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คาแนะนาการใช้ หนังสื อเรียน
หนังสื อเรี ยนสาระความรู ้พ้ืนฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา รหัส พว 11001
เป็ นหนังสื อเรี ยนที่จดั ทาขึ้น สาหรับผูเ้ รี ยนที่เป็ นนักศึกษานอกระบบ
ในการศึกษาหนังสื อเรี ยนสาระความรู ้พ้ืนฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ผูเ้ รี ยนควรปฏิบตั ิดงั นี้
1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เข้าใจในหัวข้อและสาระสาคัญ ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง และ
ขอบข่ายเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด
2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแต่ละบทอย่างละเอียด และทากิจกรรมตามที่กาหนด ถ้าผูเ้ รี ยน
ตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทาความเข้าใจในเนื้อหานั้นใหม่ให้เข้าใจ 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 13 บท
บทที่ 1 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
บทที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์
บทที่ 3 สิ่ งมีชีวติ
บทที่ 4 ระบบนิเวศ
บทที่ 5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น
บทที่ 6 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
บทที่ 7 สารและสมบัติของสาร
บทที่ 8 การแยกสาร
บทที่ 9 สารในชีวติ ประจาวัน
บทที่ 10 แรงและการเคลื่อนที่ของแรง
บทที่ 11 พลังงานในชีวติ ประจาวันและการอนุรักษ์
บทที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์
บทที่ 13 อาชีพช่างไฟฟ้ า

5

โครงสร้ างรายวิชาวิทยาศาสตร์ (พว 11001)
สาระสาคัญ
1. กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เรื่ อง ธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทาง
วิทยาสาสตร์ เทคโนโลยี และโครงงานวิทยาศาสตร์
2. สิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้ อ ม ประกอบด้ว ยสิ่ ง มี ชี วิ ต ระบบนิ เ วศ ทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อมและการอนุรักษ์ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ
3. สารเพื่อชี วิต สมบัติของสาร การแยกสาร สารในชี วิตประจาวัน การเลื อกซื้ อ และการ
เลือกใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
4. แรงและพลังงานเพื่อชีวติ เรื่ อง การเคลื่อนที่ของแรง งานและพลังงานในชีวติ ประจาวัน
5. ดาราศาสตร์ เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. ใช้ความรู ้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการดารงชีวติ ได้อย่างเหมาะสม
2. จ าแนกสิ่ ง มี ชี วิ ต ในแหล่ ง ที่ อ ยู่ อธิ บ ายความสั ม พัน ธ์ ข องกลุ่ ม สิ่ ง มี ชี วิ ต ในระบบนิ เ วศ
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับการดารงชีวติ ของสิ่ งมีชีวติ ในชุมชนและท้องถิ่น
3.อธิ บายความหมายประเภทของทรั พ ยากรธรรมชาติ การใช้ แ ละการดู แ ลรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในชุมชนและท้องถิ่นได้
4.อธิ บายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และการพยากรณ์ทางอากาศ
5. อธิ บายเกี่ยวกับสมบัติของสาร การแยกสารสารในชีวติ ประจาวันและการเลือกใช้สารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
6. อธิ บายเกี่ ยวกับประเภทของแรง ผลที่เกิ ดจากการกระทาของแรง ความดัน แรงลอยตัว แรง
ดึงดูดของโลก แรงเสี ยดทาน และการนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
7. อธิ บายเกี่ยวกับพลังงานในชีวติ ประจาวัน
8. อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ได้
9. อธิ บ าย ออกแบบ วางแผน ทดลอง ทดสอบ ปฏิ บ ตั ิ การเรื่ องไฟฟ้ าได้อย่า งถู ก ต้องและ
ปลอดภัย คิด วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบข้อดี ข้อเสี ย ของการต่อวงจรไฟฟ้ าแบบอนุ กรม แบบขนาน แบบ
ผสม ประยุกต์และเลือกใช้ความรู้ และทักษะอาชีพช่างไฟฟ้ า ให้เหมาะสมกับด้านบริ หารจัดการและการ
บริ การ เพื่อนาไปสู่ การจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์
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ระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น
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การแยกสาร
สารในชีวติ ประจาวัน
แรงและการเคลื่อนที่ของแรง
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ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์
อาชีพช่างไฟฟ้ า

บทที่ 1
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

7
สาระสาคัญ
ความหมายและความสาคัญของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของการดารงชี วิต กระบวนการ
วิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมายและความสาคัญของ
เทคโนโลยีต่อชี วิตมนุ ษย์ ความก้า วหน้าของเทคโนโลยีใ นปั จจุ บ นั การนาเทคโนโลยีม าใช้ก ับการ
ประกอบอาชีพและการดารงชีวติ การใช้วสั ดุอุปกรณ์ และเครื่ องมือด้วยวิทยาศาสตร์ อย่างถูกต้อง
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. สามารถอธิบายความหมาย ความสาคัญของ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. อธิ บ ายของกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ทัก ษะ กระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
3. สามารถใช้วสั ดุ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
ขอบข่ ายเนื้อหา
เรื่ องที่ 1 กระบวนทางวิทยาศาสตร์
เรื่ องที่ 2 เทคโนโลยี
เรื่ องที่ 3 วัสดุและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
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เรื่องที่ 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ความหมายและความสาคัญของวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ การศึกษาหาความรู้เรื่ องราวหรื อปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างมีระบบขั้นตอน
โดยใช้กระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์
ความสาคัญของวิทยาศาสตร์
ปั จจุบนั วิทยาศาสตร์ ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญอย่างยิง่ ในการดาเนินชีวิตของคนเรา การนา
ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ได้ก่อให้เกิดเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสิ่ งอานวยความสะดวกมากมายแก่
มนุษยชาติ เช่น ด้านการสื่ อสาร การคมนาคม เทคโนโลยีดา้ นการแพทย์ เทคโนโลยีดา้ นอวกาศ
เป็ นต้น
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ขั้นตอนการเสาะหาความรู ้อย่างมีเหตุมีผล มีข้ นั ตอน
อย่างเป็ นระบบ เราสามารถสรุ ปทักษะกระบวนการวิธีทางวิทยาศาสตร์ได้ 5 ขั้นตอน ดังนี้

ระบุปัญหา

การตั้งสมมติฐาน

รวบรวมข้ อมูล

วิเคราะห์ ข้อมูล

สรุปผล
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1. ขั้นระบุปัญหา ขั้นตอนตอนนี้ เกิดจากการสังเกตพบเห็นปัญหารอบ ๆ ตัว แล้วนาไปตั้ง
ปัญหาและข้อสังเกต โดยการตั้งปั ญหานั้นจะต้องชัดเจนไม่คลุมเครื อ
2. ขั้นตั้งสมมติฐาน คือ การคาดคะเนคาตอบของปัญหาที่ตอ้ งการศึกษา โดยอาศัยข้อมูล
ความรู ้ จากประสบการณ์เดิม สมมติฐานที่ดีตอ้ งสัมพันธ์กบั ปั ญหาและสามารถตรวจสอบได้
3. ขั้นรวบรวมข้ อมูล เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต การสารวจ หรื อการลงมือ
ทดลองปฏิบตั ิ เพื่อพิสูจน์วา่ สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ถูกต้องหรื อไม่ ในกรณี ที่เป็ นการทดลอง จะต้องวางแผน
การทดลองอย่างเป็ นขั้นตอน ระบุวสั ดุอุปกรณ์ที่ใช้ และสารเคมีที่ใช้ และบันทึกผลการทดลองอย่าง
ละเอียดทุกขั้นตอน
4. ขั้นการวิเคราะห์ ข้อมูล เป็ นการนาข้อมูลที่ได้จากการสังเกต ทดลอง มาแปรความหมาย
เพื่อจะนาไปสู่ การสรุ ปผล
5. ขั้นสรุ ปผล เป็ นการสรุ ปผลจากการทดลอง ทาให้นกั ศึกษาได้รับความรู้และคาตอบของ
ปัญหา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่ ในการเรี ยนวิทยาศาสตร์ เพราะจะทา
ให้นกั ศึกษาสามารถคิดและแก้ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง ดังนั้นนักศึกษาจึงควรฝึ กฝนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบ่งออกแบ่งออกเป็ น 13 ทักษะ ได้แก่
1. การสังเกต
2. การวัด
3. การจาแนกประเภท
4. การใช้ตวั เลข
5. การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา
6. การจัดกระทาและสื่ อความหมายข้อมูล
7. การลงความคิดเห็นข้อมูล
8. การพยากรณ์
9. การตั้งสมมติฐาน
10. การกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ
11. การกาหนดและควบคุมตัวแปร
12. การทดลอง
13. การตีความหมายข้อมูลและการสรุ ปผล
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เจตคติทางวิทยาศาสตร์
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู ้สึกที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มี 6 ลักษณะ ดังนี้
- มีเหตุผล
- กระตือรื อร้นค้นหาความรู้
- อยากรู้อยากเห็น
- มีความพยายามและอดทน
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
- แก้ปัญหาโดยใช้วธิ ี การทางวิทยาศาสตร์
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เรื่องที่ 2 เทคโนโลยี
เทคโนโลยี หมายถึง การนาความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ และอานวยความสะดวก
ให้กบั มนุษย์ เช่น ยานอวกาศ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
ปัจจุบนั เทคโนโลยีเป็ นส่ วนหนึ่งในการดารงชีวิตของมนุษย์ ที่ช่วยอานวยความสะดวกให้กบั
มนุษย์ เช่น โทรศัพท์มือถือ ที่ช่วยการติดต่อสื่ อสารได้รวดเร็ วขึ้น คอมพิวเตอร์ ที่ช่วยเก็บข้อมูลได้เป็ น
จานวนมากและถูกต้องแม่นยา เป็ นต้น แต่บางครั้งมนุษย์ก็นาเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น
การใช้ระเบิดปรมาณูในสงคราม หรื อการผลิตอาวุธชีวภาพ เพื่อทาลายล้างกัน ดังนั้นก่อนที่เราจะใช้
เทคโนโลยีใดก็ตอ้ งทาการศึกษาถึงผลดีผลเสี ยก่อน เพื่อจะได้เลือกใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
และไม่ส่งผลกระทบกับสิ่ งแวดล้อมในระยะยาวต่อไป จึงจะเป็ นการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง และ
คุม้ ค่าที่สุด
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เรื่องที่ 3 วัสดุและอุปกรณ์ ทางวิทยาศาสตร์
อุปกรณ์ สาหรับการตวงสาร ได้ แก่

บีกเกอร์

หลอดทดลอง

ขวดกรวย

กระบอกตวง

อุปกรณ์ สาหรับชั่ ง ได้ แก่

ตาชั่งไฟฟ้า
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อุปกรณ์ สาหรับการวัด ได้ แก่

ไมโครมิเตอร์

เวอร์ เนียร์ คาลิเปอร์

นอกจากนีย้ งั มีอุปกรณ์ อื่น ๆ เช่ น

กล้ องจุลทรรศน์ ใช้ สาหรับดูสิ่งทีม่ ีขนาดเล็ก
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กิจกรรม
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
1. วิทยาศาสตร์ หมายถึง …………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………
2. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง…………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………
3. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีกขี่ ้นั ตอนอะไรบ้ าง
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. เทคโนโลยี หมายถึง …………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
5. อุปกรณ์ ในรู ปต่ อไปนีค้ ืออะไร มีวธิ ีการใช้ อย่างไร

ชื่อ …………………………………………
วิธีการใช้…………………………………..
………………………………….

ชื่อ…………………………………………
วิธีการใช้…………………………………..
………………………………….
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บทที่ 2
โครงงานวิทยาศาสตร์
สาระสาคัญ
ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของโครงงาน วิธี การวางแผนการท าโครงงาน การท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ การนาผลของโครงงานไปใช้ในชี วิตประจาวัน การประยุกต์นากระบวนการ
โครงงานไปใช้ในการทาโครงงานในการศึกษาความรู ้เพิ่มเติม
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
- อธิบายประเภท การเลือกหัวข้อ วิธีดาเนินการ และการนาเสนอโครงงานได้
- นาความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และโครงงานไปใช้ได้
- เกิดกระบวนการกลุ่ม
ขอบข่ ายเนื้อหา
เรื่ อง การเขียนโครงงานวิทยาศาสตร์
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เรื่อง การเขียนโครงงานวิทยาศาสตร์
1. ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์
1. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
โครงงานที่มีลกั ษณะการออกแบบการทดลอง เพื่อศึกษาผลของตัวแปรตัวหนึ่ง โดย
ควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ตัวอย่างโครงงาน เช่น การทายากันยุงจากพืชในท้องถิ่น การใช้มูลวัวป้ องกัน
วัวกินใบพืช การบังคับผลแตงโมเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยม
2. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการสารวจ
โครงงานประเภทนี้ไม่กาหนดตัวแปรในการเก็บข้อมูล อาจเป็ นการสารวจในภาคสนาม
หรื อในธรรมชาติ หรื อนามาศึกษาในห้องปฏิบตั ิการ ตัวอย่างโครงงานประเภทนี้ เช่น การสารวจพืช
พันธุ์ไม้ในโรงเรี ยนในท้องถิ่น การสารวจพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของสัตว์
3. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่ งประดิษฐ์
โครงงานประเภทนี้เป็ นการประดิษฐ์สิ่งใดสิ่ งหนึ่ง เครื่ องมือเครื่ องใช้ หรื ออุปกรณ์เพื่อ
ใช้สอยต่าง ๆ สิ่ งประดิษฐ์อาจคิดขึ้นมาใหม่ ปรับปรุ ง หรื อสร้างแบบจาลอง โดยประยุกต์หลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีการกาหนดตัวแปรที่จะศึกษา และทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของชิ้นงานด้วย
4. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททฤษฎี
โครงงานประเภททฤษฎี เป็ นโครงงานที่ผทู้ าโครงงานจะต้องศึกษารวบรวมข้อมูลความรู้
หลักการ ข้อเท็จจริ ง และแนวความคิดต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ ง แล้วเสนอเป็ นหลักการ แนวความคิดใหม่ กฎ
หรื อทฤษฎีใหม่
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2. การเลือกหัวข้ อโครงงาน
หัวข้อโครงงานมักจะได้จากข้อมูลดังต่อไปนี้
1. สื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น หนังสื อเรี ยน หนังสื อพิมพ์ วารสาร เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับ
2. สื่ อวิทยุโทรทัศน์
3. การทัศนศึกษา เช่น การไปศึกษาดูงาน
4. งานอดิเรก
5. ศึกษาจากโครงงานวิทยาศาสตร์ของผูอ้ ื่นที่ได้ทาไว้แล้ว
6. การปรึ กษาผูม้ ีความรู้
7. การหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

ลาดับขั้นตอนในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
สารวจ และตัดสิ นใจเลือกเรื่ องที่จะทาโครงงาน
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่จะทาเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
วางแผนทดลอง การใช้วสั ดุอุปกรณ์ และระยะเวลาในการดาเนินงาน
เขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์
ลงมือศึกษาทดลอง วิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปผล
เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
เสนอผลงานของโครงงานวิทยาศาสตร์
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3. การเขียนโครงงาน
การเขียนรายงานโครงงาน ควรใช้ภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย กะทัดรัด ตรงไปตรงมา และการ
เขียนรายงานโครงงานไม่ควรยาวเกินไป เพราะทาให้ไม่น่าสนใจเท่าที่ควร
หัวเรื่ องในการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ มีดงั นี้
1. ชื่อโครงงาน
2. ชื่อผูท้ าโครงงาน
3. ชื่อที่ปรึ กษา
4. บทคัดย่อ
5. ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
6. จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
7. สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี)
8. วิธีดาเนินการ
8.1 วัสดุอุปกรณ์
8.2 วิธีดาเนินการทดลอง
9. ผลการศึกษาค้นคว้า
10. สรุ ปและข้อเสนอแนะ
11. คาขอบคุณหน่วยงาน หรื อบุคลากรที่มีส่วนช่วย
12. เอกสารอ้างอิง
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4. การนาเสนอโครงงาน
หลังจากทาโครงงานวิทยาศาสตร์ เสร็ จแล้วต้องนาเสนอโครงงาน การแสดงผลงานโครงงาน
นั้นอาจทาได้หลายรู ปแบบ เช่ น การแสดงในรู ปนิ ทรรศการ หรื อในรู ปของการรายงานปากเปล่ า
แต่ไม่วา่ จะแสดงผลงานรู ปแบบใด จะต้องครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
1. ชื่อโครงงาน ชื่อผูท้ าโครงงาน ชื่อที่ปรึ กษา
2. คาอธิบายถึงเหตุจูงใจในการทาโครงงาน และความสาคัญของโครงงาน
3. วิธีดาเนินการ โดยเลือกเฉพาะขั้นตอนที่เด่นและสาคัญ
4. การสาธิต หรื อแสดงผลที่ได้จากการทดลอง
5. ผลการสังเกต และข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการทาโครงงาน
นอกจากนีแ้ ล้วยังต้ องคานึงถึงสิ่ งต่ าง ๆ ต่ อไปนี้
1. ความแข็งแรง และความปลอดภัยของนิทรรศการ
2. ความเหมาะสมกับพื้นที่จดั แสดง
3. คาอธิ บาย ควรเน้นข้อหัวที่สาคัญ ใช้ขอ้ ความกะทัดรัด ชัดเจน และเข้าใจง่าย
4. ใช้ตาราง และรู ปภาพประกอบ
5. สิ่ งที่จดั แสดงจะต้องถูกต้อง ไม่มีคาสะกดผิด หรื ออธิบายหลักการผิด
6. ในกรณี ที่เป็ นโครงงานประดิษฐ์ สิ่ งประดิษฐ์จะต้องสามารถทางานได้อย่างสมบูรณ์
ในกรณีทจี่ ัดแสดงผลงานด้ วยปากเปล่า จะต้ องคานึงถึงเรื่องต่ อไปนี้
1. ต้องเข้าใจเรื่ องที่อธิ บายอย่างดี
2. ภาษาที่ใช้ตอ้ งกะทัดรัด เข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา
3. ควรรายงานแบบเป็ นธรรมชาติ ไม่ควรรายงานแบบท่องจา
4. ตอบคาถามอย่างตรงไปตรงมา
5. ควรรายงานให้เสร็ จสิ้ นภายในเวลาที่กาหนด
6. ควรมีสื่อ อุปกรณ์ ประกอบการรายงานด้วย เพื่อจะทาให้การรายงานสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
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กิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์
คาสั่ ง ผูเ้ รี ยนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3 คน เขียนเค้าโครงงานที่ตนเองต้องการจะทา กลุ่มละ 1 โครงงาน
1. ชื่อโครงงาน............................................................................................................................................
2. ชื่อผูท้ าโครงงาน
1 ...................................................................................................................................................
2 ...................................................................................................................................................
3 ...................................................................................................................................................
3. ชื่อที่ปรึ กษา............................................................................................................................................
4. ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
5. จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
6. สมมติฐานการค้นคว้า
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
7. วิธีการดาเนิ นการ
7.1 วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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7.2 วิธีดาเนินการทดลอง
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
8. ผลการทดลอง
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
9. สรุ ปและข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
10. เอกสารอ้างอิง
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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บทที่ 3
สิ่งมีชีวติ
สาระสาคัญ
มนุษย์มีความจาเป็ นต้องศึกษา และเรี ยนรู ้เกี่ยวกับสิ่ งมีชีวติ ที่อยูร่ อบตัวเรา ทั้งพืชและสัตว์
เพื่อให้สามารถดารงชีวติ และอยูร่ ่ วมกันได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้เพราะว่า สิ่ งมีชีวติ ที่อยูร่ อบตัวเรานั้น
สามารถให้ท้ งั คุณและโทษ ซึ่ งการที่มนุษย์มีความรู ้เรื่ องสิ่ งมีชีวติ สามารถช่วยให้ปรับตัว และสามารถ
ที่จะใช้ประโยชน์หรื อหลีกเลี่ยงจากสิ่ งเหล่านั้นได้
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. นักเรี ยนสามารถบอกลักษณะและการจัดกลุ่มของสิ่ งมีชีวติ ได้
2. นักเรี ยนสามารถอธิ บายเกี่ยวกับประเภทของพืช ลักษณะภายนอก และหน้าที่ของราก
ลาต้น ใบ ดอก และผล ของพืชภายในท้องถิ่นที่เหมาะสมต่อการดารงชีวิตของพืชได้
3. นักเรี ยนสามารถอธิ บายเกี่ยวกับปั จจัยที่จาเป็ นต่อการดารงชีวติ ของพืชได้
4. นักเรี ยนสามารถอธิบายวิธีการขยายพันธ์ของพืชด้วยวิธีต่าง ๆ ได้
5. นักเรี ยนสามารถจาแนกพืชภายในท้องถิ่นได้
6. นักเรี ยนสามารถอธิ บายเกี่ยวกับประเภท โครงสร้าง และหน้าที่ของสัตว์ภายในท้องถิ่น
ที่เหมาะสมต่อการดารงชี วติ ในสิ่ งแวดล้อมที่แตกต่างกันได้
7. นักเรี ยนสามารถอธิ บายเกี่ยวกับปั จจัยที่จาเป็ นต่อการดารงชีวติ ของสัตว์ และสามารถ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวันได้
8. นักเรี ยนสามารถอธิบายวิธีการขยายพันธุ์สัตว์ และสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวติ ประจาวันได้
ขอบข่ ายเนื้อหา
เรื่ องที่ 1
เรื่ องที่ 2
เรื่ องที่ 3
เรื่ องที่ 4

ลักษณะและการจัดกลุ่มของสิ่ งมีชีวติ
พืช
การขยายพันธุ์พืช
สัตว์
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เรื่องที่ 1 ลักษณะและการจัดกลุ่มสิ่ งมีชีวติ
ลักษณะของสิ่ งมีชีวติ
สิ่ ง ต่า ง ๆ ที่ เราพบเห็ นอยู่ท วั่ ไป ทุ กคนคงสามารถแยกได้ว่า สิ่ ง ใดเป็ นสิ่ งมี ชี วิต ซากของ
สิ่ งมีชีวติ หรื อสิ่ งไม่มีชีวติ ทั้งนี้เพราะสิ่ งมีชีวติ จะต้องมีลกั ษณะ และกระบวนการของชีวติ ดังนี้
1. การกินอาหาร สิ่ งมีชีวิตต้องการอาหารเพื่อสร้ างพลังงาน และการเจริ ญเติบโต โดยพืช
สามารถสัง เคราะห์ อาหารขึ้ นเองได้ด้วยกระบวนการสั งเคราะห์ ด้วยแสง ซึ่ งต้องใช้พ ลังงานจาก
แสงอาทิตย์เปลี่ยนน้ า และแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นน้ าตาล ส่ วนสัตว์ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้
ต้องกินพืช หรื อสัตว์อื่นเป็ นอาหาร

สั ตว์ต้องกินอาหารเพือ่ สร้ างพลังงานให้ แก่ร่างกาย
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พืชสั งเคราะห์ อาหารได้ โดยกระบวนการสั งเคราะห์ ด้วยแสง
2. การหายใจ กระบวนการหายใจของสิ่ งมีชีวิตเป็ นวิธีการเปลี่ ยนอาหารที่กินเข้าไปเป็ น
พลังงาน สาหรับใช้ในการเคลื่ อนไหว การเจริ ญเติบโต และการซ่ อมแซมส่ วนที่สึกหรอของร่ างกาย
สิ่ งมีชีวติ ทัว่ ไปใช้แก๊สออกซิ เจนในกระบวนการหายใจ

แผนภาพแสดงสมการการหายใจของสิ่ งมีชีวติ
3. การเคลือ่ นไหว ขณะที่พืชเจริ ญเติบโต พืชจะมีการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เช่น รากเคลื่อนลงสู่
พื้นดินด้านล่าง หรื อส่ วนยอดของต้นที่จะเคลื่อนขึ้นหาแสงด้านบน สัตว์จะสามารถเคลื่อนไหวได้ท้ งั ตัว
ไม่ใช่เพียงส่ วนใดส่ วนหนึ่งของร่ างกาย สัตว์จึงเคลื่อนที่ไปหาอาหาร หรื อหลบหนีจากการถูกล่าได้

สิ่ งมีชีวติ ทุกชนิดขณะที่ยงั มีชีวติ อยู่จะมีการเคลือ่ นไหว
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4. การเจริญเติบโต สิ่ งมีชีวิตทุกชนิ ดเติบโตได้ พืชเติบโตได้ตลอดชีวิต ส่ วนสัตว์หยุดการ
เจริ ญเติบ โตเมื่อเจริ ญเติบ โตจนมีขนาดถึ งระดับหนึ่ ง สิ่ งมี ชี วิตบางชนิ ดขณะเจริ ญเติ บโตไม่ มีการ
เปลี่ ยนแปลงรู ปร่ าง แต่บางชนิ ดขณะเจริ ญเติบโตมีการเปลี่ ยนแปลงรู ปร่ าง ซึ่ งสามารถสังเกตเห็นได้
อย่างชัดเจน

การเจริ ญเติบโตของไหมมีการเปลีย่ นแปลงรู ปร่ างลักษณะเป็ น 4 ชั้น คือ
ระยะวางไข่ ระยะตัวหนอน ไหม ระยะดักแด้ และระยะตัวเต็มวัย
5. การขับถ่ าย เป็ นการกาจัดของเสี ยที่สิ่งมีชีวติ นั้นไม่ตอ้ งการออกจากร่ างกาย พืชจะขับ
ของเสี ยออกมาทางปากใบ สัตว์จะขับของเสี ยออกมาในรู ปของเหงื่อ ปัสสาวะ และปะปนออกมากับ
ลมหายใจ

สุ นัขขับเหงื่อออกมาทางจมูกและลิน้
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6. การตอบสนองต่ อสิ่ งเร้ า สิ่ งมีชีวติ มีการตอบสนองต่อสิ่ งแวดล้อมเพื่อความอยูร่ อด เช่น พืช
จะหันใบเข้าหาแสง สัตว์มีอวัยวะรับความรู ้สึกที่แตกต่างกันหลายชนิด

ใบไมยราบจะหุบเมื่อถูกสั มผัส
7. การสื บพันธุ์ เป็ นกระบวนการเพิ่มจานวนของสิ่ งมีชีวิตชนิดเดียวกัน เพื่อดารงรักษาเผ่าพันธุ์
ไว้ถา้ สิ่ งมีชีวติ ไม่สืบพันธุ์ก็จะสู ญพันธุ์

สิ่ งมีชีวติ มีการสื บพันธุ์เพือ่ ดารงเผ่ าพันธุ์
ร่ างกายของสิ่ งมี ชีวิตสามารถดารงชี วิตอยู่ได้ด้วยการทางานร่ วมกันของระบบอวัยวะต่าง ๆ
หลายระบบ อวัยวะต่าง ๆ ล้วนประกอบจากกลุ่มเนื้อเยื่อที่ทางานร่ วมกัน เนื้ อเยื่อแต่ละชนิ ดประกอบไป
ด้วยกลุ่มเซลล์ชนิดเดียวกันที่ทางานอย่างเดียวกัน

ร่ างกายของมนุษย์ ประกอบด้ วยอวัยวะต่ าง ๆ ที่ทางานร่ วมกันเป็ นระบบ

27
ดังนั้น การศึกษากระบวนการต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวิตให้เข้าใจ จึงต้องอาศัยความรู้จากการศึกษา
ลักษณะรู ปร่ าง โครงสร้าง ส่ วนประกอบ และหน้าที่ของเซลล์สิ่งมีชีวติ ให้เข้าใจเป็ นพื้นฐาน
เกณฑ์ โดยทัว่ ไปทีใ่ ช้ ในการจัดกลุ่มสิ่ งมีชีวติ ในปัจจุบัน ได้ แก่
1. เปรี ยบเทียบโครงสร้างที่เด่นชัดทั้งลักษณะภายนอกและลักษณะภายในโดยโครงสร้างที่มี
ต้นกาเนิ ดเดียวกัน (homologous structure) แม้จะทาหน้าที่ต่างกันก็ควรจะอยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน ในขณะ
ที่โครงสร้ างซึ่ งมีตน้ กาเนิ ดต่างกัน(analogous structure) แม้จะทาหน้าที่เหมือนกันก็ควรจะอยู่คนละ
กลุ่มกัน
2. แบบแผนการเจริ ญเติบโต หากมีรูปแบบการเจริ ญเติบโต ตั้งแต่ระยะตัวอ่อนจนถึงตัวเต็มวัย
เหมือนหรื อคล้ายกันก็ควรจะจัดอยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน เช่น คน นก กบ ปลา แม้ตวั เต็มวัยจะต่างกันเด่นชัด
แต่ในระยะตัวอ่อนก็ต่างมี ช่องเหงื อก และโนโตคอร์ ด (notochord) คล้ายกัน จึ งจัดอยู่ในไฟลัมน์
คอร์ดาตา เช่นเดียวกัน
3. ความสัมพันธ์ทางวิวฒั นาการ โดยการศึกษาจากซากดึกดาบรรพ์ (fossil) ทาให้ทราบว่า
สิ่ ง มี ชี วิ ต ใดมี บ รรพบุ รุ ษ ร่ ว มกัน ควรจัด อยู่ ใ นกลุ่ ม เดี ย วกัน เช่ น การค้น พบซากดึ ก ด าบรรพ์
ของเทอราโนดอน (pteranodon)
ซึ่ งเป็ นสั ต ว์ เ ลี้ อยคลานที่ บิ น ได้ ก ั บ ซากดึ ก ด าบรรพ์ ข อง
อาร์ คีออฟเทอริ ก (archeopteryx) ซึ่ งเป็ นนกโบราณที่มีขากรรไกรยาว มีฟัน ปี กมีนิ้ว ซึ่ งเป็ นลักษณะ
คล้ายสัตว์เลื้อยคลาน จึงควรจัดไว้ในกลุ่มที่อยูใ่ กล้ชิดกัน
4. กระบวนการทางชีวเคมี และสรี รวิทยา โดยการพิจารณาจากชนิดสารเคมีที่สิ่งมีชีวิตสร้างขึ้น
ว่ามีความคล้ายคลึงกันอย่างไร ซึ่ งจะบอกให้ทราบถึงความใกล้ชิดกันทางพันธุ กรรมอีกด้วย ตัวอย่างเช่น
การศึกษาแบบแผนไอโซไซม์ระบบต่าง ๆ ในสิ่ งมีชีวิตสามารถนามาใช้จดั จาแนกสิ่ งมีชีวิตในระดับ
ชนิดต่ ากว่าชนิ ดก็ได้ ทั้งนี้ เพราะแบบแผนไอโซไซม์ถูกควบคุ มโดยยีนซึ่ งเป็ นหน่ วยพันธุ กรรมของ
สิ่ งมีชีวติ นัน่ เอง
5. พฤติกรรมความสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวติ กับสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งการแพร่ กระจายทางภูมิศาสตร์
อีกด้วย ทาให้ท ราบความแตกต่าง หรื อความคล้ายคลึ ง จนสามารถใช้เป็ นข้อมูลในการจัดจาแนก
สิ่ งมีชีวติ ได้
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แบบทดสอบ
คาสั่ ง จงตอบคาถามต่ อไปนี้ พร้ อมอธิบายมาพอเข้ าใจ
1. จงบอกส่ วนประกอบของพืช
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
2. จงบอกหน้าที่ต่าง ๆ ของส่ วนประกอบของพืช
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
3. สัตว์มีกระดูกสันหลัง แบ่งได้กี่กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มอะไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
4. จงยกตัวอย่างกลุ่มสัตว์ทีไม่มีกระดูกสันหลัง มา 5 กลุ่ม
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
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เรื่องที่ 2 พืช
พื ช ก็ คื อ สิ่ ง มี ชี วิ ตที่ ส ามารถสั ง เคราะห์ อาหารเพื่ อตัวเอง ด้ว ยวิธี ก ารดู ดซับพลังงานจาก
ดวงอาทิตย์ และธาตุอาหาร จากปั จจัยแวดล้อม (โดยเฉพาะ ดิน น้ า และบรรยากาศ) มาสังเคราะห์แสง
เพื่ อก่ อให้เกิ ดอิ นทรี ย ว์ ตั ถุ ข้ ึ น อิ นทรี ย ์วตั ถุ ส่ วนหนึ่ ง จะถู ก นามาสลายโดยขบวนการหายใจ และ
เมตาโบลิซึม เพื่อนาพลังงานออกมาใช้ในกิ จกรรมต่าง ๆ อีกส่ วนหนึ่ งมีการสะสมไว้และถ่ายทอดไป
ยังสัตว์ นอกจากนี้ยงั มีส่วนที่สะสมในเมล็ด และส่ วนสื บพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์ต่อไป
ส่ วนประกอบของพืช
พืชประกอบด้วยอวัยวะที่ สาคัญต่อการดารงชี วิต ได้แก่ ราก ลาต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด
ซึ่ งอวัยวะแต่ละส่ วนของพืชนั้นมีหน้าที่และส่ วนประกอบแตกต่างกัน แต่ทางานเกี่ยวข้องและสัมพันธ์
กันหากขาดอวัยวะส่ วนใดส่ วนหนึ่งไป อาจทาให้พืชนั้นผิดปกติ หรื อตายได้ และยังมีปัจจัยบางประการ
ที่จาเป็ นต่อการเจริ ญเติบโตของพืช

รู ปแสดงส่ วนประกอบต่ าง ๆ ของพืช
ราก คือ อวัยวะที่เป็ นส่ วนประกอบของพืชที่ไม่มีคลอโรฟิ ลล์ ไม่มีขอ้ ปล้อง ตาและใบ ราก
เจริ ญเติบโตตามแรงดึงดูดของโลกลงสู่ ดิน มีขนาด และความยาวแตกต่างกัน รากของพืชมีหลายชนิ ด
ได้แก่
1. รากแก้ว เป็ นรากที่งอกออกมาจากเมล็ด โคนของรากแก้วจะมีขนาดใหญ่แล้วค่อย ๆ เรี ยวไป
จนถึงปลายราก
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2. รากแขนง เป็ นรากที่แตกออกมาจากรากแก้ว จะเจริ ญเติบโตขนานไปกับพื้นดิ น และ
สามารถแตกแขนงไปได้เรื่ อย ๆ
3. รากฝอย เป็ นรากที่มีลกั ษณะ และขนาดโตสม่าเสมอกัน จะงอกออกมาเป็ นกระจุก
4. รากขนอ่ อนหรือขนราก เป็ นขนเส้นเล็ก ๆ จานวนมากมายที่อยูร่ อบๆ ปลายราก ทาหน้าที่
ดูดน้ าและแร่ ธาตุ
รากของพืชสามารถจาแนกได้ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบรากแก้วและระบบรากฝอย มีรายละเอียด
ดังนี้
1. ระบบรากแก้ ว หมายถึ ง ระบบรากที่มีรากแก้วเป็ นรากหลักเจริ ญเติบโตได้เร็ ว ขนาดใหญ่
และยาวกว่ารากอื่น ๆ และมีรากแขนงแตกออกมาจากรากแก้ว ที่ปลายรากแขนงจะมีรากขนอ่อนงอก
ออกมา เช่น รากผักบุง้ รากมะม่วง เป็ นต้น

รู ปแสดงระบบรากแก้ ว
2. ระบบรากฝอย หมายถึง ระบบรากที่มีรากฝอยเป็ นจานวนมาก ไม่มีรากใดเป็ นรากหลัก
มีลกั ษณะเป็ นเส้นเล็ก ๆ แผ่กระจายออกไปโดยรอบ ๆ โคนต้น ที่ปลายรากฝอยจะมีรากขนอ่อนงอก
ออกมา เช่น รากข้าวโพด รากหญ้า รากมะพร้าว เป็ นต้น

รู ปแสดงระบบรากฝอย
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1. หน้ าที่ของราก มีดงั นี้
1. ยึดลาต้นให้ติดกับพื้นดิน
2. ดูดน้ า และธาตุอาหารที่ละลายน้ าจากดิน แล้วลาเลียงขึ้นไปยังส่ วนต่าง ๆ ของพืช โดยผ่านทาง
ลาต้นหรื อกิ่ง
นอกจากนีร้ ากพืชอีกหลายชนิดยังทาหน้ าทีพ่ เิ ศษต่ าง ๆ อีก เช่ น
1. รากสะสมอาหาร เป็ นรากที่ทาหน้าที่เป็ นแหล่งเก็บสะสมอาหารไว้สาหรับลาต้น เช่น ราก
มันแกว รากแครอท รากมันสาปะหลัง และรากหัวผักกาด เป็ นต้น

รู ปแสดงพืชทีม่ ีรากสะสมอาหาร
2. รากคา้ จุน เป็ นรากที่ช่วยค้ ายันและพยุงลาต้นไว้ เช่น รากโกงกาง รากข้าวโพด เป็ นต้น

รู ปแสดงรากคา้ จุนของโกงกาง
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3. รากยึดเกาะ เป็ นรากสาหรับยึดเกาะลาต้น หรื อกิ่งไม้อื่น เช่น รากพลูด่าง รากฟิ โลเดนดรอน
เป็ นต้น

รู ปแสดงรากยึดเกาะของพลูด่าง
4. รากสั งเคราะห์ แสง พืชบางชนิดมีสีเขียวตรงปลายของรากไว้สาหรับสร้างอาหาร โดย
วิธีการสังเคราะห์ดว้ ยแสง เช่น รากกล้วยไม้ รากไทร เป็ นต้น

รู ปแสดงรากสั งเคราะห์ แสงของไทร
5. รากหายใจ เป็ นรากที่มีลกั ษณะแหลม ๆ โผล่ข้ ึนมาเหนื อดินและน้ า ช่วยในการดูดอากาศ
เช่น รากแสม รากลาพู เป็ นต้น

รู ปแสดงรากหายใจของแสม
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ลาต้ น
ลาต้น คือ อวัยวะของพืชที่โดยทัว่ ไปเจริ ญอยู่เหนื อพื้นดิ นต่อจากราก มีขนาด รู ปร่ าง และ
ลักษณะแตกต่างกันไป ลาต้นมีท้ งั ลาต้นอยู่เหนื อดิน เช่น มะละกอ มะม่วง มะนาว ชมพู่ เป็ นต้น และ
ลาต้นอยูใ่ ต้ดิน เช่น ขิง ข่า ขมิ้น กล้วย หญ้าแพรก พุทธรักษา เป็ นต้น

ลาต้ นใต้ ดิน

ลาต้ นเหนือดิน

ลาต้นประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 3 ส่ วน ได้แก่ ข้อ ปล้อง และตา ดังนี้
1. ข้อ เป็ นส่ วนของลาต้นบริ เวณที่มีกิ่ง ใบหรื อตางอกออกมา ลาต้นบางชนิดอาจมีดอกงอก
ออกมาแทนกิ่ง หรื อมีหนามงอกออกมาแทนกิ่ง หรื อใบ
2. ปล้อง เป็ นส่ วนของลาต้นที่อยูร่ ะหว่างข้อแต่ละข้อ
3. ตา เป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญของลาต้น ทาให้เกิดกิ่ง ใบ และดอก ตามีรูปร่ างโค้งนูน หรื อ
รู ปกรวย ประกอบด้วยตายอด และตาข้าง

รู ปแสดงส่ วนประกอบของลาต้ น
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หน้ าที่ของลาต้ น มีดงั นี้
1. เป็ นแกนช่วยพยุงอวัยวะต่าง ๆ ได้แก่ กิ่ง ใบ ดอก ผล และเมล็ด ช่วยให้ใบกางออก
รับแสงแดดเพื่อประโยชน์ในการสร้างอาหาร โดยวิธีการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
2. เป็ นทางลาเลียงน้ า และแร่ ธาตุที่รากดูดขึ้นมาส่ งต่อไปยังใบ และส่ วนต่าง ๆ ของพืช
3. เป็ นทางลาเลียงอาหารที่ใบสร้างขึ้น ส่ งผ่านลาต้นไปยังราก และส่ วนอื่น ๆ
นอกจากนีล้ าต้ นของพืชอีกหลายชนิดยังทาหน้ าทีพ่ เิ ศษต่ าง ๆ อีก เช่ น
1. ลาต้ นสะสมอาหาร เป็ นลาต้นที่ทาหน้าที่เป็ นแหล่งเก็บสะสมอาหาร จะมีลาต้นอยูใ่ ต้ดิน
เช่น ขิง ข่า ขมิ้น เผือก มันฝรั่ง เป็ นต้น

รู ปแสดงลาต้ นสะสมอาหารของขิงและข่ า
2. ลาต้ นสั งเคราะห์ แสง พืชบางชนิดมีลาต้นเป็ นสี เขียวไว้สาหรับสร้างอาหาร โดยวิธีการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสง เช่น กระบองเพชร พญาไร้ใบ ผักบุง้ เป็ นต้น

รู ปแสดงลาต้ นสั งเคราะห์ แสดงของกระบองเพชร
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3. ลาต้ นขยายพันธุ์ เช่น โหระพา พลูด่าง โกสน คุณนายตื่นสาย ลีลาวดี เป็ นต้น

รู ปแสดงลาต้ นขยายพันธุ์ของลีลาวดี
4. ลาต้ นเปลีย่ นไปเป็ นมือพัน เพื่อช่วยพยุงค้ าจุนลาต้น เช่น บวบ ตาลึง น้ าเต้า เป็ นต้น

รู ปแสดงลาต้ นบวบทีเ่ ปลี่ยนไปเป็ นมือพันใบ
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ใบ คือ อวัยวะของพืชที่เจริ ญออกมาจากข้อของลาต้นและกิ่ง ใบส่ วนใหญ่จะมีสารสี เขียว
เรี ยกว่า คลอโรฟิ ลล์ ใบมีรูปร่ างและขนาดแตกต่างกันไปตามชนิดของพืช ใบประกอบด้วย ก้านใบ
แผ่นใบ เส้นกลาง และเส้นใบ

รู ปแสดงลักษณะของใบแบบต่ าง ๆ
นอกจากนีใ้ บของพืชยังมีลกั ษณะอืน่ ๆ ที่แตกต่ างกันอีก ได้ แก่
1. ขอบใบ พืชบางชนิดมีขอบใบเรี ยบ บางชนิดมีขอบใบหยัก
2. ผิวใบ พืชบางชนิดมีผวิ ใบเรี ยบเป็ นมัน บางชนิดมีผวิ ใบด้านหรื อขรุ ขระ
3. สี ของใบ พืชส่ วนใหญ่จะมีใบสี เขียว แต่บางชนิดมีใบสี อื่น เช่น แดง ส้ม เหลือง เป็ นต้น
4. เส้ นใบ เส้นใบของพืชมีการเรี ยงตัวใน 2 ลักษณะ ได้แก่
1. เรียงตัวแบบร่ างแห เช่น ใบมะม่วง ตาลึง อัญชัน ชมพู่ เป็ นต้น
2. เรียงตัวแบบขนาน เช่น ใบกล้วย หญ้า อ้อย มะพร้าว ข้าว เป็ นต้น
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ชนิดของใบ มีดงั นี้
1. ใบเดี่ยว คือ ใบที่มีแผ่นใบเพียงแผ่นเดียวติดอยูบ่ นก้านใบที่แตกออกจากกิ่ง หรื อลาต้น เช่น
ใบมะม่วง ชมพู่ กล้วย ข้าว ฟั กทอง ใบเดี่ ยวบางชนิ ดอาจมีขอบใบเว้าหยักลึ กเข้าไปมากจนดูคล้าย
ใบประกอบ เช่น ใบมะละกอ สาเก มันสาปะหลัง เป็ นต้น

รู ปแสดงลักษณะใบเดี่ยวของต้ นสาเก
2. ใบประกอบ คือ ใบที่มีแผ่นใบแยกเป็ นใบย่อยๆ หลายใบ ใบประกอบยังจาแนกย่อย ได้ดงั นี้
1) ใบประกอบแบบฝ่ ามือ เป็ นใบประกอบที่มีใบย่อยแต่ละใบแยกออกจากจุดเดียวกันที่ส่วน
ของโคนก้านใบ พืชบางชนิ ดอาจมีใบย่อยสองใบ เช่น มะขามเทศ หรื อสามใบ เช่น ยางพารา ถัว่ เหลือง
ถัว่ ฝั กยาว บางชนิ ดอาจมี สี่ใบ เช่ น ผักแว่น หรื อมากกว่าสี ใบ เช่ น ใบนุ่ น หนวดปลาหมึ ก ใบย่อย
ดังกล่าวอาจมีกา้ นใบหรื อไม่มีก็ได้

รู ปแสดงใบประกอบแบบฝ่ ามือของต้ นมะขาม
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2) ใบประกอบแบบขนนก เป็ นใบประกอบที่ใบย่อยแต่ละใบแยกออกจากก้านสองข้างของ
แกนกลางคล้ายขนนก ปลายสุ ดของใบประกอบอาจมีใบย่อยใบเดียว เช่น ใบกุหลาบ หรื ออาจมีใบย่อย
สองใบ เช่น ใบมะขาม

รู ปแสดงใบประกอบแบบขนนกของกุหลาบ
หน้ าที่ของใบ มีดงั นี้
1. สร้างอาหาร ใบของพืชจะดูดแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์เพื่อนาไปสร้ างอาหาร เรี ยกกระบวน
การสร้างอาหารของพืชว่า การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
2. คายน้ า พืชคายน้ าทางปากใบ
3. หายใจ ใบของพืชจะดูดแก๊สออกซิ เจนและคายแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์
นอกจากนีใ้ บยังอาจเปลีย่ นแปลงไปเพือ่ ทาหน้ าทีพ่ เิ ศษอื่น ๆ เช่ น
1. สะสมอาหาร เช่น ใบว่านหางจระเข้ กลีบของกระเทียม และหัวหอม เป็ นต้น
2. ขยายพันธุ์ เช่น ใบคว่าตายหงายเป็ น ใบเศรษฐีพนั ล้าน เป็ นต้น

รู ปแสดงใบควา่ ตายหงายเป็ นส่ วนทีใ่ ช้ ขยายพันธุ์
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3. ยึดและพยุงลาต้นให้ไต่ข้ ึนที่สูงได้ เช่น ใบตาลึง ใบมะระ และถัว่ ลันเตา เป็ นต้น
4. ล่อแมลง เช่น ใบดอกของหน้าวัว ใบดอกของเฟื่ องฟ้ า เป็ นต้น
5. ดักและจับแมลง ทาหน้าที่จบั แมลงเป็ นอาหาร เช่น ใบหม้อข้าวหม้อแกงลิง ใบกาบหอยแครง
เป็ นต้น

รู ปแสดงหม้ อข้ าวหม้ อแกงลิงสาหรับดักและจับแมลง
6. ลดการคายน้ าของใบ เช่น ใบกระบองเพชรจะเปลี่ยนเป็ นหนามแหลม เป็ นต้น
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ดอก
ดอก คือ อวัยวะสื บพันธุ์ของพืช ทาหน้าที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ที่เกิดมาจากตาชนิ ดตาดอก
ที่อยูต่ รงบริ เวณปลายยอด ปลายกิ่ง บริ เวณลาต้นตามแต่ชนิดของพืช ดอกประกอบด้วยส่ วนต่าง ๆ ดังนี้

รู ปแสดงส่ วนประกอบของดอกไม้
ดอกประกอบด้วยส่ วนต่าง ๆ 4 ส่ วน แต่ละส่ วนจะเรี ยงเป็ นชั้นเป็ นวงตามลาดับจากนอกสุ ด
เข้าสู่ ดา้ นใน คือ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู ้ และเกสรเพศเมีย ดังนี้
1. กลีบเลีย้ ง เป็ นส่ วนของดอกที่อยูช่ ้ นั นอกสุ ดเรี ยงกันเป็ นวง เรี ยกว่า วงกลีบเลี้ยง ส่ วนมากมี
สี เขียว เจริ ญเปลี่ยนแปลงมาจากใบ ทาหน้าที่ป้องกันอันตรายต่าง ๆ จากสิ่ งแวดล้อม แมลง และศัตรู
อื่น ๆ ที่จะมาทาอันตรายในขณะที่ดอกยังตูมอยู่ นอกจากนี้ ยงั ช่วยในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง จานวน
กลีบเลี้ยงในดอกแต่ละชนิ ดอาจไม่เท่ากัน ดอกบางชนิ ดกลีบเลี้ยงจะติดกันหมดตั้งแต่โคนกลีบจนเกือบ
ถึงปลายกลีบ มีลกั ษณะคล้ายถ้วยหรื อหลอด เช่ น กลี บเลี้ ยงของดอกชบา แตง บานบุรี แค บางชนิ ด
มีกลีบเลี้ยงแยกกันเป็ นกลีบ ๆ เช่น กลีบเลี้ยงของดอกบัวสาย พุทธรักษา กลีบเลี้ยงของพืชบางชนิ ดอาจ
มีสีอื่นนอกจากสี เขียว ทาหน้าที่ช่วยล่อแมลงในการผสมเกสรเช่นเดียวกับกลีบดอก
2. กลีบดอก เป็ นส่ วนของดอกที่อยูถ่ ดั จากกลีบเลี้ยงเข้ามาข้างใน มีสีสันต่าง ๆ สวยงาม เช่น
สี แดง เหลือง ชมพู ขาว มักมีขนาดใหญ่กว่ากลีบเลี้ยง บางชนิ ดมีกลิ่นหอม บางชนิดตรงโคนกลีบดอก
จะมีต่อมน้ าหวานเพื่อช่วยล่อแมลงมาช่วยผสมเกสร
3. เกสรเพศผู้ เป็ นส่ วนของดอกที่อยูถ่ ดั จากกลีบดอกเข้ามาข้างใน ประกอบด้วยก้านชูอบั เรณู
ซึ่งภายในบรรจุละอองเรณูมีลกั ษณะเป็ นผงสี เหลือง อับเรณูทาหน้าที่สร้างละอองเรณู ภายในละอองเรณู
มีเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้
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4. เกสรเพศเมีย เป็ นส่ วนของดอกที่อยูช่ ้ นั ในสุ ด ประกอบด้วยยอดเกสรเพศเมีย ก้านยอดเกสร
เพศเมีย รังไข่ ออวุล และเซลล์ไข่
ชนิดของดอก มีดงั นี้
ดอกของพืชโดยทัว่ ไปมีส่วนประกอบที่สาคัญครบ 4 ส่ วน คือ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู ้
และเกสรเพศเมีย แต่ดอกของพืชบางชนิ ดมีส่วนประกอบไม่ครบ 4 ส่ วน จึงจาแนกดอกเป็ น 2 ประเภท
โดยพิจารณาจากส่ วนประกอบเป็ นเกณฑ์ ได้แก่
1. ดอกสมบูรณ์ คือ ดอกที่มีส่วนประกอบครบ 4 ส่ วน ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้
และเกสรเพศเมีย เช่น ดอกชบา ดอกกุหลาบ ดอกอัญชัน เป็ นต้น

รู ปแสดงลักษณะดอกสมบูรณ์ ของดอกชบา
2. ดอกไม่ สมบูรณ์ คือ ดอกที่มีส่วนประกอบไม่ครบ 4 ส่ วน เช่ น ดอกหน้าวัว ดอกตาลึ ง
ดอกฟักทอง ดอกมะละกอ เป็ นต้น

รู ปแสดงลักษณะดอกไม่ สมบูรณ์ ของดอกฟักทอง
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ถ้าพิจารณาเกสรของดอกที่ทาหน้าที่สืบพันธุ์เป็ นเกณฑ์ จะจาแนกดอกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. ดอกสมบูรณ์ เพศ คือ ดอกที่มีเกสรเพศผูแ้ ละเกสรเพศเมียอยูใ่ นดอกเดียวกัน เช่น ดอกชบา
ดอกมะม่วง ดอกต้อยติ่ง ดอกอัญชัญ ดอกมะเขือ เป็ นต้น
2. ดอกไม่ สมบูรณ์ เพศ คือ ดอกที่มีเกสรเพศผูห้ รื อเกสรเพศเมียอยูภ่ ายในดอกเพียงเพศเดียว
ดอกที่มีเกสรเพศผูอ้ ย่างเดียว เรี ยกว่า ดอกเพศผูู ู้ และดอกที่มีเกสรเพศเมียอย่างเดียว เรี ยกว่า ดอกเพศ
เมีย เช่น ดอกฟักทอง ดอกบวบ ดอกตาลึง ดอกมะละกอ เป็ นต้น
แต่ถา้ พิจารณาจานวนดอกที่เกิดจากหนึ่ งก้านดอกเป็ นเกณฑ์ จะจาแนกดอกออกเป็ น 2 ประเภท
ได้แก่
1. ดอกเดี่ยว คือ ดอกที่เกิดขึ้นบนก้านดอก เป็ นดอกเดียวโดด ๆ เช่น ดอกจาปี ดอกชบา เป็ นต้น
2. ดอกช่ อ คือ ดอกที่เกิดเป็ นกลุ่มบนก้านดอก ประกอบด้วยดอกย่อยหลายดอก แต่ละดอกย่อย
มีกา้ นดอกย่อยอยู่บนก้านดอก เช่ น ดอกหางนกยูง ดอกกล้วยไม้ ดอกทานตะวัน ดอกกระถินณรงค์
เป็ นต้น
หน้ าทีข่ องดอก มีดงั นี้
1. ช่วยล่อแมลงให้มาผสมเกสร
2. ทาหน้าที่ผสมพันธุ์
ปัจจัยบางประการทีจ่ าเป็ นต่ อการเจริญเติบโตของพืช
พืชเป็ นสิ่ งมี ชีวิตมี การเจริ ญเติ บโต และดารงชี วิตอยู่ได้ย่อมต้องการสิ่ งแวดล้อมที่ เหมาะสม
สภาพของสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของพืช ได้แก่
1. ดิน เป็ นปั จจัยสาคัญอันดับแรก ดินที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของพืช ต้องเป็ นดินที่
อุม้ น้ าได้ดี ร่ วนซุ ย มีอินทรี ยว์ ตั ถุมาก แต่เมื่อใช้ดินปลูกไปนาน ๆ ดินอาจเสื่ อมสภาพ เช่น หมดแร่ ธาตุ
จาเป็ นต้องมี การปรับปรุ งดิ นให้อุดมสมบูรณ์ ได้แก่ การไถพรวน การใส่ ปุ๋ย การปลูกพืชหมุนเวียน
เป็ นต้น
2. น้า มีความสาคัญต่อการเจริ ญเติบโตของพืชมาก น้ าช่วยละลายแร่ ธาตุอาหารในดิน เพื่อให้
รากดูดอาหารไปเลี้ยงส่ วนต่าง ๆ ของลาต้นได้ และยังช่วยให้ดินมีความชุ่มชื้ น พืชสดชื่นและการทางาน
ของกระบวนการต่าง ๆ ในพืชเป็ นไปอย่างปกติ
3. ธาตุอาหารหรื อปุ๋ ย เป็ นสิ่ งที่ช่วยให้พืชเจริ ญเติบโตดียิ่งขึ้น ธาตุอาหารที่จาเป็ นต่อการ
เจริ ญเติบโตของพืชมี 16 ธาตุ แต่ธาตุที่พืชต้องการมากและในดินมักมีไม่เพียงพอ คือ ธาตุไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซี ยม ธาตุอาหารเหล่านี้ จะต้องอยูใ่ นรู ปสารละลายที่พืชนาไปใช้ได้ และต้อง
มีปริ มาณที่พอเหมาะ จึงจะทาให้การเจริ ญเติบโตของพืชเป็ นไปด้วยดี แต่ถ้ามี ไม่เพียงพอต้องเพิ่ม
ธาตุอาหารให้แก่พืชในรู ปของปุ๋ ย

43
4. อากาศ ในอากาศมีแก๊สหลายชนิ ด แต่แก๊สที่พืชต้องการมากคือ แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์
และแก๊สออกซิ เจน ซึ่ งใช้ในการสังเคราะห์ดว้ ยแสงเพื่อสร้างอาหารและหายใจ แก๊สทั้งสองชนิ ดนี้ มีอยู่
ในดินด้วย ในการปลูกพืชเราจึงควรทาให้ดินโปร่ งร่ วนซุ ยอยู่เสมอ เพื่อให้อาหารที่อยู่ในช่ องว่าง
ระหว่างเม็ดดินมีการถ่ายเทได้
5. แสงสว่ างหรือแสงแดด พืชต้องการแสงแดดมาใช้ในการสร้างอาหาร ถ้าขาดแสงแดดพืชจะ
แคระแกรน ใบจะมีสีเหลือง หรื อขาวซี ด และตายในที่สุด พืชแต่ละชนิ ดต้องการแสงไม่เท่ากันพืช
บางชนิดต้องการแสงแดดจัด แต่พืชบางชนิดก็ตอ้ งการแสงราไร
6. อุณหภูมิ มีส่วนช่วยในการงอกและเจริ ญเติบโตของพืชเช่นกัน จะเห็ นได้วา่ พืชบางชนิ ด
ชอบขึ้นในที่มีอากาศหนาวเย็น แต่พืชบางชนิ ดก็ชอบขึ้นในที่มีอากาศร้อน การนาพืชมาปลูกจึงควร
เลือกชนิดที่เหมาะสมกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลในแต่ละท้องถิ่นด้วย
กิจกรรมลองทาดู ใช้ไม้กระดานวางทับหญ้าไว้สัก 2 สัปดาห์ แล้วลองยกไม้กระดานขึ้น สังเกตหญ้า
ใต้ไม้กระดานบันทึก
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การขยายพันธุ์พชื
การขยายพันธุ์พืช หมายถึง วิธีการที่ทาให้เกิดการเพิ่มปริ มาณของต้นพืชให้มากขึ้น เพื่อดารง
สายพันธุ์ พืชชนิดต่าง ๆ ไว้ไม่ให้สูญพันธุ์ ซึ่งวิธีการที่นิยมปฏิบตั ิโดยทัว่ ไป ได้แก่
การตอนกิง่
การทาบกิง่
การติดตา
การเสี ยบยอด
การตัดชา
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การตอนกิง่
การตอนกิง่ คือ การทาให้กิ่ง หรื อต้นพืชเกิดรากขณะติดอยูก่ บั ต้นแม่ จะทาให้ได้ตน้ พืชใหม่
ที่มีลกั ษณะทางสายพันธุ์ เหมือนกับต้นแม่ทุกประการ โดยมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. เลือกกิ่งกึ่งแก่ก่ ึงอ่อนที่สมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลง

2. ควัน่ กิ่ง ลอกเอาเปลือกออก แล้วขูดเยือ่ เจริ ญที่เป็ นเมือกลื่น ๆ ออก

3. นาตุม้ ตอน (ขุยมะพร้าวที่แช่น้ า แล้วบีบหมาด ๆ อัดลงในถุงพลาสติก ผูกปากถุงให้แน่น)
มาผ่าตามความยาวแล้วนาไปหุ ม้ บนรอยแผลของกิ่งตอน มัดด้วยเชื อกทั้งบนและล่างรอยแผล

46
4. เมื่อกิ่งตอนมีรากงอกแทงผ่านวัสดุ และเริ่ มแก่เป็ นสี เหลือง สี น้ าตาล ปลายรากมีสีขาว
และมีจานวนมากพอจึงตัดกิ่งตอนได้

5. นากิ่งตอนไปชาในภาชนะ กระถาง หรื อถุงพลาสติก เพื่อรอการปลูกต่อไป
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การทาบกิง่
การทาบกิง่ คือ การนาต้นพืช 2 ต้นเป็ นต้นเดียวกัน โดยส่ วนของต้นตอที่นามาทาบกิ่ง จะทา
หน้าที่เป็ นระบบรากอาหารให้กบั ต้นพันธุ์ดี โดยมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. เลือกกิ่งกึ่งแก่ก่ ึงอ่อนที่สมบูรณ์เพศปราศจากโรคและแมลง

2. เฉื อนกิ่งพันธุ์ดีให้เป็ นรู ปโล่ยาวประมาณ 1 - 2 นิ้ว
3. เฉือนต้นตอเป็ นรู ปปากฉลาม

4. ประกบแผลต้นตอเข้ากับกิ่งพันธุ์ดี พันพลาสติกให้แน่น แล้วมัดต้นตอ กับกิ่งพันธุ์ดว้ ยเชือก
หรื อลวด
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5. ประมาณ 6 - 7 สัปดาห์ แผลจะติดกันดี รากตุม้ ต้นตอจะงอกแทงผ่านวัสดุ และเริ่ มมีสีน้ าตาล
ปลายรากมีสีขาว และมีจานวนมากพอ จึงจะตัดได้

6. นาลงถุงเพาะชา พร้อมปักหลักค้ ายัน ต้นเพื่อป้ องกันต้นล้ม
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การติดตา
การติดตา คือ การเชื่ อมประสานส่ วนของต้นพืชเข้าด้วยกัน เพื่อให้เจริ ญเป็ นพืชต้น เดียวกัน
โดยการนาแผ่นตาจากกิ่งพันธุ์ดีไปติดบนต้นตอ การติดตาจะมีวธิ ีการทา 2 วิธี คือ วิธีการติดตาแบบลอก
เนื้อไม้ และแบบไม่ลอกเนื้อไม้ ซึ่ งในทีน้ ีจะแนะนาเฉพาะขั้นตอน การติดตาแบบลอกเนื้อไม้ ดังนี้
1. เลือกต้นตอในส่ วนที่เป็ นสี เขียวปนน้ าตาล แล้วกรี ดต้นตอจากบนลงล่าง 2 รอย ห่างกัน
ประมาณ 1 ใน 3 ของเส้นรอบวงของต้นตอ ความยาวประมาณ 6 - 7 เซนติเมตร

2. ตัดขวางรอยกรี ดด้านบน แล้วลอกเปลือกออกจากด้านบนลงด้านล่าง ตัดเปลือก ที่ลอกออก
ให้เหลือด้านล่างยาวประมาณ 1 เซนติเมตร

3. เฉื อนแผ่นตายาวประมาณ 7 - 10 เซนติเมตร ลอกเนื้ อไม้ออกแล้วตัดแผ่นตา ด้านล่างทิ้ง
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4. สอดแผ่นตาลงไปในเปลือกต้นตอ โดยให้ตาตั้งขึ้น แล้วพันด้วยพลาสติกให้แน่น

5. ประมาณ 7 - 10 วัน จึงเปิ ดพลาสติกออก แล้วพันใหม่ โดยเว้นช่องให้ตาโผล่ ออกมา
ทิ้งไว้ปริ มาณ 2 - 3 สัปดาห์ จึงตัดยอดต้นเดิมแล้วกรี ดพลาสติกออก
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การเสี ยบยอด
การเสี ยบยอด คือ การเชื่อมประสานเนื้ อเยือ่ ของต้นพืช 2 ต้นเข้าด้วยกัน เพื่อให้เจริ ญเติบโต
เป็ นต้นเดียวกัน โดยมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ตัดยอดต้นตอให้สูงจากพื้นดิน ประมาณ 10 เซนติเมตร แล้วผ่ากลางลาต้นของ ต้นตอให้ลึก
ประมาณ 3 - 4 เซนติเมตร

2. เฉื อนยอดพันธุ์ดีเป็ นรู ปลิ่มยาวประมาณ 3 - 4 เซนติเมตร

3. เสี ยบยอดพันธุ์ดีลงในแผลของต้นตอ ให้รอยแผลตรงกัน แล้วใช้เชือกมัดด้านบน และล่าง
รอยแผลต้นตอให้แน่น

52
4. คลุมต้นที่เสี ยบยอดแล้วด้วยถุงพลาสติก หรื อนาไปเก็บไว้ในโรงอบพลาสติก
5. ประมาณ 5 - 7 สัปดาห์ รอยแผลจะประสานกันดี และนาออกมาพักไว้ในโรงเรื อน
เพื่อรอการปลูกต่อไป
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การตัดชา
การตัดชา คือ การนาส่ วนต่าง ๆ ของพืชพันธุ์ดี เช่น ใบ และ ราก มาตัดและปักชาในวัสดุ
เพาะชา เพื่อให้ได้พืชต้นใหม่จากสวนที่นามาตัดชา แต่ในที่น้ ีจะขอแนะนาขั้นตอนการตัดชากิ่ง
ซึ่งมีข้ นั ตอน ดังนี้
1. ตัดโคนกิ่งให้ชิดข้อยาวประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร โดยตัดเฉียงเป็ นรู ปปากฉลาม
และตัดปลายบนให้เหนือตาประมาณ 1 เซนติเมตร
2. ใช้มีดปลายแหลมกรี ดบริ เวณรอบโคนยาว 1 - 1.5 เซนติเมตร ประมาณ 2 - 3 รอย

3. ปั กกิ่งชาลงในวัสดุเพาะชา ลึกประมาณ 2.5 - 5 เซนติเมตร

4. นาเข้าโรงอบพลาสติก หรื อถุงพลาสติกขนาดใหญ่
5. ประมาณ 25 - 30 วัน กิ่งตัดชาจะแตกยอดอ่อน พร้อมออกราก เมื่อมีจานวนมากพอ
จึงย้ายปลูกต่อไป
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กิจกรรม
ให้นกั เรี ยนขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีใดตามที่เรี ยนมาก็ได้แล้วบันทึกผลลงในตารางที่ออกแบบไว้

แบบทดสอบ
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ส่ วนประกอบใดของดอกที่ทาให้เกิดการสื บพันธุ์
ก. เกสรตัวผู้ - เกสรตัวเมีย
ข. เกสรตัวผู้ - กลีบดอก
ค. เกสรตัวเมีย - กลีบดอก
ง. กลีบเลี้ยง – กลีบดอก
2. การสร้างอาหารของพืชไม่ตอ้ งอาศัยข้อใด
ก. ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
ข. ก๊าซออกซิ เจน
ค. แสงแดด
ง. น้ า
3. การแลกเปลี่ยนก๊าซเกิดขึ้นที่ส่วนใดของต้น
ก. ราก
ข. ใบ
ค. ลาต้น
ง. ดอก
4. ใบไม้เปรี ยบได้กบั ห้องใดภายในบ้าน
ก. ห้องนอน
ข. ห้องน้ า
ค. ห้องครัว
ง. ห้องนัง่ เล่น
5. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการเจริ ญเติบโตของพืช
ก. น้ า
ข. อากาศ
ค. แร่ ธาตุ
ง. วัชพืช
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เรื่องที่ 4 สั ตว์
สัตว์แต่ละชนิดที่อาศัยอยูต่ ามธรรมชาติ มีลกั ษณะโครงสร้างภายนอก และภายในแตกต่างกัน
ทาให้เราสามารถจาแนกประเภทของสัตว์ออกเป็ น 2 พวกใหญ่ ๆ คือ
1. สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
2. สั ต ว์เ ป็ นสิ่ ง มี ชี วิ ต เพราะเคลื่ อ นที่ ไ ด้ กิ น อาหารได้ หายใจได้ ขัย ถ่ า ยได้ และสามารถ
ขยายพันธุ์ ออกลู กออกหลานได้ ทาให้สัตว์มีจานวนเพิ่มมากขึ้นในโลกของเรามีสัตว์จานวนมากมาย
หลายชนิ ด สัตว์แต่ละชนิ ดมีธรรมชาติ และมีการดารงชี วิตแตกต่างกันไป ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะโครงสร้าง
ภายนอกและลักษณะโครงสร้างภายในของสัตว์น้ นั
ประเภทของสั ตว์ แบ่ งออกเป็ น 2 ประเภทคือ
สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง เป็ นสัตว์ที่มีกระดูกต่อกันเป็ นข้อ ๆ กระดูกเหล่านี้ ทาหน้าที่เป็ นแกน
ของร่ างกาย ตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสันหลัง
ปลา เป็ นสัตว์น้ า อาศัยอยู่ท้ งั ในน้ าจืดและน้ าเค็ม ปลามีรูปร่ างเรี ยวยาว เพื่อให้สะดวกในการ
เคลื่ อนที่ ในน้ า ลาตัวของปลามี เกล็ดหรื อเมือกปกคลุม ปลายหายใจโดยใช้เหงือก ปลาส่ วนใหญ่ออก
ลูกเป็ นไข่ เช่ น ปลาดุ ก ปลาช่ อน ปลานิ ล ปลาตะเพียน ปลาทู เป็ นต้น แต่ปลาบางชนิ ดออกลูกเป็ นตัว
เช่ น ปลาหางนกยูง ปลาเข็ม ปลาสอด ปลาฉลาม (บางพันธุ์) ครี บหาง และครี บข้างลาตัวปลา ช่ วยให้
ปลาเคลื่อนที่ไปในแนวต่าง ๆ ได้
กบ อึง่ อ่าง คางคก เขียด เป็ นสัตว์ ครึ่ งน้ าครึ่ งบก ตอนเป็ นไข่อยูใ่ นน้ าต่อมาไข่เจริ ญเติบโตเป็ น
ตัวอ่อนที่เรี ยกว่า “ลูกอ๊อด” ซึ่ งอาศัยอยู่ในน้ าและหายใจโดยใช้เหงื อก ขณะลูกอ๊อดอยูใ่ นน้ าเคลื่ อนที่
โดยใช้หางว่ายน้ า เมื่อลูกอ๊อดเจริ ญเติบโตขึ้น ส่ วนหางจะหายไป และมีขา 4 ขา เกิดขึ้น รู ปร่ างเหมือน
ตัวแม่โดยทัว่ ไป แต่มีขนาดเล็ก และขึ้นมาอาศัยบนบก สัตว์ครึ่ งน้ าครึ่ งบกเมื่อเติบโตเต็มที่แล้วจะหายใจ
โดยใช้ปอดและผิวหนัง
จระเข้ เต่ า งู จิ้งจก เป็ นสั ตว์เลื้ อยคลานอาศัย อยู่บ นบก มี หนังปกคลุ มล าตัวเป็ นเกล็ ดแข็ง
และแห้ง หายใจโดยใช้ปอด สัตว์เหล่านี้ออกลูกเป็ นไข่ ซึ่ งมีเปลือกแข็ง หรื อเปลือกเหนียวนิ่มหุ ม้
นก เป็ ด ไก่ ห่ าน เป็ นสัตว์ปีก อาศัยอยู่บนบก มี ขา 2 ขา และมีปีก 2 ปี ก เพื่อใช้บิน ลาตัว
ปกคลุมด้วยขนที่มีกา้ นหายใจโดยใช้ปอด สัตว์เหล่านี้ออกลูกเป็ นไข่ ที่มีเปลือกแข็งหุ ม้
มนุษย์ ลิง สุ นัข ค้ างคาว วาฬ โลมา เป็ นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เพราะสัตว์ตวั เมียจะมีต่อมสร้าง
น้ านม สาหรั บเลี้ ยงลูก ลาตัวปกคลุ มด้วยขนที่เป็ นเส้ น หายใจโดยใช้ปอด สัตว์เหล่ านี้ ออกลู กเป็ นตัว
ลักษณะโครงกระดูกของลิง คล้ายโครงกระดูกของมนุษย์
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สั ตว์ ไม่ มีกระดูกสั นหลัง
เป็ นสัตว์ไม่มีกระดูกเป็ นแกนของร่ างกาย สัตว์บางชนิ ดจึงสร้างเปลือกแข็งขึ้นมาห่ อหุ ้มร่ างกาย
เพื่อป้ องกันอันตราย
ตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังคือ
พยาธิ เป็ นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีลาตัวยาวรู ปร่ าง กลม หรื อ แบน พยาธิ ส่วนใหญ่จะอาศัย
อยูใ่ นร่ างกายมนุษย์หรื อสัตว์ต่าง ๆ และดูดเลือดจากสัตว์เหล่านั้นเป็ นอาหาร
กุ้ง กั้ง ปู เป็ นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีสารเป็ นเปลือกแข็งหุ ้มลาตัว ลาตัวแบ่งเป็ น 2 ส่ วน
คือส่ วนหัว และส่ วนท้อง ที่ ส่วนหัวมีตา 1 คู่ มีขนาดใหญ่ที่ส่วนท้อง มีขาที่ มีลกั ษณะต่อกันเป็ นข้อ
สาหรับใช้เดิน ว่ายน้ า หรื อช่วยในการกินอาหาร
แมลง เป็ นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีสารเป็ นเปลือกแข็งหุ ้มลาตัว เช่นเดียวกับพวกกุง้ กั้ง ปู
แต่ลาตัวของแมลงแบ่งเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนหัว ส่ วนอก และส่ วนท้อง ที่ส่วนหัวมีตา 1 คู่ มีหนวดที่ส่วน
อกมีขาต่อกันเป็ นข้อ ๆ จานวน 3 คู่ (6 ขา) สาหรับ เดิน วิง่ กระโดด หรื อจับอาหารกิน
หอย จัดเป็ นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีลาตัวอ่อนนิ่ ม มีสารจาพวกหิ นปูน เป็ นเปลือกแข็งหุ ้ม
ลาตัว หอยส่ วนใหญ่อาศัย อยูใ่ นน้ า หอยที่ อาศัยอยูใ่ นน้ าจืด เช่นหอยกาบ หอยโข่ง หอยขม หอยที่อาศัย
อยู่ใ นน้ า เค็ม เช่ นหอยแครง หอยแมลงภู่ หอยกะพง เป็ นต้นส่ วนหอยบางชนิ ดอาศัย อยู่บ นบก เช่ น
หอยทาก
ปลาหมึกทะเล เป็ นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ที่มีลาตัว อ่อนนุ่ม รู ปร่ างเรี ยวยาว ส่ วนท้ายของ
ลาตัวมี หนวดสาหรั บว่ายน้ า ในลาตัวของหมึกทะเล อาจมีแผ่นแข็ง ๆ เรี ยกว่าลิ้ นทะเล ทาหน้าที่ เป็ น
โครงสร้างของร่ างกายหมึก
สัตว์ในโลกแบ่งเป็ นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์เหล่านี้ อาศัยอยูใ่ น
แหล่งที่อยูอ่ าศัยแตกต่างกันสัตว์บางชนิดอาศัยอยูใ่ นน้ า สัตว์บางชนิดอาศัยอยูบ่ นบก สัตว์บางชนิ ดอาศัย
อยู่ได้ท้ งั บนบกและในน้ า สัตว์เหล่านี้ เมื่อเกิ ดและมีชีวิตอยู่ในป่ าหรื อในน้ าอย่างอิสระตามธรรมชาติ
เราจัดเป็ นสัตว์ป่า ส่ วนสัตว์บา้ น หรื อสัตว์ป่าที่คนนามาเลี้ยงจนเชื่อง เราเรี ยกว่า สัตว์เลี้ยง
โครงสร้ างและหน้ าทีข่ องระบบต่ าง ๆ ในร่ างกายสั ตว์
สัตว์ต่าง ๆ เป็ นสิ่ งมีชีวิตที่อาศัยอยูใ่ นแหล่งที่อยูท่ ี่แตกต่างกัน และสัตว์ต่าง ๆ เหล่านี้ บางชนิดมีเนื้ อเยื่อ
หรื ออวัยวะที่ยงั ไม่มีการพัฒนาให้เห็นได้ชดั เจน แต่บางชนิดก็มีการพัฒนาให้เห็นได้อย่างชัดเจน มีความ
ซับซ้อนของโครงสร้างของร่ างกายที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ งมีผลทาให้ระบบต่าง ๆ มีส่วนประกอบของ
โครงสร้างและหน้าที่การทางานที่แตกต่างกันออกไปด้วย
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1. ระบบย่อยอาหารของสั ตว์
1.1 การย่ อยอาหารในสั ตว์ มีกระดูกสั นหลัง
สัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิ ด เช่น ปลา กบ กิ้งก่า แมว จะมีระบบทางเดินอาหารสมบูรณ์
ซึ่งทางเดินอาหารของสัตว์มีกระดูกสันหลังประกอบด้วย
ปาก  หลอดอาหาร  กระเพาะอาหาร  ลาไส้เล็ก  ทวารหนัก

รู ปแสดงทางเดินอาหารของวัว
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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
ตารางสรุ ปการย่ อยอาหารในสั ตว์ ทไี่ ม่ มีกระดูกสั นหลังทีม่ ีทางเดินอาหารไม่ สมบูรณ์
ชนิดของสั ตว์

ลักษณะทางเดินอาหารและการย่อยอาหาร

- ยังไม่มีทางเดินอาหาร แต่มีเซลล์พิเศษอยูผ่ นังด้านในของฟองน้ า
เรี ยกว่า เซลล์ปลอกคอ (Collar Cell) ทาหน้าที่จบั อาหาร แล้ว
สร้างแวคิวโอลอาหาร (Food Vacuole) เพื่อย่อยอาหาร
2. ไฮดรา แมงกะพรุ น ซีแอนนี
- มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ มีปาก แต่ไม่มีทวารหนัก อาหารจะ
โมนี
ผ่านบริ เวณปากเข้าไปในช่องลาตัวที่เรี ยกว่า ช่ องแกสโตรวาสคิว
ลาร์ (Gastro vascular Cavity) ซึ่ งจะย่อยอาหารที่บริ เวณช่องนี้
และกากอาหารจะถูกขับออกทางเดิมคือ ปาก
3. หนอนตัวแบน เช่น พลานาเรี ย - มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ มีช่องเปิ ดทางเดียวคือปาก ซึ่ งอาหาร
พยาธิใบไม้
จะเข้าทางปาก และย่อยในทางเดินอาหาร แล้วขับกากอาหารออก
ทางเดิมคือ ทางปาก
1. ฟองน้ า
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1.2.2 การย่อยอาหารในสั ตว์ ไม่ มีกระดูกสั นหลังทีม่ ีทางเดินอาหารสมบูรณ์

สรุ ปการย่ อยอาหารในสั ตว์ ไม่ มีกระดูกสั นหลังทีม่ ีทางเดินอาหารสมบูรณ์
ชนิดของสั ตว์
ลักษณะทางเดินอาหารและการย่อยอาหาร
- เป็ นพวกแรกที่มีทางเดินอาหารสมบูรณ์ คือ มีช่องปากและ
1. หนอนตัวกลม เช่น พยาธิ
ช่องทวารหนักแยกออกจากกัน
ไส้เดือน พยาธิเส้นด้าย
- มีทางเดินอาหารสมบูรณ์ และมีโครงสร้างทางเดิ นอาหารที่มี
2. หนอนตัวกลมมีปล้อง เช่น
ลักษณะเฉพาะแต่ละส่ วนมากขึ้น
ไส้เดือนดิน ปลิงน้ าจืด และ
แมลง
2. ระบบหมุนเวียนเลือดในสั ตว์
ในสัตว์ช้ นั สู งมีระบบหมุนเวียนเลือด ซึ่งประกอบด้วยหัวใจเป็ นอวัยวะสาคัญ ทาหน้าที่สูบฉีดเลือด
ไปยังส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย และมีหลอดเลือดเป็ นทางลาเลียงเลือดไปทัว่ ทุกเซลล์ของร่ างกาย แต่ใน
สัตว์บางชนิดใช้ช่องว่างระหว่างอวัยวะเป็ นทางผ่านของเลือด
ระบบหมุนเวียนเลือดมี 2 แบบ ดังนี้
2.1 ระบบหมุนเวียนเลือดแบบวงจรปิ ด (Closed Circulation System) ระบบนี้เลือดจะไหล
อยูภ่ ายในหลอดเลือดตลอดเวลา โดยเลือดจะไหลออกจาหัวใจไปตามหลอดเลือดชนิดต่าง ๆ แล้วไหล
กลับเข้าสู่ หวั ใจใหม่เช่นนี้ เรื่ อยไป พบในสัตว์จาพวกหนอนตัวกลมมีปล้อง เช่น ไส้เดือนดิน ปลิงน้ าจืด
และสัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิด
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รู ปแสดงระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิ ด

รู ปแสดงระบบหมุนเวียนเลือดแบบวงจรปิ ดของสั ตว์ ชนิดต่ าง ๆ
2.2 ระบบหมุนเวียนเลือดแบบวงจรเปิ ด (Open Circulation System) ระบบนี้เลือดที่ไหล
ออกจากหัวใจจะไม่อยูใ่ นหลอดเลือดตลอดเวลาเหมือนวงจรปิ ด โดยจะมีเลือดไหลเข้าไปในช่องว่าง
ลาตัวและที่วา่ งระหว่างอวัยวะต่าง ๆ พบในสัตว์จาพวกแมลง กุง้ ปู และหอย

รู ปแสดงระบบหมุนเวียนเลือดแบบวงจรเปิ ด
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3. ระบบหายใจในสั ตว์
สัตว์ต่าง ๆ จะแลกเปลี่ยนก๊าซกับสิ่ งแวดล้อมโดยกระบวนการแพร่ (Diffusion) โดยสัตว์แต่ละ
ชนิดจะมีโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซที่เหมาะสมกับการดารงชีวิตและสิ่ งแวดล้อมต่างกัน

รู ปแสดงระบบหายใจของสัตว์ชนิดต่าง ๆ

รู ปแสดงระบบหายใจของสั ตว์ ชนิดต่ าง ๆ
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ชนิดของสั ตว์

โครงสร้ างทีใ่ ช้ ในการแลกเปลี่ยนก๊าซ

1. สัตว์ช้ นั ต่า เช่น ไฮดรา
- ไม่มีอวัยวะในการหายใจโดยเฉพาะ การแลกเปลี่ยนก๊าซใช้เยือ่ หุ ม้
แมงกะพรุ น ฟองน้ า พลานาเรี ย เซลล์หรื อผิวหนังที่ชุ่มชื้น
2. สัตว์น้ าชั้นสู ง เช่น ปลา กุง้ ปู - มีเหงือก (Gill) ซึ่ งมีความแตกต่างกันในด้านความซับซ้อน แต่ทา
หมึก หอย ดาวทะเล
หน้าที่เช่นเดียวกัน (ยกเว้นสัตว์ครึ่ งบกครึ่ งน้ าในช่วงที่เป็ น
ลูกอ๊อดซึ่ งอาศัยอยูใ่ นน้ า จะหายใจด้วยเหงือก ต่อมาเมื่อโตเป็ น
ตัวเต็มวัยอยูบ่ นบก จึงจะหายใจด้วยปอด)
3. สัตว์บกชั้นต่า เช่น ไส้เดือนดิน - มีผวิ หนังที่เปี ยกชื้น และมีระบบหมุนเวียนเลือดเร่ งอัตราการ
แลกเปลี่ยนก๊าซ
4. สัตว์บกชั้นสู ง มี 3 ประเภท คือ
4.1 แมงมุม
- มีแผงปอดหรื อลังบก (Lung Book) มีลกั ษณะเป็ นเส้น ๆ ยืน่
ออกมานอกผิวร่ างกาย ทาให้สูญเสี ยความชื้นได้ง่าย
4.2 แมลงต่าง ๆ
- มีท่อลม (Trachea) เป็ นท่อที่ติดต่อกับภายนอกร่ างกายทางรู หายใจ
และแตกแขนงแทรกไปยังทุกส่ วนของร่ างกาย
4.3 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
- มีปอด (Lung) มีลกั ษณะเป็ นถุง และมีความสัมพันธ์กบั ระบบ
หมุนเวียนเลือด

4. ระบบขับถ่ ายในสั ตว์
ในเซลล์หรื อในร่ างกายของสัตว์ต่าง ๆ จะมีปฏิ กิริยาเคมีจานวนมากเกิ ดขึ้นตลอดเวลา และผล
จากการเกิดปฏิกิริยาเคมีเหล่านี้ จะทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสิ่ งมีชีวิตและของเสี ยที่ตอ้ งกาจัด
ออกด้วยการขับถ่าย สัตว์แต่ละชนิดจะมีอวัยวะ และกระบวนการกาจัดของเสี ยออกนอกร่ างกายแตกต่าง
กันออกไป สั ตว์ช้ ันต่ าที่ มี โครงสร้ า งง่ า ย ๆ เซลล์ที่ ท าหน้า ที่ ก าจัดของเสี ย จะสั ม ผัส กับสิ่ ง แวดล้อม
โดยตรง ส่ วนสัตว์ช้ นั สู งที่มีโครงสร้างซับซ้อน การกาจัดของเสี ยจะมีอวัยวะที่ทาหน้าที่เฉพาะ
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ระบบขับถ่ายของสัตว์ชนิดต่าง ๆ มีดงั ต่อไปนี้

รู ปแสดงระบบขับถ่ ายของสั ตว์ ชนิดต่ าง ๆ
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 หุม้ 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
- ใช้เนฟริ เดียม (Nephridium) รับของเสี ยมาตามท่อ และเปิ ดออกมา
ทางท่อซึ่ งมีรูเปิ ดออกข้างลาตัว
- ใช้ท่อมัลพิเกียน (Mulphigian Tubule) ซึ่ งเป็ นท่อเล็ก ๆ จานวน
มากอยูร่ ะหว่างกระเพาะกับลาไส้ ทาหน้าที่ดูดซึ มของเสี ยจาก
เลือด และส่ งต่อไปทางเดินอาหาร และขับออกนอกลาตัวทาง
ทวารหนักร่ วมกับกากอาหาร
- ใช้ไต 2 ข้างพร้อมด้วยท่อไตและกระเพาะปัสสาวะเป็ นอวัยวะ
ขับถ่าย
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5. ระบบประสาท
ระบบประสาทเป็ นระบบที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการสั่งงาน การติดต่อเชื่อมโยงกับสิ่ งแวดล้อม
การรับคาสั่ง และการปรับระบบต่าง ๆ ในร่ างกายให้ทากิจกรรมได้ถูกต้องเมื่ออยูใ่ นสภาพแวดล้อม
ที่แตกต่างกัน
ระบบประสาทของสัตว์ชนิดต่าง ๆ มีดงั ต่อไปนี้

รู ปแสดงระบบประสาทของสั ตว์ ชนิดต่ าง ๆ
ชนิดของสั ตว์
1. ฟองน้ า
2. ไฮดรา แมงกะพรุ น

ระบบประสาท

- ไม่มีระบบประสาท
- เป็ นพวกแรกที่มีเซลล์ประสาท โดยเซลล์ประสาทเชื่อมโยงกัน
คล้ายร่ างแห เรี ยกว่า ร่ างแหประสาท (Nerve Net)
3. หนอนตัวแบน เช่น พลานาเรี ย - เป็ นพวกแรกที่มีระบบประสาทเป็ นศูนย์ควบคุมอยูบ่ ริ เวณหัว
และมีเส้นประสาทแยกออกไป ซึ่งจะมีระบบประสาทแบบ
ขั้นบันได (Ladder Type System)
4. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชั้นสู ง - มีปมประสาท (Nerve Ganglion) บริ เวณส่ วนหัวมากขึ้น และเรี ยง
เช่น ไส้เดือนดิน แมลง หอย
ต่อกันเป็ นวงแหวนรอบคอหอยหรื อหลอดอาหาร ทาหน้าที่เป็ น
ศูนย์กลางระบบประสาท และมีเส้นประสาททอดยาวตลอดลาตัว
5. สัตว์มีกระดูกสันหลัง
- มีสมองและไขสันหลังเป็ นศูนย์ควบคุมการทางานของร่ างกาย
มีเซลล์ประสาทและเส้นประสาทอยูท่ ุกส่ วนของร่ างกาย
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6. ระบบสื บพันธุ์ในสั ตว์
6.1 ประเภทของการสื บพันธุ์ของสั ตว์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. การสื บพันธุ์แบบไม่ อาศัยเพศ (Asexual Reproduction) เป็ นการสื บพันธุ์โดยการผลิตหน่วย
สิ่ งมีชีวติ จากหน่วยสิ่ งมีชีวติ เดิมด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่ไม่ใช่จากการใช้เซลล์สืบพันธุ์ ได้แก่ การแตกหน่อ
การงอกใหม่ การขาดออกเป็ นท่อน และพาร์ ธีโนเจเนซิ ส
2. การสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศ (Sexual Reproduction) เป็ นการสื บพันธุ์ที่เกิดจากการผสมพันธุ์
ระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู ้ และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย เกิดเป็ นสิ่ งมีชีวติ ใหม่ ได้แก่ การสื บพันธุ์ของสัตว์
ชั้นต่าบางพวก และสัตว์ช้ นั สู งทุกชนิด สัตว์บางชนิดสามารถสื บพันธุ์ท้ งั แบบอาศัยเพศ และแบบไม่
อาศัยเพศ เช่น ไฮดรา การสื บพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของไฮดราจะใช้วธิ ี การแตกหน่อ
6.2 ชนิดของการสื บพันธุ์แบบไม่ อาศัยเพศ มีหลายชนิ ดดังนี้
1. การแตกหน่ อ (Budding) เป็ นการสื บพันธุ์ที่หน่วยสิ่ งมีชีวติ ใหม่เจริ ญออกมาภายนอกของตัว
เดิมเรี ยกว่า หน่อ (Bud) หน่อที่เกิดขึ้นนี้ จะเจริ ญจนกระทัง่ ได้เป็ นสิ่ งมีชีวติ ใหม่ ซึ่ งมีลกั ษณะเหมือนเดิม
แต่มีขนาดเล็กว่า ซึ่ งต่อมาจะหลุดออกจากตัวเดิม และเติบโตต่อไป หรื ออาจจะติดอยูก่ บั ตัวเดิมก็ได้ สัตว์
ที่มีการสื บพันธุ์ลกั ษณะนี้ได้แก่ ไฮดรา ฟองน้ า ปะการัง

รู ปแสดงการแตกหน่อของไฮดรา
2. การงอกใหม่ (Regeneration) เป็ นการสื บพันธุ์ที่มีการสร้างส่ วนของร่ างกายที่หลุดออกหรื อ
สู ญเสี ยไปให้เป็ นสิ่ งมีชีวติ ตัวใหม่ ทาให้มีจานวนสิ่ งมีชีวิตเพิ่มมากขึ้น สัตว์ที่มีการสื บพันธุ์ลกั ษณะนี้
ได้แก่ พลานาเรี ย ดาวทะเล ซีแอนนีโมนี ไส้เดือนดิน ปลิงน้ าจืด
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รู ปแสดงการงอกใหม่ของพลานาเรี ยและดาวทะเล
3. การขาดออกเป็ นท่ อน (Fragmentation) เป็ นการสื บพันธุ์โดยการขาดออกเป็ นท่อน ๆ จาก
ตัวเดิมแล้วแต่ละท่อนจะเจริ ญเติบโตเป็ นตัวใหม่ได้ พบในพวกหนอนตัวแบน
4. พาร์ ธีโนเจเนซีส (Parthenogenesis) เป็ นการสื บพันธุ์ของแมลงบางชนิด ซึ่ งตัวเมียสามารถ
ผลิ ตไข่ ที่ฟั ก เป็ นตัวได้โดยไม่ ตอ้ งมี ก ารปฏิ สนธิ ในสภาวะปรกติ ไข่จะฟั ก ออกมาเป็ นตัวเมี ย เสมอ
แต่ในสภาพะที่ไม่เหมาะสมกับการดารงชี วิต เช่ น เกิดความแห้งแล้ง หนาวเย็น หรื อขาดแคลนอาหาร
ตัวเมี ยจะผลิ ตไข่ ที่ฟักออกมาเป็ นทั้งตัวผู ้ และตัวเมี ย จากนั้นตัวผูแ้ ละตัวเมี ยเหล่ านี้ จะผสมพันธุ์ ก ัน
แล้วตัวเมียจะออกไข่ที่มีความคงทนต่อสภาวะที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว แมลงที่มีการสื บพันธุ์ลกั ษณะนี้
ได้แก่ ตัก๊ แตนกิ่ ง ไม้ เพลี้ ย ไรน้ า ในพวกแมลงสั ง คม เช่ น ผึ้ง มด ต่ อ แตน ก็ พ บว่า มี ก ารสื บ พัน ธุ์
ในลักษณะนี้เหมือนกัน แต่ในสภาวะปรกติไข่ที่ฟักออกมาจะได้ตวั ผูเ้ สมอ
6.3 ชนิดของการสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศของสั ตว์ มี 2 ชนิ ด ดังนี้
1. การสื บพันธุ์ของสั ตว์ ทมี่ ี 2 เพศในตัวเดียวกัน (Monoecious) โดยทัว่ ไปไม่สามารถผสม
กันภายในตัว ต้องผสมข้ามตัว เนื่องจากไข่และอสุ จิจะเจริ ญไม่พร้อมกัน เช่น ไฮดรา พลานาเรี ย
ไส้เดือนดิน

รู ปแสดงการสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศของไฮดราตัวอ่อนหลุดจากรังไข่ แล้วเจริ ญเติบโตต่อไป
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2. การสื บพันธุ์ของสั ตว์ ทมี่ ีเพศผู้และเพศเมียแยกกันอยู่ต่างตัวกัน (Dioeciously) ในการ
สื บพันธุ์ของสัตว์ชนิดนี้มีการปฏิสนธิ 2 แบบ คือ
2.1 การปฏิสนธิภายใน (Internal fertilization) คือ การผสมระหว่างตัวอสุ จิกบั ไข่ที่อยูภ่ ายใน
ร่ างกายของเพศเมีย สัตว์ที่มีการปฏิสนธิ แบบรี้ ได้แก่ สัตว์ที่วางไข่บนบกทุกชนิด สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วย
น้ านม และปลาที่ออกลูกเป็ นตัว เช่น ปลาเข็ม ปลาหางนกยูง ปลาฉลาม
2.2 การปฏิสนธิภายนอก (External fertilization) คือการผสมระหว่างตัวอสุ จิกบั ไข่ที่อยู่
ภายนอกร่ างกายของสัตว์เพศเมีย การปฏิสนธิ แบบนี้ตอ้ งอาศัยน้ าเป็ นตัวกลางให้ตวั อสุ จิเคลื่อนที่เข้าไป
ผสมไข่ได้ สัตว์ที่มีการปฏิสนธิ แบบนี้ ได้แก่ ปลาต่าง ๆ สัตว์ครึ่ งบกครึ่ งน้ า และสัตว์ที่วางไข่ในน้ าทุก
ชนิด
7. ระบบโครงกระดูกและการเจริญเติบโตของสั ตว์
7.1 ประเภทของโครงกระดูกหรือโครงร่ างแข็งของสั ตว์ แบ่งออกเป็ น 2 ชนิ ด คือ
1. โครงร่ างแข็งทีอ่ ยู่ภายนอกร่ างกาย (Exoskeleton) พบได้ในแมลง เปลือกกุง้ ปู หอย เกล็ด
และกระดองสัตว์ต่าง ๆ มีหน้าที่ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะที่อยูภ่ ายใน

รู ปแสดงโครงร่ างแข็งทีอ่ ยู่ภายนอกร่ างกายของสั ตว์ ชนิดต่ าง ๆ

69
2. โครงร่ างแข็งทีอ่ ยู่ภายในร่ างกาย (Endoskeleton) ได้แก่ โครงกระดูกของสัตว์ที่มีกระดูก
สันหลังทั้งหมด

7.2 การเจริญเติบโตของสั ตว์
สัตว์ที่มีโครงร่ างหุ ม้ นอกร่ างกาย และมีโครงร่ างแข้งอยูภ่ ายในร่ างกาย จะมีแบบแผนของการ
เจริ ญเติบโตแตกต่างกัน ดังนี้
1. การเจริ ญเติบโตของสั ตว์ ที่มีโครงร่ างแข็งหุ้มนอกร่ างกาย เช่น แมลง กุง้ ปู มีการเจริ ญเติบโต
ได้ยาก ดังนั้นเมื่อเจริ ญวัยจะต้องมีการสลัดเปลือกเก่าทิ้งไปที่เรี ยกว่า ลอกคราบ (Molting) เพื่อให้ผิว
ร่ างกายที่อ่อนนิ่มเติบโตได้แล้วจึงสร้างโครงแข็งหรื อเปลือกมาหุ ม้ ใหม่ และต่อไปก็จะเจริ ญด้วยการ
ลอกคราบอีก เป็ นเช่นนี้เรื่ อย ๆ ไป ทาให้ลกั ษณะเส้นกราฟการเจริ ญเติบโตเป็ นรู ปขั้นบันได ซึ่ ง
เส้นกราฟจะมีลกั ษณะเพิม่ ขึ้นอย่างฉับพลัน เป็ นระยะที่สิ่งมีชีวติ มีการลอกคราบและเติบโตขึ้น สลับกับ
การเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ ในบางช่วง

กราฟแสดงการเจริญเติบโตของมวลนา้
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ส่ วนหอยมีโครงร่ างแข็งหุ ม้ นอกร่ างกายเหมือนกัน แต่ไม่ตอ้ งลอกคราบ มันจะสร้างเปลือก
เพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ตัวมันที่อยูภ่ ายในก็จะขยายใหญ่ตามไปด้วย
สาหรับแมลง การเจริ ญเติบโตของแมลงแบ่งออกได้เป็ น 2 พวก ดังนี้
ชนิดการเจริญเติบโตของแมลง
1. ไม่มีเมตามอร์ โฟซี ส (Ametamorphosis)

วัฏจักรชีวติ ของแมลงสองง่าม
2. มีเมตามอร์ โฟซีส (Metamorphosis)
2.1 เมตามอร์ โฟซีสแบบสมบูรณ์ (Complete
Metamophosis)

ลักษณะการเจริญเติบโต
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างในการเจริ ญเติบโต คือ
ไข่ (egg)  ตัวอ่อน (young) เหมือนตัวเต็มวัย
แต่เล็กกว่า  ตัวเต็มวัย (adult)
ตัวอย่างแมลง เช่น ตัวสองง่าม ตัวสามง่าม
แมลงหางดีด

- มีการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างเป็ นขั้น ๆ ในระหว่างการ
เจริ ญเติบโต แมลงที่เจริ ญเติบโตลักษณะนี้ ได้แก่
แมลงต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 1.
- มีการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างครบ 4 ขั้น คือ
ไข่ (egg)  ตัวอ่อน (larva)  ดักแด้ (pupa) 
ตัวเต็มวัย (adult)
ตัวอย่างแมลง เช่น ผึ้ง ด้วง แมลงวัน มด ต่อ แตน
ไหม

วัฏจักรชีวติ ของด้วง

วัฏจักรชีวติ ของแมลงวัน
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ชนิดการเจริญเติบโตของแมลง
2.2 เมตามอร์ โฟซี สแบบไม่สมบูรณ์
(Incomplete Metamorphosis)
ตัวอย่างแมลง เช่น แมลงปอ ชีปะขาว จิ้งโจ้น้ า

ลักษณะการเจริญเติบโต
- มีการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างเพียง 3 ขั้น คือ
ไข่ (egg)  ตัวอ่อนในน้ า (naiad)  ตัวเต็มวัย
(adult)

2.3 เมตามอร์ โฟซี สแบบค่อยเป็ นค่อยไป
(Gradual Metamorphosis)
ตัวอย่างแมลง เช่น แมลงสาป จิง้ หรี ด จักจัน่
เรื อด มวนต่าง ๆ

วัฏจักรชีวติ ของแมลงปอ
- มีการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างทีละน้อย โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงรู ปร่ างเพียง 3 ขั้น คือ
ไข่ (egg)  ตัวอ่อนบนบก (nymph)  ตัวเต็มวัย
(adult)

วัฏจักรชีวติ ของแมลงสาป
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2. การเจริญเติบโตของสั ตว์ ทมี่ ีโครงร่ างแข็งอยู่ภายในร่ างกาย มีการเจริ ญเติบโตเช่นเดียวกับคน
โดยมีเส้นกราฟของการเจริ ญเติบโตเป็ นรู ปตัวเอส (Growth Curve) เช่ นเดี ยวกัน แต่ในสัตว์ครึ่ งบก
ครึ่ งน้ า เช่ น กบ คางคก ในระหว่างการเจริ ญเติบโตจะมีการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างนั้นก็คือสัตว์พวกนี้ จะมี
เมตามอร์ โฟซี ส ซึ่ งจะแบ่งได้เป็ น 2 ช่วงชัดเจน คือ ช่วงที่ดารงชี วิตอยูใ่ นน้ า และช่วงที่ดารงชี วิตอยูบ่ น
บกซึ่ งมีลาดับขั้นการเจริ ญเติบโต คือ
ไข่  ลูกอ๊อด  ตัวเต็มวัย

7.3 ความสั มพันธ์ ของระบบต่ าง ๆ ในร่ างกายสั ตว์
ระบบต่าง ๆ ในร่ างกายของสัตว์มีความสัมพันธ์กนั ทั้งทางตรงและทางอ้อม ความสัมพันธ์ของ
ระบบเหล่านี้ทาให้สัตว์สามารถดารงชีวติ อยูไ่ ด้ แม้วา่ จะอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ตัวอย่างความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ในร่ างกายสัตว์ ได้แก่
1. การเคลื่ อนที่ ข องสัตว์ เป็ นสมบัติที่ส าคัญที่ ท าให้สั ตว์แตกต่ างจากพืช โดยปรกติ สัตว์จะ
เคลื่ อนที่เข้าหาสิ่ งที่มีประโยชน์หรื อสิ่ งที่ตอ้ งการในการดารงชี วิต เช่ น อาหาร ที่อยู่อาศัยที่ เหมาะสม
การผสมพันธ์ หรื อการเลี้ ยงดูตวั อ่อน แต่จะเคลื่ อนหนี จากสิ่ งที่ไม่ตอ้ งการหรื อเป็ นอันตราย เช่ น ศัตรู
หรื อผูล้ ่า การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่วา่ วัตถุประสงค์ใดก็ตาม ถ้าเป็ นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังจะเคลื่อนที่
ได้ตอ้ งอาศัยการทางานร่ วมกันของกล้ามเนื้อและระบบประสาท ส่ วนสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังจะเกิดจาก
การทางานร่ วมกันของระบบกล้ามเนื้อ ระบบโครงกระดูก และระบบประสาท
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2. การเจริ ญเติบโตของสัตว์ต้ งั แต่ตวั อ่อนจนเป็ นตัวเต็มวัย จะต้องอาศัยทุกระบบในร่ างกาย และ
ระบบต่าง ๆ เหล่านี้ จะต้องทางานประสานสัมพันธ์กนั จึงจะทาให้การเจริ ญเติบโตของสัตว์เป็ นไปตาม
ปรกติ เช่น
- ระบบย่อยอาหาร จะเป็ นระบบที่นาสารอาหารต่าง ๆ เข้าสู่ ร่างกาย เพื่อเป็ นวัตถุดิบสาคัญใน
การเจริ ญเติบโต
- ระบบหายใจ นาก๊าซที่เซลล์ตอ้ งการเข้าสู่ ร่างกายและกาจัดก๊าซที่เซลล์ไม่ตอ้ งการออกนอก
ร่ างกาย นอกจากนี้ยงั ทาหน้าที่สร้างพลังงานให้แก่เซลล์ ทาให้เซลล์สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
- ระบบหมุนเวียนเลือด นาสารต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ไปยังเซลล์ทวั่ ร่ างกาย และนาสารที่เซลล์ไม่
ต้องการไปยังอวัยวะขับถ่ายเพื่อกาจัดออกนอกร่ างกาย
- ระบบขับถ่าย กาจัดของเสี ยที่เซลล์ไม่ตอ้ งการออกนอกร่ างกาย
- ระบบโครงกระดูก ถ้าเป็ นโครงร่ างแข็งที่อยู่ภายนอกร่ างกาย จะช่วยป้ องกันอันตรายภายใน
ไม่ให้ได้รับอันตราย แต่ถา้ เป็ นโครงร่ างแข็งที่อยูภ่ ายใน จะช่วยในการเคลื่อนไหวหรื อเคลื่อนที่
- ระบบประสาท ทาหน้าที่ควบคุมกลไกลการทางานของทุกระบบในร่ างกาย
เมื่อสัตว์เจริ ญเติบโตเป็ นตัวเต็มวัยก็พร้อมที่สะสื บพันธุ์เพื่อที่จะเพิ่มลูกหลาน ทาให้สัตว์แต่ละ
ชนิดสามารถดารงเผ่าพันธุ์ไว้ได้
การเจริญเติบโตของสั ตว์
( 1 ) การเจริญเติบโต
สิ่ งมีชีวิตทั้งหลายที่เกิ ดขึ้นมาแล้วย่อมต้องมีการเจริ ญเติบโต สัตว์ก็เช่ นเดี ยวกันย่อมจะมีการ
เจริ ญเติบโต ซึ่ งจะเป็ นกระบวนการในการเปลี่ ยนแปลงขนาดและรู ปร่ าง ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเพิ่ม
จานวนเซลล์ดว้ ยการแบ่งเซลล์ที่มีอยูแ่ ล้ว รวมทั้งมีการขยายขนาดของเซลล์ดว้ ยการสร้างไซโทพลาสซึ ม
ทาให้เซลล์มีขนาดใหญ่โตขึ้น ในลาดับต่อมาเซลล์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างและหน้าที่ จนกระทัง่
รวมกลุ่มประสานงานในหน้าที่จนเกิ ดเป็ นอวัยวะหลายๆ อวัยวะ อวัยวะต่างๆ เหล่านี้ รวมตัวกันเป็ น
ร่ างกายของสิ่ งมีชีวติ เพื่อดารงชีวติ อยูใ่ นสภาพแวดล้อมต่อไป
อย่างไรก็ตามในขณะที่สัตว์กาลังเจริ ญเติบโต สัตว์บางชนิ ดจะมีการเปลี่ ยนแปลงรู ปร่ างเป็ น
ระยะๆ จนกระทัง่ มีรูปร่ างคล้ายพ่อแม่ในที่สุด แต่สัตว์บางชนิ ดจะมีรูปร่ างเหมือนพ่อแม่ต้ งั แต่เกิดเลย
เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่าพ่อแม่เท่านั้นการเจริ ญเติบโต เป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ ยนแปลง
ต่างๆ ของสิ่ งมีชีวิตทุกระดับ ทั้งทางโครงสร้างและหน้าที่ กระบวนการต่างๆ ของการเจริ ญเติบโต แบ่ง
ได้เป็ นขั้นตอนง่าย ๆ คือ
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1. การเพิม่ จานวนเซลล์
ในสิ่ งมีชีวติ เซลล์เดียว การแบ่งเซลล์ถือว่าเป็ นการสื บพันธุ์ เกิดชีวติ ใหม่ข้ ึน มี หลายแบบ เช่น
การแบ่งแยกตัวเป็ นส่ วน ๆ การแตกหน่อ เป็ นต้น
ในสิ่ งมีชีวติ หลายเซลล์ การแบ่งเซลล์เป็ นการเพิ่มจานวนเซลล์ให้มากขึ้น เช่น การแบ่งเซลล์
จากตัวอ่อนเป็ นตัวเต็มวัย สร้างเซลล์ใหม่เพื่อทดแทนเซลล์เก่า เช่น เซลล์ผวิ หนัง

2. การเพิม่ ขนาดเซลล์
เป็ นกระบวนการสะสมและสังเคราะห์สารอินทรี ยภ์ ายโมเลกุลของเซลล์ ทาให้โมเลกุลมีขนาด
ใหญ่ข้ ึน หรื อมีการรวมกันระหว่างโมเลกุลกับโมเลกุล เป็ นผลให้เซลล์ตอ้ งขยายขนาดตามไปด้วย จึง
เกิดการเจริ ญเติบโตของสิ่ งมีชีวติ เช่นงูจะมีการลอกคราบเมื่อมีขนาดตัวใหญ่ข้ ึน
ถึงแม้นมันจะเป็ นงูยกั ษ์ แต่ช่วงชี วิตของมันน่าสนใจไม่นอ้ ย อานาคอนด้าจะผสมพันธุ์ดว้ ยการ
ที่ตวั ผูจ้ ะรัดตัวเมีย แล้วฉี ดน้ าเชื้อเข้าไป ตัวเมียจะตั้งท้องนานประมาณ 2 เดือน เมื่อคลอดลูกมันจะคลอด
ลูกเป็ นตัวซึ่ งแปลกกว่างูทวั่ ไปซึ่ งคลอดลูกเป็ นไข่ เมื่อลูกมันออกมาจะออกมาเยอะมากๆ ซึ่ งจะมีบางตัว
ที่ตาย และตัวที่ตายนัน่ แหละจะเป็ นอาหารของแม่มนั แต่ถา้ แม่มนั งับตัวที่ยงั ไม่ตายเข้าไป ลูกของมันจะ
สบัดตัว แล้วแม่มนั จะรี บคายทันที แต่กว่าที่ลูกมันจะโตและรอดมาเป็ นตัวเต็มวัยได้ มันก็ตอ้ งเจอศัตรู
มากมาย ซึ่ งมีเพียงไม่ถึง10%เท่านั้นที่รอดมาได้ เมื่อมันโตเต็มวัยมันก็พร้อมที่จะผสมพันธุ์ทนั ทีและมีลูก
ต่อไป
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3. การเปลีย่ นแปลงสภาพของเซลล์
เนื่องจากในระยะแรกเซลล์อาจจะทาหน้าที่อย่างหนึ่งแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การทางาน
จึงเกิดการเปลี่ยนสภาพเซลล์ตามไปด้วยเพื่อให้ได้เซลล์ที่สามารถทาหน้าที่ที่ต่างกัน การเปลี่ยนสภาพ
เกิดทั้งทางกายภาพและชี วเคมี ทั้งในระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ ระดับเนื้ อเยื่อ ระดับอวัยวะ และระดับ
ระบบอวัยวะ เซลล์ที่ได้ใหม่จะมีหน้าตาต่างไปจากเซลล์เดิม
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พัฒนาการทางร่ างกายของมนุษย์

4. การเกิดรู ปร่ างทีแ่ น่ นอน
สิ่ งมีชีวติ จะมีการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างตลอดเวลา ตั้งแต่แรกเกิดจนเป็ นตัวเต็มวัย เนื่องจากมีการ
แบ่งเซลล์หรื อเพิ่มจานวนเซลล์ รู ปร่ างตอนโตอาจจะแตกต่างจากตอนแรกเกิดมากหรื อไม่เหมือนกันเลย
เช่น กบ ผีเสื้ อ เป็ นต้น การเติบโตในสิ่ งมีชีวิตชั้นสู งจะหยุดเมื่อโตเต็มวัย โดยการใช้ความสู งที่หยุดเป็ น
เกณฑ์ ไม่คานึงว่าน้ าหนักจะเพิ่มหรื อลดลง
รู ปตัวสามง่ าม
.
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเจริญเติบโต
1. ศักยภาพของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม การที่สิ่งมีชีวิตจะมีการเติบโตเป็ นอย่างไร
นั้นขึ้ นกับพันธุ กรรมเป็ นอันดับแรก เพราะการเจริ ญเติ บโตของตัวอ่อนจะมี ข้ นั ตอนเหมื อนพ่อแม่
แต่อตั ราการเติบโตจะแตกต่างกันได้ข้ ึนกับสภาพแวดล้อมของสิ่ งมีชีวิตในขณะนั้น
2. ปั จจัยทางสิ่ งแวดล้อม
2.1 ปัจจัยทางชีวภาพ การเติบโตที่ผดิ ปกติอาจเป็ นผลมาจากสิ่ งมีชีวติ ที่ดารงชี วติ อยูด่ ว้ ยกัน
เช่น ถ้าร่ างกายมีปรสิ ต เช่น พยาธิ แบคทีเรี ย เกาะทาลายเนื้ อเยื่อ หรื อดูดสารอาหาร จะทาให้การเติบโต
ช้าผิดปกติหรื อตายได้
2.2 ปัจจัยทางกายภาพ
2.2.1 ปั จจัยเกี่ยวกับพลังงาน ได้แก่ ความร้อน แสง เสี ยง เป็ นต้น
2.2.2 ปั จจัยเกี่ยวกับสารเคมี สารเคมีที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโต คือฮอร์ โมน
เนื่องจากฮอร์ โมนและสารที่เกี่ยวข้องฮอร์ โมนจะควบคุมการทางานของระบบต่างๆ ในร่ างกายให้เป็ น
ปกติ
การขยายพันธุ์สัตว์
ในปั จจุบนั ประชากรโลกได้เพิ่มขึ้นเป็ นจานวนมาก ดังนั้นความต้องการสัตว์เป็ นอาหาร และ
เป็ นสิ นค้าของมนุ ษย์มีเพิ่มมากขึ้น มนุ ษย์จึงคิดค้นหาวิธีการต่าง ๆ ที่จะช่วยในการขยายพันธุ์สัตว์ให้มี
ปริ มาณมากเพียงพอ รวมทั้งมีคุณภาพตามความต้องการ
ปั จจุบนั นักวิทยาศาสตร์ ได้นาวิธีการทางเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการขยายพันธุ์ เพื่อให้ได้
ปริ มาณของสัตว์เพิ่มมากขึ้นแทนที่จะให้สัตว์ผสมพันธุ์กนั เองตามธรรมชาติ โดยเทคโนโลยี สมัยใหม่ที่
ให้ความสะดวกและได้ผลดี รวมทั้งเป็ นที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายในขณะนี้ได้แก่
การผสมเทียมและการถ่ ายฝากตัวอ่อน ส่ วน การทาโคลนนิ่ง เป็ นเทคนิคขยายพันธุ์แบบใหม่ที่
เพิ่งคิดค้นได้สาเร็ จ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540
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การผสมเทียม
การผสมเทียม หมายถึง การทาให้เกิดการปฏิสนธิ ระหว่างไข่กบั อสุ จิ ที่มนุษย์เป็ นผูท้ าให้เกิด
การปฏิสนธิ โดยนาน้ าเชื้ ออสุ จิจากสัตว์ตวั ผูท้ ี่เป็ นพ่อพันธุ์ไปผสมกับไข่ของสัตว์ตวั เมียที่เป็ นแม่พนั ธุ์
โดยที่สัตว์ไม่ตอ้ งมีการผสมพันธุ์กนั เองตามธรรมชาติ
การผสมเทียมสามารถทาได้กบั สัตว์ท้ งั ที่มีการปฏิสนธิ ภายนอกร่ างกายของสัตว์ เช่น การผสม
เทียมปลา และการปฏิสนธิ ภายในร่ างกายของสัตว์ เช่น โค กระบือ สุ กร แพะ แกะ

การผสมเทียมสั ตว์ทมี่ ีการปฏิสนธิภายในร่ างกาย
สัตว์ที่มีการปฏิสนธิ ในร่ างกายของสัตว์ ที่นิยมการผสมเทียม ได้แก่ โค กระบือ สุ กร แพะ แกะ
มีข้ นั ตอนปฏิบตั ิดงั นี้
1. การรีดนา้ เชื้อ เป็ นการรี ดน้ าเชื้ออสุ จิจากสัตว์พอ่ พันธุ์ที่ดี มีความแข็งแรงสมบูรณ์ และมีอายุ
พอเหมาะ โดยใช้เครื่ องมือสาหรับรี ดน้ าเชื้อโดยเฉพาะ
2. การตรวจคุณภาพนา้ เชื้อ เป็ นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของน้ าเชื้ อที่รีดได้วา่ มีปริ มาณของ
ตัวอสุ จิมากพอแก่การผสมเทียม และมีความแข็งแรงเพียงพอแก่การนามาใช้หรื อไม่
3. การเก็บรักษานา้ เชื้อ เป็ นการเก็บรักษาน้ าเชื้อก่อนที่จะนาไปใช้ โดยจะมีการเติมอาหารลงใน
น้ าเชื้อเพื่อให้ตวั อสุ จิได้ใช้เป็ นอาหารตลอดช่วงที่เก็บรักษา และเป็ นการช่วยให้ปริ มาณน้ าเชื้อมีมากขึ้น
จะได้นาไปฉีดให้ตวั เมียได้หลาย ๆ ตัว หลังจากนั้นจะนาน้ าเชื้อที่เติมอาหารแล้วไปเก็บไว้ในอุณหภูมิต่า
ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ
1. การเก็บน้ าเชื้ อสด เป็ นการเก็บน้ าเชื้ อในสภาพของเหลวในที่อุณหภูมิ 4 - 5 องศาเซลเซียส
จะช่วยให้น้ าเชื้อมีอายุอยูไ่ ด้ประมาณหนึ่งเดือน แต่หากเก็บรักษาไว้ที่ อุณหภูมิ 15- 20 องศาเซลเซียส จะ
เก็บรักษาได้ประมาณ 4 - 5 วัน เท่านั้น
2. การเก็บรักษาน้ าเชื้อแบบแช่แข็ง เป็ นการเก็บน้ าเชื้อโดยแช่ไว้ในไนโตรเจนเหลวที่
อุณหภูมิ ต่า - 196 องศาเซลเซียส จะทาให้น้ าเชื้ออยูใ่ นสภาพของแข็ง วิธีการเก็บแบบนี้จะช่วยให้
สามารถเก็บไว้นานเป็ นปี
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4. การฉีดเชื้อให้ แม่ พนั ธูุ ู์ เมื่อจะผสมเทียมจะนาเชื้อสด หรื อน้ าเชื้ อแช่แข็งออกมาปรับ
สภาพให้อยูใ่ นสภาพปกติ แล้วใช้กระบอกฉี ดยาดูดน้ าเชื้ อที่เตรี ยมไว้ฉีดเข้าไปในมดลูกของแม่พนั ธุ์
เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิ และตั้งท้อง
การผสมเทียมสั ตว์ทมี่ ีการปฏิสนธิภายนอกร่ างกาย
การผสมเทียมในสัตว์ที่มีการปฏิสนธิ ภายนอก นิยมทากับสัตว์น้ าพวกปลา กุง้ และหอย สาหรับ
การผสมเทียมปลานั้น ก่อนที่จะรี ดน้ าเชื้ อและไข่จากปลาพ่อพันธุ์ และแม่พนั ธุ์มาผสมกัน จะต้องมีการ
เตรี ยมพ่อพันธุ์และแม่พนั ธุ์ ให้พร้ อมที่จะผสมพันธุ์เสี ยก่อน โดยการฉี ด " ฮอร์ โมน " เพื่อกระตุน้ ให้
พ่อพันธุ์ผลิตน้ าเชื้อที่สมบูรณ์ และกระตุน้ ให้ไข่ของแม่พนั ธุ์สุกเต็มที่ ซึ่ งฮอร์ โมนที่ใช้เป็ นฮอร์ โมนที่ได้
จากต่อมใต้สมองของปลา หรื ออาจจะใช้ฮอร์ โมนสังเคราะห์ก็ได้ การผสมเทียมปลานั้นมีข้ นั ตอนที่
สาคัญดังนี้
1. การรีดไข่ จากแม่ พนั ธุ์ เป็ นการรี ดไข่ออกจากท้องของปลาที่เป็ นแม่พนั ธุ์ ลงในภาชนะ
รองรับ โดยนิยมฉี ดฮอร์ โมนจากต่อมใต้สมองของปลาชนิ ดเดียวกันเข้าไปในตัวปลาแม่พนั ธุ์ก่อนเพื่อ
เร่ งไข่ให้สุกเร็ วขึ้น
2. การรีดนา้ เชื้อจากพ่อพันธูุ ู์ เป็ นการรี ดน้ าเชื้ อออกมาจากปลาตัวผูท้ ี่เป็ นพ่อพันธุ์ ใส่ ลงใน
ภาชนะที่มีไข่ปลาที่รีดไว้แล้ว
3. การคนนา้ เชื้อให้ ผสมกับไขู่ เพื่อให้อสุ จิเข้าผสมกับไข่อย่างทัว่ ถึงมักนิยมคนไข่ดว้ ยขนไก่
อ่อน ๆ ให้ทวั่ ภาชนะแล้วทิง้ ไว้สักครู่ หนึ่งจึงถ่ายน้ าทิง้
4. นาไข่ ปลาทีผ่ สมแล้วไปฟัก เป็ นการฟักไข่ที่ผสมแล้วให้เป็ นลูกปลา โดยนาไข่ที่ผสมแล้วไป
ฟักในบ่อหรื อภาชนะที่เตรี ยมไว้ เพื่อให้ฟักเป็ นตัวอ่อนของลูกปลาต่อไป

การถ่ ายฝากตัวอ่อน
การถ่ายฝากตัวอ่อน เป็ นวิธีการขยายพันธุ์แบบใหม่วิธีหนึ่ ง โดยมีหลักการสาคัญ คือ การนา
ตัวอ่อนที่เกิดจากการปฏิสนธิ ระหว่างพ่อพันธุ์ และแม่พนั ธุ์ออกมาจากมดลูกของแม่พนั ธุ์ แล้วนาไปฝาก
ใส่ ใว้ในมดลูกของตัวเมียตัวอื่นที่เตรี ยมไว้เพื่อให้ต้ งั ท้องแทนแม่พนั ธุ์ ซึ่ งทาให้สามารถใช้ประโยชน์
จากแม่พนั ธุ์ได้อย่างคุม้ ต่า เพราะแม่พนั ธุ์มีหน้าที่เพียงผลิตตัวอ่อน โดยไม่ตอ้ งตั้งท้อง ซึ่ งวิธีการถ่ายฝาก
ตัวอ่อนนี้จะทาได้แต่เฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมที่ออกลูกเป็ นตัว และออกลูกครั้งละ 1 ตัว และใช้เวลา
ตั้งท้องนาน
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การทาโคลนนิ่ง
การทาโคลนนิ่ง เป็ นเทคนิคการขยายพันธุ์ที่ทาให้เซลล์ไข่ ซึ่ งผ่านกรรมวิธีบางอย่างสามารถ
เจริ ญเป็ นตัวอ่อนได้โดยที่ไม่ตอ้ งมีการปฏิสนธิ ตามธรรมชาติ โดยเซลล์ไข่ดงั กล่าว จะถูกนานิวเคลียส
เก่าออก แล้วใส่ นิวเคลียสใหม่ ซึ่งเป็ นของเซลล์ตน้ แบบจากสัตว์ตวั ที่มีลกั ษณะตามต้องการเข้าไปแทน
จากนั้นก็กระตุน้ ให้เซลล์ไข่ที่มีนิวเคลียสใหม่แบ่งเซลล์ได้เป็ นตัวอ่อน แล้วจึงนาตัวอ่อนที่ได้ไปฝากไว้
ในมดลูกของแม่ฝากให้ต้ งั ท้อง และคลอดลูกแทนแม่ ซึ่งเป็ นเจ้าของเซลล์ตน้ แบบ
สัตว์ที่เกิดจากเทคนิคการทาโคลนนิ่งซึ่ งมีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลกก็คือ " แกะดอลลี " ซึ่งถือ
กาเนิดขึ้นเมื่อเดือน กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2540 ( ปัจจุบนั เสี ยชีวิตไปแล้ว ) โดยเซลล์ตน้ แบบของแกะดอลลี
ได้มาจากเซลล์เต้านมของแกะหน้าขาว ขั้นตอนการทาโคลนนิ่งแกะดอลลีเป็ นดังแผนภาพ

นอกจากแกะดอลลีแล้วยังมีสัตว์โคลนนิ่งตัวอื่น ๆ ถือกาเนิ ดขึ้นมาเป็ นระยะ ๆ เช่น
* " อิง " โคโคลนนิ่งตัวแรกของไทย ซึ่ งใช้เซลล์ใบหูของโคพันธุ์แบรงกัสเพศเมียเป็ นเซลล์ตน้ แบบ
* " ซีซี " แมวโคลนนิ่งตัวแรกของโลก ( เซลล์ที่อยูร่ อบ ๆ เซลล์ไข่ ) เป็ นเซลล์ตน้ แบบ
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ใบงาน
เรื่องสั ตว์
คาสั่ ง จงตอบคาถามต่ อไปนี้ พร้ อมอธิบายมาพอเข้ าใจ
1. เราสามารถแยกประเภทของสัตว์ อย่างไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. ปั จจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของสิ่ งมีชีวติ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. สัตว์มีกระดูกสันหลัง แบ่งได้กี่กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มอะไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. จงยกตัวอย่างกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง มา 5 กลุ่ม
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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บทที่ 4
ระบบนิเวศ
สาระสาคัญ
ความหมาย ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่ งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของห่ วงโซ่ อาหาร ความสัมพันธ์
ของสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่นกับการดารงชีวติ ของสิ่ งมีชีวติ
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. นักเรี ยนสามารถอธิ บายความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่ งมีชีวติ ต่างๆกับสภาพแวดล้อมได้
2. นักเรี ยนสามารถอธิ บายความสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวติ ในห่วงโซ่อาหารได้
3. นักเรี ยนสามารถอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นกับการดารงชีวติ
ของสิ่ งมีชีวติ ได้
ขอบข่ ายเนื้อหา
เรื่ องที่ 1 ความเป็ นอยูข่ องสิ่ งมีชีวติ ในท้องถิ่น
เรื่ องที่ 2 ห่วงโซ่อาหาร
เรื่ องที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับการดารงชีวิตของสิ่ งมีชีวติ
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เรื่องที่ 1 ความเป็ นอยู่ของสิ่ งมีชีวติ ในท้ องถิ่น
ระบบนิเวศ (Ecosystem) หมายถึง ความสัมพันธ์ของกลุม่ สิ่ งมีชีวติ ในแหล่งที่อยู่ และมีความสัมพันธ์
ซึ่ งกันและกัน ระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรี ยกว่า โลกของสิ่ งมีชีวติ
ระบบนิเวศจะประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน 2 อย่างคือ
1. องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต (abiotic component) ได้แก่ สารประกอบอินทรี ย ์ และอนินทรี ย ์
(abiotic substanc ) สารประกอบอินทรี ย ์ เช่น โปรตีน ไขมัน คาร์ โบไฮเดรต วิตามิน ส่ วนสารประกอบ
อนินทรี ย ์ เช่น น้ า คาร์ บอนไดออกไซด์ ฯลฯ , สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (abiotic environment) เช่น
อุณหภูมิ แสงสว่าง ความกดดัน
2. องค์ประกอบที่มีชีวติ (biotic components) ได้แก่ ผูผ้ ลิต (producer) ผูบ้ ริ โภค ( consumer)
และผูย้ อ่ ยสลาย(decomposer)
ประเภทของระบบนิเวศ
1. ระบบนิเวศบนบก ได้แก่ ระบบนิเวศทะเลทราย ระบบนิเวศแบบทุง้ หญ้า ระบบนิเวศป่ าดิบ
ชื้น ระบบนิเวศแบบป่ าผลัดใบเขตอบอุ่น ระบบนิเวศแบบป่ าสน ระบบนิเวศแบบทุนดรา
2. ระบบนิเวศในน้ า ได้แก่ ระบบนิเวศแหล่งน้ าจืด ระบบนิเวศแหล่งน้ าเค็ม ระบบนิเวศแหล่ง
น้ ากร่ อย
ความสั มพันธ์ ระหว่างสิ่ งมีชีวติ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวติ ในระบบนิ เวศ มี 2 แบบ คือ
1. ความสั มพันธ์ ระหว่างสิ่ งมีชีวติ ชนิดเดียวกัน ซึ่ งก่อให้เกิดทั้งผลดี และผลเสี ย
 ผลดี คือ สร้างความเข้มแข็งและความปลอดภัยในกลุ่ม
 ผลเสี ย คือ แก่งแย่งอาหาร แย่งชิ งการเป็ นจ่าฝูง
2. ความสั มพันธ์ ระหว่างสิ่ งมีชีวติ ต่ างชนิดกัน การอยูร่ ่ วมกันของสิ่ งมีชีวติ ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป
ในแหล่งที่อยูเ่ ดียวกัน มีความสัมพันธ์หลายรู ปแบบ ได้แก่
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ภาวะได้ ประโยชน์ ร่วมกัน (protocoopera) สิ่ งมีชีวติ ทั้ง 2 ฝ่ ายต่างได้ประโยชน์ดว้ ยกัน
ทั้งคู่ เช่น ผึ้งกับดอกไม้ เพลี้ยกับมดดา นกเอี้ยงกับควาย

ภาวะพึง่ พากัน (mutualism) สิ่ งมีชีวติ ทั้ง 2 ฝ่ ายได้ประโยชน์ร่วมกัน แต่ตอ้ งอยูร่ ่ วมกัน
ตลอดเวลา หากแยกกันอยูจ่ ะทาให้อีกฝ่ าย ไม่สามารถดารงชีวติ อยูไ่ ด้ เช่น ไลเคน โพรโทซัวในลาไส้
ปลวก แบคทีเรี ยในปมรากพืชตระกูลถัว่
ภาวะอิงอาศัย (commensalism) สิ่ งมีชีวติ ฝ่ ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ ายหนึ่งไม่ได้ และไม่เสี ย
ประโยชน์ แยกกันอยูไ่ ด้ เช่น เถาวัลย์เกาะบนต้นไม้ใหญ่ กล้วยไม้กบั ต้นสัก นกทารังบนต้นไม้
เหาฉลามกับปลาฉลาม เพรี ยงที่เกาะบนตัวของสัตว์
ความสั มพันธ์ ของสิ่ งมีชีวติ กับสิ่ งแวดล้อม
แสงสว่ าง แสงจากดวงอาทิตย์เป็ นพลังงานที่มีอิทธิ พลต่อสิ่ งมีชีวิตทุกชนิ ดบนโลก ปริ มาณ
แสงในธรรมชาติแต่ละแห่ งจะแตกต่างกัน ทาให้สิ่งมีชีวิตในแต่ละแห่ งแตกต่างกันไป พืชต้องการแสง
จากดวงอาทิ ตย์ม ากกว่า สั ตว์ พื ช ใช้แสงเป็ นพลัง งานในกระบวนการสังเคราะห์ แ สงเพื่ อสร้ า ง
สารอาหาร สารอาหารสร้างขึ้นจะถ่ายทอด ไปยังสัตว์ในห่วงโซ่อาหาร ความต้องการแสงของสิ่ งมีชีวิต
จะมีความแตกต่างกัน พืชที่มีแสงสว่างส่ องถึงจะมีความหนาแน่นมากกว่าบริ เวณที่มีแสงส่ องถึงน้อย
พืชแต่ละชนิดต้องการแสงในปริ มาณแตกต่างกัน แสงมีอิทธิ พลต่อการดารงชี วิตของสัตว์ สัตว์บางชนิด
ต้องการแสงน้อยมักอาศัยอยูใ่ นร่ มเงาหรื อในที่มืด เช่น ตัวอ่อนของแมลงในทะเลทรายซึ่ งมีแสงมากใน
เวลากลางวัน สัตว์จะหลบซ่อนตัวและจะออกหากินในเวลากลางคืน ในทะเลลึกจะมีแสงสว่างน้อยมาก
หรื อไม่มีเลย สัตว์จะมีอวัยวะที่ทาหน้าที่กาเนิดแสงได้เอง เป็ นต้น
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อุณหภู มิ สิ่ งมี ชีวิตจะเลื อกแหล่ งที่ อยู่อาศัย ที่ มีอุณหภูมิเหมาะสมกับ ตัวเอง อุ ณหภูมิ ที่
เหมาะสมประมาณ 10-30 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิบนพื้นดินจะมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าในน้ า จึงทา
ให้สิ่งมีชีวิตบนพื้นดิ น มีการปรับตัวในหลายลักษณะ เช่น การอพยพหนี หนาวของนกนางแอ่นจาก
ประเทศจีนมาหากินในประเทศไทย ในช่วงฤดูหนาว การจาศีลของกบเพื่อหนีร้อนหรื อหนีหนาว
แร่ ธ าตุ และก๊ า ซ พื ช และสัตว์ นาแร่ ธ าตุ และก๊ า ซต่ า ง ๆ ไปใช้ใ นการสร้ างอาหาร และ
โครงสร้ างของร่ างกาย ความต้องการแร่ ธาตุ และก๊าซของสิ่ งมีชีวิตจะมีความแตกต่างกัน
ความเป็ นกรด-เบสของดินและน้า สิ่ งมีชีวิตจะอาศัยอยูใ่ นดิน และแหล่งน้ าที่มีความเป็ นกรดเบสของดิน และน้ าที่เหมาะสม จึงจะสามารถเจริ ญเติบโตและดารงชี วิตอยูไ่ ด้ ความเป็ นกรด-เบสของ
ดินและน้ าจะขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณของแร่ ธาตุที่ละลายปะปนอยู่
กิจกรรม
ให้นกั เรี ยนออกไปสารวจระบบนิเวศ หรื อสิ่ งแวดล้อมภายในโรงเรี ยน หรื อที่บา้ นพร้อมกับวาด
รู ปสิ่ งแวดล้อมนั้นว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง และมีความสัมพันธ์กนั อย่างไร
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แบบทดสอบ
จงเลือกคาตอบทีถ่ ูกทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียว
1. ข้อใดเป็ นสิ่ งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น
ก. ป่ าไม้
ข. แม่น้ า
ค. วัฒนธรรม
ง. พื้นดิน
2. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก. สิ่ งแวดล้อมคือสิ่ งที่อยูร่ อบตัวเราที่ธรรมชาติสร้างขึ้น
ข. สิ่ งแวดล้อมคือสิ่ งที่อยูร่ อบตัวเราที่มนุษย์สร้างขึ้น
ค. สิ่ งแวดล้อมคือสิ่ งที่มีชีวิตหรื อไม่มีชีวิตก็ได้ อากมองเห็นหรื อไม่ก็ได้
ง. ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวติ กับสิ่ งแวดล้อม
ก. นกเอี้ยงบนหลังควาย
ข. การปรุ งอาหารของพืช
ค. กาฝากบนต้นไม้
ง. ปลวกกับโปรโตซัว
4. นกเอี้ยงบนหลังควายเป็ นความสัมพันธ์กนั แบบใด
ก. ได้ประโยชน์ร่วมกัน
ข. อิงอาศัย
ค. พึ่งพา
ง. ย่อยสลาย
5. ข้อใดเป็ นความสัมพันธ์แบบอิงอาศัย
ก. เถาวัลย์เกาะบนต้นไม้ใหญ่
ข. แบคทีเรี ยในปมรากพืชตระกูลถัว่
ค. เพลี้ยกับมดดา
ง. ผึ้งกับดอกไม้
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เรื่องที่ 2 ห่ วงโซ่ อาหาร (Food Chain)
หมายถึง ความสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวติ ในเรื่ องของการกินต่อกันเป็ นทอด ๆ จาก ผูผ้ ลิตสู่
ผูบ้ ริ โภค ทาให้มีการถ่ายทอดพลังงานในอาหารต่อเนื่ องเป็ นลาดับจากการกินต่อกัน
ตัวอย่าง เช่ น
ข้าว
ตัก๊ แตน
กบ
เหยีย่ ว
จากแผนภาพ จะสังเกตเห็นว่า การกินต่อกันเป็ นทอด ๆ ในห่วงโซ่ อาหารนี้ เริ่ มต้นที่ ต้นข้าว
ตามด้วยตัก๊ แตนมากินใบของต้นข้าว กบมากินตัก๊ แตน และ เหยีย่ วมากินกบ ซึ่ งจากลาดับขั้นในการ
กินต่อกันนี้ สามารถอธิ บายได้วา่

ต้ นข้ าว นับเป็ นผูผ้ ลิตในห่วงโซ่อาหารนี้ เนื่องจากต้นข้าว เป็ นพืชซึ่งสามารถสร้างอาหารได้
เองโดยใช้กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง

ตั๊กแตน นับเป็ นผูบ้ ริ โภคลาดับที่ 1 เนื่ องจาก ตัก๊ แตนเป็ นสัตว์ลาดับแรกที่บริ โภคข้าวซึ่ งเป็ น
ผูผ้ ลิต
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กบ นับเป็ นผูบ้ ริ โภคลาดับที่ 2 เนื่องจาก กบจับตัก๊ แตนกินเป็ นอาหาร หลังจากที่ตกั๊ แตนกิน
ต้นข้าวไปแล้ว

เหยี่ยว เป็ นผูบ้ ริ โภคลาดับสุ ดท้าย เนื่องจาก เหยีย่ วจับกบกินเป็ นอาหาร และในโซ่อาหารนี้ไม่มี
สัตว์อื่นมาจับเหยีย่ วกินอีกทอดหนึ่ง
ในการเขียนโซ่อาหาร ให้เขียนโดยเริ่ มจากผูผ้ ลิต อยูท่ างด้านซ้าย และตามด้วยผูบ้ ริ โภคลาดับที่
1, ผูบ้ ริ โภคลาดับที่ 2, ผูบ้ ริ โภคลาดับที่ 3 ต่อไปเรื่ อย ๆ จนถึงผูบ้ ริ โภคลาดับสุ ดท้าย และเขียนลูกศร
แทนการถ่ายทอดพลังงานจากสิ่ งมีชีวิตหนึ่ งไปยังอีก สิ่ งมีชีวิตหนึ่ ง หรื อเขียนให้หวั ลูกศรชี้ ไปทางผูล้ ่า
และปลายลูกศรหันไปทางเหยือ่ นัน่ เอง
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สายใยอาหาร (Food Web)
หมายถึง ห่วงโซ่อาหารหลาย ๆ ห่วงโซ่ ที่มีความคาบเกี่ยว หรื อสัมพันธ์กนั นัน่ คือใน
ธรรมชาติการกินต่อกันเป็ นทอด ๆ ในโซ่อาหาร จะมีความซับซ้อนกันมากขึ้น คือ มีการกินกันอย่างไม่
เป็ นระเบียบ
ตัวอย่าง เช่ น

แผนภาพสายใยอาหาร
จากแผนภาพสายใยอาหารด้านบน จะสังเกตเห็ นได้วา่ ต้นข้าวที่เป็ นผูผ้ ลิตในระบบนิ เวศนั้น
สามารถถูกสัตว์หลายประเภทบริ โภคได้ คือ มี ท้ งั วัว ตัก๊ แตน ไก่ และ ผึ้ง และ สัตว์ที่เป็ นผูบ้ ริ โภค
ลาดับที่ 1 เหล่านั้น ก็สามารถจะเป็ นเหยื่อของสัตว์อื่น และยังเป็ นผูบ้ ริ โภคสัตว์อื่น ได้เช่นกัน อาทิเช่น
ไก่ สามารถจะบริ โภคตัก๊ แตนได้ และในขณะเดียวกันไก่ก็มีโอกาสที่จะถูกงูบริ โภคได้เช่นกัน
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การถ่ ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
ดวงอาทิตย์เป็ นแหล่งพลังงานสาหรับโลกของสิ่ งมีชีวิต กลุ่มสิ่ งมีชีวิตที่เป็ นผูผ้ ลิตจะเปลี่ ยน
พลังงานแสงเป็ นพลังงานที่สะสมไว้ในโมเลกุลของสารอาหาร โดยกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงได้
ผลผลิ ตเบื้องต้น คือ กลูโคส ในกระบวนการนี้ มีแก๊สออกซิ เจนปล่อยออกสู่ บรรยากาศ พลังงานใน
โมเลกุลของสารอาหารจะถ่ ายทอดจากผูผ้ ลิ ตสู่ ผูบ้ ริ โภคล าดับต่างๆ จนถึ งผูย้ ่อยสลายอิ นทรี ยส์ าร
ซึ่ ง พลัง งานจะมี ค่ า ลดลงตามล าดับ เพราะส่ วนหนึ่ ง ถู ก ใช้ใ นการผลิ ตพลัง งานให้แก่ ร่า งกายโดย
กระบวนการหายใจ อีกส่ วนหนึ่ งสู ญเสี ยไปในรู ปของพลังงานความร้อน ดังนั้นลาดับการถ่ายทอด
พลังงานในโซ่อาหารจึงมีความยาวจากัด โดยปกติจะสิ้ นสุ ดที่ผบู ้ ริ โภคลาดับ 4 - 5 เท่านั้น
จากแผนภาพสายใยอาหาร ผูท้ ี่ได้รับพลังงานจากพืชเป็ นอันดับแรก คือ กระต่าย หนู นกกินพืช
ตัก๊ แตน จัดเป็ นผูบ้ ริ โภคอันดับ 1 ส่ วน นกกินแมลง แมงมุม แมลงปี กแข็ง จะได้รับการถ่ายทอดพลังงาน
เป็ นอันดับที่ 2 ส่ วนเหยีย่ วจัดเป็ นผูบ้ ริ โภคอันดับที่ 3
เมื่อพิจารณาแบบแผนของการถ่ายทอดพลังงานในโซ่ อาหารหนึ่ ง ๆ สามารถเสนอได้ในรู ป
พิรามิด ได้แก่ พิรามิดจานวนของสิ่ งมีชีวิต (pyramit of numbur) ดังแผนภาพ โดยทัว่ ไปสัดส่ วนของ
จานวนสิ่ งมีชีวิตจะมีลกั ษณะเป็ นรู ปพิรามิดฐานกว้าง โดยผูผ้ ลิตซึ่ งมีจานวนมากที่สุดอยู่ตรงตาแหน่ ง
ฐานพิรามิด ผูบ้ ริ โภคลาดับต่าง ๆ ที่อยูถ่ ดั ขึ้นไปตามลาดับจะลดลง
ตัวเลขที่อยูใ่ นพิรามิดแต่ละชั้นแสดงจานวนสิ่ งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ จะเห็นได้วา่ พื้นที่ 1 ตารางเมตร
ของสระน้ าจืดมีผผู ้ ลิ ตอยู่จานวนมากมาย ส่ วนผูบ้ ริ โภคแต่ละลาดับจะมีจานวนลดหลัน่ กันไป จนถึ ง
ผูบ้ ริ โภคลาดับ 3ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ โภคลาดับสุ ดท้าย ในตัวอย่างพิรามิดจานวนตามแผนภาพนี้ มี 0.01 ตัวต่อ
ตารางเมตร การที่ จานวนของสิ่ งมี ชีวิตที่ นับ ได้ ไม่ เป็ นจานวนเต็มเนื่ องจากเราคานวณหาจานวน
สิ่ งมีชีวติ บริ เวณผิวของสระน้ าจืดในพื้นที่ 1 ตารางเมตรเท่านั้น ซึ่ งตามความเป็ นจริ งสระน้ าจืดนี้ มีพ้ืนที่
มากกว่า 1 ตารางเมตร เมื่ อคานวณจานวนสิ่ งมีชีวิตที่ เป็ นผูบ้ ริ โภคอันดับ 3 บนผิวของสระน้ าจื ด
ทุก ๆ 1 ตารางเมตร ซึ่ งมีจานวนน้อย ผลลัพธ์จึงไม่เป็ นเลขจานวนเต็ม
พิรามิ ดของจานวนสิ่ งมี ชีวิตอาจไม่จาเป็ นต้องมีลกั ษณะของพิรามิดฐานกว้างเพียงอย่างเดี ยว
ระบบนิ เวศสวนลาใยแห่ งหนึ่ งมีลาใย 200 ต้น และบริ เวณต้นลาใยเป็ นแหล่งที่อยู่ของกลุ่มสิ่ งมีชีวิต
หลายชนิด ได้แก่ ผึ้ง แมลงวันทอง นก นกฮูก จะเห็นได้วา่ ผึ้ง และแมลงวันทองที่อาศัยกินน้ าหวานจาก
ดอกลาใยนั้นมีจานวนมากกว่าต้นลาใยหลายเท่า พิรามิดจานวนสิ่ งมีชีวิตของระบบนิ เวศนี้ จึงมีลกั ษณะ
ดังแผนภาพ
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การเสนอข้อมูลในรู ปของพิรามิดจานวน อาจทาให้เกิ ดความเข้าใจคลาดเคลื่ อนได้ เพราะ
สิ่ งมีชีวิตไม่วา่ จะมีขนาดเล็กเพียงเซลล์เดียว เช่น สาหร่ ายเซลล์เดียว หรื อสัตว์หลายเซลล์ และมีขนาด
ใหญ่ เช่ น ไส้ เดื อนดิ นก็จะถู กนับเป็ นหนึ่ งเท่ากันหมด ทั้งที่ ตามความเป็ นจริ งแล้วปริ มาณอาหารที่
ผูบ้ ริ โภคจะได้รับจากสิ่ งมีชีวติ ทั้งสองชนิดนี้แตกต่างกันมาก
ดังนั้นนักนิ เวศวิทยาจึงเสนอในรู ปของพิรามิดมวลของสิ่ งมีชีวิต (pyramit of mass) โดยการ
คาดคะเนมวลของน้ าหนักแห้งของสิ่ งมีชีวิตแต่ละลาดับแทนการนับจานวน ทั้งนี้ เพื่อให้ขอ้ มูลมีความ
ถูกต้องตามความเป็ นจริ งมากขึ้น ดังตัวอย่างในภาพ
จานวน หรื อ มวลของสิ่ ง มี ชี วิ ตก็ ย งั มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปแต่ ล ะช่ ว งเวลา และอัต ราการ
เจริ ญเติบโตของสิ่ งมีชีวิตก็แตกต่างกัน เช่ น ต้นสัก แม้วา่ จะมีมวลหรื อปริ มาณมากกว่าสาหร่ ายเซลล์เดี ยว
จานวนเป็ นล้านเซลล์ แต่สาหร่ ายเซลล์เดี ยวเจริ ญเติบโตขยายพันธุ์ได้รวดเร็ วในช่วงเวลา 1 ปี จะให้
ผลผลิ ตที่ เป็ นอาหารของผูบ้ ริ โภคได้มากกว่าต้นสักเสี ยอี ก ดัง นั้นจึ ง มี การเสนอข้อมูล ของพิ รามิ ด
พลังงาน
การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิ เวศมีความสาคัญมากเพราะไม่เพียงแต่สารอาหารเหล่านั้นมี
การถ่ายทอดแต่สารทุกชนิดที่ปนเปื้ อนอยูใ่ นระบบนิเวศ ทั้งที่เป็ นประโยชน์ และเป็ นโทษจะถูกถ่ายทอด
ไปในโซ่อาหารด้วย ตัวอย่างเช่น การใช้สารเคมีกาจัดศัตรู พืชพวกแมลง สารเคมีกาจัดเชื้ อรา ที่รู้จกั กันดี
คือ DDT ซึ่งสารเคมีชนิ ดนี้ จะสลายตัวยาก มีความคงตัวสู ง ทาลายระบบประสาทแมลงได้ดี เนื่องจากมี
โลหะหนักที่เป็ นพิษเจือปนอยู่ เช่ น ปรอท ตะกัว่ หรื ออาร์ เซนิ ก สารดังกล่าวจะตกค้างในผูผ้ ลิ ต
และผูบ้ ริ โภคและถ่ายทอดไปตามลาดับในโซ่ อาหารซึ่ งปริ มาณDDT จะเพิ่มความเข้มข้นข้นเรื่ อยๆ ใน
แต่ละลาดับของชั้นอาหาร เช่น เนื้อของนกกินปลา 1 กรัม จะมี DDT สะสมมากกว่าเนื้ อปลาที่มีน้ าหนัก
เท่ากัน
แหล่ งชุ มชนที่ อยู่อาศัยของแต่ละผูค้ น ในแต่ละแหล่ งก็มีการถ่ ายเทของเสี ยออกสู่ ธรรมชาติ
และกิ จกรรมต่างๆของมนุ ษย์ เช่ น ร้ านอาหาร อู่ซ่อมรถ โรงแรม โรงงานอุ ตสาหกรรม และแหล่ ง
เกษตรกรรม ทาให้มีของเสี ยปล่อยออกสู่ สิ่งแวดล้อม และสะสมอยูต่ ามแหล่งน้ า ดิ น อากาศ ของเสี ย
เหล่านี้ จะถ่ายทอดไปสู่ ผผู ้ ลิต และผูบ้ ริ โภคลาดับต่าง ๆ รวมถึงกลับมาสู่ ตวั มนุ ษย์ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งใน
โซ่ อาหาร ทาให้มีผลต่อสุ ขภาพ ของเสี ยบางอย่างยังเป็ นที่มีพิษรุ นแรง เช่น พวกโลหะหนัก ถ้าร่ างกาย
ได้รับสารนั้นในปริ มาณมากอาจเป็ นอันตรายถึงชีวติ ได้
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ในบางกรณี ของเสี ย หรื อสารพิษที่สะสมอยูใ่ นแหล่งต่าง ๆ อาจไม่ถ่ายทอดถึงมนุ ษย์ เพราะเป็ น
อันตรายต่อผูบ้ ริ โภคในลาดับต้น ๆ เสี ยก่อนแล้ว ทาให้โซ่ อาหารถูกทาลาย แต่มนุ ษย์ก็ได้รีบผลกระทบ
เช่ นกัน ทั้งในแง่ที่ขาดแคลนอาหาร และส่ งผลถึ งเศรษฐกิ จด้วย ดังนั้นจึงควรมีการป้ องกัน และการ
จัดการเกี่ยวกับการกาจัดของเสี ยอย่างถูกต้อง

กิจกรรม
ให้นกั เรี ยนออกไปสารวจ ระบบนิเวศ บริ เวณโรงเรี ยนหรื อบ้าน แล้ว เขียน สายใยอาหารดังกล่าว
และระบุดว้ ยว่า อะไรเป็ นผูผ้ ลิต อะไรเป็ นผูบ้ ริ โภคลาดับที่เท่าใด
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แบบทดสอบ
จงเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้ องทีส่ ุ ดเพียงคาตอบเดียว
ให้พิจารณาแผนผังต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ 1- 4
พืช

หนอน

นก

คน

1. ข้อใดเป็ นผูผ้ ลิต
ก. พืช
ค. นก

ข. หนอน
ง. คน

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

ข. หนอน นก คน
ง. พืช หนอน นก

3. ข้อใดเป็ นผูบ้ ริ โภคขั้นที่ 1
ก. พืช
ค. นก

ข. หนอน
ง. คน

4. ข้อใดเป็ นผูบ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้าย
ก. พืช
ค. นก

ข. หนอน
ง. คน
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เรื่องที่ 3 ความสั มพันธ์ ระหว่ างสภาพแวดล้ อมกับการดารงชีวติ ของสิ่ งมีชีวติ
ความหมายของการปรับตัว
การปรับตัว(Adaptation) หมายถึง กระบวนการที่สิ่งมีชีวติ มีการเปลี่ยนแปลงหรื อปรับลักษณะ
บางประการให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมที่อาศัยอยูซ่ ่ ึ งลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป ดังกล่าวจะอานวย
ประโยชน์แก่ชีวิตในแง่ของการอยูร่ อดและสามารถสื บพันธุ์ต่อไปได้
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการอยูร่ อดของสิ่ งมีชีวติ มีหลายประการ ได้แก่ การแสวงหาอาหาร การ
สื บพันธุ์ การต่อสู ้กบั ศัตรู และการหลบหลีกศัตรู หรื อสิ่ งแวดล้อม
สิ่ งมีชีวติ มีการปรับตัว ดังนี้
1. การเกิดและการคงรู ปร่ าง ท่าทาง ลักษณะ หรื อหน้าที่ ของสิ่ งมีชีวติ ในประชากร ทาให้
เหมาะสมและสามารถดารงชี พอยูไ่ ด้ในสภาวะแวดล้อมนั้นๆการปรับตัวชนิดนี้เกิดจากการ
คัดเลือกโดยธรรมชาติของสิ่ งมีชีวติ ที่แปรผันทาให้เกิดความแตกต่างกันทางพันธุ กรรม
2. ลักษณะทางสรี รวิทยา พฤติกรรมหรื อสัณฐาน ซึ่ งควบคุมโดยพันธุ กรรม เอื้ออานวยให้
สิ่ งมีชีวติ ชนิดนั้นๆอยูไ่ ด้ในสภาวะแวดล้อมอย่างเหมาะสมจนกระทัง่ สื บพันธุ์ได้
3. เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงชีวติ ของสิ่ งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น การขาดออกซิ เจนไป
เลี้ยงสมองทาให้คนล้มลง ทาให้เลือดส่ งออกซิ เจนไปเลี้ยงสมองได้เร็ วขึ้น นัน่ คือ การเป็ นลม
หรื อนกบางชนิดมีการเปลี่ยนสี ของขนนก หรื อพฤติกรรมในบางฤดู เช่น ในช่วงสื บพันธุ์ของ
นกยูง นกยูงตัวผูจ้ ะราแพนอวดหางอันสวยงามการปรับตัวทางพันธุ กรรมเป็ นผลที่เกิดจากการ
คัดเลือกโดยธรรมชาติ สิ่ งมีชีวติ ทุกชนิดจาเป็ นต้องปรับตัว ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้จึงจะอยู่
รอด การปรับตัวนั้นเกิดได้ท้ งั ในแง่
รู ปร่ าง สรี รวิทยาหรื อพฤติกรรม หากการปรับตัวนั้นเหมาะสมและสามารถถ่ายทอดได้
พันธุ กรรมแล้ว ทาให้เกิดวิวฒั นาการทั้งสิ้ นการปรับตัวของสิ่ งมีชีวติ เป็ นผลของการคัดเลือก
ตามธรรมชาติ ลักษณะที่ปรากฏจะอานวยประโยชน์แก่สิ่งมีชีวติ ในแง่ของการอยูร่ อด และ
สามารถสื บพันธุ์ได้ ลักษณะดังกล่าวที่คงไว้ในสิ่ งมีชีวติ นี้ ถูกควบคุมโดยหน่วยพันธุ กรรม
สิ่ งมีชีวติ ที่ปรับตัวได้ดีจะสามารถดารงชีวิตและแพร่ พนั ธุ์ต่อไปได้
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ดังนั้น สิ่ งมีชีวติ จะมีการเปลี่ยนแปลงร่ างกายให้มีความคล้ายคลึงกับธรรมชาติที่อาศัยอยูท่ ้ งั นี้
เพื่ออาพรางศัตรู ที่จะเข้ามาทาร้าย และอาพรางเหยือ่ ที่หลงเข้าไปใกล้ตวั ซึงเหยือ่ ของสิ่ งมีชีวติ
แต่ละชนิด จะแตกต่างกันเพื่อความสะดวกในการบริ โภค ตามรู ปภาพแสดงลักษณะปากของ
แมลงบางชนิด
การปรับตัวด้ านต่ างๆของสิ่ งมีชีวติ
สิ่ งมีชีวติ ทุกชนิดจะมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยูเ่ สมอ ทั้งนี้ก็เพื่อความอยู่
รอดและสามารถสื บพันธุ์ต่อไปได้ แต่เนื่องจากสิ่ งมีชีวิตในโลกมีมากมายหลายชนิด การ
ปรับตัวของสิ่ งมีชีวติ แต่ละชนิดจึงมีลกั ษณะแตกต่างกันไป ซึ่ งจะพอสรุ ปได้ดงั นี้
การปรับตัวของจิ้งจก จิ้งจกจะปรับสี ตามผนังหรื อเพดานที่มนั อาศัยอยู่ ถ้าเป็ นตึกสี ขาวจิ้งจกจะ
ปรับตัวให้มีสีซีดเกือบขาว แต่ถา้ อยูต่ ามบ้านไม้ ก็จะปรับสี เป็ นสี น้ าตาล
การปรับตัวของนกเป็ ดน้ า นกเป็ ดน้ าที่อาศัยและหากินอยูใ่ นน้ าจะปรับขนเป็ นมัน ขามีพงั ผืด
ระหว่างนิ้ว เพื่อใช้ในการว่ายน้ าและสะดวกในการจับปลากินเป็ นอาหาร
การปรับตัวของสิ่ งมีชีวิตต่างๆเหล่านี้ มีจุดประสงค์เพื่ออาพรางตัวให้รอดพ้นจากการล่าของ
ศัตรู หรื ออาพรางเหยือ่ ที่หลงเข้ามาใกล้ตวั และเพื่อสะดวกในการหาอาหารกิน
สิ่ งมีชีวติ บางชนิดจะมีการปรับตัวทางด้านรู ปร่ าง ให้มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับธรรมชาติ ซึ่ งเป็ น
แหล่งที่อยูอ่ าศัย เพื่ออาพรางศัตรู ที่จะเข้ามาทาร้าย เพื่ออาพรางเหยือ่ ที่หลงเข้ามาใกล้ตวั
การปรับตัวของตั๊กแตนทั้ง 3 ชนิด มีการปรับลักษณะรู ปร่ างดังนี้
1. ตัก๊ แตนกิ่งไม้ มีลาตัวสี น้ าตาลและขายาวเก้งก้าง เมื่อเกาะอยูก่ บั ที่นิ่งๆจะมีลกั ษณะคล้ายกิ่ง
ไม้
2. ตัก๊ แตนใบโศก มีลาตัวสี เขียวหรื อสี น้ าตาล เมื่อเกาะอยูก่ บั ที่นิ่งๆปี กจะประกบกัน ทาให้
มองดูคล้ายใบไม้
3. ตัก๊ แตนตาข้าว มีลาตัวสี เขียว ขาคู่หน้ามีขนาดใหญ่ และปลายขาจะมีอวัยวะสาหรับจับเหยือ่
เมื่อเกาะอยูก่ บั ที่นิ่งๆปี กจะซ้อนกันคลุมลาตัว มองดูคล้ายใบไม้
สิ่ งมีชีวติ นอกจากจะปรับลักษณะรู ปร่ างให้กลมกลืนกับสิ่ งแวดล้อม ที่อาศัยอยูแ่ ล้ว บางชนิด
เช่น แมลง ยังปรับลักษณะปากเพื่อความเหมาะสมต่ออาหารหรื อเหยือ่ ที่กินอีกด้วยการปรับ
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ลักษณะปากของแมลงให้เหมาะสมต่อเหยือ่ ที่กิน มีผลทาให้แมลงแต่ละชนิดมีโครงสร้างทาง
สรี ระแตกต่างกัน คือ
แมลงที่กดั กินใบไม้ จะปรับส่ วนปากให้มีลกั ษณะคล้ายกรรไกรหรื อคีมเพื่อกัดกิน บดเคี้ยว
หรื อแทะอาหารออกเป็ นชิ้นเล็กๆ เช่น จิ้งหรี ด ตัก๊ แตน แมลงสาบ มด เป็ นต้น ปากของแมลง
กลุ่มนี้ เรี ยกว่า ปากกัด
แมลงที่กินอาหารเป็ นของเหลว จะปรับส่ วนปากให้มีลกั ษณะแบนคล้ายใบพายริ มฝี ปากจะแผ่
กว้างเพื่อเลียและดูดซับอาหาร ภายในมีท่อกลวงสาหรับเป็ นทางเปิ ดของท่อน้ าลายช่วยในการ
ย่อยและเป็ นทางเดินของอาหารสู่ คอหอย แมลงกลุ่มนี้ เช่น แมลงวัน เหลือบ ผึ้ง เป็ นต้น ปาก
ของแมลงกลุ่มนี้ เรี ยกว่า ปากเลียและดูด
แมลงที่ดูดน้ าจากเหยือ่ จะปรับส่ วนปากให้มีลกั ษณะเป็ นท่อยาวๆคล้ายเข็มยืน่ ออกมาเพื่อใช้
เจาะและดูดอาหารจาพวกน้ าจากเหยือ่ เช่น ยุง เพลี้ยอ่อน แมงดานา เป็ นต้น ปากของแมลงกลุ่ม
นี้ เรี ยกว่า ปากเจาะและดูด
แมลงที่ดูดกินน้ าหวานจากดอกไม้ ปรับส่ วนปากให้มีลกั ษณะเป็ นวงม้วนเก็บได้หลังจากดูด
อาหารเสร็ จแล้ว เช่น ผีเสื้ อ เป็ นต้น ปากของแมลงกลุ่มนี้เรี ยกว่า ปากดูด
การปรับตัวของสัตว์เพื่อความเหมาะสมต่อการกินอาหารของสัตว์ แต่ละชนิดทาให้สัตว์แต่ละ
ชนิดมีโครงสร้างทางสรี ระแตกต่างกัน เช่น แมลงที่กดั กินใบไม้จะมีขากรรไกรเพื่อการบดเคี้ยว
แมลงที่กินอาหารเป็ นของเหลวก็จะปรับส่ วนปากเป็ นท่อสาหรับดูดซับ เป็ นต้น การปรับตัว
ของสัตว์เช่นนี้ทาให้สัตว์ดารงชีวติ อยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมนั้นได้อย่างเหมาะสม และสามารถแพร่
พันธุ์ต่อไปได้
การปรับตัวของพืช
การปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม นอกจากจะพบในสัตว์แล้ว ยังพบในพืชอีกด้วย การปรับตัว
ของพืชขึ้นอยูก่ บั สิ่ งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ เช่น
ผักตบชวา เป็ นพืชน้ า จะมีกา้ นใบที่พองออกเป็ นกระเปาะ ภายในมีช่องว่างระหว่างเซลล์มาก
น้ าหนักเบา ทาให้ สามารถ ลอย ยูเ่ หนื อน้ าได้
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กิจกรรม
ให้นกั เรี ยนออกไปสารวจระบบนิเวศบริ เวณในโรงเรี ยนหรื อบ้าน ว่ามีสัตว์ชนิ ดใดบ้างที่มีการ
ปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อมพร้อมทั้งอธิ บายเหตุผล

แบบทดสอบ
จงเลือกคาตอบทีถ่ ูกทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียว
1. นักเรี ยนคิดว่าเหตุใดต้นกระบองเพชรจึงมีใบเป็ นหนาม
ก. เพื่อใช้ในการปรุ งอาหารได้มากขึ้น
ข. เพื่อลดการคายน้ าของพืช
ค. ป้ องกันการทาลายของศัตรู ตามธรรมชาติ
ง. เพราะกระบองเพชรมีการพลัดใบบ่อย
2. ข้อใดเป็ นผลกระทบที่เกิดจากสิ่ งแวดล้อมที่มีต่อสิ่ งมีชีวติ
ก. ผักบุง้ หรื อผักตบชวามีลาต้นที่กลวง เพื่อสามารถลอยน้ าได้
ข. สุ นขั มีขนด้านหลังมากกว่าด้านท้องเพื่อระบายความร้อนจากแสงแดด
ค. สัตว์ตวั เล็กๆรักษาเผ่าพันธุ์ตนเองโดยการออกลูกครั้งละมากๆ
ง. ถูกทุกข้อ
3. สิ่ งแวดล้อมมีผลต่อการดารงชีวติ อย่างไร
ก. อาจทาให้สิ่งมีชีวติ สู ญพันธุ์ได้
ข. ทาให้สิ่งมีชีวติ ต้องมีการปรับตัว
ค. สิ่ งมีชีวติ ต้องพบกับอุปสรรคต่างๆ
ง. ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดไม่ใช้การปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อม
ก. นกแก้วมีขนสี เขียวสวยงาม
ข. นกเพนกวินไม่มีขนแต่มีผวิ หนังที่ลื่น
ค. หมีข้ วั โลกมีขนที่ยาว
ง. ตัก๊ แตนกิ่งไม้มีสีน้ าตาลและขายาว
5. หากนาหมีแพนด้ามาเลี้ยงในประเทศที่มีอากาศร้อน มันจะตายเพราะ
ก. อาหารเปลี่ยนไปจากเดิม
ข. อากาศร้อนเกินไป
ค. สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปจากเดิม
ง. ขาดสารอาหารที่จาเป็ น
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บทที่ 5
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในท้ องถิ่น
สาระสาคัญ
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษย์สามารถ
นามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ดิน น้ า อากาศ ป่ าไม้ ทุ่งหญ้า แร่ ธาตุ ฯลฯ
ความหมายของความส าคัญ ของทรั พ ยากรธรรมชาติ ประเภทของทรั พ ยากรธรรมชาติ
ผลกระทบของการสู ญเสี ยทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชี วิต ความหมายและประเภทของ
สิ่ ง แวดล้อมในท้องถิ่ น การป้ องกันการเปลี่ ย นแปลงของสิ่ งแวดล้อม และแก้ปัญหาสิ่ ง แวดล้อมใน
ท้องถิ่น
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. นักเรี ยนสามารถอธิ บายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวติ ได้
2. นักเรี ยนสามารถอภิปรายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสภาพปั ญหาสิ่ งแวดล้อมได้
3. นักเรี ยนสามารถอธิบายสาเหตุของปั ญหาวางแผนและลงมือปฏิบตั ิได้
4. นักเรี ยนสามารถอธิ บายการป้ องกัน แก้ไข เฝ้ าระวัง อนุรักษ์ และ พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมได้
5. นักเรี ยนสามารถอธิ บายปรากฏการณ์ของธรณี วทิ ยาที่มีผลต่อสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อมได้
6. นักเรี ยนสามารถอธิ บายปรากฏการณ์ สภาวะโลกร้อน สาเหตุและผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ได้
ขอบข่ ายเนื้อหา
เรื่ องที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่ องที่ 2 สิ่ งแวดล้อม
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เรื่องที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติ
ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษย์สามารถ
นามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ดิน น้ า อากาศ ป่ าไม้ ทุ่งหญ้า แร่ ธาตุ ฯลฯ
สิ่ งแวดล้อม หมายถึง สิ่ งต่าง ๆ ที่อยูล่ อ้ มรอบตัวเรา ทั้งสิ่ งที่มีชีวติ และไม่มีชีวติ รวมทั้งสิ่ งที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และสิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา
จะเห็นได้วา่ ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท เป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ่ งแวดล้อม แต่สิ่งแวดล้อมทุก
ชนิดไม่ได้เป็ นทรัพยากรธรรมชาติท้ งั หมด
ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นปั จจัยสาคัญในการดารงชีพของมนุ ษย์ และส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศให้
เจริ ญก้าวหน้า ประเทศใดที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี จะส่ งผลให้ประชาชน
ในประเทศนั้นมีคุณภาพชีวติ และความเป็ นอยูท่ ี่ดีตามไปด้วย จากความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติดงั กล่าว
ได้แยกความสาคัญออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ
1. ความสาคัญทางด้ านเศรษฐกิจ ประเทศใดที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์จะทาให้
เศรษฐกิจของประเทศนั้นดีข้ ึน และส่ งผลต่อการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
2. ความสาคัญทางด้ านสั งคม ทรัพยากรธรรมชาติมีความสาคัญต่อสังคม เพราะจะเป็ นปั จจัย
ในการพัฒนาประเทศได้รวดเร็ ว ทัดเทียมนานาอารยะประเทศ
3. ความสาคัญทางด้ านการเมือง ประเทศใดก็ตามที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์จะส่ งผล
ให้ประเทศนั้นมีพลังอานาจเป็ นที่ยอมรับของอารยประเทศ สามารถสร้างอานาจต่อรองในเวทีระดับโลกได้
จะเห็นได้จากในอดีตที่ผา่ นมาจะมีการล่าอาณานิ คมให้เป็ นเมืองขึ้น เพื่อให้ได้มาซึ่ งทรัพยากรธรรมชาติใน
ประเทศนั้น ๆ
ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. ทรัพยากรทีใ่ ช้ แล้วหมดไป คือ ทรัพยากรที่ใช้แล้วเมื่อหมดไป ไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้
หรื อถ้าจะเกิดขึ้นใหม่ จะต้องใช้เวลานานหลายล้านปี เพราะฉะนั้นเราควรจะช่วยกันประหยัด ใช้ให้
คุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุ ดเพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างยาวนาน เช่น แร่ ธาตุ ก๊าซธรรมชาติ น้ ามัน
ทรัพยากรที่ใช้ไม่หมดสิ้ น เช่น ดิน น้ า อากาศ ป่ าไม้ สัตว์ป่า ฯลฯ
ดิน เป็ นทรัพยากรที่ไม่หมดสิ้ น แต่เสื่ อมสลายได้ง่าย เราควรจะมีการรักษาคุณภาพของ
ดินเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ให้มากที่สุด ไม่ควรใช้สารพิษเพื่อการปลูกพืชมากเกินไป
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นา้ เป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่หมดสิ้ น เพราะธรรมชาติจะนาน้ ากลับคืนมาใหม่ในรู ปของ
น้ าฝน การรักษาแหล่งน้ าไว้ให้มีคุณภาพเพื่อจะได้มีน้ าใช้ตลอดเวลา
ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นสิ่ งจาเป็ นแก่ มนุษย์ เนื่องจากสามารถนามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ แก่ตัว
มนุษย์ ในด้ านต่ างๆ มากมาย การทีม่ นุษย์ นาทรัพยากรไปใช้ น้ ันหากมีการใช้ อย่ างฟุ่ มเฟื อย ไม่ ร้ ู คุณค่ า ก็
จะทาให้ เกิดปัญหาต่ างๆ ตามมามากมาย โดยทัว่ ไป ทรัพยากรธรรมชาติจัดออกเป็ นประเภทต่ างๆ ดังนี้
ทรัพยากรดิน
ดินเกิดจากการสลายและผุพงั ของหิ นชนิดต่างๆ แล้วคลุกเคล้าปะปนกับอินทรี ยส์ ารชนิ ดต่างๆ
รวมทั้งน้ าและอากาศ ลักษณะของดินที่แตกต่างกันนั้นเนื่ องจากองค์ประกอบที่แตกต่างกันไป ลักษณะ
ของดินในประเทศไทย มีความแตกต่างกันไปตามพื้นที่ที่พบดินนั้นๆ คือ
๐ บริ เวณที่ราบน้ าท่วมถึ งสองฝั่ งแม่น้ า เป็ นบริ เวณที่ มีโคลนตะกอนถูกพัดมาทับถมกันเป็ น
จานวนมาก โดยมากมักเป็ นดินตะกอนที่มีอายุนอ้ ย ลักษณะของดินเป็ นดินเหนี ยว เนื้ อละเอียด เมื่อแห้งจะ
จับตัวกันแน่น เช่น บริ เวณพื้นดินสองฝั่งแม่น้ าในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ปทุมธานี เป็ นต้น
๐ บริ เวณที่ราบลุ่มต่ามาก เป็ นบริ เวณที่มีน้ าท่วมขังอยูเ่ ป็ นประจามีซากพืชซากสัตว์ทบั ถมกัน
เป็ นชั้นหนาจนเป็ นดินที่มีอินทรี ยว์ ตั ถุปะปนอยูม่ ากพบได้ในบริ เวณชายฝั่งจังหวัดนราธิ วาสบริ เวณบึง
บอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์
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๐ บริ เวณที่เป็ นชายฝั่ งทะเล เป็ นบริ เวณที่มกั จะมีเนิ นทรายหรื อหาดทรายอยูม่ าก ความอุดม
สมบูรณ์ค่อนข้างน้อย พบในบริ เวณพื้นที่ชายฝั่งทัว่ ไป เช่น ชายฝั่งทะเลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
๐ บริ เวณที่ห่างจากสองฝั่งแม่น้ าออกไป เป็ นดินที่ถูกชะล้างเนื่องจากการไหลของน้ า ความอุดม
สมบูรณ์ ค่อนข้างต่ า ส่ วนมากมักเป็ นดิ นเหนี ยว เมื่อเวลาผ่านไปดิ นบริ เวณนี้ จะค่อยๆ ลดความอุดม
สมบูรณ์ลงไปเรื่ อยๆ จนกลายเป็ นดินที่ไม่มีคุณภาพ
๐ บริ เวณภูเขาที่ไม่สูงชัน ส่ วนมากเป็ นดินที่ถูกปกคลุมด้วยป่ าไม้ตามธรรมชาติ มีอินทรี ยสาร
สะสมอยู่ แต่หากป่ าไม้ถูกทาลายจะทาให้เกิดการชะล้างหน้าดินโดยน้ าและลมอย่างรุ นแรง ทาให้ดิน
เสื่ อมสภาพลงอย่างรวดเร็ ว

๐ บริ เวณดิ นที่มีสารประเภทเบสปะปนอยู่มาก เช่ น หิ นปูน ดิ นมาร์ ล เป็ นต้น เมื่อสารเหล่านี้
สลายตัวลงจะท าให้ดิ นมี ค วามอุ ดมสมบูรณ์ เป็ นดิ นที่ เหมาะในการเพาะปลู ก พื ช ประเภทพื ช ไร่
การใช้ดินให้เกิดประโยชน์ การใช้ดินให้มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดและนานที่สุดสามารถทาได้ดงั นี้

๐ การปลูกพืชหมุนเวียน
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๐ การปลูกพืชแบบขั้นบันได

๐ การปลูกป่ าในพืน้ ทีล่ าดชั น และไม่ ใช้ พนื้ ทีด่ ังกล่าวในการเกษตรกรรม
ปัญหาทรัพยากรดิน ในประเทศไทยมี 2 แบบ คือ ปั ญหาที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและปั ญหาที่เกิดจากการ
กระทาของมนุษย์
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ทรัพยากรนา้
โลกที่เราอาศัยอยูป่ ระกอบไปด้วยพื้นน้ าถึง 3 ส่ วน เป็ นทรัพยากรที่สามารถหมุนเวียนได้ ไม่มี
วันหมดไปจากโลก แต่ถูกทาให้เสื่ อมสภาพหรื อมีคุณภาพต่าลงได้

แหล่งน้ าแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
๐ นา้ บนดิน ได้แก่ น้ าในแม่น้ าลาคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้ า น้ าจากแหล่งนี้ จะมีปริ มาณมาก
หรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่อไปนี้
- ปริ มาณของน้ าฝนที่ได้รับ
- อัตราการสู ญเสี ยของน้ า ซึ่ งมีสาเหตุมาจากการระเหยและการคายน้ า
- ความสามารถในการกักเก็บน้ า
๐ นา้ ใต้ ดิน เป็ นน้ าที่แทรกอยูใ่ ต้ดิน ได้แก่ น้ าบาดาล การที่ระดับน้ าใต้ดินจะมีปริ มาณมากหรื อ
น้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่อไปนี้
- ปริ มาณน้ าที่ไหลจากผิวดิน
- ความสามารถในการกักเก็บน้ าไว้ในชั้นหิ น
ความสาคัญของนา้ น้ ามีความสาคัญต่อสิ่ งมีชีวิตมากมายดังนี้
๐ ด้านเกษตรกรรม เพื่อการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
๐ ด้านการคมนาคมขนส่ งทางน้ า
๐ ด้านการอุตสาหกรรม
๐ ด้านการอุปโภคและการบริ โภค
การอนุรักษ์ ทรัพยากรนา้ มีแนวทางในการปฏิบตั ิดงั นี้
๐ การพัฒนาแหล่งน้ า โดยการขุดลอกแหล่งน้ าต่างๆ ที่ต้ืนเขิน
๐ ใช้น้ าอย่างประหยัด ไม่ปล่อยให้น้ าที่ใช้เสี ยไปโดยเปล่าประโยชน์
๐ ไม่ตดั ไม้ทาลายป่ า
๐ ป้ องกันไม่ให้เกิดมลพิษกับแหล่งน้ า
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ทรัพยากรป่ าไม้
ป่ าไม้เป็ นส่ วนที่มีความสาคัญต่อระบบนิ เวศเป็ นอย่างยิง่ เป็ นต้นน้ า เป็ นที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ป่า
มากมาย ช่วยป้ องกันการชะล้างหน้าดิน เป็ นส่ วนสาคัญที่ทาให้เกิดการหมุนเวียนของสารต่างๆ ใน
ธรรมชาติฯลฯ

ป่ าเป็ นสิ่ งจาเป็ นต่อโลก
แนวทางในการอนุรักษ์ ป่าไม้
- การทาความเข้าใจถึงความสาคัญของป่ าต่อการดารงชีวิตของมนุ ษย์ สัตว์ และสิ่ งต่างๆ ที่อยูใ่ นโลก
- การสร้างจิตสานึกร่ วมกันในการดูแลรักษาป่ าไม้ในชุมชน ซึ่งแนวทางหนึ่งคือการเปิ ดโอกาส
โดยภาครัฐในการออกพระราชบัญญัติป่าชุมชน
- การออกกฎหมายเพื่อคุม้ ครองพื้นที่ป่า และการออกกฎเพื่อป้ องกันการตัดไม้ทาลายป่ า
- ช่วยกันปลูกป่ าในพื้นที่ป่าเสื่ อมโทรม โดยอาจจะเป็ นการร่ วมมือกับสมาชิกในชุมชนเพื่อปลูก
ป่ าในโอกาสต่างๆ
- ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมเป็ นประจา เพื่อจะได้ทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการ
ร่ วมอนุรักษ์ป่าไม้รวมถึงสิ่ งแวดล้อมในด้านอื่นด้วย
ทรัพยากรแร่
ทรัพยากรแร่ หมายถึง แร่ ธาตุต่างๆ ที่มีอยูใ่ นโลก ทั้งบริ เวณส่ วนที่เป็ นพื้นดินและส่ วนที่พ้นื น้ า
ซึ่งมนุษย์สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการ
แหล่งกาเนิดแรู่ แร่ ธาตุต่างๆ ที่มีอยูใ่ นบริ เวณเปลือกโลกเกิดมาจากสาเหตุหลักๆ ดังนี้
- ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น การระเบิดของภูเขาไฟ การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก เป็ นต้น
ซึ่งจะทาให้แร่ ธาตุต่างๆ ที่อยูใ่ ต้ผวิ โลกถูกผลักดันขึ้นมา
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- การแปรสภาพทางเคมีของหิ นประเภทต่างๆ ที่อยูบ่ นเปลือกโลกจนได้แร่ ชนิ ดใหม่เป็ น
องค์ประกอบประเทศไทยมีแร่ ธาตุต่างๆ อยูอ่ ย่างอุดมสมบูรณ์ โดยสามารถพบแร่ ธาตุชนิดต่างๆ
กระจายกันอยูท่ วั่ ประเทศ เช่น
- แร่ ลิกไนต์ พบมากที่ อ.ปูดา จ.กระบี่ อ.แม่เมาะ จ.ลาปาง อ.ลี้ จ.ลาพูน
- หิ นน้ ามัน พบมากที่ อ.แม่สอด จ.ตาก
- แร่ เกลือหิ นโพแทซ พบกระจัดกระจายทัว่ ไปในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย
- แร่ รัตนชาติ พบมากแถบภาคตะวันออกและตะวันตกของประเทศไทย
- แร่ ดีบุก พบมากที่ จ.พังงา และหลายจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย
วิธีการอนุรักษ์ ทรัพยากรแร่
ทรัพยากรแร่ เป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป ดังนั้นทุกคนจึงต้องร่ วมมือกันอนุรักษ์
ทรัพยากรแร่ อย่างเต็มความสามารถ
วิธีการอนุ รักษ์ทรัพยากรแร่ มีหลากหลายวิธีดงั แนวทางต่อไปนี้
- ใช้สิ่งของเครื่ องใช้ต่างๆ อย่างรู ้คุณค่า โดยใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดเท่าที่จะทาได้
- ใช้แร่ ธาตุให้ตรงกับความต้องการและตรงกับสมบัติของแร่ ธาตุน้ นั ๆ
- แยกขยะที่จะทิ้งออกเป็ นส่ วนๆ ตามประเภทของขยะ คือ ขยะที่ไม่สามารถนากลับมาใช้ได้
เช่น เศษอาหาร เป็ นต้น ขยะที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ขวดแก้ว กระป๋ องบรรจุภณั ฑ์ เป็ นต้น
และขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉายแบบต่างๆ แบตเตอรี่ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น ซึ่งจะทาให้การ
นาขยะไปผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ทาได้ง่ายขึ้น และลดการขุดใช้แร่ ธาตุต่างๆ ลง
ผลกระทบจากการใชั ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
ในปัจจุบนั ทุกคนคงทราบดีถึงสภาพความเสื่ อมโทรมของสิ่ งแวดล้อมที่กาลังเกิดขึ้น และหาก
ทุกคนยังคงนิ่งเฉย ไม่ตระหนักถึงอันตรายที่กาลังเกิดขึ้นกับสิ่ งแวดล้อม อีกไม่นานปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
ต่างๆ ก็จะไม่สามารถแก้ไขกลับมาให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการดารงชี วติ ได้ และเราทุกคนซึ่ งเป็ นส่ วน
หนึ่งของสิ่ งแวดล้อมก็จะได้รับผลกระทบที่ไม่สามารถคาดเดาได้อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง ในฐานะที่เรา
ทุกคนเป็ นมนุษย์ เราจึงควรตระหนักและหาแนวทางในการป้ องกันแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่กาลัง
เกิดขึ้นนี้ ดว้ ยความเข้าใจอย่างจริ งจัง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ นั้นไม่ใช่เรื่ องยากเกินกาลัง
ของเราทุกคน ขอเพียงแค่เราตั้งใจทาและทาการอนุ รักษ์จนเป็ นนิสัย เพียงเท่านี้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมที่งดงามก็จะอยูก่ บั เราไปอีกนาน
แนวทางในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมทาได้ดงั แนวทางดังนี้
- การเริ่ มต้นอนุ รักษ์ควรเริ่ มต้นจากสิ่ งใกล้ตวั และทาได้ง่ายก่อน เช่น เริ่ มจากการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมบริ เวณบ้าน บริ เวณหมู่บา้ น หรื อในอาเภอของตนเอง
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- ศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับลักษณะของสิ่ งแวดล้อมที่อยูร่ อบตัวเราให้เข้าใจ เพราะลักษณะของ
สิ่ งแวดล้อมแต่ละท้องถิ่นมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน
- ปฏิบตั ิการอนุรักษ์อย่างค่อยเป็ นค่อยไป และพยายามหาเพื่อนที่มีแนวคิดเดียวกันมาร่ วมกัน
ทางาน เพื่อเพิม่ กาลังคนและแนวคิดในการอนุรักษ์
การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมไม่ใช่เรื่ องยากจนเกินความสามารถของทุกคน
หากตั้งใจที่จะทา เพราะเพียงแค่การนาถุงพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ก็เป็ นการช่วยลดปริ มาณขยะ
ได้แล้ว หรื อการแยกขยะก่อนทิ้งก็จะเป็ นการช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลงไปได้อีกทางหนึ่ง
ตัวอย่างข้างต้นนี้เป็ นเพียงตัวอย่างบางประการของการปฏิบตั ิการเพื่อสิ่ งแวดล้อมเท่านั้น หากทุกคน
ช่วยกันคิดช่วยกันทา เราทุกคนก็จะมีชีวติ ที่ดีในสิ่ งแวดล้อมที่ดี และมีทรัพยากรต่างๆ ให้เราใช้สอยกัน
อย่างเพียงพอ
หลักการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
ในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมและได้รับประโยชน์สูงสุ ด ควร
คานึงถึงหลักต่อไปนี้
1. การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ต้องคานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติอื่นควบคู่กนั
ไป เพราะทรัพยากรธรรมชาติต่างก็มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์และส่ งผลต่อกันอย่างแยกไม่ได้
2. การวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด ต้องเชื่ อมโยงกับการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และคุณภาพชีวติ อย่างกลมกลืน ตลอดจนรักษาไว้ซ่ ึ งความสมดุลของระบบ
นิเวศควบคู่กนั ไป
3. การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ต้องร่ วมมือกันทุกฝ่ าย ทั้งประชาชนในเมือง ในชนบท และ
ผูบ้ ริ หาร ทุกคนควรตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมตลอดเวลา โดนเริ่ มต้นที่
ตนเองและท้องถิ่นของตน ร่ วมมือกันทั้งภายในประเทศและทั้งโลก
4. ความสาเร็ จของการพัฒนาประเทศขึ้นอยูก่ บั ความอุดมสมบูรณ์และความปลอดภัยของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นการทาลายทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็ นการทาลายมรดกและอนาคตของชาติ
ด้วย
5. ประเทศมหาอานาจที่เจริ ญทางด้านอุตสาหกรรม มีความต้องการทรัพยากรธรรมชาติเป็ น
จานวนมาก เพื่อใช้ป้อนโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศของตน ดังนั้นประเทศที่กาลังพัฒนาทั้งหลาย
จึงต้องช่วยกันป้ องกันการแสวงหาผลประโยชน์ของประเทศมหาอานาจ
6. มนุษย์สามารถนาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้ แต่การ
จัดการนั้นไม่ควรมุ่งเพียงเพื่อการอยูด่ ีกินดีเท่านั้น ต้องคานึงถึงผลดีทางด้านจิตใจด้วย
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7. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในสิ่ งแวดล้อมแต่ละแห่งนั้น จาเป็ นต้องมีความรู้ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติที่จะให้ประโยชน์แก่มนุษย์ทุกแง่ทุกมุม ทั้งข้อดีและข้อเสี ย โดยคานึงถึงการสู ญ
เปล่าอันเกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติดว้ ย
8. รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จาเป็ นและหายากด้วยความระมัดระวัง พร้อมทั้งประโยชน์และ
การทาให้อยูใ่ นสภาพที่เพิ่มทั้งทางด้านกายภาพและเศรษฐกิจเท่าที่ทาได้ รวมทั้งจะต้องตระหนักเสมอว่า
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มากเกินไปจะไม่เป็ นการปลอดภัยต่อสิ่ งแวดล้อม
9. ต้องรักษาทรัพยากรที่ทดแทนได้ โดยให้มีอตั ราการผลิตเท่ากับอัตราการใช้หรื ออัตราการเกิด
เท่ากับอัตราการตายเป็ นอย่างน้อย
10. หาทางปรับปรุ งวิธีการใหม่ ๆ ในการผลิต และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ อีกทั้งพยายามค้นคว้าสิ่ งใหม่มาใช้ทดแทน
11. ให้การศึกษาเพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงความสาคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
สาหรับวิธีการในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ นั ศิริพรต ผลสิ ทธุ์ (2531 : 196-197) ได้เสนอวิธีการ
ไว้ดงั นี้
1. การถนอม เป็ นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติท้ งั ปริ มาณและคุณภาพให้มีอยูน่ านที่สุดโดย
พยายามใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิ ทธิภาพ เช่น การเลือกจับปลาที่มีขนาดโตมาใช้ในการบริ โภค
ไม่จบั ปลาที่มีขนาดเล็กเกินไป เพื่อให้ปลาเหล่านั้นได้มีโอกาสโตขึ้นมาแทนปลาที่ถูกจับไปบริ โภคแล้ว
2. การบูรณะซ่ อมแซม เป็ นการบูรณะซ่อมแซมทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดความเสี ยหายให้มีสภาพ
เหมือนเดิมหรื อเกือบเท่าเดิม บางครั้งอาจเรี ยกว่าพัฒนาก็ได้ เช่น ป่ าไม้ถูกทาลายหมดไป ควรมีการปลูก
ป่ าขึ้นมาทดแทน จะทาให้มีพ้นื ที่บริ เวณนั้นกลับคืนเป็ นป่ าไม้อีกครั้งหนึ่ง
3. การปรับปรุ งและการใช้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ เช่นการนาแร่ โลหะประเภทต่าง ๆ มาถลุงแล้ว
นาไปสร้างเครื่ องจักรกล เครื่ องยนต์ หรื ออุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่ งจะให้ประโยชน์แก่มนุยษ์เรามากยิง่ ขึ้น
4. การนามาใช้ ใหม่ เป็ นการนาทรัพยากรธรรมชาติทใี่ ช้ แล้วมาใช้ ใหม่ เช่น เศษเหล็ก สามารถนา
กลับมาหลอม แล้วแปรสภาพสาหรับการใช้ประโยชน์ใหม่ได้
5. การใช้ สิ่งอืน่ ทดแทน เป็ นการนาเอาทรัพยากรอย่างอื่นที่มีมากกว่า หรื อหาง่ายกว่า มาใช้
ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติที่หายากหรื อกาลังขาดแคลน เช่น นาพลาสติกมาใช้แทนโลหะในบางส่ วน
ของเครื่ องจักรหรื อยานพาหนะ
6. การสารวจหาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพิม่ เติม เพื่อเตรี ยมไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคต เช่น การ
สารวจแหล่งน้ ามันในอ่าวไทย ทาให้คน้ พบแหล่งก๊าซธรรมชาติเป็ นจานวนมาก สามารถนามาใช้
ประโยชน์ท้ งั ในระยะสั้นและในระยะยาว อีกทั้งช่วยลดปริ มาณการนาเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศ
7. การประดิษฐ์ ของเทียมขึน้ มาใชู้ เพื่อหลีกเลี่ยงหรื อลดปริ มาณในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ชนิดอื่น ๆ ที่นิยมใช้กนั ของเทียมที่ผลิตขึ้นมา เช่น ยางเทียม ผ้าเทียม และผ้าไหมเทียม เป็ นต้น
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8. การเผยแพร่ ความรู้ เป็ นการเผยแพร่ ความรู้ ความเข้ าใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อที่จะได้รับความร่ วมมืออย่างเต็มที่ และรัฐควรมีบทบาทในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยการวางแผนจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างรัดกุม
9. การจัดตั้งสมาคม เป็ นการจัดตั้งสมาคมหรื อชมรมในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
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เรื่องที่ 2 สิ่ งแวดล้อม
ความหมายสิ่ งแวดล้อม
รู ปธรรม (สามารถจับต้องและมองเห็นได้) และนามธรรม (ตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมแบบ
แผน ประเพณี ความเชื่อ) มีอิทธิ พลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็ นปั จจัยในการเกื้อหนุนซึ่ งกันและกัน ผลกระทบ
จากปั จจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริ มสร้างหรื อทาลายอีกส่ วนหนึ่ง อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ สิ่ งแวดล้อมเป็ นวงจร
และ วัฏจักรสิ่ งแวดล้อม คือ ทุกสิ่ งทุกอย่างที่อยูร่ อบตัวมนุษย์ท้ งั ที่มีชีวติ และไม่มีชีวติ รวมทั้งที่เป็ น
วัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันไปทั้งระบบ
สิ่ งแวดล้อมแบ่งออกเป็ นลักษณะกว้าง ๆ ได้ 2 ส่ วนคือ
1. สิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ป่ าไม้ ภูเขา ดิน น้ า อากาศ ทรัพยากร
2. สิ่ งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ชุมชนเมือง สิ่ งก่อสร้างโบราณสถาน ศิลปกรรม
สาเหตุของปั ญหาสิ่ งแวดล้ อม
สาเหตุหลักของปั ญหาสิ่ งแวดล้อมมีอยู่ 2 ประการด้วยกัน คือ
1. การเพิม่ ของประชากร (Population growth) ปริ มาณการเพิ่มของประชากรก็ยงั อยูใ่ นอัตราทวีคูณ
(Exponential Growth) เมื่อผูค้ นมากขึ้นความต้องการบริ โภคทรัพยากรก็เพิ่มมากขึ้นทุกทางไม่วา่ จะเป็ น
เรื่ องอาหาร ที่อยูอ่ าศัย พลังงาน
2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยี (Economic Growth &
Technological Progress) ความเจริ ญทางเศรษฐกิจนั้นทาให้มาตรฐานในการดารงชีวิตสู งตามไปด้วย มี
การบริ โภคทรัพยากรจนเกินกว่าความจาเป็ นขั้นพื้นฐานของชีวติ มีความจาเป็ นต้องใช้พลังงานมากขึ้น
ตามไปด้วย ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีก็ช่วยเสริ มให้วธิ ี การนาทรัพยากรมาใช้ได้
ง่ายขึ้นและมากขึ้น
ผลทีเ่ กิดจากปัญหาสิ่ งแวดล้อม
ผลสื บเนื่องอันเกิดจากปั ญหาสิ่ งแวดล้อม คือ ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอ เนื่องจากมี
การใช้ทรัพยากรกันอย่างไม่ประหยัด อาทิ ป่ าไม้ถูกทาลาย ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดแคลนน้ า
ภาวะมลพิษ (Pollution) เช่น มลพิษในน้ า ในอากาศและเสี ยง มลพิษในอาหาร สารเคมี อันเป็ นผลมา
จากการเร่ งรัดทางด้านอุตสาหกรรมนัน่ เอง
การเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่นโดยธรรมชาติ ได้แก่ การเกิดอุทกภัยจากน้ าป่ าไหลหลาก
ทาให้สิ่งมีชีวติ โดยเฉพาะพืชถูกน้ าท่วม พืชบางชนิดไม่สามารถดารงชีวิตอยูไ่ ด้ในที่ที่มีน้ าท่วม จึงตาย
ไปในที่สุด และอุทกภัยยังก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อสิ่ งมีชีวติ ทุกชนิด โดยเฉพาะสัตว์และมนุษย์
การเกิดลมพายุก็เป็ นสาเหตุที่ทาให้สิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยลมพายุอาจพัดพา
รุ นแรงจนทาให้ตน้ ไม้สูง ๆ บางต้นต้านแรงลมไม่ไหว จึงโดนลมล้มลงไป ทาให้เกิดความเสี ยหายต่าง ๆ
ตามมาทาให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป
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การเกิดภูเขาไฟระเบิดก็เป็ นสาเหตุที่ทาให้สิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลง ความร้อนของลาวา
ที่ไหลออกมาจากปล่องภูเขาไฟ ทาให้สิ่งมีชีวติ ไม่สามารถดารงชีวติ ได้ อีกทั้งก๊าซต่าง ๆ ที่ปล่อยออกมา
จากปล่องภูเขาไฟทาให้สภาพอากาศเปลี่ยนไป
การเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่นโดยมนุษย์ ได้แก่ มนุษย์ทาให้ภูเขาไม่มีตน้ ไม้ กลายเป็ น
ภูเขาหัวโล้น ต้นไม้ในป่ าถูกตัดโค่นทาลาย สัตว์ป่าไม่มีที่อยูอ่ าศัยและขาดอาหาร น้ าเสี ย อากาศเป็ นพิษ
ดินเสี ย และเสื่ อมสภาพ
ภาวะโลกร้ อน (Global Warming)
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรื อ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็ นปั ญหา
ใหญ่ของโลกเราในปั จจุบนั สังเกตได้จาก อุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้นเรื่ อยๆ สาเหตุหลักของปั ญหานี้ มา
จาก ก๊าซเรื อนกระจก (Greenhouse gases)
ปรากฏการณ์เรื อนกระจก มีความสาคัญกับโลก เพราะก๊าซจาพวก คาร์ บอนไดออกไซด์ หรื อ
มีเทน จะกักเก็บความร้อนบางส่ วนไว้ในโลก ไม่ให้สะท้อนกลับสู่ บรรยากาศทั้งหมด มิฉะนั้น โลกจะ
กลายเป็ นแบบดวงจันทร์ ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด (และ ตอนกลางวันร้อนจัด เพราะไม่มีบรรยากาศ
กรองพลังงาน จาก ดวงอาทิตย์) ซึ่ งการทาให้โลกอุ่นขึ้นเช่นนี้ คล้ายกับหลักการของ เรื อนกระจก (ที่ใช้
ปลูกพืช) จึงเรี ยกว่า ปรากฏการณ์เรื อนกระจก (Greenhouse Effect)
แต่การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของ CO2 ที่ออกมาจาก โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต์ หรื อการ
กระทาใดๆที่เผา เชื้อเพลิงฟอสซิ ล (เช่น ถ่านหิ น น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ หรื อ สารประกอบ
ไฮโดรคาร์ บอน ) ส่ งผลให้ระดับปริ มาณ CO2 ในปั จจุบนั สู งเกิน 300 ppm (300 ส่ วน ใน ล้านส่ วน) เป็ น
ครั้งแรกในรอบกว่า 6 แสนปี
ซึ่ง คาร์บอนไดออกไซด์ ที่มากขึ้นนี้ ได้เพิ่มการกักเก็บความร้อนไว้ในโลกของเรามากขึ้น
เรื่ อยๆ จนเกิดเป็ น ภาวะโลกร้อน ดังเช่นปั จจุบนั
ภาวะโลกร้อนภายในช่วง 10 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 มานี้ ได้มีการบันทึกถึงปี ที่มีอากาศร้อน
ที่สุดถึง 3 ปี คือ ปี พ.ศ. 2533, พ.ศ.2538 และปี พ.ศ. 2540 แม้วา่ พยากรณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ยังมีความไม่แน่นอนหลายประการ แต่การถกเถียงวิพากษ์วจิ ารณ์ได้เปลี่ยนหัวข้อจากคาถาม
ที่วา่ "โลกกาลังร้อนขึ้นจริ งหรื อ" เป็ น "ผลกระทบจากการที่โลกร้อนขึ้นจะส่ งผลร้ายแรง และต่อเนื่ อง
ต่อสิ่ งที่มีชีวติ ในโลกอย่างไร" ดังนั้น ยิง่ เราประวิงเวลาลงมือกระทาการแก้ไขออกไปเพียงใด ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นก็จะยิง่ ร้ายแรงมากขึ้นเท่านั้น และบุคคลที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือ ลูกหลานของพวก
เราเอง
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ภาวะโลกร้อนเป็ นภัยพิบตั ิที่มาถึง โดยที่เราทุกคนต่างทราบถึงสาเหตุของการเกิดเป็ นอย่างดี
นัน่ คือ การที่มนุษย์เผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิ ล เช่น ถ่านหิ น น้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ เพื่อผลิตพลังงาน
เราต่างทราบดีถึงผลกระทบบางอย่างของภาวะโลกร้อน เช่น การละลายของน้ าแข็งในขั้วโลก
ระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้น ความแห้งแล้งอย่างรุ นแรง การแพร่ ระบาดของโรคร้ายต่างๆ อุทกภัย ปะการัง
เปลี่ยนสี และการเกิดพายุรุนแรงฉับพลัน โดยผูท้ ี่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ ประเทศตามแนว
ชายฝั่ง ประเทศที่เป็ นเกาะ และภูมิภาคที่กาลังพัฒนาอย่างเอเชียอาคเนย์
จากการทางานของคณะกรรมการของรัฐบาลนานาชาติ ว่าด้วยเรื่ องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่มีองค์การวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ เฝ้ าสังเกตผลกระทบต่างๆ และ
ได้พบหลักฐานใหม่ที่แน่ชดั ว่า จากการที่ภาวะโลกร้อนขึ้นในช่วง 50 กว่าปี มานี้ ส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจาก
การกระทาของมนุษย์ ซึ่ งส่ งผลกระทบอย่างต่อเนื่ องให้อุณหภูมิของโลกเพิม่ ขึ้นในทุกหนทุกแห่ง
ประมาณ 1.4-5.8 องศาเซลเซียส
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละน้อย แต่เป็ นการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรุ นแรงซึ่ งเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และมีความรุ นแรงมากขึ้นเรื่ อยๆ ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั ได้แก่
ความแห้งแล้งอย่างรุ นแรง วาตภัย อุทกภัย พายุฝนฟ้ าคะนอง พายุทอร์ นาโด แผ่นดินถล่ม และการเกิด
พายุรุนแรงฉับพลัน จากภาวะอันตรายเหล่านี้พบว่า ผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่ที่เสี่ ยงกับการเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าว ซึ่ งได้รับผลกระทบมากกว่าพื้นที่ส่วนอื่นๆ ยังไม่ได้รับการเอาใจใส่ และช่วยเหลือเท่าที่ควร
นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์วา่ การที่อุณหภูมิของโลกสู งขึ้น เป็ นเหตุให้ปริ มาณผลผลิตเพื่อการบริ โภค
โดยรวมลดลง ซึ่ งทาให้จานวนผูอ้ ดอยากหิ วโหยเพิ่มขึ้นอีก 60-350 ล้านคน
ในประเทศไทยและฟิ ลิปปิ นส์ มีโครงการพลังงานต่างๆ ที่จดั ตั้งขึ้น และการดาเนินงานของ
โครงการเหล่านี้ ได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิ เวศวิทยาอย่างเห็นได้ชดั ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงของ
ฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาล และปริ มาณน้ าฝนที่ตกในแต่ละช่วงได้เปลี่ยนแปลงไป การบุกรุ กและทาลายป่ า
ไม้ที่อุดมสมบูรณ์ การสู งขึ้นของระดับน้ าทะเลและอุณหภูมิของน้ าทะเล ซึ่งส่ งผลกระทบอย่างมากต่อ
ระบบนิเวศวิทยาตามแนวชายฝั่ง และจากการที่อุณหภูมิของน้ าทะเลสู งขึ้นนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนสี ของน้ าทะเล ดังนั้น แนวปะการังต่างๆ จึงได้รับผลกระทบและถูกทาลายเช่นกัน
ประเทศไทยเป็ นตัวอย่างของประเทศที่มีชายฝั่งทะเล ที่มีความยาวประมาณ 2,490 กิโลเมตร
และเป็ นแหล่งที่มีความสาคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การประมง การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และความไม่แน่นอนของฤดูกาลที่ส่งผลกระทบต่อการทาเกษตรกรรม มีการ
คาดการณ์วา่ หากระดับน้ าทะเลสู งขึ้นอีกอย่างน้อย 1 เมตรภายในทศวรรษหน้า หาดทรายและพื้นที่
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ชายฝั่งในประเทศไทยจะลดน้อยลง สถานที่ตากอากาศชายทะเล รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น พัทยา และ ระยองจะได้รับผลกระทบโดยตรง แม้แต่กรุ งเทพมหานคร ก็ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงจากผลกระทบของระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้นนี้เช่นกัน
ปัญหาด้านสุ ขภาพ ก็เป็ นเรื่ องสาคัญอีกเรื่ องหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างรุ นแรง จากสภาพ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนี้ดว้ ย เนื่องจากอุณหภูมิและความชื้นที่สูงขึ้น ส่ งผลให้มีการเพิม่ ขึ้นของยุงมาก
ขึ้น ซึ่ งนามาสู่ การแพร่ ระบาดของไข้มาเลเรี ยและไข้ส่า นอกจากนี้โรคที่เกี่ยวข้องกับน้ า เช่น อหิ วาห์ตก
โรค ซึ่ งจัดว่าเป็ นโรคที่แพร่ ระบาดได้อย่างรวดเร็ วโรคหนึ่ งในภูมิภาคนี้ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว
และต่อเนื่ อง จากอุณหภูมิและความชื้นที่สูงขึ้น คนยากจนเป็ นกลุ่มคนที่มีความเสี่ ยงสู งต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงนี้ ประกอบกับการให้ความรู ้ในด้านการดูแลรักษาสุ ขภาพที่ดี ยังมีไม่เพียงพอ
ปั จจุบนั นี้สัญญาณเบื้องต้นของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ได้ปรากฏขึ้นอย่างแจ้งชัด
ดังนั้น สมควรหรื อไม่ที่จะรอจนกว่าจะค้นพบข้อมูลมากขึ้น หรื อ มีความรู ้ในการแก้ไขมากขึ้น ซึ่ ง ณ
เวลานั้นก็อาจสายเกินไปแล้วที่จะแก้ไขได้
ผลกระทบจากสภาวะโลกร้ อน
แม้วา่ โดยเฉลี่ยแล้วอุณหภูมิของโลกจะเพิ่มขึ้นไม่มากนัก แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะส่ งผลต่อเป็ นทอด ๆ
และจะมีผลกระทบกับโลกในที่สุด ขณะนี้ผลกระทบดังกล่าวเริ่ มปรากฏให้เห็นแล้วทัว่ โลก รวมทั้ง
ประเทศไทย ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั คือ การละลายของน้ าแข็งทัว่ โลก ทั้งที่เป็ นธารน้ าแข็ง (glaciers)
แหล่งน้ าแข็งบริ เวณขั้วโลก และในกรี นแลนด์ซ่ ึ งจัดว่าเป็ นแหล่งน้ าแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก น้ าแข็งที่
ละลายนี้จะไปเพิ่มปริ มาณน้ าในมหาสมุทร เมื่อประกอบกับอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ าสู งขึ้น น้ าก็จะมีการ
ขยายตัวร่ วมด้วย ทาให้ปริ มาณน้ าในมหาสมุทรทัว่ โลกเพิ่มมากขึ้นเป็ นทวีคูณ ทาให้ระดับน้ าทะเลสู งขึ้น
มาก ส่ งผลให้เมืองสาคัญ ๆ ที่อยูร่ ิ มมหาสมุทรตกอยูใ่ ต้ระดับน้ าทะเลทันที
มีการคาดการณ์วา่ หากน้ าแข็งดังกล่าวละลายหมด จะทาให้ระดับน้ าทะเลสู งขึ้น 6-8 เมตรทีเดียว
ผลกระทบที่เริ่ มเห็นได้อีกประการหนึ่งคือ การเกิดพายุหมุนที่มีความถี่มากขึ้น และมีความรุ นแรงมาก
ขึ้นด้วย ดังเราจะเห็นได้จากข่าวพายุเฮอริ เคนที่พดั เข้าถล่มประเทศสหรัฐอเมริ กาหลายลูกในช่วงสอง
สามปี ที่ผา่ นมา แต่ละลูกก็สร้างความเสี ยหายในระดับหายนะทั้งสิ้ น สาเหตุอาจอธิ บายได้ในแง่พลังงาน
กล่าวคือ เมื่อมหาสมุทรมีอุณหภูมิสูงขึ้น พลังงานที่พายุได้รับก็มากขึ้นไปด้วย ส่ งผลให้พายุมีความ
รุ นแรงกว่าที่เคย
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นอกจากนั้น สภาวะโลกร้อนยังส่ งผลให้บางบริ เวณในโลกประสบกับสภาวะแห้งแล้งอย่างไม่เคยมีมา
ก่อน เช่น ขณะนี้ได้เกิดสภาวะโลกร้อนรุ นแรงขึ้นอีกเนื่องจากต้นไม้ในป่ าที่เคยทาหน้าที่ดูดกลืนแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ ได้ลม้ ตายลงเนื่องจากขาดน้ า นอกจากจะไม่ดูดกลืนแก๊สต่อไปแล้ว ยังปล่อย
คาร์ บอนไดออกไซด์ออกมาจากกระบวนการย่อยสลายด้วย และยังมีสัญญาณเตือนจากภัยธรรมชาติอื่น ๆ
อีกมาก ซึ่งหากเราสังเกตดี ๆ จะพบว่าเป็ นผลจากสภาวะนี้ ไม่นอ้ ย
การแก้ปัญหาโลกร้ อน
แล้วเราจะหยุดสภาวะโลกร้อนได้อย่างไร
เป็ นเรื่ องที่น่าเป็ นห่วงว่าเราคงไม่อาจหยุดยั้งสภาวะโลกร้อนที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ถึงแม้วา่ เรา
จะหยุดผลิตแก๊สเรื อนกระจกโดยสิ้ นเชิงตั้งแต่บดั นี้ เพราะโลกเปรี ยบเสมือนเครื่ องจักรขนาดใหญ่ที่มี
กลไกเล็ก ๆ จานวนมากทางานประสานกัน การตอบสนองที่มีต่อการกระตุน้ ต่าง ๆ จะต้องใช้เวลานาน
กว่าจะกลับเข้าสู่ สภาวะสมดุล และแน่นอนว่า สภาวะสมดุลอันใหม่ที่จะเกิดขึ้นย่อมจะแตกต่างจาก
สภาวะปั จจุบนั อย่างมาก
แต่เราก็ยงั สามารถบรรเทาผลอันร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อให้ความรุ นแรงลดลงอยูใ่ นระดับ
ที่พอจะรับมือได้ และอาจจะชะลอปรากฏการณ์โลกร้อนให้ชา้ ลง กินเวลานานขึ้น สิ่ งที่เราพอจะทาได้
ตอนนี้คือพยายามลดการผลิตแก๊สเรื อนกระจกลง และเนื่องจากเราทราบว่าแก๊สดังกล่าวมาจาก
กระบวนการใช้พลังงาน การประหยัดพลังงานจึงเป็ นแนวทางหนึ่งในการลดอัตราการเกิดสภาวะโลก
ร้อนไปในตัว
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กิจกรรมที่ 1
1. ให้นกั ศึกษายกตัวอย่างสิ่ งที่มนุษย์ทาให้สิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงมา 1
อย่าง ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. ให้นกั ศึกษายกตัวอย่างผลกระทบที่มีต่อมนุษย์ เมื่อสิ่ งแวดล้อมถูกทาลายมา 2 อย่าง
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

3. พลังงานชนิดแรกที่ก่อให้เกิดสิ่ งมีชีวติ ขึ้นมาบนโลก คือ.....................
4. ทรัพยากรป่ าไม้ในประเทศไทย ในระยะ 30 ปี ลดลงเท่าตัว ซึ่ งทาให้ส่งผลกระทบต่อสิ่ งใด
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5. สาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดวิกฤตทางธรรมชาติ ซึ่งเป็ นปั ญหาที่มนุษย์กาลังเผชิญอยูใ่ นปัจจุบนั
คือ ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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6. แหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ.......................................................................
7. การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้ นเปลืองของมนุษย์ก่อให้เกิดวิกฤตด้านใด...................................
8. เพื่อรักษาสมดุลทางธรรมชาติไว้ให้ประชาชนรุ่ นหลังควรปรับสภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างไร
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
9. วิธีสร้างความสมดุลให้ชีวติ มนุษย์กบั ธรรมชาติได้พ่ งึ พากันยาวนานขึ้น มนุษย์ควรปฏิบตั ิอย่างไร.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
กิจกรรมที่ 2
แบ่ งนักเรียนออกเป็ นกลุ่ม และให้ แต่ ละกลุ่มไปศึกษาปั ญหาสิ่ งแวดล้ อมและ แนวทางการแก้ ไข
ปัญหาแล้ วออกมานาเสนอหน้ าชั้ นเพือ่ การแลกเปลีย่ นข้ อมูลซึ่งกันและกัน
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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บทที่ 6
ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ
สาระสาคัญ
ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ที่เกี่ ยวข้องกับชี วิตประจาวัน การเกิ ดเมฆ หมอก น้ าค้าง ฝน ลู กเห็ บ
สภาพอากาศของท้องถิ่นเพื่อการดารงชีวติ ได้อย่างปกติสุข
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. อธิ บายการเกิดเมฆ หมอก น้ าค้าง ฝน และลูกเห็บได้
2. บอกสภาพอากาศของท้องถิ่นได้
ขอบข่ ายเนื้อหา
เรื่ องที่ 1 การเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
เรื่ องที่ 2 การรายงานสภาพอากาศของท้องถิ่น
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เรื่องที่ 1 การเกิดปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ
1.1 เมฆ (Clouds)
“เมฆ” เป็ นไอน้ าที่ลอยตัวอยูใ่ นอากาศ เมื่อได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะลอยตัวสู งขึ้นจน
ไปกระทบกับมวลอากาศเย็นที่อยูด่ า้ นบนทาให้กลัน่ ตัวเป็ นละอองน้ าขนาดเล็กและเมื่อละอองน้ า
เหล่านั้นรวมตัวกันก็จะเป็ นเมฆ ตัวอย่างการเกิดเมฆที่เห็นได้ชดั ได้แก่ “คอนเทรล” ซึ่งเป็ นเมฆที่สร้าง
ขึ้นโดยฝี มือมนุษย์ เมื่อเครื่ องบินไอพ่นบินอยูใ่ นระดับสู งเหนือระดับควบแน่น ไอน้ าซึ่ งอยูใ่ นอากาศ
ร้อนที่พ่นออกมาจากเครื่ องยนต์ ปะทะเข้ากับอากาศเย็นซึ่ งอยูภ่ ายนอก เกิดการควบแน่นเป็ นหยดน้ า
โดยการจับตัวกับเขม่าควันจากเครื่ องยนต์ซ่ ึ งทาหน้าที่เป็ นแกนควบแน่น เราจึงมองเห็นควันเมฆสี ขาว
ถูกพ่นออกมาทางท้ายของเครื่ องยนต์เป็ นทางยาว ในการสร้างฝนเทียมก็เช่นกัน เครื่ องบินทาการโปรย
สารเคมี “ซิลเวอร์ไอโอไดด์” เพื่อทาหน้าที่เป็ นแกนควบแน่นให้ไอน้ าในอากาศมาจับตัว และควบแน่น
เป็ นเมฆ
การเรียกชื่อเมฆ
เมฆที่เกิดขึ้นในธรรมชาติมี 2 ลักษณะคือ เมฆก้อน และเมฆแผ่น เราเรี ยกเมฆก้อนว่า “เมฆ
คิวมูลสั ” และเรี ยกเมฆแผ่นว่า “เมฆสเตรตัส” หากเมฆก้อนลอยชิดติดกัน เรานาชื่อทั้งสองมารวมกัน
และเรี ยกว่า “เมฆสเตรโตคิวมูลสั ” ในกรณี ที่เป็ นเมฆฝน เราจะเพิ่มคาว่า “นิมโบ” หรื อ “นิมบัส” ซึ่ง
แปลว่า “ฝน” เข้าไป เช่น เราเรี ยกเมฆก้อนที่มีฝนตกว่า “เมฆคิวมูโลนิมบัส” และเรี ยกเมฆแผ่นที่มีฝนตก
ว่า “เมฆนิมโบสเตรตัส” เราแบ่งเมฆตามระดับความสู งเป็ น 3 ระดับ คือ
เมฆชั้นต่า เมฆชั้นกลาง และเมฆชั้นสู ง
หากเป็ นเมฆชั้นกลาง (ระดับความสู ง 2 - 6 กิโลเมตร) เราจะเติมคาว่า “อัลโต” ซึ่ งแปลว่า “ชั้น
กลาง” ไว้ขา้ งหน้า เช่น เราเรี ยกเมฆก้อนชั้นกลางว่า “เมฆอัลโตคิวมูลสั ” และเรี ยกเมฆแผ่นชั้นกลางว่า
“เมฆอัลโตสเตรตัส”
หากเป็ นเมฆชั้นสู ง (ระดับความสู ง 6 กิโลเมตร ขึ้นไป ) เราจะเติมคาว่า “เซอโร” ซึ่ งแปลว่า
“ชั้นสู ง” ไว้ขา้ งหน้า เช่น เราเรี ยกเมฆก้อนชั้นสู งว่า “เมฆเซอโรคิวมูลสั ” เรี ยกเมฆแผ่นชั้นสู งว่า “เมฆ
เซอโรสเตรตัส” และเรี ยกชั้นสู งที่มีรูปร่ างเหมือนขนนกว่า “เมฆเซอรัส”

รู ปที่ 1 แผนผังแสดงการเรี ยกชื่อเมฆ

118
ประเภทของเมฆ
นักอุตุนิยมวิทยา แบ่งเมฆทั้งสิ บชนิดออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1. เมฆชั้ นสู ง เป็ นเมฆที่ก่อตัวที่ระดับความสู งมากกว่า 6 กิโลเมตร เมฆในชั้นนี้ ส่วนใหญ่
มักจะมีลกั ษณะเป็ นก้อนเล็ก ๆ และมักจะค่อนข้างโปร่ งใส แบ่งออกเป็ น 3 ชนิด คือ
เมฆเซอโรคิวมูลสั เมฆสี ขาว เป็ นผลึกน้ าแข็ง มีลกั ษณะ เป็ น
ริ้ ว คลื่นเล็กๆ มักเกิดขึ้นปกคลุมท้องฟ้ าบริ เวณกว้าง

เมฆเซอโรสเตรตัส มีลกั ษณะคล้ายกับเมฆเซอรัสแต่จะแผ่
ออกเป็ นแผ่นบางๆ ตามทิศทางของลม แผ่นบาง สี ขาว เป็ น
ผลึกน้ าแข็ง ปกคลุมท้องฟ้ าเป็ นบริ เวณกว้าง โปร่ งแสงต่อ
แสงอาทิตย์ บางครั้งหักเหแสง ทาให้เกิดดวงอาทิตย์ทรงกลด
และดวงจันทร์ทรงกรด
เมฆเซอรัส เมฆริ้ ว สี ขาว รู ปร่ างคล้ายขนนก เป็ นผลึกน้ าแข็ง
มักเกิดขึ้นในวันที่มีอากาศดี ท้องฟ้ าเป็ นสี ฟ้าเข้ม

2. เมฆชั้นกลาง เป็ นเมฆที่ก่อตัวขึ้นจากหยดน้ าหรื อผลึกน้ าแข็ง อยูท่ ี่ระดับความสู งจากพื้นดิน
2 - 6 กิโลเมตร สามารถจาแนกตามลักษณะรู ปร่ างได้ดงั นี้
เมฆอัลโตคิวมูลสั เมฆก้อน สี ขาว ลักษณะเป็ นกลุ่มก้อนเล็ก ๆ
คล้ายฝูงแกะมีช่องว่างระหว่างก้อนเล็กน้อย บางครั้งอาจก่อตัว
ต่าลงมาดูคล้าย ๆ กับเมฆสเตรโตคิวมูลสั หรื อเกิดเป็ นก้อน
ซ้อน ๆ กันคล้ายกับยอดปราสาท

เมฆอัลโตสเตรตัส มีลกั ษณะเป็ นแผ่นปกคลุมบริ เวณ
ท้องฟ้ าบริ เวณกว้าง ส่ วนมากมักมีสีเทา เนื่องจากบังแสงดวง
อาทิตย์หรื อดวงจันทร์ ไม่ให้ลอดผ่าน ทาให้เห็นเป็ นฝ้ าๆ
อาจทาให้เกิดละอองฝนบางๆได้
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3. เมฆชั้นต่า เป็ นเมฆที่เกิดขึ้นที่ระดับความสู งจากพื้นดินไม่เกิน 2 กิโลเมตร ซึ่งสามารถ
จาแนกตามลักษณะรู ปร่ างได้ดงั นี้
เมฆสเตรตัส เป็ นเมฆแผ่นบาง สี ขาว ปกคลุมท้องฟ้ า
บริ เวณกว้าง และอาจทาให้เกิดฝนละอองได้ มักเกิดขึ้นตอน
เช้า หรื อหลังฝนตก บางครั้งอาจลอยต่าปกคลุมพื้นดิน
เรี ยกว่า “หมอก”
เมฆสเตรโตคิวมูลสั เมฆก้อน ลอยติดกันเป็ นแพ ไม่มี
รู ปทรงที่ชดั เจน มีช่องว่างระหว่างก้อนเพียงเล็กน้อย มัก
เกิดขึ้นเวลาที่อากาศไม่ดี และมีสีเทา เนื่องจากลอยอยูใ่ นเงา
ของเมฆชั้นบน
เมฆนิมโบสเตรตัส เมฆแผ่นหนาสี เทาเข้ม คล้ายพื้นดินที่
เปี ยกน้ า ทาให้เกิดฝนตกพราๆ หรื อฝนตกแดดออก ไม่มี
พายุฝนฟ้ าคะนอง ฟ้ าร้องฟ้ าผ่า มักปรากฏให้เห็นสายฝนตก
ลงมาจากฐานเมฆ
4. เมฆก่อตัวในแนวตั้ง เป็ นเมฆที่อยูส่ ู งจากพื้นดินตั้งแต่ 500-20,000 เมตร แบ่งออกเป็ น
2 ชนิด คือ
เมฆคิวมูลสั เมฆก้อนปุกปุย สี ขาว รู ปทรงคล้ายดอกกะหล่า
ฐานเมฆเป็ นสี เทาเนื่องจากมีความหนามากพอที่จะบดบัง
แสง จนทาให้เกิดเงา มักปรากฏให้เห็นเวลาอากาศดี ท้องฟ้ า
เป็ นสี ฟ้าเข้ม
เมฆคิวมูโลนิมบัส เมฆก่อตัวในแนวตั้ง พัฒนามาจากเมฆ
คิวมูลสั มีขนาดใหญ่มากปกคลุมพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด
ทาให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ เช่น ฟ้ าแลบ ฟ้ า
ร้อง พายุฝนฟ้ าคะนอง และบางครั้งอาจมีลูกเห็บตก
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สี ของเมฆ
สี ของเมฆบ่งบอกถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในเมฆ เนื่องจากเมฆเกิดจากไอน้ าลอยตัวขึ้นสู่ ที่
สู งเย็นตัวลง และควบแน่นกลายเป็ นละอองน้ าขนาดเล็ก ละอองน้ าเหล่านี้มีความหนาแน่นสู ง
แสงอาทิตย์ไม่สามารถส่ องทะลุผา่ นไปได้ไกลภายในกลุ่มละอองน้ านี้ จึงเกิดการสะท้อนของแสงทาให้
เราเห็นเป็ นก้อนเมฆสี ขาว
ในขณะที่กอ้ นเมฆกลัน่ ตัวหนาแน่นขึ้น ทาให้ละอองน้ าเกิดการรวมตัวขนาดใหญ่ข้ ึนจนในที่สุด
ก็ตกลงมากลายเป็ นฝน ซึ่ งในระหว่างกระบวนการนี้ละอองน้ าในก้อนเมฆซึ่ งมีขนาดใหญ่ข้ ึนจะมี
ช่องว่างระหว่างหยดน้ ามากขึ้น ทาให้แสงสามารถส่ องทะลุผา่ นไปได้มากขึ้น ซึ่ งถ้าก้อนเมฆนั้นมีขนาด
ใหญ่พอ และช่องว่างระหว่างหยดน้ านั้นมากพอ แสงที่ผา่ นเข้าไปก็จะถูกซึ มซับไปในก้อนเมฆและ
สะท้อนกลับออกมาน้อยมาก ซึ่ งการซึ มซับและการสะท้อนของแสงนี้ส่งผลให้เราเห็นเมฆตั้งแต่ สี ขาว
สี เทา ไปจนถึง สี ดา โดยสี ของเมฆนั้นสามารถใช้ ในการบอกสภาพอากาศได้
- เมฆสี เขียวจางๆ นั้นเกิดจากการกระเจิงของแสงอาทิตย์เมื่อตกกระทบน้ าแข็ง
เมฆคิวมูโลนิมบัส ที่มีสีเขียวนั้นบ่งบอกถึงการก่อตัวของพายุฝน พายุลูกเห็บ ลมที่รุนแรง หรื อ
พายุทอร์นาโด
- เมฆสี เหลือง ไม่ค่อยได้พบเห็นบ่อยครั้ง แต่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิไปจนถึง
ช่วงต้นของฤดูใบไม้ร่วง ซึ่ งเป็ นช่วงที่เกิดไฟป่ าได้ง่าย โดยสี เหลืองนั้นเกิดจากฝุ่ นควันในอากาศ
- เมฆสี แดง สี ส้ม หรื อสี ชมพู โดยปกติเกิดในช่วงพระอาทิตย์ข้ ึน และพระอาทิตย์ตก โดยเกิด
จากการกระเจิงของแสงในชั้นบรรยากาศ ไม่ได้เกิดจากเมฆโดยตรง เมฆเพียงเป็ นตัวสะท้อนแสงนี้
เท่านั้น แต่ในกรณี ที่มีพายุฝนขนาดใหญ่ในช่วงเดียวกันจะทาให้เห็นเมฆเป็ นสี แดงเข้มเหมือนสี เลือด

1.2 หมอก
หมอกเกิดจากกลัน่ ตัวของไอน้ าในอากาศ เมื่อไปกระทบกับความเย็นจะเปลี่ยนสถานะ
ควบแน่นเป็ นละอองน้ า คล้ายควันสี ขาว ลอยติดพื้นดิน บางครั้งจะหนามากจนเป็ นอุปสรรคในการ
คมนาคม ซึ่ งในวันที่มีอากาศชื้น และท้องฟ้ าใส พอตกกลางคืนพื้นดินจะเย็นตัวอย่างรวดเร็ ว ทาให้ไอ
น้ าในอากาศเหนือพื้นดินควบแน่นเป็ นหยดน้ า หมอกซึ่ งเกิดขึ้นโดยวิธีน้ ีจะมีอุณหภูมิต่าและมีความ
หนาแน่นสู ง เคลื่อนตัวลงสู่ ที่ต่า และมีอยูอ่ ย่างหนาแน่นในหุ บเหว แต่เมื่ออากาศอุ่นมีความชื้นสู ง
ปะทะกับพื้นผิวที่มีความหนาวเย็น เช่น ผิวน้ าในทะเลสาบ อากาศจะควบแน่นกลายเป็ นหยดน้ า ใน
ลักษณะเช่นเดียวกับหยดน้ าซึ่ งเกาะอยูร่ อบแก้วน้ าแข็ง
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รู ปที่ 2 แสดงลักษณะของหมอก
1.3 นา้ ค้ าง
น้ าค้างเป็ นหยดน้ าขนาดเล็กเกาะติดพื้นดินหรื อต้นไม้ เกิดจากการควบแน่นของไอน้ าบนพื้นผิว
ของวัตถุ ซึ่ งมีการแผ่รังสี ออกจนกระทัง่ อุณหภูมิลดต่าลงกว่าจุดน้ าค้างของอากาศซึ่ งอยูร่ อบๆ
เนื่องจากพื้นผิวแต่ละชนิดมีการแผ่รังสี ที่แตกต่างกัน ดังนั้นในบริ เวณเดียวกัน ปริ มาณของน้ าค้างที่ปก
คลุมพื้นผิวแต่ละชนิดจึงไม่เท่ากัน เช่น ในตอนหัวค่า อาจมีน้ าค้างปกคลุมพื้นหญ้า แต่ไม่มีน้ าค้างปก
คลุมพื้นคอนกรี ต เหตุผลอีกประการหนึ่งซึ่ งทาให้น้ าค้างมักเกิดขึ้นบนใบไม้ใบหญ้าก็คือ ใบของพืช
คายไอน้ าออกมา ทาให้อากาศบริ เวณนั้นมีความชื้ นสู ง

รู ปที่ 3 แสดงลักษณะของนา้ ค้ าง
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1.4 ฝน
คือ ไอน้ าที่กลัน่ ตัวเป็ นหยดน้ า แล้วตกลงมาบนพื้นผิวโลก ซึ่ งเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการตกลงมา
จากฟ้ าของน้ า นอกจากฝนแล้วยังมีการตกลงมาในรู ป หิมะ เกล็ดน้ าแข็ง ลูกเห็บ น้ าค้าง. ฝนนั้นอยูใ่ นรู ป
หยดน้ าซึ่ งตกลงมายังพื้นผิวโลกจากเมฆ ลักษณะของการเกิดฝน สามารถแบ่งตามสาเหตุการเกิดได้
ดังนี้
1. ฝนเกิดจากการพาความร้อน มวลอากาศร้อนลอยตัวสู งขึ้น
2. ฝนภูเขา มวลอากาศที่อุม้ ไอน้ าพัดจากทะเล ปะทะภูเขา จะลอยตัวสู งขึ้น
3. ฝนพายุหมุน ความกดอากาศสู งเคลื่อนไปสู่ บริ เวณความกดอากาศต่า มวลอากาศในบริ เวณ
ความกดอากาศต่าลอยตัวสู งขึ้น
4. ฝนในแนวอากาศ มวลอากาศร้อนปะทะมวลอากาศที่มีอุณหภูมิเย็น มวลอากาศร้ อนลอยตัวสู งขึ้น

1.5 ลูกเห็บ
คือหยดน้ าที่กลายสภาพเป็ นน้ าแข็ง เกิดจากมวลอากาศร้อนที่ลอยตัวสู งขึ้นพัดพาเม็ดฝนลอยขึ้น
ไปปะทะกับมวลอากาศเย็นที่อยูด่ า้ นบน ทาให้เม็ดฝนจับตัวกลายเป็ นน้ าแข็ง เมื่อตกลงมายังมวลอากาศ
ร้อนที่อยูด่ า้ นล่าง ความชื้นจะเข้าไปห่อหุ ม้ เม็ดน้ าแข็งให้เพิ่มขึ้น จากนั้นกระแสลมก็จะพัดพาเม็ดน้ าแข็ง
วนซ้ าไปซ้ ามาหลายครั้งจนเม็ดน้ าแข็งมีขนาดใหญ่ข้ ึน และกระแสลมไม่สามารถพยุงเอาไว้ได้จึงตกลง
มายังพื้นดิน ส่ วนใหญ่จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ซึ่ งมักจะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ที่
มีอากาศร้อนมาก และเกิดในช่วงเปลี่ยนจากฤดูร้อนไปเป็ นฤดูฝน ทาให้เกิดความเสี ยหายต่อการเลี้ยง
สัตว์ เรื อกสวนไร่ นา บ้านเรื อน และเครื่ องบิน

รู ปที่ 4 แสดงลักษณะของลูกเห็บ
1.6 กรณีศึกษานา้ ค้ างแข็ง สาเหตุ และผลกระทบ
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น้ าค้างแข็ง หรื อ “แม่คะนิ้ง” และ“เหมยขาบ” เกิดจากไอน้ าในอากาศที่ใกล้ๆกับพื้นผิวดินลด
อุณหภูมิลงจนถึงจุดน้ าค้าง จากนั้นก็จะกลัน่ ตัวเป็ นหยดน้ า โดยอุณหภูมิยงั คงลดลงอย่างต่อเนื่อง จนถึง
จุดต่ากว่าจุดเยือกแข็ง จากนั้นน้ าค้างก็จะเกิดการแข็งตัวกลายเป็ นน้ าค้างแข็งเกาะอยูต่ ามยอดไม้ใบหญ้า
ซึ่ งการเกิดแม่คะนิ้งนั้นไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ แต่จะเกิดก็ต่อเมื่อมีอากาศหนาวจัดจนน้ าค้างยอดหญ้า
หรื อยอดไม้แข็งตัว ในอุณหภูมิประมาณศูนย์องศาเซลเซียสหรื อติดลบเล็กน้อย
ผลกระทบของนา้ ค้ างแข็ง
การเกิดแม่คะนิ้งอาจจะน่าสนใจสาหรับใครหลายๆคน แต่ก็มีท้ งั ผลดี และผลเสี ย ซึ่งถ้ามองใน
ด้านการท่องเที่ยวก็เป็ นตัวกระตุน้ นักท่องเที่ยว แต่ในทางตรงกันข้ามจะมีผลกระทบโดยตรงทาง
การเกษตร เพราะสร้างความเสี ยหายแก่พืชไร่ และผักต่างๆ เช่น ข้าวที่กาลังออกรวงก็จะมีเมล็ดลีบ พืชไร่
ชะงักการเจริ ญเติบโต พืชผักใบจะหงิกงอ ไหม้เกรี ยม ส่ วนพวกกล้วย มะพร้าว และทุเรี ยนใบจะแห้ง
ร่ วง เป็ นต้น ซึ่ งหากแม่คะนิ้งเกิดติดต่อกันยาวนาน ถือว่าชาวนา ชาวไร่ ชาวสวนเดือดร้อนแน่นอน
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เรื่องที่ 2 การรายงานสภาพอากาศของท้ องถิ่น
การพยากรณ์อากาศ หมายถึง การคาดหมายสภาพลมฟ้ าอากาศ และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ในอนาคต เช่น การคาดหมายสภาพอากาศของวันพรุ่ งนี้ เป็ นต้น ซึ่ งการที่จะพยากรณ์อากาศได้ตอ้ งมี
องค์ประกอบ 3 ประการ คือ
1. ความรู้ ความเข้ าใจในปรากฏการณ์ และกระบวนการต่ าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในบรรยากาศ โดยได้มา
จากการเฝ้ าสังเกตและบันทึกไว้ ซึ่งมนุษย์ได้มีการสังเกตลมฟ้ าอากาศมานานแล้ว เพราะมนุษย์อยูภ่ ายใต้
อิทธิ พลของลมฟ้ าอากาศโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งทราบลักษณะลมฟ้ าอากาศที่
เป็ นประโยชน์และลักษณะอากาศที่เป็ นภัย การสังเกตทาให้สามารถอธิ บายถึงสาเหตุของการเกิด
ลักษณะอากาศแบบต่าง ๆ ได้
2. สภาวะอากาศปัจจุบัน ซึ่ งจาเป็ นต้องใช้เป็ นข้อมูลเริ่ มต้นสาหรับการพยากรณ์อากาศ โดย
ข้อมูลนี้ได้มาจากการตรวจสภาพอากาศ ซึ่ งมีท้ งั การตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบนในระดับ
ความสู งต่าง ๆ สิ่ งสาคัญที่ตอ้ งทาการตรวจเพื่อพยากรณ์อากาศได้แก่ อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้น
ลม และเมฆ
2.1 อุณหภูมิของอากาศ หมายถึงระดับความร้อนของอากาศ ซึ่ งมีความสาคัญต่อการ
หมุนเวียนของอากาศ โดยอากาศจะเคลื่อนที่จากบริ เวณที่มีอุณหภูมิต่าไปยังบริ เวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า
ทั้งนี้อุณหภูมิของอากาศในแต่ละบริ เวณนั้นจะมีลกั ษณะที่แตกต่างกันออกไป และสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ตลอดเวลา โดยปกติอากาศที่อยูเ่ หนื อพื้นดินจะอบอุ่นและแห้ง ส่ วนอากาศที่อยูเ่ หนื อพื้นน้ าจะเย็น
และชื้น เครื่ องมือที่เราใช้สาหรับวัดอุณหภูมิคือเทอร์ โมมิเตอร์ ซึ่ งมีหน่วยเป็ นองศาเซลเซี ยส หรื อองศา
ฟาเรนไฮต์ ปั จจุบนั การตรวจอุณหภูมิอากาศที่ช่วยให้การพยากรณ์แม่นยายิง่ ขึ้นคือ การตรวจอากาศด้วย
เรดาร์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
2.2 ความกดอากาศ คือ น้ าหนักของอากาศที่กดทับเหนื อบริ เวณนั้นๆ สามารถวัดได้
โดยใช้เครื่ องมือที่เรี ยกว่า " บารอมิเตอร์ " มีหน่วยเป็ น มิลลิบาร์ หรื อ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ความกด
อากาศแบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ
บริเวณความกดอากาศต่า หรือ ความกดอากาศต่า หมายถึง บริ เวณซึ่งมี
ปริ มาณอากาศอยูน่ อ้ ย ซึ่ งจะทาให้น้ าหนักของอากาศน้อยลงตามไปด้วย ทาให้อากาศเบาและลอยตัว
สู งขึ้น เกิดการแทนที่ของอากาศทาให้เกิดลม
บริเวณความกดอากาศสู ง หรือ ความกดอากาศสู ง หมายถึง บริ เวณที่มีค่า
ความกดอากาศสู งกว่าบริ เวณโดยรอบ เรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า "แอนติไซโคลน" เกิดจากศูนย์กลางความกด
อากาศสู งเคลื่อนตัวออกมายังบริ เวณโดยรอบ ทาให้อากาศข้างบนเคลื่อนตัวจมลงแทนที่ ทาให้อุณหภูมิ
สู งขึ้นไม่เกิดการ กลัน่ ตัวของไอน้ า สภาพอากาศโดยทัว่ ไปจึงปลอดโปร่ ง ท้องฟ้ าแจ่มใส
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2.3 ลม คือการเคลื่อนไหวของอากาศ ถ้าลมแรงก็หมายถึงว่ามวลของอากาศเคลื่อนตัว
ไปมากและเร็ ว การวัดลมจาต้องวัดทั้งทิศและความเร็ วของลม สาหรับการวัดทิศของลมนั้นเราใช้ศรลม
ส่ วนการวัดความเร็ วของลม เราใช้เครื่ องมือที่ เรี ยกว่า "แอนนีมอมิเตอร์ " การวัดความเร็ วและทิศของ
ลม อาจทาได้โดยใช้เครื่ องมืออีกชนิดหนึ่ง เรี ยกว่า "ใบพัดลม" ซึ่ งสามารถวัดความเร็ วและทิศได้พร้อม
กัน
3. ความสามารถที่จะผสมผสานองค์ประกอบทั้งสองข้างต้นเข้าด้วยกันเพื่อคาดหมาย
การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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บทที่ 7
สารและสมบัติของสาร
สาระสาคัญ
ความหมาย ความสาคัญของสารในชีวติ ประจาวัน การนาไปใช้ประโยชน์ การเข้าสู่ ร่างกายของ
สาร ประเภทของสาร และผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจาวัน การใช้สารในชีวิตประจาวันและผลกระทบจาก
การใช้สาร การเลือกใช้สารและผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง เหมาะสม
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
- อธิบายความหมายความสาคัญและความจาเป็ นในการใช้สารได้
- อธิ บายสมบัติทวั่ ไปของสารได้
- จาแนกสารโดยใช้สถานะและการจัดเรี ยงอนุภาคได้
- อธิ บายปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะของสารได้
ขอบข่ ายเนื้อหา
เรื่ องที่ 1 สารและสมบัติของสาร
เรื่ องที่ 2 ปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะของสาร
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เรื่องที่ 1 สารและสมบัติของสาร
ความหมายของสาร
สาร หมายถึง สิ่ งที่มีตวั ตน มีมวล ต้องการที่อยู่ และสัมผัสได้ สารแต่ละชนิดจะมีลกั ษณะ
เฉพาะตัว หรื อ สมบัติของสาร ซึ่ งแตกต่างจากสารอื่น เช่น น้ ามีจุดเดือดที่ 100 องศาเซลเซียส
กรดมีรสเปรี้ ยว แอลกอฮอล์ติดไฟได้ เป็ นต้น

สมบัติของสารแบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท
1. สมบัติทางกายภาพ หมายถึง สมบัติของสารที่แสดงให้เห็นลักษณะภายนอกของสาร สามารถ
สังเกตได้ง่าย เช่น รู ปร่ าง สี กลิ่น รส สถานะของสาร จุดเดือด จุดหลอมเหลว เป็ นต้น
2. สมบัติทางเคมี หมายถึง สมบัติของสารที่แสดงลักษณะภายในของสารโดยอาศัยการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี เช่น เหล็กเป็ นสนิม โลหะเมื่อทาปฏิกิริยากับกรดแล้วเกิดการผุกร่ อน เป็ นต้น
สถานะของสารและการจัดเรี ยงอนุภาค
สถานะของสารสามารถแบ่งออกเป็ น 3 สถานะ คือ
1. ของแข็ง คือ สารที่มีรูปร่ างและปริ มาตรที่แน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลงตามภาชนะ อนุภาคชิด
กันเป็ นระเบียบ มีความหนาแน่นและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสู งกว่าของเหลวและก๊าซ เช่น ก้อน
หิน ไม้ พลาสติก เหล็ก เป็ นต้น

ภาพแสดงการจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง
2. ของเหลว คือ สารที่มีปริ มาตรแน่นอน แต่มีรูปร่ างไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่
บรรจุ อนุภาคอยูใ่ กล้เคียงกันแต่ไม่เป็ นระเบียบ มีการชนกันตลอดเวลา จึงมีความหนาแน่นสู งกว่าก๊าซ
เช่น น้ า น้ านม สบู่เหลว แชมพู เป็ นต้น

ภาพแสดงการจัดเรียงอนุภาคของของเหลว
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3. ก๊าซ คือ สารที่มีรูปร่ างและปริ มาตรไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุเพราะมีแรง
ยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้อยมาก จึงฟุ้ งกระจายได้เต็มภาชนะและมีความหนาแน่นต่า เช่น อากาศ
แก๊ซหุ งต้ม ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ เป็ นต้น

ภาพแสดงการจัดเรียงอนุภาคของก๊าซ

ตารางที่ 1 แสดงสมบัติของสารแต่ ละสถานะ
ของแข็ง
1.มีมวล ต้องการที่อยู่
และสัมผัสได้
2.รู ปร่ างแน่นอน เปลี่ยนแปลง
รู ปร่ างยาก
3.ปริ มาตรคงที่ ไม่สามารถกด
หรื อบีบให้มีปริ มาตรลดลงได้
4.อนุภาคของของแข็งเรี ยงชิด
กันแน่นทาให้ไม่สามารถ
เคลื่อนที่ได้
5.ทะลุผา่ นได้ยาก
-

ของเหลว
1.มีมวล ต้องการที่อยู่
และสัมผัสได้
2.รู ปร่ างไม่แน่นอน ขึ้นอยูก่ บั
ภาชนะที่บรรจุ
3.ปริ มาตรคงที่ ไม่สามารถกด
หรื อบีบให้มีปริ มาตรลดลงได้
4.อนุภาคของของเหลวอยูช่ ิ ดกัน
แต่มีช่องว่างระหว่างอนุภาค ทา
ให้เคลื่อนที่ได้บา้ ง
5.ทะลุผา่ นได้
6.ระดับผิวหน้าของของเหลวจะ
อยูใ่ นแนวราบเสมอไม่วา่ จะอยูท่ ี่
ใด

ก๊าซ
1.มีมวล ต้องการที่อยู่
และสัมผัสได้
2.รู ปร่ างไม่แน่นอน ขึ้นอยูก่ บั
ภาชนะที่บรรจุ
3.มีปริ มาตรไม่คงที่ สามารถกด
หรื อบีบให้มีปริ มาตรลดลงได้
4.อนุภาคของแก๊สอยูห่ ่างกันทา
ให้อนุภาคเคลื่อนที่อิสระจึงฟุ้ ง
กระจายเต็มภาชนะที่บรรจุเสมอ
5.ทะลุผา่ นได้ง่าย
-
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กิจกรรม
สถานะของสาร
จงพิจารณาชื่ อสารที่กาหนดและจาแนกสารนั้นอยูใ่ นสถานะใด โดยขีดเครื่ องหมาย  ลงในตาราง
สาร
ก้อนหิ น
โต๊ะ
ออกซิเจน
น้ ามันพืช
ก๊าซหุ งต้ม
พัดลม
น้ าเกลือ
น้ าแข็ง
คาร์บอนไดออกไซด์
ควันไฟ
คอมพิวเตอร์
ยางลบ
สบู่เหลว
น้ าอัดลม
น้ าตาล
ไนโตรเจน
แอลกอฮอล์
กระดาษ
แชมพูสระผม
ผงซักฟอก

ของแข็ง

ของเหลว

ก๊าซ
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เรื่องที่ 2 ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการเปลีย่ นแปลงของสถานะของสาร
สารทุกชนิดสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะได้ การเปลี่ยนแปลงสถานะของสารเกี่ยวข้องกับ
อุณหภูมิ จุดเดือดและจุดหลอมเหลวของ สารชนิดนั้น ๆ ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารนี้จะส่ งผล
ต่อลักษณะกายภาพของสารนั้น เช่น น้ าแข็ง กลายเป็ นของเหลว ของเหลวกลายเป็ นก๊าซ เป็ นต้น
การเปลี่ยนแปลงสถานะในแต่ละรู ปแบบ มีชื่อเรี ยกต่างกันตามลักษณะการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

การระเหย คือ กระบวนการการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร จากของเหลว กลายเป็ นก๊าซ
โดยมักเกิดเมื่อของเหลวนั้น ๆได้รับพลังงานหรื อความร้อน โดยไม่จาเป็ นต้องมีอุณหภูมิถึงจุดเดือด
ได้แก่ น้ า เปลี่ยนสถานะเป็ น ไอน้ า

น้ าในถ้วยชาระเหยกลายเป็ นไอ และรวมตัวบนกระจก
การระเหิด คือ กระบวนการการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร จากของแข็ง กลายเป็ นก๊าซ โดย
ไม่ผา่ นสถานะการเป็ นของเหลว ได้แก่ น้ าแข็งแห้ง เปลี่ยนสถานะเป็ น ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ หรื อ ถ้า
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เราใส่ ลูกเหม็นในตูเ้ สื้ อผ้าไว้สักระยะหนึ่ง ลูกเหม็นจะมีขนาดเล็กลงเพราะลูกเหม็นเปลี่ยนสถานะจาก
ของแข็งกลายเป็ นไอทาให้มีกลิ่นเหม็นไล่แมลง

การระเหิ ดของน้ าแข็งแห้ง
การควบแน่ น คือ กระบวนการการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร จากก๊าซ กลายเป็ นของเหลว
โดยมักเกิดเมื่อก๊าซนั้น ๆ สู ญเสี ยความร้อนหรื อพลังงาน ได้แก่ ไอน้ า เปลี่ยนแปลงสถานะเป็ น น้ า การ
เกิดฝน เป็ นต้น

การเกิดฝนเกิดจากการควบแน่นของไอน้ า
การแข็งตัว คือ กระบวนการการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร จากของเหลว กลายเป็ น
ของแข็ง โดยมักเกิดเมื่อของเหลวนั้น ๆ สู ญเสี ยความร้อนหรื อพลังงาน ได้แก่ น้ า เปลี่ยนแปลงสถานะ
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เป็ นน้ าแข็ง โดยของแข็งนั้น สามารถเปลี่ยนสถานะกลับเป็ นของเหลวได้ โดยการได้รับพลังงานหรื อ
ความร้อน
การหลอมเหลว หรือ การละลาย คือ กระบวนการการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร จาก
ของแข็ง กลายเป็ นของเหลว โดยมักเกิดเมื่อของแข็งนั้นๆ ได้รับความร้อนหรื อพลังงาน ได้แก่ น้ าแข็ง
เปลี่ยนแปลงสถานะเป็ น น้ า

น้ าแข็ง

ตั้งทิ้งไว้จะกลายเป็ นน้ า

นาไปแช่ตเู ้ ย็นจะเปลี่ยนมาเป็ นน้ าแข็ง

การตกผลึก คือ กระบวนการการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร จากของเหลว กลายเป็ นของแข็ง
โดยมักเกิดเมื่อของเหลวนั้นๆ สู ญเสี ยความร้อนหรื อพลังงาน ได้แก่ น้ า เปลี่ยนแปลงสถานะเป็ น น้ าแข็ง
แต่โดยทัว่ ไปแล้ว ตกผลึกนั้นนิยมใช้ กับการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างทางเคมี เสี ยมากกว่า เพราะโดยทัว่ ไป
ใช้กบั สารประกอบหรื อวัตถุ ที่ไม่สามารถหลอมเหลว หรื อ ละลาย กลับเป็ นของเหลวได้อีก

เกลือ

เกลือละลายน้ า

ระเหยน้ าออกได้เกลือ

133

กิจกรรม
การเปลีย่ นแปลงสถานะของสาร
จุดประสงค์
ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารได้
วัสดุอุปกรณ์
1. บีกเกอร์
2. ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์
3.ช้อนโต๊ะ
4. เกลือ
5. น้ าแข็ง
6.ไม้ขีดไฟ
วิธีทดลอง
1. แบ่งกลุ่มเรี ยน กลุ่มละ 4 – 5 คน
2. นาน้ าแข็งในบีกเกอร์ ตั้งทิ้งไว้ 10 นาที สังเกตการเปลี่ยนแปลงของน้ าแข็งและบันทึกผล
3. นาเกลือ 1 ช้อนโต๊ะ ใส่ ลงไปในบีกเกอร์ คนจนเกลือละลายหมด
4. นาบีกเกอร์ ต้ งั ไฟ จนกว่าน้ าในบีกเกอร์ ระเหยหมด สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล
บันทึกผลการทดลอง
สาร

การเปลีย่ นแปลง
ก่อนทดลอง

หลังทดลอง

น้ าแข็ง

เกลือ

สรุ ปผลการทดลอง
…………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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บทที่ 8
การแยกสาร
สาระสาคัญ
ความสาคัญ วิธีการ และกระบวนการแยกสารต่อการนาไปใช้ประโยชน์ มีการใช้วธิ ี การแยก
สารที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. อธิบายความสาคัญวิธีการและกระบวนการแยกสารได้
2. สามารถเลือกใช้วธิ ีการแยกสารที่เหมาะสมและนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
ขอบข่ ายเนื้อหา
เรื่ องที่ 1 การแยกสาร
เรื่ องที่ 2 การเข้าสู่ ร่างกายของสาร
เรื่ องที่ 3 ประเภทของสารที่พบในชีวติ ประจาวัน
เรื่ องที่ 4 สารและผลิตภัณฑ์ของสารที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน
เรื่ องที่ 5 ผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารต่อชี วติ และสิ่ งแวดล้อม
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เรื่องที่ 1 การแยกสาร
สารต่าง ๆ มักอยูร่ วมกับสารอื่น ๆ ในรู ปของสารเนื้อเดียว หรื อสารเนื้ อผสม ถ้าต้องการสาร
เพียงชนิดเดียวเพื่อนามาใช้ประโยชน์ อาจทาได้โดยแยกสารออกมาโดยอาศัยสมบัติเฉพาะตัวของ
สาร การแยกสารเนื้ อผสมที่ไม่เป็ นเนื้ อเดียวทาได้โดยใช้วธิ ี การทางกายภาพ เช่น หยิบออก ร่ อนด้วย
ตะแกรง ใช้แม่เหล็กดูด การแยกสารที่เป็ นเนื้ อเดียวอาจแยกได้โดยการระเหยจนแห้ง
สารเนือ้ เดียว หมายถึง สารที่มีลกั ษณะเป็ นเนื้อเดียวกัน เมื่อนาส่ วนใดส่ วนหนึ่งไปทดสอบจะ
มีสมบัติเหมือนกัน เช่น น้ ากลัน่ น้ าโซดา น้ าเชื่ อม น้ าเกลือ เป็ นต้น
สารเนื้ อเดียวมีได้ท้ งั 3 สถานะ คือ
1.สารเนื้ อเดียวสถานะของแข็ง เช่น เหล็ก ทองคา ทองแดง สังกะสี อะลูมิเนียม นาก
ทองเหลือง หินปูน เกลือแกง น้ าตาลทราย
2.สารเนื้ อเดียวสถานะของเหลว เช่น น้ ากลัน่ น้ าเกลือ น้ าส้มสายชู น้ าอัดลม น้ ามันพืช
น้ าเชื่อม น้ านม
3.สารเนื้ อเดียวสถานะแก๊ส เช่น อากาศ แก๊สหุ งต้ม แก๊สออกซิ เจน แก๊สไนโตรเจน
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
สารเนือ้ ผสม หมายถึง สารผสมที่ไม่ผสมเป็ นเนื้อเดียวกัน สามารถมองเห็นสารเดิมได้ตาเปล่า
สารแต่ละชนิดจะมีสมบัติของสารแตกต่างกัน เช่น น้ าแป้ ง น้ าโคลน ยาเคลือบกระเพาะ เป็ นต้น
สารเนือ้ ผสมมีได้ ท้งั 3 สถานะ เช่ น
1. สารเนื้ อผสมสถานะของแข็ง เช่น ทราย คอนกรี ต ดิน
2. สารเนื้ อผสมสถานะของเหลว เช่น น้ าคลอง น้ าโคลน น้ าจิ้มไก่
3. สารเนื้ อผสมสถานะแก๊ส เช่น ฝุ่ นละอองในอากาศ เขม่า ควันดาในอากาศ
การแยกสารผสมแต่ละชนิดนั้น ต้องรู ้จกั เลือกใช้วธิ ี การที่เหมาะสม ขึ้นอยูก่ บั สมบัติของสารที่
ผสมอยูใ่ นสารนั้น ๆ
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1.การกรอง
เป็ นวิธีการแยกสารผสมที่มีสถานะเป็ นของแข็งออกจากของเหลว วัสดุที่ใช้กรองที่อยูห่ ลาย
ชนิด เช่น กระดาษกรอง สาลี ผ้าขาว เช่น การกรองน้ ากะทิ การกรองสิ่ งสกปรกในน้ าเชื่อม เป็ นต้น

2.การกลัน่
เป็ นวิธีการแยกสารผสมที่เป็ นของเหลวหรื อของแข็งที่ละลายเป็ นเนื้อเดียวกันโดยใช้สมบัติ
ความแตกต่างของจุดเดือดของสารแต่ล่ะชนิด การกลัน่ ต้องทาให้สารที่เป็ นของเหลวกลายเป็ นไอโดย
การให้ความร้อน สารที่กลายเป็ นไอเมื่อได้รับความเย็นก็จะเกิดความควบแน่นกลัน่ ตัวเป็ นสารบริ สุทธ์
สารที่มีจุดเดือดต่าจะกลัน่ ตัวออกมาก่อนสารที่มีจุดเดือดสู งกว่า

3.การระเหย
การแยกสารด้วยวิธีน้ ีเหมาะสาหรับใช้แยกสารผสมที่เป็ นของเหลวและมีของแข็งละลายใน
ของเหลว โดยวิธีการระเหยนิ ยมใช้ในการแยกเกลือออกจากน้ าทะเล เมื่อน้ าระเหยหมดก็จะได้เกลือ
นามาใช้

การทานาเกลือ โดยวิธีการระเหย
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4.การตกตะกอน
การแยกสารด้วยวิธีน้ ีเป็ นการแยกสารผสมที่เป็ นของแข็งที่แขวนลอยอยูใ่ นของเหลว โดยการ
ตั้งสารผสมนั้นทิ้งไว้ ของแข็งที่อยูใ่ นของเหลว เป็ นสิ่ งที่มีน้ าหนัก ดังนั้นเมื่อตั้งทิ้งไว้ก็จะตกตะกอน
แยกของจากของเหลว เราจึงสามารถแยกของสารผสมออกจากกันได้ เช่น การแยกแป้ งออกจากน้ าแป้ ง
การแยกดินออกจากน้ าโคลน หรื อการใช้สารส้มแกว่งในน้ าเพื่อให้สารแขวนลอยที่อยูใ่ นน้ าตกตะกอน
เป็ นต้น

แกว่งสารส้มในน้ าเพื่อให้สารแขวนลอยในน้ าตกตะกอน

5.การตกผลึก
วิธีน้ ีเป็ นวิธีสาหรับการแยกของผสมที่เป็ นของแข็ง โดยการนาของผสมมาละลายด้วยตัวทา
ละลาย จนสารละลายหมด แล้วทิง้ ไว้ สารที่ละลายได้นอ้ ยกว่าจะอิ่มตัวและตกตะกอนออกมาก่อน
เช่น เช่น การแยกเกลือโซเดียมคลอไรด์ออกจากน้ าทะเล

การตกผลึกของสารบางชนิด
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6.การกลัน่ ลาดับส่ วน
วิธีน้ ีใช้แยกสารผสมที่เป็ นของเหลว ซึ่ งของเหลวนี้มีจุดเดือดที่ไม่แตกต่างกันมากนัก จึงไม่
สามารถใช้การแยกสารแบบการกลัน่ ธรรมดาได้ ตัวอย่างการกลัน่ แบบลาดับส่ วน เช่น การแยกน้ า
ออกจากแอลกอฮอล์ (น้ ามีจุดเดือด 100 องศาเซลเซียส แอลกอฮอล์มีจุดเดือด 78.5 องศาเซลเซียส) และ
การกลัน่ น้ าดิบ เป็ นต้น

7.การระเหิดหรือการระเหยแห้ ง
วิธีน้ ีเหมาะสาหรับการแยกของผสมที่เป็ นของแข็งที่ละลายอยูใ่ นของเหลว เช่น เมื่อนาเกลือแกง
ซึ่ งเป็ นของแข็งมาละลายในน้ าจะได้ของผสมเนื้อเดียวกัน ถ้าต้องการแยกเกลือแกงออกจากน้ า ก็กระทา
ได้โดยนาน้ าเกลือมาให้ความร้อนเพื่อให้น้ าระเหยออกไป สิ่ งที่เหลืออยูใ่ นภาชนะก็คือ เกลือแกง
นัน่ เอง
8.โครมาโตกราฟฟี
เป็ นวิธีแยกสารเนื้ อเดียวออกจากกันให้เป็ นสารบริ สุทธิ์ โดยอาศัยหลักการที่วา่ "สารแต่ละชนิด
มีความสามารถในการละลายต่างกัน และถูกดูดซับต่างกัน จึงทาให้สารแต่ละชนิดแยกออกจากกันได้
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เรื่องที่ 2 การเข้ าสู่ ร่างกายของสาร
สารพิษเข้ าสู่ ร่างกายได้ 3 ทาง คือ
1. ทางจมูก ด้วยการสู ดดมไอของสาร ผลคือละอองของสารพิษปะปนเข้าไปกับลมหายใจ
สารพิษบางชนิ ดมี ฤทธิ์ กัดกร่ อน ทาให้เยื่อจมูกและหลอดลมอักเสบหรื อซึ มผ่านเนื้ อเยื่อเข้าสู่ กระแส
โลหิตทาให้โลหิตเป็ นพิษ
2. ทางปาก อาจจะเข้าปากโดยความสะเพร่ า เช่น ใช้มือที่เปื้ อนสารพิษหยิบอาหารเข้าปากหรื อ
กินผักผลไม้ที่มีสารพิษตกค้างอยู่ หรื ออาจจะจงใจกินสารพิษบางชนิดเพื่อฆ่าตัวตาย เป็ นต้น
3. ทางผิวหนัง เกิ ดอาการสัมผัสหรื อจับต้องสารพิษ สารพิษ บางชนิ ดสามารถซึ มผ่า นทาง
ผิวหนังได้ เพราะเข้าไปทาปฏิกิริยาเกิดเป็ นพิษแก่ร่างกาย
สารพิษเมื่อเข้าสู่ ร่างกายทางใดก็ตาม เมื่อมีความเข้มข้นพอจะมีปฏิกิริยา ณ จุดสัมผัสและซึ มเข้า
สู่ ก ระแสโลหิ ต ซึ่ งจะพาสารพิ ษ ไปทั่วร่ า งกาย ความสามารถในการสู่ ก ระแสโลหิ ต นั้น ขึ้ น อยู่ก ับ
คุณสมบัติการละลายของสารพิษนั้น สารพิษบางชนิ ดอาจถูกร่ างกายทาลายได้ บางชนิ ดอาจถูกขับถ่าย
ออกทางไต ซึ่ งจะมีผลกระทบต่อทางเดินปั สสาวะ และกระเพาะปั สสาวะบางชนิดอาจถูกสะสมไว้ เช่น
ที่ตบั ไขมัน เป็ นต้น
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เรื่องที่ 3 ประเภทของสารทีพ่ บในชีวติ ประจาวัน
ประเภทของสาร
ประเภทของสาร สารแต่ละชนิ ดมีสมบัติหลายประการ และนามาใช้ประโยชน์แตกต่างกัน เรา
ต้องจาแนกประเภทของสารเพื่อความสะดวกในการศึกษาและการนาไปใช้
การจาแนกประเภทของสารตามสมบัติความเป็ นกรด - เบส
ประเภทของสารตามสมบัติของสาร คือ สมบัติความเป็ นกรด – เบส ของสารเป็ นเกณฑ์ ซึ่ ง
สามารถจัดกลุ่มสารที่ใช้ในบ้านเป็ น 3 ประเภทคือ
1. สารที่มีสมบัติเป็ นกรด สารประเภทนี้ มีรสเปรี้ ยว ทาปฏิ กิริยาเคมีกบั โลหะ เช่น สังกะสี ทา
ปฏิกิริยาเคมีกบั หิ นปูน ตัวอย่างสารประเภทนี้ เช่น น้ าส้มสายชู น้ ามะนาว น้ าอัดลม น้ ามะขาม น้ ายาล้าง
ห้องน้ า เป็ นต้น
2. สารที่ มี ส มบัติ เป็ นเบส สารประเภทนี้ มี รสฝาด เมื่ อ นามาถู ก ับ ฝ่ ามื อ จะรู ้ สึ ก ลื่ น มื อ ท า
ปฏิกิริยากับไขมัน หรื อน้ ามันพืช หรื อน้ ามันสัตว์ จะได้สารประเภทสบู่ ตัวอย่างสารประเภทนี้ เช่น น้ า
ปูนใส โซดาไฟ น้ าขี้เถ้า เมื่อนาสารที่มีสมบัติเป็ นเบสทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสสี แดง กระดาษลิตมัสสี แดง
จะเปลี่ยนสี จากสี แดงเป็ นสี น้ าเงิน
3. สารที่ มีสมบัติเป็ นกลาง สารประเภทนี้ มีสมบัติหลายประการและเมื่ อนามาทดสอบด้วย
กระดาษลิตมัสแล้ว กระดาษลิตมัสจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างของสารประเภทนี้ เช่น น้ า น้ าเกลือ
น้ าเชื่อม เป็ นต้น
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เรื่องที่ 4 สารและผลิตภัณฑ์ ของสารทีใ่ ช้ ในชีวติ ประจาวัน
การจาแนกประเภทของสารตามประโยชน์ การใช้ งาน
1. สารทาความสะอาด สารเหล่านี้มีหลายประเภท เช่น
- สารที่ใช้ทาความสะอาดของร่ างกายส่ วนต่าง ๆ ได้แก่ สบู่ ยาสี ฟัน แชมพูสระผม น้ ายาบ้วนปาก
- สารที่ใช้ทาความสะอาดเสื้ อผ้าเครื่ องนุ่มห่ม ได้แก่ สบู่ซกั ฟอก ผงซักฟอก น้ ายาขจัดคราบ
- สารที่ ใช้ทาความสะอาดภาชนะ เช่ น น้ ายาล้างจาน สารที่ ใช้ทาความสะอาดเฉพาะแห่ ง เช่ น
น้ ายาเช็ดกระจก น้ ายาขัดห้องน้ า
2. สารทางเกษตร
สารกาจัดศัตรู พืช เป็ นสารที่ นิยมใช้ในการเกษตร โดยเกษตรกรใช้ฉีดพ่นต้นพืชที่ปลู ก เพื่อ
กาจัดแมลงที่มากัดกินต้นพืช
สารประเภทนี้ มีผลรุ นแรงต่อคน สัตว์และสิ่ งแวดล้อมในบริ เวณใกล้เคียง จึงต้องรู ้ จกั ใช้อย่าง
ระมัดระวังไม่ควรใช้ในปริ มาณที่มากเกินไป
3. สารที่ใช้ เป็ นยารั กษาโรค สารเหล่านี้ ใช้บาบัดรักษาป้ องกันโรคหรื อความเจ็บป่ วยของคนเรา แบ่ง
ตามลักษณะการใช้ได้เป็ น 2 ประเภท คือ
- ยาใช้ภายใน เช่น ยาธาตุน้ าขาว ยาธาตุน้ าแดง ยาพาราเซตามอล ยาแก้ไอน้ าดา ยาเม็ดโซดามิ้นท์
- ยาใช้ภายนอก เช่น ยาเหลือง ยาแดง ยาล้างตา แอลกอฮอล์
4. สารกาจัดแมลงในบ้ าน สารประเภทนี้มีท้ งั ชนิดที่จดั ให้เกิดควันชนิดที่ฉีดพ่น และชนิดผง เช่น ยากัน
ยุง ดีดีที
สารปรุ ง แต่ ง อาหาร สารเหล่ า นี้ มี ม ากมายหลายชนิ ด เรานาใช้ใ นการประกอบอาหาร เช่ น
น้ าตาล น้ าปลา ซีอิ๊ว ซอส น้ าส้มสายชู
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เรื่องที่ 5 ผลกระทบทีเ่ กิดจากการใช้ สารต่ อชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
อันตรายจากการใช้ สารพิษ
การใช้สารพิษอย่างไม่ถูกต้องมีอนั ตรายต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อมดังนี้
1. ทาให้เกิ ดอันตรายต่ อผูใ้ ช้โดยตรงต่ อผูใ้ ช้โดยตรงได้แก่ เกษตรกรผูป้ ระกอบอาชี พ ใน
โรงงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารพิษและประชาชนทัว่ ๆ ไป ทั้งนี้ เนื่ องมาจากขาดความรู ้ความเข้าใจใน
การใช้และการป้ องกันอันตรายจากสารพิษอย่างถูกต้อง จึงทาให้เกิดอุบตั ิเหตุ เช่น สารพิษที่ใช้อาจถูก
ร่ างกายของผูใ้ ช้หรื อหายใจเอาก๊าซพิษที่รั่วสู่ บรรยากาศเข้าไปทาให้อนั ตรายหรื อเจ็บป่ วยถึ งชี วิตได้
ในทันที หรื อสะสมสารพิษในส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายทาให้สุขภาพทรุ ดโทรม เกิดโรคภัยร้ายแรงขึ้นได้
ภายหลัง
2. ทาให้เกิ ดอันตรายต่อชี วิตและสุ ขภาพอนามัยของประชาชน และสิ่ งมี ชีวิตที่อาศัยอยู่ใน
บริ เวณใกล้เคียงกับแหล่งที่มีการใช้สารพิษ
3. ทาให้สภาวะสมดุ ลตามธรรมชาติเสี ยไป เนื่ องจากศัตรู ธรรมชาติ เช่น ตัวห้ า ตัวเบียฬ ที่มี
ประโยชน์ในการป้ องกันกาจัดศัตรู พืช ศัตรู มนุ ษย์และสัตว์ถูกสารพิษทาลายหมดไป แต่ขณะเดี ยวกัน
ศัตรู ที่เป็ นปั ญหา โดยเฉพาะพวกแมลงศัตรู พื ชสามารถสร้ างความต้า นทานสารพิ ษขึ้ นได้ท าให้เกิ ด
ปั ญหาการระบาดเพิ่มมากขึ้นหรื อศัตรู พืชที่ไม่เคยระบาด ก็เกิดระบาดขึ้นมาเป็ นปั ญหาในการป้ องกัน
กาจัดมากขึ้น
4. ทาให้เกิ ดอันตรายต่อชี วิตของนก ปลา สั ตว์ป่าชนิ ดต่ าง ๆ แมลงที่ มีป ระโยชน์ เช่ น ผึ้ง
พบว่ามีปริ มาณลดน้อยลงจนบางชนิ ดเกือบสู ญพันธุ์ ทั้งนี้ เนื่ องจากถูกทาลายโดยสารพิษที่ได้รับเข้าไป
ทันทีหรื อสารพิษที่สะสมในร่ างกายของสัตว์เหล่านั้น มีผลให้เกิดความล้มเหลวในการแพร่ ขยายพันธุ์
5. ทาให้เกิดอันตรายแก่สิ่งมีชีวติ และมนุษย์ในระยะยาวเนื่ องจากการได้รับสารพิษซึ่ งกระจาย
ตกค้างอยู่ในอาหารและสิ่ งแวดล้อม เข้าไปสะสมไว้ในร่ างกายทีละน้อยจนทาให้ระบบและวงจรการ
ทางานของร่ างกายผิดปกติ เป็ นเหตุให้เกิดโรคอันตรายขึ้นหรื อบางครั้งอาจทาให้เกิดการกลายพันธุ์หรื อ
เกิดความผิดปกติในรุ่ นลูกหลานขึ้นได้
6. ทาให้เกิ ดความสู ญเสี ยทางเศรษฐกิ จขึ้ นกับประเทศชาติ เนื่ องจากการเจ็บไข้ได้ป่วยของ
ประชาชนท าให้ ไ ม่ ส ามารถท างานได้เ ต็ม ที่ และยัง ต้องเสี ย ค่ า ใช้จ่า ยในการรั ก ษาพยาบาลอี ก ด้ว ย
นอกจากนี้ ยัง มี ปั ญ หาไม่ ส ามารถส่ ง อาหารผลิ ต ผลและผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ารเกษตรออกไปจ าหน่ า ยยัง
ต่างประเทศได้ เนื่ องจากมีสารพิษตกค้างอยู่ในปริ มาณสู ง เกิ นปริ มาณที่กาหนดไว้ทาให้สามารถที่จะ
นามาพัฒนาประเทศ
7. ทาให้เกิ ดความเสี ย หายต่ อคุ ณภาพของสิ่ ง แวดล้อมที่ ดี ปริ ม าณสารพิ ษ ที่ ถู ก ปล่ อยและ
ตกค้างอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อม เช่น สารพิษ โลหะหนักในแหล่งน้ า หรื อก๊าซพิษที่ผสมอยูใ่ นชั้นบรรยากาศทา
ให้คุณภาพของสิ่ งแวดล้อมเสี ยหายไม่เหมาะสมต่อการดารงชีวติ ของสิ่ งมีชีวติ
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วิธีป้องกันสารเป็ นพิษ
1. พยายามหลีกเลี่ยงการใช้สารเป็ นพิษเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ
2. ควรศึกษาให้เข้าใจถึงอันตรายและวิธีการใช้สารเคมีแต่ละชนิด
3. ใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ เพื่อการป้ องกันอันตรายขณะที่มีการทางานหรื อเกี่ยวข้องกับสารเคมี
4. ควรมีการตรวจสุ ขภาพ สาหรับผูท้ ี่ทางานเกี่ยวข้องกับสารเคมีอย่างน้อยปี ละครั้ง
5. หลีกเลี่ยงการอยูใ่ กล้บริ เวณที่มีการใช้สารเคมีเพื่อป้ องกันสารพิษเข้าสู่ ร่างกายทางปาก
6. เมื่อมีการใช้สารเคมี ควรอ่านฉลากกากับโดยตลอดให้เข้าใจก่อนใช้ และต้องปฏิบตั ิตามคา
เตือนและข้อควรระวังโดยเคร่ งครัด
7. อย่าล้างภาชนะบรรจุสารเคมีหรื ออุปกรณ์เครื่ องพ่นยาลงไปในแม่น้ า ลาธาร บ่อ คลอง ฯลฯ
8. ภาชนะบรรจุสารเคมีเมื่อใช้หมดแล้วให้ทาลายและฝังดินเสี ย
9. ให้ความร่ วมมือกับทางราชการในการควบคุมตลอดจนการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

144

กิจกรรม
การกรอง
จุดประสงค์
ทดลองและอธิบายการแยกสารด้วยวิธีการกรองได้
วัสดุอุปกรณ์
1. บีกเกอร์
4.ขวดน้ ากลัน่

2. กรวยกรอง
5. แป้ งมัน

3. กระดาษกรอง
6. น้ า
7. แท่งแก้วคน

วิธการทดลอง
1. แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยน กลุ่มละ 4 - 5 คน
2. เทน้ าใส่ ในบีกเกอร์ และนาแป้ งมันผสมลงไป คนจนแป้ งละลายหมด
3. พับกระดาษกรอง แล้วนาไปวางในกรวยกรอง หลังจากนั้นใช้ขวดน้ ากลัน่ ฉี ดน้ าลงบน
ขอบกระดาษกรองให้เปี ยก เพื่อให้กระดาษแนบติดกับกรวยกรอง
4. นาน้ าแป้ งมันเทลงในกรวยกรอง บันทึกผลการทดลอง
บันทึกผล
สาร
1.แป้ งผสมกับน้ า
2.น้ าแป้ งที่ผา่ นการกรองแล้ว

ผลทีส่ ั งเกตได้

สรุ ปการทดลอง
…………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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บทที่ 9
สารในชีวติ ประจาวัน
สาระสาคัญ
ความเกี่ยวข้องของสารในชีวติ ประจาวัน การเข้าสู่ ร่างกายของสาร ทั้งนี้ เป็ นประโยชน์และโทษ
การจาแนกประเภทของสารและผลิตภัณฑ์ที่พบในชีวิตประจาวันได้ ควรเลือกใช้สารบางชนิดที่กระทบ
ต่อชีวติ และสิ่ งแวดล้อม หลักการเลือกซื้ อเลือกใช้สารอย่างถูกต้องเหมาะสม
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
- อธิบายสมบัติของสารที่นามาใช้ในชีวติ ประจาวันได้
- อธิ บายการเข้าสู่ ร่างกายของสารได้
- จาแนกประเภทของสารและผลิตภัณฑ์ที่พบในชีวติ ประจาวันได้
- อธิ บายวิธีการใช้สารในชีวติ ประจาวันบางชนิดและสิ่ งแวดล้อมได้
- อธิ บายหลักการเลือกซื้ อและเลือกใช้สารได้
- เลือกซื้ อและเลือกใช้สารได้ถูกต้องและเหมาะสม
ขอบข่ ายเนื้อหา
เรื่ องที่ 1 สมบัติของสารที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
เรื่ องที่ 2 สารและผลิตภัณฑ์ของสารที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน
เรื่ องที่ 3 การเลือกซื้ อและการใช้สารอย่างปลอดภัย
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เรื่องที่ 1 สมบัติของสารทีใ่ ช้ ในชีวติ ประจาวัน
ในชีวติ ประจาวันของเรานั้น เราต้องใช้สารต่าง ๆ อยูต่ ลอดเวลา สารบางชนิ ดให้ประโยชน์แก่
ร่ างกายของเรา เช่ น อาหาร ยารั กษาโรค ผลิ ตภัณฑ์ทาความสะอาด เป็ นต้น สารบางถึ งแม้ว่าจะมี
ประโยชน์แต่ก็มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมด้วย เช่น ยาฆ่าแมลง ยากาจัดศัตรู พืช หรื อก๊าซต่าง ๆ ที่เกิด
จากกระทาของมนุษย์
เราสามารถจาแนกประเภทของสารที่ใช้ในชีวติ ประจาวันออกเป็ นประเภท ได้ดงั นี้
1.ความเป็ นกรด- เบส เราสามารถจาแนกสารจากสมบัติของสารจากความเป็ น กรด –เบส ได้ดงั นี้
1.1 สารทีม่ ีสมบัติเป็ นกรด สารประเภทนี้มีรสเปรี้ ยว ทาปฏิกิริยาเคมีกบั โลหะและหิ นปูน เมื่อ
ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสสี น้ าเงิน กระดาษลิตมัสจะเปลี่ยนเป็ นสี แดง และมี ค่า pH 1 – 6 เช่น
มะนาว น้ าส้มสายชู น้ ายาล้างห้องน้ า เป็ นต้น
1.2 สารทีม่ ีสมบัติเป็ นเบส เป็ นสารที่มีรสฝาด เมื่อทดสอบกับกระดาษลิตมัส สี แดงจะ
เปลี่ยนไปเป็ นสี น้ าเงิน เมื่อสัมผัสร่ างกายจะรู ้สึกลื่น และทาปฏิกิริยากับไขมันหรื อน้ ามันพืช และมี
ค่า pH 8 – 14 เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ าขี้เถ้า เป็ นต้น
1.3 สารทีส่ มบัติเป็ นกลาง เป็ นสารที่ทดสอบกับกระดาษลิตมัสแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีค่า
pH 7 เช่น น้ าเกลือ น้ าดื่ม เป็ นต้น
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กิจกรรม
ทดสอบ กรด – เบส
จุดประสงค์ ทดลองและอธิบายความเป็ นกรด – เบส ของสารได้
วัสดุอุปกรณ์
1. สารละลาย (ตามตาราง)
2. หลอดหยดจานวนเท่ากับสารละลาย
3. กระจกนาฬิกาหรื อภาชนะที่เป็ นแก้ว 4. กระดาษลิตมัส
5. ถาดหลุม
วิธีทา
1. หยดสารละลายที่เตรี ยมไว้ลงในถาดหลุม ๆ ละ 3 หยด
2. ใช้กระดาษลิตมัสจุ่มสารละลายเทียบสี ที่เกิดขึ้นกับสี แล้ววางไว้บนกระจกนาฬิกาหรื อ
ภาชนะที่เป็ นแก้ว แล้วบันทึกผล
บันทึกผล
สาร

สี

สมบัติของสาร
กรด
กลาง

เบส

สบู่เหลว
ผงซักฟอก
น้ าส้มสายชู
น้ าอัดลม
น้ ายาล้างจาน
น้ าเกลือ
น้ ามะนาว
น้ ายาล้างห้องน้ า
น้ าดื่ม
น้ าปูนใส
สรุ ปผลการทดลอง
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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เรื่องที่ 2 สารและผลิตภัณฑ์ ของสารทีใ่ ช้ ในชีวติ ประจาวัน
2.จาแนกประเภทของสาร
การจาแนกสารนอกจากจาแนกจากสมบัติของสารแล้ว ยังจาแนกตามประโยชน์การใช้งาน ได้
ดังนี้
2.1 สารทาความสะอาด ในชีวติ ประจาวันเราใช้สารประเภทนี้กนั อย่างแพร่ หลาย สารทาความ
สะอาด มีท้ งั สารที่ใช้ทาความสะอาดร่ างกายของคน สารที่ใช้ทาความสะอาดเครื่ องนุ่มห่ม หรื อภาชนะ
ต่าง ๆ เช่น สบู่ ผงซักฟอก ยาสี ฟัน น้ ายาล้างห้องน้ า เป็ นต้น

2.2 สารทางการเกษตร สารประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็ นสารที่ใช้ในการกาจัดศัตรู พืช เช่น แมลง
วัชพืช สารประเภทนี้ในปริ มาณที่มากเกินไปจะส่ งผลกระทบต่อผูใ้ ช้ และผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้แล้วสาร
ประเภทนี้ยงั ส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอีกด้วย

2.3 ยารักษาโรค สารเหล่านี้ ใช้เพื่อบาบัดและรักษาอาการเจ็บป่ วยของคนเรา แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
คือ
ยาภายใน เช่น ยาพาราเซตามอล ยาธาตุน้ าแดง ยาแก้ไอ
ยาภายนอก เช่น ยาแดง ยาล้างตา แอลกอฮอล์
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2.4 สารปรุ งแต่ ง
สารปรุ งแต่งอาหารมีมากมายหลายชนิด ขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ในการใช้ ดังนี้
สารปรุ งรส - น้ าปลา ซี อิ้ว ซอส
สารแต่งสี - สี ผสมอาหาร สี จากธรรมชาติ
สารแต่งกลิ่น – กลิ่นสังเคราะห์
สารป้ องกันไม่ให้อาหารเน่าเสี ย - สารกันบูด

4.5 ผลิตภัณฑ์ เสริมความงาม
สารที่เป็ นผลิตภัณฑ์เสริ มความงามหรื อเครื่ องสาอางมีหลายประเภทขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์
ของผูใ้ ช้ เช่น
ผลิตภัณฑ์บารุ งผิว - ครี มบารุ งผิว อาหารเสริ ม

ผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่ างกาย – ลิปสติก แป้ งผัดหน้า
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เรื่องที่ 3 การเลือกซื้อและการใช้ สารอย่ างปลอดภัย
สารที่เราใช้อยูใ่ นชีวติ ประจาวันนั้นมีท้ งั ประโยชน์และโทษ ดังนั้นก่อนที่เราจะนาสารใด ๆก็
ตามมาใช้ ต้องคานึงถึงเรื่ องดังต่อไปนี้
1.ฉลากของผลิตภัณฑ์ ก่อนซื้ อหรื อนาผลิตภัณฑ์มาใช้ตอ้ งศึกษารายละเอียดบนฉลากให้เข้าใจ
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ดา้ นอาหารจะต้องดูวนั หมดอายุของผลิตภัณฑ์ดว้ ย และผูใ้ ช้จะต้องปฏิบตั ิตนตาม
วิธีข้ นั ตอนที่อยูบ่ นฉลากอย่างเคร่ งครัดด้วย
2. ใช้ สารในปริมาณทีจ่ าเป็ นเท่านั้น สารอย่างชนิดถ้าใช้ในปริ มาณมากกว่าที่กาหนดอาจจะเป็ น
อันตรายต่อผูใ้ ช้ได้
3. ต้ องมีการกาจัดภาชนะทีใ่ ช้ แล้วอย่างเหมาะสม เช่น ภาชนะที่บรรจุสารที่พิษ ห้ามทิ้งลงใน
แม่น้ าลาคลอง เป็ นต้น
การจะเลือกใช้สารใดก็ตาม เราต้องคานึงความปลอดภัยในการใช้สารนั้นด้วย สารบางชนิด
เช่น ยาฆ่าแมลง หรื อกาจัดวัชพืช ถ้าใช้ในปริ มาณมากก็จะส่ งผลต่อสุ ขภาพของผูใ้ ช้ และถ้าตกค้างอยู่
ในพืชผักก็จะเป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค และนอกจากนี้สารต่าง ๆ ที่เราใช้ก็ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
เช่น การปล่อยน้ าเสี ยลงในแม่น้ า ก่อให้เกิดน้ าเสี ย เป็ นต้น ดังนั้นก่อนที่เราจะเลือกใช้สารต่าง ๆ ใน
ชีวติ ประจาวัน เราต้องศึกษาถึงวิธีการใช้ การเก็บรักษา และวิธีการกาจัดภาชนะบรรจุสารเหล่านั้น อย่าง
ละเอียด เพื่อจะช่วยป้ องกันอันตรายที่จะเกิดกับมนุษย์เรา และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
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กิจกรรม
การเลือกใช้ สารอย่ างปลอดภัย
ตอนที่ 1 ให้ผเู้ รี ยนสารวจสารที่ใช้ในชีวติ ประจาวันมาคนละ 5 ชนิด และบันทึกผล
ชื่อสาร

ประเภท

วิธีใช้

1.

2.

3.

4.

5.

2.จงบอกวิธีการใช้สารอย่างปลอดภัยมาอย่างน้อย 3 ข้อ
1………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………………….
3.สารที่ใช้ในชีวติ ประจาวันส่ งผลกระทบกับมนุษย์และสิ่ งแวดล้อมอย่างไรบ้าง
1………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………………….
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บทที่ 10
แรงและการเคลือ่ นทีข่ องแรง
สาระสาคัญ
ความหมาย ประเภทของแรง แรงที่เกิดขึ้นจากการทางานของแรง ความดัน แรงลอยตัว
แรงดึงดูดของโลก แรงเสี ยดทาน การนาแรงและการเคลื่อนที่ของแรงไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. อธิ บายความหมาย ประเภทของแรง ผลที่เกิดจากการกระทาของแรง ความดัน แรงลอยตัว
แรงดึงดูดของโลก และแรงเสี ยดทานได้
2. สามารถนาแรง และการเคลื่อนที่ของแรงไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวันได้
ขอบข่ ายเนื้อหา
เรื่ องที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ของแรง
เรื่ องที่ 2 ความดัน
เรื่ องที่ 3 แรงดึงดูดของโลก ความหมาย ประโยชน์ และโทษของแรงดึงดูดของโลก
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เรื่องที่ 1 แรงและการเคลือ่ นทีข่ องแรง
แรง หมายถึง อานาจภายนอกที่สามารถทาให้วตั ถุ เปลี่ ยนสถานะได้ เช่ น ทาให้วตั ถุ ที่อยูน่ ิ่ ง
เคลื่อนที่ไป ทาให้วตั ถุที่เคลื่อนที่อยูแ่ ล้วเคลื่อนที่เร็ วหรื อช้าลง ทาให้วตั ถุมีการเปลี่ยนทิศตลอดจนทาให้
วัตถุมีการเปลี่ยนขนาดหรื อรู ปทรงไปจากเดิมได้ แรงเป็ นปริ มาณเวกเตอร์ ที่ มีท้ งั ขนาดและทิศทาง การ
รวมหรื อหักล้างกันของแรงจึงต้องเป็ นไปตามแบบเวกเตอร์
ประเภทของแรง แรงมีหลายประเภท ได้แก่ แรงย่อย แรงลัพธ์ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา แรง
ขนาน แรงคู่ควบ แรงตึง แรงสู่ศูนย์กลาง แรงต้าน แรงเสี ยดทาน
แรงเสี ยดทาน หมายถึงแรงที่เกิดจากการเสี ยดสี ระหว่างผิววัตถุที่มีการเคลื่อนที่หรื อพยายามที่
จะเคลื่อนที่ แรงเสี ยดทานเป็ นแรงต้านการเคลื่ อนที่ของวัตถุ มีทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่ อนที่
เสมอ แรงเสี ยดทานมี 2 ชนิด คือ
1. แรงเสี ยดทานสถิต คือ แรงเสี ยดทานที่เกิดขึ้นขณะวัตถุเริ่ มเคลื่อนที่
2. แรงเสี ยดทานจลน์ คือ แรงเสี ยดทานที่เกิดขึ้นขณะที่วตั ถุเคลื่อนที่
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อแรงเสี ยดทาน
1. น้ าหนักของวัตถุ คือวัตถุที่มีน้ าหนักกดทับลงบนพื้นผิวมากจะมีแรงเสี ยดทานมากกว่าวัตถุที่
มีน้ าหนักกดทับลงบนพื้นผิวน้อย
2. พื้นผิวสัมผัส ผิวสัมผัสที่เรี ยบจะเกิดแรงเสี ยดทานน้อยกว่าผิวสัมผัสที่ขรุ ขระ
ประโยชน์ ของแรงเสี ยดทาน
1. ป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุทางรถยนต์
2. ป้ องกันการหกล้มจากรองเท้า
โทษของแรงเสี ยดทาน
ถ้าล้อรถยนต์กบั พื้นถนนมีแรงเสี ยดทานมากรถยนต์จะแล่นช้า ต้องใช้น้ ามันเชื้ อเพลิ งมากขึ้น
เพื่อให้รถยนต์มีพลังงานมากพอที่จะเอาชนะแรงเสี ยดทาน
การเคลื่อนตูข้ นาดใหญ่ ถ้าใช้วิธีผลักตูป้ รากฏว่าตูเ้ คลื่ อนที่ยากเพราะเกิดแรงเสี ยดทานจะต้อง
ออกแรงผลักมากขึ้นหรื อลดแรงเสี ยดทาน โดยใช้ผา้ รองขาตูท้ ี่ดว้ ยความเร็ วคงที่
แรงดึ งดูดของโลก หรื อแรงดึงดูดโน้มถ่วง (Gravitational force) ของโลก เป็ นพลังงานที่เกิ ด
จากมวลสาร ซึ่ งประกอบขึ้นมาเป็ นโลก เป็ นแรงที่จะเกิ ดขึ้นเสมอกับสสารทุกชนิ ด ไม่ว่าจะเล็กจิ๋วถึ ง
ระดับอะตอม หรื อใหญ่ระดับโลก ระดับกาแล๊กซี นัน่ คือ สสารทุกชนิ ดหรื อมวลสารทุกชนิ ดจะมีแรง
ดึงดูดซึ่ งกันและกันเสมอ ดังเช่นแรงดึงดูดของโลกที่กระทาต่อมนุษย์บนโลก
แรงลอยตัว คือแรงลัพธ์ที่ของไหลกระทาต่อผิวของวัตถุที่จมบางส่ วนหรื อจมทั้งชิ้นวัตถุ ซึ่ ง
เป็ นแรงปฏิ กิริยาโต้ตอบในทิศทางขึ้นเพื่อให้เกิ ดความสมดุ ลกับการที่วตั ถุ มีน้ าหนักพยายามจมลงอัน
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เนื่ องมาจากแรงโน้มถ่ วงของโลก ขนาดของแรงลอยตัวมี ค่าเท่ากับน้ าหนักของของไหลที่ มีปริ มาตร
เท่ากับวัตถุส่วนที่จม ซึ่ งสามารถพิสูจน์ได้โดยพิจารณาวัตถุที่จมในของไหล
แรงลอยตัวจะเท่ ากับนา้ หนักของของเหลวทีถ่ ูกแทนที่
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับแรงลอยตัว ได้ แก่
1. ชนิดของวัตถุ วัตถุจะมีความหนาแน่นแตกต่างกันออกไปยิง่ วัตถุมีความหนาแน่นมาก ก็ยงิ่
จมลงไปในของเหลวมากยิง่ ขึ้น
2. ชนิดของของเหลว ยิง่ ของเหลวมีความหนาแน่นมาก ก็จะทาให้แรงลอยตัวมีขนาดมากขึ้นด้วย
3. ขนาดของวัตถุ จะส่ งผลต่อปริ มาตรที่จมลงไปในของเหลว เมื่อปริ มาตรที่จมลงไปใน
ของเหลวมาก ก็จะทาให้แรงลอยตัวมีขนาดมากขึ้นอีกด้วย
ประโยชน์ ของแรงลอยตัว
ใช้ในการประกอบเรื อไม่ให้จมน้ า
แรงดึงดูดของโลก ความหมาย ประโยชน์ และโทษของแรงดึงดูดของโลก
แรงที่กระทาต่อวัตถุ (Force of Gravitation) หมายถึงแรงดึงดูดระหว่างมวลของโลกกับวัตถุบน
โลกช่วยทาให้ทุกสิ่ งต้องตรึ งตัวติดอยูก่ บั ผิวโลก โดยมีจุดศูนย์ถ่วงตั้งฉากกับผิวโลกอยูเ่ สมอ
การค้ นพบกฎแรงดึงดูดของโลก (Law of Gravitation)
นิ วตันได้คน้ พบทฤษฎี โดยบังเอิ ญ เหตุ ก ารณ์ เกิ ดขึ้ นในวันหนึ่ ง ขณะที่ นิวตันก าลัง นั่งดู ดวง
จันทร์ แล้วก็เกิ ดความสงสัยว่าทาไมดวงจันทร์ จึงต้องหมุนรอบโลก ในระหว่างที่เขากาลังนัง่ มองดวง
จันทร์ อยูเ่ พลิน ๆ ก็ได้ยนิ เสี ยงแอปเปิ้ ลตกลงพื้น เมื่อนิวตันเห็นเช่นนั้นก็ให้ เกิดความสงสัยว่าทาไมวัตถุ
ต่าง ๆ จึงต้องตกลงสู่ พ้นื ดินเสมอทาไมไม่ลอยขึ้นฟ้ าบ้าง ซึ่ งนิ วตันคิดว่าต้องมีแรงอะไรสักอย่างที่ทาให้
แอปเปิ้ ลตกลงพื้นดิ น จากความสงสัยข้อนี้ เอง นิ วตันจึงเริ่ มการทดลองเกี่ ยวกับแรงโน้มถ่วงของโลก
การทดลองครั้งแรกของนิ วตัน คือ การนาก้อนหิ นมาผูกเชื อก จากนั้นก็แกว่งไปรอบ ๆ ตัว นิ วตันสรุ ป
จากการทดลองครั้งนี้วา่ เชือกเป็ นตัวการสาคัญที่ทาให้กอ้ นหิ นแกว่งไปมารอบ ๆ ไม่หลุดลอยไป ดังนั้น
สาเหตุที่โลก ดาวเคราะห์ตอ้ งหมุนรอบดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ตอ้ งหมุนรอบโลก ต้องเกิ ดจากแรง
ดึ งดูดที่ ดวงอาทิตย์ที่มี ต่อโลก และดาวเคราะห์ และแรงดึ งดู ดของโลกที่ ส่งผลต่อดวงจันทร์ รวมถึ ง
สาเหตุที่แอปเปิ้ ลตกลงพื้นดินด้วยก็เกิดจากแรงดึงดูดของโลก
ประโยชน์ ของแรงดึงดูด ทั้งประโยชน์โดยตรงและประโยชน์โดยอ้อม เช่น
1. แรงดึ งดู ดของโลกทาให้วตั ถุ ต่าง ๆ บนพื้นโลกไม่หลุ ดลอยออกไปจากโลก โดยเฉพาะ
บรรยากาศที่ห่อหุ ม้ โลกไม่ให้ลอยไปในอวกาศ จึงทาให้มนุษย์ดารงชีวติ อยูไ่ ด้
2. แรงดึงดูดของโลกทาให้น้ าฝนตกลงสู่ พ้นื ดิน ให้ความชุ่มชื่นแก่สิ่งมีชีวติ บนพื้นโลก
3. แรงดึ งดูดของโลกทาให้น้ าไหลลงจากที่สูงลงสู่ ที่ต่ า ทาให้เกิ ดน้ าตก น้ าในแม่น้ าไหลลง
ทะเล คนเราก็อาศัยประโยชน์จากการไหลของน้ าอย่างมากมาย เช่น การสร้างเขื่อนแปลงพลังงานน้ ามา
เป็ นพลังงานไฟฟ้ า เป็ นต้น
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เมื่อแรงถูกกระทากับวัตถุหนึ่ ง วัตถุน้ นั สามารถได้รับผลกระทบ 3 ประเภทดังนี้
1. วัตถุที่อยูน่ ิ่งอาจเริ่ มเคลื่อนที่
2. ความเร็ วของวัตถุที่กาลังเคลื่อนที่อยูเ่ ปลี่ยนแปลงไป
3. ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุอาจเปลี่ยนแปลงไป
กฎการเคลือ่ นทีข่ องนิวตัน มีด้วยกัน 3 ข้ อ
1. วัตถุจะหยุดนิ่งหรื อเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วและทิศทางคงที่ได้ต่อเนื่องเมื่อผลรวมของแรง
(แรงลัพธ์) ที่กระทาต่อวัตถุเท่ากับศูนย์
2. เมื่อมีแรงลัพธ์ที่ไม่เป็ นศูนย์มากระทาต่อวัตถุ จะทาให้วตั ถุที่มีมวลเกิดการเคลื่อนที่ดว้ ย
ความเร่ ง โดยขนาดของแรงจะเท่ากับมวลคูณความเร่ ง
3. ทุกแรงกิริยาย่อมมีแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้ามเสมอ
แรงโน้มถ่วงของโลกมีประโยชน์มากมายมหาศาล เพียงแค่คิดว่าหากโลกนี้ไม่มีแรงโน้มถ่วงอีก
แล้วจะเกิดอะไรขึ้น แทบจะกล่าวได้วา่ สิ่ งต่าง ๆ ทั้งหลายแม้แต่โลกเองต้องสู ญสลายทั้งหมด มนุษย์ใช้
ประโยชน์มากมายจากแรงโน้มถ่วงของโลก ทั้งประโยชน์โดยตรง และประโยชน์โดยอ้อม เช่น
1. แรงโน้มถ่วงของโลกทาให้วตั ถุต่าง ๆ บนพื้นโลกไม่หลุดลอยออกไปจากโลก โดยเฉพาะ
บรรยากาศที่ห่อหุ ม้ โลกไม่ให้ลอยไปในอวกาศ จึงทาให้มนุษย์ดารงชีวติ อยูไ่ ด้
2. แรงโน้มถ่วงของโลกทาให้น้ าฝนตกลงสู่ พ้นื ดิน ให้ความชุ่มชื่นแก่สิ่งมีชีวติ บนพื้นโลก
3. แรงโน้มถ่วงของโลกทาให้น้ าไหลลงจากที่สูงลงสู่ ที่ต่า ทาให้เกิดน้ าตก น้ าในแม่น้ าไหลลง
ทะเล คนเราก็อาศัยประโยชน์จากการไหลของน้ าอย่างมากมาย เช่น การสร้างเขื่อนแปลงพลังงานน้ ามา
เป็ นพลังงานไฟฟ้ า เป็ นต้น
4. แรงโน้มถ่วงของโลกทาให้เราทราบน้ าหนักของสิ่ งต่าง ๆ
5. แรงโน้มถ่วงของโลกทาให้ผา้ แห้งเร็ วขึ้น ในขณะที่เราตากผ้า นอกจากแสงแดดจะช่วยให้
น้ าระเหยออกไปจากผ้าแล้ว แรงโน้มถ่วงยังช่วยดึงหยดน้ าออกจากผ้าให้ตกลงพื้นอีกด้วย

156

กิจกรรม
ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าหาความหมาย พร้อมยกตัวอย่างประเภทของแรงต่อไปนี้
1. แรงย่อย
2. แรงลัพธ์
3. แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
4. แรงขนาน
5. แรงคู่ควบ
6. แรงตึง
7. แรงสู่ ศูนย์กลาง
8. แรงต้าน
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เรื่องที่ 2 ความดัน
ความหมาย
ความดัน หมายถึง แรง (force; F) ต่อ หน่วยพื้นที่ (area; A)
ในระบบ SI ความดันมีหน่วย เป็ น ปาสคาล (Pa) หรื อ นิวตันต่อตารางเมตร (

) หรื อ

กิโลกรัมต่อเมตรต่อวินาทีกาลังสอง (
) ส่ วนความดันในหน่วย มิลลิเมตรปรอท (mmHg) ซึ่ง
760 mmHg = 101325 Pascal หรื อ 1 atm = 101325 Pa = 101.325
แรงดันหรื อความดันของอากาศที่กระทาต่อพื้นผิวโลกเรี ยกว่า ความดันบรรยากาศ ซึ่งเป็ นที่
ทราบกันดีวา่ ของเหลวก็มีความดัน ซึ่ งความดันของของเหลวขึ้นอยูก่ บั ปั จจัย 3 ประการ คือ ความลึก
หรื อความสู ง ความหนาแน่นของของเหลว และแรงโน้มถ่วงของโลก
วิธีการวัดความดันบรรยากาศ อาจทาได้โดยใช้เครื่ องมือที่เรี ยกว่า บารอมิเตอร์ (barometer) ผู้
ประดิษฐ์บารอมิเตอร์เครื่ องแรกของโลกคือนักคณิ ตศาสตร์ชาวอิตาลี ชื่อ ทอร์ ริเชลลี ในปี ค.ศ. 1643
เครื่ องมือประกอบด้วยอ่างที่เติมสารปรอท และหลอดแก้วข้างในบรรจุดว้ ยปรอทให้เต็มแล้วคว่า
หลอดแก้วลงในอ่างปรอท ดังรู ปด้านล่าง (ปรอทเป็ นธาตุอีกชนิดหนึ่งที่มีสถานะเป็ นของเหลวที่
อุณหภูมิหอ้ ง มีความหนาแน่นเท่ากับ 13.4 g/ml)
ความดันในของเหลว
ในการศึกษาความดันในของเหลว พบว่า เมื่อนาขวดน้ าพลาสติกมาใส่ น้ าถ้าเจาะรู ที่ผนังขวด
น้ าจะพุง่ ออกมาตามทิศทางที่แสดงด้วยลูกศร ดังรู ปที่ 1 แสดงว่ามีแรงกระทาต่อน้ าในภาชนะ แรงนี้ จะ
ดันน้ าให้พงุ่ ออกมาในทิศทางที่ต้ งั ฉากกับผนังภาชนะทุกตาแหน่ง ไม่วา่ ผนังจะอยูใ่ นแนวใด เราเรี ยก
ขนาดของแรงในของเหลวที่กระทาตั้งฉากต่อพื้นที่หนึ่งหน่วยของผนังภาชนะว่า “ความดันใน
ของเหลว”

รู ปที่ 1 แสดงแรงดันของน้ า ณ ตาแหน่งต่าง ๆ ของขวด
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เราอาจสรุ ปลักษณะความดันในของเหลว ได้ดงั นี้
1. ของเหลวที่บรรจุอยูใ่ นภาชนะ จะออกแรงดันต่อผนังภาชนะที่สัมผัสกับของเหลวในทุก
ทิศทาง โดยจะตั้งฉากกับผนังภาชนะเสมอ
2. ทุก ๆ จุดในของเหลว จะมีแรงดันกระทาต่อจุดนั้นทุกทิศทุกทาง

รู ปที่ 2 แสดงทิศต่าง ๆ ของแรงที่ของเหลวกระทาต่อผนังภาชนะและต่อวัตถุที่จมอยูใ่ นของเหลว
3. สาหรับของเหลวชนิดเดียวกันความดันของของเหลวจะเพิ่มขึ้นตามความลึก และที่ระดับ
ความลึกเท่ากันความดันของเหลวจะเท่ากัน
4. ในของเหลวต่างชนิดกัน ณ ความลึกเท่ากัน ความดันของของเหลวจะขึ้นอยูก่ บั ความ
หนาแน่นของของเหลวนั้น
สรุ ปได้วา่ “สาหรั บของเหลวทีอ่ ยู่นิ่ง ณ อุณหภูมิหนึ่ง ๆ ความดันของของเหลวจะแปรผัน
ตรงกับความลึกและความหนาแน่ นของของเหลวเสมอ” (ไม่ข้ ึนอยูก่ บั รู ปร่ างของภาชนะหรื อปริ มาตร
ของของเหลว )
ในการศึ กษาความดันในของเหลว พบว่า เมื่ อนาขวดน้ า พลาสติ กมาเจาะรู ขนาด
พอสมควร น้ าจะพุ่ง ออกมาจากรู ที่เจาะไว้ สถานการณ์น้ ี แสดงว่ามีแรงกระทาต่อน้ าในภาชนะเมื่อ
ภาชนะมีรูเปิ ด แรงนี้ จะดันน้ าให้พุ่งออกมาซึ่ งมีทิศทางตั้งฉากกับผนังภาชนะที่ตาแหน่งรู เปิ ดเสมอ ไม่ว่า
ผนึ กจะอยู่ในแนวใด เราเรี ยกขนาดของแรงในของเหลวที่กระทาตั้งฉากต่อพื้นที่หนึ่ งหน่ วยของผนัง
ภาชนะว่า ความดันในของเหลว
คุณสมบัติของความดันในของเหลว
1. ณ จุดใดๆ ในของเหลวจะมีแรงกระทาเนื่องจากของเหลวไปในทุกทิศทาง
2. ถ้าเราพิจารณาที่ผวิ ภาชนะ แรงที่ของเหลวกระทาจะตั้งฉากกับผิวภาชนะเสมอ
3. สาหรับความดันบรรยากาศ เรี ยกว่า ความดันสัมบูรณ์ (เป็ นความดันที่มีค่าคงที่เสมอ)
4. ความดัน ณ จุดใด ๆ ในของเหลว ที่เป็ นความดันจากน้ าหนักของของเหลว จะแปรผัน
ตรงกับความลึกและความหนาแน่นของของเหลว เมื่อของเหลวอยูน่ ิ่งและอุณหภูมิคงที่
5. ความดันในของเหลวชนิดหนึ่งๆ ไม่ข้ ึนอยูก่ บั ปริ มาตรและรู ปร่ างของภาชนะ
• เนื่องจากความดันขึ้นอยูก่ บั ความสู งและความหนาแน่นของของเหลว ถ้ากาหนดให้ของเหลว
ในภาชนะเป็ นชนิ ดเดียวกัน ( จะมีความหนาแน่นเท่ากัน ) และของเหลวมีระดับความสู งเท่ากัน ดังนั้น
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จากรู ปที่กน้ ภาชนะทั้งสี่ จึงมีความดันเท่ากัน แต่สาหรับแรงดันที่กระทาต่อก้นภาชนะทั้งสี่ ใบมีค่าต่างกัน
เพราะมีน้ าหนักของของเหลวที่ต่างกัน
• ดังนั้นได้วา่ ที่ระดับความสู งต่างกันจะทาให้ ความดันต่าง ณ ตาแหน่งของแต่ละระดับความ
ลึกของของเหลวมีค่าต่างกัน โดยที่ความดันเหล่านี้ไม่ข้ ึนกับรู ปทรงของภาชนะนั้นๆ
ก๊าซปริ มาตรและความดันของก๊าซ
ความดันของอากาศ ความดันอากาศ หมายถึง แรงที่กระทาต่อพื้นโลกอันเนื่องจากน้ าหนักของ
อากาศ ณ จุดใดจุดหนึ่งเป็ นลาของบรรยากาศตั้งแต่พ้ืนโลกขึ้นไป จนถึงเขตสู งสุ ดของบรรยากาศ
ความสั มพันธ์ ระหว่ างความดันของอากาศ กับ ความสู งจากระดับนา้ ทะเล เป็ นดังนี้
1. ที่ความสู งระดับเดียวกัน อากาศจะมีความดันอากาศเท่ากัน หลักการนี้นาไปใช้ทาเครื่ องมือ
ตรวจวัดแนวระดับในการก่อสร้าง
2. เมื่อความสู งเพิ่มขึ้น ความดันและความหนาแน่นของอากาศมีค่าลดลง หลักการนี้นาไป
สร้างเครื่ องมือวัดความสู ง ซึ่ งเรี ยกว่า แอลติมิเตอร์
3. “ทุกๆ ความสู งจากระดับน้ าทะเล 11 เมตร ระดับปรอทจะลดลงจากเดิม 1 มิลลิเมตรปรอท
และทุกๆ ความลึกจากระดับน้ าทะเล 11 เมตรระดับปรอทจะเพิ่มขึ้น 1 มิลลิเมตร”
4. ความดันของอากาศที่ระดับน้ าทะเล เรี ยกว่า มีความดัน 1 บรรยากาศ
5. การวัดความดันอากาศมี 2 แบบคือ วัดเป็ นความสู งของน้ า และความสู งของปรอท
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บทที่ 11
พลังงานในชีวติ ประจาวัน และการอนุรักษ์
สาระสาคัญ
ความหมาย ความส าคัญ ของพลังงาน ประเภทของพลัง งานในชี วิต ไฟฟ้ าในบ้า น การต่ อ
วงจรไฟฟ้ าอย่างง่าย วิธีการประหยัดพลังงาน แรงและคุ ณสมบัติของแรงปรากฏการณ์ ธรรมชาติของ
แสง เสี ยง คุณสมบัติของเสี ยง และมลภาวะจากเสี ยงพลังงานทดแทนที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. อธิบายและบอกถึงประเภทของพลังงานที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวันได้
2. อธิ บายวิธีการใช้ไฟฟ้ าในบ้าน และต่อวงจรไฟฟ้ าอย่างง่ายได้
3. บอกวิธีการประหยัด และอนุรักษ์พลังงานได้
4. บอกคุณสมบัติของแสง และอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจากแสงได้
5. บอกคุณสมบัติของเสี ยง และการป้ องกันมลภาวะของเสี ยงได้
6. บอกคุณสมบัติ และชนิดของพลังงานทดแทนในชีวิตประจาวันได้
ขอบข่ ายเนื้อหา
เรื่ องที่ 1 พลังงานไฟฟ้ า
เรื่ องที่ 2 พลังงานแสง
เรื่ องที่ 3 พลังงานเสี ยง
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เรื่องที่ 1 พลังงานไฟฟ้ า
พลังงาน คือความสามารถในการทางาน มีอยูห่ ลายรู ปแบบ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ
ได้แก่ พลังงานที่ทางานได้ และพลังงานที่เก็บสะสมไว้
พลังงานที่ท างานได้ ที่ ส าคัญ ได้แ ก่ พลัง งานไฟฟ้ า พลัง งานแสง และพลัง งานเสี ย ง ส่ วน
พลังงานที่เก็บ สะสมไว้ ประกอบด้วย พลังงานเคมี หมายถึ ง พลัง งานที่ เก็บสะสมไว้ในสสารต่ างๆ
พลังงานนิวเคลียร์ หมายถึง พลังงานที่เก็บสะสมไว้ในธาตุ และพลังงานศักย์ หมายถึง พลังงานที่มีอยูใ่ น
วัตถุ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ตาแหน่งของวัตถุน้ นั ๆ แบ่งออกเป็ น พลังงานศักย์โน้มถ่วง และพลังงานศักย์ยดื หยุน่
พลังงานไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า หมายถึงพลังงานรู ปแบบหนึ่งซึ่งสามารถเปลี่ยนไปเป็ นพลังงานอีกรู ปแบบหนึ่ง
ได้ เกิดจากแหล่งกาเนิดหลายประเภท ซึ่ งการนาพลังงานไฟฟ้ ามาใช้จะต้องมีการเชื่ อมต่อแหล่งกาเนิด
ไฟฟ้ าเข้ากับสิ่ งที่จะนาพลังงานไฟฟ้ าไปใช้ เรี ยกว่า วงจรไฟฟ้า โดยพลังงานไฟฟ้ าที่ได้ก็จะถูกเปลี่ยน
รู ปไปเป็ นพลังงานรู ปแบบต่างๆ เช่น พลังงานกล พลังงานความร้อน พลังงานเสี ยง พลังงานแสง เป็ น
ต้น
2.1 แหล่งกาเนิดพลังงานไฟฟ้า
แหล่งกาเนิดพลังงานไฟฟ้ า เป็ นส่ วนที่ทาให้กระแสไฟฟ้ าไหลเข้าสู่ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในวงจร
เพื่อให้เครื่ องใช้ไฟฟ้ าเหล่านั้นทางานได้ โดยแหล่งกาเนิ ดไฟฟ้ ามีอยูห่ ลายแหล่ง ซึ่ งแต่ละแหล่งมี
หลักการทาให้เกิดและนามาใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน ดังนี้
1. ไฟฟ้าจากการขัดสี เกิดจากการนาวัสดุต่างชนิ ดกันมาขัดถูแล้วทาให้เกิดอานาจอย่างหนึ่ ง
ขึ้นมา และสามารถดูดวัตถุอื่นๆที่เบาบางได้ เราเรี ยกอานาจนั้นว่า ไฟฟ้าสถิต ซึ่ งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะอยูใ่ น
วัตถุได้ชวั่ ขณะหนึ่ง แล้วหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเสื่ อมลงไปจนสุ ดท้ายก็หมดไปในที่สุด
2. ไฟฟ้าจากปฏิกริ ิยาเคมี การเกิดปฏิกิริยาเคมีจะทาให้ประจุไฟฟ้ าในสารเคมีน้ นั เคลื่อนที่ผา่ น
ตัวนาทาให้เกิดเป็ นไฟฟ้ ากระแสขึ้นได้ เรานาหลักการนี้ไปประดิษฐ์ถ่านไฟฉาย และแบตเตอรี่ รถยนต์
3. ไฟฟ้ าจากสนามแม่ เ หล็ ก เกิ ด ขึ้ นได้เ มื่ อ มี ก ารหมุ น หรื อ เคลื่ อ นที่ ผ่ า นขดลวดตัด กับ
สนามแม่เหล็ก ท าให้เกิ ดกระแสไฟฟ้ าในขดลวด ซึ่ งเรานาหลักการนี้ ไ ปสร้ างเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าที่
เรี ยกว่าไดนาโม ซึ่ งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ท้ งั ไฟฟ้ ากระแสตรงและกระแสสลับ
4. ไฟฟ้ าจากแรงกดดั น แร่ ธ าตุ บ างชนิ ดเมื่ อได้รับ แรงกดดันมากๆจะปล่ อยกระแสไฟฟ้ า
ออกมาได้ ซึ่ งเรานาแร่ ธาตุเหล่านี้ มาใช้ประโยชน์ในการทาไมโครโฟน หัวเข็มของเครื่ องเล่นแผ่นเสี ยง
เป็ นต้น
5. กระแสไฟฟ้าจากสั ตว์ บางชนิด สัตว์น้ าบางชนิ ดมีกระแสไฟฟ้ าอยูใ่ นตัว เมื่อเราถูกต้องตัว
สัตว์เหล่านั้นจะถูกไฟฟ้ าจากสัตว์เหล่านั้นดูดได้ เช่น ปลาไหลไฟฟ้ าเป็ นต้น
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6. กระแสไฟฟ้าจากความร้ อน เป็ นกระแสไฟฟ้ าที่ได้จากการนาโลหะไปเผาให้ร้อน
2.2 การเปลีย่ นรู ปพลังงาน
โดยปกติพลังงานสามารถเปลี่ยนรู ปเป็ นพลังงานอีกรู ปแบบหนึ่งได้ ซึ่งเครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้านเป็ น
อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ าให้เป็ นพลังงานรู ปอื่น เช่น พลังงานแสงสว่าง พลังงานความร้อน
พลังงานกล พลังงานเสี ยง เป็ นต้น บางครั้งเครื่ องใช้ไฟฟ้ าบางชนิดยังสามารถ เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ าเป็ น
พลังงานรู ปอื่นได้หลายรู ปในเวลาเดียวกัน
1. การเปลีย่ นรู ปเป็ นพลังงานแสงสว่ าง เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ าให้เป็ นพลังงาน
แสงสว่าง คือ หลอดไฟ ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ
หลอดธรรมดาหรือหลอดแบบมีไส้ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นรู ปกระเปาะแก้วใส ภายในมีไส้หลอดขดเป็ นสปริ ง
บรรจุอยู่ ปั จจุบนั ทาด้วยโลหะทังสเตนกับออสเมียม ภายในหลอดบรรจุก๊าซไนโตรเจนและอาร์ กอน
เมื่อกระแสไฟฟ้ าผ่านไส้หลอดที่มีความต้านทานสู งไส้หลอดจะร้อนจนเปล่งแสงออกมาได้

1.2 หลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็ นหลอดเรื องแสงที่บุคคลทัว่ ไปเรี ยกว่าหลอดนีออน มีหลาย
รู ปแบบ ภายในเป็ นสู ญญากาศบรรจุไอปรอทไว้เล็กน้อย ผิวด้านในฉาบไว้ดว้ ยสารเรื องแสง เมื่อ
กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านไอปรอทอะตอมของปรอทจะคายรังสี อลั ตราไวโอเลตออกมา และเมื่อรังสี น้ ี
กระทบกับสารเรื องแสงจะเปล่งแสงสว่าง ปั จจุบนั มีการผลิตออกมาหลายรู ปแบบ เช่น หลอดซุ ปเปอร์
หรื อหลอดผอม หลอดตะเกียบ ซึ่ งช่วยประหยัดไฟฟ้ าได้ดี
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2.การเปลีย่ นรู ปเป็ นพลังงานความร้ อน เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ให้พลังงานความร้อน ภายในจะมี
อุปกรณ์สาคัญ คือ ขดลวดต้านทานหรื อขดลวด ความร้อนติดตั้งอยู่ เมื่อไฟฟ้ าไหลผ่านขดลวดนี้จะทาให้
เกิดความร้อนขึ้น ขดลวดที่นิยมใช้มากที่สุด คือ ขดลวดนิโครม เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ให้พลังงานความร้อน
ได้แก่ เตารี ดไฟฟ้ า หม้อหุ งข้าวไฟฟ้ า กาต้มน้ าร้อนไฟฟ้ า เครื่ องปิ้ งขนมปั ง ไดเป่ าผม เป็ นต้น

3. การเปลีย่ นเป็ นพลังงานกล เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ให้พลังงานกล เรี ยกว่า มอเตอร์ ซึ่ งมี
ส่ วนประกอบที่สาคัญ คือ ไดนาโม แต่จะทางานตรงข้ามกับไดนาโม นัน่ คือ มอเตอร์จะเปลี่ยนพลังงาน
ไฟฟ้ าให้เป็ นพลังงานกล เช่น พัดลม เครื่ องปั่ น เครื่ องดูดฝุ่ น เครื่ องเล่น VCD ตูเ้ ย็น เครื่ องปรับอากาศ
เครื่ องซักผ้า เป็ นต้น
4. การเปลีย่ นเป็ นพลังงานเสี ยง เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ให้พลังงานเสี ยงมีอยูม่ ากมาย เช่น เครื่ องรับ
วิทยุ เครื่ องบันทึกเสี ยง เครื่ องขยายเสี ยง เป็ นต้น
2.3 ไฟฟ้าในบ้ าน วงจรไฟฟ้าอย่างง่ าย
วงจรไฟฟ้ า หมายถึงเส้นทางสาหรับการไหลของกระแสไฟฟ้ า โดยเริ่ มจากแหล่งกาเนิ ดผ่านไป
ยังเครื่ องใช้ไฟฟ้ า แล้วกลับมายังแหล่งกาเนิดอีกครั้ง วงจรไฟฟ้ าภายในบ้าน ส่ วนใหญ่จะเป็ นการต่อ
แบบขนาน ซึ่ งเป็ นการต่อวงจรทาให้อุปกรณ์และเครื่ องใช้ไฟฟ้ าแต่ละชนิดอยูค่ นละวงจร ซึ่งถ้า
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าชนิดหนึ่งเกิดขัดข้องเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม เครื่ องใช้ไฟฟ้ าชนิดอื่นก็ยงั คงใช้งานได้
ตามปกติเพราะไม่ได้อยูใ่ นวงจรเดียวกัน
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ไฟฟ้ าที่ใช้ในบ้านเรื อนทัว่ ไปเป็ นไฟฟ้ ากระแสสลับมีความต่างศักย์ 220 โวลต์ การส่ งพลังงาน
ไฟฟ้ าเข้าบ้านจะใช้สายไฟ 2 เส้น คือ
1. สายกลาง หรื อสาย N มีศกั ย์ไฟฟ้ าเป็ นศูนย์
2. สายไฟ หรื อสาย L มีศกั ย์ไฟฟ้ าเป็ น 220 โวลต์
โดยปกติสาย L และสาย N ที่ต่อเข้าบ้านจะต่อเข้ากับแผงควบคุมไฟฟ้ า ซึ่ งเป็ นที่ควบคุมการจ่าย
พลังงานไฟฟ้ าทั้งหมดในบ้านอย่างมีระบบ บนแผงควบคุมไฟฟ้ ามักจะประกอบด้วย ฟิ วส์รวม สะพาน
ไฟรวม และสะพานไฟย่อย โดยสะพานไฟย่อยมีไว้เพื่อแยกและควบคุมการส่ งพลังงานไฟฟ้ าไปยัง
วงจรไฟฟ้ าย่อยตามส่ วนต่างๆ ของบ้านเรื อน เช่น วงจรชั้นล่าง วงจรชั้นบน วงจรในครัว เป็ นต้น

รู ปที่ 1 แสดงตัวอย่างวงจรไฟฟ้าในบ้ าน
ในวงจรไฟฟ้ าในบ้าน กระแสไฟฟ้ าจะผ่านมาตรไฟฟ้ าทางสาย L เข้าสู่ สะพานไฟ ผ่านฟิ วส์และ
สวิตช์ แล้วไหลผ่านเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ดังนั้นกระแสไฟฟ้ าจะไหลผ่านสาย N ออกมา ดังรู ป

รู ปที่ 2 แสดงการไหลของกระแสไฟฟ้ าในบ้ าน
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อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในวงจรไฟฟ้า
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าเป็ นเครื่ องอานวยความสะดวกที่สามารถเปลี่ยนรู ปพลังงานไฟฟ้ าเป็ นพลังงาน
รู ปอื่นตามที่ตอ้ งการได้ง่าย เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ใช้กนั อยูต่ ามบ้านเรื อน เช่น เตารี ดไฟฟ้ า หม้อหุ งข้าวไฟฟ้ า
พัดลม หลอดไฟฟ้ า เครื่ องซักผ้า เป็ นต้น วงจรไฟฟ้ าในบ้านนอกจากจะมีเครื่ องใช้ไฟฟ้ าชนิดต่างๆ แล้ว
ยังต้องมีอุปกรณ์ที่จาเป็ นอื่นๆ อีก เช่น สายไฟ ฟิ วส์ สวิตช์ เต้ารับ-เต้าเสี ยบ เป็ นต้น
สายไฟ สายไฟเป็ นอุ ป กรณ์ ส าหรั บ ส่ ง พลัง งานไฟฟ้ าจากที่ ห นึ่ ง ไปยัง อี ก ที่ ห นึ่ ง โดย
กระแสไฟฟ้ าจะนาพลังงานไฟฟ้ าผ่านไปตามสายไฟจนถึ งเครื่ องใช้ไฟฟ้ า สายไฟทาด้วยสารที่ มี
คุณสมบัติเป็ นตัวนาไฟฟ้ า (ยอมให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านได้ดี) ได้แก่
1. สายไฟแรงสู ง ทาด้วยอะลูมิเนียม เพราะอะลูมิเนียม มีราคาถูกและน้ าหนักเบากว่าทองแดง
2. สายไฟทัว่ ไป (สายไฟในบ้ าน) ทาด้วยโลหะทองแดง เพราะทองแดงมีราคาถูกกว่าโลหะเงิน
ฟิ วส์ เป็ นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านเข้ามามากเกินไป ถ้ามีกระแส
ผ่านมามากฟิ วส์ จะตัดวงจรไฟฟ้ าในบ้านโดยอัตโนมัติ ฟิ วส์ ทาด้วยโลหะผสมระหว่างตะกัว่ กับดี บุก
และบิสมัทผสมอยู่ ซึ่ งเป็ นโลหะที่มีจุดหลอมเหลวต่า มีความต้านทานสู ง มีจุดหลอมเหลวต่า และมี
รู ปร่ างแตกต่างกันไปตามความต้องการใช้งาน

รู ปที่ 3 แสดงฟิ วส์ ชนิดต่ างๆ
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สวิตช์ เป็ นอุปกรณ์ที่ตดั หรื อต่อวงจรไฟฟ้ าในส่ วนที่ตอ้ งการ ทาหน้าที่คล้ายสะพานไฟ โดยต่อ
อนุกรมเข้ากับเครื่ องใช้ไฟฟ้ า มี 2 ประเภท คือ สวิตช์ทางเดียว และสวิตช์สองทาง

รู ปที่ 4 แสดงสวิตช์ แบบต่ างๆ
สะพานไฟ เป็ นอุปกรณ์สาหรับตัดหรื อต่อวงจรไฟฟ้ า ทั้งหมด ภายในบ้าน ประกอบด้วยฐาน
และคันโยกที่มีลกั ษณะเป็ นขาโลหะ 2 ขา ซึ่ งมีที่จบั เป็ นฉนวน เมื่อสับคันโยกลงไปในร่ องที่ทาด้วย
ตัวนาไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ าจากมาตรไฟฟ้ าจะไหลเข้าสู่ วงจรไฟฟ้ าในบ้าน และเมื่ อยกคันโยกขึ้ น
กระแสไฟฟ้ าจะหยุดไหล เช่น การตัดวงจร

รู ปที่ 5 แสดงสะพานไฟและฟิ วส์ในสะพานไฟ
2.4 ความปลอดภัยในการใช้ ไฟฟ้าในครัวเรือน
ไฟฟ้ ามีอนั ตรายถ้าใช้ไม่ถูกต้อง เพราะหากกระแสไฟฟ้ าผ่านเข้าไปในร่ ายกาย ของคนเรา อาจ
ทาให้ถึงตายได้ ดังนั้นเราจึงควรระมัดระวังเมื่อใช้ไฟฟ้ า เนื่ องจากกระแสไฟฟ้ าสามารถเดินทางผ่าน
ฉนวนได้ เราจึงใช้ฉนวนเป็ นตัวป้ องกันกระแสไฟฟ้ าเข้าสู่ ร่างกายของเราเพื่อป้ องกันอันตรายที่เกิดจาก
ไฟฟ้ า จึงต้องปฏิบตั ิตามกฎหรื อข้อแนะนาในการใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ดังนี้
1. สายไฟฟ้ าที่ใช้จะต้องมีฉนวนหุ ม้ และหมัน่ ตรวจเช็คอยูส่ ม่าเสมอ
2. ไม่ควรใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่างๆในขณะที่มือเปี ยก เพราะน้ าในร่ างกายของเรานาไฟฟ้ าได้
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3. ควรถอดปลัก๊ ไฟฟ้ าออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ าเหล่านั้น
4. ไม่ปีนเสาไฟฟ้ า หรื อเล่นว่าวใกล้สายไฟฟ้ า
5. เมื่อเห็นสายไฟฟ้ าขาดห้อยอยู่ ควรหลีกไปให้ไกล
6. อย่าให้สายไฟอยูต่ ิดกับวัตถุที่เป็ นเชื้ อเพลิงนานๆ เพราะอาจสึ กหรอได้ในภายหลัง
7. อย่าแหย่นิ้ว หรื อวัตถุต่างๆเข้าไปในปลัก๊ ไฟฟ้ า
8. เมื่อเปลี่ยนฟิ วส์ ควรเลือกขนาดของฟิ วส์ให้ถูกต้อง ไม่ควรใช้ฟิวส์ที่มีขนาดเล็กเกินไป
9. ไม่เสี ยบปลัก๊ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในที่เดียวกันมากเกินไป
10. ปิ ดโทรทัศน์และถอดปลัก๊ ออกทุกครั้งที่มีฝนฟ้ าคะนอง
11. ไม่ใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่สายไฟชารุ ดหรื อมีฉนวนหุ ม้ สายไฟฉี กขาด
12. ไม่เข้าใกล้บริ เวณที่มีเครื่ องหมาย "อันตราย ไฟฟ้ าแรงสู ง"
2.5 การประหยัดและอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
1. ปิ ดสวิตช์ไฟ และเครื่ องใช้ไฟฟ้ าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน
2. เลือกซื้ อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ได้มาตรฐาน ดูฉลากแสดงประสิ ทธิ ภาพให้แน่ใจทุกครั้งก่อน
ตัดสิ นใจ
3. ปิ ดเครื่ องปรับอากาศทุกครั้งที่จะไม่อยูใ่ นห้องเกิน 1 ชัว่ โมง
4. หมัน่ ทาความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่ องปรับอากาศบ่อยๆ เพื่อลดการเปลืองไฟใน
การทางานของเครื่ องปรับอากาศ
5. ตั้งอุณหภูมิเครื่ องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งเป็ นอุณหภูมิที่กาลังสบาย อุณหภูมิที่
เพิ่มขึ้น 1 องศา ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
6. ไม่ควรปล่อยให้มีความเย็นรั่วไหลจากห้องที่ติดตั้งเครื่ องปรับอากาศ
7. ลดและหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสาร หรื อวัสดุอื่นใดที่ไม่จาเป็ นต้องใช้งานในห้องที่มี
เครื่ องปรับอากาศ เพื่อลดการสู ญเสี ย และใช้พลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร
8. ติดตั้งฉนวนกันความร้อนโดยรอบห้องที่มีการปรับอากาศ เพื่อลดการสู ญเสี ยพลังงานจาก
การถ่ายเทความร้อนเข้าภายในอาคาร
9. ควรปลูกต้นไม้รอบๆ อาคาร เพราะต้นไม้ขนาดใหญ่ 1 ต้นให้ความเย็นเท่ากับ
เครื่ องปรับอากาศ 1 ตัน หรื อให้ความเย็นประมาณ 12,000 บีทียู
10. เลือกซื้ อพัดลมที่มีเครื่ องหมายมาตรฐานรับรอง เพราะพัดลมที่ไม่ได้คุณภาพ มักเสี ยง่าย
11. หากอากาศไม่ร้อนเกินไป ควรเปิ ดพัดลมแทนเครื่ องปรับอากาศ
12. ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน ใช้หลอดผอมจอมประหยัดแทนหลอดอ้วน ใช้หลอด
ตะเกียบแทนหลอดไส้ หรื อใช้หลอดคอมแพคท์ฟลูออเรสเซนต์
13. ควรใช้บลั ลาสต์ประหยัดไฟ หรื อบัลลาสต์อิเล็กโทรนิกคู่กบั หลอดผอมจอมประหยัด จะ
ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการประหยัดไฟได้อีกมาก
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14. ควรใช้โคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อนแสงในห้องต่างๆ เพื่อช่วยให้แสงสว่างจากหลอดไฟ
กระจายได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
15. หมัน่ ทาความสะอาดหลอดไฟที่บา้ น เพราะจะช่วยเพิ่มแสงสว่างโดยไม่ตอ้ งใช้พลังงานมาก
ขึ้น ควรทาอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
16. ควรใช้สีอ่อนตกแต่งอาคาร ทาผนังนอกอาคารเพื่อการสะท้อนแสงที่ดี และทาภายใน
อาคารเพื่อทาให้ห้องสว่างได้มากกว่า
17. ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติให้มากที่สุด
18. ปิ ดตูเ้ ย็นให้สนิท ทาความสะอาดภายในตูเ้ ย็น และแผ่นระบายความร้อนหลังตูเ้ ย็น
สม่าเสมอ
19. ไม่ควรพรมน้ าจนแฉะเวลารี ดผ้า เพราะต้องใช้ความร้อนในการรี ดมากขึ้น
20. ดึงปลัก๊ ออกก่อนการรี ดเสื้ อผ้าเสร็ จ เพราะความร้อนที่เหลือในเตารี ด ยังสามารถรี ดต่อได้
21. เสี ยบปลัก๊ ครั้งเดียว ต้องรี ดเสื้ อให้เสร็ จ ไม่ควรเสี ยบและถอดปลัก๊ เตารี ดบ่อยๆ
22. ปิ ดโทรทัศน์ทนั ทีเมื่อไม่มีคนดู เพราะการเปิ ดทิ้งไว้โดยไม่มีคนดู เป็ นการสิ้ นเปลืองไฟฟ้ า
23. ใช้เตาแก๊สหุ งต้มอาหาร ประหยัดกว่าใช้เตาไฟฟ้ า
24. อย่าเสี ยบปลัก๊ หม้อหุ งข้าวไว้ เพราะระบบอุ่นจะทางานตลอดเวลา ทาให้สิ้นเปลืองไฟเกิน
ความจาเป็ น
25. กาต้มน้ าไฟฟ้ า ต้องดึงปลัก๊ ออกทันทีเมื่อน้ าเดือด อย่าเสี ยบไฟไว้เมื่อไม่มีคน
26. แยกสวิตช์ไฟออกจากกัน ให้สามารถเปิ ดปิ ดได้เฉพาะจุด ไม่ใช้ปุ่มเดียวเปิ ดปิ ดทั้งชั้น ทา
ให้เกิดการสิ้ นเปลืองและสู ญเปล่า
27. การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ า ที่ตอ้ งมีการปล่อยความร้อนเช่น กาต้มน้ า หม้อหุ งต้ม ไว้ในห้องที่
มีเครื่ องปรับอากาศ
28. ซ่อมบารุ งอุปกรณ์ไฟฟ้ าให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ และหมัน่ ทาความสะอาด
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าอยูเ่ สมอ จะทาให้ลดการสิ้ นเปลืองไฟได้
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เรื่องที่ 2 พลังงานแสง
แสงเป็ นพลังงานรู ปแบบหนึ่ ง ซึ่ งสามารถเปลี่ยนไปเป็ นพลังงานรู ปอื่นได้ แสงช่วยให้เรา
มองเห็นสิ่ งต่างๆได้
แสงเป็ นรังสี มีลกั ษณะการเคลื่อนที่เหมือนคลื่นคือเดินทางเป็ นเส้นตรงออกจากแหล่งกาเนิด
ผ่านไปยังตัวกลาง สามารถจาแนกเป็ น 3 ชนิ ด คือ
1. ตัวกลางโปร่ งแสง คือตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้ดี แต่ผา่ นได้ไม่ท้ งั หมด เช่น หมอกควัน
น้ าขุ่น
2. ตัวกลางโปร่ งใส คือตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านไปได้หมด เช่น น้ าใส อากาศ
3. ตัวกลางทึบแสง คือตัวกลางที่แสงผ่านไปไม่ได้เลย เช่น กระเบื้อง กระจกเงา
3.1 แหล่งกาเนิดแสง
คือสิ่ งที่ทาให้เกิดแสง สามารถจาแนกประเภทของแสงตามแหล่งกาเนิดได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. แหล่งกาเนิ ดแสงจากธรรมชาติ เช่น ดวงอาทิตย์ ดาวฤกษ์ หิ่ งห้อย ปลาทะเลบางชนิ ด เป็ นต้น
2. แหล่งกาเนิ ดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้น เนื่ องจากโลกของเราไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ในเวลา
กลางคืน มนุษย์จึงคิดค้น ประดิษฐ์สิ่งที่เป็ นแหล่งกาเนิดแสงขึ้นมา เช่น หลอดไฟ ตะเกียง เทียนไข เป็ นต้น
แหล่งกาเนิดแสงที่ใหญ่ที่สุดบนโลกของเราคือดวงอาทิตย์ ซึ่ งจะแผ่พลังงานออกมารอบๆ และ
แสงก็เป็ นพลังงานรู ปหนึ่งในหลายๆรู ปแบบที่แผ่มายังโลก
3.2 สมบัติของแสง
แสงมีบทบาทสาคัญในการดาเนินชีวิตหลากหลายอย่าง ทาให้เรามองเห็นสิ่ งต่างๆที่อยูร่ อบตัว
เรา แต่บางครั้งเมื่อเรามองวัตถุกลับพบว่าภาพที่เราเห็นแตกต่างไปจากเดิม ซึ่ งทั้งนี้ก็ข้ ึนอยูก่ บั สมบัติของ
แสง
1. การสะท้อนของแสง
เป็ นสมบัติที่สาคัญอย่างหนึ่งของแสง ซึ่ งเมื่อแสงมาตกกระทบกับพื้นผิวของวัตถุ แนวการ
เคลื่อนที่ของแสงจากอากาศไปยังผิวของวัตถุจะเรี ยกว่า รังสี ตกกระทบ ส่ วนแนวการเคลื่อนที่ของแสง
ผ่านผิววัตถุสะท้อนไปยังอากาศเรี ยกว่า รังสี สะท้อน ซึ่งรังสี 2 เส้นนี้จะอยูค่ นละด้านกัน โดยมีเส้นตรง
เส้นหนึ่งกั้นอยูร่ ะหว่างกลาง ซึ่ งเส้นตรงนี้ จะต้องลากตั้งฉากกับพื้นผิวของวัตถุ ตรงจุดที่แสงมาตก
กระทบและสะท้อนกันพอดี เราเรี ยกเส้นตรงนี้วา่ เส้ นปกติ

รู ปที่ 6 แสดงรู ปแสดงการสะท้ อนแสง
วัตถุทมี่ ีผวิ เรียบ (บน)
วัตถุทมี่ ีผวิ ขรุ ขระ (ล่าง)
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นอกจากนี้ ระหว่างแนวรังสี ตกกระทบ แนวรังสี สะท้อน และเส้นปกติ จะมีมุมเกิดขึ้น 2 มุม คือ
มุมตกกระทบ (θi) และมุมสะท้อน ( θr) ซึ่ งเมื่อทาการวัดค่าของมุมตกกระทบกับมุมสะท้อนของผิว
วัตถุชนิดต่างๆ พบว่า “ถ้ ารังสี ตกกระทบ รังสี สะท้ อน และเส้ นปกติ อยู่ในระนาบเดียวกัน ค่ าของมุมตก
กระทบกับมุมสะท้ อนจะเท่ ากันเสมอ” เพราะฉะนั้น การเขียนรู ปแสดงการสะท้อนแสงของวัตถุต่างๆจึง
จาเป็ นต้องเขียนรู ปให้รังสี ตกกระทบ เส้นปกติ และรังสี สะท้อนอยูใ่ นระนาบเดียวกัน โดยที่มุมตก
กระทบจะกางเท่ากับมุมสะท้อนเสมอ
ซึ่ งจากการศึกษาพบว่า วัตถุต่างๆจะสะท้อนแสงได้ไม่เท่ากันขึ้นอยูก่ บั ลักษณะพื้นผิวของวัตถุที่
ใช้ในการสะท้อนแสงของวัตถุน้ นั ๆ โดยวัตถุที่มีผวิ เรี ยบจะสะท้อนได้ดีกว่าวัตถุที่มีผวิ ขรุ ขระ และวัตถุ
ที่มีผวิ เรี ยบ เป็ นมันวาวก็จะสะท้อนแสงได้ดีกว่าวัตถุผวิ ขรุ ขระที่ไม่เป็ นมันวาว
กฎการสะท้อนของแสง
 รังสี ตกกระทบ เส้นปกติ และรังสี สะท้อนจะอยูบ่ นระนาบเดียวกันเสมอ
 มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนเสมอ

รู ปที่ 7 แสดงการสะท้ อนของแสงทีว่ ตั ถุผิวเรี ยบแบบต่ างๆ
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2. การหักเหของแสง
การหักเหของแสงเป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางที่มีความ
หนาแน่นค่าหนึ่งไปสู่ ตวั กลางที่มีความหนาแน่นอีกค่าหนึ่ ง ทาให้รังสี เบนไปจากแนวเดิม ซึ่ งการที่แสง
จะหักเหเข้าหาเส้นปกติ หรื อเบนออกจากเส้นปกติข้ ึนอยูก่ บั ค่าดัชนีหกั เหของตัวกลางทั้งสอง พิจารณา
ตามกฎการหักเหของแสง ดังนี้
- แสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าไปสู่ ตวั กลางที่มีความหนาแน่น
มากกว่า รังสี ของแสงจะหักเหเบนเข้ าหาเส้นปกติ
- แสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากกว่าไปสู่ ตวั กลางที่มีความหนาแน่น
น้อยกว่า รังสี ของแสงจะหักเหเบนออกจากเส้นปกติ

ก.เบนออก

ข.เบนเข้า
รู ปที่ 8 แสดงการหักเหของแสงแบบต่างๆ

โดยทัว่ ไปค่าความหนาแน่นของตัวกลางที่โปร่ งใสจะแปรผันตรงกับค่าดัชนีหกั เหของตัวกลาง
นั้นๆ นัน่ คือถ้าวัตถุใดมีความหนาแน่นมาก ค่าดัชนีหกั เหของแสงก็จะมากไปด้วย แต่ถา้ วัตถุใดมีความ
หนาแน่นน้อยก็จะมีค่าดัชนีหกั เหน้อย
ค่าดัชนีหกั เหแสง α ค่าความหนาแน่น
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สิ่ งทีค่ วรทราบเกี่ยวกับการหักเหของแสง
- ความถี่ของแสงยังคงเท่าเดิม ส่ วนความยาวคลื่น และความเร็ วของแสงจะไม่เท่าเดิม
- ทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงจะอยูใ่ นแนวเดิม ถ้าแสงตกตั้งฉากกับผิวรอยต่อของตัวกลางจะไม่
อยูใ่ นแนวเดิม ถ้าแสงไม่ตกตั้งฉากกับผิวรอยต่อของตัวกลาง
ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของการหักเหของแสงเช่น แผ่นปิ ดหน้าโคมไฟ ซึ่ งเป็ นกระจกหรื อ
พลาสติก เพื่อบังคับทิศทางของแสงไฟที่ออกจากโคมไปในทิศทางที่ตอ้ งการ จะเห็นว่าแสงจาก
หลอดไฟจะกระจายไปยังทุกทิศทางรอบหลอดไฟแต่เมื่อผ่านแผ่นปิ ดหน้าโคมไฟแล้ว แสงจะมีทิศทาง
เดียวกัน เช่นไฟหน้ารถยนต์ รถมอเตอร์ ไซด์
2. การกระจายแสง
หมายถึง แสงขาวซึ่ งประกอบด้วยแสงหลายความถี่ตกกระทบปริ ซึมแล้วทาให้เกิดการ
หักเห ของแสง 2 ครั้ง (ที่ผิวรอยต่อของปริ ซึม ทั้งขาเข้า และขาออก) ทาให้แสงสี ต่าง ๆ แยกออกจากกัน
อย่างเป็ นระเบียบเรี ยงตามความยาวคลื่นและความถี่ ที่เราเรี ยกว่า สเปกตรัม (Spectrum)

รู ปที่ 9 แสดงการกระจายของแสง
3. การแทรกสอดของแสง (Interference)
การแทรกสอด หมายถึง การที่แนวแสงจานวน 2 เส้นรวมตัวกันในทิศทางเดียวกัน หรื อ
หักล้างกัน หากเป็ นการรวมกัน ของแสงที่มีทิศทางเดียวกัน ก็จะทาให้แสงมีความสว่างมากขึ้น แต่
ในทางตรงกันข้ามถ้าหักล้างกัน แสงก็จะสว่างน้อยลด การใช้ประโยชน์จากการแทรกสอดของแสง เช่น
กล้องถ่ายรู ปเครื่ องฉายภาพต่าง ๆ และการลดแสงจากการสะท้อน ส่ วนในงานการส่ องสว่าง จะใช้ใน
การสะท้อนจากแผ่นสะท้อนแสง
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3.3 ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติของแสง
1. มิราจ ( Mirage ) เป็ นปรากฏการณ์เกิดภาพลวงตา ซึ่ งบางครั้งในวันที่อากาศร้อน เราอาจจะ
มองเห็นสิ่ งที่เหมือนกับสระน้ าอยูบ่ นถนน ที่เป็ นเช่นนั้นเพราะว่ามีแถบอากาศร้อนใกล้ถนนที่ร้อน และ
แถบอากาศที่เย็นกว่า (มีความหนาแน่นมากกว่า) อยูข่ า้ งบน รังสี ของแสงจึงค่อยๆ หักเหมากขึ้น เข้าสู่
แนวระดับ จนในที่สุดมันจะมาถึงแถบอากาศร้อนใกล้พ้นื ถนนที่มุมกว้างกว่ามุมวิกฤต จึงเกิดการ
สะท้อนกลับหมดนัน่ เอง
2. รุ้ งกินนา้ ( Rainbow) เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่เกิดจากแสงขาวหักเหผ่านผิวของ
ละอองน้ า ทาให้แสงสี ต่าง ๆ กระจายออกจากกันแล้วเกิดการสะท้อนกลับหมดที่ผวิ ด้านหลังของละออง
น้ าแล้วหักเหออกสู่ อากาศ ทาให้แสงขาวกระจายออกเป็ นแสงสี ต่าง ๆ กัน แสงจะกระจายตัวออกเมื่อ
กระทบถูกผิวของตัวกลาง เราใช้ประโยชน์จากการกระจายตัวของลาแสง เมื่อกระทบตัวกลางนี้ได้
หลากหลาย เช่น ใช้แผ่นพลาสติกใสปิ ดดวงโคมพื่อลดความจ้าจากหลอดไฟหรื อ โคมไฟชนิดปิ ดแบบ
ต่างๆ

รู ปที่ 10 แสดงปรากฏการณ์รุ้งกินน้ า
3. พระอาทิตย์ทรงกลด หรือพระจันทร์ ทรงกลด เป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดจากแสงขาวของดวง
อาทิตย์ตกกระทบกับผลึกของน้ าแข็งในบรรยากาศที่เรี ยงกันตามแนวโค้งของวงกลม แล้วมีการหักเห
และสะท้อนกลับหมดภายในผลึก

รู ปที่ 11 แสดงการเกิดพระอาทิตย์ทรงกลด

174

เรื่องที่ 3 พลังงานเสี ยง
4.1การเกิดและการเคลือ่ นทีข่ องเสี ยง
เสี ยงเป็ นพลังงานรู ปหนึ่ง เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ เมื่อวัตถุสั่นสะเทือนมากเสี ยง
จะดังมาก และเมื่อวัตถุสนั่ สะเทือนน้อย เสี ยงก็จะดังน้อย
เสี ยงเป็ นคลื่นกล คือจะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ ดังนั้นจึงสามารถเคลื่อนที่ผา่ น
อากาศ ของแข็งหรื อของเหลว แต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ผา่ นสู ญญากาศได้ การที่เราได้ยินเสี ยง เป็ นเพราะ
เสี ยงเคลื่อนที่จากแหล่งกาเนิ ดเสี ยงผ่านอากาศเข้ามายังหูของเรา ในที่น้ ีเราจะเห็นว่าตัวกลางที่ทาให้เสี ยง
เคลื่อนที่ได้ก็คืออากาศ
อัตราเร็วเสี ยง ขึ้นอยูก่ บั คุณสมบัติของตัวกลางที่เสี ยงเคลื่อนที่ผา่ น ได้แก่ ความหนาแน่น
ความยืดหยุน่ เป็ นต้น โดยปกติเสี ยงเดินทางในของแข็งได้ดีที่สุด รองลงมาคือของเหลวและก๊าซ
นอกจากนี้ อตั ราเร็ วเสี ยงยังขึ้นอยูก่ บั อุณหภูมิของตัวกลางที่เสี ยงเคลื่อนที่ผา่ น โดยพบว่าเมื่ออุณหภูมิ
สู งขึ้น อัตราเร็ วเสี ยงจะมีค่ามากขึ้น

ตารางที่ 1 แสดงอัตราเร็ วเสี ยงในตัวกลางชนิ ดต่างๆ
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4.2 สมบัติของเสี ยง
เสี ยงเป็ นคลื่นจึงมีสมบัติของคลื่นทุกประการ คือ
1. การสะท้อนของเสี ยง
คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเสี ยงเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่ งไปตกกระทบสิ่ งกีด
ขวางหรื อตัวกลางที่มีความหนาแน่นแตกต่างจากตัวกลางเดิมแล้วเกิดการสะท้อนเข้าสู่ ตวั กลางเดิม
การสะท้อนจะเกิดได้ดีถา้ ความยาวคลื่นของเสี ยงน้อยกว่าสิ่ งกีดขวางการสะท้อนนั้นเป็ นไปตามกฎ
การสะท้อนของคลื่น คือ
1. ทิศทางคลื่นตกกระทบ เส้นปกติและทิศทางสะท้อนอยูใ่ นระนาบเดียวกันเสมอ
2. มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน
เมื่อเสี ยงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นมาก
เสี ยงจะเกิดการสะท้อนโดยที่คลื่นสะท้อนจะมีเฟสเหมือนเดิม แต่ถา้ เสี ยงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มี
ความหนาแน่นมากไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยเสี ยงบางส่ วนจะเกิดการสะท้อนโดยที่คลื่น
สะท้อนมีเฟสต่างกัน 180 องศา กับคลื่นตกกระทบและจะมีบางส่ วนที่ถูกส่ งผ่านไปยังตัวกลางใหม่
2. การหักเหของเสี ยง
เกิดเมื่อเสี ยงเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งไปยังตัวกลางชนิดหนึ่ง หรื อตัวกลางชนิด
เดียวกันแต่อุณหภูมิต่างกัน อัตราเร็ วของเสี ยงเปลี่ยนไปทาให้ทิศทางของคลื่นเสี ยงเปลี่ยนไปด้วย ยกเว้น
เสี ยงตกกระทบตั้งฉากกับตัวกลางนั้น
3. การแทรกสอดของเสี ยง
การแทรกสอดเกิดขึน้ เมื่อคลืน่ มากกว่าสองคลืน่ มากระทาซึ่งกันและกัน แอมพลิจูด
ของคลื่นทั้งสองคลื่นจะมารวมกันทาให้ความดังของเสี ยงเปลี่ยนแปลงไป เมื่อมีการแทรกสอดแบบ
เสริ ม ส่ วนอัดของคลื่นจะเกิดที่ตาแหน่งตรงกัน ทาให้แอมพลิจูดรวมเพิ่มขึ้น เสี ยงที่ได้ยนิ จะเป็ นเสี ยงที่
ดังมากขึ้นกว่าเสี ยงเดิม ถ้าการแทรกสอดเป็ นแบบหักล้าง ส่ วนอัดของคลื่นลูกหนึ่งจะตรงกับส่ วนขยาย
ของคลื่นอีกลูกหนึ่งพอดี ทาให้แอมพลิจูดหักล้างกันไป เสี ยงที่ได้ยนิ จะเป็ นเสี ยงค่อย หรื อบางครั้ง
อาจจะไม่ได้ยนิ เลย
4. การเลีย้ วเบนของเสี ยง
การเลี้ยวเบน เป็ นสมบัติอย่างหนึ่งของคลื่น เสี ยงสามารถแสดงสมบัติของคลื่นได้ จึง
สามารถเลี้ยวเบนผ่านสิ่ งกีดขวาง ที่ทึบ ที่เป็ นมุม หรื อช่องเล็กๆได้ เสี ยงที่ตาแหน่งหลังสิ่ งกีดขวางจะได้
ยินเสี ยงค่อยกว่า ตาแหน่งที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง เพราะพลังงานของเสี ยง ณ ตาแหน่งนั้นลดลงปรากฏการณ์
ปรากฏการณ์การเลี้ยวเบนของเสี ยง สามารถอธิ บายได้โดยหลักของ "ฮอยเกนส์" ซึ่ งกล่าวว่า "ทุกๆจุด
บนหน้าคลื่นสามารถทาให้เกิดหน้าคลื่นใหม่ได้"
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2.3 ความดังและอันตรายทีเ่ กิดจากเสี ยง
เสี ยงที่เราได้ยนิ มีลกั ษณะแตกต่างกันออกไป ซึ่ งสามารถจาแนกเสี ยงต่างๆเหล่านั้นออกจากกัน
ได้โดยอาศัยคุณสมบัติของเสี ยง ได้แก่ ระดับเสี ยง
เสี ยงมีอนั ตรายอย่างไร?
หูเรานั้นสามารถรับฟังเสี ยงได้ต้ งั แต่ความถี่ 20 เฮิรตซ์ ถึง 20,000 เฮิรตซ์ แต่ช่วงความถี่ของ
เสี ยงที่มีความสาคัญต่อชี วติ ประจาวันมากคือ ช่วงความถี่ของเสี ยงพูด หรื อความถี่ 500 – 2,000 เฮิรตซ์
นอกจากนี้ หูยงั มีความสามารถและอดทนในการรับฟังเสี ยงในขอบเขตจากัด หากเสี ยงเบาเกินไปก็จะ
ไม่ได้ยนิ แต่ถา้ เสี ยงดังเกินไปก็จะทาให้เกิดอันตรายต่อหูหรื อมีอาการปวดหู สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งอยูใ่ น
สภาพแวดล้อมที่มีเสี ยงดังมากๆ โดยเฉพาะผูท้ างานในอุตสาหกรรมที่มีเสี ยงดัง เช่นโรงงานทอผ้า
โรงงานปั๊ มโลหะ หรื อผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นย่านตลาด หรื อการจราจรคับคัง่ ฯลฯ จะทาให้อวัยวะรับเสี ยง
โดยเฉพาะเซลล์ขนและประสาทรับเสี ยงเสื่ อมสภาพเร็ วขึ้น ทาให้ความสามารถในการได้ยนิ ลดลงหรื อ
เรี ยกว่า “หูตึง” และหากยังละเลยให้คงอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่มีเสี ยงดังต่อไปก็จะทาให้ “หูหนวก” ไม่
สามารถได้ยนิ และติดต่อพูดคุยเช่นปกติได้ ซึ่ งมีผลให้ดารงชีวติ อยูไ่ ด้ดว้ ยความยากลาบาก และต้องอับ
อายที่กลายเป็ นคนพิการ
ป้องกันอันตรายจากเสี ยงได้ อย่างไร?
การสู ญเสี ยการได้ยนิ ซึ่ งเนื่องมาจากเสี ยงดังนี้ ไม่สามารถรักษาให้หายได้ไม่วา่ วิธีการใดๆก็
ตาม ดังนั้นเพื่ออนุ รักษ์สมรรถภาพการได้ยนิ ของหู จาเป็ นจะต้องป้ องกันทุกครั้งที่สัมผัสเสี ยงและการ
ป้ องกันที่ได้ผลต้องเกิดจากความร่ วมมือที่ดีของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง คือฝ่ ายนายจ้างควรคานึงถึง
โครงสร้างและวัสดุที่ใช้ก่อสร้างอาคาร การจัดหาและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันเสี ยง เช่น ที่
อุดหู ที่ครอบหู อย่างเข้มงวดและสม่าเสมอ การให้ความรู ้เกี่ยวกับอันตรายของเสี ยงแก่ลูกจ้าง เพื่อสร้าง
ทัศนคติและจิตสานึกในการป้ องกันอันตรายที่เกิดจากเสี ยง และเพื่อการประเมินผลและวางแผนป้ องกัน
ควรตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยนิ ของลูกจ้างเป็ นประจาทุกปี และก่อนเข้าทางาน ส่ วนฝ่ ายลูกจ้างควร
ให้ความร่ วมมือปฏิบตั ิตามคาแนะนาและกฎระเบียบของนายจ้าง เกี่ยวกับการป้ องกันอันตรายจากเสี ยง
อย่างเคร่ งครัด
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บทที่ 12
ความสั มพันธ์ ระหว่ างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์
สาระสาคัญ
ความสัมพันธ์ระหว่าง ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ เป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติซ่ ึงมนุษย์
คุน้ เคยในชีวติ ประจาวัน อาทิปรากฏการณ์เนื่ องจากการเปลี่ยนตาแหน่งของดวงจันทร์ รอบโลก เช่น
ข้างขึ้น ข้างแรม สุ ริยปุ ราคา จันทรุ ปราคา ปรากฏการณ์เนื่ องจากอิทธิ พลแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ และ
ดวงอาทิตย์ที่มีต่อโลก เช่นน้ าขึ้น น้ าลง
ประเพณี กบั ดวงดาว ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ บางอย่างเป็ นที่มาของวัฒนธรรม ประเพณี
ประจาชนชาติ และนิทานปรัมปรา สื บต่อกันเรื่ อยมา เช่น ประเพณี การลอยกระทง สงกรานต์ ประเพณี
ทางศาสนา นิยายดาวพื้นบ้าน เป็ นต้น
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
นักเรี ยนสามารถอธิ บายอิทธิ พลของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ที่มีผลต่อการเกิดปรากฏการณ์
ทางดาราศาสตร์บนโลก และการนาไปใช้ประโยชน์ได้
ขอบข่ ายเนื้อหา
เรื่ องที่ 1 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
1.1 การเกิดกลางวันกลางคืน
1.2 การเกิดข้างขึ้นข้างแรม
1.3 การเกิดสุ ริยปุ ราคาและการเกิดจันทรุ ปราคา
1.4 การเกิดฤดูกาล
1.5 การเกิดลมบกลมทะเล
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เรื่องที่ 1 ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ
1.1 การเกิดกลางวันและกลางคืน
เนื่องจาก โลกเป็ นบริ วารของดวงอาทิตย์ โดยโลกจะหมุนรอบดวงอาทิตย์เป็ นเวลา 365 วัน
หรื อ 1 ปี ในขณะเดียวกัน โลกจะหมุนรอบตัวเองโดยกินเวลา 24 ชัว่ โมง จึงส่ งผลให้ดา้ นที่โดนแสงจะ
เป็ นเวลากลางวัน ส่ วนด้านที่ไม่โดนแสงจะเป็ นเวลากลางคืน เมื่อโลกหมุนไปเรื่ อย ๆ ด้านที่ไม่โดนแสง
หรื อกลางคืน จะค่อยๆ หมุนเปลี่ยนมาจนกลายมาเป็ นกลางวัน เราเรี ยกปรากฏการณ์น้ ีวา่ กลางวัน และ
กลางคืน

1.2 การเกิดข้ างขึน้ -ข้ างแรม
ดวงจันทร์เป็ นบริ วารของโลก เป็ นวัตถุทึบแสงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1/4 ของโลก อยู่
ห่างโลกประมาณ 30 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของโลกเท่านั้น ดวงจันทร์ จึงเป็ นวัตถุธรรมชาติที่อยูใ่ กล้
โลกที่สุด
เรามองเห็นดวงจันทร์ ได้เพราะพื้นผิวดวงจันทร์ สะท้อนแสงอาทิตย์มาเข้าตาเรา แต่ส่วนสว่าง
ของดวงจันทร์ที่หนั มาทางโลกไม่เท่ากันทุกวัน ทั้งนี้เพราะดวงจันทร์ เคลื่อนรอบโลก รอบละประมาณ
1 เดือน ดังนั้นขนาดปรากฏของดวงจันทร์ บนฟ้ าจึงเปลี่ยนแปลง เช่นเห็นเป็ นเสี้ ยวเล็ก ๆ วันต่อมาเห็น
โตขึ้นและหลายวันต่อมาเป็ นจันทร์ เพ็ญ ช่วงนี้เราเรี ยกว่าดวงจันทร์ ขา้ งขึ้น ซึ่ งหมายความว่าดวงจันทร์
สว่างขึ้น ภายหลังข้างขึ้นจะเป็ นข้างแรม ขนาดปรากฏของดวงจันทร์ สว่างลดลงจากรู ปวงกลมเป็ นรู ป
ครึ่ งวงกลมและเป็ นเสี้ ยวเล็ก ๆ จนมองไม่เห็นเรี ยกว่าวันเดือนดับ เราเรี ยกปรากฏการณ์ การเกิดข้างขึ้น
ข้างแรมว่าเป็ นดิถีของดวงจันทร์
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ปฏิทินที่อาศัยดวงจันทร์ เรี ยกว่าปฏิทินจันทรคติ ปฏิทินจันทรคติของไทย กาหนดให้ 1 ปี มี 12
เดือน ได้แก่เดือนเลขคี่และเดือนเลขคู่ เดือนคี่คือเดือนขาดมี 29 วัน โดยเริ่ มต้นจากวันขึ้น 1 ค่าถึง แรม
14 ค่า เดือนเหล่านี้คือเดือนอ้าย เดือน 3 เดือน 5 เดือน 7 เป็ นต้น เดือนคู่คือเดือนเต็มมี 30 วัน ได้แก่เดือน
ยี่ เดือน 4 เดือน 6 ฯลฯ เดือนเหล่านี้จึงมีวนั กลางเดือนเป็ นวันขึ้น 15 ค่าและวันสิ้ นเดือนเป็ นวันแรม 15
ค่า
การเกิดข้างขึ้น-ข้างแรม หมายถึง การมองเห็นดวงจันทร์ มืดหรื อสว่างอันเนื่ องมาจากดวงจันทร์
โคจรรอบโลก โดยส่ วนสว่างที่หนั มาทางโลก เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ตาแหน่งของดวง
จันทร์บนทางโคจรรอบโลก

1.3 การเกิดสุ ริยุปราคาและจันทรุ ปราคา
สุ ริยุปราคา หรื อ สุ ริยคราส เป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจร
มาอยูใ่ นแนวเส้นตรงเดียวกัน โดยมีดวงจันทร์ อยูต่ รงกลาง เงาของดวงจันทร์จะทอดมายังโลก ทาให้คน
บนโลก (บริ เวณเขตใต้เงามืดของดวงจันทร์ ) มองเห็นดวงอาทิตย์เว้าแหว่ง หรื อบางแห่ งเห็นดวงอาทิตย์
มืดหมดทั้งดวง ช่วงเวลาที่เกิดสุ ริยปุ ราคาจะกินเวลาไม่นานนัก เช่น เมื่อวันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2538
ประเทศไทยสามารถมองเห็นสุ ริยปุ ราคาเต็มดวงได้นาน 3 ชัว่ โมง นับตั้งแต่ดวงจันทร์ เริ่ มเคลื่อนเข้าจน
เคลื่อนออก
สุ ริยปุ ราคาจะเกิดขึ้นเฉพาะในเวลากลางวันและตรงกับวันแรม 15 ค่า หรื อวันขึ้น 1 ค่า เท่านั้น
ตาแหน่งบนพื้นโลกที่อยูใ่ นเขตใต้เงามืดของดวงจันทร์ จะมองเห็นดวงอาทิตย์มืดมิดทั้งดวงเรี ยกว่า
สุ ริยปุ ราคาเต็มดวง ท้องฟ้ าจะมืดไปชัว่ ขณะ ในขณะที่ตาแหน่งบนพื้นโลกที่อยูภ่ ายใต้เขตเงามัวจะ
มองเห็นดวงอาทิตย์ถูกบังไปบางส่ วน เรี ยกว่า สุ ริยปุ ราคาบางส่ วน สาหรับการเกิดสุ ริยุปราคาในช่วงที่
ดวงจันทร์ อยูห่ ่างจากโลกมากกว่าปกติ ทาให้เงามืดของดวงจันท์ทอดตัวไปไม่ถึงพื้นโลก แต่ถา้ ต่อขอบ
ของเงามืดออกไปจนสัมผัสกับพื้นผิวโลกจะเกิดเป็ นเขตเงามัวขึ้น ตาแหน่งที่อยูภ่ ายใต้เขตเงามัวนี้ จะ
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มองเห็นสุ ริยปุ ราคาวงแหวนดวงจันทร์ มีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์มาก แต่ที่เรามองเห็นดวงจันทร์ บงั ดวง
อาทิตย์ได้มิด ก็เพราะดวงจันทร์ อยูใ่ กล้โลกมากกว่าดวงอาทิตย์

สุ ริยปุ ราคา
สุ ริยปุ ราคามี 4 ประเภท ได้แก่
- สุ ริยุปราคาบางส่ วน มีลกั ษณะ: มีเพียงบางส่ วนของดวงอาทิตย์เท่านั้นที่ถูกบัง
- สุ ริยุปราคาเต็มดวง มีลกั ษณะ : ดวงจันทร์ บงั ดวงอาทิตย์หมดทั้งดวง
- สุ ริยุปราคาวงแหวน มีลกั ษณะ: ดวงอาทิตย์มีลกั ษณะเป็ นวงแหวน เกิดเมื่อดวงจันทร์ อยูใ่ น
ตาแหน่งที่ห่างไกลจากโลก ดวงจันทร์ จึงปรากฏเล็กกว่าดวงอาทิตย์
- สุ ริยุปราคาผสม มีลกั ษณะ : ความโค้งของโลกทาให้สุริยปุ ราคาคราวเดียวกันกลายเป็ นแบบ
ผสมได้ คือ บางส่ วนของโลกเห็นสุ ริยปุ ราคาเต็มดวง บางส่ วนเห็นสุ ริยปุ ราคาวงแหวน บริ เวณที่เห็น
สุ ริยปุ ราคาเต็มดวง เป็ นส่ วนที่อยูใ่ กล้ดวงจันทร์ มากกว่า

การสั งเกตสุ ริยุปราคา
การมองดวงอาทิตย์ดว้ ยตาเปล่าส่ งจะผลเสี ยต่อตา ไม่วา่ มองเวลาใดก็ตาม แม้แต่มองดวงอาทิตย์
ขนาดเกิดสุ ริยุปราคา แต่สุริยุปราคาก็เป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าสนใจและศึกษาอย่างมาก การใช้
อุปกรณ์ช่วยในการมอง เช่นกล้องสองตา หรื อกล้องโทรทรรศน์ก็ยงิ่ ทาให้เป็ นอันตรายมากยิง่ ขึ้นไปอีก
ดังนั้นในการมองดวงอาทิตย์ ต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วยกรองรังสี บางชนิ ดที่จะเข้าสู่ ตา การใช้แว่น
กันแดดในการมองเป็ นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง เพราะไม่สามารถป้ องกันสิ่ งที่เป็ นอันตราย รวมทั้งรังสี
อินฟราเรดที่ตามองไม่เห็ นซึ่ งจะเป็ นอันตรายต่อเรติ นาได้ การสังเกตจาเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ ที่ทามา
โดยเฉพาะ จึงจะสามารถมองดวงอาทิตย์ตรงๆ ได้
การสังเกตที่จะปลอดภัยต่อตามากที่สุด คือการฉายแสงจากดวงอาทิตย์ผ่านอุปกรณ์ อื่น เช่ น
กล้องสองตา หรื อกล้องโทรทรรศน์ แล้วใช้กระดาษสี ขาวมารองรั บแสงนั้น จากนั้นมองภาพจาก
กระดาษที่รับแสง แต่การทาเช่ นนี้ ตอ้ งมัน่ ใจว่าไม่มีใครมองผ่านอุปกรณ์น้ นั โดยตรง ไม่เช่ นนั้นจะทา
อันตรายต่อตาของคนนั้นอย่างมาก โดยเฉพาะถ้ามีเด็กอยูบ่ ริ เวณนั้นต้องได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ
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อย่างไรก็ตาม สามารถมองดวงอาทิตย์ดว้ ยตาเปล่าโดยตรงได้ เฉพาะตอนที่เกิดสุ ริยุปราคาเต็ม
ดวงเท่านั้น นอกจากจะไม่เป็ นอันตรายแล้ว สุ ริยุปราคาเต็มดวงยังสวยงามอีกด้วย หากมองขณะเกิ ด
สุ ริยุปราคาเต็มดวง ก็จะเห็นชั้นบรรยากาศโคโรนาของดวงอาทิตย์ ในบางครั้งอาจเห็นพวยแก๊สทีพุ่ง
ออกมาจากดวงอาทิตย์ ซึ่ งปกติจะไม่สามารถมองเห็นได้ แต่ควรหยุดมองดวงอาทิตย์ก่อนที่จะสิ้ นสุ ด
การเกิดสุ ริยปุ ราคาเต็มดวงเล็กน้อย

การเกิดสุ ริยุปราคา
วงโคจรของโลกและดวงจันทร์
ระบบวงโคจรของโลกรอบดวงอาทตย์ (สุ ริยวิถี) กับระนาบวงโคจรของดวงจันทร์ รอบโลกทา
มุมกันประมาณ 5 องศา ทาให้ในวันจันทร์ ดบั ส่ วนใหญ่ ดวงจันทร์ จะอยูเ่ หนื อหรื อใต้ดวงอาทิตย์ ซึ่ ง
สุ ริยุปราคาจะเกิ ดขึ้ นก็ต่อเมื่ อดวงจันทร์ เคลื่ อนที่ ผ่านบริ เวณจุ ดตัดของระนาบวงโคจรทั้งสองในวัน
จันทร์ดบั
วงโคจรของดวงจันทร์ เป็ นรู ปวงรี ทาให้ระยะห่ างระหว่างดวงจันทร์ ของโลกมีความแตกต่าง
กันได้ประมาณ 6 เปอร์ เซนต์จากค่าเฉลี่ย ด้วยเหตุน้ ี ทาให้ขนาดของดวงจันทร์ ที่มองจากโลกอาจมีขนาด
เล็กหรื อใหญ่กว่าปกติได้ ส่ งผลกระทบต่อการเกิดสุ ริยปุ ราคา ขนาดของดวงจันทร์ เฉลี่ยเมื่อมองจากโลก
มีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์เล็กน้อย ทาให้สุริยุปราคาส่ วนใหญ่จะเกิดแบบวงแหวน แต่หากในวันที่เกิด
สุ ริยุปราคานั้น ดวงจันทร์ โคจรอยูใ่ นตาแหน่งที่ใกล้โลก ก็จะเกิดสุ ริยุปราคาเต็มดวง ส่ วนวงโคจรของ
โลกก็เป็ นวงรี เช่นกัน ระยะห่างระหว่างดวงอาทิตย์กบั โลกก็มีค่าเปลี่ยนไปตลอดเวลา แต่ก็ส่งผลไม่มาก
นักกับการเกิดสุ ริยปุ ราคา
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ดวงจันทร์ โคจรรอบโลกใช้เวลาประมาณ 27.3 วัน เมื่อเทียบกับตาแหน่งการโคจรเดิม เรี ยกว่า
เดือนดาราคติ แต่โลกก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ในทิศทางเดียวกัน ทาให้ระยะเวลาจากจันทร์ เพ็ญถึงจันทร์
เพ็ญอีกครั้งหนึ่งกินเวลานานกว่านั้น คือ ประมาณ 29.6 วัน เรี ยกว่า เดือนจันทรคติ
การนับเวลาที่ดวงจันทร์ โคจรผ่านจุดตัดระหว่างวงโคจรของดวงจันทร์ และโลก (node) โดย
เคลื่อนที่จากใต้เส้นสุ ริยะวิถีข้ ึนไปทางเหนือ ครบหนึ่งรอบนั้นก็เป็ นการนับเดือนอีกวิธีหนึ่ งเช่นกัน โดย
เดือนแบบนี้ จะสั้นกว่าแบบแรกเล็กน้อย เนื่ องจากวงโคจรของดวงจันทร์ เอียงไปมาจากแรงดึงดูดของ
ดวงอาทิตย์ ครบรอบในเวลา 18.5 ปี เรี ยกเดือนแบบนี้วา่ เดือนดราโคนิติก
การนับเดือนอีกแบบหนึ่งคือ นับจากที่ดวงจันทร์ โคจรจากจุดที่ใกล้โลกที่สุด (เรี ยกว่า perigee)
ถึงจุดนี้ อีกครั้ง การนับแบบนี้ จะมีค่าไม่เท่ากับการนับแบบดาราคติ เนื่ องจากวงโคจรของดวงจันทร์ มี
การส่ ายโดยรอบซึ่ งจะครบหนึ่งรอบใช้เวลาประมาณ 9 ปี เดือนแบบนี้เรี ยกว่า เดือนอะนอมัลลิสติก
ความถี่ในการเกิดสุ ริยุปราคา
วงโคจรของดวงจันทร์ ตดั กับสุ ริยะวิถี 2 จุด ซึ่ งห่ างกัน 180 องศา ดังนั้น ดวงจันทร์ ในวันจันทร์
ดับจะอยูบ่ ริ เวณจุดนี้ 2 ปี ต่อครั้ง ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะเกิดสุ ริยปุ ราคาทุกปี แต่ในบางปี ดวงจันทร์ อาจโคจรอยู่
ตาแหน่ งวันจันทร์ ดบั ใกล้ๆ กับสุ ริยะวิถี 2 เดือนติดกัน ทาให้บางปี อาจเกิดสุ ริยุปราคามากถึ ง 5 ครั้ง
อย่างไรก็ตาม เงามืดของดวงจันทร์ มกั จะทอดออกไปทางเหนือหรื อใต้ของโลก โดยเงามัวจะทอดลงมา
บนโลก ทาให้เกิดสุ ริยปุ ราคาบางส่ วนที่บริ เวณขั้วโลกเหนือเท่านั้น
ระยะเวลาในการเกิดสุ ริยุปราคา
สุ ริยุปราคาเต็มดวงจะเกิดในเวลาสั้นๆ เนื่ องจากดวงจันทร์ โคจรรอบโลกอย่างรวดเร็ ว ในขณะ
ที่โลกก็โคจรไปรอบดวงอาทิ ตย์ด้วยเช่ นกัน ทาให้เงามืดที่ตกบริ เวณโลกเคลื่ อนที่อย่างรวดเร็ วจาก
ตะวันตกไปตะวันออกในระยะเวลาสั้นๆ
หากสุ ริยุปราคาเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์ โคจรอยูใ่ กล้ตาแหน่ง perigee มากๆ จะทาให้สุริยุปราคา
เต็มดวงสามารถสังเกตได้ในบริ เวณกว้าง ประมาณ 250 กิ โลเมตร และเวลาในการเกิ ดนั้นอาจนาน
ประมาณ 7 นาที
สุ ริยุปราคาบางส่ วน ซึ่ งเกิ ดจากเงามัวของดวงจันทร์ น้ นั สามารถเกิ ดได้ในบริ เวณกว้างกว่า
สุ ริยปุ ราคาเต็มดวงมาก
ประโยชน์ ของการสั งเกตสุ ริยุปราคา
นักดาราศาสตร์ ใช้การเกิ ดสุ ริยุปราคาเต็มดวงในการสังเกตชั้นบรรยากาศชั้นโคโรนาของดวง
อาทิตย์ ซึ่ งตามปกติจะไม่สามารถมองเห็นได้ เนื่ องจากบรรยากาศชั้นโฟโตสเฟี ยร์ ของดวงอาทิตย์น้ นั
สว่างกว่ามาก
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สุ ริยุป ราคามี ระยะเวลา หรื อวงรอบของการเกิ ดที่ แน่ นอน ท าให้ส ามารถทานายการเกิ ด
สุ ริยุป ราคาครั้ งต่อไปได้โดยการคานวณอย่างง่ ายๆจากความเร็ วในการเคลื่ อนที่ ไปรอบดวงอาทิ ตย์
เปรี ยบเทียบตาแหน่งกับการที่ดวงจันทร์ หมุนรอบโลก
เพิม่ เติมเกีย่ วกับสุ ริยุปราคา
สุ ริยุปราคาก่ อนดวงอาทิตย์ ขึน้ และหลังดวงอาทิตย์ ตก สุ ริยุปราคาอาจเกิดขึ้นก่อนดวงอาทิตย์
ขึ้นหรื อหลังดวงอาทิตย์ตกได้ ซึ่ งสามารถรู ้ได้จากท้องฟ้ าที่มืดกว่าปกติ และจะสามารถสังเกตเห็นดาว
เคราะห์วงใน คือ ดาวพุธและดาวศุกร์ บริ เวณขอบฟ้ าที่ดวงอาทิตย์ตกหรื อขึ้น ซึ่ งในเวลาปกติจะไม่
สามารถมองเห็นได้เนื่องจากมีแสงสว่างของดวงอาทิตย์
สุ ริยุปราคาเนื่ อ งจากดาวเทียมเกิด ขึ้นได้ หรื อไม่ สุ ริยุปราคาไม่ ส ามารถเกิ ดขึ้ นจากการที่
ดาวเทียมไปบังดวงอาทิตย์ได้ เนื่องจากดาวเทียมหรื อสถานีอวกาศนั้นมีขนาดเล็กมาก ไม่พอที่จะบังแสง
จากดวงอาทิตย์ได้เหมือนดวงจันทร์ หากจะเกิ ดสุ ริยุปราคาจากดาวเที ยมนั้น ดาวเทียมต้องมีขนาด
ประมาณ 3.35 กิ โลเมตร ทาให้การเคลื่อนทีของดาวเทียมหรื อสถานี อวกาศนั้นเป็ นได้เพียงการผ่าน
เท่านั้น เช่ นเดี ยวกับการผ่านของดาวพุธและดาวศุกร์ ซึ่ งเกิ ดขึ้นในเวลาสั้นๆ และสังเกตได้ยาก ส่ วน
ความสว่างของแสงจากดวงอาทิตย์ก็ไม่ได้ลดลงไปจากเดิมแน่นอน
จันทรุ ปาคา
จันทรุ ปาคา เป็ นปรากฏการณ์ ที่โลกบังแสงดวงอาทิตย์ไม่ให้ไปกระทบที่ดวงจันทร์ ในบริ เวณ
ดวงอาทิตย์ในวันเพ็ญ ( ขึ้น 15 ค่า ) โดยโลกอยูร่ ะหว่างดวงอาทิตย์กบั ดวงจันทร์ ทาให้เงาของโลกไปบัง
ดวงจันทร์
การเกิดจันทรุ ปราคา หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า จันทคราส คือ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันเพ็ญ
(ขึ้น 15 ค่า) เมื่อดวงจันทร์ โคจรมาอยูใ่ นระนาบเส้นตรงเดียวกับโลกและดวงอาทิตย์ทาให้เงาของโลกบัง
ดวงจันทร์คนบนซีกโลกซึ่งควรจะเห็นดวงจันทร์ เต็มดวงในคืนวันเพ็ญจึงมองเห็นดวงจันทร์ ในลักษณะ
ต่างๆ เช่น “ จันทรุ ปราคาเต็มดวง” เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์ เคลื่อนเข้าไปในเงามืดของโลก จึงทาให้คนบน
ซี กโลกที่ควรเห็ นดวงจันทร์ เต็มดวง กลับเห็ นดวงจันทร์ ซ่ ึ งเป็ นสี เหลื องนวลค่อยๆ มืดลง กิ นเวลา
ประมาณ 1.5 ชัว่ โมง จากนั้นจึงจะเห็นดวงจันทร์ เป็ นสี แดงเหมือนสี อิฐเต็มดวง เพราะได้รับแสงสี แดง
ซึ่งเป็ นคลื่นที่ยาวที่สุดและบรรยากาศโลกหักเหไปกระทบกับดวงจันทร์ ส่ วน “ จันทรุ ปราคาบางส่ วน”
เกิ ดขึ้ นเมื่ อดวงจันทร์ เคลื่ อนที่ เข้าไปในเงามื อของโลกเพี ยงบางส่ วน จึงทาให้เห็ นดวงจันทร์ เพ็ญ
บางส่ วนมืดลงและบางส่ วนมีสีอิฐขณะเดียวกันอาจเห็นเงาของโลกเป็ นขอบโค้งอยูบ่ นดวงจันทร์ ซ่ ึ งเป็ น
ข้อพิสูจน์วา่ โลกกลม
ผลกระทบ การเกิดจันทรุ ปราคาไม่ค่อยส่ งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติเพราะเป็ นช่วงกลางคืน แต่คนสมัยก่อนมีความเชื่ อเช่นเดียวกับการเกิดสุ ริยุปราคา โดยเชื่ อว่า
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“ราหูอมจันทร์ ” ซึ่ งจะนาความหายนะ และภัยพิบตั ิมาสู่ โลก คนจีนและคนไทยจึงแก้เคล็ดคล้ายกันเช่น
ใช้วธิ ี ส่งเสี ยงขับไล่ คนจีนจุดประทัด ตีกะทะ ส่ วนคนไทยก็เล่นกันก็ตีกะลา เอาไม้ตาน้ าพริ กไปตีตน้ ไม้

1.4 การเกิดฤดูกาล

ฤดูกาล (Seasons)
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ฤดูกาลเป็ นการแบ่งปี เป็ นช่ วงๆ ตามสภาพอากาศ ฤดูกาลต่างๆ เป็ นผลมาจากการที่แกนโลก
เอียงไปจากระนาบการโคจรเล็กน้อย (ประมาณ 23.44 องศา) ในขณะที่โลกโคจรไปรอบๆ ดวงอาทิตย์
นั้น โลกจะหันบางส่ วนเข้าหาดวงอาทิตย์ตลอดเวลา และบางส่ วนจะโดนแสงอาทิตย์นอ้ ยกว่าส่ วนอื่นๆ
ส่ วนที่โดนแสงอาทิตย์มาก ก็เป็ นฤดูร้อนของส่ วนนั้นๆ และส่ วนที่โดนแสงอาทิตย์น้อยก็จะเป็ นฤดู
หนาว

รู ปแสดงการเกิดฤดูกาลเมื่อโลกโคจรไปรอบ ๆ ดวงอาทิตย์ จะเห็นว่าซี กโลกเหนือกับซี กโลกใต้จะเป็ น
ฤดูตรงข้ามกัน

ตาแหน่งต่างๆ บนโลกจะมีฤดูกาลไม่เหมือนกัน โดยในส่ วนของโลกที่อยูร่ ะหว่างเขตหนาวกับ
เขตอบอุ่น (temperate regions) และบริ เวณแถบขั้วโลก (polar regions) จะมี 4 ฤดูกาลคือ ฤดูใบไม้ผลิ
(spring) ฤดูร้อน (summer) ฤดูใบไม้ร่วง (fall) และฤดูหนาว (winter) ส่ วนบริ เวณโซนเขตร้อน (tropical
region) หรื อบริ เวณที่อยูใ่ กล้ๆ เส้นศูนย์สูตรจะแบ่งได้ 3 ฤดูกาลคือ ฤดูร้อน (dry hot season) ฤดูฝน (wet
season) และฤดูหนาว (dry cool season) ซึ่ งประเทศไทยก็อยูโ่ ซนเขตร้อน ดังนั้นประเทศไทยจึงมี 3
ฤดูกาล
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รู ปแสดงตาแน่งของโลกเมื่อมองจากทิศเหนือ โดยตาแหน่งที่ขวาไกล ๆ นั้นคือ
ตาแหน่งที่โลกอยูไ่ กลจากดวงอาทิตย์มากที่สุดในเดือนธันวาคม ที่เรี ยกว่า December solstice

รู ปแสดงตาแน่งของโลกเมื่อมองจากทิศใต้ โดยตาแหน่งที่ซา้ ยไกล ๆ นั้นคือ
ตาแหน่งที่โลกอยูไ่ กลจากดวงอาทิตย์มากที่สุดในเดือนมิถุนายน ที่เรี ยกว่า June solstice
ใน 1 ปี โลกจะอยูห่ ่ างจากดวงอาทิตย์มากที่สุด 2 ครั้ง คือ ในเดื อนธันวาคม และในเดือน
มิถุนายน ซึ่ งในเดือนธันวาคมนั้นจะตรงกับวันที่ 22 ธันวาคม เราเรี ยกว่า December solstice ส่ วนใน
เดือนมิถุนายนนั้นจะตรงกับวันที่ 21 มิถุนายน เราเรี ยกว่า June solstice
ส่ วนของโลกที่อยูร่ ะหว่างเขตหนาวกับเขตอบอุ่น (temperate regions) และบริ เวณแถบขั้วโลก
(polar regions) เมื่อฤดูกาลเปลี่ยนไป ความเข้มของแสงของดวงอาทิตย์ก็ต่างกันไปด้วย ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั
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ละติจูด และขึ้นอยูก่ บั น้ ามีอยูใ่ กล้ๆ บริ เวณนั้นๆ ด้วย เช่นบริ เวณขั้วโลกใต้ ซึ่ งเป็ นบริ เวณที่อยูร่ ะหว่าง
ทวีปแอนตาร์ กติกและอยู่ไกลจากอิทธิ พลของมหาสมุทรทางใต้ (the southern oceans) พอสมควร
ในขณะที่บริ เวณขั้วโลกเหนื อ ซึ่ งอยูใ่ นมหาสมุทรอาร์ กติก (Arctic Ocean) ทาให้ภูมิอากาศแถบขั้วโลก
เหนือได้รับการปรับตามมหาสมุทรอาร์ กติกนั้น ทาให้ภูมิอากาศไม่หนาวหรื อร้อนมากเกินไป ในขณะที่
แถบขั้วโลกใต้จะหนาวมากในฤดูหนาว ซึ่ งหนาวกว่าฤดูหนาวแถบขั้วโลกเหนื อ ส่ วนของโลกบริ เวณ
โซนเขตร้อน จะไม่มีความแตกต่างของความเข้มของแสงที่ได้รับจากดวงอาทิตย์มากนักในฤดูกาลต่างๆ

รู ปแสดงโลกระหว่างฤดูกาลต่าง ๆ

1.ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก มีลกั ษณะภูมิอากาศแตกต่างกัน ทั้งในด้านอุณหภูมิของอากาศความ
กดอากาศ ลมประจาปี ที่พดั ผ่าน ความขึ้นของอากาศและปริ มาณฝน เป็ นต้น
2.สาเหตุที่ทาให้ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก มีลกั ษณะภูมิอากาศแตกต่างกัน เกิดจากแกนของโลก
เอียงและหมุนรอบตัวเอง พร้ อม ๆ กับโคจร รอบดวงอาทิตย์ ทาให้ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ใน
ระยะเวลาไม่เท่ากัน จึงทาให้บริ เวณพื้นที่ต่าง ๆ มีฤดูกาลที่แตกต่างกัน
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องค์ ประกอบของฤดูกาล
บริ เวณพื้นที่ต่าง ๆ ของโลกมีฤดูกาลแตกต่างกัน เกิดจากองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้
 อุณหภูมิของอากาศ
 ความกดอากาศ
 ทิศทางของลมประจาปี
 ความชื้ นในอากาศ
อุณหภูมิของอากาศ
1.บริ เวณที่โลกมีอุณหภูมิของอากาศสู ง
- ซี กโลกใต้ เดื อนมกราคมเป็ นช่ วงเวลาที่ซีกโลกใต้เป็ นฤดูร้อน บริ เวณที่มีอุณหภูมิของ
อากาศสู งกว่า 30 องศาเซลเซี ยสขึ้นไปอยูใ่ น แถบทะเลทรายของทวีปออสเตรเลียและตอนใต้ของทวีป
แอฟริ กา
- ซี กโลกเหนือ เดือนกรกฎาคมเป็ นช่วงเวลาที่ซีกโลกเหนื อเป็ นฤดูร้อน บริ เวณที่มีอุณหภูมิ
ของอากาศสู งกว่า 30 องศาเซลเซี ยสขึ้นไป ได้แก่ เขตทะเลทรายในทวีปอเมริ กาเหนือ (เม็กซิ โก) ทวีป
เอเชีย (คาบสมุทรอาหรับเและอินเดีย) และตอนเหนือของทวีปแอฟริ กา เป็ นต้น
2.บริ เวณที่โลกมีอุณหภูมิของอากาศต่า
- เขตละติจูดสู ง เริ่ มตั้งแต่เส้นทรอปิ กออฟแคนเซอร์ ข้ ึนไปจนถึงขั้วโลกเหนื อ และตั้งแต่เส้น
ทรอปิ กออฟแคปริ คอร์ นลงไปจนถึงขั้วโลกใต้
-เขตภูเขาสู งและที่ราบสู ง เช่น บริ เวณเทือกเขาหิ มาลัย เทือกเขาแอนดิส และที่ราบสู งทิเบต เป็ นต้น
ความกดอากาศ
ความกดอากาศ คือ น้ าหนักของอากาศที่กดทับอยูบ่ ริ เวณพื้นผิวโลก เนื่องจากอากาศในแต่ละ
พื้นที่มีน้ าหนักไม่เท่ากัน อากาศร้อน มีน้ าหนักเบาจะลอยตัวขึ้นสู ง อากาศหนาวมีน้ าหนักมากกว่าจึง
ไหลเวียนเข้าแทนที่ จึงเกิดการไหลเวียนของอากาศจากบริ เวณหนึ่งไปยัง อีกบริ เวณหนึ่ง
- เครื่ องวัดความกดอากาศ เรี ยกว่า บารอมิเตอร์ (Barometer)

ประเภทของความกดอากาศ ความกดอากาศแต่ละประเภทมีอิทธิ พลต่อสภาพภูมิอากาศของแต่
ละท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
1. ความกดอากาศสู ง หมายถึง สภาพอากาศที่มีน้ าหนักมากและเคลื่อนตัวกดทับซึ่ งกันและกัน
บริ เวณพื้นผิวโลก โดยทัว่ ไปอากาศหนาวจะมีน้ าหนักมาก ดังนั้น พื้นที่ที่มีความกดอากาศสู งพัดผ่านจึง
หมายถึงมีสภาพอากาศหนาวเย็น ในแผนที่ลมฟ้ าอากาศ จะใช้สัญลักษณ์ H
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2. ความกดอากาศต่า หมายถึงสภาพอากาศที่มีน้ าหนักเบาและลอยตัวอยูช่ ้ นั บนของพื้นผิวโลก
จึงมีความกดซึ่ งกันและกันน้อยมากโดยทัว่ ไปสภาพอากาศร้อนจะมีน้ าหนักเบาจึงอยูใ่ นสภาพความกด
อากาศต่า ในแผนที่ลมฟ้ าอากาศจะใช้สัญลักษณะ L
3. บริ เวณเส้นศูนย์สูตรในช่ วงที่ดวงอาทิตย์ส่องแสงตั้งฉาก ทาให้ได้รับความร้อนสู งจึงเป็ น
บริ เวณที่มีความกดอากาศต่า จึงเกิดการไหลเวียนของอากาศจากบริ เวณโดยรอบหรื อเคลื่อนจากบริ เวณ
ที่มีความกดอากาศสู ง (บริ เวณละติจูดที่ 30 องศาเหนือและใต้) เข้าสู่ แถบศูนย์สูตร
4. เขตลมสงบบริ เวณศูนย์สูตร เมื่ออากาศจากฝ่ ายเหนื อกับฝ่ ายใต้ไหลมาบรรจบกันบริ เวณเส้น
ศูนย์สูตร จะทาให้เกิดฝนตกบริ เวณนั้นเรี ยกว่า เขตลมสงบบริ เวณศูนย์สูตร หรื อดอลดรัม (Doldrum)
หรื อ ร่ องความกดอากาศต่าและร่ องฝน (Trough)
ทิศทางของลมประจาปี
1. การเคลื่อนที่ของลมประจาปี ลมประจาปี เป็ นลมที่เกิดตามฤดูกาลของทุกปี โดยจะเคลื่อนที่
จากบริ เวณความกดอากาศสู งไปยัง บริ เวณความกดอากาศต่า เช่ น ลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนือที่พดั
พาความหนาวเย็นและแห้งแล้งเข้าสู่ ประเทศไทย มีแหล่งกาเนิ ด จากบริ เวณความกดอากาศสู งในมอง
โกลเลียตอนเหนือของประเทศจีน
2. ลักษณะของลมประจาปี ที่มาจากแหล่งความกดอากาศสู ง โดย เฉพาะเขตไซบีเรี ยของรัสเซี ย
ซึ่ งมีความกดอากาศสู งที่สุด จะพัดพาความหนาวเย็นและแห้งแล้งครอบคลุ มทุกภูมิภาคของทวีปเอเชีย
ยกเว้นเมื่อลมนี้ พดั ผ่านทะเลจะนาความชื้ นจากทะเลมาสู่ พ้ืนแผ่นดิน และทาให้เกิดฝนตก เช่ น พื้นที่
ภาคใต้ดา้ นชายฝั่งอ่าวไทย จะมีฝนตกในเดือนธันวาคมของทุกปี
ความชื้นในอากาศ
1. ความชื้ นในอากาศ คือ ปริ มาณไอน้ าที่มีอยู่ในบรรยากาศซึ่ งจะมีมากหรื อน้อยแตกต่างกัน
ตามปัจจัยทางภูมิศาสตร์
2. ลักษณะของความชื้ นในอากาศ เป็ นไอน้ าที่ ปรากฏในรู ปร่ างลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ เมฆ
หมอก ฝน หิมะ ลูกเห็บ และน้ าค้าง
ฤดูกาลของประเทศไทย
เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยูใ่ นเขตอิทธิ พลของมรสุ ม จึงทาให้ประเทศไทยมีฤดูกาลที่เด่นชัด 2
ฤดู คือ ฤดูฝนกับฤดูแล้ง (Wet and Dry Seasons) สลับกัน และสาหรับฤดูแล้งนั้น ถ้าพิจารณาให้ละเอียด
ลงไปสามารถแยกออกได้เป็ น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนกับฤดูหนาว ดังนั้นฤดูกาลของประเทศไทยสามารถแบ่ง
ได้เป็ น 3 ฤดู คือ
1. ฤดูร้อน
เริ่ มประมาณกลางเดื อนกุมภาพันธ์ถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่ งเป็ นช่ วงที่เปลี่ยนจาก
มรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนือ เป็ นมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ (หรื อที่เปลี่ ยนจากฤดูหนาวเข้าสู่ ฤดูฝน) เป็ น
ระยะที่ข้ วั โลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์ โดยเฉพาะในเดือนเมษายนประเทศไทยจะเป็ นประเทศหนึ่งที่
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ตั้งอยูใ่ นบริ เวณที่ลาแสงของดวงอาทิตย์ จะตั้งฉากกับผิวพื้นโลกในเวลาเที่ยงวัน ทาให้ได้รับความร้อน
จากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ จึงทาให้สภาวะอากาศร้ อนอบอ้าวโดยทัว่ ไป ในฤดูน้ ี แม้ว่าประเทศไทย
อากาศจะร้อนและแห้งแล้ง แต่ในบางครั้งอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาถึงประเทศไทย
ตอนบนได้ ทาให้เกิ ดการปะทะกันระหว่างมวลอากาศเย็น ที่แผ่ลงมากับมวลอากาศร้อนที่ปกคลุมอยู่
เหนือประเทศไทย ซึ่ งก่อให้เกิ ดพายุฝนฟ้ าคะนองและลมกระโชกแรง หรื ออาจมีลูกเห็บตกลงมาด้วย
ก่อให้เกิดความเสี ยหายได้ พายุฝนฟ้ าคะนองที่เกิดขึ้นในฤดูน้ ีมกั เรี ยกว่า "พายุฤดูร้อน"
2. ฤดูฝน
เริ่ มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม ฤดูน้ ีจะเริ่ มเมื่อมรสุ มตะวันตก
เฉี ยงใต้ ซึ่ งเป็ นลมชื้ นพัดปกคลุมประเทศไทย ขณะที่ร่องความกดอากาศต่ า (แนวร่ องที่ก่อให้เกิดฝน)
พาดผ่านประเทศไทยทาให้มีฝนชุ กทัว่ ไป ร่ องความกดอากาศต่ านี้ ปกติจะเริ่ มพาดผ่านภาคใต้ในเดือน
เมษายน แล้วจึงเคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออก ภาคเหนื อ และตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนตามลาดับ ประมาณปลายเดือนมิถุนายนจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริ เวณ
ประเทศจีนตอนใต้ ทาให้ฝนในประเทศไทยลดลงระยะหนึ่ งและเรี ยกว่าเป็ น "ช่วงฝนทิ้ง" ซึ่ งอาจนาน
ประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ หรื อบางปี อาจเกิดขึ้นรุ นแรงและมีฝนน้อยนานนับเดื อนได้ ประมาณเดือน
สิ งหาคมถึงพฤศจิกายนร่ องความกดอากาศต่าจะเคลื่อนกลับลงมาทางใต้พาดผ่านบริ เวณประเทศไทย
อีกครั้งหนึ่ง โดยจะพาดผ่านตามลาดับจากภาคเหนือลงไปภาคใต้ ทาให้ช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยจะ
มีฝนชุ กต่อเนื่อง โดยประเทศไทยตอนบนจะตกชุ กช่วงเดือนสิ งหาคมถึงกันยายน และภาคใต้จะตกชุก
ช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ตลอดช่วงเวลาที่ร่องความกดอากาศต่าเคลื่อนขึ้นลงนี้ ประเทศไทยก็จะ
ได้รับอิทธิ พลของมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ ที่พดั ปกคลุ มอยูต่ ลอดเวลา เพียงแต่บางระยะอาจมีกาลังแรง
บางระยะอาจมีกาลังอ่อน ขึ้นอยูก่ บั ตาแหน่งของแนวร่ องความกดอากาศต่า ประมาณกลางเดือนตุลาคม
มรสุ มตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ งเป็ นลมหนาวจะเริ่ มพัดเข้ามาปกคลุม ประเทศไทยแทนที่มรสุ มตะวันตก
เฉี ยงใต้ ซึ่ งเป็ นสัญญาณว่าได้เริ่ มฤดูหนาวของประเทศไทยตอนบน เว้นแต่ทางภาคใต้จะยังคงมีฝนตก
ชุกต่อไปจนถึงเดือนธันวาคม ทั้งนี้เนื่องจากมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนือ ที่พดั ลงมาจากประเทศจีนจะพัด
ผ่านทะเลจีนใต้ และอ่าวไทยก่อนลงไปถึงภาคใต้ ซึ่ งจะนาความชื้ นลงไปด้วย เมื่อถึงภาคใต้ โดยเฉพาะ
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจึงก่อให้เกิดฝนตกชุกดังกล่าวข้างต้น
3. ฤดูหนาว
เริ่ มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึ งประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
เริ่ มพัดปกคลุ มประเทศไทยประมาณกลางเดื อนตุ ลาคม ซึ่ งจะนาความหนาวเย็นมาสู่ ประเทศไทย
เป็ นระยะที่ข้ วั โลกใต้หันเข้าหาดวงอาทิตย์ ตาแหน่ งลาแสงของดวงอาทิ ตย์ทามุมฉากกับผิวพื้นโลก
ขณะเที่ยงวันจะอยู่ทางซี กโลกใต้ ทาให้ลาแสงที่ตกกระทบกับพื้นที่ ในประเทศไทยเป็ นลาแสงเฉี ยง
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ตลอดเวลา ต าแหน่ ง ร่ องความกดอากาศต่ า
ที่เคลื่อนผ่านประเทศไทย ดังแสดงในรู ป

ทิ ศ ทางมรสุ ม และทางเดิ น พายุ ห มุ น เขตร้ อ น

รู ปแสดงตาแหน่ งร่ องความกดอากาศต่า ทิศทางลมมรสุ มและทางเดินพายุหมุนเขตร้ อน
หมายเหตุ ร่ องความกดอากาศต่ าอาจมี กาลังอ่อนและไม่ปรากฏชัดเจนหรื ออาจมี ตาแหน่ ง
คลาดเคลื่อนไปจากนี้ได้
1.5 การเกิดลมบก ลมทะเล
การเกิดลม
อากาศเมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัว ทาให้มีความหนาแน่นน้อยกว่าปกติและลอยตัวสู งขึ้นไป
ซึ่งเรี ยกว่า กระแสอากาศ เมื่ออากาศร้อนลอยตัวสู งขึ้น อากาศในแนวราบจากบริ เวณที่มีอุณหภูมิต่ากว่า
เคลื่อนขนานกับแนวราบเข้ามาแทนที่ อากาศที่เคลื่อนที่ขนานกับพื้นผิวของโลก เรี ยกว่า 'ลม' ลมจะพัด
จากบริ เวณที่มีอุณหภูมิต่ากว่าหรื อบริ เวณที่มีความกดอากาศสู งกว่า ไปยังบริ เวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าหรื อ
บริ เวณที่มีความกดอากาสต่ากว่า
กลางวันอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินสู งกว่าอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นน้ า เนื่องจากดินและน้ ารับ
ความร้อนจากดวงอาทิตย์ในปริ มาณเท่ากันแต่ดินจะมีอุณหภูมิสูงกว่าน้ า ส่ วนกลางคืนอุณหภูมิของ
อากาศเหนื อพื้นดินจะต่ากว่าอุณหภูมิของอากาศเหนื อพื้นน้ า เนื่ องจากดินคายความร้อนได้ดีกว่าน้ า
ปรากฏการณ์น้ ีจะเกี่ยวข้องกับการเกิด ลมบก ลมทะเล คือ
- ในเวลากลางวัน อากาศเหนื อพื้นดินร้อน ลอยตัวสู งขึ้น อากาศเหนื อพื้นน้ าเย็นกว่า เคลื่อนที่
เข้ามาแทนที่ เกิดลมพัดจากทะเลเข้าสู่ ฝั่ง เรี ยกว่า ลมทะเล
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- ในเวลากลางคืน อากาศเหนื อพื้นน้ าร้ อน ลอยตัวสู งขึ้น อากาศเหนื อพื้นดิ นเย็นกว่า เคลื่ อนที่เข้ามา
แทนที่ เกิดลมพัดจากบกออกสู่ ทะเล เรี ยกว่า ลมบก

จากความรู ้เรื่ องลมบก ลมทะเลนี้ ชาวประมงได้อาศัยลมดังกล่าวแล่นเรื อใบออกทะเลในเวลาค่า
และกลับสู่ ฝั่งในตอนเช้า
ลมมรสุ ม
ลมมรสุ ม เป็ นลมที่พดั ประจาฤดู เกิดขึ้นเฉพาะท้องถิ่นหนึ่ งๆ มีบริ เวณกว้างและเป็ นลมที่พดั
เป็ นระยะเวลาแน่นอนตลอดฤดูของทุกปี การเอียงของแกนโลก ทาให้แสงจากดวงอาทิตย์ที่ตกลงมาตาม
ตาแหน่ งต่างๆ มีปริ มาณต่างกัน ซึ่ งทาให้อุณหภูมิในบริ เวณต่างๆ เปลี่ ยนไป และความกดอากาศก็
เปลี่ยนไปด้วย จึงทาให้เกิดลมประจาฤดู
ลมมรสุ มแบ่ งออกเป็ น 2 ชนิดคือ
1. ลมมรสุ มฤดูร้อน เป็ นลมพัดจากทะเลเข้าสู่ พ้ืนดิน เกิ ดขึ้นในฤดูร้อน ลมมรสุ มฤดูร้อนนา
ความชุ่มชื้นหรื อฝนจากทะเลมาสู่ แผ่นดิน ในทวีปเอเชีย เรี ยกว่า ลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ โดยจะพัดอยู่
นาน 6 เดือน คือ ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน
2. ลมมรสุ มฤดูหนาว เป็ นลมพัดจากใจกลางทวีปที่มีความกดอากาศสู งไปสู่ ทะเลหรื อบริ เวณที่
มี ค วามกดอากาศต่ า
เป็ นลมที่ น าความหนาวเย็ น และความแห้ ง แล้ ง เรี ยกว่ า ลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ พัดอยูน่ าน 6 เดือน คือระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม
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ทิศทางลม
เราสามารถสังเกตทิศทางของลมว่าลมพัดมาจากทิศใด โดยอาศัยวิธีทางธรรมชาติ เช่น สังเกต
จากควันไฟ ใบไม้ไหว ธงสบัด เป็ นต้น แต่อาจใช้เป็ นสิ่ งกาหนดทิ ศทางลมได้ไม่แน่ นอน ได้มีผู้
ประดิษฐ์คิดเครื่ องตรวจสอบทิศทางลม เรี ยกว่า ศรลม ซึ่งใช้สาหรับวัดทิศทางลมในธรรมชาติ

ศรลม
การติดตั้งศรลม ควรติดตั้งไว้ในที่สูงๆ เช่น หลังคาบ้าน เป็ นต้น ในการวัดถ้าปลายศรชี้ ไปทาง
ใด แสดงว่าลมพัดมาจากทางทิศนั้น ถ้าปลายศรอยูร่ ะหว่างทิศเหนื อและทิศตะวันตก แสดงว่าลมพัดมา
จากทิศตะวันตกเฉี ย งเหนื อ และถ้าศรชี้ ระหว่างทิ ศใต้และทิ ศ ตะวันออกแสดงว่า ลมพัดมาจากทิ ศ
ตะวันออกเฉียงใต้
การวัดทิศทางลมบางครั้งวัดเป็ นองศา โดยกาหนดไว้ให้ทิศเหนื อ (N) เท่ากับ 0 องศา (หรื อ 360
องศา) ทิศอื่นๆ จะวัดตามเข็มนาฬิกา โดยทิศตะวันออก (E) จะเป็ น 90 องศา, ทิศใต้ (S) 180 องศา และ
ทิศตะวันตก (W) 270 องศา

ปัจจุบนั การรายงานทิศทางลมสาหรับเขียนแผนที่อากาศ ใช้รายงานเป็ นองศาดังนี้ เช่น ลมที่พดั
มาจากทิศตะวันออก จะเรี ยกว่า ลมตะวันออก หรื อ ลม 90 องศา ลมที่พดั มาจากทิศตะวันตกเฉี ยงใต้
เรี ยกว่า ลมตะวันตกเฉียงใต้ หรื อ ลม 225 องศา
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อัตราเร็วลม
ลมมีอตั ราเร็ วต่างกัน ถ้าลมมีอตั ราเร็ วสู ง จะก่อให้เกิ ดความเสี ยหายที่รุนแรง ลมที่เกิ ดขึ้นใน
ธรรมชาติ ถ้ามีอตั ราเร็ วตั้งแต่ 62 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง จะเริ่ มก่อให้เกิดความเสี ยหาย ถ้าอัตราเร็ วลมตั้งแต่
89 กิ โลเมตรต่อชัว่ โมง จะสามารถทาความเสี ยหายให้กบั อาคารบ้านเรื อนได้ ถ้าเป็ นลมพายุซ่ ึ งมี
อัตราเร็ วลมมากกว่า 118 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ความรุ นแรงและความเสี ยหายมีสูงมาก
พายุฟ้าคะนอง
พายุฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในฤดูร้อน เรี ยกว่า พายุฤดูร้อน เป็ นการหมุนเวียนของอากาศแปรปรวน
ที่เกิดขึ้นอย่างรุ นแรงและฉับพลัน เกิดฝนตกหนัก ฟ้ าแลบ ฟ้ าร้อง ฟ้ าผ่า และอาจมีลูกเห็บตกด้วย ส่ วน
พายุฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน เรี ยกว่า พายุฝนฟ้าคะนอง เกิดเหมือนพายุฤดูร้อนแต่ความเสี ยหาย
ที่เกิดขึ้นไม่รุนแรงเท่า
สาหรับพายุบางชนิดเป็ นพายุที่เกิดความเสี ยหายต่อชี วิตและทรัพย์สิน ถ้าพายุหมุนทวีกาลังแรง
ขึ้นจะเป็ นพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝนุ่ เช่น พายุไต้ฝุ่น "เกย์" ที่พดั ผ่านเข้ามาทางจังหวัดชุ มพร เมื่อวันที่
4 พฤศจิกายน2532 เมื่อใดก็ตามที่พายุไต้ฝุ่นเคลื่ อนขึ้ นฝั่ ง จะทาความเสี ยหายให้กบั ตัวเมื อง หรื อ
หมู่บา้ นที่พายุไต้ฝุ่นผ่านอย่างมหาศาล จึงควรมีการป้ องกันอันตรายจากพายุหมุน พายุฟ้าคะนอง โดย
ติดตามฟั งการพยากรณ์อากาศจากวิทยุ โทรทัศน์ หรื ออ่านหนังสื อพิมพ์ เตรี ยมพร้ อมก่อนที่พายุจะมา
และอยูแ่ ต่ในบ้าน ถ้าอยูใ่ นทะเลต้องรี บกลับเข้าฝั่ งและคอยฟั งคาเตือนเกี่ยวกับการเคลื่ อนตัวของพายุ
และถ้ามีน้ าท่วมจากฝนตกหนักอาจต้องอพยพคนและสัตว์เลี้ยงไปอยูใ่ นที่น้ าท่วมไม่ถึง หรื อไปอยูใ่ นที่
ซึ่ งห่างจากชายฝั่ง เพื่อจะได้ปลอดภัยจากคลื่นลมพายุ
ได้มีการประดิ ษฐ์เครื่ องวัดอัตราเร็ วลมเพื่อหาอัตราเร็ วลมในที่ต่างๆ เครื่ องวัดอัตราเร็ วลมที่
นิยมใช้จะมีลกั ษณะเป็ นแบบถ้วยครึ่ งทรงกลม โดยหันถ้วยด้านเว้าออกรับลม ทาให้ถว้ ยหมุนได้ จานวน
รอบที่หมุนจะสัมพันธ์กบั ระยะทางที่ลมพัดผ่านเครื่ องวัดในระยะเวลาจากัด จึงทาให้หาอัตราเร็ วลมได้
การติดตั้งเครื่ องวัดอัตราเร็ วลมควรติดตั้งบนเสาในที่โล่งห่ างจากสิ่ งกีดขวางทางลม เช่น อาคาร
ต้นไม้ และควรจะอยูส่ ู งจากพื้นดินประมาณ 10 เมตร ถ้าเป็ นบริ เวณพื้นน้ า สิ่ งที่เกิดขึ้นคู่กบั ลม คือ คลื่น
ถ้าลมแรงคลื่นจะสู ง ถ้าลมสงบก็จะไม่มีคลื่น การติดตั้งเครื่ องวัดอัตราเร็ วลม จะติดตั้งพร้อมกับเครื่ องวัด
ทิศทางลม

เครื่องวัดอัตราเร็วลม
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พายุหมุนเขตร้ อน
พายุหมุนเขตร้ อน หมายถึง พายุหมุนที่เกิ ดขึ้นเหนื อทะเลหรื อมหาสมุทรในเขตร้ อน ซึ่ งอยู่
ระหว่าง ละติจูดที่ 30 องศาเหนือ ถึง 30 องศาใต้
ทางอุตุนิยมวิทยาได้ใช้อตั ราเร็ วลมสู งสุ ดใกล้ศูนย์กลางพายุเพื่อแบ่งประเภทพายุหมุนเขตร้อน
ซึ่ งเกิดเหนือทะเลหรื อมหาสมุทรในเขตร้อน ได้ดงั นี้
ประเภท

ความเร็ วลม

พายุดีเปรสชัน่ ความเร็ วลมใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน 61 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
พายุโซนร้อน ความเร็ วลมใกล้ศูนย์กลางระหว่าง 70-120 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
พายุไต้ฝนุ่

ความเร็ วลมใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่ 120 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงขึ้นไป

การเรี ยกชื่ อพายุน้ ันเรียกต่ างๆ กันตามบริเวณทีเ่ กิด เช่ น
1. ถ้าพายุเกิดในอ่าวเบงกอลและมหาสมุทรอินเดีย เรี ยกว่า พายุไซโคลน
2. ถ้าพายุเกิดในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ทะเลแคริ เบียน อ่าวเม็กซิ โก เรี ยกว่า พายุเฮอริ เคน
3. ถ้าพายุเกิดในออสเตรเลีย เรี ยกว่า พายุวลิ ลี-วิลลี
4. ถ้าพายุเกิดในมหาสมุทรแปซิ ฟิก และทะเลจีน เรี ยกว่า พายุไต้ฝนุ่
ส่ วนพายุทอร์ นาโดหรื อลมงวงช้าง มีลกั ษณะหมุนเป็ นเกลียว โดยจะเห็นลมหอบฝุ่ นละอองเป็ น
ลา พุง่ ขึ้นสู่ บรรยากาศ คล้ายมีงวงหรื อปล่องยืน่ ลงมา

พายุทอร์ นาโด
พายุน้ ี เกิ ดขึ้นได้ทุกทวีป แต่เกิดบ่อยที่สุดในทวีปออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริ กา เกิ ดได้เกื อบ
ตลอดปี พายุน้ ี มีอานาจทาลายร้ ายแรง ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่สิ่งต่างๆ รวมทั้งชี วิตมนุ ษย์และสัตว์
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ด้วย ขณะเกิดพายุน้ ีมกั มีฟ้าคะนองและฝนตกหนักขึ้นพร้อมกัน บางครั้งยังมีลมพายุพดั กระโชกแรง พา
เอาลูกเห็บมาด้วย พายุทอร์นาโดจะเกิดในเมฆที่ก่อตัวทางตั้งอย่างรุ นแรงและรวดเร็ ว
นอกจากลมจะทาให้เกิ ดความเสี ยหายแล้ว แต่ก็ยงั ให้ประโยชน์กบั มนุ ษย์มากมาย เช่ น ใช้ใน
การแล่นเรื อ ในชีวติ ประจาวัน ลมทาให้ผา้ แห้ง ช่วยให้เกิดความเย็นสบาย ช่วยหมุนกังหันเพื่อฉุ ดระหัด
วิดน้ า ปั๊ มสู บน้ า ปั่ นไฟ ใช้ประโยชน์จากแรงลมซึ่ งเป็ นการใช้พลังงานที่ไม่ทาลายสภาพแวดล้อม

พลังงานจากลมช่ วยในการผลิตพลังงานไฟฟ้า
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บทที่ 13 อาชีพช่ างไฟฟ้ า
สาระสาคัญ
การเลือกอาชีพช่างไฟฟ้ านั้น หมายถึงการประกอบอาชีพที่น่าสนใจและมีรายได้ดีอีกอาชี พหนึ่ ง
ช่ างไฟฟ้ ามี หลายประเภท และหน้าที่ ของช่ างไฟฟ้ าก็แตกต่างกันมาก ช่ างไฟฟ้ าที่ทางานในสถาน
ก่ อ สร้ า งขนาดใหญ่ ก็ ใ ช้เครื่ องมื อและทัก ษะต่ า งๆที่ แตกต่ า งไปจากช่ า งไฟฟ้ าที่ ท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อย่างไรก็ดีถา้ จะกล่าวโดยทัว่ ๆ ไปแล้ว ช่างไฟฟ้ าทุกประเภทจะต้องมีความรู ้
พื้นฐานทางด้านไฟฟ้ า มีความสามารถอ่านแบบพิมพ์เขี ยนวงจรไฟฟ้ 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 และทักษะอาชีพช่างไฟฟ้ า ให้เหมาะสมกับด้านบริ หารจัดการและการ
บริ 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 ขนาดของหัวสก
รู ที่ใช้ในการคลาย หรื อขันสกรู โดยปกติการขันสกรู จะหมุนไปทางขวาตามเข็มนาฬิกา ส่ วนการคลาย
สกรู จะหมุนไปทางซ้ายทวนเข็มนาฬิกา
ไขควงอีกประเภทหนึ่ง เป็ นไขควงเฉพาะงานไฟฟ้ า คือ ไขควงวัดไฟฟ้ า ซึ่งเป็ นไขควงที่มี
หลอดไฟอยูท่ ี่ดา้ ม ใช้ในการทดสอบวงจรไฟฟ้ า
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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 และสาย
ส่ 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 ด้วย
ฉนวน เช่น พลาสติก เพื่อป้ องกันไฟฟ้ ารั่ว หรื อไฟฟ้ าดูด

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

2) สว่านเฟื อง

3) สว่านไฟฟ้ า

การเลือกใช้สว่าน และดอกสว่าน ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับขนาดของอุปกรณ์
ไฟฟ้ า และขนาดของงาน การเจาะประเภทเบา ๆ เช่น การเจาะแป้ นไม้ สามารถใช้สว่านเฟื อง หรื อสว่าน
ข้อเสื อได้ ถ้าเป็ นการเจาะโลหะ หรื อคอนกรี ต หรื อพื้นปูน ต้องใช้สว่านไฟฟ้ า
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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. วัสดุอปุ กรณ์ 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. สายทนความร้ อน มีเปลือกนอกเป็ นฉนวนที่ทนความร้ อน
เช่ น สายเตารีด
ข. สายคู่ ใช้ เดินในอาคารบ้ านเรือน
ค. สายคู่ มีลกั ษณะอ่ อน ใช้ กบั เครื่องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้ าน เช่ น วิทยุ
โทรทัศน์
ง. สายเดี่ยว ใช้ เดินในท่อร้ อยสาย
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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 อุปกรณ์นอกเหนื อสวิตช์หลัก 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) ชนิดตั้งใหม่ได้อตั โนมัติโดยการกระตุน้ ด้วยสวิตช์หลัก หรื อวิธีการอื่นๆ ที่ออกแบบไว้โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการจุดหลอด
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 คือเข็มทิศวางไว้ใกล้เส้นลวดเพื่อตรวจดูว่ามีกระแสไฟฟ้ 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 าเพื่อให้วาดง่าย
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. ความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของตัวต้านทานจะเท่ากับผลบวกของความต่างศักย์ไฟฟ้ า
ระหว่างปลายทั้งสองของตัวต้านทานจะเท่ากับผลบวกของความต่างศักย์ไฟฟ้ าระหว่างปลายทั้งสองของ
ตัวต้านทานแต่ละตัว
2. การต่ อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน
การต่อแบบขนานเป็ นวงจรไฟฟ้ าที่แยกอุปกรณ์แต่ละชนิ ดในการเชื่ อมต่อกันกับแผล่งกาเนิด
ไฟฟ้ า มีลกั ษณะของรู ปแบบวงจรหลาย ๆ วงจร ในวงจรรวมดังแผน ข้อดีของการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ าแบบ
ขนานก็คือ 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
อุปกรณ์ไฟฟ้ า ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้ ามีความต้านทานสู ง ก็จะมีปริ มาณกระแสไฟฟ้ าไหลอย่างน้อย แต่ถา้
อุปกรณ์ไฟฟ้ ามีความต้านทานต่า จะมีปริ มาณกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านมาก และกระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่าน
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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 และเท่ากับความต่าง
ศักย์ไฟฟ้ าระหว่างปลายทั้งสองของตัวต้านทานที่ต่อขนานกัน
5. กฎของโอห์ ม
กระแสไฟฟ้ าที่ไหลในวงจรไฟฟ้ าได้น้ นั เกิดจากแรงดันไฟฟ้ าที่จ่ายให้กบั วงจร และปริ มาณ
กระแสไฟฟ้ าภายในวงจรจะถูกจากัดโดยความต้านทานไฟฟ้ าภายในวงจรไฟฟ้ านั้น ๆ ดังนั้นปริ มาณ
กระแสไฟฟ้ าภายในวงจรจะขึ้นอยูก่ บั แรงดันไฟฟ้ า และค่าความต้านทานของวงจร ซึ่ งวงจรนี้ เรี ยกว่า
กฎของโอห์ม กล่าวว่ากระแสไฟฟ้ าที่ไหลในวงจรจะแปรผันตรงกับแรงดันไฟฟ้ า และแปรผกผันกับ
ความต้านทานไฟฟ้ 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
อุปกรณ์ ทดลอง
1. เครื่ องจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงปรับค่าได้ 0.30 V
2. มัลติมิเตอร์
3. ตัวต้านทานขนาดต่าง ๆ จานวน 3 ตัว
4. สายไฟ
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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
เดิมของสายที ู่เดินอยูแ่ ล้ว ในกรณี ที่มีสายแบบเดินลอยอยูแ่ ล้ วให้ใช้แนวสายไฟเดิมก็ได้ แล้วค่อยแยก
เข้าตาแหน ู่งที่ตอ้ งการ
ขั้นตอนที่ 2
การเดินแนวใหม่ ควรเดินลากจากจุดต่อขึ้นบนเพดาน ก่อนแล้วจึงเดินลงตาแหน่งที่ตอ้ งการวัด
ระยะจากข อบผนัง แล้วตีแนวสายไฟด้วยด้ายตีเส้น
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ขั้นตอนที่ 3
ตอกตะปูเข็มขัดสายไฟตามแนวที่ตีเส้นเข้าที่ผนัง และแนวที่จะลงตาแหน่งที่ติดตั้งใหม่ดว้ ยโดย
พับ เข็มขัดทับหัวตะปูเพื่อจับขณะตอก
ขั้นตอนที่ 4
เว้นระยะห่างของเข็มขัดรัดสายไฟประมาณ 10-15ซม. ใ นส่ วนโค้งหรื อหักมุมของเพดานให้
ตอกเข็มขัดถี่ปร ะมาณช่องละ1-2 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
การเดิ นแบบฝังในผนังเป็ นการเดินสายไฟโดยร้อยสายผ่านท่อสายไฟซึ่ งฝั งในผนังอาคาร ทาให้ดู
เรี ยบร้ อยและตกแต่งห้องได้ง่ายเพราะมองไม่เห็นสายไฟจากภายนอก การเดิ นท่อร้ อยสายต้องทาควบคู่ไป
พร้ อมการก่อ-ฉาบ ไม่ควรประหยัดหรื อปล่อยให้มีการลักไก่โดยการเดินสายไฟแบบฝั งในผนังโดยไม่ร้อย
ใส่ ท่อร้อยสายไฟ เพราะหากเกิดไฟรั่วอาจเกิดอุบตั ิเหตุกบั ผูอ้ าศัยเมื่อไปสัมผัสกาแพง การติดตั้งมีค่าใช้จ่าย
สู งกว่าแบบเดินสายบนผนัง การติดตั้งมีความยุง่ ยากและซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงและซ่ อมแซมภายหลังจาก
ที่ได้ติดตั้งไปแล้วทาได้ยากและเสี ยค่าใช้จ่ายมากกว่าแบบแรกมาก
การเดินสายไฟมักจะใช้วธิ ีเดินสาย ลอยตามผนังอาคาร ขณะที่การเดินท่อน้ าจะเดินท่อลอยตาม
ขอบพื้นและขอบผนังเมื่ อใช้งานไป หากเกิ ดการชารุ ดเสี ยหายขึ้ นการตรวจสอบและการซ่ อมแซมก็
สามารถทาได้ไม่ยาก แต่ในปั จจุบนั บ้านเรื อนสมัยใหม่ มีความพิถีพิถนั ในด้านความสวยงามมากขึ้น
การเดินสายไฟมักจะใช้วิธีเดินสายร้อยท่อ ซึ่ งฝังอยูภ่ ายในผนัง หรื อเหนือเพดานขณะที่การเดินท่อน้ า
จะใช้วธิ ี เดินท่อฝัง อยูภ่ ายในผนัง หรื อใต้พ้นื เพื่อซ่ อนความรกรุ งรัง ของสายไฟ และท่อน้ าเอาไว้ การ
เดินสายไฟและท่อน้ าแบบฝังนี้ แม้จะเพิ่มความสวยงาม และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ให้แก่ตวั บ้าน
แต่ก็มีขอ้ เสี ยแฝงอยู่ เพราะถ้าเกิดปั ญหาไฟช็อต ไฟรั่ว หรื อท่อน้ ารั่ว ซึ่ งอาจจะมีสาเหตุมาจาก การใช้
วัสดุที่ด้อยคุณภาพ การติดตั้งอย่างผิดวิธี หรื อการชารุ ดเสี ยหายอันเนื่ องมาจากการใช้งานก็ตาม การ
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ตรวจสอบ หรื อการซ่ อมแซมย่อมทาได้ลาบาก อาจถึงขั้นต้องทา การรื้ อฝ้ าเพดานรื้ อกาแพงหรื อพื้นที่
บางส่ วนเพื่อทาการตรวจสอบและ แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น ซึ่ งทาให้เกิด ความเสี ยหายต่อตัวบ้าน เสี ยเวลา
และเสี ยค่าใช้จ่ายสู งในการวางระบบไฟฟ้ า วิธีหลี กเลี่ยงปั ญหาข้างต้นอย่างง่ายๆวิธีหนึ่ งก็คือการเลือก
เดินสายไฟแบบลอย ซึ่ งอาจจะดูไม่เรี ยบร้อยนัก และเหมาะสาหรับ อาคารบ้านเรื อนขนาดเล็กเท่านั้น
แต่สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการความประณี ตสวยงามหรื อบ้านขนาดใหญ่ที่มีการเดินสายไฟ เป็ นจานวนมาก การ
เดินสายไฟแบบฝัง ดูจะมีความเหมาะสมกว่า อย่างไรก็ตาม ปั ญหาต่างๆ ดังกล่าวอาจจะป้ องกันหรื อทา
ให้ ลดน้อยลงได้โดยการเลือกใช้วสั ดุที่มีคุณภาพ ใช้วสั ดุที่ถูกต้อง และมีขนาดที่เหมาะสม รวมทั้งมี
การติดตั้งอย่างถูกวิธีและมีระบบ แบบแผน
ข้ อแนะนาในการออกแบบระบบวงจรไฟฟ้าภายใน
ระบบวงจรไฟฟ้ าภายในบ้านควรแยกวงจรควบคุมพื้นที่ต่างๆ เป็ นส่ วนๆ เช่น แยกตามชั้นหรื อ
แยกตามประเภทของการใช้ไฟฟ้ า ทาให้ง่ายต่อการซ่อมแซมในกรณี ไฟฟ้ าขัดข้อง ห้องควรแยกไว้ตะ
หากเพราะหากต้องดับไฟในบ้าน เพื่อซ่ อมแซมจะได้ไม่ตอ้ งดับไฟห้องครัวที่มีตเู ้ 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
- เปิ ดเฉพาะเวลาที่จาเป็ นเท่านั้น
- หมัน่ บารุ งดูแลรักษาให้อยูใ่ นสภาพที่ดี
เครื่องรับโทรทัศน์
- ควรเลือกขนาดที่เหมาะสมกับครอบครัวและพื้นที่ในห้อง
- ควรเลือกชมรายการเดี่ยว หรื อเปิ ดเมื่อถึงเวลาที่มีรายการที่ตอ้ งการชม
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- 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
- หมัน่ ละลายน้ าแข็งออกสัปดาห์ละครั้ง
- หมัน่ ทาความสะอาดแผงระบายความร้อน
- ไม่ควรเปิ ดประตูตเู ้ ย็นบ่อย ๆ หรื อปล่อยให้เปิ ดทิ้งไว้
- ดูแลยางขอบประตูตเู้ ย็นให้ปิดสนิทเสมอ
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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 าว่าในสายไฟ
หรื ออุปกรณ์น้ นั มีไฟฟ้ าหรื อไม่
2) การทางานกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าในขณะปิ ดสวิตช์ไฟหรื อตัดไฟฟ้ าแล้ว ต้องต่อสายอุปกรณ์น้ นั
ลงดินก่อนทางานและตลอดเวลาที่ทางาน
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 นชนิดที่มีฉนวนหุ ้ม 2 ชั้นอย่างดี
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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 วบคุมทางไฟฟ้ 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
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
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- 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

216
9. การบริหารจัดการและการบริการทีด่ ี
บริ การที่ดี หมายถึ ง 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 แจ้งให้ผรู ้ ั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 ั บบริ การได้รับ ความพึ ง พอใจและนาข้อขัดข้องที่ เกิ ดจากการให้บ ริ ก ารไปพัฒนาให้ก าร
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 าความเข้า ใจด้วยวิธี ต่า ง ๆ เพื่ อให้บ ริ ก ารได้ตรงตามความต้อ งการที่ 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 อขั้นตอนที่ผรู ้ ั บบริ การต้องการให้สอดคล้องกับ
ความจาเป็ น ปัญหา 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 เริ่ มสร้ างสรรค์ 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 พ
ได้อย่างหลากหลาย อาทิ เช่ น การประดิ ษฐ์โคมไฟเพื่อประดับตกแต่ง โคมไฟเพื่ออ่านหนังสื อ เครื่ อง
เตือนภัยน้ 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 ทิง้ ไว้ให้กาวแห้ง 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

เจาะให้ใส่ หลอดไฟได้แบบนี้
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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

สิ่งประดิษฐ์ 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. หาที่เหมาะๆวางโฟมที่พ้ืน ที่ตอ้ งการทราบว่าน้ าท่วมแล้วเช่นประตูร้ ัว ครอบโฟมด้วย
ตะกร้า ทับตะกร้าด้วยอิฐหรื อหิ น (ระยะสัญญาณประมาณ100เมตรจากตัวแม่)

6. เสี ยบปลัก๊ ตัวแม่(สัญญาณกระดิ่ง)ไว้ในบ้าน

7. เมื่ อ น้ า ท่ ว มโฟมจะลอยตัว ดัน สวิ ต 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
เกี่ยวกับคานิยามของคาศัพท์เหล่านี้เพิม่ เติมในท้ายเล่มของหนังสื 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
ความนาไฟฟ้ าหรือความเป็ นสื่ อไฟฟ้า (conductance) : ความสะดวกสบายต่อการไหลผ่านของ
กระแสไฟฟ้ 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 อคุณสมบัติทางแม่เหล็ก
เมื่อมีกระแสไฟฟ้ า ไหลผ่านขดลวดนั้น
ขดปฐมภู มิ (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 อบันทึกค่ายุง่ ยากและเสี 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
วงจรอนุ กรมหรื 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 นขึ้ นไป และจะมี อุปกรณ์ 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
แอมแปร์ (ampere) : หน่ วยการวัดค่าอัตราการไหลของไฟฟ้ าที่ผา่ นตัวนา เราจะใช้อกั ษรย่อ
ตัวพิมพ์ใหญ่ A หรื อ amp แทน ปกติแล้วหน่วยแอมแปร์ น้ ีนิยมใช้ระบุขอบของการใช้กระแสไฟฟ้ าด้าน
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สู งสุ ดในการทางานของอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ านั้นอย่างปลอดภัย อย่างเช่น เต้าเสี ยบ 15 แอมแปร์ ฟิ วส์
30 แอมแปร์
เฮิร์ตซ์ (hertz) : หน่วยความถี่มีค่าเป็ นรอบต่อวินาที การที่อิเล็กตรอนวิ่งไปในทิศทางหนึ่ งแล้ว
วกกลับมาสู่ แหล่งจ่ายไฟฟ้ าจากนั้นก็มีอิเล็กตรอนวิ่งออกมาจากแหล่งจ่ายไฟไปในทิศทางหนึ่ งวกกลับ
มา โดยทิศทางการวิ่งของอิเล็กตรอนทั้ง 2 ครั้งวิ่งสวนทางกัน (หรื อพูดอีกนับหนึ่ งก็คือ วิ่งสลับไปสลับ
มานั้นเอง) เราเรี ยกว่า 1 รอบ ความถี่ของระบบไฟฟ้ าบ้านเราใช้ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์ ใช้สัญลักษณ์ HZ
แสดงแทน
โอห์ ม (ohm) : หน่วยความต้านทานทางไฟฟ้ าใช้สัญลักษณ์ แทนด้วยตัวโอเมก้า ( ? ) ความ
ต้านทานจะพยายามต่อต้านการไหลของกระแสไฟฟ้ า ความต้านทานเป็ นได้ท้ งั ผูท้ างานให้หรื อขัดขวาง
การทางานให้ผใู้ ช้ไฟ มันทางานให้ในขณะที่ใช้มนั เป็ นฉนวนหรื อใช้ควบคุม วงจร ตัวอย่างเช่น เทปพัน
สายไฟ เต้าเสี ยบที่ทาจากพลาสติก จะป้ องกันอันตรายให้กบั ผูใ้ ช้ไฟได้ และใช้ความต้านทานแบบปรับ
ค่าได้ (rheostat) ปรับความสว่างของหลอดไฟฟ้ า แต่มนั จะขัดขวางการทางานเมื่อผูใ้ ช้ไฟ ใช้สายไฟเส้น
เล็ก และยาวมากๆ หรื อมีสนิมตามจุดสัมผัสต่างๆ ของตัวนา จะเป็ นสาเหตุของการเพิ่มค่าความต้านทาน
ทาให้เกิดความร้อนมากเกินไป พร้อมทั้งเกิดการสู ญเสี ยกาลังไฟฟ้ าไปในสายตัวนาด้วย
กฎของโอห์ ม (Ohm’s law) : กฎที่วา่ ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างแรงดัน 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
ของค าว่า โวลต์) เช่ นเดี ยวกับคาว่า แอมแปร์ แรงดันซึ่ งระบุ ไว้ที่ตวั อุปกรณ์ เครื่ องใช้ไ ฟฟ้ 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 องมื อนี้ ต่ออนุ กรมกับวงจรที่ เราต้องการวัดค่ากระแส แต่ก็มี
เครื่ องมือวัดชนิดพิเศษที่ไม่ตอ้ งต่อวงจรอันดับเข้ากับวงจรไฟฟ้ านั้น จะได้กล่าวถึงในบทต่อๆ ไป
โอห์ มมิเตอร์ (ohm meter) : เป็ นเครื่ องวัดทางไฟฟ้ าชนิดหนึ่ ง ใช้วดั ค่าความต้านทานไฟฟ้ า
เวลาใช้จะต้องไม่มีการจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟใดในวงจรไฟฟ้ านั้น
โวลต์ มิเตอร์ (volt meter) : เป็ นเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ าชนิดหนึ่ง ใช้วดั ค่าแรงดันไฟฟ้ า
มัลติมิเตอร์ (multimeter) : เป็ นเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ าชนิ ดหนึ่ งที่สามารถวัดค่าแรงดัน กระแส
และความต้านทานได้ในเครื่ องวัดตัวเดียวกัน
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National Electric Code : เป็ นหนังสื อคู่มือรวบรวมข้อแนะนาและกฎข้อบังคับในการติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้ าให้มีความปลอดภัย แม้วา่ จะมีเนื้ อหามากมายแต่หนังสื อคู่มือนี้ ก็ไม่มีจุดมุ่งหมายสาหรับ
การสอน หรื อใช้แก่บุคคลที่ไม่เคยผ่านการอบรมมาก่อน ส่ วนของไทยเราก็มีคู่มือพวกนี้ หลายแห่ ง
ด้วยกัน เช่น คู่มือของการไฟฟ้ านครหลวง การพลังงานแห่ งชาติ การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ซึ่ งหลักการและ
กฎข้อบังคับส่ วนใหญ่ก็คล้ายๆ กับของ NEC (National Electric Code) ของต่างประเทศนัน่ เอง
สวิตซ์ อัตโนมัติหรื อเซอร์ กิตเบรกเกอร์ (circuit breaker) : เป็ นอุปกรณ์ ป้องกันที่ใช้จากัด
กระแสไฟฟ้ าสู งสุ ดในวงจร เมื่อกระแสเกินค่าจากัดเซอร์ กิตเบรกเกอร์ จะเปิ ดวงจรไม่ให้กระแสไฟฟ้ า
ไหลสู่ วงจรอีก จนกว่าจะกดปุ่ มทางานใหม่ ปั จจุบนั ใช้แทนสวิตซ์ฟิวส์ กนั มาก เนื่ องจากสามารถต่อ
วงจรเข้าไปใหม่ได้ทนั ที ในขณะที่ฟิวส์ตอ้ งสลับเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแทน และยิ่งในระบบไฟฟ้ า 3 เฟส
ด้วยแล้วถ้าเกิดขาดที่ฟิวส์ เพียงเส้นเดียวเหลือไฟฟ้ ามาแค่ 2 เฟสเท่านั้น อาจเกิดการเสี ยหายไหม้ข้ ึนที่
มอเตอร์ 3 เฟสได้ หลักการทางานของเซอร์ กิตเบรกเกอร์ จะทางานโดยอาศัยอานาจแม่เหล็ก เมื่อมี
กระแสไฟฟ้ าในวงจรไหลเข้ามามากๆ สนามแม่เหล็กจะดึงสวิตซ์ให้ตดั วงจรออก และบางแบบจะมีตวั
ป้ องกันกระแสเกินขนาดด้วยความร้อนต่อร่ วมมาด้วยโดยอาศัยการที่มีกระแสไหลผ่านความต้านทาน
ของตัว ไบเมตอลลิก (bimetallic) (ไบเมตอลลิก เป็ นโลหะที่ขยายตัวเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นและหดตัวเมื่อ
อุณภูมิต๋าลง) เมื่อกระแสไหลผ่านมากจะเกความร้อนมาก ตัวไบเมตอลลิกจะขยายตัวดึ งให้สวิตซ์ตดั
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
การประกอบอาชีพมีความสาคัญต่อการดารงชีวติ ของมนุษย์เป็ นอันมาก ทั้งนี้ เพราะอาชี พไม่ใช่
จะสนองตอบความต้องการของมนุษย์เพียงด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยงั สนองความต้องการด้านอื่น เช่น
ด้านสังคม และจิ ตใจ เป็ นต้น การเลื อกอาชี พจึงมี ความสาคัญต่อชี วิตของบุ คคล ถ้าเราเลื อกอาชี พได้
เหมาะสมก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสาเร็ จในการประกอบอาชี พมีความเจริ ญก้าวหน้าเป็ นอันมาก
ในทางตรงกันข้าม ถ้าเลือกอาชีพได้ไม่เหมาะสมโอกาสที่จะประสบความล้มเหลวในการประกอบอาชี พ
ก็มีมาก ซึ่ งได้กาหนดแนวทางแท่งหลักสู ตรของ 5 กลุ่มอาชีพ ดังนี้
ตาราง วิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เพื่อการประกอบอาชีพ
ด้ านกลุ่มอาชี พ
1. เกษตรกรรม

ลักษณะอาชีพ
1. กสิ กรรม หมายถึง การ
เพาะปลูกพืช เช่น การทานา
การทาสวน การทาไร่ เป็ นต้น
2. ปศุสัตว์ หมายถึง การ
ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บน
บก เช่น เลี้ยงวัว เลี้ยงหมู
หรื อเลี้ยงสัตว์จาพวกสัตว์ปีก
เป็ นต้น
3. การประมง หมายถึง การ
ประกอบอาชีพการเกษตร
ทางน้ า เช่น การเลี้ยงสัตว์น้ า
การจับสัตว์น้ า เป็ นต้น
4. ด้านป่ าไม้ หมายถึง การ
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่ า
เช่น การปลูกป่ าไม้เศรษฐกิจ
การนาผลผลิตจากป่ ามาแปร
รู ปให้เกิดประโยชน์ เป็ นต้น

เนือ้ หาตามสาระ
1. กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการนา
ความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
โครงงานไปใช้ เทคโนโลยี
กับชีวติ
2. สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
ในการจัดกลุ่มของสิ่ งมีชีวิต
ระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อม การอนุ รักษ์ ภู
มิปัญาท้องถิ่น และ
เทคโนโลยีชีวภาพ
3. พลังงานใน
ชีวติ ประจาวันและการ
อนุรักษ์พลังงาน
4. ดาราศาสตร์เพื่อชีวติ
ความสัมพันธ์ระหว่างดวง

อาชีพทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.ปศุสัตว์
ตัวอย่าง อาชีพทางด้านการ
ปศุสัตว์ ฟาร์ มขนาดใหญ่
ได้แก่ เลี้ยงไก่พนั ธุ์พ้นื เมือง
เลี้ยงหมู เลี้ยงโคเนื้ อ โคนม
เลี้ยงผึ้ง เลี้ยงแพะ เลี้ยงกบ
เลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแขวน
เชือก หอยนางรม เลี้ยงไหม
เกษตร เลี้ยงปลาเกาในกระด้ง
ปลาดุก ปลาตะเพียน เลี้ยง
เป็ ดเทศ เป็ นต้น
2.ทาไร่ ทาสวน
3.ทานา
ตัวอย่าง อาชีพการทาไร่ ทา
สวน เช่น การทาไร่ ออ้ ย
ไร่ กระชาย สวนส้มโอ สวน
มะม่วง สวนมังคุด สวน
ทุเรี ยน สวนมะลิ สวนไม้
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2. อุตสาหกรรม

ลักษณะอาชีพ

1. อาชีพช่างอุตสาหกรรม
เกษตร เช่นฟาร์ มโคนม การ
ปลูกพืชไร้ดิน โรงงานผลิต
ลาไยกระป๋ อง และ
อุตสาหกรรมแปรรู ปผลิตผล
ทางเกษตรฯลฯ
2. อาชีพช่างอุตสาหกรรม
ผลิตสิ นค้าสาเร็ จรู ป เช่น
โรงงานผลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
โรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์
โรงงานผลิตรถจักรยาน ฯลฯ
3. อาชีพช่างอุตสาหกรรม
ผลิตวัตถุดิบ เช่น
โรงงานผลิตยางดิบ
โรงงานผลิตน้ ามันปาล์ม
4. อาชีพช่างอุตสาหกรรม
ผลิตสิ นค้าอุตสาหกรรม เช่น
โรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์
โรงงานผลิตเหล็กรี ดร้อนและ
เหล็กรี ดเย็น
5. อาชีพช่างอุตสาหกรรม
น้ ามัน เช่น การสารวจแหล่ง
น้ ามันและการขุดเจาะน้ ามัน
โรงกลัน่ น้ ามันเพื่อผลิตน้ ามัน
ชนิดต่าง ๆ ฯลฯ
6. อาชีพช่างอุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกล เช่น
โรงงานผลิต คอมเพลสเซอร์
เครื่ องปรับอากาศ

เนือ้ หาตามสาระ
อาทิตย์ โลก และดวงจันทร์
และปรากฎการณ์
1. กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการนา
ความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
โครงงานไปใช้ เทคโนโลยี
กับชีวติ
2. สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
ในการจัดกลุ่มของสิ่ งมีชีวิต
ระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมและการอนุรักษ์
ภูมิปัญาท้องถิ่น และ
เทคโนโลยีชีวภาพ
3. สารเพื่อชีวิต ธาตุ
สารประกอบ สารละลาย
สารและผลิตภัณฑ์ในชีวติ
สารสังเคราะห์ ผลกระทบที่
เกิดจากสาร และผลิตภัณฑ์
ที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม
4. แรงและพลังงานเพื่อชีวิต
การอนุรักษ์พลังงาน และ
พลังงานทดแทน

อาชีพทีเ่ กีย่ วข้ อง
ดอกไม้ประดับ ปลูกพืชสวน
ครัว เป็ นต้น
1. การผลิตสิ นค้า แปรรู ป
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมหรื อ
หัตถกรรมในครัวเรื อน

2. การผลิตสิ นค้าจาพวก
อะไหล อุปกรณ์ไฟฟ้ า และ
ซ่อมบารุ ง

3. การผลิตสิ นค้าในครัวเรื อน
เช่นน้ ามัน พืช ปาล์ม ฯลฯ

4. การผลิตเครื่ องนอน การ
ผลิตตุก๊ ตาผ้า

5. การผลิตสิ นค้าพลาสติก
ผงซักฟอก ขวดน้ า ฯลฯ

6. การรับช่วงงานบาง
ขั้นตอนของการผลิตมา
ดาเนินการ
ตัวอย่าง การผลิตสิ นค้าด้าน
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3. พาณิ ชยกรรม

ลักษณะอาชีพ
โรงงานผลิตปั๊ มน้ า
โรงงานผลิตเครื่ องยนต์เล็ก
โรงงานประกอบ
รถจักรยานยนต์ เป็ นต้น
7. อาชีพช่างอุตสาหกรรม
รถยนต์ เช่น โรงงาน
ประกอบรถยนต์ โรงงาน
ประกอบตัวถังรถยนต์ ฯลฯ

เนือ้ หาตามสาระ

การค้าและบริ หารที่เกี่ยวกับ
การค้าทุกชนิดไม่วา่ จะเป็ น
การค้าปลีก ค้าส่ ง การส่ งออก
การธนาคาร การประกันภัย
และปัญญาประดิษฐ์ในวงการ
คอมพิวเตอร์เพื่อพาณิ ชย
กรรม

1. กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการนา
ความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
โครงงานไปใช้
2. สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
ในการจัดกลุ่มของสิ่ งมีชีวิต
ระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมและการอนุรักษ์
3. พลังงานใน
ชีวติ ประจาวันและการ
อนุรักษ์พลังงาน
4. เทคโนโลยี

อาชีพทีเ่ กีย่ วข้ อง
อุตสาหกรรมในครัวเรื อน
เช่น ทอผ้าตีนจก,ผ้ามัดหมี่,ผ้า
ไหม จักรสาน ,ทอเสื่ อ เย็บ
ผ้าใบ ทายางแผ่น ทาเสื้ อยืด
ผ้าปาติก ประดิษฐ์ที่ติดผม
ประดิษฐ์สิ่งของจากกระดาษ
สา ประดิษฐ์ของที่ระลึกและ
ของชาร่ วย ร้อยพวงมาลัย
ดอกพุดส่ งร้านขายพวงมาลัย
เย็บเสื้ อสาเร็ จรู ป เผาถ่าน ทา
ไส้กรอกอีสาน ทาขนมจีบ
เป็ นต้น
1.ค้าขายสิ นค้า รับทาจ้าง
บัญชี
2.บริ การ
ผลิตอาหารสาเร็ จรู ป เช่น ค้าขายของที่ระลึก ขายสิ นค้า
พื้นเมือง ขายก๋ วยเตี๋ยว ขาย
อาหาร ขายสิ นค้าเบ็ดเตล็ด
ขายของชา ขายสิ นค้า
สาเร็ จรู ป ขายขนม ขายผลไม้
ขายอาหารและเครื่ องดื่ม ขาย
ลอตเตอรี่ ขายตุก๊ ตา ข่าย
ปาท่องโก๋ ขายอาหารทะเล
สด
3.เป็ นคนกลางรับซื้ อ-ขาย
ตัวอย่าง อาชีพค้าขาย เช่น
อาชีพพ่อค้า แม่คา้ คนกลาง
การบริ การลูกค้า
ขายสัตว์เลี้ยง ขายตัว๋
เครื่ องบิน ขายเฟอร์ นิเจอร์
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4. ความคิด
สร้างสรรค์

ลักษณะอาชีพ

เนือ้ หาตามสาระ

กลุ่มอาชีพที่ส่งเสริ มความคิด
สร้างสรรค์” (Creative
Profession)
1) ประเภทมรดกทาง
วัฒนธรรม (Heritage or
Cultural Heritage) เป็ นกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี
วัฒนธรรม ประเพณี ความ
เชื่อ และสภาพสังคม เป็ นต้น
แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
การแสดงออกทางวัฒนธรรม
แบบดั้งเดิม (Traditional
Cultural Expression) เช่น
ศิลปะและงานฝี มือ เทศกาล
งานและงานฉลอง เป็ นต้น
และกลุ่มที่ต้ งั ทางวัฒนธรรม
(Cultural Sites) เช่น
โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์
ห้องสมุด และการแสดง
นิทรรศการ เป็ นต้น
2) ประเภทศิลปะ (Arts)

1. กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการนา
ความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
โครงงานไปใช้ เทคโนโลยี
กับชีวติ
2. สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
ในการจัดกลุ่มของสิ่ งมีชีวิต
ระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมและการอนุรักษ์
3. สารเพื่อชีวิต ธาตุ
สารประกอบ สารละลาย
สารและผลิตภัณฑ์ในชีวติ
สารสังเคราะห์ ผลกระทบที่
เกิดจากสาร และผลิตภัณฑ์
ที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม
4. แรงและพลังงานเพื่อชีวิต
การอนุรักษ์พลังงาน และ
พลังงานทดแทน
5. พลังงานใน
ชีวติ ประจาวันและการ

อาชีพทีเ่ กีย่ วข้ อง
4. เวชภัณฑ์ เช่น ขายยา
ขายเครื่ องสาอาง ขาย
เครื่ องประดับทาด้วยเงิน
ขายทองรู ปพรรณ ขาย
ดอกไม้สด ขายแก็สหุ งต้ม
ขายตรงเครื่ องสาอาง
ขายผลผลิตทางการเกษตร
สิ นค้าอุตสาหกรรมที่ตนเอง
เป็ นผูผ้ ลิต เป็ นต้น
แบ่งออกเป็ น 9 กลุ่มได้แก่
1) งานฝี มือและหัตถกรรม
(Crafts)
2) งานออกแบบ (Design)
3) แฟชัน่ (Fashion)
4) ภาพยนตร์และวิดีโอ (Film
& Video)
5) การกระจายเสี ยง
(Broadcasting)
6) ศิลปะการแสดง
(Performing Arts)
7) ธุ รกิจโฆษณา
(Advertising) และ
ธุ รกิจการพิมพ์ (Publishing)
9) สถาปัตยกรรม
(Architecture)
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ลักษณะอาชีพ
เนือ้ หาตามสาระ
เป็ นกลุ่มอุตสาหกรรม
อนุรักษ์พลังงาน
สร้างสรรค์บนพื้นฐานของ
ศิลปะ และวัฒนธรรม แบ่ง
ออกเป็ น 2 กุล่ม คือ งาน
ศิลปะ (Visual Arts) เช่น
ภาพวาด รู ปปั้ น ภาพถ่าย และ
วัตถุโบราณ เป็ นต้น รวมทั้ง
ศิลปะการแสดง (Performing
Arts) เช่น การแสดงดนตรี
การแสดงละคร การเต้นรา
โอเปร่ า ละครสัตว์ และการ
เชิดหุ่นกระบอก เป็ นต้น
3) ประเภทสื่ อ (Media)
เป็ น กลุ่มสื่ อผลิตงาน
สร้างสรรค์ที่สื่อสารกับคน
กลุ่มใหญ่ แบ่งออกเป็ น 2
กลุ่ม คือ งานสื่ อสิ่ งพิมพ์
(Publishing and Printed
Media) เช่น หนังสื อ
หนังสื อพิมพ์ และสิ่ งตีพิมพ์
อื่นๆ เป็ นต้น และงานโสต
ทัศน์ (Audiovisual) เช่น
ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุ และ
การออกอากาศอื่นๆ เป็ นต้น
4) ประเภทสร้างสรรค์งาน
(Functional Creation) เป็ น
กลุ่มของสิ นค้าและบริ การที่
ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าที่แตกต่างกัน แบ่ง
ออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มการออกแบบ (Design)

อาชีพทีเ่ กีย่ วข้ อง
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5. บริ หารจัดการ
และบริ การ

ลักษณะอาชีพ
เช่น การออกแบบภายใน
กราฟิ ค แฟชัน่ อัญมณี และ
ของเด็กเล่น เป็ นต้น
ส่ วนกลุ่ม New Media ได้แก่
ซอฟต์แวร์ วิดีโอเกม และ
เนื้อหาดิจิตอล เป็ นต้น
และกลุ่มบริ การทางความคิด
สร้างสรรค์ (Creative
Services) ได้แก่ บริ การทาง
สถาปัตยกรรม โฆษณา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานวิจยั และพัฒนา และ
บริ การอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ดิจิตอล และความคิด
สร้างสรรค์ เป็ นต้น
อาชีพการให้บริ การ (Service
Sector) เป็ นอาชีพที่
ผูป้ ระกอบการมีสินค้าเป็ น
การบริ การ เพื่ออานวยความ
สะดวกให้แก่ผซู ้ ้ื อบริ การหรื อ
ลูกค้า คุณภาพของสิ นค้า
บริ การ คือความพึงพอใจจาก
การใช้บริ การนั้น ๆ รายได้
คือ ค่าตอบแทนที่ได้จากการ
บริ การ การประกอบอาชีพ
ประเภทนี้ ตอ้ งการเงินลงทุน
ไม่มากนักเมื่อเทียบกับการ
ลงทุนด้านการผลิตสิ นค้า
กระบวนการไม่ซบั ซ้อน
เพียงแต่ผใู ้ ห้บริ การต้องเป็ นผู ้
ที่มีความรู้ความสามารถและ

เนือ้ หาตามสาระ

อาชีพทีเ่ กีย่ วข้ อง

1. กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการนา
ความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
โครงงานไปใช้ เทคโนโลยี
กับชีวติ
2. สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
ในการจัดกลุ่มของสิ่ งมีชีวิต
ระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมและการอนุรักษ์
3. สารเพื่อชีวิต ธาตุ
สารประกอบ สารละลาย
สารและผลิตภัณฑ์ในชีวติ
สารสังเคราะห์ ผลกระทบที่
เกิดจากสาร และผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง อาชีพบริ การ
ช่างซ่อม เช่น ช่างซ่อม
มอเตอร์ไซด์ ช่างซ่อม
รถยนต์ ช่างเคาะปะผุและพ่น
สี รถยนต์ ช่างซ่อมเบาะ
รถยนต์ ช่างซ่อมโทรทัศน์
วิทยุ ช่างซ่อมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ช่างเชื่อมโลหะ ช่างทา
หลังคาอะลูมิเนียม
เสริ มสวยความงาม เช่น ช่าง
ตัดเย็บเสื้ อผ้า ช่างเสริ มสวยช่างแต่งหน้า นวดหน้า ช่าง
ทาผม ช่างตัดผมบุรุษ
ช่างศิลป์ ช่างเขียน
ภาพเหมือน ช่างศิลป์ ทา
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ลักษณะอาชีพ
มีประสบการณ์ หรื อ
เชี่ยวชาญในอาชีพ

เนือ้ หาตามสาระ
ที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม
4. แรงและพลังงานเพื่อชีวิต
การอนุรักษ์พลังงาน และ
พลังงานทดแทน พลังงาน
ไฟฟ้ า พลังงานแสง
พลังงานเสี ยง พลังงานใน
ชีวติ ประจาวันและการ
อนุรักษ์พลังงาน

อาชีพทีเ่ กีย่ วข้ อง
โปสเตอร์ โฆษณา ช่าง
ก่อสร้าง ช่างจัดดอกไม้สด,
ดอกไม้แห้ง
รับจ้างทัว่ ไป เช่น รับเลี้ยงเด็ก
อ่อน บริ การซักอบรี ด
บริ การให้เช่าวีดีโอ,หนังสื อ
อ่านเล่น บ้านพักตาก
อากาศ,หอพัก สกูตเตอร์ชาย
หาด,รถเช่า ขับรถแท็กซี่ ,
มอเตอร์ไซด์รับจ้าง,รถรับจ้าง
ระหว่างหมู่บา้ น,สามล้อ
บริ การถ่ายเอกสาร,รับพิมพ์
รายงาน เล่นดนตรี ใน
ร้านอาหาร รับเหมาแกะหอย
นางรม รับเหมาสับตระไคร้
ส่ งโรงงาน รับเหมาก่อสร้าง
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
ผู้เขียนและเรียบเรียง
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
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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

