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โครงการสอน 

 

รหัสวิชา 2000 -1301 ชื่อวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

       (SCIENCE FOR LIFE SKILLS) 

 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2556    

 

 

แผนกวิชา   สามัญสัมพันธ   ( วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร ) 

 

 

อาจารยผูสอน    นางสาวสวง  บุญรอต 

 

 

 

 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

AYUTTHAYA  TECHNOLOGICAL  COMMERCIAL COLLEGE 

 



 

การวิเคราะหหลักสูตรวิชา2000 -1301 ชื่อวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

       (SCIENCE FOR LIFE SKILLS) 

สมรรถนะของผูเรียน 

 

ระดับ 1    

 ต้ังใจ  และ รับรูนิยามกฎ และ การใชหลักสูตรในการคํานวณได 

  

ระดับ 2    

 ซักถามนิยามกฎใหเขาใจวิธคีิดคํานวณไดถูกตอง 

 

ระดับ 3    

 นําสูตรไปใชคํานวณแกปญหาและยกตัวอยางแลวลอกเลียนแบบไดถูกตอง 

  

ระดับ 4    

 นํางานที่ไดรับมอบหมายมาจําแนกปญหาโจทยใชสูตรแกปญหาจนสําเร็จ 

 

ระดับ 5    

 มีความระเอียดรอบครอบเปรียบเทียบและเลือกใชสูตรแลวเกิดความคิดริเร่ิมวิธีการคํานวณใหมๆ 

              แลวประยุกตใชในการแกปญหาโจทยอ่ืนได 
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การประเมินคุณภาพ 

สิ่งท่ีจะใชประเมิน การปฏิบัติจริง 

ลักษณะแสดงคุณภาพ ประเมิน 

 

รายการ ระดับ 

1 3 5 

จิตพิสัย ต้ังใจ/รับรู เห็นคุณคา สรางนิสัย 

พุทธพิสัย รู/จํา นําไปใช ประเมินคา 

ทักษะพิสัย รับรูจากการปฏิบัติ ตอบสนองตามแนวทาง ริเร่ิมสิ่งใหม 

 

คําอธิบาย 

 

1 2 3 4 5 

ต้ังใจและรับรู

นิยามและกฎ 

สามารถซักถาม

นิยามและกฎ 

นําสูตรไปใชใน

การแกปญหา

โจทยและ

เปลี่ยนแปลงได

ถูกตอง 

รับผิดชอบงานที่

ไดรับมอบหมาย

ไดสําเร็จ 

มีนิสัยละเอียดรอบ

ครอบในการ

เลือกใชสูตร

ตรวจสอบในการ

คํานวณ 

มีความรูในเร่ือง

นิยามกฎ 

มีความเขาใจ

นิยามกฎ 

คํานวณการใช

สูตรในการ

แกปญหาและ

เปลี่ยนแปลง 

จําแนกสูตรมา

แกปญหาโจทย 

ตัดสินใจ

เปรียบเทียบได

อยางเหมาะสม

ถูกตอง 

ใชสูตรในการ

คํานวณได 

คิดวิธีคํานวณได

ถูกตอง 

ยกตัวอยางแลว

ลอกเรียนแบบได 

ปฏิบัติงานตาม

คําสั่ง เพื่อสราง

สมพันธกับเน้ือหา

อ่ืน 

นําวิธีการใหเกิด

การริเร่ิมวิธีการ

คํานวณวิธีใหมๆ

ได 
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 

               รายวิชา2000-1301ชื่อวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนทักษะชีวิต 

                      ชั้นปวช.ปท่ี 1, 2 : สาขากลุมวิชาบริหารธุรกิจ 

                   

เน้ือหา 

พุทธิพัสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย 

จํา
 

ใจ
 

ใช
 

ว ิ สัง
 

ป
ระ

 
รู สน

อง
 

ให
คุณ

คา
 

จัด
ระ

บ
บ

 
ลัก

ษ
ณ

ะ 
รู พ

รอ
ม

 
สน

อง
ที

ให
 

กล
ไก

 
สน

อง
ที

ซ
ับ

ซ
อน

 
ดัด

แป
ลง

 
ริเ

ริม
 

1.ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

2. การวัด,แรง,การเคลื่อนที่ / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

3.ไฟฟาที่ใชในชีวิตประจําวัน / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

4.อะตอม,ธาตุ,พันธะเคมี / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

5.การเกิดสารประกอบและปฏิกิริยาเคมี / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

6.การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

7.ระบบนิเวศ / / / / 

   

/   / / / / / 

   

/ / / / 

   

/ 

   

/ 

  

/ 

  

/ 
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จิต

พิสัย

คว
าม

รู้

คว
าม

เข
้าใ

จ

กา
รน

ําไ
ป

ใช
้

วิเ
คร

าะ
ห

์

สัง
เค

รา
ะห

์

ป
ระ

เม
ิน

ค่า

กา
รเ

ลีย
น

แบ
บ

กา
รล

งม
ือท

ําต
าม

แบ
บ

คว
าม

ถูก
ต้อ

ง

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ

มีร
ะเ

บ
ียบ

วิน
ัย

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100

1.ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 6 4 2 2.00 2.00 2 3 4 6 4

2.การวัด,แรง,การเคลื่อนที่ 10 10 10 10 6.00 9.00 6 5 8 5

3.ไฟฟาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 10 10 3 4.00 5.00 5 5 3 3 1

4.อะตอม,ธาต,ุพันธะเคมี 7 6 4 3 2.00 3 4 2 2 3

5.การเกิดสารประกอบ,ปฏิกิริยาเคมี 6 8 3 5 5 3 3 3 1.00 2

6.การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 2 3 3 5 3 2 3 3 6 2

7.ระบบนิเวศ 3 3 2 2 2 3 1 2 3 2

รวม

อันดับความสําคัญ

                     ตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา

   วิชา  2000-1301 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ตารางรายบุคคล

พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย

รว
ม

อัน
ดับ

คว
าม

สํา
คัญ

ป
ระ

เม
ิน

ผล
 / 

คา
บ

เร
ียน

นางสาวกรรณิการ  นัยผองศรี

พฤติกรรม

เนื�อหา
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จิต

พิสัย

คว
าม

รู้

คว
าม

เข
้าใ

จ

กา
รน

ําไ
ป

ใช
้

วิเ
คร

าะ
ห

์

สัง
เค

รา
ะห

์

ป
ระ

เม
ิน

ค่า

กา
รเ

ลีย
น

แบ
บ

กา
รล

งม
ือท

ําต
าม

แบ
บ

คว
าม

ถูก
ต้อ

ง

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ

มีร
ะเ

บ
ียบ

วิน
ัย

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100

1.ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 5 6 3 2.00 4 3 3 3 3 4

2.การวัด,แรง,การเคลื่อนที่ 10 10 10 10 6.00 ### 6 5 9 9

3. ไฟฟาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 9 8 6 9.00 5.00 5 4 3 3 2

4.อะตอม,ธาตุ,พันธะเคมี 6 4 2 2 2.00 2 3 3 6 2

5. การเกิดสารประกอบและปฏิกิริยาเคมี 6 6 5 3 5 4 4 3 2.00 3

6.การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 5 4 5 5 4 2 5 3 4 2

7.ระบบนิเวศ 4 5 3 1 3 3 1 2 2 2

รวม

อันดับความสําคัญ

                   นางบุณนาค พลแย้ม

                                     ตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา

                               วิชา  2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

                         ตารางรายบุคคล

พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย

รว
ม

อัน
ดับ

คว
าม

สํา
คัญ

ป
ระ

เม
ิน

ผล
 / 

คา
บ

เร
ียน

พฤติกรรม

เนื�อหา
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จิต

พิสัย

คว
าม

รู้

คว
าม

เข
้าใ

จ

กา
รน

ําไ
ป

ใช
้

วิเ
คร

าะ
ห

์

สัง
เค

รา
ะห

์

ป
ระ

เม
ิน

ค่า

กา
รเ

ลีย
น

แบ
บ

กา
รล

งม
ือท

ําต
าม

แบ
บ

คว
าม

ถูก
ต้อ

ง

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ

มีร
ะเ

บ
ียบ

วิน
ัย

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100

1.ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 6 4 2 2.00 2.00 2 3 4 6 4

2.การวัด,แรง,การเคลื่อนที่ 10 10 10 10 6.00 9.00 6 5 8 5

3.ไฟฟาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 10 10 3 4.00 5.00 5 5 3 3 1

4.อะตอม,ธาต,ุพันธะเคมี 7 6 4 3 2.00 3 4 2 2 3

5.การเกิดสารประกอบ,ปฏิกิริยาเคมี 6 8 3 5 5 3 3 3 1.00 2

6.การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 2 3 3 5 3 2 3 3 6 2

7.ระบบนิเวศ 3 3 2 2 2 3 1 2 3 2

รวม

อันดับความสําคัญ

        นางสาวสวง บุญรอต

                      ตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา

            วิชา     2000-1301 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

              ตารางรายบุคคล

พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย

รว
ม

อัน
ดับ

คว
าม

สํา
คัญ

ป
ระ

เม
ิน

ผล
 / 

คา
บ

เร
ียน

พฤติกรรม

เนื�อหา
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จิต

พิสัย

คว
าม

รู้

คว
าม

เข
้าใ

จ

กา
รน

ําไ
ป

ใช
้

วิเ
คร

าะ
ห

์

สัง
เค

รา
ะห

์

ป
ระ

เม
ิน

ค่า

กา
รเ

ลีย
น

แบ
บ

กา
รล

งม
ือท

ําต
าม

แบ
บ

คว
าม

ถูก
ต้อ

ง

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ

มีร
ะเ

บ
ียบ

วิน
ัย

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100

1.ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 6 5 3 2.30 2.70 2.3 3 3 3.7 3.3 34.30 7 6

2.การวัด,แรง,การเคลื่อนที่ 10 10 10 10 6.30 9.70 6.3 2.3 7.7 8 84.70 1 15

3.ไฟฟาในชีวิตประจําวัน 9.7 7.3 4.7 6.00 5.00 5.3 3.7 2.3 3 1.3 48.60 2 9

4.อะตอม,ธาตุ,พันธะเคมี 6 6 3 2 2.70 2.3 3 3 3.7 3 34.00 3 6

5. การเกิดสารประกอบและปฏิกิริยาเคมี 6 7.1 7 3.7 5 4.3 3.3 3 1.30 2.3 39.90 4 6

6.การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 4.3 4.3 4 5 2.7 2.3 2.3 3 4 2 37.9 5 6

7.ระบบนิเวศ 3.7 3.3 3.3 1.3 2.3 2.3 1.7 1.7 2.3 1.3 23.2 6 3

รวม 46 43 32 31 27 29 25 23 26 23.2 #### 51

อันดับความสําคัญ 1 2 3 4 6 5 7 10 8 9

อัน
ดับ

คว
าม

สํา
คัญ

ป
ระ

เม
ิน

ผล
 / 

คา
บ

เร
ียน

                                ตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา

                         วิชา  2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

                     ตารางเฉลี่ย

พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย

รว
ม

พฤติกรรม

เนื�อหา
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ลักษณะรายวิชา 

รหัสและชื่อวิชา  2000-1301วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

สภาพรายวิชา พื้นฐาน 

ระดับวิชา  ปวช.  ปที่   1,2       ภาคเรียนที่ 1 ,2 

พื้นฐาน   - 

เวลาเรียน  51คาบตลอดภาคเรียน17สัปดาหทฤษฎี 1ช.ม ปฏิบัต ิ  2คาบ/ช.ม 

หนวยกิต  2หนวยกิต 

จุดประสงครายวิชา(Objectives of subject) 

 

1.เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหนวยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ ไฟฟา อะตอมและ

ธาตุ สารและปฏิกิริยาเคมี การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ 

 

2.เพื่อใหมีทักษะการใชเคร่ืองมือวัด ปริมาณฟสิกส การทดลอง แหลงกําเนิดไฟฟา งวจรไฟฟา การ

คํานวณคาไฟฟา การทดลองปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ 

3.เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน( To have a good attitude 

for Science and good behaveior in working:) 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟสิกส  แรง และ การเคลื่อนที่ 

2. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟาในชีวิตประจําวัน 

3. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีและปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 

4. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตละระบบนิเวศ 

5. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี 

 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร หนวยและการวัด แรงและการ

เคลื่อนที่ ไฟฟาในชีวิตประจําวันนาโนเทคโนโลยีโครงสรางอะตอมและตารางธาตุพันธะเคมีและการ

เปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน  การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ 
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โครงสรางรายวิชา 

20000-1301วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

หนวยการ

เรียน 
รายการสอน 

คาบการเรียน 

ทฤษฏี ปฏิบัต ิ รวม 

1 
ปฐมนิเทศ 

   

 1.ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร    

 1.1.ความหมายของกระบวนการทางวิทยาศาสตร   6 

 1.2.ทักษะการสังเกต,การวัด    

 1.3.ทักษะการจําแนก    

 1.4.ทักษะการคํานวณ    

 1.5.ทักษะสื่อความหมายขอมูล    

 1.6.ทักษะการลงความคิดเห็น,ทักษะการพยากรณ    

 1.7.ทักษะขั้นผสม    

 1.8.ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร    

2 2.การวัด,แรง,การเคลื่อนที่    

 2.1.ความหมายของการวัดของหนวย   15 

 2.2.ความไมแนนอนของการวัด    

 2.3.การบันทึกผลการคํานวณและการวิเคราะหผลการทดลอง    

 2.4. ความหมายของแรง    

 2.5.การหาแรงลัพธของแรงสองแรงที่กระทําเปนมุมตอกัน    

 2.6.การเคลื่อนที่ของนิวตันสามขอ    

 2.7.นํ้าหนักและมวล    

 2.8.แรงเสียดทาน    

 2.9.การนํากฏการเคลื่อนที่ของนิวตันไปใช    

3 3.ไฟฟาที่ใชในชีวิตประจําวัน    

 3.1.ความหมายของกระแสไฟฟา   9 

 3.2.ความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟาและความตางศักด์ิ    
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 3.3.พลังงานในวงจรไฟฟา    

 3.4.การตอตัวตานทาน และแบตเตอร่ี    

 3.5.เคร่ืองวัดไฟฟา    

 3.6.การคํานวณหพลังงานไฟฟาของเคร่ืองใชไฟฟาในบาน     

 3.7.วงจรไฟฟาเคร่ืองใชไฟฟาในบานและการใชไฟฟาอยางปลอดภัย    

4 4.อะตอม,ธาตุ,พันธะเคม ี    

 4.1.ความหมายและการจัดกลุมของสาร       6 

 4.2.อะตอมและโครงสราง    

 4.3.ธาตุและสัญลักษณของธาตุ    

 4.4.การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม    

 4.5.ตารางธาตุและแนวโนมความเปนโลหะและอโลหะของธาตุ    

        ในตารางธาตุและนาโนเทคโนโลยี    

5 5. การการเกิดสารประกอบและปฏิกิริยาเคมี    

 5.1. ความหมายของการเกิดพันธะเคมีไอออนิก   6 

 5.2.ความหมายของสารประกอบไอออนิก    

 5.3.พันธะโควาเลนต    

 5.4.พันธะโลหะและโลหะผสม    

 5.5.การเปลี่ยนแปลงของสาร    

 5.6.การเกิดปฏิกิริยาเคมี    

 5.7.สมการเคมี    

 5.8.ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน    

 5.9.ผลกระทบของสารเคมีและปฏิกิริยาเคมีตอสิ่งมีชีวิตและ    

 สิ่งแวดลอม    

        6 6.การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต    

 6.1.โครงสรางของเชลล       6 

 6.2.การลําเลียงสารผานเชลล    

 6.3.กลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 
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7 7.ระบบนิเวศ   3 

 7.1.ไบโอม    

 7.2.ความหลากหลายของระบบนิเวศ    

 7.3.ความสัมพันธในระบบนิเวศ    

 7.4. การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ    

 7.5.วัฎจักรในระบบนิเวศ    

 7.6.การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ    

         8 สอบปลายภาค   3 

 รวม   54 
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สมรรถนะแบบฉบับยอย 

 

สัปดาห วัน/เดือน/ป คาบที่ รายการสอน หมายเหตุ 

 

1 

 

 

 

 

  

1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฐมนิเทศ 

 

1.ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

1.1.ความหมายของกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

1.2.ทักษะการสังเกต,การวัด 

1.3.ทักษะการจําแนก 

1.4.ทักษะการคํานวณ 

 

2  4-6 1.ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร(ตอ) 

1.5.ทักษะสื่อความหมายขอมูล 

1.6.ทักษะการลงความคิดเห็น,ทักษะการพยากรณ 

1.7.ทักษะขั้นผสม 

1.8.ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 

3  7-9 2.การวัด,แรง,การเคลื่อนที่ 

2.1.ความหมายของการวัดของหนวย 

2.2.ความไมแนนอนของการวัด 

 

4  10-12 2.การวัด,แรง,การเคลื่อนที่(ตอ) 

2.3.การบันทึกผลการคํานวณและการวิเคราะหผลการ

ทดลอง 

2.4. ความหมายของแรง 

 

5  13-15 2.การวัด,แรง,การเคลื่อนที่(ตอ) 

2.4. ความหมายของแรง 

2.5.การหาแรงลัพธของแรงสองแรงที่กระทําเปนมุม

ตอกัน 
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6  16-18 2.การวัด,แรง,การเคลื่อนที่(ตอ) 

2.6.การเคลื่อนที่ของนิวตันสามขอ 

2.7.นํ้าหนักและมวล 

 

 

7  19-21 2.การวัด,แรง,การเคลื่อนที่(ตอ) 

2.8.แรงเสียดทาน 

2.9.การนํากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันไปใช 

 

 

8 

 

 22-24 3.ไฟฟาที่ใชในชีวิตประจําวัน 

3.1.ความหมายของกระแสไฟฟา 

3.2.ความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟาและความตาง

ศักด์ิ 

 

9 

 

 25-27 3.ไฟฟาที่ใชในชีวิตประจําวัน(ตอ) 

3.3.พลังงานในวงจรไฟฟา 

3.4.การตอตัวตานทาน และแบตเตอร่ี 

3.5.เคร่ืองวัดไฟฟา 

 

10  28-30 3.ไฟฟาที่ใชในชีวิตประจําวัน(ตอ) 

3.6.การคํานวณคาพลังงานไฟฟาของเคร่ืองใชไฟฟา

ในบาน  

3.7.วงจรไฟฟาเคร่ืองใชไฟฟาในบานและการใช

ไฟฟาอยางปลอดภัย 

 

11  31-33 4.อะตอม,ธาตุ,พันธะเคมี 

4.1.ความหมายและการจัดกลุมของสาร 

4.2.อะตอมและโครงสราง 

4.3.ธาตุและสัญลักษณของธาตุ 

 

12  34-36 4.อะตอม,ธาตุ,พันธะเคมี(ตอ) 

4.4.การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม 

4.5.ตารางธาตุและแนวโนมความเปนโลหะและ

อโลหะของธาตุ ในตารางธาตุและนาโนเทคโนโลยี 
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13  37-39 5. การการเกิดสารประกอบและปฏิกิริยาเคมี 

5.1. ความหมายของการเกิดพันธะเคมีไอออนิก 

5.2.ความหมายของสารประกอบไอออนิก 

5.3.พันธะโควาเลนต 

5.4.พันธะโลหะและโลหะผสม 

 

14 

 

 40-42 5. การการเกิดสารประกอบและปฏิกิริยาเคมี(ตอ) 

5.5.การเปลี่ยนแปลงของสาร 

5.6.การเกิดปฏิกิริยาเคมี 

5.7.สมการเคมี 

5.8.ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน 

5.9.ผลกระทบของสารเคมีและปฏิกิริยาเคมีตอ

สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 

15  43-45 6.การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 

6.1.โครงสรางของเชลล 

 

16  46-48 6.การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต(ตอ) 

6.2.การลําเลียงสารผานเชลล 

6.3.กลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 

 

17  49-51 7.ระบบนิเวศ 

7.1.ไบโอม 

7.2.ความหลากหลายของระบบนิเวศ 

7.3.ความสัมพันธในระบบนิเวศ 

7.4. การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 

7.5.วัฎจักรในระบบนิเวศ 

7.6.การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ 

 

18  51-54 สอบปลายภาค  
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การประเมินผลรายวิชา 

วิชาน้ีไดแบงเปน   7    หนวยเรียนและแยกได   47    หัวขอ 

การวัดผลและประเมินผลจะดําเนินการดังน้ี 

1.   วิธีการดําเนินการรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผลแยกเปน  2  สวน 

 โดยแบงแยกคะแนนแตละสวนจากคะแนนเต็ม   100  คะแนน  (หรือตามที่โรงเรียนกําหนดสัดสวนแต

ละรายวิชา) 

 1.   คะแนนระหวางภาคเรียน  60 คะแนนหรือ  60% 

1.1   เวลาเขาเรียน                10      คะแนนหรือ  10% 

1.2   การทดสอบแตละหนวยเรียน 30 คะแนนหรือ  30% 

 1.3   พิจารณาผลงานที่มอบหมาย 10 คะแนนหรือ  10% 

 1.4   พิจารณาการเขารวมกิจกรรม 5 คะแนนหรือ  5% 

1.5   พิจารณากิจนิสัยความสนใจ 5 คะแนนหรือ  5% 

 2.   คะแนนสอบปลายภาคเรียน  40 คะแนนหรือ  40% 

2. เกณฑผานผูท่ีจะผานรายวิชาน้ีจะตอง 

2.1มีเวลาเขาชั้นเรียนไมตํ่ากวารอยละ  80 

2.2 ตองเขาสอบปลายภาคเรียน 

2.3 ไดผลรวมคะแนนที่ทําไดทั้งหมดตองไมตํ่ากวารอยละ  50 

3 เกณฑคาระดับคะแนน 

3.2 พิจารณาเกณฑผานรายวิชาตามขอ2.ผูที่ไมผานเกณฑขอ2.จะไดรับคาระดับคะแนน0หรือF 

3.3 ผูที่สอบผานเกณฑขอ  2.  จะไดรับคาระดับคะแนนตามเกณฑดังน้ี 

หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา 

   คะแนนรอยละ  80 – 100    ได 4 

   คะแนนรอยละ  75 – 79      ได 3.5 

   คะแนนรอยละ  70 – 74     ได  3 

คะแนนรอยละ  65 – 69      ได 2.5 

   คะแนนรอยละ  60 – 64      ได 2 

   คะแนนรอยละ  50 – 59      ได 1.5 

   คะแนนรอยละ  50 – 54      ได 1 

ตํ่ากวารอยละ        50    ได  0 
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ตอไปเปนเตรียมการสอนแบบสมรรถนะคะ 
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ตารางวิเคราะหประเมินผลตามสภาพจริง   หนวยท่ี 1. 

 

ลําดับ จุดประสงคการเรียนรู เคร่ืองมือวัด จํานวน 

ขอ 

คะแนน หมายเหตุ 

1 อธิบายความหมายทักษะกระบวน ขอสอบอัตนัย 1 20 จุดประสงค 

การเรียนรู 

ท่ีไมผาน 

ครูผูสอน 

สามารถสอน 

ซอมเสริมได 

 

 การทางวิทยาศาสตรได    

     

2 บอกทักษะขั้นพื้นฐาน ขอสอบอัตนัย 1 20 

 ทางวิทยาศาสตร    

3 บอกกระบวนการ ขอสอบอัตนัย 1 20 

 ทางวิทยาศาสตรได    

     

4 เขียนกราฟแสดงขอมูลเปน ขอสอบอัตนัย 1 30 

 บทสรุปได    

     

5 คุณธรรม  จริยธรรม แบบประเมิน 1 10 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค    

     

     

     

  รวม 5 100 
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การประเมินผล 

ดาน      พุทธพิิสัย                             60  คะแนน 

 

จุดประสงคการเรียนรู เคร่ืองมือวัด คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเหตุ 

1.อธิบายความหมายทักษะ ขอสอบอัตนัย 20 ไมตํ่ากวา 10 คะแนน ถาคะแนนไม

ผานเกณฑ

มาตรฐาน

สามารถสอบ

ซอมเสริมได 

กระบวนการทาง    

วิทยาศาสตรได    

2.บอกทักษะขั้นพื้นฐาน ขอสอบอัตนัย 20 ไมตํ่ากวา 10 คะแนน 

ทางวิทยาศาสตรได    

3.บอกกระบวนการทาง ขอสอบอัตนัย 20 ไมตํ่ากวา 10 คะแนน 

วิทยาศาสตรได    

   ไมตํ่ากวา 15 คะแนน 
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ขอสอบ(จุดประสงคการเรียนรูขอท่ี1,2,3)   60  คะแนน 

             จงตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณ 

1. กระบวนการทางวิทยาศาสตรหมายถึงอะไร  (20คะแนน)  

2. ทักษะขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตรมีอะไรบาง(20คะแนน) 

3. กระบวนการทางวิทยาศาสตรมีอะไรบาง       (20คะแนน) 

 

เฉลย    1. กระบวนการทางวิทยาศาสตรหมายถึง ความสามารถในการคิดปฏิบัติเพื่อแสวงหาความรูและ

แกปญหตางๆโดยวิธีทางวิทยาศาสตรความสามารถในการเลือกใชพฤติกรรมตาง ๆ ในการแสวงหาความรู  

และแกปญหาอยางมีระบบในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรตองใหผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตรดวยเพื่อจะไดนําไปใชเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรูในวิชาอ่ืนๆและนําไปใชในชีวิต 

ประจําวัน 

เฉลย    2. ทักษะขั้นพื้นฐาน  (Basic Process Skill)  มี  8 ขั้นคือ 

    1.  ทักษะการสังเกต  (Observing)  หมายถึง  การใชประสาทสัมผัส ซึ่งไดแก ตา หู จมูก  ลิ้น  

ผิวหนัง เพื่อเก็บและรวบรวมขอมูล คุณลักษณะหรือรายละเอียดของสิ่งของหรือปรากฏการณอยางใดอยางหน่ึง  

ทั้งที่เปนเชิงปริมาณและคุณภาพ 

   2.  ทักษะการวัด (Measuring)  หมายถึง  การใชเคร่ืองมือตาง ๆ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลรวมทั้ง

การประมาณคาที่ควรจะวัดได 

    3.  ทักษะการคํานวณ  (Using Number)   หมายถึง การนําตัวเลขมากําหนดคุณลักษณะตาง ๆ  

เชน  ความกวาง  ความยาว  ความสูง  พื้นที่  ปริมาตร  หรือจํานวนของสิ่งตาง ๆ   รวมทั้งการคํานวณเบื้องตน  

เชน  คาเฉลี่ย  หรืออัตราสวน 

    4.  ทักษะการจําแนกประเภท (Classifying) หมายถึง การจําแนกสิ่งของหรือเหตุการณ  

ออกเปนประเภทตาง ๆ  เชน แผนภูมิ  โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมือนกัน  สัมพันธกันหรือแตกตางกันของ

สิ่งของหรือเหตุการณน้ัน ๆ ซึ่งอาจมีวิธีแบงไดหลายวิธีทั้งน้ีขึ้นอยูกับเกณฑที่ใช 

   5. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล (Communication) หมายถึง การพูดหรือการ

แสดงสัญลักษณตาง ๆ เชน  แผนภูมิ  สมการ  กราฟหรือตัวอักษร  เปนตน  เพื่อใหบุคคลอ่ืนเขาใจหรือรับทราบ

ความคิด  ความรูสึกตาง ๆ ไดตามตองการ 

    6. ทักษะความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส  และสเปสกับเวลา  (Using Spacetime  

Relationghips ) หมายถึง การนําเอาความสัมพันธระหวางมิติกับเวลา  หรือมิติกับมิติ  หรือเวลากับเวลา  มา

อธิบายสิ่งใดสิ่งหน่ึง  หรือสถานการณใดสถานการณหน่ึง  ในที่น้ีมิติ  หมายถึงคุณสมบัติเกี่ยวกับความยาว  
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ความหนา  รูปราง  สมมาตร  หรือตําแหนงที่อยูของสิ่งน้ัน ๆ ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส เชน  การหา

รูปรางของวัตถุ  โดยสังเกตจากเงาของวัตถุ เพื่อใหแสงตกกระทบกับวัตถุในมุมตาง ๆ กันความสัมพันธ

ระหวางสเปสกับเวลา เชน  การหา     ตําแหนงของวัตถุที่เคลื่อนที่เมื่อเวลาเปลี่ยนไป 

    7.  ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล  (Infering)  หมายถึง  การอธิบายปรากฏการณ หรือ

ขอเท็จจริงตาง ๆ โดยอาศัยขอมูลที่สังเกตไดรวมกับประสบการณเดิม 

   8.  ทักษะการพยากรณ (Predicting ) หมายถึง  การคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตวานาจะ

เปนอยางไร  โดยอาศัยหลักฐานสวนใหญที่ไดจากการสังเกต  หรือวัด  ประกอบกับการสรุปอางอิง    

 เฉลย  3. กระบวนการทางวิทยาศาสตร มี5ขั้นตอนดังน้ี 

    ขั้นที่ 1 กําหนดปญหา (Definition of problem)เปนจุดเร่ิมตนวิธีการทางวิทยาศาสตรปญหา

มักจะไดจากการสังเกต (Observation) อยางละเอียดรอบคอบการสังเกตถือเปนคุณสมบัติที่สําคัญของการศึกษา

วิทยาศาสตรการกําหนดปญหาตองกําหนดใหชัดเจนตอไปน้ีเปนตัวอยางของการกําหนดปญหา 

               -ทําไมพืชจึงตองการแสงสวาง 

               -เพราะเหตุใดคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมักจะเปนโรคคอหอยพอก 

               -นกปากหางคนหาหนทางในการอพยพไดอยางไร 

               -อะไรเปนสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งในปอดฯลฯ               

   ความเปนคนชางสังเกตและความอยากรูอยากเห็นอาจเปนสวนหน่ึงที่ทําใหเกิดปญหาการสังเกตจะ

ชวยใหเห็นความผิดปกติซึ่งเปนบอเกิดของปญหาตัวอยางของการชางสังเกตของนักวิทยาศาสตร.และทําใหเกิด

ปญหา เชน เซอรอเล็กซานเดอร เฟลมิง (Sir Alexander Flaming) นักจุลชีววิทยาชาวอังกฤษไดสังเกตวา ถามีรา

เพนิซิเลียม (Penicillium sp.) อยูในจานเพาะเชื้อแบคทีเรียดวยแบคทีเรียจะไมเจริญงอกงาม จึงทําใหเขาเกิด

ปญหาขึ้นวา ทําไมจึงเปนเชนน้ันและเปนแนวทางทําใหเขาคิดสกัดสารเพนิซิลินจากราเพนิซิเลียมซึ่งสามารถ

ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียไดสําเร็จในที่สุด 

                  ขั้นที่ 2 รวบรวมขอมูล (Collect information)เปนการรวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับ

ปญหาจากตํารา หรือวารสาร หรือแหลงอ่ืนๆเชนมีปญหาวาทําไมพืชจึงตองการแสงสวางกอนอ่ืนตองศึกษาวา

มีผูที่ศึกษาเร่ืองน้ีมากอนหรือไมซึ่งอาจทําไดโดยการศึกษาคนควาหาขอมูลจากหองสมุดหรือแหลงตางๆที่

สามารถทําได 

                ขั้นที่ 3 ต้ังสมมติฐาน (Statement of hypothesis) เปนการทํานายเหตุผลของการเกิด

ปรากฏการณ น้ันๆโดยใชขอมูลจากขั้นที่ 2 เชนหลังจากรวบรวมขอมูลการศึกษาผลของแสงสวางที่มีตอพืช 

อาจจะต้ังสมมติฐานวาพืชตองการแสงสวางเพื่อการดํารงชีวิต 
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                 ขั้นที่ 4 การทดลอง (Experimenting)เพื่อพิสูจนสมมติฐานที่ต้ังไววาถูกตองหรือไมในการ

ทดลองจะตองมีการวางแผน กําหนดรูปแบบและวิธีการทดลองอยางรอบคอบและจะตองมีการควบคุมตัวแปร

ตางๆ ที่เกี่ยวของ สําหรับกรณีการทดสอบสมมติฐานที่วาพืชตองการแสงสวางเพื่อการดํารงชีวิต จะตองทดลอง

เปน 2 กลุม คือกลุมที่ 1 พืชอยูในที่ที่มีแสงสวาง กลุมที่ 2 พืชอยูในที่มืด แตทั้ง 2 กลุมจะตองควบคุมเกี่ยวกับ

ชนิดของพืช ขนาดของพืช ขนาดของภาชนะที่ใชปลูกชนิดของดิน การดูแลรักษา ฯลฯ ใหเหมือนกัน 

                 ขั้นที่ 5 การสรุปผล (Conclusion)เปนการสรุปผลหรือวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลอง

เพื่อหา ขอสรุปเพื่อยืนยันหรือปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว แตจะตองทําดวยความระมัดระวังและจะตองมีการ

ทดลองซ้ําหลายๆ คร้ังกอนที่จะสรุปผลหากสมมติฐานที่ต้ังไวถูกตองการสรุปผลจะตรงกับสมมติฐานจาก

ตัวอยางการทดลองในขั้นที่ 4 และถาไดทําการทดลองหลายๆคร้ังแลวผลการทดลองปรากฏวาพืชกลุมที่ 1 

เจริญเติบโตไดดี ในขณะที่พืชกลุมที่ 2 ไมสามารถเจริญเติบโตไดเราก็สามารถที่จะสรุปผลไดวาพืชตองการ

แสงสวางเพื่อการดํารงชีวิตซึ่งจะตรงกับสมมติฐานที่ต้ังไวและแสดงวาสมมติฐานที่ต้ังไวถูกตอง 

               ถาสมมติฐานที่ต้ังไวถูกตอง ไดรับการตรวจสอบหลายคร้ังหลายหนและสามารถใชอธิบายขอเท็จจริง

หรือเหตุการณไดอยางกวางขวางแลวก็สามารถต้ังเปนทฤษฎี (Theory)ไดตอมาหากไดมีการทดสอบความ

ถูกตองของทฤษฎีอีกหลายๆ คร้ัง ทฤษฎีก็จะกลายเปนกฏ (Law)ในที่สุด หากผลการทดลองปฏิเสธสมมติฐาน

ที่ต้ังไวก็ตองยอนกลับไปขั้นที่ 2 ใหมเพื่อหาขอมูลต้ังสมมติฐานใหม 

             การศึกษาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตรถือเปนกระบวนการปฏิบัติเพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบที่ถูกตองอัน

เปนสาเหตุของปญหาแลวนําสาเหตุดังกลาวมาวิเคราะหหาวิธีแกปญหาตอไปวิธีการน้ีมักจะใชศึกษาสภาพ

ปญหาทางสิ่งแวดลอม เชน ทดลองหาสารพิษในนํ้า ในดินทดลองหาความสัมพันธของพืชและสัตวเพื่อ

หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเปนตน 
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เกณฑการวัด 

      

 

 

     ถาผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 5 ขั้นตอนให  20 คะแนน 

     ถาผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนได     4 ขั้นตอนให  15 คะแนน 

     ถาผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนได     3 ขั้นตอนให  12 คะแนน 

     ถาผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนได     2 ขั้นตอนให  8   คะแนน 

     ถาผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนได     1 ขั้นตอนให  5 คะแนน 

      ถาผูเรียนตอบนอกเหนือจากน้ีใหอยูในดุลพินิจของผูสอน 
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การประเมินผล 

ดาน       ทักษะพสิัย                         30   คะแนน  

 

จุดประสงคการเรียนรู เคร่ืองมือวัด คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเหตุ 

4.เขียนกราฟแสดงขอมูล ขอสอบอัตนัย 30 ไมตํ่ากวา 15 คะแนน ถาคะแนนไม

ผานเกณฑ

มาตรฐาน

สามารถสอบ

ซอมเสริมได 

เปนบทสรุปได    
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ขอสอบ(จุดประสงคการเรียนรูขอท่ี4)   30  คะแนน 

  จงตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณ 

 4.จงเขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางพลังงานที่รางกายตองการตอวันในชวงอายุตางๆ

ของเพศชายและเพศหญิงดังน้ี อายุ 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50, ป    (30 คะแนน) 

 

เฉลย4.พลังงานที่รางกายตองการตอวัน(กิโลแคลอรี) 

   

     

อัตราสวนพลังงาน  1 : 500  กิโลแคลอรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0-15 15-20 20-25 25-50 

เพศชาย 

เพศหญิง 



26 

 

เกณฑการวัด 

ถานผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 5ขั้นตอน ให 30 คะแนน 

ถานผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 4ขั้นตอน ให 25 คะแนน 

ถานผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 3ขั้นตอน ให 18 คะแนน 

ถานผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 2ขั้นตอน ให 12 คะแนน 

ถานผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 1ขั้นตอน ให  5 คะแนน 

ถานผูเรียนตอบนอกเหนือจากน้ีใหอยูในดุลพินิจของผูสอน 
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การประเมิน 

ดาน       จิตพิสัย                         10   คะแนน 

 

จุดประสงคการเรียนรู เคร่ืองมือวัด คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเหตุ 

5.คุณธรรม  จริยธรรม แบบประเมิน 10 ไมตํ่ากวา 5 คะแนน ถาคะแนนไม

ผานเกณฑ

มาตรฐาน

สามารถสอบ

ซอมเสริมได 

คุณลักษณะอันพึงประสงค    
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แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 
 

 

 
 

                                                  

                                                           หัวขอที่วัด 

                  ผูเรียน 

คว
าม
มีม

นุษ
ยส

ัมพ
ันธ

 

คว
าม
มีว

ินัย
 

คว
าม
รับ

ผิด
ชอ

บ 

คว
าม
เช
ื่อมั่

นใ
นต

นเ
อง

 

มีส
ัมม

าค
าร
วะ

 

รว
ม 

ลําดับที่ 
รหัส 

ประจําตัว 
ช่ือ-สกุล 2 2 2 2 2 10 
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เกณฑการวัด 
  
 
ความมีมนุษยสัมพันธ    2 คะแนน 

แสดงกิริยาทาทางสุภาพใชได               1 คะแนน ปรับปรุง 0 
ใหความรวมมือกับผูอ่ืน     1 คะแนน  ปรับปรุง 0 

 ความมีระเบียบวินัย      2 คะแนน 
แตงกายถูกระเบียบ ถูกตอง   1 คะแนน  ปรับปรุง 0 

ตรงตอเวลา    1 คะแนน   ปรับปรุง 0 
 ความรับผิดชอบ     2 คะแนน 

มีความพรอมในการเรียน   1 คะแนน  ปรับปรุง 0 
ปฏิบัติงานดวยความต้ังใจ             1 คะแนน   ปรับปรุง 0 

ความเชื่อมั่น 2คะแนน 
กลาแสดงความคิดเห็น    1 คะแนน   ปรับปรุง 0 
กลาซักถามปญหาขอสงสัย 1คะแนน ปรับปรุง 0 

มีสัมมาคารวะ      2 คะแนน 
แสดงความเคารพครู – อาจารยสม่ําเสมอ 2 คะแนน   ปรับปรุง 0 
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ตารางวิเคราะหประเมินผลตามสภาพจริง  หนวยท่ี 2. 

 

ลําดับ จุดประสงคการเรียนรู เคร่ืองมือวัด จํานวน 

ขอ 

คะแนน หมายเหตุ 

1 อธิบายความหมายของการ ขอสอบอัตนัย 1 30 จุดประสงค 

การเรียนรู 

ท่ีไมผาน 

ครูผูสอน 

สามารถสอน 

ซอมเสริมได 

 

 วัดได    

     

2 บอกหมายของแรง ขอสอบอัตนัย 1 30 

 และการเคลื่อนที่ได    

     

3 หาขนาดและทิศทางของแรง ขอสอบอัตนัย 1 30 

 ลัพธได    

     

     

     

4 คุณธรรม  จริยธรรม  แบบประเมิน 1 10 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค    

     

     

     

  รวม 4 100 
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การประเมินผล 

ดาน      พุทธพิิสัย                             60  คะแนน 

 

จุดประสงคการเรียนรู เคร่ืองมือวัด คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเหตุ 

1.อธิบายความหมายของการ ขอสอบอัตนัย 30 ไมตํ่ากวา15 คะแนน ถาคะแนนไม

ผานเกณฑ

มาตรฐาน

สามารถสอบ

ซอมเสริมได 

ได    

    

2.บอกหมายของแรง ขอสอบอัตนัย 30 ไมตํ่ากวา15 คะแนน 

และการเคลื่อนที่ได    
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ขอสอบ(จุดประสงคการเรียนรูขอท่ี1,2)  60  คะแนน 

             จงตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณ    

   1.การวัดหมายถึงอะไร (30คะแนน)  

   2. แรงหมายถึงอะไรและการเคลื่อนที่หมายถึงอะไร (30คะแนน)  

 เฉลย 1.    การวัด  คือ การหาคําตอบเกี่ยวกับ เวลา ระยะทาง นํ้าหนัก ดวยการการจับเวลา /การวัด

ระยะทาง / การชั่งนํ้าหนักหรือการตวง เราเรียกวิธีการซึ่งใชขางตนรวม ๆ กันวาการวัด เชนการชั่งนํ้าหนัก 

เรียกวา การวัดนํ้าหนัก การตวง เรียกวา การวัดปริมาตรหนวยการวัด คือ การบอกปริมาตรที่ไดจากการวัดตอง

มีหนวยการวัดจะใชตามระบบหนวยสากล(International System of Unit) ซึ่งเรียกโดยยอวา หนวย IS เชน กรัม 

กิโลกรัม มิลลิกรัม เมตร กิโลเมตร วินาที ฯลฯ   การเลือกหนวยในการวัดควรใหเหมาะสมกับสิ่งที่ใชวัด

เคร่ืองมือที่ใชในการวัดและการอานคาจากการวัด อาจทําใหคาการวัดคลาดเคลื่อนได คาที่ไดจากการวัดจึงถือ

เปนคาประมาณที่ใกลเคียงกับความเปนจริง การบอกคาประมาณของปริมาณของสิ่งตาง ๆ โดยไมไดวัดจริง  

เรียกวา  การคาดคะเน หนวยรากฐานของระบบ  SI  มี  7  หนวยที่ใชวัดปริมาณมูลฐาน  ( basic  quantity ) 

ไดแก 

1.    เมตร         ( Meter : m )                                   เปนหนวยใชวัดความยาว 

1. กิโลเมตร ( Kilogramme : kg )                          เปนหนวยใชวัดมวล 

2. วินาที      ( Second : s )                                    เปนหนวยใชวัดเวลา 

3. แอมแปร  ( Ampere : A )                                 เปนหนวยใชวัดกระแสไฟฟา 

4. เคลวิน     ( Kelvin : K )                                    เปนหนวยใชวัดอุณหภูมิ 

5. แคนเดลา ( Candela : cd )                                เปนหนวยใชวัดความเขมของการสองสวาง 

6. โมล        ( Mole : mol )                                    เปนหนวยใชวัดปริมาณของสาร 

เคร่ืองมือที่ใชในการวัด และการอานคาจากการวัด อาจทําใหคาการวัดคลาดเคลื่อนได คาที่ไดจากการวัด 

จึงถือเปนคาประมาณที่ใกลเคียงกับความเปนจริงการบอกคาประมาณของปริมาณของสิ่งตางๆ โดยไมไดวัด

จริงเรียกวา  การคาดคะเน  
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เฉลย 2.แรง (force) หมายถึง อํานาจอยางหน่ึงที่พยายามทําใหวัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่เปลี่ยนขนาด

และรูปรางของวัตถุได ผลของแรง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอวัตถุที่ถูกกระทําดังตอไปน้ี  เชน วัตถุที่อยูน่ิง

เกิดการเคลื่อนที่ วัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ มีความเร็วเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือเปลี่ยนทิศทาง หรือทําใหวัตถุเปลี่ยน

รูปรางอาจเห็นชัดเจน หรือไมชัดเจน  

       การออกแรงทํากิจกรรมตางๆ น้ัน  เราจะสังเกตพบวา การห้ิวกระเปาจะออกแรงนอยกวาการผลักรถยนต

ใหเคลื่อนที่หรือการถือสมุด 1 เลม จะออกแรงนอยกวาการยกกองสมุด 20 เลม   การใชความรูสึกบอกขนาด

ของแรง เปนการคาดคะเนความรูสึกของแตละบุคคล ซึ่งไมเปนมาตรฐานเดียวกัน วิธีการงายๆ ในการวัดขนาด

ของแรงที่กระทําตอวัตถุก็ คือ การใชเคร่ืองชั่งสปริงเกี่ยววัตถุไวแลวออกแรงดึงเคร่ืองชั่งสปริงเข็มชี้บนสเกล

ของเคร่ืองชั่งจะบอกขนาดของแรง  สําหรับหนวยของแรงตามระบบเอสไอ (SI) คือ นิวตัน (N) 
   

แรง  1  นิวตัน (N)   คือ  แรงที่ทําใหมวล 1  กิโลกรัม  เคลื่อนที่ ดวยความเรง 1 เมตร/วินาที2 

ดังน้ัน  1  นิวตัน   =  1  กิโลกรัม- เมตร/วินาที2หรือ  1  N  =  1  kg m/s2 

  

นอกจากแรงจะมีขนาดแลวยังมีทิศทางอีกดวย เมื่อเราออกแรงยกวัตถุตางๆ ขึ้นมา เชน  การยกสิ่งของเปนการ

ออกแรงในแนวด่ิงสิ่งของตางๆ จะเคลื่อนที่ขึ้นมาตามแนวด่ิงตามแนวแรงเชนกันเมื่อออกแรงในแนวระดับเพื่อ

ผลักรถซึ่งเดิมจอดอยูน่ิงใหเคลื่อนที่รถจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับทิศของแรงที่กระทําตอรถ การออกแรง

แตละคร้ังจะตองมีทิศทางไปทางใดทางหน่ึงเสมอ ดังน้ันแรงจึงเปนปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เรียกวา 

ปริมาณเวกเตอร 

 ปริมาณทางฟสิกส มี 2 ชนิด คือ ปริมาณเวกเตอร และปริมาณสเกลาร 

 ปริมาณเวกเตอร (vector quantity)หมายถึง ปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เชน แรง  ความเร็ว 

ความเรง นํ้าหนัก เปนตน 

 ปริมาณสเกลาร (scalar quantity)หมายถึง ปริมาณที่มีแตขนาดอยางเดียวไมมีทิศทาง เชน  พลังงาน 

อุณหภูมิ เวลา พื้นที่ ปริมาตร อัตราเร็ว เปนตน 

การเคลื่อนที่หมายถึง การเคลื่อนที่ของวัตถุมีการเคลื่อนที่แบบตางๆ เชน การเคลื่อนที่ในแนวตรง

แนวโคงและการเคลื่อนที่เปนวงกลม ซึ่งในการเคลื่อนที่น้ันระบุวาวัตถุอยูที่ใดตองกําหนดจุดอางอิง ระยะทาง

และทิศที่วัตถุน้ันหางจากจุดอางอิงซึ่งเรียกวาการกระจัดซึ่งการกระจัดเปนปริมาณเวกเตอรโดยปริมาณเวกเตอร

เปนปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เขียนแทนดวยลูกศรความยาวของลูกศรแทนขนาด และหัวลูกศรแทน

ทิศทางวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เร็วหรือชาพิจารณาจากระยะทางที่ไดหรือการกระจัดที่ไดเทียบกับเวลาที่

ใชในการเคลื่อนที่ 
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การเคลื่อนที่แบบตางๆ มีลักษณะเฉพาะของการเคลื่อนที่ 

• การเคลื่อนที่แนวเสนตรง :วัตถุจะเคลื่อนที่ในแนวเดิม (ทิศเดิมหรือทิศตรงขาม)โดยอาจมีแรงกระทํา

ตอวัตถุหรือไมก็ได ถามีแรงกระทําทิศของแรงที่กระทําจะอยูในแนวเดียวกับแนวการเคลื่อนที่ของ

วัตถุเสมอ   

• การเคลื่อนที่แนวโคง :วัตถุจะมีการเคลื่อนที่ 2 แนวพรอมๆ กัน เชน เคลื่อนที่ในแนวราบและใน

แนวด่ิงแรงที่กระทําตอวัตถุจีทิศคงตัวตลอดเวลา โดยทํามุมใดๆ กับทิศของความเร็ว เชนแรงดึงดูด

ของโลก   

• การเคลื่อนที่วงกลม :วัตถุเคลื่อนที่เปนสวนโคงรอบจุดๆ หน่ึงโดยมีแรงกระทําในทิศเขาสูศูนยกลาง   

• การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยางงาย :วัตถุจะเคลื่อนที่กลับไปมาซ้ํารอยเดิมโดยมีแอมพลิจูดคงตัว 

แรงกับการเคลื่อนท่ีของวัตถุ (แรงท่ีกระทําตอวัตถุ) 

การออกแรงกระทําตอวัตถุอาจทําใหวัตถุเคลื่อนที่ไดหรือวัตถุอาจไมเคลื่อนที่ เน่ืองจากมีแรงยอยอ่ืนมารวม

กระทําทําใหเกิดการหักลางของแรงในปริมาณเวกเตอรดังน้ันวัตถุที่จะเคลื่อนที่ไดหรือไมไดก็ขึ้นอยูกับแรง

ลัพธที่มากระทําตอวัตถุน่ันเองเมื่อออกแรงกระทําตอวัตถุแลววัตถุไมเคลื่อนที่เน่ืองจากถูกหักลางดวยแรงอ่ืนที่

รวมกระทําตอวัตถุน้ันแตไมวาวัตถุน้ันจะเคลื่อนที่หรือไมเคลื่อนที่ก็ตามจะเกิดแรงลัพธของวัตถุเสมอ 

 

 

เกณฑการวัด 

     ถาผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 5 ขั้นตอนให  30  คะแนน 

     ถาผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนได     4 ขั้นตอนให  25  คะแนน 

     ถาผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนได     3 ขั้นตอนให  18  คะแนน 

     ถาผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนได     2 ขั้นตอนให  12  คะแนน 

     ถาผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนได     1 ขั้นตอนให    8  คะแนน 

      ถาผูเรียนตอบนอกเหนือจากน้ีใหอยูในดุลพินิจของผูสอน 
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การประเมินผล 

ดาน       ทักษะพสิัย                         30   คะแนน  

 

จุดประสงคการเรียนรู เคร่ืองมือวัด คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเหตุ 

3.หาขนาดและทิศทางของแรง ขอสอบอัตนัย 30 ไมตํ่ากวา 15 คะแนน ถาคะแนนไม

ผานเกณฑ

มาตรฐาน

สามารถสอบ

ซอมเสริมได 

ลัพธได    
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ขอสอบ(จุดประสงคการเรียนรูขอท่ี 3)   30 คะแนน 

  จงตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณ 

3.   ขนาดและทิศทางของแรง(30คะแนน) 

   3.1. จากรูป จงหาแรงในแกน x และ y 

 

 

 

 60  

 x 

 

3.2. จากรูป จงหาแรงในแกน x และ yและผลรวมของแรง 

 

20N 

 

 

 

 

 25N 

    16N 

 

เฉลย 3.1.จากรูป หาแรงในแกน x และ y    

  4cos53 

 5sin60 

                               4sin53˚ 

     5cos60 

 

                                                                                                                     x 

 

 

53˚  

 
60˚  

 

5N 
4N 

F.B.D 

 

 

    y 

 

y 

 

53˚  

 
37˚  
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∑ Fx       = (5cos60˚)-( 4sin53˚) 
           = ( 5 x  0.5) – ( 4 x   0.8) 

= 2.5 – 3.2 

        ∑ Fx        =  – 0.7   N 

  ∑ Fy          = (5sin60˚)+( 4cos53˚) 
                          = ( 5 x  0.866) +( 4 x   0.6) 

  = 4.33 +2.4 

                                                                    ∑ Fy =  6.73   N 

 

∴แรงในแนวแกน      x    =  0. 7  N 

แรงในแนวแกน  y   =  6.73   N 

 

 

         3.2.   จากรูปหาแรงในแกน x และ y และผลรวมของแรง  

2N 

20N 

 

 

 

 

 25N 

    16N 

 

 

 

 

 

 

 

53˚  

 
37˚  
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                               20cos53˚ 

 25cos37˚ 
 

 

    

   16N 

 

∑ Fx   = 25cos37˚-20cos53˚ 
  = ( 25 x  0.8) – ( 20 x   0.6) 

  = 20– 12  

∴∑ Fx  =  8   N 

∑ Fx   = (20sin53˚+ 2)-( 25 sin37˚+ 16) 

  = {( 20 x  0.8) +2} - {( 25  x   0.6)+16} 

  =  ( 16 + 2) – ( 15 + 16) 

 = 18 – 31  

∑ Fx                =  - 13   N 

∑ F   = 22 FyFx +  

  = 22 )13(8 −+  

= 16964 +  

      ∑ F             =
233  

∴∑ F   =  15 .26  N 

 

 

 

20
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เกณฑการวัด 

 

 

ถานผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 5 ขั้นตอน ให 30 คะแนน 

ถานผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 4 ขั้นตอน ให 25 คะแนน 

ถานผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 3 ขั้นตอน ให 18 คะแนน 

ถานผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 2ขั้ นตอน ให 12 คะแนน 

ถานผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 1 ขั้นตอน ให  8 คะแนน 

ถานผูเรียนตอบนอกเหนือจากน้ีใหอยูในดุลพินิจของผูสอน 
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การประเมิน 

ดาน       จิตพิสัย                         10   คะแนน 

 

จุดประสงคการเรียนรู เคร่ืองมือวัด คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเหตุ 

4.คุณธรรม  จริยธรรม แบบประเมิน 10 ไมตํ่ากวา 5 คะแนน ถาคะแนนไม

ผานเกณฑ

มาตรฐาน

สามารถสอบ

ซอมเสริมได 

คุณลักษณะอันพึงประสงค    
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แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 
 

 
 
 

                                          หัวขอที่วัด 

 

         ผูเรียน 

คว
าม
มีม

นุษ
ยส

ัมพ
ันธ

 

คว
าม
มีว

ินัย
 

คว
าม
รับ

ผิด
ชอ

บ 

คว
าม
เช
ื่อมั่

นใ
นต

นเ
อง

 

มีส
ัมม

าค
าร
วะ

 

รว
ม 

ลําดับที่ 
รหัส 

ประจําตัว 
ช่ือ-สกุล 2 2 2 2 2 10 
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เกณฑการวัด 
  
 

ความมีมนุษยสัมพันธ    2 คะแนน 
แสดงกิริยาทาทางสุภาพใชได               1 คะแนน ปรับปรุง 0 
ใหความรวมมือกับผูอ่ืน     1 คะแนน  ปรับปรุง 0 

 ความมีระเบียบวินัย      2 คะแนน 
แตงกายถูกระเบียบ ถูกตอง   1 คะแนน  ปรับปรุง 0 

ตรงตอเวลา    1 คะแนน   ปรับปรุง 0 
 ความรับผิดชอบ     2 คะแนน 

มีความพรอมในการเรียน   1 คะแนน  ปรับปรุง 0 
ปฏิบัติงานดวยความต้ังใจ             1 คะแนน   ปรับปรุง 0 

ความเชื่อมั่น 2คะแนน 
กลาแสดงความคิดเห็น    1 คะแนน   ปรับปรุง 0 
กลาซักถามปญหาขอสงสัย 1คะแนน ปรับปรุง 0 

มีสัมมาคารวะ      2 คะแนน 
แสดงความเคารพครู – อาจารยสม่ําเสมอ 2 คะแนน   ปรับปรุง 0 
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ตารางวิเคราะหประเมินผลตามสภาพจริงหนวยท่ี  3. 

 

ลําดับ จุดประสงคการเรียนรู เคร่ืองมือวัด จํานวน 

ขอ 

คะแนน หมายเหตุ 

1 อธิบายการเกิดกระแสไฟฟา ขอสอบอัตนัย 1 30 จุดประสงค 

การเรียนรู 

ท่ีไมผาน 

ครูผูสอน 

สามารถสอน 

ซอมเสริมได 

 

 ได    

     

2 บอกสัญลักษณของอุปกรณ ขอสอบอัตนัย 1 30 

 ที่ใชกับไฟฟาได    

     

     

     

3 คํานวณคาพลังงานไฟฟาได ขอสอบอัตนัย 1 30 

     

     

4 คุณธรรม  จริยธรรม  แบบประเมิน 1 10 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค    

     

     

     

  รวม 4 100 
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การประเมินผล 

ดาน      พุทธิพิสัย                             60  คะแนน 

 

จุดประสงคการเรียนรู เคร่ืองมือวัด คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเหตุ 

1.อธิบายการเกิดกระแสไฟฟา ขอสอบอัตนัย 30 ไมตํ่ากวา15 คะแนน ถาคะแนนไม

ผานเกณฑ

มาตรฐาน

สามารถสอบ

ซอมเสริมได 

ได    

    

2.บอกสัญลักษณของอุปกรณ ขอสอบอัตนัย 30 ไมตํ่ากวา15 คะแนน 

ที่ใชกับไฟฟาได    
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ขอสอบ(จุดประสงคการเรียนรูขอท่ี 1,2)  60  คะแนน 

             จงตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณ 

1. การเกิดกระแสไฟฟามีอะไรบาง จงอธิบาย   (30คะแนน) 

2.สัญลักษณของอุปกรณที่ใชกับไฟฟามีอะไรบาง จงอธิบาย     (30คะแนน) 

       

เฉลย 1.การเกิดกระแสไฟฟา 

      1.1.กระแสไฟฟาเกิดจาก  การที่มีอิเล็กตรอนเคลื่อนไหวอยางอิสระระหวางอะตอมโดยปกติ

วัตถุทุกชนิดจะเปนกลางทางไฟฟาซึ่งภายในอะตอมจะมีจํานวนโปรตอนจะเทากับจํานวนของอิเล็กตรอน

อิเล็กตรอนจะมีประจุไฟฟาเปนลบ สวนโปรตรอนที่มีประจุไฟฟาเปนบวกแตถาหากมีแรงดึงดูดที่ทําให

อิเล็กตรอนติดอยูกับอะตอมหลุดพนจากอะตอมและสามารถเคลื่อนไหวอยางอิสระระหวางอะตอม 
  1.2.กระแสไฟฟาเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจากอะตอมหน่ึงไปยังอะตอมหน่ึง

อิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่จากอะตอมหน่ึงไปยังอะตอมหน่ึงเปนอิเล็กตรอนวงนอกสุดหรือวาเลนซอิเล็กตรอนซึ่ง

อิเล็กตรอนวงน้ีสามารถหยุดเปนอิสระไดงายเน่ืองจากเมื่อมีแรงหรือพลังงานที่มีขนาดมากพอพลังงานที่

อิเล็กตรอนวงน้ีไดรับก็จะกระจายไปใหกับอิเล็กตรอนทุกตัวที่อยูในชั้นน้ีถาธาตุใดมีจํานวนอิเล็กตรอนวงนอก

สุดนอยเชน 1 หรือ 2 ตัว แรงหรือพลังงานที่ไดรับก็จะมากทําใหหลุดเปนอิสระไดงายแตถาธาตุใดมีจํานวน

อิเล็กตรอนวงนอกสุดมากเมื่อมีแรงหรือพลังงานมากระทําอิเล็กตรอนทุกตัวก็จะเฉลี่ยรับแรงหรือพลังงานทํา

ใหแรงหรือพลังงานลดลงอิเล็กตรอนก็จะไมหลุดหรือเคลื่อนที่ไปยังอะตอมอ่ืนฉะน้ันธาตุใดที่มีจํานวน

อิเล็กตรอนวงนอกสุดนอยจะสามารถทําใหเกิดกระแสไฟฟาไดงายซึ่งสวนใหญจะเปนตัวนําไฟฟาและพวกที่ 

  

 
 

    

 

http://www.school.net.th/library/create-web/10000/science/10000-4564/pic2.gif
http://www.school.net.th/library/create-web/10000/science/10000-4564/pic2.gif
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เฉลย            2.สัญลักษณของอุปกรณที่ใชกับไฟฟามีดังน้ี 

1.แรงดันไฟฟา 

แรงดันไฟฟามีหนวยเปนโวลต(Volt)ใชตัวยอวา V แรงดันไฟฟา 1 โวลต หมายถึง แรงดันที่ทําใหกระแสไฟฟา  

1 แอมแปรไหลผานเขาไปในความตานทาน 1โอหม 

 
                    2.กระแสไฟฟา 

เราทราบแลววาการไหลของอิเล็กตรอนในตัวนําไฟฟาน้ันเรียกวากระแสไฟฟาซึ่งมีหนวยวัดเปนแอมแปรใชตัว

ยอ วา (A) กระแสไฟฟา 1 แอมแปรคือกระแสไฟฟาที่ไหลผานตัวนําไฟฟาสองตัวที่วางขนาดกันมีระยะหางกัน 1 

เมตรแลว ทําใหเกิดแรงแตละตัวนําเทากับ นิวตันตอเมตร 

 
 

3. ความตานทานไฟฟา 

ความตานทานไฟฟา หมายถึงการตานทานการไหลของไฟฟาซึ่งมีหนวยวัดเปนโอหม ใชตัวยอวา ความ 

ตานทานไฟฟา 1 โอหม คือ ความตานทานตอกระแสไฟฟา 1 แอมแปรที่ไหล ผานอุปกรไฟฟา แลวทําใหเกิด

กําลังไฟฟา 1 วัตต 
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เกณฑการวัด 

 

ถาผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 5 ขั้นตอนให  30 คะแนน 

 ถาผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนได     4 ขั้นตอนให  25 คะแนน 

 ถาผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนได     3 ขั้นตอนให  18 คะแนน 

 ถาผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนได     2 ขั้นตอนให  12 คะแนน 

 ถาผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนได     1 ขั้นตอนให   8  คะแนน 

 ถาผูเรียนตอบนอกเหนือจากน้ีใหอยูในดุลพินิจของผูสอน 
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การประเมินผล 

ดาน       ทักษะพสิัย                         30   คะแนน  

 

จุดประสงคการเรียนรู เคร่ืองมือวัด คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเหตุ 

3.คํานวณคาพลังงานไฟฟาได ขอสอบอัตนัย 30 ไมตํ่ากวา 15 คะแนน ถาคะแนนไม

ผานเกณฑ

มาตรฐาน

สามารถสอบ

ซอมเสริมได 
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ขอสอบ(จุดประสงคการเรียนรูขอท่ี3)   30 คะแนน 

  จงตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณ 

   3.จงคํานวณคาพลังงานไฟฟาตอไปน้ี                                                              (30คะแนน) 

3.1.เปดเคร่ืองปรับอากาศที่ใชกําลังไฟฟา 2,000 วัตต เปนเวลา 2 ชั่วโมงจะใชพลังงาน

ไฟฟาไปกี่หนวย และจะเสียเงินเทาไร ถาพลังงานไฟฟาหนวยละ 2.50 บาท 

3.2.กาตมนํ้าไฟฟาใบหน่ึงใชกําลังไฟฟา 990 วัตต เมื่อตอเขากับความตางศักย 220 โวลต

จะมีกระแสไฟฟาผานเทาไร 

 

เฉลย 3.1.วิธีทําพลังงานไฟฟา (หนวย) = กําลังไฟฟา (กิโลวัตต ) x เวลา ( ชั่วโมง ) 

        กําลังไฟฟา = 2,000 วัตต = 2 กิโลวัตต 

เวลาที่ใช = 2 ชั่วโมง 

แทนคา พลังงานไฟฟา = 2 X 2 = 4 หนวย 

จะใชพลังงานไฟฟาไป 4 หนวย 

ถาพลังงานไฟฟาหนวยละ 2.50 บาทจะเสียเงินคาพลังงานไฟฟา = 4 X 2.50 = 10 บาท 

3.2.กําลังไฟฟามีคามากหรือนอยขึ้นอยูกับปริมาณกระแสไฟฟาและความตางศักยดังน้ันจึง

สามารถคํานวณหาคากําลังไฟฟาไดจากผลคูณระหวางความตางศักยกับกระแสไฟฟาดังน้ี 

กําลังไฟฟา (วัตต) = ความตางศักย (โวลต) X กระแสไฟฟา ( แอมแปร ) 

             หรือ P= V I 

เมื่อกําหนดให P แทนกําลังไฟฟา มีหนวย เปน วัตต ( w) 

V แทน ความตางศักยมีหนวยเปน โวลต ( V ) 

I แทน กระแสไฟฟามีหนวยเปน แอมแปร ( A ) 
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3.2.กาตมนํ้าไฟฟาใบหน่ึงใชกําลังไฟฟา 990 วัตต เมื่อตอเขากับความตางศักย 220 โวลตจะ

มีกระแสไฟฟาผานเทาไร 

วิธีทํา                       กาตมนํ้าไฟฟาใชกําลังไฟฟา (P)        = 990 W 

                               ความตางศักยของกาตมนํ้าไฟฟา (V ) = 220 V 

จาก  P = VI 

ดังน้ัน  990 = 220 x I 

     I = 
900
220

 

     I = 4.5 A 

น่ันคือกระแสไฟฟาที่ผานกาตมนํ้าไฟฟา = 4.5 แอมแปร 

 

เกณฑการวัด 

 

ถานผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 5 ขั้นตอน ให 30 คะแนน 

ถานผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 4 ขั้นตอน ให 25 คะแนน 

ถานผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 3 ขั้นตอน ให 20 คะแนน 

ถานผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 2 ขั้นตอน ให 12 คะแนน 

ถานผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 1 ขั้นตอน ให 8 คะแนน 

ถานผูเรียนตอบนอกเหนือจากน้ีใหอยูในดุลพินิจของผูสอน 
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การประเมินผล 

ดาน       จิตพิสัย                         10   คะแนน 

 

จุดประสงคการเรียนรู เคร่ืองมือวัด คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเหตุ 

4.คุณธรรม  จริยธรรม แบบประเมิน 10 ไมตํ่ากวา 5 คะแนน ถาคะแนนไม

ผานเกณฑ

มาตรฐาน

สามารถสอบ

ซอมเสริมได 

คุณลักษณะอันพึงประสงค    
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แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

 
 

 

 

                                                หัวขอท่ีวัด 

 

                     ผูเรียน 

คว
าม
มีม

นุษ
ยส

ัมพ
ันธ

 

คว
าม
มีว

ินัย
 

คว
าม
รับ

ผิด
ชอ

บ 

คว
าม
เช
ื่อมั่

นใ
นต

นเ
อง

 

มีส
ัมม

าค
าร
วะ

 

รว
ม 

ลําดับที่ 
รหัส 

ประจําตัว 
ช่ือ-สกุล 2 2 2 2 2 10 
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เกณฑการวัด 
  
 
ความมีมนุษยสัมพันธ    2 คะแนน 

แสดงกิริยาทาทางสุภาพใชได               1 คะแนน ปรับปรุง 0 
ใหความรวมมือกับผูอ่ืน     1 คะแนน  ปรับปรุง 0 

 ความมีระเบียบวินัย      2 คะแนน 
แตงกายถูกระเบียบ ถูกตอง   1 คะแนน  ปรับปรุง 0 

ตรงตอเวลา    1 คะแนน   ปรับปรุง 0 
 ความรับผิดชอบ     2 คะแนน 

มีความพรอมในการเรียน   1 คะแนน  ปรับปรุง 0 
ปฏิบัติงานดวยความต้ังใจ             1 คะแนน   ปรับปรุง 0 

ความเชื่อมั่น 2คะแนน 
กลาแสดงความคิดเห็น    1 คะแนน   ปรับปรุง 0 
กลาซักถามปญหาขอสงสัย 1คะแนน ปรับปรุง 0 

มีสัมมาคารวะ      2 คะแนน 
แสดงความเคารพครู – อาจารยสม่ําเสมอ 2 คะแนน   ปรับปรุง 0 
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ตารางวิเคราะหประเมินผลตามสภาพจริง หนวยท่ี  4. 

 

ลําดับ จุดประสงคการเรียนรู เคร่ืองมือวัด จํานวน 

ขอ 

คะแนน หมายเหตุ 

1 บอกความหมายของอะตอม, ขอสอบอัตนัย 1 30 จุดประสงค 

การเรียนรู 

ท่ีไมผาน 

ครูผูสอน 

สามารถสอน 

ซอมเสริมได 

 

 ธาตุ,พันธะเคมีได    

     

2 บอกขั้นตอนการจัดอิเล็ตรอน ขอสอบอัตนัย 1 30 

 ของธาตุได    

     

     

     

3 เขียนโครงสรางของธาตุได ขอสอบอัตนัย 1 30 

     

     

4 คุณธรรม  จริยธรรม  แบบประเมิน 1 10 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค    

     

     

     

  รวม 4 100 
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การประเมินผล 

ดาน      พุทธพิิสัย                             60  คะแนน 

 

จุดประสงคการเรียนรู เคร่ืองมือวัด คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเหตุ 

1.บอกความหมายของอะตอม, ขอสอบอัตนัย 30 ไมตํ่ากวา15 คะแนน ถาคะแนนไม

ผานเกณฑ

มาตรฐาน

สามารถสอบ

ซอมเสริมได 

ธาตุ,พันธะเคมีได    

    

2.เขียนโครงสรางของธาตุได ขอสอบอัตนัย 30 ไมตํ่ากวา15 คะแนน 
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ขอสอบ(จุดประสงคการเรียนรูขอท่ี1,2)  60คะแนน 

             จงตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณ 

1.จงบอกความหมายของอะตอม,ธาตุ,พันธะเคมี (อธิบาย)  (30คะแนน) 

2.จงอธิบายวิธีการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ(อธิบาย)  (30คะแนน) 

       

เฉลย  1.อะตอม ,ธาตุ ,พันธะเคมี  

1.1.อะตอมหมายถึงหนวยพื้นฐานของสสาร ประกอบดวยสวนของนิวเคลียสที่หนาแนนมาก

อยูตรงศูนยกลาง ลอมรอบดวยกลุมหมอกของอิเล็กตรอนที่มีประจุลบนิวเคลียสของอะตอมประกอบดวย

โปรตอนที่มีประจุบวกกับนิวตรอนซึ่งเปนกลางทางไฟฟา (ยกเวนในกรณีของ ไฮโดรเจน-1 ซึ่งเปนนิวไคลด

ชนิดเดียวที่เสถียรโดยไมมีนิวตรอนเลย) อิเล็กตรอนของอะตอมถูกดึงดูดอยูกับนิวเคลียสดวยแรง

แมเหล็กไฟฟา ในทํานองเดียวกัน กลุมของอะตอมสามารถดึงดูดกันและกันกอตัวเปนโมเลกุลได อะตอมทีม่ี

จํานวนโปรตอนและอิเล็กตรอนเทากันจะมีสภาพเปนกลางทางไฟฟา มิฉะน้ันแลวมันอาจมีประจุเปนบวก 

(เพราะขาดอิเล็กตรอน) หรือลบ (เพราะมีอิเล็กตรอนเกิน) ซึ่งเรียกวา ไอออน เราจัดประเภทของอะตอมดวย

จํานวนโปรตอนและนิวตรอนที่อยูในนิวเคลียส จํานวนโปรตอนเปนตัวบงบอกชนิดของธาตุทางเคมี และ

จํานวนนิวตรอนบงบอกชนิดไอโซโทปของธาตุน้ัน 

1.2. ธาตุ หมายถึง สารบริสุทธิ์ที่ประกอบดวยธาตุหรือสารชนิดเดียว  ไมสามารถแยกหรือ

สลายออกเปนสารอ่ืนได อนุภาคที่เล็กที่สุดของธาตุเรียกวา อะตอม ซึ่งประกอบดวยอิเล็กตรอนว่ิงวนรอบ

นิวเคลียสที่ประกอบดวยโปรตอน และ นิวตรอน    เลขอะตอมของธาตุ(ใชสัญลักษณ Z) คือจํานวนของ

โปรตอนในอะตอมของธาตุ เชน เลขอะตอมของธาตุคารบอน คือ 6 หมายความวา อะตอมของคารบอนน้ันมี

โปรตอนอยู 6 ตัว ทุกอะตอมของธาตุเดียวกันจะมีเลขอะตอมเทากันเสมอ คือมีจํานวนโปรตอนเทากัน มี

สัญลักษณนิวเคลียรที่ชวยในการดูจํานวนอนุภาคเหลาน้ี แตอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันอาจมีจํานวนนิวตรอน

ไมเทากัน ซึ่งเรียกวา ไอโซโทป ของธาตุ มวลของอะตอม(ใชสัญลักษณ A) วัดเปน หนวยมวลอะตอม (unified 

atomic mass units)(สัญลักษณX) เทากับผลรวมของจํานวนโปรตอน และนิวตรอนในนิวเคลียสของอะตอม  

ธาตุบางประเภทเปนสารกัมมันตรังสี และมีการเปลี่ยนแปลงเปนธาตุชนิดอ่ืน เน่ืองจากการสลายตัวทาง

กัมมันตภาพรังสี ธาตุที่เบาที่สุดคือ ไฮโดรเจน และ ฮีเลียม ซึ่งเปนสองธาตุแรกสุดที่เกิดขึ้นในกระบวนการบิ๊

กแบง ธาตุอ่ืนน้ันเกิดตามธรรมชาติหรือสรางขึ้นดวยมนุษยดวยวิธีการตางๆ ในการสังเคราะหนิวเคลียส  

  1.3. พันธะเคมี (Chemical Bond) หมายถึง แรงยึดเหน่ียวระหวางอะตอม 2 อะตอม หรือ 

ไอออนเขาไวดวยกันเปนโมเลกุลหรือเปนกลุมของอะตอมทั้งน้ีแรงยึดเหน่ียวจะขึ้นอยูกับอิเล็กตรอนวงนอก

http://krupriyakorn.wordpress.com/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://krupriyakorn.wordpress.com/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://krupriyakorn.wordpress.com/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%86%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://krupriyakorn.wordpress.com/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://krupriyakorn.wordpress.com/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://krupriyakorn.wordpress.com/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://krupriyakorn.wordpress.com/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://krupriyakorn.wordpress.com/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://krupriyakorn.wordpress.com/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99-1&action=edit&redlink=1
http://krupriyakorn.wordpress.com/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://krupriyakorn.wordpress.com/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://krupriyakorn.wordpress.com/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://krupriyakorn.wordpress.com/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://krupriyakorn.wordpress.com/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
http://krupriyakorn.wordpress.com/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://krupriyakorn.wordpress.com/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://krupriyakorn.wordpress.com/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://krupriyakorn.wordpress.com/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://krupriyakorn.wordpress.com/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%9B
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ของอะตอม (Valence Electron) เทาน้ัน  มีการถายโอนหรือการใชอิเล็กตรอนรวมกันทําใหเกิดพันธะเคมีที่มี

การจัดเรียงอิเล็กตรอนใหเกิดอิเล็กตรอนคูรวมพันธะขึ้นมาทําใหโมเลกุลที่เกิดขึ้นมีความเสถียรขึ้น 

เฉลย 2.วิธีการอิเล็กตรอนท่ีมีไดในแตละชั้น  หรือ  แตละระดับพลังงาน (n)  หาไดจากสูตร 2n2 

 เมื่อ  n =  1,2,3,....,7 

 โดย  n  =  1  คือ  ระดับพลังงานที่อยูใกลนิวเคลียสมากที่สุด 

  n  =   7    คือ  ระดับพลังงานที่อยูไกลนิวเคลียสมากที่สุด 

              ตารางแสดงระดับพลังงานและจํานวนอิเล็กตรอนท่ีมีไดเต็มท่ีในแตละระดับพลังงาน 

 

ระดับพลังงาน จํานวนอิเล็กตรอนที่มิไดเต็มที่  (อนุภาค) 

1(K) 

2(L) 

3(M) 

4(N) 

5(O) 

6(P) 

7(Q) 

2  

8 

18                                   

32 

50 

72 

           98 

  

ระดับพลังงาน จํานวนอิเล็กตรอนที่มิไดเต็มที่  (อนุภาค) 

1(K) 

2(L) 

3(M) 

4(N) 

5(O) 

6(P) 

7(Q) 

2  

8 

18                                   

32 

             18 

               8                               ไมเปนไปตามสูตร 2n2 

               5 

 

เปนไปตามสูตร  2n2
 

เปนไปตามสูตร  2n2
 



 

 

เกณฑการวัด 

    ถาผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ  5 ขั้นตอนให  30 คะแนน 

    ถาผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนได     4 ขั้นตอนให  25 คะแนน 

    ถาผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนได     3 ขั้นตอนให  18 คะแนน 

    ถาผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนได     2 ขั้นตอนให  12 คะแนน 

    ถาผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนได     1 ขั้นตอนให   8  คะแนน 

     ถาผูเรียนตอบนอกเหนือจากน้ีใหอยูในดุลพินิจของผูสอน 
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การประเมินผล 

ดาน       ทักษะพสิัย                         30   คะแนน  

 

จุดประสงคการเรียนรู เคร่ืองมือวัด คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเหตุ 

3.เขียนโครงสรางของธาตุได ขอสอบอัตนัย 30 ไมตํ่ากวา 15 คะแนน ถาคะแนนไม

ผานเกณฑ

มาตรฐาน

สามารถสอบ

ซอมเสริมได 
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ขอสอบ(จุดประสงคการเรียนรูขอท่ี 3)   30 คะแนน 

  จงตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณ 

3.การเขียนโครงสรางของธาตุนีลสโบร มีขั้นตอนอยางไร (30คะแนน) 

เฉลย  3. เขียนโครงสรางของธาตุนีลสโบร   ไดเสนอแบบจําลองอะตอมขึ้นมาสรุปไดดังน้ี 

                                 1. อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเปนชั้นๆ ตามระดับพลังงาน  และแตละชั้น

จะมีพลังงานเปนคาเฉพาะตัว 

 2. อิเล็กตรอนที่อยูใกลนิวเคลียสมากที่สุดจะเรียกวาระดับพลังงาน

ตํ่าสุดยิ่งหางจากนิวเคลียสมากขึ้น   ระดับพลังงานจะยิ่งสูงขึ้น           

3. อิเล็กตรอนที่อยูใกลนิวเคลียสมากที่สุดจะเรียกระดับพลังงาน  n=  1   ระดับพลังงาน

ถัดไปเรียกระดับพลังงาน n =2, n = 3,... ตามลําดับ   หรือเรียกเปนชั้น   K , L , M , 

N  ,O,  P และQ  

 

 

 

จากทฤษฎีอะตอมของ นีลสโบร แบบจําลองอะตอมมีลักษณะดังรูป 
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แบบจําลองอะตอมแบบกลุมหมอก 

เปนแบบจําลองที่นักวิทยาศาสตรคิดวาเปนไปไดมากที่สุดทั้งน้ีไดจากการประมวลผลการทดลองและ

ขอมูลตางๆ   อะตอมภายหลังจากที่นีลสโบร  ไดเสนอแบบจําลองอะตอมขึ้นมา อาจสรุปไดดังน้ี 

       1. อิเล็กตรอนไมสามารถว่ิงรอบนิวเคลียสดวยรัศมีที่แนนอน  บางคร้ังเขาใกลบางคร้ังออกหาง จึงไม

สามารถบอกตําแหนงที่แนนอนได   แตถาบอกไดแตเพียงที่พบอิเล็กตรอนตําแหนงตางๆภายในอะตอม

และอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่เร็วมากจนเหมือนกับอิเล็กตรอนอยูทั่วไปในอะตอมลักษณะน้ีเรียกวา " กลุม

หมอก" 

      2. กลุมหมอกของอิเล็กตรอนในระดับพลังงานตางๆจะมีรูปทรงตางกันขึ้นอยูกับจํานวนอิเล็กตรอน

และระดับพลังงานอิเล็กตรอน 

      3. กลุมหมอกที่มีอิเล็กตรอนระดับพลังงานตํ่าจะอยูใกลนิวเคลียสสวนอิเล็กตรอนที่มีระดับพลังงานสูง

จะอยูไกลนิวเคลียส 

      4. อิเล็กตรอนแตละตัวไมไดอยูในระดับพลังงานใดพลังงานหน่ึงคงที่ 

      5. อะตอมมีอิเล็กตรอนหลายๆระดับพลังงาน 

 

เกณฑการวัด 

 

 

ถานผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 5 ขั้นตอน ให 30 คะแนน 

ถานผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 4 ขั้นตอน ให 25 คะแนน 

ถานผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 3 ขั้นตอน ให 18 คะแนน 

ถานผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 2 ขั้นตอน ให 12 คะแนน 

ถานผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 1 ขั้นตอน ให  8  คะแนน 

ถานผูเรียนตอบนอกเหนือจากน้ีใหอยูในดุลพินิจของผูสอน 

 

 

 ลักษณะแบบจําลองอะตอมของนีลสโบร 
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 การประเมินผล 

ดาน       จิตพิสัย                         10   คะแนน 

 

จุดประสงคการเรียนรู เคร่ืองมือวัด คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเหตุ 

4.คุณธรรม  จริยธรรม แบบประเมิน 10 ไมตํ่ากวา 5 คะแนน ถาคะแนนไม

ผานเกณฑ

มาตรฐาน

สามารถสอบ

ซอมเสริมได 

คุณลักษณะอันพึงประสงค    
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แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 
 

 

 
 

                                                  หัวขอท่ีวัด 

 

                 ผูเรียน 

คว
าม
มีม

นุษ
ยส

ัมพ
ันธ

 

คว
าม
มีว

ินัย
 

คว
าม
รับ

ผิด
ชอ

บ 

คว
าม
เช
ื่อมั่

นใ
นต

นเ
อง

 

มีส
ัมม

าค
าร
วะ

 

รว
ม 

ลําดับที่ 
รหัส 

ประจําตัว 
ช่ือ-สกุล 2 2 2 2 2 10 
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เกณฑการวัด 
  
 
ความมีมนุษยสัมพันธ    2 คะแนน 

แสดงกิริยาทาทางสุภาพใชได               1 คะแนน ปรับปรุง 0 
ใหความรวมมือกับผูอ่ืน     1 คะแนน  ปรับปรุง 0 

 ความมีระเบียบวินัย      2 คะแนน 
แตงกายถูกระเบียบ ถูกตอง   1 คะแนน  ปรับปรุง 0 

ตรงตอเวลา    1 คะแนน   ปรับปรุง 0 
 ความรับผิดชอบ     2 คะแนน 

มีความพรอมในการเรียน   1 คะแนน  ปรับปรุง 0 
ปฏิบัติงานดวยความต้ังใจ             1 คะแนน   ปรับปรุง 0 

ความเชื่อมั่น 2คะแนน 
กลาแสดงความคิดเห็น    1 คะแนน   ปรับปรุง 0 
กลาซักถามปญหาขอสงสัย 1คะแนน ปรับปรุง 0 

มีสัมมาคารวะ      2 คะแนน 
แสดงความเคารพครู – อาจารยสม่ําเสมอ 2 คะแนน   ปรับปรุง 0 
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ตารางวิเคราะหประเมินผลตามสภาพจริงหนวยท่ี  5. 

 

ลําดับ จุดประสงคการเรียนรู เคร่ืองมือวัด จํานวน 

ขอ 

คะแนน หมายเหตุ 

1 บอกความหมายการเกิด ขอสอบอัตนัย 1 30 จุดประสงค 

การเรียนรู 

ท่ีไมผาน 

ครูผูสอน 

สามารถสอน 

ซอมเสริมได 

 

 สารประกอบและปฏิกิริยาเคมี    

 ได    

2 อธิบายการเกิดสารประกอบ ขอสอบอัตนัย 1 30 

 ปฏิกิริยาเคมีได    

     

     

     

3 เขียนการเกิดสารประกอบ

และ 

ขอสอบอัตนัย 1 30 

 ปฏิกิริยาได    

     

4 คุณธรรม  จริยธรรม  แบบประเมิน 1 10 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค    

     

     

     

  รวม 4 100 
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การประเมินผล 

ดาน      พุทธพิิสัย                             60  คะแนน 

 

จุดประสงคการเรียนรู เคร่ืองมือวัด คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเหตุ 

1.บอกความหมายการเกิด ขอสอบอัตนัย 30 ไมตํ่ากวา15 คะแนน ถาคะแนนไม

ผานเกณฑ

มาตรฐาน

สามารถสอบ

ซอมเสริมได 

สารประกอบและปฏิกิริยาเคมีได    

    

2.อธิบายการเกิดสารประกอบ ขอสอบอัตนัย 30 ไมตํ่ากวา15 คะแนน 

ปฏิกิริยาเคมีได    
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ขอสอบ(จุดประสงคการเรียนรูขอท่ี 1,2)  60  คะแนน 

             จงตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณ 

1.บอกความหมายการเกิด สารประกอบและปฏิกิริยาเคมี (30คะแนน) 

2.อธิบายการเกิดสารประกอบและปฏิกิริยาเคมี(30คะแนน) 

       

เฉลย 1.1.  สารประกอบเกิดจากการสรางพันธะเคมีระหวางอะตอมของธาตุตางชนิดกันโดยการ

แลกเปลี่ยนอนุภาคมูลฐานภายในอะตอมการรวมตัวของธาตุเปนสารประกอบน้ันเปนที่นาสงสัยวา

สารประกอบที่เกิดขึ้นน้ันมีสมบัติที่แตกตางกันไป  และแตกตางไปโดยสิ้นเชิงจากสมบัติของธาตุเดิมที่

เปนองคประกอบตัวอยางเชน 

 

                    Na     +    Cl  ------->  NaCl 

         โซเดียม (Na) เปนธาตุโลหะสีเงิน มีสถานะเปนของแข็งสามารถทําปฏิกิริยารุนแรงกับนํ้าและติดไฟ

ไดสวนคลอรีน (Cl) เปนธาตุอโลหะมีสถานะเปนกาซมีสีเขียวมีกลิ่นฉุนและเปนพิษ แตเมื่อธาตุทั้ง 2 

รวมตัวกันเปนสารประกอบจะไดเกลือแกงที่นําไปปรุงอาหารได 

           นํ้าตาลทรายเปนสารประกอบที่เกิดจากธาตุคารบอน (C) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O)  

           นํ้าเปนสารประกอบที่เกิดจากธาตุไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) ดังภาพ 

 

1.2.ปฏิกิริยาเคมี (Chemical reaction) คือ  กระบวนการที่เกิดจากการที่สารเคมีเกิดการ

เปลี่ยนแปลงแลวสงผลใหเกิดสาร ใหมขึ้นมาซึ่งมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปจากเดิม การเกิดปฏิกิริยา

เคมีจําเปนตองมีสารเคมีต้ังตน 2 ตัวขึ้นไป (เรียกสารเคมีต้ังตนเหลาน้ีวา "สารต้ังตน" หรือ 

reactant)ทําปฏิกิริยาตอกันและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติทางเคมีซึ่งกอตัวขึ้นมาเปน

สารใหมที่เรียกวา "ผลิตภัณฑ" (product) ซึ่งสารผลิตภัณฑมีคุณสมบัติทางเคมีที่เปลี่ยนไปจาก

เดิม หลังจากการเกิดปฏิกิริยาเคมีอะตอมทั้งหมดของสารต้ังตนไมมีการสูญหายไปไหนแตเกิด
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การแลกเปลี่ยนจากสารหน่ึงไปสูอีกสารหน่ึงซึ่งจะเห็นไดจากผลรวมของอะตอมของสารต้ังตน

จะเทากับผลรวมของอะตอมของผลิตภัณฑ   

ตอบ2.  การเกิดสารประกอบและการเกิดปฏิกิริยาเคมีแบงออกได  5  ชนิด ไดแก  

 

   1. ปฏิกิริยาการรวมตัว                         A +Z         ------->           AZ 

 

2. ปฏิกิริยาการสลายตัว                       AZ            ------->           A +Z 

 

            3. ปฏิกิริยาการแทนที่เชิงเด่ียว             A + BZ       ------->           AZ + B 

 

               4. ปฏิกิริยาการแทนที่เชิงคู                  AX+BZ       ------->           AZ + BX 

 

                5. ปฏิกิริยาสะเทิน                            HX+BOH     ------->          BX + HOH 

 

             ขอสังเกตการเกิดปฏิกิริยา  

สารใหมที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยาเคมี สังเกตไดดังน้ี  

1. สี เชน สารเดิมไมมีสีเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี จะมีสีใหมเกิดขึ้น (สารใหม) 

2. กลิ่น เชน เกิดกลิ่นฉุน กลิ่นเหม็น กลิ่นหอม 

3. ตะกอน เชน สารละลายเลด (II) ไนเตรต และโพแทสเซียมไอโอไดด เปนของเหลวใส ไมมีส ี 

เมื่อผสมกันแลวเกิดตะกอนสีเหลือง 

4. ฟองแกส เชน กรดไฮโดรคลอริก ผสมกับหินปูนหรือแคลเซียมคารบอเนตเกิดฟองแกสขึ้น 

5. เกิดการระเบิด หรือเกิดประกายไฟ เชน ใสโลหะโซเดียมลงในนํ้าจะเกิดประกายไฟขึ้น 

6. มีอุณหภูมิเปลี่ยน ซึ่งสารโดยทั่วไปเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเกิดการเปลี่ยนแปลง พลังงาน ความ

รอนควบคูไปดวยเสมอ    
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เกณฑการวัด 

 

 

 ถาผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 5 ขั้นตอนให  30 คะแนน 

 ถาผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนได     4 ขั้นตอนให  25 คะแนน 

 ถาผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนได     3 ขั้นตอนให  18 คะแนน 

 ถาผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนได     2 ขั้นตอนให  12 คะแนน 

 ถาผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนได     1 ขั้นตอนให   8  คะแนน 

 ถาผูเรียนตอบนอกเหนือจากน้ีใหอยูในดุลพินิจของผูสอน 
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การประเมินผล 

ดาน       ทักษะพสิัย                         30   คะแนน  

 

จุดประสงคการเรียนรู เคร่ืองมือวัด คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเหตุ 

3.เขียนการเกิดสารประกอบ ขอสอบอัตนัย 30 ไมตํ่ากวา 15 คะแนน ถาคะแนนไม

ผานเกณฑ

มาตรฐาน

สามารถสอบ

ซอมเสริมได 

และปฏิกิริยาได    
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ขอสอบ(จุดประสงคการเรียนรูขอท่ี 3)   30  คะแนน 

จงตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณ 

3. จงเขียนขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบในการเกิดพันธะไอออนิกวามีอะไรบาง         

(30คะแนน) 

  

เฉลย 3.ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบในการเกิดพันธะไอออนิกวามีการเปลี่ยนแปลงหลาย

ขั้นตอนดวยกันแตจะมีกี่ขั้นขึ้นอยูกับสมบัติของสารต้ังตนและแตละขั้นตอนยอยๆจะมีพลังงานเกี่ยวของ

อยูดวยดังตัวอยางการเกิดสารประกอบโซเดียมคลอไรด (NaCl) มีขั้นตอนดังน้ี 

            1.โลหะโซเดียมที่อยูในสถานะของแข็งระเหิดกลายเปนไอ (กลายเปนอะตอมในสถานะกาซ) ขั้น

น้ีตองใชพลังงาน หรือดูดพลังงานเทากับ 109 kJ/mol เรียกพลังงานที่ใชในขั้นน้ีวาพลังงานการระเหิด 

(Heat of siblimation) สัญลักษณ " Hs" หรือ "S" 

Na(s)+ 109 kJ-------------->Na(g).........(1) 

 

 

+ พลังงาน 
 

 

  

              2.โมเลกุลของคลอรีน (Cl2(g)) ซึ่งอยูในสถานะกาซแตกตัวออกเปนอะตอมในสถานะกาซ 

(Cl(g)) 

 

Cl (g) + 242 kJ -----------------> 2Cl(g) 

 

+ พลังงาน 
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แตในการเกิด NaCl(s) 1 mol ตองใช Cl(g) เพียง 1 mol ดังน้ัน 

 

Cl2(g) +121 kJ-------------------->Cl(g).........(2)  

     ขั้นน้ีตองใชพลังงานหรือดูดพลังงานเทากับ 121 kJ เรียกพลังงานที่ใชในขั้นน้ีวา พลังงานสลาย

พันธะ หรือพลังงานการแตกตัว (Bond Dissociation energy) สัญลักษณ " Hdis" หรือ "d" 

             3. อะตอมของโซเดียมในสถานะกาซ เสีย 1 เวเลนซอิเลคตรอน กลายเปนโซเดียมไอออนใน

สถานะกาซขั้นน้ีตองใชพลังงานหรือดูดพลังงาน 494 kJ/mol เรียกพลังงานที่ใขในขั้นน้ีวาพลังงานไอออ

ไนเซชั่น(Ionization Energy) สัญลักษณ "IE" หรือ "I"  

Na(g)+494 kJ----------------->Na (g) + e .........(3) 

 

+ พลังงาน 
 

 

+ 
 

 

                4. คลอรีนอะตอมในสถานะกาซรับอิเลคตรอนกลายเปนคลอไรดไอออนในสถานะกาซ(Cl-

(g)) ขั้นน้ีคายพลังงานออกมา 347 kJ/mol พลังงานที่คายออกมาในขั้นน้ีเรียกวาอิเลคตรอนอัฟฟนิตี

หรือสัมพรรคภาพอิเลคตรอน (Electron Affinity) สัญลักษณ E หรือ EA 

Cl(g)+e------------------> Cl-(g)+347 kJ...........(4) 

 

+ 
 

 

 

+ พลังงาน 

  

                5. โซเดียมไอออนในสถานะกาซและคลอไรดไอออนในสถานะกาซรวมตัวกันดวยพันธะไอ

ออนิกไดผลึกโซเดียมครอไรด (NaCl(s)) ขั้นน้ีคายพลังงานออกมา 787 kJ/mol พลังงานที่คายออกมาใน

ขั้นน้ีเรียกวาพลังงานแลคทิซ หรือพลังงานโครงรางผลึก (Lattic Energy) สัญลักษณ U หรือ Ec  

Na+(g) + Cl-(g) ---------------------->NaCl(s)+787 kJ.........(5) 
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+ 
 

 

 

+ พลังงาน 

เมื่อเอาสมการ (1)+(2)+(3)+(4)+(5) จะไดสมการรวมหรือปฏิกิริยารวมดังน้ี 

Na(s)+ Cl  (g)-----------------------> NaCl(s)+410 kJ..........(6) 

 

         แสดงวาในการเกิด NaCl(s) เปนการเปลี่ยนแปลงประเภทคายพลังงาน คือ เมื่อเกิด NaCl 1 mol จะ

คายพลังงานเทากับ 410 kJ     พลังงานที่คายออกมาเรียกวาพลังงานของปฏิกิริยาหรือความรอนของ

ปฏิกิริยาหรือความรอนของการเกิดสาร สัญลักษณ " Hf" 

  

 

 

 

เกณฑการวัด 

 

 

ถานผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 5 ขั้นตอน ให 30 คะแนน 

ถานผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 4 ขั้นตอน ให 25 คะแนน 

ถานผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 3 ขั้นตอน ให 18 คะแนน 

ถานผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 2 ขั้นตอน ให 12 คะแนน 

ถานผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 1 ขั้นตอน ให  8  คะแนน 

ถานผูเรียนตอบนอกเหนือจากน้ีใหอยูในดุลพินิจของผูสอน 
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การประเมินผล 

ดาน       จิตพิสัย                         10   คะแนน 

 

จุดประสงคการเรียนรู เคร่ืองมือวัด คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเหตุ 

4.คุณธรรม  จริยธรรม แบบประเมิน 10 ไมตํ่ากวา 5 คะแนน ถาคะแนนไม

ผานเกณฑ

มาตรฐาน

สามารถสอบ

ซอมเสริมได 

คุณลักษณะอันพึงประสงค    
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แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 
 

 

 
 

                                                  หัวขอท่ีวัด 

 

            ผูเรียน 

คว
าม
มีม

นุษ
ยส

ัมพ
ันธ

 

คว
าม
มีว

ินัย
 

คว
าม
รับ

ผิด
ชอ

บ 

คว
าม
เช
ื่อมั่

นใ
นต

นเ
อง

 

มีส
ัมม

าค
าร
วะ

 

รว
ม 

ลําดับที่ 
รหัส 

ประจําตัว 
ช่ือ-สกุล 2 2 2 2 2 10 
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เกณฑการวัด 
  
 
ความมีมนุษยสัมพันธ    2 คะแนน 

แสดงกิริยาทาทางสุภาพใชได               1 คะแนน ปรับปรุง 0 
ใหความรวมมือกับผูอ่ืน     1 คะแนน  ปรับปรุง 0 

 ความมีระเบียบวินัย      2 คะแนน 
แตงกายถูกระเบียบ ถูกตอง   1 คะแนน  ปรับปรุง 0 

ตรงตอเวลา    1 คะแนน   ปรับปรุง 0 
 ความรับผิดชอบ     2 คะแนน 

มีความพรอมในการเรียน   1 คะแนน  ปรับปรุง 0 
ปฏิบัติงานดวยความต้ังใจ             1 คะแนน   ปรับปรุง 0 

ความเชื่อมั่น 2คะแนน 
กลาแสดงความคิดเห็น    1 คะแนน   ปรับปรุง 0 
กลาซักถามปญหาขอสงสัย 1คะแนน ปรับปรุง 0 

มีสัมมาคารวะ      2 คะแนน 
แสดงความเคารพครู – อาจารยสม่ําเสมอ 2 คะแนน   ปรับปรุง 0 
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ตารางวิเคราะหประเมินผลตามสภาพจริงหนวยท่ี  6. 

 

ลําดับ จุดประสงคการเรียนรู เคร่ืองมือวัด จํานวน 

ขอ 

คะแนน หมายเหตุ 

1 บอกและยกตัวการรักษาดุลย ขอสอบอัตนัย 1 30 จุดประสงค 

การเรียนรู 

ท่ีไมผาน 

ครูผูสอน 

สามารถสอน 

ซอมเสริมได 

 

 ภาพของสิ่งมีชีวิตได    

     

2 บอกองคประกอบและหนาที่ ขอสอบอัตนัย 1 30 

 ของเซลลได    

     

     

     

3 เขียนเปรียบเทียบเซลของพืช ขอสอบอัตนัย 1 30 

 และสัตวได    

     

4 คุณธรรม  จริยธรรม  แบบประเมิน 1 10 

 คุณลักษณธอันพึงประสงค    

     

     

     

  รวม 4 100 
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การประเมินผล 

ดาน      พุทธพิิสัย                             60  คะแนน 

 

จุดประสงคการเรียนรู เคร่ืองมือวัด คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเหตุ 

1.อธิบายการรักษาดุลยภาพของ ขอสอบอัตนัย 30 ไมตํ่ากวา15 คะแนน ถาคะแนนไม

ผานเกณฑ

มาตรฐาน

สามารถสอบ

ซอมเสริมได 

สิ่งมีชีวิตได    

    

2.บอกองคประกอบและหนาที่ของ ขอสอบอัตนัย 30 ไมตํ่ากวา15 คะแนน 

เซลลได    
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ขอสอบ(จุดประสงคการเรียนรูขอท่ี 1,2)  60 คะแนน 

             จงตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณ 

1.การรักษาดุลภาพของสิ่งมีชีวิตมีอะไรบาง  (30คะแนน) 

2.องคประกอบและหนาทีข่องเซลลมีอะไรบาง  (30คะแนน) 

       

 เฉลย     1. การรักษาดุลภาพของสิ่งมีชีวิตมี 

1.1.การรัษาดุลยภาพของพืชท่ีคายนํ้าการคายนํ้าเปนการสูญเสียนํ้าของพืชในรูปของไอ

นํ้าโดยวิธีการแพร รอยละ 95 ของนํ้าที่พืชดูดเขามาจะสูญเสียไปโดยการคายนํ้าการคายนํ้าในพืชเกิดขึ้นที่

ปากใบ ( stoma )ผิวใบ ( leaf surface )และชองอากาศ ( lenticel ) ประมาณกันวา 80-90% ของการคายนํ้า

เกิดขึ้นที่ปากใบของพืชประกอบดวยชงเล็กๆ ในเน้ือเยื่อชั้นแรกสุดของใบในแตละชองลอมรอบดวยเซลล

คุม ( guard cell )เปนคูๆมีรูแรางคลายเมลดถั่วแดงประกบกัน ปากใบของพืชจะพบที่ดานทองของใบ

( ดานลางของใบท่ีไมไดรับแสง )มากกวาดานบนของใบ 

  1.2. การรักษาดุลยภาพของรางกายสัตว(Physiological homeostasis) การรักษาดุลยภาพ

ภายในรางกายของสัตว (homeostasis) ถือไดวาเปนหัวใจอันสําคัญตอความรูความเขาใจเกี่ยวกับสรีรวิทยา

ของสัตวชวงกึ่งศตวรรษที่19Claude Bernard นักสรีรวิทยาชาวฝร่ังเศสเปนผูใหแนวความคิดเกี่ยวกับการ

รักษาดุลยภาพของรางกายวาสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับสัตวมี 2 ชนิดคือ สภาพแวดลอมภายนอกตัว

สัตว (external environment) และสภาพแวดลอมภายใน (internal environment) ซึ่งไดแกของเหลวที่อาบ

รอบเซลลเลือด และนํ้าเหลืองซึ่งสัตวจะตองมีการรักษาสภาพแวดลอมภายในเหลาน้ีใหคอนขางคงที่หรือ

มีการเปลี่ยนแปลงไดเล็กนอยในชวงจํากัดคาหน่ึงจึงจะทําใหสิ่งมีชีวิตดํารงอยูไดถึงแมสภาพแวดลอม

ภายนอกรางกายจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากตอมาในป 1929 Walter B. Cannon นักสรีรวิทยาชาว

อเมริกันเปนผูที่นําเอาคําวา “homeostasis” มาใชเพื่อขยายความหมายของกลไกการรักษาสภาพแวดลอม

ภายในรางกาย (homeo = คลายหรือเหมือน, stasis = อยูน่ิงหรือทรงตัว) ดังน้ัน homeostasis จึงหมายถึง

การรักษาสภาพแวดลอมภายในรางกายใหคงที่แตความหมายของคําวาคงที่ในที่น้ีไมไดหมายถึงภาวะที่ไม

มีการเปลี่ยนแปลงหากแตหมายถึงมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาในลักษณะที่เปนไดนามิค (dynamic) 
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เฉลย     2.  องคประกอบและหนาท่ีของเซลลประกอบดวย 

1.เย่ือหุมเซลลหนาท่ี 

              หอหุมของเเหลวและออรแกเนลลสวนใหญเอาไว 

              ควบคุมการผานเขาออกของสารตางๆจากสิ่งแวดลอมเขาสูเซลล และภายในเซลลออกสู 

สิ่งแวดลอม 

              เปนที่ยึดจับของสารโครงรางเซลล (cytoskeletal) ทําใหเซลลคงรูปอยูได 

              เปนบริเวณรับ (receptor) ของสารบางชนิดไซโทสเกเลตัน ทําใหเกิดการประสานระหวาง 

แมทริกซนอกเซลลและไซโทพลาซึมภายในเซลลขึ้น 

2.นิวเคลียสหนาท่ี 

               เปนที่ที่ DNA บรรจุอยู 

               ควบคุมการสังเคราะหโปรตีน (โดยการสังเคราะห mRNA และ สงออกไปยังไซโทพลาสซึม

ทางรูที่เยื่อหุมนิวเคลียส ( nuclear pores ) ซึ่งจะกลายเปนตัวกําหนดคุณลักษณะของเซลลน้ัน ๆ 

               3. ไรโบโซมหนาท่ี 

มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 30 นาโนเมตร 

                ประกอบดวย 2 หนวยยอย คือ หนวยใหญ (60 S) และหนวยเล็ก (40 S) ซึ่งสรางขึ้นจาก rRNA 

และ โปรตีน 

               สรางในนิวคลีโอลัส 

               เปนที่สรางโปรตีน 

               มี 2 ชนิดคือ 

                  1) ไรโบโซมที่อยูเปนอิสระในไซโทพลาซึม(ทําหนาที่สรางโปรตีนที่อยูใน ไซโทพลาสซึม) 

                  2) ไรโบโซม ที่ติดอยูบนรางแหเอนโดพลาสมิกเรติคูลัม (ทําหนาที่สรางโปรตีนอยูที่เยื่อหุม

เซลล และโปรตีนที่จะถูกสงออกไปยังนอกเซลล 
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                4. เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมหนาท่ี 

เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมแบงออกเปน 2 ชนิด คือ 

                  1) เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมแบบผิวเรียบ 

                ไมมีไรโบโซมเกาะอยูบนผิวของ ER 

                 มีหนาที่สรางไขมัน อันไดแก ฟอสโฟลิปดฮอรโมนเพศและสเตรอยดฮอรโมน 

                 เปนที่สําหรับเก็บ Ca2
+ 

                 มีหนาที่ในขบวนการเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต 

                 มีเอนไซมสําหรับทําลายพิษของยา 

                พบมากที่ ลูกอัณฑะ (teste) รังไข (ovary) และผิวหนัง (skin)  

                 2) เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมแบบผิวขรุขระ 

                 มีไรโบโซมเกาะอยูบนผิวของเอนโดพลาสมิกเรติคูลัม 

                 เปนที่สําหรับใหสายของโพลีเพปไทดที่จะถูกสงออกนอกเซลลมีการพับ ไปสูรูปราง 3 มิติที่

ถูกตองกอนที่จะถูกสงออกไปยังกอลจิแอพพาราตัส 

                 เปนที่สําหรับเติมคารโบไฮเดรต (โอลิโกแซคคาไรด) ใหกับโปรตีนที่จะถูก สงออก นอก

เซลลซึ่งก็คือไกลโคโปรตีน 

                โปรตีนที่จะออกจากเอนโดพลาสมิกเรติคูลัม น้ันจะถูกหอดวย เยื่อหุมของเอนโดพลาสมิกเรติ

คูลัมและกลายเปนถุงเล็ก ๆ หลุดออกจากเอนโดพลาสมิกเรติคูลัม 

              5. กอลจิแอพพาราตัส (golgi apparatus) หนาท่ี 

               เปรียบเสมือนโกดังเก็บสินคากอนสงออกโดยจะรับถุงบรรจุโปรตีนจาก ER แลวมาตัดแตงตอ

เติม โปรตีนใหสมบูรณ จากน้ันจะทําการคัดเลือกโปรตีนที่มีโครงสรางสมบูรณแลวสงไปยังจุดหมาย

ปลายทางตาง ๆ ทั้งภายในเซลล ภายนอกเซลลและที่เยื่อหุมเซลล 

 

 

 

 



82 

 

       6. ไลโซโซม (lysosome)หนาท่ี 

        1) การยอยสลายภายในเซลล (intracellular digestion)  

               การโอบกลืน(phagocytosis) เชนการยอยเซลลแบคทีเรียที่ถูกจับกินโดยเม็ดเลือดขาว 

               การยอยสลาย แมคโครโมเลกุล (macromolecule) 

               การทําลาย ออรแกเนลล ที่เสื่อมสภาพในเซลล (autophagy)  

        2) มีหนาที่ใน กระบวนการทําลายเซลลที่หมดอายุหรือหนาที่ (programmed destruction) เชนในการ

เปลี่ยนรูปรางของลูกออด เปนกบ โดยไลโซโซมในเซลลหาง ลูกออดจะทําลายสวนหางใหหายไปขณะ 

เจริญเติบโตเปนกบหรือ การหายไป ของพังผืดระหวางน้ิวมือของมนุษย 

         7. เพอโรซิโซม (peroxisome)หนาท่ี 

               ทําลายสารพิษ เชนแอลกอฮอล 

               ทําลายไขมัน 

               ทําลาย H2O2ที่เกิดขึ้นในเพอโรซิโซม โดยเปลี่ยนเปน H2O ดวยเอนไซมแคตาเลส (catalase 

enzyme)   

          8. แวคิวโอล (vacuole)หนาท่ี 

               แวคิวโอลในเซลลพืชทําหนาที่เก็บนํ้า นํ้าตาล เกลือ เม็ดสี (pigment) และสารพิษบางชนิดเพื่อ

ปองกันพืชจากสัตวกินพืชเปนอาหาร 

               แวคิวโอล ในโปรโทซัวไดแกแวคิวโอลที่ทําหนาที่ยอยอาหาร(digestive vacuoles)หรือแวคิว

โอลที่ทําหนาที่เก็บอาหาร (food vacuoles)   

9. ไมโทคอนเดรีย (mitochondria)หนาท่ี 

               เปนที่สําหรับการหายใจระดับเซลล ซึ่งการหายใจระดับเซลล (cellular respiration) คือ 

กระบวนการที่พลังงานเคมีของ คารโบไฮเดรตถูกเปลี่ยน เปน ATP ซึ่งเปนตัวให พลังงานภายในเซลลซึ่ง

สามารถเขียนเปนสมการไดดังน้ี 

C6H12O6 + O2                       CO2 + H2O + พลังงาน  
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10. คลอโรพลาสต (chloroplasts)หนาท่ี 

               เปนที่เกิดกระบวนการสังเคราะหดวยแสง (photosynthesis)  

               การสังเคราะหดวยแสง คือกระบวนการที่พลังงานแสงถูกเปลี่ยนเปนพลังงานเคมี 

คารโบไฮเดรตโดยสามารถเขียนเปนสมการไดดังน้ี 

                                พลังงานแสง + CO2+ H2O                  C6H12O6 + O2  

                11. สารโครงรางของเซลล (cytoskeleton)  

                   11.1 ไมโครทูบูล (microtubule)หนาท่ีของไมโครทูบูล 

                   ชวยรักษารูปรางของเซลล ไมโครทูบูลเปรียบเสมือนแทงเหล็กที่ทนตอแรงอัดภายนอก 

                   ทําใหเกิดการเคลื่อนไหวของซิเลียและแฟลเจลลา ซึ่งสงผลใหเซลลที่มีซิเลยี หรือแฟลเจลา

เปนสวนประกอบเกิดการเคลื่อนที่ได (ไมโครทูบูลในซิเลีย และแฟลเจลลาจะมีการเรียงตัวแบบ 9+2 ซึ่ง

ประกอบดวยไมโครทูบูล 2 ทอ จํานวน 9 ชุด จัดเรียงตัวเปนวงแหวนโดยตรงกลาง มีทอไมโครทูบูล

จํานวน 2 ทอวางอยู 

                   ชวยในการแยกโครโมโซมระหวางเซลลกําลังแบงตัว 

                   ชวยในการเคลื่อนที่ของออรแกเนลล 

11.2 ไมโครฟลาเมนต (microfilament or actin filament)หนาท่ี 

                ชวยรักษารูปรางของเซลลโดยไมโครฟลาเมนตจะทําใหเซลลทนตอแรงดึง 

                มีบทบาทสําคัญในการหดตัวของเซลลกลามเน้ือ โดยมีไมโอซิน เปน มอเตอร โมเลกุล 

(motor molecule) 

                เปนสวนประกอบใน ไมโครวิลไล (microvilli) ของ เซลลบุผิวภายในลําไส (intestinal cell) 

ทําหนาที่เพิ่มพื้นที่ผิวใหแกเซลลบุผิวภายในลําไส 

                มีบทบาทในการเคลื่อนที่แบบอะมีบา (amoeboid movement) ของเซลล และทําใหเกิดรอย

แยกสําหรับเซลลที่กําลังแบงตัว 

                เกี่ยวของกับการไหลเวียนของไซโทพลาซึม ในเซลลพืช (cytoplasmic streaming)  
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11.3 อินเตอรมีเดียท ฟลาเมนต (intermediate filament)หนาท่ี 

                ชวยรักษารูปรางของเซลลอินเตอรมีเดียท ฟลาเมนต ทนตอแรงดึงภายนอก เชนเดียวกับไม

โครฟลาเมนต 

                ชวยยึดออรแกเนลล บางอยางใหอยูกับที่ เชนนิวเคลียสถูกยึดใหอยูในกรงที่ทําดวย อินเตอร 

มีเดียทฟลาเมนต 

                สราง นิวเคลียรลารมินาร (nuclear larninar)  

           12. โครงสรางผิวเซลล (cell surface structure)  

              คือโครงสรางที่อยูถัดออกมาจากเยื่อหุมเซลล เชน ผนังเซลล (cell wall) ที่พบในเซลลพืช รา 

สาหรายและแมทริกซนอกเซลล ( extracellular matrix) ที่พบในเซลลสัตว 

 12.1 ผนังเซลลหนาท่ี 

                ทําหนาที่เชื่อมตอกับบริเวณรับของอินทีกริน (integrin receptor) ในเยื่อหุมเซลลและอินที

กรินก็เชื่อมตอกับ ไซโทสเกเลตันทําใหเกิดการประสานระหวาง แมทริกซนอกเซลล และไซโทพลาซึม

ภายในเซลลขึ้น 

            13.โครงสรางเชื่อมตอระหวางเซลล (junction between cells) 

13.1 พลาสโมเดสมาตา (plasmodesmata) ในเซลลพืช 

         ชวยใหไซโทพลาสซึมระหวางเซลลแพรถึงกัน ทําใหสารตาง ๆในไซโทพลาสซึม 

เกิดการแลกเปลี่ยนกันระหวางเซลล 

             13.2 ไททจังชัน (tight junction) ในเซลลสัตว 

               เปนโครงสรางที่เกิดจากเยื่อหุมเซลลที่อยูติดกันเกิดการรวมตัวกันปองกันการร่ัวไหลของ 

ของเหลวภายในเซลลและนอกเซลลเขาหากัน 

            13.3 เดสโมโซม (desmosome) ใน เซลลสัตว 

               ทําหนาที่ตรึงเซลลเขาดวยกัน โดยมีอินเตอรมีเดียทฟลาเมนตชวยเพิ่มความแข็งแรงใหแก 

เดสโมโซม 

             13.4 แกพจังชัน (gap junction) ในเซลลสัตว 

               เปนชองที่เกิดขึ้นระหวางเซลลที่อยูติดกัน 

               ทําใหสารและโมเลกุลสามารถเคลื่อนที่จากเซลลหน่ึงไปยังอีกเซลลหน่ึง 

               กระแสไฟฟา สามารถเคลื่อนที่จากเซลลหน่ึงไปยังอีกเซลลหน่ึงโดยผานทางแกพจังชัน 
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เกณฑการวัด 

     ถานักศึกษาตอบตามแนวทางขางตนครบ 5 ขั้นตอนให  30 คะแนน 

     ถานักศึกษาตอบตามแนวทางขางตนได     4 ขั้นตอนให  25 คะแนน 

     ถานักศึกษาตอบตามแนวทางขางตนได     3 ขั้นตอนให  18 คะแนน 

     ถานักศึกษาตอบตามแนวทางขางตนได     2 ขั้นตอนให  12 คะแนน 

     ถานักศึกษาตอบตามแนวทางขางตนได     1 ขั้นตอนให   8  คะแนน 

      ถานักศึกษาตอบนอกเหนือจากน้ีใหอยูในดุลพินิจของผูสอน 
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การประเมิน 

ดาน       ทักษะพสิัย                         30   คะแนน  

 

จุดประสงคการเรียนรู เคร่ืองมือวัด คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเหตุ 

3.เขียนเปรียบเทียบเซลของพืช ขอสอบอัตนัย 30 ไมตํ่ากวา 15 คะแนน ถาคะแนนไม

ผานเกณฑ

มาตรฐาน

สามารถสอบ

ซอมเสริมได 

และสัตวได    
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ขอสอบ(จุดประสงคการเรียนรูขอท่ี 3)   30 คะแนน 

  จงตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณ 

3.เซลลพืชและเซลลสัตวแตกตางกันหรือเหมือนกันอยางไรบาง(30คะแนน) 

เฉลย 3.การเปรียบเทียบเซลลพืชและเซลลสัตว 

 
 

 

 

 

 

เซลลพืช เซลลสัตว 

1. มีผนังเซลล 

2. มีคลอโรพลาสต 

3. มีแวคิวโอลขนาดใหญที่มีของเหลวบรรจุอยู 

4. มีนิวเคลียสอยูขางเซลล 

1. ไมมีผนังเซลล 

2. ไมมีคลอโรพลาสต 

3. มีแวคิวโอลขนาดเล็กหรือไมมีแวคิวโอล 

4. มีนิวเคลียสอยูตรงกลางเซลล 

https://sites.google.com/site/saifonsaen/khorngsrang-laea-hnathi-khxng-sell-phuch-laea-e/kar-periyb-theiyb-well-phuch-laea-sell-satw/cells.gif?attredirects=0
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เกณฑการวัด 

 

 

ถานผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 5 ขั้นตอน ให 30 คะแนน 

ถานผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 4 ขั้นตอน ให 25 คะแนน 

ถานผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 3 ขั้นตอน ให 18 คะแนน 

ถานผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 2 ขั้นตอน ให12 คะแนน 

ถานผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 1 ขั้นตอน ให  8 คะแนน 

ถานผูเรียนตอบนอกเหนือจากน้ีใหอยูในดุลพินิจของผูสอ 
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การประเมิน 

ดาน       จิตพิสัย                         10   คะแนน 

 

จุดประสงคการเรียนรู เคร่ืองมือวัด คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเหตุ 

4.คุณธรรม  จริยธรรม แบบประเมิน 10 ไมตํ่ากวา 5 คะแนน ถาคะแนนไม

ผานเกณฑ

มาตรฐาน

สามารถสอบ

ซอมเสริมได 

คุณลักษณะอันพึงประสงค    
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แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

 

 

 

                                                            

                                                                  หัวขอท่ีวัด 

 

                      ผูเรียน 

คว
าม
มีม

นุษ
ยส

ัมพ
ันธ

 

คว
าม
มีว

ินัย
 

คว
าม
รับ

ผิด
ชอ

บ 

คว
าม
เช
ื่อมั่

นใ
นต

นเ
อง

 

มีส
ัมม

าค
าร
วะ

 

รว
ม 

ลําดับที่ 
รหัส 

ประจําตัว 
ช่ือ-สกุล 2 2 2 2 2 10 
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ตารางวิเคราะหประเมินผลตามสภาพจริงหนวยท่ี  7. 

 

ลําดับ จุดประสงคการเรียนรู เคร่ืองมือวัด จํานวน 

ขอ 

คะแนน หมายเหตุ 

1 บอกความหมายของ ขอสอบอัตนั 1 30 จุดประสงค 

การเรียนรู 

ท่ีไมผาน 

ครูผูสอน 

สามารถสอน 

ซอมเสริมได 

 

 ระบบนิเวศไดได    

     

2 บอกความสัมพันธของ ขอสอบอัตนั 1 30 

 ระบบนิเวศไดได    

     

3 แสดงความรูและแนวทางการ ขอสอบอัตนั 1 30 

 อนุรักษความหลากหลายทาง    

 ชีวภาพของระบบนิเวศได    

     

     

4 คุณธรรม  จริยธรรม  แบบประเมิน 1 10 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค    

     

     

     

  รวม 4 100 
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การประเมินผล 

ดาน      พุทธพิิสัย                             60  คะแนน 

 

จุดประสงคการเรียนรู เคร่ืองมือวัด คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเหตุ 

1.บอกความหมายของระบบนิเวศได ขอสอบอัตนัย 30 ไมตํ่ากวา15 คะแนน ถาคะแนนไม

ผานเกณฑ

มาตรฐาน

สามารถสอบ

ซอมเสริมได 

    
 

   

2.บอกความสัมพันธของระบบนิเวศ ขอสอบอัตนัย 30 ไมตํ่ากวา15 คะแนน 

ได    
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ขอสอบ(จุดประสงคการเรียนรูขอท่ี1,2)  60 คะแนน 

             จงตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณ    

  1.ระบบนิเวศหมายถึงอะไรหมายถึงอะไร และมีอะไรบาง (30คะแนน)  

  2.ระบบนิเวศมีความสัมพันธกันอยางไรบางในการดํารงชีวิตของมนุษยในปจจุบัน (30คะแนน)  

เฉลย    1.  ระบบนิเวศ (ecosystem) หมายถึง  ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูอาศัย ณ ที่ใดที่

หน่ึง  ความสัมพันธม ี 2 ลักษณะ  คือความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิตและระหวางสิ่งมีชีวิต

กับสิ่งมีชีวิตดวยกันเองโดยมีการถายทอดพลังงานและสารอาหารในบริเวณน้ันๆ สูสิ่งแวดลอม 

    ระบบนิเวศบนโลกถึงแมจะมีความหลากหลาย แตก็มีโครงสรางที่คลายคลึงกัน คือ

ประกอบไปดวยสวนสําคัญ2 สวน คือ 

                     1. สวนประกอบที่ไมมีชีวิต (abiotic component ) ประกอบดวย 

                         อนินทรียสาร ไดแก ไนโตรเจน คารบอนไดออกไซด ออกซิเจน นํ้าและคารบอน 

                          อินทรียสาร ไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ฯลฯ 

                         สภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแก อุณหภูมิ แสง ความเปนกรดเปนดาง  ความเค็มและ

ความชื้น 

                     2. สวนประกอบที่มีชีวิต  (biotic component) ไดแก 

                         ผูผลิต (producer)  

                         ผูบริโภค (consumer) 

                         ผูยอยสลาย (decomposer) 

 เฉลย 2.ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศในระบบนิเวศแบงออกไดเปน 2ลักษณะ คือ 

                 1.ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันซึ่งดํารงชีวิตอยูรวมกันเปนหมูเปนกลุม เปนฝูง 

มีความสัมพันธ ทั้งในดานบวกและลบ ผลดีก็คือการอยูรวมกันเปนฝูง จะทําใหมีการปกปองอันตรายให

กันมีการขยายพันธุไดรวดเร็วขึ้น มีการแบงบทบาทหนาที่ เปนผูนํา ฝูง เชนการรวมฝูงของชาง ลิง ผึ้ง ตอ 

แตน และนก ขณะเดียวกันก็มีผลในทางลบ เพราะการอยูรวมกันเปนกลุมและดํารงชีวิตแบบเดียว กันน้ัน 

กอใหเกิดการแกงแยงแขงขันและเกิด ความหนาแนนของประชากรมากเกินไป 

               2.ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตางชนิดกันเปนความสัมพันธที่เกิดขึ้นในลักษณะตาง ๆ ดังน้ี 

                  2.1.ภาวะการเปนผูอาศัยเปนความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต ๒ ชนิดที่อาศัยอยูรวมกันฝายผูอาศัย

เปนผูไดรับประโยชน ผูที่ใหอาศัยเปนผูเสียประโยชน เชนตนกาฝาก ซึ่งเกิดบนตนไมใหญมีรากพิเศษที่

เจาะลงไปยังทอนํ้าและทออาหารของตนไมเพื่อดูดนํ้าและธาตุอาหารหรือสัตวประเภทหมัดเรือด เห็บ 

ปลิง ทาก เหา ไร เปนตน 
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                2.2.การลาเหย่ือเปนการอยูรวมกันของสิ่งมีชีวิตที่ชีวิตหน่ึงตองตกเปนอาหารของอีกชีวิตหน่ึง 

เชน กวางเปนอาหารของสัตวปลาเปนอาหารของมนุษย ซึ่งสิ่งมีชีวิตลาชีวิตอ่ืนเปนอาหาร เรียกวาผูลาและ

ชีวิตทีตองตกเปนอาหารน้ัน เรียกวาเหย่ือ 

              3. การไดประโยชนรวมกันเปนการอยูรวมกันระหวางสิ่งมีชีวิต ๒ ชนิดที่ตางฝายตางไดรับ

ประโยชนกันและกัน แตไมจําเปนตองอยูดวยกันตลอดเวลาน่ันคือ บางคร้ังอาจอยูดวยกัน บางคร้ังก็อาจ

แยกใชชีวิตอยูตามลําพังได เชนนกเอ้ียงกับควาย การที่นกเอ้ียงเกาะอยูบนหลังควายน้ันมันจะจิกกินเห็บ

ใหกับควายขณะเดียวกันก็จะสงเสียงเตือนภัยใหกับควาย เมื่อมีศัตรูมาทําอันตรายควายหรือแมลงที่ดูดกิน

นํ้าหวานจากดอกไม มันก็จะชวยผสมเกสรใหกับดอกไมไปดวยพรอมกัน 

             4. ภาวะแหงการเกื้อกูลเปนความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต ๒ชนิด ที่ฝายหน่ึงไดประโยชน สวนอีก

ฝายไมเสียประโยชนแตก็ไมไดประโยชนอยางเชน กลวยไมปา ที่เกาะอยูตามเปลือกของตนไมใหญในปา

อาศัยความชื้นและธาตุอาหารจากเปลือกไมแตก็ไมไดชอนไชรากเขาไปทําอันตรายกับลําตนของตนไม 

ตนไมจึงไมเสียผลประโยชนแตก็ไมไดประโยชนจากการเกาะของกลวยไมน้ัน 

            5. ภาวะท่ีตองพึ่งพากันและกันเปนการอยูรวมกันของสิ่งมีชีวิต๒ ชนิด ที่ไมสามารถมีชีวิตอยูได 

ถาแยกจากกัน เชน ไลเคนซึ่งประกอบดวยราและสาหราย สาหรายน้ันสามารถสรางอาหารไดเองแตตอง

อาศัยความชื้นจากรา และราก็ไดอาหารจากสาหราย เชน ปลวกกินไมเปนอาหารแตในลําไสของปลวกไม

มีนํ้ายอย สําหรับยอยเซลลูโลส ตองอาศัยโปรโตซัวซึ่งอาศัยอยูในลําไสของปลวกเอง เปนตัวชวยยอย

เซลลูโลส และโปรโตซัวเองก็ไดอาหารจากการยอยน้ีดวย 

            6.ภาวะของการสรางสารปฎิชีวนะเปนการอยูรวมกันของสิ่งมีชีวิต ที่ฝายหน่ึงไมไดรับประโยชน

แตอีกฝายหน่ึงตองเสียประโยชน เกิดขึ้นเน่ืองจากสิ่งมีชีวิตบางชนิดไดสกัดสารออกจากรางกาย แลวสาร

น้ันไปมผีลตอสิ่งมีชีวิตอ่ืน เชน ราเพนิซิเลียมสรางสารเพนิซีเลียม ออกมา แลวไปมีผลตอการยับยั้งการ

เจริญของบัคเตรี 

            7. ภาวะการกีดกันเปนภาวะที่การดํารงอยูของสิ่งมีชีวิตไปมีผลตอการอยูรอดของสิ่งมีชีวิตอีกชนิด

หน่ึง เชนตนไมใหญบังแสงไมใหสองถึงไมเล็กที่อยูขางลาง ทําใหไมเล็กไมอาจเติบโตได 

            8. ภาวะของการแขงขันเปนความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต ๒ชีวิต ซึ่งอาจเปนชนิดเดียวกัน หรือตาง

ชนิดกัน ที่มีความตองการที่อยูอาศัยหรืออาหารอยางเดียวกันในการดํารงชีวิต และปจจัยดังกลาวน้ันมี

จํากัดจึงเกิดการแขงขัน เพื่อครอบครองที่อยูอาศัย หรือแยงชิงอาหารน้ัน เชนตนไมสองตนที่ขึ้นอยูใน

กระถางเดียวกัน 

               9. ภาวะการเปนกลางเปนการอยูรวมกันของสิ่งมีชีวิต๒ ชีวิต ในชุมชนเดียวกัน แตตางดํารงชีวิต

เปนอิสระแกกัน โดยไมใหและไมเสียประโยชนตอกัน 
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              10.ภาวะการยอยสลายเปนการดํารงชีวิตของพวกเห็ดรา บัคเตรีที่มีชีวิตอยูดวยการหลั่งสาร

เอนไซมออกมานอกรางกายเพื่อยอยซากสิ่งมีชีวิตใหเปนรูปของเหลว แลวดูดซึมเขาสูรางกาย ในรูป

ของเหลวซึ่งเปนสิ่งมีชีวิต ทําใหเกิดการ  

 

 

 

 

 

 

เกณฑการวัด 

     ถาผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 5 ขั้นตอนให  30 คะแนน 

     ถาผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนได     4 ขั้นตอนให  25 คะแนน 

     ถาผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนได     3 ขั้นตอนให  18 คะแนน 

     ถาผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนได     2 ขั้นตอนให  12 คะแนน 

     ถาผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนได     1 ขั้นตอนให  8   คะแนน 

      ถาผูเรียนตอบนอกเหนือจากน้ีใหอยูในดุลพินิจของผูสอน 
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การประเมินผล 

ดาน       ทักษะพสิัย                         30   คะแนน  

 

จุดประสงคการเรียนรู เคร่ืองมือวัด คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเหตุ 

3.แสดงความรูและแนวทางการ ขอสอบอัตนัย 30 ไมตํ่ากวา 15 คะแนน ถาคะแนนไม

ผานเกณฑ

มาตรฐาน

สามารถสอบ

ซอมเสริมได 

อนุรักษความหลากหลายทาง    

ชีวภาพของระบบนิเวศได    
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ขอสอบ(จุดประสงคการเรียนรูขอท่ี 3)   30 คะแนน 

  จงตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณ 

3.แนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่ หนวยราชการ ประชาชน เอกชน และการ

สนับสนุนจากภาครัฐอยางอยางจริงจังมีอะไรบาง             (30คะแนน) 

เกณฑการวัด 

เฉลย 3.แนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

          การเพิ่มประชากรอยางรวดเร็ว (Exponential) ทําใหมีการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชสนองความ

ตองการในการดํารงชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพซึ่งบางคร้ังเกินความจําเปน จนทําให

ระบบนิเวศตาง ๆ เสียสมดุลทรัพยากรธรรมชาติบางอยางเสื่อมโทรมรอยหรอหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงจน

ไมสามารถเอ้ือประโยชนไดเชนเดิมจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองหาวิธีการหรือมาตรการในการใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสมและมีเหตุผลเพียงพอทั้งน้ีรวมไปถึงการควบคุมขนาดประชากรโลกให

มีความเหมาะสมกับทรัพยากรของโลกขณะเดียวกันก็ตองอนุรักษสิ่งแวดลอมควบคูไปดวยในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติตามหัวขอที่ 3.1.3น้ันควรเนนทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ 1 และ2 โดยมีมาตรการที่

ทําใหสามารถใชประโยชนไดตลอดไปทั้งดานปริมาณและคุณภาพสวนทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ 3 

และประเภทที่ 4 ควรใชกันอยางประหยัดและเหมาะสมทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดสิ้นไปควรใช

อยางประหยัดที่สุด 

          แนวคิดการพัฒนาแบบย่ังยืน(SustainableDevelopment-S.D.) 

          WCED World Commission on Environment and Development ไดใหความหมายของการพัฒนา 

แบบยั่งยืนไววาเปนการพัฒนา ที่สามารถตอบสนอง ตอความตองการขั้นพื้นฐาน ของคนในรุนปจจุบัน 

เชนอาหาร เคร่ืองนุงหม ยารักษาโรค ที่อยูอาศัย ฯลฯ โดยไมทําให ความสามารถในการตอบสนอง ความ

ตองการดังกลาว ของคนรุนตอไปตองเสียไป ("Development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of Future generation to meet their own needs")ซึ่งเพื่อพิจารณาแลว จะเห็นวา 

S.D เปนเร่ืองเกี่ยวของ กับความเทาเทียมกัน ของคนในปจจุบันรุนเดียวกันและความเทาเทียมกัน ของคน

ระหวางรุนปจจุบัน และรุนตอไป เปนความเทาเทียมกันที่มุงใหเกิดความยุติธรรม ในการกระจายความมั่ง

คั่ง (รายได) และการใหทรัพยากรตลอดจนการอนุรักษ สิ่งแวดลอมโดย S.D. จะเกี่ยวของกับ 

ความสัมพันธของระบบ 3 ระบบคือ ระบบนิเวศ/สิ่งแวดลอม ระบบเศรษฐกิจ และระบบสังคม มีเปาหมาย

คือการทําใหบรรลุเปาหมายทั้ง 3 ระบบน้ีใหมากที่สุด เพื่อใหมีความเจริญเติบโตพรอมกันจากคนในรุน

ปจจุบันและมีความยั่งยืนไปจนถึงลูกหลานในอานาคต 
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      แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสิ่งแวดลอม 

           1.มนุษยเปนผูใชทรัพยากรโดยตรง ซึ่งยอมจะตองไดรับผลกระทบอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลง 

ของสิ่งแวดลอม ถาหากพิจารณาถึงปญหาสิ่งแวดลอมแลว จะเห็นไดวา ลวนเปนเหตุมาจาก การเพิ่ม

จํานวนประชากรและการเพิ่มปริมาณ การบริโภคทรัพยากร ของมนุษยเอง โดยมุงยกระดับมาตรฐานการ

ดํารงชีวิต และมีการผลิตเคร่ืองอุปโภคมากขึ้น มีการนําใช ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นกอใหเกิดสารพิษ 

อยางมากมาย สิ่งแวดลอมหรือธรรมชาติ ไมสามารถจะปรับตัวไดทันและทําใหธรรมชาติ ไมสามารถ

รักษาสมดุลไวไดอันจะสงผลตอมนุษยและโลกในที่สุดปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นน้ีจะเห็นไดวา เกิดจาก

การขาดความรู ความเขาใจในความเปนจริง ของสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ ขาดความรูความเขาใจ ใน

ความเปนจริงของชีวิต และองคประกอบอ่ืนของความเปนมนุษย โดยที่มนุษยเอง ก็เปนสวนหน่ึง ของ

สิ่งแวดลอม และธรรมชาติดังน้ัน การนําความรู ความเขาใจ มาปรับปรุง พัฒนาการดํารงชีวิต ของมนุษย

ใหกลมกลืนกับสิ่งแวดลอม จึงนาจะเปน มาตราการที่ดีที่สุด ในการที่จะทําใหมนุษยสามารถที่จะ

ดํารงชีวิตอยูได อยางมั่นคงมีความสอดคลองและสามารถกลมกลืนกับสิ่งแวดลอมไดทั้งในปจจุบันและ

อนาคต 

              แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสิ่งแวดลอมควรมีดังน้ี 

           1.การใหการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมโดยเนนใหผูเรียนไดรูจักธรรมชาติ ที่อยูรอบตัวมนุษยอยาง

แทจริง โดยใหมีการศึกษาถึง นิเวศวิทยาและความสัมพันธ ระหวางมนุษย และสิ่งแวดลอม เพื่อใหมี

ความรูจริงในการดํารงชีวิต ใหผสมกลมกลืน กับธรรมชาติที่อยูโดยรอบ ไดมุงสอน โดยยึดหลักศาสนา

โดยสอนใหคนมีชีวิต ความเปนอยูอยางเรียบงาย ไมทําลายชีวิตอ่ืน ๆที่อยูในธรรมชาติดวยกัน พิจารณาถึง 

ความเปนไปตามธรรมชาติที่เปนอยูยอมรับความเปนจริง ของธรรมชาติ และยอมรับความจริงน้ัน โดยไม

ฝนธรรมชาติใชประโยชนจากธรรมชาติ อยางสิ้นเปลืองนอยที่สุด ทําใหเกิดทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ

เปนที่ตองการของสังคมและประเทศชาติในการพัฒนา 

           2. การสรางจิตสํานึกแหงการอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนการทําใหบุคคลเห็นคุณคาและตระหนัก ใน

สิ่งแวดลอมและธรรมชาติ รวมทั้งผลกระทบ จากการทํากิจกรรมที่สงผลตอสิ่งแวดลอม สรางความรูสึก 

รับผิดชอบตอปญหาที่เกิดขึ้นระหวางสิ่งแวดลอม และการพัฒนา การสรางจิตสํานึก โดยการใหการศึกษา

เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม จะเปนพื้นฐานในการพัฒนาจิตใจ ของบุคคล และยังมีผลตอพฤติกรรม ของบุคคล 

ใหมีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมสอดคลองกลมกลืนกับธรรมชาติ 

           3. การสงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใหเอื้อตอสิ่งแวดลอมดํารงชีวิต โดยสอดคลองกับ

ธรรมชาติ ซึ่งการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมที่เอ้ือตอสิ่งแวดลอมน้ี จะเปนสิ่งที่เกิดตามมา จากการให

การศึกษาและการสรางจิตสํานึก ทําใหมีการดํารงชีวิต โดยไมเบียดเบียนธรรมชาติ 
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 แนวทางท่ีประชาชน ภาครัฐและเอกชนควรปฏิบัติคือ 

1) การใชอยางประหยัด คือ การใชเทาที่มีความจําเปน เพื่อใหมีทรัพยากรไวใชไดนาน

และเกิดประโยชนอยางคุมคามากที่สุด 

2) การนํากลับมาใชซ้ําอีก สิ่งของบางอยางเมื่อมีการใชแลวคร้ังหน่ึงสามารถที่จะนํามาใช

ซ้ําไดอีก เชน ถุงพลาสติก กระดาษ เปนตน หรือสามารถที่จะนํามาใชไดใหมโดยผานกระบวนการตางๆ 

เชน การนํากระดาษที่ใชแลวไปผานกระบวนการตางๆ เพื่อทําเปนกระดาษแข็ง เปนตน ซึ่งเปนการลด

ปริมาณการใชทรัพยากรและการทําลายสิ่งแวดลอมได 

            3) การบูรณซอมแซม สิ่งของบางอยางเมื่อใชเปนเวลานานอาจเกิดการชํารุดได 

เพราะฉะน้ันถามีการบูรณะซอมแซม ทําใหสามารถยืดอายุการใชงานตอไปไดอีก 

            4) การบําบัดและการฟนฟู เปนวิธีการที่จะชวยลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดวยการ

บําบัดกอน เชน การบําบัดนํ้าเสียจากบานเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน กอนที่จะปลอยลงสู

แหลงนํ้าสาธารณะ สวนการฟนฟูเปนการร้ือฟนธรรมชาติใหกลับสูสภาพเดิม เชน การปลูกปาชายเลน 

เพื่อฟนฟูความ      สมดุลของปาชายเลนใหกลับมาอุดมสมบูรณ เปนตน 

            5) การใชสิ่งอื่นทดแทน เปนวิธีการที่จะชวยใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาตินอยลงและไม

ทําลายสิ่งแวดลอม เชน การใชถุงผาแทนถุงพลาสติก การใชใบตองแทนโฟม การใชพลังงานแสงแดด

แทนแรเชื้อเพลิง การใชปุยชีวภาพแทนปุยเคมี เปนตน 

            6) การเฝาระวังดูแลและปองกัน เปนวิธีการที่จะไมใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ถูกทําลาย เชน การเฝาระวังการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงแมนํ้า คูคลอง การจัดทําแนวปองกันไฟปา เปนตน 

2.  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยทางออม สามารถทําไดหลายวิธี ดังน้ี 

            1) การพัฒนาคุณภาพประชาชน โดนสนับสนุนการศึกษาดานการอนุรักษทรัพยกรธรรม

ชาติและสิ่งแวดลอมที่ถูกตองตามหลักวิชา ซึ่งสามารถทําไดทุกระดับอายุ ทั้งในระบบโรงเรียนและ

สถาบันการศึกษาตางๆ และนอกระบบโรงเรียนผานสื่อสารมวลชนตางๆ เพื่อใหประชาชนเกิดความ

ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการอนุรักษ เกิดความรักความหวงแหน และใหความรวมมือ

อยางจริงจัง 

            2) การใชมาตรการทางสังคมและกฎหมาย การจัดต้ังกลุม ชุมชน ชมรม สมาคม เพื่อการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตางๆ ตลอดจนการใหความรวมมือทั้งทางดานพลังกาย พลัง

ใจ พลังความคิด ดวยจิตสํานึกในความมีคุณคาของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรที่มีตอตัวเรา เชน กลุมชมรม

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของนักเรียน นักศึกษา ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา
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ตางๆ มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทย มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร มลูนิธิโลกสีเขียว เปน

ตน 

            3) สงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นไดมีสวนรวมในการอนุรักษ ชวยกันดูแลรักษาใหคง

สภาพเดิม ไมใหเกิดความเสื่อมโทรม เพื่อประโยชนในการดํารงชีวิตในทองถิ่นของตน การประสานงาน

เพื่อสรางความรูความเขาใจ และความตระหนักระหวางหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ

ประชาชน ใหมีบทบาทหนาที่ในการปกปอง คุมครอง ฟนฟูการใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชน

สูงสุด 

            4) สงเสริมการศึกษาวิจัย คนหาวิธีการและพัฒนาเทคโนโลยี มาใชในการจัดการกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน การใชความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาจัดการวางแผนพัฒนา การพัฒนาอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชใหมีการประหยัดพลังงานมากขึ้น การ

คนควาวิจัยวิธีการจัดการ การปรับปรุง พัฒนาสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เปนตน 

            5) การกําหนดนโยบายและวางแนวทางของรัฐบาล ในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

ทั้งในระยะสันและระยะยาว เพื่อเปนหลักการใหหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของยึดถือและ

นําไปปฏิบัติ รวมทั้งการเผยแพรขาวสารดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งทางตรง

และทางออม 

 

 

เกณฑการวัด 

 

ถานผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 5 ขั้นตอน ให 30 คะแนน 

ถานผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 4 ขั้นตอน ให 25 คะแนน 

ถานผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 3 ขั้นตอน ให 18 คะแนน 

ถานผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 2 ขั้นตอน ให12 คะแนน 

ถานผูเรียนตอบตามแนวทางขางตนครบ 1 ขั้นตอน ให   8 คะแนน 

ถานผูเรียนตอบนอกเหนือจากน้ีใหอยูในดุลพินิจของผูสอน 
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การประเมิน 

ดาน       จิตพิสัย                         10   คะแนน 

 

จุดประสงคการเรียนรู เคร่ืองมือวัด คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเหตุ 

4.คุณธรรม  จริยธรรม แบบประเมิน 10 ไมตํ่ากวา 5 คะแนน ถาคะแนนไม

ผานเกณฑ

มาตรฐาน

สามารถสอบ

ซอมเสริมได 

คุณลักษณะอันพึงประสงค    
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แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 
 

 

 
 

                                                     หัวขอท่ีวัด 

 

                     ผูเรียน 

คว
าม
มีม

นุษ
ยส

ัมพ
ันธ

 

คว
าม
มีว

ินัย
 

คว
าม
รับ

ผิด
ชอ

บ 

คว
าม
เช
ื่อมั่

นใ
นต

นเ
อง

 

มีส
ัมม

าค
าร
วะ

 

รว
ม 

ลําดับที่ 
รหัส 

ประจําตัว 
ช่ือ-สกุล 2 2 2 2 2 10 
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เกณฑการวัด 
  
 
ความมีมนุษยสัมพันธ    2 คะแนน 

แสดงกิริยาทาทางสุภาพใชได               1 คะแนน ปรับปรุง 0 
ใหความรวมมือกับผูอ่ืน     1 คะแนน  ปรับปรุง 0 

 ความมีระเบียบวินัย      2 คะแนน 
แตงกายถูกระเบียบ ถูกตอง   1 คะแนน  ปรับปรุง 0 

ตรงตอเวลา    1 คะแนน   ปรับปรุง 0 
 ความรับผิดชอบ     2 คะแนน 

มีความพรอมในการเรียน   1 คะแนน  ปรับปรุง 0 
ปฏิบัติงานดวยความต้ังใจ             1 คะแนน   ปรับปรุง 0 

ความเชื่อมั่น 2คะแนน 
กลาแสดงความคิดเห็น    1 คะแนน   ปรับปรุง 0 
กลาซักถามปญหาขอสงสัย 1คะแนน ปรับปรุง 0 

มีสัมมาคารวะ      2 คะแนน 
แสดงความเคารพครู – อาจารยสม่ําเสมอ 2 คะแนน   ปรับปรุง 0 
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จบการเตรียมการสอนแบบสมรรถนะคะ 
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แผนเตรียมการสอน 

 

สัปดาหท่ี    1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา วันท่ี 

รหัส2000-1301 วิชา  วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ท-ป-น   1 –2–2 

หนวยท่ี     1 ชื่อหนวยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เวลา     3คาบ 

 

เร่ือง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

สาระการเรียนรู 

 1.1.ความหมายของกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 1.2.ทักษะการสังเกต,การวัด 

 1.3.ทักษะการจําแนก 

 1.4.ทักษะการคํานวณ 

สาระสําคัญ 

  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร(Scientific Process Skills)หมายถึงพฤติกรรม

พฤติกรรมที่เกิดจากการคิดและการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรจนเกิดความชํานาญและความคลองแคลว

ในการใชเพื่อแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรตลอดจนหาวิธีการแกปญหาตางๆแบงออกเปน 13 ทักษะ

โดยยึดตามแนวของสมาคมอเมริกาเพื่อความกาวหนาทางวิทยาศาสตร(The American Association for the 

Advancement of Science : AAAS)ซึ่งประกอบดวยทักษะขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะและทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรขั้นผสม 5 ทักษะเรียงตามลําดับคือ ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการจําแนก ทักษะ

การคํานวณ 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายความหมายของกระบวนการทางวิทยาศาสตรได 

2. อธิบายทักษะการสังเกต,การวัดได 

3. บอกทักษะการจําแนกได 

4. บอกทักษะการคํานวณได 

มาตรฐานการเรียนรู 

1.อธิบายความหมายของกระบวนการทางวิทยาศาสตรได 

2.อธิบายทักษะการสังเกต,การวัดได 

3.บอกทักษะการจําแนกและการคํานวณได 
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กระบวนการเรียนรู 

 

ข้ันนํา  

 

ปฐมนิเทศ 

1. สนทนาซักถาม  สรางความคุนเคย  และ แนะนําตัวเอง 

2. เกร่ินนํา- เขาเน้ือหา 

 

 

   การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

1.ผูสอนใหผูเรียน แนะนําตัวเองและบอกลักษณะของการวัดบาง 

2.ผูสอนใหผูเรียนบอกความหมายของการวัด 

3.ผูสอนใหผูเรียนบอกความสัมพันธของการวัดที่ใชหนวยในการนับ 

4.ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเน้ือหาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในบทเรียน 

5.ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัดที่ไดรับมอบหมายจากใบงาน 

6.ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุม และ สุมตัวอยาง 

 

 

ข้ันสรุป 

 

1. ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุปเน้ือหา ที่เรียนมา  โดยตัวแทนกลุมหนาชั้นเรียน 

2. ผูสอนใหผูเรียนจดบันทึกผลสรุปลงสมุดบันทึกงาน 
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กระบวนการวัดและการประเมินผล 

  

วิธีวัดผล 

 

สังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพงึ

ประสงค 

 

เคร่ืองมือวัดผล 

 

1. แบบประเมินผลคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

2. ใบงานที่ 1 เร่ืองทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

3. แบบฝกหัด 

 

เกณฑการประเมิน 

1. ตรวจแบบฝกหัดทายบทเรียน 

2. ตรวจใบงาน 

3. ตรวจแบบฝกหัด และใบงาน เก็บคะแนน 10 คะแนน ผูเรียนทําถูก 7 คะแนนผาน 

 

 

แหลงการเรียนรู / สื่ออุปกรณการเรียนการสอน 

 

 1.  หนังสือรายวิชา วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (2000 – 1301) 

 2.  ใบงานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

3.  หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

  4.   Internet 

 

 

 

 



108 

 

บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน 

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

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

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

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

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

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

ปญหา / อุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 

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

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

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

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

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

 …………………………………………………………………………………………………… 
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แผนเตรียมการสอน 

 

สัปดาหท่ี    2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา วันท่ี 

รหัส2000-1301 วิชา  วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ท-ป-น    1 – 2 –2 

หนวยท่ี     1 ชื่อหนวยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร(ตอ) เวลา       3 คาบ 

 

เร่ืองทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร(ตอ) 

 

สาระการเรียนรู 

  1.5.ทักษะสื่อความหมายขอมูล 

1.6.ทักษะการลงความคิดเห็น,ทักษะการพยากรณ 

1.7.ทักษะขั้นผสม 

1.8.ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

สาระสําคัญ 

  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร(Scientific Process Skills)หมายถึงพฤติกรรม

พฤติกรรมที่เกิดจากการคิดและการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรจนเกิดความชํานาญและความคลองแคลว

ในการใชเพื่อแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรตลอดจนหาวิธีการแกปญหาตางๆแบงออกเปน 13 ทักษะ

โดยยึดตามแนวของสมาคมอเมริกาเพื่อความกาวหนาทางวิทยาศาสตร(The American Association for the 

Advancement of Science : AAAS)ซึ่งประกอบดวยทักษะขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะและทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรขั้นผสม 5 ทักษะเรียงตามลําดับคือ ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการจําแนก ทักษะ

การคํานวณ ทักษะสื่อความหมายขอมูล ทักษะการลงความคิดเห็น ทักาะการพยากรณ ทักษะขั้นผสม 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

มาตรฐานการเรียนรู 

1. อธิบายเกี่ยวกับทักษะสื่อความหมายขอมูลได 

2. อธิบายทักษะการลงความคิดเห็น,ทักษะการพยากรณได 

3. อธิบายทักษะขั้นผสม,ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรได 
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กระบวนการเรียนรู 

 

ข้ันนํา 

 

1. สนทนา  ซักถาม  และทบทวน  ทักษะการวัด 

2. เขาเน้ือหา 

 

 

 

 

ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

1. ผูเรียน  ศึกษาทักษะสื่อความหมายขอมูล 

2. ผูเรียน  เขียนทักษะการลงความคิดเห็น,ทักษะการพยากรณทักษะกระบวน 

การทางวิทยาศาสตร 

3. ผูเรียน  ศึกษาเขียนทักษะการลงความคิดเห็น,ทักษะการพยากรณทักษะกระบวน 

การทางวิทยาศาสตร 

4. ผูเรียน  ทําแบบฝกหัดที่ไดรับมอบหมายจากใบงาน 

 

 

ข้ันสรุป 

 

ทบทวนเน้ือหาที่เรียนมา  เชนผูเรียนสงตัวแทนกลุมหนาชั้นเรียนเขียนทักษะการลงความ

คิดเห็น,ทักษะการพยากรณทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
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กระบวนการวัดและประเมินผล 

  

วิธีวัดผล 

 

1. ซักถาม วิธีการเขียนทักษะการลงความคิดเห็น,ทักษะการพยากรณทักษะกระบวน 

การทางวิทยาศาสตร 

2. ตรวจผลงานจากใบงานทักษะการลงความคิดเห็น,ทักษะการพยากรณทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 

เคร่ืองมือวัดผล 

 

1. แบบฝกหัดทายบทเรียน 

2. ใบงาน ทักษะการลงความคิดเห็น,ทักษะการพยากรณทักษะกระบวน 

การทางวิทยาศาสตร 

 

เกณฑการประเมิน 

1.   ตรวจแบบฝกหัดทายบทเรียน 

2.   ตรวจใบงาน 

3. ใชคะแนนจากแบบฝกหัดและใบงาน โดยใชเกณฑการวัดผลและประเมินผล 10 

คะแนน ทําถูก 7 คะแนน ผาน 

 

แหลงการเรียนรู/สื่ออุปกรณการเรียนการสอน 

 

 1. หนังสือรายวิชา วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (2000 – 1301) 

2.ใบงานทักษะการลงความคิดเห็น,ทักษะการพยากรณทักษะกระบวนการทาง         

วิทยาศาสตร 

3.หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

  4. Internet 
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บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน 

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

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

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

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

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

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

ปญหา / อุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

 

ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 

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

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

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

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

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

 …………………………………………………………………………………………………… 
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แผนเตรียมการสอน 

 

สัปดาหท่ี    3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา วันท่ี 

รหัส 2000- 1301 วิชา  วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ท-ป-น    1 – 2 –2 

หนวยท่ี     2 ชื่อหนวยการวัด,แรง,การเคลื่อนที่ เวลา    3คาบ 

 

 

เร่ือง  การวัด,แรง,การเคลื่อนที่ 

 

สาระการเรียนรู 

2.1.ความหมายของการวัดของหนวย 

2.2.ความไมแนนอนของการวัด 

 

สาระสําคัญ 

 

  หนวย(Units) เปนสิ่งที่บอกใหรูคาปริมาณใดๆน้ันคาที่วัดไดจะนําเสนอ ในมาตรใดเชน

ความยาวหนวยเปนเมตร (m) หากเปนระยะสั้นๆใชเซนติเมตร (cm) หรือมิลลิเมตร (mm) เปนตนการบอก

ปริมาณที่ไดจากการวัดทุกคร้ังตองมีหนวยกํากับเสมอระบบหนวยมีหลายระบบแตระบบที่ยอมรับกันเปน

มาตรฐานสากลคือระบบเอสไอ (SI = International System of Units or Sytems International d,Unites) 

 

 

มาตรฐานการเรียนรู 

 

1.บอกความหมายของการวัดของหนวยได 

2.บอกความไมแนนอนของการวัดได 

 

 

 

 



114 

 

กระบวนการเรียนรู 

 

ข้ันนํา 

 

สนทนาเกี่ยวกับการของความหลากหลายทางชีวภาพไดในชีวิตประจําวันและเขาเน้ือหา 

 

ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

1. ผูสอนใหผูเรียนศึกษาการวัด,แรง,การเคลื่อนที่ 

2. ผูสอนใหผูเรียนบอกความหมายการวัด,แรง,การเคลื่อนที่ 

3. แบงกลุมผูเรียนบอกประโยชนของการวัด,แรง,การเคลื่อนที่ 

4. ผูสอนใหผูเรียนสงตัวแทนกลุมนําเสนอตัวอยางของการวัด,แรง,การเคลื่อนที่ 

5. ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเร่ืองของการวัด,แรง,การเคลื่อนที่ 

6. ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัดที่ไดรับมอบหมายจากใบงาน 

7. ผูสอนใหผูเรียนฝกทักษะโดยการแขงกันคิดจากใบงานที่ผูสอนแจกให 

 

 

ข้ันสรุป 

1. ผูสอนกับผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่เรียนมาเกี่ยวกับการวัด,แรง,การเคลื่อนที่ 

2. ผูสอนอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มเติม 
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กระบวนการวัดและประเมินผล 

  

 

วิธีวัดผล 

 

1. ซักถาม ของความหมาย การวัด,แรง,การเคลื่อนที่ 

2. ตรวจผลงาน จากแบบฝกหัด และใบงาน 

 

เคร่ืองมือวัดผล 

 

1. แบบฝกหัดทายบทเรียน 

2. ใบงาน 

 

เกณฑการประเมิน 

 

1. ตรวจแบบฝกหัดทายบทเรียน 

2. ตรวจใบงาน 

3. ใชคะแนนจากแบบฝกหัดและใบงานโดยใชเกณฑการวัดผลและประเมินผล10

คะแนน ทําถูก 7 คะแนน ผาน 

 

 

แหลงการเรียนรู/สื่ออุปกรณการเรียนการสอน 

 

1.ใบงาน การวัด,แรง,การเคลื่อนที่ 

2.หนังสือรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (2000- 1301) 

3.แบบฝกหัดทายบท 

4.หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

        5.Internet 
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บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน 

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

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

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

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

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

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

 

ปญหา / อุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

 

ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 

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

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

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

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

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

 …………………………………………………………………………………………………… 
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แผนเตรียมการสอน 

 

สัปดาหท่ี    4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา วันท่ี 

รหัส 2000 - 1301 วิชา  วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ท-ป-น   1 – 2 –2 

หนวยท่ี     2 ชื่อหนวยการวัด,แรง,การเคลื่อนที่(ตอ) เวลา       3คาบ 

 

เร่ือง การวัด,แรง,การเคลื่อนที่(ตอ) 

 

สาระการเรียนรู 

 

  2.3.การบันทึกผลการคํานวณและการวิเคราะหผลการทดลอง 

2.4. ความหมายของแรง 

 

สาระสําคัญ 

  การบันทึกผลการคํานวณและการวิเคราะหผลการทดลองขึ้นอยูกับขอมูลที่ตองการวัด

เพื่อชวยประหยัดเวลาในการคนหาความรูใหมเคร่ืองมือทุกชนิดจะมีภาคแสดงผลการวัดใหทราบคาเพื่อ

นําไปบันทึกผลการวัดและนําไปวิเคราะหเพื่อใชงานตอไปเคร่ืองมือมี 2 แบบ คือแบบ สเกล และ แบบ

ตัวเลข เชน ตาชั่งไมบรรทัด ตลับเมตร สายวัด กระบอกตวง นาฬิกา เคร่ืองวัดอุณหภูมิ เคร่ืองชั่งดิจิทัล

ฯลฯ 

  แรง (Force) หมายถึง อํานาจอยางหน่ึงที่สามารถทําใหวัตถุเปลี่ยนสถานะได เชนทําให

วัตถุที่อยูน่ิงเคลื่อนที่ไป ทําใหวัตถุเคลื่อนที่เร็ว หรือ ชาลง ทําใหวัตถุเปลี่ยนทิศทาง เปลี่ยนขนาด เปลี่ยน

รูปทรง แรงน้ีอาจสัมผัสกับวัตถุหรือไมสัมผัสก็ได  

 

มาตรฐานการเรียนรู 

 

1.บอกเคร่ืองมือที่ใชในการวัดได 

2.บอกความหมายของแรงได 
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กระบวนการเรียนรู 

 

ข้ันนํา 

 

1. สนทนาเร่ืองเคร่ืองมือที่ใชในการวัดและแรง  

2. เขาเน้ือหา 

 

ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

1.ผูสอนใหผูเรียนศึกษาของเคร่ืองมือที่ใชในการวัดและแรง 

2.ผูสอนใหผูเรียนบอกความหมายของเคร่ืองมือที่ใชในการวัดและแรง 

3.แบงกลุมผูเรียนบอกประโยชนของเคร่ืองมือที่ใชในการวัดและแรง 

4.ผูสอนใหผูเรียนสงตัวแทนกลุมนําเสนอตัวอยางของเคร่ืองมือที่ใชในการวัดและแรง 

5.ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเร่ืองเคร่ืองมือที่ใชในการวัดและแรง 

6.ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัดที่ไดรับมอบหมายจากใบงาน 

7.ผูสอนใหผูเรียนฝกทักษะโดยการแขงกันคิดจากใบงานที่ผูสอนแจกให 

 

ข้ันสรุป 

 

1.ผูสอนกับผูเรียนทบทวนเน้ือหาที่เรียนเกี่ยวกับผูสอนใหผูเรียนศึกษาเคร่ืองมือที่ใช

ใน การวัดและแรง  

2.ผูสอนใหผูยกตัวอยางของเคร่ืองมือที่ใชในการวัดและแรง 
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กระบวนการวัดและประเมินผล 

  

 วิธีวัดผล 

 

1.ซักถาม ของเคร่ืองมือที่ใชในการวัดและแรง 

  2.ตรวจผลงานจากใบงาน 

  3.ตรวจแบบฝกหัดทายบทเรียน 

 

 เคร่ืองมือ 

  

1.ใบงาน 

2.แบบฝกหัดทายบทเรียน 

 

เกณฑการประเมิน 

 

1. ตรวจใบงาน 

2. ตรวจแบบฝกหัดทายบทเรียน 

3. ใชเกณฑการวัดผลและประเมินผลเปนระดับคะแนนทํา10 คะแนน ทําถูก 7 คะแนน

ผาน 

 

แหลงการเรียนรู/สื่ออุปกรณการเรียนการสอน 

 

1.  ใบงาน ของเคร่ืองมือที่ใชในการวัดและแรง 

2.  หนังสือรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต(2000 - 1301) 

3.  แบบฝกหัดทายบท 

4.  หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

  5.  Internet 
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บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน 

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

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

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

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

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

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

 

ปญหา / อุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 

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

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

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

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

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

 …………………………………………………………………………………………………… 
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แผนเตรียมการสอน 

 

สัปดาหท่ี  5 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา วันท่ี 

รหัส 2000 - 1301 วิชา  วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ท-ป-น    1 –2 –2 

หนวยท่ี     2 ชื่อหนวยการวัด,แรง,การเคลื่อนที่(ตอ) เวลา       3คาบ 

 

เร่ือง การวัด,แรง,การเคลื่อนที่(ตอ) 

สาระการเรียนรู 

  2.4. ความหมายของแรง 

2.5.การหาแรงลัพธของแรงสองแรงที่กระทําเปนมุมตอกัน 

สาระสําคัญ 

  แรง (Force) หมายถึง อํานาจอยางหน่ึงที่สามารถทําใหวัตถุเปลี่ยนสถานะได เชนทําให

วัตถุที่อยูน่ิงเคลื่อนที่ไป ทําใหวัตถุเคลื่อนที่เร็ว หรือ ชาลง ทําใหวัตถุเปลี่ยนทิศทาง เปลี่ยนขนาด เปลี่ยน

รูปทรง แรงน้ีอาจสัมผัสกับวัตถุหรือไมสัมผัสก็ได แรงผลักแรงดึงและแรงยกแรงพวกน้ีกระทําบนผิวของ

วัตถุ แรงบางชนิดเชนแรงแมเหล็กแรงทางไฟฟาและแรงโนมถวงของโลกไมกระทําตอผิววัตถุ แรง

จัดเปนปริมาณเวกเตอรเพราะมีขนาดและทิศทางหนวยของแรงในระบบSI คือนิวตัน(N) 

  การหาแรงลัพธที่เปนปริมาณเวกเตอรที่มีทั้งขนาดและทิศทางดวยการรวมหรือหักลาง

กันของแรงผลรวมของแรงที่กระทําตอวัตถุเรียกวาแรงลัพธการหาแรงลัพธโดยการแทนแรงดวยลูกศร

ความยาวของลูกศรแทนขนาดของแรงและทิศทางของลูกศรแทนดวยทิศทางของแรงที่มากระทําวิธีการหา

แรงลัพธมี 2 วิธี คือ การเขียนรูป และการคํานวณ ในแนวเสนตรงมุมจะเปน 0 องศา แนวต้ังฉาก มุม 90 

องศา  

มาตรฐานการเรียนรู 

 

1.อธิบายความหมายของความหมายของแรง 

2.บอกความหมายของแรงและการหาแรงลัพธของแรงสองแรงที่กระทําเปนมุม  00ตอกันได 

3.บอกประโยชนของแรงและการหาแรงลัพธของแรงสองแรงที่กระทําเปนมุม 900ตอกันได 

4.อธิบายและใหความหมายของแรงและการหาแรงลัพธของแรงสองแรงที่กระทําเปนมุมตอกัน

ได 
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กระบวนการเรียนรู 

 

ข้ันนํา 

 

1.สนทนาเร่ืองความหมายของแรงและการหาแรงลัพธของแรงสองแรงที่กระทําเปนมุมตอ

กัน 

2.เขาเน้ือหาความหมายของแรงและการหาแรงลัพธของแรงสองแรงที่กระทําเปนมุมตอ

กันได 

 

ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

1.ผูสอนใหผูเรียนศึกษาของความหมายของแรงและการหาแรงลัพธของแรงสองแรงที่

กระทําเปนมุมตอกัน 

2.ผูสอนใหผูเรียนบอกความหมาของของแรงและการหาแรงลัพธของแรงสองแรงที่

กระทําเปนมุมตอกัน 

3.ผูสอนใหผูเรียนสงตัวแทนกลุมนําเสนอตัวอยางของของแรงและการหาแรงลัพธของ

แรงสองแรงที่กระทําเปนมุมตอกัน 

4.ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเร่ืองแรงและการหาแรงลัพธของแรง

สองแรงที่กระทําเปนมุมตอกันได 

5.ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัดที่ไดรับมอบหมายจากใบงาน 

6.ผูสอนใหผูเรียนฝกทักษะโดยการแขงกันคิดจากใบงานที่ผูสอนแจกให 

 

ข้ันสรุป 

 

1.ผูสอนกับผูเรียนทบทวนเน้ือหาที่เรียนเกี่ยวกับผูสอนใหผูเรียนศึกษาความหมายของ

แรงและการหาแรงลัพธของแรงสองแรงที่กระทําเปนมุมตอกัน 

2.ผูสอนใหผูยกตัวอยางของแรงและการหาแรงลัพธของแรงสองแรงที่กระทําเปนมุมตอ

กัน 
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กระบวนการวัดและประเมินผล 

  

 วิธีวัดผล 

     1.สังเกตุพฤติกรรมกลุม 

2.ตรวจผลงานจากใบงาน 

3.ตรวจแบบฝกหัดทายบทเรียน 

 เคร่ืองมือ  

1.ใบงาน 

2.แบบฝกหัดทายบทเรียน 

 

เกณฑการประเมิน 

 

       1.ตรวจใบงาน 

2.ตรวจแบบฝกหัดทายบทเรียน 

3.ใชเกณฑการวัดผลและประเมินผลเปนระดับคะแนนทํา10 คะแนนทําถูก7 คะแนน

ผาน 

 

 

แหลงการเรียนรู/สื่ออุปกรณการเรียนการสอน 

 

1.ใบงาน ของของแรงและการหาแรงลัพธของแรงสองแรงที่กระทําเปนมุมตอกัน 

2.หนังสือรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต(2000- 1301) 

3.แบบฝกหัดทายบท 

4.หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

        5.Internet 
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บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน 

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

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

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

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

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

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

 

ปญหา / อุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

 

ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 

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

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

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

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

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

 …………………………………………………………………………………………………… 
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แผนเตรียมการสอน 

 

สัปดาหท่ี  6 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา วันท่ี 

รหัส 2000- 1301 วิชา วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ท-ป-น   1 – 2 –2 

หนวยท่ี     2 ชื่อหนวยการวัด,แรง,การเคลื่อนที่(ตอ) เวลา       3 คาบ 

 

เร่ือง การวัด,แรง,การเคลื่อนที่(ตอ) 

 

สาระการเรียนรู 

  2.6.การเคลื่อนที่ของนิวตันสามขอ 

2.7.นํ้าหนักและมวล 

สาระสําคัญ 

 กฎขอที่1ของนิวตัน วัตถุจะรักษาสภาพอยูน่ิงหรือสภาพเคลื่อนที่อยางสม่ําเสมอนอกจากจะมีแรง

ลัพธที่มีคาไมเทากับศูนย  แสดงวาวัตถุพยายามรักษาสภาพเดิมของวัตถุอยูเสมอถาอยูน่ิงก็จะอยูน่ิงตลอด 

ถาเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่ดวย ความเร็วคงที่กฎขอน้ีจึงเรียกวา “ กฎความเฉื่อย” 

 กฎขอที่2ของนิวตัน เมื่อมีแรงลัพธที่มีคาไมเทากับศูนยมากระทําตอวัตถุจะทําใหวัตถุเกิด

ความเรงในทิศเดียวกับแรงลัพธที่มากระทําและขนาดของความเรงน้ีจะแปรผันตรงกับขนาดของแรงลัพธ

และแปรผกผันกับมวลของวัตถุ 

 กฎขอที่3ของนิวตัน ทุกแรงกิริยายอมมีแรงปฏิกิริยาขนาดเทากันกระทําในทิศตรงกันขามเสมอ

หรือแรงกระทําซึ่งกันและกันของวัตถุสองกอนยอมมีขนาดเทากันแตมีทิศทางตรงกันขาม 

 มวลและนํ้าหนักมวลเปนคุณสมบัติของสะสารซึ่งสามารถใชเปรียบเทียบการตอตานการเคลื่อนที่

เมื่อมีแรงมากระทําซึ่งมวลน้ีเปนปริมาณสัมบูรณ คือไมวาจะทําการวัดที่ใดก็ตาม 

 

มาตรฐานการเรียนรู 

 

1. อธิบายความหมายของการเคลื่อนที่ของนิวตันสามขอได 

2. บอกประโยชนของการเคลื่อนที่ของนิวตันสามขอได 

  3. อธิบายและใหความหมายนํ้าหนักและมวลได 
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กระบวนการเรียนรู 

 

ข้ันนํา 

1.สนทนาเร่ืองการเคลื่อนที่ของนิวตันสามขอนํ้าหนักและมวล 

2. เขาเน้ือหา 

 

ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

1.ผูสอนใหผูเรียนศึกษาการการเคลื่อนที่ของนิวตันสามขอนํ้าหนักและมวล 

2.ผูสอนใหผูเรียนบอกการการเคลื่อนที่ของนิวตันสามขอนํ้าหนักและมวล 

3.ผูสอนใหผูเรียนสงตัวแทนกลุมนําเสนอการเคลื่อนที่ของนิวตันสามขอนํ้าหนักและ

มวล 

4.ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเร่ืองการเคลื่อนที่ของนิวตันสามขอ

นํ้าหนักและมวล 

5..ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัดที่ไดรับมอบหมายจากใบงาน 

6.ผูสอนใหผูเรียนฝกทักษะโดยการแขงกันคิดจากใบงานที่ผูสอนแจกให 

 

ข้ันสรุป 

 

1.ผูสอนกับผูเรียนทบทวนเน้ือหาที่เรียนการเคลื่อนที่ของนิวตันสามขอนํ้าหนักและมวล

และใชประโยชนดานตางๆ 

  2. ผูเรียนทันทึกผลลงสมุดทันทึกงาน 
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กระบวนการวัดและประเมินผล 

  

  

 วิธีวัดผล 

1. สังเกตุพฤติกรรมกลุม 

2. ตรวจผลงานจากใบงาน 

 3. ตรวจแบบฝกหัดทายบทเรียน 

 เคร่ืองมือ  

       1.ใบงาน 

       2. แบบฝกหัดทายบทเรียน 

 

เกณฑการประเมิน 

 

       1. ตรวจใบงาน 

2. ตรวจแบบฝกหัดทายบทเรียน 

3.ใชเกณฑการวัดผลและประเมินผลเปนระดับคะแนนทํา10 คะแนนทําถูก7 คะแนน

ผาน 

 

 

แหลงการเรียนรู/สื่ออุปกรณการเรียนการสอน 

 

1.ใบงาน การการเคลื่อนที่ของนิวตันสามขอนํ้าหนักและมวล 

2.หนังสือรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต(2000- 1301) 

3.แบบฝกหัดทายบท 

4.หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

        5.Internet 
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บันทึกหลังสอน 

 

ผลการสอน 

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

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

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

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

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

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

 

ปญหา / อุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

 

ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 



129 

 

แผนเตรียมการสอน 

 

สัปดาหท่ี  7 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา วันท่ี 

รหัส 2000- 1301 วิชา  วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ท-ป-น  1 – 2–2 

หนวยท่ี     3 ชื่อหนวย การวัด,แรง,การเคลื่อนที่(ตอ) เวลา       3คาบ 

 

เร่ือง การวัด,แรง,การเคลื่อนที่(ตอ) 

 

สาระการเรียนรู 

   

2.8.แรงเสียดทาน 

2.9.การนํากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันไปใช 

 

สาระสําคัญ 

แรงเสียดทาน แบงเปน 2 ชนิดคือ 

 1. เกิดขึ้นระหวางผิวสัมผัสของวัตถุ 

 2. มีทิศทางตรงกันขามกับทิศทางที่วัตถุเคลื่อนที่หรือตรงขามทิศทางของแรงที่พยายาม

ทําใหวัตถุเคลื่อนที่ ลักษณะของแรงเสียดทานการดําเนินชีวิตประจําวันของเรา มีแรงเสียดทานเขามา

เกี่ยวของตลอดเวลาไมวาจะเปนการเดินที่ตองอาศัยแรงเสียดทานของผิวถนนกับพื้นรองเทา จึงเปนไป

ตามกฎของนิวตัน และแรงเสียดทาน หนวยเปนนิวตัน(N) 

. 

มาตรฐานการเรียนรู 

 

1. อธิบายความหมายและความสําคัญของแรงเสียดทานได 

2. บอกประโยชนของการนํากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันได 
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กระบวนการเรียนรู 

 

 

ข้ันนํา 

 

1.สนทนาเร่ืองของแรงเสียดทาน 

2. เขาเน้ือหาของแรงเสียดทาน 

 

ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

1.ผูสอนใหผูเรียนศึกษาของแรงเสียดทาน 

2.ผูสอนใหผูเรียนบอกความหมายของของแรงเสียดทาน 

3.ผูสอนใหผูเรียนสงตัวแทนกลุมนําเสนอชนิดของของแรงเสียดทาน 

4.ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัดที่ไดรับมอบหมายจากใบงาน 

5.ผูสอนใหผูเรียนฝกทักษะโดยการแขงกันคิดจากใบงานที่ผูสอนแจกให 

 

ข้ันสรุป 

 

1.ผูสอนกับผูเรียนทบทวนเน้ือหาของแรงเสียดทาน 

  2. ผูเรียนทันทึกผลลงสมุดทันทึกงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

กระบวนการวัดและประเมินผล 

  

  

 วิธีวัดผล 

1.สังเกตุพฤติกรรมกลุม 

   2.ตรวจผลงานจากใบงาน 

 3.ตรวจแบบฝกหัดทายบทเรียน 

 

 เคร่ืองมือ  

1.ใบงาน 

2.แบบฝกหัดทายบทเรียน 

 

เกณฑการประเมิน 

 

       1.ตรวจใบงาน 

2.ตรวจแบบฝกหัดทายบทเรียน 

3.ใชเกณฑการวัดผลและประเมินผลเปนระดับคะแนนทํา10 คะแนน ทําถูก7คะแนน

ผาน 

 

แหลงการเรียนรู/สื่ออุปกรณการเรียนการสอน 

 

1.ใบงาน ของแรงเสียดทาน 

2.หนังสือรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต(2000- 1301) 

3.แบบฝกหัดทายบท 

4.หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

        5.Internet 
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บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน 

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

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

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

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

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

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

 

ปญหา / อุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

 

ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 

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

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

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

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

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

 …………………………………………………………………………………………………… 
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แผนเตรียมการสอน 

 

สัปดาหท่ี  8 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา วันท่ี 

รหัส 2000- 1301 วิชา  วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ท-ป-น    1 – 2 –2 

หนวยท่ี     3 ชื่อหนวยไฟฟาที่ใชในชีวิตประจําวัน เวลา       3 คาบ 

 

เร่ือง ไฟฟาที่ใชในชีวิตประจําวัน 

 

สาระการเรียนรู 

 

  3.1.ความหมายของกระแสไฟฟา 

3.2.ความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟาและความตางศักด์ิ 

สาระสําคัญ 

กระแสไฟฟา  (I) เกิดขึ้นจากการไหลของอิเล็กตรอน ผานวัสดุชนิดหน่ึงน่ันคือการถาย

โอนประจุไฟฟา  อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ถาอยูในสนามไฟฟา   ซึ่งสรางความตางศักยไฟฟาระหวางสอง

บริเวณ เพราะฉะน้ัน  ความตางศักยไฟฟา  จึงจําเปนในการทําใหเกิดกระแสไฟฟวงจรไฟฟา  เปนวงจรปด

ประกอบ ดวยแหลงกําเนิดกระแสไฟฟา และอุปกรณอ่ืนๆ  ที่ยอมใหกระแสไฟฟาไหลผาน

แรงเคลื่อนไฟฟา  (Electromotive force(e.m.f.))   หมายถึงความตางศักยไฟฟาที่สรางขึ้นโดยเซลลไฟฟา

แบตเตอร่ี  หรือเคร่ืองกําเนิดไฟฟา ซึ่งเปนสาเหตูใหเกิดกระแสไฟฟา  ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิด กระแสไฟฟา

ในวงจรแหลงกําเนิดแรงเคลื่อนไฟฟามี 2 ขั้วซึ่งใชสําหรับตอกับสายไฟ  แรงเคลื่อนไฟฟา-ยอนกลับ  เปน

แรงเคลื่อนไฟฟาที่เกิดขึ้นจากอุปกรณที่เปนสวนของวงจรน้ัน  โดยใหแรงเคลื่อนไฟฟาตรง กันขามกับ

แหลงกําเนิดแรงเคลื่อนไฟฟาหนักของวงจร 

 

มาตรฐานการเรียนรู 

 

1. อธิบายและบอกความหมายของกระแสไฟฟาได 

2. บอกความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟาและความตางศักด์ิได 
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กระบวนการเรียนรู 

 

ข้ันนํา 

 

1.สนทนาเร่ืองของกระแสไฟฟา 

2.เขาเน้ือหาของกระแสไฟฟาความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟาและความตางศักด์ิ

ไฟฟา 

 

ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

1.ผูสอนใหผูเรียนศึกษากระแสไฟฟาความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟาและความตาง

ศักด์ิไฟฟา 

2.ผูสอนใหผูเรียนบอกประโยชนของกระแสไฟฟาความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟา

และความตางศักด์ิไฟฟา 

3.ผูสอนใหผูเรียนสงตัวแทนกลุมบอกการใชประโยชนของกระแสไฟฟาความสัมพันธ

ระหวางกระแสไฟฟาและความตางศักด์ิไฟฟา 

4.ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัดที่ไดรับมอบหมายจากใบงาน 

5.ผูสอนใหผูเรียนฝกทักษะโดยการแขงกันคิดจากใบงานที่ผูสอนแจกให 

 

ข้ันสรุป 

 

1.ผูสอนกับผูเรียนทบทวนเน้ือหากระแสไฟฟาความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟาและ

ความตางศักด์ิไฟฟา 

  2. ผูเรียนทันทึกผลลงสมุดทันทึกงาน 
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กระบวนการวัดและประเมินผล 

  

  

 วิธีวัดผล 

1.สังเกตุพฤติกรรมกลุม 

       2.ตรวจผลงานจากใบงาน 

       3.ตรวจแบบฝกหัดทายบทเรียน 

 เคร่ืองมือ  

     1.ใบงาน 

2.แบบฝกหัดทายบทเรียน 

 

เกณฑการประเมิน 

 

       1.ตรวจใบงาน 

2.ตรวจแบบฝกหัดทายบทเรียน 

3.ใชเกณฑการวัดผลและประเมินผลเปนระดับคะแนนทํา10 คะแนนทําถูก7 คะแนน

ผาน 

 

 

แหลงการเรียนรู/สื่ออุปกรณการเรียนการสอน 

 

1.ใบงานกระแสไฟฟาความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟาและความตางศักด์ิไฟฟา 

2.หนังสือรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต(2000- 1301) 

3.แบบฝกหัดทายบท 

4.หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

       5.Internet 
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บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

ปญหา / อุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

 

ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 

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

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

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

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

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

 …………………………………………………………………………………………………… 
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แผนเตรียมการสอน 

 

สัปดาหท่ี  9 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา วันท่ี 

รหัส 2000- 1301 วิชา  วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ท-ป-น    1 – 2 –2 

หนวยท่ี     3 ชื่อหนวยฟาที่ใชในชีวิตประจําวัน(ตอ) เวลา       3คาบ 

 

เร่ือง ไฟฟาที่ใชในชีวิตประจําวัน(ตอ) 

 

สาระการเรียนรู 

   

3.3.พลังงานในวงจรไฟฟา 

3.4.การตอตัวตานทาน และแบตเตอร่ี 

3.5.เคร่ืองวัดไฟฟา 

   

สาระสําคัญ 

  วงจรไฟฟา เปนการนําเอาสายไฟฟาหรือตัวนําไฟฟาที่เปนเสนทางเดินใหกระแสไฟฟา

สามารถ ไหลผานตอถึงกันไดน้ันเราเรียกวา วงจรไฟฟา การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนที่อยูภายในวงจรจะ

เร่ิมจากแหลงจายไฟไปยัง อุปกรณไฟฟา ดังการแสดงการตอวงจรไฟฟาเบื้องตนโดยการตอแบตเตอร่ีตอ

เขากับหลอดไฟ หลอดไฟฟาสวางไดเพราะวากระแสไฟฟาสามารถไหลไดตลอดทั้งวงจรไฟฟาและเมื่อ 

หลอดไฟฟาดับก็เพราะวากระแสไฟฟาไมสามารถไหลไดตลอดทั้งวงจร เน่ืองจากสวิตซเปดวงจรไฟฟา

อยูน่ันเอง 

 

มาตรฐานการเรียนรู 

 

1. อธิบายพลังงานในวงจรไฟฟาการตอตัวตานทาน และแบตเตอร่ีเคร่ืองวัดไฟฟา 

    ได 

2. บอกวิธีปองกันอันตรายอันเน่ืองมาจากพลังงานในวงจรไฟฟาการตอตัวตานทาน และ

แบตเตอร่ีเคร่ืองวัดไฟฟาได 
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กระบวนการเรียนรู 

 

ข้ันนํา 

1.สนทนาเร่ืองพลังงานในวงจรไฟฟาการตอตัวตานทาน และแบตเตอร่ีเคร่ืองวัดไฟฟา 

2. เขาเน้ือหาพลังงานในวงจรไฟฟาการตอตัวตานทาน และแบตเตอร่ีเคร่ืองวัดไฟฟา 

 

ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

1.ผูสอนใหผูเรียนศึกษาพลังงานในวงจรไฟฟาการตอตัวตานทาน และแบตเตอร่ี

เคร่ืองวัดไฟฟา 

 2.ผูสอนใหผูเรียนบอกวิธีปองกันอันตรายอันเน่ืองมาจากพลังงานในวงจรไฟฟาการตอ

ตัวตานทาน และแบตเตอร่ีเคร่ืองวัดไฟฟา 

3.ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัดที่ไดรับมอบหมายจากใบงาน 

4.ผูสอนใหผูเรียนฝกทักษะโดยการแขงกันคิดจากใบงานที่ผูสอนแจกให 

 

ข้ันสรุป 

 

1.ผูสอนกับผูเรียนทบทวนเน้ือหาพลังงานในวงจรไฟฟาการตอตัวตานทาน และ

แบตเตอร่ีเคร่ืองวัดไฟฟา 

2. ผูเรียนทันทึกผลลงสมุดทันทึกงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

กระบวนการวัดและประเมินผล 

  

  

 วิธีวัดผล 

1.สังเกตุพฤติกรรมกลุม 

       2.ตรวจผลงานจากใบงาน 

                    3.ตรวจแบบฝกหัดทายบทเรียน 

 เคร่ืองมือ  

1.ใบงาน 

     2.แบบฝกหัดทายบทเรียน 

เกณฑการประเมิน 

       1.ตรวจใบงาน 

2.ตรวจแบบฝกหัดทายบทเรียน 

  3.ใชเกณฑการวัดผลและประเมินผลเปนระดับคะแนนทํา10 คะแนนทําถูก7 คะแนน

ผาน 

 

 

แหลงการเรียนรู/สื่ออุปกรณการเรียนการสอน 

       1.ใบงาน พลังงานในวงจรไฟฟาการตอตัวตานทาน และแบตเตอร่ีเคร่ืองวัดไฟฟา 

2.หนังสือรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต(2000 -1301) 

3.แบบฝกหัดทายบท 

4.หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

       5.Internet 
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บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน 

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

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

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

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

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

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

 

ปญหา / อุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

 

ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 

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

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

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

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

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

 …………………………………………………………………………………………………… 
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แผนเตรียมการสอน 

 

สัปดาหท่ี 10 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา วันท่ี 

รหัส 2000- 1301 วิชา  วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ท-ป-น   1 – 2 –2 

หนวยท่ี    4 ชื่อหนวยไฟฟาที่ใชในชีวิตประจําวัน(ตอ) เวลา       3คาบ 

 

เร่ืองไฟฟาที่ใชในชีวิตประจําวัน(ตอ) 

 

สาระการเรียนรู 

 

3.6.การคํานวณหาคาพลังงานไฟฟาของเคร่ืองใชไฟฟาในบาน  

3.7.วงจรไฟฟาเคร่ืองใชไฟฟาในบานและการใชไฟฟาอยางปลอดภัย 

 

สาระสําคัญ 

  ในวงจรไฟฟาทั่วๆไปจะมีสิ่งที่มาเกี่ยวของ3 อยาง คือกระแสไฟฟา   แรงดันไฟฟา   และ

ความตานทานไฟฟากระแสไฟฟาจะไหลไปไดหรือเคลื่อนที่ไปไดจะตองมีตัวนําหรือสายไฟฟาและจะ 

ตองมีกําลังดันหรือแรงเคลื่อนไฟฟา(V)ดันใหกระแสไฟฟาไหลไปจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับเคร่ืองกําเนิด

ไฟฟา ตัวนําและความตานทานประกอบกันวงจรไฟฟา คือ ทางเดินของไฟฟาเปนวงไฟฟาจะไหลไปตาม

ตัวนําหรือสายไฟจนกระทั่งไหลกลับตามสายมายังเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเปนวงครบรอบคือ ออกจากเคร่ือง

กําเนิดแลวกลับมายังเคร่ืองกําเนิดอีกคร้ังหน่ึงจนครบ1เที่ยวเรียกวา  1 วงจร หรือ 1 Cycle 

 

มาตรฐานการเรียนรู 

1.อธิบายความหมายเคร่ืองใชไฟฟาได 

2.บอกวิธีการคํานวณหาคาพลังงานไฟฟาของเคร่ืองใชไฟฟาในบานได 

3.บอกองคประกอบของวงจรไฟฟาเคร่ืองใชไฟฟาในบานและการใชไฟฟาอยาง

ปลอดภัยได 
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กระบวนการเรียนรู 

 

ข้ันนํา 

1.สนทนาเร่ืองวงจรไฟฟาเคร่ืองใชไฟฟาในบานและการใชไฟฟา 

2. เขาเน้ือหาวงจรไฟฟาเคร่ืองใชไฟฟาในบานและการใชไฟฟาอยางปลอดภัย 

ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

1.ผูสอนใหผูเรียนศึกษาวงจรไฟฟาเคร่ืองใชไฟฟาในบานและการใชไฟฟาอยางปลอดภัย 

2.ผูสอนใหผูเรียนบอกความหมายและวงจรไฟฟาเคร่ืองใชไฟฟาในบานและการใช

ไฟฟาอยางปลอดภัย 

3.ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัดที่ไดรับมอบหมายจากใบงาน 

4.ผูสอนใหผูเรียนฝกทักษะโดยการแขงกันคิดจากใบงานที่ผูสอนแจกให 

ข้ันสรุป 

1.ผูสอนกับผูเรียนทบทวนเน้ือหาวงจรไฟฟาเคร่ืองใชไฟฟาในบานและการใชไฟฟา

อยางปลอดภัย 

2. ผูเรียนทันทึกผลลงสมุดทันทึกงาน 
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กระบวนการวัดและประเมินผล 

  

  

 วิธีวัดผล 

       1.สังเกตุพฤติกรรมกลุม 

         2.ตรวจผลงานจากใบงาน 

3.ตรวจแบบฝกหัดทายบทเรียน 

 เคร่ืองมือ  

       1.ใบงาน 

       2.แบบฝกหัดทายบทเรียน 

เกณฑการประเมิน 

       1.ตรวจใบงาน 

2.ตรวจแบบฝกหัดทายบทเรียน 

3.ใชเกณฑการวัดผลและประเมินผลเปนระดับคะแนนทํา10คะแนนทําถูก 7 คะแนน

ผาน 

 

 

แหลงการเรียนรู/สื่ออุปกรณการเรียนการสอน 

1.ใบงาน ไฟฟาที่ใชในชีวิตประจําวัน 

2.หนังสือรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต(2000- 1301) 

3.แบบฝกหัดทายบท 

4.หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

        5.Internet 
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บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน 

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

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

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

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

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

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

 

ปญหา / อุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

 

ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 

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

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

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

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

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

 …………………………………………………………………………………………………… 
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แผนเตรียมการสอน 

 

สัปดาหท่ี 11 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา วันท่ี 

รหัส 2000 -1301 วิชา  วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ท-ป-น  1-2 –2 

หนวยท่ี    4 ชื่อหนวย อะตอม,ธาตุ,พันธะเคมี เวลา       3 คาบ 

 

เร่ือง อะตอม,ธาตุ,พันธะเคมี 

 

สาระการเรียนรู 

  4.1.ความหมายและการจัดกลุมของสาร 

4.2.อะตอมและโครงสราง 

4.3.ธาตุและสัญลักษณของธาตุ 

     

สาระสําคัญ 

ปจจุบันนักเคมีพบวาสมบัติตางๆของธาตุมีความสัมพันธกับการจัดเรียงตัวของอิเล็ก 

ตรอนในอะตอมของธาตุน้ันๆน่ันคือถาเรียงธาตุตามเลขอะตอมจากนอยไปหามากจะปรากฏธาตุที่มี

สมบัติคลายคลึงกันซ้ํากันเปนชวงตามการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุเหลาน้ันปจจุบันจึงจัดเรียงธาตุใน

ตารางธาตุตามเลขอะตอมโครงสรางอะตอม (The Atomic Structure ) อนุภาคมูลฐานของอะตอม อะตอม

ประกอบดวยอนุภาคพื้นฐานที่สําคัญ 3 ชนิด คืออิเล็กตรอน (electron)โปรตอน (proton) และนิวตรอน นัก

เคมีไดใชอักษรตัวแรกของชื่อธาตุในภาษาอังกฤษและภาษาลาตินโดยใชตัวอักษร ภาษาอังกฤษ เปน 

ตัวพิมพใหญถาอักษรตัวแรกซ้ํากันก็พิมพตัวอักษรตัวถัดไปตัวใดตัวหน่ึงเขียนดวยตัวพิมพเล็ก 

 

มาตรฐานการเรียนรู 

1. บอกความหมายของธาตุและสัญลักษณของธาตุได 

2. ยกตัวอยางของ ธาตุ,พันธะเคมีได 
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กระบวนการเรียนรู 

 

ข้ันนํา 

1.สนทนาเร่ืองอะตอม,ธาตุ,พันธะเคมี 

2. เขาเน้ือหาอะตอม,ธาตุ,พันธะเคมี 

ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

1.ผูสอนใหผูเรียนศึกษาอะตอม,ธาตุ,พันธะเคมี 

2.ผูสอนใหผูเรียนบอกความหมายอะตอม,ธาตุ,พันธะเคมี 

3.ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัดที่ไดรับมอบหมายจากใบงาน 

4.ผูสอนใหผูเรียนฝกทักษะโดยการแขงกันคิดจากใบงานที่ผูสอนแจกให 

ข้ันสรุป 

  1.ผูสอนกับผูเรียนทบทวนเน้ือหาอะตอม,ธาตุ,พันธะเคมี 

  2. ผูเรียนทันทึกผลลงสมุดทันทึกงาน 
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กระบวนการวัดและประเมินผล 

  

  

 วิธีวัดผล 

       1.สังเกตุพฤติกรรมกลุม 

         2.ตรวจผลงานจากใบงาน 

3.ตรวจแบบฝกหัดทายบทเรียน 

 เคร่ืองมือ  

    1.ใบงานอะตอม,ธาตุ,พันธะเคมี 

  2.แบบฝกหัดทายบทเรียน 

เกณฑการประเมิน 

     1.ตรวจใบงานอะตอม,ธาตุ,พันธะเคมี 

2.ตรวจแบบฝกหัดทายบทเรียน 

3.ใชเกณฑการวัดผลและประเมินผลเปนระดับคะแนนทํา10คะแนน ทําถูก7 คะแนน

ผาน 

 

 

แหลงการเรียนรู/สื่ออุปกรณการเรียนการสอน 

    1.ใบงาน อะตอม,ธาตุ,พันธะเคมี 

2.หนังสือรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต(2000- 1301) 

3.แบบฝกหัดทายบท 

4.หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

        5.Internet 
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บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน 

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

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

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

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

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

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

 

ปญหา / อุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

 

ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 

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

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

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

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

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

 …………………………………………………………………………………………………… 
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แผนเตรียมการสอน 

 

สัปดาหท่ี 12 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา วันท่ี 

รหัส 2000- 1301 วิชา  วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ท-ป-น    1 –2 –2 

หนวยท่ี   5 ชื่อหนวย อะตอม,ธาตุ,พันธะเคมี(ตอ) เวลา       3 คาบ 

 

เร่ือง   อะตอม,ธาตุ,พันธะเคมี(ตอ)) 

สาระการเรียนรู 

4.4.การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม 

4.5.ตารางธาตุและแนวโนมความเปนโลหะและอโลหะของธาตุในตารางธาตุ 

และนาโนเทคโนโลยี   

 

สาระสําคัญ 

การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมอิเล็กตรอนที่ว่ิงอยูรอบๆนิวเคลียสน้ันจะอยูกันเปน

ชั้นๆตามระดับพลังงาน ระดับพลังงานที่อยูใกลนิวเคลียสที่สุด (ชั้น K)จะมีพลังงานตํ่าที่สุดและ

อิเล็กตรอนในระดับพลังงานชั้นถัดออกมาจะมีพลังงานสูงขี้นๆตามลําดับพลังงานของ

อิเล็กตรอนของระดับชั้นพลังงาน K < L < M < N < O < P < Q หรือคาบที่ 1< 2 < 3 <4 < 5 < 6 < 

7จํานวนอิเล็กตรอนที่มีไดสูงสุดในแตละชั้นของระดับพลังงานจะมีจํานวนอิเล็กตรอนได ไมเกิน 

2n2เมื่อ n = เลขชั้น 

 n = 1  คือระดับพลังงานที่อยูใกลนิวเคลียสที่สุด  จํานวนอิเล็กตรอนที่มีไดสูงสุด  2 x 1² = 2 

 n = 2  คือระดับพลังงานที่อยูใกลนิวเคลียสที่สุด  จํานวนอิเล็กตรอนที่มีไดสูงสุด  2 x 2² = 8 

ก2. ในแตลนาโนเทคโนโลยีไมใชของใหมโดยทีเดียวก็เปนเร่ืองแปลกที่วาทางโลกตะวันตกไดรูจักการใช

ประโยชนของอนุภาคนาโน (Nanoparticles)กระจกสีเพื่อใชประดับในโบสถใชโลหะ เชน ทองแดง 

ทองคําหลอมผสมกับแกวเปนสีตางได. ในแตละช้ันของระดับพลังงานจะมีจํานอิเล็กตร 

มาตรฐานการเรียนรู 

1. บอกการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมได 

2. จําแนกชนิดของโลหะและอโลหะของธาตุในตารางธาตุได 

3. บอกความหมายนาโนเทคโนโลยีได 

4. จําแนกประเภทของนาโนเทคโนโลยีได 
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กระบวนการเรียนรู 

 

ข้ันนํา 

1.สนทนาเร่ืองอิเล็กตรอนในอะตอมโลหะและอโลหะของธาตุในตารางธาตุและ

ประโยชน ของนาโนเทคโนโลยี 

2. เขาเน้ือหาอิเล็กตรอนในอะตอมโลหะและอโลหะของธาตุในตารางธาตุและประโยชน

ของนาโนเทคโนโลยี 

 

ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

1.ผูสอนใหผูเรียนศึกษาอิเล็กตรอนในอะตอมโลหะและอโลหะของธาตุในตารางธาตุ

และ ประโยชนของนาโนเทคโนโลยี 

  2.ผูสอนใหผูเรียนบอกความหมายของอิเล็กตรอนในอะตอมโลหะและอโลหะของธาตุใน

ตารางธาตุและประโยชนของนาโนเทคโนโลยี 

3.ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัดที่ไดรับมอบหมายจากใบงาน 

4.ผูสอนใหผูเรียนฝกทักษะโดยการแขงกันคิดจากใบงานที่ผูสอนแจกให 

 

ข้ันสรุป 

 

1. ผูสอนกับผูเรียนทบทวนเน้ือหาอิเล็กตรอนในอะตอมโลหะและอโลหะของธาตุใน

ตารางธาตุและประโยชนของนาโนเทคโนโลยี 

2. ผูเรียนทันทึกผลลงสมุดทันทึกงาน 
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กระบวนการวัดและประเมินผล 

  

  

 วิธีวัดผล 

       1.สังเกตุพฤติกรรมกลุม 

         2.ตรวจผลงานจากใบงาน 

3.ตรวจแบบฝกหัดทายบทเรียน 

 เคร่ืองมือ  

1.ใบงาน 

2.แบบฝกหัดทายบทเรียน 

เกณฑการประเมิน 

 

       1.ตรวจใบงาน 

2.ตรวจแบบฝกหัดทายบทเรียน 

3.ใชเกณฑการวัดผลและประเมินผลเปนระดับคะแนนทํา10 คะแนนทําถูก7คะแนน

ผาน 

 

แหลงการเรียนรู/สื่ออุปกรณการเรียนการสอน 

 

 1.ใบงานอิเล็กตรอนในอะตอมโลหะและอโลหะของธาตุในตารางธาตุและประโยชน

ของนาโนเทคโนโลยี 

        2.หนังสือรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต(2000 -1301) 

        3.แบบฝกหัดทายบท 

        4.หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

        5.Internet 
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บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน 

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

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

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

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

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

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

 

ปญหา / อุปสรรค 

 

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

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

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

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

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

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

 

ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 

 

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

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

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

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

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

 …………………………………………………………………………………………………… 
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แผนเตรียมการสอน 

 

สัปดาหท่ี  13 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา วันท่ี 

รหัส 2000- 1301 วิชา  วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ท-ป-น   1 – 2 –2 

หนวยท่ี   5 ชื่อหนวยการการเกิดสารประกอบและปฏิกิริยาเคมี เวลา       3 คาบ 

 

เร่ือง การการเกิดสารประกอบและปฏิกิริยาเคมี 

สาระการเรียนรู 

  5.1. ความหมายของการเกิดพันธะเคมีไอออนิก 

5.2.ความหมายของสารประกอบไอออนิก 

5.3.พันธะโควาเลนต 

5.4.พันธะโลหะและโลหะผสม 

 

สาระสําคัญ 

  พันธะไอออนิก.(ionic Bood)คือพันธะที่เกิดจากแรงดึงดูดทางไฟฟาสถิตที่ไอออนบวก

กับไอออนลบสลับกันไปโดยไอออนบวกลอมไอออนลบ ดวยการถายโอนอิเล็กตรอนจากโลหะใหแกอะ

โลหะ 

  พันธะโควาเลนต (Covalent bond) หมายถึงพันธะในสารประกอบที่เกิดขึ้นระหวาง

อะตอม 2 อะตอมที่มีคาอิเล็กโตรเนกาติวิตีใกลเคียงกันหรือเทากัน  

  พันธะโลหะเทียบไดกับ พันธะโควาเลนต ที่เปน นอน-โพลารที่จะไมมีในธาตุโลหะบริ

สุทธ หรือมีนอยมากในโลหะผสมความแตกตางอิเล็กโตรเนกาทิวิตี ระหวาง อะตอม  

 

 

มาตรฐานการเรียนรู 

1.อธิบาย การการเกิดสารประกอบและปฏิกิริยาเคมีพันธะไอออนิก,โคเวเลนตโลหะได 

2.อธิบายและยกตัวอยาง การการเกิดสารประกอบและปฏิกิริยาเคมีโลหะผสมได 

3.บอกผลกระทบจากการ การการเกิดสารประกอบและปฏิกิริยาเคมีโลหะผสมได 
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กระบวนการเรียนรู 

 

ข้ันนํา 

1.สนทนาเร่ืองการการเกิดสารประกอบและปฏิกิริยาเคมี 

2. เขาเน้ือหาการการเกิดสารประกอบและปฏิกิริยาเคมี 

ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

1.ผูสอนใหผูเรียนศึกษา การการเกิดสารประกอบและปฏิกิริยาเคมี 

2. ผูสอนใหผูเรียนบอกการการเกิดสารประกอบและปฏิกิริยาเคมี 

3.ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัดที่ไดรับมอบหมายจากใบงาน 

4. ผูสอนใหผูเรียนฝกทักษะโดยการแขงกันคิดจากใบงานที่ผูสอนแจกให 

ข้ันสรุป 

1. ผูสอนกับผูเรียนทบทวนเน้ือหาการการเกิดสารประกอบและปฏิกิริยาเคมี 

2. ผูเรียนทันทึกผลลงสมุดทันทึกงาน 
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กระบวนการวัดและประเมินผล 

  

  

 วิธีวัดผล 

1.สังเกตุพฤติกรรมกลุม 

       2.ตรวจผลงานจากใบงาน 

       3.ตรวจแบบฝกหัดทายบทเรียน 

 เคร่ืองมือ  

1.ใบงาน 

2.แบบฝกหัดทายบทเรียน 

เกณฑการประเมิน 

       1.ตรวจใบงาน 

2.ตรวจแบบฝกหัดทายบทเรียน 

3.ใชเกณฑการวัดผลและประเมินผลเปนระดับคะแนนทํา10คะแนนทําถูก7 คะแนน

ผาน 

 

 

แหลงการเรียนรู/สื่ออุปกรณการเรียนการสอน 

1.ใบงาน การการเกิดสารประกอบและปฏิกิริยาเคมี 

2.หนังสือรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (2000- 1301) 

3.แบบฝกหัดทายบท 

4.หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

        5.Internet 
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บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน 

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

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

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

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

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

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

 

ปญหา / อุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

 

ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 

 

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

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

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

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

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

 …………………………………………………………………………………………………… 
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แผนเตรียมการสอน 

 

สัปดาหท่ี  14 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา วันท่ี 

รหัส 2000- 1301 วิชา  วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ท-ป-น   1 – 2 –2 

หนวยท่ี   5 ชื่อหนวยการการเกิดสารประกอบและปฏิกิริยาเคมี(ตอ) เวลา       3 คาบ 

 

เร่ือง การการเกิดสารประกอบและปฏิกิริยาเคมี(ตอ) 

สาระการเรียนรู 

5.5.การเปลี่ยนแปลงของสาร 

5.6.การเกิดปฏิกิริยาเคมี 

5.7.สมการเคมี 

5.8.ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน 

5.9.ผลกระทบของสารเคมีและปฏิกิริยาเคมีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

สาระสําคัญ 

  การเปลี่ยนแปลงของสารรอบตัวที่เราพบในชีวิตประจําวันเราสามารถจําแนกได 3 

ประเภท คือ ของแข็ง ของเหลวและแกส  

  การเกิดปฏิกิริยาเคมีเปนการเปลี่ยนแปลงของสารที่ไดผลิตภัณฑของสารที่แตกตางจาก

สารเดิมโดยอาจสังเกตจากการเปลี่ยนสีของสารการเกิดตะกอนหรือการเกิดกลิ่นใหมทฤษฎีที่ใชอธิบาย

ปฏิกิริยาเคมี มีอยู 2 ทฤษฎ ี

  สมการเคมี คือ  กลุมสัญลักษณที่เขียนแทนปฏิกิริยาเคมี  ใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

ทางเคมีที่เกิดขึ้นในระบบ  สมการเคมีประกอบดวยสัญลักษณ แสดงสารต้ังตน และผลิตภัณฑ  เงื่อนไข

แสดงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น  พรอมดวยลูกศรทิศทางแสดงของปฏิกิริยา 

ผลกระทบของสารเคมีและปฏิกิริยาเคมีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมทําใหกิดสนิมมลพิษ

ทางนํ้า ทางอากาศ 

 

มาตรฐานการเรียนรู 

1.บอกความหมายของการเปลี่ยนแปลงของสารการเกิดปฏิกิริยาเคมีได 

2.บอกหนาที่และยกตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงของสารการเกิดปฏิกิริยาเคมีได 

3.บอกหนาที่และยกตัวอยางปฏิกิริยาเคมี ผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอมได 
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กระบวนการเรียนรู 

ข้ันนํา 

1.สนทนาเร่ืองการเปลี่ยนแปลงของสารการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

2. เขาเน้ือหาการเปลี่ยนแปลงของสารการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

1.ผูสอนใหผูเรียนศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

2.ผูสอนใหผูเรียนบอกการเปลี่ยนแปลงของสารการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

3.ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัดที่ไดรับมอบหมายจากใบงาน 

4.ผูสอนใหผูเรียนฝกทักษะโดยการแขงกันคิดจากใบงานที่ผูสอนแจกให 

ข้ันสรุป 

1.ผูสอนกับผูเรียนทบทวนเน้ือหาการเปลี่ยนแปลงของสารและตัวอยางปฏิกิริยาเคมี

ผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอม 

2.ผูเรียนทันทึกผลลงสมุดทันทึกงาน 
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กระบวนการวัดและประเมินผล 

  

  

 วิธีวัดผล 

1.สังเกตุพฤติกรรมกลุม 

          2.ตรวจผลงานจากใบงาน 

 3.ตรวจแบบฝกหัดทายบทเรียน 

 เคร่ืองมือ  

                                   1.ใบงาน 

        2.แบบฝกหัดทายบทเรียน 

เกณฑการประเมิน 

       1.ตรวจใบงาน 

2.ตรวจแบบฝกหัดทายบทเรียน 

3.ใชเกณฑการวัดผลและประเมินผลเปนระดับคะแนนทํา10คะแนนทําถูก 7 คะแนน

ผาน 

 

 

แหลงการเรียนรู/สื่ออุปกรณการเรียนการสอน 

1.ใบงาน ปฏิกิริยาเคมี 

2.หนังสือรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต(2000 - 1301) 

3.แบบฝกหัดทายบท 

4.หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

        5.Internet 
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บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน 

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

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

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

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

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

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

 

ปญหา / อุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

 

ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 

 

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

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

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

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

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

 …………………………………………………………………………………………………… 
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แผนเตรียมการสอน 

 

สัปดาหท่ี 15 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา วันท่ี 

รหัส 2000 - 1301 วิชา  วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ท-ป-น    1 – 2 –2 

หนวยท่ี   6 ชื่อหนวยการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต เวลา       3 คาบ 

 

เร่ืองการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 

สาระการเรียนรู 

  6.1.โครงสรางของเชลล 

สาระสําคัญ 

  โครงสรางของเซลลประกอบดวยสวนตางดังน้ีคือ ผนังเซลล (CellWall) เปน

สวนประกอบชั้นนอกสุดของเซลลพืชและเปนสวนที่ไมมีชีวิตประกอบดวยสารหลายชนิด

เชน เซลลูโลส  คิวติน  เพกติน  ลิกนิน  ซูเบอริน  ผนังเซลลมีลักษณะเปนรูพรุน  ทําหนาที่เสริมความ

แข็งแรงใหแกเซลล ทําใหเซลลคงรูปรางได   เย่ือหุมเซลล (Cell mambrane หรือ plasma membrane)มี

ลักษณะเปนเยื่อบางๆ ประกอบดวยสารไขมันและโปรตีนมีรูเล็ก ๆ ทําใหสามารถจํากัดขนาดของโมเลกุล

ของสารที่จะผานเยื่อหุมเซลล  ดังน้ันจึงมีหนาที่เปนเยื่อเลือกผาน โปรโทพลาสซึม (Protoplasm) คือสวน

ที่อยูภายในเยื่อหุมเซลลทั้งหมด ประกอบดวยไซโทพลาสซึม และนิวเคลียส 

• ไซโทพลาสซึม(Cytoplasm)  มีลักษณะเปนของเหลว ประกอบดวยสารที่

สําคัญ   คือ   โปรตีน   ไขมัน คารโบโฮเดรต และเกลือแรตาง ๆรวมทั้งของเสียตางๆที่เกิดขึ้น ไซ

โทพลาสซึมประกอบดวยสวนประกอบภายในที่อาจเรียกวา  อวัยวะของเซลล   (organell)  คือ

รางแหเอนโดพลาสซึม ,ไรโบโซม  , กอลจิคอมเพลกซ  , ไมโทคอนเดรีย ,คลอโรพลาส ,เซนทร

โอ ,ไลโซโซม , แวคิวโอ 

• นิวเคลียส (Nucleus)  มีลักษณะคอนขางกลมเปนโครงสรางที่เห็นชัดเจน อยูตรงกลางเซลลทํา

หนาที่เปนศูนยควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ภายในเซลล มีสวนประกอบ คือเยื่อหุมเซลล, นิวคลีโอพ

ลาสซึม 

มาตรฐานการเรียนรู 

1.บอกหนาที่และยกตัวอยางโครงสรางของเชลลได 

2. บอกองคประกอบและหนาที่ของโครงสรางของเชลลได 
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กระบวนการเรียนรู 

 

 

ข้ันนํา 

 

1.สนทนาเร่ืองโครงสรางของเชลล 

2. เขาเน้ือหาโครงสรางของเชลล 

 

 

ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

1.ผูสอนใหผูเรียนศึกษาโครงสรางของเชลล 

2.ผูสอนใหผูเรียนบอกองคประกอบโครงสรางของเชลล 

3.ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัดที่ไดรับมอบหมายจากใบงาน 

4.ผูสอนใหผูเรียนฝกทักษะโดยการแขงกันคิดจากใบงานที่ผูสอนแจกให 

 

ข้ันสรุป 

 

1.ผูสอนกับผูเรียนทบทวนเน้ือหาโครงสรางของเชลล 

2. ผูเรียนทันทึกผลลงสมุดทันทึกงาน 
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กระบวนการวัดและประเมินผล 

  

 วิธีวัดผล 

 

1.สังเกตุพฤติกรรมกลุม 

   2.ตรวจผลงานจากใบงาน 

 3.ตรวจแบบฝกหัดทายบทเรียน 

 

 เคร่ืองมือ  

 

1.ใบงาน 

2.แบบฝกหัดทายบทเรียน 

 

เกณฑการประเมิน 

 

1.ตรวจใบงาน 

2.ตรวจแบบฝกหัดทายบทเรียน 

 3.ใชเกณฑการวัดผลและประเมินผลเปนระดับคะแนนทํา10คะแนนทําถูก7       

คะแนนผาน 

 

 

แหลงการเรียนรู/สื่ออุปกรณการเรียนการสอน 

 

1.ใบงาน โครงสรางของเชลล 

2.หนังสือรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (2000- 1301) 

3.แบบฝกหัดทายบท 

4.หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

   5.Internet 
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บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน 

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

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

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

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

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

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

 

ปญหา / อุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

 

ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 

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

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

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

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

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

 …………………………………………………………………………………………………… 
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แผนเตรียมการสอน 

 

สัปดาหท่ี 16 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา วันท่ี 

รหัส 2000 - 1301 วิชา  วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ท-ป-น    1 – 2 –2 

หนวยท่ี  6 ชื่อหนวยการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต(ตอ) เวลา       3 คาบ 

 

เร่ือง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต(ตอ) 

สาระการเรียนรู 

6.2.การลําเลียงสารผานเชลล 

6.3.กลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 

สาระสําคัญ 

  การลําเลียงสารผานเซลลหมายถึงการแพร (Diffusion) เปนการเคลื่อนท่ีของโมเลกุล

หรือไอออนของสารจากบริเวณท่ีมีโมเลกุลหรือไอออนของสารหนาแนนมากไปยังบริเวณท่ีมีโมเลกุล

หรือไอออนของสารหนาแนนนอยกวา โดยการเคลื่อนท่ีน้ันจะอาศัยพลังงานจลนในโมเลกุลหรือไอออน

ของสารน้ัน สารท่ีมีการแพรอาจอยูในสถานะแกส ของเหลว หรืออนุภาคของแข็งซ่ึงแขวนลอยอยูใน

ตัวกลางท่ีเปนของเหลวก็ได โดยพบวาการเคลื่อนท่ีกระทบกันของโมเลกุล จะเปนผลใหโมเลกุลของ

สารกระจายออกไปทุกทิศทางในตัวกลาง เรียกวา “การเคลื่อนท่ีแบบบราวเนียน (Brownian 

Movement)”การเคลื่อนท่ีของอนุภาคสารน้ีจะเกิดข้ึนจนกระท่ังบริเวณท้ังสองมีความเขมขนของสาร

เทากันเกิดเปนสภาวะสมดุลของการแพร (Dynamic Equilibrium) ในท่ีสุด 

  การรักษาสมดุลภายในรางกายเปนการควบคุมเงื่อนไขภายในรางกาย ซึ่งทําใหรางกาย

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเงื่อนไขตางๆที่ตองควบคุมอาทิเชน อุณหภูมิของรางกาย ปริมาณนํ้าอีออน

คารบอนไดออกไซด และยูเรียในเลือด การควบคุมอุณหภูมิภายในรางกายน้ีเรียกวาเปนการรักษาอุณหภูมิ

ของรางกายในรางกายปกติจะมีอุณหภูมิประมาณ 37 องศาเซลเซียส น่ีเปนอุณหภูมิที่เอนไซมสามารถ

ทํางานไดอยางดีที่สุด 

 

มาตรฐานการเรียนรู 

1.อธิบายความหมายและการลําเลียงสารผานเชลลได 

2.อธิบายเกี่ยวกับกลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตได 

3.บอกการนําประโยชนของกลไกการรักษาดุลยภาพไปใชในชีวิตประจําวันได 
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กระบวนการเรียนรู 

 

ข้ันนํา 

 

1.สนทนาเร่ืองการการลําเลียงสารผานเชลลกลไกการรักษาดุลยภาพใชในชีวิตประจําวัน 

2. เขาเน้ือหาการลําเลียงสารผานเชลลกลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 

 

ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

1.ผูสอนใหผูเรียนศึกษาการลําเลียงสารผานเชลลกลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 

2.ผูสอนใหผูเรียนบอกการลําเลียงสารผานเชลลกลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 

3.ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัดที่ไดรับมอบหมายจากใบงาน 

4.ผูสอนใหผูเรียนฝกทักษะโดยการแขงกันคิดจากใบงานที่ผูสอนแจกให 

 

ข้ันสรุป 

 

1.ผูสอนกับผูเรียนทบทวนเน้ือหาการลําเลียงสารผานเชลลกลไกการรักษาดุลยภาพของ

สิ่งมีชีวิต 

2. ผูเรียนทันทึกผลลงสมุดทันทึกงาน 
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กระบวนการวัดและประเมินผล 

 

 

 วิธีวัดผล 

 

1.สังเกตุพฤติกรรมกลุม 

   2.ตรวจผลงานจากใบงาน 

 3.ตรวจแบบฝกหัดทายบทเรียน 

 

 เคร่ืองมือ  

 

1.ใบงาน 

2.แบบฝกหัดทายบทเรียน 

 

เกณฑการประเมิน 

 

       1.ตรวจใบงาน 

2.ตรวจแบบฝกหัดทายบทเรียน 

3.ใชเกณฑการวัดผลและประเมินผลเปนระดับคะแนนทํา10 คะแนนทําถูก7 คะแนน

ผาน 

 

 

แหลงการเรียนรู/สื่ออุปกรณการเรียนการสอน 

1.ใบงาน การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 

2.หนังสือรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต(2000- 1301) 

3.แบบฝกหัดทายบท 

4.หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

        5.Internet 
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บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน 

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

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

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

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

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

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

 

ปญหา / อุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

 

ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 

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

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

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

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

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

 …………………………………………………………………………………………………… 
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    แผนเตรียมการสอน 

 

สัปดาหท่ี  17 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา วันท่ี 

รหัส 2000- 1301 วิชา  วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ท-ป-น    1 –2 –2 

หนวยท่ี  7 ชื่อหนวยระบบนิเวศ เวลา       3 คาบ 

 

เร่ือง ระบบนิเวศ 

สาระการเรียนรู 

  7.1.ไบโอม 

7.2.ความหลากหลายของระบบนิเวศ 

7.3.ความสัมพันธในระบบนิเวศ 

7.4. การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 

7.5.วัฎจักรในระบบนิเวศ 

7.6.การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ 

สาระสําคัญ 

  ไบโอม (Biomes) หรือ ชีวนิเวศ คือระบบนิเวศใดๆ ก็ตามที่มีองคประกอบของปจจัยทาง

กายภาพเชนอุณหภูมิ ความชื้น และปจจัยทางชีวภาพ เชน พืชและสัตว ที่คลายคลึงกันกระจายอยูในเขต

ภูมิศาสตรตางๆระบบนิเวศ หมายถึง หนวยของความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูแหลงใดแหลง

หน่ึง มาจากรากศัพทในภาษากรีก 2 คํา คือOikos แปลวา บาน, ที่อยูอาศัย,แหลงที่อยูของสิ่งมีชีวิตLogos 

แปลวา เหตุผล, ความคิดในระบบนิเวศจะมีการถายทอดพลังงานจากสิ่งมีชีวิตชนิดหน่ึงไปยังสิ่งมีชีวิต

หน่ึงเร่ิมตนจากผูผลิตไดรับจากแสงอาทิตยมีนํ้าและแกสคารบอนไดออกไซดเปนวัตถุดิบ วัฏจักรของ

นํ้าวัฏจักรของไนโตรเจนวัฏจักรของคารบอนและวัฏจักรของฟอสฟอรัสการหมุนเวียนนํ้าในระบบนิเวศ

การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศเปนการเปลี่ยนแปลงของกลุมสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเปนลําดับขั้น

โดยมีปจจัยตางๆ ทั้งทางกายภาพ และชีวภาพ 

มาตรฐานการเรียนรู 

1.บอกความหมายของไบโอมได 

2.จําแนกประเภทของความหลากหลายของระบบนิเวศ 

3.บอกความหมายของความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศได 

4.อธิบายวัฎจักรในระบบนิเวศได  
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กระบวนการเรียนรู 

 

 

ข้ันนํา 

 

1.สนทนาเร่ืองระบบนิเวศ 

 2. เขาเน้ือหาระบบนิเวศ 

 

 

ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

1.ผูสอนใหผูเรียนศึกษาระบบนิเวศ 

2.ผูสอนใหผูเรียนบอกความหมายระบบนิเวศ 

3.ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัดที่ไดรับมอบหมายจากใบงาน 

4.ผูสอนใหผูเรียนฝกทักษะโดยการแขงกันคิดจากใบงานที่ผูสอนแจกให 

 

 

ข้ันสรุป 

 

1.ผูสอนกับผูเรียนทบทวนเน้ือหาระบบนิเวศ 

2. ผูเรียนทันทึกผลลงสมุดทันทึกงาน 
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กระบวนการวัดและประเมินผล 

  

  

 วิธีวัดผล 

 

1.สังเกตุพฤติกรรมกลุม 

2.ตรวจผลงานจากใบงาน 

3.ตรวจแบบฝกหัดทายบทเรียน 

 

 เคร่ืองมือ 

  

1.ใบงาน 

2.แบบฝกหัดทายบทเรียน 

 

เกณฑการประเมิน 

 

       1.ตรวจใบงาน 

2.ตรวจแบบฝกหัดทายบทเรียน 

3.ใชเกณฑการวัดผลและประเมินผลเปนระดับคะแนนทํา10 คะแนนทําถูก7 คะแนน

ผาน 

 

 

แหลงการเรียนรู/สื่ออุปกรณการเรียนการสอน 

 

1.ใบงาน ระบบนิเวศ 

2.หนังสือรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (2000- 1301) 

3.แบบฝกหัดทายบท 

4.หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

         5.Internet 
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บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน 

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

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

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

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

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

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

 

ปญหา / อุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

 

ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 

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

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

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

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

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

 …………………………………………………………………………………………………… 
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ตอไปเปนการเตรียมการสอน 
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ภาคผนวก 
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ใบความรูที่ 1. 

เร่ืองทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

            ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนทักษะการคิดของนักวิทยาศาสตรท่ีนํามาใชในการศึกษา

คนควา สืบเสาะหาความรู และแกปญหาตางๆ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดแบงออกเปน 13 

ทักษะ 

1. การสังเกต ( observation ) หมายถึง  การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง

รวมกัน ไดแก  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  และผิวกาย  เขาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือเหตุการณเพื่อคนหา

ขอมูล ซึ่งเปนรายละเอียดของสิ่งน้ัน  โดยไมใสความเห็นของผูสังเกตลงไปดวย  ขอมูลที่ไดจากการ

สังเกต ประกอบดวย  

1.  ขอมูลเกี่ยวกับรูปราง  ลักษณะและสมบัติ  

2.  ขอมูลเชิงปริมาณ  

3.  ขอมูลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นจากวัตถุหรือเหตุการณน้ัน   

ผูที่มีทักษะการสังเกต ตองมีความสามารถที่แสดงใหเห็นวาเกิดทักษะน้ีประกอบดวย  

1.  การชี้บงและการบรรยายสมบัติของวัตถุได โดยการใชประสาทสัมผัสอยางใดอยาง

หน่ึงหรือหลายอยาง 

2.  บรรยายสมบัติเชิงปริมาณของวัตถุได โดยการกะประมาณ 

3.  บรรยายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สังเกตได  

2. การวัด ( measurement ) หมายถึง ความสามารถในการเลือกใชเคร่ืองมือในการวัดอยาง

เหมาะสม  และใชเคร่ืองมือน้ันหาปริมาณของสิ่งตางๆ  ออกมาเปนตัวเลขไดถูกตองและรวดเร็วโดยมี

หนวยกํากับ  ตลอดจนสามารถอานคําที่วัดไดถูกตองและใกลเคียงกับความเปนจริง  

ผูที่มีทักษะการวัด  ตองมีความสามารถที่แสดงใหเห็นวาเกิดทักษะน้ีประกอบดวย  

1.  เลือกเคร่ืองมือที่เหมาะสมในการวัดปริมาณตาง ๆ ของสิ่งที่ศึกษา 

2.  ใชเคร่ืองมือวัดปริมาณตางๆ ไดอยางถูกตอง  แมนยํา   รวดเร็ว 

3.  คิดวิธีการที่จะหาคาปริมาณตางๆ ได ในกรณีที่ไมอาจใชเคร่ืองมือวัดปริมาณน้ันได

โดยตรง 

4.  เลือกหนวยที่มีคามาก ๆ  หรือนอยๆ นิยมใชคําอุปสรรคแทนพนุคูณปริมาณน้ัน  ๆ  

5.  บอกความหมายของปริมาณซึ่งไดจากการวัดไดอยางเหมาะสม  กลาวคือ ปริมาณที่ได

จากการวัด ละเอียดถึงทศนิยมหน่ึงตําแหนงของหนวยยอยที่สุดเทาน้ัน 
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6.  บอกความหมายของเลขนัยสําคัญได 

    3. การจําแนกประเภท ( classification )  หมายถึง การจัดแบงหรือเรียงลําดับวัตถุหรือสิ่งที่

อยูในปรากฏการณตางๆ ออกเปนพวกๆ โดยมีเกณฑในการจัดแบง  เกณฑดังกลาวอาจใชความ

เหมือน ความแตกตาง หรือความสัมพันธอยางใดอยางหน่ึงก็ได   

ผูที่มีทักษะการจําแนกประเภท ตองมีความสามารถที่แสดงใหเห็นวาเกิดทักษะน้ี  ประกอบดวย  

1.  เรียงลําดับหรือแบงพวกสิ่งตาง ๆ จากเกณฑที่ผูอ่ืนกําหนดใหได 

2.  เรียงลําดับหรือแบงพวกสิ่งตาง ๆ โดยใชเกณฑของตนเองได 

3.  บอกเกณฑที่ผูอ่ืนใชเรียงลําดับหรือแบงพวกได  

4. การหาความสัมพันธระหวางสเปชกับสเปช  และสเปชกับเวลา ( 

space/space  relationships and space/time relationships ) 

สเปชของวัตถุ หมายถึง ที่วางที่วัตถุน้ันครองที่  ซึ่งจะมีรูปรางลักษณะเชนเดียวกับวัตถุ

น้ัน  โดยทั่วไปแลวสเปชของวัตถุจะมี 3 มิติ  คือ  ความกวาง  ความยาว  และความสูง  

 ความสัมพันธระหวางสเปชกับสเปชของวัตถุ ไดแก ความสัมพันธระหวาง 3 มิติ กับ 2 

มิติ  ความสัมพันธระหวางตําแหนงที่อยูของวัตถุหน่ึงกับอีกวัตถุหน่ึง   

ผูที่มีทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปชกับสเปชของวัตถุ  ตองมีความสามารถที่แสดงให

เห็นวาเกิดทักษะน้ีประกอบดวย  

1.  การชี้บงรูป 2 มิติ  และวัตถุ 3 มิติที่กําหนดได 

2.  สามารถวาดภาพ 2 มิติ  จากวัตถุ  หรือภาพ 3 มิติที่กําหนดได 

3.  บอกชื่อของรูป  และรูปทรงเรขาคณิตได 

4.  บอกความสัมพันธระหวาง 2 มิติ กับ 3 มิติได 

4.1 ระบุรูป 3 มิติ   ที่เห็นเน่ืองจากการหมุนรูป 2 มิติ 

4.2  เมื่อเห็นเงา  ( 2 มิติ )  ของวัตถุสามารถบอกรูปทรงของวัตถุตนกําเนิดเงา 

4.3  เมื่อเห็นวัตถุ ( 3 มิติ ) สามารถบอกเงา ( 2 มิติ ) ที่จะเกิดขึ้นได 

4.4  บอกรูปของรอยตัด ( 2 มิติ ) ที่เกิดจากการตัดวัตถุ ( 3 มิติ ) ออกเปน  2  สวน   

ความสัมพันธระหวางสเปชกับเวลา  ไดแก  ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนตําแหนงที่อยูของ

วัตถุกับเวลา  หรือความสัมพันธระหวางสเปชของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับเวลา ผูที่มีทักษะการหา

ความสัมพันธระหวางสเปชกับสเปชกับเวลา  ตองมีความสามารถที่แสดงใหเห็นวาเกิดทักษะน้ี

ประกอบดวย  
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1.  บอกตําแหนงหรือทิศทางของวัตถุได 

2.  บอกไดวาวัตถุอยูในตําแหนงหรือทิศทางใดของอีกวัตถุหน่ึง 

3.  บอกความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงตําแหนงที่อยูของวัตถุกับเวลาได 

4.  บอกความสัมพันธระหวางสิ่งของที่อยูหนากระจก  และภาพที่ปรากฏในกระจกวาเปน

ซายหรือขวาของกันและกันได 

5.  บอกความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงขนาด  หรือปริมาณของสิ่งตาง ๆ กับเวลา

ได 

5. การคํานวณ ( using  numbers )  เปนการนําคาที่ไดจากการสังเกตเชิงปริมาณ  การวัด  การ

ทดลอง  และจากแหลงอ่ืน ๆ มาจัดกระทําใหเกิดคาใหม  โดยนับและนําตัวเลขที่แสดงจํานวนที่นับ

ไดมาคิดคํานวณโดยการ  บวก   ลบ   คูณ   หาร  และหาคาเฉลี่ยยกกําลังสองหรือถอดราก  เพื่อใชใน

การสื่อความหมายใหชัดเจนและเหมาะสม  

ผูที่มีทักษะการคํานวณ   ตองมีความสามารถที่แสดงใหเห็นวาเกิดทักษะน้ีประกอบดวย  

1.  หาผลลัพธของการบวก และการลบปริมาณที่ไดจากการวัดไดอยางถูกตอง 

2.  หาผลลัพธของการคูณและการหาปริมาณที่ไดจาการวัดไดอยางถูกตอง 

3.  หาความสัมพันธระหวางตัวแปรจากขอมูล  โดยใชความรูคณิตศาสตรในเร่ืองการแปร

ผัน  การสรางสมการ   มาสรางเปนสูตรได 

4.  คํานวณเกี่ยวกับปริมาณที่มีคําอุปสรรคประกอบหนวยไดอยางถูกตอง 
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ใบงานที่1 

เร่ืองทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

คําสั่ง   จงตอบคําถามตอไปน้ี 

1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหมายถึงอะไร 

2. ทักษะการจําแนกมีอะไรบาง 

3. ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปชกับสเปชของวัตถุ ประกอบดวยอะไรบาง 

4. ทักษะการคํานวณ  ประกอบดวยอะไรบาง 

5. ทักษะการวัดมีอะไรบาง 
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ใบความรูที่ 2. 

  เร่ืองทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร(ตอ) 

ทักษะที่ 6 การจัดทําและสื่อความหมายขอมูล (Organizing Data and Communication)  

ความหมาย :เปนการนําขอมูลท่ีไดรับจากการสังเกต การวัด การทดลอง และจากแหลงอื่นๆมาจัดกระทํา

เสียใหม โดยการหาความถี่เรียงลําดับ จัดแยกประเภท หรือคํานวณหาคาใหมเพื่อใหผูอื่นเขาใจความหมาย

ของขอมูลชุดน้ันดีข้ึนโดยการนําเสนอในรูปของตารางแผนภูมิ แผนภาพ ไดอะแกรมกราฟสมการหรือ

การเขียนบรรยาย 

                ทักษะที่ 7 การลงความคิดเห็นจากขอมูล(Inferring) ความหมาย :เปนการเพิ่มความคิดเห็นใหกับ

ขอมูลท่ีไดจากการสังเกตอยางมีเหตุผลโดยอาศัยประสบการณเดิมมาชวย 

    ทักษะที ่8 การพยากรณ (Prediction) ความหมาย : เปนการาดคะเนคําตอบลวงหนากอนทําการ

ทดลองโดยอาศัยประสบการณท่ีเกิดซํ้า ๆ หลักการ กฏ หรือทฤษฎีท่ีมีอยูแลวในเร่ืองน้ันมาชวยในการสรุป 

เชน การพยากรณขอมูลท่ีเกี่ยวกับตัวเลข ไดแกขอมูลท่ีเปนตาราง หรือ กราฟ ซึ่งทําได 2 แบบ คือ 

1.การพยากรณภายในขอบเขตของขอมูล 

2.การพยากรณภายนอกขอบเขตของขอมูล 

            ทักษะที่ 9 การต้ังสมมติฐาน (Formulating Hypothesis)ความหมาย : เปนการคิดหาคําตอบ

ลวงหนากอนการทดลองโดยอาศัยการสังเกตความรูและประสบการณเดิมเปนฐาน 

                 ทักษะที่ 10 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operation)ความหมาย : เปนการกําหนด

ความหมายและขอบเขตของคําตาง ๆท่ีอยูในสมมติฐานท่ีตองการทดลองใหเกิดความเขาใจตรงกันและ

สามารถสังเกตไดหรือวัดไดโดยใหคําตอบเกี่ยวกับการทดลองและบอกวิธีวัด 

ตัวแปรท่ีเกี่ยวกับการทดลองน้ัน 

                ทักษะที่ 11 การกําหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling Variables) ความหมาย 

:เปนการบงชี้ตัวแปนตน ตัวแปรตาม และตัวแปรท่ีตองควบคุมในการตั้ง สมมติฐานหน่ึงๆ 

              ทักษะที่ 12 การทดลอง (Experiment) ความหมาย :เปนกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อหาคําตอบ

จากสมมติฐานท่ีตั้งไวในการทดลองซี่งประกอบดวย3ข้ันตอนไดแก 

1.การออกแบบการทดลอง 

2.การปฏิบัติการทดลอง 

3.การบันทึกผลการทดลอง 

                 ทักษะที่ 13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป (Interperting Data and Making) ความหมาย 

:เปนการแปลความหมายหรือบรรยายลักษณะขอมูลท่ีมีอยู การตีความหมายของขอมูลในบางคร้ังอาจ
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ตองใชทักษะอื่น ๆ ดวย เชน การสังเกต การคํานวน เปนตนและการลงขอสรุป หมายถึง การสรุป

ความสัมพันธของขอมูลท้ังหมดการลงขอสรุปสามารถทําได2ระดับคือ 

                               1. การสรุปในระดับแคบ คือการสรุปใหอยูเฉพาะกลุมตัวอยางหรือสิ่งท่ีนํามาศึกษา 

                               2. การสรุปในระดับกวางคือการสรุปท่ีออกนอกขอบเขตของกลุมตัวอยางแตเปนการ

ขยายกวางไปสูประชากรหรือกลุมใหญขอสรุปน้ีมีความเชื่อถือไดนอยกวาแบบแรกขอมูลน้ีไดสรุปและ

เรียบเรียงจากเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตรโดยใชทักษะ

กระบวนการทางการวิทยาศาสตร 

• วิธีการทางวิทยาศาสตร เปนวิธีที่นักวิทยาศาสตรใชในการหาความรูทั้งน้ีอาจมีความ

แตกตางกันบางในแตละสาขาแตในภาพรวมมีลักษณะคลายกันสรุปเปนขั้นตอนไดดังน้ี 

                 ขั้นที่ 1 การสังเกต หมายถึงการสังเกตโดยใชประสาทสัมผัสทั้งหา คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย

สัมผัสรวมถึงเคร่ืองมือชวยขยายความสามารถของประสาทสัมผัส และมีการบันทึกขอมูลตางๆที่ไดอยาง

เปนระบบ 

                  ขั้นที่ 2 การต้ังสมมุติฐาน หมายถึงการคาดคะเนลวงหนาของคําตอบของปญหาที่ตองการ

ทราบทั้งน้ีการต้ังสมมุติฐานเกิดจากการนําขอมูลที่มาจากการสังเกตมาเปนสวนชวย 

                 ขั้นที่ 3 การทดลอง หมายถึง การดําเนินการตรวจสอบสมมุติฐานโดยอาศัยการรวบรวมขอมูล

ทั้งจากการสํารวจการทดลองหรือวิธีการอ่ืนๆประกอบกัน 

                ขั้นที่ 4 การสรุปผลการทดลอง หมายถึง การลงขอสรุปจากผลการทดลองตรวจสอบผลจากการ       

สรุป อาจเปนสวนที่ทําใหเกิดหลักการ กฎ ทฤษฎีและสามารถแสดงความสัมพันธเมื่อพิจารณาวิธีการทาง 

วิทยาศาสตรโดยคํานึงถึงสภาพปญหาสามารถระบุเปนขั้นตอนไดดังน้ี 

                ขั้นที่1   ระบุปญหา 

                ขั้นที่2    รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหา 

                ขั้นที่3    ต้ังสมมุติฐาน 

                ขั้นที่4   สังเกตรวบรวมผลและ/หรือการทดลอง 

                ขั้นที่5  สรุปผลการสังเกตและ/หรือการทดลอง 

                สรุปขั้นตอนการทํางานของนักวิทยาศาสตรดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรขั้นตอนของวิธีการทาง

วิทยาศาสตรอาจมีการจัดเรียงลําดับสลับกันไดบางการแกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร อาจตองอาศัย

สิ่งตางๆ ชวย ไดแกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Science Process Skill) และเจตคติทาง

วิทยาศาสตร (Scientific Attitudes) 
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ใบงานที่2 

เร่ืองทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร(ตอ) 

คําสั่ง   จงตอบคําถามตอไปน้ี 

1. ทักษะการสืบคนขอมูลหมายถึงอะไรบาง 

2. ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป หมายถึงอะไรและมีอะไรบาง 

3. การทดลองหมายถึงอะไร 

4. วิธีการทางวิทยาศาสตรคํานึงถึงสภาพปญหาสามารถระบุเปนขั้นตอนไดกี่ขั้นตอนอะไรบาง 
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ใบความรูที่3 

เร่ืองการวัด,แรง,การเคลื่อนที่ 

      การวัด  คือ การหาคําตอบเกี่ยวกับ เวลา ระยะทาง นํ้าหนักดวยการการจับเวลา /การวัดระยะทาง / 

การชั่งนํ้าหนักหรือการตวงเราเรียกวิธีการซึ่งใชขางตนรวม ๆ กันวาการวัด เชนการชั่งนํ้าหนัก เรียกวาการ

วัดนํ้าหนัก การตวง เรียกวา การวัดปริมาตร 

หนวยการวัด คือการบอกปริมาตรที่ไดจากการวัดตองมีหนวยการวัดจะใชตามระบบหนวยสากล

(International System of Unit) ซึ่งเรียกโดยยอวา หนวย IS เชน กรัม กิโลกรัม มิลลิกรัม เมตรกิโลเมตร 

วินาที ฯลฯ   การเลือกหนวยในการวัดควรใหเหมาะสมกับสิ่งที่ใชวัดเคร่ืองมือที่ใชในการวัดและการอาน

คาจากการวัดอาจทําใหคาการวัดคลาดเคลื่อนไดคาที่ไดจากการวัดจึงถือเปนคาประมาณที่ใกลเคียงกับ

ความเปนจริงการบอกคาประมาณของปริมาณของสิ่งตาง ๆ โดยไมไดวัดจริง  เรียกวา  การคาดคะเน 

หนวยรากฐานของระบบ  SI  มี  7  หนวยที่ใชวัดปริมาณมูลฐาน  ( basic  quantity ) ไดแก 

เมตร         ( Meter : m )                                   เปนหนวยใชวัดความยาว 

กิโลเมตร ( Kilogramme : kg )                          เปนหนวยใชวัดมวล 

วินาที      ( Second : s )                                    เปนหนวยใชวัดเวลา 

แอมแปร  ( Ampere : A )                                 เปนหนวยใชวัดกระแสไฟฟา 

เคลวิน     ( Kelvin : K )                                    เปนหนวยใชวัดอุณหภูมิ 

แคนเดลา ( Candela : cd )                                เปนหนวยใชวัดความเขมของการสองสวาง 

โมล        ( Mole : mol )                                    เปนหนวยใชวัดปริมาณของสาร 

             ในการทํางานชางไมวาจะเปนงานผลิต งานซอม งานบํารุงรักษา และงานประกอบติดต้ัง

จําเปนตองมีการวัดขนาดใหถูกตองตามแบบน้ันๆเสมอ  เคร่ืองมือวัดสามารถแบงตามประเภทการใชงาน

2 แบบดังน้ี 

                 1. เคร่ืองมือวัดระยะและรางแบบ 

                 2. เคร่ืองมือวัดมุม 
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เปนเคร่ืองมือวัดความยาวชนิดแรกที่มีใชในทางชางทั่วๆไป ทําดวยเหล็กไรสนิมนิเกล บรรทัดเหล็กมี

หลายขนาดความยาวเชน 6 น้ิว,12 น้ิว,36น้ิว เปนตน 

 บนหนาความยาวของบรรทัดเหล็กจะมีสเกลบอกระยะมีหนวยที่ใชวัดทั่วๆไป 2 ระบบ คือ 

                มีหนวยวัดเปนเศษสวนของน้ิว เชน ภายใน1น้ิวจะแบงยอย

เปน8 สวน 1 สวน เขียนเปนตัวเลขเศษสวน คือ 1/8 หรือเรียกโดยทั่วไปวา 1 หุน จากน้ันก็แบงเปนชอง

เล็กอีก 

จะได 1/16 , 1/32 , 1/64  โดยจะปรากฏอยูในชวง 1-3 น้ิวแรกของบรรทัดเหล็กเทาน้ัน 

 

                มีหนวยเปนมิลลิเมตร,เซนติเมตร, ในบรรทัดเหล็กทั่วไปที่ยาว 1 

ฟุตทางดานหนวยเมตริกจะทําใหยาว 30 เซ็นติเมตร ใน 1 เซนติเมตร จะแบงออกเปน 10 ชอง แตละชองมี

คา 1/10 เซนติเมตร หรือมีคาเทากับ 1 มิลลิเมตร ใน 1 มิลลเิมตรจะแบงยอยเปน 2 สวน ดังน้ันคาที่ไดจาก

การแบงละเอียดขั้นสุดทายจะมีคา 0.5 มิลลิเมตร 
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      ตลับเมตรทําดวยเหล็กบางๆ มีคุณสมบัติในการสปริงตัวจึงใชเปน

เคร่ืองมือในการวัดสวนโคงและผิวงานที่ไมเปนแนวเดียวกันตลอดนิยมใชสําหรับงานถายแบบของทอ

ลักษณะตางๆนอกจากน้ียังสามารถวัดระยะในแนวเสนตรงไดอีกดวย     

                  

ใชวัดระยะความกวาง ความยาว และความหนา ของไม และโลหะ มีขนาดต้ังแต 1,3,5 และ 10 เมตรตัว

เทปจะทําดวยแถบโลหะ มีความกวาง6 มิลลิเมตร หรือ 13 มิลลิเมตร เคลือบสีและมีสเกลบอกระยะ 

ตางๆ 

(VERNIRE CALIPER) 

 

เวอรเนียรคาลิปเปอร เปนเคร่ืองมือที่นําเอาหลักการของคาลิปเปอร ซึ่งเปนเคร่ืองมือถายทอดขนาด ผสม

กับบรรทัดเหล็ก สิ่งสําคัญก็คือเพิ่มสเกลชวยใหอานคาไดละเอียดยิ่งขึ้นเวอรเนียรคาลิปเปอร ใชวัดความ

โตนอก – ใน วัดความลึก และความยาวของชิ้นงาน อานคาไดโดยสเกล สวนประกอบของเวอรเนียรคาลิป

เปอร มี 4 สวน 
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             (JAW) ประกอบดวย ปากวัดใน และปากวัดนอก 

             (MAINSCALE) เปนตัวบรรทัดใหญจะมีขีดแบงไวเปนระบบอังกฤษ

และระบบเมตริก 

            (VERNIRE SCALE) จะยึดติดกับปากสําหรับวัดความโต

นอก และความโตใน  สามารถวัดความละเอียดไดถึง 0.001 น้ิว และ 0.02 มิลลิเมตร 

           (DEPTH BAR)ลักษณะเปนเหล็กเสนแบนเล็กจะอยู

สวนทายของเมนสเกล 

(OUTSIDE CALIPER) หรือที่ชางทั่วไปเรียกวาเขาควาย  
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ใชวัดถายขนาดชิ้นงานที่มีรูปทรงกลม ทรงกระบอก วัดหาเสนผาศูนยกลางของรูทอ  เชน เพลากลมเมื่อ

วัดแลวตองนําไปเทียบคากับบรรทัดเพื่ออานคาสเกล 

(INSIDE CALIPER) หรือที่ชางทั่วไปเรียกวา ตีนผี    

                       

ใชวัดถายขนาดภายในชิ้นงาน เชน ทอกลวง รูกลม รูเหลี่ยมเมื่อวัดแลวตองนําไปเทียบคากับบรรทัดเพื่อ

อานสเกล 

 

          (SOLID SQUARE)  

 

            ฉากตายเปนเคร่ืองมือสําหรับวัดมุมฉากใชขีดเสนแลวต้ังฉากซึ่งกันและกัน หรือใชตรวจสอบ

ความ 

เรียบผิวฉากตายทําจากเหล็กเคร่ืองมือที่ผานการชุบผิวแข็ง เจียรนัยผิวเรียบ มีความเที่ยงสูงใชงานไดทั้ง

ดานนอก และดานในของฉาก 
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           ฉากตายมีสวนประกอบ 2 สวน คือ  

           (BLADE) จะมีความยาวกวาสวนฐานฉากประมาณ 3:2 เทา อาจทําเปนชิ้น

เดียวกัน หรือแยกชิ้น แลวนํามาประกอบกันก็ได ความยาวของใบฉากมีต้ังแต  8-12 น้ิว 

           (STOCK) เปนสวนฐาน หรือดามของฉากตาย มีลักษณะเปนแทงขนาน 

ผิวเรียบ มีขนาดสั้นกวาใบฉาก และมีผิวสัมผัสมากกวาเพือ่บังคับใบฉากใหอยูในตําแหนงที่ถูกตอง  

                ลักษณะการใชงานของฉากตาย 

1. ตรวจสอบมุมฉากภายนอกชิ้นงาน 

2. ตรวจสอบมุมฉากภายนอก 

3. ตรวจสอบความเรียบของผิวงาน พรอมกับตรวจความไดฉากระหวางผิวงานทั้ง 2 ดาน 

4. ใชขีดเสนตรง 

5. การตรวจสอบความไดฉากของงานรูปทรงกระบอก บนแทนระดับ 

                    ขอควรระวังในการใชฉากตาย 

1. ฉากตายเปนเคร่ืองมือวัด อยานําไปเก็บรวมกับเคร่ืองมืออ่ืนโดยเฉพาะเคร่ืองมือที่มีคมตัด 

2. อยาใชฉากตายวัดความเรียบของผิวงานดิบหรือผิวงานที่หยาบไมไดลบคม 

3. เมื่อตองการเปลี่ยนจุดตรวจสอบใหยกฉากขึ้นจนพนผิวงานกอน อยาลากฉากเพราะจะทําใหฉากชํารุด 

4. ในการใชฉากจะตองมีความระมัดระวัง อยาใหฉากหลนกับพื้น 

(COMBINATION SET)  

            ใชวัด และตรวจสอบมุมฉาก มุม 45 องศา และมุมอ่ืนๆของชิ้นงานตลอดจนวัดหาเสนผาศูนยกลาง

ของรูปทรงกระบอก ฉากรวมนอกจากจะประกอบดวยสวนดามและใบเหมือนฉากตายแลว ยังประกอบ 

ดวยสวนอ่ืนๆ ไดแก ระดับนํ้า 
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(SQUARE HEAD) ใชวัดมุม 90 องศา และ 45 องศา มีระดับนํ้าบรรจุอยูใน

หลอดแกว เพื่อวัดระดับ หัวมุมฉาก สามารถเลื่อนไดตลอดความยาวของบรรทัด 

(CENTER HEAD) เปนรูปตัว วี (V) ในลักษณะมุมฉากเขาสัมผัสกับ

ขอบ 

งานกลม ทําใหบรรทัดพาดในแนวเสนผาศูนยกลางของงาน สามารถ  เลื่อนไดตลอดความยาวของบรรทัด 

ทําใหปรับใชงานไดหลายขนาด 

การใชหัวหาศูนย หาศูนยกลางของงาน 

        1. กดหัวหาศูนยแนบเขากับชิ้นงานกลม แลวใชเหล็กขีดขีดเสนไว 

        2. หมุนชิ้นงานไปประมาณ 1/3 รอบ แลวขีดเสนที่ 2 

        3. หมุนชิ้นงานไปประมาณ 2/3 รอบ แลวขีดเสนที่ 3 จะไดศูนยกลางตามตองการ 
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(PROTRACTOR HEAD) ประกอบเขากับบรรทัด ใชวัดมุมต้ังแต 0 – 180 องศา 

ในการปรับหามุมจะตองคลายตัวลอคทั้ง 2 ขาง กอน แลวจึงเลื่อนหามุมที่ตองการหลังจากน้ันคอยขันสกรู

ใหแนน 

 (RULE) มีลักษณะเหมือนบรรทัดทั่วๆไปแตมีความหนามากกวา สวนตรงกลาง

บรรทัดจะมีรองตลอดความยาวของตัวบรรทัดเพื่อใชประกอบเขากับหัววัดมุม  หัวมุมฉาก,และหัวหา 

ศูนยกลาง 

           (DIVIDERS) 

                           

                เปนเคร่ืองมือสําหรับขีดใหเปนวงกลม ใชถายแบบหรือ แบงเสน ปลายทั้งสองขางเปนเหล็กมี

ปลายแหลม สามารถกางออกได มีขนาดต้ังแต 6 – 10 น้ิว 

            (SCRIBER)            

  

    เปนอุปกรณในการรางแบบรวมกับการใชเคร่ืองมือวัดมุม ใชขีดทํารอยบนชิ้นงาน เหล็กขีดทําดวยเหล็ก

เฉพาะสวนปลายชุบแข็ง เพื่อใชขีดบนเน้ือชิ้นงาน ถาชิ้นงานเปนเน้ือโลหะ หรือเหล็ก อาจใชอุปกรณรวม
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รางแบบ คือนํ้ายารางแบบที่มีสีมวง(LAYOUT DYE) ชอลค  สวนปลายของเหล็กขีดสามารถถอดได มีมุม

ที่ปลายประมาณ 10 – 15 องศา 

บีกเกอรเปนแกวใส ใชสําหรับบรรจุสารที่มีปริมาณมากเพื่อละลายสารหรือทําปฏิกิริยาเคมี และสามารถ

เทสารออกไดงายทางปากบีกเกอรโดยจะมีขีดบอกปริมาตรซึ่งเปนคาโดยประมาณเทาน้ัน 

 

ขวดวัดปริมาตร เปนขวดแกวคอยาว มีขีดแสดงปริมาตรกํากับอยูรอบคอขวดเพียงขีดเดียวและมีจุกปด

ดานบน เพื่อใชปดเวลาเขยาสารใหเขากัน 
          ขวดวัดปริมาตรใชสําหรับเตรียมสารละลายที่ตองการความเขมขนแนนอนรวมทั้งใชเจือจางสาร

ใหไดความเขมขนและปริมาตรที่ตองการ 
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ความไมแนนอนของการวัดหรือความคลาดเคลื่อน (Errors) 

การวัดทุกรูปแบบจะมีความคลาดเคลื่อนหรือความไมแนนอนเกิดขึ้นเสมอ  การทดลองที่ไดผล

สมบูรณตองเร่ิมดวยการไดขอมูลที่มีความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด   ความคลาดเคลือ่นเกิดขึ้นจากสาเหตุ

ดังน้ี  

1ความคลาดเคลื่อนเชิงบุคคล (Personal Errors) 

 เปนความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากความบกพรองของผูวัดหรือผูทดลอง  ซึ่งสามารถลดความ

คลาดเคลื่อนชนิดน้ีไดถาผูทดลองใชความระมัดระวังในการอานขอมูลจากเคร่ืองมือวัดพรอมทั้ง

ระมัดระวังหนวยของปริมาณที่วัด  นอกจากน้ันตองบันทึกขอมูลใหมีระเบียบแบบแผน  มีรายละเอียดที่

สามารถสื่อความหมายของขอมูลดิบ  จนสามารถนําขอมูลไปวิเคราะหหรือคํานวณหาคําตอบไดโดยไม

ผิดพลาด   การแกไขทําไดโดยพัฒนานิสัยผูวัดใหมีลักษณะนิสัยมีความละเอียด  สุขุม รอบคอบ 

2ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ(Symantic’s Errors) 

 เปนความคลาดเคลื่อนเกิดจากเคร่ืองมือที่ใชทดลอง  สามารถลดใหนอยลงไดโดยใชเคร่ืองมือที่มี

คุณภาพ  ความคลาดเคลื่อนชนิดน้ีเกิดขึ้นเสมอไมขึ้นกับผูทดลอง   ผูทดลองจึงตองเลือกอุปกรณหรือ

เคร่ืองมือทดลองใหเหมาะสม  โดยมีสิ่งควรคํานึงถึงดังน้ี 

  2.1.ความแมนยํา(Precision)  หมายถึงเคร่ืองมือน้ันวัดไดคาเดิมแมวาจะวัดหลายๆคร้ัง 

  2.2.ความถูกตอง(Accuracy) หมายถึงเคร่ืองมือน้ันวัดไดคาเทากับคามาตรฐานหรือ

ใกลเคียงกับคามาตรฐาน   

  2.3.ความไว(Sensitivity) หมายถึงเคร่ืองมือน้ันสามารถวัดคาได แมวาสิ่งน้ันหรือ 

ปริมาณฟสิกสปริมาณน้ันจะมีคานอยมาก ๆ   

3 ความคลาดเคลื่อนเชิงสถิติ(Statistical Errors) 

 เรียกอีกอยางวา  ความคลาดเคลื่อนแบบสุม (Random Errors)   เปนความคลาดเคลื่อนในลักษณะ

ที่ขอมูลหรือตัวเลขที่วัดได มีคาตางๆ กันกระจายออกไปจากคาตัวเลขที่เปนไปไดมากสุดคาหน่ึงซึ่งเปน

คาเฉลี่ยของขอมูลตัวเลขน้ัน   ความคลาดเคลื่อนชนิดน้ีเปนความคลาดเคลื่อนที่ที่เราไมสามารถกําหนด

หรือคาดคะเนไดแมจะพยายามและระมัดระวังอยางดีที่สุดแลวก็ตาม   เชน การอานขอมูลตัวเลขจาก

เคร่ืองมือวัดที่ตองอาศัยการประมาณคาในหลักสุดทายของสเกลจะมีขนาดไมเทากันและมีการกระจาย

แบบสุม(Random distribution)  หมายความวา  แมวาจะพยายามวัดหลายๆคร้ัง จะพบวาตัวเลขการวัดแต

ละคร้ังจะไมเทากัน  แตตัวเลขที่วัดไดมีแนวโนมจะเทาหรือใกลเคียงคาๆหน่ึง  ซึ่งคาๆน้ีเราหาไดโดยใช

การวิเคราะหทางสถิติ (Statistical analysis)  
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 ยังมีความคลาดเคลื่อนเชิงสถิติอีกแบบหน่ึงซึ่งเปนธรรมชาติของปรากฏการณน้ันๆ  ซึ่งมีสาเหตุ

จากสภาวะของตัวแปรภายนอก เชน อุณหภูมิ ความดัน ฯลฯ  หรือตัวแปรภายในที่ไมสามารถควบคุมได  

ความคลาดเคลื่อนแบบน้ีมีลักษณะสุมเหมือนการเคลื่อนที่แบบแรก  เชน  การสลายตัวของสาร

กัมมันตรังสี  อัตราการสลายตัวหรือปริมาณรังสีที่แผออกมาตอหนวยเวลาจะมีคาไมเทากัน แมจะวัดใน

ชวงเวลาที่ใกลเคียงกันก็ตาม   ความแตกตางที่วัดไดจะมีลักษณะสุมซึ่งเปนธรรมชาติของการสลายตัวของ

สารกัมมันตรังสี  การหาคาที่แทจริงตองวัดหลายๆคร้ัง  แลวหาคาเฉลี่ยหรือใชวิธีการวิเคราะหเชิงสถิติซึ่ง

จะมีรายละเอียดในหัวขอการวิเคราะหเชิงสถิติ  ซึ่งจะกลาวตอไป  

 ดังน้ันเพื่อใหผลการทดลองของนักศึกษามีความถูกตองแมนยํามากที่สุดเทาที่ทําได  นักศึกษาจึง

ควร 

  1 ฝกทักษะการวัด เรียนรูการวัด   การบันทึกขอมูล  และเรียนรูหลักการเลือกใชเคร่ืองมือ

วัดที่เหมาะสมกับปริมาณที่ตองการวัด   เพื่อลดความคลาดเคลื่อนเชิงบุคคลใหนอยมากสุด 

  2  พยายามเลือกใชเคร่ืองมือที่มีมาตรฐาน  มีการปรับแตงสม่ําเสมอ  และรูขีดจํากัดการ

วัดของเคร่ืองมือแตละชิ้น เพื่อลดความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ   ซึ่งโดยปกติเคร่ืองมือวัดแตละเคร่ืองจะ

ระบุความละเอียดมากสุดเทาที่จะวัดไดในรูปของความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนเปนเปอรเซ็นต   

เชน ถาแอมมิเตอรระบุไวที่ตัวเคร่ืองวา มีความคลาดเคลื่อน  5%  หมายความวาถาวัดกระแสไฟฟา 100 

แอมแปร คาที่อานไดอาจจะผิดไปจากคาจริง 5 แอมแปร   

  3  ตองวัดซ้ําหลายๆ คร้ัง  ซึ่งตัวเลขที่วัดไดควรจะมีการกระจายแบบสุมหรือมีแนวโนม

จะเทาหรือใกลเคียงกับคาๆ หน่ึง    จากน้ันใชการวิเคราะหทางสถิติเพื่อหาคา ๆ  น้ี   เพื่อใชเปนคาสุดทาย  

การกระทําเชนน้ีเปนการลดความคลาดเคลื่อนเชิงสถิติน่ันเอง  

4.การถายทอดความคลาดเคลื่อน( Propagation of Errors)   

 เมื่อจะคํานวณขอมูลหรือตัวเลขหรือปริมาณฟสิกสที่มีความคลาดเคลื่อนอยูดวย  จะใชวิธีการ

ทํานองเดียวกับการคํานวณเลขนัยสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 



193 

 

ใบงานที่3 

เร่ือง การวัด,แรง,การเคลื่อนที่ 

คําสั่ง  จงตอบคําถามตอไปน้ี 

1. หนวยหมายถึงอะไรและหนวยในระบบ SI มีอะไรบาง 

2. การวัดหมายถึงอะไรและหนวยที่ใชวัดปริมาตรมีอะไรบาง 

3. เคร่ืองมือที่ใชวัดมีอะไรบาง 

4. ความคลาดเคลื่อนในการวัดหมายถึงอะไร 

5. นักศึกษาที่ใชวัดความคลาดเคลื่อนตองคํานึงถึงอะไรบาง 
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ใบความรูที่4 

เร่ืองการวัด,แรง,การเคลื่อนที่(ตอ) 

การบันทึกผลการคํานวณและการวเคราะหผลการทดลอง 

 ขอมูลที่ใชในการประมวลผลแบงออกเปน 2 ชนิด คือ 

              1) ขอมูลที่เปนตัวเลข (Numeric Data) หมายถึง ขอมูลที่ใชแทนจํานวนที่สามารถนําไปคํานวณ

ได ขอมูลแบบน้ีเขียนไดหลายรูปแบบ คือ 

             ก. เลขจํานวนเต็ม หมายถึงตัวเลขที่ไมมีจุดทศนิยม เชน 12, 9, 137 , 8319 , -46 

             ข. เลขทศนิยม หมายถึงตัวเลขที่มีจุดทศนิยม ซึ่งอาจมีคาเปนจํานวนเต็ม เชน 12 หรือเปนจํานวนที่

มีเศษทศนิยมก็ได เชน 12.763 

เลขทศนิยมแบบน้ีสามารถเขียนได 2 รูปแบบคือ 

              ก. แบบที่ใชกันทั่วไป เชน 12., 9.0 ,17.63, 119.3267 , -17.34 

              ข.แบบที่ใชงานทางวิทยาศาสตร เชน 

                                      123. x 104 หมายถึง 1230000.0 

                                     13.76 x 10-3 หมายถึง 0.01376 

                                    - 1764.0 x 102 หมายถึง -176400.0 

                                    - 1764.10-2 หมายถึง -17.64 

              2) ขอมูลที่เปนตัวอักขระ (Character Data) หมายถึง ขอมูลที่ไมสามารถนํา ไปคํานวณได แตอาจ

นําไปเรียงลําดับได เชน การเรียงลําดับตัวอักษรขอมูลอาจเปนตัวหนังสือ ตัวเลข หรือเคร่ืองหมายใด ๆ 

เชน COMPUTER, ON-LINE, 1711101,&76 

วิธีการประมวลผลขอมูล 

วิธีการประมวลผลขอมูลเพื่อใหไดมาซึ่งสารสนเทศ มีหลายวิธี ดังน้ี 

            1) การคํานวณ (Calculation)หมายถึง การนําขอมูลที่เปนตัวเลขมาทําการ บวกลบ คูณ หารยกกําลัง 

เชน การคํานวณภาษี การคํานวณคาแรง เปนตน 

            2) การจัดเรียงขอมูล (Sorting) เปนการเรียงขอมูลจากนอยไปหามากหรือมากไปหานอย เพื่อทําให

ดูงายขึ้น คนหาขอมูลที่ตองการไดเร็วขึ้น เชนการเรียงคะแนนดิบของนักเรียนจากมาก ไปหานอย การเก็บ

บัตรดัชนีสําหรับหนังสือตางๆโดยการเรียงตามตัวอักษร จาก ก ข ค ถึง ฮ เปนตน 
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           3) การจัดกลุม (Classifying) หมายถึงการจัดขอมูลโดยการแยกออกเปนกลุมหรือประเภท ตางๆ 

เชนการนําขอมูลเกี่ยวกับประวัตินักศึกษา มาแยกตามคณะตางๆ เชน แยกเปนนักศึกษาที่สังกัดคณะ

วิทยาศาสตร นักศึกษาที่สังกัดคณะครุศาสตร เปนตนการทําเชนน้ีทําใหการคนหาขอมูล ทําไดงายขึ้น และ

ยังสะดวกสําหรับทํารายงานตางๆ 

          4) การดึงขอมูล (Retrieving) หมายถึงการคนหาและการนําขอมูลที่ตองการมาจากแหลง เก็บขอมูล 

เพื่อนําไปใชงาน 

         5) การรวมขอมูล (Merging) หมายถึงการนําขอมูลต้ังแตสองชุดขึ้นไปมารวมกันใหเปนชุด เดียวเชน

การนําประวัติสวนตัวของนักศึกษา และประวัติการศึกษามารวมเปนชุดเดียวกันเปนประวัตินักศึกษาเปน

ตน 

         6) การสรุปผล (Summarizing) หมายถึง การสรุปสวนตางๆของขอมูลโดยยอเอาเฉพาะสวนที่เปน 

ใจความสําคัญ เพื่อเนนจุดสําคัญและแนวโนม เชนการนําขอฒุลมาแจงนับและ ทําเปนตารางการ หายอด

นักศึกษา ของแตละวิชาขอมูลเหลาน้ีใชสําหรับพิมพเปนรายงานสรุป สงขึ้นไปใหผูบริหาร ระดับสูงเพื่อ

ใชในการบริหาร 

         7) การทํารายงาน (Reporting) หมายถึงการนําขอมูลมาจัดพิมพรายงานรูปแบบตางๆ เชนรายงานการ

วิเคราะหอาชีพของผูปกครองของนักศึกษา รายงานการเรียนของนักศึกษาเปนตน 

         8) การบันทึก (Recording) หมายถึงการจดบันทึกขอมูลเอาไวโดยทําการคัดลอกขอมูล จากตนฉบับ

แลวเก็บเปนแฟม (Filing) เชน การบันทึกประวัติสวนตัวนักศึกษาแตละคน เปนตน 

         9) การปรับปรุงรักษาขอมูล (Updating) หมายถึง การเพิ่ม (Add) หรือการเอาออก (Delete) และการ

เปลี่ยนคา (Change) ขอมูลที่อยูในแฟมใหทันสมัยอยูเสมอ 

         วิธีการประมวลผล (Processing Technique) ในรูปแบบที2่ การใชคอมพิวเตอรเพื่อชวยในการ

ประมวลผลทางธุรกิจน้ันมีวิธีการประมวลผลไดหลายแบบดังน้ี 

         1. การประมวลผลแบบชุด (Batch Processing) คือการประมวลผลโดยผูใชจะทําการรวบรวมเอกสาร

ที่ตองการประมวลผลไวเปนชุดๆซึ่งแตละชุดอาจจะกําหนดเทากับเอกสาร 10 หรือ 20 รายการหรือ
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มากกวาก็ไดแตใหมีขนาดเทากันแลวปอนขอมูลดังกลาวสูเคร่ืองคอมพิวเตอรจากน้ันจึงใชคําสั่งให

ประมวลผลพรอมกันที่ละชุด 

            2. การประมวลผลแบบโตตอบ (Interactive) หมายถึงการทํางานในลักษณะที่มีการโตตอบระหวาง

ผูใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยผูใชสามารถที่จะตรวจสอบขอมูลไดตลอดเวลา เชน กรณีที่ลูกคา นาย

วัลลภ คลองหกจากบริษัทราชมงคล จํากัด ติดตอซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรจากแผนกขายเจาหนาที่พนักงาน

ขายจะตองปอนรหัสลูกคาเพื่อเรียกประวัตินายวัลลภขึ้นมาพิจารณาวาในขณะน้ีไดสั่งซื้อสินคาเกินวงเงิน

เครดิตหรือไมถาไมเกินก็อนุมัติการขายแตถาหากเกินก็อาจจะใหชําระเปนเงินสดจากน้ันจะมีการ

ตรวจสอบแฟมสินคาคงคลังวามีสินคาดังกลาวหรือไมเพื่อตัดสต็อก (Stock) แลวพิมพบิลเพื่อจัดสงให

ลูกคาแสดงการทํางานการออกบิลโดยการประมวลผลแบบโตตอบ 
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โปรแกรมสําเร็จรูปในการประมวลผล 
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เปนโปรแกรมสําหรับการใชงานทั่วไปที่ไมไดเฉพาะเเจาะจงวาจะเอาไปใชในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเฉพาะซึ่ง

มีหลากหลายดังน้ี 

           โปรแกรมประมวลผลคํา(Word Processing) หรือที่เรียกวาโปรแกรมพิมพงานสําหรับชวยในการ

พิมพเอกสารและการจัดพิมพ แกไข เพิ่มเติม ยาย คัดลอกหรือปรับเปลี่ยนขอความในรูปแบบตางๆได

ตามความตองการ สามารถนําเอารูปภาพ ขอความจากโปรแกรมอ่ืนเขามาแทรกได ตัวอยางโปรแกรม

ประมวลผลคํา เชน โปรแกรม Ms-Word, Wordpro,Word Perfect, Mac Write เปนตน  

           โปรแกรมตารางคํานวณ(spreadsheet)เปนโปรแกรมที่สามารถใชงานเหมือนการใชเคร่ืองคํานวณ

อยางมีประสิทธิภาพโดยจะจําลองหนาจอใหเปนตารางที่มีขนาดใหญมาก มีความสามารถในการคํานวณ

ที่เร็วผูใชสามารถใชชองที่แบงในตารางไดอยางอิสระโดยจะเปนสวนที่ใสขอมูลสําหรับการคํานวณ โดย

การกําหนดสูตรตางๆ 

          โปรแกรมจัดการฐานขอมูล(Database Management)เปนโปรแกรมการจัดการเกี่ยวกับขอมูล

เกี่ยวกับขอมูลที่เรานําไปเก็บไปเปนฐานขอมูลการนําไปเก็บการคนคืนกลับมาใชงานที่สามารถทําได

ดวยความรวดเร็ว และสามารถทํารายงานตางๆเกี่ยวกับขอมุลในฐานขอมูลได 

          โปรแกรมการนําเสนอขอมูลPresentation)เปนโปรแกรมสําหรับนําเสนองานตางๆ ในรูปของ

กราฟฟค โดยจัดแบงงานออกเปนหนาๆที่เรียกวา สไลด สามารถนําเสนอผานทางคอมพิวเตอรขึ้นบนจอ

ขนาดใหญ 

ชุดโปรแกรมรวม(Suite)เปนโปรแกรมที่นําเอาโปรแกรม 4 ชนิดที่กลาวมาแลวมารวมกันเปนชุดเพื่อ

ความสะดวกในการแลกเปลี่ยนขอมูล ซึ่งกันและกันทําไดสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับ

การแยกกัน 

           การวิเคราะหผลการทดลอง 

                     ใชการพิจารณาจากขอมูลรวมทั้งการใชการคํานวณตามความเหมาะสมเมื่อไดผลสรุปที่เปน

ปริมาณ ควรแสดงโอกาสผิดพลาดไดของปริมาณน้ันดวยการใชการฟเสนตรงชวยในการวิเคราะหโดย

เฉลี่ยเพื่อหาเพื่อพิสูจณความสัมพันธระหวางสองปริมาณที่เปนปฎิภาคกันกราฟเสนตรงใชดูการ

เปลี่ยนแปลงไดแตไมสามารถพิสูจณความสัมพันธไดชัดเจน 

                     สมการทางคณิตศาสตรของกราฟเสนตรงจะอยูในรูป y = mx + c เมื่อ m คือความชัน หรือ 
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slope และ c คือ จุดตัดแกน y กราฟเปนดังรูป  

 

 

รูป กราฟเสนตรงผานจุดทดลอง </b>  

ในการทดลองเราอาจให y และ x แทนปริมาณเปนกําลังสองหรือรากที่สองของบางปริมาณก็ได

เสนกราฟที่วางใหดีเทียบกับจุดทดลองซึ่งแตละจุดมีคาบวกลบจะมีความเปนไปไดที่ความชันของ

เสนกราฟจะมีคาบวกลบขนาดหน่ึงได คือเสนกราฟสามารถเอียงตางๆ โดยยังผานทุกจุดไดดีซึ่งตอง

พิจารณาจากจุดขอมูลตางๆดวย 

          การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกที่ไดจากการทดลองซึ่งขอมูลที่ไดน้ีสามารถ

รวบรวมไวใชสําหรับยืนยันวาสมมติฐานที่ต้ังไวถูกตองหรือไม 

ในบางคร้ังขอมูลอาจไดมาจากการสรางขอเท็จจริง เอกสาร จากการสังเกตปรากฏการณ หรือจาก

การซักถามผูรอบรู แลวนําขอมูลที่ไดมาน้ันไปแปรผลและลงขอสรุปในตอไป ด้ังน้ัน การรวบรวมขอมูล

เปนสิ่งจําเปนในวิธีการทางวิทยาศาสตร 

           แรงหมายถึง อํานาจภายนอกที่สามารถทําใหวัตถุเปลี่ยนสถานะได.เชนทําใหวัตถุที่อยูน่ิงเคลื่อนที่

ไปทําใหวัตถุที่เคลื่อนที่อยูแลวเคลื่อนที่เร็วหรือชาลงแรงมีผลตอรูปราง และการเคลื่อนที่ของวัตถุ  แรง

เด่ียวสามารถเปลี่ยนความเร็วของวัตถุ (น่ันคือทําใหวัตถุมีความเรง)   แรงขนาดเทากันแตทิศทางตรงขาม

กันจะเปลี่ยนรูปรางหรือขนาดของวัตถุ  แรงเปนปริมาณเวกเตอร   มีทั้งขนาดและทิศทาง  มีหนวยเปน

นิวตัน  ชนิดของแรงที่สําคัญคือ  แรงโนมถวง  แรงแมเหล็ก   แรงไฟฟาและแรงนิวเคลียร 

 

http://www.rmutphysics.com/PHYSICS/oldfront/72/vector.htm


200 

 

 

 

 

Newton (N)  : นิวตันเปนหนวยของแรงในระบบ SI   หน่ึงนิวตันเปนแรงที่ทําใหมวล   1กิโลกรัมมี

ความเรง  1เมตรตอ(วินาที)่2  (Kg.m/s2) 
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ใบงานท่ี 4 

เร่ือง การวัด,แรง,การเคลื่อนที่(ตอ) 

 คําสั่งจงตอบคําถามตอไปน้ี 

1. การบันทึกผลการคํานวณและการบันทึกผลการทดลองหมายถึงอะไร 

2. วิธีการบันทึกผลการคํานวณและการทดลองทําไดอยางไรบง 

3. แรงหมายถึงอะไรและมีกี่ชนิดอะไรบาง 

4. หนวยในที่ใชในการคํานวณแรงมีอะไรบาง 
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ใบความรูที่ 5. 

เร่ือง  การวัด,แรง,การเคลื่อนท่ี(ตอ) 

แรงหมายถึง อํานาจภายนอกที่สามารถทําใหวัตถุเปลี่ยนสถานะได. 

1   ชนิดของแรงคือ  แรงที่เกิดขึ้นจะมีทั้งแรงที่เกิดจากธรรมชาติและแรงที่มนุษยทําใหเกิดขึ้นแต

ละชนิดของแรงและมีลักษณะแตกตางกันออกไปทั้งขนาดและทิศทาง 

1.แรงโนมถวงของโลก(Gravitational Force) หมายถึงโลกจะดึงดูดวัตถุใหตกมาสูผิวโลก

บางทีเราเรียกวาแรงโนมถวง จะมีคาเทากับ  มวล คูณ กับ ความเรง 

    F  =  mg   หรือ  W  =   mg 

2.แรงระหวางผิวสัมผัส(N)  เมื่อวัตถุมีผิวสัมผัสซึ่งกันและกันจะเกิดแรงระหวางผิวสัมผัสขึ้น โดย

ทิศทางของแรงจะต้ังฉากกับผิวสัมผัส แรงมากหรือนอยขึ้นอยูกับการสัมผัสที่ผิวของวัตถุ    

  N  =  mg 

3.แรงตึงเชือก (Tension Force) แรงตึงเชือกเปนแรงที่เกิดจากการกระทําโดยใชเชือกที่ดึง

ปลายทั้งสองดานจะเกิดแรงปฏิกิริยาที่ปลายเชือกทั้งสอง 

  T  =  mg 

4.แรงจากสปริง(Fs) สปริง เปนอุปกรณที่มีความยืดหยุน  สามารถยืดและหดตัวกลับที่เดิม ได 

 

 

การรวมแรง คือ การหาคาแรงลัพธ () ของแรงยอยทั้งหมดมีวิธีการหาเหมือนกันกับเวกเตอรลัพธ เพราะ

แรงเปนปริมาณเวกเตอรซึ่งอาจสรุปวิธีการหาแรงลัพธไดดังน้ี 

1. โดยวิธีการวาดรูปแบบหางตอหัวการหาแรงลัพธดวยวิธีการน้ีทําไดโดยนําหางของแรงที่สอง

ไปตอกับหัวลูกศรของแรงแรกและนําหางของแรงที่สามไปตอกับหัวของแรงที่สองทําเชนน้ีไปเร่ือยๆ จน

ครบทุกแรง แรงลัพธที่ได คือแรงที่ลากจากหางของแรงแรกไปยังหัวของแรงสุดทายดังรูป 
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2. โดยวิธีการคํานวณ ใชหาแรงลัพธของแรงยอยที่มี 2 แรง 

1) แรงสองแรงไปในทางเดียวกันแรงลัพธมีขนาดเทากับผลบวกของแรงทั้งสองสวนทิศทาง

ของแรงลัพธไปทิศทางเดียวกับแรงทั้งสองดังรูป 

 

 

ผลของแรงลัพธตอการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

วัตถุตางๆ เมื่อมีแรงมากระทําวัตถุจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเดิมใน 3 ลักษณะ คือ 
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1. มีการเปลี่ยนแปลงตําแหนง 

2. มีการเปลี่ยนแปลงความเร็ว 

3. มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางและขนาด 

เมื่อแรงที่กระทบตอวัตถุแตกตางกันยอมทําใหผลของการเปลี่ยนแปลงแตกตางกันไปดวย ถาแรงที่กระทํา

มีคามากการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนผลของแรงน้ันยอมมีการเปลี่ยนแปลงมากดวย 

ในชีวิตประจําวัน การที่วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงตางๆจะเกิดจากอิทธิพลของแรง แรงที่พบตามธรรมชาติมี

อยูมากมายหลายชนิดซึ่งก็มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของวัตถุไดแตกตางกัน 

ขอควรทราบ 

- แรงที่กระทําไปในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่จะทําใหวัตถุมีความเร็วเพิ่มขึ้น 

- แรงที่กระทําไปในทิศทางตรงขามกับการเคลื่อนที่จะทําใหวัตถุมีความเร็วลดลง 

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

เซอรไอแซก นิวตัน (Sir Issac Newton) นักฟสิกส ชาวอังกฤษไดสรุปเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุทั้งที่

อยูในสภาพอยูน่ิงและในสภาพเคลื่อนที่เปนกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันซึ่งสามารถทําใหเราเขาใจการ

เคลื่อนที่ตางๆ ไดทั้งหมด กฎของนิวตันมี 3 ขอไดแก 

1. กฎการเคลื่อนที่ขอที่หน่ึงของนิวตัน หรืออาจเรียกวากฎแหงความเฉื่อย (inertia law) 

กลาววา "วัตถุจะคงสภาพอยูน่ิง หรือสภาพเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัวในแนวตรงนอกจากจะมีแรงลัพธ

ซึ่งมีคาไมเปนศูนยมากระทํา" หรือสรุปเปนสมการดังน้ี 
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ใบงานที่ 5. 

เร่ืองการวัด,แรง,การเคลื่อนท่ี(ตอ) 

 คําสั่ง   จงตอบคําถามตอไปน้ี 

1. แรงมีกี่ชนิดอะไรบาง 

2. วัตถุหนัก 45 กิโลกรัม ตกจากที่สูง ลงมาในแนวด่ิงตามแรงโนมถวงของโลก จงหาคา แรงที่

ทําใหวัตถุตก 

3. แรง 150 นิวตัน ตกถึงพื้นลงมาตามแนวด่ิงจงหามวลของวัตถุที่ตก 

4. การเคลื่อนที่มีกี่ชนิด อะไรบาง 

5. แรง 15 นิวตัน 20 นิวตัน เคลื่อนที่ไปทางเดียวกัน และสวนทางกับแรงที่มีขนาด 21 นิวตัน 

จงหาขนาดของแรงลัพธ 
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ใบความรูที่ 6. 

เร่ืองการวัด,แรง,การเคลื่อนท่ี(ตอ) 

กฎการเคลื่อนที่ขอที่ 1 ของนิวตันอธิบายไดวาถามีวัตถุวางน่ิงอยูบนพื้นราบแลวไมมีแรงใดมา

กระทําตอวัตถุวัตถุก็ยังคงอยูน่ิงเชนเดิมตอไปหรือถามีแรงสองแรงมากระทําตอวัตถุโดยแรงทั้งสองมี

ขนาดเทากันแตทิศทางตรงขามกันจะพบวาวัตถุยังคงหยุดน่ิงเชนเดิม จึงสรุปไดวา "วัตถุที่อยูน่ิงถาไมมี

แรงภายนอกอ่ืนใดมากระทําตอวัตถุหรือมีแรงภายนอกหลายแรงมากระทําตอวัตถุแตแรงลัพธเหลาน้ัน

เปนศูนยแลววัตถุน้ันยังคงรักษาสภาพน่ิงไวอยางเดิม"ดังรูป 

 

หรือถาพิจารณาวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่บนพื้นระดับราบลื่นซึ่งไมมีแรงภายนอกใดมากระทําตอวัตถุวัตถุก็จะ

รักษาสภาพการเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัวคาหน่ึงหรือถาใหแรงสองแรงมากระทําตอวัตถุขณะวัตถุกําลัง

เคลื่อนที่โดยแรงทั้งสองมีขนาดเทากันแตมีทิศทางตรงขามกัน จะพบวาวัตถุยังคงรักษาสภาพการเคลื่อนที่

ดวยความเร็วคงตัวน้ันตอไป จึงสรุปไดวา "วัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ดวยความเร็วคาหน่ึงถาไมมีแรงภายนอก

มากระทําตอวัตถุหรือถามีแรงภายนอกหลายแรงมากระทําตอวัตถุแตแรงลัพธของแรงเหลาน้ันเปนศูนย

แลววัตถุน้ันยังคงรักษาสภาพการเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัวน้ันตลอดไป"ดังรูป 
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จากที่กลาวมาแลวขางตนสามารถสรุปไดวา "ถาแรงลัพธที่กระทําตอวัตถุเปนศูนยวัตถุจะไมเปลี่ยนสภาพ

การเคลื่อนที่กลาวคือถาเดิมวัตถุอยูน่ิงก็จะอยูน่ิงตลอดไปแตถาเดิมวัตถุกําลังเคลื่อนที่อยูดวยความเร็วคา

หน่ึงวัตถุน้ันก็จะยังคงเคลื่อนที่ตอไปในแนวตรงตามทิศทางเดิมดวยความเร็วคงตัวน้ันตลอดไป" 

2. กฎการเคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน หรืออาจเรียกวากฎแหงความเรง ถามวลของวัตถุคง

ตัวแตเปลี่ยนขนาดของแรง (F) ใหมากขึ้น ความเรง (a) ของวัตถุก็จะมากขึ้นดวยจึงสรุปไดวาขนาดของ

ความเรงแปรผันตรงกับขนาดของแรงลัพธที่กระทําตอวัตถุเมื่อมวลคงตัวเขียนเปนสัญลักษณไดวา 

 

และถาแรงลัพธ (F) ที่กระทําตอวัตถุคงตัว แตถาเปลี่ยนมวล (m)ใหมากขึ้น ความเรง (a) ของวัตถุก็จะ

ลดลง จึงสรุปไดวาขนาดของความเรงแปรผกผันกับมวลของวัตถุ เขียนเปนสัญลักษณไดวา 

 

จากขางตนสรุปไดวา ความเรง (a) เปนสัดสวนโดยตรงกับแรง (F) ดังน้ันอัตราสวนของแรงกับความเรง

จะเปนคาคงที่ซึ่งตรงกับมวล (m) ของวัตถุ เขียนเปนความสัมพันธจะได 

 

ดังน้ัน จึงสรุปเปนกฎขอที่สองของนิวตัน ไดวา "เมื่อมีแรงลัพธซึ่งมีขนาดไมเปนศูนยมากระทําตอวัตถุจะ

ทําใหวัตถุเกิดความเรงในทิศเดียวกับแรงลัพธที่มากระทําและขนาดของความเรงจะแปรผันตรงกับขนาด

ของแรงลัพธและจะแปรผกผันกับมวลของวัตถุ" 
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ตัวอยางที่ 1 ถาออกแรง 8 นิวตัน กระทํากับวัตถุมวล 32 กิโลกรัม วัตถุจะมีความเรงเทาใด 

 

ตัวอยางที่ 2 มวล 10 กิโลกรัมตองการใหเคลื่อนที่ดวยความเรง 6 เมตรตอวินาทีกําลังสองจะตองออกแรง

กระทําเทาใด 

 

3. กฎการเคลื่อนที่ขอที่สามของนิวตันจากกฎการเคลื่อนที่ขอที่หน่ึงและสองของนิวตันจะ

อธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อมีแรงภายนอกมากระทําตอวัตถุซึ่งจากการศึกษาในขณะที่มีแรงมา

กระทําตอวัตถุวัตถุจะออกแรงโตตอบตอแรงที่มากระทําน้ันดวย เชนเมื่อเราออกแรงดึงเคร่ืองชั่งสปริงเรา

จะรูสึกวาเคร่ืองชั่งสปริงก็ดึงมือเราดวยและยิ่งเราออกแรงดึงเคร่ืองชั่งสปริงดวยแรงมากขึ้นเทาใดเราก็จะ

รูสึกวาเคร่ืองชั่งสปริงยิ่งดึงมือเราไปมากขึ้นเทาน้ันดังรูป 
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จากตัวอยางจะพบวา เมื่อมีแรงกระทําตอวัตถุหน่ึงวัตถุน้ันก็จะออกแรงโตตอบในทิศทางตรงขามกับแรง

ที่มากระทําซึ่งแรงทั้งสองแรงน้ีจะเกิดขึ้นพรอมกันเสมอ เราเรียกแรงที่มากระทําตอวัตถุวา "แรงกิริยา" 

(action force) และเรียกแรงที่วัตถุโตตอบตอแรงที่มากระทําวา "แรงปฏิกิริยา" (reaction force) แรงทั้งสอง

น้ีจึงเรียกรวมกันวา "แรงกิริยา-แรงปฏิกิริยา" (action-reaction) จึงสรุปความสัมพันธระหวางแรงกิริยากับ

แรงปฏิกิริยาไดเปนกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 3 ของนิวตัน ไดวา "แรงกิริยาทุกแรงตองมีแรงปฏิกิริยาซึ่งมี

ขนาดเทากันและทิศทางตรงขามกันเสมอ"หรือ action = reaction หมายความวาเมื่อมีแรงกิริยากระทําตอ

วัตถุใดก็จะมีแรงปฏิกิริยาจากวัตถุน้ันโดยมีขนาดแรงเทากันแตกระทํากับวัตถุคนละกอนเสมอจึงนําแรง

กิริยามาหักลางกับแรงปฏิกิริยาไมได เชน กรณีรถชนสุนัข แรงกิริยา คือแรงที่รถชนสุนัข จึงทําใหสุนัข

กระเด็นไป ในขณะเดียวกันจะมีแรงปฏิกิริยาซึ่งเปนแรงที่สุนัขชนรถ จึงทําใหรถบุบ จะเห็นวาเสียหายทั้ง 

2 ฝายแสดงวาแรงไมหักลางกัน ดังรูป 

 

ขอควรจําลักษณะสําคัญของแรงกิริยาแรงปฏิกิริยา 

1. จะเกิดขึ้นพรอมๆกันเสมอ 

2. มีขนาดเทากัน 

3. มีทิศทางตรงขามกัน 

4. กระทําตอวัตถุคนละกอน 

การเคลื่อนที่ในหน่ึงมิติ 

      2.1 การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรงแบงเปน 2 แบบ คือ 

              1. การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรงที่ไปทิศทางเดียวกันตลอด เชน โยนวัตถุขึ้นไปตรงๆ 

รถยนต  กําลังเคลื่อนที่ไปขางหนาในแนวเสนตรง 

              2. การเคลื่อนที่ในแนวเสนเสนตรง แตมีการเคลื่อนที่กลับทิศดวย เชนรถแลนไปขางหนาในแนว
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เสนตรง เมื่อรถมีการเลี้ยวกลับทิศทางทําใหทิศทางในการเคลื่อนที่ตรงขามกัน 

        2.2 อัตราเร็ว ความเรงและความหนวงในการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

              1. อัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ คือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ใน 1 หนวยเวลา 

              2. ความเรงในการเคลื่อนที่ หมายถึงความเร็วที่เพิ่มขึ้นใน 1 หนวยเวลา เชนวัตถุตกลงมาจากที่สูง

ในแนวด่ิง 

              3. ความหนวงในการเคลื่อนที่ของวัตถุ หมายถึง ความเร็วที่ลดลงใน 1 หนวยเวลา เชนโยนวัตถุ

ขึ้นตรงๆ ไปในทองฟา 

   

 3. การเคลื่อนที่แบบตางๆ ในชีวิตประจําวัน   

          3.1 การเคลื่อนที่แบบวงกลมหมายถึงการเคลื่อนที่ของวัตถุเปนวงกลมรอบศูนยกลางเกิดขึ้น

เน่ืองจากวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่จะเดินทางเปนเสนตรงเสมอแตขณะน้ันมีแรงดึงวัตถุเขาสูศูนยกลางของ

วงกลม เรียกวาแรงเขาสูศูนยกลางการเคลื่อนที่จึงทําใหวัตถุเคลื่อนที่เปนวงกลมรอบศูนยกลาง เชนการ

โคจรของดวงจันทรรอบโลก 

          3.2 การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวราบ  เปนการเคลื่อนที่ของวัตถุขนานกับพื้นโลกเชน รถยนตที่

กําลังแลนอยูบนถนน 

             3.3 การเคลื่อนที่แนววิถีโคงเปนการเคลื่อนที่ผสมระหวางการเคลื่อนที่ในแนวด่ิงและในแนวราบ 

แรงในแบบตางๆ 

   1. ชนิดของแรง 

       1.1 แรงยอยคือแรงที่เปนสวนประกอบของแรงลัพธ 

         1.2 แรงลัพธคือแรงรวมซึ่งเปนผลรวมของแรงยอย ซึ่งจะตองเปนการรวมกันแบบปริมาณเวกเตอร   

         1.3 แรงขนานคือ แรงที่ที่มีทิศทางขนานกันซึ่งอาจกระทําที่จุดเดียวกันหรือตางจุดกันก็ได มีอยู 2 

ชนิด 

               - แรงขนานพวกเดียวกัน หมายถึง แรงขนานที่มีทิศทางไปทางเดียวกัน 

               - แรงขนานตางพวกกัน หมายถึง แรงขนานที่มีทิศทางตรงขามกัน 

         1.4 แรงหมุนหมายถึง แรงที่กระทําตอวัตถุทําใหวัตถุเคลื่อนที่โดยหมุนรอบจุดหมุน ผลของการหมุน

ของ เรียกวาโมเมนตเชน การปด-เปด ประตูหนาตาง 

       1.5 แรงคูควบคือ แรงขนานตางพวกกันคูหน่ึงที่มีขนาดเทากัน แรงลัพธมีคาเปนศูนยและวัตถุที่ถูก

แรงคูควบกระทํา 1 คูกระทําจะไมอยูน่ิงแตจะเกิดแรงหมุน 

       1.6 แรงดึงคือแรงที่เกิดจากการเกร็งตัวเพื่อตอตานแรงกระทําของวัตถุเปนแรงที่เกิดในวัตถุที่ลักษณะ
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ยาวๆ เชน เสนเชือก เสนลวด 

       1.7 แรงสูศูนยกลางหมายถึงแรงที่มีทิศเขาสูศูนยกลางของวงกลมหรือทรงกลมอันหน่ึงๆ เสมอ 

       1.8 แรงตานคือแรงที่มีทิศทางตอตานการเคลื่อนที่หรือทิศทางตรงขามกับแรงที่พยายามจะทําใหวัตถุ

เกิดการเคลื่อนที่เชน แรงตานของอากาศ แรงเสียดทาน 

       1.9 แรงโนมถวงของโลกคือ แรงดึงดูดที่มวลของโลกกระทํากับมวลของวัตถุเพื่อดึงดูดวัตถุน้ันเขาสู

ศูนยกลางของโลก 

               - นํ้าหนักของวัตถุเกิดจากความเรงเน่ืองจากความโนมถวงของโลกมากกระทําตอวัตถุ 

       1.10 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา 

               - แรงกิริยาคือแรงที่กระทําตอวัตถุที่จุดจุดหน่ึงอาจเปนแรงเพียงแรงเดียวหรือแรงลัพธของแรง

ยอยก็ได 

              - แรงปฏิกิริยาคือ แรงที่กระทําตอบโตตอแรงกิริยาที่จุดเดียวกันโดยมีขนาดเทากับแรงกิริยาแต

ทิศทางของแรงทั้งสองจะตรงขามกัน 
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ใบงานที่ 6 

เร่ือง การวัด,แรง,การเคลื่อนท่ี(ตอ) 

คําสั่งจงตอบคําถามตอไปน้ี 

1. มวล 80 กิโลกรัม เคลื่อนที่เกิดความเรง5เมตรตอ(วินาที)2จงหาแรงที่มากระทํากับมวล 

2. แรงยอยคืออะไร 

3. แรง กิริยา กับ แรง ปฏิกิริยาคืออะไรยกตัวอยางประกอบ 

4. การเคลื่อนที่มีลักษณะอยางไรบางยกตัวอยางประกอบ 

5. การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทลที่นํามาใชในชีวิตประจําวันมีอะไรบาง 
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ใบความรูที่ 7 

เร่ืองการวัด,แรง,การเคลื่อนท่ี  (ตอ) 

 

          5.  แรงเสียดทาน(Friction Force) แบงออกเปน 2 แบบคือ 

1.แรงเสียดทานสถิต(Static Friction Force)  เปนแรงที่เกิดในสภาวะวัตถุหยุดน่ิง  

    สูตร  F = µsN   

     µs = สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานสถิต 

2.แรงเสียดทานจลน (Kinetic Friction Force) เปนแรงเปนแรงที่เกิดขณะวัตถุกําลัง

เคลื่อนที่หรือหมุน และมีการเปลี่ยนรูปพลังงาน 

    สูตร  Fk  = µkN 

 การเปลี่ยนรูปเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ชาลง 

    Ek1         =   Ek2 + Wf 

                           1/2mv1
2  =   1/2mv2

2 + F.S 

การแยกแรงแบงเปน 2 แบบ คือ 

• การแยกแรงไปในระนาบเดียวกัน(2 มิติ) 

ในกรณีที่แรงที่กระทําตอวัตถุไมไดอยูในแกน x(Fx)และแรงในแนวแกน y(Fy)โดยอาศัยตรีโกณมิติจะ

แบงเปน 2 ลักษณะโดยทํามุมกับแกน x และ y โดยใชสูตร 

                                   Fx = Fsinø 

                                  Fy = Fcosø 

• การแยกแรงไปในแนวแกนหลายระนาบ(3 มิติ)แรงไมสามารถอยูในระนาบใดระนาบ

หน่ึงไดตองใชวิธีแยกแบบเวกเตอร 3 มิติ 

หาแรงรวมบนระนาบx,y,z 

                                      สูตร F2 = Fx2 + Fy2 + Fz2 

  2. การเคลื่อนที่ของวัตถุ 

       2.1 วัตถุเคลื่อนที่ดวยแรงกิริยาเปนการเคลื่อนที่ของวัตถุตามแรงที่กระทําเชน การขวางลูก
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หินออกไป 

      

 

           2.2 วัตถุเคลื่อนที่ดวยแรงปฏิกิริยาเปนการเคลื่อนที่ของวัตถุเน่ืองจากมีแรงขับดันวัตถุให

เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันขามเชน การเคลื่อนที่ของจรวด 

อัตราเร็ว 

                                                                 

      V  =อัตราเร็วเฉลี่ยเมตร/วินาที 

s = ระยะทางที่เคลื่อนที่ได 

                                           t = เวลาในการเคลื่อนที่ 

ความเร็ว 

ความเร็วเฉลี่ยเมตร/วินาที 

 

 

 

               s = การขจัดที่ได 

ความเรง 

          เมตร/(วินาท)ี2  

            a = ความเร็วที่เปลี่ยนแปลงของวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ 

 

 



216 

 

 

การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรงการเคลื่อนที่ในแนวตรงดวยความเรงคงที่ มีสูตรดังน้ี 

          1. v = u + at  

                         

                       
                       4. v2 = u2 + 2as  

                         u = ความเร็วเร่ิมตน 

                         v = ความเร็วตอนปลาย (เมื่อเวลาผานไป t )  

                         s = ระยะทาง 

                         a = ขนาดของความเรง 

          ในกรณีที่ความเร็วเพิ่มขึ้น v > u a เปน + 

          ในกรณีที่ความเร็วลดลง v < u a เปน - 

ขอสังเกตุ 

1. u = 0 แสดงวาวัตถุเคลื่อนที่จากจุดหยุดน่ิง 

2. v = 0 แสดงวาวัตถุเคลื่อนที่ไปจนกระทั่งหยุดน่ิง 

3. a = 0 แสดงวาวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงที่ 

 

การเคลื่อนที่ในแนวด่ิงภายใตแรงดึงดูดของโลก 

1.v = u - gt  

 
3. v2 = u2 + 2gs  
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                   u = ความเร็วตน เปน + เสมอ 

                  v = ความเร็วปลาย เปน +ตอนวัตถุว่ิงขึ้นหรือมีทิศตาม u และเปน - ตอนวัตถุว่ิงลง 

                  s = ระยะทางเปน + ตอนว่ิงขึ้น และเปน - ตอนว่ิงลง 

                  g = ความเรงจากแรงโนมถวง 

การเคลื่อนที่ ดวย ความเร็ว ความเรง และ การเคลื่อนที่ในแนวตรง 

การเคลื่อนที่ ในแนวตรง 

  อัตราเร็ว คือการเปลี่ยนแปลง ระยะทาง ตอเวลา 

  
            

 

   อัตราเร็วเฉลี่ย หนวย เมตร/วินาที(m/s) 

    s = ระยะทางที่เคลื่อนที่ได (m) ตามแนวเคลื่อนที่จริง 

    t = เวลาในการเคลื่อนที่ (s) 

      

  ความเร็ว คือ การเปลี่ยน แปลงการกระจัด 

  
 

ความเร็วเฉลี่ย หนวย เมตร/วินาที (m/s) 

    
s = การกระจัด (m) คือ ระยะทางที่สั้นที่สุดในการยาย

ตําแหนง หน่ึงไปอีกตําแหนงหน่ึง 

      

  ความเรง คือ อัตราการเปลี่ยน ความเร็ว 

  
 

ความเรง หนวย เมตรตอ วินาที2( m/s2) 

    a = ความเรง 

 

 

 

 



218 

 

ใบงานที่ 7 

เร่ืองการวัด,แรง,การเคลื่อนท่ี(ตอ) 

คําสั่ง  จงตอบคําถามตอไปน้ี 

1. มวล 50 กิโลกรัม เคลื่อนที่เกิดความเรง 10 เมตรตอ(วินาที)2จงหาแรงที่มากระทํากับ

มวล 

2. แรง 6 นิวตัน และ 8 นิวตัน กระทํากันเปนมุมฉาก จงหา ผลรวมของแรง 

3. แรง 7 นิวตัน และ 9นิวตัน กระทํากันเปนมุม 60 องศา จงหาแรงลัพธที่กระทํากับ

แนวราบ 

4. แรงลัพธขนาด  50 นิวตันกระทํากับแนวแกน X 30 องศา จงหาขนาดของแรงใน

แนวแกน X และแรงในแนวแกน Y 

5. แรง 3 แรง ขนาด 3 นิวตัน 7 นิวตัน 9 นิวตันเรียงตามลําดับ กระทํากันเปนมุมฉากจง

หาขนาดของแรงลัพธ 
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ใบความรูที่ 8 

เร่ือง  ไฟฟาท่ีใชในชีวิตประจําวัน 

ระบบไฟฟา หมายถึงลักษณะการสงจายกระแสไฟฟาจากแหลงกํานิดไปยังผูใชไฟฟา ตาม

ประเภทการใชงานโดยสงจากสถานีไฟฟาผานสายไฟฟาแรงสูงสถานีไฟฟายอยหมอแปลงแปลงไฟฟาให

ตํ่าลง ไปยังบานพักอาศัยสํานักงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรม 

สําหรับกระแสไฟฟาที่ไหลเขาสูบานเรือนทั่วไปน้ันก็ใชหลักการไหลแบบเดียวกัน คือ เร่ิมจาก

เคร่ืองกําเนิดไฟฟา ณ โรงงานผลิตไฟฟา ผานกระแสไฟฟาแรงดันสูงมาตามสายไฟฟา (ซึ่งประกอบดวย

เสนลวดอลูมิเนียมจํานวนมาก) มาจนกระทั่งถึงสถานีไฟฟายอยซึ่งมีหมอแปลงแรงดันไฟฟาใหสูงขี้นหรือ

ตํ่าลงไดตามความตองการใชงานทั้งน้ีเน่ืองจากการสงกระแสไฟฟาไดผานมาตามสายไฟฟาในระยะ

ทางไกล จะทําใหมีการสูญเสียแรงดันไฟฟาสวนหน่ึงเมื่อสงไฟฟามาถึงพื้นที่ที่ตองการใชไฟฟาก็จะตอง

ลดแรงดันไฟฟาลงระดับหน่ึงเพื่อลดอันตรายเมื่อแปลงแรงดันไฟฟาใหพอเหมาะแลวก็จะสงตาม

สายไฟฟามายังหมอแปลงแรงดันไฟฟาที่ติดอยูตามเสาไฟฟาในแหลงชุมชนน้ันๆเพื่อแปลงแรงดันไฟฟา

อีกคร้ังกอนสงผานเขาสูอาคารบานเรือนเมื่อมีการใชไฟฟาจากกิจกรรมตางๆ ในอาคารบานเรือนก็จะไหล

กลับไปตามสายไฟฟาอีกเสนหน่ึงสูแหลงกําเนิดอีกคร้ังซึ่งเทากับวาเปนการครบวงจรการไหลของ

กระแสไฟฟา 

ระบบไฟฟาที่การไฟฟาฯสงจายไปยังบานเรือนทั่วไปเรียกวาระบบไฟฟาแรงดันตํ่า ซึ่งแบง

ออกเปน 2 ระบบดวยกันในการใชงานน้ันการไฟฟาฯจะพิจารณาใหเหมาะสมตามความตองการของผูใช

ไฟฟาวาจะใชระบบใดโดยพิจารณาจากปจจัยสําคัญ 2 ประการ คือ ปริมาณการใชไฟฟา ประเภทและ

จํานวนของเคร่ืองใชไฟฟาที่ใชภายในบาน 

 ระบบไฟฟาแบงออกไดเปน 2 ระบบ ดังน้ี 

 1. ระบบไฟฟา 1 เฟสคือระบบไฟฟาที่มีสายไฟฟาจํานวน 2 เสนเสนที่มีไฟเรียกวาสายไฟหรือ

สายเฟส หรือสายไลนเขียนแทนดวยตัวอักษร L (Line) เสนที่ไมมีไฟเรียกวาสายนิวทรอล หรือสายศูนย

เขียนแทนดวยตัวอักษร N (Neutral) ทดสอบไดโดยใชไขควงวัดไฟเมื่อใชไขควงวัดไฟแตะสายเฟส หรือ

สายไฟ หรือสายไลน หลอดไฟเรืองแสงที่อยูภายไขควงจะติดสําหรับสายนิวทรอล หรือสายศูนย จะไมติด

แรงดันไฟฟาที่ใชมีขนาด 220 โวลท (Volt) ใชสําหรับบานพักอาศัยทั่วไปที่มีการใชไฟฟาไมมากนัก 

2. ระบบไฟฟา 3 เฟสคือระบบไฟฟาที่มีสายเสนไฟจํานวน 3 เสนและสายนิวทรอล 1 เสน จึงมี

สายรวม 4 เสนระบบไฟฟา 3 เฟส สามารถตอใชงานเปนระบบไฟฟา 1 เฟส ไดโดยการตอจากเฟสใดเฟส

หน่ึงและสายนิวทรอลอีกเสนหน่ึงแรงดันไฟฟาระหวางสายเฟสเสนใดเสนหน่ึงกับสายนิวทรอลมีคา 220 

โวลทและแรงดันไฟฟาระหวางสายเฟสดวยกันมีคา 380 โวลทระบบน้ีจึงเรียกวาระบบไฟฟา 3 เฟส 4 สาย 
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220/380 โวลทระบบน้ีมีขอดีคือสามารถจายกระแสไฟฟาไดมากกวาระบบ 1 เฟส ถึง 3 เทา จึงเหมาะสม

กับสถานที่ที่ตองการใชไฟฟามากๆ เชน อาคารพาณิชย โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เปนตน 

 

             1.มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟา 

มารตรฐานการออกแบบและติดต้ังระบบไฟฟามีความสําคัญยิ่ง ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัย คงทน

ถาวรและเพื่อยืดอายุการใชงานของอุปกรณไฟฟาตางๆที่ใชอยูในระบบใหยาวนานยิ่งขึ้นการติดต้ังระบบ

ไฟฟามีมาตรฐานกําหนดที่แนนอนและมีหลายหนวยงาน เชนกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานสมาคม

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) การไฟฟานครหลวงการไฟฟาสวน

ภูมิภาคและหนวยงานจากตางประเทศที่ประเทศไทยนํามายึดถือเชน National Electric Code (NEC) 

Amarican National Standard Institute (ANSI) International Electrotechical Commission (IEC) เปนตน

และหนวยงานที่รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุปกรณ เคร่ืองใชไฟฟาตางๆคือ สํานัก

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมที่รูจักกันในชื่อ มอก. 

             2. ศัพทเฉพาะหรือคําจํากัดความ ดานระบบไฟฟาท่ีควรรู 

          2.1   ระบบไฟฟาแรงสูง คือระบบไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟา เกิน 1,000 โวลท 

           2.2    ระบบไฟฟาแรงตํ่า คือระบบไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาไมเกิน 1,000 โวลท 

             2.3    โวลท (Volt.) คือหนวยวัดแรงดันไฟฟา 

             2.4    แอมแปร ( Amp.) คือหนวยวัดกระแสไฟฟา 

             2.5    วัตต (Watt.) คือหนวยของกําลังไฟฟาที่ใชจริง 

             2.6    หนวย (Unit) คือหนวยของกําลังไฟฟาที่ใชตอชั่วโมง มีอุปกรณที่ใชวัดคือ กิโลวัตตฮอร

มิเตอร (Kwh. ) 

              3.ระบบ 1 เฟส หรือ 3 เฟสคือ ระบบไฟฟาท่ีนํามาใชโดยแยกออกดังน้ี 

              3.1    ระบบ 1 เฟส จะมี 2 สายในระบบประกอบดวย สาย LINE (มีไฟ) 1 เสนและสาย Neutral 

(ไมมีไฟ) 1 เสนมีแรงดันไฟฟา 220 – 230 โวลทมีความถี่ 50 เฮิรซ (Hz) 

              3.2    ระบบ 3 เฟส จะมี 4 สายในระบบประกอบดวย สาย LINE (มีไฟ) 3 เสนและสายนิวตรอน 

(ไมมีไฟ) 1 เสนมีแรงดันไฟฟาระหวาง สาย 

                      LINE กับ LINE 380 – 400 โวลทและแรงดันไฟฟาระหวางสาย LINE กบั Neutral 220 – 

230 โวลท และมีความถี่ 50 เฮิรซ (Hz) เชนเดียวกัน 

              3.3    สายดิน หรือ GROUND มีทั้ง 2 ระบบติดต้ังเขาไปในระบบเพื่อความปลอดภัยของระบบ
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สายดินจะตองตอเขาไปกับพื้นโลก 

                      ตามมาตรฐานกําหนด 

            4. Power Factor  

         คืออัตราสวนระหวางกําลังไฟฟาที่ใชจริง (วัตต)กับ กําลังไฟฟาปรากฏหรือกําลังไฟฟาเสมือน (VA) 

ซึ่งคาที่ดีที่สุด คือมีอัตราสวนที่เทากันจะมีคาเปนหน่ึงแตในทางเปนจริงไมสามารถทําไดซึ่งคา Power 

Factor เปลี่ยนแปลงไปตามการใช LOAD ซึ่ง Load ทางไฟฟามีอยู 3 ลักษณะ คือ 

              1. Load ประเภท Resistiveหรือ ความตานจะมีคา Power Factor เปนหน่ึง อันไดแกหลอดไฟฟา

แบบใส เตารีดไฟฟาหมอหุงขาว 

                   เคร่ืองทํานํ้าอุนเปนตน ถาหนวยงานหรือองคกรมี Load ประเภทน้ีเปนจํานวนมากก็ไมจําเปน

ที่จะตองปรับปรุงคา Power Factor 

              2.  Load ประเภท Inductiveหรือ ความเหน่ียวนําจะมีคา Power Factor ไมเปนหน่ึงอันไดแก

เคร่ืองใชไฟฟาที่ใชขดลวดเชน มอเตอร 

                   บาลาสกของหลอดฟลูออเรสเซนตหลอดแกสดิสชารจเคร่ืองปรับอากาศ เปนตนจะเห็นไดวา

หนวยงานหรือองคกรสวนใหญจะหลีกเลี่ยง 

                   Load ประเภทน้ีไมไดและมีเปนจํานวนมาก ซึ่งจะทําใหคา Power Factor ไมเปนหน่ึง และ 

Load ประเภทน้ีจะทําใหคา Power Factor 

                   ลาหลัง ( Lagging ) จําเปนที่จะตองปรับปรุงคา Power Factor โดยการนํา Load ประเภทใหคา 

Power Factor นําหนา ( Leading ) 

                   มาตอเขาในวงจรไฟฟาของระบบเชน การตอชุด Capacitor Bank เขาไปในชุดควบคุมไฟฟา 

              3.  Load ประเภท Capacitiveหรือ Load ที่มีตัวเก็บประจุ (Capacitor) เปนองคประกอบ Load 

ประเภทน้ีจะมีใชนอยมากจะมีคา Power Factor 

                   ไมเปนหน่ึง Load ประเภทน้ีจะทําใหคา Power Factor นําหนา ( Leading ) คือกระแสจะ

นําหนาแรงดันจึงนิยมนํา Load ประเภทน้ี 

                   มาปรับปรุงคา Power Factor ของระบบที่มีคา Power Factor ลาหลัง เพื่อใหคา Power Factor 

มีคาใกลเคียงหน่ึง 

          ขอดี ของการปรับปรุงคา Power Factor  

                    - กระแสไฟฟาที่ไหลในวงจรไฟฟาลดลง 

               - หมอแปลง และสายเมนไฟฟาสามารถรับ Load เพิ่มไดมากขึ้น 

               - ลดกําลังงานสูญเสียในสายไฟฟาลง 



222 

 

               - ลดแรงดันไฟฟาตก 

               - เพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟาทั้งระบบ 

             5. ระบบการสงจายกําลังไฟฟา 

หนวยงานที่รับผิดชอบดานการผลิตและจําหนายไฟฟาในปจจุบันคือการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทยการไฟฟานครหลวงการไฟฟาสวนภูมิภาคโดยการไฟฟาฝายผลิตเปนผูผลิตไฟฟาใหการ

ไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาคไปจําหนายการไฟฟานครหลวงจะจําหนายไฟฟาให กทม.และ

ปริมณฑลสวนการไฟฟาสวนภูมิภาคจะจําหนายไฟฟาใหกับตางจังหวัดของทุกภาคในประเทศ 

ระบบไฟฟาในภาคใตการไฟฟาฝายผลิตจะผลิตไฟฟาที่โรงไฟฟาแลวแปลงแรงดันไฟฟาใหสูงถึง 

230 กิโลโวลท (KV.) แลวสงไปตามเมืองตางๆเขาที่สถานีไฟฟายอยของการไฟฟาสวนภูมิภาคสถานี

ไฟฟายอยจะปรับลดแรงดันไฟฟาเหลือ 33 กิโลโวลทแลวจายเขาในตัวเมืองและผูใชไฟฟาตองติดต้ังหมอ

แปลงเพื่อลดแรงดันไฟฟาใหเปนแรงตํ่าเพื่อนํามาใชงานตอไป 

              กําลังไฟฟา 

              กําลังไฟฟามีดวยกัน 3 อยางคือ 

              -  กําลังไฟฟาจริงมีหนวยเปน วัตต (Watt) 

              - กําลังไฟฟาแฝงมีหนวยเปน วาร (VAR) 

              -  กําลังไฟฟาปรากฏมีหนวยเปน โวลทแอมป (VA) 

              6. หมอแปลงไฟฟา 

หมอแปลงไฟฟาเปนอุปกรณไฟฟาสําหรับแปลงแรงดันไฟฟาใหสูงขึ้นหรือตํ่าลงเพื่อให

เหมาะสมกับงานที่จะใชงานบางอยางตองการใชแรงดันสูงเชนการสงพลังงานไฟฟาจากโรงไฟฟามายัง

สถานียอยตองใชหมอแปลงแรงไฟฟาแรงสูงแต การใชในบานเรือน หรือโรงงานตองใชหมอแปลงไฟฟา

แรงตํ่าซึ่งหมอแปลงมีหลายชนิดหลายขนาดเลือกใชตามความเหมาะสมของงาน 

              7. ตูควบคุมระบบไฟฟา 

             -  MDB. (Main distribution board ) เปนตูควบคุมระบบไฟฟาหลัก มี Main Circuit Breaker เพื่อ

ตัดตอวงจรไฟฟาทั้งหมดของอาคาร 

          -  SDB. (Sub distribution board ) เปนตูควบคุมยอยจายกระแสไฟฟาไปตามตู PB. หรือ Load 

Center หลายๆ ตูขึ้นอยูกับขนาดของอาคาร 

          -  PB ( Panel board ) หรือ Load Center เปนแผง Circuit breaker ที่ควบคุมการจายกระแสไฟฟา

ใหกับเคร่ืองใชไฟฟาตางๆมีหลายขนาด 

            ขึ้นอยูกับจํานวนของ Load 
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           8. การตอลงดิน 

            การตอลงดินคือการใชตัวนําทางไฟฟาตอเขากับวงจรไฟฟา หรือบริภัณฑไฟฟาตอเขากับพื้นโลก

อยางมั่นคงถาวร การตอลงดินมี 

วัตถุประสงคเพื่อลดอันตรายที่อาจจะเกิดกับบุคคลและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดกับเคร่ืองใชไฟฟาและ

ระบบไฟฟา 

         หนาท่ีหลักของสายดินมีอยู 2 ประการ คือ 

         1. เมื่อเกิดแรงดันเกินจะจํากัดแรงดันไฟฟาของวงจรไมใหสูงจนอาจทําใหเคร่ืองใชไฟฟา เสียหาย

และลดแรงดันไฟฟาที่อาจเกิดขึ้นที่เคร่ืองอุปกรณไฟฟาหรือ สวนประกอบเน่ืองจากการร่ัวหรือการ

เหน่ียวนําเพื่อลดอันตรายจากบุคคลที่ไปสัมผัส 

          2. เมื่อเกิดกระแสไฟฟาร่ัวลงดินจะชวยลดความเสียหายของเคร่ืองอุปกรณไฟฟาหรือระบบไฟฟา

การตอลงดินที่ถูกตองจะชวยใหเคร่ืองมือหรืออุปกรณปองกันทํางานไดตามที่ออกแบบไว 

          ชนิดของการตอลงดินมีอยูดวยกัน 3 แบบ คือ 

1. การตอลงดินของระบบไฟฟา ( System Grounding) 

2. การตอลงดินของเคร่ืองอุปกรณไฟฟา ( Equipment Grounding ) 

3. การตอลงดินของระบบปองกันฟาผา ( Lightning Grounding ) 

             9. ระบบปองกันฟาผา 

เปนระบบที่ตองมีในระบบไฟฟาโดยมาตรฐานการติดต้ังเปนตัวบังคับประเทศไทยใชมาตรฐาน

ของ IEC เปนหลักระบบปองกันฟาผาจะประกอบดวยระบบปองกันฟาผาภายนอกอาคารและระบบ

ปองกันฟาผาภายในอาคารระบบปองกันฟาผามีวัตถุประสงค เพื่อปองกันความเสียหายตางๆที่จะเกิด

ขึ้นกับระบบไฟฟาและบริภัณฑตางๆอันเน่ืองมาจากฟาผา 

             10. อุปกรณตัดตอนหรืออุปกรณปลดวงจร 

         อุปกรณตัดตอน หรืออุปกรณปลดวงจร มีหนาที่ตัดตอนวงจรไฟฟาออกยามไมตองการใหมีกระ

ไฟฟาไหลในระบบเชน การซอมแซม และเพื่อปองกันอันตรายตอ ระบบอันเน่ืองมาจากการใช

กระแสไฟฟาเกินพิกัด หรือเกิดการลัดวงจร อุปกรณตัดตอนที่ใชกันสวนใหญในปจจุบันคือ ฟวส และ 

เซอรกิต เบรกเกอร (CB.) แตการใชงานและการออกแบบติดต้ังตองใชขนาดและรูปแบบที่เหมาะสมกับ

งานมิฉะน้ันอุปกรณดังกลาวจะไมทํางานตามที่ไดออกแบบไวเชน การเลือกขนาด CB สูงเกินไปเมื่อเกิด

ปญหาหรือกระแสไหลเกินพิกัดของสายจะทําให อุปกรณ จะไมตัดวงจรและเกิดความเสียหายเกิดขึ้น

ตามมาเชน สายไหม หรืออันตรายตอหมอแปลงไฟฟาเปนตน 

แนวปฏิบัติในการเดินสายและติดต้ังอุปกรณไฟฟา  
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นิยาม 

1.1 ระบบแรงตํ่า (Low Voltage System) หมายถึง ระบบไฟฟาที่มีแรงดันระหวางเฟส ไมเกิน 750 

โวลต 

1.2 ระบบแรงสูง (High Voltage System) หมายถึง ระบบไฟฟาที่มีแรงดันระหวางเฟส เกิน 750

โวลต  

1.3 เคร่ืองใชไฟฟา (Appliance) หมายถึง เคร่ืองใชที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟา 

เปนพลังงานรูปอ่ืน เชน พลังงานความรอน พลังงานกล เพื่อประโยชนใชสอยทั่วไป ที่ไมไดใชเพื่องาน

อุตสาหกรรมโดยตรง เชน เตารีดไฟฟา เคร่ืองซักผา ฯลฯ 

1.4 เคร่ืองอุปกรณ (Equipment) หมายถึง วัสดุ (Material) เคร่ืองประกอบ (Fitting) อุปกรณ 

(Device) เคร่ืองใชไฟฟา (Appliance) เคร่ืองกล (Machine) เคร่ืองมือ (Apparatus) ที่ใชเปนสวนหน่ึงหรือ

สวนตอเน่ืองกับการติดต้ังทางไฟฟา 

1.5 อุปกรณ (Device) หมายถึง สิ่งที่มีอยูในระบบไฟฟา เพื่อใชเปนทางผานของกระแสไฟฟา แต

ไมไดใชพลังงานไฟฟาโดนตรง 

  1.6 แผงสวิตช (Switchboard) หมายถึง แผงเด่ียวขนาดใหญหรือหลายแผงประกอบกัน ซึ่งใช

ติดต้ังอุปกรณตางๆ ไดทั้งดานหนา และดานหลังของแผงสวิตช เชน สวิตช อุปกรณปองกัน บัส ฯลฯ 

โดยทั่วไป แผงสวิตชจะเขาถึงได ทั้งดานหนา และดานหลัง 

  1.7 แผงจายไฟ (Panelboard) หมายถึง แผงเด่ียวหรือกลุมของแผงเด่ียว ที่ออกแบบใหประกอบ

รวมกันเปนแผงเดียว โดยติดต้ังอยูในตูติดผนัง และสามารถเขาถึงไดเฉพาะดานหนาเทาน้ัน ประกอบดวย 

บัส อุปกรณปองกันกระแสเกิน อาจมีสวิตชสําหรับควบคุมแสงสวาง เคร่ืองทําความรอน วงจรไฟฟากําลัง 

 1.8 เมนสวิตช (Main switch) หมายถึง อุปกรณปลด-สับวงจร ระหวางสายเมนหลังมิเตอรของ 

การไฟฟาสวนภูมิภาค กับสายวงจรของผูใชไฟ ประกอบดวย เคร่ืองปลดวงจร และเคร่ืองปองกันกระแส

เกิน 

  1.9 สายเมน (Main service) หมายถึง สายไฟฟาที่ตออยูระหวางมิเตอรของการไฟฟาสวนภูมิภาค

กับเมนสวิตช 

  1.10 สายปอน (Feeder) หมายถึง สายไฟฟาที่ตออยูระหวางเมนสวิตชกับเคร่ืองปองกันกระแส

เกินตัวสุดทายของวงจรยอย 

 1.11 วงจรยอย (Branch circuit) หมายถึง วงจรไฟฟา ระหวางเคร่ืองปองกันกระแสเกินตัวสุดทาย 

ถึงจุดที่สามารถนําไฟฟา ออกมาใชกับเคร่ืองอุปกรณได 
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 1.12 การตอลงดิน (Grounding) หมายถึง การตอตัวนําไฟฟา (ทั้งจงใจหรืออุบัติเหตุ) ระหวาง

วงจรไฟฟาหรือเคร่ืองอุปกรณกับดิน หรือตัวนําอ่ืนๆที่ฝงอยูในดิน 

 1.13 โหลดตอเน่ือง (Continuous load) หมายถึง โหลดที่มีโอกาสมีคากระแสสูงสุดตอเน่ือง ต้ังแต 

3 ชั่วโมง ขึ้นไป 

 1.14 ขนาดกระแส (Ampacity) หมายถึง ปริมารณกระแสไฟฟาสูงสุดที่ตัวนําสามารถรับไดอยาง

ตอเน่ืองโดยไมเสียหาย มีหนวยเปนแอมแปร 

 1.15 พิกัดตัดกระแส (Interrupting rating) หมายถึง คากระแสสูงสุดที่อุปกรณปลดวงจรสามารถ

ทํางานไดโดยไมชํารุด เมื่อทํางานที่แรงดันไฟฟาเต็มพิกัด 

 1.16 ปลดไดโดยอิสระ (Trip free) หมายถึง การที่สวิตชสามารถปลดวงจรได แมวา ดาม มือจับ 

คันโยก หรือปุมบังคับสวิตชอัตโนมัติ ยังอยูในตําแหนงสับ 

 1.17 ทนสภาพอากาศ (Weatherproof) หมายถึง สภาพที่มีการสราง หรือการปองกันไมใหสภาพ

อากาศ มีผลกระทบตอการทํางาน หรือการใชงานของเคร่ืองอุปกรณ เชน ทนฝน กันฝน กันนํ้า แตไม

รวมถึงการกันฝุน กันอุณหภูมิสูง 

 1.18 เคร่ืองหอหุม (Enclosuer) หมายถึง สิ่งที่จัดทําขึ้นเพื่อหอหุม หรือผนังที่ลอมรอบเคร่ือง

อุปกรณ เพื่อปองกันบุคคลมิใหสัมผัสกับสวนที่มีไฟ หรือปองกันเคร่ืองใชไฟฟา เคร่ืองอุปกรณ ไมใหเกิด

ความเสียหายทางการภาพ 

 1.19 การกั้น (Guard) หมายถึง การปองกัน โดยใชที่กําบัง กลอง ผนัง ร้ัว ฯลฯ เพื่อมิใหบุคคลหรือ

วัตถุเขาใกล หรือสัมผัสสวนที่มีอันตรายได 

 1.20 เปดโลง (Exposed) 

1.20.1 เมื่อใชกบสวนที่มีไฟฟา หมายถึง สวนที่มีไฟฟาสามารถสัมผัสหรือเขาใกลเกินระยะ

ปลอดภัยโดยพลั้งเผลอ เชน สวนที่มีการกั้นที่ไมเหมาะสม ไมแยกสวน หรือไมหุมฉนวน 

1.20.2 เมื่อใชกับวิธีการเดินสาย หมายถึง วิธีการเดินสายที่อยูบนผิว หรือติดกับผิว หรืออยู

ดานหลังของแผงที่ออกแบบใหเขาถึงได 

1.21 ดานหนาปลอดภัย (Dead front) หมายถึง ไมมีสวนที่มีไฟฟาเปดโลงใหบุคคลสัมผัสได

ทางดานที่เขาปฏิบัติงาน 

 1.22 หุมฉนวน (Insulated) หมายถึง หุมดวยฉนวนทางไฟฟา ที่มีความหนาและชนิดเหมาะสมกับ

สภาพการใชงาน และขนาดของแรงดันไฟฟา 

 1.23 เขาถึงได (Accessible) 
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1.23.1 เมื่อใชกับเคร่ืองอุปกรณ หมายถึง สามารถเขาถึงไดโดยไมมีการปองกันดวยประตูที่ติด

กุญแจ หรือการติดต้ังไวบนที่สูง หรือดวยวิธีการอ่ืน  

1.23.2 เมื่อใชกับวิธีการเดินสาย หมายถึง สามารถถอดหรือเปดออกได โดยไมทําใหสวนของ

อาคารหรือสิ่งปกปดชํารุด หรือหมายถึง ไมไดถูกสวนของอาคาร หรือสิ่งปกปดปดอยางถาวร 

1.24 ที่ซอน (Concealed) หมายถึง สภาพที่ไมสามารถเขาถึงได เพราะมีสิ่งกอสรางหรือสวนของ

อาคารปดอยู สายที่เดินในทอสายถือวาเดินในที่ซอน แมวาจะสามารถเขาถึงได โดยการดึงสายออกมา 

หรือร้ือทอสายออก 

 1.25 ที่อันตราย (Hazardous Area) หมายถึง บริเวณที่อาจเกิดการลุกไหม หรือระเบิดได เน่ืองจาก

มีกาซ ไอ ของเหลว ฝุน หรือเสนใยที่ติดไฟได 

 1.26 ดีมานดแฟคเตอร (Demand Factor) หมายถึง อัตราสวนระหวาง คาความตองการกําลังไฟฟา

สูงสุดของระบบ หรือสวนประกอบของระบบ กับโหลดรวมทั้งหมดที่ตอกับระบบหรือสวนของระบบที่

ตองการพิจารณา 

 1.27 โคอินซิเดนซแฟคเตอร (Coincident Factor) หมายถึง อัตราสวนระหวาง พลังงานไฟฟา

สูงสุดที่ใชในชวงเวลาหน่ึงของกลุมผูใชไฟ กับผลรวมของความตองการพลังงานไฟฟาสูงสุด ของผูใชไฟ

แตละรายในกลุมน้ัน ในชวงเวลาเดียวกัน 

 1.28 ชองเดินสาย (Raceways) หมายถึง ทอหรือชองทางที่ใชหอหุมหรือยึดสายไฟฟา หรือบัส

บาร เพื่อชวยในการเดินสายไฟฟา เชน ทอรอยสาย รางเดินสาย ฯลฯ 

 1.29 ทอรอยสาย (Conduit) หมายถึง ทอสายที่มีลักษณะเปนทอกลม มีทั้งที่เปนทออโลหะและทอ

โลหะ เชน ทอพีวีซี ทอพีอี ทอโลหะชนิดบาง (EMT) ทอโลหะชนิดหนาปานกลาง (IMC) ทอโลหะหนา 

(RSC) 

 1.30 รางเดินสาย (Wireways) หมายถึง ทอสายที่เปนราง ทําจากโลหะหรืออโลหะ มีฝาเปด-ปดได 

อาจมีชองระบายอากาศดวยก็ได 

 1.31 รางเคเบิล (Cable Trays) หมายถึง รางเปดที่ใชวางสายไฟฟา ทําดวยวัสดุไมติดไฟ อาจเปน

รางแบบดานลาง เปนขั้นบันได หรือดานลางปดทึบ หรือดานลางมีชองระบายอากาศ 

  1.32 บัสเวย (Busways)  

หมายถึง ตัวนําเปลือยหรือหุมฉนวนที่ประกอบสําเร็จจากโรงงาน อาจออกแบบเปนแผน ทอ หรือ

แทง มีเคร่ืองหอหุมเปนโลหะ มีการตอลงดิน แนวปฏิบัติในการเดินสายและติดต้ังอุปกรณไฟฟา 

มาตรฐานของเคร่ืองอุปกรณและสายไฟฟา 
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เคร่ืองอุปกรณและสายไฟฟาทุกชนิดที่ผูใชไฟจะหามาติดต้ังใชงาน จะตองมีคุณสมบัติเปนไป

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานที่การไฟฟาสวนภูมิภาคยอมรับคือมาตรฐาน 

IEC BS ANSI NEA DIN VDE UL JIS AS หากเคร่ืองอุปกรณใดที่ไมไดผลิตตามมาตรฐานที่การไฟฟา

สวนภูมิภาคยอมรับ จะตองไดรับความเห็นชอบจาก การไฟฟาสวนภูมิภาคกอน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัย

ของผูใชไฟเอง โดยแยกรายละเอียดได ดังน้ี 

2.1 สายไฟฟาและตัวนําไฟฟา 

 2.1.1 สายไฟฟาหุมฉนวน สายไฟฟาทองแดงหุมฉนวนพีวีซี เปนไปตาม มอก.11 สายไฟฟา

อะลูมิเนียมหุมฉนวนพีวีซี เปนไปตาม มอก.293 

 2.1.2 สายไฟฟาเปลือย ตัวนําไฟฟาทองแดงรีดแข็งสําหรับสายสงกําลังเหนือดิน เปนไปตาม 

มอก.64 สายไฟฟาอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย เปนไปตาม มอก.85  

สายไฟฟาอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือยแกนเหล็ก เปนไปตาม มอก.86  

2.1.3 สายไฟฟาและตัวนําไฟฟาชนิดอ่ืน ตองเปนไปตามมาตรฐานที่การไฟฟาสวนภูมิภาค

ยอมรับ  

2.2 อุปกรณตัดตอนและเคร่ืองปองกันกระแสเกิน  

2.2.1 ตัวฟวสและตัวยึดฟวส เปนไปตาม มอก.506 และ มอก.507 

2.2.2 สวิตซที่ทํางานดวยมือ เปนไปตาม อก.824 

2.2.3 สวิตซใบมีด เปนไปตาม อก.706 2.2.4 อุปกรณตัดตอนและเคร่ืองปองกันกระแสเกินชนิด

อ่ืน ตองเปนไปตามมาตรฐาน ที่การไฟฟาสวนภูมิภาคยอมรับ  

2.3 มาตรฐานหลักดินและสิ่งที่ใชแทนหลักดิน 

 2.3.1 แทงเหล็กอาบโลหะชนิดกันการผุกรอน หรือแทงเหล็กหุมทองแดง หรือแทงทอง ตองมี

ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 15 มิลลิเมตร ยาวไมนอยกวา 180 เซนติเมตร  

2.3.2 แผนโลหะที่มีพื้นที่สัมผัสไมนอยกวา 1,800 ตารางเซนติเมตร ถาเปนเหล็กอาบโลหะชนิด

กันการผุกรอน ตองหนาไมนอยกวา 6 มิลลิเมตร ถาเปนโลหะอ่ืนที่ทนตอการผุกรอน ตองหนาไมนอยกวา 

1.50 มิลลิเมตร  

2.3.3 หลักดินชนิดอ่ืน ตองไดรับความเห็นชอบจากการไฟฟาสวนภูมิภาคกอน  

2.4 ทอเดินสายไฟฟา  

 2.4.1 ทอพีวีซีแข็งสําหรับรอยสายไฟฟา เปนไปตาม มอก.216  

2.4.2 ทอเหล็กกลาเคลือบสังกะสี ตองเปนชนิดที่ใชสําหรับรอยสายไฟฟาเทาน้ัน มีคุณสมบัติ

เปนไปตามมาตรฐาน ที่การไฟฟาสวนภูมิภาคยอมรับ เชน JIS BS UL  
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2.4.3 ทอและทางเดินสายชนิดอ่ืนๆ ตองเปนไปตามมาตรฐานที่การไฟฟาสวนภูมิภาคยอมรับ  

หมายเหตุ : มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ของอุปกรณไฟฟาที่ไดมีการประกาศใชแลว ได

รวบรวมอยูใน  
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ใบงานที่ 8 

เร่ืองไฟฟาท่ีใชในชีวิตประจําวัน(ตอ) 

คําสั่ง   จงตอบคําถามตอไปน้ี 

1. กระแสไฟฟาที่ไหลเขาสูบานเรือนทั่วไปน้ันก็ใชหลักการไหลแบบเดียวกัน

หมายความวาอยางไร 

2. อุปกรณตัดตอนหรืออุปกรณปลดวงจรหมายถึงอะไร 

3. เคร่ืองอุปกรณและสายไฟฟาทุกชนิดที่ผูใชไฟจะหามาติดต้ังใชงานจะตองมี

คุณสมบัติอยางไร 

4. มาตรฐานหลักดินและสิ่งที่ใชแทนหลักดินมีวิธีการอยางไร 

5. แผงสวิตช (Switchboard) หมายถึงอะไร 
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ใบความรูที่ 9. 

เร่ือง ไฟฟาท่ีใชในชีวิตประจําวัน(ตอ) 

ขอกําหนดสําหรับสถานท่ีติดตั้งเคร่ืองอุปกรณความตานทานและแบตเตอร่ี 

3.1 ที่วางเพื่อการปฏิบัติงาน 

ตองมีที่วางเพื่อการปฏิบัติงานสําหรับเคร่ืองอุปกรณอยางเพียงพอรวมทั้งมีทางเขาไปไดดวย ทั้งน้ี 

เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาเคร่ืองอุปกรณ  

3.1.1 ระบบแรงตํ่า 

(1) ตองมีที่วางเพื่อการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ ที่จะปฏิบัติงานไดสะดวกและปลอดภัยในการ

บํารุงรักษาเคร่ืองอุปกณ ที่วางเพื่อการปฏิบัติงานตองมีความสูง ไมนอยกวา 2 เมตร ความกวางไมนอยกวา 

75 เซนติเมตร และความลึกตองเปนไปตาม ที่กําหนด  

 (2) ความลึกใหวัดจากสวนที่มีไฟฟาเปดโลงอยู หรือวัดจากดานหนาของเคร่ืองหอหุมที่วาง เพื่อ

การปฏิบัติงานตองพอเพียง สําหรับการเปดประตูตู หรือฝาตูไดอยางนอย 90 องศา ในทุกกรณี 

(3) ทางเขาถึงที่วางเพื่อการปฏิบัติงาน ตองมีอยางนอย 1 ทาง 

(4) แผงสวิตซและแผงควบคุมที่มีพิกัดกระแส ต้ังแต 1,200 แอมแปร ขึ้นไป และมีความกวางของ

แผงเกิน 180 เซนติเมตร ที่วางเพื่อการปฏิบัติงานตองมีทางเขาทั้งสองดาน ทางเขาตองมีความกวางไมนอย

กวา 60 เซนติเมตร และมีความสูงไมนอยกวา 2 เมตร ยกเวน เมื่อดานหนาของตูอุปกรณจนถึงทางเขา ไมมี

สิ่งกีดขวาง หรือมีที่วางเพื่อการปฏิบัติงานเปนสองเทาของที่กําหนดไว ยอมใหมีทางเขาทางเดียวได 

(5) สวนที่มีไฟฟาเปดโลง และอยูใกลกับทางเขา ตองมีการกั้นอยางเหมาะสมตามขอ 3.2.1 

(6) ที่วางเพื่อการปฏิบัติงาน ตองจัดใหไดรับแสงสวางอยางเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได ยกเวน เมน

สวิตซหรือแผงจายไฟในที่อยูอาศัย ที่มีขนาดรวมกันไมเกิน 100 แอมแปร 

(7) หามใชที่วางเพื่อการปฏิบัติงานเปนที่เก็บของ 

(8) ถาที่วางเพื่อการปฏิบัติงานเปนที่โลง หรือเปนทางผาน ตองกั้นที่วางน้ันดวยวิธีการที่

เหมาะสม ในขณะที่มีการเปดเคร่ืองหอหุมเคร่ืองอุปกรณ เพื่อการปฏิบัติงาน 

3.1.2 ระบบแรงสูง 

(1) ตองมีที่วางเพื่อปฏิบัติงานอยางเพียงพอ ที่จะปฏิบัติงานไดสะดวกและปลอดภัยในการ

บํารุงรักษาเคร่ืองอุปกรณ ในที่ซึ่งมีไฟฟาเปดโลงอยู ที่วางเพื่อการปฏิบัติงาน ตองมีความสูงไมนอยกวา 2 

เมตร ความกวางไมนอยกวา 90 เซนติเมตร และความลึกตองเปนไปตามที่กําหนดใน ตารางที่ 3-2 ที่วาง

เพื่อการปฏิบัติงาน ตองพอเพียงสําหรับการเปดประตูตู หรือฝาตูไดอยางนอย 90 องศาในทุกกรณี 
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(2) ทางเขาถึงที่วางเพื่อการปฏิบัติงาน ตองมีอยางนอย 1 ทาง ที่มีความกวางไมนอยกวา 60 

เซนติเมตร และความสูงไมนอยกวา 2 เมตร 

 (3) แผงสวิตซและแผงควบคุมที่มีความกวางเกิน 180 เซนติเมตร ตองมีทางเขาทั้งสองขางของ

แผง ยกเวน เมื่อดานหนาของตูอุปกรณ ไมมีสิ่งกีดขวางหรือมีที่วางเพื่อการปฏบัติงานเปนสองเทาของที่

กําหนดไว ยอมใหมีทางเขาทางเดียวได 

(4) เมื่อมีตัวนําเปลือยหรือหุมฉนวนที่มีไฟฟาเปดโลงอยูใกลเคียงกับทางเขา ตองมีการกั้นตามขอ 

3.2.2 

 (5) สวนที่มีไฟฟาเปดโลง ซึ่งไมมีการกั้น ถาอยูเหนือพื้นที่ปฏิบัติงานตองติดต้ังอยูในระดับสูงไม

นอยกวาที่กําหนด  

(6) ตองมีบันไดถาวรที่เหมาะสมในการเขาไปยังที่วางเพื่อการปฏิบัติงานในกรณีที่เคร่ืองอุปกรณ

ติดต้ังแบบยกพื้นที่ ชั้นลอย หรือที่ในลักษณะเชนเดียวกัน 

(7) ระบบใหแสงสวางสําหรับที่วางเพื่อการปฏิบัติงานตองจัดใหสามารถซอมแซมหรือเปลี่ยน

ดวงไฟไดโดยไมเกิดอันตราย จากสวนที่มีไฟฟา 

3.2 การกั้นสวนที่มีไฟฟา 

สวนที่มีไฟฟาของเคร่ืองอุปกรณที่มีแรงดัน ต้ังแต 50 โวลตขึ้นไป ตองมีการกั้นสวนที่มีไฟฟา

เพื่อปองกันการสัมผัสโดยบังเอิญ โดยกําหนดรายละเอียด ดังน้ี 

3.2.1 ระบบแรงตํ่า 

การกั้นอาจใชเคร่ืองหอหุมหรือวิธีการหน่ึงวิธีการใด ตอไปน้ี 

(1) อยูในหองหรือเคร่ืองหอหุมที่มีลักณะคลายกันซึ่งใหเขาไดเฉพาะผูที่มีหนาที่เกี่ยวของเทาน้ัน 

(2) อยูในสถานที่ซึ่งมีที่กั้นหรือที่ปดบังอยางมั่นคงและการเขาไปยังที่วาง ซึ่งอาจสัมผัสสวนที่มี

ไฟฟาไดน้ัน ทําไดเฉพาะผูที่มีหนาทเกี่ยวของเทาน้ัน ชองเปดใด ๆ ของที่กั้นหรือที่ปดบัง ตองมีขนาดหรือ

อยูในตําแหนงที่ผูอ่ืน ไมอาจสัมผัสสวนที่มีไฟฟาได โดยบังเอิญ หรือไมอาจนําวัตถุซึ่งเปนตัวนําไฟฟา ไป

สัมผัสสวนที่มีไฟฟาน้ันไดโดยบังเอิญ 

 (3) โดยการติดต้ังใตระเบียง ใตกันสาด หรือบนน่ังราน มิใหผูที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของเขาไปได (4) 

ติดต้ังสูงจากพื้นไมนอยกวา 240 เซนติเมตร 

3.2.2 ระบบแรงสูง 

การกั้นในระบบแรงสูง มีขอกําหนดดังน้ี 

(1) การติดต้ังภายในอาคาร ในถานที่บุคคลทั่วไปเขาถึงได เคร่ืองอุปกรณตองอยูในเคร่ืองหอหุม

ที่เปนโลหะ หรืออยูในหองหรือบริเวณที่ใสกุญแจได สวิตซเกียรที่อยูในเคร่ืองหอหุมที่เปนโลหะ Unit 
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substation หมอแปลง กลองดึงสาย กลองตอสาย และเคร่ืองอุปกรณอ่ืนที่คลายกัน ตองทําปายหรือ

เคร่ืองหมายเตือนที่เหมาะสม ชองระบายอากาศของหมอแปลงแบบแหง หรือชองของเคร่ืองอุปกรณอ่ืนที่

คลายกัน ตองออกแบบใหวัตถุจากภายนอกลอดเขาไปเบี่ยงเบนพนไปจากสวนที่มีไฟฟา นอกจากจะ

กําหนดไวเปนอยางอ่ืนเปนการเฉพาะ 

(2) การติดต้ังภายนอกอาคารในสถานที่บุคคลทั่วไปเขาถึงได การติดต้ังทางไฟฟาตองอยูใน

เคร่ืองหอหุม หรือวิธีการอ่ืนที่ไดรับการรับรองแลววาปลอดภัย 

(3) ในที่ซึ่งมีการติดต้ังสวิตซ หรือเคร่ืองอุปกรณอ่ืนในระบบแรงตํ่าตองมีการกั้นแยกออกจาก

ระบบแรงสูง ดวยแผนกั้น ร้ัว หรือตาขายที่เหมาะสม การติดต้ังทางไฟฟาในหองที่ปดลอม หรือบริเวณที่

ลอมรอบดวยกําแพง ผนัง หรือร้ัวโดยมีการปดกั้น ทางเขาดวยกุญแจ หรือวิธีการอ่ืนที่ไดรับการรับรอง

แลว ใหถือวาเปนสถานที่เขาไดเฉพาะบุคคลที่มีหาที่เกี่ยวของเทาน้ัน ชนิดของเคร่ืองหอหุมตองออกแบบ 

และสรางใหสอดคลองกับประเภทและระดับของอันตรายที่เกี่ยวของกับการติดต้ัง กําแพง ผนัง หรือร้ัวที่มี

ความสูงนอยกวา 213 เซนติเมตร ไมถือวาเปนการปองกันการเขาถึง นอกจากจะมีสิ่งอ่ืนเพิ่มเติม ทําใหการ

กั้นน้ันมีคุณสมบัติ ในการกั้นเทียบเทากําแพง ผนังหรือร้ัวที่มีความสูงไมนอยกวา 213 เซนติเมตร 

3.3 การกั้นสวนที่มประกายไฟ เคร่ืองอุปกรณซึ่งในการทํางานปกติ เกิดประกายไฟ การอารค 

หรือโลหะหลอมละลายตองมีการปดกั้น ดวยวัสดุที่เหมาะสม และแยกออกจากวัสดุที่ติดไฟได 

3.4 ระยะหางในการติดต้ังสายไฟฟา ระยะหางในการติดต้ังสายไฟฟาเหนือพื้นดิน อาคารหรือ

สิ่งกอสรางอ่ืน ๆ  

การออกแบบระบบไฟฟา 

1. วงจรยอย  

1.1 ขอบเขต ใหใชเฉพาะกับวงจรแสงสวางหรือเคร่ืองใชไฟฟา หรือทั้ง 2 อยาง รวมกันเทาน้ัน  

1.2 ขอกําหนดของวงจรยอย  

(1) สายวงจรยอยตองมีขนาดเพียงพอที่จะจายโหลด และมีขนาดไมเล็กกวา 1.50 ตารางมิลลิเมตร  

(2) วงจรยอยทุกวงจรตองมีเคร่ืองปองกันกระแสเกิน เพื่อตัดวงจรเมื่อเกิดการลัดวงจรหรือใช

ไฟฟาเกินขนาด  

(3) ขนาดของวงจรยอยกําหนดตามขนาดมาตรฐานของเคร่ืองปองกันกระแสเกินที่ปองกันวงจร

ยอยน้ัน ๆ เชน 5 10 15 20 30 หรือ 50 แอมแปร  

(4) วงจรยอยซึ่งมีจุดตอทางไฟฟาต้ังแต 2 จุดขึ้นไปตองมีโหลดดังตอไปน้ี  

ก. วงจรยอยขนาด 5 10 15 และ 20 แอมแปร โหลดที่ติดต้ังถาวรรวมกันแลวจะตองไมเกินรอยละ 

50 ของขนาดวงจรยอย เมื่อใชรวมกับเคร่ืองใชไฟฟาที่ใชเตาเสียบ โหลดของเคร่ืองใชไฟฟาที่ใชเตาเสียบ
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แตละเคร่ืองจะตองไมเกินรอยละ 80 ของขนาดวงจรยอย ข. วงจรยอยขนาด 30 แอมแปร ใหใชกับดวง

โคมไฟฟาที่ติดต้ังถาวรขนาดชุดละไมตํ่ากวา 660 วัตต หรือใชกับเคร่ืองใชไฟฟาซึ่งไมใชดวงโคม โหลด

ของเคร่ืองใชไฟฟาที่ใชเตาเสียบแตละเคร่ืองจะตองไมเกินรอยละ 80 ของขนาดวงจรยอย ค. วงจรยอย

ขนาด 40 และ 50 แอมแปร ใหใชกับดวงโคมไฟฟาที่ติดต้ังถาวรขนาดชุดละไมตํ่ากวา 660 วัตต หรือใช

กับเคร่ืองใชไฟฟาที่ติดต้ังถาวร  

(5) โหลดของวงจรยอยตองคํานวณตามที่กําหนดดังตอไปน้ี  

ก. โหลดตอเน่ืองของวงจรยอยตองไมเกินรอยละ 80 ของขนาดวงจรยอย ยกเวน ชุดของเคร่ือง

ปองกันกระแสเกินที่ไดออกแบบใหใชงานไดรอยละ 100 ยอมใหโหลดตอเน่ือง ของวงจรยอยใชไดไม

เกินรอยละ 100 ของขนาดวงจรยอย  

ข. โหลดแสงสวางและโหลดของเคร่ืองใชไฟฟาอ่ืนที่ทราบแนนอนใหคิดตามที่ติดต้ังจริง  

ค. โหลดของเตารับใชงานทั่วไป ใหคิดโหลดเตาละ 180 โวลตแอมแปร  

ง. โหลดของเตารับที่ใชเฉพาะงานใหคิดโหลดตามขนาดของเคร่ืองใชไฟฟาน้ัน ๆ  

2. สายปอน  

(1) สายปอนตองมีขนาดเพียงพอที่จะจายโหลดใหวงจรยอยไดไมนอยกวาผลรวมของโหลดใน

วงจรยอยและมีขนาดไมเล็กกวา 2.50 ตารางมิลลิเมตร (2) การคํานวณขนาดของสายปอน ใหใชดีมานต

แฟคเตอรตาม ตารางที่ 4-1 , ตารางที่ 4-2 และ ตารางที่ 4-3 ชวยคํานวณ (3) สําหรับเตารับใชเฉพาะงาน ให

คิดโหลดจากขนาดของเตารับที่มีขนาดสูงสุด รวมกับรอยละ 75 ของขนาดเตารับที่เหลือ 

3. สายนิวตรอล  

(1) ตองมีขนาดเพียงพอที่จะรับกระแสโหลดไมสมดุลยสูงสุดและกระแสฮารโมนิกสได (2) ในระบบ 3 

เฟส 4 สาย กระแสโหลดไมสมดุลยสูงสุด คํานวณจากผลรวมของโหลด 1 เฟส ที่ตออยูระหวางสายนิวต

รอลกับสายเฟสใดเฟสหน่ึง ที่มีคารวมกันมากที่สุด(3) ยอมใหลดสวนของกระแสโหลดไมสมดุลยที่เกิน 

200 แอมแปร รอยละ 30 ยกเวน ในกรณีที่โหลดเปนหลอดชนิดปลอยประจุ เคร่ืองคอมพิวเตอร 

เคร่ืองประมวลผลอิเล็กทรอนิกสหรือเคร่ืองอุปกรณอ่ืนที่คลายกันที่รับไฟจากระบบ 3 เฟส 4 สายแบบวาย  

4. เคร่ืองปองกันกระแสเกินสําหรับวงจรยอยและสายปอน  

วงจรยอยและสายปอนตองมีการปองกันกระแสเกินเคร่ืองปองกันกระแสเกินมีรายละเอียด ดังน้ี.-  

(1) เคร่ืองปองกันกระแสเกินตองสามารถปองกันตัวนําทุกสายเสนไฟ ยกเวน ตัวนําที่มีการตอลง

ดิน 

 (2) ขนาดของเคร่ืองปองกันกระแสเกินตองไมนอยกวาโหลดไมตอเน่ืองบวกดวยรอยละ 125 ของ

โหลดตอเน่ือง และตองมีขนาดไมเกินขนาดกระแสของสายไฟฟา  
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 (3) เคร่ืองปองกันกระแสเกินอาจเปนฟวส หรือสวิตซอัตโนมัติก็ได  

(4) ฟวส สวิตซอัตโนมัติหรือการผสมของทั้งสองอยางน้ี จะนํามาตอขนานกันไมได ยกเวน เปน

ผลิตภัณฑมาตรฐานที่ประกอบสําเร็จมาจากโรงงานผูผลิต และเปนแบบที่ไดรับความเห็นชอบวาเปน

หนวย (Unit) เดียวกัน  

(5) ในกรณีที่ติดต้ังเคร่ืองปองกันกระแสเกินเพิ่มเติมสําหรับดวงโคมเคร่ืองใชไฟฟาหรืออ่ืน ๆ 

เคร่ืองปองกันกระแสเกินเพิ่มเติมเหลาน้ีจะใชแทนเคร่ืองปองกันกระแสเกินของวงจรยอยไมได และไม

จําเปนตองเขาถึงไดทันที 

 (6) ตําแหนงของเคร่ืองปองกันกระแสเกินตองเปนดังน้ี  

ก. เคร่ืองปองกันกระแสเกินสําหรับวงจรยอย ตองติดต้ัง ณ จุดที่หางจากสายปอนที่จายพลังงาน

ใหเปนระยะความยาวของสายไมเกิน 3 เมตร ข. เคร่ืองปองกันกระแสเกินสําหรับสายปอน ตองติดต้ัง ณ 

จุดที่ใกลกับหมอแปลงหรือสายเมนที่จายพลังงานใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  

(7) เคร่ืองปองกันกระแสเกินตองไมติดต้ังในสถานที่ซึ่งอาจเกิดความเสียหายไดและตองไมอยู

ใกลกับวัตถุที่ติดไฟงาย  

(8) เคร่ืองปองกันกระแสเกิน ตองบรรจุไวในกลองหรือตูอยางมิดชิด แตเฉพาะดามสับของสวิตซ

อัตโนมัติยอมใหโผลออกมาขางนอกได ยกเวน หากติดต้ังไวที่แผงสวิตซหรือแผงควบคุม ซึ่งอยูในหองที่

ไมมีวัตถุติดไฟงายและไมมีความชื้นดวย สวนเคร่ืองปองกันกระแสเกิน สําหรับบานอยูอาศัยขนาดไมเกิน 

50 แอมแปร หน่ึงเฟสไมตองบรรจุไวในกลองหรือตูก็ได  

(9) กลองหรือตูซึ่งบรรจุเคร่ืองปองกันกระแสเกิน ซึ่งติดต้ังในสถานที่เปยกหรือชื้นตองเปนชนิด

ซึ่งไดรับความเห็นชอบแลว และตองมีชองวางระหวางตูกับผนังหรือพื้นที่รองรับไมนอยกวา มิลลิเมตร  

(10) เคร่ืองปองกันกระแสเกินตองติดต้ังในที่ซึ่งสามารถปฏิบัติงานไดสะดวก มีที่วางและแสง

สวางอยางพอเพียง  

(11) ตองทําเคร่ืองหมายระบุวัตถุประสงคใหชัดเจนและทนตอสภาพแวดลอม ติดไวที่เคร่ืองปลด

วงจรหรือที่ใกลเคียงเคร่ืองปลดวงจรน้ันทุกเคร่ือง เชน เคร่ืองปลดวงจรของวงจรยอย สายปอนหรือ

เคร่ืองใชไฟฟา ยกเวน ตําแหนงและการจัดเคร่ืองปลดวงจรน้ันชัดเจนอยูแลว  

5. สายเมน  

สายเมนที่จายไฟใหผูใชไฟรายหน่ึง ๆ ตองมีชุดเดียว นอกจากในกรณีที่ไดรับความเห็นชอบจากการไฟฟา

สวนภูมิภาค โดยแบงประเทภของสายเมนไดดังน้ี  
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(1) สายเมนอากาศสําหรับระบบแรงตํ่า ตองเปนสายหุมฉนวน มีขนาดเพียงพอที่จะรับโหลด

ทั้งหมดได โดยมีขนาดไมเล็กกวา 2.50 ตารางมิลลิเมตร สําหรับสายทองแดงและไมเล็กกวา 10 ตาราง

มิลลิเมตร สําหรับสายอะลูมิเนียมและมีขอกําหนดขนาดของสายเมนภายในอาคาร ตาม ตารางที่ 4-4  

(2) สายเมนอากาศสําหรับระบบแรงสูง เปนสายเปลือยหรือสายหุมฉนวนก็ได และมีขนาดเพียง

พอที่จะรับโหลดทั้งหมดได  

(3) สายเมนใตดินสําหรับระบบแรงตํ่า ตองเปนสายทองแดงหุมฉนวนชนิดที่เหมาะสมกับ

ลักษณะการติดต้ังมีขนาดเพียงพอที่จะรับโหลดทั้งหมดไดและขนาดไมเล็กกวา 10 ตารางมิลลิเมตร  

(4) สายเมนใตดินสําหรับระบบแรงสูง ตองเปนสายหุมฉนวนชนิดที่เหมาะสมกับลักษณะการ

ติดต้ังและมีขนาดเพียงพอที่จะรับโหลดทั้งหมดได  

6. เมนสวิตซ  

ผูใชไฟตองติดต้ังเมนสวิตซ เพื่อปลดวงจรทุกวงจร ออกจากสายเมนได เมนสวิตซจะประกอบดวย เคร่ือง

ปลดวงจรและเคร่ืองปองกันกระแสเกิน ซึ่งอาจติดต้ังเปนสวนรวมอยูในเคร่ืองเดียวกัน หรือเคร่ืองปองกัน

กระแสเกินอาจมีคุณสมบัติเปนเคร่ืองปลดวงจรไดดวย 6.1 เคร่ืองปลดวงจรระบบแรงตํ่า  

(1) เคร่ืองปลดวงจรชนิด 1 เฟส ขนาดต้ังแต 50 แอมแปรขึ้นไปและชนิด 3 เฟส ทุกขนาด ตอง

เปนแบบที่ปลด-สับไดขณะมีโหลด  

(2) เคร่ืองปลดวงจรตองสามารถปลดวงจรทุกสายเสนไฟไดพรอมกันอยางจงใจ  

(3) ที่เคร่ืองปลดวงจรตองสามารถมองเห็นไดวา อยูในตําแหนงปลดหรือสับ  

(4) เคร่ืองปลดวงจรตองมีพิกัดไมนอยกวาเคร่ืองปองกันกระแสเกินขนาดใหญสุดในระบบ  

(5) เคร่ืองปลดวงจรที่มีเคร่ืองหอหุม ตองสามารถปลดวงจรไดโดยไมตองเปดฝาเคร่ืองหอหุม  

(6) เคร่ืองปลดวงจรจะติดต้ังภายในหรือภายนอกอาคารก็ได แตตองเลือกชนิดใหเหมาะสมกับ

สภาพการใชงาน และควรติดต้ังใหอยูใกลกับแหลงจายไฟและสามารถเขาปฏิบัติงานไดสะดวก  

(7) หามตอเคร่ืองอุปกรณดานไฟเขาของเคร่ืองปลดวงจร  

ยกเวน การตอเขาเคร่ืองวัด คะแปซิเตอร สัญญานตาง ๆ เพื่อใชในวงจรควบคุมของเมนสวิตซ ที่ตองมีไฟ

เมื่อเคร่ืองปลดวงจรอยูในตําแหนงปลด  

6.2 เคร่ืองปองกันกระแสเกินระบบแรงตํ่า  

(1) เคร่ืองปองกันกระแสเกินของเมนสวิตซจะตอออกจากเคร่ืองปลดวงจรของเมนสวิตซ  

(2) หามติดต้ังเคร่ืองปองกันกระแสเกิน ในสายเสนที่มีการตอลงดิน  

ยกเวน เคร่ืองปองกันกระแสเกินที่เปนสวิตซอัตโนมัติซึ่งมีการตัดวงจรเมื่อมีกระแสไหลเกิน  
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(3) เคร่ืองปองกันกระแสเกินตองมีความสามารถตัดกระแสลัดวงจรสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นไดและ

ตองมีขนาดไมนอยกวา 10 กิโลแอมแปร 

(4) สวิตซอัตโนมัติ ตองเปนชนิดที่ปลดไดโดยอิสระ (trip free) และตองมีเคร่ืองหมายแสดงให

เห็นอยางชัดเจนวา สวิตซอยูในตําแหนงใด  

(5) เคร่ืองปองกันกระแสเกินที่มีคุณสมบัติตามขอ 4.6.1 ใหทําหนาที่เปนเคร่ืองปลดวงจรได  

(6) การปองกันกระแสเกิน ตองเปนไปตามที่กําหนดในขอ 4.4 สําหรับขอที่นํามาใชดวยได  

6.3 เคร่ืองปลดวงจรระบบแรงสูง 

(1) เคร่ืองปลดวงจร ตองสามารถปลดวงจรของผูใชไฟออกจากระบบจําหนายของ การไฟฟา

สวนภูมิภาค โดยติดต้ังในบริเวณที่ดินของผูใชไฟ ณ ตําแหนงที่ใกลกับจุกแยกสายมากที่สุด ในกรณีที่มี

อุปกรณปองกันสําหรับเคร่ืองวัดแรงสูงที่ตนทางใหถือวามีเคร่ืองปลดวงจรแลว  

(2) เคร่ืองปลดวงจร ตองปลดสายเสนไฟทั้งหมดไดพรอมกัน  

ยกเวน ดรอปเอาทฟวสคัทเอาท ดิสคอนเนคต้ิงสวิตซ  

(3) กรณีที่เคร่ืองปลดวงจรเปนชนิด fuse cutout ชนิด drop out ติดต้ังบนเสาไฟฟาหรือโครงสราง

อ่ืน ที่ทําหนาที่เชนเดียวกับเสาไฟฟา ไมบังคับใหปลดวงจรทุกสายเสนไฟไดพรอมกัน นอกจากจะมี

กําหนดไว โดยเฉพาะในเร่ืองน้ัน ๆ  

(4) เคร่ืองปลดวงจรที่เปนฟวสสวิตซ หรือมีฟวสประกอบ ตองสามารถตัดกระแสลัดวงจร

ในขณะสับเคร่ืองปลดวงจรได โดยเคร่ืองปลดวงจรไมชํารุด  

(5) เมนสวิตซตองมีหรือเตรียมการตอสายทางดานไฟออกลงดินไวใหพรอม เมื่อปลดโหลดออก

จากแหลงจายไฟ  

6.4 เคร่ืองปองกันกระแสเกินระบบแรงสูง  

(1) ในสายเสนไฟทุกเสน จะตองติดต้ังเคร่ืองปองกันกระแสเกิน  

(2) ถาใชฟวส จะตองมีคากระแสตอเน่ืองไมเกิน 3 เทา ของขนาดกระแสของตัวนํา  

(3) ถาเปนตัดตอนอัตโนมัติ (Circuit breaker) จะตองมีขนาดปรับต้ังไมเกิน 6 เทาของขนาด

กระแสของตัวนํา และมีคุณสมบัติดังน้ี 

ก. เปนแบบปลดไดโดยอิสระ และสามารถปลด-สับ ไดดวยมือ  

ข. สามารถมองเห็นไดชัดเจนวาอยูในตําแหนงปลดหรือสับ  

ค. ถาเปนแบบปรับต้ังคากระแสหรือเวลาได ตองออกแบบใหกระทําไดเฉพาะผูมีหนาที่เกี่ยวของ  

ง. มีเคร่ืองหมายแสดงพิกัดตางๆ ใหชัดเจนและถาวร แมหลังจากติดต้ังแลว  
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(4) เคร่ืองปองกันกระแสเกินตองสามารถทํางานสัมพันธกับอุปกรณปองกันของการไฟฟาสวน

ภูมิภาค 

แผงสวิตซและแผงจายไฟ  

4. แผงสวิตซ  

4.1 แผงสวิตซที่มีสวนมีไฟฟาเปดโลง ตองติดต้ังในสถานที่แหงและจัดใหเขาถึงไดเฉพาะผูมี

หนาที่เกี่ยวของ 

 4.2 ตองมีที่วางระหวางสวนบนสุดของแผงสวิตซกับเพดานที่ติดไฟไดไมนอยกวา 90 เซนติเมตร 

ยกเวน มีแผนกั้นที่ทนไฟอยูระหวางแผงสวิตซกับเพดานหรือเปนแผงสวิตซชนิดปดหุมมิดชิด 

 4.3 แผงสวิตซตองมีระยะหางระหวางบัสบารกับดานลางของตูไมนอยกวา 20 เซนติเมตร 

สําหรับบัสบาร หุมฉนวนและ 25 เซนติเมตร สําหรับบัสบารไมหุมฉนวน 4.4 แผงสวิตซที่เปนโลหะ

รวมทั้งโครงที่รองรับที่เปนโลหะทั้งของสวิตซและของเคร่ืองอุปกรณตองตอลงดิน เคร่ืองวัด รีเลย มิเตอร 

หรือหมอแปลงเคร่ืองวัด (Instrument transformer) ซึ่งติดต้ังในแผงสวิตซตองตอลงดิน 

5. แผงจายไฟ  

5.1 แผงจายไฟทุกแผงตองมีพิกัดกระแสไมตํ่ากวากระแสของสายปอนที่คํานวณได 

5.2 จํานวนเคร่ืองปองกันกระแสเกินในแตละแผงจายไฟตองไมเกิน 42 ขั้ว (ไมรวมตัวที่เปนเมน) 

 5.3 การปองกันกระแสเกิน  

(1) แผงจายไฟของวงจรยอยแสงสวางและเคร่ืองใชไฟฟาทุกแผงตองติดต้ังเคร่ืองปองกันกระแส

เกินทางดานไฟเขา  

ยกเวน สายปอนของแผงจายไฟน้ันติดต้ังเคร่ืองปองกันกระแสเกินไมเกินขนาดของแผงจายไฟอยูแลว  

(2) แผงจายไฟที่ประกอบดวยสวิตซธรรมดาขนาดไมเกิน 30 แอมแปร หลายตัว ตองมีเคร่ือง

ปองกันกระแสเกินที่มีพิกัดไมเกิน 200 แอมแปร  

(3) โหลดตอเน่ืองของเคร่ืองปองกันกระแสเกินทุกตัวในแผงจายไฟตองไมเกินรอยละ 80 ของ

พิกัดเคร่ืองปองกันกระแสเกินแตละตัว ยกเวน ชุดของเคร่ืองปองกันกระแสเกินที่ไดออกแบบใหใชงานได

รอยละ 100 ยอมใหใชโหลดตอเน่ืองไดไมเกินรอยละ 100  

5.4 แผงจายไฟที่ติดต้ังในสถานที่เปยกหรือชื้น จะตองปองกันไมใหนํ้าหรือความชื้นเขาในแผงได 

และจะตองติดต้ังใหหางจากผนัง หรือพื้นรองรับไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร ถาเปนแผงจายไฟที่ติดต้ังในที่

เปยกตองเปนแบบทนสภาพอากาศ (Weatherproof) 5.5 แผงจายไฟตองติดต้ังในตู หรือกลอง หรือเคร่ือง

หอหุมที่ออกแบบเฉพาะ และเปนแบบดานหนาปลอดภัย (dead front) 5.6 สวนของแผงจายไฟที่เปนโลหะ 

และไมใชเปนทางเดินของกระแสไฟฟา ตองตอถึงกันแลวตอลงดิน  
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ใบงานที่ 9. 

เร่ือง  ไฟฟาท่ีใชในชีวิตประจําวัน(ตอ) 

 คําสั่งจงตอบคําถามตอไปน้ี 

1. ระบบแรงตํ่าตางจากระบบแรงสูงอยางไร 

2. ขอกําหนดของวงจรยอยมีอะไรบาง 

3. เคร่ืองปองกันกระแสเกินระบบแรงสูงมีหลักการทํางานอยางไร 

4. ตัดตอนอัตโนมัติ (Circuit breaker) จะตองมีหลักการทํางานอยางไร 

5. การปองกันกระแสเกินทําไดอยางไร 
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ใบความรูที่ 10. 

เร่ืองไฟฟาท่ีใชในชีวิตประจําวัน(ตอ) 

 

วงจรไฟฟาภายในบาน 

วงจรไฟฟาเปนเสนทางที่กระแสไฟฟาไหลผานไดครบรอบวงจรไฟฟาในบาน โดยกระแสไฟฟาจะไหล

ผานสายไฟสะพานไฟ ฟวส สวิตช และเคร่ืองใชไฟฟาตามลําดับ  แลวจึงไหลกลับทางสายกลาง 

สายไฟของวงจรไฟฟาในบาน  ประกอบดวยสายไฟ 2 สาย คือ 

1. สายมีไฟ   มักจะหุมดวยพีวีซีสีแดง มีศักยไฟฟา 220 โวลต  หรือ เรียกวา สาย L 

2.สายกลาง  มักจะหุมดวยพีวีซีสีดํา มีศักยไฟฟาเปนศูนย  หรือ เรียกวาสาย N 

 

                     

 

เมื่อใชเคร่ืองใชไฟฟาวงจรไฟฟาจะเปนดังน้ี   

  

 

 วงจรไฟฟาในบานประกอบดวยอุปกรณไฟฟาและเคร่ืองใชไฟฟา 

วงจรปด   คือ วงจรไฟฟาที่มีกระแสไฟฟาไหลผานไดครบวงจร 

วงจรเปด  คือ   วงจรไฟฟาที่สวนใดสวนหน่ึงของวงจรไฟฟาขาดทําใหกระแสไฟฟาไหลผานไมได 
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อุปกรณไฟฟาที่จําเปนตอวงจรไฟฟาในบานไดแก  สายไฟ  ฟวส สะพานไฟ  สวิตช  เตารับ  และเตาเสียบ 

สายไฟ  เปนอุปกรณที่ใชสงพลังงานไฟฟาจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึงในรูปของกระแสไฟฟา 

 

 
 

สายไฟทําดวยลวดตัวนําซึ่งเปนโลหะมีความตานทานไฟฟาตํ่า หุมดวยฉนวนไฟฟา ซึ่งอาจเปนยางหรือ

พลาสติกพีวีซ ี หรือฉาบดวยนํ้ายาเคมี เพื่อปองกันกระแสไฟฟาร่ัว 

ฟวส   เปนอุปกรณไฟฟาที่ทําหนาที่ตัดวงจรไฟฟา เพื่อปองกันไมใหกระแสไฟฟาไหลผานมาก

เกินไป  เมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผานฟวสเกินกําหนด จะเกิดความรอนขึ้นที่ฟวสทําใหฟวสหลอมละลาย 

ฟวสจึงขาด  ฟวสจึงชายปองกันอันตรายจากไฟฟาลัดวงจรได    ฟวสเปนโลหะผสมของ บิสมัส ตะกั่ว 

และดีบุก มีจุดหลอมเหลวตํ่า  ฟวสมีหลายชนิด แตละชนิดจะใชแตกตางกัน ดังน้ี 

ฟวสแบบเสนลวด   นิยมใชตามบานเรือน  และสะพานไฟ     
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ฟวสแบบขวดกระเบื้อง  นิยมใชตามบานเรือนและแผงไฟ 

                                        

ฟวสแผนปลายทั้งสองขางมีขอเกี่ยวทําดวยทองแดง  นิยมใชติดแผงควบคุมไฟในอาคารใหญๆ โรงงาน 

และโรงเรียน 

 

 
 

ฟวสบรรจุในหลอดแกว  นิยมใชในวงจรไฟฟาของเคร่ืองใชไฟฟา เชน โทรทัศน วิทยุ 

 

                                            

                             

ฟวสที่ใชตามบานมีหลายขนาดใหเลือกใชตามความเหมาะสมคือ ขนาด 5 , 10 , 15 , 20 30 แอมแปร 

ฟวสขนาด 10 แอมแปร หมายถึงฟวสที่ยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดไมเกิน 10 แอมแปร ถากระแส

ไหลผานเกินกวาน้ีจะทําใหฟวสหลอมละลายขาดได 

การเลือกใชขนาดของฟวสใหเหมาะสม  ทําไดโดยการคํานวณหาปริมาณกระแสไฟฟาที่ไหลผานอุปกรณ

และเคร่ืองใชไฟฟา 
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สูตร 

กําลังไฟฟา = ความตางศักยไฟฟา X กระแสไฟฟา 

 

การเลือกใชฟวส   ควรเลือกฟวสที่ทนกระแสไฟฟาสูงสดุไดมากกวากระแสไฟฟาสูงสุดที่ใชในบาน

เล็กนอยและไมควรใชลวดเหล็กหรือลวดทองแดงที่มีจุดหลอมเหลวสูงแทนฟวส เพราะเมื่อกระแสไฟฟา

ไหลผานมากเกินไปลวดเหล็กหรือลวดทองแดงจะไมหลอมละลาย จึงไมชวยตัดวงจรไฟฟาในบาน 

ฟวสอัตโนมัต ิ  ทําหนาที่ตัดวงจรไฟฟาเมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผานเกินกําหนด หรือเมื่อเกิดไฟฟา

ลัดวงจร  นิยมใชตอกับเคร่ืองใชไฟฟาที่ตองใชปริมาณกระแสไฟฟามากๆเชน เคร่ืองปรับอากาศ  มอเตอร 

เปนตน 

                                                     

 

สะพานไฟหรือคัทเอาท   เปนอุปกรณืที่ใชปดเปดวงจรไฟฟาในบานหรืออาคาร  ซึ่งเปรียบเสมือนกับ

สวิตชขนาดใหญของบาน  เราสามารถใชสะพานไฟควบคมุวงจรไฟฟาในแตละสวนของบานได    

 

                                             

 

สวิตช   เปนอุปกรณไฟฟาทําหนาที่ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟาที่จะผานเขาไปในเคร่ืองใชไฟฟา

ตางๆภายในบานใหเปดปดไดตามตองการ  เชน  สวิตชปด-เปดหลอดไฟ สวิตชกดกร่ิง สวิตชพัดลมที่เปด

ไดหลายจังหวะเปนตน    บนสวิตชจะมีตัวเลขกํากับ เชน  15 A 300 V AC  หมายความวา สวิตชใชกับ

http://www.snr.ac.th/elearning/v303/v303/page02.html
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กระแสไฟฟาสูงสุดไมเกิน 15 แอมแปร ความตางศักยไมเกิน 300 โวลต และการตอสวิตชตองตออนุกรม

กับเคร่ืองใชไฟฟา 

 

                                                     

เตารับและเตาเสียบ    เคร่ืองใชไฟฟาในอาคารบานเรือนหลายชนิดเชน พัดลม โทรทัศน เคร่ืองรับวิทยุ 

นอกจากจะมีสวิตชติดประจําอยูที่ตัวเคร่ืองแลวยังมีสายไฟติดมากับเคร่ืองใชไฟฟาดวย ซึ่งที่ปลายสายไฟ

จะมีเตาเสียบเมื่อนําไปเสียบกับเตารับแลวจะทําใหกระแสไฟฟาไหลเขาสูเคร่ืองไฟฟาใหครบวงจร 

 

                                             

 

ภายในบานควรติดต้ังเตารับไวหลายๆจุดเพื่อสะดวกในการใชเคร่ืองใชไฟฟาและไมควรตอเคร่ืองใช 

ไฟฟาหลายๆเคร่ืองเขากับเตารับอันเดียวกันเพราะจะทําใหกระแสไฟฟาผายสายไฟเขาเตารับมากเกินไป 

ทําใหเกิดความรอนสูงในสายไฟและเตารับจนเกิดเพลิงไหมได 
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เคร่ืองใชไฟฟาภายในบานและสํานักงาน 

โทรทัศน 

 

 
 

- ควรดึงปลั๊กออกทุกคร้ังหลังจากปดสวิตชเพราะการเสียบปลั๊กทิ้งไวทําใหสิ้นเปลืองไฟอาจ

กอใหเกิดอันตรายในขณะเกิดฟาแลบ ฟาผาได 

- ปดโทรทัศนเมื่อไมไดใช และควรใชโทรทัศนรุนต้ังเวลาปดอัตโนมัติเพื่อชวยประหยัดไฟฟา 

- ควรวางโทรทัศนไวในจุดที่มีการถายเทอากาศไดดี ใหหางจากผนังอยางนอย 10 เซนติเมตร เพื่อ

ระบายความรอนดานหลัง 

- ไมควรปรับจอภาพใหสวางเกินไป จะทําใหหลอดภาพมีอายุใชงานสั้น และสิ้นเปลืองไฟฟาโดย

ไมจําเปน 

- ควรเลือกใชสายอากาศภายนอกบานที่มีคุณภาพดี และติดต้ังถูกตอง 

- ทําความสะอาดโทรทัศนโดยใชผานุมเช็ดถู สวนจอภาพอาจใชนํ้ายาลางจานผสมนํ้า ชุบผาบิด

หมาดๆ เช็ดเบาๆกอนเช็ดดวยผานุมแหงๆ อีกคร้ังหน่ึงและอยาลืมถอนปลั๊กออกกอนทําความสะอาดเพื่อ

ความปลอดภัย 

หมอหุงขาวไฟฟา 

 
การใชหมอหุงขาว 

1. ใสขาวและนํ้าไมเกินขนาดของหมอ 

2. ขณะหุงตมใหปดฝาหมอ 

3. เมื่อหุงขาวสุกแลวควรดึงปลั๊กออก 
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การดูแลรักษา 

1. การดูแลสวนที่เปนเตา ถาเปอนใหเช็ดดวยผาหมาดชุบนํ้ายาลางภาชนะ เช็ดดวยผาชุบนํ้าสะอาด แลว

เช็ดดวยผาใหแหง 

2. สวนที่เปนหมอหุงขาว ทําความสะอาดไดตามปกติ แตถาจะนําไปต้ังบนเตาตองเช็ดดานนอกของหมอ

ใหแหง โดยเฉพาะสวนที่เปนกนหมอ 

 

ตูเย็น 

 

 
 

- อยาเปดๆ ปดๆ ตูเย็นบอยๆ หรือเปดคางไวเปนเวลานานๆ โดยไมจําเปนเพราะจะสงผลตอคาไฟ

เน่ืองจากคอมเพรสเซอรในตูเย็นจะตัดเมื่อถึงระดับกระแสไฟฟาหมุนเวียนในตูเย็นเพียงพอ แตเมื่อใดที่

เปดตูเย็นโดยไมจําเปนคอมเพรสเซอรจะทํางานหนักอยางตอเน่ือง 

- อยาใสสิ่งของจนแนนตูเย็น เพราะความเย็นจะไหลเวียนไมสะดวก 

- ตรวจสอบยางขอบประตูตูเย็นโดยเสียบกระดาษระหวางขอบยางแลวปดประตูถาสามารถเลื่อน

กระดาษขึ้นลงไดแสดงวาขอบยางเสื่อมควรเปลี่ยนใหมเพราะคอมเพรส เซอรทํางานหนัก สิ้นเปลืองไฟ 

- หมั่นละลายนํ้าแข็ง อยาใหนํ้าแข็งเกาะในชองนํ้าแข็งมากเกินไป โดยกดปุมละลายนํ้าแข็ง หรือ

ดึงปลั๊กออกจนนํ้าแข็งละลายหมด 

- ควรต้ังอุณหภูมิภายในตูเย็น 3-6 องศาเซลเซียส และในชองแชแข็งระหวาง ลบ 15-18 องศา

เซลเซียส ถาต้ังไวเย็นกวาที่กําหนด 1 องศาเซลเซียสจะสิ้นเปลืองไฟเพิ่มขึ้นรอยละ 25 

- ควรต้ังตูเย็นหางจากผนังทั้งดานหนา หลัง และดานขางอยางนอย 15 ซ.ม. เพื่อใหการระบาย

ความรอนดีขึ้น ประหยัดไฟไดรอยละ 39  
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กาตมนํ้าไฟฟา 

 

 
การใชกาตมนํ้าไฟฟา 

2. เติมนํ้าเทาที่จําเปนตองใช 

3. ปดฝาเพื่อชวยใหรอนเร็วขึ้น 

4. ถานํ้าเดือดแลวรีบถอดปลั๊ก อยาเสียบปลั๊กไฟไว เพราะจะไมปลอดภัย 

การดูแลรักษา 

1. ตองหมั่นลางทําความสะอาดภายในกาตมนํ้าอยาใหมีตะกรับจับในหมอเพราะจะเปนฉนวนความรอน

ทําใหนํ้าเดือดชา เปลืองไฟ และเสียเวลาในการตม 

2. กาตมนํ้าไฟฟา สวนที่เปนปลั๊กเสียบขดลวด หามใหถูกนํ้า วิธีที่ดีที่สุด คือใชฟองนํ้าที่ชุบนํ้าผสมนํ้ายา

ลางจานเช็ดภายนอกและเช็ดดวยนํ้าสะอาดแลวใชผาแหงเช็ดใหแหง 

เตาอบไมโครเวฟ 

 
การใชเตาอบไมโครเวฟ 

1. ศึกษาเอกสารแนะนําการใชงานพรอมการติดต้ังและการบํารุงรักษาเคร่ือง 

2. ควรติดต้ังใหหางจากผนังไมนอยกวา 5 เซนติเมตร เพื่อความรอนและไอความรอนจากเตาอบจะได

ระบายสะดวก และควรติดต้ังหางจากแหลงความรอนและนํ้ารวมทั้งหางจากโทรทัศนและวิทยุ 

3. การทําอาหารโดยเฉพาะอาหารที่เปนนํ้าควรใชภาชนะปากกวาง อยาปดฝาสนิท ตองมีรูหรือชองทางที่

อากาศและความรอนจะออกไดบาง 

4. อยาใชเตาอบในการทอดอาหาร และอยาใหเคร่ืองทํางานขณะที่ไมมีอาหาร 

5. หามใชเตาอบไมโครเวฟอุนอาหารนานๆ หรืออุนอาหารที่มีปริมาณนอย มีความชื้นตํ่า หรือไขมันตํ่า 

6. หามวางสิ่งของใดๆ ไวบนเตาไมโครเวฟ 



247 

 

7. ใชภาชนะที่ไมมีผลกระทบตอระบบการทํางาน ประสิทธิภาพ และตอคลื่นไมโครเวฟ ซึ่งไดแกแกวทน

ไฟที่ใชกับเตาอบไมโครเวฟ เคร่ืองชามจีนที่ไมมีลายเคลือบโลหะเคร่ืองดินเผาพลาสติกที่ออกแบบมา

โดยเฉพาะสําหรับการใชงานกับเตาอบไมโครเวฟได 

การดูแลรักษา 

           หมั่นดูทําความสะอาดโดยใชฟองนํ้าจุมนํ้าสะอาดเช็ดภายใน แลวใชผาแหง นุมสะอาดเช็ดอีกคร้ัง 

ถามีคราบอาหารใหเช็ดดวยนํ้าผสมเบ็กกิ้งโซดา 

 

เคร่ืองเลนวีซีดีวิทยุ-เคร่ืองเสียง 

 

 
 

- ต้ังเคร่ืองเลนวีซีดี วิทยุ หรือเคร่ืองเสียงใหหางจากเตาไมโครเวฟ เพื่อไมใหระบบการทํางาน

ถูกคลื่นไมโครเวฟรบกวน 

- เวลาปดวิทยุหรือเคร่ืองเลนไมควรปดเคร่ืองโดยใชรีโมตเพราะการปดดวยวิธีน้ีเคร่ืองยังทํางาน

อยู เปลืองคาไฟฟาใหปดจากสวิตชที่เคร่ืองแทน 

- หมั่นทําความสะอาดหัวอานเคร่ืองเลนวีซีดี หรือเคร่ืองเสียงเปนประจํา เพื่อยืดอายุการใชงาน 

 

เคร่ืองทํานํ้าอุนไฟฟา 
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เลือกเคร่ืองทํานํ้าอุนใหเหมาะสมกับการใชงานเปนหลักเชน ตองการใชนํ้าอุนเพื่ออาบนํ้า หรือลางจาน

เปนตน 

1. เลือกใชหัวฝกบัวชนิดประหยัดนํ้า (Water Efficient Showerhead) เพราะประหยัดนํ้ากวาหัวฝกบัว

ธรรมดา 25-75% 

2. เลือกใชเคร่ืองทํานํ้าอุนที่มีถังนํ้าภายในตัวเคร่ือง และมีฉนวนหุมเพราะสามารถลดการใช

พลังงานได 10-20% 

3. หลีกเลี่ยงการใชเคร่ืองทํานํ้าอุนไฟฟาชนิดที่ไมมีถังนํ้าภายในเพราะจะทําใหสิ้นเปลืองการใช

พลังงานในการทํานํ้าใหรอนตลอดเวลา 

4. ไมควรเปดเคร่ืองทํานํ้าอุนทิ้งไวตลอดเวลาโดยเฉพาะขณะที่ถูสบู 

5. ปดวาลวนํ้าและสวิตซทันทีที่เลิกใชงาน 

6. หมั่นตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองใหมีสภาพดีอยูเสมอตลอดจนตรวจดูระบบทอนํ้าและ

รอยตออยาใหมีการร่ัวซึม 

 

 

เคร่ืองซักผาแบบฝาหนา 

 
 

การใชงานท่ีถูกวิธี 

1. ควรแชผากอนเขาเคร่ือง จะทําใหงายตอการซักผา 

2.ปริมาณผาที่ซักใหเปนไปตามพิกัดของเคร่ือง อยาใสผานอยหรือมากเกินกําลังของเคร่ือง 

3. ศึกษาและปฏิบัติตามคูมือการใชงานอยางเครงครัด 

การบํารุงรักษา 

1. ชองผงซักฟอก และนํ้ายาปรับผานุม ควรถอดออกมาลางเปนระยะ ๆ โดยใชแปรงสีฟนขัดทําความ

สะอาด 

2. ตัวถังภายนอกควรใชฟองนํ้าหรือผาชุบนํ้าอุนหมาดๆเช็ดทําความสะอาด 

3. ขอบยาง ควรเช็ดใหแหงทุกคร้ังหลังการใชงานและไมควรปดประตูเคร่ือง เน่ืองจากจะทําใหกลิ่นอับ
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ชื้น และเกิดเชื้อราไดงาย 

4. ตัวถังภายใน ควรลางทําความสะอาดเดือนละคร้ัง หรือสูงสุดสามเดือนคร้ังวิธีการลางถังซัก ใหต้ัง

โปรแกรมการซักผาหนา ต้ังอุณหภูมินํ้าไวที่สูงสุดเปดเคร่ืองและปลอยใหทํางานจนจบโปรแกรมโดยไม

ตองใสเสื้อผาและผงซักฟอกในกรณีที่ไมมีโปรแกรมนํ้ารอนใหใชนํ้าสมสายชู 1 ขวด เทลงไปในถังซักต้ัง

โปรแกรมการซักผาหนา และโปรแกรมสกปรกปานกลางไมตองใสเสื้อผาและผงซักฟอกเปดเคร่ืองและ

ปลอยใหเคร่ืองทํางานไปจนจบโปรแกรม 

5. บานประตูและกระจก ใหใชผาชุบนํ้าหมาด ๆ เช็ดโดยรอบโดยเฉพาะดานใน 

6. ไสกรองนํ้าทิ้ง ควรถอดทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ เน่ืองจากอาจเปนสาเหตุการอุดตันได 

เคร่ืองพิมพ (ปร๊ินทเตอร)  

 
 เคร่ืองพิมพ คือ อุปกรณแสดงผลลัพธที่ใชสําหรับพิมพขอมูลที่เปนเอกสาร ขอความ และรูปภาพ 

ที่อยูบนจอภาพใหไปปรากฏบนกระดาษ เพื่อสามารถนําไปใชในงานอ่ืนๆ ได เคร่ืองพิมพใชแสดงผลงาน

ลงบนกระดาษไดทั้งตัวอักษร และรูปภาพ ปจจุบันมีใหเลือกหลายแบบเพื่อการนําไปใชงานที่ตางกัน

ออกไป 

เคร่ืองโทรสาร 

 
 เคร่ืองโทรสารเปนเคร่ืองใชสํานักงานที่ชวยในการติดตอธุรกิจใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว 

ประหยัดเวลา คาใชจาย และเปนหลักฐานที่สามาใชอางอิงได 

 เน่ืองจากสามารถสงขอมูลไปยังผูรับปลายทางไดในเวลาเพียงไมกี่วินาทีและเสียคาใชจายอยาง

ประหยัดอีกดวย ธุรกิจทุกแหงจึงมีเคร่ืองโทรสารไวสําหรับการรับสงขอมูล และมักจะเปดเคร่ืองไวตลอด 

24 ชั่วโมง เพื่อที่จะไมพลาดขาวสารขอมูลตาง ๆ ในปจจุบันเคร่ืองโทรสารไดรับการพัฒนาใหมี

หนวยความจําที่สามารถบันทึกขอมูล แมจะปดเคร่ืองไวก็ตาม นับเปนความกาวหนาอีกขั้นหน่ึง 

คอมพิวเตอร       
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 คอมพิวเตอรเปนเคร่ืองใชสํานักงานที่มีความสําคัญมากที่สุดในปจจุบัน พนักงานทั่วไปทํางาน

ผานหนาจอคอมพิวเตอรกันแทบจะทั้งสิ้น ดังน้ันการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรจึงมีความสําคัญมาก เพราะ

จํานวนงบประมาณของเคร่ืองใชสํานักงานสวนใหญหมดไปกับเจาสิ่งน้ี ดังน้ันกอนการตัดสินใจเลือกซื้อ

จึงควรเสาะหาผูที่มีความรูและเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีมาเปนที่ปรึกษากอน 

เคร่ืองถายเอกสาร 

 
     เคร่ืองถายเอกสารหมายถึงเคร่ืองจักรที่ใชสําหรับถายภาพหรือขอความจากเอกสารลงบนกระดาษ

เพื่อจัดทําเปนสําเนาโดยมีภาพและ ขอความที่เหมือนกับตนฉบับทุกประการ 

      เคร่ืองถายเอกสารมีหลายชนิดดวยกันหนวยธุรกิจหรือสํานักงานแตละแหงจะตองเลือกใชให

เหมาสมกับงานเราแบงเคร่ืองถายเอกสารออกเปน 3 ประเภท คือ 

       1. เคร่ืองถายเอกสารธรรมดา 

      เคร่ืองถายเอกสารแบบธรรมดาเปนเคร่ืองถายเอกสารในระยะเร่ิมแรกที่มีระบบการทํางานแบบ

ปกติไมมีขีดความสามารถพิเศษนอกเหนือไปจากการถายเอกสารจากตนฉบับลงบนกระดาษถายเอกสารที่

เปนขนาดปกติเทาตนฉบับ 

       2. เคร่ืองถายเอกสารแบบยอขยาย 

     เคร่ืองถายเอกสารแบบยอขยายเปนเคร่ืองถายเอกสารที่ถูกพัฒนาขึ้นใหมีขีดความสามารถในการ 

ยอขนาดเอกสารใหเล็กลงและขยายขนาดเอกสารใหมีขนาดใหญขึ้นไดบนขนาดกระดาษปกติ 

จัดวาเปนขีดความสามารถพิเศษที่นอกเหนือไปจากการถายเอกสารแบบธรรมดาชวยใหลดจํานวนเอกสาร

ในสํานักงานลงเปนอยางมาก 

      3. เคร่ืองถายเอกสารระบบดิจิตอล 

      เคร่ืองถายเอกสารระบบดิจิตอลเปนเคร่ืองถายเอกสารที่ไดรับการพัฒนาดวยเทคโนโลยีที่

กาวหนาและทันยุคทันสมัยใหมีขีดความสามารถพิเศษนอกเหนือไปจากการถายเอกสาปกติสามารถทํา

สําเนาไดจํานวนมากในเวลาอันรวดเร็ว เอกสารจะมีความคมชัดและประหยัดคาใชจายสะดวกและงายตอ

การใชเพราะมีโปรแกรมสําเร็จรูปควบคุมการทํางานดวยระบบคอมพิวเตอร 
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ใบงานที่ 10. 

เร่ืองไฟฟาท่ีใชในชีวิตประจําวัน(ตอ) 

 

 คําสั่ง จงตอบคําถามตอไปน้ี 

1. วงจรไฟฟาในบาน  ประกอบดวยสายไฟ 2 สายมีอะไรบาง 

2. วงจรปดตางจากวงจรเปดอยางไร 

3. เคร่ืองใชไฟฟาประเภทใดที่ตองตอสายดิน 

4. เคร่ืองใชไฟฟาที่ใชมอเตอรไดแกอะไรบาง 

5. การติดต้ังเคร่ืองใชไฟฟาใหประหยัดคาใชไฟฟาควรทําอยางไร(ยกตัวอยางประกอบ) 
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ใบความรูที่ 11. 

เร่ือง    อะตอม,ธาตุ,พันธะเคมี 

อะตอม อนุภาคท่ีเล็กมาก  เล็กมากจนไมสามารถมองเห็นได   อนุภาคเล็กๆเหลาน้ีจะรวมพวกเขาดวยกัน

โดยวิธิการตางๆ สําหรับอนุภาคเองน้ันไมมีการเปลี่ยนแปลงและไมสามารถจะแตกแยกออกเปนชิ้นสวนท่ี

เล็กลงไปอีกได  ดีโมครี- ตัสตั้งชื่ออนุภาคน้ีวาอะตอม (Atom)   จากภาษากรีกท่ีวา  atoms  ซึ่งมี

ความหมายวา  ไมสามารถแบงแยกไดอีก   ตามความคิดเห็นของเขา  อะตอมเปนชิ้นสวนท่ีเล็กท่ีสุดของ

สสารท่ีสามารถจะคงอยูได 

 

ภาพการแปรียบเทียบขนาดของอะตอม 

ประโยชนจากการเรียนเร่ืองโครงสรางอะตอม 

1. ทราบสมบัติทางเคมีและสมบัติการเปลงแสงของธาตุ 

2. เราสามารถศึกษาแกแล็กซี่ (galaxy) ดวงดาวและดาวเคราะหตางๆโดยพิจารณาจากการศึกษาสเปกตรัม

ที่ไดจากดวงดาว 

แบบจําลองอะตอมของจอหนดอลตัน 

จอหน    ดอลตัน    นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษไดเสนอทฤษฎีอะตอมโดยอาศัยขอมูลจากการทดลองที่

พอจะศึกษาไดและนับวาเปนทฤษฎีแรกที่เกี่ยวกับอะตอมที่พอจะเชื่อถือได   ซึ่งมีใจความดังน้ี 

• สารทุกชนิดประกอบดวยอนุภาคขนาดเล็กที่สุดเรียกวา “ อะตอม”  

• อะตอมจะไมสามารถแบงแยกได    และไมสามารถสรางขึ้นใหมได 

• อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันจะมีสมบัติเหมือนกันทุกประการ 

• อะตอมของธาตุตางกันจะมีสมบัติตางกัน 

• ธาตุต้ังแตสองชนิดขึ้นไปสามารถรวมตัวกันเกิดเปนสารประกอบ    โดยมีอัตราสวนการรวมตัว

เปนตัวเลขอยางงาย    เชน     CO   CO 2 
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จากทฤษฎีอะตอมของดาลตัน แบบจําลองอะตอมมีลักษณะดังรูป 

   

ลักษณะแบบจําลองอะตอมของดอลตัน 

( ตามทฤษฎีอะตอมของดอลตัน อะตอมในแนวคิดปจจุบัน ขอ 1, 3, 4 ใชไมไดในปจจุบัน) 

ขอ 1. อะตอมไมใชสิ่งที่เล็กที่สุดอะตอมยังประกอบดวยอนุภาคอิเล็กตรอน, โปรตอน, นิวตรอน เปนตน 

ขอ 3 - 4 อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีคุณสมบัติทางกายภาพไมเหมือนกัน กลาวคือมีมวลไมเทากันซึ่ง

จะไดกลาวตอไป ในเร่ือง " ไอโซโทรป" 

แบบจําลองอะตอมของทอมสัน 

• ทอมสัน    คนพบ อิเล็กตรอน 

• การทดลองของรอเบิรด   แอนดรูส  มิลลิแกน   ไดผลการทดลองวาอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟา

เทากับ   1.60 x 10 -19 คูลอมบ และอิเล็กตรอนมีมวลเทากับ 9.11  x  10 -28 กรัม 

• โกลดสไตน    คนพบ โปรตอน 

จากผลการทดลองของทอมสัน    โกลดสไตน   ทําใหทอมสันไดขอมูลเกี่ยวกับอะตอมมากขึ้นเขาจึงเสนอ

แบบจําลองอะตอมวา 

• อะตอมมีลักษณะเปนทรงกลม 

• อะตอมไมใชสิ่งที่เล็กที่สุด    แตอะตอมจะประกอบดวยอิเล็กตรอน  และอนุภาคอ่ืนๆอีก 

• อะตอมประกอบดวยอนุภาคอิเล็กตรอนที่มีประจุเปนลบ    อนุภาคโปรตอนมีประจุเปนบวก 

• อะตอมจะมีโปรตอนและอิเล็กตรอนกระจายอยูทั่วไปอยางสม่ําเสมอ 

• อะตอมเปนกลางทางไฟฟา   เพราะ มีจํานวนประจุบวกเทากับประจุลบ 
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จากทฤษฎีอะตอมของทอมสัน แบบจําลองอะตอมมีลักษณะดังรูป 

 

ลักษณะแบบจําลองอะตอมของทอมสัน 

แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด 

อะตอมจะประกอบดวยนิวเคลียสที่มีโปรตอนและนิวตรอนรวมตัวกันอยูอยางหนาแนนอยูตรงกลาง

นิวเคลียสมีขนาดเล็กมากมีมวลมากและมีประจุบวกสวนอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุเปนลบและมีมวลนอย

มาก   จะว่ิงรอบนิวเคลียสเปนวงกวาง การคนพบนิวตรอน   เน่ืองจากมวลของอะตอมสวนใหญอยูที่

นิวเคลียสซึ่งเปนมวลของโปรตอนแตโปรตอนมีมวลประมาณคร่ึงหน่ึงของนิวเคลียสเทาน้ัน   แสดงวา

ตองมีอนุภาคซึ่งไมมีประจุไฟฟาแตมีมวลใกลเคียงกับโปรตอนอยูในอะตอมดวย  เจมส   แช

วิก   นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษ  จึงศึกษาทดลองเพิ่มเติมจนพบนิวตรอนซึ่งเปนกลางทางไฟฟา   อะตอม

ของธาตุทุกชนิดในโลกจะมีนิวตรอนเสมอ    ยกเวนอะตอมของไฮโดรเจนในรูปของไอโซโทป   

สรุปแบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรดอะตอมประกอบดวยนิวเคลียสที่มีโปรตอนรวมกันอยูตรงกลาง 

นิวเคลียสมีขนาดเล็กแตมีมวลมากและมีประจุเปนบวก สวนอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุเปนลบ และมีมวลนอย

มากจะว่ิงอยูรอบนิวเคลียสเปนบริเวณกวาง 

จากทฤษฎีอะตอมของ รัทเทอรฟอรด แบบจําลองอะตอมมีลักษณะดังรูป 
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ลักษณะแบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด 

แบบจําลองอะตอมของนีลสโบร 

นักวิทยาศาสตรไดพยายามศึกษาลักษณะของการจัดอิเล็กตรอนรอบๆ อะตอมโดยแบงการศึกษาออกเปน 

2 สวน สวนแรกเปนการศึกษษเกี่ยวกับสเปกตรัมของอะตอมซึ่งทําใหทราบวาภายในอะตอมมีการจัด

ระดับพลังงานเปนชั้นๆในแตละชั้นจะมีอิเล็กตรอนบรรจุอยูสวนที่สองเปนการศึกษาเกี่ยวกับพลังงานไอ

โอไนเซชันเพื่อดูวาในแตละระดับพลังงานจะมีอิเล็กตรอนบรรจุอยูไดกี่ตัว 

สเปกตรัมหมายถึงอนุกรมของแถบสีหรือเสนที่ไดจากการผานพลังงานรังสีเขาไปในสเปกโตรสโคปซึ่ง

ทําใหพลังงานรังสีแยกออกเปนแถบหรือเปนเสนที่มีความยาวคลื่นตางๆเรียงลําดับกันไป 

นีลสโบร   ไดเสนอแบบจําลองอะตอมขึ้นมา สรุปไดดังน้ี 

1 . อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเปนชั้นๆ ตามระดับพลังงาน  และแตละชั้นจะมีพลังงานเปนคา

เฉพาะตัว 

2. อิเล็กตรอนที่อยูใกลนิวเคลียสมากที่สุดจะเรียกวาระดับพลังงานตํ่าสุดยิ่งอยูหางจากนิวเคลียสมาก

ขึ้น   ระดับพลังงานจะยิ่งสูงขึ้น           

3. อิเล็กตรอนที่อยูใกลนิวเคลียสมากที่สุดจะเรียกระดับพลังงาน  n =  1   ระดับพลังงานถัดไปเรียกระดับ

พลังงาน  n =2, n = 3,... ตามลําดับ   หรือเรียกเปนชั้น   K , L , M , N  ,O ,  P , Q ....  

จากทฤษฎีอะตอมของ นีลสโบร แบบจําลองอะตอมมีลักษณะดังรูป 
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ลักษณะแบบจําลองอะตอมของนีลสโบร 

แบบจําลองอะตอมแบบกลุมหมอก 

เปนแบบจําลองที่นักวิทยาศาสตรคิดวาเปนไปไดมากที่สุดทั้งน้ีไดจากการประมวลผลการทดลองและ

ขอมูลตางๆ   อะตอมภายหลังจากที่นีลสโบร  ไดเสนอแบบจําลองอะตอมขึ้นมา อาจสรุปไดดังน้ี 

1. อิเล็กตรอนไมสามารถว่ิงรอบนิวเคลียสดวยรัศมีที่แนนอน  บางคร้ังเขาใกลบางคร้ังออกหาง จึงไม

สามารถบอกตําแหนงที่แนนอนได   แตถาบอกไดแตเพียงที่พบอิเล็กตรอนตําแหนงตางๆภายในอะตอม

และอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่เร็วมากจนเหมือนกับอิเล็กตรอนอยูทั่วไปในอะตอมลักษณะน้ีเรียกวา " กลุม

หมอก" 

2. กลุมหมอกของอิเล็กตรอนในระดับพลังงานตางๆจะมีรูปทรงตางกันขึ้นอยูกับจํานวนอิเล็กตรอนและ

ระดับพลังงานอิเล็กตรอน 

3. กลุมหมอกที่มีอิเล็กตรอนระดับพลังงานตํ่าจะอยูใกลนิวเคลียสสวนอิเล็กตรอนที่มีระดับพลังงานสูงจะ

อยูไกลนิวเคลียส 

4. อิเล็กตรอนแตละตัวไมไดอยูในระดับพลังงานใดพลังงานหน่ึงคงที่ 

5. อะตอมมีอิเล็กตรอนหลายๆระดับพลังงาน 

  

  

ลักษณะแบบจําลองอะตอมแบบกลุมหมอก 
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สรุปแบบจําลองอะตอม 
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อนุภาคมูลฐานของอะตอม 

ชนิดของอนุภาคมูลฐานของอะตอม 

ทุกอะตอมประกอบดวยอนุภาคที่สําคัญคือ    โปรตอน,  นิวตรอน  และอิเล็กตรอน   โดยมีโปรตอนกับ

นิวตรอนอยูภายในนิวเคลียส  นิวเคลียสน้ีจะครอบครองเน้ือที่ภายในอะตอมเพียงเล็กนอย   และมี

อิเล็กตรอนว่ิงรอบๆนิวเคลียสดวยความเร็วสูง   คลายกับมีกลุมประจุลบปกคลุมอยูโดยรอบ 

อนุภาค ประจุ ( หนวย) ประจุ (C)  มวล (g)  มวล (amu)  

อิเล็กตรอน -1  1.6 x 10 -19  0.000549  9.1096 x 10 -28  

โปรตอน +1  1.6 x 10 -19  1.007277  1.6726 x 10 -24  

นิวตรอน 0  0  1.008665  1.6749 x 10 -24  

' อิเล็กตรอน (Electron) สัญลักษณ e - มีแระจุลบ และมีมวลนอยมาก 

' โปรตอนสัญลักษณ p + มีประจุเปนบวก และมีมวลมากกวา อิเล็กตรอน ( เกือบ 2,000 เทา) 

' นิวตรอน สัญลักษณ n มีประจุเปนศูนย และมีมวลมากพอๆ กับโปรตอน 

เลขอะตอม เลขมวล และสัญลักษณนิวเคลียร 

          1. จํานวนโปรตอนในนิวเคลียสเรียกวาเลขอะตอม(atomic number, Z) 

          2. ผลบวกของจํานวนโปรตอนกับนิวตรอนเรียกวาเลขมวล(mass number, A)  

              A = Z + N โดยที่ N เปนจํานวนนิวตรอน 

             ( เลขเชิงมวลจะเปนจํานวนเต็มและมีคาใกลเคียงกับมวลของอะตอม) 

การเขียนสัญลักษณนิวเคลียร 

             เขียน (A) ไวขางบนดานซายของสัญลักษณธาตุ 

             เขียน (Z) ไวขางลางดานซายของสัญลักษณธาตุ 

                       X = สัญลักษณของธาตุ 
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คําศัพทท่ีควรทราบ 

ไอโซโทป ( Isotope )หมายถงึ  อะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน มีเลขอะตอมเทากัน   แตมีเลขมวลตางกัน 

เชน  

ไอโซบาร (  Isobar )  หมายถงึ  อะตอมของธาตุตางชนิดกันที่มีเลขมวลเทากัน   แตมีเลขอะตอมไมเทากัน 

เชน  

ไอโซโทน   ( Isotone )  หมายถึง   อะตอมของธาตุตางชนิดกันแตมีจํานวนนิวตรอนเทากัน เชน  

การหาอนุภาคมูลฐานของอะตอม จากสัญลักษณนิวเคลียร 

 

ดังน้ัน อะตอมของธาตุลิเทียม ( Li ) 

มีจํานวนโปรตอน = 3 ตัว 

อิเล็กตรอน = 3 ตัว 

และนิวตรอน = 4 ตัว 
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               การจัดเรียงอิเล็กตรอน 

               หลักในการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม 

               1. อิเล็กตรอนที่ว่ิงอยูรอบๆ นิวเคลียสน้ัน จะอยูกันเปนชั้นๆตามระดับพลังงานระดับพลังงานที่

อยูใกลนิวเคลียสที่สุด ( ชั้น K) จะมีพลังงานตํ่าที่สุดและอิเล็กตรอนในระดับพลังงานชั้นถัดออกมาจะมี

พลังงานสูงขึ้นๆ ตามลําดับพลังงานของอิเล็กตรอนของระดับชั้นพลังงาน K < L < M < N < O < P < Q  

หรือชั้นที่ 1< 2 < 3 < 4 < 5 < 6 < 7  

 

แบบจําลองอะตอมของนีลสโบร 

               2. ในแตละชั้นของระดับพลังงาน จะมีจํานวนอิเล็กตรอนได ไมเกิน 2n 2 เมื่อ n = เลขชั้น ซึ่งเลข

ชั้นของชั้น K=1,L=2,M=3,N=4,O=5,P=6 และ Q=7  

ตัวอยาง     จํานวน e - ในระดับพลังงานชั้น K มีได ไมเกิน 2n 2 = 2 x 1 2 = 2x1 = 2 

               จํานวน e - ในระดับพลังงานชั้น N มีได ไมเกิน 2n 2 = 2 x 4 2 = 2x16 = 32  

ระดับพลังงาน จํานวนอิเล็กตรอนท่ีมีไดมากท่ีสุด 

n = 1 (K) 2(1) 2 = 2 

n = 2 (L) 2(2) 2 = 8 

n = 3 (M) 2(3) 2 = 18 

n = 4 (N) 2(4) 2 = 32 

n = 5 (O) 2(5) 2 = 32 ( 32 คือ เลขมากสุดที่เปนไปได ) 

n = 6 (P) 2(6) 2 = 32 

n = 7 (Q)  2(7) 2 = 32  
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จะเห็นวากฎออกเตตมีขอดอย คือ เมื่อระดับพลังงานมากกวา n = 4 จะใชไมไดอยางไรก็ตามในธาตุ 20 

ธาตุแรกสามารถใชการจัดเรียงอิเล็กตรอนตามกฎออกเตตไดดี 

             3. ในแตละระดับชั้นพลังงานจะมีระดับพลังงานชั้นยอยได ไมเกิน 4 ชั้นยอย และมีชื่อเรียกชั้น

ยอย ดังน้ี s , p , d , f  

             ในแตละชั้นยอย จะมีจํานวน e - ได ไมเกินดังน้ี 

ระดับพลังงานชั้นยอย s มี e - ได ไมเกิน 2 ตัว ระดับพลังงานชั้นยอย p มี e - ได ไมเกิน 6 ตัวระดับ

พลังงานชั้นยอย d มี e - ได ไมเกิน 10 ตัวระดับพลังงานชั้นยอย f มี e - ไดไมเกิน 14 ตัว เขียนเปน s 2 p 6 

d 10 f 14  

              วิธีการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม 

การจัดเรียงอิเล็กตรอน ใหจัดเรียง e- ในระดับพลังงานชั้นยอยโดยจัดเรียงลําดับตามลูกศร ( แนวทางการ

จัดเรียงอิเล็กตรอนใหเขียนแผนผังกอน ดังรูป 

 

จัดเรียงอิเล็กตรอนตามลูกศร ดังรูป 

 

ตัวอยางจงจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ คัลเซียม ( Ca ) 

ธาตุ Ca มีเลขอะตอม = 20 แสดงวามี p = 20 และมี e- = 20 ตัว ( ดูเลขอะตอมจากตารางธาตุ) 

แลวจัดเรียง e- ดังน้ี 
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ดังน้ัน การจัดเรียง e- ของธาตุ Ca = 2 , 8 , 8 , 2 

มีแผนผังการจัดเรียง e- ดังน้ี Ca มีจํานวน e- ในระดับพลังงานชั้นนอกสุด = 2 ตัวจํานวนอิเล็กตรอนใน

ระดับพลังงานชั้นนอกสุด เรียกวา เวเลนซอิเล็กตรอน (Valence electron) ดังน้ัน Ca มีเวเลนซอิเล็กตรอน 

= 2 ดังรูป 
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ใบงานที่ 11. 

เร่ือง   อะตอม,ธาตุ,พันธะเคมี  

 

 คําสั่ง    จงตอบคําถามตอไปน้ี 

1. อะตอมหมายถึงอะไร 

2. แบบจําลองอะตอมของดอลตัน,ทอมสัน,รัทเทอรฟอรด,นิลสโบรแตกตางกันอยางไร 

3. อะตอมประกอบดวยอนุภาคใดบาง 

4. การจัดอิเล็กตรอนใชสูตร อยางไร และสามารถบอกอะไรไดบาง 

5. การจัดอิเล็กตรอนจัดไดระดับพลังงานเปนอยางไร 
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ใบความรูที่ 12. 

เร่ืองเร่ือง    อะตอม,ธาตุ,พันธะเคมี (ตอ) 

การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม (Electronic configuration)จากแบบจําลองอะตอมโดยใชสมการคลื่น ซึ่งเปน

สมการคณิตศาสตรขั้นสูงคํานวณคาพลังงานองอิเล็กตรอน  พบวาโปรตอนและนิวตรอนอยูรวมกันใน

นิวเคลียส  และมีอิเล็กตรอนอยูรอบ ๆ โดยอยูในระดับพลังงานตาง ๆ กัน  ซึ่งพบความสัมพันธดังน้ี 

1. การจัดอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลัก  

จํานวนอิเล็กตรอนในแตละระดับพลังงานหลักมีจํานวนไมเกิน 2n2 

              เมื่อ  n  คือระดับพลังงานหลักที่ 1 , 2 , 3 , . . . 

               ระดับพลังงานหลัก  n=1       มีอิเล็กตรอนไมเกิน            2             อิเล็กตรอน 

              ระดับพลังงานหลัก  n=2       มีอิเล็กตรอนไมเกิน            8             อิเล็กตรอน 

              ระดับพลังงานหลัก  n=3       มีอิเล็กตรอนไมเกิน            18           อิเล็กตรอน 

              ระดับพลังงานหลัก  n=4       มีอิเล็กตรอนไมเกิน            32           อิเล็กตรอน 

           ตามความสัมพันธน้ีการจัดอิเล็กตรอนในแตละระดับพลังงาน จะมีอิเล็กตรอนไดไมเกินจํานวน

สูงสุดที่จะมีได  ถาพิจารณา K  และ  Ca  ซึ่งควรมีอิเล็กตรอนเปน  2 , 8 , 9  และ 2 , 8 , 10  เน่ืองจากใน

ระดับพลังงานที่ 3 มีไดถึง  18  อิเล็กตรอน  แตจากการศึกษาพบวาการจัดอิเล็กตรอนของ K = 2 , 8 , 8 ,      

1  และ Ca  = 2 , 8 , 8 , 2  เน่ืองจากอิเล็กตรอนในระดับพลังงานที่ 3 ของทั้งสองธาตุมี 

เพียง  8  อิเล็กตรอน  และสวนที่เพิ่มขึ้นมาอีก  1  หรือ  2  อิเล็กตรอนน้ันเขาไปอยูในระดับพลังงานที่ 4

เพราะการจัดอิเล็กตรอน อิเล็กตรอนชั้นนอกสุดซึ่งเรียกวาเวเลนซอิเล็กตรอนตองไมเกิน 8 
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      1 

H 

1 

2 

He 

2 

3 

Li 

2 , 1 

4 

Be 

2 , 2 

5 

B 

2 , 3 

6 

C 

2 , 4 

7 

N 

2 , 5 

8 

O 

2 , 6 

9 

F 

2 , 7 

10 

Ne 

2 , 8 

11 

Na 

2 , 8 , 1 

12 

Mg 

2 , 8 , 2  

13 

Al 

2 , 8 , 3 

14 

Si 

2 , 8 , 4 

15 

P 

2 , 8 , 5 

16 

S 

2 , 8 , 6 

17 

Cl 

2 , 8 , 7 

18 

Ar 

2 , 8 , 8 

19 

K 

2, 8, 8, 1 

20 

Ca 

2 , 8 , 8, 2 
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ตารางแสดงการจัดอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลัก 

ธาตุ เลขอะตอม 
จํานวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงาน แสดงการจัดในระดับ

พลังงานหลัก n=1 n=2 n=3 n=4 

H 1 1 
   

1 

He 2 2 
   

2 

Li 3 2 1 
  

2 , 1 

Be 4 2 2 
  

2 , 2 

B 5 2 3 
  

2 , 3 

C 6 2 4 
  

2 , 4 

N 7 2 5 
  

2 , 5 

O 8 2 6 
  

2 , 6 

F 9 2 7 
  

2 , 7 

Ne 10 2 8 
  

2 , 8 

Na 11 2 8 1 
 

2 , 8 , 1 

Mg 12 2 8 2 
 

2 , 8 , 2 

Al 13 2 8 3 
 

2 , 8 , 3 

Si 14 2 8 4 
 

2 , 8 , 4 

P 15 2 8 5 
 

2 , 8 , 5 

S 16 2 8 6 
 

2 , 8 , 6 

Cl 17 2 8 7 
 

2 , 8 , 7 

Ar 18 2 8 8 
 

2 , 8 , 8 

K 19 2 8 8 1 2 , 8 , 8 , 1 

Ca 20 2 8 8 2 2 , 8 , 8 , 2 

   2.  การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานยอย   จากการศึกษาสมบัติที่เปนคลื่นของอิเล็กตรอน  

 พบวาอิเล็กตรอนอยูในระดับพลังงานหรือวง (shell) ตาง ๆ กัน  ซึ่งเรียกวาระดับพลังงานหลัก  และใน

ระดับพลังงานเดียวกันยังมีระดับพลังงานยอย (sub shell) ตาง ๆ อีก  คือระดับพลังงานยอย s , p , d และ 

f  โดยในแตละระดับพลังงานยอยมีอิเล็กตรอนดังน้ี 
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s–orbital  มีความหนาแนนของ

อิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสเทากัน

ทุกทิศทาง  ทําใหมองเห็นวา

ออรบิทัลน้ีมีรูปรางเปนทรงกลม

รอบนิวเคลียส 

  

 

  

p–orbital  มีความหนาแนนของ

อิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสอยูใน

บริเวณแกน x , y , z จึงเปน  px–

orbital , py–orbital , pz–

orbital ตามลําดับ  โดยออรบิทัล

ทั้งสามมีรูปรางคลาย

ดรัมเบลล  มีพลังงานเทากัน  แต

มีทิศทางแตกตางกัน  

 

 

d–orbital  มีความซับซอนมาก

ยิ่งขึ้น  โดยสองออรบทัลคือ 

และ  มีความ

หนาแนนของอิเล็กตรอนรอบ

นิวเคลียสอยูในบริเวณ

แกน  z  และแกน x  กับ

แกน y  ตามลําดับ  สวนอีกสาม

ออรบิทัล 

 

 คือ  ,   และ 

ความหนาแนนของอิเล็กตรอน

จะอยูในบริเวณระหวาง

แกน x   กับ y  แกน y  กับ z  แล

ะแกน x  กับ z  ตามลําดับ 

2x
d 22 yx

d
−

xyd yzd zxd
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                      ระดับพลังงานหลักที่ 1 (n=1)      มี 1 ระดับพลังงานยอยคือ s 

                      ระดับพลังงานหลักที่ 2 (n=2)      มี 2 ระดับพลังงานยอยคือ s  ,  p 

                      ระดับพลังงานหลักที่ 3 (n=3)      มี 3 ระดับพลังงานยอยคือ s  ,  p  ,  d 

                      ระดับพลังงานหลักที่ 4 (n=4)      มี 4 ระดับพลังงานยอยคือ s  ,  p  ,  d  ,  f 

           อิเล็กตรอนมีการเคลื่อนที่อยูตลอดเวลา  ความหนาแนนของกลุมหมอกอิเล็กตรอนซึ่งวัดออกมาใน

รูปของโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนซึ่งเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสจะมีรูปรางเปน 3 มิติที่แตกตางกันซึ่งเรียกวา 

ออรบิทัล 

           ออรบิทัล(orbital)หมายถึงบริเวณที่มีโอกาสสูงที่จะพบอิเล็กตรอน  หรือบริเวณที่อยูของ

อิเล็กตรอน  ซึ่งมีรูปรางเปน 3 มิติแตกตางกัน สําหรับอะตอมที่มีหลายอิเล็กตรอน  ระดับพลังงานยอยที่อยู

ในระดับพลังงานเดียวกันจะมีพลังงานแตกตางกัน  และในแตละระดับพลังงานยอยจะมีจํานวนออรบิทัล

แตกตางกันดังน้ี  

              ตารางแสดงจํานวนออรบิทัล  และจํานวนอิเล็กตรอนสูงสุดในแตละออรบิทัล  

ระดับพลังงาน

ยอย 

จํานวนออร

บิทัล 

จํานวนอิเล็กตรอนแตละออร

บิทัล 

จํานวนอิเล็กตรอน

รวม 

s 1 2 2 

p 3 2 6 

d 5 2 10 

f 7 2 14 
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                ตารางแสดงระดับพลังงานยอย  จํานวนอิเล็กตรอนสูงสุดในระดับพลังงานยอย  และในแตละ

ระดับพลังงาน 

ระดับพลังงาน ระดับพลังงานยอย 

จํานวนอิเล็กตรอน

สูงสุดในแตละระดับ

พลังงานยอย 

จํานวนอิเล็กตรอน

สูงสุดในแตละระดับ

พลังงาน 

1 s 2 2 

2 
s 2 

8 
p 6 

3 

s 2 

18 p 6 

d 10 

4 

S 2 

32 
.p 6 

.d 10 

.f 14 

 

ตารางธาตุ (Periodic table) คือ ตารางที่ใชแสดงรายชื่อธาตุเคมี คิดคนขึ้นโดยนักเคมีชาวรัสเซีย ดมี

ตรี เมนเดเลเยฟ (Dmitri Mendeleev) ในป พ.ศ. 2412 จากการสังเกตวา เมื่อนําธาตุที่รูจักมาวางเรียง

ตามลําดับเลขอะตอม จะพบวาคุณสมบัติพื้นฐานบางอยางคลายกัน สามารถจําแนกเปนกลุมๆ ได ทําให

เกิดรูปแบบตารางธาตุ และพัฒนาตอเน่ืองมาจนเปนอยางที่เห็น ตารางธาตุเปนสวนหน่ึงในการเรียนการ

สอนวิชาเคมีดวย และเขายังไดเกียรตินําชื่อของเขามาเปนชื่อธาตุ เมนดีลีเวียม อีกดวย 

ประวัติศาสตรของตารางธาตุ 

เร่ิมตนจาก จอหน นิวแลนดส ไดพยายามเรียงธาตุตามมวลอะตอม แตเขากลับทําใหธาตุที่มีสมบัติ

ตางกันมาอยูในหมูเดียวกัน นักเคมีสวนมากจึงไมยอมรับตารางธาตุของนิวแลนดส ตอมา ดมีตรี เมนเดเล

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2412
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99_%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%9F
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เยฟ จึงไดพัฒนาโดยพยายามเรียงใหธาตุที่มีสมบัติเหมือนกันอยูในหมูเดียวกัน และเวนชองวางไวสําหรับ

ธาตุที่ยังไมคนพบ พรอมกันน้ันเขายังไดทํานายสมบัติของธาตุใหมไวดวย โดยใชคําวา เอคา (Eka) 

นําหนาชื่อธาตุที่อยูดานบนของธาตุที่ยังวางอยูน้ัน เชน เอคา-อะลูมิเนียม (ตอมาคือธาตุแกลเลียม) เอคา-

ซิลิคอน (ตอมาคือธาตุเจอรเมเนียม) แตนักเคมีบางคนในยุคน้ันยังไมแนใจ เน่ืองจากวาเขาไดสลับที่ธาตุ

บางธาตุโดยเอาธาตุที่มีมวลอะตอมมากกวามาไวหนาธาตุที่มีมวลอะตอมนอยกวา ดมีตรีไดอธิบายวา เขา

ตองการใหธาตุที่มีสมบัติเดียวกันอยูในหมูเดียวกัน เมื่อดมีตรีสามารถทํานายสมบัติของธาตุไดอยาง

แมนยํา และตารางธาตุของเขาไมมีขอนาสงสัย ตารางธาตุของดมีตรีก็ไดรับความนิยมจากนักเคมีในสมัย

น้ันจนถึงยุคปจจุบัน 

ตารางธาตุแบบมาตรฐาน 

หมู→ 1A  2A  
 3B  4B  5B  6B  7B  8B  8B  8B  1B  2B  3A  4A  5A  6A  7A  8A  

คาบ↓ 

 

1 

1 

H  

2 

He  

2 

3 

Li 

4 

Be 

 

 

5 

B 

6 

C 

7 

N 

8 

O 

9 

F 

10 

Ne  

3 

11 

Na 

12 

Mg 

 

 

13 

Al 

14 

Si 

15 

P 

16 

S 

17 

Cl 

18 

Ar  

4 

19 

K 

20 

Ca 

 21 

Sc 

22 

Ti 

23 

V 

24 

Cr 

25 

Mn 

26 

Fe 

27 

Co 

28 

Ni 

29 

Cu 

30 

Zn 

31 

Ga 

32 

Ge 

33 

As 

34 

Se 

35 

Br 

36 

Kr  

5 

37 

Rb 

38 

Sr 

 39 

Y 

40 

Zr 

41 

Nb 

42 

Mo 

43 

Tc 

44 

Ru 

45 

Rh 

46 

Pd 

47 

Ag 

48 

Cd 

49 

In 

50 

Sn 

51 

Sb 

52 

Te 

53 

I 

54 

Xe  

6 

55 

Cs 

56 

Ba 

* 71 

Lu 

72 

Hf 

73 

Ta 

74 

W 

75 

Re 

76 

Os 

77 

Ir 

78 

Pt 

79 

Au 

80 

Hg 

81 

Tl 

82 

Pb 

83 

Bi 

84 

Po 

85 

At 

86 

Rn  

7 

87 

Fr 

88 

Ra 

* 

* 

103 

Lr 

104 

Rf 

105 

Db 

106 

Sg 

107 

Bh 

108 

Hs 

109 

Mt 

110 

Ds 

111 

Rg 

112 

Cn 

113 

Uut 

114 

Fl 

115 

Uup 

116 

Lv 

117 

Uus 

118 

Uuo  

 
* แลนทาไนด 

57 

La 

58 

Ce 

59 

Pr 

60 

Nd 

61 

Pm 

62 

Sm 

63 

Eu 

64 

Gd 

65 

Tb 

66 

Dy 

67 

Ho 

68 

Er 

69 

Tm 

70 

Yb    

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B2-%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B2-%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
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** แอกทิไนด 
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อนุกรมเคมีในตารางธาตุ  

โลหะแอลคาไล  โลหะแอลคาไลนเอิรท  แลนทาไนด  แอกทิไนด  โลหะทรานซิชัน  

โลหะหลังทรานซิชัน  ธาตุกึ่งโลหะ  อโลหะ  แฮโลเจน  กาซมีตระกูล  

รหัสสีสําหรับเลขเชิงอะตอม: 

• ธาตุที่เลขเชิงอะตอมเปน สีนํ้าเงิน เปนของเหลวที่ STP 

• ธาตุที่เลขเชิงอะตอมเปน สีเขียว เปนกาซที่ STP 

• ธาตุที่เลขเชิงอะตอมเปน สีดํา เปนของแข็งที่ STP 

• ธาตุที่เลขเชิงอะตอมเปน สีแดง เปน ธาตุสังเคราะห (ทุกธาตุเปนของแข็งที่ STP ยกเวนโคเปอรนิ

เซียมที่นาจะเปนของเหลว) 

• ธาตุที่เลขเชิงอะตอมเปน สีเทา ยังไมมีการคนพบ (ธาตุเหลาน้ีในตารางจะมีสีพื้นจาง ๆ ที่ใกลเคียง

กับสีพื้นของอนุกรมเคมีที่ธาตุดังกลาวนาจะเปนสมาชิก) 

ชื่อธาตุแบงตามหมู 

• หมู 1Aลิเทียม (Lithium)โซเดียม (Sodium -Natrium) โพแทสเซียม (Potassium -Kalium) รูบิเดียม 

(Rubidium)ซีเซียม (Cesium)แฟรนเซียม (Francium) 

• หมู 2Aเบริลเลียม (Beryllium)แมกนีเซียม (Magnesium)แคลเซียม (Calcium)สตรอนเชียม 

(Strontium)แบเรียม (Barium)เรเดียม (Radium) 

• หมู 3Aโบรอน (Boron)อะลูมิเนียม (Aluminium)แกลเลียม (Gallium)อินเดียม (Indium)แทลเลียม 

(Thallium) 

• หมู 4Aคารบอน (Carbon)ซิลกิอน (Silicon)เจอรเมเนียม (Germanium)ดีบุก (Tin -Stannum) ตะกั่ว 

(Lead -Plumbum) 

• หมู 5Aไนโตรเจน (Nitrogen)ฟอสฟอรัส (Phosphorous)อะซินิค (สารหนู) (Arsenic)พลวง 

(Antimony -Stibium) บิสมัท (Bismuth) 

• หมู 6Aออกซิเจน (Oxygen)ซลัเฟอร (กํามะถัน) (Sulfur)ซีลีเนียม (Selenium)เทลลูเรียม 

(Tellurium)พอโลเนียม (Polonium) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/STP
http://th.wikipedia.org/wiki/STP
http://th.wikipedia.org/wiki/STP
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/STP
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
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• หมู 7Aฟลูออรีน (Fluorine)คลอรีน (Chlorine)โบรมีน (Bromine)ไอโอดีน (Iodine)แอสทาทีน 

(Astatine) 

• หมู 8Aฮีเลียม (Helium)นีออน (Neon)อารกอน (Argon)คริปตอน (Krypton)ซีนอน (Xenon)เรดอน 

(Radon) 

ยกเวน ไฮโดรเจน เพราะยังถกเถียงกันอยูวาจะจัดลงไปที่หมู 1 หรือ 7 ดี เพราะคุณสมบัติเปนกึ่ง ๆ 

กัน ระหวาง 1A กับ 7A และธาตุประเภททรานซิชัน โดยทั่วไป ไมแนะนําใหจํา แตอาศัยดูตารางเอา และ

ควรจําคุณสมบัติของธาตุที่สําคัญ ๆ ใหได หรืออาจจะใชหลักการในการทองใหงายขึ้น เชนการใชตัวยอ

ของแตละคํามารวมกันเปนประโยคที่จํางาย ๆ ซึ่งจะทําใหจําไดไวขึ้น 

หมายเหตุ ชื่อที่เปนตัวเอียง เปนชื่อในภาษาละติน ซึ่งเปนที่มาของสัญลักษณของธาตุน้ันๆ 

 

 

 

ตารางธาตุ 
 

ตารางธาตุ:มาตรฐาน | ธาตุแนวด่ิง | พรอมชื่อ | ชื่อ-นํ้าหนักอะตอม | ชื่อ-นํ้าหนักอะตอม | 

ชื่อ-นํ้าหนักอะตอม (อักษร) | บล็อก-f inline | จัดเรียงอิเล็กตรอน | โลหะ-อโลหะ | ตาม

บล็อก | บล็อกขยาย | รายชื่อคุณสมบัติทางเคมี 

บัญชีรายชื่อธาตุเคมี 

เรียงตาม:ชื่อ | สัญลักษณธาตุ | เลขอะตอม| มวลอะตอม | จุดเดือด | จุดหลอมเหลว | ความ

หนาแนน 

หมู:   1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  7 -  8 -  9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 

คาบ:  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9 

อนุกรมเคมี:   โลหะแอลคาไล  -  โลหะแอลคาไลนเอิรท  -  แลนทาไนด  -  แอกทิไนด  -

  โลหะทรานซชิัน  -  โลหะหลังทรานซิชัน  -  กึ่งโลหะ  -  อโลหะ  -  แชลโคเจน -  แฮโล

เจน  -  แกสมีตระกูล -  ซูเปอรแอกทิไนด 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8_(%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8_(%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8_(%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8_(%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0_%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8_(%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8_(%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8_(%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
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โลหะ คือ วัสดุที่ประกอบดวยธาตุโลหะที่มีอิเล็กตรอนอิสระอยูมากมาย น่ันคืออิเล็กตรอนเหลาน้ี

ไมไดเปนของอะตอมใดอะตอมหน่ึงโดยเฉพาะ ทําใหมีคุณสมบัติพิเศษหลายประการ เชน 

• เปนตัวนําไฟฟาและความรอนไดดีมาก 

• ผิวของโลหะที่ขัดเรียบจะเปนมันวาว 

• โลหะมีความแข็งแรงพอสมควรและสามารถแปรรูปไดจึงถูกใชงานในดานโครงสรางอยาง

กวางขวาง 

ธาตุสวนใหญในตารางธาตุเปนโลหะ และจะอยูดานซายของตาราง 

อโลหะ 

อโลหะ (อังกฤษ: nonmetal, non-metal) คือ ธาตุที่มีคุณสมบัติตางจากโลหะและธาตุกึ่งโลหะ ใน

ดานการแตกตัวของไอออน (ionization) และการดึงดูดระหวางอะตอม (bondingproperties) 

อโลหะทุกตัวจะมีประจุไฟฟาเปนลบ (highly electronegative) โดยการรับอิเล็กตรอน (valence 

electrons) จากอะตอมของธาตุอ่ืน 

อโลหะเปนอนุกรมเคมีในตารางธาตุ ประกอบดวย 

• ธาตุในกลุมแฮโลเจน 

• ธาตุในกลุมกาซมีตระกูล 

• ธาตุตอไปน้ี  

o ไฮโดรเจน (hydrogen - H) 

o คารบอน (carbon - C) 

o ไนโตรเจน (nitrogen - N) 

o ออกซิเจน (oxygen - O) 

o ฟอสฟอรัส (phosphorus - P) 

o กํามะถัน (sulfur - S) 

o ซีลีเนียม (selenium - Se) 

โดยทั่วไป อโลหะมีสมบัติตรงขามกับโลหะ ไดแก 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1


274 

 

ทางกายภาพ 

• อโลหะเปน ฉนวนไฟฟา หรือ กึ่งตัวนําไฟฟา (ขณะที่ โลหะเปนตัวนําไฟฟา) ยกเวน คารบอนใน

อัญรูป แกรไฟต 

• อโลหะเปน ฉนวนความรอน 

• อโลหะมีจุดหลอมเหลวไดหลากหลาย กลาวคีอมีหลายสถานะ (ขณะที่ โลหะสวนใหญ ที่เปนสาร

บริสุทธิ์ มีจุดหลอมเหลวสูง กลาวคือเปนของแข็ง ที่ STP ยกเวน ปรอท) 

• ดานชนิดและปริมาณ อโลหะ มีจํานวนชนิดนอยกวาคือเพียง 22 ชนิด (ขณะที่ โลหะมีมากกวา 80 

ชนิด) แตสสารในโลกมีปริมาณธาตุองคประกอบสวนใหญเปนอโลหะ ทั้งเปลือกโลก,บรรยากาศ,

พื้นนํ้า และ สิ่งมีชีวิต ลวนมีธาตุองคประกอบเกือบทั้งหมดเปนอโลหะ 

ทางเคมี 

• อโลหะแตกตัวในสารละลาย ใหประจุลบ 

• อโลหะมีคุณสมบัติความวาวและความดานที่หลากหลาย (ขณะที่ โลหะบริสุทธิ์มีความวาวแบบ

โลหะ) 

• ในการทําปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน อโลหะเปนตัวออกซิไดซที่ดี กลาวคือทําหนาที่รับ

อิเล็กตรอน (ขณะที่ โลหะเปนตัวรีดิวซที่ดี กลาวคือทําหนาที่ใหอิเล็กตรอน) 

• ออกไซดของอโลหะ สวนใหญเปนกรด 

• อโลหะสวนมาก มีวาเลนซเพียง 2 อะตอม (diatomic) อโลหะที่เหลือ มีวาเลนซหลายอะตอม 

(polyatomic) อโลหะที่มีวาเลนซ 2 อะตอม ไดแก  

o ไฮโดรเจน (hydrogen - H) 

o คารบอน (carbon - C) 

o ไนโตรเจน (nitrogen - N) 

o ออกซิเจน (oxygen - O) 

นาโนเทคโนโลยี (อังกฤษ: Nanotechnology) คือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดการ การ

สรางหรือการวิเคราะห วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองจักรหรือผลิตภัณฑที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ในระดับนาโนเมตร

(ประมาณ 1-100 นาโนเมตร) รวมถึงการออกแบบหรือการประดิษฐเคร่ืองมือเพื่อใชสรางหรือวิเคราะห

วัสดุในระดับที่เล็กมากๆ เชน การจัดอะตอมและโมเลกุลในตําแหนงที่ตองการไดอยางถูกตองแมนยํา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%89%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/STP
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
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สงผลใหโครงสรางของวัสดุหรืออุปกรณมีคุณสมบัติพิเศษขึ้นไมวาทางดานฟสิกส เคมี หรือชีวภาพ และ

สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนได 

ประโยชนของนาโนเทคโนโลยี 

ความหวังที่จะฝาวิกฤติปจจุบันของมนุษยชาติจากนาโนเทคโนโลยีมีดังน้ี 

1. พบทางออกที่จะไดใชพลังงานราคาถูกและสะอาดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2. มีนํ้าที่สะอาดเพียงพอสําหรับทุกคนในโลก 

3. ทําใหมนุษยสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนกวาเดิม (มนุษยอาจมีอายุเฉลี่ยถึง 200 ป) 

4. สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรไดอยางพอเพียงกับประชากรโลก 

5. เพิ่มศักยภาพในการติดตอสื่อสารของผูคนทั้งโลกอยางทั่วถึง ทัดเทียม และพอเพียง 

6. สรางหุนยนตนาโนที่สามารถซอมแซมความบกพรองของเซลลเม็ดเลือดแดง คอยทําลายเซลล

แปลกปลอมตางๆมีความสามารถในการประกอบตัวเอง และทําสําเนาตัวเอง 
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ใบงานที่ 12. 

เร่ือง   อะตอม,ธาตุ,พันธะเคมี (ตอ) 

 

 คําสั่ง   จงตอบคําถามตอไปน้ี 

1. ธาตุโพแทสเซียมมีเลขอะตอมเทากับ 19 จะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนอยางไร 

2. ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนมีกี่ระดับ อะไรบาง 

3. ตารางธาตุหมายถึงอะไร 

4. ตารางธาตุมีทั้งหมดกี่หมูอะไรบางโลหะและอะโลหะ มีคุณสมบัติอยางไรบาง

(ยกตัวอยางประกอบ) 

5. จงบอกประโยชนของนาโบเทคโนโลยีวามีอะไรบาง 
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ใบความรูที่ 13. 

เร่ือง   การเกิดสารประกอบและการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

            สารประกอบเกิดจากการสรางพันธะเคมีระหวางอะตอมของธาตุตางชนิดกันโดยการแลกเปลี่ยน

อนุภาคมูลฐานภายในอะตอมการรวมตัวของธาตุเปนสารประกอบน้ันเปนที่นาสงสัยวาสารประกอบที่

เกิดขึ้นน้ันมีสมบัติที่แตกตางกันไป  และแตกตางไปโดยสิ้นเชิงจากสมบัติของธาตุเดิมที่เปนองคประกอบ

ตัวอยางเชน 

โซเดียม (Na)เปนธาตุโลหะสีเงิน มีสถานะเปนของแข็งสามารถทําปฏิกิริยารุนแรงกับนํ้าและติดไฟได

สวนคลอรีน (Cl)เปนธาตุอโลหะมีสถานะเปนกาซมีสีเขียวมีกลิ่นฉุนและเปนพิษ แตเมื่อธาตุทั้ง 2 รวมตัว

กันเปนสารประกอบจะไดเกลือแกงที่นําไปปรุงอาหารได 

           นํ้าตาลทรายเปนสารประกอบที่เกิดจากธาตุคารบอน (C) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O)  

           นํ้าเปนสารประกอบที่เกิดจากธาตุไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O)  

 

พันธะไอออนิก ( Ionic bond ) หมายถึง พันธะระหวางอะตอมที่อยูในสภาพอิออนที่มีประจุตรงกันขาม

กันซึ่งเกิดจากการเคลื่อนยายอิเล็กตรอน 11 ตัว หรือมากกวาจากอิเล็กตรอนวงนอกสุดของอะตอมหน่ึงไป

ยังอีกอะตอมหน่ึงเพื่อใหจํานวนอิเล็กตรอนวงนอกสุด ครบออกเตตซึ่งเกิดขึ้นระหวางอะตอมของโลหะ

กับอโลหะโดยที่โลหะเปนฝายจายอิเล็กตรอนในระดับพลังงานชั้นนอกสุดใหกับอโลหะ 

เน่ืองจากโลหะมีคาพลังงานไอออไนเซชันตํ่าและอโลหะมีคาพลังงานไอออไนเซชันสูงดังน้ันพันธะไอ

ออนิกจึงเกิดขึ้นระหวางโลหะกับอโลหะไดดี กลางคืออะตอมของโลหะใหเวเลนตอิเล็กตรอนแกอโลหะ 

แลวเกิดเปนไอออนบวกและไอออยลบของอโลหะเพื่อใหเวเลนตอิเล็กตรอนเปนแปด แบบกาซเฉื่อยสวน

อโลหะรับเวเลนตอิเล็กตรอนมาน้ันก็เพื่อปรับตัวเองใหเสถียรแบบกาซเฉื่อยเชนกันไอออนบวกกับ

ไอออนลบจึงดึงดูดระหวางประจุไฟฟาตางกันเกิดเปนสารประกอบไอออนิก( Ionic compuond ) ดังน้ี 
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การเกิดสารประกอบโซเดียมคลอไรด ( NaCl ) จากโซเดียม (Na) อะตอมกับคลอรีน (Cl) อะตอม 
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โซเดียมเสียอิเล็กตรอนใหแกคลอรีน 1 ตัวทําใหอะตอมของโซเดียมมีเวเลนตอิเล็กตรอน= 8 (อะตอมจะ

เถียรเปนไปตามกฎออกเตต)และทําใหมีจํานวนอิเล็กตรอนนอยกวาโปรตอน 1 ตัวทําใหอะตอมโซเดียม

แสดงอํานาจไฟฟาเปนประจุบวก(+)สวนอะตอมคลอรีนรับอิเล็กจากโซเดียมมา 1 ตัวทําใหอะตอมของ

คลอรีนมีเวเลนตอิเล็กตรอน = 8 (อะตอมเสถียรเปนไปตามกฎออกเตต)และทําใหมีจํานวนอิเล็กตรอน

มากกวาโปรตรอน 1 ตัวทําใหอะตอมคลอรีนแสดงอํานาจไฟฟาเปนประลบ(-) 

 

โซเดียมอิออนบวก(+)และคลอไรดอิออน (-) จะดึงดูดกัน เพราะมีประจุไฟฟาทีตางกัน เกิดเปน "พันธะไอ

ออนิก" 

การเกิดสารประกอบแมกนีเซียมคลอไรดจากแมกนีเซียมอะตอม(Mq) และคลอรีนอะตอม(Cl) 

 

อะตอมแมกนีเซียมมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเปน Mg = 2, 8, 2 แมกนีเซียมมีเวเลนตอิเล็กตรอน = 2 ดังน้ัน

แมกนีเซียมจะจายอิเล็กตรอนใหแกคลอรีนอะตอม 2 ตัวเพื่อใหเวเลนตอิเล็กตรอนเปน 8 จึงจะเสถียร
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เหมือนกาซเฉื่อยทําใหอะตอมของแมกนีเซียมมีจํานวนอิเล็กตรอนนอยกวาโปรตอน 2 ตัวจึงแสดงอํานาจ

ไฟฟาเปนประจุ 2+ 

 

แมกนีเซียมไอออนบวก(Mq 2+)และคลอไรดไอออนลบ(Cl -) จะเกิดแรงดึงดูดกันเพราะมีประจุไฟฟา

ตางกันเปนโมเลกุลของแมกนีเซียมคลอไรด 
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การเกิดพันธะไอออนิกในสารประกอบแบเรียมออกไซด ( BaO ) 

 

การจัดเรียงอิเล็กตรอนของแบเรียม Ba = 2, 8, 18, 18, 8, 2 ( Ba มีเวเลนตอิเล็กตรอน = 2 )และการจัดเรียง

อิเล็กตรอนของออกซิเจน O = 2, 6( O มีเวเลนตอิเล็กตรอน = 6 ) Ba เสียอิอล็กตรอนให O จํานวน 2 ตัว 

Ba จึงมีประจุเปน 2+ สวน O ไดรับอิเล็กตรอนมา 2 ตัว จึงมีประจุไฟฟาเปน 2- เกิดแรงยึดเหน่ียวดวย

ประจุไฟฟาตางกันเปนโมเลกุลของแบเรียมออกไซด 

ลักษณะสําคัญของสารประกอบไอออนิก 

1. พันธะไอออนิกเปนพันธะที่เกิดจากไอออนของโลหะ + ไอออนของอโลหะเชน NaCl, MgO, KI  

2. พันธะไอออนิกอาจเปนพันธะเคมีที่เกิดจากธาตุที่มีคาพลังงานไอออไนเซชันตํ่ากับธาตุที่มีคาพลังงาน

ไอออไนเซชันสูง 
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3. พันธะไอออนิกอาจเปนพันธะที่เกิดจากไอออบวกที่เปนกลุมอะตอมของอโลหะ เชน 

 

4. สารประกอบไอออนิกไมมีสูตรโมเลกุลมีแตสตรเอมพิริคัล ( สูตรอยางงาย ) 

5.สารประกอบไอออนิกมีจุดดือดและจุดหลอมเหลวสูง 

6. สารประกอบไอออนิกในภาวะปกติเปนของแข็ง ประกอบไอออนบวกและไอออนลบไอออนเหลาน้ีไม

เคลื่อนที่ ดังน้ันจึงไมนําไฟฟา แตเมื่อหลอมเหลวหรือละลายนํ้าจะแตกตัวเปนอิออนและเคลื่อที่ไดเกิดเปน

สารอิเล็กโทรไลดตจึงนําไฟฟาได 

โครงสรางของสารประกอบไอออนิก 

โครงสรางของสารประกอบไอออนิกมีลักษณะเปนโครงผลึกรางตาขายประกอบดวยไอออนบวกและ

ไอออนลบสลับกัน ไมสามารถแบงแยกเปนโมเลกุลเด่ียวๆไดดังน้ันจึงไมสามารถทราบขอบเขตของ

ไอออนของธาตุตางๆใน 1 โมเลกุลไดแตสามารถหาอัตราสวนอยางตํ่าของไอออนที่เปนองคประกอบ

เทาน้ันจึงไมสามารถเขียนสูตรโมเลกุลของสารประกอบไอออนิกไดใชสูตรเอมพิริคัลแทนสูตรเคมีของ

สารประกอบไอออนิก 

สารประกอบไอออนิกเมื่อโลหะทําปฏิกิริยากับอโลหะธาตุทั้งสองจะรวมกันดวยพันธะไอออนิกเกิดเปน

สารประกอบไอออนิกโดยอะตอมของโลหะจะให(จาย,เสีย)เวเลนตอิเล็กตรอนแกอะตอมของอโลหะ 

ดังน้ันธาตุหมู 1A ซึ่งมีเวเลนตอิเล็กตรอนเทากับ 1 จึงเกิดเปนไอออนที่มีประจุ +1 ธาตุหมู 2 ซึ่งมีเวเลนต

อิเล็กตรอนเทากับ 2 เมื่อเกิดเปนไอออนจะมีประจุ +2 เปนตนสวนอโลหะซึ่งมีจํานวนเวเลนตอิเล็กตรอน

ใกลเคียงกับกาซเฉื่อยจะรับอิเล็กตรอนมาใหครบแปดเชน ธาตุหมู 7A จะรับอิเล็กตรอน 1 ตัว เมื่อ

กลายเปนไอออนจะมีประจุ -1 สําหรับธาตุหมู 5 และหมู 6 เมื่อเกิดเปนไอออนจะมีประจุ -3 และ -2 

ตามลําดับเน่ืองจากสามารถรับอิเล็กตรอนได 3 และ 2 อิเล็กตรอนแลวมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนตามกฎ
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ออกเตต 

ธาตุหมู I II II IV V VI VII 

ประจุบนไอออน +1 +2 +3 -4 -3 -2 -1 

 

การเขียนสูตรและการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก 

ก.การเขียนสูตรสารประกอบไอออนิกใชหลักดังน้ี 

         1. เขียนไอออนบวกของโลหะหรือกลุมไอออนบวกไวขางหนาตามดวยไอออนลบของอโลหะหรือ

กลุมไอออนลบ 

         2. ไอออนบวกและไอออนลบจะรวมกันในอัตราสวนที่ทําใหผลรวมของประจุเปนศูนยดังน้ันจึงตอง

หาตัวเลขมาคูณกับจํานวนประจุบนไอออนบวกและไอออนลบใหมีจํานวนเทากันแลวใสตัวเลขเหลาน้ัน

ไวที่มุมขวาลางของแตละไอออนซึ่งทําไดโดยใชจํานวนประจุบนไอออนบวกและไอออนลบคูณไขวกัน 

         3. ถากลุมไอออนบวกหรือไอออนลบมีมากกวา 1 กลุม ใหใสวงเล็บ ( )และใสจํานวนกลุมไวที่มุม

ลางขวาลาง ดังตัวอยางจงเขียนสูตรของสารประกอบไอออนิกตอไปน้ี 

 ก. Na+กับ O2- 

 ข. Ca2+กับ Cl- 

      ค. NH4
+กับ SO4

2-  
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         ข. การอานชื่อสารประกอบไอออนิก 

         1. สารประกอบธาตุค ู ถาสารประกอบเกิดจากธาตุโลหะที่มีไอออนไดชนิดเดียวรวมกับอโลหะ ให

อานชื่อโลหะที่เปนไอออนบวกแลวตามดวยชื่อธาตุอโลหะที่เปนไอออนลบ โดยเปลี่ยนเสียงพยางคทาย

เปน ไอด (ide) เชน 

อออซิเจน เปลี่ยนเปน ออกไซด (oxide) ไฮโดรเจน เปลี่ยนเปน ไฮไดรด (hydride) 

คลอรีน เปลี่ยนเปน คลอไรด (chloride)  ไอโอดีน เปลี่ยนเปน ไอโอไดด (iodide)  

ตัวอยางการอานชื่อสารประกอบไอออนิกธาตุค ู 

NaCl อานวา โซเดียมคลอไรด (Sodium 

chloridr) 

CaI2อานวาแคลเซียมไอโอไดด (Calcium 

iodide) 

KBr อานวาโพแทสเซียมโบรไมด 

(Potascium bromide) 

CaCl2อานวาแคลเซียมคลอไรด(Calcium 

chloridr) 
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ถาสารประกอบที่เกิดจากธาตุโลหะเดีนวกันที่มีไอออนไดหลายชนิดรวมตัวกับอโลหะใหอานชื่อโลหะที่

เปนไอออนบวกแลวตามดวยคาประจุของไอออนของโลหะโดยวงเล็บเปนเลขโรมันแลวตามดวยอโลหะ

ที่เปนไอออนลบ โดยเปลี่ยนเสียงพยางคทายเปน ไอด (ide) เชนFe เกิดไอออนได 2 ชนิดคือ Fe 2+ และ 

Fe 3+ และCu เกิดอิออนได 2 ชนิดคือ Cu + และ Cu 2+ สารประกอบที่เกิดขึ้นและการอานชื่อ ดังน้ี 

FeCl2อานวา ไอรออน (II) คลอไรด ( Iron 

(II) chloride ) 

CuS อานวา คอปเปอร (I) ซัลไฟด ( Cupper 

(I) sunfide ) 

FeCl3อานวา ไอรออน (III) คลอไรด ( 

Iron (III) chloride ) 

Cu2S อานวา คอปเปอร (II) ซัลไฟด ( Copper 

(II) sunfide ) 

        2. สารประกอบธาตุสามหรือมากกวาถาสารประกอบเกิดจากไอออนบวกของโลหะ หรือกลุมไอออน

บวกรวมตัวกับกลุมไอออนลบใหอานชื่อไอออนบวกของโลหะหรือชื่อกลุมไอออนบวก แลวตามดวย

กลุมไอออนลบเชน 

CaCO3อานวา แคลเซียมคารบอนเนต 

(Calcium carbonatX 

KNO3อานวาโพแทสเซียมไนเตรต (Potascium 

nitrae) 

Ba(OH)2อานวา แบเรียมไฮดรอกไซด 

(Barium hydroxide) 

(NH4)3PO4อานวา แอมโมเนียมฟอสเฟต 

(Ammomium pospate) 

         การละลายของสารประกอบไอออนิก 

สารประกอบไอออนิกบางชนิดละลายนํ้าไดดีและบางชนิดไมละลายนํ้าการที่สารประกอบไอออนิก

ละลายนํ้าไดเน่ืองจากแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลของนํ้ากับไอออนมีคามากกวาแรงยึดเหน่ียวระหวาง

ไอออนบวกกับไอออนลบเชน เมื่อนําโซเดียมคลอไรดมาละลายในนํ้าแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลของนํ้า

กับโซเดียมไอออนและนํ้ากับคลอไรดไอออนมีคาสูงกวาแรงยึดเหน่ียวระหวางไอออนทั้งสองโซเดียม

คลอไรดจึงละลายนํ้าได เมื่อไอออนเหลาน้ีหลุดออกจากโครงสรางเดิมแตละไอออนจะถูกลอมรอบดวย

โมเลกุลของนํ้าหลายๆโมเลกุลโดยนํ้าจะหันขั้วที่มีประจุตรงกันขามเขาไอออนที่ลอมรอบในการละลาย
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นํ้าของสารประกอบไอออนิกจะมีขั้นยอยๆของการเปลี่ยนแปลง 2 ขั้นตอนดังน้ี 

         ขั้นที่ 1ผลึกของสารประกอบไอออนิกสลายตัวออกเปนไอออนบวกและลบในภาวะกาซขั้นน้ีตองใช

พลังงานเพื่อสลายผลีก พลังงานน้ีเรียกวา พลังงานโครงรางผลึก ( latece energy ) , E1 

        ขั้นที่ 2ไอออนบวกและไอออนลบในภาวะกาซรวมตัวกับนํ้า ขั้นน้ีมีการคายพลังงานพลังงานที่คาย

ออกมาเรียกวา พลังงานไฮเดรชัน (Hydration energy ) , E2  

        พลังงานของการละลาย ( D E)มีคา = E1 + E2พลังงานของการละลายพิจารณาจากพลังงานโครงราง

ผลึก ( E1 ) และพลังงานไฮเดรชัน ( E2 ) ดังน้ี 

1. ถาคา D E< 0 ( E1< E2 ) การละลายจะเปนแบบคายพลังงาน 

2. ถาคาD E > 0 ( E1> E2 ) การละลายจะเปนแบบดูดพลังงาน 

3. ถาD E = 0 ( E1 = E2 ) การละลายจะไมคายพลังงาน 

4. ถาพลังงานโครงรางผลึกมีคามากกวาพลังงานไฮเดรชันมากๆ ( E1>>>> E2 ) จะไมละลายนํ้า 

       พันธะโควาเลนต (Covalent bond) หมายถึง พันธะในสารประกอบที่เกิดขึ้นระหวางอะตอม 2 อะตอม

ที่มีคาอิเล็กโตรเนกาติวิตีใกลเคียงกันหรือเทากัน แตละอะตอมตางมีความสามารถที่จะดึงอิเล็กตรอนไว

กับตัว อิเล็กตรอนคูรวมพันธะจึงไมไดอยู ณ อะตอมใดอะตอมหน่ึงแลวเกิดเปนประจุเหมือนพันธะไอออ

นิก หากแตเหมือนการใชอิเล็กตรอนรวมกันระหวางอะตอมคูรวมพันธะน้ันๆและมีจํานวนอิเล็กตรอนอยู

รอบๆ แตละอะตอมเปนไปตามกฎออกเตต เปนพันธะที่เกิดจากการใชอิเล็กตรอนขางนอกรวมกันระหวาง

อะตอมของธาตุหน่ึงกับอีกธาตุหน่ึงแบงเปน 3 ชนิดดวยกัน 

      1. พันธะเด่ียว (Single covalent bond) เกิดจากการใชอิเล็กตรอนรวมกัน 1 อิเล็กตรอน เชน F2 Cl2 CH4 

เปนตน 

        2. พันธะคู ( Doublecovalent bond ) เกิดจากการใชอิเล็กตรอนรวมกันของธาตุทั้งสองเปนคู หรือ 2 

อิเล็กตรอน เชน O2 CO2 C2H4 เปนตน 

        3. พันธะสาม ( Triple covalent bond ) เกิดจากการใชอิเล็กตรอนรวมกัน 3 อิเล็กตรอน ของธาตุทั้ง

สอง เชน N2 C2H2 เปนตน 

การอานชื่อสารประกอบโควาเลนซ 

        •สารประกอบของธาตุคู ใหอานชื่อธาตุที่อยูขางหนากอน แลวตามดวยชื่อธาตุที่อยูหลัง โดยเปลี่ยน

เสียงพยางคทายเปน “ ไอด” (ide)  
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     •ใหระบุจํานวนอะตอมของแตละธาตุดวยเลขจํานวนในภาษากรีก ดังตาราง  

     •ถาสารประกอบน้ันอะตอมของธาตุแรกมีเพียงอะตอมเดียว ไมตองระบุจํานวนอะตอมของธาตุน้ัน แต

ถาเปนอะตอมของธาตุหลังใหอาน “ มอนอ” เสมอ  

     ประเภทของพันธะโคเวเลนต 

     พันธะโคเวเลนตแบงเปน 2 ประเภท คือ 

      1. พันธะโคเวเลนตแบบไมมีขั้ว  คือพันธะที่เกิดจากอะตอมทั้ง 2 มีการใชอิเล็กตรอนเทาๆกัน (มีคาอิ

เล็กโทรเนกาติวิตีหรือความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนเทากัน) และเมื่ออะตอมทั้งสองสรางพันธะ

ตอกันแลวอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่รอบๆและใชเวลากับอะตอมทั้งสองเทาๆกัน 

     2. พันธะโคเวเลนตแบบมีขั้ว  อะตอมทั้งสองมีการใชอิเล็กตรอนรวมกันแตไมเทากัน น่ันคืออะตอมที่มี

คาอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูงจะดึงอิเล็กตรอนเขาหาตัวเองไดมากกวาหรืออาจกลาวไดวาเมื่ออะตอมทั้งสอง

สรางพันธะตอกันแลวอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่รอบๆอะตอมทั้งสองแตวาจะใชเวลาสําหรับอะตอมทั้งสอง

ไมเทากัน คือจะเกิดประจุลบขึ้นเล็กนอย (partial negative charge) กับอะตอมที่มีคาอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูง 

และประจุบวกขึ้นเล็กนอย (partial positive charge) กับอะตอมที่มีคาอิเล็กโทรเนกาติวิตีตํ่ากวา 

สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต  

      - โมเลกุลโคเวเลนตที่มีพันธะโคเวเลนตแบบมีขั้ว อาจเปนโมเลกุลมีขั้วหรือไมมีขั้วก็ได  

      - โมเลกุลโคเวเลนตมีพันธะโคเวเลนตแบบไมมีขั้ว โมเลกุลก็ตองไมมีขั้วดวย  

      - สภาพขั้วของของโมเลกุลขึ้นอยูกับผลรวมเวกเตอรทางคณิตศาสตรของทุกพันธะในโมเลกุล  

ถาผลรวมเวกเตอรหักลางกันหมด (ผลรวมเวกเตอรเทากับศูนย) แสดงวาเปนโมเลกุลไมมีขั้ว เชน CO2  

ขั้วของโมเลกุล  

         โมเลกุลโควาเลนตในสามมิติน้ัน สามารถพิจารณาไดจากการผลักกันของอิเล็กตรอนที่มีอยูรอบๆ 

อะตอมกลางเปนสําคัญ โดยอาศัยหลักการที่วา อิเล็กตรอนเปนประจุลบเหมือนๆ กัน ยอมพยายามที่

แยกตัวออกจากกนใหมากที่สุดเทาที่จะกระทําได ดังน้ันการพิจารณาหาจํานวนกลุมของอิเล็กตรอนที่อยู

รอบๆ นิวเคลียสและอะตอมกลาง จะสามารถบงบอกถึงโครงสรางของโมเลกุลน้ัน ๆ ได โดยที่กลุมตางๆ  

       - อิเล็กตรอนคูโดดเด่ียว 

        - อิเล็กตรอนคูรวมพันธะไดแก พันธะเด่ียว พันธะคู และพันธะสามทั้งน้ีโดยเรียงตามลําดับความสา

รารถในการผลักอิเลคตรอนกลุมอ่ืนเน่ืองจาก อิเลคตรอนโดดเด่ียวและอิเลคตรอนที่สรางพันธะน้ัน

ตางกันตรงที่อิเล็กตรอน โดยเด่ียวน้ันถูกยึดดวยอะตอมเพียงตัวเดียว ในขณะที่อิเล็กตรอนที่ใชสรางพันธะ

ถูกยึดดวยอะตอม 2 ตัวจึงเปนผลใหอิเลคตรอนโดดเด่ียวมีอิสระมากกวาสามารถครองพื้นที่ในสามมิ ตได

มากกวา สวนอิเล็กตรอนเด่ียวและอิเล็กตรอนคูโดดเด่ียว รวมไปถึงอิเล็กตรอนคูรวมพันธะแบบตาง ๆ น้ัน
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มีจํานวนอิเลคตรอนไมเทากันจึงสงผลในการผลักอิเลคตรอนกลุมอ่ืนๆ ไดมีเทากัน โครงสรางที่เกิดจก

การผลักกันของอิเล็กตรอนน้ัน สามารถจัดเปนกลุมไดตามจํานวนของอิเล็กรอนที่มีอยูไดต้ังแต 1 กลุม 2 

กลุม 3 กลุม ไปเร่ือยๆ เรียกวิธีการจัดตัวแบบน้ีวา ทฤษฎีการผลักกันของคูอิเล็กตรอนวงนอก 

            หมายเหตุ A คือ จํานวนอะตอมกลาง (สีแดง) 

                            X คือ จํานวน อิเล็กตรอนคูรวมพันธะ (สีนํ้าเงิน) 

                             E คือ จํานวนอิเล็กตรอนคูโดดเด่ียว (สีเขียว)  

             แรงยึดเหน่ียวระหวางโมเลกุล ( Van de waals interaction) เน่ืองจากโมเลกุลโควาเลนตปกติจะไม

ตอเชื่อมกันแบบเปนรางแหอยางพันธะโลหะหรือไอออนิก แตจะมีขอบเขตที่แนนอนจึงตองพิจารณาแรง

ยึดเหน่ียวระหวางโมเลกุลดวย ซึ่งจะเปนสวนที่ใชอธิบายสมบัติทางกายภาพของโมเลกุลโควาเลนต อัน

ไดแก ความหนาแนน จุดเดือด จุดหลอมเหลว หรือความดันไอได โดยแรงยึดเหน่ียวระหวางโมเลกุลน้ัน

เกิดจากแรงดึงดูดเน่ืองจากความแตกตางของประจุเปนสําคัญ ไดแก  

           1. แรงลอนดอน ( London Force) เปนแรงที่ เกิดจากการดึงดูดทางไฟฟาของโมเลกุลที่ไมมีขั้วซึ่ง

แรงดึงดูดทางไฟฟาน้ัน เกิดไดจากการเลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอยางเสียสมดุลทําใหเกิดขั้วเล็กนอย และ

ขั้วไฟฟาเกิดขึ้นชั่วคราวน้ีเอง จะเหน่ียวนํากับโมเลกุลขางเคียงใหมีแรงยึดเหน่ียวเกิดขึ้น 

อิเล็กตรอนสม่ําเสมอ.เล็กตรอนมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา ดังน้ันยิ่งโมเลกุลมีขนาดใหญก็จุยิ่งมีโอกาสที่

อิเลคตรอนเคลื่อนที่ได เสียสมดุลมากจึงอาจกลาวไดวาแรงลอนดอนแปรผันตรงกับขนาดของโมเลกุล 

เชน F2Cl2Br2 I2 และ CO2 เปนตน  

           2. แรงดึงดูดระหวางขั้ว (Dipole-Dipole interaction)เปนแรงยึดเหน่ียวที่เกิดระหวางโมเลกุลที่มีขั้ว

สองโมเลกุลขึ้นไปเปนแรงดึงดูดทางไฟฟาที่แข็งแรงกวาแรงลอนดอน เพราะเปนขั้นไฟฟาที่เกิดขึ้นอยาง

ถาวร โมเลกุลจะเอาดานที่มีประจุตรงขามกันหันเขาหากัน ตามแรงดึงดูดทางประจุ เชน H2O HCl H2S 

และ CO เปนตน  

           3. พันธะไฮโดรเจน ( hydrogen bond ) เปน แรงยึดเหน่ียวที่มีคาสูงมาก โดยเกิดระหวางไฮโดรเจน

กับธาตุที่มีอิเล็กตรอนคูโดดเด่ียวเหลือ เกิดขึ้นไดตองมีปจจัยตางๆ ไดแก ไฮโดรเจนที่ขาดอิเล็กตรอนอัน

เน่ืองจากถูกสวนที่มีคาอิเล็กโตรเนกาติวิตี สูงในโมเลกุลดึงไป จนกระทั้งไฮโดรเจนมีสภาพเปนบวกสูง

และจะตองมีธาตุที่มีอิเลคตรอนคูโดด เด่ียวเหลือและมีความหนาแนนอิเลคตรอนสูงพอใหไฮโดรเจนที่

ขาดอิเลคตรอนน้ัน เขามาสรางแรงยึดเหน่ียวดวยไดเชน H2O HF NH3 เปนตน  

 ในกรณีของ นํ้าแข็ง โมเลกุลของนํ้าแตละโมเลกุลสรางพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลอ่ืนๆอีก 4 โมเลกุล

เชนเดียวกัน แตมีความเปนระเบียบมากกวา โดยระยะหางระหวางออกซิเจนของโมเลกุลของตัวมันเองกับ

โมเลกุลใกลเคียงมีคาประมาณ 2.76 อังสตรอม (Ao) ผลึกของนํ้าแข็งมีไดหลายรูป แตรูปที่พบใน
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ธรรมชาติ คือ hexagonalเพื่อความเขาใจมากขึ้นขออธิบายพันธะไฮโดรเจนผานกระบวนการการเกิดเปน

นํ้าแข็งของนํ้า ซึ่งจะชวยใหแยกแยะระหวางพันธะโคเวเลนตกับพันธะไฮโดรเจนไดเปนอยางดี นํ้า 1 

โมเลกุลประกอบดวย    ออกซิเจนซึ่งมีเวเลนซอิเล็กตรอนเทากับ 6 ดังน้ันเมื่อใชอิเล็กตรอนไป 2 ตัวเพื่อ

เกิดพันธะโคเวเลนตกับ H สองอะตอม (อะตอมละ 1 อิเล็กตรอน) จึงเหลือ 4 อิเล็กตรอนหรือมีอิเล็กตรอน

คูโดดเด่ียว 2 คู ดังน้ันนํ้าแข็งจึงเกิดจากโมเลกุลของนํ้าหลายๆโมเลกุลเชื่อมกัน หรืออาจกลาวไดวาอะตอม

ของ O เชื่อมกันโดยอาศัยพันธะโคเวเลนตและพันธะไฮโดรเจนรวมกัน โดย 1 อะตอมของออกซิเจนจะ

เชื่อมกับอีก 4 อะตอมของออกซิเจน  สภาพขั้วของโมเลกุลนํ้าและกาซคารบอนไดออกไซด 

               พันธะโลหะ (Metallic bonding) เปนพันธะภายในโลหะซึ่งเกี่ยวของกับ การเคลื่อนยาย 

อิเล็กตรอน อิสระระหวางแลตทิซของอะตอมโลหะ ดังน้ันพันธะโลหะจึงอาจเปรียบไดกับเกลือที่

หลอมเหลว อะตอมของโลหะมีอิเล็กตรอนพิเศษเฉพาะในวงโคจรชั้นนอกของมันเทียบกับคาบ (period) 

หรือระดับพลังงานของพวกมัน อิเล็กตรอนที่เคลื่อนยายเหลาน้ีเปรียบไดกับทะเลอิเล็กตรอน(Sea 

ofElectrons) ลอมรอบแลตทิชขนาดใหญของไอออนบวกพันธะโลหะเทียบไดกับพันธะโควาเลนตที่เปน 

นอน-โพลาร ที่จะไมมีในธาตุโลหะบริสุทธ หรือมีนอยมากในโลหะผสม ความแตกตาง อิเล็กโตรเนกาทิวิ

ตีระหวางอะตอม ซึ่งมีสวนในปฏิกิริยาพันธะ และอิเล็กตรอนที่เกี่ยวของในปฏิกิริยาจะเคลื่อนยายขาม

ระหวางโครงสรางผลึกของโลหะ พันธะโลหะเขียนสูตรทางเคมีไมได เพราะไมทราบจํานวนอะตอมที่

แทจริง อาจจะมีเปนลานๆ อะตอมก็ได พันธะโลหะจะมีความสําคัญตอคุณสมบัติทางฟสิกสหลายอยาง

ของโลหะเชน 

• ความแข็งแรง 

• ตีแผเปนแผนได(malleability) 

• ดึงเปนเสนได (ductility) 

• นําความรอนไดดี 

• นําไฟฟาไดดีและนําไดทุกทิศทาง 

• เน้ือเปนเงา (luster) 

พันธะโลหะเปนแรงดึงดูดไฟฟาสถิต (electrostatic attraction) ระหวางอะตอม หรือ ไออนของ

โลหะ และ อิเล็กตรอนอิสระ(delocalised electrons) น่ีคือเหตุวาทําไมอะตอมหรือชั้นของมันยอมใหมีการ

เลื่อนไถลไปมาระหวางกันและกันได เปนผลใหโลหะมีคุณสมบัติที่สามารถตีเปนแผนหรือดึงเปนเสนได 

          โลหะเจือโลหะผสม หรือ อลัลอย (อังกฤษ: alloy) คือวัสดุท่ีเกิดจากการรวมกันของโลหะ

ตั้งแต 2 ชนิดข้ึนไป โดยวัสดุโลหะเจือท่ีไดจะมีคุณสมบัติแตกตางจากสวนประกอบเดิมของมัน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%88%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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โลหะเจือถาเกิดจากโลหะ 2 ชนิด เรียกวา ไบนาร่ีอัลลอย (binary alloy), 3 ชนิด เรียกวา เทอรนา

ร่ีอัลลอย (ternary alloy), 4 ชนิด เรียกวา ควอเทอรนาร่ีอัลลอย (quaternary alloy)ตามธรรมดาโลหะเจือจะ

ถูกออกแบบใหมีคุณสมบัติที่ตองการมากกวาการดูที่สวนผสมของมัน ตัวอยางเชน เหล็กกลาจะแข็งแรง

กวาเหล็กซึ่งเปนธาตุเหล็ก ทองเหลืองจะมีความทนทานมากกวาทองแดง แตมีความสวยงามนาดึงดูดใจ

มากกวาสังกะสตีางจากโลหะบริสุทธิ์ โลหะเจือหลายชนิดไมไดมีจุดหลอมเหลวจุดเดียว มันจะมีชวง

หลอมเหลว (melting range) แทน ซึ่งในวัสดุจะเปนของผสมระหวางเฟสของแข็งและของเหลว อุณหภูมิ

ที่ซึ่งการหลอมเหลวเร่ิมเรียกวา โซลิดัส (solidus) และอุณหภูมิที่ซึ่งการหลอมเหลวหมดเรียกวา ลิควิดัส 

(liquidus) โลหะเจือพิเศษสามารถจะออกแบบใหมีจุดหลอมเหลวเดียวได ซึ่งเรียกโลหะเจือน้ีวา ยูทีติก

มิกซเจอร (eutectic mixture)บางคร้ังโลหะเจือต้ังชื่อตามโลหะพื้นฐาน เชน ทอง 14 เค หรือ 14 การัต 

(58%) ทองคํา คือโลหะเจือที่มีทองอยู 58 % ที่เหลือเปนโลหะอ่ืน เชนเดียวกับ เงิน ใชในเพชร (jewellery) 

และอะลูมิเนียม 

โลหะเจือมีดังน้ี: 

• อะลูมิเนียมสัมฤทธิ์ (aluminium bronze) 

• อัลนิโก (alnico) 

• อะมัลกัม (amalgam) 

• ทองเหลือง (brass) 

• ทองสัมฤทธิ์ (bronze) 

• ดูราลูมิน (duralumin) 

• อีเล็กตรัม (electrum) 

• กาลินสแตน (galinstan) 

• อินเตอรเมทัลลิก (intermetallics) 

• มู-เมทัล (Mu-metal) 

• นิกโครม (Nichrome) 

• พิวเตอร (pewter) 

• ฟอสเฟอรสัมฤทธิ์ (phosphor bronze) 

• โซลเดอร (solder) 

• สไปเจไลเซน (spiegeleisen) 

• เหล็กกลาไรสนิม (stainless steel) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95_(%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C)&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B9-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1
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ใบงานที่ 13. 

เร่ือง   การเกิดสารประกอบและการเกิดปฏิกิริยาเคมี      

 คําสั่งจงตอบคําถามตอไปน้ี 

1. จงอธิบายความหมายของการเกิดพันธะไอออนิก 

2. จงอธิบายความหมายของการเกิดพันธะโควาเลนต 

3. การเขียนสูตรไอออนิกทําไดอยางไรบาง 

4. จงอธิบายพันธะโลหะเกิดขึ้นไดอยางไร  

5. จงอธิบายพันธะโลหะผสมเกิดขึ้นไดอยางไร 
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ใบความรูที่ 14. 

เร่ือง      การเกิดสารประกอบและการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ตอ)    

       สมการเคมี  (Chemicalequation) 

     สมการเคมี คือ  กลุมสัญลักษณที่เขียนแทนปฏิกิริยาเคมี  ใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้น

ในระบบ  สมการเคมีประกอบดวยสัญลักษณ แสดงสารต้ังตน และผลิตภัณฑ  เงื่อนไขแสดงปฏิกิริยาเคมี

ที่เกิดขึ้น  พรอมดวยลูกศรทิศทางแสดงของปฏิกิริยา 

                                      สารต้ังตน                             ผลิตภัณฑ 

                                Zn (s)  +2HCl(aq)               —->         ZnCl2(aq)  +  H2(g) 

  สารที่เขียนทางซายมือของลูกศร เรียกวา สารต้ังตน 

  สารที่เขียนทางขวามือของลูกศร เรียกวา สารผลิตภัณฑ 
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  เคร่ืองหมาย + หมายถึงทําปฏิกิริยากัน 

  เคร่ืองหมาย        —->        แสดงการเปลี่ยนแปลงของสารต้ังตนไปเปนสารผลิตภัณฑ 

สมการเคมีมี  2  ประเภท   คือ 

            1.สมการโมเลกุล (Moleculeequation)  เปนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่มารต้ังตนและผลิตภัณฑเปน

รูปอะตอม  หรือโมเลกุล  เชน 

                             2NaHCO3(s)         —->            Na2CO3(s)  +  H2O(l)  +  CO2(g) 

               2.สมการไอออนิก (Ionicequation) เปนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่สารต้ังตนและผลิตภัณฑ  อยาง

นอง 1 ชนิดเปนไอออน  เชน 

                                       H+(aq)  +  OH-(aq)          —->            2H2O(l) 

            สมการเคมีที่สมบูรณ  จะตองมีจํานวนอะตอมของแตละธาตุ  ทางซายและขวา

เทากัน  เรียกวา  สมดุลเคมี  

การดุลสมการเคมี 

วิธีการดุลสมการเคมีทั่วไป 

            ระบุวาสารใดเปนสารต้ังตน และสารใดเปนสารผลิตภัณฑ 

            เขียนสูตรเคมีที่ถูกตองของสารต้ังตนและสารผลิตภัณฑ ซึ่งสูตรเคมีน้ีจะไมมีการเปลี่ยนแปลง 

            ดุลสมการโดยหาตัวเลขสัมประสิทธิ์มาเติมขางหนาสูตรเคมี เพื่อทําใหอะตอมชนิดเดียวกันทั้งซาย

และขวาของสมการมีจํานวนเทากัน 
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            ใหคิดไอออนที่เปนกลุมอะตอมเปรียบเสมือนหน่ึงหนวย ถาไอออนน้ันไมแตกกลุมออกมาใน

ปฏิกิริยา 

            ตรวจสอบอีกคร้ังวาถูกตองโดยมีจํานวนอะตอมชนิดเดียวกันเทากันทั้งสองขาง 

EX.   อะลูมิเนียมซึ่งเปนโลหะที่วองไวตอปฏิกิริยากับกรด เมื่ออะลูมิเนียมทําปฏิกิริยากับกรดซัลฟวริก จะ

เกิดแกสไฮโดรเจนและอะลูมิเนียมซัลเฟต  จงเขียนและดุลสมการของปฏิกิริยาน้ี 

วิธีทํา       (1)  เขียนสูตรสารต้ังตนและสารผลิตภัณฑ  Al + H2SO4—->H2(g) + Al2(SO4)3 

            (2)  ดุลจํานวนอะตอม Al                2Al +H2SO4—->H2(g) + Al2(SO4)3 

            (3)  ดุลจํานวนกลุมไอออน SO4
2-        2Al + 3H2SO4 —->H2(g) + Al2(SO4)3 

            (4)  ดุลจํานวนอะตอม H              2Al + 3H2SO4—-> 3H2(g) + Al2(SO4)3 

 

หลักในการเขียนสมการเคมี 

            ตองเขียนสูตรเคมีของสารต้ังตนแตละชนิดได 

            ตองทราบวาในปฏิกิริยาเคมีหน่ึงเกิดสารผลิตภัณฑใดขึ้นบาง และเขียนสูตรเคมีของสารผลิตภัณฑ

ได 

            เมื่อเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาเคมีไดแลวใหทําสมการเคมีใหสมดุลดวยเสมอ คือทําใหจํานวน

อะตอมของธาตุทุกชนิดทางซายเทากับทางขวา โดยการเติมตัวเลขขางหนาสูตรเคมีของสารน้ันๆ เชน 

                                 N2 +    H2—->NH3 ไมถูกตอง เพราะสมการน้ีไมดุล 

                                N2 + 3H2—-> 2NH3 ถูกตอง เพราะสมการน้ีดุลแลว 
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            ขอควรจํา ในสมการเคมีที่ดุลแลวน้ีจะมี จํานวนอะตอม โมลอะตอม และมวลสารต้ังตนเทากับของ

สารผลิตภัณฑเสมอ สวนจํานวนโมเลกุลหรือจํานวนโมลโมเลกุล หรือปริมาตรของสารต้ังตนอาจเทากัน

หรือ ไมเทาหรือสารผลิตภัณฑก็ได(สวนใหญไมเทากัน) 

            ในการเขียนสมการเคมี ถาใหสมบูรณยิ่งขึ้น ควรบอกสถานะของสารแตละชนิดดวยคือถาเปน

ของแข็ง (solid) ใชตัวอักษรยอวา “s” ถาเปนของเหลว (liquid) ใชอักษรยอวา “l” เปนกาซ (gas) ใชอักษร

ยอวา “g” และถาเปนสารละลายในนํ้า (aqueous) ใชอักษรยอวา “aq” เชน 

CaC2(s) + 2H2O(g) —->Ca(OH)2(aq) +C2H2(g) 

      การเขียนสมการบางคร้ังจะแสดงพลังงานขอปฏิกิริยาเคมีดวยเชน 

                                    2NH3(g) + 93(g) —->N2(g) + 3H2(g) ปฏิกิริยาดูดพลังงาน = 93 kJ 

                             CH4(g) + 2O2—->CO2(g) + 2H2O(l) + 889.5 kJ ปฏิกิริยาคายพลังงาน = 889.5 

                พิจารณาลักษณะของอะตอมของธาตุในสารต้ังตนหรือในธาตุของผลิตภัณฑแลววิเคราะห

ลักษณะของการเปลี่ยนแปลง สูตรของสารต้ังตนมาเปนสูตรของผลิตภัณฑ อาจจําแนกประเภทของ

ปฎิกิริยาเคมีไดเปน 3 ประเภท ดังน้ี 

1. ปฎิกิริยาการรวมตัว (Combination)ปฎิกิริยารวมตัวเกิดจากสารโมเลกุลเล็กกวารวมกัน

เปนโมเลกุลใหญ หรือเกิดจากธาตุทําปฎิกิริยากับธาตุไดสารประกอบ ดังตัวอยางตอไปน้ี 

ตัวอยางที่ 1                       แกซ H2 รวมกับแกซ O2 ไดนํ้า (H2O) 

                                              2H2(g) + O2(g) —-> 2H2O(l) 

ตัวอยางที่ 2                     2Al(s) + 3Cl2(g) —-> 2AlCl3 

2. ปฎิกิริยาการแยกสลาย (Decomposition)ปฎิกิริยาการแยกสลายเกิดจากสารโมเลกุลใหญ

แยกสลายใหสารโมเลกุลเล็กๆ ดังตัวอยางตอไปน้ี 
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ตัวอยางที่ 1            แยกนํ้าดวยกระแสไฟฟาใหแกซ O2 และ H2 

                                  2H2O(l) —-> 2H2(g) + O2(g) 

ตัวอยางที่ 2             เผาหินปูนดวยแคลเซียมคารบอนเนต (CaCO3) จะไดแคลเซียมออกไซต (CaO)  และ

แกสคารบอนไดออกไซต (CO2)   เผา 

                                        CaCO3(s)—->CaO(s) + CO2(g) 

3. ปฎิกิริยาการแทนที่ (Replacement) ปฎิกิริยาการแทนที่เปนปฏิกิริยาที่สารหน่ึงเขาไป

แทนที่สารในอีกสารหน่ึง 

                                          เชน Zn(s) + CuSO 4—->ZnSO4 + Cu 

4. ปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยน  มีหลายประเภทเชนปฏิกิริยาตะกอน เปนปฏิกิริยาแลกเปลี่ยน

ชนิดหน่ืงที่เมื่อแยกเขียนเปนสมการไออนิคจะพบวามีการตกตะกอนเชน  

                                    Ba(CN)2(aq) +Na2CO3(aq)     —->                 BaCO3(s) + 2NaCN(aq) 

                                      Pb(NO3)2(aq) + 2KI (aq)        —->               PbI2(s) + KNO3 (aq) 

       ปฏิกิริยาสะเทิน (NeutralizationReaction) เปนปฏิกิริยาแลกเปลี่ยนประเภทหน่ึง เกิดกับปฏิกิริยา

ระหวางกรดกับเบส ไดเกลือกันนํ้า เชน 

                                      HCl(aq) +NaOH(aq)           —->                   NaCla(q) +  H2O() 

       ปฏิกิริยาการเกิดแกส (Gas FormingReaction) เปนปฏิกิริยาเคมี ที่เกิดผลิตภัณฑเปนแกสสารต้ังตน 

มักเปนปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนระหวางกรดหรือเบสกับสารเคมีอ่ืน 

        ปฏิกิริยารีดอกซ (RedoxReaction) เปนปฏิกิริยาที่มีการถายโอนอิเล็กตรอนกันหรือเปนปฏิกิริยาที่มี

การเปลี่ยนเลขออกซิเดชันของธาตุทั้งเพิ่มและลดในปฏิกิริยาเดียวกัน 
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EX     ในการสันดาปของเอมิลแอลกอฮอล(C5H11OH) ดังน้ี 

                                2C5H11OH(g) + 15O2(g)         —->                   10CO2(g) + 12H2O(g) 

ก.จงหาจํานวนโมลของกาซออกซิเจนที่ตองใชในการสันดาปกับ 1 โมลของเอมิลแอลกอฮอล 

วิธีทํา               ก.              2C5H11OH(g) + 15O2(g)           —->            10CO2(g) + 12H2O(g) 

วิธีทําที่ 1        จากสมการ C5H11OH 2 โมล  ที่O2 =15 โมล 

                                    C5H11OH 1 โมล  ที่O2 =   (15 mol x 1mol)/2mol 7.5 โมล 

 

วิธีที่ 2                          molของC5H11OH/(mol ของ O2)   =    2/(15)         

                                        (1 mol)/(molO2)     =     2/15       

                                       โมลของ O2             = 15/2  โมล  = 7.5 โมล 

ข.จงหามวลของกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดขึ้นจากการใชเอมิลแอลกอฮอลมากเกินพอ แลวเกิดกาซ

คารบอนไดออกไซด 22 กรัม 

ข.                     2C5H11OH(g) + 15O2(g)              —->                     10CO2(g) + 12H2O(g) 

วิธีทําที่ 1. จากสมการ CO2 10 mol มาจาก O2 =15 mol 

                                    CO2 10 x 44 g มาจาก O2 =15x 22.4 dm3 STP 

                                     CO2  22 g มาจาก O2     = (15x 22.4x 22g)/(10x 44g)=  16.8 dm3 
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วิธีที่ 2. ให O2  มีปริมาตร = x dm 3STP มีจํานวน  x/22.4   mol 

                                          CO2  22  g   มีจํานวน  =   22/44   = 1/2 mol 

                                           (mol O2)/(molCO2  )   =      15/10 

                                                     x/22.4                =            15/10=  1/2 mol                          

                                            X    =  15/10    =1/2ที่    22.4  = 16.8  dm3 

                                      ปริมาตรของ O2 ที่  STP   =   16.8  dm3 

 

EX    แรชนิดหน่ึงมี ZnS 79.55% นําแรชนิดน้ีหนัก 445 g ไปทําปฏิกิริยากับกาซออกซเิจนจนสมบรูณดัง

สมการ                                                      2ZnS + 3O2       —->     2ZnO  +  2SO2 

                        จงหาของกาซ O2ที่ตองใชทั้งหมด และหาปริมาตรของกาซ SO2 ที่  STP 

                         (มวลอะตอมของ O  = 16,S  = 32, Zn  =  65.39) 

วิธีทํา                 2ZnS +  3O2        —->            2Zn(s)  +  2SO2 

                                แร  100 g ม ีZnS  =  79.5 g 

                                แร  100 g ม ีZnS  =  79.5 g x445  g   =  353.78 g 

                                     100 gมี ZnS   =  353.78 g 

จากสมการ            ZnS     2   mol    =   O2   =   3  mol 
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                                ZnS 2 x97.39 g   =  O2   =   3x 32  g 

                                 ZnS  353.78  g   =   O2   =   (3 x 32gx353.78g)/(2x97.38g)  =  174.38  g 

                                 ที่มวลของกาซ O2   =  174.38  g 

จากสมการ                 ZnS  2 x 97.39  g  เกิด  SO2  =  2?22.4  dm3 

                                     ZnS  353.78  g  เกิด  SO2     =  (2?22.4dm3 x 353.78g)/(2x 97.39g) 

                                                       มวลของกาซ  SO2  =  81.37 dm3  STP 

 

 EX  การหมักเปนกระบวนการทางเคมีอยางซับซอนในการทําไวน โยการใชนํ้าตาลหมักใหเปลี่ยนเปนเอ

ทานอลและกาซคารบอนไดออกไซด 

                          C6H12O6         —->            2C2H5OH  +  2CO2 

                        เร่ิมตนใชกลูโคส  500.4 g จงหาปริมาตรของเอทานอลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการน้ี 

                         (ความหนาแนนของเอทานอล  =0.789 g/ml, มวลอะตอมของ H  =  1,C  =  12, O  =  16) 

วิธีทํา                 C6H12O6                —->               2C2H5OH  +  2CO2 

จากสมการ        C6H12O6   1   mol  C2H5OH   =   2   mol 

                             C6H12O6   180  g  C2H5OH     =   2x46  g 

                             C6H12O6  500.4  g   C2H5OH   =  (2x46gx50.4)/180g 
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                              มวลของเอทานอล ( C2H5OH )        =  255.79  g 

                               แตสูตร  d                                        =  M/V 

                                แทนคา ;0.789 g/ml                        =  255.76g/V 

                                                  V                                 =   255.76g/(0.789g/ml)   =  324.16  ml 

                                     ปริมาตรของเอทานอล               =  324.16  ml 

 

 

 

 

 

  การเกิดปฏิกิริยาเคมี  

 

 

. 

 . 

เปนการเปลี่ยนแปลงของสารที่ไดผลิตภัณฑของสารที่แตกตางจากสารเดิมโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของ

สาร การเกิดตะกอน หรือการเกิดกลิ่นใหม  
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ปฏิกิริยาเคมี (Chemicalreaction) 

คือ  กระบวนการที่เกิดจากการที่สารเคมีเกิดการเปลี่ยนแปลงแลวสงผลใหเกิดสาร ใหมขึ้นมาซึ่งมี

คุณสมบัติเปลี่ยนไปจากเดิม การเกิดปฏิกิริยาเคมีจําเปนตองมีสารเคมีต้ังตน 2 ตัวขึ้นไป (เรียกสารเคมีต้ัง

ตนเหลาน้ีวา "สารต้ังตน" หรือ reactant)ทําปฏิกิริยาตอกัน และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติ

ทางเคมี ซึ่งกอตัวขึ้นมาเปนสารใหมที่เรียกวา "ผลิตภัณฑ" (product) ซึ่งสารผลิตภัณฑมีคุณสมบัติทางเคมี

ที่เปลี่ยนไปจากเดิม  

 

 
  

หลังจากการเกิดปฏิกิริยาเคมีอะตอมทั้งหมดของสารต้ังตนไมมีการสูญหายไปไหนแตเกิดการแลกเปลี่ยน

จากสารหน่ึงไปสูอีกสารหน่ึงซึ่งจะเห็นไดจากผลรวมของอะตอมของสารต้ังตนจะเทากับผลรวมของ

อะตอมของผลิตภัณฑ  

  

 

 ปฏิกิริยาเคมีมีข้ันตอนของการเปลี่ยนแปลงตามลําดับผังเหตุการณ ตอไปน้ี 

 

.  

ปฏิกิริยาเคมีแบงออกได  5  ชนิด ไดแก 
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1. ปฏิกิริยาการรวมตัว                         A +Z         ------->           AZ 

2. ปฏิกิริยาการสลายตัว                       AZ            ------->           A +Z 

3. ปฏิกิริยาการแทนที่เชิงเด่ียว             A + BZ       ------->           AZ + B 

4. ปฏิกิริยาการแทนที่เชิงคู                  AX+BZ       ------->           AZ + BX 

5. ปฏิกิริยาสะเทิน                            HX+BOH     ------->         BX + HOH 

 ขอสังเกตการเกิดปฏิกิริยา 

สารใหมที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยาเคมี สังเกตไดดังน้ี 

1. สี เชน สารเดิมไมมีสีเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี จะมีสีใหมเกิดขึ้น (สารใหม) 

2. กลิ่น เชน เกิดกลิ่นฉุน กลิ่นเหม็น กลิ่นหอม 

3. ตะกอน เชน สารละลายเลด (II) ไนเตรต และโพแทสเซียมไอโอไดด เปนของเหลวใส ไมมีส ี เมื่อผสม

กันแลวเกิดตะกอนสีเหลือง 

4. ฟองแกส เชน กรดไฮโดรคลอริก ผสมกับหินปูนหรือแคลเซียมคารบอเนตเกิดฟองแกสขึ้น 

5. เกิดการระเบิด หรือเกิดประกายไฟ เชน ใสโลหะโซเดียมลงในนํ้าจะเกิดประกายไฟขึ้น 

6. มีอุณหภูมิเปลี่ยน ซึ่งสารโดยทั่วไปเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเกิดการเปลี่ยนแปลง พลังงาน ความรอน

ควบคูไปดวยเสมอ  

หมายเหตุ  การเปลี่ยนแปลงตอไปน้ีเกิดปฏิกิริยาเคมีแนนอน 

1. การสันดาป  หมายถึง การที่สารทําปฏิกิริยากับแก็สออกซิเจน  

2. การหมัก เชน การหมักแปงเปนนํ้าตาล 

3. กระบวนการเมแทบอลิซึม ( ปฏิกิริยาในสิ่งมีชีวิต ) เชน การยอยอาหาร  การหายใจ เปนตน  

4. การถลุงแร  การเกิดสนิม ปฏิกิริยาในแบตตาร่ี  

ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน 

           ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในตัวเราและรอบๆ ตัวเรา มีทั้งปฏิกิริยางายๆ ไปจนถึงปฏิกิริยาที่ซับซอน   ในบท

น้ีนักเรียนจะไดศึกษาปฏิกิริยาบางชนิดที่เกิดขึ้นและใชประโยชนในชีวิตประจําวัน   ซึ่งบางปฏิกิริยามีผล

ตอสิ่งแวดลอม 

           ปฏิกิริยาที่เผาไหมของเชื้อเพลิงตางๆ เชน แกสหุงตมนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใชในยานพาหนะและใน

โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ   นอกจากจะใหพลังงานจํานวนมากนําไปใชประโยชนในกิจกรรมตางๆ ยัง

กอใหเกิดผลเสียตามมา   เพราะเชื้อเพลิงฟอสซิล ไดแก ถานหินและนํ้ามันดิบที่เกิดอยูใตพื้นโลก   มักมี
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ประโยชนตองนํามากกลั่นหรือเผาที่อุณหภูมิสูง   ขณะกลัน่กํามะถันจะทําปฏิกิริยารวมตัวกับ

ออกซิเจน   ใหผลิตภัณฑเปนแกสซัลเฟอรไดออกไซด SO2 ซึ่งสามารถเกิดปฏิกิริยาการรวมตัวกับแกส

ออกซิเจนตอไปน้ี   ใหแกสซลัเฟอรไตรออกไซด SO3 เกิดขึ้นดังสมการ 

 S + O2  ——->SO2 

2SO2 + O2  ——-> 2SO3 

           เมื่อแกสซัลเฟอรไตรออกไซดถูกความชื้นในอากาศจะเกิดปฏิกิริยารวมตัวกับละอองนํ้า   เกิดเปน

กรดกํามะถัน H2SO4  ดังสมการ   ถากรดที่เกิดขึ้นมีปริมาณมาก   เมื่อฝนตกก็จะชะลงมากับฝนเรียกวา ฝน

กรด 

SO3  + H2O ——->H2SO4 

-   ประเทศไทยเคยมีฝนกรดเกิดขึ้นที่ใด   และมีสาเหตุมาจากอะไร 

-   ฝนกรดมี pH เทาไร   และกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางไร   ใหนักเรียนวัด pH ของนํ้าฝน 

นํ้าปะปา หรือนํ้าคลอง   และเปรียบเทียบกับ pH ของฝนกรด 

           ในเมืองอุตสาหกรรมและเมืองใหญๆ ที่มีการใชเชื้อเพลิงในปริมาณมาก   จะมีแกสไนโตรเจน

มอนอไซด (NO) ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) โอโซน (O3) และ SO2[เกิดขึ้นตามมาดวย แกส NO2 สวน

ใหญเกิดจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงในเคร่ืองยนต ดังสมการ 

 

2NO + O2  ——-> 2NO2 

           แกส NO2 ในอากาศ   เมื่อถูกแสงอาทิตยจะสลายตัวเปนแกส  NO และอะตอมอิสระของ

ออกซิเจน  ซึ่งสามารถรวมัตัวกับแกส O2 ตอไปเปน O3 ดังสมการ 

O2  + O ——->O3  

           

           ในวันที่มีความกดอากาศสูง   แกส  SO3 , NO2 และ O3 ตลอดจนฝนละอองและสารไฮโดรคารบอน
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ที่เปนละอองเล็กๆ   ลอยปะปนกันอยูในระดับตํ่า   เกิดเปนหมอกควันที่เรียกวา สม็อก (smog) ถาปริมาณ

มากทําใหเกิดทัศนวิสัยตํ่าบดบังการมองเห็นซึ่งเปนอนตรายมาก   โดยเฉพาะกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบิน

หรือการเดินทาง นอกจากน้ันแกส NO2 และ O3 ยังกอใหเกิดการระคายเคืองกับดวงตาและทางเดิน

หายใจ   หากไดรับปริมาณมากจะกอใหเกิดอันตรายไดเชนกันsmog มากจากคําวา smoke + fog 

 

หมอกควันที่เกิดขึ้นเปนประจําในกรุงเทพฯ 

           ในวันที่อากาศปลอดโปรง แกส SO3 และ NO2 ลอยขึ้นสูงไปตามกระแสลม   เมื่อไดรับความชื้นใน

อากาศจากเมฆและฝน SO3 รวมตัวเกิดเปนกรดกํามะถัน  (H2SO4) สวน NO2 รวมตัวกับละอองนํ้าเปนกรด

ไนตริก (HNO3) เมื่อตกลงมาบนพื้นดินจะเปนฝนกรดเหมือนกัน 

           ปฏิกิริยาอีกชนิดหน่ึงที่พบเห็นทั่วๆ ไปคือ ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก โดยทั่วไป ตึก สะพาน และ

สิ่งกอสรางตางๆ มีเหล็กเปนองคประกอบของโครงสราง   เมื่อเหล็กถูกอากาศและความชื้นจะคอยๆสึก

กรอน กลายเปนสนิมเหล็ก Fe2O3 .H2O ดังสมการ 

 

-   เปรียบเทียบสมบัติของเหล็กและสนิมเหล็ก 

บอกวิธีเก็บรักษาหรือปองกันของตอไปน้ีไมใหเกิดสนิม : ตะปู ลูกกรงเหล็ก สะพาน มีที่ทําจากเหล็ก 

-   นอกจากเหล็กมีโลหะใดอีกที่เกิดสนิม และสนิมของโลหะเหลาน้ันคืออะไร 

           ปฏิกิริยาการสลายตัวของโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต  ดวยความรอนให

แกส  และ  มีประโยชนในการทําขนมหลายชนิดเชน เคก ขนมถวยฟู และขนม

สาลี เมื่อผสม  (เรียกกันทั่วไปวา ผงฟู) ลงในสวนผสมของขนมแลวนําไปอบหรือน่ึง ผงฟูจะ
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สลายตัวใหแกส   ซึ่งพยายามแทรกตัวออกมา  ทําใหเกิดเปนโพรงอากาศอยูทั่วไปในขนม ขนมจึงมี

ลักษณะพองหรือฟูขึ้น 

 

เปนสวนผสมในเคก 

           นอกจากน้ียังใชประโยชนในดับไฟปา   โดยโปรยผง  จากเคร่ืองบินลงบิเวณเหนือไฟ

ปา แกส  ที่เกิดขึ้นเปนแกสที่หนักกวาอากาศ   จึงปกคลุมไมใหเชื้อเพลิงไดรับแกสออกซิเจน   ทําให

บรรเทาหรือหยุดการเผาไหมลงไดระดับหน่ึง 

 

 
 

การโปรยผง  ในระดับไฟปา 
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           ไฮโดรเจนเปอรออกไซด  เปนสารใชฟอกสีผสมและฆาเชื้อโรค   โดยปกติจะสลายตัวได

เองอยางชาๆ   ใหนํ้าและ  เกิดขึ้น   ดังสมการ   แสงสวางและความรอนจะชวยเรงใหเกิดการสลายตัว

เร็วขึ้น   ดังน้ันจึงตองเก็บไวในที่มืด   หรือในภาชนะสีนําตาลเขม และในที่เย็น 

 

           ปฏิกิริยาในแบตเตอร่ีชนิดตางๆ เปนปฏิกิริยาที่ทําใหเกิดกระแสไฟฟา   ซึ่งนํามาใชประโยชนได

หลากหลาย เชน แบตเตอร่ีที่มชในรถยนตประเภทตางๆ   เปนปฏิกิริยาระหวางแผนตะกั่ว (Pb) ซึ่งทํา

หนาที่เปนขั้ว (-) และตะกั่วไดออกไซด  ทําหนาที่เปนขั้วบวก (+) กับกรด

ซัลฟวริก  เขมขนประมาณ 30-38% โดยนํ้าหนักเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นไดดังน้ี 

 

 
แบตเตอร่ีตะกั่วกรดที่ใชในรถยนต 

           แบตเตอร่ีอีกชนิดหน่ึง   เรียกวาแบตเตอร่ีปรอท   เปนแบตเตอร่ีที่มีขนาดเล็กมาก เบา จึงนิยมใชใน

เคร่ืองมือเคร่ืองใชอิเล็กทรอนิกส เชน นาฬิกาขอมือ   เคร่ืองวัดแสงในกลองถายรูป   เคร่ืองชวย

ฟง   เคร่ืองคิดเลขติดกระเปา เปนตน   ปฏิกิริยาในแบตเตอร่ี มีสังกะสี (Zn) เปนขั้วลบ (-) และปรอท

ออกไซด (Hgo) เปนขั้วบวก (+) ในสารผสมระหวางโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) กับสังกะสีไฮดร

ออกไซด  
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อุปกรณตางๆ ที่ใชแบตเตอร่ีแบบปรอท 

           นอกจากน้ี   ยังมีแบตเตอร่ีชนิดอ่ืนๆ อีก เชน แบตเตอร่ีอัลคาไลน แบตเตอร่ีนิกเกิล-แคดเมียม หรือ

เรียกสั้นๆ วา NICAD และแบตเตอร่ีที่ใสในตัวคนไขที่หัวใจเตนไมปกติ   ซึ่งตางผลิตกระแสไฟฟาจาก

ปฏิกิริยาเคมีของโลหะและเบสที่แตกตางกันไป 

           ปฏิกิริยาการสลายตัวของหินปูน  ดวยความรอน ใหแกส    และปูนขาว (CaCO) 

นํามาใชในอุตสาหกรรม 

           ปฏิกิริยาระหวางหินปูนหรือแคลเซียมคารบอเนตกับกรดกํามะถันหรือกรดดินประสิว   ซึ่งมีอยูใน

ฝนกรด เกิดเปนแคลเมียมซัลเฟต   หรือแคดเซียมไนเตรด  และแกส  ดัง

สมการ   ปฏิกิริยาน้ีเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําให รูปปน รูปแกะสลัก ตึกรามบานชอง และสิ่งกอสรางที่ทําดวย

หินปูนหรือหินออนเกิดการสึกกรอนเสียหาย 

การเกิดฝนกรด 

ฝนกรดเกิดจากการที่นํ้าฝนละลายแกสคารบอนไดซออกไซด (CO2) แกสไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) 

และกาซซลัเฟอรไดออกไซด (SO2) ที่เกิดจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง ทําใหฝนมีสมบัติเปนกรด เชน 

H2O(l)  +  CO2 (g)   ----------->   H2CO3 (aq)กรดคารบอนิก 

ผลกระทบจากฝนกรดมีดังน้ี 
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1. ปาไมถูกทําลาย ตนไมตาย  ทําใหเกิดความแหงแลง 

2. สัตวนํ้าถูกทําลาย ทําใหเกิดการขาดของโซอาหาร 

3. อาคารที่สรางจากโลหะหรือหินปูนถูกกัดกรอน 

การแกปญหา 

1. เลือกใชพลังงานสะอาดจากธรรมชาติแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล เชน การใชพลังงานนํ้า พลังงาน

จากลม และพลังงานแสงอาทิตย เปนตน 

2. แยกธาตุกํามะถันออกจากฟอสซิสกอนนําไปเปนเชื้อเพลิง 

3. ใชปูนขาวหรือหินปูนทําใหแกสมีความเปนกลาง กอนปลอยออกจากปลองควันสูบรรยากาศ 

ปรากฏการณเรือนกระจก 

ปรากฏการณเรือนกระจก เกิดจากการที่กาซคารบอนไดออกไซดซึ่งไดจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงปก

คลุมชั้นบรรยากาศของโลกเอาไว ทําใหความรอนในรูปของรังสีอินฟาเรดซึ่งเปนพลังงานตํ่าไมสามารถ

ทะลุผานชั้นของแกสคารบอนไดออกไซดไซดออกไปได ทําใหอุณหภูมิของโลกรอนขึ้น 

แนวทางการแกไข 

1. ลดปญหาการเกิดฝนกรด โดยการใชเชื้อเพลิงที่มีกํามะถนัอยูนอย 

2. ลดการเผาไหมเชื้อเพลิงประเภทไฮโดรคารบอน 

3. กําจัดแกสจากการเผาไหมกอนปลอยสูบรรยากาศ 
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4. ปลูกปาเพื่อดูดซับแกสคารบอนไดออกไซด 

แกสคารบอนมอนอกไซด 

แกสคารบอนมอนอกไซด (CO) เปนแกสไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมละลายนํ้า เกิดจาการเผาไหมที่ไม

สมบูรณ ผลกระทบตอมนุษยคือ เมื่อเขาไปในรางกายจะมีผลตอสุขภาพของมนุษย เน่ืองจากแกสดังกลาว

น้ีจะเขาไปขัดขวางการทํางานของเม็ดเลือดแดง โดยจะไปรวมกับฮีโมโกลบิน ไดดีกวาออกซิเจน 200 เทา 

เกิดเปนคารบอกซีฮีโมโกบิน ทําใหแก็สคารบอนมอนนอกไซดไปแทนที่แกสออกซิเจนที่จะถูกนําไปยัง

อวัยวะตางๆ ของรางกาย ผลก็คือ เมื่อหายใจเอาอากาศที่มีแกสคารบอนมอนอกไซด 0.15% ติดตอกันนาน 

1 ชั่วโมง มะมีอาการปวดศรีษะรุนแรง ถาไดรับปริมาณมากกวา 60% นาน 3 ชั่วโมง มีอันตรายถึงแกชีวิต 

 

 

การเกิดหมอกแดด 

หมอกแดดเกิดจากสารประกอบไฮโดรคารบอนทําปฏิกิริยากับออกซิเจนและไนโตรเจนได

ออกไซด ที่เกิดจากธรรมชาติปะปนอยูในอากาศ เกิดเปนสารประกอบเปอรออกซีเอซีทิลไนเตรต (PAN) 

ซึ่งมีพิษอันตรายตอนัยนตาและรบกวนระบบหายใจ 

ผลปฏิกิริยาเคมีตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 

ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน 

       รอบๆตัวเราและในรางกายเรามีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาปฏิกิริยาเคมีเกิดจากกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางของสารตางๆ มีผลใหพลังงานของระบบเปลี่ยนไปและใหผลิตภัณฑหรือสารใหม
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เกิดขึ้นปฏิกิริยาเคมีบางชนิดเกิดขึ้นเอง แตบางชนิดตองไดรับพลังงานจํานวนหน่ึงกอนจึงจะเกิดปฏิกิริยา

ได 

        ปฏิกิริยาเคมีหลายชนิดสามารถนํามาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและ

ทางการแพทยในขณะเดียวกันปฏิกิริยาบางชนิดก็ใหผลลบตอสิ่งแวดลอมและชีวิตของมนุษยเองปฏิกิริยา

เคมีแตละชนิดมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับปจจัยหลัก 5 ประการ ไดแก ความเขมขน 

พื้นที่ผิว อุณหภูมิ ตัวเรงปฏิกิริยา และธรรมชาติของสาร ผลของปจจัยดังกลาวสามารถหาไดจากการ

ทดลอง  

           การที่มนุษยสามารถปรับเปลี่ยนและควบคุมปจจัยตางๆ ดังกลาวได ทําใหมนุษยสามารถใช

ประโยชนจากปฏิกิริยาไดอยางกวางขวาง สารตางๆในโลก รวมทั้งสิ่งของเคร่ืองใชตาง ๆลวนแตเปน

ผลผลิตที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาเคมีของสารที่มีอยูบนพื้นโลกเกือบทั้งสิ้น เมื่อเราทราบวิธีการ

เกิดปฏิกิริยาเคมีแลว  เราก็สามารถนําความรูมาใชในการสรางผลิตภัณฑตางๆ และปองกันการ

เกิดปฏิกิริยาเคมีที่ไมตองการกับสิ่งตางๆในชีวิตประจําวันเพื่อรักษาสภาพของสิ่งน้ันใหสามารถใชงานได

นานขึ้น  

ปฏิกิริยาในชีวิตประจําวันเรามีอะไรบาง 

1.ปฏิกิริยาเผาไหมเชื้อเพลิง ฝนกรด 

2.ปฏิกิริยาการเกิดสมอก 

3.ปฎิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก 

4.ปฏิกิริยาการสลายตัวของผงฟู 

5.ปฏิกิริยาการสลายตัวของหินปูน 

6.ปฏิกิริยาการสลายตัวของไฮโดรเจนเปอรออกไซด 

7.ปฏิกิริยาในดอกไมไฟ 

8.ปฏิกิริยาในนํ้าอัดลม 

9.ปฏิกิริยาในแบตเตอรร่ี 

10.ปฏิกิริยาสะเทินระหวางกรดและเบส  

1.ปฏิกิริยาเผาไหมเชื้อเพลิง ฝนกรด 
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        ปฏิกิริยาเคมีการเผาไหมเชื้อเพลิงตางๆ เชน แกส NGV นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันกาด และ

ถานหิน เปนตนเชื้อเพลิงเหลาน้ีใชในยานยนต และโรงงานอุตสาหกรรม ยังกอใหเกิดผลเสียตอสภาวะ

แวดลอมดวยเชน ปรากฏการณเรือนกระจก สําหรับถานหินซึ่งมีกํามะถันรอยละ 1-4 อยูในรูป FeS2(ไอร

ออ(IV) 

ซัลไฟด หรือไพไรต (pyrite) เมื่อนําถานหินมาเผาไหมจะเกิดปฏิกิริยา ดังน้ี  

 
โรงงานไฟฟาแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 

 
 

        โรงงานไฟฟาแมเมาะ ต้ังอยูที่อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปางมีกําลังผลิตกระแสไฟฟา2,625 MW ใช

ถานลิกไนตเปนเชื้อเพลิง ปละประมาณ 17.5 ลานตันมีแกสซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ถูกปลอยออกมา 

ประมาณ 1,300 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

แกสซัลเฟอรไดออกไซด ที่ถูกปลอยออกมาจะทําปฏิกิริยากับแกสออกซิเจนในอากาศไดแกสซัลเฟอรไตร

ออกไซด (SO3) ดังสมการ 

 
เมื่อแกสซัลเฟอรไตรออกไซดถูกกับความชื้นในอากาศ  

จะเกิดปฏิกิริยารวมตัวกับละอองนํ้าไดกรดกํามะถัน (กรดซัลฟวริก H2SO4) ดังสมการ  

https://sites.google.com/site/lamaiyodpho/bth-thi-1-sar-laea-kar-peliyn-plng/5-phl-ptikiriya-khemi-tx-chiwit-laea-sing-waedlxm/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%941.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/lamaiyodpho/bth-thi-1-sar-laea-kar-peliyn-plng/5-phl-ptikiriya-khemi-tx-chiwit-laea-sing-waedlxm/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/lamaiyodpho/bth-thi-1-sar-laea-kar-peliyn-plng/5-phl-ptikiriya-khemi-tx-chiwit-laea-sing-waedlxm/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%942.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/lamaiyodpho/bth-thi-1-sar-laea-kar-peliyn-plng/5-phl-ptikiriya-khemi-tx-chiwit-laea-sing-waedlxm/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A31.jpg?attredirects=0
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https://sites.google.com/site/lamaiyodpho/bth-thi-1-sar-laea-kar-peliyn-plng/5-phl-ptikiriya-khemi-tx-chiwit-laea-sing-waedlxm/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A31.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/lamaiyodpho/bth-thi-1-sar-laea-kar-peliyn-plng/5-phl-ptikiriya-khemi-tx-chiwit-laea-sing-waedlxm/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%941.jpg?attredirects=0
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ถากรดกํามะถัน (H2SO4 ) ที่เกิดขึ้นมีปริมาณมาก เมื่อฝนตกลงมาก็จะชะลงมากับฝน เรียกวา ฝนกรด 

(acidrain) 

  

 
          

       การเผาไหมถานหินซึ่งมีสวนประกอบของกํามะถัน(ซัลเฟอร)จากโรงงานหรือโรงไฟฟาที่มีการใช

ถานหินเปนเชื้อเพลิง 

ทําใหเกิดสารมลพิษหลักคือ ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ในขณะที่การเผาไหมนํ้ามันเชื้อเพลิงของรถยนต

ทําใหเกิดออกไซดของไนโตรเจน (NO3)เมื่อสารมลพิษทั้ง 2 ชนิดลอยขึ้นไปในอากาศจะรวมตัวกับไอนํ้า

กลายเปนกรดซัลฟูลิคและกรดไนตริกเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเปลี่ยนเปนสารประกอบซัลเฟตและไนเตรต

สะสมในอากาศจนในที่สุดรวมตัวกับนํ้าฝน ตกลงสูพื้นดินกลายเปน “ฝนกรด” 

 
   

คําวา ฝนกรด (acid rain) ถูกใชคร้ังแรกในป 1872 โดย Robert Angus Smith 

ชาวอังกฤษ เขานํามาอธิบายถึงการตกสะสมของกรดในเมืองแมนเชสเตอร ประเทศอังกฤษ ซึ่งตอนน้ันมี

การปฏิวัติทางดานอุตสาหกรรม  

ฝนกรด (Acid Rain) 

https://sites.google.com/site/lamaiyodpho/bth-thi-1-sar-laea-kar-peliyn-plng/5-phl-ptikiriya-khemi-tx-chiwit-laea-sing-waedlxm/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A32.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/lamaiyodpho/bth-thi-1-sar-laea-kar-peliyn-plng/5-phl-ptikiriya-khemi-tx-chiwit-laea-sing-waedlxm/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%943.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/lamaiyodpho/bth-thi-1-sar-laea-kar-peliyn-plng/5-phl-ptikiriya-khemi-tx-chiwit-laea-sing-waedlxm/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%944.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/lamaiyodpho/bth-thi-1-sar-laea-kar-peliyn-plng/5-phl-ptikiriya-khemi-tx-chiwit-laea-sing-waedlxm/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A32.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/lamaiyodpho/bth-thi-1-sar-laea-kar-peliyn-plng/5-phl-ptikiriya-khemi-tx-chiwit-laea-sing-waedlxm/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%943.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/lamaiyodpho/bth-thi-1-sar-laea-kar-peliyn-plng/5-phl-ptikiriya-khemi-tx-chiwit-laea-sing-waedlxm/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%944.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/lamaiyodpho/bth-thi-1-sar-laea-kar-peliyn-plng/5-phl-ptikiriya-khemi-tx-chiwit-laea-sing-waedlxm/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A32.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/lamaiyodpho/bth-thi-1-sar-laea-kar-peliyn-plng/5-phl-ptikiriya-khemi-tx-chiwit-laea-sing-waedlxm/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%943.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/lamaiyodpho/bth-thi-1-sar-laea-kar-peliyn-plng/5-phl-ptikiriya-khemi-tx-chiwit-laea-sing-waedlxm/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%944.jpg?attredirects=0
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       ฝนกรด  หมายถึง นํ้าฝนที่มีคา pH ตํ่ากวา 5.6 วัดไดจากการใชสเกลที่เรียกวา pH 

ซึ่งคายิ่งนอยแสดงความเปนกรดที่แรงขึ้น นํ้าบริสุทธิ์มี pH เทากับ 7 นํ้าฝนปกติมีความเปนกรดเล็กนอย 

ฝนกรดจะมี pH ตํ่ากวา 5.6  

ฝนกรดเปนปญหาสิ่งแวดลอมที่มีผล กระทบทั้งตอระบบนิเวศ สุขภาพมนุษยและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 

เมื่อฝนที่ตกลงมามีสภาพเปนกรดทําใหสามารถกัดกรอนสิ่งกอสรางรวมทั้ง ตนไมและพืชพันธุตางๆลม

ตาย 

นํ้าฝนที่ซึมลงดินหรือไหลบนผิวดินจะทําใหทั้งดินและแหลงนํ้ามีสภาพเปนกรด มีผลกระทบตอพืชและ

สิ่งมีชีวิตที่อาศัย 

อยูบริเวณน้ันจนเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทั้งบนบกและในนํ้า  

ความขัดแยงในสังคม  

       ปญหาที่เกิดจากการใชพลังงานน้ันนอกจากจะทําใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมแลว กอใหเกิดปญหา

ทางสังคมอีกดวย 

เชนกรณีการสรางโรงไฟฟาหลายแหง มักจะเกิดการตอตานจากชาวบานรอบๆโครงการที่ไมเห็นดวย 

ไมวาจะในประเด็นความมั่นใจในผลกระทบจากเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตกระแส ไฟฟา ประเด็นความ

ขัดแยงเร่ืองที่ดิน 

หรือประเด็นความไมเชื่อถือรายงานการ วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมหรืออีไอเอ 

จนทําใหเกิดการชุมนุมประทวงและสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน  

 
สาเหตุของการเกิดฝนกรด  

        ในบริเวณศูนยกลางอุตสาหกรรมไดแก ทวีปยุโรป อเมริกา ญ่ีปุน และจีน 

ที่มีการเผาไหมเชื้อเพลิงในเคร่ืองยนตและโรงงานตางๆจะมีแกสซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)และออกไซด

https://sites.google.com/site/lamaiyodpho/bth-thi-1-sar-laea-kar-peliyn-plng/5-phl-ptikiriya-khemi-tx-chiwit-laea-sing-waedlxm/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%945.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/lamaiyodpho/bth-thi-1-sar-laea-kar-peliyn-plng/5-phl-ptikiriya-khemi-tx-chiwit-laea-sing-waedlxm/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%946.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/lamaiyodpho/bth-thi-1-sar-laea-kar-peliyn-plng/5-phl-ptikiriya-khemi-tx-chiwit-laea-sing-waedlxm/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%945.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/lamaiyodpho/bth-thi-1-sar-laea-kar-peliyn-plng/5-phl-ptikiriya-khemi-tx-chiwit-laea-sing-waedlxm/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%946.jpg?attredirects=0
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ของไนโตรเจน 

เชน แกสไนโตรเจนมอนอกไซด (NO) ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) โอโซน (O3) แกส

คารบอนไดออกไซด (CO2)ถูกปลอยสูบรรยากาศ เกิดการทําปฏิกิริยากับนํ้า ออกซิเจน และสารเคมีอ่ืนๆ

กอใหเกิดสารประกอบที่เปนกรดซัลฟวริกและกรดไนตริกมีแสงอาทิตยเปนตัวเรงปฏิกิริยาเหลาน้ีใหมาก

ขึ้น เรียกวา ขบวนการออกซิเดชัน  

 
  

แกสNO2 ในอากาศเมื่อถูกแสดงอาทิตยจะสลายตัวเปนแกส NO และอะตอมอิสระของออกซิเจนซึ่ง

สามารถรวมตัวกับแกส O2 เปน O3 

 
ผลกระทบ 

1.ทําใหดินเปนกรดเพิ่มขึ้น มีผลตอการเพาะปลูก เชน ผลผลิตของพืชนอยกวาปกติ 

2.ฝนกรดทําใหดินเปร้ียวจุลินทรียหลายชนิดในดินที่มีประโยชนตอการเจริญเติบโตของพืชถูกทําลาย ซึ่ง

จะมีผลกระทบในแงการยอยสลาย 

3.ฝนกรดสามารถทําปฏิกิริยากับธาตุอาหารที่สําคัญของพืช เชน แคลเซียม,ไนเตรต และโพแทสเซียมทํา

ใหพืชไมสามารถนําธาตุอาหารเหลาน้ีไปใชได 

4.แกสซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศทําใหปากใบปดซึ่งจะมีผลกระทบตอการหายใจของพืช 

5.ความเปนกรดที่เพิ่มขึ้นของนํ้ายังมีผลกระทบดานระบบนิเวศ ที่อยูอาศัยรวมถึงการดํารงชีวิตอีกดวย 

6.ฝนกรดสามารถละลาย calcium carbonate ในหินทําใหเกิดการสึกกรอนเชน พิรามิดในประเทศอียิปต

และ ทัชมาฮาลในประเทศอินเดีย เปนตนนอกจากน้ียังมีฤทธิ์กัดกรอนทําลายพวกโลหะทําใหเกิดสนิมเร็ว

ขึ้นอีกดวย 

7.ฝนกรดทําลายวัสดุสิ่งกอสรางและอุปกรณบางชนิด คือ จะกัดกรอนทําลายพวกโลหะเชน เหล็กเปน

สนิม เร็วขึ้น สังกะสีมุงหลังคา ที่ใกลๆ โรงงานจะผุ กรอนเร็ว สังเกตไดงาย นอกจากน้ียังทําใหวัสดุอ่ืนๆ 

ผุกรอนเร็วขึ้นดวย 

https://sites.google.com/site/lamaiyodpho/bth-thi-1-sar-laea-kar-peliyn-plng/5-phl-ptikiriya-khemi-tx-chiwit-laea-sing-waedlxm/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A33.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/lamaiyodpho/bth-thi-1-sar-laea-kar-peliyn-plng/5-phl-ptikiriya-khemi-tx-chiwit-laea-sing-waedlxm/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A34.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/lamaiyodpho/bth-thi-1-sar-laea-kar-peliyn-plng/5-phl-ptikiriya-khemi-tx-chiwit-laea-sing-waedlxm/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A33.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/lamaiyodpho/bth-thi-1-sar-laea-kar-peliyn-plng/5-phl-ptikiriya-khemi-tx-chiwit-laea-sing-waedlxm/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A34.jpg?attredirects=0
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8.ฝนกรดจะทําลายทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปู หอย กุง มีจํานวนลดลงหรือสูญพันธุไปไดเพราะฝนกรดที่

เกิดจากแกสซัลเฟอรไดออกไซดและเกิดจากแกสไนโตรเจนออกไซด จะทําใหนํ้าในแมนํ้าทะเลสาบ มี

ความเปนกรดเพิ่มขึ้น ถาเกิดอยางรุนแรงจะทําใหสัตวนํ้าดังกลาวตาย  

 
  

สวนหินผางาม จังหวัดเลย สวนผาหินงามเปนความมหัศจรรยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดานธรณีวิทยา 

จนเปนปฏิมากรรมธรรมชาติอันนาทึ่ง มีสภาพเปนเทือกเขาสูง ตอมาเทือกเขาหินปูนไดถูกนํ้าฝนและ

กระแสลมกัดเซาะรวมทั้งความชื้นยังทําปฏิกริยากับกาชคารบอนไดออกไซดเกิดเปนกรดกัดกรอน ใหรอง

หินปูนแตกลึกมากขึ้นเร่ือย ๆ จนมีสภาพดังปจจุบัน 

 

การกัดกรอนของฝนกรด ทําใหเกิดรองหินปูน และสนิมที่โลหะ  

 

 
การควบคุมและปองกัน  

1.การลดตัวการที่จะทําใหเกิดฝนกรด โดยลดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลใหนอยลง ทําใหคาความเปนกรดใน

นํ้าฝนลดลงได 

https://sites.google.com/site/lamaiyodpho/bth-thi-1-sar-laea-kar-peliyn-plng/5-phl-ptikiriya-khemi-tx-chiwit-laea-sing-waedlxm/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%947.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/lamaiyodpho/bth-thi-1-sar-laea-kar-peliyn-plng/5-phl-ptikiriya-khemi-tx-chiwit-laea-sing-waedlxm/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%948.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/lamaiyodpho/bth-thi-1-sar-laea-kar-peliyn-plng/5-phl-ptikiriya-khemi-tx-chiwit-laea-sing-waedlxm/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%949.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/lamaiyodpho/bth-thi-1-sar-laea-kar-peliyn-plng/5-phl-ptikiriya-khemi-tx-chiwit-laea-sing-waedlxm/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%947.jpg?attredirects=0
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2.ปรับปรุงการเผาไหมเพื่อควบคุมการเกิดสารประกอบออกไซดไนโตรเจนดวยการลด อุณหภูมิใหตํ่าลง

กวา 1,500 องศาเซลเซียสควบคุมปริมาณออกซิเจนที่ใชในการสันดาปใหเพียงพอ 

3.ติดต้ังอุปกรณเพื่อกําจัดมลพิษกอนระบายออกสูบรรยากาศ ซึ่งจะตองเสียคาใชจายสูง และเพิ่มความ

ยุงยากในการบํารุงรักษาอีกไมนอย การสรางปลองควันสูงลิบลิ่วไมสามารถแกปญหามลพิษทางอากาศได 

แตเปนการผลักปญหาจากสถานที่ใกลเคียงไปยังแหลงที่อยูหางไกลมากกวา เทาน้ันสําหรับพวกเราควร

ระมัดระวัง การด่ืมนํ้าฝนที่เปนกรดและสารพิษอ่ืนๆ ซึ่งตกลงมาผานอากาศที่เปนมลพิษในเมืองใหญ  

การกําจัดกํามะถันจากถานหิน  บดถานหินใหเปนผงแลวใชแมเหล็กดูดเอา FeS2 ออกมา วิธีน้ีจะแยก FeS2 

ออกมาไมไดสมบูรณ มีคาใชจายสูงในกรณีที่นํ้ามันเชื้อเพลิงมีกํามะถันปะปนอยู อาจกําจัดโดยการพน 

แกสไฮโดรเจน ลงในนํ้ามันเชื้อเพลิงโดยมีโลหะเปนตัวเรงปฏิกิริยากํามะถันจะถูกแยกออกมาในสภาพ

แกสไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S)ในปจจุบันโรงงานไฟฟาที่ใชถานหินจะไมกําจัดถานหินออกกอน แตจะใช

การกําจัดแกสซัลเฟอรไดออกไซด 

แทน ซึ่งวิธีการน้ีสามารถลดกํามะถันไดถึงรอยละ 95 แตจะเกิดแกสคารบอนไดออกไซด (CO2) 

ปลอยออกสูอากาศแทน ทําใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจกได  

2.ปฏิกิริยาการเกิดสมอกหมอก (fog) จะมีอนุภาคเล็กๆ ของนํ้าเปนองคประกอบ เกิดขึ้นในสภาวะอากาศ

รอนเน่ืองจากไอนํ้าในอากาศถูกทําใหเย็นลงอยางกระทัน ควัน (Smoke) เปน สารผสมระหวางเขมา ขี้เถา 

และวัสดุตาง ๆ ที่เกิดมาจากกองเพลิง รวมทั้งพวกแกสและไอตาง ๆ ดวย ผลของเขมาและควันไฟ คือทํา

ใหผูปวยสําลักและอาจถูกเผาที่ผิวหนาหรือตามตัว รวมทั้งปดบังทางออกตาง ๆ ทําใหหนีออกจากบริเวณ

อันตรายไมได สม็อก (Smog มาจากภาษาอังกฤษคําวา smoke + fog) 

       ถือเปนกลุมหมอกควันที่เปนมลภาวะทางอากาศอยางหน่ึง ซึ่งมลพิษถูกกักเก็บไวในอากาศเน่ืองจาก

ปรากฏการณเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ซึ่งมลพิษเหลาน้ีเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิง ถานหิน นํ้ามัน เชน 

แกส SO2, NO2 และ O3 ตลอดจนฝุนละอองและสารไฮโดรคารบอนที่เปนละอองเล็กๆ 

สม็อกเปน ปญหาทางดานสภาพอากาศที่มักเกิดขึ้นในแหลงชุมชน ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหวางสาร

มลพิษตางๆ ที่มีอยูในอากาศกับแสงอาทิตยกอใหเกิดเปนลักษณะของหมอกควันซึ่งสามารถ แบงเปน 2 

ชนิด คือ  

 
1.หมอกควันแบบซัลฟวรัส (sulfurous smog) หรือที่เรียกวา หมอกเทา (gray-air smog) เปนหมอกควันที่
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พบมากในบรรดาเมืองอุตสาหกรรมที่มีสภาพอากาศหนาวและมีความ ชื้นสูง เชน นิวยอรก ลอนดอน เปน

ตน สาเหตุมาจากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ มีการใชถานหินหรือเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพอ่ืนๆ เปน

เชื้อเพลิง แลวมีการปลอยของเสียทั้งพวกอนุภาคและแกสตางๆ ออกมาโดยเฉพาะพวกแกสซัลเฟอร

ออกไซด หมอกควันประเภทน้ีจะยิ่งเห็นไดชัดเจนมากในชวงฤดูหนาว เพราะมีการใชเชื้อเพลิงมากขึ้น

และเปนชวงที่มีความชื้นสูงอุณหภูมิสูง 

 
2.หมอก ควันแบบโฟโตเคมิเคิล (photochemical smog) หรือที่เรียกวาหมอกนํ้าตาล (brown-airsmog) เปน

หมอกควันที่เกิดจากการปลอยมลพิษจากเคร่ืองยนตตางๆ หรือโรงไฟฟา ซึ่งสวนใหญจะเปนพวกแกส

คารบอนมอนอกไซด ไนโตรเจนออกไซด และพวกไฮโดรคารบอนตางๆ เมื่อแกสเหลาน้ีเกิดปฏิกิริยาเคมี

กับแสงอาทิตย จะกอใหเกิดมลพิษไดแก โอโซน (ozone) เปนตน หมอกควันลักษณะน้ีมักเกิดในพื้นที่ที่มี

สภาพอากาศอบอุนถึงแหงแกส NO2 ในอากาศ เมื่อถูกแสดงอาทิตยจะสลายตัวเปนแกส NO และอะตอม

อิสระของออกซิเจน ซึ่งสามารถรวมตัวกับแกส O2 เปน O3  

 
 

แกสNO2 ในอากาศ เมื่อถูกแสดงอาทิตยจะสลายตัวเปนแกส NO และอะตอมอิสระของออกซิเจน ซึ่ง

สามารถรวมตัวกับแกส O2เปน O3  
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 ปฏิกิริยาการเกิดสม็อก (Smog) 

 

 
การเกิดปฏิกิริยาการเกิดสม็อก (Smog)ในกรุงเทพฯ 

 

 
 

การเกิดปฏิกิริยาการเกิดสม็อก (Smog)ในกรุงปกกิ่ง 

3.ปฎิกิริยาการเกิดสนิมเหล็กสนิม (rust) เปนโลหะสวนที่มีการเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม เน่ืองจากไดรับ

ปฏิกิริยาเคมีที่มีอากาศ นํ้า หรือความรอนเปนตัวการสําคัญทําใหโลหะมีคุณสมบัติแตกตางไปจากเดิม 
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เชน สีที่เปลี่ยนไป มีความแข็งแรงลดลง และทําใหเกิดการผุกรอน ตัวอยางที่เราพบเห็นอยูบอยๆ ไดแก 

เหล็ก จะมีสนิมอยู 2 ชนิด คือ สนิมสีนํ้าตาลอมแดง หรือ สนิมสีแดง และสนิมสีดํา นอกจากน้ีโลหะแตละ

ชนิดจะมีสีสนิมที่แตกตางกันดวย 

 

 
 

        เปนปฏิกิริยาที่พบเห็นไดงายๆ กับสิ่งกอสรางตางๆ ที่มีเหล็กเปนองคประกอบ แตเปนปฏิกิริยาที่ 

แกส NO2 ในอากาศ เมื่อถูกแสดงอาทิตยจะสลายตัวเปนแกส NOและอะตอมอิสระของออกซิเจน เกิดขึ้น

อยางชาๆ อาจจะกินเวลายาวนาน เกิดขึ้นเมื่อมีเหล็กสัมผัสกับนํ้าและความชื้น โดยจะคอยๆ สึกกรอน ซึ่ง

สามารถรวมตัวกับแกส O2 เปน O3 กลายเปนเหล็กออกไซด หรือที่เรารูจักกันวา สนิมเหล็ก (Fe2O3.H2O) 

สังเกตไดจากสีและลักษณะอ่ืนๆ ที่แตกตางจากเหล็ก (Fe) 

 
ปฏิกิริยาการเกิดสนิม มีดังน้ัน  

1.การผุกรอนของโลหะ คือปฏิกิริยาเคมีที่เกิดระหวางโลหะกับภาวะแวดลอม 

2.ภาวะแวดลอมที่ทําใหผุกรอน คือ ความชื้น และออกซิเจน (H2O, O2) หรือ H2O กับอากาศ 

3.ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดในการผุกรอน เปนปฏิกิริยารีดอกซ  

3.1 โลหะที่เกิดปฏิกิริยา Oxidation (ใหอิเล็กตรอน) 
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3.2 ภาวะแวดลอมเปนฝายรับอิเล็กตรอน เกิดปฏิกิริยา Reduction 

4. สมการแสดงปฏิกิริยาการผุกรอน  

4.ปฏิกิริยาการสลายตัวของผงฟู 

       ปฏิกิริยาการสลายตัวของโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต( NaHCO3 )โซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต

หรือโซเดียมไบคารบอเนต หรือเรียกกันทั่วไปวา โซดาทําขนม เปนสารเคมีที่นํามาใชประโยชนอยาง

กวางขวาง เชน ทําคาราเมล ใสในนํ้าตมผักทําใหผักมีสีเขียว ใชเปนสวนผสมของผงฟู  

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในผงฟูเมื่อไดรับความรอน พบวาโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนตจะสลายให CO2 ดัง

สมการ 

           2NaHCO3 ความรอน Na2CO3 + H2O + CO2 

       โซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนตนอกจากใชทําขนมหลายชนิดแลว ยังใชประโยชนในการดับไฟปา โดย

โปรยผง NaHCO3จากเคร่ืองบินลงบริเวณเหนือไฟปา ความรอนจากไฟปาจะทําใหสาร NaHCO3 สลายตัว

ใหแกส CO2 ทั้งน้ีแกส CO2 ที่เกิดขึ้นเปนแกสที่หนักกวาอากาศ จึงปกคลุมไมใหเชื้อเพลิงไดรับแกส

ออกซิเจน ทําใหบรรเทาหรือหยุดการเผาไหมลงได 

5.ปฏิกิริยาการสลายตัวของหินปูน 

 

 
 

หินปูนเปนชื่อทั่วไปของหินที่ประกอบดวยแคลเซียมคารบอเนต (CaCO3) เปนสวนใหญ หินปูนมีความ

หลากหลายมากและมีแหลงกาํเนิดที่แตกตางกัน 

ปฏิกิริยาการสลายตัวของหินปูน มี 2 ประเภท ดังน้ี  

1. การสลายตัวของหินปูนดวยความรอน 

ปฏิกิริยาการสลายตัวของหินปูน (CaCO3) ดวยความรอน ใหแกส CO2 และปูนขาว ( CaO) นํามาใชใน

อุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต ซึ่งมีปูนขาวเปนสวนผสมหลัก ดังสมการ ปูนขาว  
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2. ปฏิกิริยาระหวางกรดกับคารบอเนต 

ปฏิกิริยาระหวางหินปูนหรือแคลเซียมคารบอเนตกับกรดกํามะถัน(H2SO4) หรือกรดดินประสิว (HNO3) 

ซึ่งมีอยูในฝนกรด เกิดเปนแคลเซียมซัลเฟต (CaSO4) หรือแคลเซียมไนเตรต Ca(NO3)2 และแกส

คารบอนไดออกไซด (CO2) ดังสมการ  

 
 

 

 
ปฏิกิริยาน้ี เปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหรูปปน รูปแกะสลัก ตึกอาคาร บานเรือน และสิ่งกอสรางที่ทําดวย

หินปูนหรือหินออนเกิดการสึกกรอน ดังรูป 
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6.ปฏิกิริยาการสลายตัวของไฮโดรเจนเปอรออกไซดเปนสารใชฟอกสีผมและฆาเชื้อโรค โดยปกติจะ

สลายตัวไปเองอยางชา ๆ ใหนํ้าและออกซิเจนเกิดขึ้น ดังสมการ แสงสวางและความรอนจะชวยเรงใหเกิด

การสลายตัวเร็วขึ้น ดังน้ันจึงตองเก็บไวในที่มืด หรือในภาชนะสีนํ้าตาลเขม และในที่เย็น  

 
การนําไปใช สารละลายเขมขน 90 % ใชขับเคลื่อนจรวด (rocket propulsion) สารฟอกสีในอาหาร เปน

ตัว      ใชขับเคลื่อนจรวด (rocket propulsion)oxidizer

 
เปนสารทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคที่ผิวหนัง ใชในทางเภสัชกรรม ทํานํ้ายาบวนปาก นํ้ายาฆาเชื้อ

(sanitary lotion) 

สารทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคที่ผิวหนัง ใชในทางเภสัชกรรม ทํานํ้ายาบวนปาก นํ้ายาฆาเชื้อ (sanitary 

lotion) 
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กระบวนการฟอกสีฟน 

 

เปนกระบวนการทางเคมีโดยสารที่เปน ตัวออกฤทธิ์คือ สารเพอรออกไซด (Peroxide)กลไกที่ทําใหฟนมี

สีขาวขึ้นคือ สารพวกเพอรออกไซดจะแตกตัวใหออกซิเจนที่มี อิเลคตรอนอิสระ ซึ่งจะซึมผานชั้นของ

เคลือบฟนและเน้ือฟน เขาไปทําปฏิกิริยากับโมเลกุลเชิงซอนที่มีขนาดใหญ และสีเขมใหเปนสารที่มี

โมเลกุลขนาดเล็กลงและมีสีจางลง ผลก็คือทําใหสีของฟนขาวขึ้น 

ขอควรระวังในสําหรับการฟอกสีฟน 

ไมแนะนําใหทําการฟอกสีฟนในรายที่มีฟนสึกทั้งปากหรือมีอาการเสียวฟนทั้ง ปากอยูแลว เน่ืองจาก

อาจจะมีอาการเสียวฟนมากขึ้น หรือในรายที่มี วัสดุอุดฟนหนาหลายซี่ ซึ่งถาจะฟอกสีฟนจะตองอุดฟน

หนาใหมหลังการฟอกสีแลว เน่ืองจากวัสดุอุดฟนหนาจะไมถูกฟอกสีไปดวย หรือในรายที่ทราบวามี

อาการแพสารพวกเพอรออกไซด รวมทั้งไมแนะนําในรายที่คนไขต้ังครรภ 
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นํ้ายาโกรก (Developer) หรือไฮโดรเจนเปอรออกไซด 

            มีลักษณะเปนครีมหรือของเหลวใส ซึ่งสวนใหญนิยมใชขนาด 6% เพราะหากไฮโดรเจนเปอร

ออกไซดมากกวา 6% จะทําใหผมแหง อาจกอใหเกิดการระคายเคืองที่หนังศีรษะ แตถาไฮโดรเจนเปอร

ออกไซดนอยกวา 6% ก็จะไมสามารถออกซิไดซสีอยางมีประสิทธิภาพสารฟอกสีผมมีอยูมากมาย ไดแก 

กลุมไฮโดรเจนเปอรออกไซด ตองใชรวมกับสารตัวอ่ืน เชนแอมโมเนีย เพื่อใหมีคุณสมบัติเปนดางกอนที่

ใหฟอกสีผมไดเร็วขึ้น เพราะถาใชไฮโดรเจนเปอรออกไซดอยางเดียวจะฟอกสีไดคอนขางชา 

 

ขอควรระวังเมื่อเกิดการแพสารฟอกสี 

ควรจะทดสอบกอน ถาพบวามีอาการระคายเคืองควรเลือกใชไฮโดรเจนเปอรออกไซดที่เขมขนนอยลง 

และลดระยะเวลาลง นอกเหนือจากอาการแพระคายเคืองแลว ไมควรยอมผมหรือฟอกสีผมขณะที่หนัง

ศีรษะ ใบหนา คอมีแผล รอยถลอก หรือมีปญหาเกี่ยวกับผิวหนัง และถาจะทําเองอยาใหครีมยอมผมเขา

ตา 

7.ปฏิกิริยาในดอกไมไฟ 
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ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับดอกไมไฟที่สวยงาม เปนการระเบิดของสารเคมี ทําใหเห็นสีสันที่สวยงาม เปน

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว รุนแรงและเปนอันตราย เพราะมีการคายพลังงานออกมา แสงสีที่เกิดขึ้น

จากดอกไมไฟนับเปนหัวใจสําคัญที่ดึงดูดความสนใจใหทุกสายตาตองจับจองมาที่การแสดงน้ี

กระบวนการเกิดแสงสีที่เกิดขึ้นเกิดมาจากปรากฏการณทางวิทยาศาสตรในเร่ือง ของ Atomicemission 

spectroscopyหรือการปลดปลอยแสงจากอะตอม ซึ่งมีกลไกการเกิดขึ้นดังน้ี 

 
 

          เมื่ออะตอมไดรับพลังงานในรูปของความรอน อิเล็กจะถูกกระตุนจากสภาวะพื้น (ground state) 

ขึ้นไปสูสภาวะเรา (excitedstate)ซึ่งมีระดับพลังงานสูงกวา อะตอมจะไมคงสภาพอยูในระดับน้ีเน่ืองจาก

มีพลังงานสูงเกินไปจึงลดระดับ พลังงานของอิเล็กตรอนมาสูระดับพลังงานที่ตํ่ากวา ในขณะเดียวกัน

พลังงานสวนตางที่เกิดจากการลดระดับพลังงานจะถูกปลดปลอยออกมาในรูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟา

ตามสมการ E = hc/Λ 

                                                              E  คือพลังงานสวนตางของระดับพลังงาน 

h  คือคาคงที่ของแพลงค 

                                                               c  คือความเร็วของแสง 

                                        Λ  คือความยาวคลื่นของรังสีที่ปลดปลอยออกมาเปนสีตางๆ  

พลังงานที่ปลดปลอยออกมาจากการ เปลี่ยนสถานะของอิเล็กตรอนในอะตอมจะเปนคาเฉพาะของธาตุแต

ละชนิด ดังน้ันสีที่ปรากฏในดอกไมไฟสีตางๆ จึงเกิดจากการปลดปลอยแสงจากอะตอมของธาตุตางชนิด

กัน เชนสีแดง จาก สตรอนเชียม (Sr) และ ลิเธียม (Li)สีสม จาก แคลเซียม (Ca)สีเหลือง จาก โซเดียม 
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(Na)สีเขียว จาก แบเรียม (Ba)สีฟา จาก ทองแดง (Cu)สีมวง จาก สตรอนเชียมผสมกับทองแดง 

 

ในการเลือกใชธาตุชนิดตางๆ เปนตัวกําเนิดสีในดอกไมไฟนิยมใชเกลือคลอไรดของธาตุชนิดน้ันๆ เชน 

แคลเซียมคลอไรด (CaCl2) และแบเรียมคลอไรด (BaCl2) เน่ืองจากอะตอมของคลอรีนมีสวนชวยในการ

เพิ่มความเขมใหกับสีที่ไดจากอะตอมของโลหะ  นอกจากการเลือกใชสารเคมีในการสรางสีสันใหกับ

ดอกไมไฟแลวการออกแบบสวนประกอบของดอกไมไฟถือเปนสิ่งสําคัญอีกประการหน่ึงที่จะทําให 

ดอกไมไฟที่จุดขึ้นสูทองฟามีรูปแบบตามที่ตองการไมเชนน้ัน การใหความรอนกับสารเคมีที่กลาวไป

ขางตนก็คงไมตางอะไรไปจากการจุด ระเบิดที่มีสีเทาน้ันสวนประกอบของดอกไมไฟประกอบดวย 4 

สวนหลัก คือ ภาชนะบรรจุ, เม็ดดาว, เชื้อปะทุระเบิด และ ชนวน 

 

ภาชนะบรรจุจะแบงออกเปนสองสวน ยอย คือ สวนของฐาน (lift charge) ที่ทําหนาที่นําดอกไมไฟขึ้นสู

ทองฟากอนการจุดระเบิด และสวนของตัวดอกไมไฟที่มีชนวนหนวงเวลา (time fuse) ที่ทําหนาที่ควบคุม

การระเบิดที่ระดับความสูงตามตองการ 
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เมื่อชนวนบริเวณฐานถูกจุดข้ึน 

(ขั้นตอนที่ 1) ตัวของดอกไมไฟจะพุงทะยานขึ้นสูทองฟาในขณะเดียวกันชนวนหนวงเวลาจะถูก จุดขึ้น

ระหวางน้ัน ความยาวของชนวนหนวงเวลา จะเปนตัวกําหนดระดับความสูงของการระเบิด 

(ขั้นตอนที่ 2) เมื่อชนวนหนวงเวลาถูกเผาไหมจนหมดจะทําใหเกิดการระเบิดของเชื้อปะทุ ระเบิด 

(burstcharge) ที่บรรจุอยูภายในตัวดอกไมไฟ สงผลใหเม็ดดาว (stars) ที่ถูกเรียงตามรูปแบบที่ตองการเกิด

การระเบิดขึ้นอีกตอหน่ึง 

(ขั้นตอนที่ 3)ภายในเม็ดดาว หรือ stars จะประกอบไปดวยเชื้อเพลิงและสารเคมีชนิดตางๆ ที่รอทํา

ปฏิกิริยาภายหลังการระเบิดเมื่อเชื้อเพลิงภายในเม็ดดาวลุกติดไฟจะมี การถายเทอิเล็กตรอนไปยังตัว

ออกซิไดซ (oxidizer)ซึ่งเปนสารประกอบเปอรคลอเรท และเกิดแกสออกซิเจน เปนผลิตภัณฑดังสมการ 

(1) 

 
ออกซิเจน ที่เกิดขึ้นจะทําหนาที่ในการออกซิไดซซัลเฟอรและคารบอนในเม็ดดาวเพื่อให เกิด

แกสซัลเฟอรไดออกไซดและคารบอนไดออกไซดอุณหภูมิสูงออกมา ดังสมการที่ (2) 

 

สมการที่ (3) ความรอนที่เกิดขึ้นจากแกสทั้งสองชนิดน้ีจะทําใหสารเคมีที่หนาหนาที่เปนตัวเกิดสี
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ปลดปลอยแสงออกมา เกิดเปนดอกไมไฟที่มีสีสันและรูปแบบตามตองการ น่ันเอง 

 
แมวาการจุดดอกไมไฟในแตละคร้ังจะ เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาชั่วพริบตา แตกลไกและปฏิกิริยาเคมีที่

เกิดขึ้นภายในน้ันตองผานการคิดคนและพัฒนามา เปนระยะเวลาอันยาวนานจนทําใหดอกไมไฟบางลูกมี

ราคาถึงหลักลานเลยทีเดียว 

 

 

8.ปฏิกิริยาในนํ้าอัดลมกรดคารบอนิก (H2CO3) ในนํ้าอัดลม เมื่อมีการสลายตัวจะใหนํ้าและแกส

คารบอนไดออกไซด ดังปฏิกิริยา 

H2CO3(aq) → H2O(l) + CO2(g) 
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9.ปฏิกิริยาในแบตเตอรร่ี 

(ปฏิกิริยาในเซลลประเภททุติยภูมิ ) 

 
             เซลลทุติยภูมิ (Secondary Battery)   หรือโดยทั่วไปเรียกวาแบตเตอร่ีนํ้า (Storage Battery) 

ประกอบดวยเซล 6 เซลลตอกันแบบอนุกรม ซึ่งแตละเซลจะมีแรงดัน 2 โวลท จึงจายแรงดันได 12 โวลท 

มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนพลังงานเคมีแลวจายเปนพลังงานไฟฟาชนิดกระแสตรง แบตเตอร่ีประเภทน้ีใช

งานจนไฟหมด 

หรือเลิกใชังานแลว สามารถนําไปประจุไฟเพิ่มเติมปรับสภาพทางเคมี ใหกลับสูสภาพพรอมใชงาน

เหมือนเดิมได คือสามารถใชหมุนเวียนไดจนกวาแบตเตอร่ีน้ันจะเสื่อมสภาพ แบตเตอร่ีชนิดน้ีสวนมาก

ทําจากตะกั่ว - กรด ใชในรถยนต และในการใชพลังงานไฟฟาสํารองในระบบตางๆ 

              แบตเตอร่ีสะสมไฟฟาแบบตะกั่ว (LeadStorage Battery)    แบตเตอร่ี คือเซลลไฟฟาหลาย ๆ 

เซลลตอกันเปนอนุกรม แบตเตอร่ีสะสมไฟฟาแบบตะกั่วน้ีเปนแบตเตอรีที่ใชในรถยนต โดย

ประกอบดวยเซลลไฟฟา 6 เซลล แตละเซลลจะมีศกัยไฟฟา 2 โวลต ดังน้ันแบตเตอร่ีในรถยนตมี

ศักยไฟฟา 12 โวลต 

 

แบตเตอร่ีสะสมไฟฟาแบบตะกั่วจะประกอบดวยอิเล็กโทรดคือแผนตะกั่ว มีกรดซัลฟวริกเจือจางเปนอิ

เล็กโทรไลต เมื่อมีการอัดไฟคร้ังแรกแผนตะกั่วที่ตอกับขั้วบวกของแบตเตอรี (ขั้วแอโนด) จะถูก

ออกซิไดซเปนเลด (II) ไอออน ดังสมการ 
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เมื่อรวมกับออกซิเจนที่เกิดขึ้นจะกลายเปนเลด (IV) ออกไซด 

 
ดังน้ันที่ขั้วแอโนด (ขั้วบวก) แผนตะกั่วจะถูกเปลี่ยนเปนเลด (IV) ออกไซดขั้วไฟฟาจึงแตกตางกัน

(ขั้วแอโนด-ขั้วบวก: PbO2 และขั้วแคโทด-ขั้วลบ: Pb) ทําใหสามารถเกิดกระแสไฟฟาไดหรือจายไฟได

น่ันเองการจายไฟเกิดขึ้น ดังสมการ 

 
อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่จากขั้วแอโนดหรือขั้วลบผานวงจรภายนอกไปยัง ขั้วแคโทดหรือขั้วบวก จาก

สมการจะสังเกตไดวามีผลิตภัณฑคือ PbSO4(s) เกิดขึ้นเหมือนกัน ดังน้ันเมื่อใชแบตเตอร่ีไประยะหน่ึง

ความตางศักยจะลดลง และจะลดลงไปเร่ือย ๆ จนกระทั่งเปนศูนย ทั้งน้ีเน่ืองจากขั้วไฟฟาทั้งคูเหมือนกัน 

จึงไมมีความแตกตางของศักยไฟฟาระหวางขั้วทั้งสอง 
ปฏิกิริยาของเชลลขางบนเปนผัน กลับได ดังน้ันถาตองการใหเกิดการผันกลับจึงจําเปนตองมีการอัด

ไฟฟาใหม โดยการตอขั้วบวกของเซลลกับขั้วบวกของแบตเตอร่ีและขั้วลบกับขั้วลบของแบตเตอร่ี 

ปฏิกิริยาขางบนก็จะเปลี่ยนทิศทางเปนจากขวาไปซาย ในลักษณะน้ีเลด(II) ซัลเฟตที่ขั้วลบก็จะ

เปลี่ยนเปนตะกั่ว สวนอีกขั้วหน่ึง เลด (II) ซัลเฟตจะเปลี่ยนเปนเลด (IV) ออกไซด ดังสมการ 
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1) เมื่ออัดไฟคร้ังแรก 

 
2) เมื่อจายไฟ 

 

3) เมื่ออัดไฟคร้ังตอไป 

 
* ขั้วบวก และ ลบ ของแบตเตอร่ี 

รูปที่ 1) และ 3) พิจารณาตามขั้วของแบตเตอร่ีภายนอก 

                                      รูปที่ 2) พิจารณาจากทิศทางการไหลของอิเล็กตรอน 

จากปฏิกิริยาในขณะที่มีการจายไฟฟา ความเขมขนของกรดจะลดลงเร่ือย ๆ จากปกติที่มีความถวงจําเพาะ 
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ประมาณ 1.25 ถึง 1.30 แลวแตอุณหภูมิในขณะน้ัน ๆ ถาหากเมื่อใดมีความถวงจําเพาะตํ่ากวา 1.20 ที่

อุณหภูมิของหองก็ควรจะมีการอัดไฟฟาใหมได 

ประโยชนของแบตเตอร่ีรถยนตมี 3 ประการ 

1. จายพลังงานใหสตารทเตอรและระบบจุดระเบิดของเคร่ืองยนต เพื่อใหเคร่ืองยนตทํางาน 

2. จายพลังงานสวนเกินใหกับรถยนตเมื่อการใชไฟฟาในรถยนตเกินปริมาณที่ระบบ ชารจไฟในรถยนต

สามารถผลิตได 

3. รักษาระดับโวลทเทจของระบบไฟฟาในรถยนตใหคงที่ ชวยปองกันอุปกรณไฟฟาไมใหเกิดความ

เสียหาย 

10.ปฏิกิริยาสะเทินระหวางกรดและเบส 

 

สารละลายที่มีสมบัติเปนกรดเมื่อทําปฏิกิริยากับสารละลายเบสจะไดเกลือกับนํ้า เรียกวา "ปฏิกิริยา

สะเทิน ดังสมการ 

 

จากการทําปฏิกิริยา จะไดเกลือมีลักษณะ 4 ประเภท โดยแบงเกลือตามลักษณะการไฮโดรไลซิส คือ 

1. เกลือที่เกิดจาก กรดแก เบสแก จะเปนเกลือกลางเพราะไอออนทั้งสองไมทําปฏิกิริยากับ H2OEx. เกลือ

กลาง NaCl KNO3 

2. เกลือที่เกิดจาก กรดแก เบสออน จะเปนเกลือกรด เพราะไอออนของเบสออนจะไปทําปฏิกิริยากับนํ้า ( 

ไฮโดรไลซิส) 
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3. เกลือที่เกิดจาก กรดออน เบสแก จะเปนเกลือเบส เพราะไอออนของกรดออนจะไปทําปฏิกิริยากับนํ้า ( 

ไฮโดรไลซิส) 

4. เกลือที่เกิดจาก กรดออน เบสออน เชน NH4CN เมื่อละลายนํ้าไอออนของกรดออน เบสออนจะไปเลน

นํ้า ( ไฮโดรไลซิส) 

ประโยชนของปฏิกิริยาสะเทิน 

1.เหล็กในขอแมลงตางๆ เชน ผึ้ง มด จะมีสมบัติเปนกรด เมื่อถูกแมลงพวกน้ีตอย ใหใชเบสออน ๆ หรือ

ผงฟูซึ่งมีสมบัติเปนเบส เช็ดบริเวณที่ถูกแมลงตอย 

 

2.เมื่อรับประทานอาหารมาก ๆ กรดเกลือในกระเพาะอาหารซึ่งเปนนํ้ายอยจะหลั่งออกมาก ทําใหเกิด

อาการทองอืด ทองเฟอ สามารถลดความเปนกรดไดโดยรับประทานยาลดกรดซึ่งมีสมบัติเปนเบส 

 

3. ดินที่มีสภาพเปนกรดจะปลูกพืชไมได ตองใสปูนขาวซึ่งเปนเบสเพื่อลดความเปนกรด 
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ใบงานที่ 14. 

เร่ืองการเกิดสารประกอบและการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ตอ)        

คําสั่ง    จงตอบคําถามตอไปน้ี 

1. จงบอกความหมายของการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาเคมีและยกตัวอยางประกอบ 

2. สมการเคมีแบงออกเปนกี่ประเภทและแตละประเภทมีองคประกอบอะไรบาง 

3. ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันที่สําคัญอะไรบางยกตัอยางประกอบ 

4. ผลกรทบของสมการเคมีที่สําคัญมีอะไรบาง 

5. ปฏิกิริยาเคมีที่มีผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมอยางไร จงอิบาย 
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ใบความรูที่ 15. 

เร่ือง  การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 

 

โครงสรางของเซลลพืชและเซลลสัตว 
   เซลลพืช 

เซลลพืชมีอยูทุกสวนในตนพืช ลักษณะรูปรางของเซลลพืชในแตละสวนของพืชอาจแตกตาง

กันออกไปแตอยางไรก็ตามเซลลพืชทั่ว ๆ ไป จะประกอบดวยสวนประกอบตาง ๆคลายคลึงกัน

สวนประกอบของเซลลพืช 

 
 

การไหลของไซโทพลาสซึม 
                เซลลพืชที่มีชีวิตจะมีการเคลื่อนไหวภายในเซลลหรือมีการไหลของไซโทพลาซึมที่อยูภายใน

เซลล ถาเซลลใดมีสารตาง ๆในไซโทพลาซึมที่เขมขนมากกวาเซลลอ่ืนๆที่อยูติดกันสารตาง ๆสารเหลาน้ี

จะสามารถไหลจากเซลลที่มคีวามเขมขนสารสูงกวาไปยังเซลลที่มีความเขมขนตํ่ากวาจนกระทั่งมีความ

เขมขนของสารเทากันที่ผิวของใบพืชหรือผิวของลําตนออนที่มีสีเขียวของพืชจะมีชั้นของเซลลบางๆน้ี

ออกมาศึกษาไดดวยกลองจุลทรรศนซึ่งจะพบเซลลที่มีลักษณะเปนเหลี่ยมเรียงตอกันเปนแผนถาเซลลชั้น

น้ีถูกทําลายไปจะเกิดอันตรายกับเซลลที่อยูชั้นในและอาจมีผลทําใหพืชหยุดการเจริญเติบโตหรือเฉาตาย

ได 
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เซลลสัตว 
เซลลสัตวมีรูปรางหลายลักษณะเซลลบางชนิดอาจมีรูปรางกลมรี บางชนิดมีรูปรางยาวเปนเสน หรือ

รูปรางอ่ืน ๆขึ้นอยูกับชนิดและหนาที่ของเซลล ตัวอยางเชน เซลลเม็ดเลือดแดงมีรูปคอนขางกลม ตรง

กลางเวาทั้งสองขางเซลลประสาทมีรูปรางหลายแบบ คือ กลม รีหรือเปนแฉก เซลลกลามเน้ือเรียบมีรูป

รองเรียวยาวแหลมหัวแหลมทายเปนตน 

 
การเปรียบเทียบเซลลพืชและเซลลสัตว 
ลักษณะรูปรางสวนประกอบและหนาที่ของเซลลพืชและเซลลสัตวเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นความเหมือน

และความแตกตางระหวางเซลลพืชและเซลลสัตว ไดดังน้ี 
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สิ่งเปรียบเทียบ 
รูปราง คอนขางกลม คอนขางเหลี่ยมผนังเซลล ไมมี มีเยื่อหุมเซลล มี มีคลอโรพลาสต ไมมี มีแวคิวโอล 

ขนาดเล็ก ขนาดใหญเซนทริโอล มี ไมมี 

          โครงสรงพื้นฐานของเซลล 

           1.สวนท่ีหอหุมเซลลหมายถึงโครงสรางที่หอหุมไซโทพลาซึมของเซลลใหคงรูปรางและแสดง

ขอบเขตของเซลลไดแก เยื่อหุมเซลล (cell membrane)เยื่อหุมเซลลมีชื่อเรียกไดหลายอยาง เชน พลาสมา 

เมมเบรน (plasma membrane) ไซโทพลาสมิก เมมเบรน (cytoplasmic membrane) เยื่อหุมเซลลมีความ

หนาประมาณ 75 : อังสตรอมประกอบดวยโปรตีนประมาณรอยละ 60 ลิพิด ประมาณรอยละ 40 การเรียง

ตัวของโปรตีและลิพิดจัดเรียงตัวเปนสารประกอบเชิงซอนการเรียงตัวในลักษณะเชนน้ีเรียกวา ยูนิต เมม

เบรน (unitmembrane) 
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เซลลพืช 

 

เซลลสัตว(คลิ๊กดูรายละเอียด)

 

          1.1 เย่ือหุมเซลลมีหนาท่ีหลายประการคือ 

1. หอหุมสวนของโพรโทพลาซึมที่อยูขางในทําใหเซลลแตละเซลลแยกออกจากัน 

             2. ชวยควบคุมการเขาออกของสารตางๆ ระหวางภายในเซลลและสิ่งแวดลอมมีคุณสมบัติเปน

เเพอรมีเอเบิล เมมเบรน (semipermeable membrane) ซึ่งจะยินยอมใหสารบางชนิดเทาน้ันที่ผานเขาออก

ไดซึ่งการผานเขาออกจะมีอัตราเร็วที่แตกตางกัน 

            3. ความตางศักยทางไฟฟา (electrical potential) ของภายในและภายนอกเซลลเน่ืองมาจากการ

กระจายของไอออนและโปรตีนไมเทากันซึ่งมีความสําคัญในการนําสารพวกไอออนเขาหรือออกจากเซลล

ซึ่งมีความจําเปนตอการทํางานของเซลลประสาทและเซลลกลามเน้ือมาก 

            4. เยื่อหุมเซลลทําหนาที่รับสัมผัสสารทําใหเกิดการเรงหรือลดการเกิดปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล

น้ันๆ 

http://advisor.anamai.moph.go.th/healthteen/cell/content.html#03
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       1.2ผนังเซลล (cell wall) 

ผนังเซลลพบไดในสิ่งมีชีวิตหลากชนิด เชน เซลลพืช สาหราย แบคทีเรีย และรา 

ผนังเซลลทําหนาที่ปองกันและใหความแข็งแรงแกเซลลโดยที่ผนังเซลลเปนสวนที่ไมมีชีวิตของเซลล 

       2.นิวเคลียส (nucleus) 

เปนโครงสรางที่มักพบอยูกลางเซลลเมื่อยอมสีจะติดสีเขมทึบมีลักษณะเปนกอนทึบแสงเดนชัดอยูบริเวณ

กลางๆ เซลลโดยทั่วๆ ไปจะมี 1 นิวเคลียส เซลลพารามีเซียม มี 2 นิวเคลียสนิวเคลียสมีความสําคัญ

เน่ืองจากเปนที่อยูของสารพันธุกรรมจึงมีหนาที่ควบคุมการทํางานของเซลล โดยทํางานรวมกับไซ

โทพลาสซึม 

 

3.ไซโทพลาซึม(cytoplasm) 

       เปนของเหลวที่อยูนอกนิวเคลียสอยูภายในเยื่อหุมเซลล ไซโทพลาซึมซึ่งสวนเหลาน้ีไมสามารถ

มองเห็นไดดวยกลองจุลทรรศนแบบธรรมดาตองใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนจึงจะเห็น ซึ่ง

ประกอบดวย ไมโทคอนเดรีย กอลจิบอดีไรโบโซม เซนทริโอล รางแหเอนโดพลาซึม คลอโรพลาสต แว

คิวโอล DNA RNA 

 

 

          หมายเหต ุคลอโรพลาสตทําหนาที่ในการสังเคราะหแสง พบเฉพาะในเซลลพืช 

เซนทริโอลทําหนาที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่พบเฉพาะในเซลลสัตว 
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            ระบบรางกายมนุษยประกอบดวยเซลล 80 – 100 ลานลานเซลลแตละชุดจะถูกกําหนดใหมีการ

เจริญเติบโตและทําหนาที่เฉพาะโดยเซลลชนิดเดียวกันจะรวมตัวเปนเน้ือเยื่อ (tissues) เน้ือเยื่อหลายๆ 

ประเภทเมื่อมาทํางานรวมกัน เรียกวาอวัยวะ (organ) แตละอวัยวะเมื่อทํางานรวมกันเรียกวาระบบ 

(system) อาจแสดงโดยแผนผังตอไปน้ีดังน้ัน เมื่อเซลลมารวมกลุมเปนเน้ือเยื่อพิเศษเชน กลามเน้ือ 

เสนประสาท กระดูก ฯลฯเน้ือเยื่อเหลาน้ีจะทํางานรวมกันเปนอวัยวะและในที่สุดอวัยวะเหลาน้ีจะถูก

จัดสรรเปนระบบตางๆ ของรางกาย เชน ระบบกลามเน้ือ ระบบตอมตาง ๆ และระบบประสาท เปนตน

ระบบตาง ๆในรางกายระบบตาง ๆในรางกายมีการทํางานที่สัมพันธกันเพื่อใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตได

อยางปกติการทํางานของระบบภายในรางกาย จําแนกออกไดเปน 10 ระบบดังน้ี 

         ระบบผิวหนัง (Intergumentary System) 

 

ทําหนาที่หอหุมปกคลุมรางกายประกอบดวยผิวหนัง (Skin) และอวัยวะที่เปลี่ยนแปลงมาจากผิวหนัง เชน

ขน ผม เล็บ ตอมเหงื่อ ตอมนํ้ามัน 

         ระบบกลามเน้ือ (Muscular System) 

 

ทําหนาที่ชวยทําใหรางกายเกิดการเคลื่อนไหว 

http://chanya666.blogspot.com/2009/09/blog-post_23.html
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ระบบโครงกระดูก(Skeletal System) 

 

ทําหนาที่ทํางานรวมกับระบบกลามเน้ือเพื่อชวยใหรางกายสามารถเคลื่อนไหวไดนอกจากน้ียังทําหนาที่

เปนโครงรางของรางกายอีกดวย 

             ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) 

 

ทําหนาที่นําอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงเซลลตางๆ ทั่วรางกาย และนําคารบอนไดออกไซดกับของเสีย

จากเซลลมาขับทิ้ง นอกจากน้ียังนําฮอรโมนที่ผลิตไดจากตอมไรทอเพื่อสงไปยังอวัยวะตาง ๆของรางกาย 

              ระบบหายใจ (Respiratory System) 

 

ทําหนาที่รับออกซิเจนจากภายนอกเขาสูรางกายและนําคารบอนไดออกไซดจากภายในออกมาขับทิ้งสู

ภายนอกรางกายโดยอาศัยระบบไหลเวียนโลหิตเปนตัวกลางในการลําเลียงแกส 
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            ระบบประสาท (Nervous System) 

 

ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของทุกระบบในรางกายใหสัมพันธกันโดยทํางานรวมกับระบบตอมไรทอ

นอกจากน้ียังทําหนาที่รับและตอบสนองตอสิ่งเราภายนอก 

           ระบบตอมตาง ๆ (glands System) 

 

ทําหนาที่สรางฮอรโมน (hormone) ซึ่งเปนสารเคมีและของเหลวโดยทํางานรวมกับระบบประสาทในการ

ควบคุมปฏิกริยาการเผาผลาญตางๆ ในรางกาย 

ระบบยอยอาหาร (Digestive System) 

 

ทําหนาที่ยอยสลายอาหารที่รับประทานเขาไปใหเปนสารอาหารและดูดซึมเขาสูกระแสเลือดเพื่อไปเลี้ยง

สวนตาง ๆของรางกาย 
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ระบบขับถาย (Excretory System) 

 

 

ทําหนาที่ขับถายของเสียที่รางกายไมตองการใหออกจากรางกาย 

ระบบสืบพันธุ (Reproductive System) 

 

 

ทําหนาทีส่ืบทอด ดํารงและขยายเผาพันธุใหมีจํานวนมากขึ้น เพื่อไมใหสิ่งมีชีวิตสูญพันธุ 
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ใบงานที่ 15. 

เร่ือง   การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 

 คําสั่งจงตอบคําถามตอไปน้ี 

1. จงเปรียบเทียบเซลลพืชและเซลลสัตวแตกตางกันอยางไรบาง 

(พรอมวาดรูป) 

2. เยื่อหุมเซลลและผนังเซลลทําหนาที่อยางไรบาง 

3. นิวเคลียสทําหนาที่อะไรบาง 

4. ระบบตางในรางกายหนาที่อยางไรบาง 

5. ไซโทพลาซึมมีลักษณะอยางไรและทําหนาที่อยางไร 
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ใบความรูที่  16. 

เร่ือง  การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต(ตอ) 

 

กลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 

 

การรักษาสมดุลภายในรางกายเปนการควบคุมเงื่อนไขภายในรางกาย ซึ่งทําใหรางกายทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพเงื่อนไขตางๆที่ตองควบคุมอาทิเชน อุณหภูมิของรางกาย ปริมาณนํ้าอีออนคารบอน 

ไดออกไซด และยูเรียในเลือด การควบคุมอุณหภูมิภายในรางกายน้ีเรียกวาเปนการรักษาอุณหภูมิของ

รางกายในรางกายปกติจะมีอุณหภูมิประมาณ 37 องศาเซลเซียส น่ีเปนอุณหภูมิที่เอนไซมสามารถทํางาน

ไดอยางดีที่สุด 

ถาอุณหภูมิในรางกายสูงเกินไปถาอุณหภูมิในรางกายต่ําเกินไป 

1.ปริมาณเลือดจะถูกขับออกมาที่พื้นผิวของผิวหนัง 

2.นอยเหงื่อจะถูกขับออกมาเพื่อทําใหรางกายเย็นสรางความรอนลงขณะที่ถูกขับออกไปมาก 

3. ขนจะลุกต้ังชันเพื่อดับอากาศทําหนาที่ใหเปนฉนวนผม เสนขนจะอยูในลักษณะราบกับผิวหนัง 
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อีออนของนํ้าและเกลือจะสูญเสียไปในขณะที่เหงื่อออกตอนที่อากาศรอนดังน้ันจําเปนตองมีการทดแทน

โดยการด่ืมนํ้าหรืออาหาร 

 

การควบคุมกรด เบสหมายถึงการควบคุมความเขมขนของ ไฮโดรเจนอิออนของนํ้าในรางกายหรือ

เลือดใหมีคาคงที่เพื่อใหเหมาะกับการทํางานของเอนไซมและปฏิกิริยาตางๆในรางกายการที่ของเหลวใน

รางกายหรือในเซลลจะมีโฮโดรเจนอิออนมากหรือนอยน้ันเกิดจากการแตกตัวของโฮโดรเจนอิออนจาก

กรดชนิดตางๆถามีโฮโดรเจนอิออนเขมขนมากคา PH จะตํ่าแสดงสภาพเปนกรดแตในทางตรงกันขามถา

ของเหลวน้ันมีโฮโดรเจนอิออนเขมขนนอยคา PH จะสูงแสดงสภาพเปนเบส ซึ่งสารที่ใหความเขมขนของ

ไฮโดรเจนอิออนตํ่าลงไดแกสารไฮโดรเจนคารบอเนตอิออน ฟอตเฟตอิออนและไฮดรอกไซดอิออนหรือ

น่ันคื่อสารที่ไฮดรอกไซดอิออนเขมขนมากความเขมขนของไฮโดเจนอิออนก็จะลดลงคา PH จะมีการ

เปลี่ยนแปลงเสมอเพราะปริมาณของสารที่ใหและรับไฮโดรเจนอิออนไมคงที่เน่ืองจากมีการนําสารเขาหรื

อนําออกเปนผลจากปฏิกิริยาภายในเซลลเชน ในการหายใจกรดที่เกิดจากกระบวนการเมตาโบลิซึมใน

รางกายเกิดจาก 

          1.กรดจากคารบอนไดออกไซดซึ่งเปนผลจากการเผาผลาญตางๆการหายใจของเซลล ซึ่งรางกายจะ

ขับออกทางปอด 

          2.กรดซัลฟูริกกรดไฮโดรคอลิก และฟอคฟอริค ซึ่งเกิดจากกระบวนการเผาผลาญอาหารพวก

โปรตีนกรดพวกน้ีจะถูกกําจัดออกทางไตการรักษาสมดุลของนํ้าและเกลือแรในมนุษย 

โครงสรางที่ทําหนาที่ควบคุมเกี่ยวกับการรักษาสมดุลนํ้าในรางกายซึ่งเปนสวนหน่ึงของระบบประสาทใน

สมองทํางานประสานกันระหวางระบบประสาทฮอรโมนและปจจัยตางๆ ทําใหมีผลตออวัยวะเดียวกัน คือ 
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ไตรวมกันทํางานเพื่อรักษาสมดุลของนํ้าในรางกายโดยการควบคุมนํ้าน้ันอาศัยฮอรโมนจากไฮโปรทา

ลามัสชื่อ ADH และฮอรโมนจากตอมหมวกไต ไปมีผลตอการทํางานของไต 

          กลไกการควบคุมกรดเบสในรางกาย 

          1. โดยการเปลี่ยนแปลงอัตราการหายใจเพื่อลดหรือเพิ่มคารบอนไดออกไซด 

             1.1 โดยศูนยควบคุมการหายใจที่สมองสวนเมดัลลาออบลองกาตา 

             1.2 ซึ่งการหายใจจะชวยแกปญหาความเปน กรด เบส ในเลือดได 50-70 % 

          2. ระบบบัฟเฟอรคือระบบที่ชวยใหสารละลายใดๆที่ทําใหมีคาความเปน กรด เบสเกือบคงที่

บัฟเฟอรที่สําคัญในเลือดไดแก 

            2.1 ระบบบัฟเฟอรโปรตีนสามสวนสี่ ของบัฟเฟอรทั้งหมด ไดแก โปรตีนในพลาสมาฮีโมโกลบิน 

            2.2 บัฟเฟอรโฮโดรเจนเปอรมังกาเนตประกอบดวยโซเดียมไฮรโดเจนคารบอเนต และกรดคารบอ

นิก 

            2.3 บัฟเฟอรฟอสเฟต ประกอบดวยฟอสเฟตไอออน 

          3. การขับ H(ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง)ทางไตโดยมีหลักการวา มีกรดในรางกายมากขับออกไปพรอมกับ

ปสสาวะถาเปนเบสในรางกายมากก็ขับออกพรอมากับปสสาวะ 

 
 

การรักษาดุลยภาพนํ้าและแรธาตุของสิ่งมีชีวิต 

โครงสรางของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชสัตวและมนุษยประกอบดวยเซลลจํานวนมากมายมหาศาลมาอยูรวมกันเปน

ระบบเน้ือเยื่อและอวัยวะตางๆ ซึ่งการทํางานของเซลลตาง ๆ ก็ตองอาศัยสภาพแวดลอมที่มีความ

เหมาะสมตอเซลลดวยดังน้ันในโครงสรางรางกายของสิ่งมีชีวิตจึงจําเปนตองมีระบบการรักษาดุลยภาพ
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ของสารตางๆ เพื่อชวยควบคุมปริมาณสารตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมตอการทํางานของเซลลอยูเสมอโดย

ระบบการรักษาดุลยภาพของนํ้าและแรธาตุของพืช สัตวตาง ๆรวมถึงมนุษยจะมีความแตกตางกันดังน้ี 

             1. การรักษาดุลยภาพนํ้าและแรธาตุในพืช 

พืชเปนสิ่งมีชีวิตที่ดํารงชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมโดยอาศัยแรธาตุและนํ้าจากสิ่งแวดลอมเปนวัตถุดิบในการ

สังเคราะหอาหารดวยกระบวนการสังเคราะหดวยแสงเพียง 1-2% เทาน้ัน สวนนํ้าที่เหลือประมาณ 98-99% 

จะถูกขับออกจากตนพืชดวยการคายนํ้าทางใบเพื่อใหเกิดแรงดึงจากการคายนํ้าทําใหสามารถลําเลียงนํ้า

จากรากพืชไปสูสวนยอดไดและยังใชสําหรับรักษาความสมดุลของระบบตาง ๆในตนพืช 

นํ้าสวนใหญในตนพืชจะถูกกําจัดออกทางปากใบในรูปของไอนํ้าที่ระเหยออกจากปากใบ (stomata) 

นอกจากน้ีบางสวนอาจสูญเสียออกไปทางผิวใบสวนของลําตนที่เปนเน้ือเยื่อออน ๆ และตามรอยแตกหรือ

รูเล็ก ๆ ตามลําตนในชวงที่ตนพืชขาดนํ้า ตนพืชจะปดปากใบเพื่อลดการคายนํ้าแตยังคงมีการระเหยออก

ทางผิวใบและรอยแตกตามลําตนจึงชวยทําใหใบและลําตนพืชไมรอนจัดเกินไป 

การควบคุมการคายนํ้าที่ปากใบเกิดขึ้นไดเน่ืองจากที่บริเวณรอบปากใบจะมีเซลลคุม (guard cell) ซึ่งเปน

เซลลชั้นนอกสุดของผิวใบ (epidermis layer) พบไดทั้งดานบนและดานลางของใบโดยดานลางของใบจะ

มีจํานวนเซลลคุมมากกวาดานบนของใบ ภายในเซลลคุมจะมีคลอโรพลาสตมีลักษณะที่แตกตางจากเซลล

อ่ืน ๆ บนผิวใบ คือ เซลลคุมจะมีลักษณะเปนเซลลคูโดยผนังดานในของเซลลคุมจะหนากวาผนังเซลล

ดานนอก 

การเปดและปดปากใบเกิดขึ้นเน่ืองจากความเตงของเซลลคุมโดยเมื่อในตนพืชมีนํ้าอยูมาก นํ้าจากเซลล

ตาง ๆ รอบเซลลคุมจะแพรเขาสูเซลลคุมทําใหเซลลคุมเตงเน่ืองจากมีปริมาณนํ้ามากผนังของเซลลคุมจึง

ยืดออกดึงใหผนังสวนที่หนางอตัวแยกออกจากกันสงผลใหปากใบเปดออก 

แตในกรณีที่ใบตนพืชขาดแคลนนํ้านํ้าจากเซลลคุมจะแพรออกสูเซลลตาง ๆ ที่อยูรอบเซลลคุมเซลลคุมจึง

หดตัวไมสามารถดึงผนังสวนที่หนาแยกออกจากกันได สงผลใหปากใบปดลงนอกจากน้ียังพบวา แสง 

อุณหภูมิและแกสคารบอนไดออกไซดก็เปนปจจัยที่มีผลตอการเปดและปดปากใบดวยเชนกัน 

              2. การรักษาดุลยภาพนํ้าและแรธาตุในสัตว 

สัตวแตละชนิดจะมีกลไกการรักษาดุลยภาพของนํ้าในรางกายเพื่อใหรางกายอยูในสภาวะสมดุลและ

เหมาะสมตอการดํารงชีวิตเน่ืองจากนํ้าในรางกายของสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธกับความเขมขนของแร

ธาตุและสารตาง ๆ ที่ละลายอยูในนํ้าดังน้ันการรักษาดุลยภาพของนํ้าในรางกายจึงมีความเกี่ยวของกับการ

รักษาดุลยภาพของเกลือแรและสารตาง ๆในรางกายดวยเชนกัน 

               การเปลี่ยนแปลงของปริมาณนํ้าในสวนตางๆ ของรางกายจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงความ

เขมขนของแรธาตุและสารตาง ๆ ในรางกายซึ่งจะมีผลกระทบตอเน่ืองไปถึงดุลยภาพในการลําเลียงสารใน
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ระดับเซลลดวย ดังน้ันการรักษาดุลยภาพของนํ้าและแรธาตุในสิ่งมีชีวิต จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งโดย

ในสัตวบางชนิดอาจจะมีระบบการรักษาดุลยภาพของนํ้าและแรธาตุในรางกายที่แตกตางกันไดดังน้ี 

                1) สิ่งมีชีวิตเซลลเดียวหรือโพรโทซัวท่ีอาศัยในนํ้าจืดไดแก อะมีบา พารามีเซียมเปนสิ่งมีชีวิตที่มี

โครงสรางภายในเซลลที่ไมซับซอนจะใชวิธีการรักษาปรับสมดุลของนํ้าและของเสียที่เกิดขึ้นในเซลล เชน

แอมโมเนียและแกสคารบอนไดออกไซดโดยการแพรผานเยื่อหุมเซลลออกไปสูสิ่งแวดลอมโดยตรง

นอกจากน้ีภายในเซลลยังมีโครงสรางที่เรียกวาคอนแทรกไทลแวคิวโอล (contractile vacuole) ซึ่งมีหนาที่

กําจัดสารละลายของเสียและนํ้าออกสูภายนอกเซลลดวยวิธีการลําเลียงแบบเอกโซไซโทซิส ทําใหสามาร

รักษาดุลยภาพของนํ้าไวได และยังเปนการชวยปองกันไมใหเซลลเตงหรือบวมมากจนเกินไป 

                                             
                  2) สัตวปกนกหลายชนิดจะมีขนปกคลุม เพื่อปองกันการสูญเสียนํ้าเน่ืองจากความรอนและยังมี

ระบบการรักษาดุลยภาพของนํ้าดวยการขับออกในรูปปสสาวะนอกจากน้ียังพบวานกทะเลที่กินพืชหรือ

สัตวทะเลเปนอาหารจะมีอวัยวะที่ทําหนาที่กําจัดแรธาตุหรือเกลือสวนเกินออกไปจากรางกาย เรียกวาตอม

เกลือ (salt gland) ซึ่งอยูบริเวณหัวและจมูกโดยแรธาตุและเกลือจะถูกกําจัดออกในรูปของนํ้าเกลือ วิธีการ

รักษาสมดุลเชนน้ีจึงทําใหนกทะเลตาง ๆ สามารถดํารงชีวิตอยูไดแมจะบริโภคอาหารที่มีแรธาตุและเกลือ

สูงเปนประจํา 

                  3)สัตวบกสัตวบกจะไดรับนํ้าจากการด่ืมนํ้าและจากนํ้าที่เปนสวนประกอบในอาหาร เชน ใน

พืชผักผลไมตลอดจนนํ้าที่อยูในเน้ือสัตวตางๆนอกจากน้ียังไดรับนํ้าจากกระบวนการยอยสลายสารอาหาร 

ตลอดจนการเผาผลาญสารอาหารหากรางกายไดรับปริมาณมากเกินไป รางกายจะกําจัดนํ้าสวนเกินออกใน

รูปของเหงื่อไอนํ้าในลมหายใจ ปสสาวะ และอุจจาระโดยมีไตเปนอวัยวะหลักที่ทําหนาที่ควบคุมสมดุล

ของนํ้าและแรธาตุในรางกาย 

                   4)สัตวนํ้าเค็มจะมีวิธีการควบคุมสมดุลนํ้าและแรธาตุในรางกายที่แตกตางไปจากสัตวบก

เน่ืองจากสัตวนํ้าเค็มจะตองมีการปรับความเขมขนของเกลือแรในรางกายใหใกลเคียงกับสภาพแวดลอม

เรียกระดับความเขมขนเกลือแรภายในรางกายใหใกลเคียงกับสภาพแวดลอมวาไอโซทอนิก (isotonic)ซึ่ง
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จะชวยทําใหรางกายกับสภาพแวดลอมมีความสมดุลกันจึงไมมีการสูญเสียนํ้าหรือรับนํ้าเขาสูรางกายโดย

สัตวนํ้าเค็มแตละชนิดจะมีกลไกในการรักษาดุลยภาพที่แตกตางกันดังน้ีในปลากระดูกออน เชน ปลา

ฉลามจะมีระบบการรักษาสมดุลโดยการพัฒนาใหมียูเรียสะสมในกระแสเลือดในปริมาณสูงจนมีความ

เขมขนใกลเคียงกับนํ้าทะเลจึงไมมีการรับนํ้าเพิ่มหรือสูญเสียนํ้าไปโดยไมจําเปนสวนในปลากระดูกแข็ง

จะมีเกล็ดตามลําตัวเพื่อใชปองกันการสูญเสียนํ้าภายในรางกายออกสูสภาพแวดลอมเน่ืองจากสภา

แวดลอมมีความเขมขนของสารละลายมากกวาในรางกายและมีการขับเกลือแรออกทางทวารหนักและใน

ลักษณะปสสาวะที่มีความเขมขนสูงและมีกลุมเซลลที่เหงอืกทําหนาที่ลําเลียงแรธาตุออกนอกรางกายดวย

วิธีการลําเลียงแบบใชพลังงาน 

                5)สัตวนํ้าจืดระบบการรักษาดุลยภาพของสัตวนํ้าจืดมีความแตกตางจากสัตวนํ้าเค็มเน่ืองจาก

สัตวนํ้าจืดอาศัยอยูในนํ้าที่มีความเขมของสารละลายตํ่ากวาภายในรางกายทําใหนํ้าจากภายนอกรางกาย

สามารถออสโมซิสเขาสูภายในรางกายไดมากปลานํ้าจืดจึงตองมีผิวหนังและเกล็ดปองกันการซึมเขาของ

นํ้ามีการขับปสสาวะบอยและเจือจางและมีอวัยวะพิเศษที่เหงือกคอยดูดเกลือแรที่จําเปนคืนสูรางกาย    

                 6)สัตวทะเลอื่นๆ เชน เตาทะเล และนกทะเล ซึ่งกินอาหารขากทะเล ทําใหปริมาณเกลือใน

รางกายมากเกินความจําเปน แตสัตวเหลาน้ีมีอวัยวะพิเศษสําหรับขับเกลือที่มากเกินไปออกจากรางกายใน

รูปนํ้าเกลือเขมขน อวัยวะดังกลาอยูบริเวณหัว เชน ตอมนาซัล และรูจมูกของนกทะเล 

 

ภาพแสดงตอมนาซัลของนกทะเล 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/arthitiyaseesai/bth-thi-1-xyudi-mi-sukh/klki-kar-raksa-dulyphaph/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99.jpg?attredirects=0
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ใบงานที่ 16. 

เร่ือง  การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต(ตอ) 

 

 คําสั่ง    จงตอบคําถามตอไปน้ี 

1. ถาอุณหภูมิในรางกายสูงเกินไป ถาอุณหภูมิในรางกายตํ่าเกินไปจะเปนอยางไร 

2. วิธีการควบคุมกรด เบสมีอะไรบาง 

3. วิธีการรักษาดุลยภาพนํ้าและแรธาตุของสิ่งมีชีวิตอยางไรบาง 

4. สัตวนํ้าจืดและสัตวนํ้าเค็มจะมีวิธีการควบคุมสมดุลนํ้าและแรธาตุในรางกายที่

แตกตางไปจากสัตวบกอยางไรบาง 
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ใบความรูที่  17. 

เร่ือง  ระบบนิเวศ 

 

ระบบนิเวศและความสัมพันธในระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศ คือ อะไรกอนอ่ืนนักเรียนตองทําความรูจัก คําสําคัญตางๆดังตอไปน้ี คือ 

- สิ่งมีชีวิต (Organization) คือ สิ่งที่สามารถแพรพันธุ และขยายพันธุเพื่อ เพิ่มลูกหลานรุน

ตอๆไปได 

- ประชากร (Population) คือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมาอยูรวมกัน ในแหลงที่อยูเดียวกัน 

- กลุมสิ่งมีชีวิต(Community) คือสิ่งมีชีวิตหลายชนิดมาอยูรวมกันในบริเวณ เดียวกัน 

ระบบนิเวศ คือ บริเวณที่ประกอบดวยปจจัยทางชีวภาพไดแก กลุมสิ่งมีชีวิต และปจจัยทางกายภาพ ไดแก 

อุณหภูมิ แสงสวางสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ ซึ่งปจจัยดังกลาวมีความสัมพันธ กัน ระหวาง ปจจัยทางชีวภาพ

กับ ปจจัยทางชีวภาพดวยกัน และ มีความสัมพันธระหวางปจจัยทางกายภาพ กับปจจัยทางชีวภาพ มีการ

ถายทอดพลังงาน และมีการหมุนเวียนสารในระบบ ดังน้ันระบบนิเวศจึงประกอบดวยสวนสําคัญ 5 

ประการดังน้ี  

1. ปจจัยทางชีวภาพ ไดแกสิ่งมีชีวิตกลุมสิ่งมีชีวิต 

2. ปจจัยทางกายภาพ คือสิ่งที่ไมมีชีวิตแตเอ้ือตอการดํารงชีวิต เชน ดิน นํ้า อากาศ แสง อุณหภูมิ 

เสียงความเปนกรดเปนเบส 

3. ความสัมพันธในระบบนิเวศ ไดแกความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ สิ่งมีชีวิต และ 

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ ปจจัยทางกายภาพ 

4. มีการถายทอดพลังงาน 

5. มีการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ ไบโอม (Biomes) หรือ ชีวนิเวศ คือระบบนิเวศใดๆ ก็ตามที่

มีองคประกอบของปจจัยทางกายภาพเชนอุณหภูมิความชื้น และปจจัยทางชีวภาพ เชน พืชและสัตวที่

คลายคลึงกันกระจายอยูในเขตภูมิศาสตรตางๆ ประเภทของไบโอม แบงได 2 ประเภทใหญๆ คือ 

1. ไบโอมบนบก 

2. ไบโอมในนํ้า 
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ไบโอมบนบก แบงเปน 7 ชนิด คือ 

1. ไบโอมปาดิบชื้น 

2.ไบโอมสะวันนา 

3 ไบโอมปาผลัดใบในเขตอบอุน 

4.ไบโอมทะเลทราย 

5.ไบโอมปาสน 

6.ไบโอมทุนดรา 

7.ไบโอมทุงหญาเขตอบอุน 

ไบโอมในนํ้า แบงเปน 2 ชนิด คือ 

1. ไบโอมนํ้าจืด 

2. ไบโอมนํ้าเค็ม ความหลากหลายในระบบนิเวศบทบาทของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ แบงได 3 

บทบาทดังน้ี 

1. ผูผลิต (Producer) คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถสรางอาหารเองได โดยอาศัยกระบวนการ สังเคราะห

แสง ไดแก พืชสาหราย แพงตรอนพืช 

2. ผูบริโภค (Consumer) คือสิ่งมีชีวิตที่ไมสามารถ สรางอาหารเองได ตองหาอาหารกิน สวนใหญ

เปนสัตว โดยผูบริโภคแบงเปน 3 ชนิด คือ ผูบริโภคพืช (Herbivore) ไดแก วัว ควาย มา แกะ แพะ ฯลฯ

ผูบริโภคสัตว (Carnivore) ไดแก เสือ สิงโต ไฮยีนา หมาปา ผูบริโภคทั้งพืชและสัตว (Omivore) คน 

สุนัข ไก เปด หาน 

3. ผูยอยสลายเปนสิ่งมีชีวิตที่ปลอยเอนไซมออกมานอก รางกายแลวยอยอินทรียสารตางๆที่อยู

รอบนอก แลวจึงดูดซึมนําไปใช ไดแก เห็ด รา  

ประเภทของระบบนิเวศ แบงเปน 2 ประเภท 

1. ระบบนิเวศ ในนํ้า แบงเปน 2 ชนิด คือระบบนิเวศนํ้าจืด แบงเปน ♣ ระบบนิเวศนํ้าจืดแบบนํ้า

น่ิง แบงบริเวณในการศึกษาได 3 บริเวณ คือ บริเวณชายฝง บริเวณผิวนํ้า และบริเวณใตผิวนํ้า ♣ระบบ

นิเวศนํ้าจืดแบบนํ้าไหล แบงบริเวณในการศึกษาได 2 บริเวณ คือ บริเวณแองนํ้าและบริเวณนํ้าไหลเชี่ยว 
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ระบบนิเวศนํ้ากรอย คือบริเวณที่นํ้าจืด กับ นํ้าเค็มมาบรรจบกัน ปาไมบริเวณน้ีเรียกปาโกงกาง ระบบนิ

เวณนํ้าเค็ม แบงบริเวณศึกษาออกเปน 2 บริเวณ คือ ♣ บริเวณชายฝง ♣ บริเวณทะเลเปด แบงเปน 3 

บริเวณ คือบริเวณแสงสองถึง บริเวณแสงสองถึงนอย บริเวณแสงสองไมถึง 

2. ระบบนิเวศบนบก สวนใหญเปนปาไมปาไมในประเทศไทย แบงได 2 ประเภทใหญ คือ ปาไม

ผลัดใบ (Evergreen forest) ไดแก ปาดิบชื้น ปาดิบเขา ปาดิบแลง ปาสนเขา ปาพรุ ปาชายเลน ปาผลัดใบ 

(Deciduous forest) ไดแกปาเบญจพรรณ และ ปาเต็งปารัง หรือปาแดงความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตใน

ระบบนิเวศ แบงเปน 2 ลักษณะ คือ 

1. ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต กับสิ่งไมมีชีวิต(ปจจัยทางกายภาพ)สิ่งมีชีวิตจะดํารงอยูไดตอง

มีความสัมพันธกับปจจัยทางกายภาพ เชน อุณหภูมิ แสงอากาศ ความเปนกรดเปนเบส เสียง ดิน นํ้า ฯลฯ 

2. ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตสามารถแบงไดความสัมพันธได 4 ลักษณะ คือ 

- ความสัมพันธที่ตางฝายตางไดประโยชน (+/+) 

- ความสัมพันธที่ฝายหน่ึงไดประโยชนอีกฝายไมไดไมเสียประโยชน (+/0) 

- ความสัมพันธที่ฝายหน่ึงไดประโยชนอีกฝายเสียประโยชน (+/-)ซึ่งความสัมพันธมีดังน้ี 

รูปแบบความสัมพันธ สัญลักษณ ตัวอยางความสัมพันธ 

1. ภาวะพึ่งพาอาศัย (mutualism) +,+ ตนไทรกับตอไทร โพรโทซัวในลําไสปลวกกับปลวก ไล

เคน ไรโซเบียมในปมรากถั่วราไมคอรไรซาในรากสนหรือรากปรง ฯลฯ 

2. การไดประโยชนรวมกัน (protocooperation) +,+ ดอกไมกับแมลง นกเอ้ียงกับควาย มดดํากับ

เพลี้ย ซีแอนีโมนีกับปูเสฉวน ฯลฯ 

3. ภาวะเกื้อกูล (commensalism) +,0 เฟนบนตนไมใหญ เหาฉลามกับปลาฉลาม นกทํารังบน

ตนไม เพรียงหินบนกระดองเตา 

4. การลาเหยื่อ (predation) +,- นกกินหนอนเสือลากวาง เหยี่ยวลากระตาย งูกินกบ  

5. ภาวะเปนปรสิต (parasitism) +,- กาฝากบนตนไม พยาธิใบไมในตับสัตว เหาบนศีรษะคน 

เห็บหรือหมัดบนผิวลําตัวสุนัขพยาธิตัวตืดในกลามเน้ือหมู 
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6. ภาวะแกงแยงแขงขัน (competition) -,- การแยงธาตุอาหารและแสงสวางของพืช เชน 

ผักตบชวาในบึง บัวในสระการแยงเปนจาฝูงในสัตวบางชนิด เชน สิงโต เสือ ปลาในบอเลี้ยงที่แยงอาหาร

กันเชน ปลาสวาย ปลาดุก การแยงกันครอบครองอาณาเขต เชน ฝูงลิง เสือ สิงโต ฯลฯ 

การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศภายในระบบนิเวศจะมีการถายทอดพลังงานโดยการกิน

อาหารเปนทอดๆเรียกการกินอาหารเปนทอดๆวา (หวงโซอาหาร (Food chain) เชนพืช หนอน นก คน 

จากแผนภาพ  

พืชมีบทบาทเปนผูผลิต หนอนเปนผูบริโภคลําดับที่1 นกเปนผูบริโภคลําดับที่2 คนเปนผูบริโภค

ลําดับที่ 3 ซึ่งเปนผูบริโภคลําดับสุดทายในหวงโซอาหาร (Food chain) ในระบบนิเวศพบวาสิ่งมีชีวิตจะมี

การกินอาหารไดหลายลักษณะ เชนนกนอกจากกินหนอนอาจกินแมลงดวย หรือ คนนอกจากกินนกอาจ

กินพืชดวย ดังน้ัน ในระบบนิเวศจึงไมไดมีแคหวงโซอาหาร แคสายเดียวแตจะมีหลายๆหวงโซอาหารที่

สัมพันธกันเรียกหวงโซอาหารหลายหวงโซที่สัมพันธกันน้ีวาสายใยอาหาร (Food web) 

การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ  

            ในระบบนิเวศจะมีการถายทอดพลังงานจากสิ่งมีชีวิตชนิดหน่ึงไปยังสิ่งมีชีวิตหน่ึงเร่ิมต

จากผูผลิตไดรับจากแสงอาทิตย มีนํ้าและแกสคารบอนไดออกไซดเปนวัตถุดิบ ซึ่งจากกระบวนการ

สังเคราะหดวยแสง พลังงานจากดวงอาทิตยเปลี่ยนไปอยูในรูปของสารอาหารและถายทอดไปยังผูบริโภค

ซึ่งมี2 ลักษณะดังน้ี   

1. โซอาหาร (food chain) เปนความสัมพันธชองสิ่งมีชีวิตที่มีการกินเปนทอดๆ ในแนวเดียวกัน 

การเขียนโซอาหารทําไดโดยเปนลูกศรระหวางสิ่งมีชีวิต โดยสิ่งมีชีวิตที่ถูกกินอยูทางซาย สวนผูบริโภคอยู

ทางขวา  

2. สายใยอาหาร (food web) เปนความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตที่มีการถายทอดพลังงานที่ซับซอนมี

โซอาหารที่มีความสัมพันธกันหลายๆ โซอาหารในระบบนิเวศ  

            จํานวนสิ่งมีชีวิตที่กินกันเปนทอดๆ ในระบบนิเวศต้ังแตผูผลิตไปจนถึงผูบริโภคลําดับที่ 2 

ผูบริโภคลําดับที่ 2 มี จํานวนมากกวาผูบริโภคลําดับที่ 3 จนกระทั่งถึงผูบริโภคลําดับสุดทาย ซึ่งมีจํานวน

นอยที่สุด สามารถเขียนพีระมิดโซอาหารของสิ่งมีชีวิตได  

            การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศจากผูผลิตไปยังผูบริโภคลําดับตางๆจนถึงผูสลาย

สารอิรทรีย พลังงานจะลดลงไปในแตละลําดับ และเมื่อพิจารณาจํานวนผูผลิตไปยังผูบริโภคลําดับตางๆ 

จะมีจํานวนลดลงตามลําดับ ซึ่งคลายกับการเปลี่ยนแปลงมวลสาร ซึ่งทั้งการถายทอดพลังงาน จํานวน

ประชากร และมวลของสิ่งมีชีวิตจะมีลักษณะเปนรูปพีระมิด ซึ่งมี 3 แบบดังน้ี 
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1.พีระมิด จํานวนของสิ่งมีชีวิต ( pyramid of numbers ) ผูผลิตจะมีจํานวนมากกวาผูบริโภคและ

ผูบริโภคลําดับที่ 1 จะมีจํานวนมากกวาผูบริโภคลําดับที่ 2 ผูบริโภคสุดทายของโซอาหารจะมีจํานวนนอย

ที่สุด 

2.พีระมิดมวลของสิ่งมีชีวิต ( pyramid of biomass ) สรางขึ้นจากการคาดคะเนมวลของนํ้าหนัก

แหงของสิ่งมีชีวิตที่ถายทอดพลังงานตามลําดับโซอาหารแทนการนับจํานวน เพราะจํานวนของสิ่งมีชีวิต

อาจคลาดเคลื่อนได เน่ืองจากขนาดของสิ่งมีชีวิตตางกัน จึงเสนอความสัมพันธในรูปของมวลซึ่งมีความ

ถูกตองมากกวาพีระมิดจํานวนของสิ่งมีชีวิต 

3.พีระมิดปริมาณพลังงาน ( pyramid of energy ) เปนพีระมิดที่แสดงอัตราการถายทอดพลังงาน

ในรูปของสารอาหาร (คือสวนที่กินได) ไปตามโซอาหาร ซึ่งมีความชัดเจนมากกวาพีระมิดแบบอ่ืน และ

เปนพีระมิดที่มีฐานกวางเสมอ  

การหมุนเวียนของธาตุอาหาร 

การหมุนเวียนของแรธาตุและการถายทอดพลังงานเปนหัวใจสําคัญของระบบนิเวศทําใหระบบ

นิเวศคงอยูได  การหมุนเวียนของแรธาตุเปนวัฏจักรจากสิ่งแวดลอมเขาสูสิ่งมีชีวิตและจากสิ่งมีชีวิตถูก

ปลดปลอยออกสูสิ่งแวดลอมอีก หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไป การหมุนเวียนของธาตุอาหารน้ีเกิดขึ้นจาก

การทํางานรวมกันระหวางกระบวนการทางชีวภาพ  การะบวนการทางกายภาพ และกระบวนการทางเคมี

ที่เกิดขึ้นทั้งในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม ทําใหแรธาตุเกิดการหมุนเวียนอยูในระบบนิเวศไดจึงเรียกวา การ

หมุนเวียนทางชีวธรณีเคมี หรือ วัฏจักรชีวธรณีเคมี(Biogeochemical  Cycle) 

  1.วัฏจักรของนํ้า  (Hydrologic Cycle in Ecosystem)นํ้าเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของ

มนุษย  และเปนองคประกอบที่สําคัญของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย  นํ้ามีอยูในโลกทั้งหมดราว  1,350  ลาน

ลูกบาศกกิโลเมตร  ประมาณรอยละ 1 ของนํ้าจํานวนน้ีจะอยูในทะเลสาบแมนํ้าลําคลอง และใตดิน  

ปริมาณนํ้าจํานวนหน่ึงจะถูกสงผานไปมาในบรรยากาศนํ้าที่ถูกสงเขาสูบรรยากาศจะตกลงเปนฝนหรือ

หิมะในปริมาณใกลเคียงกัน  ปริมาณนํ้าทั้งหมดจะอยูในทะเลมหาสมุทรรอยละ  97  อยูใตดิน รอยละ  0.6  

อยูในดิน  รอยละ  0.2  อยูในลักษณะของนํ้าแข็ง  รอยละ  2.1  และอยูในลักษณะของไอนํ้าที่ลอยอยูใน

บรรยากาศ  รอยละ  0.001  วัฏจักรของนํ้าจําเปนตอสิ่งมีชีวิตมากเพราะนํ้าเปนตัวละลายที่ดี จึงนําแรธาตุที่

จําเปนเขาสูพืช เพื่อสรางเปนสารอาหารใหแกสิ่งมีชีวิต การทราบวัฏจักรของนํ้าจึงมีประโยชนในดานการ

อนุรักษสิ่งมีชีวิต และสภาพแวดลอม 
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2.วัฏจักรของคารบอน (Carbon Cycle) สิ่งมีชีวิตทุกชนิดตองการธาตุคารบอน (C)  เพราะเปนธาตุ

หลักในสารประกอบอินทรียทุกชนิดคารบอนหมุนเวียนระหวางสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตในรูป

คารบอนไดออกไซดในบรรยากาศซึ่งมีอยูประมาณรอยละ0.04และในนํ้าซึ่งอยูในรูปของคารบอนได 

ออกไซดอิสระหรือรูปของไบคารบอเนตคารบอนที่อยูในอากาศจะอยูในรูปของคารบอนไดออกไซด

(CO2)โดยคารบอนไดออกไซด จะถูกพืชนําไปสรางเปนสารอาหาร  โดยกระบวนการสังเคราะหแสง ซึ่ง

จะถูกถายทอดไปยังสัตวโดยการกินในที่สุดทั้งพืชและสัตวจะปลอยคารบอนไดออกไซดออกสู

บรรยากาศดวยการหายใจและบางสวนที่ยังคงอยูในรูปของเน้ือเยื่อพืชและสัตวจะมีการหมุนเวียนกลับสู

บรรยากาศใหมหลังจากพืชและสัตวตายและมีการยอยสลายเกิดขึ้น นอกจากน้ีบางสวนที่ไมยอยสลายก็

ทับถมกันเปนเวลานาน กลายเปนถานหินนํ้ามันและกาซ เมื่อมนุษยนํามาใชเกิดการเผาไหมก็จะได

คารบอนไดออกไซดคืนสูบรรยากาศ  นอกจากน้ียังไดจากการระเบิดของภูเขาไฟเปนคร้ังคราวอีกดวย 

   
   

3.วัฏจักรของไนโตรเจน (Nitrogen Cycle)ธาตุไนโตรเจนเปนธาตุที่จําเปนในการสรางโปรโต

ปลาสซึม ของสิ่งมีชีวิต  โดยจะเปนสวนประกอบหลักของโปรตีน  ในบรรยากาศมีกาซไนโตรเจน  

ประมาณรอยละ78แตสิ่งมีชีวิตไมสามารถนํามาใชไดโดยตรงแตจะใชไดเมื่ออยูในสภาพของสารประกอบ  

แอมโมเนีย  ไนไตรทและไนเตรท  ไนโตรเจนในบรรยากาศ  จึงตองเปลี่ยนรูปใหอยูในสภาพที่สิ่งมีชีวิต   

สวนใหญจะใชไดวัฏจักรน้ีจึงประกอบดวยขบวนการตรึงไนโตรเจน  (Nitrogen Fixation) ขบวนการสราง

แอมโมเนีย (Ammonification)  ขบวนการสรางไนเตรด  (Nitrification) และขบวนการสรางไนโตรเจน  

(Denitrification)  ขบวนการเหลาน้ีจะตองอาศัยแบคทีเรีย จุลินทรียอ่ืนๆ จํานวนมาก จึงทําใหเกิดสมดุล

http://www.google.co.th/url?url=http://www.myfirstbrain.com/viewnews.asp?newsID=68762&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=oAcyVMHJCoKhuQSz1oC4Dg&ved=0CBcQ9QEwAA&usg=AFQjCNHRJscQQ882q0vokSM6HZ0BpT8Msg
http://www.google.co.th/url?url=http://www.myfirstbrain.com/viewnews.asp?newsID=68762&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=oAcyVMHJCoKhuQSz1oC4Dg&ved=0CBkQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHRJscQQ882q0vokSM6HZ0BpT8Msg
http://www.google.co.th/url?url=http://www.myfirstbrain.com/viewnews.asp?newsID=68762&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=oAcyVMHJCoKhuQSz1oC4Dg&ved=0CBcQ9QEwAA&usg=AFQjCNHRJscQQ882q0vokSM6HZ0BpT8Msg
http://www.google.co.th/url?url=http://www.myfirstbrain.com/viewnews.asp?newsID=68762&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=oAcyVMHJCoKhuQSz1oC4Dg&ved=0CBkQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHRJscQQ882q0vokSM6HZ0BpT8Msg


358 

 

ของวัฏจักรไนโตรเจน นอกจากจะถูกตรึงโดยสิ่งมีชีวิตแลว ไนโตรเจนในบรรยากาศ ยังถูกตรึงจาก

ธรรมชาติอีกดวย เปนตนวาเมื่อเกิดฟาแลบขึ้นมา  ไนโตรเจนในทองฟาจะเปลี่ยนแปลงทางเคมี  ฟสิกส  

กอใหเกิดสารประกอบไนเตรดขึ้นมา  จากน้ันจะถูกนํ้าฝนชะพาลงสูพื้นดินตอไป 

 

 
 4 .วัฏจักรฟอสฟอรัส  (Phosphorus  Cycle)ฟอสฟอรัส  เปนธาตุที่จําเปนตอการดํารงชีพของ

สิ่งมีชีวิต เพราะเปนองคประกอบของ DNA,  RNA  และ  ATP   ฟอสฟอรัสเปนธาตุที่อยูในธรรมชาติ

นอยมาก  และเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา  เชน  แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด  ดวยเหตุน้ี

ฟอสฟอรัสจึงถูกใชหมุนเวียนอยูระหวางสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิตในปริมาณที่จํากัด  ดังน้ันฟอสฟอรัส  จึง

เปนปจจัยที่จํากัดจํานวนสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหลายชนิฟอสฟอรัสสวนใหญจะอยูในรูปของหิน

ฟอสเฟตหรือแรฟอสเฟต  เมื่อถูกกัดกรอนโดยนํ้าและกระแสลมปะปนอยูในดิน  แลวถูกนํ้าชะลางใหอยู

ในรูปที่ละลายนํ้าได  ซึ่งพืชสามารถนําไปใชและ   ถายทอดไปในระบบนิเวศตามหวงโซอาหาร  เมื่อตาย

ลงก็จะถูกยอยสลายดวยพอสฟาไท  ซึ่งแบคทีเรีย  (Phosphatizing Bacteria)  ใหอยูในรูปที่ละลายนํ้าได  

สวนน้ีนอกจากพืชนําไปใชโดยตรงแลว  ยังถูกกระบวนการชะลางพัดพาลงสูทะเล  มหาสมุทรปะปนอยู

ในดินตะกอนทั้งทะเลลึกและต้ืน  และถูกสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ในทะเลนํามาใชถายทอดไปตามหวงโซ อาหาร

จนถึงปลาขนาดใหญและนกทะเลเมื่อสัตวพวกน้ีตายลงเกิดการสะสมเปนแหลงสะสมชนิดกัวโน (Guano)  

ซึ่งเกิดจากการสะสมตัวของมูลนกและกระดูกนกเชนเดียวมูลคางคาว  ธาตุไนโตรเจนที่เกิดรวมอยูดวยใน

มูลสัตวเหลาน้ีละลายนํ้าไดดีมากจึงถูกพัดพาไปหมดคงเหลือไวแตธาตุฟอสฟอรัสที่สลายตัวยาก  นํามาใช

ไมไดจากน้ันจะเร่ิมวัฏจักรใหมอีกปจจุบันฟอสฟอรัสมีสวนทําใหเกิดมลภาวะทางนํ้าไดเน่ืองจาก

ผงซักฟอกซึ่งมีฟอสเฟต เปนสวนผสม  เมื่อปลอยลงสูแมนํ้าลําธาร  ทําใหพืชนํ้าเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  

ซึ่งทําใหเกิดปญหาแกแหลงนํ้ามากขึ้น 

5.วัฏจักรซัลเฟอร(SulfurCycle)ซัลเฟอรหรือกํามะถันเปนธาตุที่สําคัญในการเจริญเติบโตและ 

เมตาโบลิซัมของสิ่งมีชีวิตดังน่ันถาขาดกํามะถันจะ ไมสามารถมีชีวิตอยูได  กํามะถันที่พบในธรรมชาติจะ

อยูในสภาพของแรธาตุและในสภาพของสารประกอบหลายชนิดเชนไฮโดรเจนซัลไฟด(H2S)  และซัลเฟต 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.myfirstbrain.com/viewnews.asp?newsID=68762&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=oAcyVMHJCoKhuQSz1oC4Dg&ved=0CB0Q9QEwAw&usg=AFQjCNHRJscQQ882q0vokSM6HZ0BpT8Msg
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(SO4
2-) สารประกอบอินทรียในพืชและสัตวจะถูกยอยสลายเปนไฮโดรเจนซัลไฟต  โดยปฏิกิริยาของ

แบคทีเรียและถูกเปลี่ยนตอจนกลายเปนซัลเฟต  ซึ่งพืชจะนํากลับไปใชไดกํามะถันในซากของพืชและ

สัตวบางสวนจะถูกสะสมและถูกตรึงไวในถานหิน  และนํ้ามันปโตรเลียม  เมื่อมีการนํามาใชเปนเชื้อเพลิง

เกิดการเผาไหมไดกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)  เมื่อกาซน้ีอยูในบรรยากาศจะรวมตัวกับละอองนํ้าตก

ลงมาเปนเม็ดฝนของกรดกํามะถันหรือกรดซัลฟวริก (H2SO4) ซึ่งจะกัดและทําให   สิง่กอสรางตาง ๆ สึก

กรอนและเปนอันตรายตอการหายใจของคน 

   
วัฏจักรตาง ๆ เหลาน้ีเปนวัฏจักรที่สําคัญในการรักษาสมดุลธรรมชาติ  (Balance of Nature)  ยัง

มีวัฏจักรอ่ืน ๆ อีกหลายอยางในธรรมชาติ  แตละวัฏจักรก็มีระบบภาวะธํารงดุลของตนเอง  ถาสวนใด

สวนหน่ึงของระบบถูกทําลายไปก็จะสง     ผลกระทบไปยังวัฏจักรอ่ืน ๆ  ทําใหสมดุลธรรมชาติเสียหาย  

การที่สารตาง ๆ มีการหมุนเวียนกลับคืนสูธรรมชาติ  ทําใหปริมาณสารที่มีอยูในธรรมชาติไมหมดสิ้นไป  

ทําใหมีอยูในปริมาณที่สมดุลกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน้ัน ๆ  ดุลธรรมชาติจึงเปนปรากฏการณที่เกี่ยวกับ

ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตดวยกันกับสิ่งไมมีชีวิตในธรรมชาติ 

หลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

ในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหเหมาะสมและไดรับประโยชนสูงสุดควรคํานึง 

ถึงหลักตอไปน้ี 

 1. การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตองคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนควบคูกัน

ไป เพราะทรัพยากรธรรมชาติตางก็มีความเกี่ยวของสัมพันธและสงผลตอกันอยางแยกไมได 

 2. การวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางชาญฉลาด ตองเชื่อมโยงกับการพัฒนา สังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง และคุณภาพชีวิตอยางกลมกลืน ตลอดจนรักษาไวซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศควบคู

กันไป 

 3. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ตองรวมมือกันทุกฝาย ทั้งประชาชนในเมือง ในชนบท และ

ผูบริหาร ทุกคนควรตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมตลอดเวลา โดนเร่ิมตนที่ตนเอง

และทองถิ่นของตน รวมมือกันทั้งภายในประเทศและทั้งโลก 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.vcharkarn.com/lesson/1310&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=oAcyVMHJCoKhuQSz1oC4Dg&ved=0CDMQ9QEwDg&usg=AFQjCNF8IeJaeir5ZwSXcT99TsRBo8i3DA
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    4.ความสําเร็จของการพัฒนาประเทศขึ้นอยูกับความอุดมสมบูรณและความปลอดภัยของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ดังน้ันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติจึงเปนการทําลายมรดกและอนาคตของชาติดวย 

    5.ประเทศมหาอํานาจที่เจริญทางดานอุตสาหกรรม มีความตองการทรัพยากรธรรมชาติเปน

จํานวนมาก เพื่อใชปอนโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศของตน ดังน้ันประเทศที่กําลังพัฒนาทั้งหลายจึง

ตองชวยกันปองกันการแสวงหาผลประโยชนของประเทศมหาอํานาจ 

      6.มนุษยสามารถนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาชวยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได แตการ

จัดการน้ันไมควรมุงเพียงเพื่อการอยูดีกินดีเทาน้ัน ตองคํานึงถึงผลดีทางดานจิตใจดวย 

       7.การใชทรัพยากรธรรมชาติในสิ่งแวดลอมแตละแหงน้ัน จําเปนตองมีความรูในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติที่จะใหประโยชนแกมนุษยทุกแงทุกมุม ทั้งขอดีและขอเสีย โดยคํานึงถึงการสูญเปลา

อันเกิดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติดวย 

       8.รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จําเปนและหายากดวยความระมัดระวัง พรอมทั้งประโยชนและ

การทําใหอยูในสภาพที่เพิ่มทั้งทางดานกายภาพและเศรษฐกิจเทาที่ทําได รวมทั้งจะตองตระหนักเสมอวา 

การใชทรัพยากรธรรมชาติที่มากเกินไปจะไมเปนการปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม 

       9.ตองรักษาทรัพยากรที่ทดแทนได โดยใหมีอัตราการผลิตเทากับอัตราการใชหรืออัตราการ

เกิดเทากับอัตราการตายเปนอยางนอย 

      10.หาทางปรับปรุงวิธีการใหมๆในการผลิตและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมี

ประสิทธิภาพ อีกทั้งพยายามคนควาสิ่งใหมมาใชทดแทน 

      11.ใหการศึการเพื่อใหประชาชนเขาใจถึงความสําคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

สําหรับวิธีการในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติน้ัน ศิริพรต ผลสิทธุ (2531 : 196-197) ไดเสนอ

วิธีการไวดังน้ี 

      1.การถนอม เปนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติทั้งปริมาณและคุณภาพใหมีอยูนานที่สุดโดย

พยายามใชทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพ เชน การเลือกจับปลาที่มีขนาดโตมาใชในการบริโภค 

ไมจับปลาที่มีขนาดเล็กเกินไป เพื่อใหปลาเหลาน้ันไดมีโอกาสโตขึ้นมาแทนปลาที่ถูกจับไปบริโภคแลว 

      2.การบูรณะซอมแซมเปนการบุรณะซอมแวมทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดความเสียหายใหมี

สภาพเหมือนเดิมหรือเกือบเทาเดิม บางคร้ังอาจเรียกวาพัฒนากได เชน ปาไมถูกทําลายหมดไป ควรมีการ

ปลูกปาขึ้นมาทดแทน จะทําใหมีพื้นที่บริเวณน้ันกลับคืนเปนปาไมอีกคร้ังหน่ึง 

      3.การปรับปรุงและการใชอยางมีประสิทธิภาพ เชนการนําแรโลหะประเภทตาง ๆ มาถลุงแลว

นําไปสรางเคร่ืองจักรกล เคร่ืองยนต หรืออุปกรณตาง ๆ ซึ่งจะใหประโยชนแกมนุยษเรามากยิ่งขึ้น 
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      4.การนํามาใชใหม เปนการนําทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวมาใชใหม เชน เศษเหล็ก สามารถ

นํากลับมาหลอม แลวแปรสภาพสําหรับการใชประโยชนใหมได 

      5.การใชสิ่งอ่ืนทดแทน เปนการนําเอาทรัพยากรอยางอ่ืนที่มีมากกวา หรือหางายกวา มาใช

ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติที่หายากหรือกําลังขาดแคลน เชน นําพลาสติกมาใชแทนโลหะในบางสวน

ของเคร่ืองจักรหรือยานพาหนะ 

      6.การสํารวจหาแหลงทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มเติม เพื่อเตรียมไวใชประโยชนในอนาคต เชน 

การสํารวจแหลงนํ้ามันในอาวไทย ทําใหคนพบแหลงกาซธรรมชาติเปนจํานวนมาก สามารถนํามาใช

ประโยชนทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว อีกทั้งชวยลดปริมาณการนําเขากาซธรรมชาติจากตาง 

      7.การประดิษฐของเทียมขึ้นมาใช เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดปริมาณในการใชทรัพยากรธรรมชาติ 

ชนิดอ่ืน ๆ ที่นิยมใชกัน ของเทียมที่ผลิตขึ้นมา เชน ยางเทียม ผาเทียม และผาไหมเทียม เปนตน 

      8.การเผยแพรความรูเปนการเผยแพรความรูความเขาใจในเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเพื่อที่จะไดรับความรวมมืออยางเต็มที่และรัฐควรมีบทบาทในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม โดยการวางแผนจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรัดกุม 

      9.การจัดต้ังสมาคม เปนการจัดต้ังสมาคมหรือชมรมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
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ใบงานที่ 17. 

เร่ือง ระบบนิเวศ 

คําสั่งจงตอบคําถามตอไปน้ี 

1. ระบบนิเวศหมายถึงอะไรและแบงออกเปนกี่ประเภทอะไรบาง 

2. การถายทอดพลังงานในระบบหมายความวาอยางไร และมีกี่ชนิดอะไรบาง 

3. จงอธิบายกลไกการหมุนเวียนของสารในระบบนิเวศวามีอะไรบาง 

4. จงอธิบายสวนประกอบของระบบนิเวศโดยแบงตามหนาที่ของสิ่งมีชีวิตมีกี่

ประเภทอะไรบาง 

5. แนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศมีอะไรบาง 
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จบแผนเตรียมการสอนแลวคะ 
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	2.วัฏจักรของคาร์บอน (Carbon Cycle) สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องการธาตุคาร์บอน (C)  เพราะเป็นธาตุหลักในสารประกอบอินทรีย์ทุกชนิดคาร์บอนหมุนเวียนระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในรูปคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ0.04และในน้ำซึ่งอยู่ในรูปขอ...
	ออกไซด์อิสระหรือรูปของไบคาร์บอเนตคาร์บอนที่อยู่ในอากาศจะอยู่ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์(CO2)โดยคาร์บอนไดออกไซด์ จะถูกพืชนำไปสร้างเป็นสารอาหาร  โดยกระบวนการสังเคราะห์แสง ซึ่งจะถูกถ่ายทอดไปยังสัตว์โดยการกินในที่สุดทั้งพืชและสัตว์จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกส...
	3.วัฏจักรของไนโตรเจน (Nitrogen Cycle)ธาตุไนโตรเจนเป็นธาตุที่จำเป็นในการสร้างโปรโตปลาสซึม ของสิ่งมีชีวิต  โดยจะเป็นส่วนประกอบหลักของโปรตีน  ในบรรยากาศมีก๊าซไนโตรเจน  ประมาณร้อยละ78แต่สิ่งมีชีวิตไม่สามารถนำมาใช้ได้โดยตรงแต่จะใช้ได้เมื่ออยู่ในสภาพของสารป...
	4 .วัฏจักรฟอสฟอรัส  (Phosphorus  Cycle)ฟอสฟอรัส  เป็นธาตุที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต เพราะเป็นองค์ประกอบของ DNA,  RNA  และ  ATP   ฟอสฟอรัสเป็นธาตุที่อยู่ในธรรมชาติน้อยมาก  และเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา  เช่น  แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเ...
	5.วัฏจักรซัลเฟอร์(SulfurCycle)ซัลเฟอร์หรือกำมะถันเป็นธาตุที่สำคัญในการเจริญเติบโตและ
	เมตาโบลิซัมของสิ่งมีชีวิตดังนั่นถ้าขาดกำมะถันจะ ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้  กำมะถันที่พบในธรรมชาติจะอยู่ในสภาพของแร่ธาตุและในสภาพของสารประกอบหลายชนิดเช่นไฮโดรเจนซัลไฟด์(H2S)  และซัลเฟต (SO42-) สารประกอบอินทรีย์ในพืชและสัตว์จะถูกย่อยสลายเป็นไฮโดรเจนซัลไฟต...
	วัฏจักรต่าง ๆ เหล่านี้เป็นวัฏจักรที่สำคัญในการรักษาสมดุลธรรมชาติ  (Balance of Nature)  ยังมีวัฏจักรอื่น ๆ อีกหลายอย่างในธรรมชาติ  แต่ละวัฏจักรก็มีระบบภาวะธำรงดุลของตนเอง  ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบถูกทำลายไปก็จะส่ง     ผลกระทบไปยังวัฏจักรอื่น ๆ  ทำให้ส...
	หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
	ในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมและได้รับประโยชน์สูงสุดควรคำนึง
	ถึงหลักต่อไปนี้
	1. การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ต้องคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติอื่นควบคู่กันไป เพราะทรัพยากรธรรมชาติต่างก็มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์และส่งผลต่อกันอย่างแยกไม่ได้
	2. การวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด ต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนา สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และคุณภาพชีวิตอย่างกลมกลืน ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศควบคู่กันไป
	3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย ทั้งประชาชนในเมือง ในชนบท และผู้บริหาร ทุกคนควรตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา โดนเริ่มต้นที่ตนเองและท้องถิ่นของตน ร่วมมือกันทั้งภายในประเทศและทั้งโลก
	4.ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์และความปลอดภัยของทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นการทำลายมรดกและอนาคตของชาติด้วย
	5.ประเทศมหาอำนาจที่เจริญทางด้านอุตสาหกรรม มีความต้องการทรัพยากรธรรมชาติเป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ป้อนโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศของตน ดังนั้นประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายจึงต้องช่วยกันป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ของประเทศมหาอำนาจ
	6.มนุษย์สามารถนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้ แต่การจัดการนั้นไม่ควรมุ่งเพียงเพื่อการอยู่ดีกินดีเท่านั้น ต้องคำนึงถึงผลดีทางด้านจิตใจด้วย
	7.การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมแต่ละแห่งนั้น จำเป็นต้องมีความรู้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จะให้ประโยชน์แก่มนุษย์ทุกแง่ทุกมุม ทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยคำนึงถึงการสูญเปล่าอันเกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วย
	8.รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นและหายากด้วยความระมัดระวัง พร้อมทั้งประโยชน์และการทำให้อยู่ในสภาพที่เพิ่มทั้งทางด้านกายภาพและเศรษฐกิจเท่าที่ทำได้ รวมทั้งจะต้องตระหนักเสมอว่า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มากเกินไปจะไม่เป็นการปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
	9.ต้องรักษาทรัพยากรที่ทดแทนได้ โดยให้มีอัตราการผลิตเท่ากับอัตราการใช้หรืออัตราการเกิดเท่ากับอัตราการตายเป็นอย่างน้อย
	10.หาทางปรับปรุงวิธีการใหม่ๆในการผลิตและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งพยายามค้นคว้าสิ่งใหม่มาใช้ทดแทน
	11.ให้การศึการเพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
	สำหรับวิธีการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้น ศิริพรต ผลสิทธุ์ (2531 : 196-197) ได้เสนอวิธีการไว้ดังนี้
	1.การถนอม เป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติทั้งปริมาณและคุณภาพให้มีอยู่นานที่สุดโดยพยายามใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ เช่น การเลือกจับปลาที่มีขนาดโตมาใช้ในการบริโภค ไม่จับปลาที่มีขนาดเล็กเกินไป เพื่อให้ปลาเหล่านั้นได้มีโอกาสโตขึ้นมาแทนปลาที่ถู...
	2.การบูรณะซ่อมแซมเป็นการบุรณะซ่อมแวมทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดความเสียหายให้มีสภาพเหมือนเดิมหรือเกือบเท่าเดิม บางครั้งอาจเรียกว่าพัฒนาก้ได้ เช่น ป่าไม้ถูกทำลายหมดไป ควรมีการปลูกป่าขึ้นมาทดแทน จะทำให้มีพื้นที่บริเวณนั้นกลับคืนเป็นป่าไม้อีกครั้งหนึ่ง
	3.การปรับปรุงและการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการนำแร่โลหะประเภทต่าง ๆ มาถลุงแล้วนำไปสร้างเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะให้ประโยชน์แก่มนุยษ์เรามากยิ่งขึ้น
	4.การนำมาใช้ใหม่ เป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ เช่น เศษเหล็ก สามารถนำกลับมาหลอม แล้วแปรสภาพสำหรับการใช้ประโยชน์ใหม่ได้
	5.การใช้สิ่งอื่นทดแทน เป็นการนำเอาทรัพยากรอย่างอื่นที่มีมากกว่า หรือหาง่ายกว่า มาใช้ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติที่หายากหรือกำลังขาดแคลน เช่น นำพลาสติกมาใช้แทนโลหะในบางส่วนของเครื่องจักรหรือยานพาหนะ
	6.การสำรวจหาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มเติม เพื่อเตรียมไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคต เช่น การสำรวจแหล่งน้ำมันในอ่าวไทย ทำให้ค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติเป็นจำนวนมาก สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว อีกทั้งช่วยลดปริมาณการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่าง
	7.การประดิษฐ์ของเทียมขึ้นมาใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดปริมาณในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ชนิดอื่น ๆ ที่นิยมใช้กัน ของเทียมที่ผลิตขึ้นมา เช่น ยางเทียม ผ้าเทียม และผ้าไหมเทียม เป็นต้น
	8.การเผยแพร่ความรู้เป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่และรัฐควรมีบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการวางแผนจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรัดกุม
	9.การจัดตั้งสมาคม เป็นการจัดตั้งสมาคมหรือชมรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


