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หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ 
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 
 



คํานํา 
 

 ด้วยความตระหนักและมุ่งม่ันของสํานักงาน  กศน. ท่ีต้องการให้การศึกษาเป็นส่วนสําคัญของ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  การกําหนดนโยบายด้านการศึกษาจึงมุ่งเน้นให้สถานศึกษา        
ในสังกัดเสริมสร้างโอกาสให้ผู้เรียนการศึกษานอกระบบตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ได้เรียนรู้อย่างท่ัวถึงเต็มศักยภาพ 

 ในปีงบประมาณ  2554  สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ภาคเหนือได้รับงบประมาณเพ่ือปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการให้กับสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงาน กศน.  ในเขตภาคเหนือ  โดยได้จัดทําหนังสือประกอบการเรียนในสาระความรู้
พ้ืนฐานรายวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ                  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  เพ่ือให้ครู  ผู้เรียนและผู้เก่ียวข้องได้นําไปศึกษาเป็น       
การเพ่ิมเติมเสริมความรู้ความเข้าใจเน้ือหาในบทเรียนท่ีครอบคลุมตามหลักสูตรดังกล่าว 

 สถาบัน  กศน. ภาคเหนือหวังเป็นอย่างย่ิงว่าหนังสือประกอบการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์
เล่มน้ี  จะเป็นประโยชน์ต่อครู  ผู้เรียน  และผู้เก่ียวข้องได้ใช้ประกอบการเรียนการสอนและนําไป            
สู่การพัฒนาตามความคาดหวังของหลักสูตรและเจตนารมณ์ของสํานักงาน  กศน.  ขอขอบคุณผู้จัดทํา
ดังปรากฏนามในท้ายเล่มทุกท่านท่ีร่วมกันจัดทําหนังสือประกอบการเรียนเล่มน้ีจนสําเร็จสมบูรณ์
ด้วยดี 
 
 
 
 
 
                                                  นายประเสริฐ     หอมดี 
                                      ผู้อํานวยสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
                                                                       และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ 
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โครงสร้างหนังสือประกอบการเรียน 
บทท่ี 1  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1.1 ความหมายและความสําคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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4. โครงงานวิทยาศาสตร์ 
 4.1 ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 4.2 การเลือกหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ 
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 4.4 การนําเสนอโครงงาน 
 4.5 ประโยชน์ของโครงงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 1  

บทท่ี  2 สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
1. เซลล์ 

1.1 ลักษณะ รูปร่างของเซลล์  
1.2 รูปร่าง องค์ประกอบ โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์พืชและเซลล์สัตว ์
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2. กระบวนการดํารงชีวิตของพืชและสัตว์ 
2.1 การดํารงชีวิตของพืช 
2.2 การดํารงชีวิตของสัตว์ 

3. ระบบนิเวศ 
3.1 ความหมายและองค์ประกอบของระบบนิเวศ 
3.2 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ  ในระบบนิเวศ 
3.3 การถ่ายทอดพลังงาน 
3.4 สายใยอาหาร 
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4.  โลกบรรยากาศปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ  
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4.1 โลก 
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4.7 สภาวะโลกร้อน สาเหตุและผลกระทบ การป้องกันและแก้ไข 
 ปัญหาโลกร้อน 

บทท่ี  3 สารเพ่ือชีวิต 
3.1 สมบัติของสารและการจําแนกสาร 
3.2 ธาตุและสารประกอบของสาร 
3.3 สารละลาย 
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บทท่ี  4 แรงและพลังงานเพ่ือชีวิต 
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คําแนะนําการใช้หนังสือประกอบการเรียน 

รายวิชา  วิทยาศาสตร์ รหัส  พว21001 
 

 หนังสือประกอบการเรียนสาระความรู้ พ้ืนฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยม             
ศึกษาตอนต้น  รหัส พว 21001   เป็นหนังสือเรียนท่ีจัดทําข้ึน สําหรับผู้เรียน ครูและผู้สนใจใช้เป็น             
สื่อประกอบการเรียนการสอน โดยมีสาระท่ีตรงกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา              
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  ประกอบด้วยเนื้อหา  5  บทดังนี้  

      บทท่ี  1  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

      บทท่ี  2  สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

      บทที  3  สารเพ่ือชีวิต 

      บทท่ี  4  งานและพลังงานเพ่ือชีวิต 

      บทท่ี  5  ดาราศาสตร์เพ่ือชีวิต  

ในการศึกษาหนังสือประกอบการเรียน  รายวิชาวิทยาศาสตร์  ผู้เรียนควรปฏิบัติดังนี้ 
1.  ทําแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจในรายวิชานี้เพียงใด 

 2. ศึกษาหนังสือประกอบการเรียนทีละบท ทุกเรื่องและทํากิจกรรมท้ายบท ให้ครบถ้วน 
ทุกกิจกรรมหรือทุกแบบฝึกหัด 

 3. ทําแบบทดสอบหลังเรียน อีกครั้งและตรวจให้คะแนนตามแบบเฉลยท้ายเล่มและ          
นําคะแนนท่ีได้มาเปรียบเทียบกับคะแนนก่อนเรียน ว่าเพ่ิมข้ึนหรือไม่หากน้อยกว่าเดิมให้กลับไปศึกษา    
ทบทวนบทเรียนอีกครั้ง หากได้คะแนนเพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียน แต่ยังไม่พอใจระดับคะแนนให้ลองกลับไป
ทบทวนบางบทเรียนท่ีไม่เข้าใจเพ่ิมเติมจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

4. นอกจากศึกษาจากหนังสือเรียนนี้แล้ว ผู้ เรียนควรหาความรู้เ พ่ิมเติม จากแหล่ง              
การเรียนรู้ อ่ืนๆ เช่น เว็บไซต์ ห้องสมุดประชาชน ผู้รู้ ในเรื่องนั้นๆ ด้วยความต้ังใจและใส่ใจ                          
ในกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บังเกิดผลท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
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โครงสร้างหนังสือประกอบการเรียน 

รายวิชาวิทยาศาสตร์ 

สาระสําคัญ 

1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  เรื่อง ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะขบวนการทางวิทยาศาสตร์  เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโครงงานวิทยาศาสตร์ 

2. สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เซลล์  กระบวนการดํารงชีวิตของพืชและสัตว์ ระบบนิเวศ 
โลกบรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. สารเพ่ือชีวิต เรื่อง การจําแนกสาร ธาตุและสารประกอบ สารละลาย กรด-เบส                    
สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต 

4. แรงและพลังงานเพ่ือชีวิต  เรื่อง  แรงและการใช้ประโยชน์ของแรง  งานและพลังงาน 

5. ดาราศาสตร์เพ่ือชีวิต เรื่อง ดวงดาวกับชีวิต 

 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด และทักษะ มีความสามารถในการตัดสินใจ                
นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และทําโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 

2. อธิบายเก่ียวกับเซลล์กระบวนการดํารงชีวิตของพืช และระบบต่างๆของสัตว์ 
3. อธิบายเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ การถ่ายทอด

พลังงานการแก้ปัญหา การดูและรักษา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ินและ
ประเทศ 

4. อธิบายเก่ียวกับโลกและบรรยากาศปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การกระทําของมนุษย์ท่ีมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน การป้องกันภัยท่ีเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 

5. อธิบายเก่ียวกับสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสาร การจําแนกสาร กรด เบส ธาตุ 
สารประกอบ สารละลาย และของผสม และใช้สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัยต่อชีวิต 



6. อธิบายเก่ียวกับแรงและการใช้ประโยชน์ของแรง 
7. อธิบายเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในชีวิตประจําวัน แสง

และสมบัติของแสง เลนส์ ประโยชน์และโทษจากแสง การเปลี่ยนรูปพลังงาน พลังงานความร้อน และ
แหล่งกําเนิด การนําพลังงานไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน และการอนุรักษ์พลังงานได้ 

8. อธิบายเก่ียวกับดวงดาว และการใช้ประโยชน์ 
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ขอบข่ายเนื้อหา 

 หนังสือเรียนรายวิชา  วิทยาศาสตร์  มี 5  บท ดังนี้ 
 บทท่ี 1  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  เรื่อง  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  เรื่อง  โครงงานวิทยาศาสตร์ 
 บทท่ี 2  สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
  เรื่อง  เซลล์ 
  เรื่อง  กระบวนการดํารงชีวิตของพืชและสัตว์ 
  เรื่อง  ระบบนิเวศ 
  เรื่อง  โลกบรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 บทท่ี 3  สารเพ่ือชีวิต 
  เรื่อง  สารและการจําแนกสาร 
  เรื่อง  ธาตุและสารประกอบ 
  เรื่อง  สารละลาย 
  เรื่อง  สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต 

บทท่ี 4  แรงและพลังงานเพ่ือชีวิต 
 เรื่อง  แรงและการใช้ประโยชน์ 
 เรื่อง  งานและพลังงาน 

 บทท่ี 5 ดาราศาสตร์เพ่ือชีวิต  
  เรื่อง  ดวงดาวกับชีวิต 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน 
2. ศึกษาหนังสือเรียนแต่ละบท 
3. ทํากิจกรรมท้ายบท 
4. ตรวจสอบความรู้จากเฉลยและแนวทางการตอบท้ายเล่ม 
5. ศึกษาเพ่ิมเติมจากแหล่งการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผลการเรียน 
1. การทํากิจกรรมท้ายบท 
2. ทดสอบหลังเรียน 
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บทที่  1 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
สาระสําคัญ 
 วิทยาศาสตร์ (science) เป็นความรู้เก่ียวกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ และกระบวนการค้นคว้าหา
ความรู้ท่ีมีข้ันตอนมีระเบียบแบบแผน ซ่ึงเกิดข้ึนจากการท่ีมนุษย์พยายามหาคําตอบเก่ียวกับคําถามจาก
สิ่งแวดล้อม โดยการค้นหาความรู้อย่างเป็นระบบและมีข้ันตอนท่ีสามารถตรวจสอบได้ด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความจําเป็นและเพ่ิมความสําคัญเป็นลําดับมากข้ึนต่อการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์แม้ว่าการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเอ้ืออํานวยในด้านชีวิตความเป็นอยู่ท่ี
สะดวกสบายและอายุยืนนานข้ึน หากการการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ โดยมิได้พิจารณา
อย่างสุขุมรอบคอบและกว้างไกลแล้ว ย่อมเกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมและสมดุลทางธรรมชาติอย่าง
มหันต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรช่วยเตรียมให้มนุษย์มีความพร้อมท่ีจะเผชิญกับปัจจัยพ้ืนฐานใน
การดํารงชีวิต และปัญหาอันเก่ียวเน่ืองกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ข้อท่ีพึงตระหนัก คือ การดํารงชีวิตของ
มนุษย์มิใช่เพ่ือกอบโกยผลประโยชน์จากธรรมชาติ หรือการทําตนอยู่เหนือธรรมชาติ หากแต่มนุษย์ต้อง
เรียนรู้ธรรมชาติท่ีจะดํารงชีวิตอย่างสันติร่วมกับผู้ อ่ืน กับสังคมวัฒนธรรม และกับธรรมชาติ  
ดังน้ันในชีวิตประจําวันของมนุษย์ทุกคน จะต้องเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา 
เก่ียวข้องกับวิวัฒนาการทางด้านความรู้ ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ด้าน จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิง
ท่ีจะทําให้บุคคลในสังคม รู้จักวิธีการคิดอย่างมีเหตุผล มีวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีมีระบบ อันจะส่งผลให้
เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญาซ่ึงวิธีการคิดน้ันเป็นวิธีเดียวกันกับท่ีใช้อยู่ในกระบวนการแสวงหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ 
  

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1. อธิบายธรรมชาติและความสําคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. อธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิยาศาสตร์  

เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
     3.  อธิบายความหมายความสําคัญ และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีต่อชีวิตและสังคม   ยกตัวอย่าง
การใช้ประโยชน์และผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ  
     4.  อธิบายประเภท เลือกหัวข้อ วางแผน วิธีทํา นําเสนอประโยชน์ของโครงงาน 

5. ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ และนําความรู้
เก่ียวกับโครงงานไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ 

 

ขอบข่ายเนื้อหา 
 1.  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2.  โครงงานวิทยาศาสตร์ 
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1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1.1  ความหมายและความสําคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

             คําว่า วิทยาศาสตร์ ตรงกับคําภาษาอังกฤษว่า "Science" ซ่ึงมาจากศัพท์ภาษาลาตินว่า 
"Scientia"  แปลว่า ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้ท่ีได้มาจากการศึกษาปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ซ่ึงสามารถแสดงหรือพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง และเป็นความจริง โดยใช้กระบวนการแสวงหา
ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ แล้วจัดความรู้นั้นเข้าเป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่ 
       ความสําคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ เม่ือมนุษย์มีความกระตือรือร้น 
สนใจ เสาะแสวงหาความรู้ และพิสูจน์ความจริงท่ีเกิดข้ึน จนกระท่ังได้เป็นหลักการ ทฤษฏี หรือกฎ ซ่ึง
เป็นความรู้วิทยาศาสตร์แล้วมนุษย์ก็จะใช้ความรู้วิทยาศาสตร์นั้นมาประยุกต์ในการใช้ประโยชน์ต่างๆ ใน
ยุคแรกๆ น้ันวิทยาศาสตร์มักเป็นการค้นพบโดยบังเอิญจากการสังเกต และการพิสูจน์ปรากฏการณ์
ท่ัวๆไปท่ีไม่มีความซับซ้อน จากน้ันจึงนําความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ จนได้เคร่ืองมืออํานวยความสะดวก
อย่างง่ายๆ  ด้ังน้ันในการท่ีจะพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ น้ันจําเป็นต้องอาศัยความรู้พ้ืนฐานความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีดี และถูกต้อง อย่างไรก็ดี ในการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การพิสูจน์ค้นคว้าหา
คําตอบเพ่ือให้ได้ความรู้ท่ีละเอียดและซับซ้อน ซ่ึงเป็นความรู้ในชั้นสูงข้ึนไปน้ัน จําเป็นต้องใช้เคร่ืองมือ
หรือใช้เทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน สามารถใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน หรือตรวจวัดละเอียดถูกต้องแม่นยําข้ึน ดังน้ัน
จึงเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ในทางเอ้ือประโยชน์ให้กันและกัน และมักมีการ
พัฒนาควบคู่ไปด้วยกันเสมอ 

1.2 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1.2.1 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรือวิธีแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เป็นวิธีการ

แก้ปัญหาตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นระบบและมีลําดับข้ันตอนแน่นอน  ดังน้ี 
1. การสังเกตและการต้ังปัญหา 
2. การสร้างสมมติฐาน 
3. ตรวจสอบสมมติฐาน หรือข้ันทดลอง (ข้ันเก็บรวบรวมข้อมูล) 
4. วิเคราะห์ข้อมูล 
5. ลงข้อสรุป 

 

1. การสังเกตและการต้ังปัญหา 
 การสังเกต (Observation) วิธีการทางวิทยาศาสตร์มักจะเร่ิมจากการสังเกตปรากฏการณ์
ต่างๆ ท่ีอยู่รอบๆ ตัวเรา เม่ือได้ข้อสังเกตบางอย่างท่ีเราสนใจจะทําให้ได้สิ่งท่ีตามมาคือ ปัญหา 
(Problem) เช่น การสังเกตต้นหญ้าใต้ต้นไม้ใหญ่ หรือต้นหญ้าท่ีอยู่ใต้หลังคามักจะไม่งอกงาม  ส่วน
ต้นหญ้าในบริเวณใกล้เคียงกันท่ีได้รับแสงเจริญงอกงามดี 
 การต้ังปัญหา (Problem)  
 "แสงแดดมีส่วนเก่ียวข้องกับการเจริญงอกงามของต้นหญ้าหรือไม่"                 
 "แบคทีเรียในจานเพาะเชื้อเจริญช้าไม่งอกงามถ้ามีราสีเขียวอยู่ในจานเพาะเชื้อน้ัน" 
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2.  การต้ังสมมติฐาน (Formulation of Hypothesis) 
  คือการคาดคะเนคําตอบท่ีอาจเป็นไปได้หรือคิดหาคําตอบล่วงหน้าบนฐานข้อมูลท่ีได้จาก
การสังเกตปรากฏการณ์  และการศึกษาเอกสารต่างๆ โดยคําตอบของปัญหาซ่ึงคิดไว้น้ีอาจถูกต้องแต่ยัง
ไม่เป็นท่ียอมรับจนกว่าจะมีการทดลองเพ่ือตรวจสอบอย่างรอบคอบเสียก่อน  จึงจะทราบว่าสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว้น้ันถูกต้องหรือไม่  ดังน้ันควรต้ังสมมติฐานไว้หลายๆ ข้อ และทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานไป
พร้อมๆ กันการต้ังสมมติฐานท่ีดีควรมีลักษณะดังน้ี 

2.1 เป็นสมมติฐานท่ีเข้าใจง่าย  มักนิยมใช้วลี "ถ้า…ดังน้ัน" 
2.2 เป็นสมมติฐานท่ีแนะลู่ทางท่ีจะตรวจสอบได้ 
2.3 เป็นสมมติฐานท่ีตรวจได้โดยการทดลอง 
2.4 เป็นสมมติฐานท่ีสอดคล้องและอยู่ในขอบเขตข้อเท็จจริงท่ีได้จากการสังเกตและ

สัมพันธ์กับปัญหาท่ีต้ังไว้ 
  สมมติฐานท่ีเคยยอมรับอาจล้มเลิกได้ถ้ามีข้อมูลจากการทดลองใหม่ๆ มาลบล้างแต่ก็มี
บางสมมติฐานท่ีไม่มีข้อมูลจากการทดลองมาคัดค้านทําให้สมมติฐานเหล่าน้ันเป็นท่ียอมรับว่าถูกต้อง                
เช่น   สมมติฐานของ เมนเดลเ ก่ียว กับหน่วยกรรมพันธุ์  ซ่ึ ง เปลี่ ยนกฎการแยกตัวของ ยีน  
ตัวอย่าง 
  "ถ้าราเฟนิซิลเลียมยับย้ังการเจริญของแบคทีเรีย  ดังน้ันแบคทีเรียจะไม่เจริญเม่ือมี         
ราเฟนิซิลเลียมข้ึนรวมอยู่ด้วย" 
  "ถ้าแสงแดดมีส่วนเก่ียวข้องกับการเจริญงอกงามของต้นหญ้า  ดังน้ันต้นหญ้าบริเวณ         
ท่ีได้รับแสงแดดจะเจริญงอกงาม" 

3. การตรวจสอบสมมติฐาน หรือข้ันรวบรวมข้อมูล (Gather Evidence)การตรวจสอบ 
สมมติฐานจะต้องยึดข้อกําหนดสมมติฐานไว้เป็นเหลักเสมอตรวจสอบดูว่าสมมติฐานข้อใดเป็นคําตอบท่ี
ถูกต้องท่ีสุด  ประกอบด้วยกิจกรรม 3 กระบวนการ คือ 

3.1 การออกแบบการทดลอง  คือการวางแผนการทดลองก่อนท่ีจะลงมือปฏิบัติ
จริง  โดยให้สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้เสมอ และควบคุมปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ ท่ีมีผลต่อการ
ทดลอง แบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ 

3.1.1 ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น (Independent Variable or Manipulated 
Variable)  คือปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุทําให้เกิดผลการทดลองหรือตัวแปรท่ีต้องศึกษาทําการตรวจสอบดูว่า
เป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดผลเช่นกัน 

3.1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ผลท่ีเกิดจากการทดลอง  ซ่ึงต้อง
ใช้วิธีการสังเกตหรือวัดผลด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือเก็บข้อมูลไว้ และจะเปลี่ยนแปลงไปตามตัวแปรอิสระ 

3.1.3 ตัวแปรท่ีต้องควบคุม (Control Variable) คือปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจาก
ตัวแปรต้นท่ีมีผลต่อการทดลอง และต้องควบคุมให้เหมือนกันทุกชุดการทดลอง  เพ่ือป้องกันไม่ให้ผล
การทดลองเกิดความคลาดเคลื่อน 
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         ในการตรวจสอบสมมติฐาน  นอกจากจะควบคุมปัจจัยท่ีมีผลต่อการทดลองจะต้องแบ่งชุด
การทดลองออกเป็น 2 ชุด ดังน้ี 
 ชุดทดลอง  หมายถึง ชุดท่ีเราใช้ศึกษาผลของตัวแปรอิสระ 
         ชุดควบคุม  หมายถึง ชุดของการทดลองท่ีใช้เป็นมาตาฐานอ้างอิง เพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลท่ีได้
จากการทดลอง ซ่ึงชุดควบคุมน้ีจะมีตัวแปรต่างๆ เหมือนชุดทดลองแต่จะแตกต่างจากชุดทดลองเพียง 1 
ตัวแปรเท่าน้ัน คือตัวแปรท่ีเราจะตรวจสอบหรือตัวแปรอิสระ 

3.2 การปฏิบัติการทดลอง  ในกิจกรรมน้ีจะลงมือปฏิบัติการทดลองจริงโดยจะ
ดําเนินการไปตามข้ันตอนท่ีได้ออกแบบไว้  และควรจะทดลองซํ้าๆ หลายๆ คร้ังเพ่ือให้แน่ใจว่าได้ผล
เช่นน้ันจริง 

3.3 การบันทึกผลการทดลอง  หมายถึง  การจดบันทึกท่ีได้จากการทดลองซ่ึงข้อมูลท่ีได้
น้ีสามารถรวบรวมไว้ใช้สําหรับยืนยันว่าสมมติฐานท่ีต้ังไว้ถูกต้องหรือไม่ 
 เม่ือคาดคะเนคําตอบว่า "แสงแดดทําให้ต้นหญ้าเจริญงอกงาม  ดังน้ันต้นหญ้าท่ีถูก
แสงแดดจะเจริญงอกงาม ส่วนต้นหญ้าท่ีไม่ถูกแสงแดดจะไม่เจริญงอกงามหรือเฉาตายไป" ดังน้ันในข้ันน้ี
จะเป็นข้ันท่ีจะตรวจสอบว่า คําตอบท่ีเราคาดคะเนไว้นี้จะถูกต้องหรือไม่ โดยอาจออกแบบการทดลองได้
ดังน้ี 
         นําต้นหญ้า แบ่งการทอลองออกเป็น  2 กลุ่มชุดการทดลอง 
 กลุ่มท่ี  1  ปลูกในท่ีมีแสงแดด  
 กลุ่มท่ี  2  ปลูกใช้กล่องสีดํามาครอบไว้ไม่ให้ได้รับแสงแดด 
 (ชุดการทดลองและชุดควบคุมทําการควบคุมท้ังปริมาณนํ้าท่ีรดท้ัง 2 กลุ่มน้ีเท่าๆ กัน 
ประมาณ 2 สัปดาห์ให้เหมือนกันทุกประการยกเว้นการได้รับแสงแดด กับไม่ได้รับแสงแดด) ทําการ
สังเกตและบันทึกผล 
         ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ คือ แสงแดด 
          ตัวแปรตาม คือ การเจริญเติบโตของต้นหญ้า 
          ตัวแปรท่ีต้องควบคุม คือ ปริมาณนํ้า, ชนิดของดิน, ปริมาณของดิน, ชนิดของกระถางท่ี
ใช้ปลูก, ชนิดของต้นหญ้า 

4. ข้ันวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of Data) 
  เป็นข้ันท่ีนําข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต  การค้นคว้า การทดลองหรือการรวบรวมหรือ
ข้อเท็จจริงมาทําการวิเคราะห์ผลแล้วนําไปเปรียบเทียบกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ว่าสอดคล้องกับสมมติฐาน
ข้อใด  (เช่น การหาค่าเฉลี่ยของความสูงของต้นหญ้าจาก 2 สัปดาห์) 

5. ข้ันสรุปผล  (Conclusion of Result) 
  การสรุปผล เป็นข้ันตอนท่ีนําเอาข้อมูลท่ีได้จากข้ันตอนของการรวบรวมข้อมูลแล้ว 
นํามาสรุป พิจารณาว่า ผลสรุปน้ันเหมือนกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้หรือไม่  ถ้าเหมือนกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
สมมติฐานจะกลายเป็นทฤษฎี (Theory) และทฤษฎีน้ันก็สามารถนําไปอธิบายข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์
ต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง เช่น  สรุปผลได้ว่า แสงแดดมีส่วนเก่ียวข้องกับการเจริญงอกงามของต้นหญ้า
และสามารถนําผลสรุปในเร่ืองน้ีไปใช้ในการปลูกพืช  น่ันคือ เม่ือจะปลูกพืชควรปลูกในบริเวณท่ีแสงแดด
ส่องถึง จึงจะทําให้พืชเจริญงอกงามดี 
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สรุปวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 5 ข้ันตอนประกอบด้วย 
 

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ บันทึกผลการทดลอง 

1. การสังเกตและการต้ังปัญหา 
 

 "แสงแดดมีส่วนเก่ียวข้องกับการเจริญงอกงามของ
ต้นหญ้าหรือไม่" 
 

2. การต้ังสมมติฐาน "ถ้าแสงแดดมีส่วนเก่ียวข้องกับการเจริญงอกงาม
ของต้นหญ้า  ดังน้ันต้นหญ้าท่ีได้รับแสงแดดจะ
เจริญงอกงาม 

3. การตรวจสอบสมมติฐาน หรือข้ันรวบรวมข้อมูล    

3.1 การออกแบบการทดลอง 
 

 
 
        ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น  
        ตัวแปรตาม การเจริญเติบโตของต้นหญ้า 
        ตัวแปรท่ีต้องควบคุม  
  

นําต้นหญ้า แบ่งการทดลองออกเป็น  2 กลุ่มชุด
การทดลอง 
 กลุ่มท่ี  1  ปลูกในท่ีมีแสงแดด   
 กลุ่มท่ี  2  ปลูกใช้กล่องสีดํามาครอบไว้ไม่ให้ 
               ได้รับแสงแดด  

แสงแดด 
การเจริญเติบโตของต้นหญ้า 
ปริมาณนํ้า, ชนิดของดิน, ปริมาณของดิน,              
ชนิดของกระถางท่ีใช้ปลูก, ชนิดของต้นหญ้า 
 

3.2 การปฏิบัติการทดลอง   ลงมือปฏิบัติการทดลองจริงโดยจะดําเนินการไป
ตามข้ันตอนท่ีได้ออกแบบไว้  และควรจะทดลอง
ซํ้าๆ หลายๆ คร้ังเพ่ือให้แน่ใจว่าได้ผลเช่นน้ันจริง 
 

3.3 การบันทึกผลการทดลอง   การจดบันทึกความสูงของต้นหญ้าจาก 2 สัปดาห์ 

4. ข้ันวิเคราะห์ข้อมูล การหาค่าเฉลี่ยของความสูงของต้นหญ้าจาก 2 
สัปดาห์ 

5. ข้ันสรุปผล   นําเอาข้อมูลท่ีได้จากข้ันตอนของการรวบรวม
ข้อมูลแล้วมาสรุป พิจารณาว่า ผลสรุปน้ัน
เหมือนกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้หรือไม่  ถ้าเหมือนกับ
สมมติฐานท่ีต้ังไว้ สรุปผลได้ว่า แสงแดดมีส่วน
เก่ียวข้องกับการเจริญงอกงามของต้นหญ้าและ
สามารถนําผลสรุปในเร่ืองน้ีไปใช้ในการปลูก
พืช  น่ันคือ เม่ือจะปลูกพืชควรปลูกในบริเวณท่ี
แสงแดดส่องถึง จึงจะทําให้พืชเจริญงอกงามดี 
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1.2.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   (Scientific process skills) 
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หมายถึง พฤติกรรมท่ีเกิดจากการคิดและการ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จนเกิดความชํานาญและความคล่องแคล่วในการใช้เพ่ือแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ตลอดจนหาวิธีการเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นทักษะการ
คิดของนักวิทยาศาสตร์ท่ีนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า สืบเสาะหาความรู้ และแก้ปัญหาต่างๆ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แบ่งออกเป็น 13 ทักษะ ซ่ึงประกอบด้วย    
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน 8 ทักษะ ได้แก่ 

1. ทักษะการสังเกต ( Observation) หมายถึง ความสามารถในการใช้ประสาท
สัมผัสอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างรวมกัน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย เข้าไปสัมผัสโดยตรง
กับวัตถุหรือปรากฏการณ์ต่างๆ โดยไม่ลงความเห็นของผู้สังเกต   

2. ทักษะการวัด ( Measurement) หมายถึงความสามารถในการใช้เคร่ืองมือวัด
หาปริมาณของสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ความสามารถในการเลือกใช้เคร่ืองมืออย่างเหมาะสม และ
ความสามารถในการอ่านค่าท่ีได้จากการวัดได้ถูกต้องรวดเร็วและใกล้เคียงกับความจริงพร้อมท้ังมีหน่วย
กํากับเสมอ  

3. ทักษะการคํานวณ ( Using numbers) หมายถึง ความสามารถในการบวก ลบ 
คูณ หาร หรือจัดกระทํากับตัวเลขท่ีแสดงค่าปริมาณของสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซ่ึงได้จากการสังเกต การวัด การ
ทดลองโดยตรง หรือจากแหล่งอ่ืน ตัวเลขท่ีคํานวณน้ันต้องแสดงค่าปริมาณในหน่วยเดียวกัน ตัวเลขใหม่
ท่ีได้จากการคํานวณจะช่วยให้สื่อความหมายได้ตรงตามท่ีต้องการและชัดเจนย่ิงข้ึน 

4. ทักษะการจําแนกประเภท (Classification) หมายถึง ความสามารถในการจัด
จําแนกหรือเรียงลําดับวัตถุ หรือสิ่งท่ีอยู่ในปรากฏการณ์ต่างๆ ออกเป็นหมวดหมู่โดยมีเกณฑ์ในการจัด
จําแนก เกณฑ์ดังกล่าวอาจใช้ ความเหมือน ความแตกต่าง หรือความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหน่ึงก็ได้ โดย
จัดสิ่งท่ีมีสมบัติบางประการร่วมกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน 

5. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่ างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา                   
( Space/space Relationship and Space/Time Relationship) สเปส ( Space) ของวัตถุ หมายถึง 
ท่ีว่างบริเวณท่ีวัตถุนั้นครอบครองอยู่ ซ่ึงจะมีรูปร่างและลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุน้ัน โดยท่ัวไปสเปสของ
วัตถุจะมี 3 มิติ (Dimensions) ได้แก่ ความกว้าง ความยาว ความสูงหรือความหนาของวัตถุทักษะ          
การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา หมายถึง ความสามารถในการระบุ 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่อไปน้ี คือ  

1) ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 มิติ กับ 3 มิติ 
2) สิ่งท่ีอยู่หน้ากระจกเงากับภาพท่ีปรากฏจะเป็นซ้ายขวาของกันและกัน

อย่างไร 
3) ตําแหน่งท่ีอยู่ของวัตถุหน่ึงกับอีกวัตถุหน่ึง 4) การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งท่ีอยู่ 

ของวัตถุกับเวลาหรือสเปสของวัตถุ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปกับเวลา  
6. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูล (Organizing data and 

communication) หมายถึง ความสามารถในการนําข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต การวัด การทดลอง และ
จากแหล่งอ่ืนมาจัดกระทําใหม่โดยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดเรียงลําดับ การแยกประเภท หรือคํานวณหา
ค่าใหม่ เพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจมากข้ึน อาจนําเสนอในรูปของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ กราฟ สมการ เป็นต้น  
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7. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล ( Inferring) หมายถึง ความสามารถในการ
อธิบายข้อมูลท่ีมีอยู่อย่างมีเหตุผล โดยอาศัยความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย ข้อมูลท่ีมีอยู่อาจได้มา
จากการสังเกต การวัด การทดลอง คําอธิบายน้ันได้ มาจาก ความรู้หรือประสบการณ์เดิมของ ผู้สังเกตท่ี
พยายามโยงบางส่วนท่ีเป็นความรู้หรือประสบการณ์เดิมให้มาสัมพันธ์กับข้อมูลท่ีตนเองมีอยู่ 

8. ทักษะการพยากรณ์ ( Prediction) หมายถึง ความสามารถในการทํานายหรือ
คาดคะเนสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนล่วงหน้า โดยอาศัยการสังเกตปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนซํ้าๆ หรือความรู้ท่ีเป็น
หลักการ กฎ หรือทฤษฎีในเร่ืองน้ันมาช่วยในการทํานาย การทํานายอาจทําได้ภายในขอบเขตข้อมูล 
(Interpolating)และภายนอกขอบเขตข้อมูล ( Extrapolating)  

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันผสม 5 ทักษะ ดังน้ี 
 1. ทักษะการต้ังสมมุติฐาน ( Formulating hypothesis) หมายถึง ความสามารถ
ในการให้คําอธิบายซ่ึงเป็นคําตอบล่วงหน้าก่อนท่ีจะดําเนินการทดลอง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเป็น
จริงในเร่ืองน้ันๆ ต่อไป สมมุติฐานเป็นข้อความท่ีแสดงการคาดคะเน ซ่ึงอาจเป็นคําอธิบายของสิ่งท่ีไม่
สามารถตรวจสอบโดยการสังเกตได้ หรืออาจเป็นข้อความท่ีแสดงความสัมพันธ์ท่ีคาดคะเนว่าจะเกิดข้ึน
ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ข้อความของสมมุติฐานน้ีสร้างข้ึนโดยอาศัยการสังเกตความรู้ 
ประสบการณ์เดิมเป็นพ้ืนฐาน การคาดคะเนคําตอบท่ีคิดล่วงหน้าน้ียังไม่ทราบ หรือยังไม่เป็นหลักการ 
กฎ หรือทฤษฎีมาก่อน ข้อความของสมมุติฐานต้องสามารถทําการตรวจสอบโดยการทดลองและแก้ไข
เม่ือมีความรู้ใหม่ได้  
 2. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining operationally) หมายถึง 
ความสามารถในการกําหนดความหมายและขอบเขตของคํา หรือตัวแปรต่างๆ ให้เข้าใจตรงกัน และ
สามารถสังเกตและวัดได้ คํานิยามเชิงปฏิบัติการ เป็นความหมายของคําศัพท์เฉพาะ เป็นภาษาง่ายๆ 
ชัดเจน ไม่กํากวม ระบุสิ่งท่ีสังเกตได้ และระบุการกระทําซ่ึงอาจเป็น การวัด การทดสอบ การทดลองไว้ด้วย  
 3. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and controlling 
variables) หมายถึง การชี้บ่งตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรท่ีต้องควบคุมในสมมุติฐานหน่ึง การ
ควบคุมตัวแปรน้ันเป็นการควบคุมสิ่งอ่ืนๆ นอกเหนือจากตัวแปรต้นท่ีจะทําให้ผลการทดลอง
คลาดเคลื่อนถ้าหากว่าไม่ควบคุมให้เหมือนกัน  
 4. ทักษะการทดลอง ( Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการเพ่ือหา
คําตอบหรือทดสอบสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ ในการทดลองจะประกอบด้วยกิจกรรม 3 ข้ันตอน คือ 

4.1 การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองก่อนลงมือ
ทดลองจริง เพ่ือกําหนดวิธีการดําเนินการทดลองซ่ึงเก่ียวกับการกําหนดวิธีดําเนินการทดลองซ่ึงเก่ียวกับ
การกําหนดและควบคุมตัวแปร และวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการใช้ในการทดลอง 

4.2 การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบัติการทดลองจริงๆ  
4.3 การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกข้อมูลท่ีได้จากการทดลอง 

ซ่ึงอาจเป็นผลของการสังเกต การวัด และอ่ืนๆ  
 5. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป (Interpretting data and 
conclusion)  หมายถึง ความสามารถในการบอกความหมายของข้อมูลท่ีได้จัดกระทํา และอยู่ใน
รูปแบบท่ีใช้ในการสื่อความหมายแล้ว ซ่ึงอาจอยู่ในรูปตาราง กราฟ แผนภูมิหรือรูปภาพต่างๆ รวมท้ัง
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ความสามารถในการบอกความหมายข้อมูลในเชิงสถิติด้วย และสามารถลงข้อสรุปโดยการเอา
ความหมายของข้อมูลท่ีได้ท้ังหมด สรุปให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปรท่ีต้องการ 

1.2.3 เจตคติทางวิทยาศาสตร์  (Scientific Attitudes)  
 เจตคติ หมายถึง สภาพจิตใจของบุคคลแต่ละบุคคลท่ีเกิดจากประสบการณ์ หรือการเรียนรู้ 
และมีความพร้อมเพ่ือท่ีจะแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในทางใดทาง
หน่ึง เช่น ชอบ ไม่ชอบ สนับสนุน เป็นต้น  เจตคติทางวิทยาศาสตร์ไม่เหมือนกับเจตคติของบุคคลท่ี
แสดงพฤติกรรมต่อสิ่งต่าง ๆ โดยท่ัวไป เจตคติทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการ (Process) ท่ี
นักวิทยาศาสตร์ได้กระทํา เพ่ือค้นหาความรู้และให้ได้มาซ่ึงความรู้ท่ีถูกต้อง เป็นจริง และเป็นท่ียอมรับ มี
เจตคติทางวิทยาศาสตร์มี 6 ลักษณะ ดังน้ี 

1. เป็นคนท่ีมีเหตุผล  
1) จะต้องเป็นคนท่ียอมรับ และเชื่อในความสําคัญของเหตุผล 
2) ไม่เชื่อโชคลาง คําทํานาย หรือสิ่งศักด์ิสิทธิ์ต่าง ๆ  
3) ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือเหตุการณ์ และหาความสัมพันธ์ของสาเหตุกับผล          

ท่ีเกิดข้ึน 
4) ต้องเป็นบุคคลท่ีสนใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน และจะต้องเป็นบุคคลท่ี

พยายามค้นหาคําตอบ ว่า ปรากฏการณ์ต่าง ๆ น้ันเกิดข้ึนได้อย่างไร และทําไมจึงเกิดเหตุการณ์เช่นน้ัน 
2. เป็นคนท่ีมีความอยากรู้อยากเห็น 

1) มีความพยายามท่ีจะเสาะแสวงหาความรู้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
2) ตระหนักถึงความสําคัญของการแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติมเสมอ 
3) จะต้องเป็นบุคคลท่ีชอบซักถาม ค้นหาความรู้โดยวิธีการต่าง ๆ อยู่เสมอ 

3. เป็นบุคคลท่ีมีใจกว้าง 
1) เป็นบุคคลท่ีกล้ายอมรับการวิพากษ์วิจารณ์จากบุคคลอ่ืน 
2) เป็นบุคคลท่ีจะรับรู้และยอมรับความคิดเห็นใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
3) เป็นบุคคลท่ีเต็มใจท่ีจะเผยแพร่ความรู้และความคิดให้แก่บุคคลอ่ืน  
4) ตระหนักและยอมรับข้อจํากัดของความรู้ท่ีค้นพบในปัจจุบัน 

4. เป็นบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย์ และมีใจเป็นกลาง 
1) เป็นบุคคลท่ีมีความซ่ือตรง อดทน ยุติธรรม และละเอียดรอบคอบ 
2) เป็นบุคคลท่ีมีความม่ันคง หนักแน่นต่อผลท่ีได้จากการพิสูจน์ 
3) สังเกตและบันทึกผลต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา ไม่ลําเอียง และมีอคติ 

5. มีความเพียรพยายาม 
1) ทํากิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ 
2) ไม่ท้อถอยเม่ือผลการทดลองล้มเหลว หรือมีอุปสรรค 
3) มีความต้ังใจแน่วแน่ต่อการค้นหาความรู้ 

6. มีความละเอียดรอบคอบ 
1) รู้จักใช้วิจารณญาณก่อนท่ีจะตัดสินใจใด ๆ 
2) ไม่ยอมรับสิ่งหน่ึงสิ่งใดจนกว่าจะมีการพิสูจน์ท่ีเชื่อถือได้ 
3) หลีกเลี่ยงการตัดสินใจ และการสรุปผลท่ียังไม่มีการวิเคราะห์แล้วเป็นอย่างดี 
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1.2.4 จิตวิทยาศาสตร์ 
 จิตวิทยาศาสตร์ หมายถึง ลักษณะนิสัยของบุคคลท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษาหาความรู้โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยลักษณะต่างๆ ได้แก่ ความสนใจ ใฝ่รู้           
ความมุ่งม่ัน อดทน รอบคอบ ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์ ประหยัด การร่วมแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีเหตุผล  การทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ 
 

2. เทคโนโลยี 
2.1 ความหมายและความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อชีวิตและสังคม 

 เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งท่ีมนุษย์พัฒนาข้ึน เพ่ือช่วยในการทํางานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เข่น 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร วัสดุ หรือ แม้กระท่ังท่ีไม่ได้เป็นสิ่งของท่ีจับต้องได้ เช่น กระบวนการ         
ต่าง ๆ 
 เทคโนโลยี เป็นการประยุกต์ นําเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ และก่อให้เกิดประโยชน์ 
ในทางปฏิบัติแก่มวลมนุษย์กล่าวคือเทคโนโลยีเป็นการนําเอาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการ
ประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนท่ีเป็นข้อแตกต่างอย่างหน่ึงของเทคโนโลยี กับ
วิทยาศาสตร์      คือเทคโนโลยีจะข้ึนอยู่กับปัจจัย ทางเศรษฐกิจเป็นสินค้ามีการซ้ือขาย ส่วนความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์      เป็นสมบัติส่วนรวมของ ชาวโลกมีการเผยแพร่โดยไม่มีการซ้ือขายแต่อย่างใดกล่าวโดย
สรุปคือ เทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดข้ึนโดยมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นฐานรองรับ 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความจําเป็นและเพ่ิมความสําคัญเป็นลําดับมากข้ึนต่อการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์แม้ว่าการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเอ้ืออํานวยในด้านชีวิตความเป็นอยู่ท่ี
สะดวกสบายและอายุยืนนานข้ึน หากการการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ โดยมิได้พิจารณา
อย่างสุขุมรอบคอบและกว้างไกลแล้ว ย่อมเกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมและสมดุลทางธรรมชาติอย่าง
มหันต์ เม่ือมองไปข้างหน้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรช่วยเตรียมให้มนุษย์มีความพร้อมท่ีจะเผชิญ
กับปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต และปัญหาอันเก่ียวเน่ืองกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ข้อท่ีพึงตระหนัก        
คือ การดํารงชีวิตของมนุษย์มิใช่เพ่ือกอบโกยผลประโยชน์จากธรรมชาติ หรือการทําตนอยู่เหนือ
ธรรมชาติ หากแต่มนุษย์ต้องเรียนรู้ธรรมชาติท่ีจะดํารงชีวิตอย่างสันติร่วมกับผู้อ่ืน กับสังคมวัฒนธรรม 
และกับ 
ธรรมชาติ  
 ดังน้ันในชีวิตประจําวันของมนุษย์ทุกคน จะต้องเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ตลอดเวลา เก่ียวข้องกับวิวัฒนาการทางด้านความรู้ ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ด้าน จึงมีความ
จําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะทําให้บุคคลในสังคม รู้จักวิธีการคิดอย่างมีเหตุผล มีวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีมีระบบ 
อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญาซ่ึงวิธีการคิดน้ันเป็นวิธีเดียวกันกับท่ีใช้อยู่ในกระบวนการ
แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

 

2.2 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทําให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอํานวย

ความสะดวกสบายต่อการดําชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพ้ืนฐานการดํารงชีวิตได้เป็น
อย่างดี เทคโนโลยีทําให้การสร้างท่ีพักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่าง ๆ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากข้ึน เทคโนโลยีทําให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้เป็น
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จํานวนมากมีราคาถูกลง สินค้าได้คุณภาพ เทคโนโลยีทําให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก การเดินทาง
เชื่อมโยงถึงกันทําให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลา  

2.3 เทคโนโลยีกับการประกอบอาชีพ และการนําเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิต 
เทคโนโลยีกับการประกอบอาชีพ 
มนุษย์ได้นําความรู้ทางด้านเทคโนโลยีไปใช้ในการประกอบอาชีพหลายด้านได้แก่ 
1. เทคโนโลยีกับการพัฒนาอุตสาหกรรม การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต ทําให้

ประสิทธิภาพในการผลิตเพ่ิมข้ึน ประหยัดแรงงาน ลดต้นทุนและรักษาสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีท่ีมี
บทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย 

2. เทคโนโลยีกับการพัฒนาด้านการเกษตร ใช้เทคโนโลยีในการเพ่ิมผลผลิต ปรับปรุงพันธุ์ 
การนําเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

 ในโลกยุคปัจจุบันท่ีเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทําให้ชีวิตของ
มนุษย์ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตประจําวันอยู่เสมอ และในบางคร้ังคนเราก็ไม่รู้ตัวเลยด้วยซํ้าไป
ว่ากําลังใช้และพ่ึงพาเทคโนโลยี อุปกรณ์เคร่ืองใช้ในชีวิตประจําวันของเราในปัจจุบันล้วนได้รับการ
พัฒนามาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจนนํามาผลิตเป็นสิ่งของเคร่ืองใช้เพ่ืออํานวยความสะดวก
ให้กับมนุษย์มากมาย และเราได้ใช้เทคโนโลยีเพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันจนเกิดความเคย
ชิน การใช้ชีวิตของคนเราในปัจจุบันได้มีการใช้เทคโนโลยีต้ังแต่เร่ิมต่ืนนอนเพราะในการต่ืนนอนก็จะต้อง
ใช้นาฬิกาปลุกหรือมือถือต้ังปลุก มาถึงในเร่ืองการรับประทานอาหารก็ต้องใช้ไมโครเวฟในการทําอาหาร 
ไม่ว่าจะซักผ้าหรือทําความสะอาดบ้าน หรือทําอะไรก็ตามมนุษย์เราก็มักจะใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและพ่ึงพิง
เทคโนโลยีอยู่เสมอ การใช้เทคโนโลยีของมนุษย์ท่ีเห็นได้ชัดเจนก็คงจะหนีไม่พ้นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันโดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์มือถือ  โทรศัพท์มือถือในสมัยน้ีมี
ความสามารถมากกว่าการรับสายและโทรออก เพราะเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าได้รวมเอากิจกรรมความ
บันเทิงทุกอย่างเข้ามาโทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลง เล่นเกมส์ ท่องอินเทอร์เน็ต ดูทีวี ถ่ายรูป 
ก็สามารถทําได้ผ่านโทรศัพท์มือถือเพียงเคร่ืองเดียว  นอกจากน้ีการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ทก็
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีช่วยในการทํางาน การหา
ข้อมูลและความบันเทิงจากอินเตอร์เน็ท การรับ-ส่ง E-mail การสนทนาออนไลน์ การเล่นเกมส์ออนไลน์ 
หรือแม้กระท่ังการรับข้อมูลข่าวสารผ่านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ทก็สามารถอํานวยความสะดวกใน
เร่ืองการติดต่อสื่อสารระหว่างกันของมนุษย์ให้เป็นเร่ืองท่ีง่ายดายข้ึน ไม่ว่าจะอยู่ท่ีใดเวลาไหนเราก็จะ
สามารถท่ีจะหาข้อมูลและข่าวสารท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีต่าง ๆ ท่ัวโลกได้อย่างทันท่วงที นอกจากน้ี
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ทก็ยังถูกนํามาใช้ในเร่ืองการค้าและพาณิชย์ด้วยเช่นกันจะเห็นได้การใช้
ชีวิตประจําวันของมนุษย์ในแต่ละวันล้วนต้องใช้และพ่ึงพาเทคโนโลยีตลอดเวลา ไม่ว่าจะดําเนินกิจกรรม
ใด ๆ ก็ตามก็มักจะมีเทคโนโลยีเข้ามาเก่ียวข้อง  สามารถท่ีจะเชื่อมต่อกันได้จึงทําให้เราสามารถท่ีจะ
ติดต่อกับบุคคลอ่ืน ๆ โดยไม่มีข้อจํากัดด้านสถานท่ีและเวลา อย่างไรก็ตามในการใช้เทคโนโลยีน้ัน           
เราควรใช้เทคโนโลยีในทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเรามากท่ีสุดไม่ควรใช้เทคโนโลยีในทางท่ีผิด  
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3. วัสดุ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
 ประเภทและวิธีการใช้วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ท่ีนิยมใช้ในห้องปฏิบัติการท่ีสําคัญได้แก่ 
 

รูปภาพ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ การใช้งาน 

 
 

บีกเกอร์  มีหลายขนาดและมีความจุ
ต่างกัน โดยท่ีข้างบีกเกอร์จะมีตัวเลข
ระบุความจุของบีกเกอร์ ให้ผู้ใช้
สามารถทราบปริมาตรของของเหลว   
ท่ีบรรจุอยู่ได้อย่างคร่าวๆ บีกเกอร์             
จะมีปากงอเหมือนปากนก ทําให้การ  
เทของเหลวออกได้โดยสะดวก การ
เลื อกขนาดของ บีก เกอร์ เ พ่ื อ ใ ส่
ข อ ง เ หล ว น้ั น ข้ึ น อ ยู่ กั บป ริ ม า ณ
ของเหลวท่ีจะใส่ โดยปกติให้ระดับ
ข อ ง เ ห ล ว อ ยู่ ต่ํ า ก ว่ า ป า ก                   
บีกเกอร์ประมาณ 1 - 1 1/2 น้ิว  
 

1. ใช้สําหรับต้มสารละลายท่ีมี
ปริมาณมากๆ  

2. ใช้สําหรับเตรียมสารละลาย
ต่างๆ 

3. ใช้สําหรับตกตะกอนและใช้
ระเหยของเหลวท่ีมีฤทธ์ิกรดน้อย 

 

หลอดทดสอบ มีหลายชนิดและหลาย
ขนาด ชนิดท่ีมีปากและไมม่ีปาก ชนิด
ธรรมดาและชนิดทนไฟ  
 
 

หลอดทดสอบส่วนมากใช้สําหรับ
ทดลองปฏิกิริยาเคมรีะหว่างสาร
ต่างๆท่ีเป็นสารละลาย ใช้ต้ม
ของเหลวท่ีมีปริมาตรน้อยๆ  

 กระบอกตวง มีขนาดต่างๆ กัน ตัง้แต่ 
5 มิลลลิิตรจนถึงหลายๆ ลิตร  

ใช้เป็นอุปกรณ์สําหรับวัดปริมาตร
ของของเหลวท่ีมีอุณภูมไิมสู่งกว่า 
อุณภูมิของห้องปฏิบัติการ กระบอก
ตวงไม่สามารถใช้วัดของเหลวท่ีมี       
อุณภูมสิูงไดเ้น่ืองจากอาจจะทําให้
กระบอกตวงแตกได ้กระบอกตวง       
จะบอกปริมาตรของของเหลวอย่าง
คร่าวๆ  วิธีอ่านปริมาตรของ
ของเหลวในกระบอกตวงน้ันสามารถ
ทําได้โดยการยกกระบอกตวงให้ตัง้
ตรงและให้ท้องนํ้าอยู่ในระดับสายตา 
และอ่านค่าปริมาตร ณ จุดต่ําสุดของ
ท้องนํ้า  



รายวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                                                                                 12 

รูปภาพ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ การใช้งาน 

 กรวยกรอง เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้คู่กับ
กระดาษกรอง ในการแยก) 
 

ใช้ในการแยกของแข็งออกจาก
ของเหลวและมักจะใช้สําหรับสวม   
บิวเรท  เมื่อจะเทสารละลายลงใน     
บิวเรท กรวยกรองมมีุมเกือบๆ 60 
องศา และมีท้ังแบบก้านสั้นและ
ก้านยาว กรวยก้านยาวจะกรองได้
เร็วกว่ากรวยก้านสั้น ขนาดของ 
กรวยกรองจะใหญห่รือว่าเล็ก          
ข้ึนอยู่กับความยาวของ
เส้นผา่ศูนย์กลาง  (วัดขอบนอก) 
 

 บิวเรท  เป็นอุปกรณ์วัดปริมาตรท่ีมี
ขีดบอกปริมาตรต่างๆ และมีก็อก
สําหรับเปิด-ปิด เพ่ือบังคับการไหล
ของของเหลว บิวเรทเป็นอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ มีขนาดตั้งแต่           
10 มล. จนถึง 100 มล. บิวเรท 
สามารถวัดปริมาตรได้อย่างใกล้เคียง
ความจริงมากท่ีสุด ดังน้ันเมื่อจะนํา
บิ ว เ ร ต ต์ ไ ป ใ ช้ จึ ง ค ว ร เ ลื อ ก ใ ห้
เหมาะสมกับลักษณะของงานท่ีจะ 
นํา ไปใช้ด้วย 

 

บิวเรตตเ์ป็นอุปกรณ์วัดปริมาตรสาร  

 หลอดหยด  มีลักษณะเป็นหลอดแก้ว
ท่ีปลายข้างหน่ึงยาวเรียวเล็ก และ
ปลายอีกข้างหน่ึงมีกระเปาะยาง          
สวมอยู่  

หลอดหยดใช้สําหรบัดูดสารจากขวด
ไปหยดลงในหลอดทดสอบท่ีมสีารอ่ืน
บรรจุอยู่ เพ่ือใช้ในการดูปฏิกิริยาเคมี
ของสารน้ันๆ  
ข้อควรระวัง ในการใช้หลอดหยดก็
คือ : อย่าให้ปลายของหลอดหยด
กระทบหรือแตะกับปากหลอด
ทดสอบ 
 

 
 

เทอร์โมมิเตอร์ คือ เครื่องมือสําหรับ
วัดระดับความร้อน เมื่อได้รับความ
ร้อน และหดตัวเมื่อคายความร้อน 
ของเหลวท่ีใช้บรรจุในกระเปาะแก้ว
ของเทอร์มอมิเตอร์ คือปรอทหรือ
แอลกอฮอล์ ท่ีผสมกับสีแดง เมื่ อ
แอลกอฮอล์หรือปรอทได้รับความรอ้น 
จะขยายตัวข้ึนไปตามหลอดแก้วเล็กๆ 
เหนือกระเปาะแก้ว และจะหดตัวลง

เป็นเครื่องมือสําหรับวัดระดับความ
ร้อน 
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รูปภาพ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ การใช้งาน 

ไปอยู่ในกระเปาะตามเดิมถ้าอุณหภูมิ
ลดลงสาเหตุ ท่ีใช้แอลกอฮอล์หรือ
ปรอทบรรจุลงในเทอร์มอมิ เตอร์
เพราะของเหลวท้ังสองน้ีไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และไม่
เกาะผิวของหลอดแก้ว แต่ถ้าเป็น
ของเหลวชนิดอ่ืน เช่นนํ้าจะเกาะผิว
หลอดแก้ว เมื่อขยายตัวหรือหดตัว จะ
ติดค้างอยู่ในหลอดแก้วไม่ยอมกลับมา
ท่ีกระเปาะ 

 
 
 
 
 
 

เ ค ร่ื อ ง ชั่ ง แ บ บ  ( Triple-beam 
balance)เ ป็ น เ ค รื่ อ ง ช่ั ง ช นิ ด 
Mechanical balance อีกชนิดหน่ึง
ท่ีมีราคาถูกและใช้ง่าย แต่มีความไว
น้อย เครื่องช่ังชนิดน้ีมีแขนข้างขวาอยู่ 
3 แขนและในแต่ละแขน จะมีขีดบอก
นํ้าหนักไว้เช่น 0-1.0 กรัม 0-10 กรัม 
0-100 กรัม และยังมีตุ้ม นํ้าหนัก
สําหรับเลื่อนไปมาได้อีกด้วย แขนท้ัง 
3 น้ีติดกับเข็มช้ีอันเดียวกัน 
 

ใช้สําหรับช่ังสารท่ีอยู่ในสถานะ
ของแข็ง 

 
 
 

เวอร์เนีย เป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ประเภทเครื่องมือช่าง 
 
 
 

เป็นเครื่องมือท่ีใช้วัดความยาวของ
วัตถุท้ังภายใน และภายนอกของวัตถุ 
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4.  โครงงานวิทยาศาสตร์ 
           โครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึง การทํากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ชนิดหน่ึง ท่ีผู้ทําโครงงาน

จะต้องนําเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือศึกษาหาทางแก้ปัญหา
เร่ืองใหม่ ๆ หรือประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ โดยผู้ทําโครงงาน เป็นผู้คิดเร่ืองหรือเลือกเร่ืองท่ีต้องการศึกษา 
มีการวางแผนดําเนินการ (ลงมือปฏิบัติ) บันทึกผล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และเสนอผลงานด้วยตนเอง 
ต้ังแต่ต้นจนสําเร็จทุกข้ันตอน 

  

4.1 ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ จําแนกได้เป็น  4  ประเภท ดังน้ี 
1) โครงงานประเภทสํารวจและรวบรวมข้อมูล โครงงานประเภทน้ีผู้ทําโครงงานเพียง

ต้องการสํารวจและรวบรวมข้อมูล แล้วนําข้อมูลเหล่าน้ันมาจําแนกหมวดหมู่ และนําเสนอในรูปแบบ
ต่างๆเพ่ือให้เห็นลักษณะหรือความสัมพันธ์ในเร่ืองท่ีต้องการศึกษาให้ชัดเจน ตัวอย่างโครงงานประเภท
น้ี เช่น 

การสํารวจแมลงศัตรูพืชในท้องถ่ิน 
การสํารวจพืชสมุนไพรในท้องถ่ิน 
การศึกษาป่าชายเลน 
พฤติกรรมของนกกระจอก 
2) โครงงานประเภททดลอง การทําโครงงานประเภทน้ี ต้องมีการจัดการกับตัวแปรท่ีมีผล

ต่อการทดลอง ซ่ึงตัวแปรมี 4 ประเภท คือ  
ประเภทของตัวแปร 
1. ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ หมายถึง เหตุของการทดลองน้ัน 
2. ตัวแปรตาม ซ่ึงจะเป็นผลท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตัวแปรต้น 
3. ตัวแปรควบคุม หมายถึง สิ่งท่ีต้องควบคุมให้เหมือนๆกัน มิฉะน้ันจะมีผลทําให้ตัวแปร

ตามเปลี่ยนไป 
4. ตัวแปรแทรกซ้อน แท้จริงคือตัวแปรควบคุมน้ันเอง แต่บางคร้ังเราจะควบคุมไม่ได้ซ่ึงจะมี

ผลแทรกซ้อน ทําให้ผลการทดลองผิดไป แต่แก้ไขได้โดยการตัดข้อมูลท่ีผิดพลาดท้ิงไป ตัวอย่างโครงงาน
ประเภทน้ี เช่น 

การเปลี่ยนเพศปลาหางนกยูงโดยใช้ไรแดง 
การทํากระดาษจากกาบกล้วย 
การใช้สารจากสารสกัดจากใบมันสําปะหลังกําจัดศัตรูพืช 
การลดปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ 
3) โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ โครงงานประเภทน้ีเป็นการนําเอาความรู้ท่ีมีอยู่มาประดิษฐ์

หรือสร้างสิ่งใหม่ๆข้ึนมา ตัวอย่างโครงงานประเภทน้ี เช่น 
การประดิษฐ์เคร่ืองห่อผลไม้ 
การประดิษฐ์เคร่ืองสูบนํ้าพลังงานลม 
เทคนิคการถนอมอาหารแบบพ้ืนบ้าน 
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4) โครงงานประเภททฤษฎี โครงงานน้ีเป็นการใช้จินตนาการของตนเองมาอธิบายหลักการ
หรือแนวคิดใหม่ๆ ซ่ึงอธิบายในรูปของสูตรหรือสมการ หรืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนและ                  
ไม่สามารถอธิบายได้โดยหลักการเดิมๆ ตัวอย่างโครงงานประเภทน้ี เช่น 

เกษตรแบบผสมผสาน 
     เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา 

 

 4.2  การเลือกหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  การเลือกหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ควรพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังน้ี 

1) ความรู้และทักษะพ้ืนฐานของผู้ทําโครงงาน หัวข้อเร่ืองควรมีความยากง่ายเหมาะกับ
ระดับความรู้ของผู้ทํา ไม่ยุ่งยาก หรือ ซับซ้อน จนเกินไป และท่ีสําคัญ คือต้องมีความเป็นไปได้ 

2) แหล่งความรู้ท่ีจะศึกษาค้นคว้า หัวข้อเร่ืองน้ันต้องมีแหล่งความรู้ท่ีจะศึกษาค้นคว้ามี
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีจะให้คําแนะนํา หรือคําปรึกษาได้ 

3) วัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ วัสดุอุปกรณ์ต้องใช้งบประมาณไม่มากจนเกินไป อาจเป็น
อุปกรณ์ท่ีมีในโรงเรียน หรือ สามารถสร้างข้ึนเองได้โดยใช้งบประมาณไม่มากนัก 

4) เวลาท่ีต้องใช้ในการทําโครงงาน    หัวข้อเร่ืองต้องใช้เวลาไม่มากจนเกินไป เพราะ
อาจทําให้นักเรียนไม่ได้ทํากิจกรรมอย่างอ่ืน หรือเกิดความเบ่ือหน่ายได้ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นน้ี 
ไม่ควรใช้เวลาในการศึกษาเกิน 1 เดือน 

5) ความปลอดภัย หัวข้อเร่ืองท่ีจะทําน้ันต้องมีความปลอดภัย และไม่ใช้คนเป็น
สัตว์ทดลอง 

6) งบประมาณ งบประมาณท่ีใช้จะต้องไม่มากจนเกินไป เพราะโครงงานท่ีดีมีคุณภาพไม่
จําเป็นจะต้องลงทุนมากเสมอไป 

หากมีหัวข้อโครงงานอยู่หลายหัวข้อ ก่อนท่ีจะตัดสินใจเลือกทําโครงงานใด นักศึกษาควร
ทําตารางวิเคราะห์ต่อไปน้ี แล้วให้คะแนนตามรายการในช่องของแต่โครงงาน  ดังน้ี 

 มากท่ีสุด  = 4     มาก = 3    ปานกลาง  = 2    และน้อย = 1 
แล้วรวมคะแนนของแต่โครงงาน โครงงานท่ีได้คะแนนมากท่ีสุดเป็นโครงงานท่ีควรพิจารณาเลือก 
 

รายการ 
โครงงาน 

ท่ี 1 
โครงงาน

ท่ี 2 
โครงงานท่ี 

3 
โครงงาน

ท่ี... 
1. ความถนัด/ความสนใจ ในการทํางานตามโครงงาน     
2. ประโยชน์ท่ีคิดว่าจะได้รับจากโครงงาน     
3. ความรู้/ประสบการณ์เดิมท่ีสามารถนํามาใช้ในโครงงานน้ี     
4. ความพร้อมด้านแหล่งวิทยาการ     
5. ความพร้อมด้านเวลา     
6. ความพร้อมด้านเงินทุน     
7. ความพร้อมของคณะผู้ร่วมงาน     
8. ความสนับสนุนจากเพ่ือนอ่ืนๆ     
9. ความสนับสนุนจากผู้ปกครอง     
10.ความสนับสนุนจากอาจารย์ผูส้อน/อาจารย์ปรึกษา     

รวมคะแนน     
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4.3 การวางแผนการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  การวางแผนการทําโครงงานวิทยาศาสตร์มีข้ันตอนท่ีสําคัญ ดังต่อไปน้ี 

 ข้ันท่ี 1 การคิดและเลือกชื่อเร่ืองหรือปัญหาท่ีจะศึกษา ข้ันตอนน้ีเป็นข้ันท่ีสําคัญท่ีสุดและ
ยากท่ีสุดตามหลักการแล้วนักศึกษาควรจะเป็นผู้คิด และเลือกหัวข้อเร่ือง ท่ีจะศึกษา ด้วยตนเองอาจเป็น
เร่ืองท่ีเป็นปัญหาจริงๆท่ีประสบในชีวิตประจําวัน  

 ข้ันท่ี 2 การวางแผนในการทําโครงงานเป็นการวางแผนวิธีดําเนินงานในการศึกษาค้นคว้า
ท้ังหมด เช่น วัสดุอุปกรณ์ท่ีจําเป็นต้องใช้ในการออกแบบการทดลอง และควบคุมตัวแปร วิธีดําเนินการ
รวบรวมข้อมูลการวางแผนปฏิบัติงานอย่างคร่าว ๆ ว่าจะดําเนินการอย่างไรบ้างเป็นข้ันตอน แล้ว
นําเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือขอคําแนะนําเพ่ิมเติม และขอความเห็นชอบ 

 ข้ันท่ี 3 การลงมือทําโครงงานการลงมือปฏิบัติตามแผนงานท่ีได้วางไว้ล่วงหน้าแล้วในข้ัน
ท่ีสองน่ันเอง ประกอบด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างหรือการประดิษฐ์ การปฏิบัติการทดลอง 
ซ่ึงสุดแล้วแต่จะเป็นโครงงานประเภทใดและการค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ แล้วดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลแบ่งความความหมายของข้อมูล และสรุปผลของการศึกษาค้นคว้า 

    ข้ันท่ี 4 การเขียนรายงาน  เป็นการเสนอผลของการศึกษาค้นคว้าเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือเป็นเอกสารเพ่ืออธิบายให้ผู้อ่ืนทราบรายละเอียดท้ังหมดของการทําโครงงาน ซ่ึงจะประกอบด้วย
ปัญหาท่ีทําการศึกษาวัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธีดําเนินการศึกษาค้นคว้า อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีใช้
ข้อมูลต่างๆท่ีรวบรวมได้ ผลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนประโยชน์และ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่ีได้
จากการทําโครงงานน้ัน 

วิธีเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ก็มีลักษณะและแนวทางในการเขียนเช่นเดียวกับ
การเขียนรายงานผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นรูปแบบอย่างง่ายๆ ดังน้ี 

1) ส่วนปกหน้า 
2) ส่วนประกอบภายในเล่ม โดยเรียงตามหน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย ได้แก่ 

� บทคัดย่อ 
� กิตติกรรมประกาศ 
� สารบัญ 
� สารบัญตาราง 
� สารบัญกราฟ (ถ้ามี) 
� สารบัญภาพ (ถ้ามี) 
� บทท่ี  1  บทนํา  มีหัวข้อดังน้ี 

หลักการเหตุผล  แนวคิดท่ีมาและความสําคัญ 
จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
สมมติฐานของการศึกษา (ถ้ามี) 
ขอบเขตของการศึกษา 
นิยามศัพท์เฉพาะ  

����  บทท่ี  2  เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
ความรู้จากเอกสารท่ีสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีทํา 
หลักการทฤษฏี (ถ้ามี) 
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โครงงานหรืองานวิจัยท่ีมีส่วนคล้ายกับเร่ืองท่ีทํา (ถ้ามี) 
����  บทท่ี  3  วัสดุอุปกรณ์และวิธีดําเนินการ 

    วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษา 
    วิธีดําเนินการศึกษา ให้เขียนเป็นข้ันตอน 

����  บทท่ี  4  ผลของการดําเนินงาน (เขียนให้สอดคล้องตามข้ันตอนในบทท่ี 3) 
����  บทท่ี  5  สรุปและอภิปรายผล 
����  ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงงานเร่ืองน้ี 
����  ข้อเสนอแนะ 
����  บรรณานุกรม 

3) ข้ันท่ี 5 การนําเสนอโครงงาน 
4.4 การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 เป็นการเสนอผลงานท่ีได้ศึกษาค้นคว้าสําเร็จลงแล้วให้ผู้อ่ืนได้รับรู้และเข้าใจ ซ่ึงอาจ

กระทําได้หลายรูปแบบ เช่น การจัดนิทรรศการ การสาธิตแสดงประกอบการรายงานปากเปล่า ฯลฯ ไม่
ว่าการนําเสนอผลงานจะอยู่ในรูปแบบใด ควรครอบคลุมประเด็นสําคัญคือ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 
และมีความถูกต้องในเน้ือหา ในการ จัดแสดงผลงานของการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีอาจกระทําได้ใน
หลายระดับ เช่น  

 -  การจัดเสนอผลงานภายในชั้นเรียน 
 -  การจัดแสดงนิทรรศการภายในโรงเรียนเป็นการภายใน 

     -  การจัดแสดงนิทรรศการในงานประจําปีของโรงเรียน 
 -   การส่งโครงงานเข้าร่วมในงานแสดงหรือประกวดภายนอกโรงเรียนในระดับต่าง ๆ เช่น 

ระดับกลุ่มโรงเรียนระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา และระดับชาติ เป็นต้น 
  ส่ิงต้องเตรียมก่อนวันนําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  จัดทํารายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ (ฉบับย่อ) ประกอบด้วย 

� บทคัดย่อ 
� ชื่อโครงงานวิจัย 
� ชื่อผู้ทําโครงงาน 
� ครูท่ีปรึกษา 
� หลักการและเหตุผล/ความสําคัญและท่ีมาของโครงงาน 
� วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
� วิธีดําเนินการ 
� ผลการทดลอง 
� สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
� ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
� เอกสารอ้างอิง 

 ประเด็นสําคัญท่ีควรจัดให้ครอบคลุม 
 ไม่ว่าการแสดงผลงานจะอยู่ในรูปแบบใด ควรจัดทําให้ครอบคลุมประเด็นสําคัญดังต่อไปน้ี 

1. ชื่อโครงงาน 
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2. ชื่อผู้ทําโครงงาน 
3. ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน 
4. ความเป็นมาและความสําคัญของโครงงาน 
5. วิธีดําเนินการ 
6. การสาธิตหรือแสดงผลท่ีได้จากการทดลอง 
7. ผลการสังเกตและข้อมูลเด่น ๆ ท่ีได้จากการทําโครงงาน 
ข้อคํานึงถึงในการจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ควรคํานึงถึงสิ่งต่าง ๆ ต่อไปน้ี 
1. ความปลอดภัยของการจัดแสดง 
2. ความเหมาะสมกับเน้ือท่ีท่ีจัดแสดง 
3. คําอธิบายท่ีเขียนแสดง ควรเน้นเฉพาะประเด็นสําคัญและสิ่งท่ีน่าสนใจเท่าน้ัน โดยใช้

ข้อความกะทัดรัด ชัดเจน และเข้าใจง่าย 
4. ดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชม โดยใช้รูปแบบการแสดงท่ีน่าสนใจ ใช้สีท่ีสดใสเน้น

จุดสําคัญ 
5. ใช้ตาราง และรูปภาพประกอบ  โดยจัดวางอย่างเหมาะสม 
6. สิ่งท่ีแสดงทุกอย่างและการเขียนข้อความต้องถูกต้อง ไม่มีการสะกดผิด หรืออธิบาย

หรือหลักการท่ีผิด 
7. ในกรณีท่ีเป็นสิ่งประดิษฐ์ สิ่งน้ันควรอยู่ในสภาพท่ีทํางานได้อย่างสมบูรณ์ 
ข้อคํานึงถึงในการอธิบายหรือรายงานปากเปล่า  ควรคํานึงถึงสิ่งต่าง ๆ ต่อไปน้ี 
1. ต้องทําความเข้าใจกับเร่ืองท่ีจะอธิบายเป็นอย่างดี 
2. คํานึงถึงความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้กับระดับผู้ฟัง  ควรให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
3. ควรรายงานอย่างตรงไปตรงมา  ไม่อ้อมค้อม 
4. พยายามหลีกเลี่ยงการอ่านรายงาน  แต่อาจจดหัวข้อสําคัญ ๆ ไว้เพ่ือช่วยให้การ

รายงานเป็นไปตามข้ันตอน 
5. อย่าท่องจํารายงาน  เพราะทําให้ดูไม่เป็นธรรมชาติ 
6. ขณะท่ีรายงาน ควรมองตรงไปยังผู้ฟัง 
7. เตรียมตัวตอบคําถามท่ีเก่ียวกับเร่ืองน้ัน ๆ 
8. ตอบคําถามอย่างตรงไปตรงมา ไม่จําเป็นต้องกล่าวถึงสิ่งท่ีไม่ได้ถาม 
9. หากติดขัดในการอธิบาย ควรยอมรับโดยดี อย่ากลบเกลื่อนหรือหาทางเลี่ยงเป็น 

อย่างอ่ืน 
10. ควรรายงานให้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
11. ควรใช้สื่อประเภทโสตทัศนูปกรณ์ประกอบการรายงานด้วย เช่น แผ่นโปร่งใส หรือ

สไลด์ 
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รูปแบบการจัดแผงโครงงานวิทยาศาสตร์ 
การจัดรูปแบบของแผงโครงงานวิทยาศาสตร์ต้องจัดให้ดูง่าย น่าสนใจและถูกต้อง ส่วนใหญ่แผง

โครงงานจะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนทางด้านซ้ายมือ และขวามือมีขนาดพอๆกัน และส่วนกลาง     
มีขนาดใหญ่สุด การวางรูปแบบก็มักจะวางเรียงลําดับ     

ด้านซ้ายมือ ประกอบด้วย บทคัดย่อ ความเป็นมา สมมติฐาน และชื่อผู้จัดทํา 
ตรงกลาง ประกอบด้วย  กระบวนการทํา วิธีทํา มักจะนํารูปไปติดเพ่ือสื่อความหมาย

มากกว่า การพิมพ์ตัวหนังสือล้วนๆ และอาจจะแสดงผลการทดลองไปด้วย  
ด้านขวามือ ประกอบด้วย  การอภิปรายผลและสรุปผลการทดลอง ตลอดจนข้อเสนอแนะและ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
การทําแผงสําหรับแสดงโครงงาน ฯ  
แผ่น ก  ขนาด   60 ซม . X 100 ซม .  
แผ่น ข  ขนาด 120 ซม . X 100 ซม .  
ติดบานพับมีห่วงรับและขอสับทํามุมฉากกับแผ่นกลาง อุปกรณ์อ่ืนท่ีนํามาสาธิต อาจวางแสดง 

บนโต๊ะได้ ถ้าจะวางบนพ้ืนหน้าโต๊ะ ให้ใช้พ้ืนท่ียื่นออกมาหน้าโต๊ะได้ไม่เกิน 60 ซม . 
 
 

 
 

4.5 ประโยชน์ของโครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ชนิดหน่ึง ท่ีผู้ทําโครงงานได้เรียนรู้
ด้วยตนเอง ได้ปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา สํารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น ด้วยตนเอง 
ได้พัฒนาการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมกระบวนการคิด ได้
แสดงออกถึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติจริง สามารถสร้างผลงานและแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิด
จากการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ซ่ึงการทําโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการบูรณาการความรู้ความคิดกับ
ชีวิตประจําวัน โครงงานวิทยาศาสตร์บางเร่ืองสามารถนําไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจําวันได้  

 
 
 

ก   � 
ก 

120 ซม. 

100  ��. 
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แบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 1  
เรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ให้เลือกคําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 
 

1. ข้อใดไม่ใช่วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
ก. การสังเกต 
ข. การต้ังสมมติฐาน 
ค. การต้ังนิยามเชิงปฏิบัติการ 
ง. การสรุปผล  

2. ข้อใดเรียงลําดับข้ันตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง 
ก. การสังเกตและปัญหา การต้ังสมมติฐาน การตรวจสอบสมมติฐานและการทดลอง และสรุปผล 
ข. การต้ังสมมติฐาน การสังเกตและปัญหา การตรวจสอบสมมติฐานและการทดลอง และสรุปผล 
ค. การสังเกตและปัญหา การทดลองและต้ังสมมติฐาน การตรวจสอบสมมติฐาน และสรุปผล 
ง. การต้ังสมมติฐาน การรวบรวมข้อมูล การทดลอง และสรุปผล 

3. วิธีการทางวิทยาศาสตร์ข้ันตอนใด ท่ีถือว่าเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง 
ก. การต้ังปัญหาและการต้ังสมมติฐาน 
ข. การต้ังปัญหา 
ค. การต้ังสมมุติฐาน 
ง. การตรวจสอบสมมติฐาน 

4. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันตอนใด ท่ีจะนําไปสู่การสรุปผล และการศึกษาต่อไป 
ก. การรวบรวมข้อมูล 
ข. การต้ังสมมติฐานและการออกแบบการทดลอง 
ค. การหาความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริง 
ง. การสังเกต 

5. เม่ือใส่นํ้าแข็งลงในแก้ว แล้วต้ังท้ิงไว้สักครู่จะพบว่ารอบนอกของแก้วมีหยดนํ้าเกาะอยู่เต็ม ข้อใด
เป็นผลจากการสังเกต และบันทึกผล 
ก. แก้วนํ้าร่ัวเป็นเหตุให้น้ําซึมออกมาท่ีผิวนอก 
ข. มีหยดนํ้าขนาดเล็กและขนาดใหญ่เกาะอยู่จํานวนมากท่ีผิวแก้ว 
ค. ไอนํ้าในอากาศกลั่นตัวเป็นหยดนํ้าเกาะอยู่รอบๆแก้ว 
ง. หยดนํ้าท่ีเกิดเป็นกระบวนการเดียวกับการเกิดนํ้าค้าง 

6. โครงงานวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดสิ่งใดมากท่ีสุด 
ก. แนวทางในการประยุกต์ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในแต่ละท้องถ่ิน  
ข. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  
ค. ความรู้ และประสบการณ์ในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์  
ง. เจตคติท่ีดีต่อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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7. หัวข้อเร่ืองของโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีดี ควรได้มาโดยวิธีใด 
ก. การอ่านหนังสือ  
ข. การไปเย่ียมชมสถานท่ีต่างๆ  
ค. การสนทนากับผู้รู้  
ง. ปัญหาท่ีพบโดยบังเอิญ 

8. โครงงานวิทยาศาสตร์เร่ือง "การศึกษาการตัดใบข้าวโพดท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญ เติบโต และ
ผลผลิต" จัดเป็นโครงงาน ประเภทใด 
ก. โครงงานประเภทสํารวจและรวบรวมข้อมูล 
ข. โครงงานประเภททฤษฎี  
ค. โครงงานประเภททดลอง  
ง. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

9. ลักษณะสําคัญของโครงงานประเภทการสํารวจคือข้อใด  
ก. เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล   
ข. เป็นการศึกษาตัวแปร 
ค. เป็นการพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้   
ง. เป็นการศึกษาเร่ืองราวต่างๆ       

10. ลักษณะสําคัญของโครงงานประเภททดลองคือข้อใด 
ก. เป็นการศึกษาตัวแปร   
ข. เป็นการพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้   
ค. เป็นการอธิบายปัญหาในแนวใหม่   
ง. เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล        

11. โครงงานวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดสิ่งใดมากท่ีสุด 
ก. แนวทางในการประยุกต์ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในแต่ละท้องถ่ิน  
ข. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  
ค. ความรู้ และประสบการณ์ในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์  
ง. เจตคติท่ีดีต่อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

12. การทําโครงงานเร่ือง การเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งในสนามแม่เหล็ก ตัวแปรตามคืออะไร 
ก. การเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง 
ข. ต้นผักบุ้ง    
ค. สนามแม่เหล็ก 
ง. การทดลอง 

13. ข้อมูลท่ีได้จากการทดลองท่ีมีการควบคุมจะมีประโยชน์ในการตัดสินใจอย่างไร 
ก. ปัญหาท่ีคิดข้ึนถูกต้องเพียงใด 
ข. ทฤษฎีท่ีกําหนดน้ันถูกต้องหรือไม่  
ค. สมมติฐานน้ันถูกต้องหรือไม่ 
ง. ข้อมูลท่ีรวบรวมได้นั้นใช้ได้เพียงใด 
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14. ในการสรุปผลการทดลอง จะต้องยึดสิ่งใดเป็นหลัก 
ก. วัตถุประสงค์  
ข. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
ค. ตัวแปร  
ง. ท่ีมาและความสําคัญของโครง 

15. ข้ันตอนสุดท้ายของการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ คือข้อใด 
ก. เสนอผลงานของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ข. ศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีจะทําจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
ค. วางแผนการทดลอง การใช้วัสดุอุปกรณ์และระยะเวลาในการดําเนินงาน 
ง. ลงมือศึกษาทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
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บทที่  2 
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 

 
สาระสําคัญ 
 สิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นคน พืช หรือสัตว์ ท่ีอาศัยอยู่บนโลก ต่างก็มีการดํารงชีวิต               
ท่ีหลากหลาย สิ่งมีชีวิตเหล่าน้ีมีขนาด รูปร่าง และส่วนประกอบท่ีแตกต่างกัน สิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืช
หรือสัตว์ ขนาดเล็กหรือใหญ่ จะต้องประกอบด้วยส่วนประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญอย่างหน่ึงท่ีเรียกว่า เซลล์      
ซ่ึงเป็นส่วนประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญของสิ่งมีชีวิต เซลล์ของสิ่งมีชีวิตอาจมีรูปร่างและส่วนประกอบท่ี
แตกต่างกัน เพ่ือให้เหมาะสมกับหน้าท่ีการทํางาน 
 โลกของเราประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในสถานท่ีแต่ละแห่ง เรียกว่า ระบบนิเวศ ต้ังแต่
ขนาดเล็ก เช่น สระนํ้า บึง ไปจนถึงขนาดใหญ่ คือ ทะเล มหาสมุทร ระบบนิเวศในนํ้าแต่ละแห่ง
ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตหลายชนิด และสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิต เช่น ความเค็มของนํ้า อุณหภูมิของนํ้า 
ความเป็นกรด-เบสของนํ้า สิ่งมีชีวิตมีท้ังผู้ถูกล่า และผู้ล่า หรือพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน เรียกว่า ระบบ
นิเวศ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดในระบบนิเวศน้ันจะสามารถดํารงอยู่ได้อย่างย่ังยืนตราบเท่าท่ีธรรมชาติจะไม่ถูก
เปลี่ยนสภาพไป 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1. อธิบายลักษณะ โครงสร้างองค์ประกอบและหน้าท่ีของเซลล์ 
2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
3. อธิบายกระบวนการท่ีสารแพร่ผ่านเซลล์ 
4. อธิบายเก่ียวกับระบบลําเลียงในพืชได้ 
5. อธิบายความสําคัญ และปัจจัยท่ีจําเป็นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
6. อธิบายโครงสร้างและการทํางานของระบบสืบพันธุ์ในพืช 
7. อธิบายและเขียนโครงสร้างการทํางานของระบบต่างๆในสัตว์ 
8. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 
9. อธิบายเก่ียวกับวัฏจักรของนํ้า และวัฏจักรคาร์บอน 
10. อธิบายส่วนประกอบของโลก และการเปลี่ยนแปลงของโลก 
11. อธิบายเก่ียวกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ และผลจากการกระทําของมนุษย์ท่ีมีผลต่อการ 

เปลี่ยนแปลงของโลก 
 

ขอบข่ายเนื้อหา 
1. เซลล์ 
2. กระบวนการดํารงชีวิตของพืชและสัตว์ 
3. ระบบนิเวศ 
4. โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 
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1. เซลล์ 
 

1.1    ลักษณะ รูปร่างของเซลล์ 
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบด้วยหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดเรียกว่า เซลล์ (cell) ซ่ึงเป็นส่วนประกอบ

พ้ืนฐานท่ีสําคัญของสิ่งมีชีวิต เป็นแหล่งท่ีมีการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของชีวิต พืชและสัตว์เกิดจากเซลล์
แต่ละเซลล์เชื่อมต่อกันเป็นจํานวนหลายล้านเซลล์  สิ่งมีชีวิตบางชนิดประกอบด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียว
ก็สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้  และสิ่งมีชีวิตบางชนิดประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์  เซลล์ของสิ่งมีชีวิตอาจมี
รูปร่างและส่วนประกอบท่ีแตกต่างกัน เพ่ือให้เหมาะสมกับหน้าท่ีการทํางาน  

               เซลล์ประสาท                                           เซลล์กล้ามเนื้อเรียบ  
              ท่ีมา (เซลล์ประสาท.ออน-ไลน์.2554)              ท่ีมา (เซลล์กล้ามเนื้อ.ออน-ไลน์.2554) 

 
   1.1.1 ส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว 

 สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว มีลักษณะและรูปร่างต่างๆกัน เพ่ือให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิต   
ประกอบด้วยเซลล์เพียงหน่ึงเซลล์ สามารถดําเนินกิจกรรมต่างๆของเซลล์ได้ เช่น การกินอาหาร               
ย่อยอาหาร  ขับถ่ายของเสีย  สืบพันธุ์ สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวได้แก่ อะมีบา ยูกลีนา พารามีเซียม เป็นต้น 
                 

 
 

             
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตัวอย่างการดําเนินกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
ท่ีมา :การดําเนินกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว.ออน-ไลน์.2554 
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1.1.2 ส่ิงมีชีวิตหลายเซลล์ 
     พืชและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ มารวมกันเป็นรูปร่าง โดยแต่ละเซลล์จะมี
ลักษณะและรูปร่างต่างกัน เพ่ือให้เหมาะสมท่ีจะทําหน้าท่ีเฉพาะอย่าง  เช่น 
  
                  

เซลล์คุมบริเวณปากใบของพืช มีรูปร่าง
คล้ายเมล็ดถ่ัว 1 คู่ประกบกัน ทําให้
เกิดรูตรงกลางเป็นทางแลกเปลี่ยนก๊าซ 
ไอนํ้าระหว่างภายในและภายนอกใบ         
ซ่ึงเซลล์คุมน้ีจะไม่พบในพืชใต้น้ํา 

                                                  
                             เซลล์คุมในพืช 
                                                            ท่ีมา: เซลล์คุม.ออน-ไลน์.2554 

                                               
                               เซลล์รากหอม มีลักษณะเป็นเหลี่ยมเรียงติดกัน ในภาพน้ีเซลล์ราก      
                    หอมกําลังแบ่งเซลล์เพ่ือเพ่ิมจํานวนเซลล์  
                         
               เซลล์รากหอม 
                   ท่ีมา:เซลล์รากหอม.ออน-ไลน์.2554 
                                           
  
 
เซลล์เม็ดเลือดแดง พบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนํ้านมเซลล์เม็ดเลือด
แดงมีลักษณะแบน และตรงกลางมีส่วนเว้าลงเล็กน้อย ไม่มี
นิวเคลียส ทําหน้าท่ีลําเลียงก๊าซออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยง
เน้ือเย่ือและอวัยวะต่างๆท่ัวร่างกาย 
                                                                                 เซลล์เม็ดเลือดแดง 

                                        ท่ีมา : เซลล์เม็ดเลือดแดง.ออน-ไลน์.2554 
เซลล์ประสาท ลักษณะท่ัวไปของเซลล์ประสาทประกอบด้วยเซลล์ท่ีที
ลักษณะค่อนข้างกลม และมีส่วนท่ีเป็นแขนย่ืนออกจากตัวเซลล์  
สําหรับทําหน้าท่ีส่งกระแสความรู้สึกจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึงของ
ระบบประสาท 
 
              เซลล์ประสาท 
   ท่ีมา : เซลล์ประสาท.ออน-ไลน์.2554 
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1.2 รูปร่าง องค์ประกอบโครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
  เซลล์ของสิ่งมีชีวิตต่างกันจะมีโครงสร้างและรูปร่างต่างกัน โครงสร้างเหล่าน้ีจะมีหน้าท่ี
แตกต่างกัน เซลล์พืชส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเหลี่ยม ส่วนเซลล์สัตว์มีลักษณะค่อนข้างกลม  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                 ลักษณะของเซลล์พืชและเซลลส์ตัว์                                                  

ท่ีมา : เซลล์พืช.ออน-ไลน์.2554                            ท่ีมา : เซลล์สัตว์.ออน-ไลน์.2554 
 

เซลล์ของสิ่งมีชีวิตแม้จะมีรูปร่างลักษณะท่ีแตกต่างกัน แต่จะมีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีคล้ายคลึงกัน 
ประกอบด้วยส่วนสําคัญ 3 ส่วน  คือ 

1) เย่ือหุ้มเซลล์ 
2) นิวเคลียส 
3) ไซโทพลาสซึม 

  ส่วนประกอบและหน้าท่ีของเซลล์พืช 
  ส่วนประกอบของเซลล์พืชท่ัว ๆ ไป 
  1. ผนังเซลล์ (cell  wall)  มีหน้าท่ีให้ความแข็งแรงและป้องกันส่วนท่ีอยู่ภายในของเซลล์ คงรูป

อยู่ได้ จะพบผนังเซลล์ได้เฉพาะในเซลล์ของพืชเท่าน้ัน 
  2. เย่ือหุ้มเซลล์ ( cell  membrane)มีลักษณะเป็นเย่ือบาง ๆ อยู่ถัดจากผนังเซลล์เข้าไปมีหน้าท่ี

ควบคุมนํ้า และสารละลายท่ีอยู่ในเซลล์ให้ผ่านออกจากเซลล์หรือรับเข้ามาจากเซลล์ข้างเคียง 
        3. ไซโทพลาซึม (cytoplasm) เป็นส่วนท่ีมีส่วนประกอบต่าง ๆ ของเซลล์อยู่ เช่น แวคิวโอล   
คลอโรพลาสต์ รวมท้ังสารอาหาร เช่น นํ้าตาล แป้ง โปรตีน ไขมัน และของเสีย 

  4. นิวเคลียส (nucleus) เป็นก้อนกลม มีหน้าท่ีสร้างสาร โปรตีน และควบคุมการทํางานของ
เซลล์ และ มีโครโมโซม  ซ่ึงทําหน้าท่ีถ่ายทอดลักษณะทางกรรมพันธุ์จากพ่อแม่ไปยังรุ่นลูกหลาน 

                                 ผนังเซลล ์                            คลอโรพลาสต์ 

                                                                                                                                        
                                เยื่อหุ้มเซลล ์                                       ไซโทพลาสซึม 

 
                                      
                                    
                          แวคิวโอล                                          นิวเคลียส 

                                          ส่วนประกอบภายในของเซลล์พืช   
                                 ท่ีมา : องค์ประกอบภายในเซลล์พืช.ออน-ไลน์.2554 
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 ส่วนประกอบและหน้าท่ีของเซลล์สัตว์ 
 เซลล์สัตว์มีส่วนประกอบและหน้าท่ีดังน้ี 

1. เย่ือหุ้มเซลล์ (cell membrane ) มีลักษณะเป็นเย่ือบางๆประกอบด้วยโปรตีนและไขมัน              
ทําหน้าท่ีควบคุมเซลล์ให้คงรูปอยู่ได้และทําหน้าท่ีควบคุมการผ่านเข้าออกของสาร บางอย่าง เช่น นํ้า 
อากาศ และสารละลายต่างๆ 

2. ไซโตพลาสซึม(cytoplasm)  มีลักษณะเป็นของเหลว ท่ีมีสิ่งต่างๆปนอยู่ เช่น ส่วนประกอบ
อ่ืนๆเซลล์อาหารซ่ึงได้แก่ นํ้าตาล   ไขมัน  โปรตีน และของเสีย 

3. นิวเคลียส ( nucleus ) มีส่วนประกอบสําคัญ 2 ส่วน คือ 
- นิวคลีโอลัส (nucleolus )  ประกอบไปด้วยสารพันธุกรรม DNA และ RNA มีการสร้าง

โปรตีนให้แก่เซลล์และส่งออกไปใช้นอกเซลล์ 
- โครมาติน (chromatin) คือ ร่างแหของโครโมโซม โครโมโซมประกอบด้วย DNA หรือยีน    

(gene) โปรตีนหลายชนิดทําหน้าท่ีควบคุมการสร้างโปรตีน  DNA เป็นตัวควบคุมการแสดงออกของ
ลักษณะต่างๆ ในสิ่งมีชีวิต  โดยการควบคุมโครงสร้างของโปรตีนให้ได้คุณภาพและปริมาณโปรตีนท่ี
เหมาะสม                                                           
                                           นิวเคลียส 
 

                      ไซโทพลาสซึม   
       
       
       
      

 
                                                                                                                   เย่ือหุ้มเซลล์  
                                         ส่วนประกอบภายในของเซลล์สัตว์   
                                ท่ีมา : องค์ประกอบภายในเซลล์สัตว์.ออน-ไลน์.2554 

 
 เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีส่วนประกอบภายในเซลล์แตกต่างกัน สามารถสรุปได้ดังน้ี 

 

ส่ิงท่ีเปรียบเทียบ เซลล์สัตว์ เซลล์พืช 

1. รูปร่างเซลล์ 
2. ผนังเซลล์ 
3. เย่ือหุ้มเซลล์ 
4. ไซโทพลาสซึม 
5. นิวเคลียส 
6. คลอโรพลาสต์ 
7. ความแข็งแรง 

กลม,รี 
ไม่มี 
มี 
มี 
มี 

ไม่มี 
อ่อนนุ่ม 

รูปเหลี่ยม 
มี 
มี 
มี 
มี 
มี 

แข็งแรง 
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เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีโครงสร้างบางอย่างแตกต่างกันดังจะได้ศึกษาจากกิจกรรมต่อไปน้ี 

กิจกรรมเรื่อง การศึกษารูปร่างและส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
 

 

กิจกรรม  การศึกษารูปร่างและส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
จุดประสงค์ 1. อธิบายลักษณะ และส่วนประกอบท่ีสําคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้ 
  2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้ 

 

ตอนท่ี 1 การศึกษาเซลล์เย่ือหัวหอม   
วัสดุอุปกรณ์ 

1. หอมหัวใหญ่ 
2. ปากคีบ 
3. ใบมีด 
4. สารละลายไอโอดีน 
5. สไลด์พร้อมกระจกปิดสไลด์ 
6. กล้องจุลทรรศน์ 

วิธีทดลอง  
1. ตัดหัวหอมชิ้นเล็กๆ มาชิ้นหน่ึงใช้ปากคีบลอกผิวชั้นในออกมา ใช้ใบมีดตัดเป็นชิ้น

เล็กๆ  วางบนหยดนํ้าบนสไลด์ 
2. หยดสารละลายไอโอดีน 1 หยด บนเย่ือหัวหอม ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์จากน้ันใช้ 

กระดาษเย่ือแตะข้าง ๆ กระจกปิดสไลด์เพ่ือซับของเหลวท่ีเกินออก 
3. นําไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์โดยใช้เลนส์ ใกล้วัตถุกําลังขยายตํ่าและสูง

ตามลําดับ  สังเกตและบันทึกภาพท่ีเห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 

ตอนท่ี 2 การศึกษาเซลล์สาหร่ายหางกระรอก 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. สาหร่ายหางกระรอก 
2. ปากคีบ 
3. ใบมีด 
4. สารละลายไอโอดีน 
5. สไลด์พร้อมกระจกปิดสไลด์ 
6. กล้องจุลทรรศน์ 

วิธีทดลอง     
1. ใช้ปากคีบเด็ดใบของสาหร่ายหางกระรอก บริเวณใกล้ส่วนยอด 1 ใบ วางบนหยด

นํ้าสไลด์อีกแผ่นหน่ึงปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ 
2. นําไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์โดยใช้เลนส์ใกล้วัตถุกําลังขยายตํ่าและสูงตามลําดับ 
3. สังเกตและบันทึกภาพท่ีเห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
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ตอนท่ี 3 การศึกษาเซลล์เย่ือบุข้างแก้มของคน 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. เซลล์เย่ือบุข้างแก้ม 
2. ไม้จิ้มฟัน 
3. นํ้าเกลือเข้มข้น 0.8 % 
4. สไลด์พร้อมกระจกปิดสไลด์ 
5. กล้องจุลทรรศน์ 

วิธีทดลอง    
1. ใช้ไม้จ้ิมฟันด้านท่ีฆ่าเชื้อแล้ว ขูดเบา ๆ ท่ีด้านในของกระพุ้งแก้ม แล้วนําไปแตะลง

ในหยดนํ้าเกลือ 0.85 % บนสไลด์ จากน้ันหยดสารละลายไอโอดีนลงบนหยด
นํ้าเกลือ 1 หยดแล้วปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ 

2. นําไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์โดยใช้เลนส์ ใกล้วัตถุกําลังขยายตํ่าและสูง
ตามลําดับ   

3. สังเกตและบันทึกภาพท่ีเห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
   
 
 
 
 
บันทึกผลการทดลอง 

ส่วนประกอบของเซลล์ท่ีพบ 
เซลล์ท่ีนํามาศึกษา ภาพของเซลล ์

ผนังเซลล์ เย่ือหุ้มเซลล์ ไซโทพลาสซึม นิวเคลียส คลอโรพลาสต์ 
1. เซลล์พืช 
1.1 เซลล์เย่ือหัว

หอม 
  

      

1.2 เซลลส์าหร่าย 
หางกระรอก 

 
 

 
 
 

     

2. เซลล์สตัว์ 
เซลล์เย่ือบุ          
ข้างแก้ม 
ของคน 
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คําถาม 
1. รูปร่างและส่วนประกอบภายในเซลล์เย่ือบุข้างแก้ม ต่างจากเซลล์หรือไม่ อย่างไร 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
2. เพราะเหตุใดในการศึกษาเซลล์จากกล้องจุลทรรศน์ จึงต้องหยดสารละลายไอโอดีน 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
3. ส่วนประกอบของเซลล์พืชท่ีมีลักษณะเป็นเม็ดสีเขียว คือ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
สรุปผลการทดลอง 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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 1.3 กระบวนการท่ีสารผ่านเซลล์ 
  การลําเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ซ่ึงมีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเซลล์
ท่ีมีชีวิตต้องการสารอาหารเพ่ือผลิตเป็นพลังงานสําหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆของเซลล์ ดังน้ันเซลล์
จําเป็นต้องอาศัยสารต่างๆ จากสิ่งแวดล้อมภายนอกสําหรับการดํารงชีวิต สารท่ีเซลล์ต้องการ อาทิ เช่น 
นํ้า ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ สารอาหารและแร่ธาตุต่างๆ เป็นต้น ในขณะเดียวกันเซลล์ก็ต้องขับ
สารท่ีไม่ต้องการบางอย่างออกจากเซลล์ เซลล์จึงต้องจําเป็นต้องมีวิธีการหรือกระบวนการท่ีจะช่วยให้
เกิดการนําสารเข้าและออกจากเซลล์ซ่ึงอาศัยวิธีการ คือ การแพร่และออสโมซิส     
  1.3.1 การแพร่ 
    การแพร่(Diffusion) เป็นการเคลื่อนท่ีของอนุภาคของสารจากท่ีมีความเข้มข้น
มากไปสู่ท่ีมีความเข้มข้นของอนุภาคของสารน้อย จนกระท่ังอนุภาคของสารท้ัง 2 บริเวณมีความเข้มข้น
เท่ากัน เรียกว่า “สภาวะสมดุลของการแพร่” 
                ปัจจัยท่ีมีผลต่อการแพร่ 

1) ความเข้มข้นของสารท่ีแพร่  สารท่ีมีความเข้มข้นมากจะสามารถแพร่ได้เร็ว
กว่าสารท่ีมีความเข้มข้นน้อย 

2) อุณหภูมิ และความดัน การเพ่ิมอุณหภูมิและความดัน เป็นการเพ่ิมพลังงาน
จลน์ให้แก่อนุภาคของสารท่ีจะแพร่ จึงมีผลทําให้การแพร่เกิดข้ึนได้รวดเร็วข้ึน 

3) ขนาดและน้ําหนักของอนุภาคของสาร  สารท่ีมีขนาดอนุภาคเล็กและเบาจะ
แพร่ได้รวดเร็วกว่าสารท่ีมีอนุภาคใหญ่และนํ้าหนักมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     การแพร่ของโมเลกุลของสาร 
     ท่ีมา : เซลล์.ออน-ไลน์.2554 
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3.2.1 ออสโมซิส  
    ออสโมซิส (Osmosis) เป็นการแพร่ของโมเลกุลของนํ้าจากบริเวณท่ีซ่ึงมีความ
เข้มข้นของอนุภาคของนํ้าภายนอกมากกว่าไปสู่บริเวณซ่ึงมีความเข้มข้นของอนุภาคของนํ้าภายในน้อย
กว่า โดยผ่านเย่ือเลือกผ่าน (semi-permeable membrane)   
    ปัจจัยท่ีมีผลต่อการออสโมซิส 

1) ความแตกต่างของความเข้มข้นของโมเลกุลของสารในท่ี 2 แห่ง 
2) ขนาดของโมเลกุลของสาร 
3) สมบัติของเย่ือก้ันท่ีจะยอมหรือไม่ยอมให้โมเลกุลของสารผ่านได้      

 
 
 
 
  
 

         โมเลกุลของสารละลาย
น้ําตาล 

                                     เข้มขนั 
   โมเลกุลของน้ํา                                                                                                                                          
                             
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
                  ���������ก	
�� 

การแพร่ของโมเลกุลของน้ํากับโมเลกุลของสารละลายน้ําตาลเขม้ข้นผ่านเย่ือเลือก 
ท่ีมา :ออสโมซิส.ออน-ไลน์.2554 
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กิจกรรมเรื่อง การศึกษาการแพร่ของสาร 
 

 

กิจกรรม การศึกษาการแพร่ของสาร 
จุดประสงค์ 1. อธิบายความหมายของการแพร่ได้ 

2. ยกตัวอย่างการแพร่ท่ีพบในชีวิตประจําวันได้ 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. บีกเกอร์ 
2. ช้อนตักสาร 
3. กระดาษขาว 
4. นํ้า 
5. โพแทสเซียมเปอร์มังกาเนต 

วิธีทดลอง    
1. ใส่นํ้าจํานวน 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในบีกเกอร์ขนาด  100  ลูกบาศก์

เซนติเมตร 
2. ค่อยๆ หย่อนเกล็ดโพแทสเซียมเปอร์มังกาเนตหรือด่างทับทิม  จํานวน 2-3  เกล็ด

ลงในนํ้าโดยไม่ขยับบีกเกอร์ 
3. ใช้กระดาษขาวบังด้านหลังของบีกเกอร์ สังเกตการเปลี่ยนแปลงต้ังแต่เกล็ด

โพแทสเซียมเปอร์มังกาเนตตกลงไปในนํ้า จนกระท่ังเวลาผ่านไปประมาณ  5  นาที 
แล้วบันทึกผล 

                 1         2            3  
บันทึกผลการทดลอง 
 

ช่วงเวลาท่ีสังเกต ลักษณะท่ีสังเกตได้ 
ขณะท่ีเกล็ดโพแทสเซียมเปอร์มังกาเนต 
ตกลงไปในนํ้า 

 

เม่ือเกล็ดโพแทสเซียมเปอร์มังกาเนต 
ตกถึงก้นบีกเกอร์จนกระท่ังเวลาผ่านไป  5 นาที 
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คําถาม 
1.  วิธีการใดท่ีช่วยให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของเกล็ดโพแทสเซียมเปอร์มังกาเนตได้ชัดเจน 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
2. เม่ือเกล็ดโพแทสเซียมเปอร์มังกาเนตตกลงไปถึงก้นบีกเกอร์แล้วเกิดอะไรข้ึน 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
3. การเคลื่อนท่ีของอนุภาคของเกล็ดโพแทสเซียมเปอร์มังกาเนตมีทิศทางอย่างไร 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

สรุปผลของการทดลอง 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมเรื่อง การศึกษาการออสโมซิส 
 

 

กิจกรรม การศึกษาการออสโมซิส 
จุดประสงค์ 1. อธิบายความหมายของการแพร่ได้ 

1. ยกตัวอย่างการแพร่ท่ีพบในชีวิตประจําวันได้ 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. บีกเกอร์ 
2. กระดาษเซลโลเฟน (กระดาษแก้ว) 
3. นํ้า 
4. สารละลายนํ้าตาลเข้มข้น 10% 
5. หลอดแก้ว 

วิธีทดลอง 
1. เทสารละลายนํ้าตาลเข้มข้น 10% ใส่ถุงท่ีทําด้วยกระดาษเซลโลเฟน (กระดาษแก้ว) 
2. เสียบหลอดแก้วเข้าท่ีปากถุงสารละลายนํ้าตาล 
3. แช่ถุงสารละลายนํ้าตาลลงในนํ้าท่ีใส่ไว้ในบีกเกอร์ ระวังไม่ให้ระดับนํ้าท่วมถึงปาก

ถุง 
4. จัดอุปกรณ์ดังภาพ สังเกตระดับนํ้าในหลอดแก้วทุกๆ 2 นาที เป็นเวลา 10 นาที 

สังเกตและบันทึกผล  

 
บันทึกผลการทดลอง 
 

เวลา (นาที) ระดับน้ําในหลอดน้ําก๊าซ (เซนติเมตร) 
2  
4  
6  
8  
10  

สารละลายน้ําตาล 
10% 

��� 
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คําถาม 
1.  การเปลี่ยนแปลงของระดับของสารละลายนํ้าตาลในหลอดนําก๊าซเกิดจากสาเหตุใด 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
2.  ถ้าเปลี่ยนนํ้าในบีกเกอร์เป็นสารละลายนํ้าตาล 40% ระดับของสารละลายในหลอดแก้วจะ 
 เปลี่ยนแปลงหรือไม่  เพราะเหตุใด 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
3.  การผ่านเข้าออกของสารผ่านเย่ือหุ้มเซลล์ข้ึนอยู่กับสิ่งใด  ให้อธิบาย 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
สรุปผลของการทดลอง 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบเรื่อง เซลล์ 
 

ให้เลือกคําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 
 

1. สิ่งใดท่ีพบในเซลล์สิ่งมีชีวิตทุกชนิด 
ก.   คลอโรฟิล 
ข.   ผนังเซลล์ 
ค.   เย่ือหุ้มเซลล์ 
ง.   ถูกทุกข้อ 

 

ใช้ตัวเลือกต่อไปนี่ตอบคําถามข้อ 2-4 
ก. เย่ือหุ้มเซลล์    
ข. นิวเคลียส 
ค. ไซโทพลาสซึม 
ง. ผนังเซลล์ 

2. สิ่งใดท่ีไม่พบในเซลล์สัตว์ 
3. โครงสร้างใดของเซลล์ท่ีทําหน้าท่ีควบคุมการสร้างโปรตีน  DNA เป็นตัวควบคุมการแสดงออกของ

ลักษณะต่างๆ ในสิ่งมีชีวิต 
4. ออร์แกเนลล์ท่ีทําหน้าท่ีเป็นเย่ือเลือกผ่าน 

 

5. เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร 
ก. เซลล์พืชมีลักษณะกลมรี ส่วนเซลล์สัตว์มีลีกษณะเป็นเหลี่ยม 
ข. เซลล์พืชมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม ส่วนเซลล์สัตว์เป็นทรงกลม  
ค. เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีลักษณะเหมือนกันมาก  
ง. เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีลักษณะรูปร่างนิวเคลียสท่ีแตกต่างกัน 

6. เซลล์จะอยู่ในภาวะสมดุลเม่ือไร  
ก. เม่ือนํ้าจากภายในเซลล์ออสโมซิสเข้า-ออกนอกเซลล์ในอัตราเดียวกัน 
ข. เม่ือนํ้าภายนอกเซลล์ออสโมซิส เข้าสู่ภายในเซลล์  
ค. เม่ือนํ้าภายในเซลล์ออสโมซิสออกนอกเซลล์  
ง. เม่ือนํ้าไม่มีการแพร่ 

7. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการแพร่ 
ก. การละลายของสี  
ข. การได้กลิ่นนํ้าหอม 
ค. ลูกเหม็นไล่แมลงสาบ   
ง. การไหลของนํ้าไปตามท่อ      
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8. ข้อใดต่อใส่น้ีอธิบายความหมายของออสโมซีส ได้ดีท่ีสุด 
ก. เป็นการเคลื่อนท่ีของนํ้าผ่านเย่ือบางไปยังบริเวณนํ้ามากกว่า 
ข. เป็นการเคลื่อนท่ีของนํ้าจากสารละลายเจือจางผ่านเย่ือบางไปสู่สารละลายเข้มข้นกว่า    
ค. เป็นการเคลื่อนท่ีของสารละลายเข้มข้นไปสู่สารละลายเจือจาง       
ง. เป็นการเคลื่อนท่ีของนํ้าจากบริเวณนํ้ามากไปยังบริเวณนํ้าน้อย 

9. เม่ือนําเซลล์พืชใส่ลงไปในสารละลายท่ีมีความเข้มข้นมากกว่าเซลล์พืช  เซลล์พืชจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร 
ก. เซลล์พืชจะเต่ง 
ข. เซลล์พืชจะเห่ียว 
ค. เซลล์พืชจะแตก 
ง. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

10. นํ้าในดินเข้าสู่รากพืชด้วยวิธีการใด 
ก. การแพร่ 
ข. ออสโมซิส 
ค. แรงดูดในราก 
ง. แรงกดรอบๆรากพืช  
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2.  กระบวนการดํารงชีวิตของพืชและสัตว์ 
2.1 การดํารงชีวิตของพืช 

  ระบบการลําเลียงน้ํา อาหาร และแร่ธาตุของพืช 
 พืชมีเน้ือเย่ือไซเล็ม (xylem) ทําหน้าท่ีในการลําเลียงนํ้าและแร่ธาตุต่างๆ จากรากข้ึนสู่ 

ลําต้น ใบ และส่วนต่างๆ ของพืชไซเล็มประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ท่ีตายแล้ว โพรโทพลาซึมของเซลล์
สลายตัวไป จึงเกิดโพรงภายในเซลล์เพ่ือจะทําหน้าท่ีหลักในการลําเลียงนํ้า  ไซเล็มประกอบด้วย           
เทรคีด (tracheid)  ซ่ึงเป็นเซลล์ท่ีมีรูปร่างยาว ปลายค่อนข้างแหลม ท่ีผนังเซลล์มีสารพวกลิกนิน และ 
เวสเซลเมมเบอร์ (vessel member หรือ vessel element) เป็นเซลล์มีรูปร่างค่อนข้างสั้นและใหญ่
กว่าเทรคีด มีผนังหนาและมีสารพวกลิกนิน  ปลายเซลล์เวสเซลเมมเบอร์จะมีช่องทะลุถึงกัน โดยเวสเซล
เมมเบอร์หลายๆ เซลล์จะมาเ รียงต่อกัน เ รียกว่า เวสเซล (vessel)  ทําใ ห้ มีลักษณะคล้าย                 
ท่อนํ้า  นอกจากน้ีไซเล็มยังมีเซลล์กลุ่มอ่ืนๆ ได้แก่ ไฟเบอร์ (fiber) ซ่ึงเป็นเซลล์ท่ีตายแล้วเช่นกันและ          
มีพาเรงคิมา (parenchyma) ซ่ึงเป็นเซลล์ท่ีมีชีวิตทําหน้าท่ีคํ้าจุนให้ความแข็งแรงและช่วยในการลําเลียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                เทรคีดและเวสเซลเมมเบอร์ 
                          ท่ีมา :ระบบท่อลําเลียงน้ําอาหาร และแร่ธาตุของพืช.ออน-ไลน์.2554          
   

 เน้ือเย่ือท่ีทําหน้าท่ีในการลําเลียงอาหาร ได้แก่ โฟลเอ็ม (phloem) ซ่ึงประกอบด้วย
เซลล์ท่ีมีชีวิตทําหน้าท่ีลําเลียงอาหารจากใบไปสู่ส่วนต่างๆของพืช  ประกอบด้วยเซลล์ท่ีมีรูปร่างเป็น
ทรงกระบอกยาว เรียกว่า ซีฟทิวบ์เมมเบอร์ (sieve tube member) ซ่ึงเม่ือเจริญเต็มท่ีนิวเคลียสจะ
สลายไป เหลือแต่ไซโทพลาซึมอยู่ชิดขอบเซลล์  ส่วนบริเวณกลางเซลล์เป็นแวคิวโอล บริเวณปลายท้ัง           
2 ด้านของซีฟทิวบ์เมมเบอร์จะเป็นบริเวณท่ีมีรูพรุนจํานวนมากคล้ายแผ่นตะแกรง เรียกว่า ซีฟเพลต 
(sieve plate) ซีฟทิวบ์เมมเบอร์หลายๆเซลล์มาเรียงต่อกัน เรียกว่าซีฟทิวบ์ นอกจากน้ียังมีเซลล์ท่ีอยู่ติด
กับซีฟทิวบ์เมมเบอร์ เรียกว่า คอมพาเนียนเซลล์ (companion cell) เป็นเซลล์ท่ีมีรูปร่างยาว             
ผนังค่อนข้างเป็นเหลี่ยม ปลายแหลม ภายในเซลล์มีนิวเคลียสใหญ่ มีโพรโทพลาซึมเข้มข้น ทําหน้าท่ีคอย
ช่วยเหลือการทํางานของ ซีฟทิวบ์เมมเบอร์ นอกจากน้ียังมีเซลล์พวกไฟเบอร์และพาเรงคิมาซ่ึงช่วยเสริม
ความแข็งแรง และช่วยในการลําเลียงอาหาร 
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 ก. ภาพตัดตามยาว  ข. ภาพตัดตามขวางแสดงให้เห็นรูพรุนบริเวณผนังเซลล์ของซีฟทิวบ์เมมเบอร์ 
ท่ีมา :ระบบท่อลําเลียงน้ําอาหาร และแร่ธาตุของพืช.ออน-ไลน์.2554          

 
การจัดเรียงตัวของไซเล็มและโฟลเอ็มในพืชใบเลี้ยงเด่ียวและใบเลี้ยงคู่ จะแตกต่างกัน ใน

รากของพืชใบเลี้ยงคู่ ไซเล็มจะอยู่ตรงกลางเรียงเป็นแฉก (arch) คล้ายรูปดาว ส่วนโฟลเอ็มเรียงตัวอยู่
ระหว่างแฉก จํานวนแฉกมีประมาณ 1 – 6 แฉก โดยมากมักมี 4 แฉก ส่วนรากของพืชใบเลี้ยงเด่ียวมี
จํานวนแฉกมากกว่า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. ใบเลี้ยงเด่ียว                     ข. ใบเลี้ยงคู่ 
 

รากของพืชใบเลี้ยงคู่ และใบเลี้ยงเด่ียวตัดตามขวาง 
ท่ีมา :ระบบท่อลําเลียงน้ําอาหาร และแร่ธาตุของพืช.ออน-ไลน์.2554          
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ส่วนในลําต้น การจัดเรียงตัวของเน้ือเย่ือลําเลียงนํ้าและอาหารในพืชใบเลี้ยงเด่ียวจะ
กระจายอยู่ท่ัวไปในชั้นคอร์เทกซ์ ส่วนในลําต้นของพืชใบเลี้ยงคู่จะเรียงกันเป็นวง โดยไซเล็มอยู่ด้านใน
และ โฟลเอ็มอยู่ด้านนอก  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                        ก. ใบเลี้ยงเด่ียว               ข. ใบเลี้ยงคู่ 
                                              ลําต้นพืชตัดตามขวาง 
                        ท่ีมา :  ระบบท่อลําเลียงน้ําอาหาร และแร่ธาตุของพืช.ออน-ไลน์.2554          

การดูดนํ้าของพืช (water absorption) พืชดูดนํ้าเข้าทางรากโดยขนราก (root hair) 
โมเลกุลของนํ้าเข้าสูเซลล์พืชในชั้นคอร์เทกซ์ได้ 2 ทาง คือ ทางอะโพพลาสต์ (apoplast) เป็นการท่ี
โมเลกุลของนํ้าเคลื่อนผ่านเข้าทางส่วนท่ีไม่มีชีวิตของเซลล์รากคือบริเวณผนังเซลล์และช่องระหว่างเซลล์ 
ส่วนอีกทางหน่ึงคือทางซิมพลาสต์(symplast) เป็นการท่ีโมเลกุลของนํ้าเคลื่อนเข้าสู่ภายในเซลล์พืช         
จากเซลล์ขนรากผ่านเข้าในเซลล์ของชั้นคอร์เทกซ์ โดยผ่านเข้าสู่โพรโทพลาสซึม แวคิวโอล ซ่ึงนํ้าเคลื่อน
จากเซลล์หน่ึงไปสู่อีกเซลล์หน่ึงโดยผ่านทางพลาสโมเดสมาตา (plasmodesmata)  

จะเห็นว่าเป็นการผ่านไปตามส่วนท่ีมีชีวิตของพืช การเคลื่อนไปของโมเลกุลนํ้าเป็นการ
เคลื่อนท่ีไปโดยการแพร่และออสโมซิสประกอบกับคุณสมบัติของนํ้าและการเคลื่อนของโมเลกุลนํ้า           
จะเคลื่อนท่ีจากบริเวณท่ีมีค่าวอเตอร์โพเทนเชียล (water potential) สูง ไปยังบริเวณท่ีมีค่าวอเตอร์โพ
เทนเชียลตํ่า ซ่ึงปกติดินท่ีมีน้ําอ่ิมตัวจะมีค่าวอเตอร์โพเทนเชียลสูงกว่าวอเตอร์โพเทนเชียลภายในราก 

จะเห็นว่าการเคลื่อนของโมเลกุลนํ้า รวมท้ังแร่ธาตุท่ีเข้าทางอะโพพลาสต์ จะเคลื่อนท่ี
ผ่านได้อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากมีแรงต้านทานน้อยกว่าทางซิมพลาสต์ ซ่ึงอาจต้องใช้พลังงานร่วมด้วย  
จนในท่ีสุด 

 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพตัดตามขวางของราก เพ่ือแสดงเส้นทางผ่านของน้ํา 

ท่ีมา :ระบบท่อลําเลียงน้ําอาหาร และแร่ธาตุของพืช.ออน-ไลน์.2554 
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แร่ธาตุท่ีละลายอยู่ภายในดิน จะถูกดูดซึมเข้าสู่รากพร้อมกับนํ้า โดยแร่ธาตุอาจถูกพืชดูด
ซึมเข้าในผนังเซลล์หรือช่องระหว่างเซลล์ของขนราก หรือผนังเซลล์รากส่วนท่ีเป็นคอร์เทกซ์ แต่การท่ีแร่
ธาตุเหล่าน้ันจะเข้าสู่ภายในโพรโทพลาสซึมของเซลล์ได้จะต้องมีสารบางอย่างเป็นตัวรับเข้ามาเรียกว่า 
carrier คือสารพวก transporter protein ซ่ึงในการรับเข้าสู่เซลล์และลําเลียงไปตามเซลล์ในชั้นคอร์
เทกซ์น้ัน จะต้องมีพลังงานมาช่วยในการลําเลียง เรียกว่าแอกทีฟทรานสปอร์ต (active transport) 
ลําเลียงจนผ่านเอนโดเดอร์มิสเข้าสู่ไซเล็มและโฟลเอ็ม ไซเล็มจะลําเลียงนํ้าพร้อมท้ังแร่ธาตุส่วนใหญ่ข้ึนสู่
ส่วนต่างๆ  ของพืช แต่แร่ธาตุบางชนิดอาจถูกลําเลียงไปโดยโฟลเอ็ม 

 

การลําเลียงน้ําและแร่ธาตุ 
เน้ือเย่ือท่ีทําหน้าท่ีลําเลียงนํ้าของพืช คือ ไซเล็ม ซ่ึงประกอบด้วยส่วนสําคัญคือเวสเซล และ         

เทรคีด  ซ่ึงเป็นเซลล์ท่ีตายแล้ว การลําเลียงนํ้าจะมีทิศทางการลําเลียงข้ึนสู่ยอดต้นไม้เท่าน้ันไม่มีการ
ลําเลียงลง เป็นการลําเลียงนํ้าปริมาณมากเป็น mass flow เกิดข้ึนได้ เน่ืองจากสาเหตุหลายประการ
ประกอบกัน ดังน้ี 

- คุณสมบัติของนํ้า โมเลกุลของนํ้าจะเกาะกันแน่น เพราะแรง cohesive force ทําให้นํ้า
เป็นของเหลวท่ีเชื่อมต่อกันเป็นสาย ไม่มีการขาดจากกัน นอกจากน้ันโมเลกุลนํ้ายังมีแรงยึดแน่นกับ
พ้ืนผิวทุกชนิด ยกเว้นไขมัน เรียกแรงน้ีว่า adhesive force 

- แรงแคพพิลลารี (capillary action)  เป็นแรงดึงเกิดข้ึนระหว่างผิวผนังของเวสเซลหรือ  
เทรคีดกับโมเลกุลของนํ้า เกิดแรงดึงโมเลกุลนํ้าให้เคลื่อนข้ึนสู่ยอดต้นไม้ 

- แรงดันราก (root pressure) เกิดข้ึนขณะมีนํ้าในดินมาก อัตราการดูดนํ้ามากกว่าการคายนํ้า 
เม่ือมีการสะสมสารละลายในไซเล็มมาก ทําให้มีการเคลื่อนของโมเลกุลนํ้าเข้าสู่ไซเล็มโดยการออสโมซิส 
ผนังของเอนโดเดอร์มิส จะก้ันการไหลออกของนํ้า ทําให้น้ําเคลื่อนข้ึนสู่เบ้ืองบนได้ ในพืชท่ีมีความสูงมาก
อาจไม่มีแรงดันราก ดังน้ัน แรงดันราก จึงไม่ใช่แรงหลักในการลําเลียงนํ้าและแร่ธาตุข้ึนสู่ยอดลําต้นของ
พืช 

- ทฤษฎีโคฮีชันเทนชัน (cohesion-tension theory) หรือทรานสไพเรชันพูล 
(transpiration pull) เป็นแรงดึงท่ีเกิดจากการคายนํ้าออกจากปากใบของพืช เน่ืองจาก โมเลกุลของนํ้า
ในเซลล์ใบ ได้รับความร้อนจากแสงแดด จึงระเหยออกไปทางปากใบ แต่เน่ืองจากโมเลกุลนํ้ามีแรงยึด
เหน่ียวซ่ึงกันและกัน คือแรง cohesive force และมีแรงยึดแน่นกับผนังเซลล์ของเวสเซลและเทรคีด 
(adhesive force) จึงทําให้เกิดแรงดึงอย่างแรง (tension) ดึงโมเลกุลของนํ้าจากส่วนท่ีอยู่ตํ่าลงไปให้ข้ึน
แทน ประกอบกับเม่ือเซลล์ มีโซฟิลล์ในใบเสียนํ้าไป ก็จะทําให้ความเข้มข้นภายในเซลล์เข้มข้นข้ึน จึงมี
การออสโมซิสเกิดข้ึนอีกด้วย  แรงต่างๆ ท่ีประกอบกันน้ี ทําให้เกิดเป็นแรงมหาศาลท่ีจะดึงนํ้าจํานวน
มากให้ลําเลียงข้ึนสู่ยอดต้นไม้ และแรงดึงน้ีก็ยังดึงไปถึงโมเลกุลนํ้าท่ีอยู่นอกรากให้เคลื่อนท่ีเข้าสู่ราก          
อีกด้วย 
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แสดงทิศทางการลําเลียงน้ําและแร่ธาตุในต้นพืช 
 ท่ีมา :ระบบท่อลําเลียงน้ําอาหาร และแร่ธาตุของพืช.ออน-ไลน์.2554 

 
การลําเลียงสารอาหารของพืช (translocation) 

เน้ือเย่ือโฟลเอ็ม จะทําหน้าท่ีลําเลียงอาหารท่ีสร้างข้ึนท่ีใบพืชโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วย
แสงไปยังส่วนต่างๆ ของพืช การลําเลียงอาหารจะลําเลียงไปได้ทุกทิศทาง ท้ังข้ึนและลง เช่น ลําเลียงข้ึน
สู่ยอดต้นไม้ท่ียังอ่อนหรือลําเลียงลงไปเก็บสะสมไว้ในรากท่ีอยู่ใต้ดิน รวมท้ังลําเลียงไปสู่ก่ิงข้างๆของ   
ลําต้นกลไกในการลําเลียงอาหารในพืชอาจเกิดได้ เช่น การเกิดการแพร่ของสารอาหารจากเซลล์หน่ึงไปสู่
อีกเซลล์หน่ึง หรือเกิดการไหลเวียนของไซโทพลาสซึม แต่ท้ังสองวิธีน้ี ทําให้การลําเลียงอาหารเป็นไป
อย่างช้ามาก จึงมีการอธิบายวิธีการลําเลียงอาหารว่าเป็นการลําเลียงแบบท่ีมีการไหลของสารอาหารไป
โดยมีแรงดัน (pressure flow) โดยกล่าวว่าการลําเลียงจะลําเลียงจากแหล่งท่ีสร้างอาหาร (source) 
ไปสู่แหล่งท่ีใช้อาหาร (sink) เช่น ลําเลียงจากใบไปสู่ราก ซ่ึงไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ หรือไปสู่ยอด
อ่อนหรือดอก ผล สารอาหารถูกลําเลียงไปในรูปของนํ้าตาล ซ่ึงส่วนใหญ่คือนํ้าตาลซูโครส การท่ีโมเลกุล
นํ้าตาลจากเซลล์มีโซฟิลล์ของใบเข้าสู่เซลล์ซีฟทิวบ์ในโฟลเอ็มได้ก็โดยวิธีท่ีต้องใช้พลังงานมาช่วย 
หลังจากน้ันนํ้าตาลก็จะถูกลําเลียงในเน้ือเย่ือโฟลเอ็มแบบ pressure flow หรือ mass flow ซ่ึงมี
กระบวนการ ออสโมซิสเป็นสาเหตุสําคัญเม่ือนํ้าตาลถูกสร้างข้ึนในเซลล์ใบแล้วก็จะถูกลําเลียงเข้าสู่มัด
เน้ือเย่ือลําเลียงภายในใบ มัดเน้ือเย่ือลําเลียงน้ีประกอบด้วยโฟลเอ็มและไซเล็มอยู่ด้วยกัน เม่ือนํ้าตาลถูก
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ลําเลียงเข้าสู่โฟลเอ็ม ทําให้ความเข้มข้นของนํ้าตาลในซีฟทิวบ์สูงข้ึน จึงทําให้นํ้าจากไซเล็มเคลื่อนเข้าสู่
ซีฟทิวบ์ หรือโฟลเอ็มโดยวิธีออสโมซิส ทําให้เกิดการผลักดันลําเลียงนํ้าตาลจนไปสู่แหล่งท่ีใช้ หลังจากน้ัน
นํ้าตาลในโฟลเอ็มก็จะตํ่าลง ทําให้นํ้าเคลื่อนกลับเข้าสู่ไซเล็มโดยวิธีออสโมซิส และถูกลําเลียงกลับข้ึนไป
ใหม่ กระบวนการน้ีเกิดข้ึนได้เน่ืองจากความเข้มข้นของนํ้าตาลในโฟลเอ็มท่ีปลายทางมีตํ่ากว่าต้นทาง 
และปริมาณนํ้าท่ีมีการ ออสโมซิสจากไซเล็มเข้าสู่โฟลเอ็มน้ัน จะลดลงเร่ือยๆ เม่ือเปรียบเทียบระหว่าง
ต้นทางจนถึงปลายทาง                                                                                      
 

เปรียบเทียบโครงสร้างของระบบลําเลียงในพืช 
การจัดเรียงตัวเองไซเล็มและโฟลเอ็มในรากและในลําต้นของพืชใบเลี้ยงเด่ียว และใบเลี้ยงคู่          

จะแตกต่างกันดังน้ี  
 

ส่ิงที่เปรียบเทียบ พืชใบเล้ียงเดี่ยว ( monocotyledon ) พืชใบเล้ียงคู่ ( dicotyledon ) 

ใบเลี้ยง 1 ใบ 2 ใบ 
เส้นใบ เส้นใบขนาน เส้นใบเป็นร่างแห 
ลําต้น มีข้อและปล้องที่เห็นได้ชัดเจน ไซเล็มและโฟล

เอ็มจะอยู่รวมกันเรียงตัวกระจัดกระจายท่ัว    
ลําต้น 

ลําต้นไม่เปน็ข้อปล้อง ไซเล็ม
และโฟลเอ็มรวมตัวอยู่ด้วยกัน 
เรียงตัวเป็นระเบียบ  เป็นวงรอบ
ลําต้น โดยโฟลเอ็มอยู่ด้านนอก 
ไซเล็มอยู่ด้านใน  มีเน้ือเย่ือแคม
เบียม ( cambium ) แทรกอยู่
ตรงกลางระหว่างไซ
เล็ม   และโฟลเอ็ม 
 

ระบบราก มีระบบรากฝอยไซเล็มจะเรียงตัวอยู่รอบพิธ  
(pith ) ซ่ึงเป็นเน้ือย่ืออยู่ตรงกลางของราก 
ส่วนโฟลเอ็มแทรกอยู่ระหว่างไซเล็ม  
 

มีระบบรากแก้ว ไซเล็มจะเรียงตัว
เป็นแฉก 2-5 แฉก ออกมาจาก
ก่ึงกลางราก  ส่วนโฟลเอ็มแทรก
อยู่ระหว่างแฉกของไซเล็ม  
 

ตัวอย่าง ต้นข้าว ต้นตาล ต้นข้าวโพด ต้นหญ้า ต้นอ้อย ต้นผักกระสัง ต้นยางพารา ต้น
มะม่วง ต้นมะขาม 

 
โครงสร้างท่ีใช้ในการลําเลียงน้ําในพืช  
รากของพืช สามารถดูดนํ้าได้โดยอาศัยขนราก (root hair) ซ่ึงเป็นส่วนของเซลล์ผิวของราก  

ท่ียื่นออกไปสัมผัสกับดิน เราจะพบขนรากจํานวนมากท่ีรอบๆ รากอ่อน ซ่ึงจะอยู่เหนือ ปลาย รากข้ึนมา
เล็กน้อย ขนรากเหล่าน้ีจะช่วยให้รากมีพ้ืนท่ีสัมผัสกับนํ้าได้มากข้ึนดังน้ันย่ิงมี ขนรากจํานวนมากเท่าใด    
พืชก็จะดูดนํ้าได้มากข้ึนเท่าน้ัน นํ้าในดินจะแพร่เข้าสู่ขนรากโดยกระบวนการออสโมซิส ส่วนแร่ธาตุในดิน
จะเข้าสู่ขนรากโดยวิธีการลําเลียงแบบแอกทีฟทรานสปอร์ต (active transport) ซ่ึงต้องอาศัยพลังงาน
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จากเซลล์ เม่ือขนรากดูดนํ้าและแร่ธาตุเข้ามาแล้ว นํ้าก็จะแพร่จากเซลล์ขนรากไปยังเซลล์ข้าง ๆ และ
เคลื่อนท่ีผ่านเซลล์ของรากไปจนถึงท่อลําเลียงนํ้าท่ีเรียกว่า ไซเลม (xylem) ท่ีอยู่ด้านในของราก ไซเลมน้ี
จะมีลักษณะเป็นท่อท่ีต่อจากรากไปยังลําต้นของพืชและไปยังส่วนต่าง ๆของพืช ดังน้ันพืชจึงสามารถ
ลําเลียงนํ้าและแร่ธาตุไปยังส่วนต่าง ๆ โดยใช้ท่อไซเลมน่ันเอง 

                        
              ลักษณะของขนราก                           โครงสร้างการลําเลียงน้ําและแร่ธาตุ 

                             ท่ีมา :  ระบบท่อลําเลียงน้ําอาหาร และแร่ธาตุของพืช.ออน-ไลน์.2554 
 
  โครงสร้างและการทํางานของระบบลําเลียงอาหารในพืช  
การลําเลียงอาหารของพืชจากกระบวนการสังเคราะห์แสง เช่น นํ้าตาลจะถูกลําเลียงทาง        

โฟลเอมโดยวิธีการแพร่ เพ่ือนําไปแจกจ่ายให้กับส่วนท่ีกําลังเจริญและสะสมไว้ เช่น ผล เมล็ด รา และ          
ลําต้น  เป็นต้น ถ้าเราตัดท่อลําเลียงอาหารของพืช โดยลอกเปลือกนอกของต้นไม้ออกจนรอบลําต้นจะ
พบว่าบริเวณเหนือรอยท่ีลอกเปลือกออกจะมีขนาดใหญ่กว่าด้านล่างท้ังน้ีเป็นเพราะอาหารท่ีถูกลําเลียง
ลงมาจากใบไม่สามารถผ่านต่อลงไปได้ จึงสะสมอยู่บริเวณปลายของท่อลําเลียงอาหาร การทําเช่นน้ีจะ
ทําให้พืชเจริญเติบโตช้าเพราะรากขาดอาหาร 
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กิจกรรมเรื่อง ระบบการลําเลียงน้ํา อาหารและแร่ธาตุของพืช 
 

กิจกรรม      ระบบการลําเลียงนํ้า อาหารและแร่ธาตุของพืช 
 

จุดประสงค์การทดลอง  1. อธิบายและทดลองระบบการลําเลียงนํ้าและอาหารในพืชได้ 
2.  อธิบายโครงสร้างของระบบลําเลียงในพืชได้ 

วัสดุอุปกรณ์ 
1. นํ้า        
2. แว่นขยาย       
3. ใบมีดโกน       
4. บีกเกอร์ ขนาด 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร     
5. สีผสมอาหาร(สีแดง)      
6. กล้องจุลทรรศน์       
7. สไลด์และกระจกปิดสไลด์      
8. ต้นกระสังหรือต้นเทียนสูงประมาณ  15  ซม.   

วิธีดําเนินการทดลอง 
1. ใส่น้ําในบีกเกอร์ขนาด 250 cm3  ประมาณ 3/4 ของภาชนะ แล้วหยดสีผมสมอาหารลง

ไป 
2. นําผักกระสังหรือต้นเทียนท่ีมีรากติดอยู่แช่ลงในบีกเกอร์ท่ีมีนํ้าสีผสมอาหาร ต้ังท้ิงไว้ 1 

ชั่วโมง 
3. นําผักกระสังหรือต้นเทียนข้ึนจากนํ้าสี สังเกตและบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงของต้น

กระสัง 
4. ใช้มีดตัดแบ่งลําต้นออกเป็น 2 ท่อน ท่อนหน่ึงตัดตามแนวยาวของลําต้น ใช้แว่นขยาย

ส่องดูบริเวณท่ีติดสี แล้วบันทึกผล ส่วนอีกท่อนหน่ึงตัดตามขวางให้บางท่ีสุด แล้ววางลงบนหยดนํ้าบน
สไลด์ ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ 

5. นําไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์กําลังขยายตํ่า สังเกตส่วนท่ีติดสี บันทึกผล และวาดภาพ
แสดงส่วนต่างๆท่ีเห็นจากกล้อง   
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ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 

การทดลอง ลักษณะท่ีสังเกตได้ 

1. ต้นกระสังก่อนจุ่มลงในบีกเกอร์ …………………………………………………………………………………. 

2. จุ่มต้นกระสังลงในขวด 
- นํ้าธรรมดา 
- นํ้าสี 

 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

3. ตัดลําต้น 
- ตามยาว 
- ตามขวาง 

 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

4. ภาพลําต้น ตัดตามยาว ตัดตามขวาง 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปผลการทดลอง 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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   กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis) เป็นการสร้างอาหารจําพวก
คาร์โบไฮเดรตของพืชสีเขียวเพ่ือใช้ในการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของพืชอีกท้ังยังเป็น
การผลิตอาหารสําหรับสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆบนโลกในพืชสีเขียวน้ันมีคลอโรฟิลล์ท่ีทําหน้าท่ีดูดกลืนพลังงานแสง
จากดวงอาทิตย์มาใช้ในการสร้างอาหารนอกจากน้ันพืชยังจําเป็นต้องใช้นํ้าและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ท่ีเป็นสารอนินทรีย์โมเลกุลเล็กมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอีกด้วย  
 ความสําคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 การสังเคราะห์แสง คือ กระบวนการซ่ึงพืชสังเคราะห์สารอินทรีย์จากสารประกอบ อนินทรีย์ 
โดยมีแสงปรากฏอยู่ด้วย สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องการพลังงานเพ่ือใช้ในการเจริญเติบโตและรักษาสภาพเดิม
ให้คงอยู่ สาหร่าย พืชชั้นสูง และแบคทีเรียบางชนิดสามารถรับพลังงานโดยตรงจากแสงอาทิตย์ และใช้
พลังงานน้ีในการสังเคราะห์สารท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีพ แต่สัตว์ไม่สามารถรับพลังงานโดยตรงจาก
แสงอาทิตย์ต้องรับพลังงานโดยการบริโภคพืชและสัตว์ อ่ืน ดังน้ันแหล่งของพลังงานของโลกคือ          
ดวงอาทิตย์ และกระบวนการสังเคราะห์แสง จึงจําเป็นสําหรับชีวิตบนโลก 
ประโยชน์ของการสังเคราะห์แสง 

1. เป็นกระบวนการสร้างอาหารเพ่ือการดํารงชีวิตของพืช 
2. เป็นกระบวนการซ่ึงสร้างสารประกอบชนิดอ่ืน ซ่ึงจําเป็นต่อกระบวนการเจริญเติบโต 

ของพืช 
3. เป็นกระบวนการซ่ึงให้ก๊าซออกซิเจนแก่บรรยากาศ 
4. ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ให้อยู่ในสภาวะสมดุล 

 

 ปัจจัยท่ีจําเป็นสําหรับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเป็นปฏิกิริยาเคมีท่ีซับซ้อน โดยสามารถเขียนสมการ

เคมีแสดงการเกิดกระบวนการได้ดังน้ี 
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   จากสมการจะเห็นได้ว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน้ันมีวัตถุดิบและสิ่ง ท่ี         
พืชจําเป็นต้องใช้ดังน้ี 

1. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นแก๊สท่ีเกิดข้ึนจากการหายใจของพืชและสิ่งมีชีวิต
ต่างๆ เกิดจากการเผาไหม้ของสาร และการย่อยสลายของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นวัตถุดิบท่ีใช้ในการสร้างอาหารของพืช โดยเป็นแก๊สท่ีให้ธาตุคาร์บอนแก่พืชเพ่ือ
นําไปใช้การสร้างแป้งและนํ้าตาล (สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต)          

2. น้ํา (H2O) เป็นวัตถุดิบท่ีพืชดูดซึมมาจากดิน โดยอาศัยหลักการแพร่ของนํ้าจากรากเข้าสู่
ท่อลําเลียงนํ้าของพืชไปยังใบ นํ้าเป็นสารท่ีให้ธาตุไฮโดรเจนแก่พืชเม่ือธาตุไฮโดรเจนรวมกับแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์จะได้เป็นสารประกอบคาร์โบไฮเดรต 

3. แสงสว่าง (light) เป็นพลังงานท่ีมีบทบาทสําคัญต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของ
พืช โดยพลังงานแสงทําให้เกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และนํ้าซ่ึงเป็นวัตถุดิบ สําคัญ
ในการสร้างนํ้าตาลกลูโคสและแก๊สออกซิเจน พืชแต่ละชนิดต้องการแสงเพ่ือใช้ในการสร้างอาหารไม่
เท่ากัน พืชบางชนิดต้องการแสงในปริมาณมาก เช่น ทานตะวัน เฟ่ืองฟ้า ข้าว เป็นต้น แต่พืชบางชนิด
ต้องการแสงในปริมาณน้อย เช่น พลูด่าง เป็นต้น 

4. คลอโรฟิลล์ (chlorophyll) เป็นสารประกอบพวกรงควัตถุท่ีทําหน้าท่ีดูดกลืนพลังงาน
แสงสีต่างๆ จากแสงแดด (ยกเว้นแสงสีเขียวและสีเหลือง) คลอโรฟิลล์เป็นโปรตีนชนิดหน่ึงท่ีมีธาตุ
แมกนีเซียม ธาตุเหล็ก และธาตุแมงกานีสเป็นองค์ประกอบอยู่ภายในโมเลกุล พบได้ในพืชและสาหร่าย
ทุกชนิด  
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

พืชต้องการน้ํา แสงสว่าง และแกส๊คาร์บอนไดออกไซด์ 
                   มาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

           ท่ีมา :  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง.ออน-ไลน์.2554 
 
 



รายวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                                                                                 

 

50 

 
ผลผลิตท่ีได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
เม่ือพืชเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีเปลี่ยนรูปพลังงานแสงให้

เป็นพลังงานเคมี โดยมีการสะสมพลังงานเคมีอยู่ในผลิตภัณฑ์คือ นํ้าตาลกลูโคสและแก๊สออกซิเจน ดังน้ี 
1. น้ําตาลกลูโคส (C6H12O6) นํ้าตาลกลูโคสท่ีสังเคราะห์ได้น้ีบางส่วนถูกนําไปใช้ใน

กระบวนการหายใจของพืชเพ่ือเปลี่ยนเป็นพลังงานต่อไป นํ้าตาลบางส่วนถูกเปลี่ยนไปเป็นแป้งทันทีและ
พืชจะเก็บสะสมไว้ท่ีใบ ราก และลําต้น และนํ้าตาลบางส่วนถูกนําไปใช้ในการสร้างเซลลูโลสซ่ึงเป็น
ส่วนประกอบของผนังเซลล์ของพืช นอกจากน้ีน้ําตาลบางส่วนจะรวมกับแร่ธาตุในเซลล์พืชแล้วเปลี่ยนไป
เป็นสารอ่ืนได้อีก เช่น โปรตีน ไขมัน นํ้ามันในเมล็ดพืช เป็นต้น 

2. แก๊สออกซิเจน (O2) แก๊สออกซิเจนถูกนําไปใช้ในกระบวนการหายใจของพืช ซ่ึงเม่ือแก๊ส
ออกซิเจนรวมกับอาหารจะเปลี่ยนเป็นพลังงานให้แก่เซลล์พืช เพ่ือนําไปใช้ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
ภายในเซลล์ ส่วนแก๊สออกซิเจนท่ีมากเกินความต้องการของพืช พืชก็จะคายออกมาทางปากใบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
              
          
     น้ําและแก๊สออกซิเจนท่ีได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง                                
                          ของพืชจะถูกคายออกมาทางปากใบ 

                  ท่ีมา :  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง.ออน-ไลน์.2554 
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กิจกรรมเรื่อง  แสงเป็นส่ิงจําเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
 

 กิจกรรม แสงเป็นสิ่งจําเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 

จุดประสงค์    
1. ทําการทดลองและระบุปัจจัยบางประการท่ีจําเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ 
2. อธิบายความสําคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงท่ีมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้ 

วัสดุอุปกรณ์ 
1. นํ้า        
2. ผักบุ้ง          
3. ลวดเย็บกระดาษ       
4. ถุงกระดาษลอกลาย        
5. ถุงกระดาษสีดํา         
6. บีกเกอร์               
7. หลอดหยด         
8. ปากคีบ          
9. หลอดทดลองขนาดใหญ่        
10. ถ้วยกระเบ้ือง         
11. สารละลายไอโอดีน        
12. ไม้ขีดไฟ          
13. กล่องทึบ        
14. แอลกอฮอล์        
15. ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมท่ีก้ันลมและตะแกรงลวด     

 

วิธีดําเนินการทดลอง 
1. นําต้นผักบุ้งท่ีเพาะไว้สูงประมาณ 10 ซม. ใส่ในกล่องทึบ ท้ิงไว้ 1 คืน 
2. นําถุงท่ีทําจากกระดาษลอกลายและกระดาษสีดํา ชนิดละ 1 ถุง คลุมท่ีใบ ใช้ลวดเย็บ

กระดาษเย็บปากถุงให้ปิดสนิท 
3. นําต้นผักบุ้งไปต้ังไว้กลางแดดประมาณ 3 ชั่วโมง 
4. เด็ดใบผักบุ้งท่ีไม่ได้สวมด้วยถุง 1 ใบ ใบท่ีสวมด้วยถุงกระดาษลอกลาย 1 ใบ และ         

ใบท่ีสวมด้วยถุงกระดาษสีดํา 1 ใบ 
5. นําใบผักบุ้งท้ัง 3 ใบ มาสกัดคลอโรฟิลด์ออกทีละใบด้วยแอลกอฮอล์โดยวิธีการ

ต่อไปน้ี 
5.1 นําไปต้มในนํ้าเดือดนานประมาณ 1 นาที (เพ่ือให้เซลล์ตาย ใบจะได้หยุดการ

สร้างอาหาร และให้แป้งท่ีสะสมไว้ในเซลล์สุก) 
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5.2 คีบใบผักบุ้งจากบีกเกอร์ใส่ลงในหลอดทดลองขนาดใหญ่ แล้วจุ่มในนํ้าเดือดอีก
ประมาณ 2 นาที จนกระท่ังใบมีสีซีดสังเกตสีของแอลกอฮอล์ (แอลกอฮอล์ใช้สกัดคลอโรฟิลด์ออก         
จากใบ) 

5.3 คีบใบผักบุ้งจากหลอดทดลองจุ่มลงในบีกเกอร์ท่ีมีน้ําเย็น 
6. คีบใบผักบุ้งใส่ถ้วยกระเบ้ือง แล้วหยดสารละลายไอโอดีน 2-3 หยด ท้ิงไว้คร่ึงนาที  

สังเกตและบันทึกผล (สารละลายไอโอดีนใช้ทดสอบแป้งโดยบริเวณใดมีแป้ง สารละลายไอโอดีนจะ
เปลี่ยนจากสีน้ําตาลเป็นสีม่วงแกมนํ้าเงิน) 
 
ตารางบันทึกผลการทดลอง 

 

การทดลอง ลักษณะท่ีสังเกตได้ 

1. ใบผักบุ้งท่ีไม่ได้สวมด้วยถุง 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

2. ใบผักบุ้งท่ีสวมด้วยถุงกระดาษ
ลอกลาย 

…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

3. ใบผักบุ้งท่ีสวมด้วยถุงกระดาษ 
สีดํา 

…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

 
สรุปผลการทดลอง 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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ระบบสืบพันธุ์ในพืช 
 โครงสร้างและการทํางานของระบบสืบพันธุ์ของพืชไร้ดอก 

 การสืบพันธุ์ของพืชไร้ดอก 
 พืชไร้ดอกท่ีรู้จักโดยท่ัวไป เช่น เฟิร์น มอส ปรง เป็นต้น เฟิร์นนอกจากเป็นพืชไร้ดอกแล้ว
ยังไม่มีเมล็ดและไม่มีผลอีกด้วย มักจะพบมากในเขตร้อนและนิยมนํามาปลูกเป็นไม้ประดับ 
 การสืบพันธุ์ของเฟิร์น คือ การสร้างสปอร์ซ่ึงต้นเฟิร์นท่ีพบโดยท่ัวไปสามารถสร้างสปอร์ได้
สปอร์จะอยู่ภายในอัปสปอร์ และจะพบอัปสปอร์อยู่ทางด้านหลังใบ หรือท้องใบเม่ืออับสปอร์น้ีแตกออก 
สปอร์ก็จะฟุ้งกระจายออกไป เม่ือตกลงในบริเวณท่ีมีความอุดมสมบูรณ์และความชื้นจะเจริญเป็นต้นใหม่  
 โครงสร้างและการทํางานของระบบสืบพันธุ์ของพืชดอก 
 พืชมีดอก ข้ึนอยู่ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆได้ท่ัวไป บางชนิดลอยอยู่ท่ีผิวนํ้า เช่น ผักตบชวา 
บัว จอกและแหน บางชนิดจมอยู่ในนํ้า เช่น สาหร่ายหางกระรอก บางชนิดชอบข้ึนอยู่ตามท่ีชื้นแฉะ เช่น 
ผักบุ้งและผักกระสัง บางชนิดข้ึนในท่ีแห้งแล้ง  เช่น กระบองเพชร แต่ส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่ตามดินท่ัว ๆ ไป
เม่ือพืชมีดอกเจริญเติบโตอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมจนเจริญเติบโตเต็มท่ี แล้วจึงจะสร้างดอก 
ซ่ึงดอกของพืชมีดอกแต่ละชนิดจะมีรูปร่าง ขนาด สี และส่วนประกอบแตกต่างกันออกไป  
 องค์ประกอบของดอก  
 ดอกของพืชเป็นส่วนท่ีพืชใช้ในการสืบพันธุ์ ดอกของพืชมีส่วนประกอบท่ีสําคัญ 4 ส่วนคือ 
กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย  

 
    

 
 
 
 

 
 
                                               
                                         แสดงส่วนประกอบของดอกไม ้

                                           ท่ีมา :  โครงสร้างของดอกไม้.ออน-ไลน์.2554 
 

1. กลีบเลี้ยง เป็นส่วนท่ีอยู่นอกสุดของดอก มักมีสีเขียวคล้ายใบทําหน้าท่ีห่อหุ้มส่วนท่ี
อยู่ข้างในของดอกไว้ ในขณะท่ีดอกยังอ่อนอยู่ หรือท่ียังเป็นดอกตูม เพ่ือป้องกันอันตรายจากแมลง และ
ศัตรู   

2. กลีบดอก เป็นส่วนท่ีอยู่ถัดจากกลีบเลี้ยงเข้าไป มักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่น
หอม ซ่ึงสีสันท่ีสดใส และกลิ่นหอมของดอกไม้จะช่วยล่อแมลงให้มาตอม เพ่ือช่วยในการผสมเกสร   

3. เกสรตัวผู้ เป็นส่วนท่ีอยู่ถัดจากกลีบดอกเข้าไป เป็นอวัยวะสร้างเซลล์ สืบพันธุ์ตัวผู้ 
มักมีหลายอัน เกสรตัวผู้แต่ละอันประกอบด้วย  
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3.1 ก้านเกสรตัวผู้ หรือก้านชูอับเรณู มีลักษณะเป็นก้านยาวๆ ทําหน้าท่ีชูอับ  
3.2 อับเรณูมีลักษณะเป็นกระเปาะ เป็นแหล่งสร้างและเก็บ"ละอองเรณู"ซ่ึงภายใน

ละอองเรณูจะมีเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้อยู่  
4. เกสรตัวเมีย เป็นส่วนท่ีอยู่ในสุด คือตรงกลางดอก ทําหน้าท่ีสร้างเซลล์สืบพันธุ์ตัว

เมีย ท่ีปลายยอดเกสรตัวเมียจะมีลักษณะเป็นขนและมีนํ้าเหนียวๆ เคลือบอยู่ เพ่ือช่วยในการดักจับ
ละอองเรณู และในนํ้าเหนียวๆ น้ีจะมีนํ้าตาลเป็นองค์ประกอบอยู่ จะช่วยกระตุ้นให้ละอองเรณูเกิดการ
งอกหลอดซ่ึงเกสรตัวเมียประกอบด้วย  

4.1 ยอดเกสรตัวเมีย อยู่ตรงส่วนบนสุดของเกสรตัวเมีย เป็นส่วนรองรับละออง
เรณูของเกสรตัวผู้ 

4.2 ก้านชูเกสรตัวเมีย ทําหน้าท่ีชูเกสรตัวเมีย 
4.3 รังไข่ อยู่ส่วนล่างสุดของเกสรตัวเมีย มีลักษณะเป็นกระเปาะ ภายในมีไข่อ่อน

หรือออวุล ซ่ึงมีเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียอยู่  
ประเภทของดอกของพืช  
เราสามารถแบ่งประเภทของพืชมีดอกได้ โดยใช้ลักษณะของดอกเป็นเกณฑ์ ได้ดังน้ี 
1. ใช้ส่วนประกอบของดอกเป็นเกณฑ์ ได้แก่  

1.1 ดอกสมบูรณ์ หมายถึง ดอกท่ีมีองค์ประกอบครบ 4 ส่วน คือ กลีบดอก
กลีบเลี้ยง เกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย ได้แก่ ดอกพริก ดอกกุหลาบ ดอกชบา ดอกต้อยต่ิง ดอกมะเขือ          
ดอกพู่ระหง ดอกผักบุ้ง ดอกบานบุรี ดอกมะลิ ดอกชงโค ดอกอัญชัน ดอกมะแว้ง ดอกแค ดอกการเวก 

1.2 ดอกไม่สมบูรณ์ หมายถึง ดอกท่ีมีองค์ประกอบไม่ครบ 4 ส่วน ได้แก่          
ดอกมะพร้าว ดอกมะระ ดอกบวบ ดอกฟักทอง ดอกตําลึง ดอกมะละกอ ดอกข้าว ดอกข้าวโพด ดอก
ตําลึง ดอกฟักทอง ดอกจําปา ดอกจําปี ดอกบานเย็น ดอกเฟ่ืองฟ้า ดอกมะยม ดอกมะเด่ือ ดอกตาล 
ดอกบวบ ดอกหญ้า ดอกแตงกวา  

2. ใช้เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเป็นเกณฑ์ ได้แก่  
2.1 ดอกสมบูรณ์เพศ  หมายถึง ดอกท่ีมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอก

เดียวกัน ได้แก่ ดอกพู่ระหง ดอกบัว ดอกกุหลาบ ดอกบัว ดอกชงโค ดอกถ่ัว ดอกมะเขือ ดอกพริก           
ดอกกล้วยไม้ ดอกมะม่วง ดอกชบา ดอกข้าว ดอกต้อยต่ิง ดอกจําปา ดอกมะลิ เฟ่ืองฟ้า ดอกอัญชัน              
ดอกแค ดอกผักบุ้ง  

2.2 ดอกไม่สมบูรณ์เพศ หมายถึง ดอกท่ีมีเกสรตัวผู้ หรือเกสรเมีย เพียงอย่าง
เดียวในหน่ึงดอก โดยดอกท่ีมีเฉพาะเกสรตัวผู้ เรียกว่า ดอกตัวผู้ ส่วนดอกท่ีมีเฉพาะเกสรตัวเมีย เรียกว่า 
ดอกตัวเมียได้แก่ ดอกบวบ ดอกฟักทอง ดอกมะละกอ ดอกข้าวโพด ดอกมะยม ดอกตําลึง ดอกมะพร้าว 
ดอกตาล ดอกเงาะ ดอกฟักทอง ดอกบวบ ดอกแตงกวา ดอกมะยม ดอกมะระ ดอกหน้าวัว ดอกมะเด่ือ  
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การสืบพันธุ์ของพืชมีดอกแบบอาศัยเพศ  
เม่ือพืชมีดอกเจริญเติบโตเต็มท่ีจะเร่ิมออกดอก ภายในดอกจะมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์           

โดยเกสรตัวผู้สร้างเซลล์สืบพันธุ์ตัวผู้ หรือละอองเรณูเก็บไว้ในอับละอองเรณู ส่วนเกสรตัวเมียจะมีรังไข่ 
ซ่ึงภายในรังไข่จะมีไข่ ทําหน้าท่ีเก็บเซลล์สืบพันธุ์ตัวเมีย หรือ ไข่อ่อนเอาไว้ การสืบพันธุ์ของพืชมีดอก
แบบอาศัยเพศ มีลําดับ 2 ข้ันตอน คือ  

1. การถ่ายละอองเรณู   
การถ่ายละอองเรณู คือการท่ีละอองเรณูของเกสรตัวผู้ไปตกลงบนยอดเกสรตัวเมียซ่ึง

สามารถเกิดข้ึนได้ 3 รูปแบบ คือ  
- การถ่ายละอองเรณูภายในดอกเดียวกัน มักเกิดกับดอกสมบูรณ์เพศท่ีเกสรตัวผู้ 

อยู่ตํ่ากว่าเกสรตัวเมีย 
- การถ่ายละอองเรณูข้ามดอก แต่อยู่ภายในต้นเดียวกัน  
- การถ่ายละอองเรณูข้ามดอก และอยู่คนละต้นกัน มักเกิดกับดอกสมบูรณ์เพศท่ีเกสรตัว

ผู้อยู่ตํ่ากว่าเกสรตัวเมีย ซ่ึงไม่เอ้ือให้เกิดการถ่ายละอองเรณูภายในดอกเดียวกัน และเกิดกับดอกไม่
สมบูรณ์เพศซ่ึงมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่คนละต้นกัน  
         การถ่ายละอองเรณูสามารถเกิดข้ึนได้ตลอดเวลาท้ังกลางวันและกลางคืน โดยอาศัย
ตัวกลางพาไป เช่น ลม นํ้า มนุษย์และสัตว์ต่าง ๆ เช่น นก แมลง 

2. การปฏิสนธิ  
การปฏิสนธิ คือ การท่ีเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เข้าผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย โดยหลังจากท่ี 

ละอองเรณู ตกลงบนยอดเกสรตัวเมียแล้ว ละอองเรณูจะ งอกหลอด แทงลงไปในก้านเกสรตัวเมีย จนถึง 
ไข่อ่อน (ออวุล ) ท่ีอยู่ภายในรังไข่ ภายในหลอดละอองเรณูจะมีเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้อยู่ ซ่ึงจะเข้ามาไป
ผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย (เซลล์ไข่) ท่ีอยู่ในไข่อ่อนโดยผ่านทางรูเปิดท่ีอยู่ข้างใต้ ได้เป็นเซลล์ใหม่อยู่
ภายในไข่อ่อน ( เซลล์ใหม่ท่ีได้ก็ คือเซลล์ท่ีจะเจริญเป็นต้นพืชต้นใหม่ )  
 
การสืบพันธุ์ของพืชมีดอกแบบไม่อาศัยเพศ  

พืชดอกนอกจากจะสืบพันธุ์โดยใช้เมล็ดซ่ึงเป็นวิธีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแล้ว ยังมีการ
สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ โดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น การแตกหน่อของขิง ข่า ใช้ใบ เช่นเช่น ต้นคว่ํา
ตายหงายเป็นใช้ราก เช่น มันเทศ เป็นต้น มนุษย์ได้นําความรู้จากการสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศของพืชต้น
ใหม่ท่ีมีลักษณะเหมือนต้นเดิม ไม่กลายพันธุ์รวมท้ังไห้ดอกและผลเร็วข้ึน แต่การขยายพันธุ์โดยวิธีน้ีจะไม่
มีรากแก้วทําให้ระบบรากไม่แข็งแรง   
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กิจกรรมเรื่อง ระบบสืบพันธุ์ของพืชไร้ดอก 
 

 

กิจกรรม   ระบบสืบพันธุ์ของพืชไร้ดอก 
จุดประสงค์การทดลอง 

1. ทําการทดลอง สํารวจ ตรวจสอบ และสรุปถึงโครงสร้างของดอกและการสร้างเซลล์  
สืบพันธุ์ของพืชดอกได้ 

2. อธิบายกระบวนการสืบพันธุ์ของพืชซ่ึงประกอบด้วยการถ่ายละอองเรณูและการปฏิสนธิได้ 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. นํ้า         
2. ดอกบัวหลวง       
3. ดอกผักบุ้ง        
4. ดอกกล้วยไม้        
5. ดอกตําลึง        
6. กระจกสไลด์        
7. แท่งแก้วคนสาร       
8. หลอดหยด        
9. เข็มหมุด       
10. แว่นขยาย        
11. กล้องจุลทรรศน์       

วิธีดําเนินการทดลอง 
1. นําดอกไม้หลายๆชนิดมาศึกษา เช่น ดอกผักบุ้ง ดอกบัวหลวง ดอกกล้วยไม้            

ดอกตําลึงหรือดอกไม้ชนิดอ่ืนๆท่ีหาได้ง่ายในท้องถ่ิน 
2. ศึกษาส่วนประกอบแต่ละชั้นของดอกไม้แต่ละชนิดแล้ววาดรูป 
3. ศึกษาส่วนประกอบของเกสรตัวผู้ 

ก. สังเกตอับเรณู 
ข. ใช้ปลายเข็มหมุดเข่ียอับเรณูลงบนกระจกสไลด์ หยดนํ้า 1 หยด แล้วใช้แท่งแก้ว

ขย้ีอับเรณูให้แตกออกปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ แล้วส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ และวาดรูปละอองเรณูท่ี
เห็นจากกล้อง 

4. ศึกษาส่วนประกอบของรังไข่ ดึงกลีบดอกและเกสรตัวผู้ออกแล้วใช้มีดผ่าตามยาว                
ใช้แว่น ขยายส่องดูรังไข่และออวุลซ่ึงอยู่ภายใน สังเกตลักษณะและวาดรูป 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 

ส่วนประกอบของดอก ดอกผักบุ้ง ดอกบัวหลวง ดอกกล้วยไม้ ดอกตําลึง 

กลีบเลี้ยง  
 
 
 
 

   

กลีบดอก  
 
 
 
 

   

เกสรตัวผู้ 
- อับเรณู 
- ละอองเรณู 

(จากกล้องจุลทรรศน์) 

 
 
 
 
 

   

เกสรตัวเมีย 
- รังไข่ 
- ออวุล 
(จากแว่นขยาย) 

 
 

 
 
 
 
 

   

 
สรุปผลการทดลอง 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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แบบฝึกหัด เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช 
 
ให้เลือกคําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 
1. ข้อใดสรุปเก่ียวกับการหมุนเวียนแก๊สในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงท่ีใบพืชได้ถูกต้อง 

ก. มีการคายแก๊สออกซิเจนเพียงอย่างเดียว 
ข. มีการคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพียงอย่างเดียว 
ค. มีการดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และคายแก๊สออกซิเจน 
ง. มีการคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และดูดแก๊สออกซิเจน 

2. สารท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกท่ีเกิดข้ึนจากการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไร 
ก. แป้ง 
ข. กลูโคส 
ค. ซูโครส 
ง. เซลลูโลส 

3. การควั่นเปลือกต้นไม้  จะมีผลกระทบต่อการทํางานของระบบใดมากท่ีสุด 
ก. ระบบลําเลียงอาหาร 
ข. ระบบลําเลียงนํ้า 
ค. ระบบการแลกเปลี่ยนแก๊ส 
ง. ระบบการสังเคราะห์ด้วยแสง 

4. ถ้าเคลือบใบพืชท้ังหมดด้วยนํ้ามันท่ัวท้ังใบ  ท้ังด้านบนและด้านล่างแล้วต้ังท้ิงไว้จะเกิดผลต่อพืช
หลายอย่าง ยกเว้น  ข้อใด 
ก. พืชจะคายนํ้ามันไม่ได้ 
ข. ใบพืชจะมีอุณหภูมิสูงข้ึน 
ค. แมลงไม่สามารถกัดกินใบพืชได้ 
ง. การลําเลียงนํ้าและแร่ธาตุจะไม่สะดวก 

5. ปัจจัยอะไรท่ีเก่ียวข้องกับการลําเลียงนํ้าของพืชจากรากไปสู่ยอดพืชมากท่ีสุด 
ก. แรงดันเต่ง 
ข. อุณหภูมิท่ีรากพืช 
ค. การดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีใบ 
ง. แรงดึงจากการคายนํ้า 

6. การหุบและกางใบของพืชตระกูลถ่ัวจะเก่ียวข้องกับสิ่งเร้าในข้อใด 
ก. แสง 
ข. สารเคมี 
ค. อุณหภูมิ 
ง. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

 
 



รายวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                                                                                 

 

59 

 
7. ข้อใดเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 

ก. การแตกหน่อ 
ข. การผสมข้ามดอก 
ค. การทาบก่ิง 
ง. การตอน 

8. ข้อใดจัดเป็นพวกเดียวกันกับดอกสมบูรณ์เพศ 
ก. ดอกครบส่วน 
ข. ดอกไม่ครบส่วน 
ค. ดอกไม่สมบูรณ์เพศ 
ง. ดอกท่ีมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียแยกกัน 

9. ท่อลําเลียงนํ้าและแร่ธาตุ คือ ข้อใด 
ก. แวคิลโอล 
ข. โฟลเอม 
ค. ไซเลม 
ง. ปากใบ 

10. ข้อใดต่อไปน้ีถูก 
ข้อ 1 พืชจะคายนํ้าบริเวณรูปากใบ 
ข้อ 2 เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ คือ รังไข่ 
ข้อ 3 ท่อลําเลียงอาหาร คือ โฟลเอม 
ข้อ 4 เซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย คือ ละอองเรณู 
ก. ข้อ 1 และ 2 
ข. ข้อ 2 และ 3 
ค. ข้อ 3 และ 4 
ง. ข้อ 1 และ 3 
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 2.2   การดํารงชีวิตของสัตว์ 
      โครงสร้างและการทํางานของระบบต่างๆของสัตว์ 
   สัตว์ต่าง ๆ เป็นสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ในแหล่งท่ีอยู่ท่ีแตกต่างกัน และสัตว์ต่าง ๆ เหล่าน้ีบาง
ชนิดมีเน้ือเย่ือหรืออวัยวะท่ียังไม่มีการพัฒนาให้เห็นได้ชัดเจน แต่บางชนิดก็มีการพัฒนาให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจน มีความซับซ้อนของโครงสร้างของร่างกายท่ีแตกต่างกันออกไป ซ่ึงมีผลทําให้ระบบต่างๆ มี
ส่วนประกอบของโครงสร้างและหน้าท่ีการทํางานท่ีแตกต่างกันออกไปด้วย 
  ระบบหายใจ 
  ระบบหายใจของสัตว์ เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนก๊าซ  โดยมีการนําก๊าซออกซิเจนจาก
ภายนอกเข้าสู่ร่างกาย การหายใจเป็นกระบวนการในการสลายสารอาหารของสิ่งมีชีวิต ซ่ึงจะได้พลังงาน
จํานวนหน่ึงมาใช้ในการดํารงชีวิต และกําจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดจากการหายใจในระดับเซลล์
ออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก โดยท่ัวไปการแลกเปลี่ยนก๊าซระหว่างเซลล์ท่ีมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่
โดยรอบเกิดข้ึนโดยอาศัยการแพร่ผ่านเย่ือหุ้มเซลล์ท่ีเปียกชื้น แก๊สท่ีผ่านเย่ือหุ้มเซลล์เข้าไปได้จะต้องอยู่
ในสภาพสารละลาย สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในเซลล์แต่ละเซลล์จะสัมผัสกับนํ้าโดยตรง จึงไม่พบอวัยวะหายใจ
ใดๆ ในสิ่งมีชีวิตเหล่าน้ี สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่มีวิธี การแลกเปลี่ยนแก๊สเพ่ือการหายใจท่ีซับซ้อนมากข้ึน 
เช่น มีการเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวท่ีจะเป็นแหล่ง แลกเปลี่ยนแก๊สได้มากข้ึนหากเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีมีเซลล์ท่ีอยู่ภายใน
มากและอยู่ห่างไกล จากผิวแลกเปลี่ยนแก๊ส จะต้องมีกลไกเฉพาะท่ีทําหน้าท่ีนําแก๊สไปสู่เซลล์ต่างๆ          
ท่ัวร่างกายได้ 

 อวัยวะสําหรับใช้ในการหายใจของส่ิงมีชีวิต  
 สัตว์ช้ันตํ่า เช่น ไฮดรา แมงกะพรุน ฟองนํ้า พลานาเรีย ไม่มีอวัยวะในการหายใจ

โดยเฉพาะ การแลกเปลี่ยนก๊าซใช้เย่ือหุ้มเซลล์หรือผิวหนังท่ีชุ่มชื้น 
 ไฮดรา เป็นสัตว์ท่ีมีขนาดเล็กมีผิวลําตัวบาง ผิวลําตัวด้านนอกติดกับนํ้าโดยตรง ส่วนผิว

ลําตัวด้านในมีช่องกลางลําตัว คือ แกสโตรวาสคูลาร์  คาวิตี  ซ่ึงมีนํ้าไหลผ่านเข้าออกทางช่องปากอยู่
เสมอทําให้เกิดการไหลเวียนและเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สด้วย จึงทําให้เซลล์ด้านนอกและด้านใน ได้รับ
แก๊ส ออกซิเจน และถ่ายเทแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างเพียงพอ 

 ฟองนํ้า มีรูพรุนรอบตัวและนํ้าจะไหลผ่านเข้าทางรูพรุนน้ี ในขณะท่ีเกิดการไหลเวียนของ
นํ้าผ่านเซลล์ จะเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สได้ทันที 
   สัตว์น้ําช้ันสูง เช่น ปลา กุ้ง ปู หมึก หอย ดาวทะเล  มีเหงือก (Gill) ซ่ึงมีความแตกต่าง
กันในด้านความซับซ้อน แต่ทําหน้าท่ีเช่นเดียวกัน (ยกเว้นสัตว์คร่ึงบกคร่ึงนํ้าในช่วงท่ีเป็นลูกอ๊อดซ่ึงอาศัย
อยู่ในนํ้า จะหายใจด้วยเหงือก ต่อมาเม่ือโตเป็นตัวเต็มวัยอยู่บนบก จึงจะหายใจด้วยปอด) เหงือกปลา 
(Gills) เป็นส่วนของอวัยวะท่ีมีการแลกเปลี่ยน O2 ท่ีละลายอยู่ในนํ้า ซ่ึงไหลผ่านเหงือกเข้ามาและก็เป็น
ท่ีๆ คาย CO2 ออกมาจากกระแสเลือดเช่นกัน 
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                                      แสดงระบบหายใจของปลา 

                                         ท่ีมา :  ระบบหายใจของปลา.ออน-ไลน์.2554 
 
 สัตว์บกช้ันตํ่า เช่น ไส้เดือนดิน มีผิวหนังท่ีเปียกชื้น และมีระบบหมุนเวียนเลือดเร่งอัตรา

การแลกเปลี่ยนก๊าซ 

 
                                แสดงระบบหายใจของไส้เดือนดิน 

                                    ท่ีมา :  ระบบหายใจของไส้เดือนดิน.ออน-ไลน์.2554 

แมลง จะมีท่อลม (Trachea) เป็นอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊ส ซ่ึงมีลักษณะเป็นท่อ มีรูเปิดออก
สู่ภายนอกเรียกว่า สไปราเคิล ท่อลมจะมีการแตกแขนงเป็นท่อเล็กลงทุกท่ีจนกลายเป็นหลอดท่ีมีหนัง
บางมากแทรกไปตามเน้ือเย่ือต่างๆท่ัวร่างกาย 

                                    
แสดงระบบหายใจของแมลง 

ท่ีมา :  ระบบหายใจของแมลง.ออน-ไลน์.2554 
  

    ท่อ�� 
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 นกและสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม มีปอดเจริญดีมาก อัตราส่วนของนอกพ้ืนท่ีผิวของปอดต่อ
ปริมาตรของร่างกายสูง  เพราะจะต้องใช้พลังงานจากเมทาบอลิซึมสูง โดยเฉพาะนกส่วนใหญ่จะมี
กิจกรรมการบินสูงซ่ึงต้องใช้พลังงานมากเพ่ือสร้างแรงลอยตัว กล้ามเน้ือปีกจะเป็นส่วนท่ีจะต้องทํางาน
หนักท่ีสุด นกมีถุงลมพิเศษย่ืนออกมาจากปอดเป็นคู่ๆหลายคู่ โดยถุงลมจะแทรกอยู่ในช่องว่างของลําตัว
และบางถุงแทรกเข้าไปในกระดูกท่ีกลวงของนกเช่นกระดูกปีก ถุงพิเศษน้ีทําหน้าท่ีสํารองอากาศใช้ให้กับ
นกในขณะท่ีบินซ่ึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนก๊าซของนก 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      แสดงระบบหายใจของนก 

                                    ท่ีมา :  Bird Respiratory System.on-line.2554 
 

 สัตว์มีกระดูกสันหลังท่ีดํารงชีวิตบนบก มีปอดเป็นอวัยวะสําคัญสําหรับแลกเปลี่ยนแก๊ส
กับบรรยากาศ อากาศภายนอกเข้าสู่ร่างกายทางรูจมูกผ่านหลอดลมเข้าคอสู่ปอด ในปอดหลอดลมจะ
แตกแขนงเส้นเล็กลงเร่ือยๆ ปลายแขนงเล็กๆเหล่าน้ีติดกับถุงลมซ่ีงมีอยู่จํานวนมาก ถุงลมเหล่าน้ีมีผนัง
บางและมีจํานวนมากเป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวในการแลกเปลี่ยนแก๊สอย่างมากมายให้แก่ปอด รอบๆ ถุงลม 
มีเส้นเลือดฝอยเป็นจํานวนมากมาลําเลียงแก๊ส O2 ไปให้เซลล์ท่ัวร่างกาย จะเห็นว่าการทํางานของปอด
เป็นตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของพ้ืนท่ีผิวสําหรับแลกเปลี่ยนแก๊สกับระบบลําเลียงสาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                  แสดงระบบหายใจของคน 
                                    ท่ีมา :  ระบบหายใจของคน.ออน-ไลน์.2554 

ปอด ถุงลม ถุงลมใน��� 

ท่อลม          หลอดลม 
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 ระบบย่อยอาหาร                    
1. การย่อยอาหารของสัตว์ท่ีไม่มีกระดูกสันหลัง 

1.1 การย่อยอาหารในสัตว์ท่ีมีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ 
ฟองน้ํา มีทางเดินอาหารเป็นแบบร่างแหซ่ึงไม่ใช่ทางเดินอาหารท่ีแท้จริง แต่มี

เซลล์พิเศษอยู่ผนังด้านในของฟองนํ้า เรียกว่า เซลล์ปลอกคอ (Collar Cell) ทําหน้าท่ีจับอาหาร แล้วสร้าง 
แวคิวโอลอาหาร (Food Vacuole) เพ่ือย่อยอาหาร 1.2.1 การย่อยอาหารในสัตว์ท่ีไม่มีกระดูกสันหลังท่ี
มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ 

 

 
   
 
 

                                                                                                      
      แสดงระบบทางเดินอาหารของฟองน้ํา 

                          ท่ีมา :  ระบบทางเดินอาหารของฟองน้ํา.ออน-ไลน์.2554 
 

ไฮดรา แมงกะพรุน ซีแอนนีโมนี มีทางเดนอาหารไม่สมบูรณ์ มีปาก แต่ไม่มี
ทวารหนัก อาหารจะผ่านบริเวณปากเข้าไปในช่องลําตัวท่ีเรียกว่าช่องแกสโตรวาสคิวลาร์ (Gastro 
vascular Cavity) ซ่ึงจะย่อยอาหารท่ีบริเวณช่องน้ี และกากอาหารจะถูกขับออกทางเดิมคือ ปาก 

                                   แสดงระบบทางเดินอาหารของไฮดรา 
                                     ท่ีมา :  ระบบทางเดินอาหารของไฮดรา.ออน-ไลน์.2554 

 

 
หนอนตัวแบน เช่น พลานาเรีย พยาธิใบไม้ มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์         

มีช่องเปิดทางเดียวคือปาก ซ่ึงอาหารจะเข้าทางปาก และย่อยในทางเดินอาหาร แล้วขับกากอาหารออก
ทางเดิมคือ ทางปาก 

 
  
 

เซลล์ปลอกคอของฟองนํ้า 
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                    แสดงระบบทางเดินอาหารของพลานาเรียและพยาธิใบไม้ 

                                      ท่ีมา :  ระบบทางเดินอาหาร.ออน-ไลน์.2554 
 

1.2 การย่อยอาหารของสัตว์ท่ีมีทางเดินอาหารสมบูรณ์  
หนอนตัวกลม เช่น พยาธิไส้เดือน พยาธิเส้นด้ายเป็นพวกแรกท่ีมีทางเดิน

อาหารสมบูรณ์ ��� ���	�
��ก����	�
�������ก��ก��ก��กก�� 
 
 
 
 

 
 

 
 
                              แสดงระบบทางเดินอาหารของไส้เดือนดิน 

                                 ท่ีมา :  ระบบทางเดินอาหารของไส้เดือนดิน.ออน-ไลน์.2554 
                        

แมลง ปากของแมลงมีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างออกไป ให้มีความ
เหมาะสมกับสภาพของอาหารท่ีแมลงแต่ละชนิดกิน แต่แมลงมีลักษณะพ้ืนฐานของทางเดินอาหารท่ี
เหมือนกัน คือ ปาก คอหอย หลอดอาหาร กระเพาะพักอาหารขนาดใหญ่ อยู่บริเวณทรวงอก และ
กระเพาะบดอาหาร(Gizzard)  ช่วยในการกรองและบดอาหาร มีต่อมสร้างนํ้าย่อย (Digestive gland) มี
ลักษณะคล้ายน้ิวมือ 8 อัน ย่ืนออกมาจากทางเดินอาหารระหว่างก๋ึนและกระเพาะอาหาร  

 
 

 
 

                                           
 

                          แสดงระบบทางเดินอาหารของแมลง 
                          ท่ีมา :  ระบบทางเดินอาหารของแมลง.ออน-ไลน์.2554 
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ปลา ปลามีท้ังปลาปากกลมซ่ึงเป็นปลาท่ีไม่มีขากรรไกรขอบของปากและลิ้นมี
ฟันใช้ขูดเน้ือและดูดกินเลือดสัตว์อ่ืน ปลาฉลามมีปากอยู่ทางด้านล่างและมีฟันจํานวนมาก ฉลามมีลําไส้
สั้นและภายในมีลิ้นซ่ึงมีลักษณะเหมือนบันไดเวียนช่วยในการถ่วงเวลาไม่ให้อาหารเคลื่อนตัวไปเร็ว และ
พวกปลากระดูกแข็งมีปากซ่ึงภายในมีฟันรูปกรวยมีลิ้นขนาดเล็กย่ืนออกมาจากปากทําหน้าท่ีรับสัมผัส
พวกปลากินเน้ือ เช่น ปลาช่อน ปลานํ้าดอกไม้ ปลาพวกน้ีจะมีลําไส้สั้น ส่วนปลากินพืช เช่น ปลาทู          
ปลาสลิดจะมีลําไส้ยาว 

 
                                                      แสดงทางเดินอาหารของปลา 

                         ท่ีมา :  ระบบทางเดินอาหารของปลา.ออน-ไลน์.2554 
 

2. การย่อยอาหารของสัตว์ท่ีมีกระดูกสันหลัง 
การย่อยอาหารของสัตว์บางชนิดปีก ได้แก่ นก เป็ด ไก่ ซ่ึงเป็นสัตว์มีกระดูกสัน

หลังจัดอยู่ในไฟลัมคอร์ดาตา(Chordata) ทางเดินอาหารประกอบด้วยปากซ่ึงไม่มีฟัน ต่อมนํ้าลายเจริญ
ไม่ดี    แต่สร้างเมือกสําหรับคลุกเคล้าอาหารและหล่อลื่นได้ มีคอหอยสั้น หลอดอาหารยาว มีถุงพัก
อาหาร(Crop) ซ่ึงทําหน้าท่ีเก็บอาหารสํารองไว้ย่อยภายหลัง กระเพาะอาหารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
กระเพาะตอนหน้าหรือกระเพาะย่อย (Proventriculus) ทําหน้าท่ีสร้างนํ้าย่อย และกระเพาะอาหาร
ตอนท้ายหรือกระเพาะบด (Gizzard) ต่อจากกระเพาะบดเป็นลําไส้เล็ก ลําไส้ใหญ่ ส่วนท้ายเป็นโคล
เอกา (Cloaca) ท่ีมีท่อไตและท่อของระบบสืบพันธุ์มาเปิดเข้าด้วยกัน และทวารหนักซ่ึงเป็นส่วนท้ายสุด 

ทางเดินอาหารของสัตว์ปีกเรียงตามลําดับต่อไปน้ี ปาก กระเพาะพักอาหาร ก๋ึน  
ลําไส้ใหญ่ ทวารหนัก หลอดอาหาร ลําไส้เล็ก 

 
 

 
 
 

            
 
 

                                             แสดงทางเดินอาหารของไก่ 
                                         ท่ีมา :  ระบบทางเดินอาหารของสัตว์ปีก.ออน-ไลน์.2554 
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การย่อยอาหารของสัตว์บางชนิดกินพืช ได้แก่ วัว ควาย จะมีโครงสร้างของ
ทางเดินอาหารแตกต่างจากคนและสัตว์กินเน้ืออ่ืนๆ อยู่ 2 ประการ คือ 

1. การมีทางเดินอาหารท่ียาวมากๆ ยาวถึง 40 เมตร ทําให้ระยะเวลาในการย่อย
และการดูดซึมสารอาหารนานย่ิงข้ึน กระเพาะอาหารของวัวและควายแบ่งออกเป็น 4 ส่วน มีชื่อและ
ลักษณะเฉพาะ ได้แก่  

1.1 กระเพาะผ้าข้ีร้ิวหรือรูเมน (Rumen) เป็นกระเพาะอาหารท่ีมีจุลินทรีย์           
พวกแบคทีเรียและโพรโทซัวจํานวนมาก จุลินทรีย์พวกน้ีสร้างนํ้าย่อยเซลลูเลส ย่อยสลายเซลลูโลสจาก
พืชท่ีกินเข้าไปและสามารถสํารอกอาหารออกมาเค้ียวเอ้ืองเป็นคร้ังคราวเพ่ือบดเส้นใยให้ละเอียดจึงเรียก
สัตว์พวกน้ีว่าสัตว์เค้ียวเอ้ือง 

1.2 กระเพาะรังผึ้งหรือเรติคิวลัม (Reticulum) ทําหน้าท่ีย่อยนม เม่ือโค 
กระบือยังเล็กอยู่ และมีจุลินทรีย์เช่นเดียวกับกระเพาะอาหารส่วนรูเมน 

1.3 กระเพาะสามสิบกลีบหรือโอมาซัม (Omasum) ทําหน้าท่ีผสมและบด
อาหาร นอกจากน้ียังดูดซึมและซับนํ้าจากรูเมนอีกด้วย 

1.4 กระเพาะจริงหรืออะโบมาซัม (Abomasum) มีการย่อยอาหารและจุลินท
รีย์ไปพร้อม ๆ กัน แล้วจึงส่งต่อไปยังลําไส้เล็กเพ่ือย่อยให้สมบูรณ์ 
 เม่ืออาหารผ่านเข้าสู่ลําไส้เล็กตอนต้น จะมีการย่อยโปรตีน ไขมันและแป้งจาก
นํ้าย่อยจากตับอ่อนและนํ้าดีจากตับ จากน้ันก็ดูดซึมเข้าสู่ระบบหมุนเวียนต่อไป 

 
 

 
                                                                                     
 
 
 
 
 
                                                      แสดงทางเดินอาหารของวัว  

                         ท่ีมา :  ระบบทางเดินอาหารของวัว.ออน-ไลน์.2554 
 

2. การมีไส้ต่ิงใหญ่ ไส้ต่ิงของสัตว์กินพืชจะมีขนาดใหญ่ และเป็นบริเวณท่ีมีการย่อย
อาหารโดยจุลินทรีย์ด้วย สําหรับไส้ต่ิงของสัตว์กินเน้ือจะมีขนาดเล็กและไม่มีหน้าท่ีเก่ียวกับการย่อย
อาหาร 
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ระบบย่อยอาหารในคน ระบบย่อยอาหารของคนประกอบด้วย  
1. ปาก เป็นอวัยวะส่วนแรกของระบบย่อยอาหาร ภายในประกอบด้วย ลิ้น ฟัน 

และต่อมนํ้าลาย เม่ือเรารับประทานอาหารเข้าไปริมฝีปากและลิ้นจะทําหน้าท่ีส่งอาหารให้ฟันบดเค้ียว 
และลิ้นยังทําหน้าท่ีรับรสชาติอาหารและคลุกเคล้าอาหารกับนํ้าลายเพ่ือให้อาหารอ่อนนุ่มกลืนสะดวก
นอกจากน้ีในนํ้าลายยังมีน้ําย่อยช่วยย่อยอาหารจําพวกแป้งให้เป็นนํ้าตาลด้วย  

2. หลอดอาหาร เป็นท่อกลวงขนาดสั้น มีความยาวประมาณ 25 เซนติเมตร         
ส่วนปลายของหลอดอาหารเป็นกล้ามเน้ือหูรูดซ่ึงสามารถบีบตัวให้หลอดอาหารปิดเพ่ือป้องกันไม่ให้
อาหารท่ีอยู่ในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับสู่หลอดอาหารอีกหลอดอาหารไม่มีหน้าท่ีในการย่อยอาหาร 
แต่ทําหน้าท่ีเป็นทางลําเลียงอาหารไปสู่กระเพาะอาหารเท่าน้ัน 

3. ตับและตับอ่อนเป็นอวัยวะท่ีผลิตนํ้าดีและส่งไปเก็บไว้ท่ีถุงนํ้าดีเพ่ือช่วยในการย่อย
ไขมัน 

4. กระเพาะอาหาร เป็นอวัยวะท่ีอยู่ต่อจากหลอดอาหาร ต้ังอยู่ท่ีบริเวณใต้ทรวงอก
ของคนเรา ส่วนบนของกระเพาะอาหารจะเชื่อมต่อกับหลอดอาหาร และส่วนปลายเชื่อมต่อกับลําไส้เล็ก          
มีลักษณะเป็นกล้ามเน้ือหูรูด เพ่ือป้องกันไม่ให้อาหารท่ีอยู่ในลําไส้เล็กย้อนกลับสู่กระเพาะอาหารได้อีก
กล้ามเน้ือขนาดใหญ่กระเพาะอาหารทําหน้าท่ีผลิตนํ้าย่อยออกมา เพ่ือย่อยอาหารพวกโปรตีนเท่าน้ัน 
โดยกระเพาะอาหารจะบีบรัดตัวให้อาหารคลุกเคล้ากับนํ้าย่อย 

5. ลําไส้เล็ก เป็นทางเดินอาหารท่ีสําคัญท่ีสุดและมีความยาวท่ีสุด ลําไส้เล็กจะทํา
หน้าท่ีย่อยอาหารทุกประเภทและเม่ือย่อยแล้วจะถูกดูดซึมผ่านผนังลําไส้เล็กเข้าสู่หลอดเลือด 

6. ลําไส้ใหญ่ เป็นส่วนท่ีต่อจากลําไส้เล็ก มีลักษณะเป็นท่อกลวงขนาดใหญ่         
ส่วนปลายเป็นกล้ามเน้ือหูรูด เรียกว่า ทวารหนัก ลําไส้ใหญ่ไม่ได้ทําหน้าท่ีในการย่อยอาหาร แต่จะทํา
หน้าท่ีดูดซึมนํ้าและเกลือแร่บางส่วนท่ีเหลืออยู่ในกากอาหาร ทําให้กากอาหารเป็นก้อนอุจจาระ 
นอกจากน้ีลําไส้ใหญ่ยังขับเมือกออกมาหล่อลื่น ทําให้อุจจาระเคลื่อนตัวได้  

เม่ือเรากินอาหารเข้าไป ฟันของเราจะบดเค้ียวอาหารให้เล็กลง และอาหารจะ
เคลื่อนผ่านหลอดอาหารไปยังกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารจะย่อยอาหารให้เล็กลง และส่งผ่านไปยัง
ลําไส้เล็ก อาหารต่างๆ ถูกย่อยท่ีลําไส้เล็กเป็นจุดสุดท้าย และถูกดูดซึมเข้าสู่หลอดเลือด เพ่ือไปเลี้ยง
ร่างกายส่วนกากอาหารท่ีเหลือจะถูกขับอออกมาทางทวารหนัก 

แสดงระบบทางเดินอาหารของคน 

����� :�����	���������
��.���-����.2554 
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ระบบขับถ่าย 
การขับถ่าย    เ ป็นการกําจัดของเสีย ซ่ึงเ กิดจากกระบวนการเมทาบอลิ ซึม 

(metabolism) ออกจากร่างกาย อาจเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ไอนํ้า หรือของเสียท่ีมีไนโตรเจนเป็น
องค์ประกอบ เช่น แอมโมเนีย ยูเรีย กรดยูริก 

อวัยวะท่ีใช้ในการขับถ่ายของส่ิงมีชีวิต 
ฟองน้ํา เย่ือหุ้มเซลล์เป็นบริเวณท่ีมีการแพร่ของเสียออกจากเซลล์ 
ไฮดรา แมงกะพรุน ใช้ปาก โดยของเสียจะแพร่ไปสะสมในช่องลําตัวแล้วขับออกทาง

ปากและของเสียบางชนิดจะแพร่ทางผนังลําตัว 

 
                                           แสดงระบบขับถ่ายของไฮดรา  

                          ท่ีมา :ระบบขับถ่าย.ออน-ไลน์.2554 
 

พวกหนอนตัวแบน เช่น พลานาเรีย พยาธิใบไม้ ใช้เฟลมเซลล์ (Flame Cell) ซ่ึงกระจาย
อยู่ท้ังสองข้างตลอดความยาวของลําตัว เป็นตัวกรองของเสียออกทางท่อซ่ึงมีรูเปิดออกข้างลําตัว 

แสดงระบบขับถ่ายของพลานาเรีย 
ท่ีมา :ระบบขับถ่าย.ออน-ไลน์.2554 
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             เฟลมเซลล์ 
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พวกหนอนตัวกลมมีปล้อง เช่น ไส้เดือนดิน ใช้เนฟริเดียม (Nephridium) รับของเสีย
มาตามท่อ และเปิดออกมาทางท่อซ่ึงมีรูเปิดออกข้างลําตัว 

 
  
 

 

 

 

 ก���!���%  ��� 
                                             
 
  
                                  
                                           เนฟรเิดียม           �&���'	����
� �� 
 

                 แสดงระบบขับถ่ายของไส้เดือนดิน  
                                    ท่ีมา :ระบบขับถ่าย.ออน-ไลน์.2554 

 
แมลง  ใช้ท่อมัลพิเกียน (Mulphigian Tubule) ซ่ึงเป็นท่อเล็ก ๆ จํานวนมากอยู่

ระหว่างกระเพาะกับลําไส้ ทําหน้าท่ีดูดซึมของเสียจากเลือด และส่งต่อไปทางเดินอาหาร และขับออก
นอกลําตัวทางทวารหนักร่วมกับกากอาหาร 

 
                            แสดงระบบขับถ่ายของแมลง  

                                 ท่ีมา :ระบบขับถ่าย.ออน-ไลน์.2554 
 
สัตว์มีกระดูกสันหลัง ใช้ไต 2 ข้างพร้อมด้วยท่อไตและกระเพาะปัสสาวะเป็นอวัยวะ

ขับถ่าย 
 
ระบบขับถ่ายของคน 
การขับถ่ายเป็นการกําจัดของเสียจากไต โดยการขับถ่ายในรูปของระบบขับถ่าย

ปัสสาวะ    

ทวารหนัก 

�	����!(�ก��� 
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                       แสดงระบบขับถ่ายของคน  

                               ท่ีมา :ระบบขับถ่าย.ออน-ไลน์.2554 
 

  ไต มีลักษณะคล้ายเมล็ดถ่ัว มีอยู่ 2 ข้าง ติดอยู่กับด้านหลังของช่องท้องยาวประมาณ 
11 เซนติเมตร กว้าง 6 เซนติเมตร และหนา 3 เซนติเมตร ตรงกลางเว้าเป็นกรวยไต มีหลอดไตต่อไปยัง
กระเพาะปัสสาวะ ภายในไตมีหน่วยไตเล็ก ๆ อยู่เป็นจํานวนมาก 
                      กระบวนการขับถ่าย เร่ิมจากหลอดเลือดท่ีนําเลือดมาจากหัวใจ เลือดและสารท่ีมากับ
เลือดจะถูกส่งเข้าหน่วยไต  หน่วยไตจะกรองสารท่ีมีอยู่ในเลือด สารท่ียังมีประโยชน์จะถูกหน่วยไตดูดซึม
กลับคืนมา  ส่วนของเสียอ่ืน ๆ จะถูกส่งไปตามหลอดไตลงสู่กระเพาะปัสสาวะซ่ึงมีความจุประมาณคร่ึง
ลิตรในวันหน่ึง ๆ คนเราจะขับถ่ายปัสสาวะออกมาประมาณ 1-1.5 ลิตร ปริมาณการขับถ่ายในแต่ละวัน
จะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับสิ่งต่อไปน้ี 

- ปริมาณนํ้าท่ีร่างกายได้รับ 
- ชนิดของอาหารและเคร่ืองด่ืม เช่น แตงโม เหล้าทําให้การขับถ่ายปัสสาวะมากข้ึน 
- การเสียนํ้าของร่างกายทางอ่ืน 

 

ระบบสืบพันธุ์ 
การสืบพันธุ์ คือ กระบวนการท่ีทําให้เกิดสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ข้ึนมาจากสิ่งมีชีวิตชนิด

เดียวกัน โดยท่ีสิ่งมีชีวิตรุ่นใหม่ท่ีเกิดข้ึนจะทดแทนสิ่งมีชีวิตรุ่นเก่าท่ีตายไป ทําให้สิ่งมีชีวิตเหลือรอดอยู่ได้
โดยไม่สูญพันธุ์ การสืบพันธุ์มี 2 วิธี คือการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ และการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ 

1. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ  
เป็นการสืบพันธุ์ท่ีไม่ต้องอาศัยเซลล์สืบพันธุ์ (sex cell) เป็นการสืบพันธุ์ท่ีสร้าง
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หน่วยใหม่ข้ึนมาจากสิ่งมีชีวิตเดิม สิ่งมีชีวิตใหม่ท่ีเกิดข้ึนมาจะมีลักษณะเหมือนตัวแม่ทุกประการ              
การสืบพันธุ์แบบน้ีพบต้ังแต่สิ่งท่ีมีชีวิตท่ียังไม่เป็นเซลล์ พวกเซลล์เดียว และพวกหลายเซลล์ไปจนถึงพืช
ชั้นสูง 

1.1 การแตกหน่อ (Budding)  
เป็นการสืบพันธุ์ของสัตว์ชั้นตํ่า โดยเม่ือเจริญเติบโตเต็มท่ีแล้วจะมีการสร้าง

เน้ือเย่ือข้างลําตัวงอกออกมา แล้วเจริญเติบโตเป็นตัวเล็ก ๆ ท่ีมีอวัยวะต่าง ๆ เหมือนตัวแม่ หลังจากติด
อยู่กับตัวแม่ระยะหน่ึงก็จะหลุดออกมาไปอยู่อิสระตามลําพัง สัตว์ท่ีมีการสืบพันธุ์ลักษณะน้ีได้แก่ ไฮดรา 
หนอนตัวแบน ฟองนํ้า ปะการัง และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว  เช่น ยีสต์ ไฮดรา ฟองนํ้า ในพืชชั้นสูงก็มีพวก 
ขิง ข่า กล้วย หน่อไม้  เป็นต้น 

 
                                           แสดงการแตกหน่อชองไฮดรา 
                             ท่ีมา :  การสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ.ออน-ไลน์.2554 
 

1.2 การแบ่งตัวออกเป็นสอง (Binary Fission)  
การสืบพันธุ์วิธีนี้เกิดข้ึนโดยการแบ่งตัวจาก 1 เซลล์เป็น 2 เซลล์ โดยนิวเคลียส

ของเซลล์จะแบ่งตัวก่อน แล้วไซโทพลาสซึมจะแบ่งตามได้เป็นตัวใหม่ 2 ตัว ซ่ึงแต่ละตัวจะมีลักษณะ
เหมือนตัวเดิมทุกประการ พบในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ได้แก่ อะมีบา พารามีเซียม ยูกลีนา และแบคทีเรีย 

 
แสดงการแบ่งออกเป็นสองส่วนของอมีบา 

ท่ีมา :  การสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ.ออน-ไลน์.2554 
1.3 การงอกใหม่ (Regeneration)  

การงอกใหม่เป็นการสร้างส่วนของร่างกายท่ีขาดหายไป โดยสัตว์เหล่าน้ีถ้า
ร่างกายถูกตัดออกเป็นส่วน ๆ แต่ละส่วนจะสามารถงอกเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ได้ ดังน้ันการงอกใหม่น้ีจึง
ทําให้มีจํานวนสิ่งมีชีวิตเพ่ิมข้ึนจากจํานวนเดิม พบในสัตว์ชั้นตํ่า ได้แก่ ดาวทะเล พลานาเรีย ไส้เดือนดิน 
ปลิง ซีแอนนีโมนี        
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                  แสดงการงอกใหม่ของพลานาเรีย (ก)  และดาวทะเล 
                             ท่ีมา :  การสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ.ออน-ไลน์.2554 
 

1.4 การขาดออกเป็นท่อน (Fragmentation) 
 เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศอีกแบบหน่ึงของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะพวกท่ีมี
เซลล์ต่อกันเป็นเส้นสายโดยการหักเป็นท่อนๆ แต่ละท่อนท่ีหลุดไปก็จะแบ่งตัว ได้เซลล์ใหม่ท่ีต่อกันเป็น
เส้นสายเจริญต่อไป เช่น พวกหนอนตัวแบน  

2. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ   
เป็นการสืบพันธุ์ท่ีผลิตสิ่งมีชีวิตใหม่ข้ึนมาด้วยการรวมตัวของหน่วยพันธุกรรมซ่ึงอาจ

เกิดจากสิ่งมีชีวิตตัวเดียวกัน หรือคนละตัวก็ได้ หรือเกิดจากการรวมตัวของนิวเคลียสของเซลล์สืบพันธุ์  
เรียกว่า การปฏิสนธิ ได้นิวเคลียสใหม่ท่ีเป็น ซ่ึงเรียกว่า ไซโกต (Zygote) จะเป็นเซลล์เร่ิมต้นของ
สิ่งมีชีวิตรุ่นต่อไป 

เซลล์สืบพันธุ์ 
ไข่ โดยท่ัวไปมีลักษณะกลมหรือรี เคลื่อนท่ีไม่ได้ ไข่ของสัตว์มักมีอาหารสะสมอยู่เพ่ือ

เลี้ยงตัวอ่อนท่ีอยู่ภายในไข่ ส่วนจุดกลม ๆ ในไข่แดง คือ นิวเคลียส เซลล์ไข่ส่วนมากมักจะมีสิ่งห่อหุ้ม
เพ่ือป้องกันการกระทบกระเทือนจากสิ่งแวดล้อม เช่นไข่กบมีวุ้นหุ้ม ไข่เต่าทะเลมีสิ่งท่ีมีลักษณะเป็นเย่ือ
เหนียวหุ้ม ไข่เป็ดและไข่ไก่มีเปลือกแข็งหุ้ม เป็นต้น  

ตัวอสุจิ มีขนาดเล็กกว่าไข่มาก มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูจึง
จะมองเห็น ตัวอสุจิมีส่วนประกอบอยู่ 3 ส่วน คือ ตัวหัว (head) ลําตัว (body) และหาง (tail) ส่วนหัว
จะมีนิวเคลียสเป็นส่วนประกอบ เคลื่อนท่ีโดยใช้หาง และจะเคลื่อนท่ีได้เร็วเพราะมีส่วนหางช่วยในการ
เคลื่อนท่ีเพ่ือสะดวกในการเข้าผสมกับไข่ 

การปฏิสนธิ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
1. การปฏิสนธิภายใน หมายถึง การท่ีเซลล์สืบพันธุ์ตัวผู้ (อสุจิ) เข้าไปผสมกับเซลล์

สืบพันธุ์ตัวเมีย ( ไข่ ) ภายในร่างกายของสัตว์ตัวเมีย โดยสัตว์เพศผู้จะมีการจับคู่ผสมพันธุ์กับสัตว์เพศ
เมียเพ่ือปล่อยเซลล์สืบพันธุ์(อสุจิ)ให้เข้าไปผสมกับเซลล์สืบพันธุ์ตัวเมียภายในร่างกายของสัตว์ตัวเมีย 
แล้วตัวเมียจะออกลูก บางชนิดออกลูกเป็นไข่ บางชนิดออกลูกเป็นตัว   

สัตว์ท่ีมีการปฎิสนธิภายในร่างกาย และคลอดลูกออกมาเป็นไข่ท่ีมีเปลือกแข็ง หรือไข่ท่ี
มีเปลือกเหนียวหุ้ม ได้แก่ สัตว์เลื้อยคลาน เช่น จระเข้ เต่า งูบางชนิด สัตว์ปีก เช่น ไก่ นก เป็ด ห่าน  
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สัตว์ท่ีมีการปฎิสนธิภายในร่างกาย และคลอดลูกออกมาเป็นตัว ได้แก่ สัตว์ท่ีเลี้ยงลูก
ด้วยนํ้านม เช่น สุนัข แมว ช้าง ม้า วัว ควาย ลิง ลา โลมา วาฬ พะยูน ปลาบางชนิด เช่น ปลาหางนกยูง 
ปลาสายรุ้ง ปลาสอด ปลาเข็ม               

ข. การปฏิสนธิภายนอก หมายถึง การท่ีเซลล์สืบพันธุ์ตัวผู้ (อสุจิ) เข้าผสมกับเซลล์
สืบพันธุ์ตัวเมีย ( ไข่ ) ภายนอกร่างกายของสัตว์ตัวเมีย โดยมีนํ้าเป็นตัวกลางช่วยพาให้อสุจิเคลื่อนท่ีเข้า
ไปผสมกันหลังจากน้ันไข่ท่ีได้รับการผสมแล้วจะฟักเป็นตัวต่อไป การปฏิสนธิภายนอกร่างกาย จะพบใน
สัตว์นํ้าจําพวกปลาและสัตว์คร่ึงนํ้าคร่ึงบก  สัตว์เหล่าน้ีอาจมีพฤติกรรมการจับคู่ผสมพันธุ์ กันหรือไม่         
ก็ข้ึนอยู่กับว่าเป็นสัตว์จําพวกใดโดยถ้าเป็นสัตว์ 

กุ้ง ปู หอย ปลาดาวทะเล เม่ือถึงฤดูผสมพันธุ์จะมีการจับกลุ่มรวมกันแล้ว ท้ังสองเพศก็
ปล่อยเซลล์สืบพันธุ์จํานวนมากออกมาในนํ้า ให้ตัวอสุจิและไข่มาพบกันเองแบบไม่เจาะจง 

ปลา และสัตว์คร่ึงนํ้าคร่ึงบก เม่ือถึงฤดูผสมพันธุ์ สัตว์เพศผู้และเพศเมียจะมีการจับคู่
กันแล้วปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ออกมาให้ผสมกันในนํ้าแบบเจาะจง 
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แบบฝึกหัด  เรื่อง การดํารงชีวิตของ����	 

 
ให้เลือกคําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 
1. อวัยวะข้อใดขับถ่ายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

ก. ปอด 
ข. ตับ 
ค. ไต 
ง. ผิวหนัง 

2. ข้อใดเป็นอวัยวะระบบขับถ่ายท้ังหมด 
ก. ต่อมเหง่ือ ลําไส้ใหญ่ ลําไส้เล็ก 
ข. ต่อมเหง่ือ ลําไส้ใหญ่ ปอด 
ค. ไต ต่อมเหง่ือ ลําไส้ใหญ่ ตับ 
ง. ไต ต่อมเหง่ือ ลําไส้ใหญ่ กระเพาะอาหาร 

3. อาหารในข้อใดมีเส้นใยมาก 
ก. ปลาราดพริก 
ข. ข้าวขาหมู 
ค. ต้มยําไก่ 
ง. ส้มตํา 

4. เม่ือเรารับประทานอาหารเข้าไป อาหารประเภทใดจะถูกย่อยเป็นลําดับแรก 
ก. ไขมัน 
ข. โปรตีน 
ค. วิตามิน 
ง. คาร์โบไฮเดรต 

5. เม่ือกินไก่ป้ิงเป็นอาหารเช้า ไก่จะถูกย่อยส่วนใด 
ก. ปาก 
ข. ลําไส้เล็ก 
ค. ลําไส้ใหญ่ 
ง. กระเพาะอาหาร 

6. อวัยวะใดท่ีเก่ียวกับระบบหายใจ  
ก. ปาก จมูก ปอด 
ข. คอหอย กล่องเสียง หลอดลม 
ค. จมูก หลอดอาหาร หัวใจ 
ง. รูจมูก กล่องเสียง กระเพาะอาหาร 
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7. กระบวนการหายใจ คือ 
ก. กระบวนการท่ีแก๊สออกซิเจนเข้าทํากับสารอาหาร 
ข. กระบวนการท่ีแก๊สคาร์บอนเข้าทําปฏิกิริยากับสารอาหาร 
ค. กระบวนการท่ีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทําปฏิกิริยากับสารอาหาร 
ง. กระบวนการท่ีแก๊สไฮโดรเจนเข้าทําปฏิกิริยากับสารอาหาร 

8. การหาวเกิดข้ึนเพราะเหตุใด 
ก. การง่วงนอน 
ข. การหิวข้าว 
ค. การหายใจเอาสิ่งสกปรกเข้าไป 
ง. แก๊สออกซิเจนในเลือดไม่เพียงพอ 

9. การปฏิสนธิภายนอก (External fertilization) มีโอกาสเกิดข้ึนกับสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ ณ ท่ีใด          
มากท่ีสุด 
ก. สระนํ้า 
ข. ทุ่งหญ้าเขียวชอุ่ม  
ค. ทะเลทรายท่ีแห้งแล้ง 
ง. ป่าดงดิบตามเทือกเขาสูง  

10. ถ้าไฮดราหรือพลานาเรีย ถูกตัดเป็นชิ้นเล็ก จํานวนมาก แต่ละชิ้นน้ันจะเจริญเติบโตเป็นไฮดรา 
 หรือพลานาเรียใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ กระบวนการน้ีเรียกว่า 

ก. การสืบพันธุ์ 
ข. การงอกใหม่ 
ค. การแบ่งออกเป็นสองส่วน 
ง. การขาดเป็นท่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                                                                                 
 
 

76 

 3.  ระบบนิเวศ 
 

 3.1   ความหมายของระบบนิเวศ (Ecosystem) 
 ระบบนิเวศเป็นหน่วยท่ีสําคัญท่ีสุดในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม  เพราะประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด มีการแลกเปลี่ยนสสาร แร่ธาตุ และ
พลังงานกับสิ่งแวดล้อม  โดยผ่านห่วงโซ่อาหาร (food chain) มีลําดับของการกินเป็นทอด ๆ ทําให้
สสารและแร่ธาตุมีการหมุนเวียนไปใช้ในระบบจนเกิดเป็นวัฏจักร  ทําให้มีการถ่ายทอดพลังงานไป
ตามลําดับข้ันเป็นช่วง ๆ ในห่วงโซ่อาหารได้ การจําแนกองค์ประกอบของระบบนิเวศ ส่วนใหญ่จะ
จําแนกได้เป็นสององค์ประกอบใหญ่ ๆ คือ องค์ประกอบท่ีมีชีวิตและองค์ประกอบท่ีไม่มีชีวิต 

ระบบนิเวศหน่ึงๆน้ัน ประกอบด้วย
บริเวณท่ีสิ่งมีชีวิตดํารงอยู่ และกลุ่มประชากรท่ีมี
ชีวิตอยู่ในบริเวณดังกล่าว พืชและโดยเฉพาะสัตว์
ต่าง ๆ ก็ต้องการบริเวณท่ีอยู่อาศัยท่ีมีขนาด
อย่างน้อยท่ีสุดท่ีเหมาะสม ท้ังน้ีเพ่ือว่าการมีชีวิต
อยู่รอดตลอดไป ยกตัวอย่างเช่น สระนํ้าแห่งหน่ึง
เราจะพบสัตว์และพืชนานาชนิด ซ่ึงสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับบริเวณนํ้าท่ีมันอาศัยอยู่โดยมี
จํานวนแตกต่างกันไป 

                        ระบบนิเวศ 
          ท่ีมา :ระบบนิเวศ.ออน-ไลน์.2554          
 

องค์ประกอบของระบบนิเวศ 
การจําแนกองค์ประกอบของระบบนิเวศแยกตามหน้าท่ีในระบบ ได้แก่พวกท่ีสร้างอาหารได้

เอง (autotroph) และสิ่งมีชีวิตได้รับอาหารจากสิ่งมีชีวิตอ่ืน (heterotroph) อย่างไรก็ตามการจําแนก
องค์ประกอบของระบบนิเวศโดยท่ัวไปมักประกอบไปด้วยองค์ประกอบท่ีมีชีวิต (biotic) และ
องค์ประกอบท่ีไม่มีชีวิต (abiotic) 

1. องค์ประกอบท่ีมีชีวิต ได้แก่ 
1.1 ผู้ผลิต (producer or autotrophic) ได้แก่สิ่งมีชีวิตท่ีสร้างอาหารเองได้ จากสาร           

อนินทรีย์ส่วนมากจะเป็นพืชท่ีมีคลอโรฟิลล์ 
1.2 ผู้บริโภค (consumer) ได้แก่สิ่งมีชีวิตท่ีไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ (heterotroph) 

ส่วนใหญ่  เป็นสัตว์ท่ีกินสิ่งมีชีวิตอ่ืนเป็นอาหาร 
1.3 ผู้ย่อยสลาย (decomposer, saprotroph, osmotroph หรือ microconsumer)         

ได้แก่   สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กท่ีสร้างอาหารเองไม่ได้ เช่น แบคทีเรีย เห็ด รา (fungi) ทําหน้าท่ีย่อยสลาย
ซากสิ่งมีชีวิตท่ีตายแล้ว  ในรูปของสารประกอบโมเลกุลใหญ่ให้กลายเป็นสารประกอบโมเลกุลเล็ก         
ในรูปของสารอาหาร  เพ่ือให้ผู้ผลิตนําไปใช้ใหม่ได้อีก 
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2. องค์ประกอบท่ีไม่มีชีวิต  ได้แก่ 
2.1 สารอนินทรีย์ (inorganic substances) ประกอบด้วยแร่ธาตุและสารอนินทรีย์ซ่ึง

เป็นองค์ประกอบสําคัญในเซลล์สิ่งมีชีวิต เช่น คาร์บอน ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และนํ้าเป็นต้น 
สารเหล่าน้ีมีการหมุนเวียนใช้ในระบบนิเวศ เรียกว่า วัฏจักรของสารเคมีธรณีชีวะ (biogeochemical 
cycle)  

2.2 สารอินทรีย์ (organic compound) ได้แก่สารอินทรีย์ท่ีจําเป็นต่อชีวิต เช่นโปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และซากสิ่งมีชีวิตเน่าเป่ือยทับถมกันในดิน (humus) เป็นต้น 

2.3 สภาพภูมิอากาศ (climate regime) ได้แก่ปัจจัยทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ แสง ความชื้น อากาศ และพ้ืนผิวท่ีอยู่อาศัย (substrate) ซ่ึงรวมเรียกว่า 
ปัจจัยจํากัด (limiting factors) 
 

ประเภทของระบบนิเวศ            
ระบบนิเวศ แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 2 แบบ คือ ระบบนิเวศบนบกและระบบนิเวศในนํ้า           

ในท่ีนี้จะกล่าวถึงระบบนิเวศ 4 แบบเท่าน้ัน คือ 
1. ระบบนิเวศแหล่งนํ้า  

1.1 ระบบนิเวศแหล่งนํ้าจืด เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นํ้าและพืชนํ้า, เป็นแหล่งอาหาร            
ท่ีสําคัญของมนุษย์และสัตว์ต่างๆ เป็นแหล่งท่ีให้ นํ้าในการอุปโภค บริโภค และทําการเกษตร ตัวอย่าง
สิ่งมีชีวิตในแหล่งนํ้าจืด พืช เช่น จอก สาหร่าย แหน สัตว์ เช่น หอย ปลาต่างๆ กุ้ง 

1.2 ระบบนิเวศในทะเล เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดสภาพแวดล้อมของ
ทะเล   มีผลทําให้สิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของทะเล  ดังน้ันทะเลและมหาสมุทร        
มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลและติดต่อกันตลอด ทําให้สิ่งมีชีวิตในแต่ละแห่งไม่เหมือนกันข้ึนอยู่กับ 
อุณหภูมิ ระดับความเค็ม และระดับความลึกทะเล สิ่งมีชีวิตในทะเล แพลงก์ตอน มีท้ังแพลงก์ตอนพืช
และสัตว์ เช่น   ไดอะตอม กุ้งเคย ตัวอ่อนของเพรียงหิน และยังมีพวกสาหร่าย เช่น   สาหร่ายสีเขียว 
สาหร่ายสีเขียวแกมนํ้าเงิน สิ่งมีชีวิตท่ีว่ายนํ้าเป็นอิสระ เช่น พวกปลาต่างๆ  เต่า  หมึก ปลาวาฬ 
ปลาโลมา สิ่งมีชีวิตหน้าดิน พบอยู่ท่ัวไป เช่น ฟองนํ้า ปะการัง เพรียงหิน หอยนางรม ดอกไม้ทะเล 
ปลิงทะเล  ดาวทะเล หอยแครง พลับพลึงทะเล    

2. ระบบนิเวศบนบก เช่น ป่าพรุ ป่าดิบ ทุ่งหญ้า ทะเลทราย  
3. ระบบนิเวศเมือง-อุตสาหกรรม เป็นระบบท่ีต้องพ่ึงแหล่งพลังงานเพ่ิมเติม เช่น นํ้ามัน

เชื้อเพลิง พลังนิวเคลียร์ เป็นระบบนิเวศท่ีมนุษย์สร้างข้ึนมาใหม่  
4. ระบบนิเวศเกษตร เป็นระบบท่ีมนุษย์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทางธรรมชาติ                   

ข้ึนมาใหม่  
3.2 ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ 

  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ในระบบนิเวศแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
   3.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกัน  

 ซ่ึงดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นกลุ่ม เป็นฝูง มีความสัมพันธ์ท้ังในด้านบวกและลบ         
ผลดีก็คือ การอยู่ร่วมกันเป็นฝูง จะทําให้มีการปกป้องอันตรายให้กัน มีการขยายพันธุ์ได้รวดเร็วข้ึน มีการ
แบ่งบทบาทหน้าท่ีเป็นผู้นําฝูง เช่น การรวมฝูงของช้าง ลิง ผึ้ง ต่อ แตน และนก ขณะเดียวกันก็มีผล
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ในทางลบ เพราะการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มและดํารงชีวิตแบบเดียวกันน้ัน ก่อให้เกิดการแก่งแย่งแข่งขัน 
และเกิดความหนาแน่นของประชากรมากเกินไป 
 3.2.2  ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตต่างชนิดกัน  

 เป็นความสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึนในลักษณะต่าง ๆ ดังน้ี 
 ภาวะปรสิต (parasitism) สิ่งมีชีวิตหน่ึงได้ประโยชน์ในขณะท่ีอีกฝ่ายหน่ึงได้รับอันตรายโดย
ปกติ สิ่งมีชีวิตท่ีมีขนาดเล็กกว่าจะได้รับสารอาหารจากโฮสต์ ซ่ึงเป็นรูปแบบพิเศษแบบหน่ึงของการล่า
เหย่ือ พยาธิตัวตืด โพรโทซัวก่อโรคไข้มาเลเรีย เป็นตัวอย่างของปรสิตภายใน ส่วนปรสิตภายนอก ได้แก่
ยุงดูดเลือดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และ เพลี้ยต่างๆท่ีดูดนํ้าเลี้ยงจากพืช การคัดเลือกโดยธรรมชาติ เป็น
ผู้กลั่นกรองความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตกับโฮสต์ ปรสิตจํานวนมาก โดยเฉพาะจุลินทรีย์ได้ปรับตัวเป็น
ตัวเบียฬจําเพาะ (specific host )   
 

                       (ก)                                                         (�) 
        (ก) พยาธิตัวตืด (Taenia pisiformis) สามารถทําให้เกิดการอุดตันในลําไส้ (ข) ส่วนหัวและตะขอของพยาธิตัวตืด

ใช้ยึดเกาะลําไส้เพ่ือดูดอาหารจากผนังลําไส้ของโฮสต ์
                               ท่ีมา :ภาวะปรสิต.ออน-ไลน์.2554          
 

การล่าเหย่ือ (Predaion)เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตท่ีชีวิตหน่ึงต้องตกเป็นอาหาร
ของอีกชีวิตหน่ึง เช่น กวางเป็นอาหารของเสือ ปลาเป็นอาหารของมนุษย์ ซ่ึงสิ่งมีชีวิตล่าชีวิตอ่ืนเป็น
อาหาร เรียกว่า ผู้ล่า และชีวิตทีต้องตกเป็นอาหารน้ัน เรียกว่า เหย่ือ 

 

                     เสือโคร่งกําลังลากกวางดาวท่ีเพ่ิงจับได้               การล่าเหย่ือของก้ิงก่า 
                                       ท่ีมา :  ภาวะล่าเหย่ือ.ออน-ไลน์.2554          
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นกเอ้ืองกับควาย 

ท่ีมา :  การได้ประโยชน์ร่วมกัน.ออน-ไลน์.2554 
 

ภาวะเก้ือกูลหรือภาวะอิงอาศัย (commensalism)  เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต           
2 ชนิด ท่ีฝ่ายหน่ึงได้ประโยชน์ ส่วนอีกฝ่ายไม่เสียประโยชน์ แต่ก็ไม่ได้ประโยชน์ อย่างเช่น กล้วยไม้ป่า 
ท่ีเกาะอยู่ตามเปลือกของต้นไม้ใหญ่ในป่า อาศัยความชื้นและธาตุอาหารจากเปลือกไม้ แต่ก็ไม่ได้ชอนไช
รากเข้าไปทําอันตรายกับลําต้นของต้นไม้ ต้นไม้จึงไม่เสียผลประโยชน์ แต่ก็ไม่ได้ประโยชน์จากการเกาะ 
ของกล้วยไม้นั้น 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาวะอิงอาศัยหรือภาวะเกื้อกูล ระหว่างกล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่ (ซ้าย) และพลูด่างกับต้นไม้(ขวา) 
            ท่ีมา :  ภาวะอิงอาศัย.ออน-ไลน์.2554         

 
 ภาวะท่ีต้องพ่ึงพากันและกัน (mutualism)เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิดท่ีไม่
สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ถ้าแยกจากกันไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ เช่น ไลเคนซ่ึงประกอบด้วยราและสาหร่าย 
สาหร่ายน้ันสามารถสร้างอาหารได้เอง แต่ต้องอาศัยความชื้นจากราและราก็ได้อาหารจากสาหร่าย เช่น 
ปลวกกินไม้เป็นอาหาร แต่ในลําไส้ของปลวกไม่มีนํ้าย่อยสําหรับย่อยเซลลูโลส ต้องอาศัยโปรโตซัว      
ซ่ึงอาศัยอยู่ในลําไส้ของปลวกเป็นตัวช่วยย่อยเซลลูโลส และโปรโตซัวเองก็ได้อาหารจากการย่อยน้ี 
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3.3 การถ่ายทอดพลังงาน 
 ในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ต้องอาศัยพลังงานจากสิ่งมีชีวิตอ่ืน ทําให้เกิดการถ่ายทอด

ของพลังงานในระบบ โดยพืชสีเขียวใช้พลังงานแสงในกระบวนการสังเคราะห์แสงเพ่ือสร้างอาหาร ดังน้ัน
เม่ือพืชเจริญเติบโต พืชจะกลายเป็นอาหารของสัตว์จึงเรียกพืชว่า ผู้ผลิต ส่วนสัตว์จัดเป็นผู้บริโภค สัตว์ท่ี
กินพืชก็จะถูกสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนเป็นอาหารต่อ การกินต่อกันทําให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานต่อ
กันเป็นทอดๆท่ีเรียกว่าห่วงโซ่อาหาร (Food chain) 

 ห่วงโซ่อาหาร (Food chain) 
 เม่ือสิ่งมีชีวิตหน่ึงกินสิ่งมีชีวิตหน่ึงเป็นอาหารแล้ว ก็อาจถูกสัตว์อ่ืนๆ กินเป็นอาหารต่อไปอีก 

ทําให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานจากธาตุอาหารผ่านจากชีวิตหน่ึงไปสู่อีกชีวิตหน่ึง จากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค
ระดับต่างๆ  

 
 
 
 

 
ห่วงโซ่อาหาร 

ท่ีมา :  ห่วงโซ่อาหาร.ออน-ไลน์.2554           
 
 

การถ่ายทอดพลังงานในห่วงโซ่อาหาร อาจแสดงในลักษณะของสามเหลี่ยมพีรามิดของ
สิ่งมีชีวิต (ecological pyramid) แบ่ง ได้ 3 ประเภทตามหน่วยท่ีใช้วัดปริมาณของลําดับข้ันในการกิน  

1. พีรามิดจํานวนของส่ิงมีชีวิต (pyramid of number) แสดงจํานวนสิ่งมีชีวิตเป็นหน่วย
ตัวต่อพ้ืนท่ี โดยท่ัวไปพีระมิดจะมีฐานกว้าง ซ่ึงหมายถึง มีจํานวนผู้ผลิตมากท่ีสุดและจํานวน ผู้บริโภค
ลําดับต่างๆ ลดลงมา แต่การวัดปริมาณพลังงานโดยวิธีน้ี อาจมีความคลาดเคลื่อนได้ เน่ืองจากสิ่งมีชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นเซลล์เดียว หรือหลายเซลล์ ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เช่น ไส้เดือนจะนับเป็นหน่ึงเหมือนกัน
หมด แต่ความเป็นจริงน้ันในแง่ปริมาณพลังงานท่ีได้รับหรืออาหารท่ีผู้บริโภคได้รับจะมากกว่าหลายเท่า   

 
 

  

 
                                พีรามิดจํานวนของสิ่งมชีีวิต (Pyramid of number) 

 
 
 

ผู้ผลิต 

ผู้บริโภคลําดบัที่ 1

ผู้บริโภคลําดบัที่ 2 

 ผู้บริโภคลําดับที ่3 

270,000,000,000 

24,000 

0.01 

270,000,000,000 

410,000 

24,000 
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2. พีรามิดมวลของส่ิงมีชีวิต (pyramid of mass) โดยพีรามิดน้ีแสดงปริมาณของสิ่งมีชีวิต
ในแต่ละลําดับข้ันของการกินโดยใช้มวลรวมของนํ้าหนักแห้ง (dry weight) ของสิ่งมีชีวิตต่อพ้ืนท่ีแทน
การนับจํานวนพีรามิดแบบน้ีมีความแม่นยํามากกว่าแบบท่ี 1 แต่ในความเป็นจริงจํานวนหรือมวลของ
สิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา เช่น ตามฤดูกาลหรือตามอัตราการเจริญเติบโตปัจจัยเหล่าน้ีจึง
เป็นตัวแปรท่ีสําคัญ อย่างไรก็ดีถึงแม้มวลท่ีมากข้ึนเช่นต้นไม้ใหญ่ จะผลิตเป็นสารอาหารของผู้บริโภค
ได้มากแต่ก็ยังน้อยกว่าท่ีผู้บริโภคได้จากสิ่งมีชีวิตเล็กๆ เช่น สาหร่ายหรือแพลงก์ตอนท้ังๆท่ีมวลหรือ 
ปริมาณของสาหร่ายหรือแพลงก์ตอนน้อยกว่ามาก  

 
 
 

                               พ ีรามิดมวลของสิ่งมชีีวิต (pyramid of mass) 

     
3. พีรามิดพลังงาน (pyramid of energy) เป็นพีรามิดแสดงปริมาณพลังงานของแต่ละ

ลําดับชั้นของการกินซ่ึงจะมีค่าลดลงตามลําดับข้ันของการโภค 
 
 

 
 

ภาพแสดง พีรามิดพลังงาน (pyramid of energy) 
 

3.4 สายใยอาหาร 
 ในระบบของโซ่อาหารในระบบของการถ่ายทอดจะถ่ายทอดโดยตรงจากชีวิตหน่ึงไปสู่อีก
ชีวิตหน่ึง เน่ืองจากสิ่งมีชีวิตหน่ึงอาจกินอาหารหลายชนิด หลายระดับและเหย่ือชนิดเดียวกันก็อาจถูก
สิ่งมีชีวิตหลายชนิดกิน ลักษณะดังกล่าวได้เกิดความซับซ้อนกันในระบบของโซ่อาหารซ่ึงเรียกว่าสายใย
อาหาร (Food web) ซ่ึงสายใยอาหารจะประกอบด้วย โซ่อาหารหลายสายท่ีเชื่อมโยงกันอันแสดงถึง
ความสัมพันธ์อันสลับซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตในชุมชนของระบบนิเวศ ซ่ึงย่ิงสายใยอาหารมีความ

809 

37 

11 

1.5 

ผู้ผลิต 
 

ผู้บริโภคลําดบัที่ 1 

ผู้บริโภคลําดบัที่ 2 

ผู้บริโภคลําดบัที่ 3 

87,000 

14,000 

1632 

57 

ผู้ผลิต 

ผู้บริโภคลําดบัที่ 1 

 ผู้บริโภคลําดับที ่2 

  ผู้บริโภคลําดับที่ 3 
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สลับซับซ้อนมากเพียงใดก็ได้แสดงให้เห็นถึงระบบนิเวศท่ีมีระบบความสมดุลสูง อันเน่ืองมาจากมีความ
หลากหลายของชีวิตในระบบ 

 

                       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายใยอาหาร 
        ท่ีมา :  สายใยอาหาร.ออน-ไลน์.2554      

   

 ในระบบนิเวศ ท้ังสสารและแร่ธาตุต่างๆ จะถูกหมุนเวียนกันไปภายใต้เวลาท่ีเหมาะสมและ
มีความสมดุลซ่ึงกันและกันวนเวียนกันเป็นวัฏจักรท่ีเรียกว่า วัฏจักรของสสาร (matter cycling) ซ่ึง
เปรียบเสมือนกลไกสําคัญ ท่ีเชื่อมโยงระหว่าง สสาร และพลังงานจากธรรมชาติสู่สิ่งมีชีวิตแล้วถ่ายทอด
พลังงานในรูปแบบของการกินต่อกันเป็นทอดๆ ผลสุดท้ายวัฏจักรจะสลายในข้ันตอนท้ายสุดโดยผู้ย่อย
สลายกลับคืนสู่ธรรมชาติ   

3.5 วัฎจักรน้ํา 
 วัฏจักรของนํ้า เป็นการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของนํ้าซ่ึงเป็นปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติ โดยเร่ิมต้นจากนํ้าในแหล่งนํ้าต่างๆ เช่น ทะเล มหาสมุทร แม่น้ํา ลําคลองหนอง บึง ทะเลสาบ 
จากการคายนํ้าของพืช จากการขับถ่ายของเสียของสิ่งมีชีวิต และจากกิจกรรมต่างๆ ท่ีใช้ในการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์ ระเหยข้ึนไปในบรรยากาศ กระทบความเย็นควบแน่นเป็นละอองนํ้าเล็กๆ เป็นก้อน
เมฆตกลงมาเป็นฝนหรือลูกเห็บ   สู่พ้ืนดินไหลลงสู่แหล่งนํ้าต่างๆ หมุนเวียนอยู่เช่นน้ีเร่ือยไป 

วัฎจักรของน้ําตามธรรมชาติแบ่งออกเป็น 4 ข้ันตอน 
1. การระเหย (evaporation) หมายถึง การท่ีนํ้าในแหล่งนํ้า เช่น แม่นํ้า ทะเล และ 

มหาสมุทร กลายเป็นไอเม่ือได้รับความร้อนจาก แสงอาทิตย์  
2. การควบแน่น (condensation) หมายถึง การท่ีไอนํ้าในบรรยากาศเปลี่ยนสถานะเป็น

ของเหลวในรูปของเมฆเม่ือได้รับความเย็น  
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3. การเกิดฝนตก (precipitation) หมายถึง ปรากฏการณ์ของการเกิดการรวมตัว ของนํ้า 
ในอากาศ เกิดเป็นฝนและหิมะตกสู่พ้ืนโลก ซ่ึงส่วนใหญ่ตกลงสู่พ้ืนท่ีมหาสมุทร นอกจากน้ันตกลงมาใน
รูปของฝน หิมะ และบางส่วน ก็ซึมลงดินและ ไหลลงสู่แหล่งนํ้าต่างๆ   

4. การรวมตัวของน้ํา (collection) หมายถึง การท่ีนํ้าไหลรวมกันสู่แหล่งนํ้า เช่น แม่นํ้า 
ทะเล หรือมหาสมุทร ท่ีเป็นแหล่งอุปโภคและ บริโภคของมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วัฏจักรของน้ํา 
                                                 ท่ีมา :  วัฏจักรของน้ํา.ออน-ไลน์.2554          
 
 

5.  วัฏจักรคาร์บอน (Carbon Cycle) การสังเคราะห์ด้วยแสงโดยพืช สาหร่าย แพลงก์
ตอนพืช และแบคทีเรียใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และให้ผลผลิต เป็นคาร์โบไฮเดรตในรูปนํ้าตาลและ
เม่ือมีการหายใจ ก๊าซคาร์บอน - ไดออกไซด์ถูกปลดปล่อย ออกสู่บรรยากาศอีกคร้ัง  

คาร์บอนยังอยู่ในรูปของสารอินทรีย์ในสิ่งมีชีวิต เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีนไขมัน กรดนิวคลีอิก 
ฯลฯ ปริมาณคาร์บอนส่วนน้ีหมุนเวียนในระบบนิเวศผ่านห่วงโซ่อาหาร จากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคระดับ
ต่างๆ เม่ือสิ่งมีชีวิตตายลง ผู้ย่อยสลาย เช่น ราและแบคทีเรีย จะย่อยสลายคาร์บอนเหล่าน้ี ให้กลายเป็น
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วัฏจักรคาร์บอน 
ท่ีมา :  วัฏจักรคาร์บอน.ออน-ไลน์.2554 
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แบบฝึกหัด เรื่อง ระบบนิเวศ 
 

จงตอบคําถามต่อไปนี้ตามความเข้าใจ 
1. ระบบนิเวศ คืออะไร 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
2. รูปแบบของความสัมพันธ์แบบภาวะพ่ึงพาอาศัย กับการได้รับประโยชน์ร่วมกันต่างกันอย่างไร 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
3. รูปแบบของความสัมพันธ์แบบการล่าเหย่ือกับภาวะปรสิตต่างกันอย่างไร 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
4. จงอธิบายความสัมพันธ์ของสายใยอาหารและห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศว่ามีความเก่ียวข้องกัน

อย่างไร 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
5. การปรับตัวในสิ่งมีชีวิตในท้องถ่ินว่ามีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง จงอธิบายมาพอสังเขป 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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ให้เลือกคําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 
 

1. ระบบนิเวศหมายถึงอะไร 
ก. เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆกับบริเวณแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตและมีการถ่ายทอดไป

ตามลําดับ 
ข. พลังงานจากแสงอาทิตย์ ซ่ึงเป็นไปตามกฎของเทอร์โมไดนามิกส์ 
ค. การกินกันเป็นทอด ๆ เร่ิมต้ังแต่ผู้ผลิต ผู้บริโภคพืช ผู้บริโภคสัตว์ตามลําดับ 
ง. ลักษณะการกินกันซับซ้อนประกอบด้วยห่วงโซ่อาหารมากมาย 

2. ข้อใดจัดเป็นห่วงโซ่อาหาร 
ก. เหย่ียว---พืช---ผีเสื้อ---นก 
ข. เหย่ียว---นก---ผีเสื้อ---พืช 
ค. นก---เหย่ียว---นก---ผีเสื้อ 
ง. ผีเสื้อ---พืช---นก---เหย่ียว 

3. กล้วยไม้เกาะบนต้นไม้ใหญ่ จัดเป็นความสัมพันธ์แบบใด 
ก. ภาวะปรสิต 
ข. ภาวะพ่ึงพา 
ค. ภาวการณ์อยู่ร่วมกัน 
ง. ภาวะล่าเหย่ือ 

4. หมัดกัดสุนัข และ ยุงกัดคน จัดเป็นความสัมพันธ์แบบใด 
ก. ภาวะอยู่ร่วมกัน 
ข. ภาวะพ่ึงพา 
ค. ภาวะล่าเหย่ือ 
ง. ภาวะปรสิต 

5. ระบบนิเวศท้ังหลายมารวมกันเรียกว่าอะไร  
ก. ภาวะอิงอาศัย 
ข. ภาวะท่ีต้องพ่ึงพา 
ค. กลุ่มสิ่งมีชีวิต 
ง. โลกของสิ่งมีชีวิต 

6. สิ่งมีชีวิตชนิดใดบ้างท่ีเป็นผู้บริโภคพืชท้ังหมด 
ก. งู หนอน กระต่าย 
ข. กระต่าย วัว ควาย 
ค. วัว ควาย เหย่ียว 
ง. สิงห์โต งู ม้า 
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7. ในระบบนิเวศท่ัวๆ ไป ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิต 3 กลุ่มคือ ..1.. มีหน้าท่ีสร้างอาหาร  ซ่ึงเป็น          
อินทรียสาร โดยใช้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง..2..เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตท่ีต้องการพลังงานและ
สารอาหารท่ีได้จากการย่อยอินทรียสารจากสิ่งมีชีวิต .3..เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตท่ีเปลี่ยนสารอินทรีย์จาก
สิ่งมีชีวิตท่ีตายแล้วให้เป็นสารอนินทรีย์  ท้ังน้ี 1, 2 และ 3 คือข้อใด 
ก. ผู้ย่อยสลาย ผู้ผลิต ผู้บริโภค 
ข. ผู้ย่อยสลาย ผู้บริโภค ผู้ผลิต 
ค. ผู้ผลิต ผู้ย่อยสลาย ผู้บริโภค 
ง. ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ย่อยสลาย 

8. ความหนาแน่นของประชากร หมายถึงข้อใด 
ก. จํานวนตัวต่อชนิด 
ข. จํานวนชนิดต่อกลุ่มสิ่งมีชีวิต 
ค. จํานวนกลุ่มสิ่งมีชีวิตต่อระบบนิเวศ 
ง. จํานวนตัวต่อชนิดต่อพ้ืนท่ีหรือต่อปริมาตร 

9. ข้อใดท่ี ไม่ถูกต้องเก่ียวกับการถ่ายทอดพลังงาน 
ก. ผู้ผลิตเป็นตัวเร่ิมของห่วงโซ่อาหารทุกชนิด 
ข. ในระบบนิเวศใดท่ีมีสายใยอาหารซับซ้อนมากแสดงว่าระบบนิเวศน้ันมีความสมดุลมาก 
ค. จุลินทรีย์มีบทบาทในการย่อยสลายสารอินทรีย์ แต่ไม่ได้มีส่วนในการถ่ายทอดพลังงาน 
ง. ห่วงโซ่อาหารท่ีมีจํานวนสิ่งมีชีวิตย่ิงมาก สิ่งมีชีวิตท้ายๆ ห่วงโซ่อาหารย่ิงได้รับพลังงานน้อยลง 

10. การถ่ายทอดของสารอาหารจากห่วงโซ่อาหารหน่ึงไปสู่อีกห่วงโซ่อาหารหน่ึง  เรียกว่าอะไร 
ก. สายใยอาหาร  
ข. ห่วงโซ่อาหาร  
ค. พีระมิดพลังงาน  
ง. วัฏจักรอาหาร 
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4.  โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 
โลก ส่วนประกอบและการแบ่งช้ันของโลก  

     โลก เป็นดาวเคราะห์อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลําดับท่ี3มี
ลักษณะพิเศษจากดาวเคราะห์ดวงอ่ืน คือเป็นดวงเดียวท่ีมีพ้ืนผิวส่วน
ใหญ่ปกคลุมด้วยนํ้า ซ่ึงไม่ปรากฏ มีอยู่บนดาวเคราะห์อ่ืนใดในระบบ
สุริยะ โลกจึงได้ชื่อว่าเป็น ดาวเคราะห์แห่งพ้ืนนํ้า  

     โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์พอเหมาะ บรรยากาศประกอบด้วย
ก๊าซต่าง ๆ ได้แก่ ก๊าซออกซิเจน ไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และ  
ไอนํ้า ซ่ึงส่วนสัดของก๊าซต่าง ๆ เหล่าน้ีได้สมดุลกันอยู่เสมอในบรรยากาศ
โลก แกนของโลกเอียงเป็นมุมประมาณ 23.5 องศา กับแนวต้ังฉากกับ
ระนาบทางโคจร และหมุน รอบตัวเองเร็ว วงโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็น
วงรีค่อนข้างกลม ลักษณะเหล่าน้ีทําให้เกิดฤดูกาล หมุนเวียนบนโลก 
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยพอเหมาะสมและใกล้เคียงกันตลอดท้ังปี ปัจจัยดังกล่าว 
ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมบนโลกเอ้ืออํานวยต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต  
การแบ่งช้ันของโลก 

1. ชั้นเปลือกโลก (Earth  crust) เป็นส่วนท่ีอยู่นอกสุด ส่วนท่ีบางท่ีสุดอยู่ท่ีมหาสมุทรแปซิฟิก
ทางตะวันออกของฟิลิปปินส์  และส่วนท่ีหนาท่ีสุดอยู่ท่ีแนวยอดเขา  

2. ชั้นแมนเทิล (Mantle)  อยู่ลึกถัดจากชั้นเปลือกโลก หนาประมาณ 3,000 กิโลเมตร 
ประกอบด้วยหินหนืด  ร้อนจัด หนืดร้อนแดงอยู่ส่วนนอกและหนืดร้อนขาวอยู่ส่วนใน  ประกอบด้วย
ธาตุ เหล็ก ซิลิคอน อลูมิเนียม หลอมละลายปนอยู่ในหิน เช่น หินเพอริโดไทต์ หินอัลตราเบสิก หินหนืด
เหล่าน้ีเรียกว่า  แมกมา (Magma)  ถ้าไหลออกมาภายนอกเรียกว่า  ลาวา (Lava) 

3. ชั้นแก่นโลก (Core) อยู่ลึกถัดจากชั้นแมนเทิลเป็นชั้นในสุด หนาประมาณ 3,440 กิโลเมตร 
ประกอบด้วยหินแข็ง มีธาตุ เหล็ก และ นิกอน เป็นองค์ประกอบ  มีอุณหภูมิและความถ่วงจําเพาะ        
สูงมาก   

ภาพแสดง ส่วนประกอบของโลก 
         ท่ีมา :ก�������	
�����ก.ออน-ไลน์.2554 

 

ภาพแสดง โลก 
ท่ีมา :โลก.ออน-ไลน์.2554         
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ทรัพยากรธรณีในท้องถ่ินและประเทศ 
ทรัพยากรธรณี หมายถึง ทรัพยากรท่ีเกิดข้ึนใต้พ้ืนผิวโลกและเป็นส่วนประกอบของเปลือก

โลก ได้แก่ ดิน หิน แร่ซ่ึงเป็นท่ีธรรมชาติสร้างข้ึนนับเป็นเวลาล้านปีมนุษย์สามารถนําสิ่งเหล่าน้ีมาใช้
ประโยชน์ในรูปลักษณะต่างๆ ได้ สําหรับในประเทศไทยก็มีทรัพยากรธรณีมากมายหลายชนิด แตกต่าง
กันไปในแต่ละภูมิภาค ทุกคนมีสิทธิร่วมกันเป็นเจ้าของและมีหน้าท่ีต้องช่วยกันอนุรักษ์ เม่ือทรัพยากร
น้ันๆ หมดลงไปแล้วจะต้องใช้เวลานับล้านปีกว่าธรรมชาติจะสร้างข้ันมาใหม่ได้ ทรัพยากรธรณีท่ีมนุษย์
นํามาใช้ประโยชน์มีหลายประเภท 

1.  หิน แหล่งหินท่ีพบในท้องถ่ิน ประเทศไทย ดังตัวอย่างในตาราง 
ชื่อหิน ประเภท แหล่งท่ีพบในประเทศไทย ประโยชน ์

หินบะซอลต์ 
หินไนส์ 
หินอ่อน 
หินไรโอไลต์ 
หินดินดาน 
หินทราย 
หินปูน 
หินแกรนิต 
 

หินอัคนี 
หินแปร 
หินแปร 
หินอัคนี 
หินช้ัน 
หินช้ัน 
หินช้ัน 
หินอัคนี 
 

จันทบุรี ตราด กาญจนบุรี เชียงราย 
ประจวบคีรี ขันธ์ ชลบุรี ตาก เชียงใหม่ 
เชียงราย 
สระบุรี นครนายก ยะลา 
สระบุรี เพชรบูรณื 
เลย สงขลา สระบุรี 
พบมากในภาคอีสาน ราชบุรี  เพชรบุรี 
กาญจนบุรี  
สระบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ฯลฯ 
จันทบุรี  ระยอง ชลบุรี นราธิวาส ตาก 
เชียงราย 
 

หินประดับ 
หินก่อสร้างกําแพง หินปูพ้ืน ครก 
ประดับอาคาร แกะสลัก หินปูพ้ืน 
ก่อสร้าง 
ผสมทําปูนซีเมนต์ 
ก่อสร้าง แกะสลัก 
ก่อสร้าง ทําถนน ทางรถไฟ  
เผาทําปูนขาว 
ก่อสร้าง ปูพ้ืน ทําอนุสาวรีย์ 
 

 

2. แร่ แหล่งแร่ท่ีพบในท้องถ่ิน ประเทศไทย ได้แก่ แร่ดีบุก แร่ทังสเตน แร่พลวง และแร่ฟูลออไรด์ 
ในอดีตแร่เป็นสินค้าออกท่ีสําคัญอย่างหน่ึงของประเทศไทย แต่ปัจจุบันแร่หลายชนิดมีปริมาณน้อยลงจึง
หยุดทําการผลิตและบางส่วนก็ได้แปร รูปเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ  
 

ภาพแสดงแร่ชนิดต่างๆ 
ท่ีมา :แร่ท่ีพบในประเทศไทย.ออน-ไลน์.2554          
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การเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก 
 แผ่นเปลือกโลกมีการเคลื่อนท่ีอยู่ตลอดเวลา และแบ่งการเคลื่อนท่ีของแผ่นโลกออกเป็น  3 

แบบ คือ การชนกัน การแยกจากกัน และแบบรอยเลื่อน ซ่ึงมีผลทําให้เกิดกระบวนการทางธรณีวิทยา
ดังน้ี    
  กระบวนการยกตัวและการยุบตัว  เกิดจากพลังงานท่ีสะสมอยู่ภายในเปลือกโลก จะเร่ิมแตก
และแยกออกจากกันในทิศทางท่ีเป็นเส้นตรงหรือแนวราบ ทําให้เกิดรอยเลื่อนในลักษณะต่าง ๆ เช่น การ
ยกตัวของแผ่นเปลือกโลกท่ีเกิดจากรอยเลื่อนแบบปกติเป็นภูเขา เรียกว่า Block Mountain โดยยอด
เขาจะมีลักษณะราบและไหล่เขาชันมาก เช่น ภูกระดึง จังหวัดเลย และอีกแบบคือ การยุบตัวของแผ่น
เปลือกโลก กลายเป็นแอ่งหรือหุบเขา เรียกว่า Rift valleys ซ่ึงเกิดจากรอยเลื่อนแบบย้อน 
 

 

ภาพแสดงการยกตัวและยุบตัวของแผ่นเปลือกโลก 
ท่ีมา :การยกตัวและยุบตัวของแผ่นเปลือกโลก.ออน-ไลน์.2554          

การผุพังอยู่กับท่ี เป็นกระบวนการท่ีทําให้วัสดุสลายออกเป็นชิ้นเล็กๆ โดยมีการเปลี่ยนแปลง
ขนาดและองค์ประกอบเคมีของอนุภาคท่ีสลายตัว ปัจจัยทําให้เกิดการผุพังอยู่กับท่ี มีดังน้ี 

-   ปัจจัยทางกายภาพ เกิดจากนํ้าท่ีแทรกตัวเข้าไปอยู่ในชั้นหินท่ีมีรอยแยกหรือรอยแตก
เม่ือุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ในเวลากลางคืนอากาศเย็นจัด นํ้าจะกลายเป็นนํ้าแข็งมีปริมาณ
เพ่ิมข้ึน ดันรอยแยกให้ขยายตัวมากข้ึน ทําให้ชั้นหินท่ีอยู่ด้านล่างแตก และเม่ือถึงตอนกลางวันนํ้าแข็ง
ละลาย นํ้าจะแทรกไปตามรอยแตกใหม่ จะเกิดเป็นวัฏจักรอย่างน้ีไปเร่ือย ๆ จนในท่ีสุดเกิดการผุพัง
เกิดข้ึน 

-  ปัจจัยทางเคมี เกิดจากนํ้าฝนท่ีเป็นปัจจัยสําคัญ โดยการเกิดกระบวนการปฏิกิริยาไฮโดร        
ไลซิส ปฏิกิริยาออกซิเดชัน และปฏิกิริยาคาร์บอเนชัน ท่ีเป็นสาเหตุของการผุพัง 

-  ปัจจัยชีวภาพ เกิดจากพืชเป็นตัวกลางท่ีทําให้ชั้นหินเกิดการผุพัง เช่น รากพืชท่ีไปชอนไชไป
ในรอยแตกของหิน เม่ือพืชโตข้ึนรากพืชจะทําให้หินแตกเป็นชั้น ๆ  
 

ภาพแสดงการผุพังของชั้นหิน 
ท่ีมา :  การผุพังของชั้นหิน.ออน-ไลน์.2554         
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การกร่อน  เป็นการพังทลายของชั้นหินเน่ืองจากลม ฝน แม่น้ํา ลําธาร ธารนํ้าแข็ง คลื่น 
 
 
 
 
 

          
                                  

 
                                          ภาพแสดงการกร่อนเนื่องจากกระแสลม 
                                  ท่ีมา :  การกร่อนเนื่องจากกระแสลม.ออน-ไลน์.2554          
  
 การพัดพาและทับถม  ดิน หิน เม่ือเกิดการกัดกร่อน จะถูกนํ้าหรือลมพัดไปสู่ท่ีตํ่ากว่า เกิดการ
ทับถมเป็นลักษณะต่างๆ เช่น แม่น้ําเจ้าพระยา เกิดจากการพัดพาตะกอนไปทับถมท่ีปากนํ้า  เกิดเป็นดิน
ดอนปากแม่น้ํา  
 
 
 
 
 
 
      
 
 

                                 ภาพแสดง การพัดพาและทับถมของพายุทะเลทราย 
                        ท่ีมา : การพัดพาและทับถมของพายุทะเลทราย.ออน-ไลน์.2554          
 

   นอกจากน้ี มนุษย์ยังเป็นตัวการท่ีทําให้หินผุพังหรือแตกสลายไปอย่างรวดเร็วมากกว่าตัวการ
อ่ืนๆ ได้แก่  

1. การค้นหาขุดดิน หิน และแร่ธาตุ ซ่ึงมีอยู่ในเปลือกโลก 
2. การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น เข่ือน อาคาร โรงงานขนาดใหญ่ 
3. การระเบิดภูเขา การทําเหมืองแร่ การขุดเจาะเชื้อเพลิง การขุดเจาะบาดาล 
4. การตัดไม้ทําลายป่า 
5. การทดลองระเบิดปรมาณูและการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
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  กรณีศึกษาภัยจากการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก      
 การเกิดแผ่นดินไหว  

 แผ่นดินไหว เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกิดจากการเคลื่อนตัวโดยฉับพลันของเปลือกโลก    
ส่วนใหญ่ แผ่นดินไหวมักเกิดตรงบริเวณขอบของแผ่นเปลือกโลกเป็นแนวแผ่นดินไหวของโลก การ
เคลื่อนตัวดังกล่าว เกิดข้ึนเน่ืองจากชั้นหินหลอมละลาย ท่ีอยู่ภายใต้เปลือกโลก ได้รับพลังงานความร้อน
จากแกนโลก และลอยตัวผลักดันให้เปลือกโลกตอนบนตลอดเวลา ทําให้เปลือกโลกแต่ละชิ้นมีการ
เคลื่อนท่ี  ในทิศทางต่าง ๆ กันพร้อมกับสะสมพลังงานไว้ภายใน บริเวณขอบของชิ้นเปลือกโลกจึงเป็น
ส่วนท่ีชนกันเสียดสีกัน หรือแยกจากกัน หากบริเวณขอบของชิ้นเปลือกโลกใด ๆ ไม่ผ่านหรืออยู่ใกล้กับ
ประเทศใดประเทศน้ันก็จะมีความเสี่ยงต่อภัยแผ่นดินไหวสูง เช่น ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศฟิลิปปินส์ 
ประเทศอินโดนีเซีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                  ภาพแสดงการเกิดแผ่นดินไหว                                       ภาพเหตุการณ์แผ่นดิน 
         ท่ีมา : การเกิดแผ่นดินไหว.ออน-ไลน์.2554                 ท่ีมา : เหตุการณ์แผ่นดิน.ออน-ไลน์.2554       
    

นอกจากน้ันพลังท่ีสะสมในเปลือกโลก ถูกส่งผ่านไปยังเปลือกโลกพ้ืนของทวีป ตรงบริเวณรอย
ร้าวของหินใต้พ้ืนโลกหรือท่ีเรียกว่า "รอยเลื่อน" เม่ือระนาบรอยร้าวท่ีประกบกันอยู่ได้รับแรงอัดมาก ๆ ก็
จะทําให้รอยเลื่อนมีการเคลื่อนตัวอย่างฉับพลันเกิดเป็นแผ่นดินไหวเช่นเดียวกัน 
          แหล่งกําเนิดแผ่นดินไหวหรือบริเวณตําแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหว 

- แนวแผ่นดินไหวของโลก ตรงบริเวณขอบของแผ่นเปลือกโลก ในกรณีของประเทศไทย        
แนวแผ่นดินไหวโลกท่ีใกล้ ๆ ได้แก่ แนวในมหาสมุทรอินเดีย สุมาตรา และ ประเทศพม่า 

- แนวรอยเลื่อนต่าง ๆ ในกรณีใกล้ประเทศไทย ได้แก่ แนวรอยเลื่อนในประเทศเพ่ือนบ้าน 
พม่า จีนตอนใต้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

- บริเวณท่ีมนุษย์มีกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดแผ่นดินไหว เช่น เหมือง เข่ือน บ่อนํ้ามัน เป็นต้น 
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สําหรับประเทศไทยแนวรอยเลื่อนส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ และภาคตะวันตก  
รอยเลื่อนมีพลังบริเวณประเทศไทย 
1. รอยเลื่อนเชียงแสน 

     รอยเลื่อนน้ีวางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบนสุดของประเทศ มีความยาวประมาณ 
130 กิโลเมตร โดยเร่ิมต้นจากแนวร่องนํ้าแม่จันไปทางทิศตะวันออก ผ่านอําเภอแม่จัน แล้วตัดข้ามด้าน
ใต้ของอําเภอเชียงแสนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวลํานํ้าเงิน ทางด้านเหนือของอําเภอเชียง
ของ แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ีวัดได้ตามแนวรอยเลื่อนน้ี เกิดเม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2521 มี ขนาด 
4.9 ริคเตอร์ ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2521 มีแผ่นดินไหวขนาดใหญ่กว่า 3 ริคเตอร์ เกิดตามแนว รอยเลื่อนน้ี 10 
คร้ัง และ 3 คร้ังมีขนาดใหญ่กว่า 4.5 ริคเตอร์ แผ่นดินไหวท้ังหมดเป็นแผ่นดินไหว ท่ีเกิดในระดับต้ืนกว่า 
10 กิโลเมตร 

2. รอยเลื่อนแพร่ 
    รอยเลื่อนน้ีอยู่ทางด้านตะวันออกของแอ่งแพร่ และวางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ โดย

เร่ิมต้นจากด้านตะวันตกเฉียงใต้ของอําเภอ เด่นชัย ผ่านไปทางด้านตะวันออกของอําเภอสูงเม่น และ
จังหวัดแพร่ ไปจนถึงด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอร้องกวาง รวมความยาวท้ังสิ้นประมาณ 115 
กิโลเมตร มีแผ่นดินไหวขนาด 3-4 ริคเตอร์ เกิดตามแนวรอยเลื่อนน้ีกว่า 20 คร้ัง ในรอบ 10 ปีท่ีผ่านมา 
ส่วนแผ่นดินไหวขนาด 3 ริคเตอร์ ซ่ึงเกิดเม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2533 ท่ีผ่านมา เกิดตามแนวรอยเลื่อน 
ซ่ึงแยกจากรอยเลื่อนแพร่ไปทางทิศเหนือ 

3. รอยเลื่อนแม่ทา 
รอยเลื่อนน้ีมีแนวเป็นรูปโค้งตามแนวลํานํ้าแม่วอง และแนวลํานํ้าแม่ทาในเขตจังหวัด

เชียงใหม่และลําพูน มีความยาวท้ังสิ้นประมาณ 55 กิโลเมตร จากการศึกษาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
(2523) พบว่า ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนของการศึกษาในปี พ.ศ. 2521 มีแผ่นดินไหวขนาดเล็กเกิด ใน
ระดับต้ืนอยู่มากมายในบริเวณรอยเลื่อน 

4. รอยเลื่อนเถิน 
รอยเลื่อนเถินอยู่ทางทิศตะตกของรอยเลื่อนแพร่ โดยต้ังต้นจากด้านตะวันตกของอําเภอเถิน

ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ขนานกับรอยเลื่อนแพร่ไปทางด้านเหนือ ของอําเภอเถินไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือขนานกับรอยเลื่อนแพร่ ไปทางด้านเหนือของอําเภอวังชื้น และอําเภอลอง รวม
ความยาวท้ังหมดประมาณ 90 กิโลเมตร เคยมีรายงานการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.7 ริคเตอร์ บนรอย
เลื่อนน้ี เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2521 

5. รอยเลื่อนเมย-อุทัยธานี 
รอยเลื่อนน้ีวางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ ต้ังต้นจากลํานํ้าเมยชายเขตแดนพม่ามาต่อกับ

ห้วยแม่ท้อ และลํานํ้าปิงใต้จังหวัดตาก ต่อลงมาผ่านจังหวัดกําแพงเพชร และนครสวรรค์ จนถึงเขต
จังหวัดอุทัยธานี รวมความยาวท้ังสิ้นกว่า 250 กิโลเมตร มีรายงานแผ่นดินไหวเกิดตามรอยเลื่อนน้ี 2 
คร้ัง คือ เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2476 ท่ีอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2518                  
ท่ี อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก แผ่นดินไหวคร้ังหลังน้ีมีขนาด 5.6 ริคเตอร์ 
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6. รอยเลื่อนศรีสวัสด์ิ 
    รอยเลื่อนน้ีอยู่ทางด้านตะวันตก ของรอยเลื่อนเมย-อุทัยธานี โดยมีทิศทางเกือบขนานกับ

แนวของรอยเลื่อน อยู่ในร่องนํ้าแม่กลองและแควใหญ่ ตลอดข้ึนไปจนถึงเขตแดนพม่า รวมความยาว
ท้ังหมดกว่า 500 กิโลเมตร ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมามีรายงานแผ่นดินไหวขนาดเล็กหลายร้อย
คร้ัง ตามแนวรอยเลื่อนน้ี แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ีวัดได้ในระหว่างน้ี เกิดเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 
2526 มีขนาด 5.9 ริคเตอร์ 

7. รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ 
รอยเลื่อนน้ีอยู่ในลํานํ้าแควน้อยตลอดสาย และต่อไปจนถึงรอยเลื่อนสะแกง (Sakaing 

Fault) ในประเทศพม่า ความยาวของรอยเลื่อนช่วงท่ีอยู่ในประเทศไทยยาวกว่า 250 กิโลเมตร มี
รายงานแผ่นดินไหวจากรอยเลื่อนน้ีมากมายหลายพันคร้ัง 

8. รอยเลื่อนระนอง 
รอยเลื่อนระนองวางตัวตามแนวร่องนํ้าของแม่นํ้ากระบุรี มีความยาวท้ังสิ้นประมาณ 270 กิโลเมตร         
มีรายงานแผ่นดินไหวเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2521 มีขนาด 5.6 ริคเตอร์ 

9. รอยเลื่อนคลองมะรุย 
รอยเลื่อนน้ีตัดผ่านด้านตะวันออกของเกาะภูเก็ต เข้าไปในอ่าวพังงา และตามแนวคลอง        

มะรุย คลองชะอุน และคลองพุมดวง ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนกระท่ังไปออกอ่าวบ้านดอน 
ระหว่างอําเภอพุนพินกับอําเภอท่าฉาง รวมความยาวท้ังสิ้นประมาณ 150 กิโลเมตร แผ่นดินไหวตาม
แนวรอยเลื่อนน้ี มีรายงาน เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2476 ท่ีจังหวัดพังงา และทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ 
นอกฝั่งภูเก็ต เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2519, วันท่ี 17 สิงหาคม 2542 และวันท่ี 29 สิงหาคม 2542 

 
 

ภาพแสดงรอยเลื่อนท่ีมีพลังในประเทศไทย 
ท่ีมา : รอยเลื่อนท่ีมีพลังในประเทศไทย. ออน-ไลน์. 2554 
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สึนามิ 
"สึนามิ" (Tsunami) เป็นคลื่นใต้นํ้าขนาดใหญ่มาก เกิดจากเหตุแผ่นดินไหวหรือการเคลื่อนตัว

ของผิวโลกใต้นํ้า ซ่ึงจากจุดเร่ิมต้นอาจจะมีขนาดของคลื่นเพียงไม่ก่ีน้ิว แต่เม่ือถึงชายฝั่งจะมีขนาดสูงข้ึน
หลายสิบเมตร และจะพุ่งเข้าทําลายบ้านเรือนและสิ่งกีดขวาง ให้ราบเป็นหน้ากลองเพียงไม่ก่ีนาที ซ่ึงใน
ปัจจุบันยังไม่มีเคร่ืองมือตรวจสอบการเกิดสึนามิท่ีแม่นยํา เพ่ือป้องกันความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                            ภาพแสดงการเกิดแผ่นดินไหวใต้พ้ืนน้ําแล้วทําให้เกิดคลื่นสึนาม ิ
                                             ท่ีมา : สึนามิ.ออน-ไลน์.2554 

 
ท้ังน้ี คลื่นยักษ์สึนามิ ประกอบด้วย ชุดของคลื่นท่ีมีความยาวค่อนข้างมาก และช่วงระยะห่าง

ของเวลาแต่ละคลื่นยาวนาน ซ่ึงเกิดจากการเคลื่อนตัวของพ้ืนทะเลในแนวด่ิงจมลงตรงแนวรอยเลื่อน 
หรือการเกิดมวลนํ้าถูกกระตุ้นหรือรบกวน การแทนท่ีทางแนวด่ิงของมวลวัตถุ สัมพันธ์กับการเกิด
แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม การระเบิด และการปะทุของภูเขาไฟหรือการกระทบของอนุภาคขนาดใหญ่ 
เช่น อุกกาบาต ก็สามารถก่อเป็นคลื่นสึนามิได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การเกิดสึนาม ิ
                                            ท่ีมา : การเกิดสึนามิ.ออน-ไลน์.2554 
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 4.2 บรรยากาศ 
 บรรยากาศ (Atmosphere) หมายถึง อากาศท่ีอยู่ล้อมรอบๆตัวเราหรือท่ีห่อหุ้มโลกอยู่

โดยรอบไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไว้ท้ังหมดไม่สามารถมองหรือสังเกตได้ 
อากาศ (Weather) หมายถึง บรรยากาศบริเวณใกล้ผิวโลก และท่ีอยู่รอบ ๆ ตัวเรา 
ความสําคัญของบรรยากาศ 

- ช่วยทําให้เกิดกระบวนการต่างๆ ท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 
- ช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้พอเหมาะกับการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 
- ช่วยกรองรังสีอัลตราไวโอเลต 
- ป้องกันอนุภาคต่างๆ ท่ีมาจากนอกโลก 
ช้ันบรรยากาศ องค์ประกอบและการแบ่งช้ันบรรยากาศ 

     ชั้นบรรยากาศคือ ชั้นของอากาศท่ีล้อมรอบโลกและด้วยแรงดึงดูดของโลกทําให้              
ชั้นบรรยากาศคงสภาพอยู่ได้  ชั้นบรรยากาศมีความหนารวมแล้วประมาณ 310 ไมล์  อากาศในชั้น 
บรรยากาศแต่ละชั้นจะแตกต่างกันแต่ในทุก ๆ ชั้นล้วนเป็นส่วนสําคัญของสิ่งแวดล้อมของโลก  

 องค์ประกอบของบรรยากาศ 
 บรรยากาศเป็นของผสม  ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีสําคัญ 3 ส่วน คือ 

1. แก๊สต่างๆ อากาศจัดอยู่ในสถานะแก๊ส ถือเป็นองค์ประกอบหลักของบรรยากาศ เป็น
สารเน้ือเดียวประเภทสารละลาย ประกอบด้วยตัวทําละลาย คือ แก๊สไนโตรเจน (N2) มีปริมาณร้อยละ 
78.08 โดยปริมาตร ส่วนตัวละลายได้แก่ แก๊สออกซิเจน (O2) มีปริมาณร้อยละ 20.95 แก๊สอาร์กอน (Ar) 
มีปริมาณร้อยละ 0.93 แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีปริมาณร้อยละ 0.03 และแก๊สอ่ืน ๆ มีปริมาณ
ร้อยละ 0.01 โดยปริมาตร 

2. ไอนํ้า ปริมาณไอนํ้าในอากาศเกิดจากการระเหยของนํ้าจากแหล่งต่าง ๆ การระเหย
ของนํ้าจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับอุณหภูมิ พ้ืนท่ีผิวหน้าและปริมาณไอนํ้าในอากาศ 

3. อนุภาคท่ีเป็นของแข็ง ได้แก่ ฝุ่นละออง ควันไฟ ซ่ึงอนุภาคต่าง ๆ ในบรรยากาศอาจ
แยกได้เป็นอนุภาคท่ีเกิดข้ึนและแพร่กระจายสู่บรรยากาศจากแหล่งกําเนิดโดยตรง 

 การแบ่งช้ันบรรยากาศ               
การแบ่งช้ันบรรยากาศโดยใช้อุณหภูมิเกณฑ์ แบ่งได้ 5 ช้ัน 
ช้ันท่ี 1  โทรโพสเฟียร์ (Troposphere) สูงจากพ้ืนดินสูงข้ึนไป 10 กิโลเมตร มีลักษณะ

ดังน้ี 
- มีอากาศประมาณร้อยละ 80 ของอากาศท้ังหมด 
- อุณหภูมิจะลดลงตามระดับความสูงท่ีเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ย 6.5 ๐C ต่อ 1 กิโลเมตร 
- มีความแปรปรวนมาก เน่ืองจากเป็นบริเวณท่ีมีไอนํ้า เมฆ ฝน พายุต่างๆ  

         ฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่า 
ช้ันท่ี 2  สตราโทสเฟียร์ (Mesosphere) อยู่สูงจากพ้ืนดิน 10-50 กิโลเมตร  มีอากาศ

เบาบาง มีเมฆน้อยมาก เน่ืองจากมีปริมาณไอนํ้าน้อยอากาศไม่แปรปรวน เคร่ืองบินบินอยู่ในชั้นน้ี มีแก๊ส
โอโซนมาก ซ่ึงอยู่ท่ีความสูงประมาณ 25 กิโลเมตร  ช่วยดูดกลืนรังสีอัตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์             
ไว้บางส่วน 
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ช้ันท่ี 3  มีโซสเฟียร์ (Mesosphere) สูงจากพ้ืนดินประมาณ 50-80 กิโลเมตร อุณหภูมิ
ลดลงตามระดับความสูงท่ีเพ่ิมข้ึนสุดเขตของบรรยากาศชั้นน้ีเรียกว่า มีโซพอส ซ่ึงมีอุณหภูมิประมาณ       
-140 ๐C  เป็นบรรยากาศชั้นท่ีส่งดาวเทียมข้ึนไปโคจรรอบโลก 

ช้ันท่ี 4  เทอร์โมสเฟียร์ (Thermosphere) อยู่สูงจากพ้ืนดินประมาณ  80-500 
กิโลเมตร ดาวตกและอุกาบาตร จะเร่ิมลุกไหม้ในบรรยากาศชั้นน้ี อุณหภูมิจะสูงข้ึนอย่างรวดเร็วในช่วง 
80-100 กิโลเมตร จากน้ันอุณหภูมิจะค่อยๆ ลดลง โดยท่ัวไปอุณหภูมิจะอยู่ในช่วง 227-1,727 ๐C 
บรรยากาศชั้นน้ีมีความหนาแน่นของอนุภาคต่างๆ จางมาก แต่แก๊สต่างๆ ในชั้นน้ีจะอยู่ในลักษณะท่ีเป็น
อนุภาคท่ีประจุไฟฟ้าเรียกว่า ไอออน สามารถสะท้อนคลื่นวิทยุบางความถ่ีได้ เรียกชื่ออีกอย่างหน่ึงว่า                
ไอโอโนสเฟียร์(Ionosphere) 

ช้ันท่ี 5  เอกโซสเฟียร์  (Exosphere) อยู่ในระดับความสูงจากผิวโลก 500 กิโลเมตร         
ข้ึนไป ไม่มีแรงดึงดูดของโลก  ดาวตกและอุกาบาตรจะไม่ลุกไหม้ในชั้นน้ี เน่ืองจากมีแก๊สเบาบางมาก           
จนไม่ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของบรรยากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพแสดง ชั้นบรรยากาศของโลก 
ท่ีมา : ชั้นบรรยากาศของโลก.ออน-ไลน์.2554 

 

อุณหภูมิ ความช้ืน และความกดอากาศในท้องถ่ิน 
 อุณหภูมิ (Temperature) หมายถึง ระดับความร้อนหนาวท่ีปรากฏข้ึนในมวลสารต่างๆ 

ท่ีสามารถบอกค่าได้เป็นตัวเลขท่ีแน่นอน อุณหภูมิของพ้ืนผิวโลกมีความสัมพันธ์กับการรับและส่งถ่าย
พลังงานความร้อนจากรังสีของดวงอาทิตย์ ยกตัวอย่างเช่น การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์จะเร่ิมข้ึนเวลา
ประมาณ 6.00 น. ปริมาณรังสีหรือพลังงานความร้อนท่ีโลกได้รับจะค่อยๆ เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ตามระยะเวลา
จนถึงเวลา 12.00 น. เป็นเวลาท่ีโลกได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์มากท่ีสุด จากน้ันปริมาณรังสีจะค่อยๆ 
ลดลงตามลําดับ เม่ือโลกได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์โลกจะแผ่รังสีออกไปสู่บรรยากาศในรูปของรังสีคลื่น
ยาว ทําให้อากาศชั้นล่างๆ ร้อนข้ึน ความร้อนส่วนใหญ่ท่ีอากาศได้รับเป็นความร้อนจากการแผ่รังสีของ
โลก อย่างไรก็ตามเวลาท่ีอุณหภูมิสูงสุดประจําวันไม่ใช่เวลาเดียวกันท้ังโลกแต่จะอยู่ในช่วงเวลาระหว่าง              
14.00- 16.00  น. เน่ืองจากระหว่างเวลาดังกล่าวโลกยังคงได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์อยู่ แม้จะน้อยลง
แล้วก็ตาม กล่าวได้ว่าโลกได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์มากกว่าพลังงานความร้อนท่ีโลก
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สูญเสียไป ดังน้ันหลังเวลาประมาณ 14.00 น. โลกจะมีการสูญเสียพลังงานความร้อนโดยการคายความ
ร้อนหรือการแผ่รังสีของผิวโลก ดังน้ัน อุณหภูมิของอากาศจะเร่ิมลดลง จนถึงขีดตํ่าสุดเวลา 16.00 น.  
 ความช้ืนในบรรยากาศ ได้แก่ ความชื้นสัมบูรณ์ (Absolute Humidity) หมายถึง ปริมาณ
ไอนํ้าท่ีปรากฏอยู่ในอากาศในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง สามารถตรวจวัดได้ในหน่วยกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร หรือกล่าวได้ว่า ความชื้นสัมบูรณ์ คือ ความหนาแน่นของไอนํ้าในอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ 
(Relative Humidity) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างไอนํ้าท่ีมีอยู่จริงในอากาศขณะน้ัน เปรียบเทียบกับ       
ไอนํ้าท่ี สามารถมีอยู่ได้ในอากาศมากท่ีสุดจนถึงจุดอ่ิมตัว ณ อุณหภูมิของอากาศในขณะน้ันคิดเป็น        
ร้อยละ หรือเป็นเปอร์เซ็นต์ เช่น ณ อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ปริมาณอากาศ 1 ลูกบาศก์ฟุต มวลของ
ไอนํ้ามีความสามารถรับนํ้าได้มากท่ีสุด ณ อุณหภูมิอากาศ 10 องศาเซลเซียส (1 ลูกบาศก์ฟุต เท่ากับ       
9 กรัม) เม่ือเปรียบเทียบกับไอนํ้าท่ีมีอยู่จริงในอากาศ ณ ขณะน้ัน หากเท่ากับ  9 กรัม ความชื้นสัมพัทธ์
จะเท่ากับ 9 ต่อ 9 หรือ เท่ากับมีความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 55 เป็นต้น จุดนํ้าค้าง (Dew Point) หมายถึง 
จุดท่ีมีการกลั่นตัวของไอนํ้าท่ีเกิดข้ึนอันเน่ืองจากปริมาณไอนํ้าในอากาศอ่ิมตัวเต็มท่ี และอุณหภูมิของ
อากาศลดตํ่าลงทําให้เกิดการกลั่นตัวเป็นหยดนํ้าตามธรรมชาติ การหาอุณหภูมิจุดนํ้าค้างอย่างง่ายโดย
การนําถ้วยแก้วมาใส่ในนํ้าแข็ง และนําเทอร์โมมิเตอร์ใส่ลงไปในแก้ว คอยสังเกตดูว่าเม่ือมีไอนํ้ามาเกาะ
ถ้วยแก้วใส่นํ้าแข็งเม่ือใดให้อ่านค่าอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์ทันที ค่าท่ีอ่านได้คือค่าอุณหภูมิของจุด
นํ้าค้าง อุณหภูมิของจุดนํ้าค้างจะบอกได้ถึงสภาวะความสบายของมนุษย์ เช่น ในช่วงท่ีมีอากาศอุ่นและ
ชื้น คนส่วนใหญ่จะรู้สึกไม่สบายตัวท่ีอุณหภูมิจุดนํ้าค้างมากกว่า 17 องศาเซลเซียส เป็นต้น 
 ความกดอากาศ (Pressure) คือ นํ้าหนักของอากาศท่ีกดทับเหนือบริเวณน้ันๆ สามารถ
ตรวจวัดความกดอากาศ ได้โดยเคร่ืองมือท่ีเรียกว่า " บาโรมิเตอร์ " (Barometer) มีหน่วยของการ
ตรวจวัดเป็น มิลลิบาร์ หรือ ปอนด์ต่อตารางน้ิว โดยปกติคนเราสามารถอยู่ได้โดยไม่ได้รับแรงกดจาก
ความกดอากาศ เน่ืองจากร่างกายมนุษย์มีอากาศเป็นส่วนประกอบอยู่ ซ่ึงความกดอากาศภายในตัว
คนเรามีแรงดันออกเท่ากับแรงดันภายนอก เราจึงไม่รู้สึกอึดอัด ในขณะเดียวกันถ้าเราออกไปสู่ภายนอก
โลกโดยไม่ได้สวมชุดอวกาศร่างกายของเราจะพองออกและระเบิดออกได้ในท่ีสุดเน่ืองจากในอวกาศไม่มี
บรรยากาศอยู่ นอกจากน้ันความกดอากาศยังมีความสัมพันธ์กันกับอุณหภูมิและระบบการเกิดลมบนพ้ืน
โลกของเรา ความกดอากาศแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ บริเวณความกดอากาศตํ่า หรือ ความกดอากาศตํ่า 
(Low Pressure) หมายถึง บริเวณซ่ึงมีปริมาณอากาศอยู่น้อย ซ่ึงจะทําให้นํ้าหนักของอากาศน้อยลงตาม
ไปด้วยเช่นกัน ทําให้อากาศเบาและลอยตัวสูงข้ึน เราเรียกว่า กระแสอากาศเคลื่อนข้ึน เม่ือเกิดกระแส
อากาศเคลื่อนข้ึนจะเกิดการแทนท่ีของอากาศ ปรากฏการณ์ดังกล่าวทําให้เรารู้สึกเย็น คือ เกิดลมข้ึน 
และลักษณะการพัดหมุนเวียนของลมในบริเวณศูนย์กลางความกดอากาศตํ่าบริเวณส่วนต่างๆ ของโลก 
เช่น ในซีกโลกเหนือจะมีทิศทางการพัดทวนเข็มนาฬิกา ซีกโลกใต้จะพัดตามเข็มนาฬิกา ท่ีเป็นเช่นน้ี
เน่ืองจาการหมุนรอบตัวเองของโลกท่ีมีทิศทางหมุนทวนเข็มนาฬิกา เราเรียกบริเวณความกดอากาศตํ่า
ในแผนท่ีอากาศว่า "ไซโคลน" (Cyclone) หรือ "ดีเปรสชั่น" (Depression) หมายถึงบริเวณท่ีมีความกด
อากาศตํ่า และรอบๆ บริเวณความกดอากาศตํ่า มีความกดอากาศสูงอยู่รอบๆ ความกดอากาศสูงจะ
เคลื่อนเข้ามาแทนท่ีศูนย์กลางความกดอากาศตํ่า อากาศท่ีศูนย์กลางความกดอากาศตํ่าจะลอยข้ึนเบ้ือง
บน อุณหภูมิจะลดตํ่าลง ไอนํ้าจะเกิดการกลั่นตัวกลายเป็นเมฆฝน หรือ หิมะ ตกลงมา โดยท่ัวไปสภาพ
อากาศไม่ดี  มีฝนตก และมีพายุ ส่วน บริเวณความกดอากาศสูง หรือ ความกดอากาศสูง (High 
Pressure) หมายถึง บริเวณท่ีมีค่าความกดอากาศสูงกว่าบริเวณโดยรอบ เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า "แอนติ
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ไซโคลน" (Anti Cyclone) เกิดจากศูนย์กลางความกดอากาศสูง อากาศจะเคลื่อนตัวออกมายังบริเวณ
โดยรอบ โดยในซีกโลกเหนือจะมีทิศทางพัดตามเข็มนาฬิกา ในซีกโลกใต้จะมีทิศทางพัดทวนเข็มนาฬิกา 
เม่ืออากาศเคลื่อนท่ีออกมาจากจุดศูนย์กลาง อากาศข้างบนก็จะเคลื่อนตัวจมลงแทนท่ี ทําให้อุณหภูมิ
สูงข้ึนไม่เกิดการ กลั่นตัวของไอนํ้าแต่อย่างใด สภาพอากาศโดยท่ัวไปจึงปลอดโปร่ง ท้องฟ้าแจ่มใส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ภาพแสดงความกดอากาศ 
      ท่ีมา : ความกดอากาศ.ออน-ไลน์.2554 

ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิ ความช้ืน และความกดอากาศท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ 

ลมฟ้าอากาศ คือ สภาวะของบนพ้ืนท่ีใด ๆ ในช่วงเวลาหน่ึง ส่วนภูมิอากาศ คือ สภาวะ
โดยท่ัวไปของลมฟ้าอากาศบนพ้ืนท่ีใด ๆ ในช่วงเวลานาน ๆ ลมฟ้าอากาศหรือภูมิอากาศมีส่วนเก่ียวข้องกับ
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน  การทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับภูมิอากาศจะมีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรในการ
เลือกชนิดหรือพันธุ์พืชท่ีต้องการปลูกให้ได้ผลดี  การสร้างบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัยให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ 
ทิศทางลม หรือทิศทางท่ีได้รับแสงอาทิตย์ 

เม่ือนํ้าจากแหล่งนํ้าต่าง ๆ ได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ จะระเหยกลายเป็นไอนํ้า 
ลอยข้ึนไปในอากาศ  ทําให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ ข้ึน 

หมอก (fog) เกิดจากไอนํ้าในอากาศกลั่นตัวเป็นหยดนํ้า  ลอยอยู่ในอากาศใกล้พ้ืนโลก              
โดยขนาดของไอนํ้าจะมีขนาดใหญ่กว่าหยดนํ้าในเมฆ 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพแสดงหมอก 
      ท่ีมา : หมอก.ออน-ไลน์.2554 

 
นํ้าค้าง (dew) เกิดจากไอนํ้ากลั่นตัวเป็นหยดนํ้าเล็ก ๆ เน่ืองจากอุณหภูมิท่ีลดลงใน                

ตอนกลางคืน ทําให้อากาศอ่ิมตัว  โดยอุณหภูมิลดลงจนกระท่ังอากาศไม่สามารถรับไอนํ้าได้อีกต่อไป 
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                                                 ภาพแสดงน้ําค้างบนยอดไม้ 
                                                ท่ีมา : น้ําค้าง.ออน-ไลน์.2554 
 

ลูกเห็บ (hail) เกิดจากไอนํ้ากกลั่นตัวเป็นหยดนํ้า แล้วถูกพายุหอบสูงข้ึนไปในระดับความสูงท่ี
มีอุณหภูมิของอากาศเย็นจัด  หยดนํ้าจะกลายเป็นเกล็ดนํ้าแข็ง  มีขนาดใหญ่ และมีนํ้าหนักมากจนอากาศ
ไม่สามารถอุ้มไว้ได้จึงตกลงมา บางคร้ังเกล็ดนํ้าแข็งน้ันอาจถูกพายุหอบข้ึนไปกระทบความเย็นใน
บรรยากาศระดับสูงอีกก่อนตกถึงพ้ืน ทําให้เกล็ดนํ้าแข็งหรือลูกเห็บมีขนาดใหญ่ข้ึน 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                         ภาพแสดงลูกเห็บตก 
                                                   ท่ีมา : ลูกเห็บ.ออน-ไลน์.2554 
 

     หิมะ (snow)  เกิดจากไอนํ้าได้รับความเย็นจัด ควบแน่นเป็นละอองนํ้าแข็งตกลงสู่พ้ืน 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพแสดงหิมะตก 

                                                      ท่ีมา : หิมะ.ออน-ไลน์.2554 
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        ฝน(Rain) เกิดจากละอองนํ้าในก้อมเมฆซ่ึงเย็นจัดลง ไอนํ้ากลั่นตัวเป็นละอองนํ้าเกาะกันมาก 
และหนักข้ึนจนลอยอยู่ไม่ได้ และตกลงมาด้วยแรงดึงดูดของโลก  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                        ภาพแสดงฝนตก 
                                              ท่ีมา : ฝนตก.ออน-ไลน์.2554 
 
 4.3 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 

 ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เป็นปรากฏการณ์ท่ีมนุษย์ไม่ได้สร้างข้ึนเอง และมีผลกระทบกับ
มนุษย์ ตัวอย่างเช่น  เหตุการณ์ท่ีพบเห็นท่ัวไป ฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ลมพายุ และเหตุการณ์ท่ีไม่พบบ่อย
นัก เช่น โลกร้อน สุริยุปราคา ฝนดาวตก เป็นต้น ในท่ีนี้จะกล่าวถึงปรากฏการณ์เร่ืองของลม 

 ชนิดของลม 
 ลม คือ มวลของอากาศท่ีเคลื่อนไปตามแนวราบสภาพพ้ืนโลกในแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน

บางแห่งเป็นพ้ืนดินบางแห่งเป็นพ้ืนนํ้า ดังน้ันการรับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์จึงต่างกัน เป็นผล
ให้อากาศท่ีอยู่เหนือพ้ืนดินและพ้ืนนํ้ามีอุณหภูมิและความกดอากาศต่างกัน ทําให้เกิดการเคลื่อนท่ีของ
อากาศข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้สภาวะต่างๆ  ในบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไป เช่น ทําให้เกิดการเคลื่อนท่ีของ
ความร้อน  ความชื้น  เป็นต้น อากาศท่ีเคลื่อนท่ีข้ึนลงในแนวต้ัง  เรียกว่า กระแสอากาศ 

 1.  ลมมรสุม  เกิดจากความแตกต่างของภูมิภาคและความแตกต่างของความกดอากาศ
ระหว่างเหนือแผ่นดินและเหนือพ้ืนนํ้าเป็นประการสําคัญ   
 ลมมรสุม  แบ่งได้  ๒  ประเภทคือ  
   2.1ลมมรสุมฤดูร้อน   เป็นลมท่ีพัดจากทะเลและมหาสมุทรเข้าสู่ภาคพ้ืนดินโดยในฤดู
ร้อนอุณหภูมิของอากาศบนพ้ืนดินจะสูงมากส่งผลให้ความกดอากาศตํ่ากว่าความกดอากาศเหนือทะเล
และมหาสมุทร  จึงเกิดเป็นลมมรสุม  และเน่ืองจากลมมรสุมฤดูร้อนพัดผ่านความชื้นของพ้ืนนํ้ามากจึง
นําฝนมาสู่ภาคพ้ืนดินท่ีผ่าน 
 ลมมรสุมฤดูร้อนในประเทศไทยมีชื่อเรียกว่า "ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้"โดยพัดจาก
มหาสมุทรอินเดียผ่านอ่าวไทย เร่ิมต้ังแต่กลางเดือนพ.ค.และสิ้นสุดในกลางเดือนต.ค.  ส่งผลให้ฝนตกชุก 
  2.2 ลมมรสุมฤดูหนาว  เป็นลมท่ีเกิดจากอุณหภูมิของอากาศเหนือแผ่นดินตํ่ากว่า
อุณหภูมิของอากาศเหนือพ้ืนนํ้าทะเลและมหาสมุทร  ส่งผลให้พ้ืนดินบนทวีปน้ันมีความกดอากาศสูงกว่า
ความกดอากาศเหนือพ้ืนผิวนํ้าทะเลและมหาสมุทร  ทําให้เกิดลมพัดจากพ้ืนดินในทวีปไปสู่ท่ีมีความกด
อากาศตํ่ากว่าคือทะเลและมหาสมุทร  ซ่ึงจะนําความหนาวเย็นและแห้งแล้งมาสู่พ้ืนดินต่างๆท่ีพัดผ่าน 
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 ลมมรสุมฤดูหนาวในประเทศไทยมีชื่อเรียกว่า "ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ"โดยพัดจาก
ประเทศจีน และไซบีเรียผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยลงมาจนถึงอ่าวไทย  เร่ิม
ต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมและสิ้นสุดในกลางเดือนกุมภาพันธ์ ส่งผลให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง 

 พายุหมุนเขตร้อน  เ ป็นพายุ ท่ี เ กิด ข้ึนในเขตร้อน โดยมากมักเ กิดในทะเลหรือ
มหาสมุทร  เป็นลมพายุหมุนเวียนเข้าหาศูนย์กลางความกดอากาศตํ่ากว่าบริเวณรอบๆมาก  ถ้าพายุแรง
มากๆ  จะมีตาพายุซ่ึงมีลักษณะกลมหรือกลมรี  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 100 กิโลเมตรข้ึนไป 
 พายุหมุนเขตร้อนเป็นภัยธรรมชาติท่ีเรียกในภาษาไทยว่า "วาตภัย" มีความร้ายแรงมาก
เพราะทําให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินมากมาย 

 กรณีศึกษาการเกิดพายุ 
 พายุไซโคลนนาร์กีส 
 นาร์กีส เป็นชื่อของเด็กหญิงชาวมุสลิม แปลว่า ดอกไม้ และใช้เป็นชื่อพายุไซโคลน             

ท่ีเสนอโดยประเทศปากีสถาน ไซโคลนนาร์กีส เป็นพายุหมุนท่ีเกิดข้ึนในอ่าวเบงกอล จัดเป็นพายุหมุน        
เขตร้อน (Tropical Cyclone) ชนิดหน่ึง 
 พายุงวงช้าง 
 “พายุงวงช้าง” มีชื่อท่ีถูกต้องคือ “พายุนาคเล่นนํ้า” หรือ “พวยนํ้า” (waterspout) 
หมายถึง ปรากฏการณ์ท่ีมีลักษณะคล้ายท่อนํ้าขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างผืนฟ้าและพ้ืนนํ้า               
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนจากลมพัดวนบิดเป็นเกลียว เห็นได้จากเมฆท่ีมีลักษณะเป็นลํา 
หรือเป็นกรวยหัวกลับย่ืนลงมาจากฐานของเมฆคิวมูโลนิมบัส (เมฆฝนฟ้าคะนอง) และเห็นได้จากพวยนํ้า
ท่ีพุ่งข้ึนมาเป็นพุ่ม ประกอบด้วยหยดนํ้าพุ่งเป็นฝอยข้ึนจากผิวพ้ืนทะเล มีลมแรงพัดเข้าหาบริเวณ
ศูนย์กลางของพวยนํ้า ยอดของพวยนํ้าอาจเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วท่ีแตกต่างไปจากฐาน ทําให้แกนเอียง
หรือบิดเบ้ียวแล้วหลุดออกจากกันและสลายตัวไป  

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ภาพการเกิดพายุงวงช้าง 
                                              ท่ีมา : พายุงวงช้าง.ออน-ไลน์.2554 
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ลักษณะการเกิด "พายุงวงช้าง" หรือ "นาคเล่นน้ํา" มี 2 แบบ ได้แก่ 
1. เป็นพายุทอร์นาโด ท่ีเกิดข้ึนเหนือผืนนํ้า (ซ่ึงอาจจะเป็นทะเล ทะเลสาบ หรือแอ่งนํ้า

ใดๆ) โดยพายุทอร์นาโดจะเกิดข้ึนระหว่างท่ีฝนฟ้าคะนองอย่างหนัก เรียกว่า พายุฝนฟ้าคะนองแบบ
ซูเปอร์เซลล์ (Supercell thunderstorm) และมีระบบอากาศหมุนวนท่ีเรียกว่า เมโซไซโคลน 
(Mesocyclone) จึงเรียกพายุนาคเล่นนํ้าแบบน้ีว่า นาคเล่นนํ้าท่ีเกิดจากทอร์นาโด (Tornado 
waterspout) 

2. เกิดจากการท่ีมวลอากาศเย็น เคลื่อนผ่านเหนือผิวนํ้าท่ีอุ่นกว่า โดยบริเวณใกล้ๆ ผิวนํ้ามี
ความชื้นสูง และไม่ค่อยมีลมพัด (หรือถ้ามีก็พัดเบาๆ) ผลก็คืออากาศท่ีอยู่ติดกับผืนนํ้าซ่ึงอุ่นในบาง
บริเวณจะยกตัวข้ึนอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทําให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนท่ี จากน้ันจึงพุ่งเป็น
เกลียวข้ึนไป แบบน้ีเรียกว่า "นาคเล่นนํ้า" (True waterspout) ซ่ึงมักเกิดในช่วงอากาศดีพอสมควร 
(fair-weather waterspout) อาจเกิดได้บ่อย และประเภทเดียวกับกรณีท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย 
เน่ืองจากในช่วงท่ีเกิดมักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองร่วมอยู่ด้วย 
 

อิทธิพลของลมต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 
ประโยชน์ของปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ 
1. การเกิดลมจะช่วยให้เกิดการไหลเวียนของบรรยากาศ 
2. การเกิดลมสินค้า 
3. การเกิดเมฆและฝน 
4. การเกิดลมประจําเวลา 

ผลกระทบและภัยอันตราย 
1. ผลกระทบจากอิทธิพลของลมมรสุม เช่น นํ้าท่วม นํ้าท่วมฉับพลัน 
2. ผลกระทบจากอิทธิพลของลมพายุ เช่น ต้นไม้ล้มทับ คลื่นสูงในทะเล 

 

 การป้องกันภัยท่ีเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
 ภัยธรรมชาติซ่ึงเกิดจากพายุลมแรง แบ่งได้ 2 ชนิด 

วาตภัยจากพายุฤดูร้อน จะเกิดข้ึนในช่วงฤดูร้อน เกิดจากกระแสอากาศร้อนยกข้ึนเบ้ือง
บนอย่างรุนแรง และรวดเร็ว เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและอาจมีลูกเห็บทําความเสียหายได้ในบริเวณเล็กๆ 
ช่วงเวลาสั้นๆ ความเร็วลมประมาณ 50 กม./ชม. ทําให้สิ่งก่อสร้าง บ้านเรือน พืชผลทางการเกษตร
เสียหาย ฝนตกหนัก ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า เป็นอันตรายแก่ชีวิตมนุษย์และสัตว์ได้  

การป้องกันพายุฤดูร้อน 
1. ติดตามสภาวะอากาศ ฟังคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
2. สอบถาม แจ้งสภาวะอากาศร้าย โทร 053-277919 ตลอด 24 ชั่วโมง 
3. ติดต้ังสายล่อฟ้าสําหรับอาคารสูงๆ 
4. ปลูกสร้าง ซ่อมแซม อาคารให้แข็งแรง เตรียมป้องกันภัยให้สัตว์เลี้ยงและพืชผล 

การเกษตร 
5. ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ขณะมีฟ้าคะนอง 
6. ไม่ใส่เคร่ืองประดับโลหะ และอยู่กลางแจ้ง ขณะมีฝนฟ้าคะนอง 
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วาตภัยจากพายุฤดูหมุนเขตร้อน จะเกิดข้ึนในช่วงฤดูฝน เป็นพายุท่ีเกิดข้ึนเหนือทะเล       
จีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิกในเขตร้อน มีศูนย์กลางประมาณ 200 กม. มีลมพัดเวียนรอบศูนย์กลางทิศ
ทวนเข็มนาฬิกา ศูนย์กลางเป็นวงกลมประมาณ 15-60 กม. เรียกตาพายุ มองเห็นได้จากภาพเมฆ
ดาวเทียม เม่ือเคลื่อนตัวข้ึนฝั่งประเทศเวียดนามทําความเสียหายให้บริเวณท่ีเคลื่อนผ่าน ตามลําดับ
ความรุนแรง 

การป้องกันพายุหมุนเขตร้อน 
1.  ติดตามสภาวะอากาศ ฟังคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
2. สอบถาม แจ้งสภาวะอากาศร้าย โทร 053-277919 ตลอด 24 ชั่วโมง 
3.  ฝึกซ้อมการป้องกันภัยพิบัติ เตรียมพร้อมรับมือ และวางแผนอพยพหากจําเป็น 
4. เตรียมเคร่ืองอุปโภค บริโภค ไฟฉาย แบตเตอร่ี วิทยุกระเป๋าห้ิวติดตามข่าวสาร 
5. ซ่อมแซมอาคารให้แข็งแรง เตรียมป้องกันภัยให้สัตว์เลี้ยงและพืชผลการเกษตร 
6. เตรียมพร้อมอพยพเม่ือได้รับแจ้งให้อพยพ 

อุทกภัย ภัยท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากมีนํ้าเป็นสาเหตุ อาจจะเป็นนํ้าท่วม นํ้าป่า หรืออ่ืน ๆ โดย
ปกติ อุทกภัยเกิดจากฝนตกหนักต่อเน่ืองกันเป็นเวลานาน บางคร้ังทําให้เกิดแผ่นดินถล่ม อาจมีสาเหตุ
จากพายุ หมุนเขตร้อน ลมมรสุมมีกําลังแรง ร่องความกดอากาศตํ่ามีกําลังแรง อากาศแปรปรวน นํ้า
ทะเลหนุน แผ่นดินไหว เข่ือนพัง ทําให้เกิดอุทกภัยได้เสมอ  

การป้องกันอุทกภัย 
1. ติดตามสภาวะอากาศ ฟังคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
2. สอบถาม แจ้งสภาวะอากาศร้าย  
3. ฝึกซ้อมการป้องกันภัยพิบัติ เตรียมพร้อมรับมือ และวางแผนอพยพหากจําเป็น 
4. เตรียมนํ้าด่ืม เคร่ืองอุปโภค บริโภค ไฟฉาย แบตเตอร่ี วิทยุกระเป๋าห้ิวติดตามข่าวสาร 
5. ซ่อมแซมอาคารให้แข็งแรง เตรียมป้องกันภัยให้สัตว์เลี้ยงและพืชผลการเกษตร 
6. เตรียมพร้อมเสมอเม่ือได้รับแจ้งให้อพยพไปท่ีสูง เม่ืออยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย และฝนตก

หนักต่อเน่ือง 
7. ไม่ลงเล่นนํ้า ไม่ขับรถผ่านนํ้าหลากแม้อยู่บนถนน ถ้าอยู่ใกล้นํ้า เตรียมเรือเพ่ือการ

คมนาคม 
8. หากอยู่ในพ้ืนท่ีนํ้าท่วมขัง ป้องกันโรคราด ระวังเร่ืองนํ้าและอาหาร ต้องสุก และ

สะอาดก่อนบริโภค 
 พายุฝนฟ้าคะนอง ภัยธรรมชาติซ่ึงเกิดจากฝนฟ้าคะนอง และลมแรง อากาศร้อนลอย
สูงข้ึน อากาศข้างเคียงไหลเข้ามาแทนท่ี ไอนํ้ากลั่นตัวเป็นเมฆ ทวีความสูงมากข้ึน มองเห็นคล้ายท่ังตี
เหล็กสีเทาเข้ม มีฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง บางคร้ังมีลูกเห็บ            
หากตกต่อเน่ืองหลายชั่วโมง อาจเกิดนํ้าป่าไหลหลาก นํ้าท่วมฉับพลัน อาจเกิดพายุลมหมุนหรือพายุ
งวงช้างมีลมแรงมาก ทําความเสียหายบริเวณท่ีเคลื่อนผ่าน 

การป้องกันพายุฝนฟ้าคะนอง 
1. ติดตามสภาวะอากาศฟังคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
2. สอบถาม แจ้งสภาวะอากาศร้าย  
3. ติดต้ังสายล่อฟ้าสําหรับอาคารสูงๆ 
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4. ปลูกสร้าง ซ่อมแซม อาคารให้แข็งแรง เตรียมป้องกันภัยให้สัตว์เลี้ยงและพืชผล
การเกษตร 

5. ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ขณะมีฟ้าคะนอง 
6. ไม่ใส่เคร่ืองประดับโลหะ และอยู่กลางแจ้ง ขณะมีฝนฟ้าคะนอง 

แผ่นดินไหว ภัยธรรมชาติซ่ึงเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานใต้พิภพ ทําให้เกิดภูเขาไฟ
ระเบิด แผ่นดินเลื่อน ถล่ม และเกิดจากมนุษย์ เช่นระเบิดนิวเคลียร์ ภาคเหนือส่วนมากจะเกิด
แผ่นดินไหวขนาด 3-4 ริกเตอร์ และเคยเกิดขนาดใหญ่สุดท่ีบันทึกได้ 5.6 ริกเตอร์  อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 
วันท่ี 17 ก.พ. 2518 

ข้อควรปฏิบัติ ก่อน/ขณะ/หลัง เกิดแผ่นดินไหวอันเกิดแผ่นดินไหว 
1. เตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล อุปโภค บริโภค กรณีฉุกเฉิน 
2. เตรียมพร้อม สมาชิกในครอบครัว วางแผนอพยพหากจําเป็น 
3. ไม่วางของหนักบนชั้นสูงๆ ยึดตู้หนักไว้กับผนังห้อง 
ขณะเกิดแผ่นดินไหว 
1. อยู่ในอาคารสูง ควบคุมสติ หลบใต้โต๊ะแข็งแรง ไม่วิ่งลงกระได ลงลิฟต์ 
2. ขับรถให้หยุดรถ ควบคุมสติ อยู่ภายในรถจนการสั่นสะเทือนหยุดลง  
3. อยู่นอกอาคาร ห่างจากอาคารสูง กําแพง เสาไฟฟ้า ไปอยู่ท่ีโล่งแจ้ง 
หลังเกิดแผ่นดินไหว 
1. ออกจากอาคารสูง รถยนต์ สํารวจผู้ประสบภัย ตรวจสอบความเสียหาย 
2. ปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่งแพทย์หากเจ็บหนัก 
3. ยกสะพานไฟ อยู่ห่างจากสายไฟท่ีไม่อยู่กับท่ี ซ่อมแซมสิ่งท่ีสึกหรอทันที 

 
4.4 ความสําคัญและประโยชน์ของการพยากรณ์อากาศ 

 การพยากรณ์อากาศ  หมายถึง การคาดหมายสภาพลมฟ้าอากาศในอนาคต การท่ีจะ
พยากรณ์อากาศได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ ประการแรกคือความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์
และกระบวนการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในบรรยากาศ ประการท่ีสองคือสภาวะอากาศปัจจุบัน และประการ
สุดท้ายคือความสามารถท่ีจะผสมผสานองค์ประกอบท้ังสองข้างต้น เข้าด้วยกันเพ่ือคาดหมายการ
เปลี่ยนแปลงของบรรยากาศท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์และกระบวนการ
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในบรรยากาศ ได้มาจากเฝ้าสังเกตและบันทึกไว้ มนุษย์ได้มีการสังเกตลมฟ้าอากาศมา
นานแล้ว เพราะมนุษย์อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมฟ้าอากาศโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จึงมีความจําเป็นท่ีต้อง
ทราบลักษณะลมฟ้าอากาศท่ีเป็นประโยชน์และลักษณะอากาศท่ีเป็นภัย  การสังเกต  ทําให้สามารถ
อธิบายถึงสาเหตุของการเกิดลักษณะอากาศแบบต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตามความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับลม
ฟ้าอากาศน้ันยังมีอยู่น้อยมากเม่ือเทียบกับปรากฏการณ์ของบรรยากาศท่ีมนุษย์ยังไม่มีความเข้าใจอย่าง
เพียงพอ ท้ังน้ีเพราะอุตุนิยมวิทยาซ่ึงเป็นวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกับบรรยากาศและปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวข้อง
น้ัน   มีการพัฒนาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาได้ไม่นานนัก โดยก่อนหน้าน้ีมนุษย์เชื่อว่าลมฟ้าอากาศ
อยู่มากมาย สภาวะอากาศปัจจุบันท่ีต้องใช้เป็นข้อมูลเร่ิมต้นสําหรับการพยากรณ์อากาศน้ัน ได้มาจาก
การตรวจอากาศ ซ่ึงมีท้ังการตรวจอากาศผิวพ้ืน การตรวจอากาศชั้นบนในระดับความสูงต่าง ๆ สิ่งสําคัญ
ท่ีต้องทําการตรวจเพ่ือพยากรณ์อากาศได้แก่ อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้น ลม เมฆและฝน  การท่ี
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จะพยากรณ์อากาศในบริเวณใดบริเวณหน่ึง   ต้องใช้ข้อมูลผลการตรวจอากาศในบริเวณน้ันร่วมกับผล
การตรวจอากาศจากบริเวณท่ีอยู่โดยรอบด้วย  เพราะปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในบรรยากาศมีการเคลื่อนท่ี
อยู่ตลอดเวลา สิ่งท่ีเกิดข้ึนนอกจากพ้ืนท่ีการพยากรณ์อาจเคลื่อนตัวมามีผลต่อสภาพอากาศในบริเวณท่ี
จะพยากรณ์ได้  ด้วยเหตุน้ีจึงมีความจําเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการตรวจอากาศระหว่าง
ประเทศ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพียงพอสําหรับการพยากรณ์อากาศ นอกเหนือจากการตรวจอากาศผิวพ้ืนท้ัง
บนพ้ืนดิน พ้ืนนํ้า และการตรวจอากาศชั้นบนแล้ว ปัจจุบันการตรวจอากาศท่ีช่วยให้การพยากรณ์
แม่นยําย่ิงข้ึนคือ การตรวจอากาศด้วยเรดาร์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เม่ือมีความรู้ความเข้าใจใน
เร่ืองราวของลมฟ้าอากาศ และมีข้อมูลผลการตรวจอากาศแล้ว สิ่งท่ีต้องทําเพ่ือให้สามารถพยากรณ์
อากาศได้ คือการวิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจอากาศเพ่ือให้ทราบลักษณะอากาศปัจจุบัน และการ
คาดหมายการเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศ ท่ีกําลังเกิดข้ันน้ันว่าจะมีทิศทางและความเร็วในการ
เคลื่อนท่ีอย่างไร และความรุนแรงจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเพียงใด น่ันคือคาดหมายว่าบริเวณท่ีจะพยากรณ์
น้ันจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของปรากฏการณ์แบบใด แล้วจึงจัดทําคําพยากรณ์อากาศ โดยพิจารณาจาก
ลักษณะลมฟ้าอากาศท่ีสัมพันธ์กับปรากฏการณ์น้ัน ๆ ต่อไป  ความสําคัญของการพยากรณ์อากาศ ช่วย
ให้บุคคลทุกอาชีพมีการเตรียมพร้อมท่ีจะป้องกันแก้ไขภัยอันตรายหรือความสูญเสียอันเกิดจาก
ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ 

ประโยชน์ของการพยากรณ์อากาศ  
1. ใช้วางแผนพัฒนาประเทศท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การค้าขายสินค้าท้ังภายในและ

ต่างประเทศ  
2. ใช้วางแผนการใช้ท่ีดินเพ่ือประโยชน์ต่างๆ เช่น เพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุตสาหกรรม  
3. ใช้วางแผนเพ่ิมผลผลิตและลดความสูญเสียของผลผลิตทางการเกษตร  
4. ใช้วางแผนพัฒนาแหล่งนํ้า เพ่ือการชลประทาน  
5. ใช้วางแผนการท่องเท่ียว การพักผ่อน และสาธารณสุข  
6. ใช้วางแผนการพัฒนาการป้องกันและลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย  วาตภัย 

ภัยแล้ง ไฟป่า แผ่นดินเลื่อน แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว คลื่นใต้นํ้า คลื่นพายุซัดฝั่ง               
โรคระบาด อุบัติเหตุทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ  

7. ใช้วางแผนพัฒนาการขนส่ง และความปลอดภัยในการขนส่งท้ังทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ 
 

 4.5 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 สิ่งแวดล้อมมีท้ังสิ่งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตเกิดจากการกระทําของมนุษย์หรือมีอยู่ตาม

ธรรมชาติ เช่น อากาศ ดิน หิน แร่ธาตุ นํ้า ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทร พืชพรรณ
สัตว์ต่าง ๆ ภาชนะเคร่ืองใช้ต่าง ๆ สิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยเฉพาะมนุษย์
เป็นตัวการสําคัญย่ิงท่ีทําให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงท้ังในทางเสริมสร้างและทําลาย จะเห็นว่า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ต่างกันท่ีสิ่งแวดล้อมน้ันรวมทุกสิ่ง
ทุกอย่างท่ีปรากฏอยู่รอบตัวเรา ส่วนทรัพยากรธรรมชาติเน้นสิ่งท่ีอํานวยประโยชน์แก่มนุษย์มากกว่า            
สิ่งอ่ืน  

 
 



รายวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                                                                                 
 

 

106 

 การใช้และปัญหาเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติของท้องถ่ินและประเทศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ แบ่งตามลักษณะท่ีนํามาใช้ได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

            1. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วไม่หมดสิ้น ได้แก่  
1.1 ประเภทท่ีคงอยู่ตามสภาพเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เลย เช่น พลังงานจาก            
ดวงอาทิตย์ ลม อากาศ ฝุ่น ใช้เท่าไรก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่รู้จักหมด  
1.2 ประเภทท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได้ เน่ืองจากถูกใช้ในทางท่ีผิด เช่น ท่ีดิน นํ้า ลักษณะภูมิ
ประเทศ 

    ถ้าใช้ไม่เป็นจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา ได้แก่ การปลูกพืชชนิดเดียวกันซํ้าๆ ซากๆ ในท่ีเดิม 
ย่อมทําให้ดินเสื่อมคุณภาพ ได้ผลผลิตน้อยลงถ้าต้องการให้ดินมีคุณภาพดีต้องใส่ปุ๋ยหรือปลูกพืช สลับ
และหมุนเวียน  
             2. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วหมดสิ้นไป ได้แก่  
   2.1 ประเภทท่ีใช้แล้วหมดไป แต่สามารถรักษาให้คงสภาพเดิมไว้ได้ เช่น ป่าไม้  สัตว์ป่า 
ประชากรโลก ความอุดมสมบูรณ์ของดิน นํ้าเสียจากโรงงาน นํ้าในดิน ปลาบางชนิด ทัศนียภาพอัน
งดงาม ฯลฯ ซ่ึงอาจทําให้เกิดข้ึนใหม่ได้  
   2.2 ประเภทท่ีไม่อาจทําให้มีใหม่ได้ เช่น คุณสมบัติธรรมชาติของดิน ต้นไม้ใหญ่ ดอกไม้
ป่า สัตว์บก สัตว์น้ํา  
   2.3 ประเภทท่ีไม่อาจรักษาไว้ได้ เม่ือใช้แล้วหมดไป แต่ยังสามารถนํามายุบให้ กลับเป็น
วัตถุเช่นเดิม แล้วนํากลับมาประดิษฐ์ข้ึนใหม่ เช่น โลหะต่าง ๆ สังกะสี ทองแดง เงิน ทองคํา   
   2.4 ประเภทท่ีใช้แล้วหมดสิ้นไปนํากลับมาใช้อีกไม่ได้ เช่น ถ่านหิน นํ้ามันก๊าด อโลหะ
ส่วนใหญ่ ถูกนํามาใช้เพียงคร้ังเดียวก็เผาไหม้หมดไป ไม่สามารถนํามาใช้ใหม่ได้  

 

การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ิน 
     ในอดีตประเทศไทยเป็นดินแดนท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติท้ังบนบกและในนํ้า 

การเร่งรัดพัฒนาประเทศ โดยมิได้ระมัดระวังและให้ความสําคัญต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เท่าท่ีควร มีการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างสิ้นเปลือง โดยมิได้คํานึงถึงการเกิดทดแทนหรือการฟ้ืน
ตัวตามธรรมชาติ  ดังน้ันในปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติของประเทศจึงอยู่ในสภาพท่ีเสื่อมโทรม                
จึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีทุกฝ่าย ต้องร่วมมือกันเพ่ือจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง ให้สามารถใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตของประชาชน ท้ังในเมืองและใน
ชนบท และการพัฒนาประเทศท่ีย่ังยืนตลอดไปตามหลักวิชาการ จัดประเภททรัพยากรธรรมชาติ 
ออกเป็น 3 ประเภท ท่ีสําคัญดังน้ี  

1. ทรัพยากรท่ีใช้แล้วไม่หมด หรือสูญหายไป เราสามารถใช้ทรัพยากรประเภทน้ีได้อย่างไม่
จํากัด เน่ืองจากธรรมชาติสร้างให้มีใช้อยู่ตลอดเวลา ได้แก่ บรรยากาศ นํ้าท่ีอยู่ในวัฎจักร ซ่ึงเกิดจากการ
หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของนํ้า รวมท้ังแสงแดด ลม และทัศนียภาพท่ีสวยงามตามธรรมชาติ  

2. ทรัพยากรท่ีใช้แล้วหมดแต่สร้างทดแทนได้ เช่น ป่าไม้ ดิน ท่ีดิน แหล่งนํ้า ทุ่งหญ้า และ
สัตว์ป่า เป็นต้น ทรัพยากรประเภทน้ีเม่ือใช้แล้วจะสามารถสร้างข้ึนมาทดแทนได้ตามธรรมชาติของ            
สิ่งน้ันๆ อย่างไรก็ดีการใช้ประโยชน์ก็ต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม ไม่ควรใช้มากเกินความต้องการและเกิน
กว่าท่ีธรรมชาติจะสร้างข้ึนมาทดแทนได้ มิฉะน้ันทรัพยากรชนิดน้ันก็จะร่อยหรอ เสื่อมโทรมลง และสูญ
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สิ้นไป การเสื่อมโทรมและสูญสิ้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชนิดอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพันธ์ และอยู่ใน
สภาพแวดล้อมเดียวกัน 

3. ทรัพยากรท่ีใช้แล้วหมดไป ไม่มีการสร้างทดแทนได้  เช่น  แร่ นํ้ามัน ถ่านหิน เม่ือนํามา 
ใช้ประโยชน์ก็จะหมดสิ้นไป โดยธรรมชาติไม่อาจจะสร้างข้ึนทดแทนได้ในชั่วอายุของคนรุ่นปัจจุบัน
ทรัพยากรประเภทน้ีควรใช้โดยประหยัดท่ีสุด คุ้มค่า และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  

นอกจากการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืนแล้ว            
ยังทําให้เกิดปัญหาและผลกระทบท่ีตามมา ได้แก่ 
 ขยะ  

    ในชีวิตประจําวันของมนุษย์เรา  มีของท่ีหมดประโยชน์ใช้สอย  หมดคุณภาพหรือชํารุด
แตกหักมากมาย  สิ่งของท้ังหลายไม่ว่าจะเป็นวัสดุชิ้นเล็ก ๆ  เช่น  เศษกระดาษ  เศษอาหาร  เศษผ้า 
แก้วแตก  หลอดไฟท่ีเสียแล้ว หรือวัสดุชิ้นใหญ่ ๆ  เช่น  โต๊ะ  เก้าอ้ีท่ีชํารุดหักพัง  พัดลมหรือตู้เย็นท่ีเสีย
ใช้การไม่ได้เรียกว่าขยะมูลฝอย   ถ้าท้ิงกระจัดกระจาย  ไม่เป็นท่ีเป็นทาง  จะทําให้บ้านเมืองสกปรกไม่
เป็นระเบียบ  ขยะมูลฝอยท่ีบูดเน่านอกจากจะส่งกลิ่นเหม็น  รบกวนผู้ท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงยังเป็น
แหล่งแพร่เชื้อโรคต่าง ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
การกําจัดขยะมูลฝอย  มีหลายวิธี  เช่น  การเผากลางแจ้ง  การเทกองบนพ้ืนดิน       

การนําไปท้ิงทะเล  แต่วิธีการเหล่าน้ีไม่ถูกต้องเพราะทําให้เกิดภาวะมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยของมนุษย์  ตัวอย่างเช่น  การเผากลางแจ้ง  ทําให้เกิดควันและฝุ่นละอองในอากาศ วิธี
กําจัดท่ีถูกต้อง คือ การเผาในเตาเผาขยะ  การฝังกลบ  การหมักทําปุ๋ย และการแปรสภาพเป็นพลังงาน 

 น้ําเสีย 
 นํ้าเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตนํ้าถูกนํามาใช้ในการอุปโภคและบริโภค และนํ้าเม่ือ

ใช้แล้วก็จะถูกปล่อยท้ิงลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติอีกคร้ังหน่ึงระบบหมุนเวียนดังกล่าวได้ก่อให้เกิดปัญหาข้ึน
จากแหล่งนํ้าเสียดังต่อไปน้ี  
 

��������
��������ก���������� 
ท่ีมา : น้ําเสีย.ออน-ไลน์.2554 
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1. นํ้าเสียจากชุมชน เป็นนํ้าเสียท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจําวันของ
ประชาชนในชุมชน โดยมีแหล่งกําเนิดมาจาก อาคารบ้านเรือน ร้านค้าพาณิชย์กรรม ตลาดสด ร้านอาหาร 
สถาบันการศึกษา สถานท่ีราชการ โรงแรม โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น   

2. นํ้าเสียจากอุตสาหกรรม เป็นนํ้าเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม             
ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นนํ้าล้างในกระบวนการผลิตต่าง ๆ ซ่ึงมีสมบัติแตกต่างกันตามประเภทของอุตสาหกรรม  

3. นํ้าเสียจากการเกษตร เป็นนํ้าเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมทางการเกษตร เช่นนํ้าเสียจากการ
ล้างคอกสัตว์เลี้ยง เช่น คอกหมู คอกวัว เล้าไก่ นํ้าเสียจากนาข้าว จากฟาร์มเลี้ยงกุ้ง เป็นต้น โดยนํ้าเสียจาก
เกษตรกรรมส่วนใหญ่จะปนเป้ือนสารเคมี ยาฆ่าแมลง หรือปุ๋ย 
 
 

 

 
 
 

 

��������
��������ก���������� 
ท่ีมา : น้ําเสีย.ออน-ไลน์.2554 

 
นํ้ามีความสําคัญและมีประโยชน์มหาศาล เราจึงควรช่วยแก้ไขปัญหานํ้าเสียหรือการสูญเสีย

ทรัพยากรนํ้าด้วยการอนุรักษ์น้ํา ดังน้ี 
1. การใช้น้ําอย่างประหยัด การใช้นํ้าอย่างประหยัดนอกจากจะลดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่านํ้าลง

ได้แล้ว ยังทําให้ปริมาณนํ้าเสียท่ีจะท้ิงลงแหล่งนํ้ามีปริมาณน้อย และป้องกันการขาดแคลนนํ้าได้ด้วย 
2. การสงวนนํ้าไว้ใช้ ในบางฤดูหรือในสภาวะท่ีมีนํ้ามากเหลือใช้ควรมีการเก็บนํ้าไว้ใช้ เช่น 

การทําบ่อเก็บนํ้า การสร้างโอ่งนํ้า ขุดลอกแหล่งนํ้า รวมท้ังการสร้างอ่างเก็บนํ้า และระบบชลประทาน 
3. การพัฒนาแหล่งนํ้า ในบางพ้ืนท่ีท่ีขาดแคลนนํ้า จําเป็นท่ีจะต้องหาแหล่งนํ้าเพ่ิมเติม 

เพ่ือให้สามารถมีนํ้าไว้ใช้ ท้ังในครัวเรือนและในการเกษตรได้อย่างพอเพียง ปัจจุบันการนํานํ้าบาดาล
ข้ึนมาใช้กําลังแพร่หลายมากข้ึนแต่อาจมีปัญหาเร่ืองแผ่นดินทรุด 

4. การป้องกันนํ้าเสีย การไม่ท้ิงขยะและสิ่งปฏิกูลและสารพิษลงในแหล่งนํ้า นํ้าเสียท่ีเกิดจาก
โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ควรมีการบําบัดและขจัดสารพิษก่อนท่ีจะปล่อยลงสู่แหล่งนํ้า 

5. การนํานํ้าเสียกลับไปใช้ นํ้าท่ีไม่สามารถใช้ได้ในกิจการอย่างหน่ึงอาจใช้ได้ในอีกกิจการหน่ึง 
เช่น นํ้าท้ิงจากการล้างภาชนะอาหาร สามารถนําไปรดต้นไม้ได้ 

6. การรดนํ้าต้นไม้ในช่วงเวลาเย็นหรือเช้า เป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกว่าการรดนํ้าในช่วง
กลางวัน เน่ืองจากจะสูญเสียนํ้าไปเพราะการระเหยในปริมาณมาก การลดขนาดของสนามหญ้าเป็นวิธี         
ทีดีในการอนุรักษ์น้ํา 
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1. ดินถล่ม 
ดินถล่มหรือโคลนถล่ม คือ การเคลื่อนท่ีของมวลดินและหินลงมาตามลาดเขาด้วยอิทธิพลของ

แรงโน้มถ่วงโลกและจะมีนํ้าเข้ามาเก่ียวข้องในการ ทําให้มวลดินและหินเคลื่อนตัวด้วยเสมอ ดินถล่มมัก
เกิดตามมาหลังจากนํ้าป่าไหลหลากในขณะท่ีเกิดพายุฝนตกหนักรุนแรงต่อเน่ือง หรือหลังการเกิด
แผ่นดินไหว 

             ดินไหลบริเวณขา้งทางในเส้นทางแม่สะเรียง-แม่ลาน้อย             ดินถล่มบริเวณที่ลาดเชงิเขาในพ้ืนที่  
                                  จ.แมฮ่่องสอน                                                อ.อมก๋อย  จ.เชียงใหม ่
                                                  ที่มา : ดินถล่ม.ออน-ไลน์.2554 
 

การสังเกตก่อนเกิดดินถล่ม 
- นํ้าในลําห้วยขุ่นมาก หรือมีสีแดงขุ่นแสดงว่าจะมีตะกอนไหลมาตามลาดเขา 
- เวลาฝนตกนาน ๆ จะมีเสียงดังเหมือนตอนมีนํ้าป่ามา ต้นไม้ล้มหรือก้อนหินกลิ้งดังครืน ๆ  

ถ้ามีเสียงน้ันจริง ๆ แสดงว่าดินจะถล่มลงมา 
- บ้านท่ีอยู่ในท่ีราบเชิงเขาอาจจะเกิดดินถล่มจากภูเขาลงมาทําความเสียหายแก่บ้านเรือนได้ 

สาเหตุการเกิดดินถล่ม 
- ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันหรือดินบนลาดเขาเป็นดินร่วนและมีความลาดชัน มาก ๆ  
- การทําไร่เลื่อนลอยบนภูเขา ทําให้สภาพดินดีต้องสูญเสียไป เม่ือฝนตกหนักนาน ๆ ดินบน

ภูเขาน้ันอ่ิมนํ้าและไถลลงมาตามลาดเขานําเอาตะกอนดิน ก้อนหิน ซากไม้ล้มลง มาด้วย 
ข้อควรปฏิบัติเม่ือเกิดดินถล่ม 
- ถ้าฝนตกหนักแบบไม่หยุดติดต่อกันหลายวัน ดินบนภูเขาอาจถล่ม ต้องเฝ้าระวังกันให้ดี 

โดยให้อพยพ หรือให้หนีไปท่ีสูง ๆ และต้องรีบแจ้งต่อ ๆ ให้รู้ท่ัวกันโดยเร็ว  
- ถ้าพลัดตกไปในกระแสนํ้าห้ามว่ายนํ้าหนีเป็นอันขาด เพราะจะโดนซากต้นไม้ ก้อนหินท่ี

ไหลมากับโคลนกระแทกจนถึงตายได้ให้หาต้นไม้ใหญ่ท่ีใกล้ท่ีสุดเกาะเอาไว้แล้วปีนหนีน้ําให้ได้ 
ข้อควรปฏิบัติหลังน้ําลดเพ่ือป้องกันการเกิดดินถล่ม 
- อย่าปลูกบ้านหรือสิ่งก่อสร้างขวางทางนํ้าหรือใกล้ลําห้วยมากเกินไป 
- ช่วยกันร่วมมือร่วมแรงอย่าตัดไม้ทําลายป่า 
- ปลูกต้นไม้เพ่ิมไว้ช่วยซับนํ้า 
- ช่วยกันปลูกป่าบริเวณท่ีถูกทําลายและป้องกันไม่ให้ตัดไม้ทําลายป่าซ่ึงทุก ๆ คนต้องมีส่วน

ร่วมในการดูแลและเฝ้าระวัง 
- จัดเวรยามเพ่ือเดินตรวจตาดูสถานการณ์รอบ ๆ หมู่บ้านเม่ือมีสิ่งผิดปกติยามคํ่าคืน 
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- ติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศ เพ่ือทราบสถานการณ์ของภาวะฝนตกหนักหรือนํ้าป่าไหล
หลาก 

2. การกัดเซาะชายฝ่ัง 
ประเทศไทยมีหาดทรายและท้องทะเลเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงาม ใช้เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวและท่าเรือ นิคมอุตสาหกรรม พ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลนับเป็นฐานเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศ 
เน่ืองจากเป็นท่ีท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีทรงคุณค่ามากมาย เช่น ป่าชายเลน หญ้าทะเล แนวปะการัง   
เป็นต้น  อีกท้ังยังเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวสูง ดังน้ันพ้ืนท่ีจึงได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์เป็น
อย่างมากมีการบุกรุก เปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนท่ีด้วยปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการต้ังชุมชน การประกอบ
อาชีพ การนันทนาการและการท่องเท่ียว ผลท่ีตามมาก็คือ การพัฒนาโครงสร้างและพ้ืนท่ีในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การถมทะเล การขุดลอกร่องนํ้า การสร้างท่าเทียบเรือ นิคมอุตสาหกรรม โรงแรม  รีสอร์ท 

 

 
                                
                                              แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีถูกกัดเซาะชายฝ่ังท่ัวประเทศ 
                                              ท่ีมา : การกัดเซาะชายฝ่ังทะเล.ออน-ไลน์.2554 
 
 

พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยต่อการกัด
เซาะชายฝ่ังรุนแรง 

พ้ืนท่ีกัดเซาะชายฝ่ัง 
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ยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังทะเล 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดทํายุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การกัดเซาะชายฝั่ง ซ่ึงได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 24  
ตุลาคม2550  โดยวัตถุประสงค์เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์ฯ 
ประกอบด้วย 

1. พ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลของประเทศไทยท้ังหมด มีระบบป้องกันและแก้ไขเพ่ือไม่ให้ถูกกัดเซาะ  
ภายในปีพุทธศักราช 2570 

2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลระดับชาติด้านการ 
จัดการปัญหากัดเซาะชายฝั่งเชิงบูรณาการโดยเน้นความสําคัญของความร่วมมือกับหน่วยงานและ
สถาบันอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องทําการสํารวจและรวบรวมชุดข้อมูลในลักษณะข้อเท็จจริง สถิติ ตัวเลข และ  
แผนท่ี GIS พร้อมท้ังกําหนดแนวทางและข้ันตอนการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มี
ความถูกต้องและทันสมัยสําหรับใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจด้านนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร์การจัดการ 
จัดทําแผนปฏิบัติการในระดับพ้ืนท่ี และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

3. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และผู้ เ ก่ียวข้อง ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผน 
ยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งท่ัวประเทศ แผนแม่บทหรือแผนการ
จัดการและจัดสรรงบประมาณในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีวิกฤติและพ้ืนท่ีเร่งด่วนรวมถึง
แผนปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการจัดการปัญหากัดเซาะชายฝั่งท่ัวประเทศ โดยกําหนดรอบของ
การจัดทําและปฏิบัติตามแผนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ตลอดจนมีข้ันตอนการ
ดําเนินงานเชิง   บูรณาการท่ีชัดเจน พร้อมท้ังมีการปรับปรุงรายละเอียดของแผนดังกล่าวเป็นระยะ 
เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง ทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ 

4. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ท้ังส่วนกลางและท้องถ่ินและผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วนร่วมกัน 
กําหนดพ้ืนท่ีเป้าหมาย เพ่ือทุกฝ่ายยึดถือในการวางแผนและจัดทําโครงการแบบบูรณาการเพ่ือป้องกัน 
แก้ไข และฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีท่ีประสบปัญหาหรือมีแนวโน้มจะเกิดปัญหากัดเซาะชายฝั่ง พร้อมท้ังกําหนดกลไก
ในการติดตามและประเมินผลร่วมกัน เพ่ือให้เกิดข้อสรุปท่ีตรงกันเก่ียวกับแนวทางและมาตรการ
ดําเนินงานในข้ันต่อไป 

5. เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดิน ชุมชนท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และผู้เก่ียวข้องอ่ืนๆ               
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปัญหา ลักษณะของความเสี่ยงหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนและแนวทาง
ปฏิบัติท่ีถูกต้องในการช่วยแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
 

ยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง ประกอบด้วย  5 
แนวทาง 13 มาตรการดังนี้ 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพ้ืนท่ีชายฝั่ง เพ่ือใช้ในกระบวน            
การตัดสินใจ วางแผนและดําเนินงานม มี 3 มาตรการ คือ  

1) ศึกษา สํารวจ และรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสภาพพ้ืนท่ีชายฝั่งท่ัวประเทศตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งทะเลท่ีเกิดข้ึนในอดีตจนถึงปัจจุบัน   

2) รวบรวมและจัดระบบข้อมูลเก่ียวกับลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
ของชุมชนในพ้ืนท่ีชายฝั่ง โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีวิกฤติหรือพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่ง  
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3) จัดทําระบบฐานข้อมูลท่ีมีมาตรฐานและทันสมัยสามารถแสดงผลการประมวลข้อมูล
สถานการณ์พ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลของประเทศ เพ่ือใช้ในการจัดการพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ี
วิกฤติหรือพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่ง 

แนวทางท่ี2 การมีส่วนร่วมในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมี 2 
มาตรการ คือ  

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเก่ียวกับปัญหาและการจัดการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  

2) เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงาน สถาบัน และกลุ่มผู้เก่ียวข้องกับปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง 

แนวทางท่ี 3 การจัดทําแผนแม่บท และ/หรือ แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหากัดเซาะ
ชายฝั่ง  เชิงบูรณาการในระดับพ้ืนท่ี มี 2 มาตรการ คือ   

1) สร้างโอกาสให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการและข้ันตอนการตัดสินใจ
วางแผน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในทุกประเด็นปัญหาท่ีอาจมีผลกระทบต่อเน่ือง และร่วมมือกันปฏิบัติให้
บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้องการ 

2) จัดทําแผนบูรณาการจัดการพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลท่ัวประเทศ และแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
พ้ืนท่ีวิกฤติและพ้ืนท่ีเร่งด่วน ซ่ึงประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับชาติ 

แนวทางท่ี 4 การป้องกัน แก้ไข และฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนท่ีชายฝั่ง มี 4 มาตรการ คือ  
1) กําหนดและจําแนกเขตพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเล หรือมีแนวโน้มท่ีจะเกิดปัญหา

ข้ึนในอนาคต และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกมาตรการจัดการป้องกัน แก้ไข หรือฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีแต่
ละประเภท/แห่งตามความเหมาะสม  

2) จัดทํายุทธศาสตร์การจัดการและแผนปฏิบัติการระดับพ้ืนท่ี ร่วมกับหน่วยงานระดับ
ท้องถ่ิน และผู้ท่ีเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณชายฝั่ง  

3) แก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลท่ีประสบปัญหาการกัดเซาะให้กลับคืนสู่สมดุล
ธรรมชาติหรือสามารถใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ตามศักยภาพ  

4) ป้อง กัน พ้ืน ท่ี ท่ี มี คว าม เสี่ ย ง ต่ อการ ถูก กัด เซาะชายฝั่ งทะ เล โ ดยการอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาระบบนิเวศชายฝั่งทะเล และพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมในพ้ืนท่ีอย่าง
เหมาะสม เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝั่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่าง
ย่ังยืน 
 แนวทางท่ี 5 การพัฒนาระบบกํากับ ตรวจสอบ และควบคุมการดําเนินงาน ด้านการจัดการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กําหนดกลไกในการติดตามและประเมินผล มี 2 มาตรการ 
คือ  

1) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีมีอยู่และเก่ียวข้องให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีวิกฤติหรือพ้ืนท่ีเร่งด่วน  

2) กําหนดมาตรการเชิงรุกในการติดตามและตรวจสอบสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง
ทะเลตลอดจนจัดทําระบบประเมินผลการแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งในระดับพ้ืนท่ี 
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  สภาพแวดล้อมในท้องถ่ินและประเทศ 
 ในปัจจุบันสิ่ งแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติ ท้ังภายในประเทศและในท้องถ่ินมีแนวโน้ม 
ถูกทําลายเพ่ิมมากข้ึน ในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม (ท่ีมนุษย์สร้างข้ึน) กลับเพ่ิมมาแทน
มากข้ึนเป็นลําดับท้ังน้ีเน่ืองจาก ในปัจจุบันจํานวนประชากรมนุษย์เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว มีการประดิษฐ์
และพัฒนาเทคโนโลยี  มาใช้อํานวยประโยชน์ต่อมนุษย์เพ่ิมมากข้ึน ผลจากการทําลายสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติส่งผลกระทบต่อมนุษย์หลายประการ เช่น ปัญหาการแปรปรวนของภูมิอากาศโลกการร่อย
หรอของทรัพยากรธรรมชาติภัยพิบัติมีแนวโน้มรุนแรงมากข้ึน มลพิษสิ่งแวดล้อมขยายขอบเขต
กว้างขวางมากข้ึนซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดํารงอยู่และการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของมนุษย์เพ่ือ
ป้องกันปัญหาดังกล่าวทุกคนจึงต้องตระหนักถึง ปัญหาร่วมกัน โดยศึกษาถึงลักษณะของปัญหาและ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนแสวงหาแนวทางในการป้องกันเพ่ือแก้ปัญหา 

ผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลยีท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม  
เทคโนโลยี คือสิ่งท่ีมนุษย์สร้างข้ึนมาเพ่ืออํานวยประโยชน์หากนํามาใช้อย่างไม่ระมัด 

ระวังก็จะส่งผล กระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ท้ังทางตรงและทางอ้อม ในระยะท่ีผ่านมามนุษย์ได้
พัฒนาเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในทุก ๆ ด้านแต่ในทางตรงกันข้าม ผลจากการใช้อย่างขาดสติก็ได้
ส่งผลกระทบต่อท้ังมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน ดังน้ี 

1. ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นปัจจัยสําคัญ 
ในการ ดํารงชีวิตของท้ัง มนุษย์และสิ่งมีชีวิตท้ังมวลถูกทําลาย และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คือ 

 1) การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติได้แก่ 
  - การสูญเสียทรัพยากรดิน เกิดปัญหาการพังทลายของดิน ดินเสื่อมคุณภาพ            
อันเป็นผลจากการใช้เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร การใช้สารเคมีในการเกษตร 
  - การสูญเสียทรัพยากรนํ้า เช่น แหล่งต้นนํ้าลําธารถูกทําลาย ปัญหาภัยแล้ง ปัญหานํ้า
เน่าเสีย การท้ิงสิ่งปฏิกูลท่ีย่อยสลายได้ยาก และปล่อยสารเคมีลงสู่แหล่งนํ้า 

2) สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  
  หลังจากท่ีสิ่งมีชีวิตก่อกําเนิดข้ึนบนโลก จากน้ันได้วิวัฒนาการเพ่ิมจํานวนและชนิดมาก
ข้ึนเป็นลําดับต่อจากน้ัน ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม ตามธรรมชาติทําให้สิ่งมีชีวิตมีแนวโน้ม
สูญพันธุ์อย่างช้า และมีการคาดการณ์ว่าสิ่งมีชีวิต จะมีอัตราการสูญพันธุ์ เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 1,000 เท่า 
แหล่งต้นนํ้าลําธารถูกทําลาย ปัญหาภัยแล้ง ปัญหานํ้าเน่าเสีย การท้ิงสิ่งปฏิกูลท่ีย่อยสลายได้ยาก และ
ปล่อยสารเคมีลงสู่แหล่งนํ้า 
 3) การสูญเสียทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอันเน่ืองมาจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ
ทําลายป่าอันเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
 4) การสูญเสียทรัพยากรแร่ธาตุ และพลังงานจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
ทําให้มีการนําทรัพยากรแร่ธาตุมาใช้อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะพลังงาน ปีหน่ึง ๆ ต้องสูญเสีย 
งบประมาณในการ จัดหาพลังงานมาใช้เป็นจํานวนมหาศาล 
 5) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก กิจกรรมของมนุษย์หลายประการมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศ ซ่ึงจะส่งผลต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตท้ังในปัจจุบันและในอนาคต ดังน้ี 

- การเกิดภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) สาเหตุสืบเน่ืองมาจากการ
สะสมของก๊าซท่ีมีคุณสมบัติในการดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์ เช่น ก๊าซคาร์บอน ท่ีเกิดจากการเผา
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ไหม้เชื้อเพลิง ท่ีเป็นซากสิ่งมีชีวิตและก๊าซมีเทนซ่ึงเกิดจากการเน่าเป่ือยของสิ่งมีชีวิตเป็นต้น ซ่ึงจะส่งผล
กระทบต่อการต้ังถ่ินฐานมนุษย์ เน่ืองจากระดับนํ้าทะเลสูงข้ึน ระบบนิเวศจะเปลี่ยนแปลงจากภาวะ
ปัจจุบันบรรยากาศโอโซนถูกทําลายในปัจจุบันได้เกิดภาวะท่ีรุนแรงข้ึนกับโลก และกําลังมี ผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ท่ีอาศัยอยู่บนโลกท้ังบนบก และในทะเลคือ การท่ีรังสีอัลตราไวโอเลตส่องผ่าน                 
ชั้นบรรยากาศลงสู่พ้ืนโลกมากเกินไป เน่ืองจากบรรยากาศชั้นโอโซนถูกทําลาย 
 6) เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม หมายถึง ของเสียหรือสิ่งแปลกปลอมท่ีปนเป้ือน และ         
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงประกอบด้วยมลพิษจากแหล่งชุมชน มลพิษจากแหล่งอุตสาหกรรม 
และมลพิษจากแหล่งเกษตรกรรม 

2. ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมทางสังคม นอกจากจะส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแล้ว หากนํามาใช้อย่างไม่ระมัดระวังก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทาง
สังคม และวัฒนธรรมของมนุษย์ได้ เช่น 
 1) ปัญหาการเพ่ิมประชากรอย่างรวดเร็ว เน่ืองมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ หากไม่มีการป้องกันหรือแก้ไข ในอนาคตก็จะเกิดปัญหาวิกฤติประชากรได้ 
 2) สูญเสียความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภู มิปัญญาท้องถ่ิน เกิดจากความ
เจริญก้าวหน้าด้านการคมนาคมขนส่งการสื่อสารทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว 
จนกระท่ังคนรุ่นหลัง ไม่มีเวลาในการคัดเลือกสิ่งดี ๆ ของภูมิปัญญาด้ังเดิมมาปรับใช้ 
 3) สูญเสียความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม สถาบันต่าง ๆ ทางสังคม เช่น ครอบครัว 
ชุมชนศาสนาการศึกษามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของสมาชิกในสังคมน้อยลง สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
ทําให้เกิด ปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม โสเภณี คอร์รัปชัน การว่างงาน 
  ปัญหาและการแก้ไขส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ินและประเทศ 

ปัญหาส่ิงแวดล้อมในเขตเมือง  
1.   ภาวะมลพิษ 

อากาศเสีย 
การแก้ไขปัญหาอากาศเสีย ปัจจุบันเน้นการแก้ปัญหาควันดําและอากาศเสียจากรถยนต์

ซ่ึงเป็นสาเหตุใหญ่ โดยมีการกําหนดค่ามาตรฐานสําหรับควันดําท่ีปล่อยออกจากท่อไอเสียของรถยนต์ท่ี
ใช้น้ํามันดีเซล และค่ามาตรฐานสําหรับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ท่ีปล่อยออกจากท่อไอเสียของรถยนต์ท่ี
ใช้นํ้ามันเบนซิน ไว้สําหรับควบคุมดูแลไม่ให้รถยนต์ปล่อยอากาศเสียเหล่าน้ันเกินมาตรฐาน โดยมีกรม
ตํารวจและกรมการขนส่งทางบก เป็นหน่วยงานควบคุม 

การแก้ไขปัญหาให้ได้ผลอย่างจริงจังก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน โดยจะต้องมี
ความต่ืนตัวและเข้าใจในปัญหาท่ีเก่ียวกับอากาศเสีย ตลอดจนทราบถึงวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อย่างถูกต้อง เช่น ดูแลรักษาเคร่ืองยนต์ของรถยนต์ประเภทต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี ซ่ึงนอกจากจะช่วย
ลดอากาศเสียแล้วยังช่วยประหยัดเชื้อเพลิงอีกด้วย สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม ก็ต้องเห็นใจผู้อาศัย
ข้างเคียงโดยไม่ปล่อยอากาศเสียท่ีมีปริมาณความเข้มข้นของสารมลพิษสูงเกินมาตรฐานท่ีกําหนดโดย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากน้ี การปลูกต้นไม้จะช่วยในการกรองอากาศเสียได้ ดังน้ันจึงควร
ร่วมมือกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ในเขตเมืองด้วย 
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2.   ปัญหาทางสังคม 
ชุมชนแออัด 
สําหรับปัญหาชุมชนแออัดซ่ึงมักเกิดข้ึนในเมืองมากกว่าในชนบทน้ัน หน่วยราชการหลักท่ี

รับผิดชอบ คือ การเคหะแห่งชาติ และองค์กรท้องถ่ิน (เช่น ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครองค์กรรับผิดชอบ
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร) โดยการปรับปรุงท้ังในด้านกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ได้แก่ การปรับปรุง
ทางด้านสาธารณูปโภค เช่น ทางเท้า ทางระบายนํ้า ไฟฟ้า ประปา การจัดการขยะมูลฝอย การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมชุมชน การป้องกันอัคคีภัย รวมท้ังมีโครงการต่าง ๆ เช่น การฝึกอาชีพ โครงการหน่วย
แพทย์เคลื่อนท่ี และส่งเสริมให้ประชาชนท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยการ
จัดต้ังคณะกรรมการชุมชนเพ่ือทําหน้าท่ีแทนผู้อยู่อาศัยในชุมชน ในการประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในการพัฒนาชุมชน และเป็นแกนนําในการพัฒนาชุมชน นอกจากน้ันการเคหะแห่งชาติยังมี
การดําเนินงานในด้านความม่ันคงในการครอบครองท่ีดิน เช่น ขอความร่วมมือเจ้าของท่ีดินในการทํา
สัญญาให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนท่ีการเคหะแห่งชาติเข้าไปปรับปรุงได้อยู่อาศัยต่อไปอย่างน้อย ๕ ปี เร่งรัด
การออกกฎหมายเก่ียวข้อง เช่น พระราชบัญญัติปรับปรุงชุมชนแออัด เป็นต้น 

นอกจากการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดโดยวิธีปรับปรุงทางด้านต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นใน
ท่ีดินเดิมแล้ว ยังมีโครงการจัดหาท่ีอยู่ให้ใหม่สําหรับชุมชนแออัดท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านท่ี
อยู่อาศัยจากท่ีเดิม เช่น กรณีเพลิงไหม้ ถูกไล่ท่ี ถูกเวนคืนท่ีดิน เป็นต้น จึงเห็นได้ว่า การแก้ไขปัญหา
ชุมชนแออัดให้ได้ผลอย่างจริงจัง จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

     แผ่นดินทรุด น้ําท่วม 
ปัญหาแผ่นดินทรุดเป็นปัญหาใหญ่ท่ีต้องแก้ไขโดยรีบด่วน ดังน้ัน ประชาชนจึงควรให้ความ

ร่วมมือกับทางราชการ โดยการใช้นํ้าบาดาลอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินํ้าบาดาลอย่างเคร่งครัด ขณะน้ีได้มีการกําหนดมาตรการท่ีจะแก้ไขปัญหาแผ่นดินทรุด
ในบริเวณเขตพ้ืนท่ีชั้นในของกรุงเทพมหานคร และเขตบางเขน เขตพระโขนง  เขตบางกะปิ เขตพระ
ประแดง และเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ โดยให้ยกเลิกใช้นํ้าบาดาลในเขตวิกฤติ ท่ีมีอัตราการทรุด
ของพ้ืนดินสูงดังกล่าว และให้มีการลดการใช้นํ้าบาดาลในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ลงด้วย ซ่ึงตามพระราชบัญญัตินํ้า
บาดาล กําหนดให้ผู้ท่ีจะทําการเจาะนํ้าบาดาล หรือใช้นํ้าบาดาล หรือระบายนํ้าลงในบ่อบาดาลจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม เสียก่อน ตลอดจนมีการกําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการใช้น้ําบาดาลด้วย  

3.  ปัญหาส่ิงแวดล้อมในเขตชนบท  
ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
เม่ือความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติมีสาเหตุหลักมาจากการกระทําของมนุษย์         

การแก้ไขปัญหาจึงไม่เพียงพอแต่ต้องปลูกฝังจิตสํานึกให้กับประชาชนถึงเร่ืองความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาให้คงอยู่ถาวรเพ่ือลูกหลานเท่าน้ัน หากรัฐยังต้องดําเนินการแก้ไข
ปัญหาอย่างจริงจัง  ท้ังในส่วนท่ีเก่ียวกับการเพ่ิมเน้ือท่ีป่า ท้ังป่าไม้และป่าชายเลน โดยการสนับสนุนให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมและวางแนวทางยับย้ังการบุกรุกทําลายทรัพยากรเหล่าน้ัน เช่น การจัดหาท่ี
ทํากินให้ราษฎรในพ้ืนท่ีป่าสงวนเสื่อมโทรมการป้องกันมิให้การทํานากุ้งมาทําลายพ้ืนท่ีป่าชายเลน          
การป้องกันมิให้เกิดปัญหามลพิษอันเกิดจากสารเคมี และจากการระบายนํ้าโสโครกจากแหล่งชุมชนและ
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โรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งนํ้าโดยมิได้ผ่านการบําบัดนํ้าเสียก่อน ตลอดจนต้องให้มีการบังคับใช้
มาตรการท่ีเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพ  ในการท่ีจะป้องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

มลพิษทางด้านสารพิษทางการเกษตร 
ในการดําเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหามลพิษด้านสารพิษทางการเกษตรน้ัน รัฐได้ดําเนินการ           

ในหลาย ๆ เร่ือง เร่ิมต้ังแต่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ซ่ึงช่องโหว่ของกฎหมายเดิมมีผลให้สารพิษหลาย
ชนิดท่ีนําเข้าจากต่างประเทศสามารถนํามาใช้ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องผ่านการควบคุมจากทางการ             
ดังน้ัน ในปี พ.ศ.2533 จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขการประกาศควบคุมวัตถุมีพิษเสียใหม่ โดยให้นํามาขอ
ข้ึนทะเบียนจากทางการเสียก่อนจึงจะสามารถนําไปใช้ได้ นอกจากน้ัน  ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับประชาชน
โดยตรงก็มีการจัดฝึกอบรมการใช้สารพิษอย่างถูกต้องและปลอดภัย การเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับสารพิษ
แก่ประชาชนในรูปของสื่อต่าง ๆ เช่น สารคดีโทรทัศน์ โดยหวังว่าเม่ือประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วจะเป็นการช่วยลดมลพิษท่ีจะเกิดจากสารพิษ
ทางการเกษตรได้อีกทางหน่ึงด้วย 
 4.6 การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมและได้รับประโยชน์สูงสุด           

ควรคํานึงถึงหลักต่อไปน้ี 
 1. การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ต้องคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ       
อ่ืนๆควบคู่กันไป เพราะทรัพยากรธรรมชาติต่างก็มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์และส่งผลต่อกันอย่างแยก
ไม่ได้  
 2. การวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด ต้องเชื่อมโยงกับการ
พัฒนา สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และคุณภาพชีวิตอย่างกลมกลืน ตลอดจนรักษาไว้ซ่ึงความสมดุลของ
ระบบนิเวศควบคู่กันไป 
 3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย ท้ังประชาชนในเมือง ในชนบท 
และผู้บริหาร ทุกคนควรตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา โดยเร่ิมต้นท่ี
ตนเองและท้องถ่ินของตน ร่วมมือกันท้ังภายในประเทศและท้ังโลก 
 4. ความสําเร็จของการพัฒนาประเทศข้ึนอยู่กับความอุดมสมบูรณ์และความปลอดภัยของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังน้ันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นการทําลายมรดกและอนาคตของ         
ชาติด้วย 
 5. ประเทศมหาอํานาจท่ีเจริญทางด้านอุตสาหกรรม มีความต้องการทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นจํานวนมาก เพ่ือใช้ป้อนโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศของตน ดังน้ันประเทศท่ีกําลังพัฒนา
ท้ังหลายจึงต้องช่วยกันป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ของประเทศมหาอํานาจ 
 6. มนุษย์สามารถนําเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้ แต่การ
จัดการน้ันไม่ควรมุ่งเพียงเพ่ือการอยู่ดีกินดีเท่าน้ัน ต้องคํานึงถึงผลดีทางด้านจิตใจด้วย 
 7. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมแต่ละแห่งน้ัน จําเป็นต้องมีความรู้ในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะให้ประโยชน์แก่มนุษย์ทุกแง่ทุกมุม ท้ังข้อดีและข้อเสีย โดยคํานึงถึงการ 
สูญเปล่าอันเกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วย 
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 8. รักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีจําเป็นและหายากด้วยความระมัดระวัง พร้อมท้ังประโยชน์
และการทําให้อยู่ในสภาพท่ีเพ่ิมท้ังทางด้านกายภาพและเศรษฐกิจเท่าท่ีทําได้ รวมท้ังจะต้องตระหนัก
เสมอว่า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมากเกินไปจะไม่เป็นการปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม 
 9. ต้องรักษาทรัพยากรท่ีทดแทนได้ โดยให้มีอัตราการผลิตเท่ากับอัตราการใช้หรืออัตรา
การเกิดเท่ากับอัตราการตายเป้นอย่างน้อย 
 10. หาทางปรับปรุงวิธีการใหม่ ๆ ในการผลิต และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ังพยายามค้นคว้าสิ่งใหม่มาใช้ทดแทน 
 11. ให้การศึกษาเพ่ือให้ประชาชนเข้าใจถึงความสําคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
     

4.7 สภาวะโลกร้อน สาเหตุและผลกระทบ การป้องกันและแก้ไขปัญหาโลกร้อน 
                          ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) 

คือ การท่ีอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิมข้ึนจากผลของภาวะเรือนกระจก หรือท่ีเรารู้จักกันดีในชื่อว่า 
Greenhouse Effect โดยภาวะโลกร้อน มีต้นเหตุจากการท่ีมนุษย์ได้เพ่ิมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ  การขนส่งและการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 

นอกจากน้ันมนุษย์เรายังได้เพ่ิมก๊าซกลุ่มไนตรัสออกไซด์ และคลอโรฟลูโรคาร์บอน (CFC) 
เข้าไปอีกด้วยพร้อมๆ กับการท่ีเราตัดและทําลายป่าไม้จํานวนมหาศาลเพ่ือสร้างสิ่งอํานวยความสะดวก
ให้แก่มนุษย์ ทําให้กลไกในการดึงเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจากระบบบรรยากาศถูกลดทอน
ประสิทธิภาพลง และในท่ีสุดสิ่งต่างๆ ท่ีเราได้กระทําต่อโลกได้หวนกลับมาสู่เราในลักษณะของ               
ภาวะโลกร้อน  
 ปัจจัยสําคัญท่ีทําให้เกิดภาวะโลกร้อน ปรากฏการณ์ท้ังหลายเกิดจากภาวะโลกร้อนข้ึนท่ีมี
มูลเหตุมาจากการปล่อยก๊าซพิษต่าง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม ทําให้แสงอาทิตย์ส่องทะลุผ่านชั้น
บรรยากาศมาสู่พ้ืนโลกได้มากข้ึน ซ่ึงน่ันเป็นท่ีรู้จักกันโดยเรียกว่า สภาวะเรือนกระจก  
 1. พลังงานจากดวงอาทิตย์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีท้ังรังสีคลื่นสั้นและคลื่นยาว 
บรรยากาศของโลกทําหน้าท่ีปกป้องรังสีคลื่นสั้นไม่ให้ลงมาทําอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนพ้ืนโลกได้ โมเลกุล
ของก๊าซไนโตรเจนและออกซิเจนในบรรยากาศชั้นบนสุดจะดูดกลืนรังสีแกมมาและรังสีเอ็กซ์จนทําให้
อะตอมของก๊าซในบรรยากาศชั้นบนมีอุณหภูมิสูง และแตกตัวเป็นประจุ (บางคร้ังเราเรียกชั้นบรรยากาศ
ท่ีเต็มไปด้วยประจุนี้ว่า "ไอโอโนสเฟียร์" มีประโยชน์ในการสะท้อนคลื่นวิทยุสําหรับการสื่อสาร) รังสีอุล
ตราไวโอเล็ตสามารถส่องผ่านบรรยากาศชั้นบนลงมา แต่ถูกดูดกลืนโดยก๊าซโอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์ท่ี
ระยะสูงประมาณ 19 - 48 กิโลเมตร แสงแดดหรือแสงท่ีตามองเห็นสามารถส่องลงมาถึงพ้ืนโลก รังสี
อินฟราเรดถูกดูดกลืนโดยก๊าซเรือนกระจก เช่น ไอนํ้าและคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นโทรโปสเฟียร์ ส่วน
คลื่นไมโครเวฟและคลื่นวิทยุในบางความถ่ีสามารถส่องทะลุชั้นบรรยากาศได้  

สําหรับบรรยากาศของโลกประกอบด้วยก๊าซไนโตรเจน 78% ก๊าซออกซิเจน 21%  
ก๊าซอาร์กอน 0.9% นอกน้ันเป็นไอนํ้า และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จํานวนเล็กน้อย แม้ว่าไนโตรเจน 
ออกซิเจน และอาร์กอนจะเป็นองค์ประกอบหลักของบรรยากาศ แต่ก็มิได้มีอิทธิพลต่ออุณหภูมิของโลก 
ในทางตรงกันข้ามก๊าซโมเลกุลใหญ่ เช่น ไอนํ้า คาร์บอนไดออกไซด์ และมีเทน แม้จะมีอยู่ในบรรยากาศ
เพียงเล็กน้อย กลับมีความสามารถในการดูดกลืนรังสีอินฟราเรด และมีอิทธิพลทําให้อุณหภูมิของโลก
อบอุ่น เราเรียกก๊าซพวกน้ีว่า "ก๊าซเรือนกระจก" (Greenhouse gas) เน่ืองจากคุณสมบัติในการเก็บ
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กักความร้อน หากปราศจากก๊าซเรือนกระจกแล้ว พ้ืนผิวโลกจะมีอุณหภูมิเพียง -18 องศาเซลเซียส ซ่ึง
น่ันก็หมายความว่านํ้าท้ังหมดบนโลกน้ีจะกลายเป็นนํ้าแข็ง 
  
 ก๊าซและสารท่ีมีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน 
 ก๊าซและสารท่ีมีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน มีท้ังหมด 6 ชนิด ได้แก่ 
 1. ไอน้ํา (H2O)  
  เป็นก๊าซเรือนกระจกท่ีมีมากท่ีสุดบนโลก มีอยู่ในอากาศประมาณ 0- 4% ข้ึนอยู่กับ
ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และอุณหภูมิ ในบริเวณเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรและชายทะเลจะมีไอนํ้า
อยู่มาก ส่วนในบริเวณเขตหนาวแถบข้ัวโลก อุณหภูมิตํ่า จะมีไอนํ้าในบรรยากาศเพียงเล็กน้อย ไอนํ้าเป็น
สิ่งจําเป็นต่อสิ่งมีชีวิต ไอนํ้าเป็นส่วนหน่ึงของวัฏจักรนํ้าในธรรมชาติ นํ้าสามารถเปลี่ยนสถานะไปมาท้ัง 3 
สถานะ จึงเป็นตัวพาและกระจายความร้อนแก่บรรยากาศและพ้ืนผิว  
  ไอนํ้าเกิดได้โดยฝีมือมนุษย์ 2 วิธี คือ จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงหรือก๊าซธรรมชาติ และ
จากการหายใจและการคายนํ้าของสัตว์และพืชในการทําเกษตรกรรม  
 2. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
  ในยุคเร่ิมแรกของโลกและระบบสุริยะ มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศถึง 
98% เน่ืองจากดวงอาทิตย์ยังมีขนาดเล็กและแสงอาทิตย์ยังไม่สว่างเท่าทุกวันน้ี ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ช่วยทําให้โลกอบอุ่น เหมาะสําหรับเป็นถ่ินท่ีอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต เม่ือกาลเวลาผ่านไปดวงอาทิตย์มี
ขนาดใหญ่ข้ึน นํ้าฝนได้ละลายคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศลงมายังพ้ืนผิว แพลงก์ตอนบางชนิดและ         
พืชตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ มาสร้างเป็นอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสง ทําให้ภาวะ
เรือนกระจกลดลง โดยธรรมชาติก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดข้ึนจากการหลอมละลายของหินปูน ซ่ึงโผล่
ข้ึนมาจากปล่องภูเขาไฟ และการหายใจของสิ่งมีชีวิต  
  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีปริมาณเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการเผาไหม้ในรูปแบบต่าง ๆ           
เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม การเผาป่าเพ่ือใช้พ้ืนท่ีสําหรับอยู่อาศัยและการทํา         
ปศุสัตว์ เป็นต้น โดยการเผาป่าเป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ข้ึนสู่ชั้นบรรยากาศได้โดยเร็วท่ีสุด 
เน่ืองจากต้นไม้มีคุณสมบัติในการตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ก่อนท่ีจะลอยข้ึนสู่ชั้นบรรยากาศ ดังน้ัน
เม่ือพ้ืนท่ีป่าลดน้อยลง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จึงลอยข้ึนไปสะสมอยู่ในบรรยากาศได้มากย่ิงข้ึน และ   
ทําให้พลังงานความร้อนสะสมบนผิวโลกและในบรรยากาศเพ่ิมข้ึนประมาณ 1.56 วัตต์/ตารางเมตร 
(ปริมาณน้ียังไม่คิดรวมผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทางอ้อม)  
 3. ก๊าซมีเทน (CH4) 
  เกิดข้ึนจากการย่อยสลายของซากสิ่งมีชีวิต แม้ว่ามีก๊าซมีเทนอยู่ในอากาศเพียง 1.7 
ppm  แต่ก๊าซมีเทนมีคุณสมบัติของก๊าซเรือนกระจกสูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กล่าวคือด้วย
ปริมาตรท่ีเท่ากัน ก๊าซมีเทนสามารถดูดกลืนรังสีอินฟราเรดได้ดีกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
  ก๊าซมีเทนมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการทํานาข้าว ปศุสัตว์ และการเผาไหม้                  
มวลชีวภาพ การเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทถ่านหิน นํ้ามัน และก๊าซธรรมชาติ การเพ่ิมข้ึนของก๊าซมีเทน    
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาวะเรือนกระจกมากเป็นอันดับ 2 รองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พลังงาน
รวมท่ีเกิดข้ึนโดยเฉลี่ย 0.47 วัตต์/ตารางเมตร  
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 4. ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) 
  ปกติก๊าซชนิดน้ีในธรรมชาติเกิดจากการย่อยสลายซากสิ่งมีชิวิตโดยแบคทีเรีย แต่ท่ีมี
เพ่ิมสูงข้ึนในปัจจุบัน เน่ืองมาจากอุตสาหกรรมท่ีใช้กรดไนตริกในกระบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรม
ผลิตเส้นใยไนลอน อุตสาหกรรมเคมีและพลาสติกบางชนิด เป็นต้น ก๊าซไนตรัสออกไซด์ท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการเพ่ิมพลังงานความร้อนสะสมบนพ้ืนผิวโลกประมาณ 0.14 วัตต์/ตารางเมตร 
นอกจากน้ันเม่ือก๊าซไนตรัสออกไซด์ลอยข้ึนสู่บรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ มันจะทําปฏิกิริยากับก๊าซ
โอโซน ทําให้เกราะป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ตของโลกลดน้อยลง  
 5. สารประกอบคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) 
  หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงว่า "ฟรีออน" (Freon) มิได้เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แต่เป็น
สิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ มีแหล่งกําเนิดมาจากโรงงานอุตสาหกรรม และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในชีวิตประจําวัน 
เช่น ตู้เย็น เคร่ืองปรับอากาศ และสเปรย์ เป็นต้น  
  สาร CFC มีองค์ประกอบเป็นคลอรีน ฟลูออไรด์ และโบรมีน ซ่ึงมีความสามารถในการ
ทําลายโอโซน ตามปกติสาร CFC ในบริเวณพ้ืนผิวโลกจะทําปฏิกิริยากับสารอ่ืน แต่เม่ือมันดูดกลืนรังสี
อุลตราไวโอเล็ตในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ โมเลกุลจะแตกตัวให้คลอรีนอะตอมเด่ียว และทํา
ปฏิกิริยากับก๊าซโอโซน เกิดก๊าซคลอรีนโมโนออกไซด์ (ClO) และก๊าซออกซิเจน หากคลอรีนจํานวน 1 
อะตอม ทําลายก๊าซโอโซน 1 โมเลกุล ได้เพียงคร้ังเดียว ก็คงไม่เป็นปัญหา แต่ทว่าคลอรีน 1 อะตอม 
สามารถทําลายก๊าซโอโซน 1 โมเลกุล ได้นับพันคร้ัง เน่ืองจากเม่ือคลอรีนโมโนออกไซด์ทําปฏิกิริยากับ
ออกซิเจนอะตอมเด่ียว แล้วเกิดคลอรีนอะตอมเด่ียวข้ึนอีกคร้ัง ปฏิกิริยาลูกโซ่เช่นน้ีจึงเป็นการทําลาย
โอโซนอย่างต่อเน่ือง 
  ปัจจุบันแม้ว่าจะมีการจํากัดการใช้ก๊าซประเภทน้ีให้น้อยลง 40% เม่ือเทียบกับ 10 กว่า
ปีก่อน แต่ปริมาณสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนท่ียังคงสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศ ยังเป็นต้นเหตุท่ีทําให้มี
พลังงานความร้อนสะสมบนพ้ืนผิวโลกประมาณ 0.28 วัตต์ต่อตารางเมตร  
 6. โอโซน (O3)  
  เป็นก๊าซท่ีประกอบด้วยธาตุออกซิเจนจํานวน 3 โมเลกุล มีอยู่เพียง 0.0008% ใน
บรรยากาศ โอโซนไม่ใช่ก๊าซท่ีมีเสถียรภาพสูง มันมีอายุอยู่ในอากาศได้เพียง 20 - 30 สัปดาห์ แล้ว
สลายตัว โอโซนเกิดจากก๊าซออกซิเจน (O2) ดูดกลืนรังสีอุลตราไวโอเล็ตแล้วแตกตัวเป็นออกซิเจน
อะตอมเด่ียว (O) จากน้ันออกซิเจนอะตอมเด่ียวรวมตัวกับก๊าซออกซิเจนและโมเลกุลชนิดอ่ืน (M)ท่ีทํา
หน้าท่ีเป็นตัวกลาง แล้วให้ผลผลิตเป็นก๊าซโอโซนออกมา  

ผลกระทบของการเกิดสภาวะโลกร้อน 
1.  ระดับน้ําทะเลข้ึนสูง 
 นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าระดับนํ้าทะเลอาจสูงข้ึนอีกถึง 90 เซนติเมตรในอีก

หน่ึงร้อยปีข้างหน้า ซ่ึงจะทําให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบท้ังทางด้านกายภาพและชีวภาพต่างๆหลาย
ประการ  

 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยประเมินไว้ว่า มีสิ่งชี้ชัดในเร่ืองความเป็นไปได้ของ
ภาวการณ์ขาดแคลนนํ้าในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ และอุทกภัยท่ีถ่ีข้ึนและรุนแรงย่ิงข้ึนใน
พ้ืนท่ีราบลุ่ม โดยเฉพาะในบริเวณชายฝั่งของกรุงเทพฯท่ีมีความหนาแน่นของประชากรสูง และอยู่เหนือ
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ระดับนํ้าทะเลเพียง 1 เมตร โดยระดับการรุกของนํ้าเค็มจะเข้ามาในพ้ืนท่ีแม่นํ้าเจ้าพระยาถึง 40 
กิโลเมตร ส่งผลกระทบรุนแรงต่อพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีความอ่อนไหวต่อความสมดุลของนํ้าจืดและนํ้าเค็ม
ในพ้ืนท่ี นอกจากน้ี กรุงเทพฯยังมีความเสี่ยงต่อความเสียหายจากเหตุการณ์นํ้าล้นตลิ่งและอุทกภัย ท่ีจะ
ก่อความเสียหายกับระบบสาธารณูปโภค ท่ีอยู่อาศัยของคนจํานวนมาก รวมถึงผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจท่ีจะตามมา  

ส่วนพ้ืนท่ีชายฝั่งจะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน โดยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ีมีต่อพ้ืนท่ีชายฝั่งแตกต่างกันไปเป็นกรณี เน่ืองจากประเทศไทยมีพ้ืนท่ีชายฝั่งหลาย
แบบ เช่น พ้ืนท่ีชายฝั่งท่ีเป็นหน้าผา อาจจะมีการยุบตัวเกิดข้ึนกับหินท่ีไม่แข็งตัวพอ แต่กระบวนการน้ีจะ
เกิดข้ึนอย่างช้า ๆ ส่วนชายหาดจากเพชรบุรีถึงสงขลาซ่ึงมีลักษณะชายฝั่งท่ีแคบจะหายไป และชายหาด
จะถูกร่นเข้ามาถึงพ้ืนท่ีราบริมทะเล  

ส่วนพ้ืนท่ีป่าชายเลนจะมีความหนาของพรรณไม้ลดลง เน่ืองจากระดับนํ้าทะเลท่ีสูงข้ึน
จะทําให้พืชตาย แอ่งนํ้าเค็มลดลงและถูกแทนท่ีด้วยหาดเลน ในขณะท่ีปากแม่นํ้าจะจมลงใต้นํ้าทําให้เกิด
การชะล้าง พังทลายของพ้ืนท่ีลุ่มนํ้า โดย ทะเลสาบสงขลาซ่ึงเป็นแหล่งนํ้าชายฝั่งจะมีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนและ
อาจมีน้ําเค็มรุกเข้ามามากข้ึน  

ตัวอ ย่ าง อ่ืนๆของ พ้ืน ท่ี ท่ี จะไ ด้ รับความเสี ยหาย คือ จั งหวั ดสุ ร าษฎ ร์ธา นี                     
หากระดับนํ้าทะเลสูงข้ึนอีก 1 เมตร พ้ืนท่ีร้อยละ 34 ของจังหวัดจะถูกกัดกร่อนและพังทลาย ก่อให้เกิด
ความเสียหายกับพ้ืนท่ีการเกษตรและนากุ้งในบริเวณดังกล่าวด้วย  
 2.  ผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกท่ีเพ่ิมสูงข้ึน จะทําให้การระเหยของนํ้าทะเล มหาสมุทร 
แม่น้ํา  ลําธารและทะเลสาบเพ่ิมมากข้ึน ย่ิงจะทําให้ฝนตกมากข้ึน และกระจุกตัวอยู่ในบางบริเวณ ทําให้
เกิดอุทกภัย ส่วนบริเวณอ่ืนๆก็จะเกิดปัญหาแห้งแล้ง เน่ืองจากฝนตกน้อยลง กล่าวคือ พ้ืนท่ีภาคใต้จะมี
ฝนตกชุก และเกิดอุทกภัยบ่อยคร้ังข้ึน ในขณะท่ีภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องเผชิญกับภัย
แล้งมากข้ึน  

รูปแบบของฝนและอุณหภูมิท่ีเปลี่ยนแปลงไปทําให้วัฏจักรของนํ้าเปลี่ยนแปลง 
ลักษณะการไหลของระบบนํ้าผิวดิน และระดับนํ้าใต้ดินก็จะได้รับผลกระทบด้วย ท้ังพืชและสัตว์จึงต้อง
ปรับปรุงตัวเองเข้าสู่ระบบนิเวศท่ีเปลี่ยนไป ลักษณะความหลากหลายทางชีวภาพก็จะเปลี่ยนแปลงตาม
ไปด้วย  

ระบบนิเวศทางทะเล ก็เป็นอีกระบบนิเวศหน่ึงท่ีจะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
เน่ืองจากระดับนํ้าทะเลท่ีสูงข้ึน และอุณหภูมิผิวนํ้าท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลให้พืชและสัตว์ทะเลบางชนิดสูญพันธุ์ 
รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกสีท้ังในอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน  

3. ผลกระทบต่อการเกษตรและแหล่งน้ํา 
การศึกษาของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ระบุว่า ในประเทศไทยมีแนวโน้มว่าการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทําให้ปริมาณนํ้าลดลง (ประมาณ 5 - 10 เปอร์เซ็นต์) ซ่ึงจะมีผลต่อ
ผลผลิตด้านการเกษตร โดยเฉพาะข้าว ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ และต้องอาศัยปริมาณนํ้าฝนและ
แสงแดดท่ีแน่นอน รวมถึงความชื้นของดินและอุณหภูมิเฉลี่ยท่ีพอเหมาะด้วย  
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 สําหรับประเทศไทย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีต่อภาค
การเกษตรจะไม่รุนแรงมาก เพราะพ้ืนท่ีชลประทานจะได้รับการป้องกัน แต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมอาจจะรุนแรงในบริเวณท่ีขาดนํ้าอยู่แล้ว  

 นอกจากน้ี ผลกระทบยังอาจเกิดข้ึนกับการทําประมง เน่ืองจาก แหล่งนํ้าท่ีเคย
อุดมสมบูรณ์ตลอดท้ังปี อาจแห้งขอดลงในบางฤดูกาล ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการขยายพันธุ์และการ
เจริญเติบโตของสัตว์น้ํา ซ่ึงจะทําให้จํานวนและความหลากหลายของชนิดของสัตว์นํ้าลดจํานวนลงอย่าง
มาก ตัวอย่างเช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ และความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งนํ้าแถบลุ่มแม่นํ้าโขงใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะลดลงอย่างต่อเน่ือง หากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังคงดําเนินต่อไป  
 4. ผลกระทบต่อภาพอากาศ 

 จากสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง อากาศท่ีร้อนข้ึน และความชื้นท่ีเพ่ิมมากข้ึน
จะทําให้ภัยธรรมชาติต่าง ๆ เกิดบ่อยคร้ังและรุนแรง จะทําให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองบ่อยคร้ังข้ึนและไม่
เป็นไปตามฤดูกาล โดยภาคใต้ของประเทศซ่ึงเคยมีพายุไต้ฝุ่นพัดผ่านจะเกิดพายุมากข้ึน และความ
รุนแรงของพายุไต้ฝุ่นก็จะทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน รวมไปถึงอัตราเสี่ยงท่ีเพ่ิมข้ึนของแนวโน้มอุทกภัย
แบบฉับพลันด้วยเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ประชาชนจํานวนมากไร้ท่ีอยู่อาศัย และก่อให้เกิดความเสียหาย
กับระบบนิเวศ  

 ภัยธรรมชาติอีกอย่างหน่ึงท่ีคาดการณ์ว่าจะรุนแรงข้ึน ได้แก่ ภาวะภัยแล้ง เช่น 
ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2533 ประเทศไทยต้องประสบกับความแห้งแล้งรุนแรงจากปรากฏการณ์ เอล นินโญ่ 
ท่ีเชื่อกันว่าอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อ
ผลผลิตทางการเกษตร นอกจากน้ีไฟป่าอาจจะเกิดบ่อยคร้ังข้ึนสืบเน่ืองมาจากภาวะภัยแล้ง 

5. ผลกระทบด้านสุขภาพ 
 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกท่ีเพ่ิมสูงข้ึนและเหตุการณ์ตามธรรมชาติท่ีรุนแรงและเกิด

บ่อยคร้ังส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและอนามัยของคนไทย โรคระบาดท่ีสัมพันธ์กับการบริโภค
อาหารและนํ้าด่ืม มีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมสูงมากข้ึน โดยภัยธรรมชาติ เช่น ภาวะนํ้าท่วมทําให้เกิดการ
ปนเป้ือนของเชื้อโรคในแหล่งนํ้า ไม่ว่าจะเป็น โรคบิด ท้องร่วง และอหิวาตกโรค เป็นต้น  

โรคติดต่อในเขตร้อนก็มีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมข้ึน และจะคร่าชีวิตผู้คนเป็นจํานวนมาก
เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ ไข้มาลาเรีย ซ่ึงมียุงลายเป็นพาหะ เน่ืองจากการขยายพันธุ์ของยุงจะมากข้ึน        
ในสภาวะแวดล้อมท่ีร้อนข้ึนและฤดูกาลท่ีไม่แน่นอน  

6. ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 ภาวะโลกร้อนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ันไม่เพียงแต่ส่งกระทบ

ท่ีรุนแรงต่อประเทศไทยในทางกายภาพเท่าน้ัน หากแต่ยังส่งผลกระทบทางอ้อมต่อความม่ันคงทางสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศชาติเช่นเดียวกัน กล่าวคือ การยุบตัวของพ้ืนท่ีชายฝั่ง ภูมิอากาศแปรปรวน 
โรคระบาดรุนแรง และผลกระทบอ่ืนๆ ส่งผลให้มีประชากรบาดเจ็บล้มตาย ท้ิงท่ีทํากิน และไร้ท่ีอยู่อาศัย
เป็นจํานวนมาก นอกจากน้ีประชาชนยังจะได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนอาหารและนํ้าด่ืมท่ี
ถูกสุขลักษณะระหว่างภาวะนํ้าท่วม และความเสียหายท่ีเกิดกับระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ซ่ึงโดยมาก         
ผู้ท่ีจะได้รับผลกระทบรุนแรงท่ีสุดจะเป็นประชาชนท่ีมีความยากจน และไม่มีทุนทรัพย์พอท่ีจะป้องกัน
ผลกระทบของภาวะโลกร้อนได้ ยกตัวอย่างเช่น การป้องกันการรุกล้ําของนํ้าเค็มในพ้ืนท่ีทํากิน อาจทํา
ได้โดยการสร้างเข่ือน และประตูนํ้าป้องกันนํ้าเค็ม แต่วิธีการน้ีต้องลงทุนสูง ดังน้ันเม่ือราคาของการ
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ป้องกันสูงเกินกว่าท่ีชาวนาจะสามารถรับได้ การท้ิงพ้ืนท่ีทํากินในบริเวณท่ีให้ผลผลิตตํ่าจึงเป็นทางออก 
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  

 นอกจากน้ี ความเสียหายต่างๆท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็น การสูญเสียพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
ท่ีสําคัญตามแนวชายฝั่งท่ียุบตัว ภัยธรรมชาติ และความเสียหายท่ีเกิดจากเหตุการณ์ธรรมชาติท่ีรุนแรง 
ล้วนส่งผลให้ผลิตผลทางการเกษตร ซ่ึงเป็นสินค้าออกหลักของประเทศมีปริมาณลดลง พ้ืนท่ีท่ีคุ้มค่า    
แก่การป้องกันในเชิงเศรษฐกิจ และพ้ืนท่ีท่ีมีการพัฒนาสูง อาจได้รับการป้องกันล่วงหน้า เช่น นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จําต้องมีโครงสร้างป้องกันกระแสคลื่น ซ่ึงจะรุนแรงข้ึนเม่ือนํ้าทะเลสูงข้ึนหรือ
การสร้างกําแพงก้ันนํ้าทะเลหรือเข่ือน เพ่ือป้องกันการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าทางการเกษตร และการทํานา
เกลือ เป็นต้น  

 การป้องกันดังกล่าวน้ันจะต้องใช้งบประมาณจํานวนมหาศาล ดังน้ัน ในพ้ืนท่ีท่ีไม่
คุ้มค่าท่ีจะป้องกันในเชิงเศรษฐกิจจะถูกละท้ิงไป ซ่ึงในส่วนน้ีจะเป็นส่วนท่ีเกิดปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
มากท่ีสุด เช่น การช่วยเหลือชาวนา ซ่ึงจําเป็นท่ีจะต้องย้ายไปอยู่ท่ีท่ีสูงข้ึนเน่ืองจากนํ้าทะเลรุก เป็นต้น  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน 
1. ลดการใช้พลังงานท่ีไม่จําเป็นจากเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น แอร์ เคร่ืองปรับอากาศ           

พัดลม หากเป็นไปได้ใช้วิธีเปิดหน้าต่าง ซ่ึงบางช่วงท่ีอากาศดีๆ สามารถทําได้ เช่น  หลังฝนตกหรือช่วง
อากาศเย็นเป็นการลดค่าไฟ และลดความร้อน เน่ืองจากหลักการทําความเย็นน้ันคือ การถ่ายเทความ
ร้อนออก ดังน้ันเวลาเราใช้แอร์จะเกิดปริมาณความร้อนบริเวณหลังเคร่ืองระบายความร้อน 

2. เลือกใช้ระบบขนส่งมวลชน ในกรณีท่ีสามารถทําได้ ได้แก่ รถไฟฟ้า รถตู้ รถเมล์
เ น่ืองจากพาหนะแต่ละคันจะเกิดการเผาผลาญเชื้อเพลิง     ซ่ึงจะเกิดความร้อนและก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ดังน้ันเม่ือลดปริมาณจํานวนรถลง ก็จะลดจํานวนการเผาไหม้บนท้องถนน ในแต่ละ
วันลงได้ 

3. เวลาเดินเข้าห้างสรรพสินค้าหากมีใครเปิดประตูท้ิงไว้ ให้ช่วยปิดด้วยเน่ืองจาก
ห้างสรรพสินค้าแต่ละห้างน้ัน มีพ้ืนท่ีมากกว่าจะทําให้เกิดความเย็นได้ ก็จะก่อให้เกิดความร้อนปริมาณ
มาก ดังน้ันเม่ือมีคนเปิดประตูท้ิงไว้ แอร์ก็จะย่ิงทํางานมากข้ึนเพ่ือให้ได้ความเย็นตามท่ีระบุไว้            
ในเคร่ือง ซ่ึงประตูท่ีเปิดอยู่จะนําความร้อนมาสู่ตัวห้างเคร่ืองก็จะทํางานวนอยู่อย่างน้ัน ซ่ึงเป็นสาเหตุ          
ให้เกิดความร้อนอีกปริมาณมากต่อสภาพภายนอก 

4. พยายามรับประทานอาหารให้หมด เศษอาหารท่ีเหลือท้ิงไว้จะก่อให้เกิดก๊าซมีเทน
ซ่ึงก่อให้เกิดปริมาณความร้อนต่อโลก เม่ือหลายคนรวมๆกันก็เป็นปริมาณความร้อนท่ีมาก 

5. ช่วยกันปลูกต้นไม้ เพราะต้นไม้จะคายความชุ่มชื้นให้กับโลก และ ช่วยดูดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงเป็นสาเหตุภาวะเรือนกระจก 

6. การชวนกันออกไปเท่ียวธรรมชาติภายนอก ก็ช่วยลดการใช้ปริมาณไฟฟ้าได้ 
7. เวลาซ้ือของพยายามไม่รับภาชนะท่ีเป็นโฟม หรือกรณีท่ีเป็นพลาสติก เช่น ขวดนํ้า

พยายามนํากลับมาใช้อีก เน่ืองจากพลาสติกเหล่าน้ีทําการย่อยสลายยาก ต้องใช้ปริมาณความร้อน 
เหมือนกับตอนท่ีผลิตมันมา ซ่ึงจะก่อให้เกิดความร้อนกับโลกของเรา เราสามารถนํากลับมาใช้เป็น
ภาชนะใส่น้ําแทนกระติกนํ้าได้ หรือใช้ปลูกต้นไม้ก็ได้ 

8. ไม่รับประทานเน้ือสัตว์ท่ีเค้ียวเอ้ือง เน่ืองจากสัตว์เหล่าน้ี อุจจาระจะปล่อยก๊าซ
มีเทนออกมา ดังน้ันหากมีอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ประเภทน้ีมากก็จะก่อให้เกิดความร้อนกับโลกเรามาก 
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9. ใช้กระดาษด้วยความประหยัด กระดาษแต่ละแผ่น ทํามาจากการตัดต้นไม้ ซ่ึงเป็น
เสมือนปราการสําคัญของโลกเรา ดังน้ันการใช้กระดาษแต่ละแผ่นควรใช้ให้ประหยัดท้ังด้านหน้าหลัง          
ใช้เสร็จควรนํามาเป็นวัสดุรอง หรือ นํามาเช็ดกระจกก็ได้ นอกจากน้ีการนํากระดาษไปเผาก็จะเกิดความ
ร้อนต่อโลกเราเช่นกัน 

10. ไม่สนับสนุนกิจการใดๆ ท่ีสิ้นเปลืองทรัพยากรของโลกเรา และควรสนับสนุน
กิจการท่ีมีการคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                                                                                 
 

 

124 

แบบฝึกหัด  
เรื่อง  โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  
1.  ส่วนประกอบของโลกและการแบ่งชั้นของโลกมีอะไรบ้างให้อธิบายมาพอสังเขป 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกแบ่งได้ก่ีแบบ อะไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. การเกิดแผ่นดินไหวเกิดจากสาเหตุใด และมีผลกระทบอย่างไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. สึนามิเกิดข้ึนได้อย่างไรจงอธิบาย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกมีผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาอย่างไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. การแบ่งชั้นบรรยากาศแบ่งได้ก่ีชั้น อะไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ให้ศึกษาเก่ียวกับการเกิดพายุนากีส พายุงวงช้าง พายุนาคเล่นนํ้า ว่าต่างกันอย่างไรพร้อม
ยกตัวอย่างผลกระทบจากการเกิดพายุเหล่าน้ัน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. จงบอกความสําคัญของการพยากรณ์อากาศ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. ภาวะโลกร้อนมีผลอย่างไรกับสภาพแวดล้อม จงยกตัวอย่างมาพอเข้าใจ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. จากบทเรียน ผู้เรียนคิดว่าปรากฏการณ์ต่างท่ีเกิดข้ึนมีผลต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลก
หรือไม่และควรมีวิธีป้องกันและแก้ไขอย่างไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. จงบอกวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมา 5 ข้อ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. ผู้เรียนคิดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองมีอะไรบ้าง และหาแนวทางวิธีการป้องกัน
และแก้ไขให้ดีข้ึนได้อย่างไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างมาพอเข้าใจ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ให้เลือกคําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 
1. สาเหตุท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทําให้เปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง คือ 

ก. มนุษย์ 
ข. ธรรมชาติ 
ค. สัตว์และพืช 
ง. สิ่งแวดล้อม 

2. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกโดยธรรมชาติ 
ก. แผ่นดินไหว  
ข. การสร้างเข่ือน 
ค. การระเบิดภูเขา 
ง. การทําเหมืองแร่ 

3. สาเหตุท่ีทําให้แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนท่ีคือ 
ก. การประทุของหินแข็งในชั้นเปลือกโลก 
ข. การไหลวนของหินหนืดในชั้นแมนเทิล 
ค. การเคลื่อนท่ีของแร่ธาตุในแก่นโลก ชั้นใน 
ง. การแทรกตัวข้ึนมาของแร่ธาตุจากแก่นโลกชั้นนอก 

4. ข้อใดกล่าวผิด 
ก. ประเทศไทยเคยเกิดภูเขาไฟระเบิด แต่เกิดมานานแล้ว 
ข. ก่อนและหลังการเกิดภูเขาไฟระเบิดมักเกิดแผ่นดินไหวเสมอ 
ค. หินหนืดท่ีพุ่งออกมาจากปล่องภูเขาไฟและไหลลงสู่พ้ืนดินท่ีเรียกว่า " แมกมา" 
ง. ภูเขาไฟมีโอกาสเกิดข้ึนได้ในบริเวณท่ีห่างจากแนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลก 

5. การท่ีห้ามมิให้ผู้ท่ีไปเท่ียวป่าก่อกองไฟบนลานหิน การกระทําดังกล่าวมีผลเสียในเร่ืองใด 
ก. ต้นไม้ตาย 
ข. สัตว์ป่าตกใจหนีไปอยู่ท่ีอ่ืน 
ค. หินเกิดการขยายตัวเคลื่อนท่ีชนกัน 
ง. หินเกิดการแตกร้าวอาจทรุดตัว 

6. โลกมีก่ีชั้น อะไรบ้าง 
ก. 2 ชั้น คือ โลกชั้นนอก และ โลกชั้นใน 
ข. 2 ชั้นคือ ชั้นเปลือกโลก และชั้นแก่นโลก 
ค. 3 ชั้น คือ เปลือกโลก แมนเทิล และ แก่นโลก 
ง. ไม่มีข้อใดถูก 

7. ชั้นบรรยากาศใดมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ 
ก. มีโซสเฟียร์ 
ข. สตราโตสเฟียร์ 
ค. โทรโพสเฟียร์  
ง. เอกโซสเฟียร์ 
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8. ชั้นโอโซนสัมพันธ์กับชั้นบรรยากาศใด  
ก. เทอร์โมสเฟียร์ 
ข. โทรโพสเฟียร์ 
ค. เอกโซเสเฟียร์ 
ง. สตราโตสเฟียร์  

9. บรรยากาศหมายถึงข้อใด  
ก. สิ่งท่ีไม่มีน้ําหนัก 
ข. สิ่งท่ีมองเห็นเป็นท้องฟ้า 
ค. อากาศท่ีอยู่รอบๆตัวเราและห่อหุ้มโลก 
ง. อากาศส่วนท่ีอยู่เหนือก้อนเมฆ 

10. ลมบก และลมทะเล เกิดข้ึนในเวลาใด  
ก. ตอนเช้า และ ตอนเย็น 
ข. หัวคํ่า และ เท่ียงคืน 
ค. กลางคืน และ กลางวัน 
ง. กลางวัน และกลางคืน 

11. ทอร์นาโด เป็นพายุหมุนท่ีเกิดในบริเวณใด  
ก. อเมริกา  
ข. ออสเตรเลีย 
ค. อินโดนีเซีย 
ง. เอเชีย 

12. ข้อใดเป็นทรัพยากรธรรมชาติ 
ก. สิ่งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
ข. สิ่งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หรือบางส่วนท่ีมนุษย์สร้างข้ึน 
ค. สิ่งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และมีประโยชน์ต่อมนุษย์ท้ังทางตรงและทางอ้อม 
ง. สิ่งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เฉพาะส่วนท่ีมนุษย์นํามาใช้ประโยชน์ 

13. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึงข้อใด 
ก. การเก็บรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่มีการใช้ 
ข. การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆจากทรัพยากรธรรมชาติ 
ค. การขุดหาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
ง. ถูกทุกข้อ 

14. ข้อใดจัดได้ว่าเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท่ีดีท่ีสุด 
ก. การนําเศษกระดาษท่ีไม่ใช้แล้วไปขาย 
ข. การนําเศษกระดาษมาทําเป็นแผ่นกระดาษใหม่ 
ค. การนําเศษกระดาษมาเผาไฟเพ่ือทําเป็นปุ๋ย 
ง. การนําเศษกระดาษมาพับถุงใส่ของ 
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15. สาเหตุสําคัญท่ีทําให้เกิดสภาวะโลกร้อนคืออะไร 
ก. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
ข. การกระทําของมนุษย์  
ค. การใช้พลังงานมากเกินไป 
ง. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

16. ก๊าซในข้อใดท่ีก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกท้ังหมด  
ก. คาร์บอนไดออกไซด์ , co , มีเทน 
ข. คาร์บอนไดออกไซด์ , co , CFCs 
ค. คาร์บอนไดออกไซด์ , CFCs , ไนตรัสออกไซด์ 
ง. คาร์บอนไดออกไซด์ , ออกซิเจน  , ไนตรัสออกไซด์ 

17. ข้อใด ไม่ใช ่ ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน  
ก. ทําให้ทะเลทรายตอนกลางวันอากาศเย็นข้ึน 
ข. ทําให้ระดับนํ้าทะเลทางข้ัวโลกเหนือเพ่ิมข้ึน 
ค. เกิดความแห้งแล้งในฤดูร้อนท่ียาวนาน 
ง. ทําให้เชื้อโรคเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 

18. การกระทําใดต่อไปจะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากท่ีสุด  
ก. การซักผ้าในนํ้าเย็น 
ข. ลดขยะของบ้านคุณให้ได้คร่ึงหน่ึง 
ค. การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
ง. หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ท่ีมีบรรจุภัณฑ์เยอะ 

19. การพัฒนาท่ียั่งยืนมีความหมายสอดคล้องกับข้อใดมากท่ีสุด 
ก. การใช้ทรัพยากรตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
ข. การใช้ทรัพยากรหลายชนิดพร้อมกัน 
ค. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดคุ้มค่า 
ง. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการอุตสาหกรรม 

20. ข้อใดเป็นสาเหตุสําคัญของมลภาวะในกรุงเทพมหานคร 
ก. นํ้าท่วม 
ข. การจราจร 
ค. โรคระบาด 
ง. ชุมชนแออัด 
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บทที่ 3 

สารเพื่อชีว ิต 

 

สาระสําคัญ 

 สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี ความแตกตาง และจําแนกธาตุ สารประกอบ สารละลาย 

และสารผสม จําแนกสารโดยใชเนื้อสารและสถานะเปนเกณฑได 

จําแนกธาตุ สารประกอบ โลหะ อโลหะ และโลหะกึ่งโลหะ บอกผลกระทบที่เกิดจากธาตุ

กัมมันตรังสี อธิบายการเกิดสารประกอบ บอกธาตุและสารประกอบที่ใชในชีวิตประจําวัน 

สมบัติและองคประกอบของสารละลาย ปจจัยที่มีผลตอการละลายของสาร หาความเขมขนของ

สารละลาย เตรียมสารละลายบางชนิด จําแนกกรด เบสและเกลือ ตรวจสอบความเปนกรด เบส ของ

สารได การใชกรด เบส บางชนิดในชีวิตได 

ความหมายของ สาร ผลิตภัณฑ คุณสมบัติของสารประเภทตาง ๆ ไดแก สารอาหาร สารปรุง

แตง สารปนเปอน สารเจือปน สารพิษ สารสังเคราะห ประโยชนของสารและผลิตภัณฑในชีวิตประจาํวนั 

การเลือกใชสารและผลิตภัณฑอยางปลอดภัยผลกระทบและโทษที่เกิดจากการใชสารและผลิตภัณฑตอ

ชีวิตและสิ่งแวดลอม 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. อธิบายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสาร การจําแนกสาร กรด เบส ธาตุ 

สารประกอบ สารละลาย และของผสม และใชผลิตภัณฑในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองและปลอดภัย

ตอชีวิต 

2. อธิบายสารและสารสังเคราะหได 

3. อธิบายการใชสารและผลิตภัณฑของสารบางชนิดในชีวิตประจําวันและเลือกใชได 

4. อธิบายผลกระทบที่เกิดจากการใชสาร และผลิตภัณฑที่มีตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 

ขอบขายเนื้อหา 

1. สารและการจําแนกสาร 

2. ธาตุและสารประกอบของสาร 

3. สารละลาย 

4. สารและผลิตภัณฑในชีวิต 
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เรื่อง  สมบัติของสาร และการจาํแนกสาร 

1. สมบัติของสาร หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของสาร เชน เนื้อสาร สี กลิ่น รส การนําไฟฟา 

การละลายน้ํา จุดเดือด จุดหลอมเหลว ความเปนกรด – เบส เปนตน สารแตละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวที่

แตกตางกัน แบงเปน 2 ประเภทคือ  

1.1 สมบัติทางกายภาพของสาร เปนสมบัติของสารที่สามารถสังเกตไดงาย เพื่อบอก

ลักษณะของสารอยางคราว ๆ ไดแก สถานะ ความแข็ง ความออน สี กลิ่น ลักษณะผลึก ความหนาแนน

หรือเปนสมบัติที่อาจตรวจสอบไดโดยทําการทดลองอยางงาย ๆ ไดแก การละลายน้ํา การหาจุดเดือด 

การหาจุดหลอมเหลว หรือจุดเยือกแข็ง การนําไฟฟา การหาความถวงจําเพาะ การหาความรอนแฝง  

1.2 สมบัติทางเคมี หมายถึง สมบัติเฉพาะตัวของสารที่เกี่ยวของกับการเกิดปฏิกิริยา

เคมี เชน การเกิดสารใหม การสลายตัวใหไดสารใหม การเผาไหม การระเบิด และการเกิดสนิมของโลหะ 

เปนตน  

2. เกณฑในการจําแนกสาร ในการศึกษาเรื่องสาร จําเปนตองแบงสารออกเปนหมวดหมู 

เพื่อใหงายตอการจดจําสาร โดยทั่วไปนิยมใชสมบัติทางกายภาพดานใดดานหนึ่งของสารเปนเกณฑใน

การจําแนกสารซึ่งมีหลายเกณฑดวยกัน เชน  

2.1 ใชสถานะเปนเกณฑ จะแบงสารออกไดเปน 3 กลุม คือ  

2.1.1 ของแข็ง ( solid ) หมายถึงสารที่มีลักษณะรูปรางไมเปลี่ยนแปลง และ

มีรูปรางเฉพาะตัว เนื่องจากอนุภาคในของแข็งจัดเรียงชิดติดกันและอัดแนนอยางมีระเบียบไมมีการ

เคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่ได นอยมาก ไมสามารถทะลุผานไดและไมสามารถบีบหรือทําใหเล็กลงได เชน ไม 

หิน เหล็ก ทองคํา ดิน ทราย พลาสติก กระดาษ เปนตน  

2.1.2 ของเหลว ( liquid ) หมายถึงสารที่มีลักษณะไหลได มีรูปรางตาม

ภาชนะที่บรรจุ เนื่องจากอนุภาคในของเหลวอยูหางกันมากกวาของแข็ง อนุภาคไมยึดติดกันจึงสามารถ

เคลื่อนที่ไดในระยะใกล และมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน มีปริมาตรคงที่ สามารถทะลุผานได เชน น้ํา 

แอลกอฮอล นํ้ามันพืช นํ้ามันเบนซิน เปนตน  

2.1.3 แกส ( gas ) หมายถึงสารที่ลักษณะฟุงกระจายเต็มภาชนะที่บรรจุ 

เนื่องจากอนุภาคของแกสอยูหางกันมาก มีพลังงานในการเคลื่อนที่อยางรวดเร็วไปไดในทุกทิศทาง

ตลอดเวลา จึงมีแรงดึงดูดระหวางอนุภาคนอยมาก สามารถทะลุผานไดงาย และบีบอัดใหเล็กลงไดงาย 

เชน อากาศ แกสออกซิเจน แกสหุงตม เปนตน  

2.2 ใชความเปนโลหะเปนเกณฑ แบงไดเปน 3 กลุม คือ  

2.2.1 โลหะ ( metal)  

2.2.2 อโลหะ ( non-metal )  

2.2.3 กึ่งโลหะ ( metaliod )  

2.3 ใชการละลายน้ําเปนเกณฑ แบงได 2 กลุม คือ  



รายวิชาวทิยาศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน                                                                                 

 
 

131 

2.3.1 สารที่ละลายน้ํา  

2.3.2 สารที่ไมละลายน้ํา  

2.4 ใชเนื้อสารเปนเกณฑ แบงออกเปน 2 กลุม คือ  

2.4.1 สารเนื้อเดียว ( homogeneous substance )  

2.4.2 สารเนื้อผสม ( heterogeneous substance )  

3.  สมบัติของธาตุ สารประกอบ สารละลาย และสารผสม                                                     

 3.1 ธาตุ (Element) หมายถึง สารบริสุทธิ์ที่มีองคประกอบอยางเดียว ธาตุไมสามารถจะ

นํามาแยกสลายใหกลายเปนสารอื่นโดยวิธีการทางเคมี ธาตุมีทั้งสถานะที่เปนของแข็ง เชน ธาตุสังกะสี

(Zn) ตะกั่ว(Pb) เงิน (Ag) และดีบุก (Sn) , เปนของเหลว เชน ปรอท (Hg) เปนกาซ เชน ไนโตรเจน (N2) 

ฮีเลียม (He) ออกซิเจน (O2) ไฮโดรเจน (H2) เปนตน  

 3.2 สารประกอบ (compound) หมายถึง “สารบริสุทธิ์เนื้อเดียวที่เกิดจากธาตตุัง้แตสอง

ชนิดขึ้นไปเปนองคประกอบ” สารประกอบเกิดจากการรวมตัวของธาตุโดยวิธีการทางเคมี สามารถ

แยกสลายใหเกิดเปนสารใหมหรือกลับคืนเปนธาตุเดิมได สารประกอบจะมีสมบัติเฉพาะตัวที่แตกตาง

จากธาตุเดิม เชน น้ํา มีสูตรเคมีเปน H2O น้ําเปนสารประกอบที่เกิดจากธาตุไฮโดรเจน(H) และ

ออกซิเจน (O) แตมีสมบัติแตกตางจากไฮโดรเจนและออกซิเจน น้ําตาลทรายประกอบดวยธาตุคารบอน 

( C ),ไฮโดรเจน (H) ,และออกซิเจน (O) เปนตน  

 3.3 สารละลาย (solution) หมายถึง สารเนื้อเดียวที่ไมบริสุทธิ์ เกิดจากสารตั้งแต 2 ชนดิ

ขึ้นไปมารวมกัน  

 3.4 สารผสม หมายถึง สารที่มีองคประกอบภายในแตกตางกัน หรือสารที่เนื้อไม

เหมือนกันทุกสวน เชน พริกเกลือ คอนกรีต ดินหรืออาจเปนสารตั้งแตสองชนิดขึ้นไปผสมกันอยู โดยที่

สารเหลานี้ยังมีสมบัติเหมือนเดิมและสามารถแยกออกจากกันไดโดยวิธีงายๆ  
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แบบฝกหัด 

 

คําชี้แจง   จงเลือกคําตอบที่คิดวาถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียวในแตละขอ 

1)  ขอใดไมใชสสาร  

 ก.  เกลือแกงใสลงในอาหาร  

 ข.  เสียงของสุนัขหอน  

 ค.  น้ําแกงกําลังเดือด  

 ง.  สายไฟที่ทําจากพลาสติก  

2)  ทองเหลืองจัดเปนสารประเภทใด  

 ก.  ธาตุ  

 ข.  สารประกอบ  

 ค.  สารละลาย  

 ง.  สารเนื้อผสม  

3)  ขอใดตอไปนี้เปนความหมายของสารประกอบ  

 ก.  โมเลกุลของสารประกอบดวยธาตุ 2 อะตอมขึ้นไป  

 ข.  สารที่ธาตุเปนชนิดเดียวกัน   

 ค.  สารที่เกิดจากธาตุ 2 ชนิดข้ึนไปมารวมกัน  

 ง.  ผลิตภัณฑที่ไดจากการทําปฏิกิริยากันของสาร 2 ชนิด  

4)  ขอความตอไปนี้ขอใดถูกตอง  

 ก.  สารละลายทุกชนิดเปนสารบริสุทธิ์  

 ข.  สารบริสุทธิ์บางชนิดเปนสารเนื้อเดียว  

 ค.  สารประกอบทุกชนิดเปนสารเนื้อเดียว  

 ง.  ธาตุบางชนิดเปนสารเนื้อเดียว  

5)  ถาจัด เหล็ก นํ้าเชื่อม และสารละลายกรดซัลฟวริก ใหอยูในกลุมเดียวกัน จะตอง ใชอะไรเปนเกณฑ

ในการจัด  

 ก.  การนําไฟฟา  

 ข.  การละลาย  

 ค.  การเปนสารเนื้อเดียวกัน  

 ง.  สมบัติเปนกรด-เบส  

 

 

เฉลย 

1. ข   2. ก   3. ค   4. ค   5. ก   6. ง   7. ข   8. ก   9. ค   10. ง 
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เรื่อง  ธาตุและสารประกอบของสาร 

1. ความหมายและสมบัติของธาตุ กัมมันตรังสี  

1.1 กัมมันตภาพรังสี (Ionizing Radiation)  

1.1.1 กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) หมายถึง รังสีที่แผออกมาไดเองจากธาตุบางชนิด 

1.1.2 ธาตุกัมมันตรังสี หมายถึง ธาตุที่มีในธรรมชาติที่แผรังสีออกมาไดเอง  

1.1.3 เฮนรี่ เบคเคอเรล นักฟสิกสชาวฝรั่งเศส เปนผูคนพบกัมมันตภาพรังสีโดยบังเอิญ 

ในขณะที่ทําการวิเคราะหเกี่ยวกับรังสีเอกซ กัมมันตภาพรังสีมีสมบัติแตกตางจากรังสีเอกซ คือ มีความ

เขมนอยกวารังสีเอกซ การแผรังสีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องตลอดเวลา  

1.1.4 รังสี เปนปรากฏการณธรรมชาติ บางชนิดเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา เชน รังสีเอกซ รงัสี

อุลตราไวโอเลต รังสีอินฟราเรด บางอยางเปนอนุภาค เชนรังสีที่เกิดจากอนุภาคอิเลคตรอน รังสีทีไ่ดจาก

ธาตุกัมมันตรังสีมี 3 ชนิด คือ รังสีแอลฟา รังสีเบตา และรังสีแกมมา  

   ชนิดของกัมมันตภาพรังสี กัมมันตภาพรังสีมี 3 ชนิด คือ  

1.2.1 รังสีแอลฟา (alpha, a) คือ นิวเคลียสของอะตอมธาตุฮีเลียม 24He มีประจุไฟฟา 

+2 มีมวลมาก ความเร็วต่ํา อํานาจทะลุทะลวงนอย มีพลังงานสูงมากทําใหเกิดการแตกตัวเปน           

อิออนไดดีที่สุด  

1.2.2 รังสีเบตา (Beta, b) มี 2 ชนิด คือ อิเลคตรอน 0e-1 (ประจุลบ) และ โฟซิตรอน 

0e+1 (ประจุบวก) มีความเร็วสูงมากใกลเคียงกับความเร็วแสง  

1.2.3 รังสีแกมมา (gamma, g) คือ รังสีที่ไมมีประจุไฟฟา หมายถึง โฟตอนหรือควอนตัม

ของแสง มีอํานาจในการทะลุทะลวงไดสูงมาก ไมเบี่ยงเบนในสนามแมเหล็กและสนามไฟฟา เปนคลื่น

แมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่สูงกวารังสีเอกซ  

1.2 คุณสมบัติของกัมมันตภาพรังสี  

1.2.1 เดินทางเปนเสนตรง  

1.2.2 บางชนิดเกิดการเลี้ยวเบนเมื่อผานสนามแมเหล็กและสนามไฟฟา เชน a, b  

1.2.3 มีอํานาจในการทะลุสารตางๆ ไดดี  

1.2.4 เมื่อผานสารตางๆจะสูญเสียพลังงานไปโดยการทําใหสารนั้นแตกตัวเปนอิออน ซึ่ง  อิ

ออนเหลานั้นจะกอใหเกิดปรากฏการณอื่นๆ เชน ปฏิกิริยาเคมี เกิดรอยดําบนฟลมถายรูป  

1.2.5 การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส  

1) การแผกัมมันตภาพรังสี  เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนิวเคลียส                   

เมื่อนิวเคลียสปลดปลอยรังสีออกมานิวเคลียสเองจะเปลี่ยนสภาพเปนนิวเคลียสของธาตุใหม  

2) การแผรังสีแอลฟา  นิวเคลียสของธาตุเดิมจะเปลี่ยนไปโดยที่มวล และนิวเคลียส

เดิมลดลงเทากับมวลของอนุภาคแอลฟา 

3) การแผรังสีเบตา  ประจุไฟฟาของนิวเคลียสใหมจะเพิ่มหรือลดลง 1 e หนวย   
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 4) รังสีแกมมา  เกิดจากการเปลี่ยนระดับพลังงานของนิวเคลียส จะไมมีการ

เปลี่ยนแปลงเลขมวลและเลขอะตอมของนิวเคลียสที่แผรังสีแกมมาออกมา  

1.3 ชนิดและอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี  

1.3.1 รังสีแกมมา มีอํานาจการทะลุทะลวงมากและสามารถทําลายเนื้อเยื่อของรางกายได 

1.3.2 รังสีแอลฟาและรังสีเบตา เปนรังสีที่มีอนุภาคสามารถทําลายเนื้อเยื่อไดดี ถึงแมจะมี

อํานาจการทะลุทะลวงเทากับรังสีแกมมา แตถาหากรังสีชนิดนี้ไปฝงบริเวณเนื้อเยื่อของรางกายแลว ก็มี

อํานาจการทําลายไมแพรังสีแกมมา  

1.3.3 รังสีเอ็กซ สามารถปลอยประจุไฟฟาแรงสูงในที่สุญญากาศ อันตรายอาจจะเกิดขึ้น 

ถาหากรังสีเอ็กซรั่วไหลออกจากเครื่องมือและออกสูบรรยากาศ สัมผัสกับรังสีเอ็กซมากเกินไป เชน จาก

หลอดเอ็กซเรยก็จะเกิดโรคผิวหนังที่มือ มีลักษณะหยาบ ผิวหนังแหงมีลักษณะคลายหูด แหงและเลบ็หกั

งาย ถาสัมผัสไปนาน ๆ เขา กระดูกก็จะถูกทําลาย  

1.3.4 รังสีที่สามารถมองเห็นและรังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสีเหนือมวง รังสีชนิดนี้จะไม

ทะลุ ทะลวงผานช้ันใตผิวหนัง รังสีอัลตราไวโอเลตจะมีอันตรายรุนแรงกวารังสีอินฟราเรด และจะทําให

ผิวหนังไหมเกรียม และทําอันตรายตอเลนซตา คนทั่ว ๆ ไปจะไดรับรังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงอาทิตย 

ฉะนั้นคนที่ทํางานกลางแสงอาทิตยแผดกลาติดตอกันเปนระยะเวลานาน โอกาสที่จะเปนเนื้องอกตาม

บริเวณผิวหนังที่ถูกแสงแดดในที่สุดก็จะกลายเปนเนื้อรายหรือมะเร็งได รังสีอัลตราไวโอเลตจะมอีนัตราย

ตอผิวหนังมากขึ้น ถาหากผิวหนังของเราไปสัมผัสกับสารเคมีบางอยาง เชน ครีโซล ซึ่งเปนสารเคมีที่มี

ความไวตอแสงอาทิตยมาก 

2.  สมบัติของโลหะ อโลหะ และโลหะกึ่งอโลหะ     

2.1 ธาตุโลหะ (metal) จะเปนธาตุที่มีสถานะเปนของแข็ง (ยกเวนปรอท ที่เปนของเหลว ) มีที ่

มันวาว นําความรอน และไฟฟาไดดี มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง (ชวงอุณหภูมิระหวางจุด

หลอมเหลวกับจุดเดือดจะตางกันมาก) ไดแก โซเดียม (Na), เหล็ก (Fe) , แคลเซียม (Ca) , ปรอท (Hg), 

อะลูมิเนียม (Al), แมกนีเซียม (Mg) , สังกะสี (Zn) , ดีบุก (Sn) ฯลฯ  

2.2  ธาตุอโลหะ มีไดทั้งสามสถานะ สมบัติสวนใหญจะตรงขามกับโลหะ เชน ผิวไมมันวาว ไมนาํ

ไฟฟา ไมนําความรอน จุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่ํา เปนตน ไดแก คารบอน( C ) , ฟอสฟอรัส (P) ,

กํามะถัน (S) โบรมีน (Br), ออกซิเจน (O2) ไฮโดรเจน (H2), คลอรีน (Cl2) , ฟลูออรีน (F2) เปนตน  

 2.2.1  มีทั้ง 3 สถานะ คือ ของแข็งเชน คารบอน กํามะถัน ของเหลว เชน โบรมีน กาช เชน 

ไฮโดรเจน ออกซิเจน  

 2.2.2  มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวตํ่า ยกเวนแกรไฟต  

 2.2.3  เปราะ แตกงาย ตีเปนแผนหรือดึงเปนเสนไมได  

 2.2.4  ไมนําไฟฟาและความรอน ยกเวนแกรไฟต  

 2.2.5  มีความแตกตางของอุณหภูมิระหวางจุดเดือด และจุดหลอมเหลวแคบ  

 2.2.6  เคาะไมมีเสียงกังวาน  
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 2.2.7  ผิวไมมันวาว  

 2.2.8  มีความหนาแนนตํ่า  

 2.2.9 มีคา EN สูง จึงรับอิเล็กตรอนไดงายเกิดเปนไอออนลบ เชน ธาตุกึ่งโลหะ 

(metalloid) ไดแก โบรอน (B) , ซิลิคอน ( Si) , เปนตน  

หมายเหต ุ 

ก. ธาตุกึ่งโลหะ ถาใชการนําไฟฟาเปนเกณฑ จะหมายถึง ธาตุที่นําไฟฟาไดเล็กนอยที่อุณหภูมิ

ปกติ แตที่อุณหภูมิสูงขึ้นจะนําไฟฟาไดมากขึ้น เชน ธาตุโบรอน , ซิลิคอน ,เจอรมาเนียม , อารเซนิก  

ข. ธาตุกึ่งโลหะ ถาใชสมบัติของออกไซดเปนเกณฑ จะหมายถึง ธาตุที่เกิดเปนออกไซดแลวทํา

ปฏิกิริยาไดทั้งกรดแกและเบสแก เชน ธาตุเบริลเลียม , อะลูมิเนียม , แกลเลียม , ดีบุก , และตะกั่ว  

3. ธาตุกัมมันตรังสี  

3.1 ธาตุกัมมันตรังสี หมายถึง ธาตุที่มีสมบัติในการแผรังสี สามารถแผรังสีและกลายเปน

อะตอมของธาตุอื่นไดรังสีที่เปลงออกมาจะมีอยู 3 ชนิด ดังนี้  

3.1.1 รังสีแอลฟา มีสัญลักษณนิวเคลียรเปน บางครั้งอาจเรียกวา อนุภาคแอลฟา และใช

สัญลักษณเปน รังสีแอลฟาเปนนิวเคลียสของธาตุฮีเลียม ซึ่งประกอบดวย 2 โปรตอน และ 2 นวิตรอนจงึ

มีประจุไฟฟาเปน +2 มีมวล 4.00276 amu รังสีแอลฟาอํานาจทะลุทะลวงต่ํา ไมสามารถทะลุผาน

แผนกระดาษ หรือโลหะบางๆ ได และเนื่องจากมีประจุบวก เมื่ออยูในสนามไฟฟาจึงเบี่ยงเบนไปทางขั้ว

ลบ เมื่อวิ่งผานอากาศอาจจะทําใหอากาศแตกตัวเปนไอออนได  

3.1.2 รังสีบีตา บางครั้งเรียกวาอนุภาคบีตา ใชสัญลักษณเปน b หรือ รังสีบีตา มีสมบัติ

เหมือนอิเล็กตรอน คือ มีประจุไฟฟา -1 มีมวลเทากับ 0.000540 amu เทากับมวลของอิเล็กตรอน รังสี

บีตามีอํานาจในการทะลุทะลวงสูงกวารังสีแอลฟาประมาณ 100 เทา มีความเร็วในการเคลื่อนทีใ่กลเคยีง

กับแสง เนื่องจากมีประจุลบจึงเบี่ยงเบนไปทางขั้วบวก เมื่ออยูในสนามไฟฟา  

3.1.3 รังสีแกมมา ใชสัญลักษณ g รังสีแกมมาเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความยาวคลื่นสั้น

มาก คือประมาณ 0.001-1.5 pm ไมมีมวลและไมมีประจุ มีอํานาจทะลุทะลวงสูงสุด สามารถทะลุผาน

สิ่งกีดขวางไดเปนอยางดี ดังนั้นวัตถุที่จะกั้นรังสีแกรมมาได จะตองมีความหนาแนนและความหนามาก

พอที่จะกั้นรังสีได เนื่องจากไมมีประจุไฟฟา จึงไมเบี่ยงเบนในสนามไฟฟา  

3.2 ประโยชนของธาตุกัมมันตรังสี  

3.2.1 ทําเตาปฏิกรณปรมาณู ทําโรงงานไฟฟาพลังงานปรมาณู และเรือดําน้ําปรมาณู  

3.2.2 ใชสรางธาตุใหมหลังยูเรเนียม สรางขึ้นโดยยิงนิวเคลียสของธาตุหนักดวยอนุภาค

แอลฟา หรือดวย นิวเคลียสอื่นๆ ที่คอนขางหนัก และมีพลังงานสูง  

3.2.3 ใชศึกษากลไกของปฏิกิริยาเคมี เชน การเกิดปฏิกิริยาของเอสเทอร  

3.2.4 ใชในการหาปริมาณวิเคราะห  

3.2.5 ใชในการหาอายุของซากสิ่งมีชีวิต  

3.2.6 การรักษาโรค เชน มะเร็ง  
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3.3 โทษของธาตุกัมมันตรังสี  

ถารางกายไดรับจะทําใหโมเลกุลภายในเซลลเกิดการเปลี่ยนแปลง ไมสามารถทํางาน

ตามปกติได ถาเปนเซลลที่เกี่ยวของกับการถายทอดลักษณะก็จะเกิดการผาเหลา เมื่อเขาไปในรางกายจะ

ไปสะสมในกระดูก แสงอนุภาคแอลฟาที่เปลงออกมาจะไปทําลายเซลลที่ทําหนาที่ผลิตเม็ดเลือดแดง ทํา

ใหเกิดมะเร็งในเม็ดเลือดได  

4. สารประกอบ  

4.1 สารประกอบ (compound) หมายถึง “สารบริสุทธิ์เนื้อเดียวที่เกิดจากธาตุตั้งแตสองชนิด

ขึ้นไปเปนองคประกอบ” สารประกอบเกิดจากการรวมตัวของธาตุโดยวิธีการทางเคมี สามารถแยกสลาย

ใหเกิดเปนสารใหมหรือกลับคืนเปนธาตุเดิมได สารประกอบจะมีสมบัติเฉพาะตัวที่แตกตางจากธาตุเดิม 

เชน น้ํา มีสูตรเคมีเปน H2O น้ําเปนสารประกอบที่เกิดจากธาตุไฮโดรเจน(H2) และออกซิเจน (O2) แตมี

สมบัติแตกตางจากไฮโดรเจนและออกซิเจน น้ําตาลทรายประกอบดวยธาตุคารบอน ( C ),ไฮโดรเจน 

(H2) ,และออกซิเจน (O2) เปนตน - การเกิดสารประกอบ สารประกอบเกิดจากการสรางพันธะเคมี

ระหวางอะตอมของธาตุตางชนิดกัน โดยการแลกเปลี่ยนอนุภาคมูลฐานภายในอะตอม การรวมตัวของ

ธาตุเปนสารประกอบนั้น เปนที่นาสงสัยวา สารประกอบที่เกิดขึ้นนั้นมีสมบัติที่แตกตางกันไป และ

แตกตางไปโดยสิ้นเชิงจากสมบัติของธาตุเดิมที่เปนองคประกอบ เชน นํ้าตาลทราย เปนสารประกอบที่

เกิดจากธาตุคารบอน (C) ไฮโดรเจน (H2) และออกซิเจน (O2) น้ํา เปนสารประกอบที่เกิดจากธาตุ

ไฮโดรเจน (H2) และออกซิเจน (O2) 

4.2 ธาตุและสารในชีวิตประจําวัน  

4.2.1 สารปรุงแตงอาหาร หมายถึง สารปรุงรสอาหารใชใสในอาหารเพื่อทําใหอาหาร มีรส

ดีข้ึน เชน น้ําตาล น้ําปลา น้ําสมสายชู น้ํามะนาว ซอสมะเขือเทศ และใหรสชาติตางๆ เชน  

1) นํ้าตาล ใหรสหวาน  

2) เกลือ นํ้าปลา ใหรสเค็ม  

3) นํ้าสมสายชู น้ํามะนาว ซอสมะเขือเทศ ใหรสเปรี้ยว 

4.2.2 สารทําความสะอาด ประเภทของสารทําความสะอาด  

1)  แบงตามการเกิด ได 2 ประเภท คือ  

 ไดจากการสังเคราะห เชน น้ํายาลางจาน สบูกอน สบูเหลว แชมพู            

สระผม ผงซักฟอก สารทําความสะอาดพื้นเปนตน 

 ไดจากธรรมชาติ เชน น้ํามะกรูด มะขามเปยก เกลือ เปนตน  

2) แบงตามวัตถุประสงคในการใชงานเปนเกณฑ แบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ  

 สารประเภททําความสะอาดรางกาย ไดแก สบู แชมพูสระผม เปนตน  

 สารประเภททําความสะอาดเสื้อผา ไดแก สารซักฟอกชนิดตางๆ  

 สารประเภททําความสะอาดภาชนะ ไดแก น้ํายาลางจาน เปนตน  
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 สารประเภททําความสะอาดหองน้ํา ไดแก สารทําความสะอาดหองน้ํา 

 ทั้งชนิดผงและชนิดเหลว  

 

แบบฝกหัด 

 

คําชี้แจง :   ขอสอบมีทั้งหมด 10 ขอใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  

1.  อนุภาคที่เล็กที่สุดของสสารเรียกวาอะไร  

 ก.  ธาตุ  

 ข.  อะตอม  

 ค. โมเลกุล  

 ง. สารประกอบ  

2. ขอใดถูกตอง  

 ก.  ในภาวะปกติ ธาตุมีไดทั้ง 3 สถานะ  

 ข.  ธาตุสามารถแยกเปนองคประกอบยอยไดอีก  

 ค.  ธาตุอาจเปนสารเนื้อเดียวกัน หรือสารเนื้อผสมก็ได  

 ง.  ธาตุสองชนิดข้ึนไปมาผสมกัน ตองไดสารประกอบเสมอ  

3.  ขอใดเปนธาตุทั้งหมด  

 ก.  เหล็ก อากาศ ทองคํา  

 ข.  ไฮโดรเจน คารบอน นิเกิล  

 ค.  กํามะถัน ดางทับทิม ปรอท  

 ง.  พลวง ปรอท แอลกอฮอล  

4.  ขอใดตอไปนี้ จัดเปนธาตุทั้งหมด  

 ก.  CO2 NO2 O2 H2  

 ข.  Mg N2 Br2 O2  

 ค.  K Mg Be CO  

 ง.  H2O He Na Cl2  

5.  ขอใดเปนสัญลักษณของธาตุทองคํา  

 ก.  Au  

 ข.  Ag  

 ค.  Cu  

 ง.  Ga   
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6.  ธาตุในขอใด เปนโลหะทั้งหมด  

 ก.  Li Al P  

 ข.  Al B Zi  

 ค.  Zn Ag Na  

 ง.  Na Mg C  

จงพิจารณาขอมูลตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 8  

ธาตุ A  มีสมบัตินําไฟฟาได, ผิวเปนมันวาว  

ธาตุ B  มีสมบัตินําไฟฟาไมได, เปราะ  

ธาตุ C  มีสมบัตินําไฟฟาได, เปราะ  

ธาตุ D  มีสมบัตินําไฟฟาไมได, มีสถานะกาซ  

7.  ธาตุใดเปนโลหะ  

 ก. A  

 ข.  B  

 ค.  C  

 ง.  D  

8.  ธาตุใดเปนกึ่งโลหะ  

 ก.  A  

 ข.  B  

 ค.  C  

 ง.  D  

9.  โมเลกุลของ H3PO4 กับ C2H6O มีจํานวนอะตอมแตกตางกันกี่อะตอม  

 ก.  1 อะตอม  

 ข.  2 อะตอม  

 ค.  3 อะตอม  

 ง.  4 อะตอม  

10.  อนุภาคมูลฐานของธาตุ คือขอใด  

 ก.  โปรตอน และอิเล็กตรอน  

 ข.  โปรตอน และนิวตรอน  

 ค.  นิวตรอน และอิเล็กตรอน  

 ง.  โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน  

 

เฉลย 

1. ข  2. ก  3. ข  4. ค  5. ค  6. ค  7. ก  8. ค  9. ก  10. ง 



รายวิชาวทิยาศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน                                                                                 

 
 

139 

เรื่อง  สารละลาย 

1. สารละลาย  

1.1 สมบัติของสารละลาย และองคประกอบของสารละลาย  

1.1.1 สมบัติของสารละลาย  

 เมื่อเติมตัวถูกละลายลงในตัวทําละลายจะไดสารละลายเกิดขึ้น ในนี้มีผลทําใหสมบัติ

ทางกายภาพของ ตัวทําละลายบริสุทธเปลี่ยนแปลงไป ความแตกตางทางกายภาพของสารละลายกับตัว

ทําละลายบริสุทธิ์ เรียกวา สมบัติคอลลิเกตีฟ สมบัติคอลลิเกตีฟขึ้นอยูกับจํานวนอนุภาค หรือจํานวน

โมเลกุลของตัวถูกละลายในสารละลาย ไมขึ้นอยูกับชนิดของตัวถูกละลายสารละลายที่มีสมบัติคอลลิเก

ตีฟตองเปนสารละลายนอนอิเล็กโตรไลท ซึ่งไมแตกตัวเปนไอออนในสารละลาย และตัวถูกละลายตอง

เปนสารที่ระเหยไดยากสมบัติคอลลิเกตีฟของสารละลายเปนสมบัติที่เกี่ยวของกับความดันไอ, จุดเดือด, 

จุดเยือกแข็ง และความดันออสโมซิส ดังนี้  

1) ความดันไอของสารละลายต่ํากวาความดันไอของตัวทําละลายบริสุทธิ์  

2) จุดเดือดของสารละลายสูงกวาจุดเดือดของตัวทําละลายบริสุทธิ์  

3) จุดเยือกแข็งของสารละลายต่ํากวาจุดเยือกแข็งของตัวทําละลายบริสุทธิ์  

4) แสดงความดันออสโมซิส  

1.1.2  องคประกอบของสารละลาย  

1) ตัวทําละลาย (solvent) หมายถึง สารที่มีความสามารถ ในการทําใหสารตางๆ 

ละลายได โดยไมทําปฏิกิริยาเคมีกับสารนั้น  

2) ตัวละลาย (solute) หมายถึง สารที่ถูกตัวทําละลายละลายใหกระจายออกไปทั่ว

ในตัวทําละลายโดยไมทําปฏิกิริยาเคมีตอกัน  

1.2 ความสามารถในการละลายของสาร  

ความสามารถในการละลายของสารชนิดหนึ่งในสารอีกชนิดหนึ่งนั้นสามารถหาไดจาก

อัตราสวนระหวางตัวถูกละลาย กับตัวทําละลาย หรือ อัตราสวนระหวางตัวถูกละลาย กับสารละลายใน

สภาวะที่สารละลายนั้นเปนสารละลายอิ่มตัว ซึ่งสามารถบอกเปนความหนาแนนสูงสุดของสารละลายนัน้

ไดอีกดวยซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน แรงระหวางโมเลกุลของตัวทําละลายกับตัวถูกละลาย 

อุณหภูมิ ความดัน และปจจัยอื่นๆ  

1.3 ปจจัยที่มีผลตอการละลายของสาร  

ชนิดของสาร อุณหภูมิ ความดัน ความสามารถในการละลายของสาร(Solubility)ขึ้นอยูกับ 

ชนิดของสาร เชน โซเดียมคลอไรด(Nacl) แตบางชนิดเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นก็จะมีความสามารถในการ

ละลายลดลง เชน กาซทุกชนิด แคลเซียมโครเมต ความดัน ในกรณีที่กาซละลายในของเหลว ถาความ

ดันสูงกาซจะละลายไดดี เชน กาซคารบอนไดออกไซคละลายในน้ําอัดลม ถาเราเพิ่มความดันปริมาณ

กาซคารบอนไดออกไซคที่ละลายในน้ําจะเพิ่มขึ้น แตถาเราเปดฝาขวด(ลดความดัน)          จะทําใหกาซ

คารบอนไดออกไซคหนีจากของเหลว น่ันคือกาซละลายไดนอยลง  
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1.4 ความเขมขนของสารละลาย  

ความเขมขนของสารละลายเปนคาที่บอกใหทราบวาในสารละลายหนึ่งๆ มีปริมาณตัวถูก

ละลายจํานวนเทาไหร และการบอกความเขมขนของสารละลาย สามารถบอกไดหลายวิธีดังนี้  

 

1.4.1 รอยละ แบงออกไดเปน 3 ลักษณะ คือ  

1) รอยละโดยมวลตอมวลหรือเรียกสั้น ๆ วารอยละโดยมวล เปนหนวยที่บอกมวล

ของตัวถูกละลายที่มีอยูในสารละลาย 100 หนวยมวลเดียวกัน (กรัม กิโลกรัม) เชน สารละลายยูเรีย

เขมขนรอยละ 25 โดยมวล หมายความวา ในสารละลายยูเรีย 100 กรัม มียูเรียละลายอยู 25 กรัม หรือ

ในสารละลายยูเรีย 100 กิโลกรัม มียูเรียละลายอยู 25 กิโลกรัม  

2) รอยละโดยปริมาตรตอปริมาตรหรือเรียกสั้นๆ วา รอยละโดยปริมาตร เปนหนวย

ที่บอกปริมาตรของตัวถูกละลายที่มีอยูในสารละลาย 100 หนวยปริมาตรเดียวกัน (ลูกบาศกเซนติเมตร 

(cm3) ลูกบาศกเดซิเมตร (dm3) หรือลิตร) เชน สารละลายเอทานอลในน้ําเขมขนรอยละ 20 โดย

ปริมาตร หมายความวาในสารละลาย 100 cm3 มีเอทานอลละลายอยู 20 cm3 เปนตน  

3) รอยละโดยมวลตอปริมาตร เปนหนวยที่บอกมวลของตัวถูกละลายที่มีอยูใน

สารละลาย 100 หนวยปริมาตร (หนวยของมวลและของปริมาตรจะตองสอดคลองกัน เชน  

 (1) กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร (g/cm3) กิโลกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร 

(kg/dm3) เปนตน) เชน สารละลายกลูโคสเขมขนรอยละ 30 โดยมวลตอปริมาตร หมายความวา ใน

สารละลาย 100 cm3 มีกลูโคสละลายอยู 30 กรัม หรือในสารละลาย 100 dm3 มีกลูโคสละลายอยู 30 

กิโลกรัม   

 (2)  โมลตอลูกบาศกเดซิเมตร หรือ โมลาริตี (mol/dm3 or Molarity)  

เนื่องจาก 1 ลูกบาศกเดซิเมตรมีคาเทากับ 1 ลิตร จึงอนุโลมใหใชโมลตอลิตร 

(mol/l) หรือเรียกวา โมลาร (Molar) ใชสัญลักษณ “M” หนวยนี้บอกใหทราบวาในสารละลาย 1 dm3 

มีตัวถูกละลายอยูกี่โมล เชน สารละลายโซเดียมคลอไรตเขมขน 0.5 mol/dm3 (0.5 M) หมายความวา

ในสารละลาย 1 dm3 มีโซเดียมคลอไรตละลายอยู 0.5 mol  

(3)  โมลตอกิโลกรัมหรือโมแลลิตี (mol/kg molality) หนวยนี้อาจเรียกวา โม

แลล (Molal) ใชสัญลักษณ “m” เปนหนวยความเขมขนที่บอกใหทราบวาในตัวทําละลาย 1 กิโลกรัม 

(kg) มีตัวถูกละลาย ละลายอยูกี่โมล เชน สารละลายกลูโคสเขมขน 2 mol/kg หรือ 2 m หมายความวา

มีกลูโคส 2 mol ละลายในน้ํา 1 kg  

หมายเหตุ สารละลายหนึ่งๆ ถาไมระบุชนิดของตัวทําละลาย แสดงวามีน้ําเปนตัวทําละลาย  

(4) สวนในลานสวน (ppm) เปนหนวยความเขมขนที่บอกใหทราบวา           

ในสารละลาย 1 ลานสวนมีตัวถูกละลาย ละลายอยูกี่สวน เชน ในอากาศมีกาซคารบอนมอนออกไซต 

(CO) 0.1 ppm หมายความวาในอากาศ 1 ลานสวน มี CO อยู 0.1 สวน (เชน อากาศ 1 ลานลูกบาศก

เซ็นติเมตร มี CO 0.1 ลูกบาศกเซนติเมตร)  
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(5)  เศษสวนโมล (mole fraction) เปนหนวยที่แสดงสัดสวนโดยจํานวนโม

ลของสารที่เปนองคประกอบในสารละลายตอจํานวนโมลรวมของสารทุกชนิดในสารละลาย  

1.5 การเตรียมสารละลาย สวนมากในการทดลองทางเคมีมักใชสารละลายที่เปนของเหลว            

จึงนิยมเตรียมสารใหอยูในรูปของสารละลาย  

1.5.1 เครื่องมือที่ใชในการเตรียมสารละลาย  

 1)  เครื่องชั่งสาร นิยมใชชั่งน้ําหนักของสารที่เปนของแข็ง และมีความละเอียดถึง

ทศนิยม ตําแหนงที่ 4  

 2)  อุปกรณวัดปริมาตร ไดแก กระบอกตวง ปเปต บิวเรต ขวดรูปชมพู และขวดวัด

ปริมาตร  

1.5.2 วิธีการเตรียมสารละลาย  

1)  เตรียมจากสารบริสุทธิ์มีขั้นตอนคือ  

  (1)  คํานวณหาปริมาณสารที่ใชในการเตรียม  

  (2)  ชั่งสารตามจํานวนใสบีกเกอรแลวเติมน้ํากลั่นเล็กนอย คนจนละลาย  

  (3)  นําสารละลายในบีกเกอรรินใสขวดวัดปริมาตรตามจํานวนที่ตองการ  

  (4)  เทน้ําทีละนอย เพื่อลางสารในบีกเกอรเติมลงในขวดวัดปริมาตรหลาย ๆ 

ครั้ง  

  (5) ใชหลอดหยดน้ํากลั่นบีบลงในขวดวัดปริมาตรจนไดปริมาตรตรงตามตองการ  

  (6)  ปดจุกแลวเขยาใหสารละลายเขากัน  

  (7)  เก็บสารละลายในขวดที่เหมาะสมหรือระบุชนิด สูตรสารความเขมขน และ

วันที่เตรียม  

2)  เตรียมจากสารละลาย มีขั้นตอนดังนี้  

  (1)  คํานวณหาปริมาตรสารที่ใชในการเตรียม  

  (2)  ตวงสารละลายดวยปเปตตามจํานวน ใสบีกเกอรเติมน้ําเล็กนอยจากนั้นริน

ใสขวดวัดปริมาตรตามขนาดที่ตองการ  

  (3)  เทน้ํากลั่นทีละนอย เพื่อลางสารในบีกเกอรเติมลงในขวดวัดปริมาตร          

หลาย ๆ  ครั้ง  

  (4)  ใชหลอดดูดน้ํากลั่นบีบลงในขวดวัดปริมาตรไดปริมาตรตรงตามตองการ  

  (5)  ปดจุกแลวเขยาใหสารละลายเขากัน  

  (6)  เก็บสารละลายในขวดที่เหมาะสม พรอมระบุชนิด สูตรสาร ความเขมขน

และวันที่เตรียม  

 

2.  กรด เบส  

2.1 ความหมายและสมบัติของกรด – เบส และเกลือ  
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2.1.1  กรด คือ สารประกอบที่มีธาตุไฮโดรเจน(H) เปนองคประกอบ และอะตอมของ H 

อะตอมใหโลหะ หรือ หมูธาตุที่เทียบเทาโลหะที่ได และเมื่อกรดละลายน้ํา จะแตกตัวใหไฮโดรเจน         

อิออน  

2.1.2  คุณสมบัติของกรด  

 1)  มีธาตุไฮโดรเจนเปนองคประกอบ  

 2)  มีรสเปรี้ยว  

 3)  ทําปฏิกิริยากับโลหะ เชน สังกะสี แมกนีเซียม ทองแดง ดีบุกและอะลูมิเนียม 

จะไดแกสไฮโดรเจน  

 4)  ทําปฏิกิริยากับหินปูนซึ่งเปนสารประกอบแคลเซียมคารบอเนต หินปูน           

สึกกรอน ไดแกสคารบอนไดออกไซด ทําใหน้ําปูนใสขุน  

 5)  เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ําเงินเปนสีแดง  

 6)  ทําปฏิกิริยากับเบสไดเกลือและน้ํา เชน กรดเกลือทําปฏิกิริยากับโซดาแผดเผา

หรือโซเดียมไฮดรอกไซดซึ่งเปนเบส ไดเกลือโซเดียมคลอไรดหรือเกลือแกง  

 7)  สารละลายกรดทุกชนิดนําไฟฟาไดดี เพราะกรดสามารถแตกตัวใหไฮโดรเจน

ไอออน  

 8)  กรดมีฤทธ์ิในการกัดกรอนสารตางๆไดโดยเฉพาะเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต ถากรดถกู

ผิวหนังจะทําใหผิวหนังไหม ปวดแสบปวดรอน ถากรดถูกเสนใยของเสื้อผา เสนใยจะถูกกัดกรอนใหไหม

ได นอกจากนี้กรดยังทําลายเนื้อไม กระดาษ และพลาสติกบางชนิดไดดวย  

2.1.3  เบส คือ สารละลายน้ําแลวแตกตัวใหไฮดรอกไซดไอออน (OH-) ออกมา เมื่อทํา

ปฏิกิริยากับกรดจะไดเกลือกับน้ํา หรือไดเกลืออยางเดียว  

2.1.4  คุณสมบัติของเบส มีดังนี้ 

1)  เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเปนสีน้ําเงิน  

2)  ทําปฏิกิริยากับแอมโมเนียมไนเตรต จะใหแกสแอมโมเนีย มีกลิ่นฉุน  

3)  ทําปฏิกิริยากับน้ํามันหรือไขมันไดสบู  

4)  ทําปฏิกิริยากับโลหะบางชนิด  

5)  ลื่นคลายสบู  

 6)  ทําปฏิกิริยากับกรดไดเกลือและน้ํา เชน สารละลายโซดาไฟ (โซเดียมไฮดรอก

ไซด) ทําปฏิกิริยากับกรดเกลือ (กรดไฮโดรคลอริก) ไดเกลือโซเดียมคลอไรด หรือเกลือแกงที่ใชปรุง

อาหาร นอกจากนี้โซดาไฟยังสามารถทําปฏิกิริยากับกรดไขมัน ไดเกลือโซเดียมของกรดไขมัน หรือที่

เรียกวา สบู 

2.1.5 เกลือ คุณสมบัติทั่วไปของเกลือ  
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 1)  สวนมากมีลักษณะเปนผลึกสีขาว เชน NaCl แตมีหลายชนิดที่มีสี เชน สีมวง 

ไดแก ดางทับทิม(โปแตสเซียมเปอรแมงกาเนต) KMnO4 สีน้ําเงิน ไดแก จุนสี(คอปเปอรซัลเฟต) 

CuSO4.5H2O สีสม ไดแก โปแตสเซียมโครเมต KCr2O7 สีเขียว ไดแก ไอออน(II)ซัลเฟต FeSO4.7H2O  

 2)  มีหลายรส เชน รสเค็ม ไดแก เกลือแกง(โซเดียมคลอไรด) NaCl รสฝาด ไดแก 

สารสม K2SO4.Al2(SO4)3 24H2O รสขม ไดแก โปแตสเซียมคลอไรด , แมกนีเซียมซัลเฟต KCl, Mg 

SO4.7H2O  

 3)  นําไฟฟาได (อิเล็กโตรไลท : electrolyte)  

 4)  เมื่อละลายน้ํา อาจแสดงสมบัติเปนกรด เบส หรือ กลางก็ได  

 5)  ไมกัดกรอนแกวและเซรามิก  

2.2 ความเปนกรด – เบสของสาร  

2.2.1 ความเปนกรด-เบส ของสารเมื่อทดสอบกับกระดาษลิตมัส จะพบการเปลี่ยนแปลง

ดังนี้  

1)  เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ําเงินเปนสีแดง แตสีแดงไมเปลี่ยน สารมี

คุณสมบัติเปนกรด 

2)  เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากแดงเปนสีน้ําเงิน แตสีน้ําเงินไมเปลี่ยน สารมี

คุณสมบัติเปนเบส  

3)  กระดาษลิตมัสทั้งสองสีไมเปลี่ยนแปลง สารมีคุณสมบัติเปนกลาง  

2.2.2  ความเปนกรด-เบส ของสารเมื่อทดสอบกับสารละลายฟนอลฟทาลีน จะพบการ

เปลี่ยนแปลงดังนี้  

 1)  สารละลายฟนอลฟทาลีนเปลี่ยนสีเปนสีชมพูมวง สารนั้นมีสมบัติเปนเบส  

  2)  สารละลายฟนอลฟทาลีนใสไมมีสี สารนั้นอาจเปนกรดหรือเปนกลางก็ได 

2.2.3  ความเปนกรด-เบส ของสารเมื่อทดสอบกับยูนิเวอรซัลอินดิเคเตอร จะพบการ

เปลี่ยนแปลงดังนี้  

1)  คา pH มีคานอยกวา 7 สารละลายเปนกรด  

2)  คา pH มีคามากกวา 7 สารละลายเปนเบส  

3)  คา pH มีคาเทากับ 7 สารละลายเปนกลาง   

2.3 กรด – เบส ของสารในชีวิตประจําวัน  

สารละลายกรด – เบสในชีวิตประจําวันมีอยูมากมาย ซึ่งสามารถจําแนกไดดังนี้  

2.3.1  สารประเภททําความสะอาด - บางชนิดก็มีสมบัติเปนเบส เชน สบู ผงซักฟอก น้ํายา

ลางจาน - บางชนิดมีสมบัติเปนกรด เชน น้ํายาลาง หองน้ํา และเครื่องสุขภัณฑ  

2.3.2  สารที่ใชทางการเกษตร ไดแก ปุย - บางชนิดก็มีสมบัติเปนเบส เชน ยูเรีย - บางชนิด

มีสมบัติเปนกรด เชน แอมโมเนียมคลอไรค - บางชนิดมีสมบัติเปนกลาง เชน โพแทสเซียมไนเตรต 
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2.3.3  สารปรุงแตงอาหาร - บางชนิดก็มีสมบัติเปนเบส เชน น้ําปูนใส น้ําขี้เถา - บางชนิดมี

สมบัติเปนกรด เชน น้ําสมสายชู นํ้ามะนาว นํ้ามะขาม - บางชนิดมีสมบัติเปนกลาง เชน ผงชูรส เกลือ

แกง น้ําตาลทราย ฯลฯ  

2.3.4  ยารักษาโรค - บางชนิดก็มีสมบัติเปนเบส เชน ยาแอสไพริน วิตามินซี - บางชนิดมี

สมบัติเปนกรด เชน ยาลดกรด ยาธาตุ  

2.3.5  เครื่องสําอาง - บางชนิดมีสมบัติเปนกลาง เชน นํ้าหอม สเปรยฉีดผม ยารักษาสิวฝา  

2.4 กรณีศึกษากรด – เบส ที่มีผลตอคุณสมบัติของดิน  

2.4.1 ความเปนกรดเบสของดิน  

1)  ความเปนกรด-เบสของดิน หมายถึง ปริมาณของไฮโดรเจนที่มีอยูในดิน ความ

เปนกรด-เบส กําหนดคาเปนตัวเลขตั้งแต 1-14 เรียกคาตัวเลขนี้วาคา pH โดยจัดวา 

สารละลายใดที่มีคา pH นอยกวา 7 สารละลายนั้นมีสมบัติเปนกรด สารละลายใดที่มีคา pH 

มากกวา 7 สารละลายนั้นมีสมบัติเปนเบส สารละลายใดที่มีคา pH เทากับ 7 สารละลายนั้นมี

สมบัติเปนกลาง  

2)  วิธีทดสอบความเปนกรด-เบสมีวิธีทดสอบไดดังนี้  

  (1)  ใชกระดาษลิตมัสสีน้ําเงินหรือสีแดง โดยนํากระดาษลิตมัสทดสอบกับสารที่

สงสัย ถาเปนกรดจะเปลี่ยนกระดาษลิตมัสสีน้ําเงินเปนสีแดง และถาเปนเบสจะเปลี่ยนกระดาษลิตมัสสี

แดงเปนสีน้ําเงิน  

  (2)  ใชกระดาษยูนิเวอรแซลอินดิเคเตอร โดยนํากระดาษยูนิเวอรแซลอินดิเค

เตอรทดสอบกับสารแลวนําไปเทียบกับแผนสีที่ขางกลอง  

  (3)  ใชน้ํายาตรวจสอบความเปนกรด-เบส เชน สารละลายบรอม        ไทมอ

ลบลูจะใหสีฟาออนในสารละลายที่มี pH มากกวา 7 และใหสีเหลืองในสารละลายที่มี pH นอยกวา 7  
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 3)  ปจจัยหรือสาเหตทุี่ทําใหดินเปนกรด ไดแก การเนาเปอยของสารอินทรียในดิน 

การใสปุยเคมบีางชนิด สารที่ปลอยจากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท ปจจัยที่ทําใหดินเปนเบส ไดแก 

การใสปูนขาว (แคลเซียมไฮดรอกไซด) ความเปนกรด-เบสของดินนั้นมผีลตอการเจริญเตบิโตของพืช พืช

แตละชนิดเจริญเติบโตไดดีในดินที่มีคา pH ที่เหมาะแกพืชนั้นๆ ถาสภาพ pH ไมเหมาะสมทําใหพืชบาง

ชนิดไมสามารถดูดซึมแรธาตุที่ตองการทีม่ีใน ดินไปใชประโยชนได การแกไขปรบัปรุงดิน ดินเปนกรด 

แกไขไดโดยการเติมปูนขาว หรือดินมารล ดินเปนเบสแกไขไดโดยการเติมแอมโมเนียมซลัเฟต หรือผง

กํามะถัน  ความรูเพิ่มเติม อินดิเคเตอรจากธรรมชาติ คือ สารธรรมชาติทีส่กัดไดจากสวนตางๆ        

ของพืชสามารถใชเพื่อตรวจสอบความเปนกรด-เบสของสารละลายได                                                              

ตารางแสดงชวงการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอรจากธรรมชาติบางชนิด 

ชนิดของพืช ชวง pH ที่เปลี่ยนสี สีที่มีการเปลี่ยนแปลง 

อัญชัน 

กุหลาบ 

กระเจี๊ยบ 

ชงโค 

บานไมรูโรย 

ดาวเรือง 

ผกากรอง 

1-3 

3-4 

6-7 

6-7 

8-9 

9-10 

10-11 

แดง-มวง 

ชมพู-ไมมีสี 

แดง- เขียว 

ชมพู-เขียว 

แดง-มวง 

ไมมีสี-เหลือง 

ไมมีสี-เหลือง 

 

การใชอินดิเคเตอรในการทดสอบหาคา pH ของสารละลายนั้นจะทราบคา pH โดยประมาณเทานั้น ถา

ตองการทราบคา pH ที่แทจริงจะตองใชเครื่องมือวัด pH ที่เรียกวา "พีเอชมิเตอร (pH meter)" ซึ่งเปน

เครื่องมือที่สามารถตรวจวัดคา pH ของสารละลายไดเปนเวลานานติดตอกัน ทําใหตรวจสอบการ

เปลี่ยนแปลงความเปนกรด-เบสของสารละลายได และคา pH ที่อานไดจะมีความละเอียดมากกวาการ

ใชอินดิเคเตอร  
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แบบฝกหัด 

คําชี้แจง : ขอสอบมีทั้งหมด 10 ขอใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  

1. ขอใดกลาวถึงสารละลายไดถูกตอง  

 ก. สารที่มีเนื้อสารเหมือนกันตลอดทุกสวน  

 ข. สารที่มีเนื้อสารมองดูใสไมมีสีกลิ่นและรส  

 ค. สารที่ไมบริสุทธิ์เกิดจากสารบริสุทธิ์ตั้งแต 2 ชนิดผสมกัน  

 ง. สารที่มีจุดหลอดเหลวต่ํากวา 100 องศาเซลเซียส  

2. ขอใดผิดเกี่ยวกับตัวทําละลาย  

 ก. สารที่มีปริมาณมากกวา  

 ข. สารที่มีสถานะเดียวกับสาระละลาย  

 ค. สารที่มีสถานะเปนของเหลวเทานั้น  

 ง. สารที่มีสถานะเปนของแข็ง ของเหลว และกาซ  

3. ตัวถูกละลายคืออะไร  

 ก. สารที่มีปริมาณนอยกวา  

 ข. สารที่มีสถานะเดียวกับสารละลาย  

 ค. สารที่มีสถานะเปนของเหลวเทานั้น  

 ง. สารที่มีความหนาแนนนอยกวาสารละลาย  

4. สาร A สามารถละลายในน้ําได 15 กรัม แตเมื่อนําไปตม สาร A ละลายไดเพิ่มขึ้นเปน 25 กรัม และ 

     ก็ไมสามารถละลายไดอีก เราเรียกสารอะไร  

 ก. สารละลายอิ่มตัว  

 ข. สารละลายเขมขน  

 ค. สารละลายเจือจาง  

 ง. สารละลายไมอิ่มตัว  

5. กระบวนการใดเรียกวา การตกผลึก  

 ก. การแยกตัวของตัวถูกละลายออกจากสารละลายอิ่มตัว  

 ข. การแยกตัวของตัวถูกละลายออกจากสารละลายเขมขน  

 ค. การแยกตัวของตัวทําละลายออกจากสารละลายอิ่มตัว  

 ง. การแยกตัวของตัวทําละลายออกจากสารละลายเขมขน  

6.  ความแตกตางของสารกับสารบริสุทธิ์คือขอใด  

 ก. สารละลายมีปริมาตรมากกวาสารบริสุทธิ์  

 ข. สารละลายมีจุดเดือดไมคงที่ สารบริสุทธิ์มีจุดเดือดคงที่  

 ค. สารละลายมีจุดเดือดคงที่ สารบริสุทธิ์มีจุดเดือดไมคงที่  

 ง. สารละลายมีจุดเยือกแข็งคงที่ สารบริสุทธิ์มีจุดเยือกแข็งไมคงที่  
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7.  ขอใดตองใชตัวทําละลายตางจากพวก  

 ก. น้ําตาล  

 ข. เชลแล็ก  

 ค. เกลือแกง  

 ง. สีผสมอาหาร  

8.  ขอใดไมสงผลตอความสามารถในการละลายของสาร  

 ก. ความดัน  

 ข. อุณหภูมิ  

 ค. ความหนาแนน  

 ง. ชนิดของตัวทําละลายและตัวถูกละลาย  

9.  แอลกอฮอล 80% โดยปริมาตร มีความหมายตรงกับขอใด  

 ก. สารละลายนั้น 100 cm3 มีเอทิลแอลกอฮอลอยู 80 cm3  

 ข. สารละลายนั้น 100 กรัม มีเอทิลแอลกอฮอลอยู 80 กรัม  

 ค. สารละลายนั้น 100 cm3 มีเอทิลแอลกอฮอลอยู 80 กรัม  

 ง. สารละลายนั้น 100 กรัมมีเอทิลแอลกอฮอลอยู 80 cm3  

10.  ขอใดจัดเปนการพิสูจนวาสาร x กับสาร y มีความสามารถในการละลายในของเหลว z ไดดีกวากัน  

 ก. ใชของเหลว Z ปริมาณเทากันที่อุณหภูมิเดียวกัน  

 ข.  ใชของเหลว Z ปริมาณเทากันที่อุณหภูมิตางกัน  

 ค. ใชสาร x และ y ปริมาณเทากันที่อุณหภูมิตางกัน  

 ง. ใชสาร x และ y ปริมาณเทากันที่อุณหภูมิเดียวกัน  

 

 

 

เฉลย 

1. ก   2. ค   3. ก   4. ก   5. ค   6. ข  7. ข   8. ก   9. ก   10. ง 
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เรื่อง  สารและผลิตภัณฑในชีวิต 

1. สาร 

 ความหมายของสารและผลิตภัณฑ  

 สาร หมายถึง สิ่งที่มีตัวตน มีมวลหรือน้ําหนัก ตองการที่อยูและสามารถสัมผัสได เชน ดิน 

หิน อากาศ พืช และสัตว ทุกสิ่งทุกอยางมที่อยูรอบๆ ตัวเรา จัดเปนสารทั้งสิ้น สารแตละชนิดมีสมบัติ

แตกตางกัน แตสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะได การที่สารมีสมบัติแตกตางกัน และมีสมบัติแตกตางกัน 

และมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสถานะไดแตกตางกันนี้ ถือวาเปนลักษณะเฉพาะของสาร        

แตละชนิด ดังนั้นจึงมีการใชเกณฑการพิจารณาและอธิบายสมบัติของสารมาจัดจําแนกสาร และมีการ

ทดสอบสมบัติของสารเพื่อพิสูจนวาสารนั้นเปนสารชนิดใด เพราะหากอาศัยแตการสังเกตหรือมองเห็น

เพียงอยางเดียวในบางครั้งก็ไมสามารถจะตัดสินไดแนนอน  

 ผลิตภัณฑ หมายถึง สิ่งที่เสนอขายใหกับตลาด สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา

กลุมเปาหมายได ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะสัมผัสไดหรือสัมผัสไมได ทั้งนี้รวมถึง สินคา บริการ 

สถานที่ องคกร บุคคลหรือความคิด 

1.1 สารอาหาร หรือโภชนาสาร  

มีผูใหความหมายไวดังนี้ วีนัส และ ถนอมขวัญ (2541) อธิบายวา สารอาหาร หมายถึง 

สารประกอบเคมี หรือแรธาตุที่มีอยูในอาหารชนิดตางๆ ที่รางกายตองการ สิริพันธุ (2542) อธิบายวา 

สารอาหาร หมายถึง สวนประกอบที่เปนสารเคมีที่มีอยูในอาหาร เมื่อบริโภคเขาไปแลวรางกายสามารถ

นําไปใชประโยชนได โดยคารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เปนสารอาหารที่รางกายตองการปริมาณมากและ

เปนสารอาหารที่ใหพลังงานแกรางกาย เรียก “macronutrients ” สวนวิตามิน และเกลือแรเปน

สารอาหารที่รางกายตองการนอย และไมใหพลังงาน เรียก “micronutrients” เสาวนีย (2544) อธิบาย

วา สารอาหาร หมายถึง สารเคมีที่มีอยูในอาหาร มี 6 ชนิด คือ 1. คารโบไฮเดรต 2. โปรตีน 3. ไขมัน  

4. วิตามิน 5. เกลือแร 6. น้ํา สารอาหารแตละพวกทําหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง วินัย 

และคณะ (2545) อธิบายวา สารอาหาร หมายถึง สารเคมีที่พบในอาหาร เปนสารที่มีความสําคัญตอ

กระบวนการของชีวิต  

 สรุป สารอาหาร หรือโภชนาสาร หมายถึง สารเคมีที่มีอยูในอาหาร มี 6 ชนิด เปนสารที่มี

ความสําคัญตอกระบวนการทํางานของรางกาย โดยแบงสารอาหารที่รางกายตองการเปน สารอาหารที่

ตองการในปริมาณมาก หรือสารอาหารที่ใหพลังงาน หรือศัพทสมัยใหมเรียก สารอาหารมหภาค ไดแก 

คารโบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ซึ่งทําหนาที่ใหพลังงาน และเสริมสรางเนื้อเยื่อในรางกาย สารอาหารที่

ตองการในปริมาณนอย หรือ สารอาหารที่ไมใหพลังงาน หรือสารอาหารจุลภาค ไดแก วิตามิน และ

เกลือแร สวนน้ําเปนสารอาหารที่ไมใหพลังงานแตชวยสนับสนุนการทํางานของรางกายซึ่งจะขาดไมได  
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ที่ผูเขียนสรุปวาน้ํา คือ สารอาหารตัวหนึ่งทั้งนี้ เพราะน้ํา เปนสารเคมีชนิดหนึ่งที่อยูในอาหารทุกชนิด

มากนอยขึ้นอยูกับชนิดของอาหาร การแบงประเภทของสารอาหาร แบงได (วีนัส และถนอมขวัญ, 

2541) ดังนี้ 1.สารอาหารที่รางกายตองการในปริมาณมาก ไดแก สารอาหาร คารโบไฮเดรต ไขมัน และ

โปรตีน ซึ่งทําหนาที่ใหพลังงาน และเสริมสรางเนื้อเยื่อ 2.สารอาหารที่รางกายตองการในปริมาณนอย

ไดแก วิตามิน และเกลือแร รางกายตองการสารเหลานี้เพื่อกําหนด และควบคุมกระบวนการทํางานของ

รางกายเพื่อดํารงไวซึ่งสุขภาพที่ดี 3.น้ําเปนสวนประกอบที่สําคัญในการสนับสนุนการทํางานของ

สารอาหารทั้งหมดในกระบวนการทํางานของสิ่งมีชีวิต  

1.2 สารปรุงแตง สารปรุงแตงอาหาร หมายถึง สารปรุงรสอาหารใชใสในอาหารเพื่อทําให

อาหารมีรสดีขึ้น เชน น้ําตาล น้ําปลา น้ําสมสายชู น้ํามะนาว ซอสมะเขือเทศ และใหรสชาติตางๆ  

1) วิธีการการตรวจสอบ ผงชูรส เนื่องจากผงชูรสเปนวัตถุที่สังเคราะหขึ้นมา การ

ตรวจสอบผงชูรสอาจทําไดโดยการสังเกตลักษณะภายนอก แตในบางครั้งก็เปนการยากในการสังเกตวิธี

ที่ดีที่สุดตองตรวจสอบโดยวิธีทางเคมีซึ่งมีวิธีการดังนี้  

 (1)  การเผา โดยการนําผงชูรส ประมาณ 1 ชอนชา ใสลงชอนโลหะเผาบนเปลวไฟให

ไหมแลวสังเกต ถาเปนผงชูรสแทจะไหมเปนสีดํา แตถาเปนผงชูรสที่มีสารอื่นเจือปนจะเปนสีขาว  

 (2)  ตรวจสอบดวยกระดาษขมิ้น ซึ่งเตรียมโดยการเอาผงขมิ้นประมาณ 1 ชอนชา 

ละลายใน แอลกอฮอลหรือน้ํา 10 ชอนชา จะไดสารสีเหลือง จากนั้นจุมกระดาษสีขาวหรือผาขาวลงใน

สารสาร สีเหลือง นําไปผึ่งใหแหงจะไดกระดาษขมิ้นหรือผาขมิ้น การตรวจสอบทําไดโดยการละลายผงชู

รสใน น้ําสะอาด จากนั้นจุมกระดาษขมิ้นหรือผาขมิ้นลงไปพอเปยก สังเกตการณเปลี่ยนสี ถาเปนผงชูรส

ที่มีสารอื่นเจือปนจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเปนสีแดง แตถาไมเปลี่ยนสีเปนผงชูรสแท  

 (3)  ตรวจดวยน้ํายาปูนขาวผสมน้ําสมสายชู การเตรียมน้ํายาปูนขาว ทําไดโดยเอาปูน

ขาวครึ่งชอนชา ละลาย ในน้ําสมสายชู 1 ชอนชา คนใหละลายตั้งทิ้งไวใหตกตะกอน จะไดสวนที่เปนน้ํา

ใส คือน้ํายาปูนขาว การตรวจสอบทําไดโดยการเอาผงชูรสมาประมาณ 1 ชอนชา ละลายในน้ํา เทน้ํายา

ปูนขาวลงไป 1 ชอนชา สังเกตการณเปลี่ยนแปลง ถาเปนผงชูรสแทจะไมมีตะกอนสีขาว แตถาเปนผงชู

รสที่มีสารอื่นเจือปนจะมีตะกอนสีขาว 

 2)  การตรวจสอบน้ําปลา มีวิธีการทดสอบดังนี้  

 (1)  หยดน้ําปลาลงไปบนถานที่กําลังติดไฟ ไดกลิ่นปลาไหมจะเปนน้ําปลาแท ถาไมมี

กลิ่นเปน น้ําปลาปลอม  

 (2)  นํามาตั้งทิ้งไวแลวดูการตกตะกอน ถาเปนน้ําปลาแทจะไมตกตะกอน แตถาเปน

น้ําปลาปลอม จะตกตะกอน  

 (3)  การกรองโดยการนําน้ําปลามากรองดวยกระดาษกรอง ถากระดาษกรองไมเปลี่ยน

สีเปนน้ําปลาแท แตถากระดาษกรองเปลี่ยนสี เปนน้ําปลาปลอม  

 3)  การตรวจสอบน้ําสมสายชู มีวิธีการทดสอบ ดังนี้  
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 (1)  การดมกลิ่นถาเปนน้ําสมสายชูแทจะมีกลิ่นหอมที่เกิดจากการหมักธัญพืชหรือ

ผลไม ถาเปน นํ้าสมสายชูปลอม จะมีกลิ่นฉุนแสบจมูก  

 (2)  ทดสอบกับผักใบบาง เชน ใบผักชี นําลงไปแชลงในน้ําสมสายชูประมาณ 30-45 

นาที ถาพบวาใบผักชีไมเหี่ยวเปนน้ําสมสายชูแท แตถาใบผักชีเหี่ยวเปนน้ําสมสายชูปลอม  

3) ทดสอบใชเจ็นเทียนไวโอเลต ( Gentian Violet ) หรือที่เรารูจักกันชื่อ ยามะมวง 

นําไปผสม กับน้ําใหเจือจาง จากนั้นนําไปหยดลงในน้ําสมสายชูแท แตถาเปลี่ยนเปนสีเขียวหรือสีน้ําเงิน

ออน ๆ เปนน้ําสมสายชูปลอม  

1.3  สารปนเปอน สารปนเปอน หมายถึง สารที่ปนเปอนกับอาหารโดยไมตั้งใจ แตเปนผลซึง่เกดิ

จากกระบวนการผลิต กรรมวิธีการผลิต โรงงานหรือสถานที่ผลิต การดูแลรักษา สิ่งปนเปอนอาหารไมวา

จะมีอยูตามธรรมชาติหรือมนุษยสรางขึ้นนี้ หากจําแนกตามคุณสมบัติของสาร จะแบงได 3 ประเภท คือ  

1.3.1  สิ่งมีชีวิต (บัคเตรี เชื้อรา เปนตน) 

1.3.2 สารเคมี (สารกําจัดแมลง โลหะ สารพิษที่จุลินทรียสรางขึ้น เปนตน) 

1.3.3 สารกัมมันตรังสี   

1.4  สารเจือปน สารเจือปน หมายถึง สารที่เติมลงไปเพื่อเพิ่มคุณลักษณะดาน สี กลิ่น รส ของ

อาหาร ใหมีลักษณะใกลเคียงธรรมชาติ อาจมีคุณคาทางโภชนาการ หรือไมก็ได เปนสารที่ตั้งใจเติมลงใน

อาหารไดแก สารปรุงแตงสี สารปรุงแตงกลิ่น เชน สียอมผา  

สาเหตุ ที่ตองใสวัตถุเจือปนอาหารลงไปก็เพื่อวัตถุประสงคทางดานเทคโนโลยีการผลิต การ

เตรียมวัตถุดิบ และ การแปรรูป การบรรจุ การขนสง การเก็บรักษาอาหาร และ มีผลหรืออาจมีผล

ทางตรงหรือทางออม ทําใหสารนั้นหรือผลิตผลพลอยไดของสารนั้นกลายเปนสวนประกอบของอาหาร

นั้น หรือมีผลตอคุณลักษณะของอาหารนั้น แตไมรวมถึง สารปนเปอน หรือ สารที่เติมลงไปเพื่อปรับปรุง

คุณคาทางอาหารของอาหาร โดยที่การใชวัตถุเจือปนอาหารตองมิไดมีเจตนาหลอกลวงผูบริโภค หรือ

ปดบังการใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพไมดี หรือการผลิตที่มีการสุขาภิบาลไมถูกตองและตองไมทําใหคุณคาทาง

อาหารลดลงดวย  

1.5  สารพิษ สารพิษ หมายถึง สารที่เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต และทรัพยสินสารพิษซึ่งมีหรือ

เกิดข้ึนในสิ่งแวดลอมรอบตัวเราที่เขามาปะปนหรือปนเปอนอาหาร แลวกอใหเกิดอาการพิษแกผูบริโภค

นั้น จําแนกตามแหลงที่มาไดเปน 3 ประเภทคือ  

1.5.1  สารพิษที่มีอยูตามธรรมชาติ ในสวนประกอบของอาหารซึ่งจะพบอยูในพืชและสัตว 

สิ่งเหลานี้จะมีโทษตอมนุษยก็ดวย ความไมรู หรือรูเทาไมถึงการณ ไปเก็บเอาอาหารที่เปนพิษมาบริโภค 

เชน พิษจากเห็ดบางชนิด ลูกเนียง แมงดาทะเลเปนพิษ สารพิษในหัวมันสําปะหลังดิบ เปนตน  

1.5.2  สารพิษที่เกิดจากการปนเปอนในอาหารตามธรรมชาติ สารพิษที่มาจากจุลินทรยีซึง่ม ี

2 ประเภทใหญ คือ อันตรายที่เกิดจากตัวจุลินทรียและอันตรายที่เกิดจากสารพิษที่จุลินทรียสรางขึ้น จุลิ

นทรียที่ทําใหเกิดพิษเนื่องจากตัวของมันเอง มีอยู 5 พวก ไดแก  

1)  แบคทีเรีย เชน Salmonella Shigella Vibrio  
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2)  รา เชน Aspergillus Penicillin fusarum Rhizopus  

3)  โปรโตซัว เชน Entamoeba histolytica  

4)  พาราสิต เชน Trichinosis Tapeworms  

5)  ไวรัส เชน Poliovirus Hepatitis Virus  

  จุลินทรียที่ทําใหเกิดพิษภัยอันเนื่องมาจากสารพิษที่สรางขึ้นในขณะที่จุลินทรียนั้น

เจริญเติบโตแลวปลอยทิ้งไวในอาหาร มีทั้งสารพิษของแบคทีเรีย และของเชื้อรา สารพิษที่สําคัญที่พบ 

ไดแกสารพิษที่เกิดจาก Clostridium botulinum เปนจุลินทรียที่เปนสาเหตุใหเกิดพิษในอาหาร

กระปองและสารพิษจากเชื้อรา ที่เรียกวา Alflatoxin มักจะพบในพืชตระกูลถั่ว โดยเฉพาะถั่วลิสงและ

ผลิตภัณฑจากถั่วลิสง ไดแก ถั่วกระจก ขนมตุบตั๊บ น้ํามัน ถั่วลิสง เปนตน  

1.5.3 พิษที่เกิดจากสารเคมี ซึ่งปะปนมากับอาหาร ไดแก สารหนู และโซเดียมฟลูออไรด ที่

มีอยูในยาฆาแมลง หรือยาฆาวัชพืชตางๆ สําหรับยาฆาแมลงซึ่งใชมากเกินไปหรือเก็บพืชผลเร็วกวา

กําหนดเมื่อกินผักผลไมเขาไปจะทําใหรางกายสะสมพิษ และเปนสาเหตุทําใหเกิดมะเร็งได สําหรับพิษ

จากสารปลอมปนและสารปรุงแตงอาหารไดกลาวแลว  

ตารางแสดงตัวอยางสารพิษที่ปนมากับอาหารและอาการของผูที่ไดรับสารพิษ  

ชนิดของโลหะ อาการ 

ตะกั่ว ( Lead)  - ระยะแรกรางกายออนเพลีย เบื่ออาหาร ปวดศีรษะ โลหติ

จาง - ระยะที่สอง เปนอัมพาตตามแขนขา สมองไมปกติ 

ชักกระตุก เพอคลั่ง หมดสติ  

แคดเมียม ( Cadmium )  - ทองเดิน ไอหอบ เหนื่อยงาย โลหิตจาง กระดูกผุ ตับ

พิการ ไตพิการ  

ปรอท ( Mercury )  - ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ มือสั่น นอนไมหลับ มีอาการ

ทางประสาท ระบบทางเดินอาหารและการทํางานของไต

ผิดปกติ  

โครเมียม ( Chromium )  - เวียนศีรษะ เกิดแผลที่จมูก ปอด ทางเดินอาหาร เบื่อ

อาหาร คลื่นไส อาเจียน หมดสติ มีอันตรายตอตับ และไต 

อาจเสียชีวิตได เนื่องจากปสสาวะเปนพิษ  

สารหนู ( Arsenic )  - มีอาการทางผิวหนัง ตาอักเสบ เสนประสาทอักเสบ ปวด

ศีรษะ วิงเวียน มีอาการทางสมอง ตับและไตพิการ  

พลวง ( Antimony )  - อาเจียนบอย ๆ ถายอุจจาระเปนน้ํา มีพิษตอตับอยาง

รุนแรง  

เซเรเนียม ( Selemium)  - มีอาการปวดศีรษะบริเวณหนาผาก ตกใจงาย ลิ้นเปนฝา 

ผิวหนังอักเสบ ออนเพลีย ตับถูกทําลาย  
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2. สารสังเคราะห  (synthetic substance)  

สารที่ไดจากปฏิกิริยาเคมีนํามาใชประโยชนเพื่อทดแทนสารจากธรรมชาติซึ่งอาจมีปริมาณไม

เพียงพอ หรือคุณภาพไมเหมาะสม  

สารสังเคราะห คือ สารที่มนุษยศึกษาคนควาวิจัยจากธรรมชาติจนคิดวารู และเขาใจในสิ่งนั้น

อยางถองแทสามารถสังเคราะหสรางสารนั้นขึ้นมาทดแทน การสรางของธรรมชาติ ตลอดจนมีการ

ดัดแปลงตอเติมโครงสรางบางประการใหเปนตามที่ตนตองการ โดยอาจไมคํานึงถึงผลกระทบตอสมดุล

ของธรรมชาติภายใตกฎเกณฑการเกิดขึ้น ตั้งอยูและดับไปโดยสัมพันธกับมิติของชีวิตจิตวิญญาณของมิติ

ของกาลเวลาใน ธรรมชาติ ซึ่งกอใหเกิดการรบกวนกฎเกณฑการควบคุมสมดุลของธรรมชาติโดยปกติ 

เชน การสังเคราะหโพลิเมอรหลายชนิดที่ทนทานตอการยอยสลายในสภาวะแวดลอมปกติ ของธรรมชาติ

ในปจจุบัน การตัดตอพันธุกรรมพืช และสัตวใหผิดเพี้ยนจากวิวัฒนาการปจจุบันโดยไมคํานึงถึงความ

เหมาะสม สมดุลในกาลปจจุบัน โดยมุงสนองตอตัณหากิเลสความเกงกลาของตนเองเปนสาเหตุใหเกิด

การสูญพันธุ ของพืช และสัตวหลายชนิดจากการแทรกแซงวิถีปกติของธรรมชาติ เชน การตัดตอเอาสาร

พันธุกรรมของแบคทีเรียไปใสไวในพืชตระกูลฝาย แลวจดสิทธิบัตรเปนพันธุพืชของตนเองเรียกวาฝาย 

BTในขณะเดียวกันเพื่อเปนการปกปองการละเมิดสิทธิบัตรของตน หรืออาจเจตนาทําลายฝายธรรมชาติ

ใหสูญพันธุหวังการผูกขาด การปลูกฝายจึงตัดตอยีนสใหฝาย BT เปนหมันโดยไมไดมีการปองกันการ

ปนเปอนยีนส BT จากการผสมเกสรของแมลงใหเปนหมันในรุนตอมา หรือยีนส BTของแบคทีเรียอาจ

กระตุนใหฝาย BT สรางสารพิษทําลายแมลงในธรรมชาติ จนกระทบหวงโซความสมดุลของแมลงใน

ธรรมชาติจนเกิดการสูญพันธุของพืชตระกูล ฝายและแมลงในธรรมชาติได 

จะเห็นไดวาการเกิดขึ้นของสารสังเคราะห หรือการสังเคราะหสรางสรรพสิ่งที่ผิดเพี้ยนจาก

ธรรมชาติโดยยังขาดความตระหนัก ในความละเอียดออน ซับซอน ลึกซึ้งในสมดุลของธรรมชาติอาจ

กอใหเกิดหายนะภัยแกธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเกินกวาจะแกไขเยียวยาไดในปจจุบันมนุษยพบวา

อัตราการสูญ เผาพันธุของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติเพิ่มขึ้น ในอัตราที่นาตกใจความหลากหลายทางชวีภาพที่

เสื่อมทรุดหดหายไป ยอมหลีกไมพนที่จะกระทบตอการดํารงอยูของเผาพันธุมนุษยเชนเดียวกับการ เกิด

โรคอุบัติใหมทั้งหลาย เชน ไขหวัดซาร เอดส ไขหวัดนก และอื่นๆ และโรคความเสื่อมจากการเสียสมดุล

ของรางกายจากผลกระทบของสารเคมีสังเคราะห ซึ่งกระทบตอสิ่งแวดลอมกระทบตอสมดุลของธาตุใน

รางกาย เชน โรคเบาหวาน ไขมันในเลือด โรคไต และ ตับวายจากการทํางานหนัก ในการขจัดสาร

แปลกปลอมตางๆที่รบกวนสมดุลของรางกายโดยเฉพาะโรคภูมิแพ เหลานี้ลวนเกิดจากผลกรรมที่มนุษย

แทรกแทรงสมดุลของธรรมชาติใหเสียไปทั้งสิ้น สารสังเคราะหที่มีสมบัติคลายฮอรโมน สารสังเคราะหที่

มีคุณสมบัติเหมือนออกซิน สังเคราะหเพื่อใชประโยชนทางการเกษตร สําหรับใชเรงรากของกิ่งตอนหรือ

กิ่งปกชํา ชวยในการเปลี่ยนเพศดอกบางชนิด ชวยใหผลติดมากขึ้น ปองกันการรวงของผล สาร

สังเคราะหเหลานี้ ไดแก - IBA (indolebutylic acid ) - NAA (naphtaleneacetic acid ) - 2, 4 - D 

(2-4 dichlorophenoxyacetic acid) สารสังเคราะห 2, 4-D นําไปใชในวงการทหารในสงคราม
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เวียดนาม ใชโปรยใสตนไมในปาเพื่อใหใบรวง จะไดเห็นภูมิประเทศ ในปาไดชัดขึ้น สารสังเคราะหที่มี

คุณสมบัติเหมือนไซโทไคนิน นิยมนํามาใชกระตุนการเจริญของตาพืช ชวยรักษาความสด ของไมตัดดอก

ใหอยูไดนาน ไดแก - BA (6-benzylamino purine) - PBA (tetrahydropyranyl benzyladenine) 

สารสังเคราะหที่มีคุณสมบัติเหมือนเอทิลีน ไดแก - สารเอทิฟอน (ethephon, 2-chloroethyl 

phosphonic acid ) นํามาใชเพิ่มผลผลิตของน้ํายางพารา - สาร Tria ใชเรงการเจริญเติบโตของพืช 

ประเภทขาว สม ยา 

3. สารและผลิตภัณฑที่ใชในชีว ิต  

สารเคมีในชีวิตประจําวัน ในชีวิตประจําวัน เราจะตองเกี่ยวของกับสารหลายชนิด ซึ่งมีลกัษณะ

แตกตางกัน สารที่ใชในชีวิตประจําวันจะมีสารเคมีเปนองคประกอบ ซึ่งสามารถจําแนกเปนสาร

สังเคราะหและสารธรรมชาติ เชน สารปรุงรสอาหาร สารแตงสีอาหาร สารทําความสะอาด สารกําจัด

แมลงและสารกําจัดศัตรูพืช เปนตน ในการจําแนกสารเคมีเปนพวกๆ นั้นเราใชวัตถุประสงคในการใช

เปนเกณฑการจําแนก ดังรายละเอียดตอไปนี้  

3.1 ผลิตภัณฑทําความสะอาดคอมพิวเตอร Computer Cleaners) ที่มีจําหนายเปน

สวนผสมของอะลิฟาติกไฮโดรคารบอนหลาย ๆ ชนิด (aliphatic hydrocarbon)35 % อะลิฟาติก

ไฮโดรคารบอนนี้เปนสวนประกอบหลักของผลิตภัณฑที่ใชในชีวิตประจําวันหลายชนิด เชน น้ํามันสน 

แกสโซลีน สีน้ํามันเปนตน คุณสมบัติของอะลิฟาติกไฮโดรคารบอนคือไวไฟได อะลิฟาติกไฮโดรคารบอน

สวนใหญ หากสัมผัสซ้ํา ๆ ทําใหผิวหนังแหง เนื่องจากมันสามารถละลายไขมันที่ผิวหนังไดดี ซึ่งอาจทํา

ใหผิวหนังเกิดอาการแพเชนเปนผื่นแดง คัน เปนตุมพอง เปนแผลระบม ฟกชํ้า ตกสะเก็ด และอะลฟิาตกิ

ไฮโดรคารบอนบางชนิด เชน n-hexane ยังเปนสารพิษที่ยับยั้งหรือทําลายเนื้อเยื่อของระบบประสาท 

หากสูดไอระเหยเขาไปเปนเวลานานอยางตอเนื่อง การไดรับสารทั้งแบบระยะสั้นในปริมาณมากหรือ

ตอเนื่องในระยะยาวทําใหมีปญหาดานสุขภาพ เชน การกดระบบประสาทสวนกลาง หัวใจลมเหลว หมด

สติ โคมา และอาจถึงตายได ดังนั้นในการใชสารพิษชนิดนี้เปนประจําควรมีเครื่องปองกันการหายใจ และ

ใชในที่มีอากาศถายเทไดดี หลีกเลี่ยงการใชในที่ปด เชน หองปรับอากาศ หรือในมุมอับอากาศ และควร

สวมถุงมือดวย  

3.2 ผลิตภัณฑเพิ่มความชุมชื้นของผิวหนัง ปกติผิวหนังจะมีการปกปองการสูญเสียน้ําตาม

ธรรมชาติอยูแลว โดยมีผิวหนัง ข้ีไคล ซึ่งเปนแผนใสคลุมผิวอยู นอกจากนั้นยังมีน้ํามันหลอเลี้ยงผิวหนัง

ซึ่งชวยเก็บความชุมชื้นของผิวไวอีกชั้นหนึ่ง แตบางคนหรือบางสถานการณ เชน โรคหนังแหงจาก

พันธุกรรม การชําระลางเกินความจําเปน หรือในภาวะอากาศแหงในฤดูหนาว หรือการทํางานในหอง

ปรับอากาศ น้ําจะระเหยจากผิวหนังเพิ่มมากขึ้น ผลิตภัณฑเพิ่มเพื่อความชุมชื้นจึงเปนที่นิยม จน

กลายเปนความจําเปนขึ้นมา ลักษณะของผลิตภัณฑมีทั้งชนิดครีม โลชันขุน โลชั่นใส เจล สเปรย 

หลักการทํางานของมันก็คือ เพื่อใหผิวหนังมีความชุมช้ืนเพิ่มขึ้น องคประกอบมีทั้งสารชวยเพิ่มน้ําในชั้น

ผิวหนัง เชน กรดอะมิโน โซเดียมพีซีเอ (Sodium Pyrrolidone Carboxylic Acid) โพลิเพปไทด ยูเรีย 

แลคเตต เปนตน สวนสารปองกันการระเหยของน้ําจากชั้นผิวก็เปนพวกน้ํามันและขี้ผึ้ง ไขสัตว ซิลิโคน 
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บางผลิตภัณฑจะเติมสารดูดความชื้นจากบรรยากาศเพื่อปองกันการระเหยของน้ําจากเนื้อครีม เชน กลี

เซอรีน น้ําผึ้ง กรดแลคติก   

3.3 เอ เอช เอ AHA) กับความงามบนใบหนา AHA ยอมาจาก Alpha Hydroxyl Acids มี

สรรพคุณที่กลาวขวัญวาเปนสารชวยลดริ้วรอยจุดดางดําบนผิวหนังได จึงใชผสมกับครีมและโลชั่น 

เครื่องสําอางที่มี AHA เปนสวนประกอบถูกจัดในกลุมเดียวกับสารเคมีสําหรับลอกผิว ซึ่งใชงานกันในหมู

แพทยผิวหนังและศัลยกรรมพลาสติก AHA ที่ใชกันมากคือ กรดไกลโคลิก และกรดแลกติก แตยงัมหีลาย

ชนิดที่ใชเปนสวนประกอบ โดยปกติที่วางตลาดมีความเขมขนรอยละ 10 หรือนอยกวานั้น แตในกรณี

ของผูเชี่ยวชาญดานผิวหนังสามารถใชไดถึงระดับความเขมขนรอยละ 20 -30 หรือสูงกวานั้น AHA จัด

อยูในผลิตภัณฑที่ไมใชเครื่องสําอางทั่วไป แตอยูในหมวดของเวชสําอาง (Cosmeceutical) ตามองคการ

อาหารและยาแหงสหรัฐอเมริกา (FDA) ซึ่งใหความสนใจเปนพิเศษ เนื่องจาก AHA ไมเหมือน

เครื่องสําอางทั่วไป แตมันซึมผานเขาไปในชั้นผิวหนังได และหากเขมขนพอก็จะลอกผิว ซึ่งเกิดผลในทาง

ลบคือทําใหเซลผิวเสื่อมเร็วข้ึน และยังทําใหผิวหนังชั้นนอกบางลงดวย ผูใชผลิตภัณฑที่มี AHA จํานวน

หนึ่ง ใชแลวพบวาผิวของตนไวตอแสงอาทิตยมากขึ้น หรือแพแดดนั่นเอง การทดลองใชกรดไกลโคลิก

เขมขนและตอเนื่อง จะพบอาการผิวแดงและทนตอแสงยูวีไดนอยลง องคการที่ดูแลความปลอดภัยของ

ผูบริโภค ไดสรุปผลในการใช AHA อยางปลอดภัย ใหมีความเขมขนไมเกินรอยละ 10 และเมื่อผสม

พรอมใชจะตองมีคาความเปนกรด-ดางไมต่ํากวา 3.5 นอกจากนั้นผลิตภัณฑนั้นยังตองมีสวนผสมที่ชวย

ลดระดับความไวตอแสงแดด หรือมีสารกันแดด หรือมีขอความแนะนําใหใชควบคูกับผลิตภัณฑสําหรับ

กันแดด ถาอยากทราบวาผลิตภัณฑที่ใชอยูมี AHA หรือไมลองอานฉลากดู และมองหาชื่อสารเคมี

ตอไปนี้ - กรดไกลโคลิก (Glycolic acid) - กรดแลคติก (Lactic acid) - กรดไกลโคลิกและแอมโมเนียม

ไกลโคเลต (Glycolic acid and Ammonium glycolate) - กรดอัลฟาไฮดรอกซีคาโพรลิก 

(Alphahydroxy caprylic acid) - กรดผลไมรวม (Mixed fruit acid) - กรดผลไมสามอยาง (Triple 

fruit acid) - กรดผลไมชนิดไตรอัลฟาไฮดรอกซี (Tri-alpha hydroxyl fruit acid) - สารสกัดจาก

น้ําตาลออย (Sugar cane extract) 

3.4 ผลิตภัณฑกําจัดสิ่งอุดตัน การเกิดสิ่งอุดตันในทอโดยเฉพาะทอน้ําทิ้งจากอางลางชาม สวน

หนึ่งเกิดจากไขมัน จากเศษอาหารแข็งตัวเกาะอยูในทอ สารเคมีที่ใชเปนผลิตภัณฑกําจัดสิ่งอุดตันสวน

ใหญคือโซเดียมไฮดรอกไซด หรือ โซดาไฟ (sodium hydroxide) ซึ่งมีทั้งชนิดผงหรือเม็ด และชนิดน้ํา 

ความเขมขนของทั้ง 2 ชนิดจะแตกตางกัน ชนิดผงจะมีความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด ประมาณ 

50% โดยน้ําหนัก ในขณะที่ชนิดน้ําจะมีความเขมขนประมาณ 25% โดยน้ําหนักโซเดียมไฮดรอกไซด จะ

ทําปฏิกิริยากับสิ่งอุดตันประเภทไขมันกลายเปนสารที่ละลายน้ําได โซเดียมไฮดรอกไซด มีความเปนพิษ

มาก เพราะฤทธ์ิกัดกรอน การสัมผัสทางผิวหนังทําใหเกิดแผลไหม การสัมผัสถูกตามีฤทธิ์กัดกรอน ทําให

เกิดการระคายเคืองอยางรุนแรง เปนแผลแสบไหม อาจทําใหมองไมเห็นและถึงขั้นตาบอดได การหายใจ

เอาฝุนหรือละอองของสารอาจทําใหเกิดการระคายเคืองเล็กนอยของทางเดินหายใจสวนบนไปจนถึง

ระคายเคืองอยางรุนแรง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปริมาณของการไดรับสาร อาการอาจมีการจาม เจ็บคอ มีน้ํามูก 
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เกิดการหดเกร็งของกลามเนื้อ อักเสบ การบวมน้ําที่ถุงลม และเกิดอาการบวมน้ําที่ปอด การกลนืหรอืกนิ

ทําใหเกิดการไหมอยางรุนแรงของปาก คอ และชองทอง ทําใหเนื้อเยื่อเปนแผลรุนแรงและอาจตายได 

อาการยังรวมถึงเลือดออกในชองทอง อาเจียน ทองเสีย ความดันเลือดต่ํา การปฐมพยาบาลควรลาง

บริเวณที่ไดรับสารดวยน้ําอยางนอย 15 นาที โซเดียมไฮดรอกไซดเมื่อละลายในน้ําจะใหความรอนสูงจน

อาจเดือดกระเด็นเปนอันตรายได และยังทําใหเกิดละอองที่มีกลิ่นฉุนและระคายเคืองมาก หามผสมหรือ

ใชรวมกับผลิตภัณฑที่มีสมบัติเปนกรด ดังนั้นหามผสมน้ํายาลางหองน้ําซึ่งมีฤทธิ์เปนกรด เพราะ

โซเดียมไฮดรอกไซดมีฤทธ์ิเปนเบสซึ่ง เกิดปฏิกิริยารุนแรงและทําใหสารหมดประสิทธิภาพ ความเปนดาง

ของโซเดียมไฮดรอกไซด มีผล ตอพีเอชหรือความเปนกรดดางของสิ่งแวดลอมจน ทําใหสิ่งมีชีวิตน้ําตาย

ได หามทิ้งลงสูแหลงน้ํา นํ้าเสีย หรือดิน ทางที่ดีจึงควรหลีกเลี่ยงใชผลิตภัณฑกําจัดสิ่งอุดตันประเภทนี้ 

หากจําเปนควรใชโซเดียมไฮดรอกไซด อยางระมัดระวัง ไมสัมผัสสารโดยตรง ควรใสถุงมือ และใชสารให

หมดภายในครั้งเดียว การเก็บรักษาควรเก็บใหมิดชิด และปดฝาใหสนิทเนื่องจากโซเดียมไฮดรอกไซดดูด

ความชื้นและคารบอนไดออกไซดจากอากาศไดดีมาก ทําใหประสิทธิภาพลดลง  

3.5 ผลิตภัณฑไลยุง Insect Repellents) ผลิตภัณฑไลยุง (Insect Repellents) ที่ใชกันมี

สารเคมีที่เปนสารออกฤทธ์ิคือ DEET, ไดเมทิล พทาเลต (dimethyl phthalate) และ เอทิลบิวทิลอเซติ

ลามิโน โพรพิโนเอต (ethyl butylacetylamino propionate) ผลิตภัณฑไลยุงมีหลายรูปแบบ ทั้งแบบ

สเปรย ลูกกลิ้ง (roll on) โลชั่นทากันยุง และแปงทาตัว DEET หรือ diethyltoluamide เปนสารออก

ฤทธ์ิที่นิยมใชมาก เปนพิษแบบเฉียบพลันไมมากนัก ถาสัมผัสทางผิวหนังกอใหเกิดการระคายเคืองตอ

ผิวหนังและตา หากสูดดมขาไป ทําใหเกิดการระคายเคืองที่แผนเยื่อเมือกและทางเดินหายใจสวนบน 

และการไดรับสารเปนเวลานานอาจกอใหเกิดอาการแพได ในการทดลองกับหนูการไดรับสารแบบเรื้อรัง

จะกอใหเกิดการกลายพันธุและมีผลตอทารกในครรภ ความเขมขนของ DEET ในผลิตภัณฑไลยุงอยู

ระหวาง 5-25% โดยน้ําหนัก ปริมาณ % ที่มากขึ้นไมไดหมายถึงประสิทธิภาพในการไลยุงจะมากขึ้น แต

หมายถึงระยะเวลาในการปองกันยุงนานขึ้น เชนที่ 6% จะปองกันยุงได 2 ชั่วโมง ในขณะที่ 20% จะ

ปองกันยุงได 4 ชั่วโมง dimethyl phthalate มีความเปนพิษปานกลาง อาจทําใหเกิดการระคายเคือง

เชนเดียวกับ DEET แลวยังกดระบบประสาทสวนกลาง รบกวนระบบทางเดินอาหาร ทําอันตรายตอไต มี

ความเสี่ยงทําใหเกิดการพิการแตกําเนิดของทารกในครรภมีความเปนพิษเล็กนอยตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา 

โดยเฉพาะกับปลา Ethyl butylacetylamino propionate มีความเปนพิษปานกลาง กอใหเกิดการ

ระคายเคืองตา นอกจากใชไลยุงแลว Ethyl butylacetylamino propionate มีประสิทธิภาพในการ        

ไลมด แมลงวัน แมงมุม เห็บ หมัดอีกดวย ผลิตภัณฑไลยุงสวนใหญมีผลกอการกลายพันธุหากใชอยาง

ตอเนื่อง ดังนั้นควรใชเมื่อจําเปนเทานั้นและควรใชอยางระมัดระวัง  

3.6  ลูกเหม็น Mothball) 

ลูกเหม็นที่เราคุนเคยมีลักษณะเปนกอนกลมสีขาวขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ          

1 เซนติเมตร เอาไวใสในตูเสื้อผาหรือตูเก็บรองเทาเพื่อระงับกลิ่นและปองกันแมลงกัดแทะ เพราะลูก

เหม็นใหไอที่มีกลิ่นออกมาจากสารเคมีที่เปนของแข็ง เรียกวาระเหิดออกมา (ถาไอออกมาจากของเหลว 
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เรียกวา ระเหย) สารเคมีที่มีกลิ่นและระเหิดไดนํามาใชทําลูกเหม็น ไดแก แนพธาลีน (Naphthalene) 

เปนผลึกสีขาว แข็ง และสามารถระเหิดเปนไอไดงาย หากกินหรือกลืนเขาไปทําใหมีอาการปวดศีรษะ 

คลื่นไส อาเจียน มึนงง ระคายเคืองตอกระเพาะอาหารและลําไส การไดรับเขาไปในปริมาณที่มาก       

อาจทําลายเซลเม็ดเลือดแดง การหายใจเขาไปจะทําใหเจ็บคอ ไอ ปวดศีรษะ และคลื่นไส การสัมผัสทาง

ผิวหนังทําใหเกิดการระคายเคืองปวดแสบปวดรอน สารนี้สามารถดูดซึมผานผิวหนังและทําใหเปน

อันตรายได การสัมผัสถูกตาทําใหปวดตา และสายตาพรามัว ยังมีอีกสารหนึ่งที่นํามาใชแทนแนพธาลีน 

คือ p-Dichlorobenzene (1,4- Dichlorobenzene หรือ p-DCB) มีสมบัติสามารถระเหิดกลายเปนไอ

อยางชาๆ และไอของมันจะทําหนาที่ดับกลิ่น หรือฆาแมลงพิษของ p-Dichlorobenzene คลายๆ

แนพธาลีน มีความเปนพิษมาก (www.wikipedia.org) สารเคมีที่ใชทําลูกเหม็นอีกชนิดหนึ่งคือ แคม

เพอร หรือ การบรู (Camphor; 1,7,7-trimethylnorcamphor) มีความเปนพิษมาก ถาหายใจเขาไป

กอใหเกิดการระคายเคืองตอทางเดินหายใจ ไอ หายใจถี่ มีผลตอระบบประสาทเปนไดตั้งแตมึนงงจนถึง

ชัก ขึ้นอยูกับปริมาณและระยะเวลาที่ไดรับสาร การกลืนหรือกินเขาไปกอใหเกิดการระคายเคืองตอ

ทางเดินอาหาร เกิดอาการคลื่นไส อาเจียน ทองเสีย อาจทําใหปวดศีรษะ เปนลม การสัมผัสทางผิวหนัง

กอใหเกิดอาการเปนผื่นแดง คัน และเจ็บ สามารถดูดซึมผานผิวหนังไดอยางรวดเร็ว ถาไดรับสารเปน

เวลานานอาจทําลายตับและไต คนที่มีอาการผิดปกติทางระบบประสาทหรือเปนโรคเกี่ยวกับตับอยูแลว

จะไดรับผลกระทบตอสารนี้ไดงาย อยางไรก็ตาม การใชลูกเหม็นตามปกติไมไดใหอันตรายเชนวานี้ 

เพราะมันคอยๆระเหิดใหไอออกมา เราไมไดไปสูดดมแรงๆ หรือสัมผัสนานๆ สิ่งที่ควรระมัดระวังคือ        

เก็บใหพนมือเด็ก ที่อาจเลนหรือหยิบไปใสปากได...  

3.7 น้ํายาขัดพื้นและเฟอรนิเจอร  

น้ํายาขัดพื้นและเฟอรนิเจอร มักมีสวนผสมของสารเคมีหลัก ๆ อยู 2-3 ชนิดคือ ไดเอธิลีน ไกล

คอล (Diethylene Glycol) น้ํามันปโตรเลียม และไนโตรเบนซีน ทั้งหมดเปนสารไวไฟและให ไอระเหย 

แตสวนใหญคือ 2 ชนิดแรก สวนไนโตรเบนซีนมีนอย ไดเอธิลีนไกลคอลและนํ้ามันปโตรเลียมทําหนาที่

เปนตัวทําละลายความเปนพิษของทั้งสองตัวนี้ไมรุนแรงและไมมีพิษเฉียบพลัน นอกจากกลืนกินเขาไป 

อันตรายจึงอยูที่ความไวไฟและไอระเหยที่อาจสูดดมเขาไประยะยาว แตเมื่อมันมาอยูในบานเราก็ตอง

ระวังเด็กกินเขาไปเทานั้น ถากลืนกินเขาไปจะมีอาการคลื่นไส อาเจียน ทองรวง ตองใหผูปวยดื่มน้ํา        

มาก ๆ ลวงคอใหอาเจียนแลวสงแพทย สําหรับไนโตรเบนซีนที่อาจเปนสวนผสมอยูนั้น ดวยตัวของมัน

เองจะมีพิษมากกวา เพราะเมื่อสูดดมหรือซึมซับเขาผิวหนังเปนเวลานาน จะเปนพิษตอเม็ดเลือด            

อาการ231  

รุนแรงอาจถึงขั้นปวดศีรษะ ชีพจรเตนไมเปนจังหวะ ความดันเลือดลดลง หายใจลําบาก เกิด

อาการตัวเขียว และระบบสวนกลางผิดปกติ เมื่อเกิดไฟไหมใหใชโฟมสําหรับดับไฟ หรือผงเคมี หรือ

คารบอนไดออกไซดดับไฟได แตถาน้ํายาปริมาณไมมากก็ใชน้ําได การถูกผิวหนังไมมีอันตรายมากนัก

เพียงแตลางออกทันทีดวยน้ํามากๆ ที่สําคัญไมควรปลอยไนโตรเบนซีน สูสิ่งแวดลอม การที่เราตองพึง่พา

น้ํายาตางๆ ตั้งแตน้ํายาขัดพื้นหองน้ําทั้งกรดและดาง แลวยังน้ํายาขัดเฟอรนิเจอรอีก นาจะหยุดคิดวามี
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ความจําเปนสักเพียงใด ลดลงไดหรือไม อาจหาสิ่งอื่นทดแทนก็ได เชนอาจใชน้ํามันผสมน้ํามะนาว (2:1) 

ขัดเฟอรนิเจอรแทน หรือถาทอตันลองใชวิธีทะลวงทอหรือลางดวยน้ํารอน กอนหันไปใชโซเดียมไฮดรอก

ไซด หรือแทนที่จะใชน้ํายาลางหองน้ําที่เปนกรดไฮโดรคลอลิก อาจใชแคน้ําผสมผงซักฟอกแลวขัดดวย

แปรงก็ได หรือถาอยางออน ๆ ก็หันไปใชผงฟู (โซเดียมไบคารบอเนต) แทน ดังนั้นกอนจะซื้อน้ํายาทํา

ความสะอาดใด ๆ มาใช หยุดคิดถึงสิ่งแวดลอมสักนิด ภัยใกลตัวก็อาจลดลงดวย  

3.8 โฟมพลาสติก โฟมพลาสติกที่เราใชกันแพรหลายทุกวันนี้ เรียกอีกอยางหนึ่งวา โพลิสไตรี

นโฟม หรือสไตโรโฟม มีลักษณะเปนเนื้อพอง เปนเม็ดกลมเบียดอัดกันแนนอยูในแผนโฟม แข็งแรง 

ยืดหยุนได ใชมีดตัดแตงได เบา และราคาไมแพง จึงนิยมใชเปนหีบหอกันกระเทือน กันความรอน ใชเปน

ภาชนะใสอาหาร สวนชนิดเบามีความหนาแนนนอย นิยมใชเปนวัสดุตกแตงเวที และพวงหรีด โฟมทําให

ชีวิตประจําวันของเราสะดวกสบายขึ้นก็จริง แตมันก็เปนตัวสรางปญหามลภาวะอยางมาก เพราะมันไม

เนาเปอยหรือยอยสลายตามธรรมชาติ โฟมใชแลวจะถูกทิ้งลงถังขยะ ความที่มันมีขนาดใหญ เบา และ

กินที่ การเก็บรวบรวมขยะจึงสรางปญหาใหกับเทศบาล เพราะมันเขาไปอุดตันตามทอระบายน้ํา และ

ทําลายทัศนียภาพอีกทั้งยังตองใชเตาเผาพิเศษ จึงจะกําจัดได จึงควรหลีกเลี่ยงการใช นอกจากนั้นเมื่อ

เผาทําลายมันยังปลอยกาซซีเอฟซีซึ่งเติมลงไปในกระบวนการผลิตทําใหเกิดการพองตัว กาซนี้เปนตัว

ทําลายชั้นโอโซนของบรรยากาศ สาเหตุของปรากฏการณโลกรอนอันเนื่องมาจากกาซเรือนกระจกดงันัน้ 

เราควรชวยกันลดการใชโฟมเพื่อสิ่งแวดลอมที่เราอาศัยอยู   (ที่มา : http://www.chemtrack.org) 

3. การเลือกใชสารในชีวิต สารเคมีในชีวิตประจําวัน  

ทุกครัวเรือนจําเปนตองใชผลิตภัณฑตางๆที่มีสารเคมีเปนสวนประกอบ ซึ่งไดแก ผลิตภัณฑทํา

ความสะอาดหองน้ํา ผลิตภัณฑที่ใชในหองครัว ผลิตภัณฑที่ใชสวนบุคคล หรือแมแตยาฆาแมลง เปนตน 

คุณเคยหยุดคิดสักนิดบางไหมวาผลิตภัณฑตางๆที่ใชภายในบานเหลานี้ประกอบดวยสารเคมีบางชนิดที่

เปนอันตรายตอสมาชิกในครอบครัวและสัตวเลี้ยงที่คุณรัก โดยถานําไปใช เก็บ หรือทําลายทิ้ง อยางไม

ถูกวิธี อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ และสิ่งแวดลอม หรืออาจติดไฟทําลายทรัพยสินของคุณได อยางไรก็

ตาม ถาเรารูจักใช เก็บ และทิ้งผลิตภัณฑเหลานี้อยางถูกวิธี เราก็จะสามารถปองกันอันตรายที่อาจ

เกิดข้ึนไดและใชผลิตภัณฑเหลานี้ไดอยางปลอดภัย  

3.1 ทําไมสารเคมีที่ใชภายในบานจึงเปนอันตราย ผลิตภัณฑสารเคมีที่ใชภายในบานมี

อันตราย โดยอยางนอยมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังนี้ เปนพิษ กัดกรอน ติดไฟได หรือทําปฏิกิริยาที่

รุนแรงได ผลิตภัณฑที่มีสารเคมีที่เปนอันตรายเปนสวนประกอบ ไดแก นํ้ายาทําความสะอาดทั่วไป ยาฆา

แมลง สเปรยชนิดตางๆ นํ้ายาขจัดคราบไขมัน น้ํามันเชื้อเพลิง สีและผลิตภัณฑที่ถูกทาสีมาแลว แบตเตอ

รี และหมึก ผลิตภัณฑและสารเคมีตางๆเหลานี้สวนมากถาไดรับหรือสัมผัสในปริมาณที่นอยคงไม

กอใหเกิดอันตรายมากนัก แตถาไดรับหรือสัมผัสในปริมาณที่มาก หรือในกรณีอุบัติเหตุ เชน สารเคมีหก

รดรางกาย หรือรั่วออกจากภาชนะบรรจุ ก็อาจทําใหเกิดอันตรายถึงชีวิตได  
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3.2 สิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อใหบานของคุณปลอดภัย  

3.2.1 จัดเก็บผลิตภัณฑตางๆไวในที่ที่แหงและเย็น หางจากความรอน จัดวางบนพื้น

หรือชั้นที่มั่นคง และเก็บใหเปนระบบ ควรแยกเก็บผลิตภัณฑที่มีฤทธิ์กัดกรอน ติดไฟได ทําปฏิกิริยาที่

รุนแรงได หรือเปนพิษ ไวบนชั้นตางหาก และทําความคุนเคยกับผลิตภัณฑแตละชนิด ควรจดจําใหไดวา

เก็บไวที่ไหน และแตละผลิตภัณฑมีวัตถุประสงคในการใชอยางไร เมื่อใชเสร็จแลวควรนํามาเก็บไวที่เดิม

ทันที และตรวจใหแนใจวาภาชนะทุกชิ้นมีฝาปดที่แนนหนา ผลิตภัณฑบางชนิดอาจเปนอันตรายได

มากกวาที่คุณคิด ผลิตภัณฑเหลานี้ไดแก  

1) ผลิตภัณฑทําความสะอาดภายในบาน เชน นํ้ายาเช็ดกระจก แอมโมเนีย 

นํ้ายาฆาเชื้อ น้ํายาทําความสะอาดพรม นํ้ายาขัดเฟอรนิเจอร รวมทั้งสเปรยปรับอากาศ เปนตน 

2) ผลิตภัณฑซักผา เชน ผงซักฟอก นํ้ายาปรับผานุม นํ้ายาฟอกสีผา เปนตน  

3) ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม เชน สเปรยใสผม น้ํายาทาเล็บ นํ้ายา

ลางเล็บ นํ้ายากําจัดขน นํ้ายายอมผม เครื่องสําอางอื่นๆ เปนตน 

4) ผลิตภัณฑที่ใชในสวน เชน ปุย ยากําจัดวัชพืช ยาฆาแมลง เปนตน   

ผลิตภัณฑเพื่อการบํารุงรักษาบาน เชน สีทาบาน กาว นํ้ายากันซึม นํ้ามันลางสี เปนตน  

5) ผลิตภัณฑสําหรับรถยนต เชน นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันเบรค นํ้ามันเครื่อง 

นํ้ายาลางรถ น้ํายาขัดเงา เปนตน  

3.2.2 ผลิตภัณฑสารเคมีทุกชนิดตองมีฉลากและตองอานฉลากกอนใชงานทุกครั้ง 

ผลิตภัณฑที่เปนอันตรายควรตองใชดวยความระมัดระวัง อานฉลากและทําตามวิธีใชอยางถูกตอง

รอบคอบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาฉลากมีคําวา “อันตราย (DANGER)”, “สารพิษ (POISON)”, “คําเตือน 

(WARNING)”, หรือ “ขอควรระวัง (CAUTION)” โดยมีรายละเอียดอธิบายไดดังนี้  

1) อันตราย (DANGER) แสดงใหเห็นวาควรใชผลิตภัณฑดวยความระมัดระวัง

เพิ่มมากขึ้นเปนพิเศษ สารเคมีที่ไมไดถูกทําใหเจือจาง เมื่อสัมผัสถูกกับตาหรือผิวหนังโดยไมไดต้ังใจ อาจ

ทําใหเนื้อเยื่อบริเวณนั้นถูกกัดทําลาย หรือสารบางอยางอาจติดไฟไดถาสัมผัสกับเปลวไฟ  

2) สารพิษ (POISON) คือ สารที่ทําใหเปนอันตราย หรือ ทําใหเสียชีวิต ถาถูก

ดูดซึมเขาสูรางกายทางผิวหนัง รับประทาน หรือ สูดดม คํานี้เปนเปนขอเตือนถึงอันตรายที่รุนแรงที่สุด  

3) เปนพิษ (TOXIC) หมายถึง เปนอันตราย ทําใหอวัยวะตางๆทําหนาที่

ผิดปกติไป หรือ ทําใหเสียชีวิตได ถาถูกดูดซึมเขาสูรางกายทางผิวหนัง รับประทาน หรือ สูดดม  

4) สารกอความระคายเคือง (IRRITANT) หมายถึง สารที่ทําใหเกิดความ

ระคายเคือง หรืออาการบวมตอผิวหนัง ตา เยื่อบุ และระบบทางเดินหายใจ  

5) ติดไฟได (FLAMMABLE หรือ COMBUSTIBLE) หมายถึง สามารถติดไฟได

งาย และมีแนวโนมที่จะเผาไหมไดอยางรวดเร็ว  

6) สารกัดกรอน (CORROSIVE) หมายถึง สารเคมี หรือไอระเหยของสารเคมี

นั้นสามารถทําใหวัสดุถูกกัดกรอน ผุ หรือสิ่งมีชีวิตถูกทําลายได  
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3.2.3 เลือกซื้อผลิตภัณฑเทาที่ตองการใชเทานั้น อยาซื้อสิ่งที่ไมตองการใช เพราะ

เสมือนกับเปนการเก็บสารพิษไวใกลตัวโดยไมจําเปน พยายามใชผลิตภัณฑที่มีอยูเดิมใหหมดกอนซื้อมา

เพิ่ม ถามีของที่ไมจําเปนตองใชแลวเหลืออยู ควรบริจาคใหกับผูที่ตองการใชตอไป หรือไมก็ควรเก็บและ

ทําฉลากใหดี โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อฉลากใกลหลุดหรือฉีกขาด และควรทิ้งผลิตภัณฑที่เกามากๆ ซึ่งไม

ควรนํามาใชอีกตอไป  

3.2.4 เก็บใหไกลจากเด็ก สารทําความสะอาด หรือ สารเคมีที่ใชภายในบานอาจทําให

เปนอันตรายถึงแกชีวิต ควรเก็บในตูที่เด็กเอื้อมไมถึง อาจล็อคตูดวยถาจําเปน สอนเด็กๆในบานใหทราบ

ถึงอันตรายจากสารเคมี นอกจากนี้ ควรจดเบอรโทรศัพทฉุกเฉินไวใกลกับโทรศัพท เบอรโทรศัพทเหลานี ้

ไดแก เบอรรถพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่ใกลบาน สถานีดับเพลิง สถานีตํารวจ หนวยงานที่ทําหนาที่

เกี่ยวกับการควบคุมสารพิษ และแพทยประจําตัว  

3.2.5 ไมควรเก็บสารเคมีปะปนกับอาหาร ทั้งนี้เนื่องจากสารเคมีอาจหกหรอืมไีอระเหย

ทําใหปนเปอนกับอาหารได และเมื่อใชผลิตภัณฑสารเคมีเสร็จแลวควรลางมือใหสะอาดทุกครั้ง 

3.2.6 ไมควรเก็บของเหลวหรือกาซที่ติดไฟไดไวในบาน นํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต

หรือถังบรรจุกาซถาสามารถทําไดไมควรนํามาเก็บไวภายในบาน ถังบรรจุกาซควรเก็บไวนอกบานใน

บริเวณใตรมเงาที่มีอากาศถายเทไดสะดวก ตองไมเก็บของเหลวหรือกาซที่ติดไฟไดไวใกลกับแหลงของ

ความรอนหรือเปลวไฟ และเก็บไวในภาชนะบรรจุดั้งเดิมหรือภาชนะที่ไดรับการรับรองแลวเทานั้น  

3.2.7 เก็บสารเคมีไวในภาชนะบรรจุดั้งเดิมเทานั้น ไมควรเปลี่ยนถายสารเคมีที่ใช

ภายในบานลงในภาชนะชนิดอื่นๆ ยกเวนภาชนะที่ติดฉลากไวอยางเหมาะสมและเขากันไดกับสารเคมี

นั้นๆโดยไมทําใหเกิดการรั่วซึม นอกจากนี้ ไมควรเปลี่ยนถายสารเคมีลงในภาชนะที่ใชสําหรับบรรจุ

อาหาร เชน ขวดนํ้าอัดลม กระปองนม ขวดนม เปนตน เพื่อปองกันผูที่รูเทาไมถึงการณนําไป

รับประทาน  

3.2.8 ผลิตภัณฑหลายชนิดสามารถนําไปแปรรูปเพื่อนํากลับมาใชใหมได เพื่อลด

ปริมาณสารเคมีที่เปนพิษในสิ่งแวดลอม  

3.2.9 ใชผลิตภัณฑอื่นๆที่มีอันตรายนอยกวาทดแทนสําหรับงานบานทั่วๆไป 

ตัวอยางเชน สามารถใชผงฟู และนํ้าสมสายชูเทลงในทอระบายนํ้า เพื่อปองกันการอุดตันได  

3.2.10 ทิ้งผลิตภัณฑและภาชนะบรรจุใหถูกตองเหมาะสม ไมเทผลิตภัณฑลงในดิน

หรือในทอระบายนํ้าทิ้ง ผลิตภัณฑหลายชนิดไมควรทิ้งลงในถังขยะหรือเทลงในโถสวม ควรอานฉลาก

เพื่อทราบวิธีการทิ้งที่เหมาะสมตามคําแนะนําของผูผลิต  

3.3 ทําอยางไรใหปลอดภัยขณะใชสารเคมี  

3.3.1 เลือกใชผลิตภัณฑที่ไมเปนพิษแทน 

3.3.2 อานฉลากและปฏิบัติตามวิธีการใชทุกครั้ง  

3.3.3 สวมถุงมือและเสื้อคลุมทุกครั้ง ถาผลิตภัณฑสามารถทําใหเกิดอันตรายไดโดย

การสัมผัสตอผิวหนัง  
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3.3.4 สวมแวนตาปองกันสารเคมี ถาผลิตภัณฑสามารถทําใหเกิดอันตรายตอตา  

3.3.5 หามสวมคอนแทคเลนสเมื่อใชตัวทําละลายอินทรีย เชน ทินเนอร เปนตน  

3.3.6 หยุดใชผลิตภัณฑทันทีถารูสึกวิงเวียน ปวดทอง คลื่นไส อาเจียน หรือปวดศีรษะ  

3.3.7 ควรใชผลิตภัณฑสารเคมีในที่ที่มีอากาศถายเทไดสะดวก ถาเปนไปไดควรใช

ผลิตภัณฑในที่โลงแจง  

3.3.8 หามสูบบุหรี่เมื่อใชผลิตภัณฑที่สามารถติดไฟได  

3.3.9 หามผสมผลิตภัณฑสารเคมีเอง เนื่องจากสารเคมีบางชนิดอาจทําปฏิกิริยาตอกัน 

เกิดเปนไอควันพิษหรืออาจระเบิดได  

3.3.10 พบแพทยทันทีถาสงสัยวาไดรับสารพิษหรือไดรับอันตรายเมื่อสัมผัสกับสารเคมี

ที่ใชภายในบาน (ที่มา: http://oldweb.pharm.su.ac.th/Chemistry-in-Life/index2.html) 

 

4. ผลกระทบที่เกิดจาการใชสารตอชีว ิตและสิ่งแวดลอม 

สารพิษในสิ่งแวดลอมทั้งในครัวเรือน และสารพิษที่เกิดจากอาชีพนับไดวาเริ่มมีขึ้นตั้งแตมนุษย

เริ่มใชสิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิต เมื่อมนุษยเริ่มตั้งอาคารบานเรือนเปนชุมชน เปนเมือง มีการตัด

ตนไม มีการเพาะปลูก และหุงหาอาหารเกิดขึ้น  เมื่อจํานวนประชากรมนุษยเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งไดมีสวน

สัมพันธกับการเกิดโรคอหิวาต  ไขรากสาดใหญไทรอยด และตอมาก็เกิดปญหาความสกปรกของเมือง

จากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในถนนและแหลงน้ําในเมืองขึ้น 

การเกิดสารพิษ (หรือมลพิษ) ยิ่งเพิ่มปญหามากขึ้นเมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศที

พัฒนาแลว เชน ประเทศอังกฤษ ไดมีของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้น จนเปนผลใหแมน้ําเทมส

เนาเสียอยางรุนแรงขึ้น ในกลางศตวรรษที่ 19  เปนผลใหปลาบางชนิด  เชน  แซลมอน สูญหายไปจน

เปนผลใหเกิดกฎหมายควบคุมปองกันน้ําเสียขึ้นในอังกฤษเปนครั้งแรกในป ค.ศ.1890 แตอยางไรก็ตาม

ในประเทศอังกฤษ แมในขณะนี้ก็ยังมีการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลในแหลงน้ําโดยตรงตามหัวเมืองที่อยูติด

กับแมน้ําและชายทะเลอยู 

 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอมนุษยและสัตว  

สารพิษจะมีผลกระทบตอรางกายของมนุษยและสัตวทดลองแตกตางกัน เหตุที่ตองยก

สัตวทดลองมาเปนกรณีศึกษาดวยนั้นเนื่องจากความเปนพิษที่เกิดกับมนุษยสามารถใชกรณีศึกษา

ดังกลาวในการเฝาระวังและปองกันได ดังนั้นกอนที่จะใชสารเคมีใดๆ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทราบวา

จะมีอันตรายอะไรบางที่จะเกิดข้ึนไดถาตองใชสารนั้น และอันตรายจากสารนั้นมีความรุนแรงมากนอย

เพียงใด โดยทั่วไปความรุนแรงของอันตรายที่เกิดจากความเปนสารพิษของสารเคมีจะขึ้นอยูกับปริมาณ 

ระยะเวลาที่สัมผัส และความเปนพิษที่เปนสมบัติเฉพาะของสารเคมีนั้น ๆ ความเปนพิษของสารใด ๆ จะ

ผันแปรไปตามปริมาณสารพิษ จํานวนครั้ง และชองทางที่ไดรับสารพิษ ซึ่งจะมีผลตอการออกฤทธิ์วาจะ
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เกิดพิษเฉียบพลันหรือพิษเรื้อรัง นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ(นวลศรี ทยาพัชร, 2538:103) 

ไดแก 

1. ชนิดของสัตว สัตวแตละชนิดจะไดรับผลกระทบจากสารพิษแตกตางกัน ตัวอยางเชน        

เมทานอล ทําใหเกิดพิษเรื้อรังและเฉียบพลันตอคนและลิงเมื่อดื่มกินหรือสูดดม แตจะมีพิษนอยตอสัตว

อื่น ๆ ที่ไมใชคนและลิง ไมทําลายเนื้อเยื่อตาและทําใหตาบอดเหมือนที่เกิดกับมนุษย สารไนโตรเบนซีน 

เมื่อใหโดยทุกชองทางจะมีพิษเฉียบพลันและเรื้อรังตอคน แมว และสุนัข แตมีพิษนอยลงตอลิง หนูและ

กระตาย เปนตน สาเหตุที่เปนเชนนี้เพราะสัตวแตละชนิดมีวิธีการดูดซึม และการขับสารพิษออกจาก

รางกายไดในอัตราที่แตกตางกัน  

2. อายุ เนื่องจากอายุของสัตวมีอิทธิพลตอการออกฤทธิ์ของสารพิษโดยเฉพาะพิษเฉียบพลัน 

สัตวแรกเกิดหรือที่มีอายุนอยจะมีความไวตอสารพิษมากกวาสัตวที่โตเต็มวัย แตสารเคมีหรือสารพิษบาง

ชนิดก็มีพิษตอสัตวที่โตเต็มวัยมากกวาสัตวที่มีอายุนอย ๆ เชน ดีดีที จะไมมีพิษเฉียบพลันตอหนูแรกเกิด 

และจะมีพิษเพิ่มมากขึ้นเมื่อหนูอายุมากข้ึน ซึ่งตรงขามกับสารพวกออรกาโนฟอสเฟต เชน พาราไทออน 

ที่มีฤทธิ์รุนแรงตอสัตวแรกเกิดมากกวาสัตวที่โตเต็มวัย การที่สัตวแตละชวงอายุมีการตอบสนองตอ

สารพิษไดแตกตางกัน อาจเนื่องจากระบบการทํางานของเอนไซมในรางกายที่มีตอสารพิษไดตางกัน 

3. เพศ เนื่องจากสัตวที่มีเพศตางกันจะมีสรีระและรูปรางตางกัน โดยเฉพาะมีระบบสบืพนัธุและ

ฮอรโมนเพศตางกัน ดังนั้นเมื่อไดรับสารพิษบางชนิด สัตวแตละเพศจะแสดงอาการพิษแตกตางกัน เชน 

หนูตัวผูมีความไวตอการที่ตับถูกทําลายเมื่อไดรับพิษเรื้อรังของดีดีทีทางปากมากกวาหนูตัวเมีย 10 เทา 

ความแตกตางเหลานี้เชื่อวาเนื่องจากฮอรโมนเพศ สารเคมีบางชนิดที่ออกฤทธิ์แตกตางกันเมื่อโตเต็มวัย 

แตอาจออกฤทธิ์ไมแตกตางกันเมื่อสัตวยังมีอายุนอย 

4. ภาวะโภชนาการ อาหารมีบทบาทสําคัญตอการเกิดพิษของสารพิษไดเมื่อทดลองใน

หองปฏิบัติการ ซึ่งเชื่อวานาจะใหผลเชนเดียวกันในคน โดยทั่ว ๆ ไป สารอาหารโปรตีนและวิตามิน

สามารถชวยปองกันความเปนพิษของสารบางชนิดไดแตไมมีกฎแนนอน นอกจากนี้สารพิษบางชนิดยัง

เกิดปฏิกิริยากับสารอาหารไดดวย 

5. สุขภาพ สุขภาพของแตละคนจะมีอิทธิพลตอการออกฤทธิ์ของสารพิษตอสุขภาพทางกาย

และอารมณ ตัวอยางเชน โรคตับหรือปอดจะเรงใหสารพิษทําลายตับและปอดไดเร็วขึ้น หรือในทาง

การแพทยผูปวยที่เปนโรคเกี่ยวกับหัวใจและไต จะไดรับพิษเรื้อรังจากโซเดียม หรืออาการที่มีโซเดียม

มากกวาคนปกติ อารมณเครียดก็มีผลกระทบตอสภาวะของรางกาย เชน การหัวเราะจะทําใหคนมี

สุขภาพดี ดังนั้นจึงมีอิทธิพลตอการออกฤทธ์ิของสารพิษทางออมดวย 

6. การตอบสนองตอสารพิษของแตละบุคคล คนแตละคนจะมีการตอบสนองตอพิษเฉียบพลัน 

การที่คนแตละคนไดรับสารพิษในปริมาณที่เทากัน อาจมีอาการพิษที่เกิดขึ้นแตกตางกันผันแปรไปในแต

ละบุคคล ความผันแปรนี้จะเกิดข้ึนกับสัตวทุกชนิดดวย นอกจากนี้คนบางคนยังอาจมีปญหาการแพตอ

สารบางชนิด ซึ่งเกี่ยวของกับระบบภูมิคุมกันภายในรางกายดวย 
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7. การมีสารเคมีอื่นรวมดวย ความเปนพิษของสารเคมีชนิดหนึ่งอาจเปลี่ยนไปจากเดิมไดเมื่อมี

สารเคมีอื่นรวมดวย ซึ่งอาจทําใหพิษรุนแรงขึ้น หรือทําใหมีพิษลดนอยลง ดังนั้นความเปนพิษของ

สารเคมีที่รางกายหรือสัตวทดลองไดรับจึงอาจผันแปรไปตามสารเคมีชนิดอื่น ๆ ดวย 

8. ความสามารถในการปรับตัว คนบางคนหรือสัตวบางตัวอาจมีความสามารถในการปรับตัวให

ทนตอพิษของสารเคมีบางชนิดได เชน การดื่มแอลกอฮอลและกาแฟ หรือการสูบบุหรี่หรือการกนิอาหาร

รสเผ็ด คนแตละคนจะมีความสามารถในการปรับตัวไดแตกตางกัน  

แนวทางในการควบคุมปองกันแกไขอันตรายจากสารพิษ 

จากการที่ประเทศไทยไดมีนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมมาตามลําดับและนบัเปนนโยบาย

สําคัญของประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมุงเนนการผลิตสินคาประเภทสินคาอุตสาหกรรม

การเกษตร และสินคาอุตสาหกรรม เพื่อการสงออกมากยิ่งขึ้น สารพิษที่จะเกิดขึ้นจากการอุตสาหกรรม

ดังกลาว จึงเกิดขึ้นทั้งจากวัตถุที่เปนอันตรายที่นําเขา ของเสียที่เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตและสารพิษ

ที่มีอยูในสินคาที่ผลิตขึ้น จึงนับวันจะมีสารพิษแพรกระจายในสิ่งแวดลอมที่ เปนธรรมชาติ และ

แพรกระจายไปสูบานเรือน ชุมชน และไปสูบุคคลมากยิ่งขึ้น 

ในสวนที่ เปนนโยบายของประเทศนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่  6              

ไดดําเนินการควบคุมปองกันอันตรายจากสารพิษไปแลวระดับหนึ่ง ดังนี้ (จารุพงศ  บุญหลง, 2534:            

34–36)  

1. ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ ไดมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการ    

ควบคุมติดตามการนําเขา การขนสง การใช การผลิต และการกําจัดกากของเสียของสารพิษและของเสยี

จากกระบวนการผลิต โดยมีหนวยราชการตางๆ ที่เกี่ยวของเปนผูดําเนินการ ไดแก กรมวิชาการเกษตร 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมควบคุมมลพิษ และคณะกรรมการ

ควบคุมวัตถุมีพิษ 

2. การศึกษาผลกระทบตอสุขภาพ  ไดมีการศึกษาผลกระทบของสารพิษที่มีตอสุขภาพ

อนามัย การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบ โดยมีสวนราชการที่ เกี่ยวของรวมดําเนินการคือ          

กรมวิชาการเกษตร กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตรการแพทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรมควบคุมมลพิษ 

3. การกําหนดมาตรฐานสารพิษ  กําหนดมาตรฐานสารพิษตกคางในผลิตภัณฑที่ใช

สารพิษในกระบวนการผลิตหรือการบรรจุ หนวยราชการที่ดําเนินการไดแกสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

4. การฝกอบรมบุคลากร  จัดฝกอบรมเจาหนาที่ทําหนาที่เกี่ยวของทั้งเจาหนาที่ของรัฐ 

เอกชน  และสถานประกอบการใหมีความรูเกี่ยวกับสารพิษ  ทั้งเพื่อปองกันอันตรายแกตนเอง  เพื่อ 

เผยแพรความรูใหผูอื่น เพื่อการปฐมพยาบาลผูปวยที่ไดรับสารพิษ และเพื่อความปลอดภัยในสถาน

ประกอบการ หนวยงานที่ดําเนินการไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงมหาดไทย และสมาคมประกอบธุรกิจสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
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 การฝกอบรมบุคลากรทางการแพทยในการรักษาพยาบาลผูปวยที่ไดรับสารพิษ 

หนวยงานที่เกี่ยวของไดแก กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลตางๆ 

5. การเผยแพรความรูและปรับปรุงการศึกษา  เผยแพรความรูเกี่ยวกับอันตรายของ

สารพิษ การปองกัน และการใชสารเคมีที่ เปนพิษดวยความปลอดภัยแกบุคคลทั่วไป และมีการ

พัฒนาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสารพิษ หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ ไดแก กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ 

การปองกันแกไขอันตรายจากสารพิษ บุคคลที่อาจไดรับสารพิษไดแกผูที่ทํางานอยูใกลชิด

กับสารพิษ ผูที่ ใชผลิตภัณฑหรือสินคาที่มีสารพิษเปนสวนผสม และบุคคลทั่วไปเมื่อสารพิษได

แพรกระจายเขาไปอยูในสวนตางๆ ของสิ่งแวดลอม ดังนั้นประชาชนทุกคนจึงควรรูจักวิธีปองกันแกไข

อันตรายจากสารพิษเบื้องตนตามหลักการทั่วไปดังนี้ 

1. การศึกษาถึงอันตรายและการปองกันอันตรายจากสารพิษ บุคคลที่ทํางานใกลชิดกับ

สารพิษ เชน ผูทําการขนยายสารพิษ ผูทํางานในโรงงานและผูใชผลิตภัณฑที่มีสารพิษเจือปน ตองศึกษา

ถึงอันตรายและวิธีใช และผูใชผลิตภัณฑที่มีสารพิษเจือปนตองศึกษาถึงอันตรายและวิธีปองกันแกไข

อันตรายจากสารพิษแตละชนิดที่ตนเองตองเขาไปเกี่ยวของใกลชิดในขณะปฏิบัติงาน เพื่อจะไดทํางาน

ดวยความระมัดระวังหรือเมื่อเกิดอันตรายข้ึนจะไดปองกันแกไขไดทันทวงที 

2. การตรวจและรักษาสุขภาพ  บุคคลที่ทํางานใกลชิดกับสารพิษตองตรวจสุขภาพของ

รางกายกอนเขาทํางาน เพราะสารพิษแตละชนิดอาจเปนอันตรายแกบุคคลไดแตกตางกัน และใน

ระหวางทํางานก็ควรมีการตรวจสุขภาพเปนระยะๆ เพื่อเฝาระวังอันตรายจากสารพิษที่อาจไดรับ 

3. การจัดสิ่งแวดลอมในการทํางาน  ในบริเวณที่ทํางานควรมีสภาพแวดลอมที่ไม

กอใหเกิดการแพรกระจายของสารพิษหรือมีสภาพแวดลอมที่เปนพิษ เชน  อากาศเสีย อากาศถายเท

ไมได มืดเกินไป อากาศช้ืน ฯลฯ ตลอดจนจัดสถานที่ทํางานใหปลอดภัยไมประมาทในขณะทํางาน และ

เก็บรักษาสารพิษในที่ปลอดภัย 

4. การใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล  ในขณะที่ปฏิบัติงานกับสารพิษตองใชอุปกรณ

ปองกันอยางเครงครัด  เชน  การใชถุงมือ  หนากาก  แวนตา  การใสเสื้อผาปองกัน  ทาครีม ฯลฯ  

เพราะอุปกรณเหลานี้ไดจัดเพื่อปองกันอันตรายจากสารพิษแตละชนิดไว 

5. การทําความสะอาดเสื้อผาและรางกาย  หลังจากทํางานเกี่ยวกับสารพิษ หรือสัมผัส

กับสารพิษแมจะไมเกิดอันตรายในทันทีทันใด ก็ควรทําความสะอาดเสื้อผาและรางกายทุกครั้ง รวมทั้ง

เสื้อผาที่ใชในการทํางานก็ไมควรนําไปไวปะปนกับเสื้อผาอื่นกอนทําความสะอาด 

6. รูจักการปฐมพยาบาล  การปฐมพยาบาลเมื่อไดรับสารพิษแตละชนิดจะชวยลด

อันตรายรายแรงได เชน สารพิษบางชนิดเมื่อกลืนเขาไปอาจตองทําใหอาเจียน ควรลางผิวหนังที่สัมผัส

สารพิษดวยสบูหรือการลางตาดวยน้ําสะอาด เปนตน ผูที่ทํางานหรือผูอาจมีโอกาสไดรับสารพิษแตละ

ชนิดควรตองศึกษาวิธีการปฐมพยาบาลสารพิษแตละชนิด 
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สารพิษในสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นนั้น นอกจากจะเกิดผลเสียแกสุขภาพอนามัยของมนุษยเรา

โดยตรงจากการที่มนุษยหายใจเอาอากาศที่เปนพิษเขาไป หรือเกิดจากการดื่มน้ําที่มีสารพิษเขาไปแลว 

สารพิษที่มีอยูในสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนในอากาศ น้ํา หรือดิน ก็จะเขาไปอยูในอาหารที่มนุษยใชบรโิภค

ประจําวัน โดยที่สารพิษที่เขาไปปะปนอยูในอาหารนั้นก็เกิดขึ้นทั้งโดยกระบวนการผลิตอาหารตาม

ธรรมชาติที่เรียกวา การเกษตรกรรม และโดยกระบวนการผลิต การดัดแปลงปรุงแตงแปรรูปอาหารที่

เรียกกันวาการอุตสาหกรรม ยังเปนการกระทําของมนุษยเองอีกดวย 

 

กิจกรรมทายบทที่ 3 

เรื่อง สารเพื่อชีว ิต 

 

กิจกรรมการเรียนรูเรื่อง การทดสอบสารปนเปอนในอาหาร 

วัตถุประสงค 

  1.  เพื่อใหผูเรียนสามารถตรวจสอบหาสารปนเปอนในอาหารโดยใชชุดทดสอบได 

  2.  เพื่อเชื่อมโยงวิธีการเลือกรับประทานอาหารในชีวิตประจําวันได 

เนื้อหา  

 สารปนเปอนในอาหาร  เปนสารพิษที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและ จากการกระทําของ

มนุษย  ซึ่งมีผลทําใหเกิดอันตรายตอรางกายจนถึงเสียชีวิตได  สารปนเปอนในอาหาร แบงตามลักษณะ

การเกิดได 2 ประเภทคือ 

1. สารพิษที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แบงออกตามชนิดของสารพิษ   ไดดังนี้  

1.  สารพิษจากเชื้อจุลินทรีย เชน สารอะฟลาทอกซิน (aflagoxin) 

2.  สารพิษจากเห็ดบางชนิด 

3.  สารพิษในพืช ผัก 

2. สารพิษที่เกิดจากการกระทําของมนุษย   สวนใหญเปนผลมาจากความเจริญทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เรานํามาใชในชีวิตประจําวัน ไดแก 1. สารตกคางจากการเกษตร 2. 

สิ่งเจือปนในอาหาร 

กิจกรรมการเรียนรู 

  1.  นําเขาสูกิจกรรมโดยซักถาม เรื่อง สารปนเปอนในอาหาร 

  2.  ดูวีดีทัศน เรื่อง สารพิษในอาหาร และสารปรุงแตงอาหาร 

  3.  ทําการตรวจสอบหาสารปนเปอนในอาหาร ตามใบงาน 

  4.  รวมกันสรุปผลการตรวจสอบ ตอบคําถาม และสรุปผลการเรียนรู 
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ระยะเวลา  

 จํานวน   2   ชั่วโมง 

สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ 

1. เอกสารประกอบการเรียนรู เรื่องสารปนเปอนในอาหาร 

2. วีดิทัศน เรื่อง สารพิษในอาหาร และสารปรุงแตงอาหาร 

3. ชุดทดสอบและอุปกรณการทดสอบสารปนเปอนในอาหาร 

การวัดผลประเมินผล 

   1.  จากการทํากิจกรรม 

   2.   จากความสนใจในการซักถาม  การตอบคําถาม 

 

 

ใบความรูที่ 1 

เรื่อง สารปนเปอนในอาหาร 

สารปนเปอนในอาหาร  เปนสารพิษที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและจากการกระทําของมนุษย  ซึ่งมี

ผลทําใหเกิดอันตรายตอรางกายจนถึงเสียชีวิตได  สารปนเปอนในอาหารแบงตามลักษณะการเกิดได               

2 ประเภทคือ 

       1.  สารพิษที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แบงออกตามชนิดของสารพิษไดดังนี้ 

1.1  สารพิษจากเชื้อจุลินทรีย เชน สารอะฟลาทอกซิน  (aflagoxin)  ซึ่งเปนสารสรางจาก  

เชื้อราพวกแอสเพอรจิลลัส  (aspergillus spp)  รานี้เจริญไดดีในถั่วลิสงและเมล็ดพืชที่ชื้น  ซึ่งความ

รอนสูงไมสามารถทําลายสารอะฟลาทอกซินได สวนใหญสารนี้จะตกคางที่ตับทําใหเกิดเปนมะเร็งตับ 

1.2  สารพิษจากเห็ดบางชนิด  ทําใหเมา  มีอาการคลื่นไส  และอาเจียน 

1.3 สารพิษในพืชผัก                                                

2.   สารพิษที่เกิดจากการกระทําของมนุษย   สวนใหญเปนผลมาจากความเจริญทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เรานํามาใชในชีวิตประจําวัน  มีดังนี้ 

  2.1   สารตกคางจากการเกษตร  เชน  ดีดีที  ปุย  ยาปราบศัตรูพืช  ซึ่งอาจสะสมใน

อาหาร  เมื่อรับประทานเขาไปจะเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิต 

2.2   สิ่งเจือปนในอาหาร  แบงออกเปน 3 ประเภทคือ 

                1.  สารกันอาหารเสีย  เปนสารที่ชวยใหอาหารคงสภาพ  รส  กลิ่น  เหมือนเมื่อแรกผลิต

และเก็บไว     ไดนาน  เชน  สารกันบูด  สารกันหืน  เปนตน 

                2.  สารแตงกลิ่นหรือรส  เปนสารที่ชวยใหอาหารมีรสและกลิ่นถูกใจผูบริโภค  หรือใชแตง

กลิ่นรส  ผูบริโภคเขาใจผิดคิดวาเปนของแท  หรือมีสวนผสมอยูมากหรือนอยทั้งที่เปนของเทียม               

สารเหลานี้ไดแก  
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- เครื่องเทศ 

- สารกลิ่นผลไม 

- สารรสหวานประเภทน้ําตาลเทียม ซึ่งเปนสารที่ใหความหวานแตไมใชนํ้าตาล 

- ผงชูรสเปนสารประกอบที่เรียกวาโมโนโซเดียมกลูเมต ถาเปนผงชูรสปลอมจะใส

สารโซเดียมเมตาฟอสเฟตและบอแรกซ  ซึ่งเปนอันตรายตอชีวิตมาก   

  3. สีผสมอาหาร  เปนสีที่ใสเพื่อจะชวยแตงเติมใหอาหารนารับประทานยิ่งขึ้น  มีทั้งสีจาก

ธรรมชาติซึ่งเปนสีที่ไดจากพืชและสัตวไมเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต  เชน  สีดําจากถาน  สีแดง จาก

ครั่ง  เปนตน  และ สีสังเคราะหสวนมากจะเปนสารพิษที่รายแรงตอรางกาย มักมีตะกั่ว และโครเมยีมอยู 

เชน สียอมผา 
 

สารพิษปนเปอนในอาหารที่ควรทราบมีดังนี้ 

                1. ดินประสิว (โพแทสเซียมไนเตรต) มสีูตรเคมี KNO3 นิยมใสในอาหารประเภทเนื้อหมู 

เนื้อปลา เนื้อวัว  ทําเนื้อเปอย  สีสวย  รสดี  และเก็บไวไดนาน  ซึ่งเปนสารทีก่อใหเกิดสารไนโตรซามีน 

(nitrosamine) ซึ่งเปนสารกอใหเกิดมะเร็ง 

                 2. ปรอท  พิษของสารปรอทที่ไปสะสมในสมอง ทําใหประสาทหลอน ความจําเสื่อมเปน

อัมพาต    เด็กในครรภประสาทจะถูกทําลาย  นิ้วมือหงิกงอ  ปญญาออน  และอาจตายได  อาการเชนนี้

เรียกวา  โรคมินามาตะ 

                3. ตะกั่ว  พิษตะกั่วเกิดจากสีและไอเสียรถยนต  จะทําลายเซลลสมอง  ทําลายเม็ดเลือด

แดง ปวดศีรษะและอาจตายได 

                4. โครเมียม  สารประกอบของโครเมียมใชทําสียอม  พิษของโคเมียมเปนอันตรายตอ

ผิวหนังและปอด 

                5. แคดเมียม  มีพิษตอปอดและไต  ทําใหเกิดโรคอิไต-อิไต 

                6. สารหนู  ทําใหเกิดโรคไขดํา  มีอาการเจียน  ปวดทองรุนแรง  เปนตะคริว 

                7. สารกันบูด  สารที่นิยมใชเปนสารกันบูด  ไดแก  กรดซาลิซิลิก  กรดบอริก  และ  

โซเดียมเบนโซเอต 

                8. น้ําประสานทองหรือบอแร็กซ  มีชื่อทางเคมีวา“โซเดียมบอเรต (sodium borate)” 

ชาวบาน เรียกวา “ผงกรอบ” หรือคนจีนเรียกวา “เพงแช”  ใชใสลูกชิ้น แปงกรอบ  ทําใหไตอักเสบได 

                9. ผงเนื้อนุม  คือบอแรกซผสมโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต  สารนี้ซึมเขาสูผิวหนังได  ทํา

ใหเกิดอาการคลายเยื่อหุมสมองอักเสบ  มีพิษตอไตและเซลลตาง ๆ ของรางกาย 

 10. น้ําตาลเทียม  คือสารใหความหวานแตไมใชนํ้าตาล  เชน 

-  ซอรบิทอล  หวานกวาน้ําตาลทราย 2 ใน 3 เทา 

-  ไซคลาเมต  หวานกวาน้ําตาลทราย 30 เทา 
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-  แอสพารเทม  หวานกวาน้ําตาลทราย 180 เทาใชแทนน้ําตาลในเครื่องดื่ม      

ลูกกวาด  หมากฝรั่ง 

-  ขัณฑสกรหรือแช็กคาริน  หวานกวาน้ําตาลทราย 550 เทา  เปนน้ําตาล

เทียม   ถารับประทานมากจะเกิดอาการคลื่นไส  อาเจียน  ทองเดิน  ชัก  ใชแทนน้ําตาลทรายสําหรับ

ผูปวยเปนโรคเบาหวานและผูที่อวนมาก 
 

อาหารบางชนิดเปนพิษตอผูบริโภค  ซึ่งอาการที่เกิดจากสารพิษแตละชนิดจําแนกได 2 ลักษณะ  คือ 

1.  อาการเปนพิษแบบเฉียบพลัน  คือการเกิดอาการเปนพิษภายหลังจากรับประทานอาหาร

นั้นๆเขาไปไมนานนักภายในเวลา 2-6 ชั่วโมง  ลักษณะอาการที่พบ  คือ  ทองเสียรุนแรง คลื่นไส หายใจ

ไมออก  เปนอัมพาตในเวลารวดเร็ว  อาจถึงตายได 

2.  อาการเปนพิษแบบเรื้อรัง  คือการเกิดอาการเปนพิษเนื่องจากรับประทานอาหารที่มี สิง่เปน

พิษปะปนอยูในปริมาณนอยและมีการสะสมอยางตอเนื่องมากขึ้นทุกวันจนมีปริมาณสารพิษในรางกาย

มากขึ้น  อาการจึงจะแสดงออกมาตามลักษณะอาการของพิษและชนิดของสาร 
 

แนวทางการปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากสารปนเปอนในอาหาร  มีดังนี้ 

 1.  เลือกซื้ออาหารที่มั่นใจวาไมมีสารพิษเจือปน 

2.  แชผักและผลไมในสารละลายน้ําสมสายชูหรือสารละลายดางทับทิมกอนนํามารับประทาน

ทุกครั้ง 

3.  เลือกรับประทานอาหารที่ใชสีปรุงแตงจากธรรมชาติ 

4.  เลือกซื้อสินคาที่ไดรับอนุญาตจากองคการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข  เพื่อรบัรอง

ความปลอดภัยของอาหารนั้นๆ 

ใบความรูที่ 2 

เรื่อง สารบอแรกซ (ผงกรอบ) 

 

บอแรกซ หรืออาจเรียกชื่อวา ผงกรอบ น้ําประสานทอง ผงเนื้อนิ่ม  สารขาวตอก ผงกันบูด 

และเมงแซหรือเพงแซ มีลักษณะเปนผงหรือผลึกสีขาว ไมมีกลิ่นมีรสขมเล็กนอย  ซึ่งกระทรวง

สาธารณสุขประกาศกําหนดใหเปนวัตถุที่หามใชในอาหาร  เพราะเปนสารเคมีที่นํามาใชในอุตสาหกรรม

หลายชนิด  เชน  ใชในอุตสาหกรรมทําแกว  ใชเปนสวนประกอบของยาฆาเชื้อ  ใชเปนสารฆาแมลง ใช

ทําอุปกรณไฟฟา ใชในการเชื่อมทอง ใชชุบและเคลือบโลหะ  และใชในการผลิตถานไฟฉาย  เปนตน  

ชื่อทางเคมีของบอแรกซ คือ"โซเดียมบอเรต" (Sodium Borate) "โซเดียมเตตราบอเรต"  (Sodium 

Tetraborate) "โซเดียมไบบอเรต" (Sodium Biborate) ฯลฯ 

เนื่องจากสารบอแรกซทําใหอาหารมีลักษณะหยุน  กรอบ  และมีคุณสมบัติเปนวัตถุกันเสียดวย  

จึงพบ  มีการลักลอบนํามาผสมในอาหารเพื่อใหอาหารมีความหยุน  กรอบ  คงตัวไดนาน ไมบูดเสียงาย  

นอกจากนี้ยังมี   การนําเอาบอแรกซไปละลายน้ําแลวทาที่เนื้อหมู  เนื้อวัว เพื่อใหดูสด ไมบูดเนากอน
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เวลา  บางแหงใชเนื้อหมูเนื้อวัวจุมลงในน้ําบอแรกซ  รวมทั้งพบวามีการปลอมปนในผงชูรส เนื่องจากมี

ลักษณะเปนผลึกเล็ก ๆ คลายผงชูรส 

อาหารที่มักตรวจพบบอแรกซ 

เนื้อสัตวและผลิตภัณฑ เชน หมูสด หมูบด ปลาบด ทอดมัน ลูกชิ้น ไสกรอก แปงกรุบ  ทับทิม

กรอบ     ผลไมดอง เปนตน  

อันตรายตอผูบริโภค  

บอแรกซ  เปนสารที่มีพิษตอรางกาย  ความรุนแรงของการเกิดพิษข้ึนกับปริมาณที่รางกายไดรบั

และการสะสมในรางกาย  หากไดรับในปริมาณไมมากแตไดรับบอยเปนเวลานานจะเกิดอาการเรื้อรัง 

เชน ออนเพลีย เบื่ออาหาร นํ้าหนักลด ผิวหนังแหงอักเสบ หนังตาบวม เยื่อตาอักเสบ  ตับและไตอักเสบ 

ระบบสืบพันธุ  เสื่อมสมรรถภาพ  เปนตน  ถาไดรับบอแรกซในปริมาณสูงจะเกิดอาการเปนพิษแบบ

เฉียบพลัน  เชน  คลื่นไส อาเจียน ปวดศีรษะ  อุจจาระรวง  เปนตน  บางครั้งรุนแรงถึงเสียชีวิตได  

วิธีหลีกเลี่ยงอันตรายจากบอแรกซ 

- ไมควรซื้อเนื้อสัตวบดสําเร็จรูปควรซื้อเปนชิ้นและตองลางใหสะอาด  แลวจึงนํามาบด หรือ  สับเอง 

-  หลีกเลี่ยงการซื้ออาหารประเภทเนื้อสัตวที่ผิดปกติจากธรรมชาติ  เชน เนื้อหมูที่แข็งกดแลวเดง หรือ

ผิวเปนเงาเคลือบคลายกระจก 

-  หลีกเลี่ยงอาหารที่มีลักษณะหยุนกรอบอยูไดนานผิดปกติ อาหารที่เก็บไว เปนเวลานาน ก็ไมบูดเสีย 

 

ใบความรูที่ 3 

เรื่อง โซเดียมไฮโดรซ ัลไฟต (สารฟอกขาว) 
 

สารฟอกขาว  หรือ สารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต (Sodiumhydrosulfite) หรือผงซักมุง                

เปนสารเคมีที่ใชในอุตสาหกรรมเสนใยไหม แห และอวน พบวามีผูคาบางรายนํามาใชฟอกขาวในอาหาร

เพื่อใหอาหารมีความขาวสดใสนารับประทานและดูใหมอยูเสมอ ซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพ อาหารที่มัก

ตรวจพบสารฟอกขาว ไดแก ถั่วงอก ขิงฝอย ยอดมะพราว กระทอน หนอไมดอง น้ําตาลมะพราว 

ทุเรียนกวน 

อันตรายตอผูบริโภค  เมื่อสัมผัสสารฟอกขาวโดยตรงจะทําใหผิวหนังอักเสบ  เปนผื่นแดงและ

ถาบริโภคเขาไป จะทําใหเกิดอาการอักเสบในอวัยวะที่สัมผัสอาหาร เชน ปาก ลําคอ กระเพาะอาหาร 

ทําใหเกิดอาการ       ปวดหลัง  ปวดศีรษะ  อาเจียน  แนนหนาอก หายใจไมสะดวก ความดันโลหิต

ลดลงอยางรวดเร็ว หากบริโภคเกิน  30  กรัม  จะทําใหถายเปนเลือด  ชัก  ช็อก หมดสติ หายใจไมออก 

ไตวาย และเสียชีวิตในที่สุด  

วิธีหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารฟอกขาว    เลือกซื้ออาหารที่มีความสะอาด สีใกลเคียงกับ

ธรรมชาติ  ไมขาวจนผิดปกติ  เชน ทุเรียนกวน ที่มีสีหมองคล้ําตามธรรมชาติ  แทนที่จะซื้อทุเรียนกวน 
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ที่มีสีเหลืองใสจากการใสสารฟอกขาว  หลีกเลี่ยงการซื้อถั่วงอกหรือขิงซอยที่ผานการใชสารฟอกขาว       

จนทําใหมีสีขาวอยูเสมอ  แมตากลม สีก็ยัง ไมคล้ํา  เปนตน 

 

ใบความรูที่ 4 

กรดซาลซิ ิลิค (สารกันรา) 

 

สารกันรา   หรือ  สารกันบูด รูจักในชื่อกรดซาลิซิลิค  เปนกรดที่มีอันตรายตอรางกายมาก  

พบวามีผูผลิตอาหารบางราย  นํามาใสเปนสารกันเสียในอาหารแหงเพื่อปองกันเชื้อราขึ้นและใหเนื้อของ

ผักผลไมที่ดองคงสภาพเดิมนารับประทาน  ไมเละงาย  อาหารที่มักตรวจพบสารกันรา ไดแก มะมวงดอง 

ผักดอง ผลไมดอง เปนตน 

อันตรายตอผูบริโภค 

  เมื่อบริโภคเขาไปจะทําลายเซลลในรางกายใหตาย  หากบริโภคเขาไปมาก ๆ จะทําลายเยื่อบุ

กระเพาะอาหารและลําไส  ทําใหเปนแผลในกระเพาะอาหารและลําไส  ความดันโลหิตต่ําจนช็อกไดหรอื

ในบางรายที่แมบริโภค    เขาไปไมมากแตถาแพสารกันรา ก็จะทําใหเปนผื่นคันขึ้นตามตัว  อาเจียน หู

อื้อ มีไข 

 วิธีหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารกันรา 

เลือกซื้ออาหารที่สดใหม ไมบริโภคอาหารหมักดอง หรือถาจะบริโภคใหเลือกซื้อจากแหลงผลิต

ที่เชื่อถือได  

 

  ใบงานที่ 1 

บอแรกซ (ผงกรอบ) กับลูกชิ้นเจาโปรด 

 

วัสดุอุปกรณ 

1. ถวยพลาสติก 

2. หลอดหยด 

3. ชอนพลาสติก 

4. กระดาษขมิ้น 

5. น้ํายาทดสอบบอแรกซ 

6. ตัวอยางอาหาร เชน ลูกชิ้น  ไสกรอก  ผลไมดอง  ลอดชอง หมูบด 

วิธีการทดสอบ 

1. สับอาหารออกเปนชิ้นเล็กๆ เทาหัวไมขีดไฟ    

2. ตักอาหาร 1 ชอน ใสในถวย 

3. เติมน้ํายาทดสอบบอแรกซลงบนอาหารจนชุม แลวกวนใหเขากัน 
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4. จุมกระดาษขมิ้นใหเปยกครึ่งแผน 

5. นํากระดาษขมิ้นที่จุมลงในอาหารที่เปยกแลววางบนจานกระเบื้องหรือแผนกระจก แลว

นําไปวางไว กลางแดดนาน 10 นาที   

    * ถากระดาษขมิ้นมี สีสมจนถึงแดง แสดงวาอาหารมีสารบอแรกซ * 

ตารางบันทึกผล 
 อาหารที่นํามา

ทดสอบ 
ผลการทดสอบ 

ลูกช้ิน  

ไสกรอก  

ผลไมดอง  

ลอดชอง  

หมูบด  

 
 
 

ใบงานที่ 2 

โซเดียมไฮโดรซลัไฟต (สารฟอกขาว) กับถั่วงอกสดกรอบจากรานผัดไทย 

วัสดุอุปกรณ 

1. ถวยพลาสติก 

2. หลอดหยด 

3. ชอนพลาสติก 

4. น้ํายาทดสอบสารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต (สารฟอกขาว) 

5. ตัวอยางอาหาร เชน หนอไมดอง  ขิงฝอย  ถ่ัวงอก  ยอดมะพราว  
 

วิธีการทดสอบ 

1. ถาอาหารเปนของเหลว ใหเทตัวอยางของเหลวน้ันลงในถวยพลาสติก จํานวน 5 มิลลิลิตร 

ถาอาหาร  เปนของแข็ง ตักอาหารครึ่งชอนชาใสในถวย เติมน้ําสะอาดประมาณ 10 

มิลลิลิตร แลวบดตัวอยาง     ใหแตก   

2.  หยดนํ้ายาทดสอบจํานวน 1 – 3 หยด ลงในถวย เขยาใหเขากัน สังเกตสีของสวนที่เปนน้ํา

ในถวย 

 ถาของเหลวมี สีเทา หรือ สีดํา แสดงวาอาหารนั้น มีสารโซเดียมไฮโดรซ ัลไฟต 
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 ถาของเหลวมี สีฟาออน หรือ สีเขียว แสดงวาอาหารนั้นไมมีสารโซ เดียม

ไฮโดรซ ัลไฟต 

ตารางบันทึกผล 

  

อาหารที่นํามาทดสอบ ผลการทดสอบ 

หนอไมดอง  

ขิงฝอย  

ถั่วงอก  

ยอดมะพราว  

 

 

 

ใบงานที่ 3 

กรดซาลซิ ิลิค (สารกันรา) กับผักและผลไมดอง 

วัสดุอุปกรณ 

1. ถวยพลาสติก 

2. หลอดหยด 

3. ชอนพลาสติก 

4. น้ํายากรดซาลิซิลิค 1 

5. น้ํายากรดซาลิซิลิค 2 

6. ตัวอยางอาหาร เชน หนอไมดอง  ผักกาดดอง  กระเทียมดอง       ผลไมดอง 

 

วิธีการทดสอบ 

1. เทน้ําดองผักหรือน้ําดองผลไมใสถวยเบอร  1  และเบอร  2  ถวยละ  5  มิลลิลิตร    

2. หยดน้ํายากรดซาลิซิลิค 1  ลงในถวยที่  2  จํานวน  5  หยด 

3. เติมน้ํายากรดซาลิซิลิค 2  ลงในถวยทั้ง  2  ถวยละ 1 หยด 

4. อยาเขยา ใหสังเกตสีจากดานบนของถวย 

 ถาถวยที่  1  มีสีเหมือนถวยที่  2  แสดงวา ตัวอยางนั้นมีกรดซาลิซ ิลิค 

ถาถวยที่  1  มีสีไมเหมือนถวยที่  2  แสดงวา ตัวอยางนั้นไมมีกรดซาลิซ ิลิค 

 



รายวิชาวทิยาศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน                                                                                 

 
 

172 

ตารางบันทึกผล 

  

อาหารที่นํามาทดสอบ 
ผลการทดสอบ 

หนอไมดอง  

ผักกาดดอง  

กระเทียมดอง  

ผลไมดอง  

 

 

 

 



บทท่ี 4 
แรง และพลังงานเพ่ือชีวิต 

 
สาระสําคัญ 

แรง (force) หมายถึง ปริมาณท่ีกระทําต่อวัตถุแล้วทําให้วัตถุเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม แรงน้ี
อาจจะสัมผัสกับวัตถุหรือไม่สัมผัสกับวัตถุก็ได้ แรงดึง แรงผลัก และแรงยก แรงพวกน้ีกระทําบนพ้ืนผิว
ของวัตถุ แต่มีแรงบางชนิด เช่น แรงแม่เหล็ก แรงทางไฟฟ้า และแรงโน้มถ่วงจะไม่กระทําบนผิวของวัตถุ 
แต่กระทํากับเน้ือของวัตถุทุกตําแหน่ง เช่น นํ้าหนักของวัตถุ ก็คือ แรงดึงดูดของโลกท่ีกระทํากับวัตถุโดย
ไม่ต้องสัมผัสกับผิวของวัตถุเลย แรงจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์ เพราะมีท้ังขนาดและทิศทาง หน่วยของแรง
ในระบบเอสไอ คือนิวตัน(N) เน่ืองจากแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ สัญลักษณ์ท่ีเขียนแทนแรง คือ เวกเตอร์
ของแรง  

ความหมายของงานและพลังงาน รูปของพลังงานประเภทต่าง ๆ พลังงานไฟฟ้า กฎของโอห์ม 
การต่อวงจรความต้านทานแบบต่าง ๆ การคํานวณหาค่าความต้านทาน การใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าใน
ชีวิตประจําวัน และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า แสงและคุณสมบัติของสาร เลนส์ชนิดต่าง ๆ ประโยชน์
และโทษของแรงต่อชีวิต แหล่งกําเนินของพลังงานความร้อน การนําความร้อนไปใช้ประโยชน์ พลังงาน
ทดแทน 

 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. ระบุประเภทและความหมายของแรงประเภทต่างๆ 
2. อธิบายการทํางานของแรงและโมเมนต์ของแรง 
3. บอกระบุประโยชน์ของแรงในชีวิตประจําวัน 
4. การหาค่าผลจากการกระทบของแรง และโมเมนต์ 
5. ให้ความรู้ในเร่ืองโมเมนต์ในชีวิตประจําวัน 
6. อธิบายความหมายของงานและพลังงานในรูปแบบต่างๆ 
7. การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
8. การใช้กฎของโอห์มในการคํานวณ 
9. บอกวิธีการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานได้ 
10. อธิบายสมบัติของแสง พลังงานความร้อน และนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ 
11. อธิบายพลังงานทดแทนได้ 

 
ขอบข่ายเนื้อหา 

เร่ือง  แรงและการใช้ประโยชน์ 
เร่ือง  งานและพลังงาน 
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เรื่อง  แรงและการใช้ประโยชน์ 
1. แรง 

1.1 ความหมายและหน่วยของแรง 
 แรง (force) หมายถึง ปริมาณท่ีกระทําต่อวัตถุแล้วทําให้วัตถุเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม 

แรงน้ีอาจจะสัมผัสกับวัตถุหรือไม่สัมผัสกับวัตถุก็ได้ แรงดึง แรงผลัก และแรงยก แรงพวกน้ีกระทําบน
พ้ืนผิวของวัตถุ แต่มีแรงบางชนิด เช่น แรงแม่เหล็ก แรงทางไฟฟ้า และแรงโน้มถ่วงจะไม่กระทําบนผิว
ของวัตถุ แต่กระทํากับเน้ือของวัตถุทุกตําแหน่ง เช่น นํ้าหนักของวัตถุ ก็คือ แรงดึงดูดของโลกท่ีกระทํา
กับวัตถุโดยไม่ต้องสัมผัสกับผิวของวัตถุเลย แรงจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์ เพราะมีท้ังขนาดและทิศทาง 
หน่วยของแรงในระบบเอสไอ คือ นิวตัน (N) เน่ืองจากแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ สัญลักษณ์ท่ีเขียนแทน
แรง คือ เวกเตอร์ของแรง 

 ปริมาณบางปริมาณท่ีใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันบอกเฉพาะขนาดเพียงอย่างเดียวก็ได้
ความหมายสมบูรณ์แล้ว แต่บางปริมาณจะต้องบอกท้ังขนาดและทิศทางจึงจะได้ความหมายท่ีสมบูรณ์ 
ปริมาณในทางฟิสิกส์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1.  ปริมาณสเกลาร์ (scalar quantity) คือ ปริมาณท่ีบอกแต่ขนาดอย่างเดียวก็ได้
ความหมายท่ีสมบูรณ์ โดยไม่ต้องบอกทิศทาง เช่น เวลา ระยะทาง มวล พลังงาน งาน ปริมาตร ฯลฯ ใน
การหาผลลัพธ์ของปริมาณสเกลาร์ทําได้โดยอาศัยหลักทางพีชคณิต คือ ใช้วิธีการบวก ลบ คูณ หาร 

 2.  ปริมาณเวกเตอร์ (vector quantity) คือ ปริมาณท่ีต้องการบอกท้ังขนาดและ
ทิศทางจึงจะได้ความหมายท่ีสมบูรณ์ เช่น ความเร็ว ความเร่ง การกระจัด โมเมนตัม แรง ฯลฯ 

 
ลักษณะท่ีสําคัญของปริมาณเวกเตอร์ 

1. สัญลักษณ์ของปริมาณเวกเตอร์ การแสดงขนาดและทิศทางของปริมาณเวกเตอร์จะใช้
ลูกศรแทน โดยขนาดของปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยความยาวของลูกศรและทิศทางของปริมาณเวกเตอร์
แทนด้วยทิศทางของหัวลูกศร สัญลักษณ์ของปริมาณเวกเตอร์ ใช้ตัวอักษรมีลูกศรคร่ึงบนชี้จากซ้ายไป
ขวาแสดงปริมาณเวกเตอร์ ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากรูป เวกเตอร์ A มีขนาด 4 หน่วย ไปทางทิศตะวันออก 
เวกเตอร์ B มีขนาด 3 หน่วย ไปทางทิศใต้ 
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2. เวกเตอร์ท่ีเท่ากัน เวกเตอร์ 2 เวกเตอร์จะเท่ากันก็ต่อเม่ือมีขนาดเท่ากันและทิศทางไปทาง
เดียวกัน ดังรูป 

 

 

 

 

จากรูป เวกเตอร์ A เท่ากับ เวกเตอร์ B เขียนเป็นสัญลักษณ์ คือ  
 

 จากรูป เวกเตอร์ C เท่ากับ เวกเตอร์ D เขียนเป็นสัญลักษณ์ คือ  

3. เวกเตอร์ตรงข้ามกัน เวกเตอร์ 2 เวกเตอร์จะตรงข้ามกันก็ต่อเม่ือ เวกเตอร์ท้ังสองมีขนาด
เท่ากัน แต่มีทิศทางตรงข้ามกัน ดังรูป 

 

 

 
 

จากรูป เวกเตอร์ A ตรงข้ามกับเวกเตอร์ B เขียนเป็นสัญลักษณ์ ได้ว่า  
 

เวกเตอร์ C ตรงข้ามกับเวกเตอร์ D เขียนเป็นสัญลักษณ์ ได้ว่า   
 

ข้อควรทราบ ในการหาผลลัพธ์ของปริมาณเวกเตอร์ ทําได้โดยอาศัยวิธีการทางเวกเตอร์ ซ่ึงต้องหา
ผลลัพธ์ท้ังขนาดและทิศทาง 

 

ถ้ามีแรงหลาย ๆ แรงมากระทําต่อวัตถุเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน เสมือนกับว่า มีแรงเพียงแรง
เดียวมากระทําต่อวัตถุน้ัน เรียกแรงเสมือนแรงเดียวน้ีว่า แรงลัพธ์ (หรือกล่าวได้ว่าแรงลัพธ์คือผลรวม
ของแรงหลาย ๆแรงท่ีกระทําต่อวัตถุนั้น ) 

การหาแรงลัพธ์ เน่ืองจากแรงเป็นปริมาณเวคเตอร์ดังน้ันการหาแรงลัพธ์คิดเหมือนกับ 
การหาเวคเตอร์ลัพธ์ โดยแทนแรงด้วยลูกศร ความยาวของลูกศรจะแทนขนาดของแรง และทิศของ
ลูกศรจะแทนทิศทางของแรงท่ีกระทํา และวัตถุจะเคลื่อนท่ีไปตามทิศของแรงลัพธ์ 

 
 
 

 

 

  

  =  

  =  

 

 
  

  = -  หรือ    = -  

  = -  หรือ    = -  
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วิธีการหาแรงลัพธ์ มี 2 วิธี 
 

1. การเขียนรูป (โดยแทนแรงด้วยลูกศร )  
ใช้หางต่อหัว คือเอาหางของลูกศรท่ีแทนแรงท่ี 2 มาต่อหัวลูกศรท่ีแทนแรงท่ี 1แล้วเอาหาง

ลูกศรท่ีแทนแรงท่ี 3 มาต่อหัวลูกศรท่ีแทนแรงท่ี 2 ต่อกันไปจนหมด โดยทิศของลูกศรท่ีแทนแรงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง ขนาดของแรงลัพธ์คือ ความยาวลูกศรท่ีลากจากจุดเร่ิมต้น ไปยังจุดสุดท้ายมีทิศจาก
จุดเร่ิมต้นไปจุดสุดท้าย 

ตัวอย่าง  เม่ือมีแรง A B และ C มากระทําต่อวัตถุ ดังรูป 
  จงหาเวกเตอร์    

 

 

 
 
 
 
 

 
หาแรงลัพธ์โดยการเขียนรูปได้ดังน้ี 
 

 

 
 
 
 
 

 
ขนาดของแรงลัพธ์ = D 

 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเร่ิมต้นมีข้อสังเกตคือ
หางกับหางมาพบกัน 

จุดสุดท้ายมีข้อสังเกตคือหัว
กับหัวมาพบกัน 
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2. โดยการคํานวณ 
2.1. เม่ือแรงทํามุม 0 องศา (แรงไปทางเดียวกัน) 

แรงลัพธ์ = ขนาดแรง ท้ังสองบวกกัน และทิศของแรงลัพธ์ มีทิศเดิม 
 

 

 
 
 
 
 

2.2. เม่ือแรงทํามุมกัน 180 องศา (ทิศทางตรงข้าม) 
แรงลัพธ์ = แรงมากลบด้วยแรงน้อย ทิศของแรงลัพธ์มีทิศเดียวกับแรงมาก 

 
 

 
 
 
 
 
 

2.3. เม่ือแรงทํามุมกัน 90 องศา หาแรงลัพธ์โดยใช้ทฤษฎีบทของพีธากอรัส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R คือ แรงลัพธ์ ได้ 
R2 = P2 + Q2 

ขนาดแรงลัพธ์ = 3 + 5 = 8 
           ทิศของแรงลัพธ์  

ขนาดแรงลัพธ์ = 5 - 3 = 2 
           ทิศของแรงลัพธ์   
                ( ทิศเดียวกับ q ) 
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2.4 มี 2 แรง ทํามุม θ หาขนาดของแรงลัพธ์โดยใช้สี่เหลี่ยมด้านขนานให้แรงท้ังสองเป็น
ด้านประกอบของสี่เหลี่ยมด้านขนาน เส้นทแยงมุมคือ แรงลัพธ์    
 
 
 

 

 
 
 

หาทิศแรงลัพธ์ ( มุมท่ีแรงลัพธ์ทํากับสิ่งอ้างอิง )  

 
 

แต่ถ้าแรง P และ Q ทํามุมดังรูป ( P และ Q สลับกับรูปเดิม)    

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 ถ้ามีแรงหลายๆแรงมากระทํากับวัตถุ การหาแรงลัพธ์ หาได้โดยวิธีการแตกแรงเข้าสู่แกน
ต้ังฉาก 

ข้ันตอนการหาแรงลัพธ์มีดังนี้ 
1. เขียนแกนต้ังฉากอ้างอิง  
2. แตกแรงเข้าสู่แกนต้ังฉาก ( 1 แรงต้องแตกเข้าแกนต้ังฉากท้ังสองแกนเสมอ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คือ R2 = P2 + Q2  + 2PQ.cosθ 

          แรงลัพธ์   R2 = P2 + Q2  + 2PQ.cosθ 
          ทิศแรงลัพธ์ ( มุมท่ีแรงลัพธ์ทํากับสิ่งอ้างอิง) 
 

 

จากรูป  แรง F1 
แกน X  F1X  =  F1X . cos θ1 
แกน Y  F1Y  =  F1Y . sin θ1 

 

แรง F2 
แกน X  F2X  =  F2X . cos θ2 
แกน Y  F2Y  =  F2Y . sin θ2 
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3. หาแรงลัพธ์ในแกน X ได้ ∑FX 

 ∑FX  = F1X . cos θ1 + F2X . cos θ2 
 

4. หาแรงลัพธ์ในแกน Y ได้ ∑FY 

 ∑FY  = F1Y . sin θ1 -  F2Y . sin θ2 

 

5. หาขนาดของแรงลัพธ์โดยใช้พีธากอรัส 

 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างการคํานวณ 

1. ชายคนหน่ึงออกแรงลากลังไม้ดังรูปด้วยแรง 100 นิวตัน จงหา 
1.1 แรงดึงในแนวด่ิง  

 

 

 
 
 
 

1.2 จงหาแรงย่อยในแกนต้ังฉาก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

∑F2
  = ∑FX

2 + ∑FY
2 

FY =  F sin600 

 =  100 x  

 =  50   N 
 
Fx =  F cos600 
 =  100 x  

 =  50 N  

แรงย่อยในแกน y 
FY =  F cos600 
 =  50 x  

 =  25  N 
 
แรงย่อยในแกน x 
Fx =  F sin600 

 =  50 x   

 =  25  N  
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1.3 จงหาแรงย่อยในแกนต้ังฉาก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ข้อสังเกต จากข้อ 2 และ 3 แรงประกอบย่อยถ้าอยู่ชิดมุม จะเท่ากับ แรง คูณด้วยค่า cos ของมุมน้ัน 
ถ้าไม่ชิดมุม แรงประกอบย่อยจะเท่ากับ แรงคูนด้วยค่า sin ของมุมน้ัน 

 
1.4 เม่ือออกแรง 3 และ 4 นิวตันกระทําต่อวัตถุ ดังรูป จงหา ขนาดของแรงลัพธ์โดยการ

เขียนรูป 
 
 
 

เขียนรูป ใช้หางต่อหัววัดขนาดแรงลัพธ์ได้ 5 N  
 
 
 
 
 

เขียนรูป ใช้หางต่อหัว วัดขนาดแรงลัพธ์ได้ 6.01 N  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แรงย่อยในแกน X 
FX =  F cos600 
 =  50 x  

 =  25  N 
 
แรงย่อยในแกน Y 
FY =  F sin600 

 =  50 x   

 =  25  N  
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1.2   ผลของแรงลัพธ์ต่อการเคล่ือนท่ีของวัตถุ 
วัตถุต่างๆ เม่ือมีแรงมากระทํา วัตถุจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเดิมใน 3 ลักษณะ คือ 
1. มีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่ง 
2. มีการเปลี่ยนแปลงความเร็ว 
3. มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและขนาด 
เม่ือแรงท่ีกระทบต่อวัตถุแตกต่างกัน ย่อมทําให้ผลของการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไปด้วย ถ้า

แรงท่ีกระทํามีค่ามากการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเป็นผลของแรงน้ันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงมากด้วยใน
ชีวิตประจําวัน การท่ีวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะเกิดจากอิทธิพลของแรง แรงท่ีพบตามธรรมชาติมี
อยู่มากมายหลายชนิด ซ่ึงก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุได้แตกต่างกัน 

 

ชนิดของแรง 
1. แรงย่อย คือ แรงท่ีเป็นส่วนประกอบของแรงลัพธ์ 
2. แรงลัพธ์ คือ แรงรวมซ่ึงเป็นผลรวมของแรงย่อย ซ่ึงจะต้องเป็นการรวมกันแบบปริมาณ

เวกเตอร์   
3. แรงขนาน คือ แรงท่ีท่ีมีทิศทางขนานกัน ซ่ึงอาจกระทําท่ีจุดเดียวกันหรือต่างจุดกันก็ได้มีอยู่ 

2 ชนิด 
- แรงขนานพวกเดียวกัน หมายถึง แรงขนานท่ีมีทิศทางไปทางเดียวกัน 
- แรงขนานต่างพวกกัน หมายถึง แรงขนานท่ีมีทิศทางตรงข้ามกัน 

4. แรงหมุน หมายถึง แรงท่ีกระทําต่อวัตถุ ทําให้วัตถุเคลื่อนท่ีโดยหมุนรอบจุดหมุน ผลของ
การหมุนของ เรียกว่า โมเมนต์ เช่น การปิด-เปิด ประตูหน้าต่าง 

5. แรงคู่ควบ คือ แรงขนานต่างพวกกันคู่หน่ึงท่ีมีขนาดเท่ากัน แรงลัพธ์มีค่าเป็นศูนย์ และ
วัตถุท่ีถูกแรงคู่ควบกระทํา 1 คู่กระทํา จะไม่อยู่นิ่งแต่จะเกิดแรงหมุน 

6. แรงดึง คือ แรงท่ีเกิดจากการเกร็งตัวเพ่ือต่อต้านแรงกระทําของวัตถุ เป็นแรงท่ีเกิดในวัตถุ
ท่ีลักษณะยาวๆ เช่น เส้นเชือก เส้นลวด 

7. แรงสู่ศูนย์กลาง หมายถึง แรงท่ีมีทิศเข้าสู่ศูนย์กลางของวงกลมหรือทรงกลมอันหน่ึงๆ 
เสมอ 

8. แรงต้าน คือ แรงท่ีมีทิศทางต่อต้านการเคลื่อนท่ีหรือทิศทางตรงข้ามกับแรงท่ีพยายามจะ
ทําให้วัตถุเกิดการเคลื่อนท่ี เช่น แรงต้านของอากาศ แรงเสียดทาน 

9. แรงโน้มถ่วงของโลก คือ แรงดึงดูดท่ีมวลของโลกกระทํากับมวลของวัตถุ เพ่ือดึงดูดวัตถุ
น้ันเข้าสู่ศูนย์กลางของโลก 
 

ข้อควรทราบ 
- แรงท่ีกระทําไปในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนท่ี จะทําให้วัตถุมีความเร็วเพ่ิมข้ึน 
- แรงท่ีกระทําไปในทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนท่ี จะทําให้วัตถุมีความเร็วลดลง 
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แรงพ้ืนฐานในธรรมชาติมีท้ังหมด 4 ประเภท คือ 

1. แรงโน้มถ่วง (gravitational force) ข้ึนกับขนาดของมวล และระยะทางกําลังสองผกผัน 
2. แรงแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic force) เป็นแรงระหว่างประจุไฟฟ้า ข้ึนอยู่กับ

ขนาดของประจุไฟฟ้าและระยะทางกําลังสองผกผัน 
3. แรงนิวเคลียร์ (nuclear force) เป็นแรงท่ียึดนิวคลีออนในนิวเคลียส ทําให้นิวเคลียสคง

สภาพอยู่ได้ 
4. แรงอย่างอ่อน (weak force) เป็นแรงดึงดูดระหว่างอนุภาคพ้ืนฐาน เพ่ือประกอบกันเป็น

อนุภาคขนาดใหญ่ และเป็นสาเหตุของการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีบางชนิด 

2. โมเมนต์ 
2.1 ความหมายและชนิดโมเมนต์ 

โมเมนต์ของแรง(Moment of Force)หรือโมเมนต์(Moment) หมายถึง ผลของแรงท่ีกระทํา
ต่อวัตถุหมุนไปรอบจุดหมุน ดังน้ัน ค่าโมเมนต์ของแรง ก็คือ ผลคูณของแรงน้ันกับระยะต้ังฉากจากแนว
แรงถึงจุดหมุน (มีหน่วยเป็น นิวตัน-เมตร แต่หน่วย กิโลกรัม-เมตร และ กรัม-เซนติเมตร ก็ใช้ได้ในการ
คํานวน) 

 

โมเมนต์ (นิวตัน-เมตร) =  แรง(นิวตัน) X ระยะต้ังฉากจากแนวแรงถึงจุดหมุน (เมตร) 
 

ชนิดของโมเมนต์ 
โมเมนต์ของแรงแบ่งตามทิศการหมุนได้เป็น 2 ชนิด 
1. โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา คือ โมเมนต์ของแรงท่ีทําให้วัตถุหมุนทวนเข็มนาฬิกา 
2. โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา คือ โมเมนต์ของแรงท่ีทําให้วัตถุหมุนตามเข็มนาฬิกา 

2.2 การหาค่าโมเมนต์ 
หลักการของโมเมนต์ ถ้ามีแรงหลายแรงกระทําต่อวัตถุชิ้นหน่ึง แล้วทําให้วัตถุน้ันสมดุล             

จะได้ว่า 
  

ผลรวมของโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา   =   ผลรวมของโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา 
 

 

          

 
 
 
 
 
 
 

เม่ือวัตถุอยู่ในสภาพสมดุล                  Mทวน    = Mตาม 
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                 F1 x L1     = F2 x L2 
หลักการคํานวณเรื่องคานและโมเมนต์ มีดังน้ี 

1. ถ้าโจทย์ไม่บอกนํ้าหนักของคานมาให้ เราไม่ต้องคิดนํ้าหนักของคาน ถือว่าคานน้ันเบามาก 
2. ในการคํานวณให้ถือว่า คานมีขนาดสมํ่าเสมอกันตลอด 
3. ถ้าโจทย์บอกนํ้าหนักคานมาให้ต้องคิดนํ้าหนักคานด้วย โดยถือว่านํ้าหนักของคานจะอยู่จุด

ก่ึงกลางคานเสมอ 
4. เม่ือคานอยู่ในสภาวะสมดุล โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเท่ากับโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา 
5. โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา หรือโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกามีค่าเท่ากับ ผลบวกของโมเมนต์ย่อยแต่ละ

ชนิด 
6. เม่ือมีแรงมากระทําท่ีจุดหมุน ค่าของโมเมนต์มีค่าเท่ากับศูนย์เพราะระยะทางเป็นศูนย์ ดังน้ี 

โมเมนต์ = แรง x ระยะทางต้ังฉากจากจุดหมุนถึงแนวแรง 
= แรง x 0 

โมเมนต์ = 0 
 
ตัวอย่างท่ี 1  คานยาว 2 เมตร นําเชือกผูกปลายคานด้านซ้าย 0.8 เมตร แขวนติดกับเพดาน มีวัตถุ 30 

กิโลกรัมแขวนท่ีปลายด้านซ้าย ถ้าต้องการให้คานสมดุลจะต้องใช้วัตถุก่ีกิโลกรัมแขวนท่ี
ปลายด้านขวา (คายเบาไม่คิดนํ้าหนัก) 

 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือให้ O เป็นจุดหมุน เม่ือคายสมดุลจะได้ 
 ผลรวมของโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา  =  ผลรวมของโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา 

  M ตาม  =  M ทวน 
 3 x 0.8  =  W X 1.2 
       W  =  20 kg 

ตอบ   ดังน้ัน จะต้องใช้วัตถุ 20 กิโลกรัม แขวนท่ีปลายด้านขวา 
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ตัวอย่างท่ี 2 คานสมํ่าเสมอยาว 1 เมตร คานมีมวล 2 กิโลกรัม ถ้าแขวนวัตถุหนัก 40 และ 60 กิโลกรัม    
ท่ีปลายแต่ละข้าง จะต้องใช้เชือกแขวนคานท่ีจุดใดคานจึงจะสมดุล 

                                                                                             

  

  

  

 
ผลรวมของโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา  =  ผลรวมของโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา 

     M ทวน  =  M ตาม 
(40 x X) +  (2 x ( X - 0.5))  =  60 x ( 1-X ) 

              40 X + 2X  - 1  =  60 - 60X 
                               40X + 2X + 60X  =  60 + 1 
                                       102X  =  61 
                                                  X  =  0.6 m   
ตอบ  ต้องแขวนเชือกห่างจากจุก A  เป็นระยะ  0.6 เมตร 
 

2.3 การใช้โมเมนต์ในชีวิตประจําวัน 
 

การนําหลักการเก่ียวกับโมเมนต์ไปใช้ประโยชน์ 
โมเมนต์ หมายถึง ผลของแรงซ่ึงกระทําต่อวัตถุ เพ่ือให้วัตถุหมุนไปรอบจุดหมุน ความรู้

เก่ียวกับโมเมนต์ของแรง สมดุลของการหมุน และโมเมนต์ของแรงคู่ควบถูกนํามาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง 
ๆ มากมาย โดยเฉพาะการประดิษฐ์เคร่ืองผ่อนแรงชนิดต่าง ๆ 

คาน เป็นวัตถุแข็ง ใช้ดีด – งัดวัตถุให้เคลื่อนท่ีรอบจุด ๆ หน่ึง ทํางานโดยใช้หลักของโมเมนต์
นักวิทยาศาสตร์ใช้หลักการของโมเมนต์มาประดิษฐ์คาน ผู้รู้จักใช้คานให้เป็นประโยชน์คนแรก คือ               
อาร์คีเมเดส ซ่ึงเป็นนักปราชญ์กรีกโบราณ เขากล่าวว่า “ถ้าฉันมีจุดคํ้าและคานงัดท่ีต้องการได้ละก็ ฉัน
จะงัดโลกให้ลอยข้ึน” 
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คานดีด คานงัด แบ่งออกได้ 3 ระดับ  
คานอันดับ 1 จุดหมุน (F) อยู่ในระหว่าง แรงต้านของวัตถุ (W) กับ แรงพยายาม (E) ได้แก่ 

ชะแลง คีมตัดลวด กรรไกรตัดผ้า ตาชั่งจีน ค้อนถอนตะปู ไม้กระดก ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คานอันดับ 1  
 

คานอันดับ 2 แรงต้านของวัตถุ (W) อยู่ระหว่าง จุดหมุน (F) กับแรงพยายาม (E) ได้แก่ เคร่ือง
ตัดกระดาษ เคร่ืองกระเทาะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ รถเข็นดิน อุปกรณ์หนีบกล้วย ท่ีเปิดขวดนํ้าอัดลม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คานอันดับ 2 
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คานอันดับ 3 แรงพยายาม (E) อยู่ในระหว่าง จุดหมุน (F) กับแรงพยายามของวัตถุ (W) ได้แก่ 
คันเบ็ด แขนมนุษย์ แหนบ พลั่ว ตะเกียบ ช้อน ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

คานอันดับ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                                                                                 
 
 

184 

เรื่อง งานและพลังงาน 
1. ความหมายของงานและพลังงาน 

งาน 
ในชีวิตประจําวันเม่ือเราทํางานบ้าน  ปัด  กวาด  เช็ด  ถู  โดยความรวมของคนท่ัวไปถือว่า 

เป็นการทํางาน และในการออกกําลังกาย  เช่น  การวิ่งหรือการเล่นกีฬา  คนท่ัวๆ ไป  ไม่ถือว่าเป็นการ
ทํางาน แต่โดยความหมายแท้ท่ีจริงแล้ว  การวิ่ง  การเล่นกีฬาเป็นการทํางานเพราะคําว่า “งาน” มี
ความหมายทางวิทยาศาสตร์เฉพาะตัวมากกว่างานในชีวิตประจําวันคือ งานจะเกิดข้ึนเม่ือมีแรงมา
กระทําต่อวัตถุและวัตถุมีการเคลื่อนท่ีไปในทิศเดียวกับทิศแรงกระทํา  ถ้าวัตถุอยู่ท่ีเดิมแม้จะมีแรงมา
กระทํามากเพียงใดก็ถือว่าแรงน้ันไม่ได้ทําให้เกิดงาน  เพราะฉะน้ัน งาน (work ) คือ ผลของแรงท่ีทําให้
วัตถุเคลื่อนท่ีไปในแนวแรงน้ัน งานเป็นปริมาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็นจุล (J) หรือนิวตัน- เมตร (n-m) ซ่ึงมี
สูตร ดังน้ี 

งาน = แรง × ระยะทางตามแนวแรง 
 
 
 

 
 
 

 

W =  F x S = FS COS θ 
 

เม่ือ w คือ งานของแรง มีหน่วยเป็นจูล (J) 
F คือ แรงท่ีทํางาน มีหน่วยเป็นนิวตัน (N) 
S  คือ  การกระจัดของวัตถุ มีหน่วยเป็นเมตร (m) 
θ  คือ  มุมระหว่าง F กับ S มีหน่วยเป็นองศา (°) 
 

พลังงาน (Energy) 
พลังงาน (Energy) คือ ความสามารถในการทํางานได้ของวัตถุหรือสสารต่าง ๆ พลังงาน

สามารถทําให้สสารเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ทําให้สสารร้อนข้ึน เกิดการเคลื่อนท่ี เปลี่ยนสถานะ 
เป็นต้น พลังงานเป็นปริมาตรสเกลาร์มีหน่วยเป็นจูล (J) 
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พลังงานท่ีนํามาใช้ในชีวิตประจําวันมีหลายรูปแบบ เช่น พลังงานกล พลังงานความร้อน           
พลังงานไฟฟ้า พลังงานแสง พลังงานเคมี พลังงานนิวเคลียร์  เป็นต้น 
 
2. รูปของพลังงาน 

พลังงานแบ่งออกเป็น  6 ประเภท ตามลักษณะท่ีเห็นได้ชัดเจน ซ่ึงได้แก่  
1. พลังงานเคมี (Chemical Encrgy)  
2. พลังงานความร้อน (Thermal Energy)  
3. พลังงานกล (Mechanical Energy)  
4. พลังงานจากการแผ่รังสี (Radiant Energy) 
5. พลังงานไฟฟ้า (Electrical Energy)  
6. พลังงานนิวเคลียร์ (Nuclear Energy)  

 

1. พลังงานเคมี (Chemical Encrgy) พลังงานเคมีเป็นพลังงานท่ีสะสมอยู่ในสารต่างๆ โดย
อยู่ในพันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล เม่ือพันธะแตกสลาย พลังงานสะสมจะถูกปล่อยออกมาในรูปของ
ความร้อนและแสงสว่าง ตัวอย่างเช่น พลังงานท่ีถูกเก็บไว้ในแบตเตอร่ี พลังงานในกองฟืน พลังงานใน
ขนมชอกโกแลต  พลังงานในถังนํ้ามัน เม่ือไม้ลุกไหม้แล้วจะให้คาร์บอนไดออกไซด์และไอนํ้า รวมถึงผลิต
ของเสียอ่ืนๆ เช่น ข้ีเถ้า เน่ืองจากเชื้อเพลิงท่ีใช้แต่ละชนิด มี โครงสร้างทางเคมีท่ีต่างกัน เม่ือใช้ใน
ปริมาณเชื้อเพลิงท่ีเท่ากัน จึงให้ความร้อนไม่เท่ากัน ซ่ึงก๊าซธรรมชาตินั้นให้ความร้อนมากกว่านํ้ามัน และ
นํ้ามันน้ันก็ให้ความร้อนมากกว่าถ่านหิน  

2. พลังงานความร้อน (Thermal Energy) แหล่งกําเนิดพลังงานความร้อน มนุษย์เราได้
พลังงานความร้อนมาจากหลายแห่งด้วยกัน เช่น จากดวงอาทิตย์, พลังงานในของเหลวร้อนใต้พ้ืนพิภพ , 
การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง, พลังงานไฟฟ้า, พลังงานนิวเคลียร์, พลังงานนํ้าในหม้อต้มนํ้า, พลังงานเปลวไฟ 
ผลของความร้อนทําให้สารเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น อุณหภูมิสูงข้ึน หรือมีการเปลี่ยนสถานะไป และ
นอกจากน้ีแล้ว พลังงานความร้อน ยังสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้อีกด้วย หน่วยท่ีใช้วัด
ปริมาณความร้อน คือ แคลอร่ี โดยใช้เคร่ืองมือท่ีเรียกว่า แคลอร่ีมิเตอร์  

3. พลังงานกล (Mechanical Energy) พลังงานกลเป็นพลังงานท่ีเก่ียวข้อง กับการเคลื่อนท่ี
โดยตรง เช่น ก้อนหินท่ีอยู่บนยอดเนินจะมีพลังงานศักย์กล (Potential mechanical energy) อยู่
จํานวนหน่ึง ขณะท่ีก้อนหินกลิ้งลงมาตามทางลาดของเนิน พลังงาน ศักย์จะลดลง และเกิดพลังงานจลน์
กลของการเคลื่อนท่ี (Kinetic mechanical energy) ข้ึนแทน สิ่งมีชีวิตอาศัยพลังงานรูปน้ีในการทํางาน
ท่ีต้องมีการ เคลื่อนไหวเป็นประจํา เช่น การเดิน การขยับแขนขา การหยิบวัตถุ เป็นต้น  

4. พลังงานจากการแผ่รังสี (Radiant Energy) พลังงานท่ีมาในรูปของคลื่น เช่น แสง ความ
ร้อน คลื่นวิทยุ อินฟาเรด อัลตราไวโอเลต รังสีเอกซ์ รังสีคอสมิก สิ่งมีชีวิตต้องอาศัยพลังงานรูปน้ี ใน
กระบวนการท่ีสําคัญต่างๆ เช่น การ มองเห็นภาพ การสังเคราะห์ด้วยแสง การขยายพันธุ์ชนิดท่ีข้ึนอยู่
กับช่วงแสง อาจสรุปได้ว่าเป็นพลังงานจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าน้ันเอง ซ่ึงพลังงานรูปน้ีมีบทบาทต่อความ
เป็นอยู่ปกติของสิ่งมีชีวิต และอาจจะได้พลังงานท่ีได้รับจากดวงอาทิตย์, พลังงานจากเสาส่งสัญญาณทีวี, 
พลังงานจากหลอดไฟ, พลังงานจากเตาไมโครเวฟ, พลังงานจากเลเซอร์ท่ีใช้อ่านแผ่นซีดี ฯลฯ  
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5. พลังงานไฟฟ้า (Electrical Energy) พลังงานท่ีได้จากปฏิกิริยาเคมีแบบหน่ึงอันมีผล ให้
เกิดกระแสไฟฟ้าข้ึนได้ และกระแสไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนน้ีจะไหลผ่านความต้านทานไฟฟ้าได้ถ้าต่อให้เป็นวงจร           
ผลจากกระแสไฟฟ้าดังกล่าวอาจทําให้เกิดผลต่าง ๆ เช่นก่อให้เกิดอํานาจแม่เหล็ก เกิดความร้อนหรือ
แสงสว่าง พลังงานท่ีเกิดจากการผ่านขดลวดไปในสนามแม่เหล็ก, พลังงานท่ีใช้ขับเคร่ืองคอมพิวเตอร์, 
พลังงานท่ีได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นต้น 

6. พลังงานนิวเคลียร์ (Nuclear Energy) พลังงานท่ีถูกปล่อยออกจากสารกัมมันตภาพรังสี 
ท่ีมีอยู่ในธรรมชาติหรือท่ีเกิดในเตาปฏิกรณ์ปรมาณูหรือระเบิดปรมาณู การเกิด fusion ของนิวเคลียร์
เล็ก มีหลักอยู่ว่า ถ้านําเอาธาตุเบาๆ ต้ังแต่ 2 ธาตุข้ึนไป มารวมกันโดยมีพลังงานความร้อนอย่างสูงเข้า
ช่วย จะทําให้ธาตุเบาๆ น้ีรวมกัน กลายเป็นธาตุใหม่ ซ่ึงหนักกว่าเดิม ส่วน fission เกิดจากปฏิกิริยา
ระหว่างการยิงอนุภาคบางชนิดกับนิวเคลียสของธาตุหนักๆ ทําให้นิวเคลียสของธาตุหนักแตกแยก
ออกเป็น 2 ส่วน ซ่ึงแต่ละส่วนเป็นธาตุท่ีเบากว่าเดิม และขนาดเกือบเท่าๆ กัน พลังงานรูปน้ีมีบทบาทต่อ
ความเป็นอยู่ปกติของสิ่งมีชีวิตน้อย 
 
3. ไฟฟ้า 

3.1 พลังงานไฟฟ้า 
ไฟฟ้า คือ การเคลื่อนท่ีของอิเล็กตรอนบนผิวของตัวนํา ซ่ึงตัวอิเล็กตรอนจะถูกผลักด้วย

สนามแม่เหล็กให้เคลื่อนท่ีหลุดออกมาจากวง โคจรของอะตอมของโลหะ เช่น ทองแดงอย่างต่อเน่ือง 
เม่ือเอาตัวนําท่ีมีอิเล็กตรอนไหลผ่านมาต่อให้ครบวงจรจะมีกระแสไฟฟ้าเกิดข้ึน 
 ไฟฟ้า อาจหมายถึง พลังงานรูปหน่ึงซ่ึงเกิดจากประจุไฟฟ้า ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากอิเล็กตรอน 
แบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ 

1) ไฟฟ้าสถิต เกิดจากประจุไฟฟ้า2ประจุ มีแรงดึงดูดหรือผลักกัน เช่น ผ้าสักหลาดถูกับแท่ง
แก้วสามารถดูดกระดาษบางๆได้ 

2) ไฟฟ้ากระแส ไฟฟ้าท่ีเราใช้กันท่ัวไป หรือท่ีเรียกว่า  ไฟฟ้ากระแส  เกิดจากการเคลื่อนท่ี
ของประจุไฟฟ้าไฟฟ้าไหลผ่านตัวนําไฟฟ้าจากจุดหน่ึงไปยัง อีกจุดหน่ึง เช่น ปลั๊กไฟ กับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ท่ัวๆไป 

3) ไฟฟ้าแม่เหล็ก เกิดจากผลของการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กทําให้เกิดสนามไฟฟ้า 
และในทํานองเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าก็ทําให้เกิดสนามแม่เหล็กได้ เช่น มอเตอร์ 
ไดนาโม คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(แสง คลื่นวิทยุ) 

3.2 กฎของโอห์ม 
 ในวงจรไฟฟ้าน้ันเม่ือมีการเพ่ิมแรงดันไฟฟ้าแก่ตัวต้านทานจะมีกระแสไหล ในปี ค.ศ.1827 
นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ชื่อ เกโอร์ก ไซมอน โอห์ม (Georg Simon Ohm) (ค.ศ.1787-1854) ได้ทํา
การทดลองเพ่ือหาความสัมพันธ์ดังกล่าว และต้ังเป็น กฎของโอห์ม โดยโอห์มได้ นาเอาความต้านทาน
แบบลิเนียร์ขนาด 1 โอห์มต่อเข้ากับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงตามรูปท่ี 1-1 จากน้ันทาการวัดค่า
ของกระแสไฟฟ้า โดยเพ่ิมค่าของแรงดันไฟฟ้าข้ึนไปเร่ือยๆ ทาให้โอห์มพบว่า “ปริมาณ ไฟฟ้าจะ
แปรผกผันกับความยาวของสายไฟและจะแปรผันตรงกับพ้ืนท่ีหน้าตัดของสายไฟ” โดยหลักการน้ี ทาให้
โอห์มพบความสัมพันธ์ระหว่างกระแส แรงดัน และความต้านทานท่ีเกิดข้ึน เรียกว่า กฎของโอห์ม 
(Ohm’s Law) โดยกล่าวว่า ในวงจรไฟฟ้าใด ๆ กระแสไฟฟ้าจะแปรผันตรงกับแรงดันไฟฟ้าและผกผัน
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กับความต้านทานคือ I α E  และ I α 1R  กฎของโอมห์มีความสัมพันธ์ดังน้ีคือ  กระแสไฟฟ้าท่ีไหลใน
ตัวนําจะแปรผันตามแรงดันไฟฟ้าท่ีคร่อมปลายท้ังสองข้างของตัวนําและแปรผกผันกับความต้านทาน
ของตัวนําน้ัน  เขียนเป็นสมการได้ดังน้ี  
 

 
 
หรือกล่าวอีกอย่างหน่ึงว่ากระแสคือแรงดันหารด้วยความต้านทาน ถ้าใช้สัญลักษณ์ I = กระแส                  
V = แรงดัน R = กระแส เขียนเป็นสมการได้คือ  
 

 
 

 ตัวอย่าง ใส่แรงดันไฟฟ้า 100 V คร่อมตัวต้านทาน 20 W จะมีกระแสไหลเท่าใด 
  จากสูตร    

 
                                           

  5 A 

 
สูตร ค่าความต้านทาน จะเท่ากับแรงดันไฟฟ้าท่ีคร่อมตัวต้านทานน้ันหารด้วยกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผ่าน  
 

 
 
ตัวอย่าง ใส่แรงดันไฟฟ้า 100 V คร่อมตัวต้านทาน มีกระแสไฟฟ้าไหล 5 A ตัวต้านทานน้ันมีค่า

เท่าใด 
 จากสูตร       
 

                                           

   20 Ω 

 
3.3 การต่อความต้านทานแบบต่างๆ 

3.3.1 การต่อความต้านทานแบบอนุกรม 
 การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม หรืออันดับ (series) เป็นการต่อท่ีนําตัวต้านทาน

หลายๆ ตัว มาต่อเรียงกันให้อยู่ในสายเดียวกัน โดยใช้ปลายหน่ึงของตัวต้านทานตัวท่ี 1 ต่อกับปลายหน่ึง
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ของตัวต้านทานตัวท่ี 2 นําปลายท่ีเหลือของตัวต้านทานตัวท่ี 2 ต่อกับปลายอีกข้างหน่ึงของตัวต้านทาน
ตัวท่ี 3 เรียงลําดับไปเร่ือยๆ   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 กําหนดให้มีตัวต้านทานอยู่ 3 ตัว คือ R1 ,  R2  และ R3  ต่อกันแบบอนุกรมกับ
เซลล์ไฟฟ้า และมีกระแสไหลในวงจรเท่ากับ I ต้องการหาความต้านทานรวมของ R1 , R2 และ R3   
 

ผลของการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม 
1. กระแสไฟฟ้า (I) ผ่านตัวต้านทานทุกตัวเท่ากัน 

    SI     =     I1     =     I2     =     I3 
 

2. ความต่างศักย์ไฟฟ้ารวมเท่ากับผลรวมของความต่างศักย์ไฟฟ้าย่อย 
    SV    =     V1  +   V2  +   V3  
 
 
 
 
 กําหนดให้มีตัวต้านทานอยู่ 3 ตัว คือ R1 , R2 และ R3 ต่อกันแบบอนุกรมกับเซลล์ไฟฟ้า และมี
กระแสไหลในวงจรเท่ากับ I ต้องการหาความต้านทานรวมของ R1 , R2 และ R3 
 ผลของการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม 
 กระแสไฟฟ้า (I)  ผ่านตัวต้านทานทุกตัวเท่ากัน 
 

ตัวอย่าง จากรูป จงหาค่าความต้านทานรวมระหว่างจุด A กับ B 
 
 
 
วิธีทํา     การหาความต้านทานรวม  เม่ือต่อแบบอนุกรม 
 จากสูตร ... SR = R1  +  R2  +  R3  
   SR = 2  +  6  +  6 

ลักษณะการต่อโหลดวงจรอันดับ 
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   RAB = 14       โอห์ม      ตอบ 
 

3.3.2 การต่อความต้านทานแบบขนาน 
 การต่อตัวต้านทานแบบขนาน (parllel) เป็นการต่อท่ีนําตัวต้านทานหลายๆ ตัว มาต่อ
รวมกันเป็นกลุ่มเดียว โดยนําปลายท้ังสองข้างของความต้านทานแต่ละตัวมารวมกัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 กําหนดให้มีตัวต้านทานอยู่ 3 ตัว คือ R1  , R2  และ R3  ต่อกันแบบขนานกับเซลล์ไฟฟ้า และมี
กระแสไฟฟ้าไหลออกจากเซลล์ไฟฟ้า I แยกเข้าสู่ตัวต้านทาน R1 , R2 และ R3 เท่ากับ I1 , I2 และ 
I3 ตามลําดับ ต้องการหาความต้านทานรวมของ R1 , R2 และ R3 
 ผลของการต่อตัวต้านทานแบบขนาน 

1. ความต่างศักย์ไฟฟ้าท่ีตกคร่อมตัวต้านทานแต่ละตัวเท่ากันเท่ากับความต่างศักย์ไฟฟ้ารวม 
    V1    =     V2    =     V3    =     SV      
                

  เพราะตัวต้านทานทุกตัวอยู่ระหว่าง 2 จุดเดียวกัน  
 

2. กระแสไฟฟ้าท่ีผ่านท้ังหมดเท่ากับผลรวมของกระแสไฟฟ้าของแต่ละตัว 
   SI =      I1   +   I2   +   I3 

 
การหาความต้านทานรวม 

 
 
 

ลักษณะการต่อโหลดวงจรขนาน 
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ตัวอย่าง จากรูป จงหาค่าความต้านทานรวมระหว่างจุด A กับ B 
 

 

                                              
 
 
 
วิธีทํา    การหาความต้านทานรวม  เม่ือต่อแบบอนุกรม 
  
 จากสูตร ... 
 
 
 
 
 
  

        RAB       =     1.714  โอห์ม  ตอบ 
 

3.3.3 การต่อความต้านทานแบบผสม  
 เป็นการต่อความต้านทานไฟฟ้าท่ีมีท้ังการต่อแบบอนุกรมและขนานรวมกันอยู่ในวงจรไฟฟ้า
เดียวกัน การคํานวณหาความต้านทานรวมจะต้องหาความต้านทานรวมแบบขนานก่อนแล้วจึงนําค่า          
ความต้านทานท่ีได้มาบวกกับความต้านทานย่อยตัวอ่ืน ๆ ท่ีต่อแบบอนุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การต่อวงจรไฟฟ้าแบบ
ผสม
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ตัวอย่าง     จงหาความต้านทานรวมของวงจร 
 
 
 
 
 

R2 และ R3 ต่อขนานกัน 

 

 
R1 , R2-3  , R4  ต่ออันดับกัน 

 
 
 

 
Rt  =  R1 + R2-3 + R4 
     =  3 + 2.67 + 2  
     =  7.67 W 

ค่าความต้านทานรวม (Rt) = 7.67 W  ตอบ 
 

3.4 การหาค่าความต้านทาน 
การอ่านค่าความต้านทาน ค่าความต้านทานโดยส่วนใหญ่จะใช้รหัสแถบสีหรืออาจจะพิมพ์ค่า

ติดไว้บนตัวต้านทาน ถ้าเป็นการพิมพ์ค่าติดไว้บนตัวต้านทานมักจะเป็นตัวต้านทานท่ีมีอัตราทนกําลัง 
วัตต์สูง ส่วนตัวต้านทานท่ีมีอัตราทนกําลังวัตต์ตํ่ามักจะใช้รหัสแถบสี ท่ีนิยมใช้มี 4 แถบสีและ 5 แถบสี 
 

ตาราง แสดงรหัสแถบสีจากตัวต้านทานแบบ 4 แถบสี  
   

รหัสสี  
(Color Code)  

แถบสีท่ี 1  
ตําแหน่ง 1  

แถบสีท่ี 2  
ตําแหน่ง 2  

แถบสีท่ี 3  
ตัวคูณ  

แถบสีท่ี 4  
เปอร์เซ็นต์ผิดพลาด  

ดํา  0  0  1  20%(M)  

นํ้าตาล  1  1  10  1%(F)  

แดง  2  2  100  2%(G)  

ส้ม  3  3  1,000  -  

เหลือง  4  4  10,000  -  

เขียว  5  5  100,000  0.5%(D)  
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รหัสสี  
(Color Code)  

แถบสีท่ี 1  
ตําแหน่ง 1  

แถบสีท่ี 2  
ตําแหน่ง 2  

แถบสีท่ี 3  
ตัวคูณ  

แถบสีท่ี 4  
เปอร์เซ็นต์ผิดพลาด  

นํ้าเงิน  6  6  1,000,000  0.25%(C)  

ม่วง  7  7  -  0.1%(B)  

เทา  8  8  -  0.05%(A)  

ขาว  9  9  -  -  

ทอง  -  -  0.1  5%(J)  

เงิน  -  -  0.01  10%(K)  
 
 การอ่านค่ารหัสแถบสี สําหรับผู้เร่ิมต้นศึกษาอาจจะมีปัญหาเร่ืองของแถบสีท่ี 1 และแถบสีท่ี 4 
ว่าแถบสีใดคือแถบสีเร่ิมต้น ให้ใช้หลักในการพิจารณาแถบสีท่ี 1, 2 และ 3 จะมีระยะห่างของช่องไฟ
เท่ากัน ส่วนแถบสีท่ี 4 จะมีระยะห่างของช่องไฟมากกว่าเล็กน้อย 

ตัวอย่างท่ี 1 ตัวต้านทานมีรหัสแถบสี ส้ม แดง นํ้าตาล และทอง มีความต้านทานก่ีโอห์ม  
   
 
 
 
 
 

แถบสีท่ี  1  2  3  4  
สี  ส้ม  แดง  นํ้าตาล  ทอง  

ค่า  3  2  X 10  5 %  
 

อ่านค่ารหัสแถบสีได้ 320  
ตัวต้านทานน้ีมีความต้านทาน 320  ค่าผิดพลาด 5 เปอร์เซ็นต์ 
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ตารางท่ี 2 แสดงรหัสแถบสีจากตัวต้านทานแบบ 5 แถบสี  
   

รหัสสี  
(Color Code) 

แถบสีท่ี 1  
ตําแหน่ง 1 

แถบสีท่ี 2  
ตําแหน่ง 2 

แถบสีท่ี 3  
ตําแหน่ง 3 

แถบสีท่ี 4  
ตัวคูณ ตัวเติม 

0 

แถบสีท่ี 5  
เปอร์เซ็นต์ 
ผิดพลาด 

ดํา  0  0  0  1  20%(M)  

นํ้าตาล  1  1  1  10  1%(F)  

แดง  2  2  2  100  2%(G)  

ส้ม  3  3  3  1,000  -  

เหลือง  4  4  4  10,000  -  

เขียว  5  5  5  100,000  0.5%(D)  

นํ้าเงิน  6  6  6  1,000,000  0.25%(C)  

ม่วง  7  7  7  -  0.1%(B)  

เทา  8  8  8  -  0.05%(A)  

ขาว  9  9  9  -  -  

ทอง  -  -  -  0.1  5%(J)  

เงิน  -  -  -  0.01  10%(K)  
   

ตัวอย่างท่ี 2  ตัวต้านทานมีรหัสแถบสี เหลือง เทา แดง ส้ม และนํ้าตาล มีความต้านทานก่ีโอห์ม  
   

 
   

แถบสีท่ี  1  2  3  4  5  
สี  เหลือง  เทา  แดง  ส้ม  นํ้าตาล  

ค่า  4  8  2  X 1,000  1 %  
 

อ่านค่ารหัสแถบสีได้ 482,000  
ตัวต้านทานน้ีมีความต้านทาน 482 K ค่าผิดพลาด 1เปอร์เซ็นต์  
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3.5 ไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ไฟฟ้าเป็นสิ่งท่ีจําเป็นและมีอิทธิพลมากในชีวิตประจําวันของเราต้ังแต่เกิดจนกระท่ังตาย             
เราสามารถนําไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเช่น ด้านแสงสว่าง ด้านความร้อน ด้านพลังงาน ด้าน
เสียง เป็นต้น และการใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าก็ต้องใช้อย่างระมัดระวัง ต้องเรียนรู้การใช้ท่ีถูกวิธีต้องรู้
วิธีการป้องกันท่ีถูกต้อง ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงประเภทของไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าในชีวิตประจําวันท่ี 
ควรจะรู้จัก 
 
อุปกรณ์ไฟฟ้าในชีวิตประจําวันท่ีควรรู้จัก 

1. เมนสวิตช์ (Main Switch) หรือ สวิตช์ประธาน เป็นอุปกรณ์หลักท่ีใช้สําหรับ ตัดต่อวงจร
ของสายเมน เข้าอาคาร กับสายภายใน ท้ังหมด เป็นอุปกรณ์สับปลด วงจรไฟฟ้าตัวแรก ถัดจากเคร่ืองวัด
หน่วยไฟฟ้า (มิเตอร์) ของการนําไฟฟ้า เข้ามาในบ้าน เมนสวิชต์ประกอบด้วย เคร่ืองปลดวงจร 
(Disconnecting Means) และเคร่ืองป้องกันกระแสเกิน (Overcurrent Protective Device) หน้าท่ี 
ของเมนสวิตช์ คือ คอยควบคุมการใช้ไฟฟ้า ให้เกิดความปลอดภัย ในกรณีท่ี เกิดกระแสไฟฟ้าเกิน หรือ 
เกิดไฟฟ้าลัดวงจร เราสามารถสับหรือปลดออกได้ทันที เพ่ือตัดไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้ามายังอาคาร  

2. เบรกเกอร์ (เซอร์กิตเบรกเกอร์) หรือ สวิชต์อัตโนมัติ หมายถึง อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้สับ 
หรือปลดวงจรไฟฟ้าได้โดยอัตโนมัติ โดยกระแสลัดวงจรน้ัน ต้องไม่เกินขนาดพิกัด ในการตัดกระแส
ลัดวงจรของเคร่ือง (IC)  

3. ฟิวส์ เป็นอุปกรณ์ป้องกัน กระแสไฟฟ้าเกินชนิดหน่ึง โดยจะตัดวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติ เม่ือมี
กระแสไฟฟ้าไหลเกินค่าท่ีกําหนด และเม่ือฟิวส์ทํางานแล้ว จะต้องเปลี่ยนฟิวส์ใหม่ ขนาดพิกัดการตัด
กระแสลัดวงจร (IC) ของฟิวส์ต้องไม่ตํ่ากว่าขนาดกระแสลัดวงจรท่ีผ่านฟิวส์  

4. เครื่องตัดไฟรั่ว หมายถึง สวิชต์อัตโนมัติท่ีสามารถปลดวงจรได้อย่างรวดเร็ว ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด เม่ือมีกระแสไฟฟ้าร่ัวไหลลงดินในปริมาณท่ีมากกว่าค่าท่ีกําหนดไว้ เคร่ืองตัดไฟร่ัว
มักจะใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันเสริมกับระบบสายดิน เพ่ือป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด กรณีเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ท่ีใช้มีไฟร่ัวเกิดข้ึน  

5. สายดิน คือสายไฟเส้นท่ีมีไว้เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้ไฟฟ้า ปลายด้านหน่ึงของ
สายดิน จะต้องมีการต่อลงดิน ส่วนปลายอีกด้านหน่ึง จะต่อเข้ากับวัตถุหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ท่ีต้องการให้
มีศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์เท่ากับพ้ืนดิน  
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6. เต้ารับ หรือปล๊ักตัวเมีย คือ ข้ัวรับสําหรับหัวเสียบ จากเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ปกติเต้ารับจะติด
ต้ังอยู่กับท่ี เช่น ติดอยู่กับผนังอาคาร เป็นต้น  

7. เต้าเสียบ หรือปล๊ักตัวผู้ คือ ข้ัวหรือหัวเสียบจากเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพ่ือเสียบเข้ากับเต้ารับ ทํา
ให้สามารถใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าน้ันได้  

8. เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 1 หมาย ถึง เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ัวไปท่ีมีความหนาของฉนวนไฟฟ้า
เพียงพอ สําหรับการใช้งานปกติเท่าน้ัน โดยมักมีเปลือกนอก ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทําด้วยโลหะ 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภทน้ี ผู้ผลิตจําเป็นจะต้องมีการต่อสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับส่วนท่ีเป็นโลหะ
น้ัน เพ่ือให้สามารถต่อลงดินมายังตู้เมนสวิชต์ โดยผ่านทางข้ัวสายดินของเต้าเสียบ-เต้ารับ  

9. เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 2 หมายถึง เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีการหุ้มฉนวน ส่วนท่ีมีไฟฟ้า ด้วย
ฉนวนท่ีมีความหนาเป็น 2 เท่าของความหนาท่ีใช้สําหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ัวๆ ไป เคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภท
น้ีไม่จําเป็นต้องต่อสายดิน  

10. เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 3 หมายถึง เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับไม่เกิน 
50 โวลต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภทน้ีไม่ต้องมีสายดิน 
 
การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า    
 
 
 
 
 
 
 

1. การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า   
 สายไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตามปกติจะต้องมีฉนวนหุ้ม และมีการต่อสายอย่างถูกต้องและ

แข็งแรง เม่ือใช้ไฟฟ้าเป็นระยะเวลานาน ฉนวนไฟฟ้าอาจ ชํารุดฉีกขาด รอยต่อหลวม หรือหลุดได้ เม่ือ
ผู้ใช้ไฟฟ้าสัมผัสส่วนท่ีเป็นโลหะจะเกิดกระแสไฟฟ้าผ่านร่างกายลงดิน อันตรายถึงเสียชีวิตได้ จึงควร
ป้องกันเบ้ืองต้น ดังน้ีคือ 

1. ตรวจดูฉนวน รอยต่อ ของสายไฟฟ้าก่อนใช้งาน 
2. ใช้ไขควงขันรอยต่อสายไฟฟ้ากับอุปกรณ์ให้แน่นอยู่ในสภาพดีพร้อมท่ีจะใช้งาน 

 2. การปฐมพยาบาลและการเคล่ือนย้ายผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า  
 การต่อสายดิน คือ การต่อสายไฟฟ้าขนาดท่ีเหมาะสมจากเปลือกโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้า

หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าน้ันลงสู่ดิน เพ่ือให้กระแสท่ีรั่วออกมาไหลลงสู่ดิน ทําให้ผู้ใช้ไฟฟ้าปลอดภัยจากการถูก
กระแสไฟฟ้า  

3. การต่อสายดินและต่ออุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว  
อุปกรณ์การป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว 

 การเกิดกระแสไฟฟ้าร่ัวในระบบจําหน่ายไฟฟ้าท่ัวไปน้ัน มีโอกาสเกิดข้ึนได้เน่ืองจากการใช้
งานความเสื่อมของฉนวนตามอายุการใช้งานและอุบัติเหตุต่าง ๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ กระแสไฟฟ้าร่ัวและ
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การเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร (short circuit) น้ัน ไม่มีผู้ใดทราบล่วงหน้าได้ จึงจําเป็นท่ีจะต้องมีอุปกรณ์
ท่ีใช้เป็นเคร่ืองบอกเหต  ุต่าง ๆ ไว้ และทําการตัดวงจรไฟฟ้าก่อนท่ีจะเป็นอันตราย วิศวกรคิดวิธีป้องกัน
ไฟฟ้าร่ัวไว้ 2 วิธี คือ 

 วิธีท่ี 1 คือ การต่อสายดิน  
 เม่ือกระแสไฟฟ้าร่ัวไหลลงดินมีปริมาณมากพอ ทําให้เคร่ืองตัดวงจรทํางานตัดวงจร

กระแสไฟฟ้าในวงจรน้ันออกไป ทําให้ไม่มีกระแสไฟฟ้า  
 วิธีท่ี 2 ใช้เครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว 
 โดยอาศัยหลักการของการเหน่ียวนําไฟฟ้าในหม้อแปลงไฟฟ้าในสภาวะปกติกระแสไฟฟ้า

ไหล เข้า และไหลออกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจรเท่ากัน เส้นแรงแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนในแกนเหล็กจาก
ขดลวดปฐมภูมิท้ังสองขดเท่ากัน จึงหักล้างกันหมด กระแสไฟฟ้าในขดลวดทุติยภูมิไม่มี เม่ือกระแสไฟฟ้า
ร่ัวเกิดข้ึน สายไฟฟ้าท้ังสองมีกระแสไหลไม่เท่ากัน ทําให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กในแกนเหล็กเหน่ียวนํา
ไฟฟ้าข้ึนในขดลวดทุติยภูมิส่งสัญญาณไปทําให้ตัดวงจรไฟฟ้าออก            

ผู้ประสบอันตรายจากกระแสไฟฟ้าจะเกิดอาการสิ้นสติ (shock) ผู้ท่ีอยู่ข้างเคียงหรือผู้ท่ีพบ
เหตุการณ์จะต้องรีบช่วยเหลืออย่างถูกวิธี ดังน้ี             

ข้ันแรก ตัดวงจรกระแสไฟฟ้าออกโดยเร็ว ข้ันสองแยกผู้ป่วยออกด้วยการใช้ฉนวน เช่น 
สายยาง ผ้าแห้ง หรือก่ิงไม้แห้งคล้องดึงผู้ป่วยออกจากสายไฟ ห้ามใช้มือจับโดยเด็ดขาด ถ้าผู้ป่วยไม่
หายใจให้รีบช่วยหายใจด้วยการจับผู้ป่วยนอนราบไปกับพ้ืน ยกศีรษะให้หงายข้ึนเล็กน้อยบีบจมูก พร้อม
เป่าลมเข้าปากเป็นระยะๆ โดยเป่าให้แรงและเร็ว ประมาณนาทีละ 10 คร้ัง จนเห็นทรวงอกกระเพ่ือม 
ทําต่อไปเร่ือยๆแล้วรีบนําส่งโรงพยาบาล ทําการพยาบาลโดยการให้ออกซิเจนช่วยในการหายใจ และ
นวดหัวใจด้วย   

3.6 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 
พลังงานไฟฟ้า เป็น ปัจจัยสําคัญอย่างย่ิงต่อการดําเนินชีวิตและการประกอบกิจการต่างๆ การ

ผลิตพลังงานไฟฟ้าให้พอเพียงกับความต้องการใช้จึงเป็นสิ่งจําเป็น ในแต่ละปีประเทศไทยได้สูญเสีย
เงินตราต่างประเทศเป็นจํานวนมากในการจัดหาเชื้อ เพลิงและพลังงานมาทําการ ผลิตพลังงานไฟฟ้า 
แม้ว่าความพยายามในการลดสัดส่วนการพ่ึงพาพลังงานจากต่างประเทศจะประสบความ สําเร็จ แต่ก็ยัง
มีสัดส่วนท่ีสูงอยู่ ดังน้ันการประหยัดพลังงานจึงยังคงเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นท่ีทุกฝ่ายควรให้ ความ
ร่วมมืออย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นกิจการธุรกิจระดับต่างๆหรือผู้ใช้ไฟฟ้าตามบ้านเรือนท่ัวไป  

สําหรับ การใช้ไฟฟ้าในบ้านอยู่อาศัยน้ัน ส่วนใหญ่จะใช้เพ่ืออํานวยความสะดวกต่างๆ          
ในชีวิตประจําวัน ซ่ึงจากการประเมินศักยภาพในการประหยัดไฟฟ้าปรากฏว่าในส่วนของบ้านอยู่อาศัย 
เป็นส่วนท่ีมีโอกาสลดค่าใช้จ่าย ในการใช้ไฟฟ้าลงได้อีกมากเพราะในปัจจุบัน มีการใช้ไฟฟ้า                   
อย่างสิ้นเปลืองในครัวเรือนโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เน่ืองจากขาดความรู้และไม่ทราบถึงวิธีการท่ีจะ
ประหยัดการใช้  

ไฟฟ้าใช้ให้คุ้มค่า พลังงานเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหน่ึงท่ีจําเป็นต่อชีวิตมีผลต่อความเป็นอยู่ต้ังแต่
ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับประเทศ และท่ัวโลก  

สําหรับประเทศไทย แม้ว่าเราจะสามารถพัฒนาทรัพยากรท่ีมีอยู่ในประเทศไทย เช่น พลังนํ้า 
ถ่านลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ รวมท้ังนํ้ามันดิบ แต่ก็ยังต้องพ่ึงพานํ้ามันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ไฟฟ้ามา



รายวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                                                                                 
 
 

197 

จากนํ้าและเชื้อเพลิงซ่ึงได้แก่ ถ่านลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ และนํ้ามันเชื้อเพลิง ซ่ึงนับวันเชื้อเพลิงต่างๆ 
เหล่าน้ันย่ิงหาได้ยากและราคาสูงข้ึน อีกท้ังมีระยะเวลาการใช้งานท่ีจํากัด  

การประหยัดไฟฟ้าไม่ใช่เป็นเร่ืองยาก เพียงแต่ขอให้มีความต้ังใจจริงบวกกับความอดทนบ้าง
เล็กน้อยเท่าน้ัน เม่ือเกิดความเคยชินในการปฏิบัติก็จะเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ ครอบครัว
รวมท้ังยังเกิดประโยชน์ต่อ ส่วนรวมอีกด้วย  

เบ้ืองต้นของการประหยัด  
1. ค่าใช้จ่ายในการใช้งาน 
 ค่าใช้จ่ายของเคร่ืองไฟฟ้าก็คือ ค่าไฟฟ้าท่ีนํามาใช้กับเคร่ืองน้ันๆ ซ่ึงหมายถึง เคร่ืองใช้

เหล่าน้ันกินไฟมากน้อยเพียงใดน่ันเอง ปกติจะมีแผ่นป้ายบอกไว้ท่ีตัวเคร่ืองว่ากินไฟก่ีวัตต์ จํานวนวัตต์
มากก็ย่อมจะเสียค่าไฟฟ้ามากน่ันเอง นอกจากน้ียังข้ึนอยู่กับระยะเวลาของการใช้งานในแต่ละเดือนอีก
ด้วย  

2. ความปลอดภัยและความไว้วางใจ 
ไฟฟ้า มีอันตรายถ้าใช้ไม่ถูกวิธี จึงควรเลือกซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีการออกแบบท่ีดีและเป็นท่ี

ไว้วางใจได้ ซ่ึงในกรณีน้ีหากไม่มีความรู้เก่ียวกับไฟฟ้า ก็ควรปรึกษากับช่างหรือผู้ชํานาญการเก่ียวกับ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าน้ันๆก่อน เพ่ือความรอบคอบ  

3. ราคา  
  ราคา ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าก็เป็นเร่ืองท่ีต้องพิจารณาให้ดี เพราะการเลือกซ้ือของราคาถูก
บางคร้ังก็ไม่เป็นการประหยัดนัก เพราะอาจจะได้ของคุณภาพตํ่าทางท่ีดีจึงควรปรึกษาผู้รู้หรือใช้ความ
สังเกต อย่างง่ายๆ คือ ถ้าสินค้าคุณภาพเหมือนกัน ก็ควรเลือกซ้ือย่ีห้อท่ีราคาตํ่ากว่า  

4. ค่าติดต้ังและบํารุงรักษา 
 นอกจากน้ีการซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้ายังต้องพิจารณาถึงค่าติดต้ังและค่าบํารุงรักษา เคร่ืองด้วย 

หากซ้ือมาแล้วถ้าต้องมาเดินสายไฟใหม่ ต้องทุบหรือร้ือผนังท้ิง หรือต้องดัดแปลงตกแต่งบ้านใหม่  
  
การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด  

แม้ว่าการเลือกซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีถูกต้องจะช่วยประหยัดไฟฟ้า แต่ในขณะเดียวกันวิธีการหรือ
ลักษณะการใช้ก็จะเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมด้วยจึงจะเป็นการประหยัดอย่างแท้จริง เน่ืองจาก
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดย่อมจะมีลักษณะการใช้ท่ีแตกต่างกันออกไป 
 
4.  แสง 

4.1 แสงและสมบัติของแสง 
แสง  
คือพลังงานรูปหน่ึงท่ีไม่มีตัวตน แต่สามารถทํางานได้ แสงช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ แสง

เปลี่ยนมาจากพลังงานรูปหน่ึงแล้วยังเปลี่ยนไปเป็นพลังงานรูปอ่ืนได้ แสงสว่างมีประโยชน์ต่อการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์ท้ังทางตรงและทางอ้อม 

คุณสมบัติของแสง  
แสงจะมีคุณสมบัติท่ีสําคัญ 4 ข้อ ได้แก่ การเดินทางเป็นเส้นตรง (Rectilinear propagation) , 

การหักเห (Refraction) , การสะท้อน (Reflection) และการกระจาย (Dispersion) การเดินทางแสง
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เป็นเส้นตรง ในตัวกลางท่ีมีค่าดัชนีการหักเห (refractive index ; n) ของแสงเท่ากัน แสงจะเดินทาง
เป็นเส้นตรงโดยค่า n สามารถหาได้จากสมการ  

 
 

คือ ความเร็วของแสงในสุญญากาศ  
คือ ความเร็วของแสงในตัวกลางน้ันๆ 

 
การสะท้อน  

การสะท้อนของแสงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
การสะท้อนแบบปกติ (Regular reflection) จะเกิดข้ึนเม่ือแสงตกกระทบกับวัตถุท่ีมีผิวเรียบ

มันวาวดังรูป 
 
 
 

 

 
รูปการสะท้อนแบบปกติ 

 
การสะท้อนแบบกระจาย (Diffuse reflection) จะเกิดข้ึนเม่ือแสงตกกระทบวัตถุท่ีมีผิว

ขรุขระดังรูป การสะท้อนแบบกระจาย  
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปการสะท้อนแบบกระจาย 

โดยการสะท้อนของแสงไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ตามจะต้องเป็นไปตามกฎการสะท้อนของแสงท่ีว่า            
"มุมสะท้อนเท่ากับมุมตกกระทบ" ซ่ึงแสดงให้ดูในรูป 
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รูปกฎการสะท้อนของแสง 

การหักเหของแสง(Refraction)  
การหักเหการหักเหของแสงจะเกิดข้ึนเม่ือแสงเดินทางผ่านตัวกลางท่ีมีค่าดัชนีการหักเหไม่

เท่ากัน โดยลําแสงท่ีตกกระทบจะต้องไม่ทํามุมฉากกับรอยต่อระหว่างตัวกลางท้ังสอง และมุมตกกระทบ
ต้องมีค่าไม่เกินมุมวิกฤต (Critical angel ; ) โดยการหักเหของแสงสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กรณีคือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป การหักเหของแสง  
 

จากรูป การหักเหของแสง ด้านบน ระยะเวลาท่ีแสงใช้ในการเดินทางในช่วง BC จะเท่ากับ
ระยะเวลาท่ีแสงใช้ในการเดินทางในช่วง B'C' ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังสมการ เม่ือพิจารณารูป
สามเหลี่ยม BCC' และ BB'C' จะได้ความสัมพันธ์ทางตรีโกณ 

n1 > n2 แสงจะหักเหออกจากเส้นปกติ  
 

 
 
 
 
 

 
 

รูป การหักเหของแสงกรณี n1 > n2 
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จากรูปท่ีด้านบน จะเห็นว่าระยะทาง BC มีค่ามากกว่า B'C' เน่ืองจากระยะทาง BC เป็นการ
เดินทางของแสงในตัวกลางท่ีมีค่าดัชนีการหักเหน้อยกว่า ดังน้ันในระยะเวลาเท่ากันแสงจะสามารถ
เดินทางได้มากกว่า  

การสะท้อนกลับหมด (Total Internal Reflection) การเกิดการสะท้อนกลับหมดของแสงจะ
เกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือค่าดัชนีการหักเหของตัวกลางท่ี 1 มีค่ามากกว่าดัชนีการหักเหของตัวกลางท่ี 2 (n1 > 
n2) และ ซ่ึงจะส่งผลให้ มีค่าเท่ากับ หรือมากกว่าโดยเราสามารถหาค่า ได้จาก Snell's Law เม่ือ จะ
เกิดการสะท้อนกลับหมดของแสงซ่ึงจะได้ ดังน้ัน ดังน้ันจะได้  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูป การสะท้อนกลับหมดของแสง 
 

ในรูป แสดงตัวอย่างของการสะท้อนกลับหมดของแสง โดยการมองเคร่ืองบินท่ีอยู่ใน
อากาศจากใต้น้ํา ซ่ึงจะสามารถมองเห็นเคร่ืองบินได้ก็ต่อเม่ือเรามองทํามุมกับผิวนํ้ามากกว่า ค่า
ดังกล่าวได้มาจากการคํานวณมุมวิกฤตดังน้ี 

  
 
 
 
 
 
 

รูป ตัวอย่างการสะท้อนกลับหมดของแสง 
 
จากสมการ แทนค่า n2=1 และ n1=1.33 จะได้ ดังน้ันการมองจะต้องทํามุมกับเส้นปกติน้อย

กว่า จึงจะสามารถมองเห็นเคร่ืองบินได้ ถ้าเรามองทํามุมกับเส้นปกติเท่ากับหรือมากกว่า จะทําให้เกิด
การสะท้อนกลับหมดของแสงจึงไม่สามารถมองเห็นเคร่ืองบินได้ ซ่ึงปรากฏการณ์การสะท้อนกลับหมด
ของแสงน้ีจะทําให้แสงสามารถเดินทางไปในเส้นใยแสงได้การกระจายในการพิจารณาการเดินทางของ
แสงท่ีผ่านๆ มา เราสมมติให้แสงท่ีเดินทางมีความยาวคลื่นเพียงความยาวคลื่นเดียวซ่ึงเราเรียกแสงชนิด
น้ีว่า "Monochromatic" แต่โดยธรรมชาติของแสงแล้วจะประกอบด้วยความยาวคลื่นหลายความยาว
คลื่นผสมกัน ซ่ึงเราเรียกว่า "Polychromatic" ดังแสดงในรูปท่ี 2.9 จะเห็นว่าแสงสีขาวจะสามารถแยก
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ออกเป็นแสงสีต่างๆ (ความยาวคลื่นต่างๆ) ได้ถึง 6 ความยาวคลื่นโดยใช้แท่งแก้วปริซึม ซ่ึงกระบวนการ
ท่ีเกิดการแยกแสงออกแสงออกมาน้ี เราเรียกว่า "การกระจาย (Dispersion)"  

 
 
 

 
 
 
 

รูป การกระจายของแสงสขีาว 
 

การกระจายของแสงน้ีจะต้ังอยู่บนความจริงท่ีว่า "แสงท่ีมีความยาวคลื่นต่างกันจะเดินทางด้วย
ความเร็วท่ีต่างกันในตัวกลางเดียวกัน" นอกจากคุณสมบัติดังกล่าวท้ัง 4 ข้อแล้ว แสงยังมีคุณสมบัติอ่ืนๆ 
อีกคือ1. แสงจัดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic wave) ชนิดหน่ึง2. คลื่นแสงเป็นคลื่นม่ีมี
การเปลี่ยนแปลงตามขวาง (Transverse wave) ซ่ึงท้ัง 2 กรณีน้ี ทําให้เราสามารถสรุปได้ว่าคลื่นแสง
เป็นคลื่น TEM โดยลักษณะการเดินทางของแสงแสดงในรูป เป็นการกระจายของแสง เกิดจากแสงขาว
หักเหผ่านผิวของละองนํ้า ทําให้แสงสีต่าง ๆ กระจายออกจากกันแล้วเกิดการสะท้อนกลับหมดท่ีผิว
ด้านหลังของละอองนํ้าแล้วหักเหออกสู่อากาศ ทําให้แสงขาวกระจายออกเป็นแสงสีต่าง ๆ กัน แสงจะ
กระจายตัวออกเม่ือกระทบถูกผิวของตัวกลาง เราใช้ประโยชน์จากการกระจายตัวของลําแสง                
เม่ือกระทบตัวกลางน้ี เช่น ใช้แผ่นพลาสติกใสปิดดวงโคม เพ่ือลดความจ้าจากหลอดไฟหรือ โคมไฟชนิด
ปิดแบบต่าง ๆ 
การทะลุผ่าน (Transmission)  

การทะลุผ่าน หมายถึงการท่ีแสงพุ่งชนตัวกลางแล้วทะลุผ่านมันออกไปอีกด้านหน่ึง โดยท่ี
ความถ่ีไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุท่ีมีคุณสมบัติการทะลุผ่านได้ เช่น กระจก ผลึกคริสตัล พลาสติกใส นํ้าและ
ของเหลวต่าง ๆ 
การดูดกลืน (Absorbtion) 

การดูดกลืน หมายถึง การท่ีแสงถูกดูดกลืนหายเข้าไปในตัวกลางโดยท่ัวไปเม่ือมีพลังงานแสงถูก
ดูดกลืนหายเข้าไปในวัตถุใด ๆเช่น เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ เคร่ืองต้มนํ้าพลังงานแสง และยังนํา
คุณสมบัติของการดูดกลืนแสงมาใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น การเลือกสวมใส่เสื้อผ้าสีขาวจะดูดแสงน้อย
กว่าสีดํา จะเห็นได้ว่าเวลาใส่เสื้อผ้าสีดํา อยู่กลางแดดจะทําให้ร้อนมากกว่าสีขาว  
การแทรกสอด (Interference)  

การแทรกสอด หมายถึง การท่ีแนวแสงจํานวน 2 เส้นรวมตัวกันในทิศทางเดียวกัน หรือหักล้าง
กัน หากเป็นการรวมกัน ของแสงท่ีมีทิศทางเดียวกัน ก็จะทําให้แสงมีความสว่างมากข้ึน แต่ในทาง
ตรงกันข้ามถ้าหักล้างกัน แสงก็จะสว่างน้อยลด การใช้ประโยชน์จากการสอดแทรกของแสง เช่น กล้อง
ถ่ายรูปเคร่ืองฉายภาพต่าง ๆ และการลดแสงจากการสะท้อน ส่วนในงานการส่องสว่าง จะใช้ในการ
สะท้อนจากแผ่นสะท้อนแสง  
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สรุป  
คุณสมบัติต่าง ๆ ของแสงแต่ละคุณสมบัติน้ัน เราสามารถนําหลักการมาใช้ประโยชน์ได้หลาย

อย่าง เช่น คุณสมบัติของการสะท้อนแสงของวัตถุ เรานํามาใช้ในการออกแบบแผ่นสะท้อนแสงของโคม
ไฟ การหักเหของแสงนํา มาออกแบบแผ่นปิดหน้าโคมไฟ ซ่ึงเป็นกระจก หรือพลาสติกเพ่ือบังคับทิศทาง
ของแสงไฟ ท่ีออกจากโคมไปในทิศท่ีต้องการ การกระจายตัวของลําแสงเม่ือกระทบตัวกลางเรานํามาใช้
ประโยชน์ เช่นใช้แผ่นพลาสติกใสปิดดวงโคมเพ่ือลดความจ้าจากหลอดไฟ ต่าง ๆ การดูดกลืนแสง เรา
นํามาทํา เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์เคร่ืองต้มพลังงานแสง และการแทรกสอดของแสง นํามาใช้
ประโยชน์ในกล้องถ่ายรูป เคร่ืองฉายภาพต่าง ๆ จะเห็นว่าคุณสมบัติแสงดังกล่าวก็ได้นํามาใช้ใน
ชีวิตประจําวันของมนุษย์เราท้ังน้ัน 

 
4.2 เลนส์ 

 การเกิดภาพจากกระจกเงาและเลนส์  
 กระจกเงาราบ คือ กระจกแบนราบ ซ่ึงมีด้านหน่ึงสะท้อนแสง ดังน้ันภาพท่ีเกิดข้ึนจึงเป็น
ภาพเสมือน อยู่หลังกระจก มีระยะภาพเท่ากับระยะวัตถุ และขนาดภาพเท่ากับขนาดวัตถุ ภาพท่ีได้จะ
กลับด้านกันจากขวาเป็นซ้ายของวัตถุจริง  

กระจกเงาผิวโค้งทรงกลม 
กระจกเงาผิวโค้งทรงกลม มีอยู่ 2 ชนิด คือ กระจกเว้าและกระจกนูน  

 1. กระจกเว้า คือ กระจกท่ีใช้ผิวโค้งเว้าเป็นผิวสะท้อนแสง หรือกระจกเงาท่ีรังสีตกกระทบและ
รังสีสะท้อนอยู่ด้านเดียวกับจุดศูนย์กลางความโค้ง ดังรูป  

 

 
 

รูปแสดงรังสีตกกระทบและรังสีสะท้อนของกระจกเว้า 
 

2. กระจกนูน คือ กระจกท่ีใช้ผิวโค้งนูนเป็นผิวสะท้อนแสง และรังสีสะท้อนอยู่คนละด้านกับจุด
ศูนย์กลางความโค้ง ดังรูป 

 
 

รูปแสดงรังสีตกกระทบและรังสีสะท้อนของกระจกนูน 
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ภาพท่ีเกิดจากการวางวัตถุไว้หน้ากระจกโค้งน้ันตามปกติมีท้ังภาพจริงและภาพเสมือน โดยภาพ
จริงจะอยู่หน้ากระจก และภาพเสมือนจะอยู่หลังกระจก โดยกระจกเว้าจะให้ท้ังภาพจริงและภาพเสมือน 
สําหรับขนาดของภาพมีท้ังขนาดใหญ่กว่าวัตถุ ขนาดเท่าวัตถุ และขนาดเล็กกว่าวัตถุ ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับระยะ
วัตถุ ส่วนกระจกนูนจะให้ภาพเสมือนท่ีมีขนาดเล็กกว่าวัตถุท้ังสิ้น 
 

เลนส์ 
เลนส์ (lens) คือ วัตถุโปร่งใสท่ีมีผิวหน้าโค้งทําจากแก้วหรือพลาสติก เลนส์แบ่งออกเป็น 2 

ชนิด ได้แก่ เลนส์นูนและเลนส์เว้า 
 

เลนส์นูน 
เลนส์นูน (convex lens) คือ เลนส์ท่ีมีลักษณะหนาตรงกลางและบางท่ีขอบ ดังรูป 

 

 
รูปแสดงลักษณะเลนส์นนู 

 

 
 

รูปแสดงส่วนสําคัญและรังสีบางรังสีของเลนส ์
 

 เลนส์นูนทําหน้าท่ีรวมแสงขนานไปตัดกันท่ีจุดๆ หน่ึง ซ่ึงแนวหรือทิศทางของแสงท่ีเข้ามายัง
เลนส์สามารถเขียนแทนด้วยรังสีของแสง ถ้าแสงมาจากระยะไกลมากเรียกระยะน้ีว่า "ระยะอนันต์"          
เช่น แสงจากดวงอาทิตย์หรือดวงดาวต่างๆ แสงจะส่องมาเป็นรังสีขนาน เม่ือรังสีของแสงผ่านเลนส์จะมี
การหักเหและไปรวมกันท่ีจุดๆ หน่ึงเรียกว่า "จุดโฟกัส (F)" ระยะจากจุดโฟกัสถึงก่ึงกลางเลนส์ เรียกว่า 
"ความยาวโฟกัส (f)" และเส้นตรงท่ีลากผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งของผิวท้ังสองของเลนส์เรียกว่า "แกน
มุขสําคัญ (principal axis)" 
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ภาพท่ีเกิดจากเลนส์นูน 
 ภาพจากเลนส์นูนเป็นภาพท่ีเกิดจากรังสีหักเหไปพบกันท่ีจุดๆ หน่ึง ซ่ึงมีท้ังภาพจริงและ
ภาพเสมือนข้ึนอยู่กับตําแหน่งวัตถุท่ีวางหน้าเลนส์ ดังรูป 

 
 

รูปแสดงตัวอย่างภาพจริงและภาพเสมือนท่ีเกิดจากเลนสน์ูน 

 
 

(ก) การเกิดภาพเมื่อวัตถุอยู่ห่างเลนสน์ูนระยะไกลกว่าความยาวโฟกัส 

 
 

(ข) การเกิดภาพเมื่อวัตถุอยู่ห่างจากเลนส์นนูท่ีระยะใกลก้ว่าความยาวโฟกัส 
รูปแสดงตัวอย่างการเกิดภาพท่ีตําแหน่งต่างๆ ของเลนส์นนู 

 
เลนส์เว้า 

เลนส์เว้า (concave lens) คือ เลนส์ท่ีมีลักษณะบางตรงกลางและหนาท่ีขอบ ดังรูป 
 

 
 

รูปแสดงลักษณะเลนส์เว้าภาพท่ีเกิดจากเลนส์เว้า 
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เม่ือแสงส่องผ่านเลนส์เว้ารังสีหักเหของแสงจะกระจายออก ดังรูป 
           

 
 

รูปแสดงภาพท่ีเกิดจากเลนส์เว้าเมื่อวางวัตถุท่ีระยะต่างๆ 
 
การหาชนิดและตําแหน่งของภาพจากวิธีการคํานวณ 

การหาตําแหน่งภาพท่ีผ่านมาใช้วิธีเขียนแผนภาพของรังสี ยังมีอีกวิธีท่ีใช้หาตําแหน่งภาพคือ วิธี
คํานวณ ซ่ึงสูตรท่ีใช้ในการคํานวณมีดังต่อไปน้ี 

 
   สูตร =  

 

   
 เม่ือ  m   คือ กําลังขยายของเลนส์ 
  I    คือ ขนาดหรือความสูงของภาพ  
  O   คือ ขนาดหรือความสูงของวัตถุ 
 

 ในการคํานวณหาตําแหน่งและชนิดของภาพจะต้องมีการกําหนดเคร่ืองหมาย 1 และ 2 สําหรับ
ปริมาณต่างๆ ในสมการดังน้ี 
 1. s มีเคร่ืองหมาย + ถ้าวัตถุอยู่หน้าเลนส์ และ s มีเคร่ืองหมาย - ถ้าวัตถุอยู่หลังเลนส์ 
 2. s' มีเคร่ืองหมาย + ถ้าวัตถุอยู่หลังเลนส์ และ s' มีเคร่ืองหมาย - ถ้าวัตถุอยู่หน้าเลนส์ 
 3. f ของเลนส์นูนมีเคร่ืองหมาย + และ f ของเลนส์เว้ามีเคร่ืองหมาย – 
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4.3 ประโยชน์  และโทษของแสง 
ประโยชน์ของแสง 
เป็นพลังงานรูปหน่ึงซ่ึงไม่ต้องการท่ีอยู่ ไม่มีน้ําหนัก แต่สามารถทํางานได้  ในแสงอาทิตย์ มีคลื่น

รังสีหลายชนิดตามท่ีได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น  ประโยชน์ท่ีเราได้รับจากแสงอาทิตย์มีอยู่  2  ส่วน
คือ  ความร้อน และแสงสว่าง ในชีวิตประจําวัน เราได้รับประโยชน์จากความร้อน และแสงสว่างของดวง
อาทิตย์ตลอดเวลา แสงอาทิตย์ทําให้โลกสว่าง เราสามารถทํากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวก อาชีพหลาย
อาชีพต้องใช้ความร้อนของแสงอาทิตย์โดยตรง แม้ตอนท่ีดวงอาทิตย์ตกดิน เราก็ยังได้รับความอบอุ่น
จากแสงอาทิตย์ท่ีพ้ืนโลกดูดซับไว้ ทําให้เราไม่หนาวตาย  ประโยชน์ของแสงสามารถแบ่งได้เป็น 2 ทาง  
คือ ประโยชน์ทางตรง และประโยชน์ทางอ้อม 

1. ประโยชน์จากแสงทางตรง เช่น การทํานาเกลือ การทําอาหารตากแห้ง การตากผ้า การฆ่า
เชื้อโรคในนํ้าด่ืม ต้องอาศัยความร้อนจากแสงอาทิตย์  การแสดงหนังตะลุง และภาพยนตร์ ต้องใช้
แสงเพ่ือทําให้เกิดเงาบนจอ  การมองเห็นก็ถือเป็นการใช้ประโยชน์จากแสงทางตรง 

 2. ประโยชน์จากแสงทางอ้อม เช่น ทําให้เกิดวัฏจักรของนํ้า (การเกิดฝน) พืชและสัตว์ท่ีเรา
รับประทาน ก็ได้รับการถ่ายทอดพลังงานมาจากแสงอาทิตย์   

โทษของแสง 
1. ถ้าเรามองดูแสงท่ีมีความเข้มมากเกินไปอาจเกิดอันตรายกับดวงตาได้ 
2. เม่ือแสงท่ีมีความเข้มสูง โดนผิวหนังเป็นเวลานาน ๆจะทําให้ผิวหนังไหม้และอาจเป็นมะเร็ง

ผิวหนังได้ 
เม่ือแสงจากดวงอาทิตย์ส่องลงมาบนโลกมากเกินไปไป  ทําให้เกิดภาวะโลกร้อน และเป็นอันตราย

แก่สิ่งมีชีวิตได้ 
 
5. พลังงานความร้อนและแหล่งกําเนิด 

5.1 พลังงานความร้อนและแหล่งกําเนิด 
 พลังงานความร้อน หรือ พลังงานอุณหภาพ เป็น รูปแบบหน่ึงของพลังงาน มนุษย์เราได้
พลังงานความร้อนมาจากหลายแห่งด้วยกัน เช่น จากดวงอาทิตย์, พลังงานในของเหลวร้อนใต้พ้ืนพิภพ , 
การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง, พลังงานไฟฟ้า, พลังงานนิวเคลียร์, พลังงานนํ้าในหม้อต้มนํ้า, พลังงานเปลวไฟ 
ผลของความร้อนทําให้สารเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น อุณหภูมิสูงข้ึน หรือมีการเปลี่ยนสถานะไป และ
นอกจากน้ีแล้ว พลังงานความร้อน ยังสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้อีกด้วย 

5.2 อุณหภูมิ และการวัดการขยายตัวของวัตถุ 
 อุณหภูมิและหน่วยวัด 
 ในชีวิตประจําวันเราจะคุ้นเคยกับการใช้ พลังงานความร้อน (thermal energy) อยู่เสมอ 
พลังงานความร้อนเป็นพลังงานท่ีสามารถถ่ายเทจากท่ีหน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึงได้ อันเน่ืองมาจากการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เม่ือวัตถุดูดกลืนพลังงานความร้อนจะทําให้วัตถุมีอุณหภูมิสูงข้ึน จึงเกิดการถ่ายเท
พลังงานความร้อนให้กับวัตถุอ่ืนท่ีมีอุณหภูมิตํ่ากว่า ซ่ึงต้นกําเนิดของพลังงานความร้อนมาจาก              
ดวงอาทิตย์ การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง การขัดถูกันของวัตถุ และจากพลังงานไฟฟ้าวัตถุเม่ือได้รับพลังงาน
ความร้อนจะมีอุณหภูมิสูงข้ึน อุณหภูมิเป็นปริมาณท่ีบอกให้ทราบถึงระดับความร้อนของวัตถุ 
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 เคร่ืองมือท่ีใช้วัดอุณหภูมิมีหลายชนิดท่ีนิยม ใช้กันมากคือ เทอร์มอมิเตอร์ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ี
ใช้หลักการขยายตัวของของเหลวเม่ือได้รับความร้อน มีลักษณะเป็นหลอดแก้วยาว ปลายท้ังสองข้างปิด 
ปลายหลอดข้างหน่ึงเป็นกระเปาะ ซ่ึงบรรจุของเหลวท่ีขยายตัวได้ง่ายเม่ือได้รับความร้อน และหดตัวได้
ง่ายเม่ือได้รับความเย็น ของเหลวท่ีบรรจุอยู่ภายในเทอร์มอมิเตอร์นิยมใช้ปรอทซ่ึงมีสีเงิน แต่บางทีก็ใช้
แอลกอฮอล์ผสมสีบรรจุในเทอร์มอมิเตอร์แทนปรอท  
 หน่วยท่ีใช้ วัดอุณหภูมิท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลายคือ องศาเซลเซียส (  ํC) องศาฟาเรนไฮต์ (  ํF) 
และเคลวิน (K) โดยกําหนดว่า อุณหภูมิท่ีเป็นจุดเยือกแข็งของนํ้าบริสุทธิ์ คือ 0 องศาเซลเซียส หรือ 32 
องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 273 เคลวิน และอุณหภูมิท่ีเป็นจุดเดือดของนํ้าบริสุทธิ์ คือ 100 องศาเซลเซียส 
หรือ 212 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 373 เคลวิน 

 
รูปแสดงค่าท่ีอ่านได้จากเทอร์มอมิเตอร์แบบต่างๆ 

°C 
  ดวงอาทิตย์    6000   ไส้หลอดไฟ   2500 
  ตะเกียง       1500   นํ้าเดือด  100 
  ร่างกายมนุษย์ 37   อุณหภูมิห้อง 20 
  นํ้าแข็งละลาย 0   ไอศกรีม  -20 
 

เน่ืองจาก เทอร์มอมิเตอร์มีหน่วยวัดอยู่หลายหน่วย ดังน้ันถ้าต้องการเปลี่ยนหน่วยท่ีใช้วัดเดิม
เป็นหน่วยวัดอ่ืน สามารถทําได้จากสมการแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละหน่วย ดังน้ี 

 
นอกจากน้ีการ วัดอุณหภูมิของร่างกาย บางคร้ังอาจใช้เคร่ืองมือวัดท่ีมีลักษณะเป็นแถบแผ่น

พลาสติก ซ่ึงจะปรากฏแถบสีแสดงอุณหภูมิของร่างกายได้เช่นกัน 
พลังงานความ ร้อนในอาหารนิยมวัดเป็นหน่วยแคลอรี โดยกําหนดให้ 1 แคลอรี หมายถึง 

ปริมาณความร้อนท่ีทําให้น้ํา 1 กรัม มีอุณหภูมิเพ่ิมข้ึน 1 องศาเซลเซียส มีค่าประมาณ 4.2 จูล 
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การขยายตัวของวัตถุเนื่อจากความร้อน 
วัตถุโดยท่ัวไปเม่ือได้รับความร้อนจะขยายตัว การขยายตัวของวัตถุจะข้ึนอยู่กับรูปร่างคือ  
• วัตถุท่ีมีความยาวมีลักษณะเป็นเส้นหรือแท่งยาว จะมีการขยายตัวตามเส้น (การ

ขยายตัวตามยาว)  
• วัตถุท่ีเป็นแผ่นจะมีการขยายตัวตามพ้ืนท่ี  
• วัตถุท่ีมีรูปร่างเป็นปริมาตรจะมีการขยายตัวตามปริมาตร 

 ในทางกลับกันถ้าวัตถุสูญเสียความร้อนก็จะหดตัว 

 
ขยายตัวตามเส้น            ขยายตัวตามพ้ืนท่ี             ขยายตัวตามปริมาตร 

 
สมบัติท่ีสําคัญๆ เก่ียวกับการขยายของของแข็ง ได้แก่ 

1. ของแข็งต่างชนิดกัน ถ้าเดิมมีความยาวเท่ากัน เม่ือร้อนข้ึนเท่ากันจะมีส่วนขยายตัวเพ่ิมข้ึน
ไม่เท่ากัน 

2. ของแข็งชนิดเดียวกัน ถ้าเดิมมีความยาวเท่ากัน เม่ือร้อนข้ึนเท่ากันจะมีส่วนขยายตัว
เพ่ิมข้ึนเท่ากัน 

3. การขยายตัวของวัตถุเป็นเร่ืองท่ีสําคัญมากในทางวิศวกรรม เช่น การวางเหล็กรางรถไฟ 
การขึงสายไฟฟ้าแรงสูงเป็นต้น 

 
5.3 พลังงานทดแทน และการใช้ประโยชน์ 

 พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานท่ีนํามาใช้แทนนํ้ามันเชื้อเพลิง สามารถแบ่งตามแหล่งท่ี
ได้มากเป็น 2 ประเภท คือ พลังงานทดแทนจากแหล่งท่ีใช้แล้วหมดไป อาจเรียกว่า พลังงานส้ินเปลือง 
ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ หินนํ้ามัน และทรายนํ้ามัน เป็นต้น และพลังงานทดแทนอีก
ประเภทหน่ึงเป็นแหล่งพลังงานท่ีใช้แล้วสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก เรียกว่า พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ 
แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล นํ้า และไฮโดรเจน เป็นต้น ซ่ึงในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงเฉพาะศักยภาพ และ
สถานภาพการใช้ประโยชน์ของพลังงานทดแทน   การศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทนเป็นการศึกษา 
ค้นคว้า ทดสอบ พัฒนา และสาธิต ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่พลังงานทดแทน ซ่ึงเป็นพลังงานท่ี
สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งพลังงานท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน เช่น พลังงานลม 
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แสงอาทิตย์ ชีวมวล และอ่ืนๆ เพ่ือให้มีการผลิต และการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย มีประสิทธิภาพ 
และมีความเหมาะสมท้ังทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจ และสังคม สําหรับผู้ใช้ในเมือง และชนบท ซ่ึงใน
การศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาพลังงานทดแทนดังกล่าว ยังรวมถึงการพัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และ
อุปกรณ์เพ่ือการใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย งานศึกษา และพัฒนาพลังงานทดแทน เป็นส่วนหน่ึง
ของแผนงานพัฒนาพลังงานทดแทน ซ่ึงมีโครงการท่ีเก่ียวข้องโดยตรงภายใต้แผนงานน้ีคือ โครงการ
ศึกษาวิจัยด้านพลังงาน และมีความเชื่อมโยงกับแผนงานพัฒนาชนบทในโครงการจัดต้ังระบบผลิตไฟฟ้า
ประจุแบตเตอร่ีด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สําหรับหมู่บ้านชนบทท่ีไม่มีไฟฟ้า โดยงานศึกษา และพัฒนา
พลังงานทดแทนจะเป็นงานประจําท่ีมีลักษณะการดําเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ในเชิงกว้างเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ท้ังในด้านวิชาการเชิงทฤษฎี และอุปกรณ์เคร่ืองมือ
ทดลอง และการทดสอบ รวมถึงการส่งเสริมและเผยแพร่ ซ่ึงจะเป็นการสนับสนุน และรองรับความ
พร้อมในการจัดต้ังโครงการใหม่ๆ ในโครงการศึกษาวิจัยด้านพลังงานและโครงการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น การติดตามความก้าวหน้าและร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน
การพัฒนาต้นแบบ ทดสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมเบ้ืองต้น และเป็นงานส่งเสริมการ
พัฒนาโครงการท่ีกําลังดําเนินการให้มีความสมบูรณ์ย่ิงข้ึน ตลอดจนสนับสนุนให้โครงการท่ีเสร็จสิ้นแล้ว
ได้นําผลไปดําเนินการส่งเสริม และเผยแพร่และการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อไป 
 ประเภทพลังงานทดแทน 

1. พลังงานแสงอาทิตย์ ดวง อาทิตย์ให้พลังงานจํานวนมหาศาลแก่โลกของเรา พลังงานจาก
ดวงอาทิตย์จัดเป็นพลังงานหมุนเวียนท่ีสําคัญท่ีสุด เป็นพลังงานสะอาดไม่ทําปฏิกิริยาใดๆ อันจะทําให้
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เซลล์แสงอาทิตย์จึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็คทรอนิคส์ชนิดหน่ึง ท่ีถูกนํามาใช้ผลิต
ไฟฟ้า เน่ืองจากสามารถเปลี่ยนเซลล์แสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง ส่วนใหญ่เซลล์
แสงอาทิตย์ทํามาจากสารก่ึงตัวนําพวกซิลิคอน มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็น
พลังงานไฟฟ้าได้สูงถึง 22 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของประเทศไทยซ่ึงต้ังอยู่บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร จึงได้รับ
พลังงานจากแสงอาทิตย์ในเกณฑ์สูง พลังงานโดยเฉลี่ยซ่ึงรับได้ท่ัวประเทศประมาณ 4 ถึง 4.5 กิโลวัตต์
ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อวัน ประกอบด้วยพลังงานจากรังสีตรง (Direct Radiation) ประมาณ 50 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนท่ีเหลือเป็นพลังงานรังสีกระจาย (Diffused Radiation) ซ่ึงเกิดจากละอองนํ้าใน
บรรยากาศ(เมฆ) ซ่ึงมีปริมาณสูงกว่าบริเวณท่ีห่างจากเส้นศูนย์สูตรออกไปท้ังแนวเหนือ – ใต้ 

2. พลังงานลม เป็นพลังงานธรรมชาติท่ีเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ 2 ท่ี ซ่ึงสะอาดและ
บริสุทธิ์ใช้แล้วไม่มีวันหมดสิ้นไปจากโลก ได้รับความสนใจนํามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง 
ในขณะเดียวกัน กังหันลมก็เป็นอุปกรณ์ชนิดหน่ึงท่ีสามารถนําพลังงานลมมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ได้ 
โดยเฉพาะในการผลิตกระแสไฟฟ้า และในการสูบนํ้า ซ่ึงได้ใช้งานกันมาแล้วอย่างแพร่หลายพลังงานลม
เกิดจากพลังงานจากดวงอาทิตย์ ตกกระทบโลกทําให้อากาศร้อน และลอยตัวสูงข้ึน อากาศจากบริเวณ
อ่ืนซ่ึงเย็นและหนาแน่นมากกว่าจึงเข้ามาแทนท่ี การเคลื่อนท่ีของอากาศเหล่าน้ีเป็นสาเหตุให้เกิดลม 
และมีอิทธิพลต่อสภาพลมฟ้าอากาศในบางพ้ืนท่ีของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงแนวฝั่งทะเลอันดา
มันและด้านทะเลจีน(อ่าวไทย) มีพลังงานลมท่ีอาจนํามาใช้ประโยชน์ในลักษณะพลังงานกล (กังหันสูบนํ้า
กังหันผลิตไฟฟ้า) ศักยภาพของพลังงานลมท่ีสามารถ นํามาใช้ประโยชน์ได้สําหรับประเทศไทย           
มีความเร็ว อยู่ระหว่าง 3 - 5 เมตรต่อวินาที และความเข้มพลังงานลมท่ีประเมินไว้ได้อยู่ระหว่าง            
20 - 50 วัตต์ต่อตารางเมตร  
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3. พลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็นพลังงานตามธรรมชาติท่ีเกิด และเก็บสะสมตัวอยู่ภายใต้        
ผิวโลก เช่นเดียวกับนํ้ามันดิบปิโตรเลียม หากแต่ว่าแหล่งพลังงานเหล่าน้ี เก็บอยู่ในรูปของนํ้าร้อนหรือไอ
นํ้าร้อน ลักษณะท่ีปรากฏออกมาให้เห็นบนผิวโลก ได้แก่ บ่อโคลนเดือด พุก๊าซ บ่อนํ้าร้อน และนํ้าพุร้อน 
ในประเทศไทย มีปรากฏการณ์ตามธรรมชาติในลักษณะนํ้าพุร้อนกว่า 60 แห่งตามแนวเหนือ-ใต้แถบ
ชายแดนตะวันตกของประเทศไทย (แนวเทือกเขาตะนาวศรี) นํ้าร้อนท่ีถูกนําไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าแล้ว
น้ัน แม้อุณหภูมิจะลดลงบ้าง แต่ก็ยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการอบแห้ง และใช้ในห้องเย็นสําหรับ
เก็บรักษาพืชผลทางการเกษตรได้ นอกจากน้ัน นํ้าท่ีเหลือใช้แล้วยังสามารถนําไปใช้ในกิจการเพ่ือ
กายภาพบําบัด และการท่องเท่ียวได้อีก ท้ายท่ีสุดคือ นํ้าท้ังหมดซ่ึงยังมีสภาพเป็นนํ้าอุ่นอยู่เล็กน้อย           
จะถูกปล่อยลงไปผสมกับนํ้าตามธรรมชาติในลํานํ้า ซ่ึงนับเป็นการเพ่ิมปริมาณนํ้าให้กับเกษตรกรใน            
ฤดูแล้งได้อีกทางหน่ึงด้วย  

4. พลังงานนํ้า พ้ืนผิวโลกถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ปกคลุมด้วยนํ้า ซ่ึงมีความสําคัญย่ิงต่อสิ่งมีชีวิต
ท้ังหลาย นํ้าเหล่าน้ีมีการเปลี่ยนสถานะและหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา ระหว่างผิวโลกและบรรยากาศ
อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเรียกว่า วัฏจักรของนํ้า นํ้าท่ีกําลังเคลื่อนท่ีมีพลังงานสะสมอยู่มาก และมนุษย์รู้จักนํา
พลังงานน้ีมาใช้หลายร้อยปีแล้ว เช่น ใช้หมุนกังหันนํ้า ปัจจุบันมีการนําพลังงานนํ้าไปหมุนกังหันของ
เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลัง นํ้าเพ่ือผลิตไฟฟ้า 

5. พลังงานจากขยะ พลังงานจากขยะจากบ้านเรือนและกิจการต่างๆ เป็นแหล่งพลังงานท่ีมี
ศักยภาพสูง ขยะเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นมวลชีวภาพ เช่น กระดาษ เศษอาหาร และไม้ ซ่ึงสามารถใช้เป็น
เชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าท่ีถูกออกแบบให้ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง ได้ ท่ีเมืองบัลโม ประเทศสวีเดน ไฟฟ้าท่ีใช้
ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ มาจากการเผาขยะ โรงไฟฟ้าท่ีใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง  จะนําขยะมาเผาบน
ตะแกรง ความร้อนท่ีเกิดข้ึนใช้ต้มนํ้าในหม้อนํ้าจนกลายเป็นไอนํ้าเดือด ซ่ึงจะไปหมุนกังหันของเคร่ือง
กําเนิดไฟฟ้า (เหมือนกับโรงไฟฟ้าอ่ืนๆ) 

6. พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ท้ังจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่นและฟิวชั่นท่ีสําคัญ
ออกมาในรูปของความร้อนและกัมมันตภาพรังสี คําว่า กัมมันตภาพรังสีในท่ีน้ีก็ประกอบด้วยบรรดา
อนุภาคจําพวกนิวตรอน และจําพวกอนุภาคอัลฟา เบตาและรังสีแกมมา แต่ส่วนสําคัญของพลังงาน
นิวเคลียร์ท่ีเราสนใจในท่ีนี้ก็คือ ส่วนท่ีเป็นความร้อนน่ันเอง เพราะหลักการใหญ่ของการใช้ประโยชน์ของ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ก็คือ อาศัยความร้อนของพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าอีกต่อหน่ึง ก็ใน
ลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับการใช้ความร้อนจากเชื้อเพลิงรูปอ่ืน ท้ังนํ้ามัน ถ่านหินและอ่ืนๆ น่ันเอง น่ันคือ 
เราต้องการความร้อนท่ีเกิดข้ึนไปต้มนํ้าหรือไปทําให้ก๊าซร้อนแล้วอาศัยไอนํ้าร้อนหรือก๊าซร้อนท่ีขยายตัว
ไปทําให้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าทํางาน 

7. ไบโอดีเซล (biodiesel) คือ เชื้อเพลิงท่ีได้จากนํ้ามันพืชและสัตว์ท่ีผ่านกระบวนการทางเคมี 
เกิดเป็นสารท่ีเรียกว่า เมทิลเอสเทอร์ หรือเอทิลเอสเทอร์ ซ่ึงมีสมบัติใกล้เคียงกับนํ้ามันดีเซลท่ีกลั่นจาก
ปิโตรเลียม สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในเคร่ืองยนต์ดีเซลได้ดี โดยไม่ต้องทําการดัดแปลงเคร่ืองยนต์ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 4  
เรื่อง แรง และพลังงานเพชีวิต 

ให้เลือกคําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 
1. แรงหมายถึงอะไร 

ก. นํ้าหนักของวัตถุ 
ข. ความสามารถท่ีทําให้วัตถุมีการเคลื่อนท่ี 
ค. อัตราส่วนระหว่างมวลกับระยะทางในการเคลื่อนท่ี 
ง. ความเร็วท่ีเปลี่ยนแปลงไปในหน่ึงหน่วยเวลา 

2. แรงชนิดใดท่ีมีทิศทางตรงข้ามกับแรงดึง 
ก. แรงเฉ่ือย 
ข. แรงโน้มถ่วง 
ค. แรงเสียดทาน 
ง. ถูกทุกข้อท่ีกล่าวมา 

3. แรงเสียดทานหมายถึงอะไร 
ก. แรงท่ีช่วยให้วัตถุเคลื่อนท่ีได้เร็วข้ึน 
ข. แรงท่ีทําให้วัตถุเคลื่อนท่ีได้ง่ายมากข้ึน 
ค. แรงท่ีต้านการเคลื่อนท่ีของวัตถุ 
ง. ถูกทุกข้อ 

4. สิ่งใดไม่มีผลต่อแรงเสียดทาน 
ก. แรงกด 
ข. นํ้าหนักของวัตถุ 
ค. ผิวสัมผัส 
ง. พ้ืนท่ีผิวสัมผัส 

5. ข้อใดเป็นการเพ่ิมแรงเสียดทาน 
ก. ทานํ้ามันให้กับเสาเหล็กให้คนปีน 
ข. ใช้ตลับลูกปืนในล้อของรถจักรยาน 
ค. บรรทุกของให้รถยนต์มีน้ําหนักมากข้ึน 
ง. ใช้พ้ืนผิวท่ีลื่นและเรียบ 

6. แรงเสียดทานมีทิศทางอย่างไร 
ก. ทิศเดียวกับการเคลื่อนท่ีของวัตถุเสมอ 
ข. ทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนท่ีของวัตถุเสมอ 
ค. มีท้ังทิศเดียวกับการเคลื่อนท่ีและทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนท่ีของวัตถุ 
ง. ไม่มีทิศทาง 
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7. ข้อใดไม่ใช่ตัวอย่าง ของพลังงานศักย์ 
ก. นํ้าท่ีขังอยู่บนท่ีสูง 
ข. มะพร้าวท่ีอยู่บนต้น 
ค. มะพร้าวท่ีกําลังหล่นจากต้น 
ง. คนท่ีอยู่บนอาคารสูงๆ 

8. ข้อใดมีพลังงานจลน์มากท่ีสุด 
ก. นํ้าท่ีขังอยู่บนท่ีสูง 
ข. มะพร้าวท่ีอยู่บนต้น 
ค. มะพร้าวท่ีกําลังหล่นจากต้น 
ง. คนท่ีอยู่บนอาคารสูงๆ 

9. ดวงอาทิตย์ส่งพลังงานมายังโลกโดยวิธีใด 
ก. การพา 
ข. การนํา 
ค. การแผ่รังสี 
ง. การกระจายความร้อน 

10. แรงพ้ืนฐานในธรรมชาติมีก่ีประเภท  
ก. 3  
ข. 4  
ค. 5  
ง. 6  

11. สิ่งใดหมายถึง งานในชีวิตประจําวัน 
ก. น่ังฟังเพลง 
ข. ดูโทรทัศน์ 
ค. การล้างชาม 
ง. เล่นเกมส์กด 

12. พลังงานท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจําวันเป็นพลังงานชนิดใด 
ก. พลังงานกล 
ข. พลังงานไฟฟ้า 
ค. พลังงานความร้อน 
ง. พลังงานทุกรูปแบบ 

13. วิมลกําลังเตรียมอาหาร วิมลใช้พลังงานจากอะไรบ้าง 
ก. ก๊าซ 
ข. ไฟฟ้า 
ค. กล้ามเน้ือ 
ง. ถูกทุกข้อ 
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14. ข้อความใดกล่าวถูกต้อง 
ก. งานกับพลังงานคือสิ่งเดียวกัน 
ข. พลังงานจะเกิดได้ก็ต่อเม่ือมีงานในชีวิตประจําวันเท่าน้ัน 
ค. งานในชีวิตประจําวันของบุคคลหน่ึง อาจไม่ใช่งานในชีวิตประจําวันของอีกบุคคลหน่ึง 
ง. ถูกทุกข้อ 

15. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามความหมายของงานและพลังงานในชีวิตประจําวัน 
ก. งานเกิดข้ึนได้จากการใช้พลังงาน 
ข. วินัยเป็นช่างก่อสร้างดังน้ันถ้าวินัยน่ังวาดรูปซ่ึงไม่ใช่งานในชีวิตประจําวันหมายความว่าวินัย 

ไม่ได้ใช้พลังงานเลย 
ค. ช่างทาสีใช้พลังงานในการทาสีผนังบ้าน 4 ด้านมากกว่าการทาสีผนังด้านเพียง 2 ด้าน ถ้าแต่ละ 
 ด้านมีพ้ืนท่ีเท่ากัน 
ง. วิภาเป็นช่างตัดเสื้อ แต่ชอบทํากับข้าวเป็นงานอดิเรก หมายความว่า แม้วิภาจะใช้พลังงาน 

ในการตัดเสื้อน้อยกว่าในการทํากับข้าว การทํากับข้าวก็ไม่ใช่งานในชีวิตประจําวันของวิภา 
16. ปริมาณงานในทางวิทยาศาสตร์ข้ึนอยู่กับอะไร 

ก. ระยะทาง 
ข. ขนาดของแรง 
ค. รูปร่างของวัตถุ 
ง. ข้อ ก และ ข ถูก 

17. ถ้าแรงกับระยะทางมีทิศทางเดียวกัน ผลท่ีเกิดข้ึนคืออะไร 
ก. งานเป็นลบ 
ข. งานเป็นบวก 
ค. งานเป็นศูนย์ 
ง. งานมีขนาดมากท่ีสุด 

18. ในระบบหน่วยเอสไอ งานมีหน่วยเป็น 
ก. จูล 
ข. นิวตัน-เมตร 
ค. ไดน์-เซนติเมตร 
ง. ข้อ ก และ ข ถูก 

19. ปล่อยวัตถุตกจากท่ีสูง พลังงานศักย์ของวัตถุเป็นอย่างไร 
ก. ลดลง 
ข. เพ่ิมข้ึน 
ค. เท่าเดิม 
ง. ข้ึนกับความสูง 
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20. อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสเทียบได้เท่ากับก่ีเคลวิน 
ก. 298 เคลวิน 
ข. 300 เคลวิน 
ค. 310 เคลวิน 
ง. 333 เคลวิน 

 
 
 

เฉลย 
1.  ข  2. ง      3. ค      4. ข      5. ค      6. ข      7. ค       8. ค       9. ค      10. ข 
11. 8      12. ง     13. ง     14. ง     15. ง    16.ง      17. ข     18. ง      19. ก    20. ก 
 



        บทท่ี  5 
           ดาราศาสตร์เพ่ือชีวิต 
 
สาระสําคัญ 
 นานนับหลายศตวรรษท่ีมนุษย์เราใช้ประโยชน์จากกลุ่มดาวในฟากฟ้า โดยคนยุคโบราณ          
ได้ใช้กลุ่มดาวหลายกลุ่มในการดํารงชีวิต   เช่น ดาวเหนือ ซ่ึงอยู่ในกลุ่มดาวหมีเล็กใช้ในการนําทาง
กําหนดทิศกลุ่มดาวจักราศีใช้ในการบอกเดือน และ ฤดูกาล นอกจากน้ันคนเรายังศึกษาเร่ือง ดวงดาว  
ในฟากฟ้า เพ่ือประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อีกด้วย เช่น การดูดาวเพ่ือการหาทิศทาง  การดูดาวเพ่ือ
กําหนดเวลา การดูดาวเพ่ือกําหนดฤดูกาล การดูดาวเพ่ือประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ การดูดาวเพ่ือ
สั่งสอนบุตรหลาน และการดูดาวเพ่ือเป็นการพักผ่อน จะเห็นได้ว่าดวงดาว มีความสัมพันธ์กับมนุษย์
อย่างมาก ดวงดาวในฟากฟ้าจึงเป็นด่ังเข็มทิศบอกหนทางเป็นนาฬิกา บอกเวลาและเป็นปฏิทินบอก
ฤดูกาลท่ีซ่ือสัตย์ เท่ียงตรงอยู่คู่ฟ้าคู่โลกกับมนุษย์ ชั่วนิรันดรแต่ ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆได้เข้ามา
ในชีวิตคนเราอย่างรวดเร็วจนทําให้ เด็กรุ่นใหม่ หลงลืมความรู้คู่ธรรมชาติ อย่างเร่ืองดวงดาวกับวิถีชีวิต     

หากผู้เรียนต้ังใจศึกษาจะเกิดความรู้ และความเข้าใจในเร่ืองดวงดาวกับวิถีชีวิตท่ีมีความสัมพันธ์
กันมาต่ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และนําความรู้ท่ีได้ ไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตได้ 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1. บอกความหมายของกลุ่มดาวจักราศีได้ 
2. สามรถระบุกลุ่มดาวจักราศีและความหมายของกลุ่มดาวจักราศีได้ 
3. บอกโครงสร้างและการเรียงตัวของกลุ่มดาวจักราศีได้ 
4. สามารถระบุดาวเด่นในกลุ่มดาวจักราศีได้ 
5. อธิบายเหตุผลของการส่ายของแกนโลกได้ 
6. เข้าใจความหมายและลักษณะของดาวฤกษ์ 
7. มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเก่ียวกับดาวฤกษ์มากข้ึน 
8. ทราบประเภทของดาวฤกษ์ 
9. รู้และเข้าในในประวัติและการค้นพบดาวฤกษ์ 
10. บอกความหมายและความสําคัญของดาวเหนือได้ 
11. สามารถบอกวิธีการและรายละเอียดของการหาทิศทางได้ 
12. สามรถหาดาวเหนือจากกลุ่มดาวได้ 
13. สามรถหาทิศทางได้จากวิธีการต่างๆได้ 
14. เพ่ือให้นักเรียนทราบความหมายของแผนท่ีดาว 
15. สามารถทําแผนท่ีดาวอย่างง่ายได้ 
16. สามารถใช้แผนท่ีดาวในการหาตําแหน่งดาวพร้อมกับบอกตําแหน่ง(พิกัด) 
17. สามรถบอกชนิดของแผนท่ีดาวได้ 
18. เพ่ือให้ผู้เรียนทราบประโยชน์ต่างๆ ของดวงดาวและกลุ่มดาว 
19. สามารถนําความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 
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ขอบข่ายเนื้อหา 
เร่ืองท่ี  1  กลุ่มดาวจักราศี 
 1.1   กลุ่มดาวแกะ 
 1.2   กลุ่มดาววัว 
 1.3   กลุ่มดาวคนคู่ 
 1.4   กลุ่มดาวปู 
 1.5   กลุ่มดาวสิงโต 
 1.6   กลุ่มดาวหญิงสาว 
 1.7   กลุ่มดาวคันชั่ง 
 1.8   กลุ่มดาวแมงป่อง 
 1.9   กลุ่มดาวคนยิงธนู 
 1.10 กลุ่มดาวแพะทะเล 
 1.11 กลุ่มดาวคนแบกหม้อ 
 1.12 กลุ่มดาวปลา 

 เร่ืองท่ี 2 ดาวฤกษ์ การสังเกตตําแหน่งของดาวฤกษ์  
2.1 ประเภทของดาวฤกษ์ 
2.2 การสังเกตตําแหน่งดาวฤกษ์ 
2.3 กลุ่มดาวจักราศี 

 เร่ืองท่ี 3  ดาวเหนือและวิธีการหาทิศเหนือ 
3.1 ดาวเหนือ 
3.2 การหาตําแหน่งดาวเหนือ 
3.3 วิธีหาทิศเหนือ 

 เร่ืองท่ี 4 แผนท่ีดาว 
4.1 แผนท่ีดาว 
4.2 ชนิดของแผนท่ีดาว 
4.3 รายละเอียดแผนท่ีดาวแบบหมุน 

 เร่ืองท่ี 5 การใช้ประโยชน์จากกลุ่มดาวฤกษ์ 
5.1 ดวงดาวกับระบบเวลาโลก 
5.2 ดวงดาวกับทิศทาง 
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เรื่อง 1  กลุ่มดาวจักราศี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เม่ือประมาณ 1000 ปีก่อนคริสตศักราช กลุ่มดาวกลุ่มแรก ท่ีดวงอาทิตย์เคลื่อนท่ีผ่าน จุดท่ีสุริยะ
วิ ถี เ คลื่ อน ท่ี ตั ด กับ เส้ น ศูน ย์ สู ตร ฟ้ าพอ ดี ใน เ ร่ิ ม ต้นของฤ ดู ร้อน  คือ  กลุ่ มด าวแกะ (Aries)  
กลุ่มดาวแกะจึงถูกเรียกในสมัยน้ันว่า "March Equinox" หรือ "0 Aries"กลุ่มดาวถัดมา คือ กลุ่มดาว
วัว, กลุ่มดาวคนคู่, กลุ่มดาวปู, กลุ่มดาวสิงห์, กลุ่มดาวผู้หญิงสาว, กลุ่มดาวคันชั่ง, กลุ่มดาวแมงป่อง,        
กลุ่มดาวคนยิงธนู, กลุ่มดาวมกร, กลุ่มดาวคนแบกหม้อนํ้า และกลุ่มดาวปลาคู่ รวมเป็น 12 กลุ่มดาว
จักรราศี 
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กลุ่มดาวจักรราศี (Zodiac) มีดังนี้ 
 

 กลุ่มดาว ราศ ี
เริ่มต้นจักรราศ ี 

1000 ปีก่อน ค.ศ. 
เริ่มต้นจักรราศ ี 

ในปัจจุบัน 

 กลุ่มดาวแกะ (Aries) ราศีเมษ 21 มีนาคม 19 เมษายน 

 กลุ่มดาววัว (Taurus)  ราศีพฤษภ 20 เมษายน 20 พฤษภาคม 

 กลุ่มดาวคนคู่ (Gemini) ราศีมิถุน 21 พฤษภาคม 21 มิถุนายน 

 กลุ่มดาวปู (Cancer) ราศีกรกฏ 22 มิถุนายน 22 กรกฎาคม 

 กลุ่มดาวสิงโต (Leo) ราศีสิงห์ 23 กรกฎาคม 22 สิงหาคม 

 กลุ่มดาวผู้หญิงสาว (Virgo) ราศีกันย์ 23 สิงหาคม 22 กันยายน 

 กลุ่มดาวคันชั่ง (Libra) ราศีตุล 23 กันยายน 22 ตุลาคม 

 กลุ่มดาวแมงป่อง (Scorpius) ราศีพฤศจิก 23 ตุลาคม 21 พฤศจิกายน 

 กลุ่มดาวคนยิงธนู (Sagittarius) ราศีธนู 22 พฤศจิกายน 21 ธันวาคม 

 กลุ่มดาวมกร (Capricornus) ราศีมกร 22 ธันวาคม 19 มกราคม 

 
กลุ่มดาวคนแบกหม้อนํ้า 
(Aquarius)  

ราศีกุมภ์ 20 มกราคม 18 กุมภาพันธ์ 

 กลุ่มดาวปลาคู่ (Pisces) ราศีมีน 19 กุมภาพันธ์ 20 มีนาคม 

 
ต่อมา เม่ือประมาณ ค.ศ. 0 จุด Equinox ดังกล่าวได้ขยับ มาอยู่ในกลุ่มดาวปลาคู่ (Pisces) เข้าสู่ยุค           
ท่ีเรียกว่า "the Age of Pisces" หรือยุค "the New Great Age" น่ันเอง และคาดว่า ประมาณปี 
ค.ศ. 2600 จุดดังกล่าวจะขยับ เข้าสู่กลุ่มดาวคนแบกหม้อนํ้า (Aquarius) เร่ิมต้นยุคท่ีเรียกว่า "the 
Age of Aquarius" โดยทุกๆประมาณ 2100 ปี จุด Equinox ดังกล่าว (หรือ Vernal Equinox) จะ
ขยับไปทางทิศตะวันตกทีละ 1 จักรราศี 
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เน่ืองจากโลกโคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์ โดยท่ีแกนโลกเอียง ทํามุมประมาณ 23.5 องศากับ
แนวต้ังฉากกับแนวการเคลื่อนท่ีของโลก รอบดวงอาทิตย์ แกนดังกล่าวไม่ได้เอียงคงท่ี แต่จะส่าย 
เช่นเดียวกับแกนของลูกข่าง ท่ีส่ายในขณะท่ีหมุน และเคลื่อนท่ีไปรอบๆ เพียงแต่ขนาดของวงโคจร        
ท่ีโลกเคลื่อนท่ี มีขนาดใหญ่กว่ามาก ทําให้คาบเวลาในการส่าย ใช้เวลานานถึง 26,000 ปี ซ่ึงปัจจุบัน  
แกนข้ัวฟ้าเหนือชี้ไปใกล้กับดาวเหนือ (Polaris) และจะชี้ไปใกล้ดาวเหนือ มากท่ีสุด ประมาณปี ค.ศ.
2100  

 

 

 

 

และในอีกประมาณ 13,000 ปีจากปัจจุบัน แกนข้ัวฟ้าเหนือ จะชี้ไปใกล้ดาววีกา (Vega) ในกลุ่มดาวพิณ 
(Lyra) แทน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงน้ี ทําให้จุด Vernal Equinox ค่อยๆขยับ ไปทางทิศตะวันตกช้าๆ           
ปีละประมาณ 50 ฟิลิปดา (50/3600 องศา) น่ันเอง 

 

 

 

 

 

 

 

ในอดีตกาล ดาวข้ัวฟ้าเหนือของชาวอียิปต์โบราณ ประมาณ 4800 ปีมาแล้ว คือ ดาวทูบาน (Thuban) ในกลุ่มดาว
มังกร (Draco) ซ่ึงเป็นดาวดวงท่ี 3 นับจากหางรูปมังกร ซ่ึงทําให้ ปิระมิดของชาวอียิปต์ มีช่องจากภายใน ช้ีไปดาวทู
บานน่ันเอง 
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 1.1 กลุ่มดาวแกะ (ARIES) ราศีเมษ 

 

  

 

 

 

 

 

กลุ่มดาวแกะ เป็นกลุ่มดาวทางซีกฟ้าด้านเหนือ อยู่ถัดจากกลุ่มดาวปลาไปทางทิศตะวันออก             
ดวงอาทิตย์จะผ่านกลุ่มดาวแกะระหว่างวันท่ี 19 เมษายน ถึง 14 พฤษภาคม กลุ่มดาวแกะประกอบด้วย
ดาวฤกษ์ 4 ดวงเป็นอย่างน้อย โดย 3 ดวงแรกเป็นส่วนของหัวแกะ ( Hamal เป็นดาวฤกษ์สีเหลือง                
มีความสว่าง 2.00 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 66 ปีแสง ชื่อดาวหมายถึง Lamp , Sheraton มีความสว่าง 
2.64 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 60 ปีแสง ชื่อดาว หมายถึง Mark หรือ Sign เน่ืองจาก จุด March 
Equinox หรือ 0 Aries อยู่ใกล้กับดาวดวงน้ีมากท่ีสุด ในช่วง 300-400 ปีก่อนคริสต์ศักราช, Aries          
มีความสว่าง 4.0 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 148 ปีแสง ) และอีก 1 ดวงเป็นสะโพกของแกะ กลุ่มดาว
แกะจะข้ึนทางจุดทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือเล็กน้อยประมาณ 22.5 องศา และจะปรากฏบนท้องฟ้า
นานวันละ 12 ชั่วโมงกลุ่มดาวแกะ เม่ือคร้ังสมัยกรีกโบราณ ( 1000 ปีก่อนคริสต์ศักราช ) เคยเป็น          
กลุ่มดาวท่ี แนวการเคลื่อนท่ีของดวงอาทิตย์ ตัดกับแนวเส้นศูนย์สูตรฟ้าพอดี ในฤดูใบไม้ผลิ  ( ราววันท่ี 
21 มีนาคมของทุกปี ) เราเรียกจุดน้ีว่า The March Equinox หรือ 0 Aries หรือปัจจุบันเรียกว่า          
The Vernal Equinox ในปัจจุบัน จุดดังกล่าวได้ขยับไปอยู่ในกลุ่มดาวปลาคู่ ( Pisces ) 
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 1.2 กลุ่มดาววัว ( TAURUS ) ราศีพฤษภ 

 

 กลุ่มดาววัว เป็นกลุ่มดาวท่ีสังเกตเห็นได้ง่าย มีดาวฤกษ์เรียงกันเป็นรูปตัววีอย่างน้อย 9 ดวง    
เป็นกลุ่มดาวทางฟ้าซีกเหนือ โดยจะปรากฏข้ึนทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางทิศเหนือ คนไทยโบราณ
เรียกกลุ่มดาววัวน้ีว่า ดาวไม้คํ้าเกวียน หรือ ดาวธง ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนท่ีผ่านกลุ่มดาววัวระหว่างวัน                
ท่ี 14 พฤษภาคม ถึง 21 มิถุนายน ในกลุ่มดาววัวจะมีดาวฤกษ์สีส้มแดงสว่างท่ีสุดอยู่หน่ึงดวงเป็นตาขวา
ของวัว ชื่อว่า ดาวอัลดิบะแรน( ALDEBARAN ) หรือ ดาวโรหิณี ( ความสว่าง 0.85 ) มีความหมายว่า 
ผู้ติดตาม เพราะดาวดวงน้ีอยู่ตามหลังกลุ่มดาวลูกไก่ ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 15 
องศา จะเป็นกระจุกดาวเปิด ท่ีมีชื่อว่า กระจุกดาวลูกไก่ ( PLEIADES ) หรือดาวเจ็ดสาวพ่ีน้อง                
ตามนิทานของกรีก ซ่ึงประกอบด้วยดาวฤกษ์นับร้อยดวง แต่สามารถเห็นชัด ได้ด้วยตาเปล่าเป็นดาว
สว่างมาก 6 ดวงและสว่างน้อย 1 ดวง ซ่ึงดาวท่ีสว่างท่ีสุดในกระจุกดาว  น้ีเป็นดาวฤกษ์สว่างสีขาว            
ชื่อว่า ดาวอัลซีโยน  ( ALCYONE )   
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1.3 กลุ่มดาวคนคู่ ( GEMINI ) ราศีเมถุน 

 

 กลุ่มดาวคนคู่ เป็นกลุ่มดาวท่ีอยู่ถัดจากกลุ่มดาววัวไปทางทิศตะวันออก ประกอบด้วยดาวฤกษ์
อย่างน้อย 8 ดวงเรียงกันเป็นรูปคนคู่ หรือ ฝาแฝด มีชื่อว่า คาสเตอร์ ( CASTER ) เป็นดาวฤกษ์แฝด     
หกดวง ซ่ึงเป็นดาวดวงท่ี 5 ในกลุ่มดาวคนคู่ และ พอลลักซ์ ( POLLUX ) ซ่ึงเป็นดาวดวงท่ี 4 ในกลุ่ม
ดาวคนคู่ ดวงอาทิตย์จะผ่านเข้าสู่กลุ่มดาวคนคู่ ระหว่างวันท่ี 21 มิถุนายน ถึง 21 กรกฎาคม เป็นกลุ่ม
ดาวท่ีเห็นชัดตลอดคืนในฤดูหนาว โดยเฉพาะเดือนมกราคมจะเห็นอยู่ตลอดท้ังคืน 
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 1.4 กลุ่มดาวปู ( CANCER )  ราศีกรกฎ 
 

 

 กลุ่มดาวปู เป็นกลุ่มดาวท่ีถัดมาจากกลุ่มดาวคนคู่ทางทิศตะวันออก ดวงอาทิตย์จะผ่านกลุ่ม
ดาวปูระหว่างวันท่ี 21 กรกฎาคม ถึง 11 สิงหาคม กลุ่มดาวปูประกอบไปด้วยดาวฤกษ์แสงริบหร่ีอย่าง
น้อย 5 ดวงทําให้มองเห็นได้ยาก แต่ในต้นเดือนกุมภาพันธ์จะเห็นได้ตลอดคืน ในกลุ่มดาวปูน้ีจะมีฝ้า
ขาวๆอยู่ เรียกว่า กระจุกดาวรวงผึ้ง ( PRAESEPE ) หรือ ท่ีคนไทยเรียกว่า กระจุกดาวปุยฝ้าย ซ่ึงเป็น
กระจุกดาวเปิดประกอบไปด้วยดาวฤกษ์จํานวนมาก และสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 
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 1.5 กลุ่มดาวสิงโต( LEO )  ราศสิีงห์ 
 

 

 กลุ่มดาวสิงโต ประกอบด้วยดาวฤกษ์อย่างน้อย 9 ดวง ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนท่ีผ่านกลุ่มดาว
ราศีสิงห์ระหว่างวันท่ี 11 สิงหาคม ถึง 17 กันยายน เป็นกลุ่มดาวท่ีสังเกตได้ง่ายบนฟ้า เพราะมีดาวฤกษ์    
ดวงใหญ่สีน้ําเงินขาวสว่างท่ีสุดในกลุ่มดาวน้ี 1 ดวง อยู่ตรงบริเวณหน้าอกของสิงโตเรียกว่า ดาวเรกิวลุส    
( REGULUS ) หรือ ดาวหัวใจสิงห์ มีความสว่างถึง 1.35 และ ตรงปลายหางของสิงโตจะมีดาวฤกษ์สว่าง
สีขาวอีก 1 ดวง เรียกว่า ดาวหางสิงห์ ( DENEBOLA ) มีความสว่าง 2.14 ในวันเพ็ญข้ึน 15 คํ่าเดือน 3 
น้ัน ดวงจันทร์จะปรากฏเต็มดวงบริเวณหัวของสิงโต ท่ีเรียกว่า มาฆฤกษ์ 
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 1.6   กลุ่มดาวหญิงสาวพรหมจารี  ( VIRGO ) ราศีกันย์ 
 

 

 กลุ่มดาวหญิงสาวพรหมจารี เป็นกลุ่มดาวจักรราศีท่ีดวงอาทิตย์จะเคลื่อนท่ีผ่านระหว่างวันท่ี    
17 กันยายน ถึง วันท่ี 1 พฤศจิกายน ถือว่าเป็นกลุ่มดาวจักรราศีท่ีดวงอาทิตย์ใช้เวลาเคลื่อนท่ีผ่านนาน
ท่ีสุด คือ 46 วัน รองลงมาคือ กลุ่มดาววัว 39 วัน ประกอบด้วยดาวฤกษ์เรียงต่อกันอย่างน้อย 11 ดวง    
มีกลุ่มดาวท่ีสว่างมากอยู่ 6 ดวงเรียงกันเป็นรูปตัววาย ดาวฤกษ์ท่ีสว่างท่ีสุด คือ ดาว สไปก้า ( SPICA ) 
เป็นดาวฤกษ์สีขาวเหลือง มีหมายถึง รวงข้าวสาลีท่ีหญิงสาวถือไว้ในมีซ้าย  มีความสว่าง 0.97 และอยู่ใต้
เส้นสุริยะวิถีเล็กน้อย เม่ือถึงวันเพ็ญข้ึน 15 คํ่า เดือน 5 ดวงจันทร์ จะตรงกับดาว สไปก้าพอดี จึงเรียกว่า     
จิตรฤกษ์  
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 1.7   กลุ่มดาวคันช่ัง  ( LIBRA )  ราศีตุล 
 

 

 
 กลุ่มดาวคันชั่ง เป็นกลุ่มดาวท่ีเป็นสิ่งของกลุ่มดาวเดียวในกลุ่มดาวจักรราศี เป็นกลุ่มดาว           
ซีกฟ้าด้านทิศใต้ อยู่ถัดจากหัวแมงป่องไปทางทิศตะวันตก ประกอบด้วยดาวฤกษ์แสงริบหร่ี อย่างน้อย 6 
ดวง เรียงกันคล้ายว่าวปักเป้า ดวงอาทิตย์จะผ่านกลุ่มดาวคันชั่ง ระหว่างวันท่ี 1 ถึง 21 พฤศจิกายน 
มองเห็นได้ไม่ชัดเจนบนท้องฟ้าต้องใช้กลุ่มดาวแมงป่องหรือกลุ่มดาวรวงข้าวช่วยในการค้นหา               
ซ่ึงสามารถเห็นกลุ่มดาวคันชั่งได้ตลอดคืนในเดือนพฤษภาคม 
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 1.8   กลุ่มดาวแมงป่อง( SCOPIUS )  ราศีพิจิก 
 

 

 
 กลุ่มดาวแมงป่อง ปรากฏอยู่ทางตะวันตกของกลุ่มดาวคนยิงธนู เป็นกลุ่มดาวทางซีกฟ้า           
ด้านใต้ ซ่ึงดวงอาทิตย์จะโคจรผ่านระหว่างวันท่ี 23 ถึง 30 พฤศจิกายน กลุ่มดาวแมงป่องประกอบด้วย
ดาวฤกษ์อย่างน้อย 15 ดวง โดยดวงท่ีเห็นได้ชัดเจนท่ีสุดเป็นดาวฤกษ์สีแดง ชื่อ แอนทาเรส           
(ANTARES ) แปลว่า คู่แข่งของดาวอังคาร เป็นดาวแปรแสงแฝดคู่ขนาดยักษ์ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 700 
เท่าของดวงอาทิตย์ คนไทยเรียกดาวดวงน้ีว่า ดาวปาริชาต 
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 1.9   กลุ่มดาวคนยิงธนู ( SAGITTARIUS )  ราศีธน ู

 

 

 
 กลุ่มดาวคนยิงธนู อยู่ถัดจากกลุ่มดาวแมงป่องไปทางทิศตะวันออก ประกอบด้วยดาวฤกษ์เรียง
กันอย่างน้อย 8 ดวง คล้ายกับกาต้มนํ้า ไม่มีดาวดวงใดเด่นมากนัก ดวงอาทิตย์จะโคจรผ่าน กลุ่มดาว        
คนยิงธนูระหว่างวันท่ี 19 ธันวาคม ถึง 21 มกราคม ซ่ึงกลุ่มดาวคนยิงธนูเป็นกลุ่มดาวท่ีอยู่ใจกลางทาง
ช้างเผือก 
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 1.10 กลุ่มดาวมกร หรือ แพะทะเล ( CAPRICORNUS ) ราศีมกร 
 

 

 
 กลุ่มดาวมกร หรือ กลุ่มดาวแพะทะเล เป็นกลุ่มดาวจักรราศีท่ีอยู่ถัดจากกลุ่มดาวคนยิงธนู         
ไปทางทิศตะวันออก ประกอบด้วยดาวฤกษ์เรียงตัวอย่างน้อย 9 ดวง เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านโค้ง 
มองเห็นได้ไม่ชัดเจน ดวงอาทิตย์จะโคจรผ่านกลุ่มดาวมกร ระหว่างวันท่ี 21 มกราคมถึง 16 กุมภาพันธ์               
กลุ่มดาวมกรจะอยู่เหนือขอบฟ้า ต้ังแต่ข้ึนถึงลับขอบฟ้านานประมาณ 10 ชั่วโมง 
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 1.11 กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ํา ( AQUARIUS ) ราศีกุมภ ์
 

 

 
 กลุ่มดาวคนแบกหม้อนํ้า เป็นกลุ่มดาวจักรราศีท่ีอยู่ทางซีกฟ้าด้านใต้ อยู่ถัดจากกลุ่ม                
ดาวมกรไปทางทิศตะวันออก ประกอบไปด้วยดาวฤกษ์แสงริบหร่ีอย่างน้อย 13 ดวงมองเห็นได้ไม่         
ชัดเจนนัก ดวงอาทิตย์จะผ่านกลุ่มดาวน้ีระหว่างวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคมปรากฏอยู่บน
ท้องฟ้านานประมาณ 10 ชั่วโมง  
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 1.12 กลุ่มดาวปลาคู่ ( PISCES ) ราศีมีน 
 

 

 
 กลุ่มดาวปลาคู่ เป็นกลุ่มดาวท่ีอยู่ทางเหนือของเส้นศูนย์สูตรฟ้า ปลาตัวหน่ึงอยู่ถัดจาก
สี่เหลี่ยมของกลุ่มดาวม้ามีปีกไปทางใต้ อีกตัวหน่ึงอยู่ถัดไปทางทิศตะวันออก ประกอบด้วยดาวฤกษ์แสง
ริบหร่ีอย่างน้อย 15 ดวง ดวงท่ี 1 ถึง 6 เป็นปลาตัวแรก และ ดวงท่ี 14 ถึง 15 เป็นปลาตัวท่ี 2 ดวง
อาทิตย์จะผ่านกลุ่มดาวน้ีระหว่างวันท่ี 13 มีนาคม ถึง 19 เมษายน ดวงอาทิตย์จะอยู่บนเส้นศูนย์สูตรฟ้า
ในวันท่ี 21 มีนาคม ซ่ึงอยู่ในกลุ่มดาวปลาคู่ วันน้ีจะเป็นวันท่ีดวงอาทิตย์ข้ึนตรงจุดตะวันออกพอดีและ 
ตกตรงจุดตะวันตกพอดี เรียกว่า วันอิควินอกซ์ ( EQUINOX ) ซ่ึงกลางวันจะยาวนานเท่ากับกลางคืน 
กลุ่มดาวปลาคู่จะปรากฏอยู่บนฟ้านานราว 9 ชั่วโมง 
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เรื่องท่ี 2  ดาวฤกษ์ และการสังเกตตําแหน่งของดาวฤกษ์ 

 

(รูปกระจุกดาว Pleiades) 
Image credit: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Pleiades_large.jpg  

 
 2.1 ดาวฤกษ์ (stars) 

ดาวฤกษ์เกิดจากการหดตัวของฝุ่นแก๊สระหว่างดวงดาว (interstellar dust) เม่ือกลุ่มแก๊ส
เหล่า น้ีหดตัวและสะสมมวลมากพอก็จะเกิดปฏิ กิ ริยานิวเคลีย ร์ ฟิวส์ชันกลายเป็นดาวฤกษ์                 
ดาวฤกษ์อยู่รวมกันเป็นกลุ่มในกาแล็กซี กาแล็กซีท้ังหมดอยู่ในเอกภพ  ดาวฤกษ์ท่ีอยู่ใกล้โลกมากท่ีสุด   
คือ ดวงอาทิตย์ ซ่ึงอยู่ห่างเป็นระยะทางประมาณ 150,000,000 กิโลกเมตร นักดาราศาสตร์สามารถ
คํานวณมวล อายุ ส่วนประกอบของดาวฤกษ์ และสมบัติทางกายภาพอ่ืน ๆ ได้จาก สเปกตรัม           
ความส่องสว่าง (luminosity) และการเคลื่อนไหวของดาวฤกษ์น้ัน ๆ ในการศึกษาสมบัติทางกายภาพ
ของดาวฤกษ์ข้อมูลท่ีสําคัญอย่างแรกคือระยะห่างระหว่างดาวดวงน้ันกับดวงอาทิตย์ โดยหน่วยวัด
ระยะทางทาง ดาราศาสตร์แบ่งเป็นหน่วยต่าง ๆ ได้ดังน้ี 

1. หน่วย AU (Astronomical unit) เหมาะสําหรับดาวฤกษ์ท่ีอยู่ไม่ไกลมากนัก  
 โดย 1 AU  =  1.496 x 108  กิโลเมตร 
 

2. หน่วยปีแสง (ly) เป็นระยะทางท่ีแสงเดินทางได้ใน 1 ปี 
 1 ปีแสง    =    9.5  x 1012     กิโลเมตร  
 

3. หน่วย parsec (pc) คือระยะทางท่ีทําให้ค่ามุม parallax ของดาวดวงน้ันมีค่าเท่ากับ          
1 ฟิลิปดา (คําว่า parsec มาจากคําว่า parallax second)  

 1 pc  =  206,265 AU  =  3.08 x 1012 กิโลเมตร  =  3.26 ปีแสง 
 

ความสว่าง (brightness) และโชติมาตร (magnitude) ของดาวนักดาราศาสตร์ได้จําแนกดาวตามความ
สว่างท่ีเห็น โดยให้ดาวท่ีสว่างท่ีสุดมีโชติมาตรเป็น 1 (First magnitude) คือ โชติมาตรย่ิงน้อยย่ิงสว่าง 
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โชติมาตร 
โชติมาตรท่ี

1 
โชติมาตรท่ี2 

โชติมาตรท่ี
3 

โชติมาตรท่ี
4 

โชติมาตรท่ี
5 

โชติมาตรท่ี
6 

ระดับความ
สว่างท่ี
สามารถ
มองเห็นได ้

มองเห็นสว่าง
ท่ีสุด 

มองเห็นสว่าง
ค่อนข้างมาก 

มองเห็นสว่าง
ปานกลาง 

มองเห็นสว่าง 
พอใช้ 

 

มองเห็นสว่าง
เล็กน้อย 

 

แค่พอ
มองเห็นได้
ด้วยตาเปล่า 

 
สิ่งท่ีสังเกตได้ง่ายของดาวฤกษ์คือความสว่างและสี เราสามารถจําแนกดาวตามสเปคตรัมซ่ึงเรียกว่า 
“Draper classification” โดยใช้อักษรในการเรียกชื่อกลุ่ม เร่ิมจากกลุ่มท่ีมีอุณหภูมิสูงไปยังอุณหภูมิตํ่า 
ได้แก่กลุ่ม O, B, A , F, G, K และ M และต่อมาพบว่าต้องมีการแบ่งกลุ่มละเอียดลงไปอีก จึงได้แบ่ง         
แต่ละกลุ่มออกเป็น 10 กลุ่มย่อย โดยใช้ตัวเลขเพ่ิมเข้าไป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(รูป  แสดงการจําแนกดาวฤกษ์ตามสเปคตรัม) 
(http://www.thelisaproject.org) 

 
 2.2 ประเภทของดาวฤกษ์ 

  แม้ว่าในทางทฤษฎี ดาวฤกษ์ต่างๆ ก็ล้วนแต่เหมือนๆ กัน  ท้ังน้ัน แต่สิ่งท่ีทําให้มันดูต่างกัน           
ก็คือ  อายุ ขนาดและวิวัฒนาการ ดังน้ัน จึงสามารถจัดเป็นประเภทๆ ได้ตามท่ีนักดาราศาสตร์สมัครเล่น
จะสามารถสังเกตการณ์ดาวฤกษ์ต่างๆ เหล่าน้ันได้ด้วยการใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก ประเภทของ
ดาวฤกษ์ท่ีสําคัญ ได้แก่ ดับเบิลสตาร์/แวริเบิลสตาร์/โนวา/ซูเปอร์โนวา พัลซาร์ และควาซาร์ 
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 2.2.1 ดับเบิลสตาร์ 
    มีอยู่หลายแห่งในอวกาศท่ีมีดาวฤกษ์ซ่ึงต่างผลัดกันโคจรรอบกันและกันเป็นคู่แฝด

มี ศูนย์กลางของความถ่วงเดียวกันดาวฤกษ์ท่ีมีลักษณะเช่นน้ีเรียกว่า  ดับเบิลสตาร์ หรือดาวคู่แฝด
เหล่าน้ีก่อเกิดมา จากมวลของสสารในอวกาศกลุ่มเดียวกันด้วยการควบแน่นแล้วแยกออกเป็นดาวฤกษ์  
2  ดวง 

   2.2.2 แวริเบิลสตาร์ 
   มีดาวฤกษ์หลายดวงท่ีมีแสงไม่คงท่ี โดยระดับแสงจะเปลี่ยนไปเป็นช่วง ๆ แต่ละ

ช่วงอาจสั้นแค่   2-3 เดือน หรืออาจนานเป็นหลาย ๆ ปีก็ได้ ดาวฤกษ์ประเภทน้ีเรียกว่า แวริเบิลสตาร์ 
ซ่ึงความสว่างไม่คงท่ีเป็นช่วงเวลาท่ีไม่เท่ากัน ดาวฤกษ์ประเภทน้ีเกิดข้ึนเน่ืองจากมีกาเปลี่ยนแปลง
บางอย่างภายในดวงดาวน้ันเอง ต่างจากความสว่างไม่คงท่ีของดาวฤกษ์ประเภทท่ีต่างผลัดกันโคจรรอบ
กันและกันแล้วทําให้เกิดเงามืดทับกันและกันเป็นช่วงเวลาท่ีสมํ่าเสมอซ่ึงมองเห็นได้จากโลก 

  2.2.3 โนวา 
    ในดาวฤกษ์ท่ีอยู่กันเป็นคู่ ระหว่างดาวแคระแดง ดวงหน่ึง กับดาวยักษ์ขาวอีกดวง

หน่ึงในบางคร้ังแรงดึงดูดท่ีแรงจัดของดาวแคระแดงได้ดึงเอาไฮโดรเจนมาจากดาวยักษ์ขาว ซ่ึงเชื้อเพลิง
ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีจะลุกไหม้ทําให้เกิดแสงสว่างจัดจ้าววูบข้ึนเป็นเวลาหลายชั่วโมง ดาวแคระแดงท่ีเกิดแสง
สว่างจัดจ้าวูบข้ึนน้ีเรียกว่า โนวา 

  2.2.4 ซูเปอร์โนวา 
   ในช่วงสุดท้ายของชีวิต  ดาวฤกษ์ต่าง ๆ จะมีสีแดง  ดาวฤกษ์ยักษ์  จะระเบิดข้ึน

อย่างน่าระทึกใจ  และมีขนาดใหญ่ข้ึนกว่าเดิมหลายพันเท่า  การระเบิดน้ีเป็นผลจากปฏิกิริยานิวเคลียร์
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในดาวฤกษ์ดวงน้ัน  เม่ือดาวฤกษ์ดวงน้ันใช้ไฮโดรเจนท่ีมีอยู่หมดลงและมีธาตุใหม่ท่ี
หนักกว่าเกิดข้ึน  มวลท่ีใหญ่โตเหลือล้นน้ันทําให้เกิดการระเบิดข้ึนภายในตัวมันเองก่อนแล้วทําให้เกิด
การระเบิดออกภายนอกตามมา  ส่งผลให้สสารของมันพุ่งกระจายออกสู่อวกาศด้วยความเร็วเหลือท่ีจะ
พรรณนาได้   

  2.2.5 พัลซาร์ 
   เป็นดาวฤกษ์นิวตรอนท่ีก่อเกิดข้ึนเม่ือสิ้นสุดชีวิตของดาวฤกษ์ยักษ์หลังการระเบิด

ดาวฤกษ์ประเภทพัลซาร์หมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูง (ถึง 600 รอบต่อวินาที)และสนามแม่เหล็กของ
มันก็ให้กระแสคลื่นแม่หล็กไฟฟ้าท่ีมีกําลังสูงมาก ซ่ึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าน้ีจะมาถึงโลกเป็นช่วงๆ               
ในจังหวะท่ีเท่าๆ กัน และเน่ืองจากมีการส่งกระแสคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาเป็นช่วงๆ น้ีเองจึงได้ชื่อว่า             
พัลซาร์  

  2.2.6 ควาซาร์ 
    ควาซาร์ถูกค้นพบเป็นคร้ังแรกในช่วงคริสต์ศักราช 1960-1969 ดาวฤกษ์ประเภท

น้ีเป็นแหล่งท่ี แผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้เป็นระยะทางไกลมาก เชื่อกันว่ามันเป็นเทห์วัตถุท่ีอยู่ไกลสุด
และหมุนด้วยความเร็วราว 153,000 ไมล์ต่อวินาที ควาซาร์อาจจะเป็นแกนของกาแล็กซีใหม่ท่ีกําลังก่อ
ตัวอยู่หรืออาจ  จะเป็นศูนย์กลางของหลุมดําก็ได้ 
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 2.3 การสังเกตตําแหน่งดาวฤกษ์ 
 คนในสมัยโบราณเชื่อว่า ดวงดาวท้ังหมดบนท้องฟ้าอยู่ห่างจากโลกเป็นระยะทางเท่า ๆ กัน          

โดยดวงดาวเหล่าน้ันถูกตรึงอยู่บนผิวของทรงกลมขนาดใหญ่เรียกว่า “ทรงกลมท้องฟ้า” (Celestial 
sphere) โดยมีโลกอยู่ท่ีศูนย์กลางของทรงกลม ทรงกลมท้องฟ้าหมุนรอบโลกจากทิศตะวันออกไปยังทิศ
ตะวันตก โดยท่ีโลกหยุดน่ิงอยู่กับท่ี ไม่เคลื่อนไหว 
 นักปราชญ์ในยุคต่อมาทําการศึกษาดาราศาสตร์กันมากข้ึน จึงพบว่า ดวงดาวบนท้องฟ้าอยู่
ห่างจากโลกเป็นระยะทางท่ีแตกต่างกัน กลางวันและกลางคืนเกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก มิใช่
การหมุนของทรงกลมท้องฟ้า ดังท่ีเคยเชื่อกันในอดีต   อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนักดาราศาสตร์ยังคงใช้
ทรงกลมท้องฟ้า เป็นเคร่ืองมือในการระบุตําแหน่งทางดาราศาสตร์ ท้ังน้ีเป็นเพราะ หากเราจินตนาการ
ให้โลกเป็นศูนย์กลาง โดยมีทรงกลมท้องฟ้าเคลื่อนท่ีหมุนรอบ จะทําให้ง่ายต่อการระบุพิกัด หรือ
เปรียบเทียบตําแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้า และสังเกตการเคลื่อนท่ีของวัตถุเหล่าน้ันได้ง่ายข้ึน 

 

 

 

(ภาพ ทรงกลมท้องฟ้า)    
(http://www.thelisaproject.org) 

 
 
 

จินตนาการจากอวกาศ 
หากต่อแกนหมุนของโลกออกไปบนท้องฟ้าท้ังสอง
ด้าน เราจะได้จุดสมมติเรียกว่า “ข้ัวฟ้าเหนือ” 
(North celestial pole) และ “ข้ัวฟ้าใต้” (South 
celestial pole) โดยข้ัวฟ้าท้ังสองจะมีแกนเดียวกัน
กับแกนการหมุนรอบตัวเองของโลก และข้ัวฟ้า
เหนือจะชี้ไปประมาณตําแหน่งของดาวเหนือ ทําให้
เรามองเห็นว่า ดาวเหนือไม่มีการเคลื่อนท่ี  
หากขยายเส้นศูนย์สูตรโลกออกไปบนท้องฟ้าโดยรอบ 
เราจะได้เส้นสมมติ เ รียกว่า “เส้นศูนย์สูตรฟ้า” 
(Celestial equator)   เส้นศูนย์สูตรฟ้าแบ่งท้องฟ้า
ออกเป็น “ซีกฟ้าเหนือ” (Northern hemisphere) 
และ “ซีกฟ้าใต้” (Southern hemisphere) 
เช่นเดียวกับท่ีเส้นศูนย์สูตรโลกแบ่งโลก ออกเป็นซีก
โลกเหนือ และซีกโลกใต้ 
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ภาพ เส้นสมมติบนทรงกลมท้องฟ้า
(http://www.thelisaproject.org) 

 

จินตนาการจากพ้ืนโลก 
ในความเป็นจริง เราไม่สามารถมองเห็นทรงกลม
ท้องฟ้าได้ท้ังหมด  เน่ืองจากเราอยู่บนพ้ืนผิวโลก จึง
มองเห็นทรงกลมท้องฟ้าได้เพียงคร่ึงเดียว และเรียก
แนวท่ีท้องฟ้าสัมผัสกับพ้ืนโลกรอบตัวเราว่า “เส้นขอบ
ฟ้า” (Horizon)  ซ่ึงเป็นเสมือนเส้นรอบวงบนพ้ืนราบ 
ท่ีมีตัวเราเป็นจุดศูนย์กลาง  
หากลากเส้นโยงจากทิศเหนือมายังทิศใต้ โดยผ่านจุด
เหนือศรีษะ จะได้เส้นสมมติซ่ึงเรียกว่า “เส้นเม
อริเดียน”  (Meridian)  
หากลากเส้นเชื่อมทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก โดยให้
เส้นสมมตินั้นเอียงต้ังฉากกับข้ัวฟ้าเหนือตลอดเวลา จะ
ได้ “เส้นศูนย์สูตรฟ้า”  ซ่ึงแบ่งท้องฟ้าออกเป็นซีกฟ้า
เหนือและซีกฟ้าใต้  หากทําการสังเกตการณ์จาก
ประเทศไทย ซ่ึงอยู่บนซีกโลกเหนือ จะมองเห็นซีกฟ้า
เหนือมีอาณาบริเวณมากกว่าซีกฟ้าใต้เสมอ 
 

2.3.1 การเคล่ือนท่ีของทรงกลมท้องฟ้า  
 เม่ือมองจากพ้ืนโลกเราจะเห็นทรงกลมท้องฟ้าเคลื่อนท่ีจากทิศตะวันออกไปยังทิศ

ตะวันตก  อย่างไรก็ตามเน่ืองจากโลกของเราเป็นทรงกลม ดังน้ันมุมมองของการเคลื่อนท่ีของทรงกลม
ท้องฟ้า ย่อมข้ึนอยู่กับตําแหน่งละติจูด (เส้นรุ้ง) ของผู้สังเกตการณ์  เป็นต้นว่า ถ้าผู้สังเกตการณ์อยู่บน
เส้นศูนย์สูตร หรือละติจูด 0°    ข้ัวฟ้าเหนือก็จะอยู่ท่ีขอบฟ้าด้านทิศเหนือพอดี ถ้าผู้สังเกตการณ์อยู่ท่ี
ละติจูดสูงข้ึนไป เช่น ละติจูด 13°    ข้ัวฟ้าเหนือก็จะอยู่สูงจากขอบฟ้า 13° ถ้าผู้สังเกตการณ์อยู่ท่ีข้ัวโลก
เหนือ หรือละติจูด 90°   ข้ัวฟ้าเหนือก็จะอยู่สูงจากขอบฟ้า 90° เราสามารถสรุปได้ว่า ถ้าผู้สังเกตการณ์
อยู่ท่ีละติจูดเท่าใด  ข้ัวฟ้าเหนือก็จะอยู่สูงจากขอบฟ้าเท่ากับละติจูดน้ัน  

  
 
 
(ภาพ ละติจูด 0°°°° N) 
ผู้สังเกตการณ์อยู่ท่ีเส้นศูนย์สูตร (ละติจูด 0°°°°)  
ดาวเหนือจะอยู่บนเสน้ขอบฟ้าพอดี  
ดาวขึ้น – ตก ในแนวในต้ังฉากกับพ้ืนโลก 
 



รายวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                                                                                 
 

 

237 

  
 
(ภาพ ละติจูด 13°°°° N) 
ผู้สังเกตการณ์อยู่ท่ี กรุงเทพ ฯ (ละติจูด 13°°°° N)  
ดาวเหนือจะอยู่สูงเหนือเส้นขอบฟ้า 13°°°° 
ดาวขึ้น – ตก ในแนวเฉียงไปทางใต้ 13°°°° 
 
 
 
 
 
 
(ภาพ ละติจูด 90°°°°  N) 
ผู้สังเกตการณ์อยู่ขั้วโลกเหนือ (ละติจูด 90°°°° N)  
ดาวเหนือจะอยู่สงูเหนือเส้นขอบฟ้า 90°°°° 
ดาวเคลื่อนท่ีในแนวขนานกับพ้ืนโลก 
 

  
           2.3.2  การกําหนดทิศ  

  เม่ือเราอยู่กลางแจ้งและมองไปรอบ ๆ ตัว เราจะเห็นพ้ืนโลกทอดไกลออกไปจรด
ขอบฟ้าเป็นรูปคร่ึงวงกลม เราเรียกเส้นตัดระหว่างพ้ืนโลกกับขอบฟ้าว่า เส้นขอบฟ้า (Horizon)  เส้น
ขอบฟ้าเป็นเส้นวงกลมล้อมรอบตัวในแนวราบ เม่ือสังเกตการเคลื่อนท่ีของดวงอาทิตย์ในเวลาเช้า จะเห็น         
ดวงอาทิตย์โผล่ข้ึนมาจากขอบฟ้าด้านหน่ึง เรียกว่า ทิศตะวันออก และดวงอาทิตย์ จะเคลื่อนท่ีข้ึนสูง
ท่ีสุดในเวลาประมาณเท่ียงวัน จากน้ันดวงอาทิตย์จะเคลื่อนตํ่าลงกระท่ังตกลับขอบฟ้าอีกด้านหน่ึง 
เรียกว่า  ทิศตะวันตก การข้ึน – ตกของดวงอาทิตย์ เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกตามแกน          
เหนือ - ใต้ ดังน้ันการกําหนดทิศทางบนโลก จึงแบ่งออกเป็น 4 ทิศหลัก คือ ทิศตะวันออก (East)        
ทิศตะวันตก (West)  ทิศเหนือ (North) และทิศใต้ (South) โดยทิศท้ังสี่มีความสัมพันธ์กันดังน้ี  

 

 

เมื่อหันหน้าไปทางเหนือ 
- ด้านหลังของเราจะเป็นทิศใต ้
- แขนซ้ายจะช้ีไปทางทิศตะวันตก 
- แขนขวาจะช้ีไปทางทิศตะวันออก 
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เมื่อหันหน้าไปทางทิศตะวันตก  
- ด้านหลังของเราจะเป็นทิศตะวันออก 
- แขนซ้ายจะชี้ไปทางทิศใต้ 
- แขนขวาจะชี้ไปทางทิศเหนือ 

 

 

จุดเหนือศีรษะ  
- จุดสูงท่ีสุดบนฟ้าจะอยู่เหนือศีรษะพอดี เรียกว่า 
จุดเหนือศีรษะ  (Zenith)  
- จุดเหนือศีรษะทํามุมกับผู้สังเกตการณ์ และขอบ
ฟ้าทุก ๆ ด้าน เป็นมุมฉาก (90°) พอดี 

 
2.3.3  การบอกตําแหน่งดาว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ภาพ   มุมอาซิมุท และมุมเงย) 
(http://www.thelisaproject.org) 

 

           ในการบอกตําแหน่งเทห์วัตถุท้องฟ้าอย่างง่าย ซ่ึงเรียกว่า ระบบ "อัลตาซิมุท" (Alt-
azimuth)  เราบอกด้วยค่ามุมสองชนิด คือ มุมอาซิมุท และมุมเงย 

 มุมอาซิมุท (Azimuth) เป็นมุมในแนวราบ นับจากทิศเหนือ ในทิศทางตามเข็ม
นาฬิกาไปยังทิศตะวันออก ทิศใต้ ทิศตะวันตกและกลับมาทิศเหนืออีกคร้ังหน่ึง มีค่าระหว่าง 0–360 
องศา 
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 มุมเงย (Altitude) เป็นมุมในแนวต้ัง นับจากเส้นขอบฟ้าข้ึนไปสู่จุดเหนือศีรษะ มี
ค่าระหว่าง  0 - 90 องศา  

2.3.4 ระยะเชิงมุม  
  ในการวัดระยะห่างของดวงดาวและเทหวัตถุต่าง ๆ บนท้องฟ้าน้ัน เราไม่สามารถ

วัดระยะห่างออกมาเป็นหน่วยเมตร หรือกิโลเมตรได้โดยตรง ถ้าเราไม่ทราบว่าวัตถุเหล่าน้ันอยู่ห่างจาก
เราเป็นระยะทางเท่าไร ดังน้ันการวัดระยะทางดาราศาสตร์ จึงนิยมวัดออกมาเป็น ระยะเชิงมุม 
(Angular distance) ตัวอย่างเช่น เราบอกว่า ดาว A อยู่ห่างจาก ดาว B เป็นระยะทาง 5 องศาหรือ
บอกว่าดวงจันทร์มีขนาดก่ีองศา ซ่ึงเป็นการบอกระยะห่างและขนาดเป็นเชิงมุมท้ังสิ้น  

 

(ภาพ  แสดงการวัดระยะเชิงมุม) 
(http://www.thelisaproject.org) 

            ระยะเชิงมุมท่ีวัดได้นั้น เป็นระยะห่างท่ีปรากฏให้เห็นเท่าน้ัน ทว่าในความเป็นจริง 
ดาว A และดาว B อาจอยู่ห่างจากเราไม่เท่ากัน หรืออาจจะอยู่ห่างจากเราเป็นระยะท่ีเท่ากันจริง ๆ ก็ได้ 
เน่ืองจากดาวท่ีเราเห็นในท้องฟ้าน้ันเราเห็นเพียง 2 มิติเท่าน้ัน ส่วนมิติความลึกน้ันเราไม่สามารถสังเกต
ได้ 
               ในการวัดระยะเชิงมุมถ้าต้องการค่าท่ีละเอียดและมีความแม่นยํา จะต้องใช้
อุปกรณ์ท่ีมีความซับซ้อนมากในการวัด แต่ถ้าต้องการเพียงค่าโดยประมาณ เราสามารถวัดระยะเชิงมุม
ได้โดยใช้เพียงมือและน้ิวของเราเองเท่าน้ัน เช่น ถ้าเรากางมือชูน้ิวโป้งและน้ิวก้อย โดยเหยียดแขนให้สุด 
ความกว้างของน้ิวท้ังสองเทียบกับมุมบนท้องฟ้า จะได้มุมประมาณ 18 องศา ถ้าดาวสองดวงอยู่ห่างกัน
ด้วยความกว้างน้ีแสดงว่า ดาวท้ังสองอยู่ห่างกัน 18 องศาด้วย  
 
 
 
 
 
 

(ภาพ  การใช้มือวัดมุม) 
(http://www.thelisaproject.org) 
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2.3.5 การคํานวณตําแหน่งดาวอย่างง่าย 
  ตําแหน่งของดาวบนท้องฟ้าเปลี่ยนแปลง (การเคลื่อนท่ีของทรงกลมท้องฟ้า) 

เน่ืองจากการหมุนรอบตัวเองของโลก และการท่ีโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ มนุษย์ได้พัฒนาความรู้ทาง
คณิตศาสตร์จากการสังเกตการณ์ท้องฟ้า มาสร้างเป็นนาฬิกาและปฏิทิน เพ่ือบอกเวลาในการ
สังเกตการณ์ท้องฟ้าน้ัน เราสามารถคํานวณตําแหน่งของดาวบนท้องฟ้าได้อย่างง่ายดาย ด้วยวิธี 
บัญญัติไตรยางค์  

การเปล่ียนแปลงตําแหน่งเนื่องจากโลกหมุนรอบตัวเอง 
โลกหมุนรอบตัวเอง 1 รอบ ใช้เวลา 24 ชั่วโมง 
- 24 ชั่วโมง ตําแหน่งของดาว (มุมท่ีทํากับข้ัวฟ้า) เปลี่ยนแปลง 360 องศา 
- 1 ชั่วโมง ตําแหน่งของดาวเปลี่ยนแปลง = 360 / 24 = 15 องศา 
- 1 นาที ตําแหน่งของดาวเปลี่ยนแปลง = 15 / 60 = 0.25 องศา 

 
ตัวอย่างท่ี 1 ดวงอาทิตย์ข้ึนทางทิศตะวันออก เวลา 06.00 น. ไปตกยังทิศตะวันตก เวลา 18.00 น. ใช้

เวลา 12 ชั่วโมง คิดเป็นมุมได้ 180 องศา 
ดังน้ัน 1 ชั่วโมง ดวงอาทิตย์เคลื่อนท่ี = 180/12 = 15 องศา เพราะฉะน้ันในเวลา 9.00 น. 
ดวงอาทิตย์จะอยู่สูงจากขอบฟ้าด้านทิศตะวันออก = (9 – 6) x 15 = 45 องศา 

หมายเหตุ :  ตัวเลขการข้ึน-ตก ของดวงอาทิตย์ เป็นตัวเลขสมมติ  

 

(http://www.thelisaproject.org) 
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ตัวอย่างท่ี 2 เรามองเห็นกลุ่มดาวนายพรานอยู่เหนือศีรษะ เวลา 21.00 น. อยากทราบว่ากลุ่มดาว
นายพรานจะตกเวลาเท่าไร  
ใน 1 ชั่วโมง ดาวบนเส้นศูนย์สูตรฟ้าเคลื่อนท่ีไปทางตะวันตก เป็นมุม = 180/12 = 15 องศา 

จุดเหนือศีรษะ ทํามุมกับ ขอบฟ้าด้านทิศตะวันตก = 90 องศา  
ดังน้ันกลุ่มดาวนายพรานจะเคลื่อนไปอยู่ท่ีขอบฟ้าด้านทิศตะวันตก ใช้เวลา = 90/15              

= 6 ชั่วโมง เพราะฉะน้ันกลุ่มดาวนายพรานจะตกเวลา = 21.00 + 6.00 (– 24.00) ชั่วโมง = 03.00 นาฬิกา 
ของวันรุ่งข้ึน  

 

(http://www.thelisaproject.org) 

ตัวอย่างท่ี 3 เรามองเห็นดาวอาทิตย์อยู่สูงเหนือขอบฟ้าด้านทิศตะวันตก เป็นระยะสูง 4 เท่า ของขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง อยากทราบว่า ดวงอาทิตย์จะสัมผัสขอบฟ้าภายในเวลาก่ีนาที 
ขนาดเชิงมุมของเส้นผ่านศูนย์กลางดวงอาทิตย์ = 0.5 องศา ดวงอาทิตย์เคลื่อนท่ีไป 4 เท่า

ของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง = 4 x 0.5 = 2 องศา 1 ชั่วโมง ดวงอาทิตย์เคลื่อนท่ี = 180/12 = 15 องศา 
ดวงอาทิตย์เคลื่อนท่ี 1 องศา ใช้เวลา = 60/15 = 4 นาที ดังน้ันย่อมใช้เวลา = 2 x 4 = 8 นาที                
กว่าดวงอาทิตย์จะสัมผัสขอบฟ้า  
 

การเปล่ียนแปลงตําแหน่งเนื่องจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ 
- โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ ใช้เวลา 1 ปี หรือ 365 วัน  
- 1 ปี ตําแหน่งของดาวเปลี่ยนแปลง 360 องศา (มุมท่ีทํากับข้ัวฟ้า) 
- 1 วัน ตําแหน่งของดาวเปลี่ยนแปลง 360 / 365 = 1 องศา  
น่ันหมายความว่า ดาวข้ึนเร็วข้ึนวันละ 1 องศา 
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(การเปลี่ยนตําแหน่งของดาวเนือ่งจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์) 
(http://www.thelisaproject.org) 

 
ตัวอย่างท่ี 4 วันท่ี 1 มกราคม กลุ่มดาวนายพรานข้ึนเวลา 18.30 น. อยากทราบว่า ในเวลาเดียวกัน 

ของวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ ตําแหน่งของกลุ่มดาวนายพรานจะสูงเหนือขอบฟ้าก่ีองศา 
ใน 1 วัน ตําแหน่งของดาวเปลี่ยนแปลง 360/365 ประมาณ 1 องศาดังน้ัน 31 วัน 

ตําแหน่งของดาวเปลี่ยนแปลง = 1 x 31 = 31 องศา เพราะฉะน้ันในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ เวลา 18.30 น. 
กลุ่มดาวนายพรานจะสูงเหนือขอบฟ้าด้านทิศตะวันออก 31 องศา 
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กลุ่มดาวจักรราศี 
กลุ่มดาวน้ีมีประโยชน์เพ่ือหาทิศ และนอกจากน้ียังมีประโยชน์ในด้านการหาดาวเคราะห์อีกด้วย 

กลุ่มดาวจักรราศีจะอยู่บนเส้นสุริยวิถี มีอยู่ 12 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดาวมีน (ปลา) เมษ (แกะ) พฤษภา (วัว) 
มิถุน (คนคู่) กรกฎ (ปู) สิงห์ (สิงโต) กันย์ (หญิงพรหมจารีย์) ตุล (คันชั่ง) พฤศจิก (แมงป่อง) ธนู (คนยิง
ธนู) มกร (แพะทะเล) และกุมภ์ (คนแบกหม้อนํ้า) 

 

 

 

 

 

(รูปภาพกลุ่มดาวจกัรราศี) 
 

โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก คนท่ีอาศัยบนโลกจึงเห็นดวงอาทิตย์
ปรากฏเคลื่อนท่ีผ่านกลุ่มดาวจักร-ราศีจากตะวันตกไปตะวันออกได้เป็นระยะทางเชิงมุมประมาณ 1 
องศาใน 1 วัน ดังน้ันในระยะเวลาประมาณ 1 เดือนจะสังเกตเห็นว่า ดวงอาทิตย์เคลื่อนท่ีผ่านกลุ่มดาว
จักรราศี 1 กลุ่ม 
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เรื่องท่ี 3   ดาวเหนือและวิธีการหาทิศเหนือ 
3.1 ดาวเหนือ North Star 

 ดาวเหนือ North Star เป็นดาวท่ีมีความสําคัญกับเรามาก สามารถใช้เป็นตําแหน่งบอกทิศ
เหนือสําหรับ คนเดินทางในยามคํ่าคืน ได้ หากไม่มีอุปกรณ์นําทางอย่างเข็มทิศ เราจึงควรรู้จักและหา
ตําแหน่งดาวเหนือกันก่อน  
 เป็นท่ีทราบกันดีอยู่แล้วว่า โลกมีแกนเอียงทํามุม 23 1/2 องศา กับระนาบ ต้ังฉากกับเส้น 
Ecliptic ด้วยอธิพลจากแรงดึงดูด ของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ แต่แกนโลกน้ีไม่ได้น่ิงอยู่กับท่ี          
แต่ส่ายเป็นวงเหมือนลูกข่าง ท่ีเราเรียกว่า การส่ายของแกนโลก Cone of Precession โดยมีคาบอยู่ท่ี 
25,800 ปี  

ในปัจจุบันข้ัวเหนือของแกนโลกชี้อยู่ท่ีดาวโพลารีส (Polaris) ในกลุ่มดาวหมีเล็ก Ursa Minor  
ท่ีเราเรียกกันว่าดาวเหนือ แต่เม่ือ 5,000 ปีก่อน ยุดของชาวอียิปต์โบราณแกนโลกชี้อยู่ท่ีดาวทูบาน 
Thuban ในกลุ่มดาวมังกร Draco  ซ่ึงชาวอียิปต์ใช้ดาวน้ีเป็นดาวเหนือในการสร้างปิรามิด และ         
ในอีก 13,000 ปีข้างหน้า แกนโลกจะชี้ไปท่ีดาวเวก้า Vega ในกลุ่มดาวพิณ Lyra และนับจาก ปัจจุบัน
ไปอีก 25,800 ปี แกนโลกก็จะกลับมาชี้ท่ีดาวโพลาลิส อีกคร้ังแผนท่ีดาวในระบบศูนย์สูตร ค่า R.A กับ 
Dec จะเปลื่ยนแปลงไปตามตําแหน่งดาวเหนือ ดังน้ันเราจึงต้อง มีการระบุด้วยว่าเป็นแผนท่ีน้ัน ใช้
ระหว่างปีใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

(ภาพจาก http://www.bloggang.com) 
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 3.2 การหาตําแหน่งดาวเหนือ  
ผู้สังเกตท่ีอยู่บนเส้นศูนย์สูตร จะเห็นดาวเหนือ อยู่บนข้ามฟ้าด้านทิศเหนือพอดี ส่วนผู้สังเกตท่ี

อยู่ตํ่ากว่าเส้นศูนย์สูตร หรือซีกโลกใต้ ดาวเหนือจะหายลับจากขอบฟ้าด้านทิศเหนือไป 
แต่ผู้สังเกตท่ีอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร หรือซีกโลกเหนือ จะเห็นดาวเหนืออยู่สูงจากข้ามฟ้าด้านทิศเหนือ มี
ค่ามุมเดียวกับ ค่าละติจูดของ ผู้สังเกต เช่น ผู้สังเกตอยู่ในประเทศไทยท่ีละติจูด 15 องศาเหนือ(โดย
เฉลี่ย) ดาวเหนือจะอยู่สูงจากขอบฟ้าด้านทิศ เหนือ 15 องศาเช่นกัน  แต่ดาวโพลาลิส มีความสว่างน้อย
มาก (mag 1.80) และอยู่สูงจากขอบฟ้าน้อย การสังเกตดาวเหนือจึงทําได้ยาก แต่เราสามารถใช้กลุ่ม
ดาวบริเวณ ข้ัวฟ้าเหนือช่วยหาได้ ซ่ึงมีสองกลุ่มคือ 

 1) ดาวหมีใหญ่ หรือ URSA MAJOR ใช้เป็นดาวนําทางได้ เพราะกลุ่มดาวหมีใหญ่ อยู่สูง
จากขอบฟ้ามากกว่า และสังเกตง่ายกว่า โดยท่ีแนวของดาวสองดวงแรก จะชี้ไปท่ีดาวโพลาลิสพอดี โดย
ห่างไปอีก 5 เท่าตัวของระยะห่างระหว่างดาว สองดวงท่ีชี้ หรือ 25 องศาพอดี 
 

 

 

 

 

 

                                     (การหาดาวเหนือจากกลุ่มดาวหมีใหญ่) 
 
 2) กลุ่มดาวคาสซิโอเปีย Cassiopia คืนใดท่ีไม่มีกลุ่มดาวหมีใหญ่ให้สังเกต คืนน้ันจะมี
กลุ่มดาวคาสซิโอเปีย ช่วยบอกตําแหน่งดาวเหนือแทนได้ เพราะ ursa major กับ cassiopia จะอยู่   
คนละฝากกับดาวโพลาลิส โดยจุดกลางจะชี้ไป ท่ีดาวเหนือ ห่างประมาณ 25 องศาเช่นกัน 

 

 

 

 

 

(การหาดาวเหนือจากกลุ่มดาวค้างคาว) 
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แต่ในบางคร้ังเมฆเข้ามาบังท้องฟ้าทางด้านทิศเหนือ  เราก็ไม่สามารถมองเห็นกลุ่มดาวหมี
ใหญ่ หรือ กลุ่มดาวค้างคาวได้เลย ในกรณีน้ีเราอาจใช้ “กลุ่มดาวนายพราน” (Orion) ในการนําทางได้
อย่างคร่าวๆ เพราะกลุ่มดาวนายพรานจะหันหัวเข้าหาดาวเหนือเสมอ นอกจากน้ันกลุ่มดาวนายพรานยัง
ต้ังอยู่บนเส้นศูนย์สูตรฟ้าน่ันหมายความว่ากลุ่มดาวนายพรานจะข้ึน-ตกในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก
เสมอ 

 

 

 

 

 

 

(การหาดาวเหนือจากกลุ่มดาว ดาวไถ / ดาวนายพราน) 

 3.3 วิธีหาทิศเหนือ 

 
 

 

 

 

 

 

 

การหาทิศในป่าเม่ือเราไม่มีอุปกรณ์ใดๆ หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเร่ืองยาก ท่ีจริงแล้วเรา
สามารถใช้เทคนิคตามธรรมชาติ เช่น การดูเงา ดูดาว ฯลฯ เพ่ือใช้ในการสังเกตทิศได้ ลองดูเทคนิค        
ต่างๆ เหล่าน้ี ท่ีคุณสามารถใช้ดูทิศเวลาคุณหลงป่าได้ 
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 3.3.1 การใช้แสงเงาจากดวงอาทิตย์ 
วิธีน้ีให้เราเตรียมหาไม้ยาวประมาณ 1 เมตร และท่ีว่างๆ แล้วทําตามข้ันตอนง่ายๆ           

4 ข้ันตอนดังน้ี 
• ข้ันแรกให้เราหาไม้สักอันยาวประมาณ 1 เมตรก็พอวางไว้บริเวณพ้ืนเรียบ (ถ้าพ้ืนไม่

เรียบมีพวกหญ้าหรือก้อนหินจะดูเงาไม่สะดวก) ให้วางไม้ในแนวต้ังหรือปักไม้ลงพ้ืนดิน แสงอาทิตย์จะ
ส่องกระทบมาท่ีไม้ทําให้เกิดเงาข้ึนให้วางไม้ท่ีเราปักอยู่เอนลง มาทาบกับเงาแล้วหาก้อนหินหรือขีด
เคร่ืองหมายเอาไว้บริเวณปลายไม้ เสร็จแล้วเอาจับไม้ข้ึนมาต้ังอย่างเดิมโดยให้จุดท่ีเราต้ังไม้เอาไว้เป็นจุด 
เดียวกับจุดแรก  

• ข้ันท่ี 2 รอประมาณ 10-15 นาที เงาของแสงอาทิตย์จะมีการเคลื่อนย้ายไปเล็กน้อย 
ใช้วิธีเดิมคือเอาไม้มาทาบกับเงาแล้วทําเคร่ืองหมายบนจุดบนปลายไม้  

• ข้ันท่ี 3 ตอนน้ีเราจะมีจุดอยู่ 2 จุดให้ลองลากเส้นจากจุดแรกไปยังจุดท่ีสองเป็น
เส้นตรงจุดแรกท่ีเราได้มาจะเป็นทิศตะวันตก จุดท่ีสองจะเป็นทิศเหนือ  

• ข้ันท่ี 4 ให้เราไปยืนหน้าเส้นตรงท่ีเราขีดไว้โดยให้จุดแรกอยู่ทางซ้ายมือของเรา          
จุดท่ีสองอยู่ทางขวามือเรา ทิศเหนือจะอยู่ด้านหน้าของเราน่ีเอง  

 

 วิธีนี้จะไม่เหมาะในเวลาก่อนหรือหลังเท่ียงเล็กน้อย เพราะช่วงน้ีเงาตกกระทบจะไม่ค่อยทอด
เป็นแนวยาว ซ่ึงอาจจะทําให้การหาดทิศไม่แม่นยํา 
 

3.3.2 การใช้นาฬิกาข้อมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    ถ้าคุณมีนาฬิกาข้อมืออยู่ สิ่งน้ีจะช่วยคุณในการหาทิศได้  นาฬิกาท่ีใช้จะเป็นนาฬิกา

บนเข็มหรือนาฬิกาแบบดิจิตอลก็ได้ แต่ถ้าเป็นแบบเข็มจะง่ายกว่า วิธีการคือให้ต้ังนาฬิกาในอยู่ใน
แนวราบขนานกับพ้ืน โดยให้เข็มท่ีบอกชั่วโมงชี้ไปยังดวงอาทิตย์ ทําการแบ่งคร่ึงมุมระหว่างเข็มสั้นกับจุด 
12.00 นาฬิกา ยกตัวอย่างจากในรูปเวลาขณะน้ันประมาณเกือบบ่ายสามโมง เราก็ให้เข็มบอกชั่วโมงซ่ึง
ขณะน้ันอยู่ท่ีเลข 3 ชี้ไปยังดวงอาทิตย์ แล้วทําการแบ่งคร่ึงมุมระหว่างเลข 12 กับเลข 3 ซ่ึงก็จะได้จุดท่ี
อยู่ประมาณเลขหน่ึงกับเลขสอง ทําการจินตนาการลากเส้นตรงบริเวณเลขหน่ึงกว่า ๆ ท่ีเราแบ่งได้ผ่าน
จุดก่ึงกลาง เราจะได้เส้นตรงมาหน่ึงเส้น จุดท่ีเราได้จุดแรก (จุดท่ีเราแบ่งมุมมา) จะเป็นทิศใต้ส่วนอีกด้าน
จะเป็นทิศเหนือ วิธีน้ีจะ แม่นยําหากนาฬิกาของคุณตรงกับเวลาท่ีแท้จริง ถ้าคุณใช้นาฬิกาแบบดิจิตอล
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คุณอาจจะดูเวลาขณะน้ันแล้วใช้วิธีวาดรูปวงกลมบน กระดาษเอาก็ได้ โดยวาดรูปเข็มสั้น ยาว ให้ตรงกับ
เวลาปัจจุบัน 

3.3.3 การดูดาว 
    วิธีการหาทิศอีกวิธีท่ีนิยมใช้กับมากคือการหาดาวเหนือ ส่วนใหญ่คนท่ีดูดาวไม่เป็นจะมี

ปัญหาในการหาตําแหน่งของดาวเหนือ ซ่ึงวิธีการหาดาวเหนือจะมีวิธีสังเกตได้ไม่ยาก โดยเราจะสามารถ
สังเกตดาวเหนือโดยอาศัยกลุ่มจระเข้ และกลุ่มดาวแคสสิโอเปีย เป็นหลัก โดยกลุ่มดาวจระเข้จะมีดาว
ฤกษ์ท่ีเรียงกัน 7 ดวงเป็นส่วนของหางจระเข้  (Usa Major) (ถ้าใครเคยดูการ์ตูนคงนึกถึงดาวท่ีอยู่ท่ี
หน้าอกเคนชิโร่ ในฤทธิ์หมัดดาวเหนือออก) โดยหากสังเกตท่ีดาวจระเข้ตรงดาวดวงท่ี 7 ลองจินตการ
ลากเส้นตรงข้ึนไปจะเห็นดาวท่ีสุดสว่างอยู่ดวงเดียว ดาวดวงน้ันจะเป็นดาวเหนือ (ดูรูปประกอบ)               
ซ่ึงตําแหน่งดาวเหนืออาจจะเย้ืองจากเส้นเล็กน้อย ข้ึนกับฤดูกาลด้วย หรือถ้าดูจากดดาวแคสสิโอเปียตรง
จุดกลึ่งการตัว M ลองจินตนาการลากเส้นตรงก็จะเจอดาวเหนือเช่นกัน 

 

 

 

 

   กลุ่มดาวแคสสิโอเปียเป็นกลุ่มดาวในซีกฟ้าเหนือเป็นกลุ่มดาวท่ีสังเกตและจดจําได้ง่าย
ประกอบด้วยดาวฤกษ์สว่าง 5 ดวง เรียงตัวกันเป็นรูปตัวเอ็ม (M) คนไทยจะเห็นเป็นรูปค้างคาว จึง
เรียกชื่อกลุ่มดาวน้ีว่า“กลุ่มดาวค้างคาว”นอกจากน้ีเรายังสามารถหาทิศจากกลุ่มดาวทางใต้ โดยสังเกต
จากกลุ่มดาวกางเขนใต้ (Southern Cross) โดยกลุ่มดาวน้ีจะมีขนาดเล็กประกอบด้วยดาว 4 ดาว ลองดู
จะคล้ายกับไม้กางเขนลองลาดเส้นตรงผ่านบริเวณหัวและท้ายของไม้กางเขนโดยให้และให้จินตนาการ
หาจุดท่ีห่างออกไปจากปลายกางเขน เป็นระยะประมาณ 5 เท่าของระยะจากหัวกางเขนไปท้ายกางเขน 
เม่ือได้จุดน้ีแล้ว ลองมองจากจุดน้ีตรงลงมายังพ้ืนดิน ทิศน้ีจะเป็นทิศใต้ ส่วนทิศเหนือก็จะอยู่ตรงกันข้าม 
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3.3.4 การดูพระจันทร์ 
   เราสามารถใช้ดวงจันทร์เพ่ือดูทิศอย่างหยาบ ๆ ได้ โดยวิธีง่าย ๆ คือดูเวลาการข้ึนลง

ของดวงจันทร์หากดวงจันทร์ข้ึนก่อนท่ีพระอาทิตย์จะตกด้าน สว่างของดวงจันทร์จะเป็นทิศตะวันตก 
หากดวงจันทร์ข้ึนหลังเท่ียวคืน ด้านสว่างของดวงจันทร์จะเป็นทิศตะวันออก วิธีน้ีอาจจะไม่ค่อยแม่นยํา
นัก เพราะบางทีดวงจันทร์อาจจะข้ึนมาแล้วแต่เรามองไม่เห็นเพราะเมฆมาก และช่วงพระจันทร์เต็มดวง
หรือใกล้เต็มดวง ดวงจันทร์จะสว่างท้ังดวงทําให้เราไม่ทราบว่าจะใช้ด้านใดของดวงจันทร์เป็นด้าน สว่าง 

3.3.5 การใช้อุปกรณ์ 
   วิธีนี้เป็นวิธีง่ายท่ีสุด คือการใช้อุปกรณ์ท่ีดูทิศได้ เช่นเข็มทิศ หรือนาฬิกาท่ีสามารถบอก

ทิศได้ หรือมือถือท่ีมีโปรแกรมบอกทิศต่างๆ วิธีน้ีค่อนข้างจะแม่นยํา แต่โดยส่วนใหญ่เวลาท่ีเราหลงทาง
มักจะไม่มีอุปกรณ์เหล่าน้ีติดตัวมาด้วย จึงจําเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้วิธีอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 

 
(เอเวอร์เรสต์ , กรกฏาคม 2002) http://www.mrbackpacker.com/tips/tip_6.html 
http://www2.se-ed.net/tippawan26/ 
 
เรื่องท่ี 4  แผนท่ีดาว 

4.1 แผนท่ีดาว 
  แผนท่ีดาวถือว่าเป็นเร่ืองสําคัญสําหรับการศึกษาทางดาราศาสตร์ ท้ังมือใหม่หัดขับหรือระดับ
อาชีพแล้วก็ตาม ทําให้แผนท่ีดาวมีหลากหลายแบบ ท้ังแบบเบ้ืองต้น และท่ีซับซ้อนท่ีมีรายละเอียดมาก 
เช่น แผนท่ีดาวแบบหมุน (หน้าเดียวและสองหน้า)  แผนท่ีดาวแบบลงสมุด แผนท่ีดาวแบบ chart   
แผนท่ีดาวแบบคอมพิวเตอร์ การอ่านแผนท่ีดาวเป็นทําให้ผู้ดูดาวรู้จักกลุ่มดาวบนท้องฟ้าอย่างถูกต้องว่า
กลุ่มดาว แต่ละกลุ่มน้ัน มีดาวท่ีสําคัญอยู่ก่ีดวง จินตนาการเห็นเป็นรูปอะไร กลุ่มดาวแต่ละกลุ่มน้ันอยู่
ใกล้กันในลักษณะอย่างไร แผนท่ีดาวไม่เหมือน แผนท่ีโลกเพราะแผนท่ีโลก เรายืนอยู่บนผิวโลก          
แล้วก้มมองลงไปยังพ้ืนผิวโลก ท่ีเราอยู่ แต่แผนท่ีดาวเรานอนหงาย บนพ้ืนผิวโลกแล้วแหงนข้ึนไปดู
ดวงดาว  ซ่ึงดูเสมือนติดอยู่ท่ีขอบฟ้าสุดสายตา การดูดาวมีความจําเป็นมากท่ีจะต้อง อ่านแผนท่ีดาวเป็น 
ท้ังมือใหม่หัดขับ หรือระดับอาชีพแล้วก็ตาม  ทําให้แผนท่ีดาวมีหลากหลายแบบ ท้ังแบบเบ้ืองต้นและ  
ท่ีซับซ้อนท่ีมีรายละเอียดมาก ๆ อาจจําแนกได้ดังน้ี 
 4.2 ชนิดของแผนท่ีดาว 
  4.2.1 แผนท่ีดาวแบบหมุน เป็นแผนท่ีดาวแบบใช้พกติดตัวออกภาคสนามสําหรับมือ
สมัครเล่นหรือ พวกท่ีเอาจริงจังด้านน้ี แผนท่ีดาวแบบหมุนในปัจจุบันมีผลิตออกมามากมายหลากหลาย
มีท้ังแบบหน้าเดียวและสองหน้าแต่ท้ังหมดก็ใช้หลักการเดียวกัน  
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(ตัวอย่างแผนท่ีดาวแบบหน้าเดียวของ สุพจน ์ นิธนิันท์ ) 
 

    แผนท่ีดาวแบบหน้าเดียว น้ันมีการผลิตออกมาหลายนักวิชาการ แต่หลักการท่ัวไปจะ
เหมือนกันคือถูกออกแบบมาให้ท้องฟ้าด้านทิศเหนือใต้ตะวันออกตะวันตก ปรากฏอยู่ในหน้าเดียว การ
ใช้งานแผนท่ีแบบน้ีจะต้องหันหน้าผู้ใช้แผนท่ีดาวเข้าหาทิศเหนือ แล้วถือแผนท่ีดาวข้ึนเหนือศีรษะทาบ
ไปบนท้องฟ้าจะทําให้ทิศเหนือของแผนท่ีอยู่ด้านล่างซ่ึงหมายถึงด้านหน้า ทิศใต้อยู่ด้านบนซ่ึงหมายถึง
ด้านหลัง  ทิศตะวันออกจะอยู่ขวามือ ทิศตะวันตกจะอยู่ซ้ายมือ จึงจะถูกต้อง 
 
 
 
                            
  
 
 

 
 
 
 
 
 

(ตัวอย่างแผนท่ีดาวแบบสองหน้าของสมาคมดาราศาสตร์ไทย และของ สสวท) 
 

  แผนท่ีดาวแบบสองหน้า ถูกปรับปรุงให้สัดส่วนของกลุ่มดาวบนท้องฟ้าใกล้เคียงฟ้า
จริงมากท่ีสุด โดยการแบ่งท้องฟ้าออกเป็นสองซีกคือ ซีกฟ้าเหนือ และ ซีกฟ้าใต้ จุดสังเกตคือ จุดหมุน
ของแผนท่ีดาว ถ้าเราเห็นจุดหมุนอยู่บนส่วนท่ีเป็นท้องฟ้า ด้านน้ันจะเป็นซีกฟ้าเหนือ  การใช้งานเพียง
ให้เลือกซีกฟ้าท่ีต้องการสังเกตแล้วหันหน้าไปด้านทิศน้ันเช่นหันหน้าผู้ใช้ไปทางทิศเหนือและหันแผนท่ี
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ด้านซีกฟ้าเหนือเข้าหาผู้ใช้จะเห็นแนวของเส้นขอบฟ้าบนแผนท่ีระบุทิศเหนือ ดังน้ันเหนือสุดของแผนท่ี
จะเป็นบริเวณจุดกลางศีรษะ ขวามือจะเป็นทิศตะวันออก และซ้ายมือจะเป็นทิศตะวันตก 

  การใช้งานแผนท่ีแบบหมุนใช้หลักการเดียวกันคือ บนแผนท่ีดาวจะมีส่วนท่ีอยู่กับท่ีมี
สเกลบอกเป็นเวลา 24 ชั่วโมง และบนแผนท่ีดาวส่วนท่ีหมุนได้จะมีสเกลของวันท่ีและเดือนกํากับอยู่ 
แล้วหมุนแผนท่ีดาวให้วันท่ีและเดือนท่ีเราสนใจ ให้ตรงกับเวลาท่ีต้องการ ก็จะปรากฏตําแหน่งกลุ่มดาว 
ให้เราใช้เป็นการสังเกตบนท้องฟ้าจริงได้ขณะน้ัน เน่ืองจากกลุ่มดาวต่างๆบนท้องฟ้าจะเคลื่อนท่ีหมุนรอบ
โลกไปเร่ือยเพราะการหมุนรอบตัวเองของโลก (มีผลกับเวลา) และการโคจรรอบดวงอาทิตย์ (มีผลกับ
วันท่ีและเดือน)จึงต้องมีการระบุวันเวลาให้ถูกต้องด้วย แต่สิ่งท่ีควรพ่ึงระวังจากแผนท่ีดาวแบบหมุนคือ 
ผู้ออกแบบจะระบุตําแหน่งละติจูดท่ีผู้สังเกตจะนําแผนท่ีดาวแบบหมุนน้ีไปใช้ได้ เน่ืองจากการ
เปลี่ยนแปลงตําแหน่งของข้ัวฟ้าเหนือท่ีจะอยู่สูงหรือตํ่าเพียงใด ตําแหน่งต่างๆของกลุ่มดาวก็ผิดเพ้ียนไป
ด้วย  ดังน้ันแผนท่ีดาวแบบหมุนท่ีผลิตในประเทศทางแถบยุโรปและอเมริกาจึงไม่สามารถใช้ในประเทศ
ไทยได้ หรือแผนท่ีดาวท่ีผลิตในประเทศไทยก็ไม่สามารถนําไปใช้ในแถบยุโรปหรืออเมริกาได้
เช่น  นอกจากว่าจะเป็นประเทศท่ีอยู่ในระดับละติจูดเดียวกับท่ีระบุในแผนท่ีดาวแบบหมุนน้ีเท่าน้ัน 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                             (ตัวอย่างแผนท่ีดาวแบบหมุนหน้าเดียวท่ีผลิตในต่างประเทศ) 

4.2.2 แผนท่ีดาวแบบลงสมุด  ข้อจํากัดท่ีแผนท่ีดาวแบบหมุนมีคือแผนท่ีมีขนาดเล็ก จึงไม่
สามารถบรรจุตําแหน่งของดาวหรือวัตถุท้องฟ้าได้ครบ จึงใช้ได้แค่เป็นแนวทางในการสังเกตบน          
ท้องฟ้าว่า ช่วงขณะเวลาน้ันๆ มีกลุ่มดาวอะไรอยู่บนท้องฟ้าบ้าง  หากผู้สังเกตท่ีต้องการทราบ
รายละเอียดของตําแหน่งดาวต่างๆหรือพวกวัตถุท้องฟ้าจะต้องเปิดแผนท่ีดาวแบบละเอียดอีกคร้ัง ซ่ึง
แผนท่ีดาวแลเอียดน้ันจะทํากันอยู่สองแบบ แบบหน่ึงก็คือทําลงสมุด  ซ่ึงมีข้อดีคือมีการระบุตําแหน่ง
พิกัดอย่างละเอียดแล้ว ยังสามารถมีคําอธิบายบอกรายละเอียดของวัตถุเหล่าน้ัน หรือสามารถมีภาพจริง
ประกอบด้วย 
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(ตัวอย่างของแผนท่ีดาวท่ีถูกทําลงสมุด)    

4.2.3 แผนท่ีดาวแบบ chart  เป็นแผนท่ีขนาดใหญ่ท่ีเรียกว่า ATLAS  โดยแบ่งท้องฟ้า
ออกเป็นส่วนๆเรียกว่า Chat  ซ่ึงสามารถระบุตําแหน่งได้ละเอียดและมากข้ึนเน่ืองจากตัวแผนท่ีมีพ้ืนท่ี
ใหญ่ข้ึน แต่จะไม่มีการระบุรายละเอียดขยายความของวัตถุน้ันๆอีก  ปัจจุบันมีการทําออกมา               

เป็น  3 Version คือ Field Version  ลักษณะจะเป็น ดาวและวัตถุ
ท้องฟ้าพิมพ์สีขาวอยู่บนพ้ืนดํา เ พ่ือให้เหมือนท้องฟ้าจริงใน
ภาคสนามจึงเรียกว่าFieldVersionDesk Version  ลักษณะจะตรง
ข้ามกับ  Field Version  คือ ดาวและวัตถุท้องฟ้าเป็นสีดําพิมพ์อยู่
บนพ้ืนขาว ซ่ึงเหมาะกับการใช้งานบนโต๊ะ โดยสามารถจดหรือ
บันทึกเพ่ิมเติมได้ จึงเป็นท่ีมาของคําว่า DeskVersionDeluxe 
Version  เป็นแบบพิเศษท่ีมีการพิมพ์วัตถุและดาวเป็นสีของ
สเปคตรัมจริงของดาว อยู่บนพ้ืนสีขาว และมีราคาแพงสุดใน        
กลุ่ม Atlas 

 
4.2.4 แผนท่ีดาวแบบคอมพิวเตอร์   ข้อจํากัดอย่างหน่ึงของแผนท่ีดาวแบบ Chart หรือ          

ท่ีพิมพ์ลงบนกระดาษก็คือ ไม่สามารถปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมวัตถุท้องฟ้าท่ีเกิดข้ึนมาใหม่หรือพ่ึงปรากฏ
เข้ามาใกล้โลกได้เช่นตําแหน่งดาวเคราะห์ท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หรือตําแหน่งดาวหาง ดาวเคราะห์
น้อยน้อย  ซ่ึงมีการเคลื่อนท่ีเข้ามาแล้วหายไป  ซ่ึงแผนท่ีดาวแบบคอมพิวเตอร์จึงจะช่วยได้ ซ่ึงปัจจุบัน
ได้รับความนิยมสูงมากเพราะยืดหยุ่นและสามารถเพ่ิมคําสั่งหรือทําการคํานวณหรือการทํานาตําแหน่ง
การเคลื่อนท่ีในอดีตหรือนาคตได้ 
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( ตัวอย่างแผนท่ีดาวแบบคอมพิวเตอร์ท่ีน่าสนใจ ) 

4.3 รายละเอียดแผนท่ีดาว แบบหมุน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A กรอบนอกของแผนท่ีดาว ทําจากกระดาษแข็งสีนํ้าเงิน, เป็นส่วนท่ี Fixed อยู่กับท่ีหมุนไม่ได้       
จะสามารถใช้งานได้ท้ังสองด้าน, แต่ในภาพเรากําลังใช้งานด้าน "ข้ัวฟ้าเหนือ" คือเราหันไปทางทิศ
เหนือ ขณะใช้แผนท่ีนี้ดูดาวบนท้องฟ้าน่ันเอง  

B หมุดทองเหลือง เป็นจุดหมุนของแผนท่ีดาว เป็นตําแหน่งท่ีออกแบบให้ตอกทับ "ดาวเหนือ" 
(POLARIS) บนท้องฟ้าพอดี หมายความว่าบนท้องฟ้าจริง อาจจะถือได้ว่าดาวเหนืออยู่น่ิงๆ ไม่
เคลื่อนท่ี ในขณะท่ีดาวและวัตถุอ่ืนบนท้องฟ้าเคลื่อนท่ี รอบดาวเหนืออย่างช้าๆ ตามเวลาท่ีผ่านไป  

C รอยบากช่องน้ีสําหรับ ใช้น้ิวชี้ขยับ-หมุน, (จะหมุนตามเข็ม หรือ ทวนเข็มนาฬิกา ข้ึนอยู่กับเวลาท่ี
เราต้องการดู) 

D หน้าน้ีแสดงว่าเรากําลังดูและ หันหน้าไปทางทิศเหนือบนท้องฟ้าจริง แผนท่ีน้ีออกแบบให้ใช้
สําหรับประเทศไทยและคนไทยเท่าน้ัน 
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E วันท่ี และ เดือน แผ่นกระดาษแข็งวงกลมหมุนได้ พ้ืนสีขาว พิมพ์อักษรสีนําเงิน แสดงวันท่ี - เดือน  
 1.  แบ่งเป็น 12 ช่องใหญ่ คือ 12 เดือน ของรอบปี (มกราคม ถึง ธันวาคม)  
 2.  ในแต่ละช่องใหญ่ จะถูกแบ่งซอยเป็นช่องเล็กๆ ซ่ึงก็คือ วันท่ี น่ันเอง  
F เวลา กระดาษแข็งสีนําเงิน fixed อยู่กับท่ีหมุนไม่ได้ 
 1.   แบ่งเป็น 24 ช่องใหญ่ คือ 24 ชั่วโมง 
 2.   ในแต่ละช่องใหญ่ จะถูกแบ่งซอยเป็นช่องเล็กๆ จํานวน 6 ช่อง คือช่องละ 10 นาที 
 3.  ยกตัวอย่างเช่น ต้องการดูดาว ณ. เวลา 20.00 น. 2 ทุ่ม) ของวันท่ี 10 มิถุนายน*** ให้เอาผล 
 

รายละเอียดแผนท่ีฟ้า แบบหมุน 

 

 

 

 

 

 

 

G พ้ืนท่ีแสดง ดาว กลุ่มดาว และวัตถุบนท้องฟ้า ท่ีคนปกติสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า  จะถูก
แสดงให้ปรากฏเป็นจุดกลม บนกระดาษแข็งสีขาว  ดาวสว่างมาก=จุดใหญ่  ดาวสว่างน้อย=         
จุดเล็กและถ้าหากดาว (STAR) บริเวณใดเรียงตัวกันเป็นกลุ่มดาว (CONSTELLATION) ก็จะเชื่อม
ด้วยเส้นตรงให้เป็นรูปร่าง เพ่ือให้ตรวจสอบตําแหน่งกันเองได้  

H แผ่นพลาสติก มีเส้นสีเขียวแนวต้ัง-แนวนอน, 
 1.  เส้นแนวต้ังแต่ละเส้นมีเสกลห่างกัน 45 องศา  (0, 45, 90, 135, ..., 315, 360) 
 2.  เส้นแนวนอนแต่ละเส้นมีเสกลห่างกัน 15 องศา (0, 15, 30, 45, 60, 75, 90) 
 3.  เส้นแนวต้ังบอกเราว่า...ดาว,กลุ่มดาวน้ันๆ อยู่สูงจากเท่าไร? จากพ้ืนขอบฟ้า 
 4.  เส้นแนวนอนบอกเราว่า...ดาว,กลุ่มดาวน้ันๆ อยู่ห่างจากทิศเหนือไปก่ีองศา? (ตามเข็มนาฬิกา)

เช่น ดาวเหนือ (PORALIS) (อยู่ตรงหมุดทองเหลือง, เป็นส่วนหน่ึงของกล่มดาวหมีเล็ก) อยู่สูง
จากขอบฟ้าประมาณ 15 องศา (เฉลี่ยท่ีก่ึงกลางประเทศ) และอยู่ห่างจากทิศเหนือในแนวราบ
เท่ากับ0 องศา ซ่ึงก็คือทิศเหนือน่ันเอง 

 5.  หลักการสําคัญเราต้องเข้าใจว่าแผนท่ีดาวแสดงได้เพียง 2 มิติ, แต่บนท้องฟ้าท่ีเรามองดูดาว
จริงเป็น 3 มิติ, ดังน้ันขอให้จินตนาการว่าตัวเราเป็นมดตัวเล็กๆ ยืนตรงขอบกระดาษแข็งสีฟ้า
เหนือเลขศูนย์ ตรงลูกศรชี้ (ทิศเหนือ) กําลังเงยหน้ามองแผนท่ีดาวน้ีอยู่อย่างใจจดจ่อ...  
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เรื่องท่ี 5   การใช้ประโยชน์จากกลุ่มดาวฤกษ์ 
 คนยุคโบราณใช้ดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นเคร่ืองกําหนดนับวันเดือนปีเดิมทีมนุษย์ดํารงชีวิต
ตามสัญชาตญาณ แต่เม่ือเกิดภัยธรรมชาติท่ีรบกวนวิถีชีวิตปกติ ทําให้มนุษย์เร่ิมสังเกตสิ่งรอบตัว รวมท้ัง
ท้องฟ้าและดวงดาว กระท่ังพบว่าบางคร้ังภัยธรรมชาติมาพร้อมกับดาวบางดวงบนฟ้า จึงเร่ิมสนใจสิ่งท่ี
อยู่บนฟ้า และนํามาเทียบเคียงกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของพวกเขา ซ่ึงมีท้ังท่ีตรงและไม่ตรงแต่สิ่งท่ีตรง
ตามการคาดคะเนก็ถูกจดจําต่อเน่ืองเร่ือยมา 
 5.1 ดวงดาวกับระบบเวลาโลก 
 วัน  โลกหมุนรอบตัวเอง เท่ากับ 1 วัน 
 สัปดาห์  ต้ังชื่อวันตามชื่อดาวเคราะห์ 5 ดวงท่ีมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า  
   รวมกับดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ 
 เดือน  ดวงจันทร์โคจรรอบโลก 1 รอบ เท่ากับ 1 เดือน 
 ปี  โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ เท่ากับ 1 ปี 

 

ปฏิทินสุริยะคติ 
โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ ใช้เวลา 365 วัน 5 ชม. 48 นาที 46 วินาที หรือ 365 1/4 วัน  

การต้ังชื่อเดือน ต้ังตามชื่อของกลุ่มดาวจักรราศี ท่ีดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่าน 
 

แพะทะเล   มกร   มกราคม  
คนแบกหม้อนํ้า   กุมภ์   กุมภาพันธ์  
ปลา    มีน   มีนาคม  
แกะ                        เมษ   เมษายน 
วัว                         พฤษภ               พฤษภาคม  
คนคู่                        มิถุน   มิถุนายน  
ปู                        กรกฎ   กรกฎาคม  
สิงโต                             สิงห์                  สิงหาคม  
หญิงสาว                 กันย์                  กันยายน  
คันชั่ง               ตุล                   ตุลาคม  
แมงป่อง                 พิจิก                 พฤศจิกายน  
คนยิงธนู                 ธนู                    ธันวาคม  
 

จํานวนวันในแต่ละเดือน 
เดือนท่ีลงท้ายด้วย คม ให้มี 31 วัน  
เดือนท่ีลงท้ายด้วย ยน ให้มี     30 วัน 
เดือนท่ีลงท้ายด้วย พันธ์ ให้มี 28 วัน   
รวม 12 เดือน  จะมีวันรวม 365 วัน 

ทุกๆ 4 ปี ให้เดือนกุมภาพันธ์ มี 29 วัน เพ่ือเฉลี่ยจํานวนวัน ให้ 1 ปี มี 365 1/4 วัน   
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ปฏิทินจันทรคติ 
ดวงจันทร์โคจรรอบโลก 1 รอบ = 1 เดือนใช้เวลา 29 วัน 12 ชม. 44 นาที 3 วินาที หรือ 29 ½ วัน         

ชื่อเดือนตามการนับลําดับแบบไทยคือ อ้าย ย่ี สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ สิบเอ็ด สิบสอง เดือนค่ี 
ให้มี  29 วัน เดือนคู่ ให้มี  30 วัน 

จํานวนวันในหน่ึงปี จันทรคติ มี 354 วัน สุริยคติ มี 365 1/4 วัน ต่างกัน 11 1/4 วันในบางปี
จันทรคติจึงให้มี 13 เดือนโดยเพ่ิมเดือน แปดพิเศษอีก 1 เดือน เป็นเดือนแปด 2 หน เรียกว่า ปีอธิกมาส 
 5.2 ดวงดาวกับทิศทาง 

 การหาทิศ ดาวท่ีนิยมในการหาทิศ คือ ดาวเหนือ ซ่ึงเป็นดาวฤกษ์ท่ีอยู่ใกล้ข้ัวโลกเหนือมาก
ท่ีสุด อยู่ในกลุ่มดาวหมีเล็ก ดาวเหนือจะอยู่คงท่ีส่วนดาวดวงอ่ืนจะโคจรไปรอบๆ ตามการหมุนรอบ
ตัวเองของโลก ดังน้ันเราจึงใช้ดาวเหนือในการหาทิศได้ กล่าวคือ ถ้าหันหน้าไปทางดาวเหนือน่ันคือทิศ
เหนือ ด้านขวามือจะเป็นทิศตะวันออก ซ้ายมือจะเป็นทิศตะวันตก และด้านหลังเป็นทิศใต้ ส่วนการหา
ทิศใต้ เราจะใช้กลุ่มดาวกางเขนใต้ในการหาทิศ คนไทยเรียกกลุ่มดาวกางเขนใต้ว่า ดาวว่าวปักเป้า โดย
ในฤดูร้อนจะเห็นกลุ่มดาวกางเขนใต้ในกลางดึก แต่ในฤดูฝนจะเห็นในช่วงหัวคํ่า ดาวดวงล่างสุดของดาว
กางเขนใต้จะชี้ไปทางทิศใต้ 2 การบอกเวลากลุ่มดาวท่ีใช้บอกเวลาท่ีนิยมกันเป็นส่วนใหญ่ก็คือ กลุ่มดาว
หมีใหญ่ ซ่ึงเป็นกลุ่มดาวท่ีอยู่ทางซีกโลกเหนือ กลุ่มดาวดังกล่าวน้ีคนไทยจิตนาการเป็นรูปจระเข้ จึง
เรียกว่า กลุ่มดาวจระเข้ ในตอนหัวคํ่าเราจะเห็นด้านหัวของดาวจระเข้ข้ึนมาทางด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือและเม่ือเวลา 24.00 น. ดาวกลุ่มน้ีจะอยู่กลางท้องฟ้าโดยส่วนหัวจะชี้ไปทางทิศ
เหนือ และเม่ือเวลาใกล้สว่างส่วนหัวจะค่อยๆ ลับขอบฟ้าไปทางทิศตะวันตก เราจึงนิยมใช้กลุ่มดาวหมี
ใหญ่หรือกลุ่มดาวจระเข้ในการบอกเวลา  

กลุ่มดาวนําทาง  
ในบางคร้ังการท่ีเราต้องการจะรู้ตําแหน่งของกลุ่มดาวต่างๆบนท้องฟ้า ว่ากลุ่มดาวน้ีอยู่ตรงไหน 

อยู่ใกล้กับกลุ่มดาวอะไร มีอะไรเป็นท่ีสังเกต น้ันก็เป็นเร่ืองยาก ถ้าเราต้องอาศัยการท่องจํา แต่ถ้าเรามี
หลักในการจําแล้วจะทําให้เป็นเร่ืองง่าย เน่ืองจากมีกลุ่มดาวบางกลุ่มท่ีโดดเด่นบนท้องฟ้า สามารถชี้ไป
หากลุ่มดาวอ่ืนๆได้อีก แต่ในท่ีนี้จะยกตัวอย่างเพียง 3 กลุ่มดาวเท่าน้ัน ซ่ึงถือว่าเป็นกลุ่มดาวหลักๆท่ีคนดู
ดาวทุกคนจะต้องรู้จัก    
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กลุ่มดาวหมีใหญ่ (Ursa major) เป็นกลุ่มดาวในฤดูร้อน ในช่วงเดือน มีนาคม ถึง มิถุนายน          
อยู่ทางท้องฟ้า ซีกเหนือมองหาง่ายและหลายคนรู้จัก กลุ่มดาวน้ีค่อนข้างดี ประกอบด้วยดาวฤกษ์สว่างท่ี
เห็นชัดๆมี 7 ดวง เรียงตัวกันเป็นรูปกระบวยตักนํ้า คนไทยดูเป็นรูปจระเข้ แต่คนในแถบยุโรปเห็นเป็น
หมีตัวใหญ่ เราสามารถใช้กลุ่มดาวน้ี เป็นดาวนําทางเพ่ือหากลุ่มดาว ดวงอ่ืนได้อีก 

1. ดาวคู่แรกของดาวหมีใหญ่ จะชี้ไปหาดาวเหนือ (Polaris) ในกลุ่มดาวหมีเล็ก (ursa minor) 
แล้วเลยไปหาดาวดวงหน่ึงในกลุ่มดาวม้าปีก (pegasus) 

2. ดาวคู่หลัง จะชี้ไปหาดาวเวก้า ท่ีสุกสว่างในกลุ่มดาวพิณ (Lyra) เป็นดาวฤกษ์สว่างอันดับ           
5 บนท้องฟ้า ซ่ึงเป็นสมาชิกของสามาเหลี่ยมฤดูร้อน 

3. ดาวคู่แถวล่างชี้ไปหา ดาวคาเพลล่า ในกลุ่มดาวสารถี (Auriga) ดาวสว่างอันดับ 6                  
บนท้องฟ้า 

4. หางของดาวหมีใหญ่ ชี้ไปดาวสว่างดวงหน่ึงชื่อว่า Arcturus (ดาวดวงแก้ว) ดาวสว่าง           
อันดับ 4  บนท้องฟ้า ในกลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์ (Bootes) แล้วชี้เลยไปหาดาวสไปก้า (ดาวรวงข้าว)            
ในกลุ่มดาวหญิงสาว (Virgo) ดาวฤกษ์สว่างอันดับ 16 บนท้องฟ้า 

5. ท้องของหมีใหญ่ อยู่หลังของสิงโตเล็ก (Leo minor) และชี้ไปหาดาวยักษ์แดง เรกูลัส 
(Regulus) หรือดาวหัวใจสิงห์ ในกลุ่มดาวสิงโต (Leo) ไม่ติดอันดับ 1 ใน 20 ดาวสว่างบนท้องฟ้า   
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กลุ่มดาวนายพราน (Orion) กลุ่มดาวในฤดูหนาว เห็นได้ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือน

กุมภาพันธ์  เป็นกลุ่มดาวเด่นทางท้องฟ้าซีกใต้ คนไทยเห็นเป็นกลุ่มดาวเต่า มีกลุ่มดาว 3 ดวงเรียงกันอยู่
บนกระดอกเต่าท่ีเราเรียกว่า กลุ่มดาวไถ แต่ทางยุโรปเห็นเป็นนายพราน ใช้เป็นกลุ่มดาวนําทางในกลุ่ม
ดาวฟ้าใต้ โดยท่ีดาวเบทเทลจุส จะประกอบกับ ดาวซิริอุส(กลุ่มดาวสุนัขใหญ่) และ ดาวโปไซออน         
(กลุ่มดาวสุนัขเล็ก) เรียงตัวกันเป็นรูปสามเหลี่ยม ท่ีเรียกว่า สามเหลี่ยมฤดูร้อน  

1. ดาวสามดวง ตรงเข็มขัดนายพราน จะชี้ไปท่ีดาวสุกสว่างท่ีสุดบนท้องฟ้า คือ Sirius              
ในกลุ่มดาวสุนัขใหญ่ (Canis major) เป็นยอดของสามเหลี่ยมฤดูหนาว 

2. เบทเทลจุส ชี้ไปหาดาวพอลลักซ์ ในกลุ่มดาวคนคู่ (gemini) ดาวสว่างอันดับ 17 บนท้องฟ้า 
และดาวสว่างใกล้กันคือ คัสเตอร์ แต่ไม่ติดอัน 1 ใน 20  

3. เบลาทริกซ์ ชี้ไปหาดาวอัลเดบาราน ดาวตาวัว ในกลุ่มดาววัว (Taurus) ดาวสว่างอันดับ 14 
บนท้องฟ้า และท่ีอยู่ใกล้กันไปทางทิศตะวันตกคือกระจุกดาวลูกไก่ (M45) 

4. หัวตัว หรือ ศีรษะนายพราน จะชี้ไปทิศเหนือเสมอ ไปหาดาวคาเพลล่า ในกลุ่มดาวสารถี        
ดาวสว่างอันดับ 6 

5. เบทเทลจูส ชี้ไปหาดาวโปไซออน ดาวสว่างอันดับ 8 บนท้องฟ้า ในกลุ่มดาวสุนัขเล็ก และ
เป็นฐานของสามเหลี่ยมฤดูหนาว มีกลุ่มดาวคนคู่อยู่บนฐานของสามเหลี่ยมน้ี 

6. บริเวณขาของนายพราน มีกลุ่มดาวกระต่ายป่า (Lepus)  
7. ปลายของสามเหลี่ยมฤดูหนาวจะชี้ลงใต้ตลอดเวลา ตรงไปยังดาวคาโนบุส  
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กลุ่มดาวค้างคาว (Cassiopia) เป็นกลุ่มดาวฤดูหนาวทางซีกฟ้าเหนือ อยู่ตรงกับกลุ่มดาวหมี
ใหญ่ คือเดือนใดเห็นกลุ่มดาวหมีใหญ่ เดือนน้ันจะไม่เห็นกลุ่มดาวค้างคาว และในทางกลับกันถ้าเดือนใด
เห็นกลุ่มดาวค้างคาว เดือนน้ันก็จะไม่เห็นกลุ่มดาวหมีใหญ่ 

ประโยชน์ของกลุ่มดาวค้างคาว สามารถใช้เป็นกลุ่มดาวบอกทิศของดาวเหนือได้ คือ 
1. ดาวอัลฟ่า เบต้า และแกรมม่า เรียงตัวกันเป็นรูปสามเหลี่ยม ฐานจะชี้ลงใต้ และชี้เกือบตรง

ไปหาดาวเหนือ  
2. ปลายของสามเหลี่ยมห่างราว 15 องศาจะชี้ไปหากาแลกซ่ีแอนโดรเมด้า ในกลุ่มดาวแอนโดร

เมด้า 
3. เส้นต่อระหว่างดาวเหนือ กับดาวเบต้า จะชี้ไปหากลุ่มดาวม้าปีก และเป็นเส้นใกล้เคียงกับ

เส้นวงกลมชั่วโมงท่ี RA: 0h โดยด้านขวามือหรือทิศตะวันออกจะเป็นวงกลมชั่วโมงท่ี RA 1h...2h..3h... 
ตามลําดับ ส่วนทางด้านซ้ายมือไปทางทิศตะวันตก จะเป็นเส้นวงกลมชั่วโมงท่ี RA 23h...22h...21h... 
ตามลําดับ 

4. แนวของดาวอัลฟ่าและเบต้า ชี้ไปท่ีดาวฤกษ์ดวงสว่างของกลุ่มดาวเซเฟอุส 
5. แนวของดาวแกรมม่าและเอปซิลอน จะชี้ไปท่ีดาวคาเพลล่าในกลุ่มดาวสารถี  

 

นอกจากน้ี มนุษย์ยังคงใช้ดวงดาวมาใช้ประโยชน์อีกมากมายเช่น 
1. การดูดาวเพ่ือบอกเวลาทําภารกิจในแต่ละวัน 
2. การใช้ดวงดาวดูดวงชะตาราศี 
3. การดูดาวเพ่ือความเพลิดเพลิน 
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แบบฝึกหัดบทท่ี 5 
เรื่อง ดวงดาวกับชีวิต 

 
ให้ผู้เรียนทําเครื่องหมาย x หน้าคําตอบท่ีเห็นว่าถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
 

1. กลุ่มดาวจักรราศี แต่ละกลุ่มมีความยาวท่ีดวงอาทิตย์ผ่านบนท้องฟ้าประมาณก่ีองศา 
ก. 15  องศา 
ข. 25  องศา   
ค. 30  องศา 
ง. 35  องศา 

2. เพราะเหตุใดเราจึงเห็นดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านกลุ่มดาวจักรราศี 
ก. ดวงอาทิตย์โคจรรอบโลก 
ข. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์   
ค. โลกหมุนรอบตัวเอง                     
ง. กลุ่มดาวจักรราศีโคจรรอบดวงอาทิตย์ 

3. กลุ่มดาวจักราศีใดท่ีมีแนวข้ึนและตกค่อนไปทางทิศใต้มากท่ีสุดคือกลุ่มดาวใด 
ก. กลุ่มดาวคนยิงธนู                  
ข. กลุ่มดาวปลา 
ค. กลุ่มดาวหญิงสาว              
ง. กลุ่มดาวคนคู่ 

4. กลุ่มดาวจักราศีใดท่ีมีแนวข้ึนและตกค่อนไปทางทิศเหนือมากท่ีสุดคือกลุ่มดาวใด 
ก. กลุ่มดาวคนยิงธนู            
ข. กลุ่มดาวปลา 
ค. กลุ่มดาวหญิงสาว                
ง. กลุ่มดาวคนคู่ 

5. กลุ่มดาวจักราศีใดท่ีปรากฏข้ึนและตก ณ ทิศตะวันออกและ ทิศตะวันตกมีแนวข้ึนและตก             
คือกลุ่มดาวใด 
ก. กลุ่มดาวปลา และกลุ่มดาวหญิงสาว   
ข. กลุ่มดาวคนคู่และกลุ่มดาวคนยิงธนู 
ค. กลุ่มดาวปูและกลุ่มดาวมกร 
ง. กลุ่มดาวสิงโตและกลุ่มดาวคนแบกหม้อนํ้า 

6. ดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนตําแหน่งบนท้องฟ้าเทียบกับดาวฤกษ์วันละก่ีองศา 
ก. 1                
ข. 15 
ค. 20                        
ง. 30 

 



รายวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                                                                                 
 

 

261 

7. เพราะเหตุใดเราจึงเห็นดาวข้ึนและตก 
ก. ดวงอาทิตย์โคจรรอบโลก 
ข. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ 
ค. โลกหมุนรอบตัวเอง               
ง. ดาวโคจรรอบโลก 

8. กลุ่มดาวใดต่อไปน้ีเราจะเห็นตลอดท้ังคืนในฤดูร้อน 
ก. กลุ่มดาวนายพราน          
ข. กลุ่มดาวหมาใหญ่ 
ค. กลุ่มดาวหมาเล็ก              
ง. กลุ่มดาวหงส์ 

9. กลุ่มใดใดต่อไปน้ีไม่ใช่สมาชิกของสามเหลี่ยมฤดูหนาว 
ก. กลุ่มดาวนายพราน                
ข. กลุ่มดาวพิณ  
ค. กลุ่มดาวนกอินทรีย์                 
ง. กลุ่มดาวหงส์ 

10. ดาวดวงใดไม่ปรากฏในแผนท่ีดาว 
ก. ดาวพุธ 
ข. ดาวรวง 
ค. ดาวรวงข้าว            
ง. ดาวเหนือ 

11. ถ้าเราดูดาวท่ีจังหวัดกรุงเทพฯเราจะเห็นดาวเหนือสูงจากขอบฟ้าก่ีองศา 
ก. 12 องศา 
ข. 13 องศา     
ค. 14 องศา              
ง. 15 องศา 

12. เส้นปะท่ีลากผ่านจากทิศตะวันออกข้ึนไปบนท้องฟ้าถึงทิศตะวันตกในแผนท่ีดาวหมายถึงอะไร 
ก. เส้นขอบฟ้า            
ข. เส้นสุริยะวิถี  
ค. เส้นศูนย์สูตรท้องฟ้า      
ง. เส้นเมอริเดียน 

13. กลุ่มดาวท่ีช่วยให้เราหาดาวเหนือง่ายท่ีสุดคือกลุ่มดาวใด 
ก. กลุ่มดาวนายพราน       
ข. กลุ่มดาวหมีใหญ่ 
ค. กลุ่มดาวลูกไก่            
ง. ถูกท้ัง ข้อ ข. และ ข้อ ค. 
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14. การท่ีเรารู้จักตําแหน่งดาวสามารถในไปใช้ประโยชน์กับกลุ่มใดท่ีดีท่ีสุด 
ก. ชาวนา ชาวไร่               
ข. ชาวประมง 
ค. นักเดินเรือทะเล             
ง. นักสํารวจ 

15. ถ้าเราดูดาวท่ีเชียงใหม่เราจะเห็นดาวเหนืออยู่สูงจากขอบฟ้าก่ีองศา 
ก. 17 องศา  
ข. 19 องศา  
ค. 20 องศา                           
ง. 21 องศา 

16. กลุ่มดาวนายพรานคนไทยเรียกว่ากลุ่มดาวอะไร  
ก. กลุ่มดาวหมีใหญ่   
ข. กลุ่มดาวหมีเล็ก 
ค. กลุ่มดาวเต่าดาวไถ  
ง. กลุ่มดาวค้างคาว 

17. กลุ่มดาวใดใช้หาทิศเหนือได้บ้าง  
ก. กลุ่มดาวหมีใหญ่   
ข. กลุ่มดาวเต่าดาวไถ 
ค. กลุ่มดาวค้างคาว   
ง. ถูกทุกข้อ 

18. กลุ่มดาวใดไม่อยู่ในกลุ่มดาวจักรราศี  
ก. กลุ่มดาวคนแบกหม้อ   
ข. กลุ่มดาวคนยิงธนู 
ค. กลุ่มดาวม้าปีก   
ง. กลุ่มดาวปลาคู่ 

19. ดาวฤกษ์ดวงใดมองเห็นจากโลกสว่างท่ีสุด 
ก. ดาวหมาใหญ่    
ข.  ดาวศุกร์ 
ค. ดาวคนคู่    
ง. ดาวเหนือ 

20. กลุ่มดาวใดไม่อยู่ในกลุ่มดาวสามเหลี่ยมหน้าหนาว 
ก. ดาวหมาใหญ่    
ข. ดาวหมาเล็ก 
ค. ดาวเต่าดาวไถ  
ง. ดาววัว 
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คณะผู้จัดทํา 
 
ท่ีปรึกษา 
  นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ  กศน. 
  นายประเสริฐ หอมดี ผู้อํานวยการสถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
  นางนาถยา ผิวม่ันกิจ รองผู้อํานวยการสถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
  นางสาวสุดใจ บุตรอากาศ ครูเชี่ยวชาญ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 
ผู้เขียนและเรียบเรียง 
  นางประทุม โพธิ์งาม ครูชํานาญการพิเศษ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาลําปาง 
  นางกาญจนภัสน์ ทวีกิตติกร ครูชํานาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาลําปาง 
  นางสาวพรวิมล พันลา ครูผู้ช่วย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาลําปาง 
  นางสาววลัยภรณ์ ต่อปัญญา นักจัดการศึกษา  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาลําปาง 
  นางสาวนงเยาว์ อุตมูล นักจัดการศึกษา  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาลําปาง 
  นายเดชพิสิษฐ์ เดชะบุญ นักจัดการศึกษา  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาลําปาง 
 
บรรณาธิการและพิสูจน์อักษร 
  นางสาวพิมพาพร อินทจักร์ ครูเชี่ยวชาญ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
  นางณิชากร เมตาภรณ์ ครูชํานาญการพิเศษ  สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
  นางดวงทิพย์ แก้วประเสริฐ ครูชํานาญการพิเศษ  สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
  นางลําเจียก สองสีดา ครูชํานาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 
ผู้พิมพ์ / จัดรูปเล่ม 
  นางประทุม โพธิ์งาม ครูชํานาญการพิเศษ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาลําปาง 
  นางสาววลัยภรณ์ ต่อปัญญา นักจัดการศึกษา  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาลําปาง 
  นางมุกดา   ภูตาสืบ เจ้าหน้าท่ีสถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 
ออกแบบปก 
  นางลําเจียก สองสีดา ครูชํานาญการ  สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
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