หนังสื อเรี ยนสาระความรู ้พ้นื ฐาน

รายวิชา วิทยาศาสตร์
(พว11001)
ระดับประถมศึกษา
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสู ตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

สานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

ห้ ามจาหน่ าย
หนังสื อเรี ยนเล่มนี้ จดั พิมพ์ดว้ ยเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อการศึกษาตลอดชีวติ สาหรับประชาชน
ลิขสิ ทธิ์ เป็ นของ สานักงาน กศน. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
เอกสารทางวิชาการลาดับที่ 9/2554

หนังสื อเรี ยนสาระความรู้พ้นื ฐาน

รายวิชา วิทยาศาสตร์ (พว11001)
ระดับประถมศึกษา
ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560
ลิขสิ ทธิ์ เป็ นของ สานักงาน กศน. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
เอกสารทางวิชาการลาดับที่ 9/2554

คํานํา
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน
พุทธศัก ราช
เมือวัน ที กัน ยายน พ.ศ.
แทนหลัก เกณฑ์และวิ ธีก ารจัด การศึก ษานอก
โรงเรี ยน ตามหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
ซึงเป็ นหลักสูตรทีพัฒนาขึ นตามหลัก
ปรัชญาและความเชือพืนฐานในการจัดการศึกษานอกโรงเรี ยนทีมีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นผูใ้ หญ่มีการเรี ยนรู้
และสังสมความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนือง
ในปี งบประมาณ
กระทรวงศึก ษาธิ ก ารได้ก าํ หนดแผนยุทธศาสตร์ ในการขับเคลือน
นโยบายทางการศึกษาเพือเพิมศักยภาพและขีด ความสามารถในการแข่งขันให้ประชาชนได้มีอาชี พ
ทีสามารถสร้างรายได้ทีมังคังและมันคง เป็ นบุคลากรทีมีวินยั เปี ยมไปด้วยคุณธรรมและจริ ยธรรม และมี
จิต สํานึ ก รั บผิดชอบต่ อตนเองและผูอ้ ืน สํานัก งาน กศน. จึ งได้พิจ ารณาทบทวนหลักการ จุด หมาย
มาตรฐาน ผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง และเนือหาสาระ ทัง กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ของหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึก ษาขันพืนฐาน พุทธศัก ราช
ให้มีค วามสอดคล้องตอบสนองนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ซึงส่ งผลให้ตอ้ งปรับปรุ งหนังสื อเรี ยน โดยการเพิมและสอดแทรกเนื อหาสาระ
เกียวกับอาชี พ คุ ณธรรม จริ ย ธรรมและการเตรี ยมพร้อม เพือเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน ในรายวิ ชาที มี
ความเกียวข้องสัมพัน ธ์กนั แต่ ยงั คงหลัก การและวิธีก ารเดิมในการพัฒนาหนังสื อทีให้ผเู้ รี ย นศึก ษา
ค้นคว้าความรู้ดว้ ยตนเอง ปฏิบตั ิกิจกรรม ทําแบบฝึ กหัด เพือทดสอบความรู้ความเข้าใจ มีการอภิปราย
แลกเปลียนเรี ยนรู้กบั กลุ่ม หรื อศึกษาเพิมเติมจากภูมิปัญญาท้องถิน แหล่งการเรี ยนรู้และสืออืน
การปรั บปรุ งหนังสื อเรี ย นในครั งนี ได้รั บความร่ ว มมืออย่างดี ยิงจากผูท้ รงคุ ณวุ ฒิ ในแต่ ละ
สาขาวิชา และผูเ้ กียวข้องในการจัดการเรี ยนการสอนทีศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้จากสื อ
ต่าง ๆ มาเรี ย บเรี ยงเนื อหาให้ครบถ้ว นสอดคล้องกับมาตรฐาน ผลการเรี ย นรู้ ทีคาดหวัง ตัว ชี วัด และ
กรอบเนื อหาสาระของรายวิชา สํานักงาน กศน. ขอขอบคุ ณผูม้ ีส่วนเกียวข้องทุ กท่านไว้ ณ โอกาสนี
และหวังว่าหนังสือเรี ยนชุดนี จะเป็ นประโยชน์แก่ผเู้ รี ยน ครู ผูส้ อน และผูเ้ กียวข้องในทุกระดับ หากมี
ข้อเสนอแนะประการใด สํานักงาน กศน. ขอน้อมรับด้วยความขอบคุณยิง

สารบัญ
หน้า
คํานํา
คําแนะนําการใช้ หนังสือเรียน
โครงสร้ างรายวิชาวิทยาศาสตร์ (พว
)
บทที ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
บทที โครงงานวิทยาศาสตร์
บทที สิ งมีชีวิต
บทที ระบบนิเวศ
บทที ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในท้องถิน
บทที ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
บทที สารและสมบัติของสาร
บทที การแยกสาร
บทที สารในชีวิตประจําวัน
บทที แรงและการเคลือนทีของแรง
บทที พลังงานในชีวติ ประจําวันและการอนุรักษ์
บทที ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์
บทที 13 อาชีพช่างไฟฟ้ า
บรรณานุกรม
คณะผู้จดั ทํา

คําแนะนําการใช้ หนังสื อเรียน
หนังสือเรี ยนสาระความรู้พนฐาน
ื
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา รหัส พว
เป็ นหนังสือเรี ยนทีจัดทําขึน สําหรับผูเ้ รี ยนทีเป็ นนักศึกษานอกระบบ
ในการศึกษาหนังสือเรี ยนสาระความรู้พนฐาน
ื
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ผูเ้ รี ยนควรปฏิบตั ิดงั นี
1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เข้าใจในหัวข้อและสาระสําคัญ ผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง และ
ขอบข่ายเนื อหาของรายวิชานัน ๆ โดยละเอียด
2. ศึกษารายละเอียดเนือหาของแต่ละบทอย่างละเอียด และทํากิจกรรมตามทีกําหนด ถ้าผูเ้ รี ยน
ตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเข้าใจในเนื อหานันใหม่ให้เข้าใจ ก่อนทีจะศึกษาเรื องต่อ ๆ ไป
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมท้ายเรื องของแต่ละเรื อง เพือเป็ นการสรุ ปความรู้ ความเข้าใจของเนื อหาใน
เรื องนัน ๆ อีกครัง และการปฏิบตั ิกิจกรรมของแต่ละเนื อหา แต่ละเรื อง ผูเ้ รี ยนสามารถนําไปตรวจสอบ
กับครู และเพือน ๆ ทีร่ วมเรี ยนในรายวิชาและระดับเดียวกันได้
4. หนังสือเรี ยนเล่มนีมี 3 บท
บทที ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
บทที โครงงานวิทยาศาสตร์
บทที สิ งมีชีวิต
บทที ระบบนิเวศ
บทที ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมในท้องถิน
บทที ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
บทที สารและสมบัติของสาร
บทที การแยกสาร
บทที สารในชีวิตประจําวัน
บทที แรงและการเคลือนทีของแรง
บทที พลังงานในชีวิตประจําวันและการอนุรักษ์
บทที ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์
บทที 13 อาชีพช่างไฟฟ้ า

โครงสร้ างรายวิชาวิทยาศาสตร์ (พว

)

สาระสํ าคัญ
. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื อง ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและโครงงานวิทยาศาสตร์
. สิ งมี ชี วิ ต และสิ งแวดล้อ ม ประกอบด้ว ยสิ งมี ชี วิ ต ระบบนิ เ วศ ทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ งแวดล้อมและการอนุรักษ์ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ
3. สารเพือชีวิ ต สมบัติข องสาร การแยกสาร สารในชี วิตประจําวัน การเลือกซื อ และการ
เลือกใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
. แรงและพลังงานเพือชีวิต เรื อง การเคลือนทีของแรง งานและพลังงานในชีวิตประจําวัน
. ดาราศาสตร์เพือความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
. ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
. จํา แนกสิ งมีชี วิ ต ในแหล่ ง ที อยู่ อธิ บ ายความสัมพัน ธ์ข องกลุ่ ม สิ งมี ชี วิ ต ในระบบนิ เ วศ
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับการดํารงชีวิตของสิงมีชีวิตในชุมชนและท้องถิน
.อธิ บ ายความหมายประเภทของทรั พ ยากรธรรมชาติ การใช้ แ ละการดู แ ลรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในชุมชนและท้องถินได้
.อธิบายเกียวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและการพยากรณ์ทางอากาศ
. อธิบายเกียวกับสมบัติของสาร การแยกสาร สารในชีวิ ตประจําวัน และการเลือกใช้สารได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
. อธิ บายเกี ยวกับประเภทของแรง ผลที เกิ ดจากการกระทําของแรง ความดัน แรงลอยตัว
แรงดึงดูดของโลก แรงเสียดทานและการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
. อธิบายเกียวกับพลังงานในชีวิตประจําวัน
. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์ได้
. อธิ บาย ออกแบบ วางแผน ทดลอง ทดสอบ ปฏิบัติ ก ารเรื องไฟฟ้ าได้อย่างถูก ต้องและ
ปลอดภัย คิด วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบข้อดี ข้อเสี ย ของการต่อวงจรไฟฟ้ าแบบอนุ กรม แบบขนาน แบบ
ผสม ประยุกต์และเลือกใช้ความรู้และทักษะอาชีพช่างไฟฟ้ า ให้เหมาะสมกับด้านบริ หารจัดการและการ
บริ การ เพือนําไปสู่การจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์

ขอบข่ ายเนือหา
บทที ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
บทที โครงงานวิทยาศาสตร์
บทที สิงมีชีวิต
บทที ระบบนิเวศ
บทที ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมในท้องถิน
บทที ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
บทที สารและสมบัติของสาร
บทที การแยกสาร
บทที สารในชีวิตประจําวัน
บทที แรงและการเคลือนทีของแรง
บทที พลังงานในชีวิตประจําวันและการอนุรักษ์
บทที ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์
บทที 13 อาชีพช่างไฟฟ้ า

1

บทที 1
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
สาระสํ าคัญ
ความหมายและความสําคัญของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อการดําเนิ นชีวิต กระบวนการ
วิทยาศาสตร์ ทัก ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมายและความสําคัญ ของ
เทคโนโลยีต่ อชี วิต มนุ ษ ย์ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปั จจุ บนั การนําเทคโนโลยีมาใช้ก ับการ
ประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต การใช้วสั ดุอุปกรณ์และเครื องมือวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1. สามารถอธิบายความหมาย ความสําคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. อธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. สามารถใช้วสั ดุ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เรื องที เทคโนโลยี
เรื องที วัสดุและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
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เรืองที กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ความหมายและความสําคัญของวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ การศึกษาหาความรู้เรื องราวหรื อปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างมีระบบขันตอน
โดยใช้กระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์
ความสําคัญของวิทยาศาสตร์
ปัจจุบนั วิทยาศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญอย่างยิงในการดําเนินชีวติ ของคนเรา วามรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ได้ก่อให้เกิดเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสิ งอํานวยความสะดวกมากมายแก่มนุษยชาติ เช่น
ด้านการสือสาร การคมนาคม เทคโนโลยีดา้ นการแพทย์ เทคโนโลยีดา้ นอวกาศ เป็ นต้น
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ขันตอนการเสาะหาความรู้อย่างมีเหตุมีผล มีขนตอน
ั
อย่างเป็ นระบบ เราสามารถสรุ ปทักษะกระบวนการวิธีทางวิทยาศาสตร์ได้ 5 ขันตอน ดังนี

ระบุปัญหา

การตังสมมติฐาน

รวบรวมข้ อมูล

วิเคราะห์ ข้อมูล

สรุปผล
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1. ขันระบุปัญหา ขันตอนนีเกิดจากการสังเกตพบเห็นปัญหารอบ ๆ ตัว แล้วนําไปตังปัญหาและ
ข้อสังเกต โดยการตังปัญหานันจะต้องชัดเจนไม่คลุมเครื อ
2. ขันตังสมมติฐาน คือ การคาดคะเนคําตอบของปัญหาทีต้องการศึกษา โดยอาศัยข้อมูล
ความรู้ จากประสบการณ์เดิม สมมติฐานทีดีตอ้ งสัมพันธ์กบั ปัญหาและสามารถตรวจสอบได้
3. ขันรวบรวมข้ อมูล เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต การสํารวจ หรื อการลงมือ
ทดลองปฏิบตั ิ เพือพิสูจน์ว่าสมมติฐานทีตังไว้ถกู ต้องหรื อไม่ ในกรณี ทีเป็ นการทดลอง จะต้องวางแผน
การทดลองอย่างเป็ นขันตอน ระบุวสั ดุอุปกรณ์ทีใช้ สารเคมีทีใช้และบันทึกผลการทดลองอย่าง
ละเอียดทุกขันตอน
4. ขันการวิเคราะห์ ข้อมูล เป็ นการนําข้อมูลทีได้จากการสังเกต ทดลอง มาแปรความหมาย
เพือจะนําไปสู่การสรุ ปผล
5. ขันสรุ ปผล เป็ นการสรุ ปผลจากการทดลอง ทําให้นกั ศึกษาได้รับความรู้และคําตอบของ
ปัญหา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็ นสิ งจําเป็ นอย่างยิงในการเรี ยนวิทยาศาสตร์ เพราะจะทํา
ให้นกั ศึกษาสามารถคิดและแก้ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง ดังนันนักศึกษาจึงควรฝึ กฝนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพือให้เกิดกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็ น 13 ทักษะ ได้แก่
1. การสังเกต
2. การวัด
3. การจําแนกประเภท
4. การใช้ตวั เลข
5. การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา
6. การจัดกระทําและสือความหมายข้อมูล
7. การลงความคิดเห็นข้อมูล
8. การพยากรณ์
9. การตังสมมติฐาน
10. การกําหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ
11. การกําหนดและควบคุมตัวแปร
12. การทดลอง
13. การตีความหมายข้อมูลและการสรุ ปผล

4

เจตคติทางวิทยาศาสตร์
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกทีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มี 6 ลักษณะ ดังนี
- มีเหตุผล
- กระตือรื อร้นค้นหาความรู้
- อยากรู้อยากเห็น
- มีความพยายามและอดทน
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน
- แก้ปัญหาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์

เรืองที เทคโนโลยี
เทคโนโลยี หมายถึง การนําความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้และอํานวยความสะดวกให้กบั
มนุษย์ เช่น ยานอวกาศ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
ปัจจุบนั เทคโนโลยีเป็ นส่วนหนึงในการดํารงชีวิตของมนุ ษย์ ทีช่วยอํานวยความสะดวกให้กบั
มนุษย์ เช่น โทรศัพท์มือถือทีช่วยการติดต่อสื อสารได้รวดเร็ วขึน คอมพิวเตอร์ ทีช่วยเก็บข้อมูลได้เป็ น
จํานวนมากและถูกต้องแม่นยํา เป็ นต้น แต่บางครั งมนุ ษย์ก็นาํ เทคโนโลยีมาใช้ในทางทีไม่ถูกต้อง เช่น
การใช้ระเบิดปรมาณู ในสงคราม หรื อการผลิตอาวุธชีวภาพ เพือทําลายล้างกัน ดังนันก่อนทีเราจะใช้
เทคโนโลยีใดก็ตอ้ งทําการศึกษาถึงผลดีผลเสียก่อน เพือจะได้เลือกใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
และไม่ส่งผลกระทบกับสิ งแวดล้อมในระยะยาวต่อไป จึงจะเป็ นการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง และ
คุม้ ค่าทีสุด

เรืองที วัสดุและอุปกรณ์ ทางวิทยาศาสตร์
อุปกรณ์สําหรับการตวงสาร ได้แก่

บีกเกอร์

หลอดทดลอง
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ขวดกรวย

กระบอกตวง

อุปกรณ์สําหรับชัง ได้ แก่

ตาชังไฟฟ้ า
อุปกรณ์สําหรับการวัด ได้ แก่

ไมโครมิเตอร์

เวอร์ เนียร์ คาลิเปอร์
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นอกจากนียังมีอุปกรณ์ อืน ๆ เช่ น

กล้องจุลทรรศน์ ใช้ สําหรับดูสิงทีมีขนาดเล็ก

กิจกรรม
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
1. วิทยาศาสตร์ หมายถึง …………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………
2. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง…………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………
3. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีกขัี นตอน อะไรบ้ าง
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. เทคโนโลยี หมายถึง …………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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5. อุปกรณ์ในรูปต่อไปนีคืออะไร มีวธิ กี ารใช้ อย่างไร

ชือ …………………………………………
วิธีการใช้…………………………………..
………………………………….

ชือ…………………………………………
วิธีการใช้…………………………………..
………………………………….
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บทที 2
โครงงานวิทยาศาสตร์
สาระสํ าคัญ
ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของโครงงาน วิ ธี ก ารวางแผนการทําโครงงาน การทํา
โครงงานวิทยาศาสตร์ การนําผลของโครงงานไปใช้ในชีวิตประจําวัน การประยุกต์นาํ กระบวนการ
โครงงานไปใช้ในการทําโครงงานในการศึกษาความรู้เพิมเติม

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
- อธิบายประเภท การเลือกหัวข้อ วิธีดาํ เนินการ และการนําเสนอโครงงานได้
- นําความรู้เกียวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และโครงงานไปใช้ได้
- เกิดกระบวนการกลุ่ม

ขอบข่ ายเนือหา
เรื อง การเขียนโครงงานวิทยาศาสตร์
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เรือง การเขียนโครงงานวิทยาศาสตร์
. ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์
1. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
โครงงานทีมีลกั ษณะการออกแบบการทดลอง เพือศึกษาผลของตัวแปรตัวหนึง โดย
ควบคุมตัวแปรอืน ๆ ตัวอย่างโครงงาน เช่น การทํายากันยุงจากพืชในท้องถิน การใช้มลู วัวป้ องกัน
วัวกินใบพืช การบังคับผลแตงโมเป็ นรู ปสีเหลียม
2. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการสํารวจ
โครงงานประเภทนี ไม่กาํ หนดตัวแปรในการเก็บข้อมูล อาจเป็ นการสํารวจในภาคสนาม
หรื อในธรรมชาติ หรื อนํามาศึกษาในห้องปฏิบตั ิการ ตัวอย่างโครงงานประเภทนี เช่น การสํารวจพืช
พันธุไ์ ม้ในโรงเรี ยนในท้องถิน การสํารวจพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของสัตว์
3. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิงประดิษฐ์
โครงงานประเภทนี เป็ นการประดิษฐ์สิงใดสิงหนึง เครื องมือเครื องใช้ หรื ออุปกรณ์ เพือใช้สอย
ต่ าง ๆ สิ งประดิ ษ ฐ์อาจคิ ด ขึ นมาใหม่ ปรั บปรุ ง หรื อสร้ างแบบจําลอง โดยประยุก ต์หลัก การทาง
วิท ยาศาสตร์ ใช้ก ระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ มีก ารกํา หนดตัว แปรที จะศึก ษา และทดสอบ
ประสิทธิภาพของชินงานด้วย
4. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททฤษฎี
โครงงานประเภททฤษฎี เป็ นโครงงานทีผูท้ าํ โครงงานจะต้องศึกษารวบรวมข้อมูลความรู้ หลักการ
ข้อเท็จจริ ง และแนวความคิดต่าง ๆ อย่างลึกซึง แล้วเสนอเป็ นหลักการ แนวความคิดใหม่ กฎ หรื อ
ทฤษฎีใหม่
. การเลือกหัวข้ อโครงงาน
หัวข้อโครงงานมักจะได้จากข้อมูลดังต่อไปนี
1. สือสิ งพิมพ์ เช่น หนังสือเรี ยน หนังสือพิมพ์ วารสาร เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับ
2. สือวิทยุ โทรทัศน์
3. การทัศนศึกษา เช่น การไปศึกษาดูงาน
4. งานอดิเรก
5. ศึกษาจากโครงงานวิทยาศาสตร์ของผูอ้ ืนทีได้ทาํ ไว้แล้ว
6. การปรึ กษาผูม้ คี วามรู้
7. การหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
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ลําดับขันตอนในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์
สํารวจ และตัดสินใจเลือกเรื องทีจะทําโครงงาน
ศึกษาข้อมูลทีเกียวข้องกับเรื องทีจะทําจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
วางแผนทดลอง การใช้วสั ดุอุปกรณ์และระยะเวลาในการดําเนินงาน
เขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์
ลงมือศึกษาทดลอง วิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปผล
เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
เสนอผลงานของโครงงานวิทยาศาสตร์
. การเขียนโครงงาน
การเขียนรายงานโครงงาน ควรใช้ภาษาทีอ่านแล้วเข้าใจง่าย กะทัดรัด ตรงไปตรงมา และการ
เขียนรายงานโครงงานไม่ควรยาวเกินไป เพราะทําให้ไม่น่าสนใจเท่าทีควร
หัวเรื องในการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์มดี งั นี
1. ชือโครงงาน
2. ชือผูท้ าํ โครงงาน
3. ชือทีปรึ กษา
4. บทคัดย่อ
5. ทีมาและความสําคัญของโครงงาน
6. จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
7. สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี)
8. วิธีดาํ เนินการ
. วัสดุอุปกรณ์
. วิธีดาํ เนินการทดลอง
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9. ผลการศึกษาค้นคว้า
10. สรุ ปและข้อเสนอแนะ
11. คําขอบคุณหน่วยงาน หรื อบุคลากรทีมีส่วนช่วย
12. เอกสารอ้างอิง
. การนําเสนอโครงงาน
หลังจากทําโครงงานวิทยาศาสตร์เสร็ จแล้วต้องนําเสนอโครงงาน การแสดงผลงานโครงงานนัน
อาจทําได้หลายรู ปแบบ เช่น การแสดงในรู ปนิทรรศการ หรื อในรู ปของการรายงานปากเปล่า แต่ไม่ว่าจะ
แสดงผลงานรู ปแบบใด จะต้องครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี
1. ชือโครงงาน ชือผูท้ าํ โครงงาน ชือทีปรึ กษา
2. คําอธิบายถึงเหตุจูงใจในการทําโครงงาน และความสําคัญของโครงงาน
3. วิธีดาํ เนินการ โดยเลือกเฉพาะขันตอนทีเด่นและสําคัญ
4. การสาธิต หรื อแสดงผลทีได้จากการทดลอง
5. ผลการสังเกต และข้อมูลต่าง ๆ ทีได้จากการทําโครงงาน
นอกจากนีแล้วยังต้องคํานึงถึงสิงต่าง ๆ ต่อไปนี
1. ความแข็งแรง และความปลอดภัยของนิทรรศการ
2. ความเหมาะสมกับพืนทีจัดแสดง
3. คําอธิบาย ควรเน้นหัวข้อทีสําคัญ ใช้ขอ้ ความกะทัดรัด ชัดเจน และเข้าใจง่าย
4. ใช้ตาราง และรู ปภาพประกอบ
5. สิ งทีจัดแสดงจะต้องถูกต้อง ไม่มคี าํ สะกดผิด หรื ออธิบายหลักการผิด
6. ในกรณี ทีเป็ นโครงงานประดิษฐ์ สิงประดิษฐ์จะต้องสามารถทํางานได้อย่างสมบูรณ์
ในกรณีทีจัดแสดงผลงานด้ วยปากเปล่า จะต้องคํานึงถึงเรืองต่อไปนี
1. ต้องเข้าใจเรื องทีอธิบายอย่างดี
2. ภาษาทีใช้ตอ้ งกะทัดรัด เข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา
3. ควรรายงานแบบเป็ นธรรมชาติ ไม่ควรรายงานแบบท่องจํา
4. ตอบคําถามอย่างตรงไปตรงมา
5. ควรรายงานให้เสร็ จสินภายในเวลาทีกําหนด
6. ควรมีสือ อุปกรณ์ ประกอบการรายงานด้วย เพือจะทําให้การรายงานสมบูรณ์มากยิงขึน
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บทที 3
สิ งมีชีวิต
สาระสํ าคัญ
มนุษย์มคี วามจําเป็ นต้องศึกษา และเรี ยนรู้เกียวกับสิ งมีชีวิตทีอยูร่ อบตัวเรา ทังพืชและสัตว์
เพือให้สามารถดํารงชีวิตและอยูร่ ่ วมกันได้อย่างปลอดภัย ทังนีเพราะว่า สิ งมีชีวิตทีอยูร่ อบตัวเรานัน
สามารถให้ทงคุ
ั ณและโทษ ซึงการทีมนุษย์มคี วามรู้เรื องสิ งมีชีวิตสามารถช่วยให้ปรับตัว และสามารถ
ทีจะใช้ประโยชน์หรื อหลีกเลียงจากสิ งเหล่านันได้

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1. สามารถบอกลักษณะและการจัดกลุ่มของสิงมีชีวิตได้
2. สามารถอธิบายเกียวกับประเภทของพืช ลักษณะภายนอก และหน้าทีของราก ลําต้น ใบ ดอก
และผล ของพืชภายในท้องถินทีเหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของพืชได้
3. สามารถอธิบายเกียวกับปัจจัยทีจําเป็ นต่อการดํารงชีวิตของพืชได้
4. สามารถอธิบายวิธีการขยายพันธุข์ องพืชด้วยวิธีต่าง ๆ ได้
5. สามารถจําแนกพืชภายในท้องถินได้
6. สามารถอธิบายเกียวกับประเภท โครงสร้าง และหน้าทีของสัตว์ภายในท้องถินทีเหมาะสม
ต่อการดํารงชีวิตในสิ งแวดล้อมทีแตกต่างกันได้
7. สามารถอธิบายเกียวกับปัจจัยทีจําเป็ นต่อการดํารงชีวิตของสัตว์ และสามารถนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวติ ประจําวันได้
8. สามารถอธิบายวิธีการขยายพันธุส์ ัตว์ และสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวันได้

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที
เรื องที
เรื องที
เรื องที

ลักษณะและการจัดกลุ่มของสิงมีชีวิต
พืช
การขยายพันธุพ์ ืช
สัตว์
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เรืองที 1 ลักษณะและการจัดกลุ่มสิ งมีชีวติ
ลักษณะของสิงมีชีวติ
สิ งต่ าง ๆ ที เราพบเห็ น อยู่ทัวไป ทุ ก คนคงสามารถแยกได้ว่ าสิ งใดเป็ นสิ งมีชีวิ ต ซากของ
สิ งมีชีวิต หรื อสิ งไม่มีชีวิต ทังนีเพราะสิ งมีชีวิตจะต้องมีลกั ษณะ และกระบวนการของชีวิต ดังนี
1. การกินอาหาร สิ งมีชีวิตต้องการอาหารเพือสร้ างพลังงาน และการเจริ ญเติบโต โดยพืช
สามารถสังเคราะห์อาหารขึ นเองได้ด ้ว ยกระบวนการสังเคราะห์ด ้ว ยแสง ซึ งต้องใช้พลังงานจาก
แสงอาทิตย์เปลียนนํา และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็ นนําตาล ส่วนสัตว์ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้
ต้องกินพืช หรื อสัตว์อืนเป็ นอาหาร

สัตว์ต้องกินอาหารเพือสร้ างพลังงานให้ แก่ร่างกาย
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พืชสังเคราะห์ อาหารได้ โดยกระบวนการสังเคราะห์ ด้วยแสง
2. การหายใจ กระบวนการหายใจของสิ งมีชีวิตเป็ นวิธีการเปลียนอาหารทีกินเข้าไปเป็ นพลังงาน
สําหรับใช้ในการเคลือนไหว การเจริ ญเติบโต และการซ่อมแซมส่ วนทีสึ กหรอของร่ างกาย สิ งมีชีวิต
ทัวไปใช้แก๊สออกซิเจนในกระบวนการหายใจ

แผนภาพแสดงสมการการหายใจของสิงมีชีวติ
3. การเคลือนไหว ขณะทีพืชเจริ ญเติบโต พืชจะมีการเคลือนไหวอย่างช้า ๆ เช่น รากเคลือนลงสู่
พืนดินด้านล่าง หรื อส่วนยอดของต้นทีจะเคลือนขึนหาแสงด้านบน สัตว์จะสามารถเคลือนไหวได้ทงตั
ั ว
ไม่ใช่เพียงส่วนใดส่วนหนึงของร่ างกาย สัตว์จึงเคลือนทีไปหาอาหาร หรื อหลบหนีจากการถูกล่าได้

สิงมีชีวติ ทุกชนิดขณะทียังมีชีวติ อยู่จะมีการเคลือนไหว
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4. การเจริญเติบโต สิ งมีชีวิตทุกชนิ ดเติบโตได้ พืชเติบโตได้ตลอดชีวิต ส่ วนสัตว์หยุดการ
เจริ ญเติ บโตเมือเจริ ญ เติ บโตจนมีข นาดถึงระดับหนึ ง สิ งมีชีวิ ต บางชนิ ด ขณะเจริ ญ เติ บโตไม่มีก าร
เปลียนแปลงรู ปร่ าง แต่บางชนิ ดขณะเจริ ญเติบโตมีการเปลียนแปลงรู ปร่ าง ซึงสามารถสังเกตเห็นได้
อย่างชัดเจน

การเจริญเติบโตของไหมมีการเปลียนแปลงรู ปร่ างลักษณะเป็ น 4 ชัน คือ
ระยะวางไข่ ระยะตัวหนอนไหม ระยะดักแด้ และระยะตัวเต็มวัย
. การขับถ่ าย เป็ นการกําจัดของเสียทีสิงมีชีวิตนันไม่ตอ้ งการออกจากร่ างกาย พืชจะขับ
ของเสียออกมาทางปากใบ สัตว์จะขับของเสียออกมาในรู ปของเหงือ ปัสสาวะ และปะปนออกมากับ
ลมหายใจ

สุ นัขขับเหงือออกมาทางจมูกและลิน
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6. การตอบสนองต่อสิงเร้ า สิงมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิงแวดล้อมเพือความอยูร่ อด เช่น พืช
จะหันใบเข้าหาแสง สัตว์มีอวัยวะรับความรู้สึกทีแตกต่างกันหลายชนิด

ใบไมยราบจะหุบเมือถูกสัมผัส
7. การสืบพันธุ์ เป็ นกระบวนการเพิมจํานวนของสิงมีชีวิตชนิดเดียวกัน เพือดํารงรักษาเผ่าพันธุไ์ ว้
ถ้าสิ งมีชีวิตไม่สืบพันธุก์ ็จะสูญพันธุ์

สิงมีชีวติ มีการสืบพันธุ์เพือดํารงเผ่าพันธุ์
ร่ างกายของสิ งมีชีวิตสามารถดํารงชี วิตอยู่ได้ดว้ ยการทํางานร่ วมกันของระบบอวัยวะต่าง ๆ
หลายระบบ อวัยวะต่าง ๆ ล้วนประกอบจากกลุ่มเนื อเยือทีทํางานร่ วมกัน เนื อเยือแต่ละชนิ ดประกอบ
ด้วยกลุ่มเซลล์ชนิดเดียวกันทีทํางานอย่างเดียวกัน

ร่ างกายของมนุษย์ประกอบด้ วยอวัยวะต่าง ๆ ทีทํางานร่ วมกันเป็ นระบบ
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ดังนัน การศึกษากระบวนการต่าง ๆ ของสิ งมีชีวิตให้เข้าใจ จึงต้องอาศัยความรู้จากการศึกษา
ลักษณะรู ปร่ าง โครงสร้าง ส่วนประกอบ และหน้าทีของเซลล์สิงมีชีวิตให้เข้าใจเป็ นพืนฐาน
เกณฑ์โดยทัวไปทีใช้ ในการจัดกลุ่มสิงมีชีวติ ในปัจจุบัน ได้แก่
1. เปรี ยบเทียบโครงสร้างทีเด่นชัดทังลักษณะภายนอกและลักษณะภายในโดยโครงสร้างทีมีตน้
กําเนิ ดเดียวกัน (homologous structure) แม้จะทําหน้าทีต่างกันก็ควรจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ในขณะที
โครงสร้างซึงมีตน้ กําเนิดต่างกัน(analogous structure) แม้จะทําหน้าทีเหมือนกันก็ควรจะอยูค่ นละกลุ่มกัน
2. แบบแผนการเจริ ญเติบโต หากมีรูปแบบการเจริ ญเติบโต ตังแต่ระยะตัวอ่อนจนถึงตัวเต็มวัย
เหมือนหรื อคล้ายกันก็ควรจะจัดอยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน เช่น คน นก กบ ปลา แม้ตวั เต็มวัยจะต่างกันเด่นชัด
แต่ ในระยะตัว อ่อนก็ ต่ างมีช่องเหงื อก และโนโตคอร์ ด (notochord) คล้ายกัน จึงจัด อยู่ในไฟลัมน์
คอร์ดาตา เช่นเดียวกัน
3. ความสัมพัน ธ์ทางวิวฒั นาการ โดยการศึกษาจากซากดึ กดําบรรพ์ (fossil) ทําให้ทราบว่ า
สิ งมีชีวิตใดมีบรรพบุรุษร่ วมกันควรจัดอยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน เช่น การค้นพบซากดึกดําบรรพ์ของเทอราโนดอน
(pteranodon) ซึงเป็ นสัตว์เลีอยคลานทีบินได้กบั ซากดึกดําบรรพ์ของ อาร์ คีออฟเทอริ ก (archeopteryx)
ซึงเป็ นนกโบราณทีมีขากรรไกรยาว มีฟัน ปี กมีนิว ซึงเป็ นลักษณะคล้ายสัตว์เลือยคลาน จึงควรจัดไว้ใน
กลุ่มทีอยูใ่ กล้ชิดกัน
4. กระบวนการทางชีวเคมี และสรี รวิทยา โดยการพิจารณาจากชนิดสารเคมีทีสิ งมีชีวิตสร้างขึ น
ว่ามีความคล้ายคลึงกันอย่างไร ซึงจะบอกให้ทราบถึงความใกล้ชิดกันทางพันธุกรรมอีกด้วย ตัวอย่างเช่น
การศึกษาแบบแผนไอโซไซม์ระบบต่าง ๆ ในสิ งมีชีวิตสามารถนํามาใช้จดั จําแนกสิ งมีชีวิตในระดับ
ชนิ ดตํากว่าชนิ ดก็ได้ ทังนี เพราะแบบแผนไอโซไซม์ถูกควบคุมโดยยีนซึงเป็ นหน่ วยพันธุกรรมของ
สิ งมีชีวิตนันเอง
5. พฤติกรรมความสัมพันธ์ของสิงมีชีวิตกับสิงแวดล้อม รวมทังการแพร่ กระจายทางภูมิศาสตร์
อีก ด้วย ทําให้ทราบความแตกต่าง หรื อความคล้ายคลึง จนสามารถใช้เป็ นข้อมูลในการจัด จําแนก
สิ งมีชีวิตได้
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แบบทดสอบ
คําสัง จงตอบคําถามต่อไปนี พร้ อมอธิบายมาพอเข้ าใจ
1. จงบอกส่วนประกอบของพืช
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
2. จงบอกหน้าทีต่าง ๆ ของส่วนประกอบของพืช
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
3. สัตว์มีกระดูกสันหลัง แบ่งได้กีกลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มอะไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
4. จงยกตัวอย่างกลุ่มสัตว์ทีไม่มกี ระดูกสันหลัง มา 5 กลุ่ม
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
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เรืองที 2 พืช
พืชก็คือสิ งมีชีวิตทีสามารถสังเคราะห์อาหารเองได้ ด้วยวิธีการดูดซับพลังงานจากดวงอาทิตย์
และธาตุอาหาร จากปัจจัยแวดล้อม (โดยเฉพาะ ดิน นํา และบรรยากาศ) มาสังเคราะห์แสงเพือก่อให้เกิด
อินทรี ยว์ ตั ถุขึน อินทรี ยว์ ตั ถุส่วนหนึ งจะถูกนํามาสลายโดยขบวนการหายใจ และเมตาโบลิซึม เพือนํา
พลังงานออกมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ อีกส่วนหนึงมีการสะสมไว้และถ่ายทอดไป ยังสัตว์ นอกจากนี ยังมี
ส่วนทีสะสมในเมล็ด และส่วนสืบพันธุเ์ พือการขยายพันธุต์ ่อไป
ส่ วนประกอบของพืช
พืชประกอบด้ว ยอวัย วะทีสําคัญ ต่อการดํารงชี วิต ได้แก่ ราก ลําต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด
ซึงอวัยวะแต่ละส่วนของพืชนันมีหน้าทีและส่วนประกอบแตกต่างกัน แต่ทาํ งานเกียวข้องและสัมพันธ์
กันหากขาดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึงไป อาจทําให้พืชนันผิดปกติ หรื อตายได้ และยังมีปัจจัยบางประการ
ทีจําเป็ นต่อการเจริ ญเติบโตของพืช

รูปแสดงส่ วนประกอบต่าง ๆ ของพืช
ราก คือ อวัยวะทีเป็ นส่ วนประกอบของพืชทีไม่มีคลอโรฟิ ลล์ ไม่มีขอ้ ปล้อง ตาและใบ ราก
เจริ ญเติบโตตามแรงดึงดูดของโลกลงสู่ดิน มีขนาด และความยาวแตกต่างกัน รากของพืชมีหลายชนิ ด
ได้แก่
1. รากแก้ว เป็ นรากทีงอกออกมาจากเมล็ด โคนของรากแก้วจะมีขนาดใหญ่แล้วค่อย ๆ เรี ยวไป
จนถึงปลายราก
2. รากแขนง เป็ นรากทีแตกออกมาจากรากแก้ว จะเจริ ญเติบโตขนานไปกับพืนดิน และสามารถ
แตกแขนงไปได้เรื อย ๆ
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3. รากฝอย เป็ นรากทีมีลกั ษณะ และขนาดโตสมําเสมอกัน จะงอกออกมาเป็ นกระจุก
4. รากขนอ่อนหรือขนราก เป็ นขนเส้นเล็ก ๆ จํานวนมากมายทีอยูร่ อบ ๆ ปลายราก ทําหน้าทีดูด
นําและแร่ ธาตุ
รากของพืชสามารถจําแนกได้ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบรากแก้วและระบบรากฝอย มีรายละเอียด
ดังนี
1. ระบบรากแก้ว หมายถึง ระบบรากทีมีรากแก้วเป็ นรากหลักเจริ ญเติบโตได้เร็ ว ขนาดใหญ่และ
ยาวกว่ารากอืน ๆ และมีรากแขนงแตกออกมาจากรากแก้ว ทีปลายรากแขนงจะมีรากขนอ่อนงอกออกมา
เช่น รากผักบุง้ รากมะม่วง เป็ นต้น

รูปแสดงระบบรากแก้ว
2. ระบบรากฝอย หมายถึง ระบบรากทีมีรากฝอยเป็ นจํานวนมาก ไม่มีรากใดเป็ นรากหลัก
มีลกั ษณะเป็ นเส้นเล็ก ๆ แผ่กระจายออกไปโดยรอบ ๆ โคนต้น ทีปลายรากฝอยจะมีรากขนอ่อนงอก
ออกมา เช่น รากข้าวโพด รากหญ้า รากมะพร้าว เป็ นต้น

รูปแสดงระบบรากฝอย
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1. หน้ าทีของราก มีดงั นี
1. ยึดลําต้นให้ติดกับพืนดิน
2. ดูดนํา และธาตุอาหารทีละลายนําจากดิน แล้วลําเลียงขึ นไปยังส่ วนต่าง ๆ ของพืช โดยผ่านทาง
ลําต้นหรื อกิง
นอกจากนีรากพืชอีกหลายชนิดยังทําหน้ าทีพิเศษต่าง ๆ อีก เช่ น
1. รากสะสมอาหาร เป็ นรากทีทําหน้าทีเป็ นแหล่งเก็บสะสมอาหารไว้สาํ หรับลําต้น เช่น รากมัน
แกว รากแครอท รากมันสําปะหลัง และรากหัวผักกาด เป็ นต้น

รู ปแสดงพืชทีมีรากสะสมอาหาร

2. รากคําจุน เป็ นรากทีช่วยคํายันและพยุงลําต้นไว้ เช่น รากโกงกาง รากข้าวโพด เป็ นต้น

รูปแสดงรากคําจุนของโกงกาง
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3. รากยึดเกาะ เป็ นรากสําหรับยึดเกาะลําต้น หรื อกิงไม้อืน เช่น รากพลูด่าง รากฟิ โลเดนดรอน
เป็ นต้น

รูปแสดงรากยึดเกาะของพลูด่าง
. รากสังเคราะห์ แสง พืชบางชนิดมีสีเขียวตรงปลายของรากไว้สาํ หรับสร้างอาหาร โดย
วิธีการสังเคราะห์ดว้ ยแสง เช่น รากกล้วยไม้ รากไทร เป็ นต้น

รูปแสดงรากสังเคราะห์ แสงของไทร
5. รากหายใจ เป็ นรากทีมีลกั ษณะแหลม ๆ โผล่ขึนมาเหนือดินและนํา ช่วยในการดูดอากาศ เช่น
รากแสม รากลําพู เป็ นต้น

รูปแสดงรากหายใจของแสม
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ลําต้น
ลําต้น คือ อวัยวะของพืชที โดยทัวไปเจริ ญ อยู่เหนื อพืนดินต่ อจากราก มีขนาด รู ปร่ าง และ
ลักษณะแตกต่างกันไป ลําต้นมีทงลํ
ั าต้นอยู่เหนื อดิน เช่น มะละกอ มะม่วง มะนาว ชมพู่ เป็ นต้น และ
ลําต้นอยูใ่ ต้ดิน เช่น ขิง ข่า ขมิน กล้วย หญ้าแพรก พุทธรักษา เป็ นต้น

ลําต้นใต้ดนิ

ลําต้นเหนือดิน

ลําต้นประกอบด้วยส่วนสําคัญ 3 ส่วน ได้แก่ ข้อ ปล้อง และตา ดังนี
1. ข้อ เป็ นส่วนของลําต้นบริ เวณทีมีกิง ใบหรื อตางอกออกมา ลําต้นบางชนิดอาจมีดอกงอก
ออกมาแทนกิง หรื อมีหนามงอกออกมาแทนกิง หรื อใบ
2. ปล้อง เป็ นส่วนของลําต้นทีอยูร่ ะหว่างข้อแต่ละข้อ
3. ตา เป็ นส่วนประกอบทีสําคัญของลําต้น ทําให้เกิดกิง ใบ และดอก ตามีรูปร่ างโค้งนูน หรื อ
รู ปกรวย ประกอบด้วยตายอด และตาข้าง

รูปแสดงส่ วนประกอบของลําต้น
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หน้ าทีของลําต้น มีดงั นี
1. เป็ นแกนช่วยพยุงอวัยวะต่าง ๆ ได้แก่ กิง ใบ ดอก ผล และเมล็ด ช่วยให้ใบกางออก
รับแสงแดดเพือประโยชน์ในการสร้างอาหาร โดยวิธีการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
2. เป็ นทางลําเลียงนํา และแร่ ธาตุทีรากดูดขึนมาส่งต่อไปยังใบ และส่วนต่าง ๆ ของพืช
3. เป็ นทางลําเลียงอาหารทีใบสร้างขึน ส่งผ่านลําต้นไปยังราก และส่วนอืน ๆ
นอกจากนีลําต้นของพืชอีกหลายชนิดยังทําหน้ าทีพิเศษต่าง ๆ อีก เช่ น
1. ลําต้นสะสมอาหาร เป็ นลําต้นทีทําหน้าทีเป็ นแหล่งเก็บสะสมอาหาร จะมีลาํ ต้นอยูใ่ ต้ดิน
เช่น ขิง ข่า ขมิน เผือก มันฝรัง เป็ นต้น

รูปแสดงลําต้นสะสมอาหารของขิงและข่ า
2. ลําต้นสังเคราะห์ แสง พืชบางชนิดมีลาํ ต้นเป็ นสีเขียวไว้สาํ หรับสร้างอาหาร โดยวิธีการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสง เช่น กระบองเพชร พญาไร้ใบ ผักบุง้ เป็ นต้น

รูปแสดงลําต้นสังเคราะห์ แสดงของกระบองเพชร
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3. ลําต้นขยายพันธุ์ เช่น โหระพา พลูด่าง โกสน คุณนายตืนสาย ลีลาวดี เป็ นต้น

รูปแสดงลําต้นขยายพันธุ์ของลีลาวดี

4. ลําต้นเปลียนไปเป็ นมือพัน เพือช่วยพยุงคําจุนลําต้น เช่น บวบ ตําลึง นําเต้า เป็ นต้น

รู ปแสดงลําต้นบวบทีเปลียนไปเป็ นมือพันใบ
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ใบ คือ อวัยวะของพืชทีเจริ ญออกมาจากข้อของลําต้นและกิง ใบส่วนใหญ่จะมีสารสีเขียว
เรี ยกว่า คลอโรฟิ ลล์ ใบมีรูปร่ างและขนาดแตกต่างกันไปตามชนิดของพืช ใบประกอบด้วย ก้านใบ
แผ่นใบ เส้นกลาง และเส้นใบ

รูปแสดงลักษณะของใบแบบต่าง ๆ
นอกจากนีใบของพืชยังมีลกั ษณะอืน ๆ ทีแตกต่างกันอีก ได้แก่
1. ขอบใบ พืชบางชนิดมีขอบใบเรี ยบ บางชนิดมีขอบใบหยัก
2. ผิวใบ พืชบางชนิดมีผวิ ใบเรี ยบเป็ นมัน บางชนิดมีผวิ ใบด้านหรื อขรุ ขระ
3. สีของใบ พืชส่วนใหญ่จะมีใบสีเขียว แต่บางชนิดมีใบสีอืน เช่น แดง ส้ม เหลือง เป็ นต้น
4. เส้ นใบ เส้นใบของพืชมีการเรี ยงตัวใน 2 ลักษณะ ได้แก่
1. เรียงตัวแบบร่ างแห เช่น ใบมะม่วง ตําลึง อัญชัน ชมพู่ เป็ นต้น
2. เรียงตัวแบบขนาน เช่น ใบกล้วย หญ้า อ้อย มะพร้าว ข้าว เป็ นต้น
ชนิดของใบ มีดงั นี
1. ใบเดียว คือ ใบทีมีแผ่นใบเพียงแผ่นเดียวติดอยู่บนก้านใบทีแตกออกจากกิ ง หรื อลําต้น เช่น
ใบมะม่วง ชมพู่ กล้วย ข้าว ฟัก ทอง ใบเดียวบางชนิ ด อาจมีข อบใบเว้าหยักลึกเข้าไปมากจนดูค ล้าย
ใบประกอบ เช่น ใบมะละกอ สาเก มันสําปะหลัง เป็ นต้น
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รูปแสดงลักษณะใบเดียวของต้นสาเก
2. ใบประกอบ คือ ใบทีมีแผ่นใบแยกเป็ นใบย่อยๆ หลายใบ ใบประกอบยังจําแนกย่อย ได้ดงั นี
1) ใบประกอบแบบฝ่ ามือ เป็ นใบประกอบทีมีใบย่อยแต่ละใบแยกออกจากจุดเดียวกันทีส่ วน
ของโคนก้านใบ พืชบางชนิดอาจมีใบย่อยสองใบ เช่น มะขามเทศ หรื อสามใบ เช่น ยางพารา ถัวเหลือง
ถัวฝั กยาว บางชนิ ด อาจมีสีใบ เช่ น ผัก แว่ น หรื อมากกว่าสี ใบ เช่น ใบนุ่ น หนวดปลาหมึก ใบย่อย
ดังกล่าวอาจมีกา้ นใบหรื อไม่มีก็ได้

รู ปแสดงใบประกอบแบบฝ่ ามือของต้นมะขาม
2) ใบประกอบแบบขนนก เป็ นใบประกอบทีใบย่อยแต่ละใบแยกออกจากก้านสองข้างของ
แกนกลางคล้ายขนนก ปลายสุดของใบประกอบอาจมีใบย่อยใบเดียว เช่น ใบกุหลาบ หรื ออาจมีใบย่อย
สองใบ เช่น ใบมะขาม
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รูปแสดงใบประกอบแบบขนนกของกุหลาบ
หน้ าทีของใบ มีดงั นี
1. สร้างอาหาร ใบของพืชจะดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพือนําไปสร้างอาหาร เรี ยกกระบวนการ
สร้างอาหารของพืชว่า การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
2. คายนํา พืชคายนําทางปากใบ
3. หายใจ ใบของพืชจะดูดแก๊สออกซิเจนและคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
นอกจากนีใบยังอาจเปลียนแปลงไปเพือทําหน้ าทีพิเศษอืน ๆ เช่ น
1. สะสมอาหาร เช่น ใบว่านหางจระเข้ กลีบของกระเทียม และหัวหอม เป็ นต้น
2. ขยายพันธุ์ เช่น ใบควําตายหงายเป็ น ใบเศรษฐีพนั ล้าน เป็ นต้น

รูปแสดงใบควําตายหงายเป็ นส่ วนทีใช้ ขยายพันธุ์
3. ยึดและพยุงลําต้นให้ไต่ขึนทีสูงได้ เช่น ใบตําลึง ใบมะระและถัวลันเตา เป็ นต้น
4. ล่อแมลง เช่น ใบดอกของหน้าวัว ใบดอกของเฟื องฟ้ า เป็ นต้น
5. ดักและจับแมลง ทําหน้าทีจับแมลงเป็ นอาหาร เช่น ใบหม้อข้าวหม้อแกงลิง ใบกาบหอยแครง
เป็ นต้น
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รู ปแสดงหม้อข้ าวหม้อแกงลิงสําหรับดักและจับแมลง
6. ลดการคายนําของใบ เช่น ใบกระบองเพชรจะเปลียนเป็ นหนามแหลม เป็ นต้น
ดอก
ดอก คือ อวัยวะสื บพันธุ์ของพืช ทําหน้าทีสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศ ทีเกิดมาจากตาชนิ ดตาดอก
ทีอยูต่ รงบริ เวณปลายยอด ปลายกิง บริ เวณลําต้นตามแต่ชนิดของพืช ดอกประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี

รูปแสดงส่ วนประกอบของดอกไม้
ดอกประกอบด้วยส่ วนต่าง ๆ 4 ส่ วน แต่ละส่ วนจะเรี ยงเป็ นชันเป็ นวงตามลําดับจากนอกสุ ด
เข้าสู่ดา้ นใน คือ กลีบเลียง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย ดังนี
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1. กลีบเลียง เป็ นส่วนของดอกทีอยูช่ นนอกสุ
ั
ดเรี ยงกันเป็ นวง เรี ยกว่า วงกลีบเลียง ส่วนมากมี สี
เขียว เจริ ญเปลียนแปลงมาจากใบ ทําหน้าทีป้ องกันอัน ตรายต่าง ๆ จากสิ งแวดล้อม แมลง และศัต รู
อืน ๆ ทีจะมาทําอันตรายในขณะทีดอกยังตูมอยู่ นอกจากนี ยังช่วยในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง จํานวน
กลีบเลียงในดอกแต่ละชนิดอาจไม่เท่ากัน ดอกบางชนิดกลีบเลียงจะติดกันหมดตังแต่โคนกลีบจนเกือบ
ถึงปลายกลีบ มีลกั ษณะคล้ายถ้วยหรื อหลอด เช่น กลีบเลียงของดอกชบา แตง บานบุรี แค บางชนิ ด
มีกลีบเลียงแยกกันเป็ นกลีบ ๆ เช่น กลีบเลียงของดอกบัวสาย พุทธรักษา กลีบเลียงของพืชบางชนิ ดอาจ
มีสีอืนนอกจากสีเขียว ทําหน้าทีช่วยล่อแมลงในการผสมเกสรเช่นเดียวกับกลีบดอก
2. กลีบดอก เป็ นส่ วนของดอกทีอยู่ถดั จากกลีบเลียงเข้ามาข้างใน มีสีสันต่าง ๆ สวยงาม เช่น
สีแดง เหลือง ชมพู ขาว มักมีขนาดใหญ่กว่ากลีบเลียง บางชนิ ดมีกลินหอม บางชนิ ดตรงโคนกลีบดอก
จะมีต่อมนําหวานเพือช่วยล่อแมลงมาช่วยผสมเกสร
3. เกสรเพศผู้ เป็ นส่วนของดอกทีอยูถ่ ดั จากกลีบดอกเข้ามาข้างใน ประกอบด้วยก้านชูอบั เรณู
ซึงภายในบรรจุละอองเรณูมีลกั ษณะเป็ นผงสีเหลือง อับเรณูทาํ หน้าทีสร้างละอองเรณู ภายในละอองเรณู
มีเซลล์สืบพันธุเ์ พศผู้
4. เกสรเพศเมีย เป็ นส่วนของดอกทีอยูช่ นในสุ
ั
ด ประกอบด้วยยอดเกสรเพศเมีย ก้านยอดเกสร
เพศเมีย รังไข่ ออวุล และเซลล์ไข่
ชนิดของดอก มีดงั นี
ดอกของพืชโดยทัวไปมีส่วนประกอบทีสําคัญครบ 4 ส่ วน คือ กลีบเลียง กลีบดอก เกสรเพศผู้
และเกสรเพศเมีย แต่ดอกของพืชบางชนิดมีส่วนประกอบไม่ครบ 4 ส่ วน จึงจําแนกดอกเป็ น 2 ประเภท
โดยพิจารณาจากส่วนประกอบเป็ นเกณฑ์ ได้แก่
1. ดอกสมบูรณ์ คือ ดอกทีมีส่วนประกอบครบ 4 ส่ วน ได้แก่ กลีบเลียง กลีบดอก เกสรเพศผู้
และเกสรเพศเมีย เช่น ดอกชบา ดอกกุหลาบ ดอกอัญชัน เป็ นต้น

รู ปแสดงลักษณะดอกสมบูรณ์ของดอกชบา
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2. ดอกไม่ สมบู รณ์ คือ ดอกทีมีส่วนประกอบไม่ครบ 4 ส่ วน เช่น ดอกหน้าวัว ดอกตําลึง
ดอกฟักทอง ดอกมะละกอ เป็ นต้น

รูปแสดงลักษณะดอกไม่สมบูรณ์ของดอกฟักทอง
ถ้าพิจารณาเกสรของดอกทีทําหน้าทีสืบพันธุเ์ ป็ นเกณฑ์ จะจําแนกดอกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. ดอกสมบูรณ์เพศ คือ ดอกทีมีเกสรเพศผูแ้ ละเกสรเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกัน เช่น ดอกชบา
ดอกมะม่วง ดอกต้อยติง ดอกอัญชัญ ดอกมะเขือ เป็ นต้น
2. ดอกไม่ สมบูรณ์ เพศ คือ ดอกทีมีเกสรเพศผูห้ รื อเกสรเพศเมียอยู่ภายในดอกเพียงเพศเดียว
ดอกทีมีเกสรเพศผูอ้ ย่างเดียว เรี ยกว่า ดอกเพศผู้ และดอกทีมีเกสรเพศเมียอย่างเดียว เรี ยกว่า ดอกเพศเมีย
เช่น ดอกฟักทอง ดอกบวบ ดอกตําลึง ดอกมะละกอ เป็ นต้น
แต่ถา้ พิจารณาจํานวนดอกทีเกิดจากหนึงก้านดอกเป็ นเกณฑ์ จะจําแนกดอกออกเป็ น 2 ประเภท
ได้แก่
1. ดอกเดียว คือ ดอกทีเกิดขึนบนก้านดอก เป็ นดอกเดียวโดด ๆ เช่น ดอกจําปี ดอกชบา เป็ นต้น
2. ดอกช่ อ คือ ดอกทีเกิดเป็ นกลุ่มบนก้านดอก ประกอบด้วยดอกย่อยหลายดอก แต่ละดอกย่อย
มีกา้ นดอกย่อยอยู่บนก้านดอก เช่น ดอกหางนกยูง ดอกกล้ว ยไม้ ดอกทานตะวัน ดอกกระถินณรงค์
เป็ นต้น
หน้ าทีของดอก มีดงั นี
. ช่วยล่อแมลงให้มาผสมเกสร
2. ทําหน้าทีผสมพันธุ์
ปัจจัยบางประการทีจําเป็ นต่อการเจริญเติบโตของพืช
พืชเป็ นสิ งมีชีวิ ตมีก ารเจริ ญ เติบโต และดํารงชีวิต อยู่ได้ย่อมต้องการสิ งแวดล้อมที เหมาะสม
สภาพของสิงแวดล้อมต่าง ๆ ทีมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของพืช ได้แก่
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1. ดิน เป็ นปั จจัยสําคัญอันดับแรก ดินทีเหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของพืช ต้องเป็ นดินที
อุม้ นําได้ดี ร่ วนซุย มีอินทรี ยว์ ตั ถุมาก แต่เมือใช้ดินปลูกไปนาน ๆ ดินอาจเสื อมสภาพ เช่น หมดแร่ ธาตุ
จําเป็ นต้องมีก ารปรับปรุ งดิน ให้อุดมสมบูรณ์ ได้แก่ การไถพรวน การใส่ ปุ๋ย การปลูกพืชหมุนเวีย น
เป็ นต้น
2. นํา มีความสําคัญต่อการเจริ ญเติบโตของพืชมาก นําช่วยละลายแร่ ธาตุอาหารในดิน เพือให้
รากดูดอาหารไปเลียงส่วนต่าง ๆ ของลําต้นได้ และยังช่วยให้ดินมีความชุ่มชืน พืชสดชืนและการทํางาน
ของกระบวนการต่าง ๆ ในพืชเป็ นไปอย่างปกติ
3. ธาตุ อ าหารหรื อปุ๋ ย เป็ นสิ งทีช่ ว ยให้พืชเจริ ญเติ บโตดียิงขึ น ธาตุ อาหารที จําเป็ นต่ อการ
เจริ ญเติบโตของพืชมี 16 ธาตุ แต่ธาตุทีพืชต้องการมากและในดินมักมีไม่เพียงพอ คือ ธาตุไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ธาตุอาหารเหล่านี จะต้องอยู่ในรู ปสารละลายทีพืชนําไปใช้ได้ และต้อง
มีปริ มาณที พอเหมาะ จึ งจะทําให้การเจริ ญ เติ บโตของพืชเป็ นไปด้วยดี แต่ ถา้ มีไม่เพียงพอต้องเพิม
ธาตุอาหารให้แก่พืชในรู ปของปุ๋ ย
4. อากาศ ในอากาศมีแก๊สหลายชนิ ด แต่แก๊สทีพืชต้องการมากคือ แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์
และแก๊สออกซิเจน ซึงใช้ในการสังเคราะห์ดว้ ยแสงเพือสร้างอาหารและหายใจ แก๊สทังสองชนิ ดนี มีอยู่
ในดิน ด้ว ย ในการปลูก พืชเราจึ งควรทําให้ดิ นโปร่ งร่ ว นซุ ยอยู่เสมอ เพือให้อากาศที อยู่ในช่องว่ าง
ระหว่างเม็ดดินมีการถ่ายเทได้
5. แสงสว่างหรือแสงแดด พืชต้องการแสงแดดมาใช้ในการสร้างอาหาร ถ้าขาดแสงแดดพืชจะ
แคระแกรน ใบจะมีสีเหลือง หรื อขาวซีด และตายในที สุ ด พืชแต่ละชนิ ด ต้องการแสงไม่เท่ ากันพืช
บางชนิดต้องการแสงแดดจัด แต่พืชบางชนิดก็ตอ้ งการแสงรําไร
6. อุณหภูมิ มีส่วนช่วยในการงอกและเจริ ญเติบโตของพืชเช่นกัน จะเห็นได้ว่าพืชบางชนิดชอบ
ขึนในทีมีอากาศหนาวเย็น แต่พืชบางชนิ ดก็ชอบขึ นในทีมีอากาศร้อน การนําพืชมาปลูกจึงควรเลือก
ชนิดทีเหมาะสมกับอุณหภูมิทีเปลียนไปตามฤดูกาลในแต่ละท้องถินด้วย

กิจกรรมลองทําดู ใช้ไม้กระดานวางทับหญ้าไว้สกั 2 สัปดาห์ แล้วลองยกไม้กระดานขึน สังเกตหญ้า
ใต้ไม้กระดานและบันทึกผล
การขยายพันธุ์พชื
การขยายพันธุ์พชื หมายถึง วิธีการทีทําให้เกิดการเพิมปริ มาณของต้นพืชให้มากขึ น เพือดํารง
สายพันธุ์ พืชชนิดต่าง ๆ ไว้ไม่ให้สูญพันธุ์ ซึงวิธีการทีนิยมปฏิบตั ิโดยทัวไป ได้แก่
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การตอนกิง
การทาบกิง
การติดตา
การเสียบยอด
การตัดชํา

การตอนกิง
การตอนกิง คือ การทําให้กิง หรื อต้นพืชเกิดรากขณะติดอยูก่ บั ต้นแม่ จะทําให้ได้ตน้ พืชใหม่
ทีมีลกั ษณะทางสายพันธุ์ เหมือนกับต้นแม่ทุกประการ โดยมีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิ ดังนี
1. เลือกกิงกึงแก่กึงอ่อนทีสมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลง
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2. ควันกิง ลอกเอาเปลือกออก แล้วขูดเยือเจริ ญทีเป็ นเมือกลืน ๆ ออก

. นําตุม้ ตอน (ขุยมะพร้าวทีแช่นาํ แล้วบีบหมาด ๆ อัดลงในถุงพลาสติก ผูกปากถุงให้แน่น)
มาผ่าตามความยาวแล้วนําไปหุม้ บนรอยแผลของกิงตอน มัดด้วยเชือกทังบนและล่างรอยแผล
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4. เมือกิงตอนมีรากงอกแทงผ่านวัสดุ และเริ มแก่เป็ นสีเหลือง สีนาตาล
ํ
ปลายรากมีสีขาว
และมีจาํ นวนมากพอจึงตัดกิงตอนได้

5. นํากิงตอนไปชําในภาชนะ กระถาง หรื อถุงพลาสติก เพือรอการปลูกต่อไป

การทาบกิง
การทาบกิง คือ การนําต้นพืช 2 ต้นเป็ นต้นเดียวกัน โดยส่วนของต้นตอทีนํามาทาบกิง จะทํา
หน้าทีเป็ นระบบรากอาหารให้กบั ต้นพันธุด์ ี โดยมีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิ ดังนี
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1. เลือกกิงกึงแก่กึงอ่อนทีสมบูรณ์เพศปราศจากโรคและแมลง

2. เฉือนกิงพันธุด์ ีให้เป็ นรู ปโล่ยาวประมาณ 1 - 2 นิ ว
3. เฉือนต้นตอเป็ นรู ปปากฉลาม
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. ประกบแผลต้นตอเข้ากับกิงพันธุด์ ี พันพลาสติกให้แน่น แล้วมัดต้นตอ กับกิงพันธุด์ ว้ ยเชือก
หรื อลวด

5. ประมาณ 6 - 7 สัปดาห์ แผลจะติดกันดี รากตุม้ ต้นตอจะงอกแทงผ่านวัสดุ และเริ มมีสีนาตาล
ํ
ปลายรากมีสีขาว และมีจาํ นวนมากพอ จึงจะตัดได้
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6. นําลงถุงเพาะชํา พร้อมปักหลักคํายัน ต้นเพือป้ องกันต้นล้ม

การติดตา
การติดตา คือ การเชือมประสานส่วนของต้นพืชเข้าด้วยกัน เพือให้เจริ ญเป็ นพืชต้น เดียวกัน
โดยการนําแผ่นตาจากกิงพันธุด์ ีไปติดบนต้นตอ การติดตาจะมีวิธีการทํา 2 วิธี คือ วิธีการติดตาแบบลอก
เนือไม้ และแบบไม่ลอกเนื อไม้ ซึงในทีนี จะแนะนําเฉพาะขันตอน การติดตาแบบลอกเนื อไม้ ดังนี
. เลือกต้นตอในส่วนทีเป็ นสีเขียวปนนําตาล แล้วกรี ดต้นตอจากบนลงล่าง 2 รอย ห่างกัน
ประมาณ 1 ใน 3 ของเส้นรอบวงของต้นตอ ความยาวประมาณ 6 - 7 เซนติเมตร
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. ตัดขวางรอยกรี ดด้านบน แล้วลอกเปลือกออกจากด้านบนลงด้านล่าง ตัดเปลือก ทีลอกออก
ให้เหลือด้านล่างยาวประมาณ 1 เซนติเมตร

3. เฉือนแผ่นตายาวประมาณ 7 - 10 เซนติเมตร ลอกเนือไม้ออกแล้วตัดแผ่นตา ด้านล่างทิง
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4. สอดแผ่นตาลงไปในเปลือกต้นตอ โดยให้ตาตังขึน แล้วพันด้วยพลาสติกให้แน่น

. ประมาณ 7 - 10 วัน จึงเปิ ดพลาสติกออก แล้วพันใหม่ โดยเว้นช่องให้ตาโผล่ ออกมา
ทิงไว้ปริ มาณ 2 - 3 สัปดาห์ จึงตัดยอดต้นเดิมแล้วกรี ดพลาสติกออก
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การเสียบยอด
การเสียบยอด คือ การเชือมประสานเนื อเยือของต้นพืช 2 ต้นเข้าด้วยกัน เพือให้เจริ ญเติบโต
เป็ นต้นเดียวกัน โดยมีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิ ดังนี
. ตัดยอดต้นตอให้สูงจากพืนดิน ประมาณ 10 เซนติเมตร แล้วผ่ากลางลําต้นของ ต้นตอให้ลึก
ประมาณ 3 - 4 เซนติเมตร

2. เฉือนยอดพันธุด์ ีเป็ นรู ปลิมยาวประมาณ 3 - 4 เซนติเมตร

. เสียบยอดพันธุด์ ีลงในแผลของต้นตอ ให้รอยแผลตรงกัน แล้วใช้เชือกมัดด้านบน และล่าง
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รอยแผลต้นตอให้แน่น

4. คลุมต้นทีเสียบยอดแล้วด้วยถุงพลาสติก หรื อนําไปเก็บไว้ในโรงอบพลาสติก
5. ประมาณ 5 - 7 สัปดาห์ รอยแผลจะประสานกันดี และนําออกมาพักไว้ในโรงเรื อน
เพือรอการปลูกต่อไป
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การตัดชํา
การตัดชํา คือ การนําส่วนต่าง ๆ ของพืชพันธุด์ ี เช่น ใบ และ ราก มาตัดและปักชําในวัสดุ
เพาะชํา เพือให้ได้พืชต้นใหม่จากสวนทีนํามาตัดชํา แต่ในทีนีจะขอแนะนําขันตอนการตัดชํากิง
ซึงมีขนตอน
ั
ดังนี
1. ตัดโคนกิงให้ชิดข้อยาวประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร โดยตัดเฉียงเป็ นรู ปปากฉลาม
และตัดปลายบนให้เหนือตาประมาณ 1 เซนติเมตร
2. ใช้มีดปลายแหลมกรี ดบริ เวณรอบโคนยาว 1 - 1.5 เซนติเมตร ประมาณ 2 - 3 รอย

3. ปักกิงชําลงในวัสดุเพาะชํา ลึกประมาณ 2.5 - 5 เซนติเมตร

4. นําเข้าโรงอบพลาสติก หรื อถุงพลาสติกขนาดใหญ่
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5. ประมาณ 25 - 30 วัน กิงตัดชําจะแตกยอดอ่อน พร้อมออกราก เมือมีจาํ นวนมากพอ
จึงย้ายปลูกต่อไป

กิจกรรม
ให้นกั เรี ยนขยายพันธุพ์ ืชด้วยวิธีใดตามทีเรี ยนมาก็ได้แล้วบันทึกผลลงในตารางทีออกแบบไว้

แบบทดสอบ
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนเลือกคําตอบทีถูกทีสุดเพียงข้อเดียว
1. ส่วนประกอบใดของดอกทีทําให้เกิดการสืบพันธุ์
ก. เกสรตัวผู้ - เกสรตัวเมีย
ข. เกสรตัวผู้ - กลีบดอก
ค. เกสรตัวเมีย - กลีบดอก
ง. กลีบเลียง - กลีบดอก
2. การสร้างอาหารของพืชไม่ตอ้ งอาศัยข้อใด
ก. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ข. ก๊าซออกซิเจน
ค. แสงแดด
ง. นํา
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3. การแลกเปลียนก๊าซเกิดขึนทีส่วนใดของต้น
ก. ราก
ข. ใบ
ค. ลําต้น
ง. ดอก
4. ใบไม้เปรี ยบได้กบั ห้องใดภายในบ้าน
ก. ห้องนอน
ข. ห้องนํา
ค. ห้องครัว
ง. ห้องนังเล่น
5. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการเจริ ญเติบโตของพืช
ก. นํา
ข. อากาศ
ค. แร่ ธาตุ
ง. วัชพืช

เรืองที 4 สั ตว์
สัตว์แต่ละชนิดทีอาศัยอยูต่ ามธรรมชาติ มีลกั ษณะโครงสร้างภายนอก และภายในแตกต่างกัน
ทําให้เราสามารถจําแนกประเภทของสัตว์ออกเป็ น 2 พวกใหญ่ ๆ คือ
. สัตว์ทีมีกระดูกสันหลังและสัตว์ทีไม่มีกระดูกสันหลัง
. สัต ว์เ ป็ นสิ งมี ชีวิ ต เพราะเคลือนที ได้ กิ น อาหารได้ หายใจได้ ขับ ถ่ ายได้ และสามารถ
ขยายพันธุอ์ อกลูกออกหลานได้ ทําให้สัตว์มีจาํ นวนเพิมมากขึน ในโลกของเรามีสัตว์จาํ นวนมากมาย
หลายชนิด สัตว์แต่ละชนิดมีธรรมชาติ และมีการดํารงชีวิตแตกต่างกันไป ขึ นอยู่กบั ลักษณะโครงสร้าง
ภายนอกและลักษณะโครงสร้างภายในของสัตว์นนั
ประเภทของสัตว์ แบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
สัตว์ทีมีกระดูกสันหลัง เป็ นสัตว์ทีมีกระดูกต่อกันเป็ นข้อ ๆ กระดูกเหล่านี ทําหน้าทีเป็ นแกน
ของร่ างกาย ตัวอย่างสัตว์ทีมีกระดูกสันหลัง
ปลา เป็ นสัตว์นาํ อาศัยอยู่ทงในนํ
ั
าจืดและนําเค็ม ปลามีรูปร่ างเรี ยวยาว เพือให้สะดวกในการ
เคลือนทีในนํา ลําตัวของปลามีเกล็ดหรื อเมือกปกคลุม ปลาหายใจโดยใช้เหงือก ปลาส่ วนใหญ่ออกลูก
เป็ นไข่ เช่น ปลาดุก ปลาช่อน ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาทู เป็ นต้น แต่ปลาบางชนิ ดออกลูกเป็ นตัวเช่น
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ปลาหางนกยูง ปลาเข็ ม ปลาสอด ปลาฉลาม (บางพันธุ์) ครี บหางและครี บข้างลําตัวปลา ช่ว ยให้ปลา
เคลือนทีไปในแนวต่าง ๆ ได้
กบ อึงอ่าง คางคก เขียด เป็ นสัตว์ครึ งบกครึ งนํา ตอนเป็ นไข่อยู่ในนําต่อมาไข่เจริ ญเติบโตเป็ น
ตัวอ่อนทีเรี ยกว่า “ลูกอ๊อด” ซึงอาศัยอยู่ในนําและหายใจโดยใช้เหงือก ขณะลูกอ๊อดอยู่ในนําเคลือนที
โดยใช้หางว่ายนํา เมือลูกอ๊อดเจริ ญเติบโตขึ น ส่ วนหางจะหายไป และมีขา 4 ขา เกิดขึ น รู ปร่ างเหมือน
ตัวแม่โดยทัวไป แต่มีขนาดเล็ก และขึนมาอาศัยบนบก สัตว์ครึ งบกครึ งนําเมือเติบโตเต็มทีแล้วจะหายใจ
โดยใช้ปอดและผิวหนัง
จระเข้ เต่ า งู จิงจก เป็ นสัต ว์เลือยคลานอาศัย อยู่บนบก มีหนังปกคลุมลําตัว เป็ นเกล็ด แข็ ง
และแห้ง หายใจโดยใช้ปอด สัตว์เหล่านี ออกลูกเป็ นไข่ ซึงมีเปลือกแข็ง หรื อเปลือกเหนียวนิมหุม้
นก เป็ ด ไก่ ห่ าน เป็ นสัตว์ปีก อาศัยอยูบ่ นบก มีขา 2 ขาและมีปีก 2 ปี ก เพือใช้บิน ลําตัวปกคลุม
ด้วยขนทีมีการหายใจโดยใช้ปอด สัตว์เหล่านี ออกลูกเป็ นไข่ ทีมีเปลือกแข็งหุม้
มนุษย์ ลิง สุ นัข ค้างคาว วาฬ โลมา เป็ นสัตว์เลียงลูกด้วยนม เพราะสัตว์ตวั เมียจะมีต่อมสร้าง
นํานม สําหรับเลียงลูก ลําตัวปกคลุมด้ว ยขนทีเป็ นเส้น หายใจโดยใช้ปอด สัตว์เหล่านี ออกลูกเป็ นตัว
ลักษณะโครงกระดูกของลิง คล้ายโครงกระดูกของมนุษย์
สัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลัง
เป็ นสัตว์ไม่มีกระดูกเป็ นแกนของร่ างกาย สัตว์บางชนิดจึงสร้างเปลือกแข็งขึนมาห่อหุม้ ร่ างกาย
เพือป้ องกันอันตราย
ตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังคือ
พยาธิ เป็ นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทีมีลาํ ตัวยาวรู ปร่ าง กลม หรื อ แบน พยาธิส่วนใหญ่จะอาศัย
อยูใ่ นร่ างกายมนุษย์หรื อสัตว์ต่าง ๆ และดูดเลือดจากสัตว์เหล่านันเป็ นอาหาร
กุ้ง กัง ปู เป็ นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทีมีสารเป็ นเปลือกแข็งหุม้ ลําตัว ลําตัวแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนหัว และส่วนท้อง ทีส่วนหัวมีตา 1 คู่ มีขนาดใหญ่ทีส่วนท้อง มีขาทีมีลกั ษณะต่อกันเป็ นข้อสําหรับ
ใช้เดิน ว่ายนํา หรื อช่วยในการกินอาหาร
แมลง เป็ นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทีมีสารเป็ นเปลือกแข็งหุ ้มลําตัว เช่นเดียวกับพวกกุง้ กัง ปู
แต่ลาํ ตัวของแมลงแบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ทีส่วนหัวมีตา 1 คู่ มีหนวดทีส่ วน
อกมีขาต่อกันเป็ นข้อ ๆ จํานวน 3 คู่ (6 ขา) สําหรับ เดิน วิง กระโดด หรื อจับอาหารกิน
หอย จัดเป็ นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทีมีลาํ ตัวอ่อนนิม มีสารจําพวกหิ นปูน เป็ นเปลือกแข็งหุ ้ม
ลําตัว หอยส่วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นนํา หอยทีอาศัยอยูใ่ นนําจืด เช่นหอยกาบ หอยโข่ง หอยขม หอยทีอาศัย
อยู่ในนําเค็ม เช่น หอยแครง หอยแมลงภู่ หอยกะพง เป็ นต้น ส่ วนหอยบางชนิ ด อาศัยอยู่บนบก เช่ น
หอยทาก
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ปลาหมึกทะเล เป็ นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ทีมีลาํ ตัว อ่อนนุ่ ม รู ปร่ างเรี ยวยาว ส่ วนท้ายของ
ลําตัวมีหนวดสําหรับว่ ายนํา ในลําตัวของหมึกทะเล อาจมีแผ่นแข็ง ๆ เรี ยกว่าลินทะเล ทําหน้าทีเป็ น
โครงสร้างของร่ างกายหมึก
สัตว์ในโลกแบ่งเป็ นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์เหล่านี อาศัยอยู่ใน
แหล่งทีอยูอ่ าศัยแตกต่างกันสัตว์บางชนิดอาศัยอยูใ่ นนํา สัตว์บางชนิดอาศัยอยูบ่ นบก สัตว์บางชนิดอาศัย
อยู่ได้ทงบนบกและในนํ
ั
า สัตว์เหล่านี เมือเกิดและมีชีวิตอยู่ในป่ าหรื อในนําอย่างอิสระตามธรรมชาติ
เราจัดเป็ นสัตว์ป่า ส่วนสัตว์บา้ น หรื อสัตว์ป่าทีคนนํามาเลียงจนเชือง เราเรี ยกว่า สัตว์เลียง
โครงสร้ างและหน้ าทีของระบบต่าง ๆ ในร่ างกายสัตว์
สัตว์ต่ าง ๆ เป็ นสิ งมีชีวิ ตที อาศัยอยู่ในแหล่งที อยู่ทีแตกต่ างกัน และสัตว์ต่ าง ๆ เหล่านี บางชนิ ดมี
เนือเยือ หรื ออวัยวะทียังไม่มีการพัฒนาให้เห็นได้ชดั เจน แต่บางชนิดก็มีการพัฒนาให้เห็นได้อย่างชัดเจน มีความ
ซับซ้อนของโครงสร้ างของร่ างกายที แตกต่ างกันออกไป ซึ งมี ผลทําให้ระบบต่ าง ๆ มี ส่วนประกอบของ
โครงสร้างและหน้าทีการทํางานทีแตกต่างกันออกไปด้วย
. ระบบย่อยอาหารของสัตว์
. การย่อยอาหารในสัตว์มกี ระดูกสันหลัง
สัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิด เช่น ปลา กบ กิงก่า แมว จะมีระบบทางเดินอาหารสมบูรณ์ ซึงทางเดิน
อาหารของสัตว์มีกระดูกสันหลังประกอบด้วย
ปาก  หลอดอาหาร  กระเพาะอาหาร  ลําไส้เล็ก  ทวารหนัก
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รูปแสดงทางเดินอาหารของวัว

51

. การย่อยอาหารในสัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลัง
. . การย่อยอาหารในสัตว์ทไม่
ี มกี ระดูกสันหลังทีมีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์

รูปแสดงระบบย่อยอาหารของสัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังทีมีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์
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ตารางสรุ ปการย่อยอาหารในสัตว์ทีไม่มกี ระดูกสันหลังทีมีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์
ชนิดของสัตว์

ลักษณะทางเดินอาหารและการย่อยอาหาร

. ฟองนํา

- ยังไม่ มี ทางเดิ นอาหาร แต่ มี เซลล์พิ เศษอยู่ผนังด้านในของฟองนํา
เรี ยกว่า เซลล์ปลอกคอ (Collar Cell) ทําหน้าทีจับอาหาร แล้วสร้างแวคิว
โอลอาหาร (Food Vacuole) เพือย่อยอาหาร
. ไฮดรา แมงกะพรุ น ซีแอนนีโมนี - มีทางเดิ นอาหารไม่สมบูรณ์ มีปาก แต่ ไม่มีทวารหนัก อาหารจะผ่าน
บริ เวณปากเข้าไปในช่ องลําตัวที เรี ยกว่า ช่ องแกสโตรวาสคิ วลาร์
(Gastro vascular Cavity) ซึ งจะย่อยอาหารที บริ เวณช่ องนี และกาก
อาหารจะถูกขับออกทางเดิม คือ ปาก
. หนอนตัวแบน เช่ น พลานาเรี ย - มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ มีช่องเปิ ดทางเดียวคือปาก ซึงอาหารจะเข้า
พยาธิใบไม้
ทางปาก และย่อยในทางเดินอาหาร แล้วขับกากอาหารออกทางเดิม คือ
ทางปาก

. . การย่อยอาหารในสัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังทีมีทางเดินอาหารสมบูรณ์
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สรุปการย่อยอาหารในสัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังทีมีทางเดินอาหารสมบูรณ์
ชนิดของสัตว์
ลักษณะทางเดินอาหารและการย่อยอาหาร
. หนอนตัวกลม เช่น พยาธิไส้เดือน - เป็ นพวกแรกที มี ท างเดิ นอาหารสมบู ร ณ์ คื อ มี ช่ องปากและ
ช่องทวารหนักแยกออกจากกัน
พยาธิเส้นด้าย
. หนอนตั ว กลมมี ป ล้ อง เช่ น - มี ทางเดิ น อาหารสมบู ร ณ์ และมี โ ครงสร้ างทางเดิ น อาหารที มี
ไส้เดือนดิน ปลิงนําจืด และแมลง ลักษณะเฉพาะแต่ละส่วนมากขึน
. ระบบหมุนเวียนเลือดในสัตว์
ในสัตว์ชนสู
ั งมีระบบหมุนเวียนเลือด ซึงประกอบด้วยหัวใจเป็ นอวัยวะสําคัญ ทําหน้าทีสูบฉี ดเลือด
ไปยังส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย และมีหลอดเลือดเป็ นทางลําเลียงเลือดไปทัวทุกเซลล์ของร่ างกาย แต่ในสัตว์บาง
ชนิดใช้ช่องว่างระหว่างอวัยวะเป็ นทางผ่านของเลือด
ระบบหมุนเวียนเลือดมี แบบ ดังนี
. ระบบหมุนเวียนเลือดแบบวงจรปิ ด (Closed Circulation System) ระบบนี เลือดจะไหลอยู่ภายใน
หลอดเลือดตลอดเวลา โดยเลือดจะไหลออกจากหัวใจไปตามหลอดเลือดชนิ ดต่างๆ แล้วไหลกลับเข้าสู่หัวใจใหม่
เช่นนีเรื อยไป พบในสัตว์จาํ พวกหนอนตัวกลมมีปล้อง เช่น ไส้เดือนดิน ปลิงนําจืด และสัตว์มีกระดูกสันหลังทุก
ชนิด

รูปแสดงระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิ ด
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รูปแสดงระบบหมุนเวียนเลือดแบบวงจรปิ ดของสัตว์ชนิดต่าง ๆ
. ระบบหมุนเวียนเลือดแบบวงจรเปิ ด (Open Circulation System) ระบบนี เลือดทีไหลออกจาก
หัวใจจะไม่อยู่ในหลอดเลือดตลอดเวลาเหมือนวงจรปิ ด โดยจะมีเลือดไหลเข้าไปในช่ องว่ างลําตัวและที ว่ าง
ระหว่างอวัยวะต่าง ๆ พบในสัตว์จาํ พวกแมลง กุง้ ปู และหอย

รูปแสดงระบบหมุนเวียนเลือดแบบวงจรเปิ ด
. ระบบหายใจในสัตว์
สัตว์ต่ าง ๆ จะแลกเปลียนก๊ าซกับสิ งแวดล้อมโดยกระบวนการแพร่ (Diffusion) โดยสัตว์แต่ ละชนิ ดจะมี
โครงสร้างทีใช้ในการแลกเปลียนก๊าซทีเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและสิ งแวดล้อมต่างกัน
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รูปแสดงระบบหายใจของสัตว์ชนิดต่าง ๆ
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รูปแสดงระบบหายใจของสัตว์ชนิดต่าง ๆ
ชนิดของสัตว์

โครงสร้ างทีใช้ ในการแลกเปลียนก๊าซ

. สัตว์ชนตํ
ั า เช่น ไฮดรา
แมงกะพรุ น ฟองนํา พลานาเรี ย
. สัตว์นาชั
ํ นสูง เช่น ปลา กุง้ ปู
หมึก หอย ดาวทะเล

- ไม่มีอวัยวะในการหายใจโดยเฉพาะ การแลกเปลียนก๊าซใช้เยือหุม้ เซลล์
หรื อผิวหนังทีชุ่มชืน
- มีเหงือก (Gill) ซึงมีความแตกต่างกันในด้านความซับซ้อน แต่ทาํ หน้าที
เช่นเดียวกัน (ยกเว้นสัตว์ครึ งบกครึ งนําในช่วงทีเป็ น
ลูกอ๊อดซึงอาศัยอยู่ในนํา จะหายใจด้วยเหงือก ต่อมาเมือโตเป็ นตัวเต็ม
วัยอยูบ่ นบก จึงจะหายใจด้วยปอด)
- มีผวิ หนังทีเปี ยกชืน และมีระบบหมุนเวียนเลือดเร่ งอัตราการแลกเปลียน
ก๊าซ

. สัตว์บกชันตํา เช่น ไส้เดือนดิน
. สัตว์บกชันสูง มี ประเภท คือ
. แมงมุม
. แมลงต่าง ๆ
. สัตว์มีกระดูกสันหลัง

- มีแผงปอดหรื อลังบุ๊ก (Lung Book) มีลกั ษณะเป็ นเส้น ๆ ยืนออกมา
นอกผิวร่ างกาย ทําให้สูญเสี ยความชืนได้ง่าย
- มีท่อลม (Trachea) เป็ นท่อทีติดต่อกับภายนอกร่ างกายทางรู หายใจ และ
แตกแขนงแทรกไปยังทุกส่วนของร่ างกาย
- มีปอด (Lung) มีลกั ษณะเป็ นถุง และมีความสัมพันธ์กบั ระบบหมุนเวียน
เลือด

. ระบบขับถ่ ายในสัตว์
ในเซลล์หรื อในร่ างกายของสัตว์ต่าง ๆ จะมีปฏิกิริยาเคมีจาํ นวนมากเกิดขึนตลอดเวลา และผลจากการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีเหล่านี จะทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ทีมีประโยชน์ต่อสิ งมีชีวิตและของเสี ยทีต้องกําจัดออกด้วยการ
ขับถ่าย สัตว์แต่ละชนิดจะมีอวัยวะ และกระบวนการกําจัดของเสี ยออก นอกร่ างกายแตกต่างกันออกไป สัตว์ชนั
ตําที มีโครงสร้ างง่ าย ๆ เซลล์ทีทําหน้าที กําจัดของเสี ยจะสัมผัสกับสิ งแวดล้อมโดยตรง ส่ วนสัตว์ชันสู งที มี
โครงสร้างซับซ้อน การกําจัดของเสียจะมีอวัยวะทีทําหน้าทีเฉพาะ
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ระบบขับถ่ายของสัตว์ชนิดต่าง ๆ มีดงั ต่อไปนี

รูปแสดงระบบขับถ่ ายของสัตว์ชนิดต่าง ๆ

ชนิดของสัตว์
. ฟองนํา
. ไฮดรา แมงกะพรุ น
. พวกหนอนตัวแบน เช่น
พลานาเรี ย พยาธิใบไม้
. พวกหนอนตัวกลมมีปล้อง
เช่น ไส้เดือนดิน
. แมลง

. สัตว์มีกระดูกสันหลัง

โครงสร้ างหรืออวัยวะขับถ่ าย
- เยือหุ ้มเซลล์เป็ นบริ เวณทีมีการแพร่ ของเสียออกจากเซลล์
- ใช้ปาก โดยของเสียจะแพร่ ไปสะสมในช่องลําตัวแล้วขับออกทางปาก
และของเสียบางชนิดจะแพร่ ทางผนังลําตัว
- ใช้เฟลมเซลล์ (Flame Cell) ซึงกระจายอยูท่ งสองข้
ั
างตลอดความยาวของ
ลําตัว เป็ นตัวกรองของเสียออกทางท่อซึงมีรูเปิ ดออกข้างลําตัว
- ใช้เนฟริ เดียม (Nephridium) รับของเสี ยมาตามท่อ และเปิ ดออกมาทางท่อ
ซึงมีรูเปิ ดออกข้างลําตัว
- ใช้ท่อมัลพิเกียน (Mulphigian Tubule) ซึงเป็ นท่อเล็ก ๆ จํานวนมากอยู่
ระหว่างกระเพาะกับลําไส้ ทําหน้าทีดูดซึมของเสียจากเลือด และส่ง
ต่อไปทางเดินอาหาร และขับออกนอกลําตัวทางทวารหนักร่ วมกับกาก
อาหาร
- ใช้ไต ข้างพร้อมด้วยท่อไตและกระเพาะปัสสาวะเป็ นอวัยวะขับถ่าย
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. ระบบประสาท
ระบบประสาทเป็ นระบบทีทําหน้าทีเกียวกับการสังงาน การติดต่อเชือมโยงกับสิงแวดล้อม
การรับคําสัง และการปรับระบบต่ าง ๆ ในร่ างกายให้ทาํ กิจกรรมได้ถูกต้องเมืออยู่ในสภาพแวดล้อมที
แตกต่างกัน
ระบบประสาทของสัตว์ชนิดต่าง ๆ มีดงั ต่อไปนี

รูปแสดงระบบประสาทของสัตว์ชนิดต่าง ๆ
ชนิดของสัตว์
. ฟองนํา
. ไฮดรา แมงกะพรุ น

ระบบประสาท

- ไม่มีระบบประสาท
- เป็ นพวกแรกที มีเซลล์ประสาท โดยเซลล์ประสาทเชื อมโยงกันคล้าย
ร่ างแห เรี ยกว่า ร่ างแหประสาท (Nerve Net)
. หนอนตัวแบน เช่น พลานาเรี ย
- เป็ นพวกแรกทีมีระบบประสาทเป็ นศูนย์ควบคุมอยู่บริ เวณหัว และมี
เส้นประสาทแยกออกไป ซึงจะมีระบบประสาทแบบขันบันได (Ladder
Type System)
. สัตว์ไม่มี กระดู กสันหลังชันสู ง - มีปมประสาท (Nerve Ganglion) บริ เวณส่ วนหัวมากขึน และเรี ยงต่อกัน
เช่น ไส้เดือนดิน แมลง หอย
เป็ นวงแหวนรอบคอหอยหรื อหลอดอาหาร ทําหน้าที เป็ นศูนย์กลาง
ระบบประสาท และมีเส้นประสาททอดยาวตลอดลําตัว
. สัตว์มีกระดูกสันหลัง
- มีสมองและไขสันหลังเป็ นศูนย์ควบคุมการทํางานของร่ างกาย
มีเซลล์ประสาทและเส้นประสาทอยูท่ ุกส่วนของร่ างกาย
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. ระบบสืบพันธุ์ในสัตว์
. ประเภทของการสืบพันธุ์ของสัตว์ แบ่งออกเป็ น ประเภท ดังนี
. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (Asexual Reproduction) เป็ นการสื บพันธุ์โดยการผลิตหน่ วยสิ งมีชีวิตจาก
หน่วยสิ งมีชีวิตเดิมด้วยวิธีการต่าง ๆ ทีไม่ใช่จากการใช้เซลล์สืบพันธุ์ ได้แก่ การแตกหน่ อ การงอกใหม่ การขาด
ออกเป็ นท่อน และพาร์ธีโนเจเนซิส
. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (Sexual Reproduction) เป็ นการสืบพันธุท์ ีเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างเซลล์
สืบพันธุเ์ พศผูแ้ ละเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย เกิดเป็ นสิ งมีชีวิตใหม่ ได้แก่ การสื บพันธุ์ของสัตว์ชนตํ
ั าบางพวก และ
สัตว์ชันสู งทุ กชนิ ด สัตว์บางชนิ ดสามารถสื บพันธุ์ทงแบบอาศั
ั
ยเพศ และแบบไม่อาศัยเพศ เช่ น ไฮดรา การ
สืบพันธุแ์ บบไม่อาศัยเพศของไฮดราจะใช้วิธีการแตกหน่อ
. ชนิดของการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ มีหลายชนิดดังนี
. การแตกหน่ อ (Budding) เป็ นการสืบพันธุ์ทีหน่ วยสิ งมีชีวิตใหม่เจริ ญออกมาภายนอกของตัวเดิมเรี ยกว่า
หน่อ (Bud) หน่อทีเกิดขึนนี จะเจริ ญจนกระทังได้เป็ นสิงมีชีวิตใหม่ ซึงมีลกั ษณะเหมือนเดิม แต่มีขนาดเล็กว่า ซึง
ต่อมาจะหลุดออกจากตัวเดิม และเติบโตต่อไป หรื ออาจจะติดอยู่กบั ตัวเดิมก็ได้ สัตว์ทีมีการสื บพันธุ์ลกั ษณะนี
ได้แก่ ไฮดรา ฟองนํา ปะการัง

รูปแสดงการแตกหน่อของไฮดรา
. การงอกใหม่ (Regeneration) เป็ นการสื บพันธุ์ทีมีการสร้างส่ วนของร่ างกายที หลุดออกหรื อสูญเสี ยไป
ให้เป็ นสิงมีชีวิตตัวใหม่ ทําให้มีจาํ นวนสิ งมีชีวิตเพิมมากขึน สัตว์ทีมีการสื บพันธุ์ลกั ษณะนี ได้แก่ พลานาเรี ย
ดาวทะเล ซีแอนนีโมนี ไส้เดือนดิน ปลิงนําจืด
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รูปแสดงการงอกใหม่ของพลานาเรียและดาวทะเล
. การขาดออกเป็ นท่ อน (Fragmentation) เป็ นการสื บพันธุ์โดยการขาดออกเป็ นท่ อน ๆ จากตัวเดิ ม
แล้วแต่ละท่อนจะเจริ ญเติบโตเป็ นตัวใหม่ได้ พบในพวกหนอนตัวแบน
. พาร์ ธีโนเจเนซีส (Parthenogenesis) เป็ นการสื บพันธุ์ของแมลงบางชนิ ด ซึงตัวเมียสามารถผลิตไข่ ที
ฟักเป็ นตัวได้โดยไม่ต ้องมีการปฏิสนธิ ในสภาวะปรกติ ไข่ จะฟั กออกมาเป็ นตัวเมียเสมอ แต่ ในสภาพที ไม่
เหมาะสมกับการดํารงชีวิต เช่น เกิดความแห้งแล้ง หนาวเย็น หรื อขาดแคลนอาหาร ตัวเมียจะผลิตไข่ทีฟักออกมา
เป็ นทังตัวผู้ และตัวเมีย จากนันตัวผูแ้ ละตัวเมียเหล่านี จะผสมพันธุ์กนั แล้วตัวเมียจะออกไข่ทีมีความคงทนต่อ
สภาวะทีไม่เหมาะสมดังกล่าว แมลงที มีการสื บพันธุ์ลกั ษณะนี ได้แก่ ตักแตนกิ งไม้ เพลีย ไรนํา ในพวกแมลง
สังคม เช่น ผึง มด ต่อ แตน ก็พบว่ามีการสื บพันธุ์ในลักษณะนี เหมือนกัน แต่ในสภาวะปรกติไข่ทีฟักออกมาจะ
ได้ตวั ผูเ้ สมอ
. ชนิดของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของสัตว์ มี ชนิด ดังนี
. การสื บพันธุ์ของสั ตว์ ที มี เพศในตัวเดียวกัน (Monoecious) โดยทัวไปไม่สามารถผสมกันภายในตัว
ต้องผสมข้ามตัว เนืองจากไข่และอสุจิจะเจริ ญไม่พร้อมกัน เช่น ไฮดรา พลานาเรี ย ไส้เดือนดิน

รูปแสดงการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของไฮดราตัวอ่อนหลุดจากรังไข่ แล้วเจริญเติบโตต่อไป
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. การสื บพันธุ์ของสั ตว์ ที มีเพศผู้และเพศเมียแยกกันอยู่ต่างตัวกัน (Dioeciously) ในการสื บพันธุ์ของ
สัตว์ชนิดนีมีการปฏิสนธิ แบบ คือ
. การปฏิสนธิภายใน (Internal fertilization) คือ การผสมระหว่างตัวอสุ จิกบั ไข่ทีอยู่ภายในร่ างกายของ
เพศเมีย สัตว์ทีมีการปฏิสนธิแบบนี ได้แก่ สัตว์ทีวางไข่บนบกทุ กชนิ ด สัตว์ทีเลียงลูกด้วยนํานม และปลาที
ออกลูกเป็ นตัว เช่น ปลาเข็ม ปลาหางนกยูง ปลาฉลาม
. การปฏิสนธิภายนอก (External fertilization) คือการผสมระหว่างตัวอสุ จิกบั ไข่ทีอยู่ภายนอกร่ างกาย
ของสัตว์เพศเมีย การปฏิสนธิแบบนี ต้องอาศัยนําเป็ นตัวกลางให้ตวั อสุ จิเคลือนทีเข้าไปผสมไข่ได้ สัตว์ทีมีการ
ปฏิสนธิแบบนี ได้แก่ ปลาต่าง ๆ สัตว์ครึ งบกครึ งนํา และสัตว์ทีวางไข่ในนําทุกชนิด
. ระบบโครงกระดูกและการเจริญเติบโตของสัตว์
. ประเภทของโครงกระดูกหรือโครงร่ างแข็งของสัตว์ แบ่งออกเป็ น ชนิด คือ
. โครงร่ างแข็งทีอยู่ภายนอกร่ างกาย (Exoskeleton) พบได้ในแมลง เปลือกกุง้ ปู หอย เกล็ดและกระดอง
สัตว์ต่าง ๆ มีหน้าทีป้ องกันอันตรายทีอาจเกิดขึนกับอวัยวะทีอยูภ่ ายใน

รู ปแสดงโครงร่ างแข็งทีอยู่ภายนอกร่ างกายของสัตว์ชนิดต่าง ๆ
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. โครงร่ างแข็งทีอยู่ภายในร่ างกาย (Endoskeleton) ได้แก่ โครงกระดูกของสัตว์ทีมีกระดูก
สันหลังทังหมด

. การเจริญเติบโตของสัตว์
สัตว์ที มี โครงร่ างหุ ้มนอกร่ างกาย และมี โครงร่ างแข็ งอยู่ภายในร่ างกาย จะมี แบบแผนของการ
เจริ ญเติบโตแตกต่างกัน ดังนี
. การเจริญเติบโตของสั ตว์ ทีมีโครงร่ างแข็งหุ้มนอกร่ างกาย เช่น แมลง กุง้ ปู มีการเจริ ญเติบโตได้ยาก
ดังนันเมือเจริ ญวัยจะต้องมีการสลัดเปลือกเก่าทิงไปทีเรี ยกว่า ลอกคราบ (Molting) เพือให้ผิวร่ างกายทีอ่อนนิ ม
เติบโตได้แล้วจึงสร้างโครงแข็งหรื อเปลือกมาหุ ้มใหม่ และต่อไปก็จะเจริ ญด้วยการลอกคราบอีก เป็ นเช่นนี เรื อย
ๆ ไป ทําให้ลกั ษณะเส้นกราฟการเจริ ญเติบโตเป็ นรู ปขันบันได ซึงเส้นกราฟจะมีลกั ษณะเพิมขึนอย่างฉับพลัน
เป็ นระยะทีสิ งมีชีวิตมีการลอกคราบและเติบโตขึน สลับกับการเพิมขึนอย่างช้า ๆ ในบางช่วง

กราฟแสดงการเจริญเติบโตของมวลนํา
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ส่ วนหอยมีโครงร่ างแข็งหุ ้มนอกร่ างกายเหมือนกัน แต่ ไม่ตอ้ งลอกคราบ มันจะสร้างเปลือก
เพิมขึนเรื อย ๆ ตัวมันทีอยูภ่ ายในก็จะขยายใหญ่ตามไปด้วย
สําหรับแมลง การเจริ ญเติบโตของแมลงแบ่งออกได้เป็ น พวก ดังนี
ชนิดการเจริญเติบโตของแมลง
ลักษณะการเจริญเติบโต
. ไม่มีเมตามอร์โฟซีส (Ametamorphosis)
- ไม่มีการเปลียนแปลงรู ปร่ างในการเจริ ญเติบโต คือ
ไข่ (egg)  ตัวอ่อน (young) เหมือนตัวเต็มวัย
แต่เล็กกว่า  ตัวเต็มวัย (adult)
ตัวอย่างแมลง เช่น ตัวสองง่าม ตัวสามง่าม
แมลงหางดีด

วัฏจักรชีวิตของแมลงสองง่าม
. มีเมตามอร์โฟซีส (Metamorphosis)
- มี การเปลี ยนแปลงรู ปร่ างเป็ นขัน ๆ ในระหว่ างการ
2.1 เมตามอร์ โฟซี สแบบสมบู ร ณ์ (Complete เจริ ญเติบโต แมลงทีเจริ ญเติบโตลักษณะนี ได้แก่ แมลง
Metamophosis)
ต่าง ๆ ทีนอกเหนือจากข้อ .
- มีการเปลียนแปลงรู ปร่ างครบ ขัน คือ
ไข่ (egg)  ตัวอ่อน (larva)  ดักแด้ (pupa)  ตัว
เต็มวัย (adult)
ตัวอย่างแมลง เช่น ผึง ด้วง แมลงวัน มด ต่อ แตน
ไหม

วัฏจักรชีวิตของด้วง

วัฏจักรชีวิตของแมลงวัน
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ชนิดการเจริญเติบโตของแมลง
. เมตามอร์โฟซีสแบบไม่สมบูรณ์
(Incomplete Metamorphosis)
ตัวอย่างแมลง เช่น แมลงปอ ชีปะขาว จิงโจ้นาํ

ลักษณะการเจริญเติบโต
- มีการเปลียนแปลงรู ปร่ างเพียง ขัน คือ
ไข่ (egg)  ตัวอ่อนในนํา (naiad)  ตัวเต็มวัย (adult)

วัฏจักรชีวิตของแมลงปอ
2.3 เมตามอร์โฟซีสแบบค่อยเป็ นค่อยไป
- มี ก ารเปลี ยนแปลงรู ปร่ างที ละน้ อ ย โดยมี ก าร
(Gradual Metamorphosis)
เปลียนแปลงรู ปร่ างเพียง ขัน คือ
ตัวอย่างแมลง เช่น แมลงสาบ จิ งหรี ด จักจัน เรื อด ไข่ (egg)  ตัวอ่อนบนบก (nymph)  ตัวเต็ มวัย
มวนต่าง ๆ
(adult)

วัฏจักรชีวิตของแมลงสาบ
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. การเจริญเติบโตของสั ตว์ ทีมีโครงร่ างแข็งอยู่ภายในร่ างกาย มีการเจริ ญเติบโตเช่นเดียวกับคน โดยมี
เส้นกราฟของการเจริ ญเติ บโตเป็ นรู ปตัวเอส (Growth Curve) เช่ นเดี ยวกัน แต่ ในสัตว์ครึ งบกครึ งนํา เช่น กบ
คางคก ในระหว่างการเจริ ญเติบโตจะมีการเปลียนแปลงรู ปร่ างนันก็คือสัตว์พวกนี จะมีเมตามอร์ โฟซีส ซึงจะแบ่ง
ได้เป็ น ช่วงชัดเจน คือ ช่วงทีดํารงชีวิตอยู่ในนํา และช่วงทีดํารงชีวิตอยู่บนบกซึงมีลาํ ดับขันการเจริ ญเติบโต
คือ
ไข่  ลูกอ๊อด  ตัวเต็มวัย

. ความสัมพันธ์ ของระบบต่าง ๆ ในร่ างกายสัตว์
ระบบต่ าง ๆ ในร่ างกายของสัตว์มีความสัมพันธ์กนั ทังทางตรงและทางอ้อม ความสัมพันธ์ของระบบ
เหล่านีทําให้สตั ว์สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ แม้ว่าจะอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีแตกต่างกัน
ตัวอย่างความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ในร่ างกายสัตว์ ได้แก่
. การเคลือนทีของสัตว์ เป็ นสมบัติทีสําคัญทีทําให้สัตว์แตกต่างจากพืช โดยปรกติสัตว์จะเคลือนทีเข้า
หาสิ งทีมีประโยชน์หรื อสิ งทีต้องการในการดํารงชีวิต เช่น อาหาร ทีอยู่อาศัยทีเหมาะสม การผสมพันธุ์ หรื อการ
เลียงดูตวั อ่อน แต่จะเคลือนหนีจากสิงทีไม่ตอ้ งการหรื อเป็ นอันตราย เช่น ศัตรู หรื อผูล้ ่า การเคลือนทีของสัตว์ไม่
ว่าวัตถุประสงค์ใดก็ ตาม ถ้าเป็ นสัตว์ทีไม่มีกระดู กสันหลังจะเคลือนที ได้ต ้องอาศัยการทํางานร่ วมกันของ
กล้ามเนื อและระบบประสาท ส่ วนสัตว์ทีมีกระดู กสันหลังจะเกิดจากการทํางานร่ วมกันของระบบกล้ามเนื อ
ระบบโครงกระดูก และระบบประสาท
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. การเจริ ญเติบโตของสัตว์ตงแต่
ั ตวั อ่อนจนเป็ นตัวเต็มวัย จะต้องอาศัยทุกระบบในร่ างกาย และระบบ
ต่าง ๆ เหล่านีจะต้องทํางานประสานสัมพันธ์กนั จึงจะทําให้การเจริ ญเติบโตของสัตว์เป็ นไปตามปรกติ เช่น
- ระบบย่อยอาหาร จะเป็ นระบบที นําสารอาหารต่ าง ๆ เข้าสู่ ร่ างกาย เพือเป็ นวัตถุดิ บสําคัญในการ
เจริ ญเติบโต
- ระบบหายใจ นําก๊ าซที เซลล์ตอ้ งการเข้าสู่ร่ างกายและกําจัดก๊าซทีเซลล์ไม่ตอ้ งการออกนอกร่ างกาย
นอกจากนี ยังทําหน้าทีสร้างพลังงานให้แก่เซลล์ ทําให้เซลล์สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์
- ระบบหมุนเวียนเลือด นําสารต่าง ๆ ทีมีประโยชน์ไปยังเซลล์ทวร่
ั างกาย และนําสารทีเซลล์ไม่ตอ้ งการ
ไปยังอวัยวะขับถ่ายเพือกําจัดออกนอกร่ างกาย
- ระบบขับถ่าย กําจัดของเสียทีเซลล์ไม่ตอ้ งการออกนอกร่ างกาย
- ระบบโครงกระดูก ถ้าเป็ นโครงร่ างแข็งทีอยู่ภายนอกร่ างกาย จะช่ วยป้ องกันอันตรายภายในไม่ให้
ได้รับอันตราย แต่ถา้ เป็ นโครงร่ างแข็งทีอยูภ่ ายใน จะช่วยในการเคลือนไหวหรื อเคลือนที
- ระบบประสาท ทําหน้าทีควบคุมกลไกลการทํางานของทุกระบบในร่ างกาย
เมือสัตว์เจริ ญเติบโตเป็ นตัวเต็มวัยก็ พร้อมที จะสื บพันธุ์เพือที จะเพิมลูกหลาน ทําให้สัตว์แต่ละชนิ ด
สามารถดํารงเผ่าพันธุไ์ ว้ได้
การเจริญเติบโตของสัตว์
(1) การเจริญเติบโต
สิ งมีชีวิตทังหลายทีเกิดขึ นมาแล้วย่อมต้องมีการเจริ ญเติบโต สัตว์ก็เช่นเดียวกันย่อมจะมีการ
เจริ ญเติ บโต ซึงจะเป็ นกระบวนการในการเปลียนแปลงขนาดและรู ปร่ าง ซึงเป็ นผลมาจากการเพิม
จํานวนเซลล์ดว้ ยการแบ่งเซลล์ทีมีอยูแ่ ล้ว รวมทังมีการขยายขนาดของเซลล์ดว้ ยการสร้างไซโทพลาสซึม
ทําให้เซลล์มีขนาดใหญ่โตขึน ในลําดับต่อมาเซลล์ก็จะมีการเปลียนแปลงรู ปร่ างและหน้าที จนกระทัง
รวมกลุ่มประสานงานในหน้าทีจนเกิดเป็ นอวัยวะหลายๆ อวัยวะ อวัยวะต่าง ๆ เหล่านี รวมตัวกันเป็ น
ร่ างกายของสิ งมีชีวิต เพือดํารงชีวิตอยูใ่ นสภาพแวดล้อมต่อไป
อย่างไรก็ตามในขณะทีสัตว์กาํ ลังเจริ ญเติบโต สัตว์บางชนิ ดจะมีการเปลียนแปลงรู ปร่ างเป็ น
ระยะ ๆ จนกระทังมีรูปร่ างคล้ายพ่อแม่ในทีสุ ด แต่สัตว์บางชนิ ดจะมีรูปร่ างเหมือนพ่อแม่ตงแต่
ั เกิดเลย
เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่าพ่อแม่เท่านันการเจริ ญเติบโต เป็ นกระบวนการทีเกียวข้องกับการเปลียนแปลง
ต่างๆ ของสิ งมีชีวิตทุกระดับ ทังทางโครงสร้างและหน้าที กระบวนการต่างๆ ของการเจริ ญเติบโต แบ่ง
ได้เป็ นขันตอนง่าย ๆ คือ
1. การเพิมจํานวนเซลล์
ในสิ งมีชีวิตเซลล์เดียว การแบ่งเซลล์ถือว่าเป็ นการสืบพันธุ์ เกิดชีวิตใหม่ขึน มีหลายแบบ เช่น
การแบ่งแยกตัวเป็ นส่วน ๆ การแตกหน่อ เป็ นต้น
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ในสิ งมีชีวิตหลายเซลล์ การแบ่งเซลล์เป็ นการเพิมจํานวนเซลล์ให้มากขึน เช่น การแบ่งเซลล์
จากตัวอ่อนเป็ นตัวเต็มวัย สร้างเซลล์ใหม่เพือทดแทนเซลล์เก่า เช่น เซลล์ผวิ หนัง

2. การเพิมขนาดเซลล์
เป็ นกระบวนการสะสมและสังเคราะห์สารอินทรี ยภ์ ายในโมเลกุลของเซลล์ ทําให้โมเลกุลมี
ขนาดใหญ่ขึน หรื อมีการรวมกันระหว่างโมเลกุลกับโมเลกุล เป็ นผลให้เซลล์ตอ้ งขยายขนาดตามไปด้วย
จึงเกิดการเจริ ญเติบโตของสิ งมีชีวิต เช่นงูจะมีการลอกคราบเมือมีขนาดตัวใหญ่ขึน
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3. การเปลียนแปลงสภาพของเซลล์
เนืองจากในระยะแรกเซลล์อาจจะทําหน้าทีอย่างหนึงแต่เมือมีการเปลียนแปลงหน้าทีการทํางาน
จึงเกิดการเปลียนสภาพเซลล์ตามไปด้วยเพือให้ได้เซลล์ทีสามารถทําหน้าทีทีต่างกัน การเปลียนสภาพ
เกิดทังทางกายภาพและชีวเคมี ทังในระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ ระดับเนื อเยือ ระดับอวัยวะ และระดับ
ระบบอวัยวะ เซลล์ทีได้ใหม่จะมีหน้าตาต่างไปจากเซลล์เดิม

พัฒนาการทางร่ างกายของมนุษย์
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4. การเกิดรูปร่ างทีแน่ นอน
สิ งมีชีวิตจะมีการเปลียนแปลงรู ปร่ างตลอดเวลา ตังแต่แรกเกิดจนเป็ นตัวเต็มวัย เนืองจากมีการ
แบ่งเซลล์หรื อเพิมจํานวนเซลล์ รู ปร่ างตอนโตอาจจะแตกต่างจากตอนแรกเกิดมากหรื อไม่เหมือนกันเลย
เช่น กบ ผีเสือ เป็ นต้น การเติบโตในสิงมีชีวิตชันสูงจะหยุดเมือโตเต็มวัย โดยการใช้ความสูงทีหยุดเป็ น
เกณฑ์ ไม่คาํ นึงว่านําหนักจะเพิมหรื อลดลง
รู ปตัวสามง่ าม
.

ปัจจัยทีมีผลต่อการเจริญเติบโต
1. ศักยภาพของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การทีสิ งมีชีวิตจะมีการเติบโตเป็ นอย่างไร
นันขึ นกับพันธุ กรรมเป็ นอัน ดับแรก เพราะการเจริ ญ เติ บโตของตัว อ่อนจะมีข ันตอนเหมือนพ่อแม่
แต่อตั ราการเติบโตจะแตกต่างกันได้ขึนกับสภาพแวดล้อมของสิงมีชีวิตในขณะนัน
2. ปัจจัยทางสิ งแวดล้อม
2.1 ปัจจัยทางชีวภาพ การเติบโตทีผิดปกติอาจเป็ นผลมาจากสิงมีชีวิตทีดํารงชีวิตอยูด่ ว้ ยกัน
เช่น ถ้าร่ างกายมีปรสิต เช่น พยาธิ แบคทีเรี ย เกาะทําลายเนื อเยือ หรื อดูดสารอาหาร จะทําให้การเติบโต
ช้าผิดปกติหรื อตายได้
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2.2 ปัจจัยทางกายภาพ
2.2.1 ปัจจัยเกียวกับพลังงาน ได้แก่ ความร้อน แสง เสียง เป็ นต้น
2.2.2 ปัจจัยเกียวกับสารเคมี สารเคมีทีมีผลต่อการเจริ ญเติบโต คือฮอร์โมน
เนืองจากฮอร์โมนและสารทีเกียวข้องฮอร์โมนจะควบคุมการทํางานของระบบต่าง ๆ ในร่ างกายให้เป็ น
ปกติ
การขยายพันธุ์สัตว์
ในปัจจุบนั ประชากรโลกได้เพิมขึ นเป็ นจํานวนมาก ดังนันความต้องการสัตว์เป็ นอาหาร และ
เป็ นสินค้าของมนุษย์มีเพิมมากขึน มนุษย์จึงคิดค้นหาวิธีการต่าง ๆ ทีจะช่วยในการขยายพันธุ์สัตว์ให้มี
ปริ มาณมากเพียงพอ รวมทังมีคุณภาพตามความต้องการ
ปัจจุบนั นักวิทยาศาสตร์ได้นาํ วิธีการทางเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการขยายพันธุ์ เพือให้ได้
ปริ มาณของสัตว์เพิมมากขึนแทนทีจะให้สตั ว์ผสมพันธุก์ นั เองตามธรรมชาติ โดยเทคโนโลยี สมัยใหม่ที
ให้ความสะดวกและได้ผลดี รวมทังเป็ นทีนิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายในขณะนี ได้แก่
การผสมเทียมและการถ่ ายฝากตัวอ่อน ส่วน การทําโคลนนิง เป็ นเทคนิคขยายพันธุแ์ บบใหม่ที
เพิงคิดค้นได้สาํ เร็ จ เมือเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
การผสมเทียม
การผสมเทียม หมายถึง การทําให้เกิดการปฏิสนธิระหว่างไข่กบั อสุจิ ทีมนุษย์เป็ นผูท้ าํ ให้เกิด
การปฏิสนธิ โดยนํานําเชืออสุจิจากสัตว์ตวั ผูท้ ีเป็ นพ่อพันธุไ์ ปผสมกับไข่ของสัตว์ตวั เมียทีเป็ นแม่พนั ธุ์
โดยทีสัตว์ไม่ตอ้ งมีการผสมพันธุก์ นั เองตามธรรมชาติ
การผสมเทียมสามารถทําได้กบั สัตว์ทงที
ั มีการปฏิสนธิภายนอกร่ างกายของสัตว์ เช่น การผสม
เทียมปลา และการปฏิสนธิภายในร่ างกายของสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร แพะ แกะ

การผสมเทียมสัตว์ทีมีการปฏิสนธิภายในร่ างกาย
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สัตว์ทีมีการปฏิสนธิในร่ างกายของสัตว์ ทีนิยมการผสมเทียม ได้แก่ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ
มีขนตอนปฏิ
ั
บตั ิดงั นี
1. การรีดนําเชือ เป็ นการรี ดนําเชืออสุจิจากสัตว์พ่อพันธุท์ ีดี มีความแข็งแรงสมบูรณ์และมีอายุ
พอเหมาะ โดยใช้เครื องมือสําหรับรี ดนําเชือโดยเฉพาะ
2. การตรวจคุณภาพนําเชือ เป็ นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของนําเชือทีรี ดได้ว่ามีปริ มาณของ
ตัวอสุจิมากพอแก่การผสมเทียม และมีความแข็งแรงเพียงพอแก่การนํามาใช้หรื อไม่
3. การเก็บรักษานําเชือ เป็ นการเก็บรักษานําเชือก่อนทีจะนําไปใช้ โดยจะมีการเติมอาหารลงใน
นําเชือเพือให้ตวั อสุจิได้ใช้เป็ นอาหารตลอดช่วงทีเก็บรักษา และเป็ นการช่วยให้ปริ มาณนําเชือมีมากขึน
จะได้นาํ ไปฉีดให้ตวั เมียได้หลาย ๆ ตัว หลังจากนันจะนํานําเชือทีเติมอาหารแล้วไปเก็บไว้ในอุณหภูมิตาํ
ซึงแบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ
1. การเก็บนําเชือสด เป็ นการเก็บนําเชือในสภาพของเหลวในทีอุณหภูมิ 4 - 5 องศาเซลเซียส
จะช่วยให้นาเชื
ํ อมีอายุอยูไ่ ด้ประมาณหนึงเดือน แต่หากเก็บรักษาไว้ที อุณหภูมิ 15 - 20 องศาเซลเซียส
จะเก็บรักษาได้ประมาณ 4 - 5 วัน เท่านัน
2. การเก็บรักษานําเชือแบบแช่แข็ง เป็ นการเก็บนําเชือโดยแช่ไว้ในไนโตรเจนเหลวที
อุณหภูมิ ตํา - 196 องศาเซลเซียส จะทําให้นาเชื
ํ ออยูใ่ นสภาพของแข็ง วิธีการเก็บแบบนีจะช่วยให้
สามารถเก็บไว้นานเป็ นปี
4. การฉีดเชือให้แม่พนั ธุ์ เมือจะผสมเทียมจะนํานําเชือสด หรื อนําเชือแช่แข็งออกมาปรับสภาพ
ให้อยูใ่ นสภาพปกติ แล้วใช้กระบอกฉีดยาดูดนําเชือทีเตรี ยมไว้ฉีดเข้าไปในมดลูกของแม่พนั ธุ์ เพือให้
เกิดการปฏิสนธิ และตังท้อง
การผสมเทียมสัตว์ทีมีการปฏิสนธิภายนอกร่ างกาย
การผสมเทียมในสัตว์ทีมีการปฏิสนธิภายนอก นิยมทํากับสัตว์นาพวกปลา
ํ
กุง้ และหอย สําหรับ
การผสมเทียมปลานัน ก่อนทีจะรี ดนําเชือและไข่จากปลาพ่อพันธุ์และแม่พนั ธุ์มาผสมกัน จะต้องมีการ
เตรี ยมพ่อพันธุ์และแม่พนั ธุ์ให้พร้อมทีจะผสมพันธุ์เสี ยก่อน โดยการฉี ด " ฮอร์ โมน " เพือกระตุน้ ให้
พ่อพันธุผ์ ลิตนําเชือทีสมบูรณ์ และกระตุน้ ให้ไข่ของแม่พนั ธุส์ ุกเต็มที ซึงฮอร์โมนทีใช้เป็ นฮอร์โมนทีได้
จากต่อมใต้สมองของปลา หรื ออาจจะใช้ฮอร์ โมนสังเคราะห์ก็ได้ การผสมเทียมปลานันมีขนตอนที
ั
สําคัญดังนี
1. การรี ดไข่ จากแม่ พันธุ์ เป็ นการรี ด ไข่ออกจากท้องของปลาทีเป็ นแม่พนั ธุ์ ลงในภาชนะ
รองรับ โดยนิยมฉีดฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองของปลาชนิ ดเดียวกันเข้าไปในตัวปลาแม่พนั ธุ์ก่อนเพือ
เร่ งไข่ให้สุกเร็ วขึน
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2. การรีดนําเชือจากพ่ อพัน ธุ์ เป็ นการรี ดนําเชื อออกมาจากปลาตัวผูท้ ีเป็ นพ่อพันธุ์ ใส่ ลงใน
ภาชนะทีมีไข่ปลาทีรี ดไว้แล้ว
3. การคนนําเชือให้ ผสมกับไข่ เพือให้อสุจิเข้าผสมกับไข่อย่างทัวถึง นิยมคนไข่ดว้ ยขนไก่อ่อนๆ
ให้ทวภาชนะแล้
ั
วทิงไว้สกั ครู่ หนึงจึงถ่ายนําทิง
4. นําไข่ ปลาทีผสมแล้วไปฟัก เป็ นการฟักไข่ทีผสมแล้วให้เป็ นลูกปลา โดยนําไข่ทีผสมแล้วไป
ฟักในบ่อหรื อภาชนะทีเตรี ยมไว้ เพือให้ฟักเป็ นตัวอ่อนของลูกปลาต่อไป
การถ่ ายฝากตัวอ่อน
การถ่ายฝากตัวอ่อน เป็ นวิธีการขยายพันธุ์แบบใหม่วิธีหนึ ง โดยมีหลักการสําคัญ คือ การนํา
ตัวอ่อนทีเกิดจากการปฏิสนธิระหว่างพ่อพันธุ์ และแม่พนั ธุอ์ อกมาจากมดลูกของแม่พนั ธุ์ แล้วนําไปฝาก
ใส่ใว้ในมดลูกของตัวเมียตัวอืนทีเตรี ยมไว้เพือให้ตงท้
ั องแทนแม่พนั ธุ์ ซึงทําให้สามารถใช้ประโยชน์
จากแม่พนั ธุไ์ ด้อย่างคุม้ ค่า เพราะแม่พนั ธุม์ ีหน้าทีเพียงผลิตตัวอ่อน โดยไม่ตอ้ งตังท้อง ซึงวิธีการถ่ายฝาก
ตัวอ่อนนี จะทําได้แต่เฉพาะสัตว์เลียงลูกด้วยนมทีออกลูกเป็ นตัว และออกลูกครังละ 1 ตัว และใช้เวลาตัง
ท้องนาน
การทําโคลนนิง
การทําโคลนนิง เป็ นเทคนิคการขยายพันธุท์ ีทําให้เซลล์ไข่ ซึงผ่านกรรมวิธีบางอย่างสามารถ
เจริ ญเป็ นตัวอ่อนได้โดยทีไม่ตอ้ งมีการปฏิสนธิตามธรรมชาติ โดยเซลล์ไข่ดงั กล่าว จะถูกนํานิวเคลียส
เก่าออก แล้วใส่นิวเคลียสใหม่ ซึงเป็ นของเซลล์ตน้ แบบจากสัตว์ตวั ทีมีลกั ษณะตามต้องการเข้าไปแทน
จากนันก็กระตุน้ ให้เซลล์ไข่ทีมีนิวเคลียสใหม่แบ่งเซลล์ได้เป็ นตัวอ่อน แล้วจึงนําตัวอ่อนทีได้ไปฝากไว้
ในมดลูกของแม่ฝากให้ตงท้
ั อง และคลอดลูกแทนแม่ ซึงเป็ นเจ้าของเซลล์ตน้ แบบ
สัตว์ทีเกิดจากเทคนิคการทําโคลนนิงซึงมีชือเสียงโด่งดังไปทัวโลกก็คือ "แกะดอลลี" ซึงถือ
กําเนิดขึนเมือเดือน กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2540 (ปัจจุบนั เสียชีวติ ไปแล้ว) โดยเซลล์ตน้ แบบของแกะดอลลี
ได้มาจากเซลล์เต้านมของแกะหน้าขาว ขันตอนการทําโคลนนิ งแกะดอลลีเป็ นดังแผนภาพ

นอกจาก

แกะดอลลี
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แล้วยังมีสตั ว์โคลนนิ งตัวอืน ๆ ถือกําเนิดขึนมาเป็ นระยะ ๆ เช่น
"อิ " โคโคลนนิงตัวแรกของไทย ซึงใช้เซลล์ใบหูของโคพันธุแ์ บรงกัสเพศเมียเป็ นเซลล์ตน้ แบบ
"ซีซี" แมวโคลนนิ งตัวแรกของโลก ซึงใช้เซลล์ทีอยูร่ อบ ๆ เซลล์ไข่เป็ นเซลล์ตน้ แบบ

ใบงาน
เรืองสั ตว์
คําสัง จงตอบคําถามต่อไปนี พร้ อมอธิบายมาพอเข้ าใจ
1. เราสามารถแยกประเภทของสัตว์ อย่างไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. ปัจจัยอะไรบ้างทีมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของสิงมีชีวิต
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. สัตว์มีกระดูกสันหลัง แบ่งได้กีกลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มอะไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. จงยกตัวอย่างกลุ่มสัตว์ทีไม่มกี ระดูกสันหลัง มา 5 กลุ่ม
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

74

บทที 4
ระบบนิเวศ
สาระสํ าคัญ
ความหมาย ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของห่ วงโซ่อาหาร ความสัมพัน ธ์
ของสิงแวดล้อมในท้องถินกับการดํารงชีวิตของสิงมีชีวิต

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
. อธิบายความสัมพันธ์ของกลุ่มสิงมีชีวิตต่าง ๆ กับสภาพแวดล้อมได้
. อธิบายความสัมพันธ์ของสิงมีชีวิตในห่วงโซ่อาหารได้
. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในท้องถินกับการดํารงชีวติ
ของสิงมีชีวิตได้

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที ความเป็ นอยูข่ องสิงมีชีวติ ในท้องถิน
เรื องที ห่วงโซ่อาหาร
เรื องที ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับการดํารงชีวิตของสิ งมีชีวิต
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เรืองที 1 ความเป็ นอยู่ของสิ งมีชีวติ ในท้ องถิน
ระบบนิเวศ (Ecosystem) หมายถึง ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ งมีชีวิตในแหล่งทีอยู่ และมี
ความสัมพันธ์ซึงกันและกัน ระบบนิเวศทีใหญ่ทีสุดในโลกเรี ยกว่า โลกของสิ งมีชีวิต
ระบบนิเวศจะประกอบด้วยองค์ประกอบพืนฐาน 2 อย่าง คือ
1. องค์ประกอบทีไม่มีชีวติ (abiotic component) ได้แก่ สารประกอบอินทรี ย ์ และอนินทรี ย ์
(abiotic substanc ) สารประกอบอินทรี ย ์ เช่น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน ส่วนสารประกอบ
อนินทรี ย ์ เช่น นํา คาร์บอนไดออกไซด์ ฯลฯ , สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (abiotic environment) เช่น
อุณหภูมิ แสงสว่าง ความกดดัน
2. องค์ประกอบทีมีชีวติ (biotic components) ได้แก่ ผูผ้ ลิต (producer) ผูบ้ ริ โภค ( consumer)
และผูย้ อ่ ยสลาย(decomposer)
ประเภทของระบบนิเวศ
1. ระบบนิ เวศบนบก ได้แก่ ระบบนิ เวศทะเลทราย ระบบนิ เวศแบบทุ่ งหญ้า ระบบนิ เวศ
ป่ าดิบชืน ระบบนิเวศแบบป่ าผลัดใบเขตอบอุ่น ระบบนิเวศแบบป่ าสน ระบบนิเวศแบบทุนดรา
2. ระบบนิเวศในนํา ได้แก่ ระบบนิเวศแหล่งนําจืด ระบบนิเวศแหล่งนําเค็ม ระบบนิเวศแหล่ง
นํากร่ อย
ความสัมพันธ์ ระหว่างสิงมีชีวติ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิงมีชีวติ ในระบบนิเวศ มี 2 แบบ คือ
1. ความสัมพันธ์ ระหว่างสิงมีชีวติ ชนิดเดียวกัน ซึงก่อให้เกิดทังผลดี และผลเสีย
 ผลดี คือ สร้างความเข้มแข็งและความปลอดภัยในกลุ่ม
 ผลเสีย คือ แก่งแย่งอาหาร แย่งชิงการเป็ นจ่าฝูง
. ความสัมพันธ์ ระหว่างสิงมีชีวติ ต่างชนิดกัน การอยูร่ ่ วมกันของสิ งมีชีวติ ตังแต่ 2 ชนิดขึนไป
ในแหล่งทีอยูเ่ ดียวกัน มีความสัมพันธ์หลายรู ปแบบ ได้แก่
ภาวะได้ ประโยชน์ ร่วมกัน (protocoopera) สิงมีชีวิตทัง 2 ฝ่ ายต่างได้ประโยชน์ดว้ ยกัน
ทังคู่ เช่น ผึงกับดอกไม้ เพลียกับมดดํา นกเอียงกับควาย
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ภาวะพึงพากัน (mutualism) สิ งมีชีวิตทัง 2 ฝ่ ายได้ประโยชน์ร่วมกัน แต่ตอ้ งอยูร่ ่ วมกัน
ตลอดเวลา หากแยกกันอยูจ่ ะทําให้อีกฝ่ าย ไม่สามารถดํารงชีวิตอยูไ่ ด้ เช่น ไลเคน โพรโทซัวในลําไส้
ปลวก แบคทีเรี ยในปมรากพืชตระกูลถัว
ภาวะอิงอาศัย (commensalism) สิ งมีชีวิตฝ่ ายหนึงได้ประโยชน์อีกฝ่ ายหนึงไม่ได้ และไม่เสีย
ประโยชน์ แยกกันอยูไ่ ด้ เช่น เถาวัลย์เกาะบนต้นไม้ใหญ่ กล้วยไม้กบั ต้นสัก นกทํารังบนต้นไม้เหาฉลาม
กับปลาฉลาม เพรี ยงทีเกาะบนตัวของสัตว์
ความสัมพันธ์ ของสิงมีชีวติ กับสิงแวดล้อม
แสงสว่าง แสงจากดวงอาทิตย์เป็ นพลังงานทีมีอิทธิพลต่อสิ งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ปริ มาณแสง
ในธรรมชาติแต่ละแห่งจะแตกต่างกัน ทําให้สิงมีชีวิตในแต่ละแห่ งแตกต่างกันไป พืชต้องการแสงจาก
ดวงอาทิตย์มากกว่าสัตว์ พืชใช้แสงเป็ นพลังงานในกระบวนการสังเคราะห์แสงเพือสร้างสารอาหาร สารอาหาร
สร้างขึนจะถ่ายทอด ไปยังสัตว์ในห่วงโซ่อาหาร ความต้องการแสงของสิ งมีชีวิตจะมีความแตกต่างกัน
พืชทีมีแสงสว่างส่องถึงจะมีความหนาแน่ นมากกว่าบริ เวณทีมีแสงส่ องถึงน้อย พืชแต่ละชนิ ดต้องการ
แสงในปริ มาณแตกต่างกัน แสงมีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของสัตว์ สัตว์บางชนิ ดต้องการแสงน้อยมัก
อาศัยอยูใ่ นร่ มเงาหรื อในทีมืด เช่น ตัวอ่อนของแมลงในทะเลทรายซึงมีแสงมากในเวลากลางวัน สัตว์จะ
หลบซ่อนตัวและจะออกหากินในเวลากลางคืน ในทะเลลึกจะมีแสงสว่างน้อยมากหรื อไม่มีเลย สัตว์จะมี
อวัยวะทีทําหน้าทีกําเนิดแสงได้เอง เป็ นต้น

อุณหภูมิ สิ งมีชีวิตจะเลือกแหล่งทีอยูอ่ าศัยทีมีอุณหภูมิเหมาะสมกับตัวเอง อุณหภูมิทีเหมาะสม
ประมาณ 10 - 30 องศาเซลเซียส อุณหภู มิบนพืนดิ นจะมีการเปลียนแปลงมากกว่ าในนํา จึงทําให้
สิ งมีชีวิตบนพืนดิน มีการปรับตัวในหลายลักษณะ เช่น การอพยพหนีหนาวของนกนางแอ่นจากประเทศ
จีนมาหากินในประเทศไทย ในช่วงฤดูหนาว การจําศีลของกบเพือหนีร้อนหรื อหนีหนาว

77

แร่ ธาตุและก๊าซ พืชและสัตว์ นําแร่ ธาตุและก๊าซต่าง ๆ ไปใช้ในการสร้างอาหาร และโครงสร้าง
ของร่ างกาย ความต้องการแร่ ธาตุและก๊าซของสิงมีชีวิตจะมีความแตกต่างกัน
ความเป็ นกรด - เบสของดินและนํา สิงมีชีวิตจะอาศัยอยูใ่ นดิน และแหล่งนําทีมีความเป็ นกรด เบสของดิน และนําทีเหมาะสม จึงจะสามารถเจริ ญเติบโตและดํารงชีวิตอยู่ได้ ความเป็ นกรด - เบสของ
ดินและนําจะขึนอยูก่ บั ปริ มาณของแร่ ธาตุทีละลายปะปนอยู่

กิจกรรม
ให้นกั เรี ยนออกไปสํารวจระบบนิเวศ หรื อสิงแวดล้อมภายในโรงเรี ยน หรื อทีบ้านพร้อมกับวาด
รู ปสิงแวดล้อมนันว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง และมีความสัมพันธ์กนั อย่างไร

แบบทดสอบ
จงเลือกคําตอบทีถูกทีสุ ดเพียงข้ อเดียว
. ข้อใดเป็ นสิงแวดล้อมทีมนุษย์สร้างขึน
ก. ป่ าไม้
ข. แม่นาํ
ค. วัฒนธรรม
ง. พืนดิน
. ข้อใดกล่าวได้ถกู ต้อง
ก. สิงแวดล้อมคือสิ งทีอยูร่ อบตัวเราทีธรรมชาติสร้างขึน
ข. สิงแวดล้อมคือสิ งทีอยูร่ อบตัวเราทีมนุษย์สร้างขึน
ค. สิงแวดล้อมคือสิ งทีมีชีวิตหรื อไม่มีชีวิตก็ได้อาจมองเห็นหรื อไม่ก็ได้
ง. ถูกทุกข้อ
. ข้อใดเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างสิงมีชีวิตกับสิงแวดล้อม
ก. นกเอียงบนหลังควาย
ข. การปรุ งอาหารของพืช
ค. กาฝากบนต้นไม้
ง. ปลวกกับโปรโตซัว
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. นกเอียงบนหลังควายเป็ นความสัมพันธ์กนั แบบใด
ก. ได้ประโยชน์ร่วมกัน
ข. อิงอาศัย
ค. พึงพา
ง. ย่อยสลาย
. ข้อใดเป็ นความสัมพันธ์แบบอิงอาศัย
ก. เถาวัลย์เกาะบนต้นไม้ใหญ่
ข. แบคทีเรี ยในปมรากพืชตระกูลถัว
ค. เพลียกับมดดํา
ง. ผึงกับดอกไม้

เรืองที ห่ วงโซ่ อาหาร (Food Chain)
หมายถึง ความสัมพันธ์ของสิ งมีชีวิตในเรื องของการกินต่อกันเป็ นทอด ๆ จาก ผูผ้ ลิตสู่ผบู้ ริ โภค
ทําให้มีการถ่ายทอดพลังงานในอาหารต่อเนืองเป็ นลําดับจากการกินต่อกัน
ตัวอย่าง เช่ น
ข้าว
ตักแตน
กบ
เหยียว
จากแผนภาพ จะสังเกตเห็นว่า การกินต่อกันเป็ นทอด ๆ ในห่ วงโซ่อาหารนี เริ มต้นทีต้นข้าว
ตามด้วยตักแตนมากินใบของต้นข้าว กบมากินตักแตน และเหยียวมากินกบ ซึงจากลําดับขันในการกิน
ต่อกันนี สามารถอธิบายได้ว่า

ต้นข้ าว นับเป็ นผูผ้ ลิตในห่วงโซ่อาหารนี เนืองจากต้นข้าว เป็ นพืชซึงสามารถสร้างอาหารได้เอง
โดยใช้กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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ตักแตน นับเป็ นผูบ้ ริ โภคลําดับที เนืองจาก ตักแตนเป็ นสัตว์ลาํ ดับแรกทีบริ โภคข้าวซึงเป็ น
ผูผ้ ลิต

กบ นับเป็ นผูบ้ ริ โภคลําดับที เนืองจาก กบจับตักแตนกินเป็ นอาหาร หลังจากทีตักแตนกิน
ต้นข้าวไปแล้ว

เหยียว เป็ นผูบ้ ริ โภคลําดับสุดท้าย เนืองจาก เหยียวจับกบกินเป็ นอาหาร และในโซ่อาหารนี ไม่มี
สัตว์อืนมาจับเหยียวกินอีกทอดหนึง
ในการเขียนโซ่อาหาร ให้เขียนเริ มจากผูผ้ ลิต อยู่ทางด้านซ้าย และตามด้วยผูบ้ ริ โภคลําดับที
ผูบ้ ริ โภคลําดับที ผูบ้ ริ โภคลําดับที ต่อไปเรื อย ๆ จนถึงผูบ้ ริ โภคลําดับสุ ดท้าย และเขียนลูกศรแทน
การถ่ายทอดพลังงานจากสิงมีชีวิตหนึงไปยังอีกสิ งมีชีวิตหนึ ง หรื อเขียนให้หัวลูกศรชี ไปทางผูล้ ่า และ
ปลายลูกศรหันไปทางเหยือนันเอง
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สายใยอาหาร (Food Web)
หมายถึง ห่วงโซ่อาหารหลาย ๆ ห่วงโซ่ ทีมีความคาบเกียว หรื อสัมพันธ์กนั นันคือในธรรมชาติ
การกินต่อกันเป็ นทอด ๆ ในโซ่อาหาร จะมีความซับซ้อนกันมากขึน คือ มีการกินกันอย่างไม่เป็ น
ระเบียบ
ตัวอย่าง เช่ น

แผนภาพสายใยอาหาร
จากแผนภาพสายใยอาหารด้านบน จะสังเกตเห็นได้ว่า ต้นข้าวทีเป็ นผูผ้ ลิตในระบบนิ เวศนัน
สามารถถูกสัตว์หลายประเภทบริ โภคได้ คือ มีทงั วัว ตักแตน ไก่และผึง สัตว์ทีเป็ นผูบ้ ริ โภคลําดับที
เหล่านัน ก็สามารถจะเป็ นเหยือของสัตว์อืนและยังเป็ นผูบ้ ริ โภคสัตว์อืนได้เช่นกัน อาทิเช่น ไก่สามารถ
จะบริ โภคตักแตนได้ และในขณะเดียวกันไก่ก็มีโอกาสทีจะถูกงูบริ โภคได้เช่นกัน
การถ่ ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
ดวงอาทิตย์เป็ นแหล่งพลังงานสําหรับโลกของสิ งมีชีวิต กลุ่มสิ งมีชีวิตทีเป็ นผูผ้ ลิตจะเปลียน
พลังงานแสงเป็ นพลังงานทีสะสมไว้ในโมเลกุลของสารอาหาร โดยกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงได้
ผลผลิตเบื องต้น คือ กลูโคส ในกระบวนการนี มีแก๊สออกซิเจนปล่อยออกสู่บรรยากาศ พลังงานใน
โมเลกุลของสารอาหารจะถ่ายทอดจากผูผ้ ลิต สู่ผบู้ ริ โภคลําดับต่าง ๆ จนถึงผูย้ ่อยสลายอิน ทรี ยส์ าร
ซึ งพลังงานจะมี ค่ าลดลงตามลําดับ เพราะส่ ว นหนึ งถูก ใช้ใ นการผลิต พลัง งานให้แก่ ร่ างกายโดย
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กระบวนการหายใจ อีกส่ ว นหนึ งสูญ เสี ยไปในรู ปของพลังงานความร้ อน ดังนันลําดับการถ่ายทอด
พลังงานในโซ่อาหารจึงมีความยาวจํากัด โดยปกติจะสินสุดทีผูบ้ ริ โภคลําดับ 4 - 5 เท่านัน
จากแผนภาพสายใยอาหาร ผูท้ ีได้รับพลังงานจากพืชเป็ นอันดับแรก คือ กระต่าย หนู นกกินพืช
ตักแตน จัดเป็ นผูบ้ ริ โภคอันดับ 1 ส่วน นกกินแมลง แมงมุม แมลงปี กแข็ง จะได้รับการถ่ายทอดพลังงาน
เป็ นอันดับที 2 ส่วนเหยียวจัดเป็ นผูบ้ ริ โภคอันดับที 3
เมือพิจารณาแบบแผนของการถ่ายทอดพลังงานในโซ่อาหารหนึ ง ๆ สามารถเสนอได้ในรู ป
พิรามิด ได้แก่ พิรามิดจํานวนของสิงมีชีวิต (pyramit of numbur) โดยทัวไปสัดส่วนของจํานวนสิ งมีชีวิต
จะมีลกั ษณะเป็ นรู ปพิร ามิด ฐานกว้าง โดยผูผ้ ลิต ซึ งมีจ าํ นวนมากที สุ ด อยู่ต รงตําแหน่ งฐานพิร ามิด
ผูบ้ ริ โภคลําดับต่าง ๆ ทีอยูถ่ ดั ขึนไปตามลําดับจะลดลง
ตัวเลขทีอยูใ่ นพิรามิดแต่ละชันแสดงจํานวนสิงมีชีวติ ในแหล่งทีอยู่ จะเห็นได้ว่าพืนที 1 ตารางเมตร
ของสระนําจืดมีผผู้ ลิตอยู่จาํ นวนมากมาย ส่ วนผูบ้ ริ โภคแต่ละลําดับจะมีจาํ นวนลดหลันกันไป จนถึง
ผูบ้ ริ โภคลําดับ 3 ซึงเป็ นผูบ้ ริ โภคลําดับสุ ดท้าย การทีจํานวนของสิ งมีชีวิตทีนับได้ ไม่เป็ นจํานวนเต็ม
เนืองจากเราคํานวณหาจํานวนสิ งมีชีวิตบริ เวณผิวของสระนําจืดในพืนที 1 ตารางเมตรเท่านัน ซึงตาม
ความเป็ นจริ งสระนําจืดนี มีพืนทีมากกว่า 1 ตารางเมตร เมือคํานวณจํานวนสิ งมีชีวิตทีเป็ นผูบ้ ริ โภค
อันดับ 3 บนผิวของสระนําจืด ทุก ๆ 1 ตารางเมตร ซึงมีจาํ นวนน้อย ผลลัพธ์จึงไม่เป็ นเลขจํานวนเต็ม
พิรามิดของจํานวนสิ งมีชีวิตอาจไม่จาํ เป็ นต้องมีลกั ษณะของพิรามิดฐานกว้างเพียงอย่างเดียว
ระบบนิ เวศสวนลําใยแห่ งหนึ งมีลาํ ใย 200 ต้น และบริ เวณต้นลําใยเป็ นแหล่งทีอยู่ของกลุ่มสิ งมีชีวิ ต
หลายชนิด ได้แก่ ผึง แมลงวันทอง นก นกฮูก จะเห็นได้ว่าผึง และแมลงวันทองทีอาศัยกินนําหวานจาก
ดอกลําใยนันมีจาํ นวนมากกว่าต้นลําใยหลายเท่า
การเสนอข้อมูลในรู ปของพิรามิดจํานวน อาจทําให้เกิด ความเข้าใจคลาดเคลือนได้ เพราะ
สิ งมีชีวิตไม่ว่าจะมีขนาดเล็กเพียงเซลล์เดียว เช่น สาหร่ ายเซลล์เดียว หรื อสัตว์หลายเซลล์ และมีขนาด
ใหญ่ เช่น ไส้เดือนดิ นก็จ ะถูกนับเป็ นหนึ งเท่ากันหมด ทังทีตามความเป็ นจริ งแล้ว ปริ มาณอาหารที
ผูบ้ ริ โภคจะได้รับจากสิ งมีชีวิตทังสองชนิดนีแตกต่างกันมาก
ดังนันนักนิ เวศวิทยาจึงเสนอในรู ปของพิรามิดมวลของสิ งมีชีวิต (pyramit of mass) โดยการ
คาดคะเนมวลของนําหนักแห้งของสิ งมีชีวิตแต่ละลําดับแทนการนับจํานวน ทังนี เพือให้ขอ้ มูลมีความ
ถูกต้องตามความเป็ นจริ งมากขึน
จํา นวน หรื อ มวลของสิ งมี ชีวิ ต ก็ ย งั มี ก ารเปลียนแปลงไปแต่ ล ะช่ ว งเวลา และอัต ราการ
เจริ ญเติบโตของสิงมีชีวิตก็แตกต่างกัน เช่น ต้นสัก แม้ว่าจะมีมวลหรื อปริ มาณมากกว่าสาหร่ ายเซลล์เดียว
จํานวนเป็ นล้านเซลล์ แต่สาหร่ ายเซลล์เดียวเจริ ญเติบโตขยายพันธุ์ได้รวดเร็ วในช่วงเวลา 1 ปี จะให้
ผลผลิต ที เป็ นอาหารของผูบ้ ริ โ ภคได้มากกว่ าต้นสัก เสี ย อีก ดังนันจึ งมีก ารเสนอข้อมูลของพิร ามิด
พลังงาน
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การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิ เวศมีความสําคัญมากเพราะไม่เพียงแต่สารอาหารเหล่านันมี
การถ่ายทอดแต่สารทุกชนิดทีปนเปื อนอยูใ่ นระบบนิเวศ ทังทีเป็ นประโยชน์ และเป็ นโทษจะถูกถ่ายทอด
ไปในโซ่อาหารด้วย ตัวอย่างเช่น การใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชพวกแมลง สารเคมีกาํ จัดเชือรา ทีรู้จกั กันดี
คือ DDT ซึงสารเคมีชนิดนีจะสลายตัวยาก มีความคงตัวสูง ทําลายระบบประสาทแมลงได้ดี เนื องจากมี
โลหะหนัก ที เป็ นพิษ เจื อปนอยู่ เช่ น ปรอท ตะกัว หรื ออาร์ เซนิ ก สารดังกล่าวจะตกค้างในผูผ้ ลิต
และผูบ้ ริ โภคและถ่ายทอดไปตามลําดับในโซ่อาหารซึงปริ มาณDDT จะเพิมความเข้มข้นข้นเรื อยๆ ใน
แต่ละลําดับของชันอาหาร เช่น เนือของนกกินปลา 1 กรัม จะมี DDT สะสมมากกว่าเนื อปลาทีมีนาหนั
ํ ก
เท่ากัน
แหล่งชุ มชนที อยู่อาศัยของแต่ ละผูค้ น ในแต่ละแหล่งก็มีการถ่ายเทของเสี ยออกสู่ ธรรมชาติ
และกิจ กรรมต่ าง ๆ ของมนุ ษย์ เช่น ร้ านอาหาร อู่ซ่อมรถ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม และแหล่ง
เกษตรกรรม ทําให้มีของเสี ยปล่อยออกสู่สิงแวดล้อม และสะสมอยู่ตามแหล่งนํา ดิน อากาศ ของเสี ย
เหล่านี จะถ่ายทอดไปสู่ผผู้ ลิต และผูบ้ ริ โภคลําดับต่าง ๆ รวมถึงกลับมาสู่ตวั มนุ ษย์ ซึงเป็ นส่ วนหนึ งใน
โซ่อาหาร ทําให้มีผลต่อสุขภาพ ของเสียบางอย่างยังมีพิษรุ นแรง เช่น พวกโลหะหนัก ถ้าร่ างกายได้รับ
สารนันในปริ มาณมากอาจเป็ นอันตรายถึงชีวิตได้
ในบางกรณีของเสีย หรื อสารพิษทีสะสมอยูใ่ นแหล่งต่าง ๆ อาจไม่ถ่ายทอดถึงมนุษย์ เพราะเป็ น
อันตรายต่อผูบ้ ริ โภคในลําดับต้น ๆ เสียก่อนแล้ว ทําให้โซ่อาหารถูกทําลาย แต่มนุษย์ก็ได้รับผลกระทบ
เช่นกัน ทังในแง่ทีขาดแคลนอาหาร และส่งผลถึงเศรษฐกิจด้วย ดังนันจึงควรมีการป้ องกัน และการ
จัดการเกียวกับการกําจัดของเสียอย่างถูกต้อง

กิจกรรม
ให้นกั เรี ยนออกไปสํารวจ ระบบนิเวศ บริ เวณโรงเรี ยนหรื อบ้าน แล้ว เขียน สายใยอาหารดังกล่าว
และระบุดว้ ยว่า อะไรเป็ นผูผ้ ลิต อะไรเป็ นผูบ้ ริ โภคลําดับทีเท่าใด
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แบบทดสอบ
จงเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุ ดเพียงคําตอบเดียว
ให้พิจารณาแผนผังต่อไปนีแล้วตอบคําถามข้อ พืช

หนอน

นก

คน

1. ข้อใดเป็ นผูผ้ ลิต
ก. พืช
ค. นก

ข. หนอน
ง. คน

2. ข้อใดเป็ นผูบ้ ริ โภค
ก. พืช
ค. พืช หนอน นก คน

ข. หนอน นก คน
ง. พืช หนอน นก

3. ข้อใดเป็ นผูบ้ ริ โภคขันที
ก. พืช
ค. นก

ข. หนอน
ง. คน

4. ข้อใดเป็ นผูบ้ ริ โภคขันสุดท้าย
ก. พืช
ค. นก

ข. หนอน
ง. คน

เรืองที 3 ความสั มพันธ์ ระหว่างสภาพแวดล้ อมกับการดํารงชีวติ ของสิ งมีชีวติ
ความหมายของการปรับตัว
การปรับตัว (Adaptation) หมายถึง กระบวนการทีสิงมีชีวิตมีการเปลียนแปลงหรื อปรับลักษณะ
บางประการให้เข้ากับ สภาพแวดล้อ มที อาศัย อยู่ซึ งลัก ษณะที เปลียนแปลงไป ดังกล่าวจะอํานวย
ประโยชน์แก่ชีวิตในแง่ของการอยูร่ อดและสามารถสืบพันธุต์ ่อไปได้
ปั จ จัย ที เกี ยวข้อ งกับการอยู่ร อดของสิ งมีชี วิ ต มีห ลายประการ ได้แก่ การแสวงหาอาหาร
การสืบพันธุ์ การต่อสูก้ บั ศัตรู และการหลบหลีกศัตรู หรื อสิงแวดล้อม
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สิงมีชีวติ มีการปรับตัว ดังนี
. การเกิ ดและการคงรู ปร่ าง ท่าทาง ลัก ษณะ หรื อหน้าที ของสิ งมีชีวิต ในประชากร ทําให้
เหมาะสมและสามารถดํารงชีพอยู่ได้ในสภาวะแวดล้อมนัน ๆ การปรับตัวชนิ ดนี เกิดจากการคัดเลือก
โดยธรรมชาติของสิงมีชีวิตทีแปรผันทําให้เกิดความแตกต่างกันทางพันธุกรรม
. ลัก ษณะทางสรี รวิ ทยา พฤติ ก รรมหรื อสัณ ฐาน ซึ งควบคุ มโดยพัน ธุ กรรม เอืออํานวยให้
สิ งมีชีวิตชนิดนันๆอยูไ่ ด้ในสภาวะแวดล้อมอย่างเหมาะสมจนกระทังสืบพันธุไ์ ด้
3. เกิดการเปลียนแปลงในช่วงชีวิตของสิ งมีชีวิตชนิ ดใดชนิ ดหนึ ง เช่น การขาดออกซิเจนไป
เลียงสมองทําให้คนล้มลง ทําให้เลือดส่ งออกซิเจนไปเลียงสมองได้เร็ วขึน นันคือ การเป็ นลมหรื อนก
บางชนิดมีการเปลียนสีของขนนก หรื อพฤติกรรมในบางฤดู เช่น ในช่วงสื บพันธุ์ของนกยูง นกยูงตัวผู้
จะรําแพนอวดหางอันสวยงาม การปรับตัวทางพันธุกรรมเป็ นผลทีเกิดจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติ
สิ งมีชีวิตทุกชนิดจําเป็ นต้องปรับตัว ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้จึงจะอยู่รอด การปรับตัวนันเกิดได้ทงั
ในแง่รูปร่ าง สรี รวิทยาหรื อพฤติกรรม หากการปรับตัวนันเหมาะสมและสามารถถ่ายทอดได้พนั ธุกรรม
แล้ว ทําให้เกิดวิวฒั นาการทังสินการปรับตัวของสิงมีชีวิตเป็ นผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติ ลักษณะ
ทีปรากฏจะอํานวยประโยชน์แก่สิงมีชีวิตในแง่ของการอยูร่ อด และสามารถสืบพันธุไ์ ด้ ลักษณะดังกล่าว
ทีคงไว้ในสิ งมีชีวิตนี ถูกควบคุมโดยหน่วยพันธุกรรม สิ งมีชีวิตทีปรับตัวได้ดีจะสามารถดํารงชีวิตและ
แพร่ พนั ธุต์ ่อไปได้
ดังนัน สิ งมีชีวิตจะมีการเปลียนแปลงร่ างกายให้มีความคล้ายคลึงกับธรรมชาติทีอาศัยอยู่ ทังนี
เพืออําพรางศัตรู ทีจะเข้ามาทําร้าย และอําพรางเหยือทีหลงเข้าไปใกล้ตวั ซึงเหยือของสิ งมีชีวิตแต่ละชนิด
จะแตกต่างกันเพือความสะดวกในการบริ โภค
การปรับตัวด้ านต่าง ๆ ของสิงมีชีวติ
สิ งมีชีวิตทุกชนิดจะมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทีอาศัยอยู่เสมอ ทังนี ก็เพือความอยู่
รอดและสามารถสื บพันธุ์ต่อไปได้ แต่เนื องจากสิ งมีชีวิตในโลกมีมากมายหลายชนิ ด การปรับตัวของ
สิ งมีชีวิตแต่ละชนิดจึงมีลกั ษณะแตกต่างกันไป ซึงจะพอสรุ ปได้ดงั นี
การปรับตัวของจิงจก จิงจกจะปรับสีตามผนังหรื อเพดานทีมันอาศัยอยู่ ถ้าเป็ นตึกสีขาวจิงจกจะ
ปรับตัวให้มีสีซีดเกือบขาว แต่ถา้ อยูต่ ามบ้านไม้ ก็จะปรับสีเป็ นสีนาตาล
ํ
การปรับตัวของนกเป็ ดนํา นกเป็ ดนําทีอาศัยและหากินอยู่ในนําจะปรับขนเป็ นมัน ขามีพงั ผืด
ระหว่างนิว เพือใช้ในการว่ายนําและสะดวกในการจับปลากินเป็ นอาหาร
การปรับตัวของสิงมีชีวิตต่าง ๆ เหล่านี มีจุดประสงค์เพืออําพรางตัวให้รอดพ้นจากการล่าของ
ศัตรู หรื ออําพรางเหยือทีหลงเข้ามาใกล้ตวั และเพือสะดวกในการหาอาหารกิน
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สิ งมีชีวิตบางชนิดจะมีการปรับตัวทางด้านรู ปร่ าง ให้มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับธรรมชาติ ซึงเป็ น
แหล่งทีอยูอ่ าศัย เพืออําพรางศัตรู ทีจะเข้ามาทําร้าย เพืออําพรางเหยือทีหลงเข้ามาใกล้ตวั
การปรับตัวของตักแตนทัง 3 ชนิด มีการปรับลักษณะรู ปร่ างดังนี
1. ตักแตนกิ งไม้ มีลาํ ตัวสี นาตาลและขายาวเก้
ํ
งก้าง เมือเกาะอยู่กบั ทีนิ ง ๆ จะมีลกั ษณะคล้าย
กิงไม้
2. ตักแตนใบโศก มีลาํ ตัวสี เขียวหรื อสี นาตาล
ํ
เมือเกาะอยู่กบั ทีนิ ง ๆ ปี กจะประกบกัน ทําให้
มองดูคล้ายใบไม้
3. ตักแตนตําข้าว มีลาํ ตัวสีเขียว ขาคู่หน้ามีขนาดใหญ่ และปลายขาจะมีอวัยวะสําหรับจับเหยือ
เมือเกาะอยูก่ บั ทีนิ ง ๆ ปี กจะซ้อนกันคลุมลําตัว มองดูคล้ายใบไม้
สิ งมีชีวิตนอกจากจะปรับลักษณะรู ปร่ างให้กลมกลืนกับสิ งแวดล้อม ทีอาศัยอยู่แล้ว บางชนิ ด
เช่น แมลง ยังปรับลักษณะปากเพือความเหมาะสมต่ออาหารหรื อเหยือทีกินอีกด้วยการปรับลักษณะปาก
ของแมลงให้เหมาะสมต่อเหยือทีกิน มีผลทําให้แมลงแต่ละชนิดมีโครงสร้างทางสรี ระแตกต่างกัน คือ
แมลงทีกัด กินใบไม้ จะปรับส่ วนปากให้มีลกั ษณะคล้ายกรรไกรหรื อคีมเพือกัดกิน บดเคียว
หรื อแทะอาหารออกเป็ นชิ นเล็ก ๆ เช่น จิ งหรี ด ตักแตน แมลงสาบ มด เป็ นต้น ปากของแมลงกลุ่มนี
เรี ยกว่า ปากกัด
แมลงทีกินอาหารเป็ นของเหลว จะปรับส่วนปากให้มีลกั ษณะแบนคล้ายใบพายริ มฝี ปากจะแผ่
กว้างเพือเลียและดูดซับอาหาร ภายในมีท่อกลวงสําหรับเป็ นทางเปิ ดของท่อนําลายช่วยในการย่อยและ
เป็ นทางเดินของอาหารสู่คอหอย แมลงกลุ่มนี เช่น แมลงวัน เหลือบ ผึง เป็ นต้น ปากของแมลงกลุ่มนี
เรี ยกว่า ปากเลียและดูด
แมลงทีดูดนําจากเหยือ จะปรับส่ วนปากให้มีลกั ษณะเป็ นท่อยาวๆคล้ายเข็มยืนออกมาเพือใช้
เจาะและดู ด อาหารจําพวกนําจากเหยือ เช่ น ยุง เพลียอ่อน แมงดานา เป็ นต้น ปากของแมลงกลุ่มนี
เรี ยกว่า ปากเจาะและดูด
แมลงทีดูดกินนําหวานจากดอกไม้ ปรับส่ วนปากให้มีลกั ษณะเป็ นวงม้วนเก็บได้หลังจากดู ด
อาหารเสร็ จแล้ว เช่น ผีเสื อ เป็ นต้น ปากของแมลงกลุ่มนี เรี ยกว่า ปากดูด
การปรับตัวของสัตว์เพือความเหมาะสมต่อการกินอาหารของสัตว์ แต่ละชนิ ดทําให้สัตว์แต่ละ
ชนิดมีโครงสร้างทางสรี ระแตกต่างกัน เช่น แมลงทีกัดกินใบไม้จะมีขากรรไกรเพือการบดเคี ยว แมลงที
กินอาหารเป็ นของเหลวก็จะปรับส่วนปากเป็ นท่อสําหรับดูดซับ เป็ นต้น การปรับตัวของสัตว์เช่นนี ทํา
ให้สตั ว์ดาํ รงชีวิตอยูใ่ นสิงแวดล้อมนันได้อย่างเหมาะสม และสามารถแพร่ พนั ธุต์ ่อไปได้
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การปรับตัวของพืช
การปรับตัวให้เข้ากับสิ งแวดล้อม นอกจากจะพบในสัตว์แล้ว ยังพบในพืชอีกด้วย การปรับตัว
ของพืชขึนอยูก่ บั สิ งแวดล้อมทีอาศัยอยู่ เช่น
ผักตบชวา เป็ นพืชนํา จะมีกา้ นใบทีพองออกเป็ นกระเปาะ ภายในมีช่องว่างระหว่างเซลล์มาก
นําหนักเบา ทําให้ สามารถ ลอยอยูเ่ หนือนําได้

กิจกรรม
ให้นกั เรี ยนออกไปสํารวจระบบนิเวศบริ เวณในโรงเรี ยนหรื อบ้าน ว่ามีสตั ว์ชนิดใดบ้างทีมีการ
ปรับตัวเข้ากับสิ งแวดล้อมพร้อมทังอธิบายเหตุผล

แบบทดสอบ
จงเลือกคําตอบทีถูกทีสุ ดเพียงข้ อเดียว
. นักเรี ยนคิดว่าเหตุใดต้นกระบองเพชรจึงมีใบเป็ นหนาม
ก. เพือใช้ในการปรุ งอาหารได้มากขึน
ข. เพือลดการคายนําของพืช
ค. ป้ องกันการทําลายของศัตรู ตามธรรมชาติ
ง. เพราะกระบองเพชรมีการพลัดใบบ่อย
. ข้อใดเป็ นผลกระทบทีเกิดจากสิงแวดล้อมทีมีต่อสิงมีชีวิต
ก. ผักบุง้ หรื อผักตบชวามีลาํ ต้นทีกลวง เพือสามารถลอยนําได้
ข. สุนขั มีขนด้านหลังมากกว่าด้านท้องเพือระบายความร้อนจากแสงแดด
ค. สัตว์ตวั เล็กๆรักษาเผ่าพันธุต์ นเองโดยการออกลูกครังละมากๆ
ง. ถูกทุกข้อ
. สิงแวดล้อมมีผลต่อการดํารงชีวิตอย่างไร
ก. อาจทําให้สิงมีชีวิตสูญพันธุไ์ ด้
ข. ทําให้สิงมีชีวิตต้องมีการปรับตัว
ค. สิ งมีชีวิตต้องพบกับอุปสรรคต่างๆ
ง. ถูกทุกข้อ
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. ข้อใดไม่ใช้การปรับตัวเข้ากับสิ งแวดล้อม
ก. นกแก้วมีขนสีเขียวสวยงาม
ข. นกเพนกวินไม่มขี นแต่มีผวิ หนังทีลืน
ค. หมีขวโลกมี
ั
ขนทียาว
ง. ตักแตนกิงไม้มีสีนาตาลและขายาว
ํ
. หากนําหมีแพนด้ามาเลียงในประเทศทีมีอากาศร้อน มันจะตายเพราะ
ก. อาหารเปลียนไปจากเดิม
ข. อากาศร้อนเกินไป
ค. สภาพแวดล้อมเปลียนไปจากเดิม
ง. ขาดสารอาหารทีจําเป็ น
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บทที 5
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อมในท้องถิน
สาระสํ าคัญ
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ งต่าง ๆ ทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติ และมนุษย์สามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้ เช่น ดิน นํา อากาศ ป่ าไม้ ทุ่งหญ้า แร่ ธาตุ ฯลฯ
ความหมายของความสํา คัญ ของทรั พ ยากรธรรมชาติ ประเภทของทรั พ ยากรธรรมชาติ
ผลกระทบของการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบทีเกิดขึนกับชีวิต ความหมายและประเภทของ
สิ งแวดล้อมในท้องถิน การป้ องกัน การเปลียนแปลงของสิ งแวดล้อมและแก้ปัญ หาสิ งแวดล้อมใน
ท้องถิน

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1. สามารถอธิบายกระบวนการเปลียนแปลงแทนทีของสิงมีชีวิตได้
2. สามารถอภิปรายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสภาพปัญหาสิงแวดล้อมได้
3. สามารถอธิบายสาเหตุของปัญหาวางแผนและลงมือปฏิบตั ิได้
4. สามารถอธิบายการป้ องกัน แก้ไข เฝ้ าระวัง อนุรักษ์ และ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อมได้
5. สามารถอธิบายปรากฏการณ์ของธรณีวิทยาทีมีผลต่อสิ งมีชีวิตและสิ งแวดล้อมได้
6. สามารถอธิบายปรากฏการณ์ สภาวะโลกร้อน สาเหตุและผลกระทบต่อชีวติ มนุษย์ได้

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที ทรัพยากรธรรมชาติ
เรื องที สิงแวดล้อม
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เรืองที ทรัพยากรธรรมชาติ
ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ งต่าง ๆ ทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติ และมนุษย์สามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้ เช่น ดิน นํา อากาศ ป่ าไม้ ทุ่งหญ้า แร่ ธาตุ ฯลฯ
สิงแวดล้อม หมายถึง สิงต่าง ๆ ทีอยู่ลอ้ มรอบตัวเรา ทังสิ งทีมีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทังสิ งทีเกิดขึนเอง
ตามธรรมชาติ และสิ งทีมนุษย์สร้างขึนมา จะเห็นได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท เป็ นส่วนหนึง
ของสิงแวดล้อม แต่สิงแวดล้อมทุกชนิดไม่ได้เป็ นทรัพยากรธรรมชาติทงหมด
ั
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีพของมนุษย์ และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้
เจริ ญก้าวหน้า ประเทศใดทีมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมีสิงแวดล้อมทีดี จะส่งผลให้ประชาชน
ในประเทศนันมีคุณภาพชีวิตและความเป็ นอยูท่ ีดีตามไปด้วย จากความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติดงั กล่าว
ได้แยกความสําคัญออกเป็ น ลักษณะ คือ
. ความสําคัญทางด้ านเศรษฐกิจ ประเทศใดทีมีทรัพยากรธรรมชาติทีอุดมสมบูรณ์จะทําให้เศรษฐกิจ
ของประเทศนันดีขึน และส่งผลต่อการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพชีวิตทีดีขึน
. ความสําคัญทางด้ านสังคม ทรัพยากรธรรมชาติมคี วามสําคัญต่อสังคม เพราะจะเป็ นปัจจัยใน
การพัฒนาประเทศได้รวดเร็ ว ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
. ความสําคัญทางด้ านการเมือง ประเทศใดก็ตามทีมีทรัพยากรธรรมชาติทีอุดมสมบูรณ์จะส่งผล
ให้ประเทศนันมีพลังอํานาจเป็ นทียอมรับของอารยประเทศ สามารถสร้างอํานาจต่อรองในเวทีระดับโลกได้
จะเห็นได้จากในอดีตทีผ่านมาจะมีการล่าอาณานิคมให้เป็ นเมืองขึน เพือให้ได้มาซึงทรัพยากรธรรมชาติใน
ประเทศนัน ๆ
ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ สามารถแบ่งออกได้เป็ น ประเภท ดังนี
. ทรัพยากรทีใช้ แล้ วหมดไป คือ ทรั พยากรทีใช้แล้วเมือหมดไป ไม่สามารถเกิดขึ นใหม่ได้
หรื อถ้าจะเกิดขึ นใหม่ จะต้องใช้เวลานานหลายล้านปี เพราะฉะนันเราควรจะช่วยกันประหยัด ใช้ให้
คุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเพือให้สามารถใช้ได้อย่างยาวนาน เช่น แร่ ธาตุ ก๊าซธรรมชาติ นํามัน
. ทรัพยากรทีใช้ ไม่หมดสิน เช่น ดิน นํา อากาศ ป่ าไม้ สัตว์ป่า ฯลฯ
ดิน เป็ นทรัพยากรทีไม่หมดสิน แต่เสือมสลายได้ง่าย เราควรจะมีการรักษาคุณภาพของดิน
เพือให้เกิดความสมบูรณ์ให้มากทีสุด ไม่ควรใช้สารพิษเพือการปลูกพืชมากเกินไป
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นํา เป็ นทรัพยากรธรรมชาติทีไม่หมดสิน เพราะธรรมชาติจะนํานํากลับคืนมาใหม่ในรู ปของ
นําฝน การรักษาแหล่งนําไว้ให้มีคุณภาพเพือจะได้มนี าใช้
ํ ตลอดเวลา
ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นสิ งจําเป็ นแก่มนุษย์ เนืองจากสามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตวั
มนุษย์ในด้านต่าง ๆ มากมาย การทีมนุษย์นาํ ทรัพยากรไปใช้นนหากมี
ั
การใช้อย่างฟุ่ มเฟื อย ไม่รู้คุณค่า ก็
จะทําให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย โดยทัวไป ทรัพยากรธรรมชาติจดั ออกเป็ นประเภทต่าง ๆ ดังนี
ทรัพยากรดิน
ดินเกิดจากการสลายและผุพงั ของหินชนิดต่าง ๆ แล้วคลุกเคล้าปะปนกับอินทรี ยส์ ารชนิดต่าง ๆ
รวมทังนําและอากาศ ลักษณะของดินทีแตกต่างกันนันเนืองจากองค์ประกอบทีแตกต่างกันไป ลักษณะ
ของดินในประเทศไทย มีความแตกต่างกันไปตามพืนทีทีพบดินนัน ๆ คือ
บริ เวณที ราบนําท่ วมถึงสองฝั งแม่น ํา เป็ นบริ เวณที มีโ คลนตะกอนถูกพัด มาทับถมกัน เป็ น
จํานวนมาก โดยมากมักเป็ นดินตะกอนทีมีอายุนอ้ ย ลักษณะของดินเป็ นดินเหนียว เนื อละเอียด เมือแห้งจะ
จับตัวกันแน่น เช่น บริ เวณพืนดินสองฝังแม่นาในจั
ํ งหวัดพระนครศรี อยุธยา ปทุมธานี เป็ นต้น
บริ เวณทีราบลุ่มตํามาก เป็ นบริ เวณทีมีนาท่
ํ วมขังอยูเ่ ป็ นประจํามีซากพืชซากสัตว์ทบั ถมกันเป็ น
ชันหนาจนเป็ นดิ นที มีอิน ทรี ยว์ ตั ถุปะปนอยู่มากพบได้ในบริ เวณชายฝั งจังหวัดนราธิว าสบริ เวณบึ ง
บอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์

บริ เวณที เป็ นชายฝั งทะเล เป็ นบริ เวณที มักจะมีเนิ นทรายหรื อหาดทรายอยู่มาก ความอุด ม
สมบูรณ์ค่อนข้างน้อย พบในบริ เวณพืนทีชายฝังทัวไป เช่น ชายฝังทะเลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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บริ เวณทีห่างจากสองฝังแม่นาออกไป
ํ
เป็ นดินทีถูกชะล้างเนื องจากการไหลของนํา ความอุดม
สมบูรณ์ค่อนข้างตํา ส่ วนมากมักเป็ นดิน เหนี ยว เมือเวลาผ่านไปดินบริ เวณนี จะค่ อย ๆ ลดความอุด ม
สมบูรณ์ลงไปเรื อย ๆ จนกลายเป็ นดินทีไม่มีคุณภาพ
บริ เวณภูเขาทีไม่สูงชัน ส่ วนมากเป็ นดินทีถูกปกคลุมด้ว ยป่ าไม้ตามธรรมชาติ มีอินทรี ยสาร
สะสมอยู่ แต่หากป่ าไม้ถูกทําลายจะทําให้เกิดการชะล้างหน้าดินโดยนําและลมอย่างรุ นแรง ทําให้ดิน
เสือมสภาพลงอย่างรวดเร็ ว

บริ เวณดิน ทีมีสารประเภทเบสปะปนอยู่มาก เช่น หิ นปูน ดินมาร์ ล เป็ นต้น เมือสารเหล่านี
สลายตัว ลงจะทําให้ดิ น มีค วามอุ ด มสมบูร ณ์ เป็ นดิ น ที เหมาะในการเพาะปลูก พืช ประเภทพืชไร่
การใช้ดินให้เกิดประโยชน์ การใช้ดินให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและนานทีสุดสามารถทําได้ดงั นี

การปลูกพืชหมุนเวียน
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การปลูกพืชแบบขันบันได

การปลูกป่ าในพืนทีลาดชัน และไม่ใช้ พนที
ื ดังกล่าวในการเกษตรกรรม
ปัญหาทรัพยากรดิน ในประเทศไทยมี 2 แบบ คือ ปัญหาทีเกิดขึนจากธรรมชาติและปัญหาทีเกิดจากการ
กระทําของมนุษย์
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ทรัพยากรนํา
โลกทีเราอาศัยอยูป่ ระกอบไปด้วยพืนนําถึง 3 ส่วน เป็ นทรัพยากรทีสามารถหมุนเวียนได้ ไม่มี
วันหมดไปจากโลก แต่ถกู ทําให้เสือมสภาพหรื อมีคุณภาพตําลงได้

แหล่งนําแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
นําบนดิน ได้แก่ นําในแม่นาลํ
ํ าคลอง หนอง บึง อ่างเก็บนํา นําจากแหล่งนี จะมีปริ มาณมากหรื อ
น้อยขึนอยูก่ บั ปัจจัยต่อไปนี
- ปริ มาณของนําฝนทีได้รับ
- อัตราการสูญเสียของนํา ซึงมีสาเหตุมาจากการระเหยและการคายนํา
- ความสามารถในการกักเก็บนํา
นําใต้ดิน เป็ นนําทีแทรกอยูใ่ ต้ดิน ได้แก่ นําบาดาล การทีระดับนําใต้ดินจะมีปริ มาณมากหรื อ
น้อยเพียงใดขึนอยูก่ บั ปัจจัยต่อไปนี
- ปริ มาณนําทีไหลจากผิวดิน
- ความสามารถในการกักเก็บนําไว้ในชันหิน
ความสําคัญของนํา นํามีความสําคัญต่อสิงมีชีวติ มากมายดังนี
- ด้านเกษตรกรรม เพือการเพาะปลูก เลียงสัตว์ ฯลฯ
- ด้านการคมนาคมขนส่งทางนํา
- ด้านการอุตสาหกรรม
- ด้านการอุปโภคและการบริ โภค
การอนุรักษ์ ทรัพยากรนํา มีแนวทางในการปฏิบตั ิดงั นี
- การพัฒนาแหล่งนํา โดยการขุดลอกแหล่งนําต่างๆ ทีตืนเขิน
- ใช้นาอย่
ํ างประหยัด ไม่ปล่อยให้นาที
ํ ใช้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์
- ไม่ตดั ไม้ทาํ ลายป่ า
- ป้ องกันไม่ให้เกิดมลพิษกับแหล่งนํา
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ทรัพยากรป่ าไม้
ป่ าไม้เป็ นส่วนทีมีความสําคัญต่อระบบนิเวศเป็ นอย่างยิง เป็ นต้นนํา เป็ นทีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า
มากมาย ช่วยป้ องกันการชะล้างหน้าดิน เป็ นส่ วนสําคัญทีทําให้เกิดการหมุนเวียนของสารต่าง ๆ ใน
ธรรมชาติ ฯลฯ

ป่ าเป็ นสิงจําเป็ นต่อโลก
แนวทางในการอนุรักษ์ ป่าไม้
- การทําความเข้าใจถึงความสําคัญของป่ าต่อการดํารงชีวติ ของมนุษย์ สัตว์ และสิงต่างๆ ทีอยูใ่ นโลก
- การสร้างจิตสํานึกร่ วมกันในการดูแลรักษาป่ าไม้ในชุมชน ซึงแนวทางหนึงคือการเปิ ดโอกาส
โดยภาครัฐในการออกพระราชบัญญัติป่าชุมชน
- การออกกฎหมายเพือคุม้ ครองพืนทีป่ า และการออกกฎเพือป้ องกันการตัดไม้ทาํ ลายป่ า
- ช่วยกันปลูกป่ าในพืนทีป่ าเสือมโทรม โดยอาจจะเป็ นการร่ วมมือกับสมาชิกในชุมชนเพือปลูก
ป่ าในโอกาสต่าง ๆ
- ติดตามข่าวสารเกียวกับสิ งแวดล้อมเป็ นประจํา เพือจะได้ทราบความเคลือนไหวเกียวกับการ
ร่ วมอนุรักษ์ป่าไม้รวมถึงสิ งแวดล้อมในด้านอืนด้วย
ทรัพยากรแร่
ทรัพยากรแร่ หมายถึง แร่ ธาตุต่างๆ ทีมีอยูใ่ นโลก ทังบริ เวณส่วนทีเป็ นพืนดินและส่วนทีพืนนํา
ซึงมนุษย์สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการ
แหล่งกําเนิดแร่ แร่ ธาตุต่าง ๆ ทีมีอยูใ่ นบริ เวณเปลือกโลกเกิดมาจากสาเหตุหลัก ๆ ดังนี
- ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น การระเบิดของภูเขาไฟ การเคลือนทีของแผ่นเปลือกโลก เป็ นต้น
ซึงจะทําให้แร่ ธาตุต่าง ๆ ทีอยูใ่ ต้ผวิ โลกถูกผลักดันขึนมา
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- การแปรสภาพทางเคมีของหินประเภทต่าง ๆ ทีอยูบ่ นเปลือกโลกจนได้แร่ ชนิดใหม่เป็ น
องค์ประกอบประเทศไทยมีแร่ ธาตุต่าง ๆ อยูอ่ ย่างอุดมสมบูรณ์ โดยสามารถพบแร่ ธาตุชนิดต่างๆ
กระจายกันอยูท่ วประเทศ
ั
เช่น
- แร่ ลิกไนต์ พบมากที อ.เหนือคลอง จ.กระบี อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง อ.ลี จ.ลําพูน
- หินนํามัน พบมากที อ.แม่สอด จ.ตาก
- แร่ เกลือหินโพแทซ พบกระจัดกระจายทัวไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
- แร่ รัตนชาติ พบมากแถบภาคตะวันออกและตะวันตกของประเทศไทย
- แร่ ดีบุก พบมากที จ.พังงา และหลายจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย
วิธีการอนุรักษ์ ทรัพยากรแร่
ทรัพยากรแร่ เป็ นทรัพยากรธรรมชาติทีใช้แล้วหมดไป ดังนันทุกคนจึงต้องร่ วมมือกันอนุรักษ์
ทรัพยากรแร่ อย่างเต็มความสามารถ
วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ มีหลากหลายวิธีดงั แนวทางต่อไปนี
- ใช้สิงของเครื องใช้ต่าง ๆ อย่างรู้คุณค่า โดยใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าทีจะทําได้
- ใช้แร่ ธาตุให้ตรงกับความต้องการและตรงกับสมบัติของแร่ ธาตุนนั ๆ
- แยกขยะทีจะทิงออกเป็ นส่วน ๆ ตามประเภทของขยะ คือ ขยะทีไม่สามารถนํากลับมาใช้ได้
เช่น เศษอาหาร เป็ นต้น ขยะทีสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ขวดแก้ว กระป๋ องบรรจุภณั ฑ์ เป็ นต้น
และขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉายแบบต่าง ๆ แบตเตอรี แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น ซึงจะทําให้
การนําขยะไปผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ทาํ ได้ง่ายขึน และลดการขุดใช้แร่ ธาตุต่าง ๆ ลง
ผลกระทบจากการใชัทรัพยากรธรรมชาติในท้ องถิน
ในปัจจุบนั ทุกคนคงทราบดีถึงสภาพความเสือมโทรมของสิงแวดล้อมทีกําลังเกิดขึน และหาก
ทุกคนยังคงนิงเฉย ไม่ตระหนักถึงอันตรายทีกําลังเกิดขึนกับสิงแวดล้อม อีกไม่นานปัญหาสิ งแวดล้อม
ต่าง ๆ ก็จะไม่สามารถแก้ไขกลับมาให้มีสภาพทีเหมาะสมต่อการดํารงชีวิตได้ และเราทุกคนซึงเป็ นส่วน
หนึงของสิงแวดล้อมก็จะได้รับผลกระทบทีไม่สามารถคาดเดาได้อย่างไม่มีทางหลีกเลียง ในฐานะทีเรา
ทุกคนเป็ นมนุษย์ เราจึงควรตระหนักและหาแนวทางในการป้ องกันแก้ไขปัญหาสิงแวดล้อมทีกําลังเกิดขึน
นี ด้วยความเข้าใจอย่างจริ งจัง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ นันไม่ใช่เรื องยากเกินกําลังของเรา
ทุกคน ขอเพียงแค่เราตังใจทําและทําการอนุรักษ์จนเป็ นนิสยั เพียงเท่านี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
ทีงดงามก็จะอยูก่ บั เราไปอีกนาน
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมทําได้ดงั แนวทางดังนี
- การเริ มต้นอนุรักษ์ควรเริ มต้นจากสิงใกล้ตวั และทําได้ง่ายก่อน เช่น เริ มจากการอนุรักษ์
สิ งแวดล้อมบริ เวณบ้าน บริ เวณหมู่บา้ น หรื อในอําเภอของตนเอง
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- ศึกษาหาความรู้เกียวกับลักษณะของสิงแวดล้อมทีอยูร่ อบตัวเราให้เข้าใจ เพราะลักษณะของ
สิ งแวดล้อมแต่ละท้องถินมีรายละเอียดทีแตกต่างกัน
- ปฏิบตั ิการอนุรักษ์อย่างค่อยเป็ นค่อยไป และพยายามหาเพือนทีมีแนวคิดเดียวกันมาร่ วมกัน
ทํางาน เพือเพิมกําลังคนและแนวคิดในการอนุรักษ์
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมไม่ใช่เรื องยากจนเกินความสามารถของทุกคน
หากตังใจทีจะทํา เพราะเพียงแค่การนําถุงพลาสติกทีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ก็เป็ นการช่วยลดปริ มาณขยะ
ได้แล้ว หรื อการแยกขยะก่อนทิงก็จะเป็ นการช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลงไปได้อีกทางหนึง
ตัวอย่างข้างต้นนีเป็ นเพียงตัวอย่างบางประการของการปฏิบตั ิการเพือสิงแวดล้อมเท่านัน หากทุกคน
ช่วยกันคิดช่วยกันทํา เราทุกคนก็จะมีชีวิตทีดีในสิงแวดล้อมทีดี และมีทรัพยากรต่าง ๆ ให้เราใช้สอยกัน
อย่างเพียงพอ
หลักการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
ในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมและได้รับประโยชน์สูงสุด ควร
คํานึงถึงหลักต่อไปนี
1. การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ต้องคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติอืนควบคู่กนั
ไป เพราะทรัพยากรธรรมชาติต่างก็มีความเกียวข้องสัมพันธ์และส่งผลต่อกันอย่างแยกไม่ได้
2. การวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด ต้องเชือมโยงกับการพัฒนา สังคม
เศรษฐกิจ การเมือง และคุณภาพชีวิตอย่างกลมกลืน ตลอดจนรักษาไว้ซึงความสมดุลของระบบนิเวศ
ควบคู่กนั ไป
3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ต้องร่ วมมือกันทุกฝ่ าย ทังประชาชนในเมือง ในชนบท และ
ผูบ้ ริ หาร ทุกคนควรตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรและสิงแวดล้อมตลอดเวลา โดนเริ มต้นทีตนเอง
และท้องถินของตน ร่ วมมือกันทังภายในประเทศและทังโลก
4. ความสําเร็ จของการพัฒ นาประเทศขึ นอยู่กบั ความอุดมสมบูรณ์ และความปลอดภัยของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็ นการทําลายมรดกและอนาคตของชาติ
ด้วย
5. ประเทศมหาอํานาจทีเจริ ญทางด้านอุตสาหกรรม มีความต้องการทรัพยากรธรรมชาติเป็ น
จํานวนมาก เพือใช้ป้อนโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศของตน ดังนันประเทศทีกําลังพัฒนาทังหลาย
จึงต้องช่วยกันป้ องกันการแสวงหาผลประโยชน์ของประเทศมหาอํานาจ
6. มนุ ษย์สามารถนําเทคโนโลยีต่ าง ๆ มาช่ วยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้ แต่การ
จัดการนันไม่ควรมุ่งเพียงเพือการอยูด่ ีกินดีเท่านัน ต้องคํานึงถึงผลดีทางด้านจิตใจด้วย
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7. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในสิ งแวดล้อมแต่ละแห่ งนัน จําเป็ นต้องมีความรู้ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติทีจะให้ประโยชน์แก่มนุ ษย์ทุกแง่ทุกมุม ทังข้อดีและข้อเสี ย โดยคํานึ งถึงการสูญ
เปล่าอันเกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติดว้ ย
8. รักษาทรัพยากรธรรมชาติทีจําเป็ นและหายากด้วยความระมัดระวัง พร้อมทังประโยชน์และ
การทําให้อยูใ่ นสภาพทีเพิมทังทางด้านกายภาพและเศรษฐกิจเท่าทีทําได้ รวมทังจะต้องตระหนักเสมอว่า
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติทีมากเกินไปจะไม่เป็ นการปลอดภัยต่อสิ งแวดล้อม
9. ต้องรักษาทรัพยากรทีทดแทนได้ โดยให้มีอตั ราการผลิตเท่ากับอัตราการใช้หรื ออัตราการเกิด
เท่ากับอัตราการตายเป็ นอย่างน้อย
10. หาทางปรั บ ปรุ งวิ ธี ก ารใหม่ ๆ ในการผลิ ต และการใช้ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ อีกทังพยายามค้นคว้าสิงใหม่มาใช้ทดแทน
11. ให้การศึกษาเพือให้ประชาชนเข้าใจถึงความสําคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
สําหรับวิธีการในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินนั ศิริพรต ผลสิ ทธุ์ (2531 : 196 - 197) ได้
เสนอวิธีการไว้ดงั นี
1. การถนอม เป็ นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติทงปริ
ั มาณและคุณภาพให้มีอยู่นานทีสุ ดโดย
พยายามใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ เช่น การเลือกจับปลาทีมีขนาดโตมาใช้ในการบริ โภค
ไม่จบั ปลาทีมีขนาดเล็กเกินไป เพือให้ปลาเหล่านันได้มีโอกาสโตขึนมาแทนปลาทีถูกจับไปบริ โภคแล้ว
2. การบูรณะซ่ อมแซม เป็ นการบูรณะซ่อมแซมทรัพยากรธรรมชาติทีเกิดความเสียหายให้มีสภาพ
เหมือนเดิมหรื อเกือบเท่าเดิม บางครังอาจเรี ยกว่าพัฒนาก็ได้ เช่น ป่ าไม้ถกู ทําลายหมดไป ควรมีการปลูก
ป่ าขึนมาทดแทนจะทําให้มีพนที
ื บริ เวณนันกลับคืนเป็ นป่ าไม้อีกครังหนึง
3. การปรับปรุ งและการใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการนําแร่ โลหะประเภทต่าง ๆ มาถลุงแล้ว
นําไปสร้างเครื องจักรกล เครื องยนต์ หรื ออุปกรณ์ ต่าง ๆ ซึ งจะให้ประโยชน์แก่ มนุ ย ษ์เรามากยิงขึ น
4. การนํามาใช้ ใหม่ เป็ นการนําทรัพยากรธรรมชาติทีใช้ แล้ วมาใช้ ใหม่ เช่น เศษเหล็ก สามารถนํา
กลับมาหลอมแล้วแปรสภาพสําหรับการใช้ประโยชน์ใหม่ได้
5. การใช้ สิงอืนทดแทน เป็ นการนําเอาทรัพยากรอย่างอืนทีมีมากกว่า หรื อหาง่ายกว่า มาใช้
ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติทีหายากหรื อกําลังขาดแคลน เช่น นําพลาสติกมาใช้แทนโลหะในบางส่ วน
ของเครื องจักรหรื อยานพาหนะ
6. การสํารวจหาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพิมเติม เพือเตรี ยมไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคต เช่น
การสํารวจแหล่งนํามันในอ่าวไทย ทําให้คน้ พบแหล่งก๊าซธรรมชาติเป็ นจํานวนมาก สามารถนํามาใช้
ประโยชน์ทงในระยะสั
ั
นและในระยะยาว อีกทังช่วยลดปริ มาณการนําเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศ
7. การประดิษฐ์ ของเทียมขึนมาใช้ เพือหลีกเลียงหรื อลดปริ มาณในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ชนิ ด อืน ๆ ที นิ ย มใช้กนั ของเที ย มที ผลิตขึ นมา เช่น ยางเทีย ม ผ้าเที ยม และผ้าไหมเที ย ม เป็ นต้น
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8. การเผยแพร่ ความรู้ เป็ นการเผยแพร่ ความรู้ ความเข้ าใจในเรื องทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้ อม เพือที จะได้รับความร่ วมมืออย่างเต็ มที และรั ฐควรมีบทบาทในการอนุ รั ก ษ์ทรั พยากร
ธรรมชาติและสิ งแวดล้อม โดยการวางแผนจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอย่างรัดกุม
9. การจัดตังสมาคม เป็ นการจัดตังสมาคมหรื อชมรมในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม

เรืองที สิ งแวดล้ อม
ความหมายสิงแวดล้อม
รู ปธรรม (สามารถจับต้องและมองเห็นได้) และนามธรรม (ตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมแบบ
แผน ประเพณี ความเชือ) มีอิทธิพลเกียวโยงถึงกัน เป็ นปัจจัยในการเกือหนุนซึงกันและกัน ผลกระทบ
จากปัจจัยหนึงจะมีส่วนเสริ มสร้างหรื อทําลายอีกส่วนหนึง อย่างหลีกเลียงมิได้ สิงแวดล้อมเป็ นวงจร
และ วัฏจักรสิงแวดล้อม คือ ทุกสิ งทุกอย่างทีอยูร่ อบตัวมนุษย์ทงที
ั มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทังทีเป็ น
วัฏจักรทีเกียวข้องกันไปทังระบบ
สิ งแวดล้อมแบ่งออกเป็ นลักษณะกว้าง ๆ ได้ 2 ส่วน คือ
. สิ งแวดล้อมทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติ เช่น ป่ าไม้ ภูเขา ดิน นํา อากาศ
. สิ งแวดล้อมทีมนุษย์สร้างขึน เช่น ชุมชนเมือง สิงก่อสร้างโบราณสถาน ศิลปกรรม
สาเหตุของปัญหาสิงแวดล้อม
สาเหตุหลักของปัญหาสิงแวดล้อมมีอยู่ 2 ประการด้วยกัน คือ
1. การเพิมของประชากร (Population growth) ปริ มาณการเพิมของประชากรก็ยงั อยูใ่ นอัตรา
ทวีคูณ (Exponential Growth) เมือผูค้ นมากขึนความต้องการบริ โภคทรัพยากรก็เพิมมากขึนทุกทางไม่ว่า
จะเป็ นเรื องอาหาร ทีอยูอ่ าศัย พลังงาน
2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยี (Economic Growth &
Technological Progress) ความเจริ ญทางเศรษฐกิจนันทําให้มาตรฐานในการดํารงชีวิตสูงตามไปด้วย มี
การบริ โภคทรัพยากรจนเกินกว่าความจําเป็ นขันพืนฐานของชีวิต มีความจําเป็ นต้องใช้พลังงานมากขึ น
ตามไปด้วย ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีก็ช่วยเสริ มให้วิธีการนําทรัพยากรมาใช้ได้
ง่ายขึนและมากขึน
ผลทีเกิดจากปัญหาสิงแวดล้อม
ผลสืบเนืองอันเกิดจากปัญหาสิงแวดล้อม คือ ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอ เนืองจากมี
การใช้ทรัพยากรกันอย่างไม่ประหยัด อาทิ ป่ าไม้ถกู ทําลาย ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดแคลนนํา
ภาวะมลพิษ (Pollution) เช่น มลพิษในนํา ในอากาศและเสียง มลพิษในอาหาร สารเคมี อันเป็ นผลมา
จากการเร่ งรัดทางด้านอุตสาหกรรมนันเอง
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การเปลียนแปลงสิ งแวดล้อมในท้องถินโดยธรรมชาติ ได้แก่ การเกิดอุทกภัยจากนําป่ าไหลหลาก
ทําให้สิงมีชีวิตโดยเฉพาะพืชถูกนําท่วม พืชบางชนิ ดไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ในทีทีมีนาท่
ํ วม จึงตาย
ไปในทีสุด และอุทกภัยยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิงมีชีวิตทุกชนิด โดยเฉพาะสัตว์และมนุษย์
การเกิด ลมพายุก็ เป็ นสาเหตุ ทีทําให้สิงแวดล้อมเกิ ด การเปลียนแปลงโดยลมพายุอาจพัด พา
รุ นแรงจนทําให้ตน้ ไม้สูง ๆ บางต้นต้านแรงลมไม่ไหว จึงโดนลมล้มลงไป ทําให้เกิดความเสียหายต่าง ๆ
ตามมาทําให้สิงแวดล้อมเปลียนไป
การเกิดภูเขาไฟระเบิดก็เป็ นสาเหตุทีทําให้สิงแวดล้อมเกิดการเปลียนแปลง ความร้อนของลาวา
ทีไหลออกมาจากปล่องภูเขาไฟ ทําให้สิงมีชีวิตไม่สามารถดํารงชีวิตได้ อีกทังก๊าซต่าง ๆ ทีปล่อยออกมา
จากปล่องภูเขาไฟทําให้สภาพอากาศเปลียนไป
การเปลียนแปลงสิงแวดล้อมในท้องถินโดยมนุษย์ ได้แก่ มนุษย์ทาํ ให้ภูเขาไม่มตี น้ ไม้ กลายเป็ น
ภูเขาหัวโล้น ต้นไม้ในป่ าถูกตัดโค่นทําลาย สัตว์ป่าไม่มีทีอยูอ่ าศัยและขาดอาหาร นําเสีย อากาศเป็ นพิษ
ดินเสีย และเสือมสภาพ
ภาวะโลกร้ อน (Global Warming)
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรื อ ภาวะภูมิอากาศเปลียนแปลง (Climate Change) เป็ น
ปั ญหาใหญ่ข องโลกเราในปั จ จุบนั สังเกตได้จ าก อุณหภูมิ ของโลกที สูงขึ นเรื อย ๆ สาเหตุหลักของ
ปัญหานี มาจาก ก๊าซเรื อนกระจก (Greenhouse gases)
ปรากฏการณ์เรื อนกระจก มีความสําคัญกับโลก เพราะก๊าซจําพวก คาร์ บอนไดออกไซด์ หรื อ
มีเทน จะกักเก็บความร้อนบางส่วนไว้ในโลก ไม่ให้สะท้อนกลับสู่บรรยากาศทังหมด มิฉะนัน โลกจะ
กลายเป็ นแบบดวงจันทร์ ทีตอนกลางคืนหนาวจัด (และ ตอนกลางวันร้อนจัด เพราะไม่มีบรรยากาศ
กรองพลังงาน จาก ดวงอาทิตย์) ซึงการทําให้โลกอุ่นขึนเช่นนี คล้ายกับหลักการของ เรื อนกระจก (ทีใช้
ปลูกพืช) จึงเรี ยกว่า ปรากฏการณ์เรื อนกระจก (Greenhouse Effect)
แต่การเพิมขึ นอย่างต่อเนื องของ CO2 ทีออกมาจาก โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต์ หรื อการ
กระทํา ใดๆที เผา เชื อเพลิ ง ฟอสซิ ล (เช่ น ถ่ า นหิ น นํามัน ก๊ า ซธรรมชาติ หรื อ สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน ) ส่งผลให้ระดับปริ มาณ CO2 ในปัจจุบนั สูงเกิน 300 ppm (300 ส่วน ใน ล้านส่ วน) เป็ น
ครังแรกในรอบกว่า 6 แสนปี
คาร์บอนไดออกไซด์ ทีมากขึนนี ได้เพิมการกักเก็บความร้อนไว้ในโลกของเรามากขึนเรื อยๆ
จนเกิดเป็ น ภาวะโลกร้อน ดังเช่นปัจจุบนั
ภาวะโลกร้อนภายในช่วง 10 ปี นับตังแต่ปี พ.ศ. 2533 มานี ได้มีการบันทึกถึงปี ทีมีอากาศร้อน
ทีสุ ดถึง 3 ปี คือ ปี พ.ศ. 2533, พ.ศ.2538 และปี พ.ศ. 2540 แม้ว่ าพยากรณ์ ก ารเปลียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ยังมีความไม่แน่นอนหลายประการ แต่การถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ได้เปลียนหัวข้อจากคําถาม
ทีว่า "โลกกําลังร้อนขึนจริ งหรื อ" เป็ น "ผลกระทบจากการทีโลกร้อนขึ นจะส่ งผลร้ายแรง และต่อเนื อง
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ต่อสิงทีมีชีวิตในโลกอย่างไร" ดังนัน ยิงเราประวิงเวลาลงมือกระทําการแก้ไขออกไปเพียงใด ผลกระทบ
ทีเกิดขึนก็จะยิงร้ายแรงมากขึนเท่านัน และบุคคลทีจะได้รับผลกระทบมากทีสุดก็คือ ลูกหลานของพวก
เราเอง
สาเหตุ
ภาวะโลกร้อนเป็ นภัยพิบตั ิทีมาถึง โดยทีเราทุกคนต่างทราบถึงสาเหตุของการเกิดเป็ นอย่างดี
นันคือ การทีมนุษย์เผาผลาญเชือเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน นํามัน และก๊าซธรรมชาติ เพือผลิตพลังงาน
เราต่ า งทราบดี ถึ งผลกระทบบางอย่า งของภาวะโลกร้ อน เช่ น การละลายของนําแข็ งในขัวโลก
ระดับนําทะเลทีสูงขึน ความแห้งแล้งอย่างรุ นแรง การแพร่ ระบาดของโรคร้ายต่าง ๆ อุทกภัย ปะการัง
เปลียนสี และการเกิดพายุรุนแรงฉับพลัน โดยผูท้ ีได้รั บผลกระทบมากทีสุ ด ได้แก่ ประเทศตามแนว
ชายฝัง ประเทศทีเป็ นเกาะ และภูมิภาคทีกําลังพัฒนาอย่างเอเชียอาคเนย์
จากการทํางานของคณะกรรมการของรัฐบาลนานาชาติ ว่าด้วยเรื องการเปลียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทีมีองค์การวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ เฝ้ าสังเกตผลกระทบต่างๆ และ
ได้พบหลักฐานใหม่ทีแน่ชดั ว่า จากการทีภาวะโลกร้อนขึนในช่วง 50 กว่าปี มานี ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจาก
การกระทําของมนุ ษ ย์ ซึ งส่ งผลกระทบอย่างต่ อเนื องให้อุณ หภู มิข องโลกเพิมขึ นในทุก หนทุ กแห่ ง
ประมาณ 1.4 - 5.8 องศาเซลเซียส
การเปลี ยนแปลงสภาพภู มิ อ ากาศไม่ ไ ด้เปลี ยนแปลงไปที ล ะเล็ก ที ล ะน้อ ย แต่ เ ป็ นการ
เปลียนแปลงอย่างรุ นแรงซึงเกิดขึนบ่อยครัง และมีความรุ นแรงมากขึนเรื อย ๆ ตัวอย่างทีเห็นได้ชดั ได้แก่
ความแห้งแล้งอย่างรุ นแรง วาตภัย อุทกภัย พายุฝนฟ้ าคะนอง พายุทอร์ นาโด แผ่นดินถล่ม และการเกิด
พายุรุนแรงฉับพลัน จากภาวะอันตรายเหล่านี พบว่า ผูท้ ีอาศัยอยูใ่ นเขตพืนทีทีเสี ยงกับการเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าว ซึงได้รับผลกระทบมากกว่าพืนทีส่ วนอืน ๆ ยังไม่ได้รับการเอาใจใส่ และช่วยเหลือเท่าทีควร
นอกจากนี ยังมีการคาดการณ์ว่า การทีอุณหภูมิของโลกสูงขึน เป็ นเหตุให้ปริ มาณผลผลิตเพือการบริ โภค
โดยรวมลดลง ซึงทําให้จาํ นวนผูอ้ ดอยากหิวโหยเพิมขึนอีก 60 - 350 ล้านคน
ในประเทศไทยและฟิ ลิปปิ นส์ มีโครงการพลังงานต่าง ๆ ทีจัดตังขึ น และการดําเนิ นงานของ
โครงการเหล่านี ได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาอย่างเห็นได้ชดั ตัวอย่างเช่น การเปลียนแปลงของ
ฝนทีไม่ตกตามฤดูกาล และปริ มาณนําฝนทีตกในแต่ละช่วงได้เปลียนแปลงไป การบุกรุ กและทําลายป่ า
ไม้ทีอุดมสมบูรณ์ การสูงขึนของระดับนําทะเลและอุณหภูมิของนําทะเล ซึงส่ งผลกระทบอย่างมากต่อ
ระบบนิเวศวิทยาตามแนวชายฝัง และจากการทีอุณหภูมิของนําทะเลสูงขึ นนี ได้ส่งผลกระทบต่อการ
เปลียนสีของนําทะเล ดังนัน แนวปะการังต่าง ๆ จึงได้รับผลกระทบและถูกทําลายเช่นกัน
ประเทศไทยเป็ นตัวอย่างของประเทศทีมีชายฝั งทะเล ทีมีความยาวประมาณ 2,490 กิโลเมตร
และเป็ นแหล่งทีมีความสําคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง การประมง การ
เพาะเลียงสัต ว์น ํา และความไม่แ น่ น อนของฤดู ก าลที ส่ งผลกระทบต่ อการทําเกษตรกรรม มีก าร
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คาดการณ์ว่า หากระดับนําทะเลสูงขึ นอีกอย่างน้อย 1 เมตรภายในทศวรรษหน้า หาดทรายและพืนที
ชายฝังในประเทศไทยจะลดน้อยลง สถานทีตากอากาศชายทะเล รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเทียวใน
สถานทีท่องเทียวต่าง ๆ เช่น พัทยา และ ระยองจะได้รับผลกระทบโดยตรง แม้แต่กรุ งเทพมหานคร ก็ไม่
สามารถหลีกเลียงจากผลกระทบของระดับนําทะเลทีสูงขึนนี เช่นกัน
ปั ญหาด้านสุ ขภาพ ก็เป็ นเรื องสําคัญอีกเรื องหนึ งที ได้รับผลกระทบอย่างรุ นแรง จากสภาพ
ภูมิอากาศทีเปลียนแปลงนีด้วย เนืองจากอุณหภูมิและความชืนทีสูงขึน ส่งผลให้มีการเพิมขึนของยุงมาก
ขึ น ซึ งนํามาสู่ ก ารแพร่ ระบาดของไข้มาลาเรี ยและไข้ส่า นอกจากนี โรคที เกี ยวข้องกับ นํา เช่ น
อหิวาตกโรค ซึงจัดว่าเป็ นโรคทีแพร่ ระบาดได้อย่างรวดเร็ วโรคหนึงในภูมิภาคนี คาดว่าจะเพิมขึ นอย่าง
รวดเร็ วและต่ อเนื อง จากอุณ หภู มิและความชื นที สูงขึ น คนยากจนเป็ นกลุ่มคนทีมีความเสี ยงสู งต่ อ
ผลกระทบ จากการเปลียนแปลงนี ประกอบกับการให้ความรู้ในด้านการดูแลรักษาสุ ขภาพทีดี ยังมีไม่
เพียงพอ
ปั จจุบนั นี สัญญาณเบืองต้นของสภาพภูมิอากาศทีเปลียนแปลงไป ได้ปรากฏขึ นอย่างแจ้งชัด
ดังนัน สมควรหรื อไม่ทีจะรอจนกว่าจะค้นพบข้อมูลมากขึ น หรื อ มีความรู้ในการแก้ไขมากขึ น ซึ ง
ณ เวลานันก็อาจสายเกินไปแล้วทีจะแก้ไขได้
ผลกระทบจากสภาวะโลกร้ อน
แม้ว่าโดยเฉลียแล้วอุณหภูมิของโลกจะเพิมขึ นไม่มากนัก แต่ผลกระทบทีเกิดขึ นจะส่ งผลต่อ
เป็ นทอด ๆ และจะมีผลกระทบกับโลกในทีสุด ขณะนี ผลกระทบดังกล่าวเริ มปรากฏให้เห็นแล้วทัวโลก
รวมทังประเทศไทย ตัว อย่างที เห็ น ได้ชัด คื อ การละลายของนําแข็ งทัวโลก ทังที เป็ นธารนําแข็ ง
(glaciers) แหล่งนําแข็งบริ เวณขัวโลก และในกรี นแลนด์ซึงจัดว่าเป็ นแหล่งนําแข็งทีใหญ่ทีสุ ดในโลก
นําแข็งทีละลายนี จะไปเพิมปริ มาณนําในมหาสมุทร เมือประกอบกับอุณหภูมิเฉลียของนําสูงขึ น นําก็จะ
มีการขยายตัวร่ วมด้วย ทําให้ปริ มาณนําในมหาสมุทรทัวโลกเพิมมากขึนเป็ นทวีคูณ ทําให้ระดับนําทะเล
สูงขึนมาก ส่ งผลให้เมืองสําคัญ ๆ ทีอยู่ริมมหาสมุทรตกอยู่ใต้ระดับนําทะเลทันที มีการคาดการณ์ว่า
หากนําแข็งดังกล่าวละลายหมด จะทําให้ระดับนําทะเลสูงขึน 6 - 8 เมตรทีเดียว ผลกระทบทีเริ มเห็นได้
อีกประการหนึงคือ การเกิดพายุหมุนทีมีความถีมากขึน และมีความรุ นแรงมากขึ นด้วย ดังเราจะเห็นได้
จากข่าวพายุเฮอริ เคนทีพัดเข้าถล่มประเทศสหรัฐอเมริ กาหลายลูกในช่วงสองสามปี ทีผ่านมา แต่ละลูกก็
สร้างความเสียหายในระดับหายนะทังสิน สาเหตุอาจอธิบายได้ในแง่พลังงาน กล่าวคือ เมือมหาสมุทรมี
อุณหภูมิสูงขึน พลังงานทีพายุได้รับก็มากขึนไปด้วย ส่งผลให้พายุมีความรุ นแรงกว่าทีเคย นอกจากนัน
สภาวะโลกร้อนยังส่ งผลให้บางบริ เวณในโลกประสบกับสภาวะแห้งแล้งอย่างไม่เคยมีมาก่อน เช่ น
ขณะนี ได้เ กิ ด สภาวะโลกร้ อ นรุ นแรงขึ นอี ก เนื องจากต้น ไม้ใ นป่ าที เคยทํา หน้ า ที ดู ด กลื น แก๊ ส
คาร์ บอนไดออกไซด์ ได้ลม้ ตายลงเนื องจากขาดนํา นอกจากจะไม่ดูดกลืนแก๊สต่อไปแล้ว ยังปล่อย
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คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากกระบวนการย่อยสลายด้วย และยังมีสัญญาณเตือนจากภัยธรรมชาติอืน ๆ
อีกมาก ซึงหากเราสังเกตดี ๆ จะพบว่าเป็ นผลจากสภาวะนี ไม่นอ้ ย
การแก้ปัญหาโลกร้ อน
แล้วเราจะหยุดสภาวะโลกร้อนได้อย่างไร เป็ นเรื องทีน่าเป็ นห่วงว่าเราคงไม่อาจหยุดยังสภาวะ
โลกร้อนทีกําลังจะเกิดขึนในอนาคตได้ ถึงแม้ว่าเราจะหยุดผลิตแก๊สเรื อนกระจกโดยสินเชิงตังแต่บดั นี
เพราะโลกเปรี ยบเสมือนเครื องจักรขนาดใหญ่ทีมีกลไกเล็ก ๆ จํานวนมากทํางานประสานกัน การ
ตอบสนองทีมีต่อการกระตุน้ ต่าง ๆ จะต้องใช้เวลานานกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะสมดุล และแน่นอนว่า
สภาวะสมดุลอันใหม่ทีจะเกิดขึนย่อมจะแตกต่างจากสภาวะปัจจุบนั อย่างมาก
แต่เราก็ยงั สามารถบรรเทาผลอันร้ายแรงทีอาจจะเกิดขึนในอนาคตเพือให้ความรุ นแรงลดลงอยู่
ในระดับทีพอจะรับมือได้ และอาจจะชะลอปรากฏการณ์โลกร้อนให้ชา้ ลง กินเวลานานขึ น สิ งทีเรา
พอจะทําได้ตอนนี คือพยายามลดการผลิตแก๊สเรื อนกระจกลง และเนื องจากเราทราบว่าแก๊สดังกล่าวมา
จากกระบวนการใช้พลังงาน การประหยัดพลังงานจึงเป็ นแนวทางหนึ งในการลดอัตราการเกิดสภาวะ
โลกร้อนไปในตัว

กิจกรรมที 1
1. ให้นกั ศึกษายกตัวอย่างสิ งทีมนุษย์ทาํ ให้สิงแวดล้อมเกิดการเปลียนแปลงมา อย่าง
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. ให้นกั ศึกษายกตัวอย่างผลกระทบทีมีต่อมนุษย์ เมือสิ งแวดล้อมถูกทําลายมา 2 อย่าง
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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3. พลังงานชนิดแรกทีก่อให้เกิดสิงมีชีวิตขึนมาบนโลกคือ
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. ทรัพยากรป่ าไม้ในประเทศไทย ในระยะ 30 ปี ลดลงเท่าตัว ซึงทําให้ส่งผลกระทบต่อสิงใด
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5. สาเหตุสาํ คัญทีทําให้เกิดวิกฤตทางธรรมชาติ ซึงเป็ นปัญหาทีมนุษย์กาํ ลังเผชิญอยูใ่ นปัจจุบนั คือ
...……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
6. แหล่งพลังงานทีใหญ่ทีสุดในโลก คือ................................................................................
7. การใช้ทรัพยากรอย่างสิ นเปลืองของมนุษย์ก่อให้เกิดวิกฤตด้านใด...................................
8. เพือรักษาสมดุลทางธรรมชาติไว้ให้ประชาชนรุ่ นหลัง ควรปรับสภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างไร
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
9. วิธีสร้างความสมดุลให้ชีวิตมนุษย์กบั ธรรมชาติได้พงพากั
ึ นยาวนานขึน มนุษย์ควรปฏิบตั ิ
อย่างไร
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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กิจกรรมที 2
แบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่ม และให้แต่ละกลุ่มไปศึกษาปัญหาสิงแวดล้อมและ แนวทาง
การแก้ไขปัญหาแล้วออกมานําเสนอหน้าชันเพือการแลกเปลียนข้อมูลซึงกันและกัน
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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บทที 6
ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ
สาระสํ าคัญ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ทีเกียวข้องกับชี วิตประจําวัน การเกิด เมฆ หมอก นําค้าง ฝน ลูกเห็ บ
สภาพอากาศของท้องถินเพือการดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1. อธิบายการเกิดเมฆ หมอก นําค้าง ฝน และลูกเห็บได้
2. บอกสภาพอากาศของท้องถินได้

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที การเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
เรื องที 2 การรายงานสภาพอากาศของท้องถิน
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เรืองที 1 การเกิดปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ
1.1 เมฆ (Clouds)
“เมฆ” เป็ นไอนําทีลอยตัวอยูใ่ นอากาศ เมือได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะลอยตัวสูงขึนจน
ไปกระทบกับมวลอากาศเย็น ที อยู่ด ้านบนทําให้ก ลันตัว เป็ นละอองนําขนาดเล็ก และเมือละอองนํา
เหล่านันรวมตัวกันก็จะเป็ นเมฆ ตัวอย่างการเกิดเมฆทีเห็นได้ชดั ได้แก่ “คอนเทรล” ซึงเป็ นเมฆทีสร้าง
ขึนโดยฝี มือมนุ ษย์ เมือเครื องบินไอพ่นบินอยู่ในระดับสูงเหนื อระดับควบแน่ น ไอนําซึงอยู่ในอากาศ
ร้อนทีพ่นออกมาจากเครื องยนต์ ปะทะเข้ากับอากาศเย็นซึงอยู่ภายนอก เกิดการควบแน่ นเป็ นหยดนํา
โดยการจับตัวกับเขม่าควันจากเครื องยนต์ซึงทําหน้าทีเป็ นแกนควบแน่ น เราจึงมองเห็นควันเมฆสี ขาว
ถูกพ่นออกมาทางท้ายของเครื องยนต์เป็ นทางยาว ในการสร้างฝนเทียมก็เช่นกัน เครื องบินทําการโปรย
สารเคมี “ซิลเวอร์ไอโอไดด์” เพือทําหน้าทีเป็ นแกนควบแน่นให้ไอนําในอากาศมาจับตัว และควบแน่ น
เป็ นเมฆ
การเรียกชือเมฆ
เมฆทีเกิดขึนในธรรมชาติมี 2 ลักษณะ คือ เมฆก้อน และเมฆแผ่น เราเรี ยกเมฆก้อนว่า “เมฆ
คิวมูลสั ” และเรี ยกเมฆแผ่นว่า “เมฆสเตรตัส” หากเมฆก้อนลอยชิดติดกัน เรานําชือทังสองมารวมกัน
และเรี ยกว่า “เมฆสเตรโตคิวมูลสั ” ในกรณี ทีเป็ นเมฆฝน เราจะเพิมคําว่า “นิมโบ” หรื อ “นิมบัส” ซึง
แปลว่า “ฝน” เข้าไป เช่น เราเรี ยกเมฆก้อนทีมีฝนตกว่า “เมฆคิวมูโลนิมบัส” และเรี ยกเมฆแผ่นทีมีฝนตก
ว่า “เมฆนิมโบสเตรตัส” เราแบ่งเมฆตามระดับความสูงเป็ น 3 ระดับ คือ เมฆชันตํา เมฆชันกลาง และ
เมฆชันสูง
หากเป็ นเมฆชันกลาง (ระดับความสูง 2 - 6 กิโลเมตร) เราจะเติมคําว่า “อัลโต” ซึงแปลว่า “ชันกลาง”
ไว้ขา้ งหน้า เช่น เราเรี ยกเมฆก้อนชันกลางว่า “เมฆอัลโตคิวมูลสั ” และเรี ยกเมฆแผ่นชันกลางว่า “เมฆ
อัลโตสเตรตัส”
หากเป็ นเมฆชันสูง (ระดับความสูง 6 กิโลเมตร ขึนไป ) เราจะเติมคําว่า “เซอโร” ซึงแปลว่า
“ชันสูง” ไว้ขา้ งหน้า เช่น เราเรี ยกเมฆก้อนชันสูงว่า “เมฆเซอโรคิวมูลสั ” เรี ยกเมฆแผ่นชันสูงว่า “เมฆ
เซอโรสเตรตัส” และเรี ยกชันสูงทีมีรูปร่ างเหมือนขนนกว่า “เมฆเซอรัส”

รูปที 1 แผนผังแสดงการเรียกชือเมฆ
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ประเภทของเมฆ
นักอุตุนิยมวิทยา แบ่งเมฆทังสิบชนิดออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี
1. เมฆชันสู ง เป็ นเมฆทีก่อตัวทีระดับความสูงมากกว่า 6 กิโลเมตร เมฆในชันนี ส่วนใหญ่มกั จะ
มีลกั ษณะเป็ นก้อนเล็ก ๆ และมักจะค่อนข้างโปร่ งใส แบ่งออกเป็ น 3 ชนิด คือ
เมฆเซอโรคิวมูลสั เมฆสีขาว เป็ นผลึกนําแข็ง มีลกั ษณะ เป็ นริ ว
คลืนเล็ก ๆ มักเกิดขึนปกคลุมท้องฟ้ าบริ เวณกว้าง

เมฆเซอโรสเตรตัส มีลกั ษณะคล้ายกับ เมฆเซอรั สแต่ จ ะแผ่
ออกเป็ นแผ่นบาง ๆ ตามทิศทางของลม แผ่นบาง สี ขาว เป็ น
ผลึก นําแข็ ง ปกคลุม ท้องฟ้ าเป็ นบริ เวณกว้า ง โปร่ งแสงต่ อ
แสงอาทิตย์ บางครั งหักเหแสง ทําให้เกิดดวงอาทิตย์ทรงกลด
และดวงจันทร์ทรงกลด
เมฆเซอรัส เมฆริ ว สีขาว รู ปร่ างคล้ายขนนก เป็ นผลึกนําแข็ง
มักเกิดขึนในวันทีมีอากาศดี ท้องฟ้ าเป็ นสีฟ้าเข้ม

2. เมฆชันกลาง เป็ นเมฆทีก่อตัวขึนจากหยดนําหรื อผลึกนําแข็ง อยูท่ ีระดับความสูงจากพืนดิน
2 - 6 กิโลเมตร สามารถจําแนกตามลักษณะรู ปร่ างได้ดงั นี
เมฆอัลโตคิวมูลสั เมฆก้อน สีขาว ลักษณะเป็ นกลุ่มก้อนเล็ก ๆ
คล้ายฝูงแกะมีช่องว่างระหว่างก้อนเล็กน้อย บางครั งอาจก่อตัว
ตําลงมาดู คล้าย ๆ กับเมฆสเตรโตคิ ว มูลสั หรื อเกิ ด เป็ นก้อน
ซ้อน ๆ กันคล้ายกับยอดปราสาท

เมฆอัลโตสเตรตัส มีลกั ษณะเป็ นแผ่นปกคลุมบริ เวณท้องฟ้ า
บริ เวณกว้าง ส่วนมากมักมีสีเทา เนืองจากบังแสงดวงอาทิตย์
หรื อดวงจันทร์ ไม่ให้ลอดผ่าน ทําให้เห็นเป็ นฝ้ า ๆ อาจทําให้
เกิดละอองฝนบาง ๆ ได้
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3. เมฆชันตํา เป็ นเมฆทีเกิดขึนทีระดับความสูงจากพืนดินไม่เกิน 2 กิโลเมตร ซึงสามารถ
จําแนกตามลักษณะรู ปร่ างได้ดงั นี
เมฆสเตรตัส เป็ นเมฆแผ่นบาง สีขาว ปกคลุมท้องฟ้ าบริ เวณ
กว้าง และอาจทําให้เ กิ ด ฝนละอองได้ มัก เกิ ด ขึ นตอนเช้า
หรื อหลังฝนตก บางครั งอาจลอยตําปกคลุมพืนดิน เรี ยกว่ า
“หมอก”
เมฆสเตรโตคิ ว มู ลัส เมฆก้อ น ลอยติ ด กัน เป็ นแพ ไม่ มี
รู ปทรงที ชัด เจน มีช่องว่ างระหว่ างก้อนเพีย งเล็ก น้อย มัก
เกิดขึนเวลาทีอากาศไม่ดี และมีสีเทา เนื องจากลอยอยู่ในเงา
ของเมฆชันบน
เมฆนิ มโบสเตรตัส เมฆแผ่นหนาสี เทาเข้ม คล้ายพืนดิ น ที
เปี ยกนํา ทําให้เกิ ด ฝนตกพรํ าๆ หรื อฝนตกแดดออก ไม่มี
พายุฝนฟ้ าคะนอง ฟ้ าร้องฟ้ าผ่า มักปรากฏให้เห็นสายฝนตก
ลงมาจากฐานเมฆ
4. เมฆก่อตัวในแนวตัง เป็ นเมฆทีอยูส่ ูงจากพืนดินตังแต่ 500 - 20,000 เมตร แบ่งออกเป็ น
2 ชนิด คือ
เมฆคิวมูลสั เมฆก้อนปุกปุย สี ขาว รู ปทรงคล้ายดอกกะหลํา
ฐานเมฆเป็ นสี เทาเนื องจากมีค วามหนามากพอที จะบดบัง
แสง จนทําให้เกิดเงา มักปรากฏให้เห็นเวลาอากาศดี ท้องฟ้ า
เป็ นสีฟ้าเข้ม
เมฆคิวมู โลนิ มบั ส เมฆก่อตัว ในแนวตัง พัฒนามาจากเมฆ
คิวมูลสั มีขนาดใหญ่มากปกคลุมพืนทีครอบคลุมทังจังหวัด
ทําให้เ กิ ด ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ต่ าง ๆ เช่ น ฟ้ าแลบ
ฟ้ าร้อง พายุฝนฟ้ าคะนอง และบางครังอาจมีลกู เห็บตก
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สีของเมฆ
สีของเมฆบ่งบอกถึงปรากฏการณ์ทีเกิดขึนภายในเมฆ เนืองจากเมฆเกิดจากไอนําลอยตัวขึนสู่ที
สู ง เย็น ตัว ลงและควบแน่ น กลายเป็ นละอองนําขนาดเล็ก ละอองนําเหล่า นี มีค วามหนาแน่ น สู ง
แสงอาทิตย์ไม่สามารถส่องทะลุผา่ นไปได้ไกลภายในกลุ่มละอองนํานี จึงเกิดการสะท้อนของแสงทําให้
เราเห็นเป็ นก้อนเมฆสีขาว
ในขณะทีก้อนเมฆกลันตัวหนาแน่ นขึ น ทําให้ละอองนําเกิดการรวมตัวขนาดใหญ่ขึนจนใน
ทีสุดก็ตกลงมากลายเป็ นฝน ซึงในระหว่างกระบวนการนี ละอองนําในก้อนเมฆซึงมีขนาดใหญ่ขึนจะมี
ช่องว่างระหว่างหยดนํามากขึน ทําให้แสงสามารถส่องทะลุผา่ นไปได้มากขึน ซึงถ้าก้อนเมฆนันมีขนาด
ใหญ่พอ และช่องว่างระหว่ างหยดนํานันมากพอ แสงที ผ่านเข้าไปก็จะถูกซึมซับไปในก้อนเมฆและ
สะท้อนกลับออกมาน้อยมาก ซึงการซึมซับและการสะท้อนของแสงนี ส่ งผลให้เราเห็นเมฆตังแต่ สี ขาว
สีเทา ไปจนถึง สีดาํ โดยสีของเมฆนันสามารถใช้ในการบอกสภาพอากาศได้
- เมฆสีเขียวจาง ๆ นันเกิดจากการกระเจิงของแสงอาทิตย์เมือตกกระทบนําแข็ง
เมฆคิวมูโลนิมบัส ทีมีสีเขียวนันบ่งบอกถึงการก่อตัวของพายุฝน พายุลกู เห็บ ลมทีรุ นแรง หรื อ
พายุทอร์นาโด
- เมฆสีเหลือง ไม่ค่อยได้พบเห็นบ่อยครัง แต่อาจเกิดขึนได้ในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิไปจนถึง
ช่ว งต้น ของฤดูใบไม้ร่ ว ง ซึ งเป็ นช่ ว งที เกิ ดไฟป่ าได้ง่าย โดยสี เหลืองนันเกิ ด จากฝุ่ นควันในอากาศ
- เมฆสีแดง สีส้ม หรือสี ชมพู โดยปกติเกิดในช่วงพระอาทิตย์ขึน และพระอาทิตย์ตก โดยเกิด
จากการกระเจิงของแสงในชันบรรยากาศ ไม่ได้เกิดจากเมฆโดยตรง เมฆเพียงเป็ นตัวสะท้อนแสงนี
เท่านัน แต่ในกรณี ทีมีพายุฝนขนาดใหญ่ในช่วงเดียวกันจะทําให้เห็นเมฆเป็ นสีแดงเข้มเหมือนสีเลือด
1.2 หมอก
หมอกเกิ ด จากกลันตัว ของไอนําในอากาศ เมื อไปกระทบกับ ความเย็น จะเปลียนสถานะ
ควบแน่ นเป็ นละอองนํา คล้ายควันสี ขาว ลอยติด พืนดิน บางครั งจะหนามากจนเป็ นอุปสรรคในการ
คมนาคม ซึงในวันทีมีอากาศชืน และท้องฟ้ าใส พอตกกลางคืนพืนดินจะเย็นตัวอย่างรวดเร็ ว ทําให้ไอนํา
ในอากาศเหนื อพืนดิ น ควบแน่ น เป็ นหยดนํา หมอกซึ งเกิ ด ขึ นโดยวิ ธีนี จะมีอุณ หภู มิต าและมี
ํ
ค วาม
หนาแน่นสูง เคลือนตัวลงสู่ทีตํา และมีอยูอ่ ย่างหนาแน่นในหุบเหว แต่เมืออากาศอุ่นมีความชืนสูง ปะทะ
กับพืนผิวทีมีความหนาวเย็น เช่น ผิวนําในทะเลสาบ อากาศจะควบแน่ นกลายเป็ นหยดนํา ในลักษณะ
เช่นเดียวกับหยดนําซึงเกาะอยูร่ อบแก้วนําแข็ง

110

รูปที 2 แสดงลักษณะของหมอก
1.3 นําค้าง
นําค้างเป็ นหยดนําขนาดเล็กเกาะติดพืนดินหรื อต้นไม้ เกิดจากการควบแน่นของไอนําบนพืนผิว
ของวัต ถุ ซึ งมี ก ารแผ่รั งสี อ อกจนกระทังอุ ณ หภู มิล ดตําลงกว่ า จุ ด นําค้า งของอากาศซึ งอยู่ร อบๆ
เนืองจากพืนผิวแต่ละชนิดมีการแผ่รังสีทีแตกต่างกัน ดังนันในบริ เวณเดียวกัน ปริ มาณของนําค้างทีปก
คลุมพืนผิวแต่ละชนิ ดจึงไม่เท่ากัน เช่น ในตอนหัวคํา อาจมีนาค้
ํ างปกคลุมพืนหญ้า แต่ไม่มีนาค้
ํ างปก
คลุมพืนคอนกรี ต เหตุผลอีกประการหนึงซึงทําให้นาค้
ํ างมักเกิดขึนบนใบไม้ใบหญ้าก็คือ ใบของพืชคาย
ไอนําออกมา ทําให้อากาศบริ เวณนันมีความชืนสูง

รูปที 3 แสดงลักษณะของนําค้าง
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1.4 ฝน
คือ ไอนําทีกลันตัวเป็ นหยดนํา แล้วตกลงมาบนพืนผิวโลก ซึงเป็ นรู ปแบบหนึงของการตกลงมา
จากฟ้ าของนํา นอกจากฝนแล้วยังมีการตกลงมาในรู ป หิมะ เกล็ดนําแข็ง ลูกเห็บ นําค้าง ฝนนันอยู่ในรู ป
หยดนําซึงตกลงมายังพืนผิวโลกจากเมฆ ลักษณะของการเกิดฝน สามารถแบ่งตามสาเหตุการเกิดได้
ดังนี
1. ฝนเกิดจากการพาความร้อน มวลอากาศร้อนลอยตัวสูงขึน
2. ฝนภูเขา มวลอากาศทีอุม้ ไอนําพัดจากทะเล ปะทะภูเขา จะลอยตัวสูงขึน
3. ฝนพายุหมุน ความกดอากาศสูงเคลือนไปสู่บริ เวณความกดอากาศตํา มวลอากาศในบริ เวณ
ความกดอากาศตําลอยตัวสูงขึน
4. ฝนในแนวอากาศ มวลอากาศร้อนปะทะมวลอากาศทีมีอุณหภูมิเย็น มวลอากาศร้อนลอยตัว
สูงขึน
1.5 ลูกเห็บ
คือ หยดนําทีกลายสภาพเป็ นนําแข็ง เกิดจากมวลอากาศร้อนทีลอยตัวสูงขึนพัดพาเม็ดฝนลอยขึน
ไปปะทะกับมวลอากาศเย็นทีอยูด่ า้ นบน ทําให้เม็ดฝนจับตัวกลายเป็ นนําแข็ง เมือตกลงมายังมวลอากาศ
ร้อนทีอยูด่ า้ นล่าง ความชืนจะเข้าไปห่อหุม้ เม็ดนําแข็งให้เพิมขึน จากนันกระแสลมก็จะพัดพาเม็ดนําแข็ง
วนซําไปซํามาหลายครังจนเม็ดนําแข็งมีขนาดใหญ่ขึน และกระแสลมไม่สามารถพยุงเอาไว้ได้จึงตกลงมายังพืนดิน
ส่วนใหญ่จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 - 3 มิลลิเมตร ซึงมักจะเกิดขึนในเขตพืนทีทีมีอากาศ
ร้อนมาก และเกิดในช่วงเปลียนจากฤดูร้อนไปเป็ นฤดูฝน ทําให้เกิดความเสียหายต่อการเลียงสัตว์ เรื อกสวน
ไร่ นา บ้านเรื อน และเครื องบิน

รูปที 4 แสดงลักษณะของลูกเห็บ

112

1.6 กรณีศึกษานําค้างแข็ง สาเหตุ และผลกระทบ
นําค้างแข็ง หรื อ “แม่คะนิง” และ“เหมยขาบ” เกิดจากไอนําในอากาศทีใกล้ ๆ กับพืนผิวดินลด
อุณหภูมิลงจนถึงจุดนําค้าง จากนันก็จะกลันตัวเป็ นหยดนํา โดยอุณหภูมิยงั คงลดลงอย่างต่อเนือง จนถึง
จุดตํากว่าจุดเยือกแข็ง จากนันนําค้างก็จะเกิดการแข็งตัวกลายเป็ นนําค้างแข็งเกาะอยูต่ ามยอดไม้ใบหญ้า
ซึงการเกิดแม่คะนิงนันไม่ใช่จะเกิดขึนได้ง่าย ๆ แต่จะเกิดก็ต่อเมือมีอากาศหนาวจัดจนนําค้างยอดหญ้า
หรื อยอดไม้แข็งตัว ในอุณหภูมิประมาณศูนย์องศาเซลเซียสหรื อติดลบเล็กน้อย
ผลกระทบของนําค้างแข็ง
การเกิดแม่คะนิงอาจจะน่าสนใจสําหรับใครหลาย ๆ คน แต่ก็มีทงผลดี
ั
และผลเสีย ซึงถ้ามองใน
ด้านการท่ องเที ยวก็ เป็ นตัว กระตุน้ นักท่ องเที ยว แต่ในทางตรงกัน ข้ามจะมีผลกระทบโดยตรงทาง
การเกษตร เพราะสร้างความเสียหายแก่พืชไร่ และผักต่าง ๆ เช่น ข้าวทีกําลังออกรวงก็จะมีเมล็ดลีบ พืชไร่
ชะงักการเจริ ญเติบโต พืชผักใบจะหงิกงอ ไหม้เกรี ยม ส่ วนพวกกล้วย มะพร้าว และทุเรี ยนใบจะแห้งร่ วง
เป็ นต้น ซึงหากแม่คะนิงเกิดติดต่อกันยาวนาน ถือว่าชาวนา ชาวไร่ ชาวสวนเดือดร้อนแน่นอน

เรืองที 2 การรายงานสภาพอากาศของท้ องถิน
การพยากรณ์อากาศ หมายถึง การคาดหมายสภาพลมฟ้ าอากาศ และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ในอนาคต เช่น การคาดหมายสภาพอากาศของวันพรุ่ งนี เป็ นต้น ซึงการทีจะพยากรณ์อากาศได้ตอ้ งมี
องค์ประกอบ 3 ประการ คือ
1. ความรู้ความเข้ าใจในปรากฏการณ์และกระบวนการต่าง ๆ ทีเกิดขึนในบรรยากาศ โดยได้มา
จากการเฝ้ าสังเกตและบันทึกไว้ ซึงมนุษย์ได้มีการสังเกตลมฟ้ าอากาศมานานแล้ว เพราะมนุษย์อยูภ่ ายใต้
อิทธิพลของลมฟ้ าอากาศโดยไม่อาจหลีกเลียงได้ จึงมีความจําเป็ นทีต้องทราบลักษณะลมฟ้ าอากาศที
เป็ นประโยชน์และลัก ษณะอากาศที เป็ นภัย การสังเกตทําให้สามารถอธิบายถึงสาเหตุ ข องการเกิ ด
ลักษณะอากาศแบบต่าง ๆ ได้
2. สภาวะอากาศปั จจุบัน ซึงจําเป็ นต้องใช้เป็ นข้อมูลเริ มต้นสําหรับการพยากรณ์อากาศ โดย
ข้อมูลนี ได้มาจากการตรวจสภาพอากาศ ซึงมีทงการตรวจอากาศผิ
ั
วพืน การตรวจอากาศชันบนในระดับ
ความสูงต่าง ๆ สิงสําคัญทีต้องทําการตรวจเพือพยากรณ์อากาศได้แก่ อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื น
ลม และเมฆ
2.1 อุณหภูมขิ องอากาศ หมายถึงระดับความร้อนของอากาศ ซึงมีความสําคัญต่อการ
หมุนเวียนของอากาศ โดยอากาศจะเคลือนทีจากบริ เวณทีมีอุณหภูมิตาไปยั
ํ งบริ เวณทีมีอุณหภูมิสูงกว่า
ทังนีอุณหภูมิของอากาศในแต่ละบริ เวณนันจะมีลกั ษณะทีแตกต่างกันออกไป และสามารถเปลียนแปลง
ได้ตลอดเวลา โดยปกติอากาศทีอยู่เหนื อพืนดินจะอบอุ่นและแห้ง ส่ วนอากาศทีอยู่เหนื อพืนนําจะเย็น
และชืน เครื องมือทีเราใช้สาํ หรับวัดอุณหภูมิคือ “เทอร์ โมมิเตอร์ ” ซึงมีหน่ วยเป็ นองศาเซลเซียส หรื อ
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องศาฟาเรนไฮต์ ปั จจุบนั การตรวจอุณหภูมิอากาศทีช่ว ยให้การพยากรณ์แม่นยํายิงขึ นคือ การตรวจ
อากาศด้วยเรดาร์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
2.2 ความกดอากาศ คือ นําหนักของอากาศทีกดทับเหนื อบริ เวณนันๆ สามารถวัดได้
โดยใช้เครื องมือทีเรี ยกว่า “บารอมิเตอร์” มีหน่วยเป็ น มิลลิบาร์ หรื อ ปอนด์ต่อตารางนิ ว ความกดอากาศ
แบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ
บริเ วณความกดอากาศตํา หรื อ ความกดอากาศตํา หมายถึง บริ เวณซึงมี
ปริ มาณอากาศอยู่น้อย ซึงจะทําให้นาหนั
ํ กของอากาศน้อยลงตามไปด้วย ทําให้อากาศเบาและลอยตัว
สูงขึน เกิดการแทนทีของอากาศทําให้เกิดลม
บริเวณความกดอากาศสู ง หรือ ความกดอากาศสู ง หมายถึง บริ เวณทีมีค่า
ความกดอากาศสูงกว่าบริ เวณโดยรอบ เรี ยกอีกอย่างหนึ งว่า “แอนติไซโคลน” เกิดจากศูนย์กลางความ
กดอากาศสู งเคลือนตัว ออกมายังบริ เวณโดยรอบ ทําให้อากาศข้างบนเคลือนตัว จมลงแทนที ทําให้
อุณหภูมิสูงขึนไม่เกิดการ กลันตัวของไอนํา สภาพอากาศโดยทัวไปจึงปลอดโปร่ ง ท้องฟ้ าแจ่มใส
2.3 ลม คือ การเคลือนไหวของอากาศ ถ้าลมแรงก็หมายถึงว่า มวลของอากาศเคลือน
ตัวไปมากและเร็ ว การวัดลมจําต้องวัดทังทิศและความเร็ วของลม สําหรับการวัดทิศของลมนันเราใช้
ศรลม ส่วนการวัดความเร็ วของลม เราใช้เครื องมือที เรี ยกว่า “แอนนีมอมิเตอร์ ” การวัดความเร็ วและทิศ
ของลม อาจทําได้โดยใช้เครื องมืออีกชนิ ดหนึ ง เรี ยกว่า “ใบพัดลม” ซึงสามารถวัดความเร็ วและทิศได้
พร้อมกัน
3. ความสามารถทีจะผสมผสานองค์ประกอบทังสองข้ างต้นเข้ าด้ วยกันเพือคาดหมายการ
เปลียนแปลงของบรรยากาศทีจะเกิดขึนในอนาคต
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บทที 7
สารและสมบัติของสาร
สาระสํ าคัญ
ความหมาย ความสําคัญของสารในชีวิตประจําวัน การนําไปใช้ประโยชน์ การเข้าสู่ร่างกายของ
สาร ประเภทของสาร และผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจําวัน การใช้สารในชีวิตประจําวันและผลกระทบจาก
การใช้สาร การเลือกใช้สารและผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง เหมาะสม

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
-

อธิบายความหมายความสําคัญและความจําเป็ นในการใช้สารได้
อธิบายสมบัติทวไปของสารได้
ั
จําแนกสารโดยใช้สถานะและการจัดเรี ยงอนุภาคได้
อธิบายปัจจัยทีมีผลต่อการเปลียนสถานะของสารได้

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที สารและสมบัติของสาร
เรื องที ปัจจัยทีมีผลต่อการเปลียนสถานะของสาร
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เรืองที สารและสมบัตขิ องสาร
ความหมายของสาร
สาร หมายถึง สิ งที มีต ัว ตน มีม วล ต้องการที อยู่ และสัมผัสได้ สารแต่ ละชนิ ด จะมีล ัก ษณะ
เฉพาะตัว หรื อ สมบัติของสาร ซึงแตกต่างจากสารอืน เช่น นํามีจุดเดือดที 100 องศาเซลเซียส
กรดมีรสเปรี ยว แอลกอฮอล์ติดไฟได้ เป็ นต้น
สมบัตขิ องสารแบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท
1. สมบั ติทางกายภาพ หมายถึง สมบัติ ของสารทีแสดงให้เห็ น ลัก ษณะภายนอกของสาร
สามารถสังเกตได้ง่าย เช่น รู ปร่ าง สี กลิน รส สถานะของสาร จุดเดือด จุดหลอมเหลว เป็ นต้น
2. สมบั ติท างเคมี หมายถึง สมบัติ ข องสารที แสดงลัก ษณะภายในของสารโดยอาศัย การ
เปลียนแปลงทางเคมี เช่น เหล็กเป็ นสนิม โลหะเมือทําปฏิกิริยากับกรดแล้วเกิดการผุกร่ อน เป็ นต้น
สถานะของสารและการจัดเรียงอนุภาค
สถานะของสารสามารถแบ่งออกเป็ น 3 สถานะ คือ
1. ของแข็ง คือ สารทีมีรูปร่ างและปริ มาตรทีแน่ นอน ไม่เปลียนแปลงตามภาชนะ อนุ ภาคชิด
กันเป็ นระเบียบ มีความหนาแน่นและแรงยึดเหนียวระหว่างโมเลกุลสูงกว่าของเหลวและก๊าซ เช่น ก้อน
หิน ไม้ พลาสติก เหล็ก เป็ นต้น

ภาพแสดงการจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง
2. ของเหลว คือ สารทีมีปริ มาตรแน่ นอน แต่มีรูปร่ างไม่แน่ นอนเปลียนแปลงตามภาชนะที
บรรจุ อนุภาคอยูใ่ กล้เคียงกันแต่ไม่เป็ นระเบียบ มีการชนกันตลอดเวลา จึงมีความหนาแน่นสูงกว่าก๊าซ
เช่น นํา นํานม สบู่เหลว แชมพู เป็ นต้น

ภาพแสดงการจัดเรียงอนุภาคของของเหลว
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3. ก๊าซ คือ สารทีมีรูปร่ างและปริ มาตรไม่แน่นอน เปลียนแปลงตามภาชนะทีบรรจุเพราะมีแรง
ยึดเหนี ยวระหว่างโมเลกุลน้อยมาก จึงฟุ้ งกระจายได้เต็มภาชนะและมีความหนาแน่ นตํา เช่น อากาศ
แก๊ซหุงต้ม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็ นต้น

ภาพแสดงการจัดเรียงอนุภาคของก๊าซ

ตารางที 1 แสดงสมบัตขิ องสารแต่ละสถานะ
ของแข็ง
1.มีมวล ต้องการทีอยู่
และสัมผัสได้
2.รู ปร่ างแน่นอน เปลียนแปลง
รู ปร่ างยาก
3.ปริ มาตรคงที ไม่สามารถกด
หรื อบีบให้มีปริ มาตรลดลงได้
4.อนุภาคของของแข็งเรี ยงชิด
กันแน่นทําให้ไม่สามารถ
เคลือนทีได้
5.ทะลุผา่ นได้ยาก
-

ของเหลว
1.มีมวล ต้องการทีอยู่
และสัมผัสได้
2.รู ปร่ างไม่แน่นอน ขึนอยูก่ บั
ภาชนะทีบรรจุ
3.ปริ มาตรคงที ไม่สามารถกด
หรื อบีบให้มีปริ มาตรลดลงได้
4.อนุภาคของของเหลวอยูช่ ิดกัน
แต่มีช่องว่างระหว่างอนุภาค ทํา
ให้เคลือนทีได้บา้ ง
5.ทะลุผา่ นได้
6.ระดับผิวหน้าของของเหลวจะ
อยูใ่ นแนวราบเสมอไม่ว่าจะอยู่
ทีใด

ก๊าซ
1.มีมวล ต้องการทีอยู่
และสัมผัสได้
2.รู ปร่ างไม่แน่นอน ขึนอยูก่ บั
ภาชนะทีบรรจุ
3.มีปริ มาตรไม่คงที สามารถกด
หรื อบีบให้มีปริ มาตรลดลงได้
4.อนุภาคของแก๊สอยูห่ ่างกันทํา
ให้อนุภาคเคลือนทีอิสระจึงฟุ้ ง
กระจายเต็มภาชนะทีบรรจุเสมอ
5.ทะลุผา่ นได้ง่าย
-
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กิจกรรม
สถานะของสาร
จงพิจารณาชือสารทีกําหนดและจําแนกสารนันอยูใ่ นสถานะใด โดยขีดเครื องหมาย  ลงในตาราง
สาร
ก้อนหิน
โต๊ะ
ออกซิเจน
นํามันพืช
ก๊าซหุงต้ม
พัดลม
นําเกลือ
นําแข็ง
คาร์บอนไดออกไซด์
ควันไฟ
คอมพิวเตอร์
ยางลบ
สบู่เหลว
นําอัดลม
นําตาล
ไนโตรเจน
แอลกอฮอล์
กระดาษ
แชมพูสระผม
ผงซักฟอก

ของแข็ง

ของเหลว

ก๊าซ
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เรืองที ปัจจัยทีมีผลต่อการเปลียนแปลงของสถานะของสาร
สารทุก ชนิ ดสามารถเปลียนแปลงสถานะได้ การเปลียนแปลงสถานะของสารเกี ยวข้องกับ
อุณหภูมิ จุดเดือดและจุดหลอมเหลวของ สารชนิดนัน ๆ ซึงการเปลียนแปลงสถานะของสารนี จะส่ งผล
ต่อลักษณะกายภาพของสารนัน เช่น นําแข็ง กลายเป็ นของเหลว ของเหลวกลายเป็ นก๊าซ เป็ นต้น
การเปลียนแปลงสถานะในแต่ละรู ปแบบ มีชือเรี ยกต่างกันตามลักษณะการเปลียนแปลง ดังนี

การระเหย คือ กระบวนการการเปลียนแปลงสถานะของสสาร จากของเหลว กลายเป็ นก๊าซ
โดยมักเกิดเมือของเหลวนัน ๆ ได้รับพลังงานหรื อความร้อน โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีอุณหภูมิถึงจุดเดือด
ได้แก่ นํา เปลียนสถานะเป็ น ไอนํา

นําในถ้ วยชาระเหยกลายเป็ นไอ และรวมตัวบนกระจก
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การระเหิด คือ กระบวนการการเปลียนแปลงสถานะของสสาร จากของแข็ง กลายเป็ นก๊าซ โดย
ไม่ผา่ นสถานะการเป็ นของเหลว ได้แก่ นําแข็งแห้ง เปลียนสถานะเป็ น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรื อ ถ้า
เราใส่ลกู เหม็นในตูเ้ สือผ้าไว้สกั ระยะหนึง ลูกเหม็นจะมีขนาดเล็กลงเพราะลูกเหม็นเปลียนสถานะจาก
ของแข็งกลายเป็ นไอทําให้มีกลินเหม็นไล่แมลง

การระเหิดของนําแข็งแห้ ง
การควบแน่น คือ กระบวนการการเปลียนแปลงสถานะของสสาร จากก๊าซ กลายเป็ นของเหลว
โดยมักเกิดเมือก๊าซนัน ๆ สูญเสียความร้อนหรื อพลังงาน ได้แก่ ไอนํา เปลียนแปลงสถานะเป็ น นํา การ
เกิดฝน เป็ นต้น

การเกิดฝนเกิดจากการควบแน่ นของไอนํา
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การแข็ ง ตัว คื อ กระบวนการการเปลียนแปลงสถานะของสสาร จากของเหลว กลายเป็ น
ของแข็ง โดยมักเกิดเมือของเหลวนัน ๆ สูญเสียความร้อนหรื อพลังงาน ได้แก่ นํา เปลียนแปลงสถานะ
เป็ นนําแข็ง โดยของแข็งนัน สามารถเปลียนสถานะกลับเป็ นของเหลวได้ โดยการได้รับพลังงานหรื อ
ความร้อน
การหลอมเหลว หรื อ การละลาย คือ กระบวนการการเปลียนแปลงสถานะของสสาร จาก
ของแข็ง กลายเป็ นของเหลว โดยมักเกิดเมือของแข็งนัน ๆ ได้รับความร้อนหรื อพลังงาน ได้แก่ นําแข็ง
เปลียนแปลงสถานะเป็ น นํา

นําแข็ง

ตังทิงไว้จะกลายเป็ นนํา

นําไปแช่ ต้เู ย็นจะเปลียนมาเป็ นนําแข็ง

การตกผลึก คือ กระบวนการการเปลียนแปลงสถานะของสาร จากของเหลว กลายเป็ นของแข็ง
โดยมัก เกิ ด เมื อของเหลวนั น ๆ สู ญ เสี ย ความร้ อ นหรื อพลัง งาน ได้แ ก่ นํา เปลี ยนแปลงสถานะ
เป็ นนําแข็ง แต่โดยทัวไปแล้ว การตกผลึกนันนิ ยมใช้ กับการเปลียนแปลงรู ปร่ างทางเคมี เสี ยมากกว่า
เพราะโดยทัวไปใช้กบั สารประกอบหรื อวัตถุ ทีไม่สามารถหลอมเหลว หรื อ ละลาย กลับเป็ นของเหลว
ได้อีก

เกลือ

เกลือละลายนํา

ระเหยนําออกได้เกลือ
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กิจกรรม
การเปลียนแปลงสถานะของสาร
จุดประสงค์
ทดลองและอธิบายการเปลียนแปลงสถานะของสารได้
วัสดุอุปกรณ์
1. บีกเกอร์
4. เกลือ
วิธีทดลอง
1.
2.
3.
4.

2. ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์
5. นําแข็ง

3.ช้อนโต๊ะ
6.ไม้ขีดไฟ

แบ่งกลุ่มเรี ยน กลุ่มละ 4 - 5 คน
นํานําแข็งในบีกเกอร์ ตังทิงไว้ 10 นาที สังเกตการเปลียนแปลงของนําแข็งและบันทึกผล
นําเกลือ 1 ช้อนโต๊ะ ใส่ลงไปในบีกเกอร์ คนจนเกลือละลายหมด
นําบีกเกอร์ตงไฟ
ั จนกว่านําในบีกเกอร์ระเหยหมด สังเกตการเปลียนแปลงและบันทึกผล

บันทึกผลการทดลอง
สาร

การเปลียนแปลง
ก่อนทดลอง

หลังทดลอง

นําแข็ง

เกลือ

สรุปผลการทดลอง
…………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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บทที 8
การแยกสาร
สาระสํ าคัญ
ความสําคัญ วิธีการ และกระบวนการแยกสารต่อการนําไปใช้ประโยชน์ มีการใช้วิธีการแยก
สารทีเหมาะสม

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1. อธิบายความสําคัญวิธีการและกระบวนการแยกสารได้
2. สามารถเลือกใช้วิธีการแยกสารทีเหมาะสมและนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที
เรื องที
เรื องที
เรื องที
เรื องที

การแยกสาร
การเข้าสู่ร่างกายของสาร
ประเภทของสารทีพบในชีวิตประจําวัน
สารและผลิตภัณฑ์ของสารทีใช้ในชีวิตประจําวัน
ผลกระทบทีเกิดจากการใช้สารต่อชีวิตและสิ งแวดล้อม
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เรืองที การแยกสาร
สารต่าง ๆ มักอยู่รวมกับสารอืน ๆ ในรู ปของสารเนื อเดียว หรื อสารเนื อผสม ถ้าต้องการสาร
เพียงชนิดเดียวเพือนํามาใช้ประโยชน์ อาจทําได้โดยแยกสารออกมาโดยอาศัยสมบัติเฉพาะตัวของสาร
การแยกสารเนื อผสมทีไม่เป็ นเนื อเดียวทําได้โดยใช้วิธีการทางกายภาพ เช่น หยิบออก ร่ อนด้วยตะแกรง
ใช้แม่เหล็กดูด การแยกสารทีเป็ นเนื อเดียวอาจแยกได้โดยการระเหยจนแห้ง
สารเนือเดียว หมายถึง สารทีมีลกั ษณะเป็ นเนื อเดียวกัน เมือนําส่วนใดส่วนหนึงไปทดสอบจะมี
สมบัติเหมือนกัน เช่น นํากลัน นําโซดา นําเชือม นําเกลือ เป็ นต้น
สารเนื อเดียวมีได้ทงั 3 สถานะ คือ
. สารเนื อเดียวสถานะของแข็ง เช่น เหล็ก ทองคํา ทองแดง สังกะสี อะลูมิเนี ยม นาก ทองเหลือง
หินปูน เกลือแกง นําตาลทราย
. สารเนื อเดียวสถานะของเหลว เช่น นํากลัน นําเกลือ นําส้มสายชู นําอัดลม นํามันพืช นําเชือม
นํานม
. สารเนื อเดียวสถานะแก๊ส เช่น อากาศ แก๊สหุงต้ม แก๊สออกซิเจน แก๊สไนโตรเจน
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
สารเนือผสม หมายถึง สารผสมทีไม่ผสมเป็ นเนื อเดียวกัน สามารถมองเห็นสารเดิมได้ดว้ ยตาเปล่า
สารแต่ละชนิดจะมีสมบัติของสารแตกต่างกัน เช่น นําแป้ ง นําโคลน ยาเคลือบกระเพาะ เป็ นต้น
สารเนือผสมมีได้ ทัง 3 สถานะ เช่ น
1. สารเนือผสมสถานะของแข็ง เช่น ทราย คอนกรี ต ดิน
2. สารเนือผสมสถานะของเหลว เช่น นําคลอง นําโคลน นําจิมไก่
3. สารเนือผสมสถานะแก๊ส เช่น ฝุ่ นละอองในอากาศ เขม่า ควันดําในอากาศ
การแยกสารผสมแต่ละชนิดนัน ต้องรู้จกั เลือกใช้วิธีการทีเหมาะสม ขึนอยู่กบั สมบัติของสารที
ผสมอยูใ่ นสารนัน ๆ
1. การกรอง
เป็ นวิธีการแยกสารผสมทีมีสถานะเป็ นของแข็งออกจากของเหลว วัสดุทีใช้กรองทีอยู่หลาย
ชนิด เช่น กระดาษกรอง สําลี ผ้าขาว เช่น การกรองนํากะทิ การกรองสิงสกปรกในนําเชือม เป็ นต้น

124

2. การกลัน
เป็ นวิธีการแยกสารผสมที เป็ นของเหลวหรื อของแข็ งทีละลายเป็ นเนื อเดียวกันโดยใช้สมบัติ
ความแตกต่างของจุดเดือดของสารแต่ล่ะชนิ ด การกลันต้องทําให้สารทีเป็ นของเหลวกลายเป็ นไอโดย
การให้ความร้อน สารทีกลายเป็ นไอเมือได้รับความเย็นก็จะเกิดความควบแน่ นกลันตัวเป็ นสารบริ สุทธ์
สารทีมีจุดเดือดตําจะกลันตัวออกมาก่อนสารทีมีจุดเดือดสูงกว่า

3. การระเหย
การแยกสารด้วยวิธีนีเหมาะสําหรั บใช้แยกสารผสมทีเป็ นของเหลวและมีข องแข็ งละลายใน
ของเหลว โดยวิธีการระเหยนิยมใช้ในการแยกเกลือออกจากนําทะเล เมือนําระเหยหมดก็จะได้เกลือ
นํามาใช้

การทํานาเกลือ โดยวิธกี ารระเหย
4. การตกตะกอน
การแยกสารด้วยวิธีนีเป็ นการแยกสารผสมทีเป็ นของแข็งทีแขวนลอยอยู่ในของเหลว โดยการ
ตังสารผสมนันทิงไว้ ของแข็งทีอยูใ่ นของเหลว เป็ นสิ งทีมีนาหนั
ํ ก ดังนันเมือตังทิงไว้ก็จะตกตะกอน
แยกของจากของเหลว เราจึงสามารถแยกของสารผสมออกจากกันได้ เช่น การแยกแป้ งออกจากนําแป้ ง
การแยกดินออกจากนําโคลน หรื อการใช้สารส้มแกว่งในนําเพือให้สารแขวนลอยทีอยูใ่ นนําตกตะกอน
เป็ นต้น
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แกว่งสารส้ มในนําเพือให้ สารแขวนลอยในนําตกตะกอน
5. การตกผลึก
วิธีนีเป็ นวิธีสาํ หรั บการแยกของผสมทีเป็ นของแข็ง โดยการนําของผสมมาละลายด้วยตัวทํา
ละลาย จนสารละลายหมด แล้วทิงไว้ สารทีละลายได้นอ้ ยกว่าจะอิมตัวและตกตะกอนออกมาก่อน เช่น
การแยกเกลือโซเดียมคลอไรด์ออกจากนําทะเล

การตกผลึกของสารบางชนิด
6. การกลันลําดับส่ วน
วิธีนีใช้แยกสารผสมทีเป็ นของเหลว ซึงของเหลวนี มีจุดเดือดทีไม่แตกต่างกันมากนัก จึงไม่
สามารถใช้การแยกสารแบบการกลันธรรมดาได้ ตัวอย่างการกลันแบบลําดับส่วน เช่น การแยกนํา
ออกจากแอลกอฮอล์ (นํามีจุดเดือด 100 องศาเซลเซียส แอลกอฮอล์มีจุดเดือด 78.5 องศาเซลเซียส) และ
การกลันนําดิบ เป็ นต้น
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7. การระเหิดหรือการระเหยแห้ง
วิธีนีเหมาะสําหรับการแยกของผสมทีเป็ นของแข็งทีละลายอยู่ในของเหลว เช่น เมือนําเกลือแกง
ซึงเป็ นของแข็งมาละลายในนําจะได้ของผสมเนื อเดียวกัน ถ้าต้องการแยกเกลือแกงออกจากนํา ก็กระทํา
ได้โ ดยนํานําเกลือมาให้ค วามร้ อนเพือให้น ําระเหยออกไป สิ งที เหลืออยู่ในภาชนะก็ คื อ เกลือแกง
นันเอง
8. โครมาโตกราฟฟี
เป็ นวิธีแยกสารเนือเดียวออกจากกันให้เป็ นสารบริ สุทธิ โดยอาศัยหลักการทีว่า สารแต่ละชนิดมี
ความสามารถในการละลายต่างกัน และถูกดูดซับต่างกัน จึงทําให้สารแต่ละชนิดแยกออกจากกันได้
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เรืองที การเข้ าสู่ ร่างกายของสาร
สารพิษเข้ าสู่ ร่างกายได้ ทาง คือ
1. ทางจมูก ด้วยการสูดดมไอของสาร ผลคือ ละอองของสารพิษปะปนเข้าไปกับลมหายใจ
สารพิษ บางชนิ ดมีฤทธิ กัดกร่ อน ทําให้เยือจมูกและหลอดลมอักเสบหรื อซึมผ่านเนื อเยือเข้าสู่ กระแส
โลหิตทําให้โลหิตเป็ นพิษ
2. ทางปาก อาจจะเข้าปากโดยความสะเพร่ า เช่น ใช้มือทีเปื อนสารพิษหยิบอาหารเข้าปากหรื อ
กินผักผลไม้ทีมีสารพิษตกค้างอยู่ หรื ออาจจะจงใจกินสารพิษบางชนิดเพือฆ่าตัวตาย เป็ นต้น
3. ทางผิวหนัง เกิดจากการสัมผัสหรื อจับต้องสารพิษ สารพิษบางชนิ ดสามารถซึมผ่านทาง
ผิวหนังได้ เพราะเข้าไปทําปฏิกิริยาเกิดเป็ นพิษแก่ร่างกาย
สารพิษเมือเข้าสู่ร่างกายทางใดก็ตาม เมือมีความเข้มข้นพอจะมีปฏิกิริยา ณ จุดสัมผัสและซึมเข้า
สู่ ก ระแสโลหิ ต ซึ งจะพาสารพิ ษ ไปทัวร่ า งกาย ความสามารถในการสู่ ก ระแสโลหิ ต นั นขึ นอยู่ก ับ
คุณสมบัติการละลายของสารพิษนัน สารพิษบางชนิ ดอาจถูกร่ างกายทําลายได้ บางชนิ ดอาจถูกขับถ่าย
ออกทางไต ซึงจะมีผลกระทบต่อทางเดินปัสสาวะ และกระเพาะปัสสาวะบางชนิ ดอาจถูกสะสมไว้ เช่น
ทีตับ ไขมัน เป็ นต้น

เรืองที ประเภทของสารทีพบในชีวติ ประจําวัน
ประเภทของสาร
ประเภทของสาร สารแต่ละชนิดมีสมบัติหลายประการ และนํามาใช้ประโยชน์แตกต่างกัน เรา
ต้องจําแนกประเภทของสารเพือความสะดวกในการศึกษาและการนําไปใช้
การจําแนกประเภทของสารตามสมบัตคิ วามเป็ นกรด - เบส
ประเภทของสารตามสมบัติ ของสาร คื อ สมบัติค วามเป็ นกรด - เบส ของสารเป็ นเกณฑ์ ซึ ง
สามารถจัดกลุ่มสารทีใช้ในบ้านเป็ น ประเภทคือ
1. สารทีมีสมบัติเป็ นกรด สารประเภทนี มีรสเปรี ยว ทําปฏิกิริยาเคมีกบั โลหะ เช่น สังกะสี ทาํ
ปฏิ กิ ริ ยาเคมี ก ับ หิ น ปู น ตัว อย่า งสารประเภทนี เช่ น นําส้มสายชู นํามะนาว นําอัด ลม นํามะขาม
นํายาล้างห้องนํา เป็ นต้น
2. สารที มีสมบัติ เป็ นเบส สารประเภทนี มีร สฝาด เมือนํามาถูก ับฝ่ ามือจะรู้ สึ ก ลืนมื อ ทํา
ปฏิกิริ ยากับไขมัน หรื อนํามันพืช หรื อนํามัน สัตว์ จะได้สารประเภทสบู่ ตัวอย่างสารประเภทนี เช่ น
นําปูนใส โซดาไฟ นําขี เถ้า เมือนําสารทีมีสมบัติเป็ นเบสทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสสี แดง กระดาษลิตมัสสี
แดงจะเปลียนสีจากสีแดงเป็ นสีนาเงิ
ํ น
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3. สารที มีสมบัติเป็ นกลาง สารประเภทนี มีสมบัติ หลายประการและเมือนํามาทดสอบด้ว ย
กระดาษลิตมัสแล้ว กระดาษลิตมัสจะไม่มีการเปลียนแปลง ตัวอย่างของสารประเภทนี เช่น นํา นําเกลือ
นําเชือม เป็ นต้น

เรืองที สารและผลิตภัณฑ์ของสารทีใช้ ในชีวติ ประจําวัน
การจําแนกประเภทของสารตามประโยชน์ การใช้ งาน
1. สารทําความสะอาด สารเหล่านีมีหลายประเภท เช่น
- สารทีใช้ทาํ ความสะอาดของร่ างกายส่วนต่าง ๆ ได้แก่ สบู่ ยาสีฟัน แชมพูสระผม นํายาบ้วนปาก
- สารทีใช้ทาํ ความสะอาดเสื อผ้าเครื องนุ่มห่ม ได้แก่ สบู่ซกั ฟอก ผงซักฟอก นํายาขจัดคราบ
- สารทีใช้ทาํ ความสะอาดภาชนะ เช่ น นํายาล้างจาน สารที ใช้ทาํ ความสะอาดเฉพาะแห่ ง เช่ น
นํายาเช็ดกระจก นํายาขัดห้องนํา
2. สารทางเกษตร
สารกําจัดศัต รู พืช เป็ นสารทีนิ ยมใช้ในการเกษตร โดยเกษตรกรใช้ฉีดพ่นต้นพืชทีปลูก เพือ
กําจัดแมลงทีมากัดกินต้นพืช
สารประเภทนี มีผลรุ นแรงต่อคน สัตว์และสิ งแวดล้อมในบริ เวณใกล้เคียง จึงต้องรู้จกั ใช้อย่าง
ระมัดระวังไม่ควรใช้ในปริ มาณทีมากเกินไป
3. สารทีใช้ เป็ นยารักษาโรค สารเหล่านี ใช้บาํ บัดรักษาป้ องกันโรคหรื อความเจ็บป่ วยของคนเรา แบ่ง
ตามลักษณะการใช้ได้เป็ น ประเภท คือ
- ยาใช้ภายใน เช่น ยาธาตุนาขาว
ํ ยาธาตุนาแดง
ํ
ยาพาราเซตามอล ยาแก้ไอนําดํา ยาเม็ดโซดามินท์
- ยาใช้ภายนอก เช่น ยาเหลือง ยาแดง ยาล้างตา แอลกอฮอล์
4. สารกําจัดแมลงในบ้ าน สารประเภทนีมีทงชนิ
ั ดทีจัดให้เกิดควันชนิดทีฉีดพ่น และชนิดผง เช่น ยากัน
ยุง ดีดีที
. สารปรุ งแต่ งอาหาร สารเหล่านี มีมากมายหลายชนิ ด เรานําใช้ในการประกอบอาหาร เช่น นําตาล
นําปลา ซีอวิ ซอส นําส้มสายชู

เรืองที ผลกระทบทีเกิดจากการใช้ สารต่อชีวติ และสิ งแวดล้ อม
อันตรายจากการใช้ สารพิษ
การใช้สารพิษอย่างไม่ถกู ต้องมีอนั ตรายต่อมนุษย์และสิงแวดล้อมดังนี
1. ทําให้เกิดอันตรายต่อผูใ้ ช้โดยตรง ได้แก่ เกษตรกรผูป้ ระกอบอาชีพในโรงงานทีเกียวข้อง
กับการใช้สารพิษและประชาชนทัว ๆ ไป ทังนี เนื องมาจากขาดความรู้ค วามเข้าใจในการใช้และการ
ป้ องกันอันตรายจากสารพิษอย่างถูกต้อง จึงทําให้เกิดอุบตั ิเหตุ เช่น สารพิษทีใช้อาจถูกร่ างกายของผูใ้ ช้
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หรื อหายใจเอาก๊าซพิษทีรัวสู่บรรยากาศเข้าไปทําให้อนั ตรายหรื อเจ็บป่ วยถึงชีวิตได้ในทันที หรื อสะสม
สารพิษในส่วนต่าง ๆ ของร่ างกายทําให้สุขภาพทรุ ดโทรม เกิดโรคภัยร้ายแรงขึนได้ภายหลัง
2. ทําให้เกิ ดอัน ตรายต่อชีวิต และสุ ขภาพอนามัยของประชาชน และสิ งมีชีวิต ทีอาศัยอยู่ใน
บริ เวณใกล้เคียงกับแหล่งทีมีการใช้สารพิษ
3. ทําให้สภาวะสมดุลตามธรรมชาติเสี ยไป เนื องจากศัตรู ธรรมชาติ เช่น ตัวหํา ตัวเบียน ทีมี
ประโยชน์ในการป้ องกันกําจัดศัตรู พืช มนุษย์และสัตว์ถกู สารพิษทําลายหมดไป แต่ขณะเดียวกันศัตรู ที
เป็ นปัญหา โดยเฉพาะพวกแมลงศัตรู พืชสามารถสร้างความต้านทานสารพิษขึ นได้ทาํ ให้เกิดปั ญหาการ
ระบาดเพิมมากขึนหรื อศัตรู พืชทีไม่เคยระบาด ก็เกิดระบาดขึนมาเป็ นปัญหาในการป้ องกันกําจัดมากขึน
4. ทําให้เกิด อัน ตรายต่อชีวิ ต ของนก ปลา สัตว์ป่าชนิ ด ต่ าง ๆ แมลงที มีประโยชน์ เช่ น ผึง
พบว่ามีปริ มาณลดน้อยลงจนบางชนิดเกือบสูญพันธุ์ ทังนี เนื องจากถูกทําลายโดยสารพิษทีได้รับเข้าไป
ทันทีหรื อสารพิษทีสะสมในร่ างกายของสัตว์เหล่านัน มีผลให้เกิดความล้มเหลวในการแพร่ ขยายพันธุ์
5. ทําให้เกิดอันตรายแก่สิงมีชีวิตและมนุษย์ในระยะยาวเนืองจากการได้รับสารพิษซึงกระจาย
ตกค้างอยู่ในอาหารและสิ งแวดล้อม เข้าไปสะสมไว้ในร่ างกายทีละน้อยจนทําให้ระบบและวงจรการ
ทํางานของร่ างกายผิดปกติ เป็ นเหตุให้เกิดโรคอันตรายขึนหรื อบางครังอาจทําให้เกิดการกลายพันธุ์หรื อ
เกิดความผิดปกติในรุ่ นลูกหลานขึนได้
6. ทําให้เกิดความสูญเสี ยทางเศรษฐกิจขึนกับประเทศชาติ เนื องจากการเจ็ บไข้ได้ป่วยของ
ประชาชนทํา ให้ไม่สามารถทํางานได้เต็ มที และยังต้องเสี ย ค่ าใช้จ่ ายในการรั ก ษาพยาบาลอีก ด้ว ย
นอกจากนี ยัง มี ปัญ หาไม่ส ามารถส่ ง อาหารผลิ ต ผลและผลิ ต ภัณ ฑ์ก ารเกษตรออกไปจําหน่ า ยยัง
ต่างประเทศได้ เนืองจากมีสารพิษตกค้างอยูใ่ นปริ มาณสูง เกินปริ มาณทีกําหนดไว้
7. ทําให้เกิ ด ความเสี ย หายต่อคุ ณ ภาพของสิ งแวดล้อมทีดี ปริ มาณสารพิษ ที ถูก ปล่อยและ
ตกค้างอยูใ่ นสิงแวดล้อม เช่น สารพิษ โลหะหนักในแหล่งนํา หรื อก๊าซพิษทีผสมอยูใ่ นชันบรรยากาศทํา
ให้คุณภาพของสิงแวดล้อมเสียหายไม่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสิ งมีชีวิต
วิธีป้องกันสารเป็ นพิษ
1. พยายามหลีกเลียงการใช้สารเป็ นพิษเพือกิจกรรมต่าง ๆ
2. ควรศึกษาให้เข้าใจถึงอันตรายและวิธีการใช้สารเคมีแต่ละชนิด
3. ใช้เครื องมือ อุปกรณ์ เพือการป้ องกันอันตรายขณะทีมีการทํางานหรื อเกียวข้องกับสารเคมี
4. ควรมีการตรวจสุขภาพ สําหรับผูท้ ีทํางานเกียวข้องกับสารเคมีอย่างน้อยปี ละครัง
5. หลีกเลียงการอยูใ่ กล้บริ เวณทีมีการใช้สารเคมีเพือป้ องกันสารพิษเข้าสู่ร่างกายทางปาก
6. เมือมีการใช้สารเคมี ควรอ่านฉลากกํากับโดยตลอดให้เข้าใจก่อนใช้ และต้องปฏิบตั ิตามคํา
เตือนและข้อควรระวังโดยเคร่ งครัด

130

7. อย่าล้างภาชนะบรรจุสารเคมีหรื ออุปกรณ์เครื องพ่นยาลงไปในแม่นาํ ลําธาร บ่อ คลอง ฯลฯ
8. ภาชนะบรรจุสารเคมีเมือใช้หมดแล้วให้ทาํ ลายและฝังดินเสีย
9. ให้ความร่ วมมือกับทางราชการในการควบคุมตลอดจนการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม
การกรอง
จุดประสงค์
ทดลองและอธิบายการแยกสารด้วยวิธีการกรองได้
วัสดุอุปกรณ์
1. บีกเกอร์
4.ขวดนํากลัน

2. กรวยกรอง
5. แป้ งมัน

3. กระดาษกรอง
6. นํา
7. แท่งแก้วคน

วิธการทดลอง
1. แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยน กลุ่มละ 4 - 5 คน
2. เทนําใส่ในบีกเกอร์และนําแป้ งมันผสมลงไป คนจนแป้ งละลายหมด
3. พับกระดาษกรอง แล้วนําไปวางในกรวยกรอง หลังจากนันใช้ขวดนํากลันฉีดนําลงบน
ขอบกระดาษกรองให้เปี ยก เพือให้กระดาษแนบติดกับกรวยกรอง
4. นํานําแป้ งมันเทลงในกรวยกรอง บันทึกผลการทดลอง
บันทึกผล
สาร
1. แป้ งผสมกับนํา
2. นําแป้ งทีผ่านการกรองแล้ว

ผลทีสังเกตได้

สรุปการทดลอง
…………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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บทที 9
สารในชีวิตประจําวัน
สาระสํ าคัญ
ความเกียวข้องของสารในชีวิตประจําวัน การเข้าสู่ร่างกายของสาร ทังนีเป็ นประโยชน์และโทษ
การจําแนกประเภทของสารและผลิตภัณฑ์ทีพบในชีวิตประจําวันได้ ควรเลือกใช้สารบางชนิ ดทีกระทบ
ต่อชีวิตและสิ งแวดล้อม หลักการเลือกซือเลือกใช้สารอย่างถูกต้องเหมาะสม

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
-

อธิบายสมบัติของสารทีนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้
อธิบายการเข้าสู่ร่างกายของสารได้
จําแนกประเภทของสารและผลิตภัณฑ์ทีพบในชีวิตประจําวันได้
อธิบายวิธีการใช้สารในชีวิตประจําวันบางชนิดและสิงแวดล้อมได้
อธิบายหลักการเลือกซือและเลือกใช้สารได้
เลือกซือและเลือกใช้สารได้ถกู ต้องและเหมาะสม

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที สมบัติของสารทีใช้ในชีวิตประจําวัน
เรื องที สารและผลิตภัณฑ์ของสารทีใช้ในชีวิตประจําวัน
เรื องที การเลือกซือและการใช้สารอย่างปลอดภัย
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เรืองที สมบัตขิ องสารทีใช้ ในชีวติ ประจําวัน
ในชีวิตประจําวันของเรานัน เราต้องใช้สารต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา สารบางชนิ ดให้ประโยชน์แก่
ร่ างกายของเรา เช่ น อาหาร ยารั ก ษาโรค ผลิตภัณ ฑ์ทาํ ความสะอาด เป็ นต้น สารบางถึงแม้ว่ าจะมี
ประโยชน์แต่ก็มีผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมด้วย เช่น ยาฆ่าแมลง ยากําจัดศัตรู พืช หรื อก๊าซต่าง ๆ ทีเกิด
จากกระทําของมนุษย์
เราสามารถจําแนกประเภทของสารทีใช้ในชีวิตประจําวันออกเป็ นประเภท ได้ดงั นี
1.ความเป็ นกรด - เบส เราสามารถจําแนกสารจากสมบัติของสารจากความเป็ น กรด - เบส ได้ดงั นี
1.1 สารทีมีสมบัตเิ ป็ นกรด สารประเภทนี มีรสเปรี ยว ทําปฏิกิริยาเคมีกบั โลหะและหิ นปูน เมือ
ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสสีนาเงิ
ํ น กระดาษลิตมัสจะเปลียนเป็ นสีแดง และมี ค่า pH 1 - 6 เช่น มะนาว
นําส้มสายชู นํายาล้างห้องนํา เป็ นต้น
1.2 สารทีมีสมบัตเิ ป็ นเบส เป็ นสารทีมีรสฝาด เมือทดสอบกับกระดาษลิตมัส สีแดงจะเปลียนไป
เป็ นสีนาเงิ
ํ น เมือสัมผัสร่ างกายจะรู้สึกลืน และทําปฏิกิริยากับไขมันหรื อนํามันพืช และมีค่า pH 8 - 14
เช่น ผงซักฟอก สบู่ นําขีเถ้า เป็ นต้น
1.3 สารทีสมบัตเิ ป็ นกลาง เป็ นสารทีทดสอบกับกระดาษลิตมัสแล้วไม่มีการเปลียนแปลง มีค่า
pH 7 เช่น นําเกลือ นําดืม เป็ นต้น

กิจกรรม
ทดสอบ กรด - เบส
จุดประสงค์ ทดลองและอธิบายความเป็ นกรด – เบส ของสารได้
วัสดุอุปกรณ์
1. สารละลาย (ตามตาราง)
2. หลอดหยดจํานวนเท่ากับสารละลาย
3. กระจกนาฬิกาหรื อภาชนะทีเป็ นแก้ว 4. กระดาษลิตมัส
5. ถาดหลุม
วิธีทํา
1. หยดสารละลายทีเตรี ยมไว้ลงในถาดหลุม ๆ ละ 3 หยด
2. ใช้กระดาษลิตมัสจุ่มสารละลายเทียบสีทีเกิดขึนกับสี แล้ววางไว้บนกระจกนาฬิกาหรื อ
ภาชนะทีเป็ นแก้ว แล้วบันทึกผล
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บันทึกผล
สาร

สี

สมบัตขิ องสาร
กรด
กลาง

เบส

สบู่เหลว
ผงซักฟอก
นําส้มสายชู
นําอัดลม
นํายาล้างจาน
นําเกลือ
นํามะนาว
นํายาล้างห้องนํา
นําดืม
นําปูนใส
สรุปผลการทดลอง
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

เรืองที สารและผลิตภัณฑ์ของสารทีใช้ ในชีวติ ประจําวัน
2.จําแนกประเภทของสาร
การจําแนกสารนอกจากจําแนกจากสมบัติของสารแล้ว ยังจําแนกตามประโยชน์การใช้งาน ได้
ดังนี
2.1 สารทําความสะอาด ในชีวิตประจําวันเราใช้สารประเภทนี กันอย่างแพร่ หลาย สารทําความ
สะอาด มีทงสารที
ั
ใช้ทาํ ความสะอาดร่ างกายของคน สารทีใช้ทาํ ความสะอาดเครื องนุ่ มห่ ม หรื อภาชนะ
ต่าง ๆ เช่น สบู่ ผงซักฟอก ยาสีฟัน นํายาล้างห้องนํา เป็ นต้น
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2.2 สารทางการเกษตร สารประเภทนี ส่ วนใหญ่เป็ นสารทีใช้ในการกําจัดศัตรู พืช เช่น แมลง
วัชพืช สารประเภทนี ในปริ มาณทีมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อผูใ้ ช้ และผูบ้ ริ โภค นอกจากนี แล้วสาร
ประเภทนี ยังส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อมอีกด้วย

2.3 ยารักษาโรค สารเหล่านีใช้เพือบําบัดและรักษาอาการเจ็บป่ วยของคนเรา แบ่งออกเป็ น 2
ประเภท คือ
ยาภายใน เช่น ยาพาราเซตามอล ยาธาตุนาแดง
ํ
ยาแก้ไอ
ยาภายนอก เช่น ยาแดง ยาล้างตา แอลกอฮอล์

2.4 สารปรุงแต่ง
สารปรุ งแต่งอาหารมีมากมายหลายชนิด ขึนอยูก่ บั วัตถุประสงค์ในการใช้ ดังนี
สารปรุ งรส
- นําปลา ซีอวิ ซอส
สารแต่งสี
- สีผสมอาหาร สีจากธรรมชาติ
สารแต่งกลิน
- กลินสังเคราะห์
สารป้ องกันไม่ให้อาหารเน่าเสีย - สารกันบูด
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2.5 ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
สารทีเป็ นผลิตภัณฑ์เสริ มความงามหรื อเครื องสําอางมีหลายประเภทขึนอยูก่ บั วัตถุประสงค์
ของผูใ้ ช้ เช่น
ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิว
- ครี มบํารุ งผิว อาหารเสริ ม

ผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่ างกาย

- ลิปสติก แป้ งผัดหน้า

เรืองที การเลือกซือและการใช้ สารอย่ างปลอดภัย
สารทีเราใช้อยูใ่ นชีวิตประจําวันนันมีทงประโยชน์
ั
และโทษ ดังนันก่อนทีเราจะนําสารใด ๆ ก็
ตามมาใช้ ต้องคํานึงถึงเรื องดังต่อไปนี
1. ฉลากของผลิตภัณฑ์ ก่อนซือหรื อนําผลิตภัณฑ์มาใช้ตอ้ งศึกษารายละเอียดบนฉลากให้เข้าใจ
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ดา้ นอาหารจะต้องดูวนั หมดอายุของผลิตภัณฑ์ดว้ ย และผูใ้ ช้จะต้องปฏิบตั ิตนตาม
วิธี ขันตอน ทีอยูบ่ นฉลากอย่างเคร่ งครัดด้วย
2. ใช้ สารในปริมาณทีจําเป็ นเท่ านัน สารอย่างชนิดถ้าใช้ในปริ มาณมากกว่าทีกําหนดอาจจะเป็ น
อันตรายต่อผูใ้ ช้ได้
3. ต้องมีการกําจัดภาชนะทีใช้ แล้วอย่างเหมาะสม เช่น ภาชนะทีบรรจุสารทีพิษ ห้ามทิงลงใน
แม่นาลํ
ํ าคลอง เป็ นต้น
การจะเลือกใช้สารใดก็ตาม เราต้องคํานึงความปลอดภัยในการใช้สารนันด้วย สารบางชนิด เช่น
ยาฆ่าแมลง หรื อยากําจัดวัชพืช ถ้าใช้ในปริ มาณมากก็จะส่ งผลต่อสุ ขภาพของผูใ้ ช้ และถ้าตกค้างอยู่ใน
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พืชผักก็จะเป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค และนอกจากนีสารต่าง ๆ ทีเราใช้ก็ส่งผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม เช่น
การปล่ อยนําเสี ย ลงในแม่น ํา ก่ อ ให้เกิ ด นําเสี ย เป็ นต้น ดังนันก่ อนที เราจะเลื อกใช้สารต่ าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน เราต้องศึกษาถึงวิธีการใช้ การเก็บรักษา และวิธีการกําจัดภาชนะบรรจุสารเหล่านัน อย่าง
ละเอียด เพือจะช่วยป้ องกันอันตรายทีจะเกิดกับมนุษย์เรา และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม

กิจกรรม
การเลือกใช้ สารอย่ างปลอดภัย
ตอนที 1 ให้ผเู้ รี ยนสํารวจสารทีใช้ในชีวิตประจําวันมาคนละ 5 ชนิด และบันทึกผล
ชือสาร
1.

2.

3.

4.

5.

ประเภท

วิธีใช้
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2.จงบอกวิธีการใช้สารอย่างปลอดภัยมาอย่างน้อย 3 ข้อ
1………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………………….
3.สารทีใช้ในชีวิตประจําวันส่งผลกระทบกับมนุษย์และสิงแวดล้อมอย่างไรบ้าง
1………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………………….
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บทที
แรงและการเคลือนทีของแรง
สาระสํ าคัญ
ความหมาย ประเภทของแรง แรงทีเกิดขึนจากการทํางานของแรง ความดัน แรงลอยตัว
แรงดึงดูดของโลก แรงเสียดทาน การนําแรงและการเคลือนทีของแรงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1. อธิบายความหมาย ประเภทของแรง ผลทีเกิดจากการกระทําของแรง ความดัน แรงลอยตัว
แรงดึงดูดของโลก และแรงเสียดทานได้
2. สามารถนําแรง และการเคลือนทีของแรงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที แรงและการเคลือนทีของแรง
เรื องที ความดัน
เรื องที แรงดึงดูดของโลก ความหมาย ประโยชน์ และโทษของแรงดึงดูดของโลก
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เรืองที 1 แรงและการเคลือนทีของแรง
แรง หมายถึง อํานาจภายนอกที สามารถทําให้วตั ถุเปลียนสถานะได้ เช่ น ทําให้ว ตั ถุทีอยู่นิ ง
เคลือนทีไป ทําให้วตั ถุทีเคลือนทีอยูแ่ ล้วเคลือนทีเร็ วหรื อช้าลง ทําให้วตั ถุมีการเปลียนทิศตลอดจนทําให้
วัตถุมีการเปลียนขนาดหรื อรู ปทรงไปจากเดิมได้ แรงเป็ นปริ มาณเวกเตอร์ ทีมีทงขนาดและทิ
ั
ศทาง การ
รวมหรื อหักล้างกันของแรงจึงต้องเป็ นไปตามแบบเวกเตอร์
ประเภทของแรง แรงมีหลายประเภท ได้แก่ แรงย่อย แรงลัพธ์ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา แรง
ขนาน แรงคู่ควบ แรงตึง แรงสู่ศนู ย์กลาง แรงต้าน แรงเสียดทาน
แรงเสียดทาน หมายถึงแรงทีเกิดจากการเสียดสี ระหว่างผิววัตถุทีมีการเคลือนทีหรื อพยายามที
จะเคลือนที แรงเสียดทานเป็ นแรงต้านการเคลือนทีของวัตถุ มีทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการเคลือนที
เสมอ แรงเสียดทานมี 2 ชนิด คือ
1. แรงเสียดทานสถิต คือ แรงเสียดทานทีเกิดขึนขณะวัตถุเริ มเคลือนที
2. แรงเสียดทานจลน์ คือ แรงเสียดทานทีเกิดขึนขณะทีวัตถุเคลือนที
ปัจจัยทีมีผลต่อแรงเสียดทาน
1. นําหนักของวัตถุ คือ วัตถุทีมีนาหนั
ํ กกดทับลงบนพืนผิวมากจะมีแรงเสียดทานมากกว่าวัตถุที
มีนาหนั
ํ กกดทับลงบนพืนผิวน้อย
2. พืนผิวสัมผัส ผิวสัมผัสทีเรี ยบจะเกิดแรงเสียดทานน้อยกว่าผิวสัมผัสทีขรุ ขระ
ประโยชน์ ของแรงเสียดทาน
1. ป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุทางรถยนต์
2. ป้ องกันการหกล้มจากรองเท้า
โทษของแรงเสียดทาน
ถ้าล้อรถยนต์กบั พืนถนนมีแรงเสี ยดทานมากรถยนต์จะแล่นช้า ต้องใช้นามั
ํ นเชือเพลิงมากขึ น
เพือให้ร ถยนต์มีพลังงานมากพอทีจะเอาชนะแรงเสี ย ดทาน การเคลือนตู ้ข นาดใหญ่ ถ้าใช้วิ ธีผลัก ตู ้
ปรากฏว่าตูเ้ คลือนทียากเพราะเกิดแรงเสียดทานจะต้องออกแรงผลักมากขึนหรื อลดแรงเสี ยดทาน โดย
ใช้ผา้ รองขาตูท้ ีด้วยความเร็ วคงที แรงดึงดูดของโลก หรื อแรงดึงดูดโน้มถ่วง (Gravitational force) ของ
โลก เป็ นพลังงานทีเกิดจากมวลสาร ซึงประกอบขึนมาเป็ นโลก เป็ นแรงทีจะเกิดขึ นเสมอกับสสารทุก
ชนิด ไม่ว่าจะเล็กจิวถึงระดับอะตอม หรื อใหญ่ระดับโลก ระดับกาแล็กซี นันคือ สสารทุกชนิ ดหรื อมวล
สารทุกชนิดจะมีแรงดึงดูดซึงกันและกันเสมอ ดังเช่นแรงดึงดูดของโลกทีกระทําต่อมนุษย์บนโลก
แรงลอยตัว คือแรงลัพธ์ทีของไหลกระทําต่อผิวของวัตถุทีจมบางส่ วนหรื อจมทังชินวัตถุ ซึง
เป็ นแรงปฏิกิริยาโต้ตอบในทิศทางขึ นเพือให้เกิดความสมดุลกับการทีวัตถุมีนาหนั
ํ กพยายามจมลงอัน
เนื องมาจากแรงโน้มถ่วงของโลก ขนาดของแรงลอยตัวมีค่าเท่ากับนําหนักของของไหลทีมีปริ มาตร
เท่ากับวัตถุส่วนทีจม ซึงสามารถพิสูจน์ได้โดยพิจารณาวัตถุทีจมในของไหล
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แรงลอยตัวจะเท่ ากับนําหนักของของเหลวทีถูกแทนที
ปัจจัยทีเกียวข้ องกับแรงลอยตัว ได้ แก่
1. ชนิดของวัตถุ วัตถุจะมีความหนาแน่นแตกต่างกันออกไปยิงวัตถุมีความหนาแน่นมาก ก็ยงิ
จมลงไปในของเหลวมากยิงขึน
2. ชนิดของของเหลว ยิงของเหลวมีความหนาแน่นมาก ก็จะทําให้แรงลอยตัวมีขนาดมากขึนด้วย
3. ขนาดของวัตถุ จะส่งผลต่อปริ มาตรทีจมลงไปในของเหลว เมือปริ มาตรทีจมลงไปใน
ของเหลวมาก ก็จะทําให้แรงลอยตัวมีขนาดมากขึนอีกด้วย
ประโยชน์ ของแรงลอยตัว
ใช้ในการประกอบเรื อไม่ให้จมนํา
แรงดึงดูดของโลก ความหมาย ประโยชน์ และโทษของแรงดึงดูดของโลก
แรงทีกระทําต่อวัตถุ (Force of Gravitation) หมายถึง แรงดึงดูดระหว่างมวลของโลกกับวัตถุ
บนโลกช่วยทําให้ทุกสิ งต้องตรึ งตัวติดอยูก่ บั ผิวโลก โดยมีจุดศูนย์ถ่วงตังฉากกับผิวโลกอยูเ่ สมอ
การค้นพบกฎแรงดึงดูดของโลก (Law of Gravitation)
นิ ว ตัน ได้ค ้นพบทฤษฎี โดยบังเอิญ เหตุก ารณ์ เกิ ด ขึ นในวัน หนึ งขณะที นิ วตันกําลังนังดูด วง
จันทร์ แล้วก็เกิดความสงสัยว่าทําไมดวงจันทร์ จึงต้องหมุนรอบโลก ในระหว่างทีเขากําลังนังมองดวง
จันทร์อยูเ่ พลิน ๆ ก็ได้ยนิ เสียงแอปเปิ ลตกลงพืน เมือนิวตันเห็นเช่นนันก็ให้ เกิดความสงสัยว่าทําไมวัตถุ
ต่าง ๆ จึงต้องตกลงสู่พนดิ
ื นเสมอทําไมไม่ลอยขึนฟ้ าบ้าง ซึงนิวตันคิดว่าต้องมีแรงอะไรสักอย่างทีทําให้
แอปเปิ ลตกลงพืนดิน จากความสงสัยข้อนี เอง นิ วตันจึงเริ มการทดลองเกียวกับแรงโน้มถ่วงของโลก
การทดลองครังแรกของนิวตัน คือ การนําก้อนหินมาผูกเชือก จากนันก็แกว่งไปรอบ ๆ ตัว นิ วตันสรุ ป
จากการทดลองครังนีว่าเชือกเป็ นตัวการสําคัญทีทําให้กอ้ นหินแกว่งไปมารอบ ๆ ไม่หลุดลอยไป ดังนัน
สาเหตุทีโลก ดาวเคราะห์ตอ้ งหมุนรอบดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ตอ้ งหมุนรอบโลก ต้องเกิดจากแรง
ดึงดู ดทีดวงอาทิต ย์ทีมีต่อโลก และดาวเคราะห์ และแรงดึงดูดของโลกทีส่ งผลต่ อดวงจันทร์ รวมถึง
สาเหตุทีแอปเปิ ลตกลงพืนดินด้วยก็เกิดจากแรงดึงดูดของโลก
เมือแรงถูกกระทํากับวัตถุหนึง วัตถุนนสามารถได้
ั
รับผลกระทบ ประเภทดังนี
1. วัตถุทีอยูน่ ิงอาจเริ มเคลือนที
2. ความเร็ วของวัตถุทีกําลังเคลือนทีอยูเ่ ปลียนแปลงไป
3. ทิศทางการเคลือนทีของวัตถุอาจเปลียนแปลงไป
กฎการเคลือนทีของนิวตัน มีด้วยกัน ข้อ
1. วัตถุจะหยุดนิ งหรื อเคลือนทีด้วยความเร็วและทิศทางคงทีได้ต่อเนืองเมือผลรวมของแรง
(แรงลัพธ์) ทีกระทําต่อวัตถุเท่ากับศูนย์
2. เมือมีแรงลัพธ์ทีไม่เป็ นศูนย์มากระทําต่อวัตถุ จะทําให้วตั ถุทีมีมวลเกิดการเคลือนทีด้วย
ความเร่ ง โดยขนาดของแรงจะเท่ากับมวลคูณความเร่ ง
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3. ทุกแรงกิริยาย่อมมีแรงปฏิกิริยาทีมีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้ามเสมอ
แรงโน้มถ่วงของโลกมีประโยชน์มากมายมหาศาล เพียงแค่คิดว่าหากโลกนี ไม่มีแรงโน้มถ่วงอีก
แล้วจะเกิดอะไรขึน แทบจะกล่าวได้ว่า สิงต่าง ๆ ทังหลายแม้แต่โลกเองต้องสูญสลายทังหมด มนุ ษย์ใช้
ประโยชน์มากมายจากแรงโน้มถ่วงของโลก ทังประโยชน์โดยตรง และประโยชน์โดยอ้อม เช่น
1. แรงโน้มถ่วงของโลกทําให้วตั ถุต่าง ๆ บนพืนโลกไม่หลุดลอยออกไปจากโลก โดยเฉพาะ
บรรยากาศทีห่อหุม้ โลกไม่ให้ลอยไปในอวกาศ จึงทําให้มนุษย์ดาํ รงชีวิตอยูไ่ ด้
2. แรงโน้มถ่วงของโลกทําให้นาฝนตกลงสู
ํ
่พนดิ
ื น ให้ความชุ่มชืนแก่สิงมีชีวิตบนพืนโลก
3. แรงโน้มถ่วงของโลกทําให้นาไหลลงจากที
ํ
สูงลงสู่ทีตํา ทําให้เกิดนําตก นําในแม่นาไหลลง
ํ
ทะเล คนเราก็อาศัยประโยชน์จากการไหลของนําอย่างมากมาย เช่น การสร้างเขือนแปลงพลังงานนํามา
เป็ นพลังงานไฟฟ้ า เป็ นต้น
4. แรงโน้มถ่วงของโลกทําให้เราทราบนําหนักของสิ งต่าง ๆ
5. แรงโน้มถ่วงของโลกทําให้ผา้ แห้งเร็ วขึน ในขณะทีเราตากผ้า นอกจากแสงแดดจะช่วยให้
นําระเหยออกไปจากผ้าแล้ว แรงโน้มถ่วงยังช่วยดึงหยดนําออกจากผ้าให้ตกลงพืนอีกด้วย

กิจกรรม
ให้ผเู้ รี ยนศึกษาค้นคว้าหาความหมาย พร้อมยกตัวอย่างประเภทของแรงต่อไปนี
. แรงย่อย
. แรงลัพธ์
. แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
4. แรงขนาน
5. แรงคู่ควบ
. แรงตึง
. แรงสู่ศนู ย์กลาง
. แรงต้าน

เรืองที ความดัน
ความหมาย
ความดัน หมายถึง แรง (force; F) ต่อ หน่วยพืนที (area; A)
ในระบบ SI ความดันมีหน่วย เป็ น ปาสคาล (Pa) หรื อ นิวตันต่อตารางเมตร (

) หรื อ

กิโลกรัมต่อเมตรต่อวินาทีกาํ ลังสอง (
) ส่วนความดันในหน่วย มิลลิเมตรปรอท (mmHg) ซึง
760 mmHg = 101325 Pascal หรื อ 1 atm = 101325 Pa = 101.325
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แรงดันหรื อความดันของอากาศทีกระทําต่อพืนผิวโลกเรี ยกว่า ความดันบรรยากาศ ซึงเป็ นที
ทราบกันดีว่าของเหลวก็มีความดัน ซึงความดันของของเหลวขึนอยู่กบั ปั จจัย 3 ประการ คือ ความลึก
หรื อความสูง ความหนาแน่นของของเหลว และแรงโน้มถ่วงของโลก
วิธีการวัดความดันบรรยากาศ อาจทําได้โดยใช้เครื องมือทีเรี ยกว่า บารอมิเตอร์ (barometer) ผู้
ประดิษฐ์บารอมิเตอร์ เครื องแรกของโลกคือนักคณิ ตศาสตร์ ชาวอิตาลี ชือ ทอร์ ริเชลลี ในปี ค.ศ. 1643
เครื องมือประกอบด้วยอ่างที เติ มสารปรอท และหลอดแก้ว ข้างในบรรจุ ด ้ว ยปรอทให้เต็ มแล้ว ควํา
หลอดแก้วลงในอ่างปรอท ดังรู ปด้านล่าง (ปรอทเป็ นธาตุ อีก ชนิ ด หนึ งที มีสถานะเป็ นของเหลวที
อุณหภูมิหอ้ ง มีความหนาแน่นเท่ากับ 13.4 g/ml)
ความดันในของเหลว
ในการศึกษาความดันในของเหลว พบว่า เมือนําขวดนําพลาสติกมาใส่นาถ้
ํ าเจาะรู ทีผนังขวดนํา
จะพุ่งออกมาตามทิศทางทีแสดงด้วยลูกศร ดังรู ปที 1 แสดงว่ามีแรงกระทําต่อนําในภาชนะ แรงนี จะดัน
นําให้พุ่งออกมาในทิศทางทีตังฉากกับผนังภาชนะทุกตําแหน่ง ไม่ว่าผนังจะอยูใ่ นแนวใด เราเรี ยกขนาด
ของแรงในของเหลวทีกระทําตังฉากต่อพืนทีหนึงหน่วยของผนังภาชนะว่า “ความดันในของเหลว”

รูปที 1 แสดงแรงดันของนํา ณ ตําแหน่งต่าง ๆ ของขวด
เราอาจสรุ ปลักษณะความดันในของเหลว ได้ดงั นี
. ของเหลวทีบรรจุอยูใ่ นภาชนะ จะออกแรงดันต่อผนังภาชนะทีสัมผัสกับของเหลวในทุก
ทิศทาง โดยจะตังฉากกับผนังภาชนะเสมอ
. ทุก ๆ จุดในของเหลว จะมีแรงดันกระทําต่อจุดนันทุกทิศทุกทาง

รูปที 2 แสดงทิศต่าง ๆ ของแรงทีของเหลวกระทําต่อผนังภาชนะและต่อวัตถุทีจมอยู่ในของเหลว
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. สําหรับของเหลวชนิดเดียวกันความดันของของเหลวจะเพิมขึนตามความลึก และทีระดับ
ความลึกเท่ากันความดันของเหลวจะเท่ากัน
. ในของเหลวต่างชนิดกัน ณ ความลึกเท่ากัน ความดันของของเหลวจะขึนอยูก่ บั ความ
หนาแน่นของของเหลวนัน
สรุ ปได้ว่า “สําหรับของเหลวทีอยู่นิง ณ อุณหภูมหิ นึง ๆ ความดันของของเหลวจะแปรผันตรง
กับความลึกและความหนาแน่ นของของเหลวเสมอ” (ไม่ขึนอยูก่ บั รู ปร่ างของภาชนะหรื อปริ มาตรของ
ของเหลว )
คุณสมบัตขิ องความดันในของเหลว
1. ณ จุดใด ๆ ในของเหลวจะมีแรงกระทําเนืองจากของเหลวไปในทุกทิศทาง
2. ถ้าเราพิจารณาทีผิวภาชนะ แรงทีของเหลวกระทําจะตังฉากกับผิวภาชนะเสมอ
3. สําหรับความดันบรรยากาศ เรี ยกว่า ความดันสัมบูรณ์ (เป็ นความดันทีมีค่าคงทีเสมอ)
4. ความดัน ณ จุดใด ๆ ในของเหลว ทีเป็ นความดันจากนําหนักของของเหลว จะแปรผัน
ตรงกับความลึกและความหนาแน่นของของเหลว เมือของเหลวอยูน่ ิงและอุณหภูมิคงที
5. ความดันในของเหลวชนิดหนึงๆ ไม่ขึนอยูก่ บั ปริ มาตรและรู ปร่ างของภาชนะ
ความดันของอากาศ ความดันอากาศ หมายถึง แรงทีกระทําต่อพืนโลกอันเนืองจากนําหนักของ
อากาศ ณ จุดใดจุดหนึงเป็ นลําของบรรยากาศตังแต่พนโลกขึ
ื
นไป จนถึงเขตสูงสุดของบรรยากาศ
ความสัมพันธ์ ระหว่างความดันของอากาศ กับ ความสู งจากระดับนําทะเล เป็ นดังนี
1. ทีความสูงระดับเดียวกัน อากาศจะมีความดันอากาศเท่ากัน หลักการนีนําไปใช้ทาํ เครื องมือ
ตรวจวัดแนวระดับในการก่อสร้าง
2. เมือความสูงเพิมขึน ความดันและความหนาแน่นของอากาศมีค่าลดลง หลักการนีนําไป
สร้างเครื องมือวัดความสูง ซึงเรี ยกว่า แอลติมิเตอร์
3. “ทุกๆ ความสูงจากระดับนําทะเล 11 เมตร ระดับปรอทจะลดลงจากเดิม 1 มิลลิเมตรปรอท
และทุกๆ ความลึกจากระดับนําทะเล 11 เมตรระดับปรอทจะเพิมขึน 1 มิลลิเมตร”
4. ความดันของอากาศทีระดับนําทะเล เรี ยกว่า มีความดัน 1 บรรยากาศ
5. การวัดความดันอากาศมี 2 แบบ คือ วัดเป็ นความสูงของนํา และความสูงของปรอท
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บทที 11
พลังงานในชีวิตประจําวัน และการอนุรักษ์
สาระสํ าคัญ
ความหมาย ความสําคัญ ของพลังงาน ประเภทของพลังงานในชี วิ ต ไฟฟ้ าในบ้าน การต่ อ
วงจรไฟฟ้ าอย่างง่าย วิธีการประหยัดพลังงาน แรงและคุณสมบัติของแรงปรากฏการณ์ธรรมชาติของ
แสง เสียง คุณสมบัติของเสียง และมลภาวะจากเสียงพลังงานทดแทนทีใช้ในชีวิตประจําวัน

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อธิบายและบอกถึงประเภทของพลังงานทีเกียวข้องในชีวิตประจําวันได้
อธิบายวิธีการใช้ไฟฟ้ าในบ้าน และต่อวงจรไฟฟ้ าอย่างง่ายได้
บอกวิธีการประหยัด และอนุรักษ์พลังงานได้
บอกคุณสมบัติของแสง และอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจากแสงได้
บอกคุณสมบัติของเสียง และการป้ องกันมลภาวะของเสียงได้
บอกคุณสมบัติ และชนิดของพลังงานทดแทนในชีวิตประจําวันได้

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที พลังงานไฟฟ้ า
เรื องที พลังงานแสง
เรื องที พลังงานเสียง
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เรืองที 1 พลังงานไฟฟ้า
พลังงาน คือ ความสามารถในการทํางาน มีอยูห่ ลายรู ปแบบ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ
ได้แก่ พลังงานทีทํางานได้ และพลังงานทีเก็บสะสมไว้
พลัง งานที ทํ างานได้ ที สําคัญ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้ า พลังงานแสง และพลังงานเสี ย ง ส่ วน
พลัง งานที เก็บ สะสมไว้ ประกอบด้ว ย พลังงานเคมี หมายถึง พลังงานทีเก็บสะสมไว้ในสสารต่าง ๆ
พลังงานนิวเคลียร์ หมายถึง พลังงานทีเก็บสะสมไว้ในธาตุ และพลังงานศักย์ หมายถึง พลังงานทีมีอยู่ใน
วัตถุ ซึงขึนอยูก่ บั ตําแหน่งของวัตถุนนั ๆ แบ่งออกเป็ น พลังงานศักย์โน้มถ่วง และพลังงานศักย์ยดื หยุน่
พลังงานไฟฟ้ า
พลังงานไฟฟ้ า หมายถึง พลังงานรู ปแบบหนึ งซึงสามารถเปลียนไปเป็ นพลังงานอีกรู ปแบบ
หนึ งได้ เกิ ด จากแหล่ง กํา เนิ ด หลายประเภท ซึ งการนําพลัง งานไฟฟ้ ามาใช้จ ะต้อ งมี ก ารเชื อมต่ อ
แหล่งกําเนิดไฟฟ้ าเข้ากับสิงทีจะนําพลังงานไฟฟ้ าไปใช้ เรี ยกว่า วงจรไฟฟ้ า โดยพลังงานไฟฟ้ าทีได้ก็จะ
ถูกเปลียนรู ปไปเป็ นพลังงานรู ปแบบต่าง ๆ เช่น พลังงานกล พลังงานความร้อน พลังงานเสี ยง พลังงาน
แสง เป็ นต้น
2.1 แหล่งกําเนิดพลังงานไฟฟ้ า
แหล่งกําเนิดพลังงานไฟฟ้ า เป็ นส่วนทีทําให้กระแสไฟฟ้ าไหลเข้าสู่เครื องใช้ไฟฟ้ าในวงจร
เพือให้เครื องใช้ไฟฟ้ าเหล่านันทํางานได้ โดยแหล่งกําเนิดไฟฟ้ ามีอยูห่ ลายแหล่ง ซึงแต่ละแหล่งมี
หลักการทําให้เกิดและนํามาใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน ดังนี
1. ไฟฟ้ าจากการขัดสี เกิดจากการนําวัสดุต่างชนิ ดกันมาขัดถูแล้วทําให้เกิดอํานาจอย่างหนึ ง
ขึนมา และสามารถดูดวัตถุอืน ๆ ทีเบาบางได้ เราเรี ยกอํานาจนันว่า ไฟฟ้ าสถิต ซึงเมือเกิดขึนแล้วจะอยู่
ในวัตถุได้ชวขณะหนึ
ั
ง แล้วหลังจากนันก็จะค่อย ๆ เสือมลงไปจนสุดท้ายก็หมดไปในทีสุด
2. ไฟฟ้ าจากปฏิกริ ิยาเคมี การเกิดปฏิกิริยาเคมีจะทําให้ประจุไฟฟ้ าในสารเคมีนนเคลื
ั อนทีผ่าน
ตัวนําทําให้เกิดเป็ นไฟฟ้ ากระแสขึนได้ เรานําหลักการนี ไปประดิษฐ์ถ่านไฟฉาย และแบตเตอรี รถยนต์
3. ไฟฟ้ าจากสนามแม่ เ หล็ก เกิ ด ขึ นได้เ มื อมี ก ารหมุ น หรื อเคลื อนที ผ่า นขดลวดตัด กับ
สนามแม่เหล็ก ทําให้เกิ ดกระแสไฟฟ้ าในขดลวด ซึงเรานําหลัก การนี ไปสร้ างเครื องกําเนิ ด ไฟฟ้ าที
เรี ยกว่าไดนาโม ซึงสามารถผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ทงไฟฟ้
ั
ากระแสตรงและกระแสสลับ
4. ไฟฟ้ าจากแรงกดดัน แร่ ธาตุ บางชนิ ด เมือได้รั บแรงกดดัน มาก ๆ จะปล่อยกระแสไฟฟ้ า
ออกมาได้ ซึงเรานําแร่ ธาตุเหล่านีมาใช้ประโยชน์ในการทําไมโครโฟน หัวเข็มของเครื องเล่นแผ่นเสี ยง
เป็ นต้น
5. กระแสไฟฟ้ าจากสัตว์บางชนิด สัตว์นาบางชนิ
ํ
ดมีกระแสไฟฟ้ าอยู่ในตัว เมือเราถูกต้องตัว
สัตว์เหล่านันจะถูกไฟฟ้ าจากสัตว์เหล่านันดูดได้ เช่น ปลาไหลไฟฟ้ า เป็ นต้น
6. กระแสไฟฟ้ าจากความร้ อน เป็ นกระแสไฟฟ้ าทีได้จากการนําโลหะไปเผาให้ร้อน
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. การเปลียนรูปพลังงาน
โดยปกติพลังงานสามารถเปลียนรู ปเป็ นพลังงานอีกรู ปแบบหนึ งได้ ซึงเครื องใช้ไฟฟ้ าในบ้าน
เป็ นอุปกรณ์ทีเปลียนพลังงานไฟฟ้ าให้เป็ นพลังงานรู ปอืน เช่น พลังงานแสงสว่าง พลังงานความร้อน
พลังงานกล พลังงานเสียง เป็ นต้น บางครังเครื องใช้ไฟฟ้ าบางชนิดยังสามารถ เปลียนพลังงานไฟฟ้ าเป็ น
พลังงานรู ปอืนได้หลายรู ปในเวลาเดียวกัน
1. การเปลียนรูปเป็ นพลังงานแสงสว่าง เครื องใช้ไฟฟ้ าทีเปลียนพลังงานไฟฟ้ าให้เป็ นพลังงาน
แสงสว่าง คือ หลอดไฟ ซึงแบ่งออกเป็ น ชนิด คือ
. หลอดธรรมดาหรื อหลอดแบบมีไ ส้ ซึงมีลกั ษณะเป็ นรู ปกระเปาะแก้ว ใส ภายในมีไส้
หลอดขดเป็ นสปริ งบรรจุ อยู่ ปั จ จุ บัน ทํา ด้ว ยโลหะทังสเตนกับออสเมีย ม ภายในหลอดบรรจุ ก๊ า ซ
ไนโตรเจนและอาร์กอน เมือกระแสไฟฟ้ าผ่านไส้หลอดทีมีความต้านทานสูงไส้หลอดจะร้อนจนเปล่งแสง
ออกมาได้

1.2 หลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็ นหลอดเรื องแสงทีบุคคลทัวไปเรี ยกว่าหลอดนี ออน มีหลาย
รู ปแบบ ภายในเป็ นสู ญ ญากาศบรรจุ ไอปรอทไว้เล็ก น้อย ผิว ด้านในฉาบไว้ด ้ว ยสารเรื องแสง เมือ
กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านไอปรอทอะตอมของปรอทจะคายรังสี อลั ตราไวโอเลตออกมา และเมือรั งสี นี
กระทบกับสารเรื องแสงจะเปล่งแสงสว่าง ปั จจุบนั มีการผลิตออกมาหลายรู ปแบบ เช่น หลอดซุปเปอร์
หรื อหลอดผอม หลอดตะเกียบ ซึงช่วยประหยัดไฟฟ้ าได้ดี
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2.การเปลียนรู ป เป็ นพลังงานความร้ อ น เครื องใช้ไฟฟ้ าทีให้พลังงานความร้อน ภายในจะมี
อุปกรณ์สาํ คัญ คือ ขดลวดต้านทานหรื อขดลวด ความร้อนติดตังอยู่ เมือไฟฟ้ าไหลผ่านขดลวดนี จะทําให้
เกิดความร้อนขึน ขดลวดทีนิยมใช้มากทีสุด คือ ขดลวดนิโครม เครื องใช้ไฟฟ้ าทีให้พลังงานความร้อน
ได้แก่ เตารี ดไฟฟ้ า หม้อหุงข้าวไฟฟ้ า กาต้มนําร้อนไฟฟ้ า เครื องปิ งขนมปัง ไดเป่ าผม เป็ นต้น

3. การเปลียนเป็ นพลั ง งานกล เครื องใช้ไ ฟฟ้ าที ให้พ ลัง งานกล เรี ยกว่ า มอเตอร์ ซึ งมี
ส่วนประกอบทีสําคัญ คือ ไดนาโม แต่จะทํางานตรงข้ามกับไดนาโม นันคือ มอเตอร์ จะเปลียนพลังงาน
ไฟฟ้ าให้เป็ นพลังงานกล เช่น พัดลม เครื องปั น เครื องดูดฝุ่ น เครื องเล่น VCD ตูเ้ ย็น เครื องปรับอากาศ
เครื องซักผ้า เป็ นต้น
4. การเปลียนเป็ นพลังงานเสียง เครื องใช้ไฟฟ้ าทีให้พลังงานเสียงมีอยูม่ ากมาย เช่น เครื องรับ
วิทยุ เครื องบันทึกเสียง เครื องขยายเสียง เป็ นต้น
2.3 ไฟฟ้ าในบ้ าน วงจรไฟฟ้ าอย่างง่ าย
วงจรไฟฟ้ า หมายถึง เส้นทางสําหรับการไหลของกระแสไฟฟ้ า โดยเริ มจากแหล่งกําเนิดผ่านไป
ยังเครื องใช้ไฟฟ้ า แล้วกลับมายังแหล่งกําเนิ ดอีกครั ง วงจรไฟฟ้ าภายในบ้าน ส่ วนใหญ่จะเป็ นการต่อ
แบบขนาน ซึ งเป็ นการต่ อวงจรทําให้อุปกรณ์ และเครื องใช้ไฟฟ้ าแต่ ละชนิ ด อยู่คนละวงจร ซึ งถ้า
เครื องใช้ไฟฟ้ าชนิ ดหนึ งเกิดขัดข้องเนื องจากสาเหตุใดก็ตาม เครื องใช้ไฟฟ้ าชนิ ดอืนก็ยงั คงใช้งานได้
ตามปกติเพราะไม่ได้อยูใ่ นวงจรเดียวกัน
ไฟฟ้ าทีใช้ในบ้านเรื อนทัวไปเป็ นไฟฟ้ ากระแสสลับมีความต่างศักย์ 220 โวลต์ การส่งพลังงาน
ไฟฟ้ าเข้าบ้านจะใช้สายไฟ 2 เส้น คือ
1. สายกลาง หรื อสาย N มีศกั ย์ไฟฟ้ าเป็ นศูนย์
2. สายไฟ หรื อสาย L มีศกั ย์ไฟฟ้ าเป็ น 220 โวลต์
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โดยปกติสาย L และสาย N ทีต่อเข้าบ้านจะต่อเข้ากับแผงควบคุมไฟฟ้ า ซึงเป็ นทีควบคุมการจ่าย
พลังงานไฟฟ้ าทังหมดในบ้านอย่างมีระบบ บนแผงควบคุมไฟฟ้ ามักจะประกอบด้วย ฟิ วส์รวม สะพาน
ไฟรวม และสะพานไฟย่อย โดยสะพานไฟย่อยมีไว้เพือแยกและควบคุมการส่ งพลังงานไฟฟ้ าไปยัง
วงจรไฟฟ้ าย่อยตามส่วนต่าง ๆ ของบ้านเรื อน เช่น วงจรชันล่าง วงจรชันบน วงจรในครัว เป็ นต้น

รูปที 1 แสดงตัวอย่างวงจรไฟฟ้ าในบ้ าน
ในวงจรไฟฟ้ าในบ้าน กระแสไฟฟ้ าจะผ่านมาตรไฟฟ้ าทางสาย L เข้าสู่สะพานไฟ ผ่านฟิ วส์และ
สวิตช์ แล้วไหลผ่านเครื องใช้ไฟฟ้ า ดังนันกระแสไฟฟ้ าจะไหลผ่านสาย N ออกมา ดังรู ป

รู ปที 2 แสดงการไหลของกระแสไฟฟ้ าในบ้ าน
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อุปกรณ์ทใช้
ี ในวงจรไฟฟ้ า
เครื องใช้ไฟฟ้ าเป็ นเครื องอํานวยความสะดวกทีสามารถเปลียนรู ปพลังงานไฟฟ้ าเป็ นพลังงาน
รู ปอืนตามทีต้องการได้ง่าย เครื องใช้ไฟฟ้ าทีใช้กนั อยูต่ ามบ้านเรื อน เช่น เตารี ดไฟฟ้ า หม้อหุ งข้าวไฟฟ้ า
พัดลม หลอดไฟฟ้ า เครื องซักผ้า เป็ นต้น วงจรไฟฟ้ าในบ้านนอกจากจะมีเครื องใช้ไฟฟ้ าชนิ ดต่างๆ แล้ว
ยังต้องมีอุปกรณ์ทีจําเป็ นอืนๆ อีก เช่น สายไฟ ฟิ วส์ สวิตช์ เต้ารับ - เต้าเสียบ เป็ นต้น
สายไฟ สายไฟเป็ นอุ ปกรณ์ สํา หรั บ ส่ ง พลังงานไฟฟ้ าจากที หนึ งไปยัง อีก ที หนึ ง โดย
กระแสไฟฟ้ าจะนําพลังงานไฟฟ้ าผ่านไปตามสายไฟจนถึงเครื องใช้ไฟฟ้ า สายไฟทําด้ว ยสารที มี
คุณสมบัติเป็ นตัวนําไฟฟ้ า (ยอมให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านได้ดี) ได้แก่
1. สายไฟแรงสู ง ทําด้วยอะลูมิเนียม เพราะอะลูมิเนียม มีราคาถูกและนําหนักเบากว่าทองแดง
2. สายไฟทัวไป (สายไฟในบ้ าน) ทําด้วยโลหะทองแดง เพราะทองแดงมีราคาถูกกว่าโลหะเงิน
ฟิ วส์ เป็ นอุปกรณ์ทีทําหน้าทีป้ องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านเข้ามามากเกินไป ถ้ามีกระแส
ผ่านมามากฟิ วส์จะตัดวงจรไฟฟ้ าในบ้านโดยอัตโนมัติ ฟิ วส์ทาํ ด้วยโลหะผสมระหว่างตะกัวกับดีบุก
และบิสมัทผสมอยู่ ซึงเป็ นโลหะทีมีจุดหลอมเหลวตํา มีความต้านทานสูง และมีรูปร่ างแตกต่างกันไป
ตามความต้องการใช้งาน

รูปที 3 แสดงฟิ วส์ ชนิดต่าง ๆ
สวิตช์ เป็ นอุปกรณ์ทีตัดหรื อต่อวงจรไฟฟ้ าในส่วนทีต้องการ ทําหน้าทีคล้ายสะพานไฟ โดยต่อ
อนุกรมเข้ากับเครื องใช้ไฟฟ้ า มี 2 ประเภท คือ สวิตช์ทางเดียว และสวิตช์สองทาง
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รู ปที 4 แสดงสวิตช์ แบบต่างๆ
สะพานไฟ เป็ นอุปกรณ์สาํ หรับตัดหรื อต่อวงจรไฟฟ้ า ทังหมด ภายในบ้าน ประกอบด้วยฐาน
และคันโยกทีมีลกั ษณะเป็ นขาโลหะ 2 ขา ซึงมีทีจับเป็ นฉนวน เมือสับคันโยกลงไปในร่ องทีทําด้วย
ตัว นําไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ าจากมาตรไฟฟ้ าจะไหลเข้าสู่ วงจรไฟฟ้ าในบ้าน และเมือยกคัน โยกขึ น
กระแสไฟฟ้ าจะหยุดไหล เช่น การตัดวงจร

รูปที 5 แสดงสะพานไฟและฟิ วส์ ในสะพานไฟ
2.4 ความปลอดภัยในการใช้ ไฟฟ้ าในครัวเรือน
ไฟฟ้ ามีอนั ตรายถ้าใช้ไม่ถกู ต้อง เพราะหากกระแสไฟฟ้ าผ่านเข้าไปในร่ ายกาย ของคนเรา อาจ
ทําให้ถึงตายได้ ดังนันเราจึงควรระมัดระวังเมือใช้ไฟฟ้ า เนื องจากกระแสไฟฟ้ าสามารถเดินทางผ่าน
ฉนวนได้ เราจึงใช้ฉนวนเป็ นตัวป้ องกันกระแสไฟฟ้ าเข้าสู่ร่างกายของเราเพือป้ องกันอันตรายทีเกิดจาก
ไฟฟ้ า จึงต้องปฏิบตั ิตามกฎหรื อข้อแนะนําในการใช้เครื องใช้ไฟฟ้ า ดังนี
1. สายไฟฟ้ าทีใช้จะต้องมีฉนวนหุม้ และหมันตรวจเช็คอยูส่ มําเสมอ
2. ไม่ควรใช้เครื องใช้ไฟฟ้ าต่าง ๆ ในขณะทีมือเปี ยก เพราะนําในร่ างกายของเรานําไฟฟ้ าได้
3. ควรถอดปลักไฟฟ้ าออกทุกครังเมือเลิกใช้เครื องใช้ไฟฟ้ าเหล่านัน
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4. ไม่ปีนเสาไฟฟ้ า หรื อเล่นว่าวใกล้สายไฟฟ้ า
5. เมือเห็นสายไฟฟ้ าขาดห้อยอยู่ ควรหลีกไปให้ไกล
6. อย่าให้สายไฟอยูต่ ิดกับวัตถุทีเป็ นเชือเพลิงนาน ๆ เพราะอาจสึกหรอได้ในภายหลัง
7. อย่าแหย่นิว หรื อวัตถุต่าง ๆ เข้าไปในปลักไฟฟ้ า
8. เมือเปลียนฟิ วส์ ควรเลือกขนาดของฟิ วส์ให้ถกู ต้อง ไม่ควรใช้ฟิวส์ทีมีขนาดเล็กเกินไป
9. ไม่เสียบปลักเครื องใช้ไฟฟ้ าในทีเดียวกันมากเกินไป
10. ปิ ดโทรทัศน์และถอดปลักออกทุกครังทีมีฝนฟ้ าคะนอง
11. ไม่ใช้เครื องใช้ไฟฟ้ าทีสายไฟชํารุ ดหรื อมีฉนวนหุม้ สายไฟฉีกขาด
12. ไม่เข้าใกล้บริ เวณทีมีเครื องหมาย “อันตราย ไฟฟ้ าแรงสูง”
2.5 การประหยัดและอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้ า
1. ปิ ดสวิตช์ไฟ และเครื องใช้ไฟฟ้ าทุกชนิดเมือเลิกใช้งาน
2. เลือกซื อเครื องใช้ไฟฟ้ าทีได้มาตรฐาน ดูฉลากแสดงประสิ ทธิภ าพให้แน่ ใจทุก ครั งก่อน
ตัดสินใจ
3. ปิ ดเครื องปรับอากาศทุกครังทีจะไม่อยูใ่ นห้องเกิน 1 ชัวโมง
4. หมันทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื องปรับอากาศบ่อย ๆ เพือลดการเปลืองไฟใน
การทํางานของเครื องปรับอากาศ
5. ตังอุณหภูมิเครื องปรับอากาศที 25 องศาเซลเซียส ซึงเป็ นอุณหภูมิทีกําลังสบาย อุณหภูมิที
เพิมขึน 1 องศา ต้องใช้พลังงานเพิมขึนร้อยละ 5
6. ไม่ควรปล่อยให้มีความเย็นรัวไหลจากห้องทีติดตังเครื องปรับอากาศ
7. ลดและหลี ก เลียงการเก็ บเอกสาร หรื อ วัส ดุ อื นใดที ไม่จ ําเป็ นต้อ งใช้ง านในห้อ งที มี
เครื องปรับอากาศ เพือลดการสูญเสีย และใช้พลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร
8. ติดตังฉนวนกันความร้อนโดยรอบห้องทีมีการปรับอากาศ เพือลดการสูญเสี ยพลังงานจาก
การถ่ายเทความร้อนเข้าภายในอาคาร
9. ควรปลูก ต้น ไม้ร อบ ๆ อาคาร เพราะต้น ไม้ข นาดใหญ่ 1 ต้น ให้ค วามเย็น เท่ า กับ
เครื องปรับอากาศ 1 ตัน หรื อให้ความเย็นประมาณ 12,000 บีทีย ู
10. เลือกซือพัดลมทีมีเครื องหมายมาตรฐานรับรอง เพราะพัดลมทีไม่ได้คุณภาพ มักเสียง่าย
11. หากอากาศไม่ร้อนเกินไป ควรเปิ ดพัดลมแทนเครื องปรับอากาศ
12. ใช้หลอดไฟประหยัด พลัง งาน ใช้หลอดผอมจอมประหยัด แทนหลอดอ้ว น ใช้หลอด
ตะเกียบแทนหลอดไส้ หรื อใช้หลอดคอมแพคท์ฟลูออเรสเซนต์
13. ควรใช้บลั ลาสต์ประหยัดไฟ หรื อบัลลาสต์อิเล็กโทรนิ กคู่กบั หลอดผอมจอมประหยัด จะ
ช่วยเพิมประสิทธิภาพในการประหยัดไฟได้อีกมาก
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14. ควรใช้โคมไฟแบบมีแผ่น สะท้อนแสงในห้องต่าง ๆ เพือช่วยให้แสงสว่างจากหลอดไฟ
กระจายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
15. หมันทําความสะอาดหลอดไฟทีบ้าน เพราะจะช่วยเพิมแสงสว่างโดยไม่ตอ้ งใช้พลังงานมากขึน
ควรทําอย่างน้อย 4 ครังต่อปี
16. ควรใช้สีอ่อนตกแต่งอาคาร ทาผนังนอกอาคารเพือการสะท้อนแสงทีดี และทาภายใน
อาคารเพือทําให้หอ้ งสว่างได้มากกว่า
17. ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติให้มากทีสุด
18. ปิ ดตู ้เย็น ให้ส นิ ท ทําความสะอาดภายในตู ้เย็น และแผ่น ระบายความร้ อนหลังตู ้เย็น
สมําเสมอ
19. ไม่ควรพรมนําจนแฉะเวลารี ดผ้า เพราะต้องใช้ความร้อนในการรี ดมากขึน
20. ดึงปลักออกก่อนการรี ดเสือผ้าเสร็ จ เพราะความร้อนทีเหลือในเตารี ด ยังสามารถรี ดต่อได้
21. เสียบปลักครังเดียว ต้องรี ดเสือให้เสร็ จ ไม่ควรเสียบและถอดปลักเตารี ดบ่อย ๆ
22. ปิ ดโทรทัศน์ทนั ทีเมือไม่มีคนดู เพราะการเปิ ดทิงไว้โดยไม่มีคนดู เป็ นการสิ นเปลืองไฟฟ้ า
23. ใช้เตาแก๊สหุงต้มอาหาร ประหยัดกว่าใช้เตาไฟฟ้ า
24. อย่าเสียบปลักหม้อหุงข้าวไว้ เพราะระบบอุ่นจะทํางานตลอดเวลา ทําให้สินเปลืองไฟเกิน
ความจําเป็ น
25. กาต้มนําไฟฟ้ า ต้องดึงปลักออกทันทีเมือนําเดือด อย่าเสียบไฟไว้เมือไม่มีคน
26. แยกสวิตช์ไฟออกจากกัน ให้สามารถเปิ ดปิ ดได้เฉพาะจุด ไม่ใช้ปุ่มเดียวเปิ ดปิ ดทังชัน ทํา
ให้เกิดการสินเปลืองและสูญเปล่า
27. การติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้ า ทีต้องมีการปล่อยความร้อนเช่น กาต้มนํา หม้อหุ งต้ม ไว้ในห้องที
มีเครื องปรับอากาศ
28. ซ่ อ มบํา รุ งอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าให้ อ ยู่ใ นสภาพที ใช้ง านได้ และหมันทํา ความสะอาด
เครื องใช้ไฟฟ้ าอยูเ่ สมอ จะทําให้ลดการสิ นเปลืองไฟได้

เรืองที พลังงานแสง
แสงเป็ นพลังงานรู ปแบบหนึ ง ซึ งสามารถเปลียนไปเป็ นพลังงานรู ปอืนได้ แสงช่ ว ยให้เรา
มองเห็นสิ งต่าง ๆ ได้
แสงเป็ นรังสี มีลกั ษณะการเคลือนทีเหมือนคลืน คือ เดินทางเป็ นเส้นตรงออกจากแหล่งกําเนิ ด
ผ่านไปยังตัวกลาง สามารถจําแนกเป็ น ชนิด คือ
. ตัวกลางโปร่ งแสง คือ ตัวกลางทียอมให้แสงผ่านได้ดี แต่ผ่านได้ไม่ทงหมด
ั
เช่น หมอกควัน
นําขุ่น
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. ตัวกลางโปร่ งใส คือ ตัวกลางทียอมให้แสงผ่านไปได้หมด เช่น นําใส อากาศ
. ตัวกลางทึบแสง คือตัวกลางทีแสงผ่านไปไม่ได้เลย เช่น กระเบือง กระจกเงา
. แหล่งกําเนิดแสง
คือ สิงทีทําให้เกิดแสง สามารถจําแนกประเภทของแสงตามแหล่งกําเนิดได้เป็ น ประเภท คือ
1. แหล่งกําเนิดแสงจากธรรมชาติ เช่น ดวงอาทิตย์ ดาวฤกษ์ หิ งห้อย ปลาทะเลบางชนิด เป็ นต้น
2. แหล่งกําเนิดแสงทีมนุษย์สร้างขึ น เนื องจากโลกของเราไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ในเวลา
กลางคืน มนุษย์จึงคิดค้น ประดิษฐ์สิงทีเป็ นแหล่งกําเนิดแสงขึนมา เช่น หลอดไฟ ตะเกียง เทียนไข เป็ นต้น
แหล่งกําเนิดแสงทีใหญ่ทีสุดบนโลกของเราคือดวงอาทิตย์ ซึงจะแผ่พลังงานออกมารอบ ๆ และ
แสงก็เป็ นพลังงานรู ปหนึงในหลาย ๆ รู ปแบบทีแผ่มายังโลก
. สมบัตขิ องแสง
แสงมีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิตหลากหลายอย่าง ทําให้เรามองเห็นสิ งต่างๆทีอยู่รอบตัว
เรา แต่บางครังเมือเรามองวัตถุกลับพบว่าภาพทีเราเห็นแตกต่างไปจากเดิม ซึงทังนีก็ขึนอยูก่ บั สมบัติของ
แสง
1. การสะท้ อนของแสง
เป็ นสมบัติทีสําคัญอย่างหนึงของแสง ซึงเมือแสงมาตกกระทบกับพืนผิวของวัตถุ แนวการ
เคลือนทีของแสงจากอากาศไปยังผิวของวัตถุจะเรี ยกว่า รังสีตกกระทบ ส่ วนแนวการเคลือนทีของแสง
ผ่านผิววัตถุสะท้อนไปยังอากาศเรี ยกว่า รังสีสะท้ อน ซึงรังสี เส้นนี จะอยู่คนละด้านกัน โดยมีเส้นตรง
เส้น หนึ งกันอยู่ร ะหว่างกลาง ซึ งเส้น ตรงนี จะต้องลากตังฉากกับพืนผิว ของวัต ถุ ตรงจุ ดที แสงมาตก
กระทบและสะท้อนกันพอดี เราเรี ยกเส้นตรงนี ว่า เส้ นปกติ

รู ปที 6 แสดงรู ปแสดงการสะท้ อนแสง
วัตถุทีมีผวิ เรียบ (บน)
วัตถุทีมีผวิ ขรุ ขระ (ล่าง)

นอกจากนี ระหว่างแนวรังสีตกกระทบ แนวรังสีสะท้อน และเส้นปกติ จะมีมุมเกิดขึน มุม คือ
มุมตกกระทบ (θi) และมุมสะท้อน ( θr) ซึงเมือทําการวัดค่าของมุมตกกระทบกับมุมสะท้อนของผิว
วัตถุชนิดต่างๆ พบว่า “ถ้ ารังสีตกกระทบ รังสีสะท้ อน และเส้ นปกติ อยู่ในระนาบเดียวกัน ค่ าของมุมตก
กระทบกับมุมสะท้ อนจะเท่ ากันเสมอ” เพราะฉะนัน การเขียนรู ปแสดงการสะท้อนแสงของวัตถุต่าง ๆ
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จึงจําเป็ นต้องเขียนรู ปให้รังสี ตกกระทบ เส้นปกติ และรังสี สะท้อนอยู่ในระนาบเดียวกัน โดยทีมุมตก
กระทบจะกางเท่ากับมุมสะท้อนเสมอ
ซึงจากการศึกษาพบว่า วัตถุต่าง ๆ จะสะท้อนแสงได้ไม่เท่ากันขึนอยูก่ บั ลักษณะพืนผิวของวัตถุ
ทีใช้ในการสะท้อนแสงของวัตถุนัน ๆ โดยวัตถุทีมีผิวเรี ยบจะสะท้อนได้ดีกว่าวัตถุทีมีผิวขรุ ขระ และ
วัตถุทีมีผวิ เรี ยบ เป็ นมันวาวก็จะสะท้อนแสงได้ดีกว่าวัตถุผวิ ขรุ ขระทีไม่เป็ นมันวาว
กฎการสะท้ อนของแสง
 รังสีตกกระทบ เส้นปกติ และรังสีสะท้อนจะอยูบ่ นระนาบเดียวกันเสมอ
 มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนเสมอ

รูปที 7 แสดงการสะท้ อนของแสงทีวัตถุผวิ เรียบแบบต่าง ๆ
2. การหักเหของแสง
การหัก เหของแสงเป็ นปรากฏการณ์ ทีเกิ ด ขึ นเมื อแสงเดิ น ทางผ่านตัว กลางที มีค วาม
หนาแน่นค่าหนึงไปสู่ตวั กลางทีมีความหนาแน่นอีกค่าหนึง ทําให้รังสีเบนไปจากแนวเดิม ซึงการทีแสง
จะหักเหเข้าหาเส้นปกติ หรื อเบนออกจากเส้นปกติขึนอยูก่ บั ค่าดัชนี หักเหของตัวกลางทังสอง พิจารณา
ตามกฎการหักเหของแสง ดังนี
- แสงเคลือนทีจากตัวกลางทีมีความหนาแน่ นน้อยกว่าไปสู่ตวั กลางทีมีความหนาแน่ น
มากกว่า รังสีของแสงจะหักเหเบนเข้ าหาเส้นปกติ
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- แสงเดินทางจากตัว กลางทีมีความหนาแน่ นมากกว่าไปสู่ตวั กลางทีมีความหนาแน่ น
น้อยกว่า รังสีของแสงจะหักเหเบนออกจากเส้นปกติ

ก. เบนออก

ข. เบนเข้า
รูปที 8 แสดงการหักเหของแสงแบบต่าง ๆ

โดยทัวไปค่าความหนาแน่นของตัวกลางทีโปร่ งใสจะแปรผันตรงกับค่าดัชนีหกั เหของตัวกลาง
นันๆ นันคือถ้าวัตถุใดมีความหนาแน่นมาก ค่าดัชนีหกั เหของแสงก็จะมากไปด้วย แต่ถา้ วัตถุใดมีความ
หนาแน่นน้อยก็จะมีค่าดัชนีหกั เหน้อย
ค่าดัชนีหกั เหแสง α ค่าความหนาแน่น
สิงทีควรทราบเกียวกับการหักเหของแสง
- ความถีของแสงยังคงเท่าเดิม ส่วนความยาวคลืน และความเร็ วของแสงจะไม่เท่าเดิม
- ทิศทางการเคลือนทีของแสงจะอยูใ่ นแนวเดิม ถ้าแสงตกตังฉากกับผิวรอยต่อของตัวกลางจะไม่
อยูใ่ นแนวเดิม ถ้าแสงไม่ตกตังฉากกับผิวรอยต่อของตัวกลาง
ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของการหักเหของแสงเช่น แผ่นปิ ดหน้าโคมไฟ ซึงเป็ นกระจกหรื อ
พลาสติก เพือบังคับทิศทางของแสงไฟทีออกจากโคมไปในทิศทางทีต้องการ จะเห็นว่าแสงจาก
หลอดไฟจะกระจายไปยังทุกทิศทางรอบหลอดไฟแต่เมือผ่านแผ่นปิ ดหน้าโคมไฟแล้ว แสงจะมีทิศทาง
เดียวกัน เช่นไฟหน้ารถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์
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3. การกระจายแสง
หมายถึง แสงขาวซึงประกอบด้วยแสงหลายความถีตกกระทบปริ ซึมแล้วทําให้เกิดการ
หักเห ของแสง 2 ครัง (ทีผิวรอยต่อของปริ ซึม ทังขาเข้า และขาออก) ทําให้แสงสีต่าง ๆ แยกออกจากกัน
อย่างเป็ นระเบียบเรี ยงตามความยาวคลืนและความถี ทีเราเรี ยกว่า สเปกตรัม (Spectrum)

รู ปที 9 แสดงการกระจายของแสง
4. การแทรกสอดของแสง (Interference)
การแทรกสอด หมายถึง การทีแนวแสงจํานวน 2 เส้นรวมตัวกันในทิศทางเดียวกัน หรื อ
หักล้างกัน หากเป็ นการรวมกัน ของแสงทีมีทิศทางเดีย วกัน ก็จะทําให้แสงมีค วามสว่างมากขึ น แต่
ในทางตรงกันข้ามถ้าหักล้างกัน แสงก็จะสว่างน้อยลด การใช้ประโยชน์จากการแทรกสอดของแสง เช่น
กล้องถ่ายรู ปเครื องฉายภาพต่าง ๆ และการลดแสงจากการสะท้อน ส่ วนในงานการส่ องสว่าง จะใช้ใน
การสะท้อนจากแผ่นสะท้อนแสง
. ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของแสง
1. มิราจ (Mirage) เป็ นปรากฏการณ์เกิดภาพลวงตา ซึงบางครั งในวันทีอากาศร้อน เราอาจจะ
มองเห็นสิ งทีเหมือนกับสระนําอยูบ่ นถนน ทีเป็ นเช่นนันเพราะว่ามีแถบอากาศร้อนใกล้ถนนทีร้อน และ
แถบอากาศทีเย็นกว่า (มีความหนาแน่นมากกว่า) อยู่ขา้ งบน รังสี ของแสงจึงค่อย ๆ หักเหมากขึ น เข้าสู่
แนวระดับ จนในที สุ ดมันจะมาถึงแถบอากาศร้อนใกล้พืนถนนทีมุมกว้างกว่ ามุมวิก ฤต จึงเกิด การ
สะท้อนกลับหมดนันเอง
2. รุ้งกินนํา ( Rainbow) เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทีเกิดจากแสงขาวหักเหผ่านผิวของ
ละอองนํา ทําให้แสงสีต่าง ๆ กระจายออกจากกันแล้วเกิดการสะท้อนกลับหมดทีผิวด้านหลังของละออง
นําแล้วหักเหออกสู่อากาศ ทําให้แสงขาวกระจายออกเป็ นแสงสี ต่าง ๆ กัน แสงจะกระจายตัวออกเมือ
กระทบถูกผิวของตัวกลาง เราใช้ประโยชน์จากการกระจายตัวของลําแสง เมือกระทบตัวกลางนี ได้
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หลากหลาย เช่น ใช้แผ่นพลาสติกใสปิ ดดวงโคมพือลดความจ้าจากหลอดไฟหรื อ โคมไฟชนิ ดปิ ดแบบ
ต่าง ๆ

รูปที 10 แสดงปรากฏการณ์รุ้งกินนํา
3. พระอาทิตย์ทรงกลด หรือพระจันทร์ ทรงกลด เป็ นปรากฏการณ์ทีเกิดจากแสงขาวของดวง
อาทิตย์ตกกระทบกับผลึกของนําแข็งในบรรยากาศทีเรี ยงกันตามแนวโค้งของวงกลม แล้วมีการหักเห
และสะท้อนกลับหมดภายในผลึก

รู ปที 11 แสดงการเกิดพระอาทิตย์ทรงกลด

เรืองที พลังงานเสี ยง
. การเกิดและการเคลือนทีของเสียง
เสียงเป็ นพลังงานรู ปหนึง เกิดจากการสันสะเทือนของวัตถุ เมือวัตถุสันสะเทือนมากเสี ยง
จะดังมาก และเมือวัตถุสนสะเทื
ั
อนน้อย เสียงก็จะดังน้อย
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เสียงเป็ นคลืนกล คือ จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลือนที ดังนันจึงสามารถเคลือนทีผ่าน
อากาศ ของแข็งหรื อของเหลว แต่ไม่สามารถเคลือนทีผ่านสูญญากาศได้ การทีเราได้ยินเสี ยง เป็ นเพราะ
เสียงเคลือนทีจากแหล่งกําเนิดเสียงผ่านอากาศเข้ามายังหูของเรา ในทีนี เราจะเห็นว่าตัวกลางทีทําให้เสียง
เคลือนทีได้ก็คืออากาศ
อัตราเร็วเสียง ขึนอยูก่ บั คุณสมบัติของตัวกลางทีเสี ยงเคลือนทีผ่าน ได้แก่ ความหนาแน่ น
ความยืด หยุ่น เป็ นต้น โดยปกติ เสี ย งเดิน ทางในของแข็ งได้ดีทีสุ ด รองลงมาคื อของเหลวและก๊ าซ
นอกจากนี อัตราเร็ วเสี ยงยังขึนอยู่กบั อุณหภูมิของตัวกลางทีเสี ยงเคลือนทีผ่าน โดยพบว่าเมืออุณหภูมิ
สูงขึน อัตราเร็ วเสียงจะมีค่ามากขึน

ตารางที 1 แสดงอัตราเร็วเสียงในตัวกลางชนิดต่าง ๆ
. สมบัตขิ องเสียง
เสียงเป็ นคลืนจึงมีสมบัติของคลืนทุกประการ คือ
1. การสะท้ อนของเสี ยง คือ ปรากฏการณ์ทีเกิดขึนเมือเสี ยงเคลือนทีจากตัวกลางหนึ งไปตก
กระทบสิ งกีดขวางหรื อตัวกลางทีมีความหนาแน่ นแตกต่างจากตัวกลางเดิมแล้วเกิดการสะท้อน เข้าสู่
ตัวกลางเดิม การสะท้อนจะเกิดได้ดีถา้ ความยาวคลืนของเสียงน้อยกว่าสิงกีดขวางการสะท้อนนันเป็ นไป
ตามกฎการสะท้อนของคลืน คือ
. ทิศทางคลืนตกกระทบ เส้นปกติและทิศทางสะท้อนอยู่ในระนาบเดีย วกันเสมอ
2. มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน
เมือเสียงเคลือนทีจากตัวกลางทีมีความหนาแน่ นน้อยไปยังตัวกลางทีมีความหนาแน่ น
มากเสียงจะเกิดการสะท้อนโดยทีคลืนสะท้อนจะมีเฟสเหมือนเดิม แต่ถา้ เสี ยงเคลือนทีจากตัวกลางทีมี
ความหนาแน่ น มากไปยังตัวกลางทีมีความหนาแน่ นน้อยเสี ยงบางส่ วนจะเกิดการสะท้อนโดยทีคลืน
สะท้อนมีเฟสต่างกัน 180 องศา กับคลืนตกกระทบและจะมีบางส่วนทีถูกส่งผ่านไปยังตัวกลางใหม่

159

2. การหักเหของเสียง
เกิ ด เมือเสี ย งเคลือนที จากตัว กลางหนึ งไปยังตัวกลางชนิ ด หนึ ง หรื อตัว กลางชนิ ด
เดียวกันแต่อุณหภูมิต่างกัน อัตราเร็ วของเสียงเปลียนไปทําให้ทิศทางของคลืนเสียงเปลียนไปด้วย ยกเว้น
เสียงตกกระทบตังฉากกับตัวกลางนัน
3. การแทรกสอดของเสียง
การแทรกสอดเกิดขึนเมือคลืนมากกว่าสองคลืนมากระทําซึงกันและกัน แอมพลิจูดของ
คลืนทังสองคลืนจะมารวมกันทําให้ความดังของเสี ยงเปลียนแปลงไป เมือมีการแทรกสอดแบบเสริ ม
ส่วนอัดของคลืนจะเกิดทีตําแหน่งตรงกัน ทําให้แอมพลิจูดรวมเพิมขึน เสียงทีได้ยนิ จะเป็ นเสียงทีดังมาก
ขึนกว่าเสี ยงเดิม ถ้าการแทรกสอดเป็ นแบบหักล้าง ส่ วนอัดของคลืนลูกหนึ งจะตรงกับส่ วนขยายของ
คลืนอีกลูกหนึงพอดี ทําให้แอมพลิจูดหักล้างกันไป เสี ยงทีได้ยินจะเป็ นเสี ยงค่อย หรื อบางครังอาจจะ
ไม่ได้ยนิ เลย
4. การเลียวเบนของเสียง
การเลียวเบน เป็ นสมบัติอย่างหนึ งของคลืน เสี ยงสามารถแสดงสมบัติของคลืนได้ จึง
สามารถเลียวเบนผ่านสิงกีดขวาง ทีทึบ ทีเป็ นมุม หรื อช่องเล็ก ๆได้ เสียงทีตําแหน่งหลังสิงกีดขวางจะได้
ยินเสียงค่อยกว่า ตําแหน่งทีไม่มีสิงกีดขวาง เพราะพลังงานของเสียง ณ ตําแหน่ งนันลดลงปรากฏการณ์
ปรากฏการณ์การเลียวเบนของเสียง สามารถอธิบายได้โดยหลักของ “ฮอยเกนส์” ซึงกล่าวว่า “ทุกๆจุด
บนหน้าคลืนสามารถทําให้เกิดหน้าคลืนใหม่ได้
. ความดังและอันตรายทีเกิดจากเสียง
เสียงทีเราได้ยนิ มีลกั ษณะแตกต่างกันออกไป ซึงสามารถจําแนกเสี ยงต่าง ๆ เหล่านันออกจาก
กันได้โดยอาศัยคุณสมบัติของเสียง ได้แก่ ระดับเสียง
เสียงมีอนั ตรายอย่างไร?
หูเรานันสามารถรับฟังเสี ยงได้ตงแต่
ั ความถี 20 เฮิรตซ์ ถึง 20,000 เฮิรตซ์ แต่ช่วงความถีของ
เสียงทีมีความสําคัญต่อชีวิตประจําวันมาก คือ ช่วงความถีของเสี ยงพูด หรื อความถี 500 - 2,000 เฮิรตซ์
นอกจากนี หูยงั มีความสามารถและอดทนในการรับฟังเสี ยงในขอบเขตจํากัด หากเสี ยงเบาเกินไปก็จะ
ไม่ได้ยิน แต่ถา้ เสี ยงดังเกิน ไปก็จ ะทําให้เกิด อันตรายต่อหู หรื อมีอาการปวดหู สําหรับผูท้ ีต้องอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที มีเสี ยงดังมาก ๆ โดยเฉพาะผูท้ าํ งานในอุตสาหกรรมที มีเสี ยงดัง เช่ นโรงงานทอผ้า
โรงงานปั มโลหะ หรื อผูท้ ีอาศัยอยู่ในย่านตลาด หรื อการจราจรคับคัง ฯลฯ จะทําให้อวัยวะรับเสี ย ง
โดยเฉพาะเซลล์ขนและประสาทรับเสียงเสือมสภาพเร็ วขึน ทําให้ความสามารถในการได้ยินลดลงหรื อ
เรี ยกว่า “หูตึง” และหากยังละเลยให้คงอยู่ในสภาพแวดล้อมทีมีเสี ยงดังต่อไปก็จะทําให้ “หูหนวก” ไม่
สามารถได้ยนิ และติดต่อพูดคุยเช่นปกติได้ ซึงมีผลให้ดาํ รงชีวิตอยู่ได้ดว้ ยความยากลําบาก และต้องอับ
อายทีกลายเป็ นคนพิการ
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ป้องกันอันตรายจากเสียงได้ อย่างไร?
การสูญเสียการได้ยนิ ซึงเนืองมาจากเสี ยงดังนี ไม่สามารถรักษาให้หายได้ไม่ว่าวิธีการใด ๆ ก็
ตาม ดังนันเพืออนุรักษ์สมรรถภาพการได้ยนิ ของหู จําเป็ นจะต้องป้ องกันทุกครั งทีสัมผัสเสี ยงและการ
ป้ องกัน ที ได้ผ ลต้องเกิ ด จากความร่ ว มมือที ดี ข องทุ ก ฝ่ ายที เกี ยวข้อง คื อฝ่ ายนายจ้างควรคํานึ งถึ ง
โครงสร้างและวัสดุทีใช้ก่อสร้างอาคาร การจัดหาและดูแลให้ลกู จ้างสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสี ยง เช่น ที
อุดหู ทีครอบหู อย่างเข้มงวดและสมําเสมอ การให้ความรู้เกียวกับอันตรายของเสี ยงแก่ลูกจ้าง เพือสร้าง
ทัศนคติและจิตสํานึกในการป้ องกันอันตรายทีเกิดจากเสียง และเพือการประเมินผลและวางแผนป้ องกัน
ควรตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยนิ ของลูกจ้างเป็ นประจําทุกปี และก่อนเข้าทํางาน ส่วนฝ่ ายลูกจ้างควร
ให้ความร่ วมมือปฏิบตั ิตามคําแนะนําและกฎระเบียบของนายจ้าง เกียวกับการป้ องกันอันตรายจากเสี ยง
อย่างเคร่ งครัด
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บทที 12
ความสั มพันธ์ ระหว่ างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์
สาระสํ าคัญ
ความสัมพันธ์ระหว่าง ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ เป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึงมนุ ษย์
คุน้ เคยในชีวิตประจําวัน อาทิปรากฏการณ์เนื องจากการเปลียนตําแหน่ งของดวงจันทร์ รอบโลก เช่ น
ข้างขึน ข้างแรม สุริยปุ ราคา จันทรุ ปราคา ปรากฏการณ์เนืองจากอิทธิพลแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์และ
ดวงอาทิตย์ทีมีต่อโลก เช่นนําขึน นําลง
ประเพณี กบั ดวงดาว ปรากฏการณ์ด าราศาสตร์ บางอย่างเป็ นที มาของวัฒนธรรม ประเพณี
ประจําชนชาติ และนิทานปรัมปรา สืบต่อกันเรื อยมา เช่น ประเพณี การลอยกระทง สงกรานต์ ประเพณี
ทางศาสนา นิยายดาวพืนบ้าน เป็ นต้น

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
นักเรี ยนสามารถอธิบายอิทธิพลของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ทีมีผลต่อการเกิดปรากฏการณ์
ทางดาราศาสตร์บนโลก และการนําไปใช้ประโยชน์ได้

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
1.1 การเกิดกลางวันกลางคืน
1.2 การเกิดข้างขึนข้างแรม
1.3 การเกิดสุริยปุ ราคาและการเกิดจันทรุ ปราคา
1.4 การเกิดฤดูกาล
1.5 การเกิดลมบกลมทะเล
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เรืองที ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ
. การเกิดกลางวันและกลางคืน
เนื องจาก โลกเป็ นบริ วารของดวงอาทิตย์ โดยโลกจะหมุนรอบดวงอาทิตย์เป็ นเวลา 365 วัน
หรื อ 1 ปี ในขณะเดียวกัน โลกจะหมุนรอบตัวเองโดยกินเวลา 24 ชัวโมง จึงส่ งผลให้ดา้ นทีโดนแสงจะ
เป็ นเวลากลางวัน ส่วนด้านทีไม่โดนแสงจะเป็ นเวลากลางคืน เมือโลกหมุนไปเรื อย ๆ ด้านทีไม่โดนแสง
หรื อกลางคืน จะค่อย ๆ หมุนเปลียนมาจนกลายมาเป็ นกลางวัน เราเรี ยกปรากฏการณ์นีว่า กลางวัน และ
กลางคืน

. การเกิดข้ างขึน - ข้ างแรม
ดวงจันทร์เป็ นบริ วารของโลก เป็ นวัตถุทึบแสงทีมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1/4 ของโลก อยู่
ห่างโลกประมาณ 30 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของโลกเท่านัน ดวงจันทร์จึงเป็ นวัตถุธรรมชาติทีอยูใ่ กล้
โลกทีสุด
เรามองเห็นดวงจันทร์ได้เพราะพืนผิวดวงจันทร์ สะท้อนแสงอาทิตย์มาเข้าตาเรา แต่ส่วนสว่าง
ของดวงจันทร์ทีหันมาทางโลกไม่เท่ากันทุกวัน ทังนีเพราะดวงจันทร์เคลือนรอบโลก รอบละประมาณ 1
เดือน ดังนันขนาดปรากฏของดวงจันทร์บนฟ้ าจึงเปลียนแปลง เช่นเห็นเป็ นเสี ยวเล็ก ๆ วันต่อมาเห็นโต
ขึนและหลายวันต่อมาเป็ นจันทร์ เพ็ญ ช่วงนี เราเรี ยกว่าดวงจันทร์ ขา้ งขึ น ซึงหมายความว่าดวงจันทร์
สว่างขึน ภายหลังข้างขึนจะเป็ นข้างแรม ขนาดปรากฏของดวงจันทร์ สว่างลดลงจากรู ปวงกลมเป็ นรู ป
ครึ งวงกลมและเป็ นเสี ยวเล็ก ๆ จนมองไม่เห็นเรี ยกว่าวันเดือนดับ เราเรี ยกปรากฏการณ์ การเกิดข้างขึ น
ข้างแรมว่าเป็ นดิถีของดวงจันทร์
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ปฏิทินทีอาศัยดวงจันทร์เรี ยกว่าปฏิทินจันทรคติ ปฏิทินจันทรคติของไทย กําหนดให้ 1 ปี มี 12
เดือน ได้แก่เดือนเลขคีและเดือนเลขคู่ เดือนคีคือเดือนขาดมี 29 วัน โดยเริ มต้นจากวันขึ น 1 คําถึง แรม
14 คํา เดือนเหล่านี คือเดือนอ้าย เดือน 3 เดือน 5 เดือน 7 เป็ นต้น เดือนคู่คือเดือนเต็มมี 30 วัน ได้แก่เดือน
ยี เดือน 4 เดือน 6 ฯลฯ เดือนเหล่านีจึงมีวนั กลางเดือนเป็ นวันขึ น 15 คําและวันสิ นเดือนเป็ นวันแรม 15
คํา
การเกิดข้างขึ น - ข้างแรม หมายถึง การมองเห็นดวงจันทร์ มืดหรื อสว่างอันเนื องมาจากดวง
จันทร์ โคจรรอบโลก โดยส่ วนสว่างทีหันมาทางโลก เปลียนแปลงตลอดเวลา ทังนี ขึนอยู่กบั ตําแหน่ ง
ของดวงจันทร์บนทางโคจรรอบโลก

. การเกิดสุ ริยุปราคาและจันทรุปราคา
สุ ริยุปราคา หรื อ สุ ริยคราส เป็ นปรากฏการณ์ทีเกิดขึนเมือดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจร
มาอยูใ่ นแนวเส้นตรงเดียวกัน โดยมีดวงจันทร์อยูต่ รงกลาง เงาของดวงจันทร์จะทอดมายังโลก ทําให้คน
บนโลก (บริ เวณเขตใต้เงามืดของดวงจันทร์) มองเห็นดวงอาทิตย์เว้าแหว่ง หรื อบางแห่ งเห็นดวงอาทิตย์
มืดหมดทังดวง ช่วงเวลาทีเกิดสุริยปุ ราคาจะกินเวลาไม่นานนัก เช่น เมือวันที 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2538
ประเทศไทยสามารถมองเห็นสุริยปุ ราคาเต็มดวงได้นาน 3 ชัวโมง นับตังแต่ดวงจันทร์ เริ มเคลือนเข้าจน
เคลือนออก
สุริยปุ ราคาจะเกิดขึนเฉพาะในเวลากลางวันและตรงกับวันแรม 15 คํา หรื อวันขึน 1 คํา เท่านัน
ตําแหน่ งบนพืนโลกที อยู่ในเขตใต้เงามืด ของดวงจันทร์ จ ะมองเห็น ดวงอาทิต ย์มืดมิดทังดวงเรี ย กว่ า
สุ ริยุปราคาเต็มดวง ท้องฟ้ าจะมืดไปชัวขณะ ในขณะทีตําแหน่ งบนพืนโลกทีอยู่ภายใต้เขตเงามัวจะ
มองเห็นดวงอาทิตย์ถกู บังไปบางส่วน เรี ยกว่า สุริยปุ ราคาบางส่ วน สําหรับการเกิดสุ ริยุปราคาในช่วงที
ดวงจันทร์อยูห่ ่างจากโลกมากกว่าปกติ ทําให้เงามืดของดวงจันทร์ทอดตัวไปไม่ถึงพืนโลก แต่ถา้ ต่อขอบ
ของเงามืดออกไปจนสัมผัสกับพืนผิวโลกจะเกิดเป็ นเขตเงามัวขึ น ตําแหน่ งทีอยู่ภายใต้เขตเงามัวนี จะ
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มองเห็นสุริยปุ ราคาวงแหวนดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์มาก แต่ทีเรามองเห็นดวงจันทร์บงั ดวง
อาทิตย์ได้มิด ก็เพราะดวงจันทร์อยูใ่ กล้โลกมากกว่าดวงอาทิตย์

สุ ริยุปราคา
สุริยปุ ราคามี 4 ประเภท ได้แก่
- สุ ริยุปราคาบางส่ วน มีลกั ษณะ: มีเพียงบางส่วนของดวงอาทิตย์เท่านันทีถูกบัง
- สุ ริยปุ ราคาเต็มดวง มีลกั ษณะ : ดวงจันทร์บงั ดวงอาทิตย์หมดทังดวง
- สุ ริยุปราคาวงแหวน มีลกั ษณะ: ดวงอาทิตย์มีลกั ษณะเป็ นวงแหวน เกิดเมือดวงจันทร์ อยู่ใน
ตําแหน่งทีห่างไกลจากโลก ดวงจันทร์จึงปรากฏเล็กกว่าดวงอาทิตย์
- สุ ริยุปราคาผสม มีลกั ษณะ : ความโค้งของโลกทําให้สุริยุปราคาคราวเดียวกันกลายเป็ นแบบ
ผสมได้ คือ บางส่ วนของโลกเห็นสุ ริยุปราคาเต็มดวง บางส่ วนเห็นสุ ริยุปราคาวงแหวน บริ เวณทีเห็น
สุริยปุ ราคาเต็มดวง เป็ นส่วนทีอยูใ่ กล้ดวงจันทร์มากกว่า
การสังเกตสุ ริยุปราคา
การมองดวงอาทิตย์ดว้ ยตาเปล่าส่งจะผลเสียต่อตา ไม่ว่ามองเวลาใดก็ตาม แม้แต่มองดวงอาทิตย์
ขนาดเกิดสุริยปุ ราคา แต่สุริยปุ ราคาก็เป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติทีน่ าสนใจและศึกษาอย่างมาก การใช้
อุปกรณ์ช่วยในการมอง เช่นกล้องสองตา หรื อกล้องโทรทรรศน์ก็ยงทํ
ิ าให้เป็ นอันตรายมากยิงขึนไปอีก
ดังนันในการมองดวงอาทิตย์ ต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วยกรองรังสีบางชนิดทีจะเข้าสู่ตา การใช้แว่น
กันแดดในการมองเป็ นวิธีก ารที ไม่ถูก ต้อง เพราะไม่สามารถป้ องกันสิ งทีเป็ นอัน ตราย รวมทังรังสี
อินฟราเรดที ตามองไม่เห็นซึ งจะเป็ นอัน ตรายต่ อเรตินาได้ การสังเกตจําเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ทีทํามา
โดยเฉพาะ จึงจะสามารถมองดวงอาทิตย์ตรง ๆ ได้
การสังเกตทีจะปลอดภัยต่อตามากทีสุ ด คือการฉายแสงจากดวงอาทิตย์ผ่านอุปกรณ์อืน เช่ น
กล้องสองตา หรื อกล้องโทรทรรศน์ แล้ว ใช้ก ระดาษสี ข าวมารองรั บแสงนัน จากนันมองภาพจาก
กระดาษทีรับแสง แต่การทําเช่นนี ต้องมันใจว่าไม่มีใครมองผ่านอุปกรณ์นนโดยตรง
ั
ไม่เช่นนันจะทํา
อันตรายต่อตาของคนนันอย่างมาก โดยเฉพาะถ้ามีเด็กอยูบ่ ริ เวณนันต้องได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ
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อย่างไรก็ตาม สามารถมองดวงอาทิตย์ดว้ ยตาเปล่าโดยตรงได้ เฉพาะตอนทีเกิดสุ ริยุปราคาเต็ม
ดวงเท่านัน นอกจากจะไม่เป็ นอันตรายแล้ว สุ ริยุปราคาเต็มดวงยังสวยงามอีกด้วย หากมองขณะเกิด
สุริยปุ ราคาเต็มดวง ก็จะเห็นชันบรรยากาศโคโรนาของดวงอาทิตย์ ในบางครั งอาจเห็นพวยแก๊สทีพุ่ง
ออกมาจากดวงอาทิตย์ ซึงปกติจะไม่สามารถมองเห็นได้ แต่ควรหยุดมองดวงอาทิตย์ก่อนทีจะสิ นสุ ด
การเกิดสุริยปุ ราคาเต็มดวงเล็กน้อย

การเกิดสุ ริยุปราคา
วงโคจรของโลกและดวงจันทร์
ระบบวงโคจรของโลกรอบดวงอาทตย์ (สุริยวิถี) กับระนาบวงโคจรของดวงจันทร์ รอบโลกทํา
มุมกันประมาณ 5 องศา ทําให้ในวันจันทร์ ดบั ส่ วนใหญ่ ดวงจันทร์ จะอยู่เหนื อหรื อใต้ดวงอาทิตย์ ซึง
สุ ริยุปราคาจะเกิ ดขึนก็ ต่อเมือดวงจันทร์ เคลือนทีผ่านบริ เวณจุด ตัดของระนาบวงโคจรทังสองในวัน
จันทร์ดบั
วงโคจรของดวงจันทร์เป็ นรู ปวงรี ทําให้ระยะห่ างระหว่างดวงจันทร์ ของโลกมีความแตกต่าง
กันได้ประมาณ 6 เปอร์เซนต์จากค่าเฉลีย ด้วยเหตุนี ทําให้ขนาดของดวงจันทร์ทีมองจากโลกอาจมีขนาด
เล็กหรื อใหญ่กว่าปกติได้ ส่งผลกระทบต่อการเกิดสุริยปุ ราคา ขนาดของดวงจันทร์เฉลียเมือมองจากโลก
มีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์เล็กน้อย ทําให้สุริยปุ ราคาส่วนใหญ่จะเกิดแบบวงแหวน แต่หากในวันทีเกิด
สุริยปุ ราคานัน ดวงจันทร์โคจรอยูใ่ นตําแหน่งทีใกล้โลก ก็จะเกิดสุ ริยุปราคาเต็มดวง ส่ วนวงโคจรของ
โลกก็เป็ นวงรี เช่นกัน ระยะห่างระหว่างดวงอาทิตย์กบั โลกก็มีค่าเปลียนไปตลอดเวลา แต่ก็ส่งผลไม่มาก
นักกับการเกิดสุริยปุ ราคา
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ดวงจันทร์โคจรรอบโลกใช้เวลาประมาณ 27.3 วัน เมือเทียบกับตําแหน่ งการโคจรเดิม เรี ยกว่า
เดือนดาราคติ แต่โลกก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ในทิศทางเดียวกัน ทําให้ระยะเวลาจากจันทร์ เพ็ญถึงจันทร์
เพ็ญอีกครังหนึงกินเวลานานกว่านัน คือ ประมาณ 29.6 วัน เรี ยกว่า เดือนจันทรคติ
การนับเวลาทีดวงจันทร์ โคจรผ่านจุดตัดระหว่างวงโคจรของดวงจันทร์ และโลก (node) โดย
เคลือนทีจากใต้เส้นสุริยะวิถีขึนไปทางเหนือ ครบหนึงรอบนันก็เป็ นการนับเดือนอีกวิธีหนึงเช่นกัน โดย
เดือนแบบนี จะสันกว่าแบบแรกเล็กน้อย เนื องจากวงโคจรของดวงจันทร์ เอียงไปมาจากแรงดึงดูดของ
ดวงอาทิตย์ ครบรอบในเวลา 18.5 ปี เรี ยกเดือนแบบนี ว่า เดือนดราโคนิติก
การนับเดือนอีกแบบหนึงคือ นับจากทีดวงจันทร์โคจรจากจุดทีใกล้โลกทีสุ ด (เรี ยกว่า perigee)
ถึงจุดนี อีกครัง การนับแบบนี จะมีค่าไม่เท่ากับการนับแบบดาราคติ เนื องจากวงโคจรของดวงจันทร์ มี
การส่ายโดยรอบซึงจะครบหนึงรอบใช้เวลาประมาณ 9 ปี เดือนแบบนี เรี ยกว่า เดือนอะนอมัลลิสติก
ความถีในการเกิดสุ ริยุปราคา
วงโคจรของดวงจันทร์ตดั กับสุริยะวิถี 2 จุด ซึงห่างกัน 180 องศา ดังนัน ดวงจันทร์ ในวันจันทร์
ดับจะอยูบ่ ริ เวณจุดนี 2 ปี ต่อครัง ซึงโดยทัวไปจะเกิดสุริยปุ ราคาทุกปี แต่ในบางปี ดวงจันทร์อาจโคจรอยู่
ตําแหน่ งวันจันทร์ ดบั ใกล้ ๆ กับสุ ริยะวิถี 2 เดือนติดกัน ทําให้บางปี อาจเกิดสุ ริยุปราคามากถึง 5 ครั ง
อย่างไรก็ตาม เงามืดของดวงจันทร์มกั จะทอดออกไปทางเหนือหรื อใต้ของโลก โดยเงามัวจะทอดลงมา
บนโลก ทําให้เกิดสุริยปุ ราคาบางส่วนทีบริ เวณขัวโลกเหนือเท่านัน
ระยะเวลาในการเกิดสุ ริยุปราคา
สุริยปุ ราคาเต็มดวงจะเกิดในเวลาสัน ๆ เนืองจากดวงจันทร์โคจรรอบโลกอย่างรวดเร็ ว ในขณะ
ทีโลกก็โคจรไปรอบดวงอาทิ ตย์ดว้ ยเช่ นกัน ทําให้เงามืด ทีตกบริ เวณโลกเคลือนทีอย่างรวดเร็ วจาก
ตะวันตกไปตะวันออกในระยะเวลาสัน ๆ
หากสุริยปุ ราคาเกิดขึนเมือดวงจันทร์โคจรอยูใ่ กล้ตาํ แหน่ ง perigee มาก ๆ จะทําให้สุริยุปราคา
เต็มดวงสามารถสังเกตได้ในบริ เวณกว้าง ประมาณ 250 กิโลเมตร และเวลาในการเกิดนันอาจนาน
ประมาณ 7 นาที
สุ ริยุปราคาบางส่ วน ซึงเกิด จากเงามัวของดวงจันทร์ นันสามารถเกิดได้ในบริ เวณกว้างกว่ า
สุริยปุ ราคาเต็มดวงมาก
ประโยชน์ ของการสังเกตสุ ริยุปราคา
นักดาราศาสตร์ใช้การเกิดสุริยปุ ราคาเต็มดวงในการสังเกตชันบรรยากาศชันโคโรนาของดวง
อาทิตย์ ซึงตามปกติจะไม่สามารถมองเห็นได้ เนื องจากบรรยากาศชันโฟโตสเฟี ยร์ ของดวงอาทิตย์นนั
สว่างกว่ามาก
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สุ ริ ยุปราคามีร ะยะเวลา หรื อวงรอบของการเกิ ด ที แน่ น อน ทําให้สามารถทํา นายการเกิ ด
สุ ริยุปราคาครังต่อไปได้โ ดยการคํานวณอย่างง่าย ๆ จากความเร็ วในการเคลือนทีไปรอบดวงอาทิต ย์
เปรี ยบเทียบตําแหน่งกับการทีดวงจันทร์หมุนรอบโลก
เพิมเติมเกียวกับสุ ริยุปราคา
สุ ริยุปราคาก่อนดวงอาทิตย์ขึนและหลังดวงอาทิตย์ ตก สุ ริยุปราคาอาจเกิดขึ นก่อนดวงอาทิตย์
ขึนหรื อหลังดวงอาทิตย์ตกได้ ซึงสามารถรู้ได้จากท้องฟ้ าทีมืดกว่าปกติ และจะสามารถสังเกตเห็นดาว
เคราะห์วงใน คือ ดาวพุธและดาวศุกร์ บริ เวณขอบฟ้ าทีดวงอาทิตย์ตกหรื อขึ น ซึงในเวลาปกติจะไม่
สามารถมองเห็นได้เนืองจากมีแสงสว่างของดวงอาทิตย์
สุ ริยุ ป ราคาเนื องจากดาวเที ย มเกิดขึ นได้ ห รื อ ไม่ สุ ริ ยุปราคาไม่สามารถเกิ ด ขึ นจากการที
ดาวเทียมไปบังดวงอาทิตย์ได้ เนืองจากดาวเทียมหรื อสถานีอวกาศนันมีขนาดเล็กมาก ไม่พอทีจะบังแสง
จากดวงอาทิ ตย์ได้เหมือนดวงจันทร์ หากจะเกิด สุ ริยุปราคาจากดาวเที ยมนัน ดาวเทีย มต้องมีข นาด
ประมาณ 3.35 กิโลเมตร ทําให้การเคลือนทีของดาวเทีย มหรื อสถานี อวกาศนันเป็ นได้เพียงการผ่าน
เท่านัน เช่นเดียวกับการผ่านของดาวพุธและดาวศุกร์ ซึงเกิดขึ นในเวลาสัน ๆ และสังเกตได้ยาก ส่ วน
ความสว่างของแสงจากดวงอาทิตย์ก็ไม่ได้ลดลงไปจากเดิมแน่นอน
จันทรุ ปราคา
จันทรุ ปราคา เป็ นปรากฏการณ์ ทีโลกบังแสงดวงอาทิตย์ไม่ให้ไปกระทบที ดวงจัน ทร์ ใน
บริ เวณดวงอาทิตย์ในวันเพ็ญ (ขึน 15 คํา) โดยโลกอยูร่ ะหว่างดวงอาทิตย์กบั ดวงจันทร์ ทําให้เงาของโลก
ไปบังดวงจันทร์
การเกิดจันทรุ ปราคา หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า จันทคราส คือ ปรากฏการณ์ทีเกิดขึนในคืนวันเพ็ญ
(ขึน 15 คํา) เมือดวงจันทร์โคจรมาอยูใ่ นระนาบเส้นตรงเดียวกับโลกและดวงอาทิตย์ทาํ ให้เงาของโลกบัง
ดวงจันทร์คนบนซีกโลกซึงควรจะเห็นดวงจันทร์เต็มดวงในคืนวันเพ็ญจึงมองเห็นดวงจันทร์ในลักษณะ
ต่าง ๆ เช่น “ จันทรุ ปราคาเต็มดวง” เกิดขึนเมือดวงจันทร์เคลือนเข้าไปในเงามืดของโลก จึงทําให้คนบน
ซีกโลกที ควรเห็ นดวงจัน ทร์ เต็มดวง กลับเห็ นดวงจัน ทร์ ซึงเป็ นสี เหลืองนวลค่อย ๆ มืด ลง กินเวลา
ประมาณ 1.5 ชัวโมง จากนันจึงจะเห็นดวงจันทร์ เป็ นสีแดงเหมือนสี อิฐเต็มดวง เพราะได้รับแสงสี แดง
ซึงเป็ นคลืนทียาวทีสุดและบรรยากาศโลกหักเหไปกระทบกับดวงจันทร์ ส่วน “ จันทรุ ปราคาบางส่ วน”
เกิ ด ขึ นเมือดวงจัน ทร์ เคลือนที เข้าไปในเงามืดของโลกเพีย งบางส่ ว น จึ งทําให้เห็ น ดวงจัน ทร์ เพ็ญ
บางส่วนมืดลงและบางส่วนมีสีอิฐขณะเดียวกันอาจเห็นเงาของโลกเป็ นขอบโค้งอยูบ่ นดวงจันทร์ซึงเป็ น
ข้อพิสูจน์ว่าโลกกลม
ผลกระทบ การเกิดจันทรุ ปราคาไม่ค่อยส่ งผลกระทบต่อการเปลียนแปลงของสิ งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติเพราะเป็ นช่วงกลางคืน แต่คนสมัยก่อนมีความเชือเช่นเดียวกับการเกิดสุ ริยุปราคา โดยเชือว่า
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“ราหูอมจันทร์” ซึงจะนําความหายนะ และภัยพิบตั ิมาสู่โลก คนจีนและคนไทยจึงแก้เคล็ดคล้ายกันเช่น
ใช้วิธีส่งเสียงขับไล่ คนจีนจุดประทัด ตีกะทะ ส่วนคนไทยก็เล่นกันก็ตีกะลา เอาไม้ตาํ นําพริ กไปตีตน้ ไม้

1.4 การเกิดฤดูกาล

ฤดูกาล (Seasons)
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ฤดูกาลเป็ นการแบ่งปี เป็ นช่วง ๆ ตามสภาพอากาศ ฤดูกาลต่างๆ เป็ นผลมาจากการทีแกนโลก
เอียงไปจากระนาบการโคจรเล็กน้อย (ประมาณ 23.44 องศา) ในขณะทีโลกโคจรไปรอบ ๆ ดวงอาทิตย์
นัน โลกจะหันบางส่วนเข้าหาดวงอาทิตย์ตลอดเวลา และบางส่วนจะโดนแสงอาทิตย์น้อยกว่าส่ วนอืนๆ
ส่ วนทีโดนแสงอาทิตย์มาก ก็เป็ นฤดูร้อนของส่ วนนัน ๆ และส่ วนทีโดนแสงอาทิตย์น้อยก็จะเป็ นฤดู
หนาว

รูปแสดงการเกิดฤดูกาลเมือโลกโคจรไปรอบ ๆ ดวงอาทิตย์ จะเห็นว่าซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้จะเป็ นฤดู
ตรงข้ ามกัน
ตําแหน่งต่าง ๆ บนโลกจะมีฤดูกาลไม่เหมือนกัน โดยในส่วนของโลกทีอยูร่ ะหว่างเขตหนาวกับ
เขตอบอุ่น (temperate regions) และบริ เวณแถบขัวโลก (polar regions) จะมี 4 ฤดูกาล คือ ฤดูใบไม้ผลิ
(spring) ฤดูร้อน (summer) ฤดูใบไม้ร่วง (fall) และฤดูหนาว (winter) ส่วนบริ เวณโซนเขตร้อน (tropical
region) หรื อบริ เวณทีอยูใ่ กล้ ๆ เส้นศูนย์สูตรจะแบ่งได้ 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน (dry hot season) ฤดูฝน
(wet season) และฤดูหนาว (dry cool season) ซึงประเทศไทยก็อยูโ่ ซนเขตร้อน ดังนันประเทศไทยจึงมี
3 ฤดูกาล

รูปแสดงตําแหน่ งของโลกเมือมองจากทิศเหนือ โดยตําแหน่ งทีขวาไกล ๆ นันคือ
ตําแหน่ งทีโลกอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากทีสุ ดในเดือนธันวาคม ทีเรียกว่า December solstice
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รูปแสดงตําแหน่งของโลกเมือมองจากทิศใต้ โดยตําแหน่ งทีซ้ ายไกล ๆ นันคือ
ตําแหน่ งทีโลกอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากทีสุ ดในเดือนมิถุนายน ทีเรียกว่า June solstice
ใน 1 ปี โลกจะอยู่ห่างจากดวงอาทิต ย์มากทีสุ ด 2 ครัง คือ ในเดื อนธันวาคม และในเดือน
มิถุนายน ซึงในเดือนธันวาคมนันจะตรงกับวันที 22 ธันวาคม เราเรี ยกว่า December solstice ส่ วนใน
เดือนมิถุนายนนันจะตรงกับวันที 21 มิถุนายน เราเรี ยกว่า June solstice
ส่วนของโลกทีอยูร่ ะหว่างเขตหนาวกับเขตอบอุ่น (temperate regions) และบริ เวณแถบขัวโลก
(polar regions) เมือฤดูกาลเปลียนไป ความเข้มของแสงของดวงอาทิตย์ก็ต่างกันไปด้วย ซึงขึ นอยู่กบั
ละติจูด และขึนอยูก่ บั นํามีอยูใ่ กล้ ๆ บริ เวณนัน ๆ ด้วย เช่นบริ เวณขัวโลกใต้ ซึงเป็ นบริ เวณทีอยู่ระหว่าง
ทวีปแอนตาร์ กติกและอยู่ไกลจากอิทธิพลของมหาสมุทรทางใต้ (the southern oceans) พอสมควร
ในขณะทีบริ เวณขัวโลกเหนือ ซึงอยูใ่ นมหาสมุทรอาร์กติก (Arctic Ocean) ทําให้ภูมิอากาศแถบขัวโลก
เหนือได้รับการปรับตามมหาสมุทรอาร์กติกนัน ทําให้ภูมิอากาศไม่หนาวหรื อร้อนมากเกินไป ในขณะที
แถบขัวโลกใต้จะหนาวมากในฤดูหนาว ซึงหนาวกว่าฤดูหนาวแถบขัวโลกเหนื อ ส่ วนของโลกบริ เวณ
โซนเขตร้อน จะไม่มีความแตกต่างของความเข้มของแสงทีได้รับจากดวงอาทิตย์มากนักในฤดูกาลต่าง ๆ
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รูปแสดงโลกระหว่างฤดูกาลต่าง ๆ
1.ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก มีลกั ษณะภูมิอากาศแตกต่างกัน ทังในด้านอุณหภูมิของอากาศความ
กดอากาศ ลมประจําปี ทีพัดผ่าน ความขึนของอากาศและปริ มาณฝน เป็ นต้น
2.สาเหตุทีทําให้ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก มีลกั ษณะภูมิอากาศแตกต่างกัน เกิดจากแกนของโลก
เอียงและหมุนรอบตัวเอง พร้อม ๆ กับโคจร รอบดวงอาทิตย์ ทําให้ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ใน
ระยะเวลาไม่เท่ากัน จึงทําให้บริ เวณพืนทีต่าง ๆ มีฤดูกาลทีแตกต่างกัน
องค์ประกอบของฤดูกาล
บริ เวณพืนทีต่าง ๆ ของโลกมีฤดูกาลแตกต่างกัน เกิดจากองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี
 อุณหภูมิของอากาศ
 ความกดอากาศ
 ทิศทางของลมประจําปี
 ความชืนในอากาศ
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อุณหภูมขิ องอากาศ
1.บริ เวณทีโลกมีอุณหภูมิของอากาศสูง
- ซีกโลกใต้ เดือนมกราคมเป็ นช่วงเวลาทีซีกโลกใต้เป็ นฤดูร้อน บริ เวณทีมีอุณหภูมิของ
อากาศสูงกว่า 30 องศาเซลเซียสขึนไปอยูใ่ น แถบทะเลทรายของทวีปออสเตรเลียและตอนใต้ของทวีป
แอฟริ กา
- ซีกโลกเหนือ เดือนกรกฎาคมเป็ นช่วงเวลาทีซีกโลกเหนื อเป็ นฤดูร้อน บริ เวณทีมีอุณหภูมิ
ของอากาศสูงกว่า 30 องศาเซลเซียสขึนไป ได้แก่ เขตทะเลทรายในทวีปอเมริ กาเหนื อ (เม็กซิโก) ทวีป
เอเชีย (คาบสมุทรอาหรับเและอินเดีย) และตอนเหนือของทวีปแอฟริ กา เป็ นต้น
2.บริ เวณทีโลกมีอุณหภูมิของอากาศตํา
- เขตละติจูดสูง เริ มตังแต่เส้นทรอปิ กออฟแคนเซอร์ขึนไปจนถึงขัวโลกเหนื อ และตังแต่เส้น
ทรอปิ กออฟแคปริ คอร์นลงไปจนถึงขัวโลกใต้
- เขตภูเขาสูงและทีราบสูง เช่น บริ เวณเทือกเขาหิ มาลัย เทือกเขาแอนดิส และทีราบสูงทิเบต
เป็ นต้น
ความกดอากาศ
ความกดอากาศ คือ นําหนักของอากาศทีกดทับอยู่บริ เวณพืนผิวโลก เนื องจากอากาศในแต่ละ
พืนทีมีนาหนั
ํ กไม่เท่ากัน อากาศร้อน มีนาหนั
ํ กเบาจะลอยตัวขึ นสูง อากาศหนาวมีนาหนั
ํ กมากกว่าจึง
ไหลเวียนเข้าแทนที จึงเกิดการไหลเวียนของอากาศจากบริ เวณหนึงไปยัง อีกบริ เวณหนึง
- เครื องวัดความกดอากาศ เรี ยกว่า บารอมิเตอร์ (Barometer)
ประเภทของความกดอากาศ ความกดอากาศแต่ละประเภทมีอิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศของแต่
ละท้องถิน ดังต่อไปนี
1. ความกดอากาศสูง หมายถึง สภาพอากาศทีมีนาหนั
ํ กมากและเคลือนตัวกดทับซึงกันและกัน
บริ เวณพืนผิวโลก โดยทัวไปอากาศหนาวจะมีนาหนั
ํ กมาก ดังนัน พืนทีทีมีความกดอากาศสูงพัดผ่านจึง
หมายถึงมีสภาพอากาศหนาวเย็น ในแผนทีลมฟ้ าอากาศ จะใช้สญ
ั ลักษณ์ H
2. ความกดอากาศตํา หมายถึง สภาพอากาศทีมีนาหนั
ํ กเบาและลอยตัวอยู่ชนบนของพื
ั
นผิวโลก
จึงมีความกดซึงกันและกันน้อยมากโดยทัวไปสภาพอากาศร้อนจะมีนาหนั
ํ กเบาจึงอยู่ในสภาพความกด
อากาศตํา ในแผนทีลมฟ้ าอากาศจะใช้สญ
ั ลักษณะ L
3. บริ เวณเส้นศูนย์สูตรในช่วงทีดวงอาทิตย์ส่องแสงตังฉาก ทําให้ได้รับความร้อนสูงจึงเป็ น
บริ เวณทีมีความกดอากาศตํา จึงเกิดการไหลเวียนของอากาศจากบริ เวณโดยรอบหรื อเคลือนจากบริ เวณ
ทีมีความกดอากาศสูง (บริ เวณละติจูดที 30 องศาเหนือและใต้) เข้าสู่ แถบศูนย์สูตร
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4. เขตลมสงบบริ เวณศูนย์สูตร เมืออากาศจากฝ่ ายเหนือกับฝ่ ายใต้ไหลมาบรรจบกันบริ เวณเส้น
ศูนย์สูตร จะทําให้เกิดฝนตกบริ เวณนันเรี ยกว่า เขตลมสงบบริ เวณศูนย์สูตร หรื อดอลดรัม (Doldrum)
หรื อ ร่ องความกดอากาศตําและร่ องฝน (Trough)
ทิศทางของลมประจําปี
1. การเคลือนทีของลมประจําปี ลมประจําปี เป็ นลมทีเกิดตามฤดูกาลของทุกปี โดยจะเคลือนที
จากบริ เวณความกดอากาศสูงไปยัง บริ เวณความกดอากาศตํา เช่น ลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อทีพัด
พาความหนาวเย็นและแห้งแล้งเข้าสู่ประเทศไทย มีแหล่งกําเนิ ด จากบริ เวณความกดอากาศสูงในมอง
โกลเลียตอนเหนือของประเทศจีน
2. ลักษณะของลมประจําปี ทีมาจากแหล่งความกดอากาศสูง โดย เฉพาะเขตไซบีเรี ยของรัสเซีย
ซึงมีความกดอากาศสูงทีสุด จะพัดพาความหนาวเย็นและแห้งแล้งครอบคลุมทุกภูมิภาคของทวีปเอเชีย
ยกเว้นเมือลมนี พัดผ่านทะเลจะนําความชืนจากทะเลมาสู่พืนแผ่นดิน และทําให้เกิดฝนตก เช่น พืนที
ภาคใต้ดา้ นชายฝังอ่าวไทย จะมีฝนตกในเดือนธันวาคมของทุกปี
ความชืนในอากาศ
1. ความชืนในอากาศ คือ ปริ มาณไอนําทีมีอยู่ในบรรยากาศซึงจะมีมากหรื อน้อยแตกต่างกัน
ตามปัจจัยทางภูมิศาสตร์
2. ลักษณะของความชืนในอากาศ เป็ นไอนําทีปรากฏในรู ปร่ างลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ เมฆ หมอก
ฝน หิมะ ลูกเห็บ และนําค้าง
ฤดูกาลของประเทศไทย
เนืองจากประเทศไทยตังอยูใ่ นเขตอิทธิพลของมรสุม จึงทําให้ประเทศไทยมีฤดูกาลทีเด่นชัด 2
ฤดู คือ ฤดูฝนกับฤดูแล้ง (Wet and Dry Seasons) สลับกัน และสําหรับฤดูแล้งนัน ถ้าพิจารณาให้ละเอียด
ลงไปสามารถแยกออกได้เป็ น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนกับฤดูหนาว ดังนันฤดูกาลของประเทศไทยสามารถแบ่ง
ได้เป็ น 3 ฤดู คือ
1. ฤดูร้อน
เริ มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ซึงเป็ นช่วงทีเปลียนจาก
มรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เป็ นมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ (หรื อทีเปลียนจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูฝน) เป็ น
ระยะทีขัวโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์ โดยเฉพาะในเดือนเมษายนประเทศไทยจะเป็ นประเทศหนึ งที
ตังอยูใ่ นบริ เวณทีลําแสงของดวงอาทิตย์ จะตังฉากกับผิวพืนโลกในเวลาเทียงวัน ทําให้ได้รับความร้อน
จากดวงอาทิ ตย์อย่างเต็ มที จึงทําให้สภาวะอากาศร้ อนอบอ้าวโดยทัวไป ในฤดูนี แม้ว่าประเทศไทย
อากาศจะร้อนและแห้งแล้ง แต่ในบางครังอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาถึงประเทศไทย
ตอนบนได้ ทําให้เกิดการปะทะกันระหว่างมวลอากาศเย็น ทีแผ่ลงมากับมวลอากาศร้อนทีปกคลุมอยู่
เหนือประเทศไทย ซึงก่อให้เกิดพายุฝนฟ้ าคะนองและลมกระโชกแรง หรื ออาจมีลูกเห็บตกลงมาด้วย
ก่อให้เกิดความเสียหายได้ พายุฝนฟ้ าคะนองทีเกิดขึนในฤดูนีมักเรี ยกว่า "พายุฤดูร้อน"
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2. ฤดูฝน
เริ มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม ฤดูนีจะเริ มเมือมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ ซึงเป็ นลมชืนพัดปกคลุมประเทศไทย ขณะทีร่ องความกดอากาศตํา (แนวร่ องทีก่อให้เกิดฝน)
พาดผ่านประเทศไทยทําให้มีฝนชุกทัวไป ร่ องความกดอากาศตํานี ปกติจะเริ มพาดผ่านภาคใต้ในเดือน
เมษายน แล้วจึงเคลือนขึนไปพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออก ภาคเหนือ และตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนตามลําดับ ประมาณปลายเดือนมิถุนายนจะเลือนขึนไปพาดผ่านบริ เวณ
ประเทศจีนตอนใต้ ทําให้ฝนในประเทศไทยลดลงระยะหนึ งและเรี ยกว่าเป็ น "ช่วงฝนทิ ง" ซึงอาจนาน
ประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ หรื อบางปี อาจเกิดขึ นรุ นแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือนได้ ประมาณเดือน
สิงหาคมถึงพฤศจิกายนร่ องความกดอากาศตําจะเคลือนกลับลงมาทางใต้พาดผ่านบริ เวณประเทศไทย
อีกครังหนึง โดยจะพาดผ่านตามลําดับจากภาคเหนือลงไปภาคใต้ ทําให้ช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยจะ
มีฝนชุกต่อเนือง โดยประเทศไทยตอนบนจะตกชุกช่วงเดือนสิ งหาคมถึงกันยายน และภาคใต้จะตกชุก
ช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ตลอดช่วงเวลาทีร่ องความกดอากาศตําเคลือนขึนลงนี ประเทศไทยก็จะ
ได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้ ทีพัดปกคลุมอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่บางระยะอาจมีกาํ ลังแรง
บางระยะอาจมีกาํ ลังอ่อน ขึนอยูก่ บั ตําแหน่งของแนวร่ องความกดอากาศตํา ประมาณกลางเดือนตุลาคม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึงเป็ นลมหนาวจะเริ มพัดเข้ามาปกคลุม ประเทศไทยแทนทีมรสุ มตะวันตก
เฉียงใต้ ซึงเป็ นสัญญาณว่าได้เริ มฤดูหนาวของประเทศไทยตอนบน เว้นแต่ทางภาคใต้จะยังคงมีฝนตก
ชุกต่อไปจนถึงเดือนธันวาคม ทังนีเนืองจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทีพัดลงมาจากประเทศจีนจะพัด
ผ่านทะเลจีนใต้ และอ่าวไทยก่อนลงไปถึงภาคใต้ ซึงจะนําความชืนลงไปด้วย เมือถึงภาคใต้ โดยเฉพาะ
ภาคใต้ฝังตะวันออกจึงก่อให้เกิดฝนตกชุกดังกล่าวข้างต้น
3. ฤดูหนาว
เริ มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ เมือมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
เริ มพัด ปกคลุมประเทศไทยประมาณกลางเดื อนตุ ลาคม ซึ งจะนําความหนาวเย็น มาสู่ ประเทศไทย
เป็ นระยะที ขัวโลกใต้หันเข้าหาดวงอาทิต ย์ ตําแหน่ งลําแสงของดวงอาทิตย์ทาํ มุมฉากกับผิวพืนโลก
ขณะเทียงวันจะอยู่ทางซีกโลกใต้ ทําให้ลาํ แสงทีตกกระทบกับพืนทีในประเทศไทยเป็ นลําแสงเฉี ย ง
ตลอดเวลา
ตําแหน่งร่ องความกดอากาศตํา ทิศทางมรสุมและทางเดินพายุหมุนเขตร้อนทีเคลือนผ่าน
ประเทศไทย ดังแสดงในรู ป
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รู ปแสดงตําแหน่งร่ องความกดอากาศตํา ทิศทางลมมรสุ มและทางเดินพายุหมุนเขตร้ อน
หมายเหตุ ร่ องความกดอากาศตําอาจมีก าํ ลังอ่อนและไม่ปรากฏชัด เจนหรื ออาจมีตาํ แหน่ ง
คลาดเคลือนไปจากนีได้
1.5 การเกิดลมบก ลมทะเล
การเกิดลม
อากาศเมือได้รับความร้อนจะขยายตัว ทําให้มีความหนาแน่นน้อยกว่าปกติและลอยตัวสูงขึนไป
ซึงเรี ยกว่า กระแสอากาศ เมืออากาศร้อนลอยตัวสูงขึน อากาศในแนวราบจากบริ เวณทีมีอุณหภูมิตากว่
ํ า
เคลือนขนานกับแนวราบเข้ามาแทนที อากาศทีเคลือนทีขนานกับพืนผิวของโลก เรี ยกว่า 'ลม' ลมจะพัด
จากบริ เวณทีมีอุณหภูมิตากว่
ํ าหรื อบริ เวณทีมีความกดอากาศสูงกว่า ไปยังบริ เวณทีมีอุณหภูมิสูงกว่าหรื อ
บริ เวณทีมีความกดอากาศตํากว่ากลางวันอุณหภูมิของอากาศเหนื อพืนดินสูงกว่ าอุณหภูมิของอากาศ
เหนือพืนนํา เนืองจากดินและนํารับความร้อนจากดวงอาทิตย์ในปริ มาณเท่ากันแต่ดินจะมีอุณหภูมิสูง
กว่านํา ส่วนกลางคืนอุณหภูมิของอากาศเหนือพืนดินจะตํากว่าอุณหภูมิของอากาศเหนือพืนนํา เนืองจาก
ดินคายความร้อนได้ดีกว่านํา ปรากฏการณ์นีจะเกียวข้องกับการเกิด ลมบก ลมทะเล คือ
- ในเวลากลางวัน อากาศเหนือพืนดินร้อน ลอยตัวสูงขึ น อากาศเหนื อพืนนําเย็นกว่า เคลือนที
เข้ามาแทนที เกิดลมพัดจากทะเลเข้าสู่ฝัง เรี ยกว่า ลมทะเล
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- ในเวลากลางคืน อากาศเหนือพืนนําร้อน ลอยตัวสูงขึ น อากาศเหนื อพืนดินเย็นกว่า เคลือนที
เข้ามาแทนที เกิดลมพัดจากบกออกสู่ทะเล เรี ยกว่า ลมบก

จากความรู้เรื องลมบก ลมทะเลนี ชาวประมงได้อาศัยลมดังกล่าวแล่นเรื อใบออกทะเลในเวลาคํา
และกลับสู่ฝังในตอนเช้า
ลมมรสุ ม
ลมมรสุม เป็ นลมทีพัดประจําฤดู เกิดขึ นเฉพาะท้องถินหนึ ง ๆ มีบริ เวณกว้างและเป็ นลมทีพัด
เป็ นระยะเวลาแน่นอนตลอดฤดูของทุกปี การเอียงของแกนโลก ทําให้แสงจากดวงอาทิตย์ทีตกลงมาตาม
ตําแหน่ งต่างๆ มีปริ มาณต่างกัน ซึงทําให้อุณหภูมิในบริ เวณต่ าง ๆ เปลียนไป และความกดอากาศก็
เปลียนไปด้วย จึงทําให้เกิดลมประจําฤดู
ลมมรสุ มแบ่ งออกเป็ น 2 ชนิด คือ
1. ลมมรสุ มฤดูร้อน เป็ นลมพัดจากทะเลเข้าสู่พืนดิน เกิดขึ นในฤดูร้อน ลมมรสุ มฤดูร้อนนํา
ความชุ่มชืนหรื อฝนจากทะเลมาสู่แผ่นดิน ในทวีปเอเชีย เรี ยกว่า ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยจะพัดอยู่
นาน 6 เดือน คือ ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน
2. ลมมรสุมฤดูหนาว เป็ นลมพัดจากใจกลางทวีปทีมีความกดอากาศสูงไปสู่ทะเลหรื อบริ เวณที
มีความกดอากาศตํา เป็ นลมทีนําความหนาวเย็นและความแห้งแล้ง เรี ยกว่า ลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
พัดอยูน่ าน 6 เดือน คือ ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม
ทิศทางลม
เราสามารถสังเกตทิศทางของลมว่าลมพัดมาจากทิศใด โดยอาศัยวิธีทางธรรมชาติ เช่น สังเกต
จากควัน ไฟ ใบไม้ไหว ธงสบัด เป็ นต้น แต่ อาจใช้เป็ นสิ งกําหนดทิ ศทางลมได้ไม่แน่ น อน ได้มีผู้
ประดิษฐ์คิดเครื องตรวจสอบทิศทางลม เรี ยกว่า ศรลม ซึงใช้สาํ หรับวัดทิศทางลมในธรรมชาติ
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ศรลม
การติดตังศรลม ควรติดตังไว้ในทีสูง ๆ เช่น หลังคาบ้าน เป็ นต้น ในการวัดถ้าปลายศรชี ไปทาง
ใด แสดงว่าลมพัดมาจากทางทิศนัน ถ้าปลายศรอยูร่ ะหว่างทิศเหนื อและทิศตะวันตก แสดงว่าลมพัดมา
จากทิ ศตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ และถ้าศรชี ระหว่ างทิ ศใต้และทิ ศตะวัน ออกแสดงว่าลมพัด มาจากทิ ศ
ตะวันออกเฉียงใต้
การวัดทิศทางลมบางครังวัดเป็ นองศา โดยกําหนดไว้ให้ทิศเหนือ (N) เท่ากับ 0 องศา (หรื อ 360
องศา) ทิศอืนๆ จะวัดตามเข็มนาฬิกา โดยทิศตะวันออก (E) จะเป็ น 90 องศา, ทิศใต้ (S) 180 องศา และ
ทิศตะวันตก (W) 270 องศา

ปัจจุบนั การรายงานทิศทางลมสําหรับเขียนแผนทีอากาศ ใช้รายงานเป็ นองศาดังนี เช่น ลมทีพัด
มาจากทิศตะวันออก จะเรี ยกว่า ลมตะวันออก หรื อ ลม 90 องศา ลมทีพัดมาจากทิศตะวันตกเฉี ยงใต้
เรี ยกว่า ลมตะวันตกเฉียงใต้ หรื อ ลม 225 องศา
อัตราเร็วลม
ลมมีอตั ราเร็ วต่างกัน ถ้าลมมีอตั ราเร็ วสูง จะก่อให้เกิดความเสี ยหายทีรุ นแรง ลมทีเกิดขึ นใน
ธรรมชาติ ถ้ามีอตั ราเร็ วตังแต่ 62 กิโลเมตรต่อชัวโมง จะเริ มก่อให้เกิดความเสียหาย ถ้าอัตราเร็ วลมตังแต่
89 กิ โลเมตรต่อชัวโมง จะสามารถทําความเสี ยหายให้ก ับอาคารบ้านเรื อนได้ ถ้าเป็ นลมพายุซึงมี
อัตราเร็ วลมมากกว่า 118 กิโลเมตรต่อชัวโมง ความรุ นแรงและความเสียหายมีสูงมาก
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พายุฟ้าคะนอง
พายุฟ้าคะนองทีเกิดขึนในฤดูร้อน เรี ยกว่า พายุฤดูร้อน เป็ นการหมุนเวียนของอากาศแปรปรวน
ทีเกิดขึนอย่างรุ นแรงและฉับพลัน เกิดฝนตกหนัก ฟ้ าแลบ ฟ้ าร้อง ฟ้ าผ่า และอาจมีลูกเห็บตกด้วย ส่ วน
พายุฟ้าคะนองทีเกิดขึนในช่วงฤดูฝน เรี ยกว่า พายุฝนฟ้ าคะนอง เกิดเหมือนพายุฤดูร้อนแต่ความเสี ยหาย
ทีเกิดขึนไม่รุนแรงเท่า
สําหรับพายุบางชนิดเป็ นพายุทีเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ถ้าพายุหมุนทวีกาํ ลังแรง
ขึนจะเป็ นพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝนุ่ เช่น พายุไต้ฝนุ่ “เกย์” ทีพัดผ่านเข้ามาทางจังหวัดชุมพร เมือวันที
4 พฤศจิ กายน2532 เมือใดก็ ตามทีพายุไต้ฝุ่นเคลือนขึ นฝั ง จะทําความเสี ย หายให้ก ับตัว เมือง หรื อ
หมู่บา้ นทีพายุไต้ฝนผ่
ุ่ านอย่างมหาศาล จึงควรมีการป้ องกันอันตรายจากพายุหมุน พายุฟ้าคะนอง โดย
ติดตามฟังการพยากรณ์อากาศจากวิทยุ โทรทัศน์ หรื ออ่านหนังสื อพิมพ์ เตรี ยมพร้อมก่อนทีพายุจะมา
และอยูแ่ ต่ในบ้าน ถ้าอยู่ในทะเลต้องรี บกลับเข้าฝั งและคอยฟังคําเตือนเกียวกับการเคลือนตัวของพายุ
และถ้ามีนาท่
ํ วมจากฝนตกหนักอาจต้องอพยพคนและสัตว์เลียงไปอยูใ่ นทีนําท่วมไม่ถึง หรื อไปอยู่ในที
ซึงห่างจากชายฝัง เพือจะได้ปลอดภัยจากคลืนลมพายุ
ได้มีการประดิษฐ์เครื องวัดอัตราเร็ วลมเพือหาอัตราเร็ วลมในทีต่าง ๆ เครื องวัดอัตราเร็ วลมที
นิยมใช้จะมีลกั ษณะเป็ นแบบถ้วยครึ งทรงกลม โดยหันถ้วยด้านเว้าออกรับลม ทําให้ถว้ ยหมุนได้ จํานวน
รอบทีหมุนจะสัมพันธ์กบั ระยะทางทีลมพัดผ่านเครื องวัดในระยะเวลาจํากัด จึงทําให้หาอัตราเร็ วลมได้
การติดตังเครื องวัดอัตราเร็ วลมควรติดตังบนเสาในทีโล่งห่างจากสิ งกีดขวางทางลม เช่น อาคาร
ต้นไม้ และควรจะอยูส่ ูงจากพืนดินประมาณ 10 เมตร ถ้าเป็ นบริ เวณพืนนํา สิ งทีเกิดขึนคู่กบั ลม คือ คลืน
ถ้าลมแรงคลืนจะสูง ถ้าลมสงบก็จะไม่มีคลืน การติดตังเครื องวัดอัตราเร็ วลม จะติดตังพร้อมกับเครื องวัด
ทิศทางลม

เครืองวัดอัตราเร็วลม
พายุหมุนเขตร้ อน
พายุหมุนเขตร้ อ น หมายถึง พายุหมุนทีเกิดขึนเหนื อทะเลหรื อมหาสมุทรในเขตร้อน ซึงอยู่
ระหว่าง ละติจูดที 30 องศาเหนือ ถึง 30 องศาใต้
ทางอุตุนิยมวิทยาได้ใช้อตั ราเร็ วลมสูงสุดใกล้ศนู ย์กลางพายุเพือแบ่งประเภทพายุหมุนเขตร้อน
ซึงเกิดเหนือทะเลหรื อมหาสมุทรในเขตร้อน ได้ดงั นี
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ประเภท

ความเร็ วลม

พายุดีเปรสชัน ความเร็ วลมใกล้ศนู ย์กลางไม่เกิน 61 กิโลเมตรต่อชัวโมง
พายุโซนร้อน ความเร็ วลมใกล้ศนู ย์กลางระหว่าง 70 - 120 กิโลเมตรต่อชัวโมง
พายุไต้ฝนุ่

ความเร็ วลมใกล้ศนู ย์กลางตังแต่ 120 กิโลเมตรต่อชัวโมงขึนไป

การเรียกชือพายุนันเรียกต่าง ๆ กันตามบริเวณทีเกิด เช่ น
1. ถ้าพายุเกิดในอ่าวเบงกอลและมหาสมุทรอินเดีย เรี ยกว่า พายุไซโคลน
2. ถ้าพายุเกิดในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ทะเลแคริ เบียน อ่าวเม็กซิโก เรี ยกว่า พายุเฮอริ เคน
3. ถ้าพายุเกิดในออสเตรเลีย เรี ยกว่า พายุวิลลี - วิลลี
4. ถ้าพายุเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิก และทะเลจีน เรี ยกว่า พายุไต้ฝนุ่
ส่วนพายุทอร์นาโดหรื อลมงวงช้าง มีลกั ษณะหมุนเป็ นเกลียว โดยจะเห็นลมหอบฝุ่ นละอองเป็ น
ลํา พุ่งขึนสู่บรรยากาศ คล้ายมีงวงหรื อปล่องยืนลงมา

พายุทอร์ นาโด
พายุนีเกิดขึนได้ทุกทวีป แต่เกิดบ่อยทีสุ ดในทวีปออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริ กา เกิดได้เกือบ
ตลอดปี พายุนีมีอาํ นาจทําลายร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สิงต่าง ๆ รวมทังชีวิตมนุ ษย์และสัตว์
ด้วย ขณะเกิดพายุนีมักมีฟ้าคะนองและฝนตกหนักขึนพร้อมกัน บางครังยังมีลมพายุพดั กระโชกแรง พา
เอาลูกเห็บมาด้วย พายุทอร์นาโดจะเกิดในเมฆทีก่อตัวทางตังอย่างรุ นแรงและรวดเร็ ว
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นอกจากลมจะทําให้เกิดความเสี ยหายแล้ว แต่ก็ยงั ให้ประโยชน์กบั มนุ ษย์มากมาย เช่น ใช้ใน
การแล่นเรื อ ในชีวิตประจําวัน ลมทําให้ผา้ แห้ง ช่วยให้เกิดความเย็นสบาย ช่วยหมุนกังหันเพือฉุ ดระหัด
วิดนํา ปั มสูบนํา ปั นไฟ ใช้ประโยชน์จากแรงลมซึงเป็ นการใช้พลังงานทีไม่ทาํ ลายสภาพแวดล้อม

พลังงานจากลมช่ วยในการผลิตพลังงานไฟฟ้ า
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บทที 13 อาชีพช่ างไฟฟ้า
สาระสํ าคัญ
การเลือกอาชีพช่างไฟฟ้ านัน หมายถึงการประกอบอาชีพทีน่าสนใจและมีรายได้ดีอีกอาชีพหนึ ง
ช่างไฟฟ้ ามีหลายประเภท และหน้าทีของช่างไฟฟ้ าก็แตกต่างกันมาก ช่างไฟฟ้ าทีทํางานในสถานที
ก่อสร้ างขนาดใหญ่ ก็ ใช้เครื องมือและทัก ษะต่ าง ๆ ทีแตกต่ างไปจากช่ างไฟฟ้ าที ทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อย่างไรก็ดีถา้ จะกล่าวโดยทัว ๆ ไปแล้ว ช่างไฟฟ้ าทุกประเภทจะต้องมีความรู้
พืนฐานทางด้านไฟฟ้ า มีค วามสามารถอ่านแบบพิมพ์เขีย นวงจรไฟฟ้ าและสามารถซ่ อมแซมแก้ไข
อุปกรณ์เครื องใช้ไฟฟ้ าได้ แหล่งงานของช่างไฟฟ้ า ส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั นี ทํางานให้กบั ผูร้ ับเหมางาน
ด้านไฟฟ้ า หรื อไม่ก็ทาํ ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นอกจากนันมีช่างไฟฟ้ าอีกจํานวนไม่น้อยที
ทํางานอย่างอิสระเป็ นผูร้ ับเหมาเอง และมีช่างไฟฟ้ าจํานวนหนึ งทีทํางานให้กบั องค์กรของรัฐบาลหรื อ
ทางธุรกิจ ซึงเป็ นงานทีให้บริ การแก่หน่วยงานของตน แม้ว่าแหล่งงานของช่างไฟฟ้ าจะมีอยู่ทวประเทศ
ั
แต่แหล่งงานส่วนใหญ่นนจะมี
ั
อยูใ่ นเขตอุตสาหกรรม หรื อเขตพืนทีทีกําลังพัฒนา

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
สามารถอธิบาย ออกแบบ วางแผน ทดลอง ทดสอบ ปฏิบตั ิการเรื องไฟฟ้ าได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย คิด วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบข้อดี ข้อเสี ย ของการต่อวงจรไฟฟ้ าแบบอนุ กรม แบบขนาน แบบ
ผสม ประยุกต์และเลือกใช้ความรู้ และทักษะอาชีพช่างไฟฟ้ า ให้เหมาะสมกับด้านบริ หารจัดการและการ
บริ การ

ขอบข่ ายเนือหา
1. ประเภทของไฟฟ้ า
2. วัสดุอุปกรณ์เครื องมือช่างไฟฟ้ า
3. วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในวงจรไฟฟ้ า
. การต่อวงจรไฟฟ้ าอย่างง่าย
5. กฎของโอห์ม
6. การเดินสายไฟฟ้ าอย่างง่าย
7. การใช้เครื องใช้ไฟฟ้ าอย่างง่าย
8. ความปลอดภัยและอุบตั ิเหตุจากอาชีพช่างไฟฟ้ า
9. การบริ หารจัดการและการบริ การ
10. โครงงานวิทยาศาสตร์สู่อาชีพ
11. คําศัพท์ทางไฟฟ้ า
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1. ประเภทของไฟฟ้ า แบ่งได้เป็ น 2 แบบ ดังนี
1.1 ไฟฟ้ าสถิต เป็ นไฟฟ้ าทีเก็บอยู่ภายในวัตถุ ซึงเกิดจากการเสี ยดสี ของวัตถุ ชนิ ด มาถูกนั
เช่น แท่งอําพันจะถ่ายอิเล็กตรอนให้แก่ผา้ ขนสัตว์ แท่งอําพันจึงมีประจุลบ และผ้าขนสัตว์มีประจุบวก

1. ไฟฟ้ ากระแส เป็ นไฟฟ้ าทีเกิดจากการไหลของอิเล็กตรอนจากแหล่งกําเนิ ดไฟฟ้ า โดย
ไหลผ่านตัวนําไฟฟ้ าไปยังทีต้องการใช้กระแสไฟฟ้ า ซึงเกิดขึ นได้จากแรงกดดัน ความร้อน แสงสว่าง
ปฏิกิริยาเคมี และอํานาจแม่เหล็กไฟฟ้ า ไฟฟ้ ากระแสแบ่งเป็ น แบบ ดังนี
) ไฟฟ้ ากระแสตรง (Direct Current : DC) เป็ นไฟฟ้ าทีมีทิศทางการไหลของกระแส
และขนาดคงทีตลอดเวลา แหล่งกําเนิ ดไฟฟ้ ากระแสตรงทีรู้ จกั กันดี เช่น แบตเตอรี ถ่านไฟฉาย การ
เปลียนกระแสไฟฟ้ าเป็ นไฟฟ้ ากระแสตรง (DC) ต้องใช้ตวั แปลงไฟ (Adapter)

183

2) ไฟฟ้ ากระแสสลับ (Alternating Current : AC) เป็ นไฟฟ้ าทีมีทิศทางการไหลของ
กระแสสลับไปสลับมา และขนาดเปลียนแปลงตลอดเวลา ไฟฟ้ ากระแสสลับได้นาํ มาใช้ภายในบ้านกับ
งานต่าง ๆ เช่น ระบบแสงสว่าง เครื องรับวิทยุ โทรทัศน์ พัดลม เป็ นต้น

2. วัสดุอุปกรณ์เครืองมือช่ างไฟฟ้ า
วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการปฏิบตั ิงานช่างไฟฟ้ า ทีควรรู้มีดงั นี
2. ไขควง แบ่งเป็ น แบบ คือ
) ไขควงแบบปากแบน

) ไขควงแบบฟิ ลลิป หรื อสีแฉก

ขนาดและความหนาของปากไขควงทังสองแบบจะมีข นาดต่ าง ๆ กัน ขึนอยู่กบั ขนาดของ
หัวสกรู ทีใช้ในการคลาย หรื อขันสกรู โดยปกติการขันสกรู จะหมุนไปทางขวาตามเข็มนาฬิกา ส่ วนการ
คลายสกรู จะหมุนไปทางซ้ายทวนเข็มนาฬิกา
ไขควงอีกประเภทหนึง เป็ นไขควงเฉพาะงานไฟฟ้ า คือ ไขควงวัดไฟฟ้ า ซึงเป็ นไขควงทีมี
หลอดไฟอยูท่ ีด้าม ใช้ในการทดสอบวงจรไฟฟ้ า
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2.2 มีด มีดทีใช้กบั การปฏิบตั ิงานไฟฟ้ าส่วนใหญ่เป็ นมีดพับ หรื อคัตเตอร์ ใช้ในการ
ปอกฉนวน ตัด หรื อควัน ฉนวนของสายไฟฟ้ า

วิธีการใช้มีดอย่างถูกต้องในการปอกสายไฟฟ้ า
. ใช้มีดควันรอบ ๆ เปลือกหุม้ ภายนอก
. ผ่าเปลือกทีหุม้ ระหว่างกลางสาย
. แยกสายออกจากกัน
2. 3 คีม เป็ นอุปกรณ์ทีใช้ในการบีบ ตัด ม้วนสายไฟฟ้ า สามารถแบ่งออกได้ดงั นี
) คีมตัด เป็ นคีมตัดแบบด้านข้าง ใช้ตดั สายไฟฟ้ าสายเกลียว สายเกลียวอ่อน และสาย
ส่งกําลังไฟฟ้ าทีมีขนาดเล็ก

) คีมปากจิงจก เป็ นคีมทีใช้สาํ หรับงานจับ ดึง หรื อขมวดสายไฟเส้นเล็ก

3) คีมปากแบน เป็ นคีมใช้ตดั บีบ หรื อขมวดสายไฟ

4) คีมปากกลม เป็ นคีมทีใช้สาํ หรับทําหูสาย (ม้วนหัวสาย สําหรับงานยึดสายไฟ
เข้ากับหลักสาย)
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) คีมปอกสาย ใช้สําหรั บปอกฉนวนของสายไฟฟ้ า สายเกลีย วอ่ อน และสายส่ ง
กําลังไฟฟ้ า คีมปอกฉนวนจะใช้กบั สายไฟทีมีขนาดของลวดตัวนําเฉพาะเท่านัน คีมปอกสายควรหุม้ ด้วย
ฉนวน เช่น พลาสติก เพือป้ องกันไฟฟ้ ารัว หรื อไฟฟ้ าดูด

2.4 สว่ าน ใช้ในการเจาะยึดอุปกรณ์ไฟฟ้ า เช่น สวิตซ์ โคมไฟฟ้ า แป้ นไม้ ซึงยึดด้วยน๊อต
หรื อสกรู จําเป็ นต้องเจาะรู การเจาะสามารถทําได้โดยใช้สว่าน หรื อบิดหล่า
สว่านทีใช้มี แบบ คือ
1) สว่านข้อเสือ

2) สว่านเฟื อง

3) สว่านไฟฟ้ า

การเลือกใช้สว่าน และดอกสว่าน ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับขนาดของอุปกรณ์
ไฟฟ้ า และขนาดของงาน การเจาะประเภทเบา ๆ เช่น การเจาะแป้ นไม้ สามารถใช้สว่านเฟื อง หรื อสว่าน
ข้อเสือได้ ถ้าเป็ นการเจาะโลหะ หรื อคอนกรี ต หรื อพืนปูน ต้องใช้สว่านไฟฟ้ า
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2. ค้ อน ใช้ในงานตอกตะปู เพือยึดเข็มขัดรัดสาย (clip) ให้ติดกับผนัง หรื องานนําศูน ย์
สําหรับการเจาะโลหะ คอนกรี ต พืนปูน ค้อนทีใช้จะมีขนาด และนําหนักแตกต่างกัน แต่ทีนิ ยมใช้จะมี
นําหนัก กรัม

ข้ อควรระวัง

ในการใช้งานหัวค้อนจะต้องอัดเข้ากับด้ามค้อนทีเป็ นไม้ให้แน่ น และหัวค้อนจะต้อง
ผ่านการชุบผิวแข็งมาเรี ยบร้อยแล้ว

3. วัสดุอปุ กรณ์ทีใช้ ในวงจรไฟฟ้ า
3.1 สายไฟ เป็ นอุปกรณ์สาํ หรับส่งพลังงานไฟฟ้ าจากทีหนึงไปยังอีกทีหนึง โดยกระแสไฟฟ้ าจะ
นําพลังงานไฟฟ้ าผ่านไปตามสายไฟจนถึงเครื องใช้ไฟฟ้ า สายไฟทําด้วยสารทีมีคุณสมบัติเป็ นตัวนํา
ไฟฟ้ า (ยอมให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านได้ดี) ได้แก่
) สายไฟแรงสู ง ทําด้ว ยอะลูมิเนี ย ม เพราะอะลูมิเ นี ย มมีร าคาถูก และนําหนัก เบากว่ า
ทองแดง
) สายไฟทัวไป (สายไฟในบ้าน) ทําด้วยโลหะทองแดง เพราะทองแดงมีราคาถูกว่าโลหะ
เงิน
ก. สายทนความร้ อน มีเปลือกนอกเป็ นฉนวนทีทนความร้ อน
เช่ น สายเตารีด
ข. สายคู่ ใช้ เดินในอาคารบ้ านเรือน
ค. สายคู่ มีลกั ษณะอ่อน ใช้ กบั เครืองใช้ ไฟฟ้ าภายในบ้ าน เช่ น วิทยุ
โทรทัศน์
ง. สายเดียว ใช้ เดินในท่อร้ อยสาย
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3.2 ฟิ วส์ เป็ นอุปกรณ์ทีทําหน้าที ป้ องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านเข้ามามากเกิน ไป ถ้ามี
กระแสผ่านมามากฟิ วส์จะตัดวงจรไฟฟ้ าโดยอัตโนมัติ ฟิ วส์ทาํ ด้วยโลหะผสมระหว่างตะกัว กับดีบุก
และบิสมัทผสมอยู่ ซึงเป็ นโลหะทีมีจุดหลอมเหลวตํา มีความต้านทานสูง และมีรูปร่ างแตกต่างกันไป
ตามความต้องการใช้งาน

.3 สวิตซ์ เป็ นอุปกรณ์ทีตัดหรื อต่อวงจรไฟฟ้ าในส่วนทีต้องการ ทําหน้าทีคล้ายสะพานไฟ โดย
ต่ออนุกรมเข้ากับเครื องใช้ไฟฟ้ า สวิตซ์มี ประเภท คือ สวิตซ์ทางเดียว และสวิตซ์สองทาง

3.4 สะพานไฟ เป็ นอุปกรณ์สาํ หรับตัด หรื อต่อวงจรไฟฟ้ า ประกอบด้วย ฐาน และคันโยกทีมี
ลัก ษณะเป็ นขาโลหะ ขา ซึ งมีทีจับเป็ นฉนวน เมือสับคัน โยกลงไปในช่ องที ทําด้ว ยตัว นําไฟฟ้ า
กระแสไฟฟ้ าจากมาตรไฟฟ้ าจะไหลเข้าสู่วงจรไฟฟ้ า และเมือยกคันโยกขึนกระแสไฟฟ้ าจะหยุดไหล
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3.5 สตาร์ ตเตอร์ (Starter) หมายถึง อุปกรณ์นอกเหนือสวิตช์หลัก ทําหน้าทีต่อหรื อตัดวงจรอุ่น
ไส้ก่อนของหลอด สตาร์ตเตอร์แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ

ประเภท 1 สตาร์ตเตอร์ไม่มีขีดจํากัดระยะเวลาการทํางาน
ประเภท 2 สตาร์ตเตอร์มีขีดจํากัดระยะเวลาการทํางาน ซึงแบ่งเป็ น 3 ชนิด ดังต่อไปนี
1) ชนิดไม่สามารถตังใหม่ได้
2) ชนิดตังใหม่ได้
3) ชนิดตังใหม่ได้อตั โนมัติโดยการกระตุน้ ด้วยสวิตช์หลัก หรื อวิธีการอืน ๆ ทีออกแบบไว้โดย
มีวตั ถุประสงค์เพือการจุดหลอด
3.6 บัลลาสต์ (Ballast) ทําหน้าทีเพิมความต่างศักย์ไฟฟ้ า มีความต้านทานต่อไฟฟ้ ากระแสสลับ
สูง บัลลาสต์ทีใช้แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1.บัลลาสต์แม่เหล็กไฟฟ้ า 2.บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
1) บัลลาสต์แม่เหล็กไฟฟ้ า (Electromagnetic Ballast) เป็ นบัลลาสต์ทีใช้ขดลวดพันรอบแกน
เหล็กเพือทํางานเป็ น Reactor ต่ออนุกรมกับหลอด

ภาพแสดงบัลลาสต์แม่เหล็กไฟฟ้ า
2) บัลลาสต์อเิ ล็กทรอนิกส์ (Electronic Ballast) เป็ นบัลลาสต์ทีใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทาํ งาน
จะมีราคาค่อนข้างแพง แต่มีขอ้ ดีกว่าบัลลาสต์แม่เหล็กไฟฟ้ าหลายข้อคือ ช่วยเพิมประสิทธิภาพของ
หลอด ไม่เกิดการกระพริ บหรื อเกิดแสงวาบ สามารถเปิ ดติดทันทีไม่ตอ้ งใช้สตาร์ตเตอร์ เพิมอายุการใช้
งานของหลอด และไม่ตอ้ งปรับปรุ งเรื องตัวประกอบกําลัง (Power Factor P.F.) นอกจากนี ยังไม่มีเสียง
รบกวน และนําหนักเบาอีกด้วย
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ภาพแสดงบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
3.7 มิเตอร์ ไฟฟ้ า
เราสามารถตรวจสอบกระแสไฟฟ้ าในเส้นลวดได้ โดยแขวนแท่งแม่เหล็กใกล้ๆเส้นลวด แล้ว
สังเกตการเบนของแท่งแม่เหล็ก แนวความคิดนี นําไปสู่การสร้างเครื องวัด (มิเตอร์ ) การเบนของเข็มบน
สเกลจะบอกปริ มาณของกระแสไฟฟ้ าเป็ นเครื องวัดความต่างศักย์ไฟฟ้ าได้

แกลแวนอมิเตอร์ (Galvanometer) เป็ นเครื องมือทีใช้ตรวจหากระแสตรงใช้หลักการของผลทาง
แม่เหล็ก เครื องมือทีง่ายทีสุ ด คือ เข็มทิศวางไว้ใกล้เส้นลวดเพือตรวจดูว่ามีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านเส้น
ลวดหรื อไม่ แกลแวนอมิเตอร์แบบขดลวดเคลือนทีใช้หลักการผลทางมอเตอร์ ในการแสดงการเบนของ
เข็ม
แอมมิเตอร์ (Ammeter) เป็ นเครื องมือใช้วดั กระแสไฟฟ้ า ทําด้วยแกลแวนอมิเตอร์ ชนิ ดขดลวด
มีการออกแบบทําให้เข็มเบนไปตามสเกลในการวัดกระแสไฟฟ้ าค่าสูง ๆ ต้องเพิมชันต์เข้าไปเพือให้
กระแสไฟฟ้ าสูงทําให้เข็มเบนเต็มสเกลใหม่
โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter) เป็ นเครื องมือทีใช้วดั ความต่างศักย์ไฟฟ้ าระหว่างจุด 2 จุด ทําจากแกล
แวนอมิเตอร์ทีต่ออนุกรม กับความต้านทานสูงความต่างศักย์ขนาดหนึงให้กระแสไฟฟ้ าทีทําให้เข็มเบน
ไปเต็มสเกล ในการวัดความต่างศักย์สูงมาก ๆ ต้องใช้มลั ติไพลเออร์
มัลติมิเตอร์ (Multimeter) เป็ นแกลแวนอมิเตอร์ทีต่อกับชันต์ (ดูแอมมิเตอร์ ) และมัลติไพลเออร์
(ดูโวลต์มิเตอร์) ใช้วดั กระแสไฟฟ้ าและความต่างศักย์ไฟฟ้ า
มิเตอร์ ชนิ ดแท่งเหล็กเคลือนที (Moving iron meter) เป็ นมิเตอร์ ทีใช้วดั กระแสไฟฟ้ าซึงทําให้
เกิดการเหนียวนําแม่เหล็กในแท่งเหล็ก 2 อัน ดูดหรื อผลักกัน ทําให้เกิดการเบนของแท่งเหล็กนัน
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4. การต่อวงจรไฟฟ้ า
วงจรไฟฟ้ าเป็ นเส้น ทางเคลื อนที ของประจุ ไฟฟ้ า การเคลื อนที จะเกิ ด ขึ นได้จ ะต้อ งมี
แหล่งกําเนิ ดพลังงานไฟฟ้ าต่อเชือมเข้ากับเส้นลวดตัว นํา และอุปกรณ์ไฟฟ้ าหนึ ง หรื อสองชนิ ด เช่ น
สวิตซ์ความต้านทาน แอมมิเตอร์ โวลด์มิเตอร์ หรื อหลอดไฟฟ้ า เป็ นต้น กระแสไฟฟ้ าจะไหลออกจาก
แหล่งกําเนิดไปโดยรอบวงจรทีต่อเชือมกัน

วงจรไฟฟ้ าทีมีอปุ กรณ์ต่อเชือมกัน และแผนผังวงจรไฟฟ้ า
นักวิทยาศาสตร์นิยมใช้สญ
ั ลักษณ์เป็ นตัวแทนอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้ าเพือให้วาดง่าย
และทําความเข้าใจได้ในเวลาอัน รวดเร็ ว โดยใช้สัญลักษณ์ทีใช้แทนอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ แสดงไว้ด ัง
ตาราง
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การต่อวงจรไฟฟ้ าแบบต่าง ๆ มี ลักษณะ ดังนี
. การต่อวงจรไฟฟ้ าแบบอนุกรม
การต่อแบบอนุกรมเป็ นวงจรทีมีอุปกรณ์ไฟฟ้ าเชือมต่อกันกับแหล่งกําเนิ ดไฟฟ้ า จากอุปกรณ์
หนึงไปยังอุปกรณ์อืน ๆ โดยตรง มีรูปแบบเป็ นวงจรเดียว ข้อเสียของการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ าแบบอนุ กรม
ก็คือ ถ้าอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึงเสียก็จะทําให้กระแสไฟฟ้ าในวงจรหยุดไหลไม่สามารถใช้อุปกรณ์อืน
ได้

สรุปลักษณะสําคัญของการต่อความต้านทานแบบอนุกรม
1. สามารถหาค่าความต้านทานได้โดยการรวมกัน ดังนันความต้านทานรวมจะมีค่ามากขึน
. ปริ มาณกระแสไฟฟ้ าทีไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวเท่ากับกระแสไฟฟ้ าในวงจร
. ความต่างศักย์ระหว่างปลายทังสองของตัวต้านทานจะเท่ากับผลบวกของความต่างศักย์ไฟฟ้ า
ระหว่างปลายทังสองของตัวต้านทานจะเท่ากับผลบวกของความต่างศักย์ไฟฟ้ าระหว่างปลายทังสองของ
ตัวต้านทานแต่ละตัว
. การต่อวงจรไฟฟ้ าแบบขนาน
การต่อแบบขนานเป็ นวงจรไฟฟ้ าทีแยกอุปกรณ์แต่ละชนิ ดในการเชือมต่อกันกับแหล่งกําเนิ ด
ไฟฟ้ า มีลกั ษณะของรู ปแบบวงจรหลาย ๆ วงจร ในวงจรรวมดังแผน ข้อดีของการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ าแบบ
ขนานก็คือ ถ้าอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึงเสีย หรื อชํารุ ด อุปกรณ์อืนก็ยงั มีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านได้

การต่อหลอดไฟฟ้ า หลอด ทีต่อโดยให้ขวทั
ั งสองของหลอดไฟฟ้ าหลอดหนึงคร่ อมขัวทังสอง
ของอีกหลอดหนึง เราเรี ยกว่า การต่อแบบขนาน กระแสไฟฟ้ าจากแหล่งกําเนิ ดทีไหลเข้าไปในวงจรจะ
ถูก แบ่ งให้ไหลเข้าไปในอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ ด้ว ยปริ มาณทีไม่เท่ ากัน ขึ นอยู่กบั ความต้านทานของ
อุปกรณ์ไฟฟ้ า ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้ ามีความต้านทานสูง ก็ จะมีปริ มาณกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านน้อย แต่ถา้
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อุปกรณ์ไฟฟ้ ามีความต้านทานตํา จะมีปริ มาณกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านมาก และกระแสไฟฟ้ าทีไหลผ่าน
อุปกรณ์ไฟฟ้ าแต่ละอันรวมกันแล้วจะเท่ากับกระแสไฟฟ้ าทีไหลออกจากแหล่งกําเนิ ด เราใช้หลักการ
และความสัมพัน ธ์จากกฎของโอห์มมาคํานวณหาความต้านทาน และปริ มาณกระแสไฟฟ้ าทีไหลใน
วงจรเมือต่อหลอดไฟฟ้ าแบบขนานได้
สรุปสาระสําคัญของการต่อความต้านทานแบบขนาน
. ความต้านทานรวมของวงจรมีค่าน้อยลง และน้อยกว่าความต้านทาน ตัวทีน้อยทีสุดทีนํามา
ต่อขนานกัน
. ปริ มาณกระแสไฟฟ้ ารวมของวงจรมีค่าเท่ากับผลบวกของกระแสไฟฟ้ าของวงจรย่อย
. ความต่างศักย์ระหว่างปลายทังสองของตัวต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่ากัน และเท่ากับความต่าง
ศักย์ไฟฟ้ าระหว่างปลายทังสองของตัวต้านทานทีต่อขนานกัน
5. กฎของโอห์ ม
กระแสไฟฟ้ าทีไหลในวงจรไฟฟ้ าได้นนั เกิดจากแรงดันไฟฟ้ าทีจ่ายให้กบั วงจร และปริ มาณ
กระแสไฟฟ้ าภายในวงจรจะถูกจํากัดโดยความต้านทานไฟฟ้ าภายในวงจรไฟฟ้ านัน ๆ ดังนันปริ มาณ
กระแสไฟฟ้ าภายในวงจรจะขึนอยู่กบั แรงดันไฟฟ้ า และค่าความต้านทานของวงจร ซึงวงจรนี เรี ยกว่า
กฎของโอห์ม กล่าวว่ากระแสไฟฟ้ าทีไหลในวงจรจะแปรผันตรงกับแรงดันไฟฟ้ า และแปรผันกับความ
ต้านทานไฟฟ้ า โดยเขียนความสัมพันธ์ได้ดงั นี
Voltage
Resistance
=V
R

Current =
I
ตัวอย่าง

จงคํานวณหาค่าปริ มาณกระแสไฟฟ้ าของวงจรไฟฟ้ าทีมีแรงดันไฟฟ้ าขนาด โวลต์ และมีค่า
ความต้านทานของวงจรเท่ากับ โอห์ม
วิธีทํา

จากสูตร

I=V

แทนค่า

I=

R
50V
5

I = 10 แอมแปร์
อุปกรณ์ทดลอง
. เครื องจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงปรับค่าได้ . V
. มัลติมิเตอร์
. ตัวต้านทานขนาดต่าง ๆ จํานวน ตัว
. สายไฟ
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การทดลอง

1. นําตัวต้านทานแหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงทีปรับค่าได้ต่อวงจร ดังรู ป
. ปรับค่าโวลต์ทีแหล่งจ่ายไฟประมาณ ค่า และแต่ละครังทีปรับค่าโวลต์ให้วดั ค่ากระแสไฟที
ไหลผ่านวงจร บันทึกผลการทดลอง
. หาค่าระหว่าง
. นําค่าทีได้ไปเขียนกราฟระหว่าง V กับ ดังรู ป
. หาค่าความชันเปรี ยบเทียบกับค่าทีได้ในข้อ เปรี ยบเทียบตัวต้านทาน และทําการทดลอง
เช่นเดียวกันกับข้อ คําถาม ค่า V ทีทดลองได้เป็ นไปตามกฎของโอห์มหรื อไม่ เพราะเหตุใด
I

6. การเดินสายไฟฟ้ า
วิธี ก ารเดิ น สายไฟฟ้ า แบ่ งออกได้ 2 แบบ คื อ แบบเดิ น บนผนั ง และแบบฝั ง ในผนั ง
6.1 การเดินสายไฟบนผนัง
การเดิ น สายไฟแบบนี จะมองเห็ น สายไฟ อาจทําให้ดู ไม่เรี ย บร้อย ไม่สวยงาม หากช่ างเดิ น
สายไฟไม่เรี ยบตรง ยิงจะเสริ มให้ดูไม่เรี ยบร้อยตกแต่งห้องให้ดูสวยงามยาก มีขอ้ ดีทีค่าใช้จ่ายถูกกว่า
แบบฝังในผนัง สามารถตรวจสอบและซ่อมแซมได้ง่าย
ขันตอนที 1
กําหนดรู ปแบบจุดตําแหน่งของปลักทีต้องการเพิมและแนวการเดินสายไฟ ควรให้อยู่ในแนว
เดิมของสายทีเดินอยูแ่ ล้ว ในกรณี ทีมีสายแบบเดินลอยอยูแ่ ล้วให้ใช้แนวสายไฟเดิมก็ได้ แล้วค่อยแยกเข้า
ตําแหน่งทีต้องการ
ขันตอนที 2
การเดินแนวใหม่ ควรเดินลากจากจุดต่อขึนบนเพดาน ก่อนแล้วจึงเดินลงตําแหน่ งทีต้องการวัด
ระยะจากขอบผนัง แล้วตีแนวสายไฟด้วยด้ายตีเส้น
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ขันตอนที 3
ตอกตะปูเข็มขัดสายไฟตามแนวทีตีเส้นเข้าทีผนัง และแนวทีจะลงตําแหน่งทีติดตังใหม่ดว้ ยโดย
พับ เข็มขัดทับหัวตะปูเพือจับขณะตอก
ขันตอนที 4
เว้นระยะห่างของเข็มขัดรัดสายไฟประมาณ 10 - 15ซม. ใ นส่วนโค้งหรื อหักมุมของเพดานให้
ตอกเข็มขัดถีประมาณช่องละ1 - 2 ซม. เพือทีจะรัดสายไฟให้แนบสนิท กับผนังไม่โก่งงอ
ขันตอนที 5
ติดตัง เต้าเสียบทีตําแหน่งใหม่ เจาะยึดตัวบล็อคด้วยสว่านไฟฟ้ าและขันด้วยสกรู ยึดให้แน่น
หากเป็ นผนังไม้ควรหาโดรงไม้ทาบในผนังก่อนเพือความแข็งแรง
ขันตอนที 6
เดินสายไฟในแนวตอกเข็มขัดไว้และรัดสายไฟเข้ากับ เข็มขัดให้แน่น ต่อสายใส่เข้ากับเต้าเสียบ
ใหม่ให้เรี ยบร้อยประกอบเข้าบล็อค
ขันตอนที 7
ปิ ดเมนสวิทช์ก่อนเช็คดูว่าไม่มีไฟเข้าปลักทีจะต่อพ่วง โดยใช้ไขควงเช็คไฟเช็คดูว่าไม่มีแสงไฟ
ในด้ามไขควง แล้วจึงทําการพ่วงสายไฟเข้ากับปลักเดิม และทดลองเปิ ดสวิทช์แล้วใช้ไขควงเช็คไฟที
ปลักจุดใหม่
6.2 การเดินแบบฝังในผนัง
การเดินแบบฝังในผนังเป็ นการเดินสายไฟโดยร้อยสายผ่านท่อสายไฟซึงฝังในผนังอาคาร ทําให้ดู
เรี ยบร้อยและตกแต่งห้องได้ง่ายเพราะมองไม่เห็นสายไฟจากภายนอก การเดินท่อร้อยสายต้องทําควบคู่ไป
พร้อมการก่อ - ฉาบ ไม่ควรประหยัดหรื อปล่อยให้มีการลักไก่โดยการเดินสายไฟแบบฝังในผนังโดยไม่ร้อย
ใส่ท่อร้อยสายไฟ เพราะหากเกิดไฟรัวอาจเกิดอันตรายกับผูอ้ าศัยเมือไปสัมผัสกําแพง การติดตังมีค่าใช้จ่าย
สูงกว่าแบบเดินสายบนผนัง การติดตังมีความยุง่ ยากและซับซ้อน การเปลียนแปลงและซ่อมแซมภายหลังจาก
ทีได้ติดตังไปแล้วทําได้ยากและเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าแบบแรกมาก
การเดินสายไฟมักจะใช้วิธีเดินสาย ลอยตามผนังอาคาร ขณะทีการเดินท่อนําจะเดินท่อลอยตาม
ขอบพืนและขอบผนังเมือใช้งานไป หากเกิดการชํารุ ดเสี ย หายขึ นการตรวจสอบและการซ่อมแซมก็
สามารถทําได้ไม่ยาก แต่ในปัจจุบนั บ้านเรื อนสมัยใหม่ มีความพิถีพิถนั ในด้านความสวยงามมากขึ น
การเดินสายไฟมักจะใช้วิธีเดินสายร้อยท่อ ซึงฝังอยูภ่ ายในผนัง หรื อเหนือเพดานขณะทีการเดินท่อนํา
จะใช้วิธีเดินท่อฝัง อยูภ่ ายในผนัง หรื อใต้พนื เพือซ่อนความรกรุ งรัง ของสายไฟและท่อนําเอาไว้ การ
เดินสายไฟและท่อนําแบบฝังนี แม้จะเพิมความสวยงาม และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ให้แก่ตวั บ้าน
แต่ก็มีขอ้ เสียแฝงอยู่ เพราะถ้าเกิดปัญหาไฟช็อต ไฟรัว หรื อท่อนํารั ว ซึงอาจจะมีสาเหตุมาจาก การใช้
วัสดุทีด้อยคุณภาพ การติดตังอย่างผิดวิธี หรื อการชํารุ ดเสี ยหายอันเนื องมาจากการใช้งานก็ตาม การ
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ตรวจสอบ หรื อการซ่อมแซมย่อมทําได้ลาํ บาก อาจถึงขันต้องทํา การรื อฝ้ าเพดานรื อกําแพงหรื อพืนที
บางส่วนเพือทําการตรวจสอบและ แก้ไขปัญหาทีเกิดขึน ซึงทําให้เกิด ความเสียหายต่อตัวบ้าน เสียเวลา
และเสียค่าใช้จ่ายสูงในการวางระบบไฟฟ้ า วิธีหลีกเลียงปัญหาข้างต้นอย่างง่าย ๆ วิธีหนึ งก็คือการเลือก
เดินสายไฟแบบลอย ซึงอาจจะดูไม่เรี ยบร้อยนัก และเหมาะสําหรับ อาคารบ้านเรื อนขนาดเล็กเท่านัน
แต่สาํ หรับผูท้ ีต้องการความประณี ตสวยงามหรื อบ้านขนาดใหญ่ทีมีการเดินสายไฟ เป็ นจํานวนมาก การ
เดินสายไฟแบบฝัง ดูจะมีความเหมาะสมกว่า อย่างไรก็ตาม ปั ญหาต่าง ๆ ดังกล่าวอาจจะป้ องกันหรื อ
ทําให้ ลดน้อยลงได้โดยการเลือกใช้วสั ดุทีมีคุณภาพ ใช้วสั ดุทีถูกต้อง และมีขนาดทีเหมาะสม รวมทังมี
การติดตังอย่างถูกวิธีและมีระบบ แบบแผน
ข้ อแนะนําในการออกแบบระบบวงจรไฟฟ้ าภายใน
ระบบวงจรไฟฟ้ าภายในบ้านควรแยกวงจรควบคุมพืนทีต่าง ๆ เป็ นส่วน ๆ เช่น แยกตามชัน
หรื อแยกตามประเภทของการใช้ไฟฟ้ า ทําให้ง่ายต่อการซ่อมแซม ในกรณี ไฟฟ้ าขัดข้อง ระบบวงจรไฟฟ้ า
ในห้องครัวควรมีการต่อแยกเพราะหากต้องดับไฟในบ้าน เพือซ่อมแซมจะได้ไม่ตอ้ งดับไฟห้องครัวทีมี
ตูเ้ ย็นทีแช่อาหารไว้ อาหารจะได้ไม่เสีย
7. การใช้ เครืองใช้ ไฟฟ้ าอย่างง่ าย
ไฟฟ้ าแสงสว่าง
- ติดตังจํานวนหลอดไฟฟ้ าเท่าทีจําเป็ นและเหมาะสมกับการใช้งาน
- ใช้หลอดไฟฟ้ าชนิดทีใช้แสงสว่างมากแต่กินไฟน้อย และมีอายุกีใช้งานยาวนานกว่า เช่น
หลอดฟูออเรสเซนต์ หลอดคอมแพคท์ เป็ นต้น
- ทําความสะอาดหลอดไฟฟ้ าหรื อโคมไฟเป็ นประจํา
- ตกแต่งภายในอาคารสถานทีโดยใช้สีอ่อนเพือเพิมการสะท้อนของแสง
- ปิ ดสวิตซ์หลอดไฟฟ้ าทุกดวงเมือเลิกใช้งาน
พัดลม
- เลือกขนาดและแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- ปรับระดับความเร็ วลมพอสมควร
- เปิ ดเฉพาะเวลาทีจําเป็ นเท่านัน
- หมันบํารุ งดูแลรักษาให้อยูใ่ นสภาพทีดี
เครืองรับโทรทัศน์
- ควรเลือกขนาดทีเหมาะสมกับครอบครัวและพืนทีในห้อง
- ควรเลือกชมรายการเดียว หรื อเปิ ดเมือถึงเวลาทีมีรายการทีต้องการชม
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- ถอดปลักเครื องรับโทรทัศน์ทุกครังเมือไม่มีคนชม
เครืองเป่ าผม
- ควรเช็ดผมให้หมาดก่อนใช้เครื องเป่ าผม
- ควรขยีและสางผมไปด้วยขณะใช้เครื องเป่ าผม
- เป่ าผมด้วยลมร้อนเท่าทีจําเป็ น
เตารีดไฟฟ้ า
- พรมนําเสื อผ้าแต่พอสมควร
- ปรับระดับความร้อนให้เหมาะสมกับชนิดของเสื อผ้า
- เริ มต้นรี ดผ้าบาง ๆ ขณะทีเตารี ดยังร้อนไม่มาก
-

เสือผ้าควรมีปริ มาณมากพอสมควรในการรี ดแต่ละครัง

- ถอดปลักก่อนเสร็ จสินการรี ด 2 - 3 นาที เพราะยังคงมีความร้อนเหลือพอ
หม้อชงกาแฟ
- ใส่นาให้
ํ มีปริ มาณพอสมควร
- ปิ ดฝาให้สนิทก่อนต้ม
- ปิ ดสวิตซ์ทนั ทีเมือนําเดือด
หม้อหุงข้ าวไฟฟ้ า
- เลือกใช้ขนาดทีเหมาะสมกับครอบครัว
- ถอดปลักออกเมือข้าวสุกหรื อไม่มีความจําเป็ นต้องอุ่นให้ร้อนอีกต่อไป
ตู้เย็น
- เลือกใช้ขนาดทีเหมาะสมกับครอบครัว
- ตังวางตูเ้ ย็นให้ห่างจากแหล่งความร้อน
- ไม่ควรนําอาหารทีร้อนเข้าตูเ้ ย็นทันที
- ไม่ควรใส่อาหารไว้ในตูเ้ ย็นมากเกินไป
- หมันละลายนําแข็งออกสัปดาห์ละครัง
- หมันทําความสะอาดแผงระบายความร้อน
- ไม่ควรเปิ ดประตูตูเ้ ย็นบ่อย ๆ หรื อปล่อยให้เปิ ดทิงไว้
- ดูแลยางขอบประตูตูเ้ ย็นให้ปิดสนิทเสมอ
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เครืองทําความร้ อน
- เลือกใช้ขนาดทีเหมาะสมกับครอบครัว
- ไม่ควรปรับระดับความร้อนสูงจนเกินไป
- ควรปิ ดวาล์วบ้างเพือรักษานําร้อนไว้ขณะอาบนํา
- ไม่ควรใช้เครื องทําความร้อนในฤดูร้อน
- ปิ ดวาล์วนําและสวิตซ์ทนั ทีเมือเลิกใช้งาน
เครืองปรับอากาศ
- ห้องทีติดตังเครื องปรับอากาศ ควรใช้ฝ้าเพดานทีมีคุณสมบัติเป็ นฉนวนป้ องกันความร้อน
- เลือกขนาดของเครื องให้เหมาะสมกับขนาดพืนทีห้อง
- เลือกใช้เครื องปรับอากาศทีได้รับการรับรองคุณภาพและช่วยประหยัดพลังงาน
- ปรับระดับอุณหภูมิและปริ มาณลมให้เกิดความรู้สึกสบายในแต่ละฤดูกาล
- หมันดูแลบํารุ งรักษาและทําความสะอาดชินส่วนอุปกรณ์และเครื องให้อยูใ่ นสภาพทีดีอยูเ่ สมอ
- ดูแลประตูหน้าต่างให้ปิดสนิทเสมอ
- ใช้พดั ลมระบายอากาศเท่าทีจําเป็ น
- ปิ ดเครื องก่อนเลิกใช้พนที
ื ปรับอากาศประมาณ 2 - 3 นาที
เครืองซักผ้า
- ในการซักแต่ละครังควรให้ปริ มาณเสือผ้าพอเหมาะกับขนาดเครื อง
- ควรใช้วิธีผงแดดแทนการใช้
ึ
เครื องอบผ้าแห้ง
- ศึกษาและปฏิบตั ิตามวิธีการในคู่มือการใช้
8. ความปลอดภัยและอุบัตเิ หตุจากอาชีพช่ างไฟฟ้ า
1) ก่อนลงมือปฏิบตั ิงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้ า ให้ตรวจหรื อวัดด้วยเครื องมือวัดไฟฟ้ าว่าในสายไฟ
หรื ออุปกรณ์นนมี
ั ไฟฟ้ าหรื อไม่
2) การทํางานกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าในขณะปิ ดสวิตซ์ไฟหรื อตัดไฟฟ้ าแล้ว ต้องต่อสายอุปกรณ์นนั
ลงดินก่อนทํางานและตลอดเวลาทีทํางาน
3) การต่อสายดินให้ต่อปลายทางด้านดินก่อนเสมอจากนันจึงต่อปลายอีกข้างเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ า
4) การสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าแรงดันตําใด ๆ หากไม่แน่ใจให้ใช้อุปกรณ์ทดสอบไฟวัดก่อน
5) การจับต้องอุปกรณ์ทีมีไฟฟ้ า จะต้องทําโดยอาศัยเครื องมือ - อุปกรณ์ และวิธีการทีถูกต้องเท่านัน
6) เครื องมือเครื องใช้ทีทํางานกับอุปกรณ์ไฟฟ้ า เช่น คีม ไขควง ต้องเป็ นชนิดทีมีฉนวนหุม้ 2 ชันอย่างดี
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7) ขณะทํางานต้องมันใจว่า ไม่มีส่วนใดส่วนหนึงของร่ างกายหรื อเครื องมือทีใช้อยู่สัมผัสกับ
ส่วนอืนของอุปกรณ์ทีมีกระแสไฟด้วยความพลังเผลอ
8) การใช้กุ ญแจป้ องกันการสับสวิต ซ์ การแขวนป้ ายเตือนห้ามสับสวิตซ์ต ลอดจนการปลด
กุญแจและป้ ายต้องกระทําโดยบุคคลคนเดียวกันเสมอ
9) การขึ นทีสูงเพือทํางานกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าต้องใช้เข็มขัดนิ รภัย หากไม่มีการใช้เชือกขนาด
ใหญ่คล้องเอาไว้กบั โครงสร้างหรื อส่วนหนึงส่วนใดของอาคาร
10) การทํางานเกียวกับไฟฟ้ าหากเป็ นไปได้ควรมีผชู้ ่วยเหลืออยูด่ ว้ ย
8.1 ข้ อควรระวังในการทํางานเกียวกับไฟฟ้ าทัว ๆ ไป
- เมือพบว่าฝาครอบ หรื อกล่องสวิตซ์ชาํ รุ ด หรื อตกเสี ยหาย และควรรี บเปลียนและซ่อมแซม
ทันที
- รักษาความสะอาดของพืนบริ เวณทีซึงสวิตซ์อยูใ่ กล้ ๆ
- หมันสํารวจตรวจตราภายในแผงสวิตซ์ ตูค้ วบคุมทางไฟฟ้ า ไม่ให้มีเศษผงทองแดง
หรื อโลหะทีนําไฟฟ้ าอยูแ่ ละอย่านําชินส่วนอุปกรณ์ภายในตูค้ วบคุม เช่น ฟิ วส์ ออกจากตูค้ วบคุม
- การเปลียนฟิ วส์ ควรใช้ฟิวส์เฉพาะงานนัน ๆ และก่ อนเปลียนต้องสับสวิต ซ์ (ให้
วงจรไฟฟ้ าเปิ ดให้เรี ยบร้อยก่อน)
- อย่าใช้ฝาครอบทีทําด้วยสารทีสามารถลุกติดไฟได้
- สวิตซ์แต่ละอัน ควรมีป้ายแสดงรายละเอียดดังนี
- ใช้กบั กระแสไฟตรง หรื อกระแสสลับ
- ความต่างศักย์ทางไฟฟ้ า (หรื อแรงดัน/แรงเคลือนไฟฟ้ า)
- กระแสไฟฟ้ า
- เครื องมือเครื องใช้ทางไฟฟ้ าทีต่อกับสวิตซ์นนั
- ชือผูร้ ับ
- ต้องสับสวิตซ์ให้วงจรไฟฟ้ าเปิ ด เมือต้องการตรวจสอบหรื อซ่อมแซมเครื องจักรแล้ว
ให้ทาํ สัญลักษณ์หรื อป้ ายทีสวิตซ์ว่า “กําลังซ่อม”
- ก่อนสับสวิตซ์ให้วงจรไฟฟ้ าปิ ด ต้องแน่ ใจว่าทุกอย่างเรี ยบร้อยและได้รับสัญญาณ
ถูกต้อง และก่อนเปิ ดทดลองเดินเครื องควรตรวจดูว่าเครื องจักรนันไม่มีวตั ถุอืนใดติดหรื อขัดอยู่
- การส่งสัญญาณเกียวกับเปิ ด-ปิ ดสวิตซ์ ควรทําด้วยความระมัดระวัง
- อย่าปิ ด - เปิ ดสวิตซ์ขณะมือเปี ยกนํา
- การสับสวิตซ์ให้วงจรไฟฟ้ าปิ ดต้องแน่ใจว่าสัญญาณนันถูกต้อง
- การขันสลักเกลียวเพือยึดสายไฟฟ้ า ต้องขันให้แน่น
- อุปกรณ์ไฟฟ้ าทีชํารุ ดอย่าฝื นใช้งานจะเกิดอันตรายได้
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8.2 ข้ อทีไม่ควรกระทําในการปฏิบัตงิ านเกียวกับไฟฟ้ า
- ไม่ควรถอดปลักไฟด้วยการดึงสายไฟ
- ไม่ควรใช้เครื องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้ าทีชํารุ ด
- ไม่ควรใช้ปลักไฟทีชํารุ ด
- ไม่ควรต่อพ่วงไฟเกินกําลัง
- ไม่ควรต่อปลักผิดประเภท
- ไม่ควรซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้ าด้วยตนเองถ้าหากไม่มีความรู้อย่างแท้จริ ง
8.3 ความปลอดภัยเกียวกับตัวผู้ปฏิบัตงิ าน
การแต่งกาย
- เครื องแบบทีเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานเกียวกับเครื องจักร คือ เสื อและกางเกงทีเป็ นชิน
เดียวกัน ซึงอยูใ่ นสภาพทีเรี ยบร้อย เสื อผ้าทีฉีกขาดไม่ควรนํามาใช้ เพราะจะทําให้เข้าไปติดกับ
เครื องจักรทีกําลังหมุนได้
- ติดกระดุมทุกเม็ดให้เรี ยบร้อย
- ไม่ควรใส่เครื องประดับ เช่น สร้อยคอ นาฬิกา แหวน
- ต้องใส่รองเท้าหุม้ ส้น หรื อรองเท้าบูท เพือป้ องกันเศษโลหะทิมตํา
- ควรสวมแว่นตา เพือป้ องกันเศษโลหะกระเด็นเข้าตา
- ไม่ควรไว้ผมยาวหรื อมิฉะนันควรสวมหมวก
- สภาพการทํางานทีมีเสียงดัง ควรสวมทีครอบหู
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9. การบริหารจัดการและการบริการทีดี
บริ การทีดี หมายถึง ความตังใจและความพยายามในการให้บริ การต่อผูร้ ับบริ การ มีระดับการ
ปฏิบตั ิ ดังนี
ระดับที 1 สามารถให้ บริการแก่ผ้รู ับบริการ ด้ วยความเต็มใจ
- ให้บริ การทีเป็ นมิตรภาพ
- ให้ขอ้ มูลข่าวสารทีถูกต้องชัดเจนแก้ผรู้ ับบริ การ
- แจ้งให้ผรู้ ับบริ การทราบความคืบหน้าในการดําเนินเรื อง หรื อขันตอนงานต่าง ๆ ทีให้บริ การอยู่
- ประสานงานให้แก่ผรู้ ับบริ การได้อย่างต่อเนืองและรวดเร็ ว
ระดับที 2 ช่ วยแก้ปัญหาให้ แก่ผ้รู ับบริการ
- ช่วยแก้ปัญหาหรื อหาแนวทางแก้ไขปัญหาทีเกิดขึนแก้ผรู้ ับบริ การอย่างรวดเร็ วไม่บ่ายเบียง
ไม่แก้ตวั หรื อปัดภาระ
- ผูร้ ับบริ การได้รับความพึงพอใจและนําข้อขัดข้องทีเกิดจากการให้บริ การไปพัฒนาให้การ
บริ การดียงขึ
ิ น
ระดับที 3 ให้ บริการทีเกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้ เวลาหรือความพยายามอย่างมาก
- ให้เวลาแก่ผรู้ ับบริ การเป็ นพิเศษ เพือช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผรู้ ับบริ การ
- นําเสนอวิธีการในการให้บริ การทีผูร้ ับบริ การจะได้รับประโยชน์สูงสุด
ระดับที 4 เข้ าใจและให้ บริการทีตรงตามความต้องการทีแท้ จริงของผู้รับบริการได้
- พยายามทําความเข้าใจด้วยวิธีต่าง ๆ เพือให้บริ การได้ตรงตามความต้องการทีแท้จริ งของ
ผูร้ ับบริ การ
- ให้คาํ แนะนําทีเป็ นประโยชน์แก้ผรู้ ับบริ การ เพือตอบสนองความต้องการ
ระดับที 5 ให้ บริการทีเป้นประโยชน์ อย่างแท้ จริงให้ แก่ผ้รู ับบริการ
- คิดถึงประโยชน์ของผูร้ ับบริ การในระยะยาว
- เป็ นทีปรึ กษาทีมีส่วนช่วยในการตัดสินใจทีผูร้ ับบริ การไว้วางใจ
- สามารถให้ความเห็นทีแตกต่างจากวิธีการหรื อขันตอนทีผูร้ ับบริ การต้องการให้สอดคล้องกับ
ความจําเป็ น ปัญหา โอกาส เพือประโยชน์อย่างแท้จริ งของผูร้ ับบริ การ
10. โครงงานวิทยาศาสตร์ สู่อาชีพ
อาชี พช่างไฟฟ้ า เป็ นอาชีพสําคัญจําเป็ นกับสังคมเทคโนโลยีในทุก ยุคทุ กสมัย ผูม้ ีอาชีพช่าง
ไฟฟ้ า ต้องมีความชํานาญเฉพาะทาง มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ สร้างผลงาน นอกเหนื อจากการติดตัง
ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้ า และยังสามารถสร้างสรรค์ผลงานเป็ นอุปกรณ์เครื องใช้ไฟฟ้ า สําหรับครัวเรื อน
เพือความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันของมนุษย์ ดังนัน ช่างไฟฟ้ า นอกจากเป็ นอาชีพเพือบริ การ ยัง
นําไปสู่เพือการพาณิ ชย์ได้ดี โดยผูเ้ รี ยนนําความรู้ ผลงาน จากโครงงานเรื องไฟฟ้ า ไปต่อยอดสู่อาชีพได้
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อย่างหลากหลาย อาทิเช่น การประดิษฐ์โคมไฟเพือประดับตกแต่ง โคมไฟเพืออ่านหนังสื อ เครื องเตือน
ภัยนําท่วมอย่างง่าย ฯลฯ
ตัวอย่างที 1

การประดิษฐ์ โคมไฟเพือประดับตกแต่ง

วัสดุทีใช้
1. สวิทซ์ไฟ สําหรับเปิ ดปิ ด

ราคาประมาณ 30 บาท

2. หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบยาว

ราคาประมาณ 79 บาท

3. แผ่นซีดี 61 แผ่น

นํากลับมาใช้ใหม่ (reuse)

4. สายไฟ 1.8 เมตร

ราคาประมาณ 30 บาท

วิธีทําโคมไฟจากแผ่นซีดี
วิธีทาํ โคมไฟจากแผ่นซีดี แผ่นซีดีทีเสียแล้วใครจะเชือว่าสามารถนํามาทําโคมไฟอันสวยหรู
มีระดับ อย่างทีใครนึกไม่ถึงมากก่อน สนใจละซิ ลองมาทําดูว่าเขาทํากันอย่างไรทําให้ได้โคมไฟสวย
สะดุดใจ โดยใช้ตน้ ทุนประมาณ 139 บาท ดังนี
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หลอดไฟทีใช้

ถอดส่วนประกอบหลอดไฟออก เพือจะได้แยกเอาสวิทซ์กบั หลอดไฟ
ไว้สาํ หรับติดนอกกล่องโคมไฟ
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นํามาว่างตําแหน่งว่าสวิทซ์ กับหลอดไฟจะอยูต่ าํ แหน่งไหน

ตัดแผ่นไม้อดั หนาขนาด 3/8 นิว เป็ นรู ปวงกลมขนาด แผ่นซีดี จํานวน 18 แผ่น

แผ่นไม้อดั ทีตัดออกมา
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ทาด้วยกาวร้อน แล้วใช้สกรู อดั ให้แน่น ทิงไว้ให้กาวแห้ง ประมาณ 20 นาที

ใช้สว่านเจาะช่องตรงกลางไม้ให้ใส่หลอดไฟได้ เจาะช่องให้สายไฟ กับสวิทซ์ไฟใส่ได้
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วางหลอดไฟใส่ลงไปในช่องนี

ใส่สวิทซ์ไฟ กับสายไฟตามช่องทีเจาะไว้
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เจาะรู ตรงกลางแผ่นซีดี ให้กว้างพอทีจะใส่หลอดไฟได้

เจาะให้ใส่หลอดไฟได้แบบนี
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จับแผ่นซีดีสองแผ่น มาจับคู่ประกบกัน โดยหันด้านทีมันวาวออกทังสองด้าน แล้วใช้กาวร้อน
ทาทิงไว้ให้แห้ง แล้วเจาะรู 3 รู ไว้สาํ หรับใส่น็อตยาวเป็ นเสาขา 3 ขา ดังภาพ ชันแรกใส่แผ่นเดียว จากนัน
ค่อยใส่วงแหวน รองเพือให้เป็ นชัน ๆ มีช่องว่างให้แสงกระจายออก ใส่ไปเรื อย ๆ จนถึงชันสุดท้าย ใช้
แผ่นซีดี 4 แผ่นทากาวประกบกัน ปิ ดเป็ นฝาข้างบน

เวลาจะเปลียนหลอดไฟข้างใน ก็ไขน็อตออก แล้วหยิบหลอดไฟมาเปลียน

ประกอบเสร็ จแล้ว เมือเปิ ดไฟ จะได้ภาพดังนี
ทีมา http://www.yousaytoo.com/tensionnot/how-to-make-a-cool-cd-lamp/4877
ตัวอย่างที 2

สิงประดิษฐ์เครืองเตือนภัยนําท่ วมอย่างง่ าย

วัสดุทีใช้
1. สวิทซ์และกริ งไฟฟ้ าแบบไร้สาย

ราคาประมาณ 100 - 150 บาท

2. เศษโฟม

นํากลับมาใช้ใหม่ (reuse)

3. ถุงพลาสติก

นํากลับมาใช้ใหม่ (reuse)
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วิธีทํา
1. หาซือกริ งประตูบา้ นแบบไร้สายมีขายเกือบทุกห้าง (ราคาประมาณร้อยกว่าบาทถึงห้าร้อย
บาท) เอาแบบกดค้างแล้วร้องต่อเนือง นอนหลับแล้วจะได้ตืน (บางยีห้อกดค้างแล้วร้องครังเดียว)
. หาอุปกรณ์ดงั นี ตะกร้าทรงเตีย แผ่นโฟม ซองซิปกันนํา เทปกาว กาวสองหน้า ก้อนอิฐหรื อ
หิน

. นํากริ งตัวลูก (สวิตซ์ทีกดกริ ง) มาติดกาวสองหน้าบริ เวณทีกดให้ทีกดนูนขึน (ไม่ตอ้ งลอก
กระดาษอีกด้านออก) แล้วใส่ซองซิปไม่ให้นาเข้
ํ า

. ตัดโฟมให้มีขนาดเล็กกว่าตะกร้าเล็กน้อย นํากริ งตัวลูกทีอยูใ่ นซองซิปไปวางกลางโฟมแล้ว
ติดเทปกาวบนโฟม
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. หาทีเหมาะ ๆ วางโฟมทีพืน ทีต้องการทราบว่านําท่วมแล้ว เช่น ประตูรัว ครอบโฟมด้วย
ตะกร้า ทับตะกร้าด้วยอิฐหรื อหิน (ระยะสัญญาณประมาณ เมตรจากตัวแม่)

. เสียบปลักตัวแม่ (สัญญาณกระดิง) ไว้ในบ้าน

. เมือนําท่ ว มโฟมจะลอยตัว ดัน สวิ ต ซ์ทีกดกริ งกับก้น ตะกร้ าที ถูก ทับไว้ด ้ว ยอิฐหรื อหิ น
ทําให้สญ
ั ญาณร้องเตือน

ทีมา http://www.oknation.net/blog/print.php?id=653105
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11. คําศัพท์ ทางไฟฟ้ า
ช่างไฟฟ้ าทุกคนจะต้องเข้าใจคําจํากัดความทัวไปของคําศัพท์ทีใช้ในทางช่างไฟฟ้ า เพือให้การ
สังวัสดุอุปกรณ์ และการอ่านรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ของบริ ษทั ผูผ้ ลิตอย่างมีประสิ ทธิภาพ ผูส้ งั
และผูอ้ ่านจะต้องมีความคุน้ เคยกับภาษาทีใช้ในทางช่างไฟฟ้ าด้วย ดังนันจึงควรอ่านคําจํากัดความแต่ละ
คําอย่างละเอียดให้เข้าใจ และควรพลิกดูคาํ เหล่านี ทุกครั งเมือมีความจําเป็ น นอกจากนี ยังมีรายละเอียด
เกียวกับคํานิยามของคําศัพท์เหล่านี เพิมเติมในท้ายเล่มของหนังสือเล่มนีด้วย
พลังงาน (energy) : ความสามารถในการทํางาน
กําลังม้า (horsepower) : หน่วยวัดการทํางานของเครื องจักรกลพวกมอเตอร์และเครื องยนต์ เรา
จะใช้อกั ษรย่อ HP หรื อ hp แทน โดยทัวไปกําลังม้านี จะใช้บ่งบอกเอาท์พุทของมอเตอร์ไฟฟ้ า
ไฟฟ้ า (electricity) : การเคลือนทีของอิเล็กตรอนผ่านตัวนําไฟฟ้ า
ตัวนําไฟฟ้ า (conductor) : สสารทียอมให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านตัวมันเองได้ง่าย
ความนําไฟฟ้ าหรือความเป็ นสือไฟฟ้ า (conductance) : ความสะดวกสบายต่อการไหลผ่านของ
กระแสไฟฟ้ าในวงจร
ฉนวนไฟฟ้ า (insulator) : วัตถุทีมีคุณสมบัติตา้ นทานการไหลของกระแสไฟฟ้ า อาจจะกล่าวได้
ว่าสสารนัน ขัดขวางการเคลือนทีของอิเล็กตรอน
อํานาจแม่เหล็ก (magnetism) : คุณสมบัติอย่างหนึงของสสารทีแสดงอํานาจดึงดูดเหล็กได้
ขัวไฟฟ้ า (polarity) : คุณสมบัติของประจุไฟฟ้ าทีแสดงออกมา ซึงจะมีค่าเป็ นบวกหรื อเป็ นลบ
แม่เหล็กไฟฟ้ า (electromagnet) : ขดลวดตัวนําไฟฟ้ าทีแสดงอํานาจหรื อคุณสมบัติทางแม่เหล็ก
เมือมีกระแสไฟฟ้ า ไหลผ่านขดลวดนัน
ขดปฐมภูมิ (primary) : ขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้ า ซึ งต่ ออยู่กบั แหล่งจ่ายไฟฟ้ าและรั บ
พลังงาน นันก็คือด้านรับไฟฟ้ าเข้าของหม้อแปลงไฟฟ้ า
ขดทุตยิ ภูมิ (secondary) : ขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้ าทีติดอยูก่ บั โหลด (ภาระทางไฟฟ้ า) โดย
จะรับพลังงานด้วยหลักการเหนียวนําทางอํานาจแม่เหล็กไฟฟ้ าจากขดลวดปฐมภูมิไปสู่โหลดนันก็คือ
ด้านจ่ายไฟออกของหม้อแปลงไฟฟ้ า
กําลังไฟฟ้ า (electric power) : อัตราการผลิตหรื อใช้พลังงานทางไฟฟ้ าในหนึงหน่วยเวลา
วัตต์ (watt) : หน่วยวัดกําลังไฟฟ้ า เราเรี ยนอักษรย่อตัวพิมพ์ใหญ่ W แทน กําลังไฟฟ้ ามีจะเป็ น
อักษรบอกพลังงานไฟฟ้ าทีมีอุปกรณ์ไฟฟ้ าแต่ละตัวในการทํางาน อย่างเช่น หลอดไฟ 1,000 วัตต์ เครื อง
ปิ งขนมปัง 1,000 วัตต์
กิโลวัตต์ (kilowatt) : หน่วยกําลังไฟฟ้ าทีมีค่าเท่ากับ 1,000 วัตต์ เราใช้ตวั ย่อว่า KW เพราะเหตุ
ว่าในทางปฏิบตั ินนโหลด
ั
หรื อภาระทางไฟฟ้ ามีจาํ นวนมากๆ จึงมีค่าวัตต์สูง ๆ หน่ วยวัตต์ซึงทําให้การ
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เรี ยกหรื อบันทึกค่ายุ่งยากและเสี ยเวลา เราจึงนิ ยมใช้กิโลวัตต์ซึงเป็ นหน่ วยทีใหญ่ขึนนี แทน และยังมี
หน่วยใหญ่กว่ากิโลวัตต์อีกก็คือ เมกกะวัตต์ (megawatt) ซึงเท่ากับ 1,000 กิโลวัตต์ หรื อเขียนย่อ ๆ ว่า
1 MW
กิโลวัตต์ - ชัวโมง (kilowatt - hour) : หน่ วยวัดการใช้กาํ ลังไฟฟ้ าในเวลา 1 ชัวโมง เราจําใช้
อักษรย่อพิมพ์ตวั ใหญ่ KWH แทน ปกติแล้วการใช้พลังงานไฟฟ้ าตามบ้านจะวัดค่าออกจากเครื องวัด
พลังงาน (หรื อทีเราเรี ยกกันว่า หม้อมิเตอร์) มีหน่วยเป็ นกิโลวัตต์ - ชัวโมง หรื อทีเรี ยกกันว่า ยูนิต (unit)
แล้วคิดราคาไฟฟ้ าทีเราต้องจ่ายเท่ากับ จํานวนยูนิตทีเราต้องใช้คูณด้วยราคาไฟฟ้ าต่อหนึงยูนิต
ไฟฟ้ ากระแสสลับ (alternating current) : ระบบไฟฟ้ าทีทิศทางการวิงของอิเล็กตรอนมีการ
สลับไปมาตลอดเวลา เราใช้สญ
ั ลักษณ์แทนด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ AC และมักนิ ยมใช้เป็ นระบบไฟฟ้ า
ตามบ้าน อาคาร โรงงานทัว ๆ ไป
ไฟฟ้ ากระแสตรง (direct current) : ระบบไฟฟ้ าที อิเล็ก ตรอนมีก ารวิ งไปทางเดี ย วกัน
ตลอดเวลา และต่ อเนื องกัน มัก จะพบว่าใช้กนั อยู่ทวั ๆ ไป ก็คื อ เครื องชาร์ จแบตเตอรี ถ่านไฟฉาย
แบตเตอรี รถยนต์เป็ นต้น ใช้อกั ษรตัวพิมพ์ใหญ่ DC เป็ นสัญลักษณ์แทน
วงจรไฟฟ้ า (circuit) : ทางเดินไฟฟ้ าทีต่อถึงกัน และไฟฟ้ าไหลผ่านได้ดี
วงจรอนุกรมหรือวงจรอันดับ (series circuit) : วงจรไฟฟ้ าทีมีทางเดินไฟฟ้ าได้เพียงทางเดียว
จากแหล่งจ่ายไฟฟ้ าผ่านวงจรไฟฟ้ าไปครบวงจรอีกขัวของแหล่งจ่ายไฟ และในวงจรนี อาจจะมีอุปกรณ์
พวกฟิ วส์ สวิตซ์ เซอร์กิต - เบรกเกอร์ โดยต่อเป็ นวงจรอันดับเข้าไปเพือป้ องกัน และควบคุมวงจร
วงจรขนาน (parallelcircuit) : วงจรไฟฟ้ าทีมีทางเดินไฟฟ้ าของกระแสไฟฟ้ าผ่านได้มากกว่า 1
ทางเดินขึนไป และจะมีอุปกรณ์ เช่น พวกเต้าเสี ยบหลอดไฟต่อขนานกัน และข้อดีของวงจรก็คื อ ถ้า
อุปกรณ์ตวั หนึงตัวใดไม่ทาํ งาน ขัดข้องหรื อเสียขึนมา วงจรทางเดินไฟฟ้ าจะไม่ขนาน ซึงตรงกันข้ามกับ
วงจรอนุกรม อุปกรณ์ในวงจรขนานตัวอืน ๆ ยังคงทํางานได้ต่อไปดังรู ปที 2

รูปวงจรขนาน
วงจรเปิ ด (open circuit) : สภาวการณ์ทีทางเดินไฟฟ้ าเกิดขาดวงจร เกิดวงจร หรื อไม่ครบวงจร
ทําให้กระแสไฟฟ้ าไหลไม่ได้
วงจรลัด (short circuit) : สภาวการณ์ทีเกิ ด มีก ารลัด วงจรทางเดิ นของกระแสไฟฟ้ า อัน
เนืองมาจากรอยต่อของสายต่าง ๆ พลาดถึงกัน มีกระแสไฟฟ้ ารัวต่อถึงกัน เป็ นต้น
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แอมแปร์ (ampere) : หน่ วยการวัดค่าอัตราการไหลของไฟฟ้ าทีผ่านตัวนํา เราจะใช้อกั ษรย่อ
ตัวพิมพ์ใหญ่ A หรื อ amp แทน ปกติแล้วหน่วยแอมแปร์นีนิยมใช้ระบุขอบของการใช้กระแสไฟฟ้ าด้าน
สูงสุดในการทํางานของอุปกรณ์เครื องใช้ไฟฟ้ านันอย่างปลอดภัย อย่างเช่น เต้าเสี ยบ 15 แอมแปร์ ฟิ วส์
30 แอมแปร์
เฮิร์ตซ์ (hertz) : หน่วยความถีมีค่าเป็ นรอบต่อวินาที การทีอิเล็กตรอนวิงไปในทิศทางหนึ งแล้ว
วกกลับมาสู่แหล่งจ่ายไฟฟ้ าจากนันก็มีอิเล็กตรอนวิงออกมาจากแหล่งจ่ายไฟไปในทิศทางหนึ งวกกลับ
มา โดยทิศทางการวิงของอิเล็กตรอนทัง 2 ครังวิงสวนทางกัน (หรื อพูดอีกนับหนึ งก็คือ วิงสลับไปสลับ
มานันเอง) เราเรี ยกว่า 1 รอบ ความถีของระบบไฟฟ้ าบ้านเราใช้ความถี 50 เฮิร์ตซ์ ใช้สัญลักษณ์ HZ
แสดงแทน
โอห์ ม (ohm) : หน่ วยความต้านทานทางไฟฟ้ าใช้สัญลักษณ์แทนด้วยตัวโอเมก้า ( Ω ) ความ
ต้านทานจะพยายามต่อต้านการไหลของกระแสไฟฟ้ า ความต้านทานเป็ นได้ทงผู
ั ท้ าํ งานให้หรื อขัดขวาง
การทํางานให้ผใู้ ช้ไฟ มันทํางานให้ในขณะทีใช้มนั เป็ นฉนวนหรื อใช้ควบคุมวงจร ตัวอย่างเช่น เทปพัน
สายไฟ เต้าเสียบทีทําจากพลาสติก จะป้ องกันอันตรายให้กบั ผูใ้ ช้ไฟได้ และใช้ความต้านทานแบบปรับ
ค่าได้ (rheostat) ปรับความสว่างของหลอดไฟฟ้ า แต่มนั จะขัดขวางการทํางานเมือผูใ้ ช้ไฟ ใช้สายไฟเส้น
เล็ก และยาวมาก ๆ หรื อมีสนิ มตามจุด สัมผัสต่ าง ๆ ของตัว นํา จะเป็ นสาเหตุ ของการเพิมค่ าความ
ต้านทาน ทําให้เกิดความร้อนมากเกินไป พร้อมทังเกิดการสูญเสียกําลังไฟฟ้ าไปในสายตัวนําด้วย
กฎของโอห์ ม (Ohm’s law) : กฎทีว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างแรงดัน กระแส และความ
ต้านทานในวงจรไฟฟ้ า กฎนี กล่าวว่า ค่ากระแสไฟฟ้ า (I) จะเป็ นสัดส่วนโดยตรงกับค่าแรงดันไฟฟ้ า (E)
และเป็ นสัดส่วนผกผันกับค่าความต้านทาน (R) สู ตร I = E / R
โวลต์ (volt) : หน่ วยวัดแรงดันไฟฟ้ า แรงดันไฟฟ้ าหรื อแรงดันทีทําให้เกิดมีการเคลือนทีของ
อิเล็กตรอนภายในตัวนําไฟฟ้ า เราใช้ตวั ย่อแทนแรงดันไฟฟ้ าด้วย V, E หรื อ EMF ปกติจะใช้ E และ
EMF แทนแรงดันทีเกิดจากการเคลือนทีของประจุไฟฟ้ าหรื อ electromotive force (ซึงเป็ นอีกนิยามหนึ ง
ของคําว่ า โวลต์) เช่ น เดี ย วกับคําว่ า แอมแปร์ แรงดันซึ งระบุ ไว้ทีตัวอุปกรณ์ เครื องใช้ไฟฟ้ าจะเป็ น
ตัวกําหนดขอบเขตการใช้แรงดันไฟฟ้ าขณะทํางานได้โดยปลอดภัย เช่น มอเตอร์ 220 โวลต์ เครื องเป่ า
ผม 110 โวลต์ เราจะต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ ากับแรงดันไฟฟ้ าตามทีระบุไว้เท่านัน
แอมมิเตอร์ (ammeter) : เป็ นเครื องวัดทางไฟฟ้ าชนิดหนึง ใช้วดั ค่ากระแสไฟฟ้ าทีไหลในวงจร
ทีเราต้องการวัด โดยปกติเราจะใช้เครื องมือนี ต่ ออนุ ก รมกับวงจรทีเราต้องการวัดค่ากระแส แต่ก็ มี
เครื องมือวัดชนิดพิเศษทีไม่ตอ้ งต่อวงจรอันดับเข้ากับวงจรไฟฟ้ านัน จะได้กล่าวถึงในบทต่อ ๆ ไป
โอห์ มมิเตอร์ (ohm meter) : เป็ นเครื องวัดทางไฟฟ้ าชนิ ดหนึ ง ใช้วดั ค่าความต้านทานไฟฟ้ า
เวลาใช้จะต้องไม่มีการจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟใดในวงจรไฟฟ้ านัน
โวลต์มเิ ตอร์ (volt meter) : เป็ นเครื องมือวัดทางไฟฟ้ าชนิดหนึง ใช้วดั ค่าแรงดันไฟฟ้ า
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มัลติมเิ ตอร์ (multimeter) : เป็ นเครื องมือวัดทางไฟฟ้ าชนิดหนึงทีสามารถวัดค่าแรงดัน กระแส
และความต้านทานได้ในเครื องวัดตัวเดียวกัน
National Electric Code : เป็ นหนังสื อคู่มือรวบรวมข้อแนะนําและกฎข้อบังคับในการติดตัง
อุปกรณ์ไฟฟ้ าให้มีความปลอดภัย แม้ว่าจะมีเนื อหามากมายแต่หนังสื อคู่มือนี ก็ไม่มีจุดมุ่งหมายสําหรับ
การสอน หรื อใช้แก่บุคคลทีไม่เคยผ่านการอบรมมาก่อน ส่ วนของไทยเราก็มีคู่มือพวกนี หลายแห่ ง
ด้วยกัน เช่น คู่มือของการไฟฟ้ านครหลวง การพลังงานแห่งชาติ การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค ซึงหลักการและ
กฎข้อบังคับส่วนใหญ่ก็คล้าย ๆ กับของ NEC (National Electric Code) ของต่างประเทศนันเอง
สวิตซ์ อัตโนมัติห รือเซอร์ กิตเบรกเกอร์ (circuit breaker) : เป็ นอุปกรณ์ป้องกันที ใช้จาํ กัด
กระแสไฟฟ้ าสูงสุดในวงจร เมือกระแสเกินค่าจํากัดเซอร์ กิตเบรกเกอร์ จะเปิ ดวงจรไม่ให้กระแสไฟฟ้ า
ไหลสู่วงจรอีก จนกว่าจะกดปุ่ มทํางานใหม่ ปั จจุบนั ใช้แทนสวิตซ์ฟิวส์กนั มาก เนื องจากสามารถต่อ
วงจรเข้าไปใหม่ได้ทนั ที ในขณะทีฟิ วส์ตอ้ งสลับเปลียนตัวใหม่เข้าไปแทน และยิงในระบบไฟฟ้ า 3 เฟส
ด้วยแล้วถ้าเกิดขาดทีฟิ วส์เพียงเส้นเดียวเหลือไฟฟ้ ามาแค่ 2 เฟสเท่านัน อาจเกิดการเสี ยหายไหม้ขึนที
มอเตอร์ 3 เฟสได้ หลัก การทํางานของเซอร์ กิตเบรกเกอร์ จะทํางานโดยอาศัยอํานาจแม่เหล็ก เมือมี
กระแสไฟฟ้ าในวงจรไหลเข้ามามาก ๆ สนามแม่เหล็กจะดึงสวิตซ์ให้ตดั วงจรออก และบางแบบจะมีตวั
ป้ องกันกระแสเกินขนาดด้วยความร้อนต่อร่ วมมาด้วยโดยอาศัยการทีมีกระแสไหลผ่านความต้านทาน
ของตัวไบเมตอลลิก (bimetallic) (ไบเมตอลลิก เป็ นโลหะทีขยายตัวเมืออุณหภูมิสูงขึนและหดตัวเมืออุณ
ภูมิตาลง)
ํ เมือกระแสไหลผ่านมากจะเกิดความร้อนมาก ตัวไบเมตอลลิกจะขยายตัวดึงให้สวิตซ์ตดั วงจร
ออก เราใช้ตวั อักษรย่อแทนเซอร์กิตเบรกเกอร์ดว้ ย CB
ฟิ วส์ (fuse) เป็ นอุปกรณ์ป้องกันทีใช้จาํ กัดกระแสไฟฟ้ าสูงสุดในวงจร เมือกระแสเกินค่าจํากัด
ฟิ วส์จะเกิดความร้อนมากขึนจนกระทังหลอมละลายขาดจากกัน วงจรก็จะเปิ ด ฟิ วส์จะต่ออย่างอนุ กรม
กับวงจร
หม้ อแปลง (transformer) : เป็ นอุปกรณ์ทีใช้เปลียนแรงดันไฟฟ้ าให้สูงขึ นหรื อตําลง เพือให้
ตรงกับแรงดันทีใช้กบั อุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ เช่น มีเครื องซักผ้าแรงดัน 110 โวลต์ แต่มีไฟฟ้ าแรงดัน 220
โวลต์ เราก็ตอ้ งใช้หม้อแปลงแรงดัน 220 โวลต์ ให้เป็ นแรงดัน 110 โวลต์ จึ งจะใช้เครื องซักผ้าได้
นอกจากนี เรายังนิยมใช้หม้อแปลงกับเครื องติดต่อภายใน และระบบเสียงกริ งเรี ยก เป็ นต้น
เฟส (phase) : หมายถึง ชนิดของระบบไฟฟ้ าทีใช้มีทงระบบ
ั
1 เฟส 2 สาย และ 3 เฟส 4 สาย
อุปกรณ์ไฟฟ้ า 1 เฟส 2 สาย จะใช้ตามบ้านทีอยูอ่ าศัย ส่วนระบบไฟฟ้ า 3 เฟส 4 สาย นิยมใช้กบั ธุรกิจ
ใหญ่กบั โรงงานอุตสาหกรรม
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ภาคผนวก
1. แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เพือการประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์เป็ นอันมาก ทังนี เพราะอาชีพไม่ใช่
จะสนองตอบความต้องการของมนุษย์เพียงด้านเศรษฐกิจเท่านัน แต่ยงั สนองความต้องการด้านอืน เช่น
ด้านสังคม และจิตใจ เป็ นต้น การเลือกอาชีพจึงมีความสําคัญต่อชีวิตของบุคคล ถ้าเราเลือกอาชีพได้
เหมาะสมก็มีแนวโน้มทีจะประสบความสําเร็ จในการประกอบอาชีพมีความเจริ ญก้าวหน้าเป็ นอันมาก
ในทางตรงกันข้าม ถ้าเลือกอาชีพได้ไม่เหมาะสมโอกาสทีจะประสบความล้มเหลวในการประกอบอาชีพ
ก็มีมาก ซึงได้กาํ หนดแนวทางแท่งหลักสูตรของ 5 กลุ่มอาชีพ ดังนี
ตาราง วิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เพือการประกอบอาชีพ
ด้ านกลุ่มอาชีพ
1. เกษตรกรรม

ลักษณะอาชีพ
. กสิกรรม หมายถึง การ
เพาะปลูกพืช เช่น การทํานา
การทําสวน การทําไร่ เป็ นต้น
. ปศุสตั ว์ หมายถึง การ
ประกอบอาชีพเลียงสัตว์บน
บก เช่น เลียงวัว เลียงหมู
หรื อเลียงสัตว์จาํ พวกสัตว์ปีก
เป็ นต้น
. การประมง หมายถึง การ
ประกอบอาชีพการเกษตร
ทางนํา เช่น การเลียงสัตว์นาํ
การจับสัตว์นาํ เป็ นต้น
. ด้านป่ าไม้ หมายถึง การ
ประกอบอาชีพเกียวกับป่ า
เช่น การปลูกป่ าไม้เศรษฐกิจ
การนําผลผลิตจากป่ ามาแปร
รู ปให้เกิดประโยชน์ เป็ นต้น

เนือหาตามสาระ
1. กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการนํา
ความรู้เกียวกับกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
โครงงานไปใช้ เทคโนโลยี
กับชีวิต
2. สิ งมีชีวิตและสิ งแวดล้อม
ในการจัดกลุ่มของสิ งมีชีวิต
ระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ งแวดล้อม การอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิน และ
เทคโนโลยีชีวภาพ
3. พลังงานใน
ชีวิตประจําวันและการ
อนุรักษ์พลังงาน
4. ดาราศาสตร์เพือชีวิต
ความสัมพันธ์ระหว่างดวง

อาชีพทีเกียวข้อง
.ปศุสตั ว์
ตัวอย่าง อาชีพทางด้านการ
ปศุสตั ว์ ฟาร์มขนาดใหญ่
ได้แก่ เลียงไก่พนั ธุพ์ นเมื
ื อง
เลียงหมู เลียงโคเนือ โคนม
เลียงผึง เลียงแพะ เลียงกบ
เลียงหอยแมลงภู่แบบแขวน
เชือก หอยนางรม เลียงไหม
เลียงปลาเก๋ า ปลาดุก ปลา
ตะเพียน เลียงเป็ ดเทศ เป็ นต้น
.ทําไร่ ทําสวน
.ทํานา
ตัวอย่าง อาชีพการทําไร่ ทาํ
สวน เช่น การทําไร่ ออ้ ย
ไร่ กระชาย สวนส้มโอ สวน
มะม่วง สวนมังคุด สวน
ทุเรี ยน สวนมะลิ สวนไม้
ดอกไม้ประดับ ปลูกพืชสวน
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2. อุตสาหกรรม

ลักษณะอาชีพ

. อาชีพช่างอุตสาหกรรม
เกษตร เช่นฟาร์มโคนม การ
ปลูกพืชไร้ดิน โรงงานผลิต
ลําไยกระป๋ อง และ
อุตสาหกรรมแปรรู ปผลิตผล
ทางเกษตรฯลฯ
. อาชีพช่างอุตสาหกรรม
ผลิตสินค้าสําเร็ จรู ป เช่น
โรงงานผลิตเครื องใช้ไฟฟ้ า
โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์
โรงงานผลิตรถจักรยาน ฯลฯ
. อาชีพช่างอุตสาหกรรม
ผลิตวัตถุดิบ เช่น
โรงงานผลิตยางดิบ
โรงงานผลิตนํามันปาล์ม
. อาชีพช่างอุตสาหกรรม
ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม เช่น
โรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์
โรงงานผลิตเหล็กรี ดร้อนและ
เหล็กรี ดเย็น
. อาชีพช่างอุตสาหกรรม
นํามัน เช่น การสํารวจแหล่ง
นํามันและการขุดเจาะนํามัน
โรงกลันนํามันเพือผลิตนํามัน
ชนิดต่าง ๆ ฯลฯ
. อาชีพช่างอุตสาหกรรม
เครื องจักรกล เช่น
โรงงานผลิต คอมเพลสเซอร์
เครื องปรับอากาศ

เนือหาตามสาระ
อาทิตย์ โลก และดวงจันทร์
และปรากฎการณ์
1. กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการนํา
ความรู้เกียวกับกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
โครงงานไปใช้ เทคโนโลยี
กับชีวิต
2. สิ งมีชีวิตและสิ งแวดล้อม
ในการจัดกลุ่มของสิ งมีชีวิต
ระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ งแวดล้อมและการอนุรักษ์
ภูมิปัญาท้องถิน และ
เทคโนโลยีชีวภาพ
3. สารเพือชีวิต ธาตุ
สารประกอบ สารละลาย
สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต
สารสังเคราะห์ ผลกระทบที
เกิดจากสาร และผลิตภัณฑ์
ทีมีต่อสิ งแวดล้อม
4. แรงและพลังงานเพือชีวิต
การอนุรักษ์พลังงาน และ
พลังงานทดแทน

อาชีพทีเกียวข้อง
ครัว เป็ นต้น
1. การผลิตสินค้า แปรรู ป
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมหรื อ
หัตถกรรมในครัวเรื อน

2. การผลิตสินค้าจําพวก
อะไหล่ อุปกรณ์ไฟฟ้ า และ
ซ่อมบํารุ ง

3. การผลิตสินค้าในครัวเรื อน
เช่นนํามัน พืช ปาล์ม ฯลฯ

4. การผลิตเครื องนอน การ
ผลิตตุ๊กตาผ้า

5. การผลิตสินค้าพลาสติก
ผงซักฟอก ขวดนํา ฯลฯ

6. การรับช่วงงานบาง
ขันตอนของการผลิตมา
ดําเนินการ
ตัว อย่าง การผลิตสิ น ค้าด้าน

216

ด้ านกลุ่มอาชีพ

3. พาณิ ชยกรรม

ลักษณะอาชีพ
โรงงานผลิตปั มนํา
โรงงานผลิตเครื องยนต์เล็ก
โรงงานประกอบ
รถจักรยานยนต์ เป็ นต้น
. อาชีพช่างอุตสาหกรรม
รถยนต์ เช่น โรงงาน
ประกอบรถยนต์ โรงงาน
ประกอบตัวถังรถยนต์ ฯลฯ

เนือหาตามสาระ

การค้าและบริ การทีเกียวกับ
การค้าทุกชนิดไม่ว่าจะเป็ น
การค้าปลีก ค้าส่ง การส่งออก
การธนาคาร การประกันภัย
และปัญญาประดิษฐ์ในวงการ
คอมพิวเตอร์เพือพาณิ ชย
กรรม

1. กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการนํา
ความรู้เกียวกับกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
โครงงานไปใช้
2. สิ งมีชีวิตและสิ งแวดล้อม
ในการจัดกลุ่มของสิ งมีชีวิต
ระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ งแวดล้อมและการอนุรักษ์
3. พลังงานใน
ชีวิตประจําวันและการ
อนุรักษ์พลังงาน
4. เทคโนโลยี

อาชีพทีเกียวข้อง
อุ ต สาหกรรมในครั ว เรื อน
เช่ น ทอผ้า ตี น จก ผ้า มัด หมี
ผ้าไหม จัก สาน ทอเสื อ เย็บ
ผ้าใบ ทํายางแผ่น ทําเสื อยืด
ผ้า บาติ ก ประดิ ษ ฐ์ที ติ ด ผม
ประดิษฐ์สิงของจากกระดาษ
สา ประดิษฐ์ของทีระลึกและ
ของชํา ร่ วย ร้ อ ยพวงมาลัย
ดอกพุดส่งร้านขายพวงมาลัย
เย็บเสือสําเร็ จรู ป เผาถ่าน ทํา
ไส้กรอกอีสาน ทําขนมจีบ
เป็ นต้น
1. ค้าขายสินค้า รับจ้างทํา
บัญชี
2. บริ การ
ผลิ ต อาหารสํา เร็ จ รู ป เช่ น ค้าขายของทีระลึก ขายสิ นค้า
พืนเมื อง ขายก๋ ว ยเตี ยว ขาย
อาหาร ขายสินค้าเบ็ดเตล็ด
ขายของชํา ขายสินค้า
สําเร็ จรู ป ขายขนม ขายผลไม้
ขายอาหารและเครื องดืม ขาย
ลอตเตอรี ขายตุ๊กตา ขาย
ปาท่องโก๋ ขายอาหารทะเล
สด
3. เป็ นคนกลางรับซือ - ขาย
ตัว อย่ า ง อาชี พ ค้า ขาย เช่ น
อาชีพพ่อค้า แม่คา้ คนกลาง
การบริ การลูกค้า
ขายสัตว์เลียง ขายตัว
เครื องบิน ขายเฟอร์นิเจอร์
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4. ความคิด
สร้างสรรค์

ลักษณะอาชีพ

เนือหาตามสาระ

กลุ่มอาชีพทีส่งเสริ มความคิด
สร้างสรรค์” (Creative
Profession)
1) ประเภทมรดกทาง
วัฒนธรรม (Heritage or
Cultural Heritage) เป็ นกลุ่ม
อุตสาหกรรมทีเกียวเนืองกับ
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี
วัฒนธรรม ประเพณี ความ
เชือ และสภาพสังคม เป็ นต้น
แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
การแสดงออกทางวัฒนธรรม
แบบดังเดิม (Traditional
Cultural Expression) เช่น
ศิลปะและงานฝี มือ เทศกาล
งานและงานฉลอง เป็ นต้น
และกลุ่มทีตังทางวัฒนธรรม
(Cultural Sites) เช่น
โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์
ห้องสมุด และการแสดง
นิทรรศการ เป็ นต้น

1. กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการนํา
ความรู้เกียวกับกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
โครงงานไปใช้ เทคโนโลยี
กับชีวิต
2. สิ งมีชีวิตและสิ งแวดล้อม
ในการจัดกลุ่มของสิ งมีชีวิต
ระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ งแวดล้อมและการอนุรักษ์
3. สารเพือชีวิต ธาตุ
สารประกอบ สารละลาย
สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต
สารสังเคราะห์ ผลกระทบที
เกิดจากสาร และผลิตภัณฑ์
ทีมีต่อสิ งแวดล้อม
4. แรงและพลังงานเพือชีวิต
การอนุรักษ์พลังงาน และ
พลังงานทดแทน

อาชีพทีเกียวข้อง
4. เวชภัณฑ์ เช่น ขายยา
ขายเครื องสําอาง ขาย
เครื องประดับทําด้วยเงิน
ขายทองรู ปพรรณ ขาย
ดอกไม้สด ขายแก๊สหุงต้ม
ขายตรงเครื องสําอาง
ขายผลผลิตทางการเกษตร
สินค้าอุตสาหกรรมทีตนเอง
เป็ นผูผ้ ลิต เป็ นต้น
แบ่งออกเป็ น 9 กลุ่มได้แก่
1) งานฝี มือและหัตถกรรม
(Crafts)
2) งานออกแบบ (Design)
3) แฟชัน (Fashion)
4) ภาพยนตร์และวิดีโอ (Film
& Video)
5) การกระจายเสียง
(Broadcasting)
6) ศิลปะการแสดง
(Performing Arts)
7) ธุรกิจโฆษณา
(Advertising) และ
ธุรกิจการพิมพ์ (Publishing)
9) สถาปัตยกรรม
(Architecture)
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ลักษณะอาชีพ
เนือหาตามสาระ
2) ประเภทศิลปะ (Arts) 5. พลังงานใน
ชีวติ ประจําวันและการ
เป็ นกลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์บนพืนฐานของ อนุรักษ์พลังงาน
ศิลปะ และวัฒนธรรม แบ่ง
ออกเป็ น 2 กุล่ม คือ งาน
ศิลปะ (Visual Arts) เช่น
ภาพวาด รู ปปัน ภาพถ่าย และ
วัตถุโบราณ เป็ นต้น รวมทัง
ศิลปะการแสดง (Performing
Arts) เช่น การแสดงดนตรี
การแสดงละคร การเต้นรํา
โอเปร่ า ละครสัตว์ และการ
เชิดหุ่นกระบอก เป็ นต้น
3) ประเภทสือ (Media)
เป็ น กลุ่มสือผลิตงาน
สร้างสรรค์ทีสือสารกับคน
กลุ่มใหญ่ แบ่งออกเป็ น 2
กลุ่ม คือ งานสือสิ งพิมพ์
(Publishing and Printed
Media) เช่น หนังสือ
หนังสือพิมพ์ และสิงตีพิมพ์
อืนๆ เป็ นต้น และงานโสต
ทัศน์ (Audiovisual) เช่น
ภาพยนตร์โทรทัศน์ วิทยุ และ
การออกอากาศอืนๆ เป็ นต้น
4) ประเภทสร้างสรรค์งาน
(Functional Creation) เป็ น
กลุ่มของสินค้าและบริ การที
ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าทีแตกต่างกัน แบ่ง
ออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ

อาชีพทีเกียวข้อง
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5. บริ หารจัดการ
และบริ การ

ลักษณะอาชีพ
กลุ่มการออกแบบ (Design)
เช่น การออกแบบภายใน
กราฟฟิ ค แฟชัน อัญมณี และ
ของเด็กเล่น เป็ นต้น
ส่วนกลุ่ม New Media ได้แก่
ซอฟต์แวร์ วิดีโอเกม และ
เนือหาดิจิตอล เป็ นต้น
และกลุ่มบริ การทางความคิด
สร้างสรรค์ (Creative
Services) ได้แก่ บริ การทาง
สถาปัตยกรรม โฆษณา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานวิจยั และพัฒนา และ
บริ การอืนทีเกียวข้องกับ
ดิจิตอล และความคิด
สร้างสรรค์ เป็ นต้น
อาชีพการให้บริ การ (Service
Sector) เป็ นอาชีพที
ผูป้ ระกอบการมีสินค้าเป็ น
การบริ การ เพืออํานวยความ
สะดวกให้แก่ผซู้ ือบริ การหรื อ
ลูกค้า คุณภาพของสินค้า
บริ การ คือความพึงพอใจจาก
การใช้บริ การนัน ๆ รายได้
คือ ค่าตอบแทนทีได้จากการ
บริ การ การประกอบอาชีพ
ประเภทนี ต้องการเงินลงทุน
ไม่มากนักเมือเทียบกับการ
ลงทุนด้านการผลิตสินค้า
กระบวนการไม่ซบั ซ้อน
เพียงแต่ผใู้ ห้บริ การต้องเป็ นผู้

เนือหาตามสาระ

อาชีพทีเกียวข้อง

1. กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการนํา
ความรู้เกียวกับกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
โครงงานไปใช้ เทคโนโลยี
กับชีวิต
2. สิ งมีชีวิตและสิ งแวดล้อม
ในการจัดกลุ่มของสิ งมีชีวิต
ระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ งแวดล้อมและการอนุรักษ์
3. สารเพือชีวิต ธาตุ
สารประกอบ สารละลาย
สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต
สารสังเคราะห์ ผลกระทบที

ตัวอย่าง อาชีพบริ การ
ช่างซ่อม เช่น ช่างซ่อม
มอเตอร์ไซด์ ช่างซ่อมรถยนต์
ช่างเคาะปะผุและพ่นสี
รถยนต์ ช่างซ่อมเบาะรถยนต์
ช่างซ่อมโทรทัศน์ วิทยุ ช่าง
ซ่อมเครื องใช้ไฟฟ้ า
ช่างเชือมโลหะ ช่างทําหลังคา
อลูมิเนียม
เสริ มสวยความงาม เช่น ช่าง
ตัดเย็บเสือผ้า ช่างเสริ มสวย ช่างแต่งหน้า นวดหน้า
ช่างทําผม ช่างตัดผมบุรุษ ช่าง
ศิลป์ ช่างเขียนภาพเหมือน
ช่างศิลป์ ทําโปสเตอร์โฆษณา
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ด้ านกลุ่มอาชีพ

ลักษณะอาชีพ
เนือหาตามสาระ
ทีมีความรู้ความสามารถและ เกิดจากสาร และผลิตภัณฑ์
ทีมีต่อสิ งแวดล้อม
มีประสบการณ์ หรื อ
4. แรงและพลังงานเพือชีวิต
เชียวชาญในอาชีพ
การอนุรักษ์พลังงาน และ
พลังงานทดแทน พลังงาน
ไฟฟ้ า พลังงานแสง
พลังงานเสียง พลังงานใน
ชีวิตประจําวันและการ
อนุรักษ์พลังงาน

อาชีพทีเกียวข้อง
ช่างก่อสร้าง ช่างจัดดอกไม้สด,
ดอกไม้แห้ง
รับจ้างทัวไป เช่น รับเลียงเด็ก
อ่อน บริ การซักอบรี ด
บริ การให้เช่าวีดีโอ,หนังสือ
อ่านเล่น บ้านพักตากอากาศ
หอพัก สกูตเตอร์ชายหาด
รถเช่า ขับรถแท็กซี,มอเตอร์
ไซด์รับจ้าง รถรับจ้างระหว่าง
หมู่บา้ น สามล้อ บริ การถ่าย
เอกสาร รับพิมพ์รายงาน เล่น
ดนตรี ในร้านอาหาร รับเหมา
แกะหอยนางรม รับเหมาสับ
ตะไคร้ส่งโรงงาน รับเหมา
ก่อสร้าง เป็ นต้น
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คณะผู้จัดทํา
ทีปรึกษา
. นายประเสริ ฐ
2. นายชัยยศ
3. นายวัชริ นทร์
4. นางวัทนี
5. นางชุลีพร
5. นางอัญชลี
6. นางศุทธินี

บุญเรื อง
อิมสุวรรณ์
จําปี
จันทร์โอกุล
ผาตินินนาท
ธรรมวิธีกุล
งามเขตต์

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ผูเ้ ชียวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสือการเรี ยนการสอน
ผูเ้ ชียวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ ทางการศึกษา
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

ผู้เขียนและเรียบเรียง
. นายสงัด

ประดิษฐ์สุวรรณ์

. นายประกิต
. นายสุชาติ
. นายชัยกิจ

จันทร์ศรี
มาลากรรณ์
อนันตนิรัติศยั

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือการศึกษาสมุทรสาคร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือการศึกษาพระนครศรี อยุธยา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือการศึกษาตรัง

ผู้บรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง
. นายสงัด

ประดิษฐ์สุวรรณ์

. นายประกิต
. นายสุชาติ
. นายชัยกิจ
. นางธัญญวดี
. นางสาวชนิตา

จันทร์ศรี
มาลากรรณ์
อนันตนิรัติศยั
เหล่าพาณิ ชย์
จิตต์ธรรม

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือการศึกษาสมุทรสาคร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือการศึกษาพระนครศรี อยุธยา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือการศึกษาตรัง
ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ

คณะทํางาน
. นายสุรพงษ์
มันมะโน
. นายศุภโชค
ศรี รัตนศิลป์
. นางสาววรรณพร ปัทมานนท์
4. นางสาวศริ ญญา กุลประดิษฐ์
. นางสาวเพชริ นทร์ เหลืองจิตวัฒนา

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
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คณะบรรณาธิการและพัฒนาปรับปรุง ครังที 2
1. นายสงัด

ประดิษฐสุวรรณ

2. นายมาโนชฐ์
3. นางจันทร์ศรี
4. นางณัฐพร
5. นางอัญอฑิกา
6. นายชัยพัฒน์

ลาภจิตร
อาจสุโพธิ
มนูประเสริ ฐ
คชเสนีย ์
พันธุว์ ฒั นสกุล

ผูอ้ าํ นวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า
ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
รองผูอ้ าํ นวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพือการศึกษานครราชสีมา
รองผูอ้ าํ นวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพือการศึกษาอุบลราชธานี
ครู ชาํ นาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือการศึกษาขอนแก่น
ครู ชาํ นาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือการศึกษาสมุทรสาคร
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
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คณะผู้ปรับปรุงข้ อมูลเกียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ปี พ.ศ.
ทีปรึกษา
. นายสุรพงษ์
2. นายประเสริ ฐ

จําจด
หอมดี

3. นางตรี นุช

สุขสุเดช

เลขาธิการ กศน.
ผูต้ รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบตั ิหน้าที
รองเลขาธิการ กศน.
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

ผู้ปรับปรุงข้ อมูล
นางทิพวัลย์

ศรี นวล

กศน.เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร

. นายสุรพงษ์

มันมะโน

. นายศุภโชค

ศรี รัตนศิลป์

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย

คณะทํางาน

. นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี
. นางเยาวรัตน์

ปิ นมณี วงศ์

. นางสาวสุลาง

เพ็ชรสว่าง

. นางสาวทิพวรรณ วงค์เรื อน
. นางสาวนภาพร

อมรเดชาวัฒน์

. นางสาวชมพูนท สังข์พิชยั

