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คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 
  
 หนังสือเรียนสรุปเน้ือหา รายวิชาแบบเรียน กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหนังสือสรุปเน้ือหาที่จัดทําขึ้น เพื่อใหผูเรียนที่เปน
นักศึกษา กศน. สามารถทําความเขาใจ และเรียนรูในสาระสําคัญของเน้ือหารายวิชาสําคัญ ๆ          
ไดสะดวก และสามารถเขาถึงแกนของเน้ือหาไดดีขึ้น 
 ในการศึกษาหนังสือสรุปเน้ือหารายวิชา ผูเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 

1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาจากหนังสือใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ ผลการเรียนรู   
ที่คาดหวัง และขอบขายเน้ือหาของรายวิชานั้น ๆ เขาใจกอน 

2. ศึกษารายละเอียดเน้ือหาของหนังสือสรุปเน้ือหาหนังสือเรียนเลมนี้ โดยศึกษาแตละบท
อยางละเอียด ทําแบบฝกหัดหรือกิจกรรมตามที่กําหนด และทําความเขาใจในเน้ือหาใหมใหเขาใจ 
กอนท่ีจะศึกษาเรื่องตอ ๆ ไป 

3. หากตองการศึกษา รายละเอียดเน้ือหาเพิ่มเติมจากหนังสือสรุปเน้ือหาหนังสือเรียนนี้  
ใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียน หรือครูผูสอนของทาน 
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                                                    บทที่ 1 
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร 

 
วิทยาศาสตรคืออะไร 

 
 วิทยาศาสตร คือ การศึกษาหาความรูเร่ืองราวหรือปรากฏการณธรรมชาติ อยางมีระบบ
ขั้นตอนโดยใชกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร 
 

วิทยาศาสตร มีความสําคัญอยางไร 
 
 วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิต และมีนําความรูทางวิทยาศาสตรมาใชใหเกิด
เทคโนโลยีสมัยใหม และอํานวยความสะดวกมากมายแกมนุษย เชน ดานการสื่อสาร ปจจุบันที่ใชกันทั่วไป 
คือ โทรศัพทมือถือ ดานเทคโนโลยีทางการแพทย ปจจุบันที่ใชคือ เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร เปนตน 
 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึงอะไร 
 

 กระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ขั้นตอนการเสาะหาความรูอยางมีเหตุมีผล มี
ขั้นตอนอยางเปนระบบ มี  5 ขั้นตอน คือ   
 1. ขั้นระบุปญหา 

2. ขั้นตั้งสมมติฐาน 
3. ขั้นรวบรวมขอมูล 
4. ขั้นการวิเคราะหขอมูล 
5. ขั้นสรุปผล 
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร คืออะไร 
 
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนสิ่งที่จําเปนในการเรียนวิทยาศาสตรซึ่งจะทําให
นักศึกษาสามารถคิดและแกปญหาไดดวยตนเอง จึงควรฝกฝนใหเกิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
แบงออกเปน 13 ทักษะ ไดแก 
 1. การสังเกต 

2. การวัด 
3. การจําแนกประเภท 
4. การใชตัวเลข 
5. การหาความสัมพันธระหวางสเปซกับสเปซ และสเปซกับเวลา 
6. การจัดทําและสื่อความหมายขอมูล 
7. การลงความคิดเห็นขอมูล 
8. การพยากรณ 
9. การตั้งสมมติฐาน 
10. การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
11. การกําหนดนิยามและควบคุมตัวแปร 
12. การทดลอง 
13. การตีความหมายขอมูลและการสรุปผล 

 
เจตคติทางวิทยาศาสตร คอือะไร 

 
 เจตคติทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความรูที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร มี 6 ลักษณะดังน้ี 

1. มีเหตุผล 
2. กระตือรือรนคนหาความรู 
3. อยากรูอยากเห็น 
4. มีความพยายามและอดทน 
5. ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
6. แกปญหาโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร 
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เทคโนโลยี หมายถึงอะไร 

 
 เทคโนโลยี หมายถึง การนําความรูดานวิทยาศาสตรไปประยุกตใชและอํานวยความสะดวก
ใหกับมนุษย เชน โทรศัพทมือถือที่ชวยในการติดตอสื่อสารไดรวดเร็วขึ้น คอมพิวเตอรท่ีชวยเก็บ
ขอมูลไดเปนจํานวนมากและถูกตองแมนยํา เปนตน ในการนําเทคโนโลยีมาใชควรศึกษาผลดี
ผลเสียกอน และควรใชเทคโนโลยีอยางถูกตองและคุมคาที่สุด 
 
 

อุปกรณทางวิทยาศาสตร ไดแกอะไรบาง 
 

 อุปกรณสําหรับการตวงสาร เชน บีกเกอร หลอดทดลอง กระบวกตวง ปเปตต เปนตน 
 อุปกรณสําหรับช่ัง เชน เคร่ืองช่ังไฟฟา เครื่องช่ังสองแขน เปนตน 
 อุปกรณสําหรับวัด เชน ไมโครมิเตอร เวอรเนียร คาลิเปอร เปนตน 
         อุปกรณอื่น ๆ เชน กลองจุลทรรศน แวนขยาย เปนตน  
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บทที่ 2 
โครงงานวิทยาศาสตร 

 
ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร มีอะไรบาง 

 
1. โครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลอง 
2. โครงงานวิทยาศาสตรประเภทสํารวจ 
3. โครงงานวิทยาศาสตรประเภทสิ่งประดิษฐ 
4. โครงงานวิทยาศาสตรประเภททฤษฎี 
 

จงบอกลําดบัขั้นตอนของการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
 

1. สํารวจและตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะทําโครงงาน 
2. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะทําเอกสารและแหลงขอมูลตาง ๆ 
3. วางแผนทดลอง การใชวัสดุอุปกรณ และระยะเวลาในการดําเนินงาน 
4. เขียนเคาโครงของโครงงานวิทยาศาสตร 
5. ลงมือศึกษาทดลอง วิเคราะหขอมูลและสรุปผล 
6. เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร 
7. เสนอผลงานของโครงงานวิทยาศาสตร 
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บทที่ 3 
สิ่งมีชีวิต 

 
สิ่งมีชีวิตมีลักษณะอยางไร 

ลักษณะของสิ่งมีชีวิต  
1. การกินอาหาร สิ่งมีชีวิตจะตองกินอาหารเพื่อความอยูรอดของตนเอง พืชสามารถสราง

อาหารไดเองโดยกระบวนการสังเคราะหดวยแสงและดูดซึมนํ้าและแรธาตุจากราก สวนคนและ
สัตวไมสามารถสรางอาหารไดเองตองกินพืช หรือสัตวอื่นเปนอาหาร              
  2. การหายใจ กระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตเปนวิธีการเปลี่ยนอาหารที่กินเขาไปเปน
พลังงาน เพื่อใชในการดํารงชีวิต 

3. การเคลื่อนไหว สิ่งมีชีวิตสามารถเคลื่อนที่ไดดวยตนเอง ยกตัวอยาง เชน คนและสัตว
สามารถวิ่งและเดินได สวนพืชที่เปนเถาสามารถเลื้อยเกาะผนังหรือตนไมอื่นได เปนตน 

4. การเจริญเติบโต สิ่งมีชีวิตจะมีการเจริญเติบโต สิ่งมีชีวิตบางชนิดขณะเจริญเติบโตไมมี
การเปลี่ยนแปลงรูปราง แตบางชนิดขณะเจริญเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงรูปราง ซึ่งสามารถ
สังเกตเห็นไดอยางชัดเจน 
  5. การขับถาย เปนการกําจัดของเสียที่สิ่งมีชีวิตน้ันไมตองการออกจากรางกาย พืชจะขับ
ของเสียออกมาทางปากใบ สัตวจะขับของเสียออกมาในรูปของเหงื่อ ปสสาวะ และปะปนออกมา
กับลมหายใจ 

6. การตอบสนองตอสิ่งเรา สิ่งมีชีวิตจะมีการตอบสนองตอสิ่งเรา เพื่อปรับตัวเองใหอยู
รอดและปลอดภัยตออันตรายตาง ๆ 

7.การสืบพนัธ ุสิ่งมีชีวิตจะมีการสืบพันธุและขยายพนัธุเพื่อไมใหเผาพันธุของตนเองตอง
สูญพันธ ุ
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เกณฑที่ใชในการจัดกลุมสิ่งมีชีวิตมีกีป่ระเภท อะไรบาง 
 

เกณฑที่ใชในการจัดกลุมสิ่งมีชีวิตแบงออกเปน  5  ประเภท ไดแก 
1. เปรียบเทียบลักษณะโครงสรางภายนอกและภายใน คือ สิ่งมีชีวิตที่มีโครงสรางของ

อวัยวะที่มีตนกําเนิดเดียวกัน แตอาจมีหนาที่เหมือนกันหรือตางกันก็ได จัดอยูในกลุมเดียวกัน 
ในขณะที่อวัยวะซึ่งทําหนาที่แบบเดียวกัน แตตนกําเนิดแตกตางกันจัดอยูคนละกลุมกัน  

2. แบบแผนการเจริญเติบโต   หากมีรูปแบบการเจริญเติบโต ตั้งแตตัวออนจนถึงตัวเต็ม
วัยเหมือนหรือคลายกันจัดอยูในกลุมเดียวกัน 

3. การเปรียบเทียบลักษณะรองรอยของซากดึกดําบรรพ ทําใหทราบวาสิ่งมีชีวิตใดมี
บรรพบุรุษรวมกันจัดอยูในกลุมเดียวกัน 

4. กระบวนการทางชีวเคมี และสรีรวิทยา พิจารณาจากชนิดสารเคมีที่สิ่งมีชีวิตสรางขึ้น
วามีความคลายคลึงกันอยางไร  

5. เปรียบเทียบพฤติกรรมความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนการ
แพรกระจายทางภูมิศาสตรของสิ่งมีชีวิต 
 

พืชคืออะไร 
 

พืช คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะหอาหารไดเอง โดยกระบวนการสังเคราะหดวยแสง 
สวนประกอบของพืชประกอบดวยอะไรบางและแตละสวนทําหนาทีอ่ะไร 

1. ราก เปนสวนของพืชที่งอกออกจากเมล็ดกอนสวนอื่น และเจริญลงสูใตดิน รากมีหนาที่
ยึดลําตนใหตั้งบนดิน ดูดนํ้าและแรธาตุที่สะสมอยูในดินแลวลําเลียงขึ้นไปยังสวนตางๆของพืช 
นอกจากนี้รากของพืชบางชนิดทําหนาที่สะสมอาหาร สังเคราะหดวยแสง หายใจ 

ราก ของพืชแบงเปน 2 ประเภท คือ  
รากแกว เปนรากที่งอกออกจากเมล็ดกอนสวนอื่น ในพืชบางชนิดรากแกวจะเจริญตอไป  
รากฝอย เปนรากเสนเล็กๆมากมาย งอกออกจากรอบๆ โคนตนแทนรากแกวที่หยุดเติบโต 
2. ลําตน เปนสวนของพืชที่อยูตอจากรากขึ้นมา พืชสวนมากจะมีลําตนอยูบนดิน แตพืช

บางชนิดมีลําตนอยูใตดิน ลําตนมีหนาที่ชูกาน ใบ และดอกใหไดรับแสงแดด เปนทางลําเลียงนํ้า
และแรธาตุ และลําตนบางชนิดสะสมนํ้าและอาหาร ขยายพันธุ  
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3. ใบ เปนสวนของพืชที่เจริญเติบโตยื่นออกมาทางขางของลําตน มีลักษณะแบน มีสีเขียว 
ใบจะมีเสนใบซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ เสนใบขนาน และเสนใบเปนรางแห ทําหนาที่สรางอาหาร คาย
นํ้าและหายใจ บางชนิดทําหนาที่สะสมอาหาร ขยายพันธุ ลอแมลง ดักและจับแมลง    

4. ดอก เปนสวนของพืชที่ทําหนาที่ในการสืบพันธุ ดอกโดยทั่วไปประกอบดวยสวนตางๆ 
ดังน้ีคือ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู เกสรตัวเมีย กานดอก และฐานรองดอกดอกไมมีอยู
มากมายหลายชนิด บางชนิดมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมชวนดม 

5. ผล เปนสวนที่เจริญมาจากรังไขหลังจากดอกไดรับการผสมแลว ผนังรังไขช้ันนอกสุด 
เจริญเปนเปลือกของผล  

 
ปจจัยที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบาง 

 
ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช ไดแก 
1. ดิน ใหท่ียึดเกาะแกพืช และเปนแหลงธาตุอาหาร น้ําและอากาศ 
2. น้ํา ชวยละลายแรธาตุอาหารในดิน เพื่อใหรากลําเลียงน้ําและแรธาตุ ดูดไปเลี้ยงสวน

ตางๆ ของลําตน 
3. ธาตุอาหารหรอืปุย ชวยในกระบวนการตาง ๆ ในการดํารงชีวิตของพืชและชวยสราง

คลอโรฟลล  
4. อากาศ พืชใชแกสออกซิเจนในการหายใจ และใชแกสคารบอนไดออกไซดในการสราง

อาหาร 
5. แสงสวาง พืชตองการแสงแดดมาใชในการสรางอาหาร  
6. อุณหภูม ิอุณหภูมิที่พอเหมาะอยูระหวาง 20–30 องศาเซลเซียส ชวยในกระบวนการ

สังเคราะหดวยแสง การงอกของเมล็ดและการทํางานของเอนไซม 

 
การขยายพนัธพุืชหมายถึงอะไร 

 
การขยายพันธุพืช หมายถึง วิธีการที่ทําใหเกิดการเพิ่มปริมาณของตนพืชใหมากขึ้น               

เพื่อดํารงสายพันธุ พืชชนิดตาง ๆ ไวไมใหสูญพันธุ  
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การขยายพนัธพุืชมีกีป่ระเภทอะไรบาง 
 

การขยายพันธุพืชท่ีนิยมปฏิบัติโดยท่ัวไป มี  5 วิธี คือ 
1. การตอนกิ่ง คือ การทําใหกิ่ง หรือตนพืชเกิดรากขณะติดอยูกับตนแม จะทําใหไดตนพืช

ใหม ท่ีมีลักษณะทางสายพันธุ เหมือนกับตนแมทุกประการ 
2. การทาบกิ่ง คือ การนําตนพืช 2 ตนเปนตนเดียวกัน โดยสวนของตนตอท่ีนํามาทาบกิ่ง 

จะทําหนาที่เปนระบบรากอาหารใหกับตนพันธุดี  
3. การตดิตา คือ การเช่ือมประสานสวนของตนพืชเขาดวยกัน เพื่อใหเจริญเปนพืชตน 

เดียวกัน โดยการนําตาจากกิ่งพันธุดีไปติดบนตนตอ  
4. การเสียบยอด คือ การเช่ือมประสานเน้ือเยื่อของตนพืช 2 ตนเขาดวยกัน เพื่อให

เจริญเติบโตเปนตนเดียวกัน 
5. การตดัชํา คือ การนําสวนตาง ๆ ของพืชพันธุดี เชน ใบ และ ราก มาตัดและปกชําใน

วัสดุเพาะชํา เพื่อใหไดพืชตนใหมที่นํามาตัดชํา 
 

พืชในทองถิ่นจําแนกพืชไดกีป่ระเภท อะไรบาง 
 
         พืชในทองถ่ินแบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก 
         1. พืชมีดอก คือพืชที่เจริญเติบโตเต็มท่ีแลว มีสวนของดอกสําหรับใชในการผสมพันธุ  
         2. พืชไมมีดอก คือพืชที่ไมมีดอกเลย ตลอดการดํารงชีวิต ไมวาจะเจริญเติบโตเต็มที่แลวก็
ตามพืชจําพวกนี้จึงไมมีดอกสําหรับใชในการผสมพันธุ แตจะสืบพันธุโดยการสรางสปอรซึ่งจะงอก
เปนพืช ตนใหม 
         นอกจากจะเอาดอกมาเปนเกณฑในการจําแนกแลว เรายังสามารถใชลักษณะสวนประกอบ
ของใบเลี้ยงมาใชในการจําแนกพืช ไดเปน 2 ประเภท ไดแก 

1. พืชใบเลี้ยงเดี่ยว คือ พืชที่มีใบเลี้ยงใบเดี่ยว ลักษณะเสนใบเรียงกันแบบขนาน มีระบบ
รากฝอยลําตนมองเห็นขอปลองชัดเจน ไมมีการเจริญทางดานขาง  กลีบดอก มีจํานวนเปน 3 หรือ
ทวีคูณของ 3 

http://elearning.chitaree.ac.th/media/digital_library/agri/plants/main.htm
http://elearning.chitaree.ac.th/media/digital_library/agri/plants/j1.htm
http://elearning.chitaree.ac.th/media/digital_library/agri/plants/j1.htm
http://elearning.chitaree.ac.th/media/digital_library/agri/plants/j2.htm
http://elearning.chitaree.ac.th/media/digital_library/agri/plants/j2.htm
http://elearning.chitaree.ac.th/media/digital_library/agri/plants/j3.htm
http://elearning.chitaree.ac.th/media/digital_library/agri/plants/j3.htm
http://elearning.chitaree.ac.th/media/digital_library/agri/plants/j4.htm
http://elearning.chitaree.ac.th/media/digital_library/agri/plants/j4.htm
http://elearning.chitaree.ac.th/media/digital_library/agri/plants/j4.htm
http://elearning.chitaree.ac.th/media/digital_library/agri/plants/j5.htm
http://elearning.chitaree.ac.th/media/digital_library/agri/plants/j5.htm
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2. พืชใบเลี้ยงคู คือ พืชที่มีใบเลี้ยงสองใบ  ลักษณะเสนใบเปนรางแห  มีระบบรากแกว ลํา
ตนมองเห็นขอปลองไมชัดเจน มีการเจริญออกทางดานขาง กลีบดอกมีจํานวนเปน 4-5 หรือ 
ทวีคูณของ 4-5  
 

สัตวแบงออกเปนกีป่ระเภทอะไรบาง 
 

สัตวแตละชนิดท่ีอาศัยอยูตามธรรมชาติ มีลักษณะโครงสรางภายนอก และภายในแตกตาง
กันทําใหเราสามารถจําแนกประเภทของสัตวออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 

1. สัตวที่มีกระดูกสันหลัง คือ สัตวที่มีกระดูกตอกันเปนขอๆ อยูเปนแนวยาวไปตาม
ดานหลังของรางกาย  มีหนาที่ชวยพยุงรางกายใหเปนรูปรางอยูไดและยังชวยปองกันเสนประสาท
อีกดวย เชน คน สนุข แมว ควาย เสือ เปนตน   

2. สัตวที่ไมมีกระดูกสันหลัง คือ สัตวไมมีกระดูกเปนแกนของรางกาย สัตวบางชนิดจะ
สรางเปลือกแข็งขึ้นมาหอหุมรางกายเพื่อปองกันอันตราย เชน แมลงชนิดตาง ๆ เปนตน 

 
โครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ในรางกายสตัวมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของสตัว 

มีอะไรบาง 
 
โครงสรางและหนาที่ของระบบตางๆ มีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของสัตว ดังน้ี 
         1. ระบบยอยอาหาร ทําหนาที่นําสารอาหารตาง ๆ เขาสูรางกาย เพื่อเปนวัตถุดิบสําคัญใน
การเจริญเติบโต 
  2. ระบบหมุนเวียนเลือด ทําหนาที่หมุนเวียนเลือด นําสารตาง ๆ ที่มีประโยชนไปยังเซลล
ทั่วรางกาย และนําสารที่เซลลไมตองการไปยังอวัยวะขับถายเพื่อกําจัดออกนอกรางกาย 
 3. ระบบหายใจ ทําหนาที่ นํากาซที่เซลลตองการเขาสูรางกายและกําจัดกาซที่เซลลไม
ตองการออกนอกรางกาย นอกจากน้ียังทําหนาที่สรางพลังงานใหแกเซลล ทําใหเซลลสามารถ
นําไปใชใหเกิดประโยชน     
 4. ระบบขับถาย  ทําหนาที่กําจัดของเสียที่เซลลไมตองการออกนอกรางกาย 
         5. ระบบประสาท ทําหนาที่ควบคุมกลไกลการทํางานของทุกระบบในรางกาย 

6. ระบบโครงกระดูก ถามีโครงรางแข็งที่อยูภายนอกรางกาย จะชวยปองกันอันตราย
ภายในไมใหไดรับอันตราย แตถามีโครงรางแข็งที่อยูภายใน จะชวยในการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ 
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7. ระบบสืบพันธุ เมื่อสัตวเจริญเติบโตเปนตัวเต็มวัยก็พรอมที่สะสืบพันธุเพื่อที่จะเพิ่ม
ลูกหลาน ทําใหสัตวแตละชนิดสามารถดํารงเผาพันธุไวได 

 
ปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของสตัวมีอะไรบาง 

 
ปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของสัตว ไดแก 
1. อาหาร เพื่อจะไดมีพลังงานในการทํากิจกรรมตาง ๆ สัตวแตละชนิดกินอาหารที่

แตกตางกันไป บางชนิดกินพืชเปนอาหาร บางชนิดกินสัตวเปนอาหาร และบางชนิดกินทั้งพืชและ
สัตวเปนอาหาร 

2. นํ้า ชวยใหรางกายสดช่ืน ชวยดับกระหาย เปนที่อาศัยของสัตวบางชนิด  
3. อากาศ สัตวทุกชนิดตองใชกาซออกซิเจนในกระบวนการหายใจ พืชตองการกาซ

คารบอนไดออกไซดในการสรางอาหาร  
4. ที่อยูอาศัย เพื่อความอบอุน และปลอดภัยจากศัตรู และดํารงชีวิตดานตาง ๆ ที่แตกตาง

กันไป สัตวบางชนิดอาศัย บนบก บางชนิดอาศัยบนตนไม บางชนิดอาศัยในนํ้า 
 

การสบืพนัธุของสัตวมีกีป่ระเภทอะไรบาง 
 

การสืบพันธุของสัตวมี 2 ประเภท ไดแก 
  1. การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ คือ การเพิ่มจํานวนของสิ่งมีชีวิตโดยไมมีการผสมระหวาง
เซลลสืบพันธุ ซึ่งการสืบพันธุแบบน้ีจะไมมีการกลายพันธ ุ เชน 

การแตกหนอ สิ่งมีชีวิตตัวใหมงอกออกมาจากตัวเดิม แลวหลุดออกมาเปนสิ่งมีชีวิตตัวใหม 
การแบงตัว    สิ่งมีชีวิตตัวหน่ึงแบงเปนสิ่งมีชีวิตตัวใหมแบบเทาๆกัน 
การแบงสวน  สวนที่หลุดไปจากสิ่งมีชีวิตหน่ึงพัฒนาไปเปนสิ่งมีชีวิตตัวใหมได  
2. การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ คือ การสืบพันธุที่ตองมีการรวมกันของเซลลสืบพันธุเพศผู 

(สเปรม) และเซลลสืบพันธุเพศเมีย (ไข) แลวเกิดเปนสิ่งมีชีวิตหนวยใหม 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88
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บทที่  4 
ระบบนิเวศ 

 
คําวา ระบบนิเวศ (Ecosystem) มีความหมายอยางไร 

  
ระบบนิเวศ (Ecosystem)  หมายถึง ความสัมพันธของกลุมสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู และมี

ความสัมพันธซึ่งกันและกัน  
 

องคประกอบพืน้ฐาน 2  อยาง ในระบบนิเวศ มีอะไรบาง 
 
  1. องคประกอบที่ไมมีชีวิต ไดแก สารประกอบอินทรีย อนินทรีย และสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ  
  2. องคประกอบที่มีชีวิต ไดแก ผูผลิต ผูบริโภค และผูยอยสลาย 
  

ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ มีแบบใดบาง และสัมพนัธกันอยางไร 
 

ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ มี 2 แบบ คือ 
1. ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตดวยกันเอง ใชคําวา ภาวะนําหนา  

ตัวอยาง เชน  
1) ภาวะไดประโยชนรวมกัน (protocooperation +/+) คือ สิ่งมีชีวิตทั้ง 2 ฝาย ตางได

ประโยชนดวยกันท้ังคู เชน ผึ้งกับดอกไม เพลี้ยกับมดดํา นกเอี้ยงกับควาย 
2) ภาวะพึ่งพากัน (mutualism +/+ ) คือ สิ่งมีชีวิตทั้ง 2 ฝายไดประโยชนรวมกัน แตตอง

อยูรวมกัน ตลอดเวลา หากแยกกันอยูจะทําใหอีกฝายไมสามารถดํารงชีวิตอยูได เชน ไลเคน            
โพรโทซัวในลําไสปลวก แบคทีเรียในปมรากพืชตระกูลถั่ว 

3) ภาวะอิงอาศัย  (commensalism +, o)  สิ่งมีชีวิตฝายหน่ึงไดประโยชน อีกฝายหน่ึง
ไมไดและไมเสียประโยชน เชน เถาวัลยเกาะบนตนไมใหญ กลวยไมกับตนไม นกทํารังบนตนไม 
เหาฉลามกับปลาฉลาม เพรียงหินที่เกาะบนตัวของสัตวทะเล 
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2. ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม  เชน 
1) แสงสวาง พืช ใชแสงเปนพลังงานในกระบวนการสังเคราะหแสงเพื่อสรางสารอาหาร   
2) อุณหภูมิ สิ่งมีชีวิตจะเลือกแหลงที่อยูอาศัยที่มีอุณหภูมิเหมาะสมกับตัวเอง สิ่งมีชีวิตจะ

ปรับตัวใหมีชีวิตรอด เชน นกนางแอนจากประเทศจีนจะอพยพมาหากินในประเทศไทย ในฤดู
หนาว และการจําศีลของกบ  

3) แรธาตุและแกส พืช และสัตว นําแรธาตุและแกสตาง ๆ ไปใชในการสรางอาหาร และ
โครงสรางของรางกาย ความตองการแรธาตุ และแกสของสิ่งมีชีวิตจะมีความแตกตางกัน           

4) ความเปนกรด-เบสของดินและนํ้า สิ่งมีชีวิตจะอาศัยในแหลงที่อยู ที่มีความเปนกรด-
เบส ที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของตนเอง  
 

หวงโซอาหาร  (Food Chain) มีความหมายอยางไร 
       
 หวงโซอาหาร  (Food Chain) หมายถึง การถายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต โดยถายทอดใน
รูปของอาหารตอเน่ืองกันเปนทอด ๆ ตามลําดับของการกิน สวนใหญหวงโซอาหารจะเริ่มถายทอด
จากผผูลิตไปสูผูบริโภคตามลาํดับขั้นในการกินอาหาร   
 ตัวอยาง เชน  

ขา้ว       ตั�กแตน            กบ             เหยี�ยว 
 

 
 

 
 

หวงโซอาหาร  มีหลักการเขียนอยางไร 
 
         หลักการเขียนหวงโซอาหาร  มีดังน้ี 

1. หวงโซอาหารแบบจับกิน  
1) หวงโซที่มีผูผลิต เริ่มการเขียนโดยตั้งตนจากผูผลิต และตามดวยผูบริโภคลําดับที่ 1 

ผูบริโภคลําดับที่ 2 ผูบริโภคลําดับที่ 3 และตอไปเรื่อย ๆ ตามลําดับขั้นของการ
บริโภค จนถึงผูบริโภคลําดับสุดทาย   

ผู้ผลติ  ผู้บริโภค 
ลําดบัที� 1 

 ผู้บริโภค 
ลําดบัที� 2 

 ผู้บริโภค 
ลําดบัที� 3 
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2) ตองเขียนลูกศรแทนการถายทอดพลังงานจากผูผลิต ไปสูผูบริโภคตามลําดับขั้น
ดังกลาว โดยเขียนใหหัวลูกศรหันไปทางผูที่ไดรับสารอาหารเทาน้ัน ในที่น้ี คือ        
หัวลูกศรหันไปทางผูที่บริโภค หรือเขียนใหหัวลูกศรช้ีไปทางผูลาน่ันเอง 

2. หวงโซอาหารแบบอืน่ ๆ  ใหเขียนโดยเร่ิมจากสิ่งมีชีวิตที่เปนจุดเริ่มของการถายทอด
สารอาหาร เชน ซากสัตว หนอน นก งู เหยี่ยว ดังตัวอยาง 

 
   ซากสตัว ์                    หนอน                     นก                      งู                        เหยี�ยว 
 
 
 

 
สายใยอาหาร  (Food Web) มีความหมายอยางไร 

 
สายใยอาหาร หมายถึง หวงโซอาหารหลาย ๆ หวงโซ ที่มีความสัมพันธกันอยางซับซอน 
ในธรรมชาติ เราจะพบการถายทอดพลังงานในรปูแบบของสายใยอาหาร มากกวาหวง

โซอาหารแบบเดี่ยวๆ  เน่ืองจากสิ่งมีชีวิตแตละชนิดกินอาหารไดหลายชนิด  
*** สามารถดูแผนภาพตัวอยางสายใยอาหารไดในหนังสือเรียน กศน. หนา 89 *** 

 
ในระบบนิเวศมีการถายทอดพลังงานอยางไร 

 
         ดวงอาทิตยเปนแหลงพลังงานสําหรับสิ่งมีชีวิต กลุมสิ่งมีชีวิตท่ีเปนผูผลิตจะเปลี่ยนพลังงาน
แสงใหเปนพลังงานที่สะสมไวในโมเลกุลของสารอาหาร โดยกระบวนการสังเคราะหดวยแสง                  
ซึ่งไดผลผลิตเบื้องตน คือ นํ้าตาลกลูโคส สะสมไว  ในกระบวนการน้ีไดปลอยกาซออกซิเจนออกสู
บรรยากาศดวย  

พลังงานในโมเลกุลของสารอาหารที่สะสมไว จะถูกถายทอดจากผูผลิตไปสูผูบริโภคลําดับ
ตางๆ จนถึงผูยอยสลายอินทรียสาร ซึ่งพลังงานที่ถายทอดน้ันจะมีคาลดลงตามลําดับ เพราะสวน
หน่ึงถูกใชในการผลิตพลังงานใหแกรางกายโดยกระบวนการหายใจ อีกสวนหน่ึงสูญเสียไปในรูป
ของพลังงานความรอน  

   ซาก
สิ�งมีชีวติ 

 ผู้บริโภค 
ลําดบัที� 1 

 ผู้บริโภค 
ลําดบัที� 2 

 ผู้บริโภค 
ลําดบัที� 3 

     ผู้บริโภค 
 ลําดบัสดุท้าย 
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          การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศมีความสําคัญมากเพราะไมเพียงแตสารอาหารเหลาน้ัน
มีการถายทอดแตสารทุกชนิดที่ปนเปอนอยูในระบบนิเวศ ทั้งที่เปนประโยชน และเปนโทษจะถูก
ถายทอดไปในโซอาหารดวย ตัวอยางเชน การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  การถายเทของเสียจากที่
อยูอาศัยและกิจกรรมตางๆของมนุษย ทําใหมีของเสียที่ปลอย และสารตางๆ ดังกลาวจะตกคาง 
ในผูผลิต และถายทอดและไปสูผูบริโภคตามลําดับในโซอาหารและจะเพิ่มความเขมขนขนเรื่อย ๆ     
ในลําดับช้ันที่สูงขึ้นๆ รวมถึงกลับมาสูตัวมนุษยดวย 

 
สภาพแวดลอมมีความสัมพนัธกบัการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอยางไรบาง 

 
สภาพแวดลอมมีความสัมพันธกับการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ในลักษณะตางๆ เน่ืองจาก

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดตองใชสภาพแวดลอม เปนทั้งแหลงที่อยู และเปนปจจัยที่สําคัญในการดํารงชีวิต
รอด และแพรพันธุได ดังน้ันสิ่งมีชีวิตจึงตองมีการปรับตัวใหสามารถอยูรอดไดในสภาพแวดลอม
และในสภาพที่มีปจจัยจํากัด 
 

การปรับตัวหมายถึงอะไร 
 

การปรับตัว หมายถึง กระบวนการที่สิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับลักษณะบาง
ประการใหเขากับ สภาพแวดลอมที่อาศัยอยู ซึ่งลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปดังกลาวจะอํานวย
ประโยชนแกชีวิตในการอยูรอดและสามารถสืบพันธุตอไปได 
 สิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวไดดีจะสามารถดํารงชีวิตและแพรพนัธุตอไปได 
 

ปจจัยใดบางที่มผีลตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 
 

ปจจัยที่มีผลตอการอยูดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตไดแก อาหาร การสืบพันธุ ศัตรู และ
สิ่งแวดลอม เปนตน 
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 สิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวอยางไรบาง 
 

สิ่งมีชีวิตมีการปรับตัว ดังน้ี 
1. การปรับรูปราง สรีระ และสี  สิ่งมีชีวิตตางๆ จะมีการปรับสรีระ ปรับรางกาย หรือ

เปลี่ยนสีใหคลายคลึงกับสภาพแวดลอม หรืออยูในแหลงอาศัยได เพื่ออําพรางศัตรู     
ลาเหยื่อ และสืบพันธุ เชน  
- การปรับสี เชน จิ้งจก กิ้งกา  
- การปรับสรีระ รูปราง เชน ต๊ักแตนกิ่งไม ตั๊กแตนใบโศก นกเปดน้ํามีพังผืดระหวางนิ้ว 
หมีขั้วโลกมีขนยาว การเปลี่ยนใบเปนหนามของตนกระบองเพชร 

- การปรับปากของแมลงชนิดตางๆ  เชน ปากกัด ปากเลีย ปากเจาะ และปากดูด 
- การรําแพนของนกยูง  
- กานใบท่ีกลวงและพองออกเปนกระเปาะของผักตบชวา กานใบกลวงของผักบุง 

2. การปรับพฤติกรรม เชน  
- การอพยพยายถิ่น และการจําศีล ในฤดูหนาว  
- การหากินในเวลากลางคืน  
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บทที่ 5 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและการอนุรกัษ 

 
ทรัพยากรธรรมชาติ คืออะไร 

 
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษยสามารถ

นํามาใชประโยชนได เชน ดิน น้ํา อากาศ ปาไม 
 

สิ่งแวดลอม หมายถึงอะไร 
 
 สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต รวมทั้งสิ่งที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยสรางมา 
 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แบงออกตามความสําคัญไดกี่ลกัษณะ 
 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สามารถแบงออกตามความสําคัญได 3 ลักษณะ 

1. ดานเศรษฐกิจ ประเทศใดที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ จะสงผลใหคุณภาพชีวิต
ของประชากรและเศรษฐกิจของประเทศน้ันดีข้ึน 

2. ดานสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศใหทัดเทียมนานา
อารยประเทศไดเร็วขึ้น 

3. ดานการเมือง ประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ จะสงผลตอการสรางอํานาจ
ตอรอง การยอมรับของอารยประเทศ และเวทีระดับโลกได 
 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แบงออกเปนกีป่ระเภท 
 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แบงไดเปน 2 ประเภท 

1. ทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป คือ ทรัพยากรที่ใชแลวเมื่อนานไปไมสามารถเกิดขึ้นใหม 
หรือถาจะเกิดข้ึนใหมตองใชเวลานานหลายลานป เชน แรธาตุ กาซธรรมชาติ นํ้ามัน 
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2. ทรัพยากรที่ใชไมหมดสิ้น เชน ดิน นํ้า อากาศ ปาไม สัตวปา ฯลฯ 
 

ทรัพยากรแร หมายถึงอะไร 
 

 ทรัพยากรแร หมายถึง แรธาตุตาง ๆ ท่ีมีอยูในโลก ทั้งบริเวณสวนที่เปนพื้นนํ้า 
แหลงกําเนิดแร มีสาเหตุหลัก ๆ อะไรบางแรตาง ๆ มีแหลงกําเนิดมาจาก   

1)  ปรากฏการณธรรมชาติ เชน การระเบิดของ ภูเขาไฟ การเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก 
2) การแปรสภาพทางเคมีของหินประเภทตาง ๆ ที่อยูบนเปลือกโลก เชน ถานหิน หินนํ้ามัน 

เกลือหิน แร 

 
การอนุรกัษทรพัยากร มีวิธีอยางไรบาง 

 
การอนุรักษแรมีหลายวิธี ดังน้ี 
1. ใชสิ่งของเคร่ืองใชตาง ๆ อยางรูคุณคา โดยใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
2. ใชแรธาตุใหตรงกับความตองการและตรงกับสมบัติแรธาตุน้ัน ๆ 
3. แยกขยะที่จะทิ้งออกตามประเภทของขยะ เพื่อใหการนําขยะไปผลิตเปนผลิตภัณฑใหม

ไดงายขึ้น และลดการขุดใชแรธาตุตาง ๆ ลง 
 

ทรัพยากรดินเกดิจากอะไร 
 
 ทรัพยากรดิน เกิดจากการสลายและผุพังของหินชนิดตาง ๆ  คลุกเคลาปะปนกับอินทรียสาร
ชนิดตาง ๆ รวมท้ังนํ้าและอากาศ 
 ลักษณะความแตกตางของดินจะตางกันตามพื้นที่ ๆ พบ ไดแกอะไรบาง 

1. บริเวณที่ราบ นํ้าทวมถึงสองฝงแมนํ้า เปนดินตะกอนที่มีอายุนอย ลักษณะของดินเปน
ดินเหนียว เ น้ือละ เอียด เชน บริ เวณพื้นดินสองฝงแม นํ้า ในจั งหวัดปทุมธา นี จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

2. บริเวณที่ราบลุมต่ํามาก เปนบริเวณที่มีน้ําทวมขัง มีซากพืช ซากสัตวทับถมกันเปนชั้น ๆ 
เปนดินที่มีอิทรียวัตถุปะปนอยูมาก เชน ชายฝงจังหวัดนราธิวาส บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 
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3. บริเวณที่เปนชายฝงทะเล มีลักษณะเปนเนินทรายหรือหาดทราย ความอุดมสมบูรณ
คอนขางนอย เชน ชายฝงทะเล จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

4. บริเวณที่หางจากสองฝงแมน้ํา สวนมากเปนดินเหนียวและคอย ๆ ลดความอุดมสมบูรณ
ลงไปเรื่อย ๆ เนื่องจากโดนชะลางจากการไหลของนํ้า 

5. บริเวณภูเขาไมสูงชัน เปนดินที่มีอินทรียสารสะสมอยู เน่ืองจากถูกปกคลุมดวยปาไม
ตามธรรมชาติ 

6. บริเวณดินที่มีคุณสมบัติเปนเบสปะปนอยูมาก เชน หินปูน ดินมารล เปนตน เมื่อสาร
เหลานี้สลายตัวลงจะทําใหดินมีความอุดมสมบูรณ 
 

ปญหาทรพัยากรดนิในประเทศไทย มกีี่แบบอะไรบาง 
 
 ปญหาทรัพยากรดินในประเทศไทยมี 2 แบบ คือ ปญหาที่เกิดข้ึนจากธรรมชาติและปญหา
ที่เกิดจากการกระทําของมนุษย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปญหาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ 

การชะลาง               

แรธาตุในดิน 

ปญหาการสึกกรอน และ
การพังทลายของดิน 

ปญหาที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย 

การปลูกพืชนิด
เดียวกันซ้ําซาก 

การปลูกพืชโดย
ไมบํารุงดิน 

การทําลายปาเพื่อ
การอุตสาหกรรม 

 

การเผาปา 
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 ทรัพยากรน้ําแบงออกเปนกี่ประเภท 
 

 1. นํ้าบนดิน ไดแก นํ้าในแมนํ้าลําคลอง หนอง บึง อางเก็บนํ้า น้ําจากแหลงนี้จะมีปริมาณ
มากหรือนอยขึ้นอยูกับปจจัยตอไปน้ี 

- ปริมาณของนํ้าฝนที่ไดรับ 
- อัตราการสูญเสียของนํ้า ซึ่งมีสาเหตุมาจากการระเหยและการคายน้ํา 
- ความสามารถในการกักเก็บน้ํา 

2. นํ้าใตดิน เปนนํ้าที่แทรกอยูใตดิน ไดแก นํ้าบาดาล การที่ระดับนํ้าใตดินจะมีปริมาณมาก
หรือนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัยตอไปน้ี 

- ปริมาณน้ําที่ไหลจากผิวดิน 
- ความสามารถในการกักเก็บน้ําไวในช้ันหิน 

 
น้ํามีความสําคัญอยางไรบาง 

 
 ความสําคัญของนํ้า  นํ้ามีความสําคัญตอสิ่งมีชีวิตมากมายดังน้ี 

- ดานเกษตรกรรม เพื่อการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว ฯลฯ 
- ดานการคมนาคมขนสงทางน้ํา 
- ดานการอุตสาหกรรม 
- ดานการอุปโภคและการบริโภค 

 
การอนุรกัษทรพัยากรน้ํา มีแนวทางในการปฏบิัตอิยางไรบาง 

 
 การอนุรักษทรัพยากรนํ้า มีแนวทางในการปฏิบัติดังน้ี 

- การพัฒนาแหลงน้ํา โดยการขุดลอกแหลงน้ําตาง ๆ ที่ต้ืนเขิน 
- ใชนํ้าอยางประหยัด ไมปลอยใหนํ้าที่ใชเสียไปโดยเปลาประโยชน 
- ไมตัดไมทําลายปา 
- ปองกันไมใหเกิดมลพิษกับแหลงน้ํา 

 



20 

 

 

 

 ทานมีความเขาใจเกี่ยวกบัทรพัยากรปาไมอยางไร 
 

 ปาไมเปนสวนที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศเปนอยางยิ่ง เปนตนนํ้า เปนที่อยูอาศัยของ
สัตวปามากมาย ชวยปองกันการชะลางหนาดิน เปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิดการหมุนเวียนของสาร
ตาง ๆ ในธรรมชาติ ฯลฯ 
 

การอนุรกัษทรพัยากรปาไม มีแนวทางในการอนรุักษอยางไรบาง 
 
 1. การทําความเขาใจถึงความสําคัญของปาตอการดํารงชีวิตของมนุษย สัตว และสิ่งตาง ๆ 
ที่อยูในโลก 

2. การสรางจิตสํานึกรวมกันในการดูแลรักษาปาไมในชุมชน ซึ่งแนวทางหน่ึงคือการเปด
โอกาสโดยภาครัฐในการออกพระราชบัญญัติปาชุมชน 

3. การออกกฎหมายเพื่อคุมครองพื้นท่ีปา และการออกกฎเพื่อปองกันการตัดไมทําลายปา 
ชวยกันปลูกปาในพื้นที่ปาเสื่อมโทรม โดยอาจจะเปนการวมมือกับสมาชิกในชุมชนเพื่อปลูกปาใน
โอกาสตาง ๆ 

4. ติดตามขาวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเปนประจํา เพื่อจะไดทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
การรวมอนุรักษปาไมรวมถึงสิ่งแวดลอมในดานอื่นดวย 
 

หลักการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติ ไดแกอะไรบาง 
 

1. การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตองคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติอื่น
ควบคูกันไป เพราะทรัพยากรธรรมชาติตางก็มีความเกี่ยวขอสัมพันธและสงผลตอกันอยางแยก
ไมได 

2. การวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางชาญฉลาด ตองเช่ือมโยงกับการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และคุณภาพชีวิตอยางกลมกลืน ตลอดจนรักษาไวซึ่งความสมดุล
ของระบบนิเวศควบคูกันไป 
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3. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ตองรวมมือกันทุกฝาย ท้ังประชาชนในเมือง ในชนบท 
และผูบริหาร ทุกคนควรตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมตลอดเวลา โดย
เริ่มตนที่ตนเองและทองถ่ินของตน รวมมือกันทั้งภายในประเทศและทั้งโลก 

4. ความสําเร็จของการพัฒนาประเทศข้ึนอยูกับความอุดมสมบูรณและความปลอดภัยของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังน้ันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติจึงเปนการทําลายมรดกและอนาคตของ
ชาติดวย 

5. ประเทศมหาอํานาจที่เจริญทางดานอุตสาหกรรม มีความตองการทรัพยากรธรรมชาติ
เปนจํานวนมาก เพื่อใชปอนโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศของตน ดังน้ันประเทศที่กําลังพัฒนา
ทั้งหลาย จึงตองชวยกันปองกันการแสวงหาผลประโยชนของประเทศมหาอํานาจ 

6. มนุษยสามารถนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาชวยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได แตการ
จัดการนั้นไมควรมุงเพียงเพื่อการอยูดีกินดีเทานั้น ตองคํานึงถึงผลดีทางดานจิตใจดวย 

7. การใชทรัพยากรธรรมชาติในแตละแหงน้ัน จําเปนตองมีความรูในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติที่จะใหประโยชนแกมนุษยทุกแงมุม ทั้งขอดีและขอเสีย โดยคํานึงถึงการสูญ
เปลาอันเกิดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติดวย 

8. รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จําเปนและหายากดวยความระมัดระวัง พรอมทั้งประโยชน
และการทําใหอยูในสภาพที่เพิ่มทั้งทางดานกายภาพและเศรษฐกิจเทาที่ทําได รวมทั้งจะตอง
ตระหนักเสมอวาการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มากเกินไปจะไมเปนการปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม 

9. ตองรักษาทรัพยากรที่ทดแทนได โดยใหมีอัตราการผลิตเทากับอัตราการใชหรืออัตรา
การเกิดเทากับอัตราการตายเปนอยางนอย 

10. หาทางปรับปรุงวิธีการใหม ๆ ในการผลิตและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งพยายามคนควาสิ่งใหมมาใชทดแทน 

11. ใหการศึกษาเพื่อใหประชาชนเขาใจถึงความสําคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
 

สิ่งแวดลอมคืออะไร 
 
 สิ่งแวดลอม คือ ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวมนุษยทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต รวมทั้งรูปธรรม 
(สามารถจับตองและมองเห็นได) และนามธรรม (ตัวอยางเชน วัฒนธรรม แบบแผน ประเพณี 
ความเช่ือ) ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น มีความสัมพันธเช่ือมโยงกัน 
เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 



22 

 

 

 

สาเหตุหลกัของปญหาสิ่งแวดลอมมีกีป่ระการ 
 
 1. การเพิ่มของประชากร (Population growth) ปริมาณการเพิ่มของประชากรก็ยังอยูใน
อัตราทวีคูณ (Exponential Growth) เมื่อผูคนมากขึ้นความตองการบริโภคทรัพยากรก็เพิ่มมาก
ขึ้นทุกทางไมวาจะเปนเรื่องอาหาร ที่อยูอาศัย พลังงาน 

2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี (Economic Growth 
& Technological Progress) ความเจริญทางเศรษฐกิจน้ันทําใหมาตรฐานในการดํารงชีวิตสูงตาม
ไปดวย มีการบริโภคทรัพยากรจนเกินกวาความจําเปนขั้นพื้นฐานของชีวิต มีความจําเปนตองใช
พลังงานมากขึ้นตามไปดวย ในขณะเดียวกันความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีก็ชวยเสริมใหวิธีการ
นําทรัพยากรมาใชไดงายข้ึนและมากขึ้น 
 

ผลที่ไดรบัจากปญหาสิ่งแวดลอมไดแกอะไรบาง 
 

1. การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมในทองถิ่นโดยธรรมชาติ ไดแก การเกิดอุทกภัยจากนํ้าปา
ไหลหลาก ทําใหสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะพืชถูกนํ้าทวม พืชบางชนิดไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดในที่ที่มี
นํ้าทวม จึงตายไปในที่สุด และอุทกภัยยังกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งมีชีวิตทุกชนิด โดยเฉพาะ
สัตวและมนุษย 

2. การเกิดลมพายุก็เปนสาเหตุที่ทําใหสิ่งแวดลอมเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยลมพายุอาจพัด
พารุนแรงจนทําใหตนไมสูง ๆ บางตนตานแรงลมไมไหว จึงโดนลมลงไป ทําใหเกิดความเสียหาย
ตาง ๆ ตามมาทําใหสิ่งแวดลอมเปลี่ยนไป 

3. การเกิดภูเขาไฟระเบิดก็เปนสาเหตุที่ทําใหสิ่งแวดลอมเกิดการเปลี่ยนแปลง ความรอน
ของลาวาที่ไหลออกมาจากปลองภูเขาไฟ ทําใหสิ่งมีชีวิตไมสามารถดํารงชีวิตได อีกทั้งกาซตาง ๆ ที่
ปลอยออกมาจากปลองภูเขาไฟทําใหสภาพอากาศเปลี่ยนไป 

4. การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมในทองถิ่นโดยมนุษย ไดแก มนุษยทําใหภูเขาไมมีตนไม 
กลายเปนภูเขาหัวโลน ตนไมในปาถูกตัดโคนทําลาย สัตวปาไมมีที่อยูอาศัยและขาดอาหาร นํ้าเสีย 
อากาศเปนพิษ ดินเสีย และเสื่อมสภาพ 
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บทที่ 6 
ปรากฏการณทางธรรมชาต ิ

 
เมฆเกดิจากอะไร 

 
“เมฆ” เปนไอนํ้าที่ลอยตัวอยูในอากาศ เมื่อไดรับความรอนจากดวงอาทิตยก็จะลอยตัว

สูงขึ้นจนไปกระทบกับมวลอากาศเย็นที่อยูดานบนทําใหกลั่นตัวเปนละอองนํ้าขนาดเล็กและเมื่อ
ละอองนํ้าเหลาน้ันรวมตัวกันก็จะเปนเมฆ  

 
นักอุตนุิยมวิทยา แบงเมฆออกเปนกี่ชนิด  

 
1. เมฆชั้นสูง เปนเมฆที่กอตัวที่ระดับความสูงมากกวา 6 กิโลเมตร เมฆในช้ันน้ีสวนใหญมักจะมี
ลักษณะเปนกอนเล็ก ๆ และมักจะคอนขางโปรงใส 
เมฆชั้นสูง แบงออกเปน 3 ชนิด คือ 

1.1 เมฆเซอโรคิวมูลัส เมฆสีขาว เปนผลึกน้ําแข็ง มีลักษณะ เปนริ้ว คลื่นเล็กๆ มักเกิดข้ึน
ปกคลุมทองฟาบริเวณกวาง  

1.2 เมฆเซอโรสเตรตัส มีลักษณะคลายกับเมฆเซอรสัแตจะแผ ออกเปนแผนบางๆ ตาม
ทิศทางของลม แผนบาง สีขาว เปนผลึกน้ําแข็ง ปกคลุมทองฟาเปนบริเวณกวาง โปรง
แสงตอแสงอาทิตย บางครั้งหักเหแสง ทําใหเกิดดวงอาทิตยทรงกลด และดวงจันทร 
ทรงกรด 

1.3 เมฆเซอรสั เมฆริ้ว สีขาว รูปรางคลายขนนก เปนผลึกน้ําแข็ง มักเกิดขึ้นในวันที่มี
อากาศดี ทองฟาเปนสีฟาเขม 

2. เมฆชั้นกลาง เปนเมฆที่กอตัวขึ้นจากหยดนํ้าหรือผลึกน้ําแข็ง อยูท่ีระดับความสูงจากพื้นดิน 2 - 
6 กิโลเมตร  
เมฆชั้นกลาง แบงออกเปน 2 ชนิด คือ 

2.1 เมฆอัลโตคิวมูลัส เมฆกอน สีขาว ลักษณะเปนกลุมกอนเล็ก ๆ คลายฝูงแกะมีชองวาง
ระหวางกอนเล็กนอย บางครั้งอาจกอตัวตํ่าลงมาดูคลาย ๆ กับเมฆสเตรโตคิวมูลัส  
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2.2 เมฆอัลโตสเตรตัส มีลักษณะเปนแผนปกคลุมบริเวณทองฟาบริเวณกวาง สวนมากมัก
มีสีเทา เน่ืองจากบังแสงดวงอาทิตยหรือดวงจันทร ไมใหลอด 

 3. เมฆชั้นต่ํา เปนเมฆที่เกิดขึ้นที่ระดับความสูงจากพื้นดินไมเกิน 2 กิโลเมตร ซึ่งสามารถจําแนก
ตามลักษณะรูปรางไดดังน้ี 

3.1 เมฆสเตรตัส เปนเมฆแผนบาง สีขาว ปกคลุมทองฟาบริเวณกวาง และอาจทําใหเกิด
ฝนละอองได มักเกิดขึ้นตอนเชา หรือหลังฝนตก บางครั้งอาจลอยต่ําปกคลุมพื้นดิน 
เรียกวา “หมอก”  

3.2 เมฆสเตรโตคิวมูลัส เมฆกอน ลอยติดกันเปนแพ ไมมีรูปทรงที่ชัดเจน มีชองวาง
ระหวางกอนเพียงเล็กนอย มักเกิดขึ้นเวลาที่อากาศไมดี   

3.3 เมฆนิมโบสเตรตัส เมฆแผนหนาสีเทาเขม คลายพื้นดินที่เปยกนํ้า ทําใหเกิดฝนตก
พรําๆ หรือฝนตกแดดออก  ไมมีพายุฝนฟาคะนอง ฟารองฟาผา มักปรากฏใหเห็นสาย
ฝนตกลงมาจากฐานเมฆ 

4. เมฆกอตัวในแนวตั้ง เปนเมฆที่อยูสูงจากพื้นดินตั้งแต 500-20,000 เมตร แบงออกเปน 2 ชนิด คือ 
4.1 เมฆคิวมูลัส เมฆกอนปุกปุย สีขาว รูปทรงคลายดอกกะหล่ํา ฐานเมฆเปนสีเทา

เน่ืองจากมีความหนามากพอที่จะบดบังแสง จนทําใหเกิดเงา มักปรากฏใหเห็นเวลา
อากาศดี ทองฟาเปนสีฟาเขม 

4.2 เมฆคิวมูโลนิมบัส เมฆกอตัวในแนวตั้ง พัฒนามาจากเมฆคิวมูลัส   มีขนาดใหญมาก
ปกคลุมพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด ทําใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติตางๆ เชน ฟา
แลบ ฟารอง พายุฝนฟาคะนอง และบางครั้งอาจมีลูกเห็บตก 

 
สีของเมฆนัน้สามารถใชในการบอกสภาพอากาศไดหรือไม 

 
             1. เมฆสีเขียวจางๆ น้ันเกิดจากการกระเจิงของแสงอาทิตยเมื่อตกกระทบนํ้าแข็ง  
             2. เมฆสีเหลอืง ไมคอยไดพบเห็นบอยครั้ง แตอาจเกิดขึ้นไดในชวงปลายฤดูใบไมผลิไป
จนถึงชวงตนของฤดูใบไมรวง ซึ่งเปนชวงที่เกิดไฟปาไดงาย โดยสีเหลืองนั้นเกิดจากฝุนควันใน
อากาศ  
            3. เมฆสีแดง สีสม หรอืสีชมพ ูโดยปกติเกิดในชวงพระอาทิตยขึ้น และพระอาทิตยตก  
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หมอกเกดิจากอะไร 
 
 หมอกเกิดจากกลั่นตัวของไอนํ้าในอากาศ เมื่อไปกระทบกับความเย็นจะเปลี่ยนสถานะ
ควบแนนเปนละอองนํ้า คลายควันสีขาว ลอยติดพื้นดิน บางครั้งจะหนามากจนเปนอุปสรรคในการ
คมนาคม  ซึ่งในวันที่มีอากาศช้ืน และทองฟาใส พอตกกลางคืนพื้นดินจะเย็นตัวอยางรวดเร็ว             
ทําใหไอนํ้าในอากาศเหนือพื้นดินควบแนนเปนหยดนํ้า หมอกซึ่งเกิดขึ้นโดยวิธีน้ีจะมีอุณหภูมิต่ํา
และมีความหนาแนนสูง เคลื่อนตัวลงสูที่ตํ่า และมีอยูอยางหนาแนนในหุบเหว แตเมื่ออากาศอุนมี
ความช้ืนสูง ปะทะกับพื้นผิวที่มีความหนาวเย็น เชน ผิวนํ้าในทะเลสาบ อากาศจะควบแนน
กลายเปนหยดนํ้า ในลักษณะเชนเดียวกับหยดนํ้าซึ่งเกาะอยูรอบแกวนํ้าแข็ง  
 

น้ําคางเกดิจากอะไร 
 

นํ้าคางเปนหยดนํ้าขนาดเล็กเกาะติดพื้นดินหรือตนไม เกิดจากการควบแนนของไอนํ้าบน
พื้นผิวของวัตถุ ซึ่งมีการแผรังสีออกจนกระทั่งอุณหภูมิลดต่ําลงกวาจุดนํ้าคางของอากาศซึ่งอยู 
รอบ ๆ เน่ืองจากพื้นผิวแตละชนิดมีการแผรังสีที่แตกตางกัน  ดังน้ันในบริเวณเดียวกัน ปริมาณของ
นํ้าคางที่ปกคลุมพื้นผิวแตละชนิดจึงไมเทากัน เชน ในตอนหัวค่ํา อาจมีนํ้าคางปกคลุมพื้นหญา    
แตไมมีนํ้าคางปกคลุมพื้นคอนกรีต เหตุผลอีกประการหน่ึงซึ่งทําใหนํ้าคางมักเกิดขึ้นบนใบไมใบ
หญาก็คือ ใบของพืชคายไอนํ้าออกมา ทําใหอากาศบริเวณนั้นมีความชื้นสูง 
 

ฝนเกิดจากอะไร 
 
    ไอนํ้าที่กลั่นตัวเปนหยดนํ้า แลวตกลงมาบนพื้นผิวโลก ซึ่งเปนรูปแบบหน่ึงของการตกลง
มาจากฟาของนํ้า นอกจากฝนแลวยังมีการตกลงมาในรูป หิมะ เกล็ดนํ้าแข็ง ลูกเห็บ นํ้าคาง ฝนนั้น
อยูในรูปหยดนํ้าซึ่งตกลงมายังพื้นผิวโลกจากเมฆ   
ลักษณะของการเกิดฝน สามารถแบงตามสาเหตุการเกิดได  ดังน้ี  

1. ฝนเกิดจากการพาความรอน มวลอากาศรอนลอยตัวสูงขึ้น 
2. ฝนภูเขา มวลอากาศที่อุมไอนํ้าพัดจากทะเล ปะทะภูเขา จะลอยตัวสูงขึ้น 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%86
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3. ฝนพายุหมุน ความกดอากาศสูงเคลื่อนไปสูบริเวณความกดอากาศตํ่า มวลอากาศใน
บริเวณ ความกดอากาศตํ่าลอยตัวสูงขึ้น 

4. ฝนในแนวอากาศ มวลอากาศรอนปะทะมวลอากาศที่มีอุณหภูมิเย็น มวลอากาศรอน
ลอยตัวสูงขึ้น 

 
ลูกเหบ็เกดิจากอะไร 

 
หยดนํ้าที่กลายสภาพเปนนํ้าแข็ง เกิดจากมวลอากาศรอนที่ลอยตัวสูงขึ้นพัดพาเม็ดฝนลอย

ขึ้นไปปะทะกับมวลอากาศเย็นที่อยูดานบน ทําใหเม็ดฝนจับตัวกลายเปนน้ําแข็ง เมื่อตกลงมายัง
มวลอากาศรอนที่อยูดานลาง ความชื้นจะเขาไปหอหุมเม็ดนํ้าแข็งใหเพิ่มขึ้น จากน้ันกระแสลมก็จะ
พัดพาเม็ดนํ้าแข็งวนซ้ําไปซ้ํามาหลายครั้งจนเม็ดนํ้าแข็งมีขนาดใหญขึ้น และกระแสลมไมสามารถ
พยุงเอาไวไดจึงตกลงมายังพื้นดิน สวนใหญจะมีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ซึ่ง
มักจะเกิดข้ึนในเขตพื้นท่ีที่มีอากาศรอนมาก และเกิดในชวงเปลี่ยนจากฤดูรอนไปเปนฤดูฝน ทําให
เกิดความเสียหายตอการเลี้ยงสัตว เรือกสวนไรนา บานเรือน และเครื่องบิน 
  

กรณศีึกษาน้ําคางแข็ง“แมคะนิ้ง” เกิดจากอะไร 
 

นํ้าคางแข็ง หรือ “แมคะนิ้ง” และ“เหมยขาบ”   เกิดจากไอนํ้าในอากาศที่ใกลๆกับพื้นผิว
ดินลดอุณหภูมิลงจนถึงจุดนํ้าคาง จากน้ันก็จะกลั่นตัวเปนหยดนํ้า โดยอุณหภูมิยังคงลดลงอยาง
ตอเน่ือง จนถึงจุดตํ่ากวาจุดเยือกแข็ง จากนั้นนํ้าคางก็จะเกิดการแข็งตัวกลายเปนน้ําคางแข็งเกาะ
อยูตามยอดไมใบหญา  ซึ่งการเกิดแมคะนิ้งน้ันไมใชจะเกิดขึ้นไดงายๆ แตจะเกิดก็ตอเมื่อมีอากาศ
หนาวจัดจนนํ้าคางยอดหญาหรือยอดไมแข็งตัว ในอุณหภูมิประมาณศูนยองศาเซลเซียสหรือติดลบ
เล็กนอย 

 
ผลกระทบของน้ําคางแข็ง“แมคะนิง้”ทําใหเกิดอะไรบาง 

 
การเกิดแมคะน้ิงอาจจะนาสนใจสําหรับใครหลายๆคน แตก็มีทั้งผลดี และผลเสีย ซึ่งถา

มองในดานการทองเท่ียวก็เปนตัวกระตุนนักทองเที่ยว แตในทางตรงกันขามจะมีผลกระทบโดยตรง
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ทางการเกษตร เพราะสรางความเสียหายแกพืชไรและผักตางๆ เชน ขาวที่กําลังออกรวงก็จะมี
เมล็ดลีบ พืชไรชะงักการเจริญเติบโต พืชผักใบจะหงิกงอ ไหมเกรียม สวนพวกกลวย มะพราว และ
ทุเรียนใบจะแหงรวง เปนตน ซึ่งหากแมคะน้ิงเกิดติดตอกันยาวนาน ถือวาชาวนา ชาวไร ชาวสวน
เดือดรอนแนนอน 

 
การพยากรณอากาศหมายถึงอะไร 

 
การคาดหมายสภาพลมฟาอากาศ และปรากฏการณทางธรรมชาติในอนาคต เชน            

การคาดหมายสภาพอากาศของวันพรุงนี้ เปนตน 
การที่จะพยากรณอากาศไดตองมีองคประกอบอะไรบาง 
1. ความรูความเขาใจในปรากฏการณและกระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ             

โดยไดมาจากการเฝาสังเกตและบันทึกไว ซึ่งมนุษยไดมีการสังเกตลมฟาอากาศมานานแลว  
2. สภาวะอากาศปจจุบัน ซึ่งจําเปนตองใชเปนขอมูลเริ่มตนสําหรับการพยากรณอากาศ 

โดยขอมูลนี้ไดมาจากการตรวจสภาพอากาศ ซึ่งมีทั้งการตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศช้ัน
บนในระดับความสูงตาง ๆ สิ่งสําคัญที่ตองทําการตรวจเพื่อพยากรณอากาศไดแก อุณหภูมิ             
ความกดอากาศ ความชื้น ลม และเมฆ  

 
อุณหภูมิของอากาศ หมายถึงอะไร 

 
          ระดับความรอนของอากาศ ซึ่งมีความสําคัญตอการหมุนเวียนของอากาศ โดยอากาศจะ
เคลื่อนที่จากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ําไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกวา ทั้งน้ีอุณหภูมิของอากาศในแต
ละบริเวณนั้นจะมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป และสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา  
 

ความกดอากาศ หมายถึงอะไร 
 

นํ้าหนักของอากาศท่ีกดทับเหนือบริเวณนั้นๆ สามารถวัดไดโดยใชเคร่ืองมือที่เรียกวา " 
บารอมิเตอร " มีหนวยเปน มิลลิบาร หรือ ปอนดตอตารางนิ้ว 
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 ความกดอากาศแบงใดกี่ชนดิอะไรบาง 
 

1. บริเวณความกดอากาศต่ํา หรือ หยอมความกดอากาศต่ํา หมายถึง บริเวณซึ่งมี
ปริมาณอากาศอยูนอย ซึ่งจะทําใหนํ้าหนักของอากาศนอยลงตามไปดวย ทําใหอากาศเบาและ
ลอยตัวสูงขึ้น เกิดการแทนที่ของอากาศทําใหเกิดลม 

 2. บริเวณความกดอากาศสูง หรือ หยอมความกดอากาศสูง หมายถึง บริเวณที่มีคา
ความกดอากาศสูงกวาบริเวณโดยรอบ เรียกอีกอยางหน่ึงวา "แอนติไซโคลน" เกิดจากศูนยกลาง
ความกดอากาศสูงเคลื่อนตัวออกมายังบริเวณโดยรอบ ทําใหอากาศขางบนเคลื่อนตัวจมลงแทนที่ 
ทําใหอุณหภูมิสูงขึ้นไมเกิดการ กลั่นตัวของไอนํ้า สภาพอากาศโดยทั่วไปจึงปลอดโปรง ทองฟา
แจมใส 
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บทที่ 7 
สารและสมบัติของสาร 

 
สารคืออะไร 

 
  สาร หมายถึง สิ่งที่มีตัวตน มีมวล ตองการที่อยู และสัมผัสได  สารแตละชนิดจะมีสมบัติ
เฉพาะตัว ซึ่งแตกตางจากสารอื่น เชน นํ้ามีจุดเดือด 100๐ C เอทิลแอลกอฮอล มีจุดเดือด 78.5๐ C  
และติดไฟได กรดบางชนิดมีรสเปรี้ยว  สามารถกัดกรอนโลหะบางชนิดได เบสบางชนิดมีรสฝาด 
และกัดกรอนโลหะบางชนิด เปนตน 
 

สมบัติสําคัญของสาร มีอะไรบาง 
 
 สมบัติของสารแบงออกเปน 2 ประเภท  
          1) สมบัติทางกายภาพ หมายถึง สมบัติของสารที่แสดงใหเห็นลักษณะภายนอกของสาร 
สามารถสังเกตไดงาย เชน รูปราง สี กลิ่น รส สถานะของสาร จุดเดือด จุดหลอมเหลว เปนตน 
          2)  สมบัติทางเคม ีหมายถึง สมบัติของสารที่แสดงลักษณะภายในของสารโดยอาศัยการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี เชน กรดมีความสามารถในการกัดกรอนโลหะ กาซออกซิเจนมีสมบัติทําให
สารอื่นที่เปนเช้ือเพลิงสามารถติดไฟได กาซฮีเลียม เปนกาซเฉื่อย คือไมทําปฏิกิริยากับสารใด ๆ  
เปนตน  
 

สถานะของสารมีอะไรไดบาง ยกตัวอยางสารที่อยูสถานะตาง ๆ 
 
 สาร มี 3 สถานะ คือ  
 1) ของแข็ง (solid) เชน โลหะเหล็ก โลหะทองคํา โลหะทองแดง กอนถาน เพชร           
ผงกํามะถัน แกว ไม ผงการบูร นํ้าแข็ง 
 2) ของเหลว (liquid) เชน นํ้ากลั่น นํ้าเช่ือม โลหะปรอท นํ้ามันเช้ือเพลิง แกสหุงตม 
(เมื่อถูกอัดลงในถังเก็บ) นํ้ามันพืช ทินเนอร  
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 3) แกส (gas) เชน อากาศ ไอนํ้า กาซออกซิเจน กาซไนโตรเจน กาซคารบอนไดออกไซด 
กาซหุงตม (ขณะพุงออกจากถังเขาสูหัวเตา)  
 

การจัดเรียงอนุภาคของสารใน 3 สถานะ ขางตนดังกลาว แตกตางกนัอยางไร 
 
  1) ของแข็ง อนุภาคชิดกันเปนระเบียบ มีความหนาแนนและแรงยึดเหน่ียวระหวาง
โมเลกุลสูงอนุภาคของสารถูกตรึงใหอยูกับที่ (แตสามารถหมุนได) ของแข็งจึงมีรูปรางแนนอน             
ไมเปลี่ยนตามภาชนะบรรจุ 

2) ของเหลว อนุภาคอยูใกลชิดกันไมเปนระเบียบ แตมีแรงยึดเหน่ียวระหวางกันสามารถ
เคลื่อนที่ไดในชวงแคบ ๆ จึงมีการชนกันตลอดเวลา การที่อนุภาคสามารถเคลื่อนที่ได หมุนได สั่น
ได โมเลกุลของของเหลว จึงมีพลังงานสูงกวาโมเลกุลของของแข็ง (เมื่อเปรียบเทียบสารชนิด
เดียวกัน เชน อนุภาคของนํ้ามีพลังงานสูงกวาอนุภาคของนํ้าแข็ง) การที่อนุภาคเรียงไมเปน
ระเบียบเทาของแข็ง จึงทําใหของเหลว ไหลได รูปรางของของเหลวจึงเปลี่ยนตามรูปรางของ
ภาชนะบรรจุ  

3) แกส อนุภาคอยูหางกันเปนอิสระแกกันโดยสิ้นเชิง แตละอนุภาคสามารถเคลื่อนที่ได
อิสระ จึงมีการชนกันตลอดเวลา การที่อนุภาคสามารถเคลื่อนที่ได อยางอิสระน้ี อนุภาคของแกส
จึงมีพลังงานสูงกวาอนุภาคของของเหลวและของแข็ง (เมื่อเปรียบเทียบสารชนิดเดียวกัน เชน 
อนุภาคของไอนํ้าน้ํามีพลังงานสูงกวาอนุภาคของนํ้าและอนุภาคของนํ้าแข็ง) การที่อนุภาคเรียงไม
เปนระเบียบและฟุงกระจายตลอดเวลาน้ี จึงทําใหแกสไหลได มีรูปรางของตามรูปรางของภาชนะ
บรรจุและบรรจุเต็มภาชนะเสมอ 
 

มีปจจัยใดบางที่ทําใหสารมกีารเปลี่ยนแปลงสถานะ 
 
ปจจัยที่ทําใหสารเปลี่ยนแปลงสถานะ มี  2 ปจจัย คือ 

1)  การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ  การใหความรอนแกสารหรือสารที่ไดรับความรอน ทําให
สารมีอุณหภูมิสูงขึ้น มีผลทําใหสารเปลี่ยนสถานะจาก ของแข็ง � ของเหลว และ          
ของเหลว �แกส เชน การเกิดภาวะโลกรอน ทําใหนํ้าแข็งข้ัวโลกมีออุณหภูมิสูงขึ้น ผลคือ นํ้าแข็ง
เปลี่ยนเปนนํ้า ในทางกลับกัน ถาบังคับใหสารสูญเสียความรอนหรือดึงความรอนออกจากสาร     
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เปนการทําใหสารมีอุณหภูมิลดลง สารจะเปลี่ยนสถานะจาก แกส � ของเหลว (เชนการใหไอนํ้า
ปะทะกับบริเวณที่เย็นกวา ไอนํ้าจะควบแนนเปนหยดนํ้า) ของเหลว� ของแข็ง (เชนการนํานํ้าใส
ในชองแชแข็ง นํ้าจะเปลี่ยนเปนนํ้าแข็ง หรือในวันที่อากาศหนาวจัด เมื่ออุณหภูมิลดลงต่ํากวา 0๐C  
นํ้าคางบนยอดหญาเปลี่ยนเปนนํ้าคางแข็ง  

2) การเปลี่ยนแปลงความดัน การเพิ่มความดันมาก ๆ เปนการบีบใหอนุภาคของสารอยูชิด
กันมากขึ้น มีผลทําใหแกสมีโอกาสเปลียนเปนของเหลวได ตัวอยางเชน การอัดแกสหุงตมดวย
ความดันสูงมาก ๆ ทําใหแกสหุงตมเปลี่ยนเปนของเหลวไดเมื่ออยูในถังเก็บ การอัดนํ้าหอมดวย
ความดันสูงลงในขวดหรือกระปองของผลิตภัณฑสเปรย ทําใหนํ้าหอมน้ันอยูในสถานะของเหลว 
แตเมื่อพนออกมานอกกระปอง คาความดันลดลงเปนคาความดันปกติ ทําใหของเหลวในกระปอง
สเปรยเปลี่ยนเปนแกสทันที 
 ในบางกรณี มีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงทั้งอุณหภูมิและเปลี่ยนแปลงความดันไป  
พรอม ๆ กัน เชน ในการผลิตน้ําแข็งแหง (Dry ice) ซึ่งหมายถึงคารบอนไดออกไซดที่ถูกทําใหเปน
ของแข็ง โดยการนําเอากาซคารบอนไดออกไซดที่ทําใหบริสุทธิ์แลว มาลดอุณหภูมิพรอมกับ              
การเพิ่มความดัน การลดอุหณหภูมิ เมื่ออุณหภมิลดลง อนุภาคของคารบอนไดออกไซด                  
จะมีพลังงานลดลง จะอยูชิดกันมากขึ้น การเพิ่มความดัน ชวยบีบใหอนุภาคชิดกันมากขึ้น จึงทําให
กาซคารบอนไดออกไซดเปลี่ยนสถานะจากแกสไปเปนของแข็ง ที่เรียกวาน้ําแข็งแหง น่ันเอง 
 

ใหยกตัวอยางคําที่ใชเรียกการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร 
 
คําที่ใชเรียกการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร  ไดแก คําตอไปนี ้

1. การกลายเปนไอ (vaporization) การกลายเปนไอเปนคําเรียกรวม ๆของการเปลี่ยน
สถานะของสารจากของเหลวเปนแกส  

2. การระเหย (Evaporation) หมายถึง การเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเปนแกส 
โดยการสงผานพลังงานจากการชนกันของอนุภาคที่อยูภายในของของเหลวจนถึงอนุภาคที่อยู
ผิวหนาของของเหลว การระเหยจึงเกิดข้ึนไดในทุก ๆ ชวงอุณหภูมิ เชน นํ้าสามารถระเหยได ทั้งใน
ที่ท่ีอุหณภูมิสูง และอุณหภูมิต่ํา (แตจะระเหยไดเร็วชาตางกัน-เมื่ออุณหภูมิสูงจะระเหยไดเร็วกวา) 

3. การเดือด (Boiling) หมายถึงการที่ของเหลวเปลี่ยนเปนแกส เมื่อของเหลวถูกทําใหรอน
ขึ้นจนมีอุณหภูมิเทากับจุดเดือดของของเหลวน้ัน เชน ถาทําใหนํ้ารอนขึ้นจนถึง 100๐C           
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นํ้าจะเดือด และเปลี่ยนสถานะเปนไอนํ้า ถาทําใหเอทิลแอลกอฮอลรอนขึ้นจนถึง 78.5 ๐C 
เอทิลแอลกอฮอลจะเดือด และเปลี่ยนสถานะเปนไอของเอทิลแอลกอฮอล   

4. การหลอมเหลว (Melting) หมายถึงการที่ของแข็งไดรับความรอนแลวเปลี่ยนสถานะ
เปนของเหลว เชน เมื่อนํากอนนํ้าแข็งออกจากชองชแข็งมาวางทิ้งไว ณ อุณหภูมิหองนํ้าแข็งจะ
คอย ๆ หลอมกลายเปนน้ํา การนําแทงเทียนไขใสลงในภาชนะแลวใหความรอน เทียนไขจะหลอ
ทกลายเปนของเหลว เปนตน 

5. การแข็งตัว (Freezing) หมายถึงการที่ของเหลวสูญเสียความรอน แลวเปลี่ยนเปน
ของแข็ง เชน การนํานํ้าเช่ือมเขาแชในถังเก็บไอศกรีม ซี่งมีอุณหภูมิต่ํามาก นํ้าเช่ือมจะสูญเสีย
ความรอนใหกับบริเวณรอบ ๆ ในถังเก็บ จนในที่สุดนํ้าเช่ือมแข็งตัว เมื่อหยุดใหความรอนแกเทียน
ที่เปนของเหลว เทียนเหลวนั้นจะคอย ๆ คายความรอนออกมาอยางชา ๆ จนในที่สุด เทียนเหลว
กลับเปนไขอยางเดิม  ในฤดูหนาว นํ้ามันพืชบางชนิด เชน นํ้ามันมะพราว เปลี่ยนเปนไข  

6. การระเหิด (Sublimation) หมายถึง การท่ีของแข็งเปลี่ยนสถานะเปนไอโดยไมตองผาน
การเปนของเหลวกอน เชน แนฟธาลีน(ลูกเหม็น)ในตูเสื้อผา เปลี่ยนสถานะเปนไอของลูกเหม็น    
ไอของลูกเหม็นนี้มีสมบัติเปนสารไลแมลง (Insect repellant) ไอโอดีน ซึ่งมีลักษณะเปนเกล็ด     
สีน้ําตาล เปลี่ยนเปนไอของไอโอดีน มีลักษณะเปนไอสีมวง เปนตน 

7. การควบแนน (Condensation) หมายถึง การที่ไอของสารหรือสารในสถานะแกสถูก
บังคับใหสูญเสียความรอน(เชนใหปะทะกับบริเวณที่เย็นกวา) ไอของสาร หรือแกส เปลี่ยนเปน
ของเหลว 
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บทที่  8 
การแยกสาร 

 
การแยกสารมคีวามสําคัญอยางไร ทําไมจึงตองมีการแยกสาร 

 
ในธรรมชาติสารมักอยูในรูปของผสม กลาวคือ มีสารหลาย ๆ ชนิดรวมกันหรือปนกันอยู 

แตเรามีความจําเปนตองใชประโยชนจากสารบางชนิดที่ปนอยูในของผสมน้ัน จึงจําเปนตองมีการ
แยกเอาสารน้ัน ๆ ออกมาก เชน เราตองการเกลือแกง(โซเดียมคลอไรด)ที่ปนอยูกับนํ้า และ         
สารอื่น ๆ ในนํ้าทะเล เราตองการดินประสิว (โพแทสซียมไนเตรต) จากดินมูลคางคาวที่เก็บจากถ้ํา                
เราตองการนํ้าตาลทราย(นํ้าตาลซูโครส) จากตนออย เปนตน 
 

หลักการสําคญัของการแยกสาร มีหลักสําคญัอยางไร 
 
 ในการแยกสารน้ัน ตองอาศัยสมบัติของสารเปนสําคัญ กลาวคือ ตองทราบวาสารที่เรา
ตองการน้ันมีสมบัติสําคัญตางจากสารอื่นท่ีผสมกันอยูน้ันอยางไร ตัวอยาง  
 - ตองการแยกเกลือแกงซึ่งผสมอยูกับผงถาน  เกลือแกงกับผงถาน สาร 2 ชนิดน้ี ละลายใน
นํ้าไดแตกตางกัน เกลือแกงละลายนํ้าไดดี ผงถานไมลายนํ้า ดังน้ัน เราใชสมบัติเรื่องการละลายน้ํา ใน
การแยกเกลือแกงกับผงถานจากกัน คือ นําของผสมใสภาชนะ เชน บีกเกอรหรือถวยแกว เติมนํ้าลง
ไปเพียงเพื่อใหละลายเกลือแกงไดหมด ผงถานไมละลายนํ้า นําไปกรองดวยกรวยแกวและกระดาษ
กรอง  ผงถานติดอยูที่กระดาษกรอง เกลือที่ละลายอยูในน้ําผานกระดาษกรองไปได ขั้นตอนน้ี
เรียกวา การกรอง  เมื่อวางทิ้งไวใหนํ้าระเหยไป จะไดเกลือบริสุทธิ์ออกมา การที่เกลือแกงที่เคย
ละลายในน้ําได ตอมาเมื่อนํ้าระเหยไป เกลือสวนที่ไมละลาย แยกออกมาจากนํ้าเกลือเขมขนน้ี 
เรียกวา การตกผลึก หรือหากตองการใหนํ้าระเหยออกไปอยางรวดเร็ว ก็ใหความรอนชวย โดยการ
ตมก็ได หลักการน้ีเปนหลักการที่ใชในการทําเกลือสินเธาว คือ การแยกเกลืออกมาจากดินเค็ม 
 - ตองการนํ้าบริสุทธิ์ จากนํ้าที่มีสารอื่นละลายปนอยูดวย ถาสารอื่นที่ละลายปนอยูน้ัน 
ระเหยไดยาก คือ มีจุดเดือดสูง เชน นํ้าปนกับเกลือแกง เราสามารถแยกออกจากกันโดยการกลั่น 
กลาวคือ นําของผสมใสในขวดแกวที่ปดสนิท มีชองทางใหไอออกไดทางเดียว เมื่อใหความรอน           
นํ้าระเหยกลายเปนไอผานทางชองทางออก เขาสูสวนที่ เย็นกวา เรียกวา คอนเดนเซอร 



34 

 

 

(Condensor) แปลวา สวนที่ทําใหเกิดการควบแนน ไอนํ้า จะเปลี่ยนเปนหยดนํ้า หยดลงสูภาชนะ
รองรับ สวนสารอื่น ๆ ที่ไมระเหยยังคงคางในขวดแกว เราเรียกการแยกสารโดยวิธีน้ีวา การกลั่น 
(Distillation) 
 - ตองการแยกนํ้าตาลทรายออกมาจากตนออย เมื่อนําลําตนออย มาทําความสะอาด            
ใชแรงกลในการบีบหรือหีบออยใหนํ้าออยแยกออกมา แยกสวนที่เปนของแข็งออกจากนํ้าออยโดยการ
กรอง ไดผลเปนนํ้าออย เมื่อทําใหรอน นํ้าระเหยไปจนไดนํ้าออยที่เขมขน นํ้าตาลทรายที่ละลายใน
นํ้าออยสวนที่เคยละลายได จะละลายไดนอยลง จะแยกตัวออกมา โดยการตกผลึก ผลึกที่ไดน้ี คือ 
นํ้าตาลทราย 
  

การกลั่นลําดับสวน มีหลกัการสําคัญอยางไร แตกตางจากการกลั่นแบบธรรมดาอยางไร 
  
 ในกรณีที่ของผสมเปนของเหลว ซึ่งมีจุดเดือดแตกตางกัน ผสมกันอยู การกลั่นธรรมดา           
ไมอาจแยกของเหลวที่ผสมกันนั้นออกจากกันได เน่ืองจากในขณะที่ใหความรอนของเหลวชนิด
หน่ึงระเหย ของเหลวชนิดอื่น ๆ ก็ระเหยไดดวย จึงมีความจําเปนตองเพิ่มอุปกรณบางอยางเขาไป 
เพื่อทําใหไอของของเหลวที่มีจุดเดือดสูงกวา ระเหยออกมาทีหลัง ตามลําดับของคาจุดเดือด 
กลาวคือ ของเหลวที่มีจุดเดือดตํ่า ระเหยไดงายกวา จะกลายเปนไอและเขาสูคอนเดนเซอร(สวนที่
ทําใหเกิดการควบแนน)กอน จึงเก็บของเหลวที่กลั่นไดกอน สวนของเหลวที่มีจุดเดือดสูงกวา 
กลายเปนไอออ/กมาทีหลัง เขาสูคอนเดนเซอร และเก็บไดเปนลําดับถัดมา ของเหลวที่กลั่นได จะ
ถูกเก็บแยกเปนสวน ๆ ตามลําดับของจุดเดือด จึงเรียกการกลั่นแบบน้ีวา การกลั่นลําดับสวน 
(Fractional Distillation) 
 

 

 

 

  

 

อุปกรณท่ีเพิ่มจากการกลั่น
ธรรมดา คือ กระบอกแกว 
ทรงสูง บรรจุดวยลูกแกว 
เศษแกว หรือแกวที่พับทบ
ไปทบมาเพื่ อ เพิ่ มพื้ นที่
ผิ วสั มผั ส  ทํ า ใหไอของ
ของเหลวที่มีจุดเดือดสูง
กวาผานออกไปไดยากขึ้น 
เรียกกระบอกแกวนี้ วา 
คอมลัมนกลั่นลําดับสวน 
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ในการกลั่นลําดับสวนปโตรเลียม ไดประยุกตหลักการนี้ โดยการดัดแปลงใหมีชองทางออก

สําหรับไอของของเหลวหลาย ๆ ชอง ตามระดับความสูงตาง ๆ กัน (ดูภาพหอกลั่นนํ้ามันดิบ
ประกอบ) ของเหลวที่มีจุดเดือดต่ํา กลายเปนไอกอน เมื่อใหความรอนจนของเหลวที่มีจุดเดือดสูง
กวากลายเปนไอตามมา ไอของของเหลวเหลาน้ีจะลอยอยูที่ความสูงแตกตางกัน สารที่มีจุดเดือด
ต่ําสุดลอยอยูที่สูงสุดของหอกลั่น สวนสารที่มีจุดเดือดตํ่ากวา จะลอยต่ําลงมาตามลําดับ เมื่อตอทอ
ใหไอเขาสูเครื่องควบแนนที่ระดับความสูงแตกตางกัน จะไดของเหลวที่มีจุดเดือดแตกตางกัน
ออกมาเปนสวน ๆ เรียกการกลั่นแบบน้ี วา การกลั่นลําดับสวน เชนกัน ซึ่งใชในการแยกนํ้ามัน
เช้ือเพลิงชนิดตาง ๆ ออกจากน้ํามันดิบ 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

โครมาโทกราฟ คืออะไร มอีงคประกอบสําคญัอะไรบาง แยกสารผสมออกจากกนัไดอยางไร 
 
โครมาโทกราฟ แปลตามศัพทแปลวาแยกออกเปนสี  ๆ  เปนวิธีการแยกสารที่อาศัยสมบัติที่
แตกตางกันของสารใน 2 ประการ คือ  
 1. สมบัติในการละลายในตัวทําละลาย (ที่ใชในโครมาโทกราฟครั้งน้ัน) ไดแตกตางกัน  
 2. สมบัติในการถูกดูดซับโดยตัวกลาง (ที่ใชในการทําโครมาโทกราฟคร้ังน้ัน) ไดแตกตางกัน 
  
 

ไอของสารที่มจีุดเดือดตํ่ากวา 

 ระเหยงายกวา ลอยอยสููงกวา 

ในหอกลั่น 
 
 

ไอของสารที่มจีุดเดือดสูงกวา  
ระเหยยากกวา ลอยอยูต่ํากวา 

ในหอกลั่น 
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 องคประกอบในการทําโครมาโทกราฟ ประกอบดวยอะไรบาง 
 

 - องคประกอบที่ 1 สวนที่อยูกับที่ หรือตัวดูดซับ 
 - องคประกอบที่ 2 สวนท่ีเคลื่อนที่ หรือตัวทําละลายที่ใช 
กลไกการแยกเกิดข้ึนเมื่อปลอยใหสารผสมเคลื่อนท่ีผานตัวดูดซับ สารแตละชนิดจะละลายในตัวทํา
ละลายที่ใชไดตางกัน และถูกดูดซับโดยตัวดูดซับไดแตกตางกัน สารที่ละลายไดดีและถูกดูดซับได
นอย จะเคลื่อนที่ไปไดมากกวา ในทางกลับกัน สารที่ละลายไดไมคอยดีและถูกดูดซับไดมากจะ
เคลื่อนที่ไปไดนอยกวา การแยกจึงเกิดข้ึน 
 ในปจจุบันมีเทคนิคทางโครมาโทกราฟที่สามารถใชแยกสารไดหลากหลาย ทั้งสารที่มีสีและ
ไมมีสี และเปนวิธีการที่สําคัญมากที่ใชทั้งกระบวนการแยกสารและกระบวนการตรวจวิเคราะห 
เพื่อบงบอกชนิดของสาร 
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บทที่ 9 
สารในชีวิตประจําวัน 

 
สารเขาสูรางกายไดอยางไร 

 
 ในชีวิตประจําวัน สารมีโอกาสเขาสูรางกายในทางตอไปน้ี 
 1. ทางปาก โดยการกินจะกินโดยตั้งใจ หรือสารปนเปอนกับอาหาร เปอนมือมาในขณะที่
จับสารพิษแลวไมไดลางทําความสะอาดกอนหยิบจับอาหารมารับประทาน ตัวอยาง ผูที่ทํางานใน
ภาคการเกษตร หยิบจับปุย ยาฆาแมลง สารกําจัดวัชพืช แลวไมลางมือ ทําความสะอาดใหดี               
เมื่อมารับประทานอาหาร โอกาสที่จะสารเหลาน้ีจะเขาสูรางกายโดยการกินจึงมีโอกาสเกิดขึ้นได 
 2. ทางจมูก โดยการสูดดมเอาไอของสารน้ัน ๆ เขาไป เชน ผูที่ทํางานในปมนํ้ามัน ในขณะ
ที่เติมนํ้ามันน้ัน ไอระเหยของนํ้ามันเช้ือเพลิงมีโอกาสเขาสูรางกายได  
 3. ทางผิวหนัง โดยการสัมผัสกับสารเคมีเหลานั้น เชน ผูที่ทํางานในภาคการเกษตรในขณะ
หยิบจับ สารพิษที่ใชฆาแมลงหรือยาปราบวัชพืช ในขณะสัมผัสโดยไมใชถุงมือปองกันที่ดีพอ 
สารพิษมีโอกาสซึมผานผิวหนังได 
 

ใหยกตัวอยางสารทีพ่บในชีวิตประจําวันและวีการใชสารนั้น ๆ อยางปลอดภัย 
 
ในชีวิตประจําวัน เราพบและใชสารกลุมตาง ๆ มากมาย ขอยกตัวอยางสารกลุมตางๆ ที่สําคัญ ๆ 
ดังน้ี 
 1. กลุมผลิตภัณฑจากการกลั่นปโตรเลียมและตัวทําละลายอินทรีย ไดแก นํ้ามัน
เช้ือเพลิงชนิดตาง ๆ ไดแก นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล น้ํามันกาด ตัวทําละลาย เชน ทินเนอรผสมสี 
นํ้ามันสน นํ้ายาลางเล็บ แอลกอฮอลจุดไฟ กาวบางชนิด สารกลุมน้ีมีสมบัติที่สําคัญ คือ ไมละลาย
นํ้าหรือละลายไดนอยมาก เมื่อผสมกับนํ้า จะแยกช้ัน มีสมบัติเปนเช้ือเพลิง ติดไฟไดดี  
 2. สารกลุมละลายน้ําไดและมีฤทธิ์กัดกรอน ไดแก สารกลุมที่เปนกรด เชน นํ้าสมสายชู           
นํ้ามะนาวสังเคราะห (กรดซิตริก) นํ้ากรดในแบตเตอรีรถยนต (กรดซัลฟวริก) กรดเกลือ                 
(กรดไฮโดรคลอริก) ในผลิตภัณฑลางพื้นหองนํ้าบางชนิด กรดกัดแกวในการกัดกระจกใหเปนลาย
แบบตาง ๆ สารกลุมที่เปนเบส (ดาง) เชน โซดาไฟที่ใชในการลางทอที่อุดตันใชในการทําสบู และ
ใชในการผลิตแกสไฮโดรเจนเพื่ออัดเขาสูลูกโปงชนิดลอยได แอมโมเนียในผลิตภัณฑเช็ดกระจก   
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 3. กลุมสารเคมีที่ใชในการทําความสะอาด สบู แชมพูสระผม (นับเปนสบูชนิดหน่ึง) 
ผงซักฟอก นํ้ายาขจัดคราบ ยาสีฟน   
 4. สารเคมีที่ใชในการเกษตร ไดแก สารฆาแมลง (Insecticide) สารกันรา (Fungicide) 
สารปราบวัชพืช (Herbicide) เปนตน 
 5. กลุมสารที่ใชในการขับไลแมลง เชน สเปรยฉีดกันยุง/แมลงสาบ โลช่ันทากันยุง ยาจุด
กันยุง แนฟธาลีน (ลูกเหม็น) 
 
สารกลุมทีก่ลาวมาขางตน ตองใชดวยความเขาใจ ระมัดระวัง เนื่องจากอาจกอใหเกิดอันตราย
โดยตรง เกดิผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมในแตละกลุม 

1. กลุมผลิตภัณฑจากการกลั่นปโตรเลียมและตัวทําละลายอินทรีย ไดแก นํ้ามัน
เช้ือเพลิงชนิดตาง ๆ  ไดแก นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล น้ํามันกาด  ตัวทําละลาย เชน ทินเนอรผสม
สี นํ้ามันสน นํ้ายาลางเล็บ แอลกอฮอลจุดไฟ กาวบางชนิด สารกลุมน้ีมีสมบัติที่สําคัญ คือ            
ไมละลายน้ําหรือละลายไดนอยมาก เมื่อผสมกับนํ้า จะแยกช้ัน  มีสมบัติเปนเช้ือเพลิง ติดไฟไดดี 
กอใหเกิดความระคายเคืองตอเน่ือเยื่อของรางกาย หากสูดดม เผลอกินเขาไป หรือสัมผัส ในการใช
สารกลุมน้ี จึงตองระมัดระวัง เก็บในภาชนะที่เหมาะสม เชน นํ้ามันเบนซินไมควรเก็บในขวด
พลาสติก เน่ืองจากพลาสติกสามารถละลายในนํ้ามันเบนซินได ภาชนะที่เก็บตองปดสนิทเพื่อไมให
ไอระเหยออกมาได เก็บใหหางจากบริเวณที่รอน มีเปลวไฟหรือประกายไฟ เก็บใหพนมือเด็ก           
เก็บไวในที่มืด แหง และเย็น และอากาศระบายถายเทไดดี ในขณะใชควรสวมถุงมือ มีผาปดจมูก 
เปนตน การชําระลางสิ่งที่ปนเปอนดวยสารกลุมน้ี ตองใชสารกลุมผงซักฟอกหรือสบู ชวย 
เน่ืองจากสารกลุมนี้ไมละลายในนํ้า แตละลายปนกับนํ้าไดดีขึ้นเมื่อมีผงซักฟอกหรือสบูชวย 
 2. สารกลุมละลายน้ําไดและมีฤทธิ์กัดกรอน ไดแก สารกลุมที่เปนกรด เชน นํ้าสมสายชู 
นํ้ามะนาวสังเคราะห (กรดซิตริก) นํ้ากรดในแบตเตอรีรถยนต (กรดซัลฟวริก) กรดเกลือ                 
(กรดไฮโดรคลอริก) ในผลิตภัณฑลางพื้นหองนํ้าบางชนิด กรดกัดแกวในการกัดกระจกใหเปนลาย
แบบตาง ๆ  สารกลุมที่เปนเบส (ดาง) เชน โซดาไฟที่ใชในการลางทอที่อุดตันใชในการทําสบู และ
ใชในการผลิตแกสไฮโดรเจนเพื่ออัดเขาสูลูกโปงชนิดลอยได แอมโมเนียในผลิตภัณฑเช็ดกระจก 
สารกลุมน้ีละลายนํ้าไดดี สามารถเขาสูรางกายไดทั้งทางปาก ทางจมูกและโดยการสัมผัส และมี
ฤทธิ์กัดกรอนอยางรุนแรง โดยเฉพาะบริเวณเยื่อบุ เชน เยื่อบุตา หากเขาตาจะเปนอันตรายมาก 
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ดังน้ันในการใชจึงตองระมัดระวังเปนพิเศษ หากเขาตา ตองลางดวยนํ้าสะอาดปริมาณมาก ๆ ทันที
และตองรีบพบแพทยพรอมนําขวดที่บรรจุผลิตภัณฑน้ัน ๆ ไปดวย 
 3. กลุมสารเคมีที่ใชในการทําความสะอาด สบู แชมพูสระผม(นับเปนสบูชนิดหน่ึง) 
ผงซักฟอก นํ้ายาขจัดคราบ  ยาสีฟน  สมบัติเฉพาะของสบูและผงซักฟอกคือ บางสวนของโมเลกุล
ละลายไดในนํ้า ในขณะที่อีกบางสวนของโมเลกุลละลายไดในนํ้ามัน จึงทําใหเมื่อใสสบูหรือ
ผงซักฟอกลงไปในของผสมระหวางนํ้ากับนํ้ามัน มีผลทําใหนํ้ามันแตกออกเปนอนุภาคที่เล็กมาก
และกระจายอยูในนํ้า เราจึงใชสบูและผงซักฟอกเปนสารทําความสะอาดและซักลาง ขอแตกตางที่
สําคัญระหวางสบูกับผงซักฟอกคือ สบูไมใชทําความสะอาดไดในน้ําออน แตไมสามารถทําความ
สะอาดไดในนํ้ากระดาง(น้ําที่มีไอออนของธาตุแคลเซียมละลายอยู) สวนผงซักฟอกสามารถใชไดทั้ง
ในนํ้าออนและนํ้ากระดาง 
 สารกลุมน้ี มีความระคายเคือง ตอรางกาย เน่ืองจากสามารถทําละลายไขมันไดดี การสัมผัส
เปนเวลานาน ๆ จะทําใหผิวแหง แตก และอักเสบได ดังน้ัน เมื่อใชสบูหรือผงซักฟอกติดตอกันนาน ๆ 
ควรลางทําความสะอาดผิวหนังและใชครีม หรือโลช่ันถนอมผิวทา เพื่อมิใหผิวแหง 
 การใชสารกลุมน้ีในปริมาณมาก ๆ สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กลาวคือ เมื่อนํ้าผงซักฟอก
ถูกถายเทลงแหลงนํ้าในปริมาณมาก ๆ ฟอสเฟตที่ปนมากับผงซักฟอก จะทําใหพืชนํ้า เชน 
ผักตบชวา สาหราย จอก แหน เจริญไดรวดเร็ว เปนตนเหตุใหเกิดนํ้าเนาเสียได 
 4. สารเคมีที่ใชในการเกษตร ไดแก สารฆาแมลง (Insecticide) สารกันรา (Fungicide) 
สารปราบวัชพืช (Herbicide) สารกลุมน้ีเปนสารอินทรียสังเคราะหที่มีพิษ (Toxic) ตอรางกาย
อยางรุนแรง ตองใชอยางระมัดระวังตามคูมือและวิธีการที่ผูผลิตแนะนําบนกลองหรือขวดบรรจุ
ภัณฑอยางเครงครัด และใชเมื่อมีการระบาดของโรคพืช แมลงศัตรูพืชอยางรุนแรง ใชเทาที่จําเปน
และไมมีวิธีการอื่นใหเปนทางเลือก ภายใตการดูแลและคําแนะนําของผูที่มีความรูเฉพาะ เชน 
เจาหนาที่การเกษตร นักพิษวิทยา เปนตน เน่ืองจากสารเคมีกลุมน้ี นอกจากเปนพิษโดยตรงตอ
ผูใช ผูที่สัมผัสแลว เน่ืองจากมีฤทธิ์ตกคางนานกวาสารจากธรรมชาติ จึงตกคางในสิ่งแวดลอม 
ตกคางในผลผลิตทางการเกษตรไปสูผูบริโภคผลผลิตนั้น ๆ ไดดวย 
 5. กลุมสารที่ใชในการขับไลแมลง หรือฆาแมลงที่อาศัยในบาน แมลงที่อาศัยในบาน 
(Household Insect) เชน ยุง แมลงสาบ เปนพาหะของโรคและทําความรําคาญ การใชสารไล
แมลง เชน สเปรยฉีดกันยุง/แมลงสาบ โลช่ันทากันยุง ยาจุดกันยุง แนฟธาลีน (ลูกเหม็น) ที่ใชไล
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แมลงสาบในตูเสื้อผา สารเหลาน้ีไมเพียงแตเปนพิษตอแมลงเทาน้ัน แตเปนพิษโดยตรงตอมนุษย 
จึงตองใชเทาที่จําเปนและหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง การสูดดมเอาไอ หรือควันของสารเหลาน้ี 
 

ยกตัวอยางผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นจากการใชสารตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 
 

ในชีวิตประจําวัน เราตองเกี่ยวของกับสารมากมายหลายชนิดและเขาสูรางกายไดหลาย
ทาง ดังที่ไดกลาวแลว การใชสารอยางขาดความเขาใจและขาดความระมัดระวังอาจกอใหเกิด
อันตรายไดอยางมหาศาล ทั้งตอชีวิตมนุษยโยตรง ตอพืชและสัตวตาง ๆในระบบนิเวศหรือ
สิ่งแวดลอม นอกจากที่ไดกลาวแลว ขอยกตัวอยางอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใชสารอยางขาด
ความเขาใจและไมระมัดระวัง ดังตอไปน้ี 
 1. กลุมสารที่ติดไฟได (Flamable) มีสมบัติเปนเช้ือเพลิงอยางดี เชน ทินเนอร นํ้ามันสน 
นํ้ามันเช่ือเพลิงชนิดตาง ๆ นํ้ายาลางเล็บ แอลกอฮอล สารกลุมนี้ตองเก็บใหมิดชิด ในบริเวณที่แหง 
เย็น อากาศระบายไดดี เก็บใหหางจากแหลงที่มีความรอน ประกายไฟ เพราะหากไมระมัดระวัง
แลว อาจเปนสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยรุนแรงได และหากรั่วไหลลงสูสิ่งแวดลอม จะเปนพิษตอ
พืชและสัตว 
 2. กลุมสารเคมีทางการเกษตร ทําใหเกิดอันตรายตอผูใชโดยตรงตอผูใชโดยตรง เปนพิษตอ
ประชาชนทั่วไป ตกคางในสิ่งแวดลอม ตกคางในสัตวนํ้า สัตวอื่น ๆ ที่สามารถเขาสูรางกายมนุษย
ตอไปไดเมื่อจับสัตวเหลาน้ันมาเปนอาหาร หรืออาจทําใหสัตวบางชนิดตายไปในปริมาณเกินสมดุล 
เชน ทําใหนกตายไปปริมาณมาก ๆ ปกติแมลงเปนอาหารของนก นกเปนผูควบคุมปริมาณแมลงใน
ระบบนิเวศแมลง เมื่อนกตายไปมาก ๆ ทําใหแมลงศัตรูพืชระบาดได เปนตน นอกจากน้ี การใช
สารเคมีกลุมน้ีเกินความจําเปน ทําใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากสวนใหญเราตอง
นําเขาสารกลุมนี้จากตางประเทศ  
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บทที่ 10 
แรงและการเคลื่อนที่ของแรง 

 
จงอธิบายความหมายของแรง และประเภทของแรงโดยสังเขป 

 
แรง หมายถึง อํานาจภายนอกที่สามารถทําใหวัตถุเปลี่ยนสถานะได เชน ทําใหวัตถุท่ีอยูน่ิง

เคลื่อนที่ไป ทําใหวัตถุท่ีเคลื่อนที่อยูแลวเคลื่อนที่เร็วหรือชาลง ทําใหวัตถุมีการเปลี่ยนทิศตลอดจน
ทําใหวัตถุมีการเปลี่ยนขนาดหรือรูปทรงไปจากเดิมได แรงเปนปริมาณเวกเตอรที่มีทั้งขนาดและ
ทิศทาง  การรวมหรือหักลางกันของแรงจึงตองเปนไปตามแบบเวกเตอร 

ประเภทของแรง แรงมีหลายประเภท ไดแก แรงยอย แรงลัพธ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา 
แรงขนาน แรงคูควบ แรงตึง แรงสูศูนยกลาง แรงตาน แรงเสียดทาน 

 
จงอธิบายความหมาย ประโยชน และโทษของแรงเสียดทาน 

 
แรงเสียดทาน  หมายถึงแรงที่เกิดจากการเสียดสีระหวางผิววัตถุที่มีการเคลื่อนที่หรือ

พยายามที่จะเคลื่อนที่ แรงเสียดทานเปนแรงตานการเคลื่อนที่ของวัตถุ  มีทิศทางตรงขามกับทิศ
ทางการเคลื่อนที่เสมอ  แรงเสียดทานมี 2 ชนิด คือ                                                                 

1. แรงเสียดทานสถิต คือ แรงเสียดทานท่ีเกิดขึ้นขณะวัตถุเริ่มเคลื่อนที่  
2. แรงเสียดทานจลน คือ แรงเสียดทานท่ีเกิดขึ้นขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ 

ปจจัยที่มีผลตอแรงเสียดทาน                                                                                                             
1. นํ้าหนักของวัตถุ คือวัตถุที่มีนํ้าหนักกดทับลงบนพื้นผิวมากจะมีแรงเสียดทานมากกวา

วัตถุที่มีนํ้าหนักกดทับลงบนพื้นผิวนอย 
2. พื้นผิวสัมผัส ผิวสัมผัสที่เรียบจะเกิดแรงเสียดทานนอยกวาผิวสัมผัสที่ขรุขระ 

ประโยชนของแรงเสียดทาน ไดแก แรงที่ทําใหวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ หยุด หรือเคลื่อนที่ชาลง เชน  
- ระบบเบรคปองกันการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต  
- รองเทาปองกันการหกลม 
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โทษของแรงเสียดทาน ไดแก แรงที่ฉุดรั้งไมใหวัตถุเคลื่อนที่ หรือเคลื่อนที่ไดชา เชน 
 - ถาลอรถยนตกับพื้นถนนถามีแรงเสียดทานมากรถยนตจะแลนชา ตองใชนํ้ามันเช้ือเพลิง
มากขึ้น เพื่อใหรถยนตมีพลังงานมากพอที่จะเอาชนะแรงเสียดทาน 
 - การเคลื่อนตูขนาดใหญ ถาใชวิธีผลักตูปรากฏวาตูเคลื่อนที่ยากเพราะเกิดแรงเสียดทาน
จะตองออกแรงผลักมากขึ้นหรือลดแรงเสียดทาน โดยใชผารองขาตูเพื่อลดแรงเสียดทาน 
  

จงอธิบายถึงความหมายและประโยชนของแรงลอยตัว 
 

แรงลอยตัว คือ แรงลัพธที่ของไหลกระทําตอผิวของวัตถุที่จมบางสวนหรือจมทั้งช้ินวัตถุ  
ซึ่งเปนแรงปฏิกิริยาโตตอบในทิศทางขึ้นเพื่อใหเกิดความสมดุลกับการที่วัตถุมีนํ้าหนักพยายามจม
ลงอันเน่ืองมาจากแรงโนมถวงของโลก ขนาดของแรงลอยตัวมีคาเทากับนํ้าหนักของของไหล                
ที่มีปริมาตรเทากับวัตถุสวนที่จม ซึ่งสามารถพิสูจนไดโดยพิจารณาวัตถุที่จมในของไหล   

“แรงลอยตัวจะเทากบัน้ําหนกัของของเหลวที่ถูกแทนที่”  
ปจจัยที่เกี่ยวของกบัแรงลอยตัว ไดแก    

1. ชนิดของวัตถุ วัตถุจะมีความหนาแนนแตกตางกันออกไปย่ิงวัตถุมีความหนาแนนมาก                
ก็ยิ่งจมลงไปในของเหลวมากยิ่งขึ้น 

2. ชนิดของของเหลว  ยิ่งของเหลวมีความหนาแนนมาก ก็จะทําใหแรงลอยตัวมีขนาดมากขึ้นดวย 
3. ขนาดของวัตถุ   จะสงผลตอปริมาตรที่จมลงไปในของเหลว เมื่อปริมาตรที่จมลงไปใน

ของเหลวมาก ก็จะทําใหแรงลอยตัวมีขนาดมากขึ้นอีกดวย 
ประโยชนของแรงลอยตัว 
 - ใชในการประกอบเรือไมใหจมน้ํา 
 - ใชทําชูชีพในการชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ํา 
 - ใชทําเคร่ืองมือวัดความหนาแนนของวัตถุ 
 

จงอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตนั และประโยชนที่นํามาใช 
 

 นิวตันไดคนพบทฤษฎีโดยบังเอิญ เหตุการณเกิดขึ้นในวันหน่ึงขณะที่นิวตันกําลังน่ังดู     
ดวงจันทร แลวก็เกิดความสงสัยวาทําไมดวงจันทรจึงตองหมุนรอบโลก ในระหวางที่เขากําลังน่ัง
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มองดวงจันทรอยูเพลิน ๆ ก็ไดยินเสียงแอปเปลตกลงพื้น เมื่อนิวตันเห็นเชนน้ันก็ให เกิดความสงสัย
วาทําไมวัตถุตาง ๆ จึงตองตกลงสูพื้นดินเสมอทําไมไมลอยขึ้นฟาบาง ซึ่งนิวตันคิดวาตองมีแรงอะไร
สักอยางที่ทําใหแอปเปลตกลงพื้นดิน จากความสงสัยขอน้ีเอง นิวตันจึงเริ่มการทดลองเกี่ยวกับแรง
โนมถวงของโลก การทดลองครั้งแรกของนิวตัน คือ การนํากอนหินมาผูกเชือก จากน้ันก็แกวงไป
รอบ ๆ ตัว นิวตันสรุปจากการทดลองครั้งน้ีวาเชือกเปนตัวการสําคัญที่ทําใหกอนหินแกวงไปมา
รอบ ๆ ไมหลุดลอยไป ดังน้ันสาเหตุที่โลก ดาวเคราะหตองหมุนรอบดวงอาทิตยและดวงจันทรตอง
หมุนรอบโลก ตองเกิดจากแรงดึงดูดที่ดวงอาทิตยที่มีตอโลก และดาวเคราะห และแรงดึงดูดของ
โลกที่สงผลตอดวงจันทร รวมถึงสาเหตุที่แอปเปลตกลงพื้นดินดวยก็เกิดจากแรงดึงดูดของโลก 

นิวตันจึงสรุปไดวา 
เมื่อแรงถูกกระทํากับวัตถุหน่ึง วัตถุน้ันสามารถไดรับผลกระทบ 3 ประเภทดังน้ี 

1. วัตถุที่อยูน่ิงอาจเริ่มเคลื่อนที่ 
2. ความเร็วของวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่อยูเปลี่ยนแปลงไป 
3. ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุอาจเปลี่ยนแปลงไป 

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตนั มีดวยกัน 3 ขอ 
1. วัตถุจะหยุดน่ิงหรือเคลื่อนที่ดวยความเร็วและทิศทางคงที่ไดตอเน่ืองเมื่อผลรวมของแรง 

(แรงลัพธ) ที่กระทําตอวัตถุเทากับศูนย 
2. เมื่อมีแรงลัพธที่ไมเปนศูนยมากระทําตอวัตถุ จะทําใหวัตถุที่มีมวลเกิดการเคลื่อนที่ดวย

ความเรง โดยขนาดของแรงจะเทากับมวลคูณความเรง 
3. ทุกแรงกิริยายอมมีแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเทากันแตทิศทางตรงกันขามเสมอ 

ประโยชนของแรงดึงดูด ทั้งประโยชนโดยตรงและประโยชนโดยออม เชน 
1. แรงดึงดูดของโลกทําใหวัตถุตาง ๆ บนพื้นโลกไมหลุดลอยออกไปจากโลก โดยเฉพาะ

บรรยากาศท่ีหอหุมโลกไมใหลอยไปในอวกาศ จึงทําใหมนุษยดํารงชีวิตอยูได 
2. แรงดึงดูดของโลกทําใหน้ําฝนตกลงสูพื้นดิน ใหความชุมช่ืนแกสิ่งมีชีวิตบนพื้นโลก 
3. แรงดึงดูดของโลกทําใหนํ้าไหลลงจากที่สูงลงสูที่ต่ํา ทําใหเกิดนํ้าตก นํ้าในแมนํ้าไหลลง

ทะเล คนเราก็อาศัยประโยชนจากการไหลของนํ้าอยางมากมาย เชน การสรางเขื่อนแปลงพลังงาน
นํ้ามาเปนพลังงานไฟฟา เปนตน 
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 แรงดนัของของเหลวและของไหลมีประโยชนอยางไรบาง 
 

แรงดันหรือความดันของอากาศที่กระทําตอพื้นผิวโลกเรียกวา ความดันบรรยากาศ ซึ่ง
เปนที่ทราบกันดีวาของเหลวก็มีความดัน ซึ่งความดันของของเหลวขึ้นอยูกับปจจัย 3 ประการ คือ 
ความลึกหรือความสูง ความหนาแนนของของเหลว และแรงโนมถวงของโลก  

วิธีการวัดความดันบรรยากาศ อาจทําไดโดยใชเครื่องมือที่เรียกวา บารอมิเตอร
(barometer) ผูประดิษฐบารอมิเตอรเครื่องแรกของโลกคือนักคณิตศาสตรชาวอิตาลี ช่ือ                  
ทอรริเชลลี ในป ค.ศ. 1643 เครื่องมือประกอบดวยอางที่เติมสารปรอท และหลอดแกวขางใน
บรรจุดวยปรอทใหเต็มแลวคว่ําหลอดแกวลงในอางปรอท ดังรูปดานลาง (ปรอทเปนธาตุอีกชนิด
หน่ึงที่มีสถานะเปนของเหลวที่อุณหภูมิหอง มีความหนาแนนเทากับ 13.4 g/ml) 

ประโยชนของแรงดนั 
- ใชคํานวนความสูงของชั้นบรรยากาศ และวัดความลึกของระดับนํ้าทะเล 
- ใชในทางกลศาสตรในระบบไฮโดรลิค ของเคร่ืองมือชนิดตาง ๆ  
- ใชในการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังน้ํา 
- ใชในอุตสาหกรรม และธุรกิจการบิน 
- กาลักน้ํา 

ฯลฯ 
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บทที่ 11 

พลังงานในชีวิตประจําวัน และการอนุรกัษพลงังาน 
 

เนือ่งจากพลงังานไฟฟาเปนพลังงานที่มีความสําคญัในชีวิตประจําวนัเปนอยางมาก ทานมีความ
เขาใจเกี่ยวกบัพลังงานไฟฟาอยางไร และมีวิธีอนุรกัษการประหยดัพลังงานไฟฟาอยางไรบาง 

 
พลังงานไฟฟา หมายถึงพลังงานรูปแบบหน่ึงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเลคตรอนซึ่ง

สามารถเปลี่ยนไปเปนพลังงานอีกรูปแบบหน่ึงได พลังงานไฟฟาเกิดจากแหลงกําเนิดหลายประเภท 
ไดแก 
 1. ไฟฟาจากการขัดสี เกิดจากการนําวัสดุตางชนิดกันมาขัดถูแลวทําใหเกิดอํานาจอยาง
หน่ึงขึ้นมา และสามารถดูดวัตถุอื่นๆที่เบาบางได เราเรียกอํานาจน้ันวา ไฟฟาสถิต ซึ่งเมื่อเกิดขึ้น
แลวจะอยูในวัตถุไดช่ัวขณะหน่ึง แลวหลังจากนั้นก็จะคอยๆเสื่อมลงไปจนสุดทายก็หมดไปในที่สุด 

2. ไฟฟาจากปฏิกิริยาเคมี การเกิดปฏิกิริยาเคมีจะทําใหประจุไฟฟาในสารเคมีน้ันเคลื่อนที่
ผานตัวนําทําใหเกิดเปนไฟฟากระแสขึ้นได  เรานําหลักการน้ีไปประดิษฐถานไฟฉาย และแบตเตอรี่
รถยนต 

3. ไฟฟาจากสนามแมเหล็ก เกิดขึ้นไดเมื่อมีการหมุนหรือเคลื่อนที่ผานขดลวดตัดกับ
สนามแมเหล็ก ทําใหเกิดกระแสไฟฟาในขดลวด ซึ่งเรานําหลักการน้ีไปสรางเครื่องกําเนิดไฟฟาที่
เรียกวา ไดนาโม ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดท้ังไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ 

4. ไฟฟาจากแรงกดดัน แรธาตุบางชนิดเมื่อไดรับแรงกดดันมากๆจะปลอยกระแสไฟฟา
ออกมาได ซึ่งเรานําแรธาตุเหลาน้ีมาใชประโยชนในการทําไมโครโฟน หัวเข็มของเครื่องเลน
แผนเสียง เปนตน 

5. กระแสไฟฟาจากสัตวบางชนิด สัตวนํ้าบางชนิดมีกระแสไฟฟาอยูในตัว เมื่อเราถูกตอง
ตัวสัตวเหลาน้ันจะถูกไฟฟาจากสัตวเหลาน้ันดูดได เชน ปลาไหลไฟฟาเปนตน 

6. กระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย โดยการนําวัสดุที่เมื่อถูกแสงกระทบแลวทําให
อิเลคตรอนเคลื่อนที่ได เชน ซิลิกอน ซึ่งอุปกรณที่วาน้ีเรียกวา โซลารเซล กระแสที่ไดเปน
กระแสตรง เปนพลังงานไฟฟาที่มีความสําคัญมากเพราะเปนพลังงานทางเลือก สะอาด และไมมี
วันหมด 
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เน่ืองจากกระแสไฟฟาเปนพลังงานที่เปลี่ยนเปนพลังงานรูปแบบอื่นไดอยางสะดวกและ
แพรหลาย จึงมีการใชกันอยางมากมายและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จึงมีความจําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองชวยกันอนุรักษและประหยัดพลังงานดังน้ี 

การประหยดัและอนุรกัษพลงังานไฟฟา 
1. ปดสวิตชไฟ และเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดเมื่อเลิกใชงาน  
2. เลือกซื้อเครื่องใชไฟฟาที่ไดมาตรฐาน ดูฉลากแสดงประสิทธิภาพใหแนใจทุกครั้งกอน

ตัดสินใจ  
3. ปดเคร่ืองปรับอากาศทุกคร้ังที่จะไมอยูในหองเกิน 1 ช่ัวโมง                                      
4. หมั่นทําความสะอาดแผนกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศบอยๆ เพื่อลดการเปลือง

ไฟในการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศ                                                                                                           
5. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนอุณหภูมิที่กําลังสบาย 

อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1 องศา ตองใชพลังงานเพิ่มขึ้นรอยละ 5   
6. ไมควรปลอยใหมีความเย็นรั่วไหลจากหองที่ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ       
7. ลดและหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสาร หรือวัสดุอื่นใดที่ไมจําเปนตองใชงานในหองที่มี

เครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการสูญเสีย และใชพลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร  
8. ติดตั้งฉนวนกันความรอนโดยรอบหองที่มีการปรับอากาศ เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน

จากการถายเทความรอนเขาภายในอาคาร 
9. ควรปลูกตนไมรอบๆ อาคาร เพราะตนไมขนาดใหญ 1 ตนใหความเย็นเทากับ

เครื่องปรับอากาศ 1 ตัน หรือใหความเย็นประมาณ 12,000 บีทียู  
10. เลือกซื้อพัดลมที่มีเครื่องหมายมาตรฐานรับรอง เพราะพัดลมที่ไมไดคุณภาพ มักเสีย

งาย และกินกระแสไฟฟามาก 
11. หากอากาศไมรอนเกินไป ควรเปดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ 
12. ใชหลอดไฟประหยัดพลังงาน ใชหลอดผอมจอมประหยัดแทนหลอดอวน ใชหลอด

ตะเกียบแทนหลอดไส หรือใชหลอดคอมแพคทฟลูออเรสเซนต  
13. ควรใชบัลลาสตประหยัดไฟ หรือบัลลาสตอิเล็กโทรนิกคูกับหลอดผอมจอมประหยัด 

จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดไฟไดอีกมาก 
14. ควรใชโคมไฟแบบมีแผนสะทอนแสงในหองตางๆ เพื่อชวยใหแสงสวางจากหลอดไฟ 

กระจายไดอยางเต็มประสิทธิภาพ            
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15. หมั่นทําความสะอาดหลอดไฟที่บาน เพราะจะชวยเพิ่มแสงสวางโดยไมตองใชพลังงาน
มากขึ้น ควรทําอยางนอย 4 ครั้งตอป 

16. ควรใชสีออนตกแตงอาคาร ทาผนังนอกอาคารเพื่อการสะทอนแสงที่ดี และทาภายใน
อาคารเพื่อทําใหหองสวางไดมากกวา 

17. ใชแสงสวางจากธรรมชาติใหมากที่สุด         
18. ปดตูเย็นใหสนิท ทําความสะอาดภายในตูเย็น และแผนระบายความรอนหลังตูเย็น

สม่ําเสมอ  
19. ไมควรพรมน้ําจนแฉะเวลารีดผา เพราะตองใชความรอนในการรีดมากขึ้น 
20. ดึงปลั๊กออกกอนการรีดเสื้อผาเสร็จ เพราะความรอนที่เหลือในเตารีด ยังสามารถรีด

ตอได   
21. เสียบปลั๊กครั้งเดียว ตองรีดเสื้อใหเสร็จ ไมควรเสียบและถอดปลั๊กเตารีดบอยๆ     
22. ปดโทรทัศนทันทีเมื่อไมมีคนดู เพราะการเปดทิ้งไวโดยไมมีคนดู เปนการสิ้นเปลือง

ไฟฟา  
23. ใชเตาแกสหุงตมอาหาร ประหยัดกวาใชเตาไฟฟา 
24. อยาเสียบปลั๊กหมอหุงขาวไว เพราะระบบอุนจะทํางานตลอดเวลา ทําใหสิ้นเปลืองไฟ

เกินความจําเปน  
25. กาตมน้ําไฟฟา ตองดึงปลั๊กออกทันทีเมื่อนํ้าเดือด อยาเสียบไฟไวเมื่อไมมีคน   
26. แยกสวิตชไฟออกจากกัน ใหสามารถเปดปดไดเฉพาะจุด ไมใชปุมเดียวเปดปดทั้งช้ัน 

ทําใหเกิดการสิ้นเปลืองและสูญเปลา    
27. การติดตั้งอุปกรณไฟฟา ที่ตองมีการปลอยความรอนเชน กาตมนํ้า หมอหุงตม ไวใน

หองที่มีเคร่ืองปรับอากาศ   
28. ซอมบํารุงอุปกรณไฟฟาใหอยูในสภาพที่ใชงานได และหมั่นทําความสะอาด

เครื่องใชไฟฟาอยูเสมอ จะทําใหลดการสิ้นเปลืองไฟได 
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จงบอกคณุสมมบตัิของแสง และประโยชนของแสงพอสงัเขป 
 

คณุสมบตัิของแสง 
 1. การสะทอนของแสง รังสีของแสงจะสะทอนเมื่อตกกระทบผิววัตถุ เรานํามาใช
ประโยชน เปนกระจกเงา กระจกมองหลังรถยนต เปนตน 
 2. การหักเหของแสง รังสีของแสงจะหักเหเมื่อผานตัวกลางที่แสงผาน เรานํามาใช
ประโยชนโดยการทําแวนตา กลองสองทางไกล กลองถายรูป เปนตน 
 3. การแทรกสอดของแสง หมายถึง การที่รังสีตั้งแต 2 รังสีขึ้นไปมารวมตัวในทิศทาง
เดียวกัน หรือ ทิศทางตรงขามกัน ตามแตสถานะการณ เรานํามาใชประโยชนในการทําเครื่องฉาย
ภาพตาง ๆ และระบบแสง สี เสียง เปนตน 
 

เสียงเกิดขึน้ไดอยางไร 
 
 เสียงเกิดข้ึนจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ ขึ้นอยูกับความแรงของการสั่นสะเทือน อยู
ในรูปคลื่นเสียง เคลื่อนที่ผานตัวกลางชนิดตาง ๆ ไดดวยความเร็วที่ไมเทากัน 
 พลังงานเสียงสามารถสะทอนไดเมื่อตกกระทบวัตถุ มีการหักเหเมื่อผานจากตัวกลาง
หน่ึงไปยังตัวกลางหน่ึง และสามารถเลี้ยวเบนไดในตัวกลางที่เสียงเคลื่อนที่ผาน 
 เสียงมีประโยชนในการไดยิน เปนประโยชนในการสื่อสาร เสียงที่มีความถี่ตาง ๆ กันมี
ประโยชนในการทําเสียงดนตรี การสอดแทรกของเสียงทําใหเกิดการประสานเสียงใชประโยชนใน
การประพันธบทเพลงตางๆ  
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บทที่ 12 
ความสัมพันธระหวางดวงอาทิตย โลก และดวงจันทร 

 
อะไรบางทีเ่ปนปรากฎการณทางธรรมชาติที่เกดิขึ้นระหวางดวงอาทติย  โลก และดวงจันทร 

 
ปรากฎการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของโลก และดวงจันทร ในระบบ

สุริยะจักรวาล มีดังน้ี 
1. การเกิดกลางวันกลางคืน เกิดขึ้นจากการหมุนรอบตัวเองของโลก ทําใหโลกไดรับ

แสงอาทิตยไมพรอมกัน สวนที่ไดรับแสงอาทิตยจะเปนกลางวัน สวนที่ไมไดรับแสงอาทิตยจะเปน
กลางคืน โดยหมุนรอบตัวเอง 1 รอบใชเวลา 24 ช่ัวโมง เปนกลางวัน 12 ช่ัวโมง เปนกลางคืน     
12 ช่ัวโมง โดยประมาณขึ้นอยูกับฤดูกาลดวย 

2. การเกิดขางขึ้นขางแรม เกิดขึ้นจากดวงจันทรหมุนรอบโลก ถาดวงจันทรอยูดานตรง
ขามกับดวงอาทิตยและเพิ่มขึ้นจะเปนขางขึ้น ถาดวงจันทรอยูขางเดียวกับดวงอาทิตยเพิ่มขึ้นจะ
เปนขางแรม ดังน้ัน คืนวันขึ้น 15 คํ่า ดวงจันทรจะสวางเต็มดวงที่สุด เพราะดวงจันทรสะทอนแสง
ดวงอาทิตยมายังโลกอยางเต็มที่ และคืนวันแรม 15 ค่ํา ดวงจันทรจะมืดที่สุด เพราะไมมีแสง
สะทอนมายังโลก  

3. การเกิดสุริยุปราคาและการเกิดจันทรุปราคา เกิดจากการที่ดวงจันทรหมุนรอบโลก และ
เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย โลก และดวงจันทร อยูในระนาบแนวเดียวกัน สุริยุปราคา เกิดขึ้นเมื่อดวง
จันทรบังดวงอาทิตยในเวลากลางวันโดยจะเกิดขึ้นชวงแรม 14-15 ค่ํา หรือขึ้น 1 ค่ํา ในขณะที่
จันทรุปราคาเกิดขึ้นจากเงาของโลกไปบังดวงจันทรในคืนขางขึ้นชวงขึ้น 14 – 15 ค่ํา หรือ                
แรม 1 ค่ํา 

4. การเกิดฤดูกาล เกิดจากโลกหมุนรอบดวงอาทิตย และเน่ืองจากแกนของโลกเอียง 
(23.44 องศา) ดังน้ัน เมื่อเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย ทําใหขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใตไดรับแสงจาก
ดวงอาทิตยไมเทากันในแตละเดือน เดือนที่ขั้วโลกใดไดรับแสงอาทิตยมาก โลกขางน้ันจะเกิดฤดู
รอน และอีกซีกโลกที่ไดรับแสงนอยก็จะเปนฤดูหนาว โลกหมุนรอบดวงอาทิตย 1 รอบ ใชเวลา  
12 เดือน หรือ 365 วัน  

5. การเกิดลมบกลมทะเล เกิดขึ้นจากโลกหมุนรอบตัวเอง ในเวลากลางวันพื้นดินและพื้น
นํ้าจะไดรับแสงแดดเต็มที่ แตพื้นดินมีนอยกวาพื้นน้ําถึง 1 ใน 3 และคุณสมบัติของพื้นดินเก็บ
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ความรอนไดดีกวานํ้า กลางวันบนบกจึงรอนกวาพื้นทะเล ลมก็จะพัดจากทะเลเขาฝงเรียกวา      
ลมทะเล แตพอกลางคืนพื้นดินจะคายความรอนเร็วกวาน้ําพื้นนํ้ามีความรอนมากกวาพื้นดิน ลมจึง
พัดจากบกไปทะเลเรียกวาลมบก ตามกฎที่วาอากาศรอนลอยขึ้นสูเบื้องบน อากาศเย็นไหลไป
แทนที่ 

6. นํ้าขึ้น นํ้าลง เกิดขึ้นขณะที่ดวงจันทรหมุนรอบโลก ถาโลกดวงอาทิตย ดวงจันทร                  
อยูในแนวเดียวกัน จะมีแรงกระทําตอโลกมากทําใหเกิดนํ้าขึ้น เมื่อดวงจันทรเคลื่อนที่ไปอยูในแนว
อื่นแรงกระทําก็จะนอยทําใหเกิดนํ้าลง 
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บทที่ 13 
อาชีพชางไฟฟา 

 
ทานมีความเขาใจในการตอวงจรไฟฟาที่ถูกตองอยางไร จงอธบิายและเขียนวงจรประกอบ 

 
วงจรไฟฟาที่ปลอดภัย ตองประกอบดวย 
1. แหลงกําเนิดไฟฟา อาจจะเปนกระแสสลับหรือกระแสตรง 
2. สะพานไฟ อาจเปนคัตเอาทแบบเบรคเกอร  หรือ ฟว ก็ได 
3. สวิทชไฟฟา 
4. สายไฟ หรือ ลวดตัวนํา 
5. อุปกรณไฟฟา 
6. โวลดมิเตอร (วัดความตางศักย) 
7. แอมมิเตอร (วัดกระแสไฟฟา) 
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 เนื่องจากไฟฟาเปนพลังงานที่มีความจําเปน ทานจะมีวิธีอนุรกัษและประหยดัพลังงานไฟฟา
อยางปลอดภัยไดอยางไร 

 
การใชเครื่องใชไฟฟาอยางงาย 

1. ไฟฟาแสงสวาง 
- ติดต้ังจํานวนหลอดไฟฟาเทาที่จําเปนและเหมาะสมกับการใชงาน 
- ใชหลอดไฟฟาชนิดที่ใชแสงสวางมากแตกินไฟนอย  และมีอายุกี่ใชงานยาวนานกวา  
เชน  หลอดฟูออเรสเซนต ควรใชหลอดแบบประหยัดไฟ หรือหลอดตะเกียบ  หลอด
คอมแพคท หรือ หลอด LED เปนตน 

- ทําความสะอาดหลอดไฟฟาหรือโคมไฟเปนประจํา 
- ตกแตงภายในอาคารสถานที่โดยใชสีออนเพื่อเพิ่มการสะทอนของแสง 
- ปดสวิตซหลอดไฟฟาทุกดวงเมื่อเลิกใชงาน 

2. พัดลม 
- เลือกขนาดและแบบใหเหมาะสมกับการใชงาน 
- ปรับระดับความเร็วลมพอสมควร 
- เปดเฉพาะเวลาที่จําเปนเทาน้ัน 
- หมั่นบํารุงดูแลรักษาใหอยูในสภาพที่ดี 

3. เครือ่งรบัโทรทัศน 
- ควรเลือกขนาดที่เหมาะสมกับครอบครัวและพื้นที่ในหอง 
- ควรเลือกชมรายการเดียว หรือเปดเมื่อถึงเวลาที่มีรายการที่ตองการชม 
- ถอดปลั๊กเครื่องรับโทรทัศนทุกคร้ังเมื่อไมมีคนชม 

4. เครือ่งเปาผม 
- ควรเช็ดผมใหหมาดกอนใชเคร่ืองเปาผม 
- ควรขยี้และสางผมไปดวยขณะใชเครื่องเปาผม 
- เปาผมดวยลมรอนเทาที่จําเปน 

5. เตารดีไฟฟา 
- พรมนํ้าเสื้อผาแตพอสมควร 
- ปรับระดับความรอนใหเหมาะสมกับชนิดของเสื้อผา 
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- เริ่มตนรีดผาบาง ๆ ขณะที่เตารีดยังรอนไมมาก 
- เสื้อผาควรมีปริมาณมากพอสมควรในการรีดแตละครั้ง 
- ถอดปลั๊กกอนเสร็จสิ้นการรีด 2-3 นาที เพราะยังคงมีความรอนเหลือพอ 

6. หมอชงกาแฟ 
- ใสน้ําใหมีปริมาณพอสมควร 
- ปดฝาใหสนิทกอนตม 
- ปดสวิตซทันทีเมื่อนํ้าเดือด 
- หมอหุงขาวไฟฟา 
- เลือกใชขนาดที่เหมาะสมกับครอบครัว 
- ถอดปลั๊กออกเมื่อขาวสุกหรือไมมีความจําเปนตองอุนใหรอนอีกตอไป 

7. ตูเย็น 
- เลือกใชขนาดที่เหมาะสมกับครอบครัว 
- ต้ังวางตูเย็นใหหางจากแหลงความรอน 
- ไมควรนําอาหารที่รอนเขาตูเย็นทันที 
- ไมควรใสอาหารไวในตูเย็นมากเกินไป 
- หมั่นละลายนํ้าแข็งออกสัปดาหละคร้ัง 
- หมั่นทําความสะอาดแผงระบายความรอน 
- ไมควรเปดประตูตูเย็นบอย ๆ หรือปลอยใหเปดท้ิงไว 
- ดูแลยางขอบประตูตูเย็นใหปดสนิทเสมอ 

8. เครือ่งทําความรอน 
- เลือกใชขนาดที่เหมาะสมกับครอบครัว 
- ไมควรปรับระดับความรอนสูงจนเกิดไป 
- ควรปดวาลวบางเพื่อรักษาน้ํารอนไวขณะอาบนํ้า 
- ไมควรใชเคร่ืองทําความรอนในฤดูรอน 
- ปดวาลวน้ําและสวิตซทันทีเมื่อเลิกใชงาน 
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9. เครือ่งปรบัอากาศ 
- หองที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ควรใชฝาเพดานท่ีมีคุณสมบัติเปนฉนวนปองกันความ
รอน 

- เลือกขนาดของเครื่องใหเหมาะสมกับขนาดพื้นที่หอง 
- เลือกใชเครื่องปรับอากาศท่ีไดรับการรับรองคุณภาพและชวยประหยัดพลังงาน 
- ปรับระดับอุณหภูมิและปริมาณลมใหเกิดความรูสึกสบายในแตละฤดูกาล 
- หมั่นดูแลบํารุงรักษาและทําความสะอาดชิ้นสวนอุปกรณและเครื่องใหอยูในสภาพที่ดี
อยูเสมอ 

- ดูแลประตูหนาตางใหปดสนิทเสมอ 
- ใชพัดลมระบายอากาศเทาที่จําเปน 
- ปดเครื่องกอนเลิกใชพื้นที่ปรับอากาศประมาณ 2-3 นาที 

10.เครื่องซักผา 
- ในการซักแตละครั้งควรใหปริมาณเสื้อผาพอเหมาะกับขนาดเคร่ือง 
- ควรใชวิธีผึ่งแดดแทนการใชเครื่องอบผาแหง 
- ศึกษาและปฏิบัติตามวิธีการในคูมือการใช 

 
ถาทานเปนชางเดนิสายไฟฟาในบานหรอืชางไฟฟา ทานจะคํานึงถึงสิ่งใดบาง 

 
1. ความปลอดภัยและอบุัตเิหตุจากอาชพีชางไฟฟา 

1) กอนลงมือปฏิบัติงานกับอุปกรณไฟฟา ใหตรวจหรือวัดดวยเคร่ืองมือวัดไฟฟาวาใน
สายไฟหรืออุปกรณน้ันมีไฟฟาหรือไม  
  2) การทํางานกับอุปกรณไฟฟาในขณะปดสวิตชไฟหรือตัดไฟฟาแลว ตองตอสายอุปกรณ
น้ันลงดินกอนทํางานและตลอดเวลาที่ทํางาน  

3) การตอสายดินใหตอปลายทางดาน" ดิน "กอนเสมอจากนั้นจึงตอปลายอีกขางเขากับ
อุปกรณไฟฟา  

4) การสัมผัสกับอุปกรณไฟฟาแรงดันต่ําใดๆ หากไมแนใจใหใชอุปกรณทดสอบไฟวัดกอน  
5) การจับตองอุปกรณที่มีไฟฟา จะตองทําโดยอาศัยเครื่องมือ-อุปกรณ และวิธีการที่

ถูกตองเทานั้น  
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6) เครื่องมือเครื่องใชที่ทํางานกับอุปกรณไฟฟา เชน คีม ไขควง ตองเปนชนิดท่ีมีฉนวนหุม 
2 ช้ันอยางดี  

7) ขณะทํางานตองมั่นใจวา ไมมีสวนใดสวนหน่ึงของรางกายหรือเครื่องมือท่ีใชอยูสัมผัสกับ
สวนอื่นของอุปกรณที่มีกระแสไฟดวยความพลั้งเผลอ  

8) การใชกุญแจปองกันการสับสวิตช การแขวนปายเตือนหามสับสวิตชตลอดจนการปลด
กุญแจและปายตองกระทําโดยบุคคลคนเดียวกันเสมอ  

9) การขึ้นที่สูงเพื่อทํางานกับอุปกรณไฟฟาตองใชเข็มขัดนิรภัย หากไมมีการใชเชือกขนาด
ใหญคลองเอาไวกับโครงสรางหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคาร  

10) การทํางานเกี่ยวกับไฟฟาหากเปนไปไดควรมีผูชวยเหลืออยูดวย 
2. การบริหารจัดการและการบริการที่ด ี

บริการที่ดี หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามในการใหบริการตอผูรับบริการ มีระดับ
การปฏิบัติ ดังน้ี 

1 ใหบริการแกผรูับบรกิาร ดวยความเต็มใจ 
- ใหบริการที่เปนมิตรภาพ 
- ใหขอมูลขาวสารที่ถุกตองชัดเจนแกผูรับบริการ 
- แจงใหผูรับบริการทราบความคืบหนาในการดําเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานตาง ๆ ท่ี
ใหบริการอยู 

- ประสานงานใหแกผูรับบริการไดอยางตอเน่ืองและรวดเร็ว 
2 ชวยแกปญหาใหแกผูรับบรกิาร 

- ชวยแกปญหาหรือหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นแกผูรับบริการอยางรวดเร็วไมบายเบี่ยง 
ไมแกตัวหรือปดภาระ 

- ผูรับบริการไดรับความพึงพอใจและนําขอขัดของที่เกิดจากการใหบริการไปพัฒนาใหการ
บริการดีย่ิงขึ้น 

3 ใหบริการที่เกินความคาดหวัง แมตองใหเวลาหรอืความพยายามอยางมาก 
- ใหเวลาแกผูรับบริการเปนพิเศษ เพื่อชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ 
- นําเสนอวิธีการในการใหบริการที่ผูรับบริการจะไดรับประโยชนสูงสุด 
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4 เขาใจและใหบรกิารทีต่รงตามความตองการที่แทจริงของผูรบับริการได 
- พยายามทําความเขาใจดวยวิธีตาง ๆ เพื่อใหบริการไดตรงตามความตองการที่แทจริงของ
ผูรับบริการ 

- ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแกผูรับบริการ เพื่อตอบสนองความตองการ 
5 ใหบริการที่เปนประโยชนอยางแทจริงใหแกผรูับบรกิาร 

- คิดถึงประโยชนของผูรับบริการในระยะยาว 
- เปนที่ปรึกษาที่มีสวนชวยในการตัดสินใจที่ผูรับบริการไววางใจ 
- สามารถใหความเห็นที่แตกตางจากวีการหรือขั้นตอนที่ผูรับบริการตองการใหสอดคลองกับ
ความจําเปน ปญหา โอกาส เพื่อประโยชนอยางแทจริงของผูรับบริการ 
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