปนไขมันธรรมดาที่มีหมูฟอสเฟตเปนองคประกอบโดยเกิดจากการรวมตัวของกรดไขมัน 

กลีเซอรอล และหมูฟอสเฟต มีโครงสรางคลายกับไขมันและน้ํามัน ตางกันท่ีมีหมูฟอสเฟต 

ไปแทนกรดไขมันอยูหน่ึงโมเลกุล 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพแสดงสูตรโครงสรางของฟอสโฟลพิิด 

ที่มา (phospholipid. On-line 2009) 
 

        ฟอสโฟลิพิดเปนสวนประกอบหลักของเยื่อหุมเซลล เน้ือเยื่อประสาท นํ้าเลือด  

ไขแดง โดยเฉพาะสวนของเยื่อหุมเซลลจะมีการเรียงตัวกันเปนแผนบางๆ 2 ช้ันซอนกัน สวนหัว

ที่มีหมูฟอสเฟตอยูจะเปนบริเวณที่มีประจุเมื่ออยูในตัวกลางที่เปนน้ํา สวนนี้จะดึงดูดกับโมเลกุล

ของนํ้า เรียกวา สวนท่ีชอบนํ้า (hydrophibic part) สวนหางที่ไมมีประจุจะแยกตัวออกจากนํ้า 

เรียกวา สวนท่ีไมชอบนํ้า(hydrophobic part) 

 2.2 ไกลโคลิพิด (glycolipid) เปนลิพิดที่มีคารโบไฮเดรตเปนองคประกอบอยูดวย 

เชน กาแลคโทลิพิด (galactolipid) มีนํ้าตาลกาแลกโทสเปนองคประกอบ พบที่เยื่อหุมสมอง 

เสนประสาท และพบตามอวัยวะตางๆ เชน ตับ ไต มาม เปนตน 

 2.3 ลิโปโปรตีน (lipoprotein) เปนลิพิดธรรมดาที่มีโปรตีนหรือกรดอะมิโนเปน

องคประกอบอยู ด วย  ลิ โป โปรตีน เปนส วนประกอบสํ า คัญของ เยื่ อหุ ม เซลล และ 

ในนํ้าเลือด ทําหนาที่ลําเลียงลิพิดไปยังเซลลตางๆ ทั่วรางกาย 
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ความสําคัญและประโยชนของสารอาหารประเภทไขมันตอสิ่งมีชีวิต 

 1. เปนแหลงพลังงานที่สําคัญของรางกาย โดยไขมัน 1 กรัม จะใหพลังงานประมาณ 9.1 

กิโลแคลอรี มากกวาสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรตและโปรตีน (รางกายตองการประมาณ 

วันละ 40 กรัม) 

 2. ใหกรดไขมันที่จําเปนตอรางกาย คือ กรดไลโนเลอิก (linoleic) 

 3. ไขมันในอาหารจะเปนตัวทําละลาย และชวยในการดูดซึมวิตามิน A,D,E,K เขาสู

รางกาย 

 4. ไขมันที่สะสมภายในรางกาย ชวยยึดอวัยวะภายในและปองกันการกระทบกระแทก 

 5. เปนฉนวนปองกันความรอน ไมใหสูญเสียออกจากรางกายโดยสะสมไวบริเวณใต

ผิวหนัง 

 6. เปนองคประกอบที่สําคัญของเยื่อหุมเซลล และเกี่ยวของกับการควบคุมการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของเซลล 

 7. ควบคุมเมแทบอลิซึมของเซลล เปาหมายที่ถูกคุมโดยพวกสเตรอยดฮอรโมน เชน  

เอสโทรเจน และโพรเจสเทอโรน ซึ่งเปนฮอรโมนในเพศหญิง จะควบคุมเมตาบอลิซึมของเซลล

ภายในรังไขและมดลูก เปนตน 

  



194 

 

กิจกรรมทายบทที ่9 

โปรตีน คารโบไฮเดรต และไขมัน 

 

คําชี้แจง  จงทําเครื่องหมาย  X  ลงในขอที่ถูกตอง 

1. หนวยยอยที่โมเลกุลเล็กที่สุดของโปรตีน คือ 

 ก.  กรดคารบอกซิลิก      

 ข.  กรดอะมิโน 

 ค.  อะมีน       

 ง.  เปปไทด  

2. สารอาหารในขอใด ที่ใหพลังงานแกรางกายมากที่สุด 

     ก.  โปรตีน  

 ข.  ไขมัน  

     ค.  เกลือแร           

 ง.  คารโบไฮเดรต 

3. ในโปรตีน 1 กรัม จะใหพลังงานแกรางกายของเรา ประมาณกี่กิโลแคลอรี 

     ก.  1 กิโลแคลอรี      

 ข.  2 กิโลแคลอรี 

     ค.  3 กิโลแคลอรี      

 ง.  4 กิโลแคลอรี 

4. ขอใดกลาวถึงสารพวกคารโบไฮเดรตไดถูกตอง 

     ก.  มีรสหวาน และละลายไดในนํ้า 

     ข.  มีสูตรโมเลกุลเปน (CHO)n 

     ค.  เมื่อเผาผลาญจะใหพลังงานมากกวาไขมันประมาณ 2 เทา 

     ง.  เปนสารประกอบอัลดีไอดหรือคีโตนที่มีหมูไฮดรอกซิล ต้ังแต 2 หมูข้ึนไป 
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5. ขอใดเปนคารโบไฮเดรตท่ีไมละลายน้ํา และไมมีรสหวาน  

    ก.  คีโตน (Ketose) 

    ข.  มอโนแซ็กคาไรด (Monosaccharide) 

    ค.  โอลิโกแซ็กคาไรด (Oligosaccharide) 

    ง.  พอลิแซ็กคาไรด (Polysaccharide) 

6. สารอาหารประเภทไขมันประกอบดวยธาตุหลักดังขอใด 

    ก.  C H N      

 ข.  C H O 

    ค.  C H O N     

 ง.  C H O P 

7. อาหารประเภทโปรตีน เมื่อกินเขาไปแลวจะเกิดการยอยจนถึงที่สุด จะไดสารใด 

    ก.  กรดไขมัน      

 ข.  กรดอะมิโน 

    ค.  กลูโคส    

 ง.  กลีเซอรอล 

8. เมื่อบริโภคไขมันเขาไป รางกายจะยอยสลายใหเปนไปตามขอใด 

     ก.  กรดไขมันเพียงอยางเดียว   

 ข.  กรดไขมันและกลีเซอรอล 

     ค.  กรดไขมันและกรดอะมิโน   

 ง.  กรดไขมัน กรดอะมิโน และกลีเซอรอล 
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9. รับประทานขาวกระเพราไก 1 จาน ไดรับสารอาหารอะไร 

    ก.  คารโบไเดรต, โปรตีน, ไขมัน 

    ข.  ไขมัน, วิตามิน, คารโบไฮเดรต 

    ค.  โปรตีน, ไขมัน, นํ้า 

    ง.  โปรตีน, ไขมัน 

10. การรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการรางกายจะไดรับประโยชนจากขอใดมากที่สุด 

     ก.  อายุยืนมากขึ้น 

     ข.  รางกายเจริญเติบโต มีความตานทานโรคสูง 

     ค.  สุขภาพจิตดี สดช่ืนแจมใส 

     ง.  มีประสิทธิภาพในการทํางานสูง วองไว 

11. หนวยยอยของไขมันคืออะไร 

     ก.  กรดไขมัน  

 ข.  กลูโคส 

     ค.  ไลปด  

 ง.  กรดไขมัน และกลีเซอรอล 

12. วิตามินท่ีละลายในไขมัน คือ  

      ก.  C และ D        

 ข.  A D E และ K 

      ค.  A และ C        

 ง.  K และ B2 

 

 

 

 



197 

 

บทท่ี 10 

ปโตรเลียมและพอลิเมอร 

สาระสําคญั 

การเกิดปโตรเลียม แหลงปโตรเลียม การกลั่นปโตรเลียมและผลิตภัณฑปโตรเลียม 

ประโยชน และผลจากการใชปโตรเลียม 

การเกิด และสมบัติของพอลิเมอร พอลิเมอรในชีวิตประจําวัน 

การเกิด และผลกระทบจากการใชพลาสติก ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห เสนใย

ธรรมชาติและเสนใยสังเคราะห 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. อธิบายหลักการกลั่นปโตรเลียมโดยวิธีการกลั่นแบบลําดับสวน ผลิตภัณฑและ

ประโยชนของผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลกระทบจากการใชผลิตภัณฑปโตรเลียม 

2. อธิบาย ความหมาย ประเภท ชนิดการเกิดและสมบัติของพอลิเมอร พอลิเมอร 

ในชีวิตประจําวัน ผลกระทบจากการใชพลาสติก ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห เสนใยธรรมชาติ

และเสนใยสังเคราะห 

 

ขอบขายเนื้อหา 

เรื่องที 1 ปโตรเลียม 

เรื่องที 2 พอลิเมอร 
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บทท่ี 10 

ปโตรเลียมและพอลิเมอร 

 

เรื่องที ่1 ปโตรเลียม 

ปโตรเลียม (Petroleum) มาจากรากศัพทภาษาละติน 2 คํา คือ เพทรา (Petra) 

แปลวาหิน และโอลิอุม(Oleum) แปลวาน้ํามัน รวมกันแลวมีความหมายวา น้ํามันที่ไดจากหิน  

         ปโตรเลียมเปนสารผสมของสารประกอบไฮโดรคารบอนและสารอินทรียหลายชนิดที่เกิด

ตามธรรมชาติทั้งในสถานะของเหลวและแกส ไดแก นํ้ามันดิบ (Crude oil) และแกสธรรมชาติ 

(Natural gas) 

น้ํามันดิบ (Crude oil) เปนของเหลว ประกอบดวยสารไฮโดรคารบอนชนิดระเหยงาย

เปนสวนใหญ ที่เหลือเปนสารกํามะถัน ไนโตรเจน และสารประกอบออกไซดชนิดอื่น นํ้ามันดิบ

จากแหลงกําเนิดตางกันอาจมีสมบัติทางกายภาพแตกตางกัน อาจมีลักษณะขนเหนียวจนถึง

หนืดคลายยางมะตอย มีสีเหลือง เขียว นํ้าตาลจนถึงดํา มีความหนาแนน 0.79-0.97 g/cm3  

แกสธรรมชาติ (Natural gas) เปนปโตรเลียมที่อยูในรูปของแกส ณ อุณหภูมิและ

ความกดดันที่ผิวโลก แกสธรรมชาติประกอบดวยสารไฮโดรคารบอนเปนหลัก อาจมีสัดสวนสูง

ถึงรอยละ 95 สวนที่เหลือ ไดแก ไนโตรเจนและคารบอนไดออกไซด บางครั้งจะพบไฮโดรเจน 

ซัลไฟดปะปนอยูดวยแกสธรรมชาติอาจมีสถานะเปนของเหลว เรียกวา แกสธรรมชาติเหลว 

(Condensate) ประกอบดวยไฮโดรคารบอนเชนเดียวกับแกสธรรมชาติ แตมีจํานวนอะตอม

คารบอนมากกวา เมื่ออยูในแหลงกักเก็บใตผิวโลกที่ลึกและมีอุณหภูมิสูงมาก จะมีสถานะเปน

แกส แตเมื่อนําขึ้นมาที่ระดับผิวดินซึ่ง  มีอุณหภูมิต่ํากวา ไฮโดรคารบอนจะกลายสภาพเปน

ของเหลว 
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ตารางที่ 1.1 แสดงปริมาณธาตุองคประกอบของน้ํามันดบิและแกสธรรมชาต ิ

 

ชนิดของปโตรเลียม 
ปริมาณเปนรอยละโดยมวล 

C H S N 

น้ํามันดบิ 82-87 12-15 0.1-1.5 0.1-1 

แกสธรรมชาต ิ 65-80 1-25 0.2 1-15 

 

การกําเนดิปโตรเลียม 

ปโตรเลียมเกิดจากการทับถมและสลายตัวของอินทรียสารจากพืชและสัตวที่คลุกเคลา

อยูกับตะกอนในช้ันกรวดทรายและโคลนตมใตพื้นดิน เมื่อเวลาผานไปนับลานปตะกอนเหลาน้ี

จะจมตัวลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผิวโลก การถูกอัดแนนดวยความดันและความรอนสูง 

และมีปริมาณออกซิเจนจํากัด จึงสลายตัวกลายเปนแกสธรรมชาติและนํ้ามันดิบแทรกอยู

ระหวางชั้นหินที่มีรูพรุน 

ปโตรเลียมจากแหลงกําเนิดตางกันจะมีปริมาณสารประกอบไฮโดรคารบอน 

สารประกอบกํามะถัน ไนโตรเจน และออกซิเจนแตกตางกัน โดยขึ้นอยูกับชนิดของซากพืชและ

สัตวที่เปนตนกําเนิดอิทธิพลของแรงท่ีทับถมอยูบนตะกอน 
 

แหลงกกัเกบ็ปโตรเลียม 

ปโตรเลียมที่เกิดอยูในชั้นหินจะมีการเคลื่อนตัวออกไปตามรอยแตกและรูพรุนของหิน

ไปสูระดับความลึกที่นอยกวา แลวสะสมตัวอยูในโครงสรางหินท่ีมีรูพรุน มีโพรง หรือรอยแตกใน

เน้ือหิน ที่สามารถใหปโตรเลียมสะสมตัวอยูได ดานบนเปนหินตะกอนหรือหินดินดาน  

เน้ือแนนละเอียดปดกั้นไมใหปโตรเลียมไหลลอดออกไปได โครงสรางปดกั้นดังกลาวเรียกวา 

แหลงกักเก็บปโตรเลียม 
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รูปภาพที่ 1.1 แสดงแหลงกักเก็บปโตรเลียม 

การสํารวจปโตรเลียม 

การสํารวจปโตรเลียมทําไดหลายวิธ ีดังน้ี 

1)  การสํารวจทางธรณีวิทยา (Geology) โดยการทําแผนที่ภาพถายทางอากาศ 

2) การสํารวจทางธรณีวิทยาพื้นผิว โดยการเก็บตัวอยางหิน ศึกษาลักษณะของหิน 

วิเคราะหซากพืช ซากสัตวที่อยูในหิน ผลจากการสํารวจทําใหสามารถทราบโครงสรางและชนิด

ของหินที่เอื้ออํานวยตอการกักเก็บปโตรเลียมในบริเวณนั้น 

3) การสํารวจทางธรณีฟสิกส (Geophysics) โดยการวัดความเขมสนามแมเหล็กโลก 

ทําใหทราบถึงขอบเขต ความหนา ความกวางใหญของแอง และความลึกของช้ันหิน 

การวัดคาความโนมถวงของโลก ทําใหทราบถึงชนิดของช้ันหินใตผิวโลกในระดับตาง ๆ 

ชวยในการกําหนดขอบเขตและรูปรางของแองใตผิวดิน 

การวัดคาความไหวสะเทือน (Seismic wave) ทําใหทราบตําแหนง รูปราง ลักษณะ

และโครงสรางของหินใตดิน 

4) การเจาะสํารวจ เพื่อใหทราบถึงความยากงายของการขุดเจาะปโตรเลียม และเพื่อให

ทราบวามีองคประกอบเปนนํ้ามันดิบ แกสธรรมชาติ สารเจือปนตางๆ เทาใด มีความคุมทุน 

ในเชิงพาณิชยหรือไม นํามาใชประกอบการตัดสินใจในการขุดเจาะปโตรเลียมขึ้นมาใชตอไป 
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การสํารวจน้ํามันดิบในประเทศไทย 

มีการสํารวจน้ํามันดิบครั้งแรกใน พ.ศ. 2464 พบที่ อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม และพบ

แกสธรรมชาติที่มีปริมาณมากพอในเชิงพาณิชย ที่บริเวณอาวไทยเมื่อ พ.ศ. 2516  

แหลงน้ํามันดิบใหญที่สุดของประเทศไทย ไดแก นํ้ามันดิบเพชร จากแหลงนํ้ามันสิริกิติ์ 

กิ่งอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร สวนแหลงผลิตแกสธรรมชาติท่ีใหญที่สุดอยูในบริเวณ

อาวไทย ช่ือวา แหลงบงกช เจาะสํารวจพบเมื่อ พ.ศ. 2523 

แหลงสะสมปโตรเลียมใหญที่สุดของโลกอยูที่บริเวณอาวเปอรเซีย รองลงมาคือบริเวณ

อเมริกากลาง อเมริกาเหนือ และรัสเซีย สวนปโตรเลียมที่มีคุณภาพดีพบที่บริเวณประเทศ

ไนจีเรียเพราะมีปริมาณสารประกอบกํามะถันปะปนอยูนอยที่สุด 

หนวยวัดปริมาณปโตรเลียม 

หนวยท่ีใชวัดปริมาณน้ํามันดิบคือบารเรล (barrel) โดยมีมาตราวัด ดังน้ี 

1 บารเรล มี 42 แกลลอน หรือ 158.987 ลิตร 

หนวยท่ีใชวัดปริมาตรของแกสธรรมชาติ นิยมใชหนวยวัดเปนลูกบาศกฟุต ที่อุณหภูมิ 

60 องศาฟาเรนไฮด (15.56 องศาเซลเซียส) และความดัน 30 น้ิวของปรอท 

ขั้นตอนการกลั่นน้ํามันดบิ 

นํ้ามันดิบเปนของผสมของสารประกอบไฮโดรคารบอนหลายชนิด ดังนั้น การกลั่น

นํ้ามันดิบจึงใชวิธีการกลั่นแบบลําดับสวน (Fractional distillation) โดยการกลั่นแบบลําดับ

สวนเปนวิธีการแยกสารผสมออกจากกันใหอยูในรูปขององคประกอบยอย อาศัยความแตกตาง

กันของจุดเดือด (Boiling point) ดวยการใหความรอนกับสารประกอบน้ัน สารประกอบแตละ

ตัวจะถูกแยกออกมาที่ความดันไอแตกตางกัน ซึ่งมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1) กอนการกลั่นลําดับสวน ตองแยกนํ้าและสารประกอบตาง ๆ ออกจากนํ้ามันดิบกอน 

จนเหลือแตสารประกอบไฮโดรคารบอนเปนสวนใหญ 

2)  สงสารประกอบไฮโดรคารบอนผานทอเขาไปในเตาเผาที่มีอุณหภูมิระหวาง  

320 – 385 oC นํ้ามันดิบที่ผานเตาเผาจะมีอุณหภูมิสูง จนบางสวนเปลี่ยนสถานะเปนไอปนไป

กับของเหลว 

3) สงสารประกอบไฮโดรคารบอนท้ังที่เปนของเหลว และไอผานเขาไปในหอกลั่น ซึ่งหอ

กลั่น เปนหอสูงประมาณ 30 เมตร รูปรางทรงกระบอก และมีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 
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2.5 - 8 เมตร ภายในหอกลั่นประกอบดวยช้ันเรียงกันหลายสิบช้ัน แตละช้ันมีอุณหภูมิแตกตาง

กัน ช้ันบนจะมีอุณหภูมิต่ํา สวนชั้นลางจะมีอุณหภูมิสูง ดังน้ันสารประกอบไฮโดรคารบอนที่มี

มวลโมเลกุลต่ําและจุดเดือดต่ําจะระเหยขึ้นไปและควบแนนเปนของเหลว บริเวณสวนบนของ

หอกลั่น สวนสารประกอบไฮโดรคารบอนท่ีมีมวลโมเลกุลสูงและจุดเดือดสูงกวาจะควบแนนเปน

ของเหลวอยูในช้ันต่ําลงมาตามชวงอุณหภูมิของจุดเดือด สารประกอบไฮโดรคารบอนบางชนิดที่

มีจุดเดือดใกลเคียงกันจะควบแนนปนออกมาช้ันเดียวกัน ดังน้ัน การเลือกชวงอุณหภูมิในการ

เก็บผลิตภัณฑจึงขึ้นยูกับวัตถุประสงคของการใชงานผลิตภัณฑนั้น 

สารประกอบไฮโดรคารบอนท่ีมีมวลโมเลกุลสูงมาก เชน นํ้ามันเตา นํ้ามันหลอลื่น และ 

ยางมะตอย ซึ่งมีจุดเดือดสูงจึงยังคงเปนของเหลวในชวงอุณหภูมิของการกลั่น และจะถูกแยกอยู

ในช้ันตอนลางของหอกลั่น 

 
 

รูปภาพที่ 1.2 แสดงกระบวนการกลั่นแบบลําดับสวนที่นํามาใชในอุตสาหกรรมปโตรเลียม 
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รูปภาพที่ 1.3 แสดงภาพจําลองหอกลั่นของกระบวนการกลั่นปโตรเลียม 

 
 

ผลติภณัฑที่ไดจากการกลัน่ปโตรเลียม 

 ผลิตภัณฑจากการกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม เรียกวา สารประกอบไฮโดรคารบอน 

ซึ่งประกอบดวยธาตุไฮโดรเจน และคารบอน จํานวนแตกตางกัน มีตั้งแตโมเลกุลที่มีคารบอน  

1 อะตอมขึ้นไป จนถึงโมเลกุลที่มีคารบอน 50 อะตอม ถาโมเลกุลที่มีจํานวนคารบอน 1-4 

อะตอมจะมีสถานะเปนแกส เมื่อจํานวนคารบอนเพิ่มขึ้น สถานะจะเปนของเหลวและมีความขน

เหนียวมากขึ้นตามลําดับ ซึ่งโมเลกุลเหลาน้ีนํามาใชประโยชนในทางอุตสาหกรรมแตกตางกัน 

ดังตารางตอไปน้ี 
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ตารางที่ 1.2 แสดงผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม คุณสมบัติและการใชประโยชน 

 

ผลติภณัฑที่ได จุดเดอืด (OC) สถานะ จํานวน C การใชประโยชน 

แกสปโตรเลียม < 30 แกส 1 – 4 ทําสารเคม ี วัสดุสังเคราะห 

เช้ือเพลิงแกสหุงตม 

แนฟทาเบา 30 – 110 ของเหลว 5 – 7 นํ้ามันเบนซิน ตัวทําละลาย  

แนฟทาหนัก 65 – 170 ของเหลว 6 – 12 นํ้ามันเบนซิน แนฟทาหนัก 

นํ้ามันกาด 170 – 250 ของเหลว 10 – 19 นํ้ามันกาด เช้ือเพลิง

เครื่องยนตไอพน และ

ตะเกียง 

นํ้ามันดีเซล 250 – 340 ของเหลว 14– 19 เช้ือเพลิงเครื่องยนตดีเซล 

นํ้ามันหลอลื่น > 350 ของเหลว 19 – 35 นํ้ามันหลอลื่น นํ้ามันเคร่ือง 

ไข > 500 ของแข็ง > 35 ใชทําเทียนไข เคร่ืองสําอาง 

ยาขัดมัน ผลิตผงซักฟอก  

นํ้ามันเตา > 500 ของเหลว

หนืด 

> 35 เช้ือเพลิงเครื่องจักร 

ยางมะตอย > 500 ของเหลว

หนืด 

> 35 ยางมะตอย เปนของแข็งที่

ออนตัวและเหนียวหนืดเมื่อ

ถูกความรอน ใชเปนวัสดุ

กันซึม 

 

 
 

 

 



205 

 

ผลกระทบของการใชปโตรเลียม 

การเผาไหมปโตรเลียมจะกอใหเกิดมลภาวะทางอากาศ โดยการปลอยไอเสียออกมาจาก

ปลองควันของโรงงานอุตสาหกรรม โรงจักรไฟฟาและจากรถยนต สารมลพิษดังกลาวคือ 

กาซซัลเฟอรไดออกไซด(SO2) กาซไนโตรเจนออกไซด (NO) กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) 

สารไฮโดรคารบอนและฝุนละออง เขมาตางๆ 

ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการใชผลิตภัณฑปโตรเลียม 

สาเหตุการเกิดมลพิษ   

มลพิษจะเกิดไดในหลายรูปแบบ สวนใหญมีสาเหตุมาจาก 2 ประการคือ 

1) การเพิ่มของจํานวนประชากร 

2) เทคโนโลยี 

ซึ่งจากสาเหตุดังกลาวจะกอใหเกิดภาวะมลพิษในหลายดาน เชน ภาวะมลพิษทางนํ้า 

ภาวะมลพิษทางอากาศ เปนตน 

การเกิดภาวะมลพิษทางน้ํา 

สาเหตุการเกิดภาวะมลพิษทางนํ้าที่สําคัญมี 4 ประการ ไดแก 

1. เกิดจากสารแขวนลอย สารแขวนลอย คือ สารผสมของสสารตางชนิดกันที่ไมเปนเน้ือ

เดียวกันและมีอนุภาคใหญกวา 1 ไมโครเมตร (1000 นาโนเมตร) 

2. เกิดจากเช้ือโรคท่ีมากับน้ํา เชน โรคฉ่ีหนู โรคเทาเปอย 

3. เกิดจากปริมาณ O2 ในน้ํา ออกซิเจนในน้ํามีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของสัตว

และพืชในนํ้า ปริมาณการละลายของออกซิเจนในน้ําเปนตัวบงบอกคุณภาพของนํ้าในแหลงนํ้า

น้ัน ถาหากปริมาณออกซิเจนนอยผิดปกติ แสดงวานํ้าเสียสงผลใหสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ไมสามารถ

อาศัยอยูในแหลงน้ําน้ันได ออกซิเจนที่ละลายอยูในนํ้ามาจากอากาศเปนแหลงสําคัญ 

4. เกิดจากสารเคมีในนํ้าจําพวกสารโลหะหนัก เชน เหล็ก ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม  

เปนตน 
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การเกดิภาวะมลพษิทางอากาศ 

สาเหตุการเกิดภาวะมลพิษทางอากาศท่ีสําคัญมี 4 ประการ ไดแก 

1. เกิดจากกาซหรือไอของสารอินทรีย เชน ไอระเหยของนํ้ามันเบนซินจะทําลาย 

ไขกระดูกเม็ดเลือดแดงแตก ทําใหเกิดภาวะโรคโลหิตจาง และโรคทางประสาทสวนกลาง 

2. เกิดจากสารโลหะหนัก ผลของความเปนพิษของโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตเกิดจากกลไก

ระดับเซลล 5 แบบ คือ 

2.1 ทําใหเซลลตาย 

2.2 เปลี่ยนแปลงโครงสรางและการทํางานของเซลล 

2.3 เปนตัวการชักนําใหเกิดมะเร็ง 

2.4 เปนตัวการทําใหเกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม 

2.5 ทําความเสียหายตอโครโมโซมซึ่งเปนปจจัยทางพันธุกรรม 

3. เกิดจากฝุนละออง ฝุนละอองขนาดเล็กจะมีผลกระทบตอสุขภาพเปนอยางมาก  

เมื่อหายใจเขาไปในปอดจะเขาไปอยูในระบบทางเดินหายใจสวนลาง โดยเฉพาะผูปวยสูงอายุ 

ผูปวยโรคหัวใจ โรคหืดหอบ 

4. เกิดจากสารกัมมันตรังสี กาซที่กอใหเกิดมลพิษทางอากาศมีหลายชนิด เชน CO CO2 

SO2 NO NO2 เปนตน นอกจากน้ีอาจเปนพวกสารประกอบไฮโดรคารบอนที่มีพันธะคูรวมกับ 

O2 ในอากาศไดสารพวกที่มีกลิ่นเหม็น จําพวกสารประกอบอัลดีไฮด แตถามี NO2 รวมอยูดวย

จะเกิดสารประกอบ Proxy acyl nitrate (PAN) ทําใหเกิดการระคายเคืองตอระบบหายใจ 
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เรื่องที ่2 พอลิเมอร 

พอลิเมอร (Polymer) เปนสารที่สามารถพบไดในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด มีลักษณะเปน

โมเลกุลขนาดใหญ ซึ่งเกิดจากโมเลกุลพื้นฐานที่เรียกวา มอนอเมอร (Monomer) จํานวนมาก

มาสรางพันธะเช่ือมตอกันดวยพันธะโคเวเลนต1 โดยพอลิเมอรบางชนิดอาจเกิดจากมอนอเมอร

ที่เปนชนิดเดียวกันทั้งหมดมาเช่ือมตอกัน เชน แปง และพอลิเอทิลีน เปนตน แตในบางชนิดก็

อาจเกิดขึ้นจากมอนอเมอรที่แตกตางกันมาเช่ือมตอกันก็ได ตัวอยางเชน พอลิเอสเทอร และ

โปรตีน เปนตน 

ในปจจุบันพอลิเมอรไดเขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตของมนุษยและกระบวนการ

อุตสาหกรรมตาง ๆ อยางมาก โดยตัวอยางของพอลิเมอรที่เปนที่รูจักอยางกวางขวางและมี     

การใชประโยชนกันมาก ไดแก พลาสติก เสนใยสังเคราะห และยางพารา เปนตน 

ประเภทของพอลิเมอร 

1. พิจารณาตามแหลงกําเนิด สามารถแบงออกเปน 2 ชนิด คือ 

1.1 พอลิเมอรธรรมชาติ (Natural Polymers) เปนพอลิเมอรที่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติ สามารถพบไดในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไดแก โปรตีน แปง เซลลูโลส ไกลโคเจน 

กรดนิวคลีอิกและยางธรรมชาติ เปนตน 

1.2 พอลิเมอรสังเคราะห (Synthetic Polymers) เกิดจากการสังเคราะหขึ้น

โดยมนุษย ดวยวิธีการนําสารมอนอเมอรจํานวนมากมาทําปฏิกิริยาเคมีภายใตสภาวะที่

เหมาะสม ไดแก พลาสติก ไนลอน ดาครอน และลูไซต เปนตน 

2. พิจารณาตามชนิดของมอนอเมอรที่เปนองคประกอบ สามารถแบงออกเปน 2 

ชนิด คือ 

2.1 โฮมอพอลิเมอร (Homopolymer) คือ พอลิเมอรท่ีประกอบดวยมอนอ- 

เมอรชนิดเดียวกัน เชน แปง ประกอบดวยมอนอเมอรที่เปนกลูโคสทั้งหมด พอลิเอทิลีน หรือ 

PVC ประกอบดวยมอนอเมอรท่ีเปนเอทิลีนทั้งหมด เปนตน 

                                            
1 พันธะโคเวเลนต คือ พันธะที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากอะตอม 2 อะตอม นําอิเล็คตรอนมาใชรวมกัน 
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2.2 โคพอลิเมอร (Copolymer) คือ พอลิเมอรท่ีเกิดจากมอนอเมอรมากกวา 1 

ชนิดขึ้นไป เชน โปรตีน ซึ่งเกิดจากกรดอะมิโนท่ีมีลักษณะตาง ๆ มาเชื่อมตอกันและพอลิเอส

เทอร เปนตน 

 
 

3. พิจารณาตามโครงสรางของพอลิเมอร สามารถแบงออกเปน 3 ชนิด คือ 

3.1 พอลิเมอรแบบเสน (Chain length polymer) เปนพอลิเมอรท่ีเกิดจาก 

มอนอเมอรสรางพันธะตอกันเปนสายยาว โซพอลิเมอรเรียงชิดกันมากกวาโครงสรางแบบอื่น ๆ 

จึงมีความหนาแนน และจุดหลอมเหลวสูง มีลักษณะแข็ง ขุนเหนียวกวาโครงสรางแบบอื่น ๆ 

ตัวอยางเชน PVC พอลิสไตรีน พอลิเอทิลีน เปนตน แสดงดังภาพ 

 
3.2 พอลิเมอรแบบกิ่ง (Branched polymer) เปนพอลิเมอรที่เกิดจากมอนอ

เมอรมายึดกันแตกกิ่งกานสาขา มีทั้งโซสั้น และโซยาว กิ่งที่แตกจากพอลิเมอรของโซหลักไม

สามารถจัดเรียงโซพอลิเมอรใหชิดกันไดมาก จึงมีความหนาแนนและจุดหลอมเหลวต่ํายืดหยุน

ได ความเหนียวต่ํา โครงสรางเปลี่ยนรูปไดงายเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น แสดงดังภาพ 
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3.3 พอลิเมอรแบบรางแห (Croos -linking polymer) เปนพอลิเมอรที่เกิดจาก

มอนอเมอรมาตอเช่ือมกันเปนรางแห พอลิเมอรชนิดน้ีมีความแข็งแกรง และเปราะหักงาย 

ตัวอยางเชน  เบกาไลต เมลามีนที่ใชทําถวยชาม แสดงดังภาพ 

 
ชนิดของพอลิเมอร 

เมื่อพิจารณาการเช่ือมโยงระหวางสายโซโมเลกุล (crosslinking) เราสามารถแบงชนิด

ของพอลิเมอรไดเปน 3 ชนิด ดังน้ี 

 1. Thermoplastic polymers เปนพอลิเมอรสายตรงหรือกิ่ง ไมมีการเช่ือมโยงระหวางสาย

โซโมเลกุล สงผลใหสายโซโมเลกุลขยับตัวงายเมื่อไดรับแรงหรือความรอน สามารถหลอมและ

ไหลไดเมื่อไดรับความรอน เปนสวนประกอบหลักในพลาสติกออน เชน Polyethylene  

ในถุงพลาสติก 

 2.  Elastomers เปนพอลิเมอรท่ีมีการเช่ือมโยงระหวางสายโซโมเลกุลเล็กนอย  

ซึ่งทําหนาที่ดึงสายโซโมเลกุลกลับมาใหอยูในสภาพเดิม เมื่อปลอยแรงกระทํา 

 3. Thermosetting polymers เปนพอลิเมอรที่มีการเช่ือมโยงระหวางสายโซโมเลกุล

อยางหนาแนน สงผลใหสายโซโมเลกุลขยับตัวยากเมื่อไดรับแรงหรือความรอน วัสดุที่มี 

พอลิเมอรชนิดน้ีเปนองคประกอบหลัก จึงรับแรงไดดี และไมหลอมเหลวเมื่อไดรับความรอน  

อยางไรก็ตาม เมื่อความรอนสูงถึงอุณหภูมิสลายตัว (Degradation temperature) วัสดุ 

จะสลายตัวไปเน่ืองจากพันธะเคมีแตกหัก พอลิ เมอรชนิดน้ีเปนสวนประกอบหลักใน 

พลาสติกแข็ง เชน ถวยชามเมลามีน หลังคาไฟเบอร เปนตน 
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พอลเิมอรที่ใชในชีวิตประจําวัน 

1. พลาสติก 

พลาสติก (Plastic) คือ สารประกอบอินทรียที่สังเคราะหขึ้นเพื่อใชแทนวัสดุจาก

ธรรมชาติสามารถทําใหเปนรูปตาง ๆ ไดดวยความรอน พลาสติกเปนพอลิเมอรขนาดใหญ 

มวลโมเลกุลมาก บางชนิดเมื่อเย็นก็แข็งตัว เมื่อถูกความรอนก็ออนตัว บางชนิดแข็งตัวถาวร 

สมบัติทั่วไปของพลาสติก 

1) มีความเสถียรมากในธรรมชาติ สลายตัวยาก มีมวลนอย และเบา 

2) เปนฉนวนความรอนและไฟฟาที่ดี 

3) สวนมากออนตัวและหลอมเหลวเมื่อไดรับความรอน จึงเปลี่ยนเปนรูปตางๆ ไดตาม

ประสงค 

ประเภทของพลาสตกิ 

พลาสติกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ เทอรโมพลาสติก และ เทอรโมเซตติงพลาสติก 

         1) เทอรโมพลาสติก (Thermoplastic) หรือเรซิน เปนพลาสติกที่ใชกันแพรหลายที่สุด 

เมื่อไดรับความรอนจะออนตัว และเมื่อเย็นลงจะแข็งตัว สามารถเปลี่ยนรูปได พลาสติกประเภทน้ี

มีโครงสรางโมเลกุลเปนโซตรงยาว มีการเช่ือมตอระหวางโซพอลิเมอรนอยมาก จึงสามารถ

หลอมเหลวใหมได หรือเมื่อผานการอัดแรงมากจะไมสามารถทําลายโครงสรางเดิม ตัวอยางเชน 

พอลิเอทิลีน โพลิโพรพิลีน พอลิสไตรีน  

 
 

 
โครงสรางของเทอรโมพลาสติก (Thermoplastic) 
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2) เทอรโมเซตติงพลาสติก (Thermosetting plastic) เปนพลาสติกท่ีมีสมบัติพิเศษ คือ

ทนทานตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและทนปฏิกิริยาเคมีไดดี เกิดคราบและรอยเปอนไดยาก 

คงรูปหลังการผานความรอนหรือแรงดันเพียงคร้ังเดียว เมื่อเย็นลงจะแข็งมาก ทนความรอนและ

ความดัน ไมออนตัวและเปลี่ยนรูปรางไมได แตถาอุณหภูมิสูงก็จะแตกและไหมเปนขี้เถาสีดํา 

พลาสติกประเภทน้ีโมเลกุลจะเช่ือมโยงกันเปนรางแหจับกันแนน แรงยึดเหน่ียวระหวางโมเลกุล

แข็งแรงมาก จึงไมสามารถนํามาหลอมเหลวใหมได 
 

 
โครงสรางของเทอรโมเซตติงพลาสติก (Thermosetting plastic) 

 

ตารางที่ 2.1 แสดงสมบตัิบางประการของพลาสติกบางชนดิ 

ชนิดของ

พลาสตกิ 

ประเภทของ

พลาสตกิ 

สมบัตบิางประการ ตัวอยางการ

นําไปใชประโยชน สภาพการไหมไฟ ขอสังเกตอื่น 

พอลิเอทิลีน เทอรโม

พลาสติก 

เปลวไฟสีนํ้าเงินขอบ

เหลือง กลิ่นเหมือน

พาราฟน เปลวไฟไม

ดับเอง 

เล็บขีดเปน

รอย ไมละลาย

ในสารละลาย

ทั่วไปลอยน้ํา 

ถุง ภาชนะ ฟลม

ถายภาพ 

ของเลนเด็ก 

ดอกไม พลาสติก 

พอลิโพรพิลีน เทอรโม

พลาสติก 

เปลวไฟสีนํ้าเงินขอบ

เหลือง ควันขาว 

กลิ่นเหมือนพาราฟน 

ขีดดวยเล็บ 

ไมเปนรอย  

ไมแตก 

โตะ เกาอี้ เชือก 

พรม บรรจุภัณฑ

อาหาร ช้ินสวน

รถยนต 

พอลิสไตรีน เทอรโม

พลาสติก 

เปลวไฟสีเหลือง 

เขมามาก  

เปราะ ละลาย

ไดในคารบอน

โฟม  

อุปกรณไฟฟา 
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ชนิดของ

พลาสตกิ 

ประเภทของ

พลาสตกิ 

สมบัตบิางประการ ตัวอยางการ

นําไปใชประโยชน สภาพการไหมไฟ ขอสังเกตอื่น 

กลิ่นเหมือนกาซจุด

ตะเกียง 

เตตระคลอไรด

และโทลูอีน 

ลอยน้ํา 

เลนส ของเลนเด็ก 

อุปกรณกีฬา 

เครื่องมือสื่อสาร 

พอลิวินิลคลอ

ไรด 

เทอรโม

พลาสติก 

ติดไฟยาก เปลวสี

เหลือง ขอบเขียว 

ควันขาว กลิ่นคลาย

กรดเกลือ 

ออนตัวได

คลายยาง  

ลอยน้ํา 

กระดาษติดผนัง 

ภาชนะบรรจุ

สารเคมี รองเทา 

กระเบื้องปูพื้น 

ฉนวนหุมสายไฟ 

ทอพีวีซี 

ไนลอน เทอรโม

พลาสติก 

เปลวไฟสีนํ้าเงินขอบ

เหลือง กลิ่นคลาย

เขาสัตวติดไฟ 

เหนียว 

ยืดหยุน  

ไมแตก จมนํ้า 

เครื่องนุงหม          

ถุงนองสตรี       

พรม อวน แห 

ตารางที่ 2.1 แสดงสมบตัิบางประการของพลาสติกบางชนดิ 

 

ชนิดของ

พลาสตกิ 

ประเภทของ

พลาสตกิ 

สมบัตบิางประการ ตัวอยางการ

นําไปใชประโยชน สภาพการไหมไฟ ขอสังเกตอื่น 

พอลิยูเรีย

ฟอรมาลดีไฮด 

เทอรโมเซต

ติงพลาสติก 

ติดไฟยากเปลวสี

เหลืองออน ขอบฟา

แกมเขียวกลิ่น

แอมโมเนีย 

แตกราว 

จมน้ํา 

เตาเสียบไฟฟา 

วัสดุเชิงวิศวกรรม 

อีพอกซ ี เทอรโมเซต

ติงพลาสติก 

ติดไฟงาย เปลวสี

เหลือง ควันดํา กลิ่น

คลายขาวค่ัว 

ไมละลายใน

สาร

ไฮโดรคารบอน

และน้ํา 

กาว สี สารเคลือบ 

ผิวหนาวัตถุ 
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ชนิดของ

พลาสตกิ 

ประเภทของ

พลาสตกิ 

สมบัตบิางประการ ตัวอยางการ

นําไปใชประโยชน สภาพการไหมไฟ ขอสังเกตอื่น 

พอลิเอสเทอร 

เทอรโมเซต

ติงพลาสติก 

ติดไฟยาก เปลวสี

เหลือง ควันกลิ่นฉุน 

ออนตัว 

ยืดหยุน 

เสนใยผา 

เทอรโมเซต

ติงพลาสติก 

ติดไฟยาก เปลวสี

เหลือง ควันดํา กลิ่น

ฉุน 

เปราะ หรือ

แข็งเหนียว 

ตัวถังรถยนต 

ตัวถังเรือ  

ใชบุภายใน

เครื่องบิน 

 

2. ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห 

2.1 ยางธรรมชาติ คือวัสดุพอลิเมอรที่มีตนกําเนิดจากของเหลวของพืชบางชนิด 

ซึ่งมีลักษณะเปนของเหลวสีขาว คลายนํ้านม มีสมบัติเปนคอลลอยด2 อนุภาคเล็ก มีตัวกลาง

เปนนํ้า 

ประวตัิยางธรรมชาต ิ

ยางธรรมชาติเปนน้ํายางจากตนไมยืนตน มีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงคือยางพารา 

หรือตนยางพารา ยางพารามีถิ่นกําเนิดบริเวณลุมแมนํ้าอเมซอน ประเทศบราซิล และประเทศ

เปรู ในทวีปอเมริกาใต ซึ่งชาวอินเดียนแดงเผามายัน ในอเมริกากลาง เปนผูนํายางพารามาใช

กอนป พ.ศ. 2000 โดยการจุมเทาลงในนํ้ายางดิบเพื่อทําเปนรองเทา สวนเผาอื่น ๆ ก็นํายางไป

ใชประโยชน ในการทําผากันฝน ทําขวดใสน้ําและทําลูกบอลยาง เพื่อใชเลนเกมสตางๆ เปนตน 

จนกระทั่งคริสโตเฟอร โคลัมบัสไดเดินทางมาสํารวจทวีปอเมริกาใต ในระหวางป พ.ศ. 2036 - 

                                            
2 สารคอลลอยด (Colloid) เปนสารที่ประกอบดวยอนุภาคที่กระจายในตัวกลางโดยมีขนาด 

เสนผาศูนยกลางระหวาง 10 - 10 เซนติเมตร ซึ่งมีขนาดอนุภาคใหญกวาสารละลายจึงมีลักษณะขุน 

ในขณะที่สารละลายมีลักษณะใส อนุภาคในคอลลอยด เปรียบเสมือนตัวถูกละลาย และตัวกลาง 

ในคอลลอยดเปรียบเสมือนตัวทําละลายในสารละลาย ลักษณะของคอลลอยด จะมีลักษณะขุนคลายกาว 

เชน น้ํานม ฝุนละอองในอากาศ เปนตน 
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2039 และไดพบกับชาวพื้นเมืองเกาะเฮติท่ีกําลังเลนลูกบอลยางซึ่งสามารถกระดอนได ทําใหคณะ

ผูเดินทางสํารวจประหลาดใจจึงเรียกวา "ลูกบอลผีสิง" 

  การผลิตยางธรรมชาต ิ

  แหลงผลิตยางธรรมชาติที่ใหญที่สุดในโลกคือ แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

คิดเปนรอยละ 90 ของแหลงผลิตท้ังหมด สวนที่เหลือมาจากแอฟริกากลาง น้ํายางที่กรีดไดจาก

ตนจะเรียกวานํ้ายางสด (field latex) นํ้ายางที่ไดจากตนยางมีลักษณะเปนเม็ดยางเล็ก ๆ 

กระจายอยูในนํ้า มีลักษณะเปนของเหลวสีขาว มีสภาพเปนคอลลอยด มีปริมาณของแข็ง

ประมาณรอยละ 30-40 มีคา pH 6.5-7 มีความหนาแนนประมาณ 0.975-0.980 กรัมตอ

มิลลิลิตร มีความหนืด 12-15 เซนติพอยส สวนประกอบในนํ้ายางสด แบงออกไดเปน 2 สวนคือ 

  1) สวนที่เปนเน้ือยาง 35% 

  2) สวนที่ไมใชยาง 65% โดยแบงออกเปน สวนท่ีเปนน้ํา 55% และสวนของ 

ลูทอยด 10% 

  คณุสมบตัิของยางธรรมชาต ิ

  ยางธรรมชาติมีความยืดหยุนสูง มีสมบัติเยี่ยมในดานการเหนียวติดกัน มีคา

ความทนทานตอแรงดึงสูงมากโดยไมตองเติมสารเสริมแรงมีความทนตอการฉีกขาดสูงมากทั้ง 

ที่อุณหภูมิหองและอุณหภูมิสูง มีความตานทานตอการลาและการขัดถูสูง มีความเปนฉนวน 

ไฟฟาสูงมาก ยางดิบละลายไดดีในตัวทําละลายที่ไมมีข้ัว เชน เบนซิน 

  เน่ืองจากยางดิบไมมีขั้ว และไมทนตอนํ้ามันปโตรเลียม แตทนตอของเหลวที่มี

ขั้ว เชน อะซิโตน หรือแอลกอฮอล นอกจากน้ียังทนตอกรด และดางออนๆ แตไมทนตอกรด

และดางเขมขน ไวตอการทําปฏิกิริยากับออกซิเจน ไมทนตอโอโซน การกระเดงกระดอนสูง 

อุณหภูมิใชงาน ตั้งแต 55 - 70 องศาเซลเซียส แตหากเก็บไวนานจะทําใหยางสูญเสีย 

ความยืดหยุนได 

2.2 ยางสังเคราะห 

ยางสังเคราะหไดมีการผลิตมานานแลว ต้ังแต ค.ศ. 1940 สาเหตุที่ทําใหมีการ

ผลิตยางสังเคราะหขึ้นในอดีต เน่ืองจากการขาดแคลนยางธรรมชาติที่ใชในการผลิตอาวุธ

ยุทโธปกรณและปญหาในการขนสงจากแหลงผลิตในชวงสงครามโลกคร้ังที่ 2 จนถึงปจจุบันไดมี
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การพัฒนาการผลิตยางสังเคราะห เพื่อใหไดยางที่มีคุณสมบัติตามตองการในการใชงานที่สภาวะ

ตาง ๆ เชน ที่สภาวะทนตอนํ้ามัน ทนความรอน ทนความเย็น เปนตน  

การใชงานยางสังเคราะหสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 

1) ยางสําหรับงานทั่วไป (Commodity rubbers) เชน IR (Isoprene Rubber)  

BR (Butadiene Rubber) 

2) ยางสําหรับงานสภาวะพิเศษ (Specialty rubbers) เชน การใชงานในสภาวะ

อากาศรอนจัด หนาวจัด หรือสภาวะที่มีสัมผัสกับนํ้ามัน ไดแก Silicone, Acrylate rubber 

เปนตน 

การใชงานยางสังเคราะห ยางสังเคราะหน้ันเมื่อเทียบสมบัติเฉพาะตัวทาง 

ดานเทคนิคกับยางธรรมชาติแลว ยางสังเคราะหจะมีคุณสมบัติที่มีความทนทานตอการขัดถูและ

การสึกกรอน (Abrasion Resistance) ที่ดีกวามีความเสถียรทางความรอน (Thermal 

Stability) ที่สูงกวาทําใหยางสังเคราะหเสื่อมสภาพไดชากวายางธรรมชาติ ทั้งยังมียาง

สังเคราะหอีกหลายชนิดที่สามารถคงความยืดหยุนไดแมอยูในอุณหภูมิที่ต่ํา สามารถทนตอ

นํ้ามันและจาระบี รวมทั้งยังทนเปลวไฟไดดีซึ่งเหมาะกับการนําไปใชทําเปนฉนวนในอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสไดดวย ดังน้ัน ในปจจุบันยางสังเคราะหจึงไดรับความนิยมมากกวายางธรรมชาติ 

ทั้งยังมีหลายชนิดใหเลือกเหมาะกับการใชงาน หลากหลายประเภท ตั้งแตการนํามาใชใน

อุตสาหกรรมยางรถยนต ใชผลิตเปนเครื่องมือแพทย หรือใชทําชิ้นสวนแมพิมพ และสายพานใน

เครื่องจักร เปนตน  

3. เสนใยธรรมชาติและเสนใยสังเคราะห 

เสนใย (Fibers) คือพอลิเมอรชนิดหน่ึงที่มีโครงสรางของโมเลกุลสามารถนํามา

เปนเสนดายหรือเสนใย จําแนกตามลักษณะการเกิดได ดังน้ี 

ประเภทของเสนใย 

3.1 เสนใยธรรมชาติ ที่รูจักกันดีและใกลตัว คือ เสนใยเซลลูโลส เชน ลินิน ปอ 

เสนใยสับปะรด เสนใยโปรตีน จากขนสัตว เชน ขนแกะ ขนแพะ และ เสนใยไหม เปนเสนใย

จากรังไหม 
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3.2 เสนใยสังเคราะห มีหลายชนิดท่ีใชกันทั่วไป คือเซลลูโลสแอซีเตด 

เปนพอลิเมอรท่ีเตรียมไดจากการใชเซลลูโลสทําปฏกิริิยากับกรดอซิติกเขมขน โดยมีกรดซัลฟูริก

เปนตัวเรงปฏิกิริยา การใชประโยชนจากเซลลูโลสอะซีเตด เชน ผลิตเปนเสนใยอารแนล 60 

ผลิตเปนแผนพลาสติกท่ีใชทําแผงสวิตชและที่หุมสายไฟ 

ผลกระทบของการใชพอลิเมอร 

ปจจุบันมีการใชผลิตภัณฑจากพอลิเมอรอยางมากมาย ท้ังในดานยานยนต การกอสราง 

เครื่องใช เฟอรนิเจอร ของเลน รวมทั้งวงการแพทย และยังมีแนวโนมที่ใชผลิตภัณฑจาก 

พอลิเมอรมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากวัสดุ สิ่งของเครื่องใชตางๆ ที่ผลิตจากพอลิเมอรไมวาจะเปน

พลาสติก ยาง หรือเสนใย เมื่อใชแลวมักจะสลายตัวยาก ทั้งยังเกิดสิ่งตกคางมากขึ้นเรื่อย ๆ และ

สารตั้งตนของพอลิเมอรสวนใหญเปนสารประกอบไฮโดรคารบอน ซึ่งเมื่อทําปฏิกิริยากับ

ออกซิเจนและไนโตรเจนไดออกไซดจะเกิดเปนสารประกอบเปอรออกซีแอซิติลไนเตรต (PAN) 

ซึ่งเปนพิษ ทําใหเกิดการระคายเคืองตาและระบบทางเดินหายใจ และยังทําใหไฮโดรเจนในชั้น

บรรยากาศลดลงดวย จะเห็นไดวาผลิตภัณฑพอลิเมอรแมจะมีประโยชนมากมาย แตกอใหเกิด

มลภาวะทางสิ่งแวดลอมไดมากมายเชนกัน ทั้งทางอากาศ ทางนํ้า และทางดิน 

ผลกระทบจากการใชพอลเิมอรสามารถสรปุไดดังนี ้

1) โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑพอลิเมอรตางๆ มีการเผาไหมเช้ือเพลิง 

เกิดหมอกควันและกาซคารบอนไดออกไซดซึ่งเปนกาซพิษ นอกจากน้ีไฮโดรคารบอนยังทําให

เกิดสารประกอบออกซีแอวิติลไนเตรต ซึ่งเปนพิษกระจายไปในอากาศ ทําใหสัดสวนของอากาศ

เปลี่ยนแปลงไป และอุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลงไปดวย นอกจากเกิดมลภาวะทางอากาศ

แลวในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม มักปลอยสารพิษลงสูแหลงนํ้า เชน 

อุตสาหกรรมพลาสติกปลอยสารพีซีบี (PCB polychlorinated biphenyls) ซึ่งทําใหเกิด 

ผมรวง ผิวหนังพุพอง ออนเพลีย และสารเคมีบางอยางละลายลงในน้ํา ทําใหนํ้ามีสมบัติเปน

กรด ปริมาณออกซิเจนในนํ้าลดลง เปนอันตรายกับสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

2) การใชผลิตภัณฑพอลิเมอรของผูบริโภค เปนที่ทราบกันวาผลิตภัณฑพอลิเมอร 

สวนใหญสลายตัวยาก และมีการนํามาใชมากขึ้นทุกวัน ทําใหมีซากเศษผลิตภัณฑมากยิ่งขึ้น 

เกิดจากการทับถม หมักหมมบนดิน เกิดกลิ่นกาซฟุงกระจาย เพิ่มมลภาวะในอากาศ พื้นดินถูก

ใชไปในการจัดเก็บซากผลิตภัณฑมากขึ้น ทําใหพื้นที่สําหรับใชสอยลดลง และดินไมเหมาะตอ

การใชประโยชน เปนมลภาวะทางดินมากขึ้น นอกจากน้ีซากผลิตภัณฑบางสวนถูกทิ้งลงใน
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แหลงน้ํา นอกจากทําใหนํ้าเสียเพิ่มมลภาวะทางนํ้าแลว ยังทับถมปดกั้นการไหลของนํ้า ทําให

การไหลถายเทของนํ้าไมสะดวก อาจทําใหนํ้าทวมได 

ผลิตภัณฑที่ผลิตจากพอลิเมอรสวนใหญเปนพลาสติก หลังจากใชงานพลาสติกเหลาน้ีไป

ชวงเวลาหน่ึง มักถูกทิ้งเปนขยะพลาสติก ซึ่งสวนหน่ึงถูกนํากลับมาใชอีกในลักษณะตางๆ กัน 

และอีกสวนหน่ึงถูกนําไปกําจัดทิ้งโดยวิธีการตางๆ การนําขยะพลาสติกไปกําจัดทิ้งโดยการฝง

กลบเปนวิธีที่สะดวกแตมีผลเสียตอสิ่งแวดลอม ทั้งน้ีเพราะโดยธรรมชาติพลาสติกจะถูกยอย

สลายไดยากจึงทับถมอยูในดิน และนับวันยิ่งมีปริมาณมากขึ้นตามปริมาณการใชพลาสติก 

สวนการเผาขยะพลาสติกก็กอใหเกิดมลพิษและเปนอันตรายอยางมาก วิธีการแกปญหาขยะ

พลาสติกท่ีไดผลดีท่ีสุดคือ การนําขยะพลาสติกกลับมาใชประโยชนใหม  

การนําขยะพลาสตกิใชแลวกลบัมาใชประโยชนใหมมีหลายวิธี ดังนี ้

1) การนํากลับมาใชซ้ํา ผลิตภัณฑพลาสติกที่ใชแลว สามารถนํากลับมาทําความสะอาด

เพื่อใชซ้ําไดหลายครั้งแตภาชนะเหลาน้ันจะเสื่อมคุณภาพและลดความสวยงามลง นอกจากน้ียัง

ตองคํานึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยดวย 

2) การหลอมขึ้นรูปผลิตภัณฑใหม การนําขยะพลาสติกกลับมาใชใหม โดยวิธีขึ้นรูป

เปนผลิตภัณฑใหม เปนวิธีท่ีนิยมกันมาก แตเมื่อเทียบกับปริมาณของขยะพลาสติกทั้งหมดก็ยัง

เปนเพียงสวนนอย การนําพลาสติกใชแลวมาหลอมขึ้นรูปใหมเชนนี้ สามารถทําไดจํากัดเพียง

ไมกี่ครั้ง ทั้งน้ีเพราะพลาสติกดังกลาวจะมีคุณภาพลดลงตามลําดับ และตองผสมกับพลาสติก

ใหมในอัตราสวนที่เหมาะสมทุกครั้ง อีกทั้งคุณภาพของผลิตภัณฑที่ไดจากพลาสติกที่นํากลับมา

ใชใหมจะต่ํากวาผลิตภัณฑที่ไดจากพลาสติกใหมทั้งหมด 

3) การเปลี่ยนเปนผลิตภัณฑของเหลวและกาซ การเปลี่ยนขยะพลาสติกเปน

ผลิตภัณฑของเหลวและกาซเปนวิธีการที่ที่ทําใหไดสารไฮโดรคารบอนที่เปนขยะเหลวและกาซ 

หรือเปนสารผสมไฮโดรคารบอนหลายชนิด ซึ่งอาจใชเปนเช้ือเพลิงโดยตรง หรือกลั่นแยกเปน

สารบริสุทธิ์ เพื่อใชเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตพลาสติกเรซินไดเชนเดียวกันกับวัตถุดิบที่ไดจาก

ปโตรเลียม กระบวนการน้ีจะไดพลาสติกเรซินที่ที่มีคุณภาพสูงเชนเดียวกัน วิธีการเปลี่ยน

ผลิตภัณฑพลาสติกที่ใชแลวใหเปนของเหลวน้ีเรียกวา ลิควิแฟกชัน (Liquefaction) ซึ่งเปนวิธี

ไพโรไลซิสโดยใชความรอนสูง ภายใตบรรยากาศไนโตรเจนหรือกาซเฉื่อยชนิดอื่น นอกจาก

ของเหลวแลวยังมีผลิตภัณฑขางเคียงเปนกากคารบอนซึ่งเปนของแข็ง สามารถใชเปนเช้ือเพลิง

ได สําหรับกาซที่เกิดขึ้นจากกระบวนการไพโรไลซิส คือกาซไฮโดรคารบอน สามารถใชเปน
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เช้ือเพลิงไดเชนกัน นอกจากน้ียังอาจมีกาซอื่น ๆ เกิดขึ้นดวย เชน กาซไฮโดรเจนคลอไรด  

ซึ่งใชประโยชนในอุตสาหกรรมบางประเภทได 

4)   การใชเปนเชื้อเพลิงโดยตรง พลาสติกประเภทเทอรโมพลาสติกสวนมากมีสมบัติ

เปนสารที่ติดไฟและลุกไหมไดดีจึงใชเปนเช้ือเพลิงไดโดยตรง 

5) การใชเปนวัสดปุระกอบ อาจนําพลาสติกใชแลวผสมกับวัสดุอยางอื่น เพื่อผลิตเปน

ผลิตภัณฑวสัดุประกอบที่เปนประโยชนได เชน ไมเทียม หินออนเทียม แตผลิตภัณฑเหลานี้อาจ

มีคุณภาพไมสูงนัก 
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กิจกรรมทายบทที ่10 

 

คําสั่ง จงทําเครื่องหมาย X ลงในขอที่ถูกตอง 

1. วิธีการกลั่นแบบใดนํามาใชในการกลั่นนํ้ามันดิบ 

    ก. การกลั่นแบบงาย 

    ข. การกลั่นแบบธรรมดา 

    ค. การกลั่นลําดับสวน 

    ง. การกลั่นแบบสกัดโดยไอนํ้า 

2. การกลั่นนํ้ามันดิบจะไดผลิตภัณฑใดออกมาเปนอันดับแรก 

    ก. แกสหุงตม 

    ข. นํ้ามันเบนซิน 

    ค. น้ํามันดีเซล 

    ง. นํ้ามันเตา 

3. ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นนํ้ามันดิบจะมีองคประกอบมากหรือนอยขึ้นอยูกับอะไร 

    ก. แหลงนํ้ามันดิบ 

    ข. ความรอน 

    ค. ความดันอากาศ 

    ง. การขนสง 

4. ยางมะตอยเปนผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นนํ้ามันดิบที่อุณหภูมิเทาใด 

    ก. < 30 oC 

    ข. 170-250 oC 

    ค. > 350 oC 

    ง. > 500 oC 
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5. ผลกระทบที่เกิดจากการใชปโตรเลียมจะทําใหเกิดกาซพิษชนิดใด 

    ก. กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 

    ข. กาซออกซิเจน (O2) 

    ค. กาซมีเทน (CH4) 

    ง. กาซโพรเพน (C3H8) 

6. ขอใดอธิบายความหมายของพอลิเมอรไมถูกตอง 

    ก. พอลิเมอรเปนสารที่สามารถพบไดในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด 

    ข. พอลิเมอรแบบกิ่งมีความหนาแนนและจุดหลอมเหลวสูง 

    ค. พอลิเมอรอาจเกิดจากมอนอเมอรชนิดเดียวกันหรือตางชนิดกันมาเชื่อมตอกัน 

    ง. พอลิเมอรเกิดจากมอนอเมอรจํานวนมากมาสรางพันธะเช่ือมตอกันดวยพันธะโคเวเลนต 

7. เทอรโมพลาสติกคือพลาสติกประเภทใด 

    ก. มีโครงสรางโมเลกุลเปนโซตรงยาว สามารถเปลี่ยนรูปไดเมื่อไดรับความรอน 

    ข. ทนทานตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและปฏิกิริยาเคมี 

    ค. โมเลกุลเช่ือมตอกันเปนรางแห ไมสามารถหลอมเหลวใหมได 

    ง. คงรูปหลังการผานความรอนหรือแรงดันเพียงคร้ังเดียว 

8. ขอใดจัดเปนพอลิเมอรธรรมชาติ 

    ก. ไนลอน 

    ข. โปรตีน 

    ค. ดาครอน 

    ง. พลาสติก 
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9. ขอใดจัดเปนพอลิเมอรแบบรางแห 

    ก. PVC 

    ข. พอลิสไตรีน 

    ค. พอลิเอทิลีน 

    ง. เมลามีน 

10. ขอใดกลาวถึงผลกระทบจากการใชพอลิเมอรไมถูกตอง 

    ก. ทําใหนํ้ามีสมบัติเปนกรด 

    ข. ทําใหเกิดผมรวง ผิวหนังพุพอง 

    ค. ทําใหปริมาณออกซิเจนในแหลงน้ําลดลง 

    ง. ทําใหไดผลิตภัณฑที่ทนทานตอความรอนสูง 
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บทท่ี 11 

สารเคมีกับชีวิตและสิ่งแวดลอม 

สาระสําคัญ 

 ชีวิตประจําวันของมนุษยที่จะดํารงชีวิตใหมีความสุขน้ัน รางกายตองสมบูรณแข็งแรง  

สิ่งที่จะมาบั่นทอนความสุขของมนุษย คือสารเคมีที่เขาสูรางกายจึงจําเปนตองรูถึงการใช

สารเคมี ผลกระทบจากการใชสารเคมี 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 1. อธิบายความสําคัญและความจําเปนที่ตองใชสารเคมีได 

 2. อธิบายวิธีการใชสารเคมีบางชนิดไดถูกตอง 

 3. อธิบายผลกระทบที่เกิดจากการใชสารเคมีได 

 

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องท่ี 1 ความสําคัญของสารกับชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 เรื่องท่ี 2 ความจําเปนที่ตองใชสารเคมี 

 เรื่องท่ี 3 การใชสารเคมีที่ถูกตองและปลอดภัย 

 เรื่องท่ี 4 ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการใชสารเคมี 
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บทท่ี 11 

สารเคมีกับชีวิตและสิ่งแวดลอม 
 

เรื่องที่ 1 ความสําคัญของสารเคมีกับชีวิตและสิ่งแวดลอม 

สิ่งแวดลอม คือ ทุกสิ่งที่อยูรอบตัวเราทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรม          

(จับตองมองเห็นได) และนามธรรม (วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ) มีอิทธิพลเกี่ยวโยง 

ถึงกันเปนปจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปจจัยหน่ึงจะมีสวนเสริมสรางหรือ

ทําลาย อีกสวนหน่ึงอยางหลีกเลี่ยงมิได  สิ่งแวดลอมเปนวงจร และวัฏจักรที่เกี่ยวของกันไปทั้ง

ระบบ 

สิ่งแวดลอม แบงออกเปนลักษณะกวาง ๆ ได 2 สวน คือ  

1. สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน ปาไม ภูเขา ดิน นํ้า อากาศ ทรัพยากร   

2. สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น เชน ชุมชนเมือง สิ่งกอสรางโบราณสถาน ศิลปกรรม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 

มนุษยกับสิ่งแวดลอม   

มนุษยมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางแนบแนน ในอดีตปญหาเรื่องความสมดุล                   

ของธรรมชาติตามระบบนิเวศยังไมเกิดขึ้นมากนัก เน่ืองจากผูคนในยุคน้ันมีชีวิตอยูภายใต

อิทธิพลของธรรมชาติ ความเปลี่ยนแปลงทางดานธรรมชาติ และสภาวะแวดลอมเปนไปอยาง

คอยเปนคอยไป จึงทําใหธรรมชาติสามารถปรับสมดุลของตัวเองได แตปจจุบันนี้ไดมีปญหา

อยางรุนแรงดานสิ่งแวดลอมขึ้นในบางสวนของโลก และปญหาดังกลาวก็มีลักษณะคลายคลึงกัน

ในทุกประเทศ ดังน้ี 

1. ปญหาทางดานภาวะมลพิษทางนํ้า 

2. ปญหาทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมสลายและหมดสิ้นไปอยางรวดเร็ว เชน นํ้ามัน  

แรธาตุ พืชสัตว ท้ังที่เปนอาหารและการอนุรักษไวเพื่อการศึกษา 

3.ปญหาที่เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมนุษย เชน การวางผังเมือง และชุมชน 

ไมถูกตองทําใหเกิดการแออัด การใชทรัพยากรผิดประเภทและเกิดปญหาจากของเหลือทิ้งพวก

ขยะมูลฝอย 
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สสาร หมายถึง สิ่งที่มีมวล ตองการที่อยู และสามารถสัมผัสได หรืออาจหมายถึง 

สิ่งตางๆที่อยูรอบตัวเรา มีตัวตนตองการที่อยูสัมผัสได อาจมองเห็นหรือมองไมเห็นก็ได เชน 

อากาศ ดิน นํ้า เปนตน  

สาร หมายถึง สสารที่ทราบสมบัติ หรือสสารที่จะศึกษาเปนสสารที่เฉพาะเจาะจง   

สมบัติของสาร หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของสาร เชน เน้ือสาร สี  กลิ่น รส  

การนําไฟฟา การละลายน้ํา จุดเดือด จุดหลอมเหลว ความเปนกรด – เบส เปนตน  

สมบัติของสารจําแนกได 2 ประเภท คือ         

 1. สมบัติทางกายภาพ เปนสมบัติที่สังเกตไดจากลักษณะภายนอก หรือใช

เครื่องมืองายๆในการสังเกต ซึ่งเปนสมบัติทีไมเกี่ยวของกับปฏิกิริยาเคมี เชน สี กลิ่น รส 

สถานะ จุดเดือด ลักษณะ รูปผลึก ความหนาแนน การนําไฟฟา การละลาย จุดหลอมเหลว        

 2. สมบัติทางเคมีเปนสมบัติที่เกี่ยวของกับโครงสรางภายในของสาร เปนสมบัติ 

ที่สังเกตไดเมื่อมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น เชน ความเปนกรด- เบส การเกิดสนิม เปนตน 

ในชีวิตประจําวันของเราจึงมีความจําเปนตองใชสารตางๆ ท้ังเปนปจจัยในการดํารงชีวิต 

ในรูปปจจัยสี่ คือ สารเปนแหลงอาหาร เราใชสารเปนเครื่องใชไมสอยในการสรางที่อยูอาศัย 

และเครื่องอํานวยความสะดวกเราใชสารพวกเสนใยมาผลิตสิ่งทอใชเปนเสื้อผา เครื่องนุงหม 

และยารักษาโรค อุปกรณ เวชภัณฑที่ใชเพื่อการปองกันโรค บําบัดรักษาโรค ลวนแตเปนสาร

ทั้งสิ้น 

เรื่องที่ 2 ความจําเปนที่ตองใชสารเคม ี   

  สารในชีวิตประจําวัน 

  ในชีวิตประจําวัน เราจะตองเกี่ยวของกับสารหลายชนิด ซึ่งมีลักษณะแตกตางกัน           

สารที่ใชในชีวิตประจําวันจะมีสารเคมีเปนองคประกอบ สารแตละชนิดมีสมบัติหลายประการ 

และนํามาใชประโยชนแตกตางกันเราตองจําแนกประเภทของสาร เพื่อความสะดวกใน

การศึกษาและการนําไปใช 
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  ประเภทของสารในชีวิตประจําวัน 

  1. สารปรุงแตงอาหาร หมายถึง สารที่เติมลงไปในอาหารเพื่อใหนารับประทาน สาร

เหลาน้ันจะไปเพิ่มสี รส กลิ่นของอาหาร รวมไปถึงการใสวิตามินใสผงชูรสใสเคร่ืองเทศดวย เชน 

นํ้าตาลใหรสหวาน เกลือ น้ําปลา ใหรสเค็ม นํ้าสมสายชู นํ้ามะนาว ใหรสเปรี้ยว 

 

 
  2. สารที่ ใชทําความสะอาด หมายถึง สารที่มีคุณสมบัติในการชําระสิ่ งสกปรก 

ใชในการการดูแลรักษาสภาพของรางกาย เสื้อผา นอกจากน้ันยังชวยใหเครื่องใชและเครื่อง

สุขภัณฑอยูในสภาพดีมีความทนทาน 

 
   

  3. สารที่ใชเปนเครื่องสําอาง หมายถึง วัตถุที่มุงหมายเอาไวทา ถู นวด โรย พน หยอด 

ใส อบ หรือกระทําดวยวิธีอื่นใดตอสวนหน่ึงสวนใดของรางกายเพื่อความสะอาด ความสวยงาม 

หรือสงเสริมใหเกิดความสวยงาม ตลอดทั้งเครื่องประทินผิวตาง ๆ ดวยรวมทั้งวัตถุที่ใชเปน

สวนผสมในการผลิตเครื่องสําอางโดยเฉพาะ แตไมรวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแตงตัว  

ซึ่งเปนอุปกรณรางกายภายนอก  
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  4. สารที่ใชเปนยา หมายถึง สารหรือผลิตภัณฑที่มีวัตถุประสงคในการใช เพื่อใหเกิดการ

เปลี่ ยนแปลงทางสรีรวิทยาของรางกาย หรือทําให เกิดการเปลี่ ยนแปลงของขบวนการ 

ทางพยาธิวิทยา ซึ่งทําใหเกิดโรคท้ังน้ีเพื่อกอใหเกิดประโยชนแกผูรับยานั้น   

  สารที่ถูกจัดใหเปนยาควรมีประโยชนในการใชโดยมีหลัก ใหญ 3 ประการ คือ   

   1. ใชประโยชนในการรักษาโรคใหหายขาด   

   2. ใชประโยชนในการควบคุมโรคหรือบรรเทาอาการ   

   3. ใชประโยชนในการปองกันโรค   

นอกจากนี้ยายังมีประโยชนในการวินิจฉัยโรค เชน การทดสอบภาวการณตั้งครรภ โดยการใช

วิธีการตรวจสอบฮอรโมนที่ช่ือวาเอสโตรเจน (Estrogens) และการทดสอบการทํางานของ

ระบบควบคุมการหลั่งฮอรโมนของตอมใตสมองและตอมหมวกไตโดยใชยาช่ือคอรติซอล 

(Cortisol) 

 

   

 

  5.สารเคมีที่ใชในการเกษตร แบงเปน 2 ประเภท คือ สารเคมีที่ใชในการเพิ่มผลผลิต

และสารเคมีที่ใชในการกําจัดแมลงศัตรูพืช 

 5.1 สารเคมีที่ใชในการเพิ่มผลผลิต สารเคมีที่ใชในการเพิ่มผลผลิต คือ วัสดุใดก็ตามที่

เราใสลงไปในดินไมวาในทางใด โดยวัสดุน้ันมีธาตุอาหารจําเปนสําหรับพืช ซึ่งพืชสามารถ

นําไปใชประโยชนไดเราเรียกวา “ปุย”   
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 5.2 สารเคมีที่ใชในการกําจัดแมลงศัตรูพืช หมายถึง สารเคมีหรือสวนผสมของสารใดๆ 

ก็ตามที่ใชปองกัน กําจัด ทําลาย หรือขับไลศัตรูพืช 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติของสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  แบงตามคุณสมบัติได 3 ประเภทไดแก 

 1.สารที่มีความเปนกลาง เชน นํ้า น้ําเช่ือม 

 2.สารที่มีความเปนกรด เชน นํ้ามะนาว นํ้าสมสายชู นํ้าอัดลม น้ํายาลางหองน้ํา 

 3.สารที่มีสมบัติเปนเบส เชน นํ้าปูนใส นํ้าสบู นํ้ายาเช็ดกระจก 
 

 

 

การหาคาความเปนกรด-เบส (Potential of Hydrogen ion : pH) 

 การหาคาความเปนกรดความเปนเบสของสารเคมีท่ีใชในชีวิตประจําวันสามารถทดสอบ

การเปลี่ยนสีของ กระดาษลิตมัส  ยูนิเวอรซัลอินดิเคเตอร และสารละลายฟนอลฟธาลีน  

ดังแสดงในตาราง 

 

 
 

 



228 

 

ผลการเปลี่ยนแปลงเมื่อทดสอบความเปนกรด-เบสของสารเคมีในชีวิตประจําวัน 

กระดาษลิตมัส ยูนิเวอรซัลอินดิเคเตอร สารละลายฟนอลฟธาลีน 

กรด (acid) 

     เมื่อทดสอบดวยกระดาษ

ลิตมัสสีน้ําเงินจะเปลี่ยนจากสี

นํ้าเงินเปนสีแดง 

     เมื่อทดสอบดวยกระดาษ

ลิตมัสสีแดงจะไมเปลี่ยนส ี

เบส Base 

     เมื่อทดสอบดวยกระดาษ

ลิตมัสสีแดงจะเปลี่ยนจากสีแดง

เปนสีน้ําเงิน 

     เมื่อทดสอบดวยกระดาษ

ลิตมัสสีน้ําเงินจะไมเปลี่ยนสี 

กลาง 

     กระดาษลิตมัสทั้งสองสี               

ไมเปลี่ยนแปลง 

   การตรวจสอบดวยยูนิ

เวอรซัลอินดิเคเตอร จะ

สามารถบอกคาความเปน

กรด-เบส (pH) ไดดังน้ี 

-คา pH นอยกวา 7  

เปนกรด 

-คา pH มากกวา 7  

เปนเบส 

-คา pH เทากับ   7  

เปนกลาง 

 

 

 

 

 

 กรด (acid) 

      สารละลายฟนอลฟธาลีน

เปนสีใสหรือไมเปลี่ยนสี 
 

เบส Base 

สารละลายฟนอลฟธาลีน

เปลี่ยนเปนสีชมพูมวง 
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เรื่องที่ 3 การใชสารเคมีที่ถูกตองและปลอดภัย 

หลักสําคัญที่ตองคํานึงถึงในการใชสารเคมีอยางปลอดภัย มีหลักสําคัญ ดังนี้ 

1. การจัดเก็บ ตองจัดเก็บใหถูกตองเหมาะสมกับสมบัติของสารนั้น การจัดเก็บตองเปน

สัดสวน สารไวไฟตองเก็บในขวดที่ปดมิดชิด อากาศแหงเย็น หางจากประกายไฟแหลงความ

รอน สารพิษและสารที่มีฤทธิ์กัดกรอนตองเก็บแยกตางหากมีปายบอกที่เก็บเปนสัดสวนชัดเจน  

ไมจัดเก็บปะปนกับวัตถุดิบที่นํามาใชในกระบวนการปรุงอาหารที่สําคัญที่สุด ตองเก็บใหหาง

จากมือเด็ก เด็กตองไมสามารถนําออกมาได 

  2. ฉลาก รูจักฉลากและใสใจในการอานฉลากอยางละเอียดกอนนํามาใช เน่ืองจาก

ผลิตภัณฑที่ใชในบานสวนใหญเปนสารที่มีพิษใหโทษรุนแรงในระดับตางกันกอนนํามาใช จึงตอง

อานฉลากใหเขาใจและปฏิบัติตามคําแนะนําที่ผูผลิตระบุไวที่ฉลากอยางเครงครัดตัวอยาง

คําอธิบายในฉลาก เชน 

- อันตราย (DANGER) แสดงใหเห็นวาควรใชผลิตภัณฑดวยความระมัดระวังเพิ่มมาก

ขึ้นเปนพิเศษสารเคมีที่ไมไดถูกทําใหเจือจางเมื่อสัมผัสถูกกับตาหรือผิวหนังโดยไมไดตั้งใจอาจ

ทําใหเน้ือเยื่อบริเวณนั้นถูกกัดทําลายหรือสารบางอยางอาจติดไฟไดถาสัมผัสกับเปลวไฟ 

- สารพิษ (POISON) คือ สารที่ทําใหเปนอันตรายหรือทําใหเสียชีวิตถาถูกดูดซึมเขาสู

รางกายทางผิวหนังรับประทานหรือสูดดมคําน้ีเปนเปนขอเตือนถึงอันตรายท่ีรุนแรงที่สุด 

- เปนพิษ (TOXIC) หมายถึง เปนอันตรายทําใหอวัยวะตางๆทําหนาที่ผิดปกติไปหรือ

ทําใหเสียชีวิตไดถาถูกดูดซึมเขาสูรางกายทางผิวหนังรับประทานหรือสูดดม 

- สารกอความระคายเคือง (IRRITANT) หมายถึง สารที่ทําใหเกิดความระคายเคือง

หรืออาการบวมตอผิวหนังตาเยื่อบุและระบบทางเดินหายใจ 

- ติดไฟได (FLAMMABLE) หมายถึง สามารถติดไฟไดงาย และมีแนวโนมที่จะเผาไหม

ไดอยางรวดเร็ว 

- สารกัดกรอน (CORROSIVE) หมายถึง สารเคมีหรือไอระเหยของสารเคมีน้ันสามารถ

ทําใหวัสดุถูกกัดกรอนผุหรือสิ่งมีชีวิตถูกทําลายได 
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3. ซื้อมาเก็บเทาที่จําเปน ไมจําเปนตองมากักตุนไวจํานวนมากผลิตภัณฑเหลาน้ีไมมี

ความจําเปนตองนํามาเก็บสํารองในปริมาณมาก การสํารองเทากับเปนการนําสารพิษมาเก็บไว 

โดยไมตั้งใจนอกจากน้ียังตองหมั่นตรวจสอบวาผลิตภัณฑมีสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจากตอนที่ซื้อ

มาใหมหรือไม เชน สี กลิ่น เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจจะหมดอายุหรือหมดสภาพจําเปนตองนําไป

ทิ้ง หรือทําลายดวยวิธีการท่ีถูกตอง 

4. ไมเก็บสารเคมีปะปนกับอาหาร ทั้งน้ีเน่ืองจากสารเคมีอาจหกหรือมีไอระเหย                 

ทําใหปนเปอนกับอาหารได และเมื่อใชผลิตภัณฑสารเคมีเสร็จแลวควรลางมือใหสะอาดทุกครั้ง 

 5. การทิ้งภาชนะบรรจุหรือผลิตภัณฑที่หมดอาย ุตองคํานึงเสมอวาภาชนะบรรจุหรือ

ผลิตภัณฑที่หมดอายุที่จําเปนตองทิ้ง อาจกอใหเกิดพิษตอสิ่งแวดลอมการทิ้งขยะจากผลิตภัณฑ

เหลานี้ตองแยกและนําทิ้งในระบบการจัดเก็บขยะมีพิษของเทศบาลหนวยงานท่ีเกี่ยวของหากไม

มีจําเปนตองฝงกลบหรือทําลายใหดูคําแนะนําในฉลากและปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

 6. หลักปลอดภัยสูงสุดในขณะใช ตองคํานึงไวเสมอวาสารเคมีทุกอยางมีพิษแมจะ

มั่นใจวามีพิษต่ําก็ใหปฏิบัติเสมือนสารเคมีที่มีพิษสูงเพื่อความปลอดภัยการหยิบจับตองใชถุงมือ 

มีเสื้อคลุมกันเปอนใชผาปดจมูก (mask) สวมแวนตากันสารเคมี (Goggle) หากสัมผัสสูดดม 

เอาไอระเหยหรือเผลอกลืนกินเขาไปใหดูวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตนจากฉลาก และรีบนําไป

พบแพทยทันทีโดยนําภาชนะผลิตภัณฑที่มีฉลากติดตัวไปดวย 
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เรื่องที่ 4  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใชสารเคม ี

 การใชสารเคมีในปริมาณมากเมื่อสารเคมีน้ันถูกนํามาใชแลวหรือสวนที่เหลือจากการใช 

ยอมกลายเปนขยะหรือของเสียซึ่งโดยธรรมชาติจําเปนตองมีการยอยสลายหรือตองมีการบําบัด

เพื่อเปลี่ยนเปนสารที่ไมมีพิษหรือมีพิษนอยลง การกําจัดสารเคมีท่ีเหลือใชน้ันตองมีวิธีการกําจัด

อยางเหมาะสม ทั้งน้ีเน่ืองจากสารแตละชนิดมีพิษตอสิ่งแวดลอมในระดับตางกัน หากไม

สามารถกําจัดไดอยางเหมาะสมแลวอาจตกคางในสิ่งแวดลอมซึ่งจะกอใหเกิดอันตรายตอคน

สัตว ระบบนิเวศได 

 

1. ผลกระทบของของเสียที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม 

   1. ทําใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศ สารโลหะหนักหรือสารเคมีที่เจือปนอยูในของ

เสีย ที่เปนอันตราย นอกจากจะเปนอันตรายตอมนุษยแลว ยังเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ  

ทั้งพืชและสัตวทําใหเจ็บปวยและตายไดเชนกัน หรือถาไดรับสารเหลาน้ันในปริมาณไมมาก

พอที่จะทําใหเกิดอาการอยางเฉียบพลัน ก็อาจมีผลกระทบตอโครงสรางของโครโมโซมทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม นอกจากนี้การสะสมของสารพิษไวในพืชหรือสัตวแลวถายทอด

ไป ตามหวงโซอาหาร ในที่สุดอาจเปนอันตรายตอมนุษยซึ่งนําพืชและสัตวดังกลาวมาบริโภค 

             2. ทําใหเกิดผลเสียหายตอทรัพยสินและสังคม เชน เกิดไฟไหม เกิดการ 

กัดกรอนเสียหายของวัสดุ เกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลทางออมทําใหเกิด

ปญหาทางสังคมดวย 

2. ผลกระทบของสารเคมีที่มีตอสุขภาพของมนุษย 

     ปจจัยที่ทําใหสารเคมีมีผลตอสุขภาพของคน จากการศึกษาของ Dr.Helen Marphy 

ผูเชี่ยวชาญทางดานพิษวิทยาประเทศอินโดนีเซีย พบวาปจจัยที่มีความเสี่ยงของสุขภาพของคน

อันดับตน ๆ คือ  

1. เกษตรกรใชสารเคมีชนิดที่องคการ WHO จําแนกไวในกลุมที่มีพิษรายแรงยิ่ง 

(Extremely toxic) และมีพิษรายแรงมาก (Very Highly toxic)  ซึ่งมีความเสียงสูงทําใหเกิด

การเจ็บปวยแกเกษตรกร ซึ่งใชสารพิษ  
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2. การผสมสารเคมีหลายชนิดฉีดพนในครั้งเดียว ซึ่งเปนลักษณะที่ทําใหเกิดความ

เขมขนสูง เกิดการแปรสภาพโครงสรางของสารเคมี เมื่อเกิดการเจ็บปวยแพทยไมสามารถรักษา

คนไขไดเน่ืองจากไมมียารักษา โดยตรง ทําใหคนไขมีโอกาสเสียชีวิตสูง   

3. ความถี่ของการฉีดพนสารเคมี ซึ่งหมายถึง จํานวนครั้งที่เกษตรกรฉีดพน เมื่อฉีด

พนบอยโอกาสที่จะสัมผัสสารเคมีก็เปนไปตามจํานวนครั้งทีฉีดพนทําใหผูฉีดพนไดรับสารเคมี 

ในปริมาณที่มากสะสมในรางกาย และผลผลิตทางการเกษตร   

4. การสัมผัสสารเคมีของรางกายผูฉีดพน บริเวณผิวหนังเปนพื้นที่ที่มากที่สุดของ

รางกาย หากผูฉีดพนสารเคมีไมมีการปองกันหรือเสื้อผาที่เปยกสารเคมี โดยเฉพาะบริเวณที่มือ

และขาของผูฉีดพนทําใหมีความเสี่ยงสูง เพราะสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชถูกผลิตมาให

ทําลายแมลงโดยการทะลุทะลวง หรือดูดซึมเขาทางผิวหนังของแมลง รวมทั้งใหแมลงกินแลวตาย  

ดังน้ัน ผิวหนังของคนที่มีความออนนุมกวาผิวหนังของแมลงงายตอการดูดซึมเขาไป

ทางตอมเหงื่อนอกเหนือจากการสูดละอองเขาทางจมูกโดยตรง จึงทําใหมีความเสี่ยงอันตราย

มากกวาแมลงมากมาย   

5. พฤติกรรมการเก็บสารเคมี และทําลายภาชนะบรรจุไมถูกตองทําใหอันตรายตอผู

อยูอาศัยโดยเฉพาะเด็ก ๆ และสัตวเลี้ยง 

6. ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็ง การสัมผัสหรือเกี่ยวของกับ 

ของเสียที่เปนอันตรายซึ่งประกอบดวยสารพิษที่เปนสารกอมะเร็ง อาจทําใหเกิดโรคมะเร็งได 

โดยเฉพาะเมื่อไดรับสารเหลาน้ันเปนเวลาติดตอกันนาน อาทิ การหายใจเอาอากาศที่มีสารพิษ

เขาไป กินอาหารหรือนํ้าที่ปนเปอนดวยสารเคมีพวกยาฆาแมลง 

7. ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดโรคอื่น การที่ไดรับสารเคมีหรือสารโลหะหนักบาง

ชนิดเขาไปในรางกาย อาจทําใหเจ็บปวยเปนโรคตาง ๆ จนอาจถึงตายได เชน โรคทางสมอง 

หรือทางประสาท หรือโรคที่ทําใหเกิดความผิดปกติของรางกาย ตัวอยางของโรคที่เกิดจากการ

จัดการของเสียที่เปนอันตรายอยางไมถูกตอง เชน โรคมินามาตะซึ่งเกิดจากสารปรอท โรคอิไต-

อิไต ซึ่งเกิดจากสารแคดเมียมและโรคแพพิษสารตะกั่ว เปนตน 
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กิจกรรมทายบทที ่11  

 

คําชี้แจง 

  1. ใหผูเรียนตรวจสอบคาความเปนกรด-เบส (pH) ของสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน

ดวยกระดาษลิตมัสและกระดาษยูนิเวอรซัลอินดิเคเตอร 

  2. เมื่อดําเนินการทดสอบเสร็จเรียบรอยแลวใหนักศึกษาบันทึกผลการทดสอบลงใน

ตาราง                       

  3.ใหผูเรียนตอบคําถามกิจกรรมการทดสอบหาคาความเปนกรด-เบส 

  4. ครูและนักศึกษาสรุปและอภิปรายผลการทดลองรวมกัน 

ขั้นตอนวิธีทําการทดสอบ 

  1. ใหผูเรียนเตรียมสารเคมีท่ีใชในชีวิตประจําวัน ดังน้ี นํ้าอัดลม นํ้ามะนาว นํ้าสมสายชู 

นํ้ายาลางหองนํ้า นํ้าเปลา นํ้าเช่ือม สารละลายสบู สารละลายยาสีฟน สารละลายยาสระผม 

สารละลายผงชูรส เพื่อทําการทดลอง 

  2. นําสารเคมี จํานวน 50 มิลลิลิตร ใสในภาชนะที่เตรียมไวเพื่อทําการทดลอง                           

ในกรณีสารเคมีที่เปนของแข็ง เชน สบู ยาสีฟน ใหผูเรียนนําไปละลายนํ้าเพื่อทําเปนสารละลาย 

  3. นํากระดาษยูนิเวอรซัลอินดิเครเตอรจุมทดสอบสารละลายแตละชนิดตามลําดับ 

ตรวจสอบสีที่เปลี่ยนแปลงและเปรียบเทียบผล 
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ตารางบนัทกึผลการทดลอง 

ผลการทดสอบคาความเปนกรด-เบส (pH) ของสารเคมทีี่ใชในชีวิตประจําวัน 

ชนิดของสารเคมี คากรด-เบส pH 
การเปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัส 

สีแดง สีนํ้าเงิน 

1. น้ําอัดลม    

2. น้ํามะนาว    

3. น้ําสมสายชู    

4. น้ํายาลางหองน้ํา    

5. น้ําเปลา    

6. น้ําเชื่อม    

7. สารละลายสบู    

8. สารละลายยาสีฟน    

9. สารละลายยาสระผม    

10. สารละลายผงชูรส    

 

คําถามจากการทํากิจกรรม 

  1. จงเรียงลําดับสารเคมีที่มีคากรด-เบส (pH) จากนอยไปหามากพรอมบอกคา pH 

  2. มีสารละลายใดบางที่เปนกรด และสารละลายใดบางที่เปนเบส ผู เรียนทราบ                     

ไดอยางไร จงอธิบาย 

  3. ผู เรียนคิดวาจากการทํากิจกรรมการทดสอบคากรด-เบสของสารเคมีที่ใชใน

ชีวิตประจําวัน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางไร 
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บทท่ี 12 

แรงและการเคลื่อนที่ 

 

สาระสําคัญ 

 แรงและการกระทําตอวัตถุ ความหมายของแรง การเคลื่อนที่ของวัตถุ ความเรง 

ความสัมพันธระหวางแรงและการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามโนมถวง สนามแมเหล็ก และ

ประโยชนของสนามแมเหล็ก 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 1.  อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางแรงกับการเคลื่อนที่ในสนามโนมถวง 

สนามแมเหล็ก สนามไฟฟา การเคลื่อนที่แบบตาง ๆ และการนําไปใชประโยชนได 

 2. อธิบายเกี่ยวกับสมบัติ ประโยชน และมลภาวะจากเสียง ประโยชนและโทษของ

ธาตุกัมมันตรังสีตอชีวิตและสิ่งแวดลอมได 

 

ขอบขายเนื้อหา 

1. แรงและการเคลื่อนที่ 

เรื่องท่ี 1 ความสัมพันธระหวางแรงและการเคลื่อนที่ในสนามโนมถวงสนามแมเหล็ก 

และสนามไฟฟา 

  เรื่องท่ี 2 แรงและความสัมพันธระหวางการเคลื่อนที่ของอนุภาค 

  เรื่องท่ี 3 การเคลื่อนที่แบบตาง ๆ 

 2. พลังงานเสียง 

  เรื่องท่ี 1 การเกิดเสียง 

  เรื่องท่ี 2 สมบัติของเสียง 

  เรื่องท่ี 3 ประโยชนของพลังงานเสียง 

  เรื่องท่ี 4 อันตรายจากเสียง 
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บทท่ี 12 

แรงและการเคลื่อนที่ 
 

เรื่องที่  1 ความสัมพันธระหวางแรงและการเคลื่อนที่ในสนามโนมถวง สนามแมเหล็ก และ

สนามไฟฟา 

สนามของแรง หมายถึง บริเวณที่เมื่อนําวัตถุไปวางแลวเกิดแรงกระทํากับวัตถุน้ัน  

ซึ่งจะมีคามากหรือนอยข้ึนอยูกับขนาดของสนาม ขนาด และตําแหนงของวัตถุ    

 1.  แรงโนมถวงและสนามโนมถวง   

เมื่อเราปลอยวัตถุ วัตถุจะตกลงสูพื้น แสดงวามีแรงกระทําตอวัตถุ โดยแรงน้ันเกิดจาก

แรงท่ีโลกดึงดูดวัตถุ เรียกวา แรงโนมถวง (Gravitational force) และวัตถุอยูในสนามของแรง

โนมถวง เรียกสั้น ๆ วา สนามโนมถวง (Gravitational field) โดยสนามโนมถวงเปนปริมาณ

เวกเตอร มีทิศทางเขาสูศูนยกลางที่เปนตนกําเนิดสนาม เชน สนามโนมถวงของโลกมีทิศเขาสู

ศูนยกลางของโลก สวนสนามโนมถวงของดาวดวงใดก็มีทิศเขาสูศูนยกลางของดาวดวงน้ัน 

สนามโนมถวงที่ตําแหนงใด ๆ เทากับแรงโนมถวงที่กระทําตอวัตถุหารดวยมวล

ของวัตถุนั้น เชน วางวัตถุ 1 กิโลกรัม ไวที่ผิวโลก วัตถุจะถูกโลกดึงดูดดวยแรง 9.8 นิวตัน (N) 

ในทิศทางเขาหาศูนยกลางโลก ดังน้ันสนามโนมถวงของโลกที่บริเวณน้ันจะมีขนาด เทากับ 9.8 

นิวตันตอกิโลกรัม (N/Kg) และทิศทางเขาหาศูนยกลางโลก 

สนามโนมถวงของโลกจะมีคาลดลงเรื่อย ๆ เมื่อสูงขึ้นจากผิวโลก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 

9.8 นิวตันตอกิโลกรัม (N/Kg) 

การเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโนมถวงโลก 

การตกของวัตถุที่มีมวลตางกันในสนามโนมถวงโลกซึ่งมีคา 9.8 นิวตันตอกิโลกรัม 

(N/Kg) วัตถุเคลื่อนที่ดวยความเรงโนมถวง 9.8 เมตรตอวินาที2 (m/s2) มีทิศทางเขาสูศูนยกลาง

ของโลก ซึ่งหมายความวา ความเร็วของวัตถุจะเพิ่มขึ้นวินาทีละ 9.8 เมตรตอวินาที ดังน้ัน 

เมื่อเวลาผานไป 1 วินาที และ 2 วินาที วัตถุจะมีความเร็ว 9.8 เมตรตอวินาที และ 19.6 เมตร

ตอวินาที ตามลําดับ โดยความเรงโนมถวงจะมีคาแตกตางกันตามตําแหนงที่หางจากจุด

ศูนยกลางของโลก 
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การเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงของวัตถุบริเวณใกลผิวโลก ถาคํานึงถึงแรงโนมถวงเพียงอยาง

เดียวโดยไมคิดถึงแรงอื่น ๆ เชน แรงตานอากาศ หรือแรงพยุงของวัตถุในอากาศแลว วัตถุจะ

เคลื่อนท่ีดวยความเรงโนมถวงที่มีคาคงตัวเทากับ 9.8 เมตรตอวินาที2 (m/s2) ในทิศทางลง เรียก

การเคลื่อนท่ีแบบน้ีวา การตกแบบเสรี  (Free ball) 

 2. แรงแมเหล็กและสนามแมเหล็ก 

 บริเวณที่มีแรงแมเหล็กกระทําตอสารแมเหล็ก เชน เหล็ก นิกเกิล และโคบอลต 

เปนตน แสดงวาบริเวณน้ันมีสนามแมเหล็ก (Magnetic field) โดยสนามแมเหล็กมีลักษณะ

ประกอบดวยเสนแผกระจายเต็มสนามแมเหล็ก เรียกเสนตาง ๆ เหลาน้ีวา เสนสนามแมเหล็ก 

    

 

 

 

โดยเสนสนามแมเหล็ก จะมีลักษณะเปนเสนโคงออกจากขั้วเหนือของแทงแมเหล็ก 

เขาสูขั้วใตของแทงแมเหล็ก ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นโดย วางแผนกระดาษแข็งทับแทงแมเหล็ก 

แลวโปรยผงตะไบเหล็กบนแผนกระดาษ จากน้ันเคาะแผนกระดาษเบา ๆ จะเห็นวาผงตะไบ

เหล็กเรียงเปนแนวเสนโคง แนวโคงแตละแนวเรียกวาเสนแมเหล็ก ดังรูป 

 

 

 

 

 

สมบัติของเสนสนามแมเหล็ก มีดังนี้ 

1. เสนสนามแมเหล็กพุงออกจากขั้วเหนือแมเหล็กเขาสูขั้วใต 

2. เสนสนามแมเหล็กแตละเสนจะไมตัดกัน 
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3. เสนสนามแมเหล็กจากแมเหล็กตางชนิดกันจะเสริมเปนแนวเดียวกัน สวนเสน

สนามแม เหล็ กช นิดขั้ ว เดี ยวกันจะไม เส ริมกั นเป นแนวเดียวกันแตจ ะ เบนออกไป 

คนละทาง 

4. เสนสนามแมเหล็กสามารถพุงผานแทงวัตถุที่ไมใชสารแมเหล็กไดโดยปกติ แตถา

แทงวัตถุน้ันเปนแมเหล็กจะเกิดแรงกระทําตอตัวแทงวัตถุนั้น  

การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟาในสนามแมเหล็ก 

1. เมื่อประจุไฟฟาเคลื่อนที่ในสนามแมเหล็ก จะเกิดแรงกระทําตอประจุไฟฟาทําให

เกิดการเบี่ยงเบนขึ้น แรงน้ีตางจากสนามไฟฟาเพราะจะกระทําตอประจุที่มีการเคลื่อนที่เทาน้ัน 

ประจุไฟฟาจะเคลื่อนที่เปนสวนของวงกลม แสดงใหเห็นวา ทิศของแรงมีทิศตั้งฉากกับความเร็ว

และประจุไฟฟา 

2. เมื่อสนามแมเหล็กเปลี่ยนทิศ ทิศการเบนของอิเล็กตรอนจะเปลี่ยนไปดวย 

เน่ืองจากแรงแมเหล็กเปลี่ยนทิศ 

ผลของสนามแมเหล็กตอการเคลื่อนที่ของตัวที่มีกระแสไฟฟาไหลผาน 

เมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผานตัวนําวางไวในสนามแมเหล็กจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

คือ ถาผานตัวนําซึ่งวางตัดกับสนามแมเหล็ก จะมีแรงแมเหล็กกระทําตอขดลวดตัวนํา มีผลทํา

ใหขดลวดตัวนําเคลื่อนที่ โดยทิศทางของแรงแมเหล็กขึ้นอยูกับทิศทางการไหลของกระแสไฟฟา 

และสนามแมเหล็ก ซึ่งหลักการนี้นําไปใชในการทํามอเตอรไฟฟา และเครื่องวัดไฟฟาตาง ๆ เชน 

การนําไปสรางมอเตอรไฟฟา ซึ่งจะเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล เชน พัดลม  

ไดรเปาผม เปนตน 

เรื่องที่  2 แรงและความสัมพันธระหวางการเคลื่อนที่ของอนุภาค 

1. ความหมายของแรง 

แรง (Force) หมายถึง สิ่งที่มากระทําหรือพยายามกระทําตอวัตถุแลวทําใหวัตถุเกิด

การเปลี่ยนแปลงสภาพ เชน ถามีแรงมากระทํากับวัตถุซึ่งกําลังเคลื่อนที่ อาจทําใหวัตถุน้ัน

เคลื่อนที่เร็วข้ึน ชาลง หรือหยุดน่ิง หรือเปลี่ยนทิศทาง 

แรงเปนปริมาณเวกเตอร คือ ตองบอกขนาดและทิศทาง มีหนวยเปน นิวตัน (N) 
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2. การเคลื่อนที่ในแนวตรง  

การเคลื่อนที่ในแนวตรง หมายถึง  การเคลื่อนที่ที่ไมเปลี่ยนทิศทาง เชน ผลไมหลน

จากตนโดยการเคลื่อนที่ คือ การเปลี่ยนแปลงตําแหนงของวัตถุที่มีความเกี่ยวของกับสิ่งตอไปน้ี 

 ระยะทาง (Distance) คือ เสนทางหรือความยาวตามเสนทางการเคลื่อนที่จาก

ตําแหนงเริ่มตนถึงตําแหนงสุดทาย ระยะทางใชสัญลักษณ “s” เปนปริมาณ สเกลาร มีหนวย

เปนเมตร (m) 

 การกระจัด (Displacement) คือ ความยาวเสนตรงที่เช่ือมโยงระหวางจุดเริ่มตน

และจุดสุดทายของการเคลื่อนที่ การกระจัดใชสัญลักษณ �⃑ เปนปริมาณเวกเตอร มีหนวยเปน

เมตร (m) 

การเคลื่อนที่ในแนวตรง ระยะทางและการกระจัดจะมีคาเทากัน แตการกระจัด

จะตองมีทิศทางการเคลื่อนที่กํากับดวยและเปนปริมาณเวกเตอร ดังน้ัน การกระจัดในหน่ึง

หนวยเวลา คือ ความเร็ว และมีหนวยเปนเมตร / วินาที สําหรับความเร็วของรถยนตที่เคลื่อนที่ 

ความเร็วจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังน้ันจึงนิยมบอกความเร็วของรถยนตเปนความเร็ว

เฉลี่ย 

ในการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัว เรียก ความเรงในการตก

ของวัตถุวาความเรงโนมถวง ซึ่งมีคา 9.8 เมตรตอวินาที2 และถาความเรงมีทิศทางตรงขามกับ

ความเร็วตนจะมีคาเปนลบ เรียกอีกอยางหนึ่งวา ความหนวง 

3. ความเร็ว (Velocity) 

ขณะที่รถยนตกําลังวิ่ง เราจะเห็นเข็มบอกความเร็วเบนขึ้นเรื่อย ๆ แสดงวารถเคลื่อนที่

ดวย อัตราเร็วเพิ่มขึ้น แตเมื่อพิจารณาถึงทิศทางที่รถวิ่งไปดวย จะกลาวไดวารถเคลื่อนที่ดวย

ความเร็ว (เพิ่มขึ้น) แตเมื่อพิจารณาตามขอเท็จจริงปรากฏวา ความเร็วของรถไมไดเคลื่อนที่ดวย

อัตราเร็วที่เทากันตลอด เชน จากชาแลวเร็วขึ้นเรื่อย ๆ หรือความเร็วเพิ่มบางลดบาง จึงนิยม

บอกความเร็วเปนอัตราเร็วเฉลี่ย  

 

  

 

อัตราเร็ว   =  
ระยะทางที่เคลื่อนที่

เวลาที่ใช
 

หรือ  V  = 
�

�
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4. ความเรง (Acceleration) 

ความเรง คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วของวัตถุในหน่ึงหนวยเวลา เขียนแทน

ดวย �⃑ มีหนวยเปนเมตรตอวินาที2 (m/s2) แตเน่ืองจากอัตราเร็วมีการเปลี่ยนแปลง คือ (1) 

มีการเปลี่ยนขนาดของความเร็ว หรือ (2) มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของความเร็ว หรือ (3)  

มีการเปลี่ยนแปลงทั้งขนาดและทิศทางของความเร็ว จึงนิยมบอกความเร็วของรถเปนความเรง

เฉลี่ย 

ความเรงเฉลี่ย (average acceleration) คือ อัตราสวนระหวางความเร็วที่เปลี่ยนไป

กับชวงเวลาที่เกิดความเปลี่ยนแปลงความเร็วน้ัน ๆ เขียนแทนดวย �⃑av  

         �⃑av = 
∆���⃑

∆�
  =  

�����

�����
 

หรือกลาวไดวา :  

  ความเรงเฉลี่ย = 
ความเร็วที่เปลี่ยนไป

ชวงเวลาที่ใช
   = 

ความเร็วปลาย� ความเร็วตน

ชวงเวลาที่ใช
 

   

ตัวอยางเชน จงหาความเรงเฉลี่ยของเครื่องบินที่ เริ่มตนจากจุดหยุดน่ิงเวลา  

0 วินาที และบินออกจากรันเวยเมื่อเวลาผานไป 28 วินาที เครื่องบินมีความเร็วเปน 246 

กิโลเมตรตอช่ัวโมง  

   วิธีทํา �⃑av = 
∆���⃑

∆�
  

 

ในที่น้ี ∆v  = 246 -0 = 246 กิโลเมตรตอช่ัวโมง = 
���	�	����			

��	�	��
 = 70 เมตรตอวินาที 

  

        ∆t    =  t2 – t1  =  28 – 0  = 28 วินาที 

 

ดังน้ัน  �⃑av   = 
��	เมตรตอวินาที

��	วินาที
 

   = 2.5 เมตรตอวินาที2 

ความเรงเฉลี่ยของเครื่องบิน เทากับ 2.5 เมตรตอวินาที2  
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การเคลื่อนที่แนวตรง 

การเคลื่อนที่แนวตรง หมายถึง การเคลื่อนที่ของวัตถุตามแนวเสนตรง โดยไมออกจาก

แนวเสนตรงของการเคลื่อนที่ หรือเรียกวา การเคลื่อนที่ แบบ 1 มิติ ของวัตถุ เชนการเคลื่อนที่

ของรถไฟ การเคลื่อนที่ของผลไมท่ีตกตนลงสูพื้น 

การเคลื่อนที่แนวตรง แบงได 2 กรณี คือ การเคลื่อนที่แนวตรงตามแนวราบ และการ

เคลื่อนที่แนวตรงตามแนวดิ่ง 

การบอกตําแหนงของวัตถุสําหรับการเคลื่อนที่แนวตรง 

ในการเคลื่อนที่ของวัตถุ ตําแหนงของวัตถุจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังน้ันจึงตองมีการ

บอกตําแหนงเพื่อความชัดเจน การบอกตําแหนงของวัตถุจะตองเทียบกับจุดอางอิง หรือ

ตําแหนงอางอิง 

ระยะทาง(Distance) 

ระยะทาง(Distance) คือ เสนทาง หรือความยาวตามเสนทางการเคลื่อนที่ 

จากตําแหนงเริ่มตนถึงตําแหนงสุดทาย ระยะทางใชสัญญาลักษณ “S” เปนปริมาณสเกลาร  

มีหนวยเปน เมตร(m) 

การกระจัด(Displacement) 

การกระจัด(Displacement) คือ ความยาวเสนตรงที่เช่ือมโยงระหวาง

จุดเริ่มตนและจุดสุดทายของการเคลื่อนที่ การกระจัดใชสัญญาลักษณ s̅	เปนปริมาณเวกเตอร 

มีหนวยเปน เมตร(m) 

ความแตกตางของระยะทางกับการกระจัด คือ ระยะทางขึ้นอยูกับเสนทางการ

เคลื่อนที่ สวนการกระจัด ขึ้นอยูกับตําแหนงจุดเริ่มตนและตําแหนงสุดทาย 
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อัตราเร็วและความเร็ว 

อัตราเร็ว (Speed) หมายถึง ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไดในหน่ึงหนวยเวลา ใชสัญญา

ลักษณ คือ V เปนปริมาณ สเกลาร มีหนวยเปนเมตร/วินาที(m/s) อัตราเร็ว แบงเปน 3 แบบคือ 

1. อัตราเร็วเฉลี่ย (vav) 

2. อัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่ง (vt) 

3. อัตราเร็วคงที่(v) 

1. อัตราเร็วเฉลี่ย (vav) หมายถึง ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไดในหน่ึงหนวยเวลา

(ในชวงเวลาหน่ึงที่กําลังพิจารณาเทานั้น) 

�av = 
��

��
      หรือ   �av  = 

�

�
 

เมื่อ   ∆�, � คือ ระยะทางที่เคลื่อนที่ 

 ∆�, �		คือ ชวงเวลา ที่ใชในการเคลื่อนที่ 

�av     คือ อัตราเร็วเฉลี่ย 

  

2. อัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่ง (vt) หมายถึง ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไดในหน่ึงหนวย

เวลา เมื่อชวงเวลาที่เคลื่อนที่นอยมากๆ (vt  เขาใกลศูนย) 

หรืออัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่ง คือ อัตราเร็ว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือ อัตราเร็วที่จุดใด

จุดหนึ่ง 

 �av = 
��

��
  เมื่อ (∆�						0) 

 

3. อัตราเร็วคงที่ (v) หมายถึง เปนการบอกใหทราบวาวัตถุมีการเคลื่อนที่อยาง

สม่ําเสมอ ไมวาจะพิจารณาในชวงเวลาใดๆ 

�  = 
��

��
	 

หมายเหตุ ถาวัตถุเคลื่อนที่ดวยอัตราเร็วคงที่ อัตราเร็วเฉลี่ย อัตราเร็วขณะใดขณะหน่ึง

จะมีคาเทากับอัตราเร็วคงที่น้ัน 
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ความเร็ว(Velocity) 

ความเร็ว (Velocity) คืออัตราเปลี่ยนแปลงการกระจัดหรือการกระจัดที่เปลี่ยนแปลง

ไปในหน่ึงหนวยเวลา 

การกระจัด (�⃗) เปนปริมาณเวกเตอร มีหนวยเปนเมตร/วินาที(m/s) 

ความเร็วแบงออกเปน 3 แบบ คือ 

1. ความเร็วเฉลี่ย (�⃑av) 

2. ความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง (�⃑t) 

3. ความเร็วคงที่ (�⃑) 

1. ความเร็วเฉลี่ย (�⃑av) หมายถึง การกระจัดของวัตถุที่เปลี่ยนไปในเวลาหน่ึงหนวย 

(ในชวงเวลาที่พิจารณา) 

(�⃑av) =   
∆�⃑

∆�⃑
       หรือ ∆�      0 

  ทิศทางของ �⃑av จะมีทิศทางเดียวกับ ∆�⃑  หรือ �⃑ เสมอ 

2. ความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง (�⃑t) คือ ความเร็ว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงหรือความเร็วที่

จุดใดจุดหน่ึง 

 หมายถึง การกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ไดในหน่ึงหนวยเวลาเมื่อชวงเวลาที่เคลื่อนที่นอย

มากๆ (∆� เขาใกลศูนย) 

(�⃑av) =   
∆�⃑

∆�⃑
       เมื่อ(∆�      0) 

3. ความเร็วคงที่ (�⃑) คือ เปนการบอกใหทราบวา วัตถุมีการเคลื่อนที่อยางสม่ําเสมอ 

ในแนวตรงไมวาจะพิจารณาเปนชวงเวลาใดๆ 

�⃑ =       

 

วัตถุเคลื่อนที่เปนเสนตรง พบวา การกระจัดมีคาเทากับระยะทาง ดังน้ันขนาดของ 

ความเร็วเฉลี่ย จะเทากับ อัตราเร็วเฉลี่ย  

 

∆�⃑

∆�
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การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง 

การเคลื่อนที่ในแนวดิง่ภายใตแรงดงึดดูของโลก คือ การเคลื่อนที่อยางอิสระของวัตถุ

โดยมีความเรงคงที่เทากับความเรงเน่ืองจากแรงดึงดูดของโลก (g) มีทิศพุงลงสูจุดศูนยกลางของ

โลก มีคาโดยเฉลี่ยทั่วโลกถือเปนคามาตรฐาน มีคาเทากับ 9.8065 m/s2 

ลักษณะของการเคลื่อนที่มี 3 ลักษณะ 

1. ปลอยลงในแนวดิ่งดวยความเร็วเทากับศูนย (u = 0) 

 

 

 

 

2. ปาลงในแนวดิ่งดวยความเร็วตน (u ‹ 0) 

 

 

 

 

3. ปาขึ้นในแนวดิ่งดวยความเร็วตน (u › 0) 
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 วัตถุตกอยางอิสระ เปนการเคลื่อนที่ดวย ความเรงคงที่ โดยวัตถุจะเคลื่อนที่ลงสูพื้น

โลกดวยความเรง 9.8 เมตร/วินาที   

 การคํานวณตามสูตร 

 

 

 

 

 

 สมการสําหรับคํานวณหาปริมาณตาง ๆ  ของการเคลื่อนที่ของวัตถุภายใตแรงดึงดูดของโลก 

ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สมการสําหรับการคํานวณ วัตถุเคลื่อนที่เปนเสนตรง แตมี 2 ทิศทาง คือ ขึ้นและลง 

ดังน้ัน ปริมาณเวกเตอรตางๆ ตองกําหนดทิศทางโดยใชเครื่องหมาย บวก (+) และ ลบ (-)  

ดังภาพ 
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 เงื่อนไขการกําหนดทิศทางของปริมาณตาง ๆ 

ดังภาพ 
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การหาความเร็วและอัตราเร็วการเคลื่อนที่ในแนวตรง 
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ความเรง 

ความเรง (Acceleration) คือ การเคลื่อนที่ซึ่งขนาดหรือทิศทางของความเร็วมีการ

เปลี่ยนแปลง เรียกวา การเคลื่อนที่แบบมีความเรง 

ความเรง �⃑  เปนปริมาณเวกเตอร มีหนวยเปน เมตร/วินาที2  (m/s2) 

ความเรง หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็ว หรือ ความเร็วที่เปลี่ยนไปในหน่ึง

หนวยเวลา  

ความเรงแบงออกเปน 3 ประเภท 

1.ความเรงเฉลี่ย( ����⃑ av )คือ ความเร็วท่ีเปลี่ยนไปในชวงเวลา ที่พิจารณาเทาน้ัน 

2. ความเรงขณะใดขณะหนึ่ง( ����⃑ t) คือ ความเรง ณ จุดใดจุดหนึ่งพิจารณาในชวงเวลาที่

สั้นมาก ๆ 

 3. ความเรงคงที่ ( ����⃑ ) คือ ความเรงที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอยางสม่ําเสมอ 

หาคาความเรงไดจาก 

ดังภาพ 

 

 

 

 

ขอสังเกต 

1. ทิศทางของความเรง จะอยูในทิศทางเด่ียวกับความเร็วท่ีเปลี่ยนไปเสมอ 

2. เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเรงคงที่ คาความเรงเฉลี่ยและคาความเรงขณะใด

ขณะหนึ่งจะมีคาเทากับ ความเรงคงที่ น้ัน 

3. เมื่อวัตถุมีความเร็วลดลง เราจะไดวา ความเรงมีคาเปนลบ หรือความเรงมีทิศ

ทางตรงขามการเคลื่อนที่ บางครั้งเรียกวา ความเรง ที่มีคาเปนลบ (-) วา ความหนวง 
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ความสัมพันธของปริมาณและการเคลื่อนที่ 

การหาคาความชัน หรือ slope ของกราฟเสนตรงหาไดจาก 

ดังภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

ความสัมพันธระหวางการกระจัดกับเวลา 

ดังภาพ 
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การเคลื่อนที่ดวยความเรงคงที่ 

ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมการสําหรับคํานวณหาปริมาณตาง  ๆของการเคลื่อนที่แนวตรงดวยความเรงคงที่ 

ดังภาพ 
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เรื่องที ่3  การเคลือ่นที่แบบตาง ๆ 

1. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล หรือการเคลื่อนที่เปนเสนโคง 

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล เปนการเคลื่อนที่ 2 มิติ คือ มีการเคลื่อนที่ในแนวระดับ

และแนวดิ่งพรอมกันและเปนอิสระตอกัน รูปรางการเคลื่อนที่เปนรูปพาราโบลา อัตราเร็วใน

แนวราบมักจะคงที่ เพราะไมมีแรงกระทําในแนวราบ อัตราเร็วในแนวดิ่งเปลี่ยนไปตามความเรง 

เน่ืองจากแรงโนมถวงโลก ตัวอยางการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลที่เห็นในชีวิตแระจําวัน เชน 

การโยนรับถังปูนของชางกอสราง การโยนผลแตงโมของคนขาย การเลนบาสเก็ตบอล เทนนิส 

ทุมนํ้าหนัก ขวางวัตถุ เปนตน  

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลของวัตถ ุ

 

2. การเคลื่อนที่ของรถยนตตามถนนโคง 

ขณะที่รถยนตกําลังเลี้ยวทางโคง แรงเขาสูศูนยกลางทําใหรถเลี้ยวโคงได คือ แรงเสียด

ทานท่ีเกิดจากพื้นถนนกับดานลางของยาง อัตราเรงของรถยนตจะมีทิศทางพุงเขาสูศูนยกลาง 

และมีทิศตั้งฉากกับทิศของอัตราเร็วของรถยนต ความเรงน้ีเกิดจากแรงเสียดทานระหวางลอ

รถยนต 

การยกขอบถนนเพื่อชวยในการเคลื่อนที่ 

เพื่อเปนการชวยใหรถเคลื่อนที่เขาสูทางโคง สามารถเคลื่อนที่ไดดวยอัตราเร็วสูงขึ้น  

จึงนิยมยกขอบถนนใหสูงขึ้นเพื่อเพิ่มแรงในทิศเขาสูศูนยกลางความโคง 

 การเคลื่อนที่ของวัตถุตาง ๆ จะมีลักษณะเฉพาะคือ เปนการเคลื่อนที่วัตถุจะเคลื่อนที่

กลับมาซ้ําทางเดิมเสมอ ชวงเวลาที่ใชในการเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ เรียกวา คาบ (period) 
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มีหนวยเปนวินาที และจํานวนรอบที่วัตถุเคลื่อนที่ไดในแนว 1 หนวยเวลาเรียกวา ความถี่ 

(frequency) ซึ่งมีหนวยเปนรอบตอวินาทีหรือเฮิรตซ 

 3. การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยางงาย 

 คือการเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมาซ้ํารอบเดิม โดยไมมีการสูญเสียพลังงาน หัวใจ

สําคัญคือ ความเรงมีทิศตรงกันขามกับการกระจัด ตัวอยาง เชน บอลติดปลายสปริง การแกวง

ของลูกตุม การแกวงชิงชา 

 จํานวนครั้งที่เคลื่อนที่กลับไปมาตอวินาที เรียกวา ความถี่ มีหนวยเปนรอบตอวินาที 

เวลาที่ใชในการเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ เรียกคาบ ซึ่งมีหนวยเปนวินาที การแกวงของลูกตุมขึ้นอยู

กับความยาวของเสนเชือกกับความเรงเน่ืองจาก แรงดึงดูดของโลก 

พลังงานเสียง 

เรื่องที่ 1 การเกิดเสียง 

1. พลังงานเสียง (sound energy) เปนพลังงานรูปหน่ึงไมมีตัวตน ไมสามารถ

มองเห็นได เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ เสียงจะเคลื่อนที่ออกจากแหลงกําเนิดของเสียง 

ทุกทิศทาง โดยเดินทางผานตัวกลาง 3 ชนิด คือ ของแข็ง ของเหลว และกาซ ไปยังอวัยวะรับ

เสียงคือ หู (ear) 

เสียงที่ เราไดยินน้ันมาจากวัตถุตางๆ ที่อยู รอบตัวเรา วัตถุที่ทํา ให เกิดเสียง                             

เรียกวา แหลงกําเนิดเสียง เสียงที่ไดยินมีทั้งเสียงดัง เสียงเบา เสียงเกิดขึ้นเมื่อวัตถุที่เปน 

แหลงกําเนิดเสียงสั่น เชน ลําโพงสั่น เสนเสียงในลําคอสั่นทําใหเราออกเสียงได 

2. ตัวกลางของเสียง 

เสียงเดินทางไดในตัวกลางนําเสียงที่เปน ของแข็ง ของเหลว และกาซไดตางกัน คือ 

เสียงเดินทางในของแข็งไดดีกวาของเหลวและกาซ และเสียงเดินทางในของเหลวไดดีกวากาซ 

ดังน้ัน เสียงตองอาศัยตัวกลางเพื่อสงพลังงานจากตัวสั่นไปยังเยื่อแกวหูและสงพลังงาน

ผานไปยังสมองทําใหไดยินเสียง เราจึงตองระมัดระวังอันตรายท่ีเกิดจากเยื่อแกวหู 
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การที่เราไดยินเสียงนั้น มีองคประกอบ 3 สวนคือ แหลงกําเนิดเสียง ตัวกลางของเสียง 

และอวัยวะรับเสียง 

 

 

 

 

 

เรื่องที่  2  สมบัติของเสียง 

สมบัติของเสียง  

เสียงเปนคลื่นตามยาว เน่ืองจากเสียงมีลักษณะเปนคลื่นจึงมีสมบัติเหมือนคลื่นทุก

ประการคือ มีสมบัติทั้ง 4 ประการคือ การสะทอน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน 

1.การสะทอนของเสียง  

เสียงมีการสะทอนเหมือนกับคลื่น โดยที่เมื่อเสียงเคลื่อนที่จากตัวกลางจะมีการ 

สะทอนของคลื่นเสียงเกิดขึ้น 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ไม่สามารถแสดงรูปนี�ไดใ้นขณะนี�
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กฎการสะทอน 

1. มุมตกกระทบเทากับมุมสะทอน 

2. ทิศทางของคลื่นตกกระทบ เสนแนวฉากและทิศทางการสะทอนอยูในระนาบ

เดียวกัน 

เงื่อนไขการเกิดการสะทอน 

1. คลื่นเสียงซึ่งเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มี ความหนาแนนนอย ไปสูตัวกลางที่มี

ความหนาแนนมาก เชน คลื ่นเสียงเคลื ่อนที่ในอากาศไปชนผิวสะทอนที่เปนของแข็ง 

คลื ่นเสียงจะเกิดการสะทอนโดยคลื ่นสะทอนจะมีเฟสเปลี ่ยนไป 180º คลายกับการ

สะทอนของคลื่นในเสนเชือกที่ปลายตรึง 

2. คลื่นเสียงซึ ่งเคลื ่อนที่จากตัวกลางที่มีความหนาแนนมาก ไปสูตัวกลางที่มี

ความหนาแนนนอย เชน การเดินทางของคลื่นเสียงจากนํ้าไปยังอากาศ เน่ืองจากอากาศ

มีความหนาแนนนอยกวานํ้า คลื่นที่สะทอนกลับมาในนํ้าจะมีเฟสเหมือนเดิม ซึ่งคลายกับ

การสะทอนของคลื่นในเสนเชือกปลายอิสระ 

นอกจากน้ี ขนาดของหองก็ยังมีผลตอเสียงสะทอนที่เกิดขึ้น หากหองมีดานกวาง 

ยาว หรือสูง ไมเกิน 17 เมตร จะทําใหไดรับฟงเสียงที่ไพเราะจากการชมภาพยนตร หรือ

ฟงเพลง หองที่มีขนาดของหองดานใดดานหน่ึงมากกวา 17 เมตร (โดยไมมีการออกแบบ

ใดๆ  ช วย ในการลด เส ีย งสะท อน )  จ ะ ก อ ให เ ก ิด "เ ส ีย งก อ ง "  หร ือที ่เ ร า เ ร ียกว า 

เสียง echo น่ันเอง 
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ปรากฏการณการสะทอนของคลื่นเสียง 

1. เสียงกอง (Echo) .คือการสะทอนของเสียงกลับ ซึ่งสามารถรับฟงได เมื่ออยูหาง

ตัวกลางที่ทําใหเกิดการสะทอนของเสียงมากกวา 17 เมตร เพราะหูของคนเราจะสามารถแยก

เสียงคร้ังที่ 1และ 2 ไดเมื่อเสียงน้ัน หางกันอยางนอย 0.1 วินาที 

เราสามารถนําความรูเกี่ยวกับอัตราเร็วเสียงการสะทอนของเสียงมาใชประโยชน                              

ในการคํานวณหาระยะทาง 

 ไดจากสมการ                  S = Vt 

 โดยที่     S = ระยะทาง  มีหนวยเปนเมตร  

     V = ความเร็ว   มีหนวยเปนเมตร/วินาที 

     t = เวลา   มีหนวยเปนวินาที 

 

 ตัวอยางการคํานวณหาระยะทางของเสียง 

 ชายคนหน่ึงตะโกนในหุบเขาไดยินเสียงสะทอนกลับมาในเวลา 4 วินาที ขณะน้ัน

อุณหภูมิของอากาศ  15 องศาเซลเซียส จงหาวาเสียงเดินทางเปนระยะทางเทาไร 

 วิเคราะห 

 เสียงเดินทางไป  - กลับ ใชเวลา 4 วินาที  

 เสียงเดินทางเที่ยวเดียวใชเวลาเพียงครึ่งหน่ึง   เวลา  =   2 วินาที 

         อัตราเร็วของเสียงในอากาศ เมื่ออุณหภูมิ  15  องศาเซลเซียส    
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วิธีทํา 

 อัตราเร็วของเสียงในอากาศใชสูตร  Vt = 331+0.6 t   (t=อุณหภูมิ) 

    แทนคา      Vt (เวลา)   =  331 + 0.6 t (อุณหภูมิ) 

     Vt     =  331 + 0.6 x 15    

         =  331 + 9 

         = 340 เมตรตอวินาที (m/s) 

 หาระยะทางที่เสียงเดินทางเที่ยวเดียว ,เวลา (t) = 2  วินาที 

  จากสมการ  S    =  Vt 

  แทนคา   S    = 340x2 

     S   = 680 เมตร 

  ตอบ  ระยะทาง 680  เมตร 

 

2. การหักเหของเสียง 

การหักเหของคลื่นเสียง คือ การเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง  

เมื่อคลื่นเสียงเคลื่อนที่จากตัวกลางหน่ึงไปอีกตัวกลางหน่ึงที่มีความหนาแนนตางกัน 

ลั กก า ร น้ี ใช อ ธิ บ าย เ กี่ ย วกั บ การ เห็ นฟ า แลบแต ไม ไ ด ยิ น เสี ย งฟ า ร อ ง ไ ด                       

เพราะเมื่อเกิดฟาแลบเกิดเสียง แตอากาศใกลพื้นดินอุณหภูมิสูงกวาอากาศเบื้องบน การ

เคลื่อนที่ของเสียงเคลื่อนที่ไดในอัตราที่ตางกัน คือ เคลื่อนที่ในอากาศที่มีอุณหภูมิสูงไดเร็วกวา

ในอากาศท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  ดังน้ันการเคลื่อนที่ของเสียงจึงเบนขึ้นทีละนอยๆ จนขามหัวเราไปจึง

ทําใหไมไดยินเสียงฟารอง 

การหักเหของคลื่นเสียงเมื่อเดินทางผานตัวกลางตางชนิดกัน หรืออุณหภูมิตางกัน  

จะเปนไปตามกฎการหักเหของ สเนลล (Snell's law) คือ 
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เมื่อ  θ1 คือ มุมตกกระทบ  θ1   อานวา  เซตา1 มุมตกกระทบ) 

   θ2 คือ มุมหักเห  (θ2   อานวา  เซตา2 มุมหักเห) 

   λ1 , λ2 คือ ความยาวคลื่นเสียงในบริเวณที่ 1 และ 2 ตามลําดับ 

   (λ1, λ2   อานวา  แลมบดา1 มุมตกกระทบ, แลมบดา2 มุมหักเห) 

   v1 , v2   คือ อัตราเร็วคลื่นเสียงในบริเวณที่ 1 และ 2 ตามลําดับ 

   T1 , T2   คือ อุณหภูมิของอากาศในบริเวณที่ 1 และ 2 ตามลําดับ 

การหักเหของเสียงเมื่อคลื่นเสียงเดินทางในอากาศจากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ําไปสู

บริเวณที่มีอุณหภูมิสูง คลื ่นเสียงจะเบนออกจากเสนปกติ (θ1< θ2) และเมื่อเสียง

เดินทางจากในอากาศจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปสูบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ํา คลื่นเสียงจะ

เบนเขาหาเสนปกติ (θ1 > θ2) 

ตอนกลางวันอากาศเหนือพื้นดินจะมีอุณหภูมิสูงกวาอากาศบริเวณดานบน เสียง

จะหักเหขึ้นสูอากาศ ดังรูป 

 

 

 

 
 

 

รูปแสดงการหักเหของเสียงตอนกลางวัน 

สวนตอนกลางคืนนั้น อากาศเหนือพื ้นดินจะมีอุณหภูมิต่ํากวาอากาศบริเวณ

ดานบน เสียงจะหักเหลงสูพื้นดิน ดังรูป 

 

 

 

 
 

 

 

รูปแสดงการหักเหของเสียงตอนกลางคืน 
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สําหรับกรณีที่เกิดฟาแลบแตเราไมไดยินเสียงฟารองน้ัน เปนเพราะวาในขณะเกิด

ฟาแลบ ถาอากาศเบื้องบนมีอุณหภูมิต่ํากวาอากาศดานลาง ทําใหทิศทางของเสียงจากฟา

รองนั้นเบนออกจากเสนแนวฉาก และเมื่อมุมตกกระทบโตกวามุมวิกฤต(ดูรายละเอียด

เพิ่มเติมไดในเรื่องการสะทอนกลับหมดของคลื่น) จะทําใหคลื่นเสียงเกิดการสะทอนกลับ

หมดไปยังอากาศเบื้องบน เราจึงไมไดยินเสียงฟารอง 
 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงการหักเหของเสียงทําใหไมไดยินเสียงฟารอง 
 

มุมวิกฤต (Critical Angle) และการสะทอนกลับหมดของเสียง (Total 

Reflection) เมื่อคลื่นเสียงเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ําไปสูบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกวาจะ

เกิดมุมหักเห θ2 > θ1 เสมอ ถามุม θ1 โตจนกระทั่งทําใหมุมหักเห  θ2 เทากับ 90 องศาพอดี 

เราจะเรียกมุมตกกระทบท่ีทําใหมุมหักเหเปน 90 องศา วา “มุมวิกฤติ (Critical Angle, θc) 

ถามุมตกกระทบมีคามากกวามุมวิกฤติจะไมเกิดการหักเหตอไปอีก จะมีแตการสะทอน

กลับอยางเดียวเทา น้ัน เราเรียกปรากฏการณ น้ีวา  “การสะทอนกลับหมด (Total 

reflection)” 

หมายเหตุ : มุมวิกฤติจะเกิดจากบริเวณที่มีความหนาแนนสูง (Tต่ํา) ไปยังบริเวณที่มี

ความหนานแนนต่ํา (Tสูง) เทาน้ัน 

สรุปคือ เกิดเมื่อคลื่นเสียงเคลื่อนที่จาก Tต่ํา => Tสูงเทาน้ัน 
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ถามุมตกกระทบโตกวามุมวิกฤต คลื่นเสียงจะไมหักเหแต จะสะทอนกลับหมด 

 

  

 

 

ตัวอยางการคํานวณ 

คลื่นเสียงหน่ึงในอากาศวิ่งจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง T1 เขาสูบริเวณที่มีอุณหภูมิ 

ต่ํากวา T2  โดยมุมตกกระทบเทากับ θ1  และมุมหักเหเทากับ θ2 ใหหาคาของอัตราสวน

ระหวาง sin θ1  กับ sin θ2  กําหนดวา T1 = 1.0201 T2 เคลวิน 

 วิธีทํา   โจทยกําหนดให  T1 =  1.0201 T2 เคลวิน 

   จาก  sin θ1     =      T1 

                                sin θ2                  T2 

          sin θ1     =      1.0201T2 

                                sin θ2                      T2          

        =      1.0201 

    ตอบ      =      1.01 

 3. การแทรกสอด 

คือ ปรากฏการณที่คลื่นเสียง 2 ขบวนเคลื่อนที่เขามาในตัวกลางเดียวกันเกิดการรวม

คลื่นกันข้ึนทําใหเกิดการเสริมกันและหักลางกัน  
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เมื ่อมีคลื ่นเสียงจากแหลงกําเนิด 2 แหลงเคลื ่อนที่ไปพบกันจะทําใหเกิดการ

รวมกันของคลื่นเปนคลื่นลัพธซึ่งมี  2 ลักษณะ คือ รวมกันแบบเสริมกันหรือหักลางกัน 

ตําแหนงที่คลื่นรวมกันแบบเสริมกันเรียกวา ปฏิบัพ (Antinode) ซึ่งตําแหนงนี้เสียงจะดัง 

และตําแหนงที่คลื่นรวมกันแบบหักลางกัน เรียกวา บัพ (Node) ซึ่งตําแหนงน้ีเสียงจะเบา 

การรวมคลื ่นเสียงแบบหักลางทําใหเสียงเบาลงหรือไมไดยินเลยเปนหลักการ

สําคัญของเทคโนโลยีการลดเสียงรบกวน ที่ครอบหูปองกันเสียงดังของนักบินสรางคลื ่น

เสียงที่เหมือนกับภาพสะทอนของเสียงออกมาเพื่อหักลางเสียงรบกวน จนทําใหนักบินใน

หองเครื่องปลอดภัยจากเสียงรบกวน และการออกแบบทอไอเสียรถยนตใหหักลางกับ

เสียงจากทอระบายอากาศในเครื่องยนตไดทอไอเสียที่แบบเก็บเสียง 

4. การเลี้ยวเบน  

คือการที่คลื่นเสียงเคลื่อนที่ไปพบสิ่งกีดขวางแลวสามารถเคลื่อนที่ออมหลังสิ่งกีดขวาง

ไดอธิบายไดโดยใชหลักของฮอยเกนต 
 

 

 

 

 

 

หลักของฮอยเกนส กลาววา “ทุก ๆ จุดบนหนาคลื่นเสียงเดียวกัน อาจถือวาเปน

แหลงกําเนิดคลื่นชุดใหม ที่แผออกไปทุกทิศทางดวยอัตราเร็วเทาเดิม 
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ตัวอยางเชน ถาหองสองหองน้ันเช่ือมตอดวยทางเดิน และมีการกําเนิดเสียงที่มุมหน่ึง

ของหองหน่ึง ผูที่อยูในอีกหองหน่ึงจะสามารถไดยินเสียงน้ี ราวกับวาเสียงน้ีมีจุดกําเนิดอยูที่

ทางเดิน ซึ่งในความเปนจริงการสั่นไหวของอากาศท่ีทางเดินน้ีเปนแหลงกําเนิดเสียงน้ีน่ันเอง 

      
 

เรื่องที่ 3 ประโยชนของพลังงานเสียง 

หากใชเกณฑการไดยินเสียงของหูมนุษย เราก็อาจจําแนกคลื่นเสียงออกไดเปน 3 

จําพวกดวยกัน คือ 

1. คลื่นเสียงที่หูมนุษยไดยิน (Audible waves) ซึ่งโดยปกติแลวความถี่ของเสียงที่หู

มนุษยไดยินน้ันมีคาต้ังแต 20 ถึง 20,000 เฮิรตซ อันเปนเสียงจากเครื่องดนตรี เสียงพูดคุยของ

มนุษย หรือเสียงจากลําโพง เปนตน 

2. คลื่นใตเสียง (Infrasonic waves) เปนคลื่นเสียงที่มีความถี่ต่ํากวาความถี่เสียงที่

มนุษยไดยิน ในธรรมชาติชางใชเสียงในระดับ infrasonic น้ี ในการสื่อสารกับชางตัวอื่นๆ ซึ่งอยู

ไกลออกไปหลายกิโลเมตร และแนนอนมนุษยเราไมสามารถไดยินเสียงของชาง เมื่อชางสื่อสาร

กันดวยความถี่เสียงระดับน้ี 

3. คลื่นเหนือเสียง (Ultrasonic waves) เปนคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงกวาความถี่

เสียง ที่มนุษยไดยิน ตัวอยางของอุปกรณที่ผลิตคลื่นเสียงความถี่สูงระดับน้ี ไดแก นกหวีด 

ไรเสียงที่ใชเปาเรียกสุนัขหรือแมว (silent whistle) 

นอกจากนี้ คลื่นเสียง Ultrasonic ยังถูกนําไปใชประโยชนอยางหลากหลาย อาทิเชน 

การใชหาฝูงปลาของเรือประมง หรือการใชในทางการแพทยเพื่อสรางภาพของทารกที่อยูใน

ครรภและนอกจากเราจะใชเสียงในการสื่อสารระหวางมนุษยดวยกันและกับสัตวอื่น ๆ ยังมีการ

ประยุกตเอาเสียงไปใชในลักษณะตางๆมากมาย เชน 

1. เสียงดานวิศวกรรมและอุตสาหกรรม 

วิศวกรใชคลื่นเหนือเสียงในการตรวจสอบรอยราวหรือรอยตําหนิในโลหะ แกวหรือ

เซรามิก โดยการสงคลื่นเสียงที่มีความถี่ในชวง 500 กิโลเฮิรตซ ถึง 15เมกะเฮิรตซ ผานเขาไปใน
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ช้ินงานท่ีตองการตรวจสอบ แลววิเคราะหลักษณะของคลื่นสะทอน หรือวิเคราะหลักษณะคลื่น

ที่รบกวนในคลื่นที่ผานออกไป วิธีน้ีนอกจากจะใชตรวจสอบช้ินงานประเภทโลหะหลอหรือเซรา

มิกแลวยังถูกนําไปใชตรวจสอบยางรถยนตท่ีผลิตใหมดวย เครื่องมือวัดความหนาของแผนโลหะ

หรือวัสดุ ท่ีมีความแข็งอื่นๆ สามารถทําไดโดย ใชคลื่นเหนือเสียง แมคลื่นจะไมสามารถทะลุ 

ถึงอีกดานหน่ึง ของผิวหนาแผนโลหะนั้นไดก็ตาม เชน การตรวจสอบความหนาของหมอตมนํ้า

ความดันสูงสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเปนตน คลื่นเหนือเสียงพลังงานสูงยังถูกนําไปใชอยาง

กวางขวางในการทําความสะอาดผิวของเครื่องใชขนาดเล็ก เชน ช้ินสวนในนาฬิกาขอมือและ

แวนตา เปนตน เพื่อใหอนุภาคสกปรกที่จับเกาะผิวสั่นดวยพลังงานของคลื่นเหนือเสียง 

เพราะความถี่ธรรมชาติ ของอนุภาคสกปรกตรงกันกับความถี่ธรรมชาติคลื่นเหนือเสียง คลื่นจึง

ทําใหอนุภาคสกปรกเหลาน้ันหลุดจากผิวโลหะไปลอยปะปนไปในของเหลวที่โลหะแชอยู 

2. ดานการแพทย 

การใชเสียงยานความถี่อัลตราโซนิค(เกิน 20,000 Hz) ในการตรวจวินิจฉัยทาง

การแพทย  โดยอาศัยหลักการสงคลื่นเขาไปกระทบกับอวัยวะภายใน แลวอาศัยคุณสมบัติการ

สะทอนของเสียงออกมา แลวไปแปลงสัญญาณดวยคอมพิวเตอรเปนภาพใหเห็นไดเชน 

การตรวจหาเนื้องอกในรางกาย ตรวจลักษณะความสมบูรณและเพศของทารกในครรภ 

 

  

 

 

 

 

การตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียงความถ่ีสูง (Echocardiography) 

เปนการตรวจหัวใจโดยใชเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงทํางานโดยอาศัยหลักการสง

คลื่นเสียงความถี่สูงซึ่งสงออกมาจากผลึกแรชนิดพิเศษ และเมื่อรับสัญญานคลื่นเสียงที่สงออก

ไปนํามาแปรสัญญาณเปนภาพขึ้นจะทําใหสามารถเห็นการทํางานของหัวใจขณะกําลังบีบตัว

และคลายตัวโดยการใชเทคโนโลยีอันทันสมัย ทําใหเราสามารถเห็นการไหลเวียนของเลือดผาน

ชองหัวใจหองตางๆเปนภาพสี และเห็นการทํางาน ปด-เปด ของลิ้นหัวใจทั้งสี่ลิ้นได 
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3. ดานการประมงและสํารวจใตน้ํา 

สงคลื่นเสียง ลงไปใตนํ้าเพื่อการตรวจหาฝูงปลา และสิ่งแปลกปลอมกีดขวางภายใต

ทะเลลึกและการวัดความลึกของทองทะเลโดยใชหลักการของการสะทอนเสียง ซึ่งเรียกกันวา"

ระบบโซนาร"  

 

 

 

 

เรื่องที่ 4 อันตรายจากเสียง 

เสียงที่เราไดยินทุกวันน้ี ชวยใหเราดําเนินกิจกรรมและแสวงหาความเพลิดเพลินใน

ชีวิต เสียงที่เกิดข้ึนกอใหเกิดเสียงในระดับตาง ๆ กัน อาจเปนอันตรายตอสุขภาพได 

 

แหลงกําเนิดเสียงที่สําคัญ 

ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)* แหลงกําเนิดเสียง 

30 เสียงกระซิบ 

50 เสียงพิมพดีด 

60 เสียงสนทนาทั่วไป 

70 - 

80 เสียงจราจรตามปกติ 

90 - 

100 เสียงขุดเจาะถนน 

120 เสียงคอน เครื่องปมโลหะ 

140 เสียงเครื่องบินขึ้น 

ไม่สามารถแสดงรูปนี�ไดใ้นขณะนี�
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เดซิเบลเอ dB(A) คือ สเกลของเครื่องวัดเสียงที่สรางเลียนแบบลักษณะการทํางาน

ของหูมนุษย โดยจะกรองเอาความถี่ตํ่า และความถี่สูงของเสียงที่เกินกวามนุษยจะไดยินออกไป 

เสียงที่เปนอันตราย องคการอนามัยโลกกําหนดวา เสียงที่เปนอันตราย หมายถึง 

เสียงที่ดังเกิน 85 เดซิเบลเอที่ทุกความถี่ สวนใหญพบวาโรงงานอุตสาหกรรมมีระดับเสียงที่ดัง

เกินมากกวา 85 เดซิเบลเอ เปนจํานวนมากซึ่งสามารถกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพทางกาย

และจิตใจ 

เสียงรบกวน หมายถึง ระดับเสียงที่ผูฟงไมตองการจะไดยินเพราะสามารถกระทบตอ

อารมณความรูสึก ไดแมจะไมเกินเกณฑที่เปนอันตราย แตก็เปนเสียงรบกวนที่มีผลตอผูฟงได 

การใชความรูสึกวัดไดยาก วาเปนเสียงรบกวนหรือไมเชน เสียงดนตรีที่ดังมากในสถานที่

เตนรํา ไมทําใหผูที่เขาไปเท่ียวรูสึกวาถูกรบกวน แตในสถานที่ตองการความสงบ เชน หองสมุด

เสียงพูดคุยตามปกติที่มีความดัง ประมาณ 60 เดซิเบลเอ ก็ถือวาเปนเสียงรบกวนได 

ผลเสียของเสียงที่มีตอสภาพรางกายและจิตใจ 

1. ทําใหเกิดความรําคาญ รูสึกหงุดหงิดไมสบายใจ เกิดความเครียดทางประสาท 

2. รบกวนตอการพักผอนนอนหลับ และการติดตอสื่อสาร 

3. ทําใหขาดสมาธิ ประสิทธิภาพการทํางานลดลง และถาเสียงดังมากอาจทําใหทํางาน

ผิดพลาด หรือเช่ืองชาจนเกิดอุบัติเหตุได 

4. มีผลตอสุขภาพรางกายความเครียดอาจกอใหเกิดอาการปวยทางกาย เชน โรค

กระเพาะ โรคความดันสูง 

5. การไดรับฟงเสียงดังเกินกวากําหนดเปนระยะนานเกินไปอาจทําใหสูญเสียการไดยิน

ซึ่งอาจเปนอยางชั่วคราวหรือถาวรก็ได 

การปองกันและวิธีลดความดังของเสียง 

1. ควบคุมที่แหลงกําเนิด 

1. การออกแบบอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรใหมีการทํางานที่เงียบ 

2. การเลือกใชอุปกรณ เครื่องมือ ควรเลือกประเภทที่มีเสียงดังนอยกวาเชน การใช

เครื่องปมโลหะที่เปนระบบไฮดรอลิกแทนเครื่องที่ใชระบบกล 

3. การเปลี่ยนกระบวนการผลิตที่ไมทําใหเกิดเสียงดัง 
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4. การจัดหาที่ปดลอมเครื่องจักรโดยนําวัสดุดูดซับเสียงมาบุลงในโครงสราง ที่จะใช

ครอบหรือปดลอมเครื่องจักร 

5. การติดตั้งเครื่องจักรใหวางอยูในตําแหนงที่มั่นคง เน่ืองจากเสียงเกิดจากการ

สั่นสะเทือนของเคร่ืองจักร และการใชอุปกรณกันสะเทือนจะชวยลดเสียงได 

6. การบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ เคร่ืองจักรอยูเสมอ เชน การทําความสะอาดเปน

ประจํา การหยอดนํ้ามันหลอลื่นกันการเสียดสีของเครื่องจักร 

2. การควบคุมที่ทางผานของเสียง 

1. เพิ่มระยะหางระหวางเครื่องจักร และผูรับเสียง ทําใหมีผลตอระดับเสียง โดยระดับ

เสียงจะลดลง 6 เดซิเบลเอ ทุก ๆระยะทางที่เพิ่มขึ้น เปนสองเทา 

2. การทําหองหรือกําแพงกั้นทางเดินของเสียง โดยออกแบบวัสดุเก็บเสียง หรือดูดซับ

เสียงที่สัมพันธกับความถี่ของเสียง 

3. การปลูกตนไมยืนตนที่มีใบดกบริเวณริมรั้ว ชวยในการลดเสียงได 

3. การควบคุมการรับเสียงที่ผูฟง 

1. การใชอุปกรณปองกันตอหู เพื่อลดความดังของเสียงมี 2 แบบคือ 

ที่ครอบหู จะปดหูและกระดูกรอบ ๆใบหูไวทั้งหมด สามารถลดระดับความดังของเสียง

ได 20-40 เดซิเบลเอ 

ปลั๊กอุดหู ทําดวยยาง หรือพลาสติก ใชสอดเขาไปในชองหูสามารถลดระดับความดัง

ของเสียงได 10-20 เดซิเบลเอ การลดระยะเวลาในการรับเสียงของผูที่อยูในบริเวณที่มีเสียงดัง

เกินมาตรฐาน โดยจํากัดใหนอยลง 

เกณฑกําหนดของระดับเสียงที่เปนอันตราย 

กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดมาตรฐานของระดับเสียงในสถาน

ประกอบการตาง ๆ ไวดังน้ีคือ 

1. ไดรับเสียงไมเกินวันละ 7 ช่ัวโมง ตองมีระดับเสียงติดตอกันไมเกิน 91 เดซิเบล(เอ) 

2. ไดรับเสียงวันละ 7-8 ช่ัวโมง ตองมีระดับเสียง ติดตอกันไมเกิน 90 เดซิเบล(เอ) 

3. ไดรับเสียงเกินวันละ 8 ช่ัวโมง ตองมีระดับเสียง ติดตอกันไมเกิน 80 เดซิเบล(เอ) 
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4. นายจางใหลูกจางทํางานในที่ ๆ มีระดับเสียงเกิน 140 เดซิเบล(เอ) ไมได 

องคการอนามัยโลก ไดกําหนดวาระดับเสียงที่ดังเกินกวา 85 เดซิเบล(เอ) ถือวาเปน

อันตรายตอมนุษย 
 

 

 

กิจกรรมทายบทที่ 12 

แรงและการเคลื่อนที่ 

 

จงตอบคําถามตอไปนี้ 

1. แรงคืออะไร 

2. ความเร็วกับอัตราเร็วแตกตางกันอยางไร 

3. การกระจัดคืออะไร 

4. จงอธิบายความสัมพันธระหวางสนามโนมถวงและแรงโนมถวง 

5. จงหาความเรงเฉลี่ยของเครื่องบินที่เริ่มตนจากจุดหยุดน่ิงเวลา 0 วินาที และบินออก

จากรันเวยเมื่อเวลาผานไป 30 วินาที เครื่องบินมีความเร็วเปน 300 กิโลเมตรตอช่ัวโมง  

 6. จงอธิบายการกําเนิดเสียง 

7. สมบัติของเสียงมีกี่ประการ ประกอบดวยอะไรบางจงอธิบาย 

8. สมชายตะโกนในหุบเขาไดยินเสียงสะทอนกลับมาในเวลา 6 วินาที ขณะน้ัน

อุณหภูมิของอากาศ 20 องศาเซลเซียส จงหาวาเสียงเดินทางเปนระยะทางเทาไร 

9.จงบอกประโยชนของพลังงานเสียง 

10. จงบอกอันตรายท่ีเกิดจากพลังงานเสียง 
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บทท่ี 13 

เทคโนโลยีอากาศ 

 

สาระสําคัญ 

 หวงอวกาศเปนสิ่งที่ไกลเกินตัว แตมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของมวลมนุษย  

จึงจําเปนตองศึกษา หวงอวกาศโดยนําเทคโนโลยีอวกาศมาใชใหเกิดประโยชน 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 1. บอกความหมาย ความสําคัญ และความเปนมาของเทคโนโลยีอวกาศได 

 2. อธิบายและระบุประเภทของเทคโนโลยีอวกาศได 

 3. อธิบายการนําเทคโนโลยีอวกาศไปใชประโยชนได 

 4. บอกโครงการสํารวจอวกาศท่ีสําคัญในปจจุบันได 

 

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องท่ี 1 ความหมาย ความสําคัญ และความเปนมาของเทคโนโลยีอวกาศ 

 เรื่องท่ี 2 ประเภทของเทคโนโลยีอวกาศ 

 เรื่องท่ี 3 ประโยชนของการใชเทคโนโลยีอวกาศ 

 เรื่องท่ี 4 โครงการสํารวจอวกาศที่สําคัญในปจจุบัน 
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บทท่ี 13 

เทคโนโลยีอากาศ 

เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญ และความเปนมาของเทคโนโลยีอวกาศ 

เทคโนโลยีอวกาศ 

เทคโนโลยีอวกาศ หมายถึง การนําความรูที่ไดจากการสํารวจสิ่งตางๆที่อยูนอกโลกของ 

เราและสํารวจโลกของเรามาใชประโยชนกับมนุษยโดยอาศัยความรูดานวิทยาศาสตรอวกาศ 

ซึ่งเกี่ยวกับทางดานดาราศาสตรและวิศวกรรมควบคูกัน หรือจะใหความหมายอีกดานหน่ึงไดวา

เทคโนโลยีอวกาศ หมายถึง การนําเทคโนโลยีที่ทําขึ้นเพื่อใชสํารวจอวกาศโดยมีวัตถุประสงค

ของการใชงานในแตละคร้ังแตกตางกันไปตาม ความตองการของมนุษย เชน  

- โครงการอะพอลโล (Apollo Project) จุดประสงคเพื่อสํารวจดวงจันทร   

- โครงการสกายแล็บ (Skylab) จุดประสงคเพื่อคนควาทดลองการอยูในอวกาศใหได

นานที่สุดศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ การแพทย ฟสิกส 

- โครงการอะพอลโล- โซยูส  (Apollo-Soyuz Test Project: ASTP) จุดประสงค 

เพื่อทดสอบระบบนัดพบ และเชื่อมยานอวกาศ 

- โครงการขนสงอวกาศจุดประสงคเพื่อใชบรรทุกสิ่งของและมนุษยที่ไปอวกาศและ\ 

เพื่อลดการใชจายในการใชยานอวกาศ  
 

ความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศ  

 ความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศ มีประโยชนทั้งทางตรงและทางออมกับมนุษย

มากมายในหลายดาน เชน การสื่อสารดวยดาวเทียม การใชดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาการใช

ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรโลก สํารวจดานการเกษตร การทดลองทางการแพทย และดาน

การทหารโดยใชดาวเทียม เปนตน 
 

ความเปนมาเทคโนโลยีอวกาศ 

 เริ่มตั้งแตการสรางกลองโทรทรรศนสองดูวัตถุทองฟา โซเวียตสรางยานสปุตนิก1 

(Sputnik 1) ขึ้นไปโคจรรอบโลก ตอมาสหรัฐอเมริกาสงดาวเทียมขึ้นสูอวกาศ เกิดการแขงขัน

กันทางดานอวกาศ โดยองคการนาซาที่มีช่ือเสียงของสหรัฐอเมริกา มีโครงการตาง ๆ มากมาย

สําหรับการสํารวจอวกาศโดยเฉพาะ 
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 สิ่งมีชีวิตแรกที่เดินทางไปยังอวกาศ คือสุนัขช่ือไลกาไปกับยานสปุตนิก2 ของโซเวียต 

และนักบินอวกาศคนแรกของโลกคือ ยูริ กาการิน ไปกับยานวอสตอก1 ของโซเวียต นักบิน

อวกาศคนแรกที่โคจรรอบโลกคือ จอหน เกลน ของสหรัฐอเมริกา และนักบินอวกาศหญิงคน

แรกของโลกชื่อ วาเลนตินา เทเรซโกวา ชาวรัสเซียเดินทางไปกับยานวอสตอก 

 ยานอวกาศที่มีมนุษยเดินทางไปยังดวงจันทรเปนของสหรัฐอเมริกา โดย นิลอารม 

สตรอง เปนคนแรกท่ีเดินบนดวงจันทรไปกับยานอพอลโล 11  

 
 

เรื่องที่ 2 ประเภทของเทคโนโลยีอวกาศ 

ประเภทของเทคโนโลยีอวกาศ จําแนกไดดังน้ี 

1. ดาวเทียม เปนอุปกรณทางวิทยาศาสตรที่ถูกสงขึ้นไปสูอวกาศใหโคจรอยูรอบโลก เชน  

1.1 ดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมสื่อสารดวงแรกของไทยช่ือ ไทยคม  

1.2 ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา สงขอมูลภาพถายเมฆ พายุ อุณหภูมิบนโลกและช้ัน

บรรยากาศ นํามาวิเคราะหรายงานสภาพอากาศ ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาสามารถแบงเปน  

2 ชนิด คือ 1. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดโคจรคางฟา 2. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดโคจร

รอบโลก 

1.3 ดาวเทียมสํารวจทรัพยากร สํารวจทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู เพื่อการวางแผน

ใชทรัพยากรธรรมชาติไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2. ยานสํารวจอวกาศ เปนพาหนะพรอมอุปกรณและเครื่องมือที่ใชออกไปสํารวจ 

ดวงจันทร และดาวเคราะหดวงตางๆ โครงการสราง ยานอวกาศทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและ

รัสเซียไดสรางยานอวกาศเพื่อสํารวจดวงจันทรและดาวเคราะหในระบบสุริยะของเราและ

สามารถแบงเปน 2 ประเภท คือ  

2.1. ยานอวกาศที่ไมมีมนุษยควบคุมอยูบนยาน สวนใหญสํารวจดวงจันทร 

ดวงอาทิตย ดาวเคราะห หวงอวกาศระหวางดวงดาว เชน โครงการลูนาออบิเตอรไปถายภาพ

พื้นผิวรอบดวงจันทร 

2.2 ยานอวกาศท่ีมีมนุษยขับควบคุม  
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 3. ยานขนสงอวกาศ เปนระบบขนสงอวกาศที่ออกแบบใหสามารถนําช้ินสวนที่ใชไป

แลวกลับมาใชใหมอีก เพื่อประหยัดและประสิทธิภาพมากที่สุด ประกอบดวย 3 สวนหลัก คือ 

จรวดเช้ือเพลิงแข็ง 2 ทอน ถังเช้ือเพลิง ภายนอก (ไฮโดรเจนเหลว และออกซิเจนเหลว) และ

ยานขนสงอวกาศ   

ภารกิจขนสงอวกาศมีหลายหนาที่ เชน ทดลองวิทยาศาสตร สงดาวเทียมและสงกลอง

โทรทรรศนอวกาศฮับเบิลเขาสูวงโคจรรอบโลก สงมนุษยอวกาศไปบนสถานีอวกาศครั้งละ  

7-10 คนสถานีทดลองอวกาศ เปนสถานีอวกาศที่มนุษยใชชีวิตสะดวกสบายเหมือนกับอยูบน

โลกสามารถปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตรไดหลากหลายอยางมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแตโครงการ

สกายแลบ โครงการสถานีอวกาศเมียร  โครงการสถานีอวกาศนานาชาติ เปนความรวมมือ

ระหวางชาติ 16 ประเทศ ไดแก อเมริกา แคนนาดา ญี่ปุน รัสเซีย ยุโรป (11 ประเทศ) และ

บราซิล  

เรื่องที่ 3 ประโยชนของการใชเทคโนโลยีอวกาศ 

ประโยชนของการใชเทคโนโลยีอวกาศ มีดังน้ี 

1. ปรากฏการณบนโลก เชน  

การใชดาวเทียมสื่อสาร เช่ือมโยงถายทอดสัญญาณไปยังสถานีภาคพื้นดินที่ทําการสง

และรับสัญญาณ ดาวเทียมไทยคมใชพัฒนาเครือขายการสื่อสาร และการกระจายเสียงและภาพ

โทรทัศนของประเทศไทย 

การใชดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา สํารวจถายภาพการกอตัวของเมฆ วัดอุณหภูมิ                   

ช้ันบรรยากาศของโลกเปนประจําทุกวัน 

การใชดาวเทียมสํารวจทรัพยากร สํารวจถายภาพการใชท่ีดิน สํารวจพื้นที่เพาะปลูกและ

พื้นที่ปาไม 

สํารวจการประมงเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง สํารวจแหลงนํ้าและชลประทาน สํารวจ

ธรณีวิทยา แหลงแร แหลงเช้ือเพลิงธรรมชาติ เปนตน 

2. ปรากฏการณในอวกาศ เชน 

ยานขนสงอวกาศ (Space Shuttle) ใชเปนพาหนะบรรทุกสิ่งของและมนุษยขึ้นลง

ระหวางพื้นและอวกาศ 

สถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station, ISS) ใชเปนหองปฏิบัติการ 

ทดลองและวิจัยทางวิทยาศาสตร โดยแบงออกเปน 6 สวน ดังน้ี 
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1. Life Sciences: ศึกษาสิ่งมีชีวิตภายใตสภาวะไรแรงโนมถวง เพื่อเตรียมตัวอยูใน

อวกาศในอนาคต 

2. Earth Sciences: ศึกษาสภาวะเปลี่ยนแปลงพื้นผิวโลก เพื่อนําไปสูการวางแผน             

การดํารงชีวิตอยูของมนุษยบนโลกในระยะยาว 

3. Space Sciences: ศึกษาอวกาศในทุก ๆ ทิศทางในดานตาง ๆ เพื่อใหเขาใจอวกาศ

มากยิ่งขึ้น 

4. Microgravity Science: ศึกษาทดลองทฤษฎีทางฟสิกสในสภาพไรแรงโนมถวง 

5. Engineering Research and Technology Development: ศึกษาวิศวกรรม และ

เทคโนโลยีดานอวกาศ เพื่อออกแบบ สราง และใชงานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อตนแบบ

ใชงานในอนาคต 

6. Space product development: ศึกษาความแตกตางที่เกิดขึ้นจากการทดลอง         

ในสภาวะไรแรงโนมถวง กับสภาวะบนพื้นโลกวาใหผลตางกันอยางไร 

 

 
 

เรื่องที่ 4 โครงการสํารวจอวกาศที่สําคัญในปจจุบัน 

โครงการสํารวจอวกาศ มีการศึกษาเรื่องตางๆ ดังน้ี 

- ศึกษาการทดลอง และวิจัยที่ลดสิ่งรบกวน การทดลองทางฟสิกส การเกิดผลึก               

การทดลองตัวนํายิ่งยวด และอื่นๆ  การสงกลองโทรทรรศนอวกาศ 

- ศึกษา เทคโนโลยีตางๆ ที่จําเปน และเหมาะสม ในการดําเนินชีวิตในอนาคต เชน 

ทดลอง Biosphere 

- ศึกษาวงการแพทยและสุขอนามัย วิจัยยาบางอยางในอวกาศ 

- ศึกษา กําเนิด จุดเริ่มตนและจุดจบ โครงสราง หนาที่ของเอกภพ ซึ่งนําไปสูความ

เขาใจสภาวะและการคงอยูของเราเอง 
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โครงการสํารวจ สถานีอวกาศในอนาคต มีการศึกษาเรื่องตางๆ ดังน้ี 

- โครงการสกายแลบและยานขนสงอวกาศของอเมริกา และโครงการสถานีโซยูส

ของรัสเซีย ทดลองผลิตบางสิ่งที่ทําไดยากบนโลก เชน ผลิตสารประกอบที่เบาแตแข็งแรง ผลิต

วัคซีนใหบริสุทธิ์ เปนตน 

- โครงการศึกษา สรางโรงงานอุตสาหกรรมในอวกาศ โดยใชยานขนสงอวกาศ 

นําสวนตางๆของโรงงานไปตอเขาดวยกันในวงโคจรรอบโลก 

- โครงการศึกษาสรางเมืองในอวกาศในอนาคต โดยออกแบบสถานีอวกาศ 

มีลักษณะเปน วงแหวนใหญเสนผานศูนยกลาง 2 ก.ม. ที่สามารถหมุนรอบตัวเองได 1 รอบ 

ในเวลา 1 นาที   3 วินาที ทําใหเกิดแรงหนีศูนยกลางขึ้น ทําใหคนในเมืองอวกาศสามารถเดินที่

ขอบดานในวงแหวนไดโดยศีรษะหันเขาจุดศูนยกลางสถานีอวกาศ และมีบรรยากาศคลายโลก

และความดันราวคร่ึงหน่ึงที่ระดับนํ้าทะเลของโลก 
 

โครงการอวกาศที่สําคัญและนาสนใจ 
 

วัน/เดอืน/ป เหตกุารณดานอวกาศที่สําคญั 

4 ตุลาคม 2500 สหภาพโซเวียตสงดาวเทียม สปุตนิก 1 โคจรรอบโลกเปนคร้ังแรก 

จนเสร็จสิ้น ภารกิจเมื่อ 4  มกราคม  2501 

3 พฤศจิกายน 2500 สหภาพโซเวียตสงดาวเทียม สปุตนิก 2 พรอมสุนัขตัวแรกช่ือ 

ไลกา ซึ่งถูกสงไปอยู ในอวกาศ ดาวเทียมสปุตนิก 2 หลุดจากวง

โคจรในวันที่ 13 เมษายน  2501 

31 มกราคม 2501 สหรัฐอเมริกาสงดาวเทียมเอกพลอเรอร 1 ขึ้นสูวงโคจรพรอม 

การทดลองทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการคนพบแถบรังสีของโลก   

5 มีนาคม 2501 สหรัฐฯ ประสบความลมเหลวในการสงดาวเทียม เอกพลอเรอร 2 

17 มีนาคม 2501 ดาวเทียมแวนการด 1 ถูกสงขึ้นไปในวงโคจร 

15 พฤษภาคม  2501 ดาวเทียม สปุตนิก 3 ถูกสงขึ้นไปในวงโคจร 

1 ตุลาคม 2501 สหรัฐฯ กอตั้งองคการนาซา 

11 ตุลาคม 2501 ยานไพโอเนียร 1 ของสหรัฐฯ ถูกสงขึ้นไปท่ีระดับ 70,700 ไมล 
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วัน/เดอืน/ป เหตกุารณดานอวกาศที่สําคญั 

2 มกราคม 2502 โซเวียตสงยานลูนาร 1 ไปโคจรรอบดวงอาทิตย 

3 มีนาคม 2502   ยานไพโอเนียร 4 ของสหรัฐฯ ถูกสงไปเพื่อทดสอบเสนทางสูดวง

จันทร กอนจะเขา สูวงโคจรรอบดวงอาทิตย 

12 สิงหาคม 2502   โซเวียตสงยานลูนาร 2 ไปสัมผัสพื้นผิวของดวง จันทรไดเปนลํา

แรก 

4 ตุลาคม 2502 โซเวียตสงยานลูนาร 3 ไปโคจรรอบดวงจันทรและถายรูปดานที่

หันออกจากโลก ไดขอมูลประมาณ 70 เปอรเซ็นต 

12 เมษายน 2504 ยูริ กาการิน นักบินอวกาศคนแรกของโซเวียต ถูกสงขึ้นไปโคจร

รอบโลกพรอมกับ ยานวอสต็อก 1 

5 พฤษภาคม 2504 สหรัฐฯ สง อลัน เชพารด นักบินอวกาศคนแรกของอเมริกาขึ้นไป

กับยานเมอรคิวรี ฟรีดอม 7 

14 ธันวาคม 2505 ยานมาริเนอร  ของสหรัฐฯ บินผานดาวศุกร   

16 มิถุนายน 2506 วาเลนตินา เทอเรชโควา นักบินอวกาศหญิงคนแรกถูกสงขึ้นไป

พรอมกับยาน วอสต็อก  7 

14 กรกฎาคม 2507 ยานมาริเนอร  4 ของสหรัฐ ฯ ถายรูปดาวอังคารในระยะใกล 

16 พฤศจิกายน 2507 ยานวีนัส 3 ของโซเวียต เปนยานลําแรกที่สัมผัสพื้นผิวของดาว

ศุกร 

3 กุมภาพันธ  2509   ยานลูนาร 9 ของโซเวียต เปนยานลําแรกที่ลงจอดบนพื้นผิวของ

ดวงจันทรอยางนิ่มนวล 

2 มิถุนายน 2509 ยานเซอรเวเยอร 1 ของสหรัฐฯ ลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทรอยาง

น่ิมนวล 

24 เมษายน 2510 เกิดโศกนาฏกรรมทางอวกาศกับยานโซยุส 1 ของโซเวียต ทําให 

วลาดิเมียร  โคมารอฟ เสียชีวิตดวยสาเหตุที่ยานกระแทกกับพื้น 

โลกระหวางเดินทางกลับ เน่ืองจากระบบชูชีพไมทํางาน 
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วัน/เดอืน/ป เหตกุารณดานอวกาศที่สําคญั 

21 ธันวาคม 2511 ยานอะพอลโล 8 นํานักบินอวกาศ  คนแรกไปโคจรรอบดวง

จันทร 

20 กรกฎาคม 2512 สหรัฐฯ สง นีล อารมสตรอง และ เอ็ดวิน อลัดริน ขึ้นไปเหยียบ

บนพื้นผิวดวง จันทรเปนคร้ังแรก 

28 มกราคม 2529 กระสวยอวกาศแชลเลนเจอรระเบิดแตกเปนเสี่ยง ๆ 73 วินาที

หลังออกบิน ทําใหสมาชิกลูกเรือทั้งเจ็ดคนเสียชีวิต 
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กิจกรรมทายบทที่ 13 
 

ใหผูเรียนรวมกันอภิปรายเรื่องเทคโนโลยีอวกาศ ในหัวขอตอไปน้ี 

1. ความหมายของเทคโนโลยีอวกาศ 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

2. ยานสํารวจอวกาศเปนพาหนะพรอมอุปกรณและเครื่องมือที่ ใชออกไปสํารวจนอกโลก  

ซึ่งจะแบงออกเปนกี่ประเภท อะไรบาง พรอมทั้งอธิบาย 

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

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

3. ใหผูเรียนบอกถึงประโยชนของเทคโนโลยีอวกาศ ของดาวเทียมมา 3 ขอพรอมทั้งอธิบาย 

มาพอสังเขป 

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

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

4. เทคโนโลยีอวกาศมีประโยชนตอชีวิตประจําวันอยางไรบาง 

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

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

5.เหตุการณดานอวกาศที่สําคัญ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2529 เกิดเหตุการณอะไรข้ึน 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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จงตอบคําถามตอไปนี้ 

1. แรงคืออะไร 

2. ความเร็วกับอัตราเร็วแตกตางกันอยางไร 

3. การกระจัดคืออะไร 

4. จงอธิบายความสัมพันธระหวางสนามโนมถวงและแรงโนมถวง 

5. จงหาความเรงเฉลี่ยของเครื่องบินที่เริ่มตนจากจุดหยุดน่ิงเวลา 0 วินาที และบินออก

จากรันเวยเมื่อเวลาผานไป 30 วินาที เครื่องบินมีความเร็วเปน 300 กิโลเมตรตอช่ัวโมง  

 6. จงอธิบายการกําเนิดเสียง 

7. สมบัติของเสียงมีกี่ประการ ประกอบดวยอะไรบางจงอธิบาย 

8. สมชายตะโกนในหุบเขาไดยินเสียงสะทอนกลับมาในเวลา 6 วินาที ขณะน้ัน

อุณหภูมิของอากาศ 20 องศาเซลเซียส จงหาวาเสียงเดินทางเปนระยะทางเทาไร 

9.จงบอกประโยชนของพลังงานเสียง 

10. จงบอกอันตรายท่ีเกิดจากพลังงานเสียง 
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บทที่ 14 

อาชีพชางไฟฟา  

 

สาระสําคญั 

การเลือกอาชีพชางไฟฟาน้ันเปนการประกอบอาชีพที่นาสนใจและมีรายไดดีอีกอาชีพ

หน่ึง ชางไฟฟามีหลายประเภท และหนาที่ของชางไฟฟาก็แตกตางกัน ชางไฟฟาที่ทํางานใน

สถานกอสราง ขนาดใหญก็ใชเครื่องมือและทักษะที่แตกตางไปจากชางไฟฟาที่ทํางานในโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ อยางไรก็ดีถาจะกลาวโดยทั่วๆ ไปแลวชางไฟฟาทุกประเภทจะตองมี

ความรูพื้นฐานทางดานไฟฟา มีความสามารถอานแบบพิมพเขียนวงจรไฟฟาและสามารถ

ซอมแซมแกไขอุปกรณเครื่องใชไฟฟาได แหลงงานของชางไฟฟา สวนใหญในปจจุบันนั้นทํางาน

ใหกับผูรับเหมางานดานไฟฟา หรือไมก็ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ นอกจากน้ัน 

มีชางไฟฟาอีกจํานวนไมนอยที่ทํางานอิสระเปนผูรับเหมาเอง และมีชางไฟฟาจํานวนหน่ึงที่

ทํางานใหกับองคกรของรัฐบาลหรือทางธุรกิจ ซึ่งเปนงานท่ีใหบริการแกหนวยงานของตน แมวา

แหลงงานของชางไฟฟาจะมีอยูทั่วประเทศ แตแหลงงานสวนใหญนั้นจะมีอยูในเขตอุตสาหกรรม 

หรือเขตพื้นท่ีที่กําลังพัฒนา      
 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   

สามารถอธิบาย  ออกแบบ วางแผน  ทดลอง ทดสอบ ปฏิบัติการเรื่องไฟฟาไดอยาง

ถูกตองและปลอดภัย คิด วิเคราะห เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของการตอวงจรไฟฟาแบบ

อนุกรม แบบขนาน แบบผสม ประยุกตและเลือกใชความรูและทักษะอาชีพชางไฟฟา 

ใหเหมาะสมกับการบริหารจัดการและการบริการ  
 

 

ขอบขายเนื้อหา  

1. ประเภทของไฟฟา    

2. วัสดุ อุปกรณเครื่องมือชางไฟฟา  

3. วัสดุ อุปกรณที่ใชในวงจรไฟฟา การตอวงจรไฟฟาอยางงาย    

4. กฎของโอหม  

5. การเดินสายไฟฟาอยางงาย 
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6. การใชเคร่ืองไฟฟาอยางงาย  

7. ความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากอาชีพชางไฟฟา  

8. การบริหารจัดการและการบริการ  

9. โครงงานวิทยาศาสตรสูอาชีพ  

10. คําศัพททางไฟฟา   
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บทที่ 14 

อาชีพชางไฟฟา 

 

ประเภทของไฟฟา มอีะไรบาง 

 

ประเภทของไฟฟา มี 2 แบบ ดังน้ี 

1. ไฟฟาสถิต ซึ่งเกิดจากการเสียดสีของวัตถุ 2 ชนิด มาถูกัน เชน แทงอําพันกับผาขนสัตว 

2. ไฟฟากระแส เกิดจากอิเล็กตรอนจากแหลงกําเนิดไหลผานตัวนําไปยังที่ตองการใช

ไฟฟา มี 2 แบบ ดังน้ี 

1. ไฟฟากระแสตรง (Direct Current : DC) มีทิศทางการไหล และขนาดคงที่ เชน  

แบตเตอรี่ 

2. ไฟฟากระแสสลับ (Alternating Current : AC) มีทิศทางการไหลของ

กระแสสลับไปสลับมา และขนาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ใชภายในบาน เชน โทรทัศน 

 

 

 

 

 

 

 

วัสดุอุปกรณเครื่องมอืชางไฟฟา มีอะไรบาง 

 

วัสดุอุปกรณเครื่องมือชางไฟฟา มีดังน้ี 

1. ไขควง มี 2 แบบ คือ ไขควงปากแบน และไขควงแบบฟลลิป หรือปากสี่แฉก  

2. มีด ใชในการปอกสาย ตัด ฉนวนสายไฟฟา 

3. คีม ใชในการบีบ ตัด มวนสายไฟฟา มีหลายแบบ คือ คีมตัด(ปากนกแกว) คีมปาก

จิ้งจก  คีมปากแบน คีมปากกลม และคีมปอกสายไฟฟา 

คลิปที่ 1 ไฟฟาสถิต 

วัตถุประสงค เพื่อใหผูเรียนสามารถอธิบายการเกิดไฟฟาสถิตไดอยางถูกตอง 

คลิปที่ 2 ไฟฟากระแส 

วัตถุประสงค เพื่อใหผูเรียนสามารถอธิบายการเกิดไฟฟากระแสไดอยางถูกตอง 
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4. สวาน ใชเจาะยึดสกรู ยึดอุปกรณไฟฟา  มีสวาน 3 แบบ คือ สวานขอเสือ สวาน

เฟอง และสวานไฟฟา 

5. คอน ใชตอกตะปู เพื่อยึดเข็มขัดรัดสาย 

 

 
 

 

วัสดุอุปกรณที่ใชในวงจรไฟฟา มีอะไรบาง 

 

วัสดุอุปกรณที่ใชในวงจรไฟฟา มีดังนี ้

1. สายไฟ เปนตัวนําไฟฟา ไดแก สายไฟแรงสูงทําดวยอะลูมิเนียม สายไฟทั่วไป

(สายไฟในบาน)ทําดวยโลหะทองแดง สายทนความรอนมีเปลือกเปนฉนวนทนความรอน สายคู

ใชเดินในอาคาร สายเด่ียวใชเดินในทอรอยสาย 

2. ฟวส เปนอุปกรณตัดวงจรไฟฟาอัตโนมัติ ไมใหกระแสไฟฟาไหลผานมากเกินไป 

เชน ฟวสเสน ฟวสแผน ฟวสกระเบื้อง  ฟวสหลอด 

3. สวิตช เปนอุปกรณตัดหรือตอวงจรไฟฟา มี 2 ประเภท คือ สวิตชทางเดียว สวิตช

สองทาง 

4. สะพานไฟ เปนอุปกรณตัดหรือตอวงจรไฟฟา จากมาตรไฟฟาเขาสูวงจรไฟฟา

ภายในบาน 

5. สตารตเตอร เปนอุปกรณตัดหรือตอวงจรอุนไสหลอดไฟนีออน 

6. บัลลาสต เปนอุปกรณเพิ่มความตางศักยไฟฟา มี 2 ประเภท คือ บัลลาสต

แมเหล็กไฟฟา บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 

7. มิเตอรไฟฟา เปนอุปกรณวัดกระแสไฟฟาในเสนลวด มีหลายประเภท ดังน้ี 

แกลแวนอมิเตอร (Galvanometer) เครื่องมือวัดกระแสตรง 

แอมมิเตอร (Ammeter) เครื่องมือวัดกระแสไฟฟา 

โวลทมิเตอร (Voltmeter) เครื่องมือวัดความตางศักยไฟฟาระหวาง 2 จุด  
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มัลติมิเตอร (Multimeter) เครื่องมือวัดกระแสไฟฟา และความตางศักยไฟฟา 

 

 

 

 

 

การตอวงจรไฟฟา มีอะไรบาง 

 

การตอวงจรไฟฟาเปนเสนทางเคลื่อนที่ของประจุไฟฟาจากแหลงกาํเนิดพลังงานไฟฟา

เช่ือมตอเสนลวดตัวนําไปยังอุปกรณไฟฟา เชน สวิตช หลอดไฟฟา เปนตน 

การตอวงจรไฟฟา มี 3 แบบ ดังน้ี 

1. แบบอนุกรม เปนวงจรที่มีอุปกรณไฟฟาเชื่อมตอกับแหลงกําเนิดไฟฟา จากอุปกรณ

หน่ึงไปยังอุปกรณอื่นๆโดยตรง มีรูปแบบเปนวงจรเดียว ขอเสียคือ ถาอุปกรณใดเสียก็จะทําให

กระแสไฟฟาหยุดไหล อุปกรณอื่นๆจะไมสามารถทํางานได 

 

 

 

 

 

 

 

            ภาพ การตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรม 
 

ลักษณะสําคัญของการตอแบบอนุกรม คือ 

1. หาคาความตานทานไดโดยรวมกัน 

2. กระแสไฟฟาไหลผานตัวตานทานแตละตัวเทากับกระแสไฟฟาในวงจร 

3. ความตางศักยไฟฟาระหวางปลายทั้งสองของตัวตานทานจะเทากับผลบวกของ

ความตางศักยไฟฟาระหวางปลายทั้งสองของตัวตานทานแตละตัว 
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2. แบบขนาน เปนวงจรไฟฟาที่แยกอุปกรณแตละชนิดเช่ือมตอกันกับแหลงกําเนิด

ไฟฟา ขอดีคือ ถาอุปกรณใดเสีย อุปกรณอื่นก็ยังมีกระแสไฟฟาไหลผานได 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ การตอวงจรไฟฟาแบบขนาน 
 

ลักษณะสําคัญของการตอแบบขนาน คือ 

1. ความตานทานรวมของวงจรมีคานอย และนอยกวาความตานทาน ตัวที่นอยที่สุดที่

นํามาตอขนานกัน 

2. ปริมาณกระแสไฟฟารวมของวงจรมีคาเทากับผลบวกของกระแสไฟฟาของวงจรยอย 

3. ความตางศักยระหวางปลายทั้งสองของตัวตานทานแตละตัวมีคาเทากัน  
 

3. แบบผสม เปนวงจรเปนวงจรที่นําเอาวิธีการตอแบบอนุกรม และวิธีการตอแบบ

ขนานมารวมใหเปนวงจรเดียวกัน ซึ่งสามารถแบงตามลักษณะของการตอได 2 ลักษณะดังน้ี 

3.1 วงจรผสมแบบอนุกรม-ขนาน เปนการนําเครื่องใชไฟฟาหรือโหลดไปตอกันอยาง

อนุกรมกอน แลวจึงนําไปตอกันแบบขนานอีกครั้งหน่ึง 

3.2 วงจรผสมแบบขนาน-อนุกรม เปนการนําเครื่องใชไฟฟาหรือโหลดไปตอกันอยาง

ขนานกอน แลวจึงนําไปตอกันแบบอนุกรมอีกครั้งหน่ึง 
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ภาพ การตอวงจรไฟฟาแบบผสม 

คุณสมบัติที่สําคัญของวงจรผสม เปนการนําเอาคุณสมบัติของวงจรอนุกรม และ

คุณสมบัติของวงจรขนานมารวมกัน ซึ่งหมายความวาถาตําแหนงที่มีการตอแบบอนุกรม  

ก็เอาคุณสมบัติ ของวงจรการตออนุกรมมาพิจารณา ตําแหนงใดที่มีการตอแบบขนาน  

ก็เอาคุณสมบัติของวงจรการตอขนานมาพิจารณาไปทีละขั้นตอน 

 

 

 

 

 

วงจรไฟฟาภายในครัวเรือนจะเปนการตอแบบขนาน และเครื่องใชไฟฟาแตละชนิดรับ

แรงดันไฟฟาขนาดเดียวกัน หากเครื่องใชไฟฟาชนิดหน่ึงเกิดขัดของเน่ืองจากสาเหตุใดก็ตาม

เครื่องใชไฟฟาชนิดอื่นก็ยังคงใชงานไดตามปกติ 

 

 

  

 

 

 

ภาพการตอวงจรไฟฟาภายในบาน 

 

สําหรับประเทศไทย ไฟฟาที่ ใชในครัวเรือนเปนไฟฟากระแสสลับที่มีความตาง

ศักยไฟฟา 220 โวลต (V) (ความตางศักยไฟฟา คือ พลังงานไฟฟาที่ตางกันระหวางจุด 2 จุด) 

ความถี่ 50 เฮิรตซ (Hz) โดยใชสายไฟ 3 เสน คือ 

1) สายไฟ หรือ สาย L (Line) เปนสายที่มีกระแสไฟไหลผานไปยังเครื่องใชไฟฟา มี

ความตางศักยไฟฟา 220 โวลต 
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2) สายนิวทรัล หรือ สาย N (Neutral) เปนสวนหน่ึงของวงจร มีหนาที่ทําให

กระแสไฟฟาไหลครบวงจร มีความตางศักยไฟฟา 0 โวลต 

3) สายดิน หรือเรียกวา สาย G (Ground) เปนสายเสนที่ไมมีกระแสไฟฟา ทําหนาที่

รับกระแสไฟฟาที่รั่วมาจากเครื่องใชไฟฟา เพื่อปองกันกระแสไฟฟาลัดวงจร และปองกัน

อันตรายแกบุคคล อุปกรณไฟฟาและเครื่องใชไฟฟา 

กระแสไฟฟาจะสงผานมิเตอรไฟฟามายังแผงควบคุมไฟฟา ซึ่งแผงควบคุมไฟฟา 

ทําหนาที่จายกระแสไฟฟาไปยังอุปกรณเครื่องใชไฟฟา 

แผงควบคุมไฟฟาประกอบดวยอุปกรณตัดตอนหลัก หรือเรียกวา เบรกเกอร ซึ่งมี 1 

ตอครัวเรือน และอุปกรณตัดตอนยอยหลายตัวไดขึ้นอยูกับจํานวนเครื่องใชไฟฟาที่ใชใน

ครัวเรือน นอกจากน้ียังมีจุดตอสายดินที่จะตอไปยังเตารับหรือปลั๊กตัวเมียทุกจุดในครัวเรือน 

เพื่อตอเขาเคร่ืองใชไฟฟา 
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ภาพ การออกแบบการติดต้ังอุปกรณไฟฟาภายในบาน 

 

 
 

กฎของโอหม คืออะไร 

 

กฎของโอหม กลาววา กระแสไฟฟาที่ไหลในวงจรจะแปรผันตรงกับแรงดันไฟฟา และ

แปรผกผันกับความตานทานไฟฟา เขียนสมการ Current(I) = Voltage(V) / Resistance(R) 
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การเดินสายไฟฟามีกีแ่บบอะไรบาง 

 

 

 

 

การเดินสายไฟฟา มี 2 แบบ คือ แบบเดินบนผนัง และแบบฝงในผนัง 

1. เดินสายไฟบนผนัง  

   การเดินสายไฟแบบน้ีจะมองเห็นสายไฟ อาจทําใหดูไมเรียบรอย ไมสวยงาม หาก

ชวงเดินสายไฟไมเรียบตรง ยิ่งเสริมใหดูไมเรียบรอยตกแตงหองใหดูสวยงามยาก มีขอดีที่

คาใชจายถูกกวาแบบฝงในผนังสามารถตรวจสอบและซอมแซมไดงาย 

2. เดินสายไฟฝงในผนัง 

   การเดินแบบฝงในผนังเปนการเดินสายไฟโดยรอยสายผานทอสายไฟซึ่งฝงในผนัง

อาคาร ทําใหดูเรียบรอยและตกแตงหองไดงายเพราะมองไมเห็นสายไฟจากภายนอก การเดิน

ทอรอยสายตองทําควบคูไปพรอมการกอ-ฉาบ ไมควรประหยัดหรือปลอยใหมีการลักไก 

โดยการเดินสายไฟแบบฝงในผนังโดยไมรอยใสทอรอยสายไฟ เพราะหากเกิดไฟรั่วอาจเกิด

อุบัติเหตุกับผูอาศัยเมื่อไปสัมผัสกําแพง การติดตั้งมีคาใชจายสูงกวาแบบเดินสายบนผนัง 

การติดต้ังมีความยุงยากและซับซอน การเปลี่ยนแปลงและซอมแซมภายหลังจากที่ไดติดตั้งไป

แลวทําไดยากและเสียคาใชจายมากกวาแบบแรก 

   
 

การใชเครื่องใชไฟฟาอยางงาย ปฏบิตัิอยางไรบาง 

 

การใชเคร่ืองใชไฟฟาอยางงาย ควรปฏิบัติ ดังน้ี 

ไฟฟาแสงสวาง ติดต้ังหลอดไฟฟาเทาที่จําเปน ใชหลอดไฟฟาที่ใหแสงสวางมากแตกิน

ไฟนอย 

พัดลม เลือกขนาดและแบบใหเหมาะสม 

เครื่องรับโทรทัศน เลือกขนาดและแบบใหเหมาะสมกับครอบครัวและพื้นที่ ถอดปลั๊ก

เครื่องทุกครั้ง 
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เตารดีไฟฟา ปรับระดับความรอนใหเหมาะสมกับชนิดเสื้อผา 

หมอชงกาแฟ ใสน้ําปริมาณพอควร  ปดสวิตชเมื่อนํ้าเดือด 

หมอหุงขาวไฟฟา เลือกขนาดที่เหมาะสมกับครอบครัว 

ตูเย็น เลือกขนาดที่เหมาะสมกับครอบครัว  วางใหหางจากแหลงความรอน  อาหารที่

รอนไมควรเขาตูเย็นทันท ี

เครื่องปรับอากาศ หองที่ใชเครื่องปรับอากาศเพดานควรมีฉนวนกันความรอน ปรับ

อุณหภูมิใหเหมาะสมในแตละฤดูกาล  บํารุงรักษาและทําความสะอาดอุปกรณใหอยูในสภาพดีอยู

เสมอ 

เครื่องซักผา ควรซักแตละคร้ังใหปริมาณเสื้อผาพอเหมาะกับขนาดเครื่อง ควรศึกษา

คูมือการใชเครื่องกอนใชงาน 

 
 

อาชีพชางไฟฟา ควรปฏบิัติงานอยางไร ใหมีความปลอดภัยและไมเกิดอบุัตเิหต ุ

 

เพื่อใหมีความปลอดภัยและไมเกิดอุบตัเิหตจุากอาชีพชางไฟฟา ควรปฏิบัติงาน ดังน้ี 

- กอนปฏิบัติงานกับอุปกรณไฟฟา ใหตรวจวัดอุปกรณน้ันมีไฟฟาหรือไม 

- การทํางานกับอุปกรณไฟฟาขณะปดสวิตชแลว ตองตอสายอุปกรณลงดิน 

- การจับอุปกรณที่มีไฟฟา ตองอาศัยเครื่องมือ อุปกรณ และวิธีที่ถูกตอง 

- คีม ไขควง ตองเปนชนิดท่ีมีฉนวนหุม 2 ช้ันอยางดี 

- ขณะทํางาน ตองไมมีสวนรางกายหรือเครื่องมือสัมผัสอุปกรณที่มีกระแสไฟ 

ขอควรระวังในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟาทั่วไป ดังนี้ 

- เมื่อพบกลองสวิตชชํารุด ควรรีบซอมแซมทันที 

- รักษาความสะอาดพื้นบริเวณติดต้ังสวิทช 

- ตรวจภายในตูควบคุมไฟฟา ไมใหมีเศษผงโลหะนําไฟฟาอยู 

- กอนเปลี่ยนฟวส ตองสับสวิตชใหวงจรไฟฟาเปดกอน 

- สวิตชแตละอัน ควรมีปายบอกรายละเอียด 
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การบริหารจัดการและการบรกิารทีด่ี คอื อะไร 

- ตองสับสวิตชใหวงจรเปด เมื่อตองการซอมแซมเคร่ืองจักร 

- อยาปด-เปดสวิตชขณะมือเปยกนํ้า 

- อุปกรณไฟฟาชํารุด อยาฝนใช 

ขอที่ไมควรกระทําในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟา ดังนี้ 

- ไมถอดปลั๊กไฟ ดวยการดึงสายไฟ 

- ไมควรใชเครื่องมือ หรือปลั๊กไฟ ที่ชํารุด 

- ไมควรตอพวงไฟเกินกําลัง 

- ไมควรตอปลั๊กผิดประเภท 

- ไมควรซอมแซมอุปกรณไฟฟาดวยตนเอง หากไมมีความรูอยางแทจริง 

ความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวผูปฏิบัติงาน ดังน้ี 

- การแตงกาย ใชเสื้อผาที่อยูในสภาพเรียบรอย ไมฉีกขาด เพราะอาจทําใหเขาไปติด

เครื่องจักรได 

- ไมควรไวผมยาว ไมควรใสเครื่องประดับ เชน สรอยคอ นาฬิกา แหวน 

- ใสรองเทาหุมสนเพื่อปองกันโลหะ 

- ควรสวมหมวกปองกันศีรษะขณะปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารจัดการและการบริการที่ดี หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามในการ

ใหบริการ มีระดับปฏิบัติดังน้ี 

ระดับที่ 1 สามารถใหบริการ ดวยความเต็มใจ เชน มิตรภาพที่ดี ขอมูลที่ถูกตอง 

แจงขั้นตอนงานใหผูรับบริการประสานงานอยางตอเน่ืองและรวดเร็วกับผูรับบริการ 

ระดับที่ 2 ชวยแกปญหา เชน แกไขปญหาที่เกิดขึ้น ไมบายเบี่ยง นําขอขัดของไป

พัฒนาการใหบริการใหดีข้ึน 
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ระดับที่ 3 ใหบริการเกินความคาดหวัง ใหเวลาและชวยแกปญหากับผูรับบริการเปน

พิเศษ 

ระดับที่ 4 เขาใจและใหบริการที่ตรงตามความตองการที่แทจริง ทําความเขาใจเพื่อ

ใหบริการตรงความตองการที่แทจริง 

ระดับที่ 5 ใหบริการที่เปนประโยชนอยางแทจริง คํานึงประโยชนของผูรับบริการใน

ระยะยาว 

 

 
 

 

โครงงานวิทยาศาสตรสูอาชีพ คืออะไร 

 

โครงงานวิทยาศาสตรสูอาชีพ คือ อาชีพจําเปนมากในยุคปจจุบัน และตองปฏิบัติงาน

ดวยความรูความชํานาญ  ยังสามารถสรางสรรคผลงานไดมากมาย อาทิเชน ประดิษฐโคมไฟ

ตกแตงในครัวเรือน เครื่องเตือนภัยนํ้าทวม เปนตน  

 

 
 

 

คําศพัททางไฟฟา ทีค่วรรูมี อะไรบาง 

 

คําศัพททางไฟฟา ที่ควรรู ดังน้ี 

ไฟฟา (electricity) : การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนผานตัวนําไฟฟา 

ตัวนําไฟฟา (conductor) : สสารที่ยอมใหกระแสไฟฟาไหลผาน 
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ฉนวนไฟฟา (insulator) : วัตถุท่ีมีคุณสมบัติตานทานการไหลของกระแสไฟฟา 

กําลังไฟฟา (electric power) : อัตราการผลิตหรือใชพลังงานไฟฟาในหน่ึงหนวยเวลา  

วัตต (watt) : พลังงานไฟฟาที่อุปกรณแตละตัวในการทํางาน เชน หลอดไฟ 100 

วัตต กิโลวัตต-ช่ัวโมง (kilowatt-hour) : หนวยวัดพลังงานไฟฟาในเวลา 1 ช่ัวโมง ตามบานจะ

วัดคามี  หนวยเปน กิโลวัตต-ช่ัวโมง หรือ ยูนิต (unit) 

ไฟฟากระแสสลับ (alternating current) : ระบบไฟฟาที่อิเล็กตรอนวิ่งมีทิศทาง

สลับไปมาตลอดเวลา สัญญลักษณ AC 

ไฟฟากระแสตรง (direct current) : ระบบไฟฟาที่อิเล็กตรอนวิ่งมีทิศทางเดียว

ตลอดเวลา สัญญลักษณ DC 

แอมแปร (ampare) : หนวยวัดอัตราการไหลของไฟฟา สัญญลักษณ A หรือ amp 

เฮิรทซ (hertz) : หนวยวัดความถี่เปนรอบตอวินาที ระบบไฟฟาบานมีความถี่ 50 

เฮรตซ สัญญลักษณ Hz 

โอหม (ohm) : หนวยความตานทานไฟฟา สัญลักษณ โอเมกา (Ω) 

โวลต (volt) : หนวยวัดแรงดันไฟฟา สัญลักษณ V  เชน พัดลมไฟฟา AC 220V 

มัลติมิเตอร (multimeter) : เคร่ืองมือวัดแรงดันไฟฟา วัดกระแสไฟฟา และวัดความ

ตานทาน ในเครื่องเดียวกัน 

เซอรกิตเบรกเกอร (circuit breaker) : อุปกรณจํากัดกระแสไฟฟาสูงสุดในวงจร 

ฟวส (fuse) : อุปกรณจํากัดกระแสไฟฟาสูงสุดในวงจร (เมื่อกระแสเกินคาจํากัดฟวส

จะรอนละลายขาดจากกัน) 
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กิจกรรมทายบทที ่14 

เรื่อง อาชีพชางไฟฟา 

การทดลองที่ 1 

 อุปกรณการทดลอง 

 1. สายไฟ 

 2. สวิทซไฟ 

 3. หลอดไฟ 

 4. แหลงจายไฟ 

 5. เครื่องมือชางไฟฟา 

วิธีการทดลอง 

 ทําการทดลองการตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรม ปฎิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดให แลวเขียน

ผลการทดลองพรอมทั้งสรุปผลการทดลอง  

 

 

      

 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 ตอวงจรอนุกรมตามภาพ โดยใชสายไฟตอใหครบวงจร โดยใสหลอด LED 

ลงในฐานเสียบหลอด LED จํานวน 3 หลอด จากนั้นเปดเบรกเกอร และเปดไฟ โดยหลอด LED 

โดยทุกหลอดตองติด 

หมายเหตุ : หากใสหลอด LED แลวไฟไมติด ใหสลับขั้วหลอด LED 

ขั้นตอนที่ 2 ทําการถอดหลอด LED ออก 1 หลอด สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล 

ขั้นตอนที่ 3 ปดเบรกเกอร และสรุปผลการทดลอง 

แหล่งจ่ายไฟฟ้า 

   �.     �. �. 
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คําถามทายการทดลองที่ 1  

1. จากการทดลองการตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรมพบวา 

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

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

2. จากการทดลองผูเรียนสามารถอธิบายหลักการทฤษฎี จากผลการทดลองไดอยางไร 

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

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

 

การทดลองที่ 2 

อุปกรณการทดลอง 

1. สายไฟ 

2. สวิทซไฟ 

3. หลอดไฟ 

4. แหลงจายไฟ 

5. เครื่องมือชางไฟฟา 

วิธีการทดลอง 

ทําการทดลองการตอวงจรไฟฟาแบบขนาน ปฎิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดให แลวเขียน

ผลการทดลองพรอมท้ังสรุปผลการทดลอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�. 

�. 

�. 

แหล่งจ่ายไฟฟ้า 
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ขั้นตอนที่ 1 ตอวงจรขนานตามภาพ โดยใชสายไฟตอใหครบวงจร โดย นําหลอดไฟ 

ทั้งสามประเภท (หลอดไส หลอดตะเกียบ และหลอด LED) มาติดต้ังกับขั้วหลอด จากน้ันเปดเบ

รกเกอร และเปดสวิตชไฟ โดยทุกหลอดตองติด 

หมายเหตุ : หากใสหลอดไฟแลวไฟไมติดใหขยับข้ัวหลอด 

ขั้นตอนที่ 2 ทําการถอดหลอดไฟ ออก 1 หลอด หรือทดลองปดสวิตชบางตัวบนแผง

สาธิต สังเกตการเปลี่ยนแปลงของวงจรไฟฟา และบันทึกผลการทดลอง 

ขั้นตอนที่ 3 ปดเบรกเกอร และสรุปผลการทดลอง 

 

คําถามทายการทดลองที่ 2 

1. จากการทดลองการตอวงจรไฟฟาแบบขนานพบวา 

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

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

 

2. จากการทดลองผูเรียนสามารถอธิบายหลักการทฤษฎี จากผลการทดลองไดอยางไร 

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

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

 

การทดลองที่ 3 

 อุปกรณการทดลอง 

 1. สายไฟ 

 2. สวิทซไฟ 

 3. หลอดไฟ 

 4. แหลงจายไฟ 

 5. เครื่องมือชางไฟฟา 
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วิธีการทดลอง 

ทําการทดลองการตอวงจรไฟฟาแบบผสม ปฎิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดให แลวเขียน

ผลการทดลองพรอมทั้งสรุปผลการทดลอง  

 

 
ขั้นตอนที่ 1 ตอวงจรผสมตามภาพ โดยใชสายไฟตอใหครบวงจร โดยใสหลอด LED ลง

ในฐานเสียบหลอด LED จํานวน 3 หลอด จากน้ันทําการเป ดเบรกเกอร  และเปด 

สวิตชไฟ โดย หลอด LED ทุกหลอดตองติด ทําการปลดหลอด LED หลอดที่ 1 หรือ 2 ออก 

สังเกตการ เปลี่ยนแปลง  

หมายเหตุ : หากใสหลอด LED แลวหลอดไมติดใหสลับขั้วหลอด LED  

ขั้นตอนที่ 2 ทําการปลดหลอด LED หลอดที่ 3 ออก สังเกตการเปลี่ยนแปลง  

ขั้นตอนที่ 3 บันทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง 

 

คําถามทายการทดลองที่ 3 

1. จากการทดลองการตอวงจรไฟฟาแบบผสมพบวา 

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

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

2. จากการทดลองผูเรียนสามารถอธิบายหลักการทฤษฎี จากผลการทดลองไดอยางไร 

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

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

แหล่งจ่ายไฟฟ้า 

�. �. 

�. 
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เฉลยกิจกรรมทายบทที ่1 

 
1. ค. ทักษะการตั้งสมมติฐาน  

2. ค. ทักษะการรวบรวมขอมลู  

3. ข. ทักษะการควบคุมตัวแปร 

4. ค. นายสมชายทํา Web Page เกี่ยวกับเรือ่งซึนามิที่ตนสนใจและศึกษามา  

5. ข. แรเงิน  

6. ข. ฮีตเตอร (เครื่องทําความรอน)  

7. ก. การทําขาวแชจัดเปนเทคโนโลยีอยางหนึ่ง  

8. ค. ชนิดของอาหารมีผลตอการเจรญิเตบิโตหรือไม  

9. ก. ตัวแปรอิสระ คือ ปริมาณผงซักฟอก  

10. ค. ถาพืชที่ไดรับแสงสีน้ําเงินจะโตดีกวาพืชทีร่ับแสงสีเขยีว 

11. ง. ทดสอบสมมติฐานทางวิทยาศาสตรแลวเปนจรงิทุกครั้ง 

12. ก. แผนใยขัดชวยลดอัตราการไหลของน้ํา 

13. ง. ชวยอํานวยความสะดวกแกนักวิทยาศาสตรและทําใหผลการทดลองเที่ยงตรง 

14. ข. ใชผงกํามะถันโรยลงไปแลวเกบ็กวาด 

15. ค. หองปฎิบัติการควรใชพื้นกระเบือ้งสีขาวเพื่อใหสามารถทําความสะอาดไดงาย  

16. ก. ประเภททั่วไป 

17. ค. นางสาวบีเลือก Beaker 500 ml. เพื่อเตรียมสารละลาย 20 ml. 

18. ค. เวอรเนีย 

19. ค. เทอรโมมิเตอร 

20. ค. ธิติใชเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิของน้ํา 
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 2 

 

1. โครงงานวิทยาศาสตรมีกี่ประเภท จงอธิบาย 

ตอบ โครงงานวิทยาศาสตร มี 4 ประเภท 

1. โครงงานประเภทสํารวจรวบรวม ผูทําโครงงานเพียงตองการสาํรวจและรวบรวมขอมูล แลวนํา

ขอมูลนั้นมาจําแนกเปนหมวดหมู และนําเสนอในรูปแบบตางๆ เพื่อใหเห็นลักษณะหรือความสัมพันธใน

เรื่องที่ตองการศึกษาไดชัดเจน 

2. โครงงานประเภททดลอง เปนโครงงานที่มีการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาของตัวแปรหนึ่ง

ที่มีตอแปรอีกตัวหนึ่งที่ตองการศึกษา โดยควบคุมตัวแปรอื่นๆ ที่อาจมีผลตอตัวแปรที่จะตองการศึกษา

เอาไว 

3. โครงงานประเภทการพัฒนาหรือประดิษฐ เปนโครงงานที่เกี่ยวกับการประยุกตทฤษฎีหรือ

หลักการทางวิทยาศาสตรมาประดิษฐ เครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณ เพื่อประโยชนใชสอยตางๆ ซึ่งอาจ

เปนการคิดประดิษฐสิ่งของใหม หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ได 

4. โครงงานประเภทการสรางทฤษฎีหรืออธิบาย เปนโครงงานเกี่ยวกับการนําเสนอ ทฤษฎี 

หลักการ หรือแนวความคิดใหมๆ ซึ่งอาจอยูในรูปของสูตร สมการ หรือคําอธิบายโดยผูเสนอไดตั้งกติกาหรือ

ขอตกลงเอง แลวเสนอทฤษฎี หลักการแนวความคิด หรือจินตนาการของตนเองตามกติกา หรือขอตกลงนั้น  

2. ขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตรมีอะไรบาง จงอธิบาย 

ตอบ  ขั้นตอนที่  1  การคิดและเลือกหัวเรื่อง เปนการหาหัวขอในการทดลอง ในการที่จะอยากรู

อยากเห็น 

ขั้นตอนที่  2  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของรวมไปถึงการขอคําปรึกษา หรือขอมูลตางๆจาก

ผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ 

ขั้นตอนที่  3  การเขียนเคาโครงของโครงงาน 

ขั้นตอนที่  4  การปฏิบัติโครงงาน เปนการดําเนินงานตามแผน ที่ไดกําหนดไวในเคาโครงของ

โครงงาน และตองมีการจดบันทึกขอมูลตางๆไดอยางละเอียด และตองจัดทําอยางเปนระบบ ระเบียบ 

เพื่อที่จะไดใชเปนขอมูลตอไป 

ขั้นตอนที่  5  การเขียนรายงาน ควรใชภาษาที่เขาใจงาย กระชับ ชัดเจน และครอบคลุมประเด็น

สําคัญของโครงงาน โดยสามารถเขียนใหอยูในรูปตางๆ เชน การสรุป รายงานผล ซึ่งประกอบไปดวยหัวขอ

ตางๆ เชน บทคัดยอ บทนํา เอกสารที่เกี่ยวของ 
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ขั้นตอนที่  6  การแสดงผล การแสดงผลงาน เปนการนําเสนอผลงาน สามารถจัดไดหลาย

รูปแบบ เชน การจัดนิทรรศการ หรือทําเปนสิ่งตีพิมพ การสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน ตามแตความ

เหมาะสมของโครงงาน  

3. การเขียนรายงานโครงการวิทยาศาสตร มีข้ันตอนอยางไร จงอธิบาย 

ตอบ 1. ชื่อโครงงาน  เปนสิ่งสําคัญประการแรก เพราะชื่อโครงการจะชวยโยงความคิดไปถึง

วัตถุประสงคของการทําโครงงานวิทยาศาสตร และควรกําหนดชื่อโครงการใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

หลักดวย 

2. ชื่อผูจัดทําโครงงาน  การเขียนชื่อผูรับผิดชอบโครงงานวิทยาศาสตร เปนสิ่งดีเพื่อจะไดทราบ

วาโครงงานนั้นอยูในความรับผิดชอบของใครสามารถติดตามไดที่ใด 

3. ชื่ออาจารยที่ปรึกษาโครงงานการเขียนชื่อผูใหคําปรึกษาควรใหเกียรติยกยองและเผยแพร 

รวมทั้งขอบคุณที่ไดใหคําแนะนําการทําโครงงานวิทยาศาสตรจนบรรลุเปาหมาย 

4. บทคัดยอ  อธิบายถึงที่มาและความสําคัญของโครงงาน วัตถุประสงค วิธีดําเนินการและผลที่

ไดตลอดจนขอสรุปตางๆ อยางยอประมาณ 300-350 คํา  

5.  กิตติกรรมประกาศ (คําขอบคุณ)  สวนใหญโครงงานวิทยาศาสตรมักจะเปนกิจกรรมที่ไดรับ

ความรวมมือจากหลายฝายดังนั้นเพื่อเปนการเสริมสรางบรรยากาศของความรวมมือ  จึงควรไดกลาว

ขอบคุณบุคลากรหรือหนวยงานตาง ๆ ที่มีสวนชวยใหโครงงานนี้สําเร็จดวย 

6. ที่มาและความสําคัญของโครงงาน  ในการเขียนที่มาและความสําคัญของโครงงาน

วิทยาศาสตร ผูทําโครงงานจําเปนตองศึกษา หลักการทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจจะศึกษา หรือพูดเขาใจ

งาย ๆ วาเรื่องที่สนใจจะศึกษานั้นตองมีทฤษฎีแนวคิดสนับสนุน  

7. วัตถุประสงคของการทําโครงงาน  เปนการกําหนดจุดมุงหมายปลายทางที่ตองการใหเกิด

จากการทําโครงงานวิทยาศาสตร ในการเขียนวัตถุประสงค ตองเขียนใหชัดเจน อานเขาใจงายสอดคลองกับ

ชื่อโครงงาน หากมีวัตถุประสงคหลายประเด็น ใหระบุเปนขอๆ การเขียนวัตถุประสงคมีความสําคัญตอ

แนวทาง การศึกษา ตลอดจนขอความรูที่คนพบหรือสิ่งประดิษฐที่คนพบนั้นจะมีความสมบูรณครบถวน 

คือ ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคทุกๆ ขอ 

8. สมมติฐานของการศึกษา เปนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ผูทําโครงงานตองให

ความสําคัญ เพราะจะทําใหเปนการกําหนดแนวทางในการออกแบบการทดลองไดชัดเจนและรอบคอบ ซึ่ง

สมมติฐานก็คือ การคาดคะเนคําตอบของปญหาอยางมีหลักและเหตุผล ตามหลักการ  ทฤษฎี รวมทั้งผล

การศึกษาของโครงงานที่ไดทํามาแล 
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9. ขอบเขตของการทําโครงงาน  ผูทําโครงงานวิทยาศาสตร ตองใหความสําคัญตอการกําหนด

ขอบเขตการทําโครงงาน เพื่อใหไดผลการศึกษาที่นาเชื่อถือ ซึ่งไดแก การกําหนดประชากร กลุมตัวอยาง 

ตลอดจนตัวแปรที่ศึกษา 

10. วิธีดําเนินการ เปนวิธีการที่ชวยใหงานบรรลุตามวัตถุประสงคของการทําโครงงานตั้งแตเริ่ม

เสนอโครงการกระทั่งสิ้นสุดโครงการ 

11. ผลการศึกษาคนควา นําเสนอขอมูลหรือผลการทดลองตาง ๆ ที่สังเกตรวบรวมได รวมทั้ง

เสนอผลการวิเคราะหขอมูลที่วิเคราะหไดดวย 

12. สรุปผลและขอเสนอแนะ  อธิบายผลสรุปที่ไดจากการทําโครงงาน ถามีการ 

ตั้งสมมติฐาน ควรระบุดวยวาขอมูลที่ไดสนับสนุนหรือคัดคานสมติฐานที่ตั้งไว  หรือยังสรุปไมได  นอกจากนี้

ยังควรกลาวถึงการนําผลการทดลองไปใชประโยชน อุปสรรคของการทําโครงงานหรือขอสังเกตทีส่ําคัญหรือ

ขอผิดพลาดบางประการที่เกิดข้ึนจากการทําโครงงานนี้ รวมทั้งขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข หากมีผู

ศึกษาคนควาในเรื่องที่ทํานองนี้ตอไปในอนาคตดวย 

13. เอกสารอางอิง  เอกสารอางอิง คือ รายชื่อเอกสารที่นํามาอางอิงเพื่อประกอบการทํา

โครงงานวิทยาศาสตร  ตลอดจนการเขียนรายงานการทําโครงงานวิทยาศาสตร ควรเขียนตามหลักการที่

นิยมกัน 

4. จงอธิบายวิธีการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร 

ตอบ การนําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร อาจทําไดในแบบตาง ๆ กัน เชน การแสดงในรูป

นิทรรศการ ซึ่งมีทั้งการจัดแสดงและการอธิบายดวยคําพูด หรือในรูปแบบของการรายงานปากเปลาไมวา

การนําเสนอผลงานจะอยูในรูปแบบใด ควรครอบคลุมประเด็นสําคัญคือ มีความชัดเจน เขาใจงายและมี

ความถูกตองในเนื้อหา 

การแสดงผลงานนั้นอาจทําไดหลายรูปแบบ เชน การแสดงในรูปนิทรรศการ ซึ่งมีทั้งการจัดแสดง

และการอธิบายดวยคําพูด หรือในรูปแบบของการจัดแสดงโดยไมมีการอธิบายประกอบหรือในรูปแบบของ

การรายงานปากเปลา  ไมวาการแสดงผลงานจะอยูในรูปแบบใด ควรจัดทําใหครอบคลุมประเด็นสําคัญ

ดังตอไปนี้ 

          1.  ชื่อโครงงาน 

          2.  ชื่อผูทําโครงงาน 

          3.  ชื่ออาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 

          4.  ความเปนมาและความสําคัญของโครงงาน 

          5.  วิธีดําเนินการ 
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          6.  การสาธิตหรือแสดงผลที่ไดจากการทดลอง 

          7.  ผลการสังเกตและขอมูลเดน ๆ ที่ไดจากการทําโครงงาน 

5. จงอธิบายถึงประโยชนที่ไดรับจากการทําโครงงานวิทยาศาสตร 

ตอบ โครงงานวิทยาศาสตรมีความสําคัญและกอประโยชนโดยตรงแกผูเรียนโดยตรงเปนการฝก

ใหผูเรียนรูจักศึกษาคนควาดวยตนเอง สรางความสัมพันธอันดีกับครูกับเพื่อนรวมงาน รูจักทํางานอยางเปน

ระบบใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหาและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

 

เฉลยกิจกรรมทายบทท่ี 3 

1. ค. ไมโทคอนเดรีย 

2. ง. แวคิวโอล 

3. ค. สะสมโปรตีนเพื่อสงออกนอกเซลล 

4. ข. ไรโบโซม 

5. ก. การคายนํ้า 

6. ง. ถูกตองขอ 

7. ง. ไต 

8. ง. ถูกทุกขอ 

9. ก. 2 ประเภท 

10. ก. 2 แบบ          

 

เฉลยกิจกรรมทายบทท่ี 4 

 

1.  ข   2.  ข  3.  ข  4.  ก  5.  ง 

6.  ข  7.  ง  8.  ค  9.  ค 
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เฉลยกิจกรรมทายบทท่ี 5  

1. จงบอกประโยชนของเทคโนโลยีชีวภาพ 

1. ดานการเกษตร 

-  การผสมพันธุสัตวและการปรับปรงุพันธุสัตว 

-  การปรับปรุงพันธุพืชและการผลิตพืชพันธุใหม 

-  การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 

2. ดานอุตสาหกรรม 

-  การถายฝากตัวออน 

-  การผสมเทียมสัตวบกและสัตวน้ํา 

-  พันธุวิศวกรรม 

-  ผลิตฮอรโมนเรงการเจรญิเติบโตของสัตว 

-  ผลิตสัตวแปลงพันธุใหมลีักษณะโตเร็ว เพิ่มผลผลิต 

3. ดานการแพทย 

-  การใชยีนบําบัดโรค 

-  การตรวจวินิจฉัยหรอืตรวจพาหะจากยีน เพื่อตรวจสอบโรคธาลัสซีเมีย 

-  การใชประโยชนจากการตรวจลายพิมพจากยีนของสิง่มีชวีิต 

4. ดานอาหาร 

-  เพิ่มปริมาณเนือ้สัตวทัง้สัตวบกและสัตวน้ํา สัตวบก 

-  เพิ่มผลผลิตจากสัตว 

-  เพิ่มผลิตภัณฑที่แปรรปูจากผลผลิตของสัตว 

5. ดานสิ่งแวดลอม 

-  การใชจุลินทรียชวยรักษาสภาพแวดลอม 

-  การคนหาทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนและการสรางทรัพยากร 

6. ดานการผลิตพลงังาน 

-  แหลงพลังงานที่ไดจากชีวมวล คือ แอลกอฮอลชนิดตางๆ 

2.  จงบอกผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพ 

 1.  สามารถนําไปใชผลิตเชื้อโรคชนิดรายแรงเพื่อใชในสงครามเชื้อโรค 

 2.  สามารถนําสารพันธุกรรมของพืชจากประเทศกําลังพฒันาเพื่อหวังผลกําไร 
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3. จงบอกการนําเทคโนโลยีชีวภาพไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

1. การผลิตอาหาร เชน น้ําปลา ปลารา ปลาสม ผักดอง 

2. การผลิตผงซักฟอกชนิดใหมที่มีเอนไซม 

3. การทําปุยจากวัสดุเหลือทิ้ง เชน เศษผัก อาหาร ฟางขาว 

4. การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม เชน การใชจลุินทรียในการกาํจัดขยะ 

5. การแกไขปญหาพลงังาน เชน การผลิตแกซโซฮอล 

6. การเพิ่มคุณคาผลผลิตของอาหารเชนการปรับปรุงคุณภาพน้ํามันในพืชคาโนลา 

7. การทําผลิตภัณฑจากไขมัน เชน นม เนย น้ํามัน 

8. การรักษาโรค และบํารุงสุขภาพ เชน สมุนไพร 

 

เฉลยกิจกรรมทายบทท่ี 6 

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

6. ก      7. ก      8. ก     9.  ค      10. ก 

 

 

เฉลยกิจกรรมทายบทท่ี 7 

1. ข  2. ก  3. ก   4. ง  5. ค   

6. ง   7. ง  8. ค   9. ก  10. ง 

  

 

เฉลยกิจกรรมทายบทท่ี 8 

1. ก  2. ง  3. ข  4. ง  5. ข 

6. ง  7. ข  8. ก  9. ก  10. ค 

 

เฉลยกิจกรรมทายบทท่ี 9 

1. ข  2. ข  3. ง  4. ง  5. ง  6. ข 

7. ข  8. ข  9. ก  10. ข  11. ง  12. ข 
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เฉลยกิจกรรมทายบทท่ี 10 

1. ค  2. ก  3. ก  4. ง  5. ก 

6. ข  7. ก  8. ข  9. ง  10. ง 

 

 

เฉลยกิจกรรมทายบทท่ี 11 

กิจกรรมการทดสอบหาคาความเปนกรด-เบส (pH) ของสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 

 

ผลการทดสอบคาความเปนกรด-เบส (pH) ของสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน 

ชนิดของสารเคมี คากรด-เบส pH 
การเปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัส 

สีแดง สีนํ้าเงิน 

1. น้ําอัดลม  3 ไมเปลี่ยนส ี เปลี่ยนเปนสีแดง 

2. น้ํามะนาว 2-3 ไมเปลี่ยนส ี เปลี่ยนเปนสีแดง 

3. น้ําสมสายชู 1-2 ไมเปลี่ยนส ี เปลี่ยนเปนสีแดง 

4. น้ํายาลางหองน้ํา 1 ไมเปลี่ยนส ี เปลี่ยนเปนสีแดง 

5. น้ําเปลา 7 ไมเปลี่ยนส ี ไมเปลี่ยนส ี

6. น้ําเชื่อม 7 ไมเปลี่ยนส ี ไมเปลี่ยนส ี

7. สารละลายสบู 8 เปลี่ยนเปนสีน้ําเงิน ไมเปลี่ยนส ี

8. สารละลายยาสีฟน 8 เปลี่ยนเปนสีน้ําเงิน ไมเปลี่ยนส ี

9. สารละลายยาสระผม 8 เปลี่ยนเปนสีน้ําเงิน ไมเปลี่ยนส ี

10. สารละลายน้ําปูนใส 12 เปลี่ยนเปนสีน้ําเงิน ไมเปลี่ยนส ี

 

 

 

 



303 

 

คําถามจากการทํากิจกรรม 

  1. จงเรียงลําดับสารเคมีที่มีคากรด-เบส (pH) จากนอยไปหามากพรอมบอกคา pH 

   นํ้ายาลางหองน้ํา  pH=1 น้ําสมสายชู pH=1-2  น้ํามะนาว pH=2-3   น้ําอัดลม pH=3         .                         

   นํ้าเชื่อม pH=7 น้ําเปลา pH=7 สารละลายยาสระผม pH=8 สารละลายสบู  pH=8             .             

   สารละลายยาสีฟน pH=8 สารละลายน้ําปูนใส pH=12                                               . 

  2. มีสารละลายใดบางที่ เปนกรด และสารละลายใดบางที่ เปนเบส นักศึกษาทราบ                     

ไดอยางไร จงอธิบาย 

    เปนกรด ไดแก  นํ้าอัดลม  น้ํามะนาว  น้ําสมสายชู  น้ํายาลางหองน้ํา                    . 

    เปนเบส ไดแก  สารละลายสบู  สารละลายยาสีฟน  สารละลายยาสระผม น้ําปูนใส         . 

    เปนกลาง  ไดแก  นํ้าเปลา น้ําเช่ือม                                                                    . 

    ดูจากคากรด-เบส (pH) ถามีคา pH นอยกวา 7 เปน กรด ถามีคา pH มากกวา 7 เปนเบส    . 

    และสารที่มีคา pH = 7  เปนกลาง                                                                     . 

  3. นักศึกษาคิดวาจากการทํากิจกรรมการทดสอบคากรด-เบสของสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน 

สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางไร 

         การใชสารที่ฤทธิ์เปนกรดในชีวิตประจําวันจะตองใชอยางระมัดระวัง โดยเฉพาะภาชนะที่  นํามา

บรรจุสารละลายที่มีฤทธิ์ เปนกรด เชน น้ําสมสายชู น้ํามะนาว น้ํามะขามเปยก ควรใชภาชนะที่เปนแกว

หรือกระเบื้องเคลือบไมควรใชภาชนะบรรจุที่เปนโลหะและพลาสติก เนื่องจากกรดสามารถกัดกรอนโลหะ

สังกะสี อลูมิเนียม และสแตนเลสได                              . 

         สารที่มีฤทธิ์ เปนดางตองใชดวยความระมัดระวัง และใชใหถูกวิธี  เชนผงซักฟอกไมควร              

นํามาใชลางจาน เพราะอาจจะมีสารเคมีตกคางจากผงซักฟอกซึ่งอาจเปนอันตรายเมื่อบริโภค                 

เขาไป และไมควรนํามาใชสระผม เพราะดางมีฤทธิ์กัดกรอนโปรตีนทําใหเกิดการอักเสบอยางรุนแรงได

เชนกัน                                                                                               . 

         นอกจากนี้การใชสารปรุงแตงอาหาร เราตองแนใจวาสารนั้นไมมีอันตราย เพราะผูผลิตบางรายนํา

กรดกํามะถันซึ่งเปนกรดที่มีฤทธิ์กัดกรอนสูงมาเจือจางดวยน้ําแลวนํามาปลอมปนขายแทนน้ําสมสายชู    

เมื่อบริโภคเขาไปจะทําใหสารเคลือบฟนถูกกัดกรอนกระเพาะอาหารและลําไสจะถูกกรดกัดกรอนเปนแผล 

ดังนั้น การใช มะขามหรือน้ํามะนาวมาปรุงแตงรสเปรี้ยวของอาหารแทนน้ําสมสายชูจะมีความปลอดภัย

มากกวา                                                 . 
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เฉลยกิจกรรมทายบทท่ี 12 

 

1. แรง (Force) หมายถึง สิ่งที่มากระทําหรือพยายามกระทําตอวัตถุแลวทําใหวัตถุเกิดการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ เชน ถามีแรงมากระทํากับวัตถุซึ่งกําลังเคลื่อนที่ อาจทําใหวัตถุนั้นเคลื่อนที่เร็วขึ้น ชาลง 

หรือหยุดนิ่ง หรือเปลี่ยนทิศทาง 

 แรงเปนปริมาณเวกเตอร คือ ตองบอกขนาดและทิศทาง มีหนวยเปน นิวตัน (N) 

 2. ความเร็ว (Velocity) คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงการกระจัด หรือการกระจัดที่เปลี่ยนแปลงไป

ในหนึ่งหนวยเวลา การกระจัด (�⃑) เปนปริมาณเวกเตอร มีหนวยเปน เมตรตอวินาที (m/s) 

 สวนอัตราเร็ว (Speed) คือ ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไดในหนึ่งหนวยเวลา ใชสัญลักษณ คือ V  

เปนปริมาณสเกลาร มีหนวยเปน เมตรตอวินาที (m/s) 

 3. การกระจัด (Displacement) คือ ความยาวเสนตรงที่เชื่อมโยงระหวางจุดเริ่มตนและจุด

สุดทายของการเคลื่อนที่ การกระจัดใชสัญลักษณ �⃑ เปนปริมาณเวกเตอร มีหนวยเปนเมตร (m) 

 4. แรงโนมถวงและสนามโนมถวง เมื่อเราปลอยวัตถุ วัตถุจะตกลงสูพื้น แสดงวามีแรงกระทําตอ

วัตถุ โดยแรงนั้นเกิดจากแรงที่โลกดึงดูดวัตถุ เรียกวา แรงโนมถวง  (Gravitational force) และวัตถุอยูใน

สนามของแรงโนมถวง เรียกสั้นๆ วา สนามโนมถวง (Gravitational field) โดยสนามโนมถวงเปนปริมาณ

เวกเตอร มีทิศทางเขาสูศูนยกลางทีเ่ปนตนกาํเนิดสนาม เชน สนามโนมถวงของโลกมีทิศเขาสูศูนยกลางของ

โลก สวนสนามโนมถวงของดาวดวงใดก็มีทิศเขาสูศูนยกลางของดาวดวงนั้น 

 5. วิธีทํา 

  จากสมการ �⃑av = 
∆���⃑

∆�
  

 

 ในที่นี้ ∆v  =  300 -0 = 300 กิโลเมตรตอชั่วโมง = 
���	�	����			

��	�	��
 = 83 เมตรตอวินาที 

  

  ∆t    =  t2 – t1  =  30 – 0  = 30 วินาที 

 

ดังนั้น  �⃑av   = 
��	เมตรตอวินาที

��	วินาที
 

 

   = 2.8 เมตรตอวินาที2 

ความเรงเฉลี่ยของเครื่องบิน เทากับ 2.8 เมตรตอวินาที2 
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6. จงอธิบายการกําเนิดเสียง 

 เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุเสียงจะเคลื่อนที่ออกจากแหลงกําเนิดของเสียง ทุก

ทิศทาง.โดยเดินทางผานตัวกลาง 3 ชนิด คือ ของแข็ง ของเหลว และกาซ 

7. สมบัติของเสียงมีกี่ประการ ประกอบดวยอะไรบางจงอธิบาย 

 สมบัติของเสียง ประกอบดวย 4 ประการ ไดแก  การสะทอน   การหักเห การแทรกสอด

และการเลี้ยวเบน 

 การสะทอนของเสียง เสียงเคลื่อนที่จากตัวกลางจะมีการสะทอนของคลื่นเสียงเกิดข้ึน  

 การหักเหของเสยีง การหักเหของคลื่นเสียง คือ การเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง

เมื่อคลื่นเสียงเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งไปอีกตัวกลางหนึ่งที่มีความหนาแนนตางกัน  

 การแทรกสอด  คือ ปรากฎการณที่คลื่นเสียง 2 ขบวนเคลื่อนที่เขามาในตัวกลางเดียวกัน

เกิดการรวมคลื่นกันขึ้นทําใหเกิดการเสริมกันและหักลางกัน 

 การเลี้ยวเบน  คือ การที่คลื่นเสียงเคลื่อนที่ไปพบสิ่งกีดขวางแลวสามารถเคลื่อนที่ออม

หลังสิ่งกีดขวางได 

 8. สมชายตะโกนในหุบเขาไดยินเสียงสะทอนกลับมาในเวลา 6 วินาที ขณะนั้นอุณหภูมิของ

อากาศ 20 องศาเซลเซียส จงหาวาเสียงเดินทางเปนระยะทางเทาไร 

 เสียงเดินทางไป  - กลับ ใชเวลา 6 วินาที  

 เสียงเดินทางเที่ยวเดียวใชเวลาเพียงครึ่งหนึ่ง เวลา = 3 วินาที 

 อัตราเร็วของเสียงในอากาศ เมื่ออุณหภูมิ  20  องศาเซลเซียส    

    แทนคา      Vt (เวลา)  =    331 + 0.6 t (อุณหภูมิ) 

     Vt    =  331 + 0.6 x 20    

        = 331 + 12 

        = 343 เมตรตอวินาที (m/s) 

 

 หาระยะทางที่เสียงเดินทางเที่ยวเดียว ,เวลา (t) = 3  วินาที 

  จากสมการ  S    =  Vt 

  แทนคา   S    = 343x3 

     S   = 1,029 เมตร 

  ตอบ  ระยะทาง 1,029  เมตร  

1. วิธีทํา อัตราเร็วของเสียงในอากาศใชสูตร  Vt = 331+0.6 t   (t=อุณหภูมิ) 
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9.จงบอกประโยชนของพลังงานเสียง 

 1.ประโยชนของเสียงทางดานวิศวกรรมอุตสาหกรรม  

 2.ประโยชนทางการแพทย  

 3.ประโยชนทางการประมง 

10. จงบอกอันตรายที่เกิดจากพลังงานเสียง 

 เสียงที่ดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ) กอใหเกิดอันตรายได                                                                                                            

 

เฉลยกิจกรรมทายบทท่ี 13 

 

ใหนักศึกษารวมกันอภิปรายเรื่องเทคโนโลยีอวกาศ ในหัวขอตอไปนี้ 

1. ความหมายของเทคโนโลยีอวกาศ 

ตอบ การนําความรูที่ไดจากการสํารวจสิ่งตางๆที่อยูนอกโลก และสํารวจโลกของเรามาใช

ประโยชนกบัมนุษย โดยอาศัยความรูวิทยาศาสตรและอวกาศ ซึ่งเกี่ยวกับดานดาราศาสตร 

และวิศวกรรม ควบคูกัน 

2. ยานสํารวจอวกาศเปนพาหนะพรอมอปุกรณและเครื่องมือทีใ่ชออกไปสํารวจนอกโลก ซึง่จะแบง

ออกเปนกี่ประเภท อะไรบาง พรอมทั้งอธิบาย 

ตอบ  2  ประเภท คือ 1. ยานอวกาศที่ไมมีมนุษยควบคุมอยูบนยาน สวนใหญสํารวจ ดวง

จันทร ดวงอาทิตย ดาวเคราะห หวงอวกาศระหวางดวงดาว เชน โครงการลูนาออบเิตอรไป

ถายภาพพื้นผิวรอบดวงจันทร  2. ยานอวกาศที่มีมนุษยขับควบคุมอยูบนยาน เชน โครงการ

เมอคิวรี่มนุษยอวกาศขึ้นไปโคจรรอบโลกครั้งละ 1 คน โครงการเจมินีมนุษยอวกาศขึ้นไป

เชื่อมตอกบัยานลําอื่นครั้งละ 2 คน เปนตน 

 

3. ใหนักศึกษาบอกถงึประโยชนของเทคโนโลยีอวกาศ ของดาวเทียมมา 3 ขอพรอมทัง้อธิบายมาพอ

สังเขป 

ตอบ  

1. ใชดาวเทียมสื่อสาร เชื่อมโยงถายทอดสัญญาณไปยังสถานีภาคพื้นดินที่ทําการสงและ

รับสัญญาณ ดาวเทียมไทยคมใชพัฒนาเครือขายการสื่อสาร และการกระจายเสียงและภาพ

โทรทัศนของประเทศไทย 

2. การใชดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา สํารวจถายภาพการกอตัวของเมฆ วัดอุณหภูมิ ชั้น

บรรยากาศของโลกเปนประจําทุกวัน 
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3. การใชดาวเทียมสํารวจทรัพยากร สํารวจถายภาพการใชที่ดิน สํารวจพื้นที่เพาะปลูก

และพื้นที่ปาไม สํารวจการประมงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง สํารวจแหลงน้ําและชลประทาน สํารวจ

ธรณีวิทยา แหลงแร แหลงเชื้อเพลิงธรรมชาติ   เปนตน 

4. เทคโนโลยีอวกาศมีประโยชนตอชีวิตประจําวันอยางไรบาง 

ตอบ    1. ชวยในการตรวจสอบสภาพอากาศและสามารถวางแผนการดําเนินชีวิตประจําวันได  

         2. ดาวเทียมสือ่สารชวยในการรบั- สง สัญญาณโทรศัพท และสญัญาณโทรทัศน ทําให

เราสาสมารถรบัรูขาวสาร เหตกุารณทีเ่กิดข้ึนในปจจบุัน ได 

5. เหตุการณดานอวกาศที่สําคัญ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2529 เกิดเหตุการณอะไรขึ้น 

ตอบ  เกิดโศกนาฏกรรมทางอวกาศกับกระสวยอวกาศแชลเลนเจอรระเบิดแตกเปนเสี่ยง ๆ 73 

วินาทีหลังออกบิน ทําใหสมาชิกลกูเรือทัง้เจ็ดคนเสียชีวิต 
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แนวคําตอบการทดลองที่ 1 

1. จากการทดลองการตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรมพบวา   

    - เมื่อทําการถอดหลอด LED ออก 1 หลอด พบวาหลอด LED ที่เหลือจะดับ   

2. จากการทดลองผูเรียนสามารถอธิบายหลักการทฤษฎี จากผลการทดลองไดอยางไร 

    - การต อวงจรแบบอนุกรม คือ การต อวงจรด วยอุปกรณไฟฟ าตั้ งแต 2 ตัวขึ้นไปเรียงตอกัน 

โดยกระแสไฟฟาจะไหลจากแหลงจายผานไปยังอุปกรณไฟฟาตัวที่ 1 ผานอุปกรณไฟฟาตัวที่ 2 และผาน

ตัวตอ ๆ ไป จนกลับมาครบวงจรที่แหลงจ ายไฟ เมื่ออุปกรณตัวใดตัวหนึ่งขาดหรือหลุดจากวงจร 

จึงเปรียบเสมือนวาวงจรขาด กระแสไฟฟาไมสามารถไหลไดครบวงจร ทําใหอุปกรณที่เหลือในวงจร 

ไมสามารถทํางานไดเชนกัน จากการทดลองเมื่อทําการถอดหลอด LED ออก 1 หลอด จึงเปนเหตุใหหลอด 

LED ที่เหลือดับ 

แนวคําตอบการทดลองที่ 2 

1. จากการทดลองการตอวงจรไฟฟาแบบขนานพบวา 

- เมื่อถอดหลอดไฟออกหนึง่หลอด หรือปดสวิทชบางตัวบนแผงสาธิต หลอดไฟทีเ่หลือยงัคงติดอยู   

2. จากการทดลองผูเรียนสามารถอธิบายหลักการทฤษฎี จากผลการทดลองไดอยางไร 

- การตอวงจรแบบขนาน เมื่ออปุกรณไฟฟาตัวใดชํารุดหรือหลดุออกจากวงจร อุปกรณไฟฟาที่เหลอื

ยังสามารถทํางานได เนื่องจากกระแสในวงจรขนานไหลแยกกันแตละวงจร 
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แนวคําตอบการทดลองที่ 3 

1. จากการทดลองการตอวงจรไฟฟาแบบผสมพบวา 

- เมื่อทําการถอดหลอด LED หลอดที่ 1 หรือ 2 ออก พบวา หลอด LED ที่เหลือยังคงติดอยู  

 - เมื่อทําการปลดหลอด LED หลอดที่ 3 ออก หลอด LED ที่เหลือดับ   

2. จากการทดลองผูเรียนสามารถอธิบายหลักการทฤษฎี จากผลการทดลองไดอยางไร 

- วงจรไฟฟาแบบผสม คือ การตอวงจรไฟฟารวมกันระหวางวงจรไฟฟาแบบอนุกรมและ

วงจรไฟฟาแบบขนาน   

- จากการทดลอง เมื่อปลดหลอด LED หลอดที่ 1 หรือ 2 ออกพบวา หลอด LED ที่เหลือ 

ยังคงสวางอยู เนื่องจากเปนสวนของวงจรขนาน ซึ่งกระแสไฟฟาสามารถไหลครบวงจรได แตเมื่อ 

ทําการปลดหลอด LED หลอดที่ 3 ออก พบวาหลอด LED ที่เหลือดับทุกหลอด เนื่องจาก 

เปนสวน ของวงจรอนุกรม ทําใหกระแสไฟไมสามารถไหลไดครบวงจร 
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คณะผูจัดทํา 
ที่ปรกึษา  

นายสุรพงษ  จําจด    เลขาธิการ กศน.  

นางตรีนุช สุขสุเดช    ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษา กศน.  

นายวิมล ชาญชนบท    ผูอานวยการ สถาบัน กศน. ภาคกลาง  

ด.ต.ชาติวุฒิ เพ็ชรนอย   รองผูอานวยการ สถาบัน กศน. ภาคกลาง  

 

ผูสรปุเนื้อหา ผูตรวจและบรรณาธิการ  

นายเชวงศักด์ิ  มาโชค   ครู(สาขาเคมี)  

สํานักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวจตุพร  เกาะเกตุ  ครูอาสาสมัคร(สาขาชีววิทยาประยุกต) 

สํานักงาน กศน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

นางสาวอรุณรัตน  จิตรมั่น  ครูอาสาสมัคร(สาขาชีววิทยาประยุกต) 

สํานักงาน กศน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

นางสาวจุรีรัตน   ผลงาม  ครู กศน.ตําบล(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

สํานักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี 

นางสาวชดาพร  ฤทธิ์มังกร  ครู กศน.ตําบล(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

สํานักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี 

นางสาวปานทิพย  แสงจันทร  ครู กศน.ตําบล(สาขาชีววิทยา) 

สํานักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี 

นางสาวจุรีพร  ไปไล   ครู กศน.ตําบล(สาขาชีววิทยาประยุกต) 

สํานักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี 

นางสาวณัฐชุดา  บุตรศรี  ครู กศน.ตําบล(สาขาเคมี) 

สํานักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี 

นางกมลรัตน   กรรณสูต          ครู กศน.ตําบล(สาขาอารักขาพืช เอกโรคพืชวิทยา 

สํานักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี 

นางสาวอรณัสภ  บรรจงจัด  ครู กศน.ตําบล(สาขาเคมี) 

สํานักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี 
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ผูสรปุเนื้อหา ผูตรวจและบรรณาธิการ(ตอ)  

นายทรงพล  รังผึ้ง   ครู กศน.ตําบล(สาขาเกษตร-พืชศาสตร) 

สํานักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

นางสาวเกษสุวรรณ  ทองเดือน  ครู กศน.ตําบล(สาขาเคมีอุตสาหกรรม) 

สํานักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวปนัดดา  จํานงคศิลป  ครู กศน.ตําบล(สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป) 

สํานักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายธนพล   สมภักดี   ครู กศน.ตําบล(สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป) 

สํานักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายสุทธิ   ปราศรัย   ครู กศน.ตําบล(สาขาการไฟฟา) 

สํานักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสาคร 

ผูพิมพตนฉบับ  

นางสาวอรุณโรจน  ทองงาม  ครู สถาบัน กศน.ภาคกลาง  

นางสาวอรุณวรรณ  แสงทอง  ครู สถาบัน กศน.ภาคกลาง  

นางสาวโชติกา  ชัยชนะ  ครูผูชวย สถาบัน กศน.ภาคกลาง  

นางเหมือนฝน  ยองเพชร  ครูผูชวย สถาบัน กศน.ภาคกลาง  

นายธนากร  ไชยโพคา   ครูผูชวย สถาบัน กศน.ภาคกลาง  

นางสาวเพ็ญชลิตา  ขําสุนทร          เจาหนาที่คอมพิวเตอร  สถาบัน กศน.ภาคกลาง  

 

 ผูออกแบบปก  

   นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป  กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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