หนังสื อเรี ยนสาระความรู ้พ้นื ฐาน

รายวิชา วิทยาศาสตร์
(พว21001)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
(ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
หลักสู ตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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 10/2554

หนังสื อเรี ยนสาระความรู้พ้นื ฐาน

รายวิชา วิทยาศาสตร์ (พว 21001)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560
ลิขสิ ทธิ์ เป็ นของ สานักงาน กศน. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
เอกสารทางวิชาการลาดับที่ 10/2554

คํานํา
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน
พุทธศัก ราช
เมือวัน ที กัน ยายน พ.ศ.
แทนหลัก เกณฑ์และวิ ธีก ารจัดการศึก ษานอก
โรงเรี ยน ตามหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
ซึงเป็ นหลักสูตรทีพัฒนาขึ นตามหลัก
ปรัชญาและความเชือพืนฐานในการจัดการศึกษานอกโรงเรี ยนทีมีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นผูใ้ หญ่มีการเรี ยนรู้
และสังสมความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนือง
ในปี งบประมาณ
กระทรวงศึก ษาธิ ก ารได้ก าํ หนดแผนยุทธศาสตร์ ในการขับเคลือน
นโยบายทางการศึกษาเพือเพิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประชาชนได้มีอาชี พ
ทีสามารถสร้างรายได้ทีมังคังและมันคง เป็ นบุคลากรทีมีวินยั เปี ยมไปด้วยคุณธรรมและจริ ยธรรม และ
มีจิตสํานึ กรั บผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ืน สํานัก งาน กศน. จึงได้พิจารณาทบทวนหลักการ จุ ดหมาย
มาตรฐาน ผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง และเนือหาสาระ ทัง กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ของหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศัก ราช
ให้มีค วามสอดคล้องตอบสนองนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ซึงส่ งผลให้ตอ้ งปรับปรุ งหนังสื อเรี ยน โดยการเพิมและสอดแทรกเนื อหาสาระ
เกียวกับอาชี พ คุณ ธรรม จริ ยธรรมและการเตรี ยมพร้อม เพือเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน ในรายวิชาที มี
ความเกี ยวข้องสัมพันธ์กนั แต่ย งั คงหลักการและวิ ธีก ารเดิ มในการพัฒนาหนังสื อทีให้ผเู้ รี ยนศึก ษา
ค้นคว้าความรู้ดว้ ยตนเอง ปฏิบตั ิกิจกรรม ทําแบบฝึ กหัด เพือทดสอบความรู้ความเข้าใจ มีการอภิปราย
แลกเปลียนเรี ยนรู้กบั กลุ่ม หรื อศึกษาเพิมเติมจากภูมิปัญญาท้องถิน แหล่งการเรี ยนรู้และสืออืน
การปรั บปรุ งหนังสื อเรี ย นในครั งนี ได้รับความร่ ว มมืออย่างดี ยิงจากผูท้ รงคุ ณวุ ฒิในแต่ ละ
สาขาวิชา และผูเ้ กียวข้องในการจัดการเรี ยนการสอนทีศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้จากสื อ
ต่าง ๆ มาเรี ย บเรี ยงเนื อหาให้ค รบถ้ว นสอดคล้องกับมาตรฐาน ผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง ตัวชีวัดและ
กรอบเนื อหาสาระของรายวิชา สํานักงาน กศน. ขอขอบคุณผูม้ ีส่ว นเกียวข้องทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี
และหวังว่าหนังสือเรี ยนชุดนี จะเป็ นประโยชน์แก่ผเู้ รี ยน ครู ผูส้ อน และผูเ้ กียวข้องในทุกระดับ หากมี
ข้อเสนอแนะประการใด สํานักงาน กศน. ขอน้อมรับด้วยความขอบคุณยิง

สารบัญ
หน้า
คํานํา
คําแนะนําการใช้ หนังสือเรียน
โครงสร้ างรายวิชา พว 21001 วิทยาศาสตร์
บทที ทักษะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
บทที โครงงานวิทยาศาสตร์
บทที เซลล์
บทที กระบวนการดํารงชีวติ ของพืชและสัตว์
บทที ระบบนิเวศ
บทที โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
บทที สารและการจําแนกสาร
บทที ธาตุและสารประกอบ
บทที สารละลาย
บทที สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต
บทที แรงและการใช้ประโยชน์
บทที งานและพลังงาน
บทที ดวงดาวกับชีวิต
บทที 14 อาชีพช่างไฟฟ้ า
บรรณานุกรม
คณะทํางาน

คําแนะนําการใช้ หนังสื อเรียน
หนังสื อเรี ยนสาระความรู้พืนฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูต ร
การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
รหัส พว
เป็ นหนังสื อเรี ยน
ทีจัดทําขึน สําหรับผูเ้ รี ยนทีเป็ นนักศึกษานอกระบบ
ในการศึกษาหนังสือเรี ยนสาระความรู้พนฐาน
ื
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ผูเ้ รี ยนควรปฏิบตั ิดงั นี
1. ศึก ษาโครงสร้ างรายวิ ช าให้เข้า ใจในหัว ข้อ และสาระสํา คัญ ผลการเรี ย นรู้ ที คาดหวัง
และขอบข่ายเนือหาของรายวิชานัน ๆ โดยละเอียด
2. ศึก ษารายละเอี ย ดเนื อหาของแต่ ล ะบทอย่า งละเอี ย ด และทํา กิ จ กรรมตามที กํา หนด
แล้ว ตรวจสอบกับแนวตอบกิ จกรรมตามทีกําหนด ถ้าผูเ้ รี ย นตอบผิดควรกลับไปศึก ษาและทําความ
เข้าใจในเนื อหานันใหม่ให้เข้าใจ ก่อนทีจะศึกษาเรื องต่อ ๆ ไป
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมท้ายเรื องของแต่ละเรื อง เพือเป็ นการสรุ ปความรู้ ความเข้าใจของเนื อหา
ในเรื องนัน ๆ อี ก ครั ง และการปฏิบัติ กิ จ กรรมของแต่ ละเนื อหา แต่ ละเรื อง ผูเ้ รี ยนสามารถนําไป
ตรวจสอบกับครู และเพือน ๆ ทีร่ วมเรี ยนในรายวิชาและระดับเดียวกันได้
4. หนังสือเรี ยนเล่มนีมี 4 บท
บทที ทักษะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
บทที โครงงานวิทยาศาสตร์
บทที เซลล์
บทที กระบวนการดํารงชีวิตของพืชและสัตว์
บทที ระบบนิเวศ
บทที โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สิ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
บทที สารและการจําแนกสาร
บทที ธาตุและสารประกอบ
บทที สารละลาย
บทที สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต
บทที แรงและการใช้ประโยชน์
บทที งานและพลังงาน
บทที ดวงดาวกับชีวิต
บทที 14 อาชีพช่างไฟฟ้ า

โครงสร้ างรายวิชา พว

วิทยาศาสตร์

สาระสํ าคัญ
1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื อง ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีก ารทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโครงงานวิทยาศาสตร์
. สิ งมีชีวิตและสิ งแวดล้อม เรื อง เซลล์ กระบวนการดํารงชีวิตของพืชและสัตว ระบบนิ เวศ
โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
3. สารเพือชีวิต เรื อง การจําแนกสาร ธาตุและสารประกอบ สารละลาย กรด เบส สารและ
ผลิตภัณฑ์ในชีวิต
. แรงและพลังงานเพือชีวิต เรื อง แรงและการใช้ประโยชน์ของแรงงานและพลังงาน
. ดาราศาสตร์เพือชีวิต เรื อง ดวงดาวกับชีวิต

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1. ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และทําโครงงานวิทยาศาสตร์ได้
. อธิบายเกียวกับเซลล์ กระบวนการดํารงชีวิตของพืช และระบบต่าง ๆ ของสัตว์
. อธิบายเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ งมีชีวิตกับสิ งแวดล้อม ในระบบนิ เวศ การถ่ายทอด
พลังงาน การแก้ปัญหา การดูแลรักษา และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมของท้องถิน
และประเทศ
. อธิบายเกียวกับโลก และบรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การกระทําของมนุ ษย์ทีมี
ผลต่อการเปลียนแปลงของโลกในปัจจุบนั การป้ องกันภัยทีเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
. อธิ บายเกี ยวกับสมบัติ ทางกายภาพและทางเคมีข องสาร การจําแนกสาร กรด-เบส ธาตุ
สารประกอบ สารละลาย ของผสม การใช้สารและผลิตภัณ ฑ์ ในชี วิตประจําวัน ได้อย่างถูก ต้องและ
ปลอดภัยต่อชีวิต
. อธิบายเกียวกับแรง และการใช้ประโยชน์ของแรง
. อธิบายเกียวกับพลังงานไฟฟ้ า การต่อวงจรไฟฟ้ า เครื องใช้ไฟฟ้ าในชีวิตประจําวัน แสงและ
สมบัติ ของแสง เลนส์ ประโยชน์ และโทษจากแสง การเปลียนรู ปพลังงาน พลังงานความร้อนและ
แหล่งกําเนิด การนําพลังงานไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน และการอนุรักษ์พลังงานได้
. อธิบายเกียวกับดวงดาว และการใช้ประโยชน์

. อธิ บาย ออกแบบ วางแผน ทดลอง ทดสอบ ปฏิบัติ ก ารเรื องไฟฟ้ าได้อย่างถูก ต้องและ
ปลอดภัย คิด วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของการต่อวงจรไฟฟ้ าแบบอนุกรม แบบขนาน
แบบผสม ประยุกต์และเลือกใช้ความรู้ และทักษะอาชีพช่างไฟฟ้ า ให้เหมาะสมกับด้านบริ หารจัดการ
และการบริ การ เพือนําไปสู่การจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์

ขอบข่ ายเนือหา
บทที ทักษะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
บทที โครงงานวิทยาศาสตร์
บทที เซลล์
บทที กระบวนการดํารงชีวิตของพืชและสัตว์
บทที ระบบนิเวศ
บทที โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สิ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
บทที สารและการจําแนกสาร
บทที ธาตุและสารประกอบ
บทที สารละลาย
บทที สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต
บทที แรงและการใช้ประโยชน์
บทที งานและพลังงาน
บทที ดวงดาวกับชีวิต
บทที 14 อาชีพช่างไฟฟ้ า

1

บทที 1
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สาระสําคัญ
วิทยาศาสตร์เป็ นเรื องของการเรี ยนรู้เกียวกับธรรมชาติ โดยมนุ ษย์ใช้ทกั ษะต่าง ๆ สํารวจและ
ตรวจสอบ ทดลองเกียวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และนําผลทีได้มาจัดให้เป็ นระบบ และตังขึ น
เป็ นทฤษฎี ซึงทักษะทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 13 ทักษะ
ในการดําเนิ นการหาคําตอบเรื องใดเรื องหนึ ง นอกจากจะต้องใช้ทกั ษะทางวิทยาศาสตร์ แล้ว
ในการหาคําตอบจะต้องมีการกําหนดลําดับขันตอนอย่างเป็ นระบบตังแต่ตน้ จนจบเรี ยงลําดับขันตอน
ในการหาคําตอบเหล่านีว่า กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึงประกอบด้วย 5 ขันตอน
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1. อธิบายธรรมชาติและความสําคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. อธิบายทักษะทางวิทยาศาสตร์ทงั ทักษะได้
3. อธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทงั ขันตอนได้
4. นําความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เรื องที 2 เทคโนโลยี
เรื องที วัสดุและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
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เรืองที กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์เป็ นเรื องของการเรี ยนรู้เกียวกับธรรมชาติ โดยมนุษย์ใช้กระบวนการสังเกต สํารวจ
ตรวจสอบ ทดลองเกียวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และนําผลมาจัดเป็ นระบบหลักการ แนวคิดและ
ทฤษฎี ดัง นั น ทัก ษะวิ ท ยาศาสตร์ จึ ง เป็ นการปฏิ บัติ เพื อให้ ไ ด้ม าซึ งคํา ตอบในข้อ สงสัย หรื อ
ข้อสมมติฐานต่าง ๆ ของมนุษย์ตงไว้
ั
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
1. การสังเกต เป็ นวิธีการได้มาของข้อสงสัย รับรู้ขอ้ มูล พิจารณาข้อมูล จากปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติทีเกิดขึน
2. ตังสมมติฐาน เป็ นการระดมความคิด สรุ ปสิ งทีคาดว่าจะเป็ นคําตอบของปัญหาหรื อ
ข้อสงสัยนัน ๆ
3. ออกแบบการทดลองเพือศึกษาผลของตัวแปรทีต้องศึกษา โดยควบคุมตัวแปรอืน ๆ ทีอาจ
มีผลต่อตัวแปรทีต้องการศึกษา
4. ดําเนินการทดลอง เป็ นการกระทํากับตัวแปรทีกําหนด ซึงได้แก่ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม
และตัวแปรทีต้องควบคุม
5. รวบรวมข้อมูล เป็ นการบันทึกรวบรวมผลการทดลองหรื อผลจากการกระทําของตัวแปร
ทีกําหนด
6. แปลและสรุ ปผลการทดลอง
คุณลักษณะของบุคคลทีมีจติ วิทยาศาสตร์
1. เป็ นคนทีมีเหตุผล
1) จะต้องเป็ นคนทียอมรับ และเชือในความสําคัญของเหตุผล
2) ไม่เชือโชคลาง คําทํานาย หรื อสิ งศักดิสิทธิต่าง ๆ
3) ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรื อเหตุการณ์และหาความสัมพันธ์ของสาเหตุกบั ผล
ทีเกิดขึน
4) ต้องเป็ นบุคคลทีสนใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึน และจะต้องเป็ นบุคคลทีพยายาม
ค้นหาคําตอบว่า ปรากฏการณ์ต่าง ๆ นันเกิดขึนได้อย่างไร และทําไมจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนัน
2. เป็ นคนทีมีความอยากรู้อยากเห็น
1) มีความพยายามทีจะเสาะแสวงหาความรู้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
2) ตระหนักถึงความสําคัญของการแสวงหาข้อมูลเพิมเติมเสมอ
3) จะต้องเป็ นบุคคลทีชอบซักถาม ค้นหาความรู้โดยวิธีการต่าง ๆ อยูเ่ สมอ
3. เป็ นบุคคลทีมีใจกว้าง
1) เป็ นบุคคลทีกล้ายอมรับการวิพากษ์วิจารณ์จากบุคคลอืน
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2) เป็ นบุคคลทีจะรับรู้และยอมรับความคิดเห็นใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
3) เป็ นบุคคลทีเต็มใจทีจะเผยแพร่ ความรู้และความคิดให้แก่บุคคลอืน
4) ตระหนักและยอมรับข้อจํากัดของความรู้ทีค้นพบในปัจจุบนั
4. เป็ นบุคคลทีมีความซือสัตย์ และมีใจเป็ นกลาง
1) เป็ นบุคคลทีมีความซือตรง อดทน ยุติธรรม และละเอียดรอบคอบ
2) เป็ นบุคคลทีมีความมันคง หนักแน่นต่อผลทีได้จากการพิสูจน์
3) สังเกตและบันทึกผลต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา ไม่ลาํ เอียง และมีอคติ
5. มีความเพียรพยายาม
1) ทํากิจกรรมทีได้รับมอบหมายให้เสร็ จสมบูรณ์
2) ไม่ทอ้ ถอยเมือผลการทดลองล้มเหลว หรื อมีอุปสรรค
3) มีความตังใจแน่วแน่ต่อการค้นหาความรู้
6. มีความละเอียดรอบคอบ
) รู้จกั ใช้วิจารณญาณก่อนทีจะตัดสินใจใด ๆ
) ไม่ยอมรับสิ งหนึงสิงใดจนกว่าจะมีการพิสูจน์ทีเชือถือได้
) หลีกเลียงการตัดสินใจ และการสรุ ปผลทียังไม่มีการวิเคราะห์แล้วเป็ นอย่างดี
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กิจกรรมที

ภาพ ก

ภาพ ข

ภาพแสดงทรัพยากรธรรมชาติทีเคยมีอย่างสมบูรณ์ได้ถูกทําลายจนร่ อยหรอไปแล้ว
ให้ศึกษาภาพและสรุ ปผลการเกิดความแตกต่างกันของภาพ โดยใช้ทกั ษะทางวิทยาศาสตร์
ตามหัวข้อต่อไปนี
1. จากการสังเกตภาพเห็นข้อแตกต่างในเรื องใดบ้าง
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2. ตังสมมติฐานของสาเหตุความแตกต่างกันทางธรรมชาติ
จากภาพดังกล่าวสามารถตังสมมติฐาน สาเหตุความแตกต่างอะไรบ้าง
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การดําเนินการเรื องใดเรื องหนึงจะต้องมีการกําหนดขันตอน อย่างเป็ นลําดับ ตังแต่ตน้
จนแล้วเสร็ จตามวัตถุประสงค์ทีกําหนด
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงเป็ นแนวทางการดําเนิ นการโดยใช้ทกั ษะวิทยาศาสตร์
ใช้ในการจัดการ ซึงมีลาํ ดับ ขันตอน ดังนี
1. การกําหนดปัญหา
2. การตังสมมติฐาน
3. การทดลองและรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. การสรุ ปผล
ขันตอนที การกําหนดปั ญ หา เป็ นการกําหนดหัวเรื องที จะศึกษาหรื อปฏิบัติการแก้ปัญหา
เป็ นปัญหาทีได้มาจากการสังเกต จากข้อสงสัยในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทีพบเห็น เช่น ทําไมต้นไม้ทีปลูก
ไว้ใบเหียวเฉา ปัญหามีหนอนมาเจาะกิงมะม่วงแก้ไขได้อย่างไร ปลากัดขยายพันธุไ์ ด้อย่างไร
ตัวอย่างการกําหนดปัญหา
ป่ าไม้หลายแห่ งถูกทําลายอยู่ในสภาพทีไม่สมดุล หน้าดินเกิดการพังทลาย ไม่มีตน้ ไม้ หรื อ
วัชพืชหญ้าปกคลุมดิน เมือฝนตกลงมานําฝนจะกัดเซาะหน้าดินไปกับกระแสนํา แต่บริ เวณพืนทีมีวชั พืช
และหญ้าปกคลุมดินจะช่วยดูดซับนําฝนและลดอัตราการไหลของนํา ดังนัน ผูด้ าํ เนิ นการจึงสนใจอยาก
ทราบว่ า อัต ราการไหลของนําจะขึ นอยู่ก ับสิ งที ช่ ว ยดู ด ซับ นําหรื อไม่ โดยทดลองใช้แ ผ่น ใยขัด
เพือทดสอบอัตราการไหลของนํา จึงจัดทําโครงงาน การทดลอง การลดอัตราไหลของนําโดยใช้แผ่นใยขัด
ขันตอนที การตังสมมติฐานและการกําหนดตัวแปรเป็ นการคาดคะเนคําตอบของปั ญหาใด
ปัญหาหนึงอย่างมีเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลจากการสังเกต การศึกษาจากเอกสารทีเกียวข้อง การพบผูร้ ู้
ในเรื องนัน ๆ ฯลฯ และกําหนดตัวแปรทีเกียวข้องกับการทดลอง ได้แก่ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปร
ควบคุม
สมมติฐาน ตัวอย่าง
แผ่นใยขัดช่วยลดอัตราการไหลของนํา (ทําให้นาไหลช้
ํ
าลง)
ตัวแปร
ตัวแปรต้น
คือ แผ่นใยขัด
ตัวแปรตาม คือ ปริ มาณนําทีไหล
ตัวแปรควบคุม คือ ปริ มาณนําทีเทหรื อรด
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ขันตอนที การทดลองและรวบรวมข้อมูล เป็ นการปฏิบตั ิการทดลองค้นหาความจริ งให้
สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้ ในขันตอนการตังสมมติฐาน (ขันตอนที ) และรวบรวมข้อมูลจากการ
ทดลองหรื อปฏิบตั ิการนันอย่างเป็ นระบบ
ตัวอย่าง
การออกแบบการทดลอง
วัสดุอุปกรณ์ จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ โดยจัดเตรี ยม กระบะ จํานวน กระบะ
- ทรายสําหรับใส่กระบะทัง ให้มีปริ มาณเท่า ๆ กัน
- กิงไม้จาํ ลอง สําหรับปักในกระบะทัง จํานวนเท่า ๆ กัน
- แผ่นใยขัด สําหรับปูบนพืนทรายกระบะใดกระบะหนึง
- นํา สําหรับเทลงในกระบะทัง ปริ มาณเท่า ๆ กัน
ขันตอนที การวิ เคราะห์ข ้อมูลและทดสอบสมมติ ฐานเป็ นการนําข้อมูลที รวบรวมได้จ าก
ขันตอนการทดลองและรวบรวมข้อมูล (ขันตอนที ) มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริ งต่าง ๆ
เพือนํามาอธิบายและตรวจสอบกับสมมติฐานทีตังไว้ ในขันตอนการตังสมมติฐาน (ขันตอนที )
ถ้าผลการวิเคราะห์ไม่สอดคล้องกับสมมติ ฐาน สรุ ปได้ว่าสมมติ ฐานนันไม่ถูกต้อง ถ้าผลวิ เคราะห์
สอดคล้องกับสมมติฐาน ตรวจสอบหลายครั งได้ผลเหมือนเดิมก็สรุ ปได้ว่าสมมติฐานและการทดลอง
นันเป็ นจริ ง สามารถนําไปอ้างอิงหรื อเป็ นทฤษฎีต่อไปได้
ตัวอย่าง
- วิธีการทดลอง นําทรายใส่กระบะทัง ให้มีปริ มาณเท่า ๆ กัน ทําเป็ นพืนลาดเอียง
กระบะที วางแผ่นใยขัดในกระบะทรายแล้วปักกิงไม้จาํ ลอง
กระบะที ปักกิงไม้จาํ ลองโดยไม่มีแผ่นใยขัด
ทดลองเทนําจากฝักบัวทีมีปริ มาณนําเท่า ๆ กัน พร้อม ๆ กัน ทัง กระบะ การทดลอง
ควรทดลองมากกว่า ครัง เพือให้ได้ผลการทดลองทีมีความน่าเชือถือ
- ผลการทดลอง
กระบะที (มีแผ่นใยขัด) นํา ทีไหลลงมาในกระบะ จะไหลอย่างช้า ๆ เหลือปริ มาณน้อย
พืนทรายไม่พงั กิงไม้จาํ ลองไม่ลม้
กระบะที (ไม่มีแผ่นใยขัด) นําทีไหลลงสู่พนกระบะจะไหลอย่
ื
างรวดเร็ ว พร้อมพัดพาเอา
กิงไม้จาํ ลองมาด้วย พืนทรายพังทลายจํานวนมาก
ขันตอนที การสรุ ปผล เป็ นการสรุ ปผลการศึกษา การทดลอง หรื อการปฏิบตั ิการนัน ๆ
โดยอาศัยข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลและทดสอบสมมติฐาน (ขันตอนที ) เป็ นหลัก
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สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองสรุ ปได้ว่าแผ่นใยขัดมีผลต่อการไหลของนํา ทําให้นาไหลได้
ํ
อย่างช้าลง รวมทัง
ช่วยให้กิงไม้จาํ ลองยึด ติด กับทรายในกระบะได้ ซึงต่ างจากกระบะที ไม่มีแผ่น ใยขัดที นําไหลอย่าง
รวดเร็ ว และพัดเอากิงไม้และทรายลงไปด้วย
เมือดําเนินการเสร็ จสิน ขันตอนนี แล้ว ผูด้ าํ เนิ นการต้องจัดทําเป็ นเอกสารรายงานการศึกษา
การทดลองหรื อการปฏิบตั ิการนันเพือเผยแพร่ ต่อไป
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์เป็ นเรื องของการเรี ยนรู้เกียวกับธรรมชาติ โดยมนุษย์ใช้กระบวนการสังเกต สํารวจ
ตรวจสอบ ทดลองเกียวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และนําผลมาจัดเป็ นระบบหลักการ แนวคิดและ
ทฤษฎี ดัง นัน ทัก ษะทางวิ ทยาศาสตร์ จึ ง เป็ นการปฏิ บัติ เพือให้ได้มาซึ งคํา ตอบในข้อ สงสัย หรื อ
ข้อสมมติฐานต่าง ๆ ของมนุษย์ตงไว้
ั
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้ วย
1. การสังเกต เป็ นวิธีการได้มาของข้อสงสัย รับรู้ขอ้ มูล พิจารณาข้อมูล จากปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติทีเกิดขึน
2. ตังสมมติฐาน เป็ นการระดมความคิด สรุ ปสิงทีคาดว่าจะเป็ นคําตอบของปัญหาหรื อข้อสงสัย
นัน ๆ
3. ออกแบบการทดลองเพือศึกษาผลของตัวแปรทีต้องศึกษา โดยควบคุมตัวแปรอืน ๆ ทีอาจมี
ผลต่อตัวแปรทีต้องการศึกษา
4. ดําเนินการทดลอง เป็ นการกระทําตัวแปรทีกําหนด ได้แก่ ตัวแปรต้น ตัวแปรตามและ
ตัวแปรทีต้องการศึกษา
5. รวบรวมข้อมูล เป็ นการบันทึกรวบรวมผลการทดลองหรื อผลจากการกระทําของตัวแปร
ทีกําหนด
6. แปลและสรุ ปผลการทดลอง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้ วย ทักษะ ดังนี
1. ทักษะขันมูลฐาน ทักษะ ได้ แก่
. ทักษะการสังเกต (Observing)
. ทักษะการวัด (Measuring)
. ทักษะการจําแนกหรื อทักษะการจัดประเภทสิงของ (Classifying)
. ทักษะการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา (Using Space / Relationship)
. ทักษะการคํานวณและการใช้จาํ นวน(Using Numbers)
. ทักษะการจัดกระทําและสือความหมายข้อมูล (Comunication)
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. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring)
. ทักษะการพยากรณ์ (Predicting)
2. ทักษะขันสู งหรือทักษะขันผสม ทักษะ ได้ แก่
1. ทักษะการตังสมมุติฐาน (Formulating Hypothesis)
2. ทักษะการควบคุมตัวแปร (Controlling Variables)
3. ทักษะการตีความและลงข้อสรุ ป (Interpreting data)
4. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ (Defining Operationally)
5. ทักษะการทดลอง (Experimenting)
รายละเอียดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทัง ทักษะ มีรายละเอียด โดยสรุปดังนี
ทักษะการสังเกต (Observing) หมายถึง การใช้ประสาทสัมผัสทัง ในการสังเกต ได้แก่ ใช้ตา
ดูรูปร่ าง ใช้หูฟังเสียง ใช้ลนชิ
ิ มรส ใช้จมูกดมกลิน และใช้ผวิ กายสัมผัสความร้อนเย็น หรื อใช้มือจับต้อง
ความอ่ อ นแข็ ง เป็ นต้น การใช้ป ระสาทสัม ผัส เหล่ า นี จะใช้ที ล ะอย่า งหรื อหลายอย่า งพร้ อ มกัน
เพือรวบรวมข้อมูลก็ได้โดยไม่เพิมความคิดเห็นของผูส้ งั เกตลงไป
ทัก ษะการวัด (Measuring) หมายถึง การเลือกและการใช้เครื องมือวัด ปริ มาณของสิ งของ
ออกมาเป็ นตัว เลขที แน่ นอนได้อย่างเหมาะสม และถูกต้องโดยมีหน่ วยกํากับเสมอในการวัด เพือหา
ปริ มาณของสิงทีวัด ต้องฝึ กให้ผเู้ รี ยนหาคําตอบ คํา คือ จะวัดอะไร วัดทําไม ใช้เครื องมืออะไรวัดและ
จะวัดได้อย่างไร
ทักษะการจําแนกหรือทักษะการจัดประเภทสิ งของ (Classifying) หมายถึง การแบ่งพวกหรื อ
การเรี ยงลําดับวัตถุ หรื อสิ งทีอยูใ่ นปรากฏการณ์โดยการหาเกณฑ์หรื อสร้างเกณฑ์ในการจําแนกประเภท
ซึ งอาจใช้เกณฑ์ค วามเหมือนกัน ความแตกต่ า งกัน หรื อความสัมพัน ธ์ก ัน อย่างใดอย่างหนึ งก็ ไ ด้
ซึงแล้วแต่ ผเู้ รี ยนจะเลือกใช้เกณฑ์ใด นอกจากนี ควรสร้ างความคิดรวบยอดให้เกิด ขึน เช่น ของกลุ่ม
เดียวกันอาจแบ่งออกได้หลายประเภท ทังนีขึนอยูก่ บั เกณฑ์ทีเลือกใช้ และวัตถุชินหนึ งในเวลาเดียวกัน
จะต้องเป็ นประเภทเดียวกันเท่านัน
ทักษะการหาพืนทีและความสั มพันธ์ ระหว่ างพืนทีและเวลา (Using Space / Relationship)
หมายถึง การหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติต่าง ๆ ทีเกียวกับสถานที รู ปทรง ทิศทาง ระยะทาง พืนที เวลา
ฯลฯ เช่น การหาความสัมพันธ์ระหว่าง สเปสกับสเปส คือ การหารู ปร่ างของวัตถุ โดยสังเกตจากเงาของ
วัตถุเมือแสงตกกระทบวัตถุในมุมต่าง ๆ
การหาความสัมพันธ์ระหว่าง เวลากับเวลา เช่น การหาความสัมพันธ์ระหว่างจังหวะการแกว่ง
ของลูกตุม้ นาฬิกากับจังหวะการเต้นของชีพจร
การหาความสัมพันธ์ระหว่าง สเปสกับเวลา เช่น การหาตําแหน่งของวัตถุทีเคลือนทีไปเมือเวลา
เปลียนไป
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ทักษะการคํานวณและการใช้ จาํ นวน (Using Numbers) หมายถึง การนําเอาจํานวนทีได้จากการ
วัด การสังเกต และการทดลองมาจัดกระทําให้เกิดค่าใหม่ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร การหาค่าเฉลีย
การหาค่าต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ เพือนําค่าทีได้จากการคํานวณไปใช้ประโยชน์ในการแปลความหมาย
และการลงข้อสรุ ป ซึงในทางวิทยาศาสตร์เราต้องใช้ตวั เลขอยูต่ ลอดเวลา เช่น การอ่าน เทอร์โมมิเตอร์
การตวงสารต่าง ๆ เป็ นต้น
ทักษะการจัดกระทําและสื อความหมายข้ อมูล (Communication) หมายถึง การนําเอาข้อมูล
ซึงได้มาจากการสังเกต การทดลอง ฯลฯ มาจัดกระทําเสี ยใหม่ เช่น นํามาจัดเรี ยงลําดับ หาค่าความถี
แยกประเภท คํานวณหาค่ าใหม่ นํามาจัด เสนอในรู ปแบบใหม่ ตัว อย่างเช่ น กราฟ ตาราง แผนภู มิ
แผนภาพ วงจร ฯลฯ การนําข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ ง หรื อหลาย ๆ อย่างนี เรี ยกว่า การสื อความหมาย
ข้อมูล
ทักษะการลงความเห็นจากข้ อมูล (Inferring) หมายถึง การเพิมเติมความคิดเห็นให้กบั ข้อมูล
ทีมีอยูอ่ ย่างมีเหตุผล โดยอาศัยความรู้หรื อประสบการณ์เดิมมาช่วย ข้อมูลอาจจะได้จากการสังเกต
การวัด การทดลอง การลงความเห็นจากข้อมูลเดียวกันอาจลงความเห็นได้หลายอย่าง
ทักษะการพยากรณ์ (Predicting) หมายถึง การคาดคะเนหาคําตอบล่วงหน้าก่อนการทดลอง
โดยอาศัยข้อมูลทีได้จากการสังเกต การวัด รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีได้ศึกษามาแล้ว
หรื ออาศัยประสบการณ์ทีเกิดซํา ๆ
ทักษะการตังสมมุติฐาน (Formulating Hypothesis) หมายถึง การคิดหาค่าคําตอบล่วงหน้า
ก่อนจะทําการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรู้ ประสบการณ์เดิมเป็ นพืนฐาน คําตอบทีคิดล่วงหน้า
ยังไม่เป็ นหลักการ กฎ หรื อทฤษฎีมาก่อน คําตอบทีคิด ไว้ล่วงหน้านี มัก กล่าวไว้เป็ นข้อความทีบอก
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม เช่น ถ้าแมลงวันไปไข่บนก้อนเนื อ หรื อขยะเปี ยกแล้ว
จะทําให้เกิดตัวหนอน
ทักษะการควบคุมตัวแปร (Controlling Variables) หมายถึง การควบคุมสิ งอืนๆ นอกเหนือจาก
ตัวแปรอิสระ ทีจะทําให้ผลการทดลองคลาดเคลือน ถ้าหากว่าไม่ควบคุมให้เหมือน ๆ กัน และเป็ นการ
ป้ องกัน เพือมิให้มีขอ้ โต้แย้ง ข้อผิดพลาด หรื อตัดความไม่น่าเชือถือออกไป
ตัวแปรแบ่งออกเป็ น ประเภท คือ
1. ตัวแปรอิสระหรื อตัวแปรต้น
2. ตัวแปรตาม
3. ตัวแปรทีต้องควบคุม
ทักษะการตีความและลงข้ อสรุ ป (Interpreting data)
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นรู ปของลักษณะตาราง รู ปภาพ กราฟ ฯลฯ การนํา
ข้อมูลไปใช้จึงจําเป็ นต้องตีความให้สะดวกทีจะสือความหมายได้ถกู ต้องและเข้าใจตรงกัน
การตีความหมายข้อมูล คือ การบรรยายลักษณะและคุณสมบัติ
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การลงข้อสรุ ป คือ การบอกความสัมพันธ์ของข้อมูลทีมีอยู่ เช่น ถ้าความดันน้อย นําจะเดือด
ทีอุณหภูมิตาหรื
ํ อนําจะเดือดเร็ ว ถ้าความดันมากนําจะเดือดทีอุณหภูมิสูงหรื อนําจะเดือดช้าลง
ทั ก ษะการกํา หนดนิ ย ามเชิ ง ปฏิบั ติก าร (Defining Operationally) หมายถึง การกํา หนด
ความหมายและขอบเขตของคําต่าง ๆ ทีมีอยู่ในสมมติฐานที จะทดลองให้มีความรั ดกุม เป็ นทีเข้าใจ
ตรงกันและสามารถสังเกตและวัดได้ เช่น “การเจริ ญเติบโต” หมายความว่าอย่างไร ต้องกําหนดนิ ยาม
ให้ชดั เจน เช่น การเจริ ญเติบโตหมายถึง มีความสูงเพิมขึน เป็ นต้น
ทักษะการทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบตั ิการ โดยใช้ทกั ษะต่าง ๆ เช่น
การสังเกต การวัด การพยากรณ์ การตังสมมติ ฐาน ฯลฯ มาใช้ร่ ว มกัน เพือหาคําตอบ หรื อทดลอง
สมมติฐานทีตังไว้ ซึงประกอบด้วยกิจกรรม ขันตอน
1. การออกแบบการทดลอง
2. การปฏิบตั ิการทดลอง
3. การบันทึกผลการทดลอง
การใช้ก ระบวนการวิทยาศาสตร์ แสวงหาความรู้ หรื อแก้ปัญ หาอย่างสมําเสมอ ช่ วยพัฒ นา
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เกิดผลผลิตหรื อผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ทีแปลกใหม่และมี
คุณค่าต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์มากขึน
คุณลักษณะของบุคคลทีมีจติ วิทยาศาสตร์ ลักษณะ
1. เป็ นคนมีเหตุผล
1) จะต้องเป็ นคนทียอมรับ และเชือในความสําคัญของเหตุผล
2) ไม่เชือโชคลาง คําทํานาย หรื อสิ งศักดิสิทธิต่าง ๆ
3) ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรื อเหตุการณ์และหาความสัมพันธ์ของสาเหตุกบั ผลทีเกิดขึน
4) ต้องเป็ นบุคคลทีสนใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึน และจะต้องเป็ นบุคคลทีพยายาม
ค้นหาคําตอบว่า ปรากฏการณ์ต่าง ๆ นันเกิดขึนได้อย่างไร และทําไมจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนัน
2. เป็ นคนทีมีความอยากรู้อยากเห็น
1) มีความพยายามทีจะเสาะแสวงหาความรู้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
2) ตระหนักถึงความสําคัญของการแสวงหาข้อมูลเพิมเติมอยูเ่ สมอ
3) จะต้องเป็ นบุคคลทีชอบซักถาม ค้นหาความรู้โดยวิธีการต่าง ๆ อยูเ่ สมอ
3. เป็ นบุคคลทีมีใจกว้าง
1) เป็ นบุคคลทีกล้ายอมรับการวิพากษ์วิจารณ์จากบุคคลอืน
2) เป็ นบุคคลทีจะรับรู้และยอมรับความคิดเห็นใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
3) เป็ นบุคคลทีเต็มใจทีจะเผยแพร่ ความรู้และความคิดให้แก่บุคคลอืน
4) ตระหนักและยอมรับข้อจํากัดของความรู้ทีค้นพบในปัจจุบนั
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4. เป็ นบุคคลทีมีความซือสัตย์ และมีใจเป็ นกลาง
1) เป็ นบุคคลทีมีความซือตรง อดทน ยุติธรรม และละเอียดรอบคอบ
2) เป็ นบุคคลทีมีความมันคง หนักแน่นต่อผลทีได้จากการพิสูจน์
3) สังเกตและบันทึกผลต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา ไม่ลาํ เอียงและมีอคติ
5. มีความเพียรพยายาม
1) ทํากิจกรรมทีได้รับมอบหมายให้เสร็ จสมบูรณ์
2) ไม่ทอ้ ถอย เมือผลการทดลองล้มเหลว หรื อมีอุปสรรค
3) มีความตังใจแน่วแน่ต่อการค้นหาความรู้
6. มีความละเอียดรอบคอบ
1) รู้จกั ใช้วิจารณญาณก่อนทีจะตัดสินใจใด ๆ
2) ไม่ยอมรับสิงหนึงสิงใดจนกว่าจะมีการพิสูจน์ทีเชือถือได้
3) หลีกเลียงการตัดสินใจ และการสรุ ปผลทียังไม่มีการวิเคราะห์แล้วเป็ นอย่างดี

แบบทดสอบ ทักษะวิทยาศาสตร์
คําชีแจง
จงนําตัวอักษรหน้าทักษะต่าง ๆ ไปเติมหน้าข้อทีสัมพันธ์กนั
ก. ทักษะการสังเกต
ข. ทักษะการวัด
ค. ทักษะการคํานวณ
ง. ทักษะการจําแนกประเภท
จ. ทักษะการทดลอง
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............

. ด.ญ.อริ ษากําลังทดสอบวิทยาศาสตร์
. ด.ญ.วิไล วัดอุณหภูมิของอากาศได้ 40 C
. ม้ามี ขา สุนขั มี ขา ไก่มี ขา นกมี ขา ช้างมี ขา
. ด.ญ. พนิดา กําลังเทสารเคมี
. ด.ช. สุบินใช้ตลับเมตรวัดความยาวของสนามตะกร้อ
. ด.ญ. พิจิตรแบ่งผลไม้ได้ กลุ่ม คือ กลุ่มรสเปรี ยวและกลุ่มรสหวาน
. ด.ญ.วรรณนิภา ดูภาพยนตร์วิทยาสาสตร์ มิติ
. ด.ญ. นันทพร หยดสารละลายไอโอดีน ลงบนข้าวเหนียวทีเตรี ยมไว้
. รู ปทรงกระบอกมีความสูงประมาณ นิว ผิวเรี ยบ
. นักวิทยาศาสตร์แบ่งพืชออกเป็ น พวก คือ พืชใบเลียงเดียวและพืชใบเลียงคู่
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กิจกรรม ที กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ให้นกั ศึกษาออกแบบแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่อไปนี
โดยมีอุปกรณ์ ดังนี เมล็ดถัว ถ้วยพลาสติก กระดาษทิชชู นํา กระดาษสีดาํ
กําหนดปัญหา............................................................................................................................................
การตังสมมติฐาน.......................................................................................................................................
การกําหนดตัวแปร
ตัวแปรต้น.....................................................................................................................................
ตัวแปรตาม..................................................................................................................................
ตัวแปรควบคุม..............................................................................................................................
การทดลอง.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

13

เรืองที เทคโนโลยี
เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง ความรู้ วิชาการ รวมกับความรู้วิธีการและความชํานาญ
ทีสามารถนําไปปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนองความต้องการของมนุษย์เป็ นสิ งทีมนุ ษย์พฒั นาขึ น
เพือช่วยในการทํางานหรื อแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์, เครื องมือ, เครื องจักร, วัสดุ หรื อ แม้กระทัง
ทีไม่ได้เป็ นสิ งของทีจับต้องได้ เช่น ระบบหรื อกระบวนการต่ าง ๆ เทคโนโลยี มีค วามสัมพันธ์ก ับ
การดํารงชีวิ ตของมนุ ษย์มาเป็ นเวลานาน เป็ นสิ งที มนุ ษ ย์ใช้แก้ปัญหาพืนฐาน ในการดํารงชีวิต เช่ น
การเพาะปลูก ทีอยูอ่ าศัย เครื องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ในระยะแรกเทคโนโลยีทีนํามาใช้ เป็ นเทคโนโลยี
พืนฐานไม่สลับซับซ้อนเหมือนดังปัจจุบนั การเพิมของประชากร และข้อจํากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ
รวมทังมี ก ารพัฒ นาความสัมพัน ธ์ก ับ ต่ า งประเทศเป็ นปั จ จัย ด้า นเหตุ สําคัญ ในการนําและพัฒ นา
เทคโนโลยีมาใช้มากขึน
เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ
1. เทคโนโลยีกบั การพัฒนาอุตสาหกรรม การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต ทําให้ประสิทธิภาพ
ในการผลิตเพิมขึน ประหยัดแรงงาน ลดต้นทุน และรักษาสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีทีมีบทบาทในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย เช่น คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิ กส์ การสื อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ
และพันธุกรรม วิศวกรรม เทคโนโลยีเลเซอร์ การสือสาร การแพทย์ เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีวสั ดุศาสตร์ เช่น พลาสติก แก้ว วัสดุก่อสร้าง โลหะ
2. เทคโนโลยีกบั การพัฒนาด้านการเกษตร ใช้เทคโนโลยีในการเพิมผลผลิต ปรับปรุ งพันธุ์
เป็ นต้น เทคโนโลยีมีบทบาทในการพัฒนาอย่างมาก แต่ ทงนี
ั การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา
จะต้องศึก ษาปั จ จัย แวดล้อมหลายด้าน เช่ น ทรั พยากรสิ งแวดล้อ ม ความเสมอภาคในโอกาสและ
การแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคม เพือให้เกิดความผสมกลมกลืนต่อการพัฒนาประเทศชาติและส่ วน
อืน ๆ อีกมาก
เทคโนโลยีทีใช้ ในชีวติ ประจําวัน
การนําเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจําวันของมนุ ษย์มีมากมายเนื องจากการได้รับการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยี อย่างกว้างขวาง เช่ น การส่ งจดหมายผ่านทางอิน เทอร์ เน็ ต การหาความรู้ ผ่าน
อินเทอร์เน็ต การพูดคุยและแลกเปลียนความคิดเห็นกัน การอ่านหนังสื อผ่านอินเทอร์ เน็ต ล้วนแต่เป็ น
เทคโนโลยีทีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว เป็ นการประหยัดเวลาและสามารถหาความรู้ต่าง ๆได้รวดเร็ ว
ยิงขึน
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เทคโนโลยีก่อเกิดผลกระทบต่อสังคมและพืนทีทีมีเทคโนโลยีเข้าไปเกียวข้องในหลายรู ปแบบ
เทคโนโลยีได้ช่วยให้สงั คมหลาย ๆ แห่งเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากขึนซึงรวมทังเศรษฐกิจโลก
ในปัจจุบนั ในหลาย ๆ ขันตอนของการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี ซึงก่อให้เกิดผลผลิตทีไม่ตอ้ งการหรื อ
เรี ยกว่ามลภาวะ เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและเป็ นการทําลายสิงแวดล้อม เทคโนโลยีหลาย ๆ
อย่างทีถูกนํามาใช้มีผลต่อค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคม เมือมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึนก็มกั จะถูกตัง
คําถามทางจริ ยธรรม
เทคโนโลยีทีเหมาะสม
คําว่าเทคโนโลยีทีเหมาะสม หมายความถึง เหมาะสมต่ อสภาพเศรษฐกิ จ สังคม และความ
ต้องการของประเทศ เทคโนโลยีบางเรื องเหมาะสมกับบางประเทศ ทังนี ขึ นอยู่กบั สภาวะของแต่ละ
ประเทศ
. ความจําเป็ นทีนําเทคโนโลยีมาใช้ในประเทศไทย ประชาชนส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกร รายได้
จากผลผลิตทางการเกษตรมีมากกว่ารายได้อย่างอืน และประมาณร้อยละ 80 ของประชากรอาศัยอยู่ใน
ชนบท ดังนัน การนําเทคโนโลยีมาใช้จึงเป็ นเรื องจําเป็ น โดยเฉพาะอย่างยิงเทคโนโลยีทางการเกษตร
สินค้าทางการเกษตร ส่วนใหญ่ส่งออกจําหน่ายต่างประเทศในลักษณะวัตถุดิบ เช่น การขายเมล็ดโกโก้
ให้ต่างประเทศแล้วนําไปผลิตเป็ นช็อคโกแลต หากตังโรงงานในประเทศไทยต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาการแปรรู ป
2. เทคโนโลยีทีเหมาะสม มีผรู้ ู้หลายท่านได้ตีความหมายของคําว่า “เหมาะสม” ว่าเหมาะสมกับ
อะไร เหมาะสมต่อเศรษฐกิจ ระยะเวลาหรื อระดับเทคโนโลยีทีเหมาะสม เทคโนโลยีทีสามารถนํามาใช้
ให้เกิ ด ประโยชน์ ต่ อการดําเนิ น กิ จ การต่ าง ๆ สอดคล้องกับ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมสิงแวดล้อม และกําลังเศรษฐกิจของคนทัวไป
เทคโนโลยีทีเกียวข้ อง ได้ แก่
1. การตัดต่อยีน (genetic engineering) เทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม (recombinant DNA) และ
เทคโนโลยีโมเลกุลเครื องหมาย (molecular markers)
2. การเพาะเลียงเซลล์ และ/หรื อ การเพาะเลียงเนื อเยือ (cell and tissue culturing) พืช และสัตว์
3. การใช้ประโยชน์จุลินทรี ยบ์ างชนิดหรื อใช้ประโยชน์จากเอนไซม์ของจุลินทรี ย ์
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ได้แก่ การพัฒนาการเกษตร ด้านพืช และสัตว์ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
1. การปรับปรุ งพันธุพ์ ืชและการผลิตพืชพันธุใ์ หม่ (crop improvement) เช่น พืชไร่ พืชผัก
ไม้ดอก
. การผลิตพืชพันธุด์ ีให้ได้ปริ มาณมาก ๆ ในระยะเวลาอันสัน (micropropaagation)
. การผสมพันธุส์ ตั ว์และการปรับปรุ งพันธุส์ ตั ว์ (breeding and upgrading of livestocks)
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4. การควบคุมศัตรู พืชโดยชีววิธี (biological pest control) และจุลินทรี ยท์ ีช่วยรักษา
สภาพแวดล้อม
5. การปรับปรุ งกระบวนการการผลิตอาหารให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค
6. การริ เริ มค้นคว้าหาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ (search for utilization of unused
resources) และการสร้างทรัพยากรใหม่

เรืองที วัสดุและอุปกรณ์ ทางวิทยาศาสตร์
อุปกรณ์ ทางวิทยาศาสตร์ คื อ เครื องมือทีใช้ทงภายในและภายนอกห้
ั
องปฏิบตั ิ การ เพือใช้
ทดลองและหาคําตอบต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์
ประเภทของเครืองมือทางวิทยาศาสตร์
1. ประเภททัวไป เช่น บีกเกอร์ หลอดทดสอบ ไพเพท บิวเรต กระบอกตวง หลอดหยดสาร
แท่ งแก้ว คนสาร ซึงอุปกรณ์ เหล่านี ผลิต ขึ นจากวัสดุทีเป็ นแก้ว เนื องจากป้ องกันการทําปฏิกิริ ยากับ
สารเคมี นอกจากนี ยังมี เครื องชังแบบต่าง ๆ กล้องจุลทรรศน์ ตะเกียงแอลกอฮอล์ เป็ นต้น ซึงอุปกรณ์
เหล่านี มีวิธีใช้งานแตกต่างกันออกไป ตามลักษณะของงาน
2. ประเภทเครื องมื อ ช่ า ง เป็ นอุ ป กรณ์ ที ใช้ไ ด้ทั งภายในห้ อ งปฏิ บัติ ก าร และภายนอก
ห้องปฏิบตั ิการ เช่น เวอร์เนีย คีม และแปรง เป็ นต้น
3. ประเภทสิ นเปลือง และสารเคมี เป็ นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ทีใช้แล้วหมดไปไม่สามารถนํา
กลับมาใช้ได้อีก เช่น กระดาษกรอง กระดาษลิตมัส และสารเคมี

การใช้ อุปกรณ์ ทางวิทยาศาสตร์ ประเภทต่าง ๆ
1.การใช้ งานอุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์ ประเภททัวไป
บีกเกอร์ (BEAKER)
บีกเกอร์มีหลายขนาดและมีความจุต่างกัน โดยทีข้างบีกเกอร์จะมีตวั เลขระบุความจุของบีกเกอร์
ทําให้ผใู้ ช้สามารถทราบปริ มาตรของของเหลวทีบรรจุอยูไ่ ด้อย่างคร่ าวๆ และบีกเกอร์มีความจุตงแต่
ั
5 มิลลิลิตรจนถึงหลาย ๆ ลิต ร อีกทังเป็ นแบบสู ง แบบเตี ย และแบบรู ปทรงกรวย (conical beaker)
บีกเกอร์ จะมีปากงอเหมือนปากนกซึงเรี ยกว่า spout ทําให้การเทของเหลวออกได้โดยสะดวก spout
ทําให้สะดวกในการวางไม้แก้วซึงยืนออกมาจากฝาทีปิ ดบีกเกอร์ และ spout ยังเป็ นทางออกของไอนํา
หรื อแก๊สเมือทําการระเหยของเหลวในบีกเกอร์ทีปิ ดด้วยกระจกนาฬิกา (watch grass)
การเลือกขนาดของบี ก เกอร์ เพือใส่ ข องเหลวนั น
ขึ นอยู่ก ับปริ มาณของเหลวที จะใส่ โดยปกติ ให้ร ะดับ
ของเหลวอยูต่ ากว่
ํ าปากบีกเกอร์ประมาณ 1 - 1 1/2 นิว
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ประโยชน์ ของบีกเกอร์
1. ใช้สาํ หรับต้มสารละลายทีมีปริ มาณมาก ๆ
2. ใช้สาํ หรับเตรี ยมสารละลายต่าง ๆ
3. ใช้สาํ หรับตกตะกอนและใช้ระเหยของเหลวทีมีฤทธิเป็ นกรดน้อย
หลอดทดสอบ ( TEST TUBE )
หลอดทดสอบมีหลายชนิ ดและหลายขนาด ชนิ ดทีมีปากและไม่มีปาก ชนิ ดธรรมดาและชนิ ด
ทนไฟ ขนาดของหลอดทดสอบระบุได้ 2 แบบ คือ ความยาวกับเส้นผ่าศูนย์กลางริ มนอกหรื อขนาด
ความจุเป็ นปริ มาตร ดังแสดงในตารางต่อไปนี
ความยาว * เส้ นผ่าศู นย์กลางริมนอก
(มิลเิ มตร)

ความจุ
(มิลเิ มตร)

75 * 11
100 * 12
120 * 15
120 * 18
150 * 16
150 * 18

4
8
14
18
20
27

หลอดทดสอบส่วนมากใช้สาํ หรับทดลองปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารต่าง ๆ ทีเป็ นสารละลาย
ใช้ตม้ ของเหลวทีมีปริ มาตรน้อย ๆ โดยมี test tube holder จับกันร้อนมือ
หลอดทดสอบแบบทนไฟจะมีขนาดใหญ่ และหนากว่าหลอดธรรมดา ใช้สาํ หรับเผาสารต่าง ๆ
ด้วยเปลวไฟโดยตรงในอุณหภูมิทีสูง หลอดชนิดนี ไม่ควรนําไปใช้สาํ หรับทดลองปฏิกิริยาเคมีระหว่าง
สารเหมือนหลอดธรรมดา
ไพเพท (PIPETTE)
ไพเพทเป็ นอุปกรณ์ทีใช้ในการวัดปริ มาตรได้อย่างใกล้เคียง มีอยูห่ ลายชนิด
แต่โดยทัวไปทีมีใช้อยู่ในห้องปฏิบตั ิการมีอยู่ 2 แบบ คือ Volumetric pipette หรื อ
Transfer pipette และ Measuring pipette Transfer pipette ซึงใช้ในการวัดปริ มาตร
ได้เพียงค่าเดียว คือถ้าหาก Transfer pipette จุ 25 มล. ก็จะวัดปริ มาตรของของเหลว
ได้เฉพาะ 25 มล. เท่านัน Transfer pipette มีหลายขนาดตังแต่ 1 มล. ถึง 100 มล.
ถึงแม้ไพเพทชนิ ดนี จะใช้วดั ปริ มาตรได้อย่างใกล้เคีย งความจริ งก็ ตาม แต่ก็ ยงั มี
ข้อผิดพลาดซึงขึนอยูก่ บั ขนาดของไพเพท เช่น
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Transfer pipette ขนาด 10 มล. มีความผิดพลาด 0.2%
Transfer pipette ขนาด 30 มล. มีความผิดพลาด 0.1%
Transfer pipette ขนาด 50 มล. มีความผิดพลาด 0.1%
Transfer pipette ใช้สาํ หรับส่งผ่านของสารละลาย ทีมีปริ มาตรตามขนาดของไพเพท เมือปล่อย
สารละลายออกจากไพเพทแล้ว ห้ามเป่ าสารละลายทีตกค้างอยูท่ ีปลายของไพเพท แต่ควรแตะปลาย
ไพเพทกับข้างภาชนะเหนื อระดับสารละลายภายในภาชนะนันประมาณ 30 วินาที เพือให้สารละลาย
ทีอยู่ขา้ งในไพเพทไหลออกมาอีก ไพเพทชนิ ดนี ใช้ได้ง่ายและเร็ วกว่าบิวเรท Measuring pipette หรื อ
Graduated pipette (บางทีเรี ยกว่า Mohr pipette) จะมีขีดบอกปริ มาตรต่าง ๆ ไว้ ทําให้สามารถใช้ได้อย่าง
กว้างขวาง คือสามารถใช้แทน Transfer pipette ได้ แต่ใช้วดั ปริ มาตรได้แน่ นอนน้อยกว่า Transfer
pipette และมีความผิดพลาดมากกว่า เช่น
Measuring pipette ขนาด 10 มล. มีความผิดพลาด 0.3%
Measuring pipette ขนาด 30 มล. มีความผิดพลาด 0.3%
บิวเรท (BURETTE)
บิวเรทเป็ นอุปกรณ์วดั ปริ มาตรทีมีขีดบอกปริ มาตรต่างๆ และมีก๊อกสําหรับเปิ ด - ปิ ด เพือบังคับ
การไหลของของเหลว บิวเรทเป็ นอุปกรณ์ทีใช้ในการวิเคราะห์ มีขนาดตังแต่ 10 มล. จนถึง 100 มล.
บิวเรท สามารถวัดปริ มาตรได้อย่างใกล้เคียงความจริ งมากทีสุด แต่ก็ยงั มีความผิดพลาดอยูเ่ ล็กน้อย
ซึงขึนอยูก่ บั ขนาดของบิวเรท เช่น
บิวเรทขนาด 10 มล. มีความผิดพลาด 0.4%
บิวเรทขนาด 25 มล. มีความผิดพลาด 0.24%
บิวเรทขนาด 50 มล. มีความผิดพลาด 0.2%

บิวเรท ขนาด 100 มล. มีความผิดพลาด 0.2%
เครืองชัง ( BALANCE )
โดยทัวไปจะมี 2 แบบคือ แบบ triple - beam และ แบบ equal - arm
แบบ triple - beam
เป็ นเครื องชังชนิ ด Mechanical balance อีกชนิ ดหนึ งทีมีราคาถูกและใช้ง่าย แต่มีความไวน้อย
เครื องชังชนิดนี มีแขนข้างขวาอยู่ 3 แขนและในแต่ละแขนจะมีขีดบอกนําหนักไว้เช่น 0 - 1.0 กรัม
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0 - 10 กรัม 0 - 100 กรัม และยังมีตุม้ นําหนักสําหรับเลือนไปมาได้อีกด้วย แขนทัง 3 นี ติดกับเข็มชี
อันเดียวกัน
วิธีการใช้ เครืองชังแบบ (Triple - beam balance)
1. ตังเครื องชังให้อยูใ่ นแนวระนาบ แล้วปรับให้แขนของเครื องชังอยู่ในแนวระนาบ โดยหมุน
สกรู ให้เข็มชีตรงขีด 0
2. วางขวดบรรจุสารบนจานเครื องชัง แล้วเลือนตุม้ นําหนักบนแขนทังสาม เพือปรับให้เข็ม
ชีตรงขีด 0 อ่านนําหนักบนแขนเครื องชังจะเป็ นนําหนักของขวดบรรจุสาร
3. ถ้าต้องการชังสารตามนําหนักทีต้องการก็บวกนําหนักของสารกับนําหนักของขวดบรรจุสาร
ทีได้ในข้อ 2 แล้วเลือนตุม้ นําหนักบนแขนทัง 3 ให้ตรงกับนําหนักทีต้องการ
4. เติมสารที ต้องการชังลงในขวดบรรจุ สารจนเข็ มชี ตรงขี ด 0 พอดี จะได้น ําหนักของสาร
ตามต้องการ
5. นําขวดบรรจุสารออกจากจานของเครื องชังแล้วเลือนตุม้ นําหนักทุกอันให้อยูท่ ี 0 ทําความสะอาด
เครื องชังหากมีสารเคมีหกบนจานหรื อรอบ ๆ เครื องชัง
แบบ equal-arm
เป็ นเครื องชังทีมีแขน 2 ข้างยาวเท่ ากัน
เมื อวัด ระยะจากจุ ด หมุ น ซึ งเป็ นสัน มี ด
ขณะที แขนของเครื องชังอยู่ใ นสมดุ ล
เมือต้องการหานําหนักของสารหรื อวัต ถุ
ให้ ว างสารนั นบนจานด้ า นหนึ งของ
เครื องชัง ตอนนี แขนของเครื องชังจะไม่
อยูใ่ นภาวะทีสมดุลจึงต้องใส่ตุม้ นําหนัก
เพือปรับให้แขนเครื องชังอยูใ่ นสมดุล

วิธีการใช้ เครืองชังแบบ (Equal - arm balance)
1. จัดให้เครื องชังอยูใ่ นแนวระดับก่อนโดยการปรับสกรู ทีขาตังแล้วหาสเกลศูนย์ของเครื องชัง
เมือไม่มีวตั ถุอยูบ่ นจาน ปล่อยทีรองจาน แล้วปรับให้เข็มชีทีเลข 0 บนสเกลศูนย์
2. วางขวดบรรจุสารบนจานทางด้านซ้ายมือและวางตุม้ นําหนักบนจานทางขวามือของเครื องชัง
โดยใช้คีบคีม
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3. ถ้าเข็มชีมาทางซ้ายของสเกลศูนย์ แสดงว่าขวดชังสารเบากว่าตุม้ นําหนัก ต้องยกปุ่ มควบคุม
คานขึนเพือตรึ งแขนเครื องชังแล้วเติมตุม้ นําหนักอีกถ้าเข็มชี มาทางขวาของสเกลศูนย์ แสดงว่าขวดชัง
สารเบากว่าตุม้ นําหนัก ต้องยกปุ่ มควบคุมคานขึน เพือตรึ งแขนเครื องชังแล้วเอาตุม้ นําหนักออก
4. ในกรณี ทีตุม้ นําหนักไม่สามารถทําให้แขนทัง 2 ข้างอยู่ในระนาบได้ ให้เลือนไรเดอร์ ไปมา
เพือปรับนําหนักทังสองข้างให้เท่ากัน
5. บันทึกนําหนักทังหมดทีชังได้
6. นําสารออกจากขวดใส่สาร แล้วทําการชังนําหนักของขวดใส่สาร
7. นําหนักของสารสามารถหาได้โดยนํานําหนักทีชังได้ครังแรกลบนําหนักทีชังได้ครังหลัง
8. หลังจากใช้เครื องชังเสร็ จแล้วให้ทาํ ความสะอาดจาน แล้วเอาตุม้ นําหนักออกและเลือน
ไรเดอร์ให้อยูท่ ีตําแหน่งศูนย์
2. การใช้ งานอุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์ ประเภทเครืองมือช่ าง
เวอร์ เนีย (VERNIER )
เป็ นเครื องมือทีใช้วดั ความยาวของวัตถุทงภายใน
ั
และภายนอกของชินงาน เวอร์เนี ยคาลิเปอร์
มีลกั ษณะ ดังนี
ส่ วนประกอบของเวอร์ เนีย
สเกลหลัก A
สเกลเวอร์เนีย B
ปากวัด C – D
ปากวัด E – F
แกน G
ปุ่ ม H
สกรู I

เป็ นสเกลไม้บรรทัดธรรมดา ซึงเป็ นมิลลิเมตร (mm) และนิ ว (inch)
ซึงจะเลือนไปมาได้บนสเกลหลัก
ใช้หนีบวัตถุทีต้องการวัดขนาด
ใช้วดั ขนาดภายในของวัตถุ
ใช้วดั ความลึก
ใช้กดเลือนสเกลเวอร์เนียไปบนสเกลหลัก
ใช้ยดึ สเกลเวอร์เนียให้ติดกับสเกลหลัก
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การใช้ เวอร์ เนีย
1. ตรวจสอบเครื องมือวัด ดังนี
1.1 ใช้ผา้ เช็ดทําความสะอาด ทุกชินส่วนของเวอร์เนียร์ก่อนใช้งาน
1.2 คลายล็อคสกรู แล้วทดลองเลือนเวอร์เนียสเกลไป - มาเบา ๆ เพือตรวจสอบดูว่าสามารถใช้
งานได้คล่องตัวหรื อไม่
1.3 ตรวจสอบปากวัด ของเวอร์ เนี ย โดยเลือนเวอร์ เนี ย ร์ สเกลให้ปากเวอร์ เนี ย วัด นอกเลือน
ชิดติดกันจากนันยกเวอร์เนียร์ขึนส่องดูว่า บริ เวณปากเวอร์เนียร์ มีแสงสว่างผ่านหรื อไม่ ถ้าไม่มีแสดงว่า
สามารถใช้งานได้ดี กรณี ทีแสงสว่างสามารถลอดผ่านได้ แสดง ว่าปากวัดชํารุ ดไม่ควรนํามาใช้วดั ขนาด
2. การวัดขนาดงาน ตามลําดับขัน ดังนี
2.1 ทําความสะอาดบริ เวณผิวงานทีต้องการวัด
2.2 เลือกใช้ปากวัดงานให้เหมาะสมกับลักษณะงานทีต้องการ เช่น ถ้าต้องการวัดขนาดภายนอก
เลือกใช้ปากวัดนอก วัดขนาดด้านในชินงานเลือกใช้ปากวัดใน ถ้าต้องการวัดขนาดงานทีเป็ นช่องเล็ก ๆ
ใช้บริ เวณส่วนปลายของปากวัดนอก ซืงมีลกั ษณะเหมือนคมมีดทัง 2 ด้าน
2.3 เลือนเวอร์ เนี ยสเกลให้ปากเวอร์ เนี ย สัมผัสชินงาน ควรใช้แรงกดให้พอดีถา้ ใช้แรงมาก
เกินไป จะทําให้ขนาดงานทีอ่านไม่ถกู ต้องและปากเวอร์เนียจะเสียรู ปทรง
2.4 ขณะวัดงาน สายตาต้องมองตังฉากกับตําแหน่งทีอ่าน แล้วจึงอ่านค่า
3. เมือเลิกปฏิบตั ิงาน ควรทําความสะอาด ชโลมด้วยนํามัน และเก็บรักษาด้วยความระมัดระวัง ในกรณี
ทีไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ควรใช้วาสลีนทาส่วนทีจะเป็ นสนิม
คีม (TONG)
คีมมีอยู่หลายชนิ ด คี มทีใช้กบั ขวดปริ มาตรเรี ยกว่ า flask tong คีมที ใช้ก ับบีก เกอร์ เรี ยกว่ า
beaker tong และคีมทีใช้กบั เบ้าเคลือบเรี ยกว่า crucible tong ซึงทําด้วยนิ เกิลหรื อโลหะเจือเหล็กทีไม่
เป็ นสนิม แต่อย่านํา crucible tong ไปใช้จบั บีกเกอร์หรื อขวดปริ มาตรเพราะจะทําให้ลืนตกแตกได้
3. การใช้ งานอุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์ ประเภทสินเปลืองและสารเคมี
กระดาษกรอง (FILTER PAPER) เป็ นกระดาษทีกรองสารทีอนุ ภาคใหญ่ออกจากของเหลว
ซึงมีขนาดของอนุภาคทีเล็กกว่า
กระดาษลิตมัส (LITMUS) เป็ นกระดาษทีใช้ทดสอบสมบัติความเป็ นกรด เบสของของเหลว
กระดาษลิตมัสมีสองสี คือสี แดงหรื อสี ชมพู และสี นาเงิ
ํ นหรื อสี ฟ้า วิธีใช้คือการสัมผัสของเหลวลงบน
กระดาษ ถ้าหากของเหลวมีสภาพเป็ นกรด (pH < . ) กระดาษจะเปลียนจากสี นาเงิ
ํ นเป็ นสี แดง และ
ในทางกลับกันถ้าของเหลวมีสภาพเป็ นเบส (pH > . ) กระดาษจะเปลียนจากสีแดงเป็ นสีนาเงิ
ํ น ถ้าหาก
เป็ นกลาง ( . ≤ pH ≤ . ) กระดาษทังสองจะไม่เปลียนสี
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สารเคมี หมายถึง สารทีประกอบด้วยธาตุเดียวกันหรื อสารประกอบจากธาตุต่าง ๆ รวมกันด้วย
พันธะเคมีซึงในห้องปฏิบตั ิการจะมีสารเคมีมากมาย

แบบทดสอบเรือง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
คําชีแจง จงเลือกคําตอบทีถูกทีสุ ด
1. ค่านําทีบ้าน 3 เดือนทีผ่านมาสูงกว่าปกติ จากข้อความเกิดจากทักษะข้อใด
ก. สังเกต
ข. ตังปัญหา
ค. ตังสมมติฐาน
ง. ออกแบบการทดลอง
2. จากข้อ 1 นักเรี ยนพบว่า ท่อประปารั วจึงทําให้ค่านําสูงกว่าปกตินักเรี ยนใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
ข้อใดในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
ก. ตังปัญหา
ข. ตังสมมติฐาน
ค. ออกแบบการทดลอง
ง. สรุ ปผล
3. ลักษณะนิสยั ของนักวิทยาศาสตร์ขอ้ ใดทีทําให้งานประสบความสําเร็ จ
ก. ชอบจดบันทึก
ข. รักการอ่าน
ค. ชอบค้นคว้า
ง. ความพยายามและอดทน
4. น้อยสวมเสื อสีดาํ เดินในระยะทาง 2 กิโลเมตร และเปลียนเสือตัวใหม่เป็ นสีขาวเดินในระยะทาง
เท่ากันและวัดอุณหภูมิจากตัวเองหลังเดินทางทัง 2 ครัง ปรากฏว่าไม่เท่ากัน ปัญหาของน้อยคือข้อใด
ก. สีใดมีความร้อนมากกว่ากัน
ข. สีมีผลต่ออุณหภูมิของร่ างกายหรื อไม่
ค. สีดาํ ร้อนกว่าสีขาว
ง. สวมเสื อสีขาวเย็นกว่าสีดาํ
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5. แก้วเลียงแมว 2 ตัว ตัวที 1 กินนมกับปลาย่างและข้าวสวย ตัวที 2 กินปลาทูกบั ข้าวสวย 4 สัปดาห์
ต่อมาปรากฏว่าแมวทังสองตัวมีนาหนั
ํ กเพิมขึนเท่ากัน ปัญหาของแก้วก่อนการทดลองคือข้อใด
ก. ปลาอะไรทีแมวชอบกิน
ข. แมวชอบกินปลาทูหรื อปลาย่าง
ค. ชนิดของอาหารมีผลต่อการเจริ ญเติบโตหรื อไม่
ง. ปลาทูทาํ ให้แมวสองตัวนําหนักเพิมขึนเท่ากัน
6. ต้อยทําเสื อเปื อนด้วยคราบอาหารจึงนําไปซัก ด้วยผงซักฟอก A ปรากฏว่าไม่สะอาด จึงนําไปซักด้วย
ผงซักฟอก B ปรากฏว่าสะอาด ก่อนการทดลองต้อยตังปัญหาว่าอย่างไร
ก. ชนิดของผงซักฟอกมีผลต่อการลบรอยเปื อนหรื อไม่
ข. ผงซักฟอก A ซักผ้าได้สะอาดกว่าผงซักฟอก B
ค. ผงซักฟอกใดซักได้สะอาดกว่ากัน
ง. ถ้าซักด้วยผงซักฟอก B จะสะอาดกว่าผงซักฟอก A
7. นํานํา 400 ลูกบาศก์เซนติเมตรใส่ลงในภาชนะ ทองแดง และสังกะสี อย่างละเท่าๆกัน ต้มให้เดือด
ปรากฏว่านําในภาชนะอลูมิเนียมเดือดก่อนนําในภาชนะสังกะสี การทดลองนี ตังสมมติฐานว่าอย่างไร
ก. ถ้าต้มนําเดือดในปริ มาณทีเท่ากันจะเดือดในเวลาเดียวกัน
ข. ถ้าต้มนําเดือดด้วยภาชนะทีทําด้วยอลูมิเนียมดังนันนําจะเดือดเร็ วกว่าการต้มด้วยภาชนะ
สังกะสี
ค. ถ้าต้มนําทีทําด้วยภาชนะโลหะชนิดเดียวกันจะเดือดในเวลาเดียวกัน
ง. ถ้าต้มนําเดือดด้วยภาชนะทีต่างชนิดกันจะเดือดในเวลาต่างกัน
8. จากปัญหา “ชนิดของเสียงจะมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของไก่หรื อไม่” ควรจะตังสมมติฐานว่าอย่างไร
ก. จังหวะของเพลงมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของไก่หรื อไม่
ข. ไก่ทีชอบฟังเพลงจะโตดีกว่าไก่ทีไม่ฟังเพลง
ค. ถ้าไก่ฟังเพลงไทยเดิมจะโตดีกว่าไก่ฟังเพลงสากล
ง. ไก่ทีฟังเพลงสากลและเพลงไทยเดิมจะโตเท่ากัน
9. จากปัญหา "ผงซักฟอกมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของผักกระเฉดหรื อไม่ "สมมติฐาน ก่อนการทดลองคือ
ข้อใด
ก. ถ้าใช้ผงซักฟอกเทลงในนําดังนันผักกระเฉดจะเจริ ญเติบโตดี
ข. พืชจะเจริ ญเติบโตดีเมือใส่ผงซักฟอก
ค. ผงซักฟอกมีสารทําให้ผกั กระเฉดเจริ ญเติบโตดี
ง. ผักกระเฉดจะเจริ ญเติบโตหรื อไม่ถา้ ขาดผงซักฟอก
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10. นิ งใช้สาํ ลีกรองนํา น้อยใช้ใยบวบกรองนํา 2 คน ใช้วิธีการทดลองเดียวกันทัง 2 คน ใช้สมมติฐาน
ร่ วมกันในข้อใด
ก. สาร ข้อใดกรองนําได้ใสกว่ากัน
ข. นําใสสะอาดด้วยสําลีและใยบวบ
ค. ถ้าไม่ใช้ใยบวบและสําลีนาจะไม่
ํ
ใสสะอาด
ง. ถ้าใช้ใยบวบกรองนําดังนันนําจะใสสะอาดกว่าใช้สาํ ลี
. เมือใส่นาแข็
ํ งลงในแก้ว แล้วตังทิงไว้สกั ครู่ จะพบว่ารอบนอกของแก้วมีหยดนําเกาะอยูเ่ ต็ม
ข้อใดเป็ นผลจากการสังเกต และบันทึกผล
ก. มีหยดนําขนาดเล็กและขนาดใหญ่เกาะอยูจ่ าํ นวนมากทีผิวแก้ว
ข. ไอนําในอากาศกลันตัวเป็ นหยดนําเกาะอยูร่ อบๆแก้ว
ค. แก้วนํารัวเป็ นเหตุให้นาซึ
ํ มออกมาทีผิวนอก
ง. หยดนําทีเกิดเป็ นกระบวนการเดียวกับการเกิดนําค้าง
. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนตอนใด
ั
ทีจะนําไปสู่การสรุ ปผล และการศึกษาต่อไป
ก. การตังสมมติฐานและการออกแบบการทดลอง
ข. การสังเกต
ค. การรวบรวมข้อมูล
ง. การหาความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริ ง
. ในการออกแบบการทดลองจะต้องยึดอะไรเป็ นหลัก
ก. สมมติฐาน
ข. ข้อมูล
ค. ปัญหา
ง. ข้อเท็จจริ ง
. สมมติฐานทางวิทยาศาสตร์จะเปลียนเป็ นทฤษฎีได้เมือใด
ก. เป็ นทียอมรับโดยทัวไป
ข. อธิบายได้กว้างขวาง
ค. ทดสอบแล้วเป็ นจริ งทุกครัง
ง. มีเครื องมือพิสูจน์
. อุปกรณ์ต่อไปนี ข้อใดเป็ นอุปกรณ์สาํ หรับหาปริ มาตรของสาร
ก. หลอดฉีดยา
ข. กระบอกตวง
ค. เครื องชังสองแขน
ง. ถูกทังข้อ ก. และข้อ ข.
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. ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ถ้าหากผลการทดลองทีได้จากการทดสอบสมมติฐาน
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน จะต้องทําอย่างไร
ก. สังเกตใหม่
ข. ตังปัญหาใหม่
ค. ออกแบบการทดลองใหม่
ง. เปลียนสมมติฐาน
. ข้อใดเรี ยงลําดับขันตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ถกู ต้อง
ก. การตังสมมติฐาน การรวบรวมข้อมูล การทดลอง และสรุ ปผล
ข. การตังสมมติฐาน การสังเกตและปัญหา การตรวจสอบสมมติฐานและการทดลอง และสรุ ปผล
ค. การสังเกตและปัญหา การทดลองและตังสมมติฐาน การตรวจสอบสมมติฐาน และสรุ ปผล
ง. การสังเกตและปัญหา การตังสมมติฐาน การตรวจสอบสมมติฐานและการทดลอง และสรุ ปผล
. นักวิทยาศาสตร์จะสรุ ปผลการทดลองได้อย่างมีความเชือมันเมือใด
ก. ออกแบบการทดลองทีมีการควบคุมตัวแปรต่างๆ อย่างรัดกุมมากทีสุด
ข. กําหนดปัญหาและตังสมมติฐานทีดี
ค. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาเปรี ยบเทียบกับผลการทดลองได้ถกู ต้องตรงกัน
ง. ผลการทดลองสอดคล้องตามทฤษฎีทีมีอยูเ่ ดิม
. วิธีการทางวิทยาศาสตร์ขนตอนใด
ั
ทีถือว่าเป็ นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริ ง
ก. การตังปัญหาและการตังสมมติฐาน
ข. การตรวจสอบสมมติฐาน
ค. การตังสมมติฐาน
ง. การตังปัญหา
. ข้อใดเป็ นลักษณะของสมมติฐานทีดี
ก. สามารถอธิบายปัญหาได้หลายแง่หลายมุม
ข. ครอบคลุมเหตุการณ์และปรากฏการณ์ต่างๆ ภายในสภาพแวดล้อมเดียวกัน
ค. สามารถแก้ปัญหาทีสงสัยได้อย่างชัดเจน
ง. สามารถอธิบายปัญหาต่างๆ ได้ แจ่มชัด
21. “ แม่เหล็กไฟฟ้ าจะดูดจํานวนตะปูได้มากขึนใช่หรื อไม่ ถ้าแม่เหล็กไฟฟ้ านันมีจาํ นวนแบตเตอรี เพิมขึน ”
จากข้อความข้างต้น ข้ อใดกล่าวถึงตัวแปรได้ ถูกต้อง
ก. ตัวแปรอิสระ คือ จํานวนแบตเตอรี
ข. ตัวแปรอิสระ คือ จํานวนตะปูทีถูกดูด
ค. ตัวแปรตาม คือ จํานวนแบตเตอรี
ง. ตัวแปรตาม คือ ชนิดของแบตเตอรี
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22. “ การงอกของเมล็ดข้าวโพด ในเวลาทีต่างกันขึ นอยู่กบั ปริ มาณของนําทีเมล็ดข้าวโพดได้รับ ใช่หรื อไม่ ”
จากข้อความข้างต้น ข้ อใดกล่าวถึงตัวแปรได้ ถูกต้อง
ก. ตัวแปรอิสระ คือ ความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวโพด
ข. ตัวแปรตาม คือ เวลาในการงอกของเมล็ดข้าวโพด
ค. ตัวแปรทีต้องควบคุม คือ ปริ มาณนํา
ง. ถูกทุกข้อทีกล่าวมา
23. ให้นกั เรี ยนเรี ยงลําดับขันตอนการตังสมมุติฐาน ต่อไปนี
1. จากปัญหาทีศึกษาบอกได้ว่าตัวแปรใดเป็ นตัวแปรต้น และตัวแปรใดเป็ น ตัวแปรตาม
2. ตังสมมุติฐานในรู ป “ ถ้า....ดังนัน ”
3. ศึกษาธรรมชาติของตัวแปรต้นต่างๆทีมีผลต่อตัวแปรตามมากทีสุดอย่างมีหลักการและเหตุผล
4. บอกตัวแปรต้นทีอาจจะมีผลต่อตัวแปรตาม
ก. ข้อ 1 , 2 , 3 และ 4 ตามลําดับ
ข. ข้อ 1 , 4, 3 และ 2 ตามลําดับ
ค. ข้อ 4 , 2 , 3 และ 1 ตามลําดับ
ง. ข้อ 4 , 1 , 3 และ 2 ตามลําดับ
24. พิจารณาข้อความต่อไปนี ว่า ข้อความใดเป็ นการตังสมมติฐาน
ก. ขณะเปิ ดขวดมีเสียงดังป๊ อก
ข. ฟองก๊าซทีปุดขึนมา คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ค. เครื องดืมทีแช่ไว้ในตูเ้ ย็นจะมีรสหวาน
ง. ทุกข้อเป็ นสมมุติฐานทังหมด
25. การกําหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการทีดีควรมีลกั ษณะอย่างไร
ก. มีความชัดเจน
ข. ทําการวัดได้
ค. สังเกตได้
ง. ถูกทัง ข้อ ก ข และ ค
26. ถ้านักเรี ยนจะกําหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ “ การเจริ ญเติบโตของไก่ ” นักเรี ยนจะมีวิธีการกําหนดนิยาม
เชิงปฏิบตั ิการโดยคํานึงถึงข้อใดเป็ นเกณฑ์
ก. ตรวจสอบจากความสูงของไก่ทีเพิมขึน
ข. นําหนักไก่ทีเพิมขึน
ค. ความยาวของปี กไก่
ง. ถูกทุกข้อ
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27. ข้อใดคือความหมายของคําว่า “การทดลอง”
ก. การทดลองมี 3 ขันตอน คือการออกแบบการทดลอง การปฏิบตั ิการทดลอง และการบันทึก
ผลการทดลอง
ข. เป็ นการตรวจสอบทีมาและความสําคัญของปัญหาทีศึกษา
ค. เป็ นการตรวจสอบสมมุติฐานทีตังไว้ว่าถูกต้องหรื อไม่
ง. ถูกทังข้อ ก. และข้อ ค.
28. ถ้านักเรี ยนต้องการจะตรวจสอบว่าดินต่างชนิดกันจะอุม้ นําได้ในปริ มาณทีต่างกันอย่างไร นักเรี ยน
ตังสมมุติฐานได้ว่าอย่างไร
ก. ถ้าชนิดของดินมีผลต่อปริ มาณนําทีอุม้ ไว้ ดังนันดินเหนี ยวจะอุม้ นําได้มากกว่าดินร่ วนและ
ดินร่ วนจะอุม้ นําไว้ได้มากกว่าดินทราย
ข. ดินต่างชนิดกันย่อมอุม้ นําไว้ได้ต่างกันด้วย
ค. ดินทีมีเนื อดินละเอียดจะอุม้ นําได้ดีกว่าดินเนือหยาบ
ง. ถูกทุกข้อทีกล่าวมา
จากข้อมูลต่อไปนี ให้ตอบคําถามข้อ และข้อ 30
จากการทดลองละลายสาร A ทีละลายในของเหลว B ณ อุณหภูมิต่างๆ ดังนี
อุณหภูมิของเหลว B

ปริ มาณของสาร A ทีละลาย ในของเหลว B

(องศาเซลเซียส)

(g)

20
30
40
50

5
10
20
40

29. ทีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส สาร A ละลายในของเหลว B ได้กีกรัม
ก. ละลายได้ 20 กรัม
ข. ละลายได้ 15 กรัม
ค. ละลายได้ 10 กรัม
ง. ละลายได้ 5 กรัม
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30. จากข้อมูลในตาราง เมืออุณหภูมิสูงขึน การละลายของสาร A เป็ นอย่างไร
ก. สาร A ละลายในสาร B ได้นอ้ ยลง
ข. สาร A ละลายในสาร B ได้มากขึน
ค. อุณหภูมิไม่มีผลต่อการละลายของสาร A
ง. ไม่สามารถสรุ ปได้เพราะข้อมูลมีไม่เพียงพอ

เฉลยแบบทดสอบทักษะวิทยาศาสตร์
.จ
.ง

.ข
.ก

.ก
.จ

.จ
.ข

.ข
.ง

กิจกรรมที กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรม ที กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ให้ผเู้ รี ยนออกแบบแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่อไปนี
โดยมีอุปกรณ์ ดังนี เมล็ดถัว ถ้วยพลาสติก กระดาษทิชชู นํา กระดาษสีดาํ
กําหนดปัญหา
การตังสมมติฐาน

แสงมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของเมล็ดถัวหรื อไม่
ถ้าแสงมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของเมล็ดถัวแล้วดังนันเมล็ดถัวทีได้รับแสง
จะเจริ ญเติบโตได้ดีกว่า
ตัวแปรต้น
แสง
ตัวแปรตาม
การเจริ ญเติบโตของเมล็ดถัว
ตัวแปรควบคุม เมล็ดถัว,ถ้วยพลาสติก,กระดาษทิชชู,ปริ มาณนํา
การทดลอง
1. แช่เมล็ดถัวเขียวไว้ 1 คืน
2. ใส่นาลงในถ้
ํ
วยพลาสติก 3 ใบ ให้มีระดับนําสูงประมาณ 1 ซ.ม.
3. พับทบกระดาษทิชชูหลาย ๆ ชัน พรมนําให้ชืน แล้วนําไปบุดา้ นในของถ้วย ทําเช่นนี กับถ้วยพลาสติกทัง
3 ใบ
4. วางเมล็ดถัวเขียว 6 เมล็ด ทีแช่นาแล้
ํ ว ไว้ระหว่างกระดาษทิชชูและถ้วย
5. ถ้วยใบที ให้ใช้กระดาษสีดาํ ปิ ดไว้โดยระมัดระวังไม่ให้แสงเข้าไปในถ้วย ถ้วยใบที วางไว้บริ เวณ
ใกล้เคียงบริ เวณใบที
6. สังเกตการเจริ ญเติบโตโดยวัดความสูงของเมล็ดถัวทุกวัน และบันทึกผลของเมล็ดถัวทุกวันเป็ นเวลา
5 วัน และเติมนําลงในถ้วยให้สูง 1 ซ.ม. ทุกวัน
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เฉลยแบบทดสอบบทที เรือง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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.ก
.ก
.ง
.ก
.ง

.ข
.ข
.ก
.ง
.ข
.ง

.ง
.ค
.ก
.ค
.ข
.ง

.ค
.ก
.ค
.ข
.ค
.ง

.ค
.ง
.ง
.ค
.ง
.ข

29

บทที 2
โครงงานวิทยาศาสตร์
สาระสําคัญ
โครงงานวิทยาศาสตร์เป็ นกิจกรรมเกียวกับวิทยาศาสตร์ ซึงเป็ นกิจกรรมทีต้องใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ในการศึก ษาค้น คว้า โดยผูเ้ รี ย นจะเป็ นผูด้ าํ เนิ น การด้วยตนเองทังหมด ตังแต่ เริ ม
วางแผนในการศึกษาค้นคว้า การเก็บรวบรวมข้อมูล จนถึงการแปลผล สรุ ปผล และการเสนอ
ผลการศึกษา โดยมีผชู้ าํ นาญการเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1. อธิบายประเภท เลือกหัวข้อ วางแผน วิธีทาํ นําเสนอและประโยชน์ของโครงงานได้
2. วางแผนการทําโครงงานได้
3. ทําโครงงานวิทยาศาสตร์เป็ นกลุ่มได้
4. อธิบายและบอกแนวทางในการนําผลจากโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้
5. นําความรู้เกียวกับโครงงานไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้
ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที 1 ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์
เรื องที 2 ขันตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร์
เรื องที 3 การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
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เรืองที ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์เป็ นกิจกรรมเกียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึงเป็ นกิจกรรมทีต้อง
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้า โดยผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูด้ าํ เนินการด้วยตนเองทังหมด
ตังแต่เริ มวางแผนในการศึกษาค้นคว้า การเก็บรวบรวมข้อมูล จนถึงเรื องการแปลผล สรุ ปผล และเสนอ
ผลการศึกษา โดยมีผชู้ าํ นาญการเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา
ลักษณะและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ จําแนกได้เป็ น ประเภท ดังนี
. โครงงานประเภทสํารวจ เป็ นโครงงานทีมีลกั ษณะเป็ นการศึกษาเชิงสํารวจ รวบรวมข้อมูล
แล้ว นําข้อมูลเหล่านันมาจัดทําและนําเสนอในรู ปแบบต่ าง ๆ ดังนัน ลัก ษณะสําคัญ ของโครงงาน
ประเภทนี คือ ไม่มีการจัดทําหรื อกําหนดตัวแปรอิสระทีต้องการศึกษา
. โครงงานประเภททดลอง เป็ นโครงงานทีมีลกั ษณะกิจกรรมทีเป็ นการศึกษาหาคําตอบของ
ปั ญ หาใดปั ญ หาหนึ งด้ว ยวิ ธีการทดลอง ลัก ษณะสําคัญ ของโครงงานนี คื อ ต้องมีก ารออกแบบการ
ทดลองและดําเนินการทดลอง เพือหาคําตอบของปั ญหาทีต้องการทราบหรื อเพือตรวจสอบสมมติฐาน
ทีตังไว้ โดยมีการจัดกระทํากับตัวแปรต้นหรื อตัวแปรอิสระ เพือดูผลทีเกิดขึนกับตัวแปรตาม และมีการ
ควบคุมตัวแปรอืน ๆ ทีไม่ตอ้ งการศึกษา
. โครงงานประเภทการพัฒนาหรื อประดิษฐ์ เป็ นโครงงานทีมีลกั ษณะกิจกรรมทีเป็ นการศึกษา
เกี ยวกับการประยุกต์ ทฤษฎี หรื อหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพือประดิ ษฐ์เครื องมือ เครื องใช้ หรื อ
อุปกรณ์ เพือประโยชน์ใช้สอยต่าง ๆ ซึงอาจเป็ นการประดิษฐ์ของใหม่ ๆ หรื อปรับปรุ งของเดิมทีมีอยูใ่ ห้
มีประสิทธิภาพสูงขึน ซึงจะรวมไปถึงการสร้างแบบจําลองเพืออธิบายแนวคิด
. โครงงานประเภทการสร้ างทฤษฎี หรื ออธิ บาย เป็ นโครงงานที มีลกั ษณะกิ จ กรรมที ผูท้ าํ
จะต้องเสนอแนวคิด หลักการ หรื อทฤษฎีใหม่ ๆ อย่างมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ในรู ปของสูตรสมการ
หรื อคําอธิบายอาจเป็ นแนวคิดใหม่ทียังไม่เคยนําเสนอ หรื ออาจเป็ นการอธิบายปรากฏการณ์ในแนวใหม่
ก็ได้ ลักษณะสําคัญของโครงงานประเภทนี คือ ผูท้ าํ จะต้องมีพนฐานความรู
ื
้ทางวิทยาศาสตร์เป็ นอย่างดี
ต้องศึกษาค้นคว้าเรื องราวทีเกียวข้องอย่างลึกซึง จึงจะสามารถสร้างคําอธิบายหรื อทฤษฎีได้
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กิจกรรมที
1) ให้นักศึกษาพิจารณาชือโครงงานต่อไปนี แล้วตอบว่าเป็ นโครงงานประเภทใด โดยเขีย น
คําตอบลงในช่องว่าง
1. แปรงลบกระดานไร้ฝนุ่
โครงงาน.......................................
2. ยาขัดรองเท้าจากเปลือกมังคุด
โครงงาน.......................................
3. การศึกษาบริ เวณป่ าชายเลน
โครงงาน.......................................
4. พฤติกรรมลองผิดลองถูกของนกพิราบ
โครงงาน.......................................
5. บ้านยุคนิวเคลียร์
โครงงาน.......................................
6. การศึกษาคุณภาพนําในแม่นาเจ้
ํ าพระยา
โครงงาน.......................................
7. เครื องส่งสัญญาณกันขโมย
โครงงาน.......................................
8. สาหร่ ายสีเขียวแกมนําเงินปรับสภาพนําเสียจากนากุง้ โครงงาน..........................
9. ศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนรู้แบบมีเงือนไขของหนูขาว โครงงาน..........................
10. ศึกษาวงจรชีวิตของตัวด้วง
โครงงาน.......................................

) ให้นกั ศึกษาอธิบายความสําคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ว่ามีความสําคัญอย่างไร
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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เรืองที ขันตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร์
การทํากิ จ กรรมโครงงานเป็ นการทํากิ จ กรรมที เกิ ด จากคําถามหรื อความอยากรู้ อยากเห็ น
เกียวกับเรื องต่าง ๆ ดังนันการทําโครงงานจึงมีขนตอนดั
ั
งนี
1. ขันสํารวจหรือตัดสินใจเลือกเรืองทีจะทํา
การตัดสินใจเลือกเรื องทีจะทําโครงงานควรพิจารณาถึงความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น
แหล่งความรู้เพียงพอทีจะศึกษาหรื อขอคําปรึ กษา มีความรู้และทักษะในการใช้เครื องมืออุปกรณ์ต่างๆ
ทีใช้ในการศึกษา มีผทู้ รงคุณวุฒิรับเป็ นทีปรึ กษา มีเวลา และงบประมาณเพียงพอ
2. ขันศึกษาข้ อมูลทีเกียวข้ องกับเรืองทีตัดสินใจทํา
การศึกษาข้อมูลที เกี ยวข้องกับเรื องทีตัดสิ นใจทํา จะช่ว ยให้ผเู้ รี ยนได้แนวคิ ดที จะ
กําหนดขอบข่ายเรื องทีจะศึกษาค้นคว้าให้เฉพาะเจาะจงมากขึนและยังได้ความรู้ เรื องทีจะศึกษาค้นคว้า
เพิมเติมจนสามารถออกแบบการศึกษา ทดลอง และวางแผนดําเนิ นการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ อย่าง
เหมาะสม
3. ขันวางแผนดําเนินการ
การทําโครงงานวิทยาศาสตร์ไม่ว่าเรื องใดจะต้องมีการวางแผนอย่างละเอียด รอบคอบ
และมีการกําหนดขันตอนในการดําเนินงานอย่างรัดกุม ทังนีเพือให้การดําเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมายหรื อ
เป้ าหมายทีกําหนดไว้ ประเด็นทีต้องร่ วมกันคิดวางแผนในการทําโครงงานมีดงั นี คือ ปั ญหา สาเหตุ
ของปั ญ หา แนวทาง และวิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาที สามารถปฏิ บัติ ได้ การออกแบบการศึก ษาทดลอง
โดยกําหนดและควบคุมตัวแปร วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี เวลา และสถานที ทีจะปฏิบตั ิงาน
4. ขันเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์
การเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี
4.1 ชือโครงงาน เป็ นข้อความสัน ๆ กะทัดรัด ชัดเจน สื อความหมายตรง และมีความ
เฉพาะเจาะจงว่าจะศึกษาเรื องใด
4.2 ชือผูท้ าํ โครงงาน เป็ นผูร้ ับผิดชอบโครงงาน ซึงอาจเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มก็ได้
4.3 ชือทีปรึ กษาโครงงาน ซึงเป็ นอาจารย์หรื อผูท้ รงคุณวุฒิก็ได้
4.4 ทีมาและความสําคัญของโครงงาน เป็ นการอธิ บายเหตุ ผลทีเลือกทําโครงงานนี
ความสําคัญของโครงงาน แนวคิด หลักการ หรื อทฤษฎีทีเกียวกับโครงงาน
4.5 วัตถุประสงค์โครงงาน เป็ นการบอกจุดมุ่งหมายของงานทีจะทํา ซึงควรมีความ
เฉพาะเจาะจงและเป็ นสิงทีสามารถวัดและประเมินผลได้
4.6 สมมติฐานของโครงงาน(ถ้ามี)สมมติฐานเป็ นคําอธิบายทีคาดไว้ล่วงหน้า ซึงจะ
ผิดหรื อถูกก็ได้ สมมติฐานทีดีควรมีเหตุผลรองรับ และสามารถทดสอบได้
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4.7 วัสดุ อุปกรณ์และสิ งทีต้องใช้ เป็ นการระบุว สั ดุ อุปกรณ์ทีจําเป็ นต้องใช้ในการ
ดําเนินงานว่ามีอะไรบ้าง ได้มาจากไหน
4.8 วิธีดาํ เนินการ เป็ นการอธิบายขันตอนการดําเนินงานอย่างละเอียดทุกขันตอน
4.9 แผนปฏิบตั ิการ เป็ นการกําหนดเวลาเริ มต้นและเวลาเสร็ จงานในแต่ละขันตอน
4.10 ผลที คาดว่ าจะได้รั บ เป็ นการคาดการณ์ ผลที จะได้รั บจากการดําเนิ น งานไว้
ล่วงหน้า ซึงอาจได้ผลตามทีคาดไว้หรื อไม่ก็ได้
4.11 เอกสารอ้างอิง เป็ นการบอกแหล่งข้อมูลหรื อเอกสารทีใช้ในการศึกษาค้นคว้า
5. ขันลงมือปฏิบัติ
การลงมือปฏิบตั ิเป็ นขันตอนทีสําคัญตอนหนึงในการทําโครงงานเนืองจากเป็ นการ
ลงมือปฏิบตั ิจริ งตามแผนทีได้กาํ หนดไว้ในเค้าโครงของโครงงาน อย่างไรก็ตามการทําโครงงานจะ
สําเร็ จได้ดว้ ยดี ผูเ้ รี ยนจะต้องคํานึ งถึงเรื องความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ และสิ งอืน ๆ เช่นสมุดบันทึก
กิจกรรมประจําวัน ความละเอียดรอบคอบและความเป็ นระเบียบในการปฏิบตั ิงาน ความประหยัดและ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติ งาน ความน่ าเชื อถือของข้อมูลที ได้จ ากการปฏิบัติ งาน การเรี ย งลําดับ
ก่อนหลังของงานส่ ว นย่อย ๆ ซึงต้องทําแต่ละส่ วนให้เสร็ จก่ อนทําส่ วนอืนต่อไปในขันลงมือปฏิบัติ
จะต้องมีการบันทึกผล การประเมินผล การวิเคราะห์ และสรุ ปผลการปฏิบตั ิ
6. ขันเขียนรายงานโครงงาน
การเขียนรายงานการดําเนินงานของโครงงาน ผูเ้ รี ยนจะต้องเขียนรายงานให้ชดั เจน
ใช้ศพั ท์เทคนิ คที ถูก ต้อง ใช้ภ าษากะทัด รัด ชัด เจน เข้าใจง่าย และต้องครอบคลุมประเด็ น สําคัญ ๆ
ทังหมดของโครงงานได้แก่ ชือโครงงาน ชือผูท้ าํ โครงงาน ชือทีปรึ กษา บทคัดย่อ ทีมาและความสําคัญ
ของโครงงาน จุ ด หมาย สมมติ ฐ าน วิ ธี ด ํา เนิ น งาน ผลการศึ ก ษาค้น คว้า ผลสรุ ปของโครงงาน
ข้อเสนอแนะ คําขอบคุณบุคลากรหรื อหน่วยงานและเอกสารอ้างอิง
7. ขันเสนอผลงานและจัดแสดงผลงานโครงงาน
หลังจากทําโครงงานวิทยาศาสตร์เสร็ จแล้วจะต้องนําผลงานทีได้ มาเสนอและจัดแสดง
ซึงอาจทําได้หลายรู ปแบบ เช่น การจัดนิทรรศการ การประชุมทางวิชาการ เป็ นต้น ในการเสนอผลงาน
และจัดแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ควรนําเสนอให้ครอบคลุมประเด็นสําคัญ ๆ ทังหมดของ
โครงงาน
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กิจกรรมที
. วางแผนจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์ทีน่าสนใจอยากรู้มา โครงงาน โดยดําเนินการ ดังนี
1) - ระบุประเด็นทีสนใจ/อยากรู้/อยากแก้ไขปัญหา ( ประเด็น)
- ระบุเหตุผลทีสนใจ/อยากรู้/อยากแก้ไขปัญหา (ทําไม)
- ระบุแนวทางทีสามารถแก้ไขปัญหานี ได้ (ทําได้)
- ระบุผลดีหรื อประโยชน์ทางการแก้ไขโดยใช้กระบวนการทีระบุ
(พิจารณาข้อมูลจากข้อ ) มาเป็ นชือโครงงาน
2) ระบุชือโครงงานทีต้องการแก้ไขปัญหาหรื อทดลอง
3) ระบุเหตุผลของการทําโครงงาน (มีวตั ถุประสงค์อย่างไร ระบุเป็ นข้อ ๆ)
4) ระบุตวั แปรทีต้องการศึกษา (ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม)
5) ระบุความคาดเดา (สมมติฐาน) ทีต้องการพิสูจน์
. จากข้อมูลตามข้อ ) ให้นกั ศึกษาเขียนเค้าโครงโครงงานตามประเด็น ดังนี
) ชือโครงงาน (จาก )................................................................................................
) ทีมาและความสําคัญของโครงงาน (จาก )..............................................................
) วัตถุประสงค์ของโครงงาน (จาก )..........................................................................
) ตัวแปรทีต้องการศึกษา (จาก )................................................................................
) สมมติฐานของโครงงาน (จาก )..............................................................................
) วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณทีต้องใช้
. วัสดุอุปกรณ์..............................................................................................
. งบประมาณ...............................................................................................
) วิธีดาํ เนินงาน ( ทําอย่างไร )
) แผนการปฏิบตั ิงาน ( ระบุกิจกรรม วันเดือนปี และสถานทีทีปฏิบตั ิงาน )
กิจกรรม
วันเดือนปี
สถานทีปฏิบตั ิงาน
หมายเหตุ

9) ผลทีคาดว่าจะได้รับ (ทําโครงงานนี แล้วมีผลดีอย่างไรบ้าง)......................................
) เอกสารอ้างอิง (ใช้เอกสารใดบ้างประกอบในการค้นคว้าหาความรู้ในการทําโครงงานนี)
. นําเค้าโครงทีจัดทําเสร็ จแล้วไปขอคําปรึ กษาจากอาจารย์ทีปรึ กษา แล้วขออนุมตั ิดาํ เนินงาน
. ดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงานทีกําหนดในเค้าโครงโครงงาน พร้อมบันทึกผล
) สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) ในแต่ละกิจกรรม
) บันทึกผลการทดลองทุกครัง
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เรืองที การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
การแสดงผลงานเป็ นขันตอนสําคัญอีกประการหนึงของการทําโครงงาน เรี ยกได้ว่าเป็ นงาน
ขันสุ ดท้ายของการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็ นการแสดงผลิตผลของความคิดและ
การปฏิบตั ิการทังหมดทีผูท้ าํ โครงงานได้ทุ่มเทเวลาไป และเป็ นวิธีการทีจะทําให้ผอู้ ืนรับรู้และเข้าใจถึง
ผลงานนัน ๆ มีผกู้ ล่าวว่าการวางแผนออกแบบเพือจัดแสดงผลงานนันมีความสําคัญเท่า ๆ กับการทํา
โครงงานนันเอง ผลงานทีทําจะดียอดเยียมเพียงใด แต่ถา้ การจัดแสดงผลงานทําได้ไม่ดี ก็เท่ากับไม่ได้
แสดงความดียอดเยียมของผลงานนันนันเอง
การแสดงผลงานทําได้ในรู ปแบบต่าง ๆ กัน เช่น การแสดงในรู ปนิ ทรรศการ ซึงมีทงการจั
ั
ด
แสดงและการอธิบายด้วยคําพูด หรื อในรู ปแบบของการจัดแสดงโดยไม่มีการอธิบายประกอบหรื อ
ในรู ปของการรายงานปากเปล่า ไม่ว่าการแสดงผลงานจะอยู่ในรู ปแบบใด ควรจะจัด ให้ครอบคลุม
ประเด็นสําคัญดังต่อไปนี
1. ชือโครงงาน ชือผูท้ าํ โครงงาน ชือครู ทีปรึ กษา
2. คําอธิบายถึงเหตุจูงใจในการทําโครงงาน และความสําคัญของโครงงาน
3. วิธีการดําเนินการ โดยเลือกเฉพาะขันตอนทีเด่นและสําคัญ
4. การสาธิตหรื อแสดงผลทีได้จากการทดลอง
5. ผลการสังเกตและข้อมูลเด่น ๆ ทีได้จากการทําโครงงาน
การจัดนิทรรศการโครงงาน ควรคํานึงถึงสิงต่าง ๆ ต่อไปนี
1. ความปลอดภัยของการจัดแสดง
2. ความเหมาะสมกับเนื อทีจัดแสดง
3. คําอธิบายทีเขียนแสดงควรเน้นประเด็นสําคัญ และสิงทีน่าสนใจเท่านัน โดยใช้
ข้อความกะทัดรัด ชัดเจน และเข้าใจง่าย
4. ดึงดูดความสนใจผูเ้ ข้าชม โดยใช้รูปแบบการแสดงทีน่าสนใจ ใช้สีทีสดใส เน้นจุด
ทีสําคัญหรื อใช้วสั ดุต่างประเภทในการจัดแสดง
5. ใช้ตารางและรู ปภาพประกอบ โดยจัดวางอย่างเหมาะสม
6. สิ งทีแสดงทุกอย่างถูกต้อง ไม่มีการสะกดผิดหรื ออธิบายหลักการทีผิด
7. ในกรณี ทีเป็ นสิงประดิษฐ์ สิ งนันควรอยูใ่ นสภาพทีทํางานได้อย่างสมบูรณ์
ในการแสดงผลงาน ผูน้ าํ ผลงานมาแสดงจะต้องอธิบายหรื อรายงานปากเปล่าหรื อ
ตอบคําถามต่าง ๆ จากผูช้ มหรื อต่อกรรมการตัดสินโครงงาน การอธิบายตอบคําถาม หรื อรายงานปากเปล่า
นัน ควรได้คาํ นึงถึงสิ งต่าง ๆ ต่อไปนี
1. ต้องทําความเข้าใจกับสิ งทีอธิบายเป็ นอย่างดี
2. คํานึงถึงความเหมาะสมของภาษาทีใช้กบั ระดับผูฟ้ ัง ควรให้ชดั เจนและเข้าใจง่าย
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3. ควรรายงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ออ้ มค้อม
4. พยายามหลีกเลียงการอ่านรายงาน แต่อาจจดหัวข้อสําคัญ ๆ ไว้ เพือช่วยให้การ
รายงานเป็ นไปตามขันตอน
5. อย่าท่องจํารายงานเ พราะทําให้ดูไม่เป็ นธรรมชาติ
6. ขณะทีรายงานควรมองตรงไปยังผูฟ้ ัง
7. เตรี ยมตัวตอบคําถามทีเกียวกับเรื องนัน ๆ
8. ตอบคําถามอย่างตรงไปตรงมา ไม่จาํ เป็ นต้องกล่าวถึงสิ งทีไม่ได้ถาม
9. หากติดขัดในการอธิบาย ควรยอมรับโดยดี อย่ากลบเกลือน หรื อหาทางหลีกเลียง
เป็ นอย่างอืน
10. ควรรายงานให้เสร็ จภายในระยะเวลาทีกําหนด
11. หากเป็ นไปได้ควรใช้สือประเภทโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบการรายงานด้วย เช่น
แผ่นใส หรื อสไลด์ เป็ นต้น
ข้อ ควรพิ จ ารณาและคํา นึ ง ถึ ง ประเด็ น ต่ า ง ๆ ที กล่ า วมาในการแสดงผลงานนั น
จะคล้ายคลึงกัน ในการแสดงผลงานทุ ก ประเภท แต่ อาจแตกต่ างกัน ในรายละเอีย ดปลีก ย่อยเพีย ง
เล็กน้อย สิงสําคัญก็คือ พยายามให้การแสดงผลงานนันดึงดูดความสนใจผูช้ ม มีความชัดเจน เข้าใจง่าย
และมีความถูกต้องในเนื อหา
การทําแผงสําหรับแสดงโครงงานให้ใช้ไม้อดั มีขนาดดังรู ป
60 ซม.

60 ซม.
ซม.
ติดบานพับมีห่วงรับและขอสับทํามุมฉากกับตัวแผงกลาง
ในการเขียนแบบโครงงานควรคํานึงถึงสิงต่อไปนี
1. ต้องประกอบด้วยชือโครงงาน ชือผูท้ าํ โครงงาน ชือครู ทีปรึ กษา คําอธิบายย่อ ๆ ถึงเหตุ
จูงใจในการทําโครงงาน ความสําคัญของโครงงาน วิธีดาํ เนิ นการเลือกเฉพาะขันตอนทีสําคัญ ผลทีได้
จากการทดลองอาจแสดงเป็ นตาราง กราฟ หรื อรู ป ภาพก็ ไ ด้ ประโยชน์ ข องโครงงาน สรุ ปผล
เอกสารอ้างอิง

37
2. จัดเนือทีให้เหมาะสม ไม่แน่นจนเกินไปหรื อน้อยจนเกินไป
3. คําอธิบายความกะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย
4. ใช้สีสดใส เน้นจุดสําคัญ เป็ นการดึงดูดความสนใจ
5. อุปกรณ์ประเภทสิงประดิษฐ์ควรอยูใ่ นสภาพทีทํางานได้อย่างสมบูรณ์

กิจกรรมที
ให้นัก ศึก ษาพิจ ารณาข้อมูลจากกิ จ กรรมที

มาสรุ ปผลการศึก ษาทดลองในรู ปแบบของ

รายงานการศึกษาทดลองตามประเด็นดังต่อไปนี
1) ชือโครงงาน.....................................................................................................................................
2) ผูท้ าํ โครงงาน...................................................................................................................................
3) ชืออาจารย์ทีปรึ กษา.........................................................................................................................
4) คํานํา
5) สารบัญ
6) บทที บทนํา
- ทีมาและความสําคัญ
- วัตถุประสงค์
- ตัวแปรทีศึกษา
- สมมติฐาน
- ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ
7) บทที

เอกสารทีเกียวข้องกับการทําโครงงาน

8) บทที

วิธีการศึกษา/ทดลอง

- วัสดุอุปกรณ์
- งบประมาณ
- ขันตอนการดําเนินงาน
- แผนปฏิบตั ิงาน
9) บทที

ผลการศึกษา/ทดลอง

- การทดลองได้ผลอย่างไรบ้าง
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10) บทที

สรุ ปผลและข้อเสนอแนะ

- ข้อสรุ ปผลการทดลอง
- ข้อเสนอแนะ
11) เอกสารอ้างอิง

แบบทดสอบ
จงเลือกวงกลมล้อมรอบข้อคําตอบทีถูกทีสุดเพียงข้อเดียว
1. โครงงานวิทยาศาสตร์คืออะไร
ก. แบบร่ างทักษะในวิชาวิทยาศาสตร์
ข. การวิจยั เล็ก ๆ เรื องใดเรื องหนึงในวิชาวิทยาศาสตร์
ค. ธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์
ง. กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ทีต้องใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. โครงงานวิทยาศาสตร์มีกีประเภท
ก. ประเภท
ข. ประเภท
ค. ประเภท
ง. ประเภท
3. โครงงานวิทยาศาสตร์แบบใดทีเหมาะสมทีสุดกับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ก. โครงงานสํารวจ
ข. โครงงานทฤษฎี
ค. โครงงานทดลอง
ง. โครงงานพัฒนาหรื อประดิษฐ์
4. ขันตอนใดไม่จาํ เป็ นต้องมีในโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสํารวจ
ก. ตังปัญหา
ข. สรุ ปผล
ค. สมมติฐาน
ง. รวบรวมข้อมูล
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5. กําหนดให้สิงต่อไปนี ควรจะตังปัญหาอย่างไร นําบริ สุทธิ นําหวาน นําเกลือ
ชนิ ดละ ลูก บาศก์เซนติ เมตร ตะเกีย งแอลกอฮอล์ เทอร์ โมมิเตอร์ บี ก เกอร์ หลอด
ทดลองขนาดกลาง หลอดฉีดยา
ก. นําทังสามชนิดมีนาหนั
ํ กเท่ากัน
ข. นําทังสามชนิดมีรสชาติต่างกัน
ค. นําทังสามชนิดมีจุดเดือดทีแตกต่างกัน
ง. นําทังสามชนิดมีจุดเยือกแข็งทีแตกต่างกัน
6. จากคําถามข้อ อะไรคือ ตัวแปรต้น
ก. ความร้อนจากตะเกียงแอลกอฮอล์
ข. ความบริ สุทธิของนําทังสามชนิด
ค. ขนาดของหลอดทดลอง
ง. ความจุของนํา
. ผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ทีน่าเชือถือได้ตอ้ งเป็ นอย่างไร
ก. สรุ ปผลได้ชดั เจนด้วยตนเอง
ข. ทําซําหลาย ๆ ครัง และผลเหมือนเดิมทุกครัง
ค. ครู ทีปรึ กษารับประกันผลงาน
ง. ผลการทดลองเป็ นไปตามสมมติฐาน
. สิงใดบ่งบอกว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ทีจัดทํานันมีคุณค่า
ก. ประโยชน์ทีได้รับ
ข. ข้อเสนอแนะ
ค. ขันตอนการทํางาน
ง. สาธิตหรื อแสดงผลทีได้
. การจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์ควรเริ มต้นอย่างไร
ก. เรื องทีเป็ นทีนิยมทํากันในปัจจุบนั
ข. เรื องทีแปลก ๆ ใหม่ ๆ ยังไม่มีใครทํา
ค. เรื องทีเป็ นประโยชน์ใกล้ ๆ ตัว
ง. ถูกทังข้อ ก และข้อ ข
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. โครงงานวิทยาศาสตร์ ทีถูกต้องสมบูรณ์ตอ้ งเป็ นอย่างไร
ก. ใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ข. ใช้วิธีคน้ คว้าจากห้องสมุด
ค. ใช้วิธีหาคําตอบจากการซักถามผูร้ ู้
ง. ใช้วิธีขอคําปรึ กษาจากครู ทีปรึ กษา

เฉลยแบบทดสอบบทที เรือง ทักษะวิทยาศาสตร์
.ค
.ง

.ข
.ก

.ง
.จ

.ข
.ง

.ข
.ง
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บทที
เซลล์
สาระสําคัญ
ลักษณะรู ปร่ างของเซลล์พืช และเซลล์สัตว์ องค์ประกอบโครงสร้างและหน้าทีของเซลล์พืช
และเซลล์สตั ว์ กระบวนการทีสารผ่านเซลล์
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1. อธิบายลักษณะโครงสร้าง องค์ประกอบและหน้าทีของเซลล์ได้
2. เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สตั ว์ได้
ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที ลักษณะรู ปร่ างของเซลล์พืชและเซลล์สตั ว์
เรื องที องค์ประกอบโครงสร้างและหน้าทีของเซลล์พืชและเซลล์สตั ว์
เรื องที กระบวนการทีสารผ่านเซลล์
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เรืองที ลักษณะรูปร่ างของเซลล์ พชื และเซลล์ สัตว์
เซลล์ (Cell) คือ หน่วยทีเล็กทีสุดของสิงมีชีวิต เป็ นหน่วยเริ มต้นหรื อหน่วยพืนฐานของ
ทุกชีวิต
ประวัตกิ ารศึกษาเซลล์
ปี ค.ศ. 1665 รอเบิร์ต ฮุก นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ทีมีคุณภาพดี
และได้ส่องดูไม้คอร์ กทีเฉื อนบาง ๆ และได้พบช่องเล็กๆ จํานวนมาก จึงเรี ยกช่องเล็ก ๆ นี ว่า เซลล์
(cell) เซลล์ทีฮุกพบนันเป็ นเซลล์ทีตายแล้ว การทีคงเป็ นช่องอยูไ่ ด้ก็เนืองจากการมีผนังเซลล์นนเอง
ั
ปี ค.ศ. 1824 ดิวโทเชท์ ได้ศึกษาเนื อเยือพืชและเนื อเยือสัตว์ พบว่าประกอบด้วยเซลล์เช่นกัน
แต่มีลกั ษณะทีแตกต่างกันอยูบ่ า้ ง
ปี ค.ศ. 1831 รอเบิร์ต บราวน์ นักพฤกษศาสตร์ ชาวอังกฤษ ได้ศึกษาเซลล์ขนและเซลล์อืน ๆ
ของพืช พบว่ามีกอ้ นกลมขนาดเล็กอยูต่ รงกลาง จึงให้ชือก้อนกลมนี ว่า นิวเคลียส (Nucleus)
ปี ค.ศ. 1838 มัตทิอสั ยาคบ ชไลเดน นักพฤกษศาสตร์ ชาวเยอรมันได้ศึกษาเนื อเยือพืชต่าง ๆ
และสรุ ปว่า เนือเยือทุกชนิดประกอบด้วยเซลล์
ปี ค.ศ. 1839 เทโอดอร์ ชวันน์ นักสัตววิทยาชาวเยอรมัน ได้ศึกษาเนื อเยือสัตว์ต่างๆ แล้ว
สรุ ปว่าเนื อเยือสัตว์ทุกชนิดประกอบขึนด้วยเซลล์ ดังนัน ในปี เดียวกันนี ชวันน์และชไลเดน จึงได้
ร่ วมกันตัง ทฤษฎีเซลล์ (Cell Theory) ซึงมีใจความสําคัญว่า สิ งมีชีวิตทังหลายประกอบขึนด้วยเซลล์
และเซลล์ คือ หน่วยพืนฐานของสิ งมีชีวิตทุกชนิด
ทฤษฎีเซลล์ในปัจจุบันครอบคลุมถึงใจความสําคัญ 3 ประการ คือ
1. สิ งมีชีวิต ทังหลายอาจมีเพีย งเซลล์เดีย ว หรื อหลายเซลล์ ซึงภายในมีสารพัน ธุก รรม และ
มีกระบวนการเมแทบอลิซึม ทําให้สิงมีชีวิตดํารงชีวิตอยูไ่ ด้
2. เซลล์เป็ นหน่วยพืนฐานทีเล็กทีสุดของสิงมีชีวิต ทีมีการจัดระบบการทํางานภายใน
โครงสร้างของเซลล์
3. เซลล์มีกาํ เนิดมาจากเซลล์แรกเริ ม เซลล์เกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์เดิม แม้ว่าชีวิตแรกเริ ม
จะมีวิ ว ฒ
ั นาการมาจากสิ งไม่มีชีวิต แต่ นักชี ว วิทยายังคงถือว่ าการเพิมขึ นของจํานวนเซลล์เป็ นผล
สืบเนืองมา จากเซลล์รุ่นก่อน
ปี ค.ศ. 1839 พูร์คินเย นักสัตววิทยา ชาวเชโกสโลวาเกีย ได้ศึกษาไข่และตัวอ่อนของสัตว์ต่างๆ
ได้พบว่าภายในมีของเหลวใส เหนียว และอ่อนนุ่ม จึงได้เรี ยกของเหลวใสนี ว่า โพรโทพลาซึม (Protoplasm)
ปี ค.ศ. 1868 ทอมัส เฮนรี ฮักซ์ลีย ์ แพทย์ชาวอังกฤษศึกษาโพรโทพลาซึมและพบว่า
โพรโทพลาซึมเป็ นรากฐานของชีวิตเนืองจากปฏิกิริยาต่าง ๆ ของเซลล์เกิดขึนทีโพรโทพลาซึม
ปี ค.ศ. 1880 วัลเทอร์ เฟลมมิง นักชีววิทยาชาวเยอรมันได้คน้ พบว่าภายในนิวเคลียสของเซลล์
ต่าง ๆ มีโครโมโซม
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ขนาดและรูปร่ างของเซลล์
เซลล์ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก และไม่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่อง
แต่ก็มีเซลล์บางชนิดทีมีขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น เซลล์ไข่
รู ปร่ างของเซลล์แต่ละชนิดจะแตกต่างกันไปตามชนิด หน้าที และตําแหน่งทีอยูข่ องเซลล์

เรืองที องค์ประกอบโครงสร้ างและหน้ าทีของเซลล์ พชื และเซลล์ สัตว์
โครงสร้ างพืนฐานของเซลล์
โครงสร้างพืนฐานของเซลล์แบ่งออกได้เป็ น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ
1. ส่ วนทีห่ อหุ้มเซลล์
2. นิวเคลียส
3. ไซโทพลาซึม

1. ส่ วนทีห่ อหุ้มเซลล์
ส่วนของเซลล์ทีทําหน้าทีห่อหุม้ องค์ประกอบภายในเซลล์ให้คงรู ปอยูไ่ ด้ มีดงั นี
. เยือหุ้มเซลล์ (Cell Membrane) เป็ นเยือทีบางมากประมาณ 10 นาโนเมตร ประกอบด้วย
โปรตี น และไขมัน โดยมี โ ปรตี น แทรกอยู่ใ นชั นไขมัน เยือหุ ้ ม เซลล์จ ะมี รู เล็ก ๆ ช่ ว ยให้จ ํา กัด
ขนาดของโมเลกุ ลของสารที จะผ่านเยือหุ ้มเซลล์ได้ จึ งทําหน้าทีควบคุ มปริ มาณและชนิ ด ของสาร
ทีผ่านเข้าออกจากเซลล์ดว้ ย โมเลกุลของสารบางชนิ ด เช่น นํา ออกซิ เจน และคาร์ บอนไดออกไซด์
สามารถผ่านเยือนี ได้ แต่สารทีมีโมเลกุลใหญ่ ๆ เช่น โปรตีน ไม่สามารถผ่านได้ เยือหุ้มเซลล์ จึงมีสมบัติ
เป็ นเยือเลือกผ่าน (Differentially Permeable Membrane)
. ผนังเซลล์ (Cell Wall) พบได้ในเซลล์พืชทุกชนิ ด และในเซลล์ของสิ งมีชีวิตเซลล์เดียว
ราและแบคทีเรี ยบางชนิ ด โดยจะห่ อหุ ้มเยือหุ ้มเซลล์ไว้อีก ชันหนึ ง ทําหน้าทีเพิมความแข็ งแรงและ
ป้ องกันอัน ตรายให้แก่เซลล์ ซึ งแม้ว่าผนังเซลล์จ ะหนาและมีความยืดหยุ่น ดี แต่ผนังเซลล์ก็ย อมให้
สารเกื อบทุ ก ชนิ ด ผ่า นเข้า ออกได้ ทังนี ผนัง เซลล์ข องสิ งมีชี วิ ต ต่ า งชนิ ด กัน จะมี อ งค์ป ระกอบ
ไม่เหมือนกัน สําหรับองค์ประกอบหลักของผนังเซลล์พืช ได้แก่ เซลลูโลส เซลล์ของสัตว์ไม่มีผนัง
เซลล์ แต่มีสารเคลือบผิวเซลล์ทีเป็ นสารประกอบของโปรตีนและคาร์ โบไฮเดรต สารเคลือบผิวเซลล์
เหล่านี มีประโยชน์ต่อสิ งมีชีวิต เพราะเป็ นโครงสร้างทีมีความเหนี ยว แข็งแรง ไม่ละลายนํา จึงทําให้
เซลล์คงรู ปร่ าง และช่วยลดการสูญเสียนําให้กบั เซลล์ นอกจากนี ยังช่วยให้เซลล์เกาะกลุ่มรวมกันอยู่ได้
เป็ นเนื อเยือและอวัยวะ
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. นิวเคลียส (Nucleus)
นิวเคลียสเป็ นศูนย์กลางควบคุมการทํางานของเซลล์ โดยทํางานร่ วมกับไซโทพลาซึม
มีความสําคัญต่อกระบวนการแบ่งเซลล์และการสื บพันธุ์ของเซลล์เป็ นอย่างมาก ในเซลล์ของสิ งมีชีวิต
ทัวไปจะมีเพีย งหนึ งนิ วเคลีย ส แต่ เซลล์บางชนิ ด เช่น เซลล์เม็ดเลือดแดง เมือเจริ ญเต็ มทีแล้ว จะไม่มี
นิวเคลียส
โครงสร้ างของนิวเคลียสแบ่ งออกเป็ น ส่ วนคือ
. เยือหุ้มนิวเคลียส (Nuclear Membrane) เป็ นเยือบาง ๆ ชันอยูร่ อบนิวเคลียส มีคุณสมบัติ
เป็ นเยือเลือกผ่านเช่ น เดี ยวกับเยือหุ ้มเซลล์ มีรูเล็ก ๆ กระจายอยู่ทวไปเพื
ั
อเป็ นช่ องทางแลกเปลียน
ของสารระหว่างนิวเคลียสกับไซโทพลาซึม โดยบริ เวณเยือชันนอกจะมีไรโบโซมเกาะติดอยู่
. นิวคลีโอลัส (Nucleolus) เป็ นโครงสร้างทีปรากฏเป็ นก้อนเล็ก ๆ อยูใ่ นนิวเคลียส ทําหน้าที
สังเคราะห์ก รดนิ ว คลีอิก ชนิ ด หนึ งชื อ ไรโบนิ ว คลีอิก (Ribonucleic acid หรื อ RNA) กับสารอืน
ที เป็ นองค์ประกอบของไรโบโซม โดยสารเหล่านี จะถูก ส่ งผ่านรู ข องเยือหุ ้ม นิ ว เคลี ย สออกไปยัง
ไซโทพลาซึม
. โครมาทิน (Chromatin) เป็ นเส้นใยของโปรตีนหลายชนิ ดกับกรดดีออกซีไรโบนิ วคลีอิก
(Deoxyribonucleic acid หรื อ DNA) ซึงเป็ นสารพันธุกรรม ในขณะทีมีการแบ่งเซลล์จะพบ
โครมาทินลักษณะเป็ นแท่ง ๆ เรี ยกว่า โครโมโซม (Chromosome)
3. ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) สิงทีอยูภ่ ายในเยือหุม้ เซลล์ทงหมดยกเว้
ั
นนิวเคลียส เรี ยกว่า
ไซโทพลาซึม ซึ งเป็ นของเหลวทีมีโ ครงสร้างเล็ก ๆ คื อ ออร์ แกเนลล์ (Organelle) กระจายอยู่ทวไป
ั
โดยออร์แกเนลล์ส่วนใหญ่จะมีเยือหุ ้ม ทําให้องค์ประกอบภายในออร์ แกเนลล์แยกออกจากองค์ประกอบ
อืน ๆ ในไซโทพลาซึม

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของเซลล์ พชื และเซลล์ สัตว์
เซลล์ พชื

เซลล์ สัตว์

1. เซลล์พืชมีรูปร่ างเป็ นเหลียม
2. มีผนังเซลล์อยูด่ า้ นนอก
3. มีคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์
4. ไม่มีเซนทริ โอล
5. แวคคิวโอลมีขนาดใหญ่ มองเห็นได้ชดั เจน
6. ไม่มีไลโซโซม

1. เซลล์สตั ว์มีรูปร่ างกลม หรื อรี
2.ไม่มีผนังเซลล์ แต่มีสารเคลือบเซลล์อยูด่ า้ นนอก
3. ไม่มีคลอโรพลาสต์
4. มีเซนทริ โอลใช้ในการแบ่งเซลล์
5. แวคคิวโอลมีขนาดเล็ก มองเห็นได้ไม่ชดั เจน
6. มีไลโซโซม
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ภาพแสดงโครงสร้ างพืนฐานของเซลล์
เรืองที กระบวนการทีสารผ่านเซลล์
นักชีววิทยาได้ศึกษาการลําเลียงสารเข้าสู่เซลล์ พบว่ามี 2 รู ปแบบด้วยกัน คือ
1. การแพร่ (Diffusion) เป็ นการเคลือนทีของโมเลกุลจากจุดทีมีความเข้มข้นสูงกว่า ไปยังจุด
ทีมีความเข้มข้นตํากว่า การเคลือนทีนีเป็ นไปในลักษณะทุกทิศทุกทาง โดยไม่มีทิศทางทีแน่นอน

2. ออสโมซิส (Osmosis) เป็ นการแพร่ ของของเหลวผ่านเยือบาง ๆ ซึงตามปกติจะหมายถึงการ
แพร่ ของนําผ่านเยือหุม้ เซลล์ เนืองจากเยือหุม้ เซลล์มีคุณสมบัติในการยอมให้สารบางชนิดเท่านันผ่านได้
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การแพร่ ของนําจะแพร่ จากบริ เวณทีเจือจางกว่า (มีนามาก)
ํ
ผ่านเยือหุม้ เซลล์เข้าสู่บริ เวณทีมีความเข้มข้น
กว่า (มีนาน้
ํ อย) ตามปกติการแพร่ ของนํานี จะเกิดทังสองทิศทางคือทังบริ เวณเจือจาง และบริ เวณเข้มข้น
จึงมักกล่าวกันสัน ๆ ว่า ออสโมซิสเป็ นการแพร่ ของนําจากบริ เวณทีมีนามาก
ํ
เข้าไปสู่บริ เวณทีมีนาน้
ํ อย
กว่าโดยผ่านเยือหุม้ เซลล์ แรงดันออสโมซิสเกิดจากการแพร่ ของนําจากบริ เวณทีมีนามาก
ํ (เจือจาง) เข้าสู่
บริ เวณทีมีนาน้
ํ อย (เข้มข้น) สารละลายทีมีความเข้มข้นต่างกันจะมีผลต่อเซลล์แตกต่างกันด้วย

แบบฝึ กหัด
เรือง เซลล์
จงเติมคําตอบทีถูกต้อง
1. เซลล์ คือ ...............................................................................................................................................
2. ผนังเซลล์ มีหน้าที ..............................................................................................................................
3.ส่ ว นประกอบของเซลล์ที ทํา หน้า ที ควบคุ ม ปริ มาณ และชนิ ด ของสารที ผ่า นเข้า ออกจากเซลล์
คือ……….................................................................................................................................................
4. เซลล์ชนิดใดเมือเจริ ญเติบโตเต็มทีจะไม่มีนิวเคลียส ..........................................................................
5. ผนังเซลล์ของพืชประกอบไปด้วยสารทีเรี ยกว่า ..................................................................................
6. ส่วนประกอบชนิดใดบ้าง ทีพบในเซลล์พืช แต่ไม่พบในเซลล์สตั ว์ ……….……………………..…
7. เซลล์สตั ว์ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ เพราะ ……………………………………………….……
8. ภายในคลอโรพลาสต์มีสารสีเขียว เรี ยกว่า …………………………………………………………
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9. ส่ วนประกอบของเซลล์มีหน้าทีควบคุมการเจริ ญ เติบโต และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
คือ…..…………………………………………………………………………………..………………
10. เพราะเหตุใดเมือพืชและสัตว์ตายลง เซลล์พืชจึงมีลกั ษณะคงรู ปอยูไ่ ด้ แต่เซลล์สตั ว์จะสลายไป
……………………………………………………………………………………………………….…

จงทําเครืองหมาย

หน้ าคําตอบทีถูกเพียงข้ อเดียว

. นักวิทยาศาสตร์ท่านใดเรี ยกเซลล์เป็ นคนแรก
ก. นิวตัน
ข. อริ สโตเติล
ค. โรเบิร์ต ฮุค
ง. กาลิเลโอ
. นักวิทยาศาสตร์ทีร่ วมกันก่อตังทฤษฏีเซลล์คือ
ก. ชไลเดน และชาร์ล ดาร์วิน ข. เมนเดล และชาร์ลดาร์วิน
ค. ชวัน และชไลเดน
ง. ชวันน์ และเมนเดล
3. เซลล์พืชและเซลล์สตั ว์มีลกั ษณะแตกต่างกันอย่างไร
ก. เซลล์พืชมีลกั ษณะกลมรี ส่วนเซลล์สตั ว์มีลกั ษณะเป็ นเหลียม
ข. เซลล์พืชมีลกั ษณะเป็ นสีเหลียม ส่วนเซลล์สตั ว์เป็ นทรงกลม
ค. เซลล์พืชและเซลล์สตั ว์มีลกั ษณะเหมือนกันมาก
ง. เซลล์พืชและเซลล์สตั ว์มีลกั ษณะรู ปร่ างนิวเคลียสทีแตกต่างกัน
4. โครงสร้างของเซลล์ใดทําหน้าทีควบคุมการผ่านเข้าออกของสาร
ก. ผนังเซลล์
ข. เยือหุม้ เซลล์
ค. เซลล์คุม
ง. ไลโซโซม
. โครงสร้างของเซลล์ทีทําหน้าทีสังเคราะห์โปรตีนคือ
ก. กอลจิคอมเพล็กซ์
ข. ไรโบโซม
ค. ไลโซโซม
ง. แวคิวโอล
. โครงสร้างใดของเซลล์ทีทําให้เซลล์พืชคงรู ปร่ างอยูไ่ ด้แม้ว่าเซลล์นนจะได้
ั
รับนํามากเกินไป
ก. ผนังเซลล์
ข. เยือหุม้ เซลล์
ค. นิวเคลียส
ง. ไซโทรพลาซึม
. โครงสร้างทีทําหน้าทีเปรี ยบได้กบั สมองของเซลล์ได้แก่ขอ้ ใด
ก. นิวเคลียส
ข. คลอโรพลาสต์
ค. เซนทริ โอล
ง. ไรโบโซม
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. โครงสร้างใดของเซลล์มีเฉพาะในเซลล์ของพืชเท่านัน
ก. ผนังเซลล์
ข. เยือหุม้ เซลล์
ค. นิวเคลียส
ง. ไซโทรพลาซึม
9. เพราะเหตุใดเมือนําเซลล์พืชไปแช่ในสารละลายทีมีความเข้มข้นน้อยกว่าภายในเซลล์ เซลล์พืช
จึงไม่แตก
ก. เซลล์พืชมีความสามารถยืดหยุน่ ได้ดี
ข. เซลล์พืชมีเยือหุม้ เซลล์ ส่งผ่านสารทีไม่ตอ้ งการออกนอกเซลล์
ค. เซลล์พืชมีผนังเซลล์เสริ มสร้างความแข็งแรง
ง. ถูกทุกข้อ
10. เมือนําเซลล์สตั ว์ไปใส่ในสารละลายชนิดใด จะทําให้เซลล์เหียว
ก. สารละลายเข้มข้นทีมีความเข้มข้นมากกว่าภายในเซลล์สตั ว์
ข. สารละลายเข้มข้นทีมีความเข้มข้นน้อยกว่าภายในเซลล์สตั ว์
ค. สารละลายเข้มข้นทีมีความเข้มข้นเท่ากับเซลล์สตั ว์
ง. นํากลัน
*******************************************

.ข

.ก

เฉลยแบบทดสอบบทที เรือง การทําโครงงานวิทยาศาสตร์
.ค .ค .ค .ข .ข .ก .ค
.ก
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บทที
กระบวนการดํารงชีวิตของพืชและสั ตว์
สาระสําคัญ
การดํารงชีวิตของพืชประกอบด้วย การลําเลียง นํา อาหารและแร่ ธาตุ กระบวนการสังเคราะห์
แสง และระบบสืบพันธุใ์ นพืช
การดํา รงชี วิ ต ของสัต ว์ ประกอบด้ว ยโครงสร้ า งและการทํา งานของระบบการหายใจ
การย่อยอาหาร การขับถ่ายและระบบสืบพันธุ์
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1. อธิบายกระบวนการแพร่ และออสโมซิสได้
2. อธิบายโครงสร้างและการทํางานของระบบลําเลียงในพืชได้
3. อธิบายความสําคัญและปัจจัยทีจําเป็ นสําหรับกระบวนการการสังเคราะห์ดว้ ยแสงได้
4. อธิบายโครงสร้างและการทํางานของระบบสืบพันธุใ์ นพืชในท้องถินได้
5. อธิบายการทํางานของระบบต่าง ๆ ในสัตว์ได้
ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที การดํารงชีวิตของพืช
เรื องที การดํารงชีวิตของสัตว์

50

เรืองที การดํารงชีวติ ของพืช
1.1 ระบบการลําเลียงนําอาหารและแร่ ธาตุของพืช
การทํางานของระบบลําเลียงของพืชประกอบด้วยระบบเนือเยือท่อลําเลียง (vascular tissue
system) ซึงเนือเยือในระบบนี จะเชือมต่อกันตลอดทังลําต้นพืช โดยทําหน้าทีลําเลียงนํา สารอนินทรี ย ์
สารอินทรี ยแ์ ละสารละลายทีพืชต้องการนําไปใช้ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเซลล์ระบบ
เนือเยือท่อลําเลียงประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ท่อลําเลียงนําและแร่ ธาตุ (xylem) กับท่อลําเลียง
อาหาร (phloem)

รูปแสดงภาคตัดขวางของลําต้นพืชใบเลียงคู่และใบเลียงเดียว
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รูปแสดงภาคตัดขวางของรากพืชใบเลียงคู่และใบเลียงเดียว
ท่ อลําเลียงนําและแร่ ธาตุ
ท่ อ ลํา เลี ย งนําและแร่ ธ าตุ (xylem) เป็ นเนื อเยือที ทําหน้า ที ลํา เลี ย งนําและแร่ ธ าตุ ต่ าง ๆ
ทังสารอินทรี ยแ์ ละสารอนินทรี ย ์ โดยท่อลําเลียงนําและแร่ ธาตุประกอบด้วยเซลล์ 4 ชนิด ดังนี
1. เทรคีด (tracheid) เป็ นเซลล์เดียว มีรูปร่ างเป็ นทรงกระบอกยาว บริ เวณปลายเซลล์แหลม
เทรคีดทําหน้าทีเป็ นท่อลําเลียงนําและแร่ ธาตุต่าง ๆ โดยจะลําเลียงนําและแร่ ธาตุไปทางด้านข้างของ
ลําต้นผ่านรู เล็กๆ (pit) เทรคีดมีผนังเซลล์ทีแข็งแรงจึงทําหน้าทีเป็ นโครงสร้างคําจุนลําต้นพืช และผนัง
เซลล์มีลิกนิน (lignin) สะสมอยู่และมีรูเล็กๆ (pit) เพือทําให้ติดต่อกับเซลล์ขา้ งเคียงได้ เมือเซลล์เจริ ญ
เต็มทีจนกระทังตายไป ส่วนของไซโทพลาซึมและนิ วเคลียสจะสลายไปด้วย ทําให้ส่วนตรงกลางของ
เซลล์เป็ นช่องว่าง ส่วนของเทรคีดนี พบมากในพืชชันตํา (vascular plant) เช่น เฟิ ร์น สนเกียะ เป็ นต้น
2. เวสเซล (vessel) เป็ นเซลล์ทีมีขนาดค่อนข้างใหญ่ แต่สนกว่
ั าเทรคีด เป็ นเซลล์เดียว ๆ ทีปลาย
ทังสองข้างของเซลล์มีลกั ษณะคล้ายคมของสิ ว ทีบริ เวณด้านข้างและปลายของเซลล์มีรูพรุ น ส่ วนของ
เวสเซลนีพบมากในพืชชันสูงหรื อพืชมีดอก ทําหน้าทีเป็ นท่อลําเลียงนําและแร่ ธาตุต่าง ๆ จากรากขึนไป
ยังลําต้นและใบ เทรคีดและเวสเซลเป็ นเซลล์ทีมีสารลิกนิ นมาเกาะทีผนังเซลล์เป็ นจุด ๆ โดยมีความ
หนาต่างกัน ทําให้เซลล์มีลวดลายแตกต่าง กันออกไปหลายแบบ ตัวอย่างเช่น
- annular thickening มีความหนาเป็ นวงๆ คล้ายวงแหวน
- spiral thickening มีความหนาเป็ นเกลียวคล้ายบันไดเวียน
- reticulate thickening มีความหนาเป็ นจุด ๆ ประสานกันไปมาไม่เป็ นระเบียบคล้ายตาข่ายเล็กๆ
- scalariform thickening มีความหนาเป็ นชันคล้ายขันบันได
- pitted thickening เป็ นรู ทีผนังและเรี ยงซ้อนกันเป็ นชันๆ คล้ายขันบันได
3. ไซเล็มพาเรนไคมา (xylem parenchyma) มีรูปร่ างเป็ นทรงกระบอกหน้าตัดกลมรี หรื อหน้า
ตัดหลายเหลียม มีผนังเซลล์บาง ๆ เรี ยงตัวกันตามแนวลําต้นพืช เมือมีอายุมากขึนผนังเซลล์จะหนาขึ นด้วย
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เนื องจากมีสารลิกนิ น (lignin) สะสมอยู่ และมีรูเล็ก ๆ (pit) เกิดขึ นด้วย ไซเล็มพาเรนไคมาบางส่ วน
จะเรี ยงตัวกันตามแนวรัศมีของลําต้นพืช เพือทําหน้าทีลําเลียงนําและแร่ ธาตุต่าง ๆ ไปยังบริ เวณด้านข้าง
ของลําต้นพืช ไซเล็มพาเรนไคมาทําหน้าทีสะสมอาหารประเภทแป้ ง นํามัน และสารอินทรี ยอ์ ืน ๆ
รวมทังทําหน้าทีลําเลียงนําและแร่ ธาตุต่าง ๆ ไปยังลําต้นและใบของพืช
4. ไซเล็มไฟเบอร์ (xylem fiber) เป็ นเซลล์ทีมีรูปร่ างยาว แต่สนกว่
ั าไฟเบอร์ทวั ๆ ไป ตามปกติ
เซลล์มีลกั ษณะปลายแหลม มีผนังเซลล์หนากว่าไฟเบอร์ทวั ๆ ไป มีผนังกันเป็ นห้องๆ ภายในเซลล์
ไซเล็มไฟเบอร์ทาํ หน้าทีเป็ นโครงสร้างคําจุนและให้ความแข็งแรงแก่ลาํ ต้นพืช

รูปแสดงเนือเยือทีเป็ นส่ วนประกอบ
ของท่อลําเลียงนําและแร่ ธาตุ
ท่ อลําเลียงอาหาร
ท่อลําเลียงอาหาร (phloem) เป็ นเนื อเยือทีทําหน้าทีลําเลียงอาหารและสร้างความแข็งแรงให้แก่
ลําต้นพืช โดยท่อลําเลียงอาหารประกอบด้วยเซลล์ 4 ชนิด ดังนี
1. ซีพทิวบ์ เมมเบอร์ (sieve tube member) เป็ นเซลล์ทีมีรูปร่ างเป็ นทรงกระบอกยาว เป็ นเซลล์
ทีมีชีวิต ประกอบด้วย ช่องว่างภายในเซลล์ (vacuole) ขนาดใหญ่มาก เมือเซลล์เจริ ญเติบโตเต็มทีแล้ว
ส่ ว นของนิ วเคลีย สจะสลายไปโดยที เซลล์ย งั มีชีวิต อยู่ ผนังเซลล์ข องซี พทิ วบ์เมมเบอร์ มีเซลลูโ ลส
(cellulose) สะสมอยู่เ ล็ก น้อ ย ซี พ ทิ ว บ์เ มมเบอร์ ท ํา หน้าที เป็ นทางส่ ง ผ่า นของอาหารที ได้จ าก
กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช โดยส่งผ่านอาหารไปยังส่วนต่าง ๆ ของลําต้นพืช
2. คอมพาเนียนเซลล์ (companion cell) เป็ นเซลล์พิเศษทีมีตน้ กําเนิดมาจากเซลล์แม่ เซลล์
เดียวกันกับซีพทิวบ์เมมเบอร์ โดยเซลล์ตน้ กําเนิด 1 เซลล์จะแบ่งตัวตามยาวได้ 2 เซลล์ โดยเซลล์หนึงมี
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ขนาดใหญ่ อีกเซลล์หนึงมีขนาดเล็ก เซลล์ขนาดใหญ่จะเจริ ญเติบโตไปเป็ นซีพทิวบ์เมมเบอร์ ส่วนเซลล์
ขนาดเล็กจะเจริ ญเติบโตไปเป็ นคอมพาเนียนเซลล์ คอมพาเนียนเซลล์เป็ นเซลล์ขนาดเล็กทีมีรูปร่ างผอม
ยาว มีลกั ษณะเป็ นเหลียม ส่วนปลายแหลม เป็ นเซลล์ทีมีชีวิต มีไซโทพลาซึมทีมีองค์ประกอบของสาร
เข้มข้นมาก มีเซลลูโลสสะสมอยูท่ ีผนังเซลล์เล็กน้อย และมีรูเล็ก ๆ เพือใช้เชือมต่อกับซีพทิวบ์เมม
เบอร์ คอมพาเนียนเซลล์ทาํ หน้าทีช่วยเหลือซีพทิวบ์เมมเบอร์ให้ทาํ งานได้ดีขึนเมือเซลล์มีอายุมากขึน
เนืองจากเมือซีพทิวบ์เมมเบอร์มีอายุมากขึนนิวเคลียสจะสลายตัวไปทําให้ทาํ งานได้นอ้ ยลง
3. โฟลเอ็มพาเรนไคมา (phloem parenchyma) เป็ นเซลล์ทีมีชีวิต มีผนังเซลล์บาง มีรูเล็ก ๆ
ทีผนังเซลล์ โฟลเอ็มพาเรนไคมาทําหน้าทีสะสมอาหารทีได้จากกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช
ลําเลียงอาหารไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช และเสริ มความแข็งแรงให้กบั ท่อลําเลียงอาหาร
4. โฟลเอ็มไฟเบอร์ (phloem fiber) มีลกั ษณะคล้ายกับไซเล็มไฟเบอร์ มีรูปร่ างลักษณะยาว
มีหน้าตัดกลมหรื อรี โฟลเอ็มไฟเบอร์ทาํ หน้าทีช่วยเสริ มความแข็งแรงให้กบั ท่อลําเลียงอาหาร และทํา
หน้าทีสะสมอาหารให้แก่พืช

รูปแสดงเนือเยือทีเป็ นส่ วนประกอบของท่อลําเลียงอาหาร
การทํางานของระบบการลําเลียงสารของพืช
ระบบลําเลียงของพืชมีหลักการทํางานอยู่ 2 ประการ คือ
1. ลําเลียงนําและแร่ ธาตุผ่านทางท่ อลําเลียงนําและแร่ ธาตุ (xylem) โดยลําเลียงจากรากขึ นไปสู่
ใบ เพือนํานําและแร่ ธาตุไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
2. ลําเลียงอาหาร (นําตาลกลูโคส) ผ่านทางท่อลําเลียงอาหาร (phloem) โดยลําเลียงจากใบไปสู่
ส่ วนต่าง ๆ ของพืช เพือใช้ในการสร้ างพลังงานของพืช การลําเลียงสารของพืชมีความเกียวข้องกับ
กระบวนการต่าง ๆ อีกหลายกระบวนการ ซึงต้องทํางานประสานกันเพือให้การลําเลียงสารของพืช
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เป็ นไปตามเป้ าหมาย ระบบลําเลียงของพืชเริ มต้นทีราก บริ เวณขนราก (root hair) ซึงมีขนรากมากถึง
400 เส้น ต่อพืนที 1 ตารางมิลลิเมตร โดยขนรากจะดู ดซึมนําโดยวิ ธีก ารที เรี ยกว่า การออสโมซิ ส
(osmosis) และวิธีการแพร่ แบบอืน ๆ อีกหลายวิธี นําทีแพร่ เข้ามาในพืชจะเคลือนทีไปตามท่อลําเลียงนํา
และแร่ ธาตุ (xylem) เพือลําเลียงต่อไปยังส่วนต่างๆ ของพืช เมือนําและแร่ ธาตุต่างๆ เคลือนทีไปตามท่อ
ลําเลีย งนําและแร่ ธาตุ และลําเลี ย งไปจนถึ งใบ ใบก็ จ ะนํานําและแร่ ธ าตุ นี ไปใช้ใ นกระบวนการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสง เมือกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงดําเนิ นไปเรื อยๆ จนได้ผลิตภัณฑ์เป็ นนําตาล
นําตาลจะถูกลําเลียงผ่านทางท่อลําเลียงอาหาร (phloem) ไปตามส่วนต่าง ๆ เพือเป็ นอาหารของพืช และ
ลําเลียงนําตาลบางส่วนไปเก็บสะสมไว้ทีใบ ราก และลําต้น

รูปแสดงระบบการลําเลียงสารของพืช
การแพร่ (diffusion) เป็ นการเคลือนที ของสารจากบริ เวณที มีค วามเข้มข้นมากกว่ าไปสู่
บริ เวณทีมีความเข้มข้นน้อยกว่า
การออสโมซิส (osmosis) เป็ นการแพร่ ของนําจากบริ เวณทีมีนามากกว่
ํ
า (สารละลายเจือจาง)
ไปสู่บริ เวณทีมีนาน้
ํ อยกว่า (สารละลายเข้มข้น) การทํางานของระบบลําเลียงสารของพืชต้องใช้วิธีการ
แพร่ หลายชนิด โดยมีท่อลําเลียงนําและแร่ ธาตุ (xylem) และท่อลําเลียงอาหาร (phloem) เป็ นเส้นทางใน
การลําเลียงสารไปยังลําต้น ใบ กิง และก้านของพืช
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1.2 โครงสร้ างและการทํางานของระบบลําเลียงนําในพืช
พืชทีไม่มีท่อลําเลียง เช่น มอส มักจะมีขนาดเล็กและเจริ ญในบริ เวณทีมีความชืนสูงมีร่มเงา
เพียงพอ เซลล์ทุกเซลล์ได้รับนําอย่างทัวถึง โดยการแพร่ จากเซลล์หนึ งไปยังอีกเซลล์หนึ ง ส่ วนพืชทีมี
ขนาดใหญ่ จะใช้วิธีก ารเช่นเดี ยวกับมอสไม่ได้ จําเป็ นต้องมีท่อลําเลีย งจากรากขึ นไปเลียงเซลล์ทีอยู่
ปลายยอดโดยปกติแล้วสารละลายภายในเซลล์ขนรากมีความเข้มข้นสูงกว่าภายนอก ดังนัน นําในดิน
ก็จะแพร่ ผา่ นเยือหุม้ เซลล์เข้าสู่เซลล์ทีผิวของราก การเคลือนทีของนําในดินเข้าสู่รากผ่านชันคอร์ เทกซ์
ของรากไปจนถึงชันเอนโดเดอร์ มิสได้ โดยนําจะผ่านจากเซลล์หนึ งไปยังอีกเซลล์หนึ งทางผนังเซลล์
หรื อผ่านทางช่องว่างระหว่างเซลล์เรี ยกเส้นทางของการเคลือนทีแบบนีว่า อโพพลาส (apoplast)
ส่วนการเคลือนทีของนําผ่านเซลล์หนึงสู่เซลล์หนึงทางไซโทพลาซึม ทีเรี ยกว่า พลาสโมเดสมาเข้าไป
ในเซลล์เอนโดเดอร์มิส ก่อนเข้าสู่ไซเลมเรี ยกการเคลือนทีแบบนีว่า ซิมพลาส (symplast) เมือนําเคลือน
ทีมาถึงผนังเซลล์เอนโดเดอร์ มิสทีมีแคสพาเรี ยนสตริ พ กันอยู่ แคสพาเรี ยนสติพป้ องกันไม่ให้นาผ่
ํ าน
ผนังเซลล์เข้าไปในไซเลม ดังนันนําจึงต้องผ่านทางไซโทพลาซึมจึงจะเข้าไปในไซเลมได้
ถ้าลองตัดลําต้นของพืชบางชนิด เช่น มะเขือเทศ พุทธรักษา หรื อกล้วยทีปลูกในทีมีนาชุ
ํ ่มให้
เหลือลําต้นสูงจากพืนดินประมาณ - เซนติเมตร แล้วสังเกตตรงบริ เวณรอยตัดของลําต้น ส่ วนทีติด
กับรากจะเห็นของเหลวซึมออกมา เนืองจากในไซเลมของรากมีแรงดัน เรี ยกว่า แรงดันราก (root pressure)
การเคลือนทีของนําเข้าสู่ไซเลมของรากทําให้เกิดแรงดันขึนในไซเลม ในพืชทีได้รับนําอย่างพอเพียง
และอยูใ่ นสภาพอากาศทีมีความชืนสูง เช่นเวลากลางคืนหรื อเช้าตรู่ แรงดันรากมีประโยชน์ในการช่วย
ละลายฟองอากาศในไซเลมทีอาจเกิดขึนในช่วงเวลากลางวัน แต่ในสภาพอากาศร้อนและแห้งในเวลา
กลางวัน พืชมีการคายนํามากขึนจะเกิดแรงดึงของนําในท่อไซเลมทําให้ไม่พบแรงดันราก การสูญเสี ย
นําจากใบโดยการคายนําเกิดขึนเนืองจากความแตกต่างระหว่างปริ มาณไอนําในบรรยากาศ และไอนํา
ในช่องว่างภายในใบ การลําเลียงนําในท่อไซเลมนัน เกิดขึนเนืองจากมีแรงดึงนําทีอยูใ่ นท่อไซเลม
ให้ขึนมาทดแทนนําทีพืชคายออกสู่บรรยากาศ แรงดึงนี จะถูกถ่ายทอดไปยังรากทําให้รากดึงนําจากดิน
เข้ามาในท่อไซเลมได้เนืองจากนํามีแรงยึดเหนียวระหว่างโมเลกุลของนําด้วยกันเอง เรี ยกว่า
โคฮีชัน (cohetion) สามารถทีจะดึ งนําเข้ามาในท่ อไซเลมได้โ ดยไม่ข าดตอน นอกจากนี ยังมีแรงยึด
เหนียวระหว่างโมเลกุลของนํากับผนังของท่อไซเลม เรี ยกว่า แอดฮีชัน (adhesion) เมือพืชคายนํามากจะ
ทําให้นาระเหยออกไปมากด้
ํ
วย ดังนันนําในไซเลมจึงสามารถเคลือนทีและส่ งต่อไปยังส่ วนต่าง ๆ ของ
พืชได้ ไม่ว่าจะเป็ นลําต้น ใบ หรื อยอดรากก็จะเกิดแรงดึงนําจากดินเข้าสู่ท่อไซเลมได้ แรงดึงเนื องจาก
การสูญเสียนํานี เรี ยกว่า แรงดึงจากการคายนํา (transpiration pull)
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1.3 โครงสร้ างและการทํางานของระบบลําเลียงอาหารในพืช
นําทีพืชลําเลีย งผ่านชันคอร์ เทกซ์ของรากเข้าสู่ไซเลม มีธาตุ อาหารต่ าง ๆ ที รากดูด จากดิ น
ละลายอยูด่ ว้ ยการลําเลียงธาตุอาหารต่าง ๆ มีความซับซ้อนมากกว่าการลําเลียงนํา เพราะเซลล์มกั ไม่ยอม
ให้ธาตุอาหารเคลือนทีผ่านเข้าออกได้โดยอิสระ
กระบวนการเคลือนทีของธาตุอาหารต่าง ๆ เข้าสู่ราก ทําได้ วิธี คือ ลําเลียงแบบไม่ใช้ พลังงาน
(passive transport) โดยธาตุอาหารจะแพร่ จากภายนอกเซลล์ทีมีความเข้มข้นสูงกว่าไปยังภายในเซลล์
ทีมีความเข้มข้นตํากว่า และการลําเลียงแบบใช้ พลังงาน (active transport) ซึงเป็ นการเคลือนทีของธาตุ
อาหารแบบอาศัยพลังงานทําให้พืชสามารถลําเลียงธาตุอาหารจากภายนอกเซลล์ทีมีความเข้มข้นตํากว่า
เข้ามาภายในเซลล์ได้ จึงทําให้พืชสะสมธาตุอาหารบางชนิดไว้ได้
ธาตุ อาหารที จะเข้าไปในไซเลมสามารถเคลือนผ่านชันคอร์ เทกซ์ข องรากได้โ ดยเส้น ทาง
อโพพลาสหรื อซิมพลาส และเข้าสู่ เซลล์เอนโดเดอร์ มิสก่ อนเข้าสู่ ไซเลม ธาตุ อาหารที พืชลําเลีย ง
เข้าไปในไซเลมนันเป็ นสารอนินทรี ยต์ ่าง ๆ ทีจําเป็ นต่อการดํารงชีวิตและการเจริ ญเติบโตของพืช
ตารางแสดงธาตุอาหารทีจําเป็ นต่ อการดํารงชีวิตของพืช และปริ มาณของธาตุอาหารแต่ ละชนิดทีพบในพืช

ธาตุ
โมลิบดีนมั
ทองแดง
แมงกานีส
นิกเกิล
สังกะสี
โบรอน
เหล็ก
คลอรี น
กํามะถัน
ฟอสฟอรัส
แมกนีเซียม
แคลเซียม

สัญลักษณ์ทางเคมี
Mo
Cu
Mn
Ni
Zn
B
Fe
Cl
S
P
Mg
Ca

ค่าร้ อยละของธาตุทีพบ
รู ปทีเป็ นประโยชน์ ต่อ
ในเนือเยือพืช
พืช
(นําหนักแห้ง)
MoO420.00001
Cu+, Cu2+
0.0006
Mn2+
0.005
Ni2+
0.003
Zn2+
0.002
H2BO30.002
Fe2+
0.01
Cl0.01
So420.1
H2PO4- , HPO420.2
Mg2+
0.2
Ca2+
0.5
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โพแทสเซียม
ไนโตรเจน
ไฮโดรเจน
ออกซิเจน
คาร์บอน

K
N
H
O
C

K+
NO3- , NH4+
H2O
O2 , H2O , CO2
CO2

1.0
1.5
6
45
45

จากตาราง จะเห็นว่าพืชต้องการธาตุอาหารแต่ละชนิ ดในปริ มาณไม่เท่ากัน การให้ปุ๋ยเป็ นการ
เพิมธาตุอาหารแก่พืชถ้าให้มากเกินความต้องการของพืชจะเป็ นการสิ นเปลืองและอาจทําให้พืชตายได้
ซึงสามารถป้ องกันได้โดยการตรวจสอบธาตุอาหารทีอยูใ่ นดิน และวิเคราะห์อาการของพืชว่าขาดธาตุใด
จากตารางพบว่ า ธาตุ ที พืช ต้ อ งการเป็ นปริ ม าณมาก (macronutrients) มี ธาตุ ได้แ ก่
C H O N P K Ca Mg และ S ส่ วนธาตุทีพืชต้ องการปริมาณเพียงเล็กน้ อย (micronutrients)
ได้แก่ B Fe Cu Zn Mn Mo Cl และ Ni ธาตุอาหาร กลุ่มนี มีความสําคัญต่อการเจริ ญเติบโต
ของพืชเท่าเทียมกัน แต่ปริ มาณทีพืชต้องการแตกต่างกัน องค์ประกอบของพืชประมาณร้อยละ ของ
นําหนักแห้งของพืช ประกอบด้วย C H O ซึ งธาตุทงสามนี
ั
พืชได้รับจากนําและอากาศอย่าง
เพียงพอ
นักวิทยาศาสตร์ใช้หลัก 2 ประการทีจัดว่าธาตุใดเป็ นธาตุอาหารทีจําเป็ นต่อการเจริ ญเติบโต
ของพืช คือ
. ถ้าขาดธาตุนนพื
ั ชจะไม่สามารถดํารงชีพ ทําให้การเจริ ญเติบโตและการสื บพันธุ์ไม่ครบ
วงจร
. ความต้องการชนิดของธาตุอาหารในการเจริ ญเติบโตของพืชมีความจําเพาะจะใช้ธาตุอืน
ทดแทนไม่ได้
นอกจากนี ยังอาจจัดแบ่งธาตุอาหารออกได้เป็ น กลุ่มตามหน้าทีทางสรี รวิทยาและชีวเคมี ดังนี
กลุ่มที เป็ นองค์ประกอบของธาตุอินทรี ยภ์ ายในพืช ได้แก่
. ) เป็ นองค์ประกอบของสารประกอบอินทรี ยห์ ลัก ได้แก่ C H O N
1.2) เป็ นองค์ประกอบของสารประกอบอินทรี ยท์ ีทําหน้าทีเกียวกับเมแทบอลิซึม เช่น P ในสาร
ATP และ Mg ทีเป็ นองค์ประกอบของคลอโรฟิ ลล์
กลุ่มที แบ่งตามการกระตุน้ การทํางานของเอนไซม์ เช่น Fe Cu Zn Mn Cl
กลุ่มที แบ่งตามการควบคุมแรงดันออสโมติก เช่น K ช่วยรักษาความเต่งของเซลล์คุม
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กิจกรรมเรือง โครงสร้ างลําเลียงนําและอาหารของพืช
จุดประสงค์การทดลอง
1.ระบุส่วนของพืชทีใช้ในการลําเลียงนําและอาหารได้
2. อธิบายกระบวนการการลําเลียงนําและอาหารในพืชได้

วัสดุอุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ต้นเทียนสูงประมาณ 20 เซนติเมตร
นําหมึกสีแดง
นํา
ขวดปากกว้างสูงประมาณ 10 - 15 ซม.
ใบมีดโกน
สไลด์และกระจกปิ ดสไลด์
กล้องจุลทรรศน์
หลอดหยด

1 ต้น
15 ซม.3
1 ลิตร
1 ใบ
1 ใบ
1 ชุด
1 กล้อง
1 อัน

วิธีดําเนินการทดลอง
1. ใส่หมึกแดงประมาณ 15 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในขวดปากกว้างทีมีนาํ
2. นําต้นเทียนทีล้างนําสะอาดแล้ว แช่ลงในขวดทีมีนาหมึ
ํ กสี แดง แล้วนําไปไว้กลางแดด
ประมาณ 20 - 30 นาที สังเกตการเปลียนแปลง บันทึกผล
3. นําต้นเทียนออกมาล้างนํา ใช้ใบมีดโกนตัดลําต้นตามขวางตรงส่ วนทีมีลาํ ต้นอวบ ไม่มีกิง
ให้ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร
4. นําส่ วนทีตัดออกมาตัดตามขวางให้บางทีสุ ด แล้วนําไปวางบนสไลด์ หยดนํา 1 - 2 หยด
ปิ ดด้วยกระจกปิ ดสไลด์ นําไปส่ องดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์ สังเกตวาดรู ปตําแหน่ งทีเป็ นสี
แดง และบันทึกผล
5. นําส่วนทีได้ออกมาตัดตามยาวบาง ๆ ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร แล้วดําเนิ นตามขันตอน
เหมือนข้อ 4
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หมายเหตุ
1. การถอนต้นเทียน ต้องค่อย ๆ ถอนต้นเทียนทังต้น พยายามให้รากติดมามากทีสุด แล้วล้าง
ดินออกทันทีโดยการจับส่ายไปมาเบา ๆ ในนําก่อนทีจะจุ่มลงในนําหมึกสีแดง
2. ผูเ้ รี ยนต้องสังเกตการเปลียนแปลงภายในราก ลําต้นและใบอย่างละเอียด

ตารางบันทึกผล
สิงทีทดลอง

ภาพ

ลักษณะทีสังเกตได้

1.จุ่มต้นเทียนลงในนําหมึกสีแดง
2. เมือส่อง
ด้วยกล้อง
จุลทรรศน์

ลําต้นตัดขวาง
ลําต้นตัดยาว

1.4 กระบวนการสังเคราะห์ ด้วยแสง
1.4.1 ความสํ าคัญของกระบวนการสั งเคราะห์ ด้วยแสง คือ พืชมีค วามสามารถในการนํา
พลังงานแสงมาตรึ งคาร์บอนไดออกไซด์และสร้างเป็ นอาหารเก็บไว้ในรู ปสารอินทรี ย ์ โดยกระบวนการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสง นอกจากนี ยังทราบอีกว่าในใบพืชมีคลอโรฟิ ลล์ ซึงจําเป็ นต่อการสังเคราะห์ดว้ ย
แสง และผลผลิต ที ได้ คื อ คาร์ โ บไฮเดรต นํา และออกซิ เจนและยังได้ทราบว่ าพืชมีโ ครงสร้ าง
ทีเหมาะสมต่อการทํางานได้อย่างไร
กระบวนการสังเคราะห์ ด้วยแสง
กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช แบ่งเป็ น ขันตอนใหญ่ คือ ปฏิกิริยาแสงและปฏิกิริยา
ตรึ งคาร์บอนไดออกไซด์
โครงสร้ างของคลอโรพลาสต์
จากการที ศึก ษาด้ว ยการใช้ก ล้องจุ ลทรรศน์ อิเล็ก ตรอนและเทคนิ ค ต่ างๆ ทําให้เราทราบ
รายละเอียดเกียวกับโครงสร้างและหน้าทีของคลอโรพลาสต์มากขึ น คลอโรพลาสต์ส่วนใหญ่ของพืช
จะมีรูปร่ างกลมรี มีความยาวประมาณ ไมโครเมตร กว้าง ไมโครเมตร หนา - ไมโครเมตร
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ในเซลล์ของแต่ละใบจะมีคลอโรพลาสต์มากน้อยแตกต่างกันไปขึนอยู่กบั ชนิ ดของเซลล์และชนิ ดของ
พืช คลอโรพลาสต์ ประกอบด้วยเยือหุ ้ม ชัน ภายในมีของเหลวเรี ยกว่า สโตรมา มีเอนไซม์ทีจําเป็ น
สําหรับกระบวนการตรึ งคาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง นอกจากนี ด้านในของคลอโรพ
ลาสต์ ยังมีเยือไทลาคอยด์ ส่ ว นที พับทับซ้อนไปมาเรี ย กว่ า กรานุ ม และส่ ว นที ไม่ทับซ้อนกัน อยู่
เรี ยกว่าสโตรมาลาเมลลา สารสีทงหมดและคลอโรฟิ
ั
ลล์จะอยูบ่ นเยือไทลาคอยด์ มีช่องเรี ยก ลูเมน ซึงมี
ของเหลวอยูภ่ ายใน
นอกจากนี ภายในคลอโรพลาสต์ยงั มี DNA RNA และไรโบโซมอยู่ดว้ ย ทําให้คลอโรพลาสต์
สามารถจําลองตัว เองขึ นมาใหม่แ ละผลิต เอนไซม์ไว้ใช้ในคลอโรพลาสต์ ในคลอโรพลาสต์เอง
มีลกั ษณะคล้ายกับไมโทคอนเดรี ย
1.4.2 ปัจจัยทีจําเป็ นสําหรับกระบวนการสังเคราะห์ ด้วยแสง ปัจจัยทีควบคุมการสังเคราะห์ดว้ ย
แสงสามารถแบ่ งได้เ ป็ นปั จ จัย ภายใน และปั จ จัย ภายนอกซึ งปั จ จัย ภายในจะเกี ยวข้องกับ ผลของ
พันธุกรรมของพืช และปัจจัยภายนอกเป็ นปัจจัยทีเกียวข้องกับสภาพแวดล้อม
1. ปัจจัยภายใน
1.1 โครงสร้างของใบ
การเข้าสู่ ใบของคาร์ บอนไดออกไซด์จะยากง่ายไม่เท่ากัน ทังนี ขึนอยู่ก ับขนาดและจํานวน
ตลอดจนตําแหน่ งของปากใบ ซึงอยู่แตกต่างกัน ในพืชแต่ ละชนิ ด นอกจากนันปริ มาณของช่องว่าง
ระหว่ า งเซลล์ซึ งเกิ ด จากการเรี ยงตัว ของเนื อเยือเมโซฟิ ลล์ (Mesophyll) ของใบยัง มีผ ลต่ อ การ
แลกเปลียนคาร์บอนไดออกไซด์ดว้ ย ความหนาของชันคิวติเคิล เซลล์ผิว (Epidermis) และขนของใบ
จะมีผลในการทําให้คาร์ บอนไดออกไซด์กระจายเข้าสู่ใบได้ไม่เท่ากันเพราะถ้าหนาเกินไปแสงจะตก
กระทบกับคลอโรพลาสต์ได้นอ้ ยลง
1.2 อายุของใบ
เมือพิจารณาถึงใบแต่ละใบของพืช จะพบว่าใบอ่อนสามารถสังเคราะห์แสงได้สูงจนถึงจุดที
ใบแก่ แต่หลังจากนัน การสังเคราะห์แสงจะลดลงเมือใบแก่และเสื อมสภาพ ใบเหลืองจะไม่สามารถ
สังเคราะห์แสงได้ เพราะไม่มีคลอโรฟิ ลล์
1.3 การเคลือนย้ายคาร์โบไฮเดรต
โดยทัวไปนําตาลซูโครสจะเคลือนย้ายจาก Source ไปสู่ Sink ดังนันมักพบเสมอว่าเมือเอา
ส่วนหัว เมล็ด หรื อผลทีกําลังเจริ ญเติบโตออกไปจากต้นจะทําให้การสังเคราะห์แสงลดลงไป 2 - 3 วัน
เพราะว่านําตาลจากใบไม่สามารถเคลือนย้ายได้ พืชทีมีอตั ราการสังเคราะห์แสงสูง จะมีการเคลือนย้าย
นําตาลได้สูงด้วย การทีใบเป็ นโรคจะทําให้พืชสังเคราะห์แสงได้ลดลง เพราะว่าใบกลายสภาพเป็ น Sink
มากกว่า Source แต่ใบทีอยูใ่ กล้กนั แต่ไม่เป็ นโรคจะมีอตั ราการสังเคราะห์แสงเพิมขึน อย่างไรก็ตามการ
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เพิม Sink ให้กบั ต้น เช่นเพิมจํานวนฝักของข้าวโพด เพิมจํานวนผลทีติด เพิมจํานวนหัว จะทําให้การ
สังเคราะห์แสงเพิมขึน
1.4 โปรโตพลาสต์
อัตราการสังเคราะห์แสงจะมีความสัมพันธ์กบั การทํางานของโปรโตพลาสต์มาก เมือพืชขาดนํา
สภาพคอลลอยด์ ข องโปรโตพลาสต์จ ะอยู่ใ นสภาพขาดนําด้ว ยทํา ให้เ อนไซม์ที เกี ยวข้อ งกับ
การสัง เคราะห์แสงทํางานได้ไม่เต็ มที แต่ พืชแต่ ละชนิ ด โปรโตพลาสต์จ ะปรั บตัว ให้ทาํ งานได้ดี
ไม่เท่ากัน ทําให้อตั ราการสังเคราะห์แสงเปลียนไปไม่เท่ากัน
2. ปัจจัยภายนอก
2.1 ปริ มาณของ CO2 ปกติจ ะมีเท่ากับ 0.03 เปอร์ เซ็นต์ การสังเคราะห์แสงจะเพิมขึ นเมือ
ปริ มาณของ CO2 ในบรรยากาศเพิมขึน ยกเว้นเมือปากใบปิ ดเพราะการขาดนํา ความแตกต่างระหว่างพืช
C3 และ C4 ในแง่ของ CO2 คือ ถ้าปริ มาณของ CO2 ลดลงตํากว่าสภาพบรรยากาศปกติแต่แสงยังอยู่ใน
ระดับความเข้มเหนือจุด Light Compensation พบว่า พืช C3 จะมีการสังเคราะห์แสง เป็ น 0 ถ้ามีความ
เข้มข้นของ CO2 50 - 100 ส่วนต่อล้าน แต่พืช C4 จะยังคงสังเคราะห์แสงได้ต่อไป แม้ CO2 จะตําเพียง
0 - 5 ส่วนต่อล้านก็ตาม ความเข้มข้นของ CO2 ทีจุดซึงอัตราการสังเคราะห์แสงเท่ากับอัตราการหายใจ
เรี ยกว่า CO2 Compensation Point ข้าวโพดมี CO2 Compensation Point อยูท่ ี 0 ส่วนต่อล้าน ในขณะ
ทีทานตะวันมีค่าถึง 50 ส่วนต่อล้าน
การเพิ มความเข้มข้น ของคาร์ บอนไดออกไซด์ให้สู งขึ นไปเรื อย ๆ จะมีผ ลทําให้เกิ ด การ
สังเคราะห์แสงได้มากขึน แต่เมือเพิมขึ นสูงถึง 0.5 เปอร์ เซ็นต์ พืชจะมีการสังเคราะห์แสงได้มากขึ น
แต่พืชจะทนได้ระยะหนึง คือประมาณ 10 - 15 วัน หลังจากนันพืชจะชะงักการเจริ ญเติบโต โดยทัวไป
พืช C4 จะทนต่อความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีกว่าพืช C3
2.2 ความเข้มของแสง ใบของพืช C4 ตอบสนองต่อความเข้มของแสงเป็ นเส้นตรง คือ เมือเพิม
ความเข้มของแสง อัตราการสังเคราะห์แสงจะเพิมขึน โดยทัวไปยอดของพืช C4 จะได้รับแสงมากกว่า
ใบล่า ง ดัง นันใบยอดอาจจะได้รั บแสงจนถึงจุ ด อิมตัว ได้ ในขณะที ใบล่างจะไม่ ได้รั บแสงจนถึ ง
จุดอิมตัวเพราะถูกใบยอดบังแสงไว้ แต่เมือพิจารณาพืชทังต้นหรื อทังป่ า จะพบว่าพืชไม่ได้รับแสงถึง
จุดทีจะทําให้การสังเคราะห์แสงสูงสุ ดเพราะมีการบังแสงกันภายในทรงพุ่ม ส่ วนคุณภาพของแสงนัน
แสงทีมีความยาวคลืนช่วง 400 - 700 nm เหมาะสมทีสุด
ความเข้มของแสง หรื อปริ มาณพลังงานแสงต่อหนึ งหน่ วยพืนที ซึงมีหน่ วยเป็ น ลักซ์ (Lux)
(10.76 lux = 1 ft-c) ในแต่ละท้องทีจะมีความเข้มของแสงไม่เท่ากัน ซึงทําให้พืชมีการปรับตัวทาง
พันธุกรรมต่างกัน การสังเคราะห์แสงของพืชโดยทัวไปจะดีขึนเมือพืชได้รับความเข้มของแสงมากขึน
เมือพืชได้รับความเข้มของแสงตํากว่าทีพืชต้องการพืชจะมีอตั ราการสังเคราะห์แสงตําลง แต่อตั ราการ
หายใจของพืชจะเท่าเดิม เมืออัตราการสังเคราะห์แสงลดตําลง จนทําให้อตั ราการสร้างอาหารเท่ากับ
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อัตราการใช้อาหารจากการหายใจ ในกรณี นีจํานวนคาร์ บอนไดออกไซด์ทีตรึ งไว้จะเท่ากับจํานวน
คาร์ บอนไดออกไซด์ทีปล่อยออกมาทีจุดนี การแลกเปลียนก๊าซมีค่ าเป็ นศูน ย์ เป็ นจุดซึงเรี ยกว่า Light
หรื อ CO2 Compensation point ซึงพืชจะไม่เจริ ญเติบโตแต่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ถ้าความเข้มของแสง
ตําลงกว่านี อีกพืชจะขาดอาหารทําให้ตายไปในทีสุ ด แต่การเพิมความเข้มของแสงมากขึ นไม่ได้ทาํ ให้
อัตราการสังเคราะห์แสงสูงเสมอไปเพราะพืชมีจุดอิมตัวแสง ซึงถ้าหากความเข้มของแสงเพิมไปอีกจะ
ทําให้พืชใบไหม้ ซึงปกติพืช C4 จะมีประสิทธิภาพในการใช้แสงดีกว่าพืช C3
ความยาวของช่วงทีได้รับแสง (Light Duration) เมือช่วงเวลาทีได้รับแสงยาวนานขึน อัตราการ
สังเคราะห์แสงจะเพิมขึนด้วย โดยเป็ นสัดส่วนโดยตรงกับความยาวของวัน ดังนันการเร่ งการเจริ ญเติบโต
ของพืชในเขตหนาว ซึงในช่วงฤดูหนาวจะมีวนั ทีสันจึงจําเป็ นต้องให้แสงเพิมกับพืชทีปลูกในเรื อน
กระจก
คุณภาพของแสง (Light quality) แสงแต่ละสีจะมีคุณภาพหรื อขนาดของโฟตอนหรื อพลังงาน
ทีไม่เท่ากัน จึ งทําให้เกิด จากเคลือนย้ายอิเล็กตรอนได้ไม่เท่ ากัน ขนาดของโฟตอนจะต้องพอดี ก ับ
โครงสร้างของโมเลกุลของคลอโรฟิ ลล์ ถ้าหากไม่พอดีกนั จะต้องมี Accessory pigment มาช่วยรับแสง
โดยมีลกั ษณะเป็ นแผงรับพลังงาน (Antenna system) แล้วส่ งพลังงานต่อไปให้คลอโรฟิ ลล์เอ ดังกล่าว
มาแล้ว ในสภาพธรรมชาติ เช่ น ในป่ าหรื อ ท้อ งทะเลลึ ก แสงที พื ช สามารถใช้ประโยชน์ ในการ
สังเคราะห์แสงได้มกั จะถูกกรองเอาไว้โดยต้นไม้ทีสูงกว่าหรื อแสงดังกล่าวไม่สามารถส่ องลงไปถึงพืช
เหล่านี มักจะได้รับแสงสีเขียวเท่านัน พืชเหล่านีหลายชนิดจะพัฒนาระบบให้มีรงควัตถุซึงสามารถนําเอา
พลังงานจากแสงสีเขียวมาใช้ประโยชน์ได้
2.3 อุณหภูมิ ช่วงอุณหภูมิทีพืชสังเคราะห์แสงได้ค่อนข้างกว้าง เช่น แบคทีเรี ย และสาหร่ ายสี
นําเงินแกมเขียว สามารถสังเคราะห์แสงได้ทีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ในขณะทีพืชตระกูลสนสามารถ
สังเคราะห์แสงได้อย่างช้ามากทีอุณหภูมิ -6 องศาเซลเซียส พืชในเขตแอนตาร์ คติก บางชนิ ด สามารถ
สังเคราะห์แสงได้ทีอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซีย ส และอุณหภูมิเหมาะสมในการสังเคราะห์แสงเท่ากับ 0
องศาเซลเซียส ใบของพืชชันสูงทัว ๆ ไป อาจจะมีอุณหภูมิสูงถึง 35 องศาเซลเซียส ในขณะได้รับแสง
แต่การสังเคราะห์แสงก็ยงั ดําเนินต่อไปได้ ผลของอุณหภูมิต่อการสังเคราะห์แสงจึงขึนกับชนิ ดของพืช
และสภาพแวดล้อมทีพืชเจริ ญเติบโต เช่น พืชทะเลทราย จะมีอุณหภูมิเหมาะสมสูงกว่าพืชในเขตอาร์ คติก
พืชทีเจริ ญได้ดีในเขตอุณหภูมิสูง เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่ าง ฝ้ าย และถัวเหลืองจะมีอุณหภูมิทีเหมาะสมสูง
กว่าพืชทีเจริ ญได้ดีในเขตอุณหภูมิตาํ เช่ น มันฝรั ง ข้าวสาลี และข้าวโอ๊ต โดยทัวไปอุณหภูมิเหมาะสม
ในการสังเคราะห์แสงของพืชแต่ละชนิดจะใกล้เคียงกับอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมตอนกลางวันในเขต
นัน ๆ ตามปกติ พืช C4 จะมีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการสังเคราะห์แสงสูงกว่ าพืช C3 ค่ า Q10 ของการ
สังเคราะห์แสงประมาณ 2-3 และอุณหภูมิจะมีผลกระทบต่อ Light Reaction น้อยมาก เมือเทียบกับ
Enzymatic Reaction
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2.4 นํา จะเกียวข้องกับการปิ ดเปิ ดของปากใบ และเกียวข้องกับการให้อีเลคตรอน เมือเกิ ด
สภาวะขาดแคลนนํา พืชจะคายนําได้เร็ วกว่าการดูดนําและลําเลียงนําของราก ทําให้ตน้ ไม้สูญเสี ยนํา
อย่างรวดเร็ ว ทําให้ก ารทํางานของเอนไซม์ต่าง ๆ ผิดปกติ และต่อมาปากใบจะปิ ด การขาดแคลนนํา
ทีตํากว่า 15 เปอร์เซ็นต์ อาจจะยังไม่มีผลกระทบกระเทือนต่ออัตราการสังเคราะห์แสงมากนัก แต่ถา้ เกิด
สภาวะขาดแคลนถึง 15 เปอร์เซ็นต์แล้วจะทําให้ปากใบปิ ดจึงรับคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ได้
2.5 ธาตุอาหาร เนืองจากคลอโรฟิ ลล์มีแมกนีเซียมและไนโตรเจนเป็ นธาตุทีอยู่ในโมเลกุลด้วย
ดังนันหากมีการขาดธาตุทงสองจะทํ
ั
าให้การสังเคราะห์แสงลดลง

กิจกรรมเรือง คลอโรฟิ ลล์ กับการสร้ างอาหารของพืช ( สั งเคราะห์ แสง )
จุดประสงค์การทดลอง
สรุ ปความสําคัญของคลอโรฟิ ลล์ต่อการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืชได้

วัสดุอุปกรณ์
1. ใบชบาด่าง ( เป็ นใบทีเด็ดมาในวันทําการทดลอง )
2. สารละลายไอโอดีน
3. นําแป้ ง
4. แอลกอฮอล์
5. นํา
6. ไม้ขีดไฟ
7. บีกเกอร์ขนาด 250 ลบ.ซม.
8. หลอดทดลองขนาดใหญ่
9. หลอดทดลองขนาดเล็ก
10. หลอดหยด
11. ถ้วยกระเบือง
12. ปากคีบ
13. ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมทีกันลมและตะแกรงลวด

1
1
5
15
100
1
1
1
1
1
1
1
1

ใบ
ลูกบาศก์เซนติเมตร
ลูกบาศก์เซนติเมตร
ลูกบาศก์เซนติเมตร
ลูกบาศก์เซนติเมตร
กลัก
ใบ
หลอด
หลอด
อัน
ใบ
อัน
ชุด
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วิธีการทดลอง
1. นําใบชบาทีถูกแสงแดดประมาณ 3 ชัวโมงมาวาดรู ปเพือแสดงส่วนทีเป็ นสีขาวและสีเขียว
2. ใส่นาประมาณ
ํ
40 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในบีกเกอร์ตม้ ให้เดือด ใส่ใบชบาด่างในบีกเกอร์
ทีมีนาเดื
ํ อด
3. ใช้ปากคีบคีบใบชบาด่างทีต้มแล้วใส่ในหลอดทดลองขนาดใหญ่ทีมีแอลกอฮอล์พอท่วมใบ
แล้วนําไปต้มประมาณ 1 - 2 นาที จนกระทังสี ซีด สังเกต การเปลียนแปลง ( แอลกอฮอล์
เป็ นสารไวไฟจึงต้องต้มให้ความร้อนผ่านนํา )
4. นําใบชบาด่างในข้อ 3 ไปล้างด้วยนําเย็น สังเกต การปลียนแปลง
5. นําใบชบาด่างทีล้างแล้วมาวางในถ้วยกระเบือง แล้วหยดด้วยสารละลายไอโอดีนให้ทวั
ทังใบ ทิงไว้ประมาณครึ งนาที
6. นําใบชบาด่างไปล้างนํา สังเกต การเปลียนแปลงและวาดรู ป เปรี ยบเทียบกับก่อน
การทดลอง พร้อมบันทึกผล
7. ใส่นาแป้
ํ งประมาณ 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในหลอดทดลองขนาดเล็กหยดสารละลาย
ไอโอดีน 2 - 3 หยดลงในหลอดทดลอง สังเกตการเปลียนแปลงและบันทึกผล

ตารางบันทึกผล
สิงทีนํามาทดสอบ
ส่วนสีเขียวของใบชบาด่าง

ผลการทดสอบทีสังเกตได้

ส่วนสีขาวของใบชบาด่าง
นําแป้ ง
1.5 ระบบสืบพันธุ์ในพืช
1.5.1 โครงสร้ างการทํางานระบบสืบพันธุ์พชื ไร้ ดอก
การสืบพันธุ์ของพืชไม่มดี อก
การสืบพันธุข์ องพืชไร้ดอก เป็ นการสืบพันธุแ์ บบไม่อาศัยเพศ เพราะเป็ นพืชชันตํา ไม่มีดอก
มีอวัยวะต่าง ๆ ไม่ครบ การสืบพันธุแ์ บบไม่อาศัยเพศของพืชไร้ดอก มีวิธีการต่าง ๆ เช่น การแตกหน่อ
การสร้างสปอร์ การแบ่งตัว ดังนี
1. เฟิ ร์ น สืบพันธุโ์ ดยการสร้างสปอร์ สปอร์จะอยูภ่ ายในอับสปอร์ทีอยูใ่ ต้ใบหรื อทีก้านใบ
เมือแก่เต็มทีอับสปอร์ซึงเป็ นถุงเล็ก ๆ จะแตกออกและปลิวไปตามลม เมือตกในทีเหมาะก็จะงอก
เป็ นต้นใหม่
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2. สาหร่ าย สาหร่ ายเซลล์เดียวสืบพันธุโ์ ดยการแบ่งตัว สาหร่ ายหลายเซลล์ สืบพันธุโ์ ดยการ
สร้างสปอร์หรื อผสมระหว่างเซลล์ตวั ผูแ้ ละเซลล์ตวั เมีย
3. เห็ด สืบพันธุโ์ ดยการสร้างสปอร์ สปอร์จะอยูภ่ ายในริ วหรื อครี บใต้ส่วนหัวทีคล้าย หมวก
ส่วนทีเราเรี ยกดอกเห็ดนัน เป็ นส่วนหนึงของต้นเห็ด ทําหน้าทีสร้างสปอร์ ต้นเห็ดจริ งๆ เป็ นเส้นสายสี
ขาว ๆ อยูใ่ นสิ งทีมันอาศัยอยู่ สปอร์เมือแก่ก็จะปลิวไปยังทีต่าง ๆ เมือมีความชุ่มชืน อาหาร แสงแดด
พอเหมาะก็จะงอกเป็ นต้นเห็ด
4. รา สืบพันธุโ์ ดยการสร้างสปอร์ มีลาํ ต้นเป็ นเส้นใย รามีหลายสี เช่น สีสม้ , สีดาํ , สีเหลือง,
สีเขียว

5. ยีสต์ มีก ารสื บพัน ธุ์สองแบบ เมือมีอาหารบริ บูร ณ์จ ะแตกหน่ อเกิ ด ต้น ใหม่เมือมีอาหาร
ฝื ดเคืองจะสืบพันธุโ์ ดยการสร้างสปอร์
1.5.2 โครงสร้ างการทํางานระบบสืบพันธุ์พชื มีดอก
โครงสร้ างและการทํางานของระบบสืบพันธุ์ของพืชมีดอก
ดอกไม้นานาชนิด จะเห็นว่านอกจากจะมีสีต่างกันแล้วยังมีรูปร่ าง ขนาด และโครงสร้างของ
ดอกแตกต่างกัน ดอกบางชนิดมีกลีบดอกซ้อนกันหลายชัน บางชนิดมีกลีบดอกไม่มากนักและมีชนเดี
ั ยว
ดอกบางชนิดมีขนาดใหญ่มาก บางชนิ ดเล็กเท่าเข็มหมุด นอกจากนี ดอกบางชนิ ดมีกลินหอมน่ าชืนใจ
แต่บางชนิดมีกลินฉุนหรื อบางชนิดไม่มีกลิน ความหลากหลายของดอกไม้เหล่านี เกิดจากการทีพืชดอก
มีวิวฒั นาการมายาวนาน จึงมีความหลากหลายทังสี รู ปร่ าง โครงสร้าง กลิน ฯลฯ แต่ถึงแม้จะมีความ
แตกต่างกันดอกก็ทาํ หน้าทีเหมือนกันคือ เป็ นอวัยวะสืบพันธุข์ องพืช
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โครงสร้ างของดอก

ดอกไม้ต่าง ๆ ถึงแม้จ ะทําหน้าทีในการสื บพันธุ์เหมือนกัน แต่ก็ มีโครงสร้างแตกต่างกันไป
ตามแต่ชนิดของพืช ดอกแต่ละชนิดมีโครงสร้างของดอกแตกต่างกันออกไป บางชนิดมีโครงสร้างหลัก
ครบทัง ส่ ว น ซึ งได้แก่ กลี บ เลียง กลี บดอก เกสรตัว ผู้ และเกสรตัว เมีย เรี ยกว่ า ดอกสมบู ร ณ์
(complete flower) แต่ถา้ ขาดส่วนใดส่วนหนึงไปไม่ครบ ส่ วนเรี ยกว่า ดอกไม่ สมบู รณ์ (incomplete
flower) และดอกทีมีทงเกสรเพศผู
ั
แ้ ละเกสรเพศเมียอยู่ภายในดอกเดียวกัน เรี ยกว่า ดอกสมบู รณ์ เพศ
(perfect flower) ถ้ามีแต่เกสรเพศผูห้ รื อเกสรเพศเมีย เพียงอย่างเดีย ว เรี ย กว่ า ดอกไม่ สมบู รณ์ เพศ
(imperfect flower) จากโครงสร้างของดอกยังสามารถจําแนกประเภทของดอกได้อีก โดยพิจารณาจาก
ตําแหน่งของรังไข่ เมือเทียบกับฐานรองดอกซึงได้แก่ ดอกประเภททีมีรังไข่อยู่เหนื อฐานรองดอก เช่น
ดอกมะเขื อ จําปี ยีหุ บ บัว บานบุ รี พริ ก ถัว มะละกอ ส้มเป็ นต้น และดอกประเภทที มีรั งไข่ อยู่ใต้
ฐานรองดอก เช่น ดอกฟักทอง แตงกวา บวบ ฝรัง ทับทิม กล้วย พลับพลึง เป็ นต้น ดอกของพืชแต่ละ
ชนิ ดจะมีจาํ นวนดอกบนก้านดอกไม่เท่ากัน จึ งสามารถแบ่งดอกออกเป็ น ประเภท คือ ดอกเดี ยว
(solotary flower) และช่อดอก (inflorescences flower)
ดอกเดียว หมายถึง ดอกหนึงดอกทีพัฒนามาจากตาดอกหนึงตา ดังนันดอกเดียวจึงมีหนึ งดอก
บนก้านดอกหนึงก้าน เช่น ดอกมะเขือเปราะ จําปี บัว เป็ นต้น
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ช่ อดอก หมายถึง ดอกหลายดอกทีอยูบ่ นก้านดอกหนึงก้าน เช่น เข็ม ผักบุง้ มะลิ กะเพรา กล้วย
กล้ว ยไม้ ข้า วเป็ นต้น แต่ ก ารจัด เรี ยงตัว และการแตกกิ งก้า นของช่ อ ดอกมี ค วามหลากหลาย
นักวิทยาศาสตร์ใช้ลกั ษณะการจัดเรี ยงตัวและการแตกกิงก้านของช่อดอกจําแนกช่อดอกออกเป็ น
แบบต่าง ๆ
ช่อดอกบางชนิ ดมีลกั ษณะคล้ายดอกเดียว ดอกย่อยเกิดตรงปลายก้านช่อดอกเดียวกัน ไม่มี
ก้านดอกย่อย ดอกย่อยเรี ยงกันอยูบ่ นฐานรองดอกทีโค้งนูนคล้ายหัว เช่น ทานตะวัน ดาวเรื อง บานชืน
บานไม่รู้โรย ดาวกระจาย เป็ นต้น ช่อดอกแบบนี ประกอบด้วยดอกย่อย ๆ ชนิ ด คือ ดอกวงนอกอยู่
รอบนอกของดอก และดอกวงในอยูต่ รงกลางดอก ดอกวงนอกมี ชัน หรื อหลายชันเป็ นดอกสมบูรณ์
เพศ หรื อไม่สมบูรณ์เพศก็ได้ ส่วนมากเป็ นดอกเพศเมีย ส่ วนดอกวงในมักเป็ นดอกสมบูรณ์เพศมีกลีบ
ดอกเชือมกันเป็ นรู ปทรงกระบอกอยูเ่ หนือรังไข่
การสร้ างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอก
การสร้างเซลล์สืบพันธุเ์ พศผูข้ องพืชดอกจะเกิดขึนภายใน อับเรณู (anther) โดยมีไมโครสปอร์
มาเทอร์ เซลล์ (microspore mother cell) แบ่งเซลล์แบบไมโอซิสได้ ไมโครสปอร์ (microspore)
แต่ละเซลล์มีโครโมโซมเท่ากับ n หลังจากนันนิ วเคลียสของไมโครสปอร์ จะแบ่งแบบไมโทซิส ได้
นิ ว เคลีย ส คื อ เจเนอเรทิ ฟนิ วเคลีย ส (generative nucleus) และทิ วบ์ นิ วเคลีย ส (tube nucleus)
เรี ยกเซลล์ในระยะนี ว่า ละอองเรณู (pollen grain) หรื อแกมีโทไฟต์เพศผู้ (male gametophyte) ละออง
เรณูจะมีผนังหนา ผนังชันนอกอาจมีผวิ เรี ยบ หรื อเป็ นหนามเล็ก ๆ แตกต่างกันออกไปตามแต่ละชนิด
ของพืช เมือละอองเรณูแก่เต็มทีอับเรณูจะแตกออกทําให้ละอองเรณูกระจายออกไปพร้อมทีจะผสมพันธุ์
ต่อไปได้
การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียของพืชดอกเกิดขึ นภายในรังไข่ ภายในรังไข่อาจมีหนึ งออวุล
(ovule) หรื อหลายออวุล ภายในออวุลมีหลายเซลล์ แต่จะมีเซลล์หนึงทีมีขนาดใหญ่ เรี ยกว่า เมกะสปอร์
มาเทอร์ เซลล์ (megaspore mother cell) มีจาํ นวนโครโมโซม n ต่อมาจะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิ ส
ได้ เซลล์ สลายไป เซลล์ เหลือ เซลล์ เรี ยกว่า เมกะสปอร์ (megaspore) หลังจากนันนิ วเคลียส
ของเมกะสปอร์จะแบ่งแบบไมโทซิส ครัง ได้ นิวเคลียส และมีไซโทพลาซึมล้อมรอบ เป็ น เซลล์
เซลล์ อยูต่ รงข้ามกับไมโครไพล์ (micropyle) เรี ยกว่า แอนติแดล (antipodals) ตรงกลาง เซลล์มี
นิ ว เคลีย ส เรี ย ก เซลล์ โ พลาร์ นิ วคลีไ อ (polar nuclei cell) ด้านไมโครไพล์มี เซลล์ ตรงกลาง
เป็ นเซลล์ ไข่ (egg cell) และ ข้างเรี ยก ซินเนอร์ จิดส์ (synergids)ในระยะนี เมกะสปอร์ ได้พฒั นา
มาเป็ นแกมี โ ทไฟต์ที เรี ยกว่ า ถุ ง เอ็ม บริ โ อ (embryo sac) หรื อแกมีโ ทไฟต์ เ พศเมี ย (female
gametophyte)
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การถ่ ายละอองเรณู
พืช ดอกแต่ ล ะชนิ ด มีล ะอองเรณู แ ละรั ง ไข่ ทีมี รู ป ร่ า งลัก ษณะ และจํา นวนที แตกต่ า งกัน
เมืออับเรณูแก่เต็มทีผนังของอับเรณูจะแตกออก ละอองเรณูจะกระจายออกไปตกบนยอดเกสรตัวเมีย
โดยอาศัยสือต่าง ๆ พาไป เช่น ลม นํา แมลง สัตว์ รวมทังมนุษย์ เป็ นต้น ปรากฏการณ์ทีละอองเรณู
ตกลงสู่ยอดเกสรตัวเมีย เรี ยกว่า การถ่ ายละอองเรณู (pollination)
พืชบางชนิดทีเป็ นพืชเศรษฐกิจ หรื อพืชทีใช้บริ โภคเป็ นอาหาร ถ้าปล่อยให้เกิดการถ่ายละออง
เรณูตามธรรมชาติ ผลผลิตทีได้จะไม่มากนัก เช่น ทุเรี ยนพันธุ์ชะนี จะติดผลเพีย งร้อยละ ส่ วนพัน ธุ์
ก้านยาวติดผลร้อยละ พืชบางชนิ ด เช่น สละ เกสรเพศผูม้ ีน้อยมาก จึงทําให้การถ่ายละอองเรณูเกิด
ได้นอ้ ย นอกจากนี ยังมีปัจจัยหลายประการทีส่งผลให้การถ่ายละอองเรณูได้นอ้ ย เช่น จํานวนของแมลง
ทีมาผสมเกสร ระยะเวลาของการเจริ ญ เติบโตเต็ มที ของเกสรเพศเมีย และเกสรเพศผูไ้ ม่พร้ อมกัน
ปัจจุบนั มนุษย์จึงเข้าไปช่วยทําให้เกิดการถ่ายละอองเรณูได้มากขึน เช่น เลียงผึงเพือช่วยผสมเกสร ศึกษา
การเจริ ญของละอองเรณู และออวุล แล้วนําความรู้มาช่วยผสมเกสร เช่น ในทุเรี ยนการเจริ ญเติบโตของ
อับเรณูจะเจริ ญเต็มทีในเวลา . - . น. ชาวสวนก็จะตัดอับเรณูทีแตกเก็บไว้ และเมือเวลาทีเกสร
เพศเมียเจริ ญเต็มที คือ ประมาณเวลา . น. เป็ นต้นไป ก็จะนําพู่กนั มาแตะละอองเรณูทีตัดไว้วางบน
ยอดเกสรเพศเมีย หรื อเมือตัดอับเรณูแล้วก็ใส่ถุงพลาสติก แล้วไปครอบทีเกสรเพศเมีย เมือเกสรเพศเมีย
เจริ ญเต็มทีแล้วการถ่ายละอองเรณูจะเกิดได้ดี และในผลไม้อืน เช่น สละก็ใช้วิธีการเดียวกันนี
การปฏิสนธิซ้อน
เมือละอองเรณูต กลงบนยอดเกสรเพศเมีย ทิว บ์นิ วเคลีย สของละอองเรณู แต่ ละอันจะสร้าง
หลอดละอองเรณูดว้ ยการงอกหลอดลงไปตามก้านเกสรเพศเมียผ่านทางรู ไมโครไพล์ของออวุล ระยะนี
เจเนอเรทิฟนิวเคลียสจะแบ่งนิ วเคลียสแบบไมโทซิสได้ สเปิ ร์ มนิวเคลียส (sperm nucleus) สเปิ ร์ ม
นิ ว เคลีย สหนึ งจะผสมกับเซลล์ไข่ ได้ไซโกต ส่ ว นอีก สเปิ ร์ มนิ ว เคลีย สจะเข้า ผสมกับเซลล์โ พลาร์
นิ ว เคลี ย สไอ ได้ เอนโดสเปิ ร์ ม (endosperm) เรี ยกการผสม ครั ง ของสเปิ ร์ ม นิ ว เคลี ย สนี ว่ า
การปฏิสนธิซ้อน (double fertilization)
การเกิดผล
ภายหลังการปฏิสนธิ ออวุลแต่ ละออวุ ลจะเจริ ญ ไปเป็ นเมล็ด ส่ วนรังไข่ จะเจริ ญไปเป็ นผล
มีผลบางชนิดทีสามารถเจริ ญมาจากฐานรองดอก ได้แก่ ชมพู่ แอปเปิ ล สาลี ฝรัง
ผลของพืชบางชนิ ด อาจเจริ ญ เติ บโตมาจากรั งไข่ โดยไม่มีก ารปฏิสนธิ หรื อมีก ารปฏิสนธิ
ตามปกติแต่ออวุลไม่เจริ ญเติบโตเป็ นเมล็ด ส่ วนรังไข่สามารถเจริ ญเติบโตเป็ นผลได้ เช่น กล้วยหอม
องุ่นไม่มีเมล็ด
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นักพฤกษศาสตร์ได้แบ่งผลตามลักษณะของดอกและการเกิดผลออกเป็ น ชนิด ดังนี
1. ผลเดียว (simple fruit) เป็ นผลทีเกิดจากดอกเดียว หรื อ ช่อดอกซึงแต่ละดอกมีรังไข่เพียง
อันเดียว เช่น ลินจี เงาะ ลําไย ทุเรี ยน ตะขบ เป็ นต้น
. ผลกลุ่ม (aggregate fruit) เป็ นผลทีเกิดจากดอกหนึ งดอกซึงมีหลายรังไข่อยู่แยกกันหรื อ
ติดกันก็ได้ อยูบ่ นฐานรองดอกเดียวกัน เช่น น้อยหน่า กระดังงา สตรอเบอรี มณฑา เป็ นต้น
. ผลรวม (multiple fruit) เป็ นผลเกิด จากรังไข่ของดอกย่อยแต่ละดอกของช่อดอกหลอม
รวมกันเป็ นผลใหญ่ เช่น ยอ ขนุน หม่อน สับปะรด เป็ นต้น

กิจกรรม เรืองการสื บพันธุ์ของพืช
ให้ผเู้ รี ยนแบ่งกลุ่มทํากิจกรรมเกียวกับการสืบพันธุข์ องพืชโดยเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ ดังนี
วัสดุอุปกรณ์
1.นํา
10
ซม.3
2. ดอกผักบุง้
1
ดอก
3. ดอกบัวหลวง
1
ดอก
4. ดอกกล้วยไม้
1
ดอก
5. ดอกตําลึง
1
ดอก
6. ใบมีดโกน
1
ใบ
7. กาวลาเท็กซ์
1
ขวด
8. กระดาษวาดเขียนขนาด 20 ซม. X 30 ซม.
1
แผ่น
9. แว่นขยาย
1
อัน
10. กล้องจุลทรรศน์
1
กล้อง
11. สไลด์ และกระจกปิ ดสไลด์
1
ชุด
12. เข็มหมุด
1
อัน
13. แท่งแก้ว
1
อัน
14. หลอดหยด
1
อัน
หมายเหตุ
การนําดอกไม้ในข้อ 2 - 5 ผูเ้ รี ยนควรใส่ ดอกไม้ในถุงพลาสติก พรมนํา และรัด
ปากถุง เพือให้ดอกไม้สดอยูเ่ สมอ
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วิธีดําเนินการทดลอง
1. นําดอกไม้ทีเตรี ยมมา ได้แก่ ดอกผักบุง้ ดอกบัวหลวง ดอกกล้วยไม้และดอกตําลึง
ออกมาแกะ
แต่ละชันของดอก คือ กลีบเลียง กลีบดอก เกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมีย เพือสังเกต
และเปรี ยบเทียบลักษณะ บันทึกผลการทดลอง
2. พิจารณาลักษณะของอับละอองเรณูของดอกไม้แต่ละชนิด จากนันจึงใช้ปลายเข็ม
หมุ ด เขี ยอับ ละอองเรณู ข องดอกไม้แต่ ล ะชนิ ด เพื อให้ละอองเรณู ต กลงไปใน
กระจกสไลด์และหยดนําลงไป 1 หยด นําแท่งแก้วขยีให้ละอองเรณูแตกออก ส่องดู
ด้วยกล้องจุลทรรศน์
3. นําเกสรตัวเมียมาผ่าตามยาวด้วยมีด สังเกตรังไข่และออวุลทีอยูภ่ ายใน
โดยใช้แว่นขยาย พร้อมทังวาดรู ปสิงทีสังเกตพบ

หมายเหตุ
การแกะส่วนประกอบของดอกแต่ละชัน พยายามให้หลุดออกมาเป็ นวงอย่าให้แต่ละชินหลุด
ออกจากกัน

ตารางบันทึกผล
ส่ วนประกอบของดอก
กลีบเลียง
กลีบดอก
เกสรตัวผู้
- อับละอองเรณู
- ละอองเรณู
( จากกล้องจุลทรรศน์ )

ดอก
ผักบุ้ง

ดอกบัวหลวง

ดอกกล้วยไม้

ดอกตําลึง
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เรืองที 2 การดํารงชีวติ ของสั ตว์
2.1 โครงสร้ างและการทํางานของระบบต่าง ๆ ของสัตว์
2.1.1. ระบบหายใจในสัตว์
สัตว์ต่าง ๆ จะแลกเปลียนก๊าซกับสิ งแวดล้อมโดยกระบวนการแพร่ (Diffusion) โดยสัตว์แต่ละชนิดจะมี
โครงสร้างทีใช้ในการแลกเปลียนก๊าซทีเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและสิงแวดล้อมต่างกัน

รูปแสดงระบบหายใจของสัตว์ชนิดต่าง ๆ
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ชนิดของสัตว์
โครงสร้ างทีใช้ ในการแลกเปลียนก๊าซ
. สัตว์ชนตํ
ั า เช่น ไฮดรา
- ไม่มีอวัยวะในการหายใจโดยเฉพาะ การแลกเปลียนก๊าซใช้
แมงกะพรุ น ฟองนํา พลานาเรี ย เยือหุม้ เซลล์หรื อผิวหนังทีชุ่มชืน
. สัตว์นาชั
ํ นสูง เช่น ปลา กุง้ ปู - มีเหงือก (Gill) ซึงมีความแตกต่างกัน ในด้านความซับซ้อน
หมึก หอย ดาวทะเล
แต่ทาํ หน้าทีเช่นเดียวกัน (ยกเว้ นสัตว์ ครึ งบกครึ งนําในช่ วงที
เป็ นลูก อ๊ อดซึ งอาศัย อยู่ในนํา จะหายใจด้ ว ยเหงื อก ต่ อมา
เมือโตเป็ นตัวเต็มวัยอยู่บนบก จึงจะหายใจด้ วยปอด)
. สัตว์บกชันตํา เช่น ไส้เดือนดิน - มีผวิ หนังทีเปี ยกชืน และมีระบบหมุนเวียนเลือดเร่ งอัตราการ
แลกเปลียนก๊าซ
. สัตว์บกชันสูง มี ประเภท คือ
- มี แผงปอดหรื อลัง บก (Lung Book) มีล ัก ษณะเป็ นเส้น ๆ
. แมงมุม
ยืนออกมานอกผิวร่ างกาย ทําให้สูญเสียความชืนได้ง่าย
. แมลงต่าง ๆ
- มีท่อลม (Trachea) เป็ นท่ อที ติด ต่ อกับภายนอกร่ างกายทาง
รู หายใจ และแตกแขนงแทรกไปยังทุกส่วนของร่ างกาย
. สัตว์มีกระดูกสันหลัง - มีปอด (Lung) มีลกั ษณะเป็ นถุง และมีความสัมพันธ์กบั ระบบ
หมุนเวียนเลือด

2.1.2. ระบบย่อยอาหาร
ระบบย่อยอาหารของสัตว์
. การย่อยอาหารในสัตว์มกี ระดูกสันหลัง
สัต ว์มีกระดู กสัน หลังทุ ก ชนิ ด เช่ น ปลา กบ กิ งก่า แมว จะมีร ะบบทางเดิ น อาหารสมบูร ณ์
ซึงทางเดินอาหารของสัตว์มีกระดูกสันหลังประกอบด้วย
ปาก  หลอดอาหาร  กระเพาะอาหาร  ลําไส้เล็ก  ทวารหนัก
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รูปแสดงทางเดินอาหารของวัว

. การย่อยอาหารในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
. การย่อยอาหารในสัตว์ทีไม่มีกระดูกสันหลังทีมีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์
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รูปแสดงระบบย่อยอาหารของสัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังทีมีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์
ชนิดของสัตว์
ลักษณะทางเดินอาหารและการย่อยอาหาร
. ฟองนํา
- ยังไม่มีทางเดินอาหาร แต่มีเซลล์พิเศษอยู่ผนังด้านในของฟองนํา
เรี ยกว่า เซลล์ปลอกคอ (Collar Cell) ทําหน้าทีจับอาหาร
แล้วสร้าง แวคิวโอลอาหาร (Food Vacuole) เพือย่อยอาหาร
. ไฮดรา แมงกะพรุ น ซี แ อนนี - มีทางเดิ น อาหารไม่สมบูร ณ์ มีปาก แต่ ไม่มีทวารหนัก อาหาร
โมนี
จะผ่านบริ เวณปากเข้าไปในช่ องลําตัว ที เรี ยกว่ า ช่ องแกสโตร
วาสคิวลาร์ (Gastro vascular Cavity) ซึงจะย่อยอาหารทีบริ เวณ
ช่องนี และกากอาหารจะถูกขับออกทางเดิมคือ ปาก
. หนอนตัวแบน เช่น พลานาเรี ย - มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ มีช่องเปิ ดทางเดียวคือปาก ซึงอาหาร
พยาธิใบไม้
จะเข้าทางปาก และย่อยในทางเดินอาหาร แล้วขับกากอาหารออก
ทางเดิมคือ ทางปาก
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. การย่อยอาหารในสัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังทีมีทางเดินอาหารสมบูรณ์

ชนิดของสัตว์
ลักษณะทางเดินอาหารและการย่อยอาหาร
. หนอนตั ว กลม เช่ น พยาธิ - เป็ นพวกแรกที มี ท างเดิ น อาหารสมบู ร ณ์ คื อ มี ช่ อ งปากและ
ช่องทวารหนักแยกออกจากกัน
ไส้เดือน พยาธิเส้นด้าย
. หนอนตั ว กลมมีป ล้ อ ง เช่ น - มีทางเดิ น อาหารสมบูร ณ์ และมีโ ครงสร้ างทางเดิ น อาหารที มี
ไส้เ ดื อ นดิ น ปลิ ง นําจื ด และ ลักษณะเฉพาะแต่ละส่วนมากขึน
แมลง
ระบบขับถ่ายในสัตว์
ในเซลล์หรื อในร่ างกายของสัตว์ต่าง ๆ จะมีปฏิกิริยาเคมีจาํ นวนมากเกิดขึ นตลอดเวลา และผลจาก
การเกิดปฏิกิริยาเคมีเหล่านี จะทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ทีมีประโยชน์ต่อสิ งมีชีวิตและของเสี ยทีต้องกําจัด
ออกด้วยการขับถ่าย สัตว์แต่ละชนิดจะมีอวัยวะและกระบวนการกําจัดของเสียออกนอกร่ างกายแตกต่าง
กัน ออกไป สัต ว์ชันตําที มีโ ครงสร้ างง่าย ๆ เซลล์ทีทําหน้าทีกําจัด ของเสี ย จะสัมผัสกับสิ งแวดล้อม
โดยตรง ส่วนสัตว์ชนสู
ั งทีมีโครงสร้างซับซ้อน การกําจัดของเสียจะมีอวัยวะทีทําหน้าทีเฉพาะ
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ระบบขับถ่ายของสัตว์ชนิดต่าง ๆ มีดงั ต่อไปนี

รูปแสดงระบบขับถ่ ายของสัตว์ชนิดต่าง ๆ
ชนิดของสัตว์
โครงสร้ างหรืออวัยวะขับถ่ าย
. ฟองนํา
- เยือหุม้ เซลล์เป็ นบริ เวณทีมีการแพร่ ของเสียออกจากเซลล์
. ไฮดรา แมงกะพรุ น
- ใช้ปาก โดยของเสียจะแพร่ ไปสะสมในช่องลําตัวแล้วขับออกทาง
ปากและของเสียบางชนิดจะแพร่ ทางผนังลําตัว
. พวกหนอนตัวแบน เช่น
- ใช้เฟลมเซลล์ (Flame Cell) ซึงกระจายอยู่ทงสองข้
ั
างตลอดความ
พลานาเรี ย พยาธิใบไม้
ยาวของลําตัว เป็ นตัวกรองของเสียออกทางท่อซึงมีรูเปิ ดออกข้าง
ลําตัว
. พวกหนอนตัวกลมมีปล้อง
- ใช้เ นฟริ เดี ย ม (Nephridium) รั บ ของเสี ย มาตามท่ อ และเปิ ด
เช่น ไส้เดือนดิน
ออกมาทางท่อซึงมีรูเปิ ดออกข้างลําตัว
. แมลง
- ใช้ท่อมัลพิเกียน (Mulphigian Tubule) ซึ งเป็ นท่อเล็ก ๆ จํานวน
มากอยู่ระหว่างกระเพาะกับลําไส้ ทําหน้าทีดู ดซึ มของเสี ย จาก
เลือด และส่ งต่ อไปทางเดิ นอาหาร และขับออกนอกลําตัวทาง
ทวารหนักร่ วมกับกากอาหาร
. สัตว์มีกระดูกสันหลัง
- ใช้ไต ข้างพร้ อมด้วยท่อไตและกระเพาะปั สสาวะเป็ นอวัยวะ
ขับถ่าย
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ระบบสืบพันธุ์ในสัตว์
ประเภทของการสืบพันธุข์ องสัตว์ แบ่งออกเป็ น ประเภท ดังนี
. การสืบพันธุแ์ บบไม่อาศัยเพศ (Asexual Reproduction) เป็ นการสืบพันธุ์โดยการผลิตหน่ วยสิ งมีชีวิต
จากหน่วยสิ งมีชีวิตเดิมด้วยวิธีการต่าง ๆ ทีไม่ใช่จากการใช้เซลล์สืบพันธุ์ ได้แก่ การแตกหน่ อ การงอก
ใหม่ การขาดออกเป็ นท่อน และพาร์ธีโนเจเนซิส
. การสืบพันธุแ์ บบอาศัยเพศ (Sexual Reproduction) เป็ นการสื บพันธุ์ทีเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่าง
เซลล์สืบพันธุเ์ พศผูแ้ ละเซลล์สืบพันธุเ์ พศเมีย เกิดเป็ นสิ งมีชีวิตใหม่ ได้แก่ การสื บพันธุ์ของสัตว์ชนตํ
ั า
บางพวก และสัตว์ชนสู
ั งทุกชนิด
สัตว์บางชนิ ด สามารถสื บพันธุ์ทงแบบอาศั
ั
ยเพศและแบบไม่อาศัยเพศ เช่น ไฮดรา การสื บพันธุ์แบบ
ไม่อาศัยเพศของไฮดราจะใช้วิธีการแตกหน่อ
ชนิดของการสืบพันธุแ์ บบไม่อาศัยเพศ มีหลายชนิดดังนี
. การแตกหน่ อ (Budding) เป็ นการสื บพันธุ์ทีหน่ ว ยสิ งมีชีวิ ตใหม่เจริ ญ ออกมาภายนอกของตัว เดิ ม
เรี ยกว่า หน่อ (Bud) หน่อทีเกิดขึนนี จะเจริ ญจนกระทังได้เป็ นสิงมีชีวิตใหม่ ซึงมีลกั ษณะเหมือนเดิม
แต่มีขนาดเล็กกว่า ซึงต่อมาจะหลุดออกจากตัวเดิมและเติบโตต่อไป หรื ออาจจะติดอยู่กบั ตัวเดิมก็ได้
สัตว์ทีมีการสืบพันธุล์ กั ษณะนี ได้แก่ ไฮดรา ฟองนํา ปะการัง

รู ปแสดงการแตกหน่อของไฮดรา

2. การงอกใหม่ (Regeneration) เป็ นการสืบพันธุท์ ีมีการสร้างส่วนของร่ างกายทีหลุดออกหรื อสูญเสียไป
ให้เป็ นสิ งมีชีวิ ต ตัว ใหม่ ทําให้มีจาํ นวนสิ งมีชีวิ ต เพิมมากขึ น สัต ว์ทีมีก ารสื บพันธุ์ลกั ษณะนี ได้แก่
พลานาเรี ย ดาวทะเล ซีแอนนีโมนี ไส้เดือนดิน ปลิงนําจืด
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รู ปแสดงการงอกใหม่ของพลานาเรี ยและดาวทะเล

. การขาดออกเป็ นท่อน (Fragmentation) เป็ นการสื บพันธุ์โดยการขาดออกเป็ นท่ อน ๆ จากตัว เดิ ม
แล้วแต่ละท่อนจะเจริ ญเติบโตเป็ นตัวใหม่ได้ พบในพวกหนอนตัวแบน
. พาร์ธีโนเจเนซีส (Parthenogenesis) เป็ นการสืบพันธุข์ องแมลงบางชนิดซึงตัวเมียสามารถผลิตไข่
ทีฟักเป็ นตัวได้โดยไม่ตอ้ งมีการปฏิสนธิ ในสภาวะปรกติ ไข่จะฟักออกมาเป็ นตัวเมียเสมอ แต่ในสภาพ
ทีไม่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต เช่น เกิดความแห้งแล้ง หนาวเย็น หรื อขาดแคลนอาหาร ตัวเมียจะผลิต
ไข่ทีฟักออกมาเป็ นทังตัวผูแ้ ละตัวเมีย จากนันตัวผูแ้ ละตัวเมียเหล่านีจะผสมพันธุ์กนั แล้วตัวเมียจะออก
ไข่ทีมีความคงทนต่อสภาวะทีไม่เหมาะสมดังกล่าว แมลงทีมีการสืบพันธุล์ กั ษณะนี ได้แก่ ตักแตนกิงไม้
เพลีย ไรนํา ในพวกแมลงสังคม เช่น ผึง มด ต่อ แตน ก็พบว่ามีการสืบพันธุใ์ นลักษณะนี เหมือนกัน
แต่ในสภาวะปกติไข่ทีฟักออกมาจะได้ตวั ผูเ้ สมอ
ชนิดของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของสัตว์ มี ชนิด ดังนี
. การสืบพันธุข์ องสัตว์ทีมี เพศในตัวเดียวกัน (Monoecious) โดยทัวไปไม่สามารถผสมกันภายในตัว
ต้องผสมข้ามตัว เนืองจากไข่และอสุจิจะเจริ ญไม่พร้อมกัน เช่น ไฮดรา พลานาเรี ย ไส้เดือนดิน

รูปแสดงการสื บพันธุ์แบบอาศั ยเพศของไฮดราตัวอ่ อนหลุดจากรังไข่ แล้ วเจริญเติบโตต่ อไป
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. การสืบพันธุ์ของสัตว์ทีมีเพศผู้และเพศเมียแยกกันอยู่ต่างตัวกัน (Dioeciously) ในการสื บพันธุ์ของ
สัตว์ชนิดนี มีการปฏิสนธิ แบบ คือ
. การปฏิสนธิภายใน (Internal Fertilization) คือ การผสมระหว่างตัวอสุจิกบั ไข่ทีอยูภ่ ายใน
ร่ างกายของเพศเมีย สัตว์ทีมีการปฏิสนธิแบบนี ได้แก่ สัตว์ทีวางไข่บนบกทุกชนิ ด สัตว์ทีเลียงลูกด้วย
นํานม และปลาทีออกลูกเป็ นตัว เช่น ปลาเข็ม ปลาหางนกยูง ปลาฉลาม
. การปฏิสนธิภายนอก (External fertilization) คือ การผสมระหว่างตัวอสุ จิก ับไข่ทีอยู่
ภายนอกร่ างกายของสัต ว์เพศเมีย การปฏิสนธิ แบบนี ต้องอาศัย นําเป็ นตัว กลางให้ต ัว อสุ จิ เคลือนที
เข้าไปผสมไข่ได้ สัตว์ทีมีการปฏิสนธิแบบนี ได้แก่ ปลาต่าง ๆ สัตว์ครึ งบกครึ งนํา และสัตว์ทีวางไข่ใน
นําทุกชนิด

กิจกรรมการทดลอง โครงสร้ างลําเลียงนําและอาหารของพืช
จุดประสงค์การทดลอง
1.ระบุส่วนของพืชทีใช้ในการลําเลียงนําและอาหารได้
2. อธิบายกระบวนการการลําเลียงนําและอาหารในพืชได้

วัสดุอุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ต้นเทียนสูงประมาณ 20 เซนติเมตร
นําหมึกสีแดง
นํา
ขวดปากกว้างสูงประมาณ 10 - 15 ซม.
ใบมีดโกน
สไลด์และกระจกปิ ดสไลด์
กล้องจุลทรรศน์
หลอดหยด

1 ต้น
15 ซม.3
1 ลิตร
1 ใบ
1 ใบ
1 ชุด
1 กล้อง
1 อัน
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วิธีดําเนินการทดลอง
1. ใส่หมึกแดงประมาณ 15 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในขวดปากกว้างทีมีนาํ
2. นําต้นเทียนทีล้างนําสะอาดแล้ว แช่ลงในขวดทีมีนาหมึ
ํ กสีแดง แล้วนําไปไว้กลาง
แดด ประมาณ 20 - 30 นาที สังเกตการเปลียนแปลง บันทึกผล
3. นําต้นเทียนออกมาล้างนํา ใช้ใบมีดโกนตัดลําต้นตามขวางตรงส่ วนทีมีลาํ ต้นอวบ
ไม่มีกิงให้ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร
4. นําส่วนทีตัดออกมาตัดตามขวางให้บางทีสุด แล้วนําไปวางบนสไลด์ หยดนํา 1 - 2
หยด ปิ ดด้วยกระจกปิ ดสไลด์ นําไปส่ องดู ดว้ ยกล้องจุ ลทรรศน์ สังเกตวาดรู ป
ตําแหน่งทีเป็ นสีแดง และบันทึกผล
5. นําส่วนทีได้ออกมา ตัดตามยาวบาง ๆ ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร แล้วดําเนิ นตาม
ขันตอนเหมือนข้อ 4

หมายเหตุ
1. การถอนต้นเทียน ต้องค่อย ๆ ถอนต้นเทียนทังต้น พยายามให้รากติดมามากทีสุด
แล้วล้างดินออกทันทีโดยการจับส่ายไปมาเบา ๆ ในนําก่อนทีจะจุ่มลงในนําหมึกสีแดง
2. ผูเ้ รี ยนต้องสังเกต การเปลียนแปลงภายในราก ลําต้นและใบอย่างละเอียด

ตารางบันทึกผล
สิงทีทดลอง
1.จุ่มต้นเทียนลงในนําหมึก
สีแดง
2. เมือส่อง
ลําต้นตัดขวาง
ด้วยกล้อง
จุลทรรศน์
ลําต้นตัดยาว

ภาพ

ลักษณะทีสังเกตได้
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แบบฝึ กหัดท้ ายบทที
1. เซลล์พชื กับเซลล์สัตว์ มีความแตกต่างกันอย่างไร
ก. เซลล์พืชมีผนังเซลล์ เซลล์สตั ว์ไม่มีผนังเซลล์
ข. เซลล์พืชไม่มีผนังเซลล์ เซลล์สตั ว์มีผนังเซลล์
ค. เซลล์พืชมีเยือหุม้ เซลล์ เซลล์สตั ว์ไม่มีเยือหุม้ เซลล์
ง. เซลล์พืชไม่มีเยือหุม้ เซลล์ เซลล์สตั ว์มีเยือหุม้ เซลล์
2. เปรียบผนังเซลล์เป็ นส่ วนใดของร่ างกาย
ก. ผิวหนัง
ข. ชันไขมัน
ค. เส้นเลือด
ง. หัวใจ
3. เซลล์ทีมี ไรโบโซมมากทีสุ ด คือ
ก. เซลล์ตบั
ข. เซลล์ทีบริ เวณหลอดของหน่วยเนฟรอน
ค. เซลล์เม็ดเลือดขาว
ง. เซลล์ของต่อมไร้ท่อ
4. ในการคายนําของพืช นําจะออกจากพืชมากทีสุ ดทางใด
ก. หน้าใบ
ข. ปลายใบ
ค. หลังใบ
ง. ขอบใบ
5. ด้ านบนของใบมะม่วงมีสีเข้ มมากกว่าด้ านล่างเป็ นเพราะเหตุใด
ก. ได้รับแสงมากกว่า
ข. แพลิเซดเซลล์เรี ยงตัวหนาแน่นกว่าสปองจีเซลล์
ค. แพลเซดเซลล์มีคลอโรพลาสต์มากกว่าสปองจีเซลล์
ง. สปองจีเซลล์มีคลอโรพลาสต์มากกว่าแพลิเซดเซลล์
6. การเคลือนทีของแร่ ธาตุในดินเข้ าสู่ รากพืชต้องอาศัยกระบวนการใดโดยตรงทีสุ ด
ก. การหายใจ
ข.การสังเคระห์แสง
ค. การคายนํา
ง. กัตเตชัน
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7. เพราะเหตุใดเวลาย้ายต้นไม้ไปปลูกจึงนิยมตัดใบออกเสียบ้ าง
ก. สะดวกในการเคลือนย้าย
ข. ลดการคายนําของพืช
ค. สะดวกในการบังแดด
ง. ลดนําหนักพืชส่วนทีเหนือดิน
8. การสังเคราะห์ ด้วยแสงเป็ นขบวนการทีพืชสร้ างอะไร
ก. แป้ ง และ คาร์บอนไดออกไซด์
ข. นําตาล และ คาร์บอนไดออกไซด์
ค. แป้ ง และ ออกซิเจน
ง. คาร์โบไฮเดรต และ ออกซิเจน
9. คํากล่าวในข้ อใดไม่เกียวข้ องกับขบวนการสังเคราะห์ แสง
ก. สังเคราะห์อินทรี ยสารได้มากทีสุดในโลก
ข. ต้นไม้เพือนชีวิต เจ้าดูดอากาศพิษแทนข้า
ค. ช่วยรักษาระดับคาร์บอนไดออกไซด์ ในบรรยากาศให้อยูใ่ นภาวะสมดุล
ง. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศ พืชดูดไปใช้ประโยชน์ได้
10. อะไรจะเกิดขึนถ้ าแสงทีส่ งมายังโลกมีเฉพาะสีเขียว
ก. ปริ มาณ ออกซิเจนในอากาศจะสูงขึน
ข. ปริ มาณ คาร์บอนไดออกไซด์ ในอากาศจะลดลง
ค. ปริ มาณอาหารสะสมในพืชจะสูงขึน
ง. ปริ มาณอาหารทีเป็ นประโยชน์ต่อสัตว์
11. แร่ ธาตุชนิดใดทีพืชได้ จากบรรยากาศโดยตรง
ก. ไนโตรเจน
ข. ไฮโดรเจน
ค. คาร์บอน
ง. ฟอสฟอรัส
12. สภาวะใดทีไม่จาํ เป็ นต่อการงอกของเมล็ดพืชส่ วนใหญ่
ก. มีออกซิเจนเพียงพอสําหรับการหายใจ
ข. มีนาเพี
ํ ยงพอสําหรับปฎิกิริยาเอนไซม์
ค. มีอุณหภูมิเหมาะสมสําหรับปฎิกิริยาเอนไซม์
ง. มีแสงเพียงพอสําหรับใบเลียง
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13. เอมบริโอของพืชมีดอก คือ อะไร
ก. กลุ่มเนือเยือทีกําลังเจริ ญอยูภ่ ายในเนื อเยือเมล็ดทังหมด
ข. กลุ่มเนือเยือทีกําลังเจริ ญในเนื อเยือหุม้ เมล็ดยกเว้นใบเลียง
ค. กลุ่มเนือเยือทีกําลังเจริ ญภายในเนื อเยือเมล็ดยกเว้นเอนโดสเปิ ร์ม
ง. กลุ่มเนื อเยือทีกําลังเจริ ญภายในเนื อเยือเมล็ดยกเว้นใบเลียงและเอนโดสเปิ ร์ม
14. ในระหว่างการงอกของเมล็ดถัวเหลือง เอมบริโอได้ อาหารเกือบทังหมดมาจากอะไร
ก. ใบเลียง
ข. เอนโดสเปิ ร์ม
ค. เอพิคอทิล
ง. นําและแร่ ธาตุในดิน
15. ดอกไม้คลีบานได้ เพราะกลีบดอกมีอะไร
ก. การเคลือนไหวแบบนิวเตชัน
ข. การเคลือนไหวแบบเทอร์เกอร์
ค. การเคลือนไหวแบบนาสติก
ง. กลุ่มเซลล์พวกพัลไวนัสซึงไวต่อการเปลียนแปลงของอุณหภูมิ

1. ก
.ค

เฉลยแบบทดสอบบทที เรืองกระบวนการดํารงชีวติ ของพืชและสัตว์
. ก . ค . ค . ข . ค . ข . ง 9. ง
.ง
.ง .ค .ข .ค
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บทที
ระบบนิเวศ
สาระสําคัญ
ความสัมพันธ์ของสิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน สายใยอาหาร วัฎจักร
ของนําและวัฎจักรคาร์บอน
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1. อธิบายเกียวกับความสัมพันธ์ของสิ งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศในท้องถินและการ
ถ่ายทอดพลังงานได้
2. อธิบายและเขียนแผนภูมิแสดงสายใยอาหารของระบบนิเวศต่าง ๆ ในท้องถินได้
3. อธิบายวัฎจักรของนําและคาร์บอนได้
ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที
เรื องที
เรื องที
เรื องที
เรื องที

ความสัมพันธ์ของสิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ
การถ่ายทอดพลังงาน
สายใยอาหาร
วัฎจักรของนํา
วัฎจักรคาร์บอน
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เรืองที ความสั มพันธ์ ของสิ งมีชีวติ ต่าง ๆ ในระบบนิเวศ
ระบบนิเวศ คืออะไร
ระบบนิ เวศ (Ecosystem) เป็ นชื อเรี ยกของกลุ่มสิ งมีชีวิ ตและปั จจัย แวดล้อมในบริ เวณกว้าง
แบบใดแบบหนึงทีเน้นความสัมพันธ์กนั ของสิงมีชีวิตและสิ งแวดล้อม ซึงถือเป็ นหน่วยทีสําคัญทีสุด
มีการแลกเปลียนสสาร แร่ ธาตุ และพลังงานกับสิ งแวดล้อม โดยผ่านระบบห่วงโซ่อาหาร (Food chain)
เพราะระบบนิเวศนันประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างสิ งมีชีวิตหลากหลายชนิ ด และความสัมพันธ์
ระหว่ างสิ งมีชีวิ ต กับสิ งแวดล้อมที อาศัยอยู่ ซึงสิ งแวดล้อมก็คื อสภาพต่างๆ ของสิ งทีอยู่ร อบตัวเรา
ได้แก่ อุณหภูมิ ความชืน ระนาบพืนทีสูง ประเภทของหิ น ดิน ฯลฯ มีการกินกันเป็ นทอดๆ ทําให้
สสารและแร่ ธาตุมีการหมุนเวียนในระบบจนเกิดเป็ นวัฏจักร
ระบบนิเวศทีใหญ่ทีสุดในโลกเรี ยกว่า โลกของสิ งมีชีวิต โครงสร้างของโลกประกอบไปด้วย
ทะเล เกาะ และพืนทวีป อีกทังยังมีสภาพภูมิอากาศทีหลายหลากจึงเกิดเป็ นระบบนิ เวศหลายรู ปแบบ
ด้วยเหตุนี ระบบนิเวศทีมีความคล้ายคลึงกันจึงเรี ยกกันว่า “ชีวนิเวศ”
ความแตกต่างทีสําคัญระหว่างชีวนิเวศแต่ละแห่ งมี อย่าง คือ ความหลากหลายทางชีวภาพ
หรื อความหลากหลายสายพันธุข์ องสิงมีชีวิต และ มวลชีวภาพ หรื อปริ มาณอินทรี ยวัตถุต่อหน่ วยพืนที
ชีวนิเวศทีอุดมสมบูรณ์ทีสุด คือ ป่ ารกทีมีทงความหลากหลายทางชี
ั
วภาพและมวลชีวภาพสูง
ระบบนิเวศหลากหลายบนโลก
ระบบนิเวศทังขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีความแตกต่างกัน แต่มีความเหมือนกันคือ เป็ นทีอยู่
ตามธรรมชาติของพืชและสัตว์ ซึงอยู่รวมกันเป็ นกลุ่มและมีอิทธิพลต่อกัน ทังในแหล่งนําจืด ชายหาด
หรื อถําใต้ดิ น โลกมี น ําจื ด ในแหล่ง ต่ า ง ๆ รวมกัน เพี ย ง 0.04% ของปริ มาณนําทังโลก (อี ก 2.4%
ในปริ มาณนําจืดทังหมดเป็ นนําทีเกิดการแข็งตัว) นําจืดมีปริ มาณสารละลายเกลือในนําน้อยกว่านําทะเล
ซึงส่วนใหญ่เป็ นนําฝนทีตกลงบนพืนทวีป
ระบบนิเวศ (ถําใต้ดิน - ชายฝังทะเล - ป่ าชายเลน)
สิ งมีชีวิ ต หลัก ๆ ในนําจื ด ได้แก่ สาหร่ าย พืชชันสู งบางชนิ ด และสัตว์จ าํ พวกครั สเตเซี ย น
แมลง ปลา และสัตว์ครึ งบกครึ งนําชนิดต่าง ๆ สัตว์เลียงลูกด้วยนมทีหาอาหารจากในนําแล้วสร้างรังไว้
ริ มฝั งแม่นาเหมื
ํ อนตัว นากและตัวบี เวอร์ พืนทีชุ่ มนําเป็ นแหล่งทีมีสิงชี วิตหลากหลายสายพัน ธุ์ทีสุ ด
เพราะมีสภาพเป็ นระบบนิเวศแบบผสมผสานระหว่างบนบกกับในนํา
ถํา เป็ นระบบนิเวศทีไม่มีแสงสว่าง (แสงสว่างเป็ นปัจจัยทีทําให้เกิดการสร้างอินทรี ยวัตถุ)
มีความชืนสูง และอุณหภูมิเกือบคงทีตลอดทังปี อินทรี ยวัตถุทีจําเป็ นต่อการดํารงชีวิตสามารถเข้าไปสู่
ในถําได้ตามกระแสนําใต้ดินหรื อสัตว์เป็ นตัวนําเข้ามา ดังนัน สัตว์กลุ่มหลักทีอาศัยในถําจึงเป็ นจําพวก
แมลง ปลาบางชนิ ด สัตว์ครึ งบกครึ งนํา โดยเฉพาะค้างคาว ซึงของเสี ยจากค้างคาวเป็ นองค์ประกอบ
สําคัญของอินทรี ยวัตถุ
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ชายฝังทะเล เป็ นระบบนิ เวศทีมีความพิเศษ ซึงคาบเกียวระหว่างพืนดินกับทะเล บางแห่ งนํา
ทะเลลําเข้ามาในผืนดินตามทางนําในหุบเขา หรื อ ก้อนนําแข็ง ทําให้เกิดป่ าชายเลน บางแห่ งเป็ นแม่นาํ
ทีไหลลงสู่ทะเล ทําให้เกิดดินดอนสามเหลียม บางแห่งเป็ นนําทะเลไหลเข้าสู่พนดิ
ื นเพียงบางช่วง ทําให้
เกิ ด ทะเลสาบชายฝั งทะเลขึน ทะเลสาบบางแห่ งมีปริ มาณเกลือสู งกว่ าในทะเล สิ งมีชีวิ ตที อาศัย อยู่
จึงแตกต่างกันออกไปในแต่ละแห่ง

ภาพชายหาดบริ เวณอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ป่ าชายเลน เป็ นระบบนิเวศชายฝังทีพบได้เฉพาะในเขตร้อนเท่านัน เป็ นแหล่งทีอยู่ของต้นไม้
และไม้พุ่มทีมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ต้นไม้ในป่ าชายเลนจะมีรากใต้ดินยึดผิวดินไว้ และ
เป็ นแหล่งพักอาศัยของสิงมีชีวิตบริ เวณนัน ตัวอ่อนของสิงมีชีวิตหลายประเภทจะไม่สามารถเติบโตเป็ น
ตัวเต็มวัยได้ หากไม่มีรากเหล่านี คอยคุม้ กัน ส่วนเหนือนําจะมีรากในอากาศ ทําหน้าทีช่วยในการหายใจ
เมล็ดจะผสมพันธุ์ในต้นโดยไม่ต กลงสู่ พืนดินจนกว่าจะมีน ําหนักมากพอทีจะฝั งตัวเองในพืนดินได้
เพือไม่ให้กระแสนําพัดหายไป

ภาพป่ าโกงกาง บริ เวณคลองโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร
(ต้นโกงกางเป็ นต้นไม้ทีขึนบริ เวณป่ าชายเลน)
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การเปลียนแปลงแทนทีทางนิเวศวิทยา
พืนที เกษตรกรรมส่ ว นใหญ่ ในอดี ต เคยเป็ นป่ ามาก่ อน หากปล่อยให้ร กร้ า งนาน ๆ ก็ ก ลับ
กลายเป็ นป่ าอีกครัง ด้วยการทีหญ้าหรื อวัชพืชขึนมาปกคลุมดินสูงขึนเรื อย ๆ จากนันพุ่มไม้และไม้อ่อน
จะงอกขึนมาในทุ่งหญ้า ต่อมาเมือไม้ใหญ่แตกกิงก้านสาขา ร่ มเงาของมันจะทําให้หญ้าค่อย ๆ ตายใน
ทีสุด ไม้ใหญ่ทีทําให้พนที
ื กลายเป็ นป่ าเรี ยกว่า “การเปลียนแปลงแทนทีทางนิเวศวิทยา”
ในธรรมชาติ ทั วไป การเปลี ยนแปลงแทนที เกิ ด ขึ นได้ทุ ก หนทุ ก แห่ ง ทั งในดิ น ในนํา
ตัวอย่างเช่น เราอาจเคยเห็นสระนําทีมีพืชหลายชนิดขึนอยูเ่ ต็มสระจนรากใต้ผิวนํารกแน่ นไปหมด ราก
เหล่านี จะยึดและสะสมดินหรื อซากใบเน่าไว้จนกระทังสระนําค่อยๆ ตื นเขินขึ นเรื อย ๆ กลายเป็ นทีลุ่ม
ชืนแฉะ และพืชนําทีเคยมีก็ค่อย ๆ หายไปขณะทีต้นไม้เล็กๆ งอกขึ นแทนทีและค่อย ๆ ทําให้ทีลุ่มแห่ ง
นันกลายเป็ นดงไม้ร่มชืนในทีสุด
ชันของสิงมีชีวติ
ลักษณะเด่นทีสุ ดของดาวเคราะห์ทีชือว่า “โลก” คือ การมีสิงมีชีวิตอาศัย อยู่บนพืนผิวบางๆ
ทีปกคลุมโลก
ชีวิตได้เริ มถือกําเนิดขึนบนโลกตังแต่เมือประมาณ , ล้านปี ก่อน ซึงเป็ นระยะเวลา
ทียาวนานเพียงพอสําหรับวิวฒั นาการจนเกิดเป็ นสิ งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุข์ ึนมา

โลกเรามีสภาพแวดล้อมและภู มิอากาศหลากหลายรู ปแบบเรี ย กว่ า “ความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพ” แต่ สิงมีชีวิ ต บนโลกก็ ย งั ต้องขึ นอยู่ก ับแหล่งพลังงานจากภายนอกโลก คื อพลังงานจาก
แสงอาทิ ต ย์ ซึ งทําให้โ ลกเรามีอุณ หภู มิ ทีเหมาะสมต่ อการสร้ างอิ น ทรี ยวัต ถุขึ นจากกระบวนการ
สังเคราะห์แสง
การศึกษาสิงมีชีวิตทําได้ วิธี คือการศึกษาตามสปี ชีส์ เหมือนทีนักพฤกษศาสตร์ศึกษา
พรรณไม้ หรื อ นักสัตววิทยาศึกษาสัตว์ต่าง ๆ และการศึกษาโดยองค์รวม โดยเลือกเขตใดเขตหนึ งมา
วิเคราะห์สิงมีชีวิตทุกชีวิตทีอาศัยอยูใ่ นเขตนัน ๆ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างสิ งมีชีวิตแต่ละชนิ ดที
เรี ยกว่า “นิเวศวิทยา” คือการศึกษาสิงมีชีวิตร่ วมกันเป็ นระบบนิเวศ
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การจัดลําดับชันของชีวภาพ

ชีวภาค ระบบนิเวศ และแหล่งทีอยู่
โลกของสิ งมีชีวิตทังหมดก็คือ “ชีวภาค” ส่ วนหนึ งๆ ของชีวภาคจะสัมพันธ์เกียวข้องกับส่ วน
อืนๆ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม แต่ชีวภาคทังหมดนันซับซ้อนและมีขอบเขตกว้างใหญ่ไพศาลจนไม่อาจ
นํามาศึกษารวมกันทีเดียวได้ นักนิเวศวิทยาจึงแบ่งชีวภาคออกเป็ นหน่วยย่อยทีครอบคลุมเฉพาะพืชหรื อ
สัต ว์ เช่ น ป่ าดิ บชื นเขตร้ อ น ป่ าแล้ง หรื อป่ าสนเขตหนาวเหนื อ โดยเรี ย กแต่ ล ะหน่ ว ยว่ า “ระบบ
นิ เวศวิ ทยา” แต่ระบบนิ เวศวิทยาก็ ใหญ่โตมาก ในบางส่ วนของโลก พืนป่ าชนิ ดเดียวกันอาจมีอาณา
บริ เวณกว้างไกลหลายร้อยหลายพันตารางกิโลเมตร
การสํารวจปรากฏการณ์ในระบบนิเวศหนึง ๆ นักนิเวศวิทยาจะพิจารณาส่ วนย่อย ๆ ทีมีสปี ชีส์
สําคัญอาศัยอยูเ่ ท่านัน โดยส่วนย่อยของระบบนิเวศนีเรี ยกว่า “แหล่งทีอยู”่
ป่ าดิบชืน ป่ าเขตร้ อน
ป่ าดิ บชื นหรื อป่ าเขตร้ อนตังอยู่บริ เวณรอบเส้น ศูน ย์สูต ร เป็ นป่ าทีมีค วามหลากหลายทาง
ชี ว ภาพที สุ ด บนโลก เพราะมี พืชและสัต ว์มากมายหลายพัน ธุ์ สภาพของป่ าเอือต่ อ สิ งมีชี วิ ต มาก
หมู่ตน้ ไม้จะต่ อสู้แย่งชิงพืนทีกัน ยืดรากแผ่กิงก้านสาขารับแสงอาทิตย์ ทําให้ในป่ ามีตน้ ไม้ใบหญ้า
นานาชนิ ดครอบคลุมพืนทีถึงสามระดับเหมือนคนมีชีวิต อยู่คอนโด เพราะหญ้าและไม้พุ่มบางชนิ ด
ปรับตัวขึนไปอยูบ่ นกิงก้าน ลําต้นไม้หรื อเปลียนรู ปเป็ นไม้เลือยเกียวพันต้นไม้อืน
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ป่ าดิบชืนในทวีปเอเชียเรี ยกว่าป่ ารกหรื อป่ ามรสุม ซึงแตกต่างจากป่ าดิบชื นอืน ๆ ตรงทีไม่ได้
มีฝนตกตลอดเวลา แต่จะตกเป็ นฤดูกาล ฤดูฝนของป่ าเหล่านีจะขึนอยูก่ บั ลมมรสุมทีนําสายฝนอันหนัก
หน่วงมาตกในฤดูร้อนแต่ในฤดูหนาวจะกลายเป็ นลมแล้ง

ภาพป่ าบริ เวณอุทยานแห่งชาติตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ป่ าดิบชื นเป็ นปอดของโลกเพราะเป็ นทีผลิตออกซิ เจนปริ มาณมหาศาล การทําลายป่ าของ
มนุษย์อย่างไม่หยุดยังอาจทําให้พืชและสัตว์หลายชนิดสูญพันธุ์
มหาสมุทร
สิ งสํา คัญ ที ทํา ให้โ ลกแตกต่ า งจากดาวเคราะห์ ด วงอื น ๆ ในระบบจัก รวาลหรื อเอกภพ
(Universal) คือ แหล่งนําอันอุดมสมบูรณ์ซึงมีมากถึงสองในสามส่วนของพืนทีผิวโลก ดังนัน ภูมิอากาศ
บนโลกจึงได้รับอิทธิ พลส่ ว นใหญ่จ ากมหาสมุทร ซึงรวบรวมและกระจายพลังงานแสงอาทิต ย์อย่าง
ช้า ๆ หากไม่มีมหาสมุท ร ภู มิอากาศจะแตกต่ า งกัน อย่างสุ ด ขัวโดยอุณ หภู มิร ะหว่ างกลางวัน และ
กลางคืนจะต่างกันถึง 250 องศาเซลเซียส สิงมีชีวิตยุคแรก ๆ จึงใช้เวลานานมากกว่าจะขึนจากนํามาสู่
บนพืนดินทีเต็มไปด้วยรังสีอลั ตราไวโอเลตทีแสนอันตรายได้ นันหมายถึงการเกิดขึ นของชันโอโซน
เมือราว 500 ล้านปี ก่อน ทําให้สิงมีชีวิตสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมบนพืนทวีปได้
ภูมิประเทศใต้มหาสมุทร มีรูปแบบหลัก คือสันเขาใต้ทะเลและร่ องลึกใต้ทะเล สันเขาใต้ทะเล
คือกลุ่มเทือกเขาซึงยาวมากกว่าเทือกเขาบนพืนดิน และร่ องลึกใต้ทะเลคือรอยแยกลึกทีเป็ นต้นเหตุของ
การเกิดแผ่นดินไหวครังใหญ่บนพืนโลกส่วนมาก
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องค์ประกอบของระบบนิเวศ
การจําแนกองค์ประกอบของระบบนิเวศ ส่ วนใหญ่จะจําแนกได้เป็ นสององค์ประกอบหลัก ๆ
คือ องค์ประกอบทีไม่มีชีวิต (Abiotic) และองค์ประกอบทีมีชีวิต (Biotic)
1. องค์ประกอบทีไม่มีชีวิต (Abiotic component)
1.1 สารประกอบอินทรี ย ์ (Organic compound) เช่น โปรตีน ไขมัน
คาร์โบไฮเดรต วิตามิน สารเหล่านี มีการหมุนเวียนใช้ในระบบนิเวศ เรี ยกว่า วัฏจักรของสารเคมี
ธรณี ชีวะ (biogeochemical cycle)
1.2 สารประกอบอนินทรี ย ์ (Inorganic compound) เช่น นํา คาร์ บอนไดออกไซด์
ฯลฯ, สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Abiotic environment) เช่น อุณหภูมิ แสงสว่าง ความกดดัน พลังงาน
สสาร สภาพพืนที และสภาพสิ งแวดล้อม พลังงานแสง พลังงานไฟฟ้ า พลังงานปรมาณู และซาก
สิ งมีชีวิต เน่ าเปื อยทับถมกันในดิ น (Humus) เป็ นต้น ซึงสิ งเหล่านี เป็ นองค์ประกอบสําคัญ ในเซลล์
สิ งมีชีวิต
2. องค์ประกอบทีมีชีวิต (Biotic components) ทีมาจาก พืช สัตว์ต่าง ๆ ตังแต่ชนิดที
มองเห็นด้วยตาเปล่า ไปจนถึงชนิดทีไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ซึงสามารถแบ่งออกได้ ดังนี
2.1 ผูผ้ ลิต (Producer or Autotrophic) ได้แ ก่ สิ งมี ชีวิ ต ที สร้ างอาหารเองได้
(Autotroph) จากสารอนินทรี ยส์ ่วนมากจะเป็ นพืชทีมีคลอโรฟิ ลล์
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ภาพพืช แหล่งสร้างอาหารให้แก่สิงมีชีวิต
2.2 ผูบ้ ริ โภค (Consumer) ได้แ ก่ สิ งมี ชี วิ ต ที ไม่ ส ามารถสร้ า งอาหารเองได้
(Heterotroph) ต้องได้กินสิ งมีชีวิตอืนเป็ นอาหาร เนื องจากสัตว์เหล่านี มีขนาดใหญ่จึงเรี ยกว่า แมโคร
คอนซูมเมอร์ (Macro consumer) โดยแบ่งชนิดสิงมีชีวิตจากพฤติกรรมการกินเป็ น อย่าง ได้แก่





กินพืช เช่น โค กระบือ
กินสัตว์ เช่น เสือ สิงโต
กินทังพืชและสัตว์ เช่น มนุษย์ ไก่
กินซาก เช่น แร้ง มด

ภาพแลน
(แลนเป็ นสิงมีชีวิตทีจัดอยูใ่ นกลุ่มผูบ้ ริ โภค)
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2.3 ผูย้ ่อยสลายอิน ทรี ย สาร (decomposer, saprotroph, osmotroph หรื อ micro
Consumer) คือ พวกแบคทีเรี ย ได้แก่สิงมีชีวิตขนาดเล็กทีสร้างอาหารเองไม่ได้ เช่น แบคทีเรี ย เห็ด รา
(Fungi) และแอกติ โ นมัย ซีต (Actinomycete) ทําหน้าที ย่อยสลายซากสิ งมีชีวิ ตที ตายแล้ว ในรู ปของ
สารประกอบโมเลกุลใหญ่ให้กลายเป็ นสารประกอบโมเลกุลเล็กในรู ปของสารอาหาร (Nutrients)
เพือให้ผผู้ ลิตนําไปใช้ได้ใหม่อีก

ภาพเห็ด

http://io.uwinnipeg.ca/~simmons/16cm05/1116/16ecosys.htm
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เรืองที การถ่ ายทอดพลังงาน
การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ มีความสําคัญมาก การถ่ายทอดพลังงานในห่ วงโซ่อาหาร
มีความยาวจํากัด โดยปกติจะสินสุดทีผูบ้ ริ โภค ซึงมีรายละเอียดดังนี
พีระมิดการถ่ ายทอดพลังงาน ( food pyramid )
1. พีระมิดจํานวน ( pyramid of number )
 แต่ละขันแสดงให้เห็นจํานวนสิ งมีชีวิตในแต่ละลําดับขันของห่ วงโซ่อาหารต่อหน่ วยพืนทีหรื อ
ปริ มาตร สิงมีชีวิตทีอยูบ่ นยอดสุดของพีระมิดถูกรองรับ โดยสิ งมีชีวิตจํานวนมาก

2. พีระมิดมวลชีวภาพ ( pyramid of biomass )
 คล้ายกับพีระมิดจํานวน แต่ขนาดของพีระมิดแต่ละขันจะบอก ถึงปริ มาณหรื อมวลชีวภาพ
ของ สิ งมีชีวิตในแต่ละลําดับขัน ของห่วงโซ่อาหาร
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3. พีระมิดพลังงาน ( pyramid of energy )
 แสดงค่าพลังงานในสิ งมีชีวิตแต่ละหน่ วยมีหน่ วยเป็ นกิโลแคลอรี ต่อตารางเมตรต่อปี

เรืองที สายใยอาหาร (Food web)
ห่ วงโซ่ อาหาร (food chain)
พืชและสัตว์จาํ เป็ นต้องได้รับพลังงานเพือใช้ในการดํารงชีวิต โดยพืชจะได้รับพลังงานจากแสง
ของดวงอาทิตย์ โดยใช้รงควัตถุสีเขียวทีเรี ยกว่า คลอโรฟิ ลล์ (chlorophyll) เป็ นตัวดูดกลืนพลังงาน
แสงเพือนํามาใช้ ในการสร้างอาหาร เช่น กลูโคส แป้ ง ไขมัน โปรตีน เป็ นต้น
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พืชจึงเป็ นผู้ผลิต (producer) และเป็ นสิงมีชีวิตอันดับแรกในการถ่ายทอดพลังงานแบบห่วงโซ่
อาหารสําหรับสัตว์เป็ นสิ งมีชีวิต ทีไม่สามารถสร้าง อาหารเองได้ จําเป็ นต้องได้รับพลังงาน
จากการบริ โภค สิงมีชีวิตอืนเป็ นอาหาร สัตว์จึงถือว่าเป็ น ผู้บริโภค (consumer) ซึงแบ่งออกได้เป็ น
 ผู้บริโภคลําดับทีหนึง (primary consumer) หมายถึง สัตว์ทีกินผูผ
้ ลิต
 ผู้บริโภคลําดับทีสอง (secondary consumer ) หมายถึง สัตว์ทีกินผูบ
้ ริ โภคลําดับทีหนึง
ในกลุ่มสิ งมีชีวิตหนึ ง ๆ ห่ วงโซ่ อาหารไม่ได้ดาํ เนิ นไปอย่างอิสระ แต่ละห่ วงโซ่อาหารอาจ
มีความสัมพันธ์ กับห่วงโซ่อืนอีก โดยเป็ นความสัมพันธ์ทีสลับซับซ้อน เช่น สิ งมีชีวิตหนึ งในห่ วงโซ่อาหาร อาจเป็ นอาหาร ของสิ งมีชีวิตอีกชนิ ดหนึ งในห่ วงโซ่อาหารอืนก็ได้ เราเรี ยกลักษณะห่ วงโซ่อาหารหลาย ๆ ห่วงโซ่ทีมีความสัมพันธ์เกียวข้องกันอย่างสลับซับซ้อนว่า สายใยอาหาร (food web)
สายใยอาหารของกลุ่มสิ งมีชีวิ ตใดทีมีความซับซ้อนมาก แสดงว่าผูบ้ ริ โภคลําดับที 2 และ
ลําดับที 3 มีทางเลือกในการกินอาหารได้หลายทางมีผลทําให้กลุ่มสิ งมีชีวิตนันมีความมันคงในการ
ดํารงชีวิตมากตามไปด้วย
ผู้บริโภคลําดับสู งสุด (top consumer) หมายถึง สัตว์ทีอยูป่ ลายสุดของห่วงโซ่อาหารซึงไม่มีสิง
มีชีวิตใด มากินต่อ อาจเรี ยกว่า ผู้บริโภคลําดับสุ ดท้ าย


เรืองที วัฏจักรของนํา
วัฎจัก รของนํา (Water cycle) หรื อ ชื อในทางวิ ท ยาศาสตร์ ว่ า “วัฏ จัก รของอุ ท กวิท ยา”
(Hydrologic cycle) หมายถึง การเปลียนแปลงสถานะของนําระหว่างของเหลว ของแข็ ง และก๊ าซ
วัฏจักรของนําจะมีการเปลียนแปลงสถานะไปมา จากสถานะหนึงไปยังอีกสถานะหนึงอย่างต่อเนือง
ไม่มีทีสิ นสุดภายในอาณาจักรของนํา (Hydrosphere) เช่น การเปลียนแปลงระหว่าง ชันบรรยากาศ นํา
ผิวดิน ผิวนํา นําใต้ดิน และพืช
การเปลียนสถานะของนําเป็ นปรากฏการณ์ทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติ เริ มจากนําในแหล่งนํา
ต่าง ๆ เช่น ทะเล มหาสมุทร แม่นาํ ลําคลอง หนอง บึง ทะเลสาป การคายนําของพืช การขับถ่ายของเสีย
และจากกิจกรรมต่าง ๆ ในการดํารงชีวติ ของสิงมีชีวิต ทังหมดนี เมือระเหยกลายเป็ นไอขึนสู่บรรยากาศ
และกระทบกับความเย็นบนชันบรรยากาศจะควบแน่นกลายเป็ นละอองนําเล็ก ๆ รวมตัวกันเป็ นก้อนเมฆ
เมือมีนาหนั
ํ กพอเหมาะก็จะกลายเป็ นฝน หรื อลูกเห็บ ตกลงสู่พนดิ
ื นแล้วไหลลงสู่แหล่งนําหมุนเวียนอยู่
เช่นนี เรื อยไป
กระบวนการเปลียนแปลงนี สามารถแยกได้เป็ น ประเภท คือ การระเหยเป็ นไอ
(Evaporation), หยาดนําฟ้ า (Precipitation), การซึม (Infiltration) และ การเกิดนําท่า (Runoff)
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การระเหยเป็ นไอ (Evaporation) เป็ นการเปลียนแปลงสถานะของนําบนพืนผิวไปสู่บรรยากาศ
ทังการระเหยเป็ นไอ (Evaporation) โดยตรง และจากการคายนําของพืช (Transpiration) ซึงเรี ยกว่ า
“Evapotranspiration”
หยาดนําฟ้ า (Precipitation) เป็ นการตกลงมาของนําในบรรยากาศสู่พนผิ
ื วโลก โดยละอองนํา
ในบรรยากาศจะรวมตัวกันเป็ นก้อนเมฆ และในทีสุ ดกลันตัวเป็ นฝนตกลงสู่ผิวโลก รวมถึง หิ มะ และ
ลูกเห็บ
การซึม (Infiltration) จากนําบนพืนผิวลงสู่ดินเป็ นนําใต้ดิน อัตราการซึมจะขึ นอยู่กบั ประเภท
ของดิน หิน และ ปัจจัยประกอบอืน ๆ นําใต้ดินนันจะเคลือนตัวช้า และอาจไหลกลับขึนบนผิวดิน หรื อ
อาจถูกกักอยูภ่ ายใต้ชนหิ
ั นเป็ นเวลาหลายพันปี โดยปกติแล้วนําใต้ดินจะกลับเป็ นนําทีผิวดินบนพืนทีที
อยูร่ ะดับตํากว่า ยกเว้นในกรณี ของบ่อนําบาดาล
นําท่ า (Runoff) หรื อ นําไหลผ่ านเป็ นการไหลของนําบนผิวดินไปสู่ มหาสมุทร นําไหลลงสู่
แม่ น ําและไหลไปสู่ ม หาสมุท ร ซึ งอาจจะถูก กัก ชัวคราวตาม บึ ง หรื อ ทะเลสาบ ก่ อ นไหลลงสู่
มหาสมุทร นําบางส่วนกลับกลายเป็ นไอก่อนจะไหลกลับลงสู่มหาสมุทร
ปัจจัยทีทําให้เกิดการหมุนเวียนของนํา
1. ความร้อนจากดวงอาทิตย์ ทําให้โมเลกุลของนําแตกตัวและเกิดการระเหยของนํากลายเป็ น
ไอขึนสู่บรรยากาศ
2. กระแสลม ทําให้นาระเหยกลายเป็
ํ
นไอเร็ วขึน
3. มนุษย์ และ สัตว์ ขับถ่ายของเสียออกมาในรู ปของเหงือ ปัสสาวะ และลมหายใจ กลายเป็ น
ไอนําสู่ชนบรรยากาศ
ั
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4. พืช รากต้นไม้ ซึงเปรี ยบเหมือน
ฟองนํา ทีมีความสามารถในการดูด
นําจากใต้ดินจํานวนมากขึนไปเก็บ
ไว้ในส่วนต่าง ๆ ทังยอด กิง ใบ
ดอก ผล และลําต้น แล้วคายนําสู่
บรรยากาศ ไอนําเหล่านี จะ
ควบแน่นและรวมกันกลายเป็ นเมฆ
และตกลงมาเป็ นฝนต่อไป
ปริ มาณนําทีระเหย จากมหาสมุทร
84% จากพืนดิน 16% ปริ มาณนําทีตก
ลงในมหาสมุทร 77% บนพืนดิน 23%

เรืองที วัฏจักรของคาร์ บอน (Carbon Cycle)
ผูย้ อ่ ยสลาย เช่น ราและแบคทีเรี ย จะย่อยสลายคาร์บอนเหล่านี ให้กลายเป็ นแก๊สคาร์บอนไดออ

ภาพจาก http://student.nkw.ac.th/
คาร์ บอนเป็ นธาตุพบในสารประกอบของสารอินทรี ยเ์ คมีทุกชนิ ด ดังนัน วัฏจักรของคาร์ บอน
จึงเป็ นหัวใจของสิ งมีชีวิตทุกชนิ ด คาร์ บอนจะสัมพันธ์กบั วัฏจักรของธาตุอืน ๆ ในระบบนิ เวศในรู ป
ของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ และ ในรู ปของไบคาร์บอเนตในนํา ผูผ้ ลิตส่วนใหญ่ ได้แก่ พืช
จะใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสังเคราะห์แสง แล้วปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กลับ
สู่บรรยากาศหรื อนําโดยกระบวนการหายใจ พืชจะเก็ บธาตุคาร์ บอนไว้ในรู ปของสารอินทรี ย ์ แล้ว
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ถ่ายทอดสู่ผบู้ ริ โภคผ่านระบบห่ วงโซ่อาหาร ส่ วนสัตว์นันจะปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ออกสู่อากาศ
โดยกระบวนการหายใจ เมือพืชและสัตว์ตายจะพบว่ามีธาตุคาร์ บอนสะสมอยู่ดว้ ย คาร์ บอนทีอยู่ในรู ป
ของซากพืชและซากสัตว์บางชนิ ดจะไม่ย่อยสลาย เมือเก็ บไว้นาน ๆ หลายร้อยล้านปี ซากเหล่านี จะ
กลายเปลียนเป็ นสารทีให้พลังงาน ในปัจจุบนั ทีใช้กนั ก็คือ ถ่านหิน นํามัน และแก๊ส สารจําพวกนี มนุ ษย์
จะนํามาใช้เป็ นเชื อเพลิง เมือนํามาผ่านกระบวนการเผาไหม้ก็จะเกิดแก๊สคาร์ บอน ซึงแก๊ สคาร์ บอน
เหล่านี ก็ถกู ปล่อยเข้าสู่บรรยากาศ

ใบงาน เรือง ระบบนิเวศ
. ระบบนิเวศ คืออะไร
ตอบ…
. ยกตัวอย่างสภาพต่าง ๆ ของสิงทีอยูร่ อบตัวเรา มา 5 ตัวอย่าง
ตอบ
3. “ชีวนิเวศ” คืออะไร
ตอบ
. ปริ มาณนําจืดในแหล่งต่าง ๆ ทังโลก มีอยูเ่ ท่าไหร่
ตอบ
. จงอธิบายลักษณะของ “ถํา” มาพอสังเขป
ตอบ
. ทําไมชายฝังทะเลจึงเป็ นระบบนิเวศทีมีความพิเศษ
ตอบ
. บริ เวณใดในโลกทีพบ “ป่ าชายเลน” และทําไมจึงเป็ นเช่นนัน
ตอบ
. การศึกษาสิ งมีชีวิตทําได้กีวิธี อะไรบ้างจงอธิบาย
ตอบ…การศึกษาสิงมีชีวติ ทําได้ วิธศึกษาโดยองค์รวม ….
. ในการจัดลําดับชันของชีวภาพ สิ งมีชีวิตใดทีอยูร่ ะดับตําสุด
ตอบ
. จงอธิบายลักษณะของป่ าดิบชืนในทวีปเอเชีย
ตอบ
. ทําไมมหาสมุทรจึงมีความสําคัญต่อดาวเคราะห์โลก
ตอบ
. องค์ประกอบของระบบนิเวศมีอะไรบ้างให้อธิบายพอสังเขป
ตอบ…มีองค์ประกอบ แบบ คือริ โภค และผูย้ อ่ ยสลาย…12
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. องค์ประกอบที มีชีวิ ต (Biotic components) ที มาจาก พืช สัต ว์ต่ าง ๆ แบ่ ง ออกได้ เป็ นกี แบบ
อะไรบ้าง
ตอบ…3 แบบ คือองผูผ้ ลิต….
. พลังงานชนิดใดทีส่งมาถึงระบบนิเวศทังมวลบนโลก
ตอบ
. จงอธิบายลักษณะของการหายใจในระดับเซลล์ (Respiration)
ตอบแตกตัวออกเป็ น CO2 และ
. “วัฏจักรของนํา” (Water cycle) คืออะไร และมีลกั ษณะอย่างไร
ตอบ…การเปลียนแปลงสถานะภาพของนํา มี แบบ คือ
. วัฏจักรของคาร์บอน (Carbon Cycle) คืออะไร และมีลกั ษณะอย่างไร
ตอบ

ใบงาน เรือง ระบบนิเวศ
1. ระบบนิเวศ คืออะไร
ตอบ…กลุ่มมีชีวิตทีอาศัยอยูใ่ นสิงแวดล้อมบริ เวณใดบริ เวณหนึง โดยมีความสัมพันธ์กนั
ผ่านระบบห่วงโซ่อาหารและความสัมพันธ์ของสิ งมีชีวิตกับสภาพทางกายภาพ …
2. ยกตัวอย่างสภาพต่าง ๆ ของสิ งทีอยูร่ อบตัวเรา มา 5 ตัวอย่าง
ตอบ…อุณหภูมิ ความชืน ดิน ความสูงตําของพืนทีอาศัย….
3. “ชีวนิเวศ” คืออะไร
ตอบ…ระบบนิเวศทีมีความคล้ายคลึงกัน….
4. ปริ มาณนําจืดในแหล่งต่าง ๆ ทังโลก มีอยูเ่ ท่าไหร่
ตอบ… 0.04 %….
5. จงอธิบายลักษณะของ “ถํา” มาพอสังเขป
ตอบ…ภายในถําไม่มีแสงสว่าง ความชืนสูง อุณหภูมิคงทีเกือบตลอดทังปี ….
6. ทําไมชายฝังทะเลจึงเป็ นระบบนิเวศทีมีความพิเศษ
ตอบ…เพราะเป็ นระบบนิเวศทีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง….
7. บริ เวณใดในโลกทีพบ “ป่ าชายเลน” และทําไมจึงเป็ นเช่นนัน
ตอบ…บริ เวณชายฝังทะเลเขตร้อน….
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8. การศึกษาสิงมีชีวิตทําได้กีวิธี อะไรบ้างจงอธิบาย
ตอบ…การศึกษาสิงมีชีวติ ทําได้ วิธี คือ
.ศึกษาตามสปี ชีส์
. ศึกษาโดยองค์รวม ….
9. ในการจัดลําดับชันของชีวภาพ สิ งมีชีวิตใดทีทีอยูร่ ะดับตําสุด
ตอบ…เซลล์….
10. จงอธิบายลักษณะของป่ าดิบชืนในทวีปเอเชีย
ตอบ…ป่ าดิบชืนในทวีปเอเชีย เป็ นป่ ามรสุม ซึงมีฝนตกเป็ นฤดูกาล….
11. ทําไมมหาสมุทรจึงมีความสําคัญต่อดาวเคราะห์โลก
ตอบ…มหาสมุทรมีอิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศบนโลก ถ้าไม่มีมหาสมุทรอากาศบนโลกจะ
แตกต่างกันอย่างสุดขัว กลางวันและกลางคืนจะมีอุณหภูมิทีต่างกันอย่างมาก….
12. องค์ประกอบของระบบนิเวศมีอะไรบ้างให้อธิบายพอสังเขป
ตอบ…มีองค์ประกอบ แบบ คือ
. องค์ประกอบทีไม่มีชีวิต(Abiotic) เช่น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เป็ นต้น
ซึงสารเหล่านี เป็ นสารอินทรี ย ์ ส่วนทีเป็ นอนินทรี ย ์ เช่น นํา คาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนัน
ยังรวมถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ ความกดดัน พลังงานต่าง ๆ เป็ นต้น
2. องค์ประกอบทีมีชีวิต (Biatic) มี อย่าง คือ ผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค และผูย้ อ่ ยสลาย….
13. องค์ประกอบทีมีชีวิต (Biotic components) ทีมาจาก พืช สัตว์ต่างๆ แบ่งออกได้ เป็ นกีแบบ
อะไรบ้าง
ตอบ…3 แบบ คือ
. ผูผ้ ลิต ได้แก่ พืชและสาหร่ าย
. ผูบ้ ริ โภค คือ ผูท้ ีกินพืชและกินสัตว์
. ผูย้ อ่ ยสลาย คือ ผูท้ ีย่อยซากพืชซากสัตว์ ให้เป็ นสารอาหารของผูผ้ ลิต….
14. พลังงานชนิดใดทีส่งมาถึงระบบนิเวศทังมวลบนโลก
ตอบ…แสงจากดวงอาทิตย์….
15. จงอธิบายลักษณะของการหายใจในระดับเซลล์ (Respiration)
ตอบ…การหายใจในระดับเซลล์ เป็ นการทําให้โมเลกุลของอินทรี ยสารแตกตัวออกเป็ น CO2
และ H2O โดยอาศัยจุลินทรี ยท์ ีช่วยอินทรี ยส์ ารจากซากพืชซากสัตว์ รวมถึงของเสียต่าง ๆ
16. “วัฏจักรของนํา” (Water cycle) คืออะไร และมีลกั ษณะอย่างไร
ตอบ…การเปลียนแปลงสถานะภาพของนํา มี แบบ คือ
. ของเหลว
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.ของแข็ง
. ก๊าช ซึงสถานะภาพทัง นี จะเป็ นวงจรทีไม่มีทีสิ นสุด….
17. วัฏจักรของคาร์บอน (Carbon Cycle) คืออะไร และมีลกั ษณะอย่างไร
ตอบ…การสังเคราะห์แสงโดยพืช สาหร่ าย แพลงก์ตอนและแบคทีเรี ย โดยการใช้ CO2และ
ให้ผลผลิตเป็ นคาร์โบไฮเดรต ในรู ปของนําตาล และในรู ปของก๊าช CO2 จากการหายใจออกสู่อากาศ
ของสิงมีชีวิตทังคนและสัตว์…

แบบฝึ กหัดท้ ายบทที
คําชีแจง ให้ เลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุ ดเพียงข้ อเดียว แล้ วทําเครืองหมายทับ ตัวอักษร ก,
ข, ค หรือ ง ให้ ตรงกับข้ อทีท่ านเลือกตอบ
1. ระบบนิเวศหมายถึงอะไร
ก. ความสัมพันธ์ของสิ งมีชีวิตต่าง ๆ กับสิงแวดล้อมของสิ งมีชีวติ และมีการถ่ายทอดไปตามลําดับ
ข. การกินกันเป็ นทอดๆ เริ มตังแต่ผผู้ ลิต ผูบ้ ริ โภคพืช ผูบ้ ริ โภคสัตว์ตามลําดับ
ค. ลักษณะการกินกันซับซ้อนประกอบด้วยห่วงโซ่อาหารมากมาย
ง. พลังงานจากแสงอาทิตย์
2. โครงสร้างของระบบนิเวศ มีกีหน่วย
ก. 2 หน่วย คือ สิ งไม่มีชีวิต ผูย้ อ่ ยสลาย
ข. 2 หน่วย คือ สิ งไม่มีชีวิต สิ งมีชีวิต
ค. 3 หน่วย คือ สิ งไม่มีชีวิต สิ งมีชีวิต และผูบ้ ริ โภค
ง. 3 หน่วย คือ สิ งไม่มีชีวิต ผูผ้ ลิต และผูบ้ ริ โภค
3. สิ งมีชีวิตกลุ่มใดทีสามารถเปลียนอนินทรี ยส์ ารเป็ นอินทรี ยสารได้
ก. พืชสีเขียว
ข. สัตว์กินพืช
ค. สัตว์กินเนื อ
ง. ผูย้ อ่ ยสลาย
4. ข้อใดจัดเป็ นห่วงโซ่อาหาร
ก. เหยียว---พืช---ผีเสือ---นก
ข. เหยียว---นก---ผีเสือ---พืช
ค. นก---เหยียว---นก---ผีเสื อ
ง. ผีเสือ---พืช---นก---เหยียว
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5. กล้วยไม้ทีอาศัยเกาะบนต้นไม้ใหญ่ จัดเป็ นความสัมพันธ์แบบใด
ก. ภาวะการอยูร่ ่ วมกัน
ข. ภาวะล่าเหยือ
ค. ภาวะปรสิต
ง. ภาวะพึงพา
6. หมัดกัดสุนขั และ ยุงกัดคน จัดเป็ นความสัมพันธ์แบบใด
ก. ภาวะอยูร่ ่ วมกัน
ข. ภาวะล่าเหยือ
ค. ภาวะปรสิต
ง. ภาวะพึงพา
7. การตัดต้นไม้ ทําลายป่ าจะทําให้เกิดผลกระทบใดตามมา
ก. นําป่ าไหลหลาก สิงมีชีวิตตาย
ข. แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
ค. เกิดสึนามิ สิงมีชีวิตตาย
ง. ภาวะเรื อนกระจก
8. การจัดลําดับชันของชีวภาพข้อใดเรี ยงจากสูงสุดไปหาตําสุดได้ถกู ต้อง
ก. ชีวนิเวศ - ระบบนิเวศ - ชุมชน - ประชากร
ข. ชีวนิเวศ - ประชากร - ชุมชน - ระบบนิเวศ
ค. ระบบนิเวศ - ชีวนิเวศ - ชุมชน - ประชากร
ง. ระบบนิเวศ - ชีวนิเวศ - ประชากร - ชุมชน
9. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. คาร์โบไฮเดรต เป็ นอินทรี ยสารทีเป็ นองค์ประกอบทีมีชีวิต
ข. คาร์โบไฮเดรต เป็ นอนินทรี ยส์ ารทีเป็ นองค์ประกอบทีมีชีวติ
ค. คาร์บอนไดออกไซด์ เป็ นอินทรี ยสารทีเป็ นองค์ประกอบทีไม่มีชีวิต
ง. คาร์บอนไดออกไซด์ เป็ นอนินทรี ยส์ ารทีเป็ นองค์ประกอบทีไม่มีชีวิต
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10. ข้อใดกล่าวถูกต้องทีสุด
ก. การหายใจระดับเซลล์ คือการทําให้โมเลกุลของอินทรี ยสารแตกตัว
ข. การหายใจระดับเซลล์ คือการทําให้โมเลกุลของอนินทรี ยส์ ารแตกตัว
ค. การหายใจระดับเซลล์ คือการทําให้โมเลกุลของอินทรี ยสารแตกตัวและได้ CO2
ง. การหายใจระดับเซลล์ คือการทําให้โมเลกุลของอินทรี ยสารแตกตัว H2O
1. ก

เฉลยแบบทดสอบบทที 5 เรืองระบบนิเวศน์
.ข .ก .ข .ค .ค .ก

.ก

9. ง

.ก
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บทที
โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ
สิ งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาระสําคัญ
โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1. บอกส่วนประกอบและวิธีการแบ่งชันของโลกได้
2. อธิบายการเปลียนแปลงของเปลือกโลก กระบวนการต่าง ๆได้
3. บอกองค์ประกอบและการแบ่งชันบรรยากาศได้
4. บอกความหมายและความสําคัญของอุณหภูมิ ความชืนและความกดอากาศได้
5. อธิบายความสัมพันธ์ของอุณหภูมิ ความชืนและความกดอากาศต่อชีวิตความเป็ นอยูไ่ ด้
6. บอกชนิดของลมได้
7. อธิบายอิทธิพลของลมต่อมนุษย์และสิงแวดล้อมได้
8. บอกวิธีการป้ องกันภัยทีเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้
9. บอกประโยชน์ของการพยากรณ์อากาศได้
10. อธิบายเกียวกับสภาพ ปัญหา การใช้และการแก้ไขสิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถินและประเทศ
11. อธิบาย สรุ ปแนวคิดในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ การอนุรักษ์สิงแวดล้อม และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยังยืนได้
ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที
เรื องที
เรื องที
เรื องที

โลก
บรรยากาศ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
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เรืองที โลก (Earth)
กําเนิดโลก
นักวิทยาศาสตร์หลายคนพยายามทีจะอธิบายการกําเนิดของโลกมาตังแต่ ค.ศ. 1609 หนึงในนัน
คื อ กาลิเลโอ ที ส่ องกล้องขยายดู พืนผิว ที เป็ นหลุมเป็ นบ่ อบนดาวเคราะห์ด วงอืนพบว่ า มีหลุมบ่ อ
มากมาย หลุมบ่อเหล่านันเป็ นผลจากเทหวัตถุ (อุกาบาต) วิงชนและเกิดการหลอมรวมตัวกันทําให้ขนาด
ของดาวเคราะห์เพิมใหญ่ขึนเรื อย
นักวิทยาศาสตร์ เชือกันว่าเอกภพเกิดมาเมือ 10,000 ล้านปี แล้ว ขณะทีโลกเพิงเกิดมาเมือ 4,600
ล้านปี การกําเนิดของโลกเริ มจากปรากฏการณ์ทีฝุ่ นและก๊าซกระจายอยูใ่ นจักรวาลมารวมตัวกันเป็ นวง
ก๊าซทีอุณหภูมิร้อนจัด และมีความหนาแน่ นมหาศาล อุณหภูมิสูงมากประมาณการจนทําให้กลุ่มฝุ่ น
และก๊ าซนี เกิ ด การระเบิ ด ขึ นมาเรี ย กว่ า บิ กแบงค์ ถือว่ าเป็ นการระเบิ ด ครั งยิงใหญ่ ส่ งให้มวลสาร
แพร่ กระจายออกไปจุดศูนย์กลางทีร้อนทีสุ ด คือ ดวงอาทิตย์ (มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,400,000 กิโลเมตร
อุณหภูมิ 15 ล้านองศาเซลเซีย ส) ส่ วนมวลสารอืน ๆ ทียังกระจายอยู่ทัวไปเริ มเย็นลง (พร้อมกันนัน
ไอนําก็เริ มกลันตัวเป็ นหยดนํา) ได้เป็ นดาวเคราะห์น้อยมากมายประมาณว่ามีร้อย ๆ ล้านดวงลอยเคว้ง
คว้างอยูใ่ นจักรวาล ชนกันเอง ช้าบ้าง เร็ วบ้าง ชนกันไปเรื อย ๆ ในทีสุดการชนก็เริ มมีการเปลียนแปลง
ชนกันไปชนกัน มาดาวเคราะห์บางดวงค่อย ๆ ปรากฏมวลใหญ่ ขึน เมือใหญ่ ขึนแรงดึงดูดก็ มากขึ น
ตามมา ยิงถูกชนมากยิงขนาดใหญ่ขึนเก็บสะสมพลังงานได้มากขึน ด้วยเหตุนีการก่อกําเนิดโลกก็เกิดขึน
ดาวพุธ ดาวศุกร์ ก็เกิดขึนในทํานองเดียวกัน ช่วงแรกพืนผิวโลกจึงปรากฏรู พรุ นเต็มไปหมด เนื องจาก
การชนกลายเป็ นหลุมอุกาบาต ซึงเทียบได้จากพืนผิวของดวงจันทร์ซึงศึกษาได้ในขณะนี
การโคจรของโลก
โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์เป็ นวงโคจรซึงใช้เวลา 365.25 วัน เพือให้ครบ 1 รอบ ปฏิทินแต่ละปี
มี 365 วัน ซึงหมายความว่าจะมี 1/4 ของวันทีเหลือในแต่ละปี ซึงทุก ปี จะมีวนั พิเศษ คือจะมี 366 วัน
กล่าวคือเดือนกุมภาพันธ์จะมี 29 วัน แทนทีจะมี 28 วันเหมือนปกติ วงโคจรของโลกไม่เป็ นวงกลม
ในเดือนธันวาคม จะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าเดือนมิถุนายน ซึงจะอยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์มาก
ทีสุ ด โลกจะเอียงไปตามเส้นแกน ในเดือนมิถุนายน ซีกโลกเหนื อจะเอียงไปทางดวงอาทิตย์ ดังนัน
ซีกโลกเหนื อจะเป็ นฤดูร้อนและซีกโลกใต้จะเป็ นฤดูหนาว ในเดือนธันวาคมจะเอียงจากดวงอาทิตย์
ทําให้ซีก โลกเหนื อเป็ นฤดูหนาวและซี กโลกใต้เป็ นฤดูร้ อน ในเดื อนมีน าคมและกันยายน ซี กโลก
ทังสองไม่เอียงไปยังดวงอาทิตย์ กลางวันและกลางคืนจึงมีความยาวเท่ากัน ในเดือนมีนาคม ซีกโลก
เหนือจะเป็ นฤดูใบไม้ผลิ และซีกโลกใต้เป็ นฤดูใบไม้ร่วง ในเดือนกันยายน สถานการณ์จะกลับกัน
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ภาพ : การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์
โลกมีอายุประมาณ 4,700 ปี โลกไม่ได้มีรูปร่ างกลมโดยสิ นเชิง เส้นรอบวงทีเส้นศูนย์สูตรยาว
40,077 กิโลเมตร (24,903 ไมล์) และทีขัวโลกยาว 40,009 กิโลเมตร (24,861 ไมล์) และมีดวงจันทร์ เป็ น
บริ วาร 1 ดวง โคจรรอบโลกทุก ๆ 27 วัน 8 ชังโมง โลก มีลกั ษณะเป็ นทรงวงรี โดยในแนวดิงเส้นผ่า
ศูนย์กลางยาว , กม. ในแนวนอน ยาว , กม. ต่างกัน กม. มีพนนํ
ื า ส่ วน หรื อ % และ
มีพนดิ
ื น ส่วน หรื อ % แกนโลกจะเอียง . องศา
ส่ วนประกอบของโลก
. ส่วนทีเป็ นพืนนํา ประกอบด้วย ห้วยหนอง คลองบึง ทะเล มหาสมุทร นําใต้ดิน นําแข็ง
ขัวโลก
2. ส่วนทีเป็ นพืนดิน คือส่วนทีมีลกั ษณะแข็งห่อหุม้ โลก โดยทีเปลือกทีอยูใ่ ต้ทะเลมีความหนา
5 กิโลเมตร และส่วนเปลือกทีมีความหนาคือ ส่วนทีเป็ นภูเขา หนาประมาณ 70 กิโลเมตร
3. ชันบรรยากาศ เป็ นชันทีสําคัญ เพราะทําให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ เช่น
วัฏจักรนํา อิออน ทีจําเป็ นต่อการติดต่อสือสารเป็ นต้น
4. ชันสิ งมีชีวิต
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โครงสร้ างภายในโลก

ภาพ : โครงสร้ างภายในโลก
เปลือกโลก
เปลือกโลก (crust) เป็ นชันนอกสุดของโลกทีมีความหนาประมาณ - กิโลเมตร ซึงถือว่า
เป็ นชันทีบางทีสุดเมือเปรี ยบกับชันอืน ๆ เสมือนเปลือกไข่ไก่หรื อเปลือกหัวหอม เปลือกโลกประกอบ
ไปด้วยแผ่นดินและแผ่นนํา ซึงเปลือกโลกส่วนทีบางทีสุดคือส่วนทีอยูใ่ ต้มหาสมุทร ส่วนเปลือกโลก
ทีหนาทีสุด คือ เปลือกโลกส่วนทีรองรับทวีปทีมีเทือกเขาทีสูงทีสุดอยูด่ ว้ ย นอกจากนี เปลือกโลกยัง
สามารถแบ่งออกเป็ น ชัน คือ

ภาพ : ส่วนประกอบของโลก
- ชันทีหนึง : ชันหินไซอัล (sial) เป็ นเปลือกโลกชันบนสุ ด ประกอบด้วยแร่ ซิลิกาและอะลูมินา
ซึงเป็ นหิ นแกรนิ ต ชนิ ด หนึ ง สําหรั บบริ เวณผิวของชันนี จะเป็ นหิ นตะกอน ชันหิ นไซอัลนี มีเฉพาะ
เปลือกโลกส่วนทีเป็ นทวีปเท่านัน ส่วนเปลือกโลกทีอยูใ่ ต้ทะเลและมหาสมุทรจะไม่มีหินชันนี
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- ชันทีสอง : ชันหินไซมา (sima) เป็ นชันทีอยู่ใต้หินชันไซอัลลงไป ส่ วนใหญ่เป็ นหิ นบะซอลต์
ประกอบด้วยแร่ ซิลิกา เหล็กออกไซด์และแมกนี เซียม ชันหิ นไซมานี ห่ อหุ ้มทัวทังพืนโลกอยู่ในทะเล
และมหาสมุทร ซึ งต่ างจากหิ น ชันไซอัลที ปกคลุ มเฉพาะส่ ว นที เป็ นทวี ป และยังมีค วามหนาแน่ น
มากกว่าชันหินไซอัล
แมนเทิล
แมนเทิล (mantle หรื อ Earth's mantle) เป็ นชันทีอยูร่ ะหว่างเปลือกโลกและแก่นโลก มีความหนา
ประมาณ , กิโลเมตร บางส่ วนของหิ นอยู่ในสถานะหลอมเหลวเรี ยกว่า หินหนืด (Magma) ทําให้
ชันแมนเทิลมีความร้อนสูงมาก เนื องจากหิ นหนื ดมีอุณหภูมิประมาณ °C ซึงประกอบด้วย
หินอัคนีเป็ นส่วนใหญ่ เช่นหินอัลตราเบสิก หินเพริ โดไลต์
แก่นโลก
แก่นโลก (Core) ความหนาแน่นของโลกโดยเฉลียคือ , กก./ลบ.ม. ทําให้โลกเป็ น
ดาวเคราะห์ทีหนาแน่ น ทีสุ ดในระบบสุ ริยะ แต่ ถา้ วัด เฉพาะความหนาแน่ นเฉลียของพืนผิวโลกแล้ว
วัดได้เพียงแค่ , กก./ลบ.ม. เท่านัน ซึงแก่นโลกมีองค์ประกอบเป็ นธาตุเหล็กถึง % รวมถึงนิ กเกิล
และธาตุทีมีนาหนั
ํ กทีเบากว่าอืน ๆ เช่น ตะกัวและยูเรเนี ยม เป็ นต้น แก่นโลกสามารถแบ่งออกเป็ น
ชัน ได้แก่
- แก่ นโลกชันนอก (Outer core) มีค วามหนาจากผิว โลกประมาณ , - , กิ โ ลเมตร
ประกอบด้วยธาตุเหล็กและนิกเกิลในสภาพหลอมละลาย และมีความร้อนสูง มีอุณหภูมิประมาณ
มีความหนาแน่นสัมพัทธ์ . และส่วนนี มีสถานะเป็ นของเหลว
- แก่นโลกชันใน (Inner core) เป็ นส่วนทีอยูใ่ จกลางโลกพอดี มีรัศมีประมาณ , กิโลเมตร
มีอุณ หภู มิประมาณ , - , และมีความกดดันมหาศาล ทําให้ส่ว นนี จึงมีสถานะเป็ นของแข็ ง
ประกอบด้วยธาตุเหล็กและนิกเกิลทีอยูใ่ นสภาพเป็ นของแข็ง มีความหนาแน่นสัมพัทธ์ .
แผ่นเปลือกโลก
(อังกฤษ: Plate tectonics; มาจากภาษากรี ก " แปลว่า "ผูส้ ร้าง") เป็ นทฤษฎีเชิงธรณี วิทยาทีถูก
พัฒนาขึนเพืออธิบายถึงหลักฐานจากการสังเกตการเคลือนตัวของแผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่ โครงสร้าง
นอกสุดของโลกประกอบด้วยชัน ชัน ชันทีอยูน่ อกสุดคือชันดินแข็ง (lithosphere) ทีมีเปลือกโลกและ
ชันนอกสุ ด ของแมนเทิ ลที เย็น ตัว และแข็ งแล้ว ภายใต้ชนดิ
ั น แข็ ง คื อชันดิ น อ่อ น (aethenosphere)
ถึงแม้ว่ายังมีสถานะเป็ นของแข็งอยู่ แต่ชนดิ
ั นอ่อนนันมีความยืดหยุน่ ค่อนข้างตําและขาดความแข็งแรง
ทังยังสามารถไหลได้ค ล้ายของเหลวซึ งขึนอยู่กบั ลําดับเวลาเชิงธรณี วิทยา ชันแมนเทิลทีอยู่ลึกลงไป
ภายใต้ชนดิ
ั นอ่อนนันจะมีความแข็งมากขึ นอีกครั ง กระนันความแข็งดังกล่าวไม่ได้มาจากการเย็นลง
ของอุณหภูมิ แต่เนืองมาจากความดันทีมีอยูส่ ูง
ชันดินแข็งนันจะแตกตัวลงเป็ นสิ งทีเรี ยกว่าแผ่นเปลือกโลก ซึงในกรณีของโลกนัน สามารถ
แบ่งเป็ นแผ่นขนาดใหญ่ได้ แผ่น และแผ่นขนาดเล็กอีกจํานวนมาก แผ่นดินแข็งจะเลือนตัวอยูบ่ น
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ชันดินอ่อน และจะเคลือนตัวสัมพันธ์กบั แผ่นเปลือกโลกอืน ๆ ซึงการเคลือนทีนี สามารถแบ่งได้เป็ น
ขอบเขตด้วยกันคือ
. ขอบเขตทีมีการชนกันหรื อบรรจบกัน
. ขอบเขตทีมีการแยกตัวออกจากกันหรื อกระจายจากกัน
. ขอบเขตทีมีการแปลงสภาพ
โดยปรากฏการณ์ทางธรณี วิทยาต่าง ๆ ได้แก่ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟปะทุ การก่อตัวขึนของภูเขา
และการเกิดขึนของเหวสมุทรนันจะเกิดขึนพร้อมกับการเปลียนแปลงของขอบเขตแผ่นดิน การเคลือน
ตัวด้านข้างของแผ่นดินนันมีอตั ราเร็ วอยูร่ ะหว่าง . ถึง . เซนติเมตรต่อปี

ภาพ : แผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่





แผ่นเปลือกโลกทีมีขนาดใหญ่ ได้แก่
แผ่นแอฟริ กนั : ครอบคลุมทวีปแอฟริ กา เป็ นแผ่นทวีป
แผ่นแอนตาร์คติก : ครอบคลุมทวีปแอนตาร์คติก เป็ นแผ่นทวีป
แผ่นออสเตรเลียน : ครอบคลุมออสเตรเลีย (เคยเชือมกับแผ่นอินเดียนเมือประมาณ ล้านปี ก่อน) เป็ นแผ่นทวีป
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แผ่นยูเรเซียน : ครอบคลุมทวีปเอเชียและยุโรป เป็ นแผ่นทวีป
แผ่นอเมริ กาเหนือ : ครอบคลุมทวีปอเมริ กาเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือของไซบีเรี ย
เป็ นแผ่นทวีป
แผ่นอเมริ กาใต้ : ครอบคลุมทวีปอเมริ กาใต้ เป็ นแผ่นทวีป
แผ่นแปซิฟิก : ครอบคลุมมหาสมุทรแปซิฟิก เป็ นแผ่นมหาสมุทร
นอกจากนี ยังมีแผ่นเปลือกโลกทีมีขนาดเล็กกว่าได้แก่ แผ่นอินเดียน แผ่นอาระเบียน
แผ่น แคริ เบียน แผ่นฮวนเดฟูกา แผ่นนาซคา แผ่นฟิ ลิปปิ นส์และแผ่นสโกเทีย
การเคลือนทีของแผ่นเปลือกโลก มีสาเหตุมาจากการรวมตัวและแตกออกของทวีป เมือผ่าน
ช่วงเวลาหนึง ๆ รวมถึงการรวมตัวของมหาทวีปในบางครัง ซึงได้รวมทุกทวีปเข้าด้วยกัน
มหาทวีปโรดิเนีย (Rodinia) นันคาดว่าก่อตัวขึนเมือหนึงพันล้านปี ทีผ่านมา และได้ครอบคลุม
ผืนดินส่วนใหญ่บนโลก จากนันจึงเกิดการแตกตัวไปเป็ นแปดทวีปเมือ ล้านปี ทีแล้ว
ทวีปทัง นี ต่อมาเข้ามารวมตัวกันเป็ นมหาทวีปอีกครัง โดยมีชือว่าแพนเจีย (Pangaea)
และในทีสุด แพนเจียก็แตกออกไปเป็ นทวีปลอเรเซีย (Laurasia) ซึงกลายมาเป็ นทวีปอเมริ กา
เหนือและยูเรเซีย และทวีปกอนด์วานา (Gondwana) ซึงกลายมาเป็ นทวีปอืน ๆ นอกเหนือจาก
ทีได้กล่าวข้างต้น
การเคลือนทีของแผ่นเปลือกโลก

ภาพ : การเคลือนทีของแผ่นเปลือกโลก

เรืองที บรรยากาศ
บรรยากาศ คือ อากาศทีห่อหุม้ โลกเราอยูโ่ ดยรอบ โดยมีขอบเขตนับจากระดับนําทะเลขึนไป
ประมาณ , กิโลเมตร บริ เวณใกล้พนดิ
ื นอากาศจะมีความหนาแน่นมากและจะลดลงเมืออยูส่ ูงขึนไป
จากระดับพืนดิน บริ เวณใกล้พนดิ
ื นโลกมีอุณหภูมิ องศาเซลเซียส โดยเฉลีย
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ภาพ : สภาพบรรยากาศของโลก
ชันบรรยากาศ
สภาพอากาศของโลก คือ การถูกห่อหุม้ ด้วยชันบรรยากาศ ซึงมีทงหมด
ั
ชัน ได้แก่
1. โทรโพสเฟี ยร์ เริ มตังแต่ - กิโลเมตร จากผิวโลก บรรยากาศมีไอนํา เมฆ หมอก
ซึงมีความหนาแน่นมาก และมีการแปรปรวนของอากาศอยูต่ ลอดเวลา
2. สตราโตสเฟี ยร์ เริ มตังแต่ - กิโลเมตร จากผิวโลก บรรยากาศชันนี แถบจะไม่
เปลียนแปลงจากโทรโพสเฟี ยร์ แต่มีผงฝุ่ นเพิมมาเล็กน้อย
3. เมโสสเฟี ยร์ เริ มตังแต่ - กิโลเมตร จากผิวโลก บรรยากาศมีก๊าซโอโซนอยูม่ าก ซึงจะ
ช่วยสกัดแสงอัลตรา ไวโอเรต (UV) จากดวงอาทิตย์ไม่ให้มาถึงพืนโลกมากเกินไป
4. ไอโอโนสเฟี ยร์ เริ มตังแต่ - กิโลเมตร จากผิวโลก บรรยากาศมีออกซิเจนจางมาก
ไม่เหมาะกับมนุษย์
5. เอกโซสเฟี ยร์ เริ มตังแต่ กิโลเมตรขึนไป จากผิวโลก บรรยากาศมีออกซิเจนจางมาก ๆ
และมีก๊าซฮีเลียม และไฮโดรเจนอยูเ่ ป็ นส่วนมาก โดยเป็ นทีชันติดต่อกับอวกาศ
ความสําคัญของบรรยากาศ
บรรยากาศมีความสําคัญต่อสิงมีชีวิต ดังนี
. ช่วยปรับอุณหภูมิบนผิวโลกไม่ให้สูงหรื อตําเกินไป
. ช่วยป้ องกันอันตรายจากรังสีและอนุภาคต่าง ๆ ทีมาจากภายนอกโลก เช่น ช่วยดูดกลืนรังสี
อัลตราไวโอเลตไม่ให้ส่องผ่านมายังผิวโลกมากเกินไป ช่วยทําให้วตั ถุจากภายนอกโลกทีถูกแรงดึงดูด
ของโลกดึงเข้ามาเกิดการลุกไหม้หรื อมีขนาดเล็กลงก่อนตกถึงพืนโลก
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ภาพ : ชันของบรรยากาศ
องค์ประกอบของบรรยากาศ
บรรยากาศหรื ออากาศ จัดเป็ นของผสมประกอบด้วยแก๊สต่าง ๆ เช่น แก๊สไนโตนเจน (N ) แก๊ส
ออกซิเจน (O ) แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO ) แก๊สอาร์กอน (Ar) ฝุ่ นละออง และแก๊สอืน ๆ เป็ นต้น

ภาพ : องค์ประกอบของบรรยากาศ
ก๊าซทีเกียวกับชันบรรยากาศทีสําคัญมีอยู่ 2 ก๊าซ คือ
โอโซน (Ozone) เป็ นก๊าซทีสําคัญมากต่อมนุษย์ เพราะช่วยดูดกลืนรังสีอุลตราไวโอเลตทีมาจาก
ดวงอาทิตย์ ไม่ให้ตกสู่พนโลกมากเกิ
ื
นไป ถ้าไม่มีโอโซนก็จะทําให้รังสีอุลตราไวโอเลตเข้ามาสู่พืนโลก
มากเกินไป ทําให้ผวิ หนังไหม้เกรี ยม แต่ถา้ โอโซนมีมากเกินไปก็จะทําให้รังสี อุลตราไวโอเลตมาสู่พืน
โลกน้อยเกินไปทําให้มนุษย์ขาดวิตามิน D ได้
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ซีเอฟซี (CFC = Chlorofluorocarbon) เป็ นก๊าซที ประกอบด้วย คาร์ บอน ฟลูออรี น คลอรี น
ซึงได้นาํ มาใช้ในอุตสาหกรรมบางชนิด เช่น พลาสติก โฟม ฯลฯ โดยก๊าซ CFC นําหนักเบามาก ดังนัน
เมือปล่อยสู่บรรยากาศมากขึนจนถึงชันสตราโตสเฟี ยร์ CFC จะกระทบกับรังสี อุลตราไวโอเลตแล้ว
แตกตัวออกทันทีเกิดอะตอมของคลอรี นอิสระทีจะเข้าทําปฏิกิริยากับโอโซน ได้สารประกอบมอนอกไซด์
ของคลอรี น และก๊าซออกซิเจน จากนัน สารประกอบมอนอกไซด์จะรวมตัวกับอะตอมออกซิเจนอิสระ
เพือทีจะสร้างออกซิเจนและอะตอมของคลอรี น ปฏิกิริยานี จะเป็ นลูกโซ่ต่อเนื องไม่สินสุ ด โดยคลอรี น
อิสระ 1 อะตอม จะทําลายโอโซนไปจากชันบรรยากาศได้ถึง 100,000โมเลกุล
อุณหภูมิ
อุณหภูมิ คือ คุณสมบัติทางกายภาพของระบบ โดยจะใช้เพือแสดงถึงระดับพลังงานความร้อน
เป็ นการแทนความรู้สึกทัวไปของคําว่า "ร้อน" และ "เย็น" โดยสิ งทีมีอุณหภูมิสูงกว่าจะถูกกล่าวว่า ร้อน
กว่า หน่วย SI ของอุณหภูมิ คือ เคลวิน
มาตราวัด
มาตรฐานวัดหลัก ได้แก่
ภาษาไทย
องศาเซลเซียส

ภาษาอังกฤษ จุดเยือกแข็งของนํา จุดเดือดของนํา
0

100

องศาฟาเรนไฮต์ Fahrenheit (R)

32

212

เคลวิน

Kelvin (K)

273

373

Réaumur (°R)

0

80

องศาโรเมอร์
โดยมีสูตรการแปลงหน่วย ดังนี

Celsius (C)
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กระแสนํากับอุณหภูมขิ องโลก
กระแสนําในมหาสมุทร คือ การเคลือนทีของนําในมหาสมุทรในลักษณะทีเป็ นกระแสธาร
ทีเคลือนทีอย่างสมําเสมอ และไหลต่อเนืองไปในทิศทางเดียวกัน มี 2 ชนิด คือ กระแสนําอุ่น และ
กระแสนําเย็น
กระแสนําอุ่น เป็ นกระแสนําทีมาจากเขตละติจูดตํา (บริ เวณทีอยูใ่ กล้เส้นศูนย์สูตร ตังแต่
เส้นทรอปิ กออฟแคนเซอร์ ถึงทรอปิ กออฟแคบริ คอร์ น) เคลือนทีไปทางขัวโลก มีอุณหภูมิสูงกว่านํา
ทีอยูโ่ ดยรอบไหลผ่านบริ เวณใดก็จะทําให้อากาศบริ เวณนัน มีความอบอุ่นชุ่มชืนขึน

ภาพ : ทิศทางการไหลของกระแสนําอุ่น - นําเย็นหรื อเทอร์โมฮาไลน์ทีไหลรอบโลก
กระแสนําเย็น ไหลผ่านบริ เวณใดก็จะทําให้อากาศแถบนันมีความหนาวเย็น แห้งแล้ง
เป็ นกระแสนําทีไหลมาจากเขตละติจูดสูง (บริ เวณตังแต่ เส้นอาร์ กติกเซอร์ เคิลถึงขัวโลกเหนื อ และ
บริ เวณเส้นแอนตาร์กติกเซอร์เคิลถึงขัวโลกใต้) เข้ามายังเขตอบอุ่น และเขตร้อนจึงทําให้กระแสนําเย็น
ลงหรื ออุณหภูมิตากว่
ํ านําทีอยูโ่ ดยรอบ
กระแสนําอุ่นและกระแสนําเย็น จะนําพาอากาศร้อนและอากาศหนาวมา ทําให้เกิดฤดูกาล
ทีเปลียนไปตามธรรมชาติ ถ้าไม่มีกระแสนําอากาศก็จะวิปริ ตผิดเพียน ร้อนและหนาวมากผิดฤดูกาล
ส่งผลให้พืชไม่ออกผล เกิดพายุฝนทีรุ นแรง และแปรปรวน
นอกจากนี ยังมีผลต่อความชืนในอากาศ คือ ลมทีพัดผ่านกระแสนําอุ่นมาสู่ทวีปทีเย็น จะทํา
ให้ความชืนบริ เวณนันมีมากขึน และมีฝนตก ในขณะทีลมทีพัดผ่านกระแสนําเย็นไปยังทวีปทีอุ่นจะทํา
ให้อากาศแห้งแล้ง ชายฝั งบางทีจึงมีอากาศแห้งแล้ง บางที ก็เป็ นทะเลทราย แต่ถา้ กระแสนําอุ่นกับ
กระแสนําเย็นไหลมาบรรจบกันจะทําให้เกิดหมอก
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หากขาดกระแสนําทังสองชนิ ดนี ก็จ ะไม่มีก ารเปลียนแปลงของอากาศ แต่ในบางพืนที
กระแสนําก็ไม่มีผลต่ออุณหภูมิ เพราะไม่มีทงกระแสนํ
ั
าอุ่น และกระแสนําเย็นไหลผ่าน เช่น ประเทศไทย
เมือนําแข็งทีขัวโลกละลาย นําทะเลก็จะเจือจางลง ทําให้กระแสนําอุ่น และกระแสนําเย็นหยุด
ไหล เมือหยุดไหลแล้วก็จะไม่มีระบบหล่ออุณหภูมิของโลก โลกของเราก็จะเข้าสู่ยคุ นําแข็งอีกครั งหนึ ง
หรื อไม่ก็เกิดภาวะนําท่วมโลก
สมบัตขิ องอากาศ
1. ความหนาแน่นของอากาศ
ความหนาแน่นของอากาศ คือ อัตราส่วนระหว่างมวลกับปริ มาตรของอากาศ
. ทีระดับความสูงจากระดับนําทะเลต่างกัน อากาศจะมีความหนาแน่นต่างกัน
. เมือระดับความสูงจากระดับนําทะเลเพิมขึน ความหนาแน่นของอากาศจะลดลง
. ความหนาแน่นของอากาศจะเปลียนแปลงตามมวลของอากาศ อากาศทีมวลน้อยจะมีความหนาแน่นน้อย
. อากาศทีผิวโลกมีความหนาแน่นมากกว่าอากาศทีอยูร่ ะดับความสูงจากผิวโลกขึนไป เนืองจากมีชนั
อากาศกดทับผิวโลกหนากว่าชันอืน ๆ และแรงดึงดูดของโลกทีมีต่อมวลสารใกล้ผวิ โลก
2. ความดันของอากาศ
ความดันของอากาศหรื อความดันบรรยากาศ คือ ค่ าแรงดันอากาศทีกระทําต่ อหนึ งหน่ ว ยพืนที
ทีรองรับแรงดันนัน
- เครื องมือวัดความดันอากาศ เรี ยกว่า บารอมิเตอร์
- เครื องมือวัดความสูง เรี ยกว่า แอลติมิเตอร์
ความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับระดับความสูงจากระดับนําทะเล สรุ ปได้ ดังนี
. ทีระดับนําทะเลความดันอากาศปกติมีค่าเท่ากับความดันอากาศทีสามารถดันปรอทให้สูง
cm หรื อ mm หรื อ นิ ว
. เมือระดับความสูงเพิมขึน ความกดของอากาศจะลดลงทุก ๆ ระยะความสูง เมตร ระดับ
ปรอทจะลดลง มิลลิเมตร
. อุณหภูมขิ องอากาศ การเปลียนแปลงของอุณหภูมิตามความสูงในบรรยากาศชันนี พบว่า โดยเฉลีย
อุณหภูมิจะลดลงประมาณ . ๐C
4. ความชืนของอากาศ
ความชืนของอากาศ คือ ปริ มาณไอนําทีปะปนอยูใ่ นอากาศ อากาศทีมีไอนําอยูใ่ นปริ มาณเต็มที
และจะรับไอนําอีกไม่ได้อีกแล้ว เรี ยกว่า อากาศอิมตัว
การบอกค่าความชืนของอากาศ สามารถบอกได้ วิธี คือ
1. ความชืนสัมบูรณ์ คือ อัตราส่วนระหว่างมวลของไอนําในอากาศกับปริ มาตรของอากาศ
ขณะนัน
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2. ความชืนสัมพัทธ์ คือ ปริ มาณเปรี ยบเทียบระหว่างมวลของไอนําทีมีอยูจ่ ริ งในอากาศขณะนัน
กับมวลของไอนําอิมตัว ทีอุณหภูมิและปริ มาตรเดียวกัน มีหน่วยเป็ น เปอร์เซ็นต์
เครื องมือวัดความชืนสัมพัทธ์ เรี ยกว่า ไฮกรอมิเตอร์ ทีนิยมใช้มี ชนิด คือ
1. ไฮกรอมิเตอร์แบบกระเปี ยกกระเปาะแห้ง
2. ไฮกรอมิเตอร์แบบเส้นผม
เมฆ
1.1 เมฆและการเกิดเมฆ
เมฆ คือ นําในอากาศเบืองสูงทีอยูใ่ นสถานะเป็ นหยดนําและผลึกนําแข็ง และอาจมีอนุภาคของ
ของแข็งทีอยูใ่ นรู ปของควันและฝุ่ นทีแขวนลอยอยูใ่ นอากาศรวมอยูด่ ว้ ย
. ชนิดของเมฆ
การสังเกตชนิดของเมฆ
กลุ่มคําทีใช้บรรยายลักษณะของเมฆชนิดต่าง ๆ มีอยู่ กลุ่มคํา คือ
เซอร์โร(CIRRO)
เมฆระดับสูง
อัลโต (ALTO)
เมฆระดับกลาง
คิวมูลสั (CUMULUS)
เมฆเป็ นก้อนกระจุก
สเตรตัส (STRATUS)
เมฆเป็ นชัน ๆ
นิมบัส (NUMBUS)
เมฆทีก่อให้เกิดฝน
นักอุตุนิยมวิทยาแบ่งเมฆออกเป็ น ประเภท คือ
1. เมฆระดับสูง เป็ นเมฆทีพบในระดับความสูง
เมตรขึนไป
ประกอบด้วยผลึกนําแข็งเป็ นส่วนใหญ่ มี ชนิด คือ
- เซอร์โรคิวมูลสั
- เซอร์รัส
- เซอร์โรสเตรตัส
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ภาพ : เมฆชนิดต่าง ๆ
2. เมฆระดับกลาง
- อัลโตสเตรตัส
- อัลโตคิวมูลสั
3. เมฆระดับตํา
- สเตรตัส
- สเตรโตคิวมูลสั
- นิมโบสเตรตัส
4. เมฆซึงก่อตัวในทางแนวตัง
- คิวมูลสั
- คิวมูโลนิมบัส
หยาดนําฟ้ า
หยาดนําฟ้ า หมายถึง นําทีอยูใ่ นสถานะของแข็งหรื อของเหลวทีตกลงมาจากบรรยากาศ
สู่พนโลก
ื
หมอก(Fog) คือ เมฆทีเกิดในระดับใกล้พนโลก
ื
จะเกิดตอนกลางคืนหรื อเช้ามืด
นําค้าง(Dew) คือ ไอนําทีกลันตัวเป็ นหยดนําเกาะติดอยูต่ ามผิว ซึงเย็นลงจนอุณหภูมิตากว่
ํ า
จุดนําค้างของขณะนัน
จุดนําค้าง คือ ขีดอุณหภูมิทีไอนําในอากาศเริ มควบแน่นออกมาเป็ นละอองนํา
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นําค้างแข็ง(Frost) คือ ไอนําในอากาศทีมีจุดนําค้างตํากว่าจุดเยือกแข็ง แล้วเกิดการกลันตัว
เป็ นเกล็ดนําแข็ง โดยเกิดเฉพาะในเวลากลางคืน หรื อตอนเช้ามืด
หิ ม ะ(Snow) คื อ ไอนําที กลันตัว เป็ นเกล็ด นําแข็ ง เมื ออากาศอิ มตัว และอุณ หภู มิต ํากว่ า
จุดเยือกแข็ง
ลูกเห็บ(Hail) คือ เกล็ดนําแข็งทีถูกลมพัดหวนขึนหลายครัง แต่ละครังผ่านอากาศเย็นจัด ไอนํา
กลายเป็ นนําแข็งเกาะเพิมมากขึน จนมีขนาดใหญ่มากเมือตกถึงพืนดิน
ฝน(Rain) เกิดจากละอองนําในก้อมเมฆซึงเย็นจัดลง ไอนํากลันตัวเป็ นละอองนําเกาะกันมาก
และหนักขึนจนลอยอยูไ่ ม่ได้ และตกลงมาด้วยแรงดึงดูดของโลก

ภาพ : กระบวนการเกิดฝน
ปริมาณนําฝน หมายถึง ระดับความลึกของนําฝนในภาชนะทีรองรับนําฝน เครื องมือปริ มาณ
นําฝนเรี ยกว่า เครืองวัดนําฝน(Rain gauge)

เรืองที ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ
ลม (Wind) คื อ มวลของอากาศที เคลื อนที ไปตามแนวราบ กระแสอากาศที เคลื อนที
ในแนวนอน ส่วนกระแสอากาศคือ อากาศทีเคลือนทีในแนวตัง การเรี ยกชือลมนันเรี ยกตามทิศทางทีลม
นันๆ พัดมา เช่น ลมทีพัดมาจากทิศเหนือเรี ยกว่า ลมเหนือ และลมทีพัดมาจากทิศใต้เรี ยกว่า ลมใต้
เป็ นต้น ในละติจูดตําไม่สามารถจะคํานวณหาความเร็ วลม แต่ในละติจูดสูงสามารถคํานวณหาความเร็ ว
ลมได้
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การเกิดลม
สาเหตุเกิดลม คือ
. ความแตกต่างของอุณหภูมิ
. ความแตกต่างของหย่อมความกดอากาศ
หย่อมความกดอากาศ(Pressure areas)
- หย่อมความกดอากาศสู ง หมายถึง บริ เวณทีมีความกดอากาศสูงกว่าบริ เวณข้างเคียง
ใช้ ตวั อักษร H
- หย่อมความกดอากาศตํา หมายถึง บริ เวณทีมีความกดอากาศตํากว่าบริ เวณข้างเคียง
ใช้ ตวั อักษร L
ชนิดของลม ลมแบ่ งออกเป็ นชนิดต่าง ๆ คือ
- ลมประจําปี หรื อลมประจําภูมภิ าค เช่น ลมสินค้า
- ลมประจําฤดู เช่น ลมมรสุมฤดูร้อน และลมมรสุมฤดูหนาว
- ลมประจําเวลา เช่น ลมบก ลมทะเล
- ลมทีเกิดจากการแปรปรวนหรื อลมพายุ เช่น พายุฝนฟ้ าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน
ลมผิวพืน
ลมผิวพืน (Surface Winds) คือ ลมทีพัดจากบริ เวณผิวพืนไปยังความสูงประมาณ 1 กิโลเมตรเหนือ
พืนดิน เป็ นบริ เวณทีมีการคลุกเคล้าของอากาศ และมีแรงฝื ดอัน เกิ ด จากการปะทะกับสิ งกีด ขวาง
ร่ วมกระทําด้วย ในระดับตําแรงความชันความกดอากาศในแนวนอนจะไม่สมดุลกับแรงคอริ ออลิส
แรงฝื ดทําให้ความเร็ วลมลดลง มีผลให้แรงคอริ ออลิสลดลงไปด้วย ลมผิวพืนจะไม่พดั ขนานกับไอโซบาร์
แต่จะพัดข้ามไอโซบาร์จากความกดอากาศสูงไปยังความกดอากาศตํา และทํามุมกับไอโซบาร์ การทํา
มุมนันขึนอยูก่ บั ความหยาบของผิวพืน ถ้าเป็ นทะเลทีราบเรี ยบจะทํามุม 10 ถึง 20 แต่พนดิ
ื นทํามุม 20 ถึง
40 ส่วนบริ เวณทีเป็ นป่ าไม้หนาทึบ อาจทํามุมถึง 90 มุมทีทํากับไอโซบาร์ อยู่ในระดับความสูง 10 เมตร
เหนือผิวพืน ทีระดับความสูงมากกว่า 10 เมตร ขึนไป แรงฝื ดลดลง แต่ความเร็ วลมจะเพิมขึ น มุมทีทํา
กับไอโซบาร์จะเล็กลง ส่วนทีระดับความสูงใกล้ 1 กิโลเมตร เกือบไม่มีแรงฝื ด ดังนันลมจึงพัดขนานกับ
ไอโซบาร์
ลมกรด (Jet Stream) เป็ นกระแสลมแรงอยูใ่ นเขตโทรโพพอส (แนวแบ่งเขตระหว่างชัน
โทรโพสเฟี ยร์กบั ชันสตราโตสเฟี ยร์) เป็ นลมฝ่ ายตะวันตกทีมีความยาวหลายพันกิโลเมตร มีความกว้าง
หลายร้อยกิโลเมตร แต่มีความหนาเพียง 2 - 3 กิโลเมตร เท่านัน โดยทัวไปลมกรด พบอยู่ในระดับ
ความสูงประมาณ 10 และ 15 กิโลเมตร แต่อาจจะเกิดขึนได้ทงในระดั
ั
บทีสูงกว่า และในระดับทีตํากว่า
นี ได้ ตรงแกนกลางของลมเป็ นบริ เวณแคบ แต่ลมจะพัดแรงทีสุ ด ถัดจากแกนกลางออกมาความเร็ วลม
จะลดน้อยลง ลมกรดมีความเร็ วลมประมาณ 150 - 300 กิโลเมตรต่อชัวโมง และทีระดับความสูงใกล้ 12
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กิโลเมตร จะมีความเร็ วลมสูงถึง 400 กิโลเมตรต่อชัวโมง ในขณะทีลมฝ่ ายตะวันตกอืน ๆ มีความเร็ วลม
เพียง 50 - 100 กิโลเมตรต่อ ชัวโมง
ลมมรสุ ม (Monsoon) มาจากคําในภาษาอาหรับว่า Mausim แปลว่า ฤดู ลมมรสุ ม จึงหมายถึง
ลมทีพัดเปลียนทิศทางกลับการเปลียนฤดู คือ ฤดูร้อนจะพัดในทิศทางหนึ ง และจะพัดเปลียนทิศทาง
ในทางตรงกัน ข้ามในฤดู หนาว ครั งแรกใช้เรี ย กลมนี ในบริ เวณทะเลอาหรั บซึ งพัด อยู่ใ นทิ ศทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็ นระยะเวลา 6 เดือน และพัดอยูใ่ นทิศทางตะวันตกเฉียงใต้เป็ นระยะเวลา 6 เดือน
แต่อยูใ่ นส่วนอืน ๆ ของโลก ลมมรสุมทีเห็นชัดเจนทีสุดคือ ลมมรสุ มทีเกิดขึ นในเอเชียตะวันออก และ
เอเชียใต้
ลมท้ อ งถิ น เป็ นลมที เกิ ด ขึ นภายในท้องถิน เนื องจากอิทธิ พลของภู มิประเทศและความ
เปลียนแปลงของความกดอากาศ ลมท้องถินแบ่งแยกออกเป็ นประเภทใหญ่ ๆ ดังนี
1. ลมบกและลมทะเล เป็ นลมทีเกิดจากความแตกต่างอุณหภูมิของอากาศหรื อพืนดินและ
พืนนํา เป็ นลมทีพัดประจําวัน

ภาพ : การเกิดลมทะเลและการเกิดลมบก
 ลมทะเล (Sea Breeze) เกิดในฤดูร้อนตามชายฝังทะเล ในเวลากลางวันเมือพืนดิ นได้รับความร้ อน
จากดวงอาทิตย์จะมีอุณหภูมิสูงกว่าพืนนํา และอากาศเหนื อพืนดินเมือได้รับความร้อนจะขยายตัวลอย
ขึนสู่เบืองบน อากาศเหนื อพืนนําซึงเย็นกว่าจะไหลเข้าไปแทนที เกิดลมจากทะเลพัดเข้าหาฝังมีระยะ
ทางไกลถึง 16 - 48 กิโลเมตร และความแรงของลมจะลดลงเมือเข้าถึงฝัง
 ลมบก (Land Breeze) เกิดในเวลากลางคืน เมือพืนดินคายความร้อนโดยการแผ่รังสี ออก จะคาย
ความร้อนออกได้เร็ วกว่าพืนนํา ทําให้มีอุณหภูมิตากว่
ํ าพืนนํา อากาศเหนื อพืนนําซึงร้อนกว่าพืนดิน
จะลอยตัวขึนสู่เบืองบน อากาศเหนือพืนดินซึงเย็นกว่าจะไหลเข้าไปแทนที เกิดเป็ นลมพัดจากฝั งไปสู่
ทะเล ลมบก ซึ งลมบกจะมีความแรงของลมอ่อนกว่าลมทะเล จึงไม่สามารถพัด เข้าสู่ทะเลได้ระยะ
ทางไกลเหมือนลมทะเล โดยลมบกสามารถพัดเข้าสู่ทะเลมีระยะทางเพียง 8 - 10 กิโลเมตร เท่านัน
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2. ลมภูเขาและลมหุบเขา (Valley Breeze) เป็ นลมประจําวันเช่นเดียวกับลมบกและลมทะเล
ลมหุ บเขา เกิดขึ นในเวลากลางวัน อากาศตามภู เขาและลาดเขาร้ อน เพราะได้รับความร้อนจากดวง
อาทิตย์เต็มที ส่วนอากาศทีหุ บเขาเบื องล่างมีความเย็นกว่าจึงไหลเข้าแทนที ทําให้มีลมเย็นจากหุ บเขา
เบืองล่างพัดไปตามลาดเขาขึนสู่เบืองบน เรี ยกว่า ลมหุบเขา

ภาพ : การเกิดลมหุบเขาและการเกิดลมภูเขา
3. ลมพัดลงลาดเขา (Katabatic Wind) เป็ นลมทีพัดอยู่ตามลาดเขาลงสู่หุบเขาเบื องล่าง ลมนี มี
ลักษณะคล้ายกับลมภูเขา แต่มีกาํ ลังแรงกว่า สาเหตุการเกิดเนื องจากลมเย็นและมีนาหนั
ํ กมากเคลือนที
จากที สูงลงสู่ทีตําภายใต้แรงดึ งดู ด ของโลก ส่ วนใหญ่ เกิ ด ขึ นในช่ วงเวลากลางคื น เมือพืนดิ น คาย
ความร้อนออก ในฤดูหนาวบริ เวณทีราบสูงภายในทวีปมีหิมะทับถมกัน อยู่ อากาศเหนื อพืนดิ นเย็น
ลงมาก ทําให้เป็ นเขตความกดอากาศสูง ตามขอบทีราบสูงแรงความชันความกดอากาศมีความแรง
พอทีจะทําให้อากาศหนาว จากทีสูงไหลลงสู่ทีตําได้ บางครังจึงเรี ยกว่า ลมไหล (Drainage Wind) ลมนี
มีชือแตกต่างกันไปตามท้องถินต่าง ๆ เช่น ลมโบรา (Bora) เป็ นลมหนาวและแห้ง มีตน้ กําเนิ ดมาจาก
ลมหนาวในสหภาพโซเวียต (ปี พ.ศ. 2534 เปลียนชือเป็ นเครื อจักรภพอิสระ) พัดข้ามภูเขาเข้าสู่ชายฝัง
ทะเลเอเดรี ยติกของประเทศยูโกสลาเวีย จากทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อในฤดูหนาว เกิดขึ นได้ทงเวลา
ั
กลางวันและกลางคืน แต่จะเกิดขึนบ่อยและลมมีกาํ ลังแรงจัดในเวลากลางคืนและสมมิสทราล (Mistras)
เป็ นลมหนาวและแห้งเช่นเดียวกับลมโบรา แต่มีความเร็ วลมน้อยกว่า พัดจากภูเขาตะวันตกลงสู่หุบเขา
โรนทางตอนใต้ของประเทศฝรังเศส
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ภาพ : ลมพัดลงลาดเขา
4. ลมชี นุ ก (Chinook) เป็ นลมที เกิ ด ขึ นทางด้า นหลังเขา มี ล ัก ษณะเป็ นลมร้ อ นและแห้ง
ความแรงลมอยูใ่ นขันปานกลางถึงแรงจัด การเคลือนทีของลมเป็ นผลจากความกดอากาศแตกต่างกัน
ทางด้านตรงข้ามของภูเขา ภูเขาด้านทีได้รับลมจะมีความกดอากาศมากและอากาศจะถูกบังคับให้ลอย
สูงขึนสู่ยอดเขา ซึงจะขยายตัวและพัดลงสู่เบื องล่างทางด้านหลังเขา ขณะทีอากาศลอยตําลง อุณหภูมิ
จะค่อย ๆ เพิมสูงขึนตามอัตราการเปลียนอุณหภูมิอะเดียแบติก จึงเป็ นลมร้อนและแห้ง ลมร้อนและแห้ง
ทีพัดลงไปทางด้านหลังเขาทางตะวัน ออกของเทือกเขาร็ อกกี เรี ยกว่า ลมชีนุก บริ เวณที เกิดลมเป็ น
บริ เวณแคบๆ มีความกว้างเพียง 2 - 3 ร้อยกิโลเมตร เท่านัน และแผ่ขยายจากทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ของมลรัฐนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริ กา ไปทางเหนือเข้าสู่แคนาดา ลมชีนุกเกิดขึนเมือลมตะวันตกชันบน
ทีมีกาํ ลังแรงพัดข้ามแนวเทือกเขาเหนื อใต้คือ เทือกเขาร็ อกกีและเทือกเขาแคสเกต อากาศทางด้านเขา
ทีได้รับลมถูกบังคับ ให้ลอยขึน อุณหภูมิลดตําลง แต่เมือลอยตําลงไปยังอีกด้านของเขา อากาศจะถูกบีบ
ทําให้มีอุณหภูมิสูงขึน ถ้าลมทีมีลกั ษณะอย่างเดียวกับลมชีนุก แต่พดั ไปตามลาดเขาของภูเขาแอลป์
ในยุโรป เรี ยกว่า ลมเฟิ ห์น (Foehn) และถ้าเกิดในประเทศอาร์เจนตินา เรี ยกว่า ลมซอนดา (Zonda)

ภาพ : ลักษณะการเกิดลมชีนุก
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5. ลมซานตาแอนนา (Santa Anna) เป็ นลมร้อนและแห้งพัดจากทางตะวันออก หรื อตะวันออก
เฉียงเหนือ เข้าสู่ภาคใต้มลรัฐแคลิฟอร์ เนี ย จะพัดผ่านบริ เวณทะเลทรายและภูเขา จึงกลายเป็ นลมร้อน
และแห้ง ลมนี เกิดขึนในเขตความกดอากาศสูงบริ เวณแกรตเบซินและเมือพัดผ่านบริ เวณใดจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่พืชผลบริ เวณนัน โดยเฉพาะในฤดูใบไม้ผลิ เมือต้นไม้ติดผลอ่อนและบริ เวณทีมีลมพัด
ผ่านจะมีอุณหภูมิสูงขึน เช่น เมือลมนี พัดเข้าสู่ภาคใต้มลรัฐแคลิฟอร์ เนี ย ทําให้อุณหภูมิสูงกว่าบริ เวณ
ทีไม่มี ลมนี พัดผ่าน
6. ลมทะเลทราย (Desert Winds) เป็ นลมท้องถินเกิดในบริ เวณทะเลทราย เวลาเกิดจะมาพร้อมกับ
พายุฝนหรื
ุ่ อพายุทราย คือ ลมฮาบูบ (Haboob) มาจากคํา Hebbec ในภาษาอาหรับแปลว่า ลม ลมฮาบูบ
เวลาเกิดจะหอบเอาฝุ่ นทรายมาด้วย บริ เวณทีเกิดได้แก่ ประเทศซูดานในทวีปแอฟริ กา เฉลียจะเกิ ด
ประมาณปี ละ 24 ครั ง และบริ เวณทะเลทราย ทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของสหรัฐอเมริ กา โดยเฉพาะทาง
ภาคใต้ของมลรัฐแอริ โซนา
7. ลมตะเภาและลมว่าว เป็ นลมท้องถินในประเทศไทย โดยลมตะเภาเป็ นลมทีพัดจากทิศใต้ไปยัง
ทิศเหนือ คือ พัดจากอ่าวไทยเข้าสู่ภาคกลางตอนล่าง พัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ซึงเป็ น
ช่วงทีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะเปลียนเป็ นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เป็ นลมทีนําความชืนมาสู่
ภาคกลางตอนล่าง ในสมัย โบราณลมนี จะช่ ว ยพัด เรื อสําเภาซึ งเข้ามาค้าขายให้แล่น ไปตามลํานํา
เจ้าพระยา และพัดในช่วงทีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะเปลียนเป็ นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หรื อ
อาจจะเรี ยกว่า ลมข้าวเบา เพราะพัดในช่วงทีข้าวเบากําลังออกรวง
เครืองมือวัดอัตราเร็วลม
เครื องมือวัดอัตราเร็ วลม เรี ยกว่า แอนนิโมมิเตอร์(Anemometer) มีหลายรู ปแบบ บางรู ปแบบ
ทําเป็ นถุงปล่อยลู่ บางรู ปแบบทําเป็ นรู ปถ้วย ครึ งทรงกลม 3 - 4 ใบ วัดอัตราเร็ วลมโดยสังเกตการณ์
ยกตัวของถุง หรื อนับจํานวนรอบของถ้วยทีหมุนในหนึงหน่วยเวลา
เครื องมือตรวจสอบทิศทางลม เราเรี ยกว่า ศรลม ส่ ว นใหญ่ มีลกั ษณะเป็ นลูก ศร มีหางเป็ น
แผ่นใหญ่ ศรลม จะหมุนรอบตัวตามแนวราบ จะลู่ลมในแนวขนานกับทิศทางทีลมพัด เมือลมพัดมา
หางลูกศรซึงมีขนาดใหญ่จะถูกลมผลักแรงกว่าหัวลูกศร หัวลูกศรจึงชีไปทิศทางทีลมพัดมา
เครืองมือทีใช้ ในการวัดกระแสลม ได้ แก่
1. ศรลม
2. อะนิโมมิเตอร์
3. แอโรแวน

ภาพ : อะนิโมมิเตอร์
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ผลของปรากฏการณ์ทางลมฟ้ าอากาศทีมีต่อมนุษย์และสิงแวดล้อม
ประโยชน์ ของปรากฏการณ์ทางลมฟ้ าอากาศ
1. การเกิดลมจะช่วยให้เกิดการไหลเวียนของบรรยากาศ
2. การเกิดลมสินค้า
3. การเกิดเมฆและฝน
4. การเกิดลมประจําเวลา
ผลกระทบและภัยอันตราย
1. ผลกระทบจากอิทธิพลของลมมรสุม เช่น นําท่วม นําท่วมฉับพลัน
2. ผลกระทบจากอิทธิพลของลมพายุ เช่น ต้นไม้ลม้ ทับ คลืนสูงในทะเล
. ปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ คื อ การเปลี ยนแปลงของธรรมชาติ ทั งในระยะยาวและระยะสั น
สภาพแวดล้อมของโลกเปลียนแปลงไปตามเวลา ทังเป็ นระบบและไม่เป็ นระบบ เป็ นสิ งทีอยู่รอบตัวเรา
มันส่ งผลกระทบต่อสิ งมีชีวิ ตในธรรมชาติ การเปลียนแปลงบางอย่าง มีผลกระทบต่ อสิ งมีชีวิต อย่าง
รุ นแรง ตัวอย่างเหตุการณ์ทีพบเห็นทัวไป ฝนตก ฟ้ าร้อง ฟ้ าผ่า พายุ และเหตุการณ์ทีไม่พบบ่อยนัก เช่น
โลกร้อน สุริยปุ ราคา ฝนดาวตก
ปฏิกิริยาเรือนกระจก เกิดจากมลภาวะของแก๊ สทีได้สร้ างขึ นในชันบรรยากาศของโลกและ
ป้ องกันไม่ให้ความร้อนนันระเหยออกไปในอวกาศในตอนกลางคืนผลทีได้คือโลกจะมีอุณหภูมิสูงขึ น
ทีเรี ยกว่า การเพิมอุณหภูมิของผิวโลก แก็สทีก่อเกิดภาวะเรื อนกระจกคือ
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. มวลอากาศ (Air mass)
มวลอากาศ หมายถึง ลักษณะของมวลอากาศทีมีลกั ษณะอากาศภายในกลุ่มก้อนขนาดใหญ่มาก
มีความชืนคล้ายคลึงกัน ตลอดจนส่วนต่าง ๆ ของอากาศเท่ากัน มวลอากาศจะเกิดขึ นได้ ต่อเมืออากาศ
ส่วนนันอยูก่ บั ที และมีการสัมผัสกับพืนผิวโลก ซึงจะเป็ นพืนดินหรื อพืนนําก็ได้ โดยสัมผัสอยูเ่ ป็ นระยะ
เวลานาน ๆ จนมีคุณ สมบัติคล้ายคลึงกับพืนผิว โลกในส่ ว นนันๆ เราเรี ยกบริ เวณพืนผิว โลกนันว่ า
"แหล่งกําเนิด" เมือเกิดมวลอากาศขึนแล้วมวลอากาศนันจะเคลือนทีออกไปยังบริ เวณอืน ๆ มีผลทําให้
ลักษณะของลมฟ้ าอากาศบริ เวณนัน ๆ เปลียนแปลงไป เนื องจากมีสภาพแวดล้อมใหม่ มวลอากาศจะ
สามารถเคลือนทีได้ในระยะทางไกล ๆ และยังคงรักษาคุณสมบัติส่วนใหญ่เอาไว้ได้ การจําแนกมวล
อากาศแยกพิจารณาได้เป็ น 2 แบบ โดยใช้คุณสมบัติของอุณหภูมิเป็ นเกณฑ์ และการใช้ลกั ษณะของ
แหล่งกําเนิดเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี
1. การจําแนกมวลอากาศโดยใช้ อุณหภูมเิ ป็ นเกณฑ์
1.1. มวลอากาศอุ่น (Warm Air mass) เป็ นมวลอากาศทีมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิของอากาศ
ผิวพืนทีมวลอากาศเคลือนทีผ่าน มักมีแนวทางการเคลือนทีจากละติจูดตําไปยังบริ เวณละติจูดสูงขึ นไป
ใช้สญ
ั ลักษณ์แทนด้วยตัวอักษร " W "
1.2 มวลอากาศเย็น (Cold Air mass) เป็ นมวลอากาศทีมีอุณหภูมิตากว่
ํ าอุณหภูมิผิวพืนทีมวล
อากาศเคลือนทีผ่าน เป็ นมวลอากาศทีเคลือนทีจากบริ เวณละติจูดสูงมายังบริ เวณละติจดู ตํา ใช้สญ
ั ลักษณ์
แทนด้วยอักษรตัว " K " มาจากภาษาเยอรมัน คือ " Kalt " แปลว่า เย็น
2. การจําแนกมวลอากาศโดยใช้ แหล่งกําเนิดเป็ นเกณฑ์
2.1 มวลอากาศขัวโลก (Polar Air-mass)
2.1.1 มวลอากาศขัวโลกภาคพืนสมุทร (Marine Polar Air mass)
มีแหล่งกําเนิ ดจากมหาสมุทร เมือมวลอากาศชนิ ดนี เคลือนตัวลงมายังละติจูดตําจะเป็ น
ลัก ษณะของมวลอากาศที ให้ค วามเย็น และชุ่ มชื น แหล่งกําเนิ ด ของมวลอากาศชนิ ด นี อยู่บ ริ เวณ
มหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนื อ ใกล้ช่องแคบแบริ ง และเคลือนทีเข้าปะทะชายฝั งทะเลของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ทําให้อากาศหนาวเย็นและมีฝนตก ในทางกลับกันถ้ามวลอากาศนี เคลือนทีไปยังบริ เวณ
ละติจูดสูง จะกลายเป็ นมวลอากาศอุ่น เรี ยกว่า "มวลอากาศอุ่นขัวโลกภาคพืนสมุทร" มีลกั ษณะอากาศ
อบอุ่นและชุ่มชืน
2.1.2 มวลอากาศขัวโลกภาคพืนทวีป (Continental Polar Air mass)
มีแหล่งกําเนิดอยูบ่ นภาคพืนทวีปในเขตละติจูดตํา มีลกั ษณะเป็ นมวลอากาศเย็นและแห้ง
เมือมวลอากาศเคลือนทีผ่านบริ เวณใดจะทําให้มีอากาศเย็นและแห้ง ยกตัวอย่าง เช่น สําหรับประเทศ
ไทยจะได้รับอิทธิ พลจากมวลอากาศชนิ ดนี ซึงมีแหล่งกําเนิ ด อยู่แถบไซบี เรี ย เมือเคลือนที ลงมายัง
ละติจู ดตํากว่าลงมายังประเทศไทยในช่วงเดือนพฤศจิก ายน ถึง เดือนมกราคม ทําให้ประเทศไทย
มีอุณหภูมิตาลง
ํ ลักษณะอากาศเย็นและแห้งในฤดูหนาว
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2.2 มวลอากาศเขตร้ อน (Topical Air mass)
2.2.1. มวลอากาศเขตร้ อนภาคพืนทวีป (Continental Topical Air mass)
มีแหล่งกําเนิ ดบนภาคพืนทวีป จะมีลกั ษณะการเคลือนทีจากละติ จูดตําไปสู่ละติจูดสู ง
ลักษณะอากาศจะร้อนและแห้งแล้ง ทําให้บริ เวณทีมวลอากาศเคลือนทีผ่านมีลกั ษณะอากาศร้อนและ
แห้งแล้ง จึงเรี ยกมวลอากาศนี ว่า "มวลอากาศอุ่นเขตร้อนภาคพืนทวีป" แหล่งกําเนิดของมวลอากาศชนิด
นี อยู่บริ เวณตอนเหนื อของประเทศแม็กซิโก และทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริ กา
ถ้าหากมวลอากาศนีเคลือนทีมายังเขตละติจูดตําจะทําให้อุณหภูมิของมวลอากาศลดตําลงกว่าอุณหภูมิ
ของอากาศผิว พืนที มวลอากาศเคลือนที ผ่านจึ งกลายเป็ น "มวลอากาศเย็น เขตร้ อนภาคพืนทวี ป "
มีลกั ษณะอากาศเย็นและแห้งแล้ง
2.2.2. มวลอากาศเขตร้ อนภาคพืนสมุทร (Marine Topical Air mass)
มีแหล่งกําเนิดอยูบ่ นภาคพืนสมุทรจึงนําพาความชุ่มชื น เมือเคลือนทีผ่านบริ เวณใดจะทํา
ให้เกิดฝนตก และถ้าเคลือนทีไปยังละติจูดสูงจะทําให้อากาศอบอุ่นขึ น ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามวลอากาศ
เขตร้อนภาคพืนสมุทรเคลือนทีจากมหาสมุทรอินเดียเข้ามายังคาบสมุทรอินโดจีนจะทําให้เกิดฝนตก
หนักและกลายเป็ นฤดูฝน เราเรี ยกมวลอากาศดังกล่าวว่า "มวลอากาศอุ่นเขตร้อนภาคพืนสมุทร" ในทาง
กลับกันถ้ามวลอากาศนี เคลือนทีไปยังเขตละติจูดตําจะมีผลทําให้อุณหภูมิลดตําลง อากาศจะเย็นและ
ชุ่มชืน เรี ยกว่า "มวลอากาศเย็นเขตร้อนภาคพืนสมุทร" นอกจากมวลอากาศทีกล่าวมาแล้วยังมี
มวลอากาศทีเกิดจากแหล่งกําเนิดอืน ๆ อีก ได้แก่ เขตขัวโลก มีมวลอากาศอาร์กติก เป็ นมวลอากาศจาก
มหาสมุทรอาร์ กติกเคลือนทีเข้ามาทางตอนหนื อของทวีปอเมริ กา และมวลอากาศแอนตาร์ กติกเป็ น
มวลอากาศบริ เวณขัวโลกใต้ ซึงมีอากาศเย็นและเคลือนทีอย่างรุ นแรงมาก
3. แนวอากาศ (Air Front) หรือแนวปะทะของมวลอากาศ
แนวอากาศ หรื อ แนวปะทะมวลอากาศ เกิดจากสภาวะอากาศทีแตกต่างกันมาก โดยมีอุณหภูมิ
และความชืนต่างกันมากมาพบกัน จะไม่ผสมกลมกลืนกันแต่จะแยกจากกัน โดยทีส่ วนหน้าของมวล
อากาศจะมีการเปลียนแปลงรู ปร่ าง ลักษณะของมวลอากาศทีอุ่นกว่าจะถูกดันตัวให้ลอยไปอยู่เหนื อลิม
มวลอากาศเย็น เนืองจากมวลอากาศอุ่นมีความหนาแน่นน้อยกว่ามวลอากาศเย็น แนวทีแยกมวลอากาศ
ทังสองออกจากกันเราเรี ยกว่า แนวอากาศ โดยทัวไปแล้วตามแนวอากาศหรื อแนวปะทะอากาศจะมี
ลักษณะของความแปรปรวนลมฟ้ าอากาศเกิดขึน เราสามารถจําแนกแนวอากาศหรื อแนวปะทะอากาศ
ของมวลอากาศได้ 4 ชนิด ดังนี
3.1 แนวปะทะของมวลอากาศอุ่น (Warm Front)
เกิดจากการทีมวลอากาศอุ่นเคลือนทีเข้ามายังบริ เวณทีมีมวลอากาศเย็นกว่า โดยมวลอากาศเย็น
จะยังคงตัวบริ เวณพืนดิน มวลอากาศอุ่นจะลอยตัวสูงขึน ซึงแนวของอากาศอุ่นจะมีความลาดชันน้อย
กว่าแนวอากาศเย็น ซึ งจากปรากฏการณ์แนวปะทะมวลอากาศอุ่นดังกล่าวนี ลักษณะอากาศจะอยู่ใน
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สภาวะทรงตัว แต่ ถา้ ลัก ษณะของมวลอากาศอุ่นมีก ารลอยตัวขึ นในแนวดิ ง (มีค วามลาดชันมาก)
จะก่อให้เกิดฝนตกหนักและพายุฝนฟ้ าคะนอง สังเกตได้จากการเกิดเมฆฝนเมฆนิมโบสเตรตัส หรื อการ
เกิดฝนซู่ หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึงว่าฝนไล่ชา้ ง
3.2 แนวปะทะของมวลอากาศเย็น (Cold Front)
เมือมวลอากาศเย็นเคลือนตัวลงมายังบริ เวณที มีละติจูด ตํา มวลอากาศเย็นจะหนัก จึงมีการ
เคลือนตัวติดกับผิวดิน และจะดันให้มวลอากาศอุ่นทีมีความหนาแน่นน้อยกว่า ลอยตัวขึนตามความ
ลาดเอียง ซึงมีความลาดชันมากถึง 1 : 80 ซึงปรากฏการณ์ดงั กล่าว ตามแนวปะทะอากาศเย็นจะมีสภาพ
อากาศแปรปรวนมาก มวลอากาศร้อนถูกดันให้ลอยตัวยกสูงขึน เป็ นลักษณะการก่อตัวของเมฆ
คิวมูโลนิ มบัส (Cumulonimbus) ท้องฟ้ าจะมืดครึ ม เกิดพายุฝนฟ้ าคะนองอย่างรุ นแรง เราเรี ยกบริ เวณ
ดังกล่าวว่า “แนวพายุฝน” (Squall Line)
3.3 แนวปะทะของมวลอากาศซ้ อน (Occluded Front)
เมือมวลอากาศเย็นเคลือนทีในแนวทางติดกับแผ่นดิน จะดันให้มวลอากาศอุ่นใกล้กบั ผิวโลก
เคลือนทีไปในแนวเดียวกันกับมวลอากาศเย็น มวลอากาศอุ่นจะถูกมวลอากาศเย็นซ้อนตัวให้ลอยสูงขึน
และเนืองจากมวลอากาศเย็นเคลือนตัวได้เร็ วกว่าจึงทําให้มวลอากาศอุ่นซ้อนอยูบ่ นมวลอากาศเย็น
เราเรี ยกลักษณะดังกล่าวได้อีกแบบว่าแนวปะทะของมวลอากาศปิ ด ลักษณะของปรากฏการณ์ดงั กล่าว
จะทําให้เกิดเมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus) และทําให้เกิดฝนตก หรื อพายุฝนได้เช่นกัน
3.4 แนวปะทะมวลอากาศคงที (Stationary Front)
นอกจากแนวปะทะอากาศดังกล่าวมาแล้วนันจะมีลกั ษณะแนวปะทะอากาศของมวลอากาศ
คงทีอีกชนิดหนึง (Stationary Front) ซึงเป็ นแนวปะทะของมวลอากาศทีเกิดจากการเคลือนทีของมวล
อากาศอุ่นและมวลอากาศเย็นเข้าหากัน และจากสภาพทีทังสองมวลอากาศมีแรงผลักดันเท่ากัน จึงเกิด
ภาวะสมดุลของแนวปะทะอากาศขึ น แต่จะเกิดในชัวระยะเวลาใดเวลาหนึ งเท่านัน เมือมวลอากาศใด
มีแรงผลักดันมากขึนจะทําให้ลกั ษณะของแนวปะทะอากาศเปลียนไปเป็ นแนวปะทะอากาศแบบอืน ๆ
ทันที
4. พายุหมุน
พายุหมุนเกิดจากศูนย์กลางความกดอากาศตํา ทําให้บริ เวณโดยรอบศูนย์กลางความกดอากาศตํา
ซึงก็คือ ความกดอากาศสูงโดยรอบจะพัดเข้าหาศูนย์กลางความกดอากาศตํา ขณะเดียวกันศูนย์กลางความ
กดอากาศตําจะลอยตัวสูงขึน และเย็นลงด้วยอัตราอะเดียเบติก (อุณหภูมิลดลงเมือความสูงเพิมขึ น) ทําให้
เกิดเมฆและหยาดนําฟ้ า พายุหมุนจะมีความรุ นแรงหรื อไม่ขึนอยู่กบั อัตราการลดลงของความกดอากาศ
ถ้าอัตราการลดลงของความกดอากาศมีมากจะเกิดพายุรุนแรง เราสามารถแบ่งพายุหมุนออกเป็ น 3 กลุ่ม
ดังนี
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4.1 พายุหมุนนอกเขตร้ อน
พายุหมุนนอกเขตร้อน หมายถึง พายุหมุนทีเกิดขึนในเขตละติจูดกลางและเขตละติจูดสูง ซึงใน
เขตละติจูดดังกล่าวจะมีแนวมวลอากาศเย็นจากขัวโลกหรื อมหาสมุทรอาร์กติก เคลือนตัวมาพบกับมวล
อากาศอุ่นจากเขตกึงโซนร้อน มวลอากาศดังกล่าวมีคุณสมบัติต่างกัน แนวอากาศจะเกิดการเปลียน
โดยเริ มมีลกั ษณะโค้งเป็ นรู ปคลืน อากาศอุ่นจะลอยตัวสูงขึนเหนืออากาศเย็น ซึงเช่นเดียวกับแนวอากาศ
เย็นซึงจะเคลือนทีเข้าแทนทีแนวอากาศอุ่น ทําให้มวลอากาศอุ่นลอยตัวสูงขึ น และจากคุณสมบัติการ
เคลือนทีของมวลอากาศเย็นทีเคลือนตัวได้เร็ วกว่า แนวอากาศเย็นจึงเคลือนไปทันแนวอากาศอุ่น ทําให้
เกิดลักษณะแนวอากาศรวมขึนและเกิดหยาดนําฟ้ า เมืออากาศอุ่นทีถูกบังคับให้ลอยตัวขึนหมดไปพายุ
หมุนก็สลายตัวไป อย่างไรก็ตามเวลาทีเกิดพายุหมุนนันจะเกิดลักษณะของศูนย์กลางความกดอากาศขึ น
ซึงก็คือ ศูน ย์กลางความกดอากาศตํา ลมจะพัด เข้าหาศูนย์กลาง (ความกดอากาศสู งเคลือนทีเข้าหา
ศูนย์กลางความกดอากาศตํา) ซึงลมพัดเข้าหาศูนย์กลางดังกล่าวในซีกโลกเหนื อ มีทิศทางการพัดวน
ทวนเข็มนาฬิกา ส่วนในซีกโลกใต้มีทิศทางตามเข็มนาฬิกา ซึงเป็ นผลมาจากการหมุนของโลกนันเอง
4.2 พายุทอร์ นาโด (Tornado)
พายุทอร์นาโด เป็ นพายุขนาดเล็กแต่มีความรุ นแรงมากทีสุ ด มักเกิดในประเทศสหรัฐอเมริ กา
และนอกนันเกิดทีแถบประเทศออสเตรเลีย พายุดงั กล่าวเกิดจากอากาศเคลือนทีเข้าหาศูนย์กลางความ
กดอากาศตําอย่า งรวดเร็ ว ลัก ษณะพายุค ล้า ยปล่ อ งไฟสี ด ํา ห้อ ยลงมาจากเมฆคิ ว มูโ ลนิ ม บัส
(Cumulonimbus) ในมวลพายุมีไอนําและฝุ่ นละออง ตลอดจนวัตถุต่าง ๆ ทีถูกลมพัดลอยขึ นไปด้วย
ความเร็ วลมกว่า 400 กิโลเมตร / ชัวโมง เมือพายุเคลือนทีไปในทิศทางใดฐานของมันจะกวาดทุกอย่าง
บนพืนดินขึนไปด้วย ก่อให้เกิดความเสียหายมาก พายุทอร์นาโดจะเกิดในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน
เนืองจากมวลอากาศขัวโลกภาคพืนสมุทรมาเคลือนทีพบกับมวลอากาศเขตร้อนภาคพืนสมุทร และถ้า
เกิดขึนเหนือพืนนําเราเรี ยกว่า "นาคเล่นนํา" (Waterspout)
4.3 พายุหมุนเขตร้ อน
พายุหมุนเขตร้อน เป็ นพายุหมุนทีเกิดขึนในเขตร้อนบริ เวณเส้นศูนย์สูตรระหว่าง 8 - 12 องศา
เหนื อและใต้ โดยมากมักเกิ ดบริ เวณพืนทะเลและมหาสมุทรที มีอุณหภู มิข องนําสู งกว่ า 27 องศา
เซลเซียส พายุหมุนเขตร้อนเป็ นลักษณะของบริ เวณความกดอากาศตํา ศูนย์กลางพายุเป็ นบริ เวณทีมี
ความกดอากาศตํามากทีสุ ด เรี ยกว่า "ตาพายุ" (Eye of Storm) มีลกั ษณะกลม และกลมรี มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางตังแต่ 50 - 200 กิโลเมตร บริ เวณตาพายุจะเงียบสงบ ไม่มีลม ท้องฟ้ าโปร่ ง ไม่มีฝนตก
ส่ วนรอบ ๆ ตาพายุจะเป็ นบริ เวณทีมีลมพัดแรงจัด มีเมฆครึ ม มีฝนตกพายุรุนแรง พายุหมุนเขตร้อน
จัดเป็ นพายุทีมีความรุ นแรงมาก เกิดจากศูนย์กลางความกดอากาศตํา ทีมีลมพัดเข้าหาศูนย์กลาง ในซีก
โลกเหนื อทิศทางการหมุน ของลมมีทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ส่ วนซีกโลกใต้มีทิศทางตามเข็มนาฬิก า
ความเร็ วลมเข้าสู่ ศูนย์ก ลางอยู่ระหว่าง 120 - 200 กิ โลเมตร/ชัวโมง พายุในเขตนี จะมีฝนตกหนัก
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องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแบ่งประเภทพายุหมุนตามความเร็ วใกล้ศูนย์กลางพายุ โดยแบ่งตามระดับ
ความรุ นแรง ได้ดงั นี
พายุดีเปรสชัน (Depression) ความเร็ วลมน้อยกว่า 63 กิโลเมตร / ชัวโมง เป็ นพายุอ่อน ๆ มีฝนตกบาง
ถึงหนัก
พายุโซนร้ อน (Tropical Storm) ความเร็ วลม 64 - 115 กิโลเมตร / ชัวโมง มีกาํ ลังปานกลางมีฝน
ตกหนัก
พายุหมุนเขตร้ อน หรือพายุไซโคลนเขตร้ อน (Tropical Cyclone) ความเร็ วลม มากกว่า115 กิโลเมตร
ต่อชัวโมง เป็ นพายุทีมีกาํ ลังแรงสูงสุด มีฝนตกหนักมาก บางครั งจะมีพายุฝนฟ้ าคะนองด้วย พายุหมุน
เขตร้อนมีชือเรี ยกต่าง ๆ กันตามแหล่งกําเนิด ดังนี
ถ้าเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิก และทะเลจีนใต้ เรี ยกว่า ใต้ฝนุ่ (Typhoon)
ถ้าเกิดในอ่าวเบงกอล และทะเลอาหรับ เรี ยกว่า พายุไซโคลน (Cyclone)
ถ้าเกิดในแอตแลนติก และทะเลแคริ บเบียน เรี ยกว่า พายุเฮอร์ริเคน (Hurricane)
ถ้าเกิดในทะเลประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เรี ยกว่า พายุบาเกียว (Baguio)
ถ้าเกิดทีทะเลออสเตรเลีย เรี ยกว่า พายุวิลลี วิลลี (Willi-Willi)
4.3.1 การเกิดพายุหมุนเขตร้ อน
การเกิดพายุหมุนเขตร้อน มักเกิดบริ เวณแถบเส้นศูนย์สูตรบริ เวณละติจูด 8 - 15 องศาเหนื อ ใต้
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ส่วนบริ เวณเส้นศูนย์สูตรจะไม่เกิดการก่อตัวของพายุหมุนแต่อย่างใด เนืองมาจากไม่
มีแรงลม "คอริ ออริ ส" (ซึงเป็ นแรงเหวียงทีเกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก บริ เวณเส้นศูนย์สูตรจะมีค่า
เป็ น ศูนย์) ลําดับการเกิดของพายุหมุนเขตร้อนเป็ นดังนี
1. สภาวะการก่อตัว (Formation) มักเกิดการก่อตัวบริ เวณทะเล หรื อมหาสมุทร ทีมีอุณหภูมิสูง
กว่า 27 องศาเซลเซียส
2. สภาวะทวีกาํ ลังแรง จะเกิดบริ เวณศูนย์กลางความกดอากาศตํา เกิดลมพัดเข้าสู่ศูนย์กลาง
มีเมฆและฝนตกหนักเป็ นบริ เวณกว้าง
3. สภาวะรุ นแรงเต็มที (Mature Stage) มีกาํ ลังลมสูงสุ ด ฝนตกเป็ นบริ เวณกว้างประมาณ
500 - 1,000 กิโลเมตร
4. สภาวะสลายตัว (Decaying Stage) มีการเคลือนตัวเข้าสู่ภาคพืนทวีป และลดกําลังแรงลง
อันเนืองมาจากพืนแผ่นดินมีความชืนน้อยลง และพัดผ่านสภาพภูมิประเทศทีมีความต่างระดับ ทําให้
พายุอ่อนกําลังลงกลายเป็ นดีเปรสชัน และสลายตัวลงไปในทีสุด
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4.3.2 พายุหมุนเขตร้ อนในประเทศไทย
ส่วนใหญ่เกือบทังหมดเป็ นพายุหมุนเขตร้อนทีเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิก หรื อในทะเลจีนใต้
และการเคลือนตัวเข้าสู่ประเทศไทย นอกนันก่อตัวในเขตมหาสมุทรอินเดีย เมือพิจารณาประกอบกับ
สภาพทางภูมิศาสตร์ ของประเทศไทยในด้านทําเลทีตัง พบว่ามักไม่ค่อยได้รับอิทธิพลจากพายุใต้ฝุ่น
(Typhoon) มากนัก เนืองจากทิศทางการเคลือนตัวโดยส่วนมากมีการเคลือนตัวจากทางด้านทะเลจีนใต้
เคลือนเข้าสู่ประเทศไทยทางบริ เวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรื อภาคเหนือ ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึง
เดือนกันยายน โดยมากมักอ่อนกําลังลงกลายเป็ นพายุดีเปรสชัน หรื อสลายตัวกลายเป็ นหย่อมความกดอากาศตําเสียก่อน เนืองจากพายุเคลือนตัวเข้าสู่แผ่นดินจะอ่อนกําลังลงเมือปะทะกับลักษณะภูมิประเทศ
เทือกเขาสูงแถบประเทศเวียดนาม กัมพูชา และเทือกเขาชายแดนของประเทศไทยเสี ยก่อน ระบบ
การหมุนเวียนของลมจึงถูกกีดขวาง เป็ นเหตุทาํ ให้พายุอ่อนกําลังลงนันเอง ส่ วนทางด้านภาคใต้ของ
ประเทศไทยมีลกั ษณะภูมิประเทศทีเป็ นคาบสมุทรยืนยาวออกไปในทะเล ชายฝังทะเลภาคใต้ทางด้าน
ทิศตะวันตกมีแนวเทือกเขาสูงชันทอดตัวยาวตลอดแนวจึงเป็ นแนวกันพายุได้ดี ส่วนทางด้านภาคใต้ทาง
ฝังทิศตะวันออกไม่มีแนวกําบังดังกล่าวทําให้เกิดความเสี ยหายจากพายุได้ง่ายกว่า โดยมากมักเกิดพายุ
เข้ามาในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม เป็ นต้น ตัวอย่างเช่น ความเสี ยหายร้ายแรงจากพายุใต้ฝุ่น
เกย์ ทีพัดเข้าทางด้านภาคใต้ทางด้านฝังทะเลตะวันออกของประเทศเมือ วันที 4 พฤศจิกายน 2532 ทําให้
เกิดความเสียหายเป็ นอย่างมาก โดยทัวไปประเทศไทยมักจะได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชันมากทีสุ ด
โดยเฉลียปี ละ 3 - 4 ลูก สําหรับการเกิดพายุหมุนเขตร้อนในประเทศไทยมักเกิดในฤดูฝน ตังแต่เดือน
พฤษภาคม เป็ นต้นไปจนถึงเดือนตุลาคม จะเป็ นพายุหมุนเขตร้อนทีก่อตัวขึ นในบริ เวณมหาสมุทร
อินเดีย บริ เวณมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้สามารถแยกพิจารณาได้ดงั นี
ช่วงเดือนพฤษภาคม ก่อนเข้าฤดูฝนอาจจะมีพายุไซโคลนจากอ่าวเบงกอล เคลือนตัว เข้าสู่
ประเทศไทยทางด้านทิศตะวันตก ทําให้มีผลกระทบต่อภาคตะวันตกของประเทศ
ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน อาจจะมีพายุใต้ฝุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกพัดผ่านเข้ามา
ทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน ทําให้มีผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และภาคเหนื อ
ตอนบน
ช่วงเดือนกันยายน ถึงปลายเดือนตุลาคม อาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้พดั ผ่านเข้ามา
ทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง ทําให้มีผลกระทบต่อภาคตะวันออก ภาคกลาง ตอนล่างของ
ภาคเหนือ และตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทังเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
สําหรับช่วงต้นฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนมกราคม มักจะมีความกดอากาศ
ตําในตอนล่างของทะเลจีนใต้พดั ผ่านเข้ามาในอ่าวไทย ทําให้มีผลกระทบต่อภาคใต้ฝังตะวันออกตังแต่
จังหวัดชุมพรลงไป
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ปัจจุบนั เราสามารถทราบได้ล่วงหน้าถึงการเกิดพายุหมุนเขตร้อนและทิศทางการเคลือนที
โดยการใช้เครื องมือตรวจอากาศทีทันสมัย ได้แก่ ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เรดาร์ ตรวจอากาศ เป็ นต้น
อย่างไรก็ต ามผลกระทบจากความเสี ย หายอัน เนื องมาจากพายุหมุน เขตร้อน อาทิเช่น ฝนตกหนัก
ติดต่อกันอาจทําให้เกิดนําป่ าไหลหลากได้ ทําให้เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดรวมทังแนวสายไฟฟ้ า และ
เสาไฟฟ้ า พืนทีเกษตรกรรมได้รับความเสียหาย ตลอดจนทําให้เรื อเล็กและเรื อใหญ่อบั ปางได้
4.3.3 การเรียกชือพายุหมุน
สําหรับในเขตภาคพืนมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และทะเลจีนใต้ นักอุตุนิยมวิทยา
ได้ตงชื
ั อพายุไว้ 5 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยชือพายุหมุน 28 ชือ โดยความร่ วมมือในการเสนอชือของ
14 ประเทศในแถบภูมิภาคดังกล่าว นํามาใช้เป็ นชือพายุหมุนเขตร้อน การใช้จะใช้หมุนเวียนกันไปตาม
แถว โดยเริ มตังแต่แถวแรกของสดมภ์ที 1 ไปจนถึงชือสุ ดท้ายของสดมภ์ แล้วจึงขึนไปใช้ชือของแถว
แรกของสดมภ์ที 2 เช่น "ดอมเรย์"(Damrey) ไปจนถึง "ทรามี" (Trami) แล้วจึงขึนไปที "กองเรย์"
(Kong-Rey) เป็ นต้น สําหรับประเทศไทยได้เสนอชือพายุหมุนเขตร้อน คือ พระพิรุณ, วิภา, เมขลา, นิดา,
กุหลาบ, ทุเรี ยน, รามสูร, หนุมาน , ชบา และขนุน ( ตารางที 1)
ตารางที 1 แสดงรายชือพายุหมุนทีเกิดขึนในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือด้านตะวันตก
ประเทศทีตังชือ สดมภ์ ที 1
สดมภ์ ที 2
สดมภ์ ที 3
สดมภ์ ที 4
สดมภ์ ที 5
Cambodia
ดอมเรย์
กองเรย์
นากรี
กรอวาญ
สาริ กา
China
หลงหวาง
ยูทู
ฟงเฉิน
ตูเ้ จียน
ไหหม่า
Dpr Korea
โคโรจิ
โทราจิ
คาเมจิ
เมมิ
มิอะริ
Hk.China
ไคตัก
มานยี
ฟ่ องวอง
ฉอยหวัน
มาง่อน
Japan
เทมบิน
อุซางิ
คัมมุริ
ขอบปุ
โทะคาเงะ
Loa Pdr.
โบลาเวน
ปลาบึก
พันฝน
เกศนา
นกเต้น
Macau
จันจู
วูทิบ
หวังฟง
พาร์มา
มุย้ ฝ่ า
Malaysia
เจอลาวัต
เซอพัต
รู ซา
มีเลอ
เมอร์บุค
Micronesia
เอวินลา
ฟิ โท
ซินลากู
เนพาทัค
นันมาดอล
Philippines
บิลิส
ดานัส
ฮากุปิด
ลูปิค
ทาลัส
Ro Korea
เกมี
นารี
ซังมี
ซูดาล
โนรู
Thailand
พระพิรุณ
วิภา
เมขลา
นิดา
กุหลาบ
U.S.A.
มาเรี ย
ฟรานซิสโก ฮีโกส
โอเมส
โรเค
Viet Nam
เซลไม
เลคคีมา
บาวี
คอนซอน
ซอนคา
Cambodia
โบพา
กรอซา
ไม้สกั
จันทู
เนสาด
China
หวู่คง
ไห่เยียน
ไห่เฉิน
เตียมู่
ไห่ถงั
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ประเทศทีตังชือ สดมภ์ ที 1
สดมภ์ ที 2
สดมภ์ ที 3
Dpr Korea
โซนามุ
โพดอล
พงโซนา
Hk.China
ซานซาน
แหล่งแหลง ยันยัน
Japan
ยางิ
คะจิคิ
คุจิระ
Loa Pdr.
ช้างสาร
ฟ้ าใส
จันทร์หอม
Macau
เบบินก้า
ฮัวเหม่ย
หลินฝ่ า
Malaysia
รัมเบีย
ทาปา
นังก้า
Micronesia
ซูลิค
มิเทค
ซูเดโล
Philippines
ซิมารอน
ฮาจิบิส
อิมบุโด
Ro Korea
เซบี
โนกูรี
โกนี
Thailand
ทุเรี ยน
รามสูร
หนุมาน
U.S.A.
อูโท
ซาทาน
อีโท
Viet Nam
ทรามี
ฮาลอง
แวมโค
ทีมา : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่, 2544.

สดมภ์ ที 4
มินดอนเล
เทงเท๋ ง
คอมปาซิ
นําต้น
หม่าเหลา
เมอรันติ
รานานิม
มาลากัส
เมกิ
ชบา
โคโด
ซองดา

สดมภ์ ที 5
นอเก
บันหยัน
วาชิ
มัทสา
ซันหวู่
มาวา
กูโซว
ทาลิม
นาบี
ขนุน
วินเซนเต้
เซลลา

5. พายุฝนฟ้ าคะนอง (Thunderstorm)
พายุฝนฟ้ าคะนอง หมายถึง อากาศทีมีฝนตกหนัก มีฟ้าแลบฟ้ าร้อง เป็ นฝนทีเกิดจากการพา
ความร้อน มีลมพัดแรง เกิดอย่างกระทันหันและยุติลงทันทีทนั ใด พายุฝนฟ้ าคะนองเกิดจากการทีอากาศ
ได้รับความร้อนและลอยตัวสูงขึนและมีไอนําในปริ มาณมากพอ ประกอบกับการลดลงของอุณหภูมิ
จึงเกิดการกลันตัวควบแน่นของไอนํา และเกิดพายุฝนฟ้ าคะนอง พายุฝนฟ้ าคะนองประกอบด้วยเซลล์
อากาศจํานวนมาก ในแต่ละเซลล์จะมีอากาศไหลขึ นและลงหมุนเวียนกัน พายุฝนฟ้ าคะนองเกิดมาก
ในเขตร้อน เนืองจากอากาศชืนมากและมีอุณหภูมิสูง ทําให้มีสภาวะอากาศไม่ทรงตัว พายุฝนฟ้ าคะนอง
มักเกิดจากเมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus)
5.1 ขันตอนการเกิดพายุฝนฟ้ าคะนอง
5.1.1 ระยะการเกิดเมฆคิวมูลัส (Cumulus Stage) หรื อขันก่อตัว เมืออุณหภูมิผิวพืนเพิม
สูงขึ นจะทําให้มวลอากาศอุ่น ลอยตัวขึ นบน เกิ ดการกลันตัวของไอนําเป็ นเมฆคิ วมูลสั (Cumulus)
มวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึนเรื อย ๆ ทําให้มวลอากาศยกตัวสูงขึนสู่เบืองบนตลอด และเร็ วขึน
5.1.2 ระยะการเกิดพายุ (Mature Stage) ระยะนี พายุจะเริ มพัดเกิดกระแสอากาศจมตัวลม
เนื องจากฝนตกลงมาจะดึงเอามวลอากาศให้จมตัวลงมาด้ว ย และมวลอากาศอุ่น ก็ย งั คงลอยตัว ขึ น
เบืองบนต่อไป จากผลดังกล่าวทําให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวน และลมกระโชกแรง เนื องมาจากมวล

133
อากาศในก้อนเมฆมีความแปรผันมาก มีการหมุนเวียนของกระแสอากาศขึ นลง เกิดฟ้ าแลบ ฟ้ าร้อง
รวมทังอาจมีลกู เห็บตกด้วยเช่นกัน
5.1.3 ระยะสลายตัว (Dissipating Stage) เป็ นระยะสุดท้ายเมือศูนย์กลางพายุจมตัวลงใกล้
พืนดิ น รู ปทรงของเมฆจะเปลียนจากเมฆคิว มูโ ลนิ มบัส (Cumulonimbus) เป็ นเมฆอัลโตสเตรตัส
(Altostratus) หรื อ เมฆซีโรคิวมูลสั (Cirrocumulus) ฝนจะเบาบางและหายไปในทีสุด
อย่างไรก็ตามการเกิดพายุฝนฟ้ าคะนองดังกล่าว หากมีศนู ย์กลางพายุหลายศูนย์กลางจะทํา
ให้เกิดพายุฝนฟ้ าคะนองยาวนานมาก และเกิดกระแสอากาศทีรุ นแรงมากจนสามารถทําให้เกิดลูกเห็บ
ได้ ช่วงเวลาของการเกิดพายุฝนฟ้ าคะนองประมาณ 1 - 2 ชัวโมง
5.2 ชนิดของพายุฝนฟ้ าคะนอง
5.2.1 พายุฝนฟ้ าคะนองพาความร้ อน (Convectional Thunderstorm) เป็ นพายุฝนทีเกิด
จากการพาความร้อน ซึงมวลอากาศอุ่นลอยตัวสูงขึ นทําให้อุณหภูมิของอากาศเย็นลง ไอนําจะกลันตัว
กลายเป็ นเมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus) และเกิดเป็ นพายุฝนฟ้ าคะนอง มักเกิดเนืองจากโลกได้รับ
ความร้อนจากดวงอาทิตย์ ทําให้พนดิ
ื นร้อนขึนมาก อากาศบริ เวณพืนดินจะลอยสูงขึ นเกิดเป็ นเมฆคิวมู
โลนิมบัส (Cumulonimbus) มักเกิดในช่วงบ่ายและเย็นในวันทีอากาศร้อนจัด
5.2.2 พายุฝนฟ้ าคะนองภูเขา (Orographic Thunderstorm) เกิดจากการทีมวลอากาศอุ่น
เคลือนทีไปปะทะกับภูเขา ขณะทีมวลอากาศเคลือนทีไปตามลาดเขาอากาศจะเย็นตัวลง ไอนํากลันตัว
กลายเป็ นเมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus) ทําให้เกิดลักษณะของฝนปะทะหน้าเขา พายุลกั ษณะนี จะ
เกิดบริ เวณต้นลมของภูเขา เมฆจะก่อตัวในแนวตังสูงมาก ทําให้ลกั ษณะอากาศแปรปรวนมาก
5.2.3. พายุฝนฟ้ าคะนองแนวปะทะ (Frontal Thunderstorm) เกิดจากการปะทะกันของ
มวลอากาศ มักเกิดจากการปะทะของมวลอากาศเย็นมากกว่า มวลอากาศอุ่น มวลอากาศอุ่นจะถูกดันให้
ยกตัวลอยสูงขึ น ไอนํากลันตัวกลายเป็ นเมฆคิวมูโลนิ มบัส (Cumulonimbus) และเกิดเป็ นพายุฝนฟ้ า
คะนองแนวปะทะอากาศเย็นอากาศเย็นมวลอากาศอุ่นเคลือนทีไป การเคลือนทีมาปะทะกันของปะทะ
ภูเขา มวลอากาศอุ่นและเย็น ทําให้เกิดพายุฝนฟ้ าคะนอง
5.3 ปรากฏการณ์ทีเกิดจากพายุฝนฟ้ าคะนอง
ขณะเกิดพายุฝนฟ้ าคะนองจะเกิดฟ้ าแลบ ฟ้ าร้อง ฟ้ าผ่า ลูก เห็บตก มีลมกระโชกแรงเป็ น
ครังคราว โดยในรอบ 1 ปี ทัวโลกมีพายุฝนฟ้ าคะนองเกิดขึนถึง 16 ล้านครัง โดยเฉพาะในเขตละติจูดสูง
และในเมืองทีอากาศร้อนชื นจะมีจาํ นวนวันทีมีพายุฝนฟ้ าคะนองเกิดได้ถึง 80 - 160 วันต่อปี สําหรับ
ประเทศไทยมักเกิดมากในเดือน เมษายน - เดือนพฤษภาคม เป็ นช่วงทีเกิดพายุฝนฟ้ าคะนองมากทีสุด
5.3.1 การเกิดฟ้ าแลบ เกิดขึนพร้อมกับฟ้ าร้อง แต่มนุษย์เรามองเห็นฟ้ าแลบก่อนได้ยนิ เสียง
ฟ้ าร้อง เนื องจากแสงเดิ นทางเร็ ว กว่ าเสี ย ง (แสงมีอตั ราเร็ ว 300,000 กิ โลเมตร/วิ นาที ส่ วนเสี ย ง
มีอตั ราเร็ ว 1/3 ของแสง) ประกายไฟฟ้ าของฟ้ าแลบ 1 ครั ง มีปริ มาณไฟฟ้ าจํานวนสูงถึง 200,000
แอมแปร์ และมีความต่างศักย์ถึง 30 ล้านโวลต์ ฟ้ าแลบเกิด จากประจุไฟฟ้ าเคลือนทีจากก้อนเมฆสู่
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ก้อนเมฆ จากก้อนเมฆสู่พืนดิ น โดยมีขนตอนคื
ั
อ ประจุ ไฟฟ้ าทีเคลือนทีถ่ายเทในก้อนเมฆมีก าร
เคลือนทีหลุดออกมาและถ่ายเทสู่อาคารสิ งก่อสร้าง หรื อต้นไม้สูงบนพืนดิน เหตุการณ์เหล่านี ใช้เวลา
น้อยกว่า 1 วินาที และเกิดเป็ นแสงของฟ้ าแลบ ซึงบางครังลําแสงมีความยาวถึง 60 - 90 เมตร
5.3.2 การเกิด ฟ้ าร้ อง เนื องจากประกายไฟฟ้ าของฟ้ าแลบทําให้อากาศในบริ เวณนัน
มีอุณหภูมิสูงขึ นถึงประมาณ 25,000 องศาเซลเซียส อย่างเฉี ยบพลัน มีผลทําให้อากาศมีการขยายตัว
อย่างรวดเร็ วและรุ นแรง ทําให้เกิดเสี ยง "ฟ้ าร้อง" เนื องจากฟ้ าร้องและฟ้ าแลบเกิดขึ นพร้อมกัน ดังนัน
เมือเรามองเห็นฟ้ าแลบ และนับจํานวนวินาทีต่อไปจนกว่าจะได้ยินเสี ยงฟ้ าร้อง เช่น ถ้านับได้ 3 วินาที
แสดงว่ าฟ้ าแลบอยู่ห่างจากเราไปประมาณ 1 เมตร และสาเหตุทีเราได้ยิน เสี ยงฟ้ าร้ องครวญคราง
อย่างต่อเนืองไปอีกระยะหนึง เนืองจากมีสาเหตุมาจากการเดินทางของเสี ยงมีความต่างกันในเรื องของ
ระยะเวลาและระยะทางทีคาบเกียวกันนันเอง
5.3.3 การเกิดฟ้ าผ่ า เป็ นปรากฏการณ์ควบคู่กนั กับฟ้ าแลบ และฟ้ าร้อง เนื องจากประจุ
ไฟฟ้ าได้มีก ารหลุด ออกมาจากกลุ่มเมฆฝน และถ่ายเทลงสู่พืนดิ น ต้นไม้ อาคารหรื อสิ งก่อสร้ าง
ตลอดจนสิ งมีชี วิ ต อื น ๆ ฟ้ าผ่าอาจก่ อ ให้เ กิ ด อัน ตรายถึง ชี วิ ต ได้ เนื องจากมีพลังงานไฟฟ้ าสู ง
ความรุ นแรงของกระแสไฟฟ้ าจากฟ้ าผ่าเพียงพอทีจะจุดหลอดไฟฟ้ าขนาด 60 แรงเทียนให้สว่างได้ถึง
จํานวน 600,000 ดวง เลยทีเดียว
6. ร่ องมรสุ ม (Monsoon Trough)
เกิ ด จากแนวความกดอากาศตํา ทําให้เ กิ ด ฝนตก ซึ งเป็ นลัก ษณะอากาศของประเทศไทย
แนวร่ องความกดอากาศตําจะอยูใ่ นแนวทิศตะวันตก และทิศตะวันออก ร่ องมรสุ มจะมีการเปลียนแปลง
ตําแหน่งตามการเคลือนทีของดวงอาทิตย์ เช่น เมือดวงอาทิตย์โคจรอ้อมไปทางทิศเหนื อ ร่ องมรสุ มก็จะ
เคลือนทีตามไปด้วย การเคลือนทีของร่ องมรสุ มมีผลต่อการเปลียนทิศทางการรับลม เช่ น ร่ องมรสุ ม
ทีเคลือนทีไปทางด้านทิศเหนือ บริ เวณทีรับลมทางด้านทิศเหนื อจะเปลียนไปเป็ นการรับลมจากทางด้าน
ทิศใต้ทนั ที ร่ องมรสุมมีผลต่อการเกิดฝนตกอันเนืองมาจากสาเหตุขา้ งต้นคือ ทําให้อากาศบริ เวณดังกล่าว
ยกตัวลอยสูงขึ น ขยายตัวกลายเป็ นเมฆฝน บริ เวณร่ องมรสุ มจึงมักมีเมฆมากและมีฝนตก ส่ วนประเทศ
ไทยร่ องมรสุ มเกิดจากการปะทะกันของลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ และลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
มีผลทําให้เกิดฝนตกเป็ นบริ เวณกว้าง ถ้าแนวชนของร่ องมรสุมทังสองชนกันยิงแคบจะเกิดเป็ นพายุฝนฟ้ า
คะนองได้ง่าย และถ้าเกิดร่ องมรสุมนาน จะส่งผลให้เกิดฝนตกนานทําให้เกิดนําท่วมได้เช่นกัน
ทีมา : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่, 2544.
พายุไซโคลนนาร์ กสี
นาร์ กี ส เป็ นชื อของเด็ กหญิ งชาวมุสลิม แปลว่ า ดอกไม้ และใช้เป็ นชื อพายุไซโคลนที เสนอ
โดยประเทศปากีสถาน ไซโคลนนาร์กีส เป็ นพายุหมุนทีเกิดขึนในอ่าวเบงกอล จัดเป็ นพายุหมุนเขตร้อน
(Tropical Cyclone) ชนิดหนึง
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ภาพ พายุไซโคลนนาร์กีส http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclone_Nargis
ข้ อมูลพายุไซโคลนนาร์ กสี ประกอบด้ วย
ประเด็น

รายละเอียด
วันที 27เมษายน 2551

แหล่งกําเนิด

อ่าวเบงกอลตอนกลาง มีศนู ย์กลางอยูท่ ีละติจูด 15.9 องศาเหนือ
ลองติจูด 93.7 องศาตะวันออก

ความเร็ วลม

215 กิโลเมตรต่อชัวโมง

ความกดอากาศตํา

962 มิลลิบาร์

อัตราเร็ วในการเคลือนที ประมาณ 16-18 กิโลเมตรต่อชัวโมง
วันทีสร้างความเสียหาย

วันที 3 พฤษภาคม 2551

พืนทีทีได้รับความเสียหาย บริ เวณสามเหลียมปากแม่นาอิ
ํ ระวดี และนครย่างกุง้ ประเทศพม่า
พายุไซโคลน
พายุไซโคลน เป็ นพายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclone) ที เกิด ขึนในบริ เวณอ่าวเบงกอล หรื อ
มหาสมุทรอินเดีย พายุหมุนเขตร้อนเกิดในบริ เวณเส้นศูนย์สูตรระหว่าง 23.5 องศาเหนื อ กับ 23.5 องศาใต้
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โดยจะเริ มก่อตัวจากหย่อมความกดอากาศตําในทะเล แล้วไต่ระดับขึ นไปเรื อยๆ จนกลายไปเป็ นพายุ
ดีเปรสชัน พายุโซนร้อน และพายุหมุนเขตร้อน ตามระดับความเร็ วลมสูงสุดใกล้ศนู ย์กลางของพายุ
ชือพายุ

พายุดีเปรสชัน
(Depression)

พายุโซนร้อน
(Tropical Storm)

พายหมุนเขตร้อน
(Tropical Cyclone)

กําลังแรง

อ่อน

ปานกลาง

รุ นแรง

ความเร็ วลมสูงสุดใกล้ศนู ย์กลาง

ไม่เกิน 61 กม./ชม. ระหว่าง 62-117 กม./ชม. ตังแต่ 118 กม./ชม. ขึนไป

การตังชือ

ไม่มีการตังชือพายุ

มีการตังชือพายุ

มีการตังชือพายุ

หมายเหตุ : การเรี ยกชนิดของพายุจะแตกต่างกันตามแหล่งทีเกิด เช่น
 เกิ ด ในมหาสมุ ท รแปซิ ฟิ กเหนื อ ด้า นตะวัน ตก มหาสมุ ท รแปซิ ฟิ กใต้ และทะเลจี น ใต้
เรี ยกว่า พายุไต้ฝนุ่
 เกิดในอ่าวเบงกอลหรื อมหาสมุทรอินเดีย เรี ยกว่า พายุไซโคลน
 เกิดในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนื อ ทะเลแคริ บเบี ยน อ่าวเม็ก ซิ โก และทางด้านตะวันตกของ
เม็กซิโก เรี ยกว่า พายุเฮอร์ริเคน
 เกิดในทะเลประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เรี ยกว่า พายุบาเกียว
 เกิดแถบทวีปออสเตรเลีย เรี ยกว่า พายุวิลลี-วิลลี
การก่อตัวของพายุไซโคลน
พายุไซโคลน เป็ นพายุทีเกิดขึนในบริ เวณแถบเขตร้อน ก่อตัวขึนในทะเลทีมีความกดอากาศตํา
ซึงมีนาอุ
ํ ่นอย่างน้อย 27 องศาเซลเซียส และมีปริ มาณไอนําสูง อากาศทีร้อนเหนือนําอุ่นจะลอยตัวสูงขึ น
และอากาศบริ เวณโดยรอบที เย็นกว่ าจะพัด เข้ามาแทนที แต่เนื องจากโลกหมุน ทําให้ลมทีพัด เข้ามา
เกิ ด การหมุน ไปด้ว ย โดยพายุหมุน เขตร้ อนเหนื อเส้น ศูน ย์สูต รจะหมุน ในทิศทางทวนเข็ มนาฬิก า
ส่วนพายุหมุนเขตร้อนใต้เส้นศูนย์สูตรจะหมุนในทิศทางกลับกัน คือตามเข็มนาฬิกา
พายุหมุนเขตร้อนเมืออยู่ในสภาวะทีเจริ ญเติบโตเต็มที จะเป็ นพายุทีมีความรุ นแรงทีสุ ดชนิ ด
หนึง ในบรรดาพายุทีเกิดขึนในโลก มีเส้นผ่าศูนย์กลางตังแต่ 100 กิโลเมตรขึนไป และเกิดขึนพร้อมกับ
ลมทีพัดแรงมาก
พายุไซโคลน
การก่อตัวของพายุไซโคลนแต่ละครัง ประกอบด้วยส่วนประกอบสําคัญ 3 ส่วน ได้แก่
 ตาพายุ (Eye) เป็ นบริ เวณจุดศูนย์กลางของการหมุนของพายุ และเป็ นบริ เวณทีมีความกดอากาศ
ตํา ลมพัดเบา ไม่มีฝน มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 - 50 กิโลเมตร
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ขอบตาพายุ หรื อ กําแพงตา (Eye Wall) เป็ นพืนทีรอบ ๆ ตาพายุ เป็ นบริ เวณทีประกอบด้วยลม
ทีพัดรุ นแรงทีสุด
บริ เวณแถบฝน (Rainbands) เป็ นบริ เวณทีประกอบด้วยเมฆพายุ และวงจรการเกิดไอนํา โดยมี
การกลันตัวเป็ นหยดนํา เพือป้ อนให้แก่พายุ
ลักษณะการเกิด "พายุงวงช้ าง" หรือ "นาคเล่นนํา" มี 2 แบบ ได้ แก่

1. เป็ นพายุทอร์ นาโด ทีเกิดขึ นเหนื อผืนนํา (ซึงอาจจะเป็ นทะเล ทะเลสาบ หรื อแอ่งนําใดๆ)
โดยพายุทอร์ นาโดจะเกิดขึ นระหว่างทีฝนฟ้ าคะนองอย่างหนัก เรี ยกว่า พายุฝนฟ้ าคะนองแบบซูเปอร์
เซลล์ (Supercell thunderstorm) และมีระบบอากาศหมุนวนทีเรี ยกว่า เมโซไซโคลน (Mesocyclone)
จึงเรี ยกพายุนาคเล่นนําแบบนีว่า นาคเล่นนําทีเกิดจากทอร์นาโด (Tornado waterspout)
2. เกิดจากการทีมวลอากาศเย็น เคลือนผ่านเหนือผิวนําทีอุ่นกว่า โดยบริ เวณใกล้ๆ ผิวนํา
มีความชืนสูง และไม่ค่อยมีลมพัด (หรื อถ้ามีก็พดั เบา ๆ) ผลก็คืออากาศทีอยู่ติดกับผืนนําซึงอุ่นในบาง
บริ เวณจะยกตัวขึนอย่างรวดเร็ วและรุ นแรง ทําให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที จากนันจึงพุ่งเป็ น
เกลียวขึนไป แบบนี เรี ยกว่า "นาคเล่นนํา" (True waterspout) ซึงมักเกิดในช่วงอากาศดีพอสมควร (fairweather waterspout) อาจเกิด ได้บ่อย และประเภทเดี ยวกับกรณี ทีเกิดขึ นในประเทศไทย เนื องจาก
ในช่วงทีเกิดมักจะมีพายุฝนฟ้ าคะนองร่ วมอยูด่ ว้ ย
ความแตกต่างของ 2 แบบนี ก็คือ นาคเล่น นําทีเกิ ดจากทอร์ นาโดจะเริ มจากอากาศหมุนวน
(ในบริ เวณเมฆฝนฟ้ าคะนอง) แล้วหย่อนลํางวงลงมาแตะพืน คืออากาศหมุนจากบนลงล่าง ส่ วนนาค
เล่นนําของแท้จะเริ มจากอากาศหมุนวนบริ เวณผิวพืนนํา แล้วพุ่งขึ นไป คืออากาศหมุนจากล่างขึ นบน
ในช่วงทีอากาศพุ่งขึนเป็ นเกลียววนนี หากนําในอากาศยังอยูใ่ นรู ปของไอนํา เราจะยังมองไม่เห็นอะไร
แต่หากอากาศขยายตัวและเย็นตัวลงถึงจุดหนึง ไอนําก็จะกลันตัวเป็ นหยดนําจํานวนมาก ทําให้เราเห็น
ท่อหรื อ "งวงช้าง" เชือมผืนนําและเมฆ ซึงเป็ นทีมาของชือ "พายุงวงช้ าง"
โดยส่วนใหญ่มีความยาวประมาณ 10 - 100 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมีตงแต่
ั 1 เมตร
ไปจนถึงหลาย 10 เมตร โดยในพายุอาจมีท่อหมุนวนเพียงท่อเดียวหรื อหลายท่อก็ได้ แต่ละท่อจะหมุน
ด้วยอัตราเร็ วในช่วง 20 - 80 เมตรต่อวินาที กระแสลมในตัวพายุเร็ วถึง 100 - 190 กิโลเมตรต่อชัวโมง
และอาจสูงถึง 225 กิโลเมตรต่อชัวโมง ซึงสามารถควําเรื อเล็ก ๆ ได้สบาย ดังนัน ชาวเรื อควรสังเกต
ทิศทางการเคลือนทีให้ดี แล้วหนีไปในทิศตรงกันข้าม นอกจากนี พายุชนิดนี ยังสามารถเคลือนทีได้เร็ ว
ตังแต่ 3 - 130 กิโลเมตรต่อชัวโมง แต่ส่วนใหญ่จะเคลือนทีค่อนข้างช้าประมาณ 18 - 28 กิโลเมตรต่อ
ชัวโมง ทังนี พายุนีมีอายุไม่ยนื ยาวนัก คืออยูใ่ นช่วง 2 - 20 นาที จากนันก็จะสลายตัวไปในอากาศอย่าง
รวดเร็ ว
อย่างไรก็ตาม ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.ศูนย์เครื อข่ายงานวิเคราะห์วิจยั และฝึ กอบรม
การเปลียนแปลงของโลก แห่ งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ กล่าวถึงปรากฏการณ์ พายุงวงช้ างว่ า
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ปรากฏการณ์ดงั กล่าวส่ วนใหญ่มกั จะเกิดในนํา โดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในนําจืด สําหรับ
ประเทศไทยเคยเกิดปรากฏการณ์นีขึน แต่ไม่บ่อยนัก และไม่เป็ นอันตราย เพราะมีขนาด 1% ของพายุ
ทอร์นาโด
ฝนกรด การเผาผลาญนํามัน เชือเพลิงจะส่ งผลให้ก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์และไนโตรเจน
ออกไซด์เกิดขึน ก๊าซเหล่านี จะลอยสูงขึ นในชันบรรยากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงผลิตไฟฟ้ า
ยานพาหนะและแพร่ กระจายลงในนํา ซึงจะระเหยเป็ นเมฆและรวมตัวกันเป็ นกรดตกลงมา เรี ยกว่า
ฝนกรด ฝนกรดอาจสร้างความเสียหายโดยตรงให้แก่ตน้ ไม้ ถ้านําในแม่นาและทะเลสาบกลายมาเป็
ํ
น
กรด พืชและสัตว์จะไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ ฝนกรดยังสร้างความเสี ยหายให้กบั อาคาร และสิ ง
ปลูกสร้างด้วย

ภาพ : การเกิดฝนกรด
ภัยพิบัติ หมายถึง เหตุการณ์ทีอาจเกิดจากธรรมชาติ หรื อเกิดจากการกระทําของมนุ ษย์ทีอาจเกิดขึ น
ปั จจุบนั ทันด่วนหรื อค่อย ๆ เกิด มีผลต่อชุมชนหรื อประเทศชาติ ภัยพิบัติอาจเป็ นได้ทงเหตุ
ั การณ์
ทีเกิดขึนตามธรรมชาติ เช่น อุทกภัย หรื อเป็ นเหตุการณ์ทีมนุ ษย์กระทําขึ น เช่น การแพร่ กระจายของ
สารเคมี เป็ นต้น
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เรืองที ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม
สิ งแวดล้อมมีทงสิ
ั งทีมีชีวิตและไม่มีชีวิตเกิดจากการกระทําของมนุ ษย์หรื อมีอยู่ตามธรรมชาติ
เช่น อากาศ ดิน หิน แร่ ธาตุ นํา ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทร พืชพรรณสัตว์ต่าง ๆ
ภาชนะเครื องใช้ต่าง ๆ ฯลฯ สิ งแวดล้อมดังกล่าวจะมีการเปลียนแปลงอยู่เสมอ โดยเฉพาะมนุ ษย์เป็ น
ตัวการสําคัญยิงทีทําให้สิงแวดล้อมเปลียนแปลงทังในทางเสริ มสร้างและทําลาย
จะเห็นว่า ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด
ต่างกันทีสิ งแวดล้อมนันรวมทุกสิ งทุกอย่างทีปรากฏอยู่รอบตัวเรา ส่ วนทรัพยากรธรรมชาติเน้นสิ งที
อํานวยประโยชน์แก่มนุษย์มากกว่าสิงอืน
ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ แบ่งตามลักษณะทีนํามาใช้ได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วไม่หมดสิ น ได้แก่
1) ประเภททีคงอยูต่ ามสภาพเดิมไม่มีการเปลียนแปลงใด ๆ เลย เช่น พลังงาน จากดวง
อาทิตย์ ลม อากาศ ฝุ่ น ใช้เท่าไรก็ไม่มีการเปลียนแปลงไม่รู้จกั หมด
2) ประเภททีมีการเปลียนแปลงได้ เนื องจากถูกใช้ในทางทีผิด เช่น ทีดิน นํา ลักษณะ
ภูมิประเทศ ฯลฯ ถ้าใช้ไม่เป็ นจะก่อให้เกิดปั ญหาตามมา ได้แก่ การปลูกพืชชนิ ดเดียวกันซําๆ ซาก ๆ
ในทีเดิม ย่อมทําให้ดินเสือมคุณภาพ ได้ผลผลิตน้อยลงถ้าต้องการให้ดินมีคุณภาพดีตอ้ งใส่ ปุ๋ยหรื อปลูก
พืชสลับและหมุนเวียน
2. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วหมดสินไป ได้แก่
1) ประเภททีใช้แล้วหมดไป แต่สามารถรักษาให้คงสภาพเดิมไว้ได้ เช่น ป่ าไม้ สัตว์ป่า
ประชากรโลก ความอุด มสมบูร ณ์ ของดิ น นําเสี ยจากโรงงาน นําในดิน ปลาบางชนิ ด ทัศนี ยภาพ
อันงดงาม ฯลฯ ซึงอาจทําให้เกิดขึนใหม่ได้
2) ประเภททีไม่อาจทําให้มีใหม่ได้ เช่น คุณสมบัติธรรมชาติของดิน พรสวรรค์ของ
มนุษย์ สติปัญญา เผ่าพันธุข์ องมนุษย์ชาติ ไม้พุ่ม ต้นไม้ใหญ่ ดอกไม้ป่า สัตว์บก สัตว์นาํ ฯลฯ
3) ประเภททีไม่อาจรักษาไว้ได้ เมือใช้แล้วหมดไป แต่ยงั สามารถนํามายุบให้ กลับเป็ น
วัตถุเช่นเดิม แล้วนํากลับมาประดิษฐ์ขึนใหม่ เช่น โลหะต่าง ๆ สังกะสี ทองแดง เงิน ฯลฯ
4) ประเภททีใช้แล้วหมดสินไปนํากลับมาใช้อีกไม่ได้ เช่น ถ่านหิน นํามันก๊าซ อโลหะ
ส่วนใหญ่ ฯลฯ ถูกนํามาใช้เพียงครังเดียวก็เผาไหม้หมดไป ไม่สามารถนํามาใช้ใหม่ได้
ทรัพยากรธรรมชาติหลักทีสําคัญของโลก และของประเทศไทยได้แก่ ดิน ป่ าไม้ สัตว์ป่า นํา แร่
ธาตุ และประชากร (มนุษย์)

140
สิงแวดล้อม
สิ งแวดล้อมของมนุษย์ทีอยูร่ อบ ๆ ตัว ทังสิ งทีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ซึงเกิดจาก การกระทําของ
มนุษย์แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. สิ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
2. สิ งแวดล้อมทางวัฒนธรรม หรื อสิ งแวดล้อมประดิษฐ์ หรื อมนุษย์เสริ มสร้างกําหนดขึน
สิงแวดล้อมธรรมชาติ จําแนกได้ 2 ชนิด คือ
1. สิ งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ อากาศ ดิน ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ทัศนียภาพต่าง ๆ ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทรและ
ทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิด
2. สิ งแวดล้อมทางชีวภาพหรื อชีวภูมิศาสตร์ ได้แก่ พืชพันธุธ์ รรมชาติต่าง ๆ
สัตว์ป่า ป่ าไม้ สิงมีชีวิตอืน ๆ ทีอยูร่ อบตัวเราและมวลมนุษย์
สิงแวดล้อมทางวัฒนธรรม หรือสิงแวดล้อมประดิษฐ์ หรือมนุษย์เสริมสร้ างขึน ได้แก่ สิ งแวดล้อมทาง
สังคมทีมนุษย์เสริ มสร้างขึน โดยใช้กลวิธีสมัยใหม่ ตามความเหมาะสมของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
ศาสนา และวัฒ นธรรม เช่ น เครื องจัก ร เครื องยนต์ รถยนต์ พัดลม โทรทัศน์ วิทยุ ฝนเที ยม เขือน
บ้านเรื อน โบราณสถาน โบราณวัตถุ อืน ๆ ได้แก่ อาหาร เครื องนุ่ งห่ ม ทีอยู่อาศัย ค่านิ ยม และสุ ขภาพ
อนามัย
ประโยชน์ ของทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีประโยชน์มหาศาลต่อมนุ ษยชาติทงทางตรงและทางอ้
ั
อม แต่ละชนิ ด
มีประโยชน์แตกต่างกัน ดังนี
นํา มนุษย์ใช้บริ โภค อุปโภค ทีสําคัญก็คือ นําเป็ นปั จจัยสําคัญสําหรับทรัพยากร ธรรมชาติ
ชนิดอืนด้วย เช่น สัตว์ป่า ป่ าไม้ ทุ่งหญ้า และดิน
ดิน ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ มีดิ นเป็ นแหล่งอาศัย หรื อบ่อเกิด มนุ ษย์สามารถสร้าง
ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิ ดทดแทนได้ โดยอาศัยดินเป็ นปั จจัยสําคัญ นอกจากมนุ ษย์จะอาศัยอยู่บน
พื นดิ น แล้ว ยัง นํา ดิ น มาเป็ นส่ ว นประกอบสํา คัญ ในการสร้ า งที อยู่อ าศัย เป็ นแหล่ ง ทํา มาหากิ น
ทําการเกษตร ทําการอุต สาหกรรม เครื องปั นดิน เผาต่าง ๆ ถ้าขาดดินหรื อดินขาดความอุดมสมบูร ณ์
ทรัพยากร ทีเป็ นปัจจัย 4 ในการดํารงชีวิตจะน้อยลงหรื อหมดไป
ป่ าไม้ ประโยชน์ทีสําคัญของป่ าไม้คือ ใช้ไม้ในการสร้างทีอยู่อาศัย เป็ นทีอาศัยของสัตว์ป่า
เป็ นแหล่งต้น นําลําธาร เป็ นแหล่งหาของป่ า เป็ นปั จจัยสําคัญที ทําให้เกิดวัฏจักรของนํา ทําให้อากาศ
บริ สุทธิ ช่วยอนุรักษ์ดิน เป็ นแหล่งนันทนาการ นอกจากนี ป่ าไม้ยงั ก่อให้เกิดการอุตสาหกรรมอีกหลาย
ชนิด ทําให้ประชาชนมีงานทํา เกิดแหล่งอาชีพอิสระ และเป็ นแหล่งยาสมุนไพร
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สัตว์ป่า มนุษย์ได้อาหารจากสัตว์ป่า สัตว์ป่าหลายชนิดได้หนัง นอ เขา งา กระดูก ฯลฯ มาทํา
ของใช้ เครื องนุ่งห่ม และประกอบยารักษาโรค สัตว์ป่าช่วยให้เกิดความงดงามและคุณค่าทางธรรมชาติ
ช่วยรักษาดุลธรรมชาติ
แร่ ธาตุ มนุ ษย์นาํ แร่ ธาตุต่าง ๆ มาถลุงเป็ นโลหะ ทําให้เกิดการอุตสาหกรรมหลายประเภท
ทําให้ราษฎรมีงานทํา ส่งเป็ นสินค้าออกนํารายได้มาสู่ประเทศปี ละมาก ๆ นอกจากนี ยังมีผลพลอยได้
จากการถลุงหรื อกลันอีก หลายชนิ ด เช่ น ยารั ก ษาโรค นํามัน ชัก เงา เครื องสําอาง แร่ บางชนิ ด เกิ ด
ประโยชน์ในการเกษตร เช่น แร่ โพแทสเซียม ใช้ทาํ ปุ๋ ย เป็ นต้น
ทรัพยากรธรรมชาติต่างเป็ นปัจจัยเอืออํานวยต่อกัน เช่น ดินเป็ นทีเกิด ทีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า
ป่ าไม้ ช่วยรักษาดินและเกิดปุ๋ ยธรรมชาติ นําเป็ นปัจจัยสําคัญช่วยในการดํารงชีวิตของสัตว์ พืช ป่ าไม้
ทําให้เกิดวัฏจักรของนํา ซึงทําให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ ก่อให้เกิดสิ งแวดล้อมทีดีและเหมาะสม
กับการดํารงชีวิตของมนุษย์
ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
การพัฒนาทีผ่านมาได้ระดมใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทีดิน ป่ าไม้ แหล่งนํา ทรัพยากร
ชายฝั งทะเล ทรัพยากรธรณี ในอัตราที สู งมากและเป็ นไปอย่างไม่มีประสิ ทธิภ าพ จนมีผลทําให้
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี เกิดการร่ อยหรอ และเสือมโทรมลงอย่างรวดเร็ ว รวมทังเริ มส่งผลกระทบต่อ
การดํารงชีวิตของประชาชนในชนบท ทีต้องพึงพาทรัพยากรเป็ นหลักในการยังชีพ ได้แก่
ทรัพยากรป่ าไม้ พืนทีป่ าไม้มีสภาพเสื อมโทรมและมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก เนื องมาจาก
สาเหตุ สาํ คัญ หลายประการ ได้แก่ การลัก ลอบตัด ไม้ทาํ ลายป่ า การเผาป่ า การบุ ก รุ ก ทําลายป่ า
เพือต้องการทีดินเป็ นทีอยูอ่ าศัย และทําการเกษตร การทําไร่ เลือนลอยของชาวเขาในพืนทีต้นนําลําธาร
และการใช้ทีดิน เพือดําเนิ นโครงการของรั ฐบาล เช่ น การจัด นิ ค มสร้ างตนเอง การชลประทาน
การไฟฟ้ าพลังนํา การก่ อสร้ างทาง กิ จ การรั ก ษาความมันคงของชาติ เป็ นต้น การที พืนที ป่ าไม้
ทัวประเทศลดลงอย่างมาก ได้ส่งผลกระทบต่อการควบคุมระบบนิ เวศโดยส่ วนรวมอย่างแจ้งชัด เช่น
กรณี เกิดวาตภัยและอุทกภัยครังร้ายแรงในพืนทีภาคใต้ ปัญหาความแห้งแล้งในภาคต่าง ๆ ของประเทศ
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ภาพ : การตัดไม้ทาํ ลายป่ า
ทรัพยากรดิน ปัญหาการพังทลายของดินและการสูญเสียหน้าดิน โดยธรรมชาติ เช่น การชะล้าง
การกัดเซาะของนําและลม เป็ นต้น และทีสําคัญคือ ปัญหาจากการกระทําของมนุ ษย์ เช่น การทําลายป่ า
เผาป่ า การเพาะปลูกผิดวิธี เป็ นต้น ก่อให้เกิดการสูญเสี ยความอุดมสมบูรณ์ของดินทําให้ใช้ประโยชน์
จากทีดินได้ลดน้อยลง ความสามารถในการผลิตทางด้านเกษตรลดน้อยลง และยังทําให้เกิดการทับถม
ของตะกอนดินตามแม่นาํ ลําคลอง เขือน อ่างเก็บนํา เป็ นเหตุให้แหล่งนําตืนเขิน
ทรั พยากรทีดิ น ปั ญ หาการใช้ทีดิ น ไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของที ดิ น และไม่ค าํ นึ งถึง
ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม ได้แก่ การใช้ทีดิ นเพือการเกษตรกรรมอย่างไม่ถูกหลักวิชาการ ขาดการ
บํารุ งรักษาดิน การปล่อยให้ผวิ ดินปราศจากพืชปกคลุม ทําให้สูญเสี ยความชุ่มชื นในดิน การเพาะปลูก
ทีทําให้ดินเสี ย การใช้ปุ๋ยเคมีและยากําจัดศัตรู พืชเพือเร่ งผลิตผล ทําให้ดินเสื อมคุณภาพและสารพิษ
ตกค้างอยู่ในดิน การบุกรุ กเข้าไปใช้ประโยชน์ทีดินในเขตป่ าไม้บนพืนทีทีมีความลาดชันสูง รวมทัง
ปั ญหาการขยายตัวของเมืองทีรุ กลําเข้าไปในพืนทีเกษตรกรรม และการนํามาใช้เป็ นทีอยู่อาศัย ทีตัง
โรงงานอุตสาหกรรม หรื อการเก็บทีดินไว้เพือการเก็งกําไร โดยมิได้มีการนํามาใช้ประโยชน์แต่อย่างใด
ทรัพยากรแหล่ งนํา การใช้ประโยชน์จากแหล่งนํา เพือกิจกรรมต่าง ๆ ยังมีความขัดแย้งกัน
ขึนอยู่ก ับวัต ถุประสงค์ข องแต่ ละกิจ กรรม ก่ อให้เกิ ด ความยุ่งยากต่ อการจัด การทรั พยากรนําและ
การพัฒนาแหล่งนําความขัดแย้งดังกล่าวมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ น จากปริ มาณนําทีเก็บกักได้มีจาํ นวน
จํากัด แต่ความต้องการใช้นามี
ํ ปริ มาณเพิมขึนตลอดเวลา ทังในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการ
อุปโภคบริ โภค เป็ นผลให้มีนาไม่
ํ เพียงพอกับความต้องการ
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ปะการัง ปะการังทีสวยงามในเมืองไทยหลายแห่งต้องเสือมโทรมลงอย่างน่าเสียดาย โดยเฉพาะ
ปั ญหาการถูกทําลายโดยฝี มือมนุ ษย์ นับเป็ นปั ญหาสําคัญของความเสื อมโทรมของปะการัง ได้แก่
การระเบิดปลา เป็ นการทําลายปะการังอย่างรุ นแรง ซึงเท่ากับเป็ นการทําลายทีอยู่อาศัยของสัตว์และพืช
ในบริ เวณนัน และเป็ นการทําลายการประมงในอนาคตด้วย
การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
การอนุ รั กษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม หมายถึง การใช้ทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ งแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อยเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดยคํานึ งถึงระยะเวลาในการใช้ให้
ยาวนาน และก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ย หายต่ อ สิ งแวดล้อ มน้อ ยที สุ ด รวมทั งต้อ งมี ก ารกระจายการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทัวถึง อย่างไรก็ตาม ในสภาพปั จจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
มีความเสือมโทรมมากขึน ดังนันการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมจึงมีความหมายรวม
ไปถึงการพัฒนาคุณภาพสิงแวดล้อมด้วย
การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมสามารถกระทําได้หลายวิธี ทังทางตรงและ
ทางอ้อม ดังนี
1. การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อมโดยทางตรง ซึงปฏิบตั ิได้ในระดับบุคคล
องค์กร และระดับประเทศ คือ
1.1 การใช้ อย่างประหยัด คือ การใช้เท่าทีมีความจําเป็ น เพือให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานและ
เกิดประโยชน์อย่างคุม้ ค่ามากทีสุด
1. การนํากลับมาใช้ ซําอีก สิงของบางอย่างเมือมีการใช้แล้วครังหนึ งสามารถทีจะนํามาใช้
ซําได้อีก เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ เป็ นต้น หรื อสามารถทีจะนํามาใช้ได้ใหม่โดยผ่านกระบวนการ
ต่าง ๆ เช่น การนํากระดาษทีใช้แล้วไปผ่านกระบวนการต่าง ๆ เพือทําเป็ นกระดาษแข็ง เป็ นต้น ซึงเป็ น
การลดปริ มาณการใช้ทรัพยากรและการทําลายสิงแวดล้อมได้
1.3 การบูรณะซ่ อมแซม สิงของบางอย่างเมือใช้เป็ นเวลานานอาจเกิดการชํารุ ดได้
เพราะฉะนันถ้ามีการบูรณะซ่อมแซม ทําให้สามารถยืดอายุการใช้งานต่อไปได้อีก
1.4 การบําบัดและการฟื นฟู เป็ นวิธีการทีจะช่วยลดความเสือมโทรมของทรัพยากรด้วยการ
บําบัดก่อน เช่น การบําบัดนําเสียจากบ้านเรื อนหรื อโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้น ก่อนทีจะปล่อยลงสู่
แหล่งนําสาธารณะ ส่วนการฟื นฟูเป็ นการรื อฟื นธรรมชาติให้กลับสู่สภาพเดิม เช่น การปลูกป่ าชายเลน
เพือฟื นฟูความ สมดุลของป่ าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็ นต้น
1.5 การใช้ สิงอืนทดแทน เป็ นวิธีการทีจะช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ น้อยลงและ
ไม่ทาํ ลายสิ งแวดล้อม เช่ น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติ ก การใช้ใบตองแทนโฟม การใช้พลังงาน
แสงแดดแทนแร่ เชือเพลิง การใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ ยเคมี เป็ นต้น

144
1.6 การเฝ้ าระวังดูแลและป้องกัน เป็ นวิธีการทีจะไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
ถูกทําลาย เช่น การเฝ้ าระวังการทิงขยะ สิงปฏิกลู ลงแม่นาํ ลําคลอง การจัดทําแนวป้ องกันไฟป่ า เป็ นต้น
2. การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมโดยทางอ้อม สามารถทําได้หลายวิธี ดังนี
. การพัฒ นาคุณภาพประชาชน โดยสนับสนุ น การศึก ษาด้านการอนุ รั ก ษ์ทรั พยากร
ธรรมชาติและสิ งแวดล้อมทีถูกต้องตามหลักวิชา ซึงสามารถทําได้ทุกระดับอายุ ทังในระบบโรงเรี ยน
และสถาบันการศึกษาต่างๆ และนอกระบบโรงเรี ยนผ่านสื อสารมวลชนต่ างๆ เพือให้ประชาชนเกิ ด
ความตระหนัก ถึงความสําคัญ และความจําเป็ นในการอนุ รั ก ษ์ เกิ ด ความรัก ความหวงแหน และให้
ความร่ วมมืออย่างจริ งจัง
2. การใช้ มาตรการทางสั งคมและกฎหมาย การจัดตังกลุ่ม ชุมชน ชมรม สมาคม เพือการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดจนการให้ความร่ วมมือทังทางด้านพลังกาย
พลังใจ พลังความคิด ด้วยจิตสํานึ กในความมีคุณค่าของสิ งแวดล้อมและทรัพยากรทีมีต่อตัวเรา เช่ น
กลุ่ มชมรมอนุ รั ก ษ์ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อ มของนัก เรี ยน นัก ศึ ก ษา ในโรงเรี ย นและ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ มูลนิธิคุม้ ครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่ งประเทศไทย มูลนิ ธิสืบนาคะเสถียร
มูลนิธิโลกสีเขียว เป็ นต้น
2.3 ส่ งเสริ มให้ ประชาชนในท้ องถินได้ มีส่วนร่ วมในการอนุ รัก ษ์ ช่วยกันดูแลรัก ษาให้ค ง
สภาพเดิ ม ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความเสื อมโทรม เพื อประโยชน์ ใ นการดํา รงชี วิ ต ในท้ อ งถิ นของตน
การประสานงานเพือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก ระหว่างหน่ วยงานของรัฐ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถินกับประชาชน ให้มีบทบาทหน้าทีในการปกป้ อง คุม้ ครอง ฟื นฟูการใช้ทรัพยากร
อย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
2.4 ส่ งเสริ มการศึ ก ษาวิจัย ค้ น หาวิธี ก ารและพัฒ นาเทคโนโลยี มาใช้ในการจัด การกับ
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อ มให้เ กิ ด ประโยชน์ สูง สุ ด เช่ น การใช้ค วามรู้ ท างเทคโนโลยี
สารสนเทศมาจัดการวางแผนพัฒนา การพัฒนาอุปกรณ์เครื องมือเครื องใช้ให้มีการประหยัดพลังงาน
มากขึน การค้นคว้าวิจยั วิธีการจัดการ การปรับปรุ ง พัฒนาสิ งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและยังยืน
เป็ นต้น
2.5 การกําหนดนโยบายและวางแนวทางของรัฐบาล ในการอนุ รักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อม
ทังในระยะสันและระยะยาว เพือเป็ นหลักการให้หน่ วยงานและเจ้าหน้าทีของรัฐทีเกียวข้องยึดถือและ
นํา ไปปฏิ บัติ รวมทังการเผยแพร่ ข่ า วสารด้า นการอนุ รั ก ษ์ท รั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้อ ม
ทังทางตรงและทางอ้อม
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เยาวชนกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยไม่เกิดผลกระทบในทางเสียหายต่อสภาพแวดล้อมปัจจุบนั และอนาคต
แนวคิดในการอนุรักษ์
1. มนุษย์เป็ นส่วนหนึงของสิ งแวดล้อม
2. มนุษย์ไม่อาจแยกตัวเป็ นอิสระจากสิ งแวดล้อมได้ เพราะฉะนัน กระบวนการทางการอนุรักษ์
ย่อมแสดงถึงการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ จึงนับเป็ นหนทางแห่ งการปกป้ องตนเองของ
มนุษยชาติ ให้สามารถอยูร่ อดได้ชวนิ
ั รันดร์
เยาวชนกับการอนุรักษ์
1. ต้องมีหวั ใจเป็ นนักอนุรักษ์ จากคํากล่าวทีว่า ท่านถูกเรี ยกว่านักร้อง ด้วยเหตุทีท่านร้องเพลง
ได้ไพเราะ ท่านถูกเรี ยกว่าเป็ นจิตกร ด้วยเหตุทีท่านสามารถสร้างสรรค์งานจิตรกรรมได้เป็ นทียอมรับ
ต่อสาธารณชน "ศิลปิ น ย่อมมีผลงานศิลปะ" เพราะฉะนัน เป็ นนักอนุ รักษ์ไม่เพียงแต่รักงานอนุ รักษ์
หรื อเป็ นนักวิชาการอนุรักษ์ จําเป็ นต้องปฏิบตั ิตนเป็ นอนุรักษ์อย่างแท้จริ งด้วยตนเอง
2. ต้องมีหัวใจแห่ งการเสี ยสละ นันคือ ต้องคํานึ งถึงประโยชน์ของสังคมส่ วนรวมมากกว่ า
ประโยชน์แห่งตน
3. ต้องมีหัวใจที รักและหวังดีต่อเพือนมนุ ษย์ดว้ ยกัน นันคือนักอนุ รักษ์ไม่พึงมีอคติต่อผูอ้ ืน
งานอนุรักษ์จะสําเร็ จได้ดว้ ยมิตรภาพและความเข้าใจอันดี
การพัฒนากับการอนุรักษ์
การพัฒนา………..คือ การทําให้เจริ ญขึน ดีขึน
การอนุรักษ์……….คือ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
กระบวนการพัฒนาทีเหมาะสมคือ การจัดการทางวิทยาการอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยไม่เกิด
ผลเสียทางสิงแวดล้อม
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ภาพ : แนวป้ องกันการกัดเซาะชายฝังทะเล (ใช้ลาํ ไม้ไผ่)
แนวทางการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จะต้องอาศัยความร่ วมมือจากทุกฝ่ าย
ทังภาครัฐบาลและเอกชน โดยดําเนินการ ดังนี
- แก้ไขแนวคิ ด และจิ ต สํานึ ก ของคนให้มีความรู้ ความเข้าใจว่ า สิ งแวดล้อมมีค วามสําคัญ
ต่อความอยูร่ อดของมนุษย์และสิ งทีมีชีวิตซึงทุกคนต้องมีส่วนร่ วมในความรับผิดชอบ
- เปลียนแปลงพฤติกรรมของคนในท้องถิน เช่น การบริ โภคทังกินและใช้ ต้องใช้และกินอย่าง
ประหยัด เพราะปัจจุบนั ทรัพยากรธรรมชาติมีอยูจ่ าํ กัด ใช้ทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่างให้เกิดประโยชน์
มากทีสุด และนานทีสุด
ภาวะโลกร้ อน
ภาวะโลกร้อน หมายถึง การเปลียนแปลงภูมิอากาศทีเกิดจากการกระทําของมนุ ษย์ ทีทําให้
อุณหภูมิเฉลียของโลกเพิมสูงขึน เราจึงเรี ยกว่า ภาวะโลกร้อน (Global Warming) กิจกรรมของมนุ ษย์
ทีทําให้เกิดภาวะโลกร้อน คือ กิจกรรมทีทําให้ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกในบรรยากาศเพิมมากขึน ได้แก่
การเพิมปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกโดยตรง เช่ น การเผาไหม้เชื อเพลิง และการเพิมปริ มาณก๊ าซเรื อน
กระจกโดยทางอ้อม คือ การตัดไม้ทาํ ลายป่ า
ปรากฏการณ์เรื อนกระจก หมายถึง การทีชันบรรยากาศของโลกกระทําตัวเสมือนกระจกทียอม
ให้รังสี คลืนสันจากดวงอาทิ ตย์ผ่านทะลุลงมายังผิวพืนโลกได้ แต่ จะดูด กลืนรั งสี ค ลืนยาวทีโลกคาย
ออกไปไม่ให้หลุดออกนอกบรรยากาศ ทําให้โลกไม่เย็นจัดในเวลากลางคืน บรรยากาศเปรี ยบเสมือน
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ผ้าห่มใหญ่ทีคลุมโลกไว้ ก๊าซทียอมให้รังสี คลืนสันจากดวงอาทิตย์ผ่านทะลุลงมาได้แต่ไม่ยอมให้รังสี
คลืนยาวทีโลกคายออกไปหลุดออกนอกบรรยากาศ เรี ยกว่า ก๊าซเรื อนกระจก
ก๊าซเรื อนกระจกทีสําคัญ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทนและก๊าซไนตรัสออกไซด์
1. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เกิดจากการเผาไหม้เชือเพลิง โรงงานอุตสาหกรรมและการตัดไม้
ทําลายป่ า
2. ก๊าซมีเทน เกิดจาก การย่อยสลายซากสิ งมีชีวิตในพืนทีทีมีนาขั
ํ ง เช่น นาข้าว
3. ก๊าซไนตรัสออกไซด์ เกิดจาก อุตสาหกรรมทีใช้กรดไนตริ กในกระบวนการผลิต และการ
ใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในการเกษตรกรรม
เราสามารถช่วยกันป้ องกันและแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้ดว้ ยวิธีการต่าง ๆ เช่น
- อาบนําด้วยฝักบัว ประหยัดกว่าการตักนําอาบหรื อใช้อ่างอาบนําถึงครึ งหนึงในเวลาเพียง
นาที ปิ ดนําขณะแปรงฟัน ประหยัดได้เดือนละ ลิตร
- เปิ ดนําร้อนให้นอ้ ยลง ในการทํานําร้อน ใช้พลังงานในการต้มสูงมาก การปรับเครื องทํา
นําอุ่นให้มีอุณหภู มิและแรงนําให้น้อยลง จะลดคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ กิโลกรั มต่อปี หรื อการ
ซักผ้าในนําเย็นจะลดคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ปีละ กิโลกรัม
- ใช้หลอดไฟตะเกียบ ประหยัดกว่าหลอดไฟธรรมดา เท่า ใช้งานนานกว่า เท่า แต่ละ
หลอดช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ , กิโลกรัม หลอดไฟธรรมดาเปลียนพลังงาน
น้อยกว่ า % ไปเป็ นแสงไฟ ส่ ว นที เหลื อถูก เปลียนไปเป็ นความร้ อ นเท่ ากับสู ญ พลังงานเปล่า ๆ
มากกว่า %
- ถอดปลักเครื องใช้ไฟฟ้ า เพราะยังคงกินพลังงานมากแม้จะปิ ดแล้ว ดังนันควรถอดปลัก
โทรทัศน์ สเตริ โอ คอมพิวเตอร์ ไมโครเวฟ ฯลฯ เมือไม่ใช้หรื อเสียบปลักเข้ากับแผงเสียบปลักทีคอยปิ ด
สวิทซ์ไว้เสมอ เมือไม่ใช้และควรถอดปลักทีชาร์จโทรศัพท์มือถือและ MP3 เมือไฟเต็มแล้ว
- ใช้ตูเ้ ย็นแบบ ประตู ขนาดความจุ ลิตร ตังอุณหภูมิที - องศา และ - - องศาในช่องแช่แข็ง มีประสิทธิภาพในการประหยัดไฟมากทีสุด
- เปิ ดแอร์ที องศา อุณหภูมิตากว่
ํ านี ใช้พลังงานเพิมขึน - %
- ใช้แล็ปท็อปจอแบน ประหยัดไฟมากกว่าคอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั ะถึง เท่า ใช้screen server
และหมวดสแตนบายด์ไม่ได้ช่วยประหยัดไฟ พลังงานทีเสี ยไปเท่ากับซือคอมพิวเตอร์ ใหม่ได้ เครื อง
และพริ นเตอร์เลเซอร์ประหยัดพลังงานมากกว่าอิงค์เจ็ท
- พกถุงผ้าไปช็อปปิ งแทนการใช้ถุงพลาสติก แต่ละปี ทัวโลกทิงถึงพลาสติกจากซุปเปอร์
มาเก็ตหลายแสนล้านใบ อย่าลืมว่า ลดขยะเท่ากับลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
- ใส่ เสื อผ้าฝ้ ายออร์ แกนิ ค และใช้เครื องใช้รี ไซเคิล หรื อนํากลับมาใช้ใหม่ได้ หลีกเลียง
ผลิต ภัณ ฑ์ทีมีบรรจุ ภ ัณ ฑ์มาก เพีย งแค่ลดขยะของคุณ เอง % จะลดคาร์ บอนไดออกไซด์ได้
กิโลกรัมต่อปี
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- ปลูก ต้น ไม้ เพราะต้น ไม้ ต้น ดู ด ซับ คาร์ บ อนไดออกไซด์ได้ ตัน ตลอดอายุข ัย
และรดนําช่วงเช้า และกลางคืน ป้ องกันการระเหย
- กิ น เนื อสัต ว์ใ ห้น้อ ยลง เพราะการผลิต เนื อสัต ว์ใช้พลัง งานและทรั พ ยากรมากกว่ า
การปลูกพืชและธัญพืช % ของก๊าซเรื อนกระจกมาจากอุตสาหกรรมปศุสตั ว์ คุณไม่ตอ้ งเป็ นมังสวิรัติ
ก็ได้เพือทีจะสร้างความเปลียนแปลง ลองไม่กิน เนื อสัต ว์สัปดาห์ละครั ง จะลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกได้มหาศาล
- เดินแทนขับ พาหนะใช้นามั
ํ นถึงครึ งหนึงของโลก และปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที ใน
ส่ วน การทิ งรถไว้ทีบ้านแม้เพียงสัปดาห์ละ วัน สามารถประหยัดนํามันและการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกได้มากมายภายใน ปี ลองเดิน ขีจักรยาน นังรถกับคนอืน หรื อนังรถเมล์หรื อรถไฟฟ้ าแทน หรื อ
ลองดูว่าคุณ สามารถทํางานทีบ้าน โดยต่ อคอมพิวเตอร์ เข้ากับเครื อข่ ายของบริ ษ ัทสัปดาห์ละครั งได้
หรื อไม่
- เช็ค ลมยาง ให้แน่ ใจว่ ายางรถสู บลมแน่ น การขับรถโดยทีลมยางมีลมน้อย อาจทําให้
เปลืองนํามันขึนได้ถึง % จากปกติ นํามันทุก ๆ แกลลอนทีประหยัดได้จะลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้
กิโลกรัม ยางทีสูบลมไม่พอจะใช้นามั
ํ นได้ในระยะทางสันลง %
- ลด ใช้ซ ํา และรี ไซเคิ ล ให้ม ากขึ น ลดขยะของบ้า นคุ ณ ให้ ไ ด้ค รึ งหนึ งจะช่ ว ยลด
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง ล้านกิโลกรัมต่อปี
สําคัญทีสุด ต้องตังใจแน่วแน่ว่าจะช่วยหยุดโลกร้อน และต้องใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
และเลือกใช้พลังงานสะอาด
ใบงาน เรือง โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
. เหตุการณ์การเกิด “บิกแบงค์” มีลกั ษณะอย่างไร
ตอบ…………………………………………………………………………………………
. โลกใช้เวลา หมุนรอบดวงอาทิตย์เป็ นวงโคจรกีวัน
ตอบ…………………………………………………………………………………………
. ส่วนประกอบของโลก มีกีอย่าง อะไรบ้าง
ตอบ…………………………………………………………………………………………
4. เปลือกโลก (Crust) ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ตอบ…....................................................................................................................................
. ชันแมนเทิล (Mantle หรื อ Earth's mantle) มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
ตอบ…....................................................................................................................................
. แก่นโลกแบ่งได้ออกเป็ นกีชันได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ…....................................................................................................................................
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7. แผ่นยูเรเซียนครอบคลุมทวีปอะไรบ้าง

ตอบ…....................................................................................................................................
. การเคลือนทีของแผ่นเปลือกโลกนันมีสาเหตุมาจากอะไร
ตอบ…....................................................................................................................................
. บรรยากาศมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
ตอบ…....................................................................................................................................
. ทําไม “โอโซน” (Ozone) จึงเป็ นก๊าซทีสําคัญมากต่อมนุษย์
ตอบ…....................................................................................................................................
. ซี เอฟ ซี (CFC) นํามาใช้ในอุตสาหกรรมประเภทใดบ้าง และมีผลกระทบกับโลกอย่างไร
ตอบ……................................................................................................................................
. จงอธิบายสภาพบรรยากาศในชันโทรโพสเฟี ยร์ และ ไอโอโนสเฟี ยร์ มาพอสังเขป
ตอบ……................................................................................................................................
. มาตราวัด 40 องศาเซลเซียส (℃) เท่ากับ องศาเคลวิน (K)
ตอบ…....................................................................................................................................
. มาตราวัด 25 องศาเซลเซียส (℃) กีองศาฟาเรนไฮต์ (℉)
ตอบ…....................................................................................................................................
. จงอธิบายความสําคัญของกระแสนําอุ่น และกระแสนําเย็นทีมีต่อฤดูกาล
ตอบ…....................................................................................................................................
. เมฆระดับสูง มีกีชนิด อะไรบ้าง
ตอบ…....................................................................................................................................
. จงอธิบายลักษณะของการเกิด “ฝน” (Rain) มาพอสังเขป
ตอบ…....................................................................................................................................
. ลม (Wind) เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง
ตอบ…....................................................................................................................................
. ฝนกรด เกิ ด จากก๊ าซชนิ ด ใดบ้า ง มี แหล่ง ใดอุ ต สาหกรรมเป็ นต้น เหตุ และความเสี ย หายจาก
ฝนกรดเกิดได้อย่างไร
ตอบ…....................................................................................................................................
. จงอธิบายลักษณะของ “ลมทะเล” (Sea Breeze) และ “ลมบก” (Land Breeze)
ตอบ…....................................................................................................................................
. ลมภูเขาและลมหุบเขา เป็ นลมชนิดใด และ เกิดในเวลาใดบ้าง
ตอบ…....................................................................................................................................

150
22. “ลมตะเภา” พัดจากทิศใดไปยังทิศใด จากบริ เวณใดเข้าสู่บริ เวณใด และเกิดในช่วงเดือนใด
ตอบ…....................................................................................................................................
. ให้ยกตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วไม่หมดสิ นมา 6 อย่าง
ตอบ…....................................................................................................................................
. ให้ยกตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติหลักทีสําคัญของโลก และของประเทศไทย มา 5 อย่าง
ตอบ…....................................................................................................................................
. ให้ย กตัว อย่างสิ งแวดล้อมทางวัฒ นธรรม หรื อ สิ งแวดล้อมประดิ ษ ฐ์ หรื อ มนุ ษ ย์เสริ มสร้ า ง
ขึนมา 10 อย่าง
ตอบ…....................................................................................................................................
. ให้อธิบายปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม มาพอสังเขป
ตอบ…....................................................................................................................................
. ให้อธิบายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม มาพอสังเขป
ตอบ…....................................................................................................................................
. การพัฒ นาคุ ณ ภาพประชาชน และ การใช้ม าตรการทางสังคมและกฎหมาย เพือการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย
ตอบ…....................................................................................................................................
. การพัฒนา กับ การอนุรักษ์ แตกต่างกันอย่างไร
ตอบ…....................................................................................................................................
เฉลยใบงาน เรือง โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
. เหตุการณ์การเกิด “บิกแบงค์” มีลกั ษณะอย่างไร
ตอบ…บิกแบงค์ เกิดจาก การทีฝุ่ นก๊าชในอวกาศมารวมตัวกันเป็ นวงฝุ่ นก๊าช โดยมีการอัดแน่ น
กันจนทําให้มีความหนาแน่นและมีอุณหภูมิสูง เมือถึงขีดหนึงจึงทําให้เกิดการระเบิดจากใจกลาง ทําให้
เกิดเป็ นดาวเคราะห์นอ้ ยต่าง ๆ มากมายหลายร้อยล้านดวง….
. โลกใช้เวลา หมุนรอบดวงอาทิตย์เป็ นวงโคจรกีวัน
ตอบ… . วัน….
. ส่วนประกอบของโลก มีกีอย่าง อะไรบ้าง
ตอบ… อย่าง คือ เปลือกโลก แมนเทิลและแก่นโลก….
4. เปลือกโลก (Crust) ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ตอบ…แผ่นดิน แผ่นนํา….
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. ชันแมนเทิล (Mantle หรื อ Earth's mantle) มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
ตอบ…อยูร่ ะหว่างเปลือกโลกกับแก่นโลก มีบางส่ วนทีมีสถานะหลอมเหลว เรี ยกว่า หิ นหนื ด
(magma) มีความร้อนสูงมาก….
. แก่นโลกแบ่งได้ออกเป็ นกีชันได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ…มี ชัน
. ชันนอก เป็ นธาตุเหล็กและนิกเกิลทีหลอมละลายมีความร้อนสูง
. ชันใน อยูต่ รงใจกลาง มีความกดดันอย่างมหาศาล….
7. แผ่นยูเรเซียนครอบคลุมทวีปอะไรบ้าง
ตอบ…ทวีปเอเชียและทวีปยุโรป….
. การเคลือนทีของแผ่นเปลือกโลกนันมีสาเหตุมาจากอะไร
ตอบ…การรวมตัวและการแตกตัวของทวีป….
. บรรยากาศมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
ตอบ…แก๊สต่าง ๆ เช่น N2 ,O2 ,CO2 ,Ar , ฝุ่ นละอองและแก๊สอืน ๆ….
. ทําไม “โอโซน” (Ozone) จึงเป็ นก๊าซทีสําคัญมากต่อมนุษย์
ตอบ…เพราะช่ว ยดูดกลืนรังสี UV และรั งสี ต่างทีมาจากดวงอาทิตย์ ให้ตกลงมาสู่ พืนโลก
น้อยลง ทําให้ผวิ หนังไม่ไหม้เกรี ยม….
. ซี เอฟ ซี (CFC) นํามาใช้ในอุตสาหกรรมประเภทใดบ้าง และมีผลกระทบกับโลกอย่างไร
ตอบ…มาจากอุตสาหกรรมพลาสติก การทําความเย็น การทําโฟม ฯลฯ ส่ งผลกระทบต่อโลก
คือ ทําให้ชนโอโซนเกิ
ั
ดรู รัวหรื อรู โหว่ ทําให้รังสี UV สามารถเข้าสู่พืนโลกได้มากยิงขึ น เป็ นสาเหตุ
ทําให้เกิดปรากฎการณ์เรื อนกระจก ….
. จงอธิบายสภาพบรรยากาศในชันโทรโพสเฟี ยร์ และ ไอโอโนสเฟี ยร์ มาพอสังเขป
ตอบ…ชันโทรโฟสเพียร์ เป็ นชันบรรยากาศทีติดกับผิวโลกเป็ นชันทีมี ไอนํา เมฆ หมอก
ชันไอโอโพรสเฟี ยร์ จะเป็ นชันบรรยากาศในลําดับที นับจากผิวโลก ชันนี มีอากาศเบาบาง
มาก….
. มาตราวัด 40 องศาเซลเซียส (℃) เท่ากับ องศาเคลวิน (K)
ตอบ… K = ℃+ 273.15
K = 40 + 273.15
K = 313.15 องศาเคลวิน (K) ….
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. มาตราวัด 25 องศาเซลเซียส (℃) กีองศาฟาเรนไฮต์ (℉)
9
(℃ + 32)
5
F = 9 (25 + 32)
5
F = 9 (57)
5
F = 9x57
5
F = 513
5

ตอบ… F =

F = 102.6 ℉….
. จงอธิบายความสําคัญของกระแสนําอุ่น และกระแสนําเย็นทีมีต่อฤดูกาล
ตอบ… การแสนําอุ่นและกระแสนําเย็น จะนําพาอากาศร้อนและอากาศหนาวมา ทําให้เกิดการ
เปลียนแปลงตามฤดูกาล ถ้ากระแสนําอุ่นและกระแสนําเย็นเกิดความผิดปกติจะส่ งผลให้อากาศทัวโลก
เกิดการผิดเพียนไป….
. เมฆระดับสูง มีกีชนิด อะไรบ้าง
ตอบ… มี ชนิด ได้แก่ เซอร์โรคิวมูลสั เซอร์รัสและเซอร์โรสเตรตัส….
. จงอธิบายลักษณะของการเกิด “ฝน”(Rain) มาพอสังเขป
ตอบ… ฝนเกิดจากละอองนําในก้อนเมฆซึงเย็นจัด เมือไอนํากลันเป็ นละอองนําเกาะกับมากขึน
ทําให้มีนาหนั
ํ กมากขึนจนเกาะกันไม่ไหวจึงตกลงมาเป็ นนําฝนตามแรงดึงดูดของโลก….
. ลม(Wind) เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง
ตอบ… ความแตกต่างของอุณหภูมิและความแตกต่างของหย่อมความกดอากาศ….
. ฝนกรด เกิดจากก๊าซชนิดใดบ้าง มีแหล่งใดอุตสาหกรรมเป็ นต้นเหตุ และความเสี ยหายจากฝนกรด
เกิดได้อย่างไร
ตอบ… เกิดจากก๊าชซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ มาจากอุตสาหกรรมการผลิต
ไฟฟ้ า ยานพาหนะ เมือสารเหล่านี กระจายลงสู่แหล่งนําและระเหยเป็ นไอ เกิดการรวมตัวกันกับก้อน
เมฆ เมือฝนตกลงมาจึงกลายเป็ นฝนกรด ซึงสร้างความเสียหายแก่ตน้ ไม้ พืชและสัตว์ ทําให้ไม่สามารถ
ดํารงชีวิตอยูไ่ ด้รวมถึงอาคารสิงปลูกสร้างด้วย….
. จงอธิบายลักษณะของ “ลมทะเล” (Sea Breeze) และ “ลมบก” (Land Breeze)
ตอบ…ลมทะเลจะพัด เข้าชายฝั งในเวลากลางวัน เนื องจากตอนกลางวันพืนดิน จะร้ อนกว่ า
พืนนํา ทําให้อากาศบนพืนดินยกตัวขึ น อากาศจากทะเลจึงเข้าแทนที ส่ วนลมบกจะพัดจากฝั งเข้าสู่
ทะเล ในเวลากลางคืน เพราะกลางคืนพืนนําจะมีอุณหภูมิสูงกว่าพืนดิน อากาศจากพืนดินเข้าไปแทนที...
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. ลมภูเขาและลมหุบเขา เป็ นลมชนิดใด และ เกิดในเวลาใดบ้าง
ตอบ…ลมภูเขาและลมหุบเขาเป็ นลมประจําวัน ลมหุ บเขาเกิดในเวลากลางวัน จะพัดจากล่าง
ขึนสู่พนบนเขา
ื
ส่วนลมภูเขาจะเกิดในเวลากลางคืน จะพัดจากยอดเขาลงสู่หุบเขา….
. “ลมตะเภา” พัดจากทิศใดไปยังทิศใด จากบริ เวณใดเข้าสู่บริ เวณใด และเกิดในช่วงเดือนใด
ตอบ…ลมตะเภาเป็ นลมท้องถินในไทย จะพัดจากทิศใต้ไปสู่ทิศเหนือ คือ พัดจากอ่าวไทยเข้าสู่
ภาคกลางตอนล่างเกิดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน เรี ยกว่า ลมว่าว….
. ให้ยกตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วไม่หมดสิ นมา 6 อย่าง
ตอบ…แสงแดด กระแสลม ฝุ่ น ดิน นํา อากาศ….
. ให้ยกตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติหลักทีสําคัญของโลก และของประเทศไทย มา 5 อย่าง
ตอบ…นํา ดิน ป่ าไม้ สัตว์ป่า แร่ ธาตุ….
. ให้ย กตัวอย่างสิ งแวดล้อมทางวัฒ นธรรม หรื อสิ งแวดล้อมประดิษ ฐ์ หรื อมนุ ษ ย์เสริ มสร้างขึ น
มา 10 อย่าง
ตอบ…เครื องจัก ร เครื องยนต์ รถยนต์ พัด ลม โทรทัศ น์ วิ ทยุ ฝนเที ย ม บ้า นเรื อ น เขื อน
โบราณสถาน….
. ให้อธิบายปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม มาพอสังเขป
ตอบ…ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เกิดจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ ว ซึงมีเทคโนโลยีหลายประเภททีมนุ ษย์นาํ ไปใช้ในการเสาะแสวงหาทรัพยากร ป่ าไม้ นํา
แร่ ธาตุ ในดินและแหล่งนําออกมาใช้อย่างฟุ่ มเฟื อยจนทําให้ธรรมชาติเสียสมดุล
. ให้อธิบายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม มาพอสังเขป
ตอบ…การอนุ รั ก ษ์ท รั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้อ มเป็ นการใช้ท รั พยากรธรรมชาติ
อย่างชาญฉลาด กล่าวคือ ใช้ในปริ มาณน้อย แต่นาํ มาใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดหรื อทําให้คุม้ ค่านันเอง
. การพัฒ นาคุ ณ ภาพประชาชน และ การใช้ม าตรการทางสังคมและกฎหมาย เพือการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย
ตอบ…การพัฒนาคุณภาพประชาชน เป็ นการส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้คนมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ส่ วนการใช้มาตรการ
ทางสังคมและกฎหมายเป็ นการออกระเบียบและกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ เพือให้คนปฏิบตั ิตาม ถ้าไม่
ปฏิบตั ิตามให้ถือว่าผิดกฎหมายและระเบียบทีวางไว้….
. การพัฒนา กับ การอนุรักษ์ แตกต่างกันอย่างไร
ตอบ…การพัฒ นาคื อ การทํา ให้เ จริ ญขึ น ส่ ว นการอนุ รั ก ษ์ คื อ การใช้ท รั พยากรอย่า งมี
ประสิทธิภาพ
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แบบฝึ กหัดท้ ายบทที
จงเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียง ข้อ โดยทําเครื องหมาย



กับข้อทีเลือก

1. โครงสร้างของโลกแบ่งเป็ นกีชัน
ก. 2 ชัน
ข. 3 ชัน
ค. 4 ชัน
ง. 5 ชัน
2. ส่วนใดทีอยูช่ นนอกสุ
ั
ดของโลก
ก. เปลือกโลก
ข. แก่นโลก
ค. แมนเทิล
ง. ขัวโลก
3. ปรากฏการณ์ทีแผ่นเปลือกโลกเกิดการสันสะเทือน เนื องมาจากการเลือนตัวของแผ่นเปลือก
โลก คือปรากฏการณ์ใด
ก. ปฏิกิริยาเรื อนกระจก
ข. ภูเขาไฟระเบิด
ค. แผ่นดินไหว
ง. ดินถล่ม
4. สาเหตุสาํ คัญทีทําให้เกิดสภาพมลพิษทางอากาศในกรุ งเทพมหานครคืออะไร
ก. การจราจรทีติดขัดมาก
ข. โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ค. อาคารบ้านเรื อน และตึกสูง ๆ
ง. การใช้โฟมและถุงพลาสติกใส่อาหาร
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5. เครื องมือทีใช้วดั ความกดอากาศคือ เครื องมืออะไร
ก. เทอร์มอมิเตอร์
ข. ไฮโกรมิเตอร์
ค. บารอมิเตอร์
ง. ศรลม
6. เครื องมือทีใช้ตรวจสอบความเร็ วของกระแสลม คือเครื องมืออะไร
ก. บารอมิเตอร์
ข. ไฮโกรมิเตอร์
ค. เทอร์โมมิเตอร์
ง. แอนนิมอมิเตอร์
7. เหตุการณ์ใดทําให้เกิดปรากฏการณ์ฟ้าร้อง ฟ้ าแลบ และฟ้ าผ่า
ก. ฝนตก
ข. นําท่วม
ค. แผ่นดินไหว
ง. ปรากฏการณ์เรื อนกระจก
8. ปรากฏการณ์ใดทีจําเป็ นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์มาก
ก. ฝน
ข. ฟ้ าผ่า
ค. ฟ้ าร้อง
ง. ฟ้ าแลบ
9. เราจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้อย่างไร
ก. ไม่ฆ่าสัตว์ในวันพระ
ข. ไม่ใช้นาในแม่
ํ
นาลํ
ํ าคลอง
ค. ไม่เลียงสัตว์ในบริ เวณบ้าน
ง. ไม่ทิงขยะลงในแม่นาลํ
ํ าคลอง
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10. ข้อใดหมายถึงกระบวนการรี ไซเคิล
ก. วัสดุใช้แล้ว --> ขาย
ข. วัสดุใช้แล้ว --> เผาทําลาย
ค. วัสดุใช้แล้ว --> ทําความสะอาด --> ใช้ใหม่
ง. วัสดุใช้แล้ว --> กระบวนการผลิต --> วัสดุใหม่
เฉลยแบบทดสอบบทที 6 เรืองระบบนิเวศน์
1. ข . ก . ค . ก . ค . ง

.ก

.ก

9. ง

.ง
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บทที 7
สารและการจําแนกสาร
สาระสําคัญ
สมบัติ ท างกายภาพและสมบัติ ทางเคมี ความแตกต่ า ง และจํา แนกธาตุ สารประกอบ
สารละลาย และสารผสม จําแนกสารโดยใช้เนื อสารและสถานะเป็ นเกณฑ์ได้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
อธิ บายเกียวกับสมบัติทางกายภาพและทางเคมีข องสาร การจําแนก สาร กรด เบส ธาตุ
สารประกอบ สารละลายและของผสมและใช้สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัยต่อชีวิต
ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที 1 สมบัติของสาร และเกณฑ์ในการจําแนกสาร
เรื องที สมบัติของธาตุ สารประกอบ สารละลาย สารผสม
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เรืองที 1 สมบัตขิ องสาร และเกณฑ์ในการจําแนกสาร
สมบัตขิ องสาร หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของสาร เช่น เนือสาร สี กลิน รส การนําไฟฟ้ า
การละลายนํา จุดเดือด จุดหลอมเหลว ความเป็ นกรด - เบส เป็ นต้น สารแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัว
ทีแตกต่างกัน แบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ
1. สมบัติทางกายภาพของสาร เป็ นสมบัติของสารทีสามารถสังเกตได้ง่าย เพือบอกลักษณะของ
สารอย่างคร่ าว ๆ ได้แก่ สถานะ ความแข็ ง ความอ่อน สี กลิน ลักษณะผลึก ความหนาแน่ นหรื อ
เป็ นสมบัติทีอาจตรวจสอบได้โดยทําการทดลองอย่างง่าย ๆ ได้แก่ การละลายนํา การหาจุดเดือด การหา
จุดหลอมเหลว หรื อจุดเยือกแข็ง การนําไฟฟ้ า การหาความถ่วงจําเพาะ การหาความร้อนแฝง
2. สมบัติ ทางเคมี หมายถึง สมบัติ เฉพาะตัวของสารที เกี ยวข้องกับการเกิ ดปฏิกิ ริยาเคมี เช่ น
การเกิดสารใหม่ การสลายตัวให้ได้สารใหม่ การเผาไหม้ การระเบิด และการเกิดสนิมของโลหะ เป็ นต้น

เกณฑ์ในการจําแนกสาร
ในการศึก ษาเรื องสาร จําเป็ นต้องแบ่ งสารออกเป็ นหมวดหมู่ เพื อให้ง่ายต่ อการจดจําสาร
โดยทัวไปนิ ยมใช้สมบัติทางกายภาพด้านใดด้านหนึ งของสารเป็ นเกณฑ์ในการจําแนกสาร ซึงมีหลาย
เกณฑ์ดว้ ยกัน เช่น
1. ใช้สถานะเป็ นเกณฑ์ จะแบ่งสารออกได้เป็ น 3 กลุ่ม คือ
1.1 ของแข็ง (solid ) หมายถึง สารทีมีลกั ษณะรู ปร่ างไม่เปลียนแปลง และมีรูปร่ างเฉพาะตัว
เนืองจากอนุภาคในของแข็งจัดเรี ยงชิดติดกันและอัดแน่นอย่างมีระเบียบไม่มีการเคลือนทีหรื อเคลือนทีได้
น้อยมาก ไม่สามารถทะลุผา่ นได้และไม่สามารถบีบหรื อทําให้เล็กลงได้ เช่น ไม้ หิ น เหล็ก ทองคํา ดิน
ทราย พลาสติก กระดาษ เป็ นต้น
1.2 ของเหลว ( liquid ) หมายถึง สารที มีลกั ษณะไหลได้ มีรูปร่ างตามภาชนะทีบรรจุ
เนื องจากอนุ ภาคในของเหลวอยู่ห่างกันมากกว่าของแข็ง อนุ ภาคไม่ยึดติดกันจึงสามารถเคลือนทีได้ใน
ระยะใกล้ และมีแรงดึงดูดซึงกันและกัน มีปริ มาตรคงที สามารถทะลุผา่ นได้ เช่น นํา แอลกอฮอล์ นํามัน
พืช นํามันเบนซิน เป็ นต้น
1.3 แก๊ส (gas) หมายถึง สารทีลักษณะฟุ้ งกระจายเต็มภาชนะทีบรรจุ เนื องจากอนุ ภาคของ
แก๊สอยูห่ ่างกันมาก มีพลังงานในการเคลือนทีอย่างรวดเร็ วไปได้ในทุกทิศทางตลอดเวลา จึงมีแรงดึงดูด
ระหว่างอนุภาคน้อยมาก สามารถทะลุผา่ นได้ง่าย และบีบอัดให้เล็กลงได้ง่าย เช่น อากาศ แก๊สออกซิเจน
แก๊สหุงต้ม เป็ นต้น
2. ใช้ความเป็ นโลหะเป็ นเกณฑ์ แบ่งได้เป็ น 3 กลุ่ม คือ
2.1 โลหะ ( metal)
2.2 อโลหะ ( non - metal )
2.3 กึงโลหะ ( metaliod )
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3. ใช้การละลายนําเป็ นเกณฑ์ แบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ
3.1 สารทีละลายนํา
3.2 สารทีไม่ละลายนํา
4. ใช้เนือสารเป็ นเกณฑ์ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
4.1 สารเนือเดียว ( homogeneous substance )
4.2 สารเนือผสม ( heterogeneous substance )

เรืองที สมบัตขิ องธาตุ สารประกอบ สารละลาย สารผสม
ธาตุ (Element) หมายถึง สารบริ สุทธิ ทีมีองค์ประกอบอย่างเดี ยว ธาตุไม่สามารถจะนํามา
แยกสลายให้กลายเป็ นสารอืนโดยวิธีการทางเคมี ธาตุมีทงสถานะที
ั
เป็ นของแข็ง เช่น ธาตุสังกะสี (Zn)
ตะกัว (Pb) เงิน (Ag) และดีบุก (Sn) เป็ นของเหลว เช่น ปรอท (Hg) เป็ นก๊าซ เช่น ไนโตรเจน (N2)
ฮีเลียม (He) ออกซิเจน ( o ) ไฮโดรเจน ( H ) เป็ นต้น
สารประกอบ (compound) หมายถึง “สารบริ สุทธิเนื อเดียวทีเกิดจากธาตุตงแต่
ั สองชนิ ดขึ นไป
เป็ นองค์ประกอบ” สารประกอบเกิดจากการรวมตัวของธาตุโดยวิธีการทางเคมี สามารถแยกสลายให้
เกิดเป็ นสารใหม่หรื อกลับคืนเป็ นธาตุเดิมได้ สารประกอบจะมีสมบัติเฉพาะตัวทีแตกต่างจากธาตุเดิม
เช่น นํา มีสูตรเคมีเป็ น H2O นําเป็ นสารประกอบทีเกิดจากธาตุไฮโดรเจน( H ) และออกซิเจน ( O )
แต่ มีสมบัติ แตกต่ างจากไฮโดรเจนและออกซิ เจน นําตาลทรายประกอบด้ว ยธาตุ คาร์ บอน ( C ),
ไฮโดรเจน ( H ) ,และออกซิเจน ( O ) เป็ นต้น
สารละลาย (solution) หมายถึง สารเนื อเดียวทีไม่บริ สุทธิ เกิดจากสารตังแต่ 2 ชนิ ดขึ นไปมา
รวมกัน
สารผสม หมายถึง สารทีมีองค์ประกอบภายในแตกต่างกัน หรื อสารทีเนือไม่เหมือนกันทุกส่วน
เช่น พริ กเกลือ คอนกรี ต ดินหรื ออาจเป็ นสารตังแต่สองชนิ ดขึ นไปผสมกันอยู่ โดยทีสารเหล่านี ยังมี
สมบัติเหมือนเดิมและสามารถแยกออกจากกันได้โดยวิธีง่าย ๆ
2

2

2

2

2

2
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แบบฝึ กหัดท้ ายบทที
คําชีแจง จงเลือกคําตอบทีคิดว่าถูกต้องทีสุดเพียงคําตอบเดียวในแต่ละข้อ
1) ข้อใดไม่ใช่สสาร
ก. เกลือแกงใส่ลงในอาหาร
ข. เสียงของสุนขั หอน
ค. นําแกงกําลังเดือด
ง. สายไฟทีทําจากพลาสติก
2) ทองเหลืองจัดเป็ นสารประเภทใด
ก. ธาตุ
ข. สารประกอบ
ค. สารละลาย
ง. สารเนื อผสม
3) ข้อใดต่อไปนีเป็ นความหมายของสารประกอบ
ก. โมเลกุลของสารประกอบด้วยธาตุ 2 อะตอมขึนไป
ข. สารทีธาตุเป็ นชนิดเดียวกัน
ค. สารทีเกิดจากธาตุ 2 ชนิดขึนไปมารวมกัน
ง. ผลิตภัณฑ์ทีได้จากการทําปฏิกิริยากันของสาร 2 ชนิด
4) ข้อความต่อไปนี ข้อใดถูกต้อง
ก. สารละลายทุกชนิดเป็ นสารบริ สุทธิ
ข. สารบริ สุทธิบางชนิดเป็ นสารเนื อเดียว
ค. สารประกอบทุกชนิดเป็ นสารเนือเดียว
ง. ธาตุบางชนิดเป็ นสารเนือเดียว
5) ถ้าจัด เหล็ก นําเชือม และสารละลายกรดซัลฟิ วริ ก ให้อยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน จะต้อง
ใช้อะไรเป็ นเกณฑ์ในการจัด
ก. การนําไฟฟ้ า
ข. การละลาย
ค. การเป็ นสารเนื อเดียวกัน
ง. สมบัติเป็ นกรด - เบส
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6) วิธีการกลันนําให้บริ สุทธิแบบธรรมดาจะไม่เหมาะสม เมือนํามาใช้กบั อะไร
ก. นําทะเล
ข. นําคลอง
ค. นําผสมแอลกอฮอล์
ง. สารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์
7) การแยกนํามันดิบส่วนใหญ่อาศัยวิธีการแบบใด
ก. การสันดาป
ข. การกลันลําดับส่วน
ค. การตกตะกอนลําดับส่วน
ง. การสลายตัวด้วยความร้อน
8) กรดในข้อใดเป็ นกรดอินทรี ยท์ งหมด
ั
ก. นํามะขาม กรดไฮโดรคลอริ ก
ข. นํามะนาว กรดไนตริ ก
ค. กรดแอซิติก นํามะนาว
ง. นํามะขาม กรดซัลฟิ วริ ก
9) สารใดต่อไปนี มีสภาพเป็ นเบส ทังหมด
ก. นํามะนาว นําอัดลม
ข. นํามะขาม นําเกลือ
ค. สารละลายผงซักฟอก นําขีเถ้า
ง. สารละลายยาสีฟัน นํายาล้างจาน
10) สบู่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างสิ งใด
ก. แชมพูกบั นํามันพืช
ข. กรดกับไขมันสัตว์
ค. ไขมันสัตว์กบั นําขีเถ้า
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
เฉลยแบบทดสอบบทที เรืองสารและการจําแนกสาร
1. ข
6. ง
2. ก
. ข
3. ค
. ก
4. ค
. ค
5. ก
.ง
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บทที 8
ธาตุและสารประกอบ
สาระสําคัญ
จําแนกธาตุ สารประกอบ โลหะ อโลหะ และโลหะกึงโลหะ บอกผลกระทบทีเกิดจากธาตุ
กัมมันตรังสี อธิบายการเกิดสารประกอบ บอกธาตุและสารประกอบทีใช้ในชีวิตประจําวัน
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
อธิ บายเกี ยวกับ สมบัติ ทางกายภาพและทางเคมีข องสาร การจําแนก สาร กรด เบส ธาตุ
สารประกอบ สารละลายและของผสมและใช้สารและผลิตภัณฑ์ใน ชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัยต่อชีวิต
ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที 1 ความหมายและสมบัติของธาตุกมั มันตรังสี
เรื องที 2 สมบัติของโลหะ อโลหะ และกึงโลหะ
เรื องที 3 ธาตุกมั มันตรังสี
เรื องที 4 สารประกอบ
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เรืองที 1 ความหมายและสมบัตขิ องธาตุกัมมันตรังสี
กัมมันตภาพรังสี (Ionizing Radioactivity)
1. กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) หมายถึง รังสีทีแผ่ออกมาได้เองจากธาตุบางชนิด
2. ธาตุกมั มันตรังสี หมายถึง ธาตุทีมีในธรรมชาติทีแผ่รังสีออกมาได้เอง
3. เฮนรี เบคเคอเรล นักฟิ สิกส์ชาวฝรังเศส เป็ นผูค้ น้ พบกัมมันตภาพรังสี โดยบังเอิญ ในขณะ
ทีทําการวิเคราะห์เกียวกับรังสีเอกซ์ กัมมันตภาพรังสีมีสมบัติแตกต่างจากรังสีเอกซ์ คือ มีความเข้มน้อย
กว่ารังสีเอกซ์ การแผ่รังสีเกิดขึนอย่างต่อเนืองตลอดเวลา
4. รังสี เป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติ บางชนิดเป็ นคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า เช่น รังสีเอกซ์ รังสี
อุลตราไวโอเลต รังสีอินฟราเรด บางอย่างเป็ นอนุภาค เช่น รังสีทีเกิดจากอนุภาคอิเลคตรอน รังสี ทีได้
จากธาตุกมั มันตรังสีมี 3 ชนิด คือ รังสีแอลฟา รังสีเบตา และรังสีแกมมา
ชนิดของกัมมันตภาพรังสี กัมมันตภาพรังสีมี 3 ชนิด คือ
1. รังสีแอลฟา (alpha, a) คือ นิวเคลียสของอะตอมธาตุฮีเลียม 24He มีประจุไฟฟ้ า +2 มีมวล
มาก ความเร็ วตํา อํานาจทะลุทะลวงน้อย มีพลังงานสูงมากทําให้เกิดการแตกตัวเป็ นอิออนได้ดีทีสุด
2. รังสี เบต้า (Beta, b) มี 2 ชนิ ด คือ อิเลคตรอน 0e-1 (ประจุลบ) และ โฟซิตรอน 0e+1
(ประจุบวก) มีความเร็ วสูงมากใกล้เคียงกับความเร็ วแสง
3. รังสีแกมมา (gamma, g) คือ รังสีทีไม่มีประจุไฟฟ้ า หมายถึง โฟตอนหรื อควอนตัมของ
แสง มีอาํ นาจในการทะลุทะลวงได้สูงมาก ไม่เบียงเบนในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ า เป็ นคลืน
แม่เหล็กไฟฟ้ าทีมีความถีสูงกว่ารังสีเอกซ์
คุณสมบัตขิ องกัมมันตภาพรังสี
1. เดินทางเป็ นเส้นตรง
2. บางชนิดเกิดการเลียวเบนเมือผ่านสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ า เช่น a, b
3. มีอาํ นาจในการทะลุสารต่าง ๆ ได้ดี
4. เมือผ่านสารต่ างๆจะสู ญ เสี ย พลังงานไปโดยการทําให้สารนันแตกตัว เป็ นอิออน
ซึงอิออนเหล่านันจะก่อให้เกิดปรากฏการณ์อืน ๆ เช่น ปฏิกิริยาเคมี เกิดรอยดําบนฟิ ล์มถ่ายรู ป
5. การเปลียนสภาพนิวเคลียส
5.1. การแผ่กมั มันตภาพรังสี เป็ นผลมาจากการเปลียนแปลงนิ วเคลียส เมือนิ วเคลียส
ปลดปล่อยรังสีออกมานิวเคลียสเองจะเปลียนสภาพเป็ นนิวเคลียสของธาตุใหม่
5.2. การแผ่รังสีแอลฟา a นิวเคลียสของธาตุเดิมจะเปลียนไปโดยทีมวล และนิ วเคลียส
เดิมลดลงเท่ากับมวลของอนุภาคแอลฟา
5.3. การแผ่รังสีเบตา b ประจุไฟฟ้ าของนิวเคลียสใหม่จะเพิมหรื อลดลง 1 e หน่วย
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5.4. รั งสี แกมมา g เกิ ด จากการเปลียนระดับพลังงานของนิ ว เคลีย ส จะไม่มีก าร
เปลียนแปลงเลขมวลและเลขอะตอมของนิวเคลียสทีแผ่รังสีแกมมาออกมา
ชนิดและอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี
1. รังสีแกมมา มีอาํ นาจการทะลุทะลวงมากและสามารถทําลายเนื อเยือของร่ างกายได้
2. รังสี แอลฟาและรังสี เบต้า เป็ นรังสี ทีมีอนุ ภาคสามารถทําลายเนื อเยือได้ดี ถึงแม้จะมี
อํานาจการทะลุทะลวงเท่ากับรังสีแกมมา แต่ถา้ หากรังสีชนิดนีไปฝังบริ เวณเนือเยือของร่ างกายแล้ว ก็มี
อํานาจการทําลายไม่แพ้รังสีแกมมา
3. รังสี เอ็ก ซ์ สามารถปล่อยประจุไฟฟ้ าแรงสู งในที สุ ญญากาศ อัน ตรายอาจจะเกิ ด ขึ น
ถ้าหากรังสี เอกซ์รัวไหลออกจากเครื องมือและออกสู่บรรยากาศ สัมผัสกับรั งสี เอกซ์มากเกินไป เช่ น
จากหลอดเอ็กซ์เรย์ก็จะเกิดโรคผิวหนังทีมือ มีลกั ษณะหยาบ ผิวหนังแห้งมีลกั ษณะคล้ายหูด แห้งและ
เล็บหักง่าย ถ้าสัมผัสไปนาน ๆ เข้า กระดูกก็จะถูกทําลาย
4. รังสี ทีสามารถมองเห็นและรังสี อลั ตราไวโอเลตหรื อรังสี เหนื อม่วง รังสี ชนิ ด นี จะไม่
ทะลุ ทะลวงผ่านชันใต้ผวิ หนัง รังสีอลั ตราไวโอเลตจะมีอนั ตรายรุ นแรงกว่ารังสี อินฟราเรด และจะทํา
ให้ผิว หนังไหม้เกรี ย ม และทําอัน ตรายต่ อเลนส์ต า คนทัว ๆ ไปจะได้รั บ รั งสี อลั ตราไวโอเลตจาก
แสงอาทิตย์ ฉะนันคนทีทํางานกลางแสงอาทิตย์แผดกล้าติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน โอกาสทีจะเป็ น
เนื องอกตามบริ เวณผิ ว หนั ง ที ถู ก แสงแดดในที สุ ด ก็ จ ะกลายเป็ นเนื อร้ า ยหรื อมะเร็ งได้ รั ง สี
อัลตราไวโอเลตจะมีอนั ตรายต่อผิวหนังมากขึน ถ้าหากผิวหนังของเราไปสัมผัสกับสารเคมีบางอย่าง
เช่น ครี โซล ซึงเป็ นสารเคมีทีมีความไวต่อแสงอาทิตย์มาก

เรืองที 2 สมบัตขิ องโลหะ อโลหะ และโลหะกึงอโลหะ
ธาตุโลหะ (metal) จะเป็ นธาตุทีมีสถานะเป็ นของแข็ง (ยกเว้นปรอท ทีเป็ นของเหลว ) มีผิวทีมัน
วาว นําความร้อน และไฟฟ้ าได้ดี มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง (ช่วงอุณหภูมิระหว่างจุดหลอมเหลว
กับจุดเดือดจะต่างกันมาก) ได้แก่ โซเดียม (Na), เหล็ก (Fe) แคลเซียม (Ca) ปรอท (Hg) อะลูมิเนี ยม
(Al) แมกนีเซียม (Mg) สังกะสี (Zn) ดีบุก (Sn) ฯลฯ
ธาตุอโลหะ มีได้ทงสามสถานะ
ั
สมบัติส่วนใหญ่จะตรงข้ามกับโลหะ เช่น ผิวไม่มนั วาว ไม่นาํ
ไฟฟ้ า ไม่นาํ ความร้อน จุดเดือด และจุดหลอมเหลวตํา เป็ นต้น ได้แก่ คาร์บอน( C ), ฟอสฟอรัส (P),
กํามะถัน (S) โบรมีน (Br), ออกซิเจน (O2) ไฮโดรเจน (H2), คลอรี น (Cl2) , ฟลูออรี น (F2) เป็ นต้น
1. มีทงั 3 สถานะ คือ
ของแข็ง เช่น คาร์บอน ( C ) กํามะถัน (S )
ของเหลว เช่น โบรมีน (
)
ก๊าช เช่น ไฮโดรเจน ( ) ออกซิเจน ( )
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2. มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวตํา ยกเว้นแกรไฟต์
3. เปราะ แตกง่าย ตีเป็ นแผ่นหรื อดึงเป็ นเส้นไม่ได้
4. ไม่นาํ ไฟฟ้ าและความร้อน ยกเว้นแกรไฟต์
5. มีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างจุดเดือด และจุดหลอมเหลวแคบ
6. เคาะไม่มีเสียงกังวาน
7. ผิวไม่มนั วาว
8. มีความหนาแน่นตํา
9. มีค่า EN สูง จึงรับอิเล็กตรอนได้ง่ายเกิดเป็ นไอออนลบ เช่น
ธาตุกึงโลหะ (metalloid) ได้แก่ โบรอน (B), ซิลิคอน ( Si), เป็ นต้น
หมายเหตุ
ก. ธาตุกึงโลหะ ถ้าใช้การนําไฟฟ้ าเป็ นเกณฑ์ จะหมายถึง ธาตุทีนําไฟฟ้ าได้เล็กน้อยทีอุณหภูมิ
ปกติ แต่ทีอุณหภูมิสูงขึนจะนําไฟฟ้ าได้มากขึน เช่น ธาตุโบรอน, ซิลิคอน, เจอร์มาเนียม ,
อาร์เซนิก
ข. ธาตุกึงโลหะ ถ้าใช้สมบัติของออกไซด์เป็ นเกณฑ์ จะหมายถึง ธาตุทีเกิดเป็ นออกไซด์แล้วทํา
ปฏิกิริยาได้ทงกรดแก่
ั
และเบสแก่ เช่น ธาตุเบริ ลเลียม, อะลูมิเนียม, แกลเลียม, ดีบุก, และ
ตะกัว

เรืองที 3 ธาตุกัมมันตรังสี
ธาตุกมั มันตรังสี หมายถึง ธาตุทีมีสมบัติในการแผ่รังสี สามารถแผ่รังสี และกลายเป็ นอะตอม
ของธาตุอืนได้รังสีทีเปล่งออกมาจะมีอยู่ 3 ชนิด ดังนี
1. รังสีแอลฟา มีสญ
ั ลักษณ์นิวเคลียร์เป็ น บางครั งอาจเรี ยกว่า อนุ ภาคแอลฟา และใช้
สัญลักษณ์ เป็ น
รั งสี แอลฟาเป็ นนิ วเคลียสของธาตุฮีเลียม ซึงประกอบด้วย 2 โปรตอน และ 2
นิวตรอนจึงมีประจุไฟฟ้ าเป็ น +2 มีมวล 4.00276 amu รังสีแอลฟาอํานาจทะลุทะลวงตํา ไม่สามารถทะลุ
ผ่านแผ่นกระดาษ หรื อโลหะบางๆ ได้ และเนืองจากมีประจุบวก เมืออยู่ในสนามไฟฟ้ าจึงเบียงเบนไป
ทางขัวลบ เมือวิงผ่านอากาศอาจจะทําให้อากาศแตกตัวเป็ นไอออนได้
2. รังสีเบต้า บางครังเรี ยกว่าอนุภาคเบต้า ใช้สญ
ั ลักษณ์เป็ น b หรื อ รังสี เบต้า มีสมบัติ
เหมือนอิเล็กตรอน คือ มีประจุไฟฟ้ า - 1 มีมวลเท่ากับ 0.000540 amu เท่ากับมวลของอิเล็กตรอน
รังสี เบต้ามีอาํ นาจในการทะลุทะลวงสูงกว่ารังสี แอลฟาประมาณ 100 เท่า มีความเร็ วในการเคลือนที
ใกล้เคียงกับแสง เนืองจากมีประจุลบจึงเบียงเบนไปทางขัวบวก เมืออยูใ่ นสนามไฟฟ้ า
3. รังสีแกมมา ใช้สญ
ั ลักษณ์ g รังสีแกมมาเป็ นคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าทีมีความยาวคลืนสัน
มาก คือประมาณ 0.001 - 1.5 pm ไม่มีมวลและไม่มีประจุ มีอาํ นาจทะลุทะลวงสูงสุด สามารถทะลุผ่าน
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สิ งกีดขวางได้เป็ นอย่างดี ดังนันวัตถุทีจะกันรังสีแกมมาได้ จะต้องมีความหนาแน่ นและความหนามาก
พอทีจะกันรังสีได้ เนืองจากไม่มีประจุไฟฟ้ า จึงไม่เบียงเบนในสนามไฟฟ้ า
ประโยชน์ ของธาตุกมั มันตรังสี
1. ทําเตาปฏิกรณ์ปรมาณู ทําโรงงานไฟฟ้ าพลังงานปรมาณู และเรื อดํานําปรมาณู
2. ใช้สร้ างธาตุ ใหม่หลังยูเรเนี ย ม สร้ างขึ นโดยยิงนิ ว เคลีย สของธาตุ หนัก ด้ว ยอนุ ภ าค
แอลฟา หรื อด้วย นิวเคลียสอืน ๆ ทีค่อนข้างหนัก และมีพลังงานสูง
3. ใช้ศึกษากลไกของปฏิกิริยาเคมี เช่น การเกิดปฏิกิริยาของเอสเทอร์
4. ใช้ในการหาปริ มาณวิเคราะห์
5. ใช้ในการหาอายุของซากสิงมีชีวิต
6. การรักษาโรค เช่น มะเร็ ง
โทษของธาตุกมั มันตรังสี
ถ้าร่ างกายได้รับจะทําให้โมเลกุลภายในเซลล์เกิดการเปลียนแปลง ไม่สามารถทํางานตามปกติ
ได้ ถ้าเป็ นเซลล์ทีเกียวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะก็จะเกิดการผ่าเหล่า เมือเข้าไปในร่ างกายจะไปสะสม
ในกระดูก แสงอนุภาคแอลฟาทีเปล่งออกมาจะไปทําลายเซลล์ทีทําหน้าทีผลิตเม็ดเลือดแดง ทําให้เกิด
มะเร็ งในเม็ดเลือดได้

เรืองที 4 สารประกอบ
สารประกอบ (compound) หมายถึง “สารบริ สุทธิเนื อเดียวทีเกิดจากธาตุตงแต่
ั สองชนิ ดขึ นไป
เป็ นองค์ประกอบ” สารประกอบเกิด จากการรวมตัวของธาตุ โดยวิธีการทางเคมี สามารถแยกสลาย
ให้เกิดเป็ นสารใหม่หรื อกลับคืนเป็ นธาตุเดิมได้ สารประกอบจะมีสมบัติเฉพาะตัวทีแตกต่างจากธาตุเดิม
เช่น นํา มีสูตรเคมีเป็ น H2O นําเป็ นสารประกอบทีเกิดจากธาตุไฮโดรเจน (H2) และออกซิเจน (o2) แต่มี
สมบัติแตกต่างจากไฮโดรเจนและออกซิเจน นําตาลทรายประกอบด้วยธาตุคาร์ บอน (C) ไฮโดรเจน
(H2) และออกซิเจน (o2) เป็ นต้น
การเกิดสารประกอบ
สารประกอบเกิ ด จากการสร้ า งพัน ธะเคมี ร ะหว่ างอะตอมของธาตุ ต่ า งชนิ ด กัน โดยการ
แลกเปลียนอนุ ภาคมูลฐานภายในอะตอม การรวมตัวของธาตุเป็ นสารประกอบนัน เป็ นทีน่ าสงสัยว่า
สารประกอบทีเกิดขึนนันมีสมบัติทีแตกต่างกันไป และแตกต่างไปโดยสินเชิงจากสมบัติของธาตุเดิม
ทีเป็ นองค์ประกอบ เช่น
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นําตาลทราย เป็ นสารประกอบทีเกิดจากธาตุคาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H2) และออกซิเจน (o2)
นํา เป็ นสารประกอบทีเกิดจากธาตุไฮโดรเจน (H2) และออกซิเจน (o2) ดังภาพ

ภาพแสดง การรวมตัวของธาตุเป็ นสารประกอบ (นํา)
ธาตุและสารในชีวติ ประจําวัน
1. สารปรุ งแต่งอาหาร หมายถึง สารปรุ งรสอาหารใช้ใส่ ในอาหารเพือทําให้อาหารมีรสดีขึน
เช่น นําตาล นําปลา นําส้มสายชู นํามะนาว ซอสมะเขือเทศ และให้รสชาติต่าง ๆ เช่น
- นําตาล ให้รสหวาน
- เกลือ นําปลา ให้รสเค็ม
- นําส้มสายชู นํามะนาว ซอสมะเขือเทศ ให้รสเปรี ยว
สารทําความสะอาด
ประเภทของสารทําความสะอาด แบ่งตามการเกิด ได้ 2 ประเภท คือ
1. ได้จากการสังเคราะห์ เช่น นํายาล้างจาน สบู่กอ้ น สบู่เหลว แชมพูสระผม
ผงซักฟอก สารทําความสะอาดพืน เป็ นต้น
2.
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2. ได้จากธรรมชาติ เช่น นํามะกรู ด มะขามเปี ยก เกลือ เป็ นต้น

ภาพแสดง สารทําความสะอาดทีได้จากธรรมชาติ (มะกรู ด มะนาว มะขามเปี ยก เกลือ)
การแบ่งตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็ นเกณฑ์ แบ่งออกได้เป็ น 4 ประเภท คือ
1. สารประเภททําความสะอาดร่ างกาย ได้แก่ สบู่ แชมพูสระผม เป็ นต้น
2. สารประเภททําความสะอาดเสือผ้า ได้แก่ สารซักฟอกชนิดต่าง ๆ
3. สารประเภททําความสะอาดภาชนะ ได้แก่ นํายาล้างจาน เป็ นต้น
4. สารประเภททําความสะอาดห้องนํา ได้แก่ สารทําความสะอาดห้องนําทังชนิดผง
และชนิดเหลว

แบบฝึ กหัดท้ ายบทที
คําชีแจง : ข้อสอบมีทงหมด
ั
10 ข้อให้เลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงคําตอบเดียว
1. อนุภาคทีเล็กทีสุดของสสารเรี ยกว่าอะไร
ก. ธาตุ
ข. อะตอม
ค.โมเลกุล
ง.สารประกอบ
2. ข้อใดถูกต้อง
ก. ในภาวะปกติ ธาตุมีได้ทงั 3 สถานะ
ข. ธาตุสามารถแยกเป็ นองค์ประกอบย่อยได้อีก
ค. ธาตุอาจเป็ นสารเนือเดียวกัน หรื อสารเนือผสมก็ได้
ง. ธาตุสองชนิดขึนไปมาผสมกัน ต้องได้สารประกอบเสมอ
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3. ข้อใดเป็ นธาตุทงหมด
ั
ก. เหล็ก อากาศ ทองคํา
ข. ไฮโดรเจน คาร์บอน นิเกิล
ค. กํามะถัน ด่างทับทิม ปรอท
ง. พลวง ปรอท แอลกอฮอล์
4. ข้อใดต่อไปนี จัดเป็ นธาตุทงหมด
ั
ก. CO2 NO2 O2 H2
ข. Mg N2 Br2 O2
ค. K Mg Be CO
ง. H2O He Na Cl2
5. ข้อใดเป็ นสัญลักษณ์ของธาตุทองคํา
ก. Au
ข. Ag
ค. Cu
ง. Ga
6. ธาตุในข้อใด เป็ นโลหะทังหมด
ก. Li Al P
ข. Al B Zi
ค. Zn Ag Na
ง. Na Mg C
จงพิจารณาข้ อมูลต่ อไปนีแล้วตอบคําถามข้ อ 7 - 8
ธาตุ A มีสมบัตินาํ ไฟฟ้ าได้, ผิวเป็ นมันวาว
ธาตุ B มีสมบัตินาํ ไฟฟ้ าไม่ได้, เปราะ
ธาตุ C มีสมบัตินาํ ไฟฟ้ าได้, เปราะ
ธาตุ D มีสมบัตินาํ ไฟฟ้ าไม่ได้, มีสถานะก๊าซ
7. ธาตุใดเป็ นโลหะ
ก. A
ข. B
ค. C
ง. D

170
8. ธาตุใดเป็ นกึงโลหะ
ก. A
ข. B
ค. C
ง. D
9. โมเลกุลของ H3PO4 กับ C2H6O มีจาํ นวนอะตอมแตกต่างกันกีอะตอม
ก. 1 อะตอม
ข. 2 อะตอม
ค. 3 อะตอม
ง. 4 อะตอม
10. อนุภาคมูลฐานของธาตุ คือข้อใด
ก. โปรตอน และอิเล็กตรอน
ข. โปรตอน และนิวตรอน
ค. นิวตรอน และอิเล็กตรอน
ง. โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน
เฉลยแบบทดสอบบทที 8 เรือง ธาตุและสารประกอบ
1. ข
2. ก
3. ข
4. ค
5. ค
6. ค
7. ก
8. ค
9. ก
10. ง
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บทที 9
สารละลาย
สาระสําคัญ
สมบัติและองค์ประกอบของสารละลาย ปัจจัยทีมีผลต่อการละลายของสาร หาความเข้มข้นของ
สารละลาย เตรี ยมสารละลายบางชนิด จําแนกกรด เบสและเกลือ ตรวจสอบความเป็ นกรด เบส ของ
สารได้ การใช้กรด เบส บางชนิดในชีวิตได้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
อธิ บายเกี ยวกับสมบัติ ท างกายภาพและทางเคมีข องสาร การจําแนก สาร กรด เบส ธาตุ
สารประกอบ สารละลายและของผสมและใช้สารและผลิตภัณฑ์ใน ชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัยต่อชีวิต
ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที 1 สารละลาย
เรื องที 2 กรด - เบส
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เรืองที 1 สารละลาย
1.1 สมบัตขิ องสารละลาย และองค์ประกอบของสารละลาย
สมบัตขิ องสารละลาย
เมือเติ มตัว ถูก ละลายลงในตัวทําละลายจะได้สารละลายเกิด ขึ น ในนี มีผลทําให้สมบัติ ทาง
กายภาพของ ตัวทําละลายบริ สุทธิเปลียนแปลงไป ความแตกต่างทางกายภาพของสารละลายกับตัวทํา
ละลายบริ สุทธิ เรี ยกว่ า สมบัติ คอลลิเกตี ฟ สมบัติ ค อลลิเกตีฟขึ นอยู่กบั จํานวนอนุ ภ าค หรื อจํานวน
โมเลกุลของตัวถูกละลายในสารละลาย ไม่ขึนอยูก่ บั ชนิดของตัวถูกละลายสารละลายทีมีสมบัติคอลลิเกตีฟ
ต้องเป็ นสารละลายนอนอิเล็กโตรไลท์ ซึงไม่แตกตัวเป็ นไอออนในสารละลาย และตัวถูกละลายต้อง
เป็ นสารทีระเหยได้ยากสมบัติคอลลิเกตีฟของสารละลายเป็ นสมบัติทีเกียวข้องกับความดันไอ จุดเดือด
จุดเยือกแข็ง และความดันออสโมซิส ดังนี
1. ความดันไอของสารละลายตํากว่าความดันไอของตัวทําละลายบริ สุทธิ
2. จุดเดือดของสารละลายสูงกว่าจุดเดือดของตัวทําละลายบริ สุทธิ
3. จุดเยือกแข็งของสารละลายตํากว่าจุดเยือกแข็งของตัวทําละลายบริ สุทธิ
4. แสดงความดันออสโมซิส
องค์ประกอบของสารละลาย
1. ตัวทําละลาย (solvent) หมายถึง สารทีมีความสามารถ ในการทําให้สารต่าง ๆ ละลายได้
โดยไม่ทาํ ปฏิกิริยาเคมีกบั สารนัน
2. ตัวละลาย (solute) หมายถึง สารทีถูกตัวทําละลาย ละลายให้กระจายออกไปทัวในตัวทํา
ละลายโดยไม่ทาํ ปฏิกิริยาเคมีต่อกัน
1.2 ความสามารถในการละลายของสาร
ความสามารถในการละลายของสารชนิ ด หนึ งในสารอี ก ชนิ ด หนึ งนันสามารถหาได้จ าก
อัตราส่ วนระหว่างตัวถูกละลาย กับตัวทําละลาย หรื อ อัตราส่ วนระหว่างตัวถูกละลาย กับสารละลาย
ในสภาวะที สารละลายนันเป็ นสารละลายอิ มตัว ซึ งสามารถบอกเป็ นความหนาแน่ น สู ง สุ ด ของ
สารละลายนันได้อีกด้วยซึงขึนอยูก่ บั ปัจจัยหลายประการ เช่น แรงระหว่างโมเลกุลของตัวทําละลายกับ
ตัวถูกละลาย อุณหภูมิ ความดัน และปัจจัยอืน ๆ
1.3 ปัจจัยทีมีผลต่อการละลายของสาร
ชนิดของสาร
อุณหภูมิ
ความดัน
ความสามารถในการละลายของสาร(Solubility)ขึนอยูก่ บั
ชนิดของสาร เช่น โซเดียมคลอไรด์ (Nacl) แต่บางชนิดเมืออุณหภูมิเพิมขึนก็จะมีความสามารถ
)
ในการละลายลดลง เช่น ก๊าซทุกชนิด แคลเซียมโครเมต (
ความดัน ในกรณี ทีก๊าซละลายในของเหลว ถ้าความดันสูงก๊าซจะละลายได้ดี เช่น ก๊าซคาร์บอน
ไดออกไซค์ละลายในนําอัดลม ถ้าเราเพิมความดันปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซค์ทีละลายในนําจะ
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เพิมขึน แต่ถา้ เราเปิ ดฝาขวด (ลดความดัน) จะทําให้ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซค์หนี จากของเหลว นันคือ
ก๊าซละลายได้นอ้ ยลง
1.4 ความเข้ มข้ นของสารละลาย
ความเข้มข้นของสารละลายเป็ นค่ าที บอกให้ทราบว่าในสารละลายหนึ ง ๆ มีปริ มาณตัว ถูก
ละลายจํานวนเท่าไหร่ และการบอกความเข้มข้นของสารละลาย สามารถบอกได้หลายวิธีดงั นี
1. ร้อยละ แบ่งออกได้เป็ น 3 ลักษณะ คือ
. ร้อยละโดยมวลต่อมวลหรื อเรี ยกสัน ๆ ว่าร้อยละโดยมวล เป็ นหน่ วยทีบอกมวล
ของตัวถูกละลายทีมีอยู่ในสารละลาย 100 หน่ วยมวลเดียวกัน (กรัม กิโลกรัม) เช่น สารละลายยูเรี ย
เข้มข้นร้อยละ 25 โดยมวล หมายความว่า ในสารละลายยูเรี ย 100 กรัม มียเู รี ยละลายอยู่ 25 กรัม หรื อใน
สารละลายยูเรี ย 100 กิโลกรัม มียเู รี ยละลายอยู่ 25 กิโลกรัม

1.2 ร้อยละโดยปริ มาตรต่อปริ มาตรหรื อเรี ยกสัน ๆ ว่า ร้อยละโดยปริ มาตร เป็ นหน่ วย
ทีบอกปริ มาตรของตัวถูกละลายทีมีอยูใ่ นสารละลาย 100 หน่ วยปริ มาตรเดียวกัน (ลูกบาศก์เซนติเมตร
(cm3) ลูกบาศก์เดซิเมตร (dm3) หรื อลิตร) เช่น สารละลายเอทานอลในนําเข้มข้นร้อยละ 20 โดยปริ มาตร
หมายความว่าในสารละลาย 100 cm3 มีเอทานอลละลายอยู่ 20 cm3 เป็ นต้น

. ร้ อ ยละโดยมวลต่ อ ปริ มาตร เป็ นหน่ ว ยที บอกมวลของตัว ถูก ละลายที มีอยู่ใ น
สารละลาย 100 หน่ ว ยปริ มาตร (หน่ วยของมวลและของปริ มาตรจะต้องสอดคล้องกัน เช่น กรัมต่ อ
ลูกบาศก์เซ็นติเมตร (g/cm3) กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร (kg/dm3) เป็ นต้น) เช่น สารละลายกลูโคส
เข้มข้นร้อยละ 30 โดยมวลต่อปริ มาตร หมายความว่า ในสารละลาย 100 cm3 มีกลูโคสละลายอยู่ 30
กรัม หรื อในสารละลาย 100 dm3 มีกลูโคสละลายอยู่ 30 กิโลกรัม
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2. โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร หรื อ โมลาริ ตี (mol/dm3 or Molarity) เนืองจาก 1 ลูกบาศก์เดซิ เมตรมี ค่ าเท่ ากับ 1 ลิต ร จึ ง อนุ โ ลมให้ใ ช้โ มลต่ อ ลิ ต ร (mol/l) หรื อ เรี ย กว่ า โมลาร์ (Molar)
ใช้สญ
ั ลักษณ์ “M” หน่วยนี บอกให้ทราบว่าในสารละลาย 1 dm3 มีตวั ถูกละลายอยูก่ ีโมล เช่น สารละลาย
โซเดียมคลอไรต์เข้มข้น 0.5 mol/dm3 (0.5 M) หมายความว่าในสารละลาย 1 dm3 มีโซเดียมคลอไรต์
ละลายอยู่ 0.5 mol
. โมลต่อกิโลกรัมหรื อโมแลลิตี (mol/kg molality) หน่ วยนี อาจเรี ยกว่า โมแลล (Molal)
ใช้สัญลักษณ์ “m” เป็ นหน่ วยความเข้มข้นทีบอกให้ทราบว่าในตัวทําละลาย 1 กิโลกรัม (kg) มีตวั ถูก
ละลาย ละลายอยู่กีโมล เช่น สารละลายกลูโคสเข้มข้น 2 mol/kg หรื อ 2 m หมายความว่ามีกลูโคส 2 mol
ละลายในนํา 1 kg
หมายเหตุ สารละลายหนึงๆ ถ้าไม่ระบุชนิดของตัวทําละลาย แสดงว่ามีนาเป็
ํ นตัวทําละลาย
. ส่วนในล้านส่วน (ppm) เป็ นหน่ วยความเข้มข้นทีบอกให้ทรายว่าในสารละลาย 1 ล้าน
ส่ ว นมีต ัวถูก ละลาย ละลายอยู่กีส่ ว น เช่น ในอากาศมีก๊าซคาร์ บอนมอนออกไซต์ (CO) 0.1 ppm
หมายความว่าในอากาศ 1 ล้านส่ วน มี CO อยู่ 0.1 ส่ วน (เช่น อากาศ 1 ล้านลูกบาศก์เซ็นติเมตร มี CO
0.1 ลูกบาศก์เซนติเมตร)
. เศษส่วนโมล (mole fraction) เป็ นหน่ วยทีแสดงสัดส่ วนโดยจํานวนโมลของสารทีเป็ น
องค์ประกอบในสารละลายต่อจํานวนโมลรวมของสารทุกชนิดในสารละลาย
1.5 การเตรียมสารละลาย
ส่ วนมากในการทดลองทางเคมีมกั ใช้สารละลายที เป็ นของเหลว จึ งนิ ย มเตรี ย มสารให้อยู่ในรู ปของ
สารละลาย
1. เครื องมือทีใช้ในการเตรี ยมสารละลาย
1.1 เครื องชังสาร นิยมใช้ชงนํ
ั าหนักของสารทีเป็ นของแข็ง และมีความละเอียดถึงทศนิ ยม
ตําแหน่งที 4
1.2 อุปกรณ์วดั ปริ มาตร ได้แก่ กระบอกตวง ปิ เปต นิวเรต ขวดรู ปชมพู่ และขวดวัดปริ มาตร
2. วิธีการเตรี ยมสารละลาย
2.1 เตรี ยมจากสารบริ สุทธิมีขนตอนคื
ั
อ
1. คํานวณหาปริ มาณสารทีใช้ในการเตรี ยม
2. ชังสารตามจํานวนใส่บีกเกอร์แล้วเติมนํากลันเล็กน้อย คนจนละลาย
3. นําสารละลายในบีกเกอร์รินใส่ขวดวัดปริ มาตรตามจํานวนทีต้องการ
4. เทนําทีละน้อย เพือล้างสารในบีกเกอร์เติมลงในขวดวัดปริ มาตรหลาย ๆ ครัง
5. ใช้หลอดหยดนํากลันบีบลงในขวดวัดปริ มาตรจนได้ปริ มาตรตรงตามต้องการ
6. ปิ ดจุกแล้วเขย่าให้สารละลายเข้ากัน
7. เก็บสารละลายในขวดทีเหมาะสมหรื อระบุชนิด สูตรสารความเข้มข้น และวันทีเตรี ยม
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2.2 เตรี ยมจากสารละลาย มีขนตอนดั
ั
งนี
1. คํานวณหาปริ มาตรสารทีใช้ในการเตรี ยม
2. ตวงสารละลายด้วยปิ เปตตามจํานวน ใส่บีกเกอร์เติมนําเล็กน้อยจากนันริ นใส่ขวดวัด
ปริ มาตรตามขนาดทีต้องการ
3. เทนํากลันทีละน้อย เพือล้างสารในบีกเกอร์เติมลงในขวดวัดปริ มาตรหลาย ๆ ครัง
4. ใช้หลอดดูดนํากลันบีบลงในขวดวัดปริ มาตรได้ปริ มาตรตรงตามต้องการ
5. ปิ ดจุกแล้วเขย่าให้สารละลายเข้ากัน
6. เก็บสารละลายในขวดทีเหมาะสม พร้อมระบุชนิด สูตรสาร ความเข้มข้นและวันทีเตรี ยม

เรืองที 2 กรด - เบส
ความหมายและสมบัตขิ องกรด - เบส และเกลือ
กรด (Acid) คือ สารประกอบทีมีธาตุไฮโดรเจน( H 2 ) เป็ นองค์ประกอบ และอะตอมของ H 2
อะตอมให้โลหะ หรื อ หมู่ธาตุทีเทียบเท่าโลหะทีได้ และเมือกรดละลายนํา จะแตกตัวให้ไฮโดรเจนอิออน
คุณสมบัตขิ องกรด
1. มีธาตุไฮโดรเจนเป็ นองค์ประกอบ
2. มีรสเปรี ยว
3. ทําปฏิกิริยากับโลหะ เช่น สังกะสี แมกนีเซียม ทองแดง ดีบุก และอลูมิเนียม จะได้
แก๊สไฮโดรเจน
4. ทําปฏิกิริยากับหินปูนซึงเป็ นสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนต หินปูนสึกกร่ อน
ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ทําให้นาปู
ํ นใสขุ่น
5. เปลียนสีกระดาษลิตมัสจากสีนาเงิ
ํ นเป็ นสีแดง
6. ทําปฏิกิริยากับเบสได้เกลือและนํา เช่น กรดเกลือทําปฏิกิริยากับโซดาแผดเผาหรื อ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ซึงเป็ นเบส ได้เกลือโซเดียมคลอไรด์หรื อเกลือแกง
7. สารละลายกรดทุกชนิดนําไฟฟ้ าได้ดี เพราะกรดสามารถแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออน
8. กรดมีฤทธิในการกัดกร่ อนสารต่าง ๆ ได้โดยเฉพาะเนือเยือของสิงมีชีวิต ถ้ากรดถูกผิวหนัง
จะทําให้ผวิ หนังไหม้ ปวดแสบปวดร้อน ถ้ากรดถูกเส้นใยของเสื อผ้า เส้นใยจะถูกกัดกร่ อนให้ไหม้ได้
นอกจากนี กรดยังทําลายเนือไม้ กระดาษ และพลาสติกบางชนิดได้ดว้ ย
เบส (Base) คื อ สารละลายนําแล้ว แตกตัว ให้ไฮดรอกไซด์ไอออน (OH-) ออกมา เมือทํา
ปฏิกิริยากับกรดจะได้เกลือกับนํา หรื อได้เกลืออย่างเดียว
คุณสมบัตขิ องเบส
1. เปลียนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็ นสีนาเงิ
ํ น
2. ทําปฏิกิริยากับแอมโมเนียมไนเตรต จะให้แก๊สแอมโมเนีย มีกลินฉุน
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3. ทําปฏิกิริยากับนํามันหรื อไขมันได้สบู่
4. ทําปฏิกิริยากับโลหะบางชนิด
5. ลืนคล้ายสบู่
6. ทําปฏิกิริยากับกรดได้เกลือและนํา เช่น สารละลายโซดาไฟ (โซเดียมไฮดรอกไซด์)
ทําปฏิกิริยากับกรดเกลือ (กรดไฮโดรคลอริ ก) ได้เกลือโซเดียมคลอไรด์ หรื อเกลือแกงทีใช้ปรุ งอาหาร
นอกจากนี โซดาไฟยังสามารถทําปฏิกิริยากับกรดไขมัน ได้เกลือโซเดียมของกรดไขมัน หรื อทีเรี ยกว่า
สบู่
เกลือ (salt) คุณสมบัติทวไปของเกลื
ั
อ
. ส่วนมากมีลกั ษณะเป็ นผลึกสีขาว เช่น NaCl แต่มีหลายชนิดทีมีสี เช่น
สีม่วง
ได้แก่ ด่างทับทิม(โปแตสเซียมเปอร์แมงกาเนต) KMnO4
สีนาเงิ
ํ น ได้แก่ จุนสี(คอปเปอร์ซลั เฟต)
CuSO4.5H2O
สีสม้
ได้แก่ โปแตสเซียมโครเมต
KCr2O7
สีเขียว ได้แก่ ไอออน(II)ซัลเฟต
FeSO4.7H2O
. มีหลายรส เช่น
รสเค็ม ได้แก่ เกลือแกง(โซเดียมคลอไรด์)
NaCl
รสฝาด ได้แก่ สารส้ม K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O
รสขม ได้แก่ โปแตสเซียมคลอไรด์ , แมกนีเซียมซัลเฟต KCl, Mg SO4.
3. นําไฟฟ้ าได้ (อิเล็กโตรไลท์ : electrolyte)
4. เมือละลายนํา อาจแสดงสมบัติเป็ นกรด เบส หรื อ กลางก็ได้
5. ไม่กดั กร่ อนแก้วและเซรามิค
2.2 ความเป็ นกรด - เบสของสาร
ความเป็ นกรด-เบส ของสารเมือทดสอบกับกระดาษลิตมัส จะพบการเปลียนแปลง ดังนี
1. เปลียนสีกระดาษลิตมัสจากสีนาเงิ
ํ นเป็ นสีแดง แต่สีแดงไม่เปลียน สารมีคุณสมบัติเป็ นกรด
2. เปลียนสีกระดาษลิตมัสจากแดงเป็ นสีนาเงิ
ํ น แต่สีนาเงิ
ํ นไม่เปลียน สารมีคุณสมบัติเป็ นเบส
3. กระดาษลิตมัสทังสองสีไม่เปลียนแปลง สารมีคุณสมบัติเป็ นกลาง
ความเป็ นกรด - เบส ของสารเมือทดสอบกับสารละลายฟี นอล์ฟทาลีน จะพบการเปลียนแปลง
ดังนี
1. สารละลายฟี นอล์ฟทาลีนเปลียนสีเป็ นสีชมพูม่วง สารนันมีสมบัติเป็ นเบส
2. สารละลายฟี นอล์ฟทาลีนใสไม่มีสี สารนันอาจเป็ นกรดหรื อเป็ นกลางก็ได้
ความเป็ นกรด-เบส ของสารเมือทดสอบกับยูนิเวอร์ ซัลอินดิเคเตอร์ จะพบการเปลียนแปลง
ดังนี
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1. ค่า pH มีค่าน้อยกว่า 7 สารละลายเป็ นกรด
2. ค่า pH มีค่ามากกว่า 7 สารละลายเป็ นเบส
3. ค่า pH มีค่าเท่ากับ 7 สารละลายเป็ นกลาง

2.3 กรด – เบส ของสารในชีวติ ประจําวัน
สารละลายกรด - เบสในชีวิตประจําวันมีอยูม่ ากมาย ซึงสามารถจําแนกได้ ดังนี
1. สารประเภททําความสะอาด
- บางชนิดก็มีสมบัติเป็ นเบส เช่น สบู่ ผงซักฟอก นํายาล้างจาน
- บางชนิดมีสมบัติเป็ นกรด เช่น นํายาล้าง ห้องนํา และเครื องสุขภัณฑ์
2. สารทีใช้ทางการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ ย
- บางชนิดก็มีสมบัติเป็ นเบส เช่น ยูเรี ย
- บางชนิดมีสมบัติเป็ นกรด เช่น แอมโมเนียมคลอไรค์
- บางชนิดมีสมบัติเป็ นกลาง เช่น โพแทสเซียมไนเตรต
3. สารปรุ งแต่งอาหาร
- บางชนิดก็มีสมบัติเป็ นเบส เช่น นําปูนใส นําขีเถ้า
- บางชนิดมีสมบัติเป็ นกรด เช่น นําส้มสายชู นํามะนาว นํามะขาม
- บางชนิดมีสมบัติเป็ นกลาง เช่น ผงชูรส เกลือแกง นําตาลทราย ฯลฯ
4. ยารักษาโรค
- บางชนิดก็มีสมบัติเป็ นเบส เช่น ยาแอสไพริ น วิตามินซี
- บางชนิดมีสมบัติเป็ นกรด เช่น ยาลดกรด ยาธาตุ
5. เครื องสําอาง
- บางชนิดมีสมบัติเป็ นกลาง เช่น นําหอม สเปรย์ฉีดผม ยารักษาสิวฝ้ า
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2.4 กรณีศึกษากรด - เบส ทีมีผลต่อคุณสมบัตขิ องดิน
ความเป็ นกรด - เบสของดิน
ความเป็ นกรด - เบสของดิน หมายถึง ปริ มาณของไฮโดรเจนทีมีอยูใ่ นดิน ความเป็ นกรด - เบส
กําหนดค่าเป็ นตัวเลขตังแต่ 1 - 14 เรี ยกค่าตัวเลขนี ว่าค่า pH โดยจัดว่า
สารละลายใดทีมีค่า pH น้อยกว่า 7 สารละลายนันมีสมบัติเป็ นกรด
สารละลายใดทีมีค่า pH มากกว่า 7 สารละลายนันมีสมบัติเป็ นเบส
สารละลายใดทีมีค่า pH เท่ากับ 7 สารละลายนันมีสมบัติเป็ นกลาง
วิธีทดสอบความเป็ นกรด-เบสมีวิธีทดสอบได้ดงั นี
1. ใช้กระดาษลิตมัสสีนาเงิ
ํ นหรื อสีแดง โดยนํากระดาษลิตมัสทดสอบกับสารทีสงสัย
ถ้าเป็ นกรดจะเปลียนกระดาษลิต มัสสี น ําเงิ น เป็ นสี แดง และถ้าเป็ นเบสจะเปลียน
กระดาษลิตมัสสีแดงเป็ นสีนาเงิ
ํ น
2. ใช้กระดาษยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ โดยนํากระดาษยูนิเวแซลอินดิเคเตอร์ ทดสอบ
กับสารแล้วนําไปเทียบกับแผ่นสีทีข้างกล่อง
3. ใช้นายาตรวจสอบความเป็
ํ
นกรด - เบส เช่น สารละลายบรอมไทมอลบลูจะให้สีฟ้า
อ่อนในสารละลายทีมี pH มากกว่า 7 และให้สีเหลืองในสารละลายทีมี pH น้อยกว่า 7

รู ปแสดงกระดาษลิตมัสและยูนิเวอร์ซลั อินดิเคเตอร์
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รู ปแสดงการเปลียนสีของกระดาษยูนิเวอร์ซลั อินดิเคเตอร์
ปัจจัยหรือสาเหตุทีทําให้ ดินเป็ นกรด ได้แก่ การเน่าเปื อยของสารอินทรี ยใ์ นดิน การใส่
ปุ๋ ยเคมีบางชนิด สารทีปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท
ปัจจัยทีทําให้ ดินเป็ นเบส ได้แก่ การใส่ปูนขาว (แคลเซียมไฮดรอกไซด์)
ความเป็ นกรด-เบสของดินนันมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของพืช พืชแต่ละชนิดเจริ ญเติบโตได้ดีในดินทีมี
ค่า pH ที เหมาะแก่พืชนัน ๆ ถ้าสภาพ pH ไม่เหมาะสมทําให้พืชบางชนิ ด ไม่สามารถดูด ซึมแร่ ธาตุ
ทีต้องการทีมีใน ดินไปใช้ประโยชน์ได้
การแก้ไขปรับปรุ งดิน
ดินเป็ นกรด แก้ไขได้โดยการเติมปูนขาว หรื อดินมาร์ล
ดินเป็ นเบสแก้ไขได้โดยการเติมแอมโมเนียมซัลเฟต หรื อผงกํามะถัน
ความรู้เพิมเติม
อินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ คือ สารธรรมชาติทีสกัดได้จากส่ วนต่าง ๆ ของพืช สามารถใช้เพือ
ตรวจสอบความเป็ นกรด - เบสของสารละลายได้
ตารางแสดงช่วงการเปลียนสีของอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติบางชนิด
ชนิดของพืช
ช่วง pH ทีเปลียนสี
สีทีมีการเปลียนแปลง
แดง - ม่วง
1-3
อัญชัน
ชมพู - ไม่มีสี
3-4
กุหลาบ
แดง - เขียว
6-7
กระเจียบ
ชมพู - เขียว
6-7
ชงโค
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ชนิดของพืช
บานไม่รู้โรย
ดาวเรื อง
ผกากรอง

ช่วง pH ทีเปลียนสี
8-9
9 - 10
10 -11

สีทีมีการเปลียนแปลง
แดง - ม่วง
ไม่มีสี - เหลือง
ไม่มีสี - เหลือง

การใช้อินดิเคเตอร์ ในการทดสอบหาค่า pH ของสารละลายนันจะทราบค่า pH โดยประมาณ
เท่านัน ถ้าต้องการทราบค่า pH ทีแท้จริ งจะต้องใช้เครื องมือวัด pH ทีเรี ยกว่า "พีเอชมิเตอร์ (pH meter)"
ซึงเป็ นเครื องมือทีสามารถตรวจวัดค่า pH ของสารละลายได้เป็ นเวลานานติดต่อกัน ทําให้ตรวจสอบ
การเปลียนแปลงความเป็ นกรด - เบสของสารละลายได้ และค่า pH ทีอ่านได้จะมีความละเอียดมากกว่า
การใช้อินดิเคเตอร์

แบบฝึ กหัดท้ ายบทที
คําชีแจง : ข้อสอบมีทงหมด
ั
10 ข้อให้เลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงคําตอบเดียว
1. ข้อใดกล่าวถึงสารละลายได้ถกู ต้อง
ก. สารทีมีเนื อสารเหมือนกันตลอดทุกส่วน
ข. สารทีมีเนื อสารมองดูใสไม่มีสีกลินและรส
ค. สารทีไม่บริ สุทธิเกิดจากสารบริ สุทธิตังแต่ 2 ชนิดผสมกัน
ง. สารทีมีจุดหลอมเหลวตํากว่า 100 องศาเซลเซียส
2. ข้อใดผิดเกียวกับตัวทําละลาย
ก. สารทีมีปริ มาณมากกว่า
ข. สารทีมีสถานะเดียวกับสารละลาย
ค. สารทีมีสถานะเป็ นของเหลวเท่านัน
ง. สารทีมีสถานะเป็ นของแข็ง ของเหลว และก๊าซ
3. ตัวถูกละลายคืออะไร
ก. สารทีมีปริ มาณน้อยกว่า
ข. สารทีมีสถานะเดียวกับสารละลาย
ค. สารทีมีสถานะเป็ นของเหลวเท่านัน
ง. สารทีมีความหนาแน่นน้อยกว่าสารละลาย
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4. สาร A สามารถละลายในนําได้ 15 กรัม แต่เมือนําไปต้ม สาร A ละลายได้เพิมขึ นเป็ น 25
กรัม และก็ไม่สามารถละลายได้อีก เราเรี ยกสารอะไร
ก. สารละลายอิมตัว
ข. สารละลายเข้มข้น
ค. สารละลายเจือจาง
ง. สารละลายไม่อิมตัว
5. กระบวนการใดเรี ยกว่า การตกผลึก
ก. การแยกตัวของตัวถูกละลายออกจากสารละลายอิมตัว
ข. การแยกตัวของตัวถูกละลายออกจากสารละลายเข้มข้น
ค. การแยกตัวของตัวทําละลายออกจากสารละลายอิมตัว
ง. การแยกตัวของตัวทําละลายออกจากสารละลายเข้มข้น
6. ความแตกต่างของสารกับสารบริ สุทธิคือข้อใด
ก. สารละลายมีปริ มาตรมากกว่าสารบริ สุทธิ
ข. สารละลายมีจุดเดือดไม่คงที สารบริ สุทธิมีจุดเดือดคงที
ค. สารละลายมีจุดเดือดคงที สารบริ สุทธิมีจุดเดือดไม่คงที
ง. สารละลายมีจุดเยือกแข็งคงที สารบริ สุทธิมีจุดเยือกแข็งไม่คงที
7. ข้อใดต้องใช้ตวั ทําละลายต่างจากพวก
ก. นําตาล
ข. เชลแล็ก
ค. เกลือแกง
ง. สีผสมอาหาร
8. ข้อใดไม่ส่งผลต่อความสามารถในการละลายของสาร
ก. ความดัน
ข. อุณหภูมิ
ค. ความหนาแน่น
ง. ชนิดของตัวทําละลายและตัวถูกละลาย
9. แอลกอฮอล์ 80% โดยปริ มาตร มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. สารละลายนัน 100 cm3 มีเอทิลแอลกอฮอล์อยู่ 80 cm3
ข. สารละลายนัน 100 กรัม มีเอทิลแอลกอฮอล์อยู่ 80 กรัม
ค. สารละลายนัน 100 cm3 มีเอทิลแอลกอฮอล์อยู่ 80 กรัม
ง. สารละลายนัน 100 กรัมมีเอทิลแอลกอฮอล์อยู่ 80 cm3
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10. ข้อใดจัดเป็ นการพิสูจน์ว่าสาร x กับสาร y มีความสามารถในการละลายในของเหลว z ได้ดีกว่ากัน
ก. ใช้ของเหลว Z ปริ มาณเท่ากันทีอุณหภูมิเดียวกัน
ข. ใช้ของเหลว Z ปริ มาณเท่ากันทีอุณหภูมิต่างกัน
ค. ใช้สาร x และ y ปริ มาณเท่ากันทีอุณหภูมิต่างกัน
ง. ใช้สาร x และ y ปริ มาณเท่ากันทีอุณหภูมิเดียวกัน
เฉลยแบบทดสอบบทที เรืองสารละลาย
1. ก
2. ค
3. ก
4. ก
5. ค
6. ข
7. ข
8. ก
9. ก
10. ง
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บทที
สารและผลิตภัณฑ์ ในชีวิต
สาระสําคัญ
ความหมายของ สาร ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติของสารประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สารอาหาร สารปรุ งแต่ง
สารปนเปื อน สารเจือปน สารพิษ สารสังเคราะห์ ประโยชน์ของสารและผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจําวัน
การเลือกใช้สารและผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยผลกระทบและโทษทีเกิดจากการใช้สารและผลิตภัณ ฑ์
ต่อชีวิตและสิ งแวดล้อม
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1. อธิบายสารและสารสังเคราะห์ได้
2. อธิบายการใช้สารและผลิตภัณฑ์ของสารบางชนิดในชีวิตประจําวันและเลือกใช้ได้
3. อธิบายผลกระทบทีเกิดจากการใช้สาร และผลิตภัณฑ์ทีมีต่อชีวิตและสิงแวดล้อม
ขอบข่ ายเนือหา
1. สารและคุณสมบัติของสาร
2. สารสังเคราะห์
3. สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต
4. การเลือกใช้สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต
5. ผลกระทบทีเกิดจากการใช้สารและผลิตภัณฑ์ต่อชีวิตและสิ งแวดล้อม
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เรืองที สารและคุณสมบัตขิ องสาร
สาระสําคัญ
ความหมายของสาร คุณสมบัติของสารประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สารอาหาร สารปรุ งแต่ง สารปนเปื อน
สารเจื อปน สารพิษ สารสังเคราะห์ คุ ณ สมบัติ และประโยชน์ ของสาร ผลิต ภัณ ฑ์ในชี วิ ตประจําวัน
การเลือกใช้สารอย่างปลอดภัยในชีวิต และผลกระทบทีเกิดจากการใช้สารต่อชีวิตและสิงแวดล้อม
ความหมายของสารและผลิตภัณฑ์
สาร หมายถึง สิงทีมีตวั ตน มีมวลหรื อนําหนัก ต้องการทีอยู่และสามารถสัมผัสได้ เช่น ดิน
หิน อากาศ พืช และสัตว์ ทุกสิงทุกอย่างทีอยูร่ อบ ๆ ตัวเรา จัดเป็ นสารทังสิ น สารแต่ละชนิ ดมีสมบัติ
แตกต่างกัน แต่สามารถเปลียนแปลงสถานะได้
การทีสารมีสมบัติแตกต่างกัน และมีความสามารถในการเปลียนแปลงสถานะได้แตกต่างกันนี
ถือว่าเป็ นลักษณะเฉพาะของสารแต่ละชนิด ดังนันจึงมีการใช้เกณฑ์การพิจารณาและอธิบายสมบัติของ
สารมาจัดจําแนกสาร และมีการทดสอบสมบัติของสารเพือพิสูจน์ว่าสารนันเป็ นสารชนิดใด เพราะหาก
อาศัยแต่การสังเกตหรื อมองเห็นเพียงอย่างเดียวในบางครังก็ไม่สามารถจะตัดสินได้แน่นอน
ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ งทีเสนอขายให้กบั ตลาด สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายได้ ผลิตภัณฑ์ทีเสนอขายอาจจะสัมผัสได้หรื อสัมผัสไม่ได้ ทังนี รวมถึง สิ นค้า
บริ การ สถานที องค์กร บุคคล หรื อความคิด

รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ทีใช้ ในชีวติ ประจําวัน
. สารอาหาร (nutrients) หรื อโภชนาสาร
มีผใู้ ห้ค วามหมายไว้ด ัง นี วี นัส และ ถนอมขวัญ (2541) อธิ บ ายว่ า สารอาหาร หมายถึ ง
สารประกอบเคมี หรื อแร่ ธาตุทีมีอยูใ่ นอาหารชนิ ดต่างๆ ทีร่ างกายต้องการ สิ ริพนั ธุ์ (2542) อธิบายว่า
สารอาหาร หมายถึง ส่วนประกอบทีเป็ นสารเคมีทีมีอยูใ่ นอาหาร เมือบริ โภคเข้าไปแล้วร่ างกายสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ โดยคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เป็ นสารอาหารทีร่ างกายต้องการปริ มาณมาก
และเป็ นสารอาหารที ให้พลังงานแก่ ร่างกาย เรี ย ก “macronutrients ” ส่ ว นวิ ต ามิน และเกลือแร่ เป็ น
สารอาหารทีร่ างกายต้องการน้อย และไม่ให้พลังงาน เรี ยก “micronutrients” เสาวนี ย ์ (2544) อธิบายว่า
สารอาหาร หมายถึง สารเคมีทีมีอยูใ่ นอาหาร มี 6 ชนิด คือ
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. คาร์โบไฮเดรต
. ไขมัน
. เกลือแร่

. โปรตีน
. วิตามิน
. นํา

สารอาหารแต่ ละพวกทําหน้า ที อย่างใดอย่างหนึ ง หรื อหลายอย่าง วิ นัย และคณะ (2545)
อธิบายว่า สารอาหาร หมายถึง สารเคมีทีพบในอาหาร เป็ นสารทีมีความสําคัญต่อกระบวนการของชีวติ
สรุป สารอาหาร หรื อโภชนาสาร หมายถึง สารเคมีทีมีอยู่ในอาหาร มี 6 ชนิ ด เป็ นสารทีมีความสําคัญ
ต่อกระบวนการทํางานของร่ างกาย โดยแบ่งสารอาหารทีร่ างกายต้องการเป็ น สารอาหารทีต้องการใน
ปริ มาณมาก หรื อสารอาหารที ให้ พ ลัง งาน หรื อศัพ ท์ ส มัย ใหม่ เ รี ยก สารอาหารมหภาค ได้แ ก่
คาร์ โ บไฮเดรต ไขมัน และโปรตี น ซึ งทํา หน้า ที ให้พ ลัง งาน และเสริ มสร้ า งเนื อเยือในร่ างกาย
สารอาหารทีต้องการในปริ มาณน้อย หรื อ สารอาหารที ไม่ให้พลังงาน หรื อสารอาหารจุลภาค ได้แก่
วิตามิน และเกลือแร่ ส่วนนําเป็ นสารอาหารทีไม่ให้พลังงานแต่ช่วยสนับสนุนการทํางานของร่ างกาย
ซึงจะขาดไม่ได้ ทีผูเ้ ขียนสรุ ปว่านํา คือ สารอาหารตัวหนึงทังนี เพราะนํา เป็ นสารเคมีชนิ ดหนึ งทีอยู่ใน
อาหารทุกชนิดมากน้อยขึนอยูก่ บั ชนิดของอาหาร
การแบ่งประเภทของสารอาหาร แบ่งได้ (วีนสั และถนอมขวัญ, ) ดังนี
1. สารอาหารทีร่ างกายต้องการในปริ มาณมาก ได้แก่ สารอาหาร คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และ
โปรตีน ซึงทําหน้าทีให้พลังงาน และเสริ มสร้างเนื อเยือ
2. สารอาหารทีร่ างกายต้องการในปริ มาณน้อยได้แก่ วิตามิน และเกลือแร่ ร่ างกายต้องการ
สารเหล่านีเพือกําหนด และควบคุมกระบวนการทํางานของร่ างกายเพือดํารงไว้ซึงสุขภาพทีดี
3. นําเป็ นส่ ว นประกอบทีสําคัญ ในการสนับสนุ นการทํางานของสารอาหารทังหมดใน
กระบวนการทํางานของสิงมีชีวิต
1.2 สารปรุงแต่ง
สารปรุ งแต่งอาหาร หมายถึง สารปรุ งรสอาหารใช้ใส่ ในอาหารเพือทําให้อาหารมีรสดีขึน เช่น
นําตาล นําปลา นําส้มสายชู นํามะนาว ซอสมะเขือเทศ และให้รสชาติต่าง ๆ ดังรู ป

รูปภาพ สารปรุ งแต่งรสอาหาร
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กิจกรรมการเรียนรู้ที 1
วิธีการตรวจสอบ ผงชูรส
เนื องจากผงชูรสเป็ นวัตถุทีสังเคราะห์ขึนมา การตรวจสอบผงชูรสอาจทําได้โดยการสังเกต
ลักษณะภายนอก แต่ในบางครังก็เป็ นการยากในการสังเกต วิธีทีดีทีสุ ดต้องตรวจสอบโดยวิธีทางเคมี
ซึงมีวิธีการดังนี
1. การเผา โดยการนําผงชูรส ประมาณ 1 ช้อนชา ใส่ ลงช้อนโลหะเผาบนเปลวไฟให้
ไหม้แล้วสังเกต ถ้าเป็ นผงชูรสแท้จะไหม้เป็ นสีดาํ แต่ถา้ เป็ นผงชูรสทีมีสารอืนเจือปนจะเป็ นสีขาว
2. ตรวจสอบด้วยกระดาษขมิน ซึงเตรี ยมโดยการเอาผงขมินประมาณ 1 ช้อนชา ละลาย
ในแอลกอฮอล์หรื อนํา 10 ช้อนชา จะได้สารสีเหลือง จากนันจุ่มกระดาษสี ขาวหรื อผ้าขาวลงในสารสี
เหลือง นําไปผึงให้แห้งจะได้กระดาษขมินหรื อผ้าขมิน การตรวจสอบทําได้โดยการละลายผงชูรสใน
นําสะอาด จากนันจุ่มกระดาษขมินหรื อผ้าขมินลงไปพอเปี ยก สังเกตการเปลียนสี ถ้าเป็ นผงชูรสทีมี
สารอืนเจือปนจะเปลียนจากสีเหลืองเป็ นสีแดง แต่ถา้ ไม่เปลียนสีเป็ นผงชูรสแท้
3. ตรวจด้วยนํายาปูนขาวผสมนําส้มสายชู การเตรี ยมนํายาปูนขาว ทําได้โดยเอาปูนขาว
ครึ งช้อนชา ละลาย ในนําส้มสายชู 1 ช้อนชา คนให้ละลายตังทิงไว้ให้ตกตะกอน จะได้ส่วนทีเป็ นนํา
ใส คือนํายาปูนขาว การตรวจสอบทําได้โดยการเอาผงชูรสมาประมาณ 1 ช้อนชา ละลายในนํา เท
นํายาปูนขาวลงไป 1 ช้อนชา สังเกตการเปลียนแปลง ถ้าเป็ นผงชูรสแท้จะไม่มีตะกอนสีขาว แต่ถา้ เป็ น
ผงชูรสทีมีสารอืนเจือปนจะมีตะกอนสีขาว
กิจกรรมการเรียนรู้ ที 2
การตรวจสอบนําปลา มีวธิ ีการทดสอบดังนี
1. หยดนําปลาลงไปบนถ่านทีกําลังติดไฟ ได้กลินปลาไหม้จะเป็ นนําปลาแท้ ถ้าไม่มีกลินเป็ น
นําปลาปลอม
2. นํามาตังทิงไว้แล้วดูการตกตะกอน ถ้าเป็ นนําปลาแท้จะไม่ตกตะกอน แต้ถา้ เป็ นนําปลา
ปลอมจะตกตะกอน
3. การกรองโดยการนํานําปลามากรองด้วยกระดาษกรอง ถ้ากระดาษกรองไม่เปลียนสี เป็ นนําปลา
แท้ แต่ถา้ กระดาษกรองเปลียนสี เป็ นนําปลาปลอม
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กิจกรรมการเรียนรู้ที 3
การตรวจสอบนําส้ มสายชู มีวธิ ี ดังนี
1. การดมกลินถ้าเป็ นนําส้มสายชูแท้จะมีกลินหอมทีเกิดจากการหมักธัญพืชหรื อผลไม้ ถ้าเป็ น
นําส้มสายชูปลอม จะมีกลินฉุนแสบจมูก
2. ทดสอบกับผักใบบาง เช่น ใบผักชี นําลงไปแช่ลงในนําส้มสายชูประมาณ 30 - 45 นาที
ถ้าพบว่าใบผักชีไม่เหียวเป็ นนําส้มสายชูแท้ แต่ถา้ ใบผักชีเหียวเป็ นนําส้มสายชูปลอม
3. ทดสอบใช้เจนเชียนไวโอเลต (Gentian Violet) หรื อทีเรารู้จกั กันชือ ยาม่วง นําไปผสมกับนํา
ให้เจือจาง จากนันนําไปหยดลงในนําส้มสายชูแท้ แต่ถา้ เปลียนเป็ นสีเขียวหรื อสีนาเงิ
ํ นอ่อน
เป็ นนําส้มสายชูปลอม
1.3 สารปนเปื อน
สารปนเปื อน (Contaminants) หมายถึง สารที ปนเปื อนกับอาหารโดยไม่ตงใจ
ั แต่เป็ นผล
ซึงเกิดจากกระบวนการผลิต กรรมวิธีการผลิต โรงงานหรื อสถานทีผลิต การดูแลรักษา สิ งปนเปื อน
อาหารไม่ว่าจะมีอยูต่ ามธรรมชาติหรื อมนุษย์สร้างขึนนี หากจําแนกตามคุณสมบัติของสาร จะแบ่งได้
ประเภท คือ
- สิ งมีชีวิต (บัคเตรี หรื อ แบคทีเรี ย เชือรา เป็ นต้น)
- สารเคมี (สารกําจัดแมลง โลหะ สารพิษทีจุลินทรี ยส์ ร้างขึน เป็ นต้น)
- สารกัมมันตรังสี
1.4 สารเจือปน
สารเจือปน หมายถึง สารทีเติมลงไปเพือเพิมคุณลักษณะด้าน สี กลิน รส ของอาหาร ให้มี
ลักษณะใกล้เคียงธรรมชาติ อาจมีคุณค่าทางโภชนาการ หรื อไม่ก็ได้ เป็ นสารทีตังใจเติมลงในอาหาร
ได้แก่ สารปรุ งแต่งสี สารปรุ งแต่งกลิน เช่น สียอ้ มผ้า

รู ปภาพสารเจือปนในอาหาร
สาเหตุ ทีต้องใส่ วตั ถุเจือปนอาหารลงไปก็เพือวัตถุประสงค์ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต การเตรี ย ม
วัตถุดิบ และ การแปรรู ป การบรรจุ การขนส่ง การเก็บรักษาอาหาร และ มีผลหรื ออาจมีผลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม ทําให้สารนันหรื อผลิตผลพลอยได้ของสารนันกลายเป็ นส่ วนประกอบของอาหารนัน หรื อ

188
มีผลต่อคุณลักษณะของอาหารนัน แต่ไม่รวมถึง สารปนเปื อน หรื อ สารทีเติมลงไปเพือปรับปรุ งคุณค่า
ทางอาหารของอาหาร โดยทีการใช้วตั ถุเจือปนอาหารต้องมิได้มีเจตนาหลอกลวงผูบ้ ริ โภค หรื อปิ ดบัง
การใช้วตั ถุดิบทีมีคุณภาพไม่ดี หรื อการผลิตทีมีการสุ ขาภิบาลไม่ถูกต้องและต้องไม่ทาํ ให้คุณค่าทาง
อาหารลดลงด้วย
1.5 สารพิษ
สารพิษ หมายถึง สารที เป็ นอัน ตรายต่อสิ งมีชีวิต และทรัพย์สินสารพิษซึงมีหรื อเกิ ดขึ นใน
สิ งแวดล้อมรอบตัว เราที เข้า มาปะปนหรื อปนเปื อนอาหาร แล้ว ก่ อให้เกิ ด อาการพิษ แก่ ผบู้ ริ โ ภค
นัน จําแนกตามแหล่งทีมาได้เป็ น 3 ประเภทคือ
1. สารพิษทีมีอยู่ตามธรรมชาติ ในส่ ว นประกอบของอาหารซึงจะพบอยู่ในพืชและ
สัตว์ สิงเหล่านี จะมีโทษต่อมนุษย์ก็ดว้ ย ความไม่รู้ หรื อรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไปเก็บเอาอาหารทีเป็ นพิษมา
บริ โภค เช่น พิษจากเห็ดบางชนิ ด ลูกเนี ยง แมงดาทะเลเป็ นพิษ สารพิษในหัวมันสําปะหลังดิบ
เป็ นต้น

รูปภาพ แสดงตัวอย่างสารพิษทีมีอยู่ในธรรมชาติ
2. สารพิษทีเกิดจากการปนเปื อนในอาหารตามธรรมชาติ สารพิษทีมาจากจุลินทรี ย ์
ซึงมี 2 ประเภทใหญ่ คือ อันตรายทีเกิ ดจากตัวจุลินทรี ยแ์ ละอันตรายทีเกิ ดจากสารพิษทีจุลินทรี ย ์
สร้างขึนจุลินทรี ยท์ ีทําให้เกิดพิษเนืองจากตัวของมันเอง มีอยู่ 5 พวก ได้แก่
1. แบคทีเรี ย เช่น Salmonella Shigella Vibrio
2. รา เช่น Aspergillus Penicillin fusarum Rhizopus
3. โปรโตซัว เช่น Entamoeba histolytica
4. พาราสิต เช่น Trichinosis Tapeworms
5. ไวรัส เช่น Poliovirus Hepatitis Virus
รู ปภาพ แสดงตัวอย่างจุลนิ ทรีย์
จุลินทรี ยท์ ีทําให้เกิดพิษภัยอันเนืองมาจากสารพิษทีสร้างขึนในขณะทีจุลินทรี ยน์ ันเจริ ญเติบโต
แล้วปล่อยทิ งไว้ในอาหาร มีทงสารพิ
ั
ษของแบคทีเรี ย และของเชือรา สารพิษที สําคัญทีพบ ได้แก่
สารพิษทีเกิดจาก Clostridium botulinum เป็ นจุลินทรี ยท์ ีเป็ นสาเหตุให้เกิดพิษในอาหารกระป๋ องและ
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สารพิษจากเชือรา ทีเรี ยกว่า Alflatoxin มักจะพบในพืชตะกูลถัว โดยเฉพาะถัวลิสงและผลิตภัณฑ์จาก
ถัวลิสง ได้แก่ ถัวกระจก ขนมตุ๊บตับ นํามัน ถัวลิสง เป็ นต้น
3. พิษ ที เกิ ด จากสารเคมี ซึ งปะปนมากับอาหาร ได้แก่ สารหนู และโซเดี ย ม
ฟลูออไรด์ ทีมีอยู่ในยาฆ่าแมลง หรื อยาฆ่าวัชพืชต่าง ๆ สําหรับยาฆ่าแมลงซึงใช้มากเกินไปหรื อเก็บ
พืชผลเร็ ว กว่ากําหนดเมือกิ น ผัก ผลไม้เข้าไปจะทําให้ร่ างกายสะสมพิษ และเป็ นสาเหตุ ทาํ ให้เกิ ด
มะเร็ งได้ สําหรับพิษจากสารปลอมปนและสารปรุ งแต่งอาหารได้กล่าวแล้ว

รูปภาพ ตัวอย่างอาหารทีก่อให้เกิดสารพิษสะสมในร่ างกาย
ตารางแสดงตัวอย่างสารพิษทีปนมากับอาหารและอาการของผู้ทได้
ี รับสารพิษ
ชนิดของโลหะ
อาการ
ตะกัว ( Lead)
- ระยะแรกร่ างกายอ่อนเพลีย เบืออาหาร ปวดศีรษะ โลหิตจาง
- ระยะทีสอง เป็ นอัมพาตตามแขนขา สมองไม่ปกติ ชักกระตุก
เพ้อคลัง หมดสติ
แคดเมียม ( Cadmium ) - ท้องเดิน ไอหอบ เหนือยง่าย โลหิตจาง กระดูกผุ ตับพิการ ไตพิการ
ปรอท ( Mercury )
- ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ มือสัน นอนไม่หลับ มีอาการทางประสาท
ระบบทางเดินอาหารและการทํางานของไตผิดปกติ
โครเมียม ( Chromium ) - เวียนศีรษะ เกิดแผลทีจมูก ปอด ทางเดินอาหาร เบืออาหาร
คลืนไส้ อาเจียน หมดสติ มีอนั ตรายต่อตับ และไต อาจเสียชีวิตได้
เนืองจากปัสสาวะเป็ นพิษ
สารหนู ( Arsenic )
- มีอาการทางผิวหนัง ตาอัก เสบ เส้นประสาทอักเสบ ปวดศีร ษะ
วิงเวียน มีอาการทางสมอง ตับและไตพิการ
พลวง ( Antimony )
- อาเจียนบ่อย ๆ ถ่ายอุจจาระเป็ นนํา มีพิษต่อตับอย่างรุ นแรง
เซเรเนียม ( Selemium)
- มีอาการปวดศีรษะบริ เวณหน้าผาก ตกใจง่าย ลินเป็ นฝ้ า
ผิวหนังอักเสบ อ่อนเพลีย ตับถูกทําลาย
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เรืองที สารสั งเคราะห์
สารสังเคราะห์ (synthetic substance)
สารที ได้จ ากปฏิกิริย าเคมีนาํ มาใช้ประโยชน์ เพือทดแทนสารจากธรรมชาติ ซึงอาจมีปริ มาณ
ไม่เพียงพอ หรื อคุณภาพไม่เหมาะสม

รูปภาพ สารสังเคราะห์ ทได้
ี จากธรรมชาติ
สารสังเคราะห์ คือ สารทีมนุษย์ศึกษาค้นคว้าวิจยั จากธรรมชาติจนคิดว่ารู้ และเข้าใจในสิ งนัน
อย่างถ่องแท้สามารถสังเคราะห์สร้างสารนันขึ นมาทดแทน การสร้างของธรรมชาติ ตลอดจนมีการ
ดัดแปลงต่อเติมโครงสร้างบางประการให้เป็ นตามทีตนต้องการ โดยอาจไม่คาํ นึงถึงผลกระทบต่อสมดุล
ของธรรมชาติภายใต้กฎเกณฑ์การเกิดขึน ตังอยูแ่ ละดับไปโดยสัมพันธ์กบั มิติของชีวิตจิตวิญญาณของ
มิติ ข องกาลเวลาในธรรมชาติ ซึ งก่ อให้เกิ ด การรบกวนกฎเกณฑ์ก ารควบคุมสมดุ ลของธรรมชาติ
โดยปกติ เช่น การสังเคราะห์โพลิเมอร์ หลายชนิ ดทีทนทานต่อการย่อยสลายในสภาวะแวดล้อมปกติ
ของธรรมชาติในปัจจุบนั การตัดต่อพันธุกรรมพืช และสัตว์ให้ผดิ เพียนจากวิวฒั นาการปั จจุบนั โดยไม่
คํานึงถึงความเหมาะสม สมดุลในกาลปัจจุบนั โดยมุ่งสนองต่อตัณหากิเลสความเก่งกล้าของตนเองเป็ น
สาเหตุให้เกิดการสูญพันธุ์ ของพืช และสัตว์หลายชนิ ดจากการแทรกแซงวิถีปกติของธรรมชาติ เช่น
การตัดต่อเอาสารพันธุกรรมของแบคทีเรี ยไปใส่ไว้ในพืชตระกูลฝ้ าย แล้วจดสิ ทธิบตั รเป็ นพันธุ์พืชของ
ตนเองเรี ยกว่าฝ้ าย BTในขณะเดียวกันเพือเป็ นการปกป้ องการละเมิดสิ ทธิบตั รของตน หรื ออาจเจตนา
ทําลายฝ้ ายธรรมชาติให้สูญ พัน ธุ์หวังการผูก ขาด การปลูกฝ้ ายจึ งตัดต่ อยีน ส์ให้ฝ่าย BT เป็ นหมัน
โดยไม่ได้มีการป้ องกันการปนเปื อนยีนส์ BT จากการผสมเกสรของแมลงให้เป็ นหมันในรุ่ นต่อมา หรื อ
ยีนส์ BTของแบคทีเรี ยอาจกระตุน้ ให้ฝ้าย BT สร้างสารพิษทําลายแมลงในธรรมชาติ จนกระทบห่ วงโซ่
ความสมดุลของแมลงในธรรมชาติจนเกิดการสูญพันธุข์ องพืชตระกูล ฝ้ ายและแมลงในธรรมชาติได้
จะเห็นได้ว่าการเกิดขึ นของสารสังเคราะห์ หรื อการสังเคราะห์สร้างสรรพสิ งทีผิดเพียนจาก
ธรรมชาติโดยยังขาดความตระหนัก ในความละเอียดอ่อน ซับซ้อน ลึกซึ งในสมดุลของธรรมชาติอาจ
ก่อให้เกิดหายนะภัยแก่ธรรมชาติ และสิ งแวดล้อมเกินกว่าจะแก้ไขเยียวยาได้ในปั จจุบนั มนุ ษย์พบว่า
อัตราการสูญ เผ่าพันธุข์ องสิ งมีชีวิตในธรรมชาติเพิมขึน ในอัตราทีน่าตกใจความหลากหลายทางชีวภาพ
ทีเสือมทรุ ดหดหายไป ย่อมหลีกไม่พน้ ทีจะกระทบต่อการดํารงอยูข่ องเผ่าพันธุม์ นุษย์เช่นเดียวกับการเกิด
โรคอุบตั ิใหม่ทงหลาย
ั
เช่น ไข้หวัดซาร์ ส เอดส์ ไข้หวัดนก และอืน ๆ และโรคความเสื อมจากการเสี ย
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สมดุลของร่ างกายจากผลกระทบของสารเคมีสงั เคราะห์ ซึงกระทบต่อสิงแวดล้อมกระทบต่อสมดุลของ
ธาตุในร่ างกาย เช่น โรคเบาหวาน ไขมันในเลือด โรคไต และ ตับวายจากการทํางานหนัก ในการขจัด
สารแปลกปลอมต่างๆทีรบกวนสมดุลของร่ างกายโดยเฉพาะโรคภูมิแพ้ เหล่านีล้วนเกิดจากผลกรรม
ทีมนุษย์แทรกแซงสมดุลของธรรมชาติให้เสียไปทังสิน
สารสังเคราะห์ ทีมีสมบัตคิ ล้ายฮอร์ โมน
สารสังเคราะห์ทีมีคุณสมบัติเหมือนออกซิน สังเคราะห์เพือใช้ประโยชน์ทางการเกษตร สําหรับ
ใช้เร่ งรากของกิงตอนหรื อกิงปักชํา ช่วยในการเปลียนเพศดอกบางชนิ ด ช่วยให้ผลติดมากขึ น ป้ องกัน
การร่ วงของผล สารสังเคราะห์เหล่านี ได้แก่
- IBA (indolebutylic acid )
- NAA (naphtaleneacetic acid )
- 2, 4 - D (2-4 dichlorophenoxyacetic acid)
สารสังเคราะห์ 2, 4-D นําไปใช้ในวงการทหารในสงครามเวียดนาม ใช้โปรยใส่ ตน้ ไม้ในป่ า
เพือให้ใบร่ วง จะได้เห็นภูมิประเทศ ในป่ าได้ชดั ขึ น สารสังเคราะห์ทีมีคุณสมบัติเหมือนไซโทไคนิ น
นิยมนํามาใช้กระตุน้ การเจริ ญของตาพืช ช่วยรักษาความสด ของไม้ตดั ดอกให้อยูไ่ ด้นาน ได้แก่
- BA (6-benzylamino purine)
- PBA (tetrahydropyranyl benzyladenine)
สารสังเคราะห์ทีมีคุณสมบัติเหมือนเอทิลีน ได้แก่
- สารเอทิฟอน (ethephon, 2-chloroethyl phosphonic acid ) นํามาใช้เพิมผลผลิตของนํา
ยางพารา
- สาร Tria ใช้เร่ งการเจริ ญเติบโตของพืช ประเภทข้าว ส้ม ยา
กิจกรรมการเรียนรู้ที 1
ปฏิกริ ิยาสะปอนนิฟิเคชัน (การเตรียมสบู่)
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ทําการทดลองเตรี ยมสบู่ได้
2. อธิบายและเขียนสมการแสดงปฏิกิริยานํามันพืชกับสารละลาย NaOH ได้
อุปกรณ์
1. ถ้วยกระเบืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 cm
1 ใบ
2. ขวดรู ปกรวยขนาด 100 cm3
1 ใบ
3. ปี กเกอร์ขนาด 250 cm3
1 ใบ

192
4. กระบอกตวงขนาด 10 cm3
5. แท่งแก้วคน
6. จุกยางปิ ดขวดรู ปกรวยขนาด 100 cm3
7. ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมทีกันลม

1 ใบ
1 อัน
1 อัน
1 ชุด

สารเคมี
1. นํามันพืช 3 cm3 (นํามันมะกอกหรื อนํามันมะพร้าว)
2. สารละลาย NaOH 2.5 mod/dm3 จํานวน 5 cm3
3. นํา 20 cm3
ลําดับขันตอนการปฏิบัติ
1. ผสมนํามันมะกอก 3 cm3 กับสารละลาย NaOH 2.5 mod/dm3 จํานวน 5 cm3 ในถ้ว ย
กระเบืองให้ความร้อนและคนตลอดเวลาจนสารในถ้วยกระเบืองเกือบแห้งตังทิงไว้ให้เย็น สังเกตการ
เปลียนแปลงทีเกิดขึนและบันทึกผล
2. แบ่งสารจากข้อ 1 จํานวนเล็กน้อยใส่ ลงในขวดรู ปกรวยแล้วเติมนําลงไป 5 cm3 ปิ ดจุกแล้ว
เขย่า
บันทึกผลการทดลอง
สารทีได้จะมีสีเหลืองอ่อนปนนําตาล มีกลินคล้ายสบู่ เมือเติมนําลงไปแล้วเขย่า พบว่า เกิดฟอง
สรุปและอภิปรายผล
สารทีเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างนํามันมะกอกกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) คือ สบู่

เรืองที 3 สารและผลิตภัณฑ์ทีใช้ ในชีวติ
สารเคมีในชีวติ ประจําวัน
ในชีวิตประจําวัน เราจะต้องเกียวข้องกับสารหลายชนิ ด ซึงมีลกั ษณะแตกต่างกัน สารทีใช้ใน
ชีวิตประจําวันจะมีสารเคมีเป็ นองค์ประกอบ ซึงสามารถจําแนกเป็ นสารสังเคราะห์และสารธรรมชาติ
เช่น สารปรุ งรสอาหาร สารแต่งสี อาหาร สารทําความสะอาด สารกําจัดแมลงและสารกําจัดศัตรู พืช
เป็ นต้น ในการจําแนกสารเคมีเป็ นพวก ๆ นันเราใช้วตั ถุประสงค์ในการใช้เป็ นเกณฑ์ก ารจําแนก
ดังรายละเอียดต่อไปนี
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดคอมพิวเตอร์ (Computer Cleaners)
ทีมีจาํ หน่ายเป็ นส่วนผสมของอะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอนหลาย ๆ ชนิ ด (aliphatic hydrocarbon)
35 % อะลิฟาติกไฮโดรคาร์ บอนนี เป็ นส่ วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ทีใช้ในชีวิตประจําวันหลาย
ชนิ ด เช่น นํามันสน แก๊สโซลีน สี น ํามัน เป็ นต้น คุณ สมบัติของอะลิฟาติกไฮโดรคาร์ บอนคือไวไฟ
ได้ อะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอนส่วนใหญ่ หากสัมผัสซํา ๆ ทําให้ผวิ หนังแห้ง เนืองจากมันสามารถละลาย

193
ไขมันทีผิวหนังได้ดี ซึงอาจทําให้ผวิ หนังเกิดอาการแพ้เช่นเป็ นผืนแดง คัน เป็ นตุ่มพอง เป็ นแผลระบม
ฟกชํา ตกสะเก็ด และอะลิฟาติกไฮโดรคาร์ บอนบางชนิ ด เช่ น n-hexane ยังเป็ นสารพิษ ทียับยังหรื อ
ทําลายเนือเยือของระบบประสาท หากสูดไอระเหยเข้าไปเป็ นเวลานานอย่างต่อเนื อง การได้รับสารทัง
แบบระยะสันในปริ มาณมากหรื อต่อเนื องในระยะยาวทําให้มีปัญ หาด้านสุ ขภาพ เช่น การกดระบบ
ประสาทส่วนกลาง หัวใจล้มเหลว หมดสติ โคม่า และอาจถึงตายได้ ดังนันในการใช้สารพิษชนิ ดนี เป็ น
ประจําควรมีเครื องป้ องกันการหายใจ และใช้ในทีมีอากาศถ่ายเทได้ดี หลีกเลียงการใช้ในทีปิ ด เช่ น
ห้องปรับอากาศ หรื อในมุมอับอากาศ และควรสวมถุงมือด้วย
ผลิตภัณฑ์เพิมความชุ่มชืนของผิวหนัง (Moisturizer)
ปกติผวิ หนังจะมีการปกป้ องการสูญเสี ยนําตามธรรมชาติอยู่แล้ว โดยมีผิวหนัง ขี ไคล ซึงเป็ น
แผ่นใสคลุมผิวอยู่ นอกจากนันยังมีนามั
ํ นหล่อเลียงผิวหนังซึงช่วยเก็บความชุ่มชืนของผิวไว้อีกชันหนึ ง
แต่บางคนหรื อบางสถานการณ์ เช่น โรคหนังแห้งจากพันธุกรรม การชําระล้างเกินความจําเป็ น หรื อใน
ภาวะอากาศแห้งในฤดูหนาว หรื อการทํางานในห้องปรับอากาศ นําจะระเหยจากผิวหนังเพิมมากขึน
ผลิตภัณฑ์เพิมเพือความชุ่มชืนจึงเป็ นทีนิยม จนกลายเป็ นความจําเป็ นขึนมา ลักษณะของผลิตภัณฑ์มีทงั
ชนิ ดครี ม โลชันขุ่น โลชันใส เจล สเปรย์ หลักการทํางานของมันก็คือ เพือให้ผิวหนังมีความชุ่มชื น
เพิมขึ น องค์ประกอบมีทงสารช่
ั
วยเพิมนําในชันผิว หนัง เช่น กรดอะมิโ น โซเดีย มพีซีเอ (Sodium
Pyrrolidone Carboxylic Acid) โพลิเพปไทด์ ยูเรี ย แลคเตต เป็ นต้น ส่ วนสารป้ องกันการระเหยของนํา
จากชันผิว ก็ เป็ นพวกนํามัน และขี ผึง ไขสัต ว์ ซิ ลิโ คน บางผลิต ภัณ ฑ์จ ะเติ ม สารดู ด ความชื นจาก
บรรยากาศเพือป้ องกันการระเหยของนําจากเนือครี ม เช่น กลีเซอรี น นําผึง กรดแลคติก
เอ เอช เอ (AHA) กับความงามบนใบหน้ า
AHA ย่อมาจาก Alpha Hydroxyl Acids มีสรรพคุณทีกล่าวขวัญว่าเป็ นสารช่วยลดริ วรอยจุดด่าง
ดําบนผิวหนังได้ จึงใช้ผสมกับครี มและโลชัน เครื องสําอางทีมี AHA เป็ นส่ วนประกอบถูกจัดในกลุ่ม
เดียวกับสารเคมีสาํ หรับลอกผิว ซึงใช้งานกันในหมู่แพทย์ผวิ หนังและศัลยกรรมพลาสติก AHA ทีใช้กนั
มากคือ กรดไกลโคลิก และกรดแลกติก แต่ยงั มีหลายชนิดทีใช้เป็ นส่วนประกอบ โดยปกติทีวางตลาดมี
ความเข้มข้นร้อยละ 10 หรื อน้อยกว่านัน แต่ในกรณี ของผูเ้ ชียวชาญด้านผิวหนังสามารถใช้ได้ถึงระดับ
ความเข้มข้นร้อยละ 20 - 30 หรื อสูงกว่านัน AHA จัดอยูใ่ นผลิตภัณฑ์ทีไม่ใช่เครื องสําอางทัวไป แต่อยู่
ในหมวดของเวชสําอาง (Cosmeceutical) ตามองค์การอาหารและยาแห่ งสหรัฐอเมริ กา (FDA) ซึงให้
ความสนใจเป็ นพิเศษ เนืองจาก AHA ไม่เหมือนเครื องสําอางทัวไป แต่มนั ซึมผ่านเข้าไปในชันผิวหนัง
ได้ และหากเข้มข้นพอก็จ ะลอกผิว ซึงเกิด ผลในทางลบคื อทําให้เซลล์ผิวเสื อมเร็ วขึ น และยังทําให้
ผิว หนังชันนอกบางลงด้ว ย ผูใ้ ช้ผลิต ภัณ ฑ์ทีมี AHA จํานวนหนึ ง ใช้แล้ว พบว่ าผิว ของตนไวต่ อ
แสงอาทิตย์มากขึน หรื อแพ้แดดนันเอง การทดลองใช้กรดไกลโคลิกเข้มข้นและต่อเนื อง จะพบอาการ
ผิวแดงและทนต่อแสงยูวีได้น้อยลง องค์การทีดูแลความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค ได้สรุ ปผลในการใช้
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AHA อย่างปลอดภัย ให้มีความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ 10 และเมือผสมพร้อมใช้จะต้องมีค่าความเป็ น
กรด-ด่างไม่ตากว่
ํ า 3.5 นอกจากนันผลิตภัณฑ์นนยั
ั งต้องมีส่วนผสมทีช่วยลดระดับความไวต่อแสงแดด
หรื อมีสารกันแดด หรื อมีขอ้ ความแนะนําให้ใช้ควบคู่กบั ผลิตภัณฑ์สาํ หรับกันแดด ถ้าอยากทราบว่ า
ผลิตภัณฑ์ทีใช้อยูม่ ี AHA หรื อไม่ลองอ่านฉลากดู และมองหาชือสารเคมีต่อไปนี
- กรดไกลโคลิก (Glycolic acid)
- กรดแลคติก (Lactic acid)
- กรดไกลโคลิกและแอมโมเนียมไกลโคเลต (Glycolic acid and Ammonium glycolate)
- กรดอัลฟาไฮดรอกซีคาโพรลิก (Alphahydroxy caprylic acid)
- กรดผลไม้รวม (Mixed fruit acid)
- กรดผลไม้สามอย่าง (Triple fruit acid)
- กรดผลไม้ชนิดไตรอัลฟาไฮดรอกซี (Tri-alpha hydroxyl fruit acid)
- สารสกัดจากนําตาลอ้อย (Sugar cane extract)
ผลิตภัณฑ์กาํ จัดสิงอุดตัน

การเกิดสิ งอุดตันในท่อโดยเฉพาะท่อนําทิงจากอ่างล้างชาม ส่ วนหนึ งเกิดจากไขมัน จากเศษ
อาหารแข็งตัวเกาะอยูใ่ นท่อ สารเคมีทีใช้เป็ นผลิตภัณฑ์กาํ จัดสิ งอุดตันส่ วนใหญ่คือโซเดียมไฮดรอกไซด์
หรื อ โซดาไฟ (sodium hydroxide) ซึงมีทงชนิ
ั ดผงหรื อเม็ด และชนิดนํา ความเข้มข้นของทัง 2 ชนิ ดจะ
แตกต่างกัน ชนิดผงจะมีความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ ประมาณ 50% โดยนําหนัก ในขณะที
ชนิดนําจะมีความเข้มข้นประมาณ 25% โดยนําหนักโซเดียมไฮดรอกไซด์ จะทําปฏิกิริยากับสิ งอุดตัน
ประเภทไขมันกลายเป็ นสารทีละลายนําได้
โซเดียมไฮดรอกไซด์ มีความเป็ นพิษมาก เพราะฤทธิกัดกร่ อน การสัมผัสทางผิวหนังทําให้เกิด
แผลไหม้ การสัมผัสถูกตามีฤทธิกัดกร่ อน ทําให้เกิ ดการระคายเคืองอย่างรุ นแรง เป็ นแผลแสบไหม้
อาจทําให้มองไม่เห็น และถึงขันตาบอดได้ การหายใจเอาฝุ่ นหรื อละอองของสารอาจทําให้เกิด การ
ระคายเคืองเล็กน้อยของทางเดินหายใจส่วนบนไปจนถึงระคายเคืองอย่างรุ นแรง ทังนี ขึนอยู่กบั ปริ มาณ
ของการได้รับสาร อาการอาจมีการจาม เจ็บคอ มีนามู
ํ ก เกิดการหดเกร็ งของกล้ามเนื อ อักเสบ การบวม
นําทีถุงลม และเกิดอาการบวมนําทีปอด การกลืนหรื อกินทําให้เกิดการไหม้อย่างรุ นแรงของปาก คอ
และช่องท้อง ทําให้เนื อเยือเป็ นแผลรุ นแรงและอาจตายได้ อาการยังรวมถึงเลือดออกในช่ องท้อง
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อาเจียน ท้องเสี ย ความดันเลือดตํา การปฐมพยาบาลควรล้างบริ เวณทีได้รับสารด้วยนําอย่างน้อย 15
นาที โซเดียมไฮดรอกไซด์เมือละลายในนําจะให้ความร้อนสูงจนอาจเดือดกระเด็นเป็ นอันตรายได้ และ
ยังทําให้เกิดละอองทีมีกลินฉุนและระคายเคืองมาก ห้ามผสมหรื อใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ทีมีสมบัติเป็ นกรด
ดังนั นห้ ามผสมนํายาล้างห้ องนําซึ งมี ฤทธิ เป็ นกรด เพราะโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ มี ฤ ทธิ เป็ นเบส
ซึงเกิดปฏิกิริยารุ นแรงและทําให้สารหมดประสิทธิภาพ ความเป็ นด่างของโซเดียมไฮดรอกไซด์ มีผลต่อ
พีเอชหรื อความเป็ นกรดด่างของสิ งแวดล้อมจน ทําให้สิงมีชีวิ ต ในนําตายได้ ห้ามทิ งลงสู่ แหล่งนํา
นําเสี ย หรื อดิ น ทางที ดีจึ งควรหลีกเลียงใช้ผลิต ภัณ ฑ์ก าํ จัดสิ งอุดตันประเภทนี หากจําเป็ นควรใช้
โซเดียมไฮดรอกไซด์ อย่างระมัดระวัง ไม่สัมผัสสารโดยตรง ควรใส่ ถุงมือ และใช้สารให้หมดภายใน
ครังเดียว การเก็บรักษาควรเก็บให้มิดชิด และปิ ดฝาให้สนิทเนืองจากโซเดียมไฮดรอกไซด์ดูดความชื น
และคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศได้ดีมาก ทําให้ประสิทธิภาพลดลง
ผลิตภัณฑ์ไล่ยงุ (Insect Repellents)
ผลิตภัณฑ์ไล่ยงุ (Insect Repellents) ทีใช้กนั มีสารเคมีทีเป็ นสารออกฤทธิคือ DEET, ไดเมทิล พทาเลต
(dimethyl phthalate) และ เอทิ ลบิ วทิ ลอเซติลามิโน โพรพิโนเอต (ethyl butylacetylamino propionate)
ผลิตภัณฑ์ไล่ยงุ มีหลายรู ปแบบ ทังแบบสเปรย์ ลูกกลิง (roll on) โลชันทากันยุง และแป้ งทาตัว DEET หรื อ
diethyltoluamide เป็ นสารออกฤทธิ ทีนิ ย มใช้มาก เป็ นพิษ แบบเฉี ย บพลันไม่มากนัก ถ้าสัมผัสทาง
ผิว หนังก่ อให้เกิด การระคายเคื องต่อผิวหนังและตา หากสู ดดมเข้าไป ทําให้เกิด การระคายเคื องที
แผ่นเยือเมือกและทางเดินหายใจส่วนบน และการได้รับสารเป็ นเวลานานอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ได้
ในการทดลองกับหนูการได้รั บสารแบบเรื อรั งจะก่ อให้เกิ ดการกลายพันธุ์และมีผลต่ อทารกในครรภ์
ความเข้มข้นของ DEET ในผลิตภัณฑ์ไล่ยงุ อยูร่ ะหว่าง 5 - 25% โดยนําหนัก ปริ มาณ % ทีมากขึ นไม่ได้
หมายถึงประสิทธิภาพในการไล่ยงุ จะมากขึน แต่หมายถึงระยะเวลาในการป้ องกันยุงนานขึน เช่นที 6%
จะป้ องกันยุงได้ 2 ชัวโมง ในขณะที 20% จะป้ องกันยุงได้ 4 ชัวโมง dimethyl phthalate มีความเป็ นพิษ
ปานกลาง อาจทําให้เกิดการระคายเคืองเช่นเดียวกับ DEET แล้วยังกดระบบประสาทส่วนกลาง รบกวน
ระบบทางเดินอาหาร ทําอันตรายต่อไต มีความเสี ยงทําให้เกิดการพิการแต่กาํ เนิ ดของทารกในครรภ์
มีความเป็ นพิษเล็กน้อยต่อสิ งมีชีวิตในนํา โดยเฉพาะกับปลา Ethyl butylacetylamino propionate มีความ
เป็ นพิษ ปานกลาง ก่ อ ให้เ กิ ด การระคายเคื อ งตา นอกจากใช้ไ ล่ ยุง แล้ว Ethyl butylacetylamino
propionate มีประสิทธิภาพในการไล่มด แมลงวัน แมงมุม เห็บ หมัดอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงส่ วนใหญ่
มีผลต่อการกลายพันธุห์ ากใช้อย่างต่อเนือง ดังนันควรใช้เมือจําเป็ นเท่านันและควรใช้อย่างระมัดระวัง...
คําแนะนําในการใช้
- ไม่ควรใช้ทาผิวหนังทีมีเสื อผ้าปกปิ ดอยู่
- อย่าทาบริ เวณทีมีบาดแผลหรื อรอยผืนคัน
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- อย่าทาบริ เวณดวงตา ปาก ถ้าใช้แบบสเปรย์ให้ฉีดสเปรย์ลงบนมือก่อนแล้วจึงทาทีใบหน้า
อย่าฉีดสเปรย์เข้าทีใบหน้าโดยตรง
- ห้ามเด็กใช้ผลิตภัณฑ์ดว้ ยตัวเอง ควรทาบนมือก่อนแล้วจึงทาให้เด็ก อย่าฉี ดหรื อเทลงบนมือ
ของเด็ก
- ใช้ในปริ มาณที เพี ย งพอสําหรั บปกป้ องผิว ไม่จ าํ เป็ นต้องทาให้หนาเพราะไม่ช่ว ยเพิ ม
ประสิทธิภาพในการไล่ยงุ
- ถ้าใช้แล้วเกิดผืนหรื อเกิดผลข้างเคียง ควรล้างออกด้วยนําสบู่ แล้วไปพบแพทย์พร้อมกับนํา
ผลิตภัณฑ์ไปด้วย
- งดใช้ในสตรี มีครรภ์
ลูกเหม็น (Mothball)
ลูกเหม็นทีเราคุน้ เคยมีลกั ษณะเป็ นก้อนกลมสีขาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร
เอาไว้ใส่ในตูเ้ สื อผ้าหรื อตูเ้ ก็บรองเท้าเพือระงับกลินและป้ องกันแมลงกัดแทะ เพราะลูกเหม็นให้ไอทีมี
กลินออกมาจากสารเคมีทีเป็ นของแข็ง เรี ยกว่าระเหิดออกมา (ถ้าไอออกมาจากของเหลว เรี ยกว่า ระเหย)
สารเคมีทีมีกลินและระเหิดได้นาํ มาใช้ทาํ ลูกเหม็น ได้แก่ แนพธาลีน (Naphthalene) เป็ นผลึกสี ขาว แข็ง
และสามารถระเหิดเป็ นไอได้ง่าย หากกินหรื อกลืนเข้าไปทําให้มีอาการปวดศีรษะ คลืนไส้ อาเจียน มึนงง
ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารและลําไส้ การได้รับเข้าไปในปริ มาณทีมากอาจทําลายเซลล์เม็ดเลือดแดง
การหายใจเข้าไปจะทําให้เจ็บคอ ไอ ปวดศีรษะ และคลืนไส้ การสัมผัสทางผิวหนังทําให้เกิดการระคาย
เคืองปวดแสบปวดร้อน สารนี สามารถดูดซึมผ่านผิวหนังและทําให้เป็ นอันตรายได้ การสัมผัสถูกตาทํา
ให้ปวดตา และสายตาพร่ ามัว ยังมีอีกสารหนึ งทีนํามาใช้แทนแนพธาลีน คือ p-Dichlorobenzene (1,4Dichlorobenzene หรื อ p-DCB) มีสมบัติสามารถระเหิ ดกลายเป็ นไออย่างช้าๆ และไอของมันจะทํา
หน้าที ดับ กลิ น หรื อฆ่ าแมลงพิ ษ ของ p-Dichlorobenzene คล้ายๆแนพธาลีน มี ค วามเป็ นพิ ษ มาก
(www.wikipedia.org) สารเคมีทีใช้ทาํ ลูก เหม็น อีก ชนิ ด หนึ งคื อ แคมเพอร์ หรื อ การบรู (Camphor;
1,7,7-trimethylnorcamphor) มีความเป็ นพิษมาก ถ้าหายใจเข้าไปก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดิน
หายใจ ไอ หายใจถี มีผลต่อระบบประสาทเป็ นได้ตงแต่
ั มึนงงจนถึงชัก ขึ นอยู่กบั ปริ มาณและระยะเวลา
ทีได้รับสาร การกลืนหรื อกิน เข้าไปก่ อให้เกิดการระคายเคืองต่ อทางเดิน อาหาร เกิ ดอาการคลืนไส้
อาเจียน ท้องเสีย อาจทําให้ปวดศีรษะ เป็ นลม การสัมผัสทางผิวหนังก่อให้เกิดอาการเป็ นผืนแดง คัน และ
เจ็บ สามารถดูดซึมผ่านผิวหนังได้อย่างรวดเร็ ว ถ้าได้รับสารเป็ นเวลานานอาจทําลายตับและไต คนทีมี
อาการผิดปกติทางระบบประสาทหรื อเป็ นโรคเกียวกับตับอยูแ่ ล้วจะได้รับผลกระทบต่อสารนีได้ง่าย
อย่างไรก็ตาม การใช้ลกู เหม็นตามปกติไม่ได้ให้อนั ตรายเช่นว่านี เพราะมันค่อยๆระเหิ ดให้ไอ
ออกมา เราไม่ได้ไปสูดดมแรง ๆ หรื อสัมผัสนาน ๆ สิงทีควรระมัดระวังคือเก็บให้พน้ มือเด็ก ทีอาจเล่น
หรื อหยิบไปใส่ปากได้...
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นํายาขัดพืนและเฟอร์ นิเจอร์
นํายาขัดพืนและเฟอร์ นิเจอร์ มักมีส่วนผสมของสารเคมีหลัก ๆ อยู่ 2 - 3 ชนิ ดคือ ไดเอธิลีน
ไกลคอล (Diethylene Glycol) นํามันปิ โตรเลีย ม และไนโตรเบนซี น ทังหมดเป็ นสารไวไฟและให้
ไอระเหย แต่ ส่ว นใหญ่ คือ 2 ชนิ ด แรก ส่ ว นไนโตรเบนซีน มีน้อย ไดเอธิ ลีน ไกลคอลและนํามัน
ปิ โตรเลียมทําหน้าทีเป็ นตัวทําละลายความเป็ นพิษของทังสองตัวนี ไม่รุนแรงและไม่มีพิษเฉี ยบพลัน
นอกจากกลืนกินเข้าไป อันตรายจึงอยูท่ ีความไวไฟและไอระเหยทีอาจสูดดมเข้าไประยะยาว แต่เมือมัน
มาอยูใ่ นบ้านเราก็ตอ้ งระวังเด็กกินเข้าไปเท่านัน ถ้ากลืนกินเข้าไปจะมีอาการคลืนไส้ อาเจียน ท้องร่ วง
ต้องให้ผปู้ ่ วยดืมนํามาก ๆ ล้วงคอให้อาเจียนแล้วส่งแพทย์ สําหรับไนโตรเบนซีนทีอาจเป็ นส่ วนผสมอยู่
นัน ด้วยตัวของมันเองจะมีพิษมากกว่า เพราะเมือสูดดมหรื อซึมซับเข้าผิวหนังเป็ นเวลานาน จะเป็ นพิษ
ต่อเม็ดเลือด อาการรุ นแรงอาจถึงขันปวดศีรษะ ชีพจรเต้นไม่เป็ นจังหวะ ความดันเลือดลดลง หายใจ
ลําบาก เกิดอาการตัวเขียว และระบบส่ วนกลางผิดปกติ เมือเกิดไฟไหม้ให้ใช้โฟมสําหรับดับไฟ หรื อผง
เคมี หรื อคาร์ บอนไดออกไซด์ด ับไฟได้ แต่ ถา้ นํายาปริ มาณไม่มากก็ ใช้น ําได้ การถูก ผิวหนังไม่มี
อันตรายมากนักเพียงแต่ลา้ งออกทันทีดว้ ยนํามาก ๆ ทีสําคัญไม่ควรปล่อยไนโตรเบนซีน สู่สิงแวดล้อม
การที เราต้องพึงพานํายาต่าง ๆ ตังแต่น ํายาขัด พืนห้องนําทังกรดและด่ าง แล้ว ยังนํายาขัด
เฟอร์ นิเจอร์ อีก น่ าจะหยุดคิดว่ามีความจําเป็ นสักเพียงใด ลดลงได้หรื อไม่ อาจหาสิ งอืนทดแทนก็ได้
เช่นอาจใช้นามั
ํ นผสมนํามะนาว (2 : 1) ขัดเฟอร์นิเจอร์แทน หรื อถ้าท่อตันลองใช้วิธีทะลวงท่อหรื อล้าง
ด้วยนําร้อน ก่อนหันไปใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ หรื อแทนทีจะใช้นายาล้
ํ างห้องนําทีเป็ นกรดไฮโดรคลอลิก
อาจใช้แค่น ําผสมผงซัก ฟอกแล้ว ขัด ด้วยแปรงก็ได้ หรื อถ้าอย่างอ่อน ๆ ก็หัน ไปใช้ผงฟู (โซเดี ย ม
ไบคาร์บอเนต) แทน ดังนันก่อนจะซือนํายาทําความสะอาดใด ๆ มาใช้ หยุดคิดถึงสิ งแวดล้อมสักนิ ด
ภัยใกล้ตวั ก็อาจลดลงด้วย
โฟมพลาสติก
โฟมพลาสติกทีเราใช้กนั แพร่ หลายทุกวันนี เรี ยกอีกอย่างหนึ งว่า โพลิสไตรี นโฟม หรื อสไตโรโฟม มีลกั ษณะเป็ นเนื อพอง เป็ นเม็ดกลมเบียดอัดกันแน่นอยูใ่ นแผ่นโฟม แข็งแรง ยืดหยุ่นได้ ใช้มีด
ตัดแต่งได้ เบา และราคาไม่แพง จึ งนิ ยมใช้เป็ นหี บห่ อกันกระเทือน กันความร้อน ใช้เป็ นภาชนะใส่
อาหาร ส่ วนชนิ ด เบามีค วามหนาแน่ น น้อย นิ ยมใช้เป็ นวัสดุ ตกแต่ งเวที และพวงหรี ด โฟมทําให้
ชีวิตประจําวันของเราสะดวกสบายขึ นก็จริ ง แต่มนั ก็เป็ นตัวสร้างปั ญหามลภาวะอย่างมาก เพราะมัน
ไม่เน่ าเปื อยหรื อย่อยสลายตามธรรมชาติ โฟมใช้แล้วจะถูกทิงลงถังขยะ ความทีมันมีขนาดใหญ่ เบา
และกินที การเก็บรวบรวมขยะจึงสร้างปั ญหาให้กบั เทศบาล เพราะมันเข้าไปอุดตันตามท่อระบายนํา
และทําลายทัศนียภาพอีกทังยังต้องใช้เตาเผาพิเศษ จึงจะกําจัดได้ จึงควรหลีกเลียงการใช้ นอกจากนัน
เมือเผาทําลายมันยังปล่อยก๊าซซีเอฟซีซึงเติมลงไปในกระบวนการผลิตทําให้เกิดการพองตัว ก๊าซนี เป็ น
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ตัวทําลายชันโอโซนของบรรยากาศ สาเหตุของปรากฏการณ์โลกร้อนอันเนื องมาจากก๊าซเรื อนกระจก
ดังนัน เราควรช่วยกันลดการใช้โฟมเพือสิ งแวดล้อมทีเราอาศัยอยู่
(ทีมา : http://www.chemtrack.org)
กิจกรรมการเรียนรู้ที 1
สบู่ ผงซักฟอก และแชมพูทําความสะอาดได้ อย่างไร
จุดประสงค์
. ทดลองเปรี ยบเทียบและสรุ ปเกียวกับการละลายของนํามันพืชในนํา ก่อนและหลังเติมสารทํา
ความสะอาดบางชนิดได้
2. อธิบายสาเหตุทีสบู่ ผงซักฟอก และแชมพู สามารถใช้ทาํ ความสะอาดได้
อุปกรณ์
. นํามันพืช
cm3
2. นําสบู่
cm3
. สารละลายผงซักฟอก
cm3
. สารละลายแชมพู
cm3
. นํากลัน
cm3
. หลอดทดลองขนาดกลาง
หลอด
. ทีตังหลอดทดลอง
อัน
3
. กระบอกฉีดยาขนาด cm
1
อัน
. หลอดหยด
อัน
. บีกเกอร์ขนาด
cm3
4
ใบ
วิธีการทดลอง
. ใช้กระบอกฉีดยาดูดนํากลันทีเตรี ยมไว้ใส่ลงไปในหลอดทดลองทัง หลอด หลอดละ cm3
. ใช้หลอดหยดดูด นํามันพืช แล้วนําไปหยดใส่ หลอดทดลองทัง หลอด หลอดละ หยด
สังเกตการเปลียนแปลงและบันทึกผล
. นําหลอดทดลองที มาเขย่านานประมาณ วินาที แล้วนําไปตังทิงไว้ในทีตังหลอดทดลอง
สังเกตการเปลียนแปลงและบันทึกผล
. ใช้กระบอกฉีดยาดูดนําสบู่ทีเตรี ยมไว้ เติมลงไปในหลอดทดลองที ปริ มาณ cm3 จากนัน
นําหลอดทดลองมาเขย่าประมาณ วิ น าที แล้ว นําไปตังทิ งไว้ใ นที ตังหลอดทดลอง สังเกตการ
เปลียนแปลงและบันทึกผล
. ดําเนินการเช่นเดียวกับข้อ แต่จะใช้สารละลายผงซักฟอกและแชมพู แทนนําสบู่ ตามลําดับ
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ตารางบันทึกผลการทดลอง
การทดลอง
. เติมนํามันพืชลงในนํา

ผลการทดลอง
มีหยดนํามันหยดเล็ก ๆ แทรกไปในนํา และเมือ
ทิ งไปนาน ๆ นํามันจะแยกออกจากนําเป็ นชัน
เห็นได้ชดั เจน
. เติมนําสบู่ลงในนําทีมีนามั
ํ นพืชอยู่
ได้สารละลายขุ่นขาว ไม่มีนามั
ํ นเหลืออยู่
3. เติมสารละลายผงซักฟอกลงในนําทีมีนามั
ํ นพืชอยู่ ได้สารละลายขุ่นขาว ไม่มีนามั
ํ นเหลืออยู่
. เติมสารละลายแชมพูลงในนําทีมีนามั
ํ นพืชอยู่
ได้สารละลายขุ่นขาว ไม่มีนามั
ํ นเหลืออยู่
สรุปผลการทดลอง
เมือเติมนํามันพืชลงในนําหลังจากเขย่าและตังทิงไว้ มีหยดนํามันหยดเล็ก ๆ แทรกไปในนํา
และเมือทิ งไปนาน ๆ นํามัน จะแยกออกจากนําเป็ นชันเห็น ได้ชดั เจน แต่เมือเติ มนําสบู่ สารละลาย
ผงซักฟอก สารละลายแชมพู ลงในนําทีมีนามั
ํ นพืชอยู่ หลังจากเขย่าและตังทิงไว้ พบว่า ได้สารละลาย
ขุ่นขาว ไม่มีนามั
ํ นเหลืออยู่ จากการทดลองนี แสดงให้เห็นว่า นําสบู่ สารละลายผงซักฟอก สารละลาย
แชมพู ช่วยทําให้นามั
ํ นละลายนําได้

เรืองที 4 การเลือกใช้ สารในชีวติ
สารเคมีในชีวติ ประจําวัน
ทุกครัวเรื อนจําเป็ นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทีมีสารเคมีเป็ นส่ วนประกอบ ซึงได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ทําความสะอาดห้องนํา ผลิตภัณฑ์ทีใช้ในห้องครัว ผลิตภัณฑ์ทีใช้ส่วนบุคคล หรื อแม้แต่ยาฆ่าแมลง
เป็ นต้น คุณเคยหยุดคิดสักนิดบ้างไหมว่าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทีใช้ภายในบ้านเหล่านี ประกอบด้วยสารเคมี
บางชนิดทีเป็ นอันตรายต่อสมาชิกในครอบครัวและสัตว์เลียงทีคุณรัก โดยถ้านําไปใช้ เก็บ หรื อทําลาย
ทิง อย่างไม่ถกู วิธี อาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ และสิ งแวดล้อม หรื ออาจติดไฟทําลายทรัพย์สินของคุณ
ได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าเรารู้จกั ใช้ เก็บ และทิงผลิตภัณฑ์เหล่านี อย่างถูกวิธี เราก็จะสามารถป้ องกันอันตราย
ทีอาจเกิดขึนได้และใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี ได้อย่างปลอดภัย
ทําไมสารเคมีทีใช้ ภายในบ้ านจึงเป็ นอันตราย
ผลิต ภัณฑ์สารเคมีทีใช้ภายในบ้านมีอนั ตราย โดยอย่างน้อยมีคุณ สมบัติข ้อใดข้อหนึ ง ดังนี
เป็ นพิษ กัด กร่ อ น ติ ด ไฟได้ หรื อทํา ปฏิกิ ริ ยาที รุ นแรงได้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ทีมี ส ารเคมีที เป็ นอัน ตราย
เป็ นส่ วนประกอบ ได้แก่ นํายาทําความสะอาดทัวไป ยาฆ่าแมลง สเปรย์ชนิ ด ต่าง ๆ นํายาขจัดคราบ
ไขมัน นํามันเชือเพลิง สี และผลิตภัณฑ์ทีถูกทาสี มาแล้ว แบตเตอรี และหมึก ผลิตภัณฑ์และสารเคมี
ต่าง ๆ เหล่านี ส่วนมากถ้าได้รับหรื อสัมผัสในปริ มาณทีน้อยคงไม่ก่อให้เกิดอันตรายมากนัก แต่ถา้ ได้รับ
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หรื อสัมผัสในปริ มาณทีมาก หรื อในกรณี อุบตั ิเหตุ เช่น สารเคมีหกรดร่ างกาย หรื อรัวออกจากภาชนะ
บรรจุ ก็อาจทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้
สิงทีควรปฏิบัตเิ พือให้ บ้านของคุณปลอดภัย
1. จัดเก็บผลิตภัณฑ์ต่าง ๆไว้ในทีทีแห้งและเย็น ห่ างจากความร้อน จัดวางบนพืนหรื อชันที
มันคง และเก็บให้เป็ นระบบ ควรแยกเก็บผลิตภัณฑ์ทีมีฤทธิกัดกร่ อน ติดไฟได้ ทําปฏิกิริยาทีรุ นแรงได้
หรื อเป็ นพิษ ไว้บนชันต่างหาก และทําความคุน้ เคยกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิ ด ควรจดจําให้ได้ว่าเก็บไว้
ทีไหน และแต่ละผลิตภัณฑ์มีวตั ถุประสงค์ในการใช้อย่างไร เมือใช้เสร็ จแล้วควรนํามาเก็บไว้ทีเดิมทันที
และตรวจให้แน่ใจว่าภาชนะทุกชินมีฝาปิ ดทีแน่นหนา ผลิตภัณฑ์บางชนิดอาจเป็ นอันตรายได้มากกว่าที
คุณคิด ผลิตภัณฑ์เหล่านี ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดภายในบ้าน เช่น นํายาเช็ดกระจก แอมโมเนี ย นํายาฆ่าเชื อ นํายาทํา
ความสะอาดพรม นํายาขัดเฟอร์นิเจอร์ รวมทังสเปรย์ปรับอากาศ เป็ นต้น
- ผลิตภัณฑ์ซกั ผ้า เช่น ผงซักฟอก นํายาปรับผ้านุ่ม นํายาฟอกสีผา้ เป็ นต้น
- ผลิตภัณฑ์เพือสุขภาพและความงาม เช่น สเปรย์ใส่ ผม นํายาทาเล็บ นํายาล้างเล็บ นํายากําจัด
ขน นํายาย้อมผม เครื องสําอางอืน ๆ เป็ นต้น
- ผลิตภัณฑ์ทีใช้ในสวน เช่น ปุ๋ ย ยากําจัดวัชพืช ยาฆ่าแมลง เป็ นต้น
- ผลิตภัณฑ์เพือการบํารุ งรักษาบ้าน เช่น สีทาบ้าน กาว นํายากันซึม นํามันล้างสี เป็ นต้น
- ผลิตภัณฑ์สาํ หรับรถยนต์ เช่น นํามันเชือเพลิง นํามันเบรค นํามันเครื อง นํายาล้างรถ นํายาขัดเงา เป็ นต้น
2. ผลิตภัณฑ์สารเคมีทุกชนิดต้องมีฉลากและต้องอ่านฉลากก่อนใช้งานทุกครัง ผลิตภัณฑ์ทีเป็ น
อันตรายควรต้องใช้ดว้ ยความระมัดระวัง อ่านฉลากและทําตามวิธีใช้อย่างถูกต้องรอบคอบ โดยเฉพาะ
อย่างยิง ถ้าฉลากมีคาํ ว่า “อันตราย (DANGER)”, “สารพิษ (POISON)”, “คําเตือน (WARNING)”, หรื อ
“ข้อควรระวัง (CAUTION)” โดยมีรายละเอียดอธิบายได้ดงั นี
- อันตราย (DANGER) แสดงให้เห็นว่ าควรใช้ผลิตภัณ ฑ์ด ้วยความระมัดระวังเพิมมากขึ น
เป็ นพิเศษ สารเคมีทีไม่ได้ถูกทําให้เจือจาง เมือสัมผัสถูกกับตาหรื อผิวหนังโดยไม่ได้ตงใจ
ั อาจทําให้
เนือเยือบริ เวณนันถูกกัดทําลาย หรื อสารบางอย่างอาจติดไฟได้ถา้ สัมผัสกับเปลวไฟ
- สารพิษ (POISON) คือ สารทีทําให้เป็ นอันตราย หรื อ ทําให้เสียชีวิต ถ้าถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
ทางผิวหนัง รับประทาน หรื อ สูดดม คํานีเป็ นข้อเตือนถึงอันตรายทีรุ นแรงทีสุด
- เป็ นพิษ (TOXIC) หมายถึง เป็ นอันตราย ทําให้อวัยวะต่าง ๆ ทําหน้าทีผิดปกติไป หรื อ ทําให้
เสียชีวิตได้ ถ้าถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนัง รับประทาน หรื อ สูดดม
- สารก่อความระคายเคือง (IRRITANT) หมายถึง สารทีทําให้เกิดความระคายเคือง หรื ออาการ
บวมต่อผิวหนัง ตา เยือบุ และระบบทางเดินหายใจ
- ติดไฟได้ (FLAMMABLE หรื อ COMBUSTIBLE) หมายถึง สามารถติดไฟได้ง่าย และมี
แนวโน้มทีจะเผาไหม้ได้อย่างรวดเร็ ว
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- สารกัดกร่ อน (CORROSIVE) หมายถึง สารเคมี หรื อไอระเหยของสารเคมีนันสามารถทําให้
วัสดุถกู กัดกร่ อน ผุ หรื อสิงมีชีวิตถูกทําลายได้
3. เลือกซือผลิตภัณฑ์เท่าทีต้องการใช้เท่านัน อย่าซือสิ งทีไม่ตอ้ งการใช้ เพราะเสมือนกับเป็ น
การเก็บสารพิษไว้ใกล้ตวั โดยไม่จาํ เป็ น พยายามใช้ผลิตภัณฑ์ทีมีอยูเ่ ดิมให้หมดก่อนซือมาเพิม ถ้ามีของ
ทีไม่จาํ เป็ นต้องใช้แล้วเหลืออยู่ ควรบริ จาคให้กบั ผูท้ ีต้องการใช้ต่อไป หรื อไม่ก็ควรเก็บและทําฉลากให้
ดี โดยเฉพาะอย่างยิงเมือฉลากใกล้หลุดหรื อฉีกขาด และควรทิงผลิตภัณฑ์ทีเก่ามากๆ ซึงไม่ควรนํามาใช้
อีกต่อไป
4. เก็บให้ไกลจากเด็ก สารทําความสะอาด หรื อ สารเคมีทีใช้ภายในบ้านอาจทําให้เป็ นอันตราย
ถึงแก่ชีวิต ควรเก็บในตูท้ ีเด็กเอือมไม่ถึง อาจล็อคตูด้ ว้ ยถ้าจําเป็ น สอนเด็กๆในบ้านให้ทราบถึงอันตราย
จากสารเคมี นอกจากนี ควรจดเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิ นไว้ใกล้กบั โทรศัพท์ เบอร์ โทรศัพท์เหล่านี ได้แก่
เบอร์รถพยาบาลหรื อโรงพยาบาลทีใกล้บา้ น สถานีดบั เพลิง สถานีตาํ รวจ หน่วยงานทีทําหน้าทีเกียวกับ
การควบคุมสารพิษ และแพทย์ประจําตัว
5. ไม่ค วรเก็บสารเคมีปะปนกับอาหาร ทังนี เนื องจากสารเคมีอาจหกหรื อมีไอระเหยทําให้
ปนเปื อนกับอาหารได้ และเมือใช้ผลิตภัณฑ์สารเคมีเสร็ จแล้วควรล้างมือให้สะอาดทุกครัง
6. ไม่ควรเก็บของเหลวหรื อก๊าซทีติดไฟได้ไว้ในบ้าน นํามันเชือเพลิงสําหรับรถยนต์หรื อถัง
บรรจุก๊าซถ้าสามารถทําได้ไม่ควรนํามาเก็บไว้ภายในบ้าน ถังบรรจุก๊าซควรเก็บไว้นอกบ้านในบริ เวณ
ใต้ร่มเงาทีมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ต้องไม่เก็บของเหลวหรื อก๊าซทีติดไฟได้ไว้ใกล้กบั แหล่งของความ
ร้อนหรื อเปลวไฟ และเก็บไว้ในภาชนะบรรจุดงเดิ
ั มหรื อภาชนะทีได้รับการรับรองแล้วเท่านัน
7. เก็บสารเคมีไว้ในภาชนะบรรจุดงเดิ
ั มเท่านัน ไม่ควรเปลียนถ่ายสารเคมีทีใช้ภายในบ้านลงใน
ภาชนะชนิดอืน ๆ ยกเว้นภาชนะทีติดฉลากไว้อย่างเหมาะสมและเข้ากันได้กบั สารเคมีนัน ๆ โดยไม่ทาํ
ให้เกิด การรั วซึ ม นอกจากนี ไม่ควรเปลียนถ่ายสารเคมีลงในภาชนะทีใช้สําหรับบรรจุ อาหาร เช่ น
ขวดนําอัดลม กระป๋ องนม ขวดนม เป็ นต้น เพือป้ องกันผูท้ ีรู้เท่าไม่ถึงการณ์นาํ ไปรับประทาน
8. ผลิตภัณฑ์หลายชนิดสามารถนําไปแปรรู ปเพือนํากลับมาใช้ใหม่ได้ เพือลดปริ มาณสารเคมี
ทีเป็ นพิษในสิงแวดล้อม
9. ใช้ผลิต ภัณ ฑ์อืนๆ ที มีอนั ตรายน้อยกว่ าทดแทนสําหรั บงานบ้านทัว ๆ ไป ตัว อย่างเช่ น
สามารถใช้ผงฟู และนําส้มสายชูเทลงในท่อระบายนํา เพือป้ องกันการอุดตันได้
10. ทิงผลิตภัณฑ์และภาชนะบรรจุให้ถกู ต้องเหมาะสม ไม่เทผลิตภัณฑ์ลงในดินหรื อในท่อระบาย
นําทิง ผลิตภัณฑ์หลายชนิดไม่ควรทิงลงในถังขยะหรื อเทลงในโถส้วม ควรอ่านฉลากเพือทราบวิธีการ
ทิงทีเหมาะสมตามคําแนะนําของผูผ้ ลิต
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ทําอย่างไรให้ ปลอดภัยขณะใช้ สารเคมี
1. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทีไม่เป็ นพิษแทน
2. อ่านฉลากและปฏิบตั ิตามวิธีการใช้ทุกครัง
3. สวมถุงมือและเสื อคลุมทุกครัง ถ้าผลิตภัณฑ์สามารถทําให้เกิดอันตรายได้โดยการสัมผัส
ต่อผิวหนัง
4. สวมแว่นตาป้ องกันสารเคมี ถ้าผลิตภัณฑ์สามารถทําให้เกิดอันตรายต่อตา
5. ห้ามสวมคอนแทคเลนส์เมือใช้ตวั ทําละลายอินทรี ย ์ เช่น ทินเนอร์ เป็ นต้น
6. หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ทนั ทีถา้ รู้สึกวิงเวียน ปวดท้อง คลืนไส้ อาเจียน หรื อปวดศีรษะ
7. ควรใช้ผลิตภัณฑ์สารเคมีในทีทีมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ถ้าเป็ นไปได้ควรใช้ผลิตภัณฑ์
ในทีโล่งแจ้ง
8. ห้ามสูบบุหรี เมือใช้ผลิตภัณฑ์ทีสามารถติดไฟได้
9. ห้ามผสมผลิตภัณฑ์สารเคมีเอง เนืองจากสารเคมีบางชนิดอาจทําปฏิกิริยาต่อกัน เกิดเป็ น
ไอควันพิษหรื ออาจระเบิดได้
10. พบแพทย์ทนั ทีถา้ สงสัยว่าได้รับสารพิษหรื อได้รับอันตรายเมือสัมผัสกับสารเคมีทีใช้
ภายในบ้าน (ทีมา: http://oldweb.pharm.su.ac.th/Chemistry-in-Life/index2.html)
กิจกรรมการเรียนรู้ที 1
ทดสอบความเป็ นกรด - เบส ของสารทีใช้ ในชีวติ ประจําวัน
จุดประสงค์
. จําแนกสารทีใช้ในบ้านโดยใช้และสมบัติความเป็ นกรด - เบส เป็ นเกณฑ์ได้
. ทดสอบและสรุ ปสมบัติของสารเมือทําปฏิกิริยากับกระดาษลิตมัสได้
อุปกรณ์
. นําอัดลม
cm3
2. นําส้มสายชู
cm3
. นําสบู่
cm3
. สารละลายยาสีฟัน
cm3
. เกลือแกง
cm3
. หลอดทดลอง
หลอด
. แท่งแก้วคน
หลอด
. ทีตังหลอดทดลอง
อัน
. กระดาษลิตมัสสีแดงและสีนาเงิ
ํ น
แผ่น
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วิธีการทดลอง
. ตัดกระดาษลิตมัสสีนาเงิ
ํ นและสีแดง ขนาด เซนติเมตร x . เซนติเมตร วางไว้บนกระดาษ
ขาวเป็ นคู่ ๆ มีระยะห่างกันพอสมควร
. ใช้แท่งแก้วคนจุ่มลงในนําอัดลม แล้วนํามาแตะกระดาษลิตมัสสี นาเงิ
ํ นและสี แดงทีวางบน
กระดาษขาว สังเกตการเปลียนแปลงทีเกิดขึน แล้วบันทึกผล
. ดําเนิ นการเช่น เดีย วกับข้อ แต่ ใช้น ําส้มสายชู นําสบู่ สารละลายยาสี ฟัน และเกลือแกง
พร้อมทังบันทึกผลการทดลอง
หมายเหตุ
. ต้องล้างแท่งแก้วให้สะอาดและเช็ดให้แห้งก่อนนํามาทดสอบสารแต่ละชนิด
. สารละลายทุกชนิดต้องทิงให้ตกตะกอนและริ นเอาเฉพาะสารละลายใส ๆ ใส่หลอด
ทดลองไว้
ตารางบันทึกผลการทดลอง
ผลการทดสอบกับกระดาษลิตมัส
สาร
สีนําเงิน
สีแดง
นําอัดลม
เปลียนเป็ นสีแดง
นําส้มสายชู
เปลียนเป็ นสีแดง
นําสบู่
เปลียนเป็ นสีนาเงิ
ํ น
สารละลายยาสีฟัน
เปลียนเป็ นสีนาเงิ
ํ น
เกลือแกง
สรุปผลการทดลอง
สามารถจําแนกสารละลายโดยใช้สมบัติของสารทีทําให้กระดาษลิตมัสเปลียนสี มาเป็ นเกณฑ์
โดย
. สารทีเปลียนสีกระดาษลิตมัสจากสีนาเงิ
ํ นเป็ นสีแดง จัดว่ามีสมบัติเป็ นกรด ได้แก่ นําอัดลม
นําส้มสายชู
. สารทีเปลียนสี กระดาษลิต มัสจากสี แดงเป็ นสี น ําเงิ น จัดว่ามีสมบัติเป็ นเบส ได้แก่ นําสบู่
สารละลายยาสีฟัน
. สารทีไม่เปลียนสีกระดาษลิตมัส จัดว่ามีสมบัติเป็ นกลาง

204

เรืองที 5 ผลกระทบทีเกิดจากการใช้ สารต่อชีวติ และสิ งแวดล้ อม
ปั ญ หามลพิษทางสิ งแวดล้อม ตลอดจนแนวทางการป้ องกันแก้ไขทีดี ปั ญ หาสิ งแวดล้อม
ทีมนุ ษย์กาํ ลังประสบอยู่ในปั จจุบนั ทีสําคัญ ได้แก่ ปั ญหาการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ ปั ญหา
สารพิษ และปัญหาของระบบนิเวศ ซึงปัญหาทีสําคัญเหล่านี มาจากปัญหาย่อยๆหลายปัญหา เช่น มลพิษ
ทางนํา มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสี ยง ขยะมูลฝอยและสิ งปฏิกูล เป็ นต้น ปั ญหาเหล่านี ถ้าไม่รี บ
ป้ องกันแก้ไข อาจส่งผลกระทบต่อวิวฒั นาการของสิงมีชีวิตได้ ซึงการป้ องกันแก้ไขปั ญหาสิ งแวดล้อม
เป็ นหน้าทีของทุกคนทีจะต้องช่วยกัน
มลพิษทางสิงแวดล้อม
สิ งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น นํา อากาศ ดิน เป็ นต้น มีความจําเป็ นต่อการดํารงชีวิตของมนุ ษย์ มนุ ษย์
จําเป็ นต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี มากมาย แต่การใช้ประโยชน์โดยไม่คาํ นึ งถึง
ผลกระทบทีจะเกิดขึนทําให้เกิดมลพิษขึนในสิ งแวดล้อมนัน ๆ
มลพิษทางสิงแวดล้อม หมายถึง สภาวะทีสิ งแวดล้อมตามธรรมชาติถกู ปะปนหรื อปนเปื อนด้วย
สิ งสกปรก สิ งแปลกปลอม หรื อสารมลพิษ ทําให้มีลกั ษณะหรื อสมบัติ แตกต่ างไปจากเดิมหรื อจาก
ธรรมชาติ โดยเปลียนแปลงไปในทางทีเลวลง ยังผลให้ใช้ประโยชน์ได้น้อยหรื อใช้ประโยชน์ไม่ได้เลย
และมีผลเสียต่อสุขภาพ มลพิษทางสิ งแวดล้อมทีสําคัญ ได้แก่ มลพิษทางนํา มลพิษทางอากาศ มลพิษ
ทางเสียง และมลพิษทีเกิดจากขยะมูลฝอยและสิงปฏิกลู
มลพิษทางนํา
มลพิษทางนํา (Water pollution) เป็ นปั ญหาสิ งแวดล้อมทีสําคัญทีสุ ดปั ญหาหนึ งของประเทศ
เมือเปรี ยบเทียบกับปัญหามลพิษอืน ๆ ปัญหามลพิษทางนํามักเกิดกับเมืองใหญ่ๆแหล่งนําทีสําคัญของ
ประเทศถูกปนเปื อนด้วยสิงสกปรกและสารมลพิษต่างๆ ทําให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งนําได้
เต็มที ซึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
สาเหตุของการเกิดมลพิษทางนํา ส่วนใหญ่เกิดจากนําทิงจากทีอยู่อาศัย ซึงมักจะมีสารอินทรี ย ์
ปนเปื อนมาด้วย นําทิงดังกล่าวมักเป็ นสาเหตุของการทีนํามีสีดาํ และมีกลินเน่ าเหม็น นําทีมีสารพิษ
ตกค้างอยู่ เช่น นําจากแหล่งเกษตรกรรมทีมีปุ๋ยและยากําจัดศัตรู พืช นําทิงทีมีโลหะหนักปนเปื อนจาก
โรงงานอุต สาหกรรม เป็ นต้น สารเหล่านี จะถูก สะสมในวงโคจรโซ่ อาหารของสัตว์นาํ และมีผลต่ อ
มนุษย์ภายหลัง
ผลกระทบจากมลพิษทางนํา
นําทีอยูใ่ นระดับรุ นแรง ซึงประชาชนทัวไป เรี ยกว่า นําเสีย มีลกั ษณะทีเห็นได้ชดั เจน คือตะกอน
ขุ่นข้น สีดาํ คลํา ส่งกลินเน่าเหม็น ก่อให้เกิดความรําคาญต่อชุมชน และอาจมีฟองลอยอยูเ่ หนือนําเป็ น
จํานวนมาก อย่างไรก็ตาม ลักษณะของนําเสียบางครังเราอาจมองไม่เห็นก็ได้ ถ้านํานันปนเปื อนด้วย
สารพิษ เช่น ยาปราบศัตรู หรื อยาฆ่าแมลง แร่ ธาตุ เป็ นต้น
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นําทีเป็ นมลพิษจะมีผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของสิ งมีชีวติ อย่างเห็นได้ชดั กว่า ปัญหา
สิ งแวดล้อมอืนๆเพราะก่อให้เกิดผลเสียหายหลายประการ ซึงสามารถสรุ ปได้ดงั นี
1. ผลกระทบทางด้านสาธารณสุข
2. ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
3. ผลกระทบทางด้านสังคม
แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางนํา
1. การบําบัดนําเสีย
2. การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ งปฏิกลู
3. การให้การศึกษาและความเข้าใจเกียวกับปัญหามลพิษทางนําแก่ประชาชน
4. การใช้กฎหมาย มาตรการ และข้อบังคับ
5. การศึกษาวิจยั คุณภาพนําและสํารวจแหล่งทีระบายนําเสียลงสู่แม่นาํ
กิจกรรมการเรียนรู้ที 1
คําสัง จงตอบคําถามหรื อเติมช่องว่างด้วยคําหรื อข้อความสัน ๆ
1. มลพิษทางนํา หมายถึง อะไร
ตอบ
2. มลพิษทางนําทีเมืองใหญ่ เช่น กรุ งเทพฯ เชียงใหม่ เป็ นต้น กําลังเผชิญอยูใ่ นปัจจุบนั
ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุใด
ตอบ
3. สาเหตุสาํ คัญทีทําให้เกิดปัญหามลพิษทางนํา ได้แก่ อะไรบ้าง
ตอบ
4. ของเสียจากแหล่งชุมชนส่วนมากจะอยูใ่ นรู ปของ สารประเภทใด
ตอบ
5. ของเสียทีปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมจะมีลกั ษณะแตกต่างกันไปขึนอยูก่ บั อะไร
ตอบ
6. นําทีเป็ นมลพิษมีลกั ษณะทีเห็นได้ชดั เจน คือ อะไร
ตอบ
7. นําเสียส่งผลกระทบต่อการบริ โภคอาหาร ทําให้เกิดปัญหาสุขภาพโดยตรงต่อมนุษย์จดั เป็ น
ผลกระทบทางด้านใดบ้าง
ตอบ
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8. การแก้ไขปัญหามลพิษทางนําทีได้ผล และเป็ นการแก้ไขปัญหาทีต้นเหตุ คือ อะไร
ตอบ
แนวคําตอบกิจกรรมการเรียนรู้ที 1
ข้อที 1. แหล่งนําทีถูกปนเปื อนด้วยสิงสกปรกและสารมลพิษต่าง ๆ ทําให้ไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากแหล่งนําได้เต็มที
ข้อที . ส่วนใหญ่เกิดจากนําทิงจากทีอยูอ่ าศัย
ข้อที 3.
1. ของเสียจากแหล่งชุมชน
2. ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
3. ของเสียจากกิจกรรมทางการเกษตร
4. สารมลพิษอืนๆทีไม่มีแหล่งกําเนิดแน่นอน
ข้อที 4. สารอินทรี ย ์ เช่น เศษอาหาร สบู่ ผงซักฟอก อุจจาระ ปัสสาวะ เป็ นต้น
ข้อที 5. ประเภทและชนิดของโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อที 6. คือตะกอนขุ่นข้น สีดาํ คลํา ส่งกลินเน่าเหม็น
ข้อที 7. ผลกระทบทางด้านสาธารณสุข
ข้อที 8. การให้การศึกษาและความเข้าใจเกียวกับปัญหามลพิษทางนําแก่ประชาชน
มลพิษทางอากาศ
ส่ วนใหญ่เกิดจากควันของยานพาหนะและจากโรงงานอุตสาหกรรม ควันดังกล่าวมีผลต่ อ
สุ ขภาพของมนุ ษย์โดยตรง ควันจากโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่ งทีมี ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์หรื อ
ไนโตรเจนออกไซด์ เป็ นองค์ประกอบ เมือรวมกับละอองนําในอากาศ จะกลายเป็ นสารละลายกรด
ซัลฟิ วริ ก หรื อกรดไนตริ ก กลายเป็ นฝนกรด ตกลงมาอัน เป็ นอัน ตรายต่ อ สิ งมีชีวิ ต และยังทําให้
สิ งก่อสร้างเกิดการสึกกร่ อนได้ สถานทีกําลังประสบปัญหากับมลพิษทางอากาศเหล่านี จะมีผลกระทบ
ต่อสุ ขภาพของมนุ ษ ย์เป็ นอย่างมาก โดยจะมีผลต่อระบบทางเดิ นหายใจ อาจทําให้เกิด โรคภู มิแพ้
โรคทรวงอก เยือบุตาอักเสบ และเป็ นอันตรายต่อเด็กในครรภ์ตลอดจนเสียชีวิตได้
ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect)
เป็ นปรากฏการณ์ทีทําให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึน ซึงจะมีผลกระทบต่อภูมิอากาศทัวโลกอย่างทีไม่
เคยปรากฏมาก่อน โดยนักวิทยาศาสตร์ได้ประมาณการไว้ว่าทีบริ เวณเหนือเส้นศูนย์สูตรขึนไปฤดูหนาว
จะสันขึ นและมีความชืนมาก ส่ วนฤดูร้อนจะยาวนานขึนอาจทําให้พืนดินบางแห่ งบนโลกกลายเป็ น
ทะเลทราย และในเขตร้อนอาจจะมีพายุบ่อยครังและรุ นแรง บริ เวณขัวโลกความร้อนส่ งผลโดยตรงต่อ
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การละลายของหิมะเป็ นเหตุ ให้ปริ มาณนําในทะเลเพิมขึ น มีผลต่อการเกิดอุทกภัยนอกจากนี ยังส่ งผล
กระทบต่อพืชและสัตว์ เกิดการเปลียนแปลงทําให้ปากใบพืชปิ ดไม่สามารถรับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และไอนําได้การสังเคราะห์ดว้ ยแสงลดลง สัตว์บางชนิดอาจได้รับความกระทบกระเทือนต่อเนื อเยือตา
ผิวหนัง และเป็ นเหตุให้สูญพันธุไ์ ด้ในทีสุด
สารคลอโรฟลูออโรคาร์ บอน(CFC) มีชือทางการค้าว่า ฟรี ออน(Freon) ฟรี ออนใช้ในการ
อุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น ใช้เป็ นสารทําความเย็นในตูเ้ ย็น เครื องปรับอากาศ ใช้เป็ นก๊าซขับดัน
ในผลิตภัณฑ์สเปรย์ เป็ นส่วนผสมในการผลิตโฟม ใช้กบั เครื องสําอาง ใช้กบั ผลิตภัณฑ์ทีมีแอลกอฮออล์
ใช้เ ป็ นตัว ทํา ละลายและทํา ความสะอาดใช้เ ป็ นฉนวนไฟฟ้ าและใช้เ ป็ นสารดับ เพลิ ง เป็ นต้น
กิจกรรมการเรียนรู้ที 2
คําสัง จงตอบคําถามหรื อเติมช่องว่างด้วยคําหรื อข้อความสัน ๆ
1. มลพิษทางอากาศ หมายถึง
2. สิ งทีเป็ นมลพิษทีปล่อยออกจากท่อไอเสียรถยนต์ ได้แก่
3. ผลกระทบของมลพิษทางอากาศชนิดเฉียบพลันทีมีต่อมนุษย์ คือ
4. ตัวอย่างผลกระทบต่อพืชจากมลพิษทางอากาศ เช่น
5. ก๊าซสําคัญทีทําให้เกิดปรากฏการณ์ฝนกรด คือ
6. เมือก๊าซจากข้อ 5 ถูกแสงแดดจะรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศเกิดปฏิกิริยาเคมีกลาย
เป็ น สาร
. คําถาม ผลกระทบของฝนกรดทีมีต่อสิงมีชีวิต คือ
8. คําถาม ก๊าซทีสําคัญทีทําหน้าทีห่อหุม้ โลก ซึงเปรี ยบเหมือนกับกระจกของเรื อนกระจก
ได้แก่
ถ้าก๊าซเหล่านี มีปริ มาณเพิมมากขึนในบรรยากาศผลทีจะ
เกิดขึนตามมา คือ
แนวคําตอบกิจกรรมตอนที 2
ข้อที 1. สภาวะทีอากาศตามธรรมชาติถกู ปนเปื อนหรื อเจือปนด้วยสิงแปลกปลอม ทําให้องค์ประกอบ
ส่วนใดส่วนหนึงเปลียนแปลงไปและเสือมโทรมลง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิงแวดล้อม
อืน ๆ
ข้อที 2. ฝุ่ นละออง เขม่าควัน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ สารตะกัว ไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน และคาร์บอนไดออกไซด์
ข้อที 3. เกิดจากการสูดหายใจเอาสารพิษในอากาศทีมีความเข้มข้นสูงเข้าไป ทําให้เกิดผลเสียต่อ
ระบบทางเดินหายใจ หัวใจ ปอด และทําให้ตามในทีสุด
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ข้อที 4. ทําให้พืชไม่เจริ ญเติบโต ผลผลิตลดลง สีของต้นไม้และใบเปลียนแปลงไป ทําให้การ
สังเคราะห์ดว้ ยแสงและการหายใจของพืชเสือมลง
ข้อที 5. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์
ข้อที 6. กรดซัลฟูริก (กรดกํามะถัน) และกรดไนตริ ก
ข้อที 7. จะไปทําลายโซ่อาหารตามธรรมชาติทีสําคัญของมนุษย์ คือต้นไม้และป่ าไม้
ข้อที 8. คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) ไนตรัสออกไซด์ มีเทน คาร์บอนไดออกไซด์ โอโซน และไอนํา
มลพิษทางเสียง
สิ งทีเป็ นต้นเหตุทีทําให้เกิดเสียงดังจนเป็ นอันตรายต่อมนุษย์นนมี
ั หลายประการ เช่น เสียงอึกทึก
ทีเกิดจากเครื องยนต์ตามท้องถนน โดยเฉพาะถนนทีมีปัญหาเรื องการจราจรติดขัด เสียงเครื องบิน เสียงดนตรี
ในดิสโก้เทค เสียงเพลงจากซาวด์อะเบ้าท์ เสี ยงเครื องจักรของโรงงาน เสี ยงเครื องขยายเสี ยงจากงานชุมชน
ต่าง ๆ นอกจากนี ยังมีเสียงจากอืนๆอีกทีอยูใ่ นสิงแวดล้อมอันเป็ นเสียงทีไม่พึงประสงค์และมีเสี ยงดังเกินเหตุ
ระดับเสียงปกติทีไม่เป็ นอันตรายต่อการได้ยนิ ของคนจะอยู่ในระดับไม่เกิน 80 - 85 เดซิเบล และระดับเสี ยง
ในระดับปกติธรรมดาควรไม่เกิน 50 - 70 เดซิเบล แต่ระดับเสียงในดิสโก้เทค เฉลียประมาณ 90 - 100
เดซิเบล นับว่าเป็ นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพ โดยเฉพาะซาวด์อะเบาท์ เป็ นการนําเอาเครื องฟังแนบประกบ
ไว้กบั หูตลอดเวลา และถ้ามีเสียงรบกวนก็จะเปิ ดเสียงดังเพิมขึน เป็ นการเพิมระดับคลืนเสียงให้มีผลต่อระบบ
ประสาทหู โดยตรง ก่ อให้เกิ ดการสูญ เสี ย การได้ยิน เป็ นอันตรายต่อเยือแก้วหู อาจมีผลทําให้เกิด อาการ
หูหนวกเมือมีอายุมากขึนและเกิดปัญหาหูตึงได้ในทีสุด
ขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการกระทํา ของมนุ ษ ย์ เช่ น การทิ งขยะมูลฝอยลงบนถนน แม่ น ํา ลําคลอง
ชายหาด หรื อตามสถานทีสาธารณะต่าง ๆ การปลูกสร้าง การติดป้ ายโฆษณาการเดินสายไฟฟ้ าทีไม่เป็ น
ระเบียบ การปล่อยนําเสียหรื อควันของโรงงานอุตสาหกรรม สิ งเหล่านี ถือว่าเป็ นการกระทําทีก่อให้เกิด
มลพิษทางทัศนาการเพราะทําให้ความสวยงามของสถานทีต่าง ๆ ต้องสูญเสียไป
กิจกรรมการเรียนรู้ที 3
คําสัง จงตอบคําถามหรื อเติมช่องว่างด้วยคําหรื อข้อความสัน ๆ
1. สภาวะทีเสียงดังเกินไป ซึงคนเราไม่ประสงค์ทีจะได้ยนิ และก่อให้เกิดความรําคาญ หรื อเป็ น
อันตรายต่อมนุษย์ เรี ยกว่า
2. ระดับเสียงทีเป็ นอันตรายต่อการได้ยนิ ของมนุษย์จะอยูใ่ นระดับ
3. เสียงรบกวนในชุมชนส่วนมากเกิดจาก
4. สาเหตุตามธรรมชาติทีทําให้เกิดมลพิษทางเสียง ได้แก่
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5. ผลกระทบของมลพิษทางเสียงทีมีต่อสุขภาพอนามัย เช่น
6. แนวทางป้ องกันแก้ไขมลพิษทางเสียงทีสําคัญได้แก่
7. ขยะมูลฝอยและสิ งปฏิกลู เป็ นปัญหาสิงแวดล้อมทีมักเกิดขึนในเขต
8. ปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดจากปัญหาขยะมูลฝอยและสิ งปฏิกลู ได้แก่
แนวคําตอบกิจกรรมตอนที 3
ข้อที 1. มลพิษทางเสียง
ข้อที 2. 85 เดซิเบล
ข้อที 3. กิจกรรมหรื อการกระทําของมนุ ษย์ เช่น เสี ยงจากเครื องขยายเสี ยงตามสถานทีต่าง ๆ
เสี ย งจากอู่ซ่อ มรถยนต์ เสี ย งจากเครื องจัก ร เครื องยนต์ที นํามาติ ด ตังในโอกาสต่ าง ๆ เสี ย งจาก
ยานพาหนะ
ข้อที 4. ฟ้ าแลบ ฟ้ าผ่า ฟ้ าร้อง
ข้อที 5. ทําให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะ โรคหัวใจบางชนิด
ข้อที 6.
1. การให้การศึกษาและประชาสัมพันธ์
2. การใช้มาตรการทางกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ บังคับ
3. การกําหนดเขตการใช้ทีดินหรื อกําหนดผังเมือง
4. การเปลียนแปลงกระบวนการผลิตหรื อใช้เครื องจักรเครื องยนต์ทีทันสมัย
5. การใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง
ข้อที 7. ในชุมชนใหญ่ ๆ หรื อเมืองใหญ่ เช่น กรุ งเทพมหานคร เชียงใหม่ นครราชสีมา เป็ นต้น
ข้อที 8.
1. ทําให้เกิดกลินเหม็น
2. เป็ นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุข์ องสัตว์นาํ โรคชนิดต่าง ๆ เช่น ยุง แมลงวัน
แมลงสาบ
3. ทําให้พนที
ื บริ เวณนันสกปรกขาดความสวยงามและความเป็ นระเบียบ
4. ทําให้แหล่งนําสกปรกและเกิดการเน่าเสีย
5. ทําให้เกิดความสกปรกแก่บรรยากาศ

210

บทที
แรงและการใช้ ประโยชน์
สาระสําคัญ
แรงเป็ นปริ มาณทีมีขนาดและทิศทาง มีผลกระทบต่อวัตถุ และสามารถนํามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวันได้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1. ระบุประเภทและความหมายของแรงประเภทต่าง ๆ ได้
2. อธิบายการกระทําของแรงและโมเมนต์ของแรงได้
3. ระบุประโยชน์ของแรงในชีวิตประจําวันได้
4. การหาค่าและผลกระทบของแรงและโมเมนต์ได้
5. ใช้ความรู้เรื องโมเมนต์ในชีวติ ประจําวันได้
ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที 1 แรง
เรื องที 2 โมเมนต์
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เรืองที แรง
แรง (Force) คือ อํานาจอย่างหนึงทีกระทําหรื อพยายามกระทําต่อวัตถุให้เปลียนสภาวะ แรง
เป็ นปริ มาณเวกเตอร์และมีหน่วยเป็ นนิวตัน
ผลของแรงทําให้ วตั ถุเปลียนแปลง ดังนี
1. เปลียนรู ปทรง
2. เปลียนสภาพการเคลือนที เช่น การเคลือนทีเร็ วขึน การเคลือนทีช้าลง การหยุดนิง หรื อ
เปลียนทิศทาง
ปริมาณในทางวิทยาศาสตร์ มี ปริมาณด้ วยกัน ดังนี
1. ปริ มาณเวกเตอร์ (Vector quantity) เป็ นปริ มาณทีมีทงขนาดและทิ
ั
ศทาง เช่น นําหนัก แรง
ความเร็ ว เป็ นต้น
2. ปริ มาณสเกลลาร์ (Scalar quantity) เป็ นปริ มาณทีมีแต่ขนาดอย่างเดียว เช่น อุณหภูมิ เวลา
อัตราเร็ ว มวล เป็ นต้น
การเขียนปริ มาณเวกเตอร์ เขียนแทนด้วยเส้นตรงทีมีหวั ลูกศรกํากับ ความยาวของเส้นตรงแทน
ขนาดของเวกเตอร์ และหัวลูกศรแทนทิศทางของเวกเตอร์ การเขียนสัญลักษณ์ของแรง เขียนได้หลาย
รู ปแบบ เช่น เวกเตอร์ A เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ A ตัวอย่างเช่น
A
ก) เวกเตอร์ A ไปทางทิศตะวันออก เขียนแทนด้วย
A
ข) เวกเตอร์ A ไปทางทิศตะวันตก เขียนแทนด้วย
แรงลัพธ์ของแรง (Resultant force) คือ ผลรวมของแรงหลายแรงทีกระทําต่อวัตถุ
การหาแรงลัพธ์ ทําได้ วิธี คือ
1. เมือแรงย่อยทีกระทําต่อวัตถุมีทิศทางเดียวกัน ขนาดของแรงลัพธ์จะได้จากการนําขนาดของ
แรงย่อยต่างๆ มารวมกัน
30 N
20 N

F1
F2

จากรูปแรงลัพธ์ (F) = F1 + F2 = 30 + 20 = 50 นิวตัน

212
2. เมือแรงทีกระทําต่อวัตถุ มีทิศทางตรงกันข้าม แรงลัพธ์มีขนาดเท่ากับผลต่างของขนาดของ
แรงย่อยทีกระทําต่อวัตถุ และมีทิศทางไปทางเดียวกับทิศทางของแรงทีมีขนาดมากกว่า
30 N

20 N

จากรูป ขนาดแรงลัพธ์เท่ ากับ 30 - 20 = 10 นิวตัน
ตัวอย่างที แรง นิวตัน และแรง นิวตัน กระทําในทิศทางเดียวกัน แรงลัพธ์มีขนาดเท่าใด

A

7N
5N

( ) + ( ) = +12 นิวตัน
ตอบ แรงลัพธ์มีขนาด นิวตัน มีทิศทางไปทางขวา
ตัวอย่างที แรงขนาด นิวตัน และแรง นิวตัน กระทําในทิศทางตรงกันข้าม แรงลัพธ์มีขนาดเท่ากับ
เท่าใด
4 นิวตัน

6 นิวตัน

(+6) +(-4) = 6 – 4 = 2 นิวตัน
แรงลัพธ์มีขนาด นิวตัน มีทิศทางไปทางขวา
แบบฝึ กหัด
ให้ตอบคําถามต่อไปนี
1. แรงมีความหมายว่าอย่างไร
2. ปริ มาณเวกเตอร์คืออะไร
3. กําหนดให้แรง นิวตัน และแรง นิวตันกระทําในทิศทางเดียวกัน แรงลัพธ์มีค่าเท่าใด
4. แรง แรงมีค่า และ นิวตัน กระทําในทิศทางตรงข้ามกัน แรงลัพธ์มีค่าเท่าใด
5. จากรู ป
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N

6N

แรงลัพธ์มีค่าเท่าใด
ทิศทางไปทางใด
ผลของแรงลัพธ์ต่อการเคลือนทีของวัตถุ
1. เมือมีแรง แรง มีขนาดเท่ากันมากระทําต่อวัตถุในทิศทางเดียวกัน รถจะเคลือนทีไปตาม
ทิศทางของแรงทังสอง
2. ถ้ามีแรง แรงมีขนาดเท่ากันมากระทําต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้าม ทําให้แรงลัพธ์มีค่า
เท่ากับศูนย์ ( ) วัตถุจะหยุดนิง เพราะแรงทังสองสมดุลกัน
3. ถ้ามีแรง แรง มีขนาดต่างกัน กระทําในทิศทางตรงกันข้าม ผลทีเกิดทําให้วตั ถุเคลือนทีไป
ตามทิศทางของแรงมาก
ชนิดของแรง
แรงในธรรมชาติมีหลายชนิด เช่น แรงกล แรงผลัก แรงโน้มถ่วง แต่ในทางฟิ สิกส์แบ่งประเภท
ของแรงออกเป็ น ชนิด ดังนี
1. แรงดึงดูดระหว่างมวล หมายถึง แรงดึงดูดทีเกิดจากมวลสารทีอยูใ่ กล้กนั เช่น แรงดึงดูดของ
โลกทีดึงดูดวัตถุเข้าสู่ศนู ย์กลางของโลก หรื อแรงดึงดูดระหว่างมวลวัตถุทีอยูใ่ กล้กนั เป็ นต้น
2. แรงแม่เหล็ก เป็ นแรงทีเกิดขึนระหว่างขัวแม่เหล็กทีอยูห่ ่างกันในระยะไม่ไกลมาก โดยจะ
เป็ นแรงกระทําซึงกันและกัน
3. แรงไฟฟ้ า หมายถึง แรงดึงดูด หรื อผลักกันทีเกิดจากประจุไฟฟ้ า ชนิด คือ ประจุบวก (+)
และประจุลบ (-) ประจุไฟฟ้ าจะออกแรงกระทําซึงกันและกัน ถ้าเป็ นประจุไฟฟ้ าชนิดเดียวกันจะผลัก
กัน ถ้าเป็ นประจุไฟฟ้ าต่างชนิดกันจะดูดกัน
4. แรงนิวเคลียร์ หมายถึง แรงทีเกิดจากแรงทียึดเหนียวอนุภาคในนิวเคลียสของอะตอมให้อยู่
ร่ วมกัน ซึงเป็ นแรงทีมีค่ามหาศาลมาก
5. แรงเสียดทาน หมายถึง แรงทีเกิดขึนระหว่างผิวทังสองของวัตถุ มี ประเภท คือ
แรงเสียดทานสถิต คือ แรงเสียดทานทีเกิดขึนระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ เมือมีแรงกระทําต่อ
วัตถุแล้ววัตถุเคลือนที
แรงเสียดทานจลน์ คือ แรงเสียดทานทีเกิดขึนระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ เมือมีแรงมากระทําต่อ
วัตถุแล้ววัตถุเคลือนที
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แรงเสียดทาน
ความหมายของแรงเสี ยดทาน (Friction force) หมายถึง แรงทีพยายามต้านการเคลือนทีของ
วัตถุ เกิดทีผิวสัมผัสของวัตถุ มีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศของแรงทีกระทํากับวัตถุ หรื อเป็ นแรงทีเกิดขึ น
เมือวัตถุหนึงพยายามเคลือนที หรื อกําลังเคลือนทีไปบนผิวของอีกวัตถุหนึง เนืองจากมีแรงมากระทํา
มีลกั ษณะสําคัญ ดังนี
1. เกิดขึนระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ
2. มีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางทีวัตถุเคลือนทีหรื อตรงข้ามทิศทางของแรงทีพยายามทําให้
วัตถุเคลือนทีดังรู ป

รูปแสดงลักษณะของแรงเสียดทาน
ถ้าวาง A อยูบ่ นวัตถุ B ออกแรง ลากวัตถุ วัตถุ A จะเคลือนทีหรื อไม่ก็ตาม จะมีแรงเสียดทาน
เกิดขึนระหว่างผิวของ A และ B แรงเสียดทานมีทิศทางตรงกันข้ามกับแรง ทีพยายามต่อต้านการ
เคลือนที ของ A
ประเภทของแรงเสียดทาน
แรงเสียดทานมี 2 ประเภท คือ
1. แรงเสียดทานสถิต (static friction) คือ แรงเสียดทานทีเกิดขึนระหว่างผิวสัมผัสของ
วัตถุ ในสภาวะทีวัตถุได้รับแรงกระทําแล้วอยูน่ ิง
2. แรงเสียดทานจลน์ (kinetic friction) คือ แรงเสียดทานทีเกิดขึนระหว่างผิวสัมผัสของ
วัตถุ ในสภาวะทีวัตถุได้รับแรงกระทําแล้วเกิดการเคลือนทีด้วยความเร็ วคงที
ปัจจัยทีมีผลต่อแรงเสียดทาน
แรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสจะมีค่ามากหรื อน้อยขึนอยูก่ บั สิ งต่อไปนี
1. แรงกดตังฉากกับผิวสัมผัส ถ้าแรงกดตัวฉากกับผิวสัมผัสมากจะเกิดแรงเสียดทานมาก
ถ้าแรงกดตังฉากกับผิวสัมผัสน้อยจะเกิดแรงเสียดทานน้อย ดังรู ป
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รูป ก แรงเสียดทานน้อย รู ป ข แรงเสียดทานมาก
2. ลักษณะของผิวสัมผัส ถ้าผิวสัมผัสหยาบ ขรุ ขระจะเกิดแรงเสียดทานมาก ดังรู ป ก ส่วน
ผิวสัมผัสเรี ยบลืนจะเกิดแรงเสียดทานน้อยดังรู ป ข

รูป ก แรงเสียดทานมาก รูป ข แรงเสียดทานน้ อย
3. ชนิดของผิวสัมผัส เช่น คอนกรี ตกับเหล็ก เหล็กกับไม้ จะเห็นว่าผิวสัมผัสแต่ละคู่ มีความ
หยาบ ขรุ ขระ หรื อเรี ยบลืน เป็ นมันแตกต่างกัน ทําให้เกิดแรงเสียดทานไม่เท่ากัน
การลดแรงเสียดทาน
การลดแรงเสียดทานสามารถทําได้หลายวิธี ดังนี
1. การใช้นามั
ํ นหล่อลืนหรื อจาระบี
2. การใช้ระบบลูกปื น
3. การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ตลับลูกปื น
4. การออกแบบรู ปร่ างของยานพาหนะให้เพรี ยวลมทําให้ลดแรงเสียดทาน
การเพิมแรงเสียดทาน
การเพิมแรงเสียดทานในด้านความปลอดภัยของมนุษย์ เช่น
1. ยางรถยนต์มีดอกยางเป็ นลวดลาย มีวตั ถุประสงค์เพือเพิมแรงเสียดทานระหว่างล้อกับถนน
2. การหยุดรถต้องเพิมแรงเสียดทานทีเบรก เพือหยุดหรื อทําให้รถแล่นช้าลง
3. รองเท้าบริ เวณพืนต้องมีลวดลาย เพือเพิมแรงเสียดทานทําให้เวลาเดินไม่ลืนหกล้มได้ง่าย
4. การปูพนห้
ื องนําควรใช้กระเบืองทีมีผวิ ขรุ ขระ เพือช่วยเพิมแรงเสียดทาน เวลาเปี ยกนําจะ
ได้ไม่ลืนล้ม
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สมบัตขิ องแรงเสียดทาน
1. แรงเสียดทานมีค่าเป็ นศูนย์ เมือวัตถุไม่มีแรงภายนอกมากระทํา
2. ขณะทีมีแรงภายนอกมากระทําต่อวัตถุ และวัตถุยงั ไม่เคลือนที แรงเสียดทานทีเกิดขึนมี
ขนาดต่าง ๆ กัน ตามขนาดของแรงทีมากระทํา และแรงเสี ยดทานทีมีค่ามากทีสุดคือ แรงเสียดทานสถิต
เป็ นแรงเสียดทานทีเกิดขึนเมือวัตถุเริ มเคลือนที
3. แรงเสียดทานมีทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลือนทีของวัตถุ
4. แรงเสียดทานสถิตมีค่าสูงกว่าแรงเสียดทานจลน์เล็กน้อย
5. แรงเสียดทานจะมีค่ามากหรื อน้อยขึนอยูก่ บั ลักษณะของผิวสัมผัส ผิวสัมผัสหยาบหรื อ
ขรุ ขระจะมีแรงเสียดทานมากกว่าผิวเรี ยบและลืน
6. แรงเสียดทานขึนอยูก่ บั นําหนักหรื อแรงกดของวัตถุทีกดลงบนพืน ถ้านําหนักหรื อแรงกด
มากแรงเสียดทานก็จะมากขึนด้วย
7. แรงเสียดทานไม่ขึนอยูก่ บั ขนาดหรื อพืนทีของผิวสัมผัส
ประโยชน์ จากแรงเสียดทาน
1. ประโยชน์จากการเพิมแรงเสียดทาน
การผลิตน็อตและตะปูให้มีเกลียว เพือเพิมแรงเสียดทานทําให้มีแรงยึดเหนียวมากขึน
ยางรถยนต์ ทําเป็ นลวดลายทีเรี ยกว่าดอกยาง เพือช่วยให้ยางเกาะถนนได้ดีขึน ขณะทีรถ
แล่นไปบนถนน ป้ องกันการลืนไถลออกนอกถนน
การทําให้พนมี
ื ความขรุ ขระ เพราะจะช่วยให้เดินได้อย่างปลอดภัยไม่ลืน
พืนรองเท้า ผลิตโดยใช้วสั ดุทีเพิมแรงเสียดทานระหว่างพืนกับรองเท้า เพือการทรงตัว และ
เคลือนไหวได้สะดวกขึน
2. ประโยชน์จากการลดแรงเสียดทาน
ช่วยลดการเสียดสีของข้อต่อของมนุษย์ ขณะทีมีการเคลือนไหว ได้แก่ มีสารหล่อลืน
ในสมอง และไขสันหลัง
ลูกสูบและกระบอกสูบของเครื องจักรกล ซึงจะเสียดสีกนั ตลอดเวลา ก็จะใช้
นํามันเครื อง หรื อนํามันหล่อลืน ช่วยลดแรงเสียดทาน
การใช้สาร พีทีเอฟอี (PTFE : Poly Tetra Fluoro Ethylene) ซึงมีชือทางการค้าว่า
เทฟลอน ฉายบนภาชนะ เพือให้เกิดความลืน โดยไม่ตอ้ งทําการอัดฉีดด้วยสารหล่อลืน
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เรืองที โมเมนต์
โมเมนต์ (Moment) หมายถึง ผลของแรงทีกระทําต่อวัตถุหมุนไปรอบจุดคงที ซึงเรี ยกว่าจุด
ฟัลคัม (Fulcrum)
ค่าของโมเมนต์ หาได้จากผลคูณของแรงทีมากระทํากับระยะทีวัดจากจุดฟัลครัมมาตังฉากกับ
แนวแรง ดังสูตร M = F x S หรื อ

ทิศทางของโมเมนต์ มี 2 ทิศทาง คือ
1. โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา
คาน A B มีจุดหมุนที F มีแรงมากระทําทีปลายคาน A จะเกิดโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา

F

2. โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา
คาน A B มีจุดหมุนที F มีแรงมากระทําทีปลายคาน B จะเกิดโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา

F

รูปแสดงทิศทางของโมเมนต์

จากภาพ F เป็ นจุดหมุน เอาวัตถุ W วางไว้ทีปลายคานข้างหนึง ออกแรงกดทีปลายคานอีก
ข้างหนึง เพือให้ไม้อยูใ่ นแนวระดับพอดี
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โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา = WxL2 (นิวตัน - เมตร)
โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา = ExL1 (นิวตัน - เมตร)
กฎของโมเมนต์
เมือวัตถุหนึงถูกกระทําด้วยแรงหลายแรง แล้วทําให้วตั ถุนนอยู
ั ใ่ นสภาวะสมดุล (ไม่
เคลือนทีและไม่หมุน) จะได้ว่า
ผลรวมของโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา = ผลรวมของโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา
คาน
หลักการของโมเมนต์ เรานํามาใช้กบั อุปกรณ์ทีเรี ยกว่า คาน (lever) หรื อคานดีดคานงัด คานเป็ น
เครื องกลชนิดหนึงทีใช้ดีดงัดวัตถุให้เคลือนทีรอบจุดหมด (fulcrum) มีลกั ษณะเป็ นแท่งยาว หลักการ
ทํางานของคานใช้หลักของโมเมนต์

รูปแสดงลักษณะของคาน
ถ้าโจทย์ไม่กาํ หนดนําหนักคานมาให้แสดงว่าคานไม่มนี าหนั
ํ ก จากรู ป กําหนดให้
W = แรงความต้านทาน หรื อนําหนักของวัตถุ
E = แรงความพยายาม หรื อแรงทีกระทําต่อคาน
a = ระยะตังฉากจากจุดหมุนถึงแรงต้านทาน
b = ระยะทางตังฉากจากจุดหมุนถึงแรงพยายาม
โดยมี F (Fulcrum) เป็ นจุดหมุนหรื อจุดฟัลคัม
เมือคานอยูใ่ นภาวะสมดุล โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา = โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา
Wxa=Exb
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การจําแนกคาน คานจําแนกได้ 3 ประเภทหรื อ 3 อันดับดังนี
1. คานอันดับที 1 เป็ นคานทีมีจุด (F) อยูร่ ะหว่างแรงความพยายาม (E) และแรงความต้านทาน (W) เช่น
กรรไกรตัดผ้า กรรไกรตัดเล็บ คีมตัดลวด เรื อแจว ไม้กระดก เป็ นต้น

รูปแสดงคานอันดับ 1
2. คานอันดับ 2 เป็ นคานทีมีแรงความต้านทาน (W) อยูร่ ะหว่างแรงความพยายาม (E) และจุดหมุน (F)
เช่น ทีเปิ ดขวดนําอัดลม รถเข็นทราย ทีตัดกระดาษ เป็ นต้น

รูปแสดงคานอันดับ 2
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3. คานอันดับที 3 เป็ นคานทีมีแรงความพยายาม (E) อยูร่ ะหว่างแรงความต้านทาน (W) และจุดหมุน (F)
เช่น ตะเกียบ คีมคีบถ่าน แหนบ เป็ นต้น

รูปแสดงคานอันดับ 3
การผ่อนแรงของคาน จะมีค่ามากหรื อน้อยโดยดูจากระยะ E ถึง F และ W ว่าถ้าระยะ EF ยาวหรื อสัน
กว่าระยะ WF ถ้าในกรณี ทียาวกว่าก็จะช่วยผ่อนแรง ถ้าสันกว่าก็จะไม่ผอ่ นแรง
หลักการและขันตอนการคํานวณเรืองคานและโมเมนต์
. วาดรู ปคาน พร้อมกับแสดงตําแหน่งของแรงทีกระทําบนคานทังหมด
2. หาตําแหน่งของจุดหมุนหรื อจุดฟัลคัม ถ้าไม่มีให้สมมติขึน
. ถ้าโจทย์ไม่บอกนําหนักของคานมาให้ เราไม่ตอ้ งคิดนําหนักของคานและ ถือว่า คานมี
ขนาดสมําเสมอกันตลอด
4. ถ้าโจทย์บอกนําหนักคานมาให้ตอ้ งคิดนําหนักคานด้วย โดยถือว่านําหนักของคานจะอยู่
จุดกึงกลางคานเสมอ
5. เมือคานอยูใ่ นสภาวะสมดุล โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเท่ากับโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา
6. โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา หรื อโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกามีค่าเท่ากับ ผลบวกของโมเมนต์ยอ่ ย
แต่ละชนิด
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ตัวอย่างการคํานวณเรืองโมเมนต์
ตัวอย่างที 1 คานอันหนึงเบามากมีนาหนั
ํ ก 300 นิวตันแขวนทีปลายคานข้างหนึง และอยูห่ ่างจุดหมุน 1
เมตร จงหาว่าจะต้องแขวนนําหนัก 150 นิวตัน ทางด้านตรงกันข้ามทีใดคานจึงจะสมดุล
วิธีทาํ สมมุติให้แขวนนําหนัก 150 นิวตัน ห่างจากจุดหมุนF = x เมตร( คิดโมเมนต์ทีจุด F)
1. วาดรู ปแสดงแนวทางของแรงทีกระทําบนคานทังหมด
A

B
1

X
150 N

. ให้ F เป็ นจุดหมุน หาค่าโมเมนต์ตามและโมเมนต์ทวน
โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา = x (X) = 150 X นิวตัน-เมตร
โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา = x (300) = 300 นิวตัน-เมตร
. ใช้กฎของโมเมนต์
โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา = โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา
X = 300
X = 300/150 = 2 เมตร
ตอบ ต้องแขวนนําหนัก 150 นิวตัน ห่างจากจุดหมุน เมตร
ตัวอย่างที 2 คานยาว 6 เมตร หนัก นิวตัน ใช้งดั ก้อนหินซึงหนัก
นิวตัน โดยวางให้จุดหมุนอยู่
ห่างจากก้อนหิน 1 เมตร จงหาว่า จะต้องออกแรงทีปลายคานเพืองัดก้อนหินเท่าไร
F

A
1N

2

3
200 N

วิธีทํา สมมติให้ออกแรงทีจุด B = X นิวตัน และคิดโมเมนต์ทีจุด F
โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา = โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา

B
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ตอบ

(X x 5) + (200 x 2) = 1 x 3000
X + 400 = 3000
5X
= 3000 – 400 = 2600
X
= 3600/5 = 720
ต้องออกแรงพยายาม = 720 นิวตัน

ตัวอย่างที ไม้กระดานหกยาว เมตร นาย ก. หนัก นิวตัน ยืนอยูท่ ีปลาย A ส่วนนาย ข. หนัก
นิวตัน ยืนอยูท่ ีปลาย B อยากทราบว่าจะต้องวางจุดหมุนไว้ทีใด คานจึงจะสมดุล
วิธีทาํ
สมมุติให้จุดหมุนอยูห่ ่างจากนาย ก. X เมตร
โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา = โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา
( - X) = 400 x X
6(5-X)
= 4X
30 - 6X = 4X
30
= 10X
X
=3
ตอบ

จุดหมุนอยูห่ ่างจาก นาย ก. เมตร

การใช้ โมเมนต์ในชีวติ ประจําวัน
ความรู้เกียวกับเรื องของโมเมนต์ สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันในด้านต่างๆ มากมาย เช่น
การเล่นกระดานหก การหาบของ ตราชังจีน การแขวนโมบาย ทีเปิ ดขวด รถเข็น คีม ทีตัดกระดาษ เป็ นต้น
หรื อในการใช้เชือกหรื อสลิงยึดคานเพือวางคานยืนออกมาจากกําแพง
แบบฝึ กหัด
1. จงตอบคําถามต่อไปนี
. แรง หมายถึงอะไร
. ผลทีเกิดจากการกระทําของแรงมีอะไรบ้าง
. แรงมีหน่วยเป็ นอะไร
. แรงเสียดทานคืออะไร
. ยานพาหนะทีใช้ในปัจจุบนั ทุกชนิดต้องมีลอ้ เพืออะไร
1.6 ล้อรถมีตลับลูกปื น ล้อ และใส่นามั
ํ นหล่อลืน เพืออะไร
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. แรงเสียดทานมีค่ามากหรื อน้อยขึนอยูก่ บั อะไร
. นักเทนนิสตีลกู เทนนิสอย่างแรง ขณะทีลูกเทนนิสกําลังเคลือนทีอยูใ่ นอากาศ มีแรงใดบ้าง
มากระทําต่อลูกเทนนิส
. ถ้าเรายืนชังนําหนักใกล้ ๆ กับโต๊ะ แล้วใช้มือกดบนโต๊ะไว้ ค่าทีอ่านได้จากเครื องชังนําหนัก
จะเพิมขึนหรื อลดลง เพราะเหตุใด
. โมเมนต์ คือ อะไร มีกีชนิด
2. คานยาว เมตร ใช้งดั วัตถุหนัก นิวตัน โดยวางให้จุดหมุนอยูห่ ่างวัตถุ 0.5 เมตร จงหาว่า
จะต้องออกแรงทีปลายคานอีกข้างหนึงเท่าไร คานจึงจะสมดุล (แสดงวิธีทาํ )
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บทที
งานและพลังงาน
สาระสําคัญ
ความหมายของงานและพลังงาน รู ปของพลังงานประเภทต่าง ๆ พลังงานไฟฟ้ า กฎของโอห์ม
การต่อวงจรความต้านทานแบบต่าง ๆ การคํานวณหาค่าความต้านทาน การใช้ประโยชน์จากไฟฟ้ าใน
ชีวิตประจําวัน และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ า แสงและคุณสมบัติของสาร เลนส์ชนิ ดต่าง ๆ ประโยชน์
และโทษของแรงต่ อชี วิ ต แหล่ งกําเนิ ด ของพลัง งานความร้ อ น การนําความร้ อนไปใช้ประโยชน์
พลังงานทดแทน
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1. อธิบายความหมายของงานและพลังงานในรู ปแบบต่าง ๆ ได้
2. ต่อวงจรไฟฟ้ าอย่างง่ายได้
3. ใช้กฎของโอห์มในการคํานวณได้
4. บอกวิธีการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานได้
5. อธิบายสมบัติของแสง พลังงานความร้อน และนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้
6. อธิบายพลังงานทดแทนและเลือกใช้ได้
ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที
เรื องที
เรื องที
เรื องที

ความหมายของงานและพลังงาน
รู ปของพลังงานประเภทต่าง ๆ
ไฟฟ้ า
แสง
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เรืองที ความหมายของงานและพลังงาน
1.1 งาน (work)
คําว่า “งาน” อาจมีความหมายทีแตกต่างกันไป เช่น คุณทํางานหรื อยัง งานหนักไหม ? ทํางาน
บ้านกันเถอะ เหล่านี เป็ นต้น แต่ก ารทํางานเหล่านี ในทางวิทยาศาสตร์ ไม่ถือว่าเป็ นงาน การทํางาน
ในทางวิทยาศาสตร์เป็ นงานทีได้จากการออกแรงเพือทําให้วตั ถุเคลือนทีในทิศทางของแรงทีกระทํากับ
วัตถุนนั ดังภาพ

คนยกของจากพืนไปไว้ทีรถกระบะ

W=FxS

คนหลายคนช่วยกันเข็นรถทีติดหล่ม
งานในชีวติ ประจําวัน
…………………… (1)

เมือกําหนดให้
W เป็ นงานทีทําให้มีหน่วยเป็ นจูล (Joule : J) หรื อนิวตัน - เมตร(Newton - metre : N.m)
F เป็ นแรงทีกระทํากับวัตถุมีหน่วยเป็ นนิวตัน (Newton : N)
S เป็ นระยะทางทีวัตถุเคลือนทีไปตามทางของแรงทีกระทํากับวัตถุมีหน่วยเป็ นเมตร (Metre : m)
1.2 พลังงาน (Energy)
ในชี วิตประจําวัน ของเรามักได้ยิน คําว่าพลังงานอยู่บ่อย ๆ ตัว อย่างเช่ น เราได้พลังงานจาก
อาหาร แหล่งพลังงานมีอยูห่ ลายชนิดทีสามารถทําให้โลกเราเกิดการทํางาน และหากศึกษาวิเคราะห์ใน
เชิ งลึก แล้ว จะพบว่ าแหล่งต้น ตอของพลังงานที ใช้ทาํ งานในชี วิ ตประจําวัน ส่ ว นใหญ่ ก็ ลว้ นมาจาก
พลังงานอันมหาศาลทีแผ่จากดวงอาทิตย์มาสู่โลกเรานี เอง พลังงานจากดวงอาทิตย์นีนอกจากจากจะ
สามารถใช้ประโยชน์จากแสงและความร้อนในการทํางานโดยตรง เช่น การให้แสงสว่าง การให้ความ
ร้อนความอบอุ่น การตากแห้งต่าง ๆ แล้วก็ยงั ก่อให้เกิดแหล่งพลังงานอืน ๆ อีกมากมาย เช่น
- พลังงานลม ในรู ปของพลังงานจลน์ของลม
- พลังงานนํา ในรู ปของพลังงานศักย์ของนําฝนทีตกลงมา และถูกกักเก็บไว้ในทีสูง
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- พลังงานมหาสมุทร ในรู ปของพลังงานจลน์ของคลืนและกระแสนําและพลังงาน
ความร้อนในนําของมหาสมุทร
- พลังงานชีวมวล ในรู ปของพลังงานเคมีของชีวมวล
- พลังงานฟอสซิ ล ในรู ปของพลังงานเคมีของถ่านหิ น นํามัน และก๊าซธรรมชาติ
แหล่งพลังงานดังกล่าวนี อาจกล่าวเป็ นอีกนัยว่าเป็ นแหล่งพลังงานทางอ้อมของ
ดวงอาทิตย์ก็ได้

เรืองที รูปของพลังงานประเภทต่าง ๆ
พลังงานที เราใช้ก ัน อยู่นันอยู่ในหลายรู ป แบบด้ว ยกัน เช่ น เราใช้พลัง งานเคมี ที ได้จ าก
สารอาหารในร่ างกายทํางานยกวัตถุต่าง ๆ การทําให้วตั ถุเคลือนทีไปเรี ยกว่า ทําให้วตั ถุเกิดพลังงานกล
เราใช้พลังงานความร้อน ในการหุงหาอาหารให้ความอบอุ่นและทําให้เครื องจักรไอนําเกิดพลังงานกล
พลังงานแสง ช่วยให้ตาเรามองเห็นสิ งต่าง ๆ รอบตัวได้ การทีเราได้ยินเสี ยง และเราใช้พลังงานไฟฟ้ า
กับเครื องใช้ไฟฟ้ าต่าง ๆ
รู ปแบบของพลังงานจัดเป็ น 2 กลุ่ม คือ พลังงานทีทํางานได้ และพลังงานทีเก็บสะสมไว้
- พลังงานทีเก็บสะสมไว้ เช่น พลังงานเคมี พลังงานศักย์ พลังงานนิวเคลียร์
- พลังงานทีทํางานได้ คือ พลังงานทีได้จากกิจกรรมต่างๆ เช่น พลังงานความร้อน
พลังงานแสง พลังงานความร้อน พลังงานแสงสว่าง พลังงานเสียง พลังงานจลน์
- พลังงานงานในรู ปอืน ๆ เช่น พลังงานชีวมวล
พลังงานทีเก็บสะสมไว้
พลังงานทีเก็บสะสมไว้ในสสารสามารถแบ่งได้ เช่น
- พลังงานเคมี
- พลังงานนิวเคลียร์
- พลังงานศักย์
พลังงานศักย์
พลังงานศักย์เป็ นพลังงานของวัตถุเนื องจากตําแหน่ งในสนามของแรง เนื องจากต้องทํางาน
จากตําแหน่ งหนึ งพลังงานศักย์เป็ นพลังงานทีจัดเป็ นพลังงานทีสะสมไว้ มี 2 ชนิ ด คือ พลังงานศัก ย์
เนืองจากแรงโน้มถ่วงของโลก และพลังงานศักย์ทีได้จากวัตถุทียืดหยุน่
พลังงานศักย์โน้ มถ่ วง
พลังงานศัก ย์ทีขึนอยู่กบั ตําแหน่ ง หากวัตถุอยู่บริ เวณพืนผิวโลกทีมีแรงดึงดูดของโลก หรื อ
สนามความโน้มถ่วงของโลก พลังงานศักย์ทีอยู่ทีสูงซึงเกิดขึ นเนื องจากแรงโน้มถ่วงของโลกทีกระทํา
ต่อวัต ถุ ถ้าเรายกวัตถุมวล m ให้สูงขึนในแนวดิงจากพืนดินเป็ นระยะ h โดยทีวัตถุเคลือนทีด้ว ย
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ความเร็ วคงตัวแล้ว เราจะต้องออกแรง F ขนาดหนึงทีมีขนาดเท่ากับขนาดของนําหนักของวัตถุ mg จึง
จะสามารถยกวัตถุขึนได้ ตามต้องการ พลังงานศักย์โน้มถ่วงจะได้ตามสมการ
…. (2)
พลังงานศักย์ยดื หยุ่น
คือ พลังงานทีสะสมอยูใ่ นสปริ งหรื อวัตถุยดื หยุน่ อืนๆ ขณะทียืดตัวออกจากตําแหน่งสมดุล
ในการออกแรงดึงสปริ ง เป็ นระยะ x จะเกิดงานเกิดขึน ปริ มาณงานทีเกิดขึนในการดึงสปริ ง จะเกิด
พลังงานศักย์ยดื หยุน่
ถ้ากําหนดให้
แทนด้วยพลังงานศักย์ยดื หยุน่ จะได้ตามสมการ
…………………… (3)
เมือ

เป็ นค่าคงตัวของสปริ ง

ตัวอย่างการคํานวณ รถยนต์คนนัง 4 คน โดยนังข้างหน้า 2 คน และข้างหลัง 2 คน แต่ละคนมีมวล 80
กิโลกรัม สปริ งทีโช้คอัพทัง 4 ตัวถูกกดลงเป็ นระยะ 3 เซนติเมตร อยากทราบว่าค่าคงตัวของสปริ งและ
พลังงานศักย์ยดื หยุน่ ในสปริ งแต่ละตัวมีค่าเท่าไร
วิธีทํา หาค่าคงตัวของสปริง
จาก

และ

นิวตัน เมตร

หาค่าพลังงานศักย์โน้มถ่วง

จูล
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พลังงานนิวเคลียร์
การเกิ ดปฏิกิ ริยานิ วเคลีย ร์ นันต้องอาศัยแร่ ธาตุบางอย่าง เช่น แร่ ยเู รเนี ยม ธาตุดิ วเทอร์ เรี ย ม
เป็ นเชื อเพลิงซึงอาจถือได้ว่าเป็ นแหล่งพลังงานทีมีต ้นกําเนิ ดจากโลกเรานี นัก วิทยาศาสตร์ ผโู้ ด่งดัง
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) ผูค้ ิดค้นสูตรฟิ สิกส์ขึนเป็ นคนแรกทีว่าด้วยมวลสารสามารถแปลง
เป็ นพลังงาน และพลังงาน ( ) ที เกิ ดขึ นมีปริ มาณเท่ ากับ ( ) ที หายไปจากการปฏิกิริ ยาคูณ ด้ว ย
ความเร็ วแสง ( ) ยกกําลัง 2 ตามสูตรทางฟิ สิกส์ดงั นี
…………………… (4)
เป็ นทีทราบกันแล้วว่าแสงเดินทางเร็ วมาก ๆ (
เมตรต่อวินาที) และเมือยิงยกกําลัง
สองแล้วพลังงานทีให้ออกมาในรู ปของความร้อนและแสงนันจึงมีปริ มาณมหาศาลมาก การปฏิกิริยา
นิวเคลียร์มีอยู่ 2 ประเภท คือ แบบฟิ ชชัน (Fission) และ ฟิ วชัน (Fusion)
พลังงานเคมี
จัดเป็ นพลังงานทีเก็บสะสมไว้ในสสารต่าง ๆ เช่น อาหาร และเชื อเพลิง พลังงานเคมีสามารถ
เปลียนเป็ นพลังงานรู ปอืนได้ เช่น อาหารทีเรารับประทานเข้าไปในร่ างกายนันสามารถเปลียนเป็ น
พลังงานเคมี ไว้ใช้ประโยชน์สาํ หรับอวัยวะต่าง ๆ ในร่ างกายได้
พลังงานทีทํางานได้
คือ พลังงานทีได้จากการทํากิจกรรมต่าง ๆ ให้ได้พลังงานออกมาหลายรู ปแบบ เช่น
- พลังงานความร้อน
- พลังงานแสง
- พลังงานเสียง
- พลังงานอิเล็กทรอนิกส์
- พลังงานจลน์
พลังงานความร้ อน
พลังงานความร้อนทีได้จากการเผาไหม้ จากเตาพลังงานความร้อนเราสามารถรู้สึกได้ พลังงาน
ความร้อนทีใหญ่ทีสุดคือดวงอาทิตย์จดั เป็ นเหล่งพลังงานความร้อนทีใหญ่ทีสุด
พลังงานเสียง
พลังงานเสี ย งเป็ นพลังงานรู ปหนึ งทีเกิด จากการสันสะเทื อน เราสามารถได้ยินได้ คื อเป็ น
พลังงานรู ปหนึงทีสําคัญโดยมนุษย์ เพราะเราใช้เสียงในการสือสาร หรื อแม้แต่สตั ว์ หรื อพืชบางชนิ ดจะ
ใช้เสียงในการส่งสัญญาณเช่น พลังงานเสียงทีได้จากพูดคุยกัน พลังงานเสียงทีได้จากเครื องดนตรี
เป็ นต้น
พลังงานแสง
หลอดไฟฟ้ าให้พลังงานแสงแก่เรา ดวงอาทิตย์เป็ นอีกแหล่งหนึ งทีเป็ นพลังงานงานแสงสว่าง
ทําให้เราสามารถมองเห็นสิ งต่าง ๆ ได้ ถ้าปราศจากพลังงานแสงเราจะอยูใ่ นความมืด
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พลังงานอิเล็กทรอนิกส์
พลังงานประเภทหนึ งทีทําให้คอมพิวเตอร์ ทาํ งาน เป็ นประเภทของพลังงานทีใช้ได้อย่างมาก
และเป็ นพลังงานทีใช้ได้อย่างต่อเนือง
พลังงานจลน์
วัตถุทุกชนิดทีเคลือนทีได้ลว้ นแต่มีพลังงานจลน์ วัตถุทีเคลือนทีได้อย่างรวดเร็วแสดงว่ามี
พลังงานจลน์มาก ตัวอย่างเช่น การขับรถยนต์ได้เร็วจะมีพลังงานจลน์มากนันเอง
การหาค่าพลังงานจลน์ของนักเล่นสกีผนู้ ี จะหาได้จากสมการ ถ้าเขาเคลือนที ด้วยความเร็ ว v
และมีมวล m จะหาพลังงานจลน์อยูใ่ นรู ป
…………………… (5)
ตัวอย่างการคํานวณ รถยนต์คนั หนึงเคลือนทีด้วยความเร็ ว 72 กิโลเมตรต่อชัวโมงถ้าเร่ งให้มีความเร็ ว
72 กิโลเมตรต่อชัวโมง รถยนต์คนั นี เคลือนทีด้วยพลังงานจลน์ทีเปลียนแปลงเท่าใด
วิธีทํา

จากสูตร

พลังงานจลน์ก่อนการเปลียน
จูล
พลังงานจลน์หลังงานเปลียนแปลง
จูล
เพราะฉะนันพลังงานจลน์ทีเปลียนเท่ากับ พลังงานจลน์หลังการเปลียน - พลังงานจลน์ก่อนการเปลียน
=
จูล
พลังงานจลน์ทีเปลียนแปลง
จูล
ตอบ
พลังงานรูปแบบอืน ๆ
แหล่งพลังงานมีอยู่หลายชนิ ดทีสามารถทําให้โลกเราเกิดการทํางาน และหากศึกษาวิเคราะห์
ในเชิงลึกแล้วจะพบว่ าแหล่งต้นตอของพลังงานทีใช้ทาํ งานในชีวิ ตประจําวัน ส่ วนใหญ่ก็ ลว้ นมาจาก
พลังงานอันมหาศาลทีแผ่จากดวงอาทิตย์มาสู่โลกเรานี เอง พลังงานจากดวงอาทิตย์นีนอกจากจะสามารถ
ใช้ประโยชน์จากแสงและความร้อนในการทํางานโดยตรง เช่น การให้แสงสว่าง การให้ความร้อนความอบอุ่น การตากแห้งต่าง ๆ แล้วยังก่อให้เกิดแหล่งพลังงานอืน ๆ อีกมากมาย เช่น
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- พลังงานลม ในรู ปของพลังงานจลน์ของลม
- พลังงานนํา ในรู ปของพลังงานศักย์ของนําฝนทีตกลงมา และถูกกักเก็บไว้ในทีสูง
- พลังงานมหาสมุทร ในรู ปของพลังงานจลน์ของคลืนและกระแสนําและพลังงาน
ความร้อนในนําของมหาสมุทร
- พลังงานชีวมวล ในรู ปของพลังงานเคมีของชีวมวล
- พลังงานฟอสซิล ในรู ปของพลังงานเคมีของถ่านหิน นํามัน และก๊าซธรรมชาติ
แหล่งพลังงานดังกล่าวนี อาจกล่าวเป็ นอีกนัยว่าเป็ นแหล่งพลังงานทางอ้อมของดวงอาทิตย์ก็ได้
พลังงานนําขึนนําลง
พลังงานนําขึนนําลงทีเกิดขึนในมหาสมุทรได้จดั แยกออกจากแหล่งพลังงานมหาสมุทรอืน ๆ
ทีได้กล่าวไว้ขา้ งต้น เนื องจากแหล่งพลังงานในมหาสมุทรนี มีสาเหตุมาจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์
มากกว่าดวงอาทิตย์และเป็ นแหล่งพลังงานเดียวทีเกิดจากดวงจันทร์ เป็ นหลักและมีอิทธิพลถึงโลกเรานี
ปรากฏการณ์ น ําขึ นนําลงเกิ ด ขึ นเมือดวงอาทิ ต ย์ โลก และดวงจัน ทร์ โ คจรมาอยู่ในแนวเดี ย วกัน
แรงดึงดูดของดวงจันทร์ซึงอยูใ่ กล้โลกเรามากกว่านันจะดึงให้นาตามบริ
ํ
เวณเขตศูนย์สูตรในมหาสมุทร
สูงขึน และเมือการโคจรทําให้ดวงจันทร์ตงฉากกั
ั
บดวงอาทิตย์ก็จะทําให้นาบริ
ํ เวณศูนย์สูตรลดลง วงจร
การขึนลงของนําในมหาสมุทรก็จะสอดคล้องกับระยะเวลาการโคจรของดวงจันทร์ รอบโลกเรา ซึงจะ
สังเกตได้ว่านําจะขึนสูงเมือใกล้วนั ข้างขึนและข้างแรมตามปฏิทินจันทรคติ ความแตกต่างของนําทะเล
ระหว่างช่วงทีขึนสูงและช่วงทีตําถือได้ว่าเป็ นพลังงานศักย์อนั หนึงทีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้
พลังงานลม
มีสาเหตุใหญ่มาจากความร้อนทีแผ่จากดวงอาทิตย์สู่โลกเราให้กบั อากาศไม่เท่าเทียมกัน ทําให้
อากาศร้อนทีเบากว่าลอยขึนและอากาศเย็นทีหนักกว่าลอยเข้ามาแทนที เช่น อากาศใกล้บริ เวณศูนย์สูตร
จะร้อนกว่าอากาศใกล้บริ เวณขัวโลกอากาศทีเบากว่าจะลอยตัวขึนขณะทีอากาศหนักกว่าจะเคลือนเข้า
มาแทนที
ลมเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ งเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ความกดดันของ
บรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลก สิ งเหล่านี เป็ นปั จจัยทีก่ อให้เกิดความเร็ วลมและกําลังลม
เป็ นทียอมรับโดยทัวไปว่าลมเป็ นพลังงานรู ปหนึงทีมีอยูใ่ นตัวเอง ซึงในบางครังแรงทีเกิดจากลมอาจทํา
ให้บา้ นเรื อนทีอยู่อาศัยพังทลายต้นไม้หักโค่นลง สิ งของวัตถุต่างๆ ล้มหรื อปลิวลอยไปตามลม ฯลฯ
ในปัจจุบนั มนุษย์จึงได้ให้ความสําคัญและนําพลังงานจากลมมาใช้ประโยชน์มากขึน เนื องจากพลังงาน
ลมมีอยู่โดยทัวไป ไม่ตอ้ งซือหา เป็ นพลังงานทีสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อม และ
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่รู้จกั หมดสิ น
พลังงานมหาสมุทร
- พลังงานคลืนมีสาเหตุใหญ่มาจากนําบนผิวมหาสมุทรถูกพัดด้วยพลังงานลมจน
เกิดการเคลือนไหวเป็ นคลืน
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- พลังงานกระแสนําเป็ นลักษณะเดียวกับลมแตกต่างกันตรงทีแทนทีจะเป็ นอากาศก็
เป็ นนําในมหาสมุทรแทน
- พลังงานความร้อนในมหาสมุทรเกิดจากบริ เวณผิวนําของมหาสมุทรทีได้รับความ
ร้อนจากดวงอาทิตย์ (ทีประมาณยีสิ บกว่าองศาเซลเซียส) ซึงจะร้อนกว่านําส่ วนทีลึกลงไป (ทีนําลึก
ประมาณ 1 กิโลเมตร มีอุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส) ความแตกต่างของอุณหภูมิเช่นนี ถือได้ว่า
เป็ นแหล่งพลังงานชนิดหนึงเช่นกัน
พลังงานฟอสซิล
เชือเพลิงฟอสซิลเกิดจากการย่อยสลายของสิ งมีชีวิตภายใต้สิงแวดล้อมทีเหมาะสม เมือพืชและ
สัตว์สมัยดึกดําบรรพ์ (ยุคไดโนเสาร์) เสียชีวิตลงจะถูกย่อยสลายและทับถมกันเป็ นชัน ๆ อยู่ใต้ดินหรื อ
ใต้พิภพ ซึงใช้เวลาหลายล้านปี กว่าทีจะเปลียนซากเหล่านีให้กลายเป็ นเชื อเพลิงฟอสซิลทีรู้จกั กันทัวไป
คือถ่านหินนํามัน และก๊าซธรรมชาติ
ตามทีได้กล่าวไว้ในหัวข้อทีแล้วว่าสิ งมีชีวิ ตก็เป็ นแหล่งกักเก็บของพลังงานจากดวงอาทิต ย์
รู ปแบบหนึง ดังนัน พลังงานฟอสซิลนีก็ถือว่าเป็ นแหล่งกักเก็บทีเกิดขึนหลายล้านปี ก่อน ของสิ งมีชีวิต
ในยุคนัน
พลังงานเหล่านีจะถูกปลดปล่อยออกมาได้หรื อเอามาใช้ทาํ งานได้ก็มีอยู่วิธีเดียวเท่านันคือการ
เผาไหม้ ซึ งจะทํา ให้ค าร์ บ อนและ ไฮโดรเจนที อยู่ใ นเชื อเพลิ ง รวมกับออกซิ เ จนในอากาศเป็ น
คาร์บอนไดออกไซด์ และนํานอกจากนี ยังมีสารอืน ๆ อันเป็ นองค์ประกอบของสิ งมีชีวิตทีเจือปนอยู่ใน
เชือเพลิงอีก เช่น ซัลเฟอร์ และไนโตรเจน ก็จะถูกปลดปล่อยออกมาเป็ นก๊าซซัลเฟอร์ ออกไซด์ (SOX)
และไนโตรเจนออกไซด์ (NOX) เมือทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ
พลังงานไฟฟ้ า
พลังงานไฟฟ้ านับว่าเป็ นพลังงานทีสําคัญและมนุ ษย์นาํ มาใช้มากทีสุ ด นับแต่ ทอมัส แอลวา
เอดิสนั ประดิษฐ์หลอดไฟสําเร็ จเมือปี พ.ศ. 2422 แล้ว เทคโนโลยีดา้ นเครื องใช้ไฟฟ้ าได้มีการพัฒนา
อย่างรวดเร็ ว ดังทีเห็นได้รอบตัวในทุกวันนี เครื องใช้เหล่านี ใช้เปลียนพลังงานไฟฟ้ าไปเป็ นพลังงาน
รู ปอืน
สิ งทีนําพลังงานไฟฟ้ าจากแหล่งกําเนิดพลังงานไฟฟ้ าไปยังเครื องใช้ไฟฟ้ าในบ้านและโรงงาน
อุตสาหกรรม ก็คือ กระแสไฟฟ้ า เราส่งกระแสไฟฟ้ าไปยังทีต่างๆได้โดยผ่านกระแสไฟฟ้ าไป
ตามสายไฟฟ้ าซึงทําด้วยสาร ทียอมให้กระแสไฟฟ้ าผ่านได้
พลังงานชีวมวล
พืชทังหลายในโลกเราก่อเกิด ขึ นมาได้ลว้ นแต่ อาศัยพลังงานจากดวงอาทิ ตย์ พืชทําหน้าที
เปลียนพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเก็บสะสมไว้เพือการดํารงชีพและเป็ นส่ วนประกอบสําคัญทีก่อให้เกิด
การเจริ ญเติบโตตามส่ วนต่ าง ๆ ของพืช เช่น ราก ลําต้น ใบ ดอกไม้ และผล ขบวนการสําคัญทีเก็ บ
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สะสมพลัง งานแสงอาทิ ต ย์นี เรี ยกกัน ว่ า กระบวนการสัง เคราะห์ แ สงโดยอาศัย สารคลอโรฟิ ลล์
(Chlorophyll) บนพืชสี เขียวทีทําตัวเสมือนเป็ นโรงงานเล็ก ดูดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ( ) จาก
อากาศ และนํา ( ) จากดินมาทําปฏิกิริยากันแล้วผลิตเป็ นสารประกอบกลุ่มหนึ งขึ นมา เช่น นําตาล
แป้ ง และเซลลูโลส ซึงเรี ยกรวม ๆ ว่าคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) พลังงานแสงอาทิตย์นีจะถูกสะสม
ในรู ปแบบของพันธเคมี (Chemicalbonds) ของสารประกอบเหล่านี
สัตว์ทงหลายมี
ั
ทงกิ
ั นพืชและสัตว์ มนุษย์กินพืช และสัตว์การกินกันเป็ นทอด ๆ (ห่ วงโซ่อาหาร)
ของสิ งมีชีวิ ต ทําให้มีการถ่ายทอดพลังงานเคมีจากพืชไปสู่ สัต ว์และสิ งมีชีวิ ต อืน ๆ ซึ งอาจกล่าว
โดยสรุ ปคือ การทํางานของสิ งมีชีวิตโดยพืนฐานล้วนอาศัยพลังงานจากดวงอาทิตย์และการเจริ ญเติบโต
ของสิงมีชีวิตก็เป็ นแหล่งสะสมพลังงานทีได้รับจากดวงอาทิตย์อีกเช่นกัน
พลังงานชีวมวลก็ คือ พลังงานทีสะสมอยูใ่ นสิงมีชีวิตทีสามารถนํามาใช้ทาํ งานได้ เช่น ต้นไม้
กิงไม้ หรื อเศษวัสดุจากการเกษตรหรื ออุตสาหกรรม เช่น แกลบ ฟาง ชานอ้อย ขีเลือย เศษไม้ เปลือกไม้
มูลสัตว์ รวมทังของเหลือหรื อขยะจากครัวเรื อนมนุษย์ เราได้ใช้พลังงานจากชีวมวลมาเป็ นเวลานานแล้ว
จนถึงปัจจุบนั ก็ยงั มีการนํามาใช้ประโยชน์ในสัดส่วนทีไม่นอ้ ยเลยโดยเฉพาะประเทศทีกําลังพัฒนาอย่าง
บ้านเราตามชนบทก็ยงั มีการใช้ไม้ฟืนหรื อถ่านในการหุงหาอาหาร
พลังงานทดแทน
พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานทีนํามาใช้แทนนํามันเชือเพลิง สามารถแบ่งตามแหล่งที
ได้มากเป็ น 2 ประเภท คือ พลังงานทดแทนจากแหล่งทีใช้แล้วหมดไป อาจเรี ยกว่า พลังงานสิ นเปลือง
ได้แก่ ถ่านหิ น ก๊าซธรรมชาติ นิ วเคลียร์ หิ นนํามัน และทรายนํามัน เป็ นต้น และพลังงานทดแทนอีก
ประเภทหนึ งเป็ นแหล่งพลังงานทีใช้แล้วสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก เรี ยกว่า พลังงานหมุนเวียน
ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล นํา และไฮโดรเจน เป็ นต้น ซึงในทีนี จะขอกล่าวถึงเฉพาะศักยภาพ และ
สถานภาพการใช้ประโยชน์ของพลังงานทดแทน การศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทนเป็ นการศึกษา
ค้นคว้า ทดสอบ พัฒนา และสาธิต ตลอดจนส่ งเสริ มและเผยแพร่ พลังงานทดแทน ซึงเป็ นพลังงานที
สะอาด ไม่มีผลกระทบต่ อสิ งแวดล้อม และเป็ นแหล่งพลังงานที มีอยู่ในท้องถิน เช่ น พลังงานลม
แสงอาทิตย์ ชีวมวล และอืน ๆ เพือให้มีการผลิต และการใช้ประโยชน์อย่างแพร่ หลาย มีประสิ ทธิภาพ
และมีความเหมาะสมทังทางด้านเทคนิ ค เศรษฐกิจ และสังคม สําหรับผูใ้ ช้ในเมือง และชนบท ซึงใน
การศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาพลังงานทดแทนดังกล่าว ยังรวมถึงการพัฒนาเครื องมือ เครื องใช้ และ
อุปกรณ์เพือการใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย งานศึกษา และพัฒนาพลังงานทดแทน เป็ นส่ วนหนึ ง
ของแผนงานพัฒนาพลังงานทดแทน ซึงมีโครงการทีเกียวข้องโดยตรงภายใต้แผนงานนี คือ โครงการ
ศึกษาวิจยั ด้านพลังงาน และมีความเชือมโยงกับแผนงานพัฒ นาชนบทในโครงการจัด ตังระบบผลิต
ไฟฟ้ าประจุแบตเตอรี ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สาํ หรับหมู่บา้ นชนบททีไม่มีไฟฟ้ า โดยงานศึกษา และพัฒนา
พลังงานทดแทนจะเป็ นงานประจํา ที มีล ัก ษณะการดํา เนิ น งานของกิ จ กรรมต่ าง ๆ ในเชิ ง กว้า ง
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เพือสนับสนุ น การพัฒ นาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ทังในด้านวิ ชาการเชิ งทฤษฎี และอุปกรณ์
เครื องมือทดลอง และการทดสอบ รวมถึงการส่งเสริ มและเผยแพร่ ซึงจะเป็ นการสนับสนุ น และรองรับ
ความพร้ อมในการจัดตังโครงการใหม่ ๆ ในโครงการศึก ษาวิ จ ัยด้านพลังงานและโครงการอืน ๆ
ทีเกี ยวข้อง เช่ น การศึก ษาค้นคว้าเบื องต้น การติ ดตามความก้าวหน้าและร่ วมมือประสานงานกับ
หน่วยงานทีเกียวข้องในการพัฒนาต้นแบบ ทดสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมเบืองต้น และ
เป็ นงานส่งเสริ มการพัฒนาโครงการทีกําลังดําเนินการให้มีความสมบูรณ์ยงขึ
ิ น ตลอดจนสนับสนุ นให้
โครงการที เสร็ จ สิ นแล้ว ได้น ําผลไปดําเนิ น การส่ งเสริ ม และเผยแพร่ และการใช้ประโยชน์ อย่า ง
เหมาะสมต่อไป

เรืองที ไฟฟ้ า
3.1 พลังงานไฟฟ้ า
เกิดจากการเคลือนทีของอิเล็กตรอนจากจุดหนึงไปยังอีกจุดหนึงภายในตัวนําไฟฟ้ าการเคลือนที
ของอิเล็กตรอน เรี ยกว่า กระแสไฟฟ้ า Electrical Current ซึงเกิดจากการนําวัตถุทีมีประจุไฟฟ้ าต่างกัน
นํามาวางไว้ใกล้กนั โดยจะใช้ตวั นําทางไฟฟ้ คือ ทองแดงการเคลือนทีของอิเล็กตรอนจะเคลือนทีจาก
วัตถุทีมีประจุไฟฟ้ าบวกไปยังวัตถุ ทีมีประจุไฟฟ้ าลบมีหน่วยเป็ น Ampere อักษรย่อคือ “ A ”

รู ปการเคลือนทีของอิเล็กตรอนในตัวนําไฟฟ้ า
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กระแสไฟฟ้ าสามารถแบ่ งออกได้ เป็ น 2 ชนิด
1. ไฟฟ้ ากระแสตรง (Direct Current) เป็ นกระแสไฟฟ้ าที เกิ ด จากการเคลือนที ของ
อิเล็กตรอนจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้ าใด ๆได้เพียงทิศทางเดียว สําหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้ านัน
มาจากเซลล์ปฐมภูมิคือถ่านไฟฉาย หรื อเซลล์ทุติยภูมิคือ แบตเตอร์รี หรื อเครื องกําเนิดไฟฟ้ ากระแสตรง

รู ปแบตเตอร์รีหรื อเครื องกําเนิดไฟฟ้ ากระแสตรง
2. ไฟฟ้ ากระแสสลับ (Alternating Current) เป็ นกระแสไฟฟ้ าทีเกิดจากการเคลือนทีของ
อิเล็ก ตรอนจากแหล่งจ่ ายไฟไปยังอุปกรณ์ ไฟฟ้ าใด ๆโดยมีก ารเคลือนทีกลับไปกลับมาตลอดเวลา
สําหรับแหล่งจ่ายไฟนันมาจากเครื องกําเนิ ด ไฟฟ้ ากระแสสลับชนิ ดหนึ งเฟสหรื อเครื องกําเนิ ดไฟฟ้ า
กระแสสลับชนิดสามเฟส

รูปที เครื องกําเนิดไฟฟ้ ากระแสสลับ
แรงดันไฟฟ้ า (Voltage) เป็ นแรงทีทําให้อิเล็กตรอนเกิดการเคลือนที หรื อแรงทีทําให้เกิดการ
ไหลของไฟฟ้ าโดยแรงดันไฟฟ้ าทีมีระดับต่างกันจะมีปริ มาณไฟฟ้ าสูงเนื องจากปริ มาณประจุไฟฟ้ าทัง
สองด้านมีความแตกต่างกัน ทําให้เกิดการเคลือนทีของอิเล็กตรอน โดยทัว ๆไปแล้วแรงดันไฟฟ้ าทีตก
คร่ อมอุปกรณ์ไฟฟ้ าแต่ละตัวภายในวงจรไฟฟ้ าหรื อแรงดันไฟฟ้ าของแหล่งจ่ายไฟฟ้ า จะใช้หน่ วยของ
แรงดันไฟฟ้ าจะใช้ตวั อักษร V ตัวใหญ่ธรรมดา จะแทนคําว่า Volt ซึงเป็ นหน่วยวัดของแรงดันไฟฟ้ า
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รู ปการเคลือนทีของอิเล็กตรอนจากศักย์สูงไปศักย์ตาํ
ความต้านทานไฟฟ้ า (Resistance) เป็ นการต่อต้านการไหลของกระแสไฟฟ้ าของวัตถุซึงจะมี
ค่ามากหรื อค่าน้อยจะขึนอยูก่ บั ชนิ ดของวัตถุนัน ๆ ความต้านทานจะมีหน่ วยวัดเป็ น โอห์ม และจะใช้
สัญลักษณ์เป็ น (Ohms)
ตัวนําไฟฟ้ า (Conductors) วัตถุทีกระแสไฟฟ้ าสามารถไหลผ่านได้โดยง่ายหรื อวัตถุทีมีความ
ต้านทานตํา เช่นทองแดง อลูมิเนี ยม ทอง และเงิน ซึงเป็ นตัวนําไฟฟ้ าทีดีทีสุ ด ค่าความนําไฟฟ้ าจะมี
สัญลักษณ์เป็ น G และมีหน่วยเป็ น ซีเมนส์ (S) โดยมีสูตรการคํานวณดังนี
G = 1/R

…………………… (6)

ตัวอย่าง
วัตถุชนิดหนึงมีค่าความต้านทานไฟฟ้ า 25 โอห์ม จงคํานวณหาค่าความนําไฟฟ้ าของวัตถุชนิดนี
มีค่าเป็ นเท่าไร
จากสูตร
G = 1/R
แทนค่า
G = 1/25
คําตอบ
G = 40 mS
ฉนวนไฟฟ้ า (Insulators) วัตถุทีซึงไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านไปได้ หรื อวัตถุทีมีความ
ต้านทานไฟฟ้ าสูง ซึงสามารถต้านทานการไหลของกระแสได้ เช่น ไมก้า แก้ว และพลาสติก
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3.2 กฎของโอห์ ม
กระแสไฟฟ้ าที ไหลในวงจรไฟฟ้ าได้นัน เกิ ด จากแรงดัน ไฟฟ้ าที จ่ ายให้กบั วงจรและ
ปริ มาณกระแสไฟฟ้ าภายในวงจรจะถูกจํากัดโดยความต้านทานไฟฟ้ าภายในวงจรไฟฟ้ านันๆ ดังนัน
ปริ มาณกระแสไฟฟ้ าภายในวงจรจะขึนอยูก่ บั แรงดันไฟฟ้ าและค่าความต้านทานของวงจร ซึงวงจรนี ถูก
ค้น พบด้ว ย George Simon Ohm เป็ นนัก ฟิ สิ กส์ชาวเยอรมันและนําออกมาเผยแพร่ ในปี ค.ศ.1826
ซึงวงจรนีเรี ยกว่า กฎของโอห์ม กล่าวว่ากระแสไฟฟ้ าทีไหลในวงจรจะแปรผันตรงกับแรงดันไฟฟ้ าและ
แปรผกผันกับค่าความต้านทานไฟฟ้ า โดยเขียนความสัมพันธ์ได้ดงั นี

แอมแปร์

…… (7)

ตัวอย่าง
จงคํานวนหาค่าปริ มาณกระแสไฟฟ้ าของวงจรไฟฟ้ าทีมีแรงดันไฟฟ้ าขนาด 50 โวลต์ และมีค่า
ความต้านทานของวงจรเท่ากับ 5โอห์ม
วิธีทํา
จากสูตร
แทนค่า
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กิจกรรมการเรียนรู้เรือง การทดลองกฎของโอห์ ม
อุปกรณ์ทดลอง
. เครื องจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงปรับค่าได้ . V
. มัลติมิเตอร์
. ตัวต้านทานขนาดต่าง ๆ จํานวน ตัว
. สายไฟ
การทดลอง

รู ปที แสดงการต่อวงจรเพือพิสูจน์กฎของโอห์ม
. นําตัวต้านทาน แหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงทีปรับค่าได้ ต่อวงจรดังรู ป
. ปรับค่าโวลต์ทีแหล่งจ่ายไฟ ประมาณ ค่า และแต่ละครังทีปรับค่าโวลต์ ให้วดั ค่ากระแสไฟ
ทีไหลผ่านวงจร บันทึกผลการทดลอง
V
. หาค่าระหว่าง
I
. นําค่าทีได้ไปเขียนกราฟระหว่าง V กับ I
. หาค่ าความชัน เปรี ยบเทีย บกับค่าที ได้ในข้อ เปรี ยบเที ยบตัวต้านทานและทําการทดลอง
เช่นเดียวกันกับข้อ คําถาม

V
ทีทดลองได้เป็ นไปตามกฎของโอห์มหรื อไม่ เพราะเหตุใด
I
3.3 การต่อความต้านทานแบบต่าง ๆ
การต่ อความต้ านทาน หมายถึง การนําเอาความต้านทานหลายๆ ตัวมาต่อรวมกันใน
ระหว่างจุดสองจุดซึงในบทนี จะกล่าวถึงการต่อความต้านทานในลักษณะต่างๆ กันโดยตังแต่การต่อ
ความต้านทานแบบอนุ กรม การต่ อความต้านทานแบบขนานและการต่ อความต้านทานแบบผสม
นอกจากนี ลักษณะของตัวอย่างต่าง ๆ ทีเราจะพบใน บทนี นันส่วนใหญ่แล้วจะแนะนําถึงวิธีการพิจารณา
และวิ ธีการคํานวณที ง่ าย ๆ เพือให้รวดเร็ วที สุ ด เท่าที จะกระทําได้ทังนี ก็เพือให้เป็ นแนวทางในการ

ค่า
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นําไปใช้ในการคํานวณเกี ยวกับวงจรไฟฟ้ าที ประกอบด้ว ยความต้านทานหลาย ๆ ตัว ที ต่ อกัน ใน
ลักษณะยุ่งยากและซับซ้อนได้อย่างถูกต้องรวดเร็ ว และมีความมันใจในการแก้ปัญหาโจทย์เกียวกับ
วงจรไฟฟ้ าโดยทัวๆ ไป
การต่อความต้านทานแบบอนุกรม
การต่อความต้านทานแบบอนุกรม หมายถึง การนําเอาความต้านทานมาต่อเรี ยงกันโดยให้
ปลายสายของความต้านทานตัวทีสองต่อเชือมกับปลายของความต้านทานตัวทีสาม ถ้าหากว่ามีความ
ต้านทานตัวทีสีหรื อตัวต่อ ๆ ไป ก็นาํ มาต่อเรี ยงกันไปเรื อย ๆ เป็ นลักษณะในแบบลูกโซ่ ซึงเราสามารถ
ทีจะเข้าใจได้ง่าย โดยการพิจารณาจาก

รู ปการต่อความต้านทานแบบอนุกรม
จากรู ปการต่อความต้านทานแบบอนุกรม จะได้
Rt = R1 + R2 + R3
ในทีนี
Rt = ความต้านทานรวมหรื อความต้านทานทังหมด
R1 , R2 , R3 = ความต้านทานย่อย
การต่อความต้านทานแบบขนาน
การต่อความต้านทานแบบขนาน หมายถึง การนําเอาความต้านทานหลายๆ ตัวมาต่อเชือมกัน
ให้อยูใ่ นระหว่างจุด 2 จุด โดยให้ปลายด้านหนึงของความต้านทานทุก ๆ ตัวมาต่อรวมกันทีจุด ๆ หนึ ง
และให้ปลายอีกด้านหนึงของความต้านทานทุก ๆ ตัวมาต่อรวมกันอีกทีจุดหนึ ง ๆ ซึงพิจารณาได้อย่าง
ชัดเจนจาก รู ปการต่อความต้านทานแบบขนาน

รู ปการต่อความต้านทานแบบขนาน
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จากรู ปการต่อความต้านทานแบบขนานจะได้
1/Rt = (1/R1+1/R2+1/R3)
= (R2R3+R1R3+R1R2)/(R1R2R3)
ดังนัน
Rt = (R1R2R3)/(R2R3+R1R3+R1R2)
ในทีนี Rt = ความต้านทานรวม หรื อความต้านทานทังหมด R1,R2,R3 = ความต้านทานย่อย
ข้ อสังเกต เมือความต้านทาน 2 ตัวต่อขนานกันและมีค่าเท่ากันการคํานวณหาค่าความต้านทาน
รวมให้ใช้ค่าความต้านทานตัวใดตัวหนึ งเป็ นตัวตัง (เพราะมีค่าเท่ากัน) แล้วหารด้วยจํานวนของความ
ต้านทาน คือ 2 ในลักษณะทํานองเดียวกัน ถ้าหากว่ามีความต้านทานทังหมด n ตัวต่อขนานกันและ
แต่ละตัว มีค่าเท่ า ๆ กันแล้วเมือคํานวณหาค่าความต้านทานรวม ก็ให้ใช้ค่าของความต้านทานตัวใด
ตัวหนึงเป็ นตัวตังแล้วหารด้วยจํานวนของตัวต้านทาน คือ n
วงจรแบบผสม
วงจรไฟฟ้ าแบบผสม คือ วงจรทีประกอบด้วยวงจรอนุ กรม (Series Circuit) และวงจรขนาน
(Parallel Circuit) ย่อย ๆ อยูใ่ นวงจรใหญ่เดียวกัน ดังนันในการคํานวณเพือวิเคราะห์หาค่าปริ มาณทาง
ไฟฟ้ าต่าง ๆ เช่น กระแสไฟฟ้ า (Current) แรงดันไฟฟ้ า (Voltage) และค่าความต้านทานรวม จึงต้องใช้
ความรู้ จ ากวงจรไฟฟ้ าแบบอนุ ก รม วงจรไฟฟ้ าแบบขนาน และกฎของโอห์ ม (Ohm’s Law)
วงจรไฟฟ้ าแบบผสม โดยทัวไปจะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ แบบอนุกรม - ขนาน (Series -Parallel) และแบบ
ขนาน * อนุกรม (Parallel - Series) ดังรู ป วงจรไฟฟ้ ากระแสตรงแบบผสม (อนุกรม - ขนาน)

รู ปวงจรไฟฟ้ ากระแสตรงแบบผสม (อนุกรม - ขนาน)
การหาค่าความต้านทานรวม (RT ) จึงต้องหาค่าความต้านทานรวม (RT2 ) ระหว่างตัวต้านทาน
ตัวที 2 และความต้านทานตัวที 3 แบบวงจรขนานก่อน จากนันจึงนําค่าความต้านทานรวม (RT2 ) มารวม
กับค่าความต้านทานตัวที 1 (RT1) แบบวงจรไฟฟ้ าอนุ กรม (Series Circuit) ในการหาค่ากระแสไฟฟ้ า
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(Current) และแรงดันไฟฟ้ า (Voltage)ให้หาค่ าในวงจรโดยใช้ลกั ษณะและวิธีการเดี ยวกัน กับวงจร
อนุกรม วงจรขนานดังทีผ่านมาโดยให้หาค่าต่าง ๆ ในวงจรรวม ก็จะได้ค่าต่างๆตามทีต้องการ
3.4 การคํานวณหาค่าความต้านทาน
วงจรอนุกรม และวงจรขนาน
ตัวต้านทานทีต่อแบบขนาน จะมีความต่างศักย์เท่ากันทุกตัว เราจึงหาความต้านทานทีสมมูล
( R eq ) เสมือนว่ามีตวั ต้านทานเพียงตัวเดียว ได้ดงั นี

เราสามารถแทนตัวต้านทานทีต่อขนานกัน ด้วยเส้นตรง 2 เส้น " || " ได้ สําหรับตัวต้านทาน 2 ตัว เราจะ
เขียนดังนี

กระแสไฟฟ้ าทีไหลผ่านตัวต้านทานแบบอนุกรมจะเท่ากันเสมอ แต่ความต่างศักย์ของตัวต้านทาน แต่ละ
ตัวจะไม่เท่ากัน ดังนัน ความต่างศักย์ทงหมดจึ
ั
งเท่ากับผลรวมของความต่างศักย์ เราจึงหาความต้านทาน
ได้เท่ากับ

ตัวต้านทานที ต่อแบบขนานและแบบอนุ กรม รวมกันนัน เราสามารถแบ่งเป็ นส่ วนเล็กๆก่อน แล้ว
คํานวณความต้านทานทีละส่วนได้ ดังตัวอย่างนี

ตัวต้านทานแบบ 4 แถบสี
ตัวต้านทานแบบ 4 แถบสีนนเป็
ั นแบบทีนิยมใช้มากทีสุด โดยจะมีแถบสี ระบายเป็ นเส้น 4 เส้น
รอบตัวต้านทาน โดยค่าตัวเลขของ 2 แถบแรกจะเป็ น ค่าสองหลักแรกของความต้านทาน แถบที 3 เป็ น
ตัวคูณ และ แถบที 4 เป็ นค่า ขอบเขตความเบียงเบน ซึงมีค่าเป็ น 2% , 5% , หรื อ 10%
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ค่าของรหัสสีตามมาตรฐาน EIA EIA-RS- 279
แถบ 3
แถบ 4
สี แถบ 1 แถบ 2
สัมประสิทธิของอุณหภูมิ
( ตัวคูณ) ( ขอบเขตความเบียงเบน)
ดํา
0
0 ?10 0
นําตาล 1
1 ?10 1
?1% (F)
100 ppm
แดง 2
2 ?10 2
?2% (G)
50 ppm
ส้ม 3
3 ?10 3
15 ppm
เหลือง 4
4 ?10 4
25 ppm
เขียว 5
5 ?10 5
?0.5% (D)
นําเงิน 6
6 ?10 6
?0.25% (C)
ม่วง 7
7 ?10 7
?0.1% (B)
เทา 8
8 ?10 8
?0.05% (A)
ขาว 9
9 ?10 9
ทอง
?0.1
?5% (J)
เงิน
?0.01
?10% (K)
ไม่มีสี
?20% (M)
หมายเหตุ : สีแดง ถึง ม่วง เป็ นสีรุ้ง โดยทีสีแดงเป็ นสีพลังงานตํา และ สีม่วงเป็ นสีพลังงานสูง
ค่าทีพึงประสงค์
ตัวต้านทานมาตรฐานทีผลิต มีค่าตังแต่มิลลิโอห์ม จนถึง กิกะโอห์ม ซึงในช่วงนี จะมีเพียงบาง
ค่าทีเรี ยกว่า ค่าทีพึงประสงค์ เท่านันทีถูกผลิต และตัวทรานซิสเตอร์ทีเป็ นอุปกรณ์แยกในท้องตลาด
เหล่านี นัน ในทางปฏิบตั ิแล้วไม่ได้มีค่าตาม อุดมคติ ดังนันจึงมีการระบุขอบเขตของ การเบียงเบนจาก
ค่าทีระบุไว้ โดยการใช้แถบสีแถบสุดท้าย
ตัวต้านทานแบบมี 5 แถบสี
5 แถบสี นันปกติ ใช้สําหรับตัว ต้านทานที มีค วามแม่น ยําสู ง (โดยมีค่ าขอบเขตของความ
เบียงเบน 1%, 0.5%, 0.25% , 0.1%) แถบสี 3 แถบแรกนันใช้ระบุค่าความต้านทาน แถบที 4 ใช้ระบุ
ค่าตัวคูณ และ แถบที 5 ใช้ระบุขอบเขตของความ เบียงเบน ส่ วนตัวต้านทานแบบ 5 แถบสี ทีมีความ
แม่นยําปกติ มีพบได้ในตัวต้านทานรุ่ นเก่า หรื อ ตัวต้านทานแบบพิเศษ ซึงค่าขอบเขตของความเบียงเบน
จะอยูใ่ นตําแหน่งปกติคือ แถบที 4 ส่วนแถบที 5 นันใช้บอกค่าสัมประสิทธิของอุณหภูมิ
ตัวต้านทานแบบ SMT
ตัวต้านทานแบบประกบผิวหน้า ระบุค่าความต้านทานด้วยรหัสตัวเลข โดยตัวต้านทาน SMT
ความแม่นยําปกติ จะระบุดว้ ยรหัสเลข 3 หลัก สองหลักแรกบอกค่าสองหลักแรกของความต้านทาน
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และ หลักที 3 คือค่าเลขยกกําลังของ 10 ตัวอย่างเช่น "472" ใช้หมายถึง "47" เป็ นค่าสองหลักแรกของค่า
ความต้านทาน คู ณ ด้ว ย 10 ยกกําลังสอง
โอห์ม ส่ วนตัว ต้านทาน SMT
ความแม่นยําสูง จะใช้รหัสเลข 4 หลัก โดยที 3 หลักแรกบอกค่าสามหลักแรกของความต้านทาน และ
หลักที 4 คือค่าเลขยกกําลังของ 10
การวัดตัวต้านทาน
ตัวต้านทานก็คือตัวนําทีเลวได้ หรื อในทางกลับกันตัวนําดีหรื อตัวนําสมบูรณ์ เช่น ซูเปอร์ คอน
ดักเตอร์ จะไม่มีค่าความต้านทานเลย ดังนัน ถ้าต้องการทดสอบเครื องมือวัดของเราว่า มีค่าเทียงตรง
ในการวัดมากน้อยเท่าใด เราสามารถทดสอบ ได้โดยการนําเครื องมือวัดของเราไปวัดตัวนําทีมีค่าความ
ต้านทาน ศูนย์โอห์ม เครื องมือทีนําไปวัดจะต้องวัดค่าได้เท่ากับ ศูนย์โอห์มทุก ย่านวัด (รู ปที 1) ตัวนําที
ดีทีสุดหรื อตัวนําที ค่อนข้างดี จําเป็ นมากสําหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทวไป
ั ในงานอิเล็กทรอนิ กส์จะใช้
อุปกรณ์ทีรู้จกั กันในชือว่า โอห์มมิเตอร์ เป็ นเครื องมือทีใช้ตรวจสอบค่าความต้านทานของตัวต้านทาน

รู ปที ถ้าเราวัดความต้านทานของตัวนําทีดีจะไม่มีความต้านทานคือวัดได้ศนู ย์โอห์ม
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กิจกรรมการทดลอง เรือง ตัวต้านทาน
วัตถุประสงค์
1. เข้าใจหลักการอ่านค่าสีตวั ต้านทานไฟฟ้ า
2. สามารถอ่านค่าสีจากตัวต้านทานไฟฟ้ าได้อย่างถูกต้อง
อุปกรณ์ทใช้
ี ในการทดลอง
1. ตัวต้านทานค่าต่างๆ
ตัวต้านทานไฟฟ้ า(Resistor)

ทดลอง
1.จากตัวต้านทานสี นําตาล สี แดง สี ส้ ม แล้วอ่านค่าต้านทาน ก่อนทดลอง (ตัวอย่าง)
อ่านค่าความต้านทานด้วยตนเองได้ผล = ....................... โอห์ม
2.ให้เลือกตัวต้านทานทีจัดเตรี ยมให้และนําไปทําการทดลองลงตามตาราง
3. จากตารางด้านล่างให้เขียนสีในแต่ละแถบสีเพือให้ได้ค่าความต้านทานตามกําหนด และให้ลงมือปฏิบตั ิ
เปลียนค่าสีตามทีเขียนไว้เพือดูผลเทียบกับทีเขียนไว้
สีแถบสีที 1
30 โอห์ม
45 โอห์ม
53 โอห์ม
330 โอห์ม
680 โอห์ม
940 โอห์ม
1.2 กิโลโอห์ม
3.5 กิโลโอห์ม
120 กิโลโอห์ม
480 กิโลโอห์ม
1000 กิโลโอห์ม
1200 กิโลโอห์ม

สีแถบสีที 2

สีแถบสีที 3
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3.5 ไฟฟ้ าในชีวติ ประจําวัน
ไฟฟ้ าเป็ นสิ งทีจําเป็ นและมีอิทธิพลมาก
ในชีวิต ประจําวันของเราตังแต่เกิด จนกระทังตาย
เราสามารถนําไฟฟ้ ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
เช่ น ด้านแสงสว่ าง ด้านความร้ อน ด้านพลังงาน
ด้านเสียง เป็ นต้น และการใช้ประโยชน์จากไฟฟ้ า
ก็ตอ้ งใช้อย่างระมัดระวัง ต้องเรี ยนรู้การใช้ทีถูกวิธี
ต้อ งรู้ วิ ธี ก ารป้ องกัน ที ถู ก ต้อ ง ในที นี จะขอกล่ า วถึ ง ประเภทของไฟฟ้ า และอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าใน
ชีวิตประจําวันทีควรจะรู้จกั
ไฟฟ้ าในชีวติ ประจําวันทีควรรู้จกั
.เมนสวิตช์ (Main Switch) หรื อสวิตช์ประธาน เป็ นอุปกรณ์หลักทีใช้สาํ หรับ ตัดต่อวงจรของ
สายเมน เข้าอาคาร กับสายภายใน ทังหมด เป็ นอุปกรณ์สับปลด วงจรไฟฟ้ าตัวแรก ถัดจากเครื องวัด
หน่ ว ยไฟฟ้ า (มิเตอร์ ) ของการนําไฟฟ้ า เข้ามาในบ้าน เมนสวิ ชต์ประกอบด้ว ย เครื องปลดวงจร
(Disconnecting Means) และเครื องป้ องกันกระแสเกิน (Overcurrent Protective Device) หน้าทีของเมน
สวิตช์ คือ คอยควบคุมการใช้ไฟฟ้ า ให้เกิด ความปลอดภัย ในกรณี ที เกิ ดกระแสไฟฟ้ าเกิน หรื อ เกิ ด
ไฟฟ้ าลัดวงจร เราสามารถสับหรื อปลดออกได้ทนั ที เพือตัดไม่ให้กระแสไฟฟ้ าไหลเข้ามายังอาคาร
.เบรกเกอร์ (เซอร์กิตเบรกเกอร์) หรื อ สวิชต์อตั โนมัติ หมายถึง อุปกรณ์ทีสามารถใช้สับ หรื อ
ปลดวงจรไฟฟ้ าได้โดยอัต โนมัติ โดยกระแสลัดวงจรนัน ต้องไม่เกิ น ขนาดพิกดั ในการตัด กระแส
ลัดวงจรของเครื อง (IC)
. ฟิ วส์ เป็ นอุปกรณ์ป้องกัน กระแสไฟฟ้ าเกินชนิ ดหนึ ง โดยจะตัดวงจรไฟฟ้ าอัตโนมัติ เมือมี
กระแสไฟฟ้ าไหลเกินค่าทีกําหนด และเมือฟิ วส์ทาํ งานแล้ว จะต้องเปลียนฟิ วส์ใหม่ ขนาดพิกดั การตัด
กระแสลัดวงจร (IC) ของฟิ วส์ตอ้ งไม่ตากว่
ํ าขนาดกระแสลัดวงจรทีผ่านฟิ วส์
. เครื องตัดไฟรัว หมายถึง สวิชต์อตั โนมัติทีสามารถปลดวงจรได้อย่างรวดเร็ ว ภายในระยะเวลาที
กําหนด เมือมีกระแสไฟฟ้ ารัวไหลลงดินในปริ มาณทีมากกว่าค่าทีกําหนดไว้ เครื องตัดไฟรัวมักจะใช้
เป็ นอุปกรณ์ป้องกันเสริ มกับระบบสายดิน เพือป้ องกันอันตรายจากไฟฟ้ าดูด กรณี เครื องใช้ไฟฟ้ าทีใช้มี
ไฟรัวเกิดขึน
. สายดิน คือสายไฟเส้นทีมีไว้เพือให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้ไฟฟ้ า ปลายด้านหนึ งของ
สายดิน จะต้องมีการต่อลงดิน ส่วนปลายอีกด้านหนึง จะต่อเข้ากับวัตถุหรื อเครื องใช้ไฟฟ้ า ทีต้องการให้
มีศกั ย์ไฟฟ้ าเป็ นศูนย์เท่ากับพืนดิน
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. เต้ารับ หรื อปลักตัวเมีย คือ ขัวรับสําหรับหัวเสียบ จากเครื องใช้ไฟฟ้ า ปกติเต้ารับจะติดตังอยู่
กับที เช่น ติดอยูก่ บั ผนังอาคาร เป็ นต้น
. เต้าเสียบ หรื อปลักตัวผู้ คือ ขัวหรื อหัวเสียบจากเครื องใช้ไฟฟ้ าเพือเสี ยบเข้ากับเต้ารับ ทําให้
สามารถใช้เครื องใช้ไฟฟ้ านันได้
. เครื องใช้ไฟฟ้ าประเภท หมายถึง เครื องใช้ไฟฟ้ าทัวไปที มีค วามหนาของฉนวนไฟฟ้ า
เพี ย งพอ สํา หรั บ การใช้ง านปกติ เท่ า นัน โดยมัก มี เ ปลื อ กนอก ของเครื องใช้ไ ฟฟ้ าทําด้ว ยโลหะ
เครื องใช้ไฟฟ้ าประเภทนี ผูผ้ ลิตจําเป็ นจะต้องมีการต่อสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้ าเข้ากับส่วนทีเป็ นโลหะ
นัน เพือให้สามารถต่อลงดินมายังตูเ้ มนสวิตซ์ โดยผ่านทางขัวสายดินของเต้าเสียบ - เต้ารับ
. เครื องใช้ไฟฟ้ าประเภท หมายถึง เครื องใช้ไฟฟ้ าทีมีการหุ ้มฉนวน ส่ ว นที มีไฟฟ้ า ด้ว ย
ฉนวนทีมีค วามหนาเป็ น เท่ าของความหนาทีใช้สําหรั บเครื องใช้ไฟฟ้ าทัว ๆ ไป เครื องใช้ไฟฟ้ า
ประเภทนี ไม่จาํ เป็ นต้องต่อสายดิน
. เครื องใช้ไฟฟ้ าประเภท หมายถึง เครื องใช้ไฟฟ้ าทีใช้กบั แรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับไม่เกิน
โวลต์ เครื องใช้ไฟฟ้ าประเภทนีไม่ตอ้ งมีสายดิน
การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ าและการช่ วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้ า
1. การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ า
สายไฟฟ้ าและเครื องใช้ไฟฟ้ าตามปกติจะต้องมีฉนวนหุม้ และมี
การต่ อสายอย่างถูก ต้องและแข็ งแรง เมือใช้ไฟฟ้ าเป็ นระยะเวลานาน
ฉนวนไฟฟ้ าอาจชํารุ ดฉีกขาด รอยต่อหลวม หรื อหลุดได้ เมือผูใ้ ช้ไฟฟ้ า
สัมผัสส่วนทีเป็ นโลหะจะเกิดกระแสไฟฟ้ าผ่านร่ างกายลงดินอันตรายถึง
เสียชีวิตได้ จึงควรป้ องกันเบืองต้น ดังนี คือ
. ตรวจดูฉนวน รอยต่อ ของสายไฟฟ้ าก่อนใช้งาน
. ใช้ไขควงขันรอยต่อสายไฟฟ้ ากับอุปกรณ์ให้แน่นอยูใ่ นสภาพดีพร้อมทีจะใช้งาน
. การปฐมพยาบาลและการเคลือนย้ายผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้ า
การต่อสายดิน คือ การต่อสายไฟฟ้ าขนาดทีเหมาะสมจากเปลือกโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้ าหรื อ
เครื องใช้ไฟฟ้ านันลงสู่ดิน เพือให้กระแสทีรัวออกมาไหลลงสู่ดิน ทําให้ผใู้ ช้ไฟฟ้ าปลอดภัยจากการถูก
กระแสไฟฟ้ า
.การต่อสายดินและต่ออุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ ารัว
อุปกรณ์การป้องกันกระแสไฟฟ้ ารัว การเกิดกระแสไฟฟ้ ารัวในระบบจําหน่ ายไฟฟ้ าทัวไปนัน
มีโอกาสเกิดขึนได้เนืองจากการใช้งาน ความเสือมของฉนวนตามอายุการใช้งานและอุบตั ิเหตุต่าง ๆ ที
อาจจะเกิดขึนได้ กระแสไฟฟ้ ารัว และการเกิดกระแสไฟฟ้ าลัดวงจร (short circuit) นัน ไม่มีผใู้ ดทราบ
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ล่วงหน้าได้ จึงจําเป็ นทีจะต้องมีอุปกรณ์ทีใช้เป็ นเครื องบอกเหตุต่าง ๆ ไว้ และทําการตัดวงจรไฟฟ้ า
ก่อนทีจะเป็ นอันตราย วิศวกรคิดวิธีป้องกันไฟฟ้ ารัวไว้ วิธี คือ
วิธีที คือ การต่อสายดิน
เมื อกระแสไฟฟ้ ารั วไหลลงดิ น มี ป ริ มาณมากพอ ทํา ให้เ ครื องตัด วงจรทํา งานตัด วงจร
กระแสไฟฟ้ าในวงจรนันออกไป ทําให้ไม่มีกระแสไฟฟ้ า
วิธีที ใช้เครื องป้ องกันกระแสไฟฟ้ ารัว
โดยอาศัยหลักการของการเหนี ยวนําไฟฟ้ าในหม้อแปลงไฟฟ้ า ในสภาวะปกติกระแสไฟฟ้ า
ไหลเข้า และไหลออกจากอุปกรณ์ไฟฟ้ าในวงจรเท่ากัน เส้นแรงแม่เหล็ก ทีเกิด ขึ นในแกนเหล็กจาก
ขดลวดปฐมภู มิ ทังสองขดเท่ า กัน จึ ง หั ก ล้า งกัน หมด กระแสไฟฟ้ าในขดลวดทุ ติ ย ภู มิ ไ ม่ มี
เมือกระแสไฟฟ้ ารัวเกิดขึน สายไฟฟ้ าทังสองมีกระแสไหลไม่เท่ากัน ทําให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กในแกน
เหล็กเหนียวนําไฟฟ้ าขึนในขดลวดทุติยภูมิส่งสัญญาณไปทําให้ตดั วงจรไฟฟ้ าออก
ผูป้ ระสบอัน ตรายจากกระแสไฟฟ้ าจะเกิด อาการสิ นสติ (shock) ผูท้ ีอยู่ขา้ งเคีย งหรื อผูท้ ีพบ
เหตุการณ์จะต้องรี บช่วยเหลืออย่างถูกวิธี ดังนี
ขันแรก ตัด วงจรกระแสไฟฟ้ าออกโดยเร็ ว ขันสองแยกผูป้ ่ วยออกด้ว ยการใช้ฉ นวน เช่ น
สายยาง ผ้าแห้ง หรื อกิ งไม้แห้งคล้องดึ งผูป้ ่ วยออกจากสายไฟ ห้ามใช้มือจับโดยเด็ ด ขาด ถ้าผูป้ ่ วย
ไม่หายใจให้รีบช่วยหายใจด้วยการจับผูป้ ่ วยนอนราบไปกับพืน ยกศีรษะให้หงายขึ นเล็กน้อยบีบจมูก
พร้ อมเป่ าลมเข้าปากเป็ นระยะ ๆ โดยเป่ าให้แรงและเร็ ว ประมาณนาที ละ ครั ง จนเห็ น ทรวงอก
กระเพือม ทําต่อไปเรื อยๆแล้วรี บนําส่ งโรงพยาบาล ทําการพยาบาลโดยการให้ออกซิเจนช่วยในการ
หายใจ และนวดหัวใจด้วย
3.6 การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้ า
การอนุรักษ์ พลังงาน
ความหมายของการอนุรักษ์พลังงาน คือการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประหยัด การอนุรักษ์พลังงานนอกจากจะช่วยลดปริ มาณการใช้พลังงาน ซึงเป็ นการประหยัด ค่าใช้จ่าย
ในกิจการแล้ว ยังจะช่วยลดปัญหาสิ งแวดล้อมทีเกิดจากแหล่งทีใช้และผลิตพลังงานด้วย
การอนุ รั ก ษ์ พ ลัง งาน คื อ อะไร การอนุ รั ก ษ์ พ ลัง งาน เป็ นวัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก ภายใต้
พระราชบัญญัติการส่งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ทีกําหนดให้กลุ่มเป้ าหมายคือ อาคารควบคุม
และโรงงานควบคุ ม ต้อ งจัด เตรี ยมโครงสร้ า งพื นฐาน เช่ น ข้อ มูล บุ ค ลากร แผนงาน เป็ นต้น
เพือนําไปสู่การอนุ รักษ์พลังงานตามกฎหมายและกิจกรรมการอนุ รักษ์พลังงานนี ยังใช้เป็ นกรอบและ
แนวทางปฏิบตั ิในการปรับปรุ งประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้ดียงขึ
ิ น
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การอนุรักษ์ พลังงานตามกฎหมายต้องทําอะไรบ้ าง
พระราชบัญญัติการส่งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน พ.ศ.
ได้กาํ หนดให้ผทู้ ีเจ้าของอาคาร
ควบคุมและโรงงานควบคุม มีหน้าทีดําเนินการอนุรักษ์พลังงานในเรื องดังต่อไปนี
1. จัดให้มีผรู้ ับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย คน ประจํา ณ อาคาร ควบคุมและโรงงาน
ควบคุมแต่ละแห่ง
2. ดําเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานทีกําหนดไว้
3. ส่งข้อมูลเกียวกับการผลิตการใช้พลังงานและการอนุ รักษ์พลังงาน ให้แก่กรมพัฒนาและ
ส่งเสริ มพลังงาน
4. บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน การติดตังหรื อเปลียนแปลงเครื องจักร หรื ออุปกรณ์ทีมีผลต่อ
การใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน
5. กําหนดเป้ าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานส่งให้กรมพัฒนาและ ส่งเสริ มพลังงาน
6. ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามเป้ าหมายและแผน การอนุรักษ์พลังงาน
รายละเอียดและวิธีปฏิบตั ิต่าง ๆ ในข้อ ถึงข้อ จะประกาศออกเป็ นกฎกระทรวง โดยได้
สรุ ปสาระสําคัญไว้ในหัวข้อ เรื อง ขันตอนการดําเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ขันตอนทีจะนํา
คุณไปสู่ความสําเร็ จในการอนุรักษ์พลังงานและถูกต้องตามข้อกําหนดในกฎหมาย
วิธีการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้ า
โดยทัวไป "เครืองใช้ ไฟฟ้ า" ภายในบ้านมักมีการใช้พลังงานสูงแทบทุกชนิ ด ดังนันผูใ้ ช้ควร
ต้องมีความรู้ และทราบถึงวิธีการใช้ไฟฟ้ าอย่างมีประสิ ทธิภาพ เพือลดค่าไฟฟ้ าภายในบ้านลง และลด
ปัญหาในเรื องการใช้พลังงานอย่างผิดวิธีดว้ ย เอกสารนี จะขอกล่าวถึงเครื องใช้ไฟฟ้ าบางชนิ ดทียังไม่ได้
จัดทําเป็ นเอกสารเผยแพร่ มา ก่อนหน้านี
เครื องทํานําอุ่นไฟฟ้ า
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การใช้ อย่างประหยัดพลังงานและถูกวิธี
1. ควรพิจารณาเลือกเครื องทํานําอุ่นให้เหมาะสมกับการใช้เป็ นหลัก เช่น ต้องการ ใช้นาอุ
ํ ่น
เพืออาบนําเท่านันก็ควรจะติดตังชนิดทํานําอุ่นได้จุดเดียว
2. ควรเลือกใช้ฝักบัวชนิดประหยัดนํา (Water Efficient Showerhead) เพราะ สามารถ ประหยัดนํา
ได้ถึงร้อยละ 25-75
3. ควรเลือกใช้เครื องทํานําอุ่นทีมีถงั นําภายในตัวเครื องและมีฉนวนหุม้ เพราะ สามารถลดการใช้
พลังงานได้ร้อยละ 10 - 20
4. ควรหลีกเลียงการใช้เครื องทํานําอุ่นไฟฟ้ าชนิดทีไม่มีถงั นําภายในเพราะจะทําให้สิน เปลืองการ
ใช้พลังงาน
5. ปิ ดวาล์วนําและสวิตซ์ทนั ทีเมือเลิกใช้งาน
โทรทัศน์
การเลือกใช้ อย่างถูกวิธแี ละประหยัดพลังงาน
1. การเลือกใช้โทรทัศน์ควรคํานึงถึงความต้องการใช้งาน โดยพิจารณาจากขนาดและการใช้กาํ ลังไฟฟ้ า
2. โทรทัศน์สีระบบเดียวกันแต่ขนาดต่างกัน จะใช้พลังงานต่างกันด้วย กล่าวคือ โทรทัศน์สีทีมีขนาด
ใหญ่และมีราคาแพงกว่า จะใช้กาํ ลังไฟมากกว่าโทรทัศน์สี ขนาดเล็ก เช่น
- ระบบทัวไป ขนาด 16 นิ ว จะเสียค่าไฟฟ้ ามากกว่า ขนาด 14 นิ ว ร้อยละ 5 หรื อ
- ขนาด 20 นิว จะเสียค่าไฟฟ้ ามากกว่า ขนาด 14 นิ ว ร้อยละ 30
- ระบบรี โมทคอนโทรล ขนาด 16 นิ ว จะเสียค่าไฟฟ้ ามากกว่า ขนาด 14 นิ ว ร้อยละ 5
- หรื อขนาด 20 นิว จะเสียค่าไฟฟ้ ามากกว่า ขนาด 14 นิ ว ร้อยละ 34
- โทรทัศน์สีทีมีระบบรี โมทคอนโทรลจะใช้ไฟฟ้ ามากกว่าโทรทัศน์สีระบบทัวไป ทีมีขนาด
เดียวกัน เช่น
- โทรทัศน์สีขนาด 16 นิ ว ระบบรี โมทคอนโทรลเสียค่าไฟฟ้ ามากกว่าระบบธรรมดา ร้อยละ 5
- โทรทัศน์สีขนาด 20 นิ ว ระบบรี โมทคอนโทรลเสียค่าไฟฟ้ ามากกว่าระบบธรรมดา ร้อยละ18
3. อย่าเสียบปลักทิงไว้ เพราะโทรทัศน์จะมีไฟฟ้ าหล่อเลียงระบบภายในอยูต่ ลอดเวลา นอกจากนัน
อาจก่อให้เกิดอันตรายในขณะทีฟ้ าแลบได้
4. ปิ ดเมือไม่มีคนดู หรื อตังเวลาปิ ดโทรทัศน์โดยอัตโนมัติ เพือช่วยประหยัด ไฟฟ้ า
5. ไม่ควรเสียบปลักเครื องเล่นวิดีโอในขณะทียังไม่ตอ้ งการใช้ เพราะเครื องเล่นวิดีโอ จะทํางานอยู่
ตลอดเวลา จึงทําให้เสียค่าไฟฟ้ าโดยไม่จาํ เป็ น
6. พิจารณาเลือกดูรายการเอาไว้ล่วงหน้า ดูเฉพาะรายการทีเลือกตามช่วงเวลานัน ๆ หากดูรายการ
เดียวกันควรเปิ ดโทรทัศน์เพียงเครื องเดียว
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พัดลม

การใช้ อย่างประหยัดพลังงานและถูกวิธี
พัดลมตังโต๊ะจะมีราคาตํากว่าพัดลมตังพืน และใช้พลังงานไฟฟ้ าตํากว่า ทังนี เพราะ มีขนาด
มอเตอร์และกําลังไฟตํากว่า แต่พดั ลมตังพืนจะให้ลมมากกว่า ดังนัน ในการเลือกใช้ จึงมีขอ้ ทีควรพิจารณา
ดังนี
1. พิจารณาตามความต้องการและสถานทีทีใช้ เช่น ถ้าใช้เพียงคนเดียวหรื อไม่เกิน 2 คน
ควรใช้พดั ลมตังโต๊ะ
2. อย่าเสียบปลักทิงไว้ โดยเฉพาะพัดลมทีมีระบบรี โมทคอนโทรล เพราะจะมี ไฟฟ้ าไหล
เข้าตลอดเวลา เพือหล่อเลียงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3. ควรเลือกใช้ความแรงหรื อความเร็วของลมให้เหมาะสมกับความต้องการและสถานที
เพราะหากความแรงของลมมากขึนจะใช้ไฟฟ้ ามากขึน
4. เมือไม่ตอ้ งการใช้พดั ลมควรรี บปิ ด เพือให้มอเตอร์ได้มีการพักและไม่เสือมสภาพ เร็ ว
เกินไป
5. ควรวางพัดลมในทีมีอากาศถ่ายเทสะดวก เพราะพัดลมใช้หลักการดูดอากาศจาก บริ เวณ
รอบ ๆ ทางด้านหลังของตัวใบพัด แล้วปล่อยออกสู่ดา้ นหน้า เช่น ถ้าอากาศบริ เวณรอบ พัดลมอับชืน
ก็จะได้ในลักษณะลมร้อนและอับชืนเช่นกัน นอกจากนี มอเตอร์ยงั ระบายความ ร้อนได้ดีขึน
ไม่เสือมสภาพเร็ วเกินไป
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กระติกนําร้ อนไฟฟ้ า
การใช้ อย่างประหยัดพลังงานและถูกวิธี
1. ควรเลือกซือรุ่ นทีมีฉนวนกันความร้อนทีมีประสิทธิภาพ
2. ใส่นาให้
ํ พอเหมาะกับความต้องการหรื อไม่สูงกว่าระดับทีกําหนดไว้ เพราะนอกจากไม่
ประหยัดพลังงานยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระติก
3. ระวังอย่าให้นาแห้
ํ งหรื อปล่อยให้ระดับนําตํากว่าขีดกําหนด เพราะเมือนําแห้ง จะทําให้เกิด
ไฟฟ้ าลัดวงจรในกระติกนําร้อน เป็ นอันตรายอย่างยิง
4. ถอดปลักเมือเลิกใช้นาร้
ํ อนแล้ว เพือลดการสิ นเปลืองพลังงาน ไม่ควรเสียบปลัก ตลอดเวลา
ถ้าไม่ตอ้ งการใช้นาแล้
ํ ว แต่ถา้ หากมีความต้องการใช้นาร้
ํ อนเป็ นระยะ ๆ ติดต่อกัน เช่น ในสถานที
ทํางานบางแห่งทีมีนาร้
ํ อนไว้สาํ หรับเตรี ยมเครื องดืมต้อนรับแขกก็ไม่ควรดึง ปลักออกบ่อย ๆ เพราะทุก
ครังเมือดึงปลักออกอุณหภูมขิ องนําจะค่อย ๆ ลดลง กระติกนําร้อน ไม่สามารถเก็บความร้อนได้นาน
เมือจะใช้งานใหม่ก็ตอ้ งเสียบปลักและเริ มทําการต้มนําใหม่ เป็ นการสินเปลืองพลังงาน
5. ไม่ควรเสียบปลักตลอดเวลา ถ้าไม่ตอ้ งการใช้นาร้
ํ อนแล้ว
6. อย่านําสิงใดๆ มาปิ ดช่องไอนําออก
7. ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิให้อยูใ่ นสภาพใช้งานได้เสมอ
8. ไม่ควรตังไว้ในห้องทีมีการปรับอากาศ
เครืองดูดฝุ่ น
การใช้ อย่างประหยัดพลังงานและถูกวิธี
1. ควรเลือกขนาดของเครื องตามความจําเป็ นในการใช้งาน
. วัสดุทีเป็ นพรมหรื อผ้าซึงฝุ่ นสามารถเกาะอย่างแน่นหนา ควรใช้เครื องทีมีขนาด กําลังไฟฟ้ า
มาก (Heavy Duty) ส่วนบ้านเรื อนทีเป็ นพืนไม้พนปู
ื น หรื อหินอ่อนทีง่ายต่อการ ทําความสะอาด
เพราะฝุ่ นละอองไม่เกาะติดแน่น ควรใช้เครื องดูดฝุ่ นทีมีกาํ ลังไฟฟ้ าตํา ซึงจะไม่สินเปลืองการ
ใช้ไฟฟ้ า
. ควรหมันถอดตัวกรองหรื อตะแกรงดักฝุ่ นออกมาทําความสะอาด เพราะถ้าเกิด
การอุดตัน นอกจากจะทําให้ลดประสิทธิภาพการดูด ดูดฝุ่ นไม่เต็มที และเพิมเวลาการดูดฝุ่ น
เป็ นการเพิมปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าของมอเตอร์ทีต้องทํางานหนักและอาจไหม้ได้
. ควรใช้ในห้องทีมีอากาศถ่ายเทได้ดี เพือเป็ นการระบายความร้อนของตัวมอเตอร์
. ไม่ควรใช้ดูดวัสดุทีมีส่วนประกอบของนํา ความชืน และของเหลวต่างๆ รวมทังสิง ของที
มีคม และของทีกําลังติดไฟ เช่น ใบมีดโกน บุหรี เป็ นต้น เพราะอาจก่อให้เกิดอันตราย ต่อส่วนประกอบ
ต่าง ๆ
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. ควรหมันถอดถุงผ้าหรื อกล่องเก็บฝุ่ นออกมาเททิง อย่าให้สะสมจนเต็ม เพราะ มอเตอร์ตอ้ ง
ทํางานหนักขึน อาจทําให้มอเตอร์ไหม้ได้ และยังทําให้การใช้ไฟฟ้ าสินเปลืองขึน
. ใช้หวั ดูดฝุ่ นให้เหมาะกับลักษณะฝุ่ นหรื อสถานที เช่น หัวดูดชนิดปากปลาย แหลมจะใช้กบั
บริ เวณทีเป็ นซอกเล็กๆ หัวดูดทีแปรง ใช้กบั โคมไฟ เพดาน กรอบรู ป เป็ นต้น ถ้าใช้ผดิ ประเภท จะทําให้
ประสิทธิภาพการดูดลดลง สิ นเปลืองพลังงานไฟฟ้ า
. ก่อนดูดฝุ่ นควรตรวจสอบข้อต่อของท่อดูดหรื อชินส่วนต่าง ๆ ให้แน่น
มิฉะนัน อาจเกิดการรัวของอากาศ ประสิทธิภาพของเครื องจะลดลง และมอเตอร์
อาจทํางานหนักและไหม้ได้
เครืองปรับอากาศ
การใช้ อย่างประหยัดพลังงานและถูกวิธี
1. การเลือกขนาดเครืองปรับอากาศทีเหมาะสม ขนาดของเครื องปรับอากาศทีใช้ทาํ
ความเย็นให้แก่หอ้ งต่าง ๆ ภายในบ้าน โดยเฉลีย ความสูงของห้อง โดยทัวไปที 2.5 - 3 เมตร
อาจประมาณคร่ าวๆ จากค่าต่อไปนี
- ห้องรับแขก ห้องอาหาร ประมาณ 15 ตร.ม./ตันความเย็น
- ห้องนอนทีเพดานห้องเป็ นหลังคา ประมาณ 20 ตร.ม./ตันความเย็น
- ห้องนอนทีเพดานห้องเป็ นพืนของอีกชันหนึง ประมาณ 23 ตร.ม./ตันความเย็น
2. การเลือกซือเครืองปรับอากาศ
- ควรเลือกซือเครื องทีมีเครื องหมายการค้าเป็ นทีรู้จกั ทัวไป เพราะเป็ นเครื องทีมี
คุณภาพสามารถเชือถือปริ มาณความเย็นและพิจารณาการสินเปลืองพลังงานไฟฟ้ าของตัว เครื องที
ปรากฏอยูใ่ นแคตตาล็อคผูผ้ ลิตเป็ นสําคัญ
- หากเครื องทีต้องการซือมีขนาดไม่เกิน 25,000 บีทีย/ู ชม. ควรเลือก
เครื องที ผ่านการรับรองการใช้พลังงานไฟฟ้ าหมายเลข 5 ซึงแสดงว่าเป็ นเครื องทีมี
ประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงานไฟฟ้ า โดยมีฉลากปิ ดทีตัวเครื องให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจน
- ถ้าต้องการซือเครื องปรับอากาศทีมีขนาดใหญ่กว่า 25,000 บีทีย/ู ชม.ให้เลือก เครื องที
มีการใช้ไฟไม่เกิน 1.40 กิโลวัตต์ต่อ 1 ตันความเย็นหรื อมีค่า EER (Energy Efficiency Ratio) ไม่นอ้ ย
กว่า 8.6 บีทีย ู ชม./วัตต์ โดยดูจากแคตตาล็อคผูผ้ ลิต
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3. การใช้ งานเครืองปรับอากาศ
การใช้งานเครื องปรับอากาศอย่างถูกต้อง
ช่วยให้เครื องทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้ า สามารถทําโดยวิธีการ
ดังต่อไปนี
- ปรับตังอุณหภูมขิ องห้องให้เหมาะสม
ห้องรับแขก ห้องนังเล่น และห้องอาหาร อาจตัง
อุณหภูมิไม่ให้ตากว่
ํ า 25  C สําหรับห้องนอนนันอาจตังอุณหภูมิสูงกว่านีได้ ทังนี
เพราะร่ างกายมนุษย์ขณะหลับมิได้เคลือนไหว อีกทังการคายเหงือก็ลดลง หาก
ปรับอุณหภูมิ เป็ น 26 - 28  C ก็ไม่ทาํ ให้รู้สึกร้อนเกินไป แต่จะช่วยลดการใช้ไฟฟ้ า
ได้ประมาณร้อยละ 15 - 20
- ปิ ดเครื องปรับอากาศทุกครังทีเลิกใช้งาน หากสามารถทราบเวลาทีแน่นอน ควรตังเวลาการทํางาน
ของตัวเครื องไว้ล่วงหน้า เพือให้เครื องหยุดเองโดยอัตโนมัติ
- อย่านําสิ งของไปกีดขวางทางลมเข้าและลมออกของคอนเดนซิงยูนิตจะทําให้
เครื องระบายความร้อนไม่ออก และต้องทํางานหนักมากขึน
- อย่านํารู ปภาพหรื อสิงของไปขวางทางลมเข้าและลมออกของแฟนคอยล์ยนู ิต จะทํา
ให้หอ้ งไม่เย็น
- ควรเปิ ดหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ ภายในห้องเฉพาะเท่าทีจําเป็ นต่อการ
ใช้งานเท่านัน และปิ ดทุกครังเมือใช้งานเสร็ จ เพราะหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้ า
บางชนิดขณะ เปิ ดใช้งาน จะมีความร้อนออกมาทําให้อุณหภูมิในห้องสูงขึน
- หลีกเลียงการนําเครื องครัว หรื อภาชนะทีมีผวิ หน้าร้อนจัด เช่น เตา
ไฟฟ้ า กะทะร้อน หม้อต้มนํา หม้อต้มสุกี เข้าไปในห้องทีมีการปรับอากาศ ควร
ปรุ งอาหารในครัว แล้วจึงนําเข้ามารับประทานภายในห้อง
- ในช่วงเวลาทีไม่ใช้หอ้ งหรื อก่อนเปิ ดเครื องปรับอากาศสัก 2 ชัวโมง ควรเปิ ด ประตูหน้าต่างทิงไว้
เพือให้อากาศบริ สุทธิภายนอกเข้าไปแทนทีอากาศเก่าในห้อง จะช่วยลดกลินต่าง ๆ
ให้นอ้ ยลงโดยไม่จาํ เป็ นต้องเปิ ดพัดลมระบายอากาศ ซึงจะทําให้เครื องปรับ อากาศ
ทํางานหนักขึน
- ควรปิ ดประตู หน้าต่างให้สนิทขณะใช้งานเครื องปรับอากาศ เพือป้ องกันมิ
ให้ อากาศร้อนจากภายนอกเข้ามา อันจะทําให้เครื องต้องทํางานมากขึน
- ไม่ควรปลูกต้นไม้ หรื อตากผ้าภายในห้องทีมีเครื องปรับอากาศ เพราะความชืน
จากสิ งเหล่านี จะทําให้เครื องต้องทํางานหนักขึน
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เครืองปรับอากาศ
การใช้ อย่างประหยัดพลังงานและถูกวิธี
- ปิ ดไฟเมือไม่ใช้ งานเป็ นเวลานานกว่า 15 นาที จะช่วยประหยัดไฟ โดยไม่มีผล กระทบต่ออายุ
การใช้งานของอุปกรณ์ เช่น ในช่วงพักเทียงของสํานักงาน ในห้องเรี ยน ส่วน ตามบ้าน เช่น ในห้องนํา
ในครัว เป็ นต้น
- เปิ ด - ปิ ดไฟ โดยอัตโนมัติ โดยใช้อุปกรณ์ตงเวลาหรื
ั
อสังจากระบบควบคุม อัตโนมัติ ซึงจะ
ช่วยป้ องกันการลืมปิ ดไฟหลังเลิกงานในอาคารสํานักงาน หรื อสังปิ ดไฟ บริ เวณระเบียงทางเดินใน
โรงแรม เป็ นต้น
- ใช้อุปกรณ์ตรวจจับความเคลือนไหว (Occupancy Sensor) เหมาะกับห้อง ประชุม ห้องเรี ยน
และห้องทํางานส่วนตัว โดยทัวไปมี 2 ชนิด คือ อินฟราเรด และอัลตร้า โซ
นิค
ตารางมาตรฐานความสว่ าง (มาตรฐาน IES)
ลักษณะพืนทีใช้งาน
ความสว่าง (ลักซ์)
พืนทีทํางานทัวไป
300 - 700
พืนทีส่ วนกลาง ทางเดิน
100 - 200
ห้องเรี ยน
300 - 500
ร้านค้า / ศูนย์การค้า
300 - 750
โรงแรม :
บริ เวณทางเดิน
300
ห้องครัว
500
ห้องพัก ห้องนํา
100 - 300
โรงพยาบาล :
บริ เวณทัวไป
100 - 300
ห้องตรวจรักษา
500 - 1,000
บ้านทีอยูอ่ าศัย :
ห้องนอน
50
หัวเตียง
200
ห้องนํา
100 - 500
ห้องนังเล่น
100 - 500
บริ เวณบันได
100
ห้องครัว
300 - 500
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เรืองที แสง
3.7 แสง และคุณสมบัตขิ องแสง
แสงส่ วนใหญ่ทีเราได้รับมาจากดวงอาทิตย์ เป็ นแหล่ง กําเนิ ดแสงทีเกิดขึ นเองตามธรรมชาติ
ส่ วนแสงจากดวงจันทร์ ทีเราเห็นในเวลาคําคืน เป็ นแสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบผิวดวงจันทร์ แล้ว
สะท้อนมายังโลก นอกจากแหล่งกําเนิ ดแสงในธรรมชาติแล้ว ยังมีแหล่งกําเนิ ดแสงทีมนุ ษย์สร้างขึน
เช่น หลอดไฟ ตะเกียง เทียนไข เป็ นต้น แสงมีประโยชน์และเป็ นสิ งจําเป็ นต่อสิ งมีชีวิต

เมือจุดเทียนไขในห้องมืด เราจะเห็นเปลวเทียนไขสว่าง เนื องจากแสงจากเปลวเทียนไขมาเข้า
ตา ส่วนสิงของอืน ๆ ในห้องทีเราเห็นได้ เป็ นเพราะแสงจากเปลว เทียนไขไปตกกระทบสิ งของนัน ๆ
แล้วสะท้อนมาเข้าตา แสงทีเคลือนทีมาเข้าตาหรื อเคลือนทีไปบริ เวณใดๆ ก็ตามจะเคลือนทีในแนว
เส้น ตรง เช่ น ถ้าให้แสงผ่านรู บนกระดาษแข็ง แผ่น ถ้าช่องของรู บนกระดาษแข็งไม่อยู่บนแนว
เดียวกัน จะมองไม่เห็นเปลวเทียนและหลังจากปรับแนวช่องทังสามให้อยู่ในแนวเดียวกันแล้ว สังเกต
ได้ว่าถ้าร้อยเชือก และดึงเชือกเป็ นเส้นตรงเดียวกันได้ จะมองเห็นเปลวเทียนไข แสดงว่า "แสงเคลือนที
เป็ นเส้ นตรง"เราสามารถเขียนเส้นตรงแทนลําแสงนี ได้ และเรี ยกเส้นตรงนี ว่า รังสี ของแสง การเขียน
เส้นตรงแทนรังสีของแสงนี ใช้เส้นตรงทีมีหัวลูกศรกํากับเส้นตรงนัน โดยเส้นตรงแสดงลําแสงเล็กๆ
และหัวลูกศรแสดงทิศการเคลือนที กล่าวคือ หัวลูกศรชีไปทางใด แสดงว่าแสงเคลือนทีไปทางนัน
การมองเห็นวัตถุใด ๆ ต้องมีแสงจากวัตถุมาเข้ าตา ซึงแบ่ งได้ เป็ น 2 กรณี คือ
1. เมือวัตถุนนมี
ั แสงสว่างในตัวเอง จะมีแสงสว่างจากวัตถุเข้าตาโดยตรง
2. วัต ถุนนไม่
ั มีแสงสว่ างในตัวเอง ต้องมีแสงจากแหล่งกําเนิ ด แสงอืนกระทบวัตถุนัน แล้ว
สะท้อนเข้าตาเมือแสงเคลือนทีไปกระทบวัตถุต่างๆ วัตถุบางชนิ ดแสงผ่านไปได้ แต่วตั ถุบางชนิ ดแสง
ผ่านไปไม่ได้ เราอาจแบ่งวัตถุตามปริ มาณแสงและลักษณะทีแสงผ่านวัตถุได้ 3 ประเภท ดังนี
1. วัตถุโปร่ งใส หมายถึง วัตถุทีแสงผ่านได้หมดหรื อเกือบหมดอย่างเป็ นระเบียบ เราจึงสามารถ
มองผ่านวัตถุโปร่ งใส และมองเห็นวัตถุทีอยู่อีกข้างหนึ งได้อย่างชัดเจน วัตถุโปร่ งใสมีหลายชนิ ด เช่น
อากาศ กระจกใส แก้วใส่นาํ และแผ่นพลาสติกใส เป็ นต้น
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2. วัตถุโปร่ งแสง หมายถึง วัตถุทีแสงผ่านได้อย่างไม่เป็ นระเบียบ เมือเรามองผ่านวัตถุ
โปร่ งแสง จึงเห็นวัตถุอีกด้านหนึ งไม่ชดั เจน เช่น กระดาษชุบนํามัน กระจกฝ้ า กระดาษไขหรื อ
กระดาษลอกลาย และหมอก เป็ นต้น
3. วัตถุทึบแสง หมายถึง วัตถุทีแสงผ่านไปไม่ได้ เช่น ผ้า แผ่นไม้ แผ่นอะลูมิเนี ยม แผ่นสังกะสี
กระดาษหนา เหล็ก และทองแดง เป็ นต้น
ดังทีได้เรี ยนมาแล้วแสง เป็ นคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า สามารถเคลือนทีได้โดยไม่ตอ้ งอาศัยตัวกลาง
และมีการเคลือนทีแนวเส้นตรงในตัวกลางชนิดอืน ๆ จะเคลือนทีผ่านตัวกลางแต่ละชนิ ดด้วยความเร็ ว
ไม่เท่ากัน ตัวกลางใดมีความหนาแน่ นมากแสงจะเคลือนทีผ่านตัวกลางนันด้วยความเร็ วน้อย ถ้าแสง
เคลือนที ผ่านไม่ได้ก็เป็ นเพราะวัตถุมีการดูดกลืน สะท้อนแสง หรื อการแทรกสอดของแสง นันคื อ
คุณสมบัติของแสงทีจะกล่าวในหน่วยนี
คุณสมบัตขิ องแสง
คุณ สมบัติ ต่าง ๆ ของแสงแต่ละคุ ณ สมบัติ นัน เราสามารถนําหลัก การมาใช้ประโยชน์ ได้
หลายอย่าง เช่น คุณสมบัติของการสะท้อนแสงของวัตถุ เรานํามาใช้ในการออกแบบแผ่นสะท้อนแสง
ของโคมไฟ การหักเหของแสงนํา มาออกแบบแผ่นปิ ดหน้าโคมไฟ ซึ งเป็ นกระจก หรื อพลาสติ ก
เพือบังคับทิศทางของแสงไฟ ทีออกจากโคมไปในทิศทีต้องการ การกระจายตัวของลําแสงเมือกระทบ
ตัวกลางเรานํามาใช้ประโยชน์ เช่นใช้แผ่นพลาสติกใสปิ ดดวงโคมเพือลดความจ้าจากหลอดไฟ ต่าง ๆ
การดูดกลืนแสง เรานํามาทํา เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์เครื องต้มพลังงานแสง และการแทรกสอดของ
แสง นํามาใช้ประโยชน์ในกล้องถ่ายรู ป เครื องฉายภาพต่าง ๆ จะเห็นว่าคุณสมบัติแสงดังกล่าวก็ได้
นํามาใช้ในชีวิตประจําวันของมนุษย์เราทังนัน
การสะท้ อนแสง(Reflection)
การสะท้อนแสง หมายถึง การทีแสงไปกระทบกับตัวกลางแล้วสะท้อนไปในทิศทางอืนหรื อ
สะท้อนกลับมาทิ ศทางเดิม การสะท้อนของแสงนันขึ นอยู่กบั พืนผิวของวัตถุดว้ ยว่าเรี ย บหรื อหยาบ
โดยทัวไปพืนผิวทีเรี ยบและมันจะทําให้มุมของแสงทีตกกระทบมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนตําแหน่ งทีแสง
ตกกระทบกับแสงสะท้อนบนพืนผิวจะเป็ นตําแหน่ งเดียวกันดังรู ป ก. ลักษณะของวัตถุดงั กล่าว เช่น
อลูมิเนี ยมขัด เงาเหล็กชุ บโครเมียม ทอง เงิน และกระจกเงาเป็ นต้น แต่ ถา้ หากวัตถุมีผิวหยาบ แสง
สะท้อนก็จะมีลกั ษณะกระจายกันดังรู ป ข. เช่น ผนังฉาบปูนกระดาษขาว โดยทัวไปวัตถุส่วนใหญ่จะ
เป็ นแบบผสมขึนอยูก่ บั ผิวนันมีความมันหรื อหยาบมากกว่า จะเห็นการสะท้อนแสงได้จากรู ป ก. และ
รู ป ข.
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รู ป ก.การสะท้อนแสงบนวัตถุผวิ เรี ยบ รู ป ข. การสะท้อนแสงผิวขรุ ขระ
กฎการสะท้ อนแสง
1. รังสีตกกระทบ เส้นปกติและรังสีสะท้อนย่อมอยูบ่ นพืนระนาบเดียวกัน
2. มุมในการตกกระทบย่อมโตเท่ากับมุมสะท้อน
การหักเหของแสง (Refraction)
การหักเห หมายถึง การทีแสงเคลือนทีผ่านตัวกลางหนึงไปยังอีกตัวกลางหนึงทําให้แนวลําแสง
เกิดการเบียงเบนไปจากแนวเดิม เช่น แสงผ่านจากอากาศไปยังนํา ดังแสดงในรู ป

รูปแสดงลักษณะการเกิดหักเหของแสง
สิงทีควรทราบเกียวกับการหักเหของแสง
- ความถีของแสงยังคงเท่าเดิม ส่วนความยาวคลืน และความเร็ วของแสงจะไม่เท่าเดิม
- ทิศทางการเคลือนทีของแสงจะอยูใ่ นแนวเดิมถ้าแสงตกตังฉากกับผิวรอยต่อของตัวกลางจะไม่
อยูใ่ นแนวเดิม ถ้าแสงไม่ตกตังฉากกับผิวรอยต่อของตัวกลาง
ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของการหักเหของแสง เช่น แผ่นปิ ดหน้าโคมไฟ ซึงเป็ นกระจกหรื อ
พลาสติก เพือบังคับทิศทางของแสงไฟทีออกจากโคมไปในทิศทางทีต้องการ จะเห็นว่าแสงจาก
หลอดไฟจะกระจายไปยังทุกทิศทางรอบหลอดไฟแต่เมือผ่านแผ่นปิ ดหน้าโคมไฟแล้ว แสงจะมีทิศทาง
เดียวกัน เช่นไฟหน้ารถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ ดังรู ป
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แสงทีผ่านโคมไฟฟ้ าหน้ารถยนต์มที ิศทางเดียวกัน
การกระจายแสง (Diffusion)

การกระจายแสง หมายถึง แสงขาวซึงประกอบด้วยแสงหลายความถีตกกระทบปริ ซึมแล้วทํา
ให้เกิดการหักเหของแสง 2 ครัง (ทีผิวรอยต่อของปริ ซึม ทังขาเข้า และขาออก) ทําให้แสงสี ต่าง ๆ แยก
ออกจากกันอย่างเป็ นระเบียบเรี ยงตามความยาวคลืนและความถี ทีเราเรี ยกว่า สเปกตรัม (Spectrum)
รุ้ งกินนํา เป็ นการกระจายของแสง เกิดจากแสงขาวหักเหผ่านผิวของละอองนํา ทําให้แสงสี
ต่างๆ กระจายออกจากกันแล้วเกิดการสะท้อนกลับหมดทีผิวด้านหลังของละอองนําแล้วหักเหออกสู่
อากาศ ทําให้แสงขาวกระจายออกเป็ นแสงสี ต่าง ๆ กัน แสงจะกระจายตัวออกเมือกระทบถูกผิวของ
ตัวกลาง เราใช้ประโยชน์จากการกระจายตัวของลําแสง เมือกระทบตัวกลางนี เช่น ใช้แผ่นพลาสติกใส
ปิ ดดวงโคมเพือลดความจ้าจากหลอดไฟหรื อ โคมไฟชนิดปิ ดแบบต่าง ๆ
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ภาพรุ ้งกินนํา
การทะลุผ่าน (Transmission)
การทะลุผ่าน หมายถึงการทีแสงพุ่งชนตัวกลางแล้วทะลุผ่านมันออกไปอีกด้านหนึ ง โดยที
ความถีไม่เปลียนแปลงวัตถุทีมีคุณสมบัติการทะลุผา่ นได้ เช่น กระจก ผลึกคริ สตัล พลาสติกใส นําและ
ของเหลวต่าง ๆ
การดูดกลืน (Absorption)
การดูดกลืน หมายถึง การทีแสงถูกดูดกลืนหายเข้าไปในตัวกลางทัวไปเมือมีพลังงานแสงถูก
ดูดกลืนหายเข้าไปในวัตถุใด ๆ เช่น เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ เครื องต้มนําพลังงานแสง และยังนํา
คุณสมบัติของการดูดกลืนแสงมาใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น การเลือกสวมใส่เสือผ้าสีขาวจะดูดแสงน้อย
กว่าสีดาํ จะเห็นได้ว่าเวลาใส่เสือผ้าสีดาํ อยูก่ ลางแดดจะทําให้ร้อนมากกว่าสีขาว
การแทรกสอด (Interference)
การแทรกสอด หมายถึง การทีแนวแสงจํานวน 2 เส้นรวมตัวกันในทิศทางเดียวกัน หรื อหักล้าง
กัน หากเป็ นการรวมกัน ของแสงทีมีทิศทางเดียวกัน ก็จะทําให้แสงมีความสว่างมากขึ น แต่ในทาง
ตรงกันข้ามถ้าหักล้างกัน แสงก็จะสว่างน้อยลด การใช้ประโยชน์จากการสอดแทรกของแสง เช่น
กล้องถ่ายรู ป เครื องฉายภาพต่าง ๆ และการลดแสงจากการสะท้อน ส่ วนในงานการส่ องสว่าง จะใช้ใน
การสะท้อนจากแผ่นสะท้อนแสง
3.8 เลนส์
การเกิดภาพจากกระจกเงาและเลนส์
กระจกเงาราบ คือ กระจกแบนราบ ซึงมีดา้ นหนึงสะท้อนแสง ดังนันภาพทีเกิดขึน จึงเป็ น
ภาพเสมือน อยูห่ ลังกระจก มีระยะภาพเท่ากับระยะวัตถุ และขนาดภาพเท่ากับขนาดวัตถุ ภาพทีได้จะ
กลับด้านกันจากขวาเป็ นซ้ายของวัตถุจริ ง
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รูปแสดงการเกิดภาพจากกระจกเงาราบ
การหาจํานวนภาพทีเกิดจากกระจกเงาราบ 2 บาน วางทํามุมกัน หาได้จากสูตร
กําหนดให้
n = จํานวนภาพทีมองเห็น
 = มุมทีกระจกเงาราบ 2 บานวางทํามุมต่อกัน
ถ้าผลลัพธ์ n ทีได้ไม่ลงตัว ให้ปัดเศษขึนเป็ นหนึงได้
ตัวอย่างที 1 กระจกเงาราบ 2 บาน วางนํามุม 60 องศาต่อกัน จงหาจํานวนภาพทีเกิดขึน
วิธีคิด จากสูตร

=5
= 5 ภาพ
จํานวนภาพทีเกิดจากกระจกเงาราบ 2 บานวางทํามุมต่อกันเท่ากับ ภาพ ตอบ
กระจกเงาผิวโค้งทรงกลม
กระจกเงาผิวโค้งทรงกลม มีอยู่ 2 ชนิด คือ กระจกเว้าและกระจกนูน
1. กระจกเว้า คือ กระจกทีใช้ผวิ โค้งเว้าเป็ นผิวสะท้อนแสง หรื อกระจกเงาทีรังสีตกกระทบและ
รังสีสะท้อนอยูด่ า้ นเดียวกับจุดศูนย์กลางความโค้ง ดังรู ป
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รูปแสดงรังสีตกกระทบและรังสีสะท้ อนของกระจกเว้า
2. กระจกนูน คือ กระจกทีใช้ผวิ โค้งนูนเป็ นผิวสะท้อนแสง และรังสี สะท้อนอยู่คนละด้านกับ
จุดศูนย์กลางความโค้ง ดังรู ป

รูปแสดงรังสีตกกระทบและรังสีสะท้ อนของกระจกนูน
ภาพทีเกิดจากการวางวัตถุไว้หน้ากระจกโค้งนันตามปกติมีทงภาพจริ
ั
งและภาพเสมือนโดยภาพ
จริ งจะอยูห่ น้ากระจก และภาพเสมือนจะอยูห่ ลังกระจก โดยกระจกเว้าจะให้ทงภาพจริ
ั
งและภาพเสมือน
สําหรับขนาดของภาพมีทงขนาดใหญ่
ั
กว่าวัตถุ ขนาดเท่าวัตถุ และขนาดเล็กกว่าวัตถุ ทังนีขึนอยูก่ บั ระยะ
วัตถุ ส่วนกระจกนูนจะให้ภาพเสมือนทีมีขนาดเล็กกว่าวัตถุทงสิ
ั น
หมายเหตุ ภาพ (image) เกิดจากการตัดกันหรื อเสมือนตัดกันของรังสีของแสงทีสะท้อนมาจากกระจก
หรื อหักเหผ่านเลนส์ แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. ภาพจริง เกิดจากรังสีของแสงตัดกันจริ ง เกิดด้านหน้ากระจกหรื อด้านหลังเลนส์ ต้องมีฉาก
มารับจึงจะมองเห็นภาพ ลักษณะภาพหัวกลับกับวัตถุ มีทงขนาดใหญ่
ั
กว่าวัตถุ เท่ากับวัตถุ และเล็กกว่า
วัตถุ ซึงขนาดภาพจะสัมพันธ์กบั ระยะวัตถุ เช่น ภาพทีปรากฏบนจอภาพยนตร์ เป็ นต้น
2. ภาพเสมือน เกิดจากรังสีของแสงเสมือนตัดกัน ทําให้เกิดภาพด้านหลังกระจกหรื อด้านหน้า
เลนส์ มองเห็นภาพได้โดยไม่ตอ้ งใช้ฉากรับภาพ ภาพมีลกั ษณะหัวตังเหมือนวัตถุ เช่น ภาพเกิดจาก
แว่นขยาย เป็ นต้น
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ตารางแสดงตัวอย่างประโยชน์ ของกระจกเว้าและกระจกนูน
กระจกเว้า
กระจกนูน
1. ทันตแพทย์ใช้ส่องดูฟันผูป้ ่ วย เพือให้เห็นภาพ 1. ใช้ติดรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์เพือดูรถที
ตามมาข้างหลัง และจะมองเห็นมุมทีกว้างกว่า
ของฟันมีขนาดใหญ่กว่าปกติ
2. ใช้ในกล้องจุลทรรศน์เพือช่วยรวมแสงให้ตกที กระจกเงาราบ
2. ใช้ติดตังบริ เวณทางเลียวเพือช่วยให้เห็นรถทีวิง
แผ่นสไลด์ เพือทําให้เราเห็นภาพชัดขึน
สวนทางหรื ออ้อมมาก็ได้
เลนส์
เลนส์ (lens) คือ วัตถุโปร่ งใสทีมีผวิ หน้าโค้งทําจากแก้วหรื อพลาสติก เลนส์แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด
ได้แก่ เลนส์นูนและเลนส์เว้า
เลนส์ นูน
เลนส์นูน (convex lens) คือ เลนส์ทีมีลกั ษณะหนาตรงกลางและบางทีขอบ ดังรู ป

รู ปแสดงลักษณะเลนส์ นูน

รู ปแสดงส่ วนสําคัญและรังสีบางรังสีของเลนส์
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เลนส์นูนทําหน้าทีรวมแสงขนานไปตัดกันทีจุด ๆ หนึง ซึงแนวหรื อทิศทางของแสงทีเข้ามายัง
เลนส์สามารถเขียนแทนด้วยรังสี ของแสง ถ้าแสงมาจากระยะไกลมากเรี ยกระยะนี ว่า " ระยะอนันต์"
เช่น แสงจากดวงอาทิตย์หรื อดวงดาวต่างๆ แสงจะส่องมาเป็ นรังสีขนาน เมือรังสีของแสงผ่านเลนส์จะมี
การหักเหและไปรวมกันทีจุด ๆ หนึงเรี ยกว่า "จุดโฟกัส (F)" ระยะจากจุดโฟกัสถึงกึงกลางเลนส์ เรี ยกว่า
"ความยาวโฟกัส (f)" และเส้นตรงทีลากผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งของผิวทังสองของเลนส์เรี ยกว่า "
แกนมุขสําคัญ (principal axis)"
ภาพทีเกิดจากเลนส์ นูน
ภาพจากเลนส์นูนเป็ นภาพทีเกิดจากรังสีหกั เหไปพบกันทีจุด ๆ หนึง ซึงมีทงภาพจริ
ั
งและ
ภาพเสมือนขึนอยูก่ บั ตําแหน่งวัตถุทีวางหน้าเลนส์ ดังรู ป

รูปแสดงตัวอย่างภาพจริงและภาพเสมือนทีเกิดจากเลนส์ นูน

(ก) การเกิดภาพเมือวัตถุอยู่ห่างเลนส์ นูนระยะไกลกว่าความยาวโฟกัส

(ข) การเกิดภาพเมือวัตถุอยู่ห่างจากเลนส์ นูนทีระยะใกล้กว่าความยาวโฟกัส
รู ปแสดงตัวอย่างการเกิดภาพทีตําแหน่งต่าง ๆ ของเลนส์ นูน
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เลนส์ เว้า
เลนส์เว้า (concave lens) คือ เลนส์ทีมีลกั ษณะบางตรงกลางและหนาทีขอบ ดังรู ป

รู ปแสดงลักษณะเลนส์ เว้าภาพทีเกิดจากเลนส์ เว้า
เมือแสงส่องผ่านเลนส์เว้ารังสีหกั เหของแสงจะกระจายออก ดังรู ป

รู ปแสดงภาพทีเกิดจากเลนส์ เว้าเมือวางวัตถุทีระยะต่าง ๆ
การหาชนิดและตําแหน่ งของภาพจากวิธีการคํานวณ
การหาตําแหน่งภาพทีผ่านมาใช้วิธีเขียนแผนภาพของรังสี ยังมีอีกวิธีทีใช้หาตําแหน่งภาพคือ วิธี
คํานวณ ซึงสูตรทีใช้ในการคํานวณมีดงั ต่อไปนี

สูตร =
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เมือ

m คือ กําลังขยายของเลนส์
I คือ ขนาดหรื อความสูงของภาพ
O คือ ขนาดหรื อความสูงของวัตถุ

ในการคํานวณหาตําแหน่งและชนิดของภาพจะต้องมีการกําหนดเครื องหมาย 1 และ 2 สําหรับ
ปริ มาณต่างๆ ในสมการ ดังนี
1. s มีเครื องหมาย + ถ้าวัตถุอยูห่ น้าเลนส์ และ s มีเครื องหมาย - ถ้าวัตถุอยูห่ ลังเลนส์
2. s' มีเครื องหมาย + ถ้าวัตถุอยูห่ ลังเลนส์ และ s' มีเครื องหมาย - ถ้าวัตถุอยูห่ น้าเลนส์
3. f ของเลนส์นูนมีเครื องหมาย + และ f ของเลนส์เว้ามีเครื องหมาย ตัวอย่างที 2 วางวัตถุห่างจากเลนส์นูนเป็ นระยะ 12 เซนติเมตร ถ้าเลนส์นูนมีความยาวโฟกัส 5
เซนติเมตร จะเกิดภาพชนิดใด และทีตําแหน่งใด
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3.9 ประโยชน์ และโทษของแสง
ประโยชน์ ของแสง
แสงเป็ นพลังงานรู ปหนึงซึงไม่ตอ้ งการทีอยู่ ไม่มีนาหนั
ํ ก แต่สามารถทํางานได้ ในแสงอาทิตย์
มี ค ลื นรั ง สี ห ลายชนิ ด ตามที ได้ก ล่ า วมาแล้ว ในตอนต้น ประโยชน์ ที เราได้รั บ จากแสงอาทิ ต ย์
มีอยู่ 2 ส่วน คือ ความร้อน และแสงสว่าง ในชีวิตประจําวัน เราได้รับประโยชน์จากความร้อน และ
แสงสว่างของดวงอาทิตย์ตลอดเวลา แสงอาทิตย์ทาํ ให้โลกสว่าง เราสามารถทํากิจกรรมต่างๆ ได้อย่าง
สะดวก อาชีพหลายอาชีพต้องใช้ความร้อนของแสงอาทิตย์โดยตรง แม้ตอนทีดวงอาทิตย์ตกดิน เราก็ยงั
ได้รับความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์ทีพืนโลกดูดซับไว้ ทําให้เราไม่หนาวตาย ประโยชน์ของแสงสามารถ
แบ่งได้เป็ น 2 ทาง คือ ประโยชน์ทางตรง และประโยชน์ทางอ้อม

แสงแดดช่ วยทําให้ ผ้าทีตากแห้ งเร็ว

การทํานาเกลือ

1. ประโยชน์จ ากแสงทางตรง เช่ น การทํานาเกลือ การทําอาหารตากแห้ง การตาก
ผ้า การฆ่า เชื อโรคในนําดื ม ต้องอาศัย ความร้ อนจากแสงอาทิ ต ย์ การแสดงหนังตะลุง และ
ภาพยนตร์ ต้องใช้แสงเพือทําให้เกิ ด เงาบนจอ การมองเห็ น ก็ ถือเป็ นการใช้ประโยชน์ จ ากแสง
ทางตรง
2. ประโยชน์จากแสงทางอ้อม เช่น ทําให้เกิดวัฏจักรของนํา (การเกิดฝน) พืชและสัตว์ที
เรารับประทาน ก็ได้รับการถ่ายทอดพลังงานมาจากแสงอาทิตย์
โทษของ แสง
1. ถ้าเรามองดูแสงทีมีความเข้มมากเกินไปอาจเกิดอันตรายกับดวงตาได้
2. เมือแสงทีมีความเข้มสู ง โดนผิว หนังเป็ นเวลานาน ๆ จะทําให้ผิวหนังไหม้และอาจเป็ น
มะเร็ งผิวหนังได้
3. เมือแสงจากดวงอาทิต ย์ส่องลงมาบนโลกมากเกินไป ทําให้เกิดภาวะโลกร้อน และเป็ น
อันตรายแก่สิงมีชีวิตได้
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เรืองที พลังงานความร้ อนและแหล่ งกําเนิด
กิจกรรมการทดลอง เรือง เมือแสงผ่านเลนส์
จุดประสงค์ เมือจบการทดลองนี แล้วผูเ้ รี ยนสามารถ
1. บอกได้ว่าเมือแสงผ่านเลนส์นูน รังสีหกั เหจะเบนเข้าหากัน
2. บอกได้ว่าเมือแสงผ่านเลนส์เว้า รังสีหกั เหจะเบนออกจากกัน
3. บอกได้ว่าแว่นขยายทําหน้าทีรวมแสง
4. ใช้แว่นขยายส่องดูสิงต่าง ๆ ได้
แนวความคิดหลัก
1. เลนส์นูนมีสมบัติรวมแสง
2. เลนส์เว้ามีสมบัติกระจายแสง
3. แว่นขยายมีเลนส์นูนเป็ นส่วนประกอบทีสําคัญ ทําหน้าทีรวมแสง และใช้ส่องดูวตั ถุขนาดเล็ก
ให้มองเห็นภาพขนาดขยายได้
อุปกรณ์การทดลอง

1. กระดาษขาว
3. เลนส์เว้า
5. หม้อแปลงไฟฟ้ าโวลต์ตาํ
7. แผ่นช่องแสงทีให้ลาํ แสง 1 ลํา
9. แว่นขยาย

2. เลนส์นูน
4. กล่องแสง
6. สายไฟพร้อมขัวเสียบ
8. แผ่นช่องแสงทีให้ลาํ แสง 5 ลํา
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ขันตอนการทดลอง
1. วางเลนส์นูนบนกระดาษขาวซึงอยูบ่ นโต๊ะ โดยวางด้านราบลงบนกระดาษ แล้วลากเส้นรอบ
เลนส์บนกระดาษ
2. นําแผ่นช่องแสงทีให้ลาํ แสง 5 ลําเสียบทีช่องของกล่องแสง แล้วต่อกล่องแสงกับหม้อแปลงไฟ
โวลต์ตาขนาด
ํ
12 โวลต์ จากนันวางกล่องแสงห่างเลนส์นูนพอสมควร

3. ใช้ดินสอจุดบนแนวลําแสง แล้วขีดเส้นแสดงแนวรังสีตกกระทบ และรังสีหกั เห
4. ทําซําโดยเปลียนมุมของแนวรังสีตกกระทบ เขียนแนวรังสีตกกระทบ และรังสีหกั เห

5. จัดลําแสง 5 ลํา จากกล่องแสงให้ผา่ นเลนส์นูน สังเกตแนวลําแสงทีผ่านเลนส์นูน เขียนรังสีตก
กระทบ และรังสีหกั เหแทนลําแสงทังสาม
6. ทําซําข้อ 5 แต่เปลียนเลนส์นูนเป็ นเลนส์เว้า และเปลียนกระดาษขาวเป็ นแผ่นใหม่

7. เปรี ยบเทียบแนวลําแสงทังห้าทีผ่านเลนส์นูนและเลนส์เว้า

8. เมือส่องแสงผ่านเลนส์นูน หรื อเลนส์เว้าแล้ว จากนันลองทดสอบโดยใช้แว่นขยายรับ
แสงอาทิตย์โดยเริ มจากให้แว่นขยายอยูห่ ่างพืน 2 เซนติเมตร เพิมระยะห่างมากขึนเรื อย ๆ สังเกตความ
สว่างบนพืน
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9. ปรับความสูงของแว่นขยายจนได้ความสว่างบนพืนสว่างมากทีสุด ทําเช่นนีซําอีกครัง
แต่เปลียนเป็ นเลนส์เว้า
10. ใช้แว่นขยายส่องดูตวั หนังสือ ปรับระยะห่างระหว่าง แว่นขยายกับตัวหนังสือ สังเกตการณ์
เปลียนแปลงของภาพตัวหนังสือทีมองผ่านแว่นขยาย
ผลการทดลอง
. จงวาดรู ปรังสีแสงเมือผ่านเลนส์นูนและเลนส์เว้า
เลนส์ นูน
เลนส์ เว้า

2. เมือนําแว่นขยายไปรับแสงอาทิตย์ จะปรากฏภาพอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
สรุปผลการทดลอง
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
การทดลอง เรืองแยกสีของแสงดวงอาทิตย์
จุดประสงค์การทดลอง
เมือจบการทดลองนีแล้ว ผูเ้ รี ยนสามารถทดลอง และสรุ ปถึงแสงสีทีประกอบเป็ นแสงอาทิตย์ได้
แนวความคิดหลัก
แสงอาทิตย์ประกอบด้วยแสงสีต่าง ๆ
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อุปกรณ์การทดลอง

1. ปริ ซึมสามเหลียม
2. ฉากขาว
3. อ่างนํา
4. กระจกเงา
ขันตอนการทดลอง
1. นําปริ ซึมสามเหลียมมารับแสงอาทิตย์ จัดมุมรับแสงให้เหมาะสมจนเกิดแสงสีต่าง ๆ บนฉาก
สังเกตแสงทีผ่านปริ ซึมออกมา บันทึกผล

2. มองผ่านปริ ซึมโดยวางปริ ซึมให้ชิดตา และมองด้านข้างของแท่งปริ ซึม โดยหันไปทางทีสว่าง
ห้ามมองไปทีดวงอาทิตย์ บันทึกผลสิงทีสังเกตได้
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3. เทนําใส่ลงในอ่างจนเกือบเต็ม แล้วนํากระจกเงาราบจุ่มลงในนําทังแผ่น โดยกระจกพิงกับ
ขอบอ่าง

4. นําอ่างนําไปวางรับแสงแดด ขยับกระจกไปมา เพือให้อยูใ่ นตําแหน่งทีเหมาะสม ทีจะให้
แสงอาทิตย์ตกกระทบ แล้วสะท้อนกลับขึนมาปรากฏเป็ นแถบสีต่างๆ บนแผ่นกระดาษขาวทีรับแสงอยู่
เหนืออ่าง

ผลการทดลอง
การทดลอง
1. เมือนําปริ ซึมรับแสงจากดวงอาทิตย์
2. เมือมองผ่านปริ ซึม
3. เมือมองทีฉากขาว

สิ งทีสังเกตได้
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สรุปผลการทดลอง
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
การทดลองเรือง การเกิดรุ้งกินนํา
จุดประสงค์การทดลอง เมือจบการทดลองนีแล้วผูเ้ รี ยนสามารถ
1. ทดลองและสรุ ปเกียวกับการเกิดรุ ้งกินนําได้
2. บอกได้ว่าเราจะเห็นรุ ้งกินนําได้ ต้องหันหลังให้ดวงอาทิตย์เสมอ
แนวความคิดหลัก
รุ ้งกินนําเกิดได้เมือมีแสงอาทิตย์ผา่ นละอองนําจํานวนมาก และเกิดก่อนหรื อหลังฝนตก
อุปกรณ์การทดลอง
กระบอกฉีดนําบรรจุนาประมาณครึ
ํ
งกระบอก

ขันตอนการทดลอง
1. ออกไปกลางแจ้ง ยืนหันหน้าให้ดวงอาทิตย์ แล้วฉีดนําจากกระบอกนํา (บรรจุนาประมาณครึ
ํ
งกระบอก)
ให้เป็ นละอองฝอย สังเกตและบันทึกผล
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2. หลังจากนันยืนหันหลังให้ดวงอาทิตย์แล้วฉีดนํา สังเกตละอองนําทีฉีด แล้วบันทึกผล

ผลการทดลอง
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
สรุปผลการทดลอง
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
การทดลอง เรืองการเกิดเงา
จุดประสงค์การทดลอง เมือจบการทดลองนี แล้ว ผูเ้ รี ยนสามารถ
1. อธิบายการเกิดเงาจากการทดลองได้
2. บอกความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุกบั เงาจากการทดลองได้
3. นําความรู้เรื องเงาไปใช้ประโยชน์ได้
แนวความคิดหลัก
1. เมือมีวตั ถุมากันทางเดินของแสง แล้วแสงไม่สามารถผ่านวัตถุไปอีกด้านหนึง ทําให้เกิดบริ เวณมืด
บนฉาก ซึงเรี ยกว่า เงา
2. รู ปร่ างของเงาขึนอยูก่ บั รู ปร่ างของวัตถุทีทําให้เกิดเงา
3. เงาเปลียนขนาดและตําแหน่งได้
4. ถ้าเงามีแสงตกกระทบบ้างเรี ยกว่า เงามัว

273
5. ถ้าเงาไม่มีแสงตกกระทบเลยเรี ยกว่า เงามืด
อุปกรณ์การทดลอง

. วัตถุรูปทรงต่างๆ (พลาสติกทรงสีเหลียม, กระจกฝ้ า, ดินนํามัน, แท่งพลาสติก, ถ่านไฟฉาย, ลูกบอล)
. ฉากรับแสง
. กล่องแสง
. หม้อแปลงไฟฟ้ าโวลต์ตาํ
. สายไฟพร้อมขัวเสียบทัง 2 ปลาย
ขันตอนการทดลอง
. วางกล่องแสงและฉากบนโต๊ะให้ห่างกันประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร ดังรู ป เมือกล่องแสงทํางาน
สังเกตความสว่างบนฉาก
2. นําลูกบอลมาวางระหว่างกล่องแสงกับฉาก โดยให้อยูใ่ นแนวเดียวกับหลอดไฟในกล่องแสงและฉาก
สังเกตความสว่างบนฉาก

3. ค่อย ๆ เลือนลูกบอลจากกล่องแสงเข้าหาฉาก สังเกตความสว่างบนฉาก
4. จัดลูกบอลให้ห่างจากฉากประมาณ 10 เซนติเมตร แล้วค่อยเลือนฉากเข้าหาลูกบอล
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สังเกตความสว่างบนฉาก

5. ทําซําข้อ 2 ถึงข้อ 4 แต่เปลียนลูกบอลเป็ น
ทรงสีเหลียมผืนผ้า

ผลการทดลอง
………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………….
สรุปผลการทดลอง
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…….
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การทดลอง เรืองตากับการมองเห็น
จุดประสงค์การทดลอง เมือจบการทดลองนี แล้ว ผูเ้ รี ยนสามารถ
. บอกส่วนประกอบของตาทีเกียวข้องกับการมองเห็นได้
. ระบุหน้าทีของส่วนประกอบของตาทีเกียวข้องกับการมองเห็นได้
. สรุ ปจากการทดลองได้ว่า การมองด้วยตา 2 ข้าง ทําให้กะระยะได้ดีกว่าการมองด้วยตาข้างเดียว
. บอกความสําคัญ และวิธีระวังรักษาตาได้
แนวความคิดหลัก
. ส่วนประกอบทีสําคัญของตาทีเกียวกับการมองเห็นได้แก่ กระจกตา ม่านตา รู ม่านตา เรตินา
2. ดวงตามีความสําคัญต่อการมองเห็น จึงต้องระวังรักษา
อุปกรณ์การทดลอง
. ภาพประกอบเรื อง ส่วนประกอบของตา
2. ดินสอ 2 แท่ง

ขันตอนการทดลอง
. จับคู่ เพือสังเกตนัยน์ตาของเพือน
. จากนันเปรี ยบเทียบกับภาพส่วนประกอบของนัยน์ตา
. ครังที 1 ให้ผเู้ รี ยนปิ ดตาซ้าย แล้วพยายามเคลือนดินสอ 2 แท่ง ทีอยูห่ ่างกันประมาณ
เซนติเมตร มาชนกัน โดยพยายามให้ปลายดินสอชนกันบันทึกผล

. ครังที 2 ปิ ดตาขวา และทําซําเช่นเดียวกับข้อที 3 บันทึกผล
. ครังที 3 เปิ ดตาทังสองข้าง และทดลองซําเช่นเดียวกับข้อ 3 และข้อ 4 สังเกตและบันทึกผล
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ผลการทดลอง
………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………….
สรุปผลการทดลอง
…………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………………..………
แบบฝึ กหัดบทที

คําชีแจง ให้นกั เรี ยนเลือกคําตอบ ก. ข. ค. หรื อ ง. ทีถูกทีสุดเพียงคําตอบเดียว
1. พลังงานในข้อใด จัดเป็ น พลังงานสะอาด
ก. พลังงานจากถ่านหิน
ข. พลังงานแสงอาทิตย์
ค. พลังงานจากนํามันเชือเพลิง
ง. พลังงานชีวภาพ
2. ข้อใด คือ องค์ประกอบของแสงอาทิตย์
ก. ความร้อน
ข. แสง
ค. ฝุ่ นละออง
ง. ข้อ ก. และข้อ ข. ถูก
3. เซลล์สุริยะ ทําหน้าทีอย่างไร
ก. เปลียนพลังงานไฟฟ้ า เป็ นพลังงานกล
ข. เปลียนพลังงานแสงอาทิตย์ เป็ นพลังงานกล
ค. เปลียนพลังงานแสงอาทิตย์ เป็ นพลังงานไฟฟ้ า ง. เปลียนพลังงานกล เป็ นพลังงานไฟฟ้ า
4. อาชีพใด ใช้ประโยชน์จากแสงโดยตรง
ก. ทํานาเกลือ
ข. ค้าขาย
ค. ทําประมง
ง. เลียงสัตว์
5. ถ้าห้องเรี ยนมืด นักเรี ยนควรทําสิ งใดเป็ นอันดับแรก
ก. เปิ ดไฟฟ้ า
ข. เปิ ดประตู หน้าต่าง
ค. ก่อไฟ
ง. ออกไปเรี ยนนอกห้อง
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6. การแสดงในข้อใด เกียวข้องกับแสงมากทีสุด
ก. ลําตัด
ข. ฟ้ อนรํา
ค. เพลงบอก
ง. หนังตะลุง
7. พืชใช้แสงแดดปรุ งอาหาร -> สัตว์กินพืช -> มนุษย์กินสัตว์ ข้อความนีแสดงถึงเรื องใด
ก. กฎธรรมชาติ
ข. การแก้แค้น
ค. ความสมดุล
ง. การถ่ายทอดพลังงาน
8. ข้อใด ไม่ ควรปฏิบตั ิ
ก. เอานิ วชีรุ ้งกินนํา
ข. เล่นเงาจากตะเกียง หรื อหลอดไฟ
ค. จ้องมองดวงอาทิตย์นาน ๆ
ง. ทาครี มกันแดด เมือไปเทียวชายทะเล
9. พลังงานแสง สามารถเปลียนเป็ นพลังงานรู ปใดได้
ก. พลังงานกล
ข. พลังงานไฟฟ้ า
ค. พลังงานเสียง
ง. พลังงานลม
10. ข้อใด กล่าวถูกต้อง
ก. พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่สร้างมลภาวะ
ข. ดวงอาทิตย์ส่งแสงเฉพาะกลางวันเท่านัน
ค. โลกเป็ นดาวดวงเดียว ทีแสงอาทิตย์ส่องมาถึง ง. แสงอาทิตย์ฆ่าเชือโรคไม่ได้

เฉลยแบบทดสอบบทที 12 เรืองงานและพลังงาน
1. ข . ข . ค . ก . ข . ง

.ง

.ค

9. ข

.ก
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บทที 13
ดวงดาวกับชีวิต
สาระสําคัญ
กลุ่มดาวจักรราศีต่าง ๆ การสังเกตตําแหน่ งดาวฤกษ์ และหาดาวจากแผนที ตลอดจนการใช้
ประโยชน์จากกลุ่มดาวฤกษ์
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1. ระบุชือของกลุ่มดาวจักรราศีได้
2. อธิบายวิธีการหาดาวเหนือได้
3. อธิบายการใช้แผนทีดาวได้
4. อธิบายประโยชน์จากกลุ่มดาวฤกษ์ต่อการดํารงชีวติ ประจําวันได้
ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที 1
เรื องที 2
เรื องที 3
เรื องที 4
เรื องที

กลุ่มดาวจักรราศี
การสังเกตตําแหน่งของดาวฤกษ์
วิธีการหาดาวเหนือ
แผนทีดาว
การใช้ประโยชน์จากกลุ่มดาวฤกษ์

279

เรืองที 1 กลุ่มดาวจักรราศี
ความหมายของ ดาวฤกษ์
ดาวฤกษ์ (Star) หมายถึง ดาวซึงมีแสงสว่างในตัวเอง ผลิตพลังงานได้เองโดยการเปลียนมวล
สารส่วนหนึง (m) ณ แกนกลางของดาวให้เป็ นพลังงาน (E) ตามสมการ E = mc2 ของไอน์สไตน์ เมือ c
เป็ นอัตรเร็ วของ แสงซึงสูงเกือบ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาที การเปลียนมวลเป็ นพลังงานของดาวฤกษ์
เกิ ดขึ นภายใต้อุณ หภูมิทีสู งมากเป็ น 15 ล้านเคลวิ น ในการหลอมไฮโดรเจนเป็ นฮีเลียม จึ งเรี ยกว่ า
ปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ดาวทีผลิตพลังงานเช่นนีได้ตอ้ งมีมวลมากมหาศาล ดาวฤกษ์จึงมีมวลสารมาก
เช่นดวงอาทิตย์ทีมีมวลประมาณ 2,000 ล้านล้านล้านล้านตัน ซึงคิดเป็ นมวลกว่า 98% ของมวลของวัตถุใน
ระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ดวงอืน ๆ อยู่ไกลมาก แม้จะส่ องมองด้วยกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ก็มองเห็น
เป็ นเพียงจุดแสง ดาวฤกษ์เพือนบ้านของเรามีชือว่า “แอลฟา เซนทอรี ” (Alpha Centauri) เป็ นระบบดาว
ฤกษ์สามดวง โคจรรอบกันและกัน อยูใ่ นกลุ่มดาวคนครึ งม้า ดวงทีอยูใ่ กล้กบั ดวงอาทิตย์มากทีสุดชือ
“พร๊ อกซิมา เซนทอรี ” (Proxima Centauri) อยูห่ ่างออกไป ล้านล้านกิโลเมตร หรื อ . ปี แสง ( ปี
แสง = ระยะทางซึงแสงใช้เวลาเดินทางนาน ปี หรื อ . ล้านล้านกิโลเมตร) ดาวฤกษ์บางดวงมีดาว
เคราะห์โคจรล้อมรอบ เช่นเดียวกับดวงอาทิตย์ของเรา เราเรี ยกระบบสุริยะเช่นนี ว่า “ระบบสุ ริยะอืน”
(Extra solar system)
ความสัมพันธ์ ระหว่างโลก และดวงอาทิตย์
ดวงอาทิตย์ (The Sun) เป็ นดาวฤกษ์ใกล้โลกทีสุ ดอยู่ตรงกลางระบบสุ ริยะ มีดาวเคราะห์เป็ น
บริ วารโคจรล้อมรอบ อุณหภูมิทีแกนกลางของดวงอาทิตย์สูงถึง ล้านเควิน สูงพอทีนิ วเคลียสของ
ไฮโดรเจน 4 นิ วเคลียสจะหลอมรวมกันเป็ นนิ วเคลียสฮีเลียม 1 นิ วเคลียส อุณหภูมิพืนผิวลดลงเป็ น
, เคลวิน ดวงอาทิตย์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง . ล้านกิโลเมตร (ประมาณ 109 เท่าของโลก)
โลกเป็ นดาวเคราะห์ดวงหนึงในระบบสุริยะและโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็ นวงรี โดยมีระยะทาง
เฉลียห่ างจากดวงอาทิ ตย์ 149,597,870 กิโ ลเมตร และใช้เวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 ปี
เมือสังเกตจากพืนโลกจะเห็นดวงอาทิตย์ขึนทางด้านทิศตะวันออกและตกทางด้านทิศตะวันตกทุกวัน
ทังนีเนืองจากโลกมีการหมุนรอบตัวเองรอบละ วัน อย่างไรก็ตามหากติดตามเฝ้ าสังเกตการขึ น - ตก
ของดวงอาทิตย์เป็ นประจําจะพบว่า ในรอบ 1 ปี ดวงอาทิตย์จะปรากฏขึน ณ จุดทิศตะวันออก และตก
ณ จุดทิศตะวันตกพอดี เพียง 2 วันเท่านัน คือวันที 21 มีนาคม และวันที 23 กันยายน ส่วนวันอืนๆ
การขึน - ตกของดวงอาทิตย์จะเฉียงค่อนไปทางทิศเหนือหรื อทางทิศใต้บา้ ง โดยในวันที 21 มิถุนายน
ดวงอาทิตย์จะขึนทางทิศตะวันออกค่อนไปทางทิศเหนื อมากทีสุ ดและตกทางทิศตะวันตกค่อนไปทาง
ทิศเหนือมากทีสุด และในวันที 22 ธันวาคม ดวงอาทิตย์จะขึนทางทิศตะวันออกค่อนไปทางทิศใต้มาก
ทีสุดและตกทางทิศตะวันตกค่อนไปทางทิศใต้มากทีสุด ดังแสดงในภาพที 1
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เส้นทางขึน - ตกของดวงอาทิตย์
ทีผ่านทิศตะวันออกและตะวันตกพอดี
(Vernal & Autumnal Equinoxes)

Z

เส้นทางขึน - ตกของดวงอาทิตย์
เหนือสุด (Summer Solstice)

ภาพที 1 ตําแหน่งการขึน - ตกของดวงอาทิตย์เปลียนแปลงไปทุกวันในรอบปี
การทีตําแหน่งการขึน - ตกของดวงอาทิตย์เปลียนแปลงไปทุกวันในรอบปี เนืองจากการทีโลก
โคจรรอบดวงอาทิตย์ใน 1 ปี นันเอง โดยเมือสังเกตจากโลกจะสังเกตเห็นดวงอาทิตย์เคลือนย้ายตําแหน่ง
ไปในทิ ศทางเดี ย วกับทิ ศ ทางที โลกโคจรรอบดวงอาทิ ต ย์ นั นคื อเคลือนย้ายไปทางทิ ศตะวัน ออก
ตามกลุ่มดาว 12 กลุ่ม ทีเรี ยกว่า กลุ่มดาวจักรราศี (Zodiac) ตามภาพที 2 ได้แก่ กลุ่มดาว แกะหรื อเมษ
(Aries) วัวหรื อพฤษภ (Taurus) คนคู่หรื อมิถุน (Gemini) ปูหรื อกรกฏ (Cancer) สิ งโตหรื อสิ งห์ (Leo)
ผูห้ ญิงสาวหรื อกันย์ (Virgo) คันชังหรื อตุล (Libra) แมงป่ องหรื อพฤศจิก (Scorpius) คนยิงธนูหรื อธนู
(Sagittarius) แพะทะเลหรื อมกร (Capricornus) คนแบกหม้อนําหรื อกุมภ์ (Aquarius) และปลาหรื อมีน
(Pisces) ดวงอาทิตย์จะปรากฎย้ายตําแหน่งไปทางตะวันออกผ่านกลุ่มดาวเหล่านี ทําให้ผสู้ งั เกตเห็นดาว
ต่าง ๆ บนท้องฟ้ าขึนเร็ วกว่าวันก่อนเป็ นเวลา 4 นาทีทุกวัน ซึงหมายความว่าใน 1 วันดวงอาทิตย์จะมี
การเลือนตําแหน่งไป 1 องศาหรื อรอบละ 1 ปี นันเอง

ภาพที 2 กลุ่มดาว 12 กลุ่มในจักรราศีและการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ทาํ ให้ผสู้ งั เกต
เห็นดวงอาทิตย์ยา้ ยตําแหน่งไปตามกลุ่มดาว จักรรราศี
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ทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์ผ่านกลุ่มดาวจักรราศี เรี ยกว่า “สุ ริยวิถี (Ecliptic)” ตําแหน่ งของ
ดวงอาทิตย์บนเส้นสุ ริ ยวิถี ณ วันที 21 มีนาคม เรี ยกว่าจุด “วสันตวิษุ วตั (Vernal Equinox)” ส่ วน
ตําแหน่ ง ณ วันที 23 กันยายน เรี ยกว่าจุด “ศารทวิษุวตั (Autumnal Equinox)” เมือดวงอาทิตย์อยู่ ณ
ตําแหน่งทังสองดังกล่าวนี ดวงอาทิตย์จะขึนทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดี และช่วงเวลา
กลางวันจะเท่ ากับกลางคืน เส้นทางขึ น - ตกของดวงอาทิตย์ในวันวิษุวตั เรี ยกว่า “เส้นศูนย์สูตรท้องฟ้ า
(Celestial Eguator)”
ตําแหน่งของดวงอาทิตย์บนเส้นสุ ริยวิถี ณ วันที 21 มิถุนายน เรี ยกว่าจุด “คริ ษมายัน (Summer
Solstice)” ตําแหน่งดังกล่าว ดวงอาทิตย์จะขึนและตกค่อนไปทางเหนือมากทีสุดในซีกโลกเหนือ ช่วงเวลา
กลางวันจะยาวกว่ากลางคืนและจะเป็ นช่วงฤดูร้อน (Summer) ตําแหน่งของดวงอาทิตย์บนเส้นสุริยวิถี
ณ วันที 22 ธันวาคมเรี ยกว่า จุด “เหมายัน (Winter Solstice)” ตําแหน่ งดังกล่าว ดวงอาทิตย์จะขึนและ
ตกค่อนไปทางใต้มากทีสุด ในซีกโลกเหนือ ช่วงเวลากลางคืนจะยาวกว่ากลางวันและจะเป็ นช่วงฤดูหนาว
(Winter)
ฤดูกาลเกิดขึนเนืองจากแกนของโลกเอียงทํามุม 23.5 องศากับเส้นตังฉากของระนาบวงโคจรของ
โลกรอบดวงอาทิตย์ และขณะทีโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ณ วันที 21 มิถุนายน ซีกโลกเหนื อจึงเป็ น
ฤดูร้อนและซีกโลกใต้จึงเป็ นฤดูหนาว ในทางกลับกัน ณ วันที 22 ธันวาคม ซีกโลกใต้กลับเป็ นฤดูร้อน
ในขณะทีซีกโลกเหนือ เป็ นฤดูหนาวดังแสดงในภาพที 3 การเกิดฤดูกาลเป็ นผลเนื องมาจากแต่ละส่ วนบน
พืนโลกรับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันในรอบปี

ภาพที 3 : แกนของโลกเอียงทํามุม 23.5 องศากับเส้นตังฉากของระนาบวงโคจรของโลกรอบดวง
อาทิตย์จึงทําให้เกิดฤดูกาลบนพืนโลก
แสงอาทิตย์เมือส่ องมากระทบวัตถุจะทําให้เกิด “ เงา (Shadow) ” ถ้าเอาแท่งไม้ยาว ปั กตังฉากบนพืนราบ
เมือแสงอาทิตย์ส่องตกกระทบ จะปรากฏเงาของแท่งไม้ดงั กล่าวทอดลงบนพืน และหากสังเกตเงาเป็ น
เวลานาน จะเห็นเงามีการเปลียนแปลงทังความยาวและทิศทางของเงาทีทอดลงบนพืน
พิจารณาภาพที 4 เมือดวงอาทิตย์ขึนในตอนเช้าด้านทิศตะวันออก เงาของแท่งไม้จะทอดยาว
ไปทางด้านทิศตะวันตก ขณะทีดวงอาทิตย์เคลือนทีสูงขึนจากขอบฟ้ าเงาของแท่งไม้จะหดสันลงและเงา
เริ มเบนเข้าสู่ทิศเหนือ จนเมือดวงอาทิตย์ปรากฏอยูบ่ นแนวเมริ เดียน (ตําแหน่ งสูงสุ ดของดวงอาทิตย์บน
ท้องฟ้ าในแต่ละวัน) เงาของแท่งไม้จะปรากฏสันทีสุด และชีในแนวทิศเหนือ - ใต้พอดี ในช่วงบ่า
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ดวงอาทิตย์เคลือนทีไปทางทิศตะวันตก เงาของแท่งไม้จะปรากฏยาวขึนและเริ มเบนออกจากทิศเหนือสู่
แนวทิศตะวันออก

ก.

ข.

ภาพที 4 (ก) การเปลียนแปลงของเงาของแท่งไม้ เมือดวงอาทิตย์อยู่ ณ ตําแหน่งต่าง ๆ บนท้องฟ้ า
(ข) เรขาคณิ ตของการทอดเงาของแท่งไม้บนพืน
เนืองจากตําแหน่งการขึน - ตกของดาวอาทิตย์แต่ละวัน แตกต่างกันไปในรอบปี ดังนัน การ
ทอดเงาของแท่ งไม้ในแต่ ละวัน จึงไม่ซ้อนทับแนวเดิ ม และมีค วามยาวของการทอดเงาไม่เท่ ากัน
อย่างไรก็ตาม ช่วงทีดวงอาทิตย์อยูบ่ นแนวเมริ เคียนในแต่ละวัน เงาของแท่งไม้ยงั คงสันทีสุด และทอด
อยูใ่ นแนวทิศเหนือ - ใต้เสมอ นอกจากนี ยังพบว่า มีบางวันในรอบปี ทีดวงอาทิตย์มีตาํ แหน่ งอยู่เหนื อ
ศีรษะพอดี เมือดวงอาทิตย์ปรากฏอยูใ่ นแนวเมริ เคียน เช่น ทีจังหวัดเชียงใหม่ ดวงอาทิตย์มีตาํ แหน่ ง
เหนือศีรษะพอดี ในวันที 15 พฤษภาคม และวันที 30 กรกฎาคม ณ เวลาประมาณเทียงวัน และในวัน
และเวลาดังกล่าวนี วัตถุจะไม่ปรากฏเงาทอดลงบนพืนเลย ทีกรุ งเทพฯ ดวงอาทิตย์อยู่เหนื อศีรษะเวลา
เทียงวันของวันที 28 เมษายน และ 16 สิงหาคม
การเปลียนแปลงของเงาของแท่ งไม้ในรอบวัน มีลกั ษณะคล้ายการเดิ นของ “เข็ มชัวโมง”
ของนาฬิกา ซึงเมือกําหนดสเกลทีเหมาะสมของตําแหน่งเงา ณ เวลาต่าง ๆ ในรอบวัน เราจะสามารถ
สร้าง “นาฬิกาแดด (Sundial)” อย่างง่ายได้
เราอาจหาตําแหน่งการขึน - ตกของดาวอาทิตย์ โดยวัดค่ามุมทิศ (อาชิมุท) เมือมุมเงยของดวงอาทิตย์
เป็ น 0 องศา (ขณะทีดวงอาทิตย์ปรากฏอยูท่ ีขอบฟ้ าพอดี ทางด้านตะวันออกหรื อด้านตะวันตก) ณ วัน - เดือน
ต่าง ๆ ในรอบปี และเนื องจากดวงอาทิ ตย์มีการเคลือนที ไปตาม เส้นสุ ริ ยวิ ถี ถ้าเรามีเครื องมือที วัดได้
อย่างแม่นยํา จะวัดตําแหน่งการขึน - ตกของดวงอาทิตย์ ได้ต่างกันทุกวัน วันละประมาณ 15 ลิปดา
หลังจากดวงอาทิตย์ขึนแล้ว จะเห็นว่ามุมเงยของดวงอาทิตย์จะเพิมขึนเรื อย ๆ จนมีค่าสูงสุดแล้วค่อย ๆ
ลดตําลงมา ส่ วนมุ มทิ ศจะเปลียนค่ าทุ กตําแหน่ งที วัดมุมเงย แสดงว่ าดวงอาทิ ตย์มีการเปลียนตําแหน่ ง
ตลอดเวลา ตารางต่อไปนี แสดงค่ามุมทิศ และมุมเงยของดวงอาทิตย์ในเดือนต่าง ๆ ในรอบปี
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ตารางที 1 มุมทิศ ขณะขึน - ตกและมุมเงยสูงสุดของดวงอาทิตย์ วัดทีกรุ งเทพมหานคร ณ วัน - เดือน
ต่าง ๆ ในรอบปี
มุมทิศ (องศา)

วัน - เดือน

มุมเงยสูงสุด
(องศา)

ฤดูกาล

ขณะขึน ขณะตก
76
270
90
21 มีนาคม
ฤดูร้อน
90
284
76
27 เมษายน
84
290
70
20 พฤษภาคม
81
293
67
22 มิถุนายน
83
291
69
20 กรกฎาคม
ฤดูฝน
90
284
76
16 สิงหาคม
76
270
90
23 กันยายน
66
260
100
20 ตุลาคม
56
250
110
20 พฤศจิกายน
ฤดูหนาว
52
247
113
22 ธันวาคม
56
250
110
20 มกราคม
67
259
101
20 กุมภาพันธ์
จากข้อมูลในตารางที 1 จึ งเขี ยนแบบจําลองทรงกลมท้องฟ้ า พร้อมกําหนดทิ ศเหนื อ - ใต้
ตะวันออก - ตะวันตก แล้วเขียนทางเดินของดวงอาทิตย์ จากค่ามุมอาซิมุท ขณะขึ น - ตกและมุมเงย
สูงสุดของดวงอาทิตย์ในแต่ละวัน
เหนือศีรษะ

มุมเงย

ตะวันตก

ใต้

เหนือ
ตะวันออก

มุมทิศ

ใต้เท้า
ภาพที 5 แบบจําลองทรงกลมท้องฟ้ าทีมีเส้นขอบฟ้ าเป็ นเส้นแบ่งครึ งทรงกลม บอกตําแหน่งดาว
เทียบกับขอบฟ้ าเป็ น มุมทิศ,มุมเงย
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กลุ่มดาวและฤดูกาล
มนุษย์ในยุคโบราณสามารถสังเกตตําแหน่ งการขึน - ตกของดวงอาทิตย์และการปรากฏของ
กลุ่มดาว สัมพันธ์กบั การเปลียนแปลงของฤดูกาล ทําให้มนุ ษ ย์สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้เป็ นปกติสุข
โดยการสังเกตดวงอาทิ ตย์และกลุ่มดาวที ปรากฏบนท้องฟ้ าหลังดวงอาทิ ตย์ตก มนุ ษย์สามารถรู้ว่ า
เมือใดควรเริ มเพาะปลูก เมือใดควรเริ มเก็บเกียว เมือใดควรสะสมอาหารแห้งเตรี ยมไว้เพือบริ โภค
ในฤดูหนาว มนุ ษย์เริ มรู้จ ักใช้วตั ถุทอ้ งฟ้ าเป็ นสิ งกําหนดเวลาได้ โดยเฉพาะอย่างยิงเมือมนุ ษย์เริ ม
เปลียนสภาพการดํารงชีวิตแบบป่ าเถือนมาอยูใ่ นระดับทีเจริ ญขึ น ซึงการดํารงชีวิตเน้นทางด้านกสิ กร
รมหรื อเกษตรกรรม มนุ ษ ย์ตอ้ งมีความเข้าใจอย่างลึกซึงต่อความเปลียนแปลงอย่างเป็ นจังหวะของ
ธรรมชาติเหล่านันมากขึน
เราอาจทําการสังเกตการณ์ หรื อทําการทดลอง เพือศึกษาการขึน - ตกและตําแหน่ งของดาว
อาทิตย์และการปรากฏของกลุ่มดาว ณ วันใด ๆ ในรอบปี ได้ เมือโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ 1
รอบ คนบนโลกจะเห็น ดวงอาทิ ตย์เคลือนที ปรากฏผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ในจัก รราศี ทัง 12 กลุ่มดัง
ได้กล่าวมาแล้ว ซึงโดยเฉลียดวงอาทิตย์จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือนปรากฏเคลือนทีในกลุ่มดาวแต่ละ
ราศี

ภาพที 6 กลุ่มดาวจักรราศี 12 กลุ่มและตําแหน่งโลกขณะทีดวงอาทิตย์ปรากฏผ่านกลุ่มดาวเหล่านี
ราศีมีชือเกี ยวกับกลุ่มดาวทีดวงอาทิ ตย์ปรากฏผ่านเช่น ในยุคปั จจุ บนั ดวงอาทิต ย์ปรากฏผ่าน
กลุ่มดาวมีนหรื อกลุ่มดาวปลา ระหว่างวันที 21 มีนาคม - 20 เมษายน เดือนมีน าคมซึงแปลว่า มาถึง
(อาคม) กลุ่มดาวปลา (มีน) แล้ว จึงเป็ นช่วงเวลาทีดวงอาทิตย์อยูใ่ นกลุ่มดาวปลา เป็ นต้น นันคือคนไทยตัง
ชือเดือนตามกลุ่มดาวจักรราศี
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ภาพที 7 กลุ่มดาวฤกษ์ในจักรราศีและตําแหน่งปรากฏของดวงอาทิตย์ในกลุ่มดาวเมือมองจากโลก
ตําแหน่งปรากฏของดวงอาทิตย์ในกลุ่มดาวในจักรราศี จะสอดคล้องกับชือเดือนทัง 12 เดือน
ทีคนไทยได้กาํ หนดขึนตังแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิ ยะมหาราช
เช่ น ดวงอาทิ ต ย์ปรากฏอยู่ในกลุ่มดาวราศีตุ ลในช่ ว งราวเดื อนตุ ลาคม และในช่ ว งเดื อนดังกล่าวนี
กลุ่มดาวจักรราศีทีปรากฏบนท้องฟ้ าหลังดวงอาทิ ตย์ต กลับขอบฟ้ าในตอนหัวคํา ก็ จะเป็ นกลุ่มดาว
แมงป่ อง คนยิงธนู แพะทะเล คนแบกหม้อนํา ปลา และแกะ ตามลําดับจากทิศตะวันตกต่อเนื องไปทาง
ทิศตะวันออก ดังนันตําแหน่ งการขึ น - ตกของดวงอาทิตย์ในรอบปี ฤดูกาลและกลุ่มดาวทีปรากฏบน
ท้องฟ้ าจึงมีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด

เรืองที 2 การสั งเกตตําแหน่ งของดาวฤกษ์
คนในสมัย โบราณเชือว่า ดวงดาวทังหมดบนท้องฟ้ าอยู่ห่างจากโลกเป็ นระยะทางเท่า ๆ กัน
โดยดวงดาวเหล่านันถูกตรึ งอยู่บนผิว ของทรงกลมขนาดใหญ่ เรี ยกว่ า “ทรงกลมท้องฟ้ า (Celestial
sphere)” โดยมีโลกอยูท่ ีศูนย์กลางของทรงกลม ทรงกลมท้องฟ้ าหมุนรอบโลกจากทิศตะวันออกไปยัง
ทิศตะวันตก โดยทีโลกหยุดนิงอยูก่ บั ที ไม่เคลือนไหว
นักปราชญ์ในยุคต่อมาทําการศึกษาดาราศาสตร์กนั มากขึน จึงพบว่า ดวงดาวบนท้องฟ้ าอยู่ห่าง
จากโลกเป็ นระยะทางทีแตกต่างกัน กลางวันและกลางคืนเกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก มิใช่การ
หมุนของทรงกลมท้องฟ้ า ดังทีเคยเชือกันในอดีต อย่างไรก็ตามในปัจจุบนั นักดาราศาสตร์ยงั คงใช้ทรง
กลมท้องฟ้ า เป็ นเครื องมือในการระบุตาํ แหน่ งทางดาราศาสตร์ ทังนี เป็ นเพราะ หากเราจินตนาการให้
โลกเป็ นศูน ย์ก ลาง โดยมี ทรงกลมท้องฟ้ าเคลื อนที หมุ น รอบ จะทํา ให้ง่า ยต่ อ การระบุ พิ ก ัด หรื อ
เปรี ยบเทียบตําแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้ า และสังเกตการเคลือนทีของวัตถุเหล่านันได้ง่ายขึน
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ภาพที 8 ทรงกลมท้องฟ้ า

ภาพที 9 เส้นสมมติบนทรงกลมท้องฟ้ า

จินตนาการจากอวกาศ
 หากต่อแกนหมุนของโลกออกไปบนท้องฟ้ าทังสองด้าน
เราจะได้จุดสมมติเรี ยกว่า “ขัวฟ้ าเหนื อ (North celestial
pole)” และ “ขัวฟ้ าใต้ (South celestial pole)” โดยขัวฟ้ า
ทังสองจะมีแกนเดียวกันกับแกนการหมุนรอบตัวเองของ
โลก และขัวฟ้ าเหนื อจะชี ไปประมาณตําแหน่ งของดาว
เหนือ ทําให้เรามองเห็นว่า ดาวเหนือไม่มีการเคลือนที
 หากขยายเส้นศูนย์สูตรโลกออกไปบนท้องฟ้ าโดยรอบ
เราจะได้เส้นสมมติเรี ยกว่า “เส้นศูนย์สูตรฟ้ า (Celestial
equator)” เส้นศูนย์สูตรฟ้ าแบ่งท้องฟ้ าออกเป็ น “ซีกฟ้ า
เหนือ (Northern hemisphere)” และ “ซีกฟ้ าใต้ (Southern
hemisphere)” เช่นเดียวกับทีเส้นศูนย์สูตรโลกแบ่งโลก
ออกเป็ นซีกโลกเหนือ และซีกโลกใต้

จินตนาการจากพืนโลก
 ในความเป็ นจริ ง เราไม่สามารถมองเห็นทรงกลมท้องฟ้ าได้
ทังหมด เนืองจากเราอยูบ่ นพืนผิวโลก จึงมองเห็นทรงกลม
ท้องฟ้ าได้เพียงครึ งเดียว และเรี ยกแนวทีท้องฟ้ าสัมผัสกับพืน
โลกรอบตัวเราว่า “เส้นขอบฟ้ า (Horizon)” ซึงเป็ นเสมือนเส้น
รอบวงบนพืนราบ ทีมีตวั เราเป็ นจุดศูนย์กลาง
 หากลากเส้นโยงจากทิศเหนือมายังทิศใต้ โดยผ่านจุดเหนือ
ศีรษะ จะได้เส้นสมมติซึงเรี ยกว่า “เส้นเมริ เดียน (Meridian)”
 หากลากเส้นเชือมทิศตะวันออก - ทิศตะวันตก โดยให้ระนาบ
ของเส้นสมมตินนตั
ั งฉากกับแกนหมุนของโลกตลอดเวลา จะ
ได้ “เส้นศูนย์สูตรฟ้ า” ซึงแบ่งท้องฟ้ าออกเป็ นซีกฟ้ าเหนือ
และซีกฟ้ าใต้ หากทําการสังเกตการณ์จากประเทศไทย ซึงอยู่
บนซีกโลกเหนือ จะมองเห็นซีกฟ้ าเหนือมีอาณาบริ เวณ
มากกว่าซีกฟ้ าใต้เสมอ
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การเคลือนทีของทรงกลมท้ องฟ้ า
เมือมองจากพืนโลกเราจะเห็นทรงกลมท้องฟ้ าเคลือนทีจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก
อย่างไรก็ตามเนืองจากโลกของเราเป็ นทรงกลม ดังนันมุมมองของการเคลือนทีของทรงกลมท้องฟ้ า
ย่อมขึนอยูก่ บั ตําแหน่งละติจูด (เส้นรุ ้ง) ของผูส้ งั เกตการณ์ เป็ นต้นว่า
 ถ้าผูส้ งั เกตการณ์อยูบ่ นเส้นศูนย์สูตร หรื อละติจูด ° ขัวฟ้ าเหนือก็จะอยูท่ ีขอบฟ้ าด้านทิศ
เหนือพอดี (ภาพที 10)
 ถ้าผูส้ งั เกตการณ์อยูท่ ีละติจูดสูงขึนไป เช่น ละติจูด ° ขัวฟ้ าเหนือก็จะอยูส่ ูงจากขอบฟ้ า
ทิศเหนือ ° (ภาพที 11)
 ถ้าผูส้ งั เกตการณ์อยูท่ ีขัวโลกเหนือ หรื อละติจูด ° ขัวฟ้ าเหนือก็จะอยูส่ ูงจากขอบฟ้ า °
(ภาพที 12)
เราสามารถสรุ ปได้ว่า ถ้าผูส้ งั เกตการณ์อยูท่ ีละติจดู เท่าใด ขัวฟ้ าเหนือก็จะอยูส่ ูงจากขอบฟ้ าเท่ากับ
ละติจดู นัน
ภาพที 10 ละติจูด 0 N
ผูส้ งั เกตการณ์อยูท่ ีเส้นศูนย์สูตร (ละติจูด 0)
ดาวเหนือจะอยูบ่ นเส้นขอบฟ้ าพอดี
ดาวขึน - ตก ในแนวในตังฉากกับขอบฟ้ า

ภาพที 11 ละติจูด  N
ผูส้ งั เกตการณ์อยูท่ ี กรุ งเทพ ฯ (ละติจดู  N)
ดาวเหนือจะอยูส่ ูงเหนือเส้นขอบฟ้ าทิศเหนือ 
ดาวขึน - ตก ในแนวเฉียงไปทางใต้ 
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ภาพที 12 ละติจูด 90 N
ผูส้ งั เกตการณ์อยูท่ ีขัวโลกเหนือ (ละติจดู 90N)
ดาวเหนือจะอยูส่ ูงเหนือเส้นขอบฟ้ า 90
ดาวเคลือนทีในแนวขนานกับพืนโลก

ระยะเชิงมุม
ในการวัดระยะห่างระหว่างดวงดาวบนทรงกลมท้องฟ้ านัน เราไม่สามารถวัดระยะห่ างออกมา
เป็ นหน่ วยเมตร หรื อกิโลเมตรได้โดยตรง เพราะระยะระหว่างดาวเป็ นทางโค้งจึงต้องวัดออกมาเป็ น
“ระยะเชิงมุม (Angular distance)” ตัวอย่างเช่น เราบอกว่า ดาว A อยู่ห่างจาก ดาว B เป็ นระยะทาง 5
องศา หรื อบอกว่าดวงจันทร์มีขนาดครึ งองศา ซึงเป็ นการบอกระยะห่างและขนาดเป็ นเชิงมุมทังสิน

ภาพที 13 แสดงการวัดระยะเชิงมุมระหว่าวดาว A กับดาว B เท่ากับมุม
ระหว่างเส้นสองเส้นทีลากจากตาไปยังดาว A และดาว B
ระยะเชิงมุมทีวัดได้นนั เป็ นระยะห่างทีปรากฏให้เห็นเท่านัน ทว่าในความเป็ นจริ ง ดาว A และ
ดาว B อาจอยูห่ ่างจากเราไม่เท่ากัน หรื ออาจจะอยูห่ ่างจากเราเป็ นระยะทีเท่ากันจริ ง ๆ ก็ได้ เนืองจากดาว
ทีเราเห็นในท้องฟ้ านันเราเห็นเพียง 2 มิติ ส่วนมิติความลึกนันเราไม่สามารถสังเกตได้
การวัดระยะเชิงมุมอย่างง่ าย
ในการวัด ระยะเชิ ง มุ มถ้า ต้อ งการค่ าที ละเอี ย ดและมี ค วามแม่ น ยํา จะต้องใช้อุ ป กรณ์ ที มี
ความซับซ้อนมากในการวัด แต่ถา้ ต้องการเพียงค่าโดยประมาณ เราสามารถวัดระยะเชิงมุมได้โดยใช้
เพี ย งมือ และนิ วของเราเองเท่ า นัน เช่ น ถ้าเรากางมือ ชูนิ วโป้ งและนิ วก้อ ยโดยเหยีย ดแขนให้สุ ด
ความกว้างของนิวทังสองเทียบกับมุมบนท้องฟ้ าจะได้มุมประมาณ 18 องศา ถ้าดาวสองดวงอยู่ห่างกัน
ด้วยความกว้างนีแสดงว่า ดาวทังสองอยูห่ ่างกัน 18 องศาด้วย
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ภาพที 14 การใช้มือวัดมุม
ในคืนทีมีดวงจันทร์เต็มดวง ให้เราลองกํามือชูนิวก้อยและเหยียดแขนออกไปให้สุด ทาบนิ วก้อย
กับ ดวงจัน ทร์ เราจะพบว่ า นิ วก้อ ยของเราจะบัง ดวงจัน ทร์ ไ ด้พ อดี เราจึ ง บอกได้ว่ า ดวงจัน ทร์
มี “ขนาดเชิงมุม (Angular Diameter)” เท่ากับ ½ องศา โดยขนาดเชิงมุม ก็คือ ระยะเชิงมุมทีวัดระหว่าง
ขอบของดวงจันทร์นนเอง
ั ขนาดเชิงมุมของวัตถุขึนอยูก่ บั ระยะห่างของวัตถุกบั ผูส้ ังเกต และขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางจริ งของวัตถุนนั

ภาพที 15 ขนาดเชิงมุม
ยกตัวอย่าง: ลองจินตนาการภาพลูกบอลวางอยูห่ ่างจากเรา 1 เมตร ให้เราลองวัดขนาดเชิงมุม
ของลูกบอล จากนันเลือนลูกบอลให้ไกลออกไปเป็ นระยะทาง 3 เท่า ขนาดเชิงมุมจะลดลงเป็ น 1 ใน 3
ของขนาดทีวัดได้ก่อนหน้านี
ดังนัน “ค่าขนาดเชิงมุม” คือ อัตราส่วนของ ขนาดจริ ง ต่อ ระยะห่างของวัตถุ
กลุ่มดาว
แม้ว่าจะมีกลุ่มดาวบนท้องฟ้ าอยูถ่ ึง กลุ่ม แต่ในทางปฏิบตั ิมีกลุ่มดาวจักรราศี 12 กลุ่ม และ
กลุ่มดาวเด่ น อืนอีก ประมาณเท่ ากัน ที เหมาะสมสําหรั บการเริ มต้น กลุ่มดาวเหล่านี ก็ มิได้มีให้เห็ น
ตลอดเวลาเหตุเพราะโลกหมุน รอบตัว เอง และโคจรรอบดวงอาทิตย์ กลุ่มดาวสว่างแต่ ละกลุ่มจะไม่
ปรากฏให้เห็นเฉพาะเมือกลุ่มดาวนันขึนและตกพร้อมกับดวงอาทิตย์
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ดาวฤกษ์ สว่างรอบกลุ่มดาวหมีใหญ่

ภาพที 16 ดาวฤกษ์สว่างรอบกลุ่มดาวหมีใหญ่
ในการเริ มต้นดูดาวนัน เราต้องจับจุดจากดาวฤกษ์ทีสว่างเสี ยก่อน แล้วจึงค่อยมองหารู ปทรง
ของกลุ่มดาว สิ งแรกทีต้องทําความเข้าใจคือ การเคลือนทีของท้องฟ้ า เราจะต้องหาทิศเหนื อให้พบ
แล้วสังเกตการเคลือนทีของกลุ่มดาว จากซีกฟ้ าตะวันออกไปยังซีกฟ้ าตะวันตก เนืองจากการหมุนตัวเอง
ของโลก
“กลุ่มดาวหมีใหญ่ (Ursa Major)” ประกอบด้วยดาวสว่างเจ็ดดวง เรี ยงตัวเป็ นรู ปกระบวยขนาด
ใหญ่ ดาวสองดวงแรกชาวยุโรปเรี ยกว่า “ดาวชี” (The Pointer) หมายถึง ลูกศรซึงชี เข้าหา “ดาวเหนื อ
(Polaris)” อยู่ตลอดเวลา โดยดาวเหนื อจะอยู่ห่างจากดาวสองดวงแรกนัน นับเป็ นระยะเชิงมุมห้าเท่ า
ของระยะเชิงมุมระหว่างดาวสองดวงนัน ดาวเหนื ออยู่ในส่ วนปลายหางของ ”กลุ่มดาวหมีเล็ก (Ursa
Minor)” ซึงประกอบด้วยดาวไม่สว่าง เรี ยงตัวเป็ นรู ปกระบวยเล็ก แม้ว่าดาวเหนื อจะมีความสว่างไม่
มากนัก แต่ในบริ เวณขัวฟ้ าเหนือก็ไม่มีดาวใดสว่างไปกว่าดาวเหนือดังนันดาวเหนื อจึงมีความโดดเด่น
พอสมควร
เมือเราทราบตําแหน่งของดาวเหนือ เราก็จะทราบทิศทางการหมุนของทรงกลมท้องฟ้ า หากเรา
หันหน้าเข้าหาดาวเหนือ ทางขวามือจะเป็ นทิศตะวันออก และทางซ้ายมือจะเป็ นทิศตะวันตก กลุ่มดาว
ทังหลายจะเคลือนทีจากทางขวามือขึนไปสูงสุดทางทิศเหนือและไปตกทางซ้ายมือ ในขันตอนต่อไปเรา
จะตังหลักทีกลุ่มดาวหมีใหญ่ วาดเส้นโค้งตาม “หางหมี” หรื อ “ด้ามกระบวย” ต่อออกไปยัง “ดาวดวง
แก้ว (Arcturus)” หรื อที มีชือเรี ย กอีก ชื อหนึ งว่ า “ดาวยอดมหาจุ ฬามณี ” เป็ นดาวสี ส้มสว่ างมากใน
“กลุ่มดาวคนเลียงสัตว์ (Bootes)” และหากลากเส้นโค้งต่อไปอีกเท่าตัว ก็จะเห็นดาวสว่างสี ขาวชือว่า
“ดาวรวงข้าว (Spica)” อยูใ่ นกลุ่มดาวหญิงสาว (Virgo) หรื อราศีกนั ย์ กลุ่มดาวนี จะมีดาวสว่างประมาณ
7 ดวงเรี ยงตัวเป็ นรู ปตัว Y อยูบ่ นเส้นสุริยวิถี
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กลับมาที กลุ่มดาวหมีใหญ่ อีก ครั ง ดาวดวงที 4 และ 3 ตรงส่ ว นของกระบวย จะชี ไปยัง
“ดาวหัวใจสิงห์ (Regulus)” ใน “กลุ่มดาวสิงโต (Leo)” หรื อ สิงห์ พึงระลึกไว้ว่า กลุ่มดาวจักรราศีจะอยู่
บนเส้นสุ ริยวิถีเสมอ ถ้าเราพบกลุ่มดาวราศีหนึ ง เราก็สามารถไล่หากลุ่มดาวราศีของเดือนอืนซึงเรี ยง
ถัดไปได้ เช่น ในภาพที 16 เราเห็นกลุ่มดาวสิงห์ และกลุ่มดาวกันย์ เราก็สามารถประมาณได้ว่ากลุ่มดาว
กรกฏ และตุลจะอยูท่ างไหน
สามเหลียมฤดูหนาว

ภาพที 17 สามเหลียมฤดูหนาว
ในช่วงของหัวคําของฤดูหนาว จะมีกลุ่มดาวสว่างอยูท่ างทิศตะวันออก คือ กลุ่มดาวนายพราน
กลุ่มดาวสุ นัขใหญ่ และกลุ่มดาวสุ นัขเล็ก หากลากเส้นเชือม ดาวบีเทลจุส (Betelgeuse) - ดาวสว่างสี
แดงตรงหัวไหล่ของนายพรานไปยัง ดาวซิริอุส (Sirius) - ดาวฤกษ์สว่างทีสุ ดสี ขาว ตรงหัวสุ นัขใหญ่
และ ดาวโปรซีออน (Procyon) - ดาวสว่างสีขาวตรงหัวสุ นัขเล็ก จะได้รูปสามเหลียมด้านเท่า เรี ยกว่า
“สามเหลียมฤดูหนาว (Winter Triangle)” ซึงจะขึนในเวลาหัวคําของฤดูหนาว
กลุ่ ม ดาวนายพรานเป็ นกลุ่ม ดาวที เหมาะสมกับ การเริ มต้น หัด ดู ด าวมากที สุ ด เนื องจาก
ประกอบด้ว ยดาวสว่ างที มี รู ปแบบการเรี ย งตัว (pattern) ที โดดเด่ น จํา ง่ าย และขึ นตอนหัว คําของ
ฤดู ห นาว จึ ง เรี ยกว่ าเป็ นกลุ่มดาวหน้า หนาว ซึ งมัก มี สภาพอากาศดี ท้อ งฟ้ าใสไม่มี เมฆปกคลุ ม
เอกลักษณ์ ข องกลุ่มดาวนายพรานก็คื อ ดาวสว่ างสามดวงเรี ย งกัน เป็ นเส้น ตรง ซึ งเรี ย กว่ า “เข็ มขัด
นายพราน (Orion’s belt)” อยู่ภายในกรอบดาว 4 ดวง ทางทิ ศใต้ของเข็มขัด นายพราน มีดาวเล็ก ๆ
สามดวงเรี ย งกัน คนไทยเราเห็ น เป็ นรู ป “ด้ามไถ” แต่ ชาวยุโ รปเรี ย กว่ า “ดาบนายพราน (Orion’s
sword)” ทีตรงกลางของบริ เวณดาบนายพรานนี ถ้านํากล้องส่ องดูจะพบ “เนบิวลา M42” เป็ นกลุ่มก๊าซ
ในอวกาศ กําลังรวมตัวเป็ นดาวเกิดใหม่ ซึงอยู่ตรงใจกลางและส่ องแสงมากระทบเนบิว ลา ทําให้เรา
มองเห็น
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ดาวสว่างสองดวงทีบริ เวณหัวไหล่ดา้ นทิศตะวันออก และหัวเข่าด้านทิศตะวันตกของกลุ่มดาว
นายพราน มีสีแตกต่างกันมาก ดาวบีเทลจุส มีสีออกแดง แต่ดาวไรเจล (Rigel) มีสีออกนําเงิน สี ของ
ดาวบอกถึงอายุและอุณหภูมิผวิ ของดาว ดาวสีนาเงิ
ํ นเป็ นดาวทีมีอายุนอ้ ย และมีอุณหภูมิสูง 1 - 2 หมืน
เคลวิน ดาวสีแดงเป็ นดาวทีมีอายุมาก และมีอุณหภูมิตาประมาณ
ํ
3,000 เคลวิน ส่ วนดวงอาทิตย์ของ
เรามีสีเหลือง เป็ นดาวฤกษ์ซึงมีอายุปานกลาง และมีอุณหภูมิทีพืนผิวประมาณ 5,800 เคลวิน
ในกลุ่มดาวสุนขั ใหญ่ (Canis Major) มีดาวฤกษ์ทีสว่างทีสุดบนท้องฟ้ ามีชือว่า ดาวซิริอุส
(Sirius) คนไทยเราเรี ยกว่า “ดาวโจร” (เนืองจากสว่างจนทําให้โจรมองเห็นทางเข้ามาปล้น) ดาวซิริ
อุสมิได้มีขนาดใหญ่ แต่ว่าอยูห่ ่างจากโลกเพียง . ปี แสง ถ้าเทียบกับดาวไรเจลในกลุ่มดาวนายพราน
แล้ว ดาวไรเจลมีขนาดใหญ่และมีความสว่างกว่าดาวซิริอสุ นับพันเท่า หากแต่ว่าอยูห่ ่างไกลถึง
ปี
แสง เมือมองดูจากโลก ดาวไรเจลจึงมีความสว่างน้อยกว่าดาวซิริอุส
สามเหลียมฤดูร้อน

ภาพที 18 สามเหลียมฤดูร้อน
ในช่วงหัวคําของต้นฤดูหนาว จะมีกลุ่มดาวสว่างทางด้านทิศตะวันตก คือ กลุ่มดาวพิณ กลุ่มดาว
หงส์ และกลุ่มดาวนกอินทรี หากลากเส้นเชื อม ดาววีกา (Vega) – ดาวสว่างสี ขาวในกลุ่มดาวพิณไปยัง
ดาวหางหงส์ (Deneb) - ดาวสว่างสีขาวในกลุ่มดาวหงส์ และ ดาวตานกอินทรี (Altair) - ดาวสว่างสีขาว
ในกลุ่ ม ดาว นกอิ น ทรี จะได้รู ป สามเหลี ยมด้า นไม่ เ ท่ า เรี ยกว่ า “สามเหลียมฤดู ร้ อน (Summer
Triangle)” ซึ งอยู่ในทิ ศตรงข้ามกับสามเหลียมฤดู หนาว ขณะที สามเหลียมฤดู ร้ อนกําลังจะตก
สามเหลียมฤดูหนาวก็กาํ ลังจะขึน สามเหลียมฤดูร้อนขึนตอนหัวคําของฤดูร้อนของยุโรปและอเมริ กา
ซึงเป็ นช่วงฤดูฝนของประเทศไทย ในคืนทีเป็ นข้างแรมไร้แสงจันทร์รบกวน หากสังเกตให้ดีจะเห็นว่ามี
แถบฝ้ าสว่างคล้ายเมฆขาวพาดข้ามท้องฟ้ า ผ่านบริ เวณกลุ่มดาวนกอินทรี กลุ่มดาวหงส์ ไปยังกลุ่มดาว
แคสสิโอเปี ย (ค้างคาว) แถบฝ้ าสว่างทีเห็นนันแท้ทีจริ งคือ “ทางช้างเผือก (The Milky Way)”
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เรืองที 3 วิธีการหาดาวเหนือ
การหาจากกลุ่มดาวหมีใหญ่

ภาพที 19 การหาดาวเหนือจากกลุ่มดาวหมีใหญ่
ในบางครังเรามองหาดาวเหนื อได้จากการดู “กลุ่มดาวหมีใหญ่” (Ursa major) หรื อทีคนไทย
เราเรี ยกว่า “กลุ่มดาวจระเข้” กลุ่มดาวนี มีดาวสว่างเจ็ดดวง เรี ยงตัวเป็ นรู ปกระบวยตักนํา ดาวสองดวง
แรกของกระบวยตัก นํา จะชี ไปยังดาวเหนื อเสมอ ไม่ว่ าทรงกลมท้องฟ้ าจะหมุน ไปอย่างไรก็ ต าม
ดาวเหนือจะอยูห่ ่างออกไป 5 เท่าของระยะทางระหว่างดาวสองดวงแรกเสมอ ดังทีแสดงในภาพที 19
การหาจากกลุ่มดาวค้างคาว

ภาพที 20 การขึน - ตก ของกลุ่มดาวรอบขัวฟ้ าเหนือ
ในบางคื นกลุ่มดาวหมีใหญ่เพิงตกไป หรื อยังไม่ขึนมา เราก็สามารถมองหาทิ ศเหนื ออย่าง
คร่ าว ๆ ได้โดยอาศัย “กลุ่มดาวค้างคาว (Cassiopeia)” กลุ่มดาวค้างคาวประกอบด้วย ดาวสว่าง 5 ดวง
เรี ยงเป็ นรู ปตัว “M” หรื อ “W” ควํา กลุ่มดาวค้างคาวจะอยู่ในทิศตรงข้ามกับกลุ่มดาวหมีใหญ่เสมอ
ดังนันขณะกลุ่มดาวหมีใหญ่กาํ ลังตก กลุ่มดาวค้างคาวก็กาํ ลังขึ น และเมือกลุ่มดาวหมีใหญ่กาํ ลังจะขึ น
กลุ่มดาวค้างคาวก็กาํ ลังจะตก ดังทีแสดงในภาพที 20
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ภาพที 21 กลุ่มดาวนายพรานหันหัวเข้าหาดาวเหนือเสมอ
แต่ในบางครังเมฆเข้ามาบังท้องฟ้ าทางด้านทิศเหนือ เราก็ไม่สามารถมองเห็นกลุ่มดาวหมีใหญ่
หรื อ กลุ่มดาวค้างคาวได้เลย ในกรณี นีเราอาจใช้ “กลุ่มดาวนายพราน (Orion)” ในการนําทางได้เป็ น
อย่างดี เพราะกลุ่มดาวนายพรานจะหันหัว เข้าหาดาวเหนื อเสมอ นอกจากนันกลุ่มดาวนายพรานยัง
ตังอยู่บนเส้น ศูน ย์สูต รฟ้ า นันหมายความว่ า กลุ่มดาวนายพรานจะขึ น - ตก ในแนวทิ ศตะวันออกตะวันตก เสมอ

เรืองที 4 แผนทีดาว
การอ่านแผนทีดาวเป็ น จะทําให้เราดูดาวหรื อกลุ่มดาวทีปรากฏบนท้องฟ้ า ณ วัน – เวลาใด
ได้อย่างถูกต้อง ก่ อนอ่านแผนที ดาวเพือเปรี ย บเที ย บกับดาวที ปรากฏบนท้องฟ้ า ผูส้ ังเกตต้องรู้
ทิศเหนือ - ใต้ ตะวันออก - ตะวันตก ของทีนัน ๆ ก่อน
 ให้ลองคะเน มุมเงยและมุมทิศของดาวเหนือ
 เราทราบหรื อไม่อย่างไรว่าอาจหาดาวเหนือได้โดยอาศัยกลุ่มดาวหมีใหญ่
(Ursa Major) หรื อกลุ่มดาวค้างคาว (Cassiopeia)
แผนทีดาวทีนิยมใช้กนั ในปัจจุบนั จะเป็ นแผนทีดาวแบบหมุน โดยเป็ นกระดาษแข็ง 2 แผ่น
ตรึ งติดกันตรงกลาง โดยแผ่นหนึ งจะเป็ นภาพของกลุ่มดาวและดาวสว่าง เขียนอยู่ในวงกลม โดยที
ขอบของวงกลมจะระบุ “วัน - เดือน” ไว้โดยรอบ ส่ วนแผ่นติดอยู่ดา้ นบน จะระบุ “เวลา” ไว้
โดยรอบ การใช้แผนที ดาวก็ เพียงแต่หมุนวัน - เดื อนของแผ่น ล่างให้ต รงกับเวลา ทีต้องการ
สังเกตการณ์ของแผ่นบน กลุ่มดาวทีปรากฏบนแผนทีดาวจะเป็ นกลุ่มดาวจริ งทีปรากฏจริ งบนท้องฟ้ า
ณ ขณะนัน ดังแสดงในภาพที 22
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ภาพที 22 แผนทีดาวแบบหมุน
การใช้แผนทีดาว ณ สถานทีสังเกตการณ์จริ ง ให้เราหันหน้าไปทางทิศเหนื อ แล้วยกแผนที
ดาวขึนเหนือศีรษะ โดยให้ทิศในแผนทีดาว ตรงกับทิศจริ ง โดยทีแผนทีดาวดังกล่าวหมุนวัน - เดือน
ให้ตรงกับ เวลา ณ ขณะนัน
 ในแผนทีดาวมีการบอกตําแหน่งดวงจันทร์และดาวเคราะห์หรื อไม่ เพราะเหตุใด
 ให้สงั เกตกลุ่มดาวต่าง ๆ ทีปรากฏบนท้องฟ้ า โดยใช้แผนทีดาว แล้วระบุว่าเห็นกลุ่ม
ดาวอะไรบ้างอยูท่ างซีกฟ้ าด้านตะวันออก ตะวันตก กลางศีรษะและมีกลุ่มดาวในจักรราศีกลุ่มใดบ้าง
ปรากฏบนท้องฟ้ า ณ ขณะนัน
เรืองที 5 การใช้ ประโยชน์ จากกลุ่มดาวฤกษ์
มนุษย์ใช้ประโยชน์จากการดูดาวมาตังแต่ครังอดีตกาลโดยสืบทอดกันมาจนถึงปั จจุบนั ถึงแม้ว่า
ปัจจุบนั จะมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนจนเราอาจมองไม่เห็นความสําคัญของดวงดาวอีกต่อไป
แต่แท้จริ งแล้วดวงดาวยังมีความลึกลับให้ศึกษาค้นคว้าอีกมากมาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีทีสูงขึนช่วยให้
มนุษย์เราศึกษาเรื องราวของดวงดาวอย่างไม่หยุดยัง ดังนัน ดวงดาวยังคงมีประโยชน์แก่มนุ ษยชาติไป
อีกนานเท่านาน เพราะดวงดาวในอวกาศคือห้องปฏิบตั ิการในธรรมชาติซึงไม่อาจสร้างขึนได้ในโลก
การศึกษาดวงดาวเท่านันจึงจะช่วยให้เราเข้าใจโลกและตัวเราได้มากขึน
แม้ปัจจุบนั คนทัวไปจะใช้ประโยชน์จากดวงดาวน้อยลงไป แต่ก็ยงั มีคนอีกหลายกลุ่มพยายามใช้
ประโยชน์จากเครื องมือทีธรรมชาติมอบให้เราโดยไม่ตอ้ งเสี ยเงินซื อมาในราคาแพง ๆ เพือให้เห็นถึง
แนวทางการใช้ประโยชน์จึงขอยกตัวอย่างพอเป็ นสังเขป ดังนี
 ด้านการดํารงชีวติ
ยังมีคนอีกหลายกลุ่มทีอาศัยการดูดาวเพือประกอบอาชีพ เช่นเกษตรกร เขาใช้ดวงดาว
ในการบ่ งบอกถึงฤดูเพาะปลูก หรื อแม้แต่ การเลือกปลูกพืชทีเหมาะสม ในอดี ตคนไทยใช้ก ารดู ดาว
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เพือทํานายปริ มาณฝนหรื อเหตุ การณ์ต่ าง ๆ อีกมาก แม้ถึงปั จจุบันก็ ยงั มี เกษตรกร ชาวประมง และ
นักเดินป่ า ก็ยงั ใช้การสังเกตดวงดาวในการนําทาง หรื อประมาณเวลาในยามคําคืน รวมทังตําแหน่ ง
ของตนบนโลก
 ด้านการศึกษา
ในอดี ต ผูค้ นมัก ตื นตกใจกลัว เวลาที เกิ ด ปรากฏการณ์ ท างดาราศาสตร์ ต่ า งๆ เช่ น
ปรากฏการณ์ สุริยปุ ราคา จันทรุ ปราคา ดาวหางปรากฏบนฟ้ า ทังนี เพราะความไม่เข้าใจสาเหตุการเกิด
ทีแท้จริ งปัจจุบนั เราไม่ตอ้ งตืนตกใจอีกต่อไป อันเป็ นผลมาจากการศึกษาดาราศาสตร์ ทงสิ
ั น การศึกษา
ค้นคว้าทางด้านดาราศาสตร์สามารถให้ความรู้ ความเข้าใจธรรมชาติแก่เรามากขึนเสมอ ยิงมีความรู้มาก
ขึนก็ยิงมีความสงสัย มากขึ น ดาราศาสตร์ จึงเป็ นวิชาทีตอบปั ญหาเหล่านี เทคโนโลยีหลายอย่างทีใช้
เพือศึกษาดวงดาว ถูก นํามาพัฒนาในการดํารงชีวิต เช่น รี โมทเซนซิง การถ่ายภาพระบบซีซีดี ดารา
ศาสตร์ไม่เพียงช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติ แต่ช่วยให้เราอยูก่ บั ธรรมชาติได้อย่างมีความสุข

แบบฝึ กหัด
คําสัง ให้ผเู้ รี ยนทําเครื องหมาย x หน้าคําตอบทีเห็นว่าถูกทีสุดเพียงข้อเดียว
1. กลุ่มดาวจักรราศี แต่ละกลุ่มมีความยาวของเส้นทางทีดวงอาทิตย์ผา่ นบนท้องฟ้ าประมาณ กี
องศา
ก. 10 องศา
ข. 20 องศา
ค. 30 องศา
ง. 40 องศา
2. เพระเหตุใดเราจึงเห็นดวงอาทิตย์เคลือนทีผ่านกลุ่มดาวจักรราศี
ก. ดวงอาทิตย์โคจรรอบโลก
ข. โลกโจจรรอบดวงอาทิตย์
ค. โลกหมุนรอบตัวเอง
ง. กลุ่มดาวจักรราศีโคจรผ่านดวงอาทิตย์
3. กลุ่มดาวจักรราศีทีมีแนวขึนและตกค่อนไปทางทิศใต้มากทีสุดคือกลุ่มดาวใด
ก. กลุ่มดาวคนยิงธนู
ข. กลุ่มดาวปลา
ค. กลุ่มดาวผูห้ ญิงสาว
ง. กลุ่มดาวคนคู่
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4. กลุ่มดาวจักรราศีทีมีแนวขึนและตกค่อนไปทางทิศเหนือมากทีสุดคือกลุ่มดาวใด
ก. กลุ่มดาวคนยิงธนู
ข. กลุ่มดาวปลา
ค. กลุ่มดาวผูห้ ญิงสาว
ง. กลุ่มดาวคนคู่
5. กลุ่มดาวจักรราศีทีปรากฏขึนและตก ณ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกคือกลุ่มใด
ก. กลุ่มดาวปลาและกลุ่มดาวผูห้ ญิงสาว
ข. กลุ่มดาวคนคู่และกลุ่มดาวคนยิงธนู
ค. กลุ่มดาวปูและกลุ่มดาวมกร
ง. กลุ่มดาวสิงโตและกลุ่มดาวคนแบกหม้อนํา
6. ดวงอาทิตย์จะเปลียนตําแหน่งบนท้องฟ้ าเทียบกับดาวฤกษ์วนั ละกีองศา
ก. 1 องศา
ข. 10 องศา
ค. 20 องศา
ง. 30 องศา
7. เพราะเหตุใดเราจึงเห็นดาวขึนและตก
ก. ดวงอาทิตย์โคจรรอบโลก
ข. โลกโจจรรอบดวงอาทิตย์
ค. โลกหมุนรอบตัวเอง
ง. ดาวโคจรรอบโลก
8. เวลา 21.00 น. ของวันที 3 กันยายน เราจะเห็นกลุ่มดาวจักรราศีใดทางขอบฟ้ าด้านตะวันออก
ก. กลุ่มดาวคนยิงธนู
ข. กลุ่มดาวมกร
ค. กลุ่มดาวคนแบกหม้อนํา
ง. กลุ่มดาวปลา
9. กลุ่มดาวใดต่อไปนีทีเราจะเห็นตลอดทังคืนในฤดูร้อน
ก. กลุ่มดาวนายพราน
ข. กลุ่มดาวสุนขั ใหญ่
ค. กลุ่มดาวสุนขั เล็ก
ง. กลุ่มดาวหงส์
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10. กลุ่มดาวใดต่อไปนีทีไม่ใช่สมาชิกของสามเหลียมฤดูหนาว
ก. กลุ่มดาวนายพราน
ข. กลุ่มดาวสุนขั ใหญ่
ค. กลุ่มดาวสุนขั เล็ก
ง. กลุ่มดาวหงส์
11. กลุ่มดาวใดต่อไปนีทีขึนทางทิศตะวันออกตอนหัวคําในฤดูหนาว
ก. กลุ่มดาวนายพราน
ข. กลุ่มดาวพิณ
ค. กลุ่มดาวนกอินทรี
ง. กลุ่มดาวหงส์
12. ดาวดวงใดต่อไปนี ทีไม่ปรากฏในแผนทีดาว
ก. ดาวนกอินทรี
ข. ดาวพุธ
ค. ดาวรวงข้าว
ง. ดาวดวงแก้ว
13. เส้นทึบทีลากจากทิศตะวันออกขึนไปบนท้องฟ้ าถึงทิศตะวันตกในแผนทีดาวหมายถึงเส้นอะไร
ก. เส้นสุรยวิถี
ข. เส้นขอบฟ้ า
ค. เส้นศูนย์สูตรท้องฟ้ า
ง. เส้นเมริ เดียน
14. เส้นประทีลากจากทิศตะวันออกขึนไปบนท้องฟ้ าถึงทิศตะวันตกในแผนทีดาวหมายถึงเส้น
อะไร
ก. เส้นสุริยวิถี
ข. เส้นขอบฟ้ า
ค. เส้นศูนย์สูตรทองฟ้ า
ง. เส้นเมริ เดียน
15. ถ้าเราลากเส้นตรงตามแนวเข็มขัดนายพรานไปทางทิศใต้ (ซ้ายมือของนายพราน) เราจะพบดาว
สว่างดวงใด
ก. ดาวตานกอินทรี
ข. ดาวตาวัว
ค. ดาวคาสเตอร์
ง. ดาวสุนขั นอน (ดาวซีรีอสั )
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16. ถ้าเราเห็นดาวนายพรายอยูก่ ลางฟ้ าแสดงว่าทิศเหนืออยูท่ างส่วนใดของนายพราน
ก. เข็มขัดนายพราน
ข. ขาของนายพราน
ค. หัวไหล่ของนายพราน
ง. ศีรษะของนายพราน
17. กลุ่มดาวทีช่วยให้เราหาดาวเหนือได้ง่ายขึนคือกลุ่มดาวใด
ก. กลุ่มดาวนายพราน
ข. กลุ่มดาวหมีใหญ่
ค. กลุ่มดาวค้างคาว
ง. ถูกทัง ข้อ ข. และ ข้อ ค.
18. ถ้าเราดูดาวทีกรุ งเทพฯเราจะเห็นดาวเหนืออยูส่ ูงจากขอบฟ้ าประมาณกีองศา
ก. 12 องศา
ข. 13 องศา
ค. 14 องศา
ง. 15 องศา
19. ถ้าเราดูดาวทีเชียงใหม่เราจะเห็นดาวเหนืออยูส่ ูงจากขอบฟ้ ากีองศา
ก. 16 องศา
ข. 17 องศา
ค. 18 องศา
ง. 19 องศา
20. หากนักศึกษากําลังเดินทางอยูก่ ลางทะเลแล้วเห็นดาวเหนืออยูส่ ูงจากขอบฟ้ าประมาณ 15 องศา
ข้อใดกล่าวได้ถกู ต้อง
ก. นักศึกษากําลังอยูท่ ีละติจูด ที 15 องศาเหนือ
ข. นักศึกษากําลังอยูท่ ีละติจูด ที 15 องศาใต้
ค. นักศึกษากําลังอยูท่ ีลองจิจูด ที 15 องศาตะวันออก
ง. นักศึกษากําลังอยูท่ ีลองจิจูด ที 15 องศาตะวันตก
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เฉลยแบบฝึ กหัด
1. ค
2. ข.
3. ก
4. ง
5. ก
6. ก
7. ค
8. ง
9. ง
10. ง
11. ก
12. ข
13. ค
14. ก
15. ง
16. ง
17. ง
18. ข
19. ค
20. ก
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บทที 14
อาชีพช่ างไฟฟ้า
สาระสําคัญ
การเลือกอาชีพช่ างไฟฟ้ านัน หมายถึงการประกอบอาชีพทีน่ าสนใจและมีรายได้ดีอีกอาชี พ
หนึง ช่างไฟฟ้ ามีหลายประเภท และหน้าทีของช่างไฟฟ้ าก็แตกต่างกันมาก ช่างไฟฟ้ าทีทํางานในสถาน
ก่อสร้างขนาดใหญ่ ก็ใช้เครื องมือและทักษะต่าง ๆ ที แตกต่างไปจากช่ างไฟฟ้ าที ทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อย่างไรก็ดี ถ้าจะกล่าวโดยทัว ๆ ไปแล้ว ช่างไฟฟ้ าทุกประเภทจะต้องมีความรู้
พืนฐานทางด้านไฟฟ้ า มีความสามารถอ่านแบบพิมพ์เขี ยนวงจรไฟฟ้ าและสามารถซ่อมแซมแก้ไข
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 วิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บข้อดี ข้อเสี ย ของการต่ อวงจรไฟฟ้ าแบบอนุ ก รม แบบขนาน
แบบผสม ประยุกต์และเลือกใช้ความรู้ และทักษะอาชีพช่างไฟฟ้ า ให้เหมาะสมกับด้านบริ หารจัดการ
และการบริ 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 าทีเก็บอยูภ่ ายในวัตถุ ซึงเกิดจากการเสี ยดสี ของวัตถุ ชนิ ด มาถูกนั
เช่น แท่งอําพันจะถ่ายอิเล็กตรอนให้แก่ผา้ ขนสัตว์ แท่งอําพันจึงมีประจุลบ และผ้าขนสัตว์มีประจุบวก

1.2 ไฟฟ้ ากระแส เป็ นไฟฟ้ าทีเกิดจากการไหลของอิเล็กตรอนจากแหล่งกําเนิดไฟฟ้ า
โดยไหลผ่านตัว นําไฟฟ้ าไปยังที ต้องการใช้ก ระแสไฟฟ้ า ซึ งเกิ ด ขึ นได้จ ากแรงกดดัน ความร้ อ น
แสงสว่าง ปฏิกิริยาเคมี และอํานาจแม่เหล็กไฟฟ้ า ไฟฟ้ ากระแสแบ่งเป็ น แบบ ดังนี
) ไฟฟ้ ากระแสตรง (Direct Current : DC) เป็ นไฟฟ้ าทีมีทิศทางการไหลของกระแส
และขนาดคงที ตลอดเวลา แหล่งกําเนิ ด ไฟฟ้ ากระแสตรงที รู้ จ ัก กัน ดี เช่ น แบตเตอรี ถ่ านไฟฉาย
การเปลียนกระแสไฟฟ้ าเป็ นไฟฟ้ ากระแสตรง (DC) ต้องใช้ตวั แปลงไฟ (Adapter)

2) ไฟฟ้ ากระแสสลับ (Alternating Current : AC) เป็ นไฟฟ้ าทีมีทิศทางการไหลของ
กระแสสลับไปสลับมา และขนาดเปลียนแปลงตลอดเวลา ไฟฟ้ ากระแสสลับได้นาํ มาใช้ภายในบ้านกับ
งานต่าง ๆ เช่น ระบบแสงสว่าง เครื องรับวิทยุ โทรทัศน์ พัดลม เป็ นต้น
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2. วัสดุอุปกรณ์เครืองมือช่ างไฟฟ้ า
วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการปฏิบตั ิงานช่างไฟฟ้ า ทีควรรู้มีดงั นี
2. ไขควง แบ่งเป็ น แบบ คือ
) ไขควงแบบปากแบน

2) ไขควงแบบฟิ ลลิป หรื อสีแฉก

ขนาดและความหนาของปากไขควงทังสองแบบจะมีข นาดต่ าง ๆ กัน ขึ นอยู่กบั ขนาดของ
หัว สกรู ที ใช้ใ นการคลาย หรื อขัน สกรู โดยปกติ ก ารขัน สกรู จ ะหมุ น ไปทางขวาตามเข็ ม นาฬิ ก า
ส่วนการคลายสกรู จะหมุนไปทางซ้ายทวนเข็มนาฬิกา
ไขควงอีกประเภทหนึง เป็ นไขควงเฉพาะงานไฟฟ้ า คือ ไขควงวัดไฟฟ้ า ซึงเป็ นไขควงทีมี
หลอดไฟอยูท่ ีด้าม ใช้ในการทดสอบวงจรไฟฟ้ า
2.2 มีด มีดทีใช้กบั การปฏิบตั ิงานไฟฟ้ าส่วนใหญ่เป็ นมีดพับ หรื อคัตเตอร์ ใช้ในการ
ปอกฉนวน ตัด หรื อควันฉนวนของสายไฟฟ้ า
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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 และ
สายส่งกําลังไฟฟ้ 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 ใช้สาํ หรับปอกฉนวนของสายไฟฟ้ า สายเกลียวอ่อน และสายส่ง
กําลังไฟฟ้ า คีมปอกฉนวนจะใช้กบั สายไฟทีมีขนาดของลวดตัวนําเฉพาะเท่านัน คีมปอกสายควรหุม้
ด้วยฉนวน เช่น พลาสติก เพือป้ องกันไฟฟ้ ารัว หรื อไฟฟ้ าดูด

2.4 สว่าน 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 อ
สว่านข้อเสือได้ ถ้าเป็ นการเจาะโลหะ หรื อคอนกรี ต หรื อพืนปูน ต้องใช้สว่านไฟฟ้ า
2. ค้อน ใช้ในงานตอกตะปู เพือยึดเข็มขัดรัดสาย (clip) ให้ติดกับผนัง หรื องานนํา
ศูนย์สาํ หรับการเจาะโลหะ คอนกรี ต พืนปูน ค้อนทีใช้จะมีขนาด และนําหนักแตกต่างกัน แต่ทีนิยมใช้
จะมีนาหนั
ํ ก กรั
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ข้ อควรระวัง ในการใช้งานหัวค้อนจะต้องอัดเข้ากับด้ามค้อนทีเป็ นไม้ให้แน่น และหัวค้อนจะต้อง
ผ่านการชุบผิวแข็งมาเรี ยบร้อยแล้ว
3. วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ ในวงจรไฟฟ้ า
3.1 สายไฟ เป็ นอุปกรณ์สาํ หรับส่งพลังงานไฟฟ้ าจากทีหนึงไปยังอีกทีหนึง โดยกระแสไฟฟ้ า
จะนําพลังงานไฟฟ้ าผ่านไปตามสายไฟจนถึงเครื องใช้ไฟฟ้ า สายไฟทําด้วยสารทีมีคุณสมบัติเป็ นตัวนํา
ไฟฟ้ า (ยอมให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านได้ดี) ได้แก่
) สายไฟแรงสูง ทําด้วยอะลูมิเนียม เพราะอะลูมิเนียมมีราคาถูก และนําหนักเบากว่า
ทองแดง
) สายไฟทัวไป (สายไฟในบ้าน) ทําด้วยโลหะทองแดง เพราะทองแดงมีราคาถูกว่าโลหะเงิน
ก. สายทนความร้อน มีเปลือกนอกเป็ นฉนวนทีทนความร้อน
เช่น สายเตารี ด
ข. สายคู่ ใช้เดินในอาคารบ้านเรื อน
ค. สายคู่ มีลกั ษณะอ่อน ใช้กบั เครื องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้าน เช่น วิทยุ
โทรทัศน์
ง. สายเดียว ใช้เดินในท่อร้อยสาย
3.2 ฟิ วส์ เป็ นอุปกรณ์ทีทําหน้าทีป้ องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านเข้ามามากเกินไป ถ้ามี
กระแสผ่านมามากฟิ วส์จะตัดวงจรไฟฟ้ าโดยอัตโนมัติ ฟิ วส์ทาํ ด้วยโลหะผสมระหว่างตะกัวกับดีบุก
และบิสมัทผสมอยู่ ซึงเป็ นโลหะทีมีจุดหลอมเหลวตํา มีความต้านทานสูง และมีรูปร่ างแตกต่างกันไป
ตามความต้องการใช้งาน

.3 สวิตซ์ เป็ นอุปกรณ์ทีตัดหรื อต่อวงจรไฟฟ้ าในส่วนทีต้องการ ทําหน้าทีคล้ายสะพานไฟ
โดยต่ออนุกรมเข้ากับเครื องใช้ไฟฟ้ า สวิตซ์มี ประเภท คือ สวิตซ์ทางเดียว และสวิตซ์สองทาง
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3.4 สะพานไฟ เป็ นอุปกรณ์สาํ หรับตัด หรื อต่อวงจรไฟฟ้ า ประกอบด้วย ฐาน และคันโยกทีมี
ลักษณะเป็ นขาโลหะ ขา ซึงมีทีจับเป็ นฉนวน เมือสับคันโยกลงไปในช่องทีทําด้วยตัวนําไฟฟ้ า
กระแสไฟฟ้ าจากมาตรไฟฟ้ าจะไหลเข้าสู่วงจรไฟฟ้ า และเมือยกคันโยกขึนกระแสไฟฟ้ าจะหยุดไหล

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 อวิธีการอืนๆ ทีออกแบบไว้
โดยมีวตั 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 นบัลลาสต์ทีใช้ขดลวดพันรอบ
แกนเหล็กเพือทํางานเป็ น Reactor ต่ออนุกรมกับหลอด
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ภาพแสดงบัลลาสต์แม่เหล็กไฟฟ้ า
2) บัลลาสต์อเิ ล็กทรอนิกส์ (Electronic Ballast) เป็ นบัลลาสต์ทีใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ทํางานจะมีราคาค่อนข้างแพง แต่มีขอ้ ดีกว่าบัลลาสต์แม่เหล็กไฟฟ้ าหลายข้อคือ ช่วยเพิมประสิทธิภาพ
ของหลอด ไม่เกิดการกระพริ บหรื อเกิดแสงวาบ สามารถเปิ ดติดทันทีไม่ตอ้ งใช้สตาร์ตเตอร์ เพิมอายุการ
ใช้งานของหลอด และไม่ตอ้ งปรับปรุ งเรื องตัวประกอบกําลัง (Power Factor P.F.) นอกจากนี ยังไม่มี
เสียงรบกวน และนําหนักเบาอีกด้วย

ภาพแสดงบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
3.7 มิเตอร์ ไฟฟ้ า
เราสามารถตรวจสอบกระแสไฟฟ้ าในเส้นลวดได้ โดยแขวนแท่งแม่เหล็กใกล้ ๆ เส้นลวด แล้ว
สังเกตการเบนของแท่งแม่เหล็ก แนวความคิดนี นําไปสู่การสร้างเครื องวัด (มิเตอร์) การเบนของเข็มบน
สเกลจะบอกปริ มาณของกระแสไฟฟ้ าเป็ นเครื องวัดความต่างศักย์ไฟฟ้ าได้

แกลแวนอมิเตอร์ (Galvanometer) เป็ นเครื องมือทีใช้ตรวจหากระแสตรงใช้หลักการของผล
ทางแม่เหล็ก เครื องมือทีง่ายทีสุด คือ เข็มทิศวางไว้ใกล้เส้นลวดเพือตรวจดูว่ามีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่าน
เส้นลวดหรื อไม่ แกลแวนอมิเตอร์แบบขดลวดเคลือนทีใช้หลักการผลทางมอเตอร์ ในการแสดงการเบน
ของเข็ม
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แอมมิเตอร์ (Ammeter) เป็ นเครื องมือใช้วดั กระแสไฟฟ้ า ทําด้วยแกลแวนอมิเตอร์ ชนิ ดขดลวด
มีการออกแบบทําให้เข็มเบนไปตามสเกลในการวัดกระแสไฟฟ้ าค่าสูง ๆ ต้องเพิมชันต์เข้าไป เพือให้
กระแสไฟฟ้ าสูงทําให้เข็มเบนเต็มสเกลใหม่
โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter) เป็ นเครื องมือทีใช้วดั ความต่างศักย์ไฟฟ้ าระหว่างจุด 2 จุด ทําจาก
แกลแวนอมิเตอร์ทีต่ออนุกรม กับความต้านทานสูงความต่างศักย์ขนาดหนึงให้กระแสไฟฟ้ าทีทําให้เข็ม
เบนไปเต็มสเกล ในการวัดความต่างศักย์สูงมาก ๆ ต้องใช้มลั ติไพลเออร์
มัลติมิเตอร์ (Multimeter) เป็ นแกลแวนอมิเตอร์ ทีต่อกับชันต์(ดูแอมมิเตอร์ )และมัลติไพลเออร์
(ดูโวลต์มิเตอร์)ใช้วดั กระแสไฟฟ้ าและความต่างศักย์ไฟฟ้ า
มิเตอร์ชนิดแท่งเหล็กเคลือนที (Moving iron meter) เป็ นมิเตอร์ ทีใช้วดั กระแสไฟฟ้ าซึงทําให้
เกิดการเหนียวนําแม่เหล็กในแท่งเหล็ก 2 อัน ดูดหรื อผลักกัน ทําให้เกิดการเบนของแท่งเหล็กนัน
4. การต่อวงจรไฟฟ้ าอย่างง่ าย
วงจรไฟฟ้ าเป็ นเส้นทางเคลือนทีของประจุไฟฟ้ า การเคลือนทีจะเกิดขึนได้จะต้องมี
แหล่งกําเนิดพลังงานไฟฟ้ าต่อเชือมเข้ากับเส้นลวดตัวนํา และอุปกรณ์ไฟฟ้ าหนึง หรื อสองชนิด เช่น
สวิตซ์ความต้านทาน แอมมิเตอร์โวลด์มิเตอร์ หรื อหลอดไฟฟ้ า เป็ นต้น กระแสไฟฟ้ าจะไหลออกจาก
แหล่งกําเนิดไปโดยรอบวงจรทีต่อเชือมกัน

วงจรไฟฟ้ าทีมีอุปกรณ์ต่อเชือมกัน และแผนผังวงจรไฟฟ้ า
นักวิทยาศาสตร์นิยมใช้สญ
ั ลักษณ์เป็ นตัวแทนอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้ าเพือให้วาด
ง่าย และทําความเข้าใจได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดยใช้สญ
ั ลักษณ์ทีใช้แทนอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ แสดงไว้
ดังตาราง
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การต่อวงจรไฟฟ้ าแบบต่าง ๆ มี ลักษณะ ดังนี
. การต่อวงจรไฟฟ้ าแบบอนุกรม
การต่ อ แบบอนุ ก รมเป็ นวงจรที มี อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าเชื อมต่ อ กัน กับ แหล่ ง กํา เนิ ด ไฟฟ้ า
จากอุปกรณ์หนึงไปยังอุปกรณ์อืน ๆ โดยตรง มีรูปแบบเป็ นวงจรเดียว ข้อเสี ยของการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ า
แบบอนุกรมก็คือ ถ้าอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึงเสียก็จะทําให้กระแสไฟฟ้ าในวงจรหยุดไหลไม่สามารถใช้
อุปกรณ์อืนได้

สรุ ปลักษณะสําคัญของการต่อความต้านทานแบบอนุกรม
1. สามารถหาค่าความต้านทานได้โดยการรวมกัน ดังนันความต้านทานรวมจะมีค่ามากขึน
. ปริ มาณกระแสไฟฟ้ าทีไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวเท่ากับกระแสไฟฟ้ าในวงจร
. ความต่างศักย์ระหว่างปลายทังสองของตัวต้านทานจะเท่ากับผลบวกของความต่าง
ศักย์ไฟฟ้ า ระหว่างปลายทังสองของตัวต้านทานจะเท่ากับผลบวกของความต่างศักย์ไฟฟ้ าระหว่างปลาย
ทังสองของตัวต้านทานแต่ละตัว
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. การต่อวงจรไฟฟ้ าแบบขนาน
การต่อแบบขนานเป็ นวงจรไฟฟ้ าทีแยกอุปกรณ์แต่ละชนิดในการเชือมต่อกันกับแหล่งกําเนิด
ไฟฟ้ า มีลกั ษณะของรู ปแบบวงจรหลาย ๆ วงจร ในวงจรรวมดังแผน ข้อดีของการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ า
แบบขนานก็คือ ถ้าอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึงเสีย หรื อชํารุ ด อุปกรณ์อืนก็ยงั มีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านได้

การต่อหลอดไฟฟ้ า หลอด ทีต่อโดยให้ขวทั
ั งสองของหลอดไฟฟ้ าหลอดหนึงคร่ อมขัวทังสอง
ของอีกหลอดหนึ ง เราเรี ยกว่า การต่อแบบขนาน กระแสไฟฟ้ าจากแหล่งกําเนิ ดทีไหลเข้าไปในวงจร
จะถูกแบ่งให้ไหลเข้าไปในอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ ด้วยปริ มาณทีไม่เท่ากัน ขึนอยู่กบั ความต้านทานของ
อุปกรณ์ไฟฟ้ า ถ้าอุปกรณ์ ไฟฟ้ ามีค วามต้านทานสูง ก็จะมีปริ มาณกระแสไฟฟ้ าไหลอย่างน้อย แต่ถา้
อุปกรณ์ไฟฟ้ ามีความต้านทานตํา จะมีปริ มาณกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านมาก และกระแสไฟฟ้ าทีไหลผ่าน
อุปกรณ์ไฟฟ้ าแต่ละอันรวมกันแล้วจะเท่ากับกระแสไฟฟ้ าทีไหลออกจากแหล่งกําเนิ ด เราใช้หลักการ
และความสัมพันธ์จากกฎของโอห์มมาคํานวณหาความต้านทาน และปริ มาณกระแสไฟฟ้ าทีไหลใน
วงจรเมือต่อหลอดไฟฟ้ าแบบขนานได้
สรุ ปสาระสําคัญของการต่อความต้านทานแบบขนาน
. ความต้านทานรวมของวงจรมีค่าน้อยลง และน้อยกว่าความต้านทาน ตัวทีน้อยทีสุด
ทีนํามาต่อขนานกัน
. ปริ มาณกระแสไฟฟ้ ารวมของวงจรมีค่าเท่ากับผลบวกของกระแสไฟฟ้ าของวงจรย่อย
. ความต่างศักย์ระหว่างปลายทังสองของตัวต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่ากัน และเท่ากับ
ความต่างศักย์ไฟฟ้ าระหว่างปลายทังสองของตัวต้านทานทีต่อขนานกัน
5. กฎของโอห์ ม
กระแสไฟฟ้ าทีไหลในวงจรไฟฟ้ าได้นนั เกิดจากแรงดันไฟฟ้ าทีจ่ายให้กบั วงจร และ
ปริ มาณกระแสไฟฟ้ าภายในวงจรจะถูกจํากัดโดยความต้านทานไฟฟ้ าภายในวงจรไฟฟ้ านัน ๆ ดังนัน
ปริ มาณกระแสไฟฟ้ าภายในวงจรจะขึนอยูก่ บั แรงดันไฟฟ้ า และค่าความต้านทานของวงจร ซึงวงจรนี
เรี ยกว่า กฎของโอห์ม กล่าวว่ากระแสไฟฟ้ าทีไหลในวงจรจะแปรผันตรงกับแรงดันไฟฟ้ า และ
แปรผกผันกับความต้านทานไฟฟ้ า โดยเขียนความสัมพันธ์ได้ ดังนี
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Voltage
Resistance
=V
R

Current =
I

ตัวอย่าง
จงคํานวณหาค่าปริ มาณกระแสไฟฟ้ าของวงจรไฟฟ้ าทีมีแรงดันไฟฟ้ าขนาด โวลต์ และ
มีค่าความต้านทานของวงจรเท่ากับ โอห์ม
วิธีทํา

จากสูตร

I=V

แทนค่า

I=

R
50V
50

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

1. นําตัวต้านทานแหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงทีปรับค่าได้ต่อวงจร ดังรู ป
. ปรับค่าโวลต์ทีแหล่งจ่ายไฟประมาณ ค่า และแต่ละครังทีปรับค่าโวลต์ให้วดั ค่า
กระแสไฟทีไหลผ่านวงจร บันทึกผลการทดลอง
. หาค่าระหว่าง
. นําค่าทีได้ไปเขียนกราฟระหว่าง V กับ ดังรู ป
. หาค่าความชันเปรี ยบเทียบกับค่าทีได้ในข้อ เปรี ยบเทียบตัวต้านทาน และทําการ
ทดลองเช่นเดียวกันกับข้อ –
คําถาม ค่า V ทีทดลองได้เป็ นไปตามกฎของโอห์มหรื อไม่ เพราะเหตุใด
I
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6. การเดินสายไฟฟ้ า
วิธีการเดินสายไฟฟ้ า แบ่งออกได้ 2 แบบ คือ แบบเดินบนผนังและแบบฝังในผนัง
6.1 การเดินสายไฟบนผนัง
การเดินสายไฟแบบนีจะมองเห็นสายไฟ อาจทําให้ดูไม่เรี ยบร้อย ไม่สวยงาม หากช่าง
เดินสายไฟไม่เรี ยบตรง ยิงจะเสริ มให้ดูไม่เรี ยบร้อยตกแต่งห้องให้ดูสวยงามยาก มีขอ้ ดีทีค่าใช้จ่ายถูก
กว่าแบบฝังในผนัง สามารถตรวจสอบและซ่อมแซมได้ง่าย
ขันตอนที 1
กําหนดรู ปแบบจุดตําแหน่งของปลักทีต้องการเพิมแ ละแนวการเดินสายไฟ ควรให้อยูใ่ น
แนวเดิมของสายทีเดินอยูแ่ ล้ว ในกรณี ทีมีสายแบบเดินลอยอยูแ่ ล้วให้ใช้แนวสายไฟเดิมก็ได้ แล้วค่อย
แยกเข้าตําแหน่งทีต้องการ
ขันตอนที 2
การเดินแนวใหม่ ควรเดินลากจากจุดต่อขึนบนเพดาน ก่อนแล้วจึงเดินลงตําแหน่งที
ต้องการวัดระยะจากขอบผนัง แล้วตีแนวสายไฟด้วยด้ายตีเส้น
ขันตอนที 3
ตอกตะปูเข็มขัดสายไฟตามแนวทีตีเส้นเข้าทีผนัง และแนวทีจะลงตําแหน่งทีติดตังใหม่
ด้วยโดยพับเข็มขัดทับหัวตะปูเพือจับขณะตอก
ขันตอนที 4
เว้นระยะห่างของเข็มขัดรัดสายไฟประมาณ 10 -15 ซม. ในส่วนโค้งหรื อหักมุมของ
เพดานให้ตอกเข็มขัดถีประมาณช่องละ1 - 2 ซม. เพือทีจะรัดสายไฟให้แนบสนิทกับผนังไม่โก่งงอ
ขันตอนที 5
ติดตังเต้าเสียบทีตําแหน่งใหม่ เจาะยึดตัวบล็อคด้วยสว่านไฟฟ้ าและขันด้วยสกรู ยดึ ให้
แน่นหากเป็ นผนังไม้ควรหาโครงไม้ทาบในผนังก่อนเพือความแข็งแรง
ขันตอนที 6
เดินสายไฟในแนวตอกเข็มขัดไว้และรัดสายไฟเข้ากับเข็มขัดให้แน่น ต่อสายใส่เข้ากับ
เต้าเสียบใหม่ให้เรี ยบร้อยประกอบเข้าบล็อค
ขันตอนที 7
ปิ ดเมนสวิทช์ก่อนเช็คดูว่าไม่มีไฟเข้าปลักทีจะต่อพ่วง โดยใช้ไขควงเช็คไฟเช็คดูว่าไม่มี
แสงไฟใ นด้ามไขควง แล้วจึงทําการพ่วงสายไฟเข้ากับปลักเ ดิม และทดลองเปิ ดสวิทช์แล้วใช้ไขควง
เช็คไฟทีปลักจุดใหม่
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6.2 การเดินแบบฝังในผนัง
การเดินแบบฝังในผนังเป็ นการเดินสายไฟโดยร้อยสายผ่านท่อสายไฟซึงฝังในผนังอาคา ทําให้
ดูเรี ยบร้อยและตกแต่งห้องได้ง่ายเพราะมองไม่เห็นสายไฟจากภายนอก การเดินท่อร้อยสายต้องทําควบคู่ไป
พร้อมการก่อ - ฉาบ ไม่ควรประหยัดหรื อปล่อยให้มีการลักไก่โดยการเดินสายไฟแบบฝังในผนัง โดยไม่ร้อย
ใส่ท่อร้อยสายไฟ เพราะหากเกิดไฟรัวอาจเกิดอุบตั ิเหตุกบั ผูอ้ าศัยเมือไปสัมผัสกําแพง การติดตังมีค่าใช้จ่าย
สู งกว่ าแบบเดิ น สายบนผนัง การติ ด ตังมีค วามยุ่งยากและซับซ้อน การเปลี ยนแปลงและซ่ อมแซม
ภายหลังจากทีได้ติดตังไปแล้วทําได้ยากและเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าแบบแรกมาก
การเดินสายไฟมักจะใช้วิธีเดินสายลอยตามผนังอาคาร ขณะทีการเดินท่อนําจะเดินท่อลอย
ตามขอบพืนและขอบผนัง เมือใช้งานไปหากเกิดการชํารุ ดเสี ยหายขึ นการตรวจสอบและการซ่อมแซม
ก็สามารถทําได้ไม่ยาก แต่ในปัจจุบนั บ้านเรื อนสมัยใหม่มีความพิถีพิถนั ในด้านความสวยงามมากขึน
การเดินสายไฟมักจะใช้วิธีเดินสายร้อยท่อซึงฝังอยูภ่ ายในผนังหรื อเหนือเพดาน ขณะทีการเดินท่อนําจะ
ใช้วิธีเดินท่อฝังอยู่ภายในผนังหรื อใต้พืน เพือซ่อนความรกรุ งรังของสายไฟและท่อนําเอาไว้ การเดิน
สายไฟและท่อนําแบบฝังนี แม้จะเพิมความสวยงาม และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ให้แก่ตวั บ้าน แต่ก็มี
ข้อเสี ยแฝงอยู่ เพราะถ้าเกิดปั ญหาไฟช็อต ไฟรัว หรื อท่ อนํารั ว ซึงอาจจะมีสาเหตุมาจาก การใช้วสั ดุ
ที ด้อ ยคุ ณ ภาพ การติ ด ตั งอย่ า งผิ ด วิ ธี หรื อการชํา รุ ดเสี ย หายอัน เนื องมาจากการใช้ง านก็ ต าม
การตรวจสอบ หรื อการซ่อมแซมย่อมทําได้ลาํ บาก อาจถึงขันต้องทํา การรื อฝ้ าเพดานรื อกําแพงหรื อ
พืนทีบางส่วนเพือทําการตรวจสอบและ แก้ไขปั ญหาทีเกิดขึ น ซึงทําให้เกิด ความเสี ยหายต่อตัวบ้าน
เสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายสูงในการวางระบบไฟฟ้ า วิธีหลีกเลียงปัญหาข้างต้นอย่างง่าย ๆ วิธีหนึ งก็คือ
การเลือกเดินสายไฟแบบลอย ซึงอาจจะดูไม่เรี ยบร้อยนัก และเหมาะสําหรับ อาคารบ้านเรื อนขนาดเล็ก
เท่านัน แต่สาํ หรับผูท้ ีต้องการความประณี ตสวยงามหรื อบ้านขนาดใหญ่ทีมีการเดินสายไฟ เป็ นจํานวน
มาก การเดิ น สายไฟแบบฝั ง ดูจ ะมีค วามเหมาะสมกว่า อย่างไรก็ ต าม ปั ญ หาต่ างๆ ดังกล่าวอาจจะ
ป้ องกัน หรื อทําให้ ลดน้อ ยลงได้โ ดยการเลือกใช้ว สั ดุ ที มีคุ ณ ภาพ ใช้ว สั ดุ ทีถูก ต้อ ง และมีข นาดที
เหมาะสม รวมทังมีการติดตังอย่างถูกวิธีและมีระบบ แบบแผน
ข้ อแนะนําในการออกแบบระบบวงจรไฟฟ้ าภายใน
ระบบวงจรไฟฟ้ าภายในบ้านควรแยกวงจรควบคุมพืนทีต่างๆ เป็ นส่วนๆ เช่น แยกตามชันหรื อ
แยกตามประเภทของการใช้ไฟฟ้ า ทําให้ง่ายต่อการซ่อมแซมในกรณี ไฟฟ้ าขัดข้อง ห้องครัวควรแยกไว้
ต่างหากเพราะหากต้องดับไฟในบ้าน เพือซ่อมแซมจะได้ไม่ตอ้ งดับไฟห้องครัวทีมีตูเ้ ย็นทีแช่อาหารไว้
อาหารจะได้ไม่เสีย
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7. การใช้ เครืองใช้ ไฟฟ้ าอย่างง่ าย
ไฟฟ้ าแสงสว่าง
- ติดตังจํานวนหลอดไฟฟ้ าเท่าทีจําเป็ นและเหมาะสมกับการใช้งาน
- ใช้หลอดไฟฟ้ าชนิดทีใช้แสงสว่างมากแต่กินไฟน้อย และมีอายุทีใช้งานยาวนานกว่า
เช่น หลอดฟูออเรสเซนต์ หลอดคอมแพคท์ เป็ นต้น
- ทําความสะอาดหลอดไฟฟ้ าหรื อโคมไฟเป็ นประจํา
- ตกแต่งภายในอาคารสถานทีโดยใช้สีอ่อนเพือเพิมการสะท้อนของแสง
- ปิ ดสวิตซ์หลอดไฟฟ้ าทุกดวงเมือเลิกใช้งาน
พัดลม
- เลือกขนาดและแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- ปรับระดับความเร็วลมพอสมควร
- เปิ ดเฉพาะเวลาทีจําเป็ นเท่านัน
- หมันบํารุ งดูแลรักษาให้อยูใ่ นสภาพทีดี
เครืองรับโทรทัศน์
- ควรเลือกขนาดทีเหมาะสมกับครอบครัวและพืนทีในห้อง
- ควรเลือกชมรายการเดียว หรื อเปิ ดเมือถึงเวลาทีมีรายการทีต้องการชม
- ถอดปลักเครื องรับโทรทัศน์ทุกครังเมือไม่มีคนชม
เครืองเป่ าผม
- ควรเช็ดผมให้หมาดก่อนใช้เครื องเป่ าผม
- ควรขยีและสางผมไปด้วยขณะใช้เครื องเป่ าผม
- เป่ าผมด้วยลมร้อนเท่าทีจําเป็ น
เตารีดไฟฟ้ า
- พรมนําเสื อผ้าแต่พอสมควร
- ปรับระดับความร้อนให้เหมาะสมกับชนิดของเสือผ้า
- เริ มต้นรี ดผ้าบาง ๆ ขณะทีเตารี ดยังร้อนไม่มาก
- เสื อผ้าควรมีปริ มาณมากพอสมควรในการรี ดแต่ละครัง
- ถอดปลักก่อนเสร็ จสินการรี ด 2 - 3 นาที เพราะยังคงมีความร้อนเหลือพอ
หม้อชงกาแฟ
- ใส่นาให้
ํ มีปริ มาณพอสมควร
- ปิ ดฝาให้สนิทก่อนต้ม

316
- ปิ ดสวิตซ์ทนั ทีเมือนําเดือด
หม้อหุงข้ าวไฟฟ้ า
- เลือกใช้ขนาดทีเหมาะสมกับครอบครัว
- ถอดปลักออกเมือข้าวสุกหรื อไม่มคี วามจําเป็ นต้องอุ่นให้ร้อนอีกต่อไป
ตู้เย็น
- เลือกใช้ขนาดทีเหมาะสมกับครอบครัว
- ตังวางตูเ้ ย็นให้ห่างจากแหล่งความร้อน
- ไม่ควรนําอาหารทีร้อนเข้าตูเ้ ย็นทันที
- ไม่ควรใส่อาหารไว้ในตูเ้ ย็นมากเกินไป
- หมันละลายนําแข็งออกสัปดาห์ละครัง
- หมันทําความสะอาดแผงระบายความร้อน
- ไม่ควรเปิ ดประตูตูเ้ ย็นบ่อย ๆ หรื อปล่อยให้เปิ ดทิงไว้
- ดูแลยางขอบประตูตูเ้ ย็นให้ปิดสนิทเสมอ
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 นสภาพ
ทีดีอยูเ่ สมอ
- ดูแลประตูหน้าต่างให้ปิดสนิทเสมอ
- ใช้พดั ลมระบายอากาศเท่าทีจําเป็ น
- ปิ ดเครื องก่อนเลิกใช้พนที
ื ปรับอากาศประมาณ 2 - 3 นาที
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เครืองซักผ้า
- ในการซักแต่ละครังควรให้ปริ มาณเสือผ้าพอเหมาะกับขนาดเครื อง
- ควรใช้วิธีผงแดดแทนการใช้
ึ
เครื องอบผ้าแห้ง
- ศึกษาและปฏิบตั ิตามวิธีการในคู่มือการใช้
8. ความปลอดภัยและอุบัตเิ หตุจากอาชีพช่ างไฟฟ้ า
1) ก่อนลงมือปฏิบตั ิงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้ า ให้ตรวจหรื อวัดด้วยเครื องมือวัดไฟฟ้ าว่าใน
สายไฟหรื ออุปกรณ์นนมี
ั ไฟฟ้ าหรื อไม่
2) การทํางานกับอุ ปกรณ์ ไฟฟ้ าในขณะปิ ดสวิ ต ช์ไ ฟหรื อตัด ไฟฟ้ าแล้ว ต้อ งต่ อ สาย
อุปกรณ์นนลงดิ
ั
นก่อนทํางานและตลอดเวลาทีทํางาน
3) การต่อสายดินให้ต่อปลายทางด้าน “ดิน” ก่อนเสมอจากนันจึงต่อปลายอีกข้างเข้ากับ
อุปกรณ์ไฟฟ้ า
4) การสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าแรงดันตําใด ๆ หากไม่แน่ ใจให้ใช้อุปกรณ์ทดสอบวัดไฟ
ก่อน
5) การจับต้องอุปกรณ์ ทีมีไฟฟ้ า จะต้องทําโดยอาศัย เครื องมือ - อุปกรณ์ และวิ ธีก าร
ทีถูกต้องเท่านัน
6) เครื องมือเครื องใช้ทีทํางานกับอุปกรณ์ไฟฟ้ า เช่น คีม ไขควง ต้องเป็ นชนิ ดทีมีฉนวน
หุม้ 2 ชันอย่างดี
7) ขณะทํางานต้องมันใจว่ า ไม่มีส่ว นใดส่ วนหนึ งของร่ างกายหรื อเครื องมือที ใช้อยู่
สัมผัสกับส่วนอืนของอุปกรณ์ทีมีกระแสไฟด้วยความพลังเผลอ
8) การใช้กุญแจป้ องกันการสับสวิต ช์ การแขวนป้ ายเตือนห้ามสับสวิตช์ตลอดจนการ
ปลดกุญแจและป้ ายต้องกระทําโดยบุคคลคนเดียวกันเสมอ
9) การขึ นที สูงเพือทํางานกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าต้องใช้เข็มขัดนิ ร ภัย หากไม่มีการใช้เชือก
ขนาดใหญ่คล้องเอาไว้กบั โครงสร้างหรื อส่วนหนึงส่วนใดของอาคาร
10) การทํางานเกียวกับไฟฟ้ าหากเป็ นไปได้ควรมีผชู้ ่วยเหลืออยูด่ ว้ ย
8.1 ข้ อควรระวังในการทํางานเกียวกับไฟฟ้ าทัว ๆ ไป
- เมือพบว่าฝาครอบ หรื อกล่องสวิตช์ชาํ รุ ด หรื อตกเสี ยหาย ควรรี บเปลียนและซ่อมแซม
ทันที
- รักษาความสะอาดของพืนบริ เวณทีซึงสวิตช์อยูใ่ กล้ ๆ
- หมันสํารวจตรวจตราภายในแผงสวิตช์ ตูค้ วบคุมทางไฟฟ้ า ไม่ให้มีเศษผงทองแดงหรื อ
โลหะทีนําไฟฟ้ าอยูแ่ ละอย่านําชินส่วนอุปกรณ์ภายในตูค้ วบคุม เช่น ฟิ วส์ ออกจากตูค้ วบคุม
- การเปลียนฟิ วส์ ควรใช้ฟิวส์เฉพาะงานนัน ๆ และก่อนเปลียนต้องสับสวิตช์
(ให้วงจรไฟฟ้ าเปิ ดให้เรี ยบร้อยก่อน)
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- อย่าใช้ฝาครอบทีทําด้วยสารทีสามารถลุกติดไฟได้ เปิ ดฝาครอบสวิตช์
- สวิตช์แต่ละอัน ควรมีป้ายแสดงรายละเอียดดังนี
* ใช้กบั กระแสไฟตรง หรื อกระแสสลับ
* ความต่างศักย์ทางไฟฟ้ า (หรื อแรงดัน/แรงเคลือนไฟฟ้ า)
* กระแสไฟฟ้ า
* เครื องมือเครื องใช้ทางไฟฟ้ าทีต่อกับสวิตช์นนั
* ชือผูร้ ับ
- ต้องสับสวิตช์ให้วงจรไฟฟ้ าเปิ ด เมือต้องการตรวจสอบหรื อซ่อมแซมเครื องจักรแล้วให้
ทําสัญลักษณ์หรื อป้ ายทีสวิตช์ว่า "กําลังซ่อม" ก่อนสับสวิตช์ให้วงจรไฟฟ้ าปิ ด ต้องแน่ ใจว่าทุกอย่าง
เรี ยบร้อยและได้รับสัญญาณถูกต้อง และก่อนเปิ ดทดลองเดินเครื องควรตรวจดูว่าเครื องจักรนันไม่มี
วัตถุอืนใดติดหรื อขัดอยู่
- การส่งสัญญาณเกียวกับเปิ ด - ปิ ดสวิตช์ ควรทําด้วยความระมัดระวัง
- อย่าปิ ด - เปิ ดสวิตช์ขณะมือเปี ยกนํา
- การสับสวิตช์ให้วงจรไฟฟ้ าปิ ดต้องแน่ใจว่าสัญญาณนันถูกต้อง
- การขันสลักเกลียวเพือยึดสายไฟฟ้ า ต้องขันให้แน่น
- อุปกรณ์ไฟฟ้ าทีชํารุ ดอย่าฝื นใช้งานจะเกิดอันตรายได้
8.2 ข้ อทีไม่ควรกระทําในการปฏิบัตงิ านเกียวกับไฟฟ้ า
- ไม่ควรถอดปลักไฟด้วยการดึงสายไฟ
- ไม่ควรใช้เครื องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้ าทีชํารุ ด
- ไม่ควรใช้ปลักไฟทีชํารุ ด
- ไม่ควรต่อพ่วงไฟเกินกําลัง
- ไม่ควรต่อปลักผิดประเภท
- ไม่ควรซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้ าด้วยตนเองถ้าหากไม่มคี วามรู้อย่างแท้จริ ง
8.3 ความปลอดภัยเกียวกับตัวผู้ปฏิบัตงิ าน
การแต่งกาย
- เครื องแบบทีเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานเกียวกับเครื องจักร คือ เสือและกางเกงทีเป็ นชิน
เดียวกัน ซึงอยูใ่ นสภาพทีเรี ยบร้อย เสือผ้าทีฉีกขาดไม่ควรนํามาใช้ เพราะจะทําให้เข้าไปติดกับ
เครื องจักรทีกําลังหมุนได้
- ติดกระดุมทุกเม็ดให้เรี ยบร้อย
- ไม่ควรใส่เครื องประดับ เช่น สร้อยคอ นาฬิกา แหวน
- ต้องใส่รองเท้าหุม้ ส้น หรื อรองเท้าบู๊ด เพือป้ องกันเศษโลหะทิมตํา
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- ควรสวมแว่นตา เพือป้ องกันเศษโลหะกระเด็นเข้าตา เช่น การเจียระไนงาน หรื อแสง
จากการเชือมโลหะ
- ควรสวมหมวกในขณะทีปฏิบตั ิงาน
- ไม่ควรไว้ผมยาวหรื อมิฉะนันควรสวมหมวก
- สภาพการทํางานทีมีเสียงดัง ควรสวมทีครอบหู

9. การบริหารจัดการและการบริการทีดี
บริ การทีดี หมายถึง ความตังใจและความพยายามในการให้บริ การต่อผูร้ ับบริ การ มีระดับการ
ปฏิบตั ิ ดังนี
ระดับที 1 สามารถให้ บริการแก่ผ้รู ับบริการ ด้ วยความเต็มใจ
o ให้บริ การทีเป็ นมิตรภาพ
o ให้ขอ้ มูลข่าวสารทีถุกต้องชัดเจนแก้ผรู้ ับบริ การ
o แจ้งให้ผรู้ ับบริ การทราบความคืบหน้าในการดําเนินเรื อง หรื อขันตอนงานต่าง ๆ ที
ให้บริ การอยู่
o ประสานงานให้แก่ผรู้ ับบริ การได้อย่างต่อเนืองและรวดเร็ ว
ระดับที 2 ช่ วยแก้ปัญหาให้ แก่ผ้รู ับบริการ
o ช่วยแก้ปัญหาหรื อหาแนวทางแก้ไขปัญหาทีเกิดขึ นแก้ผรู้ ับบริ การอย่างรวดเร็ วไม่
บ่ายเบียง ไม่แก้ตวั หรื อปัดภาระ
o ผูร้ ับบริ การได้รับความพึงพอใจและนําข้อขัดข้องทีเกิดจากการให้บริ การไปพัฒนา
ให้การบริ การดียงขึ
ิ น
ระดับที 3 ให้ บริการทีเกินความคาดหวัง แม้ต้องให้ เวลาหรือความพยายามอย่างมาก
o ให้เวลาแก่ผรู้ ับบริ การเป็ นพิเศษ เพือช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผรู้ ับบริ การ
o นําเสนอวิธีการในการให้บริ การทีผุรับบริ การจะได้รับประโยชน์สูงสุด
ระดับที 4 เข้ าใจและให้ บริการทีตรงตามความต้องการทีแท้ จริงของผู้รับบริการได้
o พยายามทําความเข้าใจด้ว ยวิ ธีต่าง ๆ เพือให้บริ ก ารได้ต รงตามความต้องการที
แท้จริ งของผูร้ ับบริ การ
o ให้คาํ แนะนําทีเป็ นประโยชน์แก้ผรู้ ับบริ การ เพือตอบสนองความต้องการ
ระดับที 5 ให้ บริการทีเป้นประโยชน์ อย่างแท้ จริงให้ แก่ผ้รู ับบริการ
o คิดถึงประโยชน์ของผูร้ ับบริ การในระยะยาว
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o เป็ นทีปรึ กษาทีมีส่วนช่วยในการตัดสินใจทีผูร้ ับบริ การไว้วางใจ
o สามารถให้ความเห็นที แตกต่ างจากวิธีการหรื อขันตอนที ผูร้ ับบริ การต้องการให้
สอดคล้อ งกับ ความจํา เป็ น ปั ญ หา โอกาส เพื อประโยชน์ อ ย่ า งแท้จ ริ งของ
ผูร้ ับบริ การ
10. โครงงานวิทยาศาสตร์ สู่อาชีพ
อาชี พช่ างไฟฟ้ า เป็ นอาชี พสําคัญ จํา เป็ นกับสังคมเทคโนโลยีในทุ ก ยุค ทุ ก สมัย ผูม้ ีอ าชี พ
ช่างไฟฟ้ า ต้องมีความชํานาญเฉพาะทาง มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ สร้างผลงาน นอกเหนื อจากการ
ติดตัง ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้ า และยังสามารถสร้างสรรค์ผลงานเป็ นอุปกรณ์เครื องใช้ไฟฟ้ า สําหรับ
ครัว เรื อน เพือความสะดวกสบายในชี วิตประจําวัน ของมนุ ษ ย์ ดังนัน ช่างไฟฟ้ า นอกจากเป็ นอาชี พ
เพือบริ การยังนําไปสู่เพือการพาณิ ชย์ได้ดี โดยผูเ้ รี ยนนําความรู้ ผลงาน จากโครงงานเรื องไฟฟ้ า ไปต่อ
ยอดสู่ อาชี พได้อย่างหลากหลาย อาทิ เช่ น การประดิษ ฐ์โ คมไฟเพือประดับตกแต่ง โคมไฟเพืออ่าน
หนังสือเครื องเตือนภัยนําท่วมอย่างง่าย ฯลฯ
ตัวอย่างที 1 การประดิษฐ์โคมไฟเพือประดับตกแต่ง
วัสดุทีใช้
1. สวิตซ์ไฟ 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 เพือจะได้แยกเอาสวิตซ์กบั หลอดไฟ
ไว้สาํ หรับติดนอกกล่องโคมไฟ

นํามากะระยะว่าสวิตซ์ กับหลอดไฟจะอยูต่ าํ แหน่งไหน
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ตัดแผ่นไม้อดั หนาขนาด 3/8 นิว เป็ นรู ปวงกลมขนาด แผ่นซีดี จํานวน 18 แผ่น

แผ่นไม้อดั ทีตัดออกมา

ทาด้วยกาวร้อน แล้วใช้สกรู อดั ให้แน่น ทิงไว้ให้กาวแห้ง ประมาณ 20 นาที
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ใช้สว่านเจาะช่องตรงกลางไม้ให้ใส่หลอดไฟได้ เจาะช่องให้สายไฟ กับสวิตซ์ไฟใส่ได้

วางหลอดไฟใส่ลงไปในช่องนี
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ใส่สวิตซ์ไฟ กับสายไฟตามช่องทีเจาะไว้

เจาะรู ตรงกลางแผ่นซีดี ให้กว้างพอทีจะใส่หลอดไฟได้

เจาะให้ใส่หลอดไฟได้แบบนี
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จับแผ่นซีดีสองแผ่น มาจับคู่ประกบกัน โดยหันด้านทีมันวาวออกทังสองด้าน แล้วใช้กาวร้อน
ทาทิ งไว้ใ ห้แ ห้ง แล้ว เจาะรู 3 รู ไว้สําหรั บใส่ น็ อ ตยาวเป็ นเสาขา 3 ขา ดัง ภาพ ชันแรกใส่
แผ่นเดียว จากนันค่อยใส่วงแหวน รองเพือให้เป็ นชัน ๆ มีช่องว่างให้แสงกระจายออก ใส่ ไปเรื อย ๆ
จนถึงชันสุดท้าย ใช้แผ่นซีดี 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
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ตัวอย่างที 2 สิงประดิษฐ์ เครืองเตือนภัยนําท่ วมอย่างง่ าย
วัสดุทีใช้
1. สวิทซ์และกริ งไฟฟ้ าแบบไร้สาย

ราคาประมาณ 100 - 150 บาท

2. เศษโฟม

นํากลับมาใช้ใหม่ (reuse)

3. ถุงพลาสติก

นํากลับมาใช้ใหม่ (reuse)

วิธีทํา
1. หาซือกริ งประตูบา้ นแบบไร้สายมีขายเกือบทุกห้าง (ราคาประมาณร้อยกว่าบาทถึงห้าร้อย
บาท) เอาแบบกดค้างแล้วร้องต่อเนือง นอนหลับแล้วจะได้ตืน (บางยีห้อกดค้างแล้วร้องครังเดียว)
. หาอุปกรณ์ดงั นี ตะกร้าทรงเตีย แผ่นโฟม ซองซิปกันนํา เทปกาว กาวสองหน้า ก้อนอิฐ
หรื อหิน

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

. ตัดโฟมให้มีขนาดเล็กกว่าตะกร้าเล็กน้อย นํากริ งตัวลูกทีอยูใ่ นซองซิปไปวางกลางโฟมแล้ว
ติดเทปกาวบนโฟม
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. หาทีเหมาะๆ วางโฟมทีพืน ทีต้องการทราบว่านําท่วมแล้วเช่นประตูรัว ครอบโฟมด้วย
ตะกร้า ทับตะกร้าด้วยอิฐหรื อหิน (ระยะสัญญาณประมาณ เมตร จากตัวแม่)

. เสียบปลักตัวแม่ (สัญญาณกระดิง) ไว้ในบ้าน

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

ทีมา http://www.oknation.net/blog/print.php?id=653105

328
11. คําศัพท์ ทางไฟฟ้ า
ช่างไฟฟ้ าทุกคนจะต้องเข้าใจคําจํากัดความทัวไปของคําศัพท์ทีใช้ในทางช่างไฟฟ้ า เพือให้การ
สังวัสดุอุปกรณ์ และการอ่านรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ของบริ ษทั ผูผ้ ลิตอย่างมีประสิ ทธิภาพ ผูส้ งั
และผูอ้ ่านจะต้องมีความคุน้ เคยกับภาษาทีใช้ในทางช่างไฟฟ้ าด้วย ดังนันจึงควรอ่านคําจํากัดความแต่ละคํา
อย่างระเอียดให้เข้าใจ และควรพลิกดูคาํ เหล่านี ทุกครั งเมือมีความจําเป็ น นอกจากนี ยังมีรายละเอียด
เกียวกับคํานิยามของคําศัพท์เหล่านี เพิมเติมในท้ายเล่มของหนังสือเล่มนีด้วย
พลังงาน (energy) : ความสามารถในการทํางาน
กําลังม้า (horsepower) : หน่วยวัดการทํางานของเครื องจักรกลพวกมอเตอร์และเครื องยนต์
เราจะใช้อกั ษรย่อ HP หรื อ hp แทน โดยทัวไปกําลังม้านี จะใช้บ่งบอกเอาท์พุทของมอเตอร์ไฟฟ้ า
ไฟฟ้ า (electricity) : การเคลือนทีของอิเล็กตรอนผ่านตัวนําไฟฟ้ า
ตัวนําไฟฟ้ า (conductor) : สสารทียอมให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านตัวมันเองได้ง่าย
ความนําไฟฟ้ าหรือความเป็ นสื อไฟฟ้ า (conductance) : ความสะดวกสบายต่อการไหลผ่าน
ของกระแสไฟฟ้ าในวงจร
ฉนวนไฟฟ้ า (insulator) : วัตถุทีมีคุณสมบัติดา้ นต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้ า อาจจะ
กล่าวได้ว่าสสารนัน ขัดขวางการเคลือนทีของอิเล็กตรอน
อํานาจแม่เหล็ก (magnetism) : คุณสมบัติอย่างหนึงของสสารทีแสดงอํานาจดึงดูดเหล็กได้
ขัวไฟฟ้ า (polarity) : คุณสมบัติของประจุไฟฟ้ าทีแสดงออกมา ซึงจะมีค่าเป็ นบวกหรื อเป็ นลบ
แม่ เ หล็ก ไฟฟ้ า (electromagnet) : ขดลวดตัวนําไฟฟ้ าที แสดงอํานาจหรื อคุ ณ สมบัติ ทาง
แม่เหล็กเมือมีกระแสไฟฟ้ า ไหลผ่านขดลวดนัน
ขดปฐมภู มิ (primary) : ขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้ า ซึ งต่ออยู่กบั แหล่งจ่ายไฟฟ้ าและรั บ
พลังงาน นันก็คือด้านรับไฟฟ้ าข้าวของหม้อแปลงไฟฟ้ า
ขดทุตยิ ภูมิ (secondary) : ขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้ าทีติดอยูก่ บั โหลด (ภาระทางไฟฟ้ า)
โดยจะรับพลังงานด้วยหลักการเหนี ยวนําทางอํานาจแม่เหล็กไฟฟ้ าจากขดลวดปฐมภูมิไปสู่โหลดนัน
ก็คือด้านจ่ายไฟออกของหม้อแปลงไฟฟ้ า
กําลังไฟฟ้ า (electric power) : อัตราการผลิตหรื อใช้พลังงานทางไฟฟ้ าในหนึงหน่วยเวลา
วัตต์ (watt) : หน่วยวัดกําลังไฟฟ้ า เราเรี ยนอักรย่อตัวพิมพ์ใหญ่ W แทน กําลังไฟฟ้ ามีจะเป็ น
อักษรบอกพลังงานไฟฟ้ าที มีอุปกรณ์ไฟฟ้ าแต่ ละตัวในการทํางาน อย่างเช่น หลอดไฟ 1,000 วัต ต์
เครื องปิ งขนมปัง 1,000 วัตต์
กิโลวัตต์ (kilowatt) : หน่วยกําลังไฟฟ้ าทีมีค่าเท่ากับ 1,000 วัตต์ เราใช้ตวั ย่อว่า KW เพราะเหตุ
ว่าในทางปฏิบตั ินนโหลด
ั
หรื อภาระทางไฟฟ้ ามีจาํ นวนมากๆ จึงมีค่าวัตต์สูงๆ หน่ วยวัตต์ซึงทําให้การ
เรี ยกหรื อบันทึกค่ายุ่งยากและเสี ยเวลา เราจึงนิ ยมใช้กิโลวัตต์ซึงเป็ นหน่ วยทีใหญ่ขึนนี แทน และยังมี
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หน่วยใหญ่กว่ากิโลวัตต์อีกก็คือ เมกกะวัตต์ (megawatt) ซึงเท่ากับ 1,000 กิโลวัตต์ หรื อเขียนย่อ ๆ ว่า
1 MW
กิโลวัตต์ – ชัวโมง (kilowatt - hour) : หน่ วยวัดการใช้กาํ ลังไฟฟ้ าในเวลา 1 ชัวโมง เราใช้
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 มักจะพบว่าใช้ก ันอยู่ทวั ๆ ไป ก็ คือ เครื องชาร์ จแบตเตอรี ถ่านไฟฉาย
แบตเตอรี รถยนต์เป็ นต้น ใช้อกั ษรตัวพิมพ์ใหญ่ DC เป็ นสัญลักษณ์แทน
วงจรไฟฟ้ า (circuit) : ทางเดินไฟฟ้ าทีต่อถึงกัน และไฟฟ้ าไหลผ่านได้ดี วงจรอนุ กรมหรื อ
วงจรอันดับ (series circuit) : วงจรไฟฟ้ าทีมีทางเดินไฟฟ้ าได้เพียงทางเดียว จากแหล่งจ่ายไฟฟ้ าผ่าน
วงจรไฟฟ้ าไปครบวงจรอีกขัวของแหล่งจ่ายไฟ และในวงจรนี อาจจะมีอุปกรณ์พวกฟิ วส์ สวิตซ์
เซอร์กิต - เบรกเกอร์ โดยต่อเป็ นวงจรอันดับเข้าไปเพือป้ องกัน และควบคุมวงจร
วงจรขนาน (parallelcircuit) : วงจรไฟฟ้ าทีมีทางเดินไฟฟ้ าของกระแสไฟฟ้ าผ่านได้มากกว่า 1
ทางเดิ น ขึ นไป และจะมีอุปกรณ์ เช่ น พวกเต้าเสี ย บหลอดไฟต่ อขนานกัน และข้อดี ข องวงจรก็ คื อ
ถ้าอุปกรณ์ตวั หนึงตัวใดไม่ทาํ งาน ขัดข้องหรื อเสียขึนมา วงจรทางเดินไฟฟ้ าจะไม่ขนาน ซึงตรงกันข้าม
กับวงจรอนุกรม อุปกรณ์ในวงจรขนานตัวอืน ๆ ยังคงทํางานได้ต่อไปดังรู ปที 2

รู ปวงจรขนาน
วงจรเปิ ด (open circuit) : สภาวการณ์ทีทางเดินไฟฟ้ าเกิดขาดวงจร เกิดวงจร หรื อไม่ครบวงจร
ทําให้กระแสไฟฟ้ าไหลไม่ได้
วงจรลัด (short circuit) : สภาวการณ์ทีเกิดมีการลัดวงจรทางเดินของกระแสไฟฟ้ า
อันเนืองมาจากรอยต่อของสายต่าง ๆ พลาดถึงกัน มีกระแสไฟฟ้ ารัวต่อถึงกัน เป็ นต้น
แอมแปร์ (ampere) : หน่ วยการวัดค่าอัตราการไหลของไฟฟ้ าทีผ่านตัวนํา เราจะใช้อกั ษรย่อ
ตัวพิมพ์ใหญ่ A หรื อ amp แทน ปกติแล้วหน่วยแอมแปร์นีนิยมใช้ระบุขอบข่ายของการใช้กระแสไฟฟ้ า
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ด้านสูงสุดในการทํางานของอุปกรณ์เครื องใช้ไฟฟ้ านันอย่างปลอดภัย อย่างเช่น เต้าเสี ยบ 15 แอมแปร์
ฟิ วส์ 30 แอมแปร์
เฮิร์ตซ์ (hertz) : หน่วยความถีมีค่าเป็ นรอบต่อวินาที การทีอิเล็กตรอนวิงไปในทิศทางหนึงแล้ว
วกกลับมาสู่แหล่งจ่ายไฟฟ้ าจากนันก็มีอิเล็กตรอนวิงออกมาจากแหล่งจ่ายไฟไปในทิศทางหนึ งวกกลับ
มา โดยทิศทางการวิงของอิเล็กตรอนทัง 2 ข้างวิงสวนทางกัน (หรื อพูดอีกนัยหนึ งก็คือ วิงสลับไปสลับ
มานันเอง) เราเรี ยกว่า 1 รอบ ความถีของระบบไฟฟ้ าบ้านเราใช้ความถี 50 เฮิร์ตซ์ ใช้สัญลักษณ์ HZ
แสดงแทน
โอห์ ม (ohm) : หน่ ว ยความต้านทานทางไฟฟ้ าใช้สัญ ลัก ษณ์ แทนด้ว ยตัว โอเมก้า ( Ω )
ความต้านทานจะพยายามต่อต้านการไหลของกระแสไฟฟ้ า ความต้านทานเป็ นได้ทงผู
ั ท้ าํ งานให้หรื อ
ขัดขวางการทํางานให้ผใู้ ช้ไฟ มันทํางานให้ในขณะทีใช้มนั เป็ นฉนวนหรื อใช้ควบคุมวงจร ตัวอย่างเช่น
เทปพันสายไฟ เต้าเสี ยบทีทําจากพลาสติก จะป้ องกันอันตรายให้กบั ผูใ้ ช้ไฟได้ และใช้ความต้านทาน
แบบปรับค่าได้ (rheostat) ปรับความสว่างของหลอดไฟฟ้ า แต่มนั จะขัดขวางการทํางานเมือผูใ้ ช้ไฟ
ใช้สายไฟเส้นเล็ก และยาวมากๆ หรื อมีสนิมตามจุดสัมผัสต่างๆ ของตัวนํา จะเป็ นสาเหตุของการเพิมค่า
ความต้านทาน ทําให้เกิดความร้อนมากเกินไป พร้อมทังเกิดการสูญเสียกําลังไฟฟ้ าไปในสายตัวนําด้วย
กฎของโอห์ ม (Ohm’s law) : กฎที ว่ าด้ว ยความสัมพัน ธ์ร ะหว่ างแรงดัน กระแส และ
ความต้า นทานในวงจรไฟฟ้ า กฎนี กล่ า วว่ า ค่ า กระแสไฟฟ้ า (I) จะเป็ นสัด ส่ ว นโดยตรงกับ
ค่าแรงดันไฟฟ้ า (E) และเป็ นสัดส่วนผกผันกับค่าความต้านทาน (R) สู ตร I = E / R
โวลต์ (volt) : หน่วยวัดแรงดันไฟฟ้ า แรงดันไฟฟ้ าหรื อแรงดันทีทําให้เกิดมีการเคลือนทีของ
อิเล็กตรอนภายในตัวนําไฟฟ้ า เราใช้ตวั ย่อแทนแรงดันไฟฟ้ าด้วย V, E หรื อ EMF ปกติจะใช้ E และ
EMF แทนแรงดันทีเกิดจากการเคลือนทีของประจุไฟฟ้ าหรื อ electromotive force (ซึงเป็ นอีกนิยามหนึง
ของคําว่า โวลต์) เช่น เดีย วกับคําว่ า แอมแปร์ แรงดัน ซึ งระบุ ไว้ทีตัว อุปกรณ์เครื 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 ต่ออนุ กรมกับวงจรทีเราต้องการวัด ค่ากระแส แต่ก็ มี
เครื องมือวัดชนิดพิเศษทีไม่ตอ้ งต่อวงจรอันดับเข้ากับวงจรไฟฟ้ านัน จะได้กล่าวถึงในบทต่อๆ 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
มัลติมเิ ตอร์ (multimeter) : เป็ นเครื องมือวัดทางไฟฟ้ าชนิดหนึงทีสามารถวัดค่าแรงดัน กระแส
และความต้านทานได้ในเครื องวัดตัวเดียวกัน
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National Electric Code : เป็ นหนังสื อคู่มือรวบรวมข้อแนะนําและกฎข้อบังคับในการติดตัง
อุปกรณ์ไฟฟ้ าให้มีความปลอดภัย แม้ว่าจะมีเนื อหามากมายแต่หนังสื อคู่มือนี ก็ไม่มีจุดมุ่งหมายสําหรับ
การสอน หรื อใช้แก่บุคคลที ไม่เคยผ่านการอบรมมาก่อน ส่ วนของไทยเราก็มีคู่มือพวกนี หลายแห่ ง
ด้วยกัน เช่น คู่มือของการไฟฟ้ านครหลวง การพลังงานแห่งชาติ การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค ซึงหลักการและ
กฎข้อบังคับส่วนใหญ่ก็คล้าย ๆ กับของ NEC (National Electric Code) ของต่างประเทศนันเอง
สวิตซ์ อัตโนมัติหรือเซอร์ กิตเบรกเกอร์ (circuit breaker) : เป็ นอุปกรณ์ป้องกันทีใช้จาํ 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 หลักการทํางานของเซอร์ กิตเบรกเกอร์ จะทํางานโดยอาศัยอํานาจแม่เหล็ก เมือมี
กระแสไฟฟ้ าในวงจรไหลเข้ามามาก ๆ สนามแม่เหล็กจะดึงสวิตซ์ให้ตดั วงจรออก และบางแบบจะมีตวั
ป้ องกันกระแสเกินขนาดด้วยความร้อนต่อร่ วมมาด้วยโดยอาศัยการทีมีกระแสไหลผ่านความต้านทาน
ของตัว ไบเมตอลลิก (bimetallic) (ไบเมตอลลิก เป็ นโลหะทีขยายตัวเมืออุณหภู มิสูงขึ นและหดตัว
เมืออุณภูมิตาลง)
ํ เมือกระแสไหลผ่านมากจะเกความร้อนมาก ตัวไบเมตอลลิกจะขยายตัวดึงให้สวิตซ์ตดั
วงจรออก เราใช้ตวั อักษรย่อแทนเซอร์กิตเบรกเกอร์ดว้ ย CB
ฟิ วส์ (fuse) เป็ นอุปกรณ์ป้องกันทีใช้จาํ กัดกระแสไฟฟ้ าสูงสุดในวงจร เมือกระแสเกินค่าจํากัด
ฟิ วส์จะเกิดความร้อนมากขึนจนกระทังหลอมละลายขาดจากกัน วงจรก็จะเปิ ด ฟิ วส์จะต้องอย่างอนุกรม
กับวงจร
หม้อแปลง (transformer) : เป็ นอุปกรณ์ทีใช้เปลียนแรงดันไฟฟ้ าให้สูงขึ นหรื อตําลง เพือให้
ตรงกับแรงดันทีใช้กบั อุปกรณ์ไฟฟ้ าต่างๆ เช่น มีเครื องซักผ้าแรงดัน 110 โวลต์ แต่มีไฟฟ้ าแรงดัน 220
โวลต์ เราก็ต ้องใช้หม้อแปลงแรงดัน 220 โวลต์ ให้เป็ นแรงดัน 110 โวลต์ จึงจะใช้เครื องซัก ผ้าได้
นอกจากนี เรายังนิยมใช้หม้อแปลงกับเครื องติดต่อภายใน และระบบเสียงกริ งเรี ยก เป็ นต้น
เฟส (phase) : หมายถึงชนิดของระบบไฟฟ้ 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
การประกอบอาชีพมีค วามสําคัญต่ อการดํารงชีวิ ตของมนุ ษ ย์เป็ นอันมาก ทังนี เพราะอาชี พ
ไม่ใช่จะสนองตอบความต้องการของมนุษย์เพียงด้านเศรษฐกิจเท่านัน แต่ยงั สนองความต้องการด้านอืน
เช่น ด้านสังคม และจิตใจ เป็ นต้น การเลือกอาชีพจึงมีความสําคัญต่อชีวิตของบุคคล ถ้าเราเลือกอาชีพ
ได้เหมาะสมก็มีแนวโน้มทีจะประสบความสําเร็ จในการประกอบอาชีพมีความเจริ ญก้าวหน้าเป็ นอันมาก
ในทางตรงกันข้าม ถ้าเลือกอาชีพได้ไม่เหมาะสมโอกาสที จะประสบความล้มเหลวในการประกอบ
อาชีพก็มีมาก ซึงได้กาํ หนดแนวทางหลักสูตรของ 5 กลุ่มอาชีพ ดังนี
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ตาราง วิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เพือการประกอบอาชีพ
ด้ านกลุ่มอาชีพ
1. เกษตรกรรม

ลักษณะอาชีพ
. กสิกรรม หมายถึง การเพาะปลูกพืช เช่น การทํานา การทําสวน การทําไร่
เป็ นต้น
. ปศุสตั ว์ หมายถึง การประกอบอาชีพเลียงสัตว์บนบก เช่น เลียงวัว เลียงหมู
หรื อเลียงสัตว์จาํ พวกสัตว์ปีก เป็ นต้น
. การประมง หมายถึง การประกอบอาชีพการเกษตรทางนํา เช่น การเลียง
สัตว์นาํ การจับสัตว์นาํ เป็ นต้น
. ด้านป่ าไม้ หมายถึง การประกอบอาชีพเกียวกับป่ า เช่น การปลูกป่ าไม้
เศรษฐกิจ การนําผลผลิตจากป่ ามาแปรรู ปให้เกิดประโยชน์ เป็ นต้น

เนือหาตามสาระ
1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการ
นําความรู้เกียวกับกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และโครงงานไปใช้
เทคโนโลยีกบั ชีวิต
2. สิ งมีชีวิตและสิ งแวดล้อม ในการจัด
กลุ่มของสิงมีชีวิต ระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม
การอนุรักษ์ ภูมิปัญาท้องถิน และ
เทคโนโลยีชีวภาพ
3. พลังงานในชีวิตประจําวันและ
การอนุรักษ์พลังงาน
4. ดาราศาสตร์เพือชีวิต ความสัมพันธ์
ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์
และปรากฎการณ์

อาชีพทีเกียวข้อง
.ปศุสตั ว์
ตัวอย่าง อาชีพทางด้านการปศุสตั ว์
ฟาร์มขนาดใหญ่ ได้แก่ เลียงไก่
พันธุพ์ นเมื
ื อง เลียงหมู เลียงโคเนือ
โคนม เลียงผึง เลียงแพะ เลียงกบ
เลียงหอยแมลงภู่แบบแขวนเชือก
หอยนางรม เลียงไหมเกษตร
เลียงปลาเก๋ าในกระชัง ปลาดุก
ปลาตะเพียน เลียงเป็ ดเทศ เป็ นต้น
.ทําไร่ ทําสวน
.ทํานา
ตัวอย่าง อาชีพการทําไร่ ทาํ สวน
เช่น การทําไร่ ออ้ ย ไร่ กระชาย
สวนส้มโอ สวนมะม่วง สวนมังคุด
สวนทุเรี ยน สวนมะลิ สวนไม้
ดอกไม้ประดับ ปลูกพืชสวนครัว
เป็ นต้น
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ลักษณะอาชีพ

เนือหาตามสาระ

อาชีพทีเกียวข้อง

2. อุตสาหกรรม

. อาชีพช่างอุตสาหกรรมเกษตร เช่นฟาร์มโคนม การปลูกพืชไร้ดิน
โรงงานผลิตลําไยกระป๋ อง และอุตสาหกรรมแปรรู ปผลิตผลทางเกษตรฯลฯ
. อาชีพช่างอุตสาหกรรมผลิตสินค้าสําเร็ จรู ป เช่น โรงงานผลิตเครื องใช้ไฟฟ้ า
โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ โรงงานผลิตรถจักรยาน ฯลฯ
. อาชีพช่างอุตสาหกรรมผลิตวัตถุดิบ เช่น โรงงานผลิตยางดิบ โรงงานผลิต
นํามันปาล์ม
. อาชีพช่างอุตสาหกรรมผลิตสินค้าอุตสาหกรรม เช่นโรงงานผลิตเส้นใย
สังเคราะห์ โรงงานผลิตเหล็กรี ดร้อนและเหล็กรี ดเย็น
. อาชีพช่างอุตสาหกรรมนํามัน เช่น การสํารวจแหล่งนํามันและการขุดเจาะ
นํามัน โรงกลันนํามันเพือผลิตนํามันชนิดต่าง ๆ ฯลฯ
. อาชีพช่างอุตสาหกรรมเครื องจักรกล เช่นโรงงานผลิต คอมเพลสเซอร์
เครื องปรับอากาศ โรงงานผลิตปัมนํา โรงงานผลิตเครื องยนต์เล็กโรงงาน
ประกอบรถจักรยานยนต์ เป็ นต้น
. อาชีพช่างอุตสาหกรรมรถยนต์ เช่น โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงาน
ประกอบตัวถังรถยนต์ ฯลฯ

1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการ
นําความรู้เกียวกับกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และโครงงานไปใช้
เทคโนโลยีกบั ชีวิต
2. สิ งมีชีวิตและสิ งแวดล้อม ในการจัด
กลุ่มของสิงมีชีวิต ระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อมและ
การอนุรักษ์ ภูมิปัญาท้องถิน และ
เทคโนโลยีชีวภาพ
3. สารเพือชีวิต ธาตุ สารประกอบ
สารละลาย สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต
สารสังเคราะห์ ผลกระทบทีเกิดจากสาร
และผลิตภัณฑ์ทีมีต่อสิ งแวดล้อม
4. แรงและพลังงานเพือชีวิต การอนุรักษ์
พลังงาน และพลังงานทดแทน

1. การผลิตสินค้า แปรรู ปผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมหรื อหัตถกรรม
ในครัวเรื อน
2. การผลิตสินค้าจําพวกอะไหล่
อุปกรณ์ไฟฟ้ า และซ่อมบํารุ ง
3. การผลิตสินค้าในครัวเรื อน เช่น
นํามัน พืช ปาล์ม ฯลฯ
4. การผลิตเครื องนอน การผลิต
ตุ๊กตาผ้า
5. การผลิตสินค้าพลาสติก
ผงซักฟอก ขวดนํา ฯลฯ
6. การรับช่วงงานบางขันตอนของ
การผลิตมาดําเนินการ
ตัวอย่าง การผลิตสินค้าด้าน
อุตสาหกรรมในครัวเรื อน เช่น ทอ
ผ้าตีนจก, ผ้ามัดหมี,ผ้าไหม, จักรสาน,
ทอเสือ, เย็บผ้าใบ, ทํายางแผ่น,
ทําเสื อยืดผ้าบาติก, ประดิษฐ์ทีติดผม
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ประดิษฐ์สิงของจากกระดาษสา
ประดิษฐ์ของทีระลึกและของชําร่ วย
ร้อยพวงมาลัยดอกพุดส่งร้านขาย
พวงมาลัย เย็บเสื อสําเร็ จรู ป เผาถ่าน
ทําไส้กรอกอีสาน ทําขนมจีบ
เป็ นต้น
1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการ 1.ค้าขายสินค้า รับจ้างทําบัญชี
2.บริ การ
นําความรู้เกียวกับกระบวนการทาง
ผลิตอาหารสําเร็ จรู ป เช่น - ค้าขาย
วิทยาศาสตร์และโครงงานไปใช้
ของทีระลึก ขายสินค้าพืนเมือง
2. สิ งมีชีวิตและสิ งแวดล้อม ในการจัด
ขายก๋ วยเตียว ขายอาหาร ขายสินค้า
กลุ่มของสิงมีชีวิต ระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อมและ เบ็ดเตล็ด ขายของชํา ขายสินค้า
สําเร็ จรู ป ขายขนม ขายผลไม้
การอนุรักษ์
ขายอาหารและเครื องดืม
3. พลังงานในชีวิตประจําวันและ
ขายลอตเตอรี ขายตุก๊ ตา
การอนุรักษ์พลังงาน
ขายปาท่องโก๋ ขายอาหารทะเลสด
4. เทคโนโลยี
3.เป็ นคนกลางรับซือ - ขาย
ตัวอย่าง อาชีพค้าขาย เช่น อาชีพ
พ่อค้า แม่คา้ คนกลาง
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การบริ การลูกค้า
ขายสัตว์เลียง ขายตัวเครื องบิน
ขายเฟอร์นิเจอร์
4. เวชภัณฑ์ เช่น ขายยา
ขายเครื องสําอาง ขายเครื องประดับ
ทําด้วยเงิน
ขายทองรู ปพรรณ ขายดอกไม้สด
ขายแก๊สหุงต้ม
ขายตรงเครื องสําอาง
ขายผลผลิตทางการเกษตร
สินค้าอุตสาหกรรมทีตนเองเป็ น
ผูผ้ ลิต เป็ นต้น
1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการ แบ่งออกเป็ น 9 กลุ่มได้แก่
กลุ่มอาชีพทีส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์” (Creative Profession)
1) ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม (Heritage or Cultural Heritage) เป็ นกลุ่ม นําความรู้เกียวกับกระบวนการทาง
1) งานฝี มือและหัตถกรรม (Crafts)
วิทยาศาสตร์และโครงงานไปใช้
อุตสาหกรรมทีเกียวเนืองกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ประเพณี
2) งานออกแบบ (Design)
ความเชือ และสภาพสังคม เป็ นต้น แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มการแสดงออก เทคโนโลยีกบั ชีวิต
3) แฟชัน (Fashion)
ทางวัฒนธรรมแบบดังเดิม (Traditional Cultural Expression) เช่น ศิลปะและ 2. สิ งมีชีวิตและสิ งแวดล้อม ในการจัด
4) ภาพยนตร์และวิดีโอ
กลุ่มของสิงมีชีวิต ระบบนิเวศ
งานฝี มือ เทศกาลงานและงานฉลอง เป็ นต้น และกลุ่มทีตังทางวัฒนธรรม
(Film & Video)
(Cultural Sites) เช่น โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด และการแสดง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อมและ 5) การกระจายเสียง (Broadcasting)
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นิทรรศการ เป็ นต้น
2) ประเภทศิลปะ (Arts) เป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บนพืนฐานของ
ศิลปะ และวัฒนธรรม แบ่งออกเป็ น 2 กุล่ม คือ งานศิลปะ (Visual Arts) เช่น
ภาพวาด รู ปปัน ภาพถ่าย และวัตถุโบราณ เป็ นต้น รวมทังศิลปะการแสดง
(Performing Arts) เช่น การแสดงดนตรี การแสดงละคร การเต้นรํา โอเปร่ า
ละครสัตว์ และการเชิดหุ่นกระบอก เป็ นต้น
3) ประเภทสือ (Media) เป็ น กลุ่มสือผลิตงานสร้างสรรค์ทีสือสารกับคน
กลุ่มใหญ่ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ งานสือสิงพิมพ์ (Publishing and Printed
Media) เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ และสิงตีพิมพ์อืนๆ เป็ นต้น และงานโสตทัศน์
(Audiovisual) เช่น ภาพยนตร์โทรทัศน์ วิทยุ และการออกอากาศอืนๆ เป็ นต้น
4) ประเภทสร้างสรรค์งาน (Functional Creation) เป็ นกลุ่มของสินค้าและ
บริ การทีตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีแตกต่างกัน แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม
คือ กลุ่มการออกแบบ (Design) เช่น การออกแบบภายใน กราฟิ ค แฟชัน
อัญมณี และของเด็กเล่น เป็ นต้น ส่วนกลุ่ม New Media ได้แก่ ซอฟต์แวร์
วิดีโอเกม และเนือหาดิจิตอล เป็ นต้น และกลุ่มบริ การทางความคิดสร้างสรรค์
(Creative Services) ได้แก่ บริ การทางสถาปัตยกรรม โฆษณา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานวิจยั และพัฒนา และบริ การอืนทีเกียวข้องกับดิจิตอล และ
ความคิดสร้างสรรค์ เป็ นต้น

การอนุรักษ์
3. สารเพือชีวิต ธาตุ สารประกอบ
สารละลาย สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต
สารสังเคราะห์ ผลกระทบทีเกิดจากสาร
และผลิตภัณฑ์ทีมีต่อสิ งแวดล้อม
4. แรงและพลังงานเพือชีวิต การอนุรักษ์
พลังงาน และพลังงานทดแทน
5. พลังงานในชีวิตประจําวันและ
การอนุรักษ์พลังงาน

อาชีพทีเกียวข้อง
6) ศิลปะการแสดง (Performing Arts)
7) ธุรกิจโฆษณา (Advertising) และ
ธุรกิจการพิมพ์ (Publishing)
9) สถาปัตยกรรม (Architecture)
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อาชีพการให้บริ การ (Service Sector) เป็ นอาชีพทีผูป้ ระกอบการมีสินค้า
เป็ นการบริ การ เพืออํานวยความสะดวกให้แก่ผซู้ ือบริ การหรื อลูกค้า
คุณภาพของสินค้าบริ การ คือความพึงพอใจจากการใช้บริ การนัน ๆ รายได้
คือ ค่าตอบแทนทีได้จากการบริ การ การประกอบอาชีพประเภทนี ต้องการเงิน
ลงทุนไม่มากนักเมือเทียบกับการลงทุนด้านการผลิตสินค้า กระบวนการ
ไม่ซบั ซ้อน เพียงแต่ผใู้ ห้บริ การต้องเป็ นผูท้ ีมีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์ หรื อเชียวชาญในอาชีพ

1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการ
นําความรู้เกียวกับกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และโครงงานไปใช้
เทคโนโลยีกบั ชีวิต
2. สิ งมีชีวิตและสิ งแวดล้อม ในการจัด
กลุ่มของสิงมีชีวิต ระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม
และการอนุรักษ์
3. สารเพือชีวิต ธาตุ สารประกอบ
สารละลาย สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต
สารสังเคราะห์ ผลกระทบทีเกิดจากสาร
และผลิตภัณฑ์ทีมีต่อสิ งแวดล้อม
4. แรงและพลังงานเพือชีวิต การอนุรักษ์
พลังงาน และพลังงานทดแทน พลังงาน
ไฟฟ้ า พลังงานแสง พลังงานเสียง
พลังงานในชีวิตประจําวันและการ
อนุรักษ์พลังงาน

ตัวอย่าง อาชีพบริ การ
ช่างซ่อม เช่น ช่างซ่อมมอเตอร์ไซด์
ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างเคาะปะผุและ
พ่นสีรถยนต์ ช่างซ่อมเบาะรถยนต์
ช่างซ่อมโทรทัศน์ วิทยุ ช่างซ่อม
เครื องใช้ไฟฟ้ า ช่างเชือมโลหะ
ช่างทําหลังคาอะลูมิเนียม
เสริ มสวยความงาม เช่น ช่างตัดเย็บ
เสือผ้า ช่างเสริ มสวย- ช่างแต่งหน้า
นวดหน้า ช่างทําผม ช่างตัดผมบุรุษ
ช่างศิลป์ ช่างเขียนภาพเหมือน
ช่างศิลป์ ทําโปสเตอร์โฆษณา
ช่างก่อสร้าง ช่างจัดดอกไม้สด,
ดอกไม้แห้ง
รับจ้างทัวไป เช่น รับเลียงเด็กอ่อน
บริ การซักอบรี ด บริ การให้เช่าวีดีโอ,
หนังสืออ่านเล่น บ้านพักตากอากาศ,
หอพัก สกูตเตอร์ชายหาด, รถเช่า
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ขับรถแท็กซี, มอเตอร์ไซด์รับจ้าง,
รถรับจ้างระหว่างหมู่บา้ น, สามล้อ
บริ การถ่ายเอกสาร, รับพิมพ์รายงาน
เล่นดนตรี ในร้านอาหาร รับเหมา
แกะหอยนางรม รับเหมาสับตระไคร้
ส่งโรงงาน รับเหมาก่อสร้าง เป็ นต้น
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คณะผู้จัดทํา
ทีปรึกษา
. นายประเสริ ฐ บุญเรื อง
2. นายชัยยศ อิมสุวรรณ์
3. นายวัชริ นทร์ จําปี
4. นางวัทนี จันทร์โอกุล
5. นางชุลีพร ผาตินินนาท
5. นางอัญชลี ธรรมวิธีกุล
6. นางศุทธินี งามเขตต์
ผู้เขียนและเรียบเรียง
1. นายสงัด
ประดิษฐ์สุวรรณ์
2. นายประกิต จันทร์ศรี
3. นายสุชาติ
มาลากรรณ์
4. นายชัยกิจ
อนันตนิรัติศยั
ผู้บรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง
5. นายสงัด
ประดิษฐ์สุวรรณ์
6. นายประกิต จันทร์ศรี
7. นายสุชาติ
มาลากรรณ์
8. นายชัยกิจ
อนันตนิรัติศยั
9. นางธัญญวดี เหล่าพาณิ ชย์
10. นางสาวชนิตา จิตต์ธรรม
คณะทํางาน
. นายสุรพงษ์ มันมะโน
. นายศุภโชค ศรี รัตนศิลป์
. นางสาววรรณพร ปัทมานนท์
4. นางสาวศริ ญญา กุลประดิษฐ์
. นางสาวเพชริ นทร์ เหลืองจิตวัฒนา

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ผูเ้ ชียวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสือการเรี ยนการสอน
ผูเ้ ชียวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ ทางการศึกษา
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือการศึกษาสมุทรสาคร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือการศึกษาพระนครศรี อยุธยา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือการศึกษาตรัง
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือการศึกษาสมุทรสาคร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือการศึกษาพระนครศรี อยุธยา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือการศึกษาตรัง
ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ
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
1. นายสุรพงษ์
2. นายประเสริ ฐ

จําจด
หอมดี

3. นางตรี นุช

สุขสุเดช

เลขาธิการ กศน.
ผูต้ รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบตั ิหน้าทีรองเลขาธิการ กศน.
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

ผู้ปรับปรุงข้ อมูล
1. นางสาวปริ ญญารัตน์ ม้าทอง
2. นายธนพัฒน์
พรรณนา

กศน.เขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร
กศน.เขตบางซือ กรุ งเทพมหานคร

คณะทํางาน
. นายสุรพงษ์
. นายศุภโชค
. นางสาวเบ็ญจวรรณ
. นางเยาวรัตน์
. นางสาวสุลาง
. นางสาวทิพวรรณ
. นางสาวนภาพร
. นางสาวชมพูนท

มันมะโน
ศรี รัตนศิลป์
อําไพศรี
ปิ นมณี วงศ์
เพ็ชรสว่าง
วงค์เรื อน
อมรเดชาวัฒน์
สังข์พิชยั

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

