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คาแนะนาการใช้ หนังสื อเรียน
หนังสื อเรี ยนสาระความรู ้ พ้ืนฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสู ตร
การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รหัส พว 21001 เป็ นหนังสื อเรี ยนที่
จัดทาขึ้น สาหรับผูเ้ รี ยนที่เป็ นนักศึกษานอกระบบ
ในการศึกษาหนังสื อเรี ยนสาระความรู ้พ้นื ฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ผูเ้ รี ยนควรปฏิบตั ิดงั นี้
1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เข้าใจในหัวข้อและสาระสาคัญ ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง และ
ขอบข่ายเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด
2. ศึกษารายละเอียดเนื้ อหาของแต่ละบทอย่างละเอียด และทากิจกรรมตามที่กาหนด และทา
แล้วตรวจสอบกับแนวตอบกิ จกรรมตามที่ กาหนด ถ้าผูเ้ รี ยนตอบผิดควรกลับ ไปศึ กษาและทาความ
เข้าใจในเนื้อหานั้นใหม่ให้เข้าใจ ก่อนที่จะศึกษาเรื่ องต่อ ๆ ไป
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมท้ายเรื่ องของแต่ละเรื่ อง เพื่อเป็ นการสรุ ปความรู ้ ความเข้าใจของเนื้ อหาใน
เรื่ องนั้น ๆ อีกครั้ง และการปฏิบตั ิกิจกรรมของแต่ละเนื้ อหา แต่ละเรื่ อง ผูเ้ รี ยนสามารถนาไปตรวจสอบ
กับครู และเพื่อน ๆ ที่ร่วมเรี ยนในรายวิชาและระดับเดียวกันได้
4. หนังสื อเรี ยนเล่มนี้มี 14 บท
บทที่ 1 ทักษะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
บทที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์
บทที่ 3 เซลล์
บทที่ 4 กระบวนการดารงชีวิตของพืชและสัตว์
บทที่ 5 ระบบนิเวศ
บทที่ 6 โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
บทที่ 7 สารและการจาแนกสาร
บทที่ 8 ธาตุและสารประกอบ
บทที่ 9 สารละลาย
บทที่ 10 สารและผลิตภัณฑ์ในชีวติ
บทที่ 11 แรงและการใช้ประโยชน์
บทที่ 12 งานและพลังงาน
บทที่ 13 ดวงดาวกับชีวิต
บทที่ 14 อาชีพช่างไฟฟ้ า
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โครงสร้ างรายวิชา พว 21001 วิทยาศาสตร์
สาระสาคัญ
1. กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เรื่ อง ธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทาง
วิทยาสาสตร์ เทคโนโลยี และโครงงานวิทยาศาสตร์
2. สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม เรื่ อง เซลล์ กระบวนการดารงชี วิตของพืชและสัตว์ ระบบนิ เวศ
โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3. สารเพื่อชี วิต เรื่ อง การจาแนกสาร ธาตุและสารประกอบ สารละลาย กรด-เบส สารและ
ผลิตภัณฑ์ในชีวติ
4. แรงและพลังงานเพื่อชีวติ เรื่ อง แรงและการใช้ประโยชน์ของแรง งานและพลังงาน
5. ดาราศาสตร์ เพื่อชีวติ เรื่ อง ดวงดาวกับชีวติ
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และทาโครงงานวิทยาศาสตร์ได้
2. อธิ บายเกี่ยวกับเซลล์ กระบวนการดารงชีวติ ของพืช และระบบต่างๆ ของสัตว์
3. อธิ บายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตกับสิ่ งแวดล้อม ในระบบนิ เวศ การถ่ายทอด
พลังงาน การแก้ปัญหา การดูแลรักษา และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น
และประเทศ
4. อธิ บายเกี่ยวกับโลก และบรรยากาศปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การกระทาของมนุ ษย์ที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปั จจุบนั การป้ องกันภัยที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
5. อธิ บ ายเกี่ ย วกับ สมบัติท างกายภาพและทางเคมี ข องสาร การจาแนกสาร กรด เบส ธาตุ
สารประกอบ สารละลาย และของผสม และใช้สารและผลิตภัณฑ์ ในชี วิตประจาวันได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัยต่อชีวติ
6.อธิ บายเกี่ยวกับแรง และการใช้ประโยชน์ ของแรง
7. อธิ บายเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้ า การต่อวงจรไฟฟ้ า เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในชี วิตประจาวัน แสงและ
สมบัติของแสง เลนส์ ประโยชน์และโทษ จากแสง การเปลี่ยนรู ปพลังงาน พลังงานความร้อนและ
แหล่งกาเนิด การนาพลังงานไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน และการอนุรักษ์พลังงานได้
8. อธิ บายเกี่ยวกับดวงดาว และการใช้ประโยชน์
9. อธิ บาย ออกแบบ วางแผน ทดลอง ทดสอบ ปฏิ บ ตั ิ ก ารเรื่ องไฟฟ้ าได้อย่า งถู ก ต้องและ
ปลอดภัย คิด วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบข้อดี ข้อเสี ย ของการต่อวงจรไฟฟ้ าแบบอนุ กรม แบบขนาน แบบ
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บทที่ 9 สารละลาย
บทที่ 10 สารและผลิตภัณฑ์ในชีวติ
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บทที่ 1
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สาระสาคัญ
วิทยาศาสตร์ เป็ นเรื่ องของการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับธรรมชาติ โดยมนุ ษย์ใช้ทกั ษะต่างๆ สารวจและ
ตรวจสอบ ทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และนาผลที่ได้มาจัดให้เป็ นระบบ และตั้งขึ้นเป็ น
ทฤษฏี ซึ่ งทักษะทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยกัน 13 ทักษะ
ในการดาเนินการหาคาตอบเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งนอกจากจะต้องใช้ทกั ษะทางวิทยาศาสตร์ แล้ว ใน
การหาคาตอบจะต้องมีการกาหนดลาดับขั้นตอนอย่างเป็ นระบบตั้งแต่ตน้ จนจบเรี ยกลาดับขั้นตอนใน
การหาคาตอบเหล่านี้วา่ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. อธิบายธรรมชาติและความสาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. อธิ บายทักษะทางวิทยาศาสตร์ ท้ งั 13 ทักษะได้
3. อธิ บายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท้ งั 5 ขั้นตอนได้
4. นาความรู้และกระบวรการทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
ขอบข่ ายเนือ้ หา
เรื่ องที่ 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เรื่ องที่ 2 เทคโนโลยี
เรื่ องที่ 3 วัสดุและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
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เรื่องที่ 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เป็ นเรื่ องของการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับธรรมชาติ โดยมนุษย์ใช้กระบวนการสังเกต สารวจ
ตรวจสอบ ทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และนาผลมาจัดเป็ นระบบหลักการ แนวคิดและ
ทฤษฎี แนวคิดและทฤษฎี ดังนั้น ทักษะวิทยาศาสตร์ จึ งเป็ นการปฏิ บตั ิเพื่อให้ได้มาซึ่ งคาตอบในข้อ
สงสัยหรื อข้อสมมติฐานต่าง ๆ ของมนุษย์ต้ งั ไว้
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
1. การสังเกต เป็ นวิธีการได้มาของข้อสงสัย รับรู้ขอ้ มูล พิจารณาข้อมูล จากปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่เกิดขึ้น
2. ตั้งสมมติฐาน เป็ นการการระดมความคิด สรุ ปสิ่ งที่คาดว่าจะเป็ นคาตอบของปั ญหาหรื อข้อ
สงสัยนั้น ๆ
3. ออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาผลของตัวแปรที่ตอ้ งศึกษา โดยควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจมี
ผลต่อตัวแปรที่ตอ้ งการศึกษา
4. ดาเนิ นการทดลอง เป็ นการจัดกระทากับตัวแปรที่กาหนด ซึ่ งได้แก่ ตัวแปรต้น ตัวแปร
ตาม และตัวแปรที่ตอ้ งควบคุม
5. รวบรวมข้อมูล เป็ นการบันทึกรวบรวมผลการทดลองหรื อผลจากการกระทาของตัวแปรที่
กาหนด
6. แปลและสรุ ปผลการทดลอง
คุณลักษณะของบุคคลทีม่ ีจิตวิทยาศาสตร์
1. เป็ นคนที่มีเหตุผล
1) จะต้องเป็ นคนที่ยอมรับ และเชื่อในความสาคัญของเหตุผล
2) ไม่เชื่อโชคลาง คาทานาย หรื อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ต่าง ๆ
3) ค้นหาสาเหตุข องปั ญหาหรื อเหตุ การณ์ และหาความสัมพันธ์ ของสาเหตุ กบั ผลที่
เกิดขึ้น
4) ต้องเป็ นบุคคลที่สนใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และจะต้องเป็ นบุคคลที่พยายาม
ค้น หาค าตอบว่า ปรากฏการณ์ ต่ า ง ๆ นั้น เกิ ด ขึ้ น ได้อ ย่า งไร และท าไมจึ ง เกิ ด
เหตุการณ์เช่นนั้น
2. เป็ นคนที่มีความอยากรู้อยากเห็น
1) มีความพยายามที่จะเสาะแสวงหาความรู้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
2) ตระหนักถึงความสาคัญของการแสวงหาข้อมูลเพิม่ เติมเสมอ
3) จะต้องเป็ นบุคคลที่ชอบซักถาม ค้นหาความรู ้โดยวิธีการต่าง ๆ อยูเ่ สมอ
3. เป็ นบุคคลที่มีใจกว้าง
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1) เป็ นบุคคลที่กล้ายอมรับการวิพากษ์วจิ ารณ์จากบุคคลอื่น
2) เป็ นบุคคลที่จะรับรู้และยอมรับความคิดเห็นใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
3) เป็ นบุคคลที่เต็มใจที่จะเผยแพร่ ความรู ้และความคิดให้แก่บุคคลอื่น
4) ตระหนักและยอมรับข้อจากัดของความรู ้ที่คน้ พบในปัจจุบนั
4. เป็ นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ และมีใจเป็ นกลาง
1) เป็ นบุคคลที่มีความซื่อตรง อดทน ยุติธรรม และละเอียดรอบคอบ
2) เป็ นบุคคลที่มีความมัน่ คง หนักแน่นต่อผลที่ได้จากการพิสูจน์
3) สังเกตและบันทึกผลต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา ไม่ลาเอียง และมีอคติ
5. มีความเพียรพยายาม
1) ทากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้เสร็ จสมบูรณ์
2) ไม่ทอ้ ถอยเมื่อผลการทดลองล้มเหลว หรื อมีอุปสรรค
3) มีความตั้งใจแน่วแน่ต่อการค้นหาความรู ้
6. มีความละเอียดรอบคอบ
1) รู ้จกั ใช้วจิ ารณญาณก่อนที่จะตัดสิ นใจใด ๆ
2) ไม่ยอมรับสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดจนกว่าจะมีการพิสูจน์ที่เชื่อถือได้
3) หลีกเลี่ยงการตัดสิ นใจ และการสรุ ปผลที่ยงั ไม่มีการวิเคราะห์แล้วเป็ นอย่างดี
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กิจกรรมที่ 1

ภาพ ก

ภาพ ข

ภาพแสดงทรัพยากรธรรมชาติทเี่ คยมีอย่ างสมบูรณ์ ได้ ทาลายจนร่ อยหรอไปแล้ ว
ให้ศึกษาภาพและสรุ ปผลการเกิดความแตกต่างกันของภาพสมุดกิจกรรม โดยใช้ทกั ษะ
ทางวิทยาศาสตร์ ตามหัวข้อต่อไปนี้
1. จากการสังเกตภาพเห็นข้อแตกต่างในเรื่ องใดบ้าง
...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. ตั้งสมมติฐานของสาเหตุความแตกต่างกันทางธรรมชาติ
จากภาพดังกล่าวสามารถตั้งสมมติฐาน สาเหตุความแตกต่างอะไรบ้าง
...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การดาเนิ นการเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งจะต้องมีการกาหนดขั้นตอน อย่างเป็ นลาดับตั้งแต่ตน้
จนแล้วเสร็ จตามจุดประสงค์ที่กาหนด
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ จึ ง เป็ นแนวทางการด าเนิ น การโดยใช้ ท ัก ษะ
วิทยาศาสตร์ ใช้ในการจัดการ ซึ่ งมีลาดับขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การกาหนดปั ญหา
2. การตั้งสมมติฐาน
3. การทดลองและรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. การสรุ ปผล
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดปั ญหา เป็ นการกาหนดหัวเรื่ องที่ จะศึ กษาหรื อปฏิ บตั ิ การแก้ปัญหา
เป็ นปั ญหาที่ได้มาจากการสังเกต จากข้อสงสัยในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่พบเห็น เช่น ทาไมต้นไม้ที่ปลูก
ไว้ใบเหี่ ยวเฉา ปั ญหามีหนอนมาเจาะกิ่งมะม่วงแก้ไขได้อย่างไร ปลากัดขยายพันธุ์ได้อย่างไร
ตัวอย่างการกาหนดปั ญหา
ป่ าไม้หลายแห่ งถูกทาลายอยูใ่ นสภาพที่ไม่สมดุ ล หน้าดิ นเกิ ดการพังทลาย ไม่มีตน้ ไม้ หรื อ
วัชพืชหญ้าปกคลุมดิน เมื่อฝนตกลงมาน้ าฝนจะกัดเซาะหน้าดินไปกับกระแสน้ าแต่บริ เวณพื้นที่มีวชั พืช
และหญ้าปกคลุ มดินจะช่วยดูดซับน้ าฝนและลดอัตราการไหลของน้ า ดังนั้นผูด้ าเนิ นการจึงสนใจอยาก
ทราบว่า อัตราการไหลของน้ าจะขึ้ นอยู่ก ับสิ่ งที่ ช่วยดู ดซับน้ าหรื อไม่ โดยทดลองใช้แผ่นใยขัดเพื่ อ
ทดสอบอัตราการไหลของน้ า จึงจัดทาโครงงาน การทดลอง การลดอัตราไหลของน้ าโดยใช้แผ่นใยขัด
ขั้นตอนที่ 2 การตั้งสมมติฐานและการกาหนดตัวแปรเป็ นการคาดคะเนคาตอบของปั ญหาใด
ปั ญหาหนึ่งอย่างมีเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลจากการสังเกต การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การพบผูร้ ู ้ใน
เรื่ องนั้น ๆ ฯลฯ และกาหนดตัวแปรที่เกี่ ยวข้องกับการทดลอง ได้แก่ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปร
ควบคุม
สมมติฐาน ตัวอย่าง
แผ่นใยขัดช่วยลดอัตราการไหลของน้ า (ทาให้น้ าไหลช้าลง)
ตัวแปร
ตัวแปรต้น
คือ แผ่นใยขัด
ตัวแปรตาม คือ ปริ มาณน้ าที่ไหล
ตัวแปรควบคุม คือ ปริ มาณน้ าที่เทหรื อรด
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ขั้นตอนที่ 3 การทดลองและรวบรวมข้อมูล เป็ นการปฏิบตั ิการทดลองค้นหาความจริ งให้
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ในขั้นตอนการตั้งสมมติฐาน (ขั้นตอนที่ 2 ) และรวบรวมข้อมูลจากการ
ทดลองหรื อปฏิบตั ิการนั้นอย่างเป็ นระบบ
ตัวอย่าง
การออกแบบการทดลอง
วัสดุอุปกรณ์ จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ โดยจัดเตรี ยม กระบะ จานวน 2 กระบะ
- ทรายสาหรับใส่ กระบะทั้ง 2 ให้มีปริ มาณเท่า ๆ กัน
- กิ่งไม้จาลอง สาหรับปั กในกระบะทั้ง 2 จานวนเท่า ๆ กัน
- แผ่นใยขัด สาหรับปูบนพื้นทรายกระบะใดกระบะหนึ่ง
- น้ า สาหรับเทลงในกระบะทั้ง 2 กระบะปริ มาณเท่า ๆ กัน
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ ขอ้ มูลและทดสอบสมมติฐานเป็ นการนาข้อมูลที่ รวบรวมได้จาก
ขั้นตอนการทดลองและรวบรวมข้อมูล (ขั้นตอนที่ 3 ) มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริ งต่าง
ๆ เพื่อนามาอธิ บายและตรวจสอบกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ในขั้นตอนการตั้งสมมติฐาน (ขั้นตอนที่ 2) ถ้า
ผลการวิเคราะห์ ไม่สอดคล้องกับสมมติ ฐาน สรุ ปได้ว่าสมมติ ฐานนั้นไม่ถูก ต้อง ถ้าผลวิเคราะห์
สอดคล้องกับสมมติฐาน ตรวจสอบหลายครั้งได้ผลเหมือนเดิ มก็สรุ ปได้ว่าสมมติฐานและการทดลอง
นั้นเป็ นจริ ง สามารถนาไปอ้างอิงหรื อเป็ นทฤษฎีต่อไปนี้
ตัวอย่าง
-วิธีการทดลอง นาทรายใส่ กระบะทั้ง 2 ให้มีปริ มาณเท่า ๆ กัน ทาเป็ นพื้นลาดเอียง
กระบะที่ 1 วางแผ่นใยขัดในกระบะทรายแล้วปั กกิ่งไม้จาลอง
กระบะที่ 2 ปั กกิ่งไม้จาลองโดยไม่มีแผ่นใยขัด
ทดลองเทน้ าจากฝักบัวที่มีปริ มาณน้ าเท่า ๆ กัน พร้อม ๆ กัน ทั้ง 2 กระบะ การทดลอง
ควรทดลองมากกว่า 1 ครั้ง เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่มีความน่าเชื่อถือ
-ผลการทดลอง
กระบะที่ 1 (มีแผ่นใยขัด) น้ า ที่ไหลลงมาในกระบะ จะไหลอย่างช้า ๆ เหลือปริ มาณน้อย พื้น
ทรายไม่พงั กิ่งไม้จาลองไม่ลม้
กระบะที่ 2 (ไม่มีแผ่นใยขัด) น้ าที่ไหลลงสู่ พ้ืนกระบะจะไหลอย่างรวดเร็ ว พร้อมพัดพาเอากิ่ ง
ไม้จาลองมาด้วย พื้นทรายพังทลายจานวนมาก
ขั้นตอนที่ 5 การสรุ ปผล เป็ นการสรุ ปผลการศึกษา การทดลอง หรื อการปฏิบตั ิการนั้น ๆ โดย
อาศัยข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล (ขั้นตอนที่ 4 ) เป็ นหลัก
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สรุ ปผลการทดลอง
จากการทดลองสรุ ปได้วา่ แผ่นใยขัดมีผลต่อการไหลของน้ า ทาให้น้ าไหลได้อย่างช้าลง รวมทั้ง
ช่ วยให้กิ่งไม้จาลองยึดติ ดกับทรายในกระบะได้ ซึ่ งต่างจากกระบะที่ ไม่มีแผ่นใยขัดที่ น้ าไหลอย่าง
รวดเร็ ว และพัดเอากิ่งไม้และทรายลงไปด้วย
เมื่อดาเนิ นการเสร็ จสิ้ น 5 ขั้นตอนนี้ แล้ว ผูด้ าเนิ นการต้องจัดทาเป็ นเอกสารรายงานการศึกษา
การทดลองหรื อการปฏิบตั ิการนั้นเพื่อเผยแพร่ ต่อไป
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ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เป็ นเรื่ องของการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับธรรมชาติ โดยมนุษย์ใช้กระบวนการสังเกต สารวจ
ตรวจสอบ ทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และนาผลมาจัดเป็ นระบบหลักการ แนวคิดและ
ทฤษฎี ดังนั้น ทักษะทางวิท ยาศาสตร์ จึ ง เป็ นการปฏิ บตั ิ เพื่อให้ได้ม าซึ่ งคาตอบในข้อสงสั ยหรื อข้อ
สมมติฐานต่าง ๆ ของมนุษย์ต้ งั ไว้
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้ วย
1. การสังเกต เป็ นวิธีการได้มาของข้อสงสัย รับรู ้ขอ้ มูล พิจารณาข้อมูล จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขั้น
2. ตั้งสมมติฐาน เป็ นการกระดมความคิด สรุ ปสิ่ งที่คาดว่าจะเป็ นคาตอบของปั ญหาหรื อข้อสงสัยนั้น ๆ
3. ออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาผลของตัวแปรที่ตอ้ งศึกษา โดยควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อ
ตัวแปรที่ตอ้ งการศึกษา
4. ดาเนิ นการทดลอง เป็ นการจัดกระทากับตัวแปรที่กาหนด ซึ่ งได้แก่ ตัวแปรต้น ตัวแปรตามและ
ตัวแปรที่ตอ้ งการศึกษา
5. รวบรวมข้อมูล เป็ นการบันทึกรวบรวมผลการทดลองหรื อผลจากการกระทาของตัวแปรที่กาหนด
6. แปลและสรุ ปผลการทดลอง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้ วย 13 ทักษะ ดังนี้
1. ทักษะขั้นมูลฐาน 8 ทักษะ ได้ แก่
1. ทักษะการสังเกต (Observing)
2. ทักษะการวัด (Measuring)
3. ทักษะการจาแนกหรื อทักษะการจัดประเภทสิ่ งของ (Classifying)
4. ทักษะการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา (Using Space / Relationship)
5. ทักษะการคานวณและการใช้จานวน(Using Numbers)
6. ทักษะการจัดกระทาและสื่ อความหมายข้อมูล (Comunication)
7. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring)
8. ทักษะการพยากรณ์ (Predicting)
2. ทักษะขั้นสู งหรือทักษะขั้นผสม 5 ทักษะได้ แก่
1. ทักษะการตั้งสมมุติฐาน (Formulating Hypothesis)
2. ทักษะการควบคุมตัวแปร (Controlling Variables)
3. ทักษะการตีความและลงข้อสรุ ป (Interpreting data)
4. ทักษะการกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ (Defining Operationally)
5. ทักษะการทดลอง (Experimenting)
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รายละเอียดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท้งั 13 ทักษะ มีรายละเอียดโดยสรุ ปดังนี้
ทักษะการสั งเกต (Observing) หมายถึงการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการสังเกต ได้แก่ ใช้ตาดู
รู ปร่ าง ใช้หูฟังเสี ยง ใช้ลิ้นชิ มรส ใช้จมูกดมกลิ่น และใช้ผิวกายสัมผัสความร้อนเย็น หรื อใช้มือจับต้อง
ความอ่ อนแข็ง เป็ นต้น การใช้ประสาทสั ม ผัส เหล่ า นี้ จะใช้ที ล ะอย่า งหรื อหลายอย่า งพร้ อมกันเพื่ อ
รวบรวมข้อมูลก็ได้โดยไม่เพิม่ ความคิดเห็นของผูส้ ังเกตลงไป
ทัก ษะการวัด (Measuring) หมายถึ ง การเลื อ กและการใช้เ ครื่ องมื อวัดปริ ม าณของสิ่ ง ของ
ออกมาเป็ นตัวเลขที่ แน่ นอนได้อย่างเหมาะสม และถู กต้องโดยมี หน่ วยกากับเสมอในการวัดเพื่อหา
ปริ มาณของสิ่ งที่วดั ต้องฝึ กให้ผเู ้ รี ยนหาคาตอบ 4 ค่า คือ จะวัดอะไร วัดทาไม ใช้เครื่ องมืออะไรวัดและ
จะวัดได้อย่างไร
ทักษะการจาแนกหรือทักษะการจัดประเภทสิ่ งของ (Classifying) หมายถึง การแบ่งพวกหรื อ
การเรี ยงลาดับวัตถุ หรื อสิ่ งที่อยูใ่ นปรากฏการณ์โดยการหาเกณฑ์หรื อสร้างเกณฑ์ในการจาแนกประเภท
ซึ่ งอาจใช้เกณฑ์ความเหมื อนกัน ความแตกต่างกัน หรื อความสัมพันธ์ กนั อย่างใดอย่างหนึ่ งก็ได้ ซึ่ ง
แล้วแต่ ผูเ้ รี ย นจะเลื อกใช้เกณฑ์ใ ด นอกจากนี้ ค วรสร้ า งความคิ ดรวบยอดให้เกิ ดขึ้ นด้วยว่าของกลุ่ ม
เดี ย วกันนั้นอาจแบ่ งออกได้หลายประเภท ทั้ง นี้ ข้ ึ นอยู่ก ับเกณฑ์ที่ เลื อกใช้ และวัตถุ ชิ้นหนึ่ งในเวลา
เดียวกันจะต้องอยูเ่ พียงประเภทเดียวเท่านั้น
ทักษะการหาพื้นที่และความสั มพันธ์ ระหว่ างพืน้ ที่และเวลา (Using Space / Relationship)
หมายถึง การหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสถานที่ รู ปทรง ทิศทาง ระยะทาง พื้นที่ เวลา
ฯลฯ เช่น การหาความสัมพันธ์ระหว่าง สเปสกับสเปส คือ การหารู ปร่ างของวัตถุ โดยสังเกตจากเงาของ
วัตถุเมื่อให้แสงตกกระทบวัตถุในมุมต่าง ๆ ฯลฯ
การหาความสัมพันธ์ระหว่าง เวลากับเวลา เช่น การหาความสัมพันธ์ระหว่างจังหวะการแกว่ง
ของลูกตุม้ นาฬิกากับจังหวะการเต้นของชีพจร ฯลฯ
การหาความสัมพันธ์ระหว่าง สเปสกับเวลา เช่น การหาตาแหน่งของวัตถุที่เคลื่อนที่ไปเมื่อเวลา
เปลี่ยนไป ฯลฯ
ทักษะการคานวณและการใช้ จานวน (Using Numbers) หมายถึง การนาเอาจานวนที่ได้จากการ
วัด การสังเกต และการทดลองมาจัดกระทาให้เกิดค่าใหม่ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร การหาค่าเฉลี่ย การ
หาค่าต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อนาค่าที่ได้จากการคานวณไปใช้ประโยชน์ในการแปลความหมาย และ
การลงข้อสรุ ป ซึ่ งในทางวิทยาศาสตร์ เราต้องใช้ตวั เลขอยู่ตลอดเวลา เช่น การอ่าน เทอร์ โมมิเตอร์ การ
ตวงสารต่าง ๆ เป็ นต้น
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ทักษะการจัดกระทาและสื่ อความหมายข้ อมูล (Communication) หมายถึง การนาเอาข้อมูล ซึ่ ง
ได้ม าจากการสัง เกต การทดลอง ฯลฯ มาจัดกระทาเสี ย ใหม่ เช่ น นามาจัดเรี ย งล าดับ หาค่ า ความถี่
แยกประเภท ค านวณหาค่ า ใหม่ นามาจัดเสนอในรู ป แบบใหม่ ตัวอย่า งเช่ น กราฟ ตาราง แผนภู มิ
แผนภาพ วงจร ฯลฯ การนาข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลาย ๆ อย่างเช่นนี้ เรี ยกว่า การสื่ อความหมาย
ข้อมูล
ทักษะการลงความเห็นจากข้ อมูล (Inferring) หมายถึง การเพิ่มเติมความคิดเห็นให้กบั ข้อมูลที่
มีอยูอ่ ย่างมีเหตุผล โดยอาศัยความรู ้หรื อประสบการณ์เดิมมาช่วย ข้อมูลอาจจะได้จากการสังเกต การวัด
การทดลอง การลงความเห็นจากข้อมูลเดียวกันอาจลงความเห็นได้หลายอย่าง
ทักษะการพยากรณ์ (Predicting) หมายถึ ง การคาดคะเนหาคาตอบล่วงหน้าก่อนการทดลอง
โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การวัด รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ได้ศึกษามาแล้ว หรื
อาศัยประสบการณ์ที่เกิดซ้ า ๆ
ทักษะการตั้งสมมุติฐาน (Formulating Hypothesis) หมายถึ ง การคิดหาค่าคาตอบล่ วงหน้า
ก่อนจะทาการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรู ้ ประสบการณ์เดิมเป็ นพื้นฐาน คาตอบที่คิดล่วงหน้า
ยังไม่เป็ นหลักการ กฎ หรื อทฤษฎี มาก่ อน คาตอบที่ คิดไว้ล่วงหน้านี้ มักกล่าวไว้เป็ นข้อความที่บอก
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามเช่น ถ้าแมลงวันไปไข่บนก้อนเนื้อ หรื อขยะเปี ยกแล้วจะ
ทาให้เกิดตัวหนอน
ทักษะการควบคุมตัวแปร (Controlling Variables) หมายถึง การควบคุมสิ่ งอื่น ๆ นอเหนื อจาก
ตัวแปรอิ สระ ที่ จะทาให้ผลการทดลองคลาดเคลื่ อน ถ้าหากว่าไม่ควบให้เหมื อน ๆ กัน และเป็ นการ
ป้ องกัน เพื่อมิให้มีขอ้ โต้แย้ง ข้อผิดพลาดหรื อตัดความไม่น่าเชื่อถือออกไป
ตัวแปรแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. ตัวแปรอิสระหรื อตัวแปรต้น
2. ตัวแปรตาม
3. ตัวแปรที่ตอ้ งควบคุม
ทักษะการตีความและลงข้ อสรุ ป (Interpreting data)
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ส่ วนใหญ่จะอยู่ในรู ปของลักษณะตาราง รู ปภาพ กราฟ ฯลฯ การนา
ข้อมูลไปใช้จึงจาเป็ นต้องตีความให้สะดวกที่จะสื่ อความหมายได้ถูกต้องและเข้าใจตรงกัน
การตีความหมายข้อมูล คือ การบรรยายลักษณะและคุณสมบัติ
การลงข้อสรุ ป คือ การบอกความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีอยู่ เช่ น ถ้าความดันน้อย น้ าจะเดื อดที่
อุณหภูมิต่าหรื อน้ าจะเดือดเร็ ว ถ้าความดันมากน้ าจะเดือดที่อุณหภูมิสูงหรื อน้ าจะเดือดช้าลง
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ทัก ษะการก าหนดนิ ยามเชิ ง ปฏิ บั ติก าร (Defining Operationally) หมายถึ ง การก าหนด
ความหมายและขอบเขตของคาต่าง ๆ ที่ มีอยู่ในสมมุ ติฐานที่ จะทดลองให้มีความรั ดกุม เป็ นที่ เข้าใจ
ตรงกันและสามารถสังเกตและวัดได้ เช่ น “การเจริ ญเติบโต” หมายความว่าอย่างไร ต้องกาหนดนิ ยาม
ให้ชดั เจน เช่น การเจริ ญเติบโตหมายถึง มีความสู งเพิ่มขึ้น เป็ นต้น
ทักษะการทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบตั ิการ โดยใช้ทกั ษะต่าง ๆ เช่น
การสั ง เกต การวัด การพยากรณ์ การตั้ง สมมุ ติฐาน ฯลฯ มาใช้ร่วมกัน เพื่ อหาค าตอบ หรื อ ทดลอง
สมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งประกอบด้วยกิจกรรม 3 ขั้นตอน
1. การออกแบบการทดลอง
2. การปฏิบตั ิการทดลอง
3. การบันทึกผลการทดลอง
การใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ แสวงหาความรู ้ หรื อแก้ปั ญหาอย่างสม่ า เสมอ ช่ วยพัฒนา
ความคิ ดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เกิ ดผลผลิ ตหรื อผลิ ตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ที่แปลกใหม่ และมี
คุณค่าต่อการดารงชีวติ ของมนุษย์มากขึ้น
คุณลักษณะของบุคคลทีม่ ีจิตวิทยาศาสตร์ 6 ลักษณะ
1. เป็ นคนมีเหตุผล
1) จะต้องเป็ นคนที่ยอมรับ และเชื่อในความสาคัญของเหตุผล
2) ไม่เชื่อโชคลาง คาทานาย หรื อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ต่าง ๆ
3) ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรื อเหตุการณ์และหาความสัมพันธ์ของสาเหตุกบั ผลที่เกิดขึ้น
4) ต้องเป็ นบุคคลที่สนใจปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้น และจะต้องเป็ นบุคคลที่พยายาม
ค้นหาคาตอบว่า ปรากฏการณ์ต่าง ๆ นั้นเกิ ดขึ้นได้อย่างไร และทาไมจึงเกิดเหตุการณ์
เช่นนั้น
2. เป็ นคนทีม่ ีความอยากรู้ อยากเห็น
1) มีความพยายามที่จะเสาะแสวงหาความรู้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
2) ตระหนักถึงความสาคัญของการแสวงหาข้อมูลเพิม่ เติมเสมอ
3) จะต้องเป็ นบุคคลที่ชอบซักถาม ค้นหาความรู ้โดยวิธีการต่าง ๆ อยูเ่ สมอ
3. เป็ นบุคคลทีม่ ีใจกว้ าง
1) เป็ นบุคคลที่กล้ายอมรับการวิพากษ์วจิ ารณ์จากบุคคลอื่น
2) เป็ นบุคคลที่จะรับรู ้และยอมรับความคิดเห็นใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
3) เป็ นบุคคลที่เต็มใจที่จะเผยแพร่ ความรู ้และความคิดให้แก่บุคคลอื่น
4) ตระหนักและยอมรับข้อจากัดของความรู ้ที่คน้ พบในปั จจุบนั
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4. เป็ นบุคคลทีม่ ีความซื่อสั ตย์ และมีใจเป็ นกลาง
1) เป็ นบุคคลที่มีความซื่อตรง อดทน ยุติธรรม และละเอียดรอบคอบ
2) เป็ นบุคคลที่มีความมัน่ คง หนักแน่นต่อผลที่ได้จากการพิสูจน์
3) สังเกตและบันทึกผลต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา ไม่ลาเอียงและมีอคติ
5. มีความเพียรพยายาม
1) ทากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้เสร็ จสมบูรณ์
2) ไม่ทอ้ ถอย เมื่อผลการทดลองล้มเหลว หรื อมีอุปสรรค
3) มีความตั้งใจแน่วแน่ต่อการค้นหาความรู ้
6. มีความละเอียดรอบคอบ
1) รู้จกั ใช้วจิ ารณญาณก่อนที่จะตัดสิ นใจใด ๆ
2) ไม่ยอมรับสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดจนกว่าจะมีการพิสูจน์ที่เชื่อถือได้
3) หลีกเลี่ยงการตัดสิ นใจ และการสรุ ปผลที่ยงั ไม่มีการวิเคราะห์แล้วเป็ นอย่างดี
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แบบทดสอบ ทักษะวิทยาศาสตร์
คาชี้แจง
จงนาตัวอักษรหน้าทักษะต่าง ๆ ไปเติมหน้าข้อที่สัมพันธ์กนั
ก. ทักษะการสังเกต
ข. ทักษะการวัด
ค. ทักษะการคานวณ
ง. ทักษะการจาแนกประเภท
จ. ทักษะการทดลอง
............1. ด.ญ.อริ ษากาลังทดสอบวิทยาศาสตร์
............2. ด.ญ.วิไล วัดอุณหภูมิของอากาศได้ 40 ํC
............3. ม้ามี 4 ขา สุ นขั มี4 ขา ไก่มี 2 ขา นกมี 2 ขา ช้างมี 4 ขา
............4. ด.ญ. พนิดา กาลังเทสารเคมี
............5. ด.ช. สุ บินใช้ตลับเมตรวัดความยาวของสนามตะกร้อ
............6. ด.ญ. อพิจิตรแบ่งผลไม้ได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มรสเปรี้ ยวและรสหวาน
............7. ด.ญ.วรรณนิภา ดูภาพยนตร์วทิ ยาสาสตร์ 3 มิติ
............8. ด.ญ. นันทพร หยดสารละลายไอโอดีน ลงบนข้าวเหนียวที่เตรี ยมไว้
............9. รู ปทรงกระบอกมีความสู งประมาณ 4 นิ้ว ผิวเรี ยบ
............10. นักวิทยาศาสตร์ แบ่งพืชออกเป็ น 2 พวก คือ พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่
กิจกรรม ที่ 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ให้นกั ศึกษาออกแบบแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่อไปนี้
โดยมีอุปกรณ์ ดังนี้ เมล็ดถัว่ ถ้วยพลาสติก กระดาษทิชชู น้ า กระดาษสี ดา
กาหนดปั ญหา.................................................................................................................................
การตั้งสมมติฐาน....................................................................................................................................
การกาหนดตัวแปร
ตัวแปรต้น..........................................................................................................
ตัวแปรตาม........................................................................................................
ตัวแปรควบคุม............................................................................................

20
การทดลอง........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

21

เรื่องที่ 2 เทคโนโลยี
เทคโนโลยี(Technology) หมายถึ ง ความรู้ วิชาการรวมกับความรู ้ วิธีการและความชานาญที่
สามารถนาไปปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด สนองความต้องการของมนุ ษย์เป็ นสิ่ งที่มนุ ษย์พฒั นาขึ้น
เพื่อช่วยในการทางานหรื อแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์, เครื่ องมือ, เครื่ องจักร, วัสดุ หรื อ แม้กระทัง่ ที่
ไม่ได้เป็ นสิ่ งของที่ จบั ต้องได้ เช่ น ระบบหรื อกระบวนการต่าง ๆ เทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กบั การ
ดารงชี วิตของมนุ ษย์มาเป็ นเวลานาน เป็ นสิ่ งที่มนุ ษย์ใช้แก้ปัญหาพื้นฐาน ในการดารงชี วิต เช่ น การ
เพาะปลู ก ที่ อยู่อาศัย เครื่ องนุ่ งห่ ม ยารั กษาโรค ในระยะแรกเทคโนโลยีที่นามาใช้ เป็ น เทคโนโลยี
พื้นฐานไม่สลับซับซ้อนเหมือนดังปั จจุบนั การเพิ่มของประชากร และข้อจากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ
รวมทั้ง มี ก ารพัฒ นาความสั ม พัน ธ์ ก ับ ต่ า งประเทศเป็ นปั จ จัย ด้า นเหตุ ส าคัญ ในการน าและพัฒ นา
เทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น
เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ
1. เทคโนโลยีกบั การพัฒนาอุตสาหกรรม การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต ทาให้ประสิ ทธิ ภาพ
ในการผลิ ตเพิ่ ม ขึ้ น ประหยัดแรงงาน ลดต้นทุ นและ รั ก ษาสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีที่ มี
บทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย เช่น คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิ กส์ การ
สื่ อสาร เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุกรรม วิศวกรรม เทคโนโลยีเลเซอร์ การสื่ อสาร การแพทย์
เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีวสั ดุศาสตร์ เช่น พลาสติก แก้ว วัสดุก่อสร้าง โลหะ
2. เทคโนโลยีกบั การพัฒนาด้านการเกษตร ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิต ปรับปรุ งพันธุ์ เป็ น
ต้น เทคโนโลยีมีบทบาทในการพัฒนาอย่างมาก แต่ท้ งั นี้ การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา
จะต้องศึกษาปั จจัยแวดล้อมหลายด้าน เช่ น ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม ความเสมอภาคในโอกาส
และการแข่ ง ขัน ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ ผสมกลมกลื น ต่ อ การพัฒ นา
ประเทศชาติและส่ วนอื่น ๆ อีกมาก
เทคโนโลยีทใี่ ช้ ในชีวติ ประจาวัน
การนาเทคโนโลยีมาใช้ในชี วิตประจาวันของมนุ ษย์มีมากมายเนื่ องจากการได้รับการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีกนั อย่างกว้างขวาง เช่ น การส่ งจดหมายผ่านทางอิ นเตอร์ เน็ต การหาความรู ้ ผ่าน
อินเตอร์ เน็ต การพูดคุ ยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน การอ่านหนังสื อผ่านอินเตอร์ เน็ต ล้วนแต่
เป็ นเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว เป็ นการประหยัดเวลาและสามารถหาความรู ้ต่าง ๆ ได้
รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
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เทคโนโลยีก่อเกิดผลกระทบต่อสังคมและพื้นที่ที่มีเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องในหลายรู ปแบบ
เทคโนโลยีได้ช่วยให้สังคมหลาย ๆ แห่ งเกิ ดการพัฒนาทางเศรษฐกิ จมากขึ้ นซึ่ งรวมทั้งเศรษฐกิ จโลกใน
ปั จจุบ นั ในหลาย ๆ ขั้นตอนของการผลิ ตโดยใช้เทคโนโลยีได้ก่อให้เกิ ดผลผลิ ตที่ ไ ม่ต้องการ หรื อ
เรี ยกว่ามลภาวะ เกิดการสู ญเสี ยทรัพยากรธรรมชาติและเป็ นการทาลายสิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยีหลาย ๆ
อย่างที่ถูกนามาใช้มีผลต่อค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคม เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นก็มกั จะถูกตั้ง
คาถามทางจริ ยธรรม
เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
คาว่า เทคโนโลยีที่เหมาะสม หมายความถึ ง เหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิ จ สั งคม และความ
ต้องการของประเทศ เทคโนโลยีบางเรื่ องเหมาะสมกับบางประเทศ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั สภาวะของแต่ละ
ประเทศ
1. ความจาเป็ นที่นาเทคโนโลยีมาใช้ในประเทศไทย ประชาชนส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกร รายได้
จากผลผลิตทางการเกษตรมี มากกว่ารายได้อย่างอื่น และประมาณร้อยละ 80 ของประชากรอาศัยอยูใ่ น
ชนบท ดังนั้นการนาเทคโนโลยีมาใช้จึงเป็ นเรื่ องจาเป็ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีทางการเกษตร
สิ นค้าทางการเกษตร ส่ วนใหญ่ส่งออกจาหน่ายต่างประเทศในลักษณะวัตถุดิบ เช่น การขายเมล็ดโกโก้
ให้ต่างประเทศแล้วนาไปผลิตเป็ นช็อคโกแลต หากตั้งโรงงานในประเทศไทยต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาการแปรรู ป
2. เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีผรู ้ ู ้หลายท่านได้ตีความหมายของคาว่า “เหมาะสม” ว่าเหมาะสมกับ
อะไรต่อเศรษฐกิ จระยะเวลาหรื อระดับเทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคโนโลยีที่สามารถนามาใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น กิ จ การต่ า ง ๆ และสอดคล้อ งกับ ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์
สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมสิ่ งแวดล้อม และกาลังเศรษฐกิจของคนทัว่ ไป
เทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้ อง ได้ แก่
1. การตัดต่อยีน (genetic engineering) เทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม (recombinant DNA) และ
เทคโนโลยีโมเลกุลเครื่ องหมาย (molecular markers)
2. การเพาะเลี้ยงเซลล์ และ/หรื อ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ (cell and tissue culturing) พืช และสัตว์
3. การใช้ประโยชน์จุลินทรี ยบ์ างชนิดหรื อใช้ประโยชน์จากเอนไซน์ของจุลินทรี ย ์
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ได้แก่การพัฒนาการเกษตร ด้านพืช และสัตว์ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
1. การปรับปรุ งพันธุ์พืชและการผลิตพืชพันธุ์ใหม่ (crop improvement) เช่น พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก
2. การผลิ ต พื ช พั น ธุ์ ดี ใ ห้ ไ ด้ ป ริ มาณมาก ๆ ในระยะเวลาอั น สั้ น ในระยะเวลาอั น สั้ น
(micropropaagation)
3. การผสมพันธุ์สัตว์และการปรับปรุ งพันธุ์สัตว์ (breeding and upgrading of livestocks)
4. การควบคุมศัตรู พืชโดยชีววิธี (biological pest control) และจุลินทรี ยท์ ี่ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม
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5. การปรับปรุ งขบวนการการผลิตอาหารให้มีประสิ ทธิ ภาพและมีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค
6. การริ เริ่ มค้นคว้าหาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ (search for utilization of unused
resources) และการสร้างทรัพยากรใหม่

เรื่องที่ 3 วัสดุและอุปกรณ์ ทางวิทยาศาสตร์
อุปกรณ์ ทางวิทยาศาสตร์ คือเครื่ องมือที่ใช้ท้ งั ภายในและภายนอกห้องปฏิบตั ิการเพื่อใช้ทดลองและหา
คาตอบต่างๆทางวิทยาศาสตร์
ประเภทของเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
1. ประเภททัว่ ไป เช่น บีกเกอร์ หลอดทดสอบ ไพเพท บิวเรต กระบอกตวง หลอดหยดสาร
แท่ง แก้วคนสาร ซึ่ งอุ ปกรณ์ เหล่ านี้ ผลิ ตขึ้ นจากวัส ดุ ที่ เป็ นแก้ว เนื่ องจากป้ องกันการทาปฏิ กิ ริย ากับ
สารเคมี นอกจากนี้ ยงั มี เครื่ องชัง่ แบบต่างๆ กล้องจุลทรรศน์ ตะเกี ยงแอลกอฮอล์เป็ นต้น ซึ่ งอุปกรณ์
เหล่านี้วธิ ี ใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ตามลักษณะของงาน
2. ประเภทเครื่ องมื อ ช่ า ง เป็ นอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ไ ด้ ท้ ัง ภายในห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร และภายนอก
ห้องปฏิบตั ิการ เช่น เวอร์ เนีย คีม และแปลง เป็ นต้น
3. ประเภทสิ้ นเปลือง และสารเคมี เป็ นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้แล้วหมดไปไม่สามารถนา
กลับมาใช้ได้อีก เช่น กระดาษกรอง กระดาษลิตมัส และสารเคมี

การใช้ อปุ กรณ์ ทางวิทยาศาสตร์ ประเภทต่ างๆ
1.การใช้ งานอุปกรณ์ วทิ ยาศาสตร์ ประเภททัว่ ไป
บีกเกอร์ (BEAKER)
บีกเกอร์ มีหลายขนาดและมีความจุต่างกัน โดยที่ขา้ งบีกเกอร์ จะมีตวั เลขระบุความจุของบีกเกอร์
ทาให้ผใู ้ ช้สามารถทราบปริ มาตรของของเหลวที่บรรจุอยูไ่ ด้อย่างคร่ าวๆ และบีกเกอร์ มีความจุต้ งั แต่ 5
มิลลิเมตรจนถึงหลายๆลิตร อีกทั้งเป็ นแบบสู ง แบบเตี้ย และแบบรู ปทรงกรวย (conical beaker) บีกเกอร์
จะมีปากงอเหมือนปากนกซึ่ งเรี ยกว่า spout ทาให้การเทของเหลวออกได้โดยสะดวก spout ทาให้
สะดวกในการวางไม้แก้วซึ่ งยื่นออกมาจากฝาที่ปิดบีกเกอร์ และ spout ยังเป็ นทางออกของไอน้ าหรื อ
แก๊สเมื่อทาการระเหยของเหลวในบีกเกอร์ ที่ปิดด้วยกระจกนาฬิกา (watch grass)
การเลื อกขนาดของบี ก เกอร์ เพื่ อใส่ ข องเหลวนั้น
ขึ้ นอยู่ก ับปริ มาณของเหลวที่ จะใส่ โดยปกติใ ห้ระดับ
ของเหลวอยูต่ ่ากว่าปากบีกเกอร์ ประมาณ 1 - 1 1/2 นิ้ว
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ประโยชน์ ของบีกเกอร์
1. ใช้สาหรับต้มสารละลายที่มีปริ มาณมากๆ
2. ใช้สาหรับเตรี ยมสารละลายต่างๆ
3. ใช้สาหรับตกตะกอนและใช้ระเหยของเหลวที่มีฤทธิ์ กรดน้อย
หลอดทดสอบ ( TEST TUBE )
หลอดทดสอบมีหลายชนิดและหลายขนาด ชนิ ดที่มีปากและไม่มีปาก ชนิดธรรมดาและชนิ ด
ทนไฟ ขนาดของหลอดทดสอบระบุได้ 2 แบบคือ ความยาวกับเส้นผ่าศูนย์กลางริ มนอกหรื อขนาดความ
จุเป็ นปริ มาตร ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ความยาว * เส้ นผ่ าศู นย์กลางริมนอก
(มิลเิ มตร)

ความจุ
(มิลเิ มตร)

75 * 11
4
100 * 12
8
120 * 15
14
120 * 18
18
150 * 16
20
150 * 18
27
หลอดทดสอบส่ วนมากใช้สาหรับทดลองปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารต่างๆ ที่เป็ นสารละลาย ใช้
ต้มของเหลวที่มีปริ มาตรน้อยๆ โดยมี test tube holder จับกันร้อนมือ
หลอดทดสอบแบบทนไฟจะมีขนาดใหญ่ และหนากว่าหลอดธรรมดา ใช้สาหรับเผาสารต่างๆ
ด้วยเปลวไฟโดยตรงในอุณหภูมิที่สูง หลอดชนิ ดนี้ ไม่ควรนาไปใช้สาหรับทดลองปฏิกิริยาเคมีระหว่าง
สารเหมือนหลอดธรรมดา
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ไพเพท (PIPETTE)
ไพเพทเป็ นอุปกรณ์ ที่ใช้ในการวัดปริ มาตรได้อย่างใกล้เคียง มีอยู่หลาย
ชนิด แต่โดยทัว่ ไปที่มีใช้อยูใ่ นห้องปฏิบตั ิการมีอยู่ 2 แบบ คือ Volumetric pipette
หรื อ Transfer pipette และ Measuring pipette Transfer pipette ซึ่ งใช้ในการวัด
ปริ มาตรได้เพียงค่าเดียว คือถ้าหาก Transfer pipette จุ 25 มล. ก็จะวัดปริ มาตรของ
ของเหลวได้เฉพาะ 25 มล. เท่านั้น Transfer pipette มีหลายขนาดตั้งแต่ 1 มล. ถึง
100 มล. ถึงแม้ไพเพทชนิดนี้จะใช้วดั ปริ มาตรได้อย่างใกล้เคียงความจริ งก็ตาม แต่
ก็ยงั มีขอ้ ผิดพลาดซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ขนาดของไพเพท เช่น
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 ใช้สาหรับส่ งผ่านของสารละลาย ที่มีปริ มาตรตามขนาดของไพเพท เมื่อปล่อย
สารละลายออกจากไพเพทแล้ว ห้ามเป่ าสารละลายที่ตกค้างอยูท่ ี่ปลายของไพเพท แต่ควรแตะปลายไพ
เพทกับข้างภาชนะเหนื อระดับสารละลายภายในภาชนะนั้นประมาณ 30 วินาที เพื่อให้สารละลายที่อยู่
ข้างในไพเพทไหลออกมาอีก ไพเพทชนิ ดนี้ ใช้ได้ง่ายและเร็ วกว่าบิวเรท Measuring pipette หรื อ
Graduated pipette (บางทีเรี ยกว่า Mohr pipette) จะมีขีดบอกปริ มาตรต่าง ๆ ไว้ ทาให้สามารถใช้ได้อย่าง
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%

26
บิวเรท (BURETTE)
บิวเรทเป็ นอุปกรณ์วดั ปริ มาตรที่มีขีดบอกปริ มาตรต่างๆ และมีก็อกสาหรับเปิ ด-ปิ ด เพื่อบังคับ
การไหลของของเหลว บิวเรทเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ มีขนาดตั้งแต่ 10 มล. จนถึง 100 มล. บิว
เรท สามารถวัดปริ มาตรได้อย่างใกล้เคียงความจริ งมากที่สุด แต่ก็ยงั มีความผิดพลาดอยู่เล็กน้อย ซึ่ ง
ขึ้นอยูก่ 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%
เครื่องชั่ง ( BALANCE )
โดยทัว่ ไปจะมี 2 แบบคือ แบบ triple-beam และ แบบ equal-arm
แบบ triple-beam
เป็ นเครื่ องชัง่ ชนิ ด Mechanical balance อีกชนิ ดหนึ่ งที่มีราคาถูกและใช้ง่าย แต่มีความไวน้อย
เครื่ องชัง่ ชนิ ดนี้ มีแขนข้างขวาอยู่ 3 แขนและในแต่ละแขนจะมีขีดบอกน้ าหนักไว้เช่น 0-1.0 กรัม 0-10
กรัม 0-100 กรัม และยังมีตุม้ น้ าหนักสาหรับเลื่อนไปมาได้อีกด้วย แขนทั้ง 3 นี้ติดกับเข็มชี้อนั เดียวกัน
วิธีการใช้ เครื่องชั่งแบบ (Triple-beam balance)
1. ตั้งเครื่ องชัง่ ให้อยูใ่ นแนวระนาบ แล้วปรับให้แขนของเครื่ องชัง่ อยูใ่ นแนวระนาบโดยหมุน
สกรู ให้เข็มชี้ตรงขีด 0
2. วางขวดบรรจุสารบนจานเครื่ องชัง่ แล้วเลื่อนตุม้ น้ าหนักบนแขนทั้งสามเพื่อปรับให้เข็มชี้
ตรงขีด 0 อ่านน้ าหนักบนแขนเครื่ องชัง่ จะเป็ นน้ าหนักของขวดบรรจุสาร
3. ถ้าต้องการชัง่ สารตามน้ าหนักที่ตอ้ งการก็บวกน้ าหนักของสารกับน้ าหนักของขวดบรรจุสาร
ที่ได้ในข้อ 2 แล้วเลื่อนตุม้ น้ าหนักบนแขนทั้ง 3 ให้ตรงกับน้ าหนักที่ตอ้ งการ
4. เติมสารที่ตอ้ งการชัง่ ลงในขวดบรรจุสารจนเข็มชี้ ตรงขีด 0 พอดี จะได้น้ าหนักของสารตาม
ต้องการ
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5. นาขวดบรรจุสารออกจากจานของเครื่ องชัง่ แล้วเลื่อนตุม้ น้ าหนักทุกอันให้อยูท่ ี่ 0 ทาความ
สะอาดเครื่ องชัง่ หากมีสารเคมีหกบนจานหรื อรอบๆ เครื่ องชัง่
แบบ equal-arm
เป็ นเครื่ องชัง่ ที่มีแขน 2 ข้างยาวเท่ากันเมื่อ
วัดระยะจากจุดหมุนซึ่ งเป็ นสันมีด ขณะที่
แขนของเครื่ อ งชั่ง อยู่ ใ นสมดุ ล เมื่ อ
ต้องการหาน้ าหนักของสารหรื อวัตถุ ให้
วางสารนั้นบนจานด้านหนึ่ งของเครื่ องชัง่
ตอนนี้ แขนของเครื่ องชัง่ จะไม่อยูใ่ นภาวะ
ที่สมดุ ลจึงต้องใส่ ตุม้ น้ าหนักเพื่อปรับให้
แขนเครื่ องชัง่ อยูใ่ นสมดุล

วิธีการใช้ เครื่องชั่งแบบ (Equal-arm balance)
1.จัดให้เครื่ องชัง่ อยูใ่ นแนวระดับก่อนโดยการปรับสกรู ที่ขาตั้งแล้วหาสเกลศูนย์ของเครื่ องชัง่
เมื่อไม่มีวตั ถุอยูบ่ นจาน ปล่อยที่รองจาน แล้วปรับให้เข็มชี้ที่เลข 0 บนสเกลศูนย์
2. วางขวดบรรจุสารบนจานทางด้านซ้ายมือและวางตุม้ น้ าหนักบนจานทางขวามือของเครื่ องชัง่
โดยใช้คีบคีม
3. ถ้าเข็มชี้ มาทางซ้ายของสเกลศูนย์แสดงว่าขวดชัง่ สารเบากว่าตุม้ น้ าหนัก ต้องยกปุ่ มควบคุม
คานขึ้นเพื่อตรึ งแขนเครื่ องชัง่ แล้วเติมตุม้ น้ าหนักอีกถ้าเข็มชี้ มาทางขวาของสเกลศูนย์แสดงว่าขวดชัง่
สารเบากว่าตุม้ น้ าหนัก ต้องยกปุ่ มควบคุมคานขึ้นเพื่อตรึ งแขนเครื่ องชัง่ แล้วเอาตุม้ น้ าหนักออก
4. ในกรณี ที่ตุม้ น้ าหนักไม่สามารถทาให้แขนทั้ง 2 ข้างอยูใ่ นระนาบได้ ให้เลื่อนไรเดอร์ ไปมา
เพื่อปรับให้น้ าหนักทั้งสองข้างให้เท่ากัน
5. บันทึกน้ าหนักทั้งหมดที่ชงั่ ได้
6. นาสารออกจากขวดใส่ สาร แล้วทาการชัง่ น้ าหนักของขวดใส่ สาร
7. น้ าหนักของสารสามารถหาได้โดยนาน้ าหนักที่ชงั่ ได้ครั้งแรกลบน้ าหนักที่ชงั่ ได้ครั้งหลัง
8. หลังจากใช้เครื่ องชัง่ เสร็ จแล้วให้ทาความสะอาดจาน แล้วเอาตุม้ น้ าหนักออกและเลื่อนไร
เดอร์ ให้อยูท่ ี่ตาแหน่งศูนย์
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2. การใช้ งานอุปกรณ์ วทิ ยาศาสตร์ ประเภทเครื่องมือช่ าง
เวอร์ เนีย (VERNIER )
เป็ นเครื่ องมือที่ใช้วดั ความยาวของวัตถุท้ งั ภายใน และภายนอกของชิ้นงาน เวอร์ เนียคาลิเปอร์ มีลกั ษณะ
ส่ วนประกอบของเวอร์ เนีย
สเกลหลัก A
สเกลเวอร์เนีย B
ปากวัด C – D
ปากวัด E – F
แกน G
ปุ่ ม H
สกรู I

เป็ นสเกลไม้บรรทัดธรรมดา ซึ่งเป็ นมิลลิเมตร (mm) และนิ้ว (inch)
ซึ่งจะเลื่อนไปมาได้บนสเกลหลัก
ใช้หนีบวัตถุที่ตอ้ งการวัดขนาด
ใช้วดั ขนาดภายในของวัตถุ
ใช้วดั ความลึก
ใช้กดเลื่อนสเกลเวอร์เนียไปบนสเกลหลัก
ใช้ยดึ สเกลเวอร์ เนียให้ติดกับสเกลหลัก

การใช้ เวอร์ เนีย
1. ตรวจสอบเครื่ องมือวัด ดังนี้
1.1 ใช้ผา้ เช็ดทาความสะอาด ทุกชิ้นส่ วนของเวอร์ เนียร์ ก่อนใช้งาน
1.2 คลายล็อคสกรู แล้วทดลองเลื่อนเวอร์ เนียสเกลไป-มาเบา ๆ เพื่อตรวจสอบดูวา่ สามารถใช้
งานได้คล่องตัวหรื อไม่
1.3 ตรวจสอบปากวัดของเวอร์ เนี ยโดยเลื่อนเวอร์ เนี ยร์ สเกลให้ปากเวอร์ เนี ยวัดนอกเลื่ อนชิ ด
ติดกันจากนั้นยกเวอร์ เนี ยร์ ข้ ึนส่ องดูวา่ บริ เวณปากเวอร์ เนี ยร์ มีแสงสว่างผ่านหรื อไม่ ถ้าไม่มีแสดงว่า
สามารถใช้งานได้ดี กรณี ที่แสงสว่างสามารถลอดผ่านได้ แสดง ว่าปากวัดชารุ ดไม่ควรนามาใช้วดั ขนาด
2. การวัดขนาดงาน ตามลาดับขั้นดังนี้

29
2.1 ทาความสะอาดบริ เวณผิวงานที่ตอ้ งการวัด
2.2 เลือกใช้ปากวัดงานให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ตอ้ งการ เช่น ถ้าต้องการวัดขนาดภายนอก
เลือกใช้ปากวัดนอก วัดขนาดด้านในชิ้นงานเลือใช้ปากวัดใน ถ้าต้องการวัดขนาดงานที่ที่เป็ นช่องเล็ก ๆ
ใช้บริ เวณส่ วนปลายของปากวัดนอก ซื่ งมีลกั ษณะเหมือนคมมีดทั้ง 2 ด้าน
2.3 เลื่อนเวอร์ เนี ยร์ สเกลให้ปากเวอร์ เนี ยร์ สัมผัสชิ้นงาน ควรใช้แรงกดให้พอดีถา้ ใช้แรงมาก
เกินไป จะทาให้ขนาดงานที่อ่านไม่ถูกต้องและปากเวอร์ เนียร์จะเสี ยรู ปทรง
2.4 ขณะวัดงาน สายตาต้องมองตั้งฉากกับตาแหน่งที่อ่าน แล้วจึงอ่านค่า
3. เมื่อเลิกปฏิบตั ิงาน ควรทาความสะอาด ชะโลมด้วยน้ ามัน และเก็บรักษาด้วยความระมัดระวัง ในกรณี
ที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ควรใช้วาสลีนทาส่ วนที่จะเป็ นสนิม
คีม (TONG)
คีมมีอยูห่ ลายชนิ ด คีมที่ใช้กบั ขวดปริ มาตรเรี ยกว่า flask tong คีมที่ใช้กบั บีกเกอร์ เรี ยกว่า beaker
tong และคีมที่ใช้กบั เบ้าเคลือบเรี ยกว่า crucible tong ซึ่ งทาด้วยนิ เกิ้ลหรื อโลหะเจือเหล็กที่ไม่เป็ น
สนิม แต่อย่านา crucible tong ไปใช้จบั บีกเกอร์หรื อขวดปริ มาตรเพราะจะทาให้ลื่นตกแตกได้
3.การใช้ งานอุปกรณ์ วทิ ยาศาสตร์ ประเภทสิ้นเปลืองและสารเคมี
กระดาษกรอง (FILTER PAPER) เป็ นกระดาษที่กรองสารที่อนุภาคใหญ่ออกจากของเหลวซึ่ ง
มีขนาดของอนุภาคที่เล็กกว่า
กระดาษลิต มั ส (LITMUS)เป็ น กระดาษ ที่ ใ ช้ทดสอบสมบัติความเป็ น กรด -เบสของ ของเหลว
กระดาษลิ ตมัสมี สองสี คือ สี แดงหรื อสี ชมพู และสี น้ าเงิ นหรื อสี ฟ้า วิธี ใช้คือการสัมผัส ของเหลวลงบน
กระดาษ ถ้าหากของเหลวมีสภาพเป็ นกรด ( pH < 4.5) กระดาษจะเปลี่ ยนจากสี น้ าเงิ นเป็ นสี แดง และ
ในทางกลับกันถ้าของเหลวมีสภาพเป็ นเบส (pH > 8.3) กระดาษจะเปลี่ยนจากสี แดงเป็ นสี น้ าเงิน ถ้าหาก
เป็ นกลาง (4.5 ≤ pH ≤ 8.3) กระดาษทั้งสองจะไม่เปลี่ยนสี
สารเคมี หมายถึง สารที่ประกอบด้วยธาตุเดียวกันหรื อสารประกอบจากธาตุต่างๆรวมกันด้วย
พันธะเคมีซ่ ึงในห้องปฏิบตั ิการจะมีสารเคมีมากมาย
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แบบทดสอบเรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
คาชี้แจง จงเลือกคาตอบทีถ่ ูกทีส่ ุ ด
1. ค่าน้ าที่บา้ น 3 เดือนที่ผา่ นมาสู งกว่าปกติ จากข้อความเกิดจากทักษะข้อใด
ก. สังเกต
ข. ตั้งปั ญหา
ค. ตั้งสมมติฐาน
ง. ออกแบบการทดลอง
2. จากข้อ 1 นักเรี ยนพบว่า ท่อประปารั่วจึงทาให้ค่าน้ าสู งกว่าปกตินกั เรี ยนใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
ข้อใดในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
ก. ตั้งปั ญหา
ข. ตั้งสมมติฐาน
ค. ออกแบบการทดลอง
ง. สรุ ปผล
3. ลักษณะนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ขอ้ ใดที่ทาให้งานประสบความสาเร็ จ
ก. ชอบจดบันทึก
ข. รักการอ่าน
ค. ชอบค้นคว้า
ง. ความพยายามและอดทน
4. น้อยสวมเสื้ อสี ดาเดินทาง 2 กิโลเมตร และเปลี่ยนเสื้ อตัวใหม่เป็ นสี ขาวเดินในระยะทางเท่ากันและ
วัดอุณหภูมิจากตัวเองหลังเดินทางทั้ง 2 ครั้ง ปรากฏว่าไม่เท่ากัน ปั ญหาของน้อยคือข้อใด
ก. สี ใดมีความร้อนมากกว่ากัน
ข. สี มีผลต่ออุณหภูมิของร่ างกายหรื อไม่
ค. สี ดาร้อนกว่าสี ขาว
ง. สวมเสื้ อสี ขาวเย็นกว่าสี ดา
5. แก้วเลี้ยงแมว 2 ตัว ตัว 1 กินนมกับปลาย่างและข้าวสวย ตัวที่ 2กินปลาทูกบั ข้าวสวย 4 สัปดาห์
ต่อมาปรากฏว่าแมวทั้งสองตัวมีน้ าหนักเพิ่มขึ้นเท่ากัน ปั ญหาของแก้วก่อนการทดลองคือข้อใด
ก. ปลาอะไรที่แมวชอบกิน
ข. แมวชอบกินปลาทูหรื อปลาย่าง
ค. ชนิดของอาหารมีผลต่อการเจริ ญเติบโตหรื อไม่
ง. ปลาทูทาให้แมวสองตัวน้ าหนักเพิ่มขึ้นเท่ากัน
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6. ต้อยทาเสื้ อเปื้ อนด้วยคราบอาหารจึงนาไปซัก ด้วยผงซักฟอก A ปรากฏว่าไม่สะอาด จึงนาไปซักด้วย
ผงซักฟอก B ปรากฏว่าสะอาด ก่อนการทดลองต้อยตั้งปั ญหาว่าอย่างไร
ก. ชนิดของผงซักฟอกมีผลต่อการลบรอยเปื้ อนหรื อไม่
ข. ผงซักฟอก A ซักผ้าได้สะอาดกว่าผงซักฟอก B
ค. ผงซักฟอกใดซักได้สะอาดกว่ากัน
ง. ถ้าผงซักฟอก B จะสะอาดกว่าผงซักฟอก A
7. นาน้ า 400 ลูกบาศก์เซนติเมตรใส่ ลงในภาชนะ ทองแดง และสังกะสี อย่างละเท่าๆกัน ต้มให้เดือด
ปรากฏว่าน้ าในภาชนะอลูมิเนียมเดือดก่อนน้ าในภาชนะสังกะสี การทดลองนี้ต้ งั สมมติฐานว่าอย่างไร
ก. ถ้าต้มน้ าเดือดในปริ มาณที่เท่ากันจะเดือดในเวลาเดียวกัน
ข. ถ้าต้มน้ าเดือดด้วยภาชนะที่ทาด้วยอลูมิเนียมดังนั้นน้ าจะเดือดเร็ วกว่าการต้มด้วยภาชนะ
สังกะสี
ค. ถ้าต้มน้ าที่ทาด้วยภาชนะโลหะชนิดเดียวกันจะเดือดในเวลาเดียวกัน
ง. ถ้าต้มน้ าเดือดด้วยภาชนะที่ต่างชนิดกันจะเดือดในเวลาต่างกัน
8. จากปัญหา “ชนิดของเสี ยงจะมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของไก่หรื อไม่” ควรจะตั้งสมมติฐานว่าอย่างไร
ก. จังหวะของเพลงมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของไก่หรื อไม่
ข. ไก่ที่ชอบฟังเพลงจะโตดีกว่าไก่ที่ไม่ฟังเพลง
ค. ถ้าไก่ฟังเพลงไทยเดิมจะโตดีกว่าไก่ฟังเพลงสากล
ง. ไก่ที่ฟังเพลงสากลและเพลงไทยเดิมจะโตเท่ากัน
9. จากปั ญหา "ผงซักฟอกมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของผักกระเฉดหรื อไม่ "สมมติฐาน ก่อนการทดลองคือ
ข้อใด
ก. ถ้าใช้ผงซักฟอกเทลงในน้ าดังนั้นผักกระเฉดจะเจริ ญเติบโตดี
ข. พืชจะเจริ ญเติบโตดีเมื่อใส่ ผงซักฟอก
ค. ผงซักฟอกมีสารทาให้ผกั กระเฉดเจริ ญเติบโตดี
ง. ผักกระเฉดจะเจริ ญเติบโตหรื อไม่ถา้ ขาดผงซักฟอก
10. นิ้งใช้สาลีกรองน้ า น้อยใช้ใยบวบกรองน้ า 2 คน ใช้วิธีการทดลองเดียวกันทั้ง 2 คน ใช้สมมติฐาน
ร่ วมกันในข้อใด
ก. สาร ข้อใดกรองน้ าได้ใสกว่ากัน
ข. น้ าใสสะอาดด้วยสาลีและใยบวบ
ค. ถ้าไม่ใช้ใยบวบและสาลีน้ าจะไม่ใสสะอาด
ง. ถ้าใช้ใยบวบกรองน้ าดังนั้นน้ าจะใสสะอาดกว่าใช้สาลี
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11. เมื่อใส่ น้ าแข็งลงในแก้ว แล้วตั้งทิ้งไว้สักครู่ จะพบว่ารอบนอกของแก้วมีหยดน้ าเกาะอยูเ่ ต็ม ข้อใด
เป็ นผลจากการสังเกต และบันทึกผล
ก. มีหยดน้ าขนาดเล็กและขนาดใหญ่เกาะอยูจ่ านวนมากที่ผวิ แก้ว
ข. ไอน้ าในอากาศกลัน่ ตัวเป็ นหยดน้ าเกาะอยูร่ อบๆแก้ว
ค. แก้วน้ ารั่วเป็ นเหตุให้น้ าซึ มออกมาที่ผวิ นอก
ง. หยดน้ าที่เกิดเป็ นกระบวนการเดียวกับการเกิดน้ าค้าง
12. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั ตอนใด ที่จะนาไปสู่ การสรุ ปผล และการศึกษาต่อไป
ก. การตั้งสมมติฐานและการออกแบบการทดลอง
ข. การสังเกต
ค. การรวบรวมข้อมูล
ง. การหาความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริ ง
13. ในการออกแบบการทดลองจะต้องยึดอะไรเป็ นหลัก
ก. สมมติฐาน
ข. ข้อมูล
ค. ปัญหา
ง. ข้อเท็จจริ ง
14. สมมติฐานทางวิทยาศาสตร์จะเปลี่ยนเป็ นทฤษฎีได้เมื่อใด
ก. เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
ข. อธิบายได้กว้างขวาง
ค. ทดสอบแล้วเป็ นจริ งทุกครั้ง
ง. มีเครื่ องมือพิสูจน์
15. อุปกรณ์ต่อไปนี้ ข้อใดเป็ นอุปกรณ์สาหรับหาปริ มาตรของสาร
ก. หลอดฉีดยา
ข. กระบอกตวง
ค. เครื่ องชัง่ สองแขน
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
16. ในกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ถ้า หากผลการทดลองที่ ไ ด้จ ากการทดสอบสมมติ ฐาน ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐาน จะต้องทาอย่างไร
ก. สังเกตใหม่
ข. ตั้งปั ญหาใหม่
ค. ออกแบบการทดลองใหม่
ง. เปลี่ยนสมมติฐาน
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17. ข้อใดเรี ยงลาดับขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ได้ถูกต้อง
ก. การตั้งสมมติฐาน การรวบรวมข้อมูล การทดลอง และสรุ ปผล
ข. การตั้งสมมติฐาน การสังเกตและปั ญหา การตรวจสอบสมมติฐานและการทดลอง และสรุ ปผล
ค. การสังเกตและปัญหา การทดลองและตั้งสมมติฐาน การตรวจสอบสมมติฐาน และสรุ ปผล
ง. การสังเกตและปั ญหา การตั้งสมมติฐาน การตรวจสอบสมมติฐานและการทดลอง และสรุ ปผล
18. นักวิทยาศาสตร์ จะสรุ ปผลการทดลองได้อย่างมีความเชื่อมัน่ เมื่อใด
ก. ออกแบบการทดลองที่มีการควบคุมตัวแปรต่างๆ อย่างรัดกุมมากที่สุด
ข. กาหนดปั ญหาและตั้งสมมติฐานที่ดี
ค. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาเปรี ยบเทียบกับผลการทดลองได้ถูกต้องตรงกัน
ง. ผลการทดลองสอดคล้องตามทฤษฎีที่มีอยูเ่ ดิม
19. วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั ตอนใด ที่ถือว่าเป็ นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ อย่างแท้จริ ง
ก. การตั้งปั ญหาและการตั้งสมมติฐาน
ข. การตรวจสอบสมมติฐาน
ค. การตั้งสมมติฐาน
ง. การตั้งปั ญหา
20. ข้อใดเป็ นลักษณะของสมมติฐานที่ดี
ก. สามารถอธิ บายปั ญหาได้หลายแง่หลายมุม
ข. ครอบคลุมเหตุการณ์และปรากฏการณ์ต่างๆ ภายในสภาพแวดล้อมเดียวกัน
ค. สามารถแก้ปัญหาที่สงสัยได้อย่างชัดเจน
ง. สามารถอธิ บายปั ญหาต่างๆ ได้ แจ่มชัด
21. “ แม่เหล็กไฟฟ้ าจะดูดจานวนตะปูได้มากขึ้นใช่หรื อไม่ ถ้าแม่เหล็กไฟฟ้ านั้นมีจานวนแบตเตอรี่ เพิ่มขึ้น ”
จากข้อความข้างต้น ข้ อใดกล่ าวถึงตัวแปรได้ ถูกต้ อง
ก. ตัวแปรอิสระ คือ จานวนแบตเตอรี่
ข. ตัวแปรอิสระ คือ จานวนตะปูที่ถูกดูด
ค. ตัวแปรตาม คือ จานวนแบตเตอรี่
ง. ตัวแปรตาม คือ ชนิดของแบตเตอรี่
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2. “ การงอกของเมล็ดข้าวโพด ในเวลาที่ต่างกันขึ้นอยู่กบั ปริ มาณของน้ าที่เมล็ดข้าวโพดได้รับ ใช่หรื อไม่ ”
จากข้อความข้างต้น ข้ อใดกล่ าวถึงตัวแปรได้ ถูกต้ อง
ก. ตัวแปรอิสระ คือ ความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวโพด
ข. ตัวแปรตาม คือ เวลาในการงอกของเมล็ดข้าวโพด
ค. ตัวแปรที่ตอ้ งควบคุม คือ ปริ มาณน้ า
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
23. ให้นกั เรี ยนเรี ยงลาดับขั้นตอนการตั้งสมมุติฐาน ต่อไปนี้
1. จากปั ญหาที่ศึกษาบอกได้วา่ ตัวแปรใดเป็ นตัวแปรต้น และตัวแปรใดเป็ น ตัวแปรตาม
2. ตั้งสมมุติฐานในรู ป “ ถ้า....ดังนั้น ”
3. ศึกษาธรรมชาติของตัวแปรต้นต่างๆที่มีผลต่อตัวแปรตามมากที่สุดอย่างมีหลักการและเหตุผล
4. บอกตัวแปรต้นที่อาจจะมีผลต่อตัวแปรตาม
ก. ข้อ 1 , 2 , 3 และ 4 ตามลาดับ
ข. ข้อ 1 , 4, 3 และ 2 ตามลาดับ
ค. ข้อ 4 , 2 , 3 และ 1 ตามลาดับ
ง. ข้อ 4 , 1 , 3 และ 2 ตามลาดับ
24. พิจารณาข้อความต่อไปนี้วา่ ข้อความใดเป็ นการตั้งสมมติฐาน
ก. ขณะเปิ ดขวดมีเสี ยงดังป๊ อก
ข. ฟองก๊าซที่ปุดขึ้นมา คือ ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
ค. เครื่ องดื่มที่แช่ไว้ในตูเ้ ย็นจะมีรสหวาน
ง. ทุกข้อเป็ นสมมุติฐานทั้งหมด
25. การกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการที่ดีควรมีลกั ษณะอย่างไร
ก. มีความชัดเจน
ข. ทาการวัดได้
ค. สังเกตได้
ง. ถูกทั้ง ข้อ ก ข และ ค
26. ถ้านักเรี ยนจะกาหนดนิ ยามเชิ งปฏิบตั ิการ ” การเจริญเติบโตของไก่ ” นักเรี ยนจะมีวิธีการกาหนดนิ ยาม
เชิงปฏิบตั ิการโดยคานึงถึงข้อใดเป็ นเกณฑ์
ก. ตรวจสอบจากความสู งของไก่ที่เพิ่มขึ้น
ข. น้ าหนักไก่ที่เพิ่มขึ้น
ค. ความยาวของปี กไก่
ง. ถูกทุกข้อ
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27. ข้อใดคือความหมายของคาว่า “ การทดลอง ”
ก. การทดลองมี 3 ขั้นตอน คือการออกแบบการทดลอง การปฏิบตั ิการทดลอง และการบันทึก
ผลการทดลอง
ข. เป็ นการตรวจสอบที่มาและความสาคัญของปัญหาที่ศึกษา
ค. เป็ นการตรวจสอบสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้วา่ ถูกต้องหรื อไม่
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ค.
28. ถ้านักเรี ยนต้องการจะตรวจสอบว่าดินต่างชนิ ดกันจะอุม้ น้ าได้ในปริ มาณที่ต่างกันอย่างไร นักเรี ยน
ตั้งสมมุติฐานได้วา่ อย่างไร
ก. ถ้าชนิ ดของดินมีผลต่อปริ มาณน้ าที่อุม้ ไว้ ดังนั้นดินเหนี ยวจะอุม้ น้ าได้มากกว่าดินร่ วนและ
ดินร่ วนจะอุม้ น้ าไว้ได้มากกว่าดินทราย
ข. ดินต่างชนิดกันย่อมอุม้ น้ าไว้ได้ต่างกันด้วย
ค. ดินที่มีเนื้อดินละเอียดจะอุม้ น้ าได้ดีกว่าดินเนื้อหยาบ
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
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จากข้อมูลต่อไปนี้ให้ตอบคาถามข้อ 29 และข้อ 30
จากการทดลองละลายสาร A ที่ละลายในของเหลว B ณ อุณหภูมิต่างๆ ดังนี้
อุณหภูมิของเหลว B

ปริ มาณของสาร A ที่ละลาย ในของเหลว B

(องศาเซลเซียส)

(g)

20

5

30

10

40
50

20
40

29. ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส สาร A ละลายในของเหลว B ได้กี่กรัม
ก. ละลายได้ 20 กรัม
ข. ละลายได้ 15 กรัม
ค. ละลายได้ 10 กรัม
ง. ละลายได้ 5 กรัม
30. จากข้อมูลในตาราง เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น การละลายของสาร A เป็ นอย่างไร
ก. สาร A ละลายในสาร B ได้นอ้ ยลง
ข. สาร A ละลายในสาร B ได้มากขึ้น
ค. อุณหภูมิไม่มีผลต่อการละลายของสาร A
ง. ไม่สามารถสรุ ปได้เพราะข้อมูลมีไม่เพียงพอ

เฉลยแบบทดสอบทักษะวิทยาศาสตร์
1. จ
6. ง

2. ข
7. ก

3. ก
8. จ

4. จ
9. ข

5. ข
10. ง
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กิจกรรมที่ 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรม ที่ 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ให้นกั ศึกษาออกแบบแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่อไปนี้
โดยมีอุปกรณ์ ดังนี้ เมล็ดถัว่ ถ้วยพลาสติก กระดาษทิชชู น้ า กระดาษสี ดา
กาหนดปั ญหา
การตั้งสมมติฐาน

แสงผลต่อการเจริ ญเติบโตของเมล็ดถัว่ หรื อไม่
ถ้าแสงมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของเมล็ดถัว่ แล้วดังนั้นเมล็ดถัว่ ที่ได้รับแสง
จะเจริ ญเติบโตได้ดีกว่า
ตัวแปรต้น
แสง
ตัวแปรตาม
การเจริ ญเติบโตของเมล็ดถัว่
ตัวแปรควบคุม เมล็ดถัว่ ,ถ้วยพลาสติก,กระดาษทิชชู,ปริ มาณน้ า
การทดลอง
1. แช่เมล็ดถัว่ เขียวไว้ 1 คืน
2. ใส่ น้ าลงในถ้วยพลาสติก 3 ใบ ให้มีระดับน้ าสู งประมาณ 1 cm
3. พับทบกระดาษทิชชูหลายๆ ชั้น พรมน้ าให้ช้ืน แล้วนาไปบุดา้ นในของถ้วย ทาเช่นนี้ กบั ถ้วยพลาสติกทั้ง 3
ใบ
4. วางเมล็ดถัว่ เขียว 6 เมล็ด ที่แช่น้ าแล้วไว้ระหว่างกระดาษทิชชูและถ้วย
5. ถ้วยใบที่ 1 ให้ใช้กระดาษสี ดาปิ ดไว้โดยระมัดระวังไม่ให้แสงเข้าไปในถ้วย ถ้วยใบที่ 2 วางไว้บริ เวณ
ใกล้เคียงบริ เวณใบที่ 1
6. สังเกตการเจริ ญเติบโตโดยวัดความสู งของเมล็ดถัว่ ทุกวัน และบันทึกผลของเมล็ดถัว่ ทุกวันเป็ นเวลา
5 วัน และเติมน้ าลงในถ้วยให้สูง 1 cm ทุกวัน

เฉลยแบบทดสอบบทที่ 1 เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ข
6. ก
11. ก
16. ง
21. ก
26. ง

2. ข
7. ข
12. ก
17. ง
22. ข
27. ง

3. ง
8. ค
13. ก
18. ค
23. ข
28. ง

4. ค
9. ก
14. ค
19. ข
24. ค
29. ง

5. ค
10. ง
15. ง
20. ค
25. ง
30. ข
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บทที่ 2
โครงงานวิทยาศาสตร์
สาระสาคัญ
โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็ นกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่ตอ้ งใช้กระบวนการ
ทาง วิท ยาศาสตร์ ในการศึก ษาค้นคว้า โดยผูเ้ รี ย นจะเป็ นผูด้ าเนิ นการด้วยตนเองทั้ง หมด ตั้งแต่ เริ่ ม
วางแผนใน การศึ กษาค้นคว้า การเก็ บรวบรวมข้อมูล จนถึ ง การแปลผล สรุ ป ผล และการเสนอผล
การศึกษา โดยมีผชู้ านาญ การเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษา
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. อธิบายประเภท เลือกหัวข้อ วางแผน วิธีทา นาเสนอและประโยชน์ของโครงงานได้
2. วางแผนการทาโครงงานได้
3. ทาโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็ นกลุ่มได้
4. อธิบายและบอกแนวทางในการนาผลจากโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้
5. นาความรู ้เกี่ยวกับโครงงานไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวันได้
ขอบข่ ายเนือ้ หา
เรื่ องที่ 1 ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่ องที่ 2 ขั้นตอนการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่ องที่ 3 การนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
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เรื่องที่ 1 ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็ นกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่ตอ้ ง
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการศึกษาค้นคว้า โดยผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูด้ าเนินการด้วยตนเองทั้งหมด
ตั้งแต่เริ่ มวางแผนในการศึกษาค้นคว้า การเก็บรวบรวมข้อมูล จนถึงเรื่ องการแปลผล สรุ ปผล และเสนอ
ผลการศึกษา โดยมีผชู้ านาญการเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษา
ลักษณะและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ จาแนกได้เป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1. โครงงานประเภทสารวจ เป็ นโครงงานที่มีลกั ษณะเป็ นการศึกษาเชิงสารวจ รวบรวมข้อมูล
แล้วนาข้อมูลเหล่านั้นมาจัดกระทาและนาเสนอในรู ปแบบต่าง ๆ ดังนั้นลักษณะสาคัญของ
โครงงานประเภทนี้คือ ไม่มีการจัดทาหรื อกาหนดตัวแปรอิสระที่ตอ้ งการศึกษา
2. โครงงานประเภททดลอง เป็ นโครงงานที่มีลกั ษณะกิจกรรมที่เป็ นการศึกษาหาคาตอบของ
ปั ญ หาใดปั ญ หาหนึ่ ง ด้วยวิ ธี ก ารทดลอง ลัก ษณะส าคัญ ของโครงงานนี้ คื อ ต้องมี ก าร
ออกแบบการทดลองและดาเนินการทดลองเพื่อหาคาตอบของปั ญหาที่ตอ้ งการทราบหรื อ
เพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยมีการจัดกระทากับตัวแปรต้นหรื อตัวแปรอิสระ เพื่อดู
ผลที่เกิดขึ้นกับตัวแปรตาม และมีการควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ตอ้ งการศึกษา
3. โครงงานประเภทการพัฒ นาหรื อ ประดิ ษ ฐ์ เป็ นโครงงานที่ มี ล ัก ษณะกิ จ กรรมที่ เ ป็ น
การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การประยุ ก ต์ ทฤษฎี หรื อ หลัก การทางวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ ประดิ ษ ฐ์
เครื่ องมื อ เครื่ องใช้ หรื ออุ ป กรณ์ เพื่ อประโยชน์ใ ช้สอยต่ า ง ๆ ซึ่ ง อาจเป็ นการประดิ ษ ฐ์
ของใหม่ ๆ หรื อปรับปรุ งของเดิมที่มีอยูใ่ ห้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น ซึ่ งจะรวมไปถึงการสร้าง
แบบจาลองเพื่ออธิบายแนวคิด
4. โครงงานประเภทการสร้ างทฤษฎี หรื ออธิ บาย เป็ นโครงงานที่ มีลกั ษณะกิ จกรรมที่ ผูท้ า
จะต้องเสนอแนวคิ ด หลักการ หรื อทฤษฎี ใหม่ ๆ อย่างมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ ในรู ป
ของสู ตรสมการหรื อคาอธิ บายอาจเป็ นแนวคิ ดใหม่ที่ยงั ไม่เคยนาเสนอ หรื ออาจเป็ นการ
อธิ บ ายปรากฏการณ์ ใ นแนวใหม่ ก็ไ ด้ ลัก ษณะสาคัญของโครงงานประเภทนี้ คื อ ผูท้ า
จะต้องมีพ้ืนฐานความรู ้ ทางวิทยาศาสตร์ เป็ นอย่างดี ต้องค้นคว้าศึกษาเรื่ องราวที่เกี่ยวข้อง
อย่างลึกซึ้ ง จึงจะสามารถสร้างคาอธิบายหรื อทฤษฎีได้
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กิจกรรมที่ 1
1 ) ให้นกั ศึกษาพิจารณาชื่ อโครงงานต่อไปนี้ แล้วตอบว่าเป็ นโครงงานประเภทใด โดยเขียน
คาตอบลงในช่องว่าง
1. แปรงลบกระดานไร้ฝนุ่
โครงงาน.....................................
2. ยาขัดรองเท้าจากเปลือกมังคุด
โครงงาน....................................
3. การศึกษาบริ เวณป่ าชายเลน
โครงงาน....................................
4. พฤติกรรมลองผิดลองถูกของนกพิราบ
โครงงาน.....................................
5. บ้านยุคนิวเคลียร์
โครงงาน.....................................
6. การศึกษาคุณภาพน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยา
โครงงาน.....................................
7. เครื่ องส่ งสัญญาณกันขโมย
โครงงาน.....................................
8. สาหร่ ายสี เขียวแกมน้ าเงินปรับสภาพน้ าเสี ยจากนากุง้ โครงงาน......................
9. ศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนรู้แบบมีเงื่อนไขของหนูขาว โครงงาน.......................
10. ศึกษาวงจรชีวติ ของตัวด้วง
โครงงาน...................................

2 ) ให้นกั ศึกษาอธิ บายความสาคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ วา่ มีความสาคัญอย่างไร
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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เรื่องที่ 2 ขั้นตอนการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
การท ากิ จกรรมโครงงานเป็ นการท ากิ จ กรรมที่ เกิ ดจากค าถามหรื อ ความอยากรู ้ อ ยากเห็ น
เกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ ดังนั้นการทาโครงงานจึงมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ขั้นสารวจหรือตัดสิ นใจเลือกเรื่องที่จะทา
การตัดสิ นใจเลือกเรื่ องที่จะทาโครงงานควรพิจารณาถึงความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น
แหล่งความรู ้เพียงพอที่จะศึกษาหรื อขอคาปรึ กษา มีความรู ้และทักษะในการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ต่างๆ
ที่ใช้ในการศึกษา มีผทู้ รงคุณวุฒิรับเป็ นที่ปรึ กษา มีเวลา และงบประมาณเพียงพอ
2. ขั้นศึกษาข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องกับเรื่องทีต่ ัดสิ นใจทา
การศึ ก ษาข้อมู ลที่ เกี่ ย วข้องกับเรื่ องที่ ตดั สิ นใจท า จะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้แนวคิ ดที่ จะ
กาหนดขอบข่ายเรื่ องที่จะศึกษาค้นคว้าให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นและยังได้ความรู ้ เรื่ องที่จะศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมจนสามารถออกแบบการศึกษา ทดลอง และวางแผนดาเนิ นการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ อย่าง
เหมาะสม
3. ขั้นวางแผนดาเนินการ
การทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ไม่วา่ เรื่ องใดจะต้องมีการวางแผนอย่างละเอียด รอบคอบ
และมีการกาหนดขั้นตอนในการดาเนินงานอย่างรัดกุม ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมายหรื อ
เป้ าหมายที่ กาหนดไว้ ประเด็นที่ตอ้ งร่ วมกันคิดวางแผนในการทาโครงงานมีดงั นี้ คือ ปั ญหา สาเหตุ
ของปั ญหา แนวทาง และวิธี การแก้ปั ญหาที่ ส ามารถปฏิ บ ตั ิ ได้ การออกแบบการศึ ก ษาทดลองโดย
กาหนดและควบคุมตัวแปร วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี เวลา และสถานที่จะปฏิบตั ิงาน
4. ขั้นเขียนเค้ าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์
การเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้
4.1 ชื่ อโครงงาน เป็ นข้อความสั้น ๆ กะทัดรัด ชัดเจน สื่ อความหมายตรง และมีความ
เฉพาะเจาะจงว่าจะศึกษาเรื่ องใด
4.2 ชื่อผูท้ าโครงงาน เป็ นผูร้ ับผิดชอบโครงงาน ซึ่ งอาจเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มก็ได้
4.3 ชื่อที่ปรึ กษาโครงงาน ซึ่ งเป็ นอาจารย์หรื อผูท้ รงคุณวุฒิก็ได้
4.4 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน เป็ นการอธิ บายเหตุ ผลที่เลื อกทาโครงงานนี้
ความสาคัญของโครงงาน แนวคิด หลักการ หรื อทฤษฎีที่เกี่ยวกับโครงงาน
4.5 วัตถุ ประสงค์โครงงาน เป็ นการบอกจุ ดมุ่งหมายของงานที่จะทา ซึ่ งควรมี ความ
เฉพาะเจาะจงและเป็ นสิ่ งที่สามารถวัดและประเมินผลได้
4.6 สมมติฐานของโครงงาน(ถ้ามี)สมมติฐานเป็ นคาอธิ บายที่คาดไว้ล่วงหน้า ซึ่ งจะ
ผิดหรื อถูกก็ได้ สมมติฐานที่ดีควรมีเหตุผลรองรับ และสามารถทดสอบได้
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4.7 วัส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละสิ่ ง ที่ ต้อ งใช้ เป็ นการระบุ ว สั ดุ อุ ป กรณ์ ที่ จ าเป็ นใช้ ใ นการ
ดาเนินงานว่ามีอะไรบ้าง ได้มาจากไหน
4.8 วิธีดาเนินการ เป็ นการอธิ บายขั้นตอนการดาเนินงานอย่างละเอียดทุกขั้นตอน
4.9 แผนปฏิบตั ิการ เป็ นการกาหนดเวลาเริ่ มต้นและเวลาเสร็ จงานในแต่ละขั้นตอน
4.10 ผลที่ ค าดว่า จะได้รั บ เป็ นการคาดการณ์ ผ ลที่ จ ะได้รั บ จากการด าเนิ น งานไว้
ล่วงหน้า ซึ่ งอาจได้ผลตามที่คาดไว้หรื อไม่ก็ได้
4.11 เอกสารอ้างอิง เป็ นการบอกแหล่งข้อมูลหรื อเอกสารที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
5. ขั้นลงมือปฏิบัติ
การลงมือปฏิบตั ิเป็ นขั้นตอนที่สาคัญตอนหนึ่ งในการทาโครงงานเนื่ องจากเป็ นการลง
มื อปฏิ บตั ิ จริ งตามแผนที่ ได้กาหนดไว้ในเค้าโครงของโครงงาน อย่า งไรก็ตามการทาโครงงานาจะ
สาเร็ จได้ดว้ ยดี ผูเ้ รี ยนจะต้องคานึ งถึ งเรื่ องความพร้ อมของวัสดุอุปกรณ์ และสิ่ งอื่น ๆ เช่ นสมุดบันทึก
กิจกรรมประจาวัน ความละเอียดรอบคอบและความเป็ นระเบียบในการปฏิบตั ิงาน ความประหยัดและ
ความปลอดภัย ในการปฏิ บตั ิ งาน ความน่ าเชื่ อถื อของข้อมูล ที่ ได้จากการปฏิ บตั ิงาน การเรี ย งลาดับ
ก่อนหลังของงานส่ วนย่อย ๆ ซึ่ งต้องทาแต่ละส่ วนให้เสร็ จก่ อนทาส่ วนอื่ นต่อไปในขั้นลงมื อปฏิ บตั ิ
จะต้องมีการบันทึกผล การประเมินผล การวิเคราะห์ และสรุ ปผลการปฏิบตั ิ
6. ขั้นเขียนรายงานโครงงาน
การเขียนรายงานการดาเนินงานของโครงงาน ผูเ้ รี ยนจะต้องเขียนรายงานให้ชดั เจน ใช้
ศัพท์เทคนิคที่ถูกต้อง ใช้ภาษากะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย และต้องครอบคลุมประเด็นสาคัญ ๆ ทั้งหมด
ของโครงงานได้แก่ ชื่ อโครงงาน ชื่ อผูท้ าโครงงาน ชื่ อที่ปรึ กษา บทคัดย่อ ที่ มาและความสาคัญของ
โครงงาน จุดหมาย สมมติฐาน วิธีดาเนินงาน ผลการศึกษาค้ นคว้า ผลสรุ ปของโครงงาน ข้อเสนอแนะ
คาขอบคุณบุคลากรหรื อหน่วยงานและเอกสารอ้างอิง
7. ขั้นเสนอผลงานและจัดแสดงผลงานโครงงาน
หลังจากทาโครงงานวิทยาศาสตร์เสร็ จแล้วจะต้องนาผลงานที่ได้มาเสนอและจัดแสดง
ซึ่ งอาจทาได้หลายรู ปแบบ เช่น การจัดนิ ทรรศการ การประชุ มทางวิชาการ เป็ นต้น ในการเสนอผลงาน
และจัดแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ควรนาเสนอให้ครอบคลุ มประเด็นสาคัญ ๆ ทั้งหมดของ
โครงงาน
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กิจกรรมที่ 2
1. วางแผนจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่น่าสนใจอยากรู ้มา 1 โครงงาน โดยดาเนินการดังนี้
1) - ระบุประเด็นที่สนใจ/อยากรู ้/อยากแก้ไขปั ญหา ( 1 ประเด็น )
- ระบุเหตุผลที่สนใจ/อยากรู ้/อยากแก้ไขปั ญหา ( ทาไม )
- ระบุแนวทางที่สามารถแก้ไขปั ญหานี้ได้ ( ทาได้ )
- ระบุ ผลดี หรื อประโยชน์ทางการแก้ไขโดยใช้ก ระบวนการที่ ระบุ (พิ จารณา
ข้อมูลจากข้อ 1) มาเป็ นชื่อโครงงาน
2) ระบุชื่อโครงงานที่ตอ้ งการแก้ไขปั ญหาหรื อทดลอง
3) ระบุเหตุผลของการทาโครงงาน (มีวตั ถุประสงค์อย่างไร ระบุเป็ นข้อ ๆ )
4) ระบุตวั แปรที่ตอ้ งการศึกษา ( ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม )
5) ระบุความคาดเดา (สมมติฐาน) ที่ตอ้ งการพิสูจน์
2. จากข้อมูลตามข้อ 1) ให้นกั ศึกษาเขียนเค้าโครงโครงงานตามประเด็นดังนี้
1) ชื่อโครงงาน ( จาก 2 )..........................................................................................
2) ที่มาและความสาคัญของโครงงาน (จาก 1)...........................................................
3) วัตถุประสงค์ของโครงงาน ( จาก 3 )....................................................................
4) ตัวแปรที่ตอ้ งการศึกษา ( จาก 4 )............................................................................
5) สมมติฐานของโครงงาน ( จาก 5 ).........................................................................
6) วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณที่ตอ้ งใช้
6.1 วัสดุอุปกรณ์...........................................................................................
6.2 งบประมาณ...........................................................................................
7) วิธีดาเนินงาน ( ทาอย่างไร )
8) แผนการปฏิบตั ิงาน ( ระบุกิจกรรม วันเดือนปี และสถานที่ที่ปฏิบตั ิงาน )
กิจกรรม
วันเดือนปี
สถานที่ปฏิบตั ิงาน
หมายเหตุ

9) ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ทาโครงงานนี้แล้วมีผลดีอย่างไรบ้าง)........................................
10) เอกสารอ้างอิง(ใช้เอกสารใดบ้างประกอบในการค้นคว้าหาความรู ้ในการทาโครงงานนี้ )
3. นาเค้าโครงที่จดั ทาแล้วเสร็ จไปขอคาปรึ กษาจากอาจารย์ที่ปรึ กษา แล้วขออนุมตั ิดาเนินงาน
4. ดาเนินตามแผนปฏิบตั ิงานที่กาหนดในเค้าโครงโครงงาน พร้อมบันทึกผล
1) สภาพปั ญหาและแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) ในแต่ละกิจกรรม
2) ผลการทดลองทุกครั้ง
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เรื่องที่ 3 การนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
การแสดงผลงานเป็ นขั้นตอนสาคัญอีกประการหนึ่ งของการทาโครงงานเรี ยกได้วา่ เป็ นงานขั้น
สุ ดท้ายของการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็ นการแสดงผลิตผลของความคิด และการ
ปฏิ บตั ิ การทั้งหมดที่ ผูท้ าโครงงานได้ทุ่มเทเวลาไป และเป็ นวิธีการที่จะทาให้ผูอ้ ื่ นรั บรู ้ และเข้าใจถึ ง
ผลงานนั้น ๆ มีผกู ้ ล่าวว่าการวางแผนออกแบบเพื่อจัดแสดงผลงานนั้นมีความสาคัญเท่า ๆ กับการทา
โครงงานนั้นเอง ผลงานที่ทาจะดียอดเยี่ยมเพียงใด แต่ถา้ การจัดแสดงผลงานทาได้ไม่ดี ก็เท่ากับไม่ได้
แสดงความดียอดเยีย่ มของผลงานนั้นนัน่ เอง
การแสดงผลงานทาได้ในรู ปแบบต่าง ๆ กัน เช่น การแสดงในรู ปนิ ทรรศการ ซึ่ งมีท้ งั การาจัด
แสดงและการอธิ บายด้วยคาพูด หรื อในรู ปแบบของการจัดแสดงโดยไม่มีการอธิ บายประกอบหรื อใน
รู ป ของการรายงานปากเปล่ า ไม่ ว่า การแสดงผลงานจะอยู่ใ นรู ป แบบใด ควรจะจัดให้ค รอบคลุ ม
ประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้
1. ชื่อโครงงาน ชื่อผูท้ าโครงงาน ชื่อที่ปรึ กษา
2. คาอธิบายถึงเหตุจูงใจในการทาโครงงาน และความสาคัญของโครงงาน
3. วิธีการดาเนินการ โดยเลือกเฉพาะขั้นตอนที่เด่นและสาคัญ
4. การสาธิตหรื อแสดงผลที่ได้จากการทดลอง
5. ผลการสังเกตและข้อมูลเด่น ๆ ที่ได้จากการทาโครงงาน
การจัดนิทรรศการโครงงาน ควรคานึงถึงสิ่ งต่าง ๆ ต่อไปนี้
1. ความปลอดภัยของการจัดแสดง
2. ความเหมาะสมกับเนื้อที่จดั แสดง
3. คาอธิ บายที่ เขียนแสดงควรเน้นประเด็นสาคัญ และสิ่ งที่น่าสนใจเท่านั้น โดยใช้
ข้อความกะทัดรัด ชัดเจน และเข้าใจง่าย
4. ดึงดูดความสนใจผูเ้ ข้าชม โดยใช้รูปแบบการแสดงที่น่าสนใจ ใช้สีที่สดใส เน้นจุด
ที่สาคัญหรื อใช้วสั ดุต่างประเภทในการจัดแสดง
5. ใช้ตารางและรู ปภาพประกอบ โดยจัดวางอย่างเหมาะสม
6. สิ่ งที่แสดงทุกอย่างต้องถูกต้อง ไม่มีการสะกดผิดหรื ออธิบายหลักการที่ผดิ
7. ในกรณี ที่เป็ นสิ่ งประดิษฐ์ สิ่ งนั้นควรอยูใ่ นสภาพที่ทางานได้อย่างสมบูรณ์
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ในการแสดงผลงาน ถ้าผูน้ าผลงานมาแสดงจะต้องอธิ บายหรื อรายงานปากเปล่าหรื อ
ตอบคาถามต่าง ๆ จากผูช้ มหรื อต่อกรรมการตัดสิ นโครงงาน การอธิ บายตอบคาถาม หรื อรายงานปากเปล่า
นั้น ควรได้คานึงถึงสิ่ งต่าง ๆ ต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

ต้องทาความเข้าใจกับสิ่ งที่อธิ บายเป็ นอย่างดี
คานึงถึงความเหมาะสมของภาษาที่ใช้กบั ระดับผูฟ้ ัง ควรให้ชดั เจนและเข้าใจง่าย
ควรรายงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ออ้ มค้อม
พยายามหลี กเลี่ ยงการอ่านรายงาน แต่อาจจดหัวข้อสาคัญ ๆ ไว้เพื่อช่ วยให้การ
รายงานเป็ นไปตามขั้นตอน
5. อย่าท่องจารายงานเพราะทาให้ดูไม่เป็ นธรรมชาติ
6. ขณะที่รายงานควรมองตรงไปยังผูฟ้ ัง
7. เตรี ยมตัวตอบคาถามที่เกี่ยวกับเรื่ องนั้น ๆ
8. ตอบคาถามอย่างตรงไปตรงมา ไม่จาเป็ นต้องกล่าวถึงสิ่ งที่ไม่ได้ถาม
9. หากติดขัดในการอธิ บาย ควรยอมรับโดยดี อย่ากลบเกลื่อน หรื อหาทางหลีกเลี่ยง
เป็ นอย่างอื่น
10. ควรรายงานให้เสร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนด
11. หากเป็ นไปได้ควรใช้สื่อประเภทโสตทัศนู ปกรณ์ ประกอบการรายงานด้วย เช่ น
แผ่นใส หรื อสไลด์ เป็ นต้น
ข้อ ควรพิ จ ารณาและค านึ ง ถึ ง ประเด็ น ต่ า ง ๆ ที่ ก ล่ า วมาในการแสดงผลงานนั้น จะ
คล้ายคลึ งกันในการแสดงผลงานทุกประเภท แต่อาจแตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อยเพียงเล็กน้อย
สิ่ งสาคัญก็คือ พยายามให้การแสดงผลงานนั้นดึ งดูดความสนใจผูช้ ม มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และมี
ความถูกต้องในเนื้อหา
การทาแผงสาหรับแสดงโครงงานให้ใช้ไม้อดั มีขนาดดังรู ป
60 ซม.
60 ซม.
120 ซม.
ติดบานพับมีห่วงรับและขอสับทามุมฉากกับตัวแผงกลาง
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ในการเขียนแบบโครงงานควรคานึงถึงสิ่ งต่อไปนี้
1. ต้องประกอบด้วยชื่ อโครงงาน ชื่ อผูท้ าโครงงาน ชื่ อที่ปรึ กษา คาอธิ บายย่อ ๆ ถึงเหตุจูงใจ
ในการทาโครงงาน ความสาคัญของโครงงาน วิธีดาเนิ นการเลื อกเฉพาะขั้นตอนที่สาคัญ
ผลที่ ไ ด้จ ากการทดลองอาจแสดงเป็ นตาราง กราฟ หรื อ รู ป ภาพก็ ไ ด้ ประโยชน์ ข อง
โครงงาน สรุ ปผล เอกสารอ้างอิง
2. จัดเนื้อที่ให้เหมาะสม ไม่แน่นจนเกินไปหรื อน้อยจนเกินไป
3. คาอธิ บายความกะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย
4. ใช้สีสดใส เน้นจุดสาคัญ เป็ นการดึงดูดความสนใจ
5. อุปกรณ์ประเภทสิ่ งประดิษฐ์ควรอยูใ่ นสภาพที่ทางานได้อย่างสมบูรณ์
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กิจกรรมที่ 3
ให้นกั ศึกษาพิจารณาข้อมูลจากกิ จกรรมที่ 2 มาสรุ ปผลการศึกษาทดลองในรู ปแบบ
ของรายงานการศึกษาทดลองตามประเด็นดังต่อไปนี้
1) ชื่อโครงงาน.................................................................
2) ผูท้ าโครงงาน................................................................
3) ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา..................................................................................
4) คานา
5) สารบัญ
6) บทที่ 1 บทนา
- ที่มาและความสาคัญ
- วัตถุประสงค์
- ตัวแปรที่ศึกษา
- สมมติฐาน
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
7) บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทาโครงงาน
8) บทที่ 3 วิธีการศึกษา/ทดลอง
- วัสดุอุปกรณ์
- งบประมาณ
- ขั้นตอนการดาเนินงาน
- แผนปฏิบตั ิงาน
9) บทที่ 4 ผลการศึกษา/ทดลอง
- การทดลองได้ผลอย่างไรบ้าง
10) บทที่ 5 สรุ ปผลและข้อเสนอแนะ
- ข้อสรุ ปผลการทดลอง
- ข้อเสนอแนะ
11) เอกสารอ้างอิง
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แบบทดสอบ
จงเลือกวงกลมล้อมรอบข้อคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. โครงงานวิทยาศาสตร์คืออะไร
ก. แบบร่ างทักษะในวิชาวิทยาศาสตร์
ข. การวิจยั เล็ก ๆ เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งในวิชาวิทยาศาสตร์
ค. ธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์
2. โครงงานวิทยาศาสตร์ มีกี่ประเภท
ก. 4 ประเภท
ข. 5 ประเภท
ค. 6 ประเภท
3. โครงงานวิทยาศาสตร์ แบบใดที่เหมาะสมที่สุดกับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ก. โครงงานสารวจ
ข. โครงงานทฤษฎี
ค. โครงงานทดลอง
4. ขั้นตอนใดไม่จาเป็ นต้องมีในโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสารวจ
ก. ตั้งปั ญหา
ข. สรุ ปผล
ค. สมมติฐาน
5. กาหนดให้สิ่งต่อไปนี้ควรจะตั้งปั ญหาอย่างไร น้ าบริ สุทธิ์ น้ าหวาน น้ าเกลือ
ชนิ ดละ 10 ลู กบาศก์เซนติ เมตร ตะเกี ยงแอลกอฮอล์ เทอร์ โมมิ เตอร์ บี กเกอร์ หลอด
ทดลองขนาดกลาง หลอดฉีดยา
ก. น้ าทั้งสามชนิดมีน้ าหนักเท่ากัน
ข. น้ าทั้งสามชนิดมีรสชาติต่างกัน
ค. น้ าทั้งสามชนิดมีจุดเดือดที่แตกต่างกัน
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6. จากคาถามข้อ 5 อะไรคือ ตัวแปรต้น
ก. ความร้อนจากตะเกียงแอลกอฮอล์
ข. ความบริ สุทธิ์ ของน้ าทั้งสามชนิด
ค. ขนาดของหลอดทดลอง
7. ผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ที่น่าเชื่อถือได้ตอ้ งเป็ นอย่างไร
ก. สรุ ปผลได้ชดั เจนด้วยตนเอง
ข. ทาซ้ าหลาย ๆ ครั้งและผลเหมือนเดิมทุกครั้ง
ค. ครู ที่ปรึ กษารับประกันผลงาน
8. สิ่ งใดบ่งบอกว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่จดั ทานั้นมีคุณค่า
ก. ประโยชน์ที่ได้รับ
ข. ข้อเสนอแนะ
ค. ขั้นตอนการทางาน
9. การจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ควรเริ่ มต้นอย่างไร
ก. เรื่ องที่เป็ นที่นิยมทากันในปั จจุบนั
ข. เรื่ องที่แปลก ๆ ใหม่ ๆ ยังไม่มีใครทา
ค. เรื่ องที่เป็ นประโยชน์ใกล้ ๆ ตัว
10. โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ถูกต้องสมบูรณ์ตอ้ งเป็ นอย่างไร
ก. ใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ข. ใช้วธิ ีคน้ คว้าจากห้องสมุด
ค. ใช้วธิ ีหาคาตอบจากการซักถามผูร้ ู้

เฉลยแบบทดสอบบทที่ 2 เรื่อง ทักษะวิทยาศาสตร์
1. ค
6. ง

2. ข
7. ก

3. ง
8. จ

4. จ
9. ข,ก

5. ข
10. ง
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บทที่ 3
เซลล์
สาระสาคัญ
ลักษณะรู ปร่ างของเซลล์พืช และเซลล์สัตว์ องค์ประกอบโครงสร้ างและหน้าที่ของเซลล์พืช
และเซลล์สัตว์ กระบวนการที่สารผ่านเซลล์
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. อธิบายลักษณะโครงสร้าง องค์ประกอบและหน้าที่ของเซลล์ได้
2. เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้
ขอบข่ ายเนือ้ หา
เรื่ องที่ 1 ลักษณะรู ปร่ างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
เรื่ องที่ 2 องค์ประกอบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
เรื่ องที่ 3 กระบวนการที่สารผ่านเซลล์
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เรื่องที่ 1 ลักษณะรู ปร่ างของเซลล์พชื และเซลล์สัตว์
เซลล์ (Cell) คือ หน่ วยที่เล็กที่สุดของสิ่ งมีชีวิต เป็ นหน่วยเริ่ มต้นหรื อหน่ วยพื้นฐานของทุก
ชีวติ
ประวัติการศึกษาเซลล์
ปี ค.ศ. 1665 รอเบิร์ต ฮุก นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ที่มีคุณภาพดี
และได้ส่องดูไม้คอร์ กที่เฉื อนบาง ๆ และได้พบช่องเล็กๆ จานวนมาก จึงเรี ยกช่องเล็กๆ นี้ วา่ เซลล์ (cell)
เซลล์ที่ฮุกพบนั้นเป็ นเซลล์ที่ตายแล้ว การที่คงเป็ นช่องอยูไ่ ด้ก็เนื่องจากการมีผนังเซลล์นนั่ เอง
ปี ค.ศ. 1824 ดิ วโทเชท์ ได้ศึกษาเนื้ อเยื่อพืชและเนื้ อเยื่อสัตว์ พบว่าประกอบด้วยเซลล์เช่ นกัน
แต่มีลกั ษณะที่แตกต่างกันอยูบ่ า้ ง
ปี ค.ศ. 1831 รอเบิร์ต บราวน์ นักพฤษศาสตร์ ชาวอังกฤษ ได้ศึกษาเซลล์ขนและเซลล์อื่นๆ ของ
พืช พบว่ามีกอ้ นกลมขนาดเล็กอยูต่ รงกลาง จึงให้ชื่อก้อนกลมนี้วา่ นิวเคลียส (Nucleus)
ปี ค.ศ. 1838 มัตทิ อสั ยาคบ ชไลเดน นักพฤกษศาสตร์ ชาวเยอรมันได้ศึกษาเนื้ อเยื่อพืชต่างๆ
และสรุ ปว่า เนือ้ เยื่อทุกชนิดประกอบด้ วยเซลล์
ปี ค.ศ. 1839 เทโอดอร์ ชวันน์ นัก สั ตววิท ยาชาวเยอรมัน ได้ศึ ก ษาเนื้ อเยื่อสั ตว์ต่า งๆ แล้ว
สรุ ปว่าเนื้ อเยื่อสัตว์ทุกชนิ ดประกอบขึ้นด้วยเซลล์ ดังนั้น ในปี เดี ยวกันนี้ ชวันน์และชไลเดน จึงได้
ร่ วมกันตั้งทฤษฎีเซลล์ (Cell Theory) ซึ่ งมีใจความสาคัญว่ า สิ่ งมีชีวิตทั้งหลายประกอบขึน้ ด้ วยเซลล์
และเซลล์ คือ หน่ วยพืน้ ฐานของสิ่ งมีชีวิตทุกชนิด
ทฤษฎีเซลล์ ในปัจจุบันครอบคลุมถึงใจความสาคัญ 3 ประการ คือ
1. สิ่ งมี ชี วิตทั้ง หลายอาจมี เพี ยงเซลล์ เดี ยว หรื อหลายเซลล์ ซึ่ งภายในมี สารพั นธุ กรรม และ
มีกระบวนการเมแทบอลิซึม ทาให้ สิ่งมีชีวิตดารงชี วิตอยู่ได้
2. เซลล์ เ ป็ นหน่ ว ยพื ้น ฐานที่ เ ล็ก ที่ สุ ด ของสิ่ งมี ชี วิ ต ที่ มี ก ารจั ดระบบการทางานภายใน
โครงสร้ างของเซลล์
3. เซลล์ มีกาเนิดมาจากเซลล์ แรกเริ่ ม เซลล์ เกิดจากการแบ่ งตัวของเซลล์ เดิม แม้ ว่าชี วิตแรกเริ่ ม
จะมี วิวัฒนาการมาจากสิ่ งไม่ มีชีวิต แต่ นักชี ววิ ทยายังคงถื อว่ าการเพิ่ มขึ น้ ของจานวนเซลล์ เป็ นผล
สื บเนื่องมา จากเซลล์ ร่ ุ นก่ อน
ปี ค.ศ. 1839 พูร์คินเย นักสัตววิทยา ชาวเชโกสโลวาเกี ย ได้ศึกษาไข่และตัวอ่อนของสัตว์ต่างๆ
ได้พบว่าภายในมีของเหลวใส เหนียว และอ่อนนุ่ม จึงได้เรี ยกของเหลวใสนี้วา่ โพรโทพลาซึ ม (Protoplasm)
ปี ค.ศ. 1868 ทอมัส เฮนรี ฮัก ซ์ ลี ย ์ แพทย์ช าวอัง กฤษศึ ก ษาโพรโทพลาซึ ม และพบว่า
โพรโทพลาซึ มเป็ นรากฐานของชี วิตเนื่ องจากปฏิ กิริย าต่ างๆ ของเซลล์เกิ ดขึ้ นที่ โพรโทพลาซึ ม
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ปี ค.ศ. 1880 วัลเทอร์ เฟลมมิง นักชี ววิทยาชาวเยอรมันได้คน้ พบว่าภายในนิ วเคลียสของเซลล์ต่างๆ
มีโครโมโซม

ขนาดและรู ปร่ างของเซลล์
เซลล์ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก และไม่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่อง
แต่ก็มีเซลล์บางชนิดที่มีขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น เซลล์ไข่
รู ปร่ างของเซลล์แต่ละชนิดจะแตกต่างกันไปตามชนิด หน้าที่ และตาแหน่งที่อยูข่ องเซลล์

53

เรื่องที่ 2 องค์ ประกอบโครงสร้ างและหน้ าทีข่ องเซลล์พชื และเซลล์สัตว์
โครงสร้ างพืน้ ฐานของเซลล์
โครงสร้างพื้นฐานของเซลล์แบ่งออกได้เป็ น 3 ส่ วนใหญ่ๆ คือ
1. ส่ วนทีห่ ่ อหุ้มเซลล์
2. นิวเคลียส
3. ไซโทพลาซึม

1. ส่ วนทีห่ ่ อหุ้มเซลล์
ส่ วนของเซลล์ที่ทาหน้าที่ห่อหุ ม้ องค์ประกอบภายในเซลล์ให้คงรู ปอยูไ่ ด้ มีดงั นี้
1.1 เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell Membrane) เป็ นเยื่อที่บางมากประมาณ 10 นาโนเมตร ประกอบด้วย
โปรตี น และไขมัน โดยมี โ ปรตี น แทรกอยู่ ใ นชั้ น ไขมัน เยื่ อ หุ ้ ม เซลล์ จ ะมี รู เ ล็ ก ๆ ช่ ว ยให้ จ ากัด
ขนาดของโมเลกุล ของสารที่ จะผ่านเยื่อหุ ้มเซลล์ได้ จึงทาหน้าที่ควบคุ มปริ มาณและชนิ ดของสาร
ที่ผ่านเข้าออกจากเซลล์ดว้ ย โมเลกุลของสารบางชนิ ด เช่ น น้ า ออกซิ เจน และคาร์ บอนไดออกไซด์
สามารถผ่านเยือ่ นี้ได้ แต่สารที่มีโมเลกุลใหญ่ๆ เช่น โปรตีน ไม่สามารถผ่านได้ เยื่อหุ้ มเซลล์ จึ งมีสมบัติ
เป็ นเยื่อเลือกผ่ าน (Differentially Permeable Membrane)
1.2 ผนังเซลล์ (Cell Wall) พบได้ในเซลล์พืชทุกชนิด และในเซลล์ของสิ่ งมีชีวิตเซลล์เดียว
ราและแบคทีเรี ยบางชนิ ด โดยจะห่ อหุ ้มเยื่อหุ ้มเซลล์ไว้อีกชั้นหนึ่ ง ทาหน้าที่เพิ่มความแข็งแรงและ
ป้ องกันอันตรายให้แก่เซลล์ ซึ่ งแม้ว่าผนังเซลล์จะหนาและมีความยืดหยุ่นดี แต่ผนังเซลล์ก็ยอมให้
สารเกื อบทุ ก ชนิ ดผ่า นเข้า ออกได้ ทั้ง นี้ ผนัง เซลล์ข องสิ่ ง มี ชี วิตต่ า งชนิ ดกันจะมี องค์ป ระกอบไม่
เหมือนกัน สาหรับองค์ประกอบหลักของผนังเซลล์พืช ได้แก่ เซลลูโลส เซลล์ของสัตว์ไม่มีผนังเซลล์
แต่มีสารเคลือบผิวเซลล์ที่เป็ นสารประกอบของโปรตีนและคาร์ โบไฮเดรต สารเคลือบผิวเซลล์เหล่านี้
มีประโยชน์ต่อสิ่ งมีชีวิต เพราะเป็ นโครงสร้างที่มีความเหนี ยว แข็งแรง ไม่ละลายน้ า จึงทาให้เซลล์คง
รู ปร่ าง และช่ วยลดการสู ญเสี ยน้ าให้กบั เซลล์ นอกจากนี้ ยงั ช่วยให้เซลล์เกาะกลุ่มรวมกันอยู่ได้เป็ น
เนื้อเยือ่ และอวัยวะ

2. นิวเคลียส (Nucleus)
นิวเคลียสเป็ นศูนย์กลางควบคุมการทางานของเซลล์ โดยทางานร่ วมกับไซโทพลาซึ ม
มีความสาคัญต่อกระบวนการแบ่งเซลล์และการสื บพันธุ์ของเซลล์เป็ นอย่างมาก ในเซลล์ของสิ่ งมีชีวิต
ทัว่ ไปจะมีเพียงหนึ่ งนิ วเคลี ยส แต่เซลล์บางชนิ ด เช่ น เซลล์เม็ดเลื อดแดง เมื่ อเจริ ญเต็มที่ แล้วจะไม่มี
นิวเคลียส
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โครงสร้ างของนิวเคลียสแบ่ งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ
2.1 เยือ่ หุ้มนิวเคลียส (Nuclear Membrane) เป็ นเยื่อบางๆ 2 ชั้นอยูร่ อบนิ วเคลียส มีคุณสมบัติ
เป็ นเยื่อเลื อกผ่า นเช่ นเดี ย วกับ เยื่อหุ ้ม เซลล์ มี รูเล็ ก ๆ กระจายอยู่ทวั่ ไปเพื่อเป็ นช่ องทางแลกเปลี่ ย น
ของสารระหว่างนิวเคลียสกับไซโทพลาซึ ม โดยบริ เวณเยือ่ ชั้นนอกจะมีไรโบโซมเกาะติดอยู่
2.2 นิวคลีโอลัส (Nucleolus) เป็ นโครงสร้างที่ปรากฏเป็ นก้อนเล็ก ๆ อยูใ่ นนิ วเคลียส ทาหน้าที่
สังเคราะห์กรดนิ วคลี อิกชนิ ดหนึ่ งชื่ อ ไรโบนิ วคลี อิก (Ribonucleic acid หรื อ RNA) กับสารอื่ น
ที่ เ ป็ นองค์ป ระกอบของไรโบโซม โดยสารเหล่ า นี้ จะถู ก ส่ ง ผ่า นรู ข องเยื่ อ หุ ้ม นิ วเคลี ย สออกไปยัง
ไซโทพลาซึม
2.3 โครมาทิน (Chromatin) เป็ นเส้นใยของโปรตีนหลายชนิ ดกับกรดดีออกซี ไรโบนิ วคลีอิก
(Deoxyribonucleic acid หรื อ DNA) ซึ่ งเป็ นสารพันธุ ก รรม ในขณะที่ มี ก ารแบ่ ง เซลล์จ ะพบ
โครมาทินลักษณะเป็ นแท่งๆ เรี ยกว่า โครโมโซม (Chromosome)
3. ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) สิ่ งที่อยูภ่ ายในเยื่อหุ ้มเซลล์ท้ งั หมดยกเว้นนิ วเคลียส เรี ยกว่า ไซ
โทพลาซึ ม ซึ่ งเป็ นของเหลวที่มีโครงสร้างเล็ก ๆ คือ ออร์ แกเนลล์ (Organelle) กระจายอยูท่ วั่ ไป โดย
ออร์ แกเนลล์ส่วนใหญ่จะมีเยือ่ หุ ม้ ทาให้องค์ประกอบภายในออร์ แกเนลล์แยกออกจากองค์ประกอบอื่น
ๆ ในไซโทพลาซึม

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่ างของเซลล์พชื และเซลล์สัตว์
เซลล์พชื

เซลล์สัตว์

1. เซลล์พืชมีรูปร่ างเป็ นเหลี่ยม
2. มีผนังเซลล์อยูด่ า้ นนอก

1. เซลล์สัตว์มีรูปร่ างกลม หรื อรี
2. ไม่มีผ นังเซลล์ แต่มีส ารเคลื อบเซลล์อยู่ด้า น
นอก
3. ไม่มีคลอโรพลาสต์
4. มีเซนทริ โอลใช้ในการแบ่งเซลล์
5. แวคคิวโอลมีขนาดเล็ก มองเห็นได้ไม่ชดั เจน
6. มีไลโซโซม

3. มีคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์
4. ไม่มีเซนทริ โอล
5. แวคคิวโอลมีขนาดใหญ่ มองเห็นได้ชดั เจน
6. ไม่มีไลโซโซม
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ภาพแสดงโครงสร้ างพืน้ ฐานของเซลล์
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เรื่องที่ 3 กระบวนการทีส่ ารผ่ านเซลล์
นักชีววิทยาได้ศึกษาการลาเลียงสารเข้าสู่ เซลล์ พบว่ามี 2 รู ปแบบด้วยกัน คือ
1. การแพร่ (Diffusion) เป็ นการเคลื่อนที่ของโมเลกุลจากจุดที่มีความเข้มข้นสู งกว่า ไปยังจุดที่
มีความเข้มข้นต่ากว่า การเคลื่อนที่น้ ีเป็ นไปในลักษณะทุกทิศทุกทาง โดยไม่มีทิศทางที่แน่นอน

2. ออสโมซิส (Osmosis) เป็ นการแพร่ ของของเหลวผ่านเยื่อบางๆ ซึ่ งตามปกติจะหมายถึงการ
แพร่ ของน้ าผ่านเยือ่ หุ ม้ เซลล์ เนื่องจากเยือ่ หุ ม้ เซลล์มีคุณสมบัติในการยอมให้สารบางชนิ ดเท่านั้นผ่านได้
การแพร่ ของน้ าจะแพร่ จากบริ เวณที่เจือจางกว่า (มีน้ ามาก) ผ่านเยือ่ หุ ้มเซลล์เข้าสู่ บริ เวณที่มีความเข้มข้น
กว่า (มีน้ าน้อย) ตามปกติการแพร่ ของน้ านี้จะเกิดทั้งสองทิศทางคือทั้งบริ เวณเจือจาง และบริ เวณเข้มข้น
จึงมักกล่าวกันสั้นๆ ว่า ออสโมซิ สเป็ นการแพร่ ของน้ าจากบริ เวณที่มีน้ ามาก เข้าไปสู่ บริ เวณที่มีน้ าน้อย
กว่าโดยผ่านเยือ่ หุ ม้ เซลล์ แรงดันออสโมติกเกิดจากการแพร่ ของน้ าจากบริ เวณที่มีน้ ามาก (เจือจาง) เข้าสู่
บริ เวณที่มีน้ าน้อย (เข้มข้น) สารละลายที่มีความเข้มข้นต่างกันจะมีผลต่อเซลล์แตกต่างกันด้วย
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แบบฝึ กหัด
เรื่อง เซลล์
จงเติมคาตอบทีถ่ ูกต้ อง
1. เซลล์ คือ ..................................................................................................................................
2. ผนังเซลล์ มีหน้าที่ ....................................................................................................................
3.ส่ ว นประกอบของเซลล์ ที่ ท าหน้ า ที่ ค วบคุ ม ปริ ม าณ และชนิ ด ของสารที่ ผ่า นเข้า ออกจากเซลล์
คือ……….........................................................................................................................................
4. เซลล์ชนิดใดเมื่อเจริ ญเติบโตเต็มที่จะไม่มีนิวเคลียส ........................................................................
5. ผนังเซลล์ของพืชประกอบไปด้วยสารที่เรี ยกว่า ................................................................................
6. ส่ วนประกอบชนิดใดบ้าง ที่พบในเซลล์พืช แต่ไม่พบในเซลล์สัตว์ ………………………
7. เซลล์สัตว์ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ เพราะ ……………………………………
8. ภายในคลอโรพลาสต์มีสารสี เขียว เรี ยกว่า …………………………………
9. ส่ วนประกอบของเซลล์มีหน้าที่ควบคุ มการเจริ ญเติบโต และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม
คือ…..………………………………………………………………………………
10. เพราะเหตุใดเมื่อพืชและสัตว์ตายลง เซลล์พืชจึงมีลกั ษณะคงรู ปอยูไ่ ด้ แต่เซลล์สัตว์จะสลายไป
………………………………………………………………………………………
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จงทาเครื่องหมาย

หน้ าคาตอบทีถ่ ูกเพียงข้ อเดียว

1. นักวิทยาศาสตร์ ท่านใดเรี ยกเซลล์เป็ นคนแรก
ก. นิวตัน
ข. อริ สโตเติล
ค. โรเบิร์ต ฮุค
ง. กาลิเลโอ
2. นักวิทยาศาสตร์ ที่ร่วมกันก่อตั้งทฤษฏีเซลล์คือ
ก. ชไลเดน และชาร์ล ดาร์วนิ ข. เมนเดล และชาร์ลดาร์วนิ
ค. ชวัน และชไลเดน
ง. ชวันน์ และเมนเดล
3. เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีลกั ษณะแตกต่างกันอย่างไร
ก. เซลล์พืชมีลกั ษณะกลมรี ส่ วนเซลล์สัตว์มีลกั ษณะเป็ นเหลี่ยม
ข. เซลล์พืชมีลกั ษณะเป็ นสี่ เหลี่ยม ส่ วนเซลล์สัตว์เป็ นทรงกลม
ค. เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีลกั ษณะเหมือนกันมาก
ง. เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีลกั ษณะรู ปร่ างนิวเคลียสที่แตกต่างกัน
4. โครงสร้างของเซลล์ใดทาหน้าที่ควบคุมการผ่านเข้าออกของสาร
ก. ผนังเซลล์
ข. เยือ่ หุม้ เซลล์
ค. เซลล์คุม
ง. ไลโซโซม
5. โครงสร้างของเซลล์ที่ทาหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนคือ
ก. กอลจิคอมเพล็กซ์
ข. ไรโบโซม
ค. ไลโซโซม
ง. แวคิวโอล
6. โครงสร้างใดของเซลล์ที่ทาให้เซลล์พืชคงรู ปร่ างอยูไ่ ด้แม้วา่ เซลล์น้ นั จะได้รับน้ ามากเกินไป
ก. ผนังเซลล์
ข. เยือ่ หุม้ เซลล์
ค. นิวเคลียส
ง. ไซโทรพลาซึม
7. โครงสร้างที่ทาหน้าที่เปรี ยบได้กบั สมองของเซลล์ได้แก่ขอ้ ใด
ก. นิวเคลียส
ข. คลอโรพลาสต์
ค. เซนทริ โอล
ง. ไรโบโซม
8. โครงสร้างใดของเซลล์มีเฉพาะในเซลล์ของพืชเท่านั้น
ก. ผนังเซลล์
ข. เยือ่ หุม้ เซลล์
ค. นิวเคลียส
ง. ไซโทรพลาซึม
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9. เพราะเหตุใดเมื่อนาเซลล์พืชไปแช่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าภายในเซลล์ เซลล์พืชจึงไม่
แตก
ก. เซลล์พืชมีความสามารถยืดหยุน่ ได้ดี
ข. เซลล์พืชมีเยือ่ หุ ม้ เซลล์ ส่ งผ่านสารที่ไม่ตอ้ งการออกนอกเซลล์
ค. เซลล์พืชมีผนังเซลล์เสริ มสร้างความแข็งแรง
ง. ถูกทุกข้อ
10. เมื่อนาเซลล์สัตว์ไปใส่ ในสารละลายชนิดใด จะทาให้เซลล์เหี่ ยว
ก. สารละลายเข้มข้นที่มีความเข้มข้นมากกว่าภายในเซลล์สัตว์
ข. สารละลายเข้มข้นที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าภายในเซลล์สัตว์
ค. สารละลายเข้มข้นที่มีความเข้มข้นเท่ากับเซลล์สัตว์
ง. น้ ากลัน่
*******************************************

1.ข

2.ก

เฉลยแบบทดสอบบทที่ 3 เรื่อง การทาโครงงานวิทยาศาสตร์
3.ค 4.ค 5.ค 6.ข 7.ข 8.ก 9ค 10.ก
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บทที่ 4
กระบวนการดารงชีวติ ของพืชและสั ตว์
สาระสาคัญ
การดารงชี วิตของพืชประกอบด้วย การลาเลียง น้ า อาหารและแร่ ธาตุ กระบวนการสังเคราะห์
แสง และระบบสื บพันธุ์ในพืช
การด ารงชี วิ ต ของสั ต ว์ ประกอบด้ว ยโครงสร้ า งและการท างานของระบบการหายใจ
การย่อยอาหาร การขับถ่ายและระบบสื บพันธุ์
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. อธิบายกระบวนการแพร่ และออสโพซิ สได้
2. อธิบายโครงสร้างและการทางานของระบบลาเลียงในพืชได้
3. อธิบายความสาคัญและปัจจัยที่จาเป็ นสาหรับกระบวนการการสังเคราะห์ดว้ ยแสงได้
4. อธิ บายโครงสร้างและการทางานของระบบสื บพันธุ์ในพืชในท้องถิ่นได้
5. อธิ บายการทางานของระบบต่าง ๆ ในสัตว์ได้
ขอบข่ ายเนือ้ หา
เรื่ องที่ 1 การดารงชีวติ ของพืช
เรื่ องที่ 2 การดารงชีวติ ของสัตว์
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เรื่องที่ 1 การดารงชีวติ ของพืช
1.1 ระบบการลาเลียงนา้ อาหารและแร่ ธาตุของพืช
การทางานของระบบลาเลี ยงของพืชประกอบด้วยระบบเนื้ อเยื่อท่อลาเลี ยง (vascular tissue
system) ซึ่ งเนื้ อเยื่อในระบบนี้ จะเชื่ อมต่อกันตลอดทั้งลาต้นพืช โดยทาหน้าที่ลาเลี ยงน้ า สารอนิ นทรี ย ์
สารอินทรี ยแ์ ละสารละลายที่พืชต้องการนาไปใช้ในการดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ ภายในเซลล์ระบบเนื้ อเยื่อ
ท่อลาเลี ยงประกอบด้วย 2 ส่ วนใหญ่ๆ คื อ ท่อลาเลี ยงน้ าและแร่ ธาตุ (xylem) กับท่อลาเลี ยงอาหาร
(phloem)

รู ปแสดงภาคตัดขวางของลาต้ นพืชใบเลีย้ งคู่และใบเลีย้ งเดี่ยว
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รู ปแสดงภาคตัดขวางของรากพืชใบเลีย้ งคู่และใบเลีย้ งเดี่ยว
ท่ อลาเลียงนา้ และแร่ ธาตุ
ท่อลาเลียงน้ าและแร่ ธาตุ (xylem) เป็ นเนื้อเยือ่ ที่ทาหน้าที่ลาเลียงน้ าและแร่ ธาตุต่างๆ ทั้งสารอินทรี ยแ์ ละ
สารอนินทรี ย ์ โดยท่อลาเลียงน้ าและแร่ ธาตุประกอบด้วยเซลล์ 4 ชนิด ดังนี้
1. เทรคีด (tracheid) เป็ นเซลล์เดี่ยว มีรูปร่ างเป็ นทรงกระบอกยาว บริ เวณปลายเซลล์แหลม เท
รคีดทาหน้าที่เป็ นท่อลาเลียงน้ าและแร่ ธาตุต่างๆ โดยจะลาเลียงน้ าและแร่ ธาตุไปทางด้านข้างของลาต้น
ผ่านรู เล็กๆ (pit) เทรคีดมีผนังเซลล์ที่แข็งแรงจึงทาหน้าที่เป็ นโครงสร้างค้ าจุนลาต้นพืช และผนังเซลล์มี
ลิกนิ น (lignin) สะสมอยู่และมีรูเล็กๆ (pit) เพื่อทาให้ติดต่อกับเซลล์ขา้ งเคียงได้ เมื่อเซลล์เจริ ญเต็มที่
จนกระทัง่ ตายไป ส่ วนของไซโทพลาซึ มและนิ วเคลียสจะสลายไปด้วย ทาให้ส่วนตรงกลางของเซลล์
เป็ นช่องว่าง ส่ วนของเทรคีดนี้พบมากในพืชชั้นต่า (vascular plant) เช่น เฟิ น สนเกี๊ยะ เป็ นต้น
2. เวสเซล (vessel) เป็ นเซลล์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ แต่ส้ ันกว่าเทรคีด เป็ นเซลล์เดี่ยวๆ ที่ปลาย
ทั้งสองข้างของเซลล์มีลกั ษณะคล้ายคมของสิ่ ว ที่บริ เวณด้านข้างและปลายของเซลล์มีรูพรุ น ส่ วนของ
เวสเซลนี้พบมากในพืชชั้นสู งหรื อพืชมีดอก ทาหน้าที่เป็ นท่อลาเลียงน้ าและแร่ ธาตุต่างๆ จากรากขึ้นไป
ยังลาต้นและใบ เทรคีดและเวสเซลเป็ นเซลล์ที่มีสารลิกนินมาเกาะที่ผนังเซลล์เป็ นจุดๆ โดยมีความหนา
ต่างกัน ทาให้เซลล์มีลวดลายแตกต่าง กันออกไปหลายแบบ ตัวอย่างเช่น
- annular thickening มีความหนาเป็ นวงๆ คล้ายวงแหวน
- spiral thickening มีความหนาเป็ นเกลียวคล้ายบันไดเวียน
- reticulate thickening มีความหนาเป็ นจุดๆ ประสานกันไปมาไม่เป็ นระเบียบคล้ายตาข่ายเล็กๆ
- scalariform thickening มีความหนาเป็ นชั้นคล้ายขั้นบันได
- pitted thickening เป็ นรู ที่ผนังและเรี ยงซ้อนกันเป็ นชั้นๆ คล้ายขั้นบันได
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3. ไซเล็มพาเรนไคมา (xylem parenchyma) มีรูปร่ างเป็ นทรงกระบอกหน้าตัดกลมรี หรื อหน้า
ตัดหลายเหลี่ยม มีผนังเซลล์บางๆ เรี ยงตัวกันตามแนวลาต้นพืช เมื่อมีอายุมากขึ้นผนังเซลล์จะหนาขึ้น
ด้วย เนื่องจากมีสารลิกนิน (lignin) สะสมอยู่ และมีรูเล็กๆ (pit) เกิดขึ้นด้วย ไซเล็มพาเรนไคมาบางส่ วน
จะเรี ยงตัวกันตามแนวรัศมีของลาต้นพืช เพื่อทาหน้าที่ลาเลียงน้ าและแร่ ธาตุต่างๆ ไปยังบริ เวณด้านข้าง
ของลาต้นพืช พาเรนไคมาทาหน้าที่สะสมอาหารประเภทแป้ ง น้ ามัน และสารอินทรี ยอ์ ื่นๆ รวมทั้ง
ทาหน้าที่ลาเลียงน้ าและแร่ ธาตุต่างๆ ไปยังลาต้นและใบของพืช
4. ไซเล็มไฟเบอร์ (xylem fiber) เป็ นเซลล์ที่มีรูปร่ างยาว แต่ส้ ันกว่าไฟเบอร์ ทวั่ ๆ ไป ตามปกติ
เซลล์มีลกั ษณะปลายแหลม มีผนังเซลล์หนากว่าไฟเบอร์ ทวั่ ๆ ไป มีผนังกั้นเป็ นห้องๆ ภายในเซลล์ ไซ
เ
ล็
ม
ไฟเบอร์ ทาหน้าที่เป็ นโครงสร้างค้ าจุนและให้ความแข็งแรงแก่ลาต้นพืช

รู ปแสดงเนือ้ เยือ่ ทีเ่ ป็ นส่ วนประกอบ
ของท่ อลาเลียงนา้ และแร่ ธาตุ
ท่อลาเลียงอาหาร
ท่อลาเลียงอาหาร (phloem) เป็ นเนื้อเยือ่ ที่ทาหน้าที่ลาเลียงอาหารและสร้างความแข็งแรงให้แก่ลาต้นพืช
โดยท่อลาเลียงอาหารประกอบด้วยเซลล์ 4 ชนิด ดังนี้
1. ซีพทิวบ์ เมมเบอร์ (sieve tube member) เป็ นเซลล์ที่มีรูปร่ างเป็ นทรงกระบอกยาว เป็ นเซลล์
ที่มีชีวิต ประกอบด้วย ช่ องว่างภายในเซลล์ (vacuole) ขนาดใหญ่มาก เมื่อเซลล์เจริ ญเติบโตเต็มที่แล้ว
ส่ วนของนิ วเคลี ยสจะสลายไปโดยที่ เซลล์ยงั มีชีวิตอยู่ ผนังเซลล์ของซี พทิวบ์เมมเบอร์ มีเซลลูโลส

64
(cellulose) สะสมอยู่เล็ ก น้อย ซี พ ทิ วบ์เมมเบอร์ ท าหน้า ที่ เป็ นทางส่ ง ผ่า นของอาหารที่ ไ ด้จาก
กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช โดยส่ งผ่านอาหารไปยังส่ วนต่างๆ ของลาต้นพืช
2. คอมพาเนียนเซลล์ (companion cell) เป็ นเซลล์พิเศษที่มีตน้ กาเนิ ดมาจากเซลล์แม่เซลล์
เดียวกันกับซี พทิวบ์-เมมเบอร์ โดยเซลล์ตน้ กาเนิ ด 1 เซลล์จะแบ่งตัวตามยาวได้เซลล์ 2 เซลล์ โดยเซลล์
หนึ่ งมีขนาดใหญ่ อีกเซลล์หนึ่ งมีขนาดเล็ก เซลล์ขนาดใหญ่จะเจริ ญเติบโตไปเป็ นซี พทิวบ์เมมเบอร์
ส่ วนเซลล์ขนาดเล็กจะเจริ ญเติบโตไปเป็ นคอมพาเนี ยนเซลล์ คอมพาเนียนเซลล์เป็ นเซลล์ขนาดเล็กที่มี
รู ป ร่ า งผอมยาว มี ล ัก ษณะเป็ นเหลี่ ย ม ส่ ว นปลายแหลม เป็ นเซลล์ ที่ มี ชี วิ ต มี ไ ซโทพลาซึ ม ที่ มี
องค์ประกอบของสารเข้มข้นมาก มีเซลลูโลสสะสมอยูท่ ี่ผนังเซลล์เล็กน้อย และมีรูเล็กๆ เพื่อใช้เชื่ อมต่อ
กับซี พทิวบ์เมมเบอร์ คอมพาเนียนเซลล์ทาหน้าที่ช่วยเหลือซี พทิวบ์เมมเบอร์ ให้ทางานได้ดีข้ ึนเมื่อเซลล์มี
อายุมากขึ้น เนื่องจากเมื่อซี พทิวบ์เมมเบอร์ มีอายุมากขึ้นนิวเคลียสจะสลายตัวไปทาให้ทางานได้นอ้ ยลง
3. โฟลเอ็มพาเรนไคมา (phloem parenchyma) เป็ นเซลล์ที่มีชีวิต มีผนังเซลล์บาง มีรูเล็กๆ ที่
ผนังเซลล์ โฟลเอ็มพาเรนไคมาทาหน้าที่สะสมอาหารที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช
ลาเลียงอาหารไปยังส่ วนต่างๆ ของพืช และเสริ มความแข็งแรงให้กบั ท่อลาเลียงอาหาร
4. โฟลเอ็มไฟเบอร์ (phloem fiber) มีลกั ษณะคล้ายกับไซเล็มไฟเบอร์ มีรูปร่ างลักษณะยาว มี
หน้าตัดกลมหรื อรี โฟลเอ็มไฟเบอร์ ทาหน้าที่ช่วยเสริ มความแข็งแรงให้กบั ท่อลาเลียงอาหาร และทา
หน้าที่สะสมอาหารให้แก่พืช

รู ปแสดงเนือ้ เยือ่ ทีเ่ ป็ นส่ วนประกอบของท่ อลาเลียงอาหาร
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การทางานของระบบการลาเลียงสารของพืช
ระบบลาเลียงของพืชมีหลักการทางานอยู่ 2 ประการ คือ
1. ลาเลียงน้าและแร่ ธาตุผ่านทางท่ อลาเลียงน้าและแร่ ธาตุ (xylem) โดยลาเลียงจากรากขึ้นไปสู่
ใบ เพื่อนาน้ าและแร่ ธาตุไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
2. ลาเลียงอาหาร (น้าตาลกลูโคส) ผ่านทางท่อลาเลียงอาหาร (phloem) โดยลาเลียงจากใบไปสู่
ส่ วนต่างๆ ของพืช เพื่อใช้ในการสร้างพลังงานของพืช การลาเลี ยงสารของพืชมีความเกี่ ยวข้องกับ
กระบวนต่างๆ อีกหลายกระบวนการ ซึ่ งต้องทางานประสานกันเพื่อให้การลาเลียงสารของพืชเป็ นไป
ตามเป้ าหมาย ระบบลาเลียงของพืชเริ่ มต้นที่ราก บริ เวณขนราก (root hair) ซึ่ งมีขนรากมากถึง 400 เส้น
ต่อพื้นที่ 1 ตารางมิลลิเมตร โดยขนรากจะดูดซึ มน้ าโดยวิธีการที่เรี ยกว่า การออสโมซิส (osmosis) และ
วิธีการแพร่ แบบอื่นๆ อีกหลายวิธี น้ าที่แพร่ เข้ามาในพืชจะเคลื่ อนที่ไปตามท่อลาเลี ยงน้ าและแร่ ธาตุ
(xylem) เพื่อลาเลียงต่อไปยังส่ วนต่างๆ ของพืช เมื่อน้ าและแร่ ธาตุต่างๆ เคลื่อนที่ไปตามท่อลาเลียงน้ า
และแร่ ธาตุและลาเลียงไปจนถึงใบ ใบก็จะนาน้ าและแร่ ธาตุน้ ี ไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
เมื่อกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงดาเนิ นไปเรื่ อยๆ จนได้ผลิตภัณฑ์เป็ นน้ าตาล น้ าตาลจะถูกลาเลียง
ผ่านทางท่อลาเลี ยงอาหาร (phloem) ไปตามส่ วนต่างๆ เพื่อเป็ นอาหารของพืช และลาเลี ยงน้ าตาล
บางส่ วนไปเก็บสะสมไว้ที่ใบ ราก และลาต้น
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รู ปแสดงระบบการลาเลียงสารของพืช
การแพร่ (diffusion) เป็ นการเคลื่อนที่ของสารจากบริ เวณที่มีความเข้มข้นมากกว่าไปสู่ บริ เวณที่มีความ
เข้มข้นน้อยกว่า
การออสโมซิ ส (osmosis) เป็ นการแพร่ ของน้ าจากบริ เวณที่มีน้ ามากกว่า (สารละลายเจือจาง) ไปสู่
บริ เวณที่ มีน้ าน้อยกว่า (สารละลายเข้มข้น) การทางานของระบบลาเลียงสารของพืชต้องใช้วิธีการ
แพร่ หลายชนิด โดยมีท่อลาเลียงน้ าและแร่ ธาตุ (xylem) และท่อลาเลียงอาหาร (phloem) เป็ นเส้นทางใน
การลาเลียงสารไปยังลาต้น ใบ กิ่ง และก้านของพืช

1.2 โครงสร้ างและการทางานของระบบลาเลียงนา้ ในพืช
พื ช ที่ ไ ม่ มี ท่ อ ล าเลี ย ง เช่ น มอส มัก จะมี ข นาดเล็ ก และเจริ ญ ในบริ เ วณที่ มี ค วามชื้ น สู ง มี
ร่ ม เงาเพี ย งพอ เซลล์ ทุ ก เซลล์ ไ ด้รั บ น้ า อย่า งทั่ว ถึ ง โดยการแพร่ จ ากเซลล์ห นึ่ ง ไปยัง อี ก เซลล์ ห นึ่ ง
ส่ วนพืชที่มีขนาดใหญ่จะใช้วิธีการเช่ นเดี ยวกับมอสไม่ได้ จาเป็ นต้องมี ท่อลาเลี ยงจากรากขึ้ นไปเลี้ ยง
เซลล์ ที่ อ ยู่ ป ลายยอดโดยปกติ แ ล้ว สารละลายภายในเซลล์ ข นรากมี ค วามเข้ม ข้น สู ง กว่า ภายนอก
ดังนั้นน้ าในดิ นก็จะแพร่ ผ่านเยื่อหุ ้มเซลล์เข้าสู่ เซลล์ที่ผิวของราก การเคลื่ อนที่ของน้ าในดิ นเข้าสู่ ราก
ผ่านชั้นคอร์ เทกซ์ของรากไปจนถึงชั้นเอนโดเดอร์ มิสได้โดยน้ าจะผ่านจากเซลล์หนึ่ งไปยังอีกเซลล์หนึ่ ง
ทางผนังเซลล์หรื อผ่านทางช่ องว่างระหว่างเซลล์เรี ยกเส้ นทางของการเคลื่ อนที่ แบบนี้ ว่า อโพพลาส
(apoplast) ส่ วนการเคลื่ อนที่ของน้ าผ่านเซลล์หนึ่ งสู่ เซลล์หนึ่ งทางไซโทพลาซึ ม ที่ เรี ยกว่าพลาสโมเด
ส ม า เ ข้ า ไ ป ใ น เ ซ ล ล์ เ อ น โ ด เ ด อ ร์ มิ ส ก่ อ น เ ข้ า สู่ ไ ซ เ ล ม เ รี ย ก ก า ร เ ค ลื่ อ น ที่ แ บ บ นี้ ว่ า
ซิ มพลาส (symplast) เมื่ อน้ าเคลื่ อนที่มาถึ งผนังเซลล์เอนโดเดอร์ มิสที่มีแคสพาเรี ยนสตริ พ กั้นอยู่ แค
สพาเรี ยนสติพป้ องกันไม่ให้น้ าผ่านผนังเซลล์เข้าไปในไซเลม ดังนั้นน้ าจึงต้องผ่านทางไซโทพลาซึ มจึง
จะเข้าไปในไซเลมได้
ถ้าลองตัดลาต้นของพืชบางชนิด เช่น มะเขือเทศ พุทธรักษา หรื อกล้วยที่ปลูกในที่มีน้ าชุ่มให้
เหลือลาต้นสู งจากพื้นดินประมาณ 4-5 เซนติเมตร แล้วสังเกตตรงบริ เวณรอยตัดของลาต้น ส่ วนที่ติดกับ
รากจะเห็นของเหลวซึมออกมา เนื่องจากในไซเลมของรากมีแรงดัน เรี ยกว่า แรงดันราก (root pressure)
การเคลื่ อนที่ของน้ าเข้าสู่ ไซเลมของรากทาให้เกิ ดแรงดันขึ้นในไซเลม ในพืชที่ได้รับน้ าอย่างพอเพียง
และอยูใ่ นสภาพอากาศที่มีความชื้ นสู ง เช่นเวลากลางคืนหรื อเช้าตรู่ แรงดันรากมีประโยชน์ในการช่วย
ละลายฟองอากาศในไซเลมที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวัน แต่ในสภาพอากาศร้อนและแห้งในเวลา
กลางวัน พืชมีการคายน้ ามากขึ้นจะเกิดแรงดึงของน้ าในท่อไซเลมทาให้ไม่พบแรงดันราก การสู ญเสี ย
น้ าจากใบโดยการคายน้ าเกิ ดขึ้นเนื่ องจากความแตกต่างระหว่างปริ มาณไอน้ าในบรรยากาศ และไอน้ า
ในช่ องว่างภายในใบ การลาเลี ยงน้ าในท่อไซเลมนั้นเกิ ดขึ้นเนื่ องจากมีแรงดึ งน้ าที่อยู่ในท่อไซเลมให้
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ขึ้นมาทดแทนน้ าที่พืชคายออกสู่ บรรยากาศ แรงดึงนี้ จะถูกถ่ายทอดไปยังรากทาให้รากดึงน้ าจากดินเข้า
มาในท่ อ ไซเลมได้เ นื่ อ งจากน้ า มี แ รงยึ ด เหนี่ ย วระหว่ า งโมเลกุ ล ของน้ า ด้ว ยกัน เอง เรี ย กว่ า โคฮี
ชั น (cohetion) สามารถที่จะดึ งน้ าเข้ามาในท่อไซเลมได้โดยไม่ขาดตอน นอกจากนี้ ยงั มีแรงยึดเหนี่ ยว
ระหว่างโมเลกุลของน้ ากับผนังของท่อไซเลม เรี ยกว่า แอดฮีชัน (adhesion) เมื่อพืชคายน้ ามากจะทาให้
น้ าระเหยออกไปมากด้วย ดังนั้นน้ าในไซเลมจึ งสามารถเคลื่ อนที่ และส่ งต่อไปยังส่ วนต่างๆของพืช
ได้ ไม่วา่ จะเป็ นลาต้น ใบ หรื อยอดรากก็จะเกิดแรงดึ งน้ าจากดินเข้าสู่ ท่อไซเลมได้ แรงดึงเนื่องจากการ
สู ญเสี ยน้ านี้เรี ยกว่า แรงดึงจากการคายนา้ (transpiration pull)

1.3 โครงสร้ างและการทางานของระบบลาเลียงอาหารในพืช
น้ า ที่ พื ชล าเลี ย งผ่านชั้นคอร์ เทกซ์ ข องรากเข้า สู่ ไซเลม มี ธ าตุ อาหารต่ าง ๆ ที่ รากดู ดจากดิ น
ละลายอยูด่ ว้ ยการลาเลียงธาตุอาหารต่าง ๆ มีความซับซ้อนมากกว่าการลาเลียงน้ า เพราะเซลล์มกั ไม่ยอม
ให้ธาตุอาหารเคลื่อนที่ผา่ นเข้าออกได้โดยอิสระ
กระบวนการเคลื่ อ นที่ ข องธาตุ อ าหารต่ า งๆ เข้า สู่ ร าก ท าได้ 2 วิ ธี คื อ ล าเลีย งแบบไม่ ใ ช้
พลั ง งาน (passive transport) โดยธาตุ อ าหารจะแพร่ จากภายนอกเซลล์ ที่ มี ค วามเข้ ม ข้ น สู ง กว่ า
ไปยังภายในเซลล์ที่มีความเข้มข้นต่ากว่า และการลาเลียงแบบใช้ พลังงาน (active transport) ซึ่ งเป็ นการ
เคลื่อนที่ของธาตุอาหารแบบอาศัยพลังงานทาให้พืชสามารถลาเลียงธาตุอาหารจากภายนอกเซลล์ที่มี
ความเข้มข้นต่ากว่าเข้ามาภายในเซลล์ได้ จึงทาให้พืชสะสมธาตุอาหารบางชนิดไว้ได้
ธาตุ อาหารที่ จ ะเข้า ไปในไซเลมสามารถเคลื่ อนผ่า นชั้น คอร์ เ ทกซ์ ข องรากได้โดยเส้ นทาง
อโพพลาสหรื อซิ มพลาส และเข้าสู่ เซลล์เอนโดเดอร์ มิสก่ อนเข้าสู่ ไซเลม ธาตุอาหารที่พืชลาเลียง
เข้าไปในไซเลมนั้นเป็ นสารอนินทรี ยต์ ่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดารงชีวติ และการเจริ ญเติบโตของพืช
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ตารางแสดงธาตุอาหารที่จาเป็ นต่ อการดารงชีวติ ของพืช และปริมาณของธาตุอาหารแต่ ละชนิดที่พบในพืช

ธาตุ
โมลิบดีนมั
ทองแดง
แมงกานีส
นิกเกิล
สังกะสี
โบรอน
เหล็ก
คลอรี น
กามะถัน
ฟอสฟอรัส
แมกนีเซียม
แคลเซียม
โพแทสเซียม
ไนโตรเจน
ไฮโดรเจน
ออกซิเจน
คาร์บอน

สั ญลักษณ์ ทางเคมี
Mo
Cu
Mn
Ni
Zn
B
Fe
Cl
S
P
Mg
Ca
K
N
H
O
C

ค่ าร้ อยละของธาตุทพี่ บ
รู ปที่เป็ นประโยชน์ ต่อ
ในเนือ้ เยื่อพืช
พืช
(นา้ หนักแห้ ง)
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
K+
1.0
NO3- , NH4+
1.5
H2O
6
O2 , H2O , CO2
45
CO2
45

จากตาราง จะเห็นว่าพืชต้องการธาตุอาหารแต่ละชนิดในปริ มาณไม่เท่ากัน การให้ปุ๋ยเป็ นการ
เพิ่มธาตุอาหารแก่พืชถ้าให้มากเกินความต้องการของพืชจะเป็ นการสิ้ นเปลืองและอาจทาให้พืชตายได้
ซึ่ งสามารถป้ องกันได้โดยการตรวจสอบธาตุอาหารที่อยู่ในดิน และวิเคราะห์อาการของพืชว่าขาดธาตุ
ใ
ด
จากตารางพบว่ า ธาตุ ที่ พื ช ต้ อ งการเป็ นปริ ม าณมาก (macronutrients) มี 9 ธาตุ ได้แ ก่
C H O N P K Ca Mg และ S ส่ วนธาตุที่พืชต้ องการปริ มาณเพียงเล็กน้ อย (micronutrients)
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ได้แก่ B Fe Cu Zn Mn Mo Cl และ Ni ธาตุอาหาร 2 กลุ่มนี้ มีความสาคัญต่อการเจริ ญเติบโต
ของพืชเท่าเทียมกัน แต่ปริ มาณที่พืชต้องการแตกต่างกัน องค์ประกอบของพืชประมาณร้อยละ 96 ของ
น้ าหนักแห้งของพืช ประกอบด้วย C H O ซึ่ งธาตุท้ งั สามนี้ พืชได้รับจากน้ าและอากาศอย่าง
เพียงพอ
นักวิทยาศาสตร์ ใช้หลัก 2 ประการที่จดั ว่าธาตุใดเป็ นธาตุอาหารที่จาเป็ นต่อการเจริ ญเติบโต
ของพืช คือ
1. ถ้าขาดธาตุน้ นั พืชจะไม่สารถดารงชีพ ทาให้การเจริ ญเติบโตและการสื บพันธุ์ไม่ครบวงจร
2. ความต้องการชนิดของธาตุอาหารในการเจริ ญเติบโตของพืชมีความจาเพาะจะใช้ธาตุอื่น
ทดแทนไม่ได้
นอกจากนี้ยงั อาจจัดแบ่งธาตุอาหารออกได้เป็ น 3 กลุ่มตามหน้าที่ทางสรี รวิทยาและชีวเคมี ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เป็ นองค์ประกอบของธาตุอินทรี ยภ์ ายในพืช ได้แก่
1.1) เป็ นองค์ประกอบของสารประกอบอินทรี ยห์ ลัก ได้แก่ C H O N
1.2) เป็ นองค์ประกอบของสารประกอบอินทรี ยท์ ี่ทาหน้าที่เกี่ยวกับเมแทบอลิซึม เช่น P ในสาร
ATP และ Mg ที่เป็ นองค์ประกอบของคลอโรฟิ ลล์
กลุ่มที่ 2 แบ่งตามการกระตุน้ การทางานของเอนไซม์ เช่น Fe Cu Zn Mn Cl
กลุ่มที่ 3 แบ่งตามการควบคุมแรงดันออสโมติก เช่น K ช่วยรักษาความเต่งของเซลล์คุม
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กิจกรรมเรื่อง โครงสร้ างลาเลียงนา้ และอาหารของพืช
จุดประสงค์ การทดลอง
1.ระบุส่วนของพืชที่ใช้ในการลาเลียงน้ าและอาหารได้
2. อธิบายกระบวนการการลาเลียงน้ าและอาหารในพืชได้

วัสดุอปุ กรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ต้นเทียนสู งประมาณ 20 เซนติเมตร
น้ าหมึกสี แดง
น้ า
ขวดปากกว้างสู งประมาณ 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

วิธีดาเนินการทดลอง
1. ใส่ หมึกแดงประมาณ 15 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในขวดปากกว้างที่มีน้ า
2. นาต้นเทียนที่ ลา้ งน้ าสะอาดแล้ว แช่ ลงในขวดที่มีน้ าหมึกสี แดง แล้วนาไปไว้กลางแดด
ประมาณ 20-30 นาที สังเกตการเปลี่ยนแปลง บันทึกผล
3. นาต้นเทียนออกมาล้างน้ า ใช้ใบมีดโกนตัดลาต้นตามขวางตรงส่ วนที่มีลาต้นอวบ ไม่มีกิ่ง
ให้ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร
4. นาส่ วนที่ตดั ออกมาตัดตามขวางให้บางที่สุด แล้วนาไปวางบนสไลด์ หยดน้ า 1-2 หยด ปิ ด
ด้วยกระจกปิ ดสไลด์ นาไปส่ องดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์ สังเกตวาดรู ปตาแหน่งที่เป็ นสี แดง
และบันทึกผล
5. นาส่ วนที่ได้ออกมาตัดตามยาวบางๆยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร แล้วดาเนิ นตามขั้นตอน
เหมือนข้อ 4

71

หมายเหตุ
1. การถอนต้นเทียน ต้องค่อยๆถอนต้นเทียนทั้งต้น พยายามให้รากติดมามากที่สุด แล้วล้าง
ดินออกทันทีโดยการจับส่ ายไปมาเบาๆ ในน้ าก่อนที่จะจุ่มลงในน้ าหมึกสี แดง
2. ผูเ้ รี ยนต้องสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงภายในราก ลาต้นและใบอย่างละเอียด

ตารางบันทึกผล
สิ่ งทีท่ ดลอง
1.จุ่มต้นเทียนลงในน้ าหมึกสี แดง
2. เมื่อส่ อง
ด้วยกล้อง
จุลทรรศน์

ลาต้นตัดขวาง
ลาต้นตัดยาว

ภาพ

ลักษณะทีส่ ั งเกตได้

72

1.4 กระบวนการสั งเคราะห์ ด้วยแสง
1.4.1 ความสาคั ญของกระบวนการสั งเคราะห์ ด้วยแสง คือ พื ชมีความสามารถในการนา
พลังงานแสงมาตรึ งคาร์ บอนไดออกไซด์และสร้างเป็ นอาหารเก็บไว้ในรู ปสารอินทรี ย ์ โดยกระบวนการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสง นอกจากนี้ ยงั ทราบอีกว่าในใบพืชมีคลอโรฟิ ลล์ ซึ่ งจาเป็ นต่อการสังเคราะห์ดว้ ย
แสง และผลผลิ ตที่ได้คือ คาร์ โบไฮเดรต น้ า และออกซิ เจนและยังได้ทราบว่าพืชมี โครงสร้ างที่
เหมาะสมต่อการทางานได้อย่างไร
กระบวนการสั งเคราะห์ ด้วยแสง
กระบวนการสังเคราะห์ ดว้ ยแสงของพืช แบ่งเป็ น 2 ขั้นตอนใหญ่ คือ ปฏิ กิริยาแสงและปฏิ กิริยาตรึ ง
คาร์บอนไดออกไซด์
โครงสร้ างของคลอโรพลาสต์
จากการที่ ศึ ก ษาด้ว ยการใช้ ก ล้อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตอนและเทคนิ ค ต่ า งๆ ท าให้เ ราทราบ
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ โครงสร้ า งและหน้า ที่ ข องคลอโรพลาสต์ ม ากขึ้ น คลอโรพลาสต์ ส่ ว นใหญ่
ของพื ช จะมี รู ปร่ างกลมรี มี ค วามยาวประมาณ5 ไมโครเมตร กว้า ง 2ไมโครเมตร หนา1-2
ไมโครเมตร ในเซลล์ของแต่ละใบจะมีคลอโรพลาสต์มากน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยูก่ บั ชนิ ดของเซลล์
และชนิ ดของพื ช คลอโรพลาสต์ ประกอบด้วยเยื่อหุ ้ม 2 ชั้น ภายในมี ข องเหลวเรี ย กว่า สโตรมา
มีเอนไซม์ที่จาเป็ นสาหรับกระบวนการตรึ งคาร์ บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์ดว้ ยแสงนอกจากนี้
ด้านในของคลอโรพลาสต์ ยังมีเยื่อไทลาคอยด์ ส่ วนที่พบั ทับซ้อนไปมาเรี ยกว่า กรานุ ม และส่ วนที่ไม่
ทับซ้อนกันอยู่เรี ยกว่าสโตรมาลาเมลลา สารสี ท้ งั หมดและคลอโรฟิ ลล์จะอยูบ่ นเยื่อไทลาคอยด์ มีช่อง
เรี ยก
ลูเมน ซึ่ งมีของเหลวอยูภ่ ายใน
นอกจากนี้ ภายในคลอโรพลาสต์ยงั มี DNA RNA และไรโบโซมอยูด่ ว้ ย ทาให้คลอโรพลาสต์
สามารถจาลองตัวเองขึ้นมาใหม่และผลิตเอนไซม์ไว้ใช้ในคลอโรพลาสต์ ในคลอโรพลาสต์เองมีลกั ษณ์
คล้ายกับไมโทคอนเดรี ย
1.4.2 ปัจจัยทีจ่ าเป็ นสาหรับกระบวนการสั งเคราะห์ ด้วยแสง
ปั จ จัย ที่ ค วบคุ ม การสั ง เคราะห์ ด้ว ยแสงสามารถแบ่ ง ได้เ ป็ นปั จ จัย ภายใน และปั จ จัย ภายนอก
ซึ่ งปั จจัยภายในจะเกี่ ยวข้องกับผลของพันธุ กรรมของพืช และปั จจัยภายนอกเป็ นปั จจัยที่เกี่ ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อม
1. ปัจจัยภายใน
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1.1 โครงสร้างของใบ
การเข้าสู่ ใบของคาร์ บอนไดออกไซด์จะยากง่ ายไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ขนาดและจานวน
ตลอดจนตาแหน่ งของปากใบ ซึ่ งอยู่แตกต่างกันในพืชแต่ละชนิ ด นอกจากนั้นปริ มาณของช่ องว่าง
ระหว่า งเซลล์ ซ่ ึ งเกิ ด จากการเรี ย งตัว ของเนื้ อ เยื่ อ เมโซฟิ ลล์ (Mesophyll) ของใบยัง มี ผ ลต่ อ การ
แลกเปลี่ยนคาร์ บอนไดออกไซด์ดว้ ย ความหนาของชั้นคิวติเคิล เซลล์ผิว (Epidermis) และขนของใบ
จะมีผลในการทาให้คาร์ บอนไดออกไซด์กระจายเข้าสู่ ใบได้ไม่เท่ากันเพราะถ้าหนาเกิ นไปแสงจะตก
กระทบกับคลอโรพลาสต์ได้นอ้ ยลง
1.2 อายุของใบ
เมื่อพิจารณาถึงใบแต่ละใบของพืช จะพบว่าใบอ่อนสามารถสังเคราะห์แสงได้สูงจนถึงจุดที่
ใบแก่ แต่หลังจากนั้น การสังเคราะห์ แสงจะลดลงเมื่อใบแก่และเสื่ อมสภาพ ใบเหลื องจะไม่สามารถ
สังเคราะห์แสงได้ เพราะไม่มีคลอโรฟิ ลล์
1.3 การเคลื่อนย้ายคาร์โบไฮเดรต
โดยทัว่ ไปน้ าตาลซู โครสจะเคลื่อนย้ายจาก Source ไปสู่ Sink ดังนั้นมักพบเสมอว่าเมื่อเอา
ส่ วนหัว เมล็ ด หรื อผลที่ กาลัง เจริ ญเติบโตออกไปจากต้นจะทาให้ก ารสังเคราะห์ แสงลดลงไป 2-3
วัน เพราะว่าน้ าตาลจากใบไม่สามารถเคลื่ อนย้ายได้ พืชที่มีอตั ราการสังเคราะห์แสงสู ง จะมีการ
เคลื่ อนย้ายน้ าตาลได้สูงด้วย การที่ ใบเป็ นโรคจะทาให้พืชสังเคราะห์แสงได้ลดลง เพราะว่าใบกลาย
สภาพเป็ น Sink มากกว่า Source แต่ใบที่อยูใ่ กล้กนั แต่ไม่เป็ นโรคจะมีอตั ราการสังเคราะห์แสงเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตามการเพิ่ม Sink ให้กบั ต้น เช่นเพิ่มจานวนฝั กของข้าวโพด เพิ่มจานวนผลที่ติด เพิ่มจานวน
หัว จะทาให้การสังเคราะห์แสงเพิ่มขึ้น
1.4 โปรโตพลาสต์
อัตราการสังเคราะห์แสงจะมีความสัมพันธ์กบั การทางานของโปรโตพลาสต์มาก เมื่อพืชขาดน้ า
สภาพคอลลอยด์ ข องโปรโตพลาสต์จ ะอยู่ใ นสภาพขาดน้ า ด้ว ยท าให้ เ อนไซม์ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การ
สั ง เคราะห์ แ สงท างานได้ไ ม่ เ ต็ ม ที่ แต่ พื ช แต่ ล ะชนิ ด โปรโตพลาสต์จ ะปรั บ ตัว ให้ ท างานได้ดี ไ ม่
เท่ากัน ทาให้อตั ราการสังเคราะห์แสงเปลี่ยนไปไม่เท่ากัน
2. ปัจจัยภายนอก
2.1. ปริ มาณของ CO2 ปกติจะมีเท่ากับ 0.03 เปอร์ เซ็ นต์ การสังเคราะห์แสงจะเพิ่มขึ้นเมื่อ
ปริ มาณของ CO2 ในบรรยากาศเพิ่มขึ้น ยกเว้นเมื่อปากใบปิ ดเพราะการขาดน้ า ความแตกต่างระหว่างพืช
C3 และ C4 ในแง่ของ CO2 คือ ถ้าปริ มาณของ CO2 ลดลงต่ากว่าสภาพบรรยากาศปกติแต่แสงยังอยูใ่ น
ระดับความเข้มเหนือจุด Light Compensation พบว่า พืช C3 จะมีการสังเคราะห์แสง เป็ น 0 ถ้ามีความ
เข้มข้นของ CO2 50-100 ส่ วนต่อล้าน แต่พืช C4 จะยังคงสังเคราะห์แสงได้ต่อไป แม้ CO2 จะต่าเพียง 0-
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5 ส่ วนต่อล้านก็ตาม ความเข้มข้นของ CO2 ที่จุดซึ่ งอัตราการสังเคราะห์แสงเท่ากับอัตราการหายใจ
เรี ยกว่า CO2 Compensation Point ข้าวโพดมี CO2 Compensation Point อยูท่ ี่ 0 ส่ วนต่อล้าน ในขณะ
ที่ทานตะวันมีค่าถึง 50 ส่ วนต่อล้าน
การเพิ่ ม ความเข้ม ข้นของคาร์ บ อนไดออกไซด์ใ ห้สู ง ขึ้ นไปเรื่ อย ๆ จะมี ผ ลท าให้เ กิ ดการ
สังเคราะห์แสงได้มากขึ้น แต่เมื่อเพิ่มขึ้นสู งถึง 0.5 เปอร์ เซ็นต์ พืชจะมีการสังเคราะห์แสงได้มากขึ้น
แต่พืชจะทนได้ระยะหนึ่ ง คือประมาณ 10-15 วัน หลังจากนั้นพืชจะชะงักการเจริ ญเติบโต โดยทัว่ ไป
พืช C4 จะทนต่อความเข้มข้นของคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ดีกว่าพืช C3
2.2. ความเข้มของแสง ใบของพืช C4 ตอบสนองต่อความเข้มของแสงเป็ นเส้นตรงคือเมื่อเพิ่ม
ความเข้มของแสง อัตราการสังเคราะห์แสงจะเพิ่มขึ้น โดยทัว่ ไปยอดของพืช C4 จะได้รับแสงมากกว่า
ใบล่ าง ดังนั้นใบยอดอาจจะได้รับแสงจนถึ งจุ ดอิ่ มตัวได้ ในขณะที่ ใบล่ างจะไม่ได้รับแสงจนถึ งจุ ด
อิ่มตัวเพราะถูกใบยอดบังแสงไว้ แต่เมื่อพิจารณาพืชทั้งต้นหรื อทั้งป่ า จะพบว่าพืชไม่ได้รับแสงถึงจุดที่
จะทาให้การสังเคราะห์แสงสู งสุ ดเพราะมีการบังแสงกันภายในทรงพุ่ม ส่ วนคุณภาพของแสงนั้นแสงที่
มีความยาวคลื่นช่วง 400-700 nm เหมาะสมที่สุด
ความเข้มของแสง หรื อปริ มาณพลังงานแสงต่อหนึ่ งหน่ วยพื้นที่ ซึ่ งมี หน่ วยเป็ น ลักซ์ (Lux)
(10.76 lux = 1 ft-c) ในแต่ละท้องที่จะมีความเข้มของแสงไม่เท่ากัน ซึ่ งทาให้พืชมีการปรับตัวทาง
พันธุ กรรมต่างกัน การสังเคราะห์ แสงของพืชโดยทัว่ ไปจะดี ข้ ึ นเมื่ อพืชได้รับความเข้มของแสงมาก
ขึ้น เมื่อพืชได้รับความเข้มของแสงต่ากว่าที่พืชต้องการพืชจะมีอตั ราการสังเคราะห์แสงต่าลง แต่อตั รา
การหายใจของพืช จะเท่ าเดิ ม เมื่ออัตราการสังเคราะห์แสงลดต่ าลง จนทาให้อตั ราการสร้ างอาหาร
เท่ากับอัตราการใช้อาหารจากการหายใจ ในกรณี น้ ี จานวนคาร์ บ อนไดออกไซด์ที่ตรึ งไว้จะเท่ากับ
จานวนคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมา ที่จุดนี้ การแลกเปลี่ ยนก๊าซมีค่าเป็ นศูนย์ เป็ นจุดซึ่ งเรี ยกว่า
Light หรื อ CO2 Compensation point ซึ่ งพืชจะไม่เจริ ญเติบโตแต่สามารถมีชีวิตอยูไ่ ด้ ถ้าความเข้มของ
แสงต่าลงกว่านี้อีกพืชจะขาดอาหารทาให้
ตายไปในที่สุด แต่การเพิ่มความเข้มของแสงมากขึ้นไม่ได้ทาให้อตั ราการสังเคราะห์แสงสู งเสมอไป
เพราะพืชมีจุดอิ่มตัวแสง ซึ่ งถ้าหากความเข้มของแสงเพิ่มไปอีกจะทาให้พืชใบไหม้ ซึ่ งปกติพืช C4 จะมี
ประสิ ทธิ ภาพในการใช้แสงดีกว่าพืช C3
ความยาวของช่ ว งที่ ไ ด้ รั บ แสง (Light Duration)
เมื่ อ ช่ ว งเวลาที่ ไ ด้รั บ แสงยาว
นานขึ้น อัตราการสังเคราะห์แสงจะเพิ่มขึ้นด้วย โดยเป็ นสัดส่ วนโดยตรงกับความยาวของวัน ดังนั้น
การเร่ งการเจริ ญเติบโตของพืชในเขตหนาวซึ่ งในช่วงฤดูหนาวจะมีวนั ที่ส้ ันจึงจาเป็ นต้องให้แสงเพิ่มกับ
พืชที่ปลูกในเรื อนกระจก
คุณภาพของแสง (Light quality) แสงแต่ละสี จะมีคุณภาพหรื อขนาดของโฟตอนหรื อพลังงาน
ที่ ไ ม่ เท่า กัน จึ ง ท าให้เกิ ดจากเคลื่ อนย้า ยอี เลคตรอนได้ไ ม่ เท่ ากัน ขนาดของโฟตอนจะต้องพอดี ก ับ
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โครงสร้ างของโมเลกุลของคลอโรฟิ ลล์ ถ้าหากไม่พอดี กนั จะต้องมี Accessory pigment มาช่ วยรับ
แสง โดยมีลกั ษณะเป็ นแผงรับพลังงาน (Antenna system) แล้วส่ งพลังงานต่อไปให้คลอโรฟิ ลล์เอ
ดังกล่าวมาแล้ว ในสภาพธรรมชาติ เช่น ในป่ าหรื อท้องทะเลลึก แสงที่พืชสามารถใช้ประโยชน์ในการ
สั ง เคราะห์ แสงได้ม กั จะถู ก กรองเอาไว้โดยต้นไม้ที่ สู ง กว่า หรื อแสงดัง กล่ า วไม่ ส ามารถส่ องลงไป
ถึ ง พืช เหล่ านี้ มกั จะได้รับ แสงสี เขี ย วเท่านั้น พืชเหล่ านี้ หลายชนิ ดจะพัฒนาระบบให้มี รงควัตถุ ซ่ ึ ง
สามารถนาเอาพลังงานจากแสงสี เขียวมาใช้ประโยชน์ได้
2.3. อุณหภูมิ ช่วงอุณหภูมิที่พืชสังเคราะห์แสงได้ค่อนข้างกว้าง เช่น แบคทีเรี ย และสาหร่ ายสี
น้ าเงิ นแกมเขี ยว สามารถสังเคราะห์ แสงได้ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซี ยส ในขณะที่ พืชตระกูลสน
สามารถสังเคราะห์แสงได้อย่างช้ามากที่อุณหภูมิ –6 องศาเซลเซี ยส พืชในเขตแอนตาร์ คติก
บาง
ชนิ ด สามารถสัง เคราะห์ แ สงได้ที่ อุณหภู มิ –18 องศาเซลเซี ย ส และอุ ณหภูมิ เหมาะสมในการ
สังเคราะห์แสงเท่ากับ 0 องศาเซลเซี ยส ใบของพืช ชั้นสู งทัว่ ๆ ไป อาจจะมีอุณหภูมิสูงถึ ง 35 องศา
เซลเซี ย ส ในขณะได้รั บ แสง แต่ ก ารสั ง เคราะห์ แ สงก็ ย งั ดาเนิ น ต่ อไปได้ ผลของอุ ณ หภู มิ ต่อ การ
สั ง เคราะห์ แ สงจึ ง ขึ้ น กับ ชนิ ด ของพื ช และสภาพแวดล้อ มที่ พื ช เจริ ญ เติ บ โต เช่ น พื ช ทะเลทราย
จะมีอุณหภูมิเหมาะสมสู งกว่าพืชในเขตอาร์ คติก พืชที่เจริ ญได้ดีในเขตอุณหภูมิสูง เช่ น ข้าวโพด ข้าว
ฟ่ าง ฝ้ าย และถัว่ เหลื องจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมสู งกว่าพืชที่เจริ ญได้ดีในเขตอุณหภูมิต่ า เช่ น มันฝรั่ ง
ข้าวสาลี และข้าวโอ๊ต โดยทัว่ ไปอุณหภูมิเหมาะสมในการสังเคราะห์แสงของพืชแต่ละชนิ ดจะใกล้เคียง
กับอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมตอนกลางวันในเขตนั้น ๆ ตามปกติพืช C4 จะมีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการ
สัง เคราะห์ แสงสู ง กว่าพื ช C3 ค่า Q10 ของการสังเคราะห์ แสงประมาณ 2-3 และอุณหภูมิจะมี
ผลกระทบต่อ Light Reaction น้อยมาก เมื่อเทียบกับ Enzymatic Reaction
2.4. น้ า จะเกี่ยวข้องกับการปิ ดเปิ ดของปากใบ และเกี่ยวข้องกับการให้อีเลคตรอน
เมื่อ
เกิดสภาวะขาดแคลนน้ า พืชจะคายน้ าได้เร็ วว่าการดูดน้ าและลาเลียงน้ าของราก ทาให้ตน้ ไม้สูญเสี ยน้ า
อย่างรวดเร็ ว ทาให้การทางานของเอนไซม์ต่าง ๆ ผิดปกติ และต่อมาปากใบจะปิ ด การขาดแคลนน้ าที่ต่า
กว่า 15 เปอร์ เซ็ นต์ อาจจะยังไม่มีผลกระทบกระเทือนต่ออัตราการสังเคราะห์แสงมากนัก แต่ถา้ เกิ ด
สภาวะขาดแคลนถึง 15 เปอร์ เซ็นต์แล้วจะทาให้ปากใบปิ ดจึงรับคาร์ บอนไดออกไซด์ไม่ได้
2.5. ธาตุอาหาร
เนื่ องจากคลอโรฟิ ลล์มีแมกนี เซี ยมและไนโตรเจนเป็ นธาตุที่อยู่ในโมเลกุลด้วย ดังนั้นหากมี
การขาดธาตุท้ งั สองจะทาให้การสังเคราะห์แสงลดลง
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กิจกรรมเรื่อง คลอโรฟิ ลกับการสร้ างอาหารของพืช ( สั งเคราะห์ แสง )
จุดประสงค์ การทดลอง
สรุ ปความสาคัญของคลอโรฟิ ลต่อกาสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืชได้

วัสดุอปุ การณ์
1. ใบชบาด่าง ( เป็ นใบที่เด็ดมาในวันทาการทดลอง )
2. สารละลายไอโอดีน
3. น้ าแป้ ง
4. แอลกอฮอล์
5. น้ า
6. ไม้ขีดไฟ
7. บีกเกอร์ขนาด 250 ลบ.ซม.
8. หลอดทดลองขนาดใหญ่
9. หลอดทดลองขนาดเล็ก
10.หลอดหยด
11.ถ้วยกระเบื้อง
12.ปากคีบ
13.ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมทื่ก้ นั ลมและตะแกรงลวด

1
1
5
15
100
1
1
1
1

1
1

ใบ
ลูกบาศก์เซนติเมตร
ลูกบาศก์เซนติเมตร
ลูกบาศก์เซนติเมตร
ลูกบาศก์เซนติเมตร
กลัก
ใบ
หลอด
หลอด
1
อัน
1
ใบ
อัน
ชุด

วิธีการทดลอง
1. นาใบชบาที่ถูกแสงแดดประมาณ 3 ชัว่ โมงมาวาดรู ปเพื่อแสดงส่ วนที่เป็ นสี ขาวและสี เขียว
2. ใส่ น้ าประมาณ 40 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในบีกเกอร์ ตม้ ให้เดือด ใส่ ใบชบาด่างในบีกเกอร์
ที่มีน้ าเดือด
3. ใช้ปากคีบคีบใบชบาด่างที่ตม้ แล้วใส่ ในหลอดทดลองขนาดใหญ่ที่มีแอลกอฮอล์พอท่วมใบ
แล้วนาไปต้มประมาณ 1 – 2 นาที จนกระทัง่ สี ซีด สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง ( แอลกอฮอล์
เป็ นสารไวไฟจึงต้องต้มให้ความร้อนผ่านน้ า )
4. นาไบชบาด่างในข้อ 3 ไปล้างด้วยน้ าเย็น สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง
5. นาใบชบาด่างที่ลา้ งแล้วมาวางในถ้วยกระเบื้อง แล้วหยดด้วยสารละลายไอโอดีนให้ทวั่ ทั้ง
ใบ ทิง้ ไว้ประมาณครึ่ งนาที
6. นาใบชบาด่างไปล้างน้ า สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงและวาดรู ป เปรี ยบเทียบกับก่อน
การทดลอง พร้อมบันทึกผล

77
7. ใส่ น้ าแป้ งประมาณ 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในหลอดทดลองขนาดเล็กหยดสารละลาย
ไอโอดีน 2 – 3 หยดลงในหลอดทดลอง สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงและบันทึกผล

ตารางบันทึกผล
สิ่ งทีน่ ามาทดสอบ
ส่ วนสี เขียวของใบชบาด่าง
ส่ วนสี ขาวของใบชบาด่าง
น้ าแป้ ง

ผลการทดสอบทีส่ ั งเกตได้
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1.5 ระบบสื บพันธุ์ในพืช
1.5.1 โครงสร้ างการทางานระบบสื บพันธุ์พชื ไร้ ดอก
การสื บพันธุ์ของพืชไม่ มีดอก
การสื บพันธุ์ของพืชไร้ดอก เป็ นการสื บพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เพราะเป็ นพืชชั้นต่า ไม่มีดอก มีอวัยวะ
ต่างๆ ไม่ครบ การสื บพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชไร้ดอก มีวิธีการต่างๆ เช่น การแตกหน่อ การสร้าง
สปอร์ การแบ่งตัว ดังนี้
1. เฟิ ร์ น สื บพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ สปอร์ จะอยูภ่ ายในอับสปอร์ ที่อยูใ่ ต้ใบหรื อที่กา้ นใบ เมื่อ
แก่เต็มที่อบั สปอร์ ซ่ ึ งเป็ นถุงเล็ก ๆ จะแตกออกและปลิวไปตามลม เมื่อตกในที่เหมาะก็จะงอกเป็ นต้นใหม่

2. สาหร่ าย สาหร่ ายเซลล์เดียวสื บพันธุ์โดยการแบ่งตัว สาหร่ ายหลายเซลล์ สื บพันธุ์โดยการ
สร้างสปอร์ หรื อผสมระหว่างเซลล์ตวั ผูแ้ ละเซลล์ตวั เมีย
3. เห็ด สื บพันธุ์โดยการสร้ างสปอร์ สปอร์ จะอยู่ภายในริ้ วหรื อครี บ ใต้ส่ วนหัวที่ ค ล้า ย
หมวก ส่ วนที่เราเรี ยกดอกเห็ ดนั้น เป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นเห็ด ทาหน้าที่สร้ างสปอร์ ต้นเห็ดจริ ง ๆ เป็ น
เส้ น สายสี ข าว ๆ อยู่ใ นสิ่ ง ที่ ม ันอาศัย อยู่ สปอร์ เ มื่ อ แก่ ก็ จะปลิ วไปยัง ที่ ต่า งๆ เมื่ อมี ค วามชุ่ ม ชื้ น
อาหาร แสงแดดพอเหมาะก็จะงอกเป็ นต้นเห็ด
4. รา สื บ พัน ธุ์ โ ดยการสร้ า งสปอร์ มี ล าต้น เป็ นเส้ น ใย รามี ห ลายสี เช่ น สี ส้ ม ,
สี ดา, สี เหลือง, สี เขียว

5. ยีสต์ มีการสื บพันธุ์สองแบบ เมื่อมีอาหารบริ บูรณ์จะแตกหน่อเกิดต้นใหม่
เมื่อมีอาหารฝื ดเคืองจะสื บพันธุ์โดยการสร้างสปอร์
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1.5.2 โครงสร้ างการทางานระบบสื บพันธุ์พชื มีดอก
โครงสร้ างและการทางานของระบบสื บพันธุ์ของพืชมีดอก
ดอกไม้นานาชนิ ด จะเห็นว่านอกจากจะมีสีต่างกันแล้วยังมีรูปร่ าง ขนาด และโครงสร้างขอก
ดอกแตกต่างกัน ดอกบางชนิดมีกลีบดอกซ้อนกันหลายชั้น บางชนิดมีกลีบดอกไม่มากนักและมีช้ นั เดียว
ดอกบางชนิ ดมีขนาดใหญ่มาก บางชนิ ดเล็กเท่าเข็มหมุด นอกจากนี้ ดอกบางชนิ ดมีกลิ่ นหอมน่ าชื่ นใจ
แต่บางชนิดมีกลิ่นฉุ นหรื อบางชนิ ดไม่มีกลิ่น ความหลากหลายของดอกไม้เหล่านี้ เกิดจากการที่พืชดอก
มีวิวฒั นาการมายาวนาน จึงมีความหลากหลายทั้งสี รู ปร่ าง โครงสร้ าง กลิ่ น ฯลฯ แต่ถึงแม้จะมีความ
แตกต่างกันดอกก็ทาหน้าที่เหมือนกันคือ เป็ นอวัยวะสื บพันธุ์ของพืช
โครงสร้ างของดอก

ดอกไม้ต่างๆ ถึ ง แม้จาทาหน้าที่ ในการสื บพันธุ์ เหมื อนกันแต่ ก็มี โครงสร้ างแตกต่ างกันไป
ตามแต่ชนิดของพืช ดอกแต่ละชนิดมีโครงสร้างของดอกแตกต่างกันออกไป บางชนิ ดมีโครงสร้างหลัก
ครบทั้ง 4 ส่ ว น ซึ่ งได้แ ก่ กลี บ เลี้ ยง กลี บ ดอก เกสรตัว ผู ้ และเกสรตัว เมี ย เรี ย กว่ า ดอกสมบู ร ณ์
(complete flower) แต่ถา้ ขาดส่ วนใดส่ วนหนึ่ งไปไม่ครบ 4 ส่ วนเรี ยกว่า ดอกไม่ สมบูรณ์ (incomplete
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flower) และดอกที่มีท้ งั เกสรเพศผูแ้ ละเกสรเพศเมียอยู่ภายในดอกเดี ยวกัน เรี ยกว่า ดอกสมบูรณ์ เพศ
(perfect flower) ถ้ามีแต่เกสรเพศผูห้ รื อเกสรเพศเมี ยเพียงอย่างเดี ยว เรี ยกว่า ดอกไม่ สมบูรณ์ เพศ
(imperfect flower)จากโครงสร้างของดอกยังสามารถจาแนกประเภทของดอกได้อีกโดยพิจารณาจาก
ตาแหน่งของรังไข่ เมื่อเทียบกับฐานรองดอกซึ่ งได้แก่ ดอกประเภทที่มีรังไข่อยู่เหนื อฐานรองดอก เช่ น
ดอกมะเขื อ จาปี ยี่หุบ บัว บานบุ รี พริ ก ถั่ว มะละกอ ส้ ม เป็ นต้น และดอกประเภทที่ มี รัง ไข่ อยู่ใ ต้
ฐานรองดอก เช่ น ดอกฟั กทอง แตงกวา บวบ ฝรั่ง ทับทิม กล้วย พลับพลึ ง เป็ นต้น ดอกของพืชแต่ละ
ชนิ ดจะมี จานวนดอกบนก้านดอกไม่เท่ ากัน จึ งสามารถแบ่ งดอกออกเป็ น 2 ประเภท คื อ ดอกเดี ย ว
(solotary flower) และช่อดอก (inflorescences flower)
ดอกเดี่ยว หมายถึง ดอกหนึ่งดอกที่พฒั นามาจากตาดอกหนึ่ งตา ดังนั้นดอกเดี่ยวจึงมีหนึ่ งดอก
บนก้านดอกหนึ่งก้าน เช่น ดอกมะเขือเปราะ จาปี บัว เป็ นต้น
ช่ อดอก หมายถึง ดอกหลายดอกที่อยูบ่ นก้านดอกหนึ่งก้าน เช่น เข็ม ผักบุง้ มะลิ กะเพรา กล้วย
กล้ ว ยไม้ ข้า วเป็ นต้ น แต่ ก ารจัด เรี ยงตัว และการแตกกิ่ ง ก้ า นของช่ อ ดอกมี ค วามหลากหลาย
นักวิทยาศาสตร์ ใช้ลกั ษณะการจัดเรี ยงตัวและการแตกกิ่ งก้านของช่อดอกจาแนกช่ อดอกออกเป็ นแบบ
ต่างๆ
ช่ อดอกบางชนิ ดมี ลกั ษณะคล้ายดอกเดี่ ยว ดอกย่อยเกิ ดตรงปลายก้านช่ อดอกเดี ยวกัน ไม่มี
ก้านดอกย่อยดอกย่อยเรี ยงกันอยู่บนฐานรองดอกที่โค้งนู นคล้ายหัว เช่ น ทานตะวัน ดาวเรื อง บานชื่ น
บานไม่รู้โรย ดาวกระจาย เป็ นต้นช่อดอกแบบนี้ ประกอบด้วยดอกย่อยๆ 2 ชนิ ด คือ ดอกวงนอกอยูร่ อบ
นอกของดอก และดอกวงในอยู่ตรงกลางดอกดอกวงนอกมี 1 ชั้น หรื อหลายชั้นเป็ นดอกสมบูรณ์ เพศ
หรื อไม่สมบูรณ์ เพศก็ได้ ส่ วนมากเป็ นดอกเพศเมียส่ วนดอกวงในมักเป็ นดอกสมบูรณ์ เพศมีกลี บดอก
เชื่อมกันเป็ นรู ปทรงกระบอกอยูเ่ หนือรังไข่
การสร้ างเซลล์ สืบพันธุ์ของพืชดอก
การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผูข้ องพืชดอกจะเกิดขึ้นภายใน อับเรณู (anther) โดยมีไมโครสปอร์
มาเทอร์ เซลล์ (microspore mother cell) แบ่งเซลล์แบบไมโอซิ สได้ 4 ไมโครสปอร์ (microspore) แต่
ละเซลล์มีโครโมโซมเท่ากับ n หลังจากนั้นนิ วเคลี ยสของไมโครสปอร์ จะแบ่งแบบไมโทซิ ส ได้ 2
นิวเคลียส คือ เจเนอเรทิฟนิวเคลียส (generative nucleus) และทิวบ์ นิวเคลียส (tube nucleus) เรี ยก
เซลล์ในระยะนี้ วา่ ละอองเรณู(pollen grain) หรื อแกมีโทไฟต์ เพศผู้ (male gametophyte) ละอองเรณู
จะมีผนังหนา ผนังชั้นนอกอาจมีผวิ เรี ยบ หรื อเป็ นหนามเล็กๆแตกต่างกันออกไปตามแต่ละชนิ ดของพืช
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เมื่อละอองเรณู แก่เต็มท ํํี ่ อบั เรณู จะแตกออกทาให้ละอองเรณู กระจายออกไปพร้อมที่จะผสมพันธุ์ต่อไป
ได้
การสร้ างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียของพืชดอกเกิ ดขึ้นภายในรังไข่ ภายในรังไข่อาจมีหนึ่ งออวุล
(ovule) หรื อหลายออวุล ภายในออวุลมีหลายเซลล์ แต่จะมีเซลล์หนึ่ งที่มีขนาดใหญ่ เรี ยกว่า เมกะสปอร์
มาเทอร์ เซลล์ (megaspore mother cell) มีจานวนโครโมโซม 2n ต่อมาจะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิ สได้
4 เซลล์ สลายไป 3 เซลล์ เหลือ 1 เซลล์ เรี ยกว่า เมกะสปอร์ (megaspore) หลังจากนั้นนิ วเคลียสของเม
กะสปอร์ จะแบ่งแบบไมโทซิ ส 3 ครั้ ง ได้ 8 นิ วเคลียส และมีไซโทพลาซึ มล้อมรอบ เป็ น 7 เซลล์ 3
เซลล์ อยูต่ รงข้ามกับไมโครไพล์ (micropyle) เรี ยกว่า แอนติแดล (antipodals) ตรงกลาง 1 เซลล์มี 2
นิวเคลียสเรี ยก เซลล์ โพลาร์ นิวคลีไอ (polar nuclei cell) ด้านไมโครไพล์มี 3 เซลล์ ตรงกลางเป็ นเซลล์
ไข่ (egg cell) และ2 ข้างเรี ยก ซินเนอร์ จิดส์ (synergids) ในระยะนี้ 1 เมกะสปอร์ ได้พฒั นามาเป็ นแกมี
โทไฟต์ที่เรี ยกว่า ถุงเอ็มบริโอ (embryo sac) หรื อแกมีโทไฟต์ เพศเมีย (female gametophyte)
การถ่ ายละอองเรณู
พื ช ดอกแต่ ล ะชนิ ด มี ล ะอองเรณู แ ละรั ง ไข่ ที่ มี รู ป ร่ า งลัก ษณะ และจ านวนที่ แ ตกต่ า งกัน
เมื่ออับเรณู แก่เต็มที่ ผนังของอับเรณู จะแตกออกละอองเรณู จะกระจายออกไปตกบนยอดเกสรตัวเมี ย
โดยอาศัยสื่ อต่างๆพาไป เช่น ลม น้ า แมลง สัตว์ รวมทั้งมนุ ษย์ เป็ นต้น ปรากฏการณ์ที่ละอองเรณู ตกลง
สู่ ยอดเกสรตัวเมีย เรี ยกว่า การถ่ ายละอองเรณู (pollination)
พืชบางชนิดที่เป็ นพืชเศรษฐกิจ หรื อพืชที่ใช้บริ โภคเป็ นอาหาร ถ้าปล่อยให้เกิดการถ่ายละออง
เรณู ตามธรรมชาติ ผลผลิ ตที่ได้จะไม่มากนัก เช่ น ทุเรี ยนพันธุ์ ชะนี จะติดผลเพียงร้ อยละ 3 ส่ วนพันธุ์
ก้านยาวติดผลร้อยละ 10 พืชบางชนิด เช่น สละ เกสรเพศผูม้ ีนอ้ ยมาก จึงทาให้การถ่ายละอองเรณู เกิดได้
น้อย นอกจากนี้ ยงั มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลให้การถ่ายละอองเรณู ได้น้อย เช่ น จานวนของแมลง
ที่ ม าผสมเกสร ระยะเวลาของการเจริ ญเติ บ โตเต็ม ที่ ข องเกสรเพศเมี ย และเกสรเพศผูไ้ ม่ พ ร้ อมกัน
ปั จจุบนั มนุษย์จึงเข้าไปช่วยทาให้เกิดการถ่ายละอองเรณูได้มากขึ้น เช่น เลี้ยงผึ้งเพื่อช่วยผสมเกสร ศึกษา
การเจริ ญของละอองเรณู และออวุล แล้วนาความรู ้มาช่วยผสมเกสร เช่น ในทุเรี ยนการเจริ ญเติบโตของ
อับเรณูจะเจริ ญเต็มที่ในเวลา 19.00 – 19.30 น. ชาวสวนก็จะตัดอับเรณู ที่แตกเก็บไว้ และเมื่อเวลาที่เกสร
เพศเมียเจริ ญเต็มที่ คือ ประมาณเวลา 19.30 น. เป็ นต้นไป ก็จะนาพู่กนั มาแตะละอองเรณู ที่ตดั ไว้วางบน
ยอดเกสรเพศเมีย หรื อเมื่อตัดอับเรณูแล้วก็ใส่ ถุงพลาสติก แล้วไปครอบที่เกสรเพศเมีย เมื่อเกสรเพศเมีย
เจริ ญเต็มที่แล้วการถ่ายละอองเรณูจะเกิดได้ดี และในผลไม้อื่น เช่น สละก็ใช้วธิ ี การเดียวกันนี้
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การปฏิสนธิซ้อน
เมื่อละอองเรณู ตกลงบนยอดเกสรเพศเมี ย ทิ วบ์นิวเคลี ยสของละอองเรณู แต่ละอันจะสร้ า ง
หลอดละอองเรณูดว้ ยการงอกหลอดลงไปตามก้านเกสรเพศเมียผ่านทางรู ไมโครไพล์ของออวุล ระยะนี้
เจเนอเรทิฟนิ วเคลียสจะแบ่งนิ วเคลียสแบบไมโทซิ สได้ 2 สเปิ ร์ มนิวเคลียส (sperm nucleus) สเปิ ร์ ม
นิ วเคลี ย สหนึ่ ง จะผสมกับ เซลล์ไ ข่ ไ ด้ไ ซโกต ส่ วนอี ก สเปิ ร์ ม นิ ว เคลี ย สจะเข้า ผสมกับ เซลล์โ พลาร์
นิวเคลียสไอได้ เอนโดสเปิ ร์ ม (endosperm) เรี ยกการผสม 2 ครั้ง ของสเปิ ร์ มนิวเคลียสนี้ วา่ การปฏิสนธิ
ซ้ อน (double fertilization)
การเกิดผล
ภายหลังการปฏิ สนธิ ออวุลแต่ ละออวุลจะเจริ ญไปเป็ นเมล็ด ส่ วนรั งไข่จะเจริ ญไปเป็ นผล
มีผลบางชนิดที่สามารถเจริ ญมาจากฐานรองดอก ได้แก่ ชมพู่ แอปเปิ้ ล สาลี่ ฝรั่ง
ผลของพื ช บางชนิ ดอาจเจริ ญเติ บ โตมาจากรั ง ไข่ โดยไม่ มี ก ารปฏิ ส นธิ หรื อมี ก ารปฏิ ส นธิ
ตามปกติ แต่ออวุลไม่เจริ ญเติบโตเป็ นเมล็ด ส่ วนรังไข่สามารถเจริ ญเติบโตเป็ นผลได้ เช่ น กล้วยหอม
องุ่นไม่มีเมล็ด
นักพฤกษศาสตร์ ได้แบ่งผลตามลักษณะของดอกและการเกิดผลออกเป็ น 3 ชนิด ดังนี้
1. ผลเดี่ยว (simple fruit) เป็ นผลที่เกิดจากดอกเดี่ยว หรื อ ช่อดอกซึ่ งแต่ละดอกมีรังไข่เพียงอัน
เดียว เช่น ลิ้นจี่ เงาะ ลาไย ทุเรี ยน ตะขบ เป็ นต้น
2. ผลกลุ่ม (aggregate fruit) เป็ นผลที่เกิ ดจากดอกหนึ่ งดอกซึ่ งมีหลายรังไข่อยู่แยกกันหรื อ
ติดกันก็ได้อยูบ่ นฐานรองดอกเดียวกัน เช่น น้อยหน่า กระดังงา สตรอเบอรี่ มณฑา เป็ นต้น
3. ผลรวม (multiple fruit) เป็ นผลเกิ ดจากรังไข่ของดอกย่อยแต่ละดอกของช่ อดอกหลอม
รวมกันเป็ นผลใหญ่ เช่น ยอ ขนุน หม่อน สับปะรด เป็ นต้น
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กิจกรรม เรื่องการสื บพันธุ์ของพืช
ให้ผเู ้ รี ยนแบ่งกลุ่มทากิจกรรมเกี่ยวกับการสื บพันธุ์ของพืชโดยเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ดงั นี้

วัสดุอปุ กรณ์
1.น้ า
2. ดอกผักบุง้
3. ดอกบัวหลวง
4. ดอกกล้วยไม้
5. ดอกตาลึง
6. ใบมีดโกน
7. กาวลาเท็กซ์
8. กระดาษวาดเขียนขนาด 20 ซม. X 30 ซม.
9. แว่นขยาย
10.กล้องจุลทรรศน์
11.สไลด์ และกระจกปิ ดสไลด์
12.เข็มหมุด
13.แท่งแก้ว
14.หลอดหยด

10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ซม.3
ดอก
ดอก
ดอก
ดอก
ใบ
ขวด
แผ่น
อัน
กล้อง
ชุด
อัน
อัน
อัน

หมายเหตุ
การนาดอกไม้ในข้อ 2 – 5 ผูเ้ รี ยนควรใส่ ดอกไม้ในถุงพลาสติก พรมน้ า และรัดปากถุง เพื่อให้
ดอกไม้สดอยูเ่ สมอ

วิธีดาเนินการทดลอง
1. นาดอกไม้ที่เตรี ยมมา ได้แก่ ดอกผักบุง้ ดอกบัวหลวง ดอกกล้วยไม้และดอกตาลึง ออกมา
แกะแต่ละชั้นของดอก คือ กลี บเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู ้ และเกสรตัวเมีย เพื่อสังเกตและ
เปรี ยบเทียบลักษณะ บันทึกผลการทดลอง
2. พิจารณาลักษณะของอับละอองเรณู ของดอกไม้แต่ละชนิ ด จากนั้นจึงใช้ปลายเข็มหมุดเขี่ย
อับ ละอองเรณู ข องดอกไม้ ข องดอกไม้ แ ต่ ล ะชนิ ด เพื่ อ ให้ ล ะอองเรณู ต กลงไปใน
กระจกสไลด์และหยดน้ าลงไป 1 หยด นาแท่งแก้วขยี้ให้ละอองเรณู แตกออก ส่ องดูดว้ ย
กล้องจุลทรรศน์
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3. นาเกสรตัวเมียมาผ่าตามยาวด้วยมีด สังเกตรังไข่และออวุลที่อยู่ภายใน โดยใช้แว่นขยาย
พร้อมทั้งวาดรู ปสิ่ งที่สังเกตพบ

หมายเหตุ
การแกะส่ วนประกอบของดอกแต่ละชั้น พยายามให้หลุดออกมาเป็ นวงอย่าให้แต่ละชิ้นหลุ ด
ออกจากกัน

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

ดอก
ผักบุ้ง

ดอกบัวหลวง

ดอกกล้วยไม้

ดอกตาลึง
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เรื่องที่ 2 การดารงชี วติ ของสั ตว์
2.1 โครงสร้ างและการทางานของระบบต่ างๆของสั ตว์
2.1.1. ระบบหายใจในสั ตว์
สัตว์ต่าง ๆ จะแลกเปลี่ยนก๊าซกับสิ่ งแวดล้อมโดยกระบวนการแพร่ (Diffusion) โดยสัตว์แต่ละ
ชนิดจะมีโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซที่เหมาะสมกับการดารงชีวติ และสิ่ งแวดล้อมต่างกัน

รู ปแสดงระบบหายใจของสั ตว์ ชนิดต่ าง ๆ
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ชนิดของสั ตว์
โครงสร้ างทีใ่ ช้ ในการแลกเปลี่ยนก๊าซ
1. สัตว์ช้ นั ต่า เช่น ไฮดรา
- ไม่มีอวัยวะในการหายใจโดยเฉพาะ การแลกเปลี่ ยนก๊าซใช้
แมงกะพรุ น ฟองน้ า พลานาเรี ย
เยือ่ หุ ม้ เซลล์หรื อผิวหนังที่ชุ่มชื้น
2. สัตว์น้ าชั้นสู ง เช่น ปลา กุง้ ปู
- มีเหงื อก (Gill) ซึ่ งมี ความแตกต่างกันในด้า นความซับซ้อน
หมึก หอย ดาวทะเล
แต่ทาหน้าที่เช่นเดียวกัน (ยกเว้ นสั ตว์ ครึ่ งบกครึ่ งนา้ ในช่ วงที่
เป็ นลูกอ๊ อดซึ่ งอาศัยอยู่ในนา้ จะหายใจด้ วยเหงือก ต่ อมาเมื่อ
โตเป็ นตัวเต็มวัยอยู่บนบก จึ งจะหายใจด้ วยปอด)
3. สัตว์บกชั้นต่า เช่น ไส้เดือนดิน - มีผิวหนังที่เปี ยกชื้ น และมีระบบหมุนเวียนเลือดเร่ งอัตราการ
แลกเปลี่ยนก๊าซ
4. สัตว์บกชั้นสู ง มี 3 ประเภท คือ
4.1 แมงมุม
- มี แผงปอดหรื อลังบก (Lung Book) มี ล ัก ษณะเป็ นเส้ น ๆ
ยืน่ ออกมานอกผิวร่ างกาย ทาให้สูญเสี ยความชื้นได้ง่าย
4.2 แมลงต่าง ๆ
- มี ท่อลม (Trachea) เป็ นท่อที่ ติดต่ อกับภายนอกร่ า งกายทาง
รู หายใจ และแตกแขนงแทรกไปยังทุกส่ วนของร่ างกาย
4.3 สัตว์มีกระดูกสันหลัง - มีปอด (Lung) มีลกั ษณะเป็ นถุง และมีความสัมพันธ์กบั ระบบ
หมุนเวียนเลือด
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2.1.2. ระบบย่อยอาหาร
ระบบย่อยอาหารของสั ตว์
1.1 การย่ อยอาหารในสั ตว์ มีกระดูกสั นหลัง
สัตว์มี กระดู ก สันหลัง ทุ ก ชนิ ด เช่ น ปลา กบ กิ้ ง ก่ า แมว จะมี ระบบทางเดิ นอาหารสมบู รณ์
ซึ่งทางเดินอาหารของสัตว์มีกระดูกสันหลังประกอบด้วย
ปาก  หลอดอาหาร  กระเพาะอาหาร  ลาไส้เล็ก  ทวารหนัก
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รู ปแสดงทางเดินอาหารของวัว

1.2 การย่ อยอาหารในสั ตว์ ไม่ มีกระดูกสั นหลัง
1.2.1 การย่ อยอาหารในสั ตว์ ทไี่ ม่ มีกระดูกสั นหลังทีม่ ีทางเดินอาหารไม่ สมบูรณ์
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รู ปแสดงระบบย่ อยอาหารของสั ตว์ ไม่ มีกระดูกสั นหลังทีม่ ีทางเดินอาหารไม่ สมบูรณ์
ชนิดของสัตว์

ลักษณะทางเดินอาหารและการย่ อยอาหาร

- ยังไม่มีทางเดินอาหาร แต่มีเซลล์พิเศษอยูผ่ นังด้านในของฟองน้ า
เรี ยกว่า เซลล์ปลอกคอ (Collar Cell) ทาหน้าที่จบั อาหาร แล้ว
สร้าง แวคิวโอลอาหาร (Food Vacuole) เพื่อย่อยอาหาร
2. ไฮดรา แมงกะพรุ น ซี แ อนนี - มี ท างเดิ นอาหารไม่ ส มบู รณ์ มี ป าก แต่ ไ ม่ มี ท วารหนัก อาหาร
โมนี
จะผ่า นบริ เวณปากเข้า ไปในช่ องล าตัวที่ เรี ย กว่า ช่ องแกสโตร
วาสคิวลาร์ (Gastro vascular Cavity) ซึ่ งจะย่อยอาหารที่บริ เวณ
ช่องนี้ และกากอาหารจะถูกขับออกทางเดิมคือ ปาก
3. หนอนตัวแบน เช่น พลานาเรี ย - มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ มีช่องเปิ ดทางเดียวคือปาก ซึ่ งอาหาร
พยาธิใบไม้
จะเข้าทางปาก และย่อยในทางเดินอาหาร แล้วขับกากอาหารออก
ทางเดิมคือ ทางปาก
1. ฟองน้ า

1.2.2 การย่ อยอาหารในสั ตว์ ไม่ มีกระดูกสั นหลังทีม่ ีทางเดินอาหารสมบูรณ์

ชนิดของสั ตว์
ลักษณะทางเดินอาหารและการย่อยอาหาร
1. หนอนตั ว กลม เช่ น พยาธิ - เป็ นพวกแรกที่ มี ท างเดิ น อาหารสมบู ร ณ์ คื อ มี ช่ อ งปากและ
ช่องทวารหนักแยกออกจากกัน
ไส้เดือน พยาธิเส้นด้าย
2. หนอนตั ว กลมมี ป ล้ อ ง เช่ น - มี ท างเดิ น อาหารสมบู ร ณ์ และมี โ ครงสร้ า งทางเดิ น อาหารที่ มี
ไส้ เ ดื อ นดิ น ปลิ ง น้ าจื ด และ ลักษณะเฉพาะแต่ละส่ วนมากขึ้น
แมลง

90
ระบบขับถ่ายในสัตว์
ในเซลล์หรื อในร่ างกายของสัตว์ต่าง ๆ จะมีปฏิกิริยาเคมีจานวนมากเกิดขึ้นตลอดเวลา และผลจาก
การเกิ ดปฏิ กิริยาเคมีเหล่ านี้ จะทาให้เกิ ดผลิ ตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสิ่ งมีชีวิตและของเสี ยที่ตอ้ งกาจัด
ออกด้วยการขับถ่าย สัตว์แต่ละชนิดจะมีอวัยวะและกระบวนการกาจัดของเสี ยออกนอกร่ างกายแตกต่าง
กันออกไป สัตว์ช้ นั ต่ าที่ มี โครงสร้ างง่ าย ๆ เซลล์ที่ ท าหน้าที่ ก าจัดของเสี ย จะสั มผัส กับ สิ่ งแวดล้อม
โดยตรง ส่ วนสัตว์ช้ นั สู งที่มีโครงสร้างซับซ้อน การกาจัดของเสี ยจะมีอวัยวะที่ทาหน้าที่เฉพาะ
ระบบขับถ่ายของสัตว์ชนิดต่าง ๆ มีดงั ต่อไปนี้

รู ปแสดงระบบขับถ่ ายของสั ตว์ ชนิดต่ าง ๆ
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ชนิดของสั ตว์
1. ฟองน้ า
2. ไฮดรา แมงกะพรุ น
3. พวกหนอนตัวแบน เช่น
พลานาเรี ย พยาธิใบไม้
4. พวกหนอนตัวกลมมีปล้อง
เช่น ไส้เดือนดิน
5. แมลง

6. สัตว์มีกระดูกสันหลัง

โครงสร้ างหรืออวัยวะขับถ่ าย
- เยือ่ หุ ม้ เซลล์เป็ นบริ เวณที่มีการแพร่ ของเสี ยออกจากเซลล์
- ใช้ปาก โดยของเสี ยจะแพร่ ไปสะสมในช่องลาตัวแล้วขับออกทาง
ปากและของเสี ยบางชนิดจะแพร่ ทางผนังลาตัว
- ใช้เฟลมเซลล์ (Flame Cell) ซึ่ งกระจายอยูท่ ้ งั สองข้างตลอดความ
ยาวของลาตัว เป็ นตัวกรองของเสี ยออกทางท่อซึ่ งมีรูเปิ ดออกข้าง
ลาตัว
- ใช้ เ นฟริ เดี ย ม (Nephridium) รั บ ของเสี ย มาตามท่ อ และเปิ ด
ออกมาทางท่อซึ่ งมีรูเปิ ดออกข้างลาตัว
- ใช้ท่อมัลพิเกี ยน (Mulphigian Tubule) ซึ่ งเป็ นท่อเล็ก ๆ จานวน
มากอยู่ระหว่างกระเพาะกับลาไส้ ทาหน้าที่ ดูดซึ มของเสี ยจาก
เลื อด และส่ ง ต่อไปทางเดิ นอาหาร และขับ ออกนอกลาตัวทาง
ทวารหนักร่ วมกับกากอาหาร
- ใช้ไต 2 ข้างพร้ อมด้วยท่อไตและกระเพาะปั สสาวะเป็ นอวัยวะ
ขับถ่าย

ระบบสืบพันธุ์ในสัตว์
6.1 ประเภทของการสื บพันธุ์ของสัตว์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. การสื บพันธุ์แบบไม่ อาศัยเพศ (Asexual Reproduction) เป็ นการสื บพันธุ์โดยการผลิตหน่วย
สิ่ งมีชีวติ จากหน่วยสางมีชีวติ เดิมด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่ไม่ใช่จากการใช้เซลล์สืบพันธุ์ ได้แก่ การแตกหน่อ
การงอกใหม่ การขาดออกเป็ นท่อน และพาร์ ธีโนเจเนซิ ส
2. การสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศ (Sexual Reproduction) เป็ นการสื บพันธุ์ที่เกิดจากการผสมพันธุ์
ระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผูแ้ ละเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย เกิดเป็ นสิ่ งมีชีวติ ใหม่ ได้แก่ การสื บพันธุ์ของสัตว์
ชั้นต่าบางพวก และสัตว์ช้ นั สู งทุกชนิด
สัตว์บางชนิดสามารถสื บพันธุ์ท้ งั แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศ เช่น ไฮดรา การสื บพันธุ์
แบบไม่อาศัยเพศของไฮดราจะใช้วธิ ี การแตกหน่อ
6.2 ชนิดของการสื บพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ มีหลายชนิดดังนี้
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1. การแตกหน่ อ (Budding) เป็ นการสื บพันธุ์ที่หน่วยสิ่ งมีชีวติ ใหม่เจริ ญออกมาภายนอกของตัว
เดิมเรี ยกว่า หน่อ (Bud) หน่อที่เกิดขึ้นนี้จะเจริ ญจนกระทัง่ ได้เป็ นสิ่ งมีชีวิตใหม่ ซึ่ งมีลกั ษณะเหมือนเดิม
แต่มีขนาดเล็กว่า ซึ่ งต่อมาจะหลุดออกจากตัวเดิมและเติบโตต่อไป หรื ออาจจะติดอยูก่ บั ตัวเดิมก็ได้ สัตว์
ที่มีการสื บพันธุ์ลกั ษณะนี้ได้แก่ ไฮดรา ฟองน้ า ปะการัง

รู ปแสดงการแตกหน่ อของไฮดรา

2. การงอกใหม่ (Regeneration) เป็ นการสื บพันธุ์ที่มีการสร้างส่ วนของร่ างกายที่หลุดออกหรื อ
สู ญเสี ยไปให้เป็ นสิ่ งมีชีวิตตัวใหม่ ทาให้มีจานวนสิ่ งมีชีวิตเพิ่มมากขึ้น สัตว์ที่มีการสื บพันธุ์ลกั ษณะนี้
ได้แก่ พลานาเรี ย ดาวทะเล ซี แอนนีโมนี ไส้เดือนดิน ปลิงน้ าจืด

รู ปแสดงการงอกใหม่ ของพลานาเรียและดาวทะเล

3. การขาดออกเป็ นท่ อน (Fragmentation) เป็ นการสื บพันธุ์โดยการขาดออกเป็ นท่อน ๆ จาก
ตัวเดิมแล้วแต่ละท่อนจะเจริ ญเติบโตเป็ นตัวใหม่ได้ พบในพวกหนอนตัวแบน
4. พาร์ ธีโนเจเนซีส (Parthenogenesis) เป็ นการสื บพันธุ์ของแมลงบางชนิดซึ่ งตัวเมียสามารถ
ผลิ ตไข่ที่ฟักเป็ นตัวได้โดยไม่ตอ้ งมีการปฏิสนธิ ในสภาวะปรกติ ไข่จะฟั กออกมาเป็ นตัวเมียเสมอ แต่
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ในสภาพที่ไม่เหมาะสมกับการดารงชีวติ เช่น เกิดความแห้งแล้ง หนาวเย็น หรื อขาดแคลนอาหาร ตัวเมีย
จะผลิตไข่ที่ฟักออกมาเป็ นทั้งตัวผูแ้ ละตัวเมีย จากนั้นตัวผูแ้ ละตัวเมียเหล่านี้ จะผสมพันธุ์กนั แล้วตัวเมีย
จะออกไข่ ที่มี ค วามคงทนต่ อสภาวะที่ ไ ม่เหมาะสมดัง กล่ าว แมลงที่ มี ก ารสื บ พันธุ์ ล ัก ษณะนี้ ได้แก่
ตัก๊ แตนกิ่ งไม้ เพลี้ย ไรน้ า ในพวกแมลงสังคม เช่ น ผึ้ง มด ต่อ แตน ก็พบว่ามีการสื บพันธุ์ในลักษณะนี้
เหมือนกัน แต่ในสภาวะปรกติไข่ที่ฟักออกมาจะได้ตวั ผูเ้ สมอ
6.3 ชนิดของการสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศของสัตว์ มี 2 ชนิด ดังนี้
1. การสื บพันธุ์ของสั ตว์ ที่มี 2 เพศในตัวเดียวกัน (Monoecious) โดยทัว่ ไปไม่สามารถผสมกัน
ภายในตัว ต้องผสมข้ามตัว เนื่ องจากไข่และอสุ จิจะเจริ ญไม่พร้อมกัน เช่น ไฮดรา พลานาเรี ย ไส้เดือน
ดิน

รู ปแสดงการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของไฮดราตัวอ่ อนหลุดจากรังไข่ แล้ วเจริญเติบโตต่ อไป

2. การสื บ พั น ธุ์ ข องสั ต ว์ ที่ มี เ พศผู้ แ ละเพศเมี ย แยกกั น อยู่ ต่ า งตั ว กั น (Dioeciously) ในการ
สื บพันธุ์ของสัตว์ชนิดนี้มีการปฏิสนธิ 2 แบบ คือ
2.1 การปฏิสนธิภายใน (Internal Fertilization) คือ การผสมระหว่างตัวอสุ จิกบั ไข่ที่อยูภ่ ายใน
ร่ างกายของเพศเมีย สัตว์ที่มีการปฏิสนธิ แบบนี้ ได้แก่ สัตว์ที่วางไข่บนบกทุกชนิ ด สัตว์ที่เลี้ ยงลูกด้วย
น้ านม และปลาที่ออกลูกเป็ นตัว เช่น ปลาเข็ม ปลาหางนกยูง ปลาฉลาม
2.2 การปฏิส นธิ ภายนอก (External fertilization) คื อการผสมระหว่างตัวอสุ จิกบั ไข่ ที่อยู่
ภายนอกร่ า งกายของสั ตว์เพศเมี ย การปฏิ ส นธิ แบบนี้ ต้องอาศัย น้ า เป็ นตัวกลางให้ตวั อสุ จิเคลื่ อนที่
เข้าไปผสมไข่ได้ สัตว์ที่มีการปฏิสนธิ แบบนี้ ได้แก่ ปลาต่าง ๆ สัตว์ครึ่ งบกครึ่ งน้ า และสัตว์ที่วางไข่ใน
น้ าทุกชนิด
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กิจกรรมการทดลอง โครงสร้ างลาเลียงนา้ และอาหารของพืช
จุดประสงค์ การทดลอง
1.ระบุส่วนของพืชที่ใช้ในการลาเลียงน้ าและอาหารได้
2. อธิ บายกระบวนการการลาเลียงน้ าและอาหารในพืชได้

วัสดุอปุ กรณ์
1. ต้นเทียนสู งประมาณ 20 เซนติเมตร
1 ต้น
2. น้ าหมึกสี แดง
15 ซม.3
3. น้ า
1 ลิตร
4. ขวดปากกว้างสู งประมาณ 10-15 ซม.
1 ใบ
5. ใบมีดโกน
1 ใบ
6. สไลด์และกระจกปิ ดสไลด์
1 ชุด
7. กล้องจุลทรรศน์
1 กล้อง
8. หลอดหยด
1 อัน
วิธีดาเนินการทดลอง
1. ใส่ หมึกแดงประมาณ 15 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในขวดปากกว้างที่มีน้ า
2. นาต้นเที ย นที่ ล้างน้ า สะอาดแล้ว แช่ ลงในขวดที่ มีน้ า หมึ กสี แดง แล้วนาไปไว้กลางแดด
ประมาณ 20-30 นาที สังเกตการเปลี่ยนแปลง บันทึกผล
3. นาต้นเทียนออกมาล้างน้ า ใช้ใบมีดโกนตัดลาต้นตามขวางตรงส่ วนที่มีลาต้นอวบ ไม่มีกิ่งให้
ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร
4. นาส่ วนที่ตดั ออกมาตัดตามขวางให้บางที่สุด แล้วนาไปวางบนสไลด์ หยดน้ า 1-2 หยด ปิ ด
ด้วยกระจกปิ ดสไลด์ นาไปส่ องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ สังเกตวาดรู ปตาแหน่ งที่เป็ นสี แดง
และบันทึกผล
5. นาส่ วนที่ ได้ออกมาตัดตามยาวบางๆยาวประมาณ 0.5 เซนติ เมตร แล้วดาเนิ นตามขั้นตอน
เหมือนข้อ 4
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หมายเหตุ
1. การถอนต้นเทียน ต้องค่อยๆถอนต้นเทียนทั้งต้น พยายามให้รากติดมามากที่สุด แล้วล้าง
ดินออกทันทีโดยการจับส่ ายไปมาเบาๆ ในน้ าก่อนที่จะจุ่มลงในน้ าหมึกสี แดง
2. ผูเ้ รี ยนต้องสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงภายในราก ลาต้นและใบอย่างละเอียด

ตารางบันทึกผล
สิ่ งที่ทดลอง
1.จุ่มต้นเทียนลงในน้ าหมึก
สี แดง
2. เมื่อส่ อง
ลาต้นตัดขวาง
ด้วยกล้อง
จุลทรรศน์
ลาต้นตัดยาว

ภาพ

ลักษณะที่สังเกตได้
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แบบฝึ กหัดท้ ายบทที่ 4
1. เซลล์พชื กับเซลล์สัตว์ มีความแตกต่ างกันอย่างไร
ก. เซลล์พืชมีผนังเซลล์ เซลล์สัตว์ไม่มีผนังเซลล์
ข. เซลล์พืชไม่มีผนังเซลล์ เซลล์สัตว์มีผนังเซลล์
ค. เซลล์พืชมีเยือ่ หุ ม้ เซลล์ เซลล์สัตว์ไม่มีเยือ่ หุ ม้ เซลล์
ง. เซลล์พืชไม่มีเยือ่ หุ ม้ เซลล์ เซลล์สัตว์มีเยือ่ หุ ม้ เซลล์
2. เปรียบผนังเซลล์เป็ นส่ วนใดของร่ างกาย
ก. ผิวหนัง
ข. ชั้นไขมัน
ค.เส้นเลือด
ง .หัวใจ
3. เซลล์ ทมี่ ี ไรโบโซมมากทีส่ ุ ด คือ
ก .เซลล์ตบั
ข. เซลล์ที่บริ เวณหลอดของหน่วยเนฟรอน
ค. เซลล์เม็ดเลือดขาว
ง.เซลล์ของต่อมไรท่อ
4. ในการคายนา้ ของพืช นา้ จะออกจากพืชมากทีส่ ุ ดทางใด
ก. หน้าใบ
ข. ปลายใบ
ค. หลังใบ
ง. ขอบใบ
5. ด้ านบนของใบมะม่ วงมีสีเข้ มมากกว่ าด้ านล่ างเป็ นเพราะเหตุใด
ก. ได้รับแสงมากกว่า
ข. แพลิเซดเซลล์เรี ยงตัวหนาแน่นกว่าสปองจีเซลล์
ค. แพลเซดเซลล์มีคลอโรพลาสต์มากกว่าสปองจีเซลล์
ง. สปองจีเซลล์มีคลอโรพลาสต์มากกว่าแพบลิเซดเซลล์

97
6. การเคลือ่ นทีข่ องแร่ ธาตุในดินเข้ าสู่ รากพืชต้ องอาศัยกระบวนการใดโดยตรงทีส่ ุ ด
ก. การหายใจ
ข.การสังเคระห์แสง
ค. การคายน้ า
ง. กัตเตชัน
7. เพราะเหตุใดเวลาย้ ายต้ นไม้ ไปปลูกจึงนิยมตัดใบออกเสี ยบ้ าง
ก. สะดวกในการเคลื่อนย้าย
ข. ลดการคายน้ าของพืช
ค. สะดวกในการบังแดด
ง. ลดน้ าหนักพืชส่ วนที่เหนือดิน
8. การสั งเคราะห์ ด้วยแสงเป็ นขบวนการทีพ่ ชื สร้ างอะไร
ก. แป้ ง และ คาร์บอนไดออกไซด์
ข. น้ าตาล และ คาร์ บอนไดออกไซด์
ค. แป้ ง และ ออกซิเจน
ง. คาร์โบไฮเดรต และ ออกซิเจน
9. คากล่าวในข้ อใดไม่ เกีย่ วข้ องกับขบวนการสั งเคราะห์ แสง
ก. สังเคราะห์อินทรี ยสารได้มากที่สุดในโลก
ข. ต้นไม้เพื่อนชีวติ เจ้าดูดอากาศพิษแทนข้า
ค. ช่วยรักษาระดับคาร์ บอนไดออกไซด์ ในบรรยากาศให้อยูใ่ นภาวะสมดุล
ง. ก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ในอากาศ พืดูดไปใช้ประโยชน์ได้
10. อะไรจะเกิดขึน้ ถ้ าแสงทีส่ ่ งมายังโลกมีเฉพาะสี เขียว
ก. ปริ มาณ ออกซิ เจนในอากาศจะสู งขึ้น
ข. ปริ มาณ คาร์บอนไดออกไซด์ ในอากาศจะลดลง
ค. ปริ มาณอาหารสะสมในพืชจะสู งขึ้น
ง. ปริ มาณอาหารที่เป็ นประโยชน์ต่อสัตว์
11. แร่ ธาตุชนิดใดทีพ่ ชื ได้ จากบรรยากาศโดยตรง
ก. ไนโตรเจน
ข. ไฮโดรเจน
ค. คาร์บอน
ง. ฟอสฟอรัส
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12. สภาวะใดทีไ่ ม่ จาเป็ นต่ อการงอกของเมล็ดพืชส่ วนใหญ่
ก. มีออกซิเจนเพียงพอสาหรับการหายใจ
ข. มีน้ าเพียงพอสาหรับปฎิกิริยาเอนไซม์
ค. มีอุณหภูมิเหมาะสมสาหรับปฎิกิริยาเอนไซม์
ง. มีแสงเพียงพอสาหรับใบเลี้ยง
13. เอมบริโอของพืชมีดอก คือ อะไร
ก. กลุ่มนี้เยือ่ ที่กาลังเจริ ญอยูภ่ ายในเนื้อเยือ่ เมล็ดทั้งหมด
ข. กลุ่มนี้เยือ่ ที่กาลังเจริ ญในเนื้อเยือ่ หุ ม้ เมล็ดยกเว้นใบเลี้ยง
ค. กลุ่มนี้เยือ่ ที่กาลังเจริ ญภายในเนื้อเยือ่ เมล็ดยกเว้นเอนโดสเปิ ร์ ม
ง. กลุ่มนี้เยือ่ ที่กาลังเจริ ญภายในเนื้อเยือ่ เมล็ดยกเว้นใบเลี้ยงและเอนโดสเปิ ร์ ม
14. ในระหว่างการงอกของเมล็ดถั่วเหลือง เอมบริโอได้ อาหารเกือบทั้งหมดมาจากอะไร
ก. ใบเลี้ยง
ข. เอนโดสเปิ ร์ม
ค. เอพิคอทิล
ง. น้ าและแร่ ธาตุในดิน
15. ดอกไม้ คลีบ่ านได้ เพราะกลีบดอกมีอะไร
ก. การเคลื่อนไหวแบบนิวเตชัน
ข. การเคลื่อนไหวแบบเทอร์เกอร์
ค. การเคลื่อนไหวแบบนาสติก
ง. กลุ่มเซลล์พวกพัลไวนัสซึ่ งไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

เฉลยแบบทดสอบบทที่ 4 เรื่องกระบวนการดารงชีวติ ของพืชและสั ตว์
1. ก 2. ก 3. ค 4. ค 5. ข 6. ค 7. ข 8. ง 9. ง 10. ง
11. ค 12. ง 13. ค 14. ข 15. ค
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บทที่ 5
ระบบนิเวศ
สาระสาคัญ
ความสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวติ ต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน สายใยอาหาร วัฎจักร
ของน้ าและวัฎจักรคาร์บอน
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. อธิ บายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวติ ต่าง ๆ ในระบบนิเวศในท้องถิ่นและการ
ถ่ายทอดพลังงานได้
2. อธิ บายและเขียนแผนภูมิแสดงสายใยอาหารของระบบนิเวศต่าง ๆ ในท้องถิ่นได้
3. อธิ บายวัฎจักรของน้ าและคาร์ บอนได้
ขอบข่ ายเนื้อหา
เรื่ องที่ 1 ความสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวติ ต่าง ๆ ในระบบนิเวศ
เรื่ องที่ 2 การถ่ายทอดพลังงาน
เรื่ องที่ 3 สายใยอาหาร
เรื่ องที่ 4 วัฎจักรของน้ า
เรื่ องที่ 5 วัฎจักรคาร์บอน
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เรื่องที่ 1 ความสั มพันธ์ ของสิ่ งมีชีวติ ต่ าง ๆ ในระบบนิเวศ
ระบบนิเวศ คืออะไร
ระบบนิเวศ (Ecosystem) เป็ นชื่อเรี ยกของกลุ่มสิ่ งมีชีวติ และปั จจัยแวดล้อมในบริ เวณกว้างแบบ
ใดแบบหนึ่ งที่เน้นความสัมพันธ์กนั ของสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งถือเป็ นหน่วยที่สาคัญที่สุด มีการ
แลกเปลี่ ยนสสาร แร่ ธาตุ และพลังงานกับสิ่ งแวดล้อม โดยผ่านระบบห่ วงโซ่ อาหาร (Food chain)
เพราะระบบนิ เวศนั้นประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตหลากหลายชนิ ด และความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่ งมี ชี วิตกับสิ่ งแวดล้อมที่ อาศัยอยู่ ซึ่ ง สิ่ งแวดล้อมก็คื อสภาพต่ างๆ ของสิ่ งที่ อยู่รอบตัวเรา
ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้ น ระนาบพื้นที่สูง ประเภทของหิ น ดิ น ฯลฯ มีการกิ นกันเป็ นทอดๆ ทาให้
สสารและแร่ ธาตุมีการหมุนเวียนในระบบจนเกิดเป็ นวัฏจักร
ระบบนิ เวศที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรี ยกว่า โลกของสิ่ งมีชีวิต โครงสร้างของโลกประกอบไปด้วย
ทะเล เกาะ และพื้นทวีป อีกทั้งยังมีสภาพภูมิอากาศที่หลายหลากจึงเกิดเป็ นระบบนิ เวศหลายรู ป ด้วย
เหตุน้ ี ระบบนิเวศที่มีความคล้ายคลึงกันจึงเรี ยกกันว่า “ชีวนิเวศ”
ความแตกต่างที่สาคัญระหว่างชี วนิ เวศแต่ละแห่ งมี 2 อย่าง คือ ความหลากหลายทางชี วภาพ
หรื อความหลากหลายสายพันธุ์ของสิ่ งมีชีวิต และ มวลชี วภาพ หรื อปริ มาณอินทรี ยว์ ตั ถุต่อหน่วยพื้นที่
ชีวนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดคือป่ ารกที่มีท้ งั ความหลากหลายทางชีวภาพและมวลชีวภาพสู ง
ระบบนิเวศหลากหลายบนโลก
ระบบนิ เวศทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีความแตกต่างกัน แต่มีความเหมือนกันคือ เป็ นที่อยู่
ตามธรรมชาติของพืชและสัตว์ ซึ่ งอยูร่ วมกันเป็ นกลุ่มและมีอิทธิ พลต่อกัน ทั้งในแหล่งน้ าจืด ชายหาด
หรื อถ้ า ใต้ดินโลกมี น้ า จื ดในแหล่ ง ต่ า งๆ รวมกันเพี ย ง 0.04% ของปริ ม าณน้ า ทั้ง โลก (อี ก 2.4% ใน
ปริ มาณน้ าจืดทั้งหมดเป็ นน้ าที่เกิ ดการแข็งตัว) น้ าจืดมีปริ มาณสารละลายเกลื อในน้ าน้อยกว่าน้ าทะเล
ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นน้ าฝนที่ตกลงบนพื้นทวีป
ระบบนิเวศ (ถา้ ใต้ ดิน – ชายฝั่งทะเล – ป่ าชายเลน)
สิ่ งมีชีวติ หลักๆ ในน้ าจืด ได้แก่ สาหร่ าย พืชชั้นสู งบางชนิด และสัตว์จาพวกครัสเตเซี ยน แมลง
ปลา และสัตว์ครึ่ งบกครึ่ งน้ าชนิ ดต่างๆ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่หาอาหารจากในน้ าแล้วสร้ างรังไว้ริมฝั่ ง
แม่น้ าเหมือนตัวนากและตัวบีเวอร์ พื้นที่ชุ่มน้ าเป็ นแหล่งที่มีสิ่งชี วิตหลากหลายสายพันธุ์ที่สุด เพราะมี
สภาพเป็ นระบบนิเวศแบบผสมผสานระหว่างบนบกกับในน้ า
ถา้ เป็ นระบบนิ เวศที่ไม่มีแสงสว่าง (แสงสว่างเป็ นปั จจัยที่ทาให้เกิ ดการสร้ างอินทรี ยวัตถุ ) มี
ความชื้นสู ง และอุณหภูมิเกือบคงที่ตลอดทั้งปี อินทรี ยวัตถุที่จาเป็ นต่อการดารงชี วิตสามารถเข้าไปสู่ ใน
ถ้ าได้ตามกระแสน้ าใต้ดินหรื อสัตว์เป็ นตัวนาเข้ามา ดังนั้น สัตว์กลุ่มหลักที่ อาศัยในถ้ าจึ งเป็ นจาพวก
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แมลง ปลาบางชนิ ด สัตว์ครึ่ งบกครึ่ งน้ า โดยเฉพาะค้างคาว ซึ่ งของเสี ยจากค้างคาวเป็ นองค์ประกอบ
สาคัญของอินทรี ยวัตถุ
ชายฝั่งทะเล เป็ นระบบนิ เวศที่มีความพิเศษ ซึ่ งคาบเกี่ ยวระหว่างพื้นดิ นกับทะเล บางแห่ งน้ า
ทะเลล้ าเข้ามาในผืนดินตามทางน้ าในหุ บเขา หรื อ ก้อนน้ าแข็ง ทาให้เกิดป่ าชายเลน บางแห่ งเป็ นแม่น้ า
ที่ไหลลงสู่ ทะเล ทาให้เกิดดินดอนสามเหลี่ยม บางแห่งเป็ นน้ าทะเลไหลเข้าสู่ พ้ืนดินเพียงบางช่วง ทาให้
เกิ ดทะเลสาบชายฝั่ งทะเลขึ้น ทะเลสาบบางแห่ งมีปริ มาณเกลื อสู งกว่าในทะเล สิ่ งมีชีวิตที่อาศัยอยู่จึง
แตกต่างกันออกไปในแต่ละแห่ง

ภาพชายหาดบริ เวณอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ป่ าชายเลน เป็ นระบบนิ เวศชายฝั่งที่พบได้เฉพาะในเขตร้ อนเท่านั้น เป็ นแหล่งที่อยูข่ องต้นไม้
และไม้พุ่มที่มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ต้นไม้ในป่ าชายเลนจะมีรากใต้ดินยึดผิวดินไว้ และ
เป็ นแหล่งพักอาศัยของสิ่ งมีชีวติ บริ เวณนั้น ตัวอ่อนของสิ่ งมีชีวติ หลายประเภทจะไม่สามารถเติบโตเป็ น
ตัวเต็มวัยได้ หากไม่มีรากเหล่านี้คอยคุม้ กัน ส่ วนเหนือน้ าจะมีรากในอากาศ ทาหน้าที่ช่วยในการหายใจ
เมล็ดจะผสมพันธุ์ในต้นโดยไม่ตกลงสู่ พ้นื ดินจนกว่าจะมีน้ าหนักมากพอที่จะฝังตัวเองในพื้นดินได้ เพื่อ
ไม่ให้กระแสน้ าพัดหายไป
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ภาพป่ าโกงกาง บริ เวณคลองโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร
(ต้นโกงกางเป็ นต้นไม้ที่ข้ ึนบริ เวณป่ าชายเลน)
การเปลีย่ นแปลงแทนทีท่ างนิเวศวิทยา
พื้ น ที่ เ กษตรกรรมส่ ว นใหญ่ ใ นอดี ต เคยเป็ นป่ ามาก่ อ น หากปล่ อ ยให้ ร กร้ า งนานๆ ก็ ก ลับ
กลายเป็ นป่ าอีกครั้ง ด้วยการที่หญ้าหรื อวัชพืชขึ้นมาปกคลุมดินสู งขึ้นเรื่ อยๆ จากนั้นพุ่มไม้และไม้อ่อน
จะงอกขึ้นมาในทุ่งหญ้า ต่อมาเมื่อไม้ใหญ่แตกกิ่ งก้านสาขา ร่ มเงาของมันจะทาให้หญ้าค่อยๆ ตายใน
ที่สุด ไม้ใหญ่ที่ทาให้พ้นื ที่กลายเป็ นป่ าเรี ยกว่า “การเปลี่ยนแปลงแทนที่ทางนิเวศวิทยา”
ในธรรมชาติ ท ั่ว ไป การเปลี่ ย นแปลงแทนที่ เ กิ ด ขึ้ นได้ ทุ ก หนทุ ก แห่ ง ทั้ง ในดิ น ในน้ า
ตัวอย่างเช่น เราอาจเคยเห็นสระน้ าที่มีพืชหลายชนิ ดขึ้นอยูเ่ ต็มสระจนรากใต้ผิวน้ ารกแน่นไปหมด ราก
เหล่านี้ จะยึดและสะสมดินหรื อซากใบเน่ าไว้จนกระทัง่ สระน้ าค่อยๆ ตื้นเขินขึ้นเรื่ อยๆ กลายเป็ นที่ลุ่ม
ชื้นแฉะ และพืชน้ าที่เคยมีก็ค่อยๆ หายไปฝนขณะที่ตน้ ไม้เล็กๆ งอกขึ้นแทนที่และค่อยๆ ทาให้ที่ลุ่มแฉะ
แห่งนั้นกลายเป็ นดงไม้ร่มชื้นในที่สุด
ชั้นของสิ่ งมีชีวติ
ลักษณะเด่นที่สุดของดาวเคราะห์ที่ชื่อว่า “โลก” คือการมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนพื้นผิวบางๆ ที่
ปกคลุมโลก
ชี วิตได้เริ่ ม ถื อก าเนิ ดขึ้ นบนโลกตั้ง แต่ เมื่ อประมาณ 3,500 ล้า นปี ก่ อน ซึ่ ง เป็ นระยะเวลาที่
ยาวนานเพียงพอสาหรับวิวฒั นาการจนเกิดเป็ นสิ่ งมีชีวติ หลากหลายสายพันธุ์ข้ ึนมา

โลกเรามี ส ภาพแวดล้อมและภู มิ อากาศหลากหลายรู ป แบบเรี ยกว่า “ความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพ” แต่ สิ่ ง มี ชี วิต บนโลกก็ ย งั ต้อ งขึ้ นอยู่ก ับ แหล่ ง พลัง งานจากภายนอกโลก คื อพลัง งานจาก
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แสงอาทิ ต ย์ ซึ่ งท าให้โ ลกเรามี อุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสมต่ อ การสร้ า งอิ น ทรี ย วัต ถุ ข้ ึ น จากกระบวนการ
สังเคราะห์แสง
การศึกษาสิ่ งมีชีวติ ทาได้ 2 วิธี คือการศึกษาตามสปี ชี ส์ เหมือนที่นกั พฤกษศาสตร์ ศึกษาพรรณ
ไม้ หรื อ นักสัตววิทยาศึกษาสัตว์ต่างๆ และ การศึกษาโดยองค์รวม โดยเลือกเขตใดเขตหนึ่ งมาวิเคราะห์
สิ่ งมีชีวิตทุกชี วิตที่อาศัยอยู่ในเขตนั้น ๆ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตแต่ละชนิ ดที่เรี ยกว่า
“นิเวศวิทยา” คือการศึกษาสิ่ งมีชีวติ ร่ วมกันเป็ นระบบนิเวศ
การจัดลาดับชั้นของชีวภาพ

ชี วภาค ระบบนิเวศ และแหล่ งทีอ่ ยู่
โลกของสิ่ งมีชีวิตทั้งหมดก็คือ “ชี วภาค” ส่ วนหนึ่ งๆ ของชี วภาคจะสัมพันธ์เกี่ ยวข้องกับส่ วน
อื่นๆ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม แต่ชีวภาคทั้งหมดนั้นซับซ้อนและมีขอบเขตกว้างใหญ่ไพศาลจนไม่อาจ
นามาศึกษารวมกันทีเดียวได้ นักนิเวศวิทยาจึงแบ่งชีวภาคออกเป็ นหน่วยย่อยที่ครอบคลุมเฉพาะพืชหรื อ
สั ต ว์ เช่ น ป่ าดิ บ ชื้ น เขตร้ อ น ป่ าแล้ง หรื อ ป่ าสนเขตหนาวเหนื อ โดยเรี ย กแต่ ล ะหน่ ว ยว่า “ระบบ
นิ เวศวิทยา” แต่ระบบนิ เวศวิทยาก็ใหญ่โตมาก ในบางส่ วนของโลก พื้นป่ าชนิ ดเดี ยวกันอาจมี อาณา
บริ เวณกว้างไกลหลายร้อยหลายพันตารางกิโลเมตร
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การสารวจปรากฏการณ์ ในระบบนิ เวศหนึ่ งๆ นักนิ เวศวิทยาจะพิจารณาส่ วนย่อยๆ ที่มีสปี ชี ส์
สาคัญอาศัยอยูเ่ ท่านั้น โดยส่ วนย่อยของระบบนิเวศนี้เรี ยกว่า “แหล่งที่อยู”่
ป่ าดิบชื้น ป่ าเขตร้ อน
ป่ าดิ บ ชื้ นหรื อป่ าเขตร้ อนตั้ง อยู่บ ริ เวณรอบเส้ นศู นย์สู ตร เป็ นป่ าที่ มี ค วามหลากหลายทาง
ชี วภาพที่สุดบนโลก เพราะมีพืชและสัตว์มากมายหลายพันธุ์ สภาพของป่ าเอื้อต่อสิ่ งมีชีวิตมาก หมู่
ต้นไม้จะต่อสู ้แย่งชิ งพื้นที่กนั ยืดรากแผ่กิ่งก้านสาขารับแสงอาทิตย์ ทาให้ในป่ ามีตน้ ไม้ใบหญ้านานา
ชนิ ดครอบคลุมพื้นที่ถึงสามระดับเหมือนคนมีชีวิตอยู่คอนโด เพราะหญ้าและไม้พุ่มบางชนิ ดปรับตัว
ขึ้นไปอยูบ่ นกิ่งก้าน ลาต้นไม้หรื อเปลี่ยนรู ปเป็ นไม้เลื้อยเกี่ยวพันต้นไม้อื่น
ป่ าดิบชื้นในทวีปเอเชียเรี ยกว่าป่ ารกหรื อป่ ามรสุ ม ซึ่ งแตกต่างจากป่ าดิบชื้ นอื่น ๆ ตรงที่ไม่ได้มี
ฝนตกตลอดเวลา แต่จะตกเป็ นฤดูกาล ฤดูฝนของป่ าเหล่านี้ จะชื้ นอยูก่ บั ลมมรสุ มที่นาสายฝนอันหนัก
หน่วงมาตกในฤดูร้อนแต่ในฤดูหนาวจะกลายเป็ นลมแล้ง

ภาพป่ าบริ เวณอุทยานแห่งชาติตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ป่ าดิ บชื้ นเป็ นปอดของโลกเพราะเป็ นที่ ผ ลิ ตออกซิ เจนปริ มาณมหาศาล การท าลายป่ าของ
มนุษย์อย่างไม่หยุดยั้งอาจทาให้พืชและสัตว์หลายชนิดสู ญพันธุ์
มหาสมุทร
สิ่ ง ส าคัญ ที่ ท าให้ โ ลกแตกต่ า งจากดาวเคราะห์ ด วงอื่ น ๆ ในระบบจัก รวาลหรื อเอกภพ
(Universal) คือแหล่งน้ าอันอุดมสมบูรณ์ซ่ ึ งมีมากถึงสองในสามส่ วนของพื้นที่ผิวโลก ดังนั้น ภูมิอากาศ
บนโลกจึงได้รับอิทธิ พลส่ วนใหญ่จากมหาสมุทรซึ่ งรวบรวมและกระจายพลังงานแสงอาทิตย์อย่างช้าๆ
หากไม่มีมหาสมุทร ภูมิอากาศจะแตกต่างกันอย่างสุ ดขั้วโดยอุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนจะ
ต่างกันถึง 250 องศาเซลเซี ยส สิ่ งมีชีวิตยุคแรกๆ จึงใช้เวลานานมากกว่าจะขึ้นจากน้ ามาสู่ บนพื้นดินที่
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เต็มไปด้วยรังสี อลั ตราไวโอเลตที่แสนอันตรายได้ นัน่ หมายถึ งการเกิ ดขึ้นของชั้นโอโซนเมื่อราว 500
ล้านปี ก่อน ทาให้สิ่งมีชีวติ สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมบนพื้นทวีปได้
ภูมิประเทศใต้มหาสมุทร มีรูปแบบหลัก คือสันเขาใต้ทะเลและร่ องลึกใต้ทะเล สันเขาใต้ทะเล
คือกลุ่มเทือกเขาซึ่ งยาวมากกว่าเทือกเขาบนพื้นดิน และร่ องลึกใต้ทะเลคือรอยแยกลึกที่เป็ นต้นเหตุของ
การเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่บนพื้นโลกส่ วนมาก

องค์ ประกอบของระบบนิเวศ
การจาแนกองค์ประกอบของระบบนิ เวศ ส่ วนใหญ่จะจาแนกได้เป็ นสององค์ประกอบหลักๆ
คือ องค์ประกอบที่ไม่มีชีวติ (Abiotic) และองค์ประกอบที่มีชีวติ (Biotic)
1. องค์ประกอบที่ไม่มีชีวติ (Abiotic component)
1.1 สารประกอบอินทรี ย ์ (Organic compound) เช่น โปรตีน ไขมัน
คาร์โบไฮเดรต วิตามิน สารเหล่านี้มีการหมุนเวียนใช้ในระบบนิเวศ เรี ยกว่า วัฏจักรของสารเคมีธรณี
ชีวะ (biogeochemical cycle)
1.2 สารประกอบอนินทรี ย ์ (Inorganic compound) เช่น น้ า คาร์ บอนไดออกไซด์
ฯลฯ, สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Abiotic environment) เช่น อุณหภูมิ แสงสว่าง ความกดดัน พลังงาน
สสาร สภาพพื้นที่ และสภาพสิ่ งแวดล้อม พลังงานแสง พลังงานไฟฟ้ า พลังงานปรมาณู และซาก
สิ่ งมี ชีวิตเน่ าเปื่ อยทับถมกันในดิ น (Humus) เป็ นต้น ซึ่ งสิ่ งเหล่ านี้ เป็ นองค์ประกอบสาคัญในเซลล์
สิ่ งมีชีวติ
2. องค์ประกอบที่มีชีวติ (Biotic components) ที่มาจาก พืช สัตว์ต่างๆ ตั้งแต่ชนิดที่
มองเห็นด้วยตาเปล่า ไปจนถึงชนิดที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ซึ่ งสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้
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2.1 ผูผ้ ลิ ต (Producer or Autotrophic) ได้แก่ สิ่ งมี ชี วิตที่ ส ร้ า งอาหารเองได้
(Autotroph) จากสารอนินทรี ยส์ ่ วนมากจะเป็ นพืชที่มีคลอโรฟิ ลล์

ภาพพืช แหล่งสร้างอาหารให้แก่สิ่งมีชีวติ
2.2 ผู้บ ริ โภค (Consumer) ได้ แ ก่ สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ไ ม่ ส ามารถสร้ า งอาหารเองได้
(Heterotroph) ต้องได้กินสิ่ งมีชีวิตอื่นเป็ นอาหาร เนื่ องจากสัตว์เหล่านี้ มีขนาดใหญ่จึงเรี ยกว่า แมโคร
คอนซูมเมอร์ (Macro consumer) โดยแบ่งชนิดสิ่ งมีชีวติ จากพฤติกรรมการกินเป็ น 4 อย่าง ได้แก่





กินพืช เช่น โค กระบือ
กินสัตว์ เช่น เสื อ สิ งโต
กินทั้งพืชและสัตว์ เช่น มนุษย์ ไก่
กินซาก เช่น แร้ง มด
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ภาพแลน
(แลนเป็ นสิ่ งมีชีวิตที่จดั อยูใ่ นกลุ่มผูบ้ ริ โภค)
2.3 ผูย้ ่อยสลายอินทรี ยส์ าร (decomposer, saprotroph, osmotroph หรื อ micro
Consumer) คือ พวกแบคทีเรี ย ได้แก่สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สร้ างอาหารเองไม่ได้ เช่น แบคทีเรี ย เห็ ด รา
(Fungi) และแอกติ โนมัย ซี ต (Actinomycete) ท าหน้า ที่ ย่อยสลายซากสิ่ ง มี ชี วิต ที่ ตายแล้ว ในรู ป ของ
สารประกอบโมเลกุ ล ใหญ่ ใ ห้กลายเป็ นสารประกอบโมเลกุ ลเล็ ก ในรู ปของสารอาหาร (Nutrients)
เพื่อให้ผผู ้ ลิตนาไปใช้ได้ใหม่อีก

ภาพเห็ด
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http://io.uwinnipeg.ca/~simmons/16cm05/1116/16ecosys.htm
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เรื่องที่ 2 การถ่ ายทอดพลังงาน
การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิ เวศ มี ความสาคัญมาก การถ่ายทอดพลังงานในโซ่ อาหาร มี
ความยาวจากัด โดยปกติจะสิ้ นสุ ดที่ผบู ้ ริ โภค ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
พีระมิดการถ่ ายทอดพลังงาน ( food pyramid )
1. พีระมิดจานวน ( pyramid of number )
 แต่ละขั้นแสดงให้เห็นจานวนสิ่ งมีชีวต
ิ ในแต่ละลาดับขั้นของห่วงโซ่อาหารต่อหน่วยพื้นที่หรื อ
ปริ มาตร สิ่ งมีชีวติ ที่อยูบ่ นยอดสุ ดของพีระมิดถูกรองรับ โดยสิ่ งมีชีวติ จานวนมาก

2. พีระมิดมวลชีวภาพ ( pyramid of biomass )
 คล้ายกับพีระมิดจานวน แต่ขนาดของพีระมิดแต่ละขั้นจะบอก ถึงปริ มาณหรื อมวลชี วภาพ
ของ สิ่ งมีชีวติ ในแต่ละลาดับขั้น ของห่วงโซ่อาหาร
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3. พีระมิดพลังงาน ( pyramid of energy )
 แสดงค่าพลังงานในสิ่ งมีชีวต
ิ แต่ละหน่วยมีหน่วยเป็ นกิโลแคลอรี ต่อตารางเมตรต่อปี
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เรื่องที่ 3 สายใยอาหาร (Food web)
ห่ วงโซ่ อาหาร (food chain)
พืชและสัตว์จาเป็ นต้องได้รับพลังงานเพื่อใช้ในการดารงชีวิต โดยพืชจะได้รับพลังงานจากแสง
ของดวงอาทิตย์ โดยใช้รงควัตถุสีเขียวที่เรี ยกว่า คลอโรฟิ ลล์ (chlorophyll) เป็ นตัวดูดกลืนพลังงาน
แสงเพื่อนามาใช้ ในการสร้างอาหาร เช่น กลูโคส แป้ ง ไขมัน โปรตีน เป็ นต้น
พืชจึงเป็ นผู้ผลิต (producer) และเป็ นสิ่ งมีชีวติ อันดับแรกในการถ่ายทอดพลังงานแบบห่วงโซ่
อาหาร
สาหรับสัตว์เป็ นสิ่ งมีชีวติ ที่ไม่สามารถสร้าง อาหารเองได้ จาเป็ นต้องได้รับพลังงาน
จากการบริ โภค สิ่ งมีชีวติ อื่นเป็ นอาหาร สัตว์จึงถือว่าเป็ น ผู้บริโภค (consumer) ซึ่ งแบ่งออกได้เป็ น
 ผู้บริ โภคลาดับที่หนึ่ง (primary consumer) หมายถึง สัตว์ที่กินผูผ
้ ลิต
 ผู้บริ โภคลาดับทีส
่ อง (secondary consumer ) หมายถึง สัตว์ที่กินผูบ้ ริ โภคลาดับที่หนึ่ง
ในกลุ่ มสิ่ งมีชีวิตหนึ่ งๆ ห่ วงโซ่ อาหารไม่ได้ดาเนิ นไปอย่างอิสระ แต่ละห่ วงโซ่ อาหารอาจ
มีความสัมพันธ์ กับห่ วงโซ่ อื่นอีก โดยเป็ นความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อน เช่น สิ่ งมีชีวิตหนึ่ งในห่ วงโซ่
อาหาร อาจเป็ นอาหาร ของสิ่ งมีชีวิตอีกชนิ ดหนึ่ งในห่ วงโซ่ อาหารอื่นก็ได้ เราเรี ยกลักษณะห่ วงโซ่
อาหารหลายๆ ห่วงโซ่ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างสลับซับซ้อนว่า สายใยอาหาร (food web)
สายใยอาหารของกลุ่มสิ่ งมีชีวิตใดที่มีความซับซ้อนมาก แสดงว่าผูบ้ ริ โภคลาดับที่ 2 และ
ลาดับที่ 3 มีทางเลือกในการกิ นอาหารได้หลายทางมีผลทาให้กลุ่ มสิ่ งมีชีวิตนั้นมีความมัน่ คงในการ
ดารงชีวติ มากตามไปด้วย
ผู้บ ริ โภคลาดับ สู งสุ ด (top consumer) หมายถึ ง สั ตว์ที่อยู่ป รายสุ ดของห่ วงโซ่ อาหาร
ซึ่ งไม่มีสิ่งมีชีวติ ใด มากินต่อ อาจเรี ยกว่า ผู้บริโภคลาดับสุ ดท้ าย
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เรื่องที่ 4 วัฏจักรของนา้
วัฎ จัก รของน้ า (Water cycle) หรื อ ชื่ อในทางวิท ยาศาสตร์ ว่า “วัฏ จั ก รของอุ ทกวิทยา”
(Hydrologic cycle) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ าระหว่างของเหลว ของแข็ง และก๊าซ วัฏจักร
ของน้ าจะมี การเปลี่ ยนแปลงสถานะไปมา จากสถานะหนึ่ งไปยังอีกสถานะหนึ่ งอย่างต่อเนื่ องไม่มีที่
สิ้ นสุ ดภายในอาณาจักรของน้ า (Hydrosphere) เช่น การเปลี่ยนแปลงระหว่าง ชั้นบรรยากาศ น้ า ผิวดิน ผิว
น้ า น้ าใต้ดิน และพืช
การเปลี่ ยนสถานะของน้ าเป็ นปรากฏการณ์ ที่เกิ ดขึ้นเองตามธรรมชาติ เริ่ มจากน้ าในแหล่งน้ า
ต่างๆ เช่น ทะเล มหาสมุทร แม่น้ า ลาคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ การคายน้ าของพืช การขับถ่ายของเสี ย
และจากกิจกรรมต่างๆ ในการดารงชี วิตของสิ่ งมีชีวิต ทั้งหมดนี้ เมื่อระเหยกลายเป็ นไอขึ้นสู่ บรรยากาศ
และกระทบกับความเย็นบนชั้นบรรยากาศจะควบแน่ นกลายเป็ นละอองน้ าเล็กๆ รวมตัวกันเป็ นก้อน
เมฆ เมื่ อมี น้ า หนักพอเหมาะก็ จะกลายเป็ นฝน หรื อลู ก เห็ บ ตกลงสู่ พ้ื นดิ นแล้วไหลลงสู่ แหล่ ง น้ า
หมุนเวียนอยูเ่ ช่นนี้เรื่ อยไป
กระบวนการเปลี่ ย นแปลงนี้ สามารถแยกได้ เ ป็ น 4 ประเภท คื อ การระเหยเป็ นไอ
(Evaporation), หยาดน้ าฟ้ า (Precipitation), การซึม (Infiltration), และ การเกิดน้ าท่า (Runoff)

การระเหยเป็ นไอ (Evaporation) เป็ นการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ าบนพื้นผิวไปสู่ บรรยากาศ
ทั้งการระเหยเป็ นไอ (Evaporation) โดยตรง และจากการคายน้ าของพืช (Transpiration) ซึ่ งเรี ยกว่า
“Evapotranspiration”
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หยาดน้าฟ้า (Precipitation) เป็ นการตกลงมาของน้ าในบรรยากาศสู่ พ้ืนผิวโลก โดยละอองน้ า
ในบรรยากาศจะรวมตัวกันเป็ นก้อนเมฆ และในที่ สุดกลัน่ ตัวเป็ นฝนตกลงสู่ ผิวโลก รวมถึ ง หิ มะ และ
ลูกเห็บ

การซึม (Infiltration) จากน้ าบนพื้นผิวลงสู่ ดินเป็ นน้ าใต้ดิน อัตราการซึ มจะขึ้นอยูก่ บั ประเภท
ของดิน หิ น และ ปั จจัยประกอบอื่นๆ น้ าใต้ดินนั้นจะเคลื่อนตัวช้า และอาจไหลกลับขึ้นบนผิวดิน หรื อ
อาจถูกกักอยูภ่ ายใต้ช้ นั หิ นเป็ นเวลาหลายพันปี โดยปกติแล้วน้ าใต้ดินจะกลับเป็ นน้ าที่ผิวดินบนพื้นที่ที่
อยูร่ ะดับต่ากว่า ยกเว้นในกรณี ของบ่อน้ าบาดาล
น้าท่ า (Runoff) หรื อ น้าไหลผ่ านเป็ นการไหลของน้าบนผิวดินไปสู่ มหาสมุทร น้ าไหลลงสู่
แม่น้ าและไหลไปสู่ มหาสมุทร ซึ่ งอาจจะถูกกักชัว่ คราวตาม บึง หรื อ ทะเลสาบ ก่อนไหลลงสู่ มหาสมุทร
น้ าบางส่ วนกลับกลายเป็ นไอก่อนจะไหลกลับลงสู่ มหาสมุทร
ปัจจัยทีท่ าให้ เกิดการหมุนเวียนของนา้
1. ความร้อนจากดวงอาทิตย์ ทาให้โมเลกุลของน้ าแตกตัวและเกิดการระเหยของน้ ากลายเป็ น
ไอขึ้นสู่ บรรยากาศ
2. กระแสลม ทาให้น้ าระเหยกลายเป็ นไอเร็ วขึ้น
3. มนุษย์ และ สัตว์ ขับถ่ายของเสี ยออกมาในรู ปของเหงื่อ ปั สสาวะ และลมหายใจ กลายเป็ น
ไอน้ าสู่ ช้ นั บรรยากาศ
4. พืช รากต้นไม้ ซึ่ งเปรี ยบเหมือน
ฟองน้ า ที่มีความสามารถในการดูด
น้ าจากใต้ดินจานวนมากขึ้นไปเก็บ
ไว้ใ นส่ ว นต่ า ง ๆ ทั้ง ยอด กิ่ ง ใบ
ดอก ผล และล าต้น แล้ว คายน้ า สู่
บรรยากาศ
ไอน้ าเหล่ า นี้ จะ
ควบแน่ นและรวมกันกลายเป็ นเมฆ
และตกลงมาเป็ นฝนต่อไป
ปริ มาณน้ าที่ระเหย จากมหาสมุทร
84%จากพื้นดิน 16% ปริ มาณน้ าที่ตก
ลงในมหาสมุทร 77% บนพื้นดิน
23%

114

เรื่องที่ 5 วัฏจักรของคาร์ บอน (Carbon Cycle)
ผูย้ อ่ ยสลาย เช่น ราและแบคทีเรี ย จะย่อยสลายคาร์ บอนเหล่านี้ ให้กลายเป็ นแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์

ภาพจาก http://student.nkw.ac.th/
คาร์ บอนเป็ นธาตุพบในสารประกอบของสารอินทรี ยเ์ คมีทุกชนิ ด ดังนั้น วัฏจักรของคาร์ บอนจึง
เป็ นหัวใจของสิ่ งมีชีวิตทุกชนิ ด คาร์ บอนจะสัมพันธ์กบั วัฏจักรของธาตุอื่นๆ ในระบบนิ เวศในรู ปของ
แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ในอากาศ และ ในรู ปของไบคาร์ บอเนตในน้ า ผูผ้ ลิตส่ วนใหญ่ได้แก่พืช จะใช้
แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสังเคราะห์แสง แล้วปล่อยแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์กลับสู่
บรรยากาศหรื อน้ าโดยกระบวนการหายใจ พืช จะเก็บธาตุ คาร์ บอนไว้ในรู ป ของสารอิ นทรี ย ์ แล้ว
ถ่ายทอดสู่ ผบู ้ ริ โภคผ่านระบบห่ วงโซ่ อาหาร ส่ วนสัตว์น้ นั จะปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ออกสู่ อากาศ
โดยกระบวนการหายใจ เมื่อพืชและสัตว์ตายจะพบว่ามีธาตุคาร์ บอนสะสมอยูด่ ว้ ย คาร์ บอนที่อยูใ่ นรู ป
ของซากพืชและซากสัตว์บางชนิดจะไม่ยอ่ ยสลาย เมื่อเก็บไว้นานๆ หลายร้อยล้านปี ซากเหล่านี้ จะกลาย
เปลี่ยนเป็ นสารที่ให้พลังงาน ในปั จจุบนั ที่ใช้กนั ก็คือ ถ่านหิ น น้ ามัน และแก๊ส สารจาพวกนี้ มนุ ษย์จะ
นามาใช้เป็ นเชื้อเพลิง เมื่อนามาผ่านกระบวนการเผาไหม้ก็จะเกิดแก๊สคาร์ บอน ซึ่ งแก๊สคาร์ บอนเหล่านี้
ก็ถูกปล่อยเข้าสู่ บรรยากาศ
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ใบงาน เรื่อง ระบบนิเวศ
1. ระบบนิเวศ คืออะไร
ตอบ…
2. ยกตัวอย่างสภาพต่างๆ ของสิ่ งที่อยูร่ อบตัวเรา มา 5 ตัวอย่าง
ตอบ
3. “ชีวนิเวศ” คืออะไร
ตอบ
4. ปริ มาณน้ าจืดในแหล่งต่างๆ ทั้งโลก มีอยูเ่ ท่าไหร่
ตอบ
5. จงอธิบายลักษณะของ “ถ้ า” มาพอสังเขป
ตอบ
6. ทาไมชายฝั่งทะเลจึงเป็ นระบบนิเวศที่มีความพิเศษ
ตอบ
7. บริ เวณใดในโลกที่พบ “ป่ าชายเลน” และทาไมจึงเป็ นเช่นนั้น
ตอบ
8. การศึกษาสิ่ งมีชีวติ ทาได้กี่วธิ ี อะไรบ้างจงอธิ บาย
ตอบ…การศึกษาสิ่ งมีชีวติ ทาได้ 2 วิธศึกษาโดยองค์รวม ….
9. ในการจัดลาดับชั้นของชีวภาพ สิ่ งมีชีวติ ใดที่ที่อยูร่ ะดับต่าสุ ด
ตอบ
10. จงอธิ บายลักษณะของป่ าดิบชื้นในทวีปเอเชีย
ตอบ
11. ทาไมมหาสมุทรจึงมีความสาคัญต่อดาวเคราะห์โลก
ตอบ
12. องค์ประกอบของระบบนิเวศมีอะไรบ้างให้อธิบายพอสังเขป
ตอบ…มีองค์ประกอบ 2 แบบ คือริ โภค และผูย้ อ่ ยสลาย…12
13. องค์ป ระกอบที่ มีชีวิต (Biotic components) ที่ ม าจาก พื ช สั ตว์ต่างๆ แบ่ ง ออกได้ เป็ นกี่ แบบ
อะไรบ้าง
ตอบ…3 แบบ คือองผูผ้ ลิต….
14. พลังงานชนิดใดที่ส่งมาถึงระบบนิเวศทั้งมวลบนโลก
ตอบ

116
15. จงอธิบายลักษณะของการหายใจในระดับเซลล์ (Respiration)
ตอบแตกตัวออกเป็ น CO2 และ
16. “วัฏจักรของน้ า” (Water cycle) คืออะไร และมีลกั ษณะอย่างไร
ตอบ…การเปลี่ยนแปลงสถานะภาพของน้ า มี 3 แบบ คือ
17. วัฏจักรของคาร์บอน (Carbon Cycle) คืออะไร และมีลกั ษณะอย่างไร
ตอบ

117
ใบงาน เรื่อง ระบบนิเวศ
ระบบนิเวศ คืออะไร
1. ตอบ…กลุ่มมีชีวิตที่อาศัยอยูใ่ สสิ่ งแวดล้อมบริ เวณใดบริ เวณหนึ่ ง โดยมีความสัมพันธ์กนั
ผ่านระบบห่วงโซ่อาหารและความสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวติ กับสภาพทางกายภาพ …
ยกตัวอย่างสภาพต่างๆ ของสิ่ งที่อยูร่ อบตัวเรา มา 5 ตัวอย่าง
2. ตอบ…อุณหภูมิ ความชื้น ดิน ความสู งต่าของพื้นที่อาศัย….
“ชีวนิเวศ” คืออะไร
3. ตอบ…ระบบนิเวศที่มีความคล้ายคลึงกัน….
ปริ มาณน้ าจืดในแหล่งต่างๆ ทั้งโลก มีอยูเ่ ท่าไหร่
4. ตอบ… 0.04 %….
จงอธิบายลักษณะของ “ถ้ า” มาพอสังเขป
5. ตอบ…ภายในถ้ าไม่มีแสงสว่าง ความชื้นสู ง อุณหภูมิคงที่เกือบตลอดทั้งปี ….
ทาไมชายฝั่งทะเลจึงเป็ นระบบนิเวศที่มีความพิเศษ
6. ตอบ…เพราะเป็ นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสู ง….
บริ เวณใดในโลกที่พบ “ป่ าชายเลน” และทาไมจึงเป็ นเช่นนั้น
7. ตอบ…บริ เวณชายฝั่งทะเลเขตร้อน….
การศึกษาสิ่ งมีชีวติ ทาได้กี่วธิ ี อะไรบ้างจงอธิ บาย
8. ตอบ…การศึกษาสิ่ งมีชีวติ ทาได้ 2 วิธี คือ
1. ศึกษาตามสปี ชีส์
2. ศึกษาโดยองค์รวม ….
ในการจัดลาดับชั้นของชีวภาพ สิ่ งมีชีวติ ใดที่ที่อยูร่ ะดับต่าสุ ด
9. ตอบ…เซลล์….
จงอธิ บายลักษณะของป่ าดิบชื้นในทวีปเอเชีย
10. ตอบ…ป่ าดิบชื้นในทวีปเอเชีย เป็ นป่ ามรสุ ม ซึ่ งมีฝนตกเป็ นฤดูกาล….
ทาไมมหาสมุทรจึงมีความสาคัญต่อดาวเคราะห์โลก
11. ตอบ…มหาสมุทรมีอิทธิ พลต่อสภาพภูมิอากาศบนโลก ถ้าไม่มีมหาสมุทรอากาศบนโลก
จะแตกต่างกันอย่างสุ ดขั้ว กลางวันและกลางคืนจะมีอุณหภูมิที่ต่างกันอย่างมาก….
องค์ประกอบของระบบนิเวศมีอะไรบ้างให้อธิบายพอสังเขป
12. ตอบ…มีองค์ประกอบ 2 แบบ คือ
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1.องค์ประกอบที่ไม่มีชีวติ (Abiotic) เช่น โปรตีน ไขมัน คาร์ โบไฮเดรต วิตามิน เป็ นต้น ซึ่ งสาร
เหล่ า นี้ เป็ นสารอิ นทรี ย ์ ส่ วนที่ เป็ นอนิ นทรี ย ์ เช่ น น้ า คาร์ บ อนไดออกไซด์ นอกจากนั้นยังรวมถึ ง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ ความกดดัน พลังงานต่าง ๆ เป็ นต้น
2.องค์ประกอบที่มีชีวติ (Biatic) มี 3 อย่าง คือ ผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค และผูย้ อ่ ยสลาย….
องค์ประกอบที่มีชีวติ (Biotic components) ที่มาจาก พืช สัตว์ต่างๆ แบ่งออกได้ เป็ นกี่แบบ อะไรบ้าง
13. ตอบ…3 แบบ คือ
1.ผูผ้ ลิต ได้แก่ พืชและสาหร่ าย
2.ผูบ้ ริ โภค คือ ผูท้ ี่กินพืชและกินสัตว์
3.ผูย้ อ่ ยสลาย คือ ผูท้ ี่ยอ่ ยซากพืชซากสัตว์ ให้เป็ นสารอาหารของผูผ้ ลิต….
พลังงานชนิดใดที่ส่งมาถึงระบบนิเวศทั้งมวลบนโลก
14. ตอบ…แสงจากดวงอาทิตย์….
จงอธิบายลักษณะของการหายใจในระดับเซลล์ (Respiration)
15. ตอบ…การหายใจในระดับเซลล์ เป็ นการทาให้โมเลกุลของอินทรี ยสารแตกตัวออกเป็ น
CO2 และ H2O โดยอาศัยจุลินทรี ยท์ ี่ช่วยอินทรี ยสารจากซากพิชซากสัตว์ รวมถึงของเสี ยต่าง ๆ
“วัฏจักรของน้ า” (Water cycle) คืออะไร และมีลกั ษณะอย่างไร
16. ตอบ…การเปลี่ยนแปลงสถานะภาพของน้ า มี 3 แบบ คือ
1. ของเหลว
2.ของแข็ง
3.ก๊าช ซึ่ งสถานะภาพทั้ง 3 นี้ จะเป็ นวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุ ด….
วัฏจักรของคาร์บอน (Carbon Cycle) คืออะไร และมีลกั ษณะอย่างไร
17. ตอบ…การสังเคราะห์แสงโดยพืช สาหร่ าย แพลงก์ตอนและแบคทรี เรี ย โดยการใช้ CO2
และให้ผลผลิตเป็ นคาร์ โบไฮเดรต ในรู ปของน้ าตาล และในรู ปของก๊าช CO2 จากการหายใจออกสู่
อากาศของสิ่ งมีชีวติ ทั้งคนและสัตว์…
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แบบฝึ กหัดท้ ายบทที่ 5
คาชี้แจง ให้ เลือกคาตอบทีถ่ ูกต้ องทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียว แล้วทาเครื่องหมายทับ ตัวอักษร ก,
ข, ค หรือ ง ให้ ตรงกับข้ อทีท่ ่ านเลือกตอบ
1. ระบบนิเวศหมายถึงอะไร
ก. ความสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวติ ต่างๆ กับสิ่ งแวดล้อมของสิ่ งมีชีวติ และมีการถ่ายทอดไปตามลาดับ
ข. การกินกันเป็ นทอดๆ เริ่ มตั้งแต่ผผู ้ ลิต ผูบ้ ริ โภคพืช ผูบ้ ริ โภคสัตว์ตามลาดับ
ค. ลักษณะการกินกันซับซ้อนประกอบด้วยห่วงโซ่อาหารมากมาย
ง. พลังงานจากแสงอาทิตย์
2. โครงสร้างของระบบนิเวศ มีกี่หน่วย
ก. 2 หน่วย คือ สิ่ งไม่มีชีวติ ผูย้ อ่ ยสลาย
ข. 2 หน่วย คือ สิ่ งไม่มีชีวติ สิ่ งมีชีวติ
ค. 3 หน่วย คือ สิ่ งไม่มีชีวติ สิ่ งมีชีวติ และผูบ้ ริ โภค
ง. 3 หน่วย คือ สิ่ งไม่มีชีวติ ผูผ้ ลิต และผูบ้ ริ โภค
3. สิ่ งมีชีวติ กลุ่มใดที่สามารถเปลี่ยนอนินทรี ยสารเป็ นอินทรี ยสารได้
ก. พืชสี เขียว
ข. สัตว์กินพืช
ค. สัตว์กินเนื้ อ
ง. ผูย้ อ่ ยสลาย
4. ข้อใดจัดเป็ นห่ วงโซ่อาหาร
ก. เหยีย่ ว---พืช---ผีเสื้ อ---นก
ข. เหยีย่ ว---นก---ผีเสื้ อ---พืช
ค. นก---เหยีย่ ว---นก---ผีเสื้ อ
ง. ผีเสื้ อ---พืช---นก---เหยีย่ ว
5. กล้วยไม้ที่อาศัยเกาะบนต้นไม้ใหญ่ จัดเป็ นความสัมพันธ์แบบใด
ก. ภาวะการอยูร่ ่ วมกัน
ข. ภาวะล่าเหยือ่
ค. ภาวะปรสิ ต
ง. ภาวะพึ่งพา
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6. หมัดกัดสุ นขั และ ยุงกัดคน จัดเป็ นความสัมพันธ์แบบใด
ก. ภาวะอยูร่ ่ วมกัน
ข. ภาวะล่าเหยือ่
ค. ภาวะปรสิ ต
ง. ภาวะพึ่งพา
7. การตัดต้นไม้ ทาลายป่ าจะทาให้เกิดผลกระทบใดตามมา
ก. น้ าป่ าไหลหลาก สิ่ งมีชีวติ ตาย
ข. แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
ค. เกิดสึ นามิ สิ่ งมีชีวติ ตาย
ง. ภาวะเรื อนกระจก
8. การจัดลาดับชั้นของชีวภาพข้อใดเรี ยงจากสู งสุ ดไปหาต่าสุ ดได้ถูกต้อง
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 ยส์ ารที่เป็ นองค์ประกอบที่มีชีวิต
ข. คาร์โบไฮเดรต เป็ นอนินทรี ยส์ ารที่เป็ นองค์ประกอบที่มีชีวติ
ค. คาร์บอนไดออกไซด์ เป็ นอินทรี ยส์ ารที่เป็ นองค์ประกอบที่ไม่มีชีวติ
ง. คาร์ บอนไดออกไซด์ เป็ นอนิ นทรี ยส์ ารที่เป็ นองค์ประกอบที่ไม่มีชีวติ
10. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
ก. การหายใจระดับเซลล์ คือการทาให้โมเลกุลของอินทรี ยส์ ารแตกตัว
ข. การหายใจระดับเซลล์ คือการทาให้โมเลกุลของอนินทรี ยส์ ารแตกตัว
ค. การหายใจระดับเซลล์ คือการทาให้โมเลกุลของอินทรี ยส์ ารแตกตัวและได้ CO2
ง. การหายใจระดับเซลล์ คือการทาให้โมเลกุลของอินทรี ยส์ ารแตกตัว H2O
1. ก

เฉลยแบบทดสอบบทที่ 5 เรื่องระบบนิเวศน์
2. ข 3. ก 4. ข 5. ค 6. ค 7. ก

8. ก

9. ง

10. ก
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บทที่ 6
โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาระสาคัญ
โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. บอกส่ วนประกอบและวิธีการแบ่งชั้นของโลกได้
2. อธิ บายการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก กระบวนการต่าง ๆได้
3. บอกองค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศได้
4. บอกความหมายและความสาคัญของอุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศได้
5. อธิบายความสัมพันธ์ของอุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศต่อชีวติ ความเป็ นอยูไ่ ด้
6. บอกชนิดของลมได้
7. อธิ บายอิทธิ พลของลมต่อมนุ ษย์และสิ่ งแวดล้อมได้
8. บอกวิธีการป้ องกันภัยที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้
9. บอกประโยชน์ของการพยากรณ์อากาศได้
10. อธิ บายเกี่ยวกับสภาพ ปั ญหา การใช้และการแก้ไขสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่นและประเทศ
11. อธิ บาย สรุ ปแนวคิดในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืนได้
ขอบข่ ายเนื้อหา
เรื่ องที่ 1 โลก
เรื่ องที่ 2 บรรยากาศ
เรื่ องที่ 3 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
เรื่ องที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
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เรื่องที่ 1 โลก (Earth)
กาเนิดโลก
นักวิทยาศาสตร์หลายคนพยายามที่จะอธิบายการกาเนิดของโลกมาตั้งแต่ ค.ศ. 1609 หนึ่ งในนั้น
คื อ กาลิ เ ลโอ ที่ ส่ อ งกล้อ งขยายดู พ้ื นผิว ที่ เป็ นหลุ ม เป็ นบ่ อบนดาวเคราะห์ ดวงอื่ น พบว่า มี ห ลุ ม บ่ อ
มากมาย หลุมบ่อเหล่านั้นเป็ นผลจากเทหวัตถุ (อุกาบาต) วิง่ ชนและเกิดการหลอมรวมตัวกันทาให้ขนาด
ของดาวเคราะห์เพิ่มใหญ่ข้ ึนเรื่ อย
นักวิทยาศาสตร์ เชื่ อกันว่าเอกภพเกิดมาเมื่อ 10,000 ล้านปี แล้ว ขณะที่โลกเพิ่งเกิดมาเมื่อ 4,600
ล้านปี การกาเนิ ดของโลกเริ่ มจากปรากฏการณ์ที่ฝุ่นและก๊าซที่กระจายอยู่ในจักรวาลมารวมตัวกันเป็ น
วงก๊าซที่อุณหภูมิร้อนจัด และมีความหนาแน่นมหาศาล อุณหภูมิสูงมากประมาณการจนทาให้กลุ่มฝุ่ น
และก๊ า ซนี้ เ กิ ดการระเบิ ดขึ้ นมาเรี ย กว่า บิ๊ ก แบงค์ ถื อ ว่า เป็ นการระเบิ ด ครั้ งยิ่ง ใหญ่ ส่ ง ให้ ม วลสาร
แพร่ กระจายออกไปจุดศูนย์กลางที่ร้อนที่สุด คือ ดวงอาทิตย์ (มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,400,000 กิโลเมตร
อุณหภูมิ 15 ล้านองศาเซลเซี ยส) ส่ วนมวลสารอื่น ๆ ที่ยงั กระจายอยูท่ วั่ ไปเริ่ มเย็นลง (พร้อมกันนั้นไอ
น้ าก็เริ่ มกลัน่ ตัวเป็ นหยดน้ า) ได้เป็ นดาวเคราะห์นอ้ ยมากมายประมาณว่ามีร้อย ๆ ล้านดวงลอยเคว้งคว้าง
อยู่ในจักรวาล ชนกันเอง ช้าบ้าง เร็ วบ้าง ชนกันไปเรื่ อย ๆ ในที่สุดการชนก็เริ่ มมีการเปลี่ ยนแปลง ชน
กันไปชนกันมาดาวเคราะห์บางดวงค่อย ๆ ปรากฏมวลใหญ่ข้ ึน เมื่อใหญ่ข้ ึนแรงดึงดูดก็มากขึ้นตามมา
ยิ่งถูกชนมากยิ่งขนาดใหญ่ข้ ึนเก็บสะสมพลังงานได้มากขึ้น ด้วยเหตุน้ ี การก่อกาเนิ ดโลกก็เกิดขึ้น ดาว
พุธ ดาวศุกร์ ก็เกิ ดขึ้นด้วยในทานองเดียวกัน ช่ วงแรกพื้นผิวโลกจึงปรากฏรู พรุ นเต็มไปหมด เนื่ องจาก
การชนกลายเป็ นหลุมอุกาบาตร ซึ่ งเทียบได้จากพื้นผิวของดวงจันทร์ ซ่ ึ งศึกษาได้ในขณะนี้
การโคจรของโลก
โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์เป็ นวงโคจรซึ่งใช้เวลา 365.25 วัน เพื่อให้ครบ 1 รอบ ปฏิทินแต่ละปี
มี 365 วัน ซึ่ งหมายความว่าจะมี 1/4 ของวันที่เหลือในแต่ละปี ซึ่ งทุก 4 ปี จะมีวนั พิเศษ คือจะมี 366 วัน
กล่าวคือเดือนกุมภาพันธ์จะมี 29 วัน แทนที่จะมี 28 วันเหมือนปกติ วงโคจรของโลกไม่เป็ นวงกลม ใน
เดือนธันวาคมมันจะอยูใ่ กล้ดวงอาทิตย์มากกว่าเดือนมิถุนายน ซึ่ งมันจะอยูห่ ่ างไกลจากดวงอาทิตย์มาก
ที่สุด โลกจะเอียงไปตามเส้นแกน ในเดือนมิถุนายน ซี กโลกเหนือจะเอียงไปทางดวงอาทิ ตย์ดงั นั้น ซี ก
โลกเหนือจะเป็ นฤดูร้อนและซี กโลกใต้จะเป็ นฤดูหนาว ในเดือนธันวาคมจะเอียงจากดวงอาทิตย์ ทาให้
ซี กโลกเหนื อเป็ นฤดูหนาวและซี กโลกใต้เป็ นฤดูร้อน ในเดือนมีนาคมและกันยายน ซี กโลกทั้งสองไม่
เอียงไปยังดวงอาทิตย์ กลางวันและกลางคืนจึงมีความยาวเท่ากัน ในเดือนมีนาคม ซี กโลกเหนือจะเป็ น
ฤดูใบไม้ผลิ และซี กโลกใต้เป็ นฤดูใบไม้ร่วง ในเดือนกันยายน สถานการณ์จะกลับกัน
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ภาพ : การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์
โลกมีอายุประมาณ 4,700 ปี โลกไม่ได้มีรูปร่ างกลมโดยสิ้ นเชิ ง เส้นรอบวงที่เส้นศูนย์สูตรยาว
40,077 กิโลเมตร (24,903 ไมล์) และที่ข้ วั โลกยาว 40,009 กิโลเมตร (24,861 ไมล์) และมีดวงจันทร์ เป็ น
บริ วาร 1 ดวง โคจรรอบโลกทุก ๆ 27 วัน 8 ชัง่ โมง
โลก มีลกั ษณะเป็ นทรงวงรี โดย ในแนวดิ่งเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 12,711 กม. ในแนวนอน ยาว 12,755
กม. ต่างกัน 44 กม. มีพ้นื น้ า 3 ส่ วน หรื อ 71% และมีพ้นื ดิน 1 ส่ วน หรื อ 29 % แกนโลกจะเอียง 23.5
องศา
ส่ วนประกอบของโลก
1. ส่ วนที่เป็ นพื้นน้ า ประกอบด้วย ห้วยหนอง คลองบึง ทะเล มหาสมุทร น้ าใต้ดิน น้ าแข็งขั้ว
โลก
2. ส่ วนที่เป็ นพื้นดิน คือส่ วนที่มีลกั ษณะแข็งห่อหุ ม้ โลก โดยที่เปลือกที่อยูใ่ ต้ทะเลมีความหนา
5 กิโลเมตร และส่ วนเปลือกที่มีความหนาคือ ส่ วนที่เป็ นภูเขา หนาประมาณ 70 กิโลเมตร
3. ชั้นบรรยากาศ เป็ นชั้นที่สาคัญ เพราะทาให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ เช่น วัฏ
จักรน้ า อิออน ที่จาเป็ นต่อการติดต่อสื่ อสารเป็ นต้น
4. ชั้นสิ่ งมีชีวติ
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โครงสร้ างภายในโลก

ภาพ : โครงสร้ างภายในโลก
เปลือกโลก
เปลือกโลก (crust) เป็ นชั้นนอกสุ ดของโลกที่มีความหนาประมาณ 60-70 กิ โลเมตร ซึ่ งถื อว่า
เป็ นชั้นที่บางที่สุดเมื่อเปรี ยบกับชั้นอื่นๆ เสมือนเปลือกไข่ไก่หรื อเปลื อกหัวหอม เปลื อกโลกประกอบ
ไปด้วยแผ่นดินและแผ่นน้ า ซึ่ งเปลือกโลกส่ วนที่บางที่สุดคือส่ วนที่อยูใ่ ต้มหาสมุทร ส่ วนเปลือกโลกที่
หนาที่ สุ ด คื อเปลื อกโลกส่ วนที่ รองรั บ ทวีป ที่ มี เทื อ กเขาที่ สู ง ที่ สุ ดอยู่ด้วย นอกจากนี้ เปลื อ กโลกยัง
สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ชั้นคือ

ภาพ : ส่ วนประกอบของโลก
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- ชั้นที่ หนึ่ง: ชั้นหิ นไซอัล (sial) เป็ นเปลือกโลกชั้นบนสุ ด ประกอบด้วยแร่ ซิลิกาและอะลูมินาซึ่ ง
เป็ นหิ นแกรนิ ตชนิ ดหนึ่ ง สาหรั บบริ เวณผิวของชั้นนี้ จะเป็ นหิ นตะกอน ชั้นหิ นไซอัลนี้ มีเฉพาะ
เปลือกโลกส่ วนที่เป็ นทวีปเท่านั้น ส่ วนเปลือกโลกที่อยูใ่ ต้ทะเลและมหาสมุทรจะไม่มีหินชั้นนี้
- ชั้ นที่ สอง: ชั้ นหิ นไซมา (sima) เป็ นชั้นที่ อยู่ใต้หินชั้นไซอัลลงไป ส่ วนใหญ่เป็ นหิ นบะซอลต์
ประกอบด้วยแร่ ซิลิกา เหล็กออกไซด์และแมกนี เซี ยม ชั้นหิ นไซมานี้ ห่อหุ ้มทัว่ ทั้งพื้นโลกอยู่ใน
ทะเลและมหาสมุ ท ร ซึ่ ง ต่ า งจากหิ น ชั้น ไซอัล ที่ ป กคลุ ม เฉพาะส่ วนที่ เป็ นทวี ป และยัง มี ความ
หนาแน่นมากกว่าชั้นหิ นไซอัล
แมนเทิล
แมนเทิล (mantle หรื อ Earth's mantle) เป็ นชั้นที่อยู่ระหว่างเปลือกโลกและแก่นโลก มีความ
หนาประมาณ 3,000 กิโลเมตร บางส่ วนของหิ นอยูใ่ นสถานะหลอมเหลวเรี ยกว่า หินหนืด (Magma) ทา
ให้ช้ นั แมนเทิลมีความร้อนสู งมาก เนื่องจากหิ นหนืดมีอุณหภูมิประมาณ 800 - 4300°C ซึ่ งประกอบด้วย
หินอัคนีเป็ นส่ วนใหญ่ เช่นหินอัลตราเบสิ ก หินเพริ โดไลต์
แก่นโลก
แก่ นโลก (Core) ความหนาแน่ นของโลกโดยเฉลี่ ยคื อ 5,515 กก./ลบ.ม. ทาให้ โลกเป็ นดาว
เคราะห์ที่หนาแน่ นที่สุดในระบบสุ ริยะ แต่ถา้ วัดเฉพาะความหนาแน่ นเฉลี่ ยของพื้นผิวโลกแล้ววัดได้
เพียงแค่ 3,000 กก./ลบ.ม. เท่านั้น ซึ่ งแก่นโลกมีองค์ประกอบเป็ นธาตุ เหล็กถึง 80% รวมถึงนิ กเกิลและ
ธาตุ ที่มีน้ าหนักที่ เบากว่าอื่ นๆ เช่ นตะกัว่ และยูเรเนี ยม เป็ นต้น แก่ นโลกสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ชั้น
ได้แก่
- แก่นโลกชั้นนอก (Outer core) มีความหนาจากผิวโลกประมาณ 2,900 - 5,000 กิ โลเมตร
ประกอบด้วยธาตุเหล็กและนิกเกิลในสภาพหลอมละลาย และมีความร้อนสู ง มีอุณหภูมิประมาณ 6200 6400 มีความหนาแน่นสัมพัทธ์ 12.0 และส่ วนนี้มีสถานะเป็ นของเหลว
- แก่นโลกชั้นใน (Inner core) เป็ นส่ วนที่อยูใ่ จกลางโลกพอดี มีรัศมีประมาณ 1,000 กิโลเมตร
มีอุณหภูมิประมาณ 4,300 - 6,200 และมีความกดดันมหาศาล ทาให้ส่วนนี้ จึงมี สถานะเป็ นของแข็ง
ประกอบด้วยธาตุเหล็กและนิกเกิลที่อยูใ่ นสภาพเป็ นของแข็ง มีความหนาแน่นสัมพัทธ์ 17.0
แผ่นเปลือกโลก
(อังกฤษ: Plate tectonics; มาจากภาษากรี ก " แปลว่า "ผูส้ ร้าง") เป็ นทฤษฎีเชิงธรณี วิทยาที่ถูกพัฒนาขึ้น
เพื่ออธิบายถึงหลักฐานจากการสังเกตการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่
โครงสร้างนอกสุ ดของโลกประกอบด้วยชั้น 2 ชั้น ชั้นที่ อยู่นอกสุ ดคื อชั้นดิ นแข็ง (lithosphere) ที่มี
เปลื อกโลกและชั้นนอกสุ ดของแมนเทิ ล ที่ เป็ นเย็นตัวและแข็งแล้ว ภายใต้ช้ นั ดิ นแข็งคื อชั้นดิ นอ่อน
(aethenosphere) ถึงแม้วา่ ยังมีสถานะเป็ นของแข็งอยู่ แต่ช้ นั ดินอ่อนนั้นมีความยืดหยุ่นค่อนข้างต่าและ
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ขาดความแข็งแรง ทั้งยังสามารถไหลได้คล้ายของเหลวซึ่ งขึ้นอยู่กบั ลาดับเวลาเชิ งธรณี วิทยา ชั้นแมน
เทิลที่อยูล่ ึกลงไปภายใต้ช้ นั ดินอ่อนนั้นจะมีความแข็งมากขึ้นอีกครั้ง กระนั้นความแข็งดังกล่าวไม่ได้มา
จากการเย็นลงของอุณหภูมิ แต่เนื่องมาจากความดันที่มีอยูส่ ู ง
ชั้นดิ นแข็งนั้นจะแตกตัวลงเป็ นสิ่ งที่เรี ยกว่าแผ่นเปลื อกโลก ซึ่ งในกรณี ของโลกนั้น สามารถแบ่งเป็ น
แผ่นขนาดใหญ่ได้ 7 แผ่น และแผ่นขนาดเล็กอีกจานวนมาก แผ่นดินแข็งจะเลื่ อนตัวอยู่บนชั้นดินอ่อน
และจะเคลื่ อนตัวสัมพันธ์ กบั แผ่นเปลื อกโลกอื่ นๆ ซึ่ งการเคลื่ อนที่ น้ ี สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ขอบเขต
ด้วยกันคือ
1. ขอบเขตที่มีการชนกันหรื อบรรจบกัน
2. ขอบเขตที่มีการแยกตัวออกจากกันหรื อกระจายจากกัน
3. ขอบเขตที่มีการแปลงสภาพ
โดยปรากฏการณ์ทางธรณี วทิ ยาต่างๆ ได้แก่ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟปะทุ การก่อตัวขึ้นของภูเขา และการ
เกิ ดขึ้ นของเหวสมุ ท รนั้น จะเกิ ดขึ้ นพร้ อมกับ การเปลี่ ย นแปลงของขอบเขตแผ่นดิ น การเคลื่ อนตัว
ด้านข้างของแผ่นดินนั้นมีอตั ราเร็ วอยูร่ ะหว่าง 0.66 ถึง 8.50 เซนติเมตรต่อปี

ภาพ : แผ่ นเปลือกโลกขนาดใหญ่
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แผ่นเปลือกโลกที่มีขนาดใหญ่ ได้แก่
ั : ครอบคลุมทวีปแอฟริ กา เป็ นแผ่นทวีป
 แผ่นแอฟริ กน
 แผ่นแอนตาร์ คติก: ครอบคลุ มทวีปแอนตาร์ คติก เป็ นแผ่นทวีป
 แผ่นออสเตรเลียน: ครอบคลุมออสเตรเลีย (เคยเชื่ อมกับแผ่นอินเดียนเมื่อประมาณ 50-55 ล้านปี
ก่อน) เป็ นแผ่นทวีป
 แผ่นยูเรเซี ยน: ครอบคลุมทวีปเอเชี ยและยุโรป เป็ นแผ่นทวีป
 แผ่นอเมริ กาเหนื อ: ครอบคลุมทวีปอเมริ กาเหนื อและทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อของไซบีเรี ย เป็ น
แผ่นทวีป
 แผ่นอเมริ กาใต้: ครอบคลุมทวีปอเมริ กาใต้ เป็ นแผ่นทวีป
 แผ่นแปซิ ฟิก: ครอบคลุมมหาสมุทรแปซิ ฟิก เป็ นแผ่นมหาสมุทร
นอกจากนี้ ยังมีแผ่นเปลือกโลกที่มีขนาดเล็กกว่าได้แก่ แผ่นอินเดียน แผ่นอาระเบียน แผ่นแค
ริ เบียน แผ่นฮวนเดฟูกา แผ่นนาซคา แผ่นฟิ ลิปปิ นส์และแผ่นสโกเทีย
การเคลื่ อนที่ ของแผ่นเปลื อกโลก มี สาเหตุ มาจากการรวมตัวและแตกออกของทวีปเมื่อผ่าน
ช่วงเวลาหนึ่ง ๆ รวมถึงการรวมตัวของมหาทวีปในบางครั้ง ซึ่ งได้รวมทุกทวีปเข้าด้วยกัน มหาทวีปโรดิ
เนี ย (Rodinia) นั้นคาดว่าก่อตัวขึ้นเมื่อหนึ่ งพันล้านปี ที่ผ่านมา และได้ครอบคลุ มผืนดิ นส่ วนใหญ่บน
โลก จากนั้นจึงเกิดการแตกตัวไปเป็ นแปดทวีปเมื่อ 600 ล้านปี ที่แล้ว ทวีปทั้ง 8 นี้ ต่อมาเข้ามาร่ วมตัวกัน
เป็ นมหาทวีปอีกครั้ง โดยมีชื่อว่าแพนเจีย (Pangaea) และในที่สุด แพนเจียก็แตกออกไปเป็ นทวีปลอเร
เซี ย (Laurasia) ซึ่ งกลายมาเป็ นทวีปอเมริ กาเหนื อและยูเรเซี ย และทวีป กอนด์วานา (Gondwana) ซึ่ ง
กลายมาเป็ นทวีปอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ได้กล่าวข้างต้น
การเคลือ่ นทีข่ องแผ่นเปลือกโลก
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ภาพ : การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก

เรื่องที่ 2 บรรยากาศ
บรรยากาศ คือ อากาศที่ห่มหุ ้มโลกเราอยูโ่ ดยรอบ โดยมีขอบเขตนับจากระดับน้ าทะเลขึ้นไป
ประมาณ 1,000 กิโลเมตร บริ เวณใกล้พ้นื ดินอากาศจะมีความหนาแน่นมากและจะลดลงเมื่ออยูส่ ู งขึ้นไป
จากระดับพื้นดินบริ เวณใกล้พ้นื ดิน โลกมีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส โดยเฉลี่ย

ภาพ : สภาพบรรยากาศของโลก
ชั้นบรรยากาศ
สภาพอากาศของโลก คือ การถูกห่อหุ ม้ ด้วยชั้นบรรยากาศ ซึ่ งมีท้ งั หมด 5 ชั้น ได้แก่
1. โทรโพสเฟี ยร์ เริ่ มตั้งแต่ 0-10 กิโลเมตร จากผิวโลก บรรยากาศมีไอน้ า เมฆ หมอก ซึ่ งมีความ
หนาแน่นมาก และมีการแปรปรวนของอากาศอยูต่ ลอดเวลา
2. สตราโตสเฟี ยร์ เริ่ มตั้งแต่ 10-35 กิโลเมตร จากผิวโลก บรรยากาศชั้นนี้ แถบจะไม่เปลี่ยนแปลง
จากโทรโพสเฟี ยร์ แต่มีผงฝุ่ นเพิ่มมาเล็กน้อย
3. เมโสสเฟี ยร์ เริ่ มตั้งแต่ 35-80 กิโลเมตร จากผิวโลก บรรยากาศมีก๊าซโอโซนอยู่มากซึ่ งจะช่วย
สกัดแสงอัลตร้า ไวโอเรต (UV) จากดวงอาทิตย์ไม่ให้มาถึงพื้นโลกมากเกินไป
4. ไอโอโนสเฟี ยร์ เริ่ มตั้งแต่ 80-600 กิ โลเมตร จากผิวโลก บรรยากาศมี ออกซิ เจนจางมากไม่
เหมาะกับมนุษย์
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5. เอกโซสเฟี ยร์ เริ่ มตั้งแต่ 600 กิโลเมตรขึ้นไป จากผิวโลก บรรยากาศมีออกซิ เจนจางมาก ๆ และ
มีก๊าซฮีเลียม และไฮโดรเจนอยูเ่ ป็ นส่ วนมาก โดยเป็ นที่ช้ นั ติดต่อกับอวกาศ
ความสาคัญของบรรยากาศ
บรรยากาศมีความสาคัญต่อสิ่ งมีชีวติ ดังนี้
1. ช่วยปรับอุณหภูมิบนผิวโลกไม่ให้สูงหรื อต่าเกินไป
2. ช่ วยป้ องกันอันตรายจากรังสี และอนุ ภาคต่างๆที่มาจากภายนอกโลก เช่ น ช่ วยดูดกลื นรังสี
อัลตราไวโอเลตไม่ให้ส่องผ่ายมายังผิวโลกมากเกิ นไป ช่วยทาให้วตั ถุจากภายนอกโลกที่ถูกแรงดึ งดูด
ของโลกดึงเข้ามาเกิดการลุกไหม้หรื อมีขนาดเล็กลงก่อนตกถึงพื้นโลก

ภาพ : ชั้นของบรรยากาศ
องค์ ประกอบของบรรยากาศ
บรรยากาศหรื ออากาศ จัดเป็ นของผสมประกอบด้วยแก๊สต่าง ๆ เช่น แก๊สไนโตนเจน (N2) แก๊ส
ออกซิเจน (O2) แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) แก๊สอาร์ กอน (Ar) ฝุ่ นละออง และแก๊สอื่น ๆ เป็ นต้น
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ภาพ : องค์ประกอบของบรรยากาศ
ก๊ าซทีเ่ กีย่ วกับชั้ นบรรยากาศทีส่ าคัญมีอยู่ 2 ก๊าซคือ
โอโซน (Ozone) เป็ นก๊าซที่สาคัญมากต่อมนุษย์ เพราะช่วยดูดกลืนรังสี อุลตราไวโอเลตที่มาจาก
ดวงอาทิตย์ ไม่ให้ตกสู่ พ้นื โลกมากเกินไป ถ้าไม่มีโอโซนก็จะทาให้รังสี อุลตราไวโอเลตเข้ามาสู่ พ้ืนโลก
มากเกินไป ทาให้ผิวหนังไหม้เกรี ยม แต่ถา้ โอโซนมีมากเกินไปก็จะทาให้รังสี อุลตราไวโอเลตมาสู่ พ้ืน
โลกน้อยเกินไปทาให้มนุษย์ขาดวิตามิน D ได้
ซีเอฟซี (CFC=Chlorofluorocarbon) เป็ นก๊าซที่ประกอบด้วย คาร์ บอน ฟลูออรี น คลอรี น ซึ่ งได้
นามาใช้ในอุตสาหกรรมบางชนิ ด เช่น พลาสติก โฟม ฯลฯ โดยก๊าซ CFC น้ าหนักเบามาก ดังนั้น เมื่อ
ปล่อยสู่ บรรยากาศมากขึ้นจนถึงชั้นสตราโตสเฟี ยร์ CFC จะกระทบกับรังสี อุลตราไวโอเลตแล้วแตกตัว
ออกทันทีเกิดอะตอมของคลอรี นอิสระที่จะเข้าทาปฏิกิริยากับโอโซน ได้สารประกอบมอนอกไซด์ของ
คลอรี น และก๊าซออกซิ เจน จากนั้น สารประกอบมอนอกไซด์จะรวมตัวกับอะตอมออกซิ เจนอิสระ
เพื่อที่จะสร้างออกซิ เจนและอะตอมของคลอรี น ปฏิกิริยานี้ จะเป็ นลูกโซ่ ต่อเนื่ องไม่สิ้นสุ ด โดยคลอรี น
อิสระ 1 อะตอม จะทาลายโอโซนไปจากชั้นบรรยากาศได้ถึง 100,000โมเลกุล
อุณหภูมิ
อุณหภูมิ คือ คุณสมบัติทางกายภาพของระบบ โดยจะใช้เพื่อแสดงถึงระดับพลังงานความร้อน
เป็ นการแทนความรู ้สึกทัว่ ไปของคาว่า "ร้อน" และ "เย็น" โดยสิ่ งที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจะถูกกล่าวว่า ร้อน
กว่า หน่วย SI ของอุณหภูมิ คือ เคลวิน
มาตราวัด
มาตรฐานวัดหลัก ได้แก่
ภาษาไทย
องศาเซลเซียส

ภาษาอังกฤษ จุดเยือกแข็งของน้ า จุดเดือดของน้ า
Celsius (℃)

0

100

131
องศาฟาเรนไฮต์ Fahrenheit (℉)

32

212

เคลวิน

Kelvin (K)

273

373

Réaumur (°R)

0

80

องศาโรเมอร์
โดยมีสูตรการแปลงหน่วย ดังนี้

กระแสนา้ กับอุณหภูมิของโลก
กระแสน้ าในมหาสมุทร คือ การเคลื่อนที่ของน้ าในมหาสมุทรในลักษณะที่เป็ นกระแสธาร ที่
เคลื่ อนที่ อย่างสม่ าเสมอ และไหลต่อเนื่ องไปในทิ ศทางเดี ยวกัน มี 2 ชนิ ด คือ กระแสน้ าอุ่น และ
กระแสน้ าเย็น
กระแสน้ าอุ่น เป็ นกระแสน้ าที่มาจากเขตละติจูดต่า (บริ เวณที่อยูใ่ กล้เส้นศูนย์สูตร ตั้งแต่ เส้น
ทรอปิ กออฟแคนเซอร์ ถึงทรอปิ กออฟแคบริ คอร์ น) เคลื่ อนที่ไปทางขั้วโลก มีอุณหภูมิสูงกว่าน้ าที่อยู่
โดยรอบไหลผ่านบริ เวณใดก็จะทาให้อากาศบริ เวณนั้น มีความอบอุ่นชุ่มชื้นขึ้น

ภาพ : ทิศทางการไหลของกระแสน้ าอุ่น - น้ าเย็นหรื อเทอร์ โมฮาไลน์ที่ไหลรอบโลก
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กระแสน้ าเย็น ไหลผ่านบริ เวณใดก็จะทาให้อากาศแถบนั้นมีความหนาวเย็น แห้งแล้ง เป็ น
กระแสน้ าที่ไหลมาจากเขตละติจูดสู ง (บริ เวณตั้งแต่ เส้นอาร์ กติกเซอร์ เคิลถึงขั้วโลกเหนื อ และบริ เวณ
เส้นแอนตาร์ กติกเซอร์ เคิลถึงขั้วโลกใต้) เข้ามายังเขตอบอุ่น และเขตร้อนจึงทาให้กระแสน้ าเย็นลงหรื อ
อุณหภูมิต่ากว่าน้ าที่อยูโ่ ดยรอบ
กระแสน้ าอุ่นและกระแสน้ าเย็น จะนาพาอากาศร้อนและอากาศหนาวมา ทาให้เกิดฤดูกาลที่
เปลี่ ยนไปตามธรรมชาติ ถ้าไม่มีกระแสน้ าอากาศก็จะวิปริ ตผิดเพี้ยนไป ร้ อนและหนาวมากผิดฤดู
ส่ งผลให้พืชไม่ออกผล เกิดพายุฝนที่รุนแรง และแปรปรวน
นอกจากนี้ ยังมีผลต่อความชื้นในอากาศ คือ ลมที่พดั ผ่านกระแสน้ าอุ่นมาสู่ ทวีปที่เย็น จะทาให้
ความชื้นบริ เวณนั้นมีมากขึ้น และมีฝนตก ในขณะที่ลมที่พดั ผ่านกระแสน้ าเย็นไปยังทวีปที่อุ่นจะทาให้
อากาศแห้งแล้ง ชายฝั่ งบางที่ จึงมี อากาศแห้งแล้ง บางที่ ก็เป็ นทะเลทราย แต่ถ้ากระแสน้ าอุ่นกับ
กระแสน้ าเย็นไหลมาบรรจบกันจะทาให้เกิดหมอก
หากขาดกระแสน้ าทั้งสองชนิ ดนี้ ก็จะไม่มีการเปลี่ ยนแปลงของอากาศ แต่ในบางพื้นที่
กระแสน้ าก็ไม่มีผลต่ออุณหภูมิเพราะไม่มีท้ งั กระแสน้ าอุ่น และกระแสน้ าเย็นไหลผ่าน เช่น ประเทศไทย
เมื่อน้ าแข็งที่ข้ วั โลกละลาย น้ าทะเลก็จะเจือจางลง ทาให้กระแสน้ าอุ่น และกระแสน้ าเย็นหยุด
ไหล เมื่อหยุดไหลแล้วก็จะไม่มีระบบหล่ออุณหภูมิของโลก โลกของเราก็จะเข้าสู่ ยุคน้ าแข็งอีกครั้งหนึ่ ง
หรื อไม่ก็เกิดภาวะน้ าท่วมโลก
สมบัติของอากาศ
1. ความหนาแน่ นของอากาศ
ความหนาแน่นของอากาศ คือ อัตราส่ วนระหว่างมวลกับปริ มาตรของอากาศ
1.1 ที่ระดับความสู งจากระดับน้ าทะเลต่างกัน อากาศจะมีความหนาแน่นต่างกัน
1.2 เมื่อระดับความสู งจากระดับน้ าทะเลเพิ่มขึ้น ความหนาแน่นของอากาศจะลดลง
1.3 ความหนาแน่ นของอากาศจะเปลี่ ย นแปลงตามมวลของอากาศ อากาศที่ ม วลน้อยจะมี ค วาม
หนาแน่นน้อย
1.4 อากาศที่ผวิ โลกมีความหนาแน่นมากกว่าอากาศที่อยูร่ ะดับความสู งจากผิวโลกขึ้นไป เนื่ องจากมี
ชั้นอากาศกดทับผิวโลกหนากว่าชั้นอื่นๆ และแรงดึงดูดของโลกที่มีต่อมวลสารใกล้ผวิ โลก
2. ความดันของอากาศ
ความดันของอากาศหรื อความดันบรรยากาศ คือ ค่าแรงดันอากาศที่กระทาต่อหนึ่ งหน่วยพื้นที่
ที่รองรับแรงดันนั้น
- เครื่ องมือวัดความดันอากาศ เรี ยกว่า บารอมิเตอร์
- เครื่ องมือวัดความสู ง เรี ยกว่า แอลติมิเตอร์
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ความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับระดับความสู งจากระดับน้ าทะเล สรุ ปได้ดงั นี้
1. ที่ระดับน้ าทะเล ความดันอากาศปกติมีค่าเท่ากับความดันอากาศที่สามารถดันปรอทให้สูง
76 cm หรื อ 760 mm หรื อ 30 นิ้ว
2. เมื่อระดับความสู งเพิ่มขึ้น ความกดของอากาศจะลดลงทุกๆ ระยะความสู ง 11 เมตรระดับ
ปรอทจะลดลง 1 มิลลิเมตร
3. อุณหภูมิของอากาศ การเปลี่ ยนแปลงของอุณหภูมิตามความสู งในบรรยากาศชั้นนี้ พบว่า โดยเฉลี่ ย
อุณหภูมิจะลดลงประมาณ 6.5 ๐C
4. ความชื้นของอากาศ
ความชื้นของอากาศ คือ ปริ มาณไอน้ าที่ปะปนอยูใ่ นอากาศ อากาศที่มีไอน้ าอยูใ่ นปริ มาณเต็มที่
และจะรับไอน้ าอีกไม่ได้อีกแล้ว เรี ยกว่า อากาศอิม่ ตัว
การบอกค่าความชื้นของอากาศ สามารถบอกได้ 2 วิธี คือ
1.ความชื้นสัมบูรณ์ คือ อัตราส่ วนระหว่างมวลของไอน้ าในอากาศกับปริ มาตรของอากาศ
ขณะนั้น
2. ความชื้นสัมพันธ์ คือ ปริ มาณเปรี ยบเทียบระหว่างมวลของไอน้ าที่มีอยูจ่ ริ งในอากาศขณะนั้น
กับมวลของไอน้ าอิ่มตัว ที่อุณหภูมิและปริ มาตรเดียวกัน มีหน่วยเป็ น เปอร์เซ็นต์
เครื่ องมือวัดความชื้นสัมพัทธ์ เรี ยกว่า ไฮกรอมิเตอร์ ที่นิยมใช้มี 2 ชนิด คือ
1. ไฮกรอมิเตอร์ แบบกระกระเปี ยกกระเปาะแห้ง
2. ไฮกรอมิเตอร์ แบบเส้นผม
เมฆ
1.1 เมฆและการเกิดเมฆ
เมฆ คือ น้ าในอากาศเบื้องสู งที่อยูใ่ นสถานะเป็ นหยดน้ าและผลึกน้ าแข็ง และอาจมีอนุ ภาคของ
ของแข็งที่อยูใ่ นรู ปของควันและฝุ่ นที่แขวนลอยอยูใ่ นอากาศรวมอยูด่ ว้ ย
1.2 ชนิดของเมฆ
การสังเกตชนิดของเมฆ
กลุ่มคาที่ใช้บรรยายลักษณะของเมฆชนิดต่าง ๆ มีอยู่ 5 กลุ่มคา คือ
เซอร์ โร(CIRRO)
เมฆระดับสู ง
อัลโต (ALTO)
เมฆระดับกลาง
คิวมูลสั (CUMULUS)
เมฆเป็ นก้อนกระจุก
สเตรตัส (STRATUS)
เมฆเป็ นชั้นๆ
นิมบัส (NUMBUS)
เมฆที่ก่อให้เกิดฝน
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นักอุตุนิยมวิทยาแบ่งเมฆออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. เมฆระดับสู ง เป็ นเมฆที่พบในระดับความสู ง 6500 เมตรขึ้นไป
ประกอบด้วยผลึกน้ าแข็งเป็ นส่ วนใหญ่ มี 3 ชนิ ด คือ
- เซอร์โรคิวมูลสั
- เซอร์รัส
- เซอร์โรสเตรตัส

ภาพ : เมฆชนิดต่าง ๆ
2. เมฆระดับกลาง
- อัลโตสเตรตัส
- อัลโตคิวมูลสั
3. เมฆระดับต่า
- สเตรตัส
- สเตรโตคิวมูลสั
- นิมโบสเตรตัส
4. เมฆซึ่ งก่อตัวในทางแนวตั้ง
- คิวมูลสั
- คิวมูโลนิมบัส

135
หยาดนา้ ฟ้ า
หยาดน้าฟ้า หมายถึง น้ าที่อยู่ในสถานะของแข็งหรื อของเหลวที่ตกลงมาจากบรรยากาศสู่ พ้ืน
โลก
หมอก(Fog) คือ เมฆที่เกิดในระดับใกล้พ้นื โลก จะเกิดตอนกลางคืนหรื อเช้ามืด
น้าค้ าง(Dew) คือ ไอน้ าที่กลัน่ ตัวเป็ นหยดน้ าเกาะติดอยูต่ ามผิว ซึ่ งเย็นลงจนอุณหภูมิต่ ากว่าจุด
น้ าค้างของขณะนั้น
จุดนา้ ค้ าง คือ ขีดอุณหภูมิที่ไอน้ าในอากาศเริ่ มควบแน่นออกมาเป็ นละอองน้ า
นา้ ค้ างแข็ง(Frost) คือ ไอน้ าในอากาศที่มีจุดน้ าค้างต่ากว่าจุดเยือกแข็ง แล้วเกิดการกลัน่ ตัวเป็ น
เกล็ดน้ าแข็ง โดยเกิดเฉพาะในเวลากลางคืน หรื อตอนเช้ามืด
หิมะ(Snow) คือ ไอน้ าที่กลัน่ ตัวเป็ นเกล็ดน้ าแข็ง เมื่ออากาศอิ่มตัว และอุณหภูมิต่ากว่าจุดเยือก
แข็ง
ลูกเห็บ(Hail) คือ เกล็ดน้ าแข็งที่ถูกลมพัดหวนขึ้นหลายครั้ง แต่ละครั้งผ่านอากาศเย็นจัด ไอน้ า
กลายเป็ นน้ าแข็งเกาะเพิม่ มากขึ้น จนมีขนาดใหญ่มากเมื่อตกถึงพื้นดิน
ฝน(Rain) เกิ ดจากละอองน้ าในก้อมเมฆซึ่ งเย็นจัดลง ไอน้ ากลัน่ ตัวเป็ นละอองน้ าเกาะกันมาก
และหนักขึ้นจนลอยอยูไ่ ม่ได้ และตกลงมาด้วยแรงดึงดูดของโลก

ภาพ : กระบวนการเกิดฝน
ปริ มาณน้าฝน หมายถึ ง ระดับความลึกของน้ าฝนในภาชนะที่รองรับน้ าฝน เครื่ องมือปริ มาณ
น้ าฝนเรี ยกว่า เครื่องวัดนา้ ฝน(Rain gauge)
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เรื่องที่ 3 ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ
ลม (Wind) คื อ มวลของอากาศที่ เ คลื่ อ นที่ ไ ปตามแนวราบ กระแสอากาศที่ เ คลื่ อ นที่ ใ น
แนวนอน ส่ วนกระแสอากาศคือ อากาศที่เคลื่อนที่ในแนวตั้ง การเรี ยกชื่ อลมนั้นเรี ยกตามทิศทางที่ลม
นั้นๆ พัดมา เช่น ลมที่พดั มาจากทิศเหนื อเรี ยกว่า ลมเหนื อ และลมที่พดั มาจากทิศใต้เรี ยกว่า ลมใต้ เป็ น
ต้น ในละติจูดต่าไม่สามารถจะคานวณหาความเร็ วลม แต่ในละติจูดสู งสามารถคานวณหาความเร็ วลม
ได้
การเกิดลม
สาเหตุเกิดลม คือ
1. ความแตกต่างของอุณหภูมิ
2. ความแตกต่างของหย่อมความกดอากาศ
หย่อมความกดอากาศ(Pressure areas)
- หย่ อมความกดอากาศสู ง หมายถึง บริ เวณที่มีความกดอากาศสู งกว่าบริ เวณข้างเคียง
ใช้ ตัวอักษร H
- หย่ อมความกดอากาศต่า หมายถึง บริ เวณที่มีความกดอากาศต่ ากว่าบริ เวณข้างเคียง
ใช้ ตัวอักษร L
ชนิดของลม ลมแบ่ งออกเป็ นชนิดต่ าง ๆ คือ
- ลมประจาปี หรื อลมประจาภูมิภาค เช่น ลมสิ นค้า
- ลมประจาฤดู เช่น ลมมรสุ มฤดูร้อน และลมมรสุ มฤดูหนาว
- ลมประจาเวลา เช่น ลมบก ลมทะเล
- ลมที่เกิดจากการแปรปรวนหรื อลมพายุ เช่น พายุฝนฟ้ าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน
ลมผิวพืน้
ลมผิวพืน้ (Surface Winds) คือ ลมที่พดั จากบริ เวณผิวพื้นไปยังความสู งประมาณ 1 กิโลเมตรเหนื อ
พื้นดิน เป็ นบริ เวณที่มีการคลุกเคล้าของอากาศ และมีแรงฝื ดอันเกิดจากการปะทะกับสิ่ งกีดขวางร่ วม
กระทาด้วย ในระดับต่าแรงความชันความกดอากาศในแนวนอนจะไม่สมดุลกับแรงคอริ ออลิส แรงฝื ด
ทาให้ความเร็ วลมลดลง มีผลให้แรงคอริ ออลิสลดลงไปด้วย ลมผิวพื้นจะไม่พดั ขนานกับไอโซบาร์ แต่
จะพัดข้ามไอโซบาร์ จากความกดอากาศสู งไปยังความกดอากาศต่า และทามุมกับไอโซบาร์ การทามุม
นั้นขึ้นอยูก่ บั ความหยาบของผิวพื้น ถ้าเป็ นทะเลที่ราบเรี ยบจะทามุม 10 ถึง 20 แต่พ้ืนดินทามุม 20 ถึง 40
ส่ วนบริ เวณที่เป็ นป่ าไม้หนาทึม อาจทามุมถึ ง 90 มุมที่ทากับไอโซบาร์ อยู่ในระดับความสู ง 10 เมตร
เหนื อผิวพื้น ที่ระดับความสู งมากกว่า 10 เมตร ขึ้นไป แรงฝื ดลดลง แต่ความเร็ วลมจะเพิ่มขึ้น มุมที่ทา
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กับไอโซบาร์ จะเล็กลง ส่ วนที่ระดับความสู งใกล้ 1 กิโลเมตร เกือบไม่มีแรงฝื ด ดังนั้นลมจึงพัดขนานกับ
ไอโซบาร์
ลมกรด (Jet Stream) เป็ นกระแสลมแรงอยูใ่ นเขตโทรโพพอส (แนวแบ่งเขตระหว่างชั้นโทร
โพสเฟี ยร์ กบั ชั้นสเตรโตสเฟี ยร์ ) เป็ นลมฝ่ ายตะวันตกที่มีความยาวหลายพันกิโลเมตร มีความกว้างหลาย
ร้อยกิโลเมตร แต่มีความหนาเพียง 2-3 กิโลเมตร เท่านั้น โดยทัว่ ไปลมกรด พบอยูใ่ นระดับความสู ง
ประมาณ 10 และ 15 กิโลเมตร แต่อาจจะเกิดขึ้นได้ท้ งั ในระดับที่สูงกว่า และในระดับที่ต่ากว่านี้ ได้ ตรง
แกนกลางของลมเป็ นบริ เวณแคบ แต่ลมจะพัดแรงที่ สุด ถัดจากแกนกลางออกมาความเร็ วลมจะลด
น้อยลง ลมกรดมีความเร็ วลมประมาณ 150-300 กิ โลเมตรต่อชั่วโมง และที่ ระดับความสู ง ใกล้ 12
กิโลเมตร จะมีความเร็ วลมสู งถึง 400 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ในขณะที่ลมฝ่ ายตะวันตกอื่นๆ มีความเร็ วลม
เพียง 50-100 กิโลเมตรต่อ ชัว่ โมง
ลมมรสุ ม (Monsoon) มาจากคาในภาษาอาหรับว่า Mausim แปลว่า ฤดู ลมมรสุ มจึงหมายถึง ลม
ที่พดั เปลี่ยนทิศทางกลับการเปลี่ยนฤดู คือ ฤดูร้อนจะพัดในทิศทางหนึ่ง และจะพัดเปลี่ยนทิศทางในทาง
ตรงกัน ข้า มในฤดู ห นาว ครั้ งแรกใช้ เ รี ยกลมนี้ ในบริ เวณทะเลอาหรั บ ซึ่ งพัด อยู่ ใ นทิ ศ ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็ นระยะเวลา 6 เดือน และพัดอยูใ่ นทิศทางตะวันตกเฉี ยงใต้เป็ นระยะเวลา 6 เดือน
แต่อยูใ่ นส่ วนอื่นๆ ของโลก ลมมรสุ มที่เห็นชัดเจนที่สุดคือ ลมมรสุ มที่เกิดขึ้นในเอเชี ยตะวันออก และ
เอเชียใต้
ลมท้ อ งถิ่น เป็ นลมที่ เกิ ดขึ้ นภายในท้องถิ่ น เนื่ องจากอิทธิ พลของภูมิประเทศและความ
เปลี่ยนแปลงของความกดอากาศ ลมท้องถิ่นแบ่งแยกออกเป็ นประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้
1. ลมบกและลมทะเล เป็ นลมที่เกิดจากความแตกต่างอุณหภูมิของอากาศหรื อพื้นดินและ
พื้นน้ า เป็ นลมที่พดั ประจาวัน

ภาพ : การเกิดลมทะเลและการเกิดลมบก

138
ลมทะเล (Sea Breeze) เกิดในฤดูร้อนตามชายฝั่งทะเล ในเวลากลางวันเมื่อพื้นดินได้รับความ
ร้อนจากดวงอาทิตย์จะมีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นน้ า และอากาศเหนื อพื้นดินเมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัว
ลอยขึ้นสู่ เบื้องบน อากาศเหนื อพื้นน้ าซึ่ งเย็นกว่าจะไหลเข้าไปแทนที่ เกิดลมจากทะเลพัดเข้าหาฝั่ งมี
ระยะทางไกลถึง 16-48 กิโลเมตร และความแรงของลมจะลดลงเมื่อเข้าถึงฝั่ง
 ลมบก (Land Breeze) เกิดในเวลากลางคืน เมื่อพื้นดินคายความร้อนโดยการแผ่รังสี ออก จะ
คายความร้อนออกได้เร็ วกว่าพื้นน้ า ทาให้มีอุณหภูมิต่ากว่าพื้นน้ า อากาศเหนื อพื้นน้ าซึ่ งร้อนกว่าพื้นดิน
จะลอยตัวขึ้นสู่ เบื้องบน อากาศเหนื อพื้นดินซึ่ งเย็นกว่าจะไหลเข้าไปแทนที่ เกิดเป็ นลมพัดจากฝั่งไปสู่
ทะเล ลมบก ซึ่ งลมบกจะมีความแรงของลมอ่อนกว่าลมทะเล จึงไม่สามารถพัดเข้าสู่ ทะเลได้ระยะ
ทางไกลเหมือนลมทะเล โดยลมบกสามารถพัดเข้าสู่ ทะเลมีระยะทางเพียง 8-10 กิโลเมตร เท่านั้น
2. ลมภูเขาและลมหุบเขา (Valley Breeze) เป็ นลมประจาวันเช่นเดียวกับลมบกและลมทะเล ลม
หุ บเขา เกิดขึ้นในเวลากลางวัน อากาศตามภูเขาและลาดเขาร้อน เพราะได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์
เต็มที่ ส่ วนอากาศที่หุบเขาเบื้องล่างมีความเย็นกว่าจึงไหลเข้าแทนที่ ทาให้มีลมเย็นจากหุ บเขาเบื้องล่าง
พัดไปตามลาดเขาขึ้นสู่ เบื้องบน เรี ยกว่า ลมหุ บเขา


ภาพ : การเกิดลมหุ บเขาและการเกิดลมภูเขา
3. ลมพัดลงลาดเขา (Katabatic Wind) เป็ นลมที่พดั อยูต่ ามลาดเขาลงสู่ หุบเขาเบื้องล่าง ลมนี้ มี
ลักษณะคล้ายกับลมภูเขา แต่มีกาลังแรงกว่า สาเหตุการเกิดเนื่ องจากลมเย็นและมีน้ าหนักมากเคลื่อนที่
จากที่สูงลงสู่ ที่ต่าภายใต้แรงดึงดูดของโลก ส่ วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืน เมื่อพื้นดินคายความ
ร้อนออก ในฤดูหนาวบริ เวณที่ราบสู งภายในทวีปมีหิมะทับถมกันอยู่ อากาศเหนื อพื้นดินเย็นลงมาก ทา
ให้เป็ นเขตความกดอากาศสู ง ตามขอบที่ราบสู งแรงความชันความกดอากาศมีความแรงพอที่จะทาให้
อากาศหนาว จากที่สูงไหลลงสู่ ที่ต่าได้ บางครั้งจึงเรี ยกว่า ลมไหล (Drainage Wind) ลมนี้ มีชื่อแตกต่าง
กันไปตามท้องถิ่นต่าง ๆ เช่ น ลมโบรา (Bora) เป็ นลมหนาวและแห้ง มีตน้ กาเนิ ดมาจากลมหนาวใน
สหภาพโซเวียต (ปี พ.ศ. 2534 เปลี่ยนชื่อเป็ นเครื อจักรภพอิสระ) พัดข้ามภูเขาเข้าสู่ ชายฝั่งทะเลเอเดรี
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ยติกของประเทศยูโกสลาเวีย จากทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อในฤดูหนาว เกิดขึ้นได้ท้ งั เวลากลางวันและ
กลางคืน แต่จะเกิ ดขึ้นบ่อยและลมมีกาลังแรงจัดในเวลากลางคืนและสมมิสทราล (Mistras) เป็ นลม
หนาวและแห้งเช่นเดียวกับลมโบรา แต่มีความเร็ วลมน้อยกว่า พัดจากภูเขาตะวันตกลงสู่ หุบเขาโรนทาง
ตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส

ภาพ : ลมพัดลงลาดเขา
4. ลมชี นุก (Chinook) เป็ นลมที่เกิ ดขึ้นทางด้านหลังเขา มีลกั ษณะเป็ นลมร้อนและแห้ง ความ
แรงลมอยูใ่ นขั้นปานกลางถึงแรงจัด การเคลื่อนที่ของลมเป็ นผลจากความกดอากาศแตกต่างกันทางด้าน
ตรงข้ามของภูเขา ภูเขาด้านที่ได้รับลมจะมีความกดอากาศมากและอากาศจะถูกบังคับให้ลอยสู งขึ้นสู่
ยอดเขา ซึ่ งจะขยายตัวและพัดลงสู่ เบื้องล่างทางด้านหลังเขา ขณะที่อากาศลอยต่าลง อุณหภูมิจะค่อย ๆ
เพิ่มสู งขึ้นตามอัตราการเปลี่ยนอุณหภูมิอะเดียแบติก จึงเป็ นลมร้อนและแห้ง ลมร้อนและแห้งที่พดั ลง
ไปทางด้านหลังเขาทางตะวันออกของเทือกเขาร็ อกกี เรี ยกว่า ลมชี นุก บริ เวณที่เกิดลมเป็ นบริ เวณแคบ
ๆ มีความกว้างเพียง
2-3 ร้อยกิโลเมตร เท่านั้น และแผ่ขยายจากทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อของมล
รัฐนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริ กา ไปทางเหนือเข้าสู่ แคนาดา ลมชี นุกเกิดขึ้นเมื่อลมตะวันตกชั้นบนที่มีกาลัง
แรงพัดข้ามแนวเทือกเขาเหนือใต้คือ เทือกเขาร็ อกกี และ เทือกเขาแคสเกต อากาศทางด้านเขาที่ได้รับ
ลมถูกบังคับ ให้ลอยขึ้น อุณหภูมิลดต่าลง แต่เมื่อลอยต่าลงไปยังอีกด้านของเขา อากาศจะถูกบีบ ทาให้มี
อุณหภูมิสูงขึ้น ถ้าลมที่มีลกั ษณะอย่างเดียวกับลมชี นุก แต่พดั ไปตามลาดเขาของภูเขาแอลป์ ในยุโรป
เรี ยกว่า ลมเฟิ ห์น (Foehn) และถ้าเกิดในประเทศอาร์ เจนตินา เรี ยกว่า ลมซอนดา (Zonda)
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ภาพ : ลักษณะการเกิดลมชีนุก
5. ลมซานตาแอนนา (Santa Anna) เป็ นลมร้ อนและแห้งพัดจากทางตะวันออก หรื อ
ตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่ ภาคใต้มลรัฐแคลีฟอร์ เนีย จะพัดผ่านบริ เวณทะเลทรายและภูเขา จึงกลายเป็ น
ลมร้อนและแห้ง ลมนี้ เกิดขึ้นในเขตความกดอากาศสู งบริ เวณแกรตเบซิ น และเมื่อพัดผ่านบริ เวณใดจะ
ก่อให้เกิด ความเสี ยหายแก่พืชผลบริ เวณนั้น โดยเฉพาะในฤดูใบไม้ผลิ เมื่อต้นไม้ติดผลอ่อนและบริ เวณ
ที่มีลมพัดผ่านจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น เช่น เมื่อลมนี้พดั เข้าสู่ ภาคใต้มลรัฐแคลิฟอร์ เนี ย ทาให้อุณหภูมิสูงกว่า
บริ เวณที่ไม่มี ลมนี้พดั ผ่าน
6. ลมทะเลทราย (Desert Winds) เป็ นลมท้องถิ่นเกิดในบริ เวณทะเลทราย เวลาเกิดจะมาพร้อมกับ
พายุฝุ่นหรื อพายุท ราย คือ ลมฮาบูบ (Haboob) มาจากค า Hebbec ในภาษาอาหรั บ แปลว่า ลม
ลมฮาบูบเวลาเกิดจะหอบเอาฝุ่ นทรายมาด้วย บริ เวณที่เกิดได้แก่ ประเทศซู ดานในทวีปแอฟริ กา เฉลี่ยจะ
เกิดประมาณปี ละ 24 ครั้ง และบริ เวณทะเลทราย ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริ กา โดยเฉพาะทาง
ภาคใต้ของมลรัฐแอริ โซนา
7. ลมตะเภาและลมว่ าว เป็ นลมท้องถิ่นในประเทศไทย โดยลมตะเภาเป็ นที่พดั จากทิศใต้ไปยังทิศ
เหนือคือ พัดจากอ่าวไทยเข้าสู่ ภาคกลางตอนล่าง พัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ซึ่ งเป็ นช่วง
ที่ลมมรสุ มตะวันออกเฉียงเหนือ จะเปลี่ยนเป็ นลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ เป็ นลมที่นาความชื้ นมาสู่ ภาค
กลางตอนล่าง ในสมัยโบราณลมนี้ จะช่วยพัดเรื อสาเภาซึ่ งเข้ามาค้าขายให้แล่นไปตามลาน้ าเจ้าพระยา
และพัดในช่วงที่ลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ จะเปลี่ ยนเป็ นลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อ หรื ออาจจะ
เรี ยกว่า ลมข้าวเบา เพราะพัดในช่วงที่ขา้ วเบากาลังออกรวง
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เครื่องมือวัดอัตราเร็วลม
เครื่ องมือวัดอัตราเร็ วลม เรี ยกว่า แอนนิโมมิเตอร์ (Anemometer) มีหลายรู ปแบบ บางรู ปแบบทา
เป็ นถุงปล่อยลู่ บางรู ปแบบทาเป็ นรู ปถ้วย ครึ่ งทรงกลม 3 - 4 ใบ วัดอัตราเร็ วลมโดยสังเกตการณ์ยกตัว
ของถุง หรื อนับจานวนรอบของถ้วยที่หมุนในหนึ่งหน่วยเวลา
เครื่ องมือตรวจสอบทิ ศทางลม เราเรี ยกว่า ศรลม ส่ วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นลูกศร มีหางเป็ นแผ่น
ใหญ่ ศรลม จะหมุนรอบตัวตามแนวราบ จะลู่ลมในแนวขนานกับทิศทางที่ลมพัด เมื่อลมพัดมา หาง
ลูกศรซึ่ งมีขนาดใหญ่จะถูกลมผลักแรงกว่าหัวลูกศร หัวลูกศรจึงชี้ไปทิศทางที่ลมพัดมา
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวัดกระแสลม ได้ แก่
1. ศรลม
2. อะนิโมมิเตอร์
3. แอโรแวน

ภาพ : อะนิโมมิเตอร์
ผลของปรากฏการณ์ ทางลมฟ้าอากาศทีม่ ีต่อมนุษย์ และสิ่ งแวดล้ อม
ประโยชน์ ของปรากฏการณ์ ทางลมฟ้ าอากาศ
1. การเกิดลมจะช่วยให้เกิดการไหลเวียนของบรรยากาศ
2. การเกิดลมสิ นค้า
3. การเกิดเมฆและฝน
4. การเกิดลมประจาเวลา
ผลกระทบและภัยอันตราย
1. ผลกระทบจากอิทธิ พลของลมมรสุ ม เช่น น้ าท่วม น้ าท่วมฉับพลัน
2. ผลกระทบจากอิทธิ พลของลมพายุ เช่น ต้นไม้ลม้ ทับ คลื่นสู งในทะเล
ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ คื อ การเปลี่ ยนแปลงของธรรมชาติ ทั้งในระยะยาวและระยะสั้ น
สภาพแวดล้อมของโลกเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ทั้งเป็ นระบบและไม่เป็ นระบบ เป็ นสิ่ งที่อยูร่ อบตัวเรา
มันส่ งผลกระทบต่อสิ่ งมีชีวิตในธรรมชาติ การเปลี่ ยนแปลงบางอย่าง มีผลกระทบต่อสิ่ งมีชีวิตอย่าง
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รุ นแรง ตัวอย่างเหตุการณ์ที่พบเห็นทัว่ ไป ฝนตก ฟ้ าร้อง ฟ้ าผ่า พายุ และเหตุการณ์ที่ไม่พบบ่อยนัก เช่น
โลกร้อน สุ ริยปุ ราคา ฝนดาวตก
ปฏิกิริยาเรื อนกระจก เกิ ดจากมลภาวะของแก๊สที่ได้สร้ างขึ้นในชั้นบรรยากาศของโลกและ
ป้ องกันไม่ให้ความร้อนนั้นระเหยออกไปในอวกาศในตอนกลางคืนผลที่ได้คือโลกจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นที่
เรี ยกว่า การเพิ่มอุณหภูมิของผิวโลก แก็สที่ก่อเกิดภาวะเรื อนกระจกคือ

มวลอากาศ (Air mass)
มวลอากาศ หมายถึง ลักษณะของมวลอากาศที่มีลกั ษณะอากาศภายในกลุ่มก้อนขนาดใหญ่มาก มี
ความชื้ นคล้ายคลึงกัน ตลอดจนส่ วนต่าง ๆ ของอากาศเท่ากัน มวลอากาศจะเกิ ดขึ้นได้ต่อเมื่ออากาศ
ส่ วนนั้นอยูก่ บั ที่ และมีการสัมผัสกับพื้นผิวโลก ซึ่ งจะเป็ นพื้นดินหรื อพื้นน้ าก็ได้ โดยสัมผัสอยูเ่ ป็ นระยะ
เวลานาน ๆ จนมีคุณสมบัติคล้ายคลึ งกับพื้นผิวโลกในส่ วนนั้นๆ เราเรี ยกบริ เวณพื้นผิวโลกนั้นว่า
"แหล่งกาเนิ ด" เมื่อเกิดมวลอากาศขึ้นแล้วมวลอากาศนั้นจะเคลื่อนที่ออกไปยังบริ เวณอื่น ๆ มีผลทาให้
ลักษณะของลมฟ้ าอากาศบริ เวณนั้น ๆ เปลี่ยนแปลงไป เนื่ องจากมีสภาพแวดล้อมใหม่ มวลอากาศจะ
สามารถเคลื่อนที่ได้ในระยะทางไกล ๆ และยังคงรักษาคุณสมบัติส่วนใหญ่เอาไว้ได้ การจาแนกมวล
อากาศแยกพิจารณาได้เป็ น 2 แบบ โดยใช้คุณสมบัติของอุณหภูมิเป็ นเกณฑ์ และการใช้ลกั ษณะของ
แหล่งกาเนิดเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
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2.1 การจาแนกมวลอากาศโดยใช้ อุณหภูมิเป็ นเกณฑ์
2.1.1. มวลอากาศอุ่น (Warm Air mass) เป็ นมวลอากาศที่มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิของอากาศ
ผิวพื้นที่มวลอากาศเคลื่อนที่ผา่ น มักมีแนวทางการเคลื่อนที่จากละติจูดต่าไปยังบริ เวณละติจู ดสู งขึ้นไป
ใช้สัญลักษณ์แทนด้วยตัวอักษร " W "
2.1.2 มวลอากาศเย็น (Cold Air mass) เป็ นมวลอากาศที่มีอุณหภูมิต่ากว่าอุณหภูมิผิวพื้นที่มวล
อากาศเคลื่อนที่ผา่ น เป็ นมวลอากาศที่เคลื่อนที่จากบริ เวณละติจูดสู งมายังบริ เวณละติจูดต่า ใช้สัญลักษณ์
แทนด้วยอักษรตัว " K " มาจากภาษาเยอรมัน คือ " Kalt " แปลว่า เย็น
2.2 การจาแนกมวลอากาศโดยใช้ แหล่งกาเนิดเป็ นเกณฑ์
2.2.1 มวลอากาศขั้วโลก (Polar Air-mass)
2.2.1.1 มวลอากาศขั้วโลกภาคพืน้ สมุทร (Marine Polar Air mass)
มีแหล่งกาเนิดจากมหาสมุทร เมื่อมวลอากาศชนิดนี้เคลื่อนตัวลงมายังละติจูดต่าจะเป็ นลักษณะของมวล
อากาศที่ให้ความเย็นและชุ่มชื้ น แหล่งกาเนิ ดของมวลลอากาศชนิ ดนี้ อยูบ่ ริ เวณมหาสมุทรแปซิ ฟิกตอน
เหนือ ใกล้ช่องแคบแบริ่ ง และเคลื่อนที่เข้าปะทะชายฝั่งทะเลของประเทศสหรัฐอเมริ กา ทาให้อากาศ
หนาวเย็นและมีฝนตก ในทางกลับกันถ้ามวลอากาศนี้ เคลื่อนที่ไปยังบริ เวณละติจูดสู ง จะกลายเป็ นมวล
อากาศอุ่น เรี ยกว่า "มวลอากาศอุ่นขั้วโลกภาคพื้นสมุทร" มีลกั ษณะอากาศอบอุ่นและชุ่มชื้น
2.2.1.2 มวลอากาศขั้วโลกภาคพืน้ ทวีป (Continental Polar Air mass)
มีแหล่งกาเนิดอยูบ่ นภาคพื้นทวีปในเขตละติจูดต่า มีลกั ษณะเป็ นมวลอากาศเย็นและแห้ง เมื่อมวลอากาศ
เคลื่ อนที่ผ่านบริ เวณใดจะทาให้มีอากาศเย็นและแห้ง ยกตัวอย่างเช่ น สาหรับประเทศไทยจะได้รับ
อิทธิ พลจากมวลอากาศชนิ ดนี้ ซ่ ึ งมีแหล่งกาเนิ ดอยู่แถบไซบีเรี ย เมื่อเคลื่ อนที่ลงมายังละติจูดต่ ากว่าลง
มายังประเทศไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง มกราคม ทาให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิต่าลง ลักษณะ
อากาศเย็นและแห้งในฤดูหนาว
2.2.2 มวลอากาศเขตร้ อน (Topical Air mass)
2.2.2.1. มวลอากาศเขตร้ อนภาคพืน้ ทวีป (Continental Topical Air mass)
มีแหล่งกาเนิดบนภาคพื้นทวีป จะมีลกั ษณะการเคลื่อนที่จากละติจูดต่าไปสู่ ละติจูดสู ง ลักษณะอากาศจะ
ร้อนและแห้งแล้ง ทาให้บริ เวณที่มวลอากาศเคลื่อนที่ผา่ นมีลกั ษณะอากาศร้อนและแห้งแล้ง จึงเรี ยกมวล
อากาศนี้ วา่ "มวลอากาศอุ่นเขตร้ อนภาคพื้นทวีป" แหล่งกาเนิ ดของมวลอากาศชนิ ดนี้ อยู่บริ เวณตอน
เหนือของประเทศแม็กซิโก และทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริ กา ถ้าหากมวลอากาศนี้
เคลื่ อนที่มายังเขตละติจูดต่ าจะทาให้อุณหภูมิของมวลอากาศลดต่ าลงกว่าอุณหภูมิของอากาศผิวพื้นที่
มวลอากาศเคลื่อนที่ผ่านจึงกลายเป็ น "มวลอากาศเย็นเขตร้อนภาคพื้นทวีป" มีลกั ษณะอากาศเย็นและ
แห้งแล้ง
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2.2.2.2. มวลอากาศเขตร้ อนภาคพืน้ สมุทร (Marine Topical Air mass)
มีแหล่งกาเนิ ดอยูบ่ นภาคพื้นสมุทรจึงนาพาความชุ่มชื้ น เมื่อเคลื่อนที่ผ่านบริ เวณใดจะทาให้เกิดฝนตก
และถ้าเคลื่อนที่ไปยังละติจูดสู งจะทาให้อากาศอบอุ่นขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามวลอากาศเขตร้อนภาคพื้น
สมุทรเคลื่อนที่จากมหาสมุทรอินเดียเข้ามายังคาบสมุทรอินโดจีนจะทาให้เกิดฝนตกหนักและกลายเป็ น
ฤดูฝน เราเรี ยกมวลอากาศดังกล่าวว่า "มวลอากาศอุ่นเขตร้อนภาคพื้นสมุทร" ในทางกลับกันถ้ามวล
อากาศนี้ เคลื่ อนที่ไปยังเขตละติจูดต่ าจัะมีผลทาให้อุณหภูมิลดต่าลง อากาศจะเย็นและชุ่ มชื้ น เรี ยกว่า
"มวลอากาศเย็นเขตร้ อนภาคพื้นสมุทร" นอกจากมวลอากาศที่กล่าวมาแล้วยังมีมวลอากาศที่เกิ ดจาก
แหล่งกาเนิ ดอื่น ๆ อีก ได้แก่ เขตขั้วโลก มีมวลอากาศอาร์ กติก เป็ นมวลอากาศจากมหาสมุทรอาร์ กติก
เคลื่อนที่เข้ามาทางตอนหนือของทวีปอเมริ กา และมวลอากาศแอนตาร์ กติก เป็ นมวลอากาศบริ เวณขั้ว
โลกใต้ ซึ่ งมีอากาศเย็นและเคลื่อนที่อย่างรุ นแรงมาก
3. แนวอากาศ (Air Front) หรือแนวปะทะของมวลอากาศ
แนวอากาศ หรื อ แนวปะทะมวลอากาศ เกิดจากสภาวะอากาศที่แตกต่างกันมาก โดยมีอุณหภูมิ
และความชื้ นต่างกันมากมาพบกัน จะไม่ผสมกลมกลืนกันแต่จะแยกจากกัน โดยที่ส่วนหน้าของมวล
อากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ าง ลักษณะของมวลอากาศที่อุ่นกว่าจะถูกดันตัวให้ลอยไปอยูเ่ หนื อลิ่ม
มวลอากาศเย็น เนื่ องจากมวลอากาศอุ่นมีความหนาแน่นน้อยกว่ามวลอากาศเย็น แนวที่แยกมวลอากาศ
ทั้งสองออกจากกันเราเรี ยกว่า แนวอากาศ โดยทัว่ ไปแล้วตามแนวอากาศหรื อแนวปะทะอากาศจะมี
ลักษณะของความแปรปรวนลมฟ้ าอากาศเกิดขึ้น เราสามารถจาแนกแนวอากาศหรื อแนวปะทะอากาศ
ของมวลอากาศได้ 4 ชนิด ดังนี้
3.1 แนวปะทะของมวลอากาศอุ่น (Warm Front)
เกิดจากการที่มวลอากาศอุ่นเคลื่อนที่เข้ามายังบริ เวณที่มีมวลอากาศเย็นกว่า โดยมวลอากาศเย็น
จะยังคงตัวบริ เวณพื้นดิน มวลอากาศอุ่นจะลอยตัวสู งขึ้น ซึ่ งแนวของอากาศอุ่นจะมีความลาดชันน้อย
กว่าแนวอากาศเย็น ซึ่ งจากปรากฏการณ์ แนวปะทะมวลอากาศอุ่นดังกล่าวนี้ ลกั ษณะอากาศจะอยู่ใน
สภาวะทรงตัว แต่ถา้ ลักษณะของมวลอากาศอุ่นมีการลอยตัวขึ้นในแนวดิ่ง (มีความลาดชันมาก) จะ
ก่อให้เกิดฝนตกหนักและพายุฝนฟ้ าคะนอง สังเกตได้จากการเกิดเมฆฝนเมฆนิ มโบสเตรตัส หรื อการ
เกิดฝนซู่ หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่าฝนไล่ชา้ ง
3.2 แนวปะทะของมวลอากาศเย็น (Cold Front)
เมื่อมวลอากาศเย็นเคลื่อนตัวลงมายังบริ เวณที่มีละติจูดต่า มวลอากาศเย็นจะหนัก จึงมีการ
เคลื่อนตัวติดกับผิวดิน และจะดันให้มวลอากาศอุ่นที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า ลอยตัวขึ้นตามความลาด
เอียง ซึ่งมีความลาดชันมากถึง 1:80 ซึ่ งปรากฏการณ์ดงั กล่าวตามแนวปะทะอากาศเย็นจะมีสภาพอากาศ
แปรปรวนมาก มวลอากาศร้อนถูกดันให้ลอยตัวยกสู งขึ้น เป็ นลักษณะการก่อตัวของเมฆ คิวมูโลนิมบัส
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(Cumulonimbus) ท้องฟ้ าจะมืดครึ ม เกิดพายุฝนฟ้ าคะนองอย่างรุ นแรu3591 . เราเรี ยกบริ เวณดังกล่าวว่า
“แนวพายุฝน” (Squall Line)
3.3 แนวปะทะของมวลอากาศซ้ อน (Occluded Front)
เมื่อมวลอากาศเย็นเคลื่อนที่ในแนวทางติดกับแผ่นดิน จะดันให้มวลอากาศอุ่นใกล้กบั ผิวโลก
เคลื่อนที่ไปในแนวเดียวกันกับมวลอากาศเย็น มวลอากาศอุ่นจะถูกมวลอากาศเย็นซ้อนตัวให้ลอยสู งขึ้น
และเนื่ องจากมวลอากาศเย็นเคลื่อนตัวได้เร็ วกว่าจึงทาให้มวลอากาศอุ่นช้อนอยู่บนมวลอากาศเย็น เรา
เรี ยกลักษณะดังกล่าวได้อีกแบบว่าแนวปะทะของมวลอากาศปิ ด ลักษณะของปรากฏการณ์ดงั กล่าวจะ
ทาให้เกิดเมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus) และทาให้เกิดฝนตก หรื อพายุฝนได้เช่นกัน
3.4 แนวปะทะมวลอากาศคงที่ (Stationary Front)
นอกจากแนวปะทะอากาศดังกล่าวมาแล้วนั้นจะมี ลกั ษณะแนวปะทะอากาศของมวลอากาศ
คงที่อีกชนิดหนึ่ง (Stationary Front) ซึ่ งเป็ นแนวปะทะของมวลอากาศที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของมวล
อากาศอุ่นและมวลอากาศเย็นเข้าหากัน และจากสภาพที่ท้ งั สองมวลอากาศมีแรงผลักดันเท่ากัน จึงเกิด
ภาวะสมดุลของแนวปะทะอากาศขึ้น แต่จะเกิดในชัว่ ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ งเท่านั้น เมื่อมวลอากาศใดมี
แรงผลักดันมากขึ้นจะทาให้ลกั ษณะของแนวปะทะอากาศเปลี่ยนไปเป็ นแนวปะทะอากาศแบบอื่น ๆ
ทันที
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4. พายุหมุน
พายุหมุนเกิดจากศูนย์กลางความกดอากาศต่า ทาให้บริ เวณโดยรอบศูนย์กลางความกดอากาศต่า
ซึ่ งก็คือ ความกดอากาศสู งโดยรอบจะพัดเข้าหาศูนย์กลางความกดอากาศต่า ขณะเดียวกันศูนย์กลางความ
กดอากาศต่าจะลอยตัวสู งขึ้น และเย็นลงด้วยอัตราอะเดียเบติก (อุณหภูมิลดลงเมื่อความสู งเพิ่มขึ้น) ทาให้
เกิ ดเมฆและหยาดน้ าฟ้ า พายุหมุนจะมีความรุ นแรงหรื อไม่ข้ ึนอยู่กบั อัตราการลดลงของความกดอากาศ
ถ้าอัตราการลดลงของความกดอากาศมีมากจะเกิ ดพายุรุนแรง เราสามารถแบ่งพายุหมุนออกเป็ น 3 กลุ่ม
ดังนี้
4.1. พายุหมุนนอกเขตร้ อน
พายุหมุนนอกเขตร้อน หมายถึง พายุหมุนที่เกิดขึ้นในเขตละติจูดกลางและเขตละติจูดสู ง ซึ่ งใน
เขตละติจูดดังกล่าวจะมีแนวมวลอากาศเย็นจากขั้วโลกหรื อมหาสมุทรอาร์ กติก เคลื่อนตัวมาพบกับมวล
อากาศอุ่นจากเขตกึ่งโซนร้อน มวลอากาศดังกล่าวมีคุณสมบัติต่างกัน แนวอากาศจะเกิดการเปลี่ยนโดย
เริ่ มมีลกั ษณะโค้งเป็ นรู ปคลื่ u3609 . อากาศอุ่นจะลอยตัวสู งขึ้นเหนื ออากาศเย็น ซึ่ งเช่นเดี ยวกับแนว
อากาศเย็นซึ่ งจะเคลื่อนที่เข้าแทนที่แนวอากาศอุ่น ทาให้มวลอากาศอุ่นลอยตัวสู งขึ้น และจากคุณสมบัติ
การเคลื่อนที่ของมวลอากาศเย็นที่เคลื่อนตัวได้เร็ วกว่า แนวอากาศเย็นจึงเคลื่อนไปทันแนวอากาศอุ่น ทา
ให้เกิดลักษณะแนวอากาศรวมขึ้นและเกิดหยาดน้ าฟ้ า เมื่ออากาศอุ่นที่ถูกบังคับให้ลอยตัวขึ้นหมดไป
พายุหมุ นก็สลายตัวไป อย่างไรก็ตามเวลาที่เกิ ดพายุหมุนนั้นจะเกิ ดลักษณะของศูนย์กลางความกด
อากาศขึ้น ซึ่ งก็คือ ศูนย์กลางความกดอากาศต่า ลมจะพัดเข้าหาศูนย์กลาง (ความกดอากาศสู งเคลื่อนที่
เข้าหาศูนย์กลางความกดอากาศต่า) ซึ่ งลมพัดเข้าหาศูนย์กลางดังกล่าวในซี กโลกเหนื อ มีทิศทางการพัด
วนทวนเข็มนาฬิกา ส่ วนในซี กโลกใต้มีทิศทางตามเข็มนาฬิ กา ซึ่ งเป็ นผลมาจากการหมุนของโลก
นัน่ เอง
4.2 พายุทอร์ นาโด (Tornado)
พายุทอร์ นาโด เป็ นพายุขนาดเล็กแต่มีความรุ นแรงมากที่สุด มักเกิ ดในประเทศสหรัฐอเมริ กา
และนอกนั้นเกิดที่แถบประเทศออสเตรเลีย พายุดงั กล่าวเกิดจากอากาศเคลื่อนที่เข้าหาศูน์กลางความกด
อากาศต่ า อย่ า งรวดเร็ ว ลัก ษณะพายุ ค ล้ า ยปล่ อ งไฟสี ด าห้ อ ยลงมาจากเมฆคิ ว มู โ ลนิ ม บัส
(Cumulonimbus) ในมวลพายุมีไอน้ าและฝุ่ นละออง ตลอดจนวัตถุ ต่าง ๆ ที่ถูกลมพัดลอยขึ้นไปด้วย
ความเร็ วลมกว่า 400 กิโลเมตร / ชัว่ โมง เมื่อพายุเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดฐานของมันจะกวาดทุกอย่าง
บนพื้นดินขึ้นไปด้วย ก่อให้เกิดความเสี ยหายมาก พายุทอร์ นาโดจะเกิดในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน
เนื่ องจากมวลอากาศขั้วโลกภาคพื้นสมุทรมาเคลื่อนที่พบกับมวลอากาศเขตร้อนภาคพื้นสมุทร และถ้า
เกิดขึ้นเหนือพื้นน้ าเราเรี ยกว่า "นาคเล่นน้ า" (Waterspout)
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4.3 พายุหมุนเขตร้ อน
พายุหมุนเขตร้อน เป็ นพายุหมุนที่เกิดขึ้นในเขตร้อนบริ เวณเส้นศูนย์สูตรระหว่าง 8 - 12 องศา
เหนื อและใต้ โดยมากมักเกิ ดบริ เวณพื้นทะเลและมหาสมุ ทรที่มีอุณหภูมิของน้ าสู งกว่า 27 องศา
เซลเซี ยส พายุหมุนเขตร้อนเป็ นลักษณะของบริ เวณความกดอากาศต่า ศูนย์กลางพายุเป็ นบริ เวณที่มี
ความกดอากาศต่ามากที่สุด เรี ยกว่า "ตาพายุ" (Eye of Storm) มีลกั ษณะกลม และกลมรี มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 50 - 200 กิโลเมตร บริ เวณตาพายุจะเงียบสงบ ไม่มีลม ท้องฟ้ าโปร่ ง ไม่มีฝนตก
ส่ วนรอบๆ ตาพายุจะเป็ นบริ เวณที่มีลมพัดแรงจัด มีเมฆครึ้ ม มีฝนตกพายุรุนแรง พายุหมุนเขตร้อน
จัดเป็ นพายุที่มีความรุ นแรงมาก เกิดจากศูนย์กลางความกดอากาศต่า ที่มีลมพัดเข้าหาศูนย์กลาง ในซี ก
โลกเหนื อทิศทางการหมุนของลมมีทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ส่ วนซี กโลกใต้มีทิศทางตามเข็มนาฬิ กา
ความเร็ วลมเข้าสู่ ศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 120 - 200 กิ โลเมตร/ชัว่ โมง พายุในเขตนี้ จะมีฝนตกหนัก
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแบ่งประเภทพายุหมุนตามความเร็ วใกล้ศูนย์กลางพายุ โดยแบ่งตามระดับ
ความรุ นแรง ได้ดงั นี้
พายุดีเปรสชั่ น (Depression) ความเร็ วลมน้อยกว่า 63 กิโลเมตร / ชัว่ โมง เป็ นพายุอ่อนๆ มีฝนตกบาง ถึง
หนัก
พายุโซนร้ อน (Tropical Storm) ความเร็ วลม 64 - 115 กิโลเมตร / ชัว่ โมง มีกาลังปานกลางมีฝนตก
หนัก
พายุหมุนเขตร้ อน หรื อพายุไซโคลนเขตร้ อน (Tropical Cyclone) ความเร็ วลม มากกว่า115 กิโลเมตร
ต่อชัว่ โมง เป็ นพายุที่มีกาลังแรงสู งสุ ด มีฝนตกหนักมาก บางครั้งจะมีพายุฝนฟ้ าคะนองด้วย พายุหมุน
เขตร้อนมีชื่อเรี ยกต่าง ๆ กันตามแหล่งกาเนิด ดังนี้
ถ้าเกิดในมหาสมุทรแปซิ ฟิก 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)
ถ้าเกิดที่ทะเลออสเตรเลีย เรี ยกว่า พายุวลิ ลี วิลลี่ (Willi-Willi)
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4.3.1 การเกิดพายุหมุนเขตร้ อน
การเกิดพายุหมุนเขตร้อน มักเกิดบริ เวณแถบเส้นศูนย์สูตรบริ เวณละติจูด 8 - 15 องศาเหนือ ใต้
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ส่ วนบริ เวณเส้นศูนย์สูตรจะไม่เกิดการก่อตัวของพายุหมุนแต่อย่างใด เนื่ องมาจากไม่
มีแรงลม "คอริ ออริ ส" (ซึ่งเป็ นแรงเหวี่ยงที่เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก บริ เวณเส้นศูนย์สูตรจะมีค่า
เป็ น ศูนย์) ลาดับการเกิดของพายุหมุนเขตร้อนเป็ นดังนี้
1. สภาวะการก่อตัว (Formation) มักเกิดการก่อตัวบริ เวณทะเล หรื อมหาสมุทร ที่มีอุณหภูมิสูง
กว่า 27 องศาเซลเซียส
2. สภาวะทวีกาลังแรง จะเกิดบริ เวณศูนย์กลางความกดอากาศต่า เกิดลมพัดเข้าสู่ ศูนย์กลาง มี
เมฆและฝนตกหนักเป็ นบริ เวณกว้าง
3. สภาวะรุ นแรงเต็มที่ (Mature Stage) มีกาลังลมสู งสุ ด ฝนตกเป็ นบริ เวณกว้างประมาณ
500 - 1,000 กิโลเมตร
4. สภาวะสลายตัว (Decaying Stage) มีการเคลื่อนตัวเข้าสู่ ภาคพื้นทวีป และลดกาลังแรงลง
อันเนื่ องมาจากพื้นแผ่นดินมีความชื้ นน้อยลง และพัดผ่านสภาพภูมิประเทศที่มีความต่างระดับ ทาให้
พายุอ่อนกาลังลงกลายเป็ นดีเปรสชัน่ และสลายตัวลงไปในที่สุด
4.3.2 พายุหมุนเขตร้ อนในประเทศไทย
ส่ วนใหญ่เกื อบทั้งหมดเป็ นพายุหมุนเขตร้ อนที่เกิ ดในมหาสมุทรแปซิ ฟิก หรื อในทะเลจีนใต้
และการเคลื่อนตัวเข้าสู่ ประเทศไทย นอกนั้นก่อตัวในเขตมหาสมุทรอินเดีย เมื่อพิจารณาประกอบกับ
สภาพทางภูมิศาสตร์ ของประเทศไทยในด้านทาเลที่ต้ งั พบว่ามักไม่ค่อยได้รับอิทธิ พลจากพายุใต้ฝุ่น
(Typhoon) มากนัก เนื่องจากทิศทางการเคลื่อนตัวโดยส่ วนมากมีการเคลื่อนตัวจากทางด้านทะเลจีนใต้
เคลื่อนเข้าสู่ ประเทศไทยทางบริ เวณภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ หรื อภาคเหนือ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง
เดือนกันยายน โดยมากมักอ่อนกาลังลงกลายเป็ นพายุดีเปรสชัน่ หรื อสลายตัวกลายเป็ นหย่อมความกด
อากาศต่าเสี ยก่อน เนื่องจากพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ แผ่นดินจะอ่อนกาลังลงเมื่อปะทะกับลักษณะภูมิประเทศ
เทือกเขาสู งแถบประเทศเวียดนาม กัมพูชา และเทือกเขาชายแดนของประเทศไทยเสี ยก่อน ระบบการ
หมุนเวียนของลมจึงถูกกีดขวาง เป็ นเหตุทาให้พายุอ่อนกาลังลงนัน่ เอง ส่ วนทางด้านภาคใต้ของประเทศ
ไทยมีลกั ษณะภูมิ ประเทศที่เป็ นคาบสมุทรยื่นยาวออกไปในทะเล ชายฝั่ งทะเลภาคใต้ทางด้านทิ ศ
ตะวันตกมีแนวเทือกเขาสู งชันทอดตัวยาวตลอดแนวจึงเป็ นแนวกันพายุได้ดี ส่ วนทางด้านภาคใต้ทางฝั่ง
ทิศตะวันออกไม่มีแนวกาบังดังกล่าวทาให้เกิดความเสี ยหายจากพายุได้ง่ายกว่า โดยมากมักเกิดพายุเข้า
มาในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม เป็ นต้น ตัวอย่างเช่น ความเสี ยหายร้ายแรงจากพายุใต้ฝนเกย์
ุ่
ที่
พัดเข้าทางด้านภาคใต้ทางด้านฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศเมื่อ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2532 ทาให้เกิด
ความเสี ยหายเป็ นอย่างมาก โดยทัว่ ไปประเทศไทยมักจะได้รับอิทธิ พลจากพายุดีเปรสชัน่ มากที่สุด โดย
เฉลี่ยปี ละ 3 - 4 ลูก สาหรับการเกิ ดพายุหมุนเขตร้ อนในประเทศไทยมักเกิดในฤดูฝน ตั้งแต่เดือน
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พฤษภาคม เป็ นต้นไปจนถึงเดือนตุลาคม จะเป็ นพายุหมุ นเขตร้ อนที่ก่อตัวขึ้นในบริ เวณมหาสมุทร
อินเดีย บริ เวณมหาสมุทรแปซิ ฟิกและทะเลจีนใต้สามารถแยกพิจารณาได้ดงั นี้
ช่ วงเดือนพฤษภาคม ก่อนเข้าฤดูฝนอาจจะมีพายุไซโคลนจากอ่าวเบงกอล เคลื่ อนตัวเข้าสู่
ประเทศไทยทางด้านทิศตะวันตก ทาให้มีผลกระทบต่อภาคตะวันตกของประเทศ
ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน อาจจะมีพายุใต้ฝุ่นในมหาสมุทรแปซิ ฟิกพัดผ่านเข้ามาทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทาให้มีผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และภาคเหนือตอนบน
ช่วงเดือนกันยายน ถึงปลายเดือนตุลาคม อาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้พดั ผ่านเข้ามา
ทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง ทาให้มีผลกระทบต่อภาคตะวันออก ภาคกลาง ตอนล่างของ
ภาคเหนือ และตอนล่างของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ รวมทั้งเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
สาหรับช่วงต้นฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนมกราคม มักจะมีความกดอากาศ
ต่าในตอนล่างของทะเลจีนใต้พดั ผ่านเข้ามาในอ่าวไทย ทาให้มีผลกระทบต่อภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่
จังหวัดชุมพรลงไป
ปั จจุบนั เราสามารถทราบได้ล่วงหน้าถึงการเกิดพายุหมุนเขตร้อนและทิศทางการเคลื่อนที่โดย
การใช้เครื่ องมือตรวจอากาศที่ทนั สมัย ได้แก่ ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เรดาร์ ตรวจอากาศ เป็ นต้น อย่างไร
ก็ตามผลกระทบจากความเสี ยหายอันเนื่ องมาจากพายุหมุนเขตร้อน อาทิเช่น ฝนตกหนักติดต่อกันอาจ
ทาให้เกิ ดน้ าป่ าไหลหลากได้ ทาให้เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดรวมทั้งแนวสายไฟฟ้ า และเสาไฟฟ้ า
พื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสี ยหาย ตลอดจนทาให้เรื อเล็กและเรื อใหญ่อบั ปางได้
4.3.3 การเรียกชื่ อพายุหมุน
สาหรับในเขตภาคพื้นมหาสมุทรแปซิ ฟิกเหนื อด้านตะวันตก และทะเลจีนใต้ นักอุตุนิยมวิทยา
ได้ต้ งั ชื่ อพายุไว้ 5 ชุด แต่ละชุ ดประกอบด้วยชื่ อพายุหมุน 28 ชื่อ โดยความร่ วมมือในการเสนอชื่ อของ
14 ประเทศในแถบภูมิภาคดังกล่าว นามาใช้เป็ นชื่อพายุหมุนเขตร้อน การใช้จะใช้หมุนเวียนกันไปตาม
แถว โดยเริ่ มตั้งแต่แถวแรกของสดมภ์ที่ 1 ไปจนถึงชื่อสุ ดท้ายของสดมภ์ แล้วจึงขึ้นไปใช้ชื่อของแถว
แรกของสดมภ์ที่ 2 เช่น "ดอมเรย์"(Damrey) ไปจนถึง "ทรามี" (Trami) แล้วจึงขึ้นไปที่ "กองเรย์"
(Kong-Rey) เป็ นต้น สาหรับประเทศไทยได้เสนอชื่อพายุหมุนเขตร้อน คือ พระพิรุณ, วิภา, เมขลา, นิดา
, กุหลาบ, ทุเรี ยน, รามสู ร, หนุมาน , ชบา และขนุน ( ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อพายุหมุนที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิ ฟิกตอนเหนือด้านตะวันตก
ประเทศที่ต้ งั ชื่อ สดมภ์ที่ 1
สดมภ์ที่ 2
สดมภ์ที่ 3
สดมภ์ที่ 4
Cambodia
ดอมเรย์
กองเรย์
นากรี
กรอวาญ
China
หลงหวาง
ยูทู
ฟงเฉิน
ตูเ้ จี๊ยน
Dpr Korea
โคโรจิ
โทราจิ
คาเมจิ
เมมิ
Hk.China
ไคตัก๊
มานยี่
ฟ่ องวอง
ฉอยหวัน่
Japan
เทมบิน
อุซางิ
คัมมุริ
ขอบปุ
Loa Pdr.
โบลาเวน
ปลาบึก
พันฝน
เกศนา
Macau
จันจู
วูทิบ
หวังฟง
พาร์มา
Malaysia
เจอลาวัต
เซอพัต
รู ซา
มีเลอ
Micronesia
เอวินลา
ฟิ โท
ซินลากู
เนพาทัค
Philippines
บิลิส
ดานัส
ฮากุปิด
ลูปิค
Ro Korea
เกมี
นารี
ซังมี
ซูดาล
Thailand
พระพิรุณ
วิภา
เมขลา
นิดา
U.S.A.
มาเรี ย
ฟรานซิสโก ฮีโกส
โอเมส
Viet Nam
เซลไม
เลคคีมา
บาวี
คอนซอน
Cambodia
โบพา
กรอซา
ไม้สัก
จันทู
China
หวูค่ ง
ไห่เยีย่ น
ไห่เฉิ น
เตี้ยมู่
Dpr Korea
โซนามุ
โพดอล
พงโซนา
มินดอนเล
Hk.China
ซานซาน
แหล่งแหลง ยันยัน
เทงเท๋ ง
Japan
ยางิ
คะจิคิ
คุจิระ
คอมปาซิ
Loa Pdr.
ช้างสาร
ฟ้ าใส
จันทร์หอม
น้ าต้น
Macau
เบบินก้า
ฮัวเหม่ย
หลินฝ่ า
หม่าเหลา
Malaysia
รัมเบีย
ทาปา
นังก้า
เมอรันติ
Micronesia
ซูลิค
มิเทค
ซูเดโล
รานานิม
Philippines
ซิมารอน
ฮาจิบิส
อิมบุโด
มาลากัส
Ro Korea
เซบี
โนกูรี
โกนี
เมกิ
Thailand
ทุเรี ยน
รามสู ร
หนุมาน
ชบา
U.S.A.
อูโท
ซาทาน
อีโท
โคโด
Viet Nam
ทรามี
ฮาลอง
แวมโค
ซองดา
ที่มา : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ,2544.

สดมภ์ที่ 5
สาริ กา
ไหหม่า
มิอะริ
มาง่อน
โทะคาเงะ
นกเต้น
มุย้ ฝ่ า
เมอร์บุค
นันมาดอล
ทาลัส
โนรู
กุหลาบ
โรเค
ซอนคา
เนสาด
ไห่ถงั
นอเก
บันหยัน
วาชิ
มัทสา
ซันหวู่
มาวา
กูโซว
ทาลิม
นาบี
ขนุน
วินเซนเต้
เซลลา
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5. พายุฝนฟ้าคะนอง (Thunderstorm)
พายุฝนฟ้ าคะนอง หมายถึง อากาศที่มีฝนตกหนัก มีฟ้าแลบฟ้ าร้อง เป็ นฝนที่เกิดจากการพา
ความร้อน มีลมพัดแรง เกิดอย่างกระทันหันและยุติลงทันทีทนั ใด พายุฝนฟ้ าคะนองเกิดจากการที่อากาศ
ได้รับความร้อนและลอยตัวสู งขึ้นและมีไอน้ าในปริ มาณมากพอ ประกอบกับการลดลงของอุณหภูมิ จึง
เกิ ดการกลัน่ ตัวควบแน่ นของไอน้ า และเกิดพายุฝนฟ้ าคะนอง พายุฝนฟ้ าคะนองประกอบด้วยเซลล์
อากาศจานวนมาก ในแต่ละเซลล์จะมีอากาศไหลขึ้นและลงหมุนเวียนกัน พายุฝนฟ้ าคะนองเกิดมากใน
เขตร้อน เนื่องจากอากาศชื้นมากและมีอุณหภูมิสูง ทาให้มีสภาวะอากาศไม่ทรงตัว พายุฝนฟ้ าคะนองมัก
เกิดจากเมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus)
5.1 ขั้นตอนการเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
5.1.1 ระยะการเกิดเมฆคิวมูลัส (Cumulus Stage) หรื อขั้นก่อตัว เมื่ออุณหภูมิผิวพื้นเพิ่มสู งขึ้น
จะทาให้มวลอากาศอุ่นลอยตัวขึ้นบน เกิดการกลัน่ ตัวของไอน้ าเป็ นเมฆคิวมูลสั (Cumulus) มวลอากาศ
ร้อนจะลอยตัวสู งขึ้นเรื่ อย ๆ ทาให้มวลอากาศยกตัวสู งขึ้นสู่ เบื้องบนตลอด และเร็ วขึ้น
5.1.2 ระยะการเกิดพายุ (Mature Stage)
ระยะนี้ พายุจะเริ่ มพัดเกิดกระแสอากาศจมตัวลม เนื่องจากฝนตกลงมาจะดึงเอามวลอากาศให้
จมตัวลงมาด้วย และมวลอากาศอุ่นก็ยงั คงลอยตัวขึ้นเบื้องบนต่อไป จากผลดังกล่าวทาให้เกิ ดสภาพ
อากาศแปรปรวน และลมกระโชกแรง เนื่องมาจากมวลอากาศในก้อนเมฆมีความแปรผันมาก มีการ
หมุนเวียนของกระแสอากาศขึ้นลง เกิดฟ้ าแลบ ฟ้ าร้อง รวมทั้งอาจมีลูกเห็บตกด้วยเช่นกัน
5.1.3 ระยะสลายตัว (Dissipating Stage)
เป็ นระยะสุ ดท้ายเมื่อศูนย์กลางพายุจมตัวลงใกล้พ้ืนดิน รู ปทรงของเมฆจะเปลี่ยนจากเมฆคิวมูโลนิมบัส
(Cumulonimbus) เป็ นเมฆอัลโตสเตรตัส (Altostratus) หรื อ เมฆซี โรคิวมูลสั (Cirrocumulus) ฝนจะเบา
บางและหายไปในที่สุด
อย่างไรก็ตามการเกิดพายุฝนฟ้ าคะนองดังกล่าว หากมีศูนย์กลางพายุหลายศูนย์กลางจะทาให้
เกิดพายุฝนฟ้ าคะนองยาวนานมาก และเกิ ดกระแสอากาศที่รุนแรงมากจนสามารถทาให้เกิดลูกเห็บได้
ช่วงเวลาของการเกิดพายุฝนฟ้ าคะนองประมาณ 1 - 2 ชัว่ โมง
5.2 ชนิดของพายุฝนฟ้าคะนอง
5.2.1 พายุฝนฟ้าคะนองพาความร้ อน (Convectional Thunderstorm)
เป็ นพายุฝนที่เกิดจากการพาความร้อน ซึ่ งมวลอากาศอุ่นลอยตัวสู งขึ้นทาให้อุณหภูมิของอากาศ
เย็นลง ไอน้ าจะกลัน่ ตัวกลายเป็ นเมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus) และเกิดเป็ นพายุฝนฟ้ าคะนอง มัก
เกิดเนื่องจากโลกได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ ทาให้พ้ืนดินร้อนขึ้นมาก อากาศบริ เวณพื้นดินจะลอย
สู งขึ้นเกิดเป็ นเมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus) มักเกิดในช่วงบ่ายและเย็นในวันที่อากาศร้อนจัด

152
5.2.2 พายุฝนฟ้าคะนองภูเขา (Orographic Thunderstorm)
เกิดจากการที่มวลอากาศอุ่นเคลื่อนที่ไปปะทะกับภูเขา ขณะที่มวลอากาศเคลื่อนที่ไปตามลาด
เขาอากาศจะเย็นตัวลง ไอน้ ากลัน่ ตัวกลายเป็ นเมฆคิวมูโลนิ มบัส (Cumulonimbus) ทาให้เกิดลักษณะ
ของฝนปะทะหน้าเขา พายุลกั ษณะนี้จะเกิดบริ เวณต้นลมของภูเขา เมฆจะก่อตัวในแนวตั้งสู งมาก ทาให้
ลักษณะอากาศแปรปรวนมาก
5.2.3. พายุฝนฟ้าคะนองแนวปะทะ (Frontal Thunderstorm)
เกิ ด จากการปะทะกัน ของมวลอากาศ มัก เกิ ด จากการปะทะของมวลอากาศเย็ น มากกว่ า
มวลอากาศอุ่น มวลอากาศอุ่นจะถู กดันให้ยกตัวลอยสู งขึ้ น ไอน้ ากลัน่ ตัวกลายเป็ นเมฆคิวมูโลนิ มบัส
(Cumulonimbus) และเกิ ดเป็ นพายุ ฝ นฟ้ าคะนองแนวปะทะอากาศเย็น อากาศเย็น มวลอากาศอุ่ น
เคลื่อนที่ไป การเคลื่อนที่มาปะทะกันของปะทะภูเขา มวลอากาศอุ่นและเย็น ทาให้เกิดพายุฝนฟ้ าคะนอง
5.3 ปรากฏการณ์ ทเี่ กิดจากพายุฝนฟ้าคะนอง
ขณะเกิดพายุฝนฟ้ าคะนองจะเกิดฟ้ าแลบ ฟ้ าร้อง ฟ้ าผ่า ลูกเห็บตก มีลมกระโชกแรงเป็ นครั้ง
คราว โดยในรอบ 1 ปี ทัว่ โลกมีพายุฝนฟ้ าคะนองเกิดขึ้นถึง 16 ล้านครั้ง โดยเฉพาะในเขตละติจูดสู ง และ
ในเมืองที่อากาศร้อนชื้ นจะมีจานวนวันที่มีพายุฝนฟ้ าคะนองเกิดได้ถึง 80 - 160 วันต่อปี สาหรับประเทศ
ไทยมักเกิดมากในเดือน เมษายน - พฤษภาคม เป็ นช่วงที่เกิดพายุฝนฟ้ าคะนองมากที่สุด
5.3.1 การเกิดฟ้าแลบ เกิดขึ้นพร้อมกับฟ้ าร้อง แต่มนุ ษย์เรามองเห็นฟ้ าแลบก่อนได้ยินเสี ยงฟ้ า
ร้อง เนื่ องจากแสงเดินทางเร็ วกว่าเสี ยง (แสงมีอตั ราเร็ ว 300,000 กิโลเมตร/วินาที ส่ วนเสี ยงมีอตั ราเร็ ว
1/3 ของแสง) ประกายไฟฟ้ าของฟ้ าแลบ 1 ครั้ง มีปริ มาณไฟฟ้ าจานวนสู งถึง 200,000 แอมแปร์ และมี
ความต่างศักย์ถึง 30 ล้านโวลต์ ฟ้ าแลบเกิดจากประจุไฟฟ้ าเคลื่อนที่จากก้อนเมฆสู่ กอ้ นเมฆ จากก้อน
เมฆสู่ พ้ืนดิน โดยมีข้ นั ตอนคือ ประจุไฟฟ้ าที่เคลื่อนที่ถ่ายเทในก้อนเมฆมีการเคลื่อนที่หลุดออกมาและ
ถ่ายเทสู่ อาคารสิ่ งก่อสร้าง หรื อต้นไม้สูงบนพื้นดิน เหตุการณ์เหล่านี้ ใช้เวลาน้อยกว่า 1 วินาที และเกิด
เป็ นแสงของฟ้ าแลบ ซึ่ งบางครั้งลาแสงมีความยาวถึง 60 - 90 เมตร
5.3.2 การเกิดฟ้าร้ อง เนื่ องจากประกายไฟฟ้ าของฟ้ าแลบทาให้อากาศในบริ เวณนั้นมีอุณหภูมิ
สู งขึ้นถึงประมาณ 25,000 องศาเซลเซี ยส อย่างเฉี ยบพลัน มีผลทาให้อากาศมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว
และรุ นแรง ทาให้เกิดเสี ยง "ฟ้ าร้อง" เนื่องจากฟ้ าร้องและฟ้ าแลบเกิดขึ้นพร้อมกัน ดังนั้นเมื่อเรามองเห็น
ฟ้ าแลบ และนับจานวนวินาทีต่อไปจนกว่าจะได้ยินเสี ยงฟ้ าร้อง เช่น ถ้านับได้ 3 วินาที แสดงว่าฟ้ าแลบ
อยูห่ ่ างจากเราไปประมาณ 1 เมตร และสาเหตุที่เราได้ยินเสี ยงฟ้ าร้องครวญครางอย่างต่อเนื่ องไปอีก
ระยะหนึ่ ง เนื่ องจากมี สาเหตุมาจากการเดิ นทางของเสี ยงมี ความต่างกันในเรื่ องของระยะเวลาและ
ระยะทางที่คาบเกี่ยวกันนัน่ เอง
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5.3.3 การเกิดฟ้าผ่ า เป็ นปรากฏการควบคู่กนั กับฟ้ าแลบ และฟ้ าร้อง เนื่องจากประจุไฟฟ้ าได้มี
การหลุดออกมาจากกลุ่มเมฆฝน และถ่ายเทลงสู่ พ้นื ดิน ต้นไม้ อาคารหรื อสิ่ งก่อสร้าง ตลอดจนสิ่ งมีชีวิต
อื่น ๆ ฟ้ าผ่าอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวติ ได้ เนื่องจากมีพลังงานไฟฟ้ าสู ง ความรุ นแรงของกระแสไฟฟ้ า
จากฟ้ าผ่าเพียงพอที่จะจุดหลอดไฟฟ้ าขนาด 60 แรงเทียนให้สว่างได้ถึงจานวน 600,000 ดวง เลยทีเดียว
6. ร่ องมรสุ ม (Monsoon Trough)
เกิ ดจากแนวความกดอากาศต่ า ท าให้เกิ ดฝนตก ซึ่ งเป็ นลัก ษณะอากาศของประเทศไทย
แนวร่ องความกดอากาศต่าจะอยูใ่ นแนวทิศตะวันตก และทิศตะวันออก ร่ องมรสุ มจะมีการเปลี่ยนแปลง
ตาแหน่งตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ เช่น เมื่อดวงอาทิตย์โคจรอ้อมไปทางทิศเหนือ ร่ องมรสุ มก็จะ
เคลื่อนที่ตามไปด้วย การเคลื่อนที่ของร่ องมรสุ มมีผลต่อการเปลี่ยนทิศทางการรับลม เช่ น ร่ องมรสุ มที่
เคลื่อนที่ไปทางด้านทิศเหนือ บริ เวณที่รับลมทางด้านทิศเหนือจะเปลี่ยนไปเป็ นการรับลมจากทางด้านทิศ
ใต้ทนั ที ร่ องมรสุ มมีผลต่อการเกิดฝนตกอันเนื่ องมาจากสาเหตุขา้ งต้นคือ ทาให้อากาศบริ เวณดังกล่าวยก
ตัวลอยสู งขึ้น ขยายตัวกลายเป็ นเมฆฝน บริ เวณร่ องมรสุ มจึงมักมีเมฆมากและมีฝนตก ส่ วนประเทศไทย
ร่ องมรสุ มเกิดจากการปะทะกันของลมมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้
และลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนือ มีผลทาให้เกิดฝนตกเป็ นบริ เวณกว้าง ถ้าแนวชนของร่ องมรสุ มทั้ง
สองชนกันยิง่ แคบจะเกิดเป็ นพายุฝนฟ้ าคะนองได้ง่าย และถ้าเกิดร่ องมรสุ มนาน จะส่ งผลให้เกิดฝนตก
นานทาให้เกิดน้ าท่วมได้เช่นกัน
ที่มา : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ , 2544.
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พายุไซโคลนนาร์ กสี
นาร์ กีส เป็ นชื่ อของเด็กหญิงชาวมุสลิม แปลว่า ดอกไม้ และใช้เป็ นชื่ อพายุไซโคลนที่เสนอโดย
ประเทศปากี สถาน ไซโคลนนาร์ กีส เป็ นพายุหมุนที่เกิ ดขึ้นในอ่าวเบงกอล จัดเป็ นพายุหมุนเขตร้ อน
(Tropical Cyclone) ชนิดหนึ่ง

ภาพ พายุไซโคลนนาร์ กีส http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclone_Nargis
ข้ อมูลพายุไซโคลนนาร์ กสี ประกอบด้ วย
ประเด็น

รายละเอียด
วันที่ 27เมษายน 2551

แหล่งกาเนิด

อ่าวเบงกอลตอนกลาง มีศูนย์กลางอยูท่ ี่ละติจูด 15.9 องศาเหนือ
ลองติจูด 93.7 องศาตะวันออก

ความเร็ วลม

215 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง

ความกดอากาศต่า

962 มิลลิบาร์

อัตราเร็ วในการเคลื่อนที่ ประมาณ 16-18 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
วันที่สร้างความเสี ยหาย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2551

พื้นที่ที่ได้รับความเสี ยหาย บริ เวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ าอิระวดี และนครย่างกุง้ ประเทศพม่า
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พายุไซโคลน
พายุไซโคลน เป็ นพายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclone) ที่เกิ ดขึ้นในบริ เวณอ่าวเบงกอล หรื อ
มหาสมุทรอินเดีย พายุหมุนเขตร้อนเกิดในบริ เวณเส้นศูนย์สูตรระหว่าง 23.5 องศาเหนื อ กับ 23.5 องศา
ใต้ โดยจะเริ่ มก่อตัวจากหย่อมความกดอากาศต่าในทะเล แล้วไต่ระดับขึ้นไปเรื่ อยๆ จนกลายไปเป็ นพายุ
ดีเปรสชัน พายุโซนร้อน และพายุหมุนเขตร้อน ตามระดับความเร็ วลมสู งสุ ดใกล้ศูนย์กลางของพายุ
ชื่อพายุ

พายุดีเปรสชัน
(Depression)

พายุโซนร้อน
(Tropical Storm)

พายหมุนเขตร้อน
(Tropical Cyclone)

กาลังแรง

อ่อน

ปานกลาง

รุ นแรง

ความเร็ วลมสู งสุ ดใกล้ศูนย์กลาง

ไม่เกิน 61 กม./ชม. ระหว่าง 62-117 กม./ชม. ตั้งแต่ 118 กม./ชม. ขึ้นไป

การตั้งชื่อ

ไม่มีการตั้งชื่อพายุ

มีการตั้งชื่อพายุ

มีการตั้งชื่อพายุ

หมายเหตุ : การเรี ยกชนิดของพายุจะแตกต่างกันตามแหล่งที่เกิด เช่น
 เกิ ด ในมหาสมุ ท รแปซิ ฟิ กเหนื อ ด้ า นตะวัน ตก มหาสมุ ท รแปซิ ฟิ กใต้ และทะเลจี น ใต้
เรี ยกว่า พายุไต้ฝนุ่
 เกิดในอ่าวเบงกอลหรื อมหาสมุทรอินเดีย เรี ยก พายุไซโคลน
 เกิ ดในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนื อ ทะเลแคริ บเบียน อ่าวเม็กซิ โก และทางด้านตะวันตกของ
เม็กซิโก เรี ยก พายุเฮอร์ริเคน
 เกิดในทะเลประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เรี ยก พายุบาเกียว
 เกิดแถบทวีปออสเตรเลีย เรี ยก พายุวล
ิ ลี-วิลลี่
การก่ อตัวของพายุไซโคลน
พายุไซโคลน เป็ นพายุที่เกิดขึ้นในบริ เวณแถบเขตร้อน ก่อตัวขึ้นในทะเลที่มีความกดอากาศต่า
ซึ่ งมีน้ าอุ่นอย่างน้อย 27 องศาเซลเซี ยส และมีปริ มาณไอน้ าสู ง อากาศที่ร้อนเหนือน้ าอุ่นจะลอยตัวสู งขึ้น
และอากาศบริ เวณโดยรอบที่เย็นกว่าจะพัดเข้ามาแทนที่ แต่เนื่ องจากโลกหมุน ทาให้ลมที่พดั เข้ามา เกิด
การหมุนไปด้วย โดยพายุหมุนเขตร้อนเหนือเส้นศูนย์สูตรจะหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ส่ วนพายุ
หมุนเขตร้อนใต้เส้นศูนย์สูตรจะหมุนในทิศทางกลับกัน คือตามเข็มนาฬิกา
พายุหมุนเขตร้ อนเมื่ออยู่ในสภาวะที่เจริ ญเติบโตเต็มที่ จะเป็ นพายุที่มีความรุ นแรงที่สุดชนิ ด
หนึ่ง ในบรรดาพายุที่เกิดขึ้นในโลก มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 100 กิโลเมตรขึ้นไป และเกิดขึ้นพร้อม
กับลมที่พดั แรงมาก

156
ผ่ าพายุไซโคลน
การก่อตัวของพายุไซโคลนแต่ละครั้ง ประกอบด้วยส่ วนประกอบสาคัญ 3 ส่ วน ได้แก่
 ตาพายุ (Eye) เป็ นบริ เวณจุดศูนย์กลางของการหมุนของพายุ และเป็ นบริ เวณที่มีความกดอากาศ
ต่า ลมพัดเบา ไม่มีฝน มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10-50 กิโลเมตร
 ขอบตาพายุ หรื อ กาแพงตา (Eye Wall) เป็ นพื้นที่รอบๆ ตาพายุ เป็ นบริ เวณที่ประกอบด้วยลมที่
พัดรุ นแรงที่สุด
 บริ เวณแถบฝน (Rainbands) เป็ นบริ เวณที่ประกอบด้วยเมฆพายุ และวงจรการเกิ ดไอน้ า โดยมี
การกลัน่ ตัวเป็ นหยดน้ า เพื่อป้ อนให้แก่พายุ
ลักษณะการเกิด "พายุงวงช้ าง" หรือ "นาคเล่ นนา้ " มี 2 แบบ ได้ แก่
1. เป็ นพายุทอร์ นาโด ที่เกิดขึ้นเหนื อผืนน้ า (ซึ่ งอาจจะเป็ นทะเล ทะเลสาบ หรื อแอ่งน้ าใดๆ)
โดยพายุทอร์ นาโดจะเกิดขึ้นระหว่างที่ฝนฟ้ าคะนองอย่างหนัก เรี ยกว่า พายุฝนฟ้ าคะนองแบบซู เปอร์
เซลล์ (Supercell thunderstorm) และมีระบบอากาศหมุนวนที่เรี ยกว่า เมโซไซโคลน (Mesocyclone) จึง
เรี ยกพายุนาคเล่นน้ าแบบนี้วา่ นาคเล่นน้ าที่เกิดจากทอร์ นาโด (Tornado waterspout)
2. เกิ ดจากการที่มวลอากาศเย็น เคลื่ อนผ่านเหนื อผิวน้ าที่อุ่นกว่า โดยบริ เวณใกล้ๆ ผิวน้ ามี
ความชื้ นสู ง และไม่ค่อยมี ลมพัด (หรื อถ้ามีก็พดั เบาๆ) ผลก็คืออากาศที่อยู่ติดกับผืนน้ าซึ่ งอุ่นในบาง
บริ เวณจะยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็ วและรุ นแรง ทาให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่ จากนั้นจึงพุ่งเป็ น
เกลียวขึ้นไป แบบนี้ เรี ยกว่า "นาคเล่ นน้า" (True waterspout) ซึ่ งมักเกิดในช่วงอากาศดีพอสมควร (fairweather waterspout) อาจเกิ ดได้บ่อย และประเภทเดี ยวกับกรณี ที่เกิ ดขึ้นในประเทศไทย เนื่องจาก
ในช่วงที่เกิดมักจะมีพายุฝนฟ้ าคะนองร่ วมอยูด่ ว้ ย
ความแตกต่างของ 2 แบบนี้ ก็คือ นาคเล่นน้ าที่เกิดจากทอร์ นาโดจะเริ่ มจากอากาศหมุนวน (ใน
บริ เวณเมฆฝนฟ้ าคะนอง) แล้วหย่อนลางวงลงมาแตะพื้น คืออากาศหมุนจากบนลงล่าง ส่ วนนาคเล่นน้ า
ของแท้จะเริ่ มจากอากาศหมุนวนบริ เวณผิวพื้นน้ า แล้วพุง่ ขึ้นไป คืออากาศหมุนจากล่างขึ้นบน ในช่วงที่
อากาศพุ่งขึ้นเป็ นเกลียววนนี้ หากน้ าในอากาศยังอยูใ่ นรู ปของไอน้ า เราจะยังมองไม่เห็นอะไร แต่หาก
อากาศขยายตัวและเย็นตัวลงถึงจุดหนึ่ ง ไอน้ าก็จะกลัน่ ตัวเป็ นหยดน้ าจานวนมาก ทาให้เราเห็นท่อหรื อ
"งวงช้าง" เชื่อมผืนน้ าและเมฆ ซึ่ งเป็ นที่มาของชื่อ "พายุงวงช้ าง"
โดยส่ วนใหญ่มีความยาวประมาณ 10 - 100 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมีต้ งั แต่ 1 เมตร ไป
จนถึงหลาย 10 เมตร โดยในพายุอาจมีท่อหมุนวนเพียงท่อเดียวหรื อหลายท่อก็ได้ แต่ละท่อจะหมุนด้วย
อัตราเร็ วในช่วง 20-80 เมตรต่อวินาที กระแสลมในตัวพายุเร็ วถึง 100 - 190 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง และ
อาจสู งถึง 225 กิ โลเมตรต่อชัว่ โมง ซึ่ งสามารถคว่าเรื อเล็ กๆ ได้สบาย ดังนั้น ชาวเรื อควรสังเกตทิ ศ
ทางการเคลื่อนที่ให้ดี แล้วหนี ไปในทิศตรงกันข้าม นอกจากนี้ พายุชนิ ดนี้ ยงั สามารถเคลื่ อนที่ได้เร็ ว
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ตั้งแต่ 3 - 130 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง แต่ส่วนใหญ่จะเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18 - 28 กิโลเมตรต่อ
ชัว่ โมง ทั้งนี้ พายุน้ ี มีอายุไม่ยืนยาวนัก คืออยูใ่ นช่วง 2 - 20 นาที จากนั้นก็จะสลายตัวไปในอากาศอย่าง
รวดเร็ ว
อย่างไรก็ตาม ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.ศูนย์เครื อข่ายงานวิเคราะห์วิจยั และฝึ กอบรม
การเปลี่ ยนแปลงของโลก แห่ งภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ กล่าวถึ งปรากฏการณ์ พายุงวงช้ างว่า
ปรากฏการณ์ ดงั กล่าวส่ วนใหญ่มกั จะเกิ ดในน้ า โดยเฉพาะในทะเลจะเห็ นบ่อยกว่าในน้ าจืด สาหรับ
ประเทศไทยเคยเกิดปรากฏการณ์น้ ี ข้ ึน แต่ไม่บ่อยนัก และไม่เป็ นอันตราย เพราะมีขนาด 1% ของพายุ
ทอร์นาโด
ฝนกรด การเผาผลาญน้ ามันเชื้ อเพลิ งจะส่ งผลให้ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์และไนโตรเจน
ออกไซด์เกิดขึ้น ก๊าซเหล่านี้ จะลอยสู งขึ้นในชั้นบรรยากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงผลิตไฟฟ้ า
ยานพาหนะและแพร่ กระจายลงในน้ า ซึ่ งจะระเหยเป็ นเมฆและรวมตัวกันเป็ นกรดตกลงมาเรี ยกว่า ฝน
กรด ฝนกรดอาจสร้างความเสี ยหายโดยตรงให้แก่ตน้ ไม้ ถ้าน้ าในแม่น้ าและทะเลสาบกลายมาเป็ นกรด
พืชและสัตว์จะไม่สามารถดารงชี วิตอยู่ได้ ฝนกรดยังสร้ างความเสี ยหายให้กบั อาคาร และสิ่ งปลู ก
สร้างด้วย

ภาพ : การเกิดฝนกรด
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ภัยพิบัติ หมายถึง เหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติ หรื อเกิดจากการกระทาของมนุ ษย์ที่อาจเกิดขึ้น
ปั จจุบนั ทันด่วนหรื อค่อย ๆ เกิด มีผลต่อชุ มชนหรื อประเทศชาติ ภัยพิบตั ิอาจเป็ นได้ท้ งั เหตุการณ์ ที่
เกิ ดขึ้นตามธรรมชาติ เช่ น อุทกภัย หรื อเป็ นเหตุการณ์ ที่มนุ ษย์กระทาขึ้น เช่ น การแพร่ กระจายของ
สารเคมี เป็ นต้น
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เรื่องที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้อมมีท้ งั สิ่ งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเกิดจากการกระทาของมนุ ษย์หรื อมีอยู่ตามธรรมชาติ
เช่น อากาศ ดิน หิ น แร่ ธาตุ น้ า ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทร พืชพรรณสัตว์ต่าง ๆ
ภาชนะเครื่ องใช้ต่าง ๆ ฯลฯ สิ่ งแวดล้อมดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะมนุ ษย์เป็ น
ตัวการสาคัญยิง่ ที่ทาให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทั้งในทางเสริ มสร้างและทาลาย
จะเห็นว่า ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด
ต่างกันที่สิ่งแวดล้อมนั้นรวมทุกสิ่ งทุกอย่างที่ปรากฏอยูร่ อบตัวเรา ส่ วนทรัพยากรธรรมชาติเน้นสิ่ งที่
อานวยประโยชน์แก่มนุษย์มากกว่าสิ่ งอื่น
ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ แบ่งตามลักษณะที่นามาใช้ได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วไม่หมดสิ้ น ได้แก่
1) ประเภทที่คงอยูต่ ามสภาพเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เลย เช่น พลังงาน จากดวง
อาทิตย์ ลม อากาศ ฝุ่ น ใช้เท่าไรก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่รู้จกั หมด
2) ประเภทที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่ องจากถูกใช้ในทางที่ผิด เช่น ที่ดิน น้ า ลักษณะ
ภูมิประเทศ ฯลฯ ถ้าใช้ไม่เป็ นจะก่อให้เกิดปั ญหาตามมา ได้แก่ การปลูกพืชชนิ ดเดียวกันซ้ าๆ ซาก ๆ ใน
ที่เดิม ย่อมทาให้ดินเสื่ อมคุณภาพ ได้ผลผลิตน้อยลงถ้าต้องการให้ดินมีคุณภาพดีตอ้ งใส่ ปุ๋ยหรื อปลูกพืช
สลับและหมุนเวียน
2. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วหมดสิ้ นไป ได้แก่
1) ประเภทที่ใช้แล้วหมดไป แต่สามารถรักษาให้คงสภาพเดิมไว้ได้ เช่น ป่ าไม้ สัตว์ป่า
ประชากรโลก ความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ าเสี ยจากโรงงาน น้ าในดิ น ปลาบางชนิ ด ทัศนี ยภาพอัน
งดงาม ฯลฯ ซึ่ งอาจทาให้เกิดขึ้นใหม่ได้
2) ประเภทที่ไม่อาจทาให้มีใหม่ได้ เช่น คุณสมบัติธรรมชาติของดิน พรสวรรค์ของ
มนุษย์ สติปัญญา เผ่าพันธุ์ของมนุษย์ชาติ ไม้พมุ่ ต้นไม้ใหญ่ ดอกไม้ป่า สัตว์บก สัตว์น้ า ฯลฯ
3) ประเภทที่ไม่อาจรักษาไว้ได้ เมื่อใช้แล้วหมดไป แต่ยงั สามารถนามายุบให้ กลับเป็ น
วัตถุเช่นเดิม แล้วนากลับมาประดิษฐ์ข้ ึนใหม่ เช่น โลหะต่าง ๆ สังกะสี ทองแดง เงิน ฯลฯ
4) ประเภทที่ใช้แล้วหมดสิ้ นไปนากลับมาใช้อีกไม่ได้ เช่น ถ่านหิ น น้ ามันก๊าซ อโลหะ
ส่ วนใหญ่ ฯลฯ ถูกนามาใช้เพียงครั้งเดียวก็เผาไหม้หมดไป ไม่สามารถนามาใช้ใหม่ได้
ทรัพยากรธรรมชาติหลักที่สาคัญของโลก และของประเทศไทยได้แก่ ดิน ป่ าไม้ สัตว์ป่า น้ า แร่
ธาตุ และประชากร (มนุษย์)
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สิ่ งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้อมของมนุ ษย์ที่อยูร่ อบ ๆ ตัว ทั้งสิ่ งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ซึ่ งเกิดจาก การกระทาของ
มนุษย์แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
2. สิ่ งแวดล้อมทางวัฒนธรรม หรื อสิ่ งแวดล้อมประดิษฐ์ หรื อมนุษย์เสริ มสร้างกาหนดขึ้น
สิ่ งแวดล้อมธรรมชาติ จาแนกได้ 2 ชนิด คือ
1) สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ อากาศ ดิน ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภู มิ อ ากาศ ทัศ นี ย ภาพต่ า ง ๆ ภู เ ขา ห้ ว ย หนอง คลอง บึ ง ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุ ท รและ
ทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิด
2) สิ่ งแวดล้อมทางชีวภาพหรื อชีวภูมิศาสตร์ ได้แก่ พืชพันธุ์ธรรมชาติต่างๆ
สัตว์ป่า ป่ าไม้ สิ่ งมีชีวติ อื่น ๆ ที่อยูร่ อบตัวเราและมวลมนุษย์
สิ่ งแวดล้ อมทางวัฒนธรรม หรื อสิ่ งแวดล้ อมประดิษฐ์ หรื อมนุ ษย์ เสริ มสร้ างขึ้น ได้แก่
สิ่ งแวดล้อมทางสังคมที่มนุ ษย์เสริ มสร้ างขึ้ นโดยใช้กลวิธีสมัยใหม่ ตามความเหมาะสมของสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรม เช่น เครื่ องจักร เครื่ องยนต์ รถยนต์ พัดลม โทรทัศน์ วิทยุ
ฝนเทียม เขื่อน บ้านเรื อน โบราณสถาน โบราณวัตถุ อื่ น ๆ ได้แก่ อาหาร เครื่ องนุ่ งห่ ม ที่ อยู่อาศัย
ค่านิยม และสุ ขภาพอนามัย
ประโยชน์ ของทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติมีประโยชน์มหาศาลต่อมนุ ษยชาติท้ งั ทางตรงและทางอ้อม แต่ละชนิ ดมี
ประโยชน์แตกต่างกัน ดังนี้
น้า มนุ ษย์ใช้บริ โภค อุปโภค ที่สาคัญก็คือ น้ าเป็ นปั จจัยสาคัญสาหรับทรัพยากร ธรรมชาติ
ชนิดอื่นด้วย เช่น สัตว์ป่า ป่ าไม้ ทุ่งหญ้า และดิน
ดิน ทรั พยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ มีดินเป็ นแหล่งอาศัย หรื อบ่อเกิ ด มนุ ษย์สามารถสร้ าง
ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิ ดทดแทนได้โดยอาศัยดินเป็ นปั จจัยสาคัญ นอกจากมนุ ษย์จะอาศัยอยู่บน
พื้นดิ นแล้ว ยังนาดิ นมาเป็ นส่ วนประกอบสาคัญในการสร้ า งที่ อยู่อาศัย เป็ นแหล่ งท ามาหากิ น ทา
การเกษตร ท าการอุ ตสาหกรรม เครื่ อ งปั้ นดิ นเผาต่ า ง ๆ ถ้าขาดดิ นหรื อดิ นขาดความอุ ดมสมบูร ณ์
ทรัพยากร ที่เป็ นปัจจัย 4 ในการดารงชีวติ จะน้อยลงหรื อหมดไป
ป่ าไม้ ประโยชน์ที่สาคัญของป่ าไม้คือ ใช้ไม้ในการสร้างที่อยูอ่ าศัย เป็ นที่อาศัยของสัตว์ป่า
เป็ นแหล่งต้นน้ าลาธาร เป็ นแหล่งหาของป่ า เป็ นปั จจัยสาคัญที่ ทาให้เกิ ดวัฏจักรของน้ า ทาให้อากาศ
บริ สุทธิ์ ช่วยอนุ รักษ์ดิน เป็ นแหล่งนันทนาการ นอกจากนี้ ป่าไม้ยงั ก่อให้เกิดการอุตสาหกรรมอีกหลาย
ชนิด ทาให้ประชาชนมีงานทา เกิดแหล่งอาชีพอิสระ และเป็ นแหล่งยาสมุนไพร
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สั ตว์ป่า มนุษย์ได้อาหารจากสัตว์ป่า สัตว์ป่าหลายชนิดได้หนัง นอ เขา งา กระดูก ฯลฯ มาทา
ของใช้ เครื่ องนุ่งห่ม และประกอบยารักษาโรค สัตว์ป่าช่วยให้เกิดความงดงามและคุณค่าทางธรรมชาติ
ช่วยรักษาดุลธรรมชาติ
แร่ ธาตุ มนุษย์นาแร่ ธาตุต่าง ๆ มาถลุงเป็ นโลหะ ทาให้เกิดการอุตสาหกรรมหลายประเภท ทา
ให้ราษฎรมีงานทา ส่ งเป็ นสิ นค้าออกนารายได้มาสู่ ประเทศปี ละมาก ๆ นอกจากนี้ ยงั มีผลพลอยได้จาก
การถลุ งหรื อกลัน่ อีกหลายชนิ ด เช่น ยารักษาโรค น้ ามันชักเงา เครื่ องสาอาง แร่ บางชนิ ดเกิดประโยชน์
ในการเกษตร เช่น แร่ โพแทสเซี ยม ใช้ทาปุ๋ ย เป็ นต้น
ทรัพยากรธรรมชาติต่างเป็ นปั จจัยเอื้ออานวยต่อกัน เช่น ดินเป็ นที่เกิด ที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ป่า
ป่ าไม้ ช่วยรักษาดินและเกิดปุ๋ ยธรรมชาติ น้ าเป็ นปั จจัยสาคัญช่วยในการดารงชีวติ ของสัตว์ พืช ป่ าไม้ ทา
ให้เกิดวัฏจักรของน้ า ซึ่ งทาให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ ก่อให้เกิดสิ่ งแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมกับ
การดารงชีวติ ของมนุษย์
ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
การพัฒนาที่ผา่ นมาได้ระดมใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะที่ดิน ป่ าไม้ แหล่งน้ า ทรัพยากร
ชายฝั่ งทะเล ทรั พยากรธรณี ในอัตราที่ สูงมากและเป็ นไปอย่างไม่มีประสิ ทธิ ภาพ จนมีผลทาให้
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เกิดการร่ อยหรอ และเสื่ อมโทรมลงอย่างรวดเร็ ว รวมทั้งเริ่ มส่ งผลกระทบต่อ
การดารงชีวติ ของประชาชนในชนบท ที่ตอ้ งพึ่งพาทรัพยากรเป็ นหลักในการยังชีพ ได้แก่
ทรั พยากรป่ าไม้ พื้นที่ป่าไม้มีสภาพเสื่ อมโทรมและมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก เนื่ องมาจาก
สาเหตุสาคัญหลายประการ ได้แก่ การลักลอบตัดไม้ทาลายป่ า การเผาป่ า การบุกรุ ก ทาลายป่ าเพื่อ
ต้องการที่ดินเป็ นที่อยูอ่ าศัย และทาการเกษตร การทาไร่ เลื่อน ลอยของชาวเขาในพื้นที่ตน้ น้ าลาธาร และ
การใช้ที่ดินเพื่อดาเนินโครงการของรัฐบาล เช่ น การจัดนิ คมสร้ างตนเอง การชลประทาน การไฟฟ้ า
พลังน้ า การก่อสร้างทาง กิจการรักษาความมัน่ คงของชาติ เป็ นต้น การที่พ้ืนที่ป่าไม้ทวั่ ประเทศลดลง
อย่างมาก ได้ส่งผลกระทบต่อการควบคุมระบบนิเวศโดยส่ วนรวมอย่างแจ้งชัด เช่น กรณี เกิดวาตภัยและ
อุทกภัยครั้งร้ายแรงในพื้นที่ภาคใต้ ปั ญหาความแห้งแล้งในภาคต่างๆ ของประเทศ
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ภาพ : การตัดไม้ทาลายป่ า
ทรัพยากรดิน ปั ญหาการพังทลายของดินและการสู ญเสี ยหน้าดิน โดยธรรมชาติ เช่น การชะ
ล้าง การกัดเซาะของน้ าและลม เป็ นต้น และที่สาคัญคือ ปั ญหาจากการกระทาของมนุ ษย์ เช่น การ
ทาลายป่ า เผาป่ า การเพาะปลูกผิดวิธี เป็ นต้น ก่อให้เกิ ดการสู ญเสี ยความอุดมสมบูรณ์ของดินทาให้ใช้
ประโยชน์จากที่ดินได้ลดน้อยลง ความสามารถในการผลิตทางด้านเกษตรลดน้อยลง และยังทาให้เกิด
การทับถมของตะกอนดินตามแม่น้ า ลาคลอง เขื่อน อ่างเก็บน้ า เป็ นเหตุให้แหล่งน้ าตื้นเขิน
ทรั พยากรที่ดิน ปั ญหาการใช้ที่ดินไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของที่ ดิน และไม่คานึ งถึ ง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมอย่างไม่ถูกหลักวิชาการ ขาดการ
บารุ งรักษาดิน การปล่อยให้ผิวดินปราศจากพืชปกคลุม ทาให้สูญ เสี ยความชุ่มชื้ นในดิน
การ
เพาะปลูกที่ ทาให้ดินเสี ย การใช้ปุ๋ยเคมีและยากาจัดศัตรู พืชเพื่อเร่ งผลิตผล ทาให้ดินเสื่ อมคุณภาพและ
สารพิษตกค้างอยู่ในดิ น การบุกรุ กเข้าไปใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่ าไม้บนพื้นที่ที่มีความลาดชันสู ง
รวมทั้งปั ญหาการขยายตัวของเมืองที่รุกล้ าเข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรม และการนามาใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัย
ที่ต้ งั โรงงานอุตสาหกรรม หรื อการเก็บที่ดินไว้เพื่อการเก็งกาไร โดยมิได้มีการนามาใช้ประโยชน์แต่
อย่างใด
ทรัพยากรแหล่งนา้ การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าเพื่อกิจกรรมต่างๆ ยังมีความขัดแย้งกัน ขึ้นอยู่
กับวัตถุ ประสงค์ของแต่ละกิ จกรรม ก่อให้เกิ ดความยุ่งยากต่อการจัดการทรัพยากรน้ าและการพัฒนา
แหล่งน้ าความขัดแย้งดังกล่าวมีแนวโน้มว่าจะสู งขึ้น จากปริ มาณน้ าที่เก็บกักได้มีจานวนจากัด แต่ความ
ต้องการใช้น้ ามีปริ มาณเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทั้งในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอุปโภคบริ โภค
เป็ นผลให้มีน้ าไม่เพียงพอกับความต้องการ
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ปะการัง ปะการังที่สวยงามในเมืองไทยหลายแห่งต้องเสื่ อมโทรมลงอย่างน่าเสี ยดาย โดยเฉพาะ
ปั ญหาการถูกทาลายโดยฝี มือมนุษย์ นับเป็ นปั ญหาสาคัญของความเสื่ อมโทรมของปะการัง ได้แก่ การ
ระเบิดปลา เป็ นการทาลายปะการังอย่างรุ นแรง ซึ่ งเท่ากับเป็ นการทาลายที่อยูอ่ าศัยของสัตว์และพืชใน
บริ เวณนั้น และเป็ นการทาลายการประมงในอนาคตด้วย
การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
การอนุ รัก ษ์ท รั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อม หมายถึ ง การใช้ทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดยคานึ งถึงระยะเวลาในการใช้ให้
ยาวนาน และก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ย หายต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มน้ อ ยที่ สุ ด รวมทั้ง ต้อ งมี ก ารกระจายการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทัว่ ถึง อย่างไรก็ตาม ในสภาพปั จจุบนั ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมมี
ความเสื่ อมโทรมมากขึ้น ดังนั้นการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจึงมีความหมายรวมไป
ถึงการพัฒนาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมด้วย
การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมสามารถกระทาได้หลายวิธี ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ดังนี้
1. การอนุ รักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมโดยทางตรง ซึ่ งปฏิบตั ิได้ในระดับบุ คคล
องค์กร และระดับประเทศ คือ
1) การใช้ อย่างประหยัด คือ การใช้เท่าที่มีความจาเป็ น เพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานและเกิด
ประโยชน์อย่างคุม้ ค่ามากที่สุด
2) การนากลับมาใช้ ซ้าอีก สิ่ งของบางอย่างเมื่อมีการใช้แล้วครั้งหนึ่ งสามารถที่จะนามาใช้ซ้ าได้
อีก เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ เป็ นต้น หรื อสามารถที่จะนามาใช้ได้ใหม่โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น
การนากระดาษที่ ใช้แล้วไปผ่านกระบวนการต่าง ๆ เพื่อทาเป็ นกระดาษแข็ง เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นการลด
ปริ มาณการใช้ทรัพยากรและการทาลายสิ่ งแวดล้อมได้
3) การบูรณะซ่ อมแซม สิ่ งของบางอย่างเมื่อใช้เป็ นเวลานานอาจเกิ ดการชารุ ดได้ เพราะฉะนั้น
ถ้ามีการบูรณะซ่อมแซม ทาให้สามารถยืดอายุการใช้งานต่อไปได้อีก
4) การบาบั ดและการฟื้ นฟู เป็ นวิธี การที่ จะช่ วยลดความเสื่ อมโทรมของทรั พ ยากรด้วยการ
บาบัดก่อน เช่ น การบาบัดน้ าเสี ยจากบ้านเรื อนหรื อโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้น ก่อนที่จะปล่อยลงสู่
แหล่งน้ าสาธารณะ ส่ วนการฟื้ นฟูเป็ นการรื้ อฟื้ นธรรมชาติให้กลับสู่ สภาพเดิ ม เช่ น
การปลูกป่ า
ชายเลน เพื่อฟื้ นฟูความ สมดุลของป่ าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็ นต้น
5) การใช้ สิ่ งอื่นทดแทน เป็ นวิธีการที่ จะช่ วยให้มีก ารใช้ทรั พยากรธรรมชาติ น้อยลงและไม่
ทาลายสิ่ งแวดล้อม เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้ใบตองแทนโฟม การใช้พลังงานแสงแดด
แทนแร่ เชื้อเพลิง การใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ ยเคมี เป็ นต้น
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6) การเฝ้ าระวังดูแลและป้ องกัน เป็ นวิธีการที่จะไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมถูก
ทาลาย เช่น การเฝ้ าระวังการทิ้งขยะ สิ่ งปฏิกลู ลงแม่น้ า ลาคลอง การจัดทาแนวป้ องกันไฟป่ า เป็ นต้น
2. การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมโดยทางอ้ อม สามารถทาได้หลายวิธี ดังนี้
1)การพัฒนาคุณภาพประชาชน โดยสนับสนุ นการศึกษาด้านการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้อมที่ ถู ก ต้องตามหลัก วิ ช า ซึ่ ง สามารถท าได้ทุ ก ระดับ อายุ ทั้ง ในระบบโรงเรี ย นและ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ และนอกระบบโรงเรี ยนผ่านสื่ อสารมวลชนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเกิ ดความ
ตระหนัก ถึ ง ความสาคัญและความจาเป็ นในการอนุ รักษ์ เกิ ดความรั ก ความหวงแหน และให้ค วาม
ร่ วมมืออย่างจริ งจัง
2) การใช้ ม าตรการทางสั งคมและกฎหมาย การจัดตั้ง กลุ่ ม ชุ ม ชน ชมรม สมาคม เพื่ อการ
อนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดจนการให้ความร่ วมมือทั้งทางด้านพลังกาย
พลังใจ พลังความคิ ด ด้วยจิ ตสานึ กในความมี คุณค่าของสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรที่มีต่อตัวเรา เช่ น
กลุ่ ม ชมรมอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มของนัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา ในโรงเรี ย นและ
สถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ มูลนิ ธิคุม้ ครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่ งประเทศไทย มูลนิ ธิสืบนาคะ
เสถียร มูลนิธิโลกสี เขียว เป็ นต้น
3) ส่ งเสริ มให้ ประชาชนในท้ องถิ่นได้ มีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ ช่ วยกันดูแลรักษาให้คงสภาพ
เดิม ไม่ให้เกิดความเสื่ อมโทรม เพื่อประโยชน์ในการดารงชี วิตในท้องถิ่นของตน การประสานงานเพื่อ
สร้างความรู ้ความเข้าใจ และความตระหนักระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกับ
ประชาชน ให้มีบทบาทหน้าที่ในการปกป้ อง คุ ม้ ครอง ฟื้ นฟูการใช้ทรัพยากรอย่างคุ ม้ ค่าและเกิ ดประ
โยชน์สูงสุ ด
4) ส่ งเสริ ม การศึ ก ษาวิ จั ย ค้ น หาวิ ธี ก ารและพั ฒ นาเทคโนโลยี มาใช้ ใ นการจัด การกั บ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด เช่ น การใช้ ค วามรู ้ ท างเทคโนโลยี
สารสนเทศมาจัดการวางแผนพัฒนา การพัฒนาอุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ให้มีการประหยัดพลังงาน
มากขึ้น การค้นคว้าวิจยั วิธีการจัดการ การปรับปรุ ง พัฒนาสิ่ งแวดล้อมให้มีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน เป็ น
ต้น
5) การกาหนดนโยบายและวางแนวทางของรัฐบาล ในการอนุ รักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อมทั้งใน
ระยะสันและระยะยาว เพื่อเป็ นหลักการให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องยึดถื อและนาไป
ปฏิบตั ิ รวมทั้งการเผยแพร่ ข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม

165
เยาวชนกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม หมายถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยไม่เกิดผลกระทบในทางเสี ยหายต่อสภาพแวดล้อมปั จจุบนั และอนาคต
แนวคิดในการอนุรักษ์
1. มนุษย์เป็ นส่ วนหนึ่งของสิ่ งแวดล้อม
2. มนุษย์ไม่อาจแยกตัวเป็ นอิสระจากสิ่ งแวดล้อมได้ เพราะฉะนั้น กระบวนการทางการอนุ รักษ์
ย่อมแสดงถึ งการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงนับเป็ นหนทางแห่ งการปกป้ องตนเองของ
มนุษยชาติ ให้สามารถอยูร่ อดได้ชวั่ นิรันดร์
เยาวชนกับการอนุรักษ์
(1) ต้องมีหวั ใจเป็ นนักอนุรักษ์ จากคากล่าวที่วา่ ท่านถูกเรี ยกว่านักร้อง ด้วยเหตุที่ท่านร้องเพลง
ได้ไพเราะ ท่านถูกเรี ยกว่าเป็ นจิตกร ด้วยเหตุที่ท่านสามารถสร้างสรรค์งานจิตรกรรมได้เป็ นที่ยอมรับ
ต่อสาธารณชน "ศิลปิ น ย่อมมีผลงานศิลปะ" เพราะฉะนั้น นักอนุ รักษ์ไม่เพียงแต่รักงานอนุ รักษ์ หรื อ
เป็ นนักวิชาการอนุรักษ์ จาเป็ นต้องปฏิบตั ิตนเป็ นอนุรักษ์อย่างแท้จริ งด้วยตนเอง
(2) ต้องมีหัวใจแห่ งการเสี ยสละ นัน่ คือ ต้องคานึงถึงประโยชน์ของสังคมส่ วนรวมมากกว่า
ประโยชน์แห่งตน
(3) ต้องมีหวั ใจที่รักและหวังดีต่อเพื่อนมนุ ษย์ดว้ ยกัน นัน่ คือนักอนุ รักษ์ไม่พึงมีอคติต่อผูอ้ ื่น
งานอนุรักษ์จะสาเร็ จได้ดว้ ยมิตรภาพและความเข้าใจอันดี
การพัฒนากับการอนุรักษ์
การพัฒนา………..คือ การทาให้เจริ ญขึ้น ดีข้ ึน
การอนุรักษ์……….คือ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
กระบวนการพัฒนาที่เหมาะสมคือ การจัดการทางวิทยาการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยไม่เกิ ด
ผลเสี ยทางสิ่ งแวดล้อม
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ภาพ : แนวป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (ใช้ลาไม้ไผ่)
แนวทางการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
- การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม จะต้องอาศัยความร่ วมมือจากทุกฝ่ าย ทั้ง
ภาครัฐบาลและเอกชน โดยดาเนินการ ดังนี้
- แก้ไขแนวคิดและจิตสานึ กของคนให้มีความรู ้ความเข้าใจว่า สิ่ งแวดล้อมมีความสาคัญต่อ
ความอยูร่ อดของมนุษย์และสิ่ งที่มีชีวติ ซึ่ งทุกคนต้องมีส่วนร่ วมในความรับผิดชอบ
- เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในท้องถิ่น เช่น การบริ โภคทั้งกินและใช้ ต้องใช้และกินอย่าง
ประหยัด เพราะปั จจุบนั ทรัพยากรธรรมชาติมีอยูจ่ ากัด ใช้ทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่างให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด และนานที่สุด
ภาวะโลกร้ อน
ภาวะโลกร้ อน หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงภู มิ ก าศที่ เ กิ ดจากการกระท าของมนุ ษ ย์ ที่ ท าให้
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสู งขึ้น เราจึงเรี ยกว่า ภาวะโลกร้อน (Global Warming) กิจกรรมของมนุ ษย์ที่
ทาให้เกิ ดภาวะโลกร้อน คือ กิ จกรรมที่ทาให้ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น ได้แก่
การเพิ่ มปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจกโดยตรง เช่ น การเผาไหม้เชื้ อเพลิ ง และการเพิ่ม ปริ มาณก๊า ซเรื อน
กระจกโดยทางอ้อม คือ การตัดไม้ทาลายป่ า
ปรากฏการณ์เรื อนกระจก หมายถึง การที่ช้ นั บรรยากาศของโลกกระทาตัวเสมือนกระจกที่ยอม
ให้รังสี คลื่ นสั้นจากดวงอาทิ ตย์ผ่านทะลุ ลงมายังผิวพื้นโลกได้ แต่จะดูดกลื นรังสี คลื่ นยาวที่โลกคาย
ออกไปไม่ให้หลุดออกนอกบรรยากาศ ทาให้โลกไม่เย็นจัดในเวลากลางคืน บรรยากาศเปรี ยบเสมือนผ้า
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ห่มใหญ่ที่คลุมโลกไว้ ก๊าซที่ยอมให้รังสี คลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ผา่ นทะลุลงมาได้แต่ไม่ยอมให้รังสี คลื่น
ยาวที่โลกคายออกไปหลุดออกนอกบรรยากาศ เรี ยกว่า ก๊าซเรื อนกระจก
ก๊าซเรื อนกระจกที่สาคัญ ได้แก่ ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทนและก๊าซไนตรัสออกไซด์
1. ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรมและการตัดไม้
ทาลายป่ า
2. ก๊าซมีเทน เกิดจาก การย่อยสลายซากสิ่ งมีชีวติ ในพื้นที่ที่มีน้ าขัง เช่น นาข้าว
3. ก๊าซไนตรัสออกไซด์ เกิดจาก อุตสาหกรรมที่ใช้กรดไนตริ กในกระบวนการผลิต และการ
ใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในการเกษตรกรรม
เราสามารถช่วยกันป้ องกันและแก้ไขปั ญหาภาวะโลกร้อนได้ดว้ ยวิธีการต่าง ๆ เช่น
- อาบน้ าด้วยฝั กบัว ประหยัดกว่าตักอาบหรื อใช้อ่างอาบน้ าถึ งครึ่ งหนึ่ งในเวลาเพียง 10
นาที ปิ ดน้ าขณะแปรงฟัน ประหยัดได้เดือนละ 151 ลิตร
- เปิ ดน้ าร้อนให้นอ้ ยลง ในการทาน้ าร้อน ใช้พลังงานในการต้มสู งมาก การปรับเครื่ องทา
น้ าอุ่นให้มีอุณหภูมิและแรงน้ าให้นอ้ ยลง จะลดคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ 159 กิโลกรัมต่อปี หรื อการซัก
ผ้าในน้ าเย็นจะลดคาร์ บอนไดออกไซด์ ได้ปีละ 227 กิโลกรัม
- ใช้หลอดไฟตะเกี ยบ ประหยัดกว่าหลอดธรรมดา 4 เท่า ใช้งานนานกว่า 8 เท่า แต่ล ะ
หลอดช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ 4,500 กิ โลกรัม หลอดไฟธรรมดาเปลี่ ยนพลังงาน
น้อยกว่า 10% ไปเป็ นแสงไฟ ส่ วนที่ เหลื อถู ก เปลี่ ย นไปเป็ นความร้ อนเท่ า กับ สู ญพลัง งานเปล่ า ๆ
มากกว่า 90%
- ถอดปลัก๊ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เพราะยังคงกินพลังงานมากแม้จะปิ ดแล้ว ดังนั้นควรถอดปลัก๊
โทรทัศน์ สเตริ โอ คอมพิวเตอร์ ไมโครเวฟ ฯลฯ เมื่อไม่ใช้หรื อเสี ยบปลัก๊ เข้ากับแผงเสี ยบปลัก๊ ที่คอยปิ ด
สวิทซ์ไว้เสมอ เมื่อไม่ใช้และควรถอดปลัก๊ ที่ชาร์ จโทรศัพท์มือถือและ MP3 เมื่อไฟเต็มแล้ว
- ใช้ตูเ้ ย็นแบบ 2 ประตู ขนาดความจุ 400 ลิ ตร ตั้งอุ ณหภูมิที่ 3 – 5 องศา และ -17 - -15
องศาในช่องแช่แข็ง มีประสิ ทธิ ภาพในการประหยัดไฟมากที่สุด
- เปิ ดแอร์ ที่ 25 องศา อุณหภูมิต่ากว่านี้ใช้พลังงานเพิ่มขึ้น 5 – 10%
- ใช้แล็ปท็อปจอแบน ประหยัดไฟมากกว่าคอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะถึง 5 เท่า ใช้screen server
และหมวดสแตนบายด์ไม่ได้ช่วยประหยัดไฟ พลังงานที่เสี ยไปเท่ากับซื้ อคอมพิวเตอร์ ใหม่ได้ 1 เครื่ อง
และพริ้ นเตอร์ เลเซอร์ ประหยัดพลังงานมากกว่าอิงค์เจ็ท
- พกถุงผ้าไปช็อปปิ้ งแทนการใช้ถุงพลาสติก แต่ละปี ทัว่ โลกทิ้งถึงพลาสติกจากซุ ปเปอร์
มาเก็ตหลายแสนล้านใบ อย่าลืมว่า ลดขยะเท่ากับลดการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
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- ใส่ เสื้ อผ้าฝ้ ายออร์ แกนิ ค และใช้เครื่ องใช้รีไซเคิ ล หรื อนากลับมาใช้ใหม่ได้ หลี กเลี่ ยง
ผลิ ตภัณฑ์ที่ มี บ รรจุ ภณ
ั ฑ์ม าก เพี ย งแค่ ล ดขยะของคุ ณเอง 10% จะลดคาร์ บ อนไดออกไซด์ไ ด้ 545
กิโลกรัมต่อปี
- ปลูกต้นไม้ เพราะต้นไม้ 1 ต้นดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ 1 ตัน ตลอดอายุขยั และรด
น้ าช่วงเช้า และกลางคืน ป้ องกันการระเหย
- กิ นเนื้ อสัตว์ให้น้อยลง เพราะการผลิ ตเนื้ อสัตว์ใช้พลังงานและทรั พยากรมากกว่าการ
ปลูกพืชและธัญพืช 18% ของก๊าซเรื อนกระจกมาจากอุตสาหกรรมปศุสัตว์ คุณไม่ตอ้ งเป็ นมังสวิรัติก็ได้
เพื่อที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง ลองไม่กินเนื้ อสัตว์สัปดาห์ละครั้ง จะลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกได้
มหาศาล
- เดินแทนขับ พาหนะใช้น้ ามันถึงครึ่ งหนึ่ งของโลก และปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่ 1 ใน 4
ส่ วน การทิ้ง รถไว้ที่ บ ้านแม้เพีย งสั ป ดาห์ ล ะ 1 วัน สามารถประหยัดน้ า มันและการปล่ อยก๊า ซเรื อน
กระจกได้มากมายภายใน 1 ปี ลองเดิน ขี่จกั รยาน นัง่ รถกับคนอื่น หรื อนัง่ รถเมล์หรื อรถไฟฟ้ าแทน หรื อ
ลองดู ว่าคุ ณสามารถทางานที่ บา้ น โดยต่อคอมพิวเตอร์ เข้ากับเครื อข่า ยของบริ ษทั สัป ดาห์ ละครั้ งได้
หรื อไม่
- เช็ คลมยาง ให้แน่ ใจว่า ยางรถสู บ ลมแน่ นการขับรถโดยที่ ลมยางมี ลมน้อย อาจทาให้
เปลืองน้ ามันขึ้นได้ถึง 3% จากปกติ น้ ามันทุก ๆ แกลลอนที่ประหยัดได้จะลดคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ 9
กิโลกรัม ยางที่สูบลมไม่พอจะใช้น้ ามันได้ในระยะทางสั้นลง 5%
- ลด ใช้ ซ้ า และรี ไซเคิ ล ให้ ม ากขึ้ น ลดขยะของบ้า นคุ ณ ให้ ไ ด้ ค รึ่ งหนึ่ งจะช่ ว ยลด
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 1ล้านกิโลกรัมต่อปี
สาคัญที่สุด ต้องตั้งใจแน่วแน่วา่ จะช่วยหยุดโลกร้อน และต้องใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และเลือกใช้พลังงานสะอาด
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ใบงาน เรื่อง โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
1. เหตุการณ์การเกิด “บิ๊กแบงค์” มีลกั ษณะอย่างไร
ตอบ…………………………………………………………………………………………
2. โลกใช้เวลา หมุนรอบดวงอาทิตย์เป็ นวงโคจรกี่วนั
ตอบ…………………………………………………………………………………………
3. ส่ วนประกอบของโลก มีกี่อย่าง อะไรบ้าง
ตอบ…………………………………………………………………………………………
4. เปลือกโลก (Crust) ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ตอบ…....................................................................................................................................
5. ชั้นแมนเทิล (Mantle หรื อ Earth's mantle) มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
ตอบ…....................................................................................................................................
6. แก่นโลกแบ่งได้ออกเป็ นกี่ช้ นั ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ…....................................................................................................................
7. แผ่นยูเรเซี ยนครอบคลุมทวีปอะไรบ้าง
ตอบ…....................................................................................................................................
8. การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร
ตอบ…....................................................................................................................................
9. บรรยากาศมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
ตอบ…....................................................................................................................................
10. ทาไม “โอโซน” (Ozone) จึงเป็ นก๊าซที่สาคัญมากต่อมนุษย์
ตอบ…....................................................................................................................................
11. ซี เอฟ ซี (CFC) นามาใช้ในอุตสาหกรรมประเภทใดบ้าง และมีผลกระทบกับโลกอย่างไร
ตอบ……................................................................................................................................
12. จงอธิบายสภาพบรรยากาศในชั้นโทรโพสเฟี ยร์ และ ไอโอโนสเฟี ยร์ มาพอสังเขป
ตอบ……................................................................................................................................
13. มาตราวัด 40 องศาเซลเซียส (℃) เท่ากับ องศาเคลวิน (K)
ตอบ…....................................................................................................................................
14. มาตราวัด 25 องศาเซลเซียส (℃) กี่องศาฟาเรนไฮต์ (℉)
ตอบ…....................................................................................................................................
15. จงอธิบายความสาคัญของกระแสน้ าอุ่น และกระแสน้ าเย็นที่มีต่อฤดูกาล
ตอบ…....................................................................................................................................
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16. เมฆระดับสู ง มีกี่ชนิด อะไรบ้าง
ตอบ…....................................................................................................................................
17. จงอธิบายลักษณะของการเกิด “ฝน”(Rain) มาพอสังเขป
ตอบ…....................................................................................................................................
18. ลม(Wind) เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง
ตอบ…....................................................................................................................................
19. ฝนกรด เกิ ด จากก๊ า ซชนิ ด ใดบ้า ง มี แ หล่ ง ใดอุ ต สาหกรรมเป็ นต้น เหตุ และความเสี ย หายจาก
ฝนกรดเกิดได้อย่างไร
ตอบ…....................................................................................................................................
20. จงอธิบายลักษณะของ “ลมทะเล” (Sea Breeze) และ “ลมบก” (Land Breeze)
ตอบ…....................................................................................................................................
21. ลมภูเขาและลมหุบเขา เป็ นลมชนิดใด และ เกิดในเวลาใดบ้าง
ตอบ…....................................................................................................................................
22. “ลมตะเภา” พัดจากทิศใดไปยังทิศใด จากบริ เวณใดเข้าสู่ บริ เวณใด และเกิดในช่วงเดือนใด
ตอบ…....................................................................................................................................
23. ให้ยกตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วไม่หมดสิ้ นมา 6 อย่าง
ตอบ…....................................................................................................................................
24. ให้ยกตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติหลักที่สาคัญของโลก และของประเทศไทย มา 5 อย่าง
ตอบ…....................................................................................................................................
25. ให้ย กตัวอย่า งสิ่ ง แวดล้อมทางวัฒนธรรม หรื อสิ่ ง แวดล้อมประดิ ษ ฐ์ หรื อมนุ ษ ย์เสริ มสร้ าง
ขึ้นมา 10 อย่าง
ตอบ…....................................................................................................................................
26. ให้อธิบายปั ญหาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มาพอสังเขป
ตอบ…....................................................................................................................................
27. ให้อธิบายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มาพอสังเขป
ตอบ…....................................................................................................................................
28. การพั ฒ นาคุ ณ ภาพประชาชน และ การใช้ มาตรการทางสั ง คมและกฎหมาย เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมแตกต่างกันอย่างไร จงอธิ บาย
ตอบ…....................................................................................................................................
29. การพัฒนา กับ การอนุรักษ์ แตกต่างกันอย่างไร
ตอบ…....................................................................................................................................
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เฉลยใบงาน เรื่อง โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
1. เหตุการณ์การเกิด “บิ๊กแบงค์” มีลกั ษณะอย่างไร
ตอบ…บิ๊กแบงค์ เกิดจาก การที่ฝนก๊
ุ่ าชในอวกาศมารวมตัวกันเป็ นวงฝุ่ นก๊าช โดยมีการอัดแน่น
กันจนทาให้มีความหนาแน่นและมีอุณหภูมิสูง เมื่อถึงขีดหนึ่งจึงทาให้เกิดการระเบิดจากใจกลาง ทาให้
เกิดเป็ นดาวเคราะห์นอ้ ยต่าง ๆ มากมายหลายร้อยล้านดวง….
2. โลกใช้เวลา หมุนรอบดวงอาทิตย์เป็ นวงโคจรกี่วนั
ตอบ…365.25 วัน….
3. ส่ วนประกอบของโลก มีกี่อย่าง อะไรบ้าง
ตอบ…3 อย่าง คือ เปลือกโลก แมนเทิลและแก่นโลก….
4. เปลือกโลก (Crust) ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ตอบ…แผ่นดิน แผ่นน้ า….
5. ชั้นแมนเทิล (Mantle หรื อ Earth's mantle) มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
ตอบ…อยูร่ ะหว่างเปลือกโลกกับแก่นโลก มีบางส่ วนที่มีสถานะหลอมเหลว เรี ยกว่า หิ นหนื ด
(magma) มีความร้อนสู งมาก….
6. แก่นโลกแบ่งได้ออกเป็ นกี่ช้ นั ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ…มี 2 ชั้น
1.ชั้นนอก เป็ นธาตุเหล็กและนิกเกิลที่หลอมละลายมีความร้อนสู ง
2.ชั้นใน อยูต่ รงใจกลาง มีความกดดันอย่างมหาศาล….
7. แผ่นยูเรเซี ยนครอบคลุมทวีปอะไรบ้าง
ตอบ…ทวีปเอเชียและทวีปยุโรป….
8. การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร
ตอบ…การรวมตัวและการแตกตัวของทวีป….
9. บรรยากาศมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
ตอบ…แก๊สต่าง ๆ เช่น N2 ,O2 ,CO2 ,Ar , ฝุ่ นละอองและแก๊สอื่น ๆ….
10. ทาไม “โอโซน” (Ozone) จึงเป็ นก๊าซที่สาคัญมากต่อมนุษย์
ตอบ…เพราะช่ วยดูดกลื นรังสี UV และรังสี ต่างที่มาจากดวงอาทิตย์ ให้ตกลงมาสู่ พ้ืนโลก
น้อยลง ทาให้ผวิ หนังไม่ไหม้เกรี ยม….
11. ซี เอฟ ซี (CFC) นามาใช้ในอุตสาหกรรมประเภทใดบ้าง และมีผลกระทบกับโลกอย่างไร
ตอบ…มาจากอุตสาหกรรมพลาสติก การทาความเย็น การทาโฟม ฯลฯ ส่ งผลกระทบต่อโลก
คือ ทาให้ช้ นั โอโซนเกิดรู รั่วหรื อรู โหว่ ทาให้รังสี UV สามารถเข้าสู่ พ้ืนโลกได้มากยิ่งขึ้น เป็ นสาเหตุทา
ให้เกิดปรากฎการณ์เรื อนกระจก ….
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12. จงอธิบายสภาพบรรยากาศในชั้นโทรโพสเฟี ยร์ และ ไอโอโนสเฟี ยร์ มาพอสังเขป
ตอบ…ชั้นโทรโฟสเพียร์ เป็ นชั้นบรรยากาศที่ติดกับผิวโลกเป็ นชั้นที่มี ไอน้ า เมฆ หมอก
ชั้นไอโอโพรสเฟี ยร์ จะเป็ นชั้นบรรยากาศในลาดับที่ 4 นับจากผิวโลก ชั้นนี้ มีอากาศเบาบาง
มาก….
13. มาตราวัด 40 องศาเซลเซียส (℃) เท่ากับ องศาเคลวิน (K)
ตอบ… K = ℃+ 273.15
K = 40 + 273.15
K = 313.15 องศาเคลวิน (K) ….
14. มาตราวัด 25 องศาเซลเซียส (℃) กี่องศาฟาเรนไฮต์ (℉)
9
(℃ + 32)
5
F = 9 (25 + 32)
5
F = 9 (57)
5
F = 9x57
5
513
F=
5

ตอบ… F =

F = 102.6 ℉….
15. จงอธิ บายความสาคัญของกระแสน้ าอุ่น และกระแสน้ าเย็นที่มีต่อฤดูกาล
ตอบ… การแสน้ าอุ่นและกระแสน้ าเย็น จะนาพาอากาศร้อนและอากาศหนาวมา ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ถ้ากระแสน้ าอุ่นและกระแสน้ าเย็นเกิดความผิดปกติจะส่ งผลให้อากาศทัว่ โลก
เกิดการผิดเพี้ยนไป….
16. เมฆระดับสู ง มีกี่ชนิด อะไรบ้าง
ตอบ… มี 3 ชนิด ได้แก่ เซอร์ โรคิวมูลสั เซอร์ รัสและเซอร์ โรสเตรตัส….
17. จงอธิ บายลักษณะของการเกิด “ฝน”(Rain) มาพอสังเขป
ตอบ… ฝนเกิดจากละอองน้ าในก้อนเมฆซึ่ งเย็นจัด เมื่อไอน้ ากลัน่ เป็ นละอองน้ าเกาะกับมากขึ้น
ทาให้มีน้ าหนักมากขึ้นจนเกาะกันไม่ไหวจึงตกลงมาเป็ นน้ าฝนตามแรงดึงดูดของโลก….
18. ลม(Wind) เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง
ตอบ… ความแตกต่างของอุณหภูมิและความแตกต่างของหย่อมความกดอากาศ….
19. ฝนกรด เกิดจากก๊าซชนิ ดใดบ้าง มีแหล่งใดอุตสาหกรรมเป็ นต้นเหตุ และความเสี ยหายจากฝนกรด
เกิดได้อย่างไร
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ตอบ… เกิดจากก๊าชซัลเฟอร์ ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ มาจากอุตสาหกรรมการผลิต
ไฟฟ้ า ยานพาหนะ เมื่อสารเหล่านี้ กระจายลงสู่ แหล่งน้ าและระเหยเป็ นไอ เกิดการรวมตัวกันกับก้อน
เมฆ เมื่อฝนตกลงมาจึงกลายเป็ นฝนกรด ซึ่ งสร้างความเสี ยหายแก่ตน้ ไม้ พืชและสัตว์ ทาให้ไม่สามารถ
ดารงชีวติ อยูไ่ ด้รวมถึงอาคารสิ่ งปลูกสร้างด้วย….
20. จงอธิบายลักษณะของ “ลมทะเล” (Sea Breeze) และ “ลมบก” (Land Breeze)
ตอบ…ลมทะเลจะพัดเข้าชายฝั่งในเวลากลางวัน เนื่ องจากตอนกลางวันพื้นดินจะร้อนกว่าพื้น
น้ า ทาให้อากาศบนพื้นดิ นยกตัวขึ้น อากาศจากทะเลจึงเข้าแทนที่ ส่ วนลมบกจะพัดจากฝั่งเข้าสู่ ทะเล
ในเวลากลางคืน เพราะกลางคืนพื้นน้ าจะมีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นดิน อากาศจากพื้นดินเข้ไปแทนที่...
21. ลมภูเขาและลมหุบเขา เป็ นลมชนิดใด และ เกิดในเวลาใดบ้าง
ตอบ…ลมภูเขาและลมหุ บเขาเป็ นลมประจาวัน ลมหุ บเขาเกิดในเวลากลางวัน จะพัดจากล่าง
ขึ้นสู่ พ้นื บนเขา ส่ วนลมภูเขาจะเกิดในเวลากลางคืน จะพัดจากยอดเขาลงสู่ หุบเขา….
22. “ลมตะเภา” พัดจากทิศใดไปยังทิศใด จากบริ เวณใดเข้าสู่ บริ เวณใด และเกิดในช่วงเดือนใด
ตอบ…ลมตะเภาเป็ นลมท้องถิ่นในไทย จะพัดจากทิศใต้ไปสู่ ทิศเหนื อ คือ พัดจากอ่าวไทยเข้าสู่
ภาคกลางตอนล่างเกิดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน เรี ยกว่า ลมว่าว….
23. ให้ยกตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วไม่หมดสิ้ นมา 6 อย่าง
ตอบ…แสงแดด กระแสลม ฝุ่ น ดิน น้ า อากาศ….
24. ให้ยกตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติหลักที่สาคัญของโลก และของประเทศไทย มา 5 อย่าง
ตอบ…น้ า ดิน ป่ าไม้ สัตว์ป่า แร่ ธาตุ….
25. ให้ยกตัวอย่างสิ่ งแวดล้อมทางวัฒนธรรม หรื อสิ่ งแวดล้อมประดิ ษฐ์ หรื อมนุ ษย์เสริ มสร้ างขึ้ น
มา 10 อย่าง
ตอบ…เครื่ อ งจัก ร เครื่ อ งยนต์ รถยนต์ พัด ลม โทรทัศ น์ วิ ท ยุ ฝนเที ย ม บ้า นเรื อ น เขื่ อ น
โบราณสถาน….
26. ให้อธิ บายปั ญหาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มาพอสังเขป
ตอบ…ปั ญหาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เกิดจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ ว ซึ่ งมีเทคโนโลยีหลายประเภทที่มนุษย์นาไปใช้ในการเสาแสวงหาทรัพยากร ป่ าไม้ น้ า แร่
ธาตุ ในดินและแหล่งน้ าออกมาใช้อย่างฟุ่ มเฟื อยจนทาให้ธรรมชาติเสี ยสมดุล
27. ให้อธิบายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มาพอสังเขป
ตอบ…การอนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเป็ นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่าง
ชาญฉลาด กล่าวคือ ใช้ในปริ มาณน้อย แต่นามาใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุ ดหรื อทาให้คุม้ ค่านั้นเอง
28. การพั ฒ นาคุ ณ ภาพประชาชน และ การใช้ มาตรการทางสั ง คมและกฎหมาย เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมแตกต่างกันอย่างไร จงอธิ บาย
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ตอบ…การพัฒนาคุณภาพประชาชน เป็ นการส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้คนมีความรู ้ ความเข้าใจ
และตระหนักถึงประโยชน์ของการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ส่ วนการใช้มาตรการ
ทางสังคมและกฎหมายเป็ นการออกระเบียบและกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ เพื่อให้คนปฏิบตั ิตาม ถ้าไม่
ปฏิบตั ิตามให้ถือว่าผิดกฎหมายและระเบียบที่วางไว้….
29. การพัฒนา กับ การอนุรักษ์ แตกต่างกันอย่างไร
ตอบ…การพัฒ นาคื อ การท าให้ เ จริ ญ ขึ้ น ส่ ว นการอนุ รั ก ษ์ คื อ การใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
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แบบฝึ กหัดท้ายบทที่ 6
จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ โดยทาเครื่ องหมาย  กับข้อที่เลือก
1. โครงสร้างของโลกแบ่งเป็ นกี่ช้ นั
ก. 2 ชั้น
ข. 3 ชั้น
ค. 4 ชั้น
ง. 5 ชั้น
2. ส่ วนใดที่อยูช่ ้ นั นอกสุ ดของโลก
ก. เปลือกโลก
ข. แก่นโลก
ค. แมนเทิล
ง. ขั้วโลก
3. ปรากฏการณ์ ที่แผ่นเปลื อกโลกเกิดการสั่นสะเทือน เนื่ องมาจากการเลื่ อนตัวของแผ่นเปลื อก
โลก คือปรากฏการณ์ใด
ก. ปฏิกิริยาเรื อนกระจก
ข. ภูเขาไฟระเบิด
ค. แผ่นดินไหว
ง. ดินถล่ม
4. สาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดสภาพมลพิษทางอากาศในกรุ งเทพมหานครคืออะไร
ก. การจราจรที่ติดขัดมาก
ข. โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
ค. อาคารบ้านเรื อน และตึกสู งๆ
ง. การใช้โฟมและถุงพลาสติกใส่ อาหาร
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5. เครื่ องมือที่ใช้วดั ความกดอากาศคือ เครื่ องมืออะไร
ก. เทอร์มอมิเตอร์
ข. ไฮโกรมิเตอร์
ค. บารอมิเตอร์
ง. ศรลม
6. เครื่ องมือที่ใช้ตรวจสอบความเร็ วของกระแสลม คือเครื่ องมืออะไร
ก. บารอมิเตอร์
ข. ไฮโกรมิเตอร์
ค. เทอร์โมมิเตอร์
ง. แอนนิมอมิเตอร์
7. เหตุการณ์ใดทาให้เกิดปรากฏการณ์ฟ้าร้อง ฟ้ าแลบ และฟ้ าผ่า
ก. ฝนตก
ข. น้ าท่วม
ค. แผ่นดินไหว
ง. ปรากฏการณ์เรื อนกระจก
8. ปรากฏการณ์ใดที่จาเป็ นต่อการดารงชีวติ ของมนุษย์มาก
ก. ฝน
ข. ฟ้ าผ่า
ค. ฟ้ าร้อง
ง. ฟ้ าแลบ
9. เราจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้อย่างไร
ก. ไม่ฆ่าสัตว์ในวันพระ
ข. ไม่ใช้น้ าในแม่น้ าลาคลอง
ค. ไม่เลี้ยงสัตว์ในบริ เวณบ้าน
ง. ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ าลาคลอง
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10. ข้อใดหมายถึงกระบวนการรี ไซเคิล
ก. วัสดุใช้แล้ว --> ขาย
ข. วัสดุใช้แล้ว --> เผาทาลาย
ค. วัสดุใช้แล้ว --> ทาความสะอาด --> ใช้ใหม่
ง. วัสดุใช้แล้ว --> กระบวนการผลิต --> วัสดุใหม่
เฉลยแบบทดสอบบทที่ 6 เรื่องระบบนิเวศน์
1. ข 2. ก 3. ค 4. ก 5. ค 6. ง

7. ก

8. ก

9. ง

10. ง
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บทที่ 7
สารและการจาแนกสาร
สาระสาคัญ
สมบัติ ท างกายภาพและสมบัติ ท างเคมี ความแตกต่ า ง และจ าแนกธาตุ สารประกอบ
สารละลาย และสารผสม จาแนกสารโดยใช้เนื้อสารและสถานะเป็ นเกณฑ์ได้
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
อธิ บายเกี่ ยวกับสมบัติทางกายภาพและทางเคมี ข องสาร การจาแนก สาร กรด เบส ธาตุ
สารประกอบ สารละลายและของผสมและใช้สารและผลิตภัณฑ์ใน ชี วิตประจาวันได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัยต่อชีวติ
ขอบข่ ายเนือ้ หา
เรื่ องที่ 1 สมบัติของสาร และเกณฑ์ในการจาแนกสาร
เรื่ องที่ 2 สมบัติของธาตุ สารประกอบ สารละลาย สารผสม
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เรื่องที่ 1 สมบัติของสาร และเกณฑ์ ในการจาแนกสาร
สมบัติของสาร หมายถึ ง ลักษณะเฉพาะตัวของสาร เช่น เนื้ อสาร สี กลิ่น รส การนาไฟฟ้ า การ
ละลายน้ า จุ ดเดื อด จุ ดหลอมเหลว ความเป็ นกรด – เบส เป็ นต้น สารแต่ละชนิ ดมี สมบัติเฉพาะตัวที่
แตกต่างกัน แบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ
1. สมบัติทางกายภาพของสาร เป็ นสมบัติของสารที่สามารถสังเกตได้ง่าย เพื่อบอกลักษณะของ
สารอย่างคร่ าว ๆ ได้แก่ สถานะ ความแข็ง ความอ่อน สี กลิ่น ลักษณะผลึ ก ความหนาแน่นหรื อเป็ น
สมบัติที่อาจตรวจสอบได้โดยทาการทดลองอย่างง่าย ๆ ได้แก่ การละลายน้ า การหาจุ ดเดื อด การหาจุ ด
หลอมเหลว หรื อจุดเยือกแข็ง การนาไฟฟ้ า การหาความถ่วงจาเพาะ การหาความร้อนแฝง
2. สมบัติทางเคมี หมายถึง สมบัติเฉพาะตัวของสารที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี เช่น การ
เกิดสารใหม่ การสลายตัวให้ได้สารใหม่ การเผาไหม้ การระเบิด และการเกิดสนิมของโลหะ เป็ นต้น

เกณฑ์ ในการจาแนกสาร
ในการศึ กษาเรื่ องสาร จ าเป็ นต้องแบ่ ง สารออกเป็ นหมวดหมู่ เพื่ อให้ ง่ า ยต่ อการจดจ าสาร
โดยทัว่ ไปนิยมใช้สมบัติทางกายภาพด้านใดด้านหนึ่งของสารเป็ นเกณฑ์ในการจาแนกสารซึ่ งมีหลายเกณฑ์
ด้วยกัน เช่น
1.ใช้สถานะเป็ นเกณฑ์ จะแบ่งสารออกได้เป็ น 3 กลุ่ม คือ
1.1 ของแข็ง ( solid ) หมายถึ งสารที่มีลกั ษณะรู ปร่ างไม่เปลี่ ยนแปลง และมี รูปร่ าง
เฉพาะตัว เนื่องจากอนุ ภาคในของแข็งจัดเรี ยงชิ ดติดกันและอัดแน่นอย่างมีระเบียบไม่มีการเคลื่อนที่หรื อ
เคลื่อนที่ได้
น้อยมาก ไม่สามารถทะลุผา่ นได้และไม่สามารถบีบหรื อทาให้เล็กลงได้ เช่น ไม้ หิ น
เหล็ก ทองคา ดิน ทราย พลาสติก กระดาษ เป็ นต้น
1.2 ของเหลว ( liquid ) หมายถึ งสารที่มีลกั ษณะไหลได้ มีรูปร่ างตามภาชนะที่บรรจุ
เนื่ องจากอนุ ภาคในของเหลวอยู่ห่างกันมากกว่าของแข็ง อนุ ภาคไม่ยึดติดกันจึ งสามารถเคลื่ อนที่ได้ใน
ระยะใกล้ และมีแรงดึงดูดซึ่ งกันและกัน มีปริ มาตรคงที่ สามารถทะลุผา่ นได้ เช่น น้ า แอลกอฮอล์ น้ ามัน
พืช น้ ามันเบนซิ น เป็ นต้น
1.3 แก๊ส ( gas ) หมายถึงสารที่ลกั ษณะฟุ้ งกระจายเต็มภาชนะที่บรรจุ เนื่องจากอนุภาคของ
แก๊สอยู่ห่างกันมาก มีพลังงานในการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ วไปได้ในทุกทิศทางตลอดเวลา จึงมีแรงดึงดูด
ระหว่างอนุภาคน้อยมาก สามารถทะลุผา่ นได้ง่าย และบีบอัดให้เล็กลงได้ง่าย เช่น อากาศ แก๊สออกซิ เจน
แก๊สหุ งต้ม เป็ นต้น
2.ใช้ความเป็ นโลหะเป็ นเกณฑ์ แบ่งได้เป็ น 3 กลุ่ม คือ
2.1 โลหะ ( metal)
2.2 อโลหะ ( non-metal )
2.3 กึ่งโลหะ ( metaliod )
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3.ใช้การละลายน้ าเป็ นเกณฑ์ แบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ
3.1 สารที่ละลายน้ า
3.2 สารที่ไม่ละลายน้ า
4.ใช้เนื้อสารเป็ นเกณฑ์ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
4.1 สารเนื้อเดียว ( homogeneous substance )
4.2 สารเนื้อผสม ( heterogeneous substance )
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เรื่องที่ 2 สมบัติของธาตุ สารประกอบ สารละลาย สารผสม
ธาตุ (Element) หมายถึง สารบริ สุทธิ์ ที่ มีองค์ประกอบอย่างเดี ยว ธาตุ ไม่สามารถจะนามา
แยกสลายให้กลายเป็ นสารอื่นโดยวิธีการทางเคมี ธาตุมีท้ งั สถานะที่เป็ นของแข็ง เช่ น ธาตุสังกะสี (Zn)
ตะกัว่ (Pb) เงิน (Ag) และดีบุก (Sn) , เป็ นของเหลว เช่ น ปรอท (Hg) เป็ นก๊าซ เช่น ไนโตรเจน (N2)
ฮีเลียม (He) ออกซิเจน (O2) ไฮโดรเจน (H2) เป็ นต้น
สารประกอบ (compound) หมายถึง “สารบริ สุทธิ์ เนื้ อเดี ยวที่เกิดจากธาตุต้ งั แต่สองชนิ ดขึ้นไป
เป็ นองค์ประกอบ” สารประกอบเกิดจากการรวมตัวของธาตุโดยวิธีการทางเคมี สามารถแยกสลายให้
เกิ ดเป็ นสารใหม่หรื อกลับคืนเป็ นธาตุเดิ มได้ สารประกอบจะมีสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างจากธาตุเดิ ม
เช่น น้ า มีสูตรเคมีเป็ น H2O น้ าเป็ นสารประกอบที่เกิดจากธาตุไฮโดรเจน(H) และออกซิ เจน (O) แต่มี
สมบัติแตกต่างจากไฮโดรเจนและออกซิ เจน น้ าตาลทรายประกอบด้วยธาตุคาร์ บอน ( C ),ไฮโดรเจน
(H) ,และออกซิเจน (O) เป็ นต้น
สารละลาย (solution) หมายถึ ง สารเนื้ อเดียวที่ไม่บริ สุทธิ์ เกิดจากสารตั้งแต่ 2 ชนิ ดขึ้นไปมา
รวมกัน
สารผสม หมายถึง สารที่มีองค์ประกอบภายในแตกต่างกัน หรื อสารที่เนื้ อไม่เหมือนกันทุก
ส่ วน เช่น พริ กเกลือ คอนกรี ต ดินหรื ออาจเป็ นสารตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปผสมกันอยู่ โดยที่สารเหล่านี้ ยงั
มีสมบัติเหมือนเดิมและสามารถแยกออกจากกันได้โดยวิธีง่ายๆ
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แบบฝึ กหัดท้ายบทที่ 7
คาชี้แจง จงเลือกคาตอบที่คิดว่าถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียวในแต่ละข้อ
1) ข้อใดไม่ใช่สสาร
ก. เกลือแกงใส่ ลงในอาหาร
ข. เสี ยงของสุ นขั หอน
ค. น้ าแกงกาลังเดือด
ง. สายไฟที่ทาจากพลาสติก
2) ทองเหลืองจัดเป็ นสารประเภทใด
ก. ธาตุ
ข. สารประกอบ
ค. สารละลาย
ง. สารเนื้อผสม
3) ข้อใดต่อไปนี้เป็ นความหมายของสารประกอบ
ก. โมเลกุลของสารประกอบด้วยธาตุ 2 อะตอมขึ้นไป
ข. สารที่ธาตุเป็ นชนิดเดียวกัน
ค. สารที่เกิดจากธาตุ 2 ชนิดขึ้นไปมารวมกัน
ง. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทาปฏิกิริยากันของสาร 2 ชนิด
4) ข้อความต่อไปนี้ขอ้ ใดถูกต้อง
ก. สารละลายทุกชนิดเป็ นสารบริ สุทธิ์
ข. สารบริ สุทธิ์ บางชนิดเป็ นสารเนื้อเดียว
ค. สารประกอบทุกชนิดเป็ นสารเนื้อเดียว
ง. ธาตุบางชนิดเป็ นสารเนื้อเดียว
5)
ถ้ า จั ด เหล็ ก น้ าเชื่ อ ม และสารละลายกรดซั ล ฟิ วริ ก ให้ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม เดี ย วกั น จะต้ อ ง
ใช้อะไรเป็ นเกณฑ์ในการจัด
ก. การนาไฟฟ้ า
ข. การละลาย
ค. การเป็ นสารเนื้อเดียวกัน
ง. สมบัติเป็ นกรด-เบส
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6) วิธีการกลัน่ น้ าให้บริ สุทธิ์ แบบธรรมดาจะไม่เหมาะสม เมื่อนามาใช้กบั อะไร
ก. น้ าทะเล
ข. น้ าคลอง
ค. น้ าผสมแอลกอฮอล์
ง. สารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์
7) การแยกน้ ามันดิบส่ วนใหญ่อาศัยวิธีการแบบใด
ก. การสันดาป
ข. การกลัน่ ลาดับส่ วน
ค. การตกตะกอนลาดับส่ วน
ง. การสลายตัวด้วยความร้อน
8) กรดในข้อใดเป็ นกรดอินทรี ยท์ ้ งั หมด
ก. น้ ามะขาม กรดไฮโดรคลอริ ก
ข. น้ ามะนาว กรดไนตริ ก
ค. กรดแอซิ ติก น้ ามะนาว
ง. น้ ามะขาม กรดซัลฟิ วริ ก
9) สารใดต่อไปนี้มีสภาพเป็ นเบส ทั้งหมด
ก. น้ ามะนาว น้ าอัดลม
ข. น้ ามะขาม น้ าเกลือ
ค. สารละลายผงซักฟอก น้ าขี้เถ้า
ง. สารละลายยาสี ฟัน น้ ายาล้างจาน
10) สบู่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างสิ่ งใด
ก. แชมพูกบั น้ ามันพืช
ข. กรดกับไขมันสัตว์
ค. ไขมันสัตว์กบั น้ าขี้เถ้า
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
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เฉลยแบบทดสอบบทที่ 7 เรื่องสารและการจาแนกสาร
1. ข
2. ก
3. ค
4. ค
5. ก
6. ง
7. ข
8. ก
9. ค
10. ง
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บทที่ 8
ธาตุและสารประกอบ
สาระสาคัญ
จาแนกธาตุ สารประกอบ โลหะ อโลหะ และโลหะกึ่ งโลหะ บอกผลกระทบที่เกิ ด
จากธาตุกมั มันตรังสี อธิ บายการเกิดสารประกอบ บอกธาตุและสารประกอบที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
อธิ บายเกี่ ยวกับสมบัติทางกายภาพและทางเคมี ของสาร การจาแนก สาร กรด เบส ธาตุ
สารประกอบ สารละลายและของผสมและใช้สารและผลิตภัณฑ์ใน ชี วิตประจาวันได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัยต่อชีวติ
ขอบข่ ายเนือ้ หา
เรื่ องที่ 1 ความหมายและสมบัติของธาตุ กัมมันตรังสี
เรื่ องที่ 2 สมบัติของโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ
เรื่ องที่ 3 ธาตุกมั มันตรังสี
เรื่ องที่ 4 สารประกอบ
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เรื่องที่ 1 ความหมายและสมบัติของธาตุ กัมมันตรังสี
กัมมันตภาพรังสี (Ionizing Radiation)
1. กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) หมายถึง รังสี ที่แผ่ออกมาได้เองจากธาตุบางชนิด
2. ธาตุกมั มันตรังสี หมายถึง ธาตุที่มีในธรรมชาติที่แผ่รังสี ออกมาได้เอง
3. เฮนรี่ เบคเคอเรล นักฟิ สิ กส์ชาวฝรั่งเศส เป็ นผูค้ น้ พบกัมมันตภาพรังสี โดยบังเอิญ ในขณะที่
ทาการวิเคราะห์เกี่ยวกับรังสี เอกซ์ กัมมันตภาพรังสี มีสมบัติแตกต่างจากรังสี เอกซ์ คือ มีความเข้มน้อย
กว่ารังสี เอกซ์ การแผ่รังสี เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
4. รังสี เป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติ บางชนิ ดเป็ นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า เช่น รังสี เอกซ์ รังสี อุล
ตราไวโอเลต รังสี อินฟราเรด บางอย่างเป็ นอนุภาค เช่นรังสี ที่เกิดจากอนุ ภาคอิเลคตรอน รังสี ที่ได้จาก
ธาตุกมั มันตรังสี มี 3 ชนิด คือ รังสี แอลฟา รังสี เบตา และรังสี แกมมา
ชนิดของกัมมันตภาพรังสี กัมมันตภาพรังสี มี 3 ชนิด คือ
1) รังสี แอลฟา (alpha, a) คือ นิวเคลียสของอะตอมธาตุฮีเลียม 24He มีประจุไฟฟ้ า +2 มีมวลมาก
ความเร็ วต่า อานาจทะลุทะลวงน้อย มีพลังงานสู งมากทาให้เกิดการแตกตัวเป็ นอิออนได้ดีที่สุด
2) รังสี เบต้า (Beta, b) มี 2 ชนิด คือ อิเลคตรอน 0e-1 (ประจุลบ) และ โฟซิ ตรอน 0e+1 (ประจุ
บวก) มีความเร็ วสู งมากใกล้เคียงกับความเร็ วแสง
3) รังสี แกมมา (gamma, g) คือ รังสี ที่ไม่มีประจุไฟฟ้ า หมายถึง โฟตอนหรื อควอนตัมของแสง
มีอานาจในการทะลุ ทะลวงได้สูงมาก ไม่เบี่ ยงเบนในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ า เป็ นคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้ าที่มีความถี่สูงกว่ารังสี เอกซ์
คุณสมบัติของกัมมันตภาพรังสี
1. เดินทางเป็ นเส้นตรง
2. บางชนิดเกิดการเลี้ยวเบนเมื่อผ่านสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ า เช่น a, b
3. มีอานาจในการทะลุสารต่างๆ ได้ดี
4. เมื่อผ่านสารต่างๆจะสู ญเสี ยพลังงานไปโดยการทาให้สารนั้นแตกตัวเป็ นอิออน ซึ่ งอิออน
เหล่านั้นจะก่อให้เกิดปรากฏการณ์อื่นๆ เช่น ปฏิกิริยาเคมี เกิดรอยดาบนฟิ ล์มถ่ายรู ป
5. การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส
5.1. การแผ่กมั มันตภาพรังสี เป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนิ วเคลียส เมื่อนิ วเคลียส
ปลดปล่อยรังสี ออกมานิวเคลียสเองจะเปลี่ยนสภาพเป็ นนิวเคลียสของธาตุใหม่
5.2. การแผ่รังสี แอลฟา a นิวเคลียสของธาตุเดิมจะเปลี่ยนไปโดยที่มวล และนิวเคลียส
เดิมลดลงเท่ากับมวลของอนุภาคแอลฟา
5.3. การแผ่รังสี เบตา b ประจุไฟฟ้ าของนิวเคลียสใหม่จะเพิ่มหรื อลดลง 1 e หน่วย
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5.4. รั งสี แกมมา g เกิ ดจากการเปลี่ ยนระดับพลังงานของนิ วเคลี ยส จะไม่ มีการ
เปลี่ยนแปลงเลขมวลและเลขอะตอมของนิวเคลียสที่แผ่รังสี แกมมาออกมา
ชนิดและอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี
1. รังสี แกมมา มีอานาจการทะลุทะลวงมากและสามารถทาลายเนื้อเยือ่ ของร่ างกายได้
2. รังสี แอลฟาและรังสี เบต้า เป็ นรังสี ที่มีอนุ ภาคสามารถทาลายเนื้ อเยื่อได้ดี ถึงแม้จะมีอานาจ
การทะลุทะลวงเท่ากับรังสี แกมมา แต่ถา้ หากรังสี ชนิ ดนี้ ไปฝังบริ เวณเนื้ อเยื่อของร่ างกายแล้ว ก็มีอานาจ
การทาลายไม่แพ้รังสี แกมมา
3. รังสี เอ็กซ์ สามารถปล่อยประจุไฟฟ้ าแรงสู งในที่สุญญากาศ อันตรายอาจจะเกิดขึ้น ถ้าหาก
รังสี เอ็กซ์รั่วไหลออกจากเครื่ องมือและออกสู่ บรรยากาศ สัมผัสกับรังสี เอ็กซ์มากเกินไป เช่น จากหลอด
เอ็กซ์เรย์ก็จะเกิดโรคผิวหนังที่มือ มีลกั ษณะหยาบ ผิวหนังแห้งมีลกั ษณะคล้ายหู ด แห้งและเล็บหักง่าย
ถ้าสัมผัสไปนาน ๆ เข้า กระดูกก็จะถูกทาลาย
4. รังสี ที่สามารถมองเห็ นและรังสี อลั ตราไวโอเลตหรื อรังสี เหนื อม่วง รังสี ชนิ ดนี้ จะไม่ทะลุ
ทะลวงผ่านชั้นใต้ผิวหนัง รั งสี อลั ตราไวโอเลตจะมี อนั ตรายรุ นแรงกว่ารังสี อินฟราเรด และจะทาให้
ผิ ว หนัง ไหม้เ กรี ย ม และท าอัน ตรายต่ อ เลนซ์ ต า คนทั่ว ๆ ไปจะได้รั บ รั ง สี อ ัล ตราไวโอเลตจาก
แสงอาทิตย์ ฉะนั้นคนที่ทางานกลางแสงอาทิตย์แผดกล้าติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน โอกาสที่จะเป็ น
เนื้ องอกตามบริ เวณผิ ว หนั ง ที่ ถู ก แสงแดดในที่ สุ ดก็ จ ะกลายเป็ นเนื้ อ ร้ า ยหรื อมะเร็ ง ได้ รั ง สี
อัลตราไวโอเลตจะมีอนั ตรายต่อผิวหนังมากขึ้น ถ้าหากผิวหนังของเราไปสัมผัสกับสารเคมีบางอย่าง
เช่น ครี โซล ซึ่ งเป็ นสารเคมีที่มีความไวต่อแสงอาทิตย์มาก
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เรื่องที่ 2 สมบัติของโลหะ อโลหะ และโลหะกึง่ อโลหะ
ธาตุโลหะ (metal) จะเป็ นธาตุที่มีสถานะเป็ นของแข็ง (ยกเว้นปรอท ที่เป็ นของเหลว ) มีผิวที่มนั
วาว นาความร้อน และไฟฟ้ าได้ดี มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสู ง (ช่วงอุณหภูมิระหว่างจุดหลอมเหลว
กับจุดเดือดจะต่างกันมาก) ได้แก่ โซเดียม (Na), เหล็ก (Fe) , แคลเซี ยม (Ca) , ปรอท (Hg), อะลูมิเนียม
(Al), แมกนีเซียม (Mg) , สังกะสี (Zn) , ดีบุก (Sn) ฯลฯ
ธาตุอโลหะ มีได้ท้ งั สามสถานะ สมบัติส่วนใหญ่จะตรงข้ามกับโลหะ เช่น ผิวไม่มนั วาว ไม่นา
ไฟฟ้ า ไม่นาความร้อน จุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่า เป็ นต้น ได้แก่ คาร์ บอน( C ) , ฟอสฟอรัส (P) ,
กามะถัน (S) โบรมีน (Br), ออกซิเจน (O2) ไฮโดรเจน (H2), คลอรี น (Cl2) , ฟลูออรี น (F2) เป็ นต้น
1. มีท้ งั 3 สถานะ คือ
ของแข็งเช่น คาร์ บอน ( C ) กามะถัน (S )
ของเหลว เช่น โบรมีน (
)
ก๊าช เช่น ไฮโดรเจน ( ) ออกซิเจน ( )
2.
มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่า ยกเว้นแกรไฟต์
3.
เปราะ แตกง่าย ตีเป็ นแผ่นหรื อดึงเป็ นเส้นไม่ได้
4.
ไม่นาไฟฟ้ าและความร้อน ยกเว้นแกรไฟต์
5.
มีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างจุดเดือด และจุดหลอมเหลวแคบ
6.
เคาะไม่มีเสี ยงกังวาน
7.
ผิวไม่มนั วาว
8.
มีความหนาแน่นต่า
9.
มีค่า EN สู ง จึงรับอิเล็กตรอนได้ง่ายเกิดเป็ นไอออนลบ เช่น
ธาตุก่ ึงโลหะ (metalloid) ได้แก่ โบรอน (B) , ซิลิคอน ( Si) , เป็ นต้น
หมายเหตุ
ก. ธาตุก่ ึงโลหะ ถ้าใช้การนาไฟฟ้ าเป็ นเกณฑ์ จะหมายถึง ธาตุที่นาไฟฟ้ าได้เล็กน้อยที่อุณหภูมิ
ปกติ แต่ที่อุณหภูมิสูงขึ้นจะนาไฟฟ้ าได้มากขึ้น เช่น ธาตุโบรอน , ซิลิคอน ,เจอร์ มาเนียม ,
อาร์เซนิก
ข. ธาตุก่ ึงโลหะ ถ้าใช้สมบัติของออกไซด์เป็ นเกณฑ์ จะหมายถึง ธาตุที่เกิดเป็ นออกไซด์แล้วทา
ปฏิกิริยาได้ท้ งั กรดแก่และเบสแก่ เช่น ธาตุเบริ ลเลียม , อะลูมิเนียม , แกลเลียม , ดีบุก ,
และตะกัว่
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เรื่องที่ 3 ธาตุกมั มันตรังสี
ธาตุกมั มันตรังสี หมายถึ ง ธาตุที่มีสมบัติในการแผ่รังสี สามารถแผ่รังสี และกลายเป็ นอะตอม
ของธาตุอื่นได้รังสี ที่เปล่งออกมาจะมีอยู่ 3 ชนิด ดังนี้
1. รังสี แอลฟา มี สัญลักษณ์ นิวเคลี ยร์ เป็ น บางครั้ งอาจเรี ยกว่า อนุ ภาคแอลฟา และใช้
สัญลักษณ์เป็ น
รังสี แอลฟาเป็ นนิวเคลียสของธาตุฮีเลียม ซึ่ งประกอบด้วย 2 โปรตอน และ 2
นิวตรอนจึงมีประจุไฟฟ้ าเป็ น +2 มีมวล 4.00276 amu รังสี แอลฟาอานาจทะลุทะลวงต่า ไม่สามารถทะลุ
ผ่านแผ่นกระดาษ หรื อโลหะบางๆ ได้ และเนื่ องจากมีประจุบวก เมื่ออยูใ่ นสนามไฟฟ้ าจึงเบี่ยงเบนไป
ทางขั้วลบ เมื่อวิง่ ผ่านอากาศอาจจะทาให้อากาศแตกตัวเป็ นไอออนได้
2. รังสี บีตา บางครั้งเรี ยกว่าอนุภาคบีตา ใช้สัญลักษณ์เป็ น b หรื อ
รังสี บีตา มีสมบัติเหมือน
อิเล็กตรอน คือ มีประจุไฟฟ้ า -1 มีมวลเท่ากับ 0.000540 amu เท่ากับมวลของอิเล็กตรอน รังสี บีตามี
อานาจในการทะลุทะลวงสู งกว่ารังสี แอลฟาประมาณ 100 เท่า มีความเร็ วในการเคลื่อนที่ใกล้เคียงกับ
แสง เนื่องจากมีประจุลบจึงเบี่ยงเบนไปทางขั้วบวก เมื่ออยูใ่ นสนามไฟฟ้ า
3. รังสี แกมมา ใช้สัญลักษณ์ g รังสี แกมมาเป็ นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าที่มีความยาวคลื่นสั้นมาก
คือประมาณ 0.001-1.5 pm ไม่มีมวลและไม่มีประจุ มีอานาจทะลุทะลวงสู งสุ ด สามารถทะลุผา่ นสิ่ งกีด
ขวางได้เป็ นอย่า งดี ดัง นั้นวัตถุ ที่จะกั้นรั ง สี แกรมมาได้ จะต้องมี ค วามหนาแน่ นและความหนามาก
พอที่จะกั้นรังสี ได้ เนื่องจากไม่มีประจุไฟฟ้ า จึงไม่เบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้ า
ประโยชน์ของธาตุกมั มันตรังสี
1. ทาเตาปฏิกรณ์ปรมาณู ทาโรงงานไฟฟ้ าพลังงานปรมาณู และเรื อดาน้ าปรมาณู
2. ใช้สร้ างธาตุใหม่หลังยูเรเนี ยม สร้ างขึ้นโดยยิงนิ วเคลี ยสของธาตุ หนักด้วยอนุ ภาคแอลฟา
หรื อด้วย นิวเคลียสอื่นๆ ที่ค่อนข้างหนัก และมีพลังงานสู ง
3. ใช้ศึกษากลไกของปฏิกิริยาเคมี เช่น การเกิดปฏิกิริยาของเอสเทอร์
4. ใช้ในการหาปริ มาณวิเคราะห์
5. ใช้ในการหาอายุของซากสิ่ งมีชีวติ
6. การรักษาโรค เช่น มะเร็ ง
โทษของธาตุกมั มันตรังสี
ถ้าร่ างกายได้รับจะทาให้โมเลกุลภายในเซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถทางานตามปกติ
ได้ ถ้าเป็ นเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะก็จะเกิดการผ่าเหล่า เมื่อเข้าไปในร่ างกายจะไปสะสม
ในกระดูก แสงอนุภาคแอลฟาที่เปล่งออกมาจะไปทาลายเซลล์ที่ทาหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดแดง ทาให้เกิด
มะเร็ งในเม็ดเลือดได้
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เรื่องที่ 4 สารประกอบ
สารประกอบ (compound) หมายถึง “สารบริ สุทธิ์ เนื้ อเดี ยวที่เกิดจากธาตุต้ งั แต่สองชนิ ดขึ้นไป
เป็ นองค์ประกอบ” สารประกอบเกิดจากการรวมตัวของธาตุโดยวิธีการทางเคมี สามารถแยกสลายให้
เกิ ดเป็ นสารใหม่หรื อกลับคืนเป็ นธาตุเดิ มได้ สารประกอบจะมีสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างจากธาตุเดิ ม
เช่น น้ า มีสูตรเคมีเป็ น H2O น้ าเป็ นสารประกอบที่เกิดจากธาตุไฮโดรเจน(H) และออกซิ เจน (O) แต่มี
สมบัติแตกต่างจากไฮโดรเจนและออกซิ เจน น้ าตาลทรายประกอบด้วยธาตุคาร์ บอน ( C ),ไฮโดรเจน
(H) ,และออกซิเจน (O) เป็ นต้น
- การเกิดสารประกอบ
สารประกอบเกิ ดจากการสร้ างพันธะเคมีระหว่างอะตอมของธาตุต่างชนิ ดกัน
โดยการ
แลกเปลี่ ยนอนุ ภาคมูลฐานภายในอะตอม การรวมตัวของธาตุเป็ นสารประกอบนั้น เป็ นที่น่าสงสัยว่า
สารประกอบที่เกิดขึ้นนั้นมีสมบัติที่แตกต่างกันไป และแตกต่างไปโดยสิ้ นเชิงจากสมบัติของธาตุเดิมที่
เป็ นองค์ประกอบ เช่น
น้ าตาลทราย เป็ นสารประกอบที่เกิดจากธาตุคาร์ บอน (C) ไฮโดรเจน (H) และออกซิ เจน (O)
น้ า เป็ นสารประกอบที่เกิดจากธาตุไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) ดังภาพ

ภาพแสดง การรวมตัวของธาตุเป็ นสารประกอบ (น้ า)
- ธาตุและสารในชีวติ ประจาวัน
1. สารปรุ งแต่งอาหาร หมายถึง สารปรุ งรสอาหารใช้ใส่ ในอาหารเพื่อทาให้อาหารมีรสดีข้ ึน
เช่น น้ าตาล น้ าปลา น้ าส้มสายชู น้ ามะนาว ซอสมะเขือเทศ และให้รสชาติต่างๆ เช่น
- น้ าตาล ให้รสหวาน
- เกลือ น้ าปลา ให้รสเค็ม
- น้ าส้มสายชู น้ ามะนาว ซอสมะเขือเทศ ให้รสเปรี้ ยว
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แบ่งตามการเกิด ได้ 2 ประเภท คือ
1) ได้จ ากการสั ง เคราะห์ เช่ น น้ า ยาล้า งจาน สบู่ ก้อ น สบู่ เ หลว แชมพู ส ระผม
ผงซักฟอก สารทาความสะอาดพื้นเป็ นต้น
2. สารทาความสะอาด ประเภทของสารทาความสะอาด

2) ได้จากธรรมชาติ เช่น น้ ามะกรู ด มะขามเปี ยก เกลือ เป็ นต้น

ภาพแสดง สารทาความสะอาดที่ได้จากธรรมชาติ (มะกรู ด มะนาว มะขามเปี ยก เกลือ)
การแบ่งตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็ นเกณฑ์ แบ่งออกได้เป็ น 4 ประเภท คือ
1. สารประเภททาความสะอาดร่ างกาย ได้แก่ สบู่ แชมพูสระผม เป็ นต้น
2. สารประเภททาความสะอาดเสื้ อผ้า ได้แก่ สารซักฟอกชนิดต่างๆ
3. สารประเภททาความสะอาดภาชนะ ได้แก่ น้ ายาล้างจาน เป็ นต้น
4. สารประเภททาความสะอาดห้องน้ า ได้แก่ สารทาความสะอาดห้องน้ าทั้งชนิดผงและชนิดเหลว
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แบบฝึ กหัดท้ายบทที่ 8
คาชี้แจง : ข้อสอบมีท้ งั หมด 10 ข้อให้เลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
1. อนุภาคที่เล็กที่สุดของสสารเรี ยกว่าอะไร
ก. ธาตุ ข. อะตอม
ค.โมเลกุล
ง.สารประกอบ
2.ข้อใดถูกต้อง
ก. ในภาวะปกติ ธาตุมีได้ท้ งั 3 สถานะ
ข. ธาตุสามารถแยกเป็ นองค์ประกอบย่อยได้อีก
ค. ธาตุอาจเป็ นสารเนื้อเดียวกัน หรื อสารเนื้อผสมก็ได้
ง. ธาตุสองชนิดขึ้นไปมาผสมกัน ต้องได้สารประกอบเสมอ
3. ข้อใดเป็ นธาตุท้ งั หมด
ก. เหล็ก อากาศ ทองคา
ข. ไฮโดรเจน คาร์บอน นิเกิล
ค. กามะถัน ด่างทับทิม ปรอท
ง. พลวง ปรอท แอลกอฮอล์
4. ข้อใดต่อไปนี้ จัดเป็ นธาตุท้ งั หมด
ก. CO2 NO2 O2 H2
ข. Mg N2 Br2 O2
ค. K Mg Be CO
ง. H2O He Na Cl2
5. ข้อใดเป็ นสัญลักษณ์ของธาตุทองคา
ก. Au
ข. Ag
ค. Cu
ง. Ga

6. ธาตุในข้อใด เป็ นโลหะทั้งหมด
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ก. Li Al P
ข. Al B Zi
ค. Zn Ag Na
ง. Na Mg C
จงพิจารณาข้ อมูลต่ อไปนีแ้ ล้ วตอบคาถามข้ อ 7-8
ธาตุ A มีสมบัตินาไฟฟ้ าได้, ผิวเป็ นมันวาว
ธาตุ B มีสมบัตินาไฟฟ้ าไม่ได้, เปราะ
ธาตุ C มีสมบัตินาไฟฟ้ าได้, เปราะ
ธาตุ D มีสมบัตินาไฟฟ้ าไม่ได้, มีสถานะก๊าซ
7. ธาตุใดเป็ นโลหะ
ก. A
ข. B
ค. C
ง. D
8. ธาตุใดเป็ นกึ่งโลหะ
ก. A
ข. B
ค. C
ง. D
9. โมเลกุลของ H3PO4 กับ C2H6O มีจานวนอะตอมแตกต่างกันกี่อะตอม
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
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เฉลยแบบทดสอบบทที่ 8 เรื่อง 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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บทที่ 9
สารละลาย
สาระสาคัญ
สมบัติและองค์ประกอบของสารละลาย ปั จจัยที่มีผลต่อการละลายของสาร หาความ
เข้มข้นของสารละลาย เตรี ยมสารละลายบางชนิด จาแนกกรด เบสและเกลือ ตรวจสอบความเป็ นกรด
เบส ของสารได้ การใช้กรด เบส บางชนิดในชีวติ ได้
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
อธิ บายเกี่ ยวกับสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสาร การจาแนก สาร กรด เบส ธาตุ
สารประกอบ สารละลายและของผสมและใช้สารและผลิตภัณฑ์ใน ชี วิตประจาวันได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัยต่อชีวติ
ขอบข่ ายเนือ้ หา
เรื่ องที่ 1 สารละลาย
เรื่ องที่ 2 กรด – เบส
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เรื่องที่ 1 สารละลาย
1.1 สมบัติของสารละลาย และองค์ประกอบของสารละลาย
สมบัติของสารละลาย
เมื่อเติมตัวถูกละลายลงในตัวทาละลายจะได้สารละลายเกิ ดขึ้น ในนี้ มีผลทาให้สมบัติทางกายภาพของ
ตัวทาละลายบริ สุทธ์เปลี่ยนแปลงไป ความแตกต่างทางกายภาพของสารละลายกับตัวทาละลายบริ สุทธิ์
เรี ยกว่า สมบัติคอลลิ เกตีฟ สมบัติคอลลิ เกตีฟขึ้นอยู่กบั จานวนอนุ ภาค หรื อจานวนโมเลกุลของตัวถูก
ละลายในสารละลาย ไม่ ข้ ึ นอยู่กบั ชนิ ดของตัวถู ก ละลายสารละลายที่ มี ส มบัติค อลลิ เกตี ฟ ต้องเป็ น
สารละลายนอนอิเล็กโตรไลท์ ซึ่ งไม่แตกตัวเป็ นไอออนในสารละลาย และตัวถูกละลายต้องเป็ นสารที่
ระเหยได้ยากสมบัติคอลลิเกตีฟของสารละลายเป็ นสมบัติที่เกี่ยวข้องกับความดันไอ, จุดเดือด, จุดเยือก
แข็ง และความดันออสโมซิ ส ดังนี้
1. ความดันไอของสารละลายต่ากว่าความดันไอของตัวทาละลายบริ สุทธิ์
2. จุดเดือดของสารละลายสู งกว่าจุดเดือดของตัวทาละลายบริ สุทธิ์
3. จุดเยือกแข็งของสารละลายต่ากว่าจุดเยือกแข็งของตัวทาละลายบริ สุทธิ์
4. แสดงความดันออสโมซิส
องค์ ประกอบของสารละลาย
1. ตัวทาละลาย (solvent) หมายถึง สารที่มีความสามารถ ในการทาให้สารต่างๆ ละลายได้
โดยไม่ทาปฏิกิริยาเคมีกบั สารนั้น
2. ตัวละลาย (solute) หมายถึง สารที่ถูกตัวทาละลายละลายให้กระจายออกไปทัว่ ในตัวทา
ละลายโดยไม่ทาปฏิกิริยาเคมีต่อกัน
1.2 ความสามารถในการละลายของสาร
ความสามารถในการละลายของสารชนิ ด หนึ่ ง ในสารอี ก ชนิ ด หนึ่ ง นั้น สามารถหาได้จ าก
อัตราส่ วนระหว่างตัวถูกละลาย กับตัวทาละลาย หรื อ อัตราส่ วนระหว่างตัวถูกละลาย กับสารละลาย ใน
สภาวะที่สารละลายนั้นเป็ นสารละลายอิ่มตัว ซึ่ งสามารถบอกเป็ นความหนาแน่นสู งสุ ดของสารละลาย
นั้นได้อีก ด้วยซึ่ งขึ้ นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ เช่ น แรงระหว่างโมเลกุล ของตัวท าละลายกับตัวถู ก
ละลาย อุณหภูมิ ความดัน และปัจจัยอื่นๆ
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1.3 ปั จจัยที่มีผลต่อการละลายของสาร
ชนิดของสาร
อุณหภูมิ
ความดัน
ความสามารถในการละลายของสาร(Solubility)ขึ้นอยูก่ บั
ชนิ ด ของสาร เช่ น โซเดี ย มคลอไรด์ (Nacl) แต่ บ างชนิ ด เมื่ อ อุ ณ หภู มิ เ พิ่ ม ขึ้ น ก็ จ ะมี
ความสามารถในการละลายลดลง เช่น ก๊าซทุกชนิด แคลเซี ยมโครเมต(
)
ความดัน ในกรณี ที่ก๊าซละลายในของเหลว ถ้าความดันสู งก๊าซจะละลายได้ดี เช่ น ก๊าซ
คาร์ บอนไดออกไซค์ละลายในน้ าอัดลม ถ้าเราเพิ่มความดันปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซค์ที่ละลายใน
น้ าจะเพิม่ ขึ้น แต่ถา้ เราเปิ ดฝาขวด(ลดความดัน) จะทาให้ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซค์หนี จากของเหลว นัน่
คือก๊าซละลายได้นอ้ ยลง
1.4 ความเข้มข้นของสารละลาย
ความเข้มข้นของสารละลายเป็ นค่ าที่ บ อกให้ท ราบว่าในสารละลายหนึ่ ง ๆ มี ป ริ ม าณตัวถู ก
ละลายจานวนเท่าไหร่ และการบอกความเข้มข้นของสารละลาย สามารถบอกได้หลายวิธีดงั นี้
1. ร้อยละ แบ่งออกได้เป็ น 3 ลักษณะ คือ
1.1 ร้อยละโดยมวลต่อมวลหรื อเรี ยกสั้น ๆ ว่าร้อยละโดยมวล เป็ นหน่วยที่บอกมวลของตัว
ถูกละลายที่มีอยูใ่ นสารละลาย 100 หน่วยมวลเดียวกัน (กรัม กิโลกรัม) เช่น สารละลาย
ยูเรี ยเข้มข้นร้อยละ 25 โดยมวล หมายความว่า ในสารละลายยูเรี ย 100 กรัม มียูเรี ย
ละลายอยู่ 25 กรัม หรื อในสารละลายยูเรี ย 100 กิโลกรัม มียเู รี ยละลายอยู่ 25 กิโลกรัม

1.2 ร้ อยละโดยปริ มาตรต่อปริ มาตรหรื อเรี ยกสั้นๆ ว่า ร้ อยละโดยปริ มาตร เป็ นหน่ วยที่
บอกปริ มาตรของตัวถู กละลายที่ มี อยู่ใ นสารละลาย 100 หน่ วยปริ ม าตรเดี ย วกัน
(ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3) ลูกบาศก์เดซิ เมตร (dm3) หรื อลิตร) เช่น สารละลายเอทา
นอลในน้ าเข้มข้นร้อยละ 20 โดยปริ มาตร หมายความว่าในสารละลาย 100 cm3 มีเอทา
นอลละลายอยู่ 20 cm3 เป็ นต้น

1.3 ร้ อ ยละโดยมวลต่ อ ปริ มาตร เป็ นหน่ ว ยที่ บ อกมวลของตัว ถู ก ละลายที่ มี อ ยู่ ใ น
สารละลาย 100 หน่วยปริ มาตร (หน่วยของมวลและของปริ มาตรจะต้องสอดคล้องกัน
เช่น กรัมต่อลูกบาศก์เซ็นติเมตร (g/cm3) กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เดซิ เมตร (kg/dm3) เป็ น
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ต้น) เช่น สารละลายกลูโคสเข้มข้นร้อยละ 30 โดยมวลต่อปริ มาตร หมายความว่า ใน
สารละลาย 100 cm3 มีกลูโคสละลายอยู่ 30 กรัม หรื อในสารละลาย 100 dm3 มีกลูโคส
ละลายอยู่ 30 กิโลกรัม

2. โมลต่อลูกบาศก์เดซิ เมตร หรื อ โมลาริ ตี (mol/dm3 or Molarity)
เนื่องจาก 1 ลูกบาศก์เดซิ เมตรมีค่าเท่ากับ 1 ลิตร จึงอนุ โลมให้ใช้โมลต่อลิตร (mol/l) หรื อ
เรี ยกว่า โมลาร์ (Molar) ใช้สัญลักษณ์ “M” หน่วยนี้ บอกให้ทราบว่าในสารละลาย 1 dm3 มี
ตัวถู กละลายอยู่กี่โมล เช่ น สารละลายโซเดี ยมคลอไรต์เข้มข้น 0.5 mol/dm3 (0.5 M)
หมายความว่าในสารละลาย 1 dm3 มีโซเดียมคลอไรต์ละลายอยู่ 0.5 mol
3. โมลต่อกิ โลกรั มหรื อโมแลลิ ตี (mol/kg molality) หน่ วยนี้ อาจเรี ยกว่า โมแลล (Molal)
ใช้สัญลักษณ์ “m” เป็ นหน่วยความเข้มข้นที่บอกให้ทราบว่าในตัวทาละลาย 1 กิโลกรัม
(kg) มีตวั ถูกละลาย ละลายอยู่กี่โมล เช่น สารละลายกลูโคสเข้มข้น 2 mol/kg หรื อ 2 m
หมายความว่ามีกลูโคส 2 mol ละลายในน้ า 1 kg
หมายเหตุ สารละลายหนึ่งๆ ถ้าไม่ระบุชนิดของตัวทาละลาย แสดงว่ามีน้ าเป็ นตัวทาละลาย
4. ส่ วนในล้านส่ วน (ppm) เป็ นหน่วยความเข้มข้นที่บอกให้ทรายว่าในสารละลาย 1 ล้านส่ วน
มีตวั ถูกละลาย ละลายอยูก่ ี่ส่วน เช่น ในอากาศมีก๊าซคาร์ บอนมอนออกไซต์ (CO) 0.1
ppm หมายความว่าในอากาศ 1 ล้านส่ วน มี CO อยู่ 0.1 ส่ วน (เช่น อากาศ 1 ล้านลูกบาศก์
เซ็นติเมตร มี CO 0.1 ลูกบาศก์เซนติเมตร)
5. เศษส่ วนโมล (mole fraction) เป็ นหน่ วยที่แสดงสัดส่ วนโดยจานวนโมลของสารที่เป็ น
องค์ประกอบในสารละลายต่อจานวนโมลรวมของสารทุกชนิดในสารละลาย
1.5 การเตรี ยมสารละลาย
ส่ วนมากในการทดลองทางเคมี มกั ใช้สารละลายที่ เป็ นของเหลว จึงนิ ยมเตรี ยมสารให้อยู่ในรู ปของ
สารละลาย
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการเตรี ยมสารละลาย
1.1) เครื่ องชัง่ สาร นิ ยมใช้ชงั่ น้ าหนักของสารที่เป็ นของแข็ง และมีความละเอียดถึงทศนิยม
ตาแหน่งที่ 4
1.2) อุปกรณ์วดั ปริ มาตร ได้แก่ กระบอกตวง ปิ เปต นิวเรต ขวดรู ปชมพู่ และขวดวัดปริ มาตร
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2. วิธีการเตรี ยมสารละลาย
2.1) เตรี ยมจากสารบริ สุทธิ์ มีข้ นั ตอนคือ
1. คานวณหาปริ มาณสารที่ใช้ในการเตรี ยม
2. ชัง่ สารตามจานวนใส่ บีกเกอร์ แล้วเติมน้ ากลัน่ เล็กน้อย คนจนละลาย
3. นาสารละลายในบีกเกอร์ รินใส่ ขวดวัดปริ มาตรตามจานวนที่ตอ้ งการ
4. เทน้ าทีละน้อย เพื่อล้างสารในบีกเกอร์ เติมลงในขวดวัดปริ มาตรหลาย ๆ ครั้ง
5. ใช้หลอดหยดน้ ากลัน่ บีบลงในขวดวัดปริ มาตรจนได้ปริ มาตรตรงตามต้องการ
6. ปิ ดจุกแล้วเขย่าให้สารละลายเข้ากัน
7. เก็บสารละลายในขวดที่เหมาะสมหรื อระบุชนิ ด สู ตรสารความเข้มข้น และวันที่
เตรี ยม
2.2) เตรี ยมจากสารละลาย มีข้ นั ตอนดังนี้
1. คานวณหาปริ มาตรสารที่ใช้ในการเตรี ยม
2. ตวงสารละลายด้วยปิ เปตตามจานวน ใส่ บีกเกอร์ เติมน้ าเล็กน้อยจากนั้นริ นใส่ ขวดวัด
ปริ มาตรตามขนาดที่ตอ้ งการ
3. เทน้ ากลัน่ ทีละน้อย เพื่อล้างสารในบีกเกอร์ เติมลงในขวดวัดปริ มาตรหลาย ๆครั้ง
4. ใช้หลอดดูดน้ ากลัน่ บีบลงในขวดวัดปริ มาตรได้ปริ มาตรตรงตามต้องการ
5. ปิ ดจุกแล้วเขย่าให้สารละลายเข้ากัน
6. เก็บสารละลายในขวดที่เหมาะสม พร้ อมระบุชนิ ด สู ตรสาร ความเข้มข้นและวันที่
เตรี ยม
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เรื่องที่ 2 กรด – เบส
2.1 ความหมายและสมบัติของกรด – เบส และเกลือ
กรด (Acid) คือ สารประกอบที่มีธาตุไฮโดรเจน(H) เป็ นองค์ประกอบ และอะตอมของ H
อะตอมให้โลหะ หรื อ หมู่ธาตุที่เทียบเท่าโลหะที่ได้ และเมื่อกรดละลายน้ า จะแตกตัวให้ไฮโดรเจนอิ
ออน
คุณสมบัติของกรด
1. มีธาตุไฮโดรเจนเป็ นองค์ประกอบ
2. มีรสเปรี้ ยว
3. ทาปฏิกิริยากับโลหะ เช่ น สังกะสี แมกนี เซี ยม ทองแดง ดี บุก และอะลูมิเนี ยม จะได้แก๊ส
ไฮโดรเจน
4. ทาปฏิ กิริยากับหิ นปูนซึ่ งเป็ นสารประกอบแคลเซี ยมคาร์ บอเนต หิ นปูนสึ กกร่ อน ได้แก๊ส
คาร์ บอนไดออกไซด์ ทาให้น้ าปูนใสขุ่น
5. เปลี่ยนสี กระดาษลิตมัสจากสี น้ าเงินเป็ นสี แดง
6. ท าปฏิ กิ ริ ย ากับ เบสได้เ กลื อ และน้ า เช่ น กรดเกลื อ ท าปฏิ กิ ริ ย ากับ โซดาแผดเผาหรื อ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ซ่ ึงเป็ นเบส ได้เกลือโซเดียมคลอไรด์หรื อเกลือแกง
7. สารละลายกรดทุกชนิดนาไฟฟ้ าได้ดี เพราะกรดสามารถแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออน
8. กรดมีฤทธิ์ ในการกัดกร่ อนสารต่างๆได้โดยเฉพาะเนื้ อเยื่อของสิ่ งมีชีวิต ถ้ากรดถูกผิวหนัง
จะทาให้ผวิ หนังไหม้ ปวดแสบปวดร้อน ถ้ากรดถูกเส้นใยของเสื้ อผ้า เส้นใยจะถูกกัดกร่ อน
ให้ไหม้ได้ นอกจากนี้กรดยังทาลายเนื้อไม้ กระดาษ และพลาสติกบางชนิดได้ดว้ ย
เบส (Base) คื อ สารละลายน้ า แล้วแตกตัวให้ไ ฮดรอกไซด์ไอออน (OH-) ออกมา เมื่ อทา
ปฏิกิริยากับกรดจะได้เกลือกับน้ า หรื อได้เกลืออย่างเดียว
คุณสมบัติของเบส
1. เปลี่ยนสี กระดาษลิตมัสจากสี แดงเป็ นสี น้ าเงิน
2. ทาปฏิกิริยากับแอมโมเนียมไนเตรต จะให้แก๊สแอมโมเนีย มีกลิ่นฉุ น
3. ทาปฏิกิริยากับน้ ามันหรื อไขมันได้สบู่
4. ทาปฏิกิริยากับโลหะบางชนิด
5. ลื่นคล้ายสบู่
6. ทาปฏิ กิริยากับกรดได้เกลื อและน้ า เช่ น สารละลายโซดาไฟ (โซเดียมไฮดรอกไซด์) ทา
ปฏิ กิริยากับกรดเกลื อ (กรดไฮโดรคลอริ ก) ได้เกลือโซเดียมคลอไรด์ หรื อเกลือแกงที่ใช้
ปรุ งอาหาร นอกจากนี้ โซดาไฟยังสามารถทาปฏิ กิริยากับกรดไขมัน ได้เกลือโซเดี ยมของ
กรดไขมัน หรื อที่เรี ยกว่า สบู่
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เกลือ (salt) คุณสมบัติทวั่ ไปของเกลือ
1. ส่ วนมากมีลกั ษณะเป็ นผลึกสี ขาว เช่น NaCl แต่มีหลายชนิดที่มีสี เช่น
สี ม่วง
ได้แก่ ด่างทับทิม(โปแตสเซียมเปอร์แมงกาเนต) KMnO4
สี น้ าเงิน ได้แก่ จุนสี (คอปเปอร์ซลั เฟต)
CuSO4.5H2O
สี ส้ม
ได้แก่ โปแตสเซียมโครเมต
KCr2O7
สี เขียว ได้แก่ ไอออน(II)ซัลเฟต
FeSO4.7H2O
2. มีหลายรส เช่น
รสเค็ม ได้แก่ เกลือแกง(โซเดียมคลอไรด์)
NaCl
รสฝาด ได้แก่ สารส้ม K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O
รสขม
ได้แก่ โปแตสเซียมคลอไรด์ , แมกนีเซียมซัลเฟต KCl, Mg SO4.7H2O
3. นาไฟฟ้ าได้ (อิเล็กโตรไลท์ : electrolyte)
4. เมื่อละลายน้ า อาจแสดงสมบัติเป็ นกรด เบส หรื อ กลางก็ได้
5. ไม่กดั กร่ อนแก้วและเซอรามิก
2.2 ความเป็ นกรด – เบสของสาร
ความเป็ นกรด-เบส ของสารเมื่อทดสอบกับกระดาษลิตมัส จะพบการเปลี่ยนแปลงดังนี้
1. เปลี่ยนสี กระดาษลิตมัสจากสี น้ าเงินเป็ นสี แดง แต่สีแดงไม่เปลี่ยน สารมีคุณสมบัติเป็ นกรด
2. เปลี่ยนสี กระดาษลิตมัสจากแดงเป็ นสี น้ าเงิน แต่สีน้ าเงินไม่เปลี่ยน สารมีคุณสมบัติเป็ นเบส
3. กระดาษลิตมัสทั้งสองสี ไม่เปลี่ยนแปลง สารมีคุณสมบัติเป็ นกลาง
ความเป็ นกรด-เบส ของสารเมื่อทดสอบกับสารละลายฟี นอล์ฟทาลีน จะพบการเปลี่ยนแปลง
ดังนี้
1. สารละลายฟี นอล์ฟทาลีนเปลี่ยนสี เป็ นสี ชมพูม่วง สารนั้นมีสมบัติเป็ นเบส
2. สารละลายฟี นอล์ฟทาลีนใสไม่มีสี สารนั้นอาจเป็ นกรดหรื อเป็ นกลางก็ได้
ความเป็ นกรด-เบส ของสารเมื่อทดสอบกับยูนิเวอร์ ซลั อินดิเคเตอร์ จะพบการเปลี่ยนแปลงดังนี้
1. ค่า pH มีค่าน้อยกว่า 7 สารละลายเป็ นกรด
2. ค่า pH มีค่ามากกว่า 7 สารละลายเป็ นเบส
3. ค่า pH มีค่าเท่ากับ 7 สารละลายเป็ นกลาง
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2.3 กรด – เบส ของสารในชีวติ ประจาวัน
สารละลายกรด – เบสในชีวติ ประจาวันมีอยูม่ ากมาย ซึ่ งสามารถจาแนกได้ดงั นี้
1. สารประเภททาความสะอาด
- บางชนิดก็มีสมบัติเป็ นเบส เช่น สบู่ ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน
- บางชนิดมีสมบัติเป็ นกรด เช่น น้ ายาล้าง ห้องน้ า และเครื่ องสุ ขภัณฑ์
2. สารที่ใช้ทางการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ ย
- บางชนิดก็มีสมบัติเป็ นเบส เช่น ยูเรี ย
- บางชนิดมีสมบัติเป็ นกรด เช่น แอมโมเนียมคลอไรค์
- บางชนิดมีสมบัติเป็ นกลาง เช่น โพแทสเซี ยมไนเตรต
3. สารปรุ งแต่งอาหาร
- บางชนิดก็มีสมบัติเป็ นเบส เช่น น้ าปูนใส น้ าขี้เถ้า
- บางชนิดมีสมบัติเป็ นกรด เช่น น้ าส้มสายชู น้ ามะนาว น้ ามะขาม
- บางชนิดมีสมบัติเป็ นกลาง เช่น ผงชูรส เกลือแกง น้ าตาลทราย ฯลฯ
4. ยารักษาโรค
- บางชนิดก็มีสมบัติเป็ นเบส เช่น ยาแอสไพริ น วิตามินซี
- บางชนิดมีสมบัติเป็ นกรด เช่น ยาลดกรด ยาธาตุ
5. เครื่ องสาอาง
- บางชนิดมีสมบัติเป็ นกลาง เช่น น้ าหอม สเปรย์ฉีดผม ยารักษาสิ วฝ้ า
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2.4 กรณี ศึกษากรด – เบส ที่มีผลต่อคุณสมบัติของดิน
ความเป็ นกรด-เบสของดิน
ความเป็ นกรด-เบสของดิ น หมายถึ ง ปริ มาณของไฮโดรเจนที่ มีอยู่ในดิ น ความเป็ น
กรด-เบส กาหนดค่าเป็ นตัวเลขตั้งแต่ 1-14 เรี ยกค่าตัวเลขนี้วา่ ค่า pH โดยจัดว่า
สารละลายใดที่มีค่า pH น้อยกว่า 7 สารละลายนั้นมีสมบัติเป็ นกรด
สารละลายใดที่มีค่า pH มากกว่า 7 สารละลายนั้นมีสมบัติเป็ นเบส
สารละลายใดที่มีค่า pH เท่ากับ 7 สารละลายนั้นมีสมบัติเป็ นกลาง
วิธีทดสอบความเป็ นกรด-เบสมีวธิ ี ทดสอบได้ดงั นี้
1. ใช้กระดาษลิตมัสสี น้ าเงินหรื อสี แดง โดยนากระดาษลิตมัสทดสอบกับสารที่สงสัย
ถ้าเป็ นกรดจะเปลี่ยนกระดาษลิตมัสสี น้ าเงินเป็ นสี แดง และถ้าเป็ นเบสจะเปลี่ยนกระดาษลิตมัส
สี แดงเป็ นสี น้ าเงิน
2. ใช้กระดาษยูนิเวอร์ แซลอินดิเคเตอร์ โดยนากระดาษยูนิเวแซลอินดิเคเตอร์ ทดสอบ
กับสารแล้วนาไปเทียบกับแผ่นสี ที่ขา้ งกล่อง
3. ใช้น้ ายาตรวจสอบความเป็ นกรด-เบส เช่น สารละลายบรอมไทมอลบลูจะให้สีฟ้า
อ่อนในสารละลายที่มี pH มากกว่า 7 และให้สีเหลืองในสารละลายที่มี pH น้อยกว่า 7

รู ปแสดงกระดาษลิตมัสและยูนิเวอร์ซลั อินดิเคเตอร์
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รู ปแสดงการเปลี่ยนสี ของกระดาษยูนิเวอร์ซลั อินดิเคเตอร์
ปัจจัยหรื อสาเหตุที่ทาให้ดินเป็ นกรด ได้แก่ การเน่าเปื่ อยของสารอินทรี ยใ์ นดิน การใส่
ปุ๋ ยเคมีบางชนิด สารที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท
ปัจจัยที่ทาให้ดินเป็ นเบส ได้แก่ การใส่ ปูนขาว (แคลเซียมไฮดรอกไซด์)
ความเป็ นกรด-เบสของดิ นนั้นมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของพืช พืชแต่ละชนิ ดเจริ ญเติบโตได้ดี
ในดินที่มีค่า pH ที่เหมาะแก่พืชนั้นๆ ถ้าสภาพ pH ไม่เหมาะสมทาให้พืชบางชนิ ดไม่สามารถ
ดูดซึ มแร่ ธาตุที่ตอ้ งการที่มีใน ดินไปใช้ประโยชน์ได้
การแก้ไขปรับปรุ งดิน
ดินเป็ นกรด แก้ไขได้โดยการเติมปูนขาว หรื อดินมาร์ล
ดินเป็ นเบสแก้ไขได้โดยการเติมแอมโมเนียมซัลเฟต หรื อผงกามะถัน
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ความรู้เพิม่ เติม
อินดิ เคเตอร์ จากธรรมชาติ คือ สารธรรมชาติที่สกัดได้จากส่ วนต่างๆ ของพืช สามารถใช้เพื่อ
ตรวจสอบความเป็ นกรด-เบสของสารละลายได้
ชนิดของพืช
อัญชัน
กุหลาบ
กระเจี๊ยบ
ชงโค
บานไม่รู้โรย
ดาวเรื อง
ผกากรอง

ตารางแสดงช่วงการเปลี่ยนสี ของอินดิเคเตอร์ จากธรรมชาติบางชนิด
ช่วง pH ที่เปลี่ยนสี
สี ที่มีการเปลี่ยนแปลง
1-3
แดง-ม่วง
3-4
ชมพู-ไม่มีสี
6-7
แดง- เขียว
6-7
ชมพู-เขียว
8-9
แดง-ม่วง
9-10
ไม่มีสี-เหลือง
10-11
ไม่มีสี-เหลือง

การใช้อินดิเคเตอร์ ในการทดสอบหาค่า pH ของสารละลายนั้นจะทราบค่า pH โดยประมาณ
เท่านั้น ถ้าต้องการทราบค่า pH ที่แท้จริ งจะต้องใช้เครื่ องมือวัด pH ที่เรี ยกว่า "พีเอชมิเตอร์ (pH meter)"
ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่สามารถตรวจวัดค่า pH ของสารละลายได้เป็ นเวลานานติดต่อกัน ทาให้ตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงความเป็ นกรด-เบสของสารละลายได้ และค่า pH ที่อ่านได้จะมีความละเอียดมากกว่าการใช้
อินดิเคเตอร์
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แบบฝึ กหัดท้ายบทที่ 9
คาชี้แจง : ข้อสอบมีท้ งั หมด 10 ข้อให้เลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
1.ข้อใดกล่าวถึงสารละลายได้ถูกต้อง
ก.สารที่มีเนื้อสารเหมือนกันตลอดทุกส่ วน
ข.สารที่มีเนื้อสารมองดูใสไม่มีสีกลิ่นและรส
ค.สารที่ไม่บริ สุทธิ์ เกิดจากสารบริ สุทธิ์ ต้ งั แต่ 2 ชนิดผสมกัน
ง.สารที่มีจุดหลอดเหลวต่ากว่า 100 องศาเซลเซียส
2.ข้อใดผิดเกี่ยวกับตัวทาละลาย
ก.สารที่มีปริ มาณมากกว่า
ข.สารที่มีสถานะเดียวกับสาระละลาย
ค.สารที่มีสถานะเป็ นของเหลวเท่านั้น
ง.สารที่มีสถานะเป็ นของแข็ง ของเหลว และก๊าซ
3.ตัวถูกละลายคืออะไร
ก.สารที่มีปริ มาณน้อยกว่า
ข.สารที่มีสถานะเดียวกับสารละลาย
ค.สารที่มีสถานะเป็ นของเหลวเท่านั้น
ง.สารที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าสารละลาย
4.สาร A สามารถละลายในน้ าได้ 15 กรัม แต่เมื่อนาไปต้ม สาร A ละลายได้เพิ่มขึ้นเป็ น 25 กรัม
และก็ไม่สามารถละลายได้อีก เราเรี ยกสารอะไร
ก.สารละลายอิ่มตัว
ข.สารละลายเข้มข้น
ค.สารละลายเจือจาง
ง.สารละลายไม่อิ่มตัว
5.กระบวนการใดเรี ยกว่า การตกผลึก
ก.การแยกตัวของตัวถูกละลายออกจากสารละลายอิ่มตัว
ข.การแยกตัวของตัวถูกละลายออกจากสารละลายเข้มข้น
ค.การแยกตัวของตัวทาละลายออกจากสารละลายอิ่มตัว
ง.การแยกตัวของตัวทาละลายออกจากสารละลายเข้มข้น
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6. ความแตกต่างของสารกับสารบริ สุทธิ์ คือข้อใด
ก.สารละลายมีปริ มาตรมากกว่าสารบริ สุทธิ์
ข.สารละลายมีจุดเดือดไม่คงที่ สารบริ สุทธิ์ มีจุดเดือดคงที่
ค.สารละลายมีจุดเดือดคงที่ สารบริ สุทธิ์ มีจุดเดือดไม่คงที่
ง.สารละลายมีจุดเยือกแข็งคงที่ สารบริ สุทธิ์ มีจุดเยือกแข็งไม่คงที่
7. ข้อใดต้องใช้ตวั ทาละลายต่างจากพวก
ก.น้ าตาล
ข.เชลแล็ก
ค.เกลือแกง
ง.สี ผสมอาหาร
8. ข้อใดไม่ส่งผลต่อความสามารถในการละลายของสาร
ก.ความดัน
ข.อุณหภูมิ
ค.ความหนาแน่น
ง.ชนิดของตัวทาละลายและตัวถูกละลาย
9. แอลกอฮอล์ 80% โดยปริ มาตร มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.สารละลายนั้น 100 cm3 มีเอทิลแอลกอฮอล์อยู่ 80 cm3
ข.สารละลายนั้น 100 กรัม มีเอทิลแอลกอฮอล์อยู่ 80 กรัม
ค.สารละลายนั้น 100 cm3 มีเอทิลแอลกอฮอล์อยู่ 80 กรัม
ง.สารละลายนั้น 100 กรัมมีเอทิลแอลกอฮอล์อยู่ 80 cm3
10. ข้อใดจัดเป็ นการพิสูจน์วา่ สาร x กับสาร y มีความสามารถในการละลายในของเหลว z ได้ดีกว่ากัน
ก.ใช้ของเหลว Z ปริ มาณเท่ากันที่อุณหภูมิเดียวกัน
ข. ใช้ของเหลว Z ปริ มาณเท่ากันที่อุณหภูมิต่างกัน
ค.ใช้สาร x และ y ปริ มาณเท่ากันที่อุณหภูมิต่างกัน
ง.ใช้สาร x และ y ปริ มาณเท่ากันที่อุณหภูมิเดียวกัน
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เฉลยแบบทดสอบบทที่ 9 เรื่องสารละลาย
1. ก
2. ค
3. ก
4. ก
5. ค
6. ข
7. ข
8. ก
9. ก
10. ง
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บทที่ 10
สารและผลิตภัณฑ์ ในชีวติ
สาระสาคัญ
ความหมายของ สาร ผลิ ตภัณฑ์ คุ ณสมบัติของสารประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สารอาหาร สารปรุ ง
แต่ ง สารปนเปื้ อน สารเจื อ ปน สารพิ ษ สารสั ง เคราะห์ ประโยชน์ ข องสารและผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ น
ชี วิตประจาวัน การเลื อกใช้สารและผลิ ตภัณฑ์อย่างปลอดภัยผลกระทบและโทษที่เกิ ดจากการใช้สาร
และผลิตภัณฑ์ต่อชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. อธิบายสารและสารสังเคราะห์ได้
2. อธิบายการใช้สารและผลิตภัณฑ์ของสารบางชนิดในชีวติ ประจาวันและเลือกใช้ได้
3. อธิ บายผลกระทบที่เกิดจากการใช้สาร และผลิตภัณฑ์ที่มีต่อชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
ขอบข่ ายเนือ้ หา
1. สารและคุณสมบัติของสาร
2. สารสังเคราะห์
3. สารและผลิตภัณฑ์ในชีวติ
4. การเลือกใช้สารและผลิตภัณฑ์ในชีวติ
5. ผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารและผลิตภัณฑ์ต่อชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
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เรื่องที่ 1 สารและคุณสมบัติของสาร
สาระสาคัญ
ความหมายของสาร คุ ณสมบัติของสารประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สารอาหาร สารปรุ ง แต่ง สาร
ปนเปื้ อน สารเจื อ ปน สารพิ ษ สารสั ง เคราะห์ คุ ณ สมบัติ แ ละประโยชน์ ข องสาร ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ น
ชี วิตประจาวัน การเลื อกใช้สารอย่างปลอดภัยในชี วิต และผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารต่อชี วิตและ
สิ่ งแวดล้อม
ความหมายของสารและผลิตภัณฑ์
สาร หมายถึง สิ่ งที่มีตวั ตน มีมวลหรื อน้ าหนัก ต้องการที่อยูแ่ ละสามารถสัมผัสได้ เช่น ดิ น
หิ น อากาศ พืช และสัตว์ ทุกสิ่ งทุกอย่างมที่อยูร่ อบๆ ตัวเรา จัดเป็ นสารทั้งสิ้ น สารแต่ละชนิ ดมีสมบัติ
แตกต่างกัน แต่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะได้
การที่ ส ารมี ส มบัติ แ ตกต่ า งกัน และมี ส มบัติ แ ตกต่ า งกัน และมี ค วามสามารถในการ
เปลี่ ยนแปลงสถานะได้แตกต่างกันนี้ ถื อว่าเป็ นลักษณะเฉพาะของสารแต่ละชนิ ด ดังนั้นจึงมีการใช้
เกณฑ์การพิจารณาและอธิ บายสมบัติของสารมาจัดจาแนกสาร และมีการทดสอบสมบัติของสารเพื่อ
พิสูจน์วา่ สารนั้นเป็ นสารชนิดใด เพราะหากอาศัยแต่การสังเกตหรื อมองเห็นเพียงอย่างเดียวในบางครั้ง
ก็ไม่สามารถจะตัดสิ นได้แน่นอน
ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายให้กบั ตลาด สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายได้ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะสัมผัสได้หรื อสัมผัสไม่ได้ ทั้งนี้ รวมถึง สิ นค้า
บริ การ สถานที่ องค์กร บุคคล หรื อความคิด

รู ปภาพ ผลิตภัณฑ์ ทใี่ ช้ ในชี วิตประจาวัน
1.1 สารอาหาร (nutrients) หรื อโภชนาสาร
มี ผูใ้ ห้ค วามหมายไว้ดัง นี้ วีนัส และ ถนอมขวัญ (2541) อธิ บ ายว่า สารอาหาร หมายถึ ง
สารประกอบเคมี หรื อแร่ ธาตุที่มีอยูใ่ นอาหารชนิ ดต่างๆ ที่ร่างกายต้องการ สิ ริพนั ธุ์ (2542) อธิ บายว่า
สารอาหาร หมายถึง ส่ วนประกอบที่เป็ นสารเคมีที่มีอยูใ่ นอาหาร เมื่อบริ โภคเข้าไปแล้วร่ างกายสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ โดยคาร์ โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เป็ นสารอาหารที่ร่างกายต้องการปริ มาณมาก
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และเป็ นสารอาหารที่ ใ ห้พลังงานแก่ ร่างกาย เรี ยก “macronutrients ” ส่ วนวิตามิ น และเกลื อแร่ เป็ น
สารอาหารที่ร่างกายต้องการน้อย และไม่ให้พลังงาน เรี ยก “micronutrients” เสาวนีย ์ (2544) อธิ บายว่า
สารอาหาร หมายถึง สารเคมีที่มีอยูใ่ นอาหาร มี 6 ชนิด คือ
1. คาร์โบไฮเดรต
2. โปรตีน
3. ไขมัน
4. วิตามิน
5. เกลือแร่
6. น้ า
สารอาหารแต่ ล ะพวกท าหน้า ที่ อย่า งใดอย่า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย่า ง วินัย และคณะ (2545)
อธิ บายว่า สารอาหาร หมายถึง สารเคมีที่พบในอาหาร เป็ นสารที่มีความสาคัญต่อกระบวนการของชีวติ
สรุ ป สารอาหาร หรื อโภชนสาร หมายถึง สารเคมีที่มีอยูใ่ นอาหาร มี 6 ชนิด เป็ นสารที่มีความสาคัญต่อ
กระบวนการทางานของร่ างกาย โดยแบ่งสารอาหารที่ ร่างกายต้องการเป็ น สารอาหารที่ ตอ้ งการใน
ปริ มาณมาก หรื อสารอาหารที่ ใ ห้ พ ลัง งาน หรื อศัพ ท์ ส มัย ใหม่ เ รี ยก สารอาหารมหภาคได้ แ ก่
คาร์ โ บไฮเดรต ไขมัน และโปรตี น ซึ่ งท าหน้ า ที่ ใ ห้ พ ลัง งาน และเสริ มสร้ า งเนื้ อ เยื่ อ ในร่ า งกาย
สารอาหารที่ตอ้ งการในปริ มาณน้อย หรื อ สารอาหารที่ ไม่ให้พลังงาน หรื อสารอาหารจุลภาค ได้แก่
วิตามิน และเกลือแร่ ส่ วนน้ าเป็ นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแต่ช่วยสนับสนุ นการทางานของร่ างกายซึ่ ง
จะขาดไม่ได้ ที่ผูเ้ ขี ยนสรุ ปว่าน้ า คือ สารอาหารตัวหนึ่ งทั้งนี้ เพราะน้ า เป็ นสารเคมีชนิ ดหนึ่ งที่อยู่ใน
อาหารทุกชนิดมากน้อยขึ้นอยูก่ บั ชนิดของอาหาร
การแบ่งประเภทของสารอาหาร แบ่งได้ (วีนสั และถนอมขวัญ, 2541) ดังนี้
1.สารอาหารที่ร่างกายต้องการในปริ มาณมาก ได้แก่ สารอาหาร คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน และ
โปรตีน ซึ่งทาหน้าที่ให้พลังงาน และเสริ มสร้างเนื้อเยือ่
2.สารอาหารที่ร่างกายต้องการในปริ มาณน้อยได้แก่ วิตามิน และเกลื อแร่ ร่ างกายต้องการสาร
เหล่านี้เพื่อกาหนด และควบคุมกระบวนการทางานของร่ างกายเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งสุ ขภาพที่ดี
3.น้ า เป็ นส่ ว นประกอบที่ ส าคัญ ในการสนั บ สนุ น การท างานของสารอาหารทั้ง หมดใน
กระบวนการทางานของสิ่ งมีชีวติ
1.2 สารปรุ งแต่ ง
สารปรุ งแต่ งอาหาร หมายถึง สารปรุ งรสอาหารใช้ใส่ ในอาหารเพื่อทาให้อาหารมีรสดีข้ ึน เช่น
น้ าตาล น้ าปลา น้ าส้มสายชู น้ ามะนาว ซอสมะเขือเทศ และให้รสชาติต่างๆ ดังรู ป

รู ปภาพ สารปรุ งแต่ งรสอาหาร
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กิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ 1
วิธีการการตรวจสอบ ผงชู รส
เนื่ องจากผงชู รสเป็ นวัตถุที่สังเคราะห์ข้ ึนมา การตรวจสอบผงชูรสอาจทาได้โดยการสังเกต
ลักษณะภายนอก แต่ในบางครั้งก็เป็ นการยากในการสังเกต วิธีที่ดีที่สุดต้องตรวจสอบโดยวิธีทางเคมีซ่ ึ ง
มีวธิ ี การดังนี้
1. การเผา โดยการนาผงชูรส ประมาณ 1 ช้อนชา ใส่ ลงช้อนโลหะเผาบนเปลวไฟให้ไหม้แล้ว
สังเกต ถ้าเป็ นผงชูรสแท้จะไหม้เป็ นสี ดา แต่ถา้ เป็ นผงชูรสที่มีสารอื่นเจือปนจะเป็ นสี ขาว
2. ตรวจสอบด้วยกระดาษขมิ้น ซึ่ งเตรี ยมโดยการเอาผงขมิ้นประมาณ 1 ช้อนชา ละลายใน
แอลกอฮอล์หรื อน้ า 10 ช้อนชา จะได้สารสี เหลือง จากนั้นจุ่มกระดาษสี ขาวหรื อผ้าขาวลงในสารสาร
สี เหลือง นาไปผึ่งให้แห้งจะได้กระดาษขมิ้นหรื อผ้าขมิ้น การตรวจสอบทาได้โดยการละลายผงชูรสใน
น้ าสะอาด จากนั้นจุ่มกระดาษขมิ้นหรื อผ้าขมิ้นลงไปพอเปี ยก สังเกตการณ์เปลี่ยนสี ถ้าเป็ นผงชูรสที่มี
สารอื่นเจือปนจะเปลี่ยนจากสี เหลืองเป็ นสี แดง แต่ถา้ ไม่เปลี่ยนสี เป็ นผงชูรสแท้
3. ตรวจด้วยน้ ายาปูนขาวผสมน้ าส้มสายชู การเตรี ยมน้ ายาปูนขาว ทาได้โดยเอาปูนขาวครึ่ ง
ช้อนชา ละลาย ในน้ าส้มสายชู 1 ช้อนชา คนให้ละลายตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน จะได้ส่วนที่เป็ นน้ า
ใส คือน้ ายาปูนขาว การตรวจสอบทาได้โดยการเอาผงชูรสมาประมาณ 1 ช้อนชา ละลายในน้ า เท
น้ ายาปูนขาวลงไป 1 ช้อนชา สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง ถ้าเป็ นผงชูรสแท้จะไม่มีตะกอนสี ขาว แต่ถา้
เป็ นผงชูรสที่มีสารอื่นเจือปนจะมีตะกอนสี ขาว
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ 2
การตรวจสอบนา้ ปลา มีวธิ ีการทดสอบดังนี้
1.หยดน้ าปลาลงไปบนถ่านที่กาลังติดไฟ ได้กลิ่ นปลาไหม้จะเป็ นน้ าปลาแท้ ถ้าไม่มีกลิ่ นเป็ น
น้ าปลาปลอม
2.นามาตั้งทิ้งไว้แล้วดูการตกตะกอน ถ้าเป็ นน้ าปลาแท้จะไม่ตกตะกอน แต้ถา้ เป็ นน้ าปลาปลอม
จะตกตะกอน
3.การกรองโดยการนาน้ าปลามากรองด้วยกระดาษกรอง ถ้ากระดาษกรองไม่เปลี่ยนสี เป็ นน้ าปลา
แท้ แต่ถา้ กระดาษกรองเปลี่ยนสี เป็ นน้ าปลาปลอม
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กิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ 3
การตรวจสอบนา้ ส้ มสายชู มีวธิ ี ดังนี้
1.การดมกลิ่นถ้าเป็ นน้ าส้มสายชู แท้จะมีกลิ่นหอมที่เกิดจากการหมักธัญพืชหรื อผลไม้ ถ้าเป็ น
น้ าส้มสายชูปลอม จะมีกลิ่นฉุ นแสบจมูก
2. ทดสอบกับผักใบบาง เช่น ใบผักชี นาลงไปแช่ลงในน้ าส้มสายชูประมาณ 30-45 นาที ถ้า
พบว่าใบผักชีไม่เหี่ ยวเป็ นน้ าส้มสายชูแท้ แต่ถา้ ใบผักชีเหี่ ยวเป็ นน้ าส้มสายชูปลอม
3.ทดสอบใช้เจ็นเทียนไวโอเลต ( Gentian Violet ) หรื อที่เรารู ้จกั กันชื่ อ ยามะม่วง นาไป
ผสมกับน้ าให้เจือจาง จากนั้นนาไปหยดลงในน้ าส้มสายชูแท้ แต่ถา้ เปลี่ยนเป็ นสี เขียวหรื อสี น้ าเงินอ่อน
ๆเป็ นน้ าส้มสายชูปลอม
1.3 สารปนเปื้ อน
สารปนเปื้ อน (Contaminants) หมายถึง สารที่ปนเปื้ อนกับอาหารโดยไม่ต้ งั ใจ แต่เป็ นผลซึ่ ง
เกิดจากกระบวนการผลิต กรรมวิธีการผลิต โรงงานหรื อสถานที่ผลิต การดูแลรักษา สิ่ งปนเปื้ อนอาหาร
ไม่ว่าจะมีอยูต่ ามธรรมชาติหรื อมนุ ษย์สร้ างขึ้นนี้ หากจาแนกตามคุณสมบัติของสาร จะแบ่งได้ ๓
ประเภท คือ
- สิ่ งมีชีวติ (บัคเตรี เชื้อรา เป็ นต้น)
- สารเคมี (สารกาจัดแมลง โลหะ สารพิษที่จุลินทรี ยส์ ร้างขึ้น เป็ นต้น)
- สารกัมมันตรังสี
1.4 สารเจือปน
สารเจือปน หมายถึง สารที่เติมลงไปเพื่อเพิ่มคุณลักษณะด้าน สี กลิ่ น รส ของอาหาร ให้มี
ลักษณะใกล้เคียงธรรมชาติ อาจมีคุณค่าทางโภชนาการ หรื อไม่ก็ได้ เป็ นสารที่ต้ งั ใจเติมลงในอาหาร
ได้แก่ สารปรุ งแต่ งสี สารปรุ งแต่ งกลิ่น เช่น สี ยอ้ มผ้า

รู ปภาพสารเจือปนในอาหาร
สาเหตุ ที่ตอ้ งใส่ วตั ถุ เจือปนอาหารลงไปก็เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านเทคโนโลยีการผลิ ต การเตรี ยม
วัตถุดิบ และ การแปรรู ป การบรรจุ การขนส่ ง การเก็บรักษาอาหาร และ มีผลหรื ออาจมีผลทางตรงหรื อ
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ทางอ้อม ทาให้สารนั้นหรื อผลิ ตผลพลอยได้ของสารนั้นกลายเป็ นส่ วนประกอบของอาหารนั้น หรื อ
มีผลต่อคุณลักษณะของอาหารนั้น แต่ไม่รวมถึง สารปนเปื้ อน หรื อ สารที่เติมลงไปเพื่อปรับปรุ งคุณค่า
ทางอาหารของอาหาร โดยที่การใช้วตั ถุเจือปนอาหารต้องมิได้มีเจตนาหลอกลวงผูบ้ ริ โภค หรื อปิ ดบัง
การใช้วตั ถุ ดิบที่มีคุณภาพไม่ดี หรื อการผลิ ตที่มีการสุ ขาภิบาลไม่ถูกต้องและต้องไม่ทาให้คุณค่าทาง
อาหารลดลงด้วย
1.5 สารพิษ
สารพิษ หมายถึ ง สารที่เป็ นอันตรายต่อสิ่ งมี ชีวิต และทรัพย์สินสารพิษซึ่ งมีหรื อเกิ ดขึ้นใน
สิ่ ง แวดล้อมรอบตัวเราที่ เข้า มาปะปนหรื อ ปนเปื้ อนอาหาร แล้วก่ อให้เกิ ด อาการพิ ษ แก่ ผูบ้ ริ โภค
นั้น จาแนกตามแหล่งที่มาได้เป็ น 3 ประเภทคือ
1. สารพิษที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ในส่ วนประกอบของอาหารซึ่ งจะพบอยู่ในพืชและ
สัตว์ สิ่ งเหล่านี้ จะมีโทษต่อมนุ ษย์ก็ดว้ ย ความไม่รู้ หรื อรู ้ เท่าไม่ถึงการณ์ ไปเก็บเอาอาหารที่เป็ นพิษมา
บริ โภค เช่น พิษจากเห็ดบางชนิด ลูกเนียง แมงดาทะเลเป็ นพิษ สารพิษในหัวมันสาปะหลังดิบ เป็ น
ต้น

รู ปภาพ แสดงตัวอย่ างสารพิษทีม่ ีอยู่ในธรรมชาติ
2. สารพิษที่เกิดจากการปนเปื้ อนในอาหารตามธรรมชาติ สารพิษที่มาจากจุลินทรี ยซ์ ่ ึ ง
มี 2 ประเภทใหญ่ คือ อันตรายที่เกิดจากตัวจุลินทรี ยแ์ ละอันตรายที่เกิดจากสารพิษที่จุลินทรี ยส์ ร้างขึ้น
จุลินทรี ยท์ ี่ทาให้เกิดพิษเนื่องจากตัวของมันเอง มีอยู่ 5 พวก ได้แก่
1. แบคทีเรี ย เช่น Salmonella Shigella Vibrio
2. รา เช่น Aspergillus Penicillin fusarum Rhizopus
3. โปรโตซัว เช่น Entamoeba histolytica
4. พาราสิ ต เช่น Trichinosis Tapeworms
5. ไวรัส เช่น Poliovirus Hepatitis Virus

รู ปภาพ แสดงตัวอย่ างจุลนิ ทรีย์
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จุลินทรี ยท์ ี่ทาให้เกิดพิษภัยอันเนื่ องมาจากสารพิษที่สร้างขึ้นในขณะที่จุลินทรี ยน์ ้ นั เจริ ญเติบโต
แล้วปล่อยทิ้งไว้ในอาหาร มีท้ งั สารพิษของแบคทีเรี ย และของเชื้ อรา สารพิษที่สาคัญที่พบ ได้แก่
สารพิษที่เกิดจาก Clostridium botulinum เป็ นจุลินทรี ยท์ ี่เป็ นสาเหตุให้เกิดพิษในอาหารกระป๋ องและ
สารพิษจากเชื้อรา ที่เรี ยกว่า Alflatoxin มักจะพบในพืชตะกูลถัว่ โดยเฉพาะถัว่ ลิสงและผลิตภัณฑ์จาก
ถัว่ ลิสง ได้แก่ ถัว่ กระจก ขนมตุบ๊ ตับ๊ น้ ามัน ถัว่ ลิสง เป็ นต้น
3. พิษที่ เกิ ดจากสารเคมี ซึ่ งปะปนมากับอาหาร ได้แก่ สารหนู และโซเดี ยม
ฟลูออไรด์ ที่มีอยูใ่ นยาฆ่าแมลง หรื อยาฆ่าวัชพืชต่างๆ สาหรับยาฆ่าแมลงซึ่ งใช้มากเกิ นไปหรื อเก็บ
พืชผลเร็ วกว่ากาหนดเมื่อกินผักผลไม้เข้าไปจะทาให้ร่างกายสะสมพิษ และเป็ นสาเหตุทาให้เกิดมะเร็ ง
ได้ สาหรับพิษจากสารปลอมปนและสารปรุ งแต่งอาหารได้กล่าวแล้ว

รู ปภาพ ตัวอย่ างอาหารทีก่ ่ อให้ เกิดสารพิษสะสมในร่ างกาย
ตารางแสดงตัวอย่ างสารพิษทีป่ นมากับอาหารและอาการของผู้ทไี่ ด้ รับสารพิษ
ชนิดของโลหะ
อาการ
ตะกัว่ ( Lead)
- ระยะแรกร่ างกายอ่อนเพลี ย เบื่ออาหาร ปวดศีรษะ โลหิ ตจาง
- ระยะที่สอง เป็ นอัมพาตตามแขนขา สมองไม่ปกติ ชักกระตุก
เพ้อคลัง่ หมดสติ
แคดเมียม ( Cadmium ) - ท้องเดิน ไอหอบ เหนื่อยง่าย โลหิตจาง กระดูกผุ ตับพิการ ไตพิการ
ปรอท ( Mercury )
- ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ มือสั่น นอนไม่หลับ มีอาการทางประสาท
ระบบทางเดินอาหารและการทางานของไตผิดปกติ
โครเมียม ( Chromium ) - เวี ย นศี ร ษะ เกิ ด แผลที่ จ มู ก ปอด ทางเดิ น อาหาร เบื่ อ อาหาร
คลื่ นไส้ อาเจี ยน หมดสติ มี อนั ตรายต่อตับ และไต อาจเสี ยชี วิตได้
เนื่องจากปัสสาวะเป็ นพิษ
สารหนู ( Arsenic )
- มีอาการทางผิวหนัง ตาอักเสบ เส้นประสาทอักเสบ ปวดศีรษะ
วิงเวียน มีอาการทางสมอง ตับและไตพิการ
พลวง ( Antimony )
- อาเจียนบ่อย ๆ ถ่ายอุจจาระเป็ นน้ า มีพิษต่อตับอย่างรุ นแรง
เซเรเนียม ( Selemium)
- มีอาการปวดศีรษะบริ เวณหน้าผาก ตกใจง่าย ลิ้นเป็ นฝ้ า
ผิวหนังอักเสบ อ่อนเพลีย ตับถูกทาลาย
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เรื่องที่ 2 สารสั งเคราะห์
สารสั งเคราะห์ (synthetic substance)
สารที่ได้จากปฏิกิริยาเคมีนามาใช้ประโยชน์เพื่อทดแทนสารจากธรรมชาติซ่ ึ งอาจมีปริ มาณไม่
เพียงพอ หรื อคุณภาพไม่เหมาะสม

รู ปภาพ สารสั งเคราะห์ ทไี่ ด้ จากธรรมชาติ
สารสั งเคราะห์ คือ สารที่มนุ ษย์ศึกษาค้นคว้าวิจยั จากธรรมชาติจนคิดว่ารู ้ และเข้าใจในสิ่ งนั้น
อย่างถ่องแท้สามารถสังเคราะห์สร้ างสารนั้นขึ้นมาทดแทน การสร้างของธรรมชาติ ตลอดจนมีการ
ดัดแปลงต่อเติมโครงสร้างบางประการให้เป็ นตามที่ตนต้องการ โดยอาจไม่คานึงถึงผลกระทบต่อสมดุล
ของธรรมชาติภายใต้กฎเกณฑ์การเกิดขึ้น ตั้งอยูแ่ ละดับไปโดยสัมพันธ์กบั มิติของชีวิตจิตวิญญาณของ
มิติของกาลเวลาใน ธรรมชาติ ซึ่ งก่อให้เกิดการรบกวนกฎเกณฑ์การควบคุ มสมดุลของธรรมชาติโดย
ปกติ เช่น การสังเคราะห์โพลิเมอร์ หลายชนิ ดที่ทนทานต่อการย่อยสลายในสภาวะแวดล้อมปกติ ของ
ธรรมชาติในปั จจุ บนั การตัดต่อพันธุ กรรมพืช และสัตว์ให้ผิดเพี้ยนจากวิวฒั นาการปั จจุบนั โดยไม่
คานึงถึงความเหมาะสม สมดุลในกาลปัจจุบนั โดยมุ่งสนองต่อตัณหากิเลสความเก่งกล้าของตนเองเป็ น
สาเหตุให้เกิ ดการสู ญพันธุ์ ของพืช และสัตว์หลายชนิ ดจากการแทรกแซงวิถีปกติของธรรมชาติ เช่ น
การตัดต่อเอาสารพันธุ์กรรมของแบคทีเรี ยไปใส่ ไว้ในพืชตระกูลฝ้ าย แล้วจดสิ ทธิ บตั รเป็ นพันธุ์พืชของ
ตนเองเรี ยกว่าฝ้ าย BTในขณะเดียวกันเพื่อเป็ นการปกป้ องการละเมิดสิ ทธิ บตั รของตน หรื ออาจเจตนา
ทาลายฝ้ ายธรรมชาติให้สูญพันธุ์หวังการผูกขาด การปลูกฝ้ ายจึงตัดต่อยีนส์ ให้ฝ่าย BT เป็ นหมันโดย
ไม่ได้มีการป้ องกันการปนเปื้ อนยีนส์ BT จากการผสมเกสรของแมลงให้เป็ นหมันในรุ่ นต่อมา หรื อยีนส์
BTของแบคทีเรี ยอาจกระตุน้ ให้ฝ้าย BT สร้างสารพิษทาลายแมลงในธรรมชาติ จนกระทบห่ วงโซ่ ความ
สมดุลของแมลงในธรรมชาติจนเกิดการสู ญพันธุ์ของพืชตระกูล ฝ้ ายและแมลงในธรรมชาติได้
จะเห็ นได้ว่าการเกิ ดขึ้นของสารสังเคราะห์ หรื อการสังเคราะห์สร้างสรรพสิ่ งที่ผิดเพี้ยนจาก
ธรรมชาติโดยยังขาดความตระหนัก ในความละเอียดอ่อน ซับซ้อน ลึกซึ้ งในสมดุลของธรรมชาติอาจ
ก่อให้เกิ ดหายนะภัยแก่ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมเกินกว่าจะแก้ไขเยียวยาได้ในปั จจุบนั มนุ ษย์พบว่า
อัตราการสู ญ เผ่าพันธุ์ของสิ่ งมีชีวติ ในธรรมชาติเพิ่มขึ้น ในอัตราที่น่าตกใจความหลากหลายทางชี วภาพ
ที่เสื่ อมทรุ ดหดหายไป ย่อมหลีกไม่พน้ ที่จะกระทบต่อการดารงอยูข่ องเผ่าพันธุ์มนุ ษย์เช่นเดียวกับการ เกิด
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โรคอุบตั ิใหม่ท้ งั หลาย เช่น ไข้หวัดซาร์ เอดส์ ไข้หวัดนก และอื่นๆ และโรคความเสื่ อมจากการเสี ยสมดุล
ของร่ างกายจากผลกระทบของสารเคมีสังเคราะห์ ซึ่ งกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมกระทบต่อสมดุลของธาตุ
ในร่ างกาย เช่น โรคเบาหวาน ไขมันในเลือด โรคไต และ ตับวายจากการทางานหนัก ในการขจัดสาร
แปลกปลอมต่างๆที่รบกวนสมดุลของร่ างกายโดยเฉพาะโรคภูมิแพ้ เหล่านี้ลว้ นเกิดจากผลกรรมที่มนุ ษย์
แทรกแทรงสมดุลของธรรมชาติให้เสี ยไปทั้งสิ้ น
สารสั งเคราะห์ ทมี่ ีสมบัติคล้ายฮอร์ โมน
สารสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติเหมือนออกซิน สังเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร สาหรับ
ใช้เร่ งรากของกิ่งตอนหรื อกิ่งปั กชา ช่ วยในการเปลี่ ยนเพศดอกบางชนิ ด ช่ วยให้ผลติดมากขึ้น ป้ องกัน
การร่ วงของผล สารสังเคราะห์เหล่านี้ ได้แก่
- IBA (indolebutylic acid )
- NAA (naphtaleneacetic acid )
- 2, 4 - D (2-4 dichlorophenoxyacetic acid)
สารสังเคราะห์ 2, 4-D นาไปใช้ในวงการทหารในสงครามเวียดนาม ใช้โปรยใส่ ตน้ ไม้ในป่ า
เพื่อให้ใบร่ วง จะได้เห็นภูมิประเทศ ในป่ าได้ชดั ขึ้น สารสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติเหมื อนไซโทไคนิ น
นิยมนามาใช้กระตุน้ การเจริ ญของตาพืช ช่วยรักษาความสด ของไม้ตดั ดอกให้อยูไ่ ด้นาน ได้แก่
- BA (6-benzylamino purine)
- PBA (tetrahydropyranyl benzyladenine)
สารสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติเหมือนเอทิลีน ได้แก่
- สารเอทิฟอน (ethephon, 2-chloroethyl phosphonic acid ) นามาใช้เพิ่มผลผลิ ตของน้ า
ยางพารา
- สาร Tria ใช้เร่ งการเจริ ญเติบโตของพืช ประเภทข้าว ส้ม ยา
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กิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ 1
ปฏิกริ ิยาสะปอนนิฟิเคชั น (การเตรียมสบู่)
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. ทาการทดลองเตรี ยมสบู่ได้
2. อธิ บายและเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาน้ ามันพืชกับสารละลาย NaOH ได้
อุปกรณ์
1. ถ้วยกระเบื้องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 cm
1 ใบ
2. ขวดรู ปกรวยขนาด 100 cm3
1 ใบ
3. บิกเกอร์ขนาด 250 cm3
1 ใบ
4. กระบอกตวงขนาด 10 cm3
1 ใบ
5. แท่งแก้วคน
1 อัน
6. จุกยางปิ ดขวดรู ปกรวยขนาด 100 cm3
1 อัน
7. ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่ก้ นั ลม
1 ชุด
สารเคมี
1. น้ ามันพืช 3 cm3 (น้ ามันมะกอกหรื อน้ ามันมะพร้าว)
2. สารละลาย NaOH 2.5 mod/dm3 จานวน 5 cm3
3. น้ า 20 cm3
ลาดับขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ผสมน้ ามันมะกอก 3 cm3 กับสารละลาย NaOH 2.5 mod/dm3 จานวน 5 cm3 ในถ้วย
กระเบื้องให้ความร้ อนและคนตลอดเวลาจนสารในถ้วยกระเบื้องเกือบแห้งตั้งทิ้งไว้ให้เย็น สังเกตการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและบันทึกผล
2. แบ่งสารจากข้อ 1 จานวนเล็กน้อยใส่ ลงในขวดรู ปกรวยแล้วเติมน้ าลงไป 5 cm3 ปิ ดจุกแล้ว
เขย่า
บันทึกผลการทดลอง
สารที่ได้จะมีสีเหลืองอ่อนปนน้ าตาล มีกลิ่นคล้ายสบู่ เมื่อเติมน้ าลงไปแล้วเขย่า พบว่า เกิดฟอง
สรุ ปและอภิปรายผล
สารที่เกิ ดจากปฏิ กิริยาระหว่างน้ ามันมะกอกกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) คือ
สบู่
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เรื่องที่ 3 สารและผลิตภัณฑ์ ทใี่ ช้ ในชีวติ
สารเคมีในชีวติ ประจาวัน
ในชี วิตประจาวัน เราจะต้องเกี่ยวข้องกับสารหลายชนิ ด ซึ่ งมีลกั ษณะแตกต่างกัน สารที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวันจะมีสารเคมีเป็ นองค์ประกอบ ซึ่ งสามารถจาแนกเป็ นสารสั งเคราะห์และสารธรรมชาติ
เช่น สารปรุ งรสอาหาร สารแต่งสี อาหาร สารทาความสะอาด สารกาจัดแมลงและสารกาจัดศัตรู พืช เป็ น
ต้น ในการจาแนกสารเคมี เป็ นพวกๆ นั้นเราใช้วตั ถุ ป ระสงค์ในการใช้เป็ นเกณฑ์การจาแนก ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
ผลิตภัณฑ์ ทาความสะอาดคอมพิวเตอร์ (Computer Cleaners)
ที่ มี จ าหน่ า ยเป็ นส่ วนผสมของอะลิ ฟ าติ ก ไฮโดรคาร์ บอนหลาย ๆ ชนิ ด (aliphatic
hydrocarbon)35 % อะลิ ฟ าติ ก ไฮโดรคาร์ บ อนนี้ เป็ นส่ ว นประกอบหลัก ของผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ใ ช้ใ น
ชี วิตประจาวัน หลายชนิ ด เช่ น น้ า มัน สน แก๊ ส โซลี น สี น้ า มัน เป็ นต้น คุ ณสมบัติข องอะลิ ฟ าติ ก
ไฮโดรคาร์ บอนคือไวไฟได้ อะลิ ฟาติกไฮโดรคาร์ บอนส่ วนใหญ่ หากสัมผัสซ้ า ๆ ทาให้ผิวหนังแห้ง
เนื่องจากมันสามารถละลายไขมันที่ผิวหนังได้ดี ซึ่ งอาจทาให้ผิวหนังเกิดอาการแพ้เช่นเป็ นผื่นแดง คัน
เป็ นตุ่มพอง เป็ นแผลระบม ฟกช้ า ตกสะเก็ด และอะลิฟาติกไฮโดรคาร์ บอนบางชนิ ด เช่น n-hexane ยัง
เป็ นสารพิษที่ยบั ยั้งหรื อทาลายเนื้ อเยื่อของระบบประสาท หากสู ดไอระเหยเข้าไปเป็ นเวลานานอย่าง
ต่อเนื่ อง การได้รับสารทั้งแบบระยะสั้นในปริ มาณมากหรื อต่อเนื่ องในระยะยาวทาให้มีปัญหาด้าน
สุ ขภาพ เช่น การกดระบบประสาทส่ วนกลาง หัวใจล้มเหลว หมดสติ โคม่า และอาจถึงตายได้ ดังนั้นใน
การใช้ส ารพิ ษ ชนิ ดนี้ เป็ นประจาควรมี เครื่ องป้ องกันการหายใจ และใช้ใ นที่ มี อากาศถ่ า ยเทได้ดี
หลีกเลี่ยงการใช้ในที่ปิด เช่น ห้องปรับอากาศ หรื อในมุมอับอากาศ และควรสวมถุงมือด้วย
ผลิตภัณฑ์ เพิม่ ความชุ่ มชื้นของผิวหนัง (Moisturizer)
ปกติผิวหนังจะมีการปกป้ องการสู ญเสี ยน้ าตามธรรมชาติอยู่แล้ว โดยมีผิวหนัง ขี้ไคล ซึ่ งเป็ น
แผ่นใสคลุมผิวอยู่ นอกจากนั้นยังมีน้ ามันหล่อเลี้ยงผิวหนังซึ่ งช่วยเก็บความชุ่มชื้ นของผิวไว้อีกชั้นหนึ่ ง
แต่บางคนหรื อบางสถานการณ์ เช่น โรคหนังแห้งจากพันธุ กรรม การชาระล้างเกินความจาเป็ น หรื อใน
ภาวะอากาศแห้งในฤดูหนาว หรื อการทางานในห้องปรับอากาศ น้ าจะระเหยจากผิวหนังเพิ่มมากขึ้น
ผลิตภัณฑ์เพิม่ เพื่อความชุ่มชื้นจึงเป็ นที่นิยม จนกลายเป็ นความจาเป็ นขึ้นมา ลักษณะของผลิตภัณฑ์มีท้ งั
ชนิ ดครี ม โลชันขุ่น โลชั่นใส เจล สเปรย์ หลักการทางานของมันก็คือ เพื่อให้ผิวหนังมีความชุ่ มชื้ น
เพิ่มขึ้ น องค์ประกอบมี ท้ งั สารช่ วยเพิ่มน้ าในชั้นผิวหนัง เช่ น กรดอะมิโน โซเดี ยมพีซีเอ (Sodium
Pyrrolidone Carboxylic Acid) โพลิเพปไทด์ ยูเรี ย แลคเตต เป็ นต้น ส่ วนสารป้ องกันการระเหยของน้ า
จากชั้นผิวก็ เป็ นพวกน้ า มัน และขี้ ผ้ ึง ไขสัต ว์ ซิ ลิ โคน บางผลิ ต ภัณฑ์จ ะเติ มสารดู ดความชื้ นจาก
บรรยากาศเพื่อป้ องกันการระเหยของน้ าจากเนื้ อครี ม เช่น กลีเซอรี น น้ าผึ้ง กรดแลคติก
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เอ เอช เอ (AHA) กับความงามบนใบหน้ า
AHA ย่อมาจาก Alpha Hydroxyl Acids มีสรรพคุณที่กล่าวขวัญว่าเป็ นสารช่วยลดริ้ วรอยจุดด่าง
ดาบนผิวหนังได้ จึงใช้ผสมกับครี มและโลชัน่ เครื่ องสาอางที่มี AHA เป็ นส่ วนประกอบถูกจัดในกลุ่ม
เดียวกับสารเคมีสาหรับลอกผิว ซึ่ งใช้งานกันในหมู่แพทย์ผิวหนังและศัลยกรรมพลาสติก AHA ที่ใช้กนั
มากคือ กรดไกลโคลิก และกรดแลกติก แต่ยงั มีหลายชนิ ดที่ใช้เป็ นส่ วนประกอบ โดยปกติที่วางตลาดมี
ความเข้มข้นร้อยละ 10 หรื อน้อยกว่านั้น แต่ในกรณี ของผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านผิวหนังสามารถใช้ได้ถึงระดับ
ความเข้มข้นร้อยละ 20 -30 หรื อสู งกว่านั้น AHA จัดอยูใ่ นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เครื่ องสาอางทัว่ ไป แต่อยู่
ในหมวดของเวชสาอาง (Cosmeceutical) ตามองค์การอาหารและยาแห่ งสหรัฐอเมริ กา (FDA) ซึ่ งให้
ความสนใจเป็ นพิเศษ เนื่องจาก AHA ไม่เหมือนเครื่ องสาอางทัว่ ไป แต่มนั ซึ มผ่านเข้าไปในชั้นผิวหนัง
ได้ และหากเข้มข้นพอก็จะลอกผิว ซึ่ งเกิดผลในทางลบคือทาให้เซลผิวเสื่ อมเร็ วขึ้น และยังทาให้ผิวหนัง
ชั้นนอกบางลงด้วย ผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ที่มี AHA จานวนหนึ่ ง ใช้แล้วพบว่าผิวของตนไวต่อแสงอาทิตย์มาก
ขึ้น หรื อแพ้แดดนัน่ เอง การทดลองใช้กรดไกลโคลิกเข้มข้นและต่อเนื่อง จะพบอาการผิวแดงและทนต่อ
แสงยูวไี ด้นอ้ ยลง องค์การที่ดูแลความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค ได้สรุ ปผลในการใช้ AHA อย่างปลอดภัย
ให้มีความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ 10 และเมื่อผสมพร้ อมใช้จะต้องมีค่าความเป็ นกรด-ด่างไม่ต่ากว่า 3.5
นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์น้ นั ยังต้องมีส่วนผสมที่ช่วยลดระดับความไวต่อแสงแดด หรื อมีสารกันแดด หรื อ
มีขอ้ ความแนะนาให้ใช้ควบคู่กบั ผลิตภัณฑ์สาหรับกันแดด ถ้าอยากทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยูม่ ี AHA
หรื อไม่ลองอ่านฉลากดู และมองหาชื่อสารเคมีต่อไปนี้
- 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)
- สารสกัดจากน้ าตาลอ้อย (Sugar cane extract)
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ผลิตภัณฑ์ กาจัดสิ่ งอุดตัน

การเกิ ดสิ่ งอุดตันในท่อโดยเฉพาะท่อน้ าทิ้งจากอ่างล้างชาม ส่ วนหนึ่ งเกิ ดจากไขมัน จากเศษ
อาหารแข็งตัวเกาะอยู่ในท่อ สารเคมีที่ใช้เป็ นผลิ ตภัณฑ์กาจัดสิ่ งอุดตันส่ วนใหญ่คือโซเดี ยมไฮดรอก
ไซด์ หรื อ โซดาไฟ (sodium hydroxide) ซึ่ งมีท้ งั ชนิ ดผงหรื อเม็ด และชนิ ดน้ า ความเข้มข้นของทั้ง 2
ชนิ ดจะแตกต่างกัน ชนิ ดผงจะมีความเข้มข้นของโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ ประมาณ 50% โดยน้ าหนัก
ในขณะที่ชนิ ดน้ าจะมีความเข้มข้นประมาณ 25% โดยน้ าหนักโซเดียมไฮดรอกไซด์ จะทาปฏิกิริยากับ
สิ่ งอุดตันประเภทไขมันกลายเป็ นสารที่ละลายน้ าได้
โซเดียมไฮดรอกไซด์ มีความเป็ นพิษมาก เพราะฤทธิ์ กัดกร่ อน การสัมผัสทางผิวหนังทาให้เกิด
แผลไหม้ การสัมผัสถูกตามีฤทธิ์ กดั กร่ อน ทาให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุ นแรง เป็ นแผลแสบไหม้ อาจ
ทาให้มองไม่เห็นและถึ งขั้นตาบอดได้ การหายใจเอาฝุ่ นหรื อละอองของสารอาจทาให้เกิดการระคาย
เคืองเล็กน้อยของทางเดินหายใจส่ วนบนไปจนถึงระคายเคืองอย่างรุ นแรง ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ปริ มาณของ
การได้รับสาร อาการอาจมีการจาม เจ็บคอ มีน้ ามูก เกิดการหดเกร็ งของกล้ามเนื้ อ อักเสบ การบวมน้ าที่
ถุงลม และเกิดอาการบวมน้ าที่ปอด การกลืนหรื อกิ นทาให้เกิ ดการไหม้อย่างรุ นแรงของปาก คอ และ
ช่องท้อง ทาให้เนื้ อเยื่อเป็ นแผลรุ นแรงและอาจตายได้ อาการยังรวมถึงเลือดออกในช่องท้อง อาเจียน
ท้องเสี ย ความดันเลื อดต่ า การปฐมพยาบาลควรล้างบริ เวณที่ได้รับสารด้วยน้ าอย่างน้อย 15 นาที
โซเดียมไฮดรอกไซด์เมื่อละลายในน้ าจะให้ความร้อนสู งจนอาจเดือดกระเด็นเป็ นอันตรายได้ และยังทา
ให้เกิ ดละอองที่มีกลิ่ นฉุ นและระคายเคืองมาก ห้ามผสมหรื อใช้ร่วมกับผลิ ตภัณฑ์ที่มีสมบัติเป็ นกรด
ดังนั้นห้ ามผสมน้ ายาล้างห้ องน้ าซึ่ งมี ฤทธิ์ เป็ นกรด เพราะโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ มี ฤ ทธิ์ เป็ นเบสซึ่ ง
เกิดปฏิกิริยารุ นแรงและทาให้สารหมดประสิ ทธิ ภาพ ความเป็ นด่างของโซเดียมไฮดรอกไซด์ มีผล ต่อพี
เอชหรื อความเป็ นกรดด่างของสิ่ งแวดล้อมจน ทาให้สิ่งมีชีวิตน้ าตายได้ ห้ามทิ้งลงสู่ แหล่งน้ า น้ าเสี ย
หรื อดิน ทางที่ดีจึงควรหลีกเลี่ยงใช้ผลิตภัณฑ์กาจัดสิ่ งอุดตันประเภทนี้ หากจาเป็ นควรใช้โซเดียมไฮดร
อกไซด์ อย่างระมัดระวัง ไม่สัมผัสสารโดยตรง ควรใส่ ถุงมือ และใช้สารให้หมดภายในครั้งเดียว การ
เก็ บ รั ก ษาควรเก็ บ ให้ มิ ด ชิ ด และปิ ดฝาให้ ส นิ ท เนื่ อ งจากโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ดู ด ความชื้ นและ
คาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศได้ดีมาก ทาให้ประสิ ทธิภาพลดลง
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ผลิตภัณฑ์ ไล่ ยุง (Insect Repellents)
ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง (Insect Repellents) ที่ใช้กนั มีสารเคมีที่เป็ นสารออกฤทธิ์ คือ DEET, ไดเมทิล พทา
เลต (dimethyl phthalate) และ เอทิลบิวทิลอเซติลามิโน โพรพิโนเอต (ethyl butylacetylamino propionate)
ผลิตภัณฑ์ไล่ยงุ มีหลายรู ปแบบ ทั้งแบบสเปรย์ ลูกกลิ้ง (roll on) โลชัน่ ทากันยุง และแป้ งทาตัว DEET หรื อ
diethyltoluamide เป็ นสารออกฤทธิ์ ที่ นิยมใช้มาก เป็ นพิษแบบเฉี ยบพลันไม่มากนัก ถ้าสัมผัสทาง
ผิวหนังก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและตา หากสู ดดมข้าไป ทาให้เกิดการระคายเคืองที่แผ่นเยื่อ
เมือกและทางเดินหายใจส่ วนบน และการได้รับสารเป็ นเวลานานอาจก่อให้เกิ ดอาการแพ้ได้ ในการ
ทดลองกับหนู การได้รับสารแบบเรื้ อรังจะก่ อให้เกิ ดการกลายพันธุ์และมีผลต่อทารกในครรภ์ ความ
เข้มข้นของ DEET ในผลิ ตภัณฑ์ไล่ยุงอยู่ระหว่าง 5-25% โดยน้ าหนัก ปริ มาณ % ที่ มากขึ้นไม่ได้
หมายถึงประสิ ทธิ ภาพในการไล่ยงุ จะมากขึ้น แต่หมายถึงระยะเวลาในการป้ องกันยุงนานขึ้น เช่นที่ 6%
จะป้ องกันยุงได้ 2 ชัว่ โมง ในขณะที่ 20% จะป้ องกันยุงได้ 4 ชัว่ โมง dimethyl phthalate มีความเป็ นพิษ
ปานกลาง อาจทาให้เกิดการระคายเคืองเช่นเดียวกับ DEET แล้วยังกดระบบประสาทส่ วนกลาง รบกวน
ระบบทางเดินอาหาร ทาอันตรายต่อไต มีความเสี่ ยงทาให้เกิ ดการพิการแต่กาเนิ ดของทารกในครรภ์มี
ความเป็ นพิษเล็กน้อยต่อสิ่ งมีชีวิตในน้ า โดยเฉพาะกับปลา Ethyl butylacetylamino propionate มีความ
เป็ นพิ ษ ปานกลาง ก่ อให้ เกิ ด การระคายเคื องตา นอกจากใช้ไ ล่ ยุ ง แล้ว Ethyl butylacetylamino
propionate มีประสิ ทธิ ภาพในการไล่มด แมลงวัน แมงมุม เห็บ หมัดอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงส่ วนใหญ่มี
ผลก่อการกลายพันธุ์หากใช้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นควรใช้เมื่อจาเป็ นเท่านั้นและควรใช้อย่างระมัดระวัง...
คาแนะนาในการใช้
- ไม่ควรใช้ทาผิวหนังที่มีเสื้ อผ้าปกปิ ดอยู่
- อย่าทาบริ เวณที่มีบาดแผลหรื อรอยผืน่ คัน
- อย่าทาบริ เวณดวงตา ปาก ถ้าใช้แบบสเปรย์ให้ฉีดสเปรย์ลงบนมือก่อนแล้วจึงทาที่ใบหน้า
อย่าฉี ดสเปรย์เข้าที่ใบหน้าโดยตรง
- ห้ามเด็กใช้ผลิตภัณฑ์ดว้ ยตัวเอง ควรทาบนมือก่อนแล้วจึงทาให้เด็ก อย่าฉี ดหรื อเทลงบนมือ
ของเด็ก
- ใช้ในปริ ม าณที่เพี ยงพอสาหรับปกป้ องผิว ไม่จาเป็ นต้องทาให้หนาเพราะไม่ ช่วยเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการไล่ยงุ
- ถ้าใช้แล้วเกิดผื่นหรื อเกิดผลข้างเคียง ควรล้างออกด้วยน้ าสบู่ แล้วไปพบแพทย์พร้อมกับนา
ผลิตภัณฑ์ไปด้วย
- งดใช้ในสตรี มีครรภ์

223
ลูกเหม็น (Mothball)
ลูกเหม็นที่เราคุน้ เคยมีลกั ษณะเป็ นก้อนกลมสี ขาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร
เอาไว้ใส่ ในตูเ้ สื้ อผ้าหรื อตูเ้ ก็บรองเท้าเพื่อระงับกลิ่นและป้ องกันแมลงกัดแทะ เพราะลูกเหม็นให้ไอที่มี
กลิ่นออกมาจากสารเคมีที่เป็ นของแข็ง เรี ยกว่าระเหิ ดออกมา (ถ้าไอออกมาจากของเหลว เรี ยกว่า ระเหย)
สารเคมีที่มีกลิ่นและระเหิ ดได้นามาใช้ทาลูกเหม็น ได้แก่ แนพธาลีน (Naphthalene) เป็ นผลึกสี ขาว แข็ง
และสามารถระเหิ ดเป็ นไอได้ง่าย หากกินหรื อกลืนเข้าไปทาให้มีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน มึน
งง ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารและลาไส้ การได้รับเข้าไปในปริ มาณที่มากอาจทาลายเซลเม็ดเลือด
แดง การหายใจเข้าไปจะทาให้เจ็บคอ ไอ ปวดศีรษะ และคลื่นไส้ การสัมผัสทางผิวหนังทาให้เกิดการ
ระคายเคืองปวดแสบปวดร้อน สารนี้สามารถดูดซึ มผ่านผิวหนังและทาให้เป็ นอันตรายได้ การสัมผัสถูก
ตาทาให้ปวดตา และสายตาพร่ ามัว ยังมีอีกสารหนึ่ งที่นามาใช้แทนแนพธาลี น คือ p-Dichlorobenzene
(1,4- Dichlorobenzene หรื อ p-DCB) มีสมบัติสามารถระเหิดกลายเป็ นไออย่างช้าๆ และไอของมันจะทา
หน้า ที่ ดับ กลิ่ น หรื อ ฆ่ า แมลงพิ ษ ของ p-Dichlorobenzene คล้า ยๆแนพธาลี น มี ค วามเป็ นพิ ษ มาก
(www.wikipedia.org) สารเคมี ที่ใช้ทาลูกเหม็นอีก ชนิ ดหนึ่ งคื อ แคมเพอร์ หรื อ การบรู (Camphor;
1,7,7-trimethylnorcamphor) มีความเป็ นพิษมาก ถ้าหายใจเข้าไปก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดิ น
หายใจ ไอ หายใจถี่ มีผลต่อระบบประสาทเป็ นได้ต้ งั แต่มึนงงจนถึงชัก ขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณและระยะเวลา
ที่ได้รับสาร การกลื นหรื อกิ นเข้าไปก่ อให้เกิ ดการระคายเคื องต่อทางเดิ นอาหาร เกิ ดอาการคลื่ นไส้
อาเจียน ท้องเสี ย อาจทาให้ปวดศีรษะ เป็ นลม การสัมผัสทางผิวหนังก่อให้เกิดอาการเป็ นผื่นแดง คัน และ
เจ็บ สามารถดูดซึ มผ่านผิวหนังได้อย่างรวดเร็ ว ถ้าได้รับสารเป็ นเวลานานอาจทาลายตับและไต คนที่มี
อาการผิดปกติทางระบบประสาทหรื อเป็ นโรคเกี่ยวกับตับอยูแ่ ล้วจะได้รับผลกระทบต่อสารนี้ได้ง่าย
อย่างไรก็ตาม การใช้ลูกเหม็นตามปกติไม่ได้ให้อนั ตรายเช่นว่านี้ เพราะมันค่อยๆระเหิ ดให้ไอ
ออกมา เราไม่ได้ไปสู ดดมแรงๆ หรื อสัมผัสนานๆ สิ่ งที่ควรระมัดระวังคือเก็บให้พน้ มือเด็ก ที่อาจเล่น
หรื อหยิบไปใส่ ปากได้...
นา้ ยาขัดพืน้ และเฟอร์ นิเจอร์
น้ ายาขัดพื้นและเฟอร์ นิเจอร์ มักมีส่วนผสมของสารเคมี หลัก ๆ อยู่ 2-3 ชนิ ดคือ ไดเอธิ ลีน
ไกลคอล (Diethylene Glycol) น้ ามันปิ โตรเลี ยม และไนโตรเบนซี น ทั้งหมดเป็ นสารไวไฟและให้
ไอระเหย แต่ส่วนใหญ่คือ 2 ชนิ ดแรก ส่ วนไนโตรเบนซี นมี น้อย ไดเอธิ ลีนไกลคอลและน้ ามัน
ปิ โตรเลี ยมทาหน้าที่ เป็ นตัวทาละลายความเป็ นพิษของทั้งสองตัวนี้ ไม่รุนแรงและไม่มีพิษเฉี ยบพลัน
นอกจากกลืนกินเข้าไป อันตรายจึงอยูท่ ี่ความไวไฟและไอระเหยที่อาจสู ดดมเข้าไประยะยาว แต่เมื่อมัน
มาอยูใ่ นบ้านเราก็ตอ้ งระวังเด็กกินเข้าไปเท่านั้น ถ้ากลืนกินเข้าไปจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่ วง
ต้องให้ผปู ้ ่ วยดื่มน้ ามาก ๆ ล้วงคอให้อาเจียนแล้วส่ งแพทย์ สาหรับไนโตรเบนซี นที่อาจเป็ นส่ วนผสมอยู่
นั้น ด้วยตัวของมันเองจะมีพิษมากกว่า เพราะเมื่อสู ดดมหรื อซึ มซับเข้าผิวหนังเป็ นเวลานาน จะเป็ นพิษ
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ต่อเม็ดเลื อด อาการรุ นแรงอาจถึ งขั้นปวดศีรษะ ชี พจรเต้นไม่เป็ นจังหวะ ความดันเลื อดลดลง หายใจ
ลาบาก เกิดอาการตัวเขียว และระบบส่ วนกลางผิดปกติ เมื่อเกิดไฟไหม้ให้ใช้โฟมสาหรับดับไฟ หรื อผง
เคมี หรื อคาร์ บ อนไดออกไซด์ดับไฟได้ แต่ ถ้าน้ ายาปริ ม าณไม่ม ากก็ ใช้น้ าได้ การถู กผิวหนัง ไม่ มี
อันตรายมากนักเพียงแต่ลา้ งออกทันทีดว้ ยน้ ามากๆ ที่สาคัญไม่ควรปล่อยไนโตรเบนซี น สู่ สิ่งแวดล้อม
การที่ เราต้องพึ่ง พาน้ ายาต่า งๆ ตั้ง แต่ น้ ายาขัดพื้นห้องน้ า ทั้งกรดและด่ าง แล้วยังน้ า ยาขัด
เฟอร์ นิเจอร์ อีก น่ าจะหยุดคิดว่ามีความจาเป็ นสักเพียงใด ลดลงได้หรื อไม่ อาจหาสิ่ งอื่นทดแทนก็ได้
เช่นอาจใช้น้ ามันผสมน้ ามะนาว (2:1) ขัดเฟอร์ นิเจอร์ แทน หรื อถ้าท่อตันลองใช้วิธีทะลวงท่อหรื อล้าง
ด้วยน้ าร้อน ก่อนหันไปใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ หรื อแทนที่จะใช้น้ ายาล้างห้องน้ าที่เป็ นกรดไฮโดรคลอ
ลิก อาจใช้แค่น้ าผสมผงซักฟอกแล้วขัดด้วยแปรงก็ได้ หรื อถ้าอย่างอ่อน ๆ ก็หนั ไปใช้ผงฟู (โซเดียมไบ
คาร์ บอเนต) แทน ดังนั้นก่อนจะซื้ อน้ ายาทาความสะอาดใด ๆ มาใช้ หยุดคิดถึ งสิ่ งแวดล้อมสักนิ ด ภัย
ใกล้ตวั ก็อาจลดลงด้วย
โฟมพลาสติก
โฟมพลาสติกที่เราใช้กนั แพร่ หลายทุกวันนี้ เรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า โพลิสไตรี นโฟม หรื อสไต
โรโฟม มีลกั ษณะเป็ นเนื้ อพอง เป็ นเม็ดกลมเบียดอัดกันแน่นอยูใ่ นแผ่นโฟม แข็งแรง ยืดหยุน่ ได้ ใช้มีด
ตัดแต่งได้ เบา และราคาไม่แพง จึงนิ ยมใช้เป็ นหี บห่ อกันกระเทือน กันความร้ อน ใช้เป็ นภาชนะใส่
อาหาร ส่ วนชนิ ดเบามีความหนาแน่ นน้อย นิ ยมใช้เป็ นวัสดุ ตกแต่งเวที และพวงหรี ด โฟมทาให้
ชีวติ ประจาวันของเราสะดวกสบายขึ้นก็จริ ง แต่มนั ก็เป็ นตัวสร้างปั ญหามลภาวะอย่างมาก เพราะมันไม่
เน่าเปื่ อยหรื อย่อยสลายตามธรรมชาติ โฟมใช้แล้วจะถูกทิ้งลงถังขยะ ความที่มนั มีขนาดใหญ่ เบา และ
กินที่ การเก็บรวบรวมขยะจึงสร้ างปั ญหาให้กบั เทศบาล เพราะมันเข้าไปอุดตันตามท่อระบายน้ า และ
ทาลายทัศนียภาพอีกทั้งยังต้องใช้เตาเผาพิเศษ จึงจะกาจัดได้ จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ นอกจากนั้นเมื่อเผา
ทาลายมันยังปล่ อยก๊าซซี เอฟซี ซ่ ึ งเติ มลงไปในกระบวนการผลิ ตทาให้เกิ ดการพองตัว ก๊าซนี้ เป็ นตัว
ทาลายชั้นโอโซนของบรรยากาศ สาเหตุของปรากฏการณ์ โลกร้ อนอันเนื่ องมาจากก๊าซเรื อนกระจก
ดังนั้น เราควรช่วยกันลดการใช้โฟมเพื่อสิ่ งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่
(ที่มา : http://www.chemtrack.org)
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กิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ 1
สบู่ ผงซักฟอก และแชมพูทาความสะอาดได้ อย่ างไร
จุดประสงค์
1.ทดลองเปรี ยบเทียบและสรุ ปเกี่ยวกับการละลายของน้ ามันพืชในน้ า ก่อนและหลังเติมสารทา
ความสะอาดบางชนิดได้
2.อธิ บายสาเหตุที่สบู่ ผงซักฟอก และแชมพู สามารถใช้ทาความสะอาดได้
อุปกรณ์
1.น้ ามันพืช
5
cm3
2.น้ าสบู่
3
cm3
3.สารละลายผงซักฟอก
3
cm3
4.สารละลายแชมพู
3
cm3
5.น้ ากลัน่
50
cm3
6.หลอดทดลองขนาดกลาง
4
หลอด
7.ที่ต้ งั หลอดทดลอง
1
อัน
8.กระบอกฉีดยาขนาด 5 cm3
1
อัน
9.หลอดหยด
1
อัน
3
10.บีกเกอร์ขนาด
50 cm
4
ใบ
วิธีการทดลอง
1.ใช้กระบอกฉีดยาดูดน้ ากลัน่ ที่เตนียมไว้ใส่ ลงไปในหลอดทดลองทั้ง 4 หลอด หลอดละ 3 cm3
2.ใช้หลอดหยดดู ดน้ ามันพืช แล้วนาไปหยดใส่ หลอดทดลองทั้ง 4 หลอด หลอดละ 3 หยด
สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล
3.นาหลอดทดลองที่ 1 มาเขย่านานประมาณ 20 วินาที แล้วนาไปตั้งทิ้งไว้ในที่ต้ งั หลอดทดลอง
สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล
4.ใช้กระบอกฉี ดยาดูดน้ าสบู่ที่เตรี ยมไว้ เติมลงไปในหลอดทดลองที่ 2 ปริ มาณ 1 cm3
จากนั้นนาหลอดทดลองมาเขย่าประมาณ 20 วินาที แล้วนาไปตั้งทิ้งไว้ในที่ต้ งั หลอดทดลอง
สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล
5.ดาเนินการเช่นเดียวกับข้อ 4 แต่จะใช้สารละลายผงซักฟอกและแชมพู แทนน้ าสบู่ ตามลาดับ
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ตารางบันทึกผลการทดลอง
การทดลอง
1.เติมน้ ามันพืชลงในน้ า

ผลการทดลอง
มีหยดน้ ามันหยดเล็ก ๆ แทรกไปในน้ า และเมื่อทิ้ง
ไปนาน ๆ น้ ามันจะแยกออกจากน้ าเป็ นชั้นเห็นได้
ชัดเจน
2.เติมน้ าสบู่ลงในน้ าที่มีน้ ามันพืชอยู่
ได้สารละลายขุ่นขาว ไม่มีน้ ามันเหลืออยู่
3.เติมสารละลายผงซักฟอกลงในน้ าที่มีน้ ามันพืช ได้สารละลายขุ่นขาว ไม่มีน้ ามันเหลืออยู่
อยู่
4.เติมสารละลายแชมพูลงในน้ าที่มีน้ ามันพืชอยู่
ได้สารละลายขุ่นขาว ไม่มีน้ ามันเหลืออยู่
สรุ ปผลการทดลอง
เมื่อเติมน้ ามันพืชลงในน้ าหลังจากเขย่าและตั้งทิ้งไว้ มีหยดน้ ามันหยดเล็ก ๆ แทรกไปในน้ า
และเมื่ อทิ้งไปนาน ๆ น้ ามันจะแยกออกจากน้ า เป็ นชั้นเห็ นได้ชัดเจน แต่เมื่ อเติ ม น้ าสบู่ สารละลาย
ผงซักฟอก สารละลายแชมพู ลงในน้ าที่มีน้ ามันพืชอยู่ หลังจากเขย่าและตั้งทิ้งไว้ พบว่า ได้สารละลาย
ขุ่นขาว ไม่มีน้ ามันเหลืออยู่ จากการทดลองนี้ แสดงให้เห็นว่า น้ าสบู่ สารละลายผงซักฟอก สารละลาย
แชมพู ช่วยทาให้น้ ามันละลายน้ าได้
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เรื่องที่ 4 การเลือกใช้ สารในชีวติ
สารเคมีในชีวติ ประจาวัน
ทุกครัวเรื อนจาเป็ นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีสารเคมีเป็ นส่ วนประกอบ ซึ่ งได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทา
ความสะอาดห้องน้ า ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในห้องครัว ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนบุคคล หรื อแม้แต่ยาฆ่าแมลง เป็ น
ต้น คุณเคยหยุดคิดสักนิ ดบ้างไหมว่าผลิ ตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ภายในบ้านเหล่านี้ ประกอบด้วยสารเคมีบาง
ชนิ ดที่เป็ นอันตรายต่อสมาชิ กในครอบครัวและสัตว์เลี้ ยงที่คุณรัก โดยถ้านาไปใช้ เก็บ หรื อทาลายทิ้ง
อย่างไม่ถูกวิธี อาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ และสิ่ งแวดล้อม หรื ออาจติดไฟทาลายทรัพย์สินของคุณได้
อย่างไรก็ตาม ถ้าเรารู ้จกั ใช้ เก็บ และทิ้งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ อย่างถูกวิธี เราก็จะสามารถป้ องกันอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นได้และใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้อย่างปลอดภัย
ทาไมสารเคมีทใี่ ช้ ภายในบ้ านจึงเป็ นอันตราย
ผลิตภัณฑ์สารเคมีที่ใช้ภายในบ้านมีอนั ตราย โดยอย่างน้อยมีคุณสมบัติขอ้ ใดข้อหนึ่ งดังนี้ เป็ น
พิ ษ กัด กร่ อ น ติ ด ไฟได้ หรื อ ท าปฏิ กิ ริ ย าที่ รุ น แรงได้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี ส ารเคมี ที่ เ ป็ นอัน ตรายเป็ น
ส่ วนประกอบ ได้แก่ น้ ายาทาความสะอาดทัว่ ไป ยาฆ่าแมลง สเปรย์ชนิดต่างๆ น้ ายาขจัดคราบไขมัน น้ า
มันเชื้ อเพลิง สี และผลิตภัณฑ์ที่ถูกทาสี มาแล้ว แบตเตอรี และหมึก ผลิตภัณฑ์และสารเคมีต่างๆเหล่านี้
ส่ วนมากถ้าได้รับหรื อสัมผัสในปริ มาณที่นอ้ ยคงไม่ก่อให้เกิดอันตรายมากนัก แต่ถา้ ได้รับหรื อสัมผัสใน
ปริ มาณที่มาก หรื อในกรณี อุบตั ิเหตุ เช่ น สารเคมีหกรดร่ างกาย หรื อรั่วออกจากภาชนะบรรจุ ก็อาจทา
ให้เกิดอันตรายถึงชีวติ ได้
สิ่ งทีค่ วรปฏิบัติเพือ่ ให้ บ้านของคุณปลอดภัย
1. จัดเก็บผลิ ตภัณฑ์ต่างๆไว้ในที่ที่แห้งและเย็น ห่ างจากความร้ อน จัดวางบนพื้นหรื อชั้นที่
มัน่ คง และเก็บให้เป็ นระบบ ควรแยกเก็บผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ กัดกร่ อน ติดไฟได้ ทาปฏิกิริยาที่รุนแรงได้
หรื อเป็ นพิษ ไว้บนชั้นต่างหาก และทาความคุน้ เคยกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิ ด ควรจดจาให้ได้วา่ เก็บไว้ที่
ไหน และแต่ละผลิตภัณฑ์มีวตั ถุประสงค์ในการใช้อย่างไร เมื่อใช้เสร็ จแล้วควรนามาเก็บไว้ที่เดิมทันที
และตรวจให้แน่ใจว่าภาชนะทุกชิ้นมีฝาปิ ดที่แน่นหนา ผลิตภัณฑ์บางชนิ ดอาจเป็ นอันตรายได้มากกว่าที่
คุณคิด ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดภายในบ้าน เช่น น้ ายาเช็ดกระจก แอมโมเนี ย น้ ายาฆ่าเชื้ อ น้ ายาทา
ความสะอาดพรม น้ ายาขัดเฟอร์ นิเจอร์ รวมทั้งสเปรย์ปรับอากาศ เป็ นต้น
- ผลิตภัณฑ์ซกั ผ้า เช่น ผงซักฟอก น้ ายาปรับผ้านุ่ม น้ ายาฟอกสี ผา้ เป็ นต้น
- ผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพและความงาม เช่น สเปรย์ใส่ ผม น้ ายาทาเล็บ น้ ายาล้างเล็บ น้ ายากาจัด
ขน น้ ายาย้อมผม เครื่ องสาอางอื่นๆ เป็ นต้น
- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสวน เช่น ปุ๋ ย ยากาจัดวัชพืช ยาฆ่าแมลง เป็ นต้น
- ผลิตภัณฑ์เพื่อการบารุ งรักษาบ้าน เช่น สี ทาบ้าน กาว น้ ายากันซึ ม น้ ามันล้างสี เป็ นต้น
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- ผลิตภัณฑ์สาหรับรถยนต์ เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันเบรค น้ ามันเครื่ อง น้ ายาล้างรถ น้ ายาขัดเงา เป็ นต้น
2. ผลิตภัณฑ์สารเคมีทุกชนิดต้องมีฉลากและต้องอ่านฉลากก่อนใช้งานทุกครั้ง ผลิตภัณฑ์ที่เป็ น
อันตรายควรต้องใช้ดว้ ยความระมัดระวัง อ่านฉลากและทาตามวิธีใช้อย่างถูกต้องรอบคอบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ถ้าฉลากมีคาว่า “อันตราย (DANGER)”, “สารพิษ (POISON)”, “คาเตือน (WARNING)”, หรื อ
“ข้อควรระวัง (CAUTION)” โดยมีรายละเอียดอธิ บายได้ดงั นี้
- อันตราย (DANGER) แสดงให้เห็นว่าควรใช้ผลิตภัณฑ์ดว้ ยความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นเป็ น
พิเศษ สารเคมีที่ไม่ได้ถูกทาให้เจือจาง เมื่อสัมผัสถูกกับตาหรื อผิวหนังโดยไม่ได้ต้ งั ใจ อาจทาให้เนื้ อเยื่อ
บริ เวณนั้นถูกกัดทาลาย หรื อสารบางอย่างอาจติดไฟได้ถา้ สัมผัสกับเปลวไฟ
- สารพิษ (POISON) คือ สารที่ทาให้เป็ นอันตราย หรื อ ทาให้เสี ยชี วิต ถ้าถูกดูดซึ มเข้าสู่ ร่างกาย
ทางผิวหนัง รับประทาน หรื อ สู ดดม คานี้เป็ นเป็ นข้อเตือนถึงอันตรายที่รุนแรงที่สุด
- เป็ นพิษ (TOXIC) หมายถึง เป็ นอันตราย ทาให้อวัยวะต่างๆทาหน้าที่ผิดปกติไป หรื อ ทาให้
เสี ยชีวติ ได้ ถ้าถูกดูดซึ มเข้าสู่ ร่างกายทางผิวหนัง รับประทาน หรื อ สู ดดม
- สารก่อความระคายเคือง (IRRITANT) หมายถึง สารที่ทาให้เกิดความระคายเคือง หรื ออาการ
บวมต่อผิวหนัง ตา เยือ่ บุ และระบบทางเดินหายใจ
- ติดไฟได้ (FLAMMABLE หรื อ COMBUSTIBLE) หมายถึง สามารถติดไฟได้ง่าย และมี
แนวโน้มที่จะเผาไหม้ได้อย่างรวดเร็ ว
- สารกัดกร่ อน (CORROSIVE) หมายถึง สารเคมี หรื อไอระเหยของสารเคมีน้ นั สามารถทาให้
วัสดุถูกกัดกร่ อน ผุ หรื อสิ่ งมีชีวติ ถูกทาลายได้
3. เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เท่าที่ตอ้ งการใช้เท่านั้น อย่าซื้ อสิ่ งที่ไม่ตอ้ งการใช้ เพราะเสมือนกับเป็ น
การเก็บสารพิษไว้ใกล้ตวั โดยไม่จาเป็ น พยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยูเ่ ดิมให้หมดก่อนซื้ อมาเพิ่ม ถ้ามีของ
ที่ไมจาเป็ นต้องใช้แล้วเหลืออยู่ ควรบริ จาคให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการใช้ต่อไป หรื อไม่ก็ควรเก็บและทาฉลากให้
ดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อฉลากใกล้หลุดหรื อฉี กขาด และควรทิ้งผลิตภัณฑ์ที่เก่ามากๆ ซึ่ งไม่ควรนามาใช้
อีกต่อไป
4. เก็บให้ไกลจากเด็ก สารทาความสะอาด หรื อ สารเคมีที่ใช้ภายในบ้านอาจทาให้เป็ นอันตราย
ถึงแก่ชีวติ ควรเก็บในตูท้ ี่เด็กเอื้อมไม่ถึง อาจล็อคตูด้ ว้ ยถ้าจาเป็ น สอนเด็กๆในบ้านให้ทราบถึงอันตราย
จากสารเคมี นอกจากนี้ ควรจดเบอร์ โทรศัพท์ฉุกเฉิ นไว้ใกล้กบั โทรศัพท์ เบอร์ โทรศัพท์เหล่านี้ ได้แก่
เบอร์รถพยาบาลหรื อโรงพยาบาลที่ใกล้บา้ น สถานีดบั เพลิง สถานีตารวจ หน่วยงานที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับ
การควบคุมสารพิษ และแพทย์ประจาตัว
5. ไม่ควรเก็บสารเคมีปะปนกับอาหาร ทั้งนี้ เนื่ องจากสารเคมีอาจหกหรื อมีไอระเหยทาให้
ปนเปื้ อนกับอาหารได้ และเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์สารเคมีเสร็ จแล้วควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง
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6. ไม่ควรเก็บของเหลวหรื อก๊าซที่ติดไฟได้ไว้ในบ้าน น้ ามันเชื้ อเพลิงสาหรับรถยนต์หรื อถัง
บรรจุก๊าซถ้าสามารถทาได้ไม่ควรนามาเก็บไว้ภายในบ้าน ถังบรรจุก๊าซควรเก็บไว้นอกบ้านในบริ เวณ
ใต้ร่มเงาที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ต้องไม่เก็บของเหลวหรื อก๊าซที่ติดไฟได้ไว้ใกล้กบั แหล่งของความ
ร้อนหรื อเปลวไฟ และเก็บไว้ในภาชนะบรรจุด้ งั เดิมหรื อภาชนะที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น
7. เก็บสารเคมีไว้ในภาชนะบรรจุด้ งั เดิมเท่านั้น ไม่ควรเปลี่ยนถ่ายสารเคมีที่ใช้ภายในบ้านลงใน
ภาชนะชนิดอื่นๆ ยกเว้นภาชนะที่ติดฉลากไว้อย่างเหมาะสมและเข้ากันได้กบั สารเคมีน้ นั ๆโดยไม่ทาให้
เกิดการรั่วซึ ม นอกจากนี้ ไม่ควรเปลี่ยนถ่ายสารเคมีลงในภาชนะที่ใช้สาหรับบรรจุอาหาร เช่น ขวดน้ า
อัดลม กระป๋ องนม ขวดนม เป็ นต้น เพื่อป้ องกันผูท้ ี่รู้เท่าไม่ถึงการณ์นาไปรับประทาน
8. ผลิตภัณฑ์หลายชนิดสามารถนาไปแปรรู ปเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อลดปริ มาณสารเคมีที่
เป็ นพิษในสิ่ งแวดล้อม
9. ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีอนั ตรายน้อยกว่าทดแทนสาหรับงานบ้านทัว่ ๆไป ตัวอย่างเช่น สามารถ
ใช้ผงฟู และน้ าส้มสายชูเทลงในท่อระบายน้ า เพื่อป้ องกันการอุดตันได้
10. ทิง้ ผลิตภัณฑ์และภาชนะบรรจุให้ถูกต้องเหมาะสม ไม่เทผลิตภัณฑ์ลงในดินหรื อในท่อระบาย
น้ าทิ้ง ผลิตภัณฑ์หลายชนิ ดไม่ควรทิ้งลงในถังขยะหรื อเทลงในโถส้วม ควรอ่านฉลากเพื่อทราบวิธีการ
ทิ้งที่เหมาะสมตามคาแนะนาของผูผ้ ลิต
ทาอย่างไรให้ ปลอดภัยขณะใช้ สารเคมี
1. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ นพิษแทน
2. อ่านฉลากและปฏิบตั ิตามวิธีการใช้ทุกครั้ง
3. สวมถุ งมือและเสื้ อคลุ มทุ กครั้ ง ถ้าผลิ ตภัณฑ์สามารถทาให้เกิ ดอันตรายได้โดยการสัมผัสต่อ
ผิวหนัง
4. สวมแว่นตาป้ องกันสารเคมี ถ้าผลิตภัณฑ์สามารถทาให้เกิดอันตรายต่อตา
5. ห้ามสวมคอนแทคเลนส์ เมื่อใช้ตวั ทาละลายอินทรี ย ์ เช่น ทินเนอร์ เป็ นต้น
6. หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ทนั ทีถา้ รู้สึกวิงเวียน ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน หรื อปวดศีรษะ
7. ควรใช้ผลิตภัณฑ์สารเคมีในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ถ้าเป็ นไปได้ควรใช้ผลิตภัณฑ์ในที่โล่งแจ้ง
8. ห้ามสู บบุหรี่ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถติดไฟได้
9. ห้ามผสมผลิ ตภัณฑ์สารเคมี เอง เนื่ องจากสารเคมี บางชนิ ดอาจทาปฏิ กิริยาต่อกัน เกิ ดเป็ นไอ
ควันพิษหรื ออาจระเบิดได้
10. พบแพทย์ทนั ทีถา้ สงสัยว่าได้รับสารพิษหรื อได้รับอันตรายเมื่อสัมผัสกับสารเคมีที่ใช้ภายในบ้าน
(ที่มา: http://oldweb.pharm.su.ac.th/Chemistry-in-Life/index2.html)
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กิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ 1
ทดสอบความเป็ นกรด-เบส ของสารทีใ่ ช้ ในชีวติ ประจาวัน
จุดประสงค์
1.จาแนกสารที่ใช้ในบ้านโดยใช้และสมบัติความเป็ นกรด-เบส เป็ นเกณฑ์ได้
2.ทดสอบและสรุ ปสมบัติของสารเมื่อทาปฏิกิริยากับกระดาษลิตมัสได้
อุปกรณ์
1.น้ าอัดลม
5
cm3
2.น้ าส้มสายชู
5
cm3
3.น้ าสบู่
5
cm3
4.สารละลายยาสี ฟัน
5
cm3
5.เกลือแกง
5
cm3
6.หลอดทดลอง
5
หลอด
7.แท่งแก้วคน
1
หลอด
8.ที่ต้ งั หลอดทดลอง
1
อัน
9.กระดาษลิตมัสสี แดงและสี น้ าเงิน
10
แผ่น
วิธีการทดลอง
1.ตัดกระดาษลิตมัสสี น้ าเงินและสี แดง ขนาด 1 เซนติเมตร x 0.5 เซนติเมตร วางไว้บนกระดาษ
ขาวเป็ นคู่ ๆ มีระยะห่างกันพอสมควร
2.ใช้แท่งแก้วคนจุ่มลงในน้ าอัดลม แล้วนามาแตะกระดาษลิ ตมัสสี น้ าเงิ นและสี แดงที่วางบน
กระดาษขาว สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แล้วบันทึกผล
3.ดาเนิ นการเช่ นเดี ยวกับข้อ 2 แต่ใ ช้น้ าส้ มสายชู น้ า สบู่ สารละลายยาสี ฟัน และเกลื อแกง
พร้อมทั้งบันทึกผลการทดลอง
หมายเหตุ
1.ต้องล้างแท่งแก้วให้สะอาดและเช็ดให้แห้งก่อนนามาทดสอบสารแต่ละชนิด
2.สารละลายทุกชนิ ดต้องทิ้งให้ตกตะกอนและริ นเอาเฉพาะสารละลายใส ๆ ใส่ หลอดทดลอง
ไว้
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ตารางบันทึกผลการทดลอง
สาร
น้ าอัดลม
น้ าส้มสายชู
น้ าสบู่
สารละลายยาสี ฟัน
เกลือแกง

ผลการทดสอบกับกระดาษลิตมัส
สี นา้ เงิน
สี แดง
เปลี่ยนเป็ นสี แดง
เปลี่ยนเป็ นสี แดง
เปลี่ยนเป็ นสี น้ าเงิน
เปลี่ยนเป็ นสี น้ าเงิน
-

สรุ ปผลการทดลอง
สามารถจาแนกสารละลายโดยใช้สมบัติของสารที่ทาให้กระดาษลิตมัสเปลี่ยนสี มาเป็ นเกณฑ์
โดย
1.สารที่เปลี่ยนสี กระดาษลิ ตมัสจากสี น้ าเงิ นเป็ นสี แดง จัดว่ามีสมบัติเป็ นกรด ได้แก่ น้ าอัดลม
น้ าส้มสายชู
2.สารที่ เปลี่ ยนสี กระดาษลิ ตมัสจากสี แดงเป็ นสี น้ าเงิ น จัดว่ามี สมบัติเป็ นเบส ได้แก่ น้ าสบู่
สารละลายยาสี ฟัน
3.สารที่ไม่เปลี่ยนสี กระดาษลิตมัส จัดว่ามีสมบัติเป็ นกลาง
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เรื่องที่ 5 ผลกระทบทีเ่ กิดจาการใช้ สารต่ อชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
ปั ญหามลพิษทางสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนแนวทางการป้ องกันแก้ไขที่ดี ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่
มนุ ษย์กาลังประสบอยู่ในปั จจุ บนั ที่ สาคัญ ได้แก่ ปั ญหาการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ ปั ญหา
สารพิษ และปัญหาของระบบนิเวศ ซึ่ งปั ญหาที่สาคัญเหล่านี้มาจากปั ญหาย่อยๆหลายปั ญหา เช่น มลพิษ
ทางน้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสี ยง ขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิ กูล เป็ นต้น ปั ญหาเหล่านี้ ถา้ ไม่รีบ
ป้ องกันแก้ไข อาจส่ งผลกระทบต่อวิวฒั นาการของสิ่ งมีชีวิตได้ ซึ่ งการป้ องกันแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
เป็ นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกัน
มลพิษทางสิ่ งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้อมต่างๆ เช่น น้ า อากาศ ดิน เป็ นต้น มีความจาเป็ นต่อการดารงชี วิตของมนุ ษย์ มนุษย์
จาเป็ นต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ มากมาย แต่การใช้ประโยชน์โดยไม่คานึ งถึ ง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทาให้เกิดมลพิษขึ้นในสิ่ งแวดล้อมนั้นๆ
มลพิษทางสิ่ งแวดล้อม หมายถึง สภาวะที่สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติถูกปะปนหรื อปนเปื้ อนด้วย
สิ่ งสกปรก สิ่ งแปลกปลอม หรื อสารมลพิษ ทาให้มีลกั ษณะหรื อสมบัติแตกต่างไปจากเดิ มหรื อจาก
ธรรมชาติ โดยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวลง ยังผลให้ใช้ประโยชน์ได้นอ้ ยหรื อใช้ประโยชน์ไม่ได้เลย
และมีผลเสี ยต่อสุ ขภาพ มลพิษทางสิ่ งแวดล้อมที่สาคัญ ได้แก่ มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษ
ทางเสี ยง และมลพิษที่เกิดจากขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู
มลพิษทางนา้
มลพิษทางน้ า (Water pollution) เป็ นปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่สาคัญที่สุดปั ญหาหนึ่ งของประเทศ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปั ญหามลพิษอื่นๆปั ญหามลพิษทางน้ ามักเกิดกับเมืองใหญ่ๆแหล่งน้ าที่สาคัญของ
ประเทศถูกปนเปื้ อนด้วยสิ่ งสกปรกและสารมลพิษต่างๆทาให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าได้
เต็มที่ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
สาเหตุของการเกิดมลพิษทางน้ า ส่ วนใหญ่เกิดจากน้ าทิ้งจากที่อยูอ่ าศัย ซึ่ งมักจะมีสารอินทรี ย ์
ปนเปื้ อนมาด้วย น้ าทิ้งดังกล่าวมักเป็ นสาเหตุของการที่น้ ามีสีดา และมีกลิ่ นเน่าเหม็น น้ าที่มีสารพิษ
ตกค้างอยู่ เช่น น้ าจากแหล่งเกษตรกรรมที่มีปุ๋ยและยากาจัดศัตรู พืช น้ าทิ้งที่มีโลหะหนักปนเปื้ อนจาก
โรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้น สารเหล่านี้จะถูสะสมในวงโคจรโซ่ อาหารของสัตว์น้ า และมีผลต่อมนุ ษย์
ภายหลัง
ผลกระทบจากมลพิษทางนา้
น้ าที่อยูใ่ นระดับรุ นแรง ซึ่ งประชาชนทัว่ ไป เรี ยกว่า น้ าเสี ย มีลกั ษณะที่เห็นได้ชดั เจน คือตะกอนขุ่นข้น สี
ดาคล้ า ส่ งกลิ่นเน่าเหม็น ก่อให้เกิดความราคาญต่อชุมชน และอาจมีฟองลอยอยูเ่ หนื อน้ าเป็ นจานวนมาก
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อย่างไรก็ตาม ลักษณะของน้ าเสี ยบางครั้งเราอาจมองไม่เห็นก็ได้ ถ้าน้ านั้นปนเปื้ อนด้วยสารพิษ เช่น ยา
ปราบศัตรู หรื อยาฆ่าแมลง แร่ ธาตุ เป็ นต้น
น้ า ที่ เป็ นมลพิ ษจะมี ผ ลกระทบต่ อการดารงชี วิตของสิ่ ง มี ชีวิตอย่า งเห็ นได้ชัดกว่า ปั ญหา
สิ่ งแวดล้อมอื่นๆเพราะก่อให้เกิดผลเสี ยหายหลายประการ ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. ผลกระทบทางด้านสาธารณสุ ข
2. ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
3. ผลกระทบทางด้านสังคม
แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางนา้
1. การบาบัดน้ าเสี ย
2. การกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู
3. การให้การศึกษาและความเข้าใจเกี่ยวกับปั ญหามลพิษทางน้ าแก่ประชาชน
4. การใช้กฎหมาย มาตรการ และข้อบังคับ
5. การศึกษาวิจยั คุณภาพน้ าและสารวจแหล่งที่ระบายน้ าเสี ยลงสู่ แม่น้ า
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กิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ 1
คาสั่ ง จงตอบคาถามหรื อเติมช่องว่างด้วยคาหรื อข้อความสั้นๆ
1. มลพิษทางน้ า หมายถึง อะไร
ตอบ
2. มลพิษทางน้ าที่เมืองใหญ่ เช่น กรุ งเทพ เชียงใหม่ เป็ นต้น กาลังเผชิ ญอยูใ่ นปั จจุบนั ส่ วนใหญ่
เกิดจากสาเหตุใด
ตอบ
3. สาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดปั ญหามลพิษทางน้ า ได้แก่ อะไรบ้าง
ตอบ
4. ของเสี ยจากแหล่งชุมชนส่ วนมากจะอยูใ่ นรู ปของ สารประเภทใด
ตอบ
5. ของเสี ยที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมจะมีลกั ษณะแตกต่างกันไปขึ้นอยูก่ บั อะไร
ตอบ
6. น้ าที่เป็ นมลพิษมีลกั ษณะที่เห็นได้ชดั เจน คือ อะไร
ตอบ
7. น้ าเสี ยส่ งผลกระทบต่อการบริ โภคอาหาร ทาให้เกิดปั ญหาสุ ขภาพโดยตรงต่อมนุษย์จดั เป็ น
ผลกระทบทางด้านใดบ้าง
ตอบ
8. การแก้ไขปั ญหามลพิษทางน้ าที่ได้ผล และเป็ นการแก้ไขปั ญหาที่ตน้ เหตุ คือ อะไร
ตอบ
แนวคาตอบกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
ข้อที่ 1. แหล่ ง น้ า ที่ ถู ก ปนเปื้ อนด้วยสิ่ ง สกปรกและสารมลพิ ษ ต่ า งๆท าให้ไ ม่ ส ามารถใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้ าได้เต็มที่
ข้อที่ 2. ส่ วนใหญ่เกิดจากน้ าทิ้งจากที่อยูอ่ าศัย
ข้อที่ 3.
1. ของเสี ยจากแหล่งชุมชน
2. ของเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรม
3. ของเสี ยจากกิจกรรมทางการเกษตร
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4. สารมลพิษอื่นๆที่ไม่มีแหล่งกาเนิดแน่นอน
ข้อที่ 4. สารอินทรี ย ์ เช่น เศษอาหาร สบู่ ผงซักฟอก อุจจาระ ปั สสาวะ เป็ นต้น
ข้อที่ 5. ประเภทและชนิดของโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อที่ 6. คือตะกอนขุ่นข้น สี ดาคล้ า ส่ งกลิ่นเน่าเหม็น
ข้อที่ 7. ผลกระทบทางด้านสาธารณสุ ข
ข้อที่ 8. การให้การศึกษาและความเข้าใจเกี่ยวกับปั ญหามลพิษทางน้ าแก่ประชาชน
มลพิษทางอากาศ
ส่ วนใหญ่เกิ ดจากควันของยานพาหนะและจากโรงงานอุ ตสาหกรรม ควันดังกล่าวมี ผลต่อ
สุ ขภาพของมนุ ษย์โดยตรง ควันจากโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่ งที่มี ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์หรื อ
ไนโตรเจนออกไซด์ เป็ นองค์ประกอบ เมื่อรวมกับละอองน้ าในอากาศ จะกลายเป็ นสารละลายกรด
ซัลฟิ วริ กหรื อกรดไนตริ ก กลายเป็ นฝนกรด ตกลงมาอันเป็ นอันตรายต่อสิ่ ง มี ชี วิตและยังท าให้
สิ่ งก่อสร้างเกิดการสึ กกร่ อนได้ สถานที่กาลังประสบปั ญหากับมลพิษทางอากาศเหล่านี้ จะมีผลกระทบ
ต่อสุ ขภาพของมนุ ษย์เป็ นอย่างมาก โดยจะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ อาจทาให้เกิดโรคภูมิแพ้ โรค
ทรวงอก เยือ่ บุตาอักเสบ และเป็ นอันตรายต่อเด็กในครรภ์ตลอดจนเสี ยชีวติ ได้
ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Green house effect)
เป็ นปรากฏการณ์ที่ทาให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่ งจะมีผลกระทบต่อภูมิอากาศทัว่ โลกอย่างที่ไม่
เคยปรากฏมาก่อน โดยนักวิทยาศาสตร์ ได้ประมาณการไว้ว่าที่บริ เวณเหนื อเส้นศูนย์สูตรขึ้นไป ฤดู
หนาวจะสั้ นขึ้ นและมี ค วามชื้ นมาก ส่ วนฤดู ร้อนจะยาวนานขึ้ นอาจท าให้พ้ืนดิ นบางแห่ ง บนโลก
กลายเป็ นทะเลทราย และในเขตร้อนอาจจะมีพายุบ่อยครั้งและรุ นแรง บริ เวณขั้วโลกความร้อนส่ งผล
โดยตรงต่ อ การละลายของหิ ม ะเป็ นเหตุ ให้ ป ริ ม าณน้ า ในทะเลเพิ่ ม ขึ้ น มี ผ ลต่ อ การเกิ ดอุ ท กภัย
นอกจากนี้ ยงั ส่ งผลกระทบต่อพืชและสัตว์ เกิดการเปลี่ยนแปลงทาให้ปากใบพืชปิ ดไม่สามารถรับก๊าซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ และไอน้ า ได้ก ารสั ง เคราะห์ ด้วยแสงลดลง สั ตว์บ างชนิ ดอาจได้รั บความ
กระทบกระเทือนต่อเนื้อเยือ่ ตา ผิวหนัง และเป็ นเหตุให้สูญพันธุ์ได้ในที่สุด
สารคลอโรฟลูออโรคาร์ บอน(CFC) มี ชื่อทางการค้าว่า ฟรี ออน(Freon) ฟรี ออนใช้ในการ
อุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น ใช้เป็ นสารทาความเย็นในตูเ้ ย็น เครื่ องปรับอากาศ ใช้เป็ นก๊าซขับดัน
ในผลิตภัณฑ์สเปรย์ เป็ นส่ วนผสมในการผลิตโฟม ใช้กบั เครื่ องสาอาง ใช้กบั ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮออล์
ใช้ เ ป็ นตัว ท าละลายและท าความสะอาดใช้ เ ป็ นฉนวนไฟฟ้ าและใช้ เ ป็ นสารดับ เพลิ ง เป็ นต้น
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กิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ 2
คาสั่ ง จงตอบคาถามหรื อเติมช่องว่างด้วยคาหรื อข้อความสั้นๆ
1. มลพิษทางอากาศ หมายถึง
2. สิ่ งที่เป็ นมลพิษที่ปล่อยออกจากท่อไอเสี ยรถยนต์ ได้แก่
3. ผลกระทบของมลพิษทางอากาศชนิดเฉี ยบพลันที่มีต่อมนุษย์ คือ
4. ตัวอย่างผลกระทบต่อพืชจากมลพิษทางอากาศ เช่น
5. ก๊าซสาคัญที่ทาให้เกิดปรากฏการณ์ฝนกรด คือ
6. เมื่อก๊าซจากข้อ 5 ถูกแสงแดดจะรวมตัวกับออกซิ เจนในอากาศเกิดปฏิกิริยาเคมีกลายเป็ น
สาร
7. คาถาม ผลกระทบของฝนกรดที่มีต่อสิ่ งมีชีวติ คือ
8. คาถาม ก๊าซที่สาคัญที่ทาหน้าที่ห่อหุ ้มโลก ซึ่ งเปรี ยบเหมือนกับกระจกของเรื อนกระจก
ได้แก่
ถ้า ก๊ า ซเหล่ า นี้ มี ป ริ ม าณเพิ่ ม มากขึ้ นในบรรยากาศผลที่ จ ะ
เกิดขึ้นตามมาคือ
แนวคาตอบกิจกรรมตอนที่ 2
ข้อที่ 1. สภาวะที่อากาศตามธรรมชาติถูกปนเปื้ อนหรื อเจือปนด้วยสิ่ งแปลกปลอม ทาให้องค์ประกอบ
ส่ วนใดส่ วนหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปและเสื่ อมโทรมลง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ
ข้อที่ 2. ฝุ่ นละออง เขม่าควัน ก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ สารตะกัว่ ไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน และคาร์บอนไดออกไซด์
ข้อที่ 3. เกิดจากการสู ดหายใจเอาสารพิษในอากาศที่มีความเข้มข้นสู งเข้าไป ทาให้เกิ ดผลเสี ยต่อ
ระบบทางเดินหายใจ หัวใจ ปอด และทาให้ตามในที่สุด
ข้อที่ 4. ทาให้พืชไม่เจริ ญเติบโต ผลผลิ ตลดลง สี ของต้นไม้และใบเปลี่ยนแปลงไป ทาให้การ
สังเคราะห์ดว้ ยแสงและการหายใจของพืชเสื่ อมลง
ข้อที่ 5. ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์
ข้อที่ 6. กรดซัลฟูริก(กรดกามะถัน)และกรดไนตริ ก
ข้อที่ 7. จะไปทาลายโซ่อาหารตามธรรมชาติที่สาคัญของมนุษย์ คือต้นไม้และป่ าไม้
ข้อที่ 8. คลอโรฟลูออโรคาร์ บอน(CFC) ไนตรัสออกไซด์ มีเทน คาร์ บอนไดออกไซด์ โอโซน และไอน้ า
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มลพิษทางเสี ยง
สิ่ งที่เป็ นต้นเหตุที่ทาให้เกิดเสี ยงดังจนเป็ นอันตรายต่อมนุษย์น้ นั มีหลายประการ เช่น เสี ยงอึกทึกที่
เกิ ดจากเครื่ องยนต์ตามท้องถนน โดยเฉพาะถนนที่มี ปัญหาเรื่ อ งการจารจรติดขัด เสี ย งเครื่ องบิ น
เสี ยงดนตรี ในดิสโก้เทค เสี ยงเพลงจากซาวด์อะเบ้าท์ เสี ยงเครื่ องจักรของโรงงาน เสี ยงเครื่ องขยายเสี ยง
จากงานชุ มชนต่างๆ นอกจากนี้ ยงั มีเสี ยงจากอื่นๆอีกที่อยู่ในสิ่ งแวดล้อมอันเป็ นเสี ยงที่ไม่พึงประสงค์
และมีเสี ยงดังเกินเหตุ ระดับเสี ยงปกติที่ไม่เป็ นอันตรายต่อการได้ยินของคนจะอยูใ่ นระดับไม่เกิน 80
– 85 เดซิ เบล และระดับเสี ยงในระดับปกติธรรมดาควรไม่เกิน 50 – 70 เดซิ เบล แต่ระดับเสี ยงในดิสโก้
เทค เฉลี่ยประมาณ 90 – 100 เดซิ เบล นับว่าเป็ นอันตรายอย่างมากต่อสุ ขภาพ โดยเฉพาะซาวด์อะ
เบาท์ เป็ นการนาเอาเครื่ องฟั งแนบประกบไว้กบั หู ตลอดเวลา และถ้ามีเสี ยงรบกวนก็จะเปิ ดเสี ยงดัง
เพิ่มขึ้น เป็ นการเพิ่มระดับคลื่นเสี ยงให้มีผลต่อระบบประสาทหู โดยตรง ก่อให้เกิดการสู ญเสี ยการได้ยิน
เป็ นอันตรายต่อเยื่อแก้วหู อาจมีผลทาให้เกิ ดอาการหู หนวกเมื่อมีอายุมากขึ้นและเกิ ดปั ญหาหู ตึงได้ใน
ที่สุด
ขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูล
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการกระท าของมนุ ษ ย์ เช่ น การทิ้ ง ขยะมู ล ฝอยลงบนถนน แม่ น้ า ล าคลอง
ชายหาด หรื อตามสถานที่สาธารณะต่างๆ การปลูกสร้าง การติดป้ ายโฆษณาการเดินสายไฟฟ้ าที่ไม่เป็ น
ระเบียบ การปล่อยน้ าเสี ยหรื อควันของโรงงานอุตสาหกรรม สิ่ งเหล่านี้ ถือว่าเป็ นการกระทาที่ก่อให้เกิด
มลพิษทางทัศนาการเพราะทาให้ความสวยงามของสถานที่ต่างๆต้องสู ญเสี ยไป
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กิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ 3
คาสั่ ง จงตอบคาถามหรื อเติมช่องว่างด้วยคาหรื อข้อความสั้นๆ
1. สภาวะที่เสี ยงดังเกินไป ซึ่ งคนเราไม่ประสงค์ที่จะได้ยนิ และก่อให้เกิดความราคาญ หรื อเป็ น
อันตรายต่อมนุษย์ เรี ยกว่า
2. ระดับเสี ยงที่เป็ นอันตรายต่อการได้ยนิ ของมนุษย์จะอยูใ่ นระดับ
3. เสี ยงรบกวนในชุมชนส่ วนมากเกิดจาก
4. สาเหตุตามธรรมชาติที่ทาให้เกิดมลพิษทางเสี ยง ได้แก่
5. ผลกระทบของมลพิษทางเสี ยงที่มีต่อสุ ขภาพอนามัย เช่น
6. แนวทางป้ องกันแก้ไขมลพิษทางเสี ยงที่สาคัญได้แก่
7. ขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู เป็ นปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่มกั เกิดขึ้นในเขต
8. ปั ญหาต่างๆที่เกิดจากปั ญหาขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู ได้แก่
แนวคาตอบกิจกรรมตอนที่ 3
ข้อที่ 1. มลพิษทางเสี ยง
ข้อที่ 2. 85 เดซิเบล
ข้อที่ 3. กิจกรรมหรื อการกระทาของมนุ ษย์ เช่ น เสี ยงจากเครื่ องขยายเสี ยงตามสถานที่ต่างๆ
เสี ย งจากอู่ ซ่ อมรถยนต์ เสี ย งจากเครื่ อ งจัก ร เครื่ องยนต์ที่ น ามาติ ด ตั้ง ในโอกาสต่ า งๆ เสี ย งจาก
ยานพาหนะ
ข้อที่ 4. ฟ้ าแลบ ฟ้ าผ่า ฟ้ าร้อง
ข้อที่ 5. ทาให้เกิดโรคความดันโลหิ ตสู ง โรคกระเพาะ โรคหัวใจบางชนิด
ข้อที่ 6.
1. การให้การศึกษาและประชาสัมพันธ์
2. การใช้มาตรการทางกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ บังคับ
3. การกาหนดเขตการใช้ที่ดินหรื อกาหนดผังเมือง
4. การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรื อใช้เครื่ องจักรเครื่ องยนต์ที่ทนั สมัย
5. การใช้อุปกรณ์ป้องกันเสี ยง
ข้อที่ 7. ในชุมชนใหญ่ๆหรื อเมืองใหญ่ เช่น กรุ งเทพมหานคร เชียงใหม่ นครราชสี มา เป็ นต้น
ข้อที่ 8.
1. ทาให้เกิดกลิ่นเหม็น
2. เป็ นแหล่ ง อาหารและแหล่ ง เพาะพัน ธุ์ ข องสั ตว์น าโรคชนิ ด ต่ า ง ๆ เช่ น ยุง แมลงวัน
แมลงสาบ
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3. ทาให้พ้ืนที่บริ เวณนั้นสกปรกขาดความสวยงามและความเป็ นระเบียบ
4. ทาให้แหล่งน้ าสกปรกและเกิดการเน่าเสี ย
5. ทาให้เกิดความสกปรกแก่บรรยากาศ
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บทที่ 11
แรงและการใช้ ประโยชน์
สาระสาคัญ
แรงเป็ นปริ มาณที่มีขนาดและทิศทาง มีผลกระทบต่อวัตถุ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. ระบุประเภทและความหมายของแรงประเภทต่างๆ ได้
2. อธิบายการกระทาของแรงและโมเมนต์ของแรงได้
3. ระบุประโยชน์ของแรงในชีวิตประจาวันได้
4. การหาค่าและผลกระทบของแรงและโมเมนต์ได้
5. ใช้ความรู้เรื่ องโมเมนต์ในชีวิตประจาวันได้
ขอบข่ ายเนื้อหา
เรื่ องที่ 1 แรง
เรื่ องที่ 2 โมเมนต์
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เรื่องที่ 1 แรง
แรง (Force) คือ อานาจอย่างหนึ่งที่กระทาหรื อพยายามกระทาต่อวัตถุให้เปลี่ยนสภาวะ แรง
เป็ นปริ มาณเวกเตอร์ และมีหน่วยเป็ นนิ วตัน
ผลของแรงทาให้ วตั ถุเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. เปลี่ยนรู ปทรง
2. เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ เช่น การเคลื่อนที่เร็ วขึ้น การเคลื่อนที่ชา้ ลง การหยุดนิ่ง หรื อ
เปลี่ยนทิศทาง
ปริมาณในทางวิทยาศาสตร์ มี 2 ปริมาณด้ วยกัน ดังนี้
1. ปริ มาณเวกเตอร์ (Vector quantity) เป็ นปริ มาณที่มีท้ งั ขนาดและทิศทาง เช่น น้ าหนัก แรง
ความเร็ ว เป็ นต้น
2. ปริ มาณสเกลลาร์ (Scalar quantity) เป็ นปริ มาณที่มีแต่ขนาดอย่างเดียว เช่น อุณหภูมิ เวลา
อัตราเร็ ว มวล เป็ นต้น
การเขียนปริ มาณเวกเตอร์ เขียนแทนด้วยเส้นตรงที่มีหวั ลูกศรกากับ 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 ผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทาต่อวัตถุ
การหาแรงลัพธ์ ทาได้ 2 วิธี คือ
1. เมื่อแรงย่อยที่กระทาต่ อวัตถุมีทิศทางเดียวกัน ขนาดของแรงลัพธ์ จะได้ จากการนาขนาดของแรงย่อยต่ างๆ
มารวมกัน
30 N
20 N

F1
F2

จากรูปแรงลัพธ์ (F) = F1 + F2 = 30 + 20 = 50 นิวตัน
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2.เมื่อแรงที่กระทาต่ อวัตถุ มีทิศทางตรงกันข้ าม แรงลัพธ์ มีขนาดเท่ ากับผลต่ างของขนาดของแรงย่ อยที่
กระทาต่ อวัตถุ และมีทิศทางไปทางเดียวกับทิศทางของแรงที่ มีขนาดมากกว่ า
30 N

20 N

จากรู ป ขนาดแรงลัพธ์ เท่ ากับ 30 – 20 = 10 นิวตัน
ตัวอย่างที่ 1 แรง 5 นิวตัน และแรง 7 นิวตัน กระทาในทิศทางเดียวกัน แรงลัพธ์มีขนาดเท่าใด

A

ตอบ

7N
5N

(5) + (7) = +12 นิวตัน
แรงลัพธ์มีขนาด 12 นิวตัน มีทิศทางไปทางขวา

ตัวอย่างที่ 2 แรงขนาด 4 นิวตัน และแรง 6 นิวตัน กระทาในทิศทางตรงกันข้าม แรงลัพธ์มีขนาดเท่ากับ
เท่าใด
4 นิวตัน

6 นิวตัน

(+6) +(-4) = 6 – 4 = 2 นิวตัน
แรงลัพธ์มีขนาด 2 นิวตัน มีทิศทางไปทางขวา
แบบฝึ กหัด
ให้ตอบคาถามต่อไปนี้
1. แรงมีความหมายว่าอย่างไร
2. ปริ มาณเวกเตอร์คืออะไร
3. กาหนดให้แรง 6 นิวตัน และแรง 10 นิวตันกระทาในทิศทางเดียวกัน แรงลัพธ์มีค่าเท่าใด
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4. แรง 2 แรงมีค่า 2 และ 4 นิวตัน กระทาในทิศทางตรงข้ามกัน แรงลัพธ์มีค่าเท่าใด
5. จากรู ป
4N

6N

แรงลัพธ์มีค่าเท่าใด
ทิศทางไปทางใด
ผลของแรงลัพธ์ ต่อการเคลือ่ นทีข่ องวัตถุ
1. เมื่อมีแรง 2 แรง มีขนาดเท่ากันมากระทาต่อวัตถุในทิศทางเดียวกัน รถจะเคลื่อนที่ไปตาม
ทิศทางของแรงทั้งสอง
2. ถ้ามีแรง 2 แรงมีขนาดเท่ากันมากระทาต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้าม ทาให้แรงลัพธ์มีค่า
เท่ากับศูนย์ (0) วัตถุจะหยุดนิ่ ง เพราะแรงทั้งสองสมดุลกัน
3. ถ้ามีแรง 2 แรง มีขนาดต่างกัน กระทาในทิศทางตรงกันข้าม ผลที่เกิดทาให้วตั ถุเคลื่อนที่ไป
ตามทิศทางของแรงมาก
ชนิดของแรง
แรงในธรรมชาติมีหลายชนิด เช่น แรงกล แรงผลัก แรงโน้มถ่วง แต่ในทางฟิ สิ กส์แบ่งประเภท
ของแรงออกเป็ น 4 ชนิ ด ดังนี้
1. แรงดึงดูดระหว่างมวล หมายถึง แรงดึงดูดที่เกิดจากมวลสารที่อยูใ่ กล้กนั เช่น แรงดึงดูด
ของโลกที่ดึงดูดวัตถุเข้าสู่ ศูนย์กลางของโลก หรื อแรงดึงดูดระหว่างมวลวัตถุที่อยูใ่ กล้กนั
เป็ นต้น
2. แรงแม่เหล็ก เป็ นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็กที่อยูห่ ่างกันในระยะไม่ไกลมาก โดยจะ
เป็ นแรงกระทาซึ่ งกันและกัน
3. แรงไฟฟ้ า หมายถึง แรงดึงดูด หรื อผลักกันที่เกิดจากประจุไฟฟ้ า 2 ชนิด คือ ประจุบวก (+)
และประจุลบ (-) ประจุไฟฟ้ าจะออกแรงกระทาซึ่ งกันและกัน ถ้าเป็ นประจุไฟฟ้ าชนิด
เดียวกันจะผลักกัน ถ้าเป็ นประจุไฟฟ้ าต่างชนิดกันจะดูดกัน
4. แรงนิวเคลียร์ หมายถึง แรงที่เกิดจากแรงที่ยดึ เหนี่ยวอนุ ภาคในนิวเคลียสของอะตอมให้อยู่
ร่ วมกัน ซึ่ งเป็ นแรงที่มีค่ามหาศาลมาก
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5. แรงเสี ยดทาน หมายถึง แรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวทั้งสองของวัตถุ มี 2 ประเภท คือ
แรงเสี ยดทานสถิต คือ แรงเสี ยดทานที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ เมื่อมีแรงกระทาต่อ
วัตถุแล้ววัตถุเคลื่อนที่
แรงเสี ยดทานจลน์ คือ แรงเสี ยดทานที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ เมื่อมีแรงมากระทาต่อ
วัตถุแล้ววัตถุเคลื่อนที่
แรงเสี ยดทาน
ความหมายของแรงเสี ยดทาน (Friction force) หมายถึง แรงที่พยายามต้านการเคลื่อนที่ของ
วัตถุ เกิดที่ผวิ สัมผัสของวัตถุ มีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศของแรงที่กระทากับวัตถุ หรื อเป็ นแรงที่เกิดขึ้น
เมื่อวัตถุหนึ่งพยายามเคลื่อนที่ หรื อกาลังเคลื่อนที่ไปบนผิวของอีกวัตถุหนึ่ง เนื่องจากมีแรงมากระทา
มีลกั ษณะสาคัญ ดังนี้
1. เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ
2. มีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางที่วตั ถุเคลื่อนที่หรื อตรงข้ามทิศทางของแรงที่พยายามทาให้วตั ถุ
เคลื่อนที่ดงั รู ป

รู ปแสดงลักษณะของแรงเสี ยดทาน
ถ้าวาง A อยูบ่ นวัตถุ B ออกแรง ลากวัตถุ วัตถุ A จะเคลื่อนที่หรื อไม่ก็ตาม จะมีแรงเสี ยดทาน
เกิดขึ้นระหว่างผิวของ A และ B แรงเสี ยดทานมีทิศทางตรงกันข้ามกับแรง ที่พยายามต่อต้านการ
เคลื่อนที่ ของ A
ประเภทของแรงเสี ยดทาน
แรงเสี ยดทานมี 2 ประเภท คือ
1. แรงเสี ยดทานสถิต (static friction) คือ แรงเสี ยดทานที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ ใน
สภาวะที่วตั ถุได้รับแรงกระทาแล้วอยูน่ ิ่ง
2. แรงเสี ยดทานจลน์ (kinetic friction) คือ แรงเสี ยดทานที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ
ในสภาวะที่วตั ถุได้รับแรงกระทาแล้วเกิดการเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วคงที่
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อแรงเสี ยดทาน
แรงเสี ยดทานระหว่างผิวสัมผัสจะมีค่ามากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั สิ่ งต่อไปนี้
1. แรงกดตั้งฉากกับผิวสั มผัส ถ้าแรงกดตัวฉากกับผิวสัมผัสมากจะเกิดแรงเสี ยดทานมาก ถ้า
แรงกดตั้งฉากกับผิวสัมผัสน้อยจะเกิดแรงเสี ยดทานน้อย ดังรู ป

รู ป ก แรงเสี ยดทานน้ อย รู ป ข แรงเสี ยดทานมาก
2. ลักษณะของผิวสั มผัส ถ้าผิวสัมผัสหยาบ ขรุ ขระจะเกิดแรงเสี ยดทานมาก ดังรู ป ก ส่ วน
ผิวสัมผัสเรี ยบลื่นจะเกิดแรงเสี ยดทานน้อยดังรู ป ข

รู ป ก แรงเสี ยดทานมาก รู ป ข แรงเสี ยดทานน้ อย
3. ชนิดของผิวสั มผัส เช่น คอนกรี ตกับเหล็ก เหล็กกับไม้ จะเห็นว่าผิวสัมผัสแต่ละคู่ มีความ
หยาบ ขรุ ขระ หรื อเรี ยบลื่น เป็ นมันแตกต่างกัน ทาให้เกิดแรงเสี ยดทานไม่เท่ากัน
การลดแรงเสี ยดทาน
การลดแรงเสี ยดทานสามารถทาได้หลายวิธี ดังนี้
1. การใช้น้ ามันหล่อลื่นหรื อจาระบี
2. การใช้ระบบลูกปื น
3. การใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตลับลูกปื น
4. การออกแบบรู ปร่ างของยานพาหนะให้เพรี ยวลมทาให้ลดแรงเสี ยดทาน
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การเพิม่ แรงเสี ยดทาน
การเพิ่มแรงเสี ยดทานในด้านความปลอดภัยของมนุษย์ เช่น
1. ยางรถยนต์มีดอกยางเป็ นลวดลาย มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิม่ แรงเสี ยดทานระหว่างล้อกับถนน
2. การหยุดรถต้องเพิ่มแรงเสี ยดทานที่เบรก เพื่อหยุดหรื อทาให้รถแล่นช้าลง
3. รองเท้าบริ เวณพื้นต้องมีลวดลาย เพื่อเพิ่มแรงเสี ยดทานทาให้เวลาเดินไม่ลื่นหกล้มได้ง่าย
4. การปูพ้นื ห้องน้ าควรใช้กระเบื้องที่มีผวิ ขรุ ขระ เพื่อช่วยเพิ่มแรงเสี ยดทาน เวลาเปี ยกน้ าจะได้
ไม่ลื่นล้ม
สมบัติของแรงเสี ยดทาน
1. แรงเสี ยดทานมีค่าเป็ นศูนย์ เมื่อวัตถุไม่มีแรงภายนอกมากระทา
2. ขณะที่มีแรงภายนอกมากระทาต่อวัตถุ และวัตถุยงั ไม่เคลื่อนที่ แรงเสี ยดทานที่เกิดขึ้นมี
ขนาดต่างๆ กัน ตามขนาดของแรงที่มากระทา และแรงเสี ยดทานที่มีค่ามากที่สุดคือ แรงเสี ยด
ทานสถิต เป็ นแรงเสี ยดทานที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุเริ่ มเคลื่อนที่
3. แรงเสี ยดทานมีทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ
4. แรงเสี ยดทานสถิตมีค่าสู งกว่าแรงเสี ยดทานจลน์เล็กน้อย
5. แรงเสี ยดทานจะมีค่ามากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของผิวสัมผัส ผิวสัมผัสหยาบหรื อ
ขรุ ขระจะมีแรงเสี ยดทานมากกว่าผิวเรี ยบและลื่น
6. แรงเสี ยดทานขึ้นอยูก่ บั น้ าหนักหรื อแรงกดของวัตถุที่กดลงบนพื้น ถ้าน้ าหนักหรื อแรงกด
มากแรงเสี ยดทานก็จะมากขึ้นด้วย
7. แรงเสี ยดทานไม่ข้ ึนอยูก่ บั ขนาดหรื อพื้นที่ของผิวสัมผัส
ประโยชน์ จากแรงเสี ยดทาน
1. ประโยชน์จากการเพิ่มแรงเสี ยดทาน
การผลิตน็อตและตะปูให้มีเกลียว เพื่อเพิม่ แรงเสี ยดทานทาให้มีแรงยึดเหนี่ยวมากขึ้น
ยางรถยนต์ ทาเป็ นลวดลายที่เรี ยกว่าดอกยาง เพื่อช่วยให้ยางเกาะถนนได้ดีข้ ึน ขณะที่รถ
แล่นไปบนถนน ป้ องกันการลื่นไถลออกนอกถนน
การทาให้พ้นื มีความขรุ ขระ เพราะจะช่วยให้เดินได้อย่างปลอดภัยไม่ลื่น
พื้นรองเท้า ผลิตโดยใช้วสั ดุที่เพิ่มแรงเสี ยดทานระหว่างพื้นกับรองเท้า เพื่อการทรงตัว และเคลื่อนไหว
ได้สะดวกขึ้น
2. ประโยชน์จากการลดแรงเสี ยดทาน
ช่วยลดการเสี ยดสี ของข้อต่อของมนุษย์ ขณะที่มีการเคลื่อนไหว ได้แก่ มีสารหล่อลื่นใน
สมอง และไขสันหลัง
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ลูกสู บและกระบอกสู บของเครื่ องจักรกล ซึ่ งจะเสี ยดสี กนั ตลอดเวลา ก็จะใช้
น้ ามันเครื่ อง หรื อน้ ามันหล่อลื่น ช่วยลดแรงเสี ยดทาน
การใช้สาร พีทีเอฟอี (PTFE : Poly Tetra Fluoro Ethylene) ซึ่ งมีชื่อทางการค้าว่า
เทฟลอน ฉายบนภาชนะ เพื่อให้เกิดความลื่น โดยไม่ตอ้ งทาการอัดฉี ดด้วยสารหล่อลื่น
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เรื่องที่ 2 โมเมนต์
โมเมนต์ (Moment) หมายถึง ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุหมุนไปรอบจุดคงที่ ซึ่ งเรี ยกว่าจุด
ฟัลคัม (Fulcrum)
ค่าของโมเมนต์ หาได้จากผลคูณของแรงที่มากระทากับระยะที่วดั จากจุดฟัลครัมมาตั้งฉากกับ
แนวแรง ดังสู ตร M = F x S หรื อ

ทิศทางของโมเมนต์ มี 2 ทิศทาง คือ
1. โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา
คาน A B มีจุดหมุนที่ F มีแรงมากระทาที่ปลายคาน A จะเกิดโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา

F

2. โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา
คาน A B มีจุดหมุนที่ F มีแรงมากระทาที่ปลายคาน B จะเกิดโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา

F

รู ปแสดงทิศทางของโมเมนต์

จากภาพ F เป็ นจุดหมุน เอาวัตถุ W วางไว้ที่ปลายคานข้างหนึ่ง ออกแรงกดที่ปลายคานอีกข้าง
หนึ่ง เพื่อให้ไม้อยูใ่ นแนวระดับพอดี
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โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา = WxL2 (นิวตัน-เมตร)
โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา = ExL1 (นิวตัน-เมตร)
กฎของโมเมนต์
เมื่อวัตถุหนึ่งถูกกระทาด้วยแรงหลายแรง แล้วทาให้วตั ถุน้ นั อยูใ่ นสภาวะสมดุล (ไม่
เคลื่อนที่และไม่หมุน) จะได้วา่
ผลรวมของโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา = ผลรวมของโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา
คาน
หลักการของโมเมนต์ เรานามาใช้กบั อุปกรณ์ที่เรี ยกว่า คาน (lever) หรื อคานดีดคานงัด คานเป็ น
เครื่ องกลชนิดหนึ่งที่ใช้ดีดงัดวัตถุให้เคลื่อนที่รอบจุดหมด (fulcrum) มีลกั ษณะเป็ นแท่งยาว หลักการ
ทางานของคานใช้หลักของโมเมนต์

รู ปแสดงลักษณะของคาน
ถ้าโจทย์ไม่กาหนดน้ าหนักคานมาให้แสดงว่าคานไม่มีน้ าหนัก จากรู ป กาหนดให้
W = แรงความต้านทาน หรื อน้ าหนักของวัตถุ
E = แรงความพยายาม หรื อแรงที่กระทาต่อคาน
a = ระยะตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแรงต้านทาน
b = ระยะทางตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแรงพยายาม
โดยมี F (Fulcrum) เป็ นจุดหมุนหรื อจุดฟัลกรัม
เมื่อคานอยูใ่ นภาวะสมดุล โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา = โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา
Wxa=Exb
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การจาแนกคาน คานจาแนกได้ 3 ประเภทหรื อ 3 อันดับดังนี้
1. คานอันดับที่ 1 เป็ นคานที่มีจุด (F) อยูร่ ะหว่างแรงความพยายาม (E) และแรงความต้านทาน (W) เช่น
กรรไกรตัดผ้า กรรไกรตัดเล็บ คีมตัดลวด เรื อแจว ไม้กระดก เป็ นต้น

รู ปแสดงคานอันดับ 1
2. คานอันดับ 2 เป็ นคานที่มีแรงความต้านทาน (W) อยูร่ ะหว่างแรงความพยายาม (E) และจุดหมุน (F)
เช่น ที่เปิ ดขวดน้ าอัดลม รถเข็นทราย ที่ตดั กระดาษ เป็ นต้น

รู ปแสดงคานอันดับ 2
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3. คานอันดับที่ 3 เป็ นคานที่มีแรงความพยายาม (E) อยูร่ ะหว่างแรงความต้านทาน (W) และจุดหมุน (F)
เช่น ตะเกียบ คีมคีบถ่าน แหนบ เป็ นต้น

รู ปแสดงคานอันดับ 3
การผ่อนแรงของคาน จะมีค่ามากหรื อน้อยโดยดูจากระยะ E ถึง F และ W ว่าถ้าระยะ EF ยาวหรื อสั้น
กว่าระยะ WF ถ้าในกรณี ที่ยาวกว่าก็จะช่วยผ่อนแรง ถ้าสั้นกว่าก็จะไม่ผอ่ นแรง
หลักการและขั้นตอนการคานวณเรื่องคานและโมเมนต์
1. วาดรู ปคาน พร้อมกับแสดงตาแหน่งของแรงที่กระทาบนคานทั้งหมด
2. หาตาแหน่งของจุดหมุนหรื อจุดฟัลครัม ถ้าไม่มีให้สมมติข้ ึน
3. ถ้าโจทย์ไม่บอกน้ าหนักของคานมาให้ เราไม่ตอ้ งคิดน้ าหนักของคานและ ถือว่า คานมี
ขนาดสม่าเสมอกันตลอด
4. ถ้าโจทย์บอกน้ าหนักคานมาให้ตอ้ งคิดน้ าหนักคานด้วย โดยถือว่าน้ าหนักของคานจะอยูจ่ ุด
กึ่งกลางคานเสมอ
5. เมื่อคานอยูใ่ นสภาวะสมดุล โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเท่ากับโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา
6. โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา หรื อโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกามีค่าเท่ากับ ผลบวกของโมเมนต์ยอ่ ยแต่
ละชนิด
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ตัวอย่างการคานวณเรื่องโมเมนตํ์
ตัวอย่างที่ 1 คานอันหนึ่งเบามากมีน้ าหนัก 300 นิวตันแขวนที่ปลายคานข้างหนึ่ง และอยูห่ ่างจุดหมุน 1
เมตร จงหาว่าจะต้องแขวนน้ าหนัก 150 นิวตัน ทางด้านตรงกันข้ามที่ใดคานจึงจะสมดุล
วิธีทา สมมุติให้แขวนน้ าหนัก 150 นิวตัน ห่างจากจุดหมุนF = x เมตร( คิดโมเมนต์ที่จุด F)
1. วาดรู ปแสดงแนวทางของแรงที่กระทาบนคานทั้งหมด
A

B
1

X
150 N

2. ให้ F เป็ นจุดหมุน หาค่าโมเมนต์ตามและโมเมนต์ทวน
โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา = 150 x (X) = 150 X นิวตัน-เมตร
โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา = 1 x (300) = 300 นิวตัน-เมตร
3. ใช้กฎของโมเมนต์
โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา = โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา
150 X = 300
X = 300/150 = 2 เมตร
ตอบ ต้องแขวนน้ าหนัก 150 นิวตัน ห่างจากจุดหมุน 2 เมตร
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ตัวอย่างที่ 2 คานยาว 6 เมตร หนัก 150 นิวตัน ใช้งดั ก้อนหิ นซึ่ งหนัก 3000 นิวตัน โดยวางให้จุดหมุนอยู่
ห่างจากก้อนหิ น 1 เมตร จงหาว่า จะต้องออกแรงที่ปลายคานเพื่องัดก้อนหิ นเท่าไร
F

A
1N

2

3

B

200 N

วิธีทา สมมติให้ออกแรงที่จุด B = X นิวตัน และคิดโมเมนต์ที่จุด F
โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา = โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา
(X x 5) + (200 x 2) = 1 x 3000
5X + 400 = 3000
5X
= 3000 – 400 = 2600
X
= 3600/5 = 720
ตอบ
ต้องออกแรงพยายาม = 720 นิวตัน
ตัวอย่างที่ 3 ไม้กระดานหกยาว 5 เมตร นาย ก. หนัก 400 นิวตัน ยืนอยูท่ ี่ปลาย A ส่ วนนาย ข. หนัก 600
นิวตัน ยืนอยูท่ ี่ปลาย B อยากทราบว่าจะต้องวางจุดหมุนไว้ที่ใด คานจึงจะสมดุล
วิธีทา
สมมุติให้จุดหมุนอยูห่ ่างจากนาย ก. X เมตร
โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา = โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา
600 (5- X) = 400 x X
6(5-X)
= 4X
30 – 6X = 4X
30
= 10X
X
=3

254
ตอบ

จุดหมุนอยูห่ ่างจาก นาย ก. 3 เมตร

การใช้ โมเมนต์ ในชีวติ ประจาวัน
ความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องของโมเมนต์ สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันในด้านต่างๆ
มากมาย เช่น การเล่นกระดานหก การหาบของ ตราชัง่ จีน การแขวนโมบาย ที่เปิ ดขวด รถเข็น คีม ที่ตดั
กระดาษ เป็ นต้น หรื อในการใช้เชือกหรื อสลิงยึดคานเพื่อวางคานยืน่ ออกมาจากกาแพง
แบบฝึ กหัด
1. จงตอบคาถามต่อไปนี้
1.1 แรง หมายถึงอะไร
1.2 ผลที่เกิดจากการกระทาของแรงมีอะไรบ้าง
1.3 แรงมีหน่วยเป็ นอะไร
1.4 แรงเสี ยดทานคืออะไร
1.5 ยานพาหนะที่ใช้ในปัจจุบนั ทุกชนิดต้องมีลอ้ เพื่ออะไร
1.6 ล้อรถมีตลับลูกปื น ล้อ และใส่ น้ ามันหล่อลื่น เพื่ออะไร
1.7 แรงเสี ยดทานมีค่ามากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั อะไร
1.8 นักเทนนิสตีลูกเทนนิสอย่างแรง ขณะที่ลูกเทนนิสกาลังเคลื่อนที่อยูใ่ นอากาศ มีแรงใดบ้าง
มากระทาต่อลูกเทนนิส
1.9 ถ้าเรายืนชัง่ น้ าหนักใกล้ๆ กับโต๊ะ แล้วใช้มือกดบนโต๊ะไว้ ค่าที่อ่านได้จากเครื่ องชัง่ น้ าหนัก
จะเพิ่มขึ้นหรื อลดลง เพราะเหตุใด
1.10 โมเมนต์ คือ อะไร มีกี่ชนิด
2. คานยาว 3 เมตร ใช้งดั วัตถุหนัก 400 นิวตัน โดยวางให้จุดหมุนอยูห่ ่างวัตถุ 0.5 เมตร จงหาว่า
จะต้องออกแรงที่ปลายคานอีกข้างหนึ่งเท่าไร คานจึงจะสมดุล (แสดงวิธีทา)
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บทที่ 12
งานและพลังงาน
สาระสาคัญ
ความหมายของงานและพลังงาน รู ปของพลังงานประเภทต่าง ๆ พลังงานไฟฟ้ า กฎของโอห์ม
การต่อวงจรความต้านทานแบบต่าง ๆ การคานวณหาค่าความต้านทาน การใช้ประโยชน์จากไฟฟ้ าใน
ชีวิตประจาวัน และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ า แสงและคุณสมบัติของสาร เลนส์ชนิ ดต่าง ๆ ประโยชน์
และโทษของแรงต่ อชี วิ ต แหล่ ง ก าเนิ นของพลัง งานความร้ อ น การน าความร้ อ นไปใช้ป ระโยชน์
พลังงานทดแทน
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. อธิ บายความหมายของงานและพลังงานในรู ปแบบต่าง ๆ ได้
2. ต่อวงจรไฟฟ้ าอย่างง่ายได้
3. ใช้กฎของโอห์มในการคานวณได้
4. บอกวิธีการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานได้
5. อธิบายสมบัติของแสง พลังงานความร้อน และนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
6. อธิบายพลังงานทดแทนและเลือกใช้ได้
ขอบข่ ายเนื้อหา
เรื่ องที่ 1 ความหมายของงานและพลังงาน
เรื่ องที่ 2 รู ปของพลังงานประเภทต่าง ๆ
เรื่ องที่ 3 ไฟฟ้ า
เรื่ องที่ 4 แสง
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เรื่องที่ 1 ความหมายของงานและพลังงาน
1.1 งาน (work)
คาว่า “งาน” อาจมีความหมายที่แตกต่างกันไป เช่น คุณทางานหรื อยัง งานหนักไหม ? ทางาน
บ้านกันเถอะ เหล่านี้ เป็ นต้น แต่การทางานเหล่านี้ ในทางวิทยาศาสตร์ ไม่ถือว่าเป็ นงาน การทางาน
ในทางวิทยาศาสตร์ เป็ นงานที่ได้จากการออกแรงเพื่อทาให้วตั ถุเคลื่อนที่ในทิศทางของแรงที่กระทากับ
วัตถุน้ นั ดังภาพ

คนยกของจากพื้นไปไว้ที่รถกระบะ

W=FxS

คนหลายคนช่วยกันเข็นรถที่ติดหล่ม
งานในชีวติ ประจาวัน
…………………… (1)

เมื่อกาหนดให้
W เป็ นงานที่ทาให้มีหน่วยเป็ นจูล (Joule : J) หรื อนิวตัน - เมตร(Newton – metre : N.m)
F เป็ นแรงที่กระทากับวัตถุมีหน่วยเป็ นนิวตัน (Newton : N)
S เป็ นระยะทางที่วตั ถุเคลื่อนที่ไปตามทางของแรงที่กระทากับวัตถุมีหน่วยเป็ นเมตร(Metre : m)
1.2 พลังงาน (Energy)
ในชี วิตประจาวันของเรามักได้ยินคาว่าพลังงานอยู่บ่อยๆ ตัวอย่างเช่ น เราได้พลังงานจาก
อาหาร แหล่งพลังงานมีอยูห่ ลายชนิ ดที่สามารถทาให้โลกเราเกิดการทางาน และหากศึกษาวิเคราะห์
ในเชิ งลึ กแล้วจะพบว่าแหล่งต้นตอของพลังงานที่ ใช้ทางานในชี วิตประจาวันส่ วนใหญ่ก็ลว้ นมาจาก
พลังงานอันมหาศาลที่แผ่จากดวงอาทิตย์มาสู่ โลกเรานี่ เอง พลังงานจากดวงอาทิตย์น้ ี นอกจากจากจะ
สามารถใช้ประโยชน์จากแสงและความร้อนในการทางานโดยตรง เช่น การให้แสงสว่าง การให้ความ
ร้อนความอบอุ่น การตากแห้งต่าง ๆ แล้วก็ยงั ก่อให้เกิดแหล่งพลังงานอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น
- พลังงานลม ในรู ปของพลังงานจลน์ของลม
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- พลังงานน้ า ในรู ปของพลังงานศักย์ของน้ าฝนที่ตกลงมา และถูกกักเก็บไว้ในที่สูง
- พลังงานมหาสมุทร ในรู ปของพลังงานจลน์ของคลื่นและกระแสน้ าและพลังงาน
ความร้อนในน้ าของมหาสมุทร
- พลังงานชีวมวล ในรู ปของพลังงานเคมีของชีวมวล
- พลังงานฟอสซิ ล ในรู ปของพลังงานเคมี ของถ่ านหิ น น้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ
แหล่ งพลังงานดังกล่าวนี้ อาจกล่ าวเป็ นอีกนัยว่าเป็ นแหล่ งพลังงานทางอ้อมของ
ดวงอาทิตย์ก็ได้
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เรื่องที่ 2 รู ปของพลังงานประเภทต่ าง ๆ
พลัง งานที่ เราใช้ก ันอยู่น้ ันอยู่ใ นหลายรู ป แบบด้ว ยกัน เช่ น เราใช้พ ลังงานเคมี ที่ ไ ด้จาก
สารอาหารในร่ างกายทางานยกวัตถุต่างๆ การทาให้วตั ถุเคลื่อนที่ไปเรี ยกว่า ทาให้วตั ถุเกิดพลังงานกล
เราใช้พลังงานความร้อน ในการหุ งหาอาหารให้ความอบอุ่นและทาให้เครื่ องจักรไอน้ าเกิดพลังงานกล
พลังงานแสง ช่วยให้ตาเรามองเห็นสิ่ งต่างๆรอบตัวได้ การที่เราได้ยินเสี ยง และเราใช้พลังงานไฟฟ้ ากับ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่างๆ
รู ปแบบของพลังงานจัดเป็ น 2 กลุ่ม คือ พลังงานที่ทางานได้ และพลังงานที่เก็บสะสมไว้
- พลังงานที่เก็บสะสมไว้ เช่น พลังงานเคมี พลังงานศักย์ พลังงานนิวเคลียร์
- พลังงานที่ทางานได้ คือพลังงานที่ได้จากกิจกรรมต่างๆ เช่ น พลังงานความร้อน
พลังงานแสง พลังงานความร้อน พลังงานแสงสว่าง พลังงานเสี ยง พลังงานจลน์
- พลังงานงานในรู ปอื่น ๆ เช่น พลังงานชีวมวล
พลังงานทีเ่ ก็บสะสมไว้
พลังงานที่เก็บสะสมไว้ในสสารสามารถแบ่งได้ เช่น
- พลังงานเคมี
- พลังงานนิวเคลียร์
- พลังงานศักย์
พลังงานศักย์
พลังงานศักย์เป็ นพลังงานของวัตถุเนื่ องจากตาแหน่งในสนามของแรง เนื่องจากต้องทางาน
จากตาแหน่งหนึ่งพลังงานศักย์เป็ นพลังงานที่จดั เป็ นพลังงานที่สะสมไว้ มี 2 ชนิด คือ พลังงานศักย์
เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก และพลังงานศักย์ที่ได้จากวัตถุที่ยดื หยุน่
พลังงานศักย์โน้ มถ่ วง
พลังงานศักย์ที่ข้ ึนอยู่กบั ตาแหน่ ง หากวัตถุ อยู่บริ เวณพื้นผิวโลกที่มีแรงดึ งดูดของโลก หรื อ
สนามความโน้มถ่วงของโลก พลังงานศักย์ที่อยูท่ ี่สูงซึ่ งเกิ ดขึ้นเนื่ องจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทา
ต่อวัตถุ ถ้าเรายกวัตถุมวล m ให้สูงขึ้นในแนวดิ่ งจากพื้นดิ นเป็ นระยะ h โดยที่วตั ถุเคลื่ อนที่ดว้ ย
ความเร็ วคงตัวแล้ว เราจะต้องออกแรง F ขนาดหนึ่งที่มีขนาดเท่ากับขนาดของน้ าหนักของวัตถุ mg จึง
จะสามารถยกวัตถุข้ ึนได้ ตามต้องการ พลังงานศักย์โน้มถ่วงจะได้ตามสมการ
…. (2)
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พลังงานศักย์ ยดื หยุ่น
คือ พลังงานที่สะสมอยูใ่ นสปริ งหรื อวัตถุยดื หยุน่ อื่นๆ ขณะที่ยดื ตัวออกจากตาแหน่งสมดุล ใน
การออกแรงดึงสปริ ง เป็ นระยะ x จะเกิดงานเกิดขึ้น ปริ มาณงานที่เกิดขึ้นในการดึงสปริ ง จะเกิด
พลังงานศักย์ยดื หยุน่
ถ้ากาหนดให้
แทนด้วยพลังงานศักย์ยดื หยุน่ จะได้ตามสมการ
…………………… (3)
เมื่อ

เป็ นค่าคงตัวของสปริ ง

ตัวอย่างการคานวณ รถยนต์คนนัง่ 4 คน โดยนัง่ ข้างหน้า 2 คน และข้างหลัง 2 คน แต่ละคนมีมวล 80
กิโลกรัม สปริ งที่โช้คอัพทั้ง 4 ตัวถูกกดลงเป็ นระยะ 3 เซนติเมตร อยากทราบว่าค่าคงตัวของสปริ งและ
พลังงานศักย์ยดื หยุน่ ในสปริ งแต่ละตัวมีค่าเท่าไร
วิธีทา หาค่ าคงตัวของสปริง
จาก

และ

นิวตัน เมตร

หาค่าพลังงานศักย์โน้มถ่วง

จูล
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พลังงานนิวเคลียร์
การเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ น้ นั ต้องอาศัยแร่ ธาตุบางอย่าง เช่น แร่ ยเู รเนียม ธาตุดิวเทอร์ เรี ยม เป็ น
เชื้อเพลิงซึ่ งอาจถือได้วา่ เป็ นแหล่งพลังงานที่มีตน้ กาเนิ ดจากโลกเรานี้ นักวิทยาศาสตร์ ผโู ้ ด่งดัง อัลเบิร์ต
ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) ผูค้ ิดค้นสู ตรฟิ สิ กส์ข้ ึนเป็ นคนแรกที่วา่ ด้วยมวลสารสามารถแปลงเป็ น
พลังงาน และพลังงาน ( ) ที่เกิดขึ้นมีปริ มาณเท่ากับ ( ) ที่หายไปจากการปฏิกิริยาคูณด้วยความเร็ ว
แสง ( ) ยกกาลัง 2 ตามสู ตทางฟิ สิ กส์ดงั นี้
…………………… (4)
เป็ นที่ทราบกันแล้วว่าแสงเดินทางเร็ วมาก ๆ (
เมตรต่อวินาที) และเมื่อยิง่ ยกกาลัง
สองแล้วพลังงานที่ให้ออกมาในรู ปของความร้อนและแสงนั้นจึงมีปริ มาณมหาศาลมาก การปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ มีอยู่ 2 ประเภท คือ แบบฟิ ชชัน (Fission) และ ฟิ วชัน (Fusion)
พลังงานเคมี
จัดเป็ นพลังงานที่เก็บสะสมไว้ในสสารต่างๆ เช่น อาหาร และเชื้ อเพลิง พลังงานเคมีสามารถ
เปลี่ ยนเป็ นพลังงานรู ปอื่นได้ เช่ น อาหารที่ เรารั บประทานเข้าไปในร่ างกายนั้นสามารถเปลี่ ยนเป็ น
พลังงานเคมี ไว้ใช้ประโยชน์สาหรับอวัยวะต่าง ๆ ในร่ างกายได้
พลังงานทีท่ างานได้
คือ พลังงานที่ได้จากการทากิจกรรมต่าง ๆ ให้ได้พลังงานออกมาหลายรู ปแบบเช่น
- พลังงานความร้อน
- พลังงานแสง
- พลังงานเสี ยง
- พลังงานอิเล็กทรอนิกส์
- พลังงานจลน์
พลังงานความร้ อน
พลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ จากเตาพลังงานความร้อนเราสามารถรู้สึกได้ พลังงาน
ความร้อนที่ใหญ่ที่สุดคือดวงอาทิตย์จดั เป็ นเหล่งพลังงานความร้อนที่ใหญ่ที่สุด
พลังงานเสี ยง
พลังงานเสี ยงเป็ นพลังงานรู ปหนึ่งที่เกิดจากการสั่นสะเทือน เราสามารถได้ยนิ ได้ คือเป็ น
พลังงานรู ปหนึ่งที่สาคัญโดยมนุษย์ เพราะเราใช้เสี ยงในการสื่ อสาร หรื อแม้แต่สัตว์ หรื อพืชบางชนิดจะ
ใช้เสี ยงในการส่ งสัญญาณเช่น พลังงานเสี ยงที่ได้จากพูดคุยกัน พลังงานเสี ยงที่ได้จากเครื่ องดนตรี เป็ น
ต้น
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พลังงานแสง
หลอดไฟฟ้ าให้พลังงานแสงแก่เรา ดวงอาทิตย์เป็ นอีกแหล่งหนึ่ งที่เป็ นพลังงานงานแสงสว่าง
ทาให้เราสามารถมองเห็นสิ่ งต่าง ๆ ได้ ถ้าปราศจากพลังงานแสงเราจะอยูใ่ นความมืด
พลังงานอิเล็กทรอนิกส์
พลังงานประเภทหนึ่ งที่ทาให้คอมพิวเตอร์ ทางาน เป็ นประเภทของพลังงานที่ใช้ได้อย่างมาก
และเป็ นพลังงานที่ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง
พลังงานจลนํ์
วัตถุทุกชนิดที่เคลื่อนที่ได้ลว้ นแต่มีพลังงานจลน์ วัตถุที่เคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ วแสดงว่ามี
พลังงานจลน์มาก ตัวอย่างเช่น การขับรถยนต์ได้เร็ วจะมีพลังงานจลน์มากนั้นเอง
การหาค่ า พลัง งานจลน์ ข องนัก เล่ น สกี ผูน้ ้ ี จะหาได้จ ากสมการ ถ้า เขาเคลื่ อ นที่
ความเร็ ว v และมีมวล m จะหาพลังงานจลน์อยูใ่ นรู ป

ด้ว ย

…………………… (5)
ตัวอย่ างการคานวณ รถยนต์คนั หนึ่งเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ ว 72 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงถ้าเร่ งให้มีความเร็ ว
72 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง พลังงานจลน์ของรถยนต์คนั นี้เคลื่อนที่ดว้ ยพลังงานจลน์ที่เปลี่ยนแปลงเท่าใด
วิธีทา

จากสู ตร

พลังงานจลน์ก่อนการเปลี่ยน
จูล
พลังงานจลน์หลังงานเปลี่ยนแปลง
จูล
เพราะฉะนั้นพลังงานจลน์ที่เปลี่ยนเท่ากับ พลังงานจลน์หลังการเปลี่ยน - พลังงานจลน์ก่อนการเปลี่ยน
=
จูล
พลังงานจลน์ที่เปลี่ยนแปลง
จูล
ตอบ
พลังงานรู ปแบบอืน่ ๆ
แหล่งพลังงานมีอยูห่ ลายชนิดที่สามารถทาให้โลกเราเกิดการทางาน และหากศึกษาวิเคราะห์ใน
เชิ ง ลึ ก แล้วจะพบว่า แหล่ ง ต้น ตอของพลัง งานที่ ใ ช้ท างานในชี วิตประจาวันส่ วนใหญ่ ก็ ล้วนมาจาก
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พลังงานอันมหาศาลที่แผ่จากดวงอาทิตย์มาสู่ โลกเรานี่ เอง พลังงานจากดวงอาทิตย์น้ ี นอกจากจากจะ
สามารถใช้ประโยชน์จากแสงและความร้อนในการทางานโดยตรง เช่ น การให้แสงสว่าง การให้ความ
ร้อนความอบอุ่น การตากแห้งต่าง ๆ แล้วก็ยงั ก่อให้เกิดแหล่งพลังงานอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น
- พลังงานลม ในรู ปของพลังงานจลน์ของลม
- พลังงานน้ า ในรู ปของพลังงานศักย์ของน้ าฝนที่ตกลงมา และถูกกักเก็บไว้ในที่สูง
- พลังงานมหาสมุทร ในรู ปของพลังงานจลน์ของคลื่ นและกระแสน้ าและพลังงาน
ความร้อนในน้ าของมหาสมุทร
- พลังงานชีวมวล ในรู ปของพลังงานเคมีของชีวมวล
- พลังงานฟอสซิ ล ในรู ปของพลังงานเคมี ของถ่ านหิ น น้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ
แหล่งพลังงานดังกล่าวนี้ อาจกล่าวเป็ นอีกนัยว่าเป็ นแหล่งพลังงานทางอ้อมของดวง
อาทิตย์ก็ได้
พลังงานนา้ ขึน้ นา้ ลง
พลังงานน้ าขึ้นน้ าลงที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรได้จดั แยกออกจากแหล่งพลังงานมหาสมุทรอื่น ๆที่
ได้กล่ าวไว้ขา้ งต้น เนื่ องจากแหล่งพลังงานในมหาสมุ ทรนี้ มีสาเหตุมาจากแรงดึ งดูดของดวงจันทร์
มากกว่าดวงอาทิตย์และเป็ นแหล่งพลังงานเดี ยวที่เกิ ดจากดวงจันทร์ เป็ นหลักและมีอิทธิ พลถึ งโลกเรา
นี้ ปรากฏการณ์น้ าขึ้นน้ าลงนี้ เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ โคจรมาอยูใ่ นแนวเดียวกัน
แรงดึงดูดของดวงจันทร์ ซ่ ึ งอยูใ่ กล้โลกเรามากกว่านั้นจะดึงให้น้ าตามบริ เวณเขตศูนย์สูตรในมหาสมุทร
สู งขึ้น และเมื่อการโคจรนี้ ทาให้ดวงจันทร์ ต้ งั ฉากกับดวงอาทิตย์ก็จะทาให้น้ าบริ เวณศูนย์สูตรนี้ ลดลง
วงจรการขึ้นลงของน้ าในมหาสมุทรนี้ ก็จะสอดคล้องระยะเวลาการโคจรของดวงจันทร์ รอบโลกเรานี้
เองซึ่ งจะสังเกตได้วา่ น้ าจะขึ้นสู งเมื่อใกล้วนั ข้างขึ้นและข้างแรมตามปฏิทินจันทรคติ ความแตกต่าง
ของน้ า ทะเลระหว่างช่ วงที่ ข้ ึ นสู ง และช่ วงที่ ต่ าถื อได้ว่า เป็ นพลังงานศักย์อนั หนึ่ ง ที่ สามารถนามาใช้
ประโยชน์ได้
พลังงานลม
มีสาเหตุใหญ่มาจากความร้อนที่แผ่จากดวงอาทิตย์สู่โลกเราให้กบั อากาศไม่เท่าเทียมกัน ทาให้
อากาศร้อนที่เบากว่าลอยขึ้นและอากาศเย็นที่หนักกว่าลอยเข้ามาแทนที่ เช่น อากาศใกล้บริ เวณศูนย์สูตร
จะร้อนกว่าอากาศใกล้บริ เวณขั้วโลกอากาศที่เบากว่าจะลอยตัวขึ้นขณะที่อากาศหนักกว่าจะเคลื่อนเข้า
มาแทนที่
ลมเป็ นปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ซึ่ งเกิ ดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ความกดดันของ
บรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลก สิ่ งเหล่านี้ เป็ นปั จจัยที่ก่อให้เกิดความเร็ วลมและกาลังลม เป็ น
ที่ยอมรับโดยทัว่ ไปว่าลมเป็ นพลังงานรู ปหนึ่ งที่มีอยูใ่ นตัวเอง ซึ่ งในบางครั้งแรงที่เกิดจากลมอาจทาให้
บ้านเรื อนที่อยู่อาศัยพังทลายต้นไม้หกั โค่นลง สิ่ งของวัตถุ ต่างๆ ล้มหรื อปลิวลอยไปตามลม ฯลฯ ใน
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ปั จจุบนั มนุษย์จึงได้ให้ความสาคัญและนาพลังงานจากลมมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เนื่องจากพลังงานลม
มีอยูโ่ ดยทัว่ ไป ไม่ตอ้ งซื้ อหา เป็ นพลังงานที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อม และสามารถ
นามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่รู้จกั หมดสิ้ น
พลังงานมหาสมุทร
- พลังงานคลื่ นมีสาเหตุใหญ่มาจากน้ าบนผิวมหาสมุทรถูกพัดด้วยพลังงานลมจน
เกิดการเคลื่อนไหวเป็ นคลื่น
- พลังงานกระแสน้ าเป็ นลักษณะเดียวกับลมแตกต่างกันตรงที่แทนที่จะเป็ นอากาศก็
เป็ นน้ าในมหาสมุทรแทน
- พลังงานความร้อนในมหาสมุทรเกิดจากบริ เวณผิวน้ าของมหาสมุทรที่ได้รับความ
ร้อนจากดวงอาทิตย์ (ที่ประมาณยี่สิบกว่าองศาเซลเซี ยส) ซึ่ งจะร้อนกว่าน้ าส่ วนที่
ลึกลงไป (ที่น้ าลึกประมาณ 1 กิโลเมตร มีอุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซี ยส)
ความแตกต่างของอุณหภูมิเช่นนี้ถือได้วา่ เป็ นแหล่งพลังงานชนิดหนึ่งเช่นกัน
พลังงานฟอสซิล
เชื้อเพลิงฟอสซิ ลเกิดจากการย่อยสลายของสิ่ งมีชีวติ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เมื่อพืชและ
สัตว์สมัยดึกดาบรรพ์ (ยุคไดโนเสาร์ ) เสี ยชี วิตลงจะถูกย่อยสลายและทับถมกันเป็ นชั้น ๆอยูใ่ ต้ดินหรื อ
ใต้พิภพ ซึ่ งใช้เวลาหลายล้านปี กว่าที่จะเปลี่ยนซากเหล่านี้ ให้กลายเป็ นเชื้ อเพลิงฟอสซิ ลที่รู้จกั กันทัว่ ไป
คือถ่านหิ นน้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ
ตามที่ได้กล่ าวไว้ในหัวข้อที่ แล้วว่าสิ่ งมี ชีวิตก็เป็ นแหล่ งกักเก็บของพลังงานจากดวงอาทิ ตย์
รู ปแบบหนึ่ง ดังนั้น พลังงานฟอสซิ ลนี้ ก็ถือว่าเป็ นแหล่งกักเก็บที่เกิดขึ้นหลายล้านปี ก่อน ของสิ่ งมีชีวิต
ในยุคนั้น
พลังงานเหล่านี้ จะถูกปลดปล่อยออกมาได้หรื อเอามาใช้ทางานได้ก็มีอยู่วิธีเดี ยวเท่านั้นคือการ
เผาไหม้ ซึ่ งจะท าให้ ค าร์ บ อนและ ไฮโดรเจนที่ อ ยู่ ใ นเชื้ อ เพลิ ง รวมกับ ออกซิ เ จนในอากาศเป็ น
คาร์ บอนไดออกไซด์ และน้ านอกจากนี้ ยงั มีสารอื่น ๆ อันเป็ นองค์ประกอบของสิ่ งมีชีวิตที่เจือปนอยูใ่ น
เชื้ อเพลิ งอีก เช่ น ซัลเฟอร์ และไนโตรเจน ก็จะถูกปลดปล่อยออกมาเป็ นก๊าซซัลเฟอร์ ออกไซด์ (SOX)
และไนโตรเจนออกไซด์ - (NOX) เมื่อทาปฏิกิริยากับออกซิ เจนในอากาศ
พลังงานไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้ านับว่าเป็ นพลังงานที่สาคัญและมนุ ษย์นามาใช้มากที่สุด นับแต่ ทอมัส แอลวา
เอดิสัน ประดิษฐ์หลอดไฟสาเร็ จเมื่อปี พ.ศ. 2422 แล้ว เทคโนโลยีดา้ นเครื่ องใช้ไฟฟ้ าได้มีการพัฒนา
อย่างรวดเร็ ว ดังที่เห็นได้รอบตัวในทุกวันนี้ เครื่ องใช้เหล่านี้ ใช้เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ าไปเป็ นพลังงานรู ป
อื่น
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สิ่ งที่นาพลังงานไฟฟ้ าจากแหล่งกาเนิ ดพลังงานไฟฟ้ าไปยังเครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้านและโรงงาน
อุตสาหกรรม ก็คือ กระแสไฟฟ้ า เราส่ งกระแสไฟฟ้ าไปยังที่ต่างๆได้โดยผ่านกระแสไฟฟ้ าไปตาม
สายไฟฟ้ าซึ่งทาด้วยสาร ที่ยอมให้กระแสไฟฟ้ าผ่านได้
พลังงานชีวมวล
พืชทั้งหลายในโลกเราก่ อเกิ ดขึ้ นมาได้ล้วนแต่อาศัยพลังงานจากดวงอาทิ ตย์ พืชทาหน้าที่
เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิ ตย์แล้วเก็บสะสมไว้เพื่อการดารงชี พและเป็ นส่ วนประกอบสาคัญที่ก่อให้เกิ ด
การเจริ ญเติบโตตามส่ วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ราก ลาต้น ใบ ดอกไม้ และผล ขบวนการสาคัญที่เก็บ
สะสมพลัง งานแสงอาทิ ต ย์น้ ี เรี ย กกัน ว่ า กระบวนการสั ง เคราะห์ แ สงโดยอาศัย สารคลอโรฟิ ลล์
(Chlorophyll) บนพืชสี เขียวที่ทาตัวเสมือนเป็ นโรงงานเล็ก ดูดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ( ) จาก
อากาศ และน้ า ( ) จากดินมาทาปฏิกิริยากันแล้วผลิตเป็ นสารประกอบกลุ่มหนึ่ งขึ้นมา เช่น น้ าตาล
แป้ ง และเซลลูโลส ซึ่ งเรี ยกรวม ๆ ว่าคาร์ โบไฮเดรต (Carbohydrate) พลังงานแสงอาทิตย์น้ ี จะถูกสะสม
ในรู ปแบบของพันธเคมี (Chemicalbonds) ของสารประกอบเหล่านี้
สัตว์ท้ งั หลายมีท้ งั กินพืชและสัตว์ มนุ ษย์กินพืช และสัตว์การกินกันเป็ นทอด ๆ (ห่ วงโซ่ อาหาร)
ของสิ่ งมีชีวิต ทาให้มีการถ่ายทอดพลังงานเคมีจากพืชไปสู่ สัตว์และสิ่ งมีชีวิตอื่น ๆ ซึ่ งอาจกล่าวโดย
สรุ ปคือ การทางานของสิ่ งมีชีวติ โดยพื้นฐานล้วนอาศัยพลังงานจากดวงอาทิตย์และการเจริ ญเติบโตของ
สิ่ งมีชีวติ ก็เป็ นแหล่งสะสมพลังงานที่ได้รับจากดวงอาทิตย์อีกเช่นกัน
พลังงานชีวมวลก็ คือ พลังงานที่สะสมอยูใ่ นสิ่ งมีชีวิตที่สามารถนามาใช้ทางานได้ เช่น ต้นไม้ กิ่ง
ไม้ หรื อเศษวัสดุจากการเกษตรหรื ออุตสาหกรรม เช่น แกลบ ฟาง ชานอ้อย ขี้เลื่อย เศษไม้ เปลือกไม้ มูล
สัตว์ รวมทั้งของเหลือหรื อขยะจากครัวเรื อนมนุ ษย ํ์เราได้ใช้พลังงานจากชี วมวลมาเป็ นเวลานานแล้ว
จนถึงปั จจุบนั ก็ยงั มีการน้ ามาใช้ประโยชน์ในสัดส่ วนที่ไม่นอ้ ยเลยโดยเฉพาะประเทศที่กาลังพัฒนาอย่าง
บ้านเราตามชนบทก็ยงั มีการใช้ไม้ฟืนหรื อถ่านในการหุ งหาอาหาร
พลังงานทดแทน
พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานที่นามาใช้แทนน้ ามันเชื้ อเพลิง สามารถแบ่งตามแหล่งที่
ได้มากเป็ น 2 ประเภท คือ พลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป อาจเรี ยกว่า พลังงานสิ้นเปลือง
ได้แก่ ถ่านหิ น ก๊าซธรรมชาติ นิ วเคลี ยร์ หิ นน้ ามัน และทรายน้ ามัน เป็ นต้น และพลังงานทดแทนอีก
ประเภทหนึ่ งเป็ นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก เรี ยกว่า พลังงานหมุนเวียน
ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม ชี วมวล น้ า และไฮโดรเจน เป็ นต้น ซึ่ งในที่น้ ี จะขอกล่าวถึงเฉพาะศักยภาพ และ
สถานภาพการใช้ประโยชน์ของพลังงานทดแทน การศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทนเป็ นการศึกษา
ค้นคว้า ทดสอบ พัฒนา และสาธิ ต ตลอดจนส่ งเสริ มและเผยแพร่ พลังงานทดแทน ซึ่ งเป็ นพลังงานที่
สะอาด ไม่มีผ ลกระทบต่อสิ่ ง แวดล้อม และเป็ นแหล่ งพลัง งานที่ มีอยู่ในท้องถิ่ น เช่ น พลังงานลม
แสงอาทิตย์ ชี วมวล และอื่นๆ เพื่อให้มีการผลิ ต และการใช้ประโยชน์อย่างแพร่ หลาย มีประสิ ทธิ ภาพ
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และมีความเหมาะสมทั้งทางด้านเทคนิ ค เศรษฐกิ จ และสังคม สาหรับผูใ้ ช้ในเมือง และชนบท ซึ่ งใน
การศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาพลังงานทดแทนดังกล่าว ยังรวมถึงการพัฒนาเครื่ องมือ เครื่ องใช้ และ
อุปกรณ์เพื่อการใช้งานมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดด้วย งานศึกษา และพัฒนาพลังงานทดแทน เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของแผนงานพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่ งมีโครงการที่เกี่ ยวข้องโดยตรงภายใต้แผนงานนี้ คือ โครงการ
ศึกษาวิจยั ด้านพลังงาน และมี ความเชื่ อมโยงกับแผนงานพัฒนาชนบทในโครงการจัดตั้งระบบผลิ ต
ไฟฟ้ าประจุแบตเตอรี่ ดว้ ยเซลล์แสงอาทิตย์สาหรับหมู่บา้ นชนบทที่ไม่มีไฟฟ้ า โดยงานศึกษา และพัฒนา
พลังงานทดแทนจะเป็ นงานประจาที่ มีลกั ษณะการดาเนิ นงานของกิ จกรรมต่ างๆ ในเชิ งกว้างเพื่ อ
สนับสนุ นการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ทั้งในด้านวิชาการเชิ งทฤษฎี และอุปกรณ์เครื่ องมือ
ทดลอง และการทดสอบ รวมถึ งการส่ งเสริ มและเผยแพร่ ซึ่ งจะเป็ นการสนับสนุ น และรองรับความ
พร้อมในการจัดตั้งโครงการใหม่ๆ ในโครงการศึกษาวิจยั ด้านพลังงานและโครงการอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง
เช่ น การศึกษาค้นคว้าเบื้ องต้น การติ ดตามความก้าวหน้าและร่ วมมือประสานงานกับหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาต้นแบบ ทดสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมเบื้องต้น และเป็ นงาน
ส่ งเสริ มการพัฒนาโครงการที่กาลังดาเนินการให้มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้โครงการ
ที่เสร็ จสิ้ นแล้วได้นาผลไปดาเนินการส่ งเสริ ม และเผยแพร่ และการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อไป
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เรื่องที่ 3 ไฟฟ้ า
3.1 พลังงานไฟฟ้า
เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งภายในตัวนาไฟฟ้ าการเคลื่อนที่
ของอิเล็กตรอน เรี ยกว่า กระแสไฟฟ้า Electrical Current ซึ่ งเกิดจากการนาวัตถุที่มีประจุไฟฟ้ า
ต่างกันนามาวางไว้ใกล้กนั โดยจะใช้ตวั นาทางไฟฟ้ า คือ ทองแดง การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจะ
เคลื่อนที่จากวัตถุที่มีประจุไฟฟ้ าบวกไปยังวัตถุ ที่มีประจุไฟฟ้ าลบมีหน่วยเป็ น Ampere อักษรย่อคือ “ A
“

รู ปการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในตัวนาไฟฟ้ า
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กระแสไฟฟ้าสามารถแบ่ งออกได้ เป็ น 2 ชนิด
1. ไฟฟ้ ากระแสตรง (Direct Current) เป็ นกระแสไฟฟ้ าที่ เกิ ดจากการเคลื่ อนที่ ของ
อิเล็กตรอนจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้ าใดๆได้เพียงทิศทางเดียว สาหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้ านั้น
มาจากเซลล์ปฐมภูมิคือถ่านไฟฉาย หรื อเซลล์ทุติยภูมิคือ แบตเตอร์ รี่ หรื อเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากระแสตรง

รู ปแบตเตอร์ รี่หรื อเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากระแสตรง
2. ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current) เป็ นกระแสไฟฟ้ าที่เกิ ดจากการเคลื่ อนที่ของ
อิ เล็ ก ตรอนจากแหล่ ง จ่ า ยไฟไปยัง อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าใดๆโดยมี ก ารเคลื่ อนที่ ก ลับ ไปกลับ มาตลอดเวลา
สาหรั บแหล่ งจ่ายไฟนั้นมาจากเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ ากระแสสลับชนิ ดหนึ่ งเฟสหรื อเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า
กระแสสลับชนิดสามเฟส

รู ปที่ เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากระแสสลับ
แรงดันไฟฟ้า (Voltage) เป็ นแรงที่ทาให้อิเล็กตรอนเกิดการเคลื่อนที่ หรื อแรงที่ทาให้เกิดการ
ไหลของไฟฟ้ าโดยแรงดันไฟฟ้ าที่มีระดับต่างกันจะมีปริ มาณไฟฟ้ าสู งเนื่ องจากปริ มาณประจุไฟฟ้ าทั้ง
สองด้านมีความแตกต่างกัน ทาให้เกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน โดยทัว่ ๆไปแล้วแรงดันไฟฟ้ าที่ตก
คร่ อมอุปกรณ์ไฟฟ้ าแต่ละตัวภายในวงจรไฟฟ้ าหรื อแรงดันไฟฟ้ าของแหล่งจ่ายไฟฟ้ า จะใช้หน่วยของ
แรงดันไฟฟ้ าจะใช้ตวั อักษร V ตัวใหญ่ธรรมดา จะแทนคาว่า Volt ซึ่ งเป็ นหน่วยวัดของแรงดันไฟฟ้ า
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รู ปการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจากศักย์สูงไปศักย์ต่า
ความต้ านทานไฟฟ้า (Resistance) เป็ นการต่อต้านการไหลของกระแสไฟฟ้ าของวัตถุซ่ ึ งจะมี
ค่ามากหรื อค่าน้อยจะขึ้นอยู่กบั ชนิ ดของวัตถุ น้ นั ๆ ความต้านทานจะมีหน่ วยวัดเป็ น โอห์ม และจะใช้
สัญลักษณ์เป็ น (Ohms)
ตัวนาไฟฟ้า (Conductors) วัตถุที่กระแสไฟฟ้ าสามารถไหลผ่านได้โดยง่ายหรื อวัตถุที่มีความ
ต้านทานต่า เช่นทองแดง อลูมิเนียม ทอง และเงิน ซึ่ งเป็ นตัวนาไฟฟ้ าที่ดีที่สุด ค่าความนาไฟฟ้ าจะมี
สัญลักษณ์เป็ น G และมีหน่วยเป็ น ซี เมนส์ (S) โดยมีสูตรการคานวณดังนี้
G = 1/R

…………………… (6)

ตัวอย่าง
วัตถุชนิดหนึ่งมีค่าความต้านทานไฟฟ้ า 25 โอห์ม จงคานวณหาค่าความนาไฟฟ้ าของวัตถุชนิดนี้มีค่าเป็ น
เท่าไร
จากสู ตร
G = 1/R
แทนค่า
G = 1/25
คาตอบ
G = 40 mS
ฉนวนไฟฟ้า (Insulators) วัตถุที่ซ่ ึ งไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านไปได้ หรื อวัตถุที่มีความ
ต้านทานไฟฟ้ าสู ง ซึ่ งสามารถต้านทานการไหลของกระแสได้ เช่น ไมก้า แก้ว และพลาสติก
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3.2 กฎของโอห์ ม
กระแสไฟฟ้ าที่ไหลในวงจรไฟฟ้ าได้น้ นั เกิ ดจากแรงดันไฟฟ้ าที่จ่ายให้กบั วงจรและปริ มาณ
กระแสไฟฟ้ าภายในวงจรจะถู กจากัดโดยความต้านทานไฟฟ้ าภายในวงจรไฟฟ้ านั้นๆ ดังนั้น
ปริ มาณกระแสไฟฟ้ าภายในวงจรจะขึ้นอยูก่ บั แรงดันไฟฟ้ าและค่าความต้านทานของวงจร ซึ่ งวงจร
นี้ ถูกค้นพบด้วย George Simon Ohm เป็ นนักฟิ สิ กส์ ชาวเยอรมันและนาออกมาเผยแพร่ ในปี ค.ศ.
1826 ซึ่ งวงจรนี้ เรี ยกว่า กฎของโอห์ม กล่าวว่ากระแสไฟฟ้ าที่ไหลในวงจรจะแปรผันตรงกับ
แรงดันไฟฟ้ าและแปรผกผันกับค่าความต้านทานไฟฟ้ า โดยเขียนความสัมพันธ์ได้ดงั นี้

แอมแปร์

…… (7)

ตัวอย่าง
จงคานวนหาค่าปริ มาณกระแสไฟฟ้ าของวงจรไฟฟ้ าที่มีแรงดันไฟฟ้ าขนาด 50 โวลต์ และมีค่า
ความต้านทานของวงจรเท่ากับ 5โอห์ม
วิธีทา
จากสู ตร
แทนค่า
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กิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่อง การทดลองกฎของโอห์ ม
อุปกรณ์ ทดลอง
1. เครื่ องจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงปรับค่าได้ 0.30 V
2. มัลติมิเตอร์
3. ตัวต้านทานขนาดต่าง ๆ จานวน 3 ตัว
4. สายไฟ
การทดลอง

รู ปที่ แสดงการต่อวงจรเพื่อพิสูจน์กฎของโอห์ม
1. นาตัวต้านทาน แหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงที่ปรับค่าได้ ต่อวงจรดังรู ป
2. ปรับค่าโวลต์ที่แหล่งจ่ายไฟ ประมาณ 5 ค่า และแต่ละครั้งที่ปรับค่าโวลต์ ให้วดั ค่ากระแสไฟ
ที่ไหลผ่านวงจร บันทึกผลการทดลอง
V
3. หาค่าระหว่าง
I
4. นาค่าที่ได้ไปเขียนกราฟระหว่าง V กับ I
5. หาค่าความชัน เปรี ยบเทียบกับค่าที่ได้ในข้อ 3 เปรี ยบเทียบตัวต้านทานและทาการทดลอง
เช่นเดียวกันกับข้อ 1 – 4
คาถาม
ค่า

V
ที่ทดลองได้เป็ นไปตามกฎของโอห์มหรื อไม่ เพราะเหตุใด
I
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3.3 การต่ อความต้ านทานแบบต่ าง ๆ
การต่ อความต้ านทาน หมายถึง การนาเอาความต้านทานหลายๆ ตัวมาต่อรวมกันในระหว่างจุด
สองจุ ดซึ่ งในบทนี้ จะกล่ า วถึ งการต่อความต้านทานในลัก ษณะ ต่ างๆ กันโดยตั้งแต่ก ารต่อความ
ต้านทานแบบอนุกรม การต่อความต้านทานแบบขนานและการต่อความต้านทานแบบผสม นอกจากนี้
ลักษณะของตัวอย่างต่าง ๆ ที่เราจะพบใน บทนี้ น้ นั ส่ วนใหญ่แล้วจะแนะนาถึ งวิธีการพิจารณาและ
วิธีการคานวณที่ง่าย ๆ เพื่อให้รวดเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้ท้ งั นี้ ก็เพื่อให้เป็ นแนวทางในการนาไปใช้
ในการคานวณเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ าที่ประกอบด้วยความต้านทานหลาย ๆ ตัวที่ต่อกันในลักษณะยุง่ ยาก
และซับซ้อนได้อย่างถูกต้องรวดเร็ วและมีความมัน่ ใจในการแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ าโดยทัว่ ๆ
ไป
การต่ อความต้ านทานแบบอนุกรม
การต่อความต้านทานแบบอนุกรม หมายถึง การนาเอาความต้านทานมาต่อเรี ยงกันโดยให้ ปลาย
สายของความต้านทานตัวที่สองต่อเชื่อมกับปลายของความต้านทานตัวที่สาม ถ้าหากว่ามีความต้านทาน
ตัวที่สี่หรื อตัวต่อ ๆ ไป ก็นามาต่อเรี ยงกันไปเรื่ อย ๆ เป็ นลักษณะในแบบลูกโซ่ซ่ ึ งเราสามารถที่จะ
เข้าใจได้ง่าย โดยการพิจารณาจาก

รู ปการต่อความต้านทานแบบอนุกรม
จากรู ปการต่อความต้านทานแบบอนุกรม จะได้
Rt = R1 + R2 + R3
ในที่น้ ี
Rt = ความต้านทานรวมหรื อความต้านทานทั้งหมด
R1 , R2 , R3 = ความต้านทานย่อย
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การต่ อความต้ านทานแบบขนาน
การต่อความต้านทานแบบขนาน หมายถึง การนาเอาความต้านทานหลาย ๆ ตัวมาต่อเชื่ อมกันให้
อยูใ่ นระหว่างจุด 2 จุด โดยให้ปลายด้านหนึ่งของความต้านทานทุก ๆ ตัวมาต่อรวมกันที่จุด ๆ หนึ่ง
และให้ปลายอีกด้านหนึ่งของความต้านทานทุก ๆ ตัวมาต่อรวมกันอีกที่จุดหนึ่ง ๆ ซึ่งพิจารณาได้อย่าง
ชัดเจนจาก รู ปการต่อความต้านทานแบบขนาน

รู ปการต่อความต้านทานแบบขนาน
จากรู ปการต่อความต้านทานแบบขนานจะได้
1/Rt = (1/R1+1/R2+1/R3)
= (R2R3+R1R3+R1R2)/(R1R2R3)
ดังนั้น
Rt = (R1R2R3)/(R2R3+R1R3+R1R2)
ในที่น้ ี Rt = ความต้านทานรวม หรื อความต้านทานทั้งหมด R1,R2,R3 = ความต้านทานย่อย
ข้ อสั งเกต เมื่อความต้านทาน 2 ตัวต่อขนานกันและมีค่าเท่ากันการคานวณหาค่าความต้านทาน
รวมให้ใช้ค่าความต้านทานตัวใดตัวหนึ่ งเป็ นตัวตั้ง(เพราะมี ค่าเท่ากัน)แล้วหารด้วยจานวนของความ
ต้านทานคือ 2 ในลักษณะทานองเดียวกัน ถ้าหากว่ามีความต้านทานทั้งหมด n ตัวต่อขนานกันและแต่
ละตัวมีค่าเท่า ๆ กันแล้วเมื่อคานวณหาค่าความต้านทานรวม ก็ให้ใช้ค่าของความต้านทานตัวใดตัวหนึ่ ง
เป็ นตัวตั้งแล้วหารด้วยจานวนของตัวต้านทาน คือ n
วงจรแบบผสม
วงจรไฟฟ้ าแบบผสม คือวงจรที่ประกอบด้วยวงจรอนุกรม ( Series Circuit )และวงจรขนาน
( Parallel Circuit ) ย่อยๆ อยูใ่ นวงจรใหญ่เดียวกัน ดังนั้นในการคานวณเพื่อวิเคราะห์หาค่าปริ มาณทาง
ไฟฟ้ าต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้ า ( Current ) แรงดันไฟฟ้ า ( Voltage ) และค่าความต้านทานรวม จึงต้อง
ใช้ความรู้จากวงจรไฟฟ้ าแบบอนุ กรม วงจรไฟฟ้ าแบบขนาน และกฎของโอห์ม ( Ohm’s Law )
วงจรไฟฟ้ าแบบผสม โดยทัว่ ไปจะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ แบบอนุกรม – ขนาน (Series -Parallel) และแบบ
ขนาน – อนุกรม (Parallel – Series ) ดังรู ป วงจรไฟฟ้ ากระแสตรงแบบผสม (อนุกรม – ขนาน)
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รู ปวงจรไฟฟ้ ากระแสตรงแบบผสม (อนุกรม – ขนาน)
การหาค่าความต้านทานรวม ( RT ) จึงต้องหาค่าความต้านทานรวม ( RT2 ) ระหว่างตัวต้านทาน
ตัวที่ 2 และความต้านทานตัวที่ 3 แบบวงจรขนานก่อน จากนั้นจึงนาค่าความต้านทานรวม ( RT2 ) มา
รวมกับค่าความต้านทานตัวที่ 1 ( RT1 ) แบบวงจรไฟฟ้ าอนุ กรม ( Series Circuit ) ในการหาค่า
กระแสไฟฟ้ า ( Current ) และแรงดันไฟฟ้ า ( Voltage )ให้หาค่าในวงจรโดยใช้ลกั ษณะและวิธีการ
เดียวกัน กับวงจรอนุกรม วงจรขนานดังที่ผ่านมาโดยให้หาค่าต่างๆในวงจรรวม ก็จะได้ค่าต่างๆตามที่
ต้องการ
3.4 การคานวณหาค่ าความต้ านทาน
วงจรอนุกรม และวงจรขนาน
ตัวต้านทานที่ต่อแบบขนาน จะมีความต่างศักย์เท่ากันทุกตัว เราจึงหาความต้านทานที่สมมูล ( R
eq ) เสมือนว่ามีตวั ต้านทานเพียงตัวเดียว ได้ดงั นี้

เราสามารถแทนตัวต้านทานที่ต่อขนานกัน ด้วยเส้นตรง 2 เส้น " || " ได้ สาหรับตัวต้านทาน 2 ตัว เราจะ
เขียนดังนี้
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กระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านตัวต้านทานแบบอนุกรมจะเท่ากันเสมอ แต่ความต่างศักย์ของตัวต้านทานแต่ละ
ตัวจะไม่เท่ากัน ดังนั้น ความต่างศักย์ท้ งั หมดจึงเท่ากับผลรวมของความต่างศักย์ เราจึงหาความต้านทาน
ได้เท่ากับ

ตัวต้านทานที่ ต่อแบบขนานและแบบอนุ กรม รวมกันนั้น เราสามารถแบ่งเป็ นส่ วนเล็กๆก่อน แล้ว
คานวณความต้านทานทีละส่ วนได้ ดังตัวอย่างนี้

ตัวต้ านทานแบบ 4 แถบสี
ตัวต้านทานแบบ 4 แถบสีีน้ นั เป็ นแบบที่นิยมใช้มากที่สุด โดยจะมีแถบสี ระบายเป็ นเส้น 4
เส้นรอบตัวต้านทาน โดยค่าตัวเลขของ 2 แถบแรกจะเป็ น ค่าสองหลักแรกของความต้านทาน แถบที่ 3
เป็ นตัวคูณ และ แถบที่ 4 เป็ นค่า ขอบเขตความเบี่ยงเบน ซึ่ งมีค่าเป็ น 2% , 5% , หรื อ 10%
ค่ าของรหัสสี ตามมาตรฐาน EIA EIA-RS- 279
แถบ 3
แถบ 4
สี แถบ 1 แถบ 2
สัมประสิ ทธิ์ ของอุณหภูมิ
( ตัวคูณ) ( ขอบเขตความเบี่ยงเบน)
ดา
0
0 ?10 0
น้ าตาล 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)
น้ าเงิน 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 : สี แดง ถึง ม่วง เป็ นสี รุ้ง โดยที่สีแดงเป็ นสี พลังงานต่า และ สี ม่วงเป็ นสี พลังงานสู ง
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ค่ าทีพ่ งึ ประสงค์
ตัวต้านทานมาตรฐานที่ผลิต มีค่าตั้งแต่มิลลิโอห์ม จนถึง กิกะโอห์ม ซึ่ งในช่วงนี้ จะมีเพียงบาง
ค่าที่เรี ยกว่า ค่าที่พึง ประสงค์ เท่านั้นที่ถูกผลิต และตัวทรานซิสเตอร์ที่เป็ นอุปกรณ์แยกในท้องตลาด
เหล่านี้น้ นั ในทางปฏิบตั ิแล้วไม่ได้มีค่าตาม อุดมคติ ดังนั้นจึงมีการระบุขอบเขตของ การเบี่ยงเบนจาก
ค่าที่ระบุไว้ โดยการใช้แถบสี แถบสุ ดท้าย
ตัวต้ านทานแบบมี 5 แถบสี
5 แถบสี น้ นั ปกติ ใช้สาหรั บตัวต้านทานที่ มีความแม่นยาสู ง (โดยมี ค่าขอบเขตของความ
เบี่ยงเบน 1%, 0.5%, 0.25% , 0.1%) แถบสี 3 แถบแรกนั้นใช้ระบุค่าความต้านทาน แถบที่ 4 ใช้ระบุ
ค่าตัวคูณ และ แถบที่ 5 ใช้ระบุขอบเขตของความ เบี่ยงเบน ส่ วนตัวต้านทานแบบ 5 แถบสี ที่มีความ
แม่นยาปกติ มีพบได้ในตัวต้านทานรุ่ นเก่า หรื อ ตัวต้านทานแบบพิเศษ ซึ่ งค่าขอบเขตของความเบี่ยงเบน
จะอยูใ่ นตาแหน่งปกติคือ แถบที่ 4 ส่ วนแถบที่ 5 นั้นใช้บอกค่าสัมประสิ ทธิ์ ของอุณหภูมิ
ตัวต้ านทานแบบ SMT
ตัวต้านทานแบบประกบผิวหน้า ระบุค่าความต้านทานด้วยรหัสตัวเลข โดยตัวต้านทาน SMT
ความแม่นยาปกติ จะระบุดว้ ยรหัสเลข 3 หลัก สองหลักแรกบอกค่าสองหลักแรกของความต้านทาน
และ หลักที่ 3 คือค่าเลขยกกาลังของ 10 ตัวอย่างเช่น "472" ใช้หมายถึง "47" เป็ นค่าสองหลักแรกของค่า
ความต้านทาน คูณด้วย 10 ยกกาลังสอง
โอห์ม ส่ วนตัวต้านทาน SMT ความ
แม่นยาสู ง จะใช้รหัสเลข 4 หลัก โดยที่ 3 หลักแรกบอกค่าสามหลักแรกของความต้านทาน และ หลักที่
4 คือค่าเลขยกกาลังของ 10
การวัดตัวต้ านทาน
ตัวต้านทานก็คือตัวนาที่เลวได้ หรื อในทางกลับกันตัวนาทีดีหรื อตัวนาสมบูรณ์ เช่ น ซู เปอร์
คอนดักเตอร์ จะไม่มีค่าความต้านทานเลย ดังนั้น ถ้าต้องการทดสอบเครื่ องมื อวัดของเราว่า มี ค่า
เที่ยงตรง ในการวัดมากน้อยเท่าใด เราสามารถทดสอบ ได้โดยการนาเครื่ องมือวัดของเราไปวัดตัวนาที่มี
ค่าความต้านทาน ศูนย์โอห์ม เครื่ องมือที่นาไปวัดจะต้องวัดค่าได้เท่ากับ ศูนย์โอห์มทุก ย่านวัด (รู ปที่ 1)
ตัว น าที่ ดี ที่ สุ ด หรื อ ตัว น าที่ ค่ อ นข้า งดี จ าเป็ นมากส าหรั บ วงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท ั่ว ไป ในงาน
อิเล็กทรอนิ กส์ จะใช้อุปกรณ์ ที่รู้จกั กันในชื่ อว่า โอห์ มมิ เตอร์ เป็ นเครื่ องมื อที่ ใช้ตรวจสอบค่าความ
ต้านทานของตัวต้านทาน
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รู ปที่ 1 ถ้าเราวัดความต้านทานของตัวนาที่ดีจะไม่มีความต้านทานคือวัดได้ศูนย์โอห์ม
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กิจกรรมการทดลอง เรื่อง ตัวต้ านทาน
วัตถุประสงค์
1. เข้าใจหลักการอ่านค่าสี ตวั ต้านทานไฟฟ้ า
2. สามารถอ่านค่าสี จากตัวต้านทานไฟฟ้ าได้อย่างถูกต้อง
อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทดลอง
1. ตัวต้านทานค่าต่างๆ
ตัวต้ านทานไฟฟ้า(Resistor)

ทดลอง
1.จากตัวต้านทานสี นา้ ตาล สี แดง สี ส้ ม แล้วอ่านค่าต้านทาน ก่อนทดลอง (ตัวอย่าง)
อ่านค่าความต้านทานด้วยตนเองได้ผล = ....................... โอห์ม
2.ให้เลือกตัวต้านทานที่จดั เตรี ยมให้และนาไปทาการทดลองลงตามตาราง
3. จากตารางด้านล่างให้เขียนสี ในแต่ละแถบสี เพื่อให้ได้ค่าความต้านทานตามกาหนด และให้ลงมือปฏิบตั ิ
เปลี่ยนค่าสี ตามที่เขียนไว้เพื่อดูผลเทียบกับที่เขียนไว้
สี แถบสี ที่ 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

สี แถบสี ที่ 2

สี แถบสี ที่ 3
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3.5 ไฟฟ้าในชีวติ ประจาวัน
ไฟฟ้ าเป็ นสิ่ งที่ จาเป็ นและมี อิทธิ พลมาก
ในชี วิตประจาวันของเราตั้งแต่เกิ ดจนกระทัง่ ตาย
เราสามารถนาไฟฟ้ ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
เช่ น ด้า นแสงสว่าง ด้า นความร้ อน ด้า นพลัง งาน
ด้านเสี ยง เป็ นต้น และการใช้ประโยชน์จากไฟฟ้ าก็
ต้องใช้อย่างระมัดระวัง ต้องเรี ยนรู ้ การใช้ที่ถูกวิธี
ต้อ งรู ้ วิ ธี ก ารป้ องกัน ที่ ถู ก ต้อ ง ในที่ น้ ี จะขอกล่ า วถึ ง ประเภทของไฟฟ้ า และอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าใน
ชีวติ ประจาวันที่ควรจะรู้จกั
ไฟฟ้าในชี วติ ประจาวันทีค่ วรรู้ จัก
1.เมนสวิตช์ (Main Switch) หรื อสวิตช์ประธาน เป็ นอุปกรณ์หลักที่ใช้สาหรับ ตัดต่อวงจรของ
สายเมน เข้าอาคาร กับสายภายใน ทั้งหมด เป็ นอุปกรณ์ สับปลด วงจรไฟฟ้ าตัวแรก ถัดจากเครื่ องวัด
หน่ ว ยไฟฟ้ า (มิ เ ตอร์ ) ของการน าไฟฟ้ า เข้า มาในบ้า น เมนสวิ ช ต์ป ระกอบด้ว ย เครื่ อ งปลดวงจร
(Disconnecting Means) และเครื่ องป้ องกันกระแสเกิน (Overcurrent Protective Device) หน้าที่ของเมน
สวิตช์ คือ คอยควบคุม การใช้ไฟฟ้ า ให้เกิ ดความปลอดภัย ในกรณี ที่ เกิ ดกระแสไฟฟ้ าเกิ น หรื อ เกิ ด
ไฟฟ้ าลัดวงจร เราสามารถสับหรื อปลดออกได้ทนั ที เพื่อตัดไม่ให้กระแสไฟฟ้ าไหลเข้ามายังอาคาร
2.เบรกเกอร์ (เซอร์ กิตเบรกเกอร์ ) หรื อ สวิชต์อตั โนมัติ หมายถึง อุปกรณ์ที่สามารถใช้สับ หรื อ
ปลดวงจรไฟฟ้ าได้โดยอัตโนมัติ โดยกระแสลัดวงจรนั้น ต้องไม่ เกิ นขนาดพิก ัด ในการตัดกระแส
ลัดวงจรของเครื่ อง (IC)
3. ฟิ วส์ เป็ นอุปกรณ์ป้องกัน กระแสไฟฟ้ าเกินชนิ ดหนึ่ ง โดยจะตัดวงจรไฟฟ้ าอัตโนมัติ เมื่อมี
กระแสไฟฟ้ าไหลเกิ นค่าที่กาหนด และเมื่อฟิ วส์ ทางานแล้ว จะต้องเปลี่ยนฟิ วส์ ใหม่ ขนาดพิกดั การตัด
กระแสลัดวงจร (IC) ของฟิ วส์ตอ้ งไม่ต่ากว่าขนาดกระแสลัดวงจรที่ผา่ นฟิ วส์
4. เครื่ องตัดไฟรั่ว หมายถึ ง สวิชต์อตั โนมัติที่สามารถปลดวงจรได้อย่างรวดเร็ ว ภายในระยะเวลาที่
กาหนด เมื่อมีกระแสไฟฟ้ ารั่วไหลลงดิ นในปริ มาณที่มากกว่าค่าที่กาหนดไว้ เครื่ องตัดไฟรั่วมักจะใช้
เป็ นอุปกรณ์ป้องกันเสริ มกับระบบสายดิน เพื่อป้ องกันอันตรายจากไฟฟ้ าดูด กรณี เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ใช้มี
ไฟรั่วเกิดขึ้น
5. สายดิ น คือสายไฟเส้นที่มีไว้เพื่อให้เกิ ดความปลอดภัยต่อการใช้ไฟฟ้ า ปลายด้านหนึ่ งของ
สายดิน จะต้องมีการต่อลงดิน ส่ วนปลายอีกด้านหนึ่ง จะต่อเข้ากับวัตถุหรื อเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ที่ตอ้ งการให้
มีศกั ย์ไฟฟ้ าเป็ นศูนย์เท่ากับพื้นดิน
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6. เต้ารับ หรื อปลัก๊ ตัวเมีย คือ ขั้วรับสาหรับหัวเสี ยบ จากเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ปกติเต้ารับจะติดตั้งอยู่
กับที่ เช่น ติดอยูก่ บั ผนังอาคาร เป็ นต้น
7. เต้าเสี ยบ หรื อปลัก๊ ตัวผู ้ คือ ขั้วหรื อหัวเสี ยบจากเครื่ องใช้ไฟฟ้ าเพื่อเสี ยบเข้ากับเต้ารับ ทาให้
สามารถใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ านั้นได้
8. เครื่ องใช้ไฟฟ้ าประเภท 1 หมายถึ ง เครื่ องใช้ไ ฟฟ้ าทัว่ ไปที่ มีค วามหนาของฉนวนไฟฟ้ า
เพี ย งพอ ส าหรั บ การใช้ ง านปกติ เ ท่ า นั้น โดยมัก มี เ ปลื อ กนอก ของเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ าท าด้ว ยโลหะ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าประเภทนี้ ผูผ้ ลิตจาเป็ นจะต้องมีการต่อสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้ าเข้ากับส่ วนที่เป็ นโลหะ
นั้น เพื่อให้สามารถต่อลงดินมายังตูเ้ มนสวิชต์ โดยผ่านทางขั้วสายดินของเต้าเสี ยบ-เต้ารับ
9. เครื่ องใช้ไ ฟฟ้ าประเภท 2 หมายถึ ง เครื่ องใช้ไ ฟฟ้ าที่ มีก ารหุ ้มฉนวน ส่ ว นที่มีไฟฟ้ า ด้วย
ฉนวนที่ มี ค วามหนาเป็ น 2 เท่ า ของความหนาที่ ใ ช้ส าหรั บ เครื่ องใช้ไ ฟฟ้ าทัว่ ๆ ไป เครื่ องใช้ไ ฟฟ้ า
ประเภทนี้ไม่จาเป็ นต้องต่อสายดิน
10. เครื่ องใช้ไฟฟ้ าประเภท 3 หมายถึง เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ใช้กบั แรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับไม่เกิน
50 โวลต์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าประเภทนี้ไม่ตอ้ งมีสายดิน

การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและการช่ วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า
1. การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
สายไฟฟ้ าและเครื่ องใช้ไฟฟ้ าตามปกติจะต้องมีฉนวนหุ ้ม และมี
การต่อสายอย่า งถู กต้องและแข็งแรง เมื่ อใช้ไฟฟ้ าเป็ นระยะเวลานาน
ฉนวนไฟฟ้ าอาจชารุ ดฉี กขาด รอยต่อหลวม หรื อหลุดได้ เมื่อผูใ้ ช้ไฟฟ้ า
สัมผัสส่ วนที่เป็ นโลหะจะเกิดกระแสไฟฟ้ าผ่านร่ างกายลงดินอันตรายถึง
เสี ยชีวติ ได้ จึงควรป้ องกันเบื้องต้น ดังนี้คือ
1. ตรวจดูฉนวน รอยต่อ ของสายไฟฟ้ าก่อนใช้งาน
2. ใช้ไขควงขันรอยต่อสายไฟฟ้ ากับอุปกรณ์ให้แน่นอยูใ่ นสภาพดีพร้อมที่จะใช้งาน
2. การปฐมพยาบาลและการเคลือ่ นย้ ายผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า
การต่อสายดิน คือ การต่อสายไฟฟ้ าขนาดที่เหมาะสมจากเปลือกโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้ าหรื อ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ านั้นลงสู่ ดิน เพื่อให้กระแสที่รั่วออกมาไหลลงสู่ ดิน ทาให้ผใู้ ช้ไฟฟ้ าปลอดภัยจากการถูก
กระแสไฟฟ้ า
3.การต่ อสายดินและต่ ออุปกรณ์ ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว
อุปกรณ์ การป้ องกันกระแสไฟฟ้ ารั่ ว การเกิดกระแสไฟฟ้ ารั่วในระบบจาหน่ายไฟฟ้ าทัว่ ไปนั้น
มีโอกาสเกิ ดขึ้นได้เนื่ องจากการใช้งาน ความเสื่ อมของฉนวนตามอายุการใช้งานและอุบตั ิเหตุต่าง ๆที่
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อาจจะเกิดขึ้นได้ กระแสไฟฟ้ ารั่ว และการเกิดกระแสไฟฟ้ าลัดวงจร (short circuit) นั้น ไม่มีผใู ้ ดทราบ
ล่วงหน้าได้ จึงจาเป็ นที่จะต้องมีอุปกรณ์ ที่ใช้เป็ นเครื่ องบอกเหตุต่าง ๆ ไว้ และทาการตัดวงจรไฟฟ้ า
ก่อนที่จะเป็ นอันตราย วิศวกรคิดวิธีป้องกันไฟฟ้ ารั่วไว้ 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1 คือ การต่อสายดิน
เมื่ อ กระแสไฟฟ้ ารั่ ว ไหลลงดิ น มี ป ริ มาณมากพอ ท าให้ เ ครื่ องตัด วงจรท างานตัด วงจร
กระแสไฟฟ้ าในวงจรนั้นออกไป ทาให้ไม่มีกระแสไฟฟ้ า
วิธีที่ 2 ใช้เครื่ องป้ องกันกระแสไฟฟ้ ารั่ว
โดยอาศัยหลักการของการเหนี่ยวนาไฟฟ้ าในหม้อแปลงไฟฟ้ าในสภาวะปกติกระแสไฟฟ้ า
ไหลเข้า และไหลออกจากอุ ปกรณ์ ไฟฟ้ าในวงจรเท่ากัน เส้ นแรงแม่เหล็กที่ เกิ ดขึ้นในแกนเหล็กจาก
ขดลวดปฐมภู มิ ท้ ัง สองขดเท่ า กัน จึ ง หั ก ล้า งกัน หมด กระแสไฟฟ้ าในขดลวดทุ ติ ย ภู มิ ไ ม่ มี เมื่ อ
กระแสไฟฟ้ ารั่ วเกิ ดขึ้น สายไฟฟ้ าทั้งสองมี กระแสไหลไม่เท่ากัน ทาให้เกิ ดเส้นแรงแม่เหล็กในแกน
เหล็กเหนี่ยวนาไฟฟ้ าขึ้นในขดลวดทุติยภูมิส่งสัญญาณไปทาให้ตดั วงจรไฟฟ้ าออก
ผูป้ ระสบอันตรายจากกระแสไฟฟ้ าจะเกิ ดอาการสิ้ นสติ (shock) ผูท้ ี่อยู่ขา้ งเคียงหรื อผูท้ ี่พบ
เหตุการณ์จะต้องรี บช่วยเหลืออย่างถูกวิธี ดังนี้
ขั้นแรก ตัดวงจรกระแสไฟฟ้ าออกโดยเร็ ว ขั้นสองแยกผูป้ ่ วยออกด้วยการใช้ฉนวน เช่น สายยาง
ผ้าแห้ง หรื อกิ่งไม้แห้งคล้องดึงผูป้ ่ วยออกจากสายไฟ ห้ามใช้มือจับโดยเด็ดขาด ถ้าผูป้ ่ วยไม่หายใจให้รีบ
ช่วยหายใจด้วยการจับผูป้ ่ วยนอนราบไปกับพื้น ยกศีรษะให้หงายขึ้นเล็กน้อยบีบจมูก พร้ อมเป่ าลมเข้า
ปากเป็ นระยะๆ โดยเป่ าให้แรงและเร็ ว ประมาณนาทีละ 10 ครั้ง จนเห็ นทรวงอกกระเพื่อม ทาต่อไป
เรื่ อยๆแล้วรี บนาส่ งโรงพยาบาล ทาการพยาบาลโดยการให้ออกซิ เจนช่วยในการหายใจ และนวดหัวใจ
ด้วย
3.6 การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
การอนุรักษ์ พลังงาน
ความหมายของการอนุรักษ์พลังงาน คือการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และประหยัด การอนุ รักษ์พ ลัง งานนอกจากจะช่ วยลดปริ ม าณการใช้พลัง งาน ซึ่ งเป็ นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายในกิจการแล้ว ยังจะช่วยลดปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากแหล่งที่ใช้และผลิตพลังงานด้วย
การอนุ รั ก ษ์พ ลัง งาน คื อ อะไร การอนุ รั ก ษ์พ ลัง งาน เป็ นวัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก ภายใต้
พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ที่กาหนดให้กลุ่มเป้ าหมายคือ อาคารควบคุม
และโรงงานควบคุม ต้องจัดเตรี ยมโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ข้อมูล บุคลากร แผนงาน เป็ นต้น เพื่อนาไปสู่
การอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายและกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานนี้ยงั ใช้เป็ นกรอบและแนวทางปฏิบตั ิ
ในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานให้ดียงิ่ ขึ้น
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การอนุรักษ์ พลังงานตามกฎหมายต้ องทาอะไรบ้ าง
พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ได้กาหนดให้ผทู ้ ี่เจ้าของอาคาร
ควบคุมและโรงงานควบคุม มีหน้าที่ดาเนินการอนุรักษ์พลังงานในเรื่ องดังต่อไปนี้
1. จัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 1 คน ประจา ณ อาคาร ควบคุ มและโรงงาน
ควบคุมแต่ละแห่ง
2. ดาเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
3. ส่ งข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตการใช้พลังงานและการอนุ รักษ์พลังงาน ให้แก่กรมพัฒนาและ
ส่ งเสริ มพลังงาน
4. บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน การติดตั้งหรื อเปลี่ยนแปลงเครื่ องจักร หรื ออุปกรณ์ ที่มีผล
ต่อการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน
5. กาหนดเป้ าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานส่ งให้กรมพัฒนาและ ส่ งเสริ มพลังงาน
6. ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามเป้ าหมายและแผน การอนุรักษ์พลังงาน
รายละเอียดและวิธีปฏิ บตั ิ ต่างๆ ในข้อ 2 ถึ งข้อ 6 จะประกาศออกเป็ นกฎกระทรวง โดยได้
สรุ ปสาระสาคัญไว้ในหัวข้อ เรื่ อง ขั้นตอนการดาเนิ นการอนุ รักษ์พลังงานตามกฎหมาย ขั้นตอนที่จะนา
คุณไปสู่ ความสาเร็ จในการอนุรักษ์พลังงานและถูกต้องตามข้อกาหนดในกฎหมาย
วิธีการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
โดยทัว่ ไป "เครื่องใช้ ไฟฟ้า" ภายในบ้านมักมีการใช้พลังงานสู งแทบทุกชนิด ดังนั้นผูใ้ ช้ควร
ต้องมีความรู ้ และทราบถึงวิธีการใช้ไฟฟ้ าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อลดค่าไฟฟ้ าภาย ในบ้านลง และลด
ปั ญหาในเรื่ องการใช้พลังงานอย่างผิดวิธีดว้ ย เอกสารนี้ จะขอกล่าวถึงเครื่ องใช้ไฟฟ้ าบางชนิ ดที่ยงั ไม่ได้
จัดทาเป็ นเอกสารเผยแพร่ มา ก่อนหน้านี้
เครื่ องทานา้ อุ่นไฟฟ้ า
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การใช้ อย่ างประหยัดพลังงานและถูกวิธี
1. ควรพิจารณาเลือกเครื่ องทาน้ าอุ่นให้เหมาะสมกับการใช้เป็ นหลัก เช่น ต้องการ ใช้น้ าอุ่นเพื่อ
อาบน้ าเท่านั้นก็ควรจะติดตั้งชนิดทาน้ าอุ่นได้จุดเดียว
2. ควรเลือกใช้ฝักบัวชนิดประหยัดน้ า (Water Efficient Showerhead) เพราะ สามารถ ประหยัด
น้ าได้ถึงร้อยละ 25-75
3. ควรเลือกใช้เครื่ องทาน้ าอุ่นที่มีถงั น้ าภายในตัวเครื่ องและมีฉนวนหุม้ เพราะ สามารถลดการใช้
พลังงานได้ร้อยละ 10-20
4. ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่ องทาน้ าอุ่นไฟฟ้ าชนิดที่ไม่มีถงั น้ าภายในเพราะจะทาให้สิ้น เปลืองการ
ใช้พลังงาน
5. ปิ ดวาล์วน้ าและสวิตซ์ทนั ทีเมื่อเลิกใช้งาน
โทรทัศน์
การเลือกใช้ อย่ างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน
1. การเลือกใช้โทรทัศน์ควรคานึงถึงความต้องการใช้งาน โดยพิจารณาจากขนาดและการใช้กาลังไฟฟ้ า
2. โทรทัศน์สีระบบเดียวกันแต่ขนาดต่างกัน จะใช้พลังงานต่างกันด้วย กล่าวคือ โทรทัศน์สีที่มีขนาด
ใหญ่และมีราคาแพงกว่า จะใช้กาลังไฟมากกว่าโทรทัศน์สี ขนาดเล็ก เช่น
- ระบบทัว่ ไป ขนาด 16 นิ้ว จะเสี ยค่าไฟฟ้ ามากกว่า ขนาด 14 นิ้ว ร้อยละ 5 หรื อ
- ขนาด 20 นิ้ว จะเสี ยค่าไฟฟ้ ามากกว่า ขนาด 14 นิ้ว ร้อยละ 30
- ระบบรี โมทคอนโทรล ขนาด 16 นิ้ว จะเสี ยค่าไฟฟ้ ามากกว่า ขนาด 14 นิ้ว ร้อยละ5
- หรื อขนาด 20 นิ้ว จะเสี ยค่าไฟฟ้ ามากกว่า ขนาด 14 นิ้ว ร้อยละ 34
- โทรทัศน์สีที่มีระบบรี โมทคอนโทรลจะใช้ไฟฟ้ ามากกว่าโทรทัศน์สีระบบทัว่ ไป ที่มีขนาด
เดียวกัน เช่น
- โทรทัศน์สีขนาด 16 นิ้ว ระบบรี โมทคอนโทรลเสี ยค่าไฟฟ้ ามากกว่าระบบธรรมดา ร้อยละ 5
- โทรทัศน์สีขนาด 20 นิ้ว ระบบรี โมทคอนโทรลเสี ยค่าไฟฟ้ ามากกว่าระบบธรรมดา ร้อยละ 18
3. อย่าเสี ยบปลัก๊ ทิ้งไว้ เพราะโทรทัศน์จะมีไฟฟ้ าหล่อเลี้ยงระบบภายในอยูต่ ลอดเวลา นอกจากนั้น
อาจก่อให้เกิดอันตรายในขณะที่ฟ้าแลบได้
4. ปิ ดเมื่อไม่มีคนดู หรื อตั้งเวลาปิ ดโทรทัศน์โดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยประหยัด ไฟฟ้ า
5. ไม่ควรเสี ยบปลัก๊ เครื่ องเล่นวิดีโอในขณะที่ยงั ไม่ตอ้ งการใช้ เพราะเครื่ องเล่นวิดีโอ จะทางานอยู่
ตลอดเวลา จึงทาให้เสี ยค่าไฟฟ้ าโดยไม่จาเป็ น
6. พิจารณาเลือกดูรายการเอาไว้ล่วงหน้า ดูเฉพาะรายการที่เลือกตามช่วงเวลานั้นๆหากดูรายการ
เดียวกันควรเปิ ดโทรทัศน์เพียงเครื่ องเดียว
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พัดลม

การใช้ อย่ างประหยัดพลังงานและถูกวิธี
พัดลมตั้งโต๊ะจะมีราคาต่ ากว่าพัดลมตั้งพื้น และใช้พลังงานไฟฟ้ าต่ ากว่า ทั้งนี้ เพราะ มีขนาด
มอเตอร์ และกาลังไฟต่ากว่า แต่พดั ลมตั้งพื้นจะให้ลมมากกว่า ดังนั้นในการเลื อกใช้ จึงมีขอ้ ที่ควรพิจารณา
ดังนี้
1. พิจารณาตามความต้องการและสถานที่ที่ใช้ เช่น ถ้าใช้เพียงคนเดียว หรื อ ไม่เกิน 2 คน
ควรใช้พดั ลมตั้งโต๊ะ
2. อย่าเสี ยบปลัก๊ ทิง้ ไว้ โดยเฉพาะพัดลมที่มีระบบรี โมทคอนโทรล เพราะจะมี ไฟฟ้ าไหล
เข้าตลอดเวลา เพื่อหล่อเลี้ยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3. ควรเลือกใช้ความแรงหรื อความเร็ วของลมให้เหมาะสมกับความต้องการและสถาน ที่
เพราะหากความแรงของลมมากขึ้นจะใช้ไฟฟ้ ามากขึ้น
4. เมื่อไม่ตอ้ งการใช้พดั ลมควรรี บปิ ด เพื่อให้มอเตอร์ ได้มีการพักและไม่เสื่ อมสภาพ เร็ ว
เกินไป
5. ควรวางพัดลมในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เพราะพัดลมใช้หลักการดูดอากาศจาก บริ เวณ
รอบๆ ทางด้านหลังของตัวใบพัด แล้วปล่อยออกสู่ ดา้ นหน้า เช่น ถ้าอากาศบริ เวณรอบ พัดลมอับชื้น ก็
จะได้ในลักษณะลมร้อนและอับชื้นเช่นกัน นอกจากนี้มอเตอร์ ยงั ระบายความ ร้อนได้ดีข้ ึน ไม่
เสื่ อมสภาพเร็ วเกินไป
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กระติกนา้ ร้ อนไฟฟ้า
การใช้ อย่ างประหยัดพลังงานและถูกวิธี
1. ควรเลือกซื้ อรุ่ นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิ ทธิ ภาพ
2. ใส่ น้ าให้พอเหมาะกับความต้องการหรื อไม่สูงกว่าระดับที่กาหนดไว้ เพราะนอกจาก ไม่
ประหยัดพลังงานยังก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อกระติก
3. ระวังอย่าให้น้ าแห้งหรื อปล่อยให้ระดับน้ าต่ากว่าขีดกาหนด เพราะเมื่อน้ าแห้ง จะทาให้เกิด
ไฟฟ้ าลัดวงจรในกระติกน้ าร้อน เป็ นอันตรายอย่างยิง่
4. ถอดปลัก๊ เมื่อเลิกใช้น้ าร้อนแล้ว เพื่อลดการสิ้ นเปลืองพลังงาน ไม่ควรเสี ยบปลัก๊ ตลอดเวลา
ถ้าไม่ตอ้ งการใช้น้ าแล้ว แต่ถา้ หากมีความต้องการใช้น้ าร้อนเป็ นระยะๆ ติดต่อกัน เช่น ใน
สถานที่ทางานบางแห่งที่มีน้ าร้อนไว้สาหรับเตรี ยมเครื่ องดื่มต้อนรับแขกก็ไม่ควรดึง ปลัก๊
ออกบ่อยๆ เพราะทุกครั้งเมื่อดึงปลัก๊ ออกอุณหภูมิของน้ าจะค่อยๆ ลดลง กระติกน้ าร้อน ไม่
สามารถเก็บความร้อนได้นาน เมื่อจะใช้งานใหม่ก็ตอ้ งเสี ยบปลัก๊ และเริ่ มทาการต้มน้ าใหม่
เป็ นกาสิ้ นเปลืองพลังงาน
5. ไม่ควรเสี ยบปลัก๊ ตลอดเวลา ถ้าไม่ตอ้ งการใช้น้ าร้อนแล้ว
6. อย่านาสิ่ งใดๆ มาปิ ดช่องไอน้ าออก
7. ตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิให้อยูใ่ นสภาพใช้งานได้เสมอ
8. ไม่ควรตั้งไว้ในห้องที่มีการปรับอากาศ
เครื่องดูดฝุ่ น
การใช้ อย่ างประหยัดพลังงานและถูกวิธี
1. ควรเลือกขนาดของเครื่ องตามความจาเป็ นในการใช้งาน
2. วัสดุที่เป็ นพรมหรื อผ้าซึ่ งฝุ่ นสามารถเกาะอย่างแน่นหนา ควรใช้เครื่ องที่มีขนาด กาลังไฟฟ้ า
มาก (Heavy Duty) ส่ วนบ้านเรื อนที่เป็ นพื้นไม้ พื้นปูน หรื อหิ นอ่อนที่ง่ายต่อการ ทาความ
สะอาด เพราะฝุ่ นละอองไม่เกาะติดแน่น ควรใช้เครื่ องดูดฝุ่ นที่มีกาลังไฟฟ้ าต่า ซึ่ง
จะไม่สิ้นเปลืองการใช้ไฟฟ้ า
3. ควรหมัน่ ถอดตัวกรองหรื อตะแกรงดักฝุ่ นออกมาทาความสะอาด เพราะถ้าเกิด
การอุดตัน นอกจากจะทาให้ลดประสิ ทธิ ภาพการดูด ดูดฝุ่ นไม่เต็มที่ และเพิ่มเวลา
การดูดฝุ่ น เป็ นการเพิ่มปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าของมอเตอร์ ที่ตอ้ งทางานหนักและ
อาจไหม้ได้
4. ควรใช้ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี เพื่อเป็ นการระบายความร้อนของตัวมอเตอร์
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5. ไม่ควรใช้ดูดวัสดุที่มีส่วนประกอบของน้ า ความชื้ น และของเหลวต่างๆ รวมทั้งสิ่ ง ของที่มี
คม และของที่กาลังติดไฟ เช่น ใบมีดโกน บุหรี่ เป็ นต้น เพราะอาจก่อให้เกิดอันตราย ต่อ
ส่ วนประกอบต่างๆ
6. ควรหมัน่ ถอดถุงผ้าหรื อกล่องเก็บฝุ่ นออกมาเททิ้ง อย่าให้สะสมจนเต็ม เพราะ มอเตอร์ ตอ้ ง
ทางานหนักขึ้น อาจทาให้มอเตอร์ ไหม้ได้ และยังทาให้การใช้ไฟฟ้ าสิ้ นเปลืองขึ้น
7. ใช้หวั ดูดฝุ่ นให้เหมาะกับลักษณะฝุ่ นหรื อสถานที่ เช่น หัวดูดชนิดปากปลาย แหลมจะใช้กบั
บริ เวณที่เป็ นซอกเล็กๆ หัวดูดที่แปรง ใช้กบั โคมไฟ เพดาน กรอบรู ป เป็ นต้น ถ้าใช้ผดิ
ประเภท จะทาให้ประสิ ทธิภาพการดูดลดลง สิ้ นเปลืองพลังงานไฟฟ้ า
8. ก่อนดูดฝุ่ นควรตรวจสอบข้อต่อของท่อดูดหรื อชิ้นส่ วนต่างๆ ให้แน่น
มิฉะนั้น อาจเกิดการรั่วของอากาศ ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจะลดลง
และมอเตอร์ อาจทางานหนักและไหม้ได้
เครื่องปรับอากาศ
การใช้ อย่ างประหยัดพลังงานและถูกวิธี
1. การเลือกขนาดเครื่องปรับอากาศทีเ่ หมาะสม ขนาดของเครื่ องปรับอากาศที่ใช้ทา
ความเย็นให้แก่ห้องต่างๆ ภายในบ้าน โดยเฉลี่ย ความสู งของห้อง โดยทัว่ ไปที่ 2.5-3
เมตร อาจประมาณคร่ าวๆ จากค่าต่อไปนี้
- ห้องรับแขก ห้องอาหาร ประมาณ 15 ตร.ม./ตันความเย็น
- ห้องนอนที่เพดานห้องเป็ นหลังคา ประมาณ 20 ตร.ม./ตันความเย็น
- ห้องนอนที่เพดานห้องเป็ นพื้นของอีกชั้นหนึ่ง ประมาณ 23 ตร.ม./ตันความเย็น
2. การเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ
- ควรเลือกซื้ อเครื่ องที่มีเครื่ องหมายการค้าเป็ นที่รู้จกั ทัว่ ไป เพราะเป็ นเครื่ องที่มี
คุณภาพสามารถเชื่อถือปริ มาณความเย็นและพิจารณาการสิ้ นเปลืองพลังงานไฟฟ้ าของ
ตัว เครื่ องที่ปรากฏอยูใ่ นแคตตาล็อคผูผ้ ลิตเป็ นสาคัญ
- หากเครื่ องที่ตอ้ งการซื้ อมีขนาดไม่เกิน 25,000 บีทีย/ู ชม. ควร
เลือกเครื่ องที่ ผ่านการรับรองการใช้พลังงานไฟฟ้ าหมายเลข 5 ซึ่ง
แสดงว่าเป็ นเครื่ องที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง ประหยัดพลังงานไฟฟ้ า โดยมี
ฉลากปิ ดที่ตวั เครื่ องให้เห็นได้อย่างชัดเจน
- ถ้าต้องการซื้ อเครื่ องปรับอากาศที่มีขนาดใหญ่กว่า 25,000 บีทีย/ู ชม.ให้เลือก
เครื่ องที่มีการใช้ไฟไม่เกิน 1.40 กิโลวัตต์ต่อ 1 ตันความเย็นหรื อมีค่า EER (Energy
Efficiency Ratio) ไม่นอ้ ยกว่า 8.6 บีทียู ชม./วัตต์ โดยดูจากแคตตาล็อคผูผ้ ลิต
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3. การใช้ งานเครื่องปรับอากาศ
การใช้งานเครื่ องปรับอากาศอย่างถูกต้อง ช่วยให้
เครื่ องทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประหยัด
พลังงานไฟฟ้ า สามารถทาโดยวิธีการดังต่อไปนี้
- ปรับตั้งอุณหภูมิของห้องให้เหมาะสม
ห้องรับแขก ห้องนัง่ เล่น และห้องอาหาร อาจตั้ง
อุณหภูมิไม่ให้ต่ากว่า 25 ํ C สาหรับห้องนอนนั้นอาจตั้งอุณหภูมิ
สู งกว่านี้ได้ ทั้งนี้เพราะร่ างกายมนุษย์ขณะหลับมิได้เคลื่อนไหว
อีกทั้งการคายเหงื่อก็ลดลง หากปรับอุณหภูมิ เป็ น 26-28 ํ C ก็
ไม่ทาให้รู้สึกร้อนเกินไป แต่จะช่วยลดการใช้ไฟฟ้ าได้ประมาณร้อยละ 15-20
- ปิ ดเครื่ องปรับอากาศทุกครั้งที่เลิกใช้งาน หากสามารถทราบเวลาที่
แน่นอน ควรตั้งเวลาการทางานของตัวเครื่ องไว้ล่วงหน้า เพือ่ ให้เครื่ องหยุดเอง
โดยอัตโนมัติ
- อย่านาสิ่ งของไปกีดขวางทางลมเข้าและลมออกของคอนเดนซิ่ งยูนิตจะ
ทาให้ เครื่ องระบายความร้อนไม่ออก และต้องทางานหนักมากขึ้น
- อย่านารู ปภาพหรื อสิ่ งของไปขวางทางลมเข้าและลมออก
ของแฟนคอยล์ยนู ิต จะ ทาให้หอ้ งไม่เย็น
- ควรเปิ ดหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่างๆ ภายในห้องเฉพาะ
เท่าที่จาเป็ นต่อการ ใช้งานเท่านั้น และปิ ดทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็ จ
เพราะหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้ าบางชนิดขณะ เปิ ดใช้งาน จะมี
ความร้อนออกมาทาให้อุณหภูมิในห้องสู งขึ้น
- หลีกเลี่ยงการนาเครื่ องครัว หรื อภาชนะที่มีผวิ หน้าร้อนจัด เช่น เตาไฟฟ้ า กะทะร้อน
หม้อต้มน้ า หม้อต้มสุ ก้ ี เข้าไปในห้องที่มีการปรับอากาศ ควรปรุ งอาหารในครัว แล้วจึงนาเข้า
มารับประทานภายในห้อง
- ในช่วงเวลาที่ไม่ใช้หอ้ งหรื อก่อนเปิ ด
เครื่ องปรับอากาศสัก 2 ชัว่ โมง ควรเปิ ด ประตูหน้าต่าง
ทิง้ ไว้เพื่อให้อากาศบริ สุทธิ์ ภายนอกเข้าไปแทนที่อากาศ
เก่าในห้อง จะช่วยลดกลิ่นต่าง ๆ ให้นอ้ ยลงโดยไม่
จาเป็ นต้องเปิ ดพัดลมระบายอากาศ ซึ่งจะทาให้เครื่ องปรับ อากาศทางานหนักขึ้น
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- ควรปิ ดประตู หน้าต่างให้สนิทขณะใช้งานเครื่ องปรับอากาศ เพื่อป้ องกันมิให้
อากาศร้อนจากภายนอกเข้ามา อันจะทาให้เครื่ องต้องทางานมากขึ้น
- ไม่ควรปลูกต้นไม้ หรื อตากผ้าภายในห้องที่มีเครื่ องปรับอากาศเพราะความชื้ น จาก
สิ่ งเหล่านี้จะทาให้เครื่ องต้องทางานหนักขึ้น
เครื่องปรับอากาศ
การใช้ อย่ างประหยัดพลังงานและถูกวิธี
- ปิ ดไฟเมื่อไม่ ใช้ งานเป็ นเวลานานกว่า 15 นาที จะช่วยประหยัดไฟ โดยไม่มีผล กระทบต่ออายุการ
ใช้งานของอุปกรณ์ เช่น ในช่วงพักเที่ยงของสานักงาน ในห้องเรี ยน ส่ วน ตามบ้าน เช่น ในห้องน้ า ใน
ครัว เป็ นต้น
- เปิ ด ปิ ดไฟ โดยอัตโนมัติ โดยใช้อุปกรณ์ต้ งั เวลาหรื อสั่งจากระบบควบคุม อัตโนมัติ ซึ่ งจะช่วย
ป้ องกันการลืมปิ ดไฟหลังเลิกงานในอาคารสานักงาน หรื อสัง่ ปิ ดไฟ บริ เวณระเบียงทางเดินในโรงแรม
เป็ นต้น
- ใช้อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Occupancy Sensor) เหมาะกับห้อง ประชุม ห้องเรี ยน และ
ห้องทางานส่ วนตัว โดยทัว่ ไปมี 2 ชนิด คือ อินฟราเรด และอัลตร้า โซนิค
ตารางมาตรฐานความสว่ าง (มาตรฐาน IES)
ลักษณะพื้นที่ใช้งาน
ความสว่าง (ลักซ์)
พื้นที่ทางานทัว่ ไป
300-700
พื้นที่ส่วนกลาง ทางเดิน
100-200
ห้องเรี ยน
300-500
ร้านค้า / ศูนย์การค้า
300-750
โรงแรม :
บริ เวณทางเดิน
300
ห้องครัว
500
ห้องพัก ห้องน้ า
100-300
โรงพยาบาล :
บริ เวณทัว่ ไป
100-300
ห้องตรวจรักษา
500-1,000
บ้านที่อยูอ่ าศัย :
ห้องนอน
50
หัวเตียง
200
ห้องน้ า
100-500
ห้องนัง่ เล่น
100-500
บริ เวณบันได
100
ห้องครัว
300-500

288

เรื่องที่ 4 แสง
3.7 แสง และคุณสมบัติของแสง
แสงส่ วนใหญ่ที่เราได้รับมาจากดวงอาทิตย์ เป็ นแหล่ง กาเนิ ดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ส่ วน
แสงจาก ดวงจันทร์ที่เราเห็นในเวลาค่าคืน เป็ นแสงจากดวง อาทิตย์ตกกระทบผิวดวงจันทร์ แล้วสะท้อน
มายังโลก นอกจากแหล่ งกาเนิ ดแสงในธรรมชาติ แล้ว ยังมี แหล่ งกาเนิ ดแสงที่ มนุ ษย์สร้ างขึ้ น เช่ น
หลอดไฟ ตะเกียง เทียนไข เป็ นต้น แสงมีประโยชน์และเป็ นสิ่ งจาเป็ นต่อสิ่ งมีชีวติ

เมื่อจุดเทียนไขในห้องมืด เราจะเห็นเปลวเทียนไขสว่าง เนื่ องจากแสงจากเปลว เทียนไขมาเข้า
ตา ส่ วนสิ่ งของอื่นๆ ในห้องที่เราเห็นได้ เป็ นเพราะแสงจากเปลว เทียนไขไปตกกระทบสิ่ งของนั้นๆ
แล้วสะท้อนมาเข้าตา แสงที่เคลื่อนที่มาเข้าตาหรื อเคลื่ อนที่ ไปบริ เวณใดๆ ก็ตามจะเคลื่ อนที่ในแนว
เส้นตรง เช่ น ถ้าให้แสงผ่านรู บนกระดาษแข็ง ๓ แผ่น ถ้าช่ องของรู บนกระดาษแข็งไม่อยู่บนแนว
เดียวกัน จะมองไม่เห็นเปลวเทียนและ หลังจากปรับแนวช่องทั้งสามให้อยูใ่ นแนวเดียวกันแล้ว สังเกต
ได้วา่ ถ้าร้อยเชือก และดึงเชือกเป็ นเส้นตรงเดียวกันได้ จะมองเห็นเปลวเทียนไข แสดงว่า "แสงเคลื่อนที่
เป็ นเส้ นตรง"เราสามารถเขียนเส้นตรงแทนลาแสงนี้ ได้ และเรี ยกเส้นตรงนี้ วา่ รังสี ของแสง การเขียน
เส้นตรงแทนรังสี ของแสงนี้ ใช้เส้นตรงที่มีหัวลูกศรกากับเส้นตรงนั้น โดยเส้นตรงแสดงลาแสงเล็กๆ
และหัวลูกศรแสดงทิศการเคลื่อนที่ กล่าวคือ หัวลูกศรชี้ไปทางใด แสดงว่าแสงเคลื่อนที่ไปทางนั้น
การมองเห็นวัตถุใดๆ ต้ องมีแสงจากวัตถุมาเข้ าตา ซึ่งแบ่ งได้ เป็ น 2 กรณีคือ
1. เมื่อวัตถุน้ นั มีแสงสว่างในตัวเอง จะมีแสงสว่างจากวัตถุเข้าตาโดยตรง
2. วัตถุ น้ นั ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง ต้องมีแสงจากแหล่ งกาเนิ ดแสงอื่นกระทบวัตถุ น้ นั แล้ว
สะท้อนเข้าตาเมื่อแสงเคลื่อนที่ไปกระทบวัตถุต่างๆ วัตถุบางชนิ ดแสงผ่านไปได้ แต่วตั ถุบางชนิ ดแสง
ผ่านไปไม่ได้ เราอาจแบ่งวัตถุตามปริ มาณแสงและลักษณะที่แสงผ่านวัตถุได้ 3 ประเภทดังนี้
1. วัตถุโปร่ งใส หมายถึงวัตถุที่แสงผ่านได้หมดหรื อเกือบหมดอย่างเป็ นระเบียบ เราจึงสามารถ
มองผ่านวัตถุโปร่ งใส และมองเห็นวัตถุที่อยู่อีกข้างหนึ่ งได้อย่างชัดเจน วัตถุโปร่ งใสมีหลายชนิ ด เช่ น
อากาศ กระจกใส แก้วใส่ น้ า และแผ่นพลาสติกใส เป็ นต้น
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2. วัตถุโปร่ งแสง หมายถึง วัตถุที่แสงผ่านได้อย่างไม่เป็ นระเบียบ เมื่อเรามองผ่านวัตถุ โปร่ ง
แสง จึงเห็นวัตถุอีกด้านหนึ่ งไม่ชดั เจน เช่น กระดาษชุ บน้ ามัน กระจกฝ้ า กระดาษไขหรื อกระดาษลอก
ลาย และหมอก เป็ นต้น
3. วัตถุทึบแสง หมายถึง วัตถุที่แสงผ่านไปไม่ได้ เช่นผ้า แผ่นไม้ แผ่นอะลูมิเนี ยม แผ่นสังกะสี
กระดาษหนา เหล็ก และทองแดง เป็ นต้น
ดังที่ได้เรี ยนมาแล้วแสง เป็ นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า สามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่ตอ้ งอาศัยตัวกลาง
และมีการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงในตัวกลางชนิดอื่น ๆ จะเคลื่อนที่ผา่ นตัวกลางแต่ละชนิ ดด้วยความเร็ ว
ไม่เท่ากัน ตัวกลางใดมีความหนาแน่นมากแสงจะเคลื่อนที่ผา่ นตัวกลางนั้นด้วยความเร็ วน้อย ถ้าแสง
เคลื่ อนที่ ผ่านไม่ได้ก็เป็ นเพราะวัตถุ มีการดู ดกลื น สะท้อนแสง หรื อการแทรกสอดของแสง นั้นคื อ
คุณสมบัติของแสงที่จะกล่าวในหน่วยนี้
คุณสมบัติของแสง
คุณสมบัติต่างๆ ของแสงแต่ละคุณสมบัติน้ นั เราสามารถนาหลักการมาใช้ประโยชน์ได้หลาย
อย่าง เช่น คุ ณสมบัติของการสะท้อนแสงของวัตถุ เรานามาใช้ในการออกแบบแผ่นสะท้อนแสงของ
โคมไฟ การหักเหของแสงนา มาออกแบบแผ่นปิ ดหน้าโคมไฟ ซึ่ งเป็ นกระจก หรื อพลาสติกเพื่อบังคับ
ทิศทางของแสงไฟ ที่ออกจากโคมไปในทิศที่ตอ้ งการ การกระจายตัวของลาแสงเมื่อกระทบตัวกลางเรา
นามาใช้ประโยชน์ เช่นใช้แผ่นพลาสติกใสปิ ดดวงโคมเพื่อลดความจ้าจากหลอดไฟ ต่าง ๆ การดูดกลืน
แสง เรานามาทา เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์เครื่ องต้มพลังงานแสง และการแทรกสอดของแสง นามาใช้
ประโยชน์ในกล้องถ่ า ยรู ป เครื่ องฉายภาพต่าง ๆ จะเห็ นว่าคุ ณสมบัติแสงดัง กล่ าวก็ได้นามาใช้ใ น
ชีวติ ประจาวันของมนุษย์เราทั้งนั้น
การสะท้อนแสง(Reflection)
การสะท้อนแสง หมายถึง การที่แสงไปกระทบกับตัวกลางแล้วสะท้อนไปในทิศทางอื่นหรื อ
สะท้อนกลับมาทิ ศ ทางเดิ มการสะท้อนของแสงนั้นขึ้ นอยู่กบั พื้นผิวของวัตถุ ด้วยว่าเรี ยบหรื อหยาบ
โดยทัว่ ไปพื้นผิวที่เรี ยบและมันจะทาให้มุมของแสงที่ตกกระทบมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนตาแหน่งที่แสง
ตกกระทบกับแสงสะท้อนบนพื้นผิวจะเป็ นตาแหน่ งเดี ยวกันดังรู ป ก. ลักษณะของวัตถุ ดงั กล่าว เช่ น
อลูมิเนี ยมขัดเงาเหล็กชุ บโครเมียม ทอง เงิ นและกระจกเงาเป็ นต้น แต่ถ้าหากวัตถุ มีผิวหยาบ แสง
สะท้อนก็จะมีลกั ษณะกระจายกันดังรู ป ข. เช่ น ผนังฉาบปูนกระดาษขาว โดยทัว่ ไปวัตถุ ส่วนใหญ่จะ
เป็ นแบบผสมขึ้นอยูก่ บั ผิวนั้นมีความมันหรื อหยาบมากกว่า จะเห็นการสะท้อนแสงได้จากรู ป ก. และ
รู ป ข.

290

รู ป ก.การสะท้อนแสงบนวัตถุผวิ เรี ยบ รู ป ข. การสะท้อนแสงผิวขรุ ขระ
กฎการสะท้อนแสง
1. รังสี ตกกระทบ เส้นปกติและรังสี สะท้อนย่อมอยูบ่ นพื้นระนาบเดียวกัน
2. มุมในการตกกระทบย่อมโตเท่ากับมุมสะท้อน
การหักเหของแสง (Refraction)
การหักเห หมายถึง การที่แสงเคลื่อนที่ผา่ นตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งทาให้แนวลาแสงเกิด
การเบี่ยงเบนไปจากแนวเดิม เช่น แสงผ่านจากอากาศไปยังน้ า ดังแสดงในรู ป

รู ปแสดงลักษณะการเกิดหักเหของแสง
สิ่ งทีค่ วรทราบเกีย่ วกับการหักเหของแสง
- ความถี่ของแสงยังคงเท่าเดิม ส่ วนความยาวคลื่น และความเร็ วของแสงจะไม่เท่าเดิม
- ทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงจะอยูใ่ นแนวเดิมถ้าแสงตกตั้งฉากกับผิวรอยต่อของตัวกลางจะไม่
อยูใ่ น
แนวเดิม ถ้าแสงไม่ตกตั้งฉากกับผิวรอยต่อของตัวกลาง
ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของการหักเหของแสง เช่น แผ่นปิ ดหน้าโคมไฟ ซึ่ งเป็ นกระจกหรื อ
พลาสติก เพื่อบังคับทิศทางของแสงไฟที่ออกจากโคมไปในทิศทางที่ตอ้ งการ จะเห็นว่าแสงจาก
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หลอดไฟจะกระจายไปยังทุกทิศทางรอบหลอดไฟแต่เมื่อผ่านแผ่นปิ ดหน้าโคมไฟแล้ว แสงจะมีทิศทาง
เดียวกัน เช่นไฟหน้ารถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ ดังรู ป

แสงที่ผา่ นโคมไฟฟ้ าหน้ารถยนต์มีทิศทางเดียวกัน
การกระจายแสง (Diffusion)

การกระจายแสง หมายถึง แสงขาวซึ่งประกอบด้วยแสงหลายความถี่ตกกระทบปริ ซึมแล้วทา
ให้เกิดการหักเหของแสง 2 ครั้ง (ที่ผวิ รอยต่อของปริ ซึม ทั้งขาเข้า และขาออก) ทาให้แสงสี ต่าง ๆ แยก
ออกจากกันอย่างเป็ นระเบียบเรี ยงตามความยาวคลื่นและความถี่ ที่เราเรี ยกว่า สเปกตรัม (Spectrum)
รุ้ งกินนา้ เป็ นการกระจายของแสง เกิดจากแสงขาวหักเหผ่านผิวของละอองน้ า ทาให้แสงสี ต่าง
ๆ กระจายออกจากกันแล้วเกิดการสะท้อนกลับหมดที่ผิวด้านหลังของละอองน้ าแล้วหักเหออกสู่ อากาศ
ทาให้แสงขาวกระจายออกเป็ นแสงสี ต่าง ๆ กัน แสงจะกระจายตัวออกเมื่อกระทบถูกผิวของตัวกลาง เรา
ใช้ประโยชน์จากการกระจายตัวของลาแสง เมื่อกระทบตัวกลางนี้ เช่น ใช้แผ่นพลาสติกใสปิ ดดวงโคม
เพื่อลดความจ้าจากหลอดไฟหรื อ โคมไฟชนิดปิ ดแบบต่าง ๆ
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ภาพรุ ้งกินน้ า
การทะลุผ่าน (Transmission)
การทะลุผา่ น หมายถึงการที่แสงพุง่ ชนตัวกลางแล้วทะลุผา่ นมันออกไปอีกด้านหนึ่ง โดยที่
ความถี่ไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุที่มีคุณสมบัติการทะลุผา่ นได้ เช่น กระจก ผลึกคริ สตัล พลาสติกใส น้ าและ
ของเหลวต่าง ๆ
การดูดกลืน (Absorption)
การดูดกลืน หมายถึง การที่แสงถูกดูดกลืนหายเข้าไปในตัวกลางทัว่ ไปเมื่อมีพลังงานแสงถูก
ดูดกลืนหายเข้าไปในวัตถุใด ๆเช่น เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่ องต้มน้ าพลังงานแสง และยังนา
คุณสมบัติของการดูดกลืนแสงมาใช้ในชีวติ ประจาวัน เช่น การเลือกสวมใส่ เสื้ อผ้าสี ขาวจะดูดแสงน้อย
กว่าสี ดา จะเห็นได้วา่ เวลาใส่ เสื้ อผ้าสี ดา อยูก่ ลางแดดจะทาให้ร้อนมากกว่าสี ขาว
การแทรกสอด (Interference)
การแทรกสอด หมายถึง การที่แนวแสงจานวน 2 เส้นรวมตัวกันในทิศทางเดียวกัน หรื อหักล้าง
กัน หากเป็ นการรวมกัน ของแสงที่มีทิศทางเดียวกัน ก็จะทาให้แสงมีความสว่างมากขึ้น แต่ในทาง
ตรงกันข้ามถ้าหักล้างกัน แสงก็จะสว่างน้อยลด การใช้ประโยชน์จากการสอดแทรกของแสง เช่น กล้อง
ถ่ายรู ปเครื่ องฉายภาพต่าง ๆ และการลดแสงจากการสะท้อน ส่ วนในงานการส่ องสว่าง จะใช้ในการ
สะท้อนจากแผ่นสะท้อนแสง
3.8 เลนส์
การเกิดภาพจากกระจกเงาและเลนส์
กระจกเงาราบ คือ กระจกแบนราบ ซึ่งมีดา้ นหนึ่งสะท้อนแสง ดังนั้นภาพที่เกิดขึ้นจึงเป็ น
ภาพเสมือน อยูห่ ลังกระจก มีระยะภาพเท่ากับระยะวัตถุ และขนาดภาพเท่ากับขนาดวัตถุ ภาพที่ได้จะ
กลับด้านกันจากขวาเป็ นซ้ายของวัตถุจริ ง
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รู ปแสดงการเกิดภาพจากกระจกเงาราบ
การหาจานวนภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ 2 บาน วางทามุมกัน หาได้จากสู ตร
กาหนดให้
n = จานวนภาพที่มองเห็น
 = มุมที่กระจกเงาราบ 2 บานวางทามุมต่อกัน
ถ้าผลลัพธ์ n ที่ได้ไม่ลงตัว ให้ปัดเศษขึ้นเป็ นหนึ่งได้
ตัวอย่างที่ 1 กระจกเงาราบ 2 บาน วางนามุม 60 องศาต่อกัน จงหาจานวนภาพที่เกิดขึ้น
วิธีคิด จากสู ตร

=5
= 5 ภาพ
จานวนภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ 2 บานวางทามุมต่อกันเท่ากับ 5 ภาพ ตอบ
กระจกเงาผิวโค้ งทรงกลม
กระจกเงาผิวโค้งทรงกลม มีอยู่ 2 ชนิด คือ กระจกเว้าและกระจกนูน
1. กระจกเว้า คือ กระจกที่ใช้ผวิ โค้งเว้าเป็ นผิวสะท้อนแสง หรื อกระจกเงาที่รังสี ตกกระทบและ
รังสี สะท้อนอยูด่ า้ นเดียวกับจุดศูนย์กลางความโค้ง ดังรู ป

294

รู ปแสดงรังสี ตกกระทบและรั งสี สะท้ อนของกระจกเว้ า
2. กระจกนูน คือ กระจกที่ใช้ผิวโค้งนูนเป็ นผิวสะท้อนแสง และรังสี สะท้อนอยูค่ นละด้านกับ
จุดศูนย์กลางความโค้ง ดังรู ป

รู ปแสดงรังสี ตกกระทบและรั งสี สะท้ อนของกระจกนูน
ภาพที่เกิ ดจากการวางวัตถุ ไว้หน้ากระจกโค้งนั้นตามปกติมีท้ งั ภาพจริ งและภาพเสมือน โดย
ภาพจริ งจะอยู่หน้ากระจก และภาพเสมื อนจะอยู่หลังกระจก โดยกระจกเว้าจะให้ท้ งั ภาพจริ งและ
ภาพเสมือน สาหรับขนาดของภาพมีท้ งั ขนาดใหญ่กว่าวัตถุ ขนาดเท่าวัตถุ และขนาดเล็กกว่าวัตถุ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ระยะวัตถุ ส่ วนกระจกนูนจะให้ภาพเสมือนที่มีขนาดเล็กกว่าวัตถุท้ งั สิ้ น
หมายเหตุ ภาพ (image) เกิดจากการตัดกันหรื อเสมือนตัดกันของรังสี ของแสงที่สะท้อนมาจากกระจก
หรื อหักเหผ่านเลนส์ แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. ภาพจริง เกิดจากรังสี ของแสงตัดกันจริ ง เกิดด้านหน้ากระจกหรื อด้านหลังเลนส์ ต้องมีฉาก
มารับจึงจะมองเห็นภาพ ลักษณะภาพหัวกลับกับวัตถุ มีท้ งั ขนาดใหญ่กว่าวัตถุ เท่ากับวัตถุ และเล็กกว่า
วัตถุ ซึ่ งขนาดภาพจะสัมพันธ์กบั ระยะวัตถุ เช่น ภาพที่ปรากฏบนจอภาพยนตร์ เป็ นต้น
2. ภาพเสมือน เกิดจากรังสี ของแสงเสมือนตัดกัน ทาให้เกิดภาพด้านหลังกระจกหรื อด้านหน้า
เลนส์ มองเห็นภาพได้โดยไม่ตอ้ งใช้ฉากรับภาพ ภาพมีลกั ษณะหัวตั้งเหมือนวัตถุ เช่น ภาพเกิดจากแว่น
ขยาย เป็ นต้น
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ตารางแสดงตัวอย่ างประโยชน์ ของกระจกเว้ าและกระจกนูน
กระจกเว้า
กระจกนูน
1. ทันตแพทย์ใช้ส่องดูฟันผูป้ ่ วย เพื่อให้เห็นภาพ 1. ใช้ติดรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์เพื่อดูรถที่
ของฟันมีขนาดใหญ่กว่าปกติ
ตามมาข้างหลัง และจะมองเห็ นมุ มที่ ก ว้างกว่า
2. ใช้ในกล้องจุลทรรศน์เพื่อช่วยรวมแสงให้ตกที่ กระจกเงาราบ
แผ่นสไลด์ เพื่อทาให้เราเห็นภาพชัดขึ้น
2. ใช้ติดตั้งบริ เวณทางเลี้ยวเพื่อช่วยให้เห็นรถที่วิ่ง
สวนทางหรื ออ้อมมาก็ได้
เลนส์
เลนส์ (lens) คือ วัตถุโปร่ งใสที่มีผวิ หน้าโค้งทาจากแก้วหรื อพลาสติก เลนส์แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด ได้แก่
เลนส์นูนและเลนส์เว้า
เลนส์ นูน
เลนส์นูน (convex lens) คือ เลนส์ที่มีลกั ษณะหนาตรงกลางและบางที่ขอบ ดังรู ป

รู ปแสดงลักษณะเลนส์ นูน

รู ปแสดงส่ วนสาคัญและรังสี บางรังสี ของเลนส์
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เลนส์ นูนทาหน้าที่รวมแสงขนานไปตัดกันที่จุดๆ หนึ่ ง ซึ่ งแนวหรื อทิศทางของแสงที่เข้ามายัง
เลนส์สามารถเขียนแทนด้วยรังสี ของแสง ถ้าแสงมาจากระยะไกลมากเรี ยกระยะนี้ วา่ " ระยะอนันต์"เช่น
แสงจากดวงอาทิตย์หรื อดวงดาวต่างๆ แสงจะส่ องมาเป็ นรังสี ขนาน เมื่อรังสี ของแสงผ่านเลนส์ จะมีการ
หักเหและไปรวมกันที่จุดๆ หนึ่ งเรี ยกว่า "จุดโฟกัส (F)" ระยะจากจุดโฟกัสถึ งกึ่งกลางเลนส์ เรี ยกว่า
"ความยาวโฟกัส (f)" และเส้นตรงที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งของผิวทั้งสองของเลนส์ เรี ยกว่า "
แกนมุขสาคัญ (principal axis)"
ภาพทีเ่ กิดจากเลนส์ นูน
ภาพจากเลนส์นูนเป็ นภาพที่เกิดจากรังสี หกั เหไปพบกันที่จุดๆ หนึ่ง ซึ่ งมีท้ งั ภาพจริ งและ
ภาพเสมือนขึ้นอยูก่ บั ตาแหน่งวัตถุที่วางหน้าเลนส์ ดังรู ป

รู ปแสดงตัวอย่ างภาพจริงและภาพเสมือนทีเ่ กิดจากเลนส์ นูน

(ก) การเกิดภาพเมื่อวัตถุอยู่ห่างเลนส์ นูนระยะไกลกว่ าความยาวโฟกัส

(ข) การเกิดภาพเมื่อวัตถุอยู่ห่างจากเลนส์ นูนทีร่ ะยะใกล้ กว่ าความยาวโฟกัส
รู ปแสดงตัวอย่ างการเกิดภาพทีต่ าแหน่ งต่ างๆ ของเลนส์ นูน
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เลนส์ เว้า
เลนส์เว้า (concave lens) คือ เลนส์ที่มีลกั ษณะบางตรงกลางและหนาที่ขอบ ดังรู ป

รู ปแสดงลักษณะเลนส์ เว้ าภาพทีเ่ กิดจากเลนส์ เว้ า
เมื่อแสงส่ องผ่านเลนส์เว้ารังสี หกั เหของแสงจะกระจายออก ดังรู ป

รู ปแสดงภาพที่เกิดจากเลนส์ เว้ าเมื่อวางวัตถุทรี่ ะยะต่ างๆ
การหาชนิดและตาแหน่ งของภาพจากวิธีการคานวณ
การหาตาแหน่งภาพที่ผา่ นมาใช้วธิ ี เขียนแผนภาพของรังสี ยังมีอีกวิธีที่ใช้หาตาแหน่งภาพคือ วิธีคานวณ
ซึ่ งสู ตรที่ใช้ในการคานวณมีดงั ต่อไปนี้

สู ตร =
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เมื่อ

m คือ กาลังขยายของเลนส์
I คือ ขนาดหรื อความสู งของภาพ
O คือ ขนาดหรื อความสู งของวัตถุ

ในการคานวณหาตาแหน่งและชนิดของภาพจะต้องมีการกาหนดเครื่ องหมาย 1 และ 2 สาหรับ
ปริ มาณต่างๆ ในสมการดังนี้
1. s มีเครื่ องหมาย + ถ้าวัตถุอยูห่ น้าเลนส์ และ s มีเครื่ องหมาย - ถ้าวัตถุอยูห่ ลังเลนส์
2. s' มีเครื่ องหมาย + ถ้าวัตถุอยูห่ ลังเลนส์ และ s' มีเครื่ องหมาย - ถ้าวัตถุอยูห่ น้าเลนส์
3. f ของเลนส์นูนมีเครื่ องหมาย + และ f ของเลนส์เว้ามีเครื่ องหมาย –
ตัวอย่างที่ 2 วางวัตถุห่างจากเลนส์นูนเป็ นระยะ 12 เซนติเมตร ถ้าเลนส์นูนมีความยาวโฟกัส 5
เซนติเมตร จะเกิดภาพชนิ ดใด และที่ตาแหน่งใด
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3.9 ประโยชน์ และโทษของแสง
ประโยชน์ ของแสง
แสงเป็ นพลังงานรู ปหนึ่งซึ่ งไม่ตอ้ งการที่อยู่ ไม่มีน้ าหนัก แต่สามารถทางานได้ ในแสงอาทิตย์
มี ค ลื่ น รั ง สี ห ลายชนิ ด ตามที่ ไ ด้ก ล่ า วมาแล้ว ในตอนต้น ประโยชน์ ที่ เ ราได้รั บ จากแสงอาทิ ต ย์มี
อยู่ 2 ส่ วนคือ ความร้อน และแสงสว่าง ในชีวิตประจาวัน เราได้รับประโยชน์จากความร้อน และแสง
สว่างของดวงอาทิ ตย์ตลอดเวลา แสงอาทิตย์ทาให้โลกสว่าง เราสามารถทากิ จกรรมต่างๆ ได้อย่าง
สะดวก อาชีพหลายอาชีพต้องใช้ความร้อนของแสงอาทิตย์โดยตรง แม้ตอนที่ดวงอาทิตย์ตกดิน เราก็ยงั
ได้รับความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์ที่พ้นื โลกดูดซับไว้ ทาให้เราไม่หนาวตาย ประโยชน์ของแสงสามารถ
แบ่งได้เป็ น 2 ทาง คือ ประโยชน์ทางตรง และประโยชน์ทางอ้อม

แสงแดดช่ วยทาให้ ผ้าทีต่ ากแห้ งเร็ว

การทานาเกลือ

1. ประโยชน์จากแสงทางตรง เช่น การทานาเกลือ การทาอาหารตากแห้ง การตากผ้า การฆ่า
เชื้ อโรคในน้ าดื่ ม ต้องอาศัยความร้อนจากแสงอาทิตย์ การแสดงหนังตะลุง และภาพยนตร์ ต้องใช้
แสงเพื่อทาให้เกิดเงาบนจอ การมองเห็นก็ถือเป็ นการใช้ประโยชน์จากแสงทางตรง
2. ประโยชน์จากแสงทางอ้อม เช่น ทาให้เกิดวัฏจักรของน้ า (การเกิดฝน) พืชและสัตว์ที่เรา
รับประทาน ก็ได้รับการถ่ายทอดพลังงานมาจากแสงอาทิตย์
โทษของ แสง
1. ถ้าเรามองดูแสงที่มีความเข้มมากเกินไปอาจเกิดอันตรายกับดวงตาได้
2. เมื่อแสงที่มีความเข้มสู ง โดนผิวหนังเป็ นเวลานาน ๆจะทาให้ผิวหนังไหม้และอาจเป็ น
มะเร็ งผิวหนังได้
3. เมื่อแสงจากดวงอาทิตย์ส่องลงมาบนโลกมากเกิ นไป ทาให้เกิ ดภาวะโลกร้อน และเป็ น
อันตรายแก่สิ่งมีชีวติ ได้
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เรื่องที่ 5 พลังงานความร้ อนและแหล่งกาเนิด
กิจกรรมการทดลอง เรื่อง เมื่อแสงผ่านเลนส์
จุดประสงค์ เมื่อจบการทดลองนี้แล้วผูเ้ รี ยนสามารถ
1. บอกได้วา่ เมื่อแสงผ่านเลนส์ นูน รังสี หกั เหจะเบนเข้าหากัน
2. บอกได้วา่ เมื่อแสงผ่านเลนส์ เว้า รังสี หกั เหจะเบนออกจากกัน
3. บอกได้วา่ แว่นขยายทาหน้าที่รวมแสง
4. ใช้แว่นขยายส่ องดูสิ่งต่างๆ ได้

แนวความคิดหลัก
1. เลนส์นูนมีสมบัติรวมแสง
2. เลนส์เว้ามีสมบัติกระจายแสง
3. แว่นขยายมีเลนส์นูนเป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญ ทาหน้าที่รวมแสง และใช้ส่องดูวตั ถุขนาด
เล็กให้มองเห็นภาพขนาดขยายได้
อุปกรณ์ การทดลอง

1. กระดาษขาว
3. เลนส์เว้า
5. หม้อแปลงไฟฟ้ าโวลต์ต่า
7. แผ่นช่องแสงที่ให้ลาแสง 1 ลา
9. แว่นขยาย

2. เลนส์นูน
4. กล่องแสง
6. สายไฟพร้อมขั้วเสี ยบ
8. แผ่นช่องแสงที่ให้ลาแสง 5 ลา
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ขั้นตอนการทดลอง
1. วางเลนส์นูนบนกระดาษขาวซึ่ งอยูบ่ นโต๊ะ โดยวางด้านราบลงบนกระดาษ แล้วลากเส้นรอบเลนส์บน
กระดาษ
2. นาแผ่นช่องแสงที่ให้ลาแสง 5 ลาเสี ยบที่ช่องของกล่องแสง แล้วต่อกล่องแสงกับหม้อแปลงไฟโวลต์
ต่าขนาด 12 โวลต์ จากนั้นวางกล่องแสงห่างเลนส์นูนพอสมควร

3. ใช้ดินสอจุดบนแนวลาแสง แล้วขีดเส้นแสดงแนวรังสี ตกกระทบ และรังสี หกั เห
4. ทาซ้ าโดยเปลี่ยนมุมของแนวรังสี ตกกระทบ เขียนแนวรังสี ตกกระทบ และรังสี หกั เห

5. จัดลาแสง 5 ลา จากกล่องแสงให้ผา่ นเลนส์นูน สังเกตแนวลาแสงที่ผา่ นเลนส์นูน เขียนรังสี ตกกระทบ
และรังสี หกั เหแทนลาแสงทั้งสาม
6. ทาซ้ าข้อ 5 แต่เปลี่ยนเลนส์นูนเป็ นเลนส์เว้า และเปลี่ยนกระดาษขาวเป็ นแผ่นใหม่

7. เปรี ยบเทียบแนวลาแสงทั้งห้าที่ผา่ นเลนส์นูนและเลนส์เว้า

8. เมื่อส่ องแสงผ่านเลนส์นูน หรื อเลนส์เว้าแล้ว จากนั้นลองทดสอบโดยใช้แว่นขยายรับแสงอาทิตย์โดย
เริ่ มจากให้แว่นขยายอยูห่ ่างพื้น 2 เซนติเมตร เพิม่ ระยะห่างมากขึ้นเรื่ อยๆ สังเกตความสว่างบนพื้น
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9. ปรับความสู งของแว่นขยายจนได้ความสว่างบนพื้นสว่างมากที่สุด ทาเช่นนี้ซ้ าอีกครั้ง แต่เปลี่ยนเป็ น
เลนส์เว้า
10. ใช้แว่นขยายส่ องดูตวั หนังสื อ ปรับระยะห่างระหว่าง แว่นขยายกับตัวหนังสื อ สังเกตการณ์
เปลี่ยนแปลงของภาพตัวหนังสื อที่มองผ่านแว่นขยาย
ผลการทดลอง
1. จงวาดรู ปรังสี แสงเมื่อผ่านเลนส์นูนและเลนส์เว้า
เลนส์ นูน

เลนส์ เว้า

2. เมื่อนาแว่นขยายไปรับแสงอาทิตย์ จะปรากฏภาพอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
สรุ ปผลการทดลอง
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

303
การทดลอง เรื่องแยกสี ของแสงดวงอาทิตย์
จุดประสงค์ การทดลอง
เมื่อจบการทดลองนี้แล้ว ผูเ้ รี ยนสามารถทดลอง และสรุ ปถึงแสงสี ที่ประกอบเป็ นแสงอาทิตย์ได้
แนวความคิดหลัก
แสงอาทิตย์ประกอบด้วยแสงสี ต่างๆ
อุปกรณ์ การทดลอง

1. ปริ ซึมสามเหลี่ยม
2. ฉากขาว
3. อ่างน้ า
4. กระจกเงา
ขั้นตอนการทดลอง
1. นาปริ ซึมสามเหลี่ยมมารับแสงอาทิตย์ จัดมุมรับแสงให้เหมาะสมจนเกิดแสงสี ต่างๆ บนฉาก สังเกต
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แสงที่ผา่ นปริ ซึมออกมา บันทึกผล

2. มองผ่านปริ ซึมโดยวางปริ ซึมให้ชิดตา และมองด้านข้างของแท่งปริ ซึม โดยหันไปทางที่สว่าง ห้าม
มองไปที่ดวงอาทิตย์ บันทึกผลสิ่ งที่สังเกตได้

3. เทน้ าใส่ ลงในอ่างจนเกือบเต็ม แล้วนากระจกเงาราบจุ่มลงในน้ าทั้งแผ่น โดยกระจกพิงกับขอบอ่าง

4. นาอ่างน้ าไปวางรับแสงแดด ขยับกระจกไปมา เพื่อให้อยูใ่ นตาแหน่งที่เหมาะสม ที่จะให้แสงอาทิตย์
ตกกระทบ แล้วสะท้อนกลับขึ้นมาปรากฏเป็ นแถบสี ต่างๆ บนแผ่นกระดาษขาวที่รับแสงอยูเ่ หนื ออ่าง
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ผลการทดลอง
การทดลอง
1. เมื่อนาปริ ซึมรับแสงจากดวงอาทิตย์

สิ่ งที่สังเกตได้

2. เมื่อมองผ่านปริ ซึม
3. เมื่อมองที่ฉากขาว
สรุ ปผลการทดลอง
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
การทดลองเรื่อง การเกิดรุ้ งกินนา้
จุดประสงค์ การทดลอง เมื่อจบการทดลองนี้ แล้วผูเ้ รี ยนสามารถ
1. ทดลองและสรุ ปเกี่ยวกับการเกิดรุ ้งได้
2. บอกได้วา่ เราจะเห็นรุ ้งได้ ต้องหันหลังให้ดวงอาทิตย์เสมอ
แนวความคิดหลัก
รุ ้งกินน้ าเกิดได้เมื่อมีแสงอาทิตย์ผา่ นละอองน้ าจานวนมาก และเกิดก่อนหรื อหลังฝนตก
อุปกรณ์ การทดลอง
กระบอกฉี ดน้ าบรรจุน้ าประมาณครึ่ งกระบอก
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ขั้นตอนการทดลอง
1. ออกไปกลางแจ้ง ยืนหันหน้าให้ดวงอาทิตย์ แล้วฉี ดน้ าจากกระบอกน้ า(บรรจุน้ าประมาณครึ่ งกระบอก) ให้
เป็ นละอองฝอย สังเกตและบันทึกผล

2. หลังจากนั้นยืนหันหลังให้ดวงอาทิตย์แล้วฉี ดน้ า สังเกตละอองน้ าที่ฉีด แล้วบันทึกผล

ผลการทดลอง
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
สรุ ปผลการทดลอง
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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การทดลอง เรื่องการเกิดเงา
จุดประสงค์ การทดลอง เมื่อจบการทดลองนี้ แล้ว ผูเ้ รี ยนสามารถ
1. อธิ บายการเกิดเงาจากการทดลองได้
2. บอกความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุกบั เงาจากการทดลองได้
3. นาความรู้เรื่ องเงาไปใช้ประโยชน์ได้
แนวความคิดหลัก
1. เมื่อมีวตั ถุมากั้นทางเดินของแสง แล้วแสงไม่สามารถผ่านวัตถุไปอีกด้านหนึ่ง ทาให้เกิดบริ เวณมืดบน
ฉาก ซึ่ งเรี ยกว่า เงา
2. รู ปร่ างของเงาขึ้นอยูก่ บั รู ปร่ างของวัตถุที่ทาให้เกิดเงา
3. เงาเปลี่ยนขนาดและตาแหน่งได้
4. ถ้าเงามีแสงตกกระทบบ้างเรี ยกว่า เงามัว
5. ถ้าเงาไม่มีแสงตกกระทบเลยเรี ยกว่า เงามืด
อุปกรณ์ การทดลอง

1. วัตถุรูปทรงต่างๆ (พลาสติกทรงสี่ เหลี่ยม, กระจกฝ้ า, ดินน้ ามัน, แท่งพลาสติก, ถ่านไฟฉาย,
ลูกบอล)
2. ฉากรับแสง
3. กล่องแสง
4. หม้อแปลงไฟฟ้ าโวลต์ต่า
5. สายไฟพร้อมขั้วเสี ยบทั้ง 2 ปลาย
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ขั้นตอนการทดลอง.
1. วางกล่องแสงและฉากบนโต๊ะให้ห่างกันประมาณ 15-20 เซนติเมตร ดังรู ป เมื่อกล่องแสงทางาน สังเกต
ความสว่างบนฉาก
2. นาลูกบอลมาวางระหว่างกล่องแสงกับฉาก โดยให้อยูใ่ นแนวเดียวกับหลอดไฟในกล่องแสงและฉาก
สังเกตความสว่างบนฉาก

3. ค่อยๆ เลื่อนลูกบอลจากกล่องแสงเข้าหาฉาก สังเกตความสว่างบนฉาก
4. จัดลูกบอลให้ห่างจากฉากประมาณ 10 เซนติเมตร แล้วค่อยเลื่อนฉากเข้าหาลูกบอล
สังเกตความสว่างบนฉาก

5. ทาซ้ าข้อ 2 ถึงข้อ 4 แต่เปลี่ยนลูกบอลเป็ นทรง
สี่ เหลี่ยมผืนผ้า

ผลการทดลอง
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………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………….

สรุ ปผลการทดลอง
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…….
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การทดลอง เรื่องตากับการมองเห็น
จุดประสงค์ การทดลอง เมื่อจบการทดลองนี้แล้ว ผูเ้ รี ยนสามารถ
1. บอกส่ วนประกอบของตาที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นได้
2. ระบุหน้าที่ของส่ วนประกอบของตาที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นได้
3. สรุ ปจากการทดลองได้วา่ การมองด้วยตา 2 ข้าง ทาให้กะระยะได้ดีกว่าการมองด้วยตาข้างเดียว
4. บอกความสาคัญ และวิธีระวังรักษาตาได้
แนวความคิดหลัก
1. ส่ วนประกอบที่สาคัญของตาที่เกี่ยวกับการมองเห็นได้แก่ กระจกตา ม่านตา รู ม่านตา เรตินา
2. ดวงตามีความสาคัญต่อการมองเห็น จึงต้องระวังรักษา
อุปกรณ์ การทดลอง
1. ภาพประกอบเรื่ อง ส่ วนประกอบของตา
2. ดินสอ 2 แท่ง

ขั้นตอนการทดลอง
1. จับคู่เพื่อสังเกตนัยน์ตาของเพื่อน
2. จากนั้นเปรี ยบเทียบกับภาพส่ วนประกอบของนัยน์ตา

่ ่างกันประมาณ 10
3. ครั้งที่ 1 ให้ผเู ้ รี ยนปิ ดตาซ้าย แล้วพยายามเคลื่อนดินสอ 2 แท่ง ที่อยูห
เซนติเมตร มาชนกัน โดยพยายามให้ปลายดินสอชนกันบันทึกผล

4. ครั้งที่ 2 ปิ ดตาขวา และทาซ้ าเช่นเดียวกับข้อที่ 3 บันทึกผล
5. และครั้งที่ 3 เปิ ดตาทั้งสองข้าง และทดลองซ้ าเช่นเดียวกับข้อ 3 และข้อ 4 สังเกตและ

บันทึกผล

311
ผลการทดลอง
………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………….
สรุ ปผลการทดลอง
…………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………………..………
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แบบฝึ กหัดบทที่ 12
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบ ก. ข. ค. หรื อ ง. ที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว เสร็ จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม
ตรวจแบบทดสอบ ที่อยูด่ า้ นล่าง
1. พลังงานในข้ อใด จัดเป็ น พลังงานสะอาด
ก. พลังงานจากถ่านหิน
ข. พลังงานแสงอาทิตย์
ค. พลังงานจากน้ ามันเชื้อเพลิง
ง. พลังงานชีวภาพ
2. ข้ อใด คือ องค์ ประกอบของแสงอาทิตย์
ก. ความร้อน
ข. แสง
ค. ฝุ่ นละออง
ง. ข้อ ก. และข้อ ข. ถูก
3. เซลล์ สุริยะ ทาหน้ าทีอ่ ย่ างไร
ก. เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ า เป็ นพลังงานกล
ข. เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ เป็ นพลังงานกล
ค. เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ เป็ นพลังงานไฟฟ้ า ง. เปลี่ยนพลังงานกล เป็ นพลังงานไฟฟ้ า
4. อาชีพใด ใช้ ประโยชน์ จากแสงโดยตรง
ก. ทานาเกลือ
ข. ค้าขาย
ค. ทาประมง
ง. เลี้ยงสัตว์
5. ถ้ าห้ องเรียนมืด นักเรียนควรทาสิ่ งใดเป็ นอันดับแรก
ก. เปิ ดไฟฟ้ า
ข. เปิ ดประตู หน้าต่าง
ค. ก่อไฟ
ง. ออกไปเรี ยนนอกห้อง
6. การแสดงในข้ อใด เกีย่ วข้ องกับแสงมากทีส่ ุ ด
ก. ลาตัด
ข. ฟ้ อนรา
ค. เพลงบอก
ง. หนังตะลุง
7. พืชใช้ แสงแดดปรุ งอาหาร -> สั ตว์กนิ พืช -> มนุษย์ กนิ สั ตว์ ข้ อความนีแ้ สดงถึงเรื่องใด
ก. กฎธรรมชาติ
ข. การแก้แค้น
ค. ความสมดุล
ง. การถ่ายทอดพลังงาน
8. ข้ อใด ไม่ ควรปฏิบัติ
ก. เอานิ้วชี้รุ้งกินน้ า
ข. เล่นเงาจากตะเกียง หรื อหลอดไฟ
ค. จ้องมองดวงอาทิตย์นาน ๆ
ง. ทาครี มกันแดด เมื่อไปเที่ยวชายทะเล
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9. พลังงานแสง สามารถเปลีย่ นเป็ นพลังงานรู ปใดได้
ก. พลังงานกล
ข. พลังงานไฟฟ้ า
ค. พลังงานเสี ยง
ง. พลังงานลม
10. ข้ อใด กล่ าวถูกต้ อง
ก. พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่สร้างมลภาวะ
ข. ดวงอาทิตย์ส่งแสงเฉพาะกลางวันเท่านั้น
ค. โลกเป็ นดาวดวงเดียว ที่แสงอาทิตย์ส่องมาถึง ง. แสงอาทิตย์ฆ่าเชื้อโรคไม่ได้
เฉลยแบบทดสอบบทที่ 12 เรื่องงานและพลังงาน
1. ข 2. ข 3. ค 4. ก 5. ข 6. ง 7. ง

8. ค

9. ข

10. ก
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บทที่ 13
ดวงดาวกับชีวติ
สาระสาคัญ
กลุ่ มดาวจักราศี ต่าง ๆ การสั งเกตตาแหน่ ง ดาวฤกษ์ และหาดาวจากแผนที่ ตลอดจนการใช้
ประโยชน์จากกลุ่มดาวฤกษ์
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. ระบุชื่อของกลุ่มดาวจักรราศีได้
2. อธิบายวิธีการหาดาวเหนือได้
3. อธิบายการใช้แผนที่ดาวได้
4. อธิ บายประโยชน์จากกลุ่มดาวฤกษ์ต่อการดารงชีวติ ประจาวันได้
ขอบข่ ายเนื้อหา
เรื่ องที่ 1 กลุ่มดาวจักรราศี
เรื่ องที่ 2 การสังเกตตาแหน่งของดาวฤกษ์
เรื่ องที่ 3 วิธีการหาดาวเหนือ
เรื่ องที่ 4 แผนที่ดาว
เรื่ องที่ 5 การใช้ประโยชน์จากกลุ่มดาวฤกษ์
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เรื่องที่ 1 กลุ่มดาวจักรราศี
ความหมายของ ดาวฤกษ์
ดาวฤกษ์ (Star) หมายถึง ดาวซึ่งมีแสงสว่างในตัวเอง ผลิตพลังงานได้เองโดยการเปลี่ยนมวล
สารส่ วนหนึ่ง (m) ณ แกนกลางของดาวให้เป็ นพลังงาน (E) ตามสมการ E = mc2 ของไอน์สไตน์ เมื่อ c
เป็ นอัตรเร็ วของ แสงซึ่ งสู งเกือบ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาที การเปลี่ยนมวลเป็ นพลังงานของดาวฤกษ์
เกิ ดขึ้ นภายใต้อุณหภูมิที่สูงมากเป็ น 15 ล้านเคลวิน ในการหลอมไฮโดรเจนเป็ นฮี เลี่ ยม จึ งเรี ยกว่า
ปฏิกิริยาเทอร์ โมนิวเคลียร์ ดาวที่ผลิตพลังงานเช่นนี้ได้ตอ้ งมีมวลมากมหาศาล ดาวฤกษ์จึงมีมวลสารมาก
เช่นดวงอาทิตย์ที่มีมวลประมาณ 2,000 ล้านล้านล้านล้านตัน ซึ่ งคิดเป็ นมวลกว่า 98% ของมวลของวัตถุใน
ระบบสุ ริยะ ดาวฤกษ์ดวงอื่นๆ อยู่ไกลมาก แม้จะส่ องมองด้วยกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ก็มองเห็ น
เป็ นเพียงจุดแสง ดาวฤกษ์เพื่อนบ้านของเรามีชื่อว่า “แอลฟา เซนทอรี ” (Alpha Centauri) เป็ นระบบดาว
ฤกษ์สามดวง โคจรรอบกันและกัน อยูใ่ นกลุ่มดาวคนครึ่ งม้า ดวงที่อยูใ่ กล้กบั ดวงอาทิตย์มากที่สุดชื่ อ
“พร๊ อกซิ มา เซนทอรี ” (Proxima Centauri) อยูห่ ่ างออกไป 40 ล้านล้านกิโลเมตร หรื อ 4.2 ปี แสง (1 ปี
แสง = ระยะทางซึ่ งแสงใช้เวลาเดินทางนาน 1 ปี หรื อ 9.5 ล้านล้านกิโลเมตร) ดาวฤกษ์บางดวงมีดาว
เคราะห์โคจรล้อมรอบ เช่นเดียวกับดวงอาทิตย์ของเรา เราเรี ยกระบบสุ ริยะเช่นนี้ วา่ “ระบบสุ ริยะอื่น”
(Extra solar system)
ความสัมพันธ์ ระหว่ างโลก และดวงอาทิตย์
ดวงอาทิตย์ (The Sun) เป็ นดาวฤกษ์ใกล้โลกที่สุดอยูต่ รงกลางระบบสุ ริยะ มีดาวเคราะห์เป็ น
บริ วารโคจรล้อมรอบ อุณหภูมิที่แกนกลางของดวงอาทิตย์สูงถึง 15 ล้านเควิน สู งพอที่นิวเคลียสของ
ไฮโดรเจน 4 นิวเคลียสจะหลอมรวมกันเป็ นนิวเคลียสฮีเลียม 1 นิวเคลียส อุณหภูมิพ้นื ผิวลดลงเป็ น
5,800 เคลวิน ดวงอาทิตย์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4 ล้านกิโลเมตร (ประมาณ 109 เท่าของโลก)
โลกเป็ นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุ ริยะและโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็ นวงรี โดยมีระยะทาง
เฉลี่ยห่ างจากดวงอาทิตย์ 149,597,870 กิโลเมตร และใช้เวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 ปี เมื่อ
สังเกตจากพื้นโลกจะเห็นดวงอาทิตย์ข้ ึนทางด้านทิศตะวันออกและตกทางด้านทิศตะวันตกทุกวัน ทั้งนี้
เนื่องจากโลกมีการหมุนรอบตัวเองรอบละ 1 วัน อย่างไรก็ตามหากติดตามเฝ้ าสังเกตการขึ้น – ตก ของ
ดวงอาทิตย์เป็ นประจาจะพบว่า ในรอบ 1 ปี ดวงอาทิตย์จะปรากฏขึ้น ณ จุดทิศตะวันออก และตก ณ
จุดทิศตะวันตกพอดี เพียง 2 วันเท่านั้น คือวันที่ 21 มีนาคม และวันที่ 23 กันยายน ส่ วนวันอื่นๆ
การขึ้น – ตกของดวงอาทิตย์จะเฉี ยงค่อนไปทางทิศเหนื อหรื อทางทิศใต้บา้ ง โดยในวันที่ 21 มิถุนายน
ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกค่อนไปทางทิศเหนื อมากที่สุดและตกทางทิศตะวันตกค่อนไปทาง
ทิศเหนือมากที่สุด และในวันที่ 22 ธันวาคม ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกค่อนไปทางทิศใต้
มากที่สุดและตกทางทิศตะวันตกค่อนไปทางทิศใต้มากที่สุด ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ตาแหน่งการขึ้น – ตกของดวงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงไปทุกวันในรอบปี
การที่ตาแหน่งการขึ้น – ตกของดวงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงไปทุกวันในรอบปี เนื่องจากการที่โลก
โคจรรอบดวงอาทิตย์ใน 1 ปี นั่นเอง โดยเมื่อสังเกตจากโลกจะสังเกตเห็ นดวงอาทิตย์เคลื่อนย้าย
ต าแหน่ ง ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกับ ทิ ศ ทางที่ โ ลกโคจรรอบดวงอาทิ ต ย์ นั้น คื อ เคลื่ อ นย้า ยไปทางทิ ศ
ตะวันออกตามกลุ่มดาว 12 กลุ่ม ที่เรี ยกว่ากลุ่มดาวจักรราศี (Zodiac) ตามภาพที่ 2 ได้แก่ กลุ่มดาว
แกะหรื อเมษ (Aries) วัวหรื อพฤษภ (Taurus) คนคู่หรื อมิถุน (Gemini) ปูหรื อกรกฏ (Cancer) สิ งโต
หรื อสิ งห์ (Leo) ผูห้ ญิงสาวหรื อกันย์ (Virgo) คันชัง่ หรื อตุล (Libra) แมงป่ องหรื อพฤศจิก (Scorpius)
คนยิงธนูหรื อธนู (Sagittarius) แพะทะเลหรื อมกร (Capricornus) คนแบกหม้อน้ าหรื อกุมภ์ (Aquarius)
และปลาหรื อมีน (Pisces) ดวงอาทิตย์จะปรากฎย้ายตาแหน่งไปทางตะวันออกผ่านกลุ่มดาวเหล่านี้ ทา
ให้ผสู ้ ังเกตเห็นดาวต่าง ๆ บนท้องฟ้ าขึ้นเร็ วกว่าวันก่อนเป็ นเวลา 4 นาทีทุกวัน ซึ่ งหมายความว่าใน 1
วันดวงอาทิตย์จะมีการเลื่อนตาแหน่งไป 1 องศาหรื อรอบละ 1 ปี นัน่ เอง

317

ภาพที่ 2 กลุ่มดาว 12 กลุ่มในจักรราศีและการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ทาให้ผสู้ ังเกต
เห็นดวงอาทิตย์ยา้ ยตาแหน่งไปตามกลุ่มดาว จักรรราศี
ทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์ผา่ นกลุ่มดาวจักรราศี เรี ยกว่า “สุ ริยวิถี (Ecliptic)” ตาแหน่งของ
ดวงอาทิตย์บนเส้นสุ ริยวิถี ณ วันที่ 21 มีนาคม เรี ยกว่าจุด “วสันตวิษุวตั (Vernal Equinox)” ส่ วน
ตาแหน่ง ณ วันที่ 23 กันยายน เรี ยกว่าจุด “ศารทวิษุวตั (Autumnal Equinox)” เมื่อดวงอาทิตย์อยู่ ณ
ตาแหน่งทั้งสองดังกล่าวนี้ ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดี และช่วงเวลา
กลางวันจะเท่ากับกลางคื น เส้ นทางขึ้ น-ตกของดวงอาทิ ตย์ในวันวิษุวตั เรี ยกว่า “เส้นศูนย์สูตรท้องฟ้ า
(Celestial Eguator)”
ตาแหน่งของดวงอาทิตย์บนเส้นสุ ริยวิถี ณ วันที่ 21 มิถุนายน เรี ยกว่าจุด “คริ ษมายัน (Summer
Solstice)” ตาแหน่ งดังกล่ าว ดวงอาทิ ตย์จะขึ้ นและตกค่อนไปทางเหนื อมากที่ สุด ในซี กโลกเหนื อ
ช่วงเวลากลางวันจะยาวกว่ากลางคืนและจะเป็ นช่วงฤดูร้อน (Summer) ตาแหน่งของดวงอาทิตย์บนเส้นสุ
ริ ยวิถี ณ วันที่ 22 ธันวาคมเรี ยกว่า จุด “เหมายัน (Winter Solstice)” ตาแหน่งดังกล่าว ดวงอาทิตย์จะ
ขึ้นและตกค่อนไปทางใต้มากที่สุด ในซี กโลกเหนื อ ช่วงเวลากลางคืนจะยาวกว่ากลางวันและจะเป็ นช่วง
ฤดูหนาว (Winter)
ฤดูกาลเกิดขึ้นเนื่องจากแกนของโลกเอียงทามุม 23.5 องศากับเส้นตั้งฉากของระนาบวงโคจรของ
โลกรอบดวงอาทิตย์ และขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ณ วันที่ 21 มิถุนายน ซี กโลกเหนือจึงเป็ นฤดู
ร้อนและซี กโลกใต้จึงเป็ นฤดูหนาว ในทางกลับกัน ณ วันที่ 22 ธันวาคม ซี กโลกใต้กลับเป็ นฤดูร้อน
ในขณะที่ซีกโลกเหนื อ เป็ นฤดูหนาวดังแสดงในภาพที่ 3 การเกิ ดฤดู กาลเป็ นผลเนื่ องมาจากแต่ละ
ส่ วนบนพื้นโลกรับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันในรอบปี
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ภาพที่ 3 : แกนของโลกเอียงทามุม 23.5 องศากับเส้นตั้งฉากของระนาบวงโคจรของโลกรอบดวง
อาทิตย์
จึงทาให้เกิดฤดูกาลบนพื้นโลก
แสงอาทิตย์เมื่อส่ องมากระทบวัตถุ จะทาให้เกิ ด “ เงา (Shadow) ” ถ้าเอาแท่งไม้ยาว ปั กตั้งฉากบนพื้นราบ
เมื่อแสงอาทิตย์ส่องตกกระทบ จะปรากฏเงาของแท่งไม้ดงั กล่าวทอดลงบนพื้น และหากสังเกตเงาเป็ น
เวลานาน จะเห็นเงามีการเปลี่ยนแปลงทั้งความยาวและทิศทางของเงาที่ทอดลงบนพื้น
พิจารณาภาพที่ 4 เมื่อดวงอาทิตย์ข้ ึนในตอนเช้าด้านทิศตะวันออก เงาของแท่งไม้จะทอดยาว
ไปทางด้านทิศตะวันตก ขณะที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่สูงขึ้นจากขอบฟ้ าเงาของแท่งไม้จะหดสั้นลงและเงา
เริ่ มเบนเข้าสู่ ทิศเหนื อ จนเมื่อดวงอาทิตย์ปรากฏอยูบ่ นแนวเมริ เดี ยน (ตาแหน่งสู งสุ ดของดวงอาทิตย์บน
ท้องฟ้ าในแต่ละวัน) เงาของแท่งไม้จะปรากฏสั้นที่สุด และชี้ ในแนวทิศเหนื อ – ใต้พอดี ในช่วงบ่าย
ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตก เงาของแท่งไม้จะปรากฏยาวขึ้นและเริ่ มเบนออกจากทิศเหนื อสู่
แนวทิศตะวันออก

ก.

ข.

ภาพที่ 4 (ก) การเปลี่ยนแปลงของเงาของแท่งไม้ เมื่อดวงอาทิตย์อยู่ ณ ตาแหน่งต่าง ๆ
บนท้องฟ้ า (ข) เรขาคณิ ตของการทอดเงาของแท่งไม้บนพื้น
เนื่ องจากตาแหน่งการขึ้น – ตกของดาวอาทิตย์แต่ละวัน แตกต่างกันไปในรอบปี ดังนั้นการทอด
เงาของแท่งไม้ในแต่ละวันจึงไม่ซ้อนทับแนวเดิม และมีความยาวของการทอดเงาไม่เท่ากัน อย่างไรก็ตาม
ช่ วงที่ดวงอาทิตย์อยู่บนแนวเมริ เคี ยนในแต่ละวัน เงาของแท่งไม้ยงั คงสั้นที่ สุด และทอดอยู่ในแนวทิ ศ
เหนือ – ใต้เสมอ นอกจากนี้ ยงั พบว่า มีบางวันในรอบปี ที่ดวงอาทิตย์มีตาแหน่งอยูเ่ หนื อศีรษะพอดี เมื่อดวง
อาทิตย์ปรากฏอยูใ่ นแนวเมริ เคียน อาทิ เช่ น ที่จงั หวัดเชี ยงใหม่ ดวงอาทิตย์มีตาแหน่ งเหนื อศีรษะพอดี ใน
วันที่ 15 พฤษภาคม และวันที่ 30 กรกฎาคม ณ เวลาประมาณเที่ยงวัน และในวันและเวลาดังกล่าวนี้ วตั ถุจะ
ไม่ปรากฏเงาทอดลงบนพื้นเลย ที่กรุ งเทพฯ ดวงอาทิตย์อยูเ่ หนือศีรษะเวลาเที่ยงวันของวันที่ 28 เมษายน และ 16
สิ งหาคม
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การเปลี่ยนแปลงของเงาของแท่งไม้ในรอบวัน มีลกั ษณะคล้ายการเดินของ “เข็มชัว่ โมง” ของนาฬิกา
ซึ่ งเมื่อกาหนดสเกลที่เหมาะสมของตาแหน่ งเงา ณ เวลาต่าง ๆ ในรอบวัน เราจะสามารถสร้าง “นาฬิกาแดด
(Sundial)” อย่างง่ายได้
เราอาจหาตาแหน่งการขึ้น – ตกของดาวอาทิตย์ โดยวัดค่ามุมทิศ (อาชิมุท) เมื่อมุมเงยของดวงอาทิตย์
เป็ น 0 องศา (ขณะที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยูท่ ี่ขอบฟ้ าพอดี ทางด้านตะวันออกหรื อด้านตะวันตก) ณ วัน –
เดือนต่าง ๆ ในรอบปี และเนื่ องจากดวงอาทิตย์มีการเคลื่อนที่ไปตาม เส้นสุ ริยวิถี ถ้าเรามีเครื่ องมือที่วดั ได้
อย่างแม่นยา จะวัดตาแหน่งการขึ้น – ตกของดวงอาทิตย์ ได้ต่างกันทุกวัน วันละประมาณ 15 ลิปดา
หลังจากดวงอาทิตย์ข้ ึนแล้ว จะเห็นว่ามุมเงยของดวงอาทิตย์จะเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ จนมีค่าสู งสุ ดแล้วค่อย
ๆ ลดต่ าลงมา ส่ วนมุมทิศจะเปลี่ ยนค่าทุ กตาแหน่ งที่วดั มุ มเงย แสดงว่าดวงอาทิตย์มีการเปลี่ ยนตาแหน่ ง
ตลอดเวลา ตารางต่อไปนี้แสดงค่ามุมทิศ และมุมเงยของดวงอาทิตย์ในเดือนต่าง ๆ ในรอบปี
ตารางที่ 1 มุมทิศ ขณะขึ้น–ตกและมุมเงยสู งสุ ดของดวงอาทิตย์ วัดที่กรุ งเทพมหานคร ณ วัน – เดือน
ต่าง ๆ ในรอบปี
มุมทิศ (องศา)
มุมเงยสู งสุ ด
ฤดูกาล
วัน – เดือน
(องศา)
ขณะขึ้น ขณะตก
21 มีนาคม
90
270
76
27 เมษายน
76
284
90
ฤดูร้อน
20 พฤษภาคม
70
290
84
22 มิถุนายน
67
293
81
20 กรกฎาคม
69
291
83
16 สิ งหาคม
76
284
90
ฤดูฝน
23 กันยายน
90
270
76
20 ตุลาคม
100
260
66
20 พฤศจิกายน
110
250
56
22 ธันวาคม
113
247
52
ฤดูหนาว
20 มกราคม
110
250
56
20 กุมภาพันธ์
101
259
67
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จากข้อมูลในตารางที่ 1-1 จึงเขียนแบบจาลองทรงกลมท้องฟ้ า พร้ อมกาหนดทิศเหนื อ – ใต้
ตะวันออก – ตะวันตก แล้วเขียนทางเดินของดวงอาทิตย์ จากค่ามุมอาซิ มุท ขณะขึ้น – ตกและมุมเงย
สู งสุ ดของดวงอาทิตย์ในแต่ละวัน
เหนือศีรษะ

มุมเงย

ตะวันตก

ใต้

เหนือ

ตะวันออก

มุมทิศ

ใต้เท้า
ภาพที่ 5 แบบจาลองทรงกลมท้องฟ้ าที่มีเส้นขอบฟ้ าเป็ นเส้นแบ่งครึ่ งทรงกลม บอกตาแหน่งดาว
เทียบกับขอบฟ้ าเป็ น มุมทิศ,มุมเงย
กลุ่มดาวและฤดูกาล
มนุ ษย์ในยุคโบราณสามารถสังเกตตาแหน่งการขึ้น – ตกของดวงอาทิตย์และการปรากฏของ
กลุ่มดาว สัมพันธ์ กบั การเปลี่ ยนแปลงของฤดูกาล ทาให้มนุ ษย์สามารถดารงชี วิตอยู่ได้เป็ นปกติสุข
โดยการสังเกตดวงอาทิ ตย์และกลุ่ มดาวที่ ป รากฏบนท้องฟ้ าหลังดวงอาทิ ตย์ตก มนุ ษย์สามารถรู ้ ว่า
เมื่อใดควรเริ่ มเพาะปลูก เมื่อใดควรเริ่ มเก็บเกี่ยว เมื่อใดควรสะสมอาหารแห้งเตรี ยมไว้เพื่อบริ โภคใน
ฤดูหนาว มนุ ษย์เริ่ มรู ้จกั ใช้วตั ถุทอ้ งฟ้ าเป็ นสิ่ งกาหนดเวลาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมนุ ษย์เริ่ มเปลี่ยน
สภาพการดารงชี วิตแบบป่ าเถื่อนมาอยูใ่ นระดับที่เจริ ญขึ้น ซึ่ งการดารงชี วิตเน้นทางด้านกสิ กรรมหรื อ
เกษตรกรรม มนุษย์ยงิ่ ต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นจังหวะของธรรมชาติ
เหล่านั้นมากขึ้น
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เราอาจทาการสังเกตการณ์ หรื อทาการทดลอง เพื่อศึกษาการขึ้น – ตกและตาแหน่งของดาว
อาทิตย์และการปรากฏของกลุ่มดาว ณ วันใด ๆ ในรอบปี ได้ เมื่ อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ 1
รอบ คนบนโลกจะเห็นดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ปรากฏผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ในจักรราศี ทั้ง 12 กลุ่มดังได้
กล่าวมาแล้ว ซึ่ งโดยเฉลี่ยดวงอาทิตย์จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือนปรากฏเคลื่อนที่ในกลุ่มดาวแต่ละราศี

ภาพที่ 6 กลุ่มดาวจักรราศี 12 กลุ่มและตาแหน่งโลกขณะที่ดวงอาทิตย์ปรากฏผ่านกลุ่มดาวเหล่านี้
ราศีมีชื่อเกี่ยวกับกลุ่มดาวที่ดวงอาทิตย์ปรากฏผ่านเช่นในยุคปั จจุบนั ดวงอาทิตย์ปรากฏผ่านกลุ่ม
ดาวมีนหรื อกลุ่มดาวปลา ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม-20 เมษายน เดือนมีนาคมซึ่ งแปลว่า มาถึง (อาคม)
กลุ่มดาวปลา (มีน) แล้ว จึงเป็ นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์อยูใ่ นกลุ่มดาวปลา เป็ นต้น นัน่ คือคนไทยตั้งซื่ อ
เดือนตามกลุ่มดาวจักรราศี

ภาพที่ 7 กลุ่มดาวฤกษ์ในจักรราศีและตาแหน่งปรากฏของดวงอาทิตย์ในกลุ่มดาว เมื่อมองจากโลก
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ตาแหน่งปรากฏของดวงอาทิตย์ในกลุ่มดาวในจักรราศี จะสอดคล้องกับชื่ อเดือนทั้ง 12 เดือน
ที่คนไทยได้กาหนดขึ้นตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระปิ ยะมหาราช
เช่นดวงอาทิตย์ปรากฏอยูใ่ นกลุ่มดาวราศีตุลในช่วงราวเดือนตุลาคม และในช่วงเดือนดังกล่าวนี้ กลุ่ม
ดาวจักรราศีที่ปรากฏบนท้องฟ้ าหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้ าในตอนหัวค่า ก็จะเป็ นกลุ่มดาว แมงป่ อง
คนยิงธนู แพะทะเล คนแบกหม้อน้ า ปลา และ แกะ ตามลาดับจากทิศตะวันตกต่อเนื่ องไปทางทิ ศ
ตะวันออก ดังนั้นตาแหน่ งการขึ้น – ตกของดวงอาทิตย์ในรอบปี ฤดูกาลและกลุ่มดาวที่ปรากฏบน
ท้องฟ้ าจึงมีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด
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เรื่องที่ 2 การสั งเกตตาแหน่ งของดาวฤกษ์
คนในสมัยโบราณเชื่อว่า ดวงดาวทั้งหมดบนท้องฟ้ าอยูห่ ่างจากโลกเป็ นระยะทางเท่า ๆ กัน
โดยดวงดาวเหล่านั้นถูกตรึ งอยูบ่ นผิวของทรงกลมขนาดใหญ่เรี ยกว่า “ทรงกลมท้ องฟ้ า” (Celestial
sphere) โดยมีโลกอยูท่ ี่ศูนย์กลางของทรงกลม
ทรงกลมท้องฟ้ าหมุนรอบโลกจากทิศตะวันออกไป
ยังทิศตะวันตก โดยที่โลกหยุดนิ่งอยูก่ บั ที่ ไม่เคลื่อนไหว
นักปราชญ์ในยุคต่อมาทาการศึกษาดาราศาสตร์ กนั มากขึ้น จึงพบว่า ดวงดาวบนท้องฟ้ าอยูห่ ่าง
จากโลกเป็ นระยะทางที่แตกต่างกัน กลางวันและกลางคืนเกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก มิใช่การ
หมุนของทรงกลมท้องฟ้ า ดังที่เคยเชื่อกันในอดีต อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั นักดาราศาสตร์ ยงั คงใช้ทรง
กลมท้องฟ้ า เป็ นเครื่ องมือในการระบุตาแหน่งทางดาราศาสตร์ ทั้งนี้เป็ นเพราะ หากเราจินตนาการให้
โลกเป็ นศูนย์กลาง โดยมีทรงกลมท้องฟ้ าเคลื่อนที่หมุนรอบ จะทาให้ง่ายต่อการระบุพิกดั หรื อ
เปรี ยบเทียบตาแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้ า และสังเกตการเคลื่อนที่ของวัตถุเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น
จินตนาการจากอวกาศ
 หากต่อแกนหมุนของโลกออกไปบนท้องฟ้ าทั้งสองด้าน
เราจะได้จุดสมมติเรี ยกว่า “ขัว้ ฟ้ าเหนือ” (North celestial
pole) และ “ขัว้ ฟ้ าใต้ ” (South celestial pole) โดยขั้วฟ้ าทั้ง
สองจะมีแกนเดียวกันกับแกนการหมุนรอบตัวเองของ
โลก และขั้วฟ้ าเหนือจะชี้ไปประมาณตาแหน่งของดาว
เหนื อ ทาให้เรามองเห็นว่า ดาวเหนื อไม่มีการเคลื่อนที่
 หากขยายเส้นศูนย์สูตรโลกออกไปบนท้องฟ้ าโดยรอบ
เราจะได้เส้นสมมติเรี ยกว่ า “เส้ นศูนย์ สูตรฟ้ า” (Celestial
equator) เส้นศูนย์สูตรฟ้ าแบ่งท้องฟ้ าออกเป็ น “ซี กฟ้ า
เหนือ” (Northern hemisphere) และ “ซี กฟ้ าใต้ ”
ภาพที่ 8 ทรงกลมท้ องฟ้ า
(Southern hemisphere) เช่นเดียวกับที่เส้นศูนย์สูตรโลก
แบ่งโลก ออกเป็ นซี กโลกเหนือ และซี กโลกใต้
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ภาพที่ 9 เส้ นสมมติบนทรงกลมท้ องฟ้ า

จินตนาการจากพืน้ โลก
 ในความเป็ นจริ ง เราไม่สามารถมองเห็นทรงกลมท้องฟ้ าได้
ทั้งหมด เนื่ องจากเราอยูบ่ นพื้นผิวโลก จึงมองเห็นทรงกลม
ท้องฟ้ าได้เพียงครึ่ งเดียว และเรี ยกแนวที่ทอ้ งฟ้ าสัมผัสกับพื้น
โลกรอบตัวเราว่า “เส้ นขอบฟ้ า” (Horizon) ซึ่งเป็ นเสมือน
เส้นรอบวงบนพื้นราบ ที่มีตวั เราเป็ นจุดศูนย์กลาง
 หากลากเส้นโยงจากทิศเหนื อมายังทิศใต้ โดยผ่านจุดเหนือ
ศีรษะ จะได้เส้นสมมติซ่ ึ งเรี ยกว่า “เส้ นเมริ เดียน” (Meridian)
 หากลากเส้นเชื่อมทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก โดยให้ระนาบ
ของเส้นสมมติน้ นั ตั้งฉากกับแกนหมุนของโลกตลอดเวลา จะ
ได้ “เส้นศูนย์สูตรฟ้ า” ซึ่ งแบ่งท้องฟ้ าออกเป็ นซี กฟ้ าเหนื อ
และซี กฟ้ าใต้ หากทาการสังเกตการณ์จากประเทศไทย ซึ่ งอยู่
บนซีกโลกเหนือ จะมองเห็นซีกฟ้ าเหนือมีอาณาบริ เวณ
มากกว่าซี กฟ้ าใต้เสมอ

การเคลือ่ นทีข่ องทรงกลมท้ องฟ้า
เมื่อมองจากพื้นโลกเราจะเห็นทรงกลมท้องฟ้ าเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก
อย่างไรก็ตามเนื่องจากโลกของเราเป็ นทรงกลม ดังนั้นมุมมองของการเคลื่อนที่ของทรงกลมท้องฟ้ า
ย่อมขึ้นอยูก่ บั ตาแหน่งละติจูด (เส้นรุ ้ง) ของผูส้ ังเกตการณ์ เป็ นต้นว่า
 ถ้าผูส้ ังเกตการณ์อยูบ่ นเส้นศูนย์สูตร หรื อละติจูด 0°
ขั้วฟ้ าเหนือก็จะอยูท่ ี่ขอบฟ้ าด้านทิศ
เหนือพอดี (ภาพที่ 10)
 ถ้าผูส้ ังเกตการณ์อยูท่ ี่ละติจูดสู งขึ้นไป เช่น ละติจูด 13° ขั้วฟ้ าเหนือก็จะอยูส่ ู งจากขอบฟ้ าทิศ
เหนือ 13° (ภาพที่ 11)
 ถ้าผูส้ ังเกตการณ์อยูท่ ี่ข้ วั โลกเหนือ หรื อละติจูด 90° ขั้วฟ้ าเหนื อก็จะอยูส่ ู งจากขอบฟ้ า 90°
(ภาพที่ 12)
เราสามารถสรุ ปได้วา่ ถ้าผูส้ ังเกตการณ์อยูท่ ี่ละติจูดเท่าใด ขั้วฟ้ าเหนื อก็จะอยูส่ ู งจากขอบฟ้ าเท่ากับ
ละติจูดนั้น
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ภาพที่ 10 ละติจูด 0 N
ผู้สังเกตการณ์ อยู่ที่เส้ นศูนย์ สูตร (ละติจูด 0)
ดาวเหนือจะอยู่บนเส้ นขอบฟ้ าพอดี
ดาวขึน้ – ตก ในแนวในตั้งฉากกับขอบฟ้ า

ภาพที่ 11 ละติจูด 13 N
ผู้สังเกตการณ์ อยู่ที่ กรุ งเทพ ฯ (ละติจูด 13 N)
ดาวเหนือจะอยู่สูงเหนือเส้ นขอบฟ้ าทิศเหนือ
13
ดาวขึน้ – ตก ในแนวเฉี ยงไปทางใต้ 13

ภาพที่ 12 ละติจูด 90 N
ผู้สังเกตการณ์ อยู่ที่ขวั้ โลกเหนือ (ละติจูด 90
N)
ดาวเหนือจะอยู่สูงเหนือเส้ นขอบฟ้ า 90
ดาวเคลื่อนที่ในแนวขนานกับพืน้ โลก
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ระยะเชิ งมุม
ในการวัดระยะห่างระหว่างดวงดาวบนทรงกลมท้องฟ้ านั้น เราไม่สามารถวัดระยะห่างออกมา
เป็ นหน่วยเมตร หรื อกิโลเมตรได้โดยตรง เพราะระยะระหว่างดาวเป็ นทางโค้งจึงต้องวัดออกมาเป็ น
“ระยะเชิ งมุม” (Angular distance) ตัวอย่างเช่น เราบอกว่า ดาว A อยูห่ ่างจาก ดาว B เป็ นระยะทาง 5
องศา หรื อบอกว่าดวงจันทร์ มีขนาดครึ่ งองศา ซึ่ งเป็ นการบอกระยะห่างและขนาดเป็ นเชิงมุมทั้งสิ้ น

ภาพที่ 13 แสดงการวัดระยะเชิงมุมระหว่าวดาว A กับดาว B เท่ากับมุม
ระหว่างเส้นสองเส้นที่ลากจากตาไปยังดาว A และดาว B
ระยะเชิงมุมที่วดั ได้น้ นั เป็ นระยะห่างที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้น ทว่าในความเป็ นจริ ง ดาว A และ
ดาว B อาจอยูห่ ่างจากเราไม่เท่ากัน หรื ออาจจะอยูห่ ่างจากเราเป็ นระยะที่เท่ากันจริ ง ๆ ก็ได้ เนื่ องจากดาว
ที่เราเห็นในท้องฟ้ านั้นเราเห็นเพียง 2 มิติ ส่ วนมิติความลึกนั้นเราไม่สามารถสังเกตได้
การวัดระยะเชิ งมุมอย่ างง่ าย
ในการวัดระยะเชิงมุมถ้าต้องการค่าที่ละเอียดและมีความแม่นยา จะต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความ
ซับซ้อนมากในการวัด แต่ถา้ ต้องการเพียงค่าโดยประมาณ เราสามารถวัดระยะเชิงมุมได้โดยใช้เพียงมือ
และนิ้วของเราเองเท่านั้น เช่น ถ้าเรากางมือชูนิ้วโป้ งและนิ้วก้อยโดยเหยียดแขนให้สุด ความกว้างของ
นิ้วทั้งสองเทียบกับมุมบนท้องฟ้ าจะได้มุมประมาณ 18 องศา ถ้าดาวสองดวงอยูห่ ่างกันด้วยความกว้างนี้
แสดงว่า ดาวทั้งสองอยูห่ ่างกัน 18 องศาด้วย

ภาพที่ 14 การใช้ มือวัดมุม
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ในคืนที่มีดวงจันทร์ เต็มดวง ให้เราลองกามือชูนิ้วก้อยและเหยียดแขนออกไปให้สุด ทาบ
นิ้วก้อยกับดวงจันทร์ เราจะพบว่านิ้วก้อยของเราจะบังดวงจันทร์ ได้พอดี เราจึงบอกได้วา่ ดวงจันทร์ มี
“ขนาดเชิ งมุม” (Angular Diameter) เท่ากับ ½ องศา โดยขนาดเชิงมุมก็คือ ระยะเชิงมุมที่วดั ระหว่าง
ขอบของดวงจันทร์ น้ นั เอง ขนาดเชิงมุมของวัตถุข้ ึนอยูก่ บั ระยะห่างของวัตถุกบั ผูส้ ังเกต และขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางจริ งของวัตถุน้ นั

ภาพที่ 15 ขนาดเชิ งมุม
ยกตัวอย่าง: ลองจินตนาการภาพลูกบอลวางอยูห่ ่างจากเรา 1 เมตร ให้เราลองวัดขนาดเชิงมุม
ของลูกบอล จากนั้นเลื่อนลูกบอลให้ไกลออกไปเป็ นระยะทาง 3 เท่า ขนาดเชิงมุมจะลดลงเป็ น 1 ใน 3
ของขนาดที่วดั ได้ก่อนหน้านี้
ดังนั้น “ค่าขนาดเชิงมุม” คือ อัตราส่ วนของ ขนาดจริ ง ต่อ ระยะห่ างของวัตถุ
กลุ่มดาว
แม้วา่ จะมีกลุ่มดาวบนท้องฟ้ าอยูถ่ ึง 88 กลุ่ม แต่ในทางปฏิบตั ิมีกลุ่มดาวกลุ่มดาวจักรราศี 12
กลุ่ม และกลุ่มดาวเด่นอื่นอีกประมาณเท่ากันที่เหมาะสมสาหรับการเริ่ มต้น กลุ่มดาวเหล่านี้ก็มิได้มีให้
เห็นตลอดเวลาเหตุเพราะโลกหมุนรอบตัวเอง และโคจรรอบดวงอาทิตย์ กลุ่มดาวสว่างแต่ละกลุ่มจะไม่
ปรากฏให้เห็นเฉพาะเมื่อกลุ่มดาวนั้นขึ้นและตกพร้อมกับดวงอาทิตย์
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ดาวฤกษ์ สว่ างรอบกลุ่มดาวหมีใหญ่

ภาพที่ 16 ดาวฤกษ์สว่างรอบกลุ่มดาวหมีใหญ่
ในการเริ่ มต้นดูดาวนั้น เราต้องจับจุ ดจากดาวฤกษ์ที่สว่างเสี ยก่อน แล้วจึ งค่อยมองหารู ปทรง
ของกลุ่มดาว สิ่ งแรกที่ตอ้ งทาความเข้าใจคือ การเคลื่ อนที่ของท้องฟ้ า เราจะต้องหาทิศเหนื อให้พบ
แล้วสังเกตการเคลื่อนที่ของกลุ่มดาว จากซี กฟ้ าตะวันออกไปยังซี กฟ้ าตะวันตก เนื่องจากการหมุนตัวเอง
ของโลก
“กลุ่มดาวหมีใหญ่ ” (Ursa Major) ประกอบด้วยดาวสว่างเจ็ดดวง เรี ยงตัวเป็ นรู ปกระบวยขนาด
ใหญ่ ดาวสองดวงแรกชาวยุโรปเรี ยกว่า “ดาวชี้ ” (The Pointer) หมายถึง ลูกศรซึ่ งชี้เข้าหา “ดาวเหนือ”
(Polaris) อยูต่ ลอดเวลา โดยดาวเหนือจะอยูห่ ่างจากดาวสองดวงแรกนั้น นับเป็ นระยะเชิงมุมห้าเท่า ของ
ระยะเชิงมุมระหว่างดาวสองดวงนั้น ดาวเหนื ออยูใ่ นส่ วนปลายหางของ ”กลุ่มดาวหมีเล็ก” (Ursa
Minor) ซึ่ งประกอบด้วยดาวไม่สว่าง เรี ยงตัวเป็ นรู ปกระบวยเล็ก แม้วา่ ดาวเหนือจะมีความสว่างไม่มาก
นัก
แต่ในบริ เวณขั้วฟ้ าเหนื อก็ไม่มีดาวใดสว่างไปกว่าดาวเหนือดังนั้นดาวเหนือจึงมีความโดดเด่น
พอสมควร
เมื่อเราทราบตาแหน่งของดาวเหนื อ เราก็จะทราบทิศทางการหมุนของทรงกลมท้องฟ้ า หากเรา
หันหน้าเข้าหาดาวเหนื อ ทางขวามือจะเป็ นทิศตะวันออก และทางซ้ายมือจะเป็ นทิศตะวันตก กลุ่มดาว
ทั้งหลายจะเคลื่อนที่จากทางขวามือขึ้นไปสู งสุ ดทางทิศเหนือและไปตกทางซ้ายมือ ในขั้นตอนต่อไป
เราจะตั้งหลักที่กลุ่มดาวหมีใหญ่ วาดเส้นโค้งตาม “หางหมี” หรื อ “ด้ามกระบวย” ต่อออกไปยัง “ดาว
ดวงแก้ ว” (Arcturus) หรื อที่มีชื่อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า “ดาวยอดมหาจุฬามณี ” เป็ นดาวสี ส้มสว่างมากใน
“กลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์” (Bootes) และหากลากเส้นโค้งต่อไปอีกเท่าตัว ก็จะเห็นดาวสว่างสี ขาวชื่อว่า
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“ดาวรวงข้าว” (Spica) อยูใ่ นกลุ่มดาวหญิงสาว (Virgo) หรื อราศีกนั ย์ กลุ่มดาวนี้จะมีดาวสว่างประมาณ
7 ดวงเรี ยงตัวเป็ นรู ปตัว Y อยูบ่ นเส้นสุ ริยวิถี
กลับมาที่กลุ่มดาวหมีใหญ่อีกครั้ง ดาวดวงที่ 4 และ 3 ตรงส่ วนของกระบวย จะชี้ไปยัง “ดาว
หัวใจสิ งห์” (Regulus) ใน”กลุ่มดาวสิ งโต” (Leo) หรื อ สิ งห์ พึงระลึกไว้วา่ กลุ่มดาวจักรราศีจะอยูบ่ น
เส้นสุ ริยวิถีเสมอ ถ้าเราพบกลุ่มดาวราศีหนึ่ง เราก็สามารถไล่หากลุ่มดาวราศีของเดือนอื่นซึ่ งเรี ยงถัดไป
ได้ เช่น ในภาพที่ 16 เราเห็นกลุ่มดาวสิ งห์ และกลุ่มดาวกันย์ เราก็สามารถประมาณได้วา่ กลุ่มดาวกรกฏ
และตุลจะอยูท่ างไหน
สามเหลีย่ มฤดูหนาว

ภาพที่ 17 สามเหลี่ยมฤดูหนาว
ในช่วงของหัวค่าของฤดูหนาว จะมีกลุ่มดาวสว่างอยูท่ างทิศตะวันออก คือ กลุ่มดาวนายพราน
กลุ่มดาวสุ นขั ใหญ่ และกลุ่มดาวสุ นขั เล็ก หากลากเส้นเชื่ อม ดาวบีเทลจุส (Betelgeuse) - ดาวสว่างสี
แดงตรงหัวไหล่ของนายพรานไปยัง ดาวซิริอุส (Sirius) – ดาวฤกษ์สว่างที่สุดสี ขาว ตรงหัวสุ นขั ใหญ่
และ ดาวโปรซีออน (Procyon) - ดาวสว่างสี ขาวตรงหัวสุ นขั เล็ก จะได้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า เรี ยกว่า
“สามเหลี่ยมฤดูหนาว” (Winter Triangle) ซึ่งจะขึ้นในเวลาหัวค่าของฤดูหนาว
กลุ่มดาวนายพรานเป็ นกลุ่มดาวที่เหมาะสมกับการเริ่ มต้นหัดดูดาวมากที่สุด
เนื่องจาก
ประกอบด้วยดาวสว่างที่มีรูปแบบการเรี ยงตัว (pattern) ที่โดดเด่นจาง่าย และขึ้นตอนหัวค่าของฤดู
หนาว จึงเรี ยกว่าเป็ นกลุ่มดาวหน้าหนาว ซึ่งมักมีสภาพอากาศดี ท้องฟ้ าใสไม่มีเมฆปกคลุม เอกลักษณ์
ของกลุ่มดาวนายพรานก็คือ ดาวสว่างสามดวงเรี ยงกันเป็ นเส้นตรง ซึ่ งเรี ยกว่า “เข็มขัดนายพราน”
(Orion’s belt) อยูภ่ ายในกรอบดาว 4 ดวง ทางทิศใต้ของเข็มขัดนายพราน มีดาวเล็ก ๆ สามดวงเรี ยงกัน
คนไทยเราเห็นเป็ นรู ป “ด้ามไถ” แต่ชาวยุโรปเรี ยกว่า “ดาบนายพราน” (Orion’s sword) ที่ตรงกลางของ

330
บริ เวณดาบนายพรานนี้ ถ้านากล้องส่ องดูจะพบ “เนบิวลา M42” เป็ นกลุ่มก๊าซในอวกาศ กาลังรวมตัว
เป็ นดาวเกิดใหม่ ซึ่ งอยูต่ รงใจกลางและส่ องแสงมากระทบเนบิวลา ทาให้เรามองเห็น
ดาวสว่างสองดวงที่บริ เวณหัวไหล่ดา้ นทิศตะวันออก และหัวเข่าด้านทิศตะวันตกของกลุ่มดาว
นายพราน มีสีแตกต่างกันมาก ดาวบีเทลจุส มีสีออกแดง แต่ดาวไรเจล (Rigel) มีสีออกน้ าเงิน สี ของ
ดาวบอกถึงอายุและอุณหภูมิผวิ ของดาว ดาวสี น้ าเงินเป็ นดาวที่มีอายุนอ้ ย และมีอุณหภูมิสูง 1 – 2 หมื่น
เคลวิน ดาวสี แดงเป็ นดาวที่มีอายุมาก และมีอุณหภูมิต่าประมาณ 3,000 เคลวิน ส่ วนดวงอาทิตย์ของ
เรามีสีเหลือง เป็ นดาวฤกษ์ซ่ ึ งมีอายุปานกลาง และมีอุณหภูมิที่พ้นื ผิวประมาณ 5,800 เคลวิน
ในกลุ่มดาวสุ นขั ใหญ่ (Canis Major) มีดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้ ามีชื่อว่า ดาวซิริอุส
(Sirius) คนไทยเราเรี ยกว่า “ดาวโจร” (เนื่องจากสว่างจนทาให้โจรมองเห็นทางเข้ามาปล้น) ดาวซิ ริ
อุสมิได้มีขนาดใหญ่ แต่วา่ อยูห่ ่างจากโลกเพียง 8.6 ปี แสง ถ้าเทียบกับดาวไรเจลในกลุ่มดาวนายพราน
แล้ว ดาวไรเจลมีขนาดใหญ่และมีความสว่างกว่าดาวซิ ริอุสนับพันเท่า หากแต่วา่ อยูห่ ่างไกลถึง 777 ปี
แสง เมื่อมองดูจากโลก ดาวไรเจลจึงมีความสว่างน้อยกว่าดาวซิ ริอุส
สามเหลีย่ มฤดูร้อน

ภาพที่ 18 สามเหลี่ยมฤดูร้อน
ในช่ วงหัวค่ าของต้นฤดูหนาว จะมี กลุ่มดาวสว่างทางด้านทิศตะวันตก คื อ กลุ่มดาวพิณ กลุ่ มดาว
หงส์ และกลุ่มดาวนกอินทรี หากลากเส้นเชื่ อม ดาววีกา (Vega) - ดาวสว่างสี ขาวในกลุ่มดาวพิณไปยัง ดาว
หางหงส์ (Deneb) – ดาวสว่างสี ขาวในกลุ่มดาวหงส์ และ ดาวตานกอินทรี (Altair) – ดาวสว่างสี ขาวใน
กลุ่มดาว นกอินทรี จะได้รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเรี ยกว่า “สามเหลี่ยมฤดูร้อน” (Summer Triangle)
ซึ่ งอยูใ่ นทิศตรงข้ามกับสามเหลี่ยมฤดูหนาว ขณะที่สามเหลี่ยมฤดูร้อนกาลังจะตก สามเหลี่ยมฤดูหนาว
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ก็กาลังจะขึ้ น สามเหลี่ยมฤดู ร้อนขึ้นตอนหัวค่ าของฤดู ร้อนของยุโรปและอเมริ กา ซึ่ งเป็ นช่ วงฤดูฝน
ของประเทศไทย
ในคืนที่เป็ นข้างแรมไร้แสงจันทร์ รบกวน หากสังเกตให้ดีจะเห็นว่ามีแถบฝ้ า
สว่างคล้ายเมฆขาวพาดข้ามท้องฟ้ า ผ่านบริ เวณกลุ่มดาวนกอินทรี กลุ่มดาวหงส์ ไปยังกลุ่มดาวแคสสิ โอ
เปี ย (ค้างคาว) แถบฝ้ าสว่างที่เห็นนั้นแท้ที่จริ งคือ “ทางช้างเผือก” (The Milky Way)

เรื่องที่ 3 วิธีการหาดาวเหนือ
การหาจากกลุ่มดาวหมีใหญ่

ภาพที่ 19 การหาดาวเหนือจากกลุ่มดาวหมีใหญ่
ในบางครั้งเรามองหาดาวเหนือได้จากการดู “กลุ่มดาวหมีใหญ่” (Ursa major) หรื อที่คนไทย
เราเรี ยกว่า “กลุ่มดาวจระเข้” กลุ่มดาวนี้มีดาวสว่างเจ็ดดวง เรี ยงตัวเป็ นรู ปกระบวยตักน้ า ดาวสองดวง
แรกของกระบวยตักน้ า จะชี้ ไปยังดาวเหนื อเสมอ ไม่วา่ ทรงกลมท้องฟ้ าจะหมุนไปอย่างไรก็ตาม ดาว
เหนื อจะอยูห่ ่างออกไป 5 เท่าของระยะทางระหว่างดาวสองดวงแรกเสมอ ดังที่แสดงในภาพที่ 19
การหาจากกลุ่มดาวค้ างคาว

ภาพที่ 20 การขึน้ - ตก ของกลุ่มดาวรอบขั้วฟ้ าเหนือ

332
ในบางคืนกลุ่มดาวหมีใหญ่เพิ่งตกไป หรื อยังไม่ข้ ึนมา
เราก็สามารถมองหาทิศเหนืออย่าง
คร่ าว ๆ ได้โดยอาศัย “กลุ่มดาวค้างคาว” (Cassiopeia) กลุ่มดาวค้างคาวประกอบด้วย ดาวสว่าง 5 ดวง
เรี ยงเป็ นรู ปตัว “M” หรื อ “W” คว่า กลุ่มดาวค้างคาวจะอยูใ่ นทิศตรงข้ามกับกลุ่มดาวหมีใหญ่เสมอ
ดังนั้นขณะกลุ่มดาวหมีใหญ่กาลังตก กลุ่มดาวค้างคาวก็กาลังขึ้น และเมื่อกลุ่มดาวหมีใหญ่กาลังจะขึ้น
กลุ่มดาวค้างคาวก็กาลังจะตก ดังที่แสดงในภาพที่ 20

ภาพที่ 21 กลุ่มดาวนายพรานหันหัวเข้ าหาดาวเหนือเสมอ
แต่ในบางครั้งเมฆเข้ามาบังท้องฟ้ าทางด้านทิศเหนือ เราก็ไม่สามารถมองเห็นกลุ่มดาวหมีใหญ่
หรื อ กลุ่มดาวค้างคาวได้เลย ในกรณี น้ ี เราอาจใช้ “กลุ่มดาวนายพราน” (Orion) ในการนาทางได้เป็ น
อย่างดี เพราะกลุ่มดาวนายพรานจะหันหัวเข้าหาดาวเหนื อเสมอ นอกจากนั้นกลุ่มดาวนายพรานยัง
ตั้ง อยู่บ นเส้ นศู นย์สู ตรฟ้ า นั่นหมายความว่า กลุ่ ม ดาวนายพรานจะขึ้ น -ตก ในแนวทิ ศ ตะวัน ออกตะวันตก เสมอ
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เรื่องที่ 4 แผนทีด่ าว
การอ่านแผนที่ดาวเป็ น จะทาให้เราดูดาวหรื อกลุ่มดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้ า ณ วัน – เวลาใดได้
อย่างถูกต้อง ก่อนอ่านแผนที่ดาวเพื่อเปรี ยบเทียบกับดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้ า ผูส้ ังเกตต้องรู้ทิศเหนือ –
ใต้ ตะวันออก – ตะวันตก ของที่น้ นั ๆ ก่อน
 ให้ลองคะเน มุมเงยและมุมทิศของดาวเหนือ
 เราทราบหรื อไม่ อย่างไรว่า อาจหาดาวเหนือได้โดยอาศัยกลุ่มดาวหมีใหญ่ (Ursa
Major) หรื อกลุ่มดาวค้างคาว (Cassiopeia)
แผนที่ดาวที่นิยมใช้กนั ในปั จจุบนั จะเป็ นแผนที่ดาวแบบหมุน โดยเป็ นกระดาษแข็ง 2 แผ่น
ตรึ งติดกันตรงกลาง โดยแผ่นหนึ่งจะเป็ นภาพของกลุ่มดาวและดาวสว่าง เขียนอยูใ่ นวงกลม โดยที่
ขอบของวงกลมจะระบุ “วัน – เดือน” ไว้โดยรอบ ส่ ายแผ่นติดอยูด่ า้ นบน จะระบุ “เวลา” ไว้
โดยรอบ การใช้แผนที่ดาวก็เพียงแต่หมุนวัน – เดือนของแผ่นล่างให้ตรงกับเวลา ที่ตอ้ งการ
สังเกตการณ์ของแผ่นบน กลุ่มดาวที่ปรากฏบนแผนที่ดาวจะเป็ นกลุ่มดาวจริ งที่ปรากฏจริ งบนท้องฟ้ า
ณ ขณะนั้น ดังแสดงในภาพที่ 22
ภาพที่ 22 แผนที่ดาวแบบหมุน

การใช้แผนที่ดาว ณ สถานที่สังเกตการณ์จริ ง ให้เราหันหน้าไปทางทิศเหนือ แล้วยกแผนที่
ดาวขึ้นเหนือศีรษะ โดยให้ทิศในแผนที่ดาว ตรงกับทิศจริ ง โดยที่แผนที่ดาวดังกล่าวหมุนวัน – เดือน
ให้ตรงกับ เวลา ณ ขณะนั้น
 ในแผนที่ดาวมีการบอกตาแหน่งดวงจันทร์ และดาวเคราะห์หรื อไม่ เพราะเหตุใด
 ให้สังเกตกลุ่มดาวต่าง ๆ ที่ปรากฏบนท้องฟ้ า โดยใช้แผนที่ดาว แล้วระบุวา่ เห็นกลุ่ม
ดาวอะไรบ้างอยูท่ างซี กฟ้ าด้านตะวันออก ตะวันตก กลางศีรษะและมีกลุ่มดาวใน
จักรราศีกลุ่มใดบ้างปรากฏบนท้องฟ้ า ณ ขณะนั้น
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เรื่องที่ 5 การใช้ ประโยชน์ จากกลุ่มดาวฤกษ์
มนุษย์ใช้ประโยชน์จากการดูดาวมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลโดยสื บทอดกันมาจนถึงปั จจุบนั
ถึงแม้วา่ ปั จจุบนั จะมีการนาเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนจนเราอาจมองไม่เห็นความสาคัญของดวงดาวอีก
ต่อไป แต่แท้จริ งแล้วดวงดาวยังมีความลึกลับให้ศึกษาค้นคว้าอีกมากมายโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่สูงขึ้น
ช่วยให้มนุษย์เราศึกษาเรื่ องราวของดวงดาวอย่างไม่หยุดยั้ง ดังนั้นดวงดาวยังคงยังประโยชน์แก่
มนุษยชาติไปอีกนานเท่านาน เพราะดวงดาวในอวกาศคือห้องปฏิบตั ิการในธรรมชาติซ่ ึ งไม่อาจสร้างขึ้น
ได้ในโลก การศึกษาดวงดาวเท่านั้นจึงจะช่วยให้เราเข้าใจโลกและตัวเราได้มากขึ้น
แม้ปัจจุบนั คนทัว่ ไปจะใช้ประโยชน์จากดวงดาวน้อยลงไป แต่ก็ยงั มีคนอีกหลายกลุ่ม
พยายามใช้ประโยชน์จากเครื่ องมือที่ธรรมชาติมอบให้เราโดยไม่ตอ้ งเสี ยเงินซื้ อมาในราคาแพงๆ เพื่อให้
เห็นถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จึงขอยกตัวอย่างพอเป็ นสังเขป ดังนี้
 ด้านการดารงชีวิต
ยังมีคนอีกหลายกลุ่มที่อาศัยการดูดาวเพื่อประกอบอาชีพ เช่นเกษตรกร เขาใช้ดวงดาว
ในการบ่งบอกถึงฤดูเพาะปลูก หรื อแม้แต่การเลือกปลูกพืชที่เหมาะสม ในอดีตคนไทยใช้การดูดาวเพื่อ
ทานายปริ มาณฝนหรื อเหตุการณ์ต่างๆ อีกมาก แม้ถึงปั จจุบนั ก็ยงั มี เกษตรกร ชาวประมง และนักเดินป่ า
ก็ยงั่ ใช้การสังเกตดวงดาวในการนาทาง หรื อประมาณเวลาในยามค่าคืน รวมทั้งตาแหน่งของตนบนโลก
 ด้านการศึกษา
ในอดีตผูค้ นมักตื่นตกใจกลัวเวลาที่เกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ต่างๆ เช่น
ปรากฏการณ์ สุ ริยปุ ราคา จันทรุ ปราคา ดาวหางปรากฏบนฟ้ า ทั้งนี้เพราะความไม่เข้าใจสาเหตุการเกิดที่
แท้จริ งปั จจุบนั เราไม่ตอ้ งตื่นตกใจอีกต่อไป อันเป็ นผลมาจากการศึกษาดาราศาสตร์ ท้ งั สิ้ น การศึกษา
ค้นคว้าทางด้านดาราศาสตร์ สามารถให้ความรู ้ ความเข้าใจธรรมชาติแก่เรามากขึ้นเสมอ ยิง่ มีความรู ้มาก
ขึ้นก็ยงิ่ มีความสงสัยมากขึ้น ดาราศาสตร์ จึงเป็ นวิชาที่ตอบปั ญหาเหล่านี้ เทคโนโลยีหลายอย่างที่ใช้เพื่อ
ศึกษาดวงดาว ถูกนามาพัฒนาในการดารงชี วติ เช่นรี โมทเซนซิ ง การถ่ายภาพระบบซี ซีดี ดาราศาสตร์ ไม่
เพียงช่วยให้เราเข้าใจธรรมซาติ แต่ช่วยให้เราอยูก่ บั ธรรมชาติได้อย่างมีความสุ ข
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แบบฝึ กหัด
คาสัง่ ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย X หน้าคาตอบที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. กลุ่มดาวจักรราศี แต่ละกลุ่มมีความยาวของเส้นทางที่ดวงอาทิตย์ผา่ นบนท้องฟ้ าประมาณ กี่
องศา
ก. 10 องศา
ข. 20 องศา
ค. 30 องศา
ง. 40 องศา
2. เพระเหตุใดเราจึงเห็นดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ผา่ นกลุ่มดาวจักรราศี
ก. ดวงอาทิตย์โคจรรอบโลก
ข. โลกโจจรรอบดวงอาทิตย์
ค. โลกหมุนรอบตัวเอง
ง. กลุ่มดาวจักรราศีโคจรผ่านดวงอาทิตย์
3. กลุ่มดาวจักรราศีที่มีแนวขึ้นและตกค่อนไปทางทิศใต้มากที่สุดคือกลุ่มดาวใด
ก. กลุ่มดาวคนยิงธนู
ข. กลุ่มดาวปลา
ค. กลุ่มดาวผูห้ ญิงสาว
ง. กลุ่มดาวคนคู่
4. กลุ่มดาวจักรราศีที่มีแนวขึ้นและตกค่อนไปทางทิศเหนื อมากที่สุดคือกลุ่มดาวใด
ก. กลุ่มดาวคนยิงธนู
ข. กลุ่มดาวปลา
ค. กลุ่มดาวผูห้ ญิงสาว
ง. กลุ่มดาวคนคู่
5. กลุ่มดาวจักรราศีที่ปรากฏขึ้นและตก ณ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกคือกลุ่มใด
ก. กลุ่มดาวปลาและกลุ่มดาวผูห้ ญิงสาว
ข. กลุ่มดาวคนคู่และกลุ่มดาวคนยิงธนู
ค. กลุ่มดาวปูและกลุ่มดาวมกร
ง. กลุ่มดาวสิ งโตและกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ า
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6. ดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนตาแหน่งบนท้องฟ้ าเทียบกับดาวฤกษ์วนั ละกี่องศา
ก. 1 องศา
ข. 10 องศา
ค. 20 องศา
ง. 30 องศา
7. เพราะเหตุใดเราจึงเห็นดาวขึ้นและตก
ก. ดวงอาทิตย์โคจรรอบโลก
ข. โลกโจจรรอบดวงอาทิตย์
ค. โลกหมุนรอบตัวเอง
ง. ดาวโคจรรอบโลก
8. เวลา 21.00 น. ของวันที่ 3 กันยายน เราจะเห็นกลุ่มดาวจักรราศีใดทางขอบฟ้ าด้านตะวันออก
ก. กลุ่มดาวคนยิงธนู
ข. กลุ่มดาวมกร
ค. กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ า
ง. กลุ่มดาวปลา
9. กลุ่มดาวใดต่อไปนี้ที่เราจะเห็นตลอดทั้งคืนในฤดูร้อน
ก. กลุ่มดาวนายพราน
ข. กลุ่มดาวสุ นขั ใหญ่
ค. กลุ่มดาวสุ นขั เล็ก
ง. กลุ่มดาวหงส์
10. กลุ่มดาวใดต่อไปนี้ที่ไม่ใช่สมาชิกของสามเหลี่ยมฤดูหนาว
ก. กลุ่มดาวนายพราน
ข. กลุ่มดาวสุ นขั ใหญ่
ค. กลุ่มดาวสุ นขั เล็ก
ง. กลุ่มดาวหงส์
11. กลุ่มดาวใดต่อไปนี้ที่ข้ ึนทางทิศตะวันออกตอนหัวค่าในฤดูหนาว
ก. กลุ่มดาวนายพราน
ข. กลุ่มดาวพิณ
ค. กลุ่มดาวนกอินทรี
ง. กลุ่มดาวหงส์
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12. ดาวดวงใดต่อไปนี้ที่ไม่ปรากฏในแผนที่ดาว
ก. ดาวนกอินทรี
ข. ดาวพุธ
ค. ดาวรวงข้าว
ง. ดาวดวงแก้ว
13. เส้นทึบที่ลากจากทิศตะวันออกขึ้นไปบนท้องฟ้ าถึงทิศตะวันตกในแผนที่ดาวหมายถึงเส้นอะไร
ก. เส้นสุ รยวิถี
ข. เส้นขอบฟ้ า
ค. เส้นศูนย์สูตรท้องฟ้ า
ง. เส้นเมริ เดียน
14. เส้นประที่ลากจากทิศตะวันออกขึ้นไปบนท้องฟ้ าถึงทิศตะวันตกในแผนที่ดาวหมายถึงเส้น
อะไร
ก. เส้นสุ ริยวิถี
ข. เส้นขอบฟ้ า
ค. เส้นศูนย์สูตรทองฟ้ า
ง. เส้นเมริ เดียน
15. ถ้าเราลากเส้นตรงตามแนวเข็มขัดนายพรานไปทางทิศใต้ (ซ้ายมือของนายพราน) เราจะพบดาว
สว่างดวงใด
ก. ดาวตานกอินทรี
ข. ดาวตาวัว
ค. ดาวคาสเตอร์
ง. ดาวสุ นขั นอน (ดาวซีรีอสั )
16. ถ้าเราเห็นดาวนายพรายอยูก่ ลางฟ้ าแสดงว่าทิศเหนื ออยูท่ างส่ วนใดของนายพราน
ก. เข็มขัดนายพราน
ข. ขาของนายพราน
ค. หัวไหล่ของนายพราน
ง. ศีรษะของนายพราน
17. กลุ่มดาวที่ช่วยให้เราหาดาวเหนือได้ง่ายขึ้นคือกลุ่มดาวใด
ก. กลุ่มดาวนายพราน
ข. กลุ่มดาวหมีใหญ่
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ค. กลุ่มดาวค้างคาว
ง. ถูกทั้ง ข้อ ข. และ ข้อ ค.
18. ถ้าเราดูดาวที่กรุ งเทพฯเราจะเห็นดาวเหนื ออยูส่ ู งจากขอบฟ้ าประมาณกี่องศา
ก. 12 องศา
ข. 13 องศา
ค. 14 องศา
ง. 15 องศา
19. ถ้าเราดูดาวที่เชียงใหม่เราจะเห็นดาวเหนื ออยูส่ ู งจากขอบฟ้ ากี่องศา
ก. 16 องศา
ข. 17 องศา
ค. 18 องศา
ง. 19 องศา
20. หากนักศึกษากาลังเดินทางอยูก่ ลางทะเลแล้วเห็นดาวเหนื ออยูส่ ู งจากขอบฟ้ าประมาณ 15 องศา
ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก. นักศึกษากาลังอยูท่ ี่ละติจูด ที่ 15 องศาเหนือ
ข. นักศึกษากาลังอยูท่ ี่ละติจูด ที่ 15 องศาใต้
ค. นักศึกษากาลังอยูท่ ี่ลองจิจูด ที่ 15 องศาตะวันออก
ง. นักศึกษากาลังอยูท่ ี่ลองจิจูด ที่ 15 องศาตะวันตก
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เฉลยแบบฝึ กหัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ค.
ข.
ก.
ง.
ก.
ก.
ค.
ง.
ง.
ง.
ก.
ข.
ค.
ก.
ง.
ง.
ง.
ข.
ค.
ก.
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บทที่ 14
อาชีพช่ างไฟฟ้ า
สาระสาคัญ
การเลือกอาชี พช่ างไฟฟ้ านั้น หมายถึ งการประกอบอาชี พที่น่าสนใจและมีรายได้ดีอีกอาชี พ
หนึ่ง ช่างไฟฟ้ ามีหลายประเภท และหน้าที่ของช่างไฟฟ้ าก็แตกต่างกันมาก ช่างไฟฟ้ าที่ทางานในสถาน
ก่ อสร้ า งขนาดใหญ่ ก็ ใ ช้เ ครื่ องมื อและทัก ษะต่ า งๆที่ แ ตกต่ า งไปจากช่ า งไฟฟ้ าที่ ท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อย่างไรก็ดีถา้ จะกล่าวโดยทัว่ ๆ ไปแล้ว ช่างไฟฟ้ าทุกประเภทจะต้องมีความรู้
พื้นฐานทางด้านไฟฟ้ า มีความสามารถอ่านแบบพิมพ์เขียนวงจรไฟฟ้ าและสามารถซ่ อมแซมแก้ไข
อุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าได้ แหล่งงานของช่างไฟฟ้ า ส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั นี้ ทางานให้กบั ผูร้ ับเหมางาน
ด้านไฟฟ้ า หรื อไม่ก็ทาในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นอกจากนั้นมีช่างไฟฟ้ าอีกจานวนไม่นอ้ ยที่
ทางานอย่างอิสระเป็ นผูร้ ับเหมาเอง และมีช่างไฟฟ้ าจานวนหนึ่ งที่ทางานให้กบั องค์กรของรัฐบาลหรื อ
ทางธุ รกิจ ซึ่ งเป็ นงานที่ให้บริ การแก่หน่วยงานของตน แม้วา่ แหล่งงานของช่างไฟฟ้ าจะมีอยูท่ วั่ ประเทศ
แต่แหล่งงานส่ วนใหญ่น้ นั จะมีอยูใ่ นเขตอุตสาหกรรม หรื อเขตพื้นที่ที่กาลังพัฒนา
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
สามารถอธิบาย ออกแบบ วางแผน ทดลอง ทดสอบ ปฏิบตั ิการเรื่ องไฟฟ้ าได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย คิด วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบข้อดี ข้อเสี ย ของการต่อวงจรไฟฟ้ าแบบอนุ กรม แบบขนาน แบบ
ผสม ประยุกต์และเลือกใช้ความรู้ และทักษะอาชี พช่ างไฟฟ้ า ให้เหมาะสมกับด้านบริ หารจัดการและ
การบริ การ
ขอบข่ ายเนื้อหา
1. ประเภทของไฟฟ้ า
2. วัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือช่างไฟฟ้ า
3. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้ า
การต่อวงจรไฟฟ้ าอย่างง่าย
4. กฎของโอห์ม
5. การเดินสายไฟฟ้ าอย่างง่าย
6. การใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ าอย่างง่าย
7. ความปลอดภัยและอุบตั ิเหตุจากอาชีพช่างไฟฟ้ า
8. การบริ หารจัดการและการบริ การ
9. โครงงานวิทยาศาสตร์ สู่อาชีพ
10. คาศัพท์ทางไฟฟ้ า
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1. ประเภทของไฟฟ้า แบ่งได้เป็ น 2 แบบ ดังนี้
1.1 ไฟฟ้าสถิต เป็ นไฟฟ้ าที่เก็บอยูภ่ ายในวัตถุ ซึ่ งเกิดจากการเสี ยดสี ของวัตถุ 2 ชนิ ด มาถูกนั
เช่น แท่งอาพันจะถ่ายอิเล็กตรอนให้แก่ผา้ ขนสัตว์ แท่งอาพันจึงมีประจุลบ และผ้าขนสัตว์มีประจุบวก

1.2 ไฟฟ้ากระแส เป็ นไฟฟ้ าที่เกิดจากการไหลของอิเล็กตรอนจากแหล่งกาเนิ ดไฟฟ้ า โดย
ไหลผ่านตัวนาไฟฟ้ าไปยังที่ตอ้ งการใช้กระแสไฟฟ้ า ซึ่ งเกิ ดขึ้นได้จากแรงกดดัน ความร้อน แสงสว่าง
ปฏิกิริยาเคมี และอานาจแม่เหล็กไฟฟ้ า ไฟฟ้ ากระแสแบ่งเป็ น 2 แบบ ดังนี้
1) ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current : DC) เป็ นไฟฟ้ าที่มีทิศทางการไหลของกระแส
และขนาดคงที่ ตลอดเวลา แหล่ งกาเนิ ดไฟฟ้ ากระแสตรงที่ รู้จกั กันดี เช่ น แบตเตอรี่ ถ่ านไฟฉาย การ
เปลี่ยนกระแสไฟฟ้ าเป็ นไฟฟ้ ากระแสตรง (DC) ต้องใช้ตวั แปลงไฟ (Adapter)
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2) ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current : AC) เป็ นไฟฟ้ าที่มีทิศทางการไหลของ
กระแสสลับไปสลับมา และขนาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไฟฟ้ ากระแสสลับได้นามาใช้ภายในบ้านกับ
งานต่าง ๆ เช่น ระบบแสงสว่าง เครื่ องรับวิทยุ โทรทัศน์ พัดลม เป็ นต้น

2. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือช่ างไฟฟ้า
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานช่างไฟฟ้ า ที่ควรรู ้มีดงั นี้
2.1 ไขควง แบ่งเป็ น 2 แบบ คือ
1) ไขควงแบบปากแบน

2) ไขควงแบบฟิ ลลิป หรื อสี่ แฉก

ขนาดและความหนาของปากไขควงทั้งสองแบบจะมีขนาดต่าง ๆ กัน ขึ้นอยูก่ บั ขนาดของหัว
สกรู ที่ใช้ในการคลาย หรื อขันสกรู โดยปกติการขันสกรู จะหมุนไปทางขวาตามเข็มนาฬิกา ส่ วนการ
คลายสกรู จะหมุนไปทางซ้ายทวนเข็มนาฬิกา
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ไขควงอีกประเภทหนึ่ง เป็ นไขควงเฉพาะงานไฟฟ้ า คือ ไขควงวัดไฟฟ้ า ซึ่งเป็ นไขควงที่มี
หลอดไฟอยูท่ ี่ดา้ ม ใช้ในการทดสอบวงจรไฟฟ้ า
2.2 มีด มีดที่ใช้กบั การปฏิบตั ิงานไฟฟ้ าส่ วนใหญ่เป็ นมีดพับ หรื อคัตเตอร์ ใช้ในการ
ปอกฉนวน ตัด หรื อควัน่ ฉนวนของสายไฟฟ้ า

วิธีการใช้มีดอย่างถูกต้องในการปอกสายไฟฟ้ า
1. ใช้มีดควัน่ รอบ ๆ เปลือกหุ ม้ ภายนอก
2. ผ่าเปลือกที่หุม้ ระหว่างกลางสาย
3. แยกสายออกจากกัน
2. 3 คีม เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการบีบ ตัด ม้วนสายไฟฟ้ า สามารถแบ่งออกได้ดงั นี้
1) คีมตัด เป็ นคีมตัดแบบด้านข้าง ใช้ตดั สายไฟฟ้ าสายเกลียว สายเกลียวอ่อน และ
สายส่ งกาลังไฟฟ้ าที่มีขนาดเล็ก

2) คีมปากจิง้ จก เป็ นคีมที่ใช้สาหรับงานจับ ดึง หรื อขมวดสายไฟเส้นเล็ก

3) คีมปากแบน เป็ นคีมใช้ตดั บีบ หรื อขมวดสายไฟ

4) คีมปากกลม เป็ นคีมที่ใช้สาหรับทาหูสาย (ม้วนหัวสาย สาหรับงานยึดสายไฟ
เข้ากับหลักสาย)
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5) คีมปอกสาย ใช้สาหรับปอกฉนวนของสายไฟฟ้ า สายเกลียวอ่อน และสายส่ ง
กาลังไฟฟ้ า คีมปอกฉนวนจะใช้กบั สายไฟที่มีขนาดของลวดตัวนาเฉพาะเท่านั้น คีมปอกสายควรหุ ม้
ด้วยฉนวน เช่น พลาสติก เพื่อป้ องกันไฟฟ้ ารั่ว หรื อไฟฟ้ าดูด

2.4 สว่าน ใช้ในการเจาะยึดอุปกรณ์ไฟฟ้ า เช่น สวิตซ์ โคมไฟฟ้ า แป้ นไม้ ซึ่ งยึดด้วยน๊อต
หรื อสกรู จาเป็ นต้องเจาะรู การเจาะสามารถทาได้โดยใช้สว่าน หรื อบิดหล่า
สว่านที่ใช้มี 3 แบบ คือ
1) สว่านข้อเสื อ

2) สว่านเฟื อง

3) สว่านไฟฟ้ า

การเลือกใช้สว่าน และดอกสว่าน ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับขนาดของอุปกรณ์
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ไฟฟ้ า และขนาดของงาน การเจาะประเภทเบา ๆ เช่น การเจาะแป้ นไม้ สามารถใช้สว่านเฟื อง หรื อ
สว่านข้อเสื อได้ ถ้าเป็ นการเจาะโลหะ หรื อคอนกรี ต หรื อพื้นปูน ต้องใช้สว่านไฟฟ้ า
2.5 ค้ อน ใช้ในงานตอกตะปู เพื่อยึดเข็มขัดรัดสาย (clip) ให้ติดกับผนัง หรื องานนาศูนย์
สาหรับการเจาะโลหะ คอนกรี ต พื้นปูน ค้อนที่ใช้จะมีขนาด และน้ าหนักแตกต่างกัน แต่ที่นิยมใช้จะมี
น้ าหนัก 200 กรัม

ข้ อควรระวัง

ในการใช้งานหัวค้อนจะต้องอัดเข้ากับด้ามค้อนที่เป็ นไม้ให้แน่น และหัวค้อนจะต้อง
ผ่านการชุบผิวแข็งมาเรี ยบร้อยแล้ว

3. วัสดุอุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในวงจรไฟฟ้า
3.1 สายไฟ เป็ นอุปกรณ์สาหรับส่ งพลังงานไฟฟ้ าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยกระแสไฟฟ้ า
จะนาพลังงานไฟฟ้ าผ่านไปตามสายไฟจนถึงเครื่ องใช้ไฟฟ้ า สายไฟทาด้วยสารที่มีคุณสมบัติเป็ นตัวนา
ไฟฟ้ า (ยอมให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านได้ดี) ได้แก่
1) สายไฟแรงสู ง ทาด้วยอะลูมิเนียม เพราะอะลูมิเนียมมีราคาถูก และน้ าหนักเบากว่า
ทองแดง
2) สายไฟทัว่ ไป (สายไฟในบ้าน) ทาด้วยโลหะทองแดง เพราะทองแดงมีราคาถูกว่าโลหะ
เงิน
ก. สายทนความร้อน มีเปลือกนอกเป็ นฉนวนที่ทนความร้อน
เช่น สายเตารี ด
ข. สายคู่ ใช้เดินในอาคารบ้านเรื อน
ค. สายคู่ มีลกั ษณะอ่อน ใช้กบั เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้าน เช่น วิทยุ
โทรทัศน์
ง. สายเดี่ยว ใช้เดินในท่อร้อยสาย
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3.2 ฟิ วส์ เป็ นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านเข้ามามากเกินไป ถ้ามี
กระแสผ่านมามากฟิ วส์จะตัดวงจรไฟฟ้ าโดยอัตโนมัติ ฟิ วส์ทาด้วยโลหะผสมระหว่างตะกัว่ กับดีบุก
และบิสมัทผสมอยู่ ซึ่ งเป็ นโลหะที่มีจุดหลอดเหลวต่า มีความต้านทานสู ง และมีรูปร่ างแตกต่างกันไป
ตามความต้องการใช้งาน

3.3 สวิตซ์ เป็ นอุปกรณ์ที่ตดั หรื อต่อวงจรไฟฟ้ าในส่ วนที่ตอ้ งการ ทาหน้าที่คล้ายสะพานไฟ
โดยต่ออนุกรมเข้ากับเครื่ องใช้ไฟฟ้ า สวิตซ์มี 2 ประเภท คือ สวิตซ์ทางเดียว และสวิตซ์สองทาง

3.4 สะพานไฟ เป็ นอุปกรณ์สาหรับตัด หรื อต่อวงจรไฟฟ้ า ประกอบด้วย ฐาน และคันโยกที่มี
ลักษณะเป็ นขาโลหะ 2 ขา ซึ่ งมีที่จบั เป็ นฉนวน เมื่อสับคันโยกลงไปในช่องที่ทาด้วยตัวนาไฟฟ้ า
กระแสไฟฟ้ าจากมาตรไฟฟ้ าจะไหลเข้าสู่ วงจรไฟฟ้ า และเมื่อยกคันโยกขึ้นกระแสไฟฟ้ าจะหยุดไหล
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3.5 สตาร์ ตเตอร์ (Starter) หมายถึง อุปกรณ์นอกเหนือสวิตช์หลัก ทาหน้าที่ต่อหรื อตัดวงจรอุ่น
ไส้ก่อนของหลอด สตาร์ ตเตอร์ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ

ประเภท 1 สตาร์ ตเตอร์ ไม่มีขีดจากัดระยะเวลาการทางาน
ประเภท 2 สตาร์ ตเตอร์ มีขีดจากัดระยะเวลาการทางาน ซึ่ งแบ่งเป็ น 3 ชนิด ดังต่อไปนี้
1) ชนิดไม่สามารถตั้งใหม่ได้
2) ชนิดตั้งใหม่ได้
3) ชนิ ดตั้งใหม่ได้อตั โนมัติโดยการกระตุน้ ด้วยสวิตช์หลัก หรื อวิธีการอื่นๆ ที่ออกแบบไว้โดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อการจุดหลอด
3.6 บัลลาสต์ (Ballast) ทาหน้าที่เพิ่มความต่างศักย์ไฟฟ้ า มีความต้านทานต่อไฟฟ้ ากระแสสลับ
สู ง บัลลาสต์ที่ใช้แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1.บัลลาสต์แม่เหล็กไฟฟ้ า 2.บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
1) บัลลาสต์ แม่ เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Ballast) เป็ นบัลลาสต์ที่ใช้ขดลวดพันรอบแกน
เหล็กเพื่อทางานเป็ น Reactor ต่ออนุกรมกับหลอด

ภาพแสดงบัลลาสต์แม่เหล็กไฟฟ้ า
2) บัลลาสต์ อเิ ล็กทรอนิกส์ (Electronic Ballast) เป็ นบัลลาสต์ที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทางาน
จะมีราคาค่อนข้างแพง แต่มีขอ้ ดีกว่าบัลลาสต์แม่เหล็กไฟฟ้ าหลายข้อคือ ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของ
หลอด ไม่เกิดการกระพริ บหรื อเกิดแสงวาบ สามารถเปิ ดติดทันทีไม่ตอ้ งใช้สตาร์ ตเตอร์ เพิ่มอายุการใช้
งานของหลอด และไม่ตอ้ งปรับปรุ งเรื่ องตัวประกอบกาลัง (Power Factor P.F.) นอกจากนี้ยงั ไม่มีเสี ยง
รบกวน และน้ าหนักเบาอีกด้วย
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ภาพแสดงบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
3.7 มิเตอร์ ไฟฟ้า
เราสามารถตรวจสอบกระแสไฟฟ้ าในเส้นลวดได้ โดยแขวนแท่งแม่เหล็กใกล้ๆเส้นลวด แล้ว
สังเกตการเบนของแท่งแม่เหล็ก แนวความคิดนี้ นาไปสู่ การสร้างเครื่ องวัด(มิเตอร์ ) การเบนของเข็มบน
สเกลจะบอกปริ มาณของกระแสไฟฟ้ าเป็ นเครื่ องวัดความต่างศักย์ไฟฟ้ าได้

แกลแวนอมิเตอร์ (Galvanometer) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ตรวจหากระแสตรงใช้หลักการของผล
ทางแม่เหล็ก เครื่ องมือที่ง่ายที่สุด คือเข็มทิศวางไว้ใกล้เส้นลวดเพื่อตรวจดูวา่ มีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่าน
เส้นลวดหรื อไม่ แกลแวนอมิเตอร์ แบบขดลวดเคลื่อนที่ใช้หลักการผลทางมอเตอร์ ในการแสดงการเบน
ของเข็ม
แอมมิเตอร์ (Ammeter) เป็ นเครื่ องมือใช้วดั กระแสไฟฟ้ า ทาด้วยแกลแวนอมิเตอร์ ชนิดขดลวด
มีการออกแบบทาให้เข็มเบนไปตามสเกลในการวัดกระแสไฟฟ้ าค่าสู งๆ ต้องเพิ่มชันต์เข้าไปเพื่อให้
กระแสไฟฟ้ าสู งทาให้เข็มเบนเต็มสเกลใหม่
โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้วดั ความต่างศักย์ไฟฟ้ าระหว่างจุด 2 จุด ทาจากแกล
แวนอมิเตอร์ ที่ต่ออนุกรม กับความต้านทานสู งความต่างศักย์ขนาดหนึ่ งให้กระแสไฟฟ้ าที่ทาให้เข็มเบน
ไปเต็มสเกล ในการวัดความต่างศักย์สูงมากๆ ต้องใช้มลั ติไพลเออร์
มัลติมิเตอร์ (Multimeter) เป็ นแกลแวนอมิเตอร์ ที่ต่อกับชันต์(ดูแอมมิเตอร์ )และมัลติไพลเออร์
(ดูโวลต์มิเตอร์ )ใช้วดั กระแสไฟฟ้ าและความต่างศักย์ไฟฟ้ า
มิเตอร์ ชนิ ดแท่งเหล็กเคลื่อนที่ (Moving iron meter) เป็ นมิเตอร์ ที่ใช้วดั กระแสไฟฟ้ าซึ่ งทาให้
เกิดการเหนี่ยวนาแม่เหล็กในแท่งเหล็ก 2 อัน ดูดหรื อผลักกัน ทาให้เกิดการเบนของแท่งเหล็กนั้น
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4. การต่ อวงจรไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้ าเป็ นเส้นทางเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้ า การเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นได้จะต้องมี
แหล่งกาเนิดพลังงานไฟฟ้ าต่อเชื่อมเข้ากับเส้นลวดตัวนา และอุปกรณ์ไฟฟ้ าหนึ่ง หรื อสองชนิด เช่น
สวิตซ์ความต้านทาน แอมมิเตอร์โวลด์มิเตอร์ หรื อหลอดไฟฟ้ า เป็ นต้น กระแสไฟฟ้ าจะไหลออกจาก
แหล่งกาเนิดไปโดยรอบวงจรที่ต่อเชื่ อมกัน

วงจรไฟฟ้ าที่มีอุปกรณ์ต่อเชื่ อมกัน และแผนผังวงจรไฟฟ้ า
นักวิทยาศาสตร์ นิยมใช้สัญลักษณ์เป็ นตัวแทนอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้ าเพื่อให้วาด
ง่าย และทาความเข้าใจได้ในเวลาอันรวดเร็ ว โดยใช้สัญลักษณ์ที่ใช้แทนอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ แสดงไว้ดงั
ตาราง
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การต่ อวงจรไฟฟ้าแบบต่ าง ๆ มี 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การต่ อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
การต่อแบบอนุ กรมเป็ นวงจรที่มีอุปกรณ์ ไฟฟ้ าเชื่ อมต่อกันกับแหล่งกาเนิ ดไฟฟ้ า จากอุปกรณ์
หนึ่งไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ โดยตรง มีรูปแบบเป็ นวงจรเดียว ข้อเสี ยของการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ าแบบอนุ กรม
ก็คือ ถ้าอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่ งเสี ยก็จะทาให้กระแสไฟฟ้ าในวงจรหยุดไหลไม่สามารถใช้อุปกรณ์อื่น
ได้

สรุ ปลักษณะสาคัญของการต่ อความต้ านทานแบบอนุกรม
1. สามารถหาค่าความต้านทานได้โดยการรวมกัน ดังนั้นความต้านทานรวมจะมีค่ามากขึ้น
2. ปริ มาณกระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวเท่ากับกระแสไฟฟ้ าในวงจร
3. ความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของตัวต้านทานจะเท่ากับผลบวกของความต่าง
ศักย์ไฟฟ้ า ระหว่างปลายทั้งสองของตัวต้านทานจะเท่ากับผลบวกของความต่างศักย์ไฟฟ้ าระหว่างปลาย
ทั้งสองของตัวต้านทานแต่ละตัว
2. การต่ อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน
การต่อแบบขนานเป็ นวงจรไฟฟ้ าที่แยกอุปกรณ์แต่ละชนิ ดในการเชื่ อมต่อกันกับแผล่งกาเนิด
ไฟฟ้ า มีลกั ษณะของรู ปแบบวงจรหลาย ๆ วงจร ในวงจรรวมดังแผน ข้อดีของการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ า
แบบขนานก็คือ ถ้าอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งเสี ย หรื อชารุ ด อุปกรณ์อี่นก็ยงั มีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านได้

การต่อหลอดไฟฟ้ า 2 หลอด ที่ต่อโดยให้ข้ วั ทั้งสองของหลอดไฟฟ้ าหลอดหนึ่งคร่ อมขั้วทั้งสอง
ของอีกหลอดหนึ่ง เราเรี ยกว่า การต่อแบบขนาน กระแสไฟฟ้ าจากแหล่งกาเนิดที่ไหลเข้าไปในวงจรจะ
ถูกแบ่งให้ไหลเข้าไปในอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ ด้วยปริ มาณที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยูก่ บั ความต้านทานของ
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อุปกรณ์ไฟฟ้ า ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้ ามีความต้านทานสู ง ก็จะมีปริ มาณกระแสไฟฟ้ าไหลอย่างน้อย แต่ถา้
อุปกรณ์ไฟฟ้ ามีความต้านทานต่า จะมีปริ มาณกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านมาก และกระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่าน
อุปกรณ์ไฟฟ้ าแต่ละอันรวมกันแล้วจะเท่ากับกระแสไฟฟ้ าที่ไหลออกจากแหล่งกาเนิด เราใช้หลักการ
และความสัมพันธ์จากกฎของโอห์มมาคานวณหาความต้านทาน และปริ มาณกระแสไฟฟ้ าที่ไหลใน
วงจรเมื่อต่อหลอดไฟฟ้ าแบบขนานได้
สรุ ปสาระสาคัญของการต่ อความต้ านทานแบบขนาน
1. ความต้านทานรวมของวงจรมีค่าน้อยลง และน้อยกว่าความต้านทาน ตัวที่นอ้ ยที่สุดที่นามา
ต่อขนานกัน
2. ปริ มาณกระแสไฟฟ้ ารวมของวงจรมีค่าเท่ากับผลบวกของกระแสไฟฟ้ าของวงจรย่อย
3. ความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของตัวต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่ากัน และเท่ากับความ
ต่างศักย์ไฟฟ้ าระหว่างปลายทั้งสองของตัวต้านทานที่ต่อขนานกัน
5. กฎของโอห์ ม
กระแสไฟฟ้ าที่ไหลในวงจรไฟฟ้ าได้น้ นั เกิดจากแรงดันไฟฟ้ าที่จ่ายให้กบั วงจร และ
ปริ มาณกระแสไฟฟ้ าภายในวงจรจะถูกจากัดโดยความต้านทานไฟฟ้ าภายในวงจรไฟฟ้ านั้น ๆ ดังนั้น
ปริ มาณกระแสไฟฟ้ าภายในวงจรจะขึ้นอยูก่ บั แรงดันไฟฟ้ า และค่าความต้านทานของวงจร ซึ่ งวงจรนี้
เรี ยกว่า กฎของโอห์ม กล่าวว่ากระแสไฟฟ้ าที่ไหลในวงจรจะแปรผันตรงกับแรงดันไฟฟ้ า และ
แปรผกผันกับความต้านทานไฟฟ้ า โดยเขียนความสัมพันธ์ได้ดงั นี้
Voltage
Resistance
=V
R

Current =
I
ตัวอย่าง

จงคานวณหาค่าปริ มารกระแสไฟฟ้ าของวงจรไฟฟ้ าที่มีแรงดันไฟฟ้ าขนาด 50 โวลต์ และมีค่า
ความต้านทานของวงจรเท่ากับ 5 โอห์ม
วิธีทา

จากสู ตร

I=V

แทนค่า

I=

R
50V
50

I = 10 แอมแปร์
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อุปกรณ์ ทดลอง
1. เครื่ องจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงปรับค่าได้ 0.30 V
2. มัลติมิเตอร์
3. ตัวต้านทานขนาดต่าง ๆ จานวน 3 ตัว
4. สายไฟ
การทดลอง

1. นาตัวต้านทานแหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงที่ปรับค่าได้ต่อวงจร ดังรู ป
2. ปรับค่าโวลต์ที่แหล่งจ่ายไฟประมาณ 5 ค่า และแต่ละครั้งที่ปรับค่าโวลต์ให้วดั ค่ากระแสไฟ
ที่ไหลผ่านวงจร บันทึกผลการทดลอง
3. หาค่าระหว่าง
4. นาค่าที่ได้ไปเขียนกราฟระหว่าง V กับ 1 ดังรู ป
5. หาค่าความชันเปรี ยบเทียบกับค่าที่ได้ในข้อ 3 เปรี ยบเทียบตัวต้านทาน และทาการทดลอง
เช่นเดียวกันกับข้อ 1 – 4
คาถาม ค่า V ที่ทดลองได้เป็ นไปตามกฎของโอห์มหรื อไม่ เพราะเหตุใด
I

6. การเดินสายไฟฟ้า
วิธีการเดินสายไฟฟ้า แบ่ งออกได้ 2 แบบ คือแบบเดินบนผนังและแบบฝังในผนัง
6.1 การเดินสายไฟบนผนัง
การเดินสายไฟแบบนี้ จะมองเห็นสายไฟ อาจทาให้ดูไม่เรี ยบร้อย ไม่สวยงาม หากช่างเดิน
สายไฟไม่เรี ยบตรง ยิง่ จะเสริ มให้ดูไม่เรี ยบร้อยตกแต่งห้องให้ดูสวยงามยาก มีขอ้ ดีที่ค่าใช้จ่ายถูกกว่า
แบบฝังในผนัง สามารถตรวจสอบและซ่อมแซมได้ง่าย
ขั้นตอนที่ 1
กาหนดรู ปแบบจุดตาแหน่งของปลัก๊ ที่ตอ้ งการเพิ่มแ ละแนวการเดินสายไฟ ควรให้อยูใ่ นแนว
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เดิมของสายที่เดินอยูแ่ ล้ว ในกรณี ที่มีสายแบบเดินลอยอยูแ่ ล้ วให้ใช้แนวสายไฟเดิมก็ได้ แล้วค่อยแยก
เข้าตาแหน่งที่ตอ้ งการ
ขั้นตอนที่ 2
การเดินแนวใหม่ ควรเดินลากจากจุดต่อขึ้นบนเพดาน ก่อนแล้วจึงเดินลงตาแหน่งที่ตอ้ งการวัด
ระยะจากข อบผนัง แล้วตีแนวสายไฟด้วยด้ายตีเส้น
ขั้นตอนที่ 3
ตอกตะปูเข็มขัดสายไฟตามแนวที่ตีเส้นเข้าที่ผนัง และแนวที่จะลงตาแหน่งที่ติดตั้งใหม่ดว้ ย
โดยพับ เข็มขัดทับหัวตะปูเพื่อจับขณะตอก
ขั้นตอนที่ 4
เว้นระยะห่างของเข็มขัดรัดสายไฟประมาณ 10-15ซม. ใ นส่ วนโค้งหรื อหักมุมของเพดานให้
ตอกเข็มขัดถี่ประมาณช่องละ1-2 ซม. เพื่อที่จะรัดสายไฟให้แนบสนิท กับผนังไม่โก่งงอ
ขั้นตอนที่ 5
ติดตั้ง เต้าเสี ยบที่ตาแหน่งใหม่ เจาะยึดตัวบล็ อคด้วยสว่านไฟฟ้ าและขันด้วยสกรู ยึดให้แน่น
หากเ ป็ นผนังไม้ควรหาโดรงไม้ทาบในผนังก่อนเพื่อความแ ข็งแรง
ขั้นตอนที่ 6
เดินสายไฟในแนวตอกเข็มขัดไว้และรัดสายไฟเข้ากับ เข็มขัดให้แน่น ต่อสายใส่ เข้ากับเต้าเสี ยบ
ใหม่ใ ห้เรี ยบร้อยประกอบเข้าบล็อค
ขั้นตอนที่ 7
ปิ ดเมนสวิทช์ก่อนเช็คดูวา่ ไม่มีไฟเข้าปลัก๊ ที่จ ะต่อพ่วง โดยใช้ไขควงเช็คไฟเช็คดูวา่ ไม่มีแสง
ไฟใ นด้ามไขควง แล้วจึงทาการพ่วงสายไฟเข้ากับปลัก๊ เ ดิม และทดลองเปิ ดสวิทช์แล้วใช้ไขควงเช็คไฟ
ที่ปลัก๊ จุดใหม่
6.2 การเดินแบบฝังในผนัง
การเดินแบบฝังในผนังเป็ นการเดินสายไฟโดยร้อยสายผ่านท่อสายไฟซึ่ งฝังในผนังอาคาร ทาให้ดู
เรี ยบร้ อยและตกแต่งห้องได้ง่ายเพราะมองไม่เห็ นสายไฟจากภายนอก การเดินท่อร้ อยสายต้องทาควบคู่ไป
พร้อมการก่อ-ฉาบ ไม่ควรประหยัดหรื อปล่อยให้มีการลักไก่โดยการเดินสายไฟแบบฝั งในผนังโดยไม่ร้อย
ใส่ ท่อร้อยสายไฟ เพราะหากเกิดไฟรั่วอาจเกิดอุบตั ิเหตุกบั ผูอ้ าศัยเมื่อไปสัมผัสกาแพง การติดตั้งมีค่าใช้จ่าย
สู งกว่าแบบเดิ นสายบนผนัง การติ ดตั้งมี ความยุ่งยากและซับซ้ อน การเปลี่ ยนแปลงและซ่ อมแซมภาย
หลังจากที่ได้ติดตั้งไปแล้วทาได้ยากและเสี ยค่าใช้จ่ายมากกว่าแบบแรกมาก
การเดินสายไฟมักจะใช้วิธีเดินสาย ลอยตามผนังอาคาร ขณะที่การเดิ นท่อน้ าจะเดิ นท่อลอย
ตามขอบพื้นและขอบผนังเมื่อใช้งานไป หากเกิดการชารุ ดเสี ยหายขึ้นการตรวจสอบและการซ่ อมแซมก็
สามารถทาได้ไม่ยาก แต่ในปั จจุบนั บ้านเรื อนสมัยใหม่ มีความพิถีพิถนั ในด้านความสวยงามมากขึ้น
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การเดินสายไฟมักจะใช้วธิ ีเดินสายร้อยท่อ ซึ่ งฝังอยูภ่ ายในผนัง หรื อเหนื อเพดานขณะที่การเดินท่อน้ า
จะใช้วธิ ี เดินท่อฝัง อยูภ่ ายในผนัง หรื อใต้พ้นื เพื่อซ่อนความรกรุ งรัง ของสายไฟ และท่อน้ าเอาไว้ การ
เดินสายไฟและท่อน้ าแบบฝังนี้แม้จะเพิ่มความสวยงาม และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ให้แก่ตวั บ้าน
แต่ก็มีขอ้ เสี ยแฝงอยู่ เพราะถ้าเกิดปั ญหาไฟช็อต ไฟรั่ว หรื อท่อน้ ารั่ว ซึ่ งอาจจะมีสาเหตุมาจาก การใช้
วัสดุที่ดอ้ ยคุณภาพ การติดตั้งอย่างผิดวิธี หรื อการชารุ ดเสี ยหายอันเนื่ องมาจากการใช้งานก็ตาม การ
ตรวจสอบ หรื อการซ่ อมแซมย่อมทาได้ลาบาก อาจถึงขั้นต้องทา การรื้ อฝ้ าเพดานรื้ อกาแพงหรื อพื้นที่
บางส่ วนเพื่ อท าการตรวจสอบและ แก้ไ ขปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง ท าให้เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ตัวบ้า น
เสี ยเวลา และเสี ยค่าใช้จ่ายสู งในการวางระบบไฟฟ้ า วิธีหลีกเลี่ยงปั ญหาข้างต้นอย่างง่ายๆวิธีหนึ่ งก็คือ
การเลือกเดินสายไฟแบบลอย ซึ่ งอาจจะดูไม่เรี ยบร้อยนัก และเหมาะสาหรับ อาคารบ้านเรื อนขนาดเล็ก
เท่านั้น แต่สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการความประณี ตสวยงามหรื อบ้านขนาดใหญ่ที่มีการเดินสายไฟ เป็ นจานวน
มาก การเดิ นสายไฟแบบฝั ง ดู จะมี ความเหมาะสมกว่า อย่างไรก็ ตาม ปั ญหาต่างๆ ดังกล่ าวอาจจะ
ป้ องกันหรื อท าให้ ลดน้อ ยลงได้โดยการเลื อกใช้วสั ดุ ที่ มี คุณภาพ ใช้วสั ดุ ที่ ถู ก ต้อง และมี ขนาดที่
เหมาะสม รวมทั้งมีการติดตั้งอย่างถูกวิธีและมีระบบ แบบแผน
ข้ อแนะนาในการออกแบบระบบวงจรไฟฟ้าภายใน
ระบบวงจรไฟฟ้ าภายในบ้านควรแยกวงจรควบคุมพื้นที่ต่างๆ เป็ นส่ วนๆ เช่น แยกตามชั้น
หรื อแยกตามประเภทของการใช้ไฟฟ้ า ทาให้ง่ายต่อการซ่อมแซมในกรณี ไฟฟ้ าขัดข้อง ห้องควรแยกไว้
ตะหากเพราะหากต้องดับไฟในบ้าน เพื่อซ่อมแซมจะได้ไม่ตอ้ งดับไฟห้องครัวที่มีตูเ้ ย็นที่แช่อาหารไว้
อาหารจะได้ไม่เสี ย
7. การใช้ เครื่องใช้ ไฟฟ้าอย่างง่ าย
ไฟฟ้าแสงสว่าง
- ติดตั้งจานวนหลอดไฟฟ้ าเท่าที่จาเป็ นและเหมาะสมกับการใช้งาน
- ใช้หลอดไฟฟ้ าชนิดที่ใช้แสงสว่างมากแต่กินไฟน้อย และมีอายุกี่ใช้งานยาวนานกว่า เช่น
หลอดฟูออเรสเซนต์ หลอดคอมแพคท์ เป็ นต้น
- ทาความสะอาดหลอดไฟฟ้ าหรื อโคมไฟเป็ นประจา
- ตกแต่งภายในอาคารสถานที่โดยใช้สีอ่อนเพื่อเพิ่มการสะท้อนของแสง
- ปิ ดสวิตซ์หลอดไฟฟ้ าทุกดวงเมื่อเลิกใช้งาน
พัดลม
- เลือกขนาดและแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- ปรับระดับความเร็ วลมพอสมควร
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- เปิ ดเฉพาะเวลาที่จาเป็ นเท่านั้น
- หมัน่ บารุ งดูแลรักษาให้อยูใ่ นสภาพที่ดี
เครื่องรับโทรทัศน์
- ควรเลือกขนาดที่เหมาะสมกับครอบครัวและพื้นที่ในห้อง
- ควรเลือกชมรายการเดี่ยว หรื อเปิ ดเมื่อถึงเวลาที่มีรายการที่ตอ้ งการชม
- ถอดปลัก๊ เครื่ องรับโทรทัศน์ทุกครั้งเมื่อไม่มีคนชม
เครื่องเป่ าผม
- ควรเช็ดผมให้หมาดก่อนใช้เครื่ องเป่ าผม
- ควรขยี้และสางผมไปด้วยขณะใช้เครื่ องเป่ าผม
- เป่ าผมด้วยลมร้อนเท่าที่จาเป็ น
เตารีดไฟฟ้ า
- พรมน้ าเสื้ อผ้าแต่พอสมควร
- ปรับระดับความร้อนให้เหมาะสมกับชนิดของเสื้ อผ้า
- เริ่ มต้นรี ดผ้าบาง ๆ ขณะที่เตารี ดยังร้อนไม่มาก
-

เสื้ อผ้าควรมีปริ มาณมากพอสมควรในการรี ดแต่ละครั้ง

- ถอดปลัก๊ ก่อนเสร็ จสิ้ นการรี ด 2-3 นาที เพราะยังคงมรความร้อนเหลือพอ
หม้ อชงกาแฟ
- ใส่ น้ าให้มีปริ มาณพอสมควร
- ปิ ดฝาให้สนิทก่อนต้ม
- ปิ ดสวิตซ์ทนั ทีเมื่อน้ าเดือด
หม้ อหุงข้ าวไฟฟ้า
- เลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมกับครอบครัว
- ถอดปลัก๊ ออกเมื่อข้าวสุ กหรื อไม่มีความจาเป็ นต้องอุ่นให้ร้อนอีกต่อไป
ตู้เย็น
- เลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมกับครอบครัว
- ตั้งวางตูเ้ ย็นให้ห่างจากแหล่งความร้อน
- ไม่ควรนาอาหารที่ร้อนเข้าตูเ้ ย็นทันที
- ไม่ควรใส่ อาหารไว้ในตูเ้ ย็นมากเกินไป
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- หมัน่ ละลายน้ าแข็งออกสัปดาห์ละครั้ง
- หมัน่ ทาความสะอาดแผงระบายความร้อน
- ไม่ควรเปิ ดประตูตเู ้ ย็นบ่อย ๆ หรื อปล่อยให้เปิ ดทิ้งไว้
- ดูแลยางขอบประตูตเู้ ย็นให้ปิดสนิทเสมอ
เครื่องทาความร้ อน
- เลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมกับครอบครัว
- ไม่ควรปรับระดับความร้อนสู งจนเกิดไป
- ควรปิ ดวาล์วบ้างเพื่อรักษาน้ าร้อนไว้ขณะอาบน้ า
- ไม่ควรใช้เครื่ องทาความร้อนในฤดูร้อน
- ปิ ดวาล์วน้ าและสวิตซ์ทนั ทีเมื่อเลิกใช้งาน
เครื่องปรับอากาศ
- ห้องที่ติดตั้งเครื่ องปรับอากาศ ควรใช้ฝ้าเพดานที่มีคุณสมบัติเป็ นฉนวนป้ องกันความร้อน
- เลือกขนาดของเครื่ องให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่หอ้ ง
- เลือกใช้เครื่ องปรับอากาศที่ได้รับการรับรองคุณภาพและช่วยประหยัดพลังงาน
- ปรับระดับอุณหภูมิและปริ มาณลมให้เกิดความรู ้สึกสบายในแต่ละฤดูกาล
- หมัน่ ดูแลบารุ งรักษาและทาความสะอาดชิ้นส่ วนอุปกรณ์และเครื่ องให้อยูใ่ นสภาพที่ดีอยูเ่ สมอ
- ดูแลประตูหน้าต่างให้ปิดสนิ ทเสมอ
- ใช้พดั ลมระบายอากาศเท่าที่จาเป็ น
- ปิ ดเครื่ องก่อนเลิกใช้พ้นื ที่ปรับอากาศประมาณ 2-3 นาที
เครื่องซักผ้า
- ในการซักแต่ละครั้งควรให้ปริ มาณเสื้ อผ้าพอเหมาะกับขนาดเครื่ อง
- ควรใช้วธิ ีผ่งึ แดดแทนการใช้เครื่ องอบผ้าแห้ง
- ศึกษาและปฏิบตั ิตามวิธีการในคู่มือการใช้
8. ความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากอาชีพช่ างไฟฟ้ า
1) ก่อนลงมือปฏิบตั ิงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้ า ให้ตรวจหรื อวัดด้วยเครื่ องมือวัดไฟฟ้ าว่าใน
สายไฟหรื ออุปกรณ์น้ นั มีไฟฟ้ าหรื อไม่
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2) การทางานกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าในขณะปิ ดสวิตช์ไฟหรื อตัดไฟฟ้ าแล้ว ต้องต่อสายอุปกรณ์
นั้นลงดินก่อนทางานและตลอดเวลาที่ทางาน
3) การต่อสายดินให้ต่อปลายทางด้าน" ดิน "ก่อนเสมอจากนั้นจึงต่อปลายอีกข้างเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ า
4) การสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าแรงดันต่าใดๆ หากไม่แน่ใจให้ใช้อุปกรณ์ทดสอบไฟวัดก่อน
5) การจับต้องอุปกรณ์ที่มีไฟฟ้ า จะต้องทาโดยอาศัยเครื่ องมือ-อุปกรณ์ และวิธีการที่ถูกต้องเท่านั้น
6) เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ทางานกับอุปกรณ์ไฟฟ้ า เช่น คีม ไขควง ต้องเป็ นชนิดที่มีฉนวนหุม้ 2 ชั้น
อย่างดี
7) ขณะทางานต้องมัน่ ใจว่า ไม่มีส่วนใดส่ วนหนึ่งของร่ างกายหรื อเครื่ องมือที่ใช้อยูส่ ัมผัสกับ
ส่ วนอื่นของอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟด้วยความพลั้งเผลอ
8) การใช้กุญแจป้ องกันการสับสวิตช์ การแขวนป้ ายเตือนห้ามสับสวิตช์ตลอดจนการปลด
กุญแจและป้ ายต้องกระทาโดยบุคคลคนเดียวกันเสมอ
9) การขึ้นที่สูงเพื่อทางานกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าต้องใช้เข็มขัดนิ รภัย หากไม่มีการใช้เชือกขนาด
ใหญ่คล้องเอาไว้กบั โครงสร้างหรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของอาคาร
10) การทางานเกี่ยวกับไฟฟ้ าหากเป็ นไปได้ควรมีผชู ้ ่วยเหลืออยูด่ ว้ ย
8.1 ข้ อควรระวังในการทางานเกีย่ วกับไฟฟ้ าทัว่ ๆ ไป
- เมื่อพบว่าฝาครอบ หรื อกล่องสวิตช์ชารุ ด หรื อตกเสี ยหาย และควรรี บเปลี่ยนและซ่อมแซมทันที
- รักษาความสะอาดของพื้นบริ เวณที่ซ่ ึ งสวิตช์อยูใ่ กล้ ๆ
- หมัน่ สารวจตรวจตราภายในแผงสวิตช์ ตูค้ วบคุ มทางไฟฟ้ า ไม่ให้มีเศษผงทองแดงหรื อ
โลหะที่นาไฟฟ้ าอยูแ่ ละอย่านาชิ้นส่ วนอุปกรณ์ภายในตูค้ วบคุม เช่น ฟิ วส์ ออกจากตูค้ วบคุม
- การเปลี่ยนฟิ วส์ ควรใช้ฟิวส์ เฉพาะงานนั้น ๆ และก่อนเปลี่ยนต้องสับสวิตช์ (ให้วงจรไฟฟ้ า
เปิ ดให้เรี ยบร้อยก่อน)
- อย่าใช้ฝาครอบที่ทาด้วยสารที่สามารถลุกติดไฟได้ เปิ ดฝาครอบสวิตช์
- สวิตช์แต่ละอัน ควรมีป้ายแสดงรายละเอียดดังนี้
* ใช้กบั กระแสไฟตรง หรื อกระแสสลับ
* ความต่างศักย์ทางไฟฟ้ า (หรื อแรงดัน/แรงเคลื่อนไฟฟ้ า)
* กระแสไฟฟ้ า
* เครื่ องมือเครื่ องใช้ทางไฟฟ้ าที่ต่อกับสวิตช์น้ นั
* ชื่อผูร้ ับ
- ต้องสับสวิตช์ให้วงจรไฟฟ้ าเปิ ด เมื่อต้องการตรวจสอบหรื อซ่ อมแซมเครื่ องจักรแล้วให้ทา
สัญลักษณ์ หรื อป้ ายที่สวิตช์ว่า "กาลังซ่ อม"- ก่อนสับสวิตช์ให้วงจรไฟฟ้ าปิ ด ต้องแน่ ใจว่าทุกอย่าง
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เรี ยบร้อยและได้รับสัญญาณถูกต้อง และก่อนเปิ ดทดลองเดิ นเครื่ องควรตรวจดูว่าเครื่ องจักรนั้นไม่มี
วัตถุอื่นใดติดหรื อขัดอยู่
- การส่ งสัญญาณเกี่ยวกับเปิ ด-ปิ ดสวิตช์ ควรทาด้วยความระมัดระวัง
- อย่าปิ ด-เปิ ดสวิตช์ขณะมือเปี ยกน้ า
- การสับสวิตช์ให้วงจรไฟฟ้ าปิ ดต้องแน่ใจว่าสัญญาณนั้นถูกต้อง
- การขันสลักเกลียวเพื่อยึดสายไฟฟ้ า ต้องขันให้แน่น
- อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ชารุ ดอย่าฝื นใช้งานจะเกิดอันตรายได้
8.2 ข้ อทีไ่ ม่ ควรกระทาในการปฏิบัติงานเกีย่ วกับไฟฟ้ า
- ไม่ควรถอดปลัก๊ ไฟด้วยการดึงสายไฟ
- ไม่ควรใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ชารุ ด
- ไม่ควรใช้ปลัก๊ ไฟที่ชารุ ด
- ไม่ควรต่อพ่วงไฟเกินกาลัง
- ไม่ควรต่อปลัก๊ ผิดประเภท
- ไม่ควรซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้ าด้วยตนเองถ้าหากไม่มีความรู ้อย่างแท้จริ ง
8.3 ความปลอดภัยเกีย่ วกับตัวผู้ปฏิบัติงาน
การแต่ งกาย
- เครื่ องแบบที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับเครื่ องจักร คือ เสื้ อและกางเกงที่เป็ นชิ้น
เดียวกัน ซึ่ งอยูใ่ นสภาพที่เรี ยบร้อย เสื้ อผ้าที่ฉีกขาดไม่ควรนามาใช้ เพราะจะทาให้เข้าไปติดกับ
เครื่ องจักรที่กาลังหมุนได้
- ติดกระดุมทุกเม็ดให้เรี ยบร้อย
- ไม่ควรใส่ เครื่ องประดับ เช่น สร้อยคอ นาฬิกา แหวน
- ต้องใส่ รองเท้าหุ ม้ ส้น หรื อรองเท้าบูด๊ เพื่อป้ องกันเศษโลหะทิ่มตา
- ควรสวมแว่นตา เพื่อป้ องกันเศษโลหะกระเด็นเข้าตา เช่น การเจียระไนงาน หรื อแสงจาก
การเชื่อมโลหะ
- ควรสวมหมวกในกรณี ที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวก
- ไม่ควรไว้ผมยาวหรื อมิฉะนั้นควรสวมหมวก
- สภาพการทางานที่มีเสี ยงดัง ควรสวมที่ครอบหู
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9. การบริหารจัดการและการบริการทีด่ ี
บริ การที่ดี หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามในการให้บริ การต่อผูร้ ับบริ การ มีระดับการ
ปฏิบตั ิ ดังนี้
ระดับที่ 1 สามารถให้ บริการแก่ ผ้ รู ับบริการ ด้ วยความเต็มใจ
o ให้บริ การที่เป็ นมิตรภาพ
o ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถุกต้องชัดเจนแก้ผรู ้ ับบริ การ
o แจ้งให้ผรู้ ับบริ การทราบความคืบหน้าในการดาเนิ นเรื่ อง หรื อขั้นตอนงานต่าง ๆ ที่ให้บริ การอยู่
o ประสานงานให้แก่ผรู ้ ับบริ การได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ ว
ระดับที่ 2 ช่ วยแก้ ปัญหาให้ แก่ ผ้ รู ับบริการ
o ช่วยแก้ปัญหาหรื อหาแนวทางแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นแก้ผรู ้ ับบริ การอย่างรวดเร็ วไม่บ่ายเบี่ยง ไม่
แก้ตวั หรื อปั ดภาระ
o ผูร้ ับ บริ ก ารได้รับความพึง พอใจและนาข้อขัดข้องที่ เกิ ดจากการให้บริ ก ารไปพัฒนาให้การ
บริ การดียงิ่ ขึ้น
ระดับที่ 3 ให้ บริการทีเ่ กินความคาดหวัง แม้ ต้องให้ เวลาหรือความพยายามอย่างมาก
o ให้เวลาแก่ผรู ้ ับบริ การเป็ นพิเศษ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผรู ้ ับบริ การ
o นาเสนอวิธีการในการให้บริ การที่ผรุ ับบริ การจะได้รับประโยชน์สูงสุ ด
ระดับที่ 4 เข้ าใจและให้ บริการทีต่ รงตามความต้ องการทีแ่ ท้ จริงของผู้รับบริการได้
o พยายามท าความเข้าใจด้วยวิธีต่า ง ๆ เพื่ อให้บ ริ การได้ตรงตามความต้องการที่ แท้จริ ง ของ
ผูร้ ับบริ การ
o ให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์แก้ผรู ้ ับบริ การ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ระดับที่ 5 ให้ บริการทีเ่ ป้นประโยชน์ อย่ างแท้ จริ งให้ แก่ ผ้ รู ับบริการ
o คิดถึงประโยชน์ของผูร้ ับบริ การในระยะยาว
o เป็ นที่ปรึ กษาที่มีส่วนช่วยในการตัดสิ นใจที่ผรู ้ ับบริ การไว้วางใจ
o สามารถให้ความเห็ นที่แตกต่างจากวีการหรื อขั้นตอนที่ผูร้ ับบริ การต้องการให้สอดคล้องกับ
ความจาเป็ น ปั ญหา โอกาส เพื่อประโยชน์อย่างแท้จริ งของผูร้ ับบริ การ
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10. โครงงานวิทยาศาสตร์ ส่ ู อาชี พ
อาชี พช่ างไฟฟ้ า เป็ นอาชี พสาคัญจาเป็ นกับสังคมเทคโนโลยีในทุ กยุคทุ กสมัย ผูม้ ีอาชี พช่ าง
ไฟฟ้ า ต้องมีความชานาญเฉพาะทาง มีความคิดริ เ ริ่ มสร้างสรรค์ สร้ างผลงาน นอกเหนื อจากการติดตั้ง
ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้ า และยังสามารถสร้างสรรค์ผลงานเป็ นอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ า สาหรับครัวเรื อน
เพื่อความสะดวกสบายในชี วิตประจาวันของมนุ ษย์ ดังนั้น ช่างไฟฟ้ า นอกจากเป็ นอาชี พเพื่อบริ การ ยัง
นาไปสู่ เพื่อการพาณิ ชย์ได้ดี โดยผูเ้ รี ยนนาความรู ้ ผลงาน จากโครงงานเรื่ องไฟฟ้ า ไปต่อยอดสู่
อาชี พได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่ น การประดิ ษฐ์โคมไฟเพื่อประดับตกแต่ง โคมไฟเพื่ออ่านหนังสื อ
เครื่ องเตือนภัยน้ าท่วมอย่างง่าย ฯลฯ
ตัวอย่างที่ 1

การประดิษฐ์ โคมไฟเพือ่ ประดับตกแต่ ง

วัสดุทใี่ ช้
1. สวิทซ์ไฟ สาหรับเปิ ดปิ ด

ราคาประมาณ 30 บาท

2. หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบยาว

ราคาประมาณ 79 บาท

3. แผ่นซี ดี 61 แผ่น

นากลับมาใช้ใหม่ (reuse)

4. สายไฟ 1.8 เมตร

ราคาประมาณ 30 บาท

วิธีทาโคมไฟจากแผ่นซีดี
วิธีทาโคมไฟจากแผ่นซี ดี แผ่นซี ดีที่เสี ยแล้วใครจะเชื่ อว่าสามารถนามาทาโคมไฟอันสวยหรู
มีระดับ อย่างที่ใครนึกไม่ถึงมากก่อน สนใจละซิ ลองมาทาดูวา่ เขาทากันอย่างไรทาให้ได้โคมไฟ
สวยสดุดใจ โดยใช้ตน้ ทุนประมาณ 139 บาท ดังนี้
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หลอดไฟที่ใช้

ถอดส่ วนประกอบหลอดไฟออก เพื่อจะได้แยกเอาสวิทซ์กบั หลอดไฟ
ไว้สาหรับติดนอกกล่องโคมไฟ

นามากะระยะว่าสวิทซ์ กับหลอดไฟจะอยูต่ าแหน่งไหน
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ตัดแผ่นไม้อดั หนาขนาด 3/8 นิ้ว เป็ นรู ปวงกลมขนาด แผ่นซี ดี จานวน 18 แผ่น

แผ่นไม้อดั ที่ตดั ออกมา

ทาด้วยกาวร้อน แล้วใช้สกรู อดั ให้แน่น ทิ้งไว้ให้กาวแห้ง ประมาณ 20 นาที
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ใช้สว่านเจาะช่องตรงกลางไม้ให้ใส่ หลอดไฟได้ เจาะช่องให้สายไฟ กับสวิทซ์ไฟใส่ ได้

วางหลอดไฟใส่ ลงไปในช่องนี้
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ใส่ สวิทซ์ไฟ กับสายไฟตามช่องที่เจาะไว้

เจาะรู ตรงกลางแผ่นซี ดี ให้กว้างพอที่จะใส่ หลอดไฟได้
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เจาะให้ใส่ หลอดไฟได้แบบนี้

จับแผ่นซี ดีสองแผ่น มาจับคู่ประกบกัน โดยหันด้านที่มนั วาวออกทั้งสองด้าน แล้วใช้กาวร้อน
ทาทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วเจาะรู 3 รู ไว้สาหรับใส่ น็อตยาวเป็ นเสาขา 3 ขา ดังภาพ ชั้นแรกใส่ แผ่น
เดียว จากนั้นค่อยใส่ วงแหวน รองเพื่อให้เป็ นชั้นๆ มีช่องว่างให้แสงกระจายออก ใส่ ไปเรื่ อยๆจนถึง
ชั้นสุ ดท้าย ใช้แผ่นซี ดี 4 แผ่นทากาวประกบกัน ปิ ดเป็ นฝาข้างบน

เวลาจะเปลี่ยนหลอดไฟข้างใน ก็ไขน็อตออก แล้วหยิบหลอดไฟมาเปลี่ยน

ประกอบเสร็ จแล้ว เมื่อเปิ ดไฟ จะได้ภาพดังนี้
ที่มา http://www.yousaytoo.com/tensionnot/how-to-make-a-cool-cd-lamp/4877
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ตัวอย่างที่ 2

สิ่ งประดิษฐ์ เครื่องเตือนภัยน้าท่วมอย่างง่ าย

วัสดุทใี่ ช้
1. สวิทซ์และกริ่ งไฟฟ้ าแบบไร้สาย

ราคาประมาณ 100-150 บาท

2. เศษโฟม

นากลับมาใช้ใหม่ (reuse)

3. ถุงพลาสติก

นากลับมาใช้ใหม่ (reuse)

วิธีทา
1. หาซื้ อกริ่ งประตูบา้ นแบบไร้สายมีขายเกือบทุกห้าง (ราคาประมาณร้อยกว่าบาทถึงห้าร้อย
บาท) เอาแบบกดค้างแล้วร้องต่อเนื่อง นอนหลับแล้วจะได้ตื่น (บางยีห่ ้อกดค้างแล้วร้องครั้งเดียว)
2. หาอุปกรณ์ดงั นี้ ตระกร้าทรงเตี้ย แผ่นโฟม ซองซิ ปกันน้ า เทปกาว กาวสองหน้า ก้อนอิฐ
หรื อหิน

3. นากริ่ งตัวลูก(สวิตซ์ที่กดกริ่ ง)มาติดกาวสองหน้าบริ เวณที่กดให้ที่กดนูนขึ้น(ไม่ตอ้ งลอก
กระดาษอีกด้านออก) แล้วใส่ ซองซิ ปไม่ให้น้ าเข้า

4. ตัดโฟมให้มีขนาดเล็กกว่าตะกร้าเล็กน้อย นากริ่ งตัวลูกที่อยูใ่ นซองซิ ปไปวางกลางโฟมแล้ว
ติดเทปกาวบนโฟม
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5. หาที่เหมาะๆวางโฟมที่พ้นื ที่ตอ้ งการทราบว่าน้ าท่วมแล้วเช่นประตูร้ ัว ครอบโฟมด้วย
ตะกร้า ทับตะกร้าด้วยอิฐหรื อหิ น (ระยะสัญญาณประมาณ100เมตรจากตัวแม่)

6. เสี ยบปลัก๊ ตัวแม่(สัญญาณกระดิ่ง)ไว้ในบ้าน

7. เมื่ อ น้ า ท่ วมโฟมจะลอยตัว ดัน สวิต ซ์ ที่ ก ดกริ่ ง กับ ก้น ตะกร้ า ที่ ถู ก ทับ ไว้ด้ว ยอิ ฐ หรื อ หิ น
ทาให้สัญญาณร้องเตือน

ที่มา http://www.oknation.net/blog/print.php?id=653105
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11. คาศัพท์ทางไฟฟ้า
ช่างไฟฟ้ าทุกคนจะต้องเข้าใจคาจากัดความทัว่ ไปของคาศัพท์ที่ใช้ในทางช่างไฟฟ้ า เพื่อให้การ
สั่งวัสดุอุปกรณ์ และการอ่านรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ของบริ ษทั ผูผ้ ลิตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูส้ ั่ง
และผูอ้ ่านจะต้องมีความคุน้ เคยกับภาษาที่ใช้ในทางช่างไฟฟ้ าด้วย ดังนั้นจึงควรอ่านคาจากัดความแต่ละ
คาอย่างระเอียดให้เข้าใจ และควรพลิกดูคาเหล่านี้ ทุกครั่งเมื่อมีความจาเป็ น นอกจากนี้ ยงั มีรายละเอียด
เกี่ยวกับคานิยามของคาศัพท์เหล่านี้เพิ่มเติมในท้ายเล่มของหนังสื อเล่มนี้ดว้ ย
พลังงาน (energy) : ความสามารถในการทางาน
กาลังม้ า (horsepower) : หน่วยวัดการทางานของเครื่ องจักรกลพวกมอเตอร์ และเครื่ องยนต์ เรา
จะใช้อกั ษรย่อ HP หรื อ hp แทน โดยทัว่ ไปกาลังม้านี้จะใช้บ่งบอกเอาท์พุทของมอเตอร์ ไฟฟ้ า
ไฟฟ้า (electricity) : การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนผ่านตัวนาไฟฟ้ า
ตัวนาไฟฟ้ า (conductor) : สสารที่ยอมให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านตัวมันเองได้ง่าย
ความนาไฟฟ้าหรือความเป็ นสื่ อไฟฟ้า (conductance) : ความสะดวกสบายต่อการไหลผ่าน
ของกระแสไฟฟ้ าในวงจร
ฉนวนไฟฟ้า (insulator) : วัตถุที่มีคุณสมบัติดา้ นต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้ า อาจจะ
กล่าวได้วา่ สสารนั้น ขัดขวางการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน
อานาจแม่ เหล็ก (magnetism) : คุณสมบัติอย่างหนึ่งของสสารที่แสดงอานาจดึงดูดเหล็กได้
ขั้วไฟฟ้ า (polarity) : คุณสมบัติของประจุไฟฟ้ าที่แสดงออกมา ซึ่ งจะมีค่าเป็ นบวกหรื อเป็ นลบ
แม่ เหล็กไฟฟ้า (electromagnet) : ขดลวดตัวนาไฟฟ้ าที่แสดงอานาจหรื อคุณสมบัติทาง
แม่เหล็กเมื่อมีกระแสไฟฟ้ า ไหลผ่านขดลวดนั้น
ขดปฐมภูมิ (primary) : ขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้ า ซึ่ งต่ออยู่กบั แหล่งจ่ายไฟฟ้ าและรั บ
พลังงาน นั้นก็คือด้านรับไฟฟ้ าข้าวของหม้อแปลงไฟฟ้ า
ขดทุติยภูมิ (secondary) : ขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้ าที่ติดอยูก่ บั โหลด (ภาระทางไฟฟ้ า) โดย
จะรับพลังงานด้วยหลักการเหนี่ ยวนาทางอานาจแม่เหล็กไฟฟ้ าจากขดลวดปฐมภูมิไปสู่ โหลดนั้นก็คือ
ด้านจ่ายไฟออกของหม้อแปลงไฟฟ้ า
กาลังไฟฟ้า (electric power) : อัตราการผลิตหรื อใช้พลังงานทางทาวงไฟฟ้ าในหนึ่งหน่วยเวลา
วัตต์ (watt) : หน่วยวัดกาลังไฟฟ้ า เราเรี ยนอักรย่อตัวพิมพ์ใหญ่ W แทน กาลังไฟฟ้ ามีจะเป็ น
อักษรบอกพลังงานไฟฟ้ าที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้ าแต่ละตัวในการทางาน อย่างเช่น หลอดไฟ 1,000 วัตต์ เครื่ อง
ปิ้ งขนมปั ง 1,000 วัตต์
กิโลวัตต์ (kilowatt) : หน่วยกาลังไฟฟ้ าที่มีค่าเท่ากับ 1,000 วัตต์ เราใช้ตวั ย่อว่า KW เพราะเหตุ
ว่าในทางปฏิบตั ิน้ นั โหลด หรื อภาระทางไฟฟ้ ามีจานวนมากๆ จึงมีค่าวัตต์สูงๆ หน่วยวัตต์ซ่ ึ งทาให้การ
เรี ยกหรื อบันทึกค่ายุ่งยากและเสี ยเวลา เราจึงนิ ยมใช้กิโลวัตต์ซ่ ึ งเป็ นหน่ วยที่ใหญ่ข้ ึนนี้ แทน และยังมี
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หน่วยใหญ่กว่ากิโลวัตต์อีกก็คือ เมกกะวัตต์ (megawatt) ซึ่ งเท่ากับ 1,000 กิโลวัตต์ หรื อเขียนย่อๆ ว่า 1
MW
กิโลวัตต์ – ชั่ วโมง (kilowatt – hour) : หน่วยวัดการใช้กาลังไฟฟ้ าในเวลา 1 ชัว่ โมง เราจาใช้
อักษรย่อพิมพ์ตวั ใหญ่ KWH แทน ปกติแล้วการใช้พลังงานไฟฟ้ าตามบ้านจะวัดค่าออกจากเครื่ องวัด
พลังงาน (หรื อที่เราเรี ยกกันว่า หม้อมิเตอร์ ) มีหน่วยเป็ นกิโลวัตต์ – ชัว่ โมง หรื อที่เรี ยกกันว่า ยูนิต (unit)
แล้วคิดราคาไฟฟ้ าที่เราต้องจ่ายเท่ากับ จานวนยูนิตที่เราต้องใช้คูณด้วยราคาไฟฟ้ าต่อหนึ่งยูนิต
ไฟฟ้ากระแสสลับ (alternating current) : ระบบไฟฟ้ าที่ทิศทางการวิ่งของอิเล็กตรอนมีการ
สลับไปมาตลอดเวลา เราใช้สัญลักษณ์แทนด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ AC และมักนิยมใช้เป็ นระบบไฟฟ้ า
ตามบ้าน อาคาร โรงงานทัว่ ๆ ไป
ไฟฟ้ากระแสตรง (direct current) : ระบบไฟฟ้ าที่ อิเล็กตรอนมี การวิ่งไปทางเดี ยวกัน
ตลอดเวลา และต่อเนื่ องกัน มักจะพบว่าใช้กนั อยู่ทวั่ ๆ ไป ก็คือ เครื่ องชาร์ จแบตเตอรี่ ถ่ านไฟฉาย
แบตเตอรี่ รถยนต์เป็ นต้น ใช้อกั ษรตัวพิมพ์ใหญ่ DC เป็ นสัญลักษณ์แทน
วงจรไฟฟ้ า (circuit)
:
ทางเดิ น ไฟฟ้ าที่ ต่ อ ถึ ง กั น และไฟฟ้ าไหลผ่ า นได้ ดี
วงจรอนุกรมหรื อวงจรอันดับ (series circuit) : วงจรไฟฟ้ าที่มีทางเดินไฟฟ้ าได้เพียงทางเดียว จาก
แหล่งจ่ายไฟฟ้ าผ่านวงจรไฟฟ้ าไปครบวงจรอีกขั้วของแหล่งจ่ายไฟ และในวงจรนี้ อาจจะมีอุปกรณ์พวก
ฟิ วส์ สวิตซ์ เซอร์ กิต – เบรกเกอร์ โดยต่อเป็ นวงจรอันดับเข้าไปเพื่อป้ องกัน และควบคุมวงจร
วงจรขนาน (parallelcircuit):วงจรไฟฟ้ าที่มีทางเดินไฟฟ้ าของกระแสไฟฟ้ าผ่านได้มากกว่า 1
ทางเดิ นขึ้นไป และจะมีอุปกรณ์ เช่ นพวกเต้าเสี ยบหลอดไฟต่อขนานกัน และข้อดี ของวงจรก็คือ ถ้า
อุปกรณ์ตวั หนึ่งตัวใดไม่ทางาน ขัดข้องหรื อเสี ยขึ้นมา วงจรทางเดินไฟฟ้ าจะไม่ขนาน ซึ่ งตรงกันข้ามกับ
วงจรอนุกรม อุปกรณ์ในวงจรขนานตัวอื่นๆ ยังคงทางานได้ต่อไปดังรู ปที่2

รู ปวงจรขนาน
วงจรเปิ ด (open circuit) : สภาวการณ์ที่ทางเดินไฟฟ้ าเกิดขาดวงจร เกิดวงจร หรื อไม่ตลบวงจร
ทาให้กระแสไฟฟ้ าไหลไม่ได้
วงจรลัด (short circuit) : สภาวการณ์ ที่เกิ ดมีการลัดวงจรทางเดิ นของกระแสไฟฟ้ า อัน
เนื่องมาจากรอยต่อของสายต่างๆ พลาดถึงกัน มีกระแสไฟฟ้ ารั่วต่อถึงกัน เป็ นต้น
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แอมแปร์ (ampere) : หน่วยการวัดค่าอัตราการไหลของไฟฟ้ าที่ผา่ นตัวนา เราจะใช้อกั ษรย่อ
ตัวพิมพ์ใหญ่ A หรื อ amp แทน ปกติแล้วหน่วยแอมแปร์ น้ ีนิยมใช้ระบุขอบของการใช้กระแสไฟฟ้ าด้าน
สู งสุ ดในการทางานของอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ านั้นอย่างปลอดภัย อย่างเช่น เต้าเสี ยบ 15 แอมแปร์ ฟิ วส์
30 แอมแปร์
เฮิร์ตซ์ (hertz) : หน่วยความถี่มีค่าเป็ นรอบต่อวินาที การที่อิเล็กตรอนวิง่ ไปในทิศทางหนึ่ งแล้ว
วกกลับมาสู่ แหล่งจ่ายไฟฟ้ าจากนั้นก็มีอิเล็กตรอนวิ่งออกมาจากแหล่งจ่ายไฟไปในทิศทางหนึ่ งวกกลับ
มา โดยทิศทางการวิง่ ของอิเล็กตรอนทั้ง 2 ครั้งวิ่งสวนทางกัน (หรื อพูดอีกนับหนึ่ งก็คือ วิ่งสลับไปสลับ
มานั้นเอง) เราเรี ยกว่า 1 รอบ ความถี่ของระบบไฟฟ้ าบ้านเราใช้ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์ ใช้สัญลักษณ์ HZ
แสดงแทน
โอห์ ม (ohm) : หน่วยความต้านทานทางไฟฟ้ าใช้สัญลักษณ์แทนด้วยตัวโอเมก้า ( ? ) ความ
ต้านทานจะพยายามต่อต้านการไหลของกระแสไฟฟ้ า ความต้านทานเป็ นได้ท้ งั ผูท้ างานให้หรื อขัดขวาง
การทางานให้ผใู้ ช้ไฟ มันทางานให้ในขณะที่ใช้มนั เป็ นฉนวนหรื อใช้ควบคุมวงจร ตัวอย่างเช่น เทปพัน
สายไฟ เต้าเสี ยบที่ทาจากพลาสติก จะป้ องกันอันตรายให้กบั ผูใ้ ช้ไฟได้ และใช้ความต้านทานแบบปรับ
ค่าได้ (rheostat) ปรับความสว่างของหลอดไฟฟ้ า แต่มนั จะขัดขวางการทางานเมื่อผูใ้ ช้ไฟ ใช้สายไฟเส้น
เล็ก และยาวมากๆ หรื อมี สนิ มตามจุ ดสัม ผัสต่ างๆ ของตัวนา จะเป็ นสาเหตุ ของการเพิ่ม ค่า ความ
ต้านทาน ทาให้เกิดความร้อนมากเกินไป พร้อมทั้งเกิดการสู ญเสี ยกาลังไฟฟ้ าไปในสายตัวนาด้วย
กฎของโอห์ ม (Ohm’s law) : กฎที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างแรงดัน กระแส และความ
ต้านทานในวงจรไฟฟ้ า กฎนี้กล่าวว่า ค่ากระแสไฟฟ้ า (I) จะเป็ นสัดส่ วนโดยตรงกับค่าแรงดันไฟฟ้ า (E)
และเป็ นสัดส่ วนผกผันกับค่าความต้านทาน (R) สู ตร I = E / R
โวลต์ (volt) : หน่วยวัดแรงดันไฟฟ้ า แรงดันไฟฟ้ าหรื อแรงดันที่ทาให้เกิดมีการเคลื่อนที่ของ
อิเล็กตรอนภายในตัวนาไฟฟ้ า เราใช้ตวั ย่อแทนแรงดันไฟฟ้ าด้วย V, E หรื อ EMF ปกติจะใช้ E และ
EMF แทนแรงดันที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้ าหรื อ electromotive force (ซึ่ งเป็ นอีกนิยามหนึ่ง
ของคาว่า โวลต์) เช่ นเดี ยวกับคาว่า แอมแปร์ แรงดันซึ่ งระบุไ ว้ที่ตวั อุปกรณ์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าจะเป็ น
ตัวกาหนดขอบเขตการใช้แรงดันไฟฟ้ าขณะทางานได้โดยปลอดภัย เช่น มอเตอร์ 220 โวลต์ เครื่ องเป่ า
ผม 110 โวลต์ เราจะต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ ากับแรงดันไฟฟ้ าตามที่ระบุไว้เท่านั้น
แอมมิเตอร์ (ammeter) : เป็ นเครื่ องวัดทางไฟฟ้ าชนิดหนึ่ง ใช้วดั ค่ากระแสไฟฟ้ าที่ไหลในวงจร
ที่เราต้องการวัด โดยปกติเราจะใช้เครื่ องมือนี้ ต่ออนุ กรมกับวงจรที่เราต้องการวัดค่ากระแส แต่ก็มี
เครื่ องมือวัดชนิดพิเศษที่ไม่ตอ้ งต่อวงจรอันดับเข้ากับวงจรไฟฟ้ านั้น จะได้กล่าวถึงในบทต่อๆ ไป
โอห์ มมิเตอร์ (ohm meter) : เป็ นเครื่ องวัดทางไฟฟ้ าชนิดหนึ่ง ใช้วดั ค่าความต้านทานไฟฟ้ า
เวลาใช้จะต้องไม่มีการจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟใดในวงจรไฟฟ้ านั้น
โวลต์ มิเตอร์ (volt meter) : เป็ นเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ าชนิดหนึ่ง ใช้วดั ค่าแรงดันไฟฟ้ า
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มัลติมิเตอร์ (multimeter) : เป็ นเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ าชนิดหนึ่งที่สามารถวัดค่าแรงดัน กระแส
และความต้านทานได้ในเครื่ องวัดตัวเดียวกัน
National Electric Code : เป็ นหนังสื อคู่มือรวบรวมข้อแนะนาและกฎข้อบังคับในการติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้ าให้มีความปลอดภัย แม้วา่ จะมีเนื้ อหามากมายแต่หนังสื อคู่มือนี้ ก็ไม่มีจุดมุ่งหมายสาหรับ
การสอน หรื อใช้แก่บุคคลที่ไม่เคยผ่านการอบรมมาก่อน ส่ วนของไทยเราก็มีคู่มือพวกนี้ หลายแห่ ง
ด้วยกัน เช่น คู่มือของการไฟฟ้ านครหลวง การพลังงานแห่งชาติ การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ซึ่ งหลักการและ
กฎข้อบังคับส่ วนใหญ่ก็คล้ายๆ กับของ NEC (National Electric Code) ของต่างประเทศนัน่ เอง
สวิตซ์ อัตโนมัติหรื อเซอร์ กิตเบรกเกอร์ (circuit breaker) : เป็ นอุปกรณ์ป้องกันที่ใช้จากัด
กระแสไฟฟ้ าสู งสุ ดในวงจร เมื่อกระแสเกินค่าจากัดเซอร์ กิตเบรกเกอร์ จะเปิ ดวงจรไม่ให้กระแสไฟฟ้ า
ไหลสู่ วงจรอีก จนกว่าจะกดปุ่ มทางานใหม่ ปั จจุบนั ใช้แทนสวิตซ์ฟิวส์ กนั มาก เนื่ องจากสามารถต่อ
วงจรเข้าไปใหม่ได้ทนั ที ในขณะที่ฟิวส์ตอ้ งสลับเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแทน และยิง่ ในระบบไฟฟ้ า 3 เฟส
ด้วยแล้วถ้าเกิดขาดที่ฟิวส์ เพียงเส้นเดียวเหลือไฟฟ้ ามาแค่ 2 เฟสเท่านั้น อาจเกิดการเสี ยหายไหม้ข้ ึนที่
มอเตอร์ 3 เฟสได้ หลักการทางานของเซอร์ กิตเบรกเกอร์ จะทางานโดยอาศัยอานาจแม่เหล็ก เมื่อมี
กระแสไฟฟ้ าในวงจรไหลเข้ามามากๆ สนามแม่เหล็กจะดึงสวิตซ์ให้ตดั วงจรออก และบางแบบจะมีตวั
ป้ องกันกระแสเกิ นขนาดด้วยความร้อนต่อร่ วมมาด้วยโดยอาศัยการที่มีกระแสไหลผ่านความต้านทาน
ของตัว ไบเมตอลลิก (bimetallic) (ไบเมตอลลิก เป็ นโลหะที่ขยายตัวเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นและหดตัวเมื่อ
อุณภูมิต๋าลง) เมื่อกระแสไหลผ่านมากจะเกความร้อนมาก ตัวไบเมตอลลิกจะขยายตัวดึงให้สวิตซ์ตดั
วงจรออก เราใช้ตวั อักษรย่อแทนเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ดว้ ย CB
ฟิ วส์ (fuse) เป็ นอุปกรณ์ป้องกันที่ใช้จากัดกระแสไฟฟ้ าสู งสุ ดในวงจร เมื่อกระแสเกินค่าจากัด
ฟิ วส์จะเกิดความร้อนมากขึ้นจนกระทัง่ หลอมละลายขาดจากกัน วงจรก็จะเปิ ด ฟิ วส์ จะต้องอย่างอนุ กรม
กับวงจร
หม้ อแปลง (transformer) : เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้ าให้สูงขึ้นหรื อต่าลง เพื่อให้
ตรงกับแรงดันที่ใช้กบั อุปกรณ์ไฟฟ้ าต่างๆ เช่น มีเครื่ องซักผ้าแรงดัน 110 โวลต์ แต่มีไฟฟ้ าแรงดัน 220
โวลต์ เราก็ตอ้ งใช้หม้อแปลงแรงดัน 220 โวลต์ ให้เป็ นแรงดัน 110 โวลต์ จึงจะใช้เครื่ องซักผ้าได้
นอกจากนี้เรายังนิยมใช้หม้อแปลงกับเครื่ องติดต่อภายใน และระบบเสี ยงกริ่ งเรี ยก เป็ นต้น
เฟส (phase) : หมายถึงชนิดของระบบไฟฟ้ าที่ใช้มีท้ งั ระบบ 1 เฟส 2 สาย แล 3 เฟส 4 สาย
อุปกรณ์ไฟฟ้ า 1 เฟส 2 สาย จะใช้ตามบ้านที่อยูอ่ าศัย ส่ วนระบบไฟฟ้ า 3 เฟส 4 สาย นิยมใช้กบั ธุ รกิจ
ใหญ่กบั โรงงานอุตสาหกรรม
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ภาคผนวก
1. แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เพือ่ การประกอบอาชีพ
การประกอบอาชี พ มี ความส าคัญต่อการดารงชี วิตของมนุ ษย์เป็ นอันมาก ทั้งนี้ เพราะอาชี พ
ไม่ใช่จะสนองตอบความต้องการของมนุษย์เพียงด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยงั สนองความต้องการด้านอื่น
เช่น ด้านสังคม และจิตใจ เป็ นต้น การเลือกอาชี พจึงมี ความสาคัญต่อชี วิตของบุคคล ถ้าเราเลือกอาชี พ
ได้เหมาะสมก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสาเร็ จในการประกอบอาชี พมี ความเจริ ญก้าวหน้าเป็ นอัน
มาก ในทางตรงกันข้าม ถ้าเลือกอาชีพได้ไม่เหมาะสมโอกาสที่จะประสบความล้มเหลวในการประกอบ
อาชีพก็มีมาก ซึ่ งได้กาหนดแนวทางแท่งหลักสู ตรของ 5 กลุ่มอาชีพ ดังนี้

ตาราง วิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เพื่อการประกอบอาชีพ
ด้ านกลุ่มอาชี พ
ลักษณะอาชีพ
1. เกษตรกรรม 1. กสิ กรรม หมายถึง การเพาะปลูกพืช เช่น การทานา การทาสวน การทาไร่
เป็ นต้น
2. ปศุสัตว์ หมายถึง การประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบก เช่น เลี้ยงวัว เลี้ยงหมู
หรื อเลี้ยงสัตว์จาพวกสัตว์ปีก เป็ นต้น
3. การประมง หมายถึง การประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ า เช่น การเลี้ยงสัตว์
น้ า การจับสัตว์น้ า เป็ นต้น
4. ด้านป่ าไม้ หมายถึง การประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่ า เช่น การปลูกป่ าไม้
เศรษฐกิจ การนาผลผลิตจากป่ ามาแปรรู ปให้เกิดประโยชน์ เป็ นต้น

เนือ้ หาตามสาระ
1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการ
นาความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และโครงงานไปใช้
เทคโนโลยีกบั ชีวติ
2. สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม ในการจัด
กลุ่มของสิ่ งมีชีวติ ระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม การ
อนุรักษ์ ภูมิปัญาท้องถิ่น และ
เทคโนโลยีชีวภาพ
3. พลังงานในชีวติ ประจาวันและการ
อนุรักษ์พลังงาน
4. ดาราศาสตร์เพื่อชีวติ ความสัมพันธ์
ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์
และปรากฎการณ์

อาชีพทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.ปศุสัตว์
ตัวอย่าง อาชีพทางด้านการปศุสัตว์
ฟาร์ มขนาดใหญ่ ได้แก่ เลี้ยงไก่
พันธุ์พ้นื เมือง
เลี้ยงหมู เลี้ยงโคเนื้ อ โคนม
เลี้ยงผึ้ง เลี้ยงแพะ เลี้ยงกบ
เลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแขวนเชือก
หอยนางรม เลี้ยงไหมเกษตร เลี้ยง
ปลาเกาในกระด้ง ปลาดุก ปลา
ตะเพียน เลี้ยงเป็ ดเทศ เป็ นต้น
2.ทาไร่ ทาสวน
3.ทานา
ตัวอย่าง อาชีพการทาไร่ ทาสวน
เช่น การทาไร่ ออ้ ย
ไร่ กระชาย สวนส้มโอ สวนมะม่วง
สวนมังคุด สวนทุเรี ยน สวนมะลิ
สวนไม้ดอกไม้ประดับ ปลูกพืชสวน
ครัว เป็ นต้น
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ลักษณะอาชีพ
2. อุตสาหกรรม 1. อาชีพช่างอุตสาหกรรมเกษตร เช่นฟาร์ มโคนม การปลูกพืชไร้ดิน
โรงงานผลิตลาไยกระป๋ อง และอุตสาหกรรมแปรรู ปผลิตผลทางเกษตรฯลฯ
2. อาชีพช่างอุตสาหกรรมผลิตสิ นค้าสาเร็ จรู ป เช่น โรงงานผลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
โรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ โรงงานผลิตรถจักรยาน ฯลฯ
3. อาชีพช่างอุตสาหกรรมผลิตวัตถุดิบ เช่น โรงงานผลิตยางดิบ โรงงานผลิต
น้ ามันปาล์ม
4. อาชีพช่างอุตสาหกรรมผลิตสิ นค้าอุตสาหกรรม เช่นโรงงานผลิตเส้นใย
สังเคราะห์ โรงงานผลิตเหล็กรี ดร้อนและเหล็กรี ดเย็น
5. อาชีพช่างอุตสาหกรรมน้ ามัน เช่น การสารวจแหล่งน้ ามันและการขุดเจาะ
น้ ามัน โรงกลัน่ น้ ามันเพื่อผลิตน้ ามันชนิ ดต่าง ๆ ฯลฯ
6. อาชีพช่างอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล เช่นโรงงานผลิต คอมเพลสเซอร์
เครื่ องปรับอากาศ โรงงานผลิตปั๊ มน้ า โรงงานผลิตเครื่ องยนต์เล็กโรงงาน
ประกอบรถจักรยานยนต์ เป็ นต้น
7. อาชีพช่างอุตสาหกรรมรถยนต์ เช่น โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงาน
ประกอบตัวถังรถยนต์ ฯลฯ

เนือ้ หาตามสาระ
1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการ
นาความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และโครงงานไปใช้
เทคโนโลยีกบั ชีวติ
2. สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม ในการจัด
กลุ่มของสิ่ งมีชีวติ ระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมและ
การอนุ รักษ์ ภูมิปัญาท้องถิ่น และ
เทคโนโลยีชีวภาพ
3. สารเพื่อชีวิต ธาตุ สารประกอบ
สารละลาย สารและผลิตภัณฑ์ในชีวติ
สารสังเคราะห์ ผลกระทบที่เกิดจากสาร
และผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม
4. แรงและพลังงานเพื่อชีวิต การอนุรักษ์
พลังงาน และพลังงานทดแทน

อาชีพทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. การผลิตสิ นค้า แปรรู ปผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมหรื อหัตถกรรมใน
ครัวเรื อน
2. การผลิตสิ นค้าจาพวกอะไหล
อุปกรณ์ไฟฟ้ า และซ่อมบารุ ง
3. การผลิตสิ นค้าในครัวเรื อน เช่น
น้ ามัน พืช ปาล์ม ฯลฯ
4. การผลิตเครื่ องนอน การผลิต
ตุก๊ ตาผ้า
5. การผลิตสิ นค้าพลาสติก
ผงซักฟอก ขวดน้ า ฯลฯ
6. การรับช่วงงานบางขั้นตอนของ
การผลิตมาดาเนินการ
ตัวอย่าง การผลิตสิ นค้าด้าน
อุตสาหกรรมในครัวเรื อน เช่น ทอ
ผ้าตีนจก,ผ้ามัดหมี่,ผ้าไหม จักรสาน
,ทอเสื่ อ เย็บผ้าใบ ทายางแผ่น ทา
เสื้ อยืดผ้าปาติก ประดิษฐ์ที่ติดผม
ประดิษฐ์สิ่งของจากกระดาษสา
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ลักษณะอาชีพ

เนือ้ หาตามสาระ

อาชีพทีเ่ กีย่ วข้ อง
ประดิษฐ์ของที่ระลึกและของชาร่ วย
ร้อยพวงมาลัยดอกพุดส่ งร้านขาย
พวงมาลัย
เย็บเสื้ อสาเร็ จรู ป เผาถ่าน ทาไส้
กรอกอีสาน ทาขนมจีบ
เป็ นต้น
3. พาณิ ชยกรรม การค้าและบริ หารที่เกี่ยวกับการค้าทุกชนิดไม่วา่ จะเป็ นการค้าปลีก ค้าส่ ง การ 1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการ 1.ค้าขายสิ นค้า รับทาจ้างบัญชี
ส่ งออก การธนาคาร การประกันภัย และปั ญญาประดิษฐ์ในวงการคอมพิวเตอร์ นาความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการทาง
2.บริ การ
เพื่อพาณิ ชย กรรม
วิทยาศาสตร์และโครงงานไปใช้
ผลิตอาหารสาเร็ จรู ป เช่น - ค้าขาย
2. สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม ในการจัด
ของที่ระลึก ขายสิ นค้าพื้นเมือง ขาย
กลุ่มของสิ่ งมีชีวติ ระบบนิเวศ
ก๋ วยเตี๋ยว ขายอาหาร ขายสิ นค้า
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมและ เบ็ดเตล็ด
การอนุรักษ์
ขายของชา ขายสิ นค้าสาเร็ จรู ป ขาย
3. พลังงานในชีวติ ประจาวันและการ
ขนม ขายผลไม้
อนุรักษ์พลังงาน
ขายอาหารและเครื่ องดื่ม ขาย
4. เทคโนโลยี
ลอตเตอรี่ ขายตุก๊ ตา ข่ายปาท่องโก๋
ขายอาหารทะเลสด
3.เป็ นคนกลางรับซื้ อ-ขาย
ตัวอย่าง อาชีพค้าขาย เช่น อาชีพ

3
ด้ านกลุ่มอาชี พ

4. ความคิด
สร้างสรรค์

ลักษณะอาชีพ

เนือ้ หาตามสาระ

กลุ่มอาชีพที่ส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์” (Creative Profession)
1) ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม (Heritage or Cultural Heritage) เป็ นกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ประเพณี
ความเชื่อ และสภาพสังคม เป็ นต้น แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มการแสดงออก
ทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (Traditional Cultural Expression) เช่น ศิลปะและ
งานฝี มือ เทศกาลงานและงานฉลอง เป็ นต้น และกลุ่มที่ต้ งั ทางวัฒนธรรม

1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการ
นาความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และโครงงานไปใช้
เทคโนโลยีกบั ชีวติ
2. สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม ในการจัด
กลุ่มของสิ่ งมีชีวติ ระบบนิเวศ

อาชีพทีเ่ กีย่ วข้ อง
พ่อค้า แม่คา้ คนกลาง
การบริ การลูกค้า
ขายสัตว์เลี้ยง ขายตัว๋ เครื่ องบิน ขาย
เฟอร์ นิเจอร์
4. เวชภัณฑ์ เช่น ขายยา
ขายเครื่ องสาอาง ขายเครื่ องประดับ
ทาด้วยเงิน
ขายทองรู ปพรรณ ขายดอกไม้สด
ขายแก็สหุ งต้ม
ขายตรงเครื่ องสาอาง
ขายผลผลิตทางการเกษตร
สิ นค้าอุตสาหกรรมที่ตนเองเป็ น
ผูผ้ ลิต เป็ นต้น
แบ่งออกเป็ น 9 กลุ่มได้แก่
1) งานฝี มือและหัตถกรรม (Crafts)
2) งานออกแบบ (Design)
3) แฟชัน่ (Fashion)
4) ภาพยนตร์และวิดีโอ (Film &
Video)
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ลักษณะอาชีพ
(Cultural Sites) เช่น โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด และการแสดง
นิทรรศการ เป็ นต้น
2) ประเภทศิลปะ (Arts) เป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บนพื้นฐานของ
ศิลปะ และวัฒนธรรม แบ่งออกเป็ น 2 กุล่ม คือ งานศิลปะ (Visual Arts) เช่น
ภาพวาด รู ปปั้ น ภาพถ่าย และวัตถุโบราณ เป็ นต้น รวมทั้งศิลปะการแสดง
(Performing Arts) เช่น การแสดงดนตรี การแสดงละคร การเต้นรา โอเปร่ า
ละครสัตว์ และการเชิดหุ่ นกระบอก เป็ นต้น
3) ประเภทสื่ อ (Media) เป็ น กลุ่มสื่ อผลิตงานสร้างสรรค์ที่สื่อสารกับคน
กลุ่มใหญ่ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ งานสื่ อสิ่ งพิมพ์ (Publishing and Printed
Media) เช่น หนังสื อ หนังสื อพิมพ์ และสิ่ งตีพิมพ์อื่นๆ เป็ นต้น และงานโสตทัศน์
(Audiovisual) เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุ และการออกอากาศอื่นๆ เป็ นต้น
4) ประเภทสร้างสรรค์งาน (Functional Creation) เป็ นกลุ่มของสิ นค้าและ
บริ การที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม
คือ
กลุ่มการออกแบบ (Design) เช่น การออกแบบภายใน กราฟิ ค แฟชัน่ อัญมณี
และของเด็กเล่น เป็ นต้น
ส่ วนกลุ่ม New Media ได้แก่ ซอฟต์แวร์ วิดีโอเกม และเนื้ อหาดิจิตอล เป็ นต้น
และกลุ่มบริ การทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative Services) ได้แก่ บริ การทาง
สถาปัตยกรรม โฆษณา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิจยั และพัฒนา และ

เนือ้ หาตามสาระ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมและ
การอนุรักษ์
3. สารเพื่อชีวิต ธาตุ สารประกอบ
สารละลาย สารและผลิตภัณฑ์ในชีวติ
สารสังเคราะห์ ผลกระทบที่เกิดจากสาร
และผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม
4. แรงและพลังงานเพื่อชีวิต การอนุรักษ์
พลังงาน และพลังงานทดแทน
5. พลังงานในชีวติ ประจาวันและการ
อนุรักษ์พลังงาน

อาชีพทีเ่ กีย่ วข้ อง
5) การกระจายเสี ยง (Broadcasting)
6) ศิลปะการแสดง (Performing
Arts)
7) ธุ รกิจโฆษณา (Advertising) และ
ธุ รกิจการพิมพ์ (Publishing)
9) สถาปัตยกรรม (Architecture)
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5. บริ หาร
จัดการและ
บริ การ

ลักษณะอาชีพ
บริ การอื่นที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอล และความคิดสร้างสรรค์ เป็ นต้น
อาชีพการให้บริ การ (Service Sector) เป็ นอาชีพที่ผปู้ ระกอบการมีสินค้าเป็ น
การบริ การ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผซู ้ ้ื อบริ การหรื อลูกค้า คุณภาพของ
สิ นค้าบริ การ คือความพึงพอใจจากการใช้บริ การนั้น ๆ รายได้ คือ ค่าตอบแทน
ที่ได้จากการบริ การ การประกอบอาชีพประเภทนี้ ตอ้ งการเงินลงทุนไม่มากนัก
เมื่อเทียบกับการลงทุนด้านการผลิตสิ นค้า กระบวนการไม่ซบั ซ้อน เพียงแต่ผู ้
ให้บริ การต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ หรื อเชี่ยวชาญ
ในอาชีพ

เนือ้ หาตามสาระ

อาชีพทีเ่ กีย่ วข้ อง

1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการ
นาความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และโครงงานไปใช้
เทคโนโลยีกบั ชีวติ
2. สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม ในการจัด
กลุ่มของสิ่ งมีชีวติ ระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมและ
การอนุรักษ์
3. สารเพื่อชีวิต ธาตุ สารประกอบ
สารละลาย สารและผลิตภัณฑ์ในชีวติ
สารสังเคราะห์ ผลกระทบที่เกิดจากสาร
และผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม
4. แรงและพลังงานเพื่อชีวิต การอนุรักษ์
พลังงาน และพลังงานทดแทน พลังงาน
ไฟฟ้ า พลังงานแสง พลังงานเสี ยง
พลังงานในชีวติ ประจาวันและการ
อนุรักษ์พลังงาน

ตัวอย่าง อาชีพบริ การ
ช่างซ่อม เช่น ช่างซ่อมมอเตอร์ ไซด์
ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างเคาะปะผุและ
พ่นสี รถยนต์ ช่างซ่อมเบาะรถยนต์
ช่างซ่อมโทรทัศน์ วิทยุ ช่างซ่อม
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ช่างเชื่อมโลหะ ช่างทาหลังคา
อะลูมิเนียม
เสริ มสวยความงาม เช่น ช่างตัดเย็บ
เสื้ อผ้า ช่างเสริ มสวย- ช่างแต่งหน้า
นวดหน้า ช่างทาผม ช่างตัดผมบุรุษ
ช่างศิลป์ ช่างเขียนภาพเหมือน ช่าง
ศิลป์ ทาโปสเตอร์ โฆษณา ช่าง
ก่อสร้าง ช่างจัดดอกไม้สด,ดอกไม้
แห้ง
รับจ้างทัว่ ไป เช่น รับเลี้ยงเด็กอ่อน

6
ด้ านกลุ่มอาชี พ

ลักษณะอาชีพ

เนือ้ หาตามสาระ

อาชีพทีเ่ กีย่ วข้ อง
บริ การซักอบรี ด บริ การให้เช่าวีดีโอ
,หนังสื ออ่านเล่น บ้านพักตาก
อากาศ,หอพัก สกูตเตอร์ชายหาด
,รถเช่า ขับรถแท็กซี่ ,มอเตอร์ ไซด์
รับจ้าง,รถรับจ้างระหว่างหมู่บา้ น,
สามล้อ บริ การถ่ายเอกสาร,รับพิมพ์
รายงาน เล่นดนตรี ในร้านอาหาร
รับเหมาแกะหอยนางรม รับเหมา
สับตระไคร้ส่งโรงงาน รับเหมา
ก่อสร้าง เป็ นต้น
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คณะผู้จดั ทา
ทีป่ รึกษา
1. นายประเสริ ฐ บุญเรื อง
2. นายชัยยศ อิ่มสุ วรรณ์
3. นายวัชริ นทร์ จาปี
4. นางวัทนี จันทร์ โอกุล
5. นางชุลีพร ผาตินินนาท
5. นางอัญชลี ธรรมวิธีกุล
6. นางศุทธินี งามเขตต์
ผู้เขียนและเรี ยบเรียง
1. นายสงัดประดิษฐ์สุวรรณ์
2. นายประกิต จันทร์ศรี
3. นายสุ ชาติ
มาลากรรณ์
4. นายชัยกิจ
อนันตนิรัติศยั
ผู้บรรณาธิการ และพัฒนาปรั บปรุ ง
5. นายสงัดประดิษฐ์สุวรรณ์
6. นายประกิต จันทร์ศรี
7. นายสุ ชาติ
มาลากรรณ์
8. นายชัยกิจ
อนันตนิรัติศยั
9. นางธัญญวดี เหล่าพาณิ ชย์
10. นางสาวชนิตา จิตต์ธรรม
คณะทางาน
1. นายสุ รพงษ์ มัน่ มะโน
2. นายศุภโชค ศรี รัตนศิลป์
3. นางสาววรรณพร ปัทมานนท์
4. นางสาวศริ ญญา กุลประดิษฐ์
5. นางสาวเพชริ นทร์ เหลืองจิตวัฒนา

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอน
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ ทางการศึกษา
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
ผูอ้ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรี อยุธยา
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรี อยุธยา
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

4

คณะบรรณาธิการและพัฒนาปรับปรุง ครั้งที่ 2
1. นายสงัด

ประดิษฐสุ วรรณ

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

ลาภจิตร
อาจสุ โพธิ์
มนูประเสริ ฐ
คชเสนีย ์
พันธุ์วฒั นสกุล

ผูอ้ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า
ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
รองผูอ้ านวยการศูนย์วทิ ยาศาสตร์ เพื่อการศึกษานครราชสี มา
รองผูอ้ านวยการศูนย์วทิ ยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี
ครู ชานาญการพิเศษ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ครู ชานาญการพิเศษ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

