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คู่มือคร ู

รายวิชาพื้นฐาน 

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เล่ม ๒ 

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

จัดทำโดย 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ 



 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

คำชี้แจง 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จ ัดทำตัวชี ้ว ัดและสาระการเรียนรู้  

แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีจุดเน้นเพื ่อต้องการพัฒนาผู ้เรียนให้มีความรู ้ความสามารถ 
ทัดเทียมกับนานาชาติ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เชื ่อมโยงความรู้กับกระบวนการ ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
และแก้ปัญหาที ่หลากหลาย มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติเพื ่อให้ผู ้ เร ียนได้ใช้ทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ และทักษะแห่งศตวรรษที ่ ๒๑ ซึ ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไปนี ้ โรงเรี ยนจะต้องใช้ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) สสวท. จึงได้จัดทำคู่มือครู
ประกอบหนังสือเรียนที่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรเพ่ือให้โรงเรียนได้ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เล่ม ๒ นี้ สสวท. ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือ
นำไปใช้เป็นคู่มือครูคู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เล่ม ๒ 
ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภายในคู่มือครูประกอบด้วยโครงสร้างหลักสูตร 
แนวความคิดต่อเนื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียน ซึ่งเป็นตัวอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการนำไปใช้ ในการจัดทำคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่มนี้ 
ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ครูผู้สอนจากสถาบันต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน 
จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ 

 สสวท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ 
ครูและผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายที ่จะช่วยให้การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากมี  
ข้อเสนอแนะใดที่จะทำให้คู่มือครูสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โปรดแจ้ง สสวท. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 
 

      
(ศาสตราจารย์ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์) 

             ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      กระทรวงศึกษาธิการ  
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ส่วนหน้า เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 หน่วยการเรียนรู้ 
 ความสอดคล้องของบทเรียน กิจกรรมการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 รายการวัสดุอุปกรณ์ประกอบหนังสือเรียน 
 แนะนำการใช้คู่มือครู 
 
หน่วยที่  5  ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวัน 
 บทที่ 1  ปฏิกิริยาเคมี 
 บทที่ 2  วัสดุในชีวิตประจำวัน 
หน่วยที่ 6  ไฟฟ้า 
 บทที ่1  วรจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
 บทที่ 2  ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 
หน่วยที่ 7  ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
 บทที่ 1  ระบบนิเวศ 
 บทที่ 2  ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ภาคผนวก บรรณานุกรม 
 คณะผู้จัดทำ 
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คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

 

 

ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร มุงเนนใหผูเรียนไดคนพบความรูดวยตนเองมากที่สุด เพ่ือใหไดกระบวนการและ

ความรูจากการสังเกต การสำรวจตรวจสอบ การทดลอง แลวนำผลที่ไดมาจัดระบบเปนหลักการ แนวคิด และองคความรู 

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรมีเปาหมายที่สำคัญดังน้ี 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการ ทฤษฎี และกฎที่เปนพ้ืนฐานในวิชาวิทยาศาสตร  

2. เพ่ือใหเขาใจขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตรและขอจำกัดในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร 

3. เพ่ือใหมีทักษะที่สำคัญในการศึกษาคนควาและคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4. เพื่อใหตระหนักถึงความสัมพันธระหวางวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มวลมนุษย และสภาพแวดลอมในเชิงทีม่ี

อิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน 

5. เพ่ือนำความรู ความเขาใจในวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคมและการดำรงชีวิต 

6. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแกปญหาและการจัดการ ทักษะในการสื่อสาร 

และความสามารถในการตัดสินใจ 

7. เพื่อใหเปนผูที่มีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยาง

สรางสรรค 

  

เปาหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
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คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตร ทั้งดานความรูในเน้ือหา

และกระบวนการในการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร ตลอดจนเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการตาง ๆ มีทักษะ

สำคัญในการคนควาและสรางองคความรู โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู และแกปญหาที่หลากหลาย ให

ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกขั้นตอน มีการลงมือปฏิบัติอยางหลากหลาย เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผูเรียน 

โดยกำหนดสาระสำคัญดังน้ี  

 วิทยาศาสตรชีวภาพ (Biological Science) เรียนรูเกี่ยวกับชีวิตในสิ่งแวดลอม องคประกอบของสิ่งมีชีวิต  

การดำรงชีวิตของมนุษยและสัตว การดำรงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ

สิ่งมีชีวิต 

 วิทยาศาสตรกายภาพ (Physical Science) เรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร  

การเคลื่อนที่ พลังงาน และคลื่น 

 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ (Earth and Space Science) เรียนรู เกี ่ยวกับองคประกอบของเอกภพ 

ปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ ระบบโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา กระบวนการเปลี่ยนแปลงลม

ฟาอากาศ และผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 เทคโนโลยี (Technology) 

• การออกแบบและเทคโนโลยี (Designing and Technology) เรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อดำรงชีวิต

ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ใชความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศาสตรอื่น ๆ เพ่ือ

แกปญหาหรือพัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใชเทคโนโลยี 

อยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม 

• วิทยาการคำนวณ (Computing Science) เรียนรูเกี่ยวกับการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห แกปญหา

เปนขั้นตอนและเปนระบบ ประยุกตใชความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน 

การแกปญหาที่พบในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  

เปาหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
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คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

 

 

สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ 

เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ ่งไมมีชีวิตกับสิ ่งมีชีวิตและ

ความสัมพันธระหวางสิ ่งมีชีว ิตกับสิ ่งมีชีว ิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน 

การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปญหาและผลกระทบที่มีตอ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไข

ปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเขาและออกจากเซลล 

ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ของสัตวและมนุษยที่ทำงานสัมพันธกัน 

ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธกัน รวมทั้งนำ

ความรูไปใชประโยชน 

เขาใจกระบวนการและความสำคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม  

การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลตอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ

ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

สาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ 

เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับโครงสราง

และแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร 

การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำตอวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่ 

แบบตาง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน  

เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวาง 

สสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณที่เกี่ยวของกับ

เสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

  

 มาตรฐาน ว 1.1 

 มาตรฐาน ว 1.2 

 มาตรฐาน ว 1.3 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ว 2.1 

 มาตรฐาน ว 2.2 

 มาตรฐาน ว 2.3 
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สาระที่ 3 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 

เขาใจองคประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ 

และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะที่สงผลตอสิ่งมีชีวิตและการประยุกตใช

เทคโนโลยีอวกาศ 

เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและ 

บนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลตอ

สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

สาระที่ 4 เทคโนโลยี 

เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  

ใชความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศาสตรอื่น ๆ เพื่อแกปญหาหรือ

พัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใชเทคโนโลยี

อยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม 

เขาใจและใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริงอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ  

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู การทำงาน และการแกปญหาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ รูเทาทัน และมีจริยธรรม 

  

 มาตรฐาน ว 3.2 

 มาตรฐาน ว 4.1 

 มาตรฐาน ว 3.1 

 มาตรฐาน ว 4.2 
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• เขาใจลักษณะและองคประกอบที่สำคัญของเซลลสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของการทำงานของระบบตาง ๆ ในรางกาย

มนุษย การดำรงชีวิตของพืช การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซม และ

ตัวอยางโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ประโยชนและผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ปฏิสัมพันธขององคประกอบของระบบนิเวศ และการถายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต 

• เขาใจองคประกอบและสมบัติของธาตุ สารละลาย สารบริสุทธิ์ สารผสม หลักการแยกสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร 

ในรูปแบบของการเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี และสมบัติทางกายภาพ และการใช

ประโยชนของวัสดุประเภทพอลิเมอร เซรามิก และวัสดุผสม 

• เขาใจการเคลื่อนที่ แรงลัพธและผลของแรงลัพธที่กระทำตอวัตถุ โมเมนตของแรง แรงที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน  

สนามของแรง ความสัมพันธของงาน พลังงานจลน พลังงานศักยโนมถวง กฎการอนุรักษพลังงาน การถายโอน

พลังงาน สมดุลความรอน ความสัมพันธของปริมาณทางไฟฟา การตอวงจรไฟฟาในบาน พลังงานไฟฟา และหลักการ

เบ้ืองตนของวงจรอิเล็กทรอนิกส 

• เขาใจสมบัติของคลื่นและลักษณะของคลื่นแบบตาง ๆ แสง การสะทอน การหักเหของแสง และทัศนอุปกรณ 

• เขาใจการโคจรของดาวเคราะหรอบดวงอาทิตย การเกิดฤดู การเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย การเกิดขางขึ้น

ขางแรม การขึ้นและตกของดวงจันทร การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง ประโยชนของเทคโนโลยีอวกาศ และความกาวหนาของ

โครงการสำรวจอวกาศ 

• เขาใจลักษณะของชั้นบรรยากาศ องคประกอบและปจจัยที่มีผลตอลมฟาอากาศ การเกิดและผลกระทบของพายุ 

ฟาคะนอง พายุหมุนเขตรอน การพยากรณอากาศ สถานการณการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก กระบวนการเกิด

เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพและการใชประโยชน พลังงานทดแทนและการใชประโยชน ลักษณะและโครงสรางภายใน

โลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนผิวโลก ลักษณะชั้นหนาตัดดิน กระบวนการเกิดดิน แหลงน้ำผิวดิน 

แหลงน้ำใตดิน กระบวนการเกิดและผลกระทบของภัยธรรมชาติ และธรณีพิบัติภัย 

• เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ไดแก ระบบทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความสัมพันธระหวาง

เทคโนโลยีกับศาสตรอื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร วิเคราะห เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพื่อเลือกใช

เทคโนโลยี โดยคำนึงถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม ประยุกตใชความรู ทักษะ และทรัพยากรเพ่ือ

ออกแบบและสรางผลงานสำหรับการแกปญหาในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ โดยใชกระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือไดอยางถูกตอง เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งคำนึงถึง

ทรัพยสินทางปญญา 

• นำขอมูลปฐมภูมิเขาสูระบบคอมพิวเตอร วิเคราะห ประเมิน นำเสนอขอมูลและสารสนเทศไดตามวัตถุประสงค 

ใชทักษะการคิดเชิงคำนวณในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริง และเขียนโปรแกรมอยางงายเพื่อชวยในการแกปญหา 

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางรูเทาทันและรับผิดชอบตอสังคม 

คุณภาพผูเรียนเมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
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• ตั้งคำถามหรือกำหนดปญหาที่เชื่อมโยงกับพยานหลักฐาน หรือหลักการทางวิทยาศาสตรที่มีการกำหนดและควบคุม 

ตัวแปร คิดคาดคะเนคำตอบหลายแนวทาง สรางสมมติฐานที่สามารถนำไปสูการสำรวจตรวจสอบ ออกแบบและ 

ลงมือสำรวจตรวจสอบโดยใชวัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม เลือกใชเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมใน

การเก็บรวบรวมขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ไดผลเที่ยงตรงและปลอดภัย 

• วิเคราะหและประเมินความสอดคลองของขอมูลที่ไดจากการสำรวจตรวจสอบจากพยานหลักฐาน โดยใชความรูและ

หลักการทางวิทยาศาสตรในการแปลความหมายและลงขอสรุป และสื่อสารความคิด ความรู จากผลการสำรวจ

ตรวจสอบหลากหลายรูปแบบ หรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางเหมาะสม 

• แสดงถึงความสนใจ มุงมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย ในสิ่งที่จะเรียนรู มีความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับเรื่องที่จะ

ศึกษาตามความสนใจของตนเอง โดยใชเครื่องมือและวิธีการที่ใหไดผลถูกตอง เชื่อถือได ศึกษาคนควาเพิ่มเติมจาก

แหลงความรูตาง ๆ แสดงความคิดเห็นของตนเอง รับฟงความคิดเห็นผูอื่น และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรูที่

คนพบ เมื่อมีขอมูลและประจักษพยานใหมเพ่ิมขึ้นหรือโตแยงจากเดิม 

• ตระหนักในคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ใชในชีวิตประจำวัน ใชความรูและกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ แสดงความชื่นชม ยกยองและเคารพสิทธิใน

ผลงานของผูคิดคน เขาใจผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตรตอสิ่งแวดลอมและตอ

บริบทอ่ืน ๆ และศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม ทำโครงงานหรือสรางช้ินงานตามความสนใจ 

• แสดงถึงความซาบซึ้ง หวงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 
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ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู 

มาตรฐาน ว 1.1 

1. อธิบายปฏิสัมพันธขององคประกอบ

ของระบบนิเวศที่ไดจากการสำรวจ 

• ระบบนิเวศประกอบดวยองคประกอบที่มีชีวิต เชน พืช สัตว 

จุล ินทรีย  และองคประกอบที ่ไม ม ีช ีว ิต เชน แสง น้ำ 

อุณหภูมิ แรธาตุ แกส องคประกอบเหลานี้มีปฏิสัมพันธกัน 

เชน พืชตองการแสง น้ำ และแกสคารบอนไดออกไซดใน

การสรางอาหาร สัตวตองการอาหาร และสภาพแวดลอมที่

เหมาะสมในการดำรงช ีว ิต เช น อ ุณหภูม ิ  ความช้ืน 

องคประกอบทั้งสองสวนนี้จะตองมีความสัมพันธกันอยาง

เหมาะสม ระบบนิเวศจึงจะสามารถคงอยูตอไปได 

2. อธิบายรูปแบบความสัมพันธระหวาง

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบตาง ๆ 

ในแหลงที่อยูเดียวกันที่ไดจากการ

สำรวจ 

• สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธกันในรูปแบบตาง ๆ 

เชน ภาวะพ่ึงพากัน ภาวะอิงอาศัย ภาวะเหย่ือกับผูลา ภาวะ

ปรสิต 

• สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัยอยูรวมกันในแหลงที่อยู

เดียวกัน ในชวงเวลาเดียวกัน เรียกวา ประชากร 

• กลุมสิ่งมีชีวิตประกอบดวยประชากรของสิ่งมีชีวิตหลาย ๆ 

ชนิด อาศัยอยูรวมกันในแหลงที่อยูเดียวกัน 

3. สรางแบบจำลองในการอธิบาย

การถายทอดพลังงานในสายใย

อาหาร 

4. อธิบายความสัมพันธของผู ผลิต 

ผูบริโภค และผูยอยสลายสารอินทรยี

ในระบบนิเวศ 

5. อธิบายการสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิต

ในโซอาหาร 

6. ตระหนักถึงความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต 

และสิ ่งแวดลอมในระบบนิเวศ โดย 

ไมทำลายสมดุลของระบบนิเวศ 

• กลุมสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบงตามหนาที่ไดเปน 3 กลุม 

ไดแก ผูผลิต ผูบริโภค และผูยอยสลายสารอินทรีย สิ่งมีชีวิต

ทั้ง 3 กลุมนี้ มีความสัมพันธกัน ผูผลิตเปนสิ่งมีชีวิตที่สราง

อาหารไดเอง โดยกระบวนการสังเคราะหดวยแสง ผูบริโภค 

เปนสิ ่งมีชีวิตที ่ไมสามารถสรางอาหารไดเอง และตองกิน

ผูผลิตหรือสิ่งมีชีวิตอื่นเปนอาหาร เมื่อผูผลิตและผูบริโภค

ตายลง จะถูกยอยโดยผูยอยสลายสารอินทรียซึ ่งจะเปลี่ยน

สารอินทรียเปนสารอนินทรียกลับคืนสูสิ่งแวดลอม ทำใหเกิด

การหมุนเวียนสารเปนวัฏจักร จำนวนผูผลิต ผูบริโภค และ 

ผูยอยสลายสารอินทรียจะตองมีความเหมาะสม จึงทำใหกลุม

สิ่งมีชีวิตอยูไดอยางสมดุล 
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 • พลังงานถูกถายทอดจากผูผลิตไปยังผูบริโภคลำดับตาง ๆ 

รวมทั ้งผู ยอยสลายสารอินทรียในรูปแบบสายใยอาหาร 

ที่ประกอบดวย โซอาหารหลายโซที ่สัมพันธกัน ในการ

ถายทอดพลังงานในโซอาหาร พลังงานที่ถูกถายทอดไปจะ

ลดลงเรื่อย ๆ ตามลำดับของการบริโภค 

• การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ อาจทำใหมีสารพิษ

สะสมอยู ในสิ ่งมีชีว ิตได จนอาจกอใหเกิดอันตรายตอ

สิ่งมีชีวิต และทำลายสมดุลในระบบนิเวศ ดังนั้นการดูแล

รักษาระบบนิเวศใหเกิดความสมดุล และคงอยูตลอดไปจึง

เปนสิ่งสำคัญ 

มาตรฐาน ว 1.3 

1. อธิบายความสัมพันธระหวางยีน  

ดีเอ ็นเอ และโครโมโซม โดยใช

แบบจำลอง 

• ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตสามารถถายทอดจาก

รุ นหนึ ่งไปยังอีกรุ นหนึ ่งได โดยมียีนเปนหนวยควบคุม

ลักษณะทางพันธุกรรม 

• โครโมโซมประกอบดวยดีเอ ็นเอ และโปรตีนขดอยู ใน

นิวเคลียส ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซมมีความสัมพันธกัน 

โดยบางสวนของดีเอ็นเอทำหนาที่เปนยีนที่กำหนดลักษณะ

ของสิ่งมีชีวิต 

• สิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซม 2 ชุด โครโมโซมที่เปนคูกัน มีการ

เร ียงลำด ับของย ีนบนโครโมโซมเหม ือนก ัน เร ียกวา 

ฮอมอโลกัสโครโมโซม ยีนหนึ ่งที ่อยู บนคู ฮอมอโลกัส

โครโมโซม อาจมีรูปแบบแตกตางกัน เรียกแตละรูปแบบ

ของยีนที่ตางกันนี้วา แอลลีล ซึ่งการเขาคูกันของแอลลีล 

ตาง ๆ อาจสงผลทำใหสิ่งมีชีวิตมีลักษณะที่แตกตางกันได 

• สิ่งมีชีวิตแตละชนิดมีจำนวนโครโมโซมคงที่ มนุษยมีจำนวน

โครโมโซม 23 คู เปนออโตโซม 22 คู และโครโมโซมเพศ 1 

คู เพศหญิงมีโครโมโซมเพศเปน XX เพศชายมีโครโมโซม

เปน XY 
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2. อธิบายการถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณา

ลักษณะเดียวที่แอลลีลเดนขมแอลลีล 

ดอยอยางสมบูรณ 

3. อธิบายการเกิดจีโนไทปและฟโนไทป

ของลูกและคำนวณอัตราสวนการ

เกิดจ ีโนไทปและฟโนไทปของ 

รุนลูก 

• เมนเดลไดศึกษาการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของ 

ตนถั ่วชนิดหนึ ่ง และนำมาสู หลักการพื ้นฐานของการ

ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 

• สิ ่งมีชีว ิตที ่ม ีโครโมโซมเปน 2 ชุด ยีนแตละตำแหนงบน 

ฮอมอโลกัสโครโมโซมมี 2 แอลลีล โดยแอลลีลหนึ่งมาจากพอ 

และอีกแอลลีลมาจากแม ซึ ่งอาจมีรูปแบบเดียวกัน หรือ

แตกตางกัน แอลลีลที่แตกตางกันนี้ แอลลีลหนึ่งอาจมีการ

แสดงออกขมอีกแอลลีลหนึ่งได เรียกแอลลีลนั้นวาเปนแอลลีล 

เดน สวนแอลลีลที่ถูกขมอยางสมบูรณ เรียกวาเปนแอลลีล 

ดอย 

• เมื ่อมีการสรางเซลลสืบพันธุ  แอลลีลที ่เปนคู กันในแตละ 

ฮอมอโลกัสโครโมโซมจะแยกจากกันไปสู  เซลลส ืบพันธุ 

แตละเซลล โดยแตละเซลลสืบพันธุจะไดรับเพียง 1 แอลลีล 

และจะมาเขาคู กับแอลลีลที่ตำแหนงเดียวกันของอีกเซลล

สืบพันธุหนึ่ง เมื่อเกิดการปฏิสนธิ จนเกิดเปนจีโนไทปและ

แสดงฟโนไทปในรุนลูก 

4. อธิบายความแตกตางของการแบง

เซลลแบบไมโทซิสและไมโอซิส 

• กระบวนการแบงเซลลของสิ่งมีชีวิตมี 2 แบบ คือไมโทซิส 

และไมโอซิส 

• ไมโทซิส เปนการแบงเซลลเพื่อเพิ่มจำนวนเซลลรางกาย  

ผลจากการแบงจะไดเซลลใหม 2 เซลลที่มีลักษณะและ

จำนวนโครโมโซมเหมือนเซลลต้ังตน 

• ไมโอซิส เปนการแบงเซลลเพ่ือสรางเซลลสืบพันธุ ผลจาก

การแบงจะไดเซลลใหม 4 เซลล ที่มีจำนวนโครโมโซมเปน

ครึ่งหนึ่งของเซลลตั้งตน เมื่อเกิดการปฏิสนธิของเซลล

สืบพันธุ ลูกจะไดรับการถายทอดโครโมโซมชุดหนึ่งจาก

พอและอีกชุดหนึ่งจากแม จึงเปนผลใหรุ นลูกมีจำนวน

โครโมโซมเทากับรุนพอแมและจะคงที่ในทุก ๆ รุน 

  

 



ญ  

สถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  

คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู 

5. บอกไดวาการเปลี ่ยนแปลงของยีน

หรือโครโมโซมอาจทำใหเกิดโรคทาง

พันธุกรรม พรอมทั้งยกตัวอยางโรค

ทางพันธุกรรม 

6. ตระหนักถึงประโยชนของความรูเรื่อง

โรคทางพันธ ุกรรม โดยร ู  ว  าก อน

แตงงานควรปรึกษาแพทยเพื ่อตรวจ

และวินิจฉัยภาวะเสี่ยงของลูกที่อาจ

เกิดโรคทางพันธุกรรม 

• การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซม สงผลใหเกิด 

การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต เชน 

โรคธาลัสซีเมียเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของยีน กลุมอาการ

ดาวนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซม 

• โรคทางพันธุกรรมสามารถถายทอดจากพอแมไปสูลูกได 

ดังนั้นกอนแตงงานและมีบุตรจึงควรปองกันโดยการตรวจ

และว ิน ิจฉ ัยภาวะเส ี ่ยงจากการถ ายทอดโรคทาง

พันธุกรรม 

7. อธิบายการใชประโยชนจากสิ่งมีชีวิต

ดัดแปรพันธุกรรม และผลกระทบที่

อาจมีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม โดย

ใชขอมูลที่รวบรวมได 

8. ตระหนักถึงประโยชนและผลกระทบ

ของสิ ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่

อาจมีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม โดย

การเผยแพรความรู ท ี ่ไดจากการ

โตแยงทางวิทยาศาสตร ซึ่งมีขอมูล

สนับสนุน 

• มนุษยเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ 

เพื่อใหไดสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามตองการ เรียกสิ่งมีชีวิต

น้ีวา สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 

• ในปจจุบันมนุษยมีการใชประโยชนจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม

เปนจำนวนมาก เชน การผลิตอาหาร การผลิตยารักษาโรค 

การเกษตร อยางไรก็ดีส ังคมยังมีความกังวลเกี ่ยวกับ

ผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่มีตอสิ่งมีชีวิต

และสิ ่งแวดลอม ซึ ่งยังทำการติดตามศึกษาผลกระทบ

ดังกลาว 

9. เปรียบเทียบความหลากหลายทาง

ชีวภาพในระดับชนิดสิ ่งมีชีว ิตใน

ระบบนิเวศตาง ๆ 

10. อธ ิ บายความสำค ั ญของความ

หลากหลายทางชีวภาพที ่ม ีต อการ

รักษาสมดุลของระบบนิเวศและตอ

มนุษย 

11. แสดงความตระหนักในคุณคาและ

ความสำคัญของความหลากหลาย

ทางชีวภาพ โดยมีสวนรวมในการดูแล

รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

• ความหลากหลายทางชีวภาพ มี 3 ระดับ ไดแก ความ

หลากหลายของระบบนิเวศ ความหลากหลายของชนิด

สิ่งมีชีวิต และความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลาย

ทางชีวภาพนี้มีความสำคัญตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศที ่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงจะรักษา

สมดุลไดดีกวาระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ

ต่ำกว า นอกจากนี ้ความหลากหลายทางชีวภาพยังมี

ความสำคัญตอมนุษยในดานตาง ๆ เชน ใชเปนอาหาร 

ยารักษาโรค วัตถุดิบในอุตสาหกรรมตาง ๆ ดังนั้น จึงเปน

หนาที่ของทุกคนในการดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

ใหคงอยู 
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มาตรฐาน ว 2.1 

1. ระบุสมบัติทางกายภาพและการใช

ประโยชนวัสดุประเภทพอลิเมอร 

เซราม ิก และว ัสด ุผสมโดยใช

หลักฐานเชิงประจักษและสารสนเทศ 

2. ตระหนักถึงคุณคาของการใชวัสดุ

ประเภทพอลิเมอร เซรามิก และ 

วัสดุผสม โดยเสนอแนะแนวทางการ

ใชวัสดุอยางประหยัดและคุมคา 

• พอลิเมอร เซรามิก และวัสดุผสม เปนวัสดุที ่ใชมากใน

ชีวิตประจำวัน 

• พอลิเมอรเปนสารประกอบโมเลกุลใหญที่เกิดจากโมเลกุล

จำนวนมากรวมตัวกันทางเคมี เชน พลาสติก ยาง เสนใย  

ซึ่งเปนพอลิเมอรที่มีสมบัติแตกตางกัน โดยพลาสติกเปน 

พอลิเมอรที ่ขึ ้นรูปเปนรูปทรงตาง ๆ ได ยางยืดหยุนได  

สวนเสนใยเปนพอลิเมอรที ่สามารถดึงเปนเสนยาวได  

พอลิเมอรจึงใชประโยชนไดแตกตางกัน 

• เซรามิกเปนวัสดุที ่ผลิตจากดิน หิน ทราย และแรธาตุ 

ตาง ๆ จากธรรมชาติ และสวนมากจะผานการเผาที่อุณหภูมิ

สูง เพื ่อใหไดเนื ้อสารที ่แข็งแรง เซรามิกสามารถทำเปน

รูปทรงตาง ๆ ได สมบัติทั ่วไปของเซรามิกจะแข็ง ทนตอ 

การสึกกรอนและเปราะ สามารถนำไปใชประโยชนได เชน 

ภาชนะที่เปนเครื่องปนดินเผา ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 

• วัสดุผสมเปนวัสดุที่เกิดจากวัสดุตั้งแต 2 ประเภทที่มีสมบัติ

แตกตางกันมารวมตัวกัน เพื่อนำไปใชประโยชนไดมากขึ้น 

เชน เสื ้อกันฝนบางชนิดเปนวัสดุผสมระหวางผากับยาง 

คอนกรตีเสริมเหล็กเปนวัสดุผสมระหวางคอนกรตีกับเหล็ก 

• วัสดุบางชนิดสลายตัวยาก เชน พลาสติก การใชวัสดุอยาง

ฟุมเฟอยและไมระมัดระวังอาจกอปญหาตอสิ่งแวดลอม 

3.  อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึง

การจัดเรียงตัวใหมของอะตอมเมื่อ

เกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใชแบบจำลอง

และสมการขอความ 

• การเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของ

สาร เปนการเปลี่ยนแปลงที่ทำใหเกิดสารใหม โดยสารที่

เขาทำปฏิกิริยา เรียกวา สารตั้งตน สารใหมที่เกิดขึ้นจาก

ปฏิกิร ิยา เรียกวา ผลิตภัณฑ การเกิดปฏิกิร ิยาเคมี

สามารถเขียนแทนไดดวยสมการขอความ 
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 • การเกิดปฏิกิริยาเคมี อะตอมของสารต้ังตนจะมีการจัดเรียงตัว

ใหม ไดเปนผลิตภัณฑ ซึ่งมีสมบัติแตกตางจากสารตั้งตน โดย

อะตอมแตละชนิดกอนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีมีจำนวนเทากัน 

4. อธิบายกฎทรงมวล โดยใชหลักฐาน

เชิงประจักษ 

• เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี มวลรวมของสารตั้งตนเทากับมวล

รวมของผลิตภัณฑ ซึ่งเปนไปตามกฎทรงมวล 

5. วิเคราะหปฏิกิร ิยาดูดความรอน 

และปฏิกิริยาคายความรอน จาก

การเปลี่ยนแปลงพลังงานความรอน

ของปฏิกิริยา 

• เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี มีการถายโอนความรอนควบคูไปกับ

การจัดเร ียงตัวใหมของอะตอมของสาร ปฏิก ิร ิยาที ่มี 

การถายโอนความรอนจากสิ ่งแวดลอมเขาสู ระบบเปน

ปฏิกิริยาดูดความรอน ปฏิกิริยาที่มีการถายโอนความรอน

จากระบบออกสูสิ่งแวดลอมเปนปฏิกิริยาคายความรอน โดย

ใชเครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดอุณหภูมิ เชน เทอรมอมิเตอร 

หัววัดที่สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได

อยางตอเน่ือง 

6. อธิบายปฏิกิริยาการเกิดสนิมของ

เหล็ก ปฏิกิร ิยาของกรดกับโลหะ 

ปฏ ิก ิ ร ิ ยาของกรดก ับเบส และ

ปฏิกิร ิยาของเบสกับโลหะ โดยใช

หลักฐานเชิงประจักษ และอธิบาย

ปฏิกิริยาการเผาไหม การเกิดฝนกรด 

การส ังเคราะห ด วยแสง โดยใช

สารสนเทศ รวมทั ้งเข ียนสมการ

ขอความแสดงปฏิกิริยาดังกลาว 

• ปฏิกิร ิยาเคมีที ่พบในชีว ิตประจำวันมีหลายชนิด เชน 

ปฏิกิริยาการเผาไหม การเกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของ

กรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส ปฏิกิริยาของเบสกับ

โลหะ การเกิดฝนกรด การสังเคราะหดวยแสง ปฏิกิริยาเคมี

สามารถเขียนแทนไดดวยสมการขอความ ซึ่งแสดงชื่อของ

สารต้ังตนและผลิตภัณฑ เชน  

เช้ือเพลิง + ออกซิเจน → คารบอนไดออกไซด + น้ำ 

ปฏิกิริยาการเผาไหมเปนปฏิกิริยาระหวางสารกับออกซิเจน 

สารที่เกิดปฏิกิริยาการเผาไหม สวนใหญเปนสารประกอบที่

มีคารบอนและไฮโดรเจนเปนองคประกอบ ซึ่งถาเกิดการ 

เผาไหมอยางสมบูรณ จะไดผลิตภัณฑเปนคารบอนไดออกไซด

และน้ำ 
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 • การเกิดสนิมของเหล็ก เกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหวางเหล็ก 

น้ำ และออกซิเจน ไดผลิตภัณฑเปนสนิมของเหล็ก 

• ปฏิก ิร ิยาการเผาไหมและการเกิดสนิมของเหล็กเปน

ปฏิกิริยาระหวางสารตาง ๆ กับออกซิเจน 

• ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ กรดทำปฏิกิริยากับโลหะไดหลาย

ชนิด ไดผลิตภัณฑเปนเกลือของโลหะและแกสไฮโดรเจน 

• ปฏิกิริยาของกรดกับสารประกอบคารบอเนตไดผลิตภัณฑ

เปนแกสคารบอนไดออกไซด เกลือของโลหะ และน้ำ 

• ปฏิกิริยาของกรดกับเบส ไดผลิตภัณฑเปนเกลือของโลหะ

และน้ำ หรืออาจไดเพียงเกลือของโลหะ 

• ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะบางชนิด ไดผลิตภัณฑเปนเกลือ

ของเบสและแกสไฮโดรเจน 

• การเกิดฝนกรด เปนผลจากปฏิก ิร ิยาระหวางน้ำฝนกับ

ออกไซดของไนโตรเจน หรือออกไซดของซัลเฟอร ทำให

น้ำฝนมีสมบัติเปนกรด 

• การสังเคราะหดวยแสงของพืช เปนปฏิกิริยาระหวางแกส

คารบอนไดออกไซดกับน้ำ โดยมีแสงชวยในการเกิดปฏิกิริยา 

ไดผลิตภัณฑเปนน้ำตาลกลูโคสและแกสออกซิเจน 

7. ระบุประโยชนและโทษของปฏิกิริยา

เคมีที่มีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

และยกตัวอยางวิธีการปองกันและ

แกปญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่

พบในชีวิตประจำวัน จากการสืบคน

ขอมูล 

8. ออกแบบวิธีแกปญหาในชีวิตประจำวัน 

โดยใชความรูเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี

โดยบ ู รณาการว ิ ทยาศาสตร  

คณิตศาสตร เทคโนโลย ี  และ

วิศวกรรมศาสตร 

• ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวันมีทั้งประโยชนและโทษ

ตอสิ ่งมีชีวิตและสิ ่งแวดลอม จึงตองระมัดระวังผลจาก

ปฏิกิริยาเคมี ตลอดจนรูจักวิธีปองกันและแกปญหาที่เกิด

จากปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน 

• ความรูเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี สามารถนำไปใชประโยชนใน

ชีวิตประจำวัน และสามารถบูรณาการกับคณิตศาสตร 

เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตรเพื่อใชปรับปรุงผลิตภัณฑ

ใหมีคุณภาพตามตองการหรืออาจสรางนวัตกรรมเพ่ือ

ปองกันและแกปญหาที่เกิดขึ ้นจากปฏิกิริยาเคมี โดยใช

ความรูเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี เชน การเปลี่ยนแปลงพลังงาน

ความรอนอันเนื่องมาจากปฏิกิริยาเคมี การเพิ่มปริมาณ

ผลผลิต 
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มาตรฐาน ว 2.3 

1. วิเคราะหความสัมพันธระหวาง 

ความตางศักย กระแสไฟฟา และ

ความตานทาน และคำนวณปริมาณ

ที่เกี่ยวของโดยใชสมการ V = IR จาก

หลกัฐานเชิงประจักษ 

2. เขียนกราฟความสัมพันธระหวาง

กระแสไฟฟาและความตางศักยไฟฟา 

3. ใชโวลตมิเตอร แอมมิเตอรในการ

วัดปริมาณทางไฟฟา 

• เมื่อตอวงจรไฟฟาครบวงจรจะมีกระแสไฟฟาออกจาก

ขั้วบวกผานวงจรไฟฟาไปยังขั้วลบของแหลงกำเนิดไฟฟา 

ซึ่งวัดคาไดจากแอมมิเตอร 

• คาที่บอกความแตกตางของพลังงานไฟฟาตอหนวยประจุ

ระหวางจุด 2 จุด เรียกวา ความตางศักย ซึ่งวัดคาไดจาก

โวลตมิเตอร 

• ขนาดของกระแสไฟฟามีคาแปรผันตรงกับความตางศักย

ระหวางปลายทั ้งสองของตัวนำ โดยอัตราสวนระหวาง 

ความตางศักยและกระแสไฟฟามีคาคงที่ เรียกคาคงที่นี้วา 

ความตานทาน 

4. วิเคราะหความตางศักยไฟฟาและ

กระแสไฟฟาในวงจรไฟฟาเมื่อตอ 

ตัวตานทานหลายตัวแบบอนุกรม

และแบบขนานจากหลักฐานเชิง

ประจักษ 

5. เข ียนแผนภาพวงจรไฟฟาแสดง 

การตอตัวตานทานแบบอนุกรม

และแบบขนาน 

• ในวงจรไฟฟาประกอบดวยแหลงกำเนิดไฟฟา สายไฟฟา 

และอุปกรณไฟฟา โดยอุปกรณไฟฟาแตละชิ้นมีความตานทาน 

ในการตอตัวตานทานหลายตัว มีทั้งตอแบบอนุกรมและ

แบบขนาน 

• การตอตัวตานทานหลายตัวแบบอนุกรมในวงจรไฟฟา 

ความตางศักยที่ครอมตัวตานทานแตละตัวมีคาเทากับ

ผลรวมของความตางศักยที ่ครอมตัวตานทานแตละตัว  

โดยกระแสไฟฟาที่ผานตัวตานทานแตละตัวมีคาเทากัน 

• การตอตัวตานทานหลายตัวแบบขนานในวงจรไฟฟา 

กระแสไฟฟาที่ผานวงจรมีคาเทากับผลรวมของกระแสไฟฟา

ที ่ผานตัวตานทานแตละตัว โดยความตางศักยที ่ครอม 

ตัวตานทานแตละตัวมีคาเทากนั 

6. บรรยายการทำงานของชิ ้นส วน

อิเล็กทรอนิกสอยางงายในวงจรจาก

ขอมูลที่รวบรวมได 

7. เข ียนแผนภาพและต อช ิ ้นส วน

อิเล็กทรอนิกสอยางงายในวงจรไฟฟา 

• ชิ ้นสวนอิเล็กทรอนิกสมีหลายชนิด เชน ตัวตานทาน

ไดโอด ทรานซิสเตอร ตัวเก็บประจุ โดยชิ้นสวนแตละชนิด

ทำหนาที่แตกตางกันเพ่ือใหวงจรทำงานไดตามตองการ 
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 • ตัวตานทานทำหนาที ่ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟาใน

วงจรไฟฟา ไดโอดทำหนาที่ใหกระแสไฟฟาผานทางเดียว 

ทรานซิสเตอรทำหนาที่เปนสวิตชปดหรือเปดวงจรไฟฟา

และควบคุมปริมาณกระแสไฟฟา ตัวเก็บประจุทำหนาที่

เก็บและคายประจุไฟฟา 

• เครื่องใชไฟฟาอยางงายประกอบดวยชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

หลายชนิดที่ทำงานรวมกัน การตอวงจรอิเล็กทรอนิกส

โดยเลือกใชชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมตามหนาที่

ของชิ้นสวนนั้น ๆ จะสามารถทำใหวงจรไฟฟาทำงานได

ตามตองการ 

8. อธิบายและคำนวณพลังงานไฟฟา

โดยใชสมการ W = Pt รวมทั้งคำนวณ

คาไฟฟาของเครื่องใชไฟฟาในบาน 

9. ตระหนักในคุณคาของการเลือกใช

เครื่องใชไฟฟาโดยนำเสนอวิธีการใช

เครื่องใชไฟฟาอยางประหยัดและ

ปลอดภัย 

• เครื่องใชไฟฟาจะมีคากำลังไฟฟาและความตางศักยกำกับ

ไว กำลังไฟฟามีหนวยเปนวัตต ความตางศักยมีหนวยเปน

โวลต คาไฟฟาสวนใหญคิดจากพลังงานไฟฟาที่ใชทั้งหมด 

ซึ่งหาไดจากผลคูณของกำลังไฟฟาในหนวยกิโลวัตต กับ

เวลาในหนวยชั่วโมง พลังงานไฟฟามีหนวยเปนกิโลวัตต 

ช่ัวโมง หรือหนวย 

• วงจรไฟฟาในบานมีการตอเครื่องใชไฟฟาแบบขนานเพื่อให

ความตางศักยเทากัน การใชเครื่องใชไฟฟาในชีวิตประจำวัน

ตองเลือกใชเครื่องใชไฟฟาที่มีความตางศักยและกำลังไฟฟา

ใหเหมาะกับการใชงาน และการใชเครื ่องใชไฟฟาและ

อุปกรณไฟฟาตองใชอยางถูกตอง ปลอดภัย และประหยัด 

10. สรางแบบจำลองที่อธิบายการเกิด

คลื่นและบรรยายสวนประกอบของ

คลื่น 

• คลื่นเกิดจากการสงผานพลังงานโดยอาศัยตัวกลางและไม

อาศัยตัวกลาง ในคลื่นกล พลังงานจะถูกถายโอนผาน

ตัวกลางโดยอนุภาคของตัวกลางไมเคลื่อนที่ไปกับคลื่น 

คลื่นที่แผออกมาจากแหลงกำเนิดคลื่นอยางตอเนื่องและ

มีรูปแบบที่ซ้ำกัน บรรยายไดดวยความยาวคลื่น ความถี่  

แอมพลิจูด 
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11. อธิบายคลื ่นแมเหล็กไฟฟาและ

สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟาจาก

ขอมูลที่รวบรวมได 

12. ตระหนักถึงประโยชนและอันตราย

จากคลื่นแมเหล็กไฟฟาโดยนำเสนอ

การใชประโยชนในดานตาง ๆ และ

อันตรายจากคลื่นแมเหล็กไฟฟาใน

ชีวิตประจำวัน 

• คลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนคลื่นที่ไมอาศัยตัวกลางในการ

เคลื่อนที่ มีความถี่ตอเนื่องเปนชวงกวางมาก เคลื่อนที่ใน

สุญญากาศดวยอัตราเร็วเทากัน แตจะเคลื ่อนที ่ดวย

อัตราเร็วตางกันในตัวกลางอื่น คลื่นแมเหล็กไฟฟาแบง

ออกเปนชวงความถี่ตาง ๆ เรียกวา สเปกตรัมของคลื่น

แมเหล็กไฟฟา แตละชวงความถี่มีชื่อเรียกตางกัน ไดแก 

คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ อินฟราเรด แสงที่มองเห็น อัลตราไวโอเลต 

รังสีเอกซและรังสีแกมมา ซึ่งสามารถนำไปใชประโยชนได 

• เลเซอรเปนคลื ่นแมเหล็กไฟฟาที ่มีความยาวคลื ่นเดียว  

เปนลำแสงขนานและมีความเขมสูง นำไปใชประโยชนใน

ดานตาง ๆ เชน ดานการสื่อสาร มีการใชเลเซอรสำหรับสง

สารสนเทศผานเสนใยนำแสง โดยอาศัยหลักการการสะทอน

กลับหมดของแสง ดานการแพทยใชในการผาตัด 

• คลื่นแมเหล็กไฟฟานอกจากจะสามารถนำไปใชประโยชน

แลว ยังมีโทษตอมนุษยดวย เชน ถามนุษยไดร ับร ังสี 

อัลตราไวโอเลตมากเกินไป อาจจะทำใหเกิดมะเร็งผิวหนัง 

หรือถาไดรังสีแกมมาซึ่งเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีพลังงาน

สูงและสามารถทะลุผานเซลลและอวัยวะได อาจทำลาย

เนื้อเยื่อหรืออาจทำใหเสียชีวิตได เมื่อไดรับรังสีแกมมาใน

ปริมาณสูง 

13. ออกแบบการทดลองและดำเนินการ

ทดลองดวยวิธ ีท ี ่ เหมาะสมในการ

อธิบายกฎการสะทอนของแสง 

14. เขียนแผนภาพการเคลื ่อนที ่ของ

แสง แสดงการเกิดภาพจากกระจก

เงา 

• เมื่อแสงตกกระทบวัตถุจะเกิดการสะทอนซึ่งเปนไปตาม

กฎการสะทอนของแสง โดยรังสีตกกระทบ เสนแนวฉาก 

รังสีสะทอนอยู ในระนาบเดียวกัน และมุมตกกระทบ

เทากับมุมสะทอน ภาพจากกระจกเงาเกิดจากรังสี

สะทอนตัดกันหรือตอแนวรังสีสะทอนใหตัดกัน โดยถา

รังสีสะทอนตัดกันจริงจะเกิดภาพจริง แตถาตอแนวรังสี

สะทอนใหไปตัดกัน จะเกิดภาพเสมือน 
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15. อธิบายการหักเหของแสงเมื่อผาน

ตัวกลางโปรงใสที่แตกตางกัน และ

อธิบายการกระจายแสงของแสง

ขาวเมื ่อผานปริซึมจากหลักฐาน

เชิงประจักษ 

16. เขียนแผนภาพการเคลื ่อนที ่ของ

แสงแสดงการเกิดภาพจากเลนส

บาง 

• เมื ่อแสงเดินทางผานตัวกลางโปรงใสที่แตกตางกัน เชน 

อากาศและน้ำ อากาศและแกว จะเกิดการหักเห หรืออาจ

เกิดการสะทอนกลับหมดในตัวกลางที ่แสงตกกระทบ 

การหักเหของแสงผานเลนสทำใหเกิดภาพที่มีชนิดและ

ขนาดตาง ๆ 

• แสงขาวประกอบดวยแสงสีตาง ๆ เมื่อแสงขาวผานปริซึมจะ

เกิดการกระจายแสงเปนแสงสีตาง ๆ เรียกวา สเปกตรัมของ

แสงขาว เมื่อเคลื่อนที่ในตัวกลางใด ๆ ที่ไมใชอากาศ จะมี

อัตราเร็วตางกันจึงมีการหักเหตางกัน 

17. อธิบายปรากฏการณที่เกี่ยวกับแสง 

และการทำงานของทัศนอุปกรณ

จากขอมูลที่รวบรวมได 

18. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง 

แสดงการเกิดภาพของทัศนอุปกรณ

และเลนสตา 

• การสะท อนและการห ักเหของแสงนำไปใช อธ ิบาย

ปรากฏการณที่เกี่ยวกับแสง เชน รุง มิราจ และอธิบาย

การทำงานของทัศนอุปกรณ เชน แวนขยาย กระจกโคง

จราจร กลองโทรทรรศน กลองจุลทรรศน และแวนสายตา 

• ในการมองวัตถุ เลนสตาจะถูกปรับโฟกัส เพื่อใหเกิดภาพ

ชัดที ่จอตา ความบกพรองทางสายตา เชน สายตาสั้น 

และสายตายาว เปนเพราะตำแหนงที่เกิดภาพไมไดอยูที่

จอตาพอดี จ ึงตองใชเลนสในการแกไขเพื ่อช วยให

มองเห็นเหมือนคนสายตาปกติ โดยคนสายตาสั ้นใช 

เลนสเวา สวนคนสายตายาวใชเลนสนูน 

19. อธิบายผลของความสวางที ่ม ีตอ

ดวงตาจากขอมูลที่ไดจากการสืบคน 

20. ว ัดความสว  างของแสงโดยใช

อุปกรณวัดความสวางของแสง 

21. ตระหนักในคุณคาของความรูเรื่อง 

ความสวางของแสงที่มีตอดวงตา 

โดยวิเคราะหสถานการณปญหา

และเสนอแนะการจัดความสวางให

เหมาะสมในการทำกิจกรรมตาง ๆ 

• ความสวางของแสงมีผลตอดวงตามนุษย การใชสายตาใน

สภาพแวดลอมที่มีความสวางไมเหมาะสมจะเปนอันตราย

ตอดวงตา เชน การดูวัตถุในที่มีความสวางมากหรือนอย

เกินไป การจองดูหนาจอภาพเปนเวลานาน ความสวาง

บนพื ้นท ี ่ร ับแสงมีหนวยเปนล ักซ  ความร ู  เก ี ่ยวกับ 

ความสวางสามารถนำมาใชจัดความสวางใหเหมาะสมกับ

การทำกิจกรรมตาง ๆ เชน การจัดความสวางที่เหมาะสม

สำหรับการอานหนังสือ 
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มาตรฐาน ว 3.1 

1. อธิบายการโคจรของดาวเคราะห

รอบดวงอาทิตยดวยแรงโนมถวง

จากสมการ F = (Gm1m2)/r2 

• ในระบบส ุร ิยะม ีดวงอาท ิตย  เป นศ ูนย กลางโดยมี  

ดาวเคราะหและบริวาร ดาวเคราะหแคระ ดาวเคราะห

นอย ดาวหาง และอื ่น ๆ เชน วัตถุคอยเปอรโคจรอยู

โดยรอบ ซึ ่งดาวเคราะห และวัตถ ุเหล าน ี ้ โคจรรอบ 

ดวงอาทิตยดวยแรงโนมถวง แรงโนมถวงเปนแรงดึงดูด

ระหวางวัตถุสองวัตถุโดยเปนสัดสวนกับผลคูณของมวล

ทั้งสอง และเปนสัดสวนผกผันกับกำลังสองของระยะทาง

ระหวางวัตถุทั้งสอง แสดงไดโดยสมการ F = (Gm1m2)/r2 เมื่อ F 

แทนความโนมถวงระหวางมวลทั้งสอง G แทนคานิจโนม

ถวงสากล m1 แทนมวลของวัตถุแรก m2 แทนมวลของวัตถุ

ที่สอง และ r แทนระยะหางระหวางวัตถุทั้งสอง 

2. สรางแบบจำลองที่อธิบายการเกิด

ฤดู และการเคลื่อนที่ปรากฏของ

ดวงอาทิตย 

• การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตยในลักษณะที่แกนโลกเอียง

กับแนวตั้งฉากของระนาบทางโคจร ทำใหสวนตาง ๆ บน

โลกไดร ับปริมาณแสงจากดวงอาทิตยแตกตางกันใน 

รอบป เกิดเปนฤดู กลางวันกลางคืนยาวไมเทากัน และ

ตำแหนงการขึ ้นและตกของดวงอาทิตยที ่ขอบฟาและ

เสนทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตยเปลี่ยนไปในรอบป 

ซึ่งสงผลตอการดำรงชีวิต 

3. สรางแบบจำลองที่อธิบายการเกิด

ขางขึ้นขางแรม การเปลี่ยนแปลง

เวลาการขึ้นและตกของดวงจันทร 

และการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง 

• ดวงจ ันทร โคจรรอบโลก โลกและดวงจ ันทร โคจรรอบ 

ดวงอาทิตย ดวงจันทรร ับแสงจากดวงอาทิตยครึ ่งดวง

ตลอดเวลา เมื ่อดวงจันทรโคจรรอบโลกไดหันสวนสวาง

มายังโลกแตกตางกัน จึงทำใหคนบนโลกสังเกตสวนสวาง 

ของดวงจันทรแตกตางไปในแตละวันเกิดเปนขางขึ้น

ขางแรม 

• ดวงจ ันทร โคจรรอบโลกในทิศทางเด ียวก ันกับที ่ โลก

หมุนรอบตัวเอง จึงทำใหเห็นดวงจันทรขึ้นชาไปประมาณวัน

ละ 50 นาท ี
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 • แรงโนมถวงที่ดวงจันทร ดวงอาทิตยกระทำตอโลก ทำให

เกิดปรากฏการณน้ำขึ้นน้ำลง ซึ่งสงผลตอสิ่งแวดลอมและ

สิ่งมีชีวิตบนโลก วันที่น้ำมีระดับการขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดเรียก 

วันน้ำเกิด สวนวันที ่ระดับน้ำมีการขึ ้นและลงนอยเรียก 

วันน้ำตาย โดยวันน้ำเกิด น้ำตาย มีความสัมพันธกับขางขึ้น

ขางแรม 

4. อธิบายการใชประโยชนของเทคโนโลยี

อวกาศและยกตัวอยางความกาวหนา

ของโครงการสำรวจอวกาศ จาก

ขอมูลที่รวบรวมได 

• เทคโนโลยีอวกาศไดมีบทบาทตอการดำรงชีวิตของมนุษยใน

ปจจุบันมากมาย มนุษยไดใชประโยชนจากเทคโนโลยี

อวกาศ เชน ระบบนำทางดวยดาวเทียม (GNSS) การติดตาม

พายุ สถานการณไฟปา ดาวเทียมชวยภัยแลง การตรวจ

คราบน้ำมันในทะเล 

• โครงการสำรวจอวกาศตาง ๆ ไดพัฒนาเพิ ่มพูนความรู 

ความเขาใจตอโลก ระบบสุริยะและเอกภพมากขึ ้นเปน

ลำดับ ตัวอยางโครงการสำรวจอวกาศ เชน การสำรวจ

สิ่งมีชีวิตนอกโลก การสำรวจดาวเคราะหนอกระบบสุริยะ 

การสำรวจดาวอังคารและบริวารอ่ืนของดวงอาทิตย 
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รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เลม 2 เวลา 60 ชั่วโมง 

หนวยการเรียนรู เวลา (ชั่วโมง) 

หนวยที่   5   ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวัน 

บทที่  1  ปฏิกริิยาเคม ี

เรื่องที่  1  การเกิดปฏิกิริยาเคมี 

เรื่องที่  2  ปฏิกิริยาเคมีรอบตัว 

กิจกรรมทายบท ออกแบบวิธีการลดปริมาณแกสเรือนกระจกไดอยางไร 

20 

หนวยที่   6   ไฟฟา 

บทที่  1  วงจรไฟฟาอยางงาย 

เรื่องที่  1  ปริมาณทางไฟฟา 

เรื่องที่  2  วงจรไฟฟาแบบอนุกรมและแบบขนาน 

กิจกรรมทายบท ออกแบบวงจรไฟฟาในหองไดอยางไร 

บทที่  2  ไฟฟาในชีวิตประจำวัน 

เรื่องที่  1  พลังงานไฟฟา 

เรื่องที่  2  อิเล็กทรอนิกส 

กิจกรรมทายบท Smart Farming ทำไดอยางไร 

22 

หนวยที่   7   ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

 บทที ่ 1  ระบบนิเวศ 

 เรื่องที่  1  องคประกอบของระบบนิเวศ 

 เรื่องที่  2  ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 

กิจกรรมทายบท เราจะดูแลรกัษาระบบนิเวศในทองถิ่นไดอยางไร 

 บทที ่ 2  ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 เรื่องที่  1  ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต 

กิจกรรมทายบท ความหลากหลายทางชีวภาพมีความสำคัญอยางไร 

18 

  

หนวยการเรียนรู 



ธ 

  สถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรู/บทเรียน กิจกรรม ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ว 2.1 

หนวยที่ 5 ปฏิกิริยาเคมีและวสัดุใน

ชีวิตประจำวัน 

บทที่ 1 ปฏิกิริยาเคมี 

กิจกรรมที ่5.1 การเกิดปฏิกิริยา

เคมีเปนอยางไร 

• อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึง

การจัดเรียงตัวใหมของอะตอมเมื่อ

เกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใชแบบจำลอง

และสมการขอความ 

กิจกรรมที ่5.2 มวลรวมของสาร

กอนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมี

เปนอยางไร 

• อธิบายกฎทรงมวล โดยใชหลักฐาน

เชิงประจักษ 

กิจกรรมที ่5.3 การถายโอน 

ความรอนของปฏิกิริยาเคมีเปน

อยางไร 

• วิเคราะหปฏิกิริยาดูดความรอน และ

ปฏิก ิร ิยาคายความรอน จากการ

เปลี่ยนแปลงพลังงานความรอนของ

ปฏิกิริยา 

กิจกรรมที ่5.4 ปฏิกิริยาของกรด

กับเบสเปนอยางไร 

• อธิบายปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก 

ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยา

ของกรดกับเบส และปฏิกิริยาของเบส

กับโลหะ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

และอธิบายปฏิกิริยาการเผาไหม การ

เกิดฝนกรด การสังเคราะหดวยแสง โดย

ใช สารสนเทศ รวมทั ้งเข ียนสมการ

ขอความแสดงปฏิกิริยาดังกลาว 

• ระบุประโยชนและโทษของปฏิกิริยา

เคมีที ่มีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

และยกตัวอยางวิธ ีการปองกันและ

แกปญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบ

ในชีวิตประจำวัน จากการสืบคนขอมูล 

กิจกรรมที ่5.5 ปฏิกิริยาของกรด

กับโลหะและเบสกับโลหะเปน

อยางไร 

กิจกรรมที ่5.6 ปฏิกิริยาการเกิด

สนิมเหล็กเปนอยางไร 

กิจกรรมที ่5.7 ปฏิกิริยาเคมีมีผล

ตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งตาง ๆ รอบตัว

อยางไร 

  

ความสอดคลองของบทเรียน กิจกรรมการเรียนรู และตัวช้ีวัด 
ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เลม 2 

 



น  

สถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  

คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

 

 

หนวยการเรียนรู/บทเรียน กิจกรรม ตัวชี้วัด 

 กิจกรรมทายบท ออกแบบวิธีการ

ลดปริมาณแกสเรือนกระจกได

อยางไร 

• ออกแบบวิธีแกปญหาในชีวิตประจำวัน 

โดยใชความรูเกี ่ยวกับปฏิกิริยาเคมี

โดยบูรณาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร 

หนวยที่ 5 ปฏิกิริยาเคมีและวสัดุใน

ชีวิตประจำวัน 

บทที่ 2 วัสดุในชีวิตประจำวัน 

กิจกรรมที ่5.8 พอลิเมอร เซรามิก 

และโลหะมสีมบัติอยางไร 

• ระบุสมบัติทางกายภาพและการใช

ประโยชนวัสดุประเภทพอลิเมอร เซรา

มิก และวัสดุผสมโดยใชหลักฐานเชิง

ประจักษและสารสนเทศ 

กิจกรรมที ่5.9 วัสดุผสมมีสมบัติ

เปนอยางไร 

กิจกรรมทายบท 

ใชวัสดุในชีวิตประจำวันอยางไร

ใหประหยัดและคุมคา 

• ตระหนักถึงคุณคาของการใชว ัสดุ

ประเภทพอล ิ เมอร   เซราม ิก และ 

วัสดุผสม โดยเสนอแนะแนวทางการใช

วัสดุอยางประหยัดและคุมคา 

มาตรฐาน ว 2.3 

หนวยที่ 6 ไฟฟา 

บทที่ 1 วงจรไฟฟาอยางงาย 

กิจกรรมที ่6.1 ใชแอมมิเตอรวัด

กระแสไฟฟาไดอยางไร 

• ใชโวลตมิเตอร แอมมิเตอรในการวัด

ปริมาณทางไฟฟา 

กิจกรรมที ่6.2 ใชโวลตมิเตอรวัด

ความตางศักยไฟฟาไดอยางไร 

กิจกรรมที ่6.3 กระแสไฟฟาและ

ความตางศักยไฟฟาของตัวนำไฟฟา

มีความสัมพันธกันอยางไร 

• ว ิ เคราะห ความส ัมพ ันธ ระหว าง 

ความตางศักย กระแสไฟฟา และ

ความตานทาน และคำนวณปริมาณที่

เก ี ่ยวของโดยใชสมการ V = IR จาก

หลกัฐานเชิงประจักษ 

• เข ียนกราฟความสัมพันธ ระหวาง

กระแสไฟฟาและความตางศักยไฟฟา 

  

 

 

ความสอดคลองของบทเรียน กิจกรรมการเรียนรู และตัวช้ีวัด 
ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เลม 2 

 



บ 

  สถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

 

 

หนวยการเรียนรู/บทเรียน กิจกรรม ตัวชี้วัด 

หนวยที่ 6 ไฟฟา 

บทที่ 1 วงจรไฟฟาอยางงาย 

กิจกรรมที ่6.4 วงจรไฟฟาแบบ

อนุกรมเปนอยางไร 

• วิเคราะหความตางศักยไฟฟาและ

กระแสไฟฟาในวงจรไฟฟาเมื ่อตอ 

ตัวตานทานหลายตัวแบบอนุกรม

และแบบขนานจากหล ักฐานเชิง

ประจักษ 

• เข ียนแผนภาพวงจรไฟฟาแสดง 

การตอตัวตานทานแบบอนุกรมและ

แบบขนาน 

กิจกรรมที ่6.5 วงจรไฟฟาแบบ

ขนานเปนอยางไร 

กิจกรรมทายบท ออกแบบ

วงจรไฟฟาในหองไดอยางไร 

หนวยที่ 6 ไฟฟา 

บทที่ 2 ไฟฟาในชีวิตประจำวัน 

กิจกรรมที ่6.6 ใชเครื่องใชไฟฟา

อยางประหยัดและปลอดภัยได

อยางไร 

• อธิบายและคำนวณพลังงานไฟฟาโดย

ใช สมการ W = Pt รวมท ั ้ งคำนวณ 

คาไฟฟาของเครื่องใชไฟฟาในบาน 

• ตระหนักในคุณคาของการเลือกใช

เครื่องใชไฟฟาโดยนำเสนอวิธีการใช

เครื ่องใชไฟฟาอยางประหยัดและ

ปลอดภัย 

กิจกรรมที ่6.7 ตัวตานทานมี

หนาที่อะไร 

• บรรยายการทำงานของช ิ ้นส วน

อิเล็กทรอนิกสอยางงายในวงจรจาก

ขอมูลที่รวบรวมได 

• เข ี ยนแผนภาพและต อช ิ ้ นส  วน

อิเล็กทรอนิกสอยางงายในวงจรไฟฟา 

กิจกรรมที ่6.8 ไดโอดมีหนาที่

อะไร 

กิจกรรมที ่6.9 ตัวเก็บประจุมี

หนาทีอ่ยางไร 

กิจกรรมที ่6.10 ทรานซิสเตอรมี

หนาที่อะไร 

กิจกรรมทายบท Smart 

Farming ทำไดอยางไร 

  

 

ความสอดคลองของบทเรียน กิจกรรมการเรียนรู และตัวช้ีวัด 
ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เลม 2 

 



ป  

สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
 

 

หน่วยการเรียนรู้/บทเรียน กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ว 1.1 
หน่วยที่ 7 ระบบนิเวศและ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
บทที่ 1 ระบบนิเวศ 

กิจกรรมที่ 7.1 องค์ประกอบของ
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นมี
ปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร 

• อธิบายปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ของระบบนิเวศที่ได้จากการสำรวจ 

กิจกรรมที่ 7.2 สร้างแบบจำลอง
สายใยอาหารได้อย่างไร 

• สร ้ างแบบจำลองในการอธ ิบาย 
การถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร 

• อธ ิบายความส ัมพ ันธ ์ของผ ู ้ ผลิต 
ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ 
ในระบบนิเวศ 

• อธิบายการสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิต 
ในโซ่อาหาร 

กิจกรรมที่ 7.3 การสะสมสารพิษ
ในสิ่งมีชีวิตเกิดข้ึนได้อย่างไร 

กิจกรรมที่ 7.4 สิ่งมีชีวิตอยู่
ร่วมกันอย่างไร 

• อธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่าง ๆ ใน
แหล่งที่อยู่เดียวกันที่ได้จากการสำรวจ 

กิจกรรมท้ายบท เราจะดูแล
รักษาระบบนิเวศในท้องถิ่นได้
อย่างไร 

• ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต 
และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ โดยไม่
ทำลายสมดุลของระบบนิเวศ 

มาตรฐาน ว 1.3 
หน่วยที่ 7 ระบบนิเวศและ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
บทที่ 2 ความหลากหลายทางชีวภาพ 

กิจกรรมที่ 7.5 ชนิดของสิ่งมีชีวิต
ในแต่ละระบบนิเวศแตกต่างกัน
อย่างไร 

• เปรียบเทียบความหลากหลายทาง
ช ีวภาพในระดับชนิดส ิ ่งม ีช ีว ิตใน 
ระบบนิเวศต่าง ๆ 

กิจกรรมที่ 7.6 ความหลากหลาย
ทางชีวภาพเกี่ยวข้องกับการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศอย่างไร 

• อธิบายความสำคัญของความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่มีต่อการรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศและต่อมนุษย์ 

กิจกรรมท้ายบท ความหลากหลาย
ทางชีวภาพมีความสำคัญอย่างไร 

• แสดงความตระหนักในคุณค่าและ
ความสำคัญของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

  

ความสอดคล้องของบทเรียน กิจกรรมการเรยีนรู้ และตัวช้ีวัด 
ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เลม่ 2 

 



ผ 

  สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
 

ที ่ รายการ ปริมาณ/กลุ่ม 

หน่วยที่ 5 

1.  สารละลายกรดไฮโดรคลอริก ความเข้มข้น 0.6 โมลต่อลิตร 50 cm3 
2.  สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้นประมาณ 0.6 โมลต่อลิตร 15 cm3 
3.  สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้นประมาณ 3 โมลต่อลิตร 20 cm3 
4.  สารละลายกรดแอซีติกหรือน้ำส้มสายชู 35 cm3 
5.  น้ำกลั่น 250 cm3 
6.  น้ำมันพืช 1 ขวด 
7.  แผ่นสังกะสี 1 แผ่น 
8.  แผ่นอะลูมิเนียม 1 แผ่น 
9.  ตะปูเหล็ก 5 ตัว 
10.  พอลิเมอร์ เช่น ยางรัดของ ลูกโป่ง ขวดเพ็ต ชามเมลามีน ถุงพลาสติก 

(ถุงเย็น ถุงร้อน) เส้นด้าย 
2 ชนิด ชนิดละ 1 ชิ้น 

11.  เซรามิก เช่น ช้อนกระเบื้อง แผ่นกระเบื้องดินเผา อิฐมอญ 2 ชนิด ชนิดละ 1 ชิ้น 
12.  โลหะ เช่น แผ่นสังกะสี แผ่นอะลูมิเนียม แผ่นทองแดง ตะปูเหล็ก 2 ชนิด ชนิดละ 1 ชิ้น 
13.  ถ่านไฟฉาย 1.5 V พร้อมกระบะถ่าน 2 ก้อน 
14.  สายไฟฟ้าพร้อมขั้วเสียบและคลิปปากจระเข้ ยาว 50 เซนติเมตร 3 เส้น 
15.  หลอดไฟฟ้า 2.5 V พร้อมฐาน 1 ชุด 
16.  บีกเกอร์ขนาด 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร 3 ใบ 
17.  บีกเกอร์ขนาด 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร 1 ใบ 
18.  กระบอกตวงขนาด 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร 2 ใบ 
19.  กระบอกตวงขนาด 25 ลูกบาศก์เซนติเมตร 2 ใบ 
20.  ช้อนตักสารเบอร์หนึ่ง 1 คัน 
21.  ช้อนตักสารเบอร์สอง 1 คัน 
22.  หลอดทดลองขนาดกลาง 1 หลอด 
23.  หลอดทดลองขนาดใหญ่ 6 หลอด 
24.  ที่วางหลอดทดลอง 1 อัน 

  

ตารางรายการวัสดอุุปกรณ์ประกอบหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เล่ม 2 

 



ฝ  

สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
 

ที ่ รายการ ปริมาณ/กลุ่ม 

25.  คีมคีบหลอดทดลอง 1 อัน 
26.  ปากคีบ 1 อัน 
27.  ถุงผ้า ขนาด กว้าง x ยาว ประมาณ 7 นิ้ว x 9 นิ้ว 1 ใบ 
28.  ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลม 1 ชุด 
29.  กรรไกร 1 เล่ม 
30.  ค้อนขนาดเล็ก 1 อัน 
31.  กระดาษทราย 2 แผ่น 
32.  แท่งแก้วคน 1 แท่ง 
33.  กระจกนาฬิกา 1 อัน 
34.  กระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ 1 กล่อง 
35.  จุกยางเบอร์สิบ 4 อัน 
36.  เทอร์มอมิเตอร์ 1 อัน 
37.  แว่นตานิรภัย เท่าจำนวนนักเรียนในกลุ่ม  
38.  ถุงมือยาง เท่าจำนวนนักเรียนในกลุ่ม  

หน่วยที่ 6 

1.  ใบแจ้งค่าไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติกิจกรรม 1 ใบ 
2.  ใบแจ้งค่าไฟฟ้าหลังการปฏิบัติกิจกรรม 1 ใบ 
3.  ถ่านไฟฉายขนาด 1.5 V 38 ก้อน 
4.  แบตเตอรี่ขนาด 9 V 2 ก้อน 
5.  กระบะถ่านแบบ 2 ก้อน 1 อัน 
6.  กระบะถ่านแบบ 4 ก้อน 1 อัน 
7.  สายไฟฟ้าแบบที่มีคลิปปากจระเข้   14 เส้น 
8.  สายไฟฟ้า 1 ม้วน 
9.  หลอดไฟฟ้าขนาด 2.5 V พร้อมฐาน 1 ชุด 
10.  หลอดไฟฟ้าขนาด 6 V พร้อมฐาน 1 ชุด 
11.  สวิตช์แบบโยก 4 อัน 

  

ตารางรายการวัสดอุุปกรณ์ประกอบหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เล่ม 2 

 



พ 

  สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 
 

ที ่ รายการ ปริมาณ/กลุ่ม 

12.  สวิตช์กดติดปล่อยดับ 1 อัน 
13.  แอมมิเตอร์ 1 เครื่อง 
14.  โวลต์มิเตอร์ 1 เครื่อง 
15.  ลวดนิโครมเบอร์ 26 ความยาว 1 เมตร 1 เส้น 
16.  ฝอยเหล็ก 1 ม้วน 
17.  ตัวต้านทานคงท่ีขนาด 10 Ω 2 อัน 
18.  ตัวต้านทานคงท่ีขนาด 30 Ω 1 อัน 
19.  ตัวต้านทานคงท่ีขนาด 100 Ω 1 อัน 
20.  ตัวต้านทานคงท่ีขนาด 220 Ω 2 อัน 
21.  ตัวต้านทานคงท่ีขนาด 330 Ω 5 อัน 
22.  ตัวต้านทานคงท่ีขนาด 680 Ω 2 อัน 
23.  ตัวต้านทานคงท่ีขนาด 1 kΩ 1 อัน 
24.  ตัวต้านทานคงท่ีขนาด 4.7 kΩ 1 อัน 
25.  ตัวต้านทานคงท่ีขนาด 10 kΩ 3 อัน 
26.  ตัวต้านทานคงท่ีขนาด 20 kΩ 2 อัน 
27.  ตัวต้านทานคงท่ีขนาด 100 kΩ 2 อัน 
28.  ตัวต้านทานแปรค่าได้ขนาด 1 kΩ 1 อัน 
29.  ตัวต้านทานแปรค่าได้ขนาด 10 kΩ 1 อัน 
30.  ตัวต้านทานแปรค่าตามแสง 2 อัน 
31.  ไดโอดเบอร์ 1N4001 1 อัน 
32.  ไดโอดเปล่งแสงสีแดง 2 อัน 
33.  ไดโอดเปล่งแสงสีเขียว 3 อัน 
34.  ตัวเก็บประจุขนาด 100 µF 3 อัน 
35.  ตัวเก็บประจุขนาด 470 µF 1 อัน 
36.  ทรานซิสเตอร์ชนิด NPN เบอร์ BC547 6 อัน 
37.  เบรดบอร์ด 4 อัน 

  

ตารางรายการวัสดอุุปกรณ์ประกอบหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เล่ม 2 

 



ฟ  

สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
 

 

ที ่ รายการ ปริมาณ/กลุ่ม 

หน่วยที่ 7 

1.  เทอร์มอมิเตอร์ 1 อัน 
2.  แท่งแก้วคนสาร 2 อัน 
3.  กระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ 2 แผ่น 
4.  กระจกนาฬิกา 1 ใบ 
5.  ปากคีบ 1 อัน 
6.  พู่กัน 1 ด้าม 
7.  ถุงพลาสติก 3 ใบ 
8.  บีกเกอร์หรือแก้วพลาสติกใส 3 ใบ 
9.  เข็มทิศ 1 อัน 
10.  อุปกรณ์บันทึกภาพ 1 ชุด 
11.  แว่นขยายหรือกล้องจุลทรรศน์ใช้แสง 1 อัน 
12.  เซคคิดิสก์ (Secchi disc) 1ชุด 
13.  ถังพลาสติก 1 ใบ 
14.  แก้วพลาติกขนากเล็ก 4 ใบ 
15.  แก้วพลาติกขนากกลาง 4 ใบ 
16.  แก้วพลาติกขนากใหญ่ 4 ใบ 
17.  ลูกปัดสีเขียว 40 เม็ด 
18.  ลูกปัดสีแดง 40 เม็ด 

  

 
 
 
 

  

ตารางรายการวัสดอุุปกรณ์ประกอบหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เล่ม 2 

 



ภ 

  สถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

 

 
ชื่อหนวยและจุดมุงหมายของหนวยการเรียนรู 
องคประกอบของหนวย ซึ่งจัดเปนบทเรียน เรื่องของ

บทเรียนนั้น และกิจกรรมทายบท รวมทั้งแสดงเวลาที่ใช 

 

ภาพรวมการจัดกิจกรรมการเรียนรู  แสดงความ

สอดคลองของจุดประสงคของบทเรียน แนวความคิด

ตอเนื่อง และรายการประเมิน 
 

 

 
ชื่อบทเรียนและสาระสำคัญ แสดงสาระสำคัญที่

นักเรียนจะไดเรียนรูในบทเรียน 
จุดประสงคของบทเรียน แสดงเปาหมายหรือสิ่งที่

นักเรียนจะทำไดเมื่อเรียนจบบทเรียน 

 

ทักษะที่นักเรียนควรจะไดรับหรือฝกปฏิบัติ เมื่อ

เรียนจบในแตละเร่ือง 
 

 แนะนำการใชคูมือคร ู



ม  

สถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  

คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

 

 

  

 
การนำเขาสู หนวยการเรียนรู  แสดงแนวทางการ 

จัดการเรียนการสอนเมื่อเร่ิมตนบทเรียน 
ภาพนำบทพรอมคำอธิบายภาพ เพื่อสรางความสนใจ

ในการเรียนในบทนี้ 

 

ทบทวนความรูกอนเรียน เพื่อทบทวนความรู ขั้น

พื้นฐานของนักเรียน ที่ควรจะมีเพื่อเตรียมพรอมใน

การเรียนเร่ืองนี้ 

 
รูอะไรบางกอนเรียน เพื่อตรวจสอบความรูเดิมของ

นักเรียน เกี่ยวกับเรื่องที่กำลังจะเรียน โดยนักเรียน

ไมจำเปนตองตอบถูกตองครบถวน ซึ่งครูสามารถ

นำไปวางแผนในการจัดการเรียนการสอน ในเรื่อง

นั้น ๆ ได 

 

 

 
ชื่อเร่ืองและแนวการจัดการเรียนรูของเร่ือง 
ภาพนำเรื่องพรอมคำอธิบายภาพ เพื่อสรางความสนใจ

ในการเรียนในหนวยนี ้
 



ย 

  สถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   

 

 
กิจกรรมการเรียนรู ของเรื ่อง แสดงแนวการจัดการ

เรียนรู กอน ระหวาง และหลังทำกิจกรรม 

 

แนวคิดคลาดเคล่ือน 

แสดงแนวคิดคลาดเคลื่อนและแนวคิดที่ถูกตองในเรื่อง

นั้น ๆ 

 

 

 
เฉลยคำถามระหวางเรียนแสดงแนวคำตอบของ

คำถาม 

 

ขอสรุปที่นักเรียนควรได เมื่ออภิปราย และสรุปส่ิงที่

ไดเรียนรูหลังขอความ เพ่ือใหไดขอสรุป 

 

กิจกรรมเสริม ตัวอยางผลการทำกิจกรรม และ

ตัวอยางองคความรูหรือทักษะที่นักเรียนควรไดรับ

จากการทำกิจกรรมเสริม 
 



ร  

สถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  

คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

  

 
สรุปกิจกรรมการเรียนรูของเรือง โดยแสดง 
• จุดประสงค 
• เวลาที่ใชในการทำกิจกรรม 
• รายการวัสดุและอุปกรณ 
• การเตรียมตัวลวงหนาสำหรับครู 
• ขอควรระวังในการทำกิจกรรม 
• ขอเสนอแนะในการทำกิจกรรม 
• ส่ือการเรียนรูและแหลงเรียนรู 
• ตัวอยางผลการทำกิจกรรม 
• เฉลยคำถามทายกิจกรรม 

 

เฉลยแบบฝกหัดทายบท พรอมแสดงระดับความยาก 

(**) และงาย (*) ของแบบฝกหัด 

 

 

 
ความรูเพิ่มเติมสำหรับครูที่เกี่ยวของกับเนื้อหาในเรื่อง 

แตนอกเหนือผลการเรียนรู ซึ ่งไมควรนำไปใชในการ

วัดผลประเมินผลนักเรียน 
  

 

เฉลยแบบฝกหัดทายหนวย พรอมแสดงระดับความยาก 

(**) และงาย (*) ของแบบฝกหัด โดยแบบฝกหัดทาย

หนวยสอดคลองกับแบบทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

และนานาชาติ (PISA) 
 



ล 

  สถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

 



1 
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

หน่วยที ่5 | ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวติประจำวัน 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  

  

หน่วยที่ 5 
หน่วยการเรียนรู ้น ี ้มีจ ุดมุ ่งหมายให้นักเรียนเรียนรู ้เกี ่ยวกับการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี มวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมี การ
เปล ี ่ยนแปลงความร ้อนของปฏ ิก ิ ร ิยาเคม ี  ปฏ ิก ิร ิยาเคม ีท ี ่พบใน
ชีวิตประจำวัน เช่น ปฏิกิริยาของกรดกับเบส ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ 
ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ การเกิดสนิมเหล็ก การเผาไหม้ การเกิดฝนกรด 
และการสังเคราะห์ด้วยแสง ประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว วิธีการป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี  

พอลิเมอร ์เซรามิก โลหะ และวัสดุผสมเป็นวัสดุที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
วัสดุเหล่านี้มีสมบัติบางประการเหมือนกันและบางประการแตกต่างกัน ซึ่ง
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน 

 

บทที่ 1  ปฏิกิริยาเคมี   

เร่ืองที่ 1 การเกิดปฏิกิริยาเคมี       เวลาที่ใช้  4 ชั่วโมง 

เร่ืองที่ 2 ปฏิกิริยาเคมีรอบตัว เวลาที่ใช้   9  ชั่วโมง  

กิจกรรมท้ายบท เวลาที่ใช้    2  ชั่วโมง 

บทที่ 2 วสัดุในชีวิตประจำวัน 

เร่ืองที่ 1 วัสดุรอบตัว เวลาที่ใช้ 4 ชั่วโมง 

กิจกรรมท้ายบท เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง 

                                                                              รวมเวลาที่ใช้   20 ชั่วโมง 

องค์ประกอบของหน่วย 



2 
 

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่5 | ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวติประจำวัน 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

สาระสำคัญ 

ปฏิกิริยาเคมีเป็นการเปลี ่ยนแปลงของสารที ่ทำให้เกิดสารใหม่ สารที่ทำปฏิกิริยาเคมี เรียกว่า สารตั ้งต้น 
ส่วนสารใหม่ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเคมี เรียกว่า ผลิตภัณฑ์ ขณะที่เกิดปฏิกิริยาเคมี อะตอมของสารแต่ละชนิดไม่สูญหาย
หรือเกิดขึ้นใหม่ แต่มีการจัดเรียงตัวกันใหม่ มวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีจึงเท่าเดิม ซึ่งเป็นไปตาม 
กฎทรงมวล การอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นจะใช้แบบจำลอง ซึ่งสามารถเขียนอยู่ในรูปแบบของสมการข้อความ  
ขณะเกิดปฏิกิร ิยาเคมีจะมีการถ่ายโอนความร้อนควบคู ่ไปกับการเปลี ่ยนแปลงของสาร ปฏิกิร ิยาเคมีที ่พบใน
ชีวิตประจำวันมีหลายชนิด เช่น ปฏิกิริยาของกรดกับเบส ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ การเกิด
สนิมเหล็ก การเผาไหม้ การเกิดฝนกรด และการสังเคราะห์ด้วยแสง ปฏิกิริยาเคมีมีทั ้งที่เป็นประโยชน์และโทษต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เราจึงต้องรู้จักควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีเหล่านี้ 

  

ปฏิกิริยาเคมี บทที่ 1 
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จุดประสงค์ของบทเรียน เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว นักเรียนจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ 

1. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้สมการข้อความ 
2. อธิบายการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเม่ือเกิดปฏิกิริยาเคมี 
3. อธิบายกฎทรงมวล 
4. อธิบายปฏิกิริยาดูดความร้อนและปฏิกิริยาคายความร้อน  
5. อธิบายปฏิกิริยาของกรดกับเบส ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิ ริยาของเบสกับโลหะ การเกิดสนิมเหล็ก 

การเผาไหม้ การเกิดฝนกรด และการสังเคราะห์ด้วยแสง รวมทั้งเขียนสมการข้อความแสดงปฏิกิริยาดังกล่าว 
6. ระบุประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และยกตัวอย่างวิธีการป้องกัน

และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
7. ออกแบบวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยใช้ความรู ้เกี ่ยวกับปฏิกิริยาเคมี บูรณาการกับคณิตศาสตร์ 

เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

1. อธิบายการเกิด 
ปฏิกิริยาเคมีโดยใช้
สมการข้อความ 

1. การเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารเป็น
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสาร
ใหม่ โดยสารที่ทำปฏิกิริยาเคมี 
เรียกว่า สารตั้งต้น สารใหม่ที่
เกิดข้ึนจากปฏิกิริยาเคมี เรียกว่า 
ผลิตภัณฑ์ 

2. การอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
สามารถเขียนแทนได้ด้วยสมการ
ข้อความ ซึ่งแสดงชื่อของสารตั้ง
ต้นและผลิตภัณฑ์ 

กิจกรรมที่ 5.1  

การเกิดปฏิกิริยา
เคมีเป็นอย่างไร 

 

 

1.  อธิบายการเกิด 
ปฏิกิริยาเคมีโดยใช้
สมการข้อความ 

2. อธิบายการจัดเรียงตัว
ใหม่ของอะตอมเม่ือ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 

1.  เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคม ีอะตอมของ 
สารตั้งต้นจะมีการจัดเรียงตัวใหม่
ได้เป็นผลิตภัณฑ์  

2.  อะตอมแต่ละชนิดก่อนและหลัง
เกิดปฏิกิริยาเคมีมีจำนวนเท่ากัน  

 1. อธิบายการจัดเรียงตัว
ใหม่ของอะตอมเม่ือ
เกิดปฏิกิริยาเคมโีดยใช้
แบบจำลอง 

3. อธิบายกฎทรงมวล  1. เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี มวลรวมของ
สารตั้งต้นเท่ากับมวลรวมของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นไปตาม 
กฎทรงมวล 

กิจกรรมที่ 5.2  
มวลรวมของสาร
ก่อนและหลัง
เกิดปฏิกิริยาเคมี
เป็นอย่างไร  

1. อธิบายกฎทรงมวลโดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

4.  อธิบายปฏิกิริยา 
ดูดความร้อน และ
ปฏิกิริยาคายความ
ร้อน  

1.  เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี จะมี 
การถ่ายโอนความร้อน  

2.  ปฏิกิริยาที่มีการถ่ายโอนความร้อน
จากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบเป็น
ปฏิกิริยาดูดความร้อน  

กิจกรรมที่ 5.3 
การถ่ายโอนความ
ร้อนของปฏิกิริยา
เคมีเป็นอย่างไร 

1.  อธิบายปฏิกิริยาดูด
ความร้อน และปฏิกิริยา
คายความร้อน 

ภาพรวมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

3.  ปฏิกิริยาที่มีการถ่ายโอนความร้อน
จากระบบออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็น
ปฏิกิริยาคายความร้อน  

5.  อธิบายปฏิกิริยาของ
กรดกับเบส ปฏิกิริยา
ของกรดกับโลหะ 
ปฏิกิริยาของเบสกับ
โลหะ การเกิดสนิม
เหล็ก การเผาไหม้ 
การเกิดฝนกรด และ
การสังเคราะห์ด้วยแสง 
รวมทั้งเขียนสมการ
ข้อความแสดงปฏิกิริยา
ดังกล่าว 

6.  ระบุประโยชน์และโทษ
ของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว และ
ยกตัวอย่างวิธีการ
ป้องกันและแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึน 

1.  ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันมี
หลายชนิด ปฏิกิริยาของกรดกับ
เบสส่วนใหญ่ ได้ผลิตภัณฑ์เป็น
เกลือและน้ำ  

2.  กรดทำปฏิกิริยากับโลหะได้หลาย
ชนิด ส่วนใหญ่ได้ผลิตภัณฑ์เป็น
เกลือของโลหะและแก๊สไฮโดรเจน  

3.  เบสทำปฏิกิริยากับโลหะบางชนิด 
ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือของโลหะ
และแก๊สไฮโดรเจน 

4.  การเกิดสนิมเหล็ก เกิดจาก
ปฏิกิริยาเคมีระหว่างเหล็ก น้ำ 
และแก๊สออกซิเจน ได้ผลิตภัณฑ์ 
เป็นสนิมของเหล็ก 

5.  ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิต 
ประจำวันมีหลายชนิด เช่น 
การเผาไหม้ การเกิดฝนกรด 
การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  

6.  ปฏิกิริยาการเผาไหม้เป็นปฏิกิริยา
เคมีระหว่างสารประเภทเชื้อเพลิง
กับแก๊สออกซิเจน  

7.  ปฏิกิริยาการเผาไหม้ของ
สารประกอบที่มีคาร์บอนและ
ไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ 
ถ้าเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ 
จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ 

กิจกรรมที่ 5.4 
ปฏิกิริยาของกรด
กับเบสเป็นอย่างไร 
กิจกรรมที่ 5.5 
ปฏิกิริยาของกรด
กับโลหะและเบส
กับโลหะเป็น
อย่างไร 
กิจกรรมที่ 5.6 
ปฏิกิริยาการเกิด
สนิมเหล็กเป็น
อย่างไร 
กิจกรรมที่ 5.7 
ปฏิกิริยาเคมีมีผล
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่ง
ต่าง ๆ รอบตัว
อย่างไร 

 

 

 

  

 

 

1. อธิบายปฏิกิริยาของกรด
กับเบส ปฏิกิริยาของ
กรดกับโลหะ ปฏิกิริยา
ของเบสกับโลหะ  
การเกิดสนิมเหล็ก โดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
รวมทั้งเขียนสมการ
ข้อความแสดงปฏิกิริยา
ดังกล่าว 

2.  อธิบายปฏิกิริยา 
การเผาไหม้ การเกิด 
ฝนกรด และ 
การสังเคราะห์ด้วยแสง 
โดยใช้สารสนเทศ 
รวมทั้งเขียนสมการ
ข้อความแสดงปฏิกิริยา
ดังกล่าว 

3.  ระบุประโยชน์และโทษ
ของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว  

4.  ยกตัวอย่างวิธีการ
ป้องกันและแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึน  



6 
 

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่5 | ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวติประจำวัน 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

8.  การเกิดฝนกรดเป็นผลจากปฏิกิริยา
ระหว่างน้ำฝนกับออกไซด์ของ
ไนโตรเจน หรือออกไซด์ของ
ซัลเฟอร์ ทำให้น้ำฝนมีสมบัติเป็น
กรด ซึ่งมีพีเอชต่ำกว่า 5.6 

9.  การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
เป็นปฏิกิริยาระหว่างแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำ โดยมี
แสงและคลอโรฟิลล์ช่วยในการ
เกิดปฏิกิริยา ได้ผลิตภัณฑ์เป็น
น้ำตาลกลูโคสและแก๊สออกซิเจน 

7.  ออกแบบวิธีแก้ปัญหา
ในชีวิตประจำวันโดย
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ปฏิกิริยาเคมี บูรณา-
การกับคณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
กระบวนการ 
ออกแบบเชิงวิศวกรรม  

1.  ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี 
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน โดยบูรณาการกับ
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมเพ่ือใช้ปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตาม
ต้องการ หรืออาจสร้างนวัตกรรม
เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนจากปฏิกิริยาเคมี  

กิจกรรมท้ายบท 
ออกแบบวิธีการลด
ปริมาณแก๊สเรือน
กระจกได้อย่างไร 

1.  เสนอแนะแนวทาง
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน โดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับ 
ปฏิกิริยาเคมี บูรณาการ
กับคณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม 
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ทักษะ 
เร่ืองท่ี 

1 2 ท้ายบท 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การสังเกต    
การวัด    
การจำแนกประเภท    
การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ และสเปซกับเวลา    
การใช้จำนวน    
การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล    
การลงความเห็นจากข้อมลู    
การพยากรณ ์    
การตั้งสมมติฐาน    
การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ    
การกำหนดและควบคมุตัวแปร    
การทดลอง    
การตีความหมายข้อมลูและลงข้อสรุป    
การสร้างแบบจำลอง    
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ด้านการคดิอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา    
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ    
ด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ    
ด้านการสร้างสรรค์และนวตักรรม    
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร    
ด้านการทำงาน การเรียนรู้ และการพึ่งตนเอง    

 

  

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ควรจะได้จากบทเรียน 
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1. กระตุ้นความสนใจของนักเรียนเพ่ือนำเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่ 
5 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวัน โดยให้นักเรียน
สังเกตภาพนำหน่วย จากนั้นร่วมกันอภิปรายโดยใช้คำถาม
ต่อไปนี้ 
● นักเรียนสังเกตเห็นอะไรในภาพ (ภาพยางรถจักรยานยนต์) 
● นักเรียนคิดว่ายางรถจักรยานยนต์ทำจากวัสดุชนิดใด

(นักเรียนจะทราบคำตอบหลังจากอ่านเนื้อหานำหน่วย)  
2. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหานำหน่วย และร่วมกันอภิปรายเพ่ือให้

ได้แนวคิดว่าผลิตภัณฑ์ยางที่ทำจากยางธรรมชาติอาจมี
สมบัติไม่เป็นไปตามต้องการ เช่น เสื่อมสภาพได้ง่ายเมื่อ
ได้รับความร้อน ปัจจุบันมีการผลิตยางสังเคราะห์ ซึ่งได้จาก
ปฏิกิริยาเคมีของสารที ่ได้จากการกลั ่นปิโตรเลียม ยาง
ดังกล่าวจะทนทานต่อการขัดถูและสึกกร่อนมากกว่า ทำให้
เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย จากนั้นอ่านคำถามนำ
หน่วยและร่วมกันอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทราบว่าจะต้อง
เรียนรู้อะไรบ้างในหน่วยนี้       

3. เช ื ่อมโยงเข ้าส ู ่บทท ี ่  1 โดยให ้น ักเร ียนด ูภาพนำบท 
อ่านเนื้อหานำบท จากนั้นนักเรียนอภิปรายร่วมกันโดยอาจ
ใช้แนวคำถามดังนี ้
● ขณะที่ชมพลุในงานเฉลิมฉลองต่าง ๆ นักเรียนสังเกตพบ

อะไรบ้าง (ได้ยินเสียงดัง เห็นแสงสว่างเป็นแสงสีต่าง ๆ 
เหนือบริเวณท่ีจุดพลุ และมีควัน) 

● แสงสีจากการจุดพลุเกิดขึ้นได้อย่างไร (แสงสีจากการจุด
พล ุ เก ิดจากปฏ ิก ิร ิยาการเผาไหม ้ของด ินป ืนและ
สารประกอบของธาตุต่าง ๆ ทำให้เกิดแสงสีตามชนิด
ของธาตุในสารประกอบนั้น ๆ) 

  

ครูดำเนินการดังนี้ การนำเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ 
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● สิ่งที่นักเรียนมองเห็นเกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือไม่ อย่างไร (เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยเป็น
ปฏิกิริยาการเผาไหม้ของดินปืนและสารประกอบของธาตุ ได้เป็นควัน ประกายไฟ และแสงสีตามชนิดของ
สารประกอบของธาตุ) 

4. ให้นักเรียนอ่านคำถามนำบท จุดประสงค์ของบทเรียน และอภิปรายร่วมกัน เพื่อให้นักเรียนทราบขอบเขตเนื้อหาที่
นักเรียนจะได้เรียนรู้ในบทเรียน รวมทั้งเป้าหมายการเรียนรู้ (นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี ่ยวกับ การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
การเปลี่ยนแปลงความร้อนของปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาที่พบในชีวิตประจำวัน ประโยชน์และโทษของปฏิกิ ริยาเคมีที่มี
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว วิธีการป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม) 

5. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องที่ 1 โดยถามนักเรียนว่าปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง และเกิดขึ้นได้อย่างไร 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

1. ให้นักเรียนดูภาพนำเรื่องหรือครูใช้วิธีสาธิตโดยนำผ้าที่เปื้อน
หมึกสีจุ่มลงไปในน้ำ เปรียบเทียบกับการนำผ้าที่เปื้อนหมึกสี
จุ ่มลงไปในน้ำยาซักผ้าขาว แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น นักเรียนอ่านเนื้อหานำเรื่องและคำสำคัญ จากนั้น
อภิปรายร่วมกันโดยอาจใช้แนวคำถามดังนี้  

• จากภาพ 5.1 เป็นภาพอะไร (ภาพน้ำยาซักผ้าขาว)  

• รอยเปื้อนบนผ้าหายไปได้อย่างไร เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยา
เคมีหรือไม่ (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)  

2. ให้นักเรียนทำกิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนเรียน นำเสนอผล
การทำกิจกรรม หากครูพบว่านักเรียนยังทำกิจกรรมทบทวน
ความรู ้ก ่อนเร ียนไม่ถ ูกต้อง ครูควรทบทวนหรือแก ้ไข 
ความเข้าใจคลาดเคลื ่อนของนักเรียน เพื ่อให้นักเร ียนมี
ความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะเรียนเรื่องปฏิกิริยา
เคมีต่อไป 

 

การเกิดปฏิกิริยาเคมี เร่ืองที่ 1 
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3. ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีโดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรู้อะไรบ้างก่อนเรียน นักเรียน
สามารถเขียนข้อความ แผนผัง หรือแผนภาพได้อย่างอิสระตามความเข้าใจของตนเอง โดยครูยังไม่เฉลยคำตอบ แต่ถ้า
ครูพบแนวคิดคลาดเคลื่อนจากคำตอบของนักเรียน ครูควรรวบรวมแนวคิดคลาดเคลื่อนที่พบเพื่อนำไปใช้ในการ  
วางแผนการจัดการเรียนรู้และแก้ไขแนวคิดเหล่านั้นให้ถูกต้อง เมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้แล้ว  นักเรียนจะมีความรู้
ความเข้าใจครบถ้วนตามจุดประสงค์ของบทเรียนในขณะที่เรียนเรื่องนั้น ๆ 

 
เฉลยทบทวนความรู้ก่อนเรียน 

เขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อความใต้ภาพ เพื่อระบุว่าภาพใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ หรือการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี 

 
การเกิดสนิมของตะปูเหล็ก 

 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
 การเปลี่ยนแปลงทางเคม ี

 
การผสมน้ำหวานสีแดงกับน้ำ 

 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี 

 
การจุดไม้ขีด 

 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี 

 
การหลอมเหลวของน้ำแข็ง 

 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี 

 
การผสมน้ำอัญชันกับมะนาว 

 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี 

 
การต้มน้ำ 

 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี 

หมายเหตุ สำหรับการต้มน้ำ ถ้าพิจารณาเปลวไฟที่ให้ความร้อนแก่กาต้มน้ำ จะจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี (ปฏิกิริยา
การเผาไหม้) แต่ถ้าพิจารณาที่การกลายเป็นไอของน้ำ จะจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 

 
ตัวอย่างแนวคิดคลาดเคลื่อนที่อาจพบในเรื่องนี้ 

• ในการเกิดปฏิกิริยาเคมี จำนวนหรือชนิดของอะตอมอาจจะเปลี่ยนแปลงไป (Mondal & Chakraborty, 2013) 

• ในการเกิดปฏิกิริยาเคมี มวลรวมของสารหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีอาจเพ่ิมขึ้นหรือลดลง (Ozmen & Ayas, 2003) 

• เมื่ออุณหภูมิของสารเปลี่ยนแปลง แสดงว่ามีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น (การติดตามผลการทดลองใช้หนังสือเรียน สสวท., 
2562) 
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4. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีในหนังสือเรียนหน้า 5 และอภิปรายร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า 
การเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสารใหม่ โดยอาจสังเกตได้จากการเปลี่ยนสี กลิ่น หรืออุณหภูมิ มี
ฟองแก๊สหรือมีตะกอนเกิดขึ้น ครูอาจอธิบายเพิ่มเติมว่า บางครั้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่สังเกตเห็น อาจไม่มี
ปฏิกิริยาเคมีเกิดข้ึน เช่น การเปลี่ยนสีเมื่อผสมน้ำหวานกับน้ำ  

5. เชื ่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมที่ 5.1 การเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นอย่างไร โดยใช้คำถามว่านักเรียนคิดว่าเราสามารถใช้
แบบจำลองอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นได้อย่างไร  

6. ร่วมกันอภิปรายข้อตกลงพ้ืนฐานในการทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยให้นักเรียนเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตนในการทำกิจกรรมที่เหมาะสม และร่วมกันสรุปข้อตกลงในการทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

• สวมแว่นตานิรภัยระหว่างการทำกิจกรรม เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่เป็นอันตรายต่อดวงตา  

• แต่งกายให้เหมาะสมตามข้อปฏิบัติความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม จากนั้นตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้
คำถามดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (การเกิดปฏิกิริยาเคมี) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สังเกตและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้แบบจำลอง) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร  (รินสารละลายกรดไฮโดรคลอริกลงในแคลเซียมคาร์บอเนต แล้ว
สังเกตการเปลี่ยนแปลง จากนั้นสืบค้นข้อมูลและใช้แบบจำลองเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น)  ครูควร
บันทึกข้ันตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• ข้อควรระวังในการทำกิจกรรมมีอะไรบ้าง (ระวังการสัมผัสสารละลายกรดไฮโดรคลอริก ในกรณีที่สัมผัสสารละลาย
ดังกล่าว ให้ปล่อยน้ำปริมาณมากไหลผ่านบริเวณท่ีสัมผัส) 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง  (สังเกตและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสารที่ใช้ในกิจกรรม 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อรินสารละลายกรดไฮโดรคลอริกลงในแคลเซียมคาร์บอเนต และรวบรวมข้อมูลสารที่
เกิดขึ้นทั้งหมดจากการเปลี่ยนแปลง) 

 

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือทำกิจกรรม ครูเดินสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียนพร้อมให้คำแนะนำในประเด็นต่าง ๆ 
ที่อาจเป็นปัญหา เช่น วิธีการรินสาร ควรรินช้า ๆ หรือรินสารละลายผ่านด้านในของหลอดทดลอง ไม่ควรรินลงบน
แคลเซียมคาร์บอเนตโดยตรงเนื่องจากอาจกระเด็นหรือเกิดฟองแก๊สขึ้นมาถึงปากหลอดทดลองได้  

 

3. ให้นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรมบนกระดานเพื่อใช้ประกอบการอภิปรายและตอบคำถามท้ายกิจกรรม จากนั้น
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า เมื่อผสมแคลเซียมคาร์บอเนตกับสารละลายกรด
ไฮโดรคลอริกจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสารใหม่ คือ แคลเซียมคลอไรด์ นํ้า และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
การเปลี ่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลจากการเกิดปฏิกิริยาเคมี (chemical reaction) ซึ ่งสามารถใช้แบบจำลองใน 
การอธิบายปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้ 

  

การเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 5.1 

ระหว่างการทำกิจกรรม (20 นาที) 

หลังการทำกิจกรรม (20 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 
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4. ให้นักเรียนทำกิจกรรมเสริม ทดสอบแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างไร 

 
กิจกรรมเสริม ทดสอบแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างไร 

ตัวอย่างผลการทำกิจกรรมเสริม 
การทดสอบแก๊สคาร ์บอนไดออกไซด์ (carbon dioxide หรือ CO2) ทำได้โดยผ่านแก๊สลงในสารละลาย 
แคลเซียมไฮดรอกไซด์หรือน้ำปูนใส ถ้าน้ำปูนใสขุ่น แสดงว่าแก๊สนั้นเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจากแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ได้ตะกอนสีขาวขุ่นของแคลเซียมคาร์บอเนต  
ซึ่งเขียนสมการข้อความได้ ดังนี้ 

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ + แคลเซียมไฮดรอกไซด์ → แคลเซียมคาร์บอเนต + น้ำ 

5. ให้นักเรียนเรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี โดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 7 และให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า การเกิดปฏิกิริยาเคมี สารที่ทำปฏิกิริยา เรียกว่า สารตั้งต้น (reactant) ส่วนสารใหม่ที่เกิดขึ้นจาก
ปฏิกิริยา เรียกว่า ผลิตภัณฑ์ (product) การอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีอาจใช้แบบจำลองที่เขียนแสดงสารตั้งต้น
และผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า สมการข้อความ (word equation) และอาจใช้คำถามเพ่ิมเติมดังนี้  

• จากปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดไฮโดรคลอริกและแคลเซียมคาร์บอเนต สารใดเป็นสารตั ้งต้น และสารใดเป็น
ผลิตภัณฑ์ (กรดไฮโดรคลอริกและแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นสารตั ้งต้น ส่วนแคลเซียมคลอไรด์ น้ำ และแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์) 

• แผนภาพนี้เรียกว่าอะไร  

กรดไฮโดรคลอริก + แคลเซียมคาร์บอเนต → แคลเซียมคลอไรด์ + น้ำ + แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
(สมการข้อความ) 

ครูอาจยกตัวอย่างปฏิกิริยาเคมีอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ปฏิกิริยาการเผาถ่าน ซึ่งเป็นปฏิกิริยาระหว่างคาร์บอนและแก๊ส
ออกซิเจน ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (คาร์บอนและแก๊สออกซิเจนเป็นสารตั้งต้น ส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็น

ผลิตภัณฑ์) จากนั้นให้นักเรียนลองเขียนสมการข้อความจากปฏิกิริยาดังกล่าว (คาร์บอน + แก๊สออกซิเจน → แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์) แล้วให้นักเรียนตอบคำถามระหว่างเรียน  

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• สมการข้อความต่อไปนี้ มีสารใดบ้างเป็นสารตั้งต้น สารใดบ้างเป็นผลิตภัณฑ์ 

    แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ + แคลเซียมไฮดรอกไซด์ → แคลเซียมคาร์บอเนต + น้ำ 
 แนวคำตอบ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นสารตั้งต้น  ส่วนแคลเซียมคาร์บอเนตและน้ำ

เป็นผลิตภัณฑ ์
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เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• การเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตกับกรดไฮโดรคลอริกได้ผลิตภัณฑ์เป็นโซเดียม
คลอไรด์ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ เขียนแทนด้วยสมการข้อความได้อย่างไร 

 แนวคำตอบ โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต + กรดไฮโดรคลอริก → โซเดียมคลอไรด์ + แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ + น้ำ 

6. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 8 และให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า การเกิดปฏิกิริยา
เคมี อะตอมแต่ละชนิดก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีมีจำนวนเท่ากัน โดยอะตอมไม่สูญหายหรือเกิดขึ้นใหม่ แต่มีการ
จัดเรียงตัวกันใหม่ 

7. ถ้าพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื ่องนี้ จากการตอบคำถามก่อนเรียน ระหว่างเรียน หรืออาจ
ตรวจสอบโดยใช้กลวิธีอื่น ๆ ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นให้ถูกต้อง เช่น ใช้คำถาม ใช้สถานการณ์ ให้สืบค้น
เพ่ิมเติม   

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

ในการเกิดปฏิกิริยาเคมี จำนวนหรือชนิดของ
อะตอมอาจจะเปล ี ่ยนแปลงไป (Mondal & 
Chakraborty, 2013) 

ในการเกิดปฏิกิริยาเคมี อะตอมแต่ละชนิดก่อนและหลัง
เกิดปฏิกิริยาเคมีมีจำนวนเท่ากัน โดยอะตอมไม่สูญหายไป 
หรือเกิดขึ้นใหม่ แต่มีการจัดเรียงตัวกันใหม่  

8. เชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมที่ 5.2 มวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นอย่างไร โดยใช้คำถามว่านักเรยีน
คิดว่าการที่อะตอมของธาตุก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีมีจำนวนเท่าเดิมจะทำให้มวลรวมของสารก่อนและหลัง
เกิดปฏิกิริยาเคมีมีค่าเท่าเดิมด้วยหรือไม่ อย่างไร  
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม จากนั้นตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้
คำถามดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (มวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมี) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สังเกตและเปรียบเทียบมวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมี) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีข้ันตอนโดยสรุปอย่างไร   
(ตอนที่ 1 ทำกิจกรรมโดยชั่งภาชนะและอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในกิจกรรม ชั่งมวลของสารละลายแคลเซียมคลอไรด์
และสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตพร้อมภาชนะ จากนั้นรินสารละลายทั้งสองผสมกัน สังเกตการเปลี่ยนแปลง ชั่ง
มวลของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นพร้อมภาชนะทั้งหมด หามวลรวมของสารหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีเปรียบเทียบกับมวล
รวมของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ตอนที่ 2 ทำกิจกรรมโดยออกแบบวิธีตรวจสอบผลการคาดคะเนมวลของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมี
ระหว่างแคลเซียมคาร์บอเนตกับกรดไฮโดรคลอริก แล้วทำกิจกรรมตามที่ออกแบบไว้) ครูควรบันทึกขั้นตอนการ
ทำกิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• ข้อควรระวังในการทำกิจกรรมมีอะไรบ้าง (ระวังการสัมผัสสารละลายกรดไฮโดรคลอริก ในกรณีที่สัมผัสสารละลาย
ดังกล่าว ให้ปล่อยน้ำปริมาณมากไหลผ่านบริเวณที่สัมผัส สำหรับกิจกรรมตอนที่ 2 ควรใช้แคลเซียมคาร์บอเนตใน
ปริมาณน้อย เพียง 1-2 เม็ด ในกรณีที่เป็นผงให้ใช้ปริมาณครึ่งช้อนเบอร์หนึ่ง เนื่องจากการใช้สารในปริมาณมาก
จะทำให้เกิดแก๊สในปริมาณมาก จนดันจุกยางที่ปิดหลอดทดลองอยู่กระเด็นออกอย่างรวดเร็ว อาจเกิดอันตรายต่อ
นักเรียนได้) 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (สังเกตและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสารที่ใช้ใน
กิจกรรม มวลรวมของภาชนะ มวลรวมของสารก่อนเกิดปฏิกิริยา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และมวลรวมของ
สารหลังเกิดปฏิกิริยา) 

 

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือทำกิจกรรม ครูเดินสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียนพร้อมให้คำแนะนำในประเด็นต่าง ๆ 
ที่อาจเป็นปัญหา เช่น การหามวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมี 

  

มวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 5.2 

ระหว่างการทำกิจกรรม (60 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 
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3. ให้นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรมบนกระดานเพื่อใช้ประกอบการอภิปรายและตอบคำถามท้ายกิจกรรม จากนั้น
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยอาจใช้คำถามดังนี้ 
ตอนที่ 1 

• ปฏิกิริยานี้มีแก๊สเข้ามาเก่ียวข้องหรือไม่ อย่างไร (ไม่มีแก๊สเข้ามาเก่ียวข้อง) 

• มวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีเท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด (เท่ากัน เพราะสาร ตั ้งต้นและ
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดยังอยู่ในภาชนะ) 

ตอนที่ 2 

• ปฏิกิริยานี้มีแก๊สเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร (มีแก๊สเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยแก๊สที่สังเกตเห็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิด
จากปฏิกิริยา) 

• ถ้าปฏิกิริยามีแก๊สมาเกี่ยวข้อง นักเรียนจะออกแบบการทดลองอย่างไร เพื่อตรวจสอบมวลรวมของสารก่อนและ
หลังเกิดปฏิกิริยา (ออกแบบการทดลองโดยให้สารทำปฏิกิริยากันในภาชนะที่ปิดมิดชิด โดยใช้จุกยางปิดหลอด
ทดลอง หรือใช้ลูกโป่งหุ้มที่ปากภาชนะ เพ่ือป้องกันการเข้าหรือออกของแกส๊ที่เกี่ยวข้อง) 

• มวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีเท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด (เท่ากัน เพราะสารตั ้งต้นและ
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดยังอยู่ในภาชนะ และไม่มีแก๊สเข้าหรือออกจากภาชนะ) 

เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า ถ้าสารทำปฏิกิริยากันในภาชนะที่ปิดมิดชิด มวลรวมของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมี
และหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมีค่าเท่ากัน 
 

4. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมี  โดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียน  
หน้า 10-11 และตอบคำถามระหว่างเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปราย เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
มวลรวมของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมี และมวลรวมของสารหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมีค่าเท่ากัน ซึ่งเป็นไปตามกฎทรงมวล 
 

 

 

 

หลังการทำกิจกรรม (20 นาที) 
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เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• นักเรียนคนหนึ่งตั้งน้ำปูนใสในภาชนะเปิด พบว่าเกิดตะกอนสีขาว เนื่องจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ใน
อากาศลงไปทำปฏิกิริยากับน้ำปูนใส ได้ผลิตภัณฑ์เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งไม่ละลายในน้ำ เม่ือนำไปชั่ง
พบว่ามวลรวมที่ได้หลังจากน้ำปูนใสเกิดตะกอนสีขาวจะเพิ่มขึ้น นักเรียนคนนี้กล่าวว่าปฏิกิริยาดังกล่าวไม่
เป็นไปตามกฎทรงมวล ข้อสรุปดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ อย่างไร 

 แนวคำตอบ ข้อสรุปดังกล่าวไม่ถูกต้อง เนื่องจากปฏิกิริยานี้มีสารตั้งต้นคือน้ำปูนใสและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  
แต่มวลที่ชั่งก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นมวลของน้ำปูนใสเพียงชนิดเดียว ไม่ใช่มวลรวมของสารตั้งต้นทั้งหมด  
มวลที่ชั ่งได้ก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมีจึงมีค่าน้อยกว่า ซึ่งถ้าออกแบบการทดลองให้สามารถชั ่งมวลของแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ มวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีก็จะมีค่าเท่ากัน 

 
5. ถ้าพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื ่องนี้ จากการตอบคำถามก่อนเรียน ระหว่างเรียน หรืออาจ

ตรวจสอบโดยใช้กลวิธีอื่น ๆ ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นให้ถูกต้อง เช่น ใช้คำถาม ใช้สถานการณ์ ให้สืบค้น
เพ่ิมเติม   

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

ในการเกิดปฏิกิริยาเคมี มวลรวมของสารหลัง
เกิดปฏิกิริยาเคมีอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง  
(Ozmen & Ayas, 2003) 

มวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีมีค่าเท่ากัน
ตามกฎทรงมวล  

6. นำเข้าสู่กิจกรรมที่ 5.3 การถ่ายโอนความร้อนของปฏิกิริยาเคมีเป็นอย่างไร โดยใช้คำถามว่ารู้หรือไม่ว่าการเกิดปฏิกิริยา
เคมีเกี่ยวข้องกับพลังงานความร้อนหรือไม่ อย่างไร  



19 
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

หน่วยที ่5 | ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวติประจำวัน 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม จากนั้นตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้
คำถามดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (การถ่ายโอนความร้อนของปฏิกิริยาเคมี) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สังเกตและอธิบายการถ่ายโอนความร้อนของปฏิกิริยาเคมี) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (เปรียบเทียบอุณหภูมิก่อนและหลังปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารละลาย
โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตและสารละลายกรดแอซีติก และปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
กับสารละลายกรดแอซีติก) ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปไว้บนกระดาน 

• ข้อควรระวังในการทำกิจกรรมมีอะไรบ้าง (ระวังการสัมผัสสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ในกรณีที่สัมผัส
สารละลายดังกล่าว ให้ปล่อยน้ำปริมาณมากไหลผ่านบริเวณท่ีสัมผัส) 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (สังเกตลักษณะของสารที่ใช้ในกิจกรรม การเปลี่ยนแปลงของสาร 
และอุณหภูมิก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมี) 

 

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือทำกิจกรรม ครูเดินสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียนพร้อมให้คำแนะนำในประเด็น  
ต่าง ๆ ที่อาจเป็นปัญหา เช่น การใช้เทอร์มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิของสาร ควรตั้งเทอร์มอมิเตอร์ให้ตรง และให้กระเปาะ
สัมผัสกับสารที่ต้องการวัดเท่านั้น ใช้เทอร์มอมิเตอร์อันเดิมในการวัดอุณหภูมิของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมี 
และควรเช็ดทำความสะอาดเทอร์มอมิเตอร์และรอให้อุณหภูมิกลับมาท่ีอุณหภูมิห้องก่อนวัดในครั้งถัดไป 

 

3. ให้นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรมบนกระดานเพื่อใช้ประกอบการอภิปรายและตอบคำถามท้ายกิจกรรม จากนั้น
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี จะมีการถ่ายโอนความร้อน
เกิดข้ึน ซึ่งการถ่ายโอนความร้อนนี้มีทั้งแบบที่ทำให้อุณหภูมิของสารเพ่ิมข้ึนและแบบที่ทำให้อุณหภูมิของสารลดลง 

  

การถ่ายโอนความร้อนของปฏิกิริยาเคมีเป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 5.3 

ระหว่างการทำกิจกรรม (60 นาที) 

หลังการทำกิจกรรม (30 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 



20 
 

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่5 | ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวติประจำวัน 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

4. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความร้อนของปฏิกิริยาเคมี  โดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 
13-14 และตอบคำถามระหว่างเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปราย เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมีการถ่าย
โอนความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบหรือจากระบบไปยังสิ่งแวดล้อม ถ้ามีการถ่ายโอนความร้อนจากสิ่งแวดล้อม
เข้าสู่ระบบ อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมจะต่ำลง ปฏิกิริยาประเภทนี้เรียกว่า ปฏิกิริยาดูดความร้อน (endothermic 
reaction) แต่ถ้ามีการถ่ายโอนความร้อนจากระบบไปยังสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมจะสูงขึ้น ปฏิกิริยา
ประเภทนี้เรียกว่า ปฏิกิริยาคายความร้อน (exothermic reaction)  

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความร้อนของปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดแอซีติกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ อะไรคือ
ระบบ อะไรคือสิ่งแวดล้อม และมีการถ่ายโอนความร้อนอย่างไร 

 แนวคำตอบ ระบบ ในที่นี้คือสารตั้งต้น ได้แก่ กรดแอซีติกและโซเดียมไฮดรอกไซด์ และผลิตภัณฑ์  ได้แก่ 
โซเดียมแอซีเตตและนํ้า ส่วนภาชนะ เทอร์มอมิเตอร์ ผู้ทำการทดลองเป็นสิ่งแวดล้อม เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีมี
การถ่ายโอนความร้อนจากสารเข้าสู่มือ ทำให้เมื่อสัมผัสภาชนะจะรู้สึกร้อน หรือการถ่ายโอนความร้อนจากสาร
สู่เทอร์มอมิเตอร์ ทำให้อุณหภูมิที่อ่านได้จากเทอร์มอมิเตอร์มีค่าเพ่ิมขึ้น 

• เมื่อใช้มือจับภาชนะที่มีแอมโมเนียมคลอไรด์ผสมกับปูนขาวจะรู้สึกเย็น นักเรียนคิดว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
เป็นปฏิกิริยาดูดหรือคายความร้อน เพราะเหตุใด 

 แนวคำตอบ เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน เนื่องจากมีการถ่ายโอนความร้อนจากมือเข้าสู่สาร ทำให้รู้สึกเย็น 

5. ถ้าพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื ่องนี้ จากการตอบคำถามก่อนเรียน ระหว่างเรียน หรืออาจ
ตรวจสอบโดยใช้กลวิธีอื่น ๆ ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นให้ถูกต้อง เช่น ใช้คำถาม ใช้สถานการณ์ ให้สืบค้น
เพ่ิมเติม   

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

เมื่ออุณหภูมิของสารเปลี่ยนแปลง แสดงว่ามีปฏิกิริยา
เคมีเกิดขึ้น (การติดตามผลการทดลองใช้หนังสือเรียน 
สสวท., 2562) 

เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง อาจเกิดจากปฏิกิริยาเคมีหรือ
อาจ เก ิ ดจากการ เปล ี ่ ยนแปลงทางกายภาพ เช่ น  
การเปลี่ยนสถานะ การละลาย  

6. นำเข้าสู่เรื่องท่ี 2 ปฏิกิริยาเคมีรอบตัว โดยครูนำอภิปรายเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีรอบตัว ซึ่งมีท้ังที่เป็นประโยชน์และเป็น
โทษ ครูอาจใช้คำถามว่านักเรียนรู้จักปฏิกิริยาเคมีใดบ้าง ทราบหรือไม่ว่าปฏิกิริยาเคมีที่นักเรียนรู้จักเกิดขึ้นได้อย่างไร 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

1. ให ้น ักเร ียนดูภาพนำเร ื ่อง อ ่านเน ื ้อหานำเร ื ่องและ 
คำสำคัญ จากนั้นนักเรียนอภิปรายร่วมกันโดยอาจใช้แนว
คำถามดังนี ้ 
ผิวหินอ่อนบนตัวอาคารทัชมาฮาลมีการเปลี ่ยนแปลง
เนื่องจากสาเหตุใด (เนื่องจากหินอ่อนบนตัวอาคารสัมผัส
กับฝนกรดทำให้เกิดการกัดกร่อน บริเวณที่ถูกกัดกร่อนจะ
มีการสะสมตัวของฝุ่นละออง ทำให้ผิวหินอ่อนเปลี่ยนจากสี
ขาวเป็นสีนํ้าตาล) 

2. ให้นักเรียนทำกิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนเรียน จากนั้น
นำเสนอผลการทำกิจกรรม หากครูพบว่านักเรียนยังทำ
กิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนเรียนไม่ถูกต้อง ครูควรทบทวน
หรือแก้ไขความเข้าใจผิดของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู ้พ ื ้นฐานที ่ถ ูกต้องและเพียงพอที ่จะเร ียนเร ื ่อง
ปฏิกิริยาเคมีรอบตัวต่อไป 
 

 
เฉลยทบทวนความรู้ก่อนเรียน 

เขียนเครื่องหมาย √ หน้าข้อความท่ีถูกต้อง และเขียนเครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง 

 1.  สารที่เข้าทำปฏิกิริยาเคมีเป็นสารตั้งต้น ส่วนสารใหม่ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเคมีเป็นผลิตภัณฑ์ 
 2.  อะตอมของสารตั้งต้นจะไม่สูญหายไประหว่างการเกิดปฏิกิริยาเคมี แต่อะตอมจะจัดเรียงตัวเปลี่ยนไปเกิด

เป็นสารใหม่ 
 3.  ปฏิกิริยาเคมีที่มีการถ่ายโอนความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบจัดเป็นปฏิกิริยาคายความร้อน 

 

3. ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับปฏิกิริยารอบตัวโดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรู้อะไรบ้างก่อนเรียน นักเรียน
สามารถเขียนข้อความหรือตอบได้อย่างอิสระตามความเข้าใจของตนเอง โดยครูยังไม่เฉลยคำตอบ แต่ถ้าพบแนวคิด
คลาดเคลื่อนจากคำตอบของนักเรียน ครูควรรวบรวมแนวคิดคลาดเคลื่อนที่พบเพ่ือนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้และแก้ไขแนวคิดเหล่านั้นให้ถูกต้อง เมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้แล้ว นักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจครบถ้วน
ตามจุดประสงค์ของบทเรียนในขณะที่เรียนเรื่องนั้น ๆ 

ปฏิกิริยาเคมีรอบตัว เร่ืองที่ 2 
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ตัวอย่างแนวคิดคลาดเคลื่อนที่อาจพบในเรื่องนี้ 

• ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส สารละลายที่ได้จะมีสมบัติเป็นกลางเท่านั้น (Horton, 2007) 

• การเผาไหม้เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน เนื่องจากต้องใช้ความร้อนในการทำให้เกิดปฏิกิริยา (Mondal & 
Chakraborty, 2013) 

• การเผาไหม้เชื้อเพลิงใด ๆ ก็ตาม จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำเสมอ (Yalcinkaya et al. 
2009) 

• การเผาไหม้เป็นการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งหรือของเหลวไปเป็นแก๊ส (Horton, 2007) 

4. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสมบัติความเป็นกรด-เบสของสาร  โดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 16 ครูอาจ
สาธิตวิธีการทดสอบระดับความเป็นกรด-เบสของสารบางชนิดด้วยกระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ประกอบ  
การอภิปราย 

5. นำเข้าสู่กิจกรรมที่ 5.4 ปฏิกิริยาของกรดกับเบสเป็นอย่างไร โดยใช้คำถามว่าทราบหรือไม่ว่าแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์
ในยาลดกรด ช่วยลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหารได้อย่างไร 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม จากนั้นตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้
คำถามดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (ปฏิกิริยาของกรดกับเบส) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สังเกตและอธิบายปฏิกิริยาของกรดกับเบส) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (สังเกตลักษณะสารแต่ละชนิด จากนั้นใช้กระดาษยูนิเวอร์ซัล 
อินดิเคเตอร์ตรวจสอบความเป็นกรด-เบสของสารละลายกรดแอซีติกและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
จากนั้นรินสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงในสารละลายกรดแอซีติก สังเกตลักษณะสารและตรวจสอบ 
ค่าพีเอชของสารละลายที่ได้ด้วยกระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ และเปรียบเทียบกับค่าพีเอชของสารตั้งต้น) 
ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• ข้อควรระวังในการทำกิจกรรมมีอะไรบ้าง (ระวังการสัมผัสสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ในกรณีที่สัมผัส
สารละลายดังกล่าว ให้ปล่อยน้ำปริมาณมากไหลผ่านบริเวณท่ีสัมผัส) 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (สีของกระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ และค่าพีเอช ของ 
สารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์) 

 

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือทำกิจกรรม ครูเดินสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียนพร้อมให้คำแนะนำในประเด็นต่าง ๆ 
ที่อาจเป็นปัญหา เช่น การเทียบสีเพื่อหาค่าพีเอชด้วยกระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ ซึ่งนักเรียนอาจลงความเห็น
แตกต่างกัน 

 

3. ให้นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรมบนกระดานเพื่อใช้ประกอบการอภิปรายและตอบคำถามท้ายกิจกรรม จากนั้น
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า เมื่อเติมสารละลายกรดลงในสารละลายเบส จะ
พบว่าสารละลายที่ได้มีค่าพีเอชเปลี่ยนแปลงไป โดยมีค่าพีเอชสูงกว่าสารละลายกรดที่เป็นสารตั้งต้น หรือมีความเป็น
กรดลดลง และมีค่าพีเอชต่ำกว่าสารละลายเบสที่เป็นสารตั้งต้น หรือมีความเป็นเบสลดลง  

  

ปฏิกิริยาของกรดกับเบสเป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 5.4 

ระหว่างการทำกิจกรรม (20 นาที) 

หลังการทำกิจกรรม (20 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 
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4. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส  โดยอ่านเนื้อหาและเกร็ดน่ารู ้ในหนังสือเรียน  
หน้า 18-19 และตอบคำถามระหว่างเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปราย เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า การเกิดปฏิกิริยาเคมีของ
กรดกับเบส (acid-base reaction) จะทำให้สารละลายที่ได้มีความเป็นกรด-เบสลดลงเมื ่อเทียบกับสารตั ้งต้น 
ปฏิกิริยานี้ส่วนใหญ่จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นสารประกอบประเภทเกลือและน้ำ ถ้าเกลือที่เกิดขึ้นละลายในน้ำได้น้อย
หรือไม่ละลาย จะเห็นเป็นตะกอน ถ้าเกลือที่เกิดขึ้นละลายได้ดีในน้ำ จะเห็นเป็นสารละลายใส ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
สามารถเขียนแทนได้ด้วยสมการข้อความ ดังนี้ 

กรด + เบส  → เกลือ + น้ำ 

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• ค่าพีเอชของสารละลายหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดและเบสเป็นอย่างไร 
 แนวคำตอบ มีค่าพีเอชสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับสารละลายกรดที่เป็นสารตั้งต้น และมีค่าพีเอชต่ำลง เมื่อ

เทียบกับสารละลายเบสที่เป็นสารตั้งต้น 

5. ถ้าพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื ่องนี้ จากการตอบคำถามก่อนเรียน ระหว่างเรียน หรืออาจ
ตรวจสอบโดยใช้กลวิธีอื่น ๆ ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นให้ถูกต้อง เช่น ใช้คำถาม ใช้สถานการณ์ ให้สืบค้น
เพ่ิมเติม   

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส สารละลายที่ได้จะมี
สมบัติเป็นกลางเท่านั้น (Horton, 2007) 

ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส สารละลายที่ได้อาจมีสมบัติ
เป็นกรด กลาง หรือเบส ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของกรด
และเบสที่เข้าทำปฏิกิริยากัน  

6. นำเข้าสู่กิจกรรมที่ 5.5 ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะเป็นอย่างไร โดยใช้คำถามว่าทราบหรือไม่ว่าเมื่อ
กรดหรือเบสทำปฏิกิริยากับโลหะ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร  
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม จากนั้นตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้
คำถามดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (การเปลี่ยนแปลงขณะที่กรดทำปฏิกิริยากับโลหะ และขณะที่เบสทำปฏิกิริยากับ
โลหะ) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สังเกตและอธิบายปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะ) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร  (ขัดโลหะที่ต้องการทดสอบ แล้วใส่ลงในหลอดทดลองแต่ละ
หลอด รินสารละลายกรดไฮโดรคลอริกลงไปจนท่วมโลหะ สังเกตการเปลี่ยนแปลง ทำการทดสอบเช่นเดิมแ ต่
เปลี่ยนจากสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเป็นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์)  ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำ
กิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• ข้อควรระวังในการทำกิจกรรมมีอะไรบ้าง (ระวังการสัมผัสสารละลายกรดไฮโดรคลอริกหรือสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ ในกรณีที่สัมผัสสารละลายดังกล่าว ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมาก ขณะ
เกิดปฏิกิริยา ไม่ควรสังเกตในระยะใกล้เกินไป เนื่องจากบางปฏิกิริยาอาจมีความร้อนเกิดข้ึน) 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (ข้อมูลจากการสังเกตลักษณะของโลหะ และการเปลี่ยนแปลง
ของโลหะแต่ละชนิดเมื่อทำปฏิกิริยากับกรดและเบส) 

 

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือทำกิจกรรม ครูเดินสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียนพร้อมให้คำแนะนำในประเด็นต่าง ๆ 
เช่น ให้ขัดโลหะด้วยกระดาษทรายก่อน เพื่อขจัดสารที่เคลือบผิวโลหะออก เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาได้ดีขึ้น และควรเติม
สารละลายกรดไฮโดรคลอริกหรือสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงในหลอดทดลองแต่ละหลอดในปริมาณท่ีเท่ากัน 

 

3. ให้นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรมบนกระดานเพื่อใช้ประกอบการอภิปรายและตอบคำถามท้ายกิจกรรม จากนั้น
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า เมื่อเติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกลงในโลหะ
ต่าง ๆ พบว่าสังกะสีและตะปูเหล็กจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นทันทีในปริมาณมาก และกร่อนเร็ว ส่วนอะลูมิเนียมจะมีฟอง
แก๊สเกิดขึ้นเล็กน้อยและเกิดช้า เมื่อเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ลงในโลหะต่าง ๆ พบว่าอะลูมิเนียมจะมีฟอง
แก๊สเกิดขึ้นทันทีในปริมาณมาก และกร่อนเร็ว สังกะสีจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นเล็กน้อยและเกิดช้า ส่วนตะปูเหล็กไม่พบ
การเปลี่ยนแปลง แสดงว่าทั้งกรดและเบสต่างก็ทำปฏิกิริยากับโลหะบางชนิดได ้และมีผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นแก๊สเกิดข้ึน 

ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะเป็นอยา่งไร กิจกรรมที่ 5.5 

ระหว่างการทำกิจกรรม (20 นาที) 

หลังการทำกิจกรรม (20 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 
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4. ให้นักเรียนทำกิจกรรมเสริม ออกแบบวิธีการทดสอบแก๊สจากปฏิกิริยาเคมีได้อย่างไร 

 
กิจกรรมเสริม ออกแบบวิธีการทดสอบแก๊สจากปฏิกิริยาเคมีได้อย่างไร 

ตัวอย่างผลการทำกิจกรรมเสริม 

• แก๊สไฮโดรเจน ทดสอบการติดไฟ โดยใช้ธูปที่ลุกเป็นเปลวไฟไปจ่อบริเวณที่เกิดแก๊ส ถ้ามีแก๊สไฮโดรเจน จะพบว่ามี
เสียงดัง ถ้ามีแก๊สไฮโดรเจนในปริมาณมาก จะเห็นแก๊สลุกติดไฟ 

• แก๊สออกซิเจน ทดสอบการติดไฟ โดยใช้ธูปที่เป็นถ่านแดงไปจ่อบริเวณที่เกิดแก๊ส ถ้ามีแก๊สออกซิเจน จะพบว่ามี
เปลวไฟเกิดขึ้นที่ธูป  

• แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ทดสอบการเกิดตะกอน โดยผ่านแก๊สลงไปทำปฏิกิริยากับสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์
หรือน้ำปูนใส ถ้ามแีก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ จะพบว่ามตีะกอนสีขาวขุ่นของแคลเซียมคาร์บอเนต  

5. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ และเบสกับโลหะ โดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 
21-23 และตอบคำถามระหว่างเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปราย เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า  ส่วนใหญ่เมื่อกรดทำปฏิกิริยากับ
โลหะ ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือของโลหะและแก๊สไฮโดรเจน ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับโลหะ เขียนแทนได้ด้วยสมการดังนี้ 

กรด + โลหะ  → เกลือของโลหะ + แก๊สไฮโดรเจน 

ผลของปฏิกิริยาระหว่างกรดกับโลหะทำให้เกิดการผุกร่อนของโลหะ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่วัสดุ เช่น  
การผุกร่อนของหลังคาสังกะสีเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำฝนที่มีสมบัติเป็นกรด การกัดกร่อนตะก่ัวเนื่องจากสารละลายกรด
ซัลฟิวริกในแบตเตอรี่  

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• ถ้านำน้ำส้มสายชูใส่ในภาชนะท่ีทำจากอะลูมิเนียม นักเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 แนวคำตอบ ไม่เหมาะสม เพราะน้ำส้มสายชูคือสารละลายกรดแอซีติก มีสมบัติเป็นกรด สามารถกัดกร่อน
อะลูมิเนียมซึ่งเป็นโลหะได้ 

เมื่อเบสทำปฏิกิริยากับโลหะ ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือของโลหะและแก๊สไฮโดรเจน ปฏิกิริยาระหว่างเบสกับโลหะ 
เขียนแทนได้ด้วยสมการดังนี้ 

เบส + โลหะ  → เกลือของโลหะ + แก๊สไฮโดรเจน  
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เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• ถ้าใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟล้างท่อที่ทำจากโลหะ เนื่องจากท่ออุดตัน นักเรียนคิดว่า 
เหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด 
แนวคำตอบ  ขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะที่ใช้ทำท่อ ถ้าท่อที่ทำจากโลหะที่เกิดปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์  
ก็จะไม่เหมาะสม เช่น ท่อที่ทำจากอะลูมิเนียม เนื่องจากโซเดียมไฮดรอกไซด์สามารถกัดกร่อนอะลูมิเนียมทำให้
เกิดความเสียหายได้ แต่ถ้าโลหะที่ใช้ทำท่อไม่เกิดปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์ เช่น ท่อที่ทำจาก เหล็กหรือ
ทองแดง ก็สามารถใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ล้างท่อได้ 

• ในบางพื้นที่มีการบรรจุลูกโป่งด้วยแก๊สที่ได้จากปฏิกิริยาของเบสกับอะลูมิเนียม นักเรียนคิดว่าแก๊สที่ได้เป็น
แก๊สชนิดใด และการบรรจุแก๊สดังกล่าวในลูกโป่งมีอันตรายหรือไม่ อย่างไร 
แนวคำตอบ  แก๊สที่ได้จากปฏิกิริยาดังกล่าวคือแก๊สไฮโดรเจน การบรรจุแก๊สชนิดนี้ในลูกโป่งอาจทำให้เกิด
อันตรายถ้านำไปใกล้เปลวไฟ ซึ่งจะทำให้ลูกโป่งระเบิดได้ เนื่องจากแก๊สไฮโดรเจนติดไฟ 

6. นำเข้าสู่กิจกรรมที่ 5.6 ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็กเป็นอย่างไร โดยใช้คำถามว่านอกจากปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ
และเบสกับโลหะแล้ว ปฏิกิริยาเคมีอีกชนิดหนึ่งที ่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันคือปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก  
ทราบหรือไม่ว่าสนิมเหล็กเกิดขึ้นได้อย่างไร 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม จากนั้นตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้
คำถามดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (การเกิดสนิมเหล็ก) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สังเกตและอธิบายปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั ้นตอนโดยสรุปอย่างไร  (ขัดตะปูเหล็กด้วยกระดาษทราย ใส่ตะปูเหล็กลงในหลอดทดลอง 
หลอดที่ 1 และ 2 หลอดละ 1 ตัว  เติมน้ำในหลอดที่ 1 ใส่สำลีให้อยู่เหนือตะปูแล้วเติมแคลเซียมคลอไรด์เพื ่อดูด
ความชื้นลงบนสำลี ในหลอดที่ 2 แล้วปิดด้วยจุกยาง เติมน้ำลงในหลอดที่ 3 แล้วต้มให้เดือด ใส่ตะปูเหล็ก เติมน้ำมันพืช 
และปิดด้วยจุกยาง ตั้งหลอดทดลองทั้ง 3 ไว้ สังเกตและบันทึกผลทุกวัน เป็นเวลา 2-3 วัน) ครูควรบันทึกขั้นตอน 
การทำกิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• ข้อควรระวังในการทำกิจกรรมมีอะไรบ้าง (ใช้ความระมัดระวังขณะหยิบจับอุปกรณ์ขณะที่ยังร้อน) 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง  (สังเกตและบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของตะปูในหลอดทดลองทั้ง 
3 หลอด ทุกวัน เป็นเวลา 2-3 วัน) 

 

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือทำกิจกรรม ครูเดินสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียนพร้อมให้คำแนะนำในประเด็นต่าง ๆ  
เช่น การต้มน้ำในหลอดทดลองที่ 3 ไม่ควรใส่น้ำปริมาณมากเกินไป เนื่องจากอาจเกิดการกระเซ็นของน้ำเมื่อต้มให้
เดือด หลังน้ำเดือด ใส่ตะปูลงในหลอดทดลอง แล้วเติมน้ำมันพืช โดยให้ชั้นของน้ำมันมีความหนาประมาณ 0.5-1 
เซนติเมตร จากนั้นให้ปิดจุกยางทันท ี

 

3. ให้นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม  ครูควรนำเสนอผลการทำกิจกรรมของนักเรียนบนกระดานเพื่อใช้ประกอบ  
การอภิปราย ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทาง 
เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า เมื่อตะปูเหล็กทำปฏิกิริยากับน้ำและแก๊สออกซิเจนจะเกิดสนิมเหล็ก ซึ่งมีลักษณะ
เป็นของแข็งสีน้ำตาลแดง 

  

ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหลก็เป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 5.6 

ระหว่างการทำกิจกรรม (20 นาที) 

หลังการทำกิจกรรม (20 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 
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4. ให้นักเรียนเรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเกิดสนิมเหล็ก โดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 25 และตอบคำถามระหว่าง
เรียน จากนั้นร่วมกันอภิปราย เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า เมื่อเหล็ก น้ำ และแก๊สออกซิเจนทำปฏิกิริยากันจะได้ผลิตภัณฑ์
เป็นสนิมเหล็ก ซึ ่งเป็นของแข็ง สีน้ำตาลแดง ปฏิกิริยาเคมีนี้เรียกว่า การเกิดสนิมเหล็ก (rusting) ผลของการ
เปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เหล็กผุกร่อน ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็กเขียนแทนได้ด้วยสมการข้อความ ดังนี้ 

เหล็ก + แก๊สออกซิเจน + น้ำ → สนิมเหล็ก 

ครูนำอภิปรายโดยใช้เกร็ดความรู้ประกอบการอภิปรายเกี่ยวกับหลักการป้องกันสนิมเหล็กโดยทั่วไป ซึ่งทำได้
โดยป้องกันไม่ให้เหล็กสัมผัสกับน้ำและแก๊สออกซิเจน เช่น ทาสีบนผิวของวัสดุ เคลือบผิววัสดุด้วยน้ำมัน  

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• ถ้านำตะปูเหล็กวางไว้เป็นระยะเวลานาน นักเรียนคิดว่าจะเกิดสนิมหรือไม่ เพราะเหตุใด 
แนวคำตอบ เกิดสนิม เพราะตะปูเหล็กจะทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนและความชื้นในอากาศ 

• ถ้านำตะปูเหล็กวางไว้ในบริเวณที่ไม่มีแก๊สออกซิเจน ตะปูเหล็กจะเกิดสนิมหรือไม่ เพราะเหตุใด  
แนวคำตอบ ไม่เกิดสนิม เพราะขาดแก๊สออกซิเจนซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสนิม 

• ถ้าเหล็กในโครงสร้างอาคารมีสนิมเกิดขึ้น จะส่งผลเสียต่ออาคารอย่างไร 
แนวคำตอบ ถ้าเหล็กในโครงสร้างอาคารมีสนิมเกิดขึ้น จะทำให้เหล็กผุกร่อน และทำให้ความแข็งแรงของ
โครงสร้างอาคารลดลง 

5. นำเข้าสู่กิจกรรมที่ 5.7 ปฏิกิริยาเคมีมีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่าง ๆ รอบตัวอย่างไร  โดยใช้คำถามว่า นอกจาก
ปฏิกิริยาเคมีที่เราเรียนรู้มาแล้ว ยังมีปฏิกิริยาเคมีอื่น ๆ อีกหรือไม่ และปฏิกิริยาเคมีมีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัวอย่างไร 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม จากนั้นตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้
คำถามดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (การเกิดปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ และผลของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สืบค้นและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดฝนกรด และการ
สังเคราะห์ด้วยแสง  บอกประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเหล่านี้ จากนั้นอภิปรายและเสนอแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว) 

• วิธ ีดำเนินกิจกรรมมีข ั ้นตอนโดยสรุปอย่างไร  (ส ืบค้นข้อมูลการเก ิดปฏิก ิร ิยาการเผาไหม้ การเกิด 
ฝนกรด และการสังเคราะห์ด้วยแสง  ประโยชน์และโทษของปฏิกิริยา เหล่านั้น จากนั้นเสนอแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ) ครูควรบันทึกขั้นตอน
การทำกิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน  

• ข้อควรระวังในการทำกิจกรรมมีอะไรบ้าง (การเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้) 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง  (รวบรวมข้อมูลการเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดฝนกรด 
และการสังเคราะห์ด้วยแสง ประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเหล่านั้น และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว) 

 

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือทำกิจกรรม ครูเดินสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียนพร้อมให้คำแนะนำในประเด็นต่าง ๆ  
เช่น การเปรียบเทียบและเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

 

3. ครูสุ ่มนักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม  ครูควรนำเสนอผลการทำกิจกรรมของนักเรียนบนกระดานเพื ่อใช้
ประกอบการอภิปราย ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้คำถามท้ายกิจกรรมเป็น
แนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า  

• การเผาไหม้เป็นปฏิกิริยาระหว่างเชื้อเพลิงกับแก๊สออกซิเจน การเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ของเชื้อเพลิงประเภท
ไฮโดรคาร์บอนจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ ปฏิกิริยาการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์จะได้ผลิตภัณฑ์
เป็นแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ เขม่า และน้ำ การเผาไหม้จะได้ความร้อนซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การ
ประกอบอาหาร การผลิตกระแสไฟฟ้า แต่จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งเป็น

ปฏิกิริยาเคมีมีผลต่อสิ่งมชีีวิตและสิ่งต่าง ๆ รอบตวัอย่างไร กิจกรรมที่ 5.7 

ระหว่างการทำกิจกรรม (50 นาที) 

หลังการทำกิจกรรม (40 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 
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อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การเผาไหม้เชื ้อเพลิงประเภทอื่น ๆ จะเกิดผลิตภัณฑ์แตกต่างกันตาม
องค์ประกอบของเชื้อเพลิงนั้น ๆ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีไนโตรเจนหรือซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบ จะได้
ผลิตภัณฑ์เป็นออกไซด์ของไนโตรเจน ออกไซด์ของซัลเฟอร์ 

• การเกิดฝนกรดเป็นปฏิกิริยาระหว่างออกไซด์ของไนโตรเจนหรือออกไซด์ของซัลเฟอร์กับน้ำ ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติ
เป็นกรด ซ่ึงเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และทำให้โลหะผุกร่อน สร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 

• การสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นปฏิกิริยาระหว่างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ โดยอาศัยพลังงานจากแสงและ
คลอโรฟิลล์ของพืช ได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำตาลซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช และแก๊สออกซิเจนซึ่งจำเป็นต่อ
การหายใจของสิ่งมีชีวิต 
 

4. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีกับสิ่งแวดล้อม โดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 27-30 จากนั้น
ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดฝนกรด และการสังเคราะห์ด้วยแสง 

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• นักเรียนมีวิธีสังเกตได้อย่างไรว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ 

แนวคำตอบ สังเกตจากเขม่า ถ้าพบว่าการเผาไหม้ไม่มีเขม่าเกิดข้ึน แสดงว่าเป็นการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์  

• นักเรียนคิดว่าปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดฝนกรด และการสังเคราะห์ด้วยแสงเกี่ยวข้องกันอย่างไร 

แนวคำตอบ ปฏิกิริยาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงบางชนิด นอกจากจะทำให้เกิดออกไซด์ของไนโตรเจนหรือ
ออกไซด์ของซัลเฟอร์ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดฝนกรดแล้ว ยังทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งส่งผล
ให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เราสามารถลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ โดยอาศัย
ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

5. ถ้าพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้ จากการตอบคำถามก่อนเรียน ระหว่างเรียน หรืออาจ
ตรวจสอบโดยใช้กลวิธีอ่ืน ๆ ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นให้ถูกต้อง เช่น 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

การเผาไหม้เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน เนื่องจากต้องใช้
ความร ้อนในการทำให้เก ิดปฏิก ิร ิยา (Mondal & 
Chakraborty, 2013) 

ปฏิกิริยาการเผาไหม้ ใช้ความร้อนในการเริ ่มต้นปฏิกิร ิยา
เท่านั้น เมื่อปฏิกิริยาเกิดขึ้นแล้วจะไม่ต้องใช้ความร้อนอีก
ต่อไป แต่ปฏิกิริยาจะคายพลังงานแสงและความร้อนออกมา 
ดังนั้นการเผาไหม้จึงเป็นปฏิกิริยาคายความร้อน  
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แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

การเผาไหม้เชื้อเพลิงใด ๆ ก็ตาม จะได้ผลิตภัณฑ์เป็น
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำเสมอ (Yalcinkaya et 
al., 2009) 

การเผาไหม้เช ื ้อเพลิงที ่ เป ็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
(มีคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ) จะได้ผลิตภัณฑ์
เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ แต่ในกรณีที ่เผาไหม้
เชื ้อเพลิงที่มีธาตุอื ่นเป็นองค์ประกอบ  ผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็จะ
แตกต่างกันออกไป  

การเผาไหม้เป็นการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งหรือ
ของเหลวไปเป็นแก๊ส (Horton, 2007) 
 

การเผาไหม้เป็นปฏิกิริยาระหว่างเชื้อเพลิงกับแก๊สออกซิเจน 
ได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ และคาย
ความร้อนออกมา  

6. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในบทที่ 1 ปฏิกิริยาเคมี จากนั้นครูให้นักเรียนทำกิจกรรมตรวจสอบตนเอง เพ่ือ
สรุปองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้จากบทเรียน โดยการเขียนบรรยาย วาดภาพ หรือเขียนผังมโนทัศน์สิ่งที่ได้เรี ยนรู้จาก
บทเรียนปฏิกิริยาเคมี 
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ตัวอย่างผังมโนทัศน์ในบทเรียนเรื่องปฏิกิริยาเคมี   
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7. ให้นักเรียนนำเสนอผังมโนทัศน์ โดยอาจให้นำเสนอและอภิปรายภายในกลุ่ม หรืออภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน หรือ
แสดงผลงานบนผนังของห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนพิจารณาและร่วมแสดงความคิดเห็น จากนั้นครูและนักเรียน
อภิปรายสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากบทเรียนร่วมกัน  

8. ให้นักเรียนทำกิจกรรมท้ายบทเรื่อง ออกแบบวิธีการเพื่อลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกได้อย่างไร  และตอบคำถาม
ท้ายกิจกรรม จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพื่อตอบคำถามสำคัญของบทเรียน โดยนักเรียนควรตอบคำถามสำคัญดังกลา่ว
ได้ดังตัวอย่าง 

 

เฉลยคำถามสำคัญของบท 

• ปฏิกิริยาเคมีรอบตัวเรามีอะไรบ้าง และเกิดขึ้นได้อย่างไร 
 แนวคำตอบ ตัวอย่างของปฏิกิริยาเคมีรอบตัวเรา ได้แก่ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส  ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ 

ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก ปฏิกิริยาการเผาไหม้ ปฏิกิริยาการเกิดฝนกรด ปฏิกิริยา
การสังเคราะห์ด้วยแสง ปฏิกิริยาเคมีเกิดจากการทำปฏิกิริยากันของสารตั้งต้น ทำให้อะตอมของสารมีการ
จัดเรียงตัวใหม่โดยไม่สูญหายหรือเกิดข้ึนใหม่ ได้เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งมีสมบัติต่างจากสารตั้งต้น 

9. ให้นักเรียนตรวจสอบความรู้ของตนเองด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ได้ 
ทำในบทเรียนนี้ อ่านสรุปท้ายบท และทำแบบฝึกหัดท้ายบท  

10.เชื่อมโยงไปสู่บทที่ 2 วัสดุในชีวิตประจำวัน โดยใช้คำถามว่า ปฏิกิริยาเคมีทำให้สารตั้งต้นเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ 
นักเรียนรู้จักวัสดุใดบ้างที่เป็นผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาเคมี นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเองโดยครูยังไม่เฉลย
คำตอบ 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

หน่วยที ่5 | ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวติประจำวัน 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 

 

 

 

เฉลยกิจกรรมและแบบฝึกหัดของบทที่ 1 

หน่วยที่ 5 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่5 | ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวติประจำวัน 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 

 

 
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขณะเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

สังเกตและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้แบบจำลอง 
 

50 นาที 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. สารละลายกรดไฮโดรคลอริกหรือ 
สารละลายกรดเกลือ ความเข้มข้น 0.6 โมลต่อลิตร  

10 cm3 

2. บีกเกอร์ขนาด 50 cm3 1 ใบ 

3. กระบอกตวงขนาด 10 cm3 1 ใบ 

4. ช้อนตักสารเบอร์สอง 1 คัน 

5. หลอดทดลองขนาดใหญ่  1 หลอด 

6. ที่วางหลอดทดลอง 1 อัน 

7. แว่นตานิรภัย เท่าจำนวนนักเรียนในกลุ่ม 

8. ถุงมือยาง เท่าจำนวนนักเรียนในกลุ่ม 

  
วัสดุที่ใช้ต่อห้อง 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

แคลเซียมคาร์บอเนต 1 กระปุก 

 
  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

จุดประสงค์ 

การเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 5.1 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

หน่วยที ่5 | ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวติประจำวัน 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 

• การเตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.6 โมลต่อลิตร ปริมาตร 80 ลูกบาศก์
เซนติเมตร (สำหรับ 8 กลุ่ม) เตรียมได้โดยรินน้ำประมาณ 40 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงใน
ภาชนะ จากนั้นรินสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 6 โมลต่อลิตร ปริมาตร 8 ลูกบาศก์
เซนติเมตร ใส่ในภาชนะ แล้วเติมน้ำจนมีปริมาตรรวมเป็น 80 ลูกบาศก์เซนติเมตร  
 

• ครูควรสวมหน้ากากขณะเตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริก และควรเตรียมในบริเวณที่มี
อากาศถ่ายเท เนื่องจากสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 6  โมลต่อลิตร จะมีไอของ
กรดระเหยออกมาตลอดเวลา  

• หลักการเตรียมสารละลายกรด ต้องเทกรดลงในภาชนะท่ีมีน้ำก่อนเสมอ เพ่ือความปลอดภัย 
 

• การรินสารละลายกรดไฮโดรคลอริกลงในบีกเกอร์ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต ควรรินสารละลาย
ช้า ๆ ผ่านด้านในของหลอดทดลอง ไม่ควรรินสารละลายลงบนแคลเซียมคาร์บอเนตโดยตรง
เนื่องจากสารอาจกระเด็นหรือเกิดฟองแก๊สขึ้นมาถึงปากหลอดทดลองได้ 
 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 สสวท. 
 
 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

ตารางบันทึกผล 
สาร ผลที่สังเกตได้ 

แคลเซียมคาร์บอเนต ของแข็ง เป็นผง (หรือเป็นเม็ด) สีขาว  
สารละลายกรดไฮโดรคลอริก ของเหลว ใส ไม่มีสี  
แคลเซียมคาร์บอเนต + สารละลายกรดไฮโดรคลอริก แคลเซียมคาร์บอเนตมีขนาดหรือปริมาณลดลง  

จนหมดไป และมีฟองแก๊สเกิดขึ้น  

ผลการสืบค้น 
สารที่เกิดขึ้นจากการรินสารละลายกรดไฮโดรคลอริกลงในแคลเซียมคาร์บอเนต คือ แคลเซียมคลอไรด์  น้ำ  

และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

ผลการสร้างแบบจำลอง 
นักเรียนสามารถสร้างแบบจำลองได้ตามความคิดของตนเอง เช่น อาจเขียนรูปอนุภาคเป็นทรงกลม อาจ

เขียนเป็นสมการข้อความหรือสมการเคมี ตัวอย่างคำตอบ เช่น  

กรดไฮโดรคลอริก + แคลเซียมคาร์บอเนต → แคลเซียมคลอไรด์ + น้ำ + แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  
 

 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

ข้อควรระวัง 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่5 | ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวติประจำวัน 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1 

 

เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือไม่ ทราบได้อย่างไร      
 แนวคำตอบ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมี สังเกตได้จากการเกิดฟองแก๊สซึ่งเป็นสารใหม่

ที่เกิดขึ้น 
2. สารที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีสารใดบ้าง  

แนวคำตอบ แคลเซียมคลอไรด์  น้ำ  และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
3. ใช้แบบจำลองอธิบายการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไร 
 แนวคำตอบ นักเรียนอาจตอบได้หลากหลายตามแบบจำลองของนักเรียน ตัวอย่างคำตอบ เช่น ใช้สมการ

ข้อความในการอธิบายการเปลี่ยนแปลง โดยเขียนชื่อสารตั้งต้นไว้ทางด้านซ้ายมือ จากนั้นเขียนลูกศรชี้ไปที่ชื่อ
ผลิตภัณฑ์ทางด้านขวามือ จะได้ดังนี้ 

กรดไฮโดรคลอริก + แคลเซียมคาร์บอเนต → แคลเซียมคลอไรด์ + น้ำ + แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

4. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ เมื ่อผสมแคลเซียมคาร์บอเนตกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกจะมีฟองแก๊สเกิดขึ ้น  การ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมี เนื่องจากเกิดฟองแก๊สซึ่งเป็นสารใหม่ โดยสารที่เข้าทำปฏิกิริยา 
ได้แก่ กรดไฮโดรคลอริกและแคลเซียมคาร์บอเนต สารที่ได้จากปฏิกิริยา ได้แก่ แคลเซียมคลอไรด์ น้ำ และ 
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งสามารถใช้แบบจำลองในการอธิบายปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้ 

 

 
ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 

การเกิดปฏิกิริยาเคมีบางอย่าง ไม่สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยประสาทสัมผัส แต่อาจใช้วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์อื ่น ๆ ในการตรวจสอบการเกิดปฏิกิริยาเคมี เช่น การเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างโซเดียม - 

ไฮดรอกไซด์กับกรดไฮโดรคลอริก สามารถตรวจสอบไดจ้ากการเปลี่ยนแปลงของค่าพีเอช 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

หน่วยที ่5 | ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวติประจำวัน 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 

 

 
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

สังเกตและเปรียบเทียบมวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

1 ชั่วโมง 30 นาที 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. สารละลายโซเดียมคาร์บอเนต  20 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

2. สารละลายแคลเซียมคลอไรด์ 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

3. สารละลายกรดไฮโดรคลอริกหรือสารละลาย 
กรดเกลือ ความเข้มข้น 0.6 โมลต่อลิตร 

20 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

4. บีกเกอร์ขนาด 250 cm3 1 ใบ 

5. หลอดทดลองขนาดใหญ่ 4 หลอด 

6. จุกยางเบอร์สิบ 4 จุก 

7. ช้อนตักสารเบอร์หนึ่ง 1 คัน 

8. แว่นตานิรภัย เท่าจำนวนนักเรียนในกลุ่ม 

9. ถุงมือยาง เท่าจำนวนนักเรียนในกลุ่ม 

  
วัสดุที่ใช้ต่อห้อง 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. แคลเซียมคาร์บอเนตแบบเม็ด 1 กระปุก 

2. เครื่องชั่ง 2 เครื่อง 

 
  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

จุดประสงค์ 

มวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 5.2 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่5 | ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวติประจำวัน 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  

 

• การเตรียมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต ปริมาตร 160 ลูกบาศก์เซนติเมตร (สำหรับ 8 กลุ่ม) 
เตรียมได้โดยตักโซเดียมคาร์บอเนตจำนวน 16 ช้อนเบอร์สองใส่ในภาชนะ เติมน้ำปริมาตร 
160 ลูกบาศก์เซนติเมตร แล้วคนให้เข้ากัน 

• การเตรียมสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ ปริมาตร 160 ลูกบาศก์เซนติเมตร (สำหรับ 8 กลุ่ม) 
เตรียมได้โดยตักแคลเซียมคลอไรด์จำนวน 16 ช้อนเบอร์สองใส่ในภาชนะ เติมน้ำปริมาตร 
160 ลูกบาศก์เซนติเมตร แล้วคนให้เข้ากัน 

• การเตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.6 โมลต่อลิตร ปริมาตร 160 ลูกบาศก์
เซนติเมตร (สำหรับ 8 กลุ่ม) เตรียมได้โดยรินน้ำประมาณ 80 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงใน
ภาชนะ จากนั้นรินสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 6 โมลต่อลิตร ปริมาตร 16 ลูกบาศก์
เซนติเมตร ลงในภาชนะ แล้วเติมน้ำจนมีปริมาตรรวมเป็น 160 ลูกบาศก์เซนติเมตร  
 

 

• ตอนที่ 1 ครูสามารถให้นักเรียนทดลองใน 2 ลักษณะคือ การทดลองแบบเปิดและแบบปิด
หลอดทดลอง เพ่ือให้เกิดการอภิปรายเกี่ยวกับมวลของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมี ใน
กรณีที่ไม่มีแก๊สเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมในตอนที่ 2 ซึ่ง
เป็นกรณีที่มีแก๊สเป็นผลิตภัณฑ์  

• ตอนที่ 2 ควรใช้แคลเซียมคาร์บอเนตปริมาณ 1-2 เม็ด ในกรณีที่เป็นผงให้ใช้ปริมาณครึ่งช้อน
เบอร์หนึ่ง เพื่อป้องกันการเกิดแก๊สในปริมาณมาก ซึ่งจะดันจุกที่ปิดอยู่ให้กระเด็นออกอย่าง
รวดเร็ว และอาจเกิดอันตรายต่อนักเรียนได้ 

• ครูควรทบทวนการใช้เครื่องชั่งและวิธีเก็บเครื่องชั่ง เช่น เครื่องชั่งแบบคานสามแขน เครื่องชั่ง
แบบดิจิทัล  
 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 สสวท. 
• สสวท. ปฏิกิริยาเคมีส่งผลต่อมวลสารอย่างไร. สืบค้นเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562, จาก 

https://www.scimath.org/video-science/item/9902-2019-02-28-08-14-10  

  

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

https://www.scimath.org/video-science/item/9902-2019-02-28-08-14-10
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

หน่วยที ่5 | ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวติประจำวัน 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1 

 
 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

ตารางบันทึกผล 
สาร ผลที่สังเกตได้ 

สารละลายโซเดียมคาร์บอเนต  ของเหลว ใส ไม่มีสี 

สารละลายแคลเซียมคลอไรด์ ของเหลว ใส ไม่มีสี  
สารละลายโซเดียมคาร์บอเนต + สารละลาย
แคลเซียมคลอไรด์ 

เกิดตะกอนสีขาว  

 
ตารางบันทึกผล 

สิ่งท่ีชั่ง มวลรวมก่อนเกิดปฏิกิริยา (g) มวลรวมหลังเกิดปฏิกิริยา (g) 

ภาชนะเปล่า 203 203 

สารพร้อมภาชนะ 229 229 
สาร 26 26 

หมายเหตุ มวลรวมของสารคำนวณได้จากการนำมวลของสารพร้อมภาชนะ ลบด้วยมวลของภาชนะเปล่า ดังสมการ 
มวลรวมของสาร = มวลของสารพร้อมภาชนะ – มวลของภาชนะเปล่า 

 

  

ตอนที่ 1 มวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมี 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่5 | ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวติประจำวัน 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1 

 

เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. เมื่อรินสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ลงในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นหรือไม่ 

ทราบได้อย่างไร 

 แนวคำตอบ มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น ทราบได้จากมีสารใหม่เกิดขึ้น ซึ่งมีลักษณะเป็นตะกอนสีขาว 

2. มวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีมีค่าเท่าใด หาได้อย่างไร 

 แนวคำตอบ คำตอบขึ้นอยู่กับผลการทำกิจกรรมของนักเรียน เช่น มวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยา

เคมีเป็น 26 กรัม มวลรวมของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมี คำนวณได้จากการนำมวลของสารพร้อมภาชนะก่อน

เกิดปฏิกิริยาเคมีมาหักลบกับมวลของภาชนะเปล่า มวลรวมของสารหลังเกิดปฏิกิริยาเคมี หาได้จากการนำมวล

ของสารพร้อมภาชนะหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีมาหักลบกับมวลของภาชนะเปล่า ซึ่งจะมีค่าเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับ

ปริมาณของสารตั้งต้นที่ใช้ 

3. มวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร  

 แนวคำตอบ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง มวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีมีค่าเท่ากัน  

4. จากกิจกรรม ตอนที่ 1 สรุปได้ว่าอย่างไร 

 แนวคำตอบ มวลรวมของสารละลายแคลเซียมคลอไรด์และสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต เท่ากับมวลรวมของ
สารทั้งหมดหลังเกิดปฏิกิริยาเคมี 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

หน่วยที ่5 | ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวติประจำวัน 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1 

 
 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

ตารางบันทึกผล 
 การเปลี่ยนแปลงของมวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ผลการคาดคะเน นักเรียนสามารถตอบได้ตามความคิดของตนเอง เช่น มวลรวมของสารจะ
เปลี่ยนแปลง โดยมวลรวมของสารหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีจะน้อยลง เมื่อ
เทียบกับมวลรวมของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาเคม ี

ผลการตรวจสอบการคาดคะเน มวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีไม่เปลี่ยนแปลง 

หมายเหตุ ในกรณีที ่น ักเรียนไม่ได้ป ิดหลอดทดลอง หรือปิดหลอดทดลองช้าหลังจากรินสารละลายกรด 
ไฮโดรคลอริกลงในแคลเซียมคาร์บอเนต จะทำให้มวลรวมที่ชั่งได้ของสารหลังเกิดปฏิกิริยาเคมนี้อยลง 

ตารางบันทึกผล 

สิ่งท่ีชั่ง มวลรวมก่อนเกิดปฏิกิริยา (g) มวลรวมหลังเกิดปฏิกิริยา (g) 
ภาชนะเปล่า 204 204 

สารพร้อมภาชนะ 217 217 

สาร 13 13 
  

 

  

ตอนที่ 2 มวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมี เมื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นแก๊ส 



44 
 

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่5 | ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวติประจำวัน 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1 

 

เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. เมื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นแก๊ส จะมีวิธีการหามวลของสารที่ได้หลังจากเกิดปฏิกิริยาเคมีได้อย่างไร 
 แนวคำตอบ ต้องทำกิจกรรมในภาชนะปิด โดยชั่งมวลของภาชนะและจุกยางที่ใช้ทั้งหมด จากนั้นนำแคลเซียม

คาร์บอเนตและสารละลายกรดไฮโดรคลอริกมาใส่ในภาชนะคนละภาชนะ ปิดจุกยางแล้วนำภาชนะและสาร
ทั้งหมดไปชั่งมวลรวมกัน จากนั้นรินสารละลายกรดไฮโดรคลอริกลงในแคลเซียมคาร์บอเนต และปิดจุกยาง
ทันที แล้วนำไปชั่งมวลรวมกันอีกครั้งหนึ่ง นำมวลรวมของสารหลังเกิดปฏิกิริยาพร้อมภาชนะมาหักลบกบัมวล
ของภาชนะและจุกยางท่ีใช้ทั้งหมดจะได้มวลของสารหลังเกิดปฏิกิริยาเคมี 

2. มวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมี มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร 
 แนวคำตอบ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง มวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีมีค่าเท่าเดิม  
 (ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้ปิดหลอดทดลอง หรือปิดหลอดทดลองช้าหลังจากรินสารละลายกรดไฮโดรคลอริกลงใน

แคลเซียมคาร์บอเนต จะทำให้มวลรวมของสารที่ชั่งได้หลังเกิดปฏิกิริยาเคมีน้อยลง) 
3. จากกิจกรรม ตอนที่ 2 สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ มวลรวมของแคลเซียมคาร์บอเนตและสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเท่ากับมวลรวมของสาร

ทั้งหมดหลังเกิดปฏิกิริยาเคมี 
4. จากกิจกรรมทั้ง 2 ตอน สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ ถ้าสารทำปฏิกิริยากันในภาชนะที่ปิดมิดชิด มวลรวมของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมีและหลัง

เกิดปฏิกิริยาเคมีจะมีค่าเท่ากัน 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

หน่วยที ่5 | ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวติประจำวัน 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 

 

 
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อนของปฏิกิริยาเคมี 
 

สังเกตและอธิบายการถ่ายโอนความร้อนของปฏิกิริยาเคมี 
 

1 ชั่วโมง 40 นาที 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. สารละลายกรดแอซีติกหรือน้ำส้มสายชู  
ความเข้มข้นร้อยละ 5 โดยมวลต่อปริมาตร 

30 cm3 

2. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือสารละลาย
โซดาไฟ ความเข้มข้นประมาณ 0.6 โมลต่อลิตร 

10 cm3 

3. บีกเกอร์ขนาด 50 cm3 3 ใบ 

4. หลอดทดลองขนาดกลาง 1 หลอด 

5. ที่วางหลอดทดลอง 1 อัน 

6. กระบอกตวงขนาด 25 cm3 2 ใบ 

7. เทอร์มอมิเตอร์ 1 อัน 

8. ช้อนตักสารเบอร์สอง 1 คัน 

9. แว่นตานิรภัย เท่าจำนวนนักเรียนในกลุ่ม 

10. ถุงมือยาง เท่าจำนวนนักเรียนในกลุ่ม 

  
วัสดุที่ใช้ต่อห้อง 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 1 กระปุก 

 
  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

จุดประสงค์ 

การถ่ายโอนความร้อนของปฏิกิริยาเคมีเป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 5.3 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่5 | ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวติประจำวัน 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 

• การเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นประมาณ 0.6 โมลต่อลิตร ปริมาตร 
80 ลูกบาศก์เซนติเมตร (สำหรับ 8 กลุ่ม) เตรียมโดยรินสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น
ร้อยละ 50 โดยมวลต่อปริมาตร ปริมาตร 4 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในบีกเกอร์ แล้วเติมน้ำจน
มีปริมาตรรวมเป็น 80 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

• ครูสามารถใช้น้ำส้มสายชูความเข้มข้นร้อยละ 5 โดยมวลต่อปริมาตร โดยไม่ต้องผสมน้ำ 
(น้ำส้มสายชูสามารถหาซื้อได้ทั่วไป) 
 

• ครูควรสวมถุงมือขณะเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เพื่อป้องกันการสัมผัสสาร
โดยตรง ซ่ึงจะทำให้ระคายเคืองได ้

 

• สารละลายกรดแอซีติกมีกลิ่นฉุน จึงควรทำกิจกรรมในบริเวณที่อากาศถ่ายเท โดยอาจเปิด
หน้าต่างเพื่อช่วยระบายอากาศ 
 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 สสวท. 
 
 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

ตารางบันทึกผล 
สาร ผลที่สังเกตได้ อุณหภูมิ (◦C) 

โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต  ของแข็ง เป็นผง สีขาว  30 
สารละลายกรดแอซีติก ของเหลว ใส ไม่มีสี มีกลิ่น 30 

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ของเหลว ใส ไม่มีสี  30 
โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต + 
สารละลายกรดแอซีติก 

มีฟองแก๊สเกิดข้ึนในของเหลว 
ผงสีขาวมีปริมาณลดลงหรืออาจหมดไป 

26 

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ + 
สารละลายกรดแอซีติก  

ของเหลว ใส ไม่มีสี  34 

  
 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

ข้อควรระวัง 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

หน่วยที ่5 | ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวติประจำวัน 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1 

 

เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. เมื่อผสมสารละลายกรดแอซีติกกับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต เกิดปฏิกิริยาเคมีหรือไม่ ทราบได้อย่างไร 
 แนวคำตอบ เกิดปฏิกิริยาเคมี ทราบได้จากมีฟองแก๊สเกิดขึ้นและอุณหภูมิของสารลดลง 
2. เม่ือผสมสารละลายกรดแอซีติกกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เกิดปฏิกิริยาเคมีหรือไม่ ทราบได้อย่างไร  
 แนวคำตอบ เกิดปฏิกิริยาเคมี สังเกตได้จากอุณหภูมิของสารเพ่ิมข้ึน  
3. การเปลี่ยนแปลงของสารที่เกิดขึ้น มีการถ่ายโอนความร้อนหรือไม่ อย่างไร  
 แนวคำตอบ ทั้งสองปฏิกิริยามีการถ่ายโอนความร้อน โดยปฏิกิริยาระหว่างกรดแอซีติกกับโซเดียมไฮโดรเจน

คาร์บอเนต มีการถ่ายโอนความร้อนทีท่ำให้อุณหภูมิของสารลดลง แต่ปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรดแอซีติก
กับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ มีการถ่ายโอนความร้อนที่ทำให้อุณหภูมิของสารเพ่ิมข้ึน    

4. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี จะมีการถ่ายโอนความร้อนเกิดขึ้น ซึ่งการถ่ายโอนความร้อนนี้มีทั้งแบบที่ 

ทำให้อุณหภูมิของสารเพิ่มข้ึนและแบบที่ทำให้อุณหภูมิของสารลดลง 

 

 
ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 

โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (NaHCO3) หรือโซเดียมไบคาร์บอเนต มีชื่อสามัญว่าเบกกิ้งโซดา เป็นสารบริสุทธิ์ที่มีสมบัติ
เป็นเบสอ่อน ๆ แตกต่างจากผงฟูซึ่งเป็นสารผสมที่ประกอบด้วยเบกกิ้งโซดา กรดที่เป็นของแข็ง และแป้ง เมื่อเติมน้ำลงไปใน 
ผงฟู ทำให้เบกกิ้งโซดาและกรดที่เป็นส่วนประกอบเกิดปฏิกิริยากันเองได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ จึงไม่ควรนำผงฟูมาใช้แทน
โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตในกิจกรรมนี้ 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่5 | ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวติประจำวัน 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 

 

 
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาของกรดกับเบส 
 

สังเกตและอธิบายปฏิกิริยาของกรดกับเบส 
 

50 นาที 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือสารละลาย

โซดาไฟ ความเข้มข้นประมาณ 0.6 โมลต่อลิตร 

5 cm3 

2. สารละลายกรดแอซีติกหรือน้ำส้มสายชู 

ความเข้มข้นร้อยละ 5 โดยมวลต่อปริมาตร 

5 cm3 

3. กระบอกตวงขนาด 10 cm3 2 ใบ 

4. หลอดทดลองขนาดใหญ่ 2 หลอด 

5. ที่วางหลอดทดลอง 1 อัน 

6. กระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ 1 กล่อง 

7. แท่งแก้วคน 1 แท่ง 

8. กระจกนาฬิกา 1 อัน 

9. แว่นตานิรภัย เท่าจำนวนนักเรียนในกลุ่ม 

10. ถุงมือยาง เท่าจำนวนนักเรียนในกลุ่ม 

  

• การเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นประมาณ 0.6 โมลต่อลิตร ปริมาตร 
40 ลูกบาศก์เซนติเมตร (สำหรับ 8 กลุ่ม) เตรียมโดยรินสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น
ร้อยละ 50 โดยมวลต่อปริมาตร ปริมาตร 2 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในภาชนะ แล้วเติมน้ำจน
มีปริมาตรรวมเป็น 40 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

• ครูสามารถใช้น้ำส้มสายชูความเข้มข้นร้อยละ 5 โดยมวลต่อปริมาตร โดยไม่ต้องผสมน้ำ 
(น้ำส้มสายชูสามารถหาซื้อได้ทั่วไป) 

 

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

ปฏิกิริยาของกรดกับเบสเป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 5.4 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

หน่วยที ่5 | ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวติประจำวัน 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1 

• หลังจากผสมสารละลายกรดและสารละลายเบสเข้าด้วยกัน ควรคนสารละลายให้ทั่วก่อน
นำไปทดสอบด้วยกระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ 
 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 สสวท. 
 
 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

ตารางบันทึกผล 
สาร ลักษณะของสาร สีของกระดาษยูนิเวอร์ซัล

อินดิเคเตอร์ 
ค่าพีเอช 

สารละลายกรดแอซีติก  ของเหลว ใส ไม่มีสี  แดงส้ม 3 

สารละลายโซเดียม 
ไฮดรอกไซด์ 

ของเหลว ใส ไม่มีสี น้ำเงิน 13 

สารละลายกรดแอซีติก 
+ สารละลายโซเดียม 
ไฮดรอกไซด์ 

ของเหลว ใส ไม่มีสี ส้มเหลือง 7 
 

หมายเหตุ บันทึกค่าพีเอชของสารตามสีของกระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ ซึ่งอาจแตกต่างจากค่าพีเอชที่ระบุ
ไว้ในตารางบันทึกผล ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลายที่ใช้ 
 

 

  

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่5 | ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวติประจำวัน 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1 

 
เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. เมื่อรินสารละลายกรดแอซีติกลงในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ พบการเปลี่ยนแปลงหรือไม่  อย่างไร 
และสมบัติความเป็นกรด-เบสของสารเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

 แนวคำตอบ เมื่อสังเกตด้วยตาเปล่าจะไม่พบการเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อนำไปวัดค่าพีเอช จะพบการเปลี่ยนแปลง 
โดยสารละลายที่ได้มีค่าพีเอชสูงกว่าสารละลายกรดที่เป็นสารตั้งต้น หรือมีความเป็นกรดลดลง และมีค่าพีเอช
ต่ำกว่าสารละลายเบสที่เป็นสารตั้งต้น หรือมีความเป็นเบสลดลง 

2. เม่ือรินสารละลายกรดแอซีติกลงในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เกิดปฏิกิริยาเคมีหรือไม่ ทราบได้อย่างไร 
 แนวคำตอบ เกิดปฏิกิริยาเคมี เนื่องจากสารที่ได้มีค่าพีเอชเปลี่ยนแปลงไป 
3. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ เมื่อเติมสารละลายกรดลงในสารละลายเบส กรดจะทำปฏิกิริยากับเบส ทำให้สารละลายที่ได้มีค่า

พีเอชอยู่ระหว่างค่าพีเอชของสารละลายกรดและสารละลายเบสตั้งต้น 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

หน่วยที ่5 | ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวติประจำวัน 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 

 

 
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะ 
 

สังเกตและอธิบายปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะ 
 

50 นาที 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. สารละลายกรดไฮโดรคลอริกหรือสารละลาย 

กรดเกลือ ความเข้มข้น 0.6 โมลต่อลิตร 

20 cm3 

2. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือสารละลาย
โซดาไฟ ความเข้มข้นประมาณ 3 โมลต่อลิตร 

20 cm3 

3. แผ่นสังกะสี  1 แผ่น 

4. แผ่นอะลูมิเนียม 1 แผ่น 

5. ตะปูเหล็ก 2 ตัว 

6. หลอดทดลองขนาดใหญ่ 6 หลอด 

7. ที่วางหลอดทดลอง 1 อัน 

8. ปากคีบ 1 อัน 

9. กรรไกร 1 เล่ม 

10. กระดาษทราย 1 แผ่น 

11. แว่นตานิรภัย เท่าจำนวนนักเรียนในกลุ่ม 

12. ถุงมือยาง เท่าจำนวนนักเรียนในกลุ่ม 

  
  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

จุดประสงค์ 

ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะเป็นอยา่งไร กิจกรรมที่ 5.5 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่5 | ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวติประจำวัน 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

• การเตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.6 โมลต่อลิตร ปริมาตร 160 ลูกบาศก์
เซนติเมตร (สำหรับ 8 กลุ่ม) เตรียมโดยรินน้ำประมาณ 80 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในภาชนะ 
จากนั ้นรินสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 6 โมลต่อลิตร ปริมาตร 16 ลูกบาศก์
เซนติเมตร ลงในภาชนะ แล้วเติมน้ำจนมีปริมาตรรวมเป็น 160 ลูกบาศก์เซนติเมตร  

• การเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นประมาณ 3 โมลต่อลิตร ปริมาตร 160 
ลูกบาศก์เซนติเมตร (สำหรับ 8 กลุ่ม) เตรียมโดยรินสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น
ร้อยละ 50 โดยมวลต่อปริมาตร ปริมาตร 40 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในภาชนะ แล้วเติมน้ำ
จนมีปริมาตรรวมเป็น 160 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

 

• สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในกิจกรรมนี้ มีความเข้มข้นมากกว่าสารละลายโซเดียม  
ไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในกิจกรรมอื่น จึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยสวมถุงมือขณะเตรียมสาร
และทำกิจกรรมในห้องเรียน 

• การขัดโลหะด้วยกระดาษทราย ควรวางโลหะบนกระดาษก่อนขัด เมื่อขัดเสร็จแล้ว ให้ห่อผง
โลหะก่อนนำไปทิ้ง 
 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 สสวท. 
 
 
 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

ตารางบันทึกผล 
สาร ผลที่สังเกตได้ 

สังกะสี ของแข็ง สีเงิน มันวาว 
อะลูมิเนียม ของแข็ง สีเงิน มันวาว 

ตะปูเหล็ก ของแข็ง สีเงิน มันวาว 

  
 

  

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

หน่วยที ่5 | ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวติประจำวัน 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

ตารางบันทึกผล 
หลอดที่ สาร ผลที่สังเกตได้ 

1 สังกะสี + สารละลาย 
กรดไฮโดรคลอริก 

เกิดฟองแก๊สขึ้นทันทีในปริมาณมาก ผิวโลหะไม่มันวาว  

2 อะลูมิเนียม + สารละลาย 
กรดไฮโดรคลอริก 

เกิดฟองแก๊สขึ้นอย่างช้า ๆ และเกิดในปริมาณน้อย 
 

3 ตะปูเหล็ก + สารละลาย 
กรดไฮโดรคลอริก 

เกิดฟองแก๊สขึ้นทันที และเกิดในปริมาณมาก 

4 สังกะสี + สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 

เกิดฟองแก๊สขึ้นอย่างช้า ๆ และเกิดในปริมาณน้อย 
 

5 อะลูมิเนียม + สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 

เกิดฟองแก๊สขึ้นทันที และเกิดในปริมาณมาก ผิวโลหะ
เปลี่ยนเป็นสีดำ 

6 ตะปูเหล็ก + สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 

ไม่พบการเปลี่ยนแปลง 

  
 

 

เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. โลหะใดบ้างท่ีทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก ทราบได้อย่างไร 
 แนวคำตอบ สังกะสี อะลูมิเนียม และตะปูเหล็ก ทราบได้จากการเกิดฟองแก๊สและผิวของโลหะเกิดการ

เปลี่ยนแปลง 
2. โลหะใดบ้างท่ีทำปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ทราบได้อย่างไร 
 แนวคำตอบ สังกะสีและอะลูมิเนียม ทราบได้จากการเกิดฟองแก๊สและผิวของโลหะเกิดการเปลี่ยนแปลง 
3. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ โลหะบางชนิดสามารถเกิดปฏิกิริยากับกรดและเบสได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊ส และอาจสังเกตเห็นผิว

ของโลหะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังเกิดปฏิกิริยาด้วย 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่5 | ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวติประจำวัน 
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1 

 
ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 

แก๊สออกซิเจนในอากาศสามารถทำปฏิกิริยากับอะลูมิเนียมได้ผลิตภัณฑ์เป็นชั้นบาง ๆ ของอะลูมิเนียมออกไซด์ 
(Aluminium oxide, Al2O3) เคลือบอยู่ที่ผิวของอะลูมิเนียม ซึ่งจะป้องกันไม่ให้อะลูมิเนียมเกิดปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนต่อไป 
นอกจากนี้อะลูมิเนียมออกไซด์ยังช่วยป้องกันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างอะลูมิเนียมกับกรดและเบสอีกด้วย โลหะชนิดอื่น ๆ เช่น 
เหล็ก สังกะสี แมกนีเซียม ก็สามารถทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนและไอน้ำในอากาศ เกิดเป็นสารใหม่ที่เคลือบอยู่บนผิวของ
โลหะได้เช่นกัน  ดังนั้นจึงต้องใช้กระดาษทรายขัดผิวของโลหะเพื่อทำลายสารที่เคลือบอยู่บริเวณผิวก่อนที่จะทำการทดลอง 
ทุกครั้ง 
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นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก 
 

สังเกตและอธิบายปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก 
 

50 นาที 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. ตะปูเหล็ก  3 ตัว 

2. น้ำ 25 cm3  

3. หลอดทดลองขนาดใหญ่ 3 หลอด 

4. คีมคีบหลอดทดลอง 1 อัน 

5. ที่วางหลอดทดลอง 1 อัน 

6. จุกยางเบอร์สิบ 2 จุก 

7. ช้อนตักสาร 1 คัน 

8. สำลี 1 ก้อน 

9. กระดาษทราย 1 แผ่น 

10. ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลม 1 ชุด 

  
วัสดุที่ใช้ต่อห้อง 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. น้ำมันพืช  1 ขวด 

2. แคลเซียมคลอไรด์ 1 กระปุก 

 

-ไม่มี- 
  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหลก็เป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 5.6 
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1 

• ตะปูที่ใช้ควรมีลักษณะเรียบ ไม่ใช้ตะปูเกลียว เพื่อป้องกันการติดค้างของฟองอากาศในเกลียว
ตะปูเมื่อใส่ตะปูลงในน้ำ 

• น้ำที่นำมาใช้ควรต้มให้เดือดประมาณ 5 นาทีเพื่อไล่แก๊สออกซิเจนออกจากน้ำให้ได้มากที่สุด 
รินน้ำที่ผ่านการต้มให้เดือดลงในหลอดทดลองให้ระดับน้ำสูงกว่าความยาวของตะปู จากนั้น
จึงใส่ตะปูลงในหลอดทดลอง ในกรณีที่มีฟองอากาศติดอยู่ที่ตะปู ให้เขย่าหลอดทดลองเบา ๆ 
เพ่ือให้ฟองอากาศหลุดออกจากตะปูให้หมด แล้วเติมน้ำมันพืชเพ่ือป้องกันแก๊สออกซิเจนที่อยู่
ในอากาศละลายในน้ำ จากนั้นให้ปิดจุกทันที  

• กรณีที่แคลเซียมคลอไรด์จับตัวกันเป็นก้อนใหญ่หรือเปียกชื้น ควรให้ความร้อนแก่แคลเซียม
คลอไรด์เพื่อระเหยน้ำออกก่อนนำมาใช้ในกิจกรรม 
 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 สสวท. 
 
 
 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

ตารางบันทึกผล 

หลอดที่ 
ผลที่สังเกตได้ 

1 วัน 2 วัน 3 วัน 

1 เกิดของแข็งสีน้ำตาลแดง  เกิดของแข็งสีน้ำตาลแดง เกิดของแข็งสีน้ำตาลแดง 

2 ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง 

3 ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง 

หมายเหตุ ผลการทำกิจกรรมในหลอดทดลองที่ 3 ของนักเรียนบางกลุ่มอาจคลาดเคลื่อน เนื่องจากนักเรียนใช้เวลา
ในการต้มน้ำน้อยเกินไป ทำให้ยังมีแก๊สออกซิเจนเหลืออยู่ในน้ำ ตะปูเหล็กจึงขึ้นสนิม ครูควรถามผลการทำ
กิจกรรมของนักเรียนทุกกลุ่มแล้วร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมที่ถูกต้อง และใช้ผลนั้นมาอภิปรายเพื่อลง
ข้อสรุป  

 

  

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 
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1 

 

เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. เพราะเหตุใดจึงใส่แคลเซียมคลอไรด์ลงไปในหลอดทดลองท่ี 2 
 แนวคำตอบ ใส่แคลเซียมคลอไรด์เพ่ือดูดความชื้นหรือน้ำในอากาศ 
2. เพราะเหตุใดจึงเติมน้ำมันพืชลงไปในหลอดทดลองท่ี 3 
 แนวคำตอบ เติมน้ำมันพืชเพ่ือป้องกันไม่ให้แก๊สออกซิเจนกลับเข้าไปละลายในน้ำ 
3. ตะปูเหล็กในแต่ละหลอดสัมผัสกับสารใดบ้าง 
 แนวคำตอบ หลอดทดลองที่ 1 ตะปูเหล็กสัมผัสกับน้ำและอากาศ หลอดทดลองที่ 2 ตะปูเหล็กสัมผัสกับ

อากาศ และหลอดทดลองที่ 3 ตะปูเหล็กสัมผัสกับน้ำ 
4. ตะปูเหล็กในหลอดทดลองใดบ้างมีการเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนแปลงอย่างไร  
 แนวคำตอบ หลอดทดลองที่ 1 เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเกิดของแข็งสีน้ำตาลแดงข้ึนที่ตะปูเหล็ก  
5. ปัจจัยท่ีทำให้เกิดสนิมเหล็กมีอะไรบ้าง ทราบได้อย่างไร 
 แนวคำตอบ น้ำและแก๊สออกซิเจนในอากาศเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสนิมเหล็ก เนื่องจากตะปูเหล็กในหลอด

ทดลองที่ 1 เกิดสนิมเหล็กเพียงหลอดเดียว โดยสัมผัสกับทั้งน้ำและแก๊สออกซิเจนในอากาศ 
6. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ เหล็กจะเกิดสนิมได้เมื่อสัมผัสกับน้ำและแก๊สออกซิเจน 
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นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดฝนกรด และการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 

1.  สืบค้นและอธิบายเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดฝนกรด และการสังเคราะห์ด้วยแสง 

พร้อมทั้งบอกประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเหล่านี้ 

2.  อภิปรายและเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต

และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว  
 

1 ชั่วโมง 40 นาที 
 

  
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสืบค้น เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ 

 

-ไม่มี- 
 
 

• ครูอาจมอบหมายให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลล่วงหน้า โดยแนะนำแหล่งข้อมูลสำหรับการสืบค้นที่
น่าเชื่อถือให้นักเรียน 
 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 สสวท. 

• กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สารกรดในบรรยากาศ : 
มลพิษไร้พรมแดน. สืบค้นเมื่อ 30 กรกฎาคม 2562, จาก 
http://www.pcd.go.th/info_serv/air_aciddeposition.html  

• โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. 
การเผาไหม้เชื้อเพลิงทำให้เกิดมลพิษ. สืบค้นเมื่อ 30 กรกฎาคม 2562, จาก 
http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=15&chap=9&page=t15-
9-infodetail02.html 
 
 
 

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

ปฏิกิริยาเคมีมีผลต่อสิ่งมชีีวิตและสิ่งต่าง ๆ รอบตวัอย่างไร กิจกรรมที่ 5.7 

http://www.pcd.go.th/info_serv/air_aciddeposition.html
http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=15&chap=9&page=t15-9-infodetail02.html
http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=15&chap=9&page=t15-9-infodetail02.html
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1 

 

การสังเคราะหด์้วยแสง 

การเกิดฝนกรด 

ปฏิกิริยา 
การเผาไหม ้

ปฏิกิริยาเคมี 

เกิดจากปฏิกริิยาระหว่างแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำ โดยมี
แสงและคลอโรฟลิล์ช่วยในการ
เกิดปฏิกริิยา ได้ผลิตภัณ

ฑเ์ป็น
น้ำตาลและแกส๊ออกซิเจน 

เกิดจากปฏิกริิยาระหว่างน้ำฝนกับ
ออกไซด์ของไนโตรเจน หรือ
ออกไซด์ของซัลเฟอร์ ไดส้ารละลาย
ที่มีค่าพีเอชต่ำกว่า 5.6 

เกิดจากการทำปฏิกิรยิาระหว่างแก๊ส
ออกซิเจนกับสารประเภทเชื้อเพลงิ 
โดยต้องใช้ความร้อนในการเริม่ต้น
ปฏิกิริยา และได้ผลิตภัณฑ์ชนิด 
ต่าง ๆ พร้อมทั้งความร้อนและแสง 
โดยชนิดของผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้ขึ้นอยูก่ับ
องค์ประกอบของเชื้อเพลิง 

การเกิดปฏิกิริยา 

ได้น้ำตาลซึ่งจำเป็นต่อการเจรญิเติบโต
ของพืช และแกส๊ออกซเิจนซึ่งจำเปน็
ต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอื่น 
กระบวนการนี้ยังช่วยลดปริมาณแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตหุนึ่ง
ของภาวะโลกร้อนอีกด้วย 

- ความร้อนที่ได้จากปฏิกริิยาการ
เผาไหมส้ามารถนำไปใช้ประโยชน์
ในด้านต่าง ๆ  เช่น ใช้ผลิต
พลังงานไฟฟ้า เปลี่ยนเป็น
พลังงานในการขับเคลื่อนรถยนต์ 
หรือใช้ในการประกอบอาหาร 

ประโยชน ์

- เกิดอาการระคายเคืองต่อเยื่อบุ
ต่าง ๆ คันตามผิวหนัง แสบตา 
ทำให้พืชแห้งและตาย  ทำให้
โครงสร้างของอาคารที่ทำด้วย
โลหะและปูนผุกร่อน ความเป็น
กรดของแหล่งน้ำและดินเพิม่ขึ้น 

ทำให้เกิดแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุ
หนึ่งของภาวะเรือนกระจก และ
อาจเกิดเขม่าและแกส๊
คาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งเมื่อ
หายใจเข้าไปจะเกดิอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิต 

โทษ 

- ลดการใช้เชื้อเพลิงโดยใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะแทนการใช้
รถยนต์ส่วนบุคคล เลือกใช้
พลังงานทดแทนแทนการใช้
พลังงานจากเชื้อเพลิง 

ลดการใช้เชื้อเพลิง เลิกการเผา
ป่าและการเผาขยะ 

แนวทางการป้องกัน 

    

 

ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 
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1 

 

เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. ปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดฝนกรด และการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นได้อย่างไร มีสารใดเป็นสารตั้งต้น 
สารใดเป็นผลิตภัณฑ์ และเขียนเป็นสมการข้อความได้อย่างไร   

 แนวคำตอบ การเผาไหม้เกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างเชื้อเพลิงและแก๊สออกซิเจน ในกรณีที่เชื้อเพลิงเป็น
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน การเผาไหม้จะมีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและแก๊สออกซิเจนเป็นสารตั้งต้น ถ้า
เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ จะได้น้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์ เขียนเป็นสมการข้อความได้ ดังนี้ 

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน + แก๊สออกซิเจน → น้ำ + แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
ฝนกรดเกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างน้ำและออกไซด์ของไนโตรเจนหรือออกไซด์ของซัลเฟอร์  

ได้สารละลายที่มีค่าพีเอชน้อยกว่า 5.6 โดยปฏิกิริยานี้มีน้ำและออกไซด์ของไนโตรเจนหรือออกไซด์ของซัลเฟอร์
เป็นสารตั้งต้น ได้กรดไนตริกหรือกรดซัลฟิวริกเป็นผลิตภัณฑ์ สามารถเขียนเป็นสมการข้อความได้ ดังนี้ 

แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ + น้ำ → กรดไนตริก + แก๊สไนโตรเจนมอนอกไซด์ 

แก๊สซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ + น้ำ → กรดซัลฟิวริก 
การสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการสร้างอาหารของพืช เกิดจากการทำปฏิกิริ ยาระหว่างน้ำและ 

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีแสงและคลอโรฟิลล์ช่วยในการเกิดปฏิกิริยา ปฏิกิร ิยานี ้มีน้ำและแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารตั้งต้น น้ำตาลและแก๊สออกซิเจนเป็นผลิตภัณฑ์ สามารถเขียนเป็นสมการข้อความ
ได ้ดังนี้     

       พลังงานแสง 
น้ำ + แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  →  น้ำตาล + แก๊สออกซิเจน 

       คลอโรฟิลล ์
 

2. ปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดฝนกรด และการสังเคราะห์ด้วยแสง มีประโยชน์และโทษอย่างไร 
 แนวคำตอบ การเผาไหม้จะให้ความร้อนซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  เช่น ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า 

เปลี ่ยนเป็นพลังงานในการขับเคลื ่อนรถยนต์ หรือใช้ในการประกอบอาหาร แต่การเผาไหม้ก็ทำให้เกิด  
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะเรือนกระจก ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น นอกจากนี้
อาจก่อให้เกิดเขม่าและแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งเมื่อหายใจเข้าไปจะเกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอีกด้วย 

ฝนกรดทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อเยื่อบุต่าง ๆ คันตามผิวหนัง แสบตา ทำให้พืชแห้งและตาย  
ทำให้โครงสร้างอาคารที่ทำด้วยโลหะและปูนผุกร่อน ทำให้ความเป็นกรดของแหล่งน้ำและดินเพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อ 
พืชและสัตว์ทีด่ำรงชีวิตในแหล่งน้ำ 

การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนอกจากจะได้น้ำตาลซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช แล้วยังได้แก๊ส
ออกซ ิ เจนซ ึ ่ งจำเป ็นต ่อการดำรงช ีว ิตของส ิ ่งม ีช ีว ิตอ ื ่น ๆ กระบวนการน ี ้ย ังช ่วยลดปริมาณแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อนอีกด้วย 
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1 

 

เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

3. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเป็นอย่างไร 
 แนวคำตอบ  ลดการใช้เชื้อเพลิง เลิกการเผาป่าและการเผาขยะ ใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์

ส่วนบุคคล ติดตั้งระบบกำจัดแก๊สที่เป็นสาเหตุของการเกิดฝนกรดในโรงงานอุตสาหกรรมก่อนปล่อยออกสู่ชั้น
บรรยากาศ เลือกใช้พลังงานทดแทนแทนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิง 

4. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร  
 แนวคำตอบ ปฏิกิร ิยาเคมีที ่พบทั ่วไปในสิ่ งแวดล้อมมีหลายชนิด เช ่น การเผาไหม้ การเกิดฝนกรด 

การสังเคราะห์ด้วยแสง ปฏิกิริยาเคมีเหล่านี้มีทั้งที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
การเลือกใช้ปฏิกิริยาเคมีในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์จึงควรคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
รู้จักวิธีควบคุม ป้องกัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
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นักเรียนจะได้นำความรู้เกี่ยวกับการออกแบบวิธีการลดปริมาณแก๊สเรือนกระจก โดยใช้ความรู้เรื่องปฏิกิริยาเคมี  

ออกแบบวิธีการลดปริมาณแก๊สเรือนกระจก โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี บูรณาการกับ
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
  
2 ชั่วโมง 
  

 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสืบค้น เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ 

 
-ไม่มี- 
 
 

• ครูอาจมอบหมายให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลล่วงหน้า โดยแนะนำแหล่งข้อมูลสำหรับการสืบค้นที่
น่าเชื่อถือให้นักเรียน 
 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 สสวท. 

• การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้พลังงานปี 2561 สำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน. สืบค้นเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2563, จาก 
http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/download/19020_0
3bec3b51616b97b8c5427a1faa82f3d 

• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สืบค้นเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 
2563, จาก  
https://stri.cmu.ac.th/article_detail.php?id=25  

• สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ. สืบค้นเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2563, จาก 
https://doi.nrct.go.th/ListDoi/Download/155502/85a049310eaf0368423bf785ed0892
7e?Resolve_DOI=10.14456/jem.2015.14 

• Thai Journal Online (ThaiJO). สืบค้นเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2563, จาก 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/JASCI/article/download/146361/107927/  
 

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

ออกแบบวิธีการลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกได้อย่างไร กิจกรรมท้ายบท 

http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/download/19020_03bec3b51616b97b8c5427a1faa82f3d
http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/download/19020_03bec3b51616b97b8c5427a1faa82f3d
https://stri.cmu.ac.th/article_detail.php?id=25
https://doi.nrct.go.th/ListDoi/Download/155502/85a049310eaf0368423bf785ed08927e?Resolve_DOI=10.14456/jem.2015.14
https://doi.nrct.go.th/ListDoi/Download/155502/85a049310eaf0368423bf785ed08927e?Resolve_DOI=10.14456/jem.2015.14
https://www.tci-thaijo.org/index.php/JASCI/article/download/146361/107927/
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนดให้ 
ปัญหาที่พบในสถานการณ์ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ

สอดคล้องกับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นแก๊สเรือนกระจกที่มีปริมาณมากที่สุด 
ผลการสืบค้น 

นักเรียนอาจสืบค้นแหล่งกำเนิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ว่าเกิดจากกิจกรรมใดบ้าง เช่น จากแผนภูมิแสดง
สัดส่วนการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ดังนี้ 

 

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน 
http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/download/19020_03bec3b5161 
6b97b8c5427a1faa82f3d  

ตารางบันทึกผล 

ชนิดของแก๊ส วิธีการแก้ปัญหา ความเป็นไปได้ 
ของแต่ละวิธีการ 

ปริมาณแก๊ส 
ที่ลดได้ 

คาร์บอนไดออกไซด์ การดักจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่
ป ล ่ อ ย อ อ ก ม า ด ้ ว ย ส า ร ล ะ ล า ย 
โมโนเอทาโนเอมีน 

การศึกษาใช้เวลานาน
และมีต้นทุนสูง 

มากกว่าร้อยละ 90 

คาร์บอนไดออกไซด์ การปลูกสาหร่ายเพ่ือลดแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์จากการสังเคราะห์
ด้วยแสง 

ต้นทุนต่ำ แต่
ประสิทธิภาพน้อยกว่า  

ขึ้นอยู่กับชนิดของ
สาหร่ายและความ
เข้มข้นของแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ 

 
 
 
 

http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/download/19020_03bec3b51616b97b8c5427a1faa82f3d
http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/download/19020_03bec3b51616b97b8c5427a1faa82f3d
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

 
วิธีที่เลือก 

นักเรียนสามารถตอบได้หลากหลาย โดยต้องมีเหตุผลสนับสนุนแนวทางท่ีเลือก เช่น เลือกลดด้วยวิธีดักจับ
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาด้วยสารละลายโมโนเอทาโนเอมีน เนื่องจากเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง 
เมื่อพิจารณาแผนภูมิรูปวงกลมที่แสดงสัดส่วนการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด 260.3 ล้านตัน ในปี 
2561 พบว่าปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที ่มาจากภาคอุตสาหกรรมคิดเป็น 31% ของปริมาณแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดหรือประมาณ 81 ล้านตัน ดังนั้นถ้าต้องการลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซดด์้วย
สารละลายโมโนเอทาโนเอมีน ซึ่งระบุว่าสามารถลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าร้อยละ 90 แสดงว่าจะ
สามารถลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคอุตสาหกรรมได้มากกว่า 72 ล้านตัน         

 
ผลการออกแบบ 

นักเรียนสามารถออกแบบได้ตามความคิดของตนเอง เช่น  

 
 

  

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สอื่น ๆ 

ที่เกิดจากอุตสาหกรรม 

สารละลายโมโนเอทาโนเอมีน 

แก๊สอ่ืน ๆ 
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1 

 
เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. ปัญหาในสถานการณ์นี้คืออะไร และเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมีใดบ้าง 
แนวคำตอบ ปัญหาปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศมีปริมาณมากเกินไปทำให้เกิดภาวะโลกร้อน 
ซ่ึงเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการเผาไหม้   

2. ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีสามารถนำไปแก้ปัญหาในสถานการณ์นี้ได้อย่างไร 
แนวคำตอบ ความรู ้ เก ี ่ยวกับปฏิกิร ิยาเคมีทำให้ทราบว่าสารใดบ้างที ่สามารถทำปฏิก ิร ิยากับแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ จึงสามารถเลือกสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ข้อจำกัดของสถานการณ์ มาทำ
ปฏิกิริยาเพ่ือลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ 

3. การแก้ปัญหาในสถานการณ์นี้ได้ใช้ความรู ้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมอย่างไร 
แนวคำตอบ การแก้ปัญหาในสถานการณ์นี้ ต้องใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อหาปฏิกิริยาเคมีที่สามารถลด
ปร ิมาณแก๊สคาร ์บอนไดออกไซด ์ ต ้องใช ้ความรู้ ด ้านคณิตศาสตร ์ ในการคำนวนหาปร ิมาณแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงด้วยวิธีต่าง ๆ ต้องใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีในการสืบค้นและออกแบบ และใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการดำเนินงานเพ่ือแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

4. วิธีการแก้ปัญหาที่ออกแบบไว้ มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีแก้ปัญหาของกลุ่ม อื่น และมี
แนวทางปรับปรุงแบบของตนเองอย่างไร 
แนวคำตอบ น ักเร ียนสามารถตอบได้หลากหลาย ขึ ้นอย ู ่ก ับการออกแบบวิธ ีการลดปริมาณแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ของแต่ละกลุ่ม ตัวอย่างเช่น เลือกลดด้วยวิธีดักจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมา
ด้วยสารเคมี เช่น สารละลายโมโนเอทาโนเอมีน วิธีนี้มีข้อดีคือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการลดปริมาณแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ แต่มีข้อเสียคือต้องใช้ต้นทุนสูง ซึ่งอาจปรับปรุงได้โดยใช้สารเคมีชนิดอื่นที่มีราคาต่ำกว่า 
แต่ยังคงมีสมบัติในการดักจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีเช่นเดิม 
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1.  พิจารณาสมการต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม 

 I. แก๊สบิวเทน + แก๊สออกซิเจน  →  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ + น้ำ 

 II. แคลเซียมคาร์บอเนต → แคลเซียมออกไซด์ + แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  

 III. โซเดียมไฮดรอกไซด์ + สังกะสี → เกลือของสังกะสี + แก๊สไฮโดรเจน 

 IV. กรดซัลฟิวริก + สังกะสี → เกลือของสังกะสี + แก๊สไฮโดรเจน 
 สมการใดแสดงปฏิกิริยาการเผาไหม้ ทราบได้อย่างไร * 
 แนวคำตอบ สมการที่แสดงปฏิกิริยาการเผาไหม้คือสมการ 

 I. แก๊สบิวเทน + แก๊สออกซิเจน  →  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ + น้ำ    
 เนื่องจากปฏิกิริยาการเผาไหม้เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากเชื้อเพลิง ซึ่งในที่นี้คือแก๊สบิวเทนทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจน 

ได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ 

2.  การเผาแคลเซียมคาร์บอเนตที่อุณหภูมิสูง จะได้ของแข็งสีขาวและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เม่ือเผาแคลเซียมคาร์บอเนต
ปริมาณ 10 กรัมจนหมด จะได้ของแข็งสีขาว 5.6 กรัม ปฏิกิริยานี้มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นกี่กรัม ทราบได้
อย่างไร * 

 แนวคำตอบ มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้น 4.4 กรัม เนื่องจากมวลรวมของสารตั้งต้นจะเท่ากับมวลรวมของ
ผลิตภัณฑ์เสมอตามกฎทรงมวล 

3. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนของปฏิกิริยาเคมี 3 ปฏิกิริยา โดยวัดอุณหภูมิของสารก่อนและหลัง
เกิดปฏิกิริยาเคมี ได้ผลดังตาราง 

ปฏิกิริยาเคมีที่ 
อุณหภูมิของสาร (C) 

ก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมี หลังเกิดปฏิกิริยาเคมี 

1 25 30 

2 25 20 
3 25 40 

 ถ้าต้องการปฏิกิริยาเคมีที่ให้พลังงานความร้อน เพื่อนำความร้อนนั้นมาใช้ในการบ่มผลไม้ ปฏิกิริยาเคมีใดบ้างท่ี
สามารถนำมาใช้ได้ เพราะเหตุใด * 

 แนวคำตอบ ปฏิกิริยาเคมีที่ 1 และ 3 เนื่องจากเป็นปฏิกิริยาคายความร้อน สังเกตได้จากอุณหภูมิของสารหลัง
เกิดปฏิกิริยาเคมีมีค่ามากกว่าอุณหภูมิของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมี 

 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที ่1  
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4.  เมื่อผสมสารละลายแบเรียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์เข้าด้วยกัน พบว่ามีเกล็ดน้ำแข็งเกาะ
อยู่ข้างภาชนะ ปฏิกิริยาเคมีนี้เป็นปฏิกิริยาดูดหรือคายความร้อน ทราบได้อย่างไร * 

 แนวคำตอบ เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน เนื่องจากเกิดการถ่ายโอนความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบ ทำให้ภาชนะ
ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิลดลงจนไอน้ำรอบ ๆ กลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งมาเกาะข้างภาชนะ 

5. เลือกตัวอักษรหน้าชื่อปฏิกิริยาเคมีมาเติมในช่องว่างให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กำหนดให้ (บางสถานการณ์
อาจตอบได้มากกว่า 1 ปฏิกิริยา) * 
ก. ปฏิกิริยาของกรดกับเบส    ข. ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ  
ค. ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ    ง. การเกิดสนิม  
จ. การเกิดฝนกรด     ฉ. การสังเคราะห์ด้วยแสง   

 ช. การเผาไหม้ 
 แนวคำตอบ ฉ  การสร้างอาหารของพืช 
  ข  การผุกร่อนของหลังคาสังกะสี 
  ก  การใช้ปูนขาวเพ่ือแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว 
  ข  ง  จ  การผุพังของโบราณสถานและโบราณวัตถุ 
  ช  การใช้แก๊สหุงต้มในการประกอบอาหาร 
  ช  จ  การใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

6.  การเผาถ่านให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร * 
 แนวคำตอบ การเผาไหม้ท้ังสองแบบจะได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกัน คือ น้ำ ความร้อน และแสง สิ่งที่แตกต่างกันคือ การ

เผาถ่านแบบสมบูรณ์จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ส ่วนการเผาถ่านแบบไม่สมบูรณ์จะได้เขม่าและแก๊ส
คาร์บอนมอนอกไซด ์

7. เพราะเหตุใด น้ำฝนที่พบทั่วไปจะมีความเป็นกรดอ่อน ๆ ในขณะที่น้ำฝนตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมมักจะมี
ความเป็นกรดมากกว่าปกติ * 

 แนวคำตอบ น้ำฝนที่พบทั่วไปจะทำปฏิกิริยากับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้สารละลายที่มีความเป็นกรดอ่อน ๆ  
แต่น้ำฝนตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมจะทำปฏิกิริยากับแก๊สที่ปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ออกไซด์
ของซัลเฟอร์ ออกไซด์ของไนโตรเจน เกิดเป็นสารละลายซึ่งมีความเป็นกรดมากกว่าปกติ  

8. ในการต่อเรือ จะมีวิธีการป้องกันอย่างไรให้โครงสร้างของเรือที่เป็นเหล็กเกิดสนิมได้ช้าลง * 
 แนวคำตอบ วิธีการป้องกันให้โครงสร้างของเรือที่เป็นเหล็กเกิดสนิมได้ช้าลงทำได้โดยทาสีบริเวณโครงสร้างที่เป็น

เหล็ก เพ่ือป้องกันไม่ให้เหล็กทำปฏิกิริยากับน้ำและแก๊สออกซิเจนในอากาศ  
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9. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่าง ๆ รอบตัวอย่างไร * 
 แนวคำตอบ กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำตาลและแก๊สออกซิเจน ซึ่งจำเป็นสำหรับ

การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต เนื่องจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการทำปฏิกิริยากับ
น้ำ ได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สออกซิเจน จึงช่วยลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของ
ปรากฏการณ์เรือนกระจก  นอกจากนั้นยังเพิ่มปริมาณแก๊สออกซิเจนในบรรยากาศ กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
ของพืชจึงมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
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สาระสำคัญ 

 พอลิเมอร์ เซรามิก โลหะ และวัสดุผสมเป็นวัสดุที่มีสมบัติทางกายภาพแตกต่างกัน จึงนำมาใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายตามสมบัติของวัสดุแต่ละชนิด พอลิเมอร์เป็นสารประกอบโมเลกุลใหญ่ที่เกิดจากสารที่
มีโมเลกุลขนาดเล็กซ้ำ ๆ กันจำนวนมากมายึดเหนี่ยวกัน   มีทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและสังเคราะห์ขึ้น    พอลิเมอร์
ส่วนใหญ่ไม่นำไฟฟ้า มีความเหนียวและความยืดหยุ่นแตกต่างกัน บางชนิดเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับความร้อน 
สามารถนำมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปทรงต่าง ๆ ได้ง่าย โดยใช้พลังงานความร้อนน้อยกว่าเซรามิกและโลหะ พอลิเมอร์มี
สมบัติเหมาะสมต่อการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ จึงเป็นวัสดุที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย เซรามิกที่ใช้
งานทั่วไปเป็นวัสดุที่ผลิตจากดิน หิน ทราย และแร่ธาตุต่าง ๆ จากธรรมชาติ ที่ผ่านการขึ้นรูปแล้วนำไปเผาที่อุณหภูมิสูง
ทำให้โครงสร้างและสมบัติเปลี่ยนไปจากเดิม เซรามิกส่วนใหญ่แข็งแต่เปราะ ทนต่อการสึกกร่อนได้สูง มีจุดหลอมเหลวสูง 
เป็นฉนวนความร้อนและฉนวนไฟฟ้า ทนความร้อนได้ดี เมื่อได้รับความร้อนแล้วไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง โลหะส่วนใหญ่มี
สมบัติแข็ง เหนียว สามารถตีให้เป็นแผ่นหรือยืดเป็นเส้นได้  สามารถนำความร้อนและนำไฟฟ้าได้ดีกว่าพอลิเมอร์และ
เซรามิก มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง วัสดุผสมหรือวัสดุคอมโพสิตเกิดจากการนำวัสดุต่างชนิดที่มีสมบัติต่างกันมาผสม
ได้เป็นวัสดุใหม่ที่มีสมบัติดีกว่าวัสดุตั้งต้นแต่ละชนิด ทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น วัสดุบางชนิดย่อยสลาย
ตามธรรมชาติได้ยาก ดังนั้นจึงควรใช้วัสดุเท่าที่จำเป็นหรือใช้งานอย่างคุ้มค่า โดยลดการใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ยากและ
เลือกใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
จุดประสงคข์องบทเรียน เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว นักเรียนจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ 

1. อธิบายสมบัติทางกายภาพของวัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก โลหะ และวัสดุผสม  
2. อธิบายการใช้ประโยชน์จากวัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก โลหะ และวัสดุผสม  
3. เสนอแนะแนวทางการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก โลหะ และวัสดุผสมอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

วัสดุในชีวิตประจำวัน บทที่ 2 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที่ 5 | ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวัน 
คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 
 

จุดประสงค ์
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

1. อธิบายสมบัติทาง
กายภาพของวัสดุ
ประเภทพอลิเมอร์ 
เซรามิก โลหะ 
และวัสดุผสม  

2. อธิบายการใช้
ประโยชน์จากวัสดุ
ประเภทพอลิเมอร์ 
เซรามิก โลหะ 
และวัสดุผสม  

 
 

1.  พอลิเมอร์เป็นสารโมเลกลุใหญ่ซึ่ง
ประกอบด้วยโมเลกุลที่มีขนาดเล็ก
ซ้ำ ๆ กันจำนวนมากมาเชื่อมต่อกัน
ด้วยปฏิกิริยาเคมี มีทั้งพอลิเมอรท์ี่
เกิดขึ้นในธรรมชาต ิเช่น ยาง และ
พอลิเมอรส์ังเคราะห์ เช่น พลาสติก  

2. พลาสติกเปน็พอลิเมอร์ที่มีสมบัติ
หลากหลาย  สว่นใหญ่ไม่นำไฟฟ้า 
ไม่นำความร้อน สลายตัวยาก 
สามารถนำมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์
รูปทรงต่าง ๆ ได้ง่ายโดยใช้พลังงาน
ความร้อน 

3. ยางเป็นพอลิเมอร์ที่ได้จากทั้ง
ธรรมชาติและการสังเคราะห ์
มีสภาพยืดหยุ่นสูง ไม่นำไฟฟ้า  
ไม่นำความร้อน 

4. เส้นใยเป็นพอลิเมอร์ทีไ่ด้จากทั้ง
ธรรมชาติและการสังเคราะห์ มี
สมบัติเหมาะสมต่อการดึงเป็นเส้น 
ไม่นำไฟฟ้า ไม่นำความร้อน 

5. พอลิเมอร์แต่ละชนิดมีสมบัติทาง
กายภาพต่างกัน จึงใช้ประโยชน์ได้
แตกต่างกัน 

6.  เซรามิกเป็นวัสดุที่ผลิตจากดิน หิน 
ทราย และแร่ธาตุต่าง ๆ จาก
ธรรมชาติ  ที่ผ่านการขึ้นรูปแล้ว
นำไปเผาที่อุณหภูมิสูง ทำให้
โครงสร้างและสมบัติเปลี่ยนไปจาก
เดิม มีสมบัตแิข็งแต่เปราะ ทนต่อ
การสึกกร่อน  ไม่นำไฟฟ้า ไม่นำ
ความร้อน 

กิจกรรมที่ 5.8  
พอลิเมอร์ เซรามิก 
และโลหะมีสมบัติ
เป็นอย่างไร 
 
 
 

1.  อธิบายสมบัติทาง
กายภาพของวัสดุ
ประเภทพอลิเมอร์ 
เซรามิก และโลหะ 

2. ยกตัวอย่างและ
นำเสนอแนวทางการ
ใช้ประโยชน์จากวัสดุ
ประเภทพอลิเมอร์ 
เซรามิก โลหะ และ
วัสดุผสม  

 
 

 
 

ภาพรวมการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

หน่วยที่ 5 | ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวัน 
คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

จุดประสงค ์
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

7. โลหะเป็นวัสดุที่ได้จากการถลุงสินแร่
ในธรรมชาต ิโลหะส่วนใหญ่มีสมบัติ
แข็ง เหนียว สามารถตีให้เป็นแผ่นหรือ
ยืดเป็นเส้นได้ สามารถนำความร้อน
และนำไฟฟ้าได้ดี 

 8.  วัสดุผสมเกดิจากการนำวัสดุต่างชนิด
ที่มีสมบัติต่างกันมาใช้ร่วมกัน ได้เป็น
วัสดุใหม่ที่มีสมบัติดีกว่าวัสดุตั้งต้น
แต่ละชนิด เช่น แข็งแรง ทนต่อการ
สึกกร่อน มีน้ำหนักน้อยลง ทำให้
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
หลากหลาย 

9.  ในวัสดุผสมมีวัสดุชนิดหนึ่งเป็นวัสดุ
เนื้อหลัก และวัสดุอีกชนิดหนึ่ง 
กระจายตัวเป็นตัวเสริมแรงให้กับ
วัสดุเน้ือหลัก 

กิจกรรมที่ 5.9   
วัสดุผสมมีสมบัติเป็น
อย่างไร 

อธิบายสมบัติและ
ประโยชน์ของคอนกรีต
เสริมเหล็กและพลาสติก
เสริมใยแก้ว 

3. เสนอแนะแนวทาง
การใช้วัสดุประเภท
พอลิเมอร์ เซรามิก 
โลหะ และวัสดุผสม 
อย่างประหยัดและ
คุ้มค่า  

 

1. วัสดุบางชนิด เช่น พลาสติก 
สลายตัวยาก การใช้วัสดุอย่าง
ฟุ่มเฟือยและไม่ระมัดระวังอาจก่อ
ปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงควร
ใช้วัสดุเท่าที่จำเป็นหรือใช้งานอย่าง
คุ้มค่า ลดการใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้
ยาก เลือกใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมท้ายบท 
ใช้วัสดุใน
ชีวิตประจำวัน
อย่างไรให้ประหยัด
และคุ้มค่า 

1. อธิบายผลของการใช้
วัสดุประเภท         
พอลิเมอร์ เซรามิก 
โลหะ และวัสดุผสมใน
ชีวิตประจำวันและ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ 
ซึ่งมผีลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

2. นำเสนอแนวทางการ
ใช้พอลิเมอร์ เซรามิก 
โลหะ และวัสดุผสม 
อย่างประหยัดและ
คุ้มค่า  
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที่ 5 | ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวัน 
คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 

ทักษะ 
เรื่องที่ 

1 ท้ายบท 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

การสังเกต   

การวัด   

การจำแนกประเภท   

การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ และสเปซกับเวลา   

การใช้จำนวน   

การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล   

การลงความเห็นจากข้อมูล   

การพยากรณ์   

การตั้งสมมติฐาน   

การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ   

การกำหนดและควบคุมตัวแปร   

การทดลอง   

การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป   

การสร้างแบบจำลอง   

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา   

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ   

ด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ   

ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม   

ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

ด้านการทำงาน การเรียนรู้ และการพึ่งตนเอง   

 
 
  

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ์ละทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ควรจะได้จากบทเรียน 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

หน่วยที่ 5 | ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวัน 
คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 
 
1. เชื่อมโยงเข้าสู่บทที่ 2 โดยให้นักเรียนดูภาพนำบท ซึ่งเป็นภาพ

ของใช้ในชีวิตประจำวัน จากนั้นนักเรียนอภิปรายร่วมกันโดย
ใช้แนวคำถามดังต่อไปนี้ ครูอาจเขียนคำถามและบันทึก
คำตอบของนักเรียนไว้บนกระดาน 
● จากภาพ นักเรียนเห็นผลิตภัณฑ์ใดบ้าง (นักเรียนตอบ

ตามที ่ส ังเกตจากภาพ เช่น หนังสือ โทรศัพท์เคลื ่อนที่ 
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ถ้วยกาแฟ  โคมไฟ โต๊ะ) 

● ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นทำจากวัสดุชนิดใด (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจของตนเอง เช่น หนังสือทำจากกระดาษ ถ้วย
กาแฟทำจากดินเผา โทรศัพท์เคลื่อนที่ทำจากวัสดุหลาย
ชนิด เช่น พลาสติก โลหะ กระจก คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทำ
จากวัสดุหลายชนิด เช่น พลาสติก กระจก โคมไฟทำจาก
วัสดุหลายชนิด เช่น พลาสติก โลหะ แก้ว  โต๊ะทำจากไม้
และพลาสติก)   

● จากเรื่องทีนั่กเรียนอ่าน กล่าวถึงวัสดุประเภทใดบ้าง (พอลิเมอร์ เซรามิก โลหะ วัสดุผสม) 
● ให้นักเรียนยกตัวอย่างของใช้ในชีวิตประจำวัน และระบุว่าของใช้เหล่านั้นทำมาจากวัสดุใดบ้าง (นักเรียนตอบตาม

ความเข้าใจของตนเอง เช่น เก้าอี้ทำจากไม้ อะลูมิเนียมและพลาสติก กระเป๋านักเรียนทำจากพลาสติกและเหล็ก 
ดินสอทำจากไม้ แกรไฟต์และยาง กระถางต้นไม้ทำจากดินเผา รองเท้าทำจากยางและพลาสติก กรอบรูปทำจาก
กระดาษอัดกาว ไม้ กระจกและพลาสติก เป็นต้น) 

● ให้นักเรียนจัดประเภทของวัสดุข้างต้นว่าอยู่ในกลุ่มพอลิเมอร์ เซรามิก โลหะหรือวัสดุผสม (ผ้า ไม้ ยาง พลาสติก 
กระดาษ อยู่ในกลุ่มของพอลิเมอร์ ดินเผา กระจก อยู่ในกลุ่มของเซรามิก เหล็ก อะลูมิเนียม อยู่ในกลุ่มของโลหะ 
กระดาษอัดกาว อยู่ในกลุ่มของวัสดุผสม) 

ครูให้ความรู้เพิม่เติมว่าวัสดุแบ่งออกเป็น 
- พอลิเมอร์ ซึ่งมทีั้งพลาสติก ยาง และเส้นใย  
- เซรามิก เช่น เครื่องป้ันดินเผา กระถางดินเผา กระจก แกว้ 
- โลหะ เช่น เหล็ก อะลูมิเนียม 
- วัสดุผสม เช่น กระดาษอัดกาว 

ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่าวัสดุต่าง ๆ ได้แก่ พอลิเมอร์ เซรามิก โลหะและวัสดุผสมเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
นักเรียนอาจตอบตามความรู้ทีเ่คยเรียนมาแล้วในช้ันประถมศึกษา เช่น วัสดุส่วนใหญ่เป็นของแข็งเหมือนกัน แต่มี
ความยืดหยุ่นต่างกัน  วัสดุบางชนิด เช่น โลหะนำไฟฟ้าและนำความร้อนได)้  

ครูดำเนินการดังนี ้การนำเข้าสูห่น่วยการเรียนรู ้
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2. จากนั้นให้นักเรียนอ่านคำถามนำบท และจุดประสงค์การเรียนรู้ของบท เพื่อให้ทราบเป้าหมายและขอบเขตเนื้อหาที่
จะได้เรียนรู้ในบทเรียน รวมทั้งเป้าหมายการเรียนรู ้(นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุประเภท
พอลิเมอร์ เซรามิก โลหะ และวัสดุผสม การใช้ประโยชน์จากวัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก โลหะ และวัสดุผสม 
และการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก โลหะและวัสดุผสมอย่างประหยัดและคุ้มค่า) 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี ้

1. ให้นักเรียนดูภาพนำเรื่อง และอ่านเนื้อหานำเรื่องที่เกี ่ยวกับ
เครื่องดื่มในบรรจุภัณฑ์แบบต่าง ๆ จากนั้น นักเรียนอภิปราย
ร่วมกัน โดยอาจใช้แนวคำถามดังนี้ 
● ร้านค้าในท้องถิ่นของเราจำหน่ายเครื่องดื่มที่บรรจุในบรรจุ

ภัณฑ์แบบใดบ้าง (ร ้านค้าในท้องถิ ่นของเราจำหน่าย
เครื ่องดื ่มที่ส่วนใหญ่บรรจุในขวดพลาสติก และกระป๋อง
อะลูมิเนียม) 

● บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวทำจากวัสดุชนิดใด มีข้อดีอย่างไร (ขวด
พลาสติกทำจากพลาสติก ส่วนกระป๋องอะลูมิเนียมทำจาก
โลหะอะลูมิเนียม ข้อดีคือเครื่องดื่มในขวดพลาสติกสามารถ
นำติดตัวไปได้สะดวกเนื่องจากบรรจุภัณฑ์มีน้ำหนักเบา 
เครื่องดื่มในกระป๋องอะลูมิเนียมเมื่อนำไปแช่เย็น จะเย็นเร็วกว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่ืน) 

● นักเรียนนิยมซื้อเครื่องดื่มในบรรจุภัณฑ์แบบใด เพราะเหตุใด  (คำตอบของนักเรียนอาจหลากหลาย เช่น นิยมซื้อ
เครื่องดื่มที่บรรจุในขวดพลาสติกหรือกระป๋องอะลูมิเนียม เพราะมีน้ำหนักเบา สามารถนำติดตัวไปได้สะดวก  ถ้า
เป็นเครื่องด่ืมประเภทอัดลม นิยมซื้อเครื่องด่ืมที่บรรจุในขวดแก้วเพราะมฟีองแก๊สมากกว่าที่บรรจุในขวดพลาสติก) 

2. นักเรียนอ่านคำสำคัญและทำกิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนเรียน แล้วนำเสนอผลการทำกิจกรรม หากครูพบว่า
นักเรียนยังทำกิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนเรียนไม่ถูกต้อง ครูควรทบทวนหรือแก้ไขความเข้าใจผิดของนักเรียน 
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะเรียนเรื่องวัสดุรอบตัวต่อไป 

  

วัสดุรอบตัว เรื่องที่ 1 
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ความรู้เพิ่มเตมิสำหรับคร ู

น้ำอัดลมประกอบด้วยน้ำ น้ำตาลหรือสารให้รสหวาน สารแต่งกลิ่นรส และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ โดยทั่วไปน้ำอัดลมอยู่ใน
บรรจุภัณฑ์แบบต่าง ๆ เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องอะลูมิเนียม  น้ำอัดลมที่ผลิตแล้วจะต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องหรือแช่
เย็นให้มีอุณหภูมิต่ำ เพื่อให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลายในน้ำอัดลมได้ดี เนื่องจากการแยกตัวของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจาก
น้ำอัดลม การเปลี่ยนแปลงของสีและสารแต่งกลิ่นรส มีผลต่อการเสื่อมคุณภาพของน้ำอัดลม บรรจุภัณฑ์จึงมีส่วนสำคัญในการช่วย
ป้องกันการเสื่อมคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากสาเหตุดังกล่าว บรรจุภัณฑ์ที่ดีจะต้องป้องกันไม่ให้แก๊สซึมผ่านออกมาได้ทั้งที่บริเวณปาก
ขวดและเนื้อวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีแสงและออกซิเจนจากภายนอกมาเกี่ยวข้อง รวมทั้งป้องกันการกัด
กร่อนเนื้อวัสดุโดยน้ำอัดลมซึ่งมีสมบัติเป็นกรดด้วย 

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำอัดลมสามารถแพร่ผ่านเนื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติกมากกว่าแก้ว
และโลหะ บรรจุภัณฑ์พลาสติกจึงทำให้เกิดการสูญเสียแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากน้ำอัดลมได้
มากกว่า น้ำอัดลมที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกจึงมีอายุการเก็บรักษาต่ำกว่าน้ำอัดลมที่
บรรจุในบรรจุภัณฑ์แก้วและโลหะ นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากแก้วสามารถป้องกันการกัดกร่อน
ได้ดี รวมทั้งป้องกันการแพร่ของแก๊สผ่านเนื้อวัสดุได้ดี น้ำอัดลมในขวดแก้วจึงสามารถคงรสชาติ
เหมือนเดิมมากที่สุดเมื่อเทียบกับน้ำอัดลมในบรรจุภัณฑ์แบบอื่น 

    ที่มา : ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์. การบรรจุน้ำอัดลม. 

 

 
เฉลยทบทวนความรู้ก่อนเรียน 

เขียนเครื่องหมาย  ล้อมรอบข้อที่ถูกต้อง  
ข้อใดไม่ใชว่ัสด ุ 
ก. ยาง  ข. ไม ้   ค. เหล็ก   ง. เก้าอี้ 

เลือกตัวอักษรหน้าวิธีการทดสอบแล้วเติมลงในช่องว่างหน้าสมบัติทางกายภาพที่กำหนดให้ 

   ค   ความแข็ง ก. นำวัสดุที่แขวนไว้ผูกกับถุงทราย จากน้ันนำถุงทรายออก 
เปรียบเทียบความยาวของวัสดุก่อนผูก ขณะผูก และ
หลังจากนำถุงทรายออก 

   ง   การนำไฟฟ้า ข. ต ิดก ้อนดินน้ำมันไว ้ท ี ่ปลายวัสด ุด ้านหนึ ่งแล้วให้  
ความร้อนที ่ปลายอีกด้านหนึ ่งของวัสดุ สังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของก้อนดินน้ำมัน 

   ข   การนำความร้อน ค.  ใช้ตะปูหรอืเข็มหมุดขีดลงบนวัสดุ สังเกตรอยที่ปรากฏ     

บนผิววัสดุ  

   ก   สภาพยืดหยุ่น ง.  นำไปต่อกับวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายที่มีหลอดไฟฟ้า        
สังเกตความสว่างของหลอดไฟฟ้า 

   

 

https://bit.ly/2nyM9qr  

https://bit.ly/2nyM9qr
https://bit.ly/2nyM9qr
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3. ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับพอลิเมอร์ เซรามิก โลหะ และวัสดุผสม โดยให้ทำกิจกรรม รู้อะไรบ้างก่อน
เรียน นักเรียนสามารถเขียนข้อความ แผนผัง หรือแผนภาพได้อย่างอิสระตามความเข้าใจของตนเองโดยครูยังไม่เฉลย
คำตอบ หากครูพบแนวความคิดคลาดเคลื่อนจากคำตอบของนักเรียน ครูควรรวบรวมแนวคิดคลาดเคลื่อนที่พบเพื่อ
นำไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ว่าควรเน้นย้ำหรืออธิบายเรื่องใดเป็นพิเศษ เมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้แล้ว 
นักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจครบถ้วนตามจุดประสงค์ของบทเรียน 

 
ตัวอย่างแนวคดิคลาดเคลื่อนที่อาจพบในเรือ่งนี ้

• พอลิเมอร์ทุกชนิดเป็นสารสังเคราะห์ (Common Misconceptions, n.d.) 

• พอลิเมอร์ทุกชนิดประกอบด้วยหน่วยของสารเพียงชนิดเดียวต่อกันเป็นสายยาว 
(Common Misconceptions, n.d.) 

4. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุจากหนังสือเรียนหน้า 39 จากนั้นเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมที่ 5.8 
พอลิเมอร์ เซรามิก และโลหะมีสมบัติอย่างไร โดยใช้คำถามว่า นักเรียนทราบหรือไม่ว่าพอลิเมอร์ เซรามิก และโลหะ 
มีสมบัติเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และนำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี ้

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (สมบัติทางกายภาพบางประการของพอลิเมอร์ เซรามิก และโลหะ) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สังเกต ตรวจสอบและอธิบายสมบัติทางกายภาพของวัสดุประเภทพอลิเมอร์  
เซรามิก และโลหะ) 

• วิธีการดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (เลือกวัสดุแต่ละประเภทมาอย่างน้อยประเภทละ 2 อย่าง 
สังเกตลักษณะของวัสดุ ตรวจสอบการนำไฟฟ้า ความเหนียวหรือความเปราะ และการทนความร้อนของวัสดุ ครู
อาจสาธิตวิธตีรวจสอบสมบัตดิ้านต่าง ๆ ของวัสดุ จากนั้นเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุแต่ละประเภท) 
ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยเขียนสรุปไวบ้นกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง   (สังเกตและบันทึกข้อมูลของวัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก 
และโลหะที่เลือกมาตรวจสอบในด้านลักษณะ การนำไฟฟ้า ความเหนียวหรือความเปราะ และการทนความร้อน) 

• ข้อควรระวังในการทำกิจกรรมมีอะไรบ้าง (ครูควรแนะนำการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ และเตือนให้นักเรียนระวัง
ขณะหยิบจับวัสดุที่ร้อนและมีคม) 

 

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือทำกิจกรรม ครูสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม พร้อมให้คำแนะนำและ 
ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ เช่น วิธีการทดสอบสมบัติของวัสดุอย่างถูกวิธี การบันทึกผลการตรวจสอบ
สมบัติของวัสด ุถ้านักเรียนทำไม่ถูกต้อง ครูควรแนะนำตามความเหมาะสม   

พอลิเมอร์ เซรามิก และโลหะ มีสมบตัิอย่างไร กิจกรรมที่ 5.8 

ระหว่างการทำกิจกรรม (30 นาท)ี 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 
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3. ให้นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตารางบันทึกผลการทำกิจกรรม แผนภาพวิธีการ
ตรวจสอบสมบัติของวัสดุและผลการทำกิจกรรม  ครูควรให้นักเรียนทุกกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรมบนกระดาน
เพื่อใช้ประกอบการอภิปรายและตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้คำถามท้ายกิจกรรม
เป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า พอลิเมอร์ เซรามิก และโลหะ มีสมบัติบางอย่างเหมือนกัน และมี
สมบัติบางอย่างต่างกัน  พอลิเมอร์และเซรามิกไม่นำไฟฟ้า สังเกตได้จากเมื่อนำไปต่อกับวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายแล้ว 
หลอดไฟฟ้าไม่สว่าง ในขณะที่โลหะนำไฟฟ้า เซรามิกและโลหะทนต่อความร้อน เมื่อนำไปให้ความร้อนโดยการต้มใน
น้ำเดือดจะไม่เปลี่ยนรูปร่าง แต่พอลิเมอร์บางชนิดเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อนำไปให้ความร้อนโดยการต้มในน้ำเดือด  
 

4. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพอลิเมอร์ เซรามิก และโลหะ  โดยอ่านเนื้อหาและเกร็ดน่ารู้ ในหนังสือเรียนหน้า 
41-44 และตอบคำถามระหว่างเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปราย เพื่อให้ไดข้้อสรุปวา่  

• พอลิเมอร์ (polymer) ประกอบด้วยมอนอเมอร์ (monomer) ซึ่งเป็นหน่วยซ้ำ ๆ จำนวนมากมาเช่ือมต่อกันด้วย
ปฏิกิริยาเคมี มีทั้งที่ได้จากธรรมชาติและการสังเคราะห์  แบ่งกลุ่มได้เป็นพลาสติก ยาง และเส้นใย พอลิเมอร์
ส่วนใหญ่ไม่นำไฟฟ้า มีความเหนียว บางชนิดมีสภาพยืดหยุ่นสูง บางชนิดได้รับความร้อนแล้วเปลี่ยนแปลง 
สามารถนำมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปทรงต่าง ๆ ได้ง่าย และมีสมบัติเหมาะสมต่อการใช้งานในหลากหลาย
รูปแบบ จึงเป็นวัสดุที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย แต่พอลิเมอร์สังเคราะห์ส่วนใหญ่ย่อยสลายได้
ยากในธรรมชาติ จึงควรใช้อย่างคุ้มค่าตามความจำเป็น 

• เซรามิก (ceramic) ที่ใช้งานทั่วไปผลิตจากดิน หิน ทราย และแร่ธาตุต่าง ๆ จากธรรมชาติ ที่ผ่านการขึ้นรูปแล้ว
นำไปเผาที่อุณหภูมิสูง ทำให้โครงสร้างและสมบัติเปลี่ยนไปจากเดิม เซรามิกส่วนใหญ่แข็งแต่เปราะ ทนต่อการ
สึกกร่อนได้สูงกว่าพอลิเมอร์และโลหะ มีจุดหลอมเหลวสูง เป็นฉนวนความร้อนและฉนวนไฟฟ้า ทนความร้อนได้
ดี เมื่อได้รับความร้อนแล้วไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง  นอกจากเซรามิกที่ผลิตจากดิน หิน ทราย  และแร่ธาตุต่าง ๆ 
แล้ว ในปัจจุบันยังมีเซรามิกที่ผลิตจากสารที่มีความบริสุทธิ์สูงเพื่อใช้ในงานเฉพาะด้าน เช่น อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์

• โลหะ (metal) ส่วนใหญ่มีสมบัติแข็ง เหนียว สามารถตีให้เป็นแผ่นหรือยืดเป็นเส้นได้ นำความร้อนและนำไฟฟ้า
ได้ดีกว่าพอลิเมอร์และเซรามิก มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง นิยมนำมาผลิตเครื่องใช้ที่ต้องการความคงทน
แข็งแรง แต่โลหะบางชนิดทำปฏิกิริยากับออกซิเจนและน้ำ ทำให้เกิดการผุกร่อน จึงต้องปรับปรุงคุณภาพโ ดย
การเติมโลหะอื่น ๆ ให้มีความคงทนแข็งแรงมากขึ้น 

  

หลังการทำกิจกรรม (20 นาที) 
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เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• พอลิเมอร์แต่ละกลุ่มมีสมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  
แนวคำตอบ  พอลิเมอร์ ได้แก่ พลาสติก ยาง และเส้นใย ทั้งสามกลุ่มส่วนใหญ่ไม่นำไฟฟ้า ไม่นำความร้อน 
พลาสติกมีสมบัติหลากหลายขึ้นอยู่กับโครงสร้าง บางชนิดใส เหนียว ป้องกันการซึมผ่านของสารได้ดี ยางเป็น
พอลิเมอร์ที่มีสภาพยืดหยุ่นสูง ทนต่อแรงดึงได้ดี เส้นใยที่ได้จากธรรมชาติส่วนใหญ่มีสภาพยืดหยุ่นและความ
เหนียวต่ำ ส่วนเส้นใยสังเคราะห์มีความเหนียวและแข็งแรงมากกว่า จากสมบัติทางกายภาพที่ต่างกันจึงทำใหม้ี
การใช้งานพอลิเมอร์แต่ละกลุ่มต่างกัน พลาสติกที่เหนียว ป้องกันการซึมผ่านของสารได้ดี นิยมนำมาทำเป็น
บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ยางนิยมนำมาทำเครื่องใช้ที่ต้องใช้ความยืดหยุ่นและทนต่อแรงดึงได้ดี เช่น ถุงมือ ส่วนเส้นใย
นิยมนำมาถักทอเป็นเส้น เป็นผืน ทำเป็นเครื่องนุ่งห่มและของใช้ต่าง ๆ 

• เซรามิกมีสมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์เป็นอย่างไร 
แนวคำตอบ  เซรามิกไม่นำไฟฟ้า ไม่นำความร้อน และทนความร้อนได้ดี แข็งแต่เปราะ ทุบให้แตกได้ง่าย  ทน
ต่อการสึกกร่อน จากสมบัติทางกายภาพดังกล่าวจึงนิยมนำเซรามิกมาทำภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องดื่ม 
เครื่องประดับตกแต่งบ้าน 

• โลหะมีสมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์เป็นอย่างไร 
แนวคำตอบ  โลหะนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดี มีจุดหลอมเหลวสูง โลหะมีความเหนียว สามารถตีให้เป็นแผ่น
หรือยืดเป็นเส้นได้  จากสมบัติทางกายภาพดังกล่าวจึงนิยมนำโลหะมาทำเครื่องใช้ที่ทนความร้อน นำความร้อน 
หรือนำไฟฟ้าได้ดี เช่น ภาชนะหุงต้ม ตัวนำไฟฟ้า 

 

  



81 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

หน่วยที่ 5 | ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวัน 
คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 
ความรู้เพิ่มเตมิสำหรับคร ู

ความแข็ง (hardness) เป็นสมบัติของวัสดุซึ่งแสดงความต้านทานของวัสดุต่อการขีดข่วนและการกดจากวัสดุอื่นด้วย
วิธีการต่าง ๆ  เช่น การขัดสี การกลึง การตัด 

ความเหนียว (toughness) เป็นสมบัติของวัสดุที่ทำให้วัสดุเปลี่ยนรูปร่างหรือยืดได้มากขึ้นก่อนเกิดการแตกหักหรือขาด 
เมื่อถูกดึง ยืด ทุบ ตี วัสดุที่มีความเหนียวจะดึงยืดให้มีรูปร่างเปลี่ยนไปจากเดิมได้มาก และสามารถนำมาเปลี่ยนเป็นรูปทรงต่าง ๆ 
ได้ตามความต้องการ ความเหนียวเป็นสมบัติที่ตรงกันข้ามกับความเปราะ (brittleness) ซึ่งเป็นสมบัติของวัสดุซึ่งเมื่อได้รับแรง
กระทำที่เกินขีดจำกัดความยืดหยุ่นจะแตกได้ง่าย  

การนำไฟฟ้า (electrical conductivity) เป็นสมบัติของวัสดุที่ประจุไฟฟ้าสามารถเคลื่อนที่ผ่านไปตามอนุภาคของวัสดุ
ได้อย่างอิสระ ถ้าประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านไปได้ แสดงว่าวัสดุนำไฟฟ้าได้ ถ้าประจุไฟฟ้าไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านไปได้ แสดงว่าวัสดุ
ไม่นำไฟฟ้า ตัวแปรที่มีผลต่อการนำไฟฟ้าได้แก่ความยาวและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุ วัสดุชนิดเดียวกันที่มีพื้นที่หน้าตัดมาก หรือมี
ความยาวน้อยกว่า จะนำไฟฟ้าได้ดีกว่าวัสดุชนิดเดียวกันที่มีพื้นที่หน้าตัดน้อยกว่าหรือมีความยาวมากกว่า  

การนำความร้อน (thermal conductivity)  เป็นการถ่ายโอนความร้อนผ่านตัวนำความร้อน เช่น โลหะ โดยพลังงานความร้อน
ถูกส่งจากบริเวณที่มีพลังงานสูงกว่าไปสู่บริเวณที่มีพลังงานต่ำกว่าโดยที่อนุภาคของตัวนำไม่ได้เคลื่อนที่ตามไปด้วย 

การทนความร้อน (thermal resistance) เป็นสมบัติของวัสดุซึ่งแสดงว่าวัสดุสามารถดำรงอยู่ในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง
โดยไม่เปลี่ยนสภาพไปอย่างถาวร งานหลายประเภทจำเป็นต้องใช้วัสดุที่ทนต่อความร้อนได้ดี เช่น เบ้าหล่อโลหะที่ทำด้วย
คาร์บอนไฟเบอร์ ซึ่งเป็นวัสดุประเภทเซรามิก จานเบรกของรถยนต์ซึ่งได้รับความร้อนสูงจากการเสียดสีขณะเบรก ต้องเคลือบ
ด้วยวัสดทุี่ทนความร้อนสูง เช่น ซิลิคอนคาร์ไบด์ ซึ่งเป็นวัสดุประเภทเซรามิก 

สภาพยืดหยุ่น (elasticity) เป็นสมบัติของวัสดุที่เมื่อถูกแรงกระทำให้รูปร่างเปลี่ยนไปแล้วสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้
เมื่อแรงหยุดกระทำ  

 

 
ความรู้เพิ่มเตมิสำหรับคร ู

โครงสร้างของพอลิเมอร์ 
                พอลิเมอร์แบบเส้น เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากหน่วยซ้ำ ๆ ที่เรียกว่า มอนอเมอร์ จำนวนมากมายึดเหนี่ยวกันเป็นสายยาว 
โซ่พอลิเมอร์เรียงชิดกันมากกว่าโครงสร้างแบบอื่น ๆ พอลิเมอร์จึงมีความหนาแน่นและจุดหลอมเหลวสูง  แข็งและเหนียวกว่าโครงสร้าง
อื่น ๆ ตัวอย่างของพอลิเมอร์ทีม่ีโครงสร้างแบบเส้น เช่น พอลิไวนิลคลอไรด ์ พอลิสไตรีน พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง  
                 พอลิเมอร์แบบกิ่ง เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากมอนอเมอร์ยึดกันและมีกิ่งที่แตกจากพอลิเมอร์ของโซ่หลัก มีทั้งโซ่สั้น
และโซ่ยาว โซ่พอลิเมอร์ไม่เรียงชิดกันมาก จึงมีความหนาแน่นและจุดหลอมเหลวต่ำ ยืดหยุ่นได้ มีความเหนียวต่ำ โครงสร้าง
เปลี่ยนรูปได้ง่ายเมื่อเพิ่มอุณหภูมิ ตัวอย่างของพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบกิ่ง เช่น พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ  
                พอลิเมอร์แบบร่างแห เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากมอนอเมอร์ต่อเชื่อมกันเป็น
ร่างแห พอลิเมอร์ชนิดนี้แข็งแต่เปราะ มีจุดหลอมเหลวสูง ทนความร้อนสูง สภาพยืดหยุ่นต่ำ 
โครงสร้างเปลี่ยนรูปได้ยาก ตัวอย่างของพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบร่างแห  เช่น เบกาไลต์ 
เมลามีน  
ที่มา : อนุสิษฐ์ เกื้อกูล (2560). พอลิเมอร ์

 

https://bit.ly/2z20MEQ  

https://bit.ly/2z20MEQ
https://bit.ly/2z20MEQ
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ความรู้เพิ่มเตมิสำหรับครู  

พลาสติกที่ย่อยสลายได้ในสภาวะแวดล้อมธรรมชาติ  
วัสดุประเภทพลาสติกใช้เวลาหลายร้อยปีจึงจะสลายตัวได้หมด แม้ว่าจะมีการผลิตพลาสติกที่ย่อยสลายได้ด้วยแสง ความร้อน 

ฯลฯ แล้วแตกตัวเป็นชิ้นเล็ก (micro plastic)   ชิ้นส่วนเล็ก ๆ เหล่านี้อาจไม่ย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ถ้าไม่อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมที่
จุลินทรีย์ในธรรมชาติจะย่อยสลายได้ บรรจุภัณฑ์พลาสติกพอลิเอทิลีน (polyethylene หรือ PE) พอลิโพรพิลีน (polypropylene หรือ
PP) ที่มีแป้ง (starch) ผสมอยู่ เมื่อทิ้งเป็นขยะ แป้งซึ่งเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติเท่านั้นที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ แต่พอลิเมอร์
สังเคราะห์ซ่ึงย่อยสลายได้ยากกว่ายังตกค้างในสิ่งแวดล้อมในรูปของไมโครพลาสติก และอาจปนเปื้อนในสายใยอาหารในระบบนิเวศเป็น
เวลานาน จึงมีการผลิตพลาสติกที่ย่อยสลายได้ในสภาวะแวดล้อมธรรมชาติ (environmentally degradable plastics หรือ EDP) ซึ่ง
เป็นพลาสติกที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม เช่น กรด เบส น้ำ ออกซิเจน รังสีอัลตราไวโอเล็ต 
แรงจากธรรมชาติ เช่น ลม น้ำ และสามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์โดยจุลินทรีย์ในธรรมชาติ ได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
น้ำ สารอนินทรีย์ และชีวมวล โดยกระบวนการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่รวดเร็วเพียงพอที่จะไม่ทำให้เกิดการสะสมในสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานสากล พลาสติกที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ (compostable plastic) 
ต้องย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์โดยจุลินทรีย์ในธรรมชาติ ในสภาวะควบคุมที่
เหมาะสมในการหมักปุ๋ยระดับอุตสาหกรรมหรือเครื่องหมักปุ๋ยจากเศษอินทรีย์ 
คาร์บอนในโมเลกุลจะต้องเปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างสมบูรณ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน 

ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงแต่ย่อยสลายได้โดย
จุลินทรีย์ตามธรรมชาติเท่านั ้น  แต่จะต้องสลายตัวได้อย่างสมบูรณ์ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน รวมทั้งในกระบวนการผลิตจะต้องใช้วัตถุดิบและสารเติม
แต่งที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ดังนั้น ผู้บริโภคที่ต้องการมีส่วนร่วมในการ
ลดปริมาณขยะประเภทพลาสติกจึงควรตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกเหล่านั้น
เป็นพลาสติกที่สลายตัวได้ทางชีวภาพตามมาตรฐานสากลหรือไม่ นอกจากนี้ยังควร
ลดการใช้พลาสติก  ตามแนวทางการจัดการขยะพลาสติกปี พ.ศ. 2561-2573 ของ
ประเทศไทย กำหนดการเลิกใช้พลาสติก 3 ชนิด ภายในปี พ.ศ. 2562  ได้แก่ 
พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม   ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผสมสารออกโซ  และไมโครบีดส์  
และภายในปี พ.ศ. 2565 ให้เลิกใช้พลาสติก 4 ชนิด ได้แก่  ถุงพลาสติกหูห้ิวขนาดความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน กล่องโฟมบรรจุอาหาร   
แก้วพลาสติกแบบบางใช้ครั้งเดียว และหลอดพลาสติก 
 
 
 
 
 
ที่มา : ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ และ สุจิตรา วาสนาดำรงดี. (2562). 
ข้อเท็จจริง “พลาสติกย่อยสลายได้ในสภาวะแวดล้อมธรรมชาติ”.  

 

https://bit.ly/2HqyckT  

https://bit.ly/2HqyckT
https://bit.ly/2HqyckT
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ความรู้เพิ่มเตมิสำหรับคร ู

ตาราง ชนิดของพลาสติกที่ใช้ทำถุงบรรจุอาหารและการใช้งานในอุณหภูมิต่าง ๆ 

ชื่อใน
ท้องตลาด 

สี
ฉลาก 

ชนิดของ
พลาสติก 

ลักษณะ การใช้งานในอุณหภูมิต่ำ การใช้งานในอุณหภูมิสูง 

ถุงเย็น ฟ้า LDPE ใส ไม่มัน
วาว 
เหนียว 

บรรจุอาหารอุณหภูมิต่ำหรือต่ำกว่า
จุดเยือกแข็ง เช่น อาหารแช่แข็ง 
น้ำแข็ง  ผักผลไม้ได้  

ห้ามใช้บรรจุอาหารอุณหภูมิสูง
กว่า 80 องศาเซลเซียส เนื่องจาก
วัสดุจะเสียรูป และอาจเป็น
อันตรายต่อผู้บริโภค 

ถุงร้อน
แบบใส 

แดง PP ใส มันวาว บรรจุอาหารอุณหภูมิต่ำ เช่น 
น้ำหวาน น้ำแข็ง น้ำอัดลมแช่เย็น
ได้ แต่นำไปแช่ช่องแข็งไม่ได้ 
เนื่องจากถุงจะเปราะ แตกง่าย  

บรรจุอาหารอุณหภูมิสูงกว่า 100 
องศาเซลเซียส เช่น อาหารทอด  

ถุงร้อน 
แบบขุ่น 
ถุงไฮเดน 
ถุงขุ่น 

เขียว HDPE สีขาวขุ่น 
ไม่มันวาว 

บรรจุอาหารอุณหภูมิต่ำ เช่น 
น้ำหวาน น้ำแข็ง น้ำอัดลมแช่เย็น
ได้ แต่นำไปแช่ช่องแข็งไม่ได้ 
เนื่องจากถุงจะเปราะ แตกง่าย  

บรรจุอาหารอุณหภูมิสูงไม่เกิน 
100 องศาเซลเซียส เช่น นมร้อน 
น้ำเต้าหู้ เป็นต้น 

 

 

ที่มา : เกศวดี อัชะวิสิทธิ.์ (2561). ถุงร้อนหรือถุงเย็น เลือกอย่างไรให้เหมาะสม.  

 

 

5. นำเข้าสู่กิจกรรมที่ 5.9 วัสดุผสมมีสมบัติเป็นอย่างไร โดยครูใช้คำถามว่า นักเรียนรู้จักวัสดุผสมอะไรบ้าง วัสดุผสมที่
ไดจ้ะมีสมบัติดีกว่าวัสดุแต่ละชนิดที่นำมาผสมกันหรือไม่ อย่างไร 

 

 

  

https://bit.ly/2Gk6s1E  

https://bit.ly/2Gk6s1E
https://bit.ly/2Gk6s1E
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม จากนั้นตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้
คำถามดังต่อไปนี ้

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (สมบัติของวัสดุผสม) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สืบค้นข้อมูลและอธิบายสมบัติและประโยชน์ของคอนกรีตเสริมเหล็กและพลาสติก
เสริมใยแก้ว) 

• วิธีการดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร  (สืบค้นข้อมูล อภิปราย และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบ 
สมบัติ และประโยชน์ของคอนกรีตเสริมเหล็กและพลาสติกเสริมใยแก้ว) ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดย
สรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบ สมบัติ และประโยชน์ของ
คอนกรีตเสริมเหล็กและพลาสติกเสริมใยแก้วจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ) 

 

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือทำกิจกรรม ครูสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่มพร้อมให้คำแนะนำในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น การสืบค้นข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง และเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้  

 

3. ให้นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม  ครูควรให้นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรมบนกระดานเพื่อใช้ประกอบการ
อภิปราย ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้
ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า วัสดุผสม เช่น คอนกรีตเสริมเหล็ก พลาสติกเสริมใยแก้ว ได้จากการนำวัสดุหลายชนิดที่มี
สมบัติแตกต่างกันมาผสมกันเป็นวัสดุใหม่ที่มีสมบัติดีกว่าวัสดุเดิม และตรงตามความต้องการในการนำไปใช้ประโยชน ์

 

  

วัสดุผสมมีสมบัติเป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 5.9 

ระหว่างการทำกิจกรรม (30 นาท)ี 

หลังการทำกิจกรรม (20 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 
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4. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุผสม โดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 47-48 จากนั้นร่วมกันอภิปราย 
เปรียบเทียบองค์ประกอบ ประโยชน์ และสมบัติของวัสดุผสมที่ต่างจากวัสดุเดิม เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า วัสดุผสมหรือ
วัสดุคอมโพสิตประกอบด้วยวัสดุเนื้อหลักและวัสดุเสริมแรง ซึ่งเป็นวัสดุต่างชนิดที่มีสมบัติต่างกัน นำมาผสมกันได้เป็น
วัสดุใหม่ที่มีสมบัติดีกว่าวัสดุตั้งต้นแต่ละชนิด เช่น พลาสติกเสริมใยแก้ว ประกอบด้วยพลาสติกเป็นวัสดุเนื้อหลักที่มี
น้ำหนักเบา ไม่ดูดซึมน้ำ แต่มีข้อจำกัดด้านความแข็งแรง และมีวัสดุเสริมแรงเป็นใยแก้วซึ่งเป็นเซรามิกที่มีความ
แข็งแรง เหนียว เป็นฉนวนไฟฟ้าและฉนวนความร้อน เมื่อนำพลาสติกมาเสริมด้วยใยแก้วทำให้ได้วัสดุชนิดใหม่ที่ยังมี
น้ำหนักเบาเหมือนพลาสติก แต่คงทนแข็งแรง รับน้ำหนักได้มากขึ้น และไม่ดูดซึมน้ำ สำหรับคอนกรีตเสริมเหล็กจะมี
วัสดุเนื้อหลักเป็นคอนกรีตที่รับแรงอัดได้สูง แต่แตกหักง่ายเมื่อใช้แรงดึง และมีวัสดุเสริมแรงเป็นเหล็กเส้นที่มีความ
เหนียว สามารถทนแรงดึงสูง ทำให้ได้คอนกรีตเสริมเหล็กที่สามารถทนต่อแรงอัดและแรงดึง เหมาะสำหรับใช้เป็น
โครงสร้างรับน้ำหนักได้ สำหรับยางรถยนต์ มีวัสดุเนื้อหลักเป็นยางธรรมชาติ มีสภาพยืดหยุ่นดี ช่วยลดการสั่นสะเทือน 
แต่ฉีกขาดง่ายและไม่ทนต่อความร้อนสูง และมีวัสดุเสริมแรงเป็นผ้าใบซึ่งทำจากพอลิเมอร์ประเภทพอลิเอสเทอร์และ
เส้นลวดโลหะ ทำให้ได้ยางรถยนต์ที่รับแรงกระแทกได้ดี ไม่ฉีกขาดง่าย และทนต่อความร้อนเมื่อใช้งานบนถนนที่มี
ความร้อนสูงในเวลากลางวันเป็นเวลานาน 

จากนั้นให้นักเรียนตอบคำถามระหว่างเรียน 

 

เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• ยางรถยนต์มีองค์ประกอบ สมบัติ และการใช้ประโยชน์เหมือนหรือแตกต่างจากยางธรรมชาติอย่างไร 
 แนวคำตอบ ยางรถยนต์ประกอบด้วยยางธรรมชาติ พอลิเอสเทอร์ เส้นลวดโลหะ ยางรถยนต์มีสมบัติรับ  

แรงกระแทกได้ดี ต้านทานต่อการฉีกขาดสูง ทนต่อความร้อน เมื่อเทียบกับยางธรรมชาติซึ่งเป็นพอลิเมอร์จาก
ธรรมชาติที่ประกอบด้วยมอนอเมอร์ของไอโซพรีนต่อกันเป็นสายยาว มีสภาพยืดหยุ่นสูง เป็นฉนวนไฟฟ้าและ
ฉนวนความร้อน แต่ฉีกขาดง่าย เสื่อมสภาพได้ง่ายที่ความร้อนสูง ยางธรรมชาตินิยมนำมาใช้ทำถุงมือยาง 
ลูกโป่ง วัสดุกันกระแทก รองเท้า 
 

5. ให้นักเรียนอ่านเกร็ดน่ารู้ และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการคิดค้นวัสดุชนิดใหม่ ๆ  โดยอ่านเนื้อหาในหน้า 49-50 
ถ้าพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื ่องนี้ จากการตอบคำถามก่อนเรียน ระหว่างเรียน หรืออาจ
ตรวจสอบโดยใช้กลวิธีอื่น ๆ ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนที่อาจพบเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ถูกต้อง เช่น  
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แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

พอลเิมอร์ทุกชนิดเป็นสารสังเคราะห์ (Common 
Misconceptions, n.d.) 

พอลิเมอร์ม ีท ั ้งท ี ่พบในธรรมชาติและสังเคราะห์ขึ้น  
พอลิเมอร์ธรรมชาติ   เช่น  ยางธรรมชาติ    เซลลูโลส   
พอลิเมอร์สังเคราะห์ เช่น พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิเอทิลีน 
ยางสังเคราะห์ (Materials and Process: Plastics) 

พอลิเมอร์ทุกชนิดประกอบด้วยหน่วยของสาร
เพียงชนิดเดียวต่อกันเป็นสายยาว  (Common 
Misconceptions, n.d.) 

พอลิเมอร์อาจประกอบด้วยมอนอเมอร์ของสารมากกว่าหนึ่ง
ชนิด (Common Misconceptions, n.d.) 

 

6. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้ในบทที่ 2 วัสดุรอบตัว  ซึ่งสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทเรียนนี้คือ วัสดุรอบตัว ได้แก่  
พอลิเมอร์ เซรามิก โลหะ และวัสดุผสม ซึ่งแต่ละชนิดมีสมบัติทางกายภาพต่างกัน จึงนำไปใช้ประโยชน์ต่างกัน  
พอลิเมอร์จัดกลุ่มได้เป็นพลาสติก ยาง เส้นใย ทั้งสามกลุ่มเป็นฉนวนไฟฟ้าและฉนวนความร้อนเหมือนกัน แต่มีสมบัติ
ด้านความเหนียว และการทนความร้อนต่างกัน สำหรับเซรามิกมีสมบัติแข็งแต่เปราะ ทนต่อการสึกกร่อน เป็นฉนวน
ความร้อนและฉนวนไฟฟ้า โลหะมีสมบัติแข็งและเหนียว สามารถตีให้เป็นแผ่นหรือยืดเป็นเส้นได้ นำไฟฟ้าและนำ
ความร้อนได้ดี ส่วนวัสดุผสมเกิดจากการนำวัสดุต่างชนิดกันมาประกอบกัน เพื่อให้ได้วัสดุใหม่ที่มีสมบัติตามต้องการ
และดีกว่าวัสดุตั้งต้น 

7. ให้นักเรียนทำกิจกรรมตรวจสอบตนเอง เพื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้จากบทเรียน โดยการเขียนบรรยาย วาดภาพ 
หรือเขียนผังมโนทัศน์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทเรียนวัสดุในชีวิตประจำวัน  

8. ให้นักเรียนนำเสนอผลงาน โดยอาจให้นักเรียนนำเสนอหรือเขียนบรรยาย วาดภาพ อภิปรายภายในกลุ่ม อภิปราย
ร่วมกันในชั้นเรียน หรือติดแสดงผลงานบนผนังห้องเรียนและให้นักเรียนทุกคนเดินพิจารณาให้ความเห็น จากนั้นครู
และนักเรียนอภิปรายสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากบทเรียนเรื่องวัสดุในชีวิตประจำวันร่วมกัน   และเปรียบเทียบกับ 
ผังมโนทัศน์ 
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ตัวอย่างผังมโนทัศน์ในบทเรียนเรื่องวัสดุในชีวิตประจำวัน   
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ความรู้เพิ่มเตมิสำหรับคร ู

ตัวอย่างแหล่งข้อมูลการใช้ประโยชน์จากวัสดุผสมหรือวัสดุคอมโพสิต 

1. คอมโพสิตวัสดุเส้นใยธรรมชาติ ในงานด้านนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ 

     https://www.atdp-textiles.org/blog_fiber_composite/   
 
 
 
2. ฐานข้อมูลวัสดุ http://materials.tcdc.or.th/ 

 
 
 
 

9. ให้นักเรียนทำกิจกรรมท้ายบท ใช้วัสดุในชีวิตประจำวันอย่างไรให้ประหยัดและคุ้มค่า และตอบคำถามท้ายกิจกรรม  
10. ให้นักเรียนตอบคำถามสำคัญของบทและคำถามสำคัญของหน่วย และอภิปรายร่วมกัน 

 

เฉลยคำถามสำคัญของบท 

• วัสดุที่นำมาใชท้ำของใช้ในชีวิตประจำวนัได้แก่อะไรบ้าง แต่ละชนิดมีสมบัติอย่างไร 
  แนวคำตอบ วัสดุที่นำมาใช้ทำของใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้แก่ พอลิเมอร์  เซรามิก  โลหะ และวัสดุผสม พอลิ

เมอร์มีสมบัติหลากหลาย และเหมาะสำหรับการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ พอลิเมอร์ส่วนใหญ่ไม่นำไฟฟ้า 
ไม่นำความร้อน บางชนิดมีสภาพยืดหยุ่นสูง บางชนิดได้รับความร้อนแล้วเปลี่ยนแปลง พอลิเมอร์สามารถนำมา
ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปทรงต่าง ๆ ได้ง่าย   เซรามิกแข็งแต่เปราะ  ทนต่อการสึกกร่อน ไม่นำความร้อน ไม่นำ
ไฟฟ้า  โลหะมีสมบัติแข็งและเหนียว สามารถตีให้เป็นแผ่นหรือยืดเป็นเส้นได้ นำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดี 
ส่วนวัสดุผสมเกิดจากการนำวัสดุต่างชนิดกันมาประกอบกัน เพื่อให้มีสมบัติตามต้องการซึ่งดีกว่าวัสดุตั้งต้น 
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เฉลยคำถามสำคัญของหน่วย 

• ปฏิกิริยาเคมีมีความสำคัญอย่างไร 
แนวคำตอบ ปฏิกิริยาเคมีทำให้เกิดสารใหม่ที่มีสมบัติต่างจากเดิม ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบางปฏิกิริยาเคมีสามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรมได้ ปฏิกิริยาเคมีบางชนิดให้ความร้อนซึ่งสามารถนำไปใช้
ในอุตสาหกรรมและในครัวเรือน ปฏิกิริยาเคมีบางชนิดสร้างอาหารให้แก่สิ่งมีชีวิต 

• พอลิเมอร์ เซรามิก โลหะ และวัสดุผสมมีสมบัติอย่างไร และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร 
แนวคำตอบ พอลิเมอร์ส่วนใหญ่ไม่นำไฟฟ้า ไม่นำความร้อน บางชนิดมีสภาพยืดหยุ่นสูง บางชนิดได้รับ 
ความร้อนแล้วเปลี่ยนแปลง พอลิเมอร์สามารถนำมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปทรงต่าง ๆ  ได้ง่าย และมีสมบัติ
เหมาะสำหรับการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ จึงเป็นวัสดุที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย เช่น 
บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ  

เซรามิกมีสมบัติแข็งแต่เปราะ ทนต่อการสึกกร่อน ไม่นำไฟฟ้า ไม่นำความร้อน นิยมนำมาทำ
ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องประดับตกแต่งบ้าน  

โลหะมีสมบัติแข็งและเหนียว สามารถตีให้เป็นแผ่นหรือยืดเป็นเส้นได้ นำไฟฟ้าและนำความร้อน
ได้ดี นิยมนำโลหะมาทำเครื่องใช้ที่ทนความร้อน นำความร้อนและนำไฟฟ้าได้ดี เช่น ภาชนะหุงต้ม ตัวนำไฟฟ้า  

ส่วนวัสดุผสมเกิดจากการนำวัสดุต่างชนิดกันมาประกอบกัน เพื่อให้มีสมบัติตามต้องการซึ่งดีกว่า
วัสดุตั้งต้น เช่น ยางรถยนต์เป็นวัสดุผสมที่ประกอบด้วยยางธรรมชาติ  พอลิเอสเทอร์ เส้นลวดโลหะ ทำให้มี
สมบัติดีกว่ายางธรรมชาติ สามารถรับแรงกระแทกได้ดี ต้านทานต่อการฉีกขาด และทนต่อความร้อน 

11. ให้นักเรียนตรวจสอบตนเองด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ ได้ทำในบทเรียนนี ้ อ่านสรุปท้ายบท 

ทำแบบฝึกหัดท้ายบท และแบบฝึกหัดท้ายหน่วย   

12. ใช้คำถามเพื่อสร้างความสนใจและเชื่อมโยงสู่เรื่องอื่น ๆ ว่า ปฏิกิริยาเคมีทำให้เกิดสารใหม่และมีการเปลี่ยนแปลง

พลังงานขณะเกิดปฏิกิริยาเคมี พลังงานในปฏิกิริยาเคมีสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานอ่ืน เช่น พลังงานไฟฟ้าได้หรือไม่ 
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เฉลยกิจกรรมและแบบฝึกหัดของบทที่ 2 

หน่วยที่ 5 
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นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพบางประการของวัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และโลหะ 
รวมทั้งวิธีการตรวจสอบสมบัติข้างต้น 

 
1.  สังเกตลักษณะของวัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และโลหะ  
2.  ตรวจสอบและอธิบายสมบัติทางกายภาพของวัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และโลหะ 

 

1 ชั่วโมง  
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อคน 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. พอลิเมอร์ เช่น ยางรัดของ ลูกโป่ง ขวดเพ็ต  
ชามเมลามีน ถุงพลาสติก (ถุงเย็น ถุงร้อน) เส้นด้าย 

2 ชนิด ชนิดละ 1 ชิ้น 

2. เซรามิก เช่น ช้อนกระเบื้อง แผ่นกระเบื้องดินเผา  
อิฐมอญ 

2 ชนิด ชนิดละ 1 ชิ้น 

3. โลหะ เช่น แผ่นสังกะสี แผ่นอะลูมิเนียม  
แผ่นทองแดง  ตะปูเหล็ก 

2 ชนิด ชนิดละ 1 ชิ้น 

4. น้ำ 200 cm3 

5. ถ่านไฟฉาย 1.5 V พร้อมกระบะถ่าน  2 ก้อน 

6. สายไฟฟ้าพร้อมขั้วเสียบและคลิปปากจระเข้ 
ยาว 50 cm   

3 เส้น 

7. หลอดไฟฟ้า 2.5 V พร้อมฐาน 1 ชุด 

8. บีกเกอร์ขนาด 250 cm3 1 ใบ 

9. คีมคีบ  1 อัน 

10. ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่ก้ันลม 1 ชุด 

11. ค้อนขนาดเล็ก 1 อัน 

12. ถุงผ้า ขนาดกว้าง x ยาว ประมาณ 7 นิ้ว x 9 นิ้ว 1 ใบ 

 

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

จุดประสงค์ 

พอลิเมอร์ เซรามิก และโลหะ มีสมบัติอย่างไร  กิจกรรมที่ 5.8 
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เตรียมตัวอย่างวัสดุ เช่น ยางรัดของ ลูกโป่ง ขวดเพ็ต (polyethylene terephthalate หรือ 
PET) ถุงพลาสติกชนิดถุงเย็น (polyethylene หรือ PE) และชนิดถุงร้อน (polypropylene 
หรือ PP) ถ้าวัสดุมีขนาดใหญ่ ให้ตัดวัสดุให้มีขนาดประมาณ 2 เซนติเมตร x 5 เซนติเมตร    
สำหรับชามเมลามีน ช้อนกระเบื้อง แผ่นกระเบื้องดินเผา อาจเลือกใช้ของใช้ที ่ทำจากวัสดุ
ดังกล่าวที่มีขนาดใกล้เคียงกัน หรือใช้เศษวัสดุที่ทำให้แตกโดยวิธีการตัดหรือทุบวัสดุ และเพื่อ
ป้องกันการกระเด็นของวัสดุ ควรกระทำในบริเวณทีม่ีลักษณะเป็นหลุม  
 

• เตือนนักเรียนให้ใช้ความระมดัระวังและสวมแว่นตานิรภัยขณะทดสอบความแข็งของวัสดุโดย

การทุบด้วยค้อน  

• ให้นักเรียนใช้ความระมัดระวังอันตรายจากวัสดุที่แตกหลังการทุบ ซึ่งอาจมีความแหลมคม 
เมื่อทำกิจกรรมแล้วให้ห่อวัสดุที่แหลมคมด้วยกระดาษหนา ๆ ก่อนทิ้ง  

 
ในการทดสอบความเหนียวหรือความเปราะของวัสดุประเภทเซรามิก  ควรเลือกวัสดุประเภท
เซรามิก เช่น เศษกระถางดินเผา เศษกระเบื้องชนิดบาง เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนเมื่อ
ทดสอบความเหนียวหรือความเปราะ และครูควรสาธิตให้ดูทั้งชั้นเรียนแล้วใช้ผลการทำกิจกรรม
ร่วมกัน โดยไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนทำทุกกลุ่ม เพื่อเป็นการใช้วัสดุอย่างประหยัด ปลอดภัย 
และป้องกนัอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 สสวท. 

• สถาบันพลาสติก. https://thaiplastics.org/  
 
 
 

• การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย : รู้ไว้ใช่ว่า ไฟฟ้าใกล้ตัว “การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย” 
 https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2507

:art20180508-01&catid=49&Itemid=251 

  

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู ้

การเตรียมตัว 

ล่วงหนา้สำหรับคร ู

ข้อควรระวัง 

https://thaiplastics.org/
https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2507:art20180508-01&catid=49&Itemid=251
https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2507:art20180508-01&catid=49&Itemid=251
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

         

        ตาราง  การนำไฟฟ้า ความเหนียวหรือความเปราะ และการทนความร้อนของพอลิเมอร์ เซรามิก 
และโลหะบางชนิด 

ชนิดของวัสด ุ
 

เมื่อต่อกับวงจรไฟฟ้า 
อย่างง่าย 

เมื่อทุบด้วยคอ้นยาง เมื่อนำไปต้ม 
ในนำ้เดือด 

พอลิเมอร ์    
ยางรัดของ  หลอดไฟฟ้าไม่สว่าง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง  
ลูกโป่ง หลอดไฟฟ้าไม่สว่าง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง  
ขวดเพ็ต หลอดไฟฟ้าไม่สว่าง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง  
ชามเมลามีน หลอดไฟฟ้าไม่สว่าง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง  
ถุงพลาสติก (ถุงร้อน)  หลอดไฟฟ้าไม่สว่าง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง 
ถุงพลาสติก (ถุงเย็น)  หลอดไฟฟ้าไม่สว่าง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง 
ถ้วยน้ำ หลอดไฟฟ้าไม่สว่าง ไม่เปลี่ยนแปลง ชิ้นวัสดุโค้งงอ 
ถุงซิป หลอดไฟฟ้าไม่สว่าง ไม่เปลี่ยนแปลง ชิ้นวัสดุบิดงอ 
พลาสติกห่ออาหาร หลอดไฟฟ้าไม่สว่าง ไม่เปลี่ยนแปลง วัสดุบิดงอ 

และจับเป็นก้อน 
เส้นด้าย  หลอดไฟฟ้าไม่สว่าง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง 
เซรามิก    
ช้อนกระเบ้ือง  หลอดไฟฟ้าไม่สว่าง แตกเป็นช้ินเล็ก  ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง 
แผ่นกระเบื้องดินเผา หลอดไฟฟ้าไม่สว่าง แตกเป็นช้ินเล็ก  ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง 
อิฐมอญ หลอดไฟฟ้าไม่สว่าง แตกเป็นช้ินเล็ก  ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง 
โลหะ     
แผ่นสังกะส ี หลอดไฟฟ้าสว่าง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง  
แผ่นอะลูมิเนียม หลอดไฟฟ้าสว่าง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง  
แผ่นทองแดง หลอดไฟฟ้าสว่าง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง  
ตะปูเหล็ก หลอดไฟฟ้าสว่าง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง  
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เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. พอลิเมอร์ เซรามิก และโลหะที่นำมาทดสอบมีอะไรบ้าง  
    แนวคำตอบ คำตอบขึ้นอยู่กับตัวอย่างที่เลือกมาศึกษา เช่น 

- พอลิเมอร์ที่นำมาทดสอบ ได้แก่ ยางรัดของ ถุงพลาสติกชนิดใช้บรรจุของร้อน  
- เซรามิกที่นำมาทดสอบ ได้แก่ ชามกระเบ้ือง กระเบื้องดินเผา  
- โลหะที่นำมาทดสอบ ได้แก่ แผ่นสังกะสี มุ้งลวด  

2. พอลิเมอร์ เซรามิก และโลหะที่นำมาทดสอบมีสมบัตอิย่างไร ทราบได้อย่างไร 
    แนวคำตอบ พอลิเมอร์และเซรามิกที่นำมาทดสอบ ไม่นำไฟฟ้า ทราบได้จากเมื่อนำชิ้นวัสดุไปต่อเข้าใน

วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายแล้ว หลอดไฟฟ้าไม่สว่าง ส่วนโลหะทุกชนิดที่นำมาทดสอบนำไฟฟ้าได้ เมื่อนำช้ินวัสดุไปต่อ
เข้าในวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายแล้วทำให้หลอดไฟฟ้าสว่าง 

 เซรามิกแข็งแต่เปราะ ทราบได้จากเมื่อทุบด้วยค้อนแล้วแตกเป็นชิ้น ส่วนพอลิเมอร์และโลหะ เมื่อทุบด้วยค้อน
แล้ววัสดุไม่แตกเป็นช้ิน 

 พอลิเมอร์บางชนิด เช่น พลาสติกห่ออาหาร ถุงพลาสติก (ถุงเย็น) ไม่ทนความร้อน ทราบได้จากเมื่อนำไปต้ม 
วัสดุจะเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ส่วนเซรามิก โลหะ ทนความร้อน เพราะเมื่อนำไปต้ม วัสดุจะไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง 

3.  พอลิเมอร์ เซรามิก และโลหะที่นำมาทดสอบมีสมบัติเหมือนและต่างกันอย่างไร  
 แนวคำตอบ พอลิเมอร์ เซรามิก และโลหะที่นำมาศึกษามีสมบัติเหมอืนและต่างกัน ดังนี ้

-  พอลิเมอร์และเซรามิกไม่นำไฟฟ้า ส่วนโลหะนำไฟฟ้า  
-  พอลิเมอร์บางชนิด เช่น พลาสติกห่ออาหาร ถุงพลาสติก (ถุงเย็น) ไม่ทนความร้อน ในขณะที่พอลิเมอร์อื่น 

เช่น ยางรัดของ เส้นด้าย ถ้วยเมลามีน ทนความร้อน ส่วนเซรามิกและโลหะทนความรอ้นได้ดี 
-  พอลิเมอร์และโลหะเหนียว ไม่แตกเป็นช้ินเมื่อทุบด้วยค้อน แต่เซรามิกเปราะ เมื่อทุบแล้วแตกเป็นช้ินเล็ก 

4.  จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร  
     แนวคำตอบ  พอลิเมอร์ เซรามิก และโลหะมีสมบัติบางอย่างเหมือนกัน         และมีสมบัติบางอย่างต่างกัน 

พอลิเมอร์และเซรามิกไม่นำไฟฟ้า สังเกตได้จากเมื่อนำไปต่อกับวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายแล้ว หลอดไฟฟ้าไม่สว่าง 
ในขณะที่โลหะนำไฟฟ้า เซรามิกและโลหะทนต่อความร้อน เมื่อนำไปให้ความร้อนโดยการต้มในน้ำเดือดจะไม่
เปลี่ยนรูปร่าง แต่พอลิเมอร์บางชนิดเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อนำไปให้ความร้อนโดยการต้มในน้ำเดือด 
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นักเรียนจะได้เรียนรูเ้ก่ียวกับสมบัติทางกายภาพบางประการของวัสดุผสม 
 

สืบค้นข้อมูลและอธิบายสมบัติและประโยชน์ของคอนกรีตเสริมเหล็กและพลาสติกเสริมใยแก้ว 

 

1 ชั่วโมง     
 

  
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสืบค้น เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
 
-ไม่มี- 

 
 

-ไม่มี- 
 

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 สสวท. 

• แหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น 
 

  ภาณุวัฒน์ จอ้ยกลัด และ สุนิติ สุภาพ. คอนกรีตเสริมเหล็ก : จาก
แหล่งกำเนิดสู่สยามประเทศ 

  http://eitprblog.blogspot.com/2014/04/blog-post_17.html  
 

  

CPAC Concrete Academy. ความรู้คอนกรีต 
https://www.cpacacademy.com/ 

 
  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 
 

วัสดุและอุปกรณ ์

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู ้

จุดประสงค ์

การเตรียมตัว 

ล่วงหนา้สำหรับคร ู

วัสดุผสมมีสมบัติเป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 5.9 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

https://www.cpacacademy.com/
http://eitprblog.blogspot.com/2014/04/blog-post_17.html
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     ง 

Elsevier B.V. Reinforced plastics.   

https://www.sciencedirect.com/topics/materials-
science/reinforced-plastics  

 
Portland Cement Association. Reinforced Concrete 
https://www.cement.org/designaids/reinforced-concrete  

 
  

ScienceDirect. Reinforced Concrete. 
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-
science/reinforced-concrete  

  

  

วัสดุผสม 

http://ie.eng.cmu.ac.th/IE2014/elearnings/2014_08/23/%E0%

B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88

%2014%20Composite%20material.pdf 

  

  

วัสดุผสม คลังข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

http://www.research.rmutt.ac.th/?tag=%E0%B8%A7%E0%B8

%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%9C%E

0%B8%AA%E0%B8%A1 

 

 

  

https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/reinforced-plastics
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/reinforced-plastics
https://www.cement.org/designaids/reinforced-concrete
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/reinforced-concrete
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/reinforced-concrete
http://ie.eng.cmu.ac.th/IE2014/elearnings/2014_08/23/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2014%20Composite%20material.pdf
http://ie.eng.cmu.ac.th/IE2014/elearnings/2014_08/23/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2014%20Composite%20material.pdf
http://ie.eng.cmu.ac.th/IE2014/elearnings/2014_08/23/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2014%20Composite%20material.pdf
http://www.research.rmutt.ac.th/?tag=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1
http://www.research.rmutt.ac.th/?tag=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1
http://www.research.rmutt.ac.th/?tag=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1
https://bit.ly/2LJuert
https://www.cement.org/designaids/reinforced-concrete
https://bit.ly/32FvTUa
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

คำตอบขึ้นอยู่กับผลการสืบคน้ของนักเรียน เช่น 
คอนกรีตประกอบด้วยปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้ำ เมื่อผสมปูนซีเมนต์กับน้ำ หิน และทราย จะเกิดปฏิกิริยา

เคมี ทำให้คอนกรีตแห้งและแข็งตัว มีความแข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความแข็งแรงของคอนกรีตจะ

เพิ่มขึ้นหลังจากที่คอนกรีตแข็งตัวแล้ว 28 วัน ความแข็งแรงจะเริ่มคงที่ รับแรงอัดได้ดี  คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น

วัสดุผสมที่มีคอนกรีตเป็นวัสดุหลัก และมีเส้นลวดเหล็กเป็นวัสดุเสริมแรง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรับน้ำหนัก 

เนื่องจากคอนกรีตเป็นวัสดุที่รับแรงอัดได้สูง แต่รับแรงดึงได้น้อย แตกหักได้ง่าย   ในขณะที่เส้นลวดเหล็กมี

ความสามารถในการรับแรงดึงสูง  เมื่อนำเหล็กมาใช้งานร่วมกับคอนกรีตจะเกิดการถ่ายเทแรงระหว่างคอนกรีต

และเหล็ก ทำให้ความสามารถในการรับแรงของคอนกรีตเสริมเหล็กสูงกว่าคอนกรีตและเส้นลวดเหล็ก จึงนิยมใช้

คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นโครงสร้างของอาคารส่วนต่าง ๆ เช่น ตอม่อ เสา คาน  สะพาน พื้นสนามบิน 

พลาสติกเสริมใยแก้ว เป็นวัสดุผสมที่ประกอบด้วยวัสดุ 2 ชนิด คือ พลาสติกและเส้นใยแก้ว มารวมกันโดย
ที่วัสดุทั้งสองชนิดยังคงสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีเหมือนเดิม ในพลาสติกเสริมใยแก้วมีพลาสติก เช่น 
พอลิเอสเทอร์เป็นวัสดุหลัก และมีเส้นใยแก้วซึ่งเป็นเส้นใยของแก้วที่ปั่นให้ละเอียดเป็นเส้นบาง ทำหน้าที่เป็นวัสดุ
เสริมแรง นอกจากเส้นใยแก้วแล้ว ยังอาจใช้เส้นใยคาร์บอนเป็นวัสดุเสริมแรงได้ด้วย พลาสติกเสริมใยแก้วจะมี
น้ำหนักเบาเหมือนพลาสติกแต่มีสมบัติบางประการที่ดีเหมือนแก้วเสริมจากสมบัติของพลาสติก คือมีความแข็งแรง
มากขึ้น ทนความร้อน ทนต่อการกัดกร่อน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น งานโครงสร้าง งาน
ตกแต่ง อุตสาหกรรมด้านเคมี ยานพาหนะ 
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เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. คอนกรีตเสริมเหล็กประกอบด้วยวัสดุชนิดใดบ้างและวัสดุนั้นมีสมบัติอย่างไร 
 แนวคำตอบ คอนกรีตเสริมเหล็กประกอบด้วยปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้ำ และลวดเหล็ก 
 ปูนซีเมนต์ ได้จากการนำแคลเซียมคาร์บอเนตจากหินปูนผสมกับหินดินดานหรือดินเหนียวแล้วนำไปเผาที่

อุณหภูมิ 1400 - 1600 องศาเซลเซียส จากนั้นนำไปบดกับยิปซั่มเพื่อเพิ่มความแข็งแรงจนกลายเป็นปูนซีเมนต์ 
ซึ่งมีลักษณะเป็นผงร่วนไม่เกาะกัน จึงไม่ทนต่อแรงอัดและแรงดึง 

 หิน เป็นของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่เป็นก้อนวัตถุ แข็งแรง  ความสามารถ
ในการทนต่อแรงอัดและแรงดึงต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของหิน 

 ทราย เป็นเศษหินเศษแร่ขนาดเล็กที่แตกออกมาจากหินทีม่ีขนาดใหญ ่มีลักษณะซุย ร่วน ไม่ยึดเกาะกัน  
 ลวดเหล็ก เป็นเหล็กที่ดึงให้เป็นเส้นยาว แข็งแรง เหนียว ไมเ่ปราะแตกง่าย 
2. เพราะเหตุใดจึงต้องนำเส้นลวดเหล็กมาเสริมคอนกรีต  
 แนวคำตอบ คอนกรีตมีความแข็งแรง รับแรงอัดได้ดี  แต่รับแรงดึงได้น้อย การนำเส้นลวดเหล็กมาเสริม

คอนกรีต ทำให้คอนกรีตเสริมเหล็กสามารถรับแรงอัดและแรงดึงได้มากขึ้น 
3. พลาสติกเสริมใยแก้วประกอบด้วยวัสดุชนิดใดบ้างและวัสดุนั้นมีสมบัติอย่างไร 
 แนวคำตอบ พลาสติกเสริมใยแก้วประกอบด้วยพลาสติกและเส้นใยแก้ว  
- พลาสติกเป็นพอลิเมอร์ มีน้ำหนักเบา ไม่นำไฟฟ้าและไม่นำความร้อน ไม่ดูดซึมน้ำ และสามารถนำมาขึ้นรูป

เป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ง่าย  
- เส้นใยแก้วเป็นเซรามิก มีสมบัติแข็งแต่เปราะแตกง่าย ไม่นำไฟฟ้าและไม่นำความร้อน  

4. เพราะเหตุใดจึงต้องใช้ใยแก้วมาเสริมพลาสติก 
 แนวคำตอบ เพราะการใช้ใยแก้วเสริมพลาสติกช่วยทำให้วัสดุมีความแข็งแรงมากขึ้น    แต่มีน้ำหนักน้อยกว่า

ใยแก้วซึ่งเป็นเซรามิก มีความต้านทานการกัดกร่อนสูงขึ้น  
5. การนำวัสดุหลายชนิดมาผสมกันเป็นวัสดุใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร  
 แนวคำตอบ การนำวัสดุหลายชนิดมาผสมกันเป็นวัสดุใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้วัสดุใหม่ที่มีสมบัติตรงตาม

ความต้องการ และดีกว่าวัสดุเดิม 
6. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ วัสดุผสม เช่น คอนกรีตเสริมเหล็ก พลาสติกเสริมใยแก้ว ได้จากการนำวัสดุหลายชนิดที่มีสมบัติ

แตกต่างกันมาผสมกันเป็นวัสดุใหม่ที่มีสมบัติดีกว่าวัสดุเดิม และตรงตามความต้องการในการนำไปใช้ประโยชน์ 
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นักเรียนจะได้นำความรู้เก่ียวกับผลกระทบของการใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน การเลือกและใช้วัสดุอย่างประหยัด
และคุ้มค่า 

นำเสนอแนวทางการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก โลหะ และวัสดุผสมอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

 

1 ชั่วโมง 
2  

  
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสืบค้น เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

 

 
-ไม่มี- 
 
 
-ไม่มี- 
 

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 สสวท. 

• แหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น 
 
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าธนบุรี. กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์.  
http://www.kmutt.ac.th/p-prof/?page_id=740&lang=th  

  

ศุลีพร แสงกระจ่าง, ปัทมา พลอยสว่าง และปริณดา พรหมหิตาธร.  

(2556) ผลกระทบของพลาสติกต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม. พิษวิทยา

ไทย, 28(1), 39-50. 

http://www.thaitox.org/media/upload/file/Journal/2013-

1/04aricle.pdf  

 

ใช้วัสดุในชีวติประจำวันอย่างไรให้ประหยัดและคุ้มค่า กิจกรรมท้ายบท 

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ ์

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู ้

จุดประสงค ์

การเตรียมตัว 

ล่วงหนา้สำหรับคร ู

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู ้

http://www.kmutt.ac.th/p-prof/?page_id=740&lang=th
http://www.thaitox.org/media/upload/file/Journal/2013-1/04aricle.pdf
http://www.thaitox.org/media/upload/file/Journal/2013-1/04aricle.pdf
https://bit.ly/2ycLaxB
http://www.thaitox.org/media/upload/file/Journal/2013-1/04aricle.pdf
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สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม. รู้รอบเรื่องพลาสติก : จากต้นกำเนิด
สู่การจัดการ. http://adeq.or.th/knowlage-about-plastic-01/  

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ.  พลาสติกย่อยสลายได้           
https://www.mtec.or.th/bio-plastic/index.html  

 
 

 

 

ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

นักเรียนอาจสืบค้นข้อมูลการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก โลหะ และวัสดุผสมในชีวิตประจำวัน โดยจัดทำ
ตารางบันทึกข้อมูลประเภทของวัสดุ ตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้ และเหตุผลที่นำวัสดุมาทำเครื่องใช้นั้น ดังตัวอย่าง 

    ตาราง ประเภทของวัสดุ ตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้ และเหตุผลที่นำวัสดุมาทำเครื่องใช้ 

ประเภทของวสัด ุ ตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน เหตุผลที่นำวสัดุมาทำเครื่องใช้นั้น 
พอลิเมอร ์ หลอดกาแฟ ขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ง่ายตาม 

ความต้องการ ป้องกันการซึมผ่านของสารได้ 
 รองเท้ายาง ยืดหยุ่นได้ดี สามารถคืนตัว เบาแต่แข็งแรง   

ดูดซับแรงกระแทกได้ด ี
เซรามิก กระเบ้ืองปูพื้น แข็ง ทนต่อการสึกกร่อน ทนความร้อน        

ไม่ยืดหยุ่น  
 ถ้วยกระเบื้อง ทนความร้อนได้ดี ไม่นำไฟฟ้า ทนต่อการสึกกร่อน 
โลหะ ฟอยล์ห่ออาหาร ทำให้เป็นแผ่นและทำเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้  

นำความร้อน และทนความรอ้นได้ดี 
 ก๊อกน้ำ แข็ง เหนียว ทนต่อการสึกกร่อน  

มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง 
วัสดุผสม เก้าอ้ีสนามที่ทำจากพลาสติกเสริม 

ใยแก้ว 
แข็งแรงแต่น้ำหนักเบา ไม่ดูดซึมน้ำ ทำเป็น
รูปร่างต่าง ๆ ได้ตามต้องการ 

 เสื้อกันฝนที่ทำจากผ้าคอมโพสิต อ่อนนุ่ม ทนทาน ไม่ขาดง่าย กันน้ำแต่ระบาย 
ไอน้ำได้ ทำให้ไม่อับช้ืน ไม่ร้อน 

 

http://adeq.or.th/knowlage-about-plastic-01/
https://www.mtec.or.th/bio-plastic/index.html
https://bit.ly/2OuG9vA
https://www.mtec.or.th/bio-plastic/index.html
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

เรานำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ผลิตวัสดุบางชนิด เช่น โลหะ เซรามิก ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ใช้
แล้วหมดไป ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้อีก พอลิเมอร์บางชนิด เช่น พลาสติก เป็นวัสดุที่ย่อยสลายในธรรมชาติได้ช้า
มาก เมื่อนำพลาสติกมาใช้งานและทิ้งเป็นขยะ จะทำให้ตกค้างในสิ่งแวดล้อม ขยะประเภทพลาสติกอาจถูกพัดพา
ไปในแหล่งน้ำธรรมชาติ เมื่อเวลาผ่านไปขยะพลาสติกอาจย่อยสลายเป็นชิ้นเล็ก ๆ แทรกอยู่ในดิน ในน้ำ และเป็น
อันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เราจึงควรใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า ตัวอย่างการใช้พอลิเมอร์ เซรามิก โลหะ และวัสดุ
ผสมอย่างประหยัดและคุ้มค่า เช่น ใช้วัสดุต่าง ๆ เท่าที่จำเป็น ใช้อย่างคุ้มค่า  ใช้ซ้ำหลาย ๆ ครั้ง เมื่อเลิกใช้งาน
ควรคัดแยกวัสดุเพื ่อแปลงสภาพไปเป็นเครื ่องมือเครื ่องใช้อื ่น ๆ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำกลับไปเข้า
กระบวนการผลิตใหม่ หากนำไปกำจัด ต้องดำเนินการอย่างถูกวิธี และงดใช้ผลิตภัณฑ์บางประเภทที่เป็นพิษ
หรือไม่ย่อยสลายในธรรมชาติ 

นักเรียนอาจนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการใช้พอลิเมอร์ เซรามิก โลหะ และวัสดุผสมอย่างประหยัด
และคุ้มค่าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีดิทัศน ์การแสดงข้อมูลโดยใช้ภาพ (infographic)  ภาพเคลื่อนไหว หรือนำเสนอ
ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ  

นอกจากนี้ นักเรียนอาจสืบค้นข้อมูลและนำเสนอเกี่ยวกับวัสดุชนิดใหม่ เช่น พลาสติกย่อยสลายได้ที่ผลิต
จากวัสดุธรรมชาติ เช่น แป้ง เซลลูโลส เคซีน ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้อย่างแพร่หลาย เช่น ใช้ในทางการแพทย์ 
การเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร  

 

 

เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

การใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก โลหะ และวัสดุผสมอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทำได้อย่างไร 
แนวคำตอบ การใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก โลหะ และวัสดุผสมอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทำได้โดยใช้วัสดุ
ต่าง ๆ เท่าที่จำเป็น ซ่อมแซมดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ใช้งานได้นาน เพื่อจะได้ไม่ต้องผลิตเพิ่มขึ้นอีก นำวัสดุ
กลับมาใช้ซ้ำ คัดแยกวัสดุเพื่อนำกลับไปผลิตใหม่ และงดใช้ผลิตภัณฑ์บางประเภทที่เป็นพิษหรือไม่ย่ อยสลายใน
ธรรมชาต ิ
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เฉลยแบบฝกึหัดท้ายบทที่ 2  

 
1. เพราะเหตุใดจงึนำพอลิเมอรม์าใช้ทำวัตถุตา่ง ๆ ได้หลากหลายรูปแบบกว่าเซรามิกและโลหะ * 
    แนวคำตอบ  สมบัติประการหนึ่งของพอลิเมอร์คือสามารถนำมาขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ง่ายโดยใช้ความร้อนไม่สูง

มาก จึงสามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์หรือวัตถุรูปทรงต่าง ๆ ได้ง่าย หลากหลายรูปแบบ นอกจากนั้นยังมีสมบัติอื่น ๆ ที่
ทำให้นำไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง    

2.  เพราะเหตุใดผู้ผลิตเครื่องเล่นกลางแจ้งจึงนำวัสดุคอมโพสิตมาทำเครื่องเล่น เช่น สไลเดอร์ เจ็ตสกี แทนการใช้
พลาสติกหรือโลหะเพียงอย่างเดียว * 

    แนวคำตอบ วัสดุคอมโพสิตที่ใช้ทำเครื่องเล่นกลางแจ้ง ทำจากพอลิเมอร์ผสมกับวัสดุอื่น ทำให้มีน้ำหนักเบาแต่
แข็งแรง ทนต่อการสึกกร่อน เมื่อตั้งไว้กลางแจ้ง สัมผัสกับแสงแดด ลม ฝน เป็นเวลานาน จะไม่ผุกร่อน แตกหักง่าย
เหมือนพลาสติกหรือโลหะเพียงอย่างเดียว 

3. ของใช้ต่อไปนี้ทำจากวัสดุชนิดใด เพราะเหตุใด และวัสดุชนิดนั้นเป็นวัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก โลหะ หรือ
วัสดุผสม *  
แนวคำตอบ  

    ก.  จาน ชาม  ทำจากกระเบื้องซึ่งเป็นวัสดุประเภทเซรามิก เพราะเซรามิกมีความแข็งแรง ไม่นำความร้อน ทนต่อการ
สึกกร่อน พื้นผิวของเซรามิกที่เคลือบน้ำยาก่อนเผาเป็นมันเงา สวยงามและสามารถป้องกันการซึมผ่านของสารได้
ดี 

ข. พื้นรองเท้าสำหรับวิ่ง ทำจากยาง พลาสติก ซึ่งเป็นวัสดุประเภทพอลิเมอร์ เพราะยางมีสภาพยืดหยุ่นดี คืนตัวและ
ดูดซับแรงได้ดี พลาสติกมีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง ถ้าใช้พอลิเมอร์เหล่านี้มาผลิตเป็นพื้นรองเท้า จะทำให้มีความ
แข็งแรงทนทาน มีสภาพยืดหยุ่นดี คืนตัวและดูดซับแรงกระแทกขณะเล่นกีฬาได้ด ี

ค. ถังน้ำ ทำจากพลาสติกเสริมใยแก้วซึ่งเป็นวัสดุผสม เพราะแข็งแรง แต่มนี้ำหนักเบา เป็นฉนวนความร้อน และไม่
ดูดซึมน้ำ  

ง. กระถางต้นไม้ ทำจากดินเผาซึ่งเป็นวัสดุประเภทเซรามิก เพราะแข็งแรง ทนต่อการสึกกร่อน เป็นฉนวนความร้อน  
จ. สายไฟฟ้า ทำจากเส้นลวดโลหะซึ่งเป็นวัสดุประเภทโลหะหุ้มด้วยพลาสติกซึ่งเป็นวัสดุประเภทพอลิเมอร์ เนื่องจาก

โลหะนำไฟฟ้า ส่วนพลาสติกที่หุ้มมีสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า 
ฉ. เสื้อผ้า ส่วนใหญ่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัสดุประเภทพอลิเมอร์ เพราะเส้นใยธรรมชาติส่วนใหญ่ไม่นำไฟฟ้า 

ไม่นำความร้อน อ่อนนุ่ม ดูดซับน้ำได้ดี สามารถนำมาถักหรือทอเป็นผืนได้ จึงเหมาะที่จะนำมาทำเป็นเสื้อผ้า 
ช. กระปุกออมสินเปเปอร์มาเช่  ทำจากกระดาษและกาวซึ่งเป็นวัสดุประเภทพอลิเมอร์ นำมารวมกันเป็นวัสดุผสม มี

น้ำหนักเบาแต่แข็งแรง ไม่นำไฟฟ้า ไม่นำความร้อน 
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4. ประเทศไทยมีปัญหาปริมาณขยะตกค้างสะสมเพิ่มขึ้นทุกปี นักเรียนจะนำหลักการใช้วัสดุในชีวิตประจำวันไปชว่ย
ลดปัญหาดังกล่าวได้อย่างไรบ้าง * 
แนวคำตอบ ปริมาณขยะตกค้างสะสมมีสาเหตุมาจากการใช้วัสดุที่ย่อยสลายยากเป็นจำนวนมาก หากกำจัดไม่ถูกวิธี 
ขยะดังกล่าวจะถูกทิ้งอยู่ในสภาพแวดล้อมและมีปริมาณสะสมเพิ่มขึ้นทุกป ีการลดปัญหาปริมาณขยะตกค้างสะสม ทำ
ได้โดยการลดปริมาณการใช้วัสดุที่จะถูกทิ้งเป็นขยะ เช่น ลดการใช้วัสดุสังเคราะห์ที่ย่อยสลายยากและ เปลี่ยนมาใช้
วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่ายกว่าแทน ใช้วัสดุซ้ำหลาย ๆ ครั้งก่อนทิ้งเป็นขยะ แยกขยะที่ย่อยสลายได้ ขยะที่ไม่
ย่อยสลาย และขยะที่สามารถนำกลับมาผลิตใหม่ได้ เพื่อหาทางใช้ประโยชน์จากวัสดุที่ถูกทิ้งเพื่อช่วยลดปริมาณขยะ 
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1. ข้อใดต่อไปนี้เปน็การเกิดปฏิกิริยาเคมี * 

ก.  การผสมสีผสมอาหาร      ข.  การระเหิดของลูกเหม็น 
ค.  การตกผลกึของเกลือแกงในนาเกลือ   ง.  การเปลี่ยนสีของรูปป้ันทองแดง 
เฉลย ง.  เพราะการเปลี่ยนสีของรูปปั้นทองแดง เกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างทองแดงกับแก๊สออกซิเจน น้ำ และ

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ได้ผลิตภัณฑ์เป็นสารประกอบของทองแดงซึ่งมีสีเขียว  

2. กรดซัลฟิวริกทำปฏิกิริยากับโซเดียมคาร์บอเนตที่ละลายอยู่ในน้ำ สังเกตเห็นฟองแก๊สเกิดขึ้น ข้อใดต่อไปนี้เป็น
สารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาเคมีดังกล่าว ** 

 สารตั้งตน้ ผลิตภัณฑ ์
ก. กรดซัลฟิวริกและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์ โซเดียมคาร์บอเนตและน้ำ 
ข. กรดซัลฟิวริกและโซเดียมคารบ์อเนต แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และเกลือโซเดยีมซัลเฟต 
ค. โซเดียมคาร์บอเนตและน้ำ กรดซัลฟิวริกและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์   
ง. กรดซัลฟิวริก โซเดียมคาร์บอเนต และน้ำ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และเกลือโซเดียมซลัเฟต 

เฉลย ข.  เมื่อกรดทำปฏิกิริยากับสารประกอบคาร์บอเนต จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำและเกลือ 
เมื่อนำกรดซัลฟิวริกไปทำปฏิกิริยากับโซเดียมคาร์บอเนต จึงได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ 
และเกลือโซเดียมซัลเฟต 

3. ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสารที่มีสมบัตเิป็นกรด * 
ก. มีค่าพีเอชน้อยกว่า 7     
ข. สามารถกัดกร่อนสังกะสีได้   
ค. ทำปฏิกิริยากับเบสได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือกับน้ำ  
ง. ทำปฏิกิริยากับโซเดียมคาร์บอเนตได้แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ 
เฉลย ง.  เพราะสารที่มีสมบัติเป็นกรดมีค่าพีเอชน้อยกว่า 7 สามารถกัดกร่อนโลหะ เช่น สังกะสีได้ กรดทำปฏิกิริยา

กับเบสได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือกับน้ำ และเมื่อทำปฏิกิริยากับโซเดียมคาร์บอเนต ได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด ์น้ำ และเกลือ 

  

 
 
 
 

เฉลยแบบฝกึหัดท้ายหน่วย  
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4. การเผาไหม้เชื้อเพลิงถ่านหินจะปล่อยแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งก่อให้เกิดฝนกรดจำนวนมากตกลงสู่แหล่งน้ำ 
    สารใดต่อไปนีไ้ม่สามารถทำปฏิกิริยากับฝนกรดได้ * 

ก. โซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟ   ข. แคลเซียมคาร์บอเนตหรือหินปูน 
ค. โซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกง   ง. โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตหรือเบกกิ้งโซดา 
เฉลย ค.  เพราะสารที่ลดความเป็นกรดในแหล่งน้ำได้ต้องมีสมบัติเป็นเบส แต่โซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกงมีสมบัติ

เป็นกลาง จึงไม่สามารถลดความเป็นกรดได ้

5. หนามของเม่นทะเลมีผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบ เมื่อถูกหนามของเม่นทะเลตำ ควรปฐมพยาบาล
โดยใช้สารละลายชนิดใดเพื่อช่วยให้ผลึกถูกกัดกร่อนเร็วขึ้น * 
ก. น้ำชา      ข.  น้ำส้มสายชู   
ค. น้ำเช่ือมเข้มข้น     ง.  แอลกอฮอล์ล้างแผล 
เฉลย ข.  เพราะน้ำส้มสายชูมีสมบัติเป็นกรดซึ่งสามารถกัดกร่อนผลกึแคลเซียมคาร์บอเนตในหนามของเม่นทะเลได ้

6. พิจารณาปฏิกิริยาต่อไปนี้ 

เหล็ก + สาร X + น้ำ → สนิมเหล็ก 

กรดไฮโครคลอริก + โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต → สาร Y + น้ำ + โซเดียมคลอไรด์ 
สาร X และ สาร Y ควรเป็นสารใดตามลำดับ * 

 สาร X สาร Y 
ก. แก๊สออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
ข. แก๊สออกซิเจน โซเดียมคาร์บอเนต 
ค. แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
ง. แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โซเดียมคาร์บอเนต 

เฉลย ก.  เพราะการเกิดสนิมเหล็ก เกิดจากเหล็กทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนและน้ำ ดังนั ้นสาร X จึงเป็น 
แก๊สออกซิเจน และการทำปฏิกิริยาระหว่างสารประกอบคาร์บอเนตกับกรด จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และเกลือ ดังนั้นสาร Y จึงเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

7. ข้อใดเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดสนิมเหล็ก *    
ก.  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และความชื้น    ข.  แกส๊ออกซเิจนและความชื้น   
ค.  แกส๊ออกซเิจน     ง.  น้ำ 
เฉลย ข.  เพราะสนิมเหล็กเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างเหล็ก แก๊สออกซิเจน และน้ำ 
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8. ถ้าชาวสวนต้องการป้องกันการเกิดสนมิของมีดตัดหญ้า วิธีใดเหมาะสมทีสุ่ดในทางปฏิบัติ * 
ก.  เก็บในกล่องทึบแสง     ข.  เก็บในถุงพลาสติก  
ค.  ทาน้ำมันหลังจากที่ใช้งานเสร็จแล้ว    ง.  เช็ดให้แห้งแล้วห่อด้วยกระดาษ 
เฉลย ค.  เพราะปัจจัยที่ทำให้เกิดสนิมของโลหะ คือแก๊สออกซิเจนและน้ำ ถ้าต้องการป้องกันการเกิดสนิม

ของมีดตัดหญ้าซึ่งเป็นโลหะจะต้องป้องกันไม่ให้มีดตัดหญ้าสัมผัสกับแก๊สออกซิเจนและน้ำ วิธีที่
เหมาะสมที่สุดในทางปฏิบัติคือนำมีดตัดหญ้าไปทาน้ำมันหลังจากที่ใช้งานเสร็จแล้ว  

9. ผลิตภัณฑ์ในข้อใดเกิดจากปฏิกิริยาการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ของฟืน * 
ก.  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์     ข.  เขม่าและแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์   
ค.  เขม่าและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์   ง.  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ 
เฉลย ง.  เพราะปฏิกิริยาการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ของฟืน ซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน จะได้

ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ  

10. ข้อใดต่อไปนี้เป็นแนวทางในการลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งเปน็สาเหตุให้เกดิฝนกรด * 
ก.  ลดการใช้ปุย๋เคมี       ข.  ลดการเผาป่า  
ค.  ลดการเผาไหม้ถ่านหิน    ง.  ลดการทำปุ๋ยหมัก   
เฉลย ค. เพราะถ่านหินมีซัลเฟอร์เป็นส่วนประกอบในปริมาณมาก เมื่อเกิดการเผาไหม้จะเกิดออกไซด์ของซัลเฟอร์ซึ่ง

เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดฝนกรด 

11. ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะหด์้วยแสงของพืช *   
ก.  มีส่วนช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
ข.  ใช้พลังงานจากแสงช่วยในการเกิดปฏิกิริยา   
ค.  ได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำตาลและแก๊สออกซิเจน   
ง.  เป็นปฏิกิริยาระหว่างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับคลอโรฟิลล์   
เฉลย ง.  เพราะการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเป็นปฏิกิริยาระหว่างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำ โดยใช้พลังงาน

แสงที่ดูดซับได้ด้วยคลอโรฟิลล ์และได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำตาลและแก๊สออกซิเจน   
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12. ของใชใ้นข้อใดทีท่ำจากพอลิเมอรท์ั้งหมด * 
ก. ตะปู ถ้วยกาแฟ ด้าย 
ข. ลูกโป่ง ฉนวนหุ้มสายไฟ คอนกรีต 
ค. หลังคารถกระบะ กระถางต้นไม้ เชือก 
ง. ยางรัดของ ถุงร้อนบรรจอุาหาร ที่นอนยางพารา 
เฉลย ง.  เพราะยางรัดของทำจากยาง ถุงร้อนบรรจอุาหารทำจากพลาสติก และทีน่อนยางพาราทำจากยาง ซึ่งวัสดุ

ทั้งสามชนิดจัดเป็นพอลิเมอร์ 

13. วัสดุในข้อใดไม่ใชว่ัสดผุสมหรือวัสดคุอมโพสิต * 
ก. ไม้อัด      ข. กระเบ้ือง 
ค. คอนกรีตเสริมเหล็ก    ง. พลาสติกเสริมใยแก้ว 
เฉลย ข.  เพราะกระเบื้องเป็นเซรามิก ในขณะที่วัสดุในข้ออื่นประกอบด้วยวัสดุมากกว่าหนึ่งชนิด ซึ่งจัดเป็นวัสดุผสม 

14.  วัสดุ A B และ C มีสมบัติดังนี ้
 A เปราะ ตกแล้วแตก ทนความร้อนได้ดี และไม่นำไฟฟา้ 
 B เหนียว ดึงเป็นเสน้ได้ นำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ด ี
 C เหนียว ทำเป็นรูปทรงตา่ง ๆ ได้หลากหลาย ไม่นำไฟฟ้าและไมน่ำความร้อน 
 A B และ C ควรเปน็วัสดุชนดิใด * 

 A B C 
ก. เซรามิก พอลิเมอร ์ โลหะ 
ข. โลหะ พอลิเมอร ์ เซรามิก 
ค. เซรามิก โลหะ พอลิเมอร ์
ง. โลหะ เซรามิก พอลิเมอร ์

เฉลย ค.  เพราะ วัสดุ A เปราะ ตกแล้วแตก เป็นสมบตัิของเซรามิกที่แตกต่างจากวัสดุประเภทอื่น 
 วัสดุ B ดึงเป็นเส้นได้ นำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดี เป็นสมบัติของโลหะ 
 วัสดุ C ทำเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้หลากหลาย ไม่นำไฟฟ้าและไม่นำความร้อน เป็นสมบัติของพอลิเมอร ์

15. การใช้วสัดุผสมในงานวศิวกรรมส่วนใหญ่มีเหตผุลสำคัญคือข้อใด *  
ก. ลดต้นทุนการผลิต      ข. เพิ่มความสะดวกในการก่อสร้าง  
ค. ให้ได้วัสดุทีม่ีสมบัติตามต้องการ    ง. ลดปัญหาที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม 
เฉลย ค.  เพราะวัสดุบางชนิดมีสมบัติตามความต้องการของผู้ใช้ในบางประการเท่านั้น เช่น ราคาถูก น้ำหนักเบา 

แต่ไม่แข็งแรง หรือแข็งแรงทนทานแต่น้ำหนักมาก ในขณะที่วัสดุผสมสามารถพัฒนาให้มีสมบัติตรงตาม
ความต้องการมากขึ้น 
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หน่วยที่ 6 
หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า

อย่างง่าย ปริมาณทางไฟฟ้า ได้แก่ กระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า และ
ความต้านทานไฟฟ้า การใช้อุปกรณ์วัดค่าปริมาณทางไฟฟ้า การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า 
แบบอนุกรมและแบบขนาน การคำนวณพลังงานไฟฟ้าและค่าไฟฟ้า และ
หน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ตัวต้านทาน ไดโอด ตัวเก็บประจุ 
และทรานซิสเตอร์ 

 

บทที่ 1  วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย   

เรื่องที่ 1 ปรมิาณทางไฟฟ้า       เวลาที่ใช้  5 ชั่วโมง 

เรื่องที่ 2 วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม เวลาที่ใช้   4  ชั่วโมง 

 และแบบขนาน  

กิจกรรมท้ายบท เวลาที่ใช้    1  ชั่วโมง 

บทที่ 2 ไฟฟา้ในชีวิตประจำวัน 

เรื่องที่ 1 พลังงานไฟฟ้า เวลาที่ใช ้ 3 ชั่วโมง 

เรื่องที่ 2 อิเลก็ทรอนิกส์ เวลาที่ใช ้ 8 ชั่วโมง 

กิจกรรมท้ายบท เวลาที่ใช ้ 1 ชั่วโมง 

                                                                              รวมเวลาที่ใช้   22 ชั่วโมง 

องค์ประกอบของหน่วย 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที่ 6 | ไฟฟ้า 
คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 

สาระสำคัญ 

วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยแหล่งกำเนิดไฟฟ้า ตัวนำไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อต่อครบวงจรจะมี
กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่จากขั้วบวกของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วกลับมายังขั้วลบของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้าคือปริมาณประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่านตัวนำไฟฟ้าจากจุ ดที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำใน      
หนึ่งหน่วยเวลา มีหน่วยเป็นแอมแปร์ ซึ่งวัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ด้วยแอมมิเตอร์ ส่วนความแตกต่างของศักย์ไฟฟ้าระหว่าง 
2 จุด เรียกว่า ความต่างศักย์ไฟฟ้า มีหน่วยเป็นโวลต์ ซึ่งวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าได้ด้วยโวลต์มิเตอร์ สำหรับวัตถุที่เป็น  
ตัวนำไฟฟ้านั ้น ค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้ามีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้น โดยอัตราส่วนระหว่าง               
ความต่างศักย์ไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้า เรียกว่า ความต้านทานไฟฟ้า 

 การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าสามารถต่อได้ 2 แบบ คือ แบบอนุกรมและแบบขนาน วงจรไฟฟ้า 
แบบอนุกรมจะต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเรียงกันไป กระแสไฟฟ้าจะเท่ากันทั้งวงจร และความต่างศักย์ไฟฟ้าของแต่ละอุปกรณ์
รวมกันจะเท่ากับความต่างศักย์ไฟฟ้ารวมของวงจร ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวใดตัวหนึ่งเสียหายจะทำให้ไม่มีกระ แสไฟฟ้า 
ในวงจร ส่วนวงจรไฟฟ้าแบบขนานจะต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าคร่อมกันไป ความต่างศักย์ไฟฟ้าของแต่ละอุปกรณ์จะเท่ากัน และ
กระแสไฟฟ้าของแต่ละอุปกรณ์รวมกันจะเท่ากับกระแสไฟฟ้ารวมของวงจร ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวใดตัวหนึ่งเสียหาย 
อุปกรณ์ที่เหลือยังคงทำงานได ้

  

วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย บทที่ 1 
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จุดประสงคข์องบทเรียน เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว นักเรียนจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ 

1. อธิบายความหมายของกระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า 
2. วัดค่ากระแสไฟฟ้าโดยใช้แอมมิเตอร์พร้อมระบุหน่วย  
3. วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าโดยใช้โวลต์มิเตอร์พร้อมระบุหน่วย  
4. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้าโดยใช้

กราฟ  
5. คำนวณปริมาณทางไฟฟ้าโดยใช้สมการ V = IR  
6. อธิบายความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน

จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
7. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแสดงการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน  
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จุดประสงค ์
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

1. อธิบายความหมายของ
กระแสไฟฟ้า  
ความต่างศักย์ไฟฟ้า 
และความต้านทานไฟฟ้า 

2. วัดค่ากระแสไฟฟ้าโดย
ใช้แอมมิเตอรพ์ร้อม
ระบุหน่วย 

3. วัดค่าความต่างศักย์ 
ไฟฟ้าโดยใช้ 
โวลต์มิเตอร์พร้อมระบุ
หน่วย 

1. ในวงจรไฟฟ้าจะมีกระแสไฟฟา้
เคลื่อนที่จากขัว้บวกของ
แหล่งกำเนิดไฟฟ้าผ่าน 
อุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วกลับมายังขั้ว
ลบของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า 

2. กระแสไฟฟ้าคือปริมาณประจุ
ไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่หนา้ตัด
ของตัวนำไฟฟ้าจากจุดที่มี
ศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังจุดที่มี
ศักย์ไฟฟ้าต่ำในหนึ่งหน่วยเวลา   

มีหน่วยเป็นคูลอมบ์ต่อวินาทีหรือ
แอมแปร ์

 
 

1. อธิบายความหมายของ
กระแสไฟฟ้า 

3. การวัดค่ากระแสไฟฟ้าใน
วงจรไฟฟ้าวัดได้จากแอมมิเตอร์ 

กิจกรรมที่ 6.1  
ใช้แอมมิเตอร์วัด
กระแสไฟฟ้าได้
อย่างไร 

1. บอกวิธีและวัดค่า
กระแสไฟฟ้าโดยใช้
แอมมิเตอร์พร้อมระบุ
หน่วย 

4. เมื่อประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่าน
ระหว่างจุดสองจุดแล้วมีการ
สูญเสียพลังงาน พลังงานที่สูญเสีย
ต่อประจุไฟฟ้า 1 คูลอมบ์ เรียกว่า
ความต่างศักย์ไฟฟ้า มีหน่วยเป็น
จูลต่อคูลอมบห์รือโวลต์ 

 
 
 
 
 

1. อธิบายความหมายของ
ความต่างศักย์ไฟฟ้า 

 
 

5. การวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าวัด
ได้จากโวลต์มิเตอร ์

กิจกรรมที่ 6.2  
ใช้โวลต์มิเตอร์วัด
ความต่างศักย์ไฟฟ้า
ได้อย่างไร 

1. บอกวิธีและวัดค่าความ
ต่างศักย์ไฟฟ้าโดยใช้
โวลต์มิเตอร์พร้อมระบุ
หน่วย 

 

ภาพรวมการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
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4. วิเคราะห์และอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความต่างศักย์ไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า และ
ความต้านทานไฟฟ้า
โดยใช้กราฟ 

1. สำหรับตัวนำไฟฟ้า ความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้ามี
ความสัมพันธ์กัน โดยเมื่อ 
ความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อม 
ตัวนำไฟฟ้าเพิ่มขึ้น กระแสไฟฟ้า
ที่ผ่านตัวนำไฟฟ้าน้ันจะมีค่า
เพิ่มขึ้นด้วย 

2. อัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์ 
ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้ามีค่าคงที่ 
ซึ่งค่าคงที่นี ้คอื ความต้านทาน
ไฟฟ้า 

กิจกรรมที่ 6.3 
กระแสไฟฟ้าและ
ความต่างศักย์ไฟฟ้า
ของตัวนำไฟฟ้ามี
ความสัมพันธ์กัน
อย่างไร 

1. เขียนกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างกระแสไฟฟ้า
และความต่างศักย์ไฟฟ้า 

2. วิเคราะห์ข้อมูลจาก
กราฟเพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความต่างศักย์ไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้าและ 
ความต้านทานไฟฟ้า 

3. อธิบายความหมายของ
ความต้านทานไฟฟ้าใน
ตัวนำไฟฟ้า 

5. คำนวณปริมาณทาง
ไฟฟ้าโดยใช้สมการ  
V = IR 

1. การคำนวณค่ากระแสไฟฟ้า 
ความต่างศักย์ไฟฟ้า และ 
ความต้านทานไฟฟ้า สามารถหา
ได้จากสมการ V = IR 

 1. คำนวณปริมาณทาง
ไฟฟ้าโดยใช้สมการ  
V = IR 

6. อธิบายความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าใน
วงจรไฟฟ้าเมื่อต่อ
อุปกรณ์ไฟฟา้แบบ
อนุกรมและแบบขนาน
จากหลักฐานเชิง
ประจักษ ์

7. เขียนแผนภาพ
วงจรไฟฟ้าแสดง 
การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
แบบอนุกรมและ 
แบบขนาน 

1. การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอนุกรม
เป็นการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าหลายตัว
แบบเรียงกันไป สามารถเขียนเป็น
แผนภาพแสดงการต่ออุปกรณ์
ไฟฟ้าแบบอนุกรมได้โดยใช้
สัญลักษณ์แทนอุปกรณ์ไฟฟ้า 

2. กระแสไฟฟ้าทีผ่่านอุปกรณ์ไฟฟ้า
แต่ละตัวที่ต่อกันแบบอนุกรมจะมี
ค่าเท่ากัน และเมื่อนำอุปกรณ์
ไฟฟ้าตัวใดตัวหนึ่งออก อุปกรณ์
ไฟฟ้าที่เหลือจะไม่สามารถทำงาน
ได ้

 

กิจกรรมที่ 6.4 
วงจรไฟฟ้าแบบ
อนุกรมเป็นอย่างไร 
 
 
 
 
 

1. อธิบายกระแสไฟฟ้าและ
ความต่างศักย์ไฟฟ้าใน
วงจรไฟฟ้าเมื่อต่อ
อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายตัว
แบบอนุกรม 

2. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า
แสดงการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
แบบอนุกรม 
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จุดประสงค ์
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

3. ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่คร่อม
อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกตัวที่ต่อกันแบบ
อนุกรมจะมีค่าเท่ากับผลรวมของ
ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่คร่อม
อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัว 

 4. การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบขนาน
เป็นการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าหลาย
ตัวแบบคร่อมกันไป สามารถ
เขียนเป็นแผนภาพแสดงการต่อ
อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบขนานได้โดย
ใช้สัญลักษณแ์ทนอุปกรณ์ไฟฟ้า 

4. กระแสไฟฟ้าทีผ่่านอุปกรณ์ไฟฟ้า
แต่ละตัวที่ต่อกันแบบขนาน
รวมกันจะมีค่าเท่ากับ
กระแสไฟฟ้ารวมในวงจรไฟฟ้า 

และเมื่อนำอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวใด 
ตัวหนึ่งออกไป อุปกรณ์ไฟฟ้าที่
เหลือยังคงทำงานอยู่ 

5. ความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อม
อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัวมีค่า
เท่ากันและมีค่าเท่ากับความต่าง
ศักย์ไฟฟ้ารวมของอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่ต่อแบบขนาน 

6. การต่อวงจรไฟฟ้าที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวันมีทั้งแบบอนุกรม
และแบบขนาน 

กิจกรรมที่ 6.5 
วงจรไฟฟ้าแบบ
ขนานเป็นอย่างไร 

1. อธิบายกระแสไฟฟ้าและ
ความต่างศักย์ไฟฟ้าใน
วงจรไฟฟ้าแบบขนานได ้

2. เขียนแผนภาพ
วงจรไฟฟ้าแสดงการต่อ
อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบขนาน 

 กิจกรรมท้ายบท 
ออกแบบ
วงจรไฟฟ้าในห้อง
ได้อย่างไร 

1. ออกแบบวงจรไฟฟ้าใน
ห้องโดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า 
อย่างง่าย 
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ทักษะ 
เรื่องที่ 

1 2 ท้ายบท 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การสังเกต    

การวัด    

การจำแนกประเภท    

การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ และสเปซกับเวลา    

การใช้จำนวน    

การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล    

การลงความเห็นจากข้อมูล    

การพยากรณ์    

การตั้งสมมติฐาน    

การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ    

การกำหนดและควบคุมตัวแปร    

การทดลอง    

การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป    

การสร้างแบบจำลอง    
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา    
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ    
ด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ    
ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม    
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
ด้านการทำงาน การเรียนรู้ และการพึ่งตนเอง    

 

  

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ท่ีควรจะได้จากบทเรียน 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที่ 6 | ไฟฟ้า 
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1. กระตุ้นความสนใจของนักเรียนเพ่ือนำเข้าสู่หน่วยท่ี 6 ไฟฟ้า 
โดยให้นักเรียนสังเกตภาพนำหน่วย จากนั้นร่วมกันอภิปราย
โดยใช้คำถามดังนี ้

• จากภาพ นักเรียนสังเกตเห็นอะไร (นักเรียนตอบตาม
ความคิดของตนเอง เช่น สังเกตเห็นช่างไฟฟ้ากำลัง
ซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า) 

• นักเรียนคิดว่าภายในสมาร์ตโฟนประกอบด้วยอะไรบ้าง 
(นักเรียนตอบตามความคิดของตนเอง เช่น หน้าจอ 
กล้องถ่ายรูป ลำโพง วงจรไฟฟ้า) 

2. ให ้น ักเร ียนอ ่านเน ื ้อหานำหน ่วยท ี ่อธ ิบายเก ี ่ยวกับ 
สมาร์ตโฟนที่ภายในประกอบด้วยวงจรไฟฟ้าเป็นจำนวน
มาก จากน ั ้นให ้น ักเร ียนอ ่านคำถามนำหน ่วยและ
องค์ประกอบของหน่วย และร่วมกันอภิปรายว่าในหน่วยนี้
นักเรียนจะได้เรียนรูเ้ก่ียวกับเร่ืองอะไร 

3. เชื่อมโยงเข้าสู่บทที่ 1 วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย โดยให้นักเรียน
สังเกตภาพนำบทหรืออาจใช้สื ่อวีดิทัศน์หรือสื ่ออื ่น ๆ 
เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นมาของความรู้เรื่องไฟฟ้า พร้อม
ทั้งให้นักเรียนอ่านเนื้อหานำบทและร่วมอภิปรายเกี่ยวกับ
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องไฟฟ้า โดยอาจใช้คำถาม
ต่อไปนี ้

• การค้นพบความรู้เรื่องไฟฟ้ามีมาตั้งแต่เมื่อใด (ตั้งแต่ยุค
กรีกโบราณ) 

• นักวิทยาศาสตร์แต่ละคนได้ค้นพบความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า 
นักเรียนรู้หรือไม่ว่านักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นได้แก่ใคร
บ้าง และสิ ่งที ่ค ้นพบคืออะไร (ทาลีสค้นพบผลของ  
ไฟฟ้าสถิต เบนจามิน แฟรงคลิน พิสูจน์ว่าประจุไฟฟ้า  
มีอยู่จริง ไมเคิล ฟาราเดย์ อธิบายการเหนี่ยวนำไฟฟ้า
ด้วยสนามแม่เหล็กทำให้เกิดการสร้างไดนาโม ทอมัส แอลวา เอดิสัน คิดค้นหลอดไฟฟ้าได้สำเร็จ) 

 

ครูดำเนินการดังนี ้การนำเข้าสูห่น่วยการเรียนรู ้
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ความรู้เพิ่มเตมิสำหรับคร ู

 จากภาพนำบท บริเวณที่เป็นสีขาว สีเหลือง หรือสีส้มคือแสงไฟตอนกลางคืนจากที่อยู่อาศัยหรือท้องถนน ส่วนบริเวณที่เป็นสีเขียวคือ
แสงไฟจากเรือประมงที่อยู่ในทะเลอ่าวไทย 

 

4. ให้นักเรียนอ่านคำถามนำบท จุดประสงค์ของบทเรียน และอภิปรายร่วมกันเพื่อให้นักเรียนทราบขอบเขตเนื้อหาและ
เป้าหมายการเรียนรู ้ในบทเรียน (นักเรียนจะได้เรียนรู ้เกี ่ยวกับปริมาณทางไฟฟ้า วิธีการวัดปริมาณทางไฟฟ้า 
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทางไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน) 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

1. ให้นักเรียนสังเกตภาพนำเรื่อง ครูอาจกระตุ้นความสนใจโดย
อาจใช้คำถามดังนี ้

• น ักเร ียนเคยเห ็นปรากฏการณ ์ ในภาพน ี ้หร ื อไม่  
ปรากฏการณ์นี้คืออะไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ
ของตนเอง เช่น ปรากฏการณ์ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า) 

• นักเรียนคิดว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร (นักเรียน
ตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น เกิดจากการปล่อย
พลังงานไฟฟ้าที่สะสมในเมฆ) 

2. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหานำเรื่องและคำสำคัญ จากนั้นตอบ
คำถามข้างต้นอีกครั ้งเพื ่อตรวจสอบความเข้าใจ และทำ
กิจกรรมทบทวนความรู ้ก่อนเรียน เพื ่อประเมินความรู้
พื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับปริมาณทางไฟฟ้า แล้วร่วมกัน
อภิปรายเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง หากครูพบว่านักเรียนยัง
ม ีความร ู ้พ ื ้นฐานไม่ถ ูกต ้อง คร ูควรทบทวนหรือแก้ไข     
ความเข้าใจคลาดเคลื ่อนของนักเรียน เพื ่อให้นักเรี ยนมี
ความรู้พื้นฐานเรื่องส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง
และเพียงพอที่จะเรียนเรื่องปริมาณทางไฟฟ้าต่อไป 
 

 
ความรู้เพิ่มเตมิสำหรับคร ู

 การป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่ามีหลายประการ เช่น หลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณกลางแจ้งหรือบริเวณต้นไม้สูง เสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา
ในขณะฝนตกฟ้าคะนอง หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า กรณีอยู่ในรถยนต์ควรปิดกระจกทุกบานและหลีกเลี่ยง
การสัมผัสส่วนที่เป็นโลหะขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง 

ที่มา : สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค, 2561 

 

 

 

ปริมาณทางไฟฟ้า เรื่องที่ 1 
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เฉลยทบทวนความรู้ก่อนเรียน 

จากภาพ นำตัวเลขหน้าอุปกรณไ์ฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเติมให้ตรงกับหน้าที่ของอุปกรณ์นั้น ๆ ให้ถูกต้อง 

 

1. ถ่านไฟฉาย 
2. สวิตซ ์
3. สายไฟฟ้า 
4. หลอดไฟฟ้า 

  2    เปิดหรือปิดวงจรไฟฟ้า 
  1    เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้า 
  4    เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสง 
  3    เชื ่อมต่อระหว่างแหล่งกำเนิดไฟฟ้า 
 และอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 

เขียนเครื่องหมาย  ล้อมรอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

จากภาพ ต้องต่อถ่านไฟฉายอย่างไร หลอดไฟฟ้าจึงสว่าง 

ก. 

 
 

ข. 

 

ค. 

 

 

3. ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า 
โดยให้ทำกิจกรรมรู้อะไรบ้างก่อนเรียน นักเรียนสามารถเขียนได้ตามความเข้าใจของตนเองโดยครูไม่เฉลยคำตอบ 
ครูควรรวบรวมแนวคิดคลาดเคลื่อนที่พบเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และแก้ไขแนวคิดเหล่านั้นให้
ถูกต้อง 

  

 
ตัวอย่างแนวคดิคลาดเคลื่อนทีอ่าจพบในเรื่องนี ้

• ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในวงจรเป็นผลมาจากกระแสไฟฟ้า ถ้าวงจรเปิด ไม่มีกระแสไฟฟ้าในวงจร ก็จะไม่
มีความต่างศักย์ไฟฟ้าด้วย (Setyani et al., 2017) 
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4. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย นิยามของกระแสไฟฟ้าและการวัดกระแสไฟฟ้าในหนังสือเรียน
หน้า 65-66 ครูอาจใช้คำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน ดังนี้ 

• ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายมีอะไรบ้าง (แหล่งกำเนิดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า) 

• กระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร (กระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าผ่านพื้นที่หน้าตัดของตัวนำไฟฟ้า
จากจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำ) 

• กระแสไฟฟ้าคืออะไร (กระแสไฟฟ้าคือปริมาณประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ในตัวนำไฟฟ้าในหนึ่งหน่วยเวลา) 

• อุปกรณ์ที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้าคืออะไร ใช้งานอย่างไร (อุปกรณท์ี่ใช้วัดกระแสไฟฟ้าคือแอมมิเตอร์ ใช้งานโดยการต่อ
สายไฟฟ้าเข้ากับขั้วของแอมมิเตอร์ แล้วนำแอมมิเตอร์ไปต่อแทรกในวงจร ณ จุดที่ต้องการวัด ให้ขั้วบวกของ
แอมมิเตอรต์่อเข้าทางขั้วบวกของถ่านไฟฉาย และขั้วลบของแอมมิเตอรต์่อเข้าทางขั้วลบของถ่านไฟฉาย) 

ครูอาจนำแอมมิเตอร์มาแสดงให้นักเรียนเห็นส่วนประกอบต่าง ๆ และสาธิตวิธีการต่อสายไฟฟ้ากับขั้วของแอมมิเตอร์ 

5. เชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมที่ 6.1 ใช้แอมมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร โดยใช้คำถามว่า ในการใช้แอมมิเตอร์วัด    
ค่ากระแสไฟฟ้าควรเลือกขั้วบวกให้เหมาะสมเพื่อให้อ่านค่าได้ถูกต้องแม่นยำและไม่เกิดความเสียหายแก่แอมมิเตอร์ 
ได้อย่างไร 
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ความรู้เพิ่มเตมิสำหรับคร ู

แอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์จะมีขั้วสำหรับเสียบสายไฟฟ้า ขั้วสีดำสำหรับเสียบสายไฟฟ้าขั้วลบ ขั้วสีแดงสำหรับเสียบสายไฟฟ้า
ขั้วบวกซึ่งมีอยู่หลายขั้วและระบุค่าแตกต่างกัน ค่านี้แสดงถึงค่าสูงสุดที่มิเตอร์นั้นสามารถวัดได้  เช่น ถ้าเสียบสายไฟฟ้าที่ขั้วบวก
ของแอมมิเตอร์ที่ระบุค่า 500 mA หมายความว่าแอมมิเตอร์จะวัดกระแสไฟฟ้าได้มากที่สุด 500 มิลลิแอมแปร์ หรือ 0.5 แอมแปร์ 
และถ้าเสียบสายไฟฟ้าที่ขั้วบวกของโวลต์มิเตอร์ที่ระบุค่า  15 V หมายความว่าโวลต์มิเตอร์จะวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าได้มากที่สุด  

15 โวลต ์การเปลี่ยนขั้วบวกจะทำให้ค่าสูงสุดของการวัดเปลี่ยนไป 

 
ก. แอมมิเตอร์ 

 
ข. โวลต์มิเตอร์ 

ภาพขั้วบวกและขั้วลบบนมิเตอร์ 
การอ่านค่าบนหน้าปัดต้องดูแถบตัวเลขบนหน้าปัดที่สอดคล้องกับขั้วที่เลือกไว้ ยกตัวอย่างเช่น  
การอ่านค่าบนแอมมิเตอร์ 
ถ้าเลือกขั้วบวกที่รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุดของแอมมิเตอร์เป็น 500 mA จากภาพ จำนวนช่องระหว่างขีดมีทั้งหมด 50 ช่อง ดังนั้น 

1 ช่อง มีค่าเท่ากับ 500 mA / 50 ช่อง = 10 mA ต่อช่อง ถ้าเข็มชี ้ไปช่องที่ 22 (เส้นสีแดง) แสดงว่าแอมมิเตอร์อ่านค่าได้               
(10 mA ต่อช่อง) × (22 ช่อง) = 220 mA  

 
ภาพเข็มชี้บนหน้าปัดแอมมิเตอร์ 

การอ่านค่าบนโวลต์มิเตอร์ 
หรือถ้าเลือกขั้วบวกที่รองรับความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุดของโวลต์มิเตอร์เป็น  15 V จากภาพ จำนวนช่องระหว่างขีดมีทั้งหมด        

30 ช่อง ดังนั้น 1 ช่อง มีค่าเท่ากับ 15 V / 30 ช่อง = 0.5  V ต่อช่อง ถ้าเข็มชี้ไปช่องที่ 18 (เส้นสีแดง) แสดงว่าโวลต์มิเตอร์อ่านค่าได้ 
(0.5 V ต่อช่อง) × (18 ช่อง) = 9.0 V 

 
ภาพเข็มชี้บนหน้าปัดโวลต์มิเตอร์ 
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ความรู้เพิ่มเตมิสำหรับคร ู

กระบะถ่านเป็นอุปกรณ์ที่บรรจุถ่านไฟฉายซึ่งมีหลายแบบ เช่น บรรจุได้ 1 ก้อน 2 ก้อน และ 4 ก้อน สำหรับกระบะถ่านแบบ     
4 ก้อน ดังภาพ จะประกอบด้วยกระบะสำหรับบรรจุถ่านไฟฉาย ตัวนำไฟฟ้าขั้วลบที่ตรึงอยู่กับที่ และตัวนำไฟฟ้าขั้วบวกที่แยก
ออกมาจากกระบะถ่าน ที่ฝั่งตรงกันข้ามของขั้วลบจะมีตัวนำไฟฟ้าที่เชื่อมระหว่างแถวของถ่านไฟฉาย และตัวนำไฟฟ้าด้านที่เป็น
สปริงจะเป็นด้านที่ต่อกับขั้วลบของถ่านไฟฉาย 

 
ภาพส่วนประกอบของกระบะถ่านแบบ 4 ก้อน 

 การใช้งานทำได้โดยบรรจุถ่านไฟฉายลงไปทั้ง 4 ก้อน โดยต้องวางถ่านไฟฉายให้ถูกขั้ว เมื่อต่อจนครบ ถ่านไฟฉายทั้ง 4 ก้อน
จะต่อกันแบบอนุกรม ซึ่งการเสียบขั้วบวกของกระบะถ่านที่แต่ละตำแหน่งจะทำให้ได้จำนวนถ่านไฟฉายที่ต่ออนุกรมแตกต่าง กัน 
ดังภาพ โดยถ่านที่ไฮไลต์สีเขียวคือถ่านที่กำลังใช้งาน 

  
ถ่านไฟฉาย 1 ก้อน ถ่านไฟฉาย 2 ก้อน ต่ออนุกรม 
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ความรู้เพิ่มเตมิสำหรับคร ู

  

  
ถ่านไฟฉาย 3 ก้อน ต่ออนุกรม ถ่านไฟฉาย 4 ก้อน ต่ออนุกรม 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี ้

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (การใช้แอมมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (วัดค่ากระแสไฟฟ้าด้วยแอมมิเตอร์พร้อมระบุหน่วย) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (ต่อวงจรไฟฟ้า นำแอมมิเตอร์ต่อแทรกเข้าไปในวงจรไฟฟ้า แล้ววัดค่า
กระแสไฟฟ้า) ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• ข้อควรระวังในการทำกิจกรรมมีอะไรบ้าง (ไม่นำแอมมิเตอร์ต่อกับถ่านไฟฉายโดยตรง เพราะจะทำให้แอมมิเตอร์
เสียหายได้) 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (นักเรียนต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟฟ้า ค่าของ
กระแสไฟฟ้า และสังเกตขั้วบวกของแอมมิเตอร์ที่นักเรียนเลือกซึ่งทำให้อ่านค่าได้ชัดเจน) 

2. ครูควรตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้แอมมิเตอร์ การเลือกขั้วบวกที่ รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด   
และการอ่านค่าบนหน้าปัดก่อนปฏิบัติจริง 

 

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือทำกิจกรรมโดยครูสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุม่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำหาก
นักเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้า การเปลี่ยนขั้วบวกของแอมมิเตอร์ และการอ่านค่ากระแสไฟฟ้าบน
หน้าปัดของแอมมิเตอร์  

 

4. ให้นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม จากนั้นให้นักเรียนตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันอภิปรายโดยใช้คำถาม
ท้ายกิจกรรมเป็นแนวทางเพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า แอมมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้าในวงจร โดย
การต่อแทรกเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของวงจร ณ จุดที่ต้องการวัดค่ากระแสไฟฟ้า โดยให้ต่อขั้วบวกของแอมมิเตอร์เข้าทาง
ขั้วบวกของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าซึ่งเป็นจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงและต่อขั้วลบของแอมมิเตอร์เข้าทางขั้วลบของแหล่งกำเนิด
ไฟฟ้าซึ่งเป็นจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำ ค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้มีหน่วยเป็นแอมแปร์ การเปลี่ยนขั้วบวกที่รองรับกระแสไฟฟ้า
สูงสุดของแอมมิเตอร์ต้องเริ่มจากค่าที่สูงที่สุดก่อนแล้วจึงลดลงมาที่ค่าต่ำกว่าจนอ่านค่ากระแสไฟฟ้าได้ละเอียดขึ้น 

 
 
 

ใช้แอมมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร กิจกรรมที่ 6.1 

ระหว่างการทำกิจกรรม (30 นาท)ี 

หลังการทำกิจกรรม (20 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

หน่วยที่ 6 | ไฟฟ้า 
คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

5. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติม โดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 68 จากนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการวัดค่า

กระแสไฟฟ้าด้วยแอมมิเตอร์ โดยใช้คำถามระหว่างเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ  

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• เพราะเหตุใดการใช้แอมมิเตอร์วัดค่ากระแสไฟฟ้าจึงต้องเริ่มจากใช้ขั้วบวกที่รองรับกระแสไฟฟ้าที่มี
ค่าสูงสุดก่อนเสมอ  

 แนวคำตอบ เพราะเราไม่ทราบค่าของกระแสไฟฟ้าในวงจร ถ้าเริ่มต้นจากขั้วบวกที่รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด 
ที่มีค่าต่ำกว่ากระแสไฟฟ้าจริงในวงจร จะทำให้แอมมิเตอร์เสียหายได ้

• ถ้าต้องการวัดกระแสไฟฟ้าที่เข้าหลอดไฟฟ้า ก และออกจากหลอดไฟฟ้า ก จะต้องวัดที่ตำแหน่งใด เพราะ
เหตุใด 

 
 

 แนวคำตอบ ถ ้าจะวัดกระแสไฟฟ้าที ่ เข ้าหลอดไฟฟ้า ก ต้องนำ
แอมมิเตอร์ต่อแทรกที่ตำแหน่ง A โดยต่อขั้วของแอมมิเตอร์ ดังภาพ 
เพราะกระแสไฟฟ้าจะเคลื่อนที่จากขั้วบวกไปยังขั้วลบ ดังนั้นจึงต้องต่อ
แอมมิเตอร์แทรกที่ตำแหน่ง A ก่อนที่กระแสไฟฟ้าจะผ่านหลอดไฟฟ้า ก  

 
  
 
 ถ้าจะวัดกระแสไฟฟ้าที่ออกจากหลอดไฟฟ้า ก ต้องนำแอมมิเตอร์ต่อ

แทรกที ่ตำแหน่ง B โดยต่อข ั ้วของแอมมิเตอร ์ ด ังภาพ เพราะ
กระแสไฟฟ้าจะเคลื ่อนที่จากขั ้วบวกไปยังขั ้วลบ ดังนั ้นจึงต้องต่อ
แอมมิเตอร์แทรกที่ตำแหน่ง B หลังจากที่กระแสไฟฟ้าผ่านหลอดไฟฟ้า ก 

 
 
 



126 
 

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที่ 6 | ไฟฟ้า 
คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

6. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความต่างศักย์ไฟฟ้าและการวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า โดยให้นักเรียนอ่านเนื้อหาใน
หนังสือเรียนหน้า 69-70 จากนั้นครูอาจใช้คำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน ดังนี้ 

• ความต่างศักย์ไฟฟ้าคืออะไร (คือความแตกต่างของพลังงานไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุดต่อหน่วยประจุ) 

• อุปกรณ์ที่ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าคืออะไร ใช้งานอย่างไร (อุปกรณ์ที่ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าคือโวลต์มิเตอร์ ใช้
งานโดยการต่อสายไฟฟ้าเข้ากับขั้วของโวลต์มิเตอร์ แล้วนำโวลต์มิเตอร์ไปต่อคร่อมระหว่างจุดสองจุดที่ต้องการวัด 
ให้ขั้วบวกของโวลต์มิเตอร์ต่อเข้าทางขั้วบวกของถ่านไฟฉาย และขั้วลบของโวลต์มิเตอร์ต่อเข้าทางขั้วลบของ
ถ่านไฟฉาย) 

7. เชื ่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมที่ 6.2 ใช้โวลต์มิเตอร์วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าได้อย่างไร  โดยใช้คำถามว่า ในการใช้ 
โวลต์มิเตอร์วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า จะเลือกขั้วบวกให้เหมาะสมเพื่อให้อ่านค่าได้ถูกต้องแม่นยำและไม่เกิด    
ความเสียหายแก่โวลต์มิเตอร์ได้อย่างไร 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

หน่วยที่ 6 | ไฟฟ้า 
คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 

แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี ้

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (การวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าด้วยโวลต์มิเตอร์พร้อม
ระบุหน่วย) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (ใช้โวลต์มิเตอร์วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของถ่านไฟฉาย 1.5 โวลต์ 
และแบตเตอรี่ 9 โวลต์ เปรียบเทียบค่าที่วัดได้กับค่าที่ระบุบนแหล่งกำเนิดไฟฟ้า)  
ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (นักเรียนต้องสังเกตและบันทึกค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่อ่านได้
จากโวลต์มิเตอร์และค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ระบุบนแหล่งกำเนิดไฟฟ้า) 

2. ครูควรตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้โวลต์มิเตอร์ การเลือกขั้วบวกที่รองรับความต่างศักย์ไฟฟ้า
สูงสุด และการอ่านค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าบนหน้าปัดก่อนปฏิบัติจริง 

 

 

3. ให้แต่ละกลุ่มทำกิจกรรมโดยครูสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งให้คำแนะนำหากนักเรียนมี 
ข้อสงสัยเกี่ยวกับการต่อโวลต์มิเตอร์ การเปลี่ยนขั้วบวกของโวลต์มิเตอร์ และการอ่านค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าบน
หน้าปัดของโวลต์มิเตอร์ 
 
 

4. ให้นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันอภิปรายสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้
คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทางเพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า การวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าด้วยโวลต์มิเตอร์ ต้อง
พิจารณาขั้วให้ถูกต้องโดยต่อขั ้วบวกของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับขั ้วบวกของโวลต์มิเตอร์ และต่อขั ้วลบของ
แหล่งกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับขั้วลบของโวลต์มิเตอร์ และต้องเลือกใช้ขั้วบวกที่รองรับความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุดที่มากกว่า
และใกล้เคียงกับค่าที่ระบุบนแหล่งกำเนิดไฟฟ้า ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้มีหน่วยเป็นโวลต์ และจะมีค่าใกล้เคียง
กับค่าที่ระบุบนแหล่งกำเนิดไฟฟ้า 

ใช้โวลต์มิเตอร์วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าได้อย่างไร กิจกรรมที่ 6.2 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 

ตอนที่ 1 ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า 

ระหว่างการทำกิจกรรม (20 นาท)ี 

หลังการทำกิจกรรม (10 นาที) 



128 
 

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที่ 6 | ไฟฟ้า 
คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี ้

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (การวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุดในวงจรไฟฟ้า) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุดในวงจรไฟฟ้าด้วยโวลต์มิเตอร์พรอ้ม
ระบุหน่วย) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั ้นตอนโดยสรุปอย่างไร (ต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย จากนั ้นนำโวลต์มิเตอร์ต่อคร่อม      
หลอดไฟฟ้าในวงจร แล้ววัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า)  
ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (นักเรียนต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟฟ้า ค่าของ
ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่อ่านได้จากโวลต์มิเตอร์) 

 
 

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือทำกิจกรรมโดยครูสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุม่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำหาก
นักเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตอ่วงจรไฟฟ้า การเปลี่ยนขั้วบวกของโวลต์มิเตอร์ และการอ่านค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า
บนหน้าปัดของโวลต์มิเตอร์ 
 
 

3. ให้นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันอภิปรายสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้
คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทางเพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า การวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าด้วยโวลต์มิเตอร์ต้อง
พิจารณาขั้วให้ถูกต้อง และต้องเลือกใช้ขั ้วบวกที่มีค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ามากกว่าค่าที่ระบุบนแหล่งจ่ายไฟฟ้า         
ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้มีหน่วยเป็นโวลต์ 

4. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการใช้โวลต์มิเตอร์วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าจากกิจกรรมที่ 6.2 ทั้ง 2 ตอน เพื่อให้ได้
ข้อสรุปว่า โวลต์มิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า โดยการต่อคร่อมตำแหน่งที่ต้องการวัดค่าความ
ต่างศักย์ไฟฟ้า ซึ่งต้องต่อขั้วของโวลต์มิเตอร์ให้ถูกต้อง และเลือกขั้วบวกที่รองรับความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุดให้
เหมาะสม ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้มีหน่วยเป็นโวลต ์

 

  

ตอนที่ 2 ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุดในวงจรไฟฟ้า 

ก่อนการทำกิจกรรม (5 นาท)ี 

ระหว่างการทำกิจกรรม (20 นาท)ี 

หลังการทำกิจกรรม (10 นาที) 
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5. ให้นักเรียนเรียนรู ้เพิ ่มเติม โดยอ่านเนื ้อหาในหนังสือเรียนหน้า 73 แล้วร่วมกันอภิปรายเกี ่ยวกับการวัดค่า                 

ความต่างศักย์ไฟฟ้าด้วยโวลต์มิเตอร์ และใช้คำถามระหว่างเรียนเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ  

6. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติม โดยอ่านเกร็ดน่ารู้และเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 74 จากนั้นครูเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมที่ 

6.3 กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าของตัวนำไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร  โดยใช้คำถามว่า              

ค่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านลวดตัวนำและความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมลวดตัวนำนั้นมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร 

  

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• ถ้านำโวลต์มเิตอร์วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าโดยต่อขั้วของโวลต์มิเตอร์ที่ตำแหน่งเดียวกันในวงจรไฟฟ้า      

ดังภาพ ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้จะเป็นเท่าใด เพราะเหตใุด  

 
แนวคำตอบ ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้จะเป็นศูนย์ เนื่องจากวัดที่ตำแหน่งเดียวกัน ศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน จึงไม่
มีความแตกต่างของศักย์ไฟฟ้า 
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หน่วยที่ 6 | ไฟฟ้า 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี ้

• กิจกรรมนีเ้กี่ยวกับเรื่องอะไร (ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าของลวดนิโครม) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าที่ผ่านลวดนิโครมและ
ความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมลวดนิโครมโดยใช้กราฟ) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (ต่อลวดนิโครมกับสวิตช์และถ่านไฟฉายให้เป็นวงจร ไฟฟ้าอย่าง
ง่าย ต่อโวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์เพื่อวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของลวดนิโครมและค่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่าน
ลวดนิโครม บันทึกค่าปริมาณทางไฟฟ้าเมื่อใช้ถ่านไฟฉาย 1 2 3 และ 4 ก้อน ตามลำดับ เขียนกราฟและ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าของลวดนิโครม)  
ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• ข้อควรระวังในการทำกิจกรรมมีอะไรบ้าง (เมื่ออ่านค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าแล้วต้องยกสวิตช์
ขึ้นทุกครั้งทันที เพื่อไม่ให้มีกระแสไฟฟ้าในวงจรเป็นเวลานาน ซึ่งจะทำให้ลวดนิโครมร้อน และค่าที่วัดได้จะมี
ความคลาดเคลื่อน นอกจากนี้ต้องระวังไม่ให้ขดลวดนิโครมแตะกันเพราะจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร) 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (นักเรียนต้องสังเกตค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า
ของลวดนิโครมเมื่อใช้ถ่านไฟฉาย 1 2 3 และ 4 ก้อน ตามลำดับ) 

 

 

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือทำกิจกรรมโดยครูสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งให้คำแนะนำ
หากนักเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้า การต่อแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ การเปลี่ยนขั้วบวกของ
แอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ การอ่านค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าบนหน้าปัด และการเขียนกราฟแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า 

  

กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าของตัวนำไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร กิจกรรมที่ 6.3 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 

ระหว่างการทำกิจกรรม (40 นาท)ี 
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3. ให้นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ (gallery walk) โดยติดบนผนังหรือ

วางบนโต๊ะ หรือนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ จากนั้นให้นักเรียนตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันอภิปรายสรุปผล
ของกิจกรรมโดยใช้คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทาง เพื ่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า ค่ากระแสไฟฟ้าและ        
ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ผ่านลวดนิโครมมีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้น โดยเมื่อค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเพิ่ม ค่ากระแสไฟฟ้า
จะเพิ่มตาม เมื่อเขียนกราฟระหว่างความต่างศักยไ์ฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าจะได้กราฟเส้นตรงผ่านจุดกำเนิด 

 

 
ความรู้เพิ่มเตมิสำหรับคร ู

ลวดนิโครม (Nichrome) เป็นชื่อทางการค้าของโลหะผสมซึ่งมีส่วนประกอบ คือ นิกเกิลร้อยละ 80 และโครเมียมร้อยละ 20     
มีจุดหลอมเหลวสูงถึง 1,400 องศาเซลเซียส ทำให้เมื่อให้กระแสไฟฟ้าผ่านลวดนิโครม ลวดจะร้อนขึ้นแต่ไม่หลอมเหลวจนขาด  
จากกัน จึงมักนำไปใช้เป็นอุปกรณ์ผลิตความร้อน เช่น เครื่องปิ้งขนมปัง เตารีด เครื่องเป่าผม 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, 2556 

4. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมโดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 76-77 แล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างกระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้าของตัวนำไฟฟ้า โดยอาจใช้คำถามว่า จากภาพ 
6.10 ถ้าความต่างศักย์ไฟฟ้าของตัวนำไฟฟ้ามีค่ามากขึ ้น กระแสไฟฟ้าจะเป็นอย่า งไร เพื ่อให้ได้ข้อสรุปว่า             
ในตัวนำไฟฟ้าหนึ่ง เมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้าของตัวนำมีค่ามากขึ้น กระแสไฟฟ้าจะมีค่าเพิ่มขึ้น โดยอัตราส่วนระหว่าง
ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของตัวนำไฟฟ้าจะมีค่าคงที่ เรียกว่าความต้านทานไฟฟ้า เขียนความสัมพันธ์ได้
ดังสมการ V = IR จากนั้นใช้คำถามระหว่างเรียนเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ 

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• จากภาพ 6.11 ตัวนำไฟฟ้าทั้งสามชนิดมีค่าความต้านทานไฟฟ้าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
 แนวคำตอบ แตกต่างกัน โดยอัตราส่วนระหว่าง I กับ V ของตัวนำไฟฟ้าทั้งสามชนิดแตกต่างกัน ตัวนำชนิดที่ 1 

มีอัตราส่วนระหว่าง I กับ V มากที่สุด แสดงว่ามีค่าความต้านทานไฟฟ้าน้อยที่สุด 

5. ให้นักเรียนศึกษาจากตัวอย่างโจทย์ และตอบคำถามชวนคิดเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ 

 

หลังการทำกิจกรรม (10 นาที) 
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เฉลยคำถามชวนคิด 

1. ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าหนึ่งมีความต้านทานไฟฟ้า 100 โอห์ม และกระแสไฟฟ้าที่ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นเท่ากับ 
0.05 แอมแปร์ ความต่างศักย์ไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้ามีค่าเท่าใด 

 แนวคำตอบ 
 จากโจทย์ กระแสไฟฟ้า I = 0.05 A และความต้านทานไฟฟ้า R = 100 Ω 
 จากความสัมพันธ์ V = IR จะได้ว่า  
  V = 0.05 A × 100 Ω  
  V = 5 V 
 ดังนั้น ความต่างศักย์ไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่ากับ 5 โวลต์ 
2. กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้าที่คร่อมตัวต้านทานไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ผ่าน   

ตัวต้านทานไฟฟ้านั้นเป็นดังภาพ ตัวต้านทานไฟฟ้านี้มีค่าความต้านทานไฟฟ้าเป็นเท่าใด 

 
 แนวคำตอบ 
 จากความสัมพันธ์ V = IR ความต้านทานไฟฟ้า R คืออัตราส่วนระหว่าง V/I 
 จากกราฟ จะได้ว่า 
 ถ้าใช้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 9 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 0.045 แอมแปร์  
  R = (9 V)/(0.045 A)  
  R = 200 Ω  
 หรือ ถ้าใช้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 6 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 0.030 แอมแปร์ 
   R = (6 V)/(0.030 A)  
  R = 200 Ω  
 หรือ ถ้าใช้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 3 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 0.15 แอมแปร์ 
   R = (3 V)/(0.015 A)  
  R = 200 Ω 
 ดังนั้น ความต้านทานไฟฟ้าของตัวต้านทานไฟฟ้าน้ีเท่ากับ 200 โอห์ม 
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เฉลยคำถามชวนคิด 

3. วงจรไฟฟ้าประกอบด้วยแบตเตอรี่ สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ถ้าให้ความต่างศักย์ไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า
นั้น 12 โวลต์ กระแสไฟฟ้าที่ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นจะเท่ากับ 10 มิลลิแอมแปร์ ถ้าเปลี่ยนความต่างศักย์ไฟฟ้า 
ที่ให้แก่อุปกรณ์นั้นเป็น 18 โวลต์ กระแสไฟฟ้าที่ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นจะเป็นกี่มิลลิแอมแปร์ 
แนวคำตอบ จากโจทย์ ถ้าความต่างศักย์ไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็น V = 12 V  

   กระแสไฟฟ้าจะเท่ากับ I = 10 mA = 0.010 A 
จากความสัมพันธ์ V = IR จะได้ว่าความต้านทานไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็น  
 R = V/I  
 R = (12 V)/(0.010 A)  
 R = 1,200 Ω 
 และเมื่อเปลี่ยนความต่างศักย์ไฟฟ้าเป็น V = 18 V 
 จากความสัมพันธ์ V = IR จะได้ว่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นเป็น 
 I = V/R  
 I = (18 V)/(1,200 Ω)  
 I = 0.015 A หรือ 15 mA 
 ดังนั้น กระแสไฟฟ้าที่ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นจะเป็น 15 มิลลิแอมแปร์ 

6. ถ้าครูพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้จากการตอบคำถามก่อนเรียน ระหว่างเรียน หรือจาก  
การตรวจสอบโดยใช้กลวิธีต่าง ๆ ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นให้ถูกต้อง ดังนี้ 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในวงจรเป็นผล
มาจากกระแสไฟฟ้า ถ ้าวงจรเปิด ไม่มี
กระแสไฟฟ้าในวงจร ก็จะไม่มีความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าด้วย (Setyani et al., 2017) 

ความต่างศักย์ไฟฟ้าที ่เกิดขึ ้นในวงจรไม่ได้เป็นผลมาจาก
กระแสไฟฟ้า แต่เป็นผลมาจากความแตกต่างของขั ้วที ่มี
ศักย์ไฟฟ้าสูงและขั้วที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า 
ถึงแม้ว่าวงจรไฟฟ้าจะเป็นวงจรเปิด ก็ยังมีความต่างศักย์ไฟฟ้า
ระหว่างขั้วของแหล่งกำเนิดไฟฟ้านั้น 

7. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมัลติมิเตอร์จากเกร็ดน่ารู้ จากนั้นนำเข้าสู่เรื่องที่ 2 วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและ
แบบขนาน โดยอาจใช้คำถาม เช่น   

• การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าหลายตัวจะต่อกันได้อย่างไร และถ้าวัดปริมาณทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัวจะมคี่า
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

• ถ้าต้องการเปิดหลอดไฟฟ้าในห้องให้สว่างพร้อมกันหลาย ๆ หลอด จะมีวิธีการต่อหลอดไฟฟ้าอย่างไร และใน
วงจรไฟฟ้านั้น ถ้าหลอดไฟฟ้าหลอดใดหลอดหนึ่งเสียหายหรือไม่สว่าง หลอดอ่ืน ๆ จะยังคงสว่างหรือไม่ อย่างไร  
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

1. ให้นักเรียนสังเกตภาพนำเรื ่อง อ่านเนื ้อหานำเรื ่องและ 
คำสำคัญ ทำกิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนเรียน เพื่อประเมิน
ความรู้พื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้าแบบ
อนุกรมและแบบขนาน จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้
คำตอบที่ถูกต้อง หากพบว่านักเรียนยังมีความรู้พื้นฐานไม่
ถูกต้อง ครูควรทบทวนหรือแก้ไขความเข้าใจผิดของนักเรียน 
เพื ่อให้นักเรียนมีความรู ้พื ้นฐานที ่ถ ูกต้องและเพียงพอ         
ที่จะเรียนเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนานต่อไป 

 
เฉลยทบทวนความรู้ก่อนเรียน 

เขียนเครื่องหมาย  ล้อมรอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าดังภาพแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าใด 

ตามลำดับ 

 
ก. หลอดไฟฟ้า เซลล์ไฟฟ้า สวิตช์ 
ข. เซลล์ไฟฟ้า สวิตช์ หลอดไฟฟ้า 
ค. เซลล์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตช์ 
ง. สวิตช์  เซลล์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 

2. จากภาพ A และ B แทนขั้วไฟฟ้าใดตามลำดับ 

 
ก. ขั้วบวก ขั้วบวก 
ข. ขั้วบวก ขั้วลบ 
ค. ขั้วลบ ขั้วบวก 
ง. ขั้วลบ ขั้วลบ 

3. จากภาพวงจรไฟฟ้า 1 และ 2 ซึ่งมีหลอดไฟฟ้า A 
และ B สว่าง ถ้าหลอดไฟฟ้า A ในแต่ละวงจรดับ 
หลอดไฟฟ้า B ในแต่ละวงจรจะเป็นอย่างไร 
 วงจรไฟฟ้า 1 วงจรไฟฟ้า 2 
ก.  สว่าง สว่าง 
ข. ดับ ดับ 
ค. สว่าง ดับ 
ง. ดับ สว่าง 

  

A B 

วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน เรื่องที่ 2 

วงจรไฟฟ้า 1 วงจรไฟฟ้า 2 

A 
A 

B 
B 
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2. ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม โดยให้ทำกิจกรรมรู้อะไรบ้างก่อน

เรียน นักเรียนสามารถเขียนได้ตามความเข้าใจของตนเองโดยครูไม่เฉลยคำตอบ ครูควรรวบรวมแนวคิดคลาดเคลื่อน

ที่พบไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนเหล่านั้นให้ถูกต้อง 

 
ตัวอย่างแนวคดิคลาดเคลื่อนทีอ่าจพบในเรื่องนี ้

• กระแสไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อออกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วจะมีค่าลดลง (KÜÇÜKÖZER & 
KOCAKÜLAH, 2007) 

• การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม หลอดไฟฟ้าที่อยู่ใกล้กับขั้วบวกของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ามากที่สุดจะสว่างที่สุด 
ส่วนหลอดไฟฟ้าที่อยู่ห่างจากขั้วบวกของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจะมีความสว่างลดลงไปตามลำดับ (สสวท., 2562) 

3. ทบทวนความรู้พื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า โดยให้นักเรียนอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียน
หน้า 82-84 แล้วใช้คำถามระหว่างเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ จากนั้นใช้คำถามในหนังสือเรียนหน้า 84 ว่า
นักเรียนคิดว่าค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรอนุกรมและขนานแตกต่างกันหรือไม่ เพื่อนำเข้าสู่
กิจกรรมที่ 6.4 วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมเป็นอย่างไร 

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• วงจรไฟฟ้าดังภาพ เขียนเป็นแผนภาพวงจรไฟฟ้าได้อย่างไร 

 
 แนวคำตอบ  
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี ้

• กิจกรรมนีเ้กี่ยวกับเรื่องอะไร (วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (วิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและเขียน
แผนภาพวงจรไฟฟ้า) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (ต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม วัดค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า 
ที่ตำแหน่งต่าง ๆ เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า)  
ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (นักเรียนต้องสังเกตค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าที่
ตำแหน่งต่าง ๆ) 

 

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมโดยครูสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งให้คำแนะนำหาก
นักเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้า การวัดค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักยไ์ฟฟ้า และการเขียนแผนภาพ
วงจรไฟฟ้า  

 

3. สุ่มนักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันอภิปรายสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้
คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทางเพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม ค่ากระแสไฟฟ้าที่จุด    
ต่าง ๆ จะเท่ากัน ส่วนค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าแต่ละจุดจะไม่เท่ากัน โดยความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมหลอดไฟฟ้า         
แต่ละหลอดรวมกันจะเท่ากับความต่างศักย์ไฟฟ้ารวมของวงจร 
 

  

วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมเป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 6.4 

ระหว่างการทำกิจกรรม (40 นาท)ี 

หลังการทำกิจกรรม (10 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 
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4. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม โดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 86 และอภิปราย
ร ่วมกัน เพ ื ่อให ้ได ้ข ้อสร ุปว ่า  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม ค ่ากระแสไฟฟ้าท ี ่จ ุดต ่าง ๆ จะเท่าก ัน ส ่วนค่า                    
ความต่างศักย์ไฟฟ้าแต่ละจุดอาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ แต่ความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัว
รวมกันจะเท่ากับความต่างศักย์ไฟฟ้ารวมของวงจร ครูใช้คำถามระหว่างเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ จากนั้น      
ใช้คำถามในหนังสือเรียนหน้า 86 ว่าวงจรไฟฟ้าที ่มีการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบขนานเป็นอย่างไร เพื ่อนำเข้าสู่    
กิจกรรมที่ 6.5 วงจรไฟฟ้าแบบขนานเป็นอย่างไร 

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• ถ้ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้า ก เป็น 0.25 แอมแปร์ และความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมหลอดไฟฟ้า ก 
เป็น 6 โวลต์ ถ้าค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมตำแหน่ง AC เป็น 9 โวลต์ ค่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้า 
ข และค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมหลอดไฟฟ้า ข เป็นเท่าใด 

 
 แนวคำตอบ หลอดไฟฟ้าทั้งสองต่อกันแบบอนุกรม กระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้าทั้งสองจะเท่ากัน ดังนั้น

กระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้า ข จะมีค่าเท่ากับ 0.25 แอมแปร์ ส่วนค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมหลอดไฟฟ้า 
ก และ ข รวมกันจะเท่ากับความต่างศักย์ไฟฟ้าที่คร่อมระหว่างจุด AC ดังนั ้นความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อม 
หลอดไฟฟ้า ข จะมีค่าเป็น 3 โวลต์ ซึ่งหาได้จาก 9 V – 6 V = 3 V 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี ้

• กิจกรรมนีเ้กี่ยวกับเรื่องอะไร (วงจรไฟฟ้าแบบขนาน) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (วิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้าแบบขนานและเขียน
แผนภาพวงจรไฟฟ้า) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (ต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน วัดค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า 
ที่ตำแหน่งต่าง ๆ เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า)  
ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (นักเรียนต้องสังเกตค่าของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า 
ที่ตำแหน่งต่าง ๆ) 

 

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมโดยครูสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งให้คำแนะนำหาก
นักเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้า การวัดค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักยไ์ฟฟ้า และการเขียนแผนภาพ
วงจรไฟฟ้า  

 

3. สุ่มนักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันอภิปรายสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้
คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทางเพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า วงจรไฟฟ้าแบบขนาน ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า
คร่อมหลอดไฟฟ้าแต่ละหลอดจะเท่ากันและเท่ากับความต่างศักย์ไฟฟ้ารวมของวงจร โดยกระแสไฟฟ้าที่ผ่าน       
หลอดไฟฟ้าแต่ละหลอดรวมกันจะเท่ากับกระแสไฟฟ้ารวมของวงจร 

  

วงจรไฟฟ้าแบบขนานเปน็อย่างไร กิจกรรมที่ 6.5 

ระหว่างการทำกิจกรรม (40 นาท)ี 

หลังการทำกิจกรรม (10 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 
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4. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าแบบขนาน โดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 88 แล้วอภิปรายร่วมกัน 
เพื ่อให้ได้ข้อสรุปว่า วงจรไฟฟ้าแบบขนาน ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัวจะเท่ากัน 
กระแสไฟฟ้าที่ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัวรวมกันจะเท่ากับกระแสไฟฟ้ารวมของวงจร จากนั้นใช้คำถามระหว่างเรียน
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ 

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• จากภาพ ถ้าหลอดไฟฟ้าทั ้ง 3 หลอด เหมือนกันทุกประการ นักเรียนคิดว่าค่ากระแสไฟฟ้าและ           
ความต่างศักย์ไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้าแต่ละหลอดจะเป็นเท่าใด 

 
 แนวคำตอบ เนื่องจากหลอดไฟฟ้าทั้ง 3 หลอดเหมือนกันทุกประการ แต่ละหลอดจึงมีความต้านทานไฟฟ้า

เท่ากัน ดังนั้นกระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้าแต่ละหลอดจะเท่ากัน โดยจะเท่ากับกระแสไฟฟ้ารวมแบ่ง 3 ส่วน 
เท่ากับ 0.2 แอมแปร์ ส่วนความต่างศักย์ไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้าแต่ละหลอดจะมีขนาดเท่ากันและเท่ากับ    
ความต่างศักย์ไฟฟ้ารวมของวงจรคือ 9 โวลต์ 

5. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าในบ้าน โดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 89-91 พร้อมทั้งอ่าน    
เกร็ดน่ารู้เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน จากนั้นใช้คำถามระหว่างเรียนเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจ 

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• ถ้าเราต้องการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มในวงจรไฟฟ้าในบ้าน ควรต่อแบบใด เพราะเหตุใด 
 แนวคำตอบ ควรต่อแบบขนาน เพราะเมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าตัวใดตัวหนึ่งชำรุด อุปกรณ์ที่เหลือก็ยังทำงานต่อไปได้ 

และเพราะต้องการให้ความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่ากัน เท่ากับความต่างศักย์ไฟฟ้าของบ้านคือ 
220 โวลต์ 

6. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟฟ้าลัดวงจร โดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 92 และเปิดโอกาสให้นักเรียน
ทำกิจกรรมเสริมเรื่องการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเป็นอย่างไร เพื่อให้เห็นอันตรายของไฟฟ้าลัดวงจร 



140 
 

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที่ 6 | ไฟฟ้า 
คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 
กิจกรรมเสริม การเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเป็นอย่างไร 

ตัวอย่างผลการทำกิจกรรมเสริม 

วัตถุประสงค์ สังเกตและบรรยายการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร 

วัสดุและอุปกรณ์ วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 
รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. ถ่านไฟฉายขนาด 1.5 V 2 ก้อน  1 ชุด 

2. กระบะถ่าน 1 อัน 

3. สายไฟฟ้า 5 เส้น 

4. หลอดไฟฟ้า 6 V พร้อมฐาน 5 ชุด 

5. สวิตช์แบบโยก 1 อัน 

6. ฝอยเหล็ก 1 ม้วน 

วิธีทำ 
1. ตัดฝอยเหล็กแล้วพันเข้าด้วยกันให้เป็นเส้นหนาเท่ากับสายไฟฟ้า ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด 
2. ต่อวงจรไฟฟ้าที่ประกอบด้วยถ่านไฟฉาย 2 ก้อน สวิตช์ สายไฟฟ้า ฝอยเหล็ก 2 เส้น และหลอดไฟฟ้า ดังภาพ 

 
ภาพการจัดอุปกรณ์ในกิจกรรม 

3. กดสวิตช์ลงเพื่อให้วงจรปิด สังเกตการเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟฟ้า 
4. จัดให้ฝอยเหล็กวางแตะกัน โดยควรมีวัสดุทนความร้อน เช่น แผ่นกระเบื้อง รองรับบริเวณที่นำฝอยเหล็กมา

แตะกัน สังเกตการเปลี่ยนแปลงของฝอยเหล็กและหลอดไฟฟ้า 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 
 เมื่อจัดให้ฝอยเหล็กแตะกัน จะพบว่าบริเวณที่ฝอยเหล็กแตะกันจะเกิดไฟลุกไหม้และฝอยเหล็กขาดออกจาก
กัน ซึ่งมีผลทำให้หลอดไฟฟ้าดับ ดังภาพ 

 
ภาพผลการทำกิจกรรม 
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กิจกรรมเสริม การเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเป็นอย่างไร 

ตัวอย่างความรู้ 
 ฝอยเหล็กเป็นวัสดุที่นำไฟฟ้า การนำฝอยเหล็กมาแตะกันจะทำให้กระแสไฟฟ้า
ไหลผ่านฝอยเหล็กโดยที่ไม่ผ่านหลอดไฟฟ้า เนื่องจากฝอยเหล็กมีความต้านทานไฟฟ้า
ต่ำกว่าหลอดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าปริมาณมากจึงไหลผ่านฝอยเหล็กทำให้เกิด       
ความร้อนสูงจนฝอยเหล็กลุกไหม้และขาดออกจากกัน เป็นผลให้หลอดไฟฟ้าดับ สิ่งที่
เกิดขึ ้นนี้เรียกว่า ไฟฟ้าลัดวงจร (short circuit) กิจกรรมนี้จะทำให้นักเรียนเห็น
อันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร ครูสามารถศึกษาตัวอย่างการจัดกิจกรรมได้จากวีดิทัศน์
ปฏิบัติการ เรื่อง ไฟฟ้าลัดวงจรเป็นอย่างไร 

7. ถ้าพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี ่ยวกับเรื่องนี้จากการตอบคำถามก่อนเรียน ระหว่างเรียน หรือจาก        
การตรวจสอบโดยใช้กลวิธีต่าง ๆ ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นให้ถูกต้อง เช่น 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

กระแสไฟฟ้าท ี ่ เคล ื ่อนที ่ผ ่านอุปกรณ์ไฟฟ้า 
เมื ่อออกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วจะมีค่าลดลง 
(KÜÇÜKÖZER & KOCAKÜLAH, 2007) 

กระแสไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อออกจาก
อุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วจะยังคงมีค่าเท่าเดิม ปริมาณที่ลดลงคือ
ศักย์ไฟฟ้า 

การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม หลอดไฟฟ้าที่อยู่
ใกล้กับขั้วบวกของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ามากที่สุดจะ
สว่างที่สุด ส่วนหลอดไฟฟ้าที่อยู่ห่างจากขั้วบวก
ของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจะมีความสว่างลดลงไป
ตามลำดับ (สสวท., 2562) 

การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม กระแสไฟฟ้าที ่ผ ่าน  
หลอดไฟฟ้าท ุกหลอดจะมีค ่าเท ่าก ัน ด ังน ั ้นสำหรับ    
หลอดไฟฟ้าที่เหมือนกันจะมีความต้านทานไฟฟ้าเท่ากัน 
ความสว่างก็จะเท่ากัน 

8. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที ่ได้เรียนรู้จากบทที่ 1 เรื ่องปริมาณทางไฟฟ้า และวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและ       
แบบขนาน โดยการเขียนบรรยาย วาดภาพ หรือเขียนผังมโนทัศน์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทเรียน 

http://ipst.me/9879 

http://ipst.me/9879
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ตัวอย่างผังมโนทัศน์ในบทเรียนเรื่องวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย   
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9. ให้นักเรียนนำเสนอโดยอาจให้นักเรียนนำเสนอและอภิปรายภายในกลุ่มหรืออภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน หรือติด
ผลงานบนผนังของห้องเรียนแล้วให้นักเรียนเดินพิจารณาให้ความเห็น จากนั้นครูและนักเรียนอภิปรายสรุปองค์ความรู้
ที่ได้จากบทเรียนร่วมกัน และเปรียบเทียบกับผังมโนทัศน์ 

10.  ให้นักเรียนทำกิจกรรมท้ายบท เรื่อง ออกแบบวงจรไฟฟ้าในห้องได้อย่างไร และตอบคำถามท้ายกิจกรรม 
11.  ให้นักเรียนตอบคำถามสำคัญของบทและอภปิรายร่วมกัน ซึ่งนักเรียนควรตอบคำถามสำคัญดังกล่าวได้ ดังตัวอย่าง 

 
เฉลยคำถามสำคัญของบท 

• กระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
 แนวคำตอบ กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าของตัวนำไฟฟ้าชนิดหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กันโดยเมื่อ    

ความต่างศักย์ไฟฟ้ามีค่ามากขึ้น กระแสไฟฟ้าก็มากขึ้นด้วย เขียนกราฟระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าได้เป็นกราฟเส้นตรง โดยอัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้ามีค่าคงที่เรียกว่า            
ความต้านทานไฟฟ้า 

• วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานแตกต่างกันอย่างไร 
 แนวคำตอบ วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมจะต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบเรียงกันไป ค่ากระแสไฟฟ้าที่จุดต่าง ๆ จะเท่ากัน 

ส่วนค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าแต่ละจุดจะไม่เท่ากัน โดยความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัวรวมกัน
จะเท่ากับความต่างศักย์ไฟฟ้ารวมของวงจร ส่วนวงจรไฟฟ้าแบบขนานจะต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบคร่อมกันไป  
ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัวจะเท่ากัน และกระแสไฟฟ้าที่ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัว
รวมกันจะเท่ากับกระแสไฟฟ้ารวมของวงจร 

12. ให้นักเรียนตรวจสอบความรู้ของตนเองด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ทำในบทเรียนนี้ จากนั้นอ่าน
สรุปท้ายบท และทำแบบฝึกหัดท้ายบท 

13. เชื่อมโยงสู่บทที่ 2 ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน โดยใช้คำถามว่า เราจะทราบได้อย่างไรว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้งาน   
ในชีวิตประจำวันใช้พลังงานไฟฟ้าเท่าใด 
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เฉลยกิจกรรมและแบบฝึกหัดของบทที่ 1 
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นักเรียนจะได้เรียนรูเ้ก่ียวกับการวัดกระแสไฟฟ้าโดยใช้แอมมิเตอร์ 
 

วัดค่ากระแสไฟฟ้าด้วยแอมมิเตอร์พร้อมระบุหน่วย 

 

1 ชั่วโมง 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. ถ่านไฟฉายขนาด 1.5 V 2 ก้อน 

2. กระบะถ่านแบบ 4 ก้อน 1 อัน 

3. สายไฟฟ้า 4 เส้น 

4. หลอดไฟฟ้าขนาด 6 V พรอ้มฐาน 1 ชุด 

5. สวิตช์แบบโยก 1 อัน 

6. แอมมิเตอร ์ 1 เครื่อง 

 

• ครูควรตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

• ครูควรฝึกการใช้และการอ่านค่าจากแอมมิเตอร์จนเกิดความชำนาญ 
 

• ไม ่นำแอมมิเตอร์ต ่อก ับถ่านไฟฉายโดยตรง เน ื ่องจากแอมมิเตอร์เป ็นอุปกรณ์ที ่มี             
ความต้านทานน้อย การต่อแอมมิเตอร์กับถ่านไฟฉายจะทำให้กระแสไฟฟ้าปริมาณมาก
เคลื่อนที่ผ่านแอมมิเตอร์ ซึ่งอาจทำให้แอมมิเตอร์เสียหายได ้

• การต่อขั้วของแอมมิเตอร์ให้ต่อขั้วบวกของแอมมิเตอร์เข้าทางขั้วบวกของถ่านไฟฉายซึ่งเป็น
จุดที่มีศักย์ไฟฟ้าสูง และต่อขั้วลบของแอมมิเตอร์เข้าทางขั้วลบของถ่านไฟฉายซึ่งเป็นจุดที่มี
ศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่า 

• ก่อนกดสวิตช์ควรต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าให้ครบวงจร 

• การต่อขั้วบวกที่รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุดให้เริ่มที่ขั้วบวกที่มีค่าสูงสุดก่อน ดังภาพ จากภาพ 
เริ่มต้นที่ขั้วบวกที่มีค่า 5A 

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ ์

จุดประสงค ์

การเตรียมตัว 

ล่วงหนา้สำหรับคร ู

ใช้แอมมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร กิจกรรมที่ 6.1 

ข้อควรระวัง 

http://ipst.me/9876 
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ภาพขั้วบวกและขั้วลบของแอมมิเตอร์ 
 

• ครูควรตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนในการต่อแอมมิเตอร์ การเลือกขั้วบวกที่รองรับ
กระแสไฟฟ้าสูงสุด การอ่านค่าบนหน้าปัด ก่อนปฏิบัติจริง 

• หากไม่มีแอมมิเตอร์สามารถใช้มัลติมิเตอร์แทนได้ โดยปรับสเกลไปในย่านวัดกระแสไฟฟ้า 
 

• หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 สสวท. 
 

  

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู ้
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

ตาราง ค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้จากแอมมิเตอร์เมื่อต่อกับขั้วบวกที่รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุดต่างกัน 
ขั้วบวกที่รองรับกระแสไฟฟา้สูงสุด กระแสไฟฟ้า 

5 A 0.3 A 
500 mA 290 mA หรือ 0.29 A 

หมายเหตุ : ขั้วบวกที่เลือกขึ้นอยู่กับแอมมิเตอร์ที่ใช้ อาจแตกต่างกันไปตามรูปแบบของแอมมิเตอร์แต่ละรุ่น 

 

 
เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. ถ้าต้องการวัดค่ากระแสไฟฟ้าจะต้องต่อแอมมิเตอร์เข้าไปในวงจรไฟฟ้าอย่างไร 
 แนวคำตอบ การวัดค่ากระแสไฟฟ้าทำได้โดยต่อแอมมิเตอร์แทรกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวงจร ณ ตำแหน่งที่

ต้องการวัดค่ากระแสไฟฟ้า โดยต่อขั้วบวกที่รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุดของแอมมิเตอร์เข้าทางขั้วบวกของ
ถ่านไฟฉายซึ่งเป็นจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงและต่อขั้วลบของแอมมิเตอร์เข้าทางขั้วลบของถ่านไฟฉายซึ่งเป็นจุดที่มี
ศักย์ไฟฟ้าต่ำ 

2. เพราะเหตุใดจึงต้องเปลี่ยนขั้วบวกที่รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุดของแอมมิเตอร์จากค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุด
ลดลงมายังค่าที่ต่ำกว่า 

 แนวคำตอบ เพราะจะทำให้อ่านค่าได้ละเอียดขึ้นกว่าเดิม และเนื่องจากเราไม่ทราบค่าของกระแสไฟฟ้าใน
วงจร ถ้าเริ ่มต้นจากขั้วบวกที่รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่มีค่าต่ำกว่ากระแสไฟฟ้าจริงในวงจร จะทำให้
แอมมิเตอร์เสียหายได ้

3. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ แอมมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้าในวงจร โดยการต่อแทรกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ

วงจร ณ จุดที่ต้องการวัดค่ากระแสไฟฟ้า โดยให้ต่อขั้วบวกของแอมมิเตอร์เข้าทางขั้วบวกของแหล่งกำเนิด
ไฟฟ้าซึ่งเป็นจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงและต่อขั้วลบของแอมมิเตอร์เข้าทางขั้วลบของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าซึ่งเป็นจุดที่มี
ศักย์ไฟฟ้าต่ำ ค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้มีหน่วยเป็นแอมแปร์ การเปลี่ยนขั้วบวกที่รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุดของ
แอมมิเตอร์ต้องเริ่มจากค่าที่สูงที่สุดก่อนแล้วจึงลดลงมาที่ค่าต่ำกว่าจนอ่านค่ากระแสไฟฟ้าได้ละเอียดขึ้น 
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นักเรียนจะได้เรียนรูเ้ก่ียวกับการวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าโดยใช้โวลต์มิเตอร์ 
 

1. วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าด้วยโวลต์มิเตอร์พร้อมระบุหน่วย 
2. วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุดในวงจรไฟฟ้าด้วยโวลต์มิเตอร์พร้อมระบุหน่วย 

 

75 นาท ี
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. ถ่านไฟฉายขนาด 1.5 V 4 ก้อน 

2. กระบะถ่านแบบ 4 ก้อน 1 อัน 

3. แบตเตอรีข่นาด 9 V 1 ก้อน 

4. สายไฟฟ้า 5 เส้น 

5. หลอดไฟฟ้าขนาด 6 V พรอ้มฐาน 1 ชุด 

6. สวิตช์แบบโยก 1 อัน 

7. โวลต์มิเตอร ์ 1 เครื่อง 

 
 
 

• ครูควรตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

• ครูควรฝึกการใช้และการอ่านค่าจากโวลต์มิเตอร์จนเกิดความชำนาญ 
 

• ครูควรทบทวนการต่อโวลต์มิเตอร์ การเลือกขั้วบวกที่รองรับความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุด การ
อ่านค่าบนหน้าปัด จนมั่นใจว่าสามารถให้คำแนะนำแก่นักเรียนได้อย่างถูกต้อง 

• ไม่ควรใช้ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ที่เก็บไว้นานหรือผ่านการใช้งานมานานแล้ว เพื่อ ให้ได้ผล
การทำกิจกรรมที่แม่นยำ 

 

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ ์

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

จุดประสงค ์

การเตรียมตัว 

ล่วงหนา้สำหรับคร ู

ใช้โวลต์มิเตอร์วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าได้อย่างไร กิจกรรมที่ 6.2 

ตอนที่ 1 ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วของแหล่งกำเนิดไฟฟา้ 

http://ipst.me/9875 
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• หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 สสวท. 

 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

ตาราง ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า 

แหล่งกำเนิดไฟฟ้า 
ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (V) 

บนฉลาก โวลต์มิเตอร ์
ถ่านไฟฉาย 1.5 โวลต์ 1.5 1.50 

แบตเตอรี่ 9 โวลต ์ 9 9.0 

หมายเหตุ : ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ระบุบนฉลากอาจมีค่าต่างจากที่วัดได้จากโวลต์มิเตอร์ อาจเป็นเพราะ
แหล่งกำเนิดไฟฟ้านั้นได้ผ่านการใช้งานหรือเก็บไว้เป็นเวลานาน 

 

 
เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้จากโวลต์มิเตอร์และค่าที่ระบุบนแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเหมือนหรือต่างกัน
อย่างไร 

 แนวคำตอบ นักเรียนตอบตามที่วัดได้ อาจได้ค่าที่เท่ากันหรือแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ควรจะได้ค่าที่ใกล้เคียงกัน 
2. จากกิจกรรมตอนที่ 1 สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้จากโวลต์มิเตอร์กับค่าที่ระบุบนแหล่งกำเนิดไฟฟ้ามีค่าเท่ากัน หรือ

อาจมีค่าต่างกันเล็กน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู ้
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• ครูควรตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

• ครูควรฝึกการใช้และการอ่านค่าจากโวลต์มิเตอร์จนเกิดความชำนาญ 
 

• ครูควรทบทวนการต่อโวลต์มิเตอร์ การเลือกขั้วบวกที่รองรับความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุด     
การอ่านค่าบนหน้าปัด จนมั่นใจว่าสามารถให้คำแนะนำแก่นักเรียนได้อย่างถูกต้อง 

• ครูควรทบทวนเรื่องการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 

• ไม่ควรใช้ถ่านไฟฉายที่เก็บไว้นานหรือผ่านการใช้งานมานานแล้ว เพื่อผลการทำกิจกรรม       
ที่แม่นยำ 

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 สสวท. 

 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

ตาราง ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้จากโวลต์มิเตอร ์
ขั้วบวกของโวลต์มิเตอร์ทีเ่ลอืก (V) ความต่างศักยไ์ฟฟ้าที่วัดได้ (V) 

15 6.0 
 

 

 
เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. การใช้โวลต์มิเตอร์วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้าทำได้อย่างไร 
 แนวคำตอบ การวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้าทำได้โดยการต่อโวลต์มิเตอร์คร่อมหลอดไฟฟ้า โดย

ต่อขั้วบวกของโวลต์มิเตอร์เข้ากับหลอดไฟฟ้าด้านที่ต่อกับขั้วบวกของถ่านไฟฉาย และต่อขั้วลบของโวลต์มิเตอร์
เข้ากับหลอดไฟฟ้าด้านที่ต่อกับขั้วลบของถ่านไฟฉาย 

2. การเลือกขั้วบวกที่รองรับความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุดของโวลต์มิเตอร์ทำได้อย่างไร 
 แนวคำตอบ เลือกขั้วบวกที่มีค่ามากกว่าและใกล้เคียงกับค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของถ่านไฟฉาย 

 
 
 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู ้

การเตรียมตัว 

ล่วงหนา้สำหรับคร ู

ตอนที่ 2 ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุดในวงจรไฟฟ้า 
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เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

3. จากกิจกรรมตอนที่ 2 สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ โวลต์มิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจร โดยการต่อคร่อมตำแหน่งที่ต้องการ

วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า ต่อขั้วบวกของโวลต์มิเตอร์เข้ากับทางขั้วบวกของถ่านไฟฉายและต่อขั้วลบของ  
โวลต์มิเตอร์เข้ากับทางขั้วลบของถ่านไฟฉาย การเลือกขั้วบวกที่รองรับความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุดจะต้องเลือก   
ที่มีค่ามากกว่าและใกล้เคียงกับค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของถ่านไฟฉาย 

4. จากกิจกรรมทั้ง 2 ตอน สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ โวลต์มิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า โดยการต่อคร่อมตำแหน่งที่ต้องการวัดค่า

ความต่างศักย์ไฟฟ้า ซึ่งต้องต่อขั้วของโวลต์มิเตอร์ให้ถูกต้อง และเลือกขั้วบวกที่รองรับความต่างศักย์ไฟฟ้า
สูงสุดให้เหมาะสม ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้มีหน่วยเป็นโวลต์ 
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นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าของตัวนำไฟฟ้าโดยใช้ลวด

นิโครม 

 
วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าที่ผ่านลวดนิโครมและความต่างศักย์ไฟฟ้า
คร่อมลวดนิโครมโดยใช้กราฟ 

 

1 ชั่วโมง 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. ถ่านไฟฉายขนาด 1.5 V 4 ก้อน 

2. กระบะถ่านแบบ 4 ก้อน 1 อัน 

3. สายไฟฟ้า 6 เส้น 

4. ลวดนิโครมเบอร์ 26 ความยาว 1 m 1 เส้น 

5. สวิตช์แบบโยก 1 อัน 

6. แอมมิเตอร ์ 1 เครื่อง 

7. โวลต์มิเตอร ์ 1 เครื่อง 

 

• ครูควรตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

• ครูควรฝึกการใช้และการอ่านค่าจากแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์จนเกิดความชำนาญ 
 

• เมื่ออ่านค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าแล้วต้องยกสวิตช์ขึ้นทุกครั้งทันที เพื่อไม่ให้มี

กระแสไฟฟ้าในวงจรเป็นเวลานาน ซึ ่งจะทำให้ลวดนิโครมร้อน และค่าที ่ว ัดได้จะมี  

ความคลาดเคลื่อน 

• ระวังไม่ให้ขดลวดนิโครมแตะกันเพราะจะทำให้เกิดการลัดวงจร 

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ ์

จุดประสงค ์

การเตรียมตัว 

ล่วงหนา้สำหรับคร ู

กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าของตัวนำไฟฟ้า 

มีความสัมพนัธ์กันอย่างไร 

กิจกรรมที่ 6.3 

 

ข้อควรระวัง 

http://ipst.me/9877 
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7 

• ครูควรทบทวนการใช้งานแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์จนมั่นใจว่าสามารถให้คำแนะนำแก่

นักเรียนได้อย่างถูกต้อง 

• เนื่องจากกิจกรรมนี้ใช้ลวดนิโครมยาว 1 เมตร ครูควรแนะนำให้นักเรียนเตรียมลวดนิโครมให้

เป็นเกลียว โดยการพันลวดนิโครมรอบดินสอหรือปากกา ดังภาพ เพื่อความสะดวกในการทำ

กิจกรรม 

  

ภาพการพันลวดนิโครมให้เปน็เกลียว 

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 สสวท. 
 

  

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู ้
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

ตาราง ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมลวดนิโครมและค่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านลวดนโิครม 
จำนวนถ่านไฟฉาย 1.5 

โวลต์ (ก้อน) 
ความต่างศักยไ์ฟฟ้าคร่อม 

ลวดนิโครม (V) 
กระแสไฟฟ้าที่ผ่าน 
ลวดนิโครม (A) 

1 1.25 0.16 
2 2.4 0.31 
3 4 0.50 
4 5 0.65 

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมลวดนิโครมและค่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านลวดนโิครม 
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เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. เมื่อเพิ่มจำนวนถ่านไฟฉายในวงจรไฟฟ้า ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างปลายทั้งสองของลวดนิโครมเป็น
อย่างไร 

 แนวคำตอบ เมื ่อเพิ ่มจำนวนถ่านไฟฉายในวงจรไฟฟ้า ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างปลายทั้งสองของ      
ลวดนิโครมเพิ่มขึ้น 

2. เมื่อเพิ่มจำนวนถ่านไฟฉายในวงจรไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านลวดนิโครมเป็นอย่างไร 
 แนวคำตอบ เมื่อเพ่ิมจำนวนถ่านไฟฉายในวงจรไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านลวดนิโครมเพิ่มขึ้น 
3. ค่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านลวดนิโครมและความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมลวดนิโครมมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

ทราบได้อย่างไร 
 แนวคำตอบ ค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าที ่ผ่านลวดนิโครมมีความสัมพันธ์กันโดยเมื ่อค่า         

ความต่างศ ักย ์ไฟฟ้าเพิ ่มข ึ ้น ค ่ากระแสไฟฟ้าก ็เพ ิ ่มข ึ ้น ทราบได้จากกราฟความสัมพันธ ์ระหว ่าง                  
ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่เป็นกราฟเส้นตรง 

4. อัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่วัดได้แต่ละครั้งมีค่าเป็นอย่างไร 
 แนวคำตอบ นักเรียนตอบตามผลการทำกิจกรรม ซึ่งควรจะมีค่าเท่ากันหรือมีค่าใกล้เคียงกัน 
5. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ ค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าที ่ผ่านลวดนิโครมมีความสัมพันธ์กันโดยเมื ่อค่า         

ความต่างศักย์ไฟฟ้าเพิ่ม ค่ากระแสไฟฟ้าจะเพิ่มตาม เมื่อเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าจะได้กราฟเส้นตรงผ่านจุดกำเนิด 
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นักเรียนจะได้เรียนรูเ้ก่ียวกับค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้า                                      

แบบอนุกรม 

 
วิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าหลายตัวแบบ
อนุกรม และเขยีนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแสดงการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 

 

1 ชั่วโมง 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. ถ่านไฟฉายขนาด 1.5 V 4 ก้อน 

2. กระบะถ่านแบบ 4 ก้อน 1 อัน 

3. สายไฟฟ้า 6 เส้น 

4. หลอดไฟฟ้าขนาด 2.5 V พร้อมฐาน 1 ชุด 

5. หลอดไฟฟ้าขนาด 6 V พรอ้มฐาน 1 ชุด 

6. สวิตช์แบบโยก 1 อัน 

7. แอมมิเตอร ์ 1 เครื่อง 

8. โวลต์มิเตอร ์ 1 เครื่อง 

 

• ครูควรตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

• ครูควรฝึกการใช้แอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์จนเกิดความมั่นใจ 
 

• ครูสามารถทดลองเสมือนจริงด้วยสื่ออินเตอร์แอ็กทีฟซิมูเลชันสำหรับทำกิจกรรมในกรณีที่
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ หรือในกรณีที่ต้องการให้นักเรียนไปฝึกฝนนอกเวลาเรียน 

• ครูควรแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับการวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด 2 จุด เช่น ที่จุด A 
และจุด B ทำได้โดยนำปลายของสายไฟฟ้าจากโวลต์มิเตอร์มาสัมผัสที่บริเวณขั้วไฟฟ้าของ
ฐานหลอดไฟฟ้า ไม่ใช่สัมผัสกับสายไฟฟ้าบริเวณที่หุ้มฉนวน  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ ์

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

จุดประสงค ์

การเตรียมตัว 

ล่วงหนา้สำหรับคร ู

วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมเป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 6.4 

http://ipst.me/9530 
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• หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 สสวท. 

• สื่อการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า CircutiLab 
 https://www.circuitlab.com/ 

• สื่ออินเตอร์แอ็กทีฟซิมูเลชัน ตอน วงจรไฟฟ้า 
 http://ipst.me/10653 

 

 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

ตาราง ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุดต่าง ๆ 
ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหวา่งจุดต่าง ๆ (V) 

AB BC AC 

2.0 4.0 6.0 

ตาราง ค่ากระแสไฟฟ้าที่จุดต่าง ๆ 
ค่ากระแสไฟฟา้ที่จุดต่าง ๆ (A) 

A B C 
0.335 0.335 0.335 

แผนภาพวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 

 

 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู ้

http://ipst.me/9530 

https://www.circuitlab.com/
http://ipst.me/10653
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เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. ในการต่อหลอดไฟฟ้าสองหลอดแบบอนุกรม ค่ากระแสไฟฟ้าที่จุด A B และ C เป็นอย่างไร 
 แนวคำตอบ ค่ากระแสไฟฟ้าที่จุด A B และ C มีค่าเท่ากัน 
2. ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด AB BC และ AC สัมพันธ์กันอย่างไร 
 แนวคำตอบ ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากัน โดยค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด AB และ BC จะน้อยกว่า 

AC แต่ผลรวมของค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด AB และ BC จะเท่ากับความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด AC 
3. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ ในการต่อหลอดไฟฟ้าสองหลอดแบบอนุกรม กระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้าทั้งสองจะเท่ากัน 

ส่วนความต่างศักย์ไฟฟ้าที่คร่อมหลอดไฟฟ้าแต่ละหลอดรวมกันจะเท่ากับความต่างศักย์ไฟฟ้ารวมของวงจร 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

หน่วยที่ 6 | ไฟฟ้า 
คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 

 

 
นักเรียนจะได้เรียนรูเ้ก่ียวกับค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้า                                        

แบบขนาน 

 
วิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้าเมื่อต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าหลายตัวแบบขนาน 
และเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแสดงการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบขนาน 

 

1 ชั่วโมง 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. ถ่านไฟฉายขนาด 1.5 V 2 ก้อน 

2. กระบะถ่านแบบ 4 ก้อน 1 อัน 

3. สายไฟฟ้า 9 เส้น 

4. หลอดไฟฟ้า 2.5 V พร้อมฐาน 1 ชุด 

5. หลอดไฟฟ้าขนาด 6 V พรอ้มฐาน 1 ชุด 

6. สวิตช์แบบโยก 1 อัน 

7. แอมมิเตอร ์ 1 เครื่อง 

8. โวลต์มิเตอร ์ 1 เครื่อง 

 

• ครูควรตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

• ครูควรฝึกการใช้แอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์จนเกิดความมั่นใจ 
 

• ครูสามารถทดลองเสมือนจริงด้วยสื่ออินเตอร์แอ็กทีฟซิมูเลชันสำหรับทำกิจกรรมในกรณีที่
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ หรือในกรณีที่ต้องการให้นักเรียนไปฝึกฝนนอกเวลาเรียน 

• ไม่ควรใช้ถ่านไฟฉายมากกว่า 2 ก้อน เพราะจะทำให้ความต่างศักย์ไฟฟ้ามากกว่าหลอดไฟฟ้า
ขนาด 2.5 V อาจทำให้หลอดไฟฟ้าเสียหายได ้ 

  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ ์

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

จุดประสงค ์

การเตรียมตัว 

ล่วงหนา้สำหรับคร ู

วงจรไฟฟ้าแบบขนานเปน็อย่างไร กิจกรรมที่ 6.5 

http://ipst.me/9530 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที่ 6 | ไฟฟ้า 
คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 สสวท. 

• สื่อการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า CircutiLab 
 https://www.circuitlab.com/ 

• สื่ออินเตอร์แอ็กทีฟซิมูเลชัน ตอน วงจรไฟฟ้า 
 http://ipst.me/10653 
 

 

 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

ตาราง ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุดต่าง ๆ 
ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหวา่งจุดต่าง ๆ (V) 

BC DE AF 
2.3 2.3 2.3 

ตาราง ค่ากระแสไฟฟ้าที่จุดต่าง ๆ 
ค่ากระแสไฟฟ้าที่จุดต่าง ๆ (A) 

A B D F 
0.6 0.25 0.35 0.6 

แผนภาพวงจรไฟฟ้าแบบขนาน 

 

 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู ้

http://ipst.me/9530 

https://www.circuitlab.com/
http://ipst.me/10653
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

หน่วยที่ 6 | ไฟฟ้า 
คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 
เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. ในการต่อหลอดไฟฟ้าสองหลอดแบบขนาน ค่ากระแสไฟฟ้าที่จุด A B D และ F เป็นอย่างไร 
 แนวคำตอบ ค่ากระแสไฟฟ้าที่จุด A จะเท่ากับ F ซึ่งมีค่ามากกว่าจุด B และ D โดยค่ากระแสไฟฟ้าที่จุด B และ 

D รวมกันจะเท่ากับจุด A และ F 

2. ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด BC DE และ AF เป็นอย่างไร 
 แนวคำตอบ ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน 

3. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 

 แนวคำตอบ ในการต่อหลอดไฟฟ้าสองหลอดแบบขนาน ความต่างศักย์ไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้าทั้งสองจะเท่ากัน
และเท่ากับความต่างศักย์ไฟฟ้ารวมของวงจร กระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้าแต่ละหลอดรวมกันจะเท่ากับ
กระแสไฟฟ้ารวมของวงจร 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที่ 6 | ไฟฟ้า 
คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 

 

นักเรียนจะได้นำความรู้เก่ียวกับการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานมาออกแบบวงจรไฟฟ้าในห้องตาม
สถานการณ์กำหนด 

ออกแบบวงจรไฟฟ้าในห้องโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 

 

1 ชั่วโมง 
2  

  
 วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. ถ่านไฟฉายขนาด 1.5 V 4 ก้อน 

2. กระบะถ่านแบบ 4 ก้อน 1 อัน 

3. สายไฟฟ้า 14 เส้น 

4. หลอดไฟฟ้าขนาด 6 V พรอ้มฐาน 5 ชุด 

5. สวิตช์แบบโยก 4 อัน 

 
ครูควรตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
 
 
ครูสามารถทดลองเสมือนจริงด้วยสื่ออินเตอร์แอ็กทีฟซิมูเลชันสำหรับทำกิจกรรมในกรณีที่
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ หรือในกรณีที่ต้องการให้นักเรียนไปฝึกฝนนอกเวลาเรียน 

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 สสวท. 

• สื่อการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า CircutiLab 
 https://www.circuitlab.com/ 

• สื่ออินเตอร์แอ็กทีฟซิมูเลชัน ตอน วงจรไฟฟ้า 
 http://ipst.me/10653 
 

ออกแบบวงจรไฟฟ้าในหอ้งได้อย่างไร กิจกรรมท้ายบท 

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ ์

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู ้

จุดประสงค ์

การเตรียมตัว 

ล่วงหนา้สำหรับคร ู

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู ้

http://ipst.me/9530 

https://www.circuitlab.com/
http://ipst.me/10653
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

หน่วยที่ 6 | ไฟฟ้า 
คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

แผนภาพวงจรไฟฟ้าในห้อง 

 
วงจรไฟฟ้าที่ต่อตามที่ออกแบบ 

 
หมายเหตุ : นักเรียนอาจออกแบบให้หลอดไฟฟ้าเหนือเตียงนอนและโต๊ะทำงานต่อกันแบบอนุกรม ดังภาพ ซ่ึงวิธีน้ี
ตรงตามเงื่อนไข แต่มีข้อเสียคือถ้าหลอดไฟฟ้าหลอดใดหลอดหนึ่งเสียหาย หลอดที่เหลือจะไม่ทำงาน ครู อาจให้
นักเรียนร่วมกันอภิปรายได้ในคำถามท้ายกิจกรรมข้อที่ 2 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที่ 6 | ไฟฟ้า 
คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 
เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. การออกแบบวงจรไฟฟ้าในห้อง ใช้การต่อวงจรไฟฟ้าแบบใดบ้าง เพราะเหตุใด 
 แนวคำตอบ ต่อหลอดไฟฟ้าทั้งหมดแบบขนาน เพราะเมื่อหลอดไฟฟ้าหลอดใดหลอดหนึ่งเสียหาย หลอด      

ที่เหลือก็ยังใช้งานได้ โดยแต่ละหลอดจะต่อกับสวิตช์แบบอนุกรมเพ่ือควบคุมการปิดเปิดของวงจรไฟฟ้า 

2. การต่อหลอดไฟฟ้าที่อยู่เหนือเตียงนอนและอยู่เหนือโต๊ะทำงานโดยใช้สวิตช์ตัวเดียวกันต่อได้กี่แบบ แต่ละ

แบบมีข้อดีหรือข้อจำกัดอย่างไร 

 แนวคำตอบ ต่อได้ 2 แบบ คือ ต่อหลอดไฟฟ้าทั้งสองหลอดให้ขนานกันแล้วจึงต่ออนุกรมกับสวิตช์ โดยเมื่อกด
สวิตช์ก็จะสามารถควบคุมการปิดเปิดหลอดไฟฟ้าทั้งสองหลอดพร้อมกัน ซึ่งมีข้อดีคือถ้าหลอดไฟฟ้าหลอดใด
หลอดหนึ่งเสียหาย หลอดที่เหลือก็ยังใช้งานได้ หรือต่อหลอดไฟฟ้าทั้งสองหลอดและสวิตช์แบบอนุกรมกัน โดย
เมื่อกดสวิตช์ก็จะควบคุมการปิดเปิดหลอดไฟฟ้าทั้งสองหลอดได้เช่นกัน แต่มีข้อจำกัดคือถ้าหลอดไฟฟ้า   
หลอดใดหลอดหนึ่งเสียหาย หลอดที่เหลือจะไม่ทำงาน 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

หน่วยที่ 6 | ไฟฟ้า 
คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 

1. จากภาพวงจรไฟฟ้า ถ้าต้องการวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้า ก ควรนำสายขั้วบวกและขั้วลบของ
แอมมิเตอร์ไปต่ออย่างไร เขียนแผนภาพการต่อแอมมิเตอร์ * 

 
 แนวคำตอบ ถ้าต้องการวัดกระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้า ก ควรนำแอมมิเตอร์ไปต่อแบบอนุกรมกับหลอดไฟฟ้า ก 

เพื่อวัดกระแสไฟฟ้าที่เข้าหลอดไฟฟ้า ก หรือเพื่อวัดกระแสไฟฟ้าที่ออกจากหลอดไฟฟ้า ก ก็ได้ โดยต้องต่อขั้วบวกของ
แอมมิเตอร์เข้าทางขั้วบวกของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าและต่อขั้วลบของแอมมิเตอร์เข้าทางขั้วลบของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า 
แผนภาพการต่อแอมมิเตอร์เป็นดังภาพ 

 หรือ   
 

  

 
 
 
 

เฉลยแบบฝกึหัดท้ายบทที่ 1  

ก 

ข 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที่ 6 | ไฟฟ้า 
คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

2. จากภาพวงจรไฟฟ้า ถ้าต้องการวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมหลอดไฟฟ้า ข ควรนำสายขั้วบวกและขั้วลบของ
โวลต์มิเตอร์ไปต่ออย่างไร เขียนแผนภาพแสดงการต่อโวลต์มิเตอร์ * 

 
 แนวคำตอบ ถ้าต้องการวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมหลอดไฟฟ้า ข ควรนำโวลต์มิเตอร์ไปต่อขนานกับหลอดไฟฟ้า ข โดย

ต้องต่อขั้วบวกของโวลต์มิเตอร์เข้าทางขั้วบวกของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าและต่อขั้วลบของโวลต์มิเตอร์เข้าทางขั้วลบของ
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า แผนภาพการต่อโวลต์มิเตอร์เป็นดังภาพ 

 
  

ก ข 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

หน่วยที่ 6 | ไฟฟ้า 
คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

3. เมื่อต่อแอมมิเตอร์เข้าในวงจรไฟฟ้าโดยใช้ขั้วบวกที่รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุดของแอมมิเตอร์เป็น 5 แอมแปร์ 
เข็มของแอมมิเตอร์ชี้ดังภาพ ค่าที่อ่านได้เป็นเท่าใด * 

 
 แนวคำตอบ ที่ขั้วบวกเป็น 5 A จะได้ว่าระยะห่างระหว่างขีดหรือระยะ 1 ช่องของแถวด้านบนซึ่งมีทั้งหมด 50 ช่อง มี

ค่าเท่ากับ (5 A)/(50 ช่อง) = 0.1 A จากภาพจะเห็นว่าเข็มของแอมมิเตอร์ชี้ที่ช่องที่ 12 ดังนั้นค่ากระแสไฟฟ้าที่อ่าน
ได้จะเท่ากับ 12 × 0.1 A = 1.20 A 

4. เมื่อต่อโวลต์มิเตอร์ระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ขั้วบวกที่รองรับความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุดของโวลต์มิเตอร์เป็น 
15 โวลต ์เข็มของโวลต์มิเตอร์ชี้ดังภาพ ค่าที่อ่านได้เป็นเท่าใด * 

 
 แนวคำตอบ ที่ขั้วบวกเป็น 15 V จะได้ว่าระยะห่างระหว่างขีดหรือระยะ 1 ช่อง จากทั้งหมด 30 ช่อง มีค่าเท่ากับ  

(15 V)/(30 ช่อง) = 0.5 V จากภาพ เข็มของโวลต์มิเตอร์ชี้ที่ประมาณช่องที่ 9 ดังนั้นค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่อ่านได้
จะเท่ากับ 9 × 0.5 V = 4.5 V  
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5. วงจรไฟฟ้าหนึ่งต่อกับเครื ่องใช้ไฟฟ้าที่มีค่าความต้านทานไฟฟ้า 300 โอห์ม และมีกระแสไฟฟ้าผ่าน 0.04 
แอมแปร์ ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมอุปกรณ์ไฟฟ้านี้เป็นเท่าใด * 

 แนวคำตอบ จากโจทย์ ความต้านทานไฟฟ้า R = 300 Ω กระแสไฟฟ้า I = 0.04 A 
หาความต่างศักย์ไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์  V = IR 
    V = (0.04 A)(300 Ω) 
    V = 12 V 
ดังนั้น ความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่ากับ 12 โวลต์ 

6. วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยหลอดไฟฟ้า 6 โวลต์ ถ่านไฟฉาย 3 โวลต์ และสวิตช์ ถ้าวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่
ผ่านหลอดไฟฟ้านี้ได้เท่ากับ 280 มิลลิแอมแปร์ และวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมหลอดไฟฟ้าได้เท่ากับ 2.1 โวลต ์
ความต้านทานไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้านี้เป็นเท่าใด * 

 แนวคำตอบ จากโจทย์ กระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้า I = 0.28 A และความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมหลอดไฟฟ้า V = 2.1 V 
หาความต้านทานไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์  V = IR 

     R = V/I 
     R = (2.1 V)/(0.28 A) 
     R = 7.5 Ω 

ดังนั้น ความต้านทานไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้าเท่ากับ 7.5 โอห์ม 
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7. ลวดตัวนำเส้นหนึ่งวัดค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าได้ดังกราฟ ค่าความต้านทานไฟฟ้าของลวดตัวนำ
นี้มีค่าเป็นเท่าใด ** 

 
  

 แนวคำตอบ  

 จากความสัมพันธ์ V = IR ความต้านทานไฟฟ้า R คืออัตราส่วนระหว่าง V/I 

 จากกราฟ จะได้ว่า 

 ถ้าใช้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 2.7 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 0.018 แอมแปร์  

  R = (2.7 V)/(0.018 A)  

  R = 150 Ω  

 หรือ ถ้าใช้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 3.6 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 0.024 แอมแปร์ 

   R = (3.6 V)/(0.024 A)  

  R = 150 Ω  

 หรือ ถ้าใช้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 5.4 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 0.036 แอมแปร์ 

   R = (5.4 V)/(0.036 A)  

  R = 150 Ω 

 ดังนั้น ความต้านทานไฟฟ้าของตัวต้านทานไฟฟ้าน้ีเท่ากับ 150 โอห์ม 
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8. จากภาพวงจรไฟฟ้า สามารถเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าได้อย่างไร * 

 

แนวคำตอบ  

 
9. จากภาพวงจรไฟฟ้า ถ้าความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมหลอดไฟฟ้า A เป็น 2.2 โวลต์ ความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมหลอด

ไฟฟ้า B เป็น 2.5 โวลต์ และความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมหลอดไฟฟ้าทั้งสามหลอดเป็น 7.0 โวลต์ ความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าคร่อมหลอดไฟฟ้า C เป็นเท่าใด * 

 

แนวคำตอบ จากภาพ หลอดไฟฟ้าต่อกันแบบอนุกรม ความต่างศักย์ไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้า A B และ C รวมกัน     

จะเท่ากับความต่างศักย์ไฟฟ้ารวม 7.0 โวลต์ ดังนั้นความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมหลอดไฟฟ้า C หาได้จาก 

VA + VB + VC = Vรวม 

               VC = Vรวม – VA – VB 

               VC = 7.0 V – 2.2 V – 2.5 V 

               VC = 2.3 V 

ดังนั้น ความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมหลอดไฟฟ้า C เท่ากับ 2.3 โวลต์   

A B C 
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10. จากภาพวงจรไฟฟ้า ถ้าความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมหลอดไฟฟ้า ก เป็น 6 โวลต์ กระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้า 
ข เป็น 0.4 แอมแปร์ และกระแสไฟฟ้าที่ผ่านสวิตช์เป็น 1.0 แอมแปร์ กระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้า ก และ
ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่คร่อมหลอดไฟฟ้า ข เป็นเท่าใด ** 

 

แนวคำตอบ จากภาพ หลอดไฟฟ้าต่อกันแบบขนาน  
สำหรับวงจรไฟฟ้าแบบขนาน ความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมหลอดไฟฟ้า ก และ ข เท่ากัน และเท่ากับ 6 โวลต์ 
ดังนั้น ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมหลอดไฟฟ้า ข เป็น 6 โวลต์ 
สำหรับวงจรไฟฟ้าแบบขนาน กระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้าแต่ละหลอดรวมกัน จะเท่ากับกระแสไฟฟ้ารวม

ของทั้งวงจร ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้า ข เป็น 0.4 แอมแปร์ และกระแสไฟฟ้ารวมเป็น 1.0 แอมแปร์  
ดังนั้น ค่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้า ก เป็น 1.0 – 0.4 = 0.6 แอมแปร์ 

 

  

ก ข 
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สาระสำคัญ 

 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในหนึ่งหน่วยเวลา เรียกว่า กำลังไฟฟ้า มีหน่วยในระบบ SI เป็น จูลต่อวินาที หรือวัตต์      
โดยพลังงานไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้คำนวณได้จากผลคูณระหว่างกำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเวลาที่ใช้ ซึ่งสามารถ
นำมาคำนวณค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนได้ โดยค่าไฟฟ้าจะคิดจากพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมดในราคาต่อหน่วยหรือ
เรียกว่า ค่าไฟฟ้าฐาน นอกจากนี้ยังรวมค่าบริการรายเดือน ค่าไฟฟ้าผันแปร และภาษีมูลค่าเพ่ิมเข้าไปด้วย  
 การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่ายสามารถทำได้โดยเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
ให้ถูกต้องกับค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ระบุไว้บนเครื่องใช้ไฟฟ้าและค่ากำลังไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้งาน และควรใช้งาน
อย่างถูกวิธ ี 
 เครื ่องใช้ไฟฟ้าจะมีชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อยู ่ในวงจรไฟฟ้า เช่น ตัวต้านทาน ไดโอด ตัวเก็บประจุ และ
ทรานซิสเตอร์ โดยตัวต้านทานทำหน้าที่ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้า ไดโอดทำหน้าที่ให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านทาง
เดียว ตัวเก็บประจุทำหน้าที่เก็บและคายประจุไฟฟ้า และทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่เป็นสวิตช์อัตโนมัติปิด หรือเปิด
วงจรไฟฟ้าและควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้า ในการต่อวงจรไฟฟ้าต้องเลือกใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมกับหน้าที่
ของช้ินส่วนนั้นและต่อวงจรไฟฟ้าให้ถูกต้องเพ่ือให้วงจรไฟฟ้าทำงานได้ตามความต้องการ 
 
  

ไฟฟ้าในชีวิตประจำวนั บทที่ 2 
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จุดประสงคข์องบทเรียน เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว นักเรียนจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ 

1. อธิบายและคำนวณพลังงานไฟฟ้าโดยใช้สมการ W = Pt 
2. คำนวณค่าไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 
3. นำเสนอวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย 
4. บรรยายการทำงานของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในวงจรไฟฟ้า 
5. เขียนแผนภาพและต่อช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกสใ์นวงจรไฟฟ้าให้ทำงานได้ตามต้องการ 
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จุดประสงค ์
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

1.  อธิบายและคำนวณ
พลังงานไฟฟ้าโดยใช้
สมการ W = Pt 

 

1. พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในหนึ่งหน่วย
เวลา เรียกว่า กำลังไฟฟ้า ตาม
ความสัมพันธ์                 ซึ่ง
กำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นจูลต่อวินาที 
หรือวัตต์ 

2. พลังงานไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้หา
ได้จากผลคูณระหว่างกำลังไฟฟ้า
ของเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเวลาที่ใช้ตาม
สมการ W = Pt 

 1.  อธิบายและคำนวณ
พลังงานไฟฟ้าของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้
สมการ W = Pt 

2.  คำนวณค่าไฟฟ้าของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 

3.  นำเสนอวิธีการใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดและ
ปลอดภัย 

 

1. ค่าไฟฟ้าในบ้านหาได้จากพลังงาน
ไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ โดยคำนวณจาก
ราคาต่อหน่วย ซึ่งจะเป็นค่าไฟฟ้าฐาน 

2. ค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนหา
ได้จากผลรวมของค่าไฟฟ้าฐาน 
ค่าบริการรายเดือน ค่าไฟฟ้า 

    ผันแปร และภาษีมูลค่าเพิ่ม 
3. การเลือกใชเ้ครื่องใช้ไฟฟ้าต้อง

เลือกใช้ให้ตรงกับค่าความต่างศักย ์
ไฟฟ้าที่ระบุไว้บนเครื่องใช้ไฟฟ้า
เพื่อความปลอดภัย   

4. การเลือกใชเ้ครื่องใช้ไฟฟ้าต้อง
เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มี
กำลังไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการ  

    ใช้งานเพื่อความประหยัด 
5. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องใช้

เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกวิธีเพื่อความ
ปลอดภัย  

กิจกรรมที่ 6.6  
ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัดและ
ปลอดภัยได้อย่างไร 

1.  คำนวณค่าไฟฟ้าของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 

2. วางแผนการใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
อย่างถูกต้อง 
ประหยัด และ
ปลอดภัย 

3.  เปรียบเทียบค่าไฟฟ้า
ก่อนและหลังปฏิบัติ
เพื่อการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 

4.  นำเสนอวิธีการใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดและ
ปลอดภัย 

 
 

ภาพรวมการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
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จุดประสงค ์
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

4.  บรรยายการทำงาน
ของชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกสใ์น
วงจรไฟฟ้า 

5.  เขียนแผนภาพและ
ต่อช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกสใ์น
วงจรไฟฟ้าให้ทำงาน
ไดต้ามต้องการ 

1. เครื่องใช้ไฟฟ้ามีวงจรไฟฟ้าซึ่ง
ประกอบด้วยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์

2. ชิ้นส่วนอิเลก็ทรอนิกส์เป็นชิ้นส่วนที่
มีหน้าที่ควบคมุการเคลื่อนทีข่อง
กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า  

3. การต่อวงจรไฟฟ้าต้องเลือกใช้
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสม
ตามหน้าที่ของช้ินส่วนนั้น และต่อ
วงจรไฟฟ้าให้ถูกต้อง วงจรไฟฟ้าจึง
ทำงานได้ตามต้องการ 

  

4.  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีหลายชนิด 
ซึ่งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานที่
สำคัญ เช่น ตัวต้านทาน ไดโอด  

    ตัวเก็บประจุ และทรานซิสเตอร์ 
โดยแต่ละชิ้นส่วนจะควบคุมการ
เคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าใน
วงจรไฟฟ้าที่แตกต่างกันตามหน้าที่
ของช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์นัน้ ๆ 

5.  ตัวต้านทานทำหน้าที่ควบคุม
ปริมาณกระแสไฟฟ้า  

กิจกรรมที่ 6.7  
ตัวต้านทานมีหน้าที่ 
อะไร 
 
 
 

1. สังเกตและบรรยาย
หน้าที่ของตวัต้านทาน
ในวงจรไฟฟ้า 

2.  ต่อตัวต้านทานใน
วงจรไฟฟ้าเพื่อให้
วงจรทำงานได้ตาม
ต้องการ 

3.  เขียนแผนภาพแสดง
การต่อตัวต้านทานใน
วงจรไฟฟ้า 

6. ไดโอดทำหน้าที่ให้กระแสไฟฟ้า
เคลื่อนที่ผ่านทางเดียว 

 

กิจกรรมที่ 6.8  
ไดโอดมีหน้าที่อะไร 
 

1. สังเกตและบรรยาย
การทำงานของไดโอด
ในวงจรไฟฟ้า 

2. ต่อไดโอดใน
วงจรไฟฟ้าเพ่ือให้
วงจรทำงานได้ตาม
ต้องการ 

3. เขียนแผนภาพแสดง
การต่อไดโอดใน
วงจรไฟฟ้า 
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จุดประสงค ์
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

 7.  ตัวเก็บประจุทำหน้าที่เก็บและคาย
ประจุไฟฟ้า ซึ่งความสามารถในการ
เก็บและคายประจุไฟฟ้า เรียกว่า 
ความจุไฟฟ้า มีหน่วยเป็นฟารัด  

 

กิจกรรมที่ 6.9  
ตัวเก็บประจุมีหน้าที ่
อย่างไร 
 
 

1. สังเกตและบรรยาย
หน้าที่ของตัวเก็บ
ประจุในวงจรไฟฟ้า 

2. ต่อตัวเก็บประจุใน
วงจรไฟฟ้าเพื่อให้
วงจรทำงานได้ตาม
ต้องการ 

3. เขียนแผนภาพแสดง
การต่อตัวเก็บประจุ
ในวงจรไฟฟ้า 

8. ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ 
อัตโนมัติปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้า
และควบคุมปรมิาณกระแสไฟฟ้า  

กิจกรรมที่ 6.10  
ทรานซิสเตอรม์ี
หน้าที่อะไร 
 
 
 

1. สังเกตและบรรยาย
หน้าที่ของ
ทรานซิสเตอร์ใน
วงจรไฟฟ้า 

2. ต่อทรานซิสเตอร์ใน
วงจรไฟฟ้าเพื่อให้
วงจรทำงานได้ตาม
ต้องการ 

3. เขียนแผนภาพแสดง
การต่อทรานซิสเตอร์
ในวงจรไฟฟ้า 

9.  การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
หน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
และการต่อวงจรไฟฟ้าเพื่อ
แก้ปัญหา 

กิจกรรมท้ายบท  
Smart Farming ทำ
ได้อย่างไร 
 

1.  สร้างช้ินงานโดย
ประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องการต่อวงจร 
ไฟฟ้าและหน้าที ่  
ของช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส ์เพื่อ
แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ทีก่ำหนด 
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ทักษะ 
เรื่องที่ 

1 2 ท้ายบท 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

การสังเกต    
การวัด    

การจำแนกประเภท    

การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ และสเปซกับเวลา    

การใช้จำนวน    

การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล    

การลงความเห็นจากข้อมูล    

การพยากรณ์    

การตั้งสมมติฐาน    

การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ    

การกำหนดและควบคุมตัวแปร    

การทดลอง    

การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป    

การสร้างแบบจำลอง    
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา    
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ    
ด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ    
ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม    
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
ด้านการทำงาน การเรียนรู้ และการพึ่งตนเอง    

 
 
 
 
 
 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ท่ีควรจะได้จากบทเรียน 
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1. กระตุ้นความสนใจของนักเรียนเพื่อนำเข้าสู่บทที่ 2 ไฟฟ้าใน
ชีวิตประจำวัน โดยอาจใช้คำถามดังนี้ 

• นักเรียนรู้จักสมาร์ตโฮมหรือไม่ (นักเรียนตอบตามความ
เข้าใจของตนเอง)  

• นักเรียนคิดว่าสมาร์ตโฮมเป็นอย่างไร (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจของตนเอง) 

2. ให้นักเรียนสังเกตภาพนำบทเกี่ยวกับสมาร์ตโฮมหรือบ้านอัจฉริยะ 
หรืออาจใช้สื่อวีดิทัศน์ (https://youtu.be/nnkxsJkEQOA) พร้อม
ทั้งอ่านเนื้อหานำบทและร่วมกันอภิปรายโดยอาจใช้คำถาม
ดังต่อไปนี้ 

• สมาร์ตโฮมหรือบ้านอัจฉริยะเป็นอย่างไร (สมาร์ตโฮมเป็น
บ้านที ่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื ่อความสะดวกสบาย 
ความปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย์ส ิน  การประหยัด
พลังงาน และการดูแลสุขภาพ) 

• เทคโนโลยีที่ใช้ในสมาร์ตโฮมช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้อย่างไรบ้าง (ระบบไฟฟ้าอัตโนมัติช่วยให้ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า ระบบสื่อสารทางไกลช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้อยู่อาศัย) 

• นักเรียนคิดว่าค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในสมาร์ตโฮมจะมากกว่าหรือน้อยกว่าบ้านปกติทั่วไปเพราะเหตุใด (นักเรียน
ตอบตามความเข้าใจของตนเอง) 

 
ความรู้เพิ่มเตมิสำหรับคร ู

สมาร์ตโฮมเป็นบ้านที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อยูอ่าศัย 4 ด้านคือ ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน การประหยัดพลังงาน และการดูแลสุขภาพของผู้อยู่อาศัย เช่น ระบบควบคุมแสงสว่าง ระบบควบคุมอุณหภูมิ 
ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบความบันเทิง โดยแต่ละระบบประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนคือ อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่
สามารถเชื่อมโยงกันได้ ระบบเครือข่ายที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าด้วยกันแบบไร้สายหรือผ่านการเดินสาย และระบบ
ควบคุมหลักซึ่งเป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างเทคโนโลยีที่แตกต่างกันภายในอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อรับคำสั่งทั้งภายในและ
ภายนอกบ้านหรือควบคุมการทำงานได้จากระยะไกลผ่านสมาร์ตโฟนหรืออุปกรณ์อื่น ๆ 
ที่มา : https://www.arm.co.th/Knowledge.aspx?id=2  
  https://www.studio7thailand.com/how-to/smarthome/  

 

 

ครูดำเนินการดังนี ้การนำเข้าสูห่น่วยการเรียนรู ้

https://youtu.be/nnkxsJkEQOA
https://www.arm.co.th/Knowledge.aspx?id=2
https://www.studio7thailand.com/how-to/smarthome/
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3. ให้นักเรียนอ่านคำถามนำบท จุดประสงค์ของบทเรียน และอภิปรายร่วมกันเพื่อให้ทราบขอบเขตเนื้อหาในบทเรียน 
รวมทั้งเป้าหมายการเรียนรู้ในบทเรียน (นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า การคำนวณค่าไฟฟ้า
ของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดและปลอดภัย และหน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ในวงจรไฟฟ้า) 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี ้

1. ให้นักเรียนสังเกตภาพนำเรื่อง อ่านเนื้อหานำเรื่อง และร่วมกัน
อภิปรายโดยอาจใช้คำถามดังน้ี 

• จากภาพ แหล่งพลังงานใดที่ใช้เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า  
(พลังงานน้ำจากเขื่อน)  

• พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าสามารถส่งมาถึงผู้ใช้ได้อย่างไร 
(พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าส่งมาถึงบ้านของเราผ่านระบบ
สายส่งไปยังสถานีย่อยที่มีการแปลงความต่างศักย์ไฟฟ้า
หรือแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้นหรือลดลง)  

• นักเรียนคิดว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแต่ละชนิดใช้พลังงาน
ไฟฟ้าแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตามความ
เข้าใจของตนเอง) 

2. ให้นักเรียนอ่านคำสำคัญ ทำกิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนเรียนเพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับ
กำลังและการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง หากพบว่านักเรียนยังมี
ความรู้พื้นฐานไม่ถูกต้อง ครูควรทบทวนหรือแก้ไขความเข้าใจคลาดเคลื่อนของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้
พื้นฐานเก่ียวกับกำลังและการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะเรียนรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าต่อไป 

 
ความรู้เพิ่มเตมิสำหรับคร ู

พลังงานเป็นปริมาณที่แสดงถึงความสามารถในการทำงาน โดยพลังงานมีหลายแบบตามลักษณะที่ปรากฏหรือการนำไปใช้งาน เช่น 
พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน พลังงานเสียง พลังงานแสง พลังงานเคมี พลังงานกล ซึ่งพลังงานกลเป็นผลรวมของพลังงานจลน์และ
พลังงานศักย์ เช่น พลังงานศักย์โน้มถ่วง โดยพลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นพลังงานของวัตถุที่อยู่ภายใต้สนามโน้มถ่วงซึ่งจะมีค่ามากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับมวลและความสูงของวัตถุจากระดับอ้างอิง ส่วนพลังงานจลน์เป็นพลังงานที่มีอยู่ในวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ซึ่งจะมีค่ามากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับมวลและอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ พลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของวัตถุมีความสัมพันธ์กัน โดยเมื่อ
ปล่อยวัตถุให้ตกอิสระถ้าไม่คิดแรงต้านอากาศ วัตถุจะมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงลดลงตามระดับความสูงที่ลดลงแต่จะมีพลังงานจลน์
เพิ่มขึ้น โดยพลังงานศักย์โน้มถ่วงที่ลดลงจะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานจลน์ของวัตถุที่เพิ่มขึ้น ทำให้พลังงานกลในทุก ๆ ตำแหน่งมีค่าคงตัว
เสมอซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานกล  

นอกจากนี้พลังงานกลและพลังงานอื่น ๆ ยังสามารถเปลี่ยนกลับไปมาได้ในระบบเดียวกันหรือถ่ายโอนไปยังระบบอื่นได้ ซึ่งเป็นไปตาม
กฎการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวคือ พลังงานเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำให้สูญหายหรือสร้างขึ้นใหม่ แต่สามารถเปลี่ยนพลังงานจากพลังงาน
หนึ่งที่มีในวัตถุนั้นให้เป็นพลังงานอื่น ๆ หรือถ่ายโอนพลังงานจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่งได้โดยยังคงเป็นพลังงานแบบเดิม ทั้งนี้เรา
ใช้ประโยชน์ของการถ่ายโอนพลังงานและการเปลี่ยนพลังงาน เช่น การใช้ประโยชน์จากพลังงานจากลมมาหมุนกังหันลมเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้า ซึ่งลมที่มีอัตราเร็วค่าหนึ่งจะมีพลังงานจลน์ เมื่อลมกระทบกับใบพัดของกังหันลมจะถ่ายโอนพลังงานจลน์ไปสู่ใบพัดทำให ้   

 

พลังงานไฟฟ้า เรื่องที่ 1 
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ความรู้เพิ่มเตมิสำหรับคร ู

ใบพัดหมุน ใบพัดของกังหันลมจึงมีพลังงานจลน์แล้วถ่ายโอนพลังงานจลน์ไปสู่แกนเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำให้แกนของเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าหมุนตามไปด้วย และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็จะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานจลน์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้า 

กำลัง เป็นสิ่งที่บอกปริมาณงานที่ทำได้ในหนึ่งหน่วยเวลา มีหน่วยเป็นจูลต่อวินาที หรือวัตต์ เช่น เครื่องยนต์ที่ระบุกำลังไว้ 1 กิโลวัตต์ 
หมายความว่า เครื่องยนต์นี้ทำให้เครื่องจักรทำงานได้ 1,000 จูลในเวลา 1 วินาที 

 

 
เฉลยทบทวนความรู้ก่อนเรียน 

เขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ถูกต้อง และเขียนเครื่องหมาย  ×  หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง  
 1.  เครื่องซักผ้าเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานจลน์  

  ถูกต้อง เพราะเครื่องซักผ้าเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานจลน์ให้แก่มอเตอร์เพื่อทำให้  
ถังซักผ้าหมุน ทำให้เกิดการกระแทกระหว่างเสื้อผ้าและน้ำที่มีน้ำยาซักผ้า  

 2.  กังหันลมเปลี่ยนพลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นพลังงานไฟฟ้า  
  ไม่ถูกต้อง เพราะกังหันลมเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานจลน์จากลมเป็นพลังงานไฟฟ้า 

 3.  รถเข็นยกกล่องหนัก 5,000 นิวตันให้สูง 1 เมตรใช้เวลา 1 วินาทีจะมีกำลัง 5 กิโลวัตต์  
  ถูกต้อง เพราะกำลังหาได้จากสมการ P = Fs/t รถเข็นจึงมีกำลังเท่ากับ 5 กิโลวัตต ์

 4.  เครื่องยนต์ที่ระบุกำลัง 6 กิโลวัตต์ ในการทำงานจะใช้พลังงาน 6,000 จูลในเวลา 1 นาที  
ไม่ถูกต้อง เพราะเครื่องยนต์ที่ระบุกำลังเอาไว้ 6 กิโลวัตต์ หมายถึง เครื่องยนต์นี้ใช้พลังงานไฟฟ้า 6,000 
จูลในเวลา 1 วินาที เพื่อทำให้เครื่องจักรอื่น ๆ ทำงานได้ 

 
 

3. ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ โดยให้ทำกิจกรรมรู้อะไรบ้างก่อนเรียน 
นักเรียนสามารถเขียนสรุปตามความเข้าใจของตนเอง โดยครูไม่เฉลยคำตอบ และครูควรรวบรวมแนวคิดคลาดเคลื่อน
ที่พบไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และแก้ไขแนวคิดเหล่านั้นให้ถูกต้อง 

 
  

 
ตัวอย่างแนวคดิคลาดเคลื่อนทีอ่าจพบในเรื่องนี ้

• เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียบปลั๊กหรือเต้าเสียบค้างไว้โดยไม่ใช้งานจะไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า (สสวท., 2562) 
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4. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 102 เพื่อทบทวนความรู้เรื่องการเปลี่ยนพลังงาน จากนั้นกำหนดสถานการณ์
การใช้เตารีด A และ B เพื่อเชื่อมโยงเข้าสูเ่รื่องกำลังไฟฟ้า ดังนี ้

• กรณีที่ 1 เตารีด A ใช้พลังงานไฟฟ้า 5,000 จูล และเตารีด B ใช้พลังงานไฟฟ้า 12,000 จูล  

• กรณีที่ 2 เตารีด A ใช้พลังงานไฟฟ้า 5,000 จูลในเวลา 2 วินาที และเตารีด B ใช้พลังงานไฟฟ้า 12,000 จูลในเวลา          

10 วินาที 
 จากสถานการณ์ร่วมกันอภิปรายโดยใช้คำถามว่า กรณีใดสามารถเปรียบเทียบได้ว่าเตารีดใดมีอุณหภูมิสูงกว่ากัน  

เพราะเหตุใด โดยให้นักเรียนอธิบายคำตอบ เช่น กรณี 1 ไม่สามารถเปรียบเทียบได้เพราะเหตุใด และกรณี 2 สามารถ
เปรียบเทียบได้เพราะเหตุใด ตามความเข้าใจของตนเอง  

5. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 103 เพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องจากสถานการณ์ที่กำหนด ซึ่งนักเรียนจะ
สามารถสรุปได้ว่า กรณีที่ 1 ไม่สามารถสรุปได้ว่าเตารีดใดมีอุณหภูมิสูงกว่ากัน เพราะไม่ได้ระบุระยะเวลาในการ     
ใช้งาน กรณีที่ 2 สามารถสรุปได้ว่าเตารีด A มีอุณหภูมิสูงกว่า B เพราะมีการระบุระยะเวลาในการใช้งานเตารีดทั้ง
สองอัน เมื่อคิดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปในเวลา 1 วินาทีเท่ากัน เตารีด A ใช้พลังงานไฟฟ้า 2,500 จูล ขณะที่เตารีด B ใช้
พลังงานไฟฟ้า 1,200 จูล ดังนั้นเตารีด A ใช้พลังงานไฟฟ้าในเวลา 1 วินาทีมากกว่าเตารีด B เตารีด A จะมีอุณหภูมิสูง
กว่า จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า พลังงานไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ในหนึ่งหน่วยเวลา เรียกว่า 

กำลังไฟฟ้า ซึ่งมีความสัมพันธ์กับพลังงานไฟฟ้าและเวลาตามสมการ P = W/t หรือ W = Pt  โดยกำลังไฟฟ้ามีหน่วย
เป็นจูลต่อวินาที (J/S) หรือวัตต ์(W)  

6. ให้นักเรียนศึกษาการคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าจากตัวอย่างโจทย์ โดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 
104-105 แล้ววิเคราะห์ว่าโจทย์ตัวอย่างต้องการให้หาอะไร และโจทย์ตัวอย่างกำหนดอะไรให้บ้าง จากนั้นตอบคำถาม
ระหว่างเรียน โจทย์ชวนคิด และร่วมอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบของนักเรียน 

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• จากภาพ 6.23 กำลังไฟฟ้าของกาต้มน้ำไฟฟ้าและพัดลมหมายความว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ กำลังไฟฟ้าของกาต้มน้ำไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ 1,800 วัตต์ หมายความว่า กาต้มน้ำไฟฟ้าใช้พลังงาน

ไฟฟ้า 1,800 จูลในเวลา 1 วินาที ส่วนกำลังไฟฟ้าของพัดลมมีค่าเท่ากับ 19 วัตต์ หมายความว่าพัดลมใช้
พลังงานไฟฟ้า 19 จูลในเวลา 1 วินาที 
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เฉลยคำถามชวนคิด 

1. บ้านหลังหนึ่งใช้โทรทัศน์ขนาด 125 วัตต์นาน 4 ชั่วโมง และใช้หม้อหุงข้าวขนาด 450 วัตต์นาน 40 นาที 

ในแต่ละวันเครื่องใช้ไฟฟ้าใดใช้พลังงานมากกว่าและใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าเท่าใด 

แนวคำตอบ หาพลังงานไฟฟ้าที่โทรทัศน์ใช้ในแต่ละวัน 
   โจทย์กำหนด โทรทัศน์มีกำลงัไฟฟ้าขนาด 125 วัตต ์
     ใช้โทรทัศน์เปน็เวลา 4 ชั่วโมง  

นั่นคือ ใช้โทรทัศน์นาน 4 ชั่วโมง x 60 นาท ีx 60 วินาที เท่ากับ 14,400 วินาที 
  จากความสัมพันธ ์       W = Pt  
                  = 125 W x 14,400 s 
                 =  1,800,000 J  หรือ  1,800 kJ 

   พลังงานไฟฟ้าที่โทรทัศนใ์ช้ในแต่ละวัน เท่ากับ 1,800 กิโลจูล 
หาพลังงานไฟฟ้าที่หม้อหุงข้าวใช้ในแต่ละวัน 

   โจทย์กำหนด หม้อหุงข้าวมีกำลังไฟฟ้าขนาด 450 วัตต ์
     ใช้หม้อหุงข้าวเป็นเวลา 40 นาท ี

นั่นคือ ใช้หม้อหุงข้าวนาน 40 นาที x 60 วินาที เท่ากับ 2,400 วนิาท ี
  จากความสัมพันธ ์       W = Pt  
                  = 450 W x 2,400 s 
                 =  1,080,000 J  หรือ  1,080 kJ 

   พลังงานไฟฟ้าที่หม้อหุงข้าวใช้ในแต่ละวัน เท่ากับ 1,080 กิโลจูล  

  ดังนั้น ในแต่ละวันโทรทัศน์ใช้พลังงานมากกว่าหม้อหุงข้าวมีค่า 1,800 – 1,080 เท่ากบั  

                             720 กิโลจูล  
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เฉลยคำถามชวนคิด 

2. ถ้าใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าในแต่ละคืนประกอบด้วยหลอดไฟฟ้าขนาด 35 วัตต์นาน 2 ชั่วโมง โทรทัศน์ขนาด 
150 วัตต์นาน 3 ชั่วโมง และพัดลมตั้งพื้นขนาด 75 วัตต์นาน 30 นาที เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเท่าใดในเดือนกันยายน 
แนวคำตอบ หาพลังงานไฟฟ้าที่หลอดไฟฟ้าใช้ในเดือนกันยายน 

  โจทย์กำหนด หลอดไฟฟ้าขนาด 35 วัตต ์
    ใช้หลอดไฟฟ้าเป็นเวลา 2 ชั่วโมง 
  นั่นคือ  ใช้หลอดไฟฟ้านาน 2 ชั่วโมง x 60 นาที x 60 วินาที  
    เท่ากับ 7,200 วินาที 

  จากความสัมพันธ ์       W = Pt 
               = 35 W x 7,200 s 
              = 252,000 J หรือ 252 kJ 

  หลอดไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้าต่อวัน 252 กิโลจูล 
  ใน 30 วัน หลอดไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้า 30 วัน X 252 กิโลจูล เท่ากับ 7,560 กิโลจูล  
                          หรือ 7.56 เมกะจูล 
  หาพลังงานไฟฟ้าที่โทรทัศน์ใช้ในเดือนกันยายน 
  โจทย์กำหนด โทรทัศน์ขนาด 150 วัตต ์

    ใช้โทรทัศน์เปน็เวลา 3 ชั่วโมง 

  น่ันคือ  ใช้โทรทัศน์นาน 3 ชั่วโมง x 60 นาท ีx 60 วินาที  

    เท่ากับ 10,800 วินาท ี

จากความสัมพันธ ์    W = Pt  
               = 150 W x 10,800 s 
              = 1,620,000 J หรือ 1,620 kJ 

  โทรทัศน์ใช้พลงังานไฟฟ้าต่อวัน 1,620 กิโลจูล 
  ใน 30 วัน โทรทัศน์ใช้พลังงานไฟฟ้า 30 วัน X 1,620 กิโลจูล เท่ากับ 48,600 กิโลจูล  
                          หรือ 48.6 เมกะจูล 
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เฉลยคำถามชวนคิด 

หาพลังงานไฟฟ้าที่พัดลมตั้งพื้นใช้ในเดือนกันยายน 
  โจทย์กำหนด พัดลมตั้งพื้นขนาด 75 วัตต ์
    ใช้พัดลมตั้งพื้นเป็นเวลา 30 นาท ี
  น่ันคือ  ใช้พัดลมตั้งพื้นนาน 30 นาที x 60 วินาที เท่ากับ 1,800 วนิาท ี

  จากความสัมพันธ ์       W = Pt  
               = 75 W x 1,800 s 
           = 135,000 J  หรือ  135 kJ 

  พัดลมตั้งพื้นใช้พลังงานไฟฟ้าต่อคืน 135 กิโลจูล 
  ใน 30 วัน พัดลมตั้งพื้นใช้พลังงานไฟฟ้า 30 วัน X 135 กิโลจูล เท่ากับ 4,050 กิโลจูล 
                          หรือ 4.05 เมกะจูล 
  ดังนั้น พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ในเดือนกันยายน  

   มีค่า 7,560 + 48,600 + 4,050 เท่ากับ 60,210 กิโลจูล หรือ 60.21 เมกะจูล 

 
7. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 106 และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการคำนวณค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายในแต่ละ

เดือน โดยใช้คำถามว่า ค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนจะมากน้อยเพียงใดเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า ค่าไฟฟ้าจะ
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าและช่วงเวลาหรือ
ระยะเวลาที่ใช้  

8. ให้นักเรียนศึกษาการคำนวณพลังงานไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ไปในหนึ่งเดือนจากโจทย์ตัวอย่างและเกร็ดน่ารู้ โดย
อ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 107-109 และร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนคำนวณ
จากผลรวมของค่าไฟฟ้าฐาน ค่าบริการรายเดือน ค่าไฟฟ้าผันแปร และภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยค่าไฟฟ้าฐานเป็นพลังงาน
ไฟฟ้าทั้งหมดที่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้โดยคิดในราคาต่อหน่วย ค่าบริการรายเดือนเป็นค่าบริการที่การไฟฟ้าเป็นผู้เรียกเก็บ
จากผู้ใช้บริการตามปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าผันแปรเป็นค่าใช้จ่ายที่การไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมได้ เช่น 
ค่าเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ต้นทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบสายส่งไฟฟ้า  และภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น
ภาษีที่ผู้ใช้ต้องจ่ายตามกฎหมายกำหนด   
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ความรู้เพิ่มเตมิสำหรับคร ู

ค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ  เรียกอีกอย่างว่า ค่า Ft ย่อมาจากคำว่า Fuel 
adjustment charge (at the given time) ซึ่งค่าไฟฟ้าผันแปรเป็นส่วนหนึ่งที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน 
เนื่องจากโครงสร้างค่าไฟฟ้าฐานคำนวณจากค่าใช้จ่ายในการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า ระบบสายส่ง ค่าเชื้อเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟ้า และการซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ค่าใช้จ่ายระบบสาย
จำหน่ายหรือระบบสายส่งและการค้าปลีกของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใต้สมมติฐานความต้องการใช้
ไฟฟ้า ราคาเชื้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟ้อ และการปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจการไฟฟ้าในระดับหนึ่ง  

เพื่อให้การคำนวณหาอัตราค่าไฟฟ้าสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงและลดผลกระทบของความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงต่อฐานะ
การเงินของการไฟฟ้า คณะรัฐมนตรีจึงมีมติในที่ประชุมเมื ่อวันที่ 29 มกราคม 2534 ให้นำสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดย
อัตโนมัติ (Automatic Adjustment Mechanism) มาใช้ เพื ่อให้การไฟฟ้าสามารถปรับค่าไฟฟ้าตามการเปลี่ยนแปลงของ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของการไฟฟ้า โดยมีผลตั้งแต่เดือนกันยายน 2535 เป็นต้นไป โดยค่าไฟฟ้า
ตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรือค่า Ft ได้มีการปรับปรุงรายละเอียดของสูตรเรื่อยมาเพื่อให้มีความชัดเจนและ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ของต้นทุนการผลิตไฟฟ้า จากการปรับปรุงสูตรการคำนวณ ค่า Ft จะพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของ
ค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าเท่านั้น ปัจจุบันการปรับค่า  Ft อยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
(กกพ.) 
ที่มา : https://www.mea.or.th/content/detail/2985/2987/474  

 

9. ให้นักเรียนศึกษาการคำนวณค่าไฟฟ้าจากตัวอย่างโจทย์และใช้ข้อมูลจากเกร็ดน่ารู้ประกอบ โดยอ่านเนื้อหาใน  
หนังสือเรียนหน้า 110-111 จากนั้นตอบคำถามโจทยช์วนคิดและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.mea.or.th/content/detail/2985/2987/474
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เฉลยคำถามชวนคิด 

บ้านหลังหนึ่งมีใบแจ้งค่าไฟฟ้าของเดือนธันวาคม 2561 

จากการไฟฟ้านครหลวง ดังภาพ โดยบ้านหลังนี้ใช้พลังงาน
ไฟฟ้าประเภทอัตราปกติเกิน 150 หน่วยต่อเดือน เจ้าของบ้าน
หลังนี้จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเท่าใด จงแสดงการหาค่าไฟฟ้า  
แนวคำตอบ  พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปทั้งหมด 
  = เลขอ่านครั้งหลัง – เลขอ่านครั้งก่อน 
  = 18,732 – 18,507  
  = 225 หน่วย 
 หาค่าพลังงานไฟฟ้า ดังนี้ 
 150 หน่วยแรก 3.2484 x 150 = 487.26 บาท 
 75 หน่วยถัดไป 4.2218 x 75   = 316.635 บาท 
 รวมค่าพลังงานไฟฟ้า 487.26 + 316.635 = 803.895 
บาท 
 นั่นคือ  ค่าไฟฟ้าฐาน เท่ากับ 803.895 บาท 
   ค่าบริการรายเดือน เท่ากับ 38.22 บาท 

 ค่าไฟฟ้าผันแปร  = -0.1590 บาทต่อหน่วย 
     = -0.1590 บาทต่อหน่วย x 225 หน่วย  
     = -35.775 บาท 
 นั่นคือ  ค่าไฟฟ้าผันแปร เท่ากับ -35.775 บาท 
 รวมเงินที่ต้องชำระก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 803.895 + 38.22 + (-35.775) บาท เท่ากับ 806.34 บาท  

    เงินที่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  =  (
7

100
) x 806.34 บาท 

 

          = 56.44 บาท 
  รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น 806.34 + 56.44 เท่ากับ 862.78 บาท 
      ดังนั้น    ผู้ใช้ไฟฟ้าของบ้านหลังน้ีต้องจ่ายค่าไฟฟ้า เท่ากับ 862.78 บาท 

 
10. นำเข้าสู่กิจกรรมที่ 6.6 ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยได้อย่างไร โดยใช้คำถามว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้

อยู่ในบ้านมีจำนวนมาก โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดจะมีฉลากแสดงปริมาณทางไฟฟ้ากำกับไว้ เราจะมีวิธีการ
เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นให้ถูกต้อง ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างไร  
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี ้

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (วางแผนการใช้เครื ่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้อง ประหยัด และปลอดภัย 
เปรียบเทียบค่าไฟฟ้าก่อนและหลังการปฏิบัติเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า นำเสนอวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัดและปลอดภัย) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (สังเกตข้อมูลและระบุจำนวนหน่วยของพลังงานไฟฟ้า ในใบแจ้ง      
ค่าไฟฟ้า สำรวจและบันทึกกำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและพฤติกรรมการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า สืบค้น
และวางแผนการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้อง ประหยัดและปลอดภัย ลงมือปฏิบัติตามแผนเป็นเวลา 1 เดือน 
และเปรียบเทียบจำนวนหน่วยของพลังงานไฟฟ้าที ่ใช้ไปก่อนและหลังการปฏิบัติ และนำเสนอวิธีการใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกต้อง ประหยัดและปลอดภัย) ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (นักเรียนต้องสังเกตและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าใน
ใบแจ้งค่าไฟฟ้า เช่น จำนวนหน่วยที่ใช้ไปในครั้งก่อน จำนวนหน่วยที่ใช้ไปในครั้งหลัง จำนวนหน่วยที่ใช้ในเดือนนั้น
ซึ่งเป็นผลต่างของจำนวนหน่วยที่ใช้ไปในครั้งหลังและครั้งก่อน กำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าและพฤติกรรมการใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกต้อง ประหยัดและปลอดภัย) 

 

2. ให้นักเรียนแต่ละคนสังเกตค่าพลังงานไฟฟ้าในใบแจ้งค่าไฟฟ้า สืบค้นและวางแผนการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้อง 
ประหยัดและปลอดภัย โดยครูสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำหากนักเรียนมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับค่าพลังงานไฟฟ้าที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าและการวางแผนการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า 

3. ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้อง ประหยัดและปลอดภัย โดยอาจใช้คำถามว่า การ
เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องควรพิจารณาจากอะไร มีหลักการเลือกใช้อย่างไร การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้
ประหยัดควรพิจารณาจากอะไร มีหลักการเลือกใช้อย่างไร และการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยทำได้อย่างไร 

4. หลังจากนักเรียนปฏิบัติตามแผนครบ 1 เดือนแล้ว ให้นักเรียนเปรียบเทียบจำนวนหน่วยของพลังงานไฟฟ้าก่อนและ
หลังการปฏิบัติ พร้อมนำเสนอผลและวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกต้อง ประหยัดและปลอดภัย 

  

ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยไดอ้ย่างไร กิจกรรมที่ 6.6 

ระหว่างการทำกิจกรรม (30 นาท)ี 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 
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5. ให้นักเรียนตอบคำถามท้ายกิจกรรม จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรม โดยการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
ให้ถูกต้อง ประหยัด และปลอดภัย ขึ้นอยู่กับการทำกิจกรรมของนักเรียน  
 

6. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้อง ประหยัดและปลอดภัย ตลอดจนเกร็ดน่ารู้ โดยอ่าน
เนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 113-115 และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้นอกเหนือจากการทำ
กิจกรรมที่ 6.6 เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องและปลอดภัย โดยการ
เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องเลือกใช้ให้ตรงกับค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ระบุไว้ บนเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งเป็นค่าความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้งานและต้องใช้เครื ่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกวิธี  รวมทั้งต้องเลือกใช้เครื ่องใช้ไฟฟ้าที ่มี
กำลังไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งานเพ่ือความประหยัด  

7. ถ้าพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้จากการตอบคำถามก่อนเรียน ระหว่างเรียน หรืออาจตรวจสอบ
โดยใช้กลวิธีต่าง ๆ และครูต้องแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นให้ถูกต้อง เช่น 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียบปลัก๊หรือเต้าเสียบค้าง
ไว ้โดยไม่ใช ้งานจะไม่ใช ้พลังงานไฟฟ้า 
(สสวท., 2562) 

เมื ่อเสียบปลั ๊กหรือเต้าเสียบของเครื ่องใช้ไฟฟ้าที ่มีรีโมท
ควบคุมหร ือม ีวงจรไฟฟ้าท ี ่พร ้อมทำงานได้ตลอดเวลา
(standby)  ท ิ ้ ง ไว ้  เช ่น โทรท ัศน ์  เคร ื ่ องปร ับอากาศ 
เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นยังคงใช้กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าถึงแม้จะ
ไม่ใช้งาน  

8. เชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องที่ 2 อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้คำถามว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ควบคุม
ให้วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นทำงานตามต้องการ นักเรียนคิดว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
สามารถควบคุมการทำงานของวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างไร ให้นักเรียนตอบจาก
ประสบการณ์เดิมและแนวคิดของตนเองโดยครูไม่เฉลยคำตอบ 

 
 
 
 
 
 
  

หลังการทำกิจกรรม (20 นาที) 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

1. ให้นักเรียนสังเกตภาพนำเรื ่อง หรืออาจใช้สื ่อวีดิท ัศน์ 
(https://www.youtube.com/watch?v=yTGSy-79eHc) ร่วมกับ
การนำเสนอภาพนำเรื่อง จากนั้นให้นักเรียนอ่านเนื้อหานำ
เรื่อง และร่วมกันอภิปรายโดยอาจใช้คำถามต่อไปน้ี 

• องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซา
พัฒนาหุ่นยนต์มาเพื่อช่วยปฏิบัติภารกิจบนดาวอังคาร 
หุ่นยนต์ดังกล่าวมีชื่อว่าอะไร (หุ่นยนต์ R5 หรือเรียกชื่อ
อีกอย่างว่า Valkyrie)  

• หุ ่นยนต์ R5 มีลักษณะพิเศษอย่างไร (หุ ่นยนต์ R5 มี
ลักษณะพิเศษ คือสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระคล้าย
มนุษย์ โดยใช้เซ็นเซอร์ควบคุมการเคลื่อนไหวกว่า 200 
จุดทั่วร่างกาย)  

• หุ่นยนต์ R5 มีความสามารถด้านใดบ้าง (หุ่นยนต์ R5 มีความสามารถในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ด้วยตนเอง
เนื่องจากมีระบบปัญญาประดิษฐ์ มีความสามารถในการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหายและบรรเทาภัยพิบัติเนื่องจาก
มีระบบปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีความสามารถในการสำรวจเนื่องจากมีระบบการสำรวจในพื้นที่ที่ยาก
ต่อการเข้าถึง)  

• นักเรียนคิดว่าภายในหุ่นยนต์ R5 มีวงจรไฟฟ้าหรือไม่ อย่างไร (หุ่นยนต์ R5 มีวงจรไฟฟ้าที่ซับซ้อนอยู่ภายใน 
ซึ่งประกอบด้วยส่วนรับคำสั่ง ส่วนปฏิบัติการ และส่วนแสดงผลที่ทำงานสัมพันธ์กันเป็นระบบ) 

• นักเรียนคิดว่าภายในวงจรไฟฟ้าของหุ่นยนต์ R5 จะมีการใช้งานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ หากมี ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์จะมีหน้าที่อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) 

 
ความรู้เพิ่มเตมิสำหรับคร ู

ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence หรือ AI) มีแนวคิดมาจากเครื่องจักรที่คิดได้และสิ่งมีชีวิตเทียม ซึ่งเป็นการสร้างและ
พัฒนาความฉลาดให้กับเครื่องจักรและระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ 
โดยเฉพาะความสามารถในการคิด เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ให้สามารถคิดและเป็นผู้ ช่วยในด้านต่าง ๆ จึงเรียกว่า 
ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งแบ่งออกตามความสามารถของมนุษย์ได้ 4 กลุ่มใหญ่คือ 

 

อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องที่ 2 

https://www.youtube.com/watch?v=yTGSy-79eHc
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ความรู้เพิ่มเตมิสำหรับคร ู

1. กลุ่มระบบความคิดที่เลียนแบบมนุษย์ เป็นการทำให้เครื่องจักรและระบบคอมพิวเตอร์มีสติปัญญา สามารถคิดได้เองโดย
อาศัยรูปแบบแนวคิดของมนุษย์ และแสดงการกระทำออกมาอย่างอัตโนมัติ เช่น การตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการ
เรียนรู้ 

2. กลุ่มระบบการกระทำเหนือมนุษย์ เป็นการทำให้เครื่องจักรและระบบคอมพิวเตอร์เลียนแบบการกระทำของมนุษย์โดย
อาศัยรูปแบบการทำงาน ซึ่งจะมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรืออาจมากกว่าการกระทำของมนุษย์ 

3. กลุ่มระบบความคิดอย่างมีเหตุผล เป็นการทำให้เครื่องจักรและระบบคอมพิวเตอร์มีกระบวนการคิดที่อยู่บนพื้นฐานของ
เหตุและผลคล้ายกับมนุษย์ โดยอาศัยแบบจำลองการคำนวณและหลักตรรกศาสตร์เพื่อให้เข้าใจหลักของเหตุและผล และ
คำนวณเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามความเป็นไปได้และคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 

4. กลุ่มระบบกระทำอย่างมีเหตุผล เป็นการทำให้เครื่องจักรและระบบคอมพิวเตอร์สามารถแสดงออกและกระทำการต่าง ๆ 
สอดคล้องกันอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งเกิดจากกระบวนการคำนวณที่มีประสิทธิภาพของระบบความคิดอย่างมีเหตุผล จึง
สามารถกำหนดการกระทำหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมาได้อย่างชัดเจนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

ปัญญาประดิษฐ์มีหลายประเภท เช่น  
- Expert system เป็นระบบการให้คำแนะนำในการจัดการปัญหา โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่ผู้เชี่ยวชาญเขียน

โปรแกรมไว้ ซึ่งระบบจะดำเนินการเมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูลในลักษณะการถามตอบและประมวลผล 
- Neural networks เป็นระบบที่สามารถกระทำหรือจำลองการทำงานของสมองมนุษย์ได้ เช่น มีความสามารถ ในการ

ค้นหาความสัมพันธ์และแนวโน้มต่าง ๆ จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนมาก
แม้ว่าสารสนเทศไม่ครบถ้วน หรือมีความสามารถในการปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่เพ่ือให้ได้สารสนเทศใหม่อย่างรวดเร็ว 

- Genetic algorithm เป็นระบบที่ช่วยสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุด 
- Robotic เป็นเครื่องจักรกลหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีระบบการทำงานที่มีความแม่นยำสูง สามารถทำงานแทนมนุษย์

ตามจุดประสงค์ที่พัฒนาขึ้น เช่น หุ่นยนต์พยาบาล แขนกลในโรงงานอุตสาหกรรม 
ที่มา :  https://il.mahidol.ac.th/e-media/computer/evolution/AI_what.html 

http://choopanr.staff.kmutnb.ac.th/files/course/common/AI.pdf  
http://apheit.bu.ac.th/jounal/science-vol6-1/10_17_formatted%20V6-1.pdf  
https://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/oct_dec_10/pdf/aw25.pdf  

 
2. ให้นักเรียนอ่านคำสำคัญ ทำกิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนเรียนเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและการต่อวงจรไฟฟ้า โดย

วิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า และการต่อหลอดไฟฟ้าให้สว่าง แล้วร่วมกันอภิปราย
เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ถ้าครูพบว่านักเรียนยังทำกิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนเรียนไม่ถูกต้อง ครูควรทบทวนหรือ
แก้ไขความเข้าใจคลาดเคลื่อนของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะเรียนรู้เรื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ต่อไป  

 
  

https://il.mahidol.ac.th/e-media/computer/evolution/AI_what.html
http://choopanr.staff.kmutnb.ac.th/files/course/common/AI.pdf
http://apheit.bu.ac.th/jounal/science-vol6-1/10_17_formatted%20V6-1.pdf
https://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/oct_dec_10/pdf/aw25.pdf
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เฉลยทบทวนความรู้ก่อนเรียน 

1. เขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ถูกต้อง และเขียนเครื่องหมาย  ×  หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง  
 1.1  วงจรไฟฟ้าประกอบด้วยถ่านไฟฉายและหลอดไฟฟ้าที่เหมือนกัน 

3 ดวง คือ a b และ c เมื่อหลอดไฟฟ้า b ขาด ถ้าวัดค่าความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าคร่อมหลอดไฟฟ้า a และหลอดไฟฟ้า c ค่าความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้แตกต่างกัน 
ไม่ถูกต้อง เพราะหลอดไฟฟ้าทั ้ง 3 ดวงที่เหมือนกันจะมีความ
ต้านทานไฟฟ้า เท่ากัน เมื ่อหลอดไฟฟ้า b ขาด จะเสมือนหลอดไฟฟ้า a และ c ต่ออนุกรมกัน 
กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านจะเท่ากัน และจากความสัมพันธ์ V = IR เมื่อค่าความต้านทานไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้า a และ c เท่ากัน ทำให้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่วัดคร่อมหลอดไฟฟ้า a 
และ c เท่ากัน 

 1.2  จากวงจรไฟฟ้าข้อ 1.1 ถ้าหลอดไฟฟ้า c ขาด เมื่อวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่านหลอดไฟฟ้า a และ
หลอดไฟฟ้า b ค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้มีค่าเป็นศูนย ์
ถูกต้อง เพราะหลอดไฟฟ้า c ต่อเข้ากับหลอดไฟฟ้า a และ b แบบอนุกรม ถ้าหลอดไฟฟ้า c ขาดก็จะ
ทำให้วงจรไฟฟ้าเป็นวงจรเปิด ไม่มีกระแสไฟฟ้าในวงจร จึงไม่มีกระแสไฟฟ้าผ่านหลอดไฟฟ้า a และ b 

2. เขียนเครื ่องหมาย  หน้าวงจรไฟฟ้าที ่ทำให้หลอดไฟฟ้าสว่าง และเขียนเครื ่องหมาย × หน้า
วงจรไฟฟ้าที่ทำให้หลอดไฟฟ้าไม่สว่าง 
 
 
            
 
 
 
 
         
 
 

 
เพราะหลอดไฟฟ้าจะสว่างเมื่อกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ครบวงจร โดยกระแสไฟฟ้าต้องผ่านด้านข้างและ 
ด้านฐานของหลอดไฟฟ้าบริเวณที่เป็นโลหะ ดังภาพ   

 

c 
a 

b 
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เฉลยทบทวนความรู้ก่อนเรียน 

 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

บริเวณที่เป็นโลหะด้านข้าง 
สำหรับต่อเข้ากับสายไฟฟ้า 

บริเวณที่เป็นโลหะด้านฐาน 
สำหรับต่อเข้ากับสายไฟฟ้า 

หลอดไฟฟ้าสว่าง 

หลอดไฟฟ้าสว่าง 

หลอดไฟฟ้าสว่าง 

หลอดไฟฟ้าไม่สว่าง 

หลอดไฟฟ้าไม่สว่าง 

หลอดไฟฟ้าไม่สว่าง 
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3. ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยให้ทำ
กิจกรรมรู้อะไรบ้างก่อนเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถเขียนตามความเข้าใจของตนเอง โดยที่ครูไม่เฉลยคำตอบ ครูควร
รวบรวมแนวคิดคลาดเคลื่อนที่พบเพ่ือนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และแก้ไขแนวคิดเหล่าน้ันให้ถูกต้อง 

4. กระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยครูอาจใช้สื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับวงจรไฟกะพริบ (https://youtu.be/GK3cb85k8S0)  
หรืออาจใชส้ื่อจริงให้นักเรียนด ูและร่วมกันอภิปรายซึ่งอาจใช้คำถาม เช่น 

• วงจรไฟฟ้าที่เห็นประกอบด้วยอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น ถ่านไฟฉาย สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้าและช้ินส่วนอื่น ๆ) 

• วงจรไฟฟ้านี้ทำงานอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) 

• วงจรไฟฟ้านี้แตกต่างจากวงจรไฟฟ้าที่นักเรียนเคยต่อมาแล้วอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) 

• ส่วนประกอบใดในวงจรไฟฟ้าทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างสลับกัน (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) 
5. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 118 จากนั้นครูอาจนำเสนอชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และร่วมกันอภิปราย 

เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานที่สำคัญ เช่น ตัวต้านทาน ไอโอด ตัวเก็บประจุ และทรานซิสเตอร์ 
เป็นชิ้นส่วนที่มีหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า จากนั้นใช้คำถามว่ า นักเรียนคิดว่า          
ตัวต้านทานทำหน้าที่ควบคุมกระแสไฟฟ้าอย่างไรหรือทำหน้าที่อะไรในวงจรไฟฟ้า เพื่อนำเข้าสู่กิจกรรมที่ 6.7 
ตัวต้านทานมีหน้าที่อะไร  

  

 
ตัวอย่างแนวคดิคลาดเคลื่อนทีอ่าจพบในเรื่องนี ้

• การอ่านค่าความต้านทานไฟฟ้าที่บอกความคลาดเคลื่อน ±5% หรือ ±10% มีค่าระหว่างผลลบถึงผลบวกของ
ค่าความต้านทานไฟฟ้ากับเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน เช่น ค่าความต้านทานไฟฟ้า 200 โอห์ม มีความคลาด
เคลื่อน ±5% แสดงว่าค่าความต้านทานไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 195-205 โอห์ม (สสวท., 2562) 

• การต่อขาริมซ้ายหรือริมขวากับขาตรงกลางของตัวต้านทานแปรค่าได้ เมื่อหมุนปุ่มปรับค่าจะให้ค่าความ
ต้านทานไฟฟ้าเหมือนกัน (สสวท., 2562) 

• ตัวเก็บประจุจะคายประจุไฟฟ้าออกมาแม้ว่าไม่ได้ต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้า (สสวท., 2562) 

https://youtu.be/GK3cb85k8S0
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี ้

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (หน้าที่ของตัวต้านทานคงที่ในวงจรไฟฟ้า) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สังเกตและบรรยายหน้าที่ของตัวต้านทานคงที่ในวงจรไฟฟ้า) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (ต่อสวิตช์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และแอมมิเตอร์เข้ากับถ่านไฟฉาย
แบบอนุกรม สังเกตรูปร่างลักษณะของตัวต้านทานคงที่แล้วต่อแทรกในวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม สลับขาของ         
ตัวต้านทานคงที่เพื่อตรวจสอบขั้ว เปลี่ยนตัวต้านทานคงที่มีค่าความต้านทานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น) ครูควรบันทึกขั้นตอน
การทำกิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไร (นักเรียนต้องสังเกตและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
หลอดไฟฟ้าและปริมาณกระแสไฟฟ้าเมื่อไม่ต่อตัวต้านทานคงที่และเมื่อต่อตัวต้านทานคงที)่ 

• ข้อควรระวังในการทำกิจกรรมมีอะไรบ้าง (เมื่ออ่านค่ากระแสไฟฟ้าและสังเกตความเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟฟ้า
แล้วต้องยกสวิตช์ขึ้นทุกครั้งทันทีเพื่อไม่ให้มีกระแสไฟฟ้าในวงจรเป็นเวลานาน ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์ ไฟฟ้าและ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เกิดความร้อนสูงหรือเกิดความเสียหาย) 

 

2. ให้นักเรียนวางแผนการทำงานเพื่อต่อวงจรไฟฟ้า โดยครูสังเกตการต่อวงจรไฟฟ้า การใช้งานแอมมิเตอร์ และการอ่าน
ค่ากระแสไฟฟ้าของนักเรียน หากนักเรียนมีข้อสงสัย ครูควรรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเพื่อใช้ประกอบการอภิปรายหลัง
การทำกิจกรรม และย้ำเตือนข้อควรระวังในการทำกิจกรรมแก่นักเรียน 

 

3. ให้นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันอภิปรายสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้
คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทางเพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า เมื่อต่อตัวต้านทานคงที่แบบอนุกรมในวงจรไฟฟ้า
ทำให้ความสว่างของหลอดไฟฟ้าลดลงและปริมาณกระแสไฟฟ้าในวงจรมีค่าลดลง การสลับขาของตัวต้านทานคงที่ไม่
มีผลต่อความสว่างของหลอดไฟฟ้าและปริมาณกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า และเมื่อเพิ่มค่าความต้านทานไฟฟ้าใน
วงจรไฟฟ้าให้มากขึ้น กระแสไฟฟ้าจะยิ่งมีค่าลดลง 

 

ตัวตา้นทานมีหน้าท่ีอะไร กิจกรรมที่ 6.7 

ระหว่างการทำกิจกรรม (30 นาท)ี 

หลังการทำกิจกรรม (20 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 

ตอนที่ 1 ตัวต้านทานคงที่ 
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4. นำเข้าสู่กิจกรรมที่ 6.7 ตอนที่ 2  ตัวต้านทานแปรค่าได้ โดยอาจใช้คำถามว่านักเรียนคิดว่าตัวต้านทานแปรค่าได้จะทำ
หน้าที่เหมือนกับตัวต้านทานคงที่หรือไม่ อย่างไร 

 

 

5. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี ้

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (หน้าที่ของตัวต้านทานแปรค่าได้ในวงจรไฟฟ้า) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สังเกตและบรรยายหน้าที่ของตัวต้านทานแปรค่าได้ในวงจรไฟฟ้า) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (ต่อสวิตช์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และแอมมิเตอร์เข้ากับถ่านไฟฉาย
แบบอนุกรม สังเกตรูปร่างลักษณะของตัวต้านทานแปรค่าได้แล้วต่อแทรกในวงจรไฟฟ้า หมุนปุ่มปรับค่าของ     
ตัวต้านทานไปช้า ๆ และหมุนกลับช้า ๆ จากนั้นย้ายสายไฟฟ้าที่ต่อกับขาริมขวาไปต่อที่ขาริมซ้ายของตัวต้านทาน
แปรค่าได ้แล้วหมุนปรับค่าซ้ำ) ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไร (นักเรียนต้องสังเกตและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
หลอดไฟฟ้าและปริมาณกระแสไฟฟ้า) 

• ข้อควรระวังในการทำกิจกรรมมีอะไรบ้าง (เมื่ออ่านค่ากระแสไฟฟ้าและสังเกตความเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟฟ้า
แล้วต้องยกสวิตช์ขึ้นทุกครั้งทันทีเพื่อไม่ให้มีกระแสไฟฟ้าในวงจรเป็นเวลานาน ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์ ไฟฟ้าและ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เกิดความร้อนสูงหรือเกิดความเสียหาย และระวังไม่ให้ลวดตัวนำของสายไฟฟ้าที่ต่อกับขา
ของตัวต้านทานแปรค่าได้แตะกันเพราะจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร) 

 

6. ให้นักเรียนวางแผนการทำงานเพื่อต่อวงจรไฟฟ้า โดยครูสังเกตการต่อวงจรไฟฟ้า การใช้งานแอมมิเตอร์ และการอ่าน
ค่ากระแสไฟฟ้าของนักเรียน หากนักเรียนมีข้อสงสัย ครูควรรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเพื่อใช้ประกอบการอภิปรายหลัง
การทำกิจกรรม และย้ำเตือนข้อควรระวังในการทำกิจกรรมแก่นักเรียน  

ระหว่างการทำกิจกรรม (30 นาท)ี 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 

ตอนที่ 2 ตัวต้านทานแปรค่าได ้
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7. ให้นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันอภิปรายสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้
คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า เมื่อต่อตัวต้านทานแปรค่าได้แบบอนุกรมใน
วงจรไฟฟ้า การหมุนปุ่มปรับค่าทำให้สามารถปรับค่าความต้านทานไฟฟ้าในวงจรให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามความ
ต้องการได้อย่างต่อเนื่อง ถ้าค่าความต้านทานไฟฟ้ามีค่ามากขึ้น จะทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างลดลง ปริมาณกระแสไฟฟ้า
จะมีค่าน้อยลง แต่ถ้าหมุนปุ่มปรับไปในทิศทางตรงกันข้าม ค่าความต้านทานไฟฟ้าจะมีค่าน้อยลง หลอดไฟฟ้าจะสว่าง
มากขึ้นและปริมาณกระแสไฟฟ้าก็จะมีค่ามากขึ้น  

8. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับหน้าที่ของตัวต้านทานจากกิจกรรมที่ 6.7 ทั้ง 2 ตอน เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า 
ตัวต้านทานทำหน้าที่ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า โดยถ้าความต้านทานไฟฟ้ามี ค่ามากขึ้น ปริมาณ
กระแสไฟฟ้าจะมีค่าน้อยลง 
 

 
ความรู้เพิ่มเตมิสำหรับคร ู

ความคลาดเคลื่อนของตัวต้านทานคงที่ เป็นความไม่แน่นอนของค่าความต้านทานไฟฟ้าที่อ่านได้จากสามแถบแรก โดย
บอกเป็นร้อยละ ตัวอย่างดังภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ่านค่าความต้านทานไฟฟ้า มีค่าเท่ากับ 10 x 102 โอห์ม หรือ 1 กิโลโอห์ม โดยมีความคลาดเคลื่อนของค่าความต้านไฟฟ้า          
1 กิโลโอห์มจากการอ่านร้อยละ 5 ซึ่งมีค่าเป็น 50 โอห์ม แสดงว่าความต้านทานไฟฟ้ามีค่าเป็นค่าใดค่าหนึ่งในช่วง 1,000 ± 50  
คือ 950-1,050 โอห์ม  

 

 
9. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่ของตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้า ตลอดจนเกร็ดน่ารู้ โดยอ่านหนังสือเรียนหน้า 

121-126 จากนั้นตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนซึ่งอาจใช้คำถาม เช่น 
 

หลังการทำกิจกรรม (20 นาที) 

น้ำตาล ดำ  แดง  ทอง 
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• การสลับขาของตัวต้านทานที่ต่อในวงจรไฟฟ้าไม่มีผลต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเพราะเหตุใด 
(ตัวต้านทานเป็นช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีขั้ว จึงสามารถต่อสลับขาได้) 

• ตัวต้านทานคงที ่และตัวต้านทานแปรค่าได้ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าแตกต่างกันอย่างไร  
(ตัวต้านทานคงที่จะควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าโดยมีค่าความต้านทานไฟฟ้าค่าหนึ่ง ไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้
กระแสไฟฟ้าในวงจรลดลงค่าหนึ่ง ส่วนตัวต้านทานแปรค่าได้จะควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าโดยมีค่าความ
ต้านทานไฟฟ้าสามารถปรับเพิ่มได้จากศูนย์ถึงค่าสูงสุดที่ระบุบนตัวต้านทาน หรือปรับลดในทางตรงกันข้ามได้
อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปตามความต้านทานไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป) 

10.  ให้นักเรียนตอบคำถามระหว่างเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบของนักเรียน 

 

เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• จากกิจกรรมที่ 6.7 จะเขียนแผนภาพการต่อตัวต้านทานคงที่และตัวต้านทานแปรค่าได้ในวงจรไฟฟ้าได้
อย่างไร  
แนวคำตอบ เราสามารถเขียนแผนภาพการต่อตัวต้านทานคงที่ในวงจรไฟฟ้า ดังภาพ 

 
 
 
 

และแผนภาพการต่อตัวต้านทานแปรค่าได้ในวงจรไฟฟ้าได้ 2 แบบ ดังภาพ 
 
 
 
 
 

• ระบุเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านวา่เครื่องใช้ไฟฟ้าใดใช้ตัวต้านทานแปรค่าได ้
 แนวคำตอบ เครื่องเสียงที่มี ปุ่มปรบัความดัง ตู้เย็นซึ่งมีปุ่มปรับระดับอุณหภูมิ 

11. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปสิ ่งที ่ได้เรียนรู้ เพื ่อให้ได้ข้อสรุปว่า ตัวต้านทานทำหน้าที ่ควบคุมปริมาณ 
กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ตัวต้านทานคงที่และตัวต้านทานแปรค่าได้ ซึ่งความต้านทาน
ไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโอห์ม การเขียนตัวต้านทานคงที่ในแผนภาพ ใช้สัญลักษณ์คือ และตัวต้านทานแปรค่าได้

ใช้สัญลักษณ์คือ หรือ  
12. เปิดโอกาสให้นักเรียนทำกิจกรรมเสริม ตัวต้านทานแปรค่าตามแสงทำหน้าที่อย่างไร โดยครูอาจจัดให้นักเรียนได้

สำรวจตรวจสอบหน้าที่ของตัวต้านทานแปรค่าตามแสงในวงจรไฟฟ้า ซึ่งเป็นตัวต้านทานชนิดหนึ่งที่นำไปใช้งานเป็น
เซ็นเซอร์แสง และร่วมกันอภิปรายว่าตัวต้านทานแปรค่าตามแสงทำหน้าที่และใช้งานอย่างไรในวงจรไฟฟ้า  

10 Ω 30 Ω 100 Ω 

6 V 6 V 6 V 

6 V 6 V 
1 kΩ 

หรือ หรือ 
1 kΩ 

6 V 

1 kΩ 
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กิจกรรมเสริม ตัวต้านทานแปรค่าตามแสงทำหน้าที่อย่างไร 

ตัวอย่างผลการทำกิจกรรมเสริม 
วัตถุประสงค ์  สังเกตและบรรยายหน้าที่ของตัวต้านทานแปรค่าตามแสงในวงจรไฟฟ้า  
วัสดุและอุปกรณ์  วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ ปริมาณ/กลุ่ม 
1. แอมมิเตอร ์ 1 เครื่อง 
2. สวิตช์ 1 อัน 
3. สายไฟฟ้า 4 เส้น 
4. ถ่านไฟฉายขนาด 1.5 V 4 ก้อน 
5. กระบะถ่านแบบ 4 ก้อน 1 อัน 
6. ตัวต้านทานแปรค่าตามแสง (LDR) 1 อัน 

วิธีทำ  
1. ต่อวงจรไฟฟ้าที ่ประกอบด้วยถ่านไฟฉาย  4 ก้อน สวิตช์ สายไฟฟ้า ตัวต้านทานแปรค่าตามแสง และ

แอมมิเตอร ์ดังภาพ  
 

 
 

                                                  ภาพการจัดอุปกรณ์ในกิจกรรม  
2. กดสวิตชเ์พื่อให้วงจรปิด สังเกตการเปลี่ยนแปลงของแอมมิเตอร ์
3. ใช้มือปิดและเปิดตัวต้านทานแปรค่าตามแสง หรือเลื่อนมือเข้าใกล้ตัวต้านทานแปรค่าตามแสงทลีะน้อย 

แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแอมมิเตอร ์ 
4. ทำซ้ำข้อ 3 โดยสลับขาของตัวต้านทานแปรค่าตามแสง 

ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 
ตาราง การเปลี่ยนแปลงของแอมมิเตอร์เมือ่แสงตกกระทบตัวต้านทานแปรค่าตามแสงแตกต่างกัน 

การบังแสงที่ตกกระทบตัวต้านทานแปรค่าตาม
แสงในวงจรไฟฟ้า 

การสลับขาตัวต้านทานแปรค่า 
ตามแสง 

การเปลี่ยนแปลง 
ของแอมมิเตอร ์

ใช้มือปิดตัวต้านทานแปรค่าตามแสง หรือเลื่อนมือเข้า
ใกล้ตัวต้านทานแปรค่าตามแสง 

ไม่สลับขา ไม่เบนจากศูนย ์
สลับขา ไม่เบนจากศูนย ์

ใช้มือเปิดตัวต้านทานแปรค่าตามแสง หรือเลื่อนมือออก
ห่างตัวต้านทานแปรค่าตามแสง 

ไม่สลับขา เบนออกจากศูนย์ 
สลับขา เบนออกจากศูนย์ 

หมายเหตุ: ทำซ้ำแล้วได้ผลการทำกิจกรรมเหมือนเดิม 

ตัวอย่างความรู้ 
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กิจกรรมเสริม ตัวต้านทานแปรค่าตามแสงทำหน้าที่อย่างไร 

ตัวต้านทานแปรค่าตามแสงทำหน้าที่เสมือนตัวตรวจรู้หรือเซ็นเซอร์แสงที่ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าใน
วงจรไฟฟ้าตามปริมาณแสงที่ตกกระทบ ซึ่งในภาวะแสงปกติ ตัวต้านทานแปรค่าตามแสงจะมีความต้านทานไฟฟ้า
น้อยมาก ทำให้เข็มของแอมมิเตอร์เบนออกจากสเกลศูนย์ไปมาก  ถ้าในภาวะแสงน้อยจนมืด ตัวต้านทานแปรค่า
ตามแสงจะมีความต้านทานไฟฟ้าสูงขึ ้น  ทำให้เข็มของแอมมิเตอร์เบนกลับไปที่สเกลศูนย์  การสลับขาของ          
ตัวต้านทานแปรค่าตามแสงไม่มีผลต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า 

 
13. ถ้าพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี ่ยวกับเรื ่องนี้ จากการตอบคำถามก่อนเรียน ระหว่างเรียน หรืออาจ

ตรวจสอบโดยใช้กลวิธีต่าง ๆ ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นให้ถูกต้อง เช่น 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

การอ่านค่าความต้านทานไฟฟ้าที ่บอกความ
คลาดเคลื่อน ±5% หรือ ±10% มีค่าระหว่างผล
ลบถึงผลบวกของค่าความต้านทานไฟฟ้ากับ
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื ่อน เช่น ค่าความ
ต้านทานไฟฟ้า 200 โอห์ม มีความคลาดเคลื่อน 
±5% แสดงว่าค่าความต้านทานไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 
195-205 โอห์ม (สสวท., 2562) 

การอ่านค่าความต้านทานไฟฟ้าที่บอกความคลาดเคลื่อน 
±5% หรือ ±10% มีค่าระหว่างผลลบถึงผลบวกของค่า
ความต้านทานไฟฟ้ากับผลคูณค่าความต้านทานไฟฟ้ากับ
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน เช่น อ่านค่าความต้านทาน
ไฟฟ้าได้ 200 โอห์ม มีความคลาดเคลื่อน ±5% หมายความ
ว่าค่าความต้านทานไฟฟ้า 200 โอห์ม มีความคลาดเคลื่อน 
5% ของ 200 โอห์ม ซึ่งมีค่าความต้านทานไฟฟ้าเป็น 10 
โอห์ม แสดงว่าค่าความต้านทานไฟฟ้ามีค่าเป็นค่าใดค่า
หนึ่งในช่วง 190-210 โอห์ม 

การต่อขาริมซ้ายหรือริมขวากับขาตรงกลางของ
ตัวต้านทานแปรค่าได้ เมื่อหมุนปุ่มปรับค่าจะให้
ค ่าความต้านทานไฟฟ้าเหมือนกัน  (สสวท., 
2562) 

การต่อขาริมซ้ายหรือริมขวากับขาตรงกลางของตัวต้านทาน
แปรค่าได้ เมื่อหมุนปุ่มปรับค่าจะให้ค่าความต้านทานไฟฟ้า
ตรงข้ามกัน 

 

14.  เชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมที่ 6.8 ไดโอดมีหน้าที่อะไร โดยใช้คำถามว่า นักเรียนคิดว่าเราจะกำหนดให้มีกระแสไฟฟา้ผ่าน
หรือไม่ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าใดอุปกรณ์ไฟฟ้าหนึ่งในวงจรไฟฟ้า นอกจากสวิตช์แล้วยังมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ทำ
หน้าที่นี้ในวงจรไฟฟ้า 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี ้

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (หน้าที่ของไดโอดในวงจรไฟฟ้า) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สังเกตและบรรยายการทำงานของไดโอดในวงจรไฟฟ้า) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (ต่อสวิตช์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และตัวต้านทานคงที่เข้ากับ
ถ่านไฟฉายแบบอนุกรม สังเกตรูปร่างลักษณะของไดโอดแล้วต่อแทรกในวงจรไฟฟ้า สลับขาของไดโอดเพื่อ
ตรวจสอบขั้ว วาดภาพวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อไดโอดแล้วทำให้หลอดไฟฟ้าสว่าง) ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรม
โดยสรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไร (นักเรียนต้องสังเกตและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความ
สว่างของหลอดไฟฟ้า รูปร่างลักษณะของไดโอด การต่อไดโอดในวงจรไฟฟ้าทั้งวงจรที่หลอดไฟฟ้าสว่างและไม่
สว่าง) 

• ข้อควรระวังในการทำกิจกรรมมีอะไรบ้าง (เมื่ออ่านค่ากระแสไฟฟ้าและสังเกตความเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟฟ้า
แล้วต้องยกสวิตช์ขึ้นทุกครั้งทันทีเพื่อไม่ให้มีกระแสไฟฟ้าในวงจรเป็นเวลานาน ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์ ไฟฟ้าและ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เกิดความร้อนสูงหรือเกิดความเสียหาย) 

 

2. ให้นักเรียนวางแผนการทำงานเพื่อต่อวงจรไฟฟ้า โดยครูสังเกตการต่อวงจรไฟฟ้าของนักเรียน หากนักเรียนมีขอ้สงสัย 
ครูควรรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเพื่อใช้ประกอบการอภิปรายหลังการทำกิจกรรม และย้ำเตือนข้อควรระวังในการทำ
กิจกรรมแก่นักเรียน 

 

3. ให้นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันอภิปรายสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้
คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า การต่อไดโอดแบบอนุกรมในวงจรไฟฟ้าจะทำให้
กระแสไฟฟ้าผ่านได้หรือมีกระแสไฟฟ้าในวงจร เมื่อต่อขาที่มีแถบคาดสีเข้ากับด้านที่ต่อกับขั้วลบของถ่านไฟฉายและ
ต่อขาที่เหลือของไดโอดเข้ากับด้านที่ต่อกับขั้วบวกของถ่านไฟฉาย ถ้าต่อสลับขาจะไม่มีกระแสไฟฟ้าในวงจร 

ไดโอดมีหน้าที่อะไร กิจกรรมที่ 6.8 

ระหว่างการทำกิจกรรม (30 นาท)ี 

หลังการทำกิจกรรม (20 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 

ตอนที่ 1 ไดโอด 
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4. นำเข้าสู่กิจกรรมที่ 6.8 ตอนที่ 2 ไดโอดเปล่งแสง โดยอาจใช้คำถามว่า นอกจากไดโอดที่นักเรียนใช้งานอยู่ยังมีไดโอด
อีกแบบ เมื ่อกระแสไฟฟ้าเคลื ่อนที ่ผ่านไดโอดจะเปล่งแสงออกมา เรียกว่า ไดโอดเปล่งแสง นักเรียนคิดว่า
ไดโอดเปล่งแสงจะทำหน้าที่ต่างจากไดโอดหรือไม่ และไดโอดเปล่งแสงควบคุมกระแสไฟฟ้าอย่างไร 

 

 

5. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี ้

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (หน้าที่ของไดโอดเปล่งแสงในวงจรไฟฟ้า) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สังเกตและบรรยายการทำงานของไดโอดเปล่งแสงในวงจรไฟฟ้า) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (ต่อสวิตช์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และตัวต้านทานคงที่เข้ากับ
ถ่านไฟฉายแบบอนุกรม สังเกตรูปร่างลักษณะและความยาวของขาไดโอดเปล่งแสงแล้วต่อแทรกเข้าในวงจรไฟฟ้า 
สลับขาของไดโอดเปล่งแสงเพ่ือตรวจสอบขั้ว) ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไร (นักเรียนต้องสังเกตและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
หลอดไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงของไดโอดเปล่งแสง รูปร่างลักษณะของไดโอดเปล่งแสง การต่อไดโอดเปล่งแสงใน
วงจรไฟฟ้าทั้งวงจรที่ไดโอดเปล่งแสงและหลอดไฟฟ้าสว่างและไม่สว่าง) 

• ข้อควรระวังในการทำกิจกรรมมีอะไรบ้าง (เมื่ออ่านค่ากระแสไฟฟ้าและสังเกตความเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟฟ้า
แล้วต้องยกสวิตช์ขึ้นทุกครั้งทันทีเพื่อไม่ให้มีกระแสไฟฟ้าในวงจรเป็นเวลานาน ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์และชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์เกิดความร้อนสูงหรือเกิดความเสียหาย) 

•  
6. ให้นักเรียนวางแผนการทำงานเพื่อต่อวงจรไฟฟ้า โดยครูสังเกตการต่อวงจรไฟฟ้าของนักเรียน หากนักเรียนมีขอ้สงสัย 

ครูควรรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเพื่อใช้ประกอบการอภิปรายหลังการทำกิจกรรม และย้ำเตือนข้อควรระวังในการทำ
กิจกรรมแก่นักเรียน  

 

7. ให้นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันอภิปรายสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้
คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า การต่อไดโอดเปล่งแสงแบบอนุกรมในวงจรไฟฟ้า
จะทำให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้หรือมีกระแสไฟฟ้าในวงจรเมื่อต่อขาสั้นของไดโอดเปล่งแสงซึ่งขอบจะมีรอยบาก เข้ากับ
ด้านที่ต่อกับขั้วลบของถ่านไฟฉาย และต่อขายาวของไดโอดเปล่งแสงเข้ากับด้านที่ต่อกับขั้วบวกของถ่านไฟฉาย ถ้าต่อ
สลับขาจะไม่มีกระแสไฟฟ้าในวงจร 

ระหว่างการทำกิจกรรม (30 นาท)ี 

หลังการทำกิจกรรม (20 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 

ตอนที่ 2 ไดโอดเปล่งแสง 
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8. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับหน้าที่ของไดโอดในวงจรไฟฟ้าจากกิจกรรมที่ 6.8 เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า ไดโอดเป็น
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้กระแสไฟฟ้าผ่านไดท้างเดียว ซึ่งการต่อไดโอดเข้าในวงจรไฟฟ้าต้องต่อขั้วหรือขาของไดโอด
ให้ถูกต้องกับขั้วของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า ถ้าสลับขาของไดโอดแล้ววงจรไฟฟ้าจะไม่ทำงาน 
 

9. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่ของไดโอดในวงจรไฟฟ้าและเกร็ดน่ารู้ โดยอ่านหนังสือเรียนหน้า 128-130 
จากนั้นตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนซึ่งอาจใช้คำถาม เช่น 

• การสลับขาของไดโอดมีผลต่อการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า เพราะเหตุใด (ไดโอดเป็นชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขั ้ว จึงยอมให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านเมื่อต่อไดโอดถูกขั้ว แต่จะไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้า
เคลื่อนที่ผ่านเมื่อต่อไดโอดไม่ถูกขั้ว ซึ่งเสมือนวงจรเปิดจึงไม่มีกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ในวงจรไฟฟ้า) 

• การระบุขั้วของไดโอดและไดโอดเปล่งแสงทำได้อย่างไร (ขั้วของไดโอดสามารถสังเกตได้จากแถบคาดสีเงินซึ่งจะ
แสดงขาลบที่ต่อจากขั้วลบหรือเรียกว่าขั้วแคโทด และขาตรงกันข้ามจะเป็นขาบวกที่ต่อจากขั้วบวกหรือเรียกว่า
ขั้วแอโนด ส่วนขั้วของไดโอดเปล่งแสงสามารถสังเกตได้จากความยาวของขาและขอบที่มีรอยบาก โดยขาสั้นที่อยู่
ด้านเดียวกับขอบที่มีรอยบากจะเป็นขาลบที่ต่อจากขั้วลบหรือเรียกว่าขั้วแคโทด และขายาวจะเป็นขาบวกที่ต่อ
จากขั้วบวกหรือเรียกว่าขั้วแอโนด) 

 

ความรู้เพิ่มเตมิสำหรับคร ู

ไดโอดเปล่งแสง (light emitting diode : LED) ที่นิยมใช้งานมีขนาด สี และรูปทรงแตกต่างกัน ซึ่งสามารถจัดกลุ่มตามลักษณะ
โครงสร้างภายนอกและพื้นที่ใช้งาน (package) ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. แบบ Surface mount type มีล ักษณะเป ็นแผ ่นบาง ด ังภาพ ซ ึ ่ งไดโอดเปล ่งแสงร ูปแบบนี ้ทนกระแสไฟฟ ้าได้                       

20 มิลลิแอมแปร์ถึง 1 แอมแปร์ 

  
 

 
 

 

 
CLCC type PLCC type 
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ความรู้เพิ่มเตมิสำหรับคร ู

2. แบบ Through-hole mount type มีขายื่นออกมาจากตัวของไดโอดเปล่งแสงโดยจะมีขา 2 ขาหรือมากกว่า 2 ขา ดังภาพ 
ซึ่งไดโอดเปล่งแสงรูปแบบนี้ทนกระแสไฟฟ้าได้ 20 มิลลิแอมแปร์ถึง 150 มิลลิแอมแปร์ ขึ้นอยู่กับลักษณะของไดโอดเปล่งแสง
แต่ละแบบ เช่น Vertical lamp type ที่นิยมใช้งานโดยทั่วไป จะทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่เกิน 20 มิลลิแอมแปร์  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Vertical lamp type Surface display Numerical display 

ไดโอดเปล่งแสงแบบ Vertical lamp type ที่มีขามากกว่า 2 ขา จะเป็นไดโอดเปล่งแสงที่สามารถให้แสงสีได้มากกว่า 1 สี 
ตัวอย่างเช่น  

 

ไดโอดเปล่งแสงที่มี 3 ขา ซึ่งจะให้แสงออกมา 2 สี เช่น สีแดงและสีเขียว โดยจะใช้ขากลางเป็นขาร่วม 
การใช้งานทำได้โดยต่อขากลางเข้าทางขั้วบวกของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า และเลือกต่อขาริมซ้ายหรือขาริม
ขวาเข้าทางขั้วลบของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเพื่อให้เปล่งแสงสีที่ต้องการเพียง 1 สี คือ สีแดงหรือสีเขียว ถ้า
หากต่อขาริมทั้ง 2 ข้างพร้อมกันจะได้แสงสีผสมจากแสงสีทั้ง 2 สี คือ แสงสีที่ผสมระหว่างแสงสีแดงและ
สีเขียวได้แสงสีเหลืองนั่นเอง 
 

ที่มา : https://www.stanley-components.com/data/technical_note/TN010_e.pdf 

  

https://www.stanley-components.com/data/technical_note/TN010_e.pdf
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10.  ให้นักเรียนตอบคำถามระหว่างเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบของนักเรียน 

 

เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• จากกิจกรรมที่ 6.8 จะเขียนแผนภาพการต่อไดโอดและไดโอดเปล่งแสงในวงจรไฟฟ้าที่หลอดไฟฟ้าสว่างได้
อย่างไร  

 แนวคำตอบ เราสามารถเขียนแผนภาพการต่อไดโอดในวงจรไฟฟ้า ดังภาพ 
 

 
 
 
 
 
 

 และแผนภาพการต่อไดโอดเปล่งแสงในวงจรไฟฟ้า ดังภาพ 

 

 

 

 
11. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า ไดโอดทำหน้าที่ให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ทางเดียว 

ซึ่งเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขั้ว โดยขั้วบวกเรียกว่าขั้วแอโนด และขั้วลบเรียกว่าขั้วแคโทด การเขียนไดโอดใน
แผนภาพใช้สัญลักษณ์คือ  ส่วนไดโอดที่สว่างเมื่อมีกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่าน เรียกว่า ไดโอดเปล่งแสง 
โดยขั้วของไดโอดเปล่งแสงพิจารณาจากความยาวของขาและขอบบาก ซึ่งขาสั้นที่อยู่ด้านเดียวกับขอบบากคือขั้วลบ 

ขาตรงกันข้ามคือขั้วบวก ไดโอดเปล่งแสงใช้สัญลักษณ์คือ  ในการใช้งานไดโอดและไดโอดเปล่งแสง
ต้องต่อขั้วให้ถูกต้อง คือต่อขั้วบวกของไดโอดเข้ากับขั้วบวกของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าและต่อขั้วลบของไดโอดเข้ากับ   
ขั้วลบของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า 

12.  เชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมที่ 6.9 ตัวเก็บประจุมีหน้าที่อย่างไร โดยใช้คำถามว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญอีกชิ้นส่วน
หนึ่งคอืตัวเก็บประจุ นักเรียนคิดว่าตัวเก็บประจุมีหน้าที่และทำงานอย่างไรในวงจรไฟฟ้า 

 
 
 
 

6 V 

10 Ω 

6 V 

10 Ω 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี ้

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (หน้าที่ของตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้า) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อย่างไร (สังเกตและบรรยายหน้าที่ของตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้า) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (สังเกตรูปร่างลักษณะของตัวเก็บประจุ ตรวจสอบประจุไฟฟ้าใน    
ตัวเก็บประจุโดยวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและต่อเข้ากับไดโอดเปล่งแสง ต่อตัวเก็บประจุกับถ่านไฟฉายนาน       
5 วินาที ตรวจสอบประจุไฟฟ้าในตัวเก็บประจุโดยวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า ต่อตัวเก็บประจุเข้ากับถ่านไฟฉายอีก
ครั ้ง แล้วต่อตัวเก็บประจุเข้ากับไดโอดเปล่งแสง ตรวจสอบประจุไฟฟ้า ในตัวเก็บประจุโดยวัดค่าความต่าง
ศักย์ไฟฟ้า) ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไร (นักเรียนต้องสังเกตและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของ      
ตัวเก็บประจุ ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ การเปลี่ยนแปลงของไดโอดเปล่งแสงก่อนต่อและหลังต่อเข้า
กับถ่านไฟฉาย วงจรไฟฟ้าที่แสดงการต่อตัวเก็บประจุกับถ่านไฟฉายและการต่อตัวเก็บประจุกับไดโอดเปล่งแสงทั้ง
ที่ทำให้ไดโอดเปล่งแสงสว่างและไม่สว่าง) 

 

2. ให้นักเรียนวางแผนการทำงานเพ่ือต่อวงจรไฟฟ้า โดยครูสังเกตการต่อวงจรไฟฟ้า การใช้งานโวลต์มิเตอร์ และการอ่าน
ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของนักเรียน หากนักเรียนมีข้อสงสัย ครูควรรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเพื่อใช้ประกอบการ
อภิปรายหลังการทำกิจกรรม 

 

3. ให้นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันอภิปรายสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้
ำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทางค เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า ตัวเก็บประจุสามารถเก็บประจุไฟฟ้าเมื่อต่อเข้ากับ

ถ่านไฟฉายและคายประจุไฟฟ้าเมื่อต่อเข้ากับไดโอดเปล่งแสง ทำให้ไดโอดเปล่งแสงสว่างได้ 
 

 

 

ตัวเก็บประจุมีหน้าท่ีอย่างไร กิจกรรมที่ 6.9 

ระหว่างการทำกิจกรรม (30 นาท)ี 

หลังการทำกิจกรรม (20 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 
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4. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่ของตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้าโดยอ่านหนังสือเรียนหน้า 132-133 และ
ร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า ตัวเก็บประจุทำหน้าที่เก็บและคายประจุไฟฟ้า ซึ่งความสามารถในการเก็บประจุ
ไฟฟ้าของตัวเก็บประจุเรียกว่า ความจุไฟฟ้า มีหน่วยเป็นฟารัด (F) ตัวเก็บประจุในกิจกรรมเป็นชนิดมีขั้ว ใช้สัญลักษณ์
ในวงจรคือ                       หรือ                      หรือ                     เมื่อต่อตัวเก็บประจุเข้ากับแหล่งกำเ นิด
ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุจะรับประจุไฟฟ้ามาเก็บในตัว เรียกว่า การประจุ (charging) และเมื่อต่อลวดตัวนำหรืออุปกรณ์
ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับตัวเก็บประจุที่ ได้รับการประจุแล้ว ตัวเก็บประจุจะคายประจุไฟฟ้าออกมา
เรียกว่า การคายประจุ (discharging) 

5. ให้นักเรียนตอบคำถามระหว่างเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบของนักเรียน  

 

เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• จากกิจกรรมที่ 6.9 จะเขียนแผนภาพการต่อตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้าขณะที่มีการประจุและมีการคาย
ประจุได้อย่างไร  

 แนวคำตอบ เราสามารถเขียนแผนภาพการต่อตัวเก็บประจุกับถ่านไฟฉายในวงจรไฟฟ้าขณะที่มีการประจุได ้
ดังภาพ 

 
 

 และแผนภาพการต่อตัวเก็บประจุกับไดโอดเปล่งแสงในวงจรไฟฟ้าขณะที่มีการคายประจุได้ ดังภาพ 

 
  

470 µF 

470 µF 

3 V 

+ - + - + - 
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6. ถ้าพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้จากการตอบคำถามก่อนเรียน ระหว่างเรียน หรืออาจตรวจสอบ
โดยใช้กลวิธีต่าง ๆ ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นให้ถูกต้อง เช่น 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

ตัวเก็บประจุจะคายประจุไฟฟ้าออกมา แม้ว่าไม่ได้
ต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้า (สสวท., 2562) 

ตัวเก็บประจุที ่ผ ่านการประจุแล้วจะคายประจุไฟฟ้า
ออกมาก็ต่อเมื่อมีการต่อลวดตัวนำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าและ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับตัวเก็บประจุครบวงจร 

 

7. เชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมที่ 6.10 ทรานซิสเตอร์มีหน้าที่อะไร โดยร่วมกันอภิปรายว่า นอกจากตัวต้านทาน ไดโอด และ
ตัวเก็บประจุแล้ว ยังมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อีกชนิดหนึ่ง เรียกว่า ทรานซิสเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยขา 3 ขา คือ ขาเบส
หรือขา B ขาอิมิตเตอร์หรือขา E และขาคอลเล็กเตอร์หรือขา C นักเรียนคิดว่าทรานซิสเตอร์มีหน้าที ่อะไรใน
วงจรไฟฟ้าและทำงานอย่างไร 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี ้

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (หน้าที่ของทรานซิสเตอร์ในวงจรไฟฟ้า) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สังเกตและบรรยายหน้าที่ของทรานซิสเตอร์ในวงจรไฟฟ้า) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (ต่อสวิตช์ ตัวต้านทาน ไดโอดเปล่งแสง และถ่านไฟฉายแบบอนุกรม 
ต่อทรานซิสเตอร์แทรกในวงจรไฟฟ้าให้ขาคอลเล็กเตอร์ต่อกับขาแคโทดของไดโอดเปล่งแสง ขาเบสและอิมิตเตอร์
ต่อกับขั้วลบของถ่านไฟฉาย ตรวจสอบการทำงานของทรานซิสเตอร์เมื่อป้อนกระแสไฟฟ้าผ่านที่ขาเบส ตรวจสอบ
การทำงานเริ่มต้นของทรานซิสเตอร์เมื่อควบคุมค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขาเบสและขาอิมิตเตอร์ด้วย       
ตัวต้านทานแปรค่าได้ แล้วหมุนปุ่มปรับค่าของตัวต้านทานแปรค่าได้เพื่อให้ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขาเบสและ
ขาอิมิตเตอร์เพิ่มทีละ 0.1 โวลต์) ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไร (นักเรียนต้องสังเกตและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
ไดโอดเปล่งแสงของวงจรไฟฟ้าทั้งที่ไม่ต่อและต่อทรานซิสเตอร์ ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขาเบสและขา
อิมติเตอร์เมื่อหมุนปุ่มปรับค่าของตัวต้านทานแปรค่าไดท้ี่ทำให้ทรานซิสเตอร์ทำงาน) 

• ข้อควรระวังในการทำกิจกรรมมีอะไรบ้าง (เมื ่ออ่านค่ากระแสไฟฟ้ าและสังเกตความเปลี ่ยนแปลงของ
ไดโอดเปล่งแสงแล้วต้องยกสวิตช์ขึ้นทุกครั้งทันทีเพื่อไม่ให้มีกระแสไฟฟ้าในวงจรเป็นเวลานาน ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์
ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เกิดความร้อนสูงหรือเกิดความเสียหาย และระวังไม่ให้ลวดตัวนำของสายไฟฟ้าที่
ต่อกบัขาของตัวต้านทานแปรค่าได้แตะกันเพราะจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร)  

 

2. ให้นักเรียนวางแผนการทำงานเพื่อต่อวงจรไฟฟ้า โดยครูสังเกตการต่อวงจรไฟฟ้า การใช้งานโวลต์มิเตอร์ และการอ่าน
ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของนักเรียน หากนักเรียนมีข้อสงสัย ครูควรรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเพื่อใช้ประกอบการ
อภิปรายหลังการทำกิจกรรม และย้ำเตือนข้อควรระวังในการทำกจิกรรมแก่นักเรียน 

  

ทรานซิสเตอรม์ีหน้าท่ีอะไร กิจกรรมที่ 6.10 

ระหว่างการทำกิจกรรม (30 นาท)ี 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 
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3. ให้นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันอภิปรายสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้
คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่เสมือนเป็นสวิตช์อัตโนมัติ
ปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้าและควบคุมกระแสไฟฟ้าให้เคลื่อนที่จากขาคอลเล็กเตอร์ไปขาอิมิตเตอร์ได้ หากมีกระแสไฟฟ้า
ปริมาณน้อยค่าหนึ่งเคลื่อนที่ผ่านขาเบสไปขาอิมิตเตอร์  หรือทรานซิสเตอร์จะเริ่มทำงานเมื่อมีความต่างศักย์ไฟฟ้า
ระหว่างขาเบสและขาอิมิตเตอร์ประมาณ 0.65 โวลต์ 
 

4. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับหน้าที่ของทรานซิสเตอร์ในวงจรไฟฟ้า ตลอดจนเกร็ดน่ารู้ โดยอ่านหนังสือเรียนหน้า 
136-141 จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า  

• ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่ควบคุมการปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสไฟฟ้าปริมาณน้อยเคลื่อนที่ผ่านขาเบส 
ขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ควบคุมกระแสไฟฟ้าที่มีปริมาณมากให้เคลื่อนที่ผ่านขาคอลเล็กเตอร์และขาอิมิตเตอร์  

• ทรานซิสเตอร์จะเริ่มทำงาน เมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขาเบสและขาอิมิตเตอร์หรือสายร่วมหรือกราวด์
ประมาณ 0.65 โวลต์  

• ทรานซิสเตอร์แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดเอ็นพีเอ็นและชนิดพีเอ็นพี ใช้สัญลักษณ์ในวงจรไฟฟ้า ดังภาพ 

 
• สัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์ที ่ขาอิมิตเตอร์จะมีลูกศรแสดงทิศทางการเคลื ่อนที ่ของกระแสไฟฟ้า โดย

ทรานซิสเตอร์ชนิดเอ็นพีเอ็น กระแสไฟฟ้าจะเคลื่อนที่ออกจากขาคอลเล็กเตอร์เข้าไปยังขาอิมิตเต อร์ หรืออาจ
กล่าวได้ว่ากระแสไฟฟ้าจะเคลื่อนที่ออกทางขาอิมิตเตอร์ ส่วนทรานซิสเตอร์ชนิดพีเอ็นพี กระแสไฟฟ้าจะเคลื่อนที่
ออกจากอิมิตเตอร์เข้าไปยังขาคอลเล็กเตอร์ หรืออาจกล่าวได้ว่ากระแสไฟฟ้าจะเคลื่อนที่เข้าทางขาอิมิตเตอร์       

C 

E 

B ชนิดเอ็นพีเอ็น 

C 

E 

B ชนิดพีเอ็นพี 

หลังการทำกิจกรรม (20 นาที) 
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5. ให้นักเรียนตอบคำถามระหว่างเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบของนักเรียน 

 

เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• จากกิจกรรมที่ 6.10 จะเขียนแผนภาพการต่อทรานซิสเตอร์ในวงจรไฟฟ้าในขณะที่ทรานซิสเตอร์ทำงานได้
อย่างไร  

 แนวคำตอบ เราสามารถเขียนแผนภาพการต่อทรานซิสเตอร์ในวงจรไฟฟ้าขณะที่ทรานซิสเตอร์เริ่มทำงานได้ 
ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

6. ให้นักเรียนทำกิจกรรมตรวจสอบตนเองเพื่อสรุปความรู้ที่ได้เรียนรู้จากบทที่ 2 ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน เรื่องพลังงาน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์โดยการเขียนบรรยาย การวาดภาพ หรือการเขียนผังมโนทัศน์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทเรียน 

  

6 V 

10 kΩ 

20 kΩ 

BC547 

330 Ω 
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ตัวอย่างผังมโนทัศน์ในบทเรียนเรื่องวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย   

 

ค่าไฟฟ้าผันแปรเป็นค่าใช้จ่ายจาก 
การไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นตัวเลขที่ผู้ขอรับ 
บริการต้องรับภาระจ่ายตามกฎหมาย 

หาจาก 

พลังงานไฟฟ้า 

ผลคูณระหว่างกำลังไฟฟ้า
ของเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเวลา 
(W=Pt) มีหน่วยเป็นจูล 

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในหนึ่ง 
หน่วยเวลา เรียกว่า กำลังไฟฟ้า  
มีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัตต ์

สามารถนำไปคำนวณ 
ค่าไฟฟ้า 

ค่าไฟฟ้าหาจากผลบวกของ 
ค่าไฟฟ้าฐาน ค่าบริการรายเดือน  

ค่าไฟฟ้าผันแปร และภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ค่าไฟฟ้าฐานหาจากพลังงานไฟฟ้าที่ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดใช้ในหนึ่งเดือน 

เมื่อคิด 

ที่ใช้ทั้งหมด 

โดย 

เมื่อ เมื่อ 

เมื่อ 

การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า 
อย่างถูกต้อง ประหยัดและปลอดภัย 

เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มี 
กำลังไฟฟ้าเหมาะสมกับการใช้งาน 

 

เลือกใช้ให้ถูกต้องกับความ 
ต่างศักย์ไฟฟ้าที่ระบุบน 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกวิธี 

ต้อง 

ต้อง 

ควร 

เช่น 

ตัวต้านทานทำหน้าทีค่วบคุม 
ปริมาณกระแสไฟฟ้าในวงจร 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

ซึ่งมี 

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่
ควบคุมการเคลื่อนที่ของ

กระแสไฟฟ้า 

ตัวเก็บประจุทำหน้าที่เก็บ 
และคายประจุไฟฟ้า 

ความสามารถในการเก็บ 
ประจุไฟฟ้า เรียกว่า 

ความจุไฟฟ้า มีหน่วยเป็นฟารัด 

ไดโอดทำหน้าที่ทำให้ 
กระแสไฟฟ้าผ่านได้ทางเดียว 

ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่เป็น 
สวิตช์อัตโนมัติปิดเปิดวงจรไฟฟ้า 
และควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้า 

ซึ่ง 

ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน เกี่ยวข้องกับ 
เกี่ยวข้องกับ 

เกี่ยวข้องกับ 
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7. สุ่มนักเรียนนำเสนอผังมโนทัศน์สรุปความรู้จากบทเรียน โดยอาจออกแบบให้นักเรียนนำเสนอผลงานเป็นกลุ่มย่อย
และอภิปรายภายในกลุ่ม  

8. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมด เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า 

• ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า เช่น ตัวต้านทาน 
ไดโอด ตัวเก็บประจุ และทรานซิสเตอร์  

• ตัวต้านทานทำหน้าที่ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า 

• ไดโอดทำหน้าที่ทำให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านทางเดียว  

• ตัวเก็บประจุทำหน้าที่เก็บและคายประจุไฟฟ้า ซึ่งความสามารถในการเก็บและคายประจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ
เรียกว่า ความจุไฟฟ้า มีหน่วยเป็นฟารัด  

• ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่เป็นสวิตช์อัตโนมัติปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้าและควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้า  

• ในการต่อวงจรไฟฟ้าต้องเลือกใช้ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมตามหน้าที่ของชิ้นส่วนนั้นและต่อวงจรไฟฟ้าให้
ถูกต้อง วงจรไฟฟ้าจึงทำงานได้ตามต้องการ 

9. ให้นักเรียนทำกิจกรรมท้ายบทเรื่อง Smart Farming ทำได้อย่างไร และตอบคำถามท้ายกิจกรรม จากนั้นร่วมกัน
อภิปรายเพื่อตอบคำถามสำคัญของบทเรียน โดยนักเรียนควรตอบคำถามสำคัญดังกล่าวได้ดังตัวอย่าง 

 

เฉลยคำถามสำคัญของบท 

• การคำนวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าทำได้อย่างไร 
แนวคำตอบ  การคำนวณพลังงานไฟฟ้าของเครื ่องใช้ไฟฟ้าคำนวณจากผลคูณระหว่างกำลังไฟฟ้าของ
เครื่องใช้ไฟฟ้ากับเวลาที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าน้ัน 

• การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและปลอดภัยทำได้อย่างไร 
 แนวคำตอบ  การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและปลอดภัยทำได้โดยเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องกับค่า

ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ระบุไว้บนเครื่องใช้ไฟฟ้า ใช้งานให้ถูกวิธีและเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังไ ฟฟ้า 
เหมาะสมกับการใช้งาน 

• ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในวงจรไฟฟ้าแตล่ะชนิดมีหน้าที่อะไร 
 แนวคำตอบ  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในวงจรไฟฟ้าทำงานเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าให้เป็นไป

ตามที่ต้องการ โดยช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์แต่ละชนิดมีหน้าที่แตกต่างกัน ดังนี ้
- ตัวต้านทานทำหน้าที่ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า 
- ไดโอดทำหน้าที่ทำให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านทางเดียว 
- ตัวเก็บประจทุำหน้าที่เก็บและคายประจุไฟฟ้า 
- ทรานซิสเตอรท์ำหน้าที่เป็นสวิตช์อัตโนมัติปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้าและควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้า 
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10.  ให้นักเรียนตรวจสอบความรู้ของตนเองด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ได้ทำ
ในบทเรียนนี้ จากนั้นอ่านสรุปท้ายบท รวมทั้งทำแบบฝึกหัดท้ายบทและแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

11.  ร่วมกันอภิปรายเพื่อตอบคำถามสำคัญของหน่วย โดยนักเรียนควรตอบคำถามสำคัญดังกล่าวได้ดังตัวอย่าง 

 

เฉลยคำถามสำคัญของหน่วย 

• วงจรไฟฟ้ามีลกัษณะและประโยชน์อยา่งไร 
แนวคำตอบ วงจรไฟฟ้าประกอบด้วยแหล่งกำเนิดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งบางวงจรไฟฟ้าอาจมี
อุปกรณ์ไฟฟ้ามากกว่า 1 ตัว การต่อวงจรไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าหลาย ๆ ตัวทำได้ 2 แบบ คือ การต่อแบบ
อนุกรมและแบบขนาน โดยการต่อแบบอนุกรมเป็นการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเรียงกันไปจนครบวงจร ซึ่ง
กระแสไฟฟ้าที่ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัวจะเท่ากัน แต่ความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมแต่ละตัวอาจไม่เท่ากัน ถ้า
อุปกรณ์ไฟฟ้าตัวใดเสียหายจะทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าในวงจร ส่งผลให้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ไม่ทำงาน ส่วนการ
ต่อแบบขนานเป็นการต่ออุปกรณ์คร่อมกันโดยต่อจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงร่วมกันและต่อจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำร่วมกัน 
อุปกรณ์ไฟฟ้าจึงมีความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมแต่ละตัวเท่ากัน แต่กระแสไฟฟ้าที่ผ่านแต่ละตัวอาจไม่เท่ากัน ถ้า
อุปกรณ์ไฟฟ้าตัวใดเสียหายจะยังมีกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ ยังคงทำงานได้ นอกจากนี้ใน
วงจรไฟฟ้าบางวงจรยังมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ามี
ประโยชน์ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือแม้กระทั่งหุ่นยนต์ทำงานได้ 
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เฉลยกิจกรรมและแบบฝึกหัดของบทที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



216 
 

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที่ 6 | ไฟฟ้า 
คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 

 

 

 
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้อง ประหยัด และปลอดภัย 
 

1.  วางแผนการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้อง ประหยัด และปลอดภัย  
2.  เปรียบเทียบค่าไฟฟ้าก่อนและหลังการปฏิบัติเพ่ือการประหยัดพลังงานไฟฟ้า  
3.  นำเสนอวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย 

 

1 เดือน 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อคน 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. ใบแจ้งค่าไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติ 1 ใบ 

2. ใบแจ้งค่าไฟฟ้าหลังการปฏิบัติ 1 ใบ 

 
ครูต้องแจ้งให้นักเรียนเตรียมใบแจ้งค่าไฟฟ้าของบ้านตนเองในเดือนก่อนปฏิบัติกิจกรรม หรือครู
อาจใช้ใบแจ้งค่าไฟฟ้าของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนวางแผนการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าของโรงเรียนแทน
บ้านตนเอง  

 

• เนื่องจากกิจกรรมนี้ นักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมเป็นเวลานาน 1 เดือน ครูสามารถเลือกจัด
กิจกรรมได้ 2 แนวทาง 

 แนวทางที่ 1 ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ประหยัด
และปลอดภัย จากนั้นวางแผนการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ประหยัด และปลอดภัย 
และปฏิบัติงานตามแผนที่วางไวเ้ป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งในระหว่างที่นักเรียนปฏิบัติงานตามแผน 
ครูสามารถจัดการเรียนรู้อื่น ๆ ได้ แล้วจัดกิจกรรมนี้อีกครั้งเพื่อให้นักเรียนได้เปรียบเทียบ
จำนวนหน่วยของพลังงานไฟฟ้าก่อนและหลังการปฏิบัติ  จากนั้นนำเสนอผลและวิธีการใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกต้อง ประหยัด และปลอดภัย 

  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ ์

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

จุดประสงค ์

การเตรียมตัว 

ล่วงหนา้สำหรับคร ู

ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยได้อย่างไร กิจกรรมที่ 6.6 
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 แนวทางที่ 2 ในระหว่างการจัดการเรียนรู้บทที่ 1 ปริมาณทางไฟฟ้า มอบหมายให้นักเรียน
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ประหยัด และปลอดภัยล่วงหน้า และ
วางแผนการประหยัดไฟฟ้าในบ้านของตนเอง จากนั้นปฏิบัติตามแผนที่วางไว้เป็นเวลา        
1 เดือน เพื่อเตรียมสำหรับการทำกิจกรรมที่ 6.6  

• เนื ่องจากกิจกรรมนี ้ต ้องใช้ใบแจ้งค่าไฟฟ้าก่อนและหลังการปฏิบัติ เพื ่อให้สามารถ
เปรียบเทียบจำนวนหน่วยของพลังงานไฟฟ้าได้ ครูควรแนะนำให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตาม
แผนที่วางไว้ไปจนกว่าจะได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป 

• การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ครูควรแนะนำให้นักเรียนบันทึก
รายละเอียดของพฤติกรรม เช่น วิธีการใช้งาน ระยะเวลาที่ใช้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวาง
แผนการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้อง ประหยัด และปลอดภัย 
 

• หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 
สสวท. 

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : วิธีใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 
 https://www.pea.co.th/ 

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : รู้ไว้ใช่ว่า ไฟฟ้าใกล้ตัว “การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย” 
 https://www.egat.co.th/ 

  

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู ้

https://www.pea.co.th/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2/ArtMID/606/ArticleID/863/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2507:art20180508-01&catid=49&Itemid=251
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องทำได้ เช่น  
- ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้าตรงกับความต่างศักย์ไฟฟ้าของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าหรือแหล่งจ่าย

ไฟฟ้า 
การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดทำได้ เช่น  

- ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ซึ่งบอกคุณภาพ
ในการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า  

- เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟฟ้าเหมาะสมกับการใช้งาน เช่น เลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีกำลังไฟฟ้า
น้อย มีขนาดบีทียูเหมาะสมกับขนาดของห้อง และติดต้ังในตำแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อให้อากาศ
เย็นหมุนเวียนในห้องได้อย่างทั่วถึง 

การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยทำได้ เช่น 
- ต่อสายดินเมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นโลหะ 
- ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม 
- ศึกษาคู่มือวิธีการใชเ้ครื่องใช้ไฟฟ้าและปฏิบัติตามเพื่อป้องกันอันตราย 
- ไม่เสียบปลั๊กหรือเต้าเสียบของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟฟ้าสูงหลายชนิดที่เต้ารับเพียงอันเดียว 
- ใช้สายไฟฟ้าที่มีขนาดเหมาะสมเพื่อรองรับปริมาณกระแสไฟฟ้า 
- ติดต้ังสวิตช์ตัดไฟอัตโนมัต ิ
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1 

 

เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. เครื่องใช้ไฟฟา้ในบ้านชนิดใดที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สดุ ทราบได้อยา่งไร 
 แนวคำตอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุด พิจารณาได้ 2 กรณี คือ  
 กรณี 1 พิจารณาจากกำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟฟ้ามากจะใช้พลังงานไฟฟ้า

มาก ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนและให้พลังงานกลบางชนิดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กำลังไฟฟ้ามาก เช่น 
เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้ามีกำลังไฟฟ้า 2,500-12,000 วัตต์ เตารีดไฟฟ้ามีกำลังไฟฟ้า 750-2,000 วัตต์ เครื่องซักผ้า
มีกำลังไฟฟ้า 3,000 วัตต ์

 กรณี 2 พิจารณาจากเวลาที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟฟ้าน้อยแต่ใช้งานเป็นระยะเวลานาน 
เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นก็จะใช้พลังงานไฟฟ้ามากเช่นกัน 

2. นักเรียนวางแผนการใช้เครือ่งใช้ไฟฟ้าในบ้านให้ถูกต้อง ประหยัด และปลอดภัยอยา่งไร 
 แนวคำตอบ ขึ้นอยู่กับการทำกิจกรรมของนักเรียน  

- การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้อง เช่น ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้าตรงกับความต่างศักย์ไฟฟ้า
ของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าหรือแหล่งจ่ายไฟฟ้า  

- การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประหยัด เช่น ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือ
ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 และเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟฟ้าเหมาะสมกับการใช้งานของตนเอง 

- การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัย เช่น ต่อสายดินเมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นโลหะ ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือ
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม และใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน 

3. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอยา่งไร 
 แนวคำตอบ การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้อง ประหยัด และปลอดภัย ขึ้นอยู่กับการทำกิจกรรมของนักเรียน 

โดยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้อง เช่น ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้าตรงกับความต่างศักย์ไฟฟ้าของ
แหล่งกำเนิดไฟฟ้าหรือแหล่งจ่ายไฟฟ้า การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประหยัด เช่น ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากแสดง
ประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 และเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟฟ้าเหมาะสม
กับการใช้งานของตนเอง ทั้งนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากพิจารณาจากกำลังไฟฟ้าและเวลาที่ใช้ ส่วน
การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัย เช่น ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม และใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามคู่มือปฏิบัติ และเมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นโลหะจะต้องต่อสายดิน  

ในการวางแผนการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นให้ถูกต้อง ประหยัด และปลอดภัย จะช่วยให้การใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีความปลอดภัยแล้ว ยังช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้านได้ในปริมาณมาก 
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นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี ่ยวกับหน้าที่ของตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้าผ่านการต่อวงจรไฟฟ้าเพื่อสังเกตและ

บรรยายหน้าที่ของตัวต้านทานแต่ละชนิดในการควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า 
 

สังเกตและบรรยายหน้าที่ของตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้า 

 

2 ชั่วโมง 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. แอมมิเตอร ์ 1 เครื่อง 

2. สายไฟฟ้า 5 เส้น 

3. ถ่านไฟฉายขนาด 1.5 V  4 ก้อน 

4. กระบะถ่านแบบ 4 ก้อน 1 อัน 

5. สวิตช์แบบโยก 1 อัน 

6. หลอดไฟฟ้าขนาด 6 V พร้อมฐาน 1 ชุด 

7. ตัวต้านทานคงที่ขนาด 10 Ω 1 อัน 

8. ตัวต้านทานคงที่ขนาด 30 Ω 1 อัน 

9. ตัวต้านทานคงที่ขนาด 100 Ω 1 อัน 

10. ตัวต้านทานแปรค่าได้ขนาด 1 kΩ 1 อัน 

 
  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 
 

วัสดุและอุปกรณ ์

จุดประสงค ์

ตัวตา้นทานมีหน้าท่ีอะไร กิจกรรมที่ 6.7 
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• ครูควรตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

• ครูควรทดลองต่อวงจรไฟฟ้าก่อนจัดกิจกรรม เพื่อตรวจสอบว่าวงจรไฟฟ้าที่ใช้ในกิจกรรมต่อ
อย่างไรและวงจรไฟฟ้าทำงานได้ตามต้องการหรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 

 

• ครูควรย้ำเตือนนักเรียนเมื่ออ่านค่ากระแสไฟฟ้าและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟฟ้า
แล้วต้องยกสวิตช์ขึ้นทุกครั้งทันทีเพื่อไม่ให้มีกระแสไฟฟ้าในวงจรเป็นเวลานาน เพราะจะทำ
ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เกิดความร้อนสูงซึ่งอาจทำให้เสียหายได้ 
 

• หากครูไม่สามารถจัดหากระบะถ่านแบบ 4 ก้อน ครูสามารถใช้กระบะถ่านแบบ 2 ก้อน 
จำนวน 2 อันมาต่อแบบอนุกรมแทนกระบะถ่านแบบ 4 ก้อนได้ 

• หากครูไม่สามารถจัดหาตัวต้านทานขนาด 30 โอห์ม ครูสามารถใช้ตัวต้านทานขนาด         
10 โอห์มจำนวน 3 อันมาต่อแบบอนุกรม หรือใช้ตัวต้านทานขนาด 20 โอห์มจำนวน 1 อัน 
และ 10 โอห์มจำนวน 1 อันมาต่อแบบอนุกรมแทนตัวต้านทานขนาด 30 โอห์มได ้

• หากครูไม่สามารถจัดหาตัวต้านทานตามขนาดที่กำหนดไว้ในหัวข้อวัสดุและอุปกรณ์หรือตาม
ข้อเสนอแนะ ครูสามารถใช้ตัวต้านทานที่มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดของตัวต้านทานที่กำหนด
แทนได ้

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 
สสวท. 

 

ข้อควรระวัง 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู ้

การเตรียมตัว 

ล่วงหนา้สำหรับคร ู

ตอนที่ 1 ตัวต้านทานคงที ่

วงจรไฟฟ้าที่ไม่มีตัวต้านทานคงที ่ วงจรไฟฟ้าที่มตีัวต้านทานคงที่ 

ตัวต้านทานคงที่ 10 Ω 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

ตาราง การเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟฟ้าและปริมาณกระแสไฟฟ้าเมื่อต่อตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้า 

ความต้านทานไฟฟ้าของ
ตัวต้านทาน 

ในวงจรไฟฟ้า (Ω) 
การเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟฟ้า ปริมาณกระแสไฟฟ้า (A) 

- สว่าง 0.47 
10 โอห์ม สว่างลดลง 0.30 

10 โอห์ม (สลบัขา) สว่างเท่ากับเมื่อไม่ได้สลับขา 0.30 
30 โอห์ม สว่างลดลงมาก 0.16 
100 โอห์ม ไม่สว่าง 0.06 

   

 

 

เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. วงจรไฟฟ้าที่ไม่มีตัวต้านทานคงที่และวงจรไฟฟ้าที่มีตัวต้านทานคงที่ เมื่อต่อครบวงจร ผลที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน
อย่างไร 
แนวคำตอบ วงจรไฟฟ้าที่มีตัวต้านทานคงที่มีปริมาณกระแสไฟฟ้าน้อยกว่าและหลอดไฟฟ้าสว่างลดลงกว่า
วงจรไฟฟ้าที่ไม่มีตัวต้านทานคงที ่

2. การสลับขาตัวต้านทานคงที่มีผลต่อวงจรไฟฟ้าหรือไม่ อย่างไร 
 แนวคำตอบ การสลับขาตัวต้านทานคงที่ไม่มีผลต่อวงจรไฟฟ้า เนื่องจากเมื่อสลับขาของตัวต้านทานคงที่ 

ปริมาณกระแสไฟฟ้าและความสว่างของหลอดไฟฟ้าเหมือนกับเมื่อไม่สลับขาของตัวต้านทานคงที ่
3. เมื่อเปลี่ยนตัวต้านทานคงที่ที่มีขนาดความต้านทานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น มีผลต่อวงจรไฟฟ้าอย่างไร 
 แนวคำตอบ เมื่อเปลี่ยนตัวต้านทานคงที่ที่มีขนาดความต้านทานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น  มีผลต่อวงจรไฟฟ้า โดยปริมาณ

กระแสไฟฟ้าในวงจรมีค่าลดลงและหลอดไฟฟ้ามีความสว่างลดลง 
4. กิจกรรมตอนที ่1 สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ เมื่อต่อตัวต้านทานคงที่แบบอนุกรมในวงจรไฟฟ้าทำให้ปริมาณกระแสไฟฟ้าในวงจรมีค่าลดลง 

และความสว่างของหลอดไฟฟ้าลดลง การสลับขาของตัวต้านทานคงที่ไม่มีผลต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าใน
วงจรไฟฟ้าและความสว่างของหลอดไฟฟ้า 
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• ครูควรตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

• ครูควรทดลองต่อวงจรไฟฟ้าก่อนจัดกิจกรรม เพื่อตรวจสอบว่าวงจรไฟฟ้าที่ใช้ในกิจกรรมต่อ
อย่างไรและวงจรไฟฟ้าทำงานได้ตามต้องการหรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 

• ครูควรย้ำเตือนนักเรียนเมื่ออ่านค่ากระแสไฟฟ้าและสังเกตความเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟฟ้าแล้ว
ต้องยกสวิตช์ขึ้นทุกครั้งทันทีเพื่อไม่ให้มีกระแสไฟฟ้าในวงจรเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้อุปกรณ์
ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เกิดความร้อนสูงซึ่งอาจทำให้เสียหายได ้

• เนื่องจากขาของตัวต้านทานแปรค่าได้อยู่ชิดกัน ครูควรย้ำเตือนให้นักเรียนระวังไม่ให้ลวด
ตัวนำหรือปากหนีบของสายไฟฟ้าที่ต่อกับขาของตัวต้านทานแปรค่าได้แตะกัน เพราะจะทำให้
เกิดไฟฟ้าลัดวงจร 
 

• หากครูไม่สามารถจัดหากระบะถ่านแบบ 4 ก้อน ครูสามารถใช้กระบะถ่านแบบ 2 ก้อน 
จำนวน 2 อันมาต่อแบบอนุกรมแทนกระบะถ่านแบบ 4 ก้อนได ้

• หากครูไม่สามารถจัดหาตัวต้านทานแปรค่าได้ตามขนาด 1 กิโลโอห์ม ครูสามารถใช้          
ตัวต้านทานแปรค่าได้ที่มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดของตัวต้านทานแปรค่าได้ที่กำหนดแทนได้ 
เช่น ใช้ตัวต้านทานแปรค่าได้ขนาด 500 โอห์ม อย่างไรก็ตาม ครูไม่ควรใช้ตัวต้านทานแปรค่า
ได้ที่มีขนาดสูงกว่าขนาด 1 กิโลโอห์ม เพราะจะทำให้สังเกตความสว่างของหลอดไฟฟ้าไม่ได้
เนื่องจากกระแสไฟฟ้าในวงจรมีค่าน้อยเกินไป  

• ครูอาจแนะนำให้นักเรียนใช้เบรดบอร์ดช่วยในการต่อตัวต้านทานแปรค่าได้ ซึ่งเบรดบอร์ดมี
การต่อเช่ือมตำแหน่งต่าง ๆ บนบอร์ด ดังภาพ  

ข้อควรระวัง 

การเตรียมตัว 

ล่วงหนา้สำหรับคร ู

ตอนที่ 2 ตัวต้านทานแปรค่าได ้

วงจรไฟฟ้าที่ไม่มีตัวต้านทานแปรค่าได ้ วงจรไฟฟ้าที่มตีัวต้านทานแปรค่าได ้

ตัวต้านทานแปรค่าได้ 1 kΩ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 
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ครูสามารถศึกษาการใช้งานเบรดบอร์ดได้ที่เกร็ดน่ารู้ เบรดบอร์ด ในหนังสือเรียนรายวิชา
พื้นฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 สสวท. หน้า 140  

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 
สสวท. 

 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

ตาราง การเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟฟ้าและปริมาณกระแสไฟฟ้าเมื่อหมุนปุ่มปรับค่าของตัวต้านทานแปรค่าได้ 

การต่อตัวต้านทาน 
แปรค่าไดใ้น
วงจรไฟฟ้า 

ลักษณะการหมนุ 
การเปลี่ยนแปลงของหลอด

ไฟฟ้า 
ปริมาณกระแสไฟฟ้า 

ต่อขากลาง 

และขาริมซ้าย 
 

หมุนไปทีละนอ้ยจนสุด หลอดไฟฟ้าสว่างลดลงจนไม่
สว่าง 

ค่ากระแสไฟฟ้าลดลง 

หมุนกลับทลีะน้อย 
จนสุด 

หลอดไฟฟ้าจากไม่สว่าง 
มีความสว่างเพ่ิมขึ้นจนสว่าง

มาก 

ค่ากระแสไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 

ต่อขากลาง 
และขาริมขวา 

 

หมุนไปทีละนอ้ยจนสุด หลอดไฟฟ้าจากไม่สว่าง 
มีความสว่างเพ่ิมขึ้นจนสว่าง

มาก 

ค่ากระแสไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 

หมุนกลับทลีะน้อย 
จนสุด 

หลอดไฟฟ้าสว่างลดลงจนไม่
สว่าง 

ค่ากระแสไฟฟ้าลดลง 

   

 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู ้
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เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. การหมุนปุ่มปรับค่าของตัวต้านทานแปรค่าได้ไปด้านหนึ่ง มีผลต่อความต้านทานไฟฟ้าหรือไม่ ทราบได้
อย่างไร 

 แนวคำตอบ การหมุนปุ่มปรับค่าของตัวต้านทานแปรค่าได้ไปด้านหนึ่งมีผลต่อความต้านทานไฟฟ้า โดยทำให้
ความต้านทานไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลง สังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณกระแสไฟฟ้าและความสว่าง
ของหลอดไฟฟ้า เช่น ปริมาณกระแสไฟฟ้าลดลงและหลอดไฟฟ้ามีความสว่างลดลง  

2. การหมุนปุ่มปรับค่าของตัวต้านทานแปรค่าได้ในทิศทางตรงกันข้าม ทำให้ความต้านทานไฟฟ้ามีการ 
    เปลี่ยนแปลงต่างจากข้อ 1 หรือไม่ ทราบได้อย่างไร 
 แนวคำตอบ เมื่อหมุนปุ่มปรับค่าของตัวต้านทานแปรค่าได้ในทิศทางตรงกันข้าม ความต้านทานไฟฟ้ามีการ

เปลี่ยนแปลงต่างกับข้อ 1 โดยเปลี่ยนแบบตรงกันข้าม สังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณกระแสไฟฟ้า
และความสว่างของหลอดไฟฟ้า เช่น ปริมาณกระแสไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นและหลอดไฟฟ้ามีความสว่างเพิม่ขึ้น  

3. จากกิจกรรมตอนที ่2 สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ เมื่อหมุนปุ่มปรับค่าความต้านทานไฟฟ้าของตัวต้านทานแปรค่าได้ที่ต่อแบบอนุกรมในวงจรไฟฟ้า 

ทำให้สามารถปรับค่าความต้านทานไฟฟ้าในวงจรให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามความต้องการได้อย่างต่อเนื่อง ถ้าค่า
ความต้านทานไฟฟ้ามีค่ามากขึ้น จะทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างลดลง ปริมาณกระแสไฟฟ้าจะมีค่าน้อยลง แต่ถ้า
หมุนปุ่มปรับค่าไปในทิศทางตรงกันข้าม ค่าความต้านทานไฟฟ้ามีค่าน้อยลง หลอดไฟฟ้าจะสว่างมากขึ้นและ
ปริมาณกระแสไฟฟ้าก็จะมีค่ามากขึ้น 

4. จากกิจกรรมทั้ง 2 ตอน สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ ตัวต้านทานทำหน้าที่ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าในวงจร โดยเมื่อค่าความต้านทานไฟฟ้ามากขึ้น 

ปริมาณกระแสไฟฟ้าจะน้อยลง 
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นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของไดโอดในวงจรไฟฟ้าผ่านการต่อวงจรไฟฟ้าเพื่อสังเกตและบรรยายหน้าที่

ของไดโอดและไดโอดเปล่งแสงในการให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านทางเดียว 

 
สังเกตและบรรยายหน้าที่ของไดโอดในวงจรไฟฟ้า 

 

2 ชั่วโมง 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. สายไฟฟ้า 5 เส้น 

2. ถ่านไฟฉายขนาด 1.5 V  4 ก้อน 

3. กระบะถ่านแบบ 4 ก้อน 1 อัน 

4. สวิตช์แบบโยก 1 อัน 

5. หลอดไฟฟ้าขนาด 6 V พร้อมฐาน 1 ชุด 

6. ตัวต้านทานคงที่ขนาด 10 Ω 1 อัน 

7. ไดโอดเบอร์ 1N4001 1 อัน 

8. ไดโอดเปล่งแสงสีแดง 1 อัน 

 
  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ ์

จุดประสงค ์

ไดโอดมีหน้าท่ีอะไร กิจกรรมที่ 6.8 
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• ครูควรตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกสใ์ห้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

• ครูควรทดลองต่อวงจรไฟฟ้าก่อนจัดกิจกรรม เพื่อตรวจสอบว่าวงจรไฟฟ้าที่ใช้ในกิจกรรมต่อ
อย่างไรและวงจรไฟฟ้าทำงานได้ตามต้องการหรือไม่ 

 
 

• ครูควรย้ำเตือนนักเรียนเมื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟฟ้าแล้วต้องยกสวิตช์ขึ้น    
ทุกครั้งทันที เพื่อไม่ให้มีกระแสไฟฟ้าในวงจรเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เกิดความร้อนสูงซึ่งอาจทำให้เสียหายได้ 
 

• เมื ่อต่อไดโอดแทรกเข้าในวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและวาดภาพลักษณะการต่อไดโอดใน
วงจรไฟฟ้า ครูควรแนะนำให้นักเรียนสังเกตการต่อไดโอดและวิเคราะห์ขั ้วไฟฟ้าของ
แหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่ต่อกับขาของไดโอด เมื่อต่อไดโอดแล้วทำให้หลอดไฟฟ้าสว่าง 
 

• หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 
สสวท. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

วงจรไฟฟ้าที่ไม่มีไดโอด 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู ้

ตอนที่ 1 ไดโอด 

ข้อควรระวัง 

การเตรียมตัว 

ล่วงหนา้สำหรับคร ู
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

           

                                         
 

ตาราง การเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟฟ้าเมื่อต่อไดโอดในวงจรไฟฟ้า 
การต่อไดโอดในวงจรไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟฟ้า 
ไม่ต่อไดโอดในวงจรไฟฟ้า สว่าง 

 

  

สว่าง 

 

  

ไม่สว่าง 

  

 
 
 
 
 

ไดโอดมีขา 2 ขา 

แถบคาดสีเงิน 



229 
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

หน่วยที่ 6 | ไฟฟ้า 
คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 

 

เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. การต่อวงจรไฟฟ้าตามข้อ 1 กระแสไฟฟ้ามีทิศทางการเคลื่อนที่อย่างไร 
 แนวคำตอบ กระแสไฟฟ้ามีทิศทางการเคลื่อนที่จากขั้วบวกของถ่านไฟฉายผ่านหลอดไฟฟ้า แล้วกลับเข้าสู่    

ขั้วลบของถ่านไฟฉาย 
2. การเพิ่มไดโอดเข้าไปในวงจรไฟฟ้า มีกระแสไฟฟ้าในวงจรหรือไม่ ทราบได้อย่างไร 
 แนวคำตอบ การต่อไดโอดแทรกเข้าในวงจรไฟฟ้าอาจเกิด 2 กรณีคือ กรณี 1 มีกระแสไฟฟ้าในวงจรเนื่องจาก

หลอดไฟฟ้าสว่าง โดยกระแสไฟฟ้าเคลื ่อนที ่จากขั ้วบวกของถ่านไฟฉายผ่านหลอดไฟฟ้า ไดโอด และ            
ตัวต้านทานแล้วกลับเข้าสูข่ั้วลบของถ่านไฟฉาย กรณี 2 ไม่มีกระแสไฟฟ้าในวงจรเน่ืองจากหลอดไฟฟ้าไม่สว่าง 

3. การสลับขาไดโอดในวงจรไฟฟ้า มีกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าหรือไม่ ทราบได้อย่างไร 
 แนวคำตอบ การสลับขาไดโอดในวงจรไฟฟ้ามีผลต่อกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าอาจเกิด 2 กรณีคือ กรณี 1 

วงจรไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าสว่างเปลี่ยนเป็นไม่มีกระแสไฟฟ้าในวงจรและหลอดไฟฟ้าไม่สว่าง 

กรณี 2 วงจรไฟฟ้าที ่ไม่มีกระแสไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าไม่สว่างเปลี ่ยนเป็นมีกระแสไฟฟ้าในวงจรและ           

หลอดไฟฟ้าสว่าง 
4. การต่อไดโอดให้หลอดไฟฟ้าสว่างทำได้อย่างไร 
 แนวคำตอบ การต่อไดโอดต่อแทรกเข้าในวงจรไฟฟ้าทำได้โดยต่อขาที่มีแถบคาดสีเข้ากับด้านที่ต่อกับขั้วลบ

ของถ่านไฟฉาย และต่อขาที่เหลือของไดโอดเข้ากับด้านที่ต่อกับขั้วบวกของถ่านไฟฉาย 
5. จากกิจกรรมตอนที ่1 สรุปได้วา่อย่างไร 
 แนวคำตอบ การต่อไดโอดแบบอนุกรมในวงจรไฟฟ้า ไดโอดจะยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้หรือมีกระแสไฟฟ้า

ในวงจร เมื่อต่อขาที่มีแถบคาดสีเข้ากับด้านที่ต่อกับขั้วลบของถ่านไฟฉายและต่อขาที่เหลือของไดโอดเข้ากับ
ด้านที่ต่อกับขั้วบวกของถ่านไฟฉาย ถ้าต่อสลับขาของไดโอดจะไม่มีกระแสไฟฟ้าในวงจร 
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• ครูควรตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกสใ์ห้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

• ครูควรทดลองต่อวงจรไฟฟ้าก่อนจัดกิจกรรม เพื่อตรวจสอบว่าวงจรไฟฟ้าที่ใช้ในกิจกรรมต่อ
อย่างไรและวงจรไฟฟ้าทำงานได้ตามต้องการหรือไม่ 

 

• ครูควรย้ำเตือนนักเรียนเมื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟฟ้าและไดโอดเปล่งแสงแล้ว
ต้องยกสวิตช์ขึ้นทุกครั้งทันทีเพื่อไม่ให้มีกระแสไฟฟ้าในวงจรเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้
อุปกรณ์ไฟฟ้าและช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์เกิดความร้อนสูงซึ่งอาจทำให้เสียหายได ้
 

• เมื ่อต่อไดโอดเปล่งแสงแทรกเข้าในวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและวาดภาพลักษณะการต่อ
ไดโอดเปล่งแสงในวงจรไฟฟ้า ครูควรแนะนำให้นักเรียนสังเกตการต่อไดโอดเปล่งแสงและ
วิเคราะห์ข ั ้วไฟฟ้าของแหล่งกำเน ิดไฟฟ้าท ี ่ต่ อก ับขาของไดโอดเปล่งแสง เม ื ่อต่อ
ไดโอดเปล่งแสงแล้วทำให้หลอดไฟฟ้าและไดโอดเปล่งแสงสว่าง 
 

• หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 
สสวท. 
 

 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

 

                                                                    

 

 

  

 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู ้

ตอนที่ 2 ไดโอดเปลง่แสง 

ข้อควรระวัง 

การเตรียมตัว 

ล่วงหนา้สำหรับคร ู

ไดโอดเปล่งแสงมีขา 2 ขาทีม่ีความยาวไม่เท่ากัน 

ขายาว ขาสั้น 

ขอบที่มีรอยบาก 
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

ตาราง การเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟฟ้าและไดโอดเปล่งแสงเมื่อต่อไดโอดเปล่งแสงในวงจรไฟฟ้า 

การต่อไดโอดเปล่งแสงในวงจรไฟฟ้า 
การเปลี่ยนแปลง 
ของหลอดไฟฟ้า 

การเปลี่ยนแปลง 
ของไดโอดเปล่งแสง 

ไม่ต่อไดโอดเปล่งแสงในวงจรไฟฟ้า สว่าง - 
 

  

สว่าง สว่าง 

 

  

ไม่สว่าง ไม่สว่าง 
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เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. การต่อไดโอดเปล่งแสงให้หลอดไฟฟ้าสว่างทำได้อย่างไร 
 แนวคำตอบ การต่อไดโอดเปล่งแสงต่อแทรกเข้าในวงจรไฟฟ้า แล้วทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างทำได้โดยต่อขาสั้นซึ่ง

มีขอบบากของไดโอดเปล่งแสงเข้ากับด้านที่ต่อกับขั้วลบของถ่านไฟฉายและต่อขายาวของไดโอดเปล่งแสงเข้า
กับด้านที่ต่อกับขั้วบวกของถ่านไฟฉาย 

2. จากกิจกรรมตอนที่ 2 สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ การต่อไดโอดเปล่งแสงแบบอนุกรมในวงจรไฟฟ้า ไดโอดเปล่งแสงจะยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้

หรือมีกระแสไฟฟ้าในวงจร เมื่อต่อขาสั้นของไดโอดเปล่งแสงซึ่งมีขอบบากเข้ากับด้านที่ต่อกับขั้วลบของ
ถ่านไฟฉาย และต่อขายาวของไดโอดเปล่งแสงเข้ากับด้านที่ต่อกับขั้วบวกของถ่านไฟฉาย  

3. จากกิจกรรมทั้ง 2 ตอน สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ ไดโอดเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ทางเดียว ซึ่งการต่อไดโอดเข้าใน

วงจรไฟฟ้าต้องต่อขั้วหรือขาของไดโอดให้ถูกต้องกับขั้วของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า ถ้าสลับขาของไดโอดแล้ว
วงจรไฟฟ้าจะไม่ทำงาน 
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นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้าผ่านการต่อวงจรไฟฟ้าเพื่อสังเกตและบรรยาย

หน้าที่ของตัวเก็บประจุในการเก็บและคายประจุไฟฟ้า 

 
สังเกตและบรรยายหน้าที่ของตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้า 

 

1 ชั่วโมง 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. โวลต์มิเตอร ์ 1 เครื่อง 

2. สายไฟฟ้า 2 เส้น 

3. ถ่านไฟฉายขนาด 1.5 V 2 ก้อน 

4. กระบะถ่านแบบ 2 ก้อน 1 อัน 

5. ไดโอดเปล่งแสงสีเขียว 1 อัน 

6. ตัวเก็บประจขุนาด 470 µF 1 อัน 

 

• ครูควรตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

• ครูควรเตรียมตัวเก็บประจุโดยให้ตัวเก็บประจุคายประจุไฟฟ้าออกให้หมดก่อนนำมาใช้ทำ
กิจกรรม เช่น การนำขาของตัวเก็บประจุมาแตะกัน  

• ครูควรทดลองต่อวงจรไฟฟ้าก่อนจัดกิจกรรม เพื่อตรวจสอบว่าวงจรไฟฟ้าที่ใช้ในกิจกรรมต่อ
อย่างไรและวงจรไฟฟ้าทำงานได้ตามต้องการหรือไม่ 

  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ ์

จุดประสงค ์

การเตรียมตัว 

ล่วงหนา้สำหรับคร ู

ตัวเก็บประจมีุหน้าท่ีอย่างไร กิจกรรมที่ 6.9 



234 
 

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที่ 6 | ไฟฟ้า 
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ไม่ควรใช้ไดโอดเปล่งแสงสีแดง เพราะทนความต่างศักย์ไฟฟ้าได้น้อย 
 

• ไดโอดเปล่งแสงที่สามารถใช้ได้ควรมีความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่าง 2.2-3 โวลต์ 

• การวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมขาของตัวเก็บประจุให้ได้ค่าที่ถูกต้องและแม่นยำ ครูควร
แนะนำให้นักเรียนเลือกขั้วบวกที่รองรับความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุดที่มีค่าใกล้เคียงกับค่าความ
ต่างศักย์ไฟฟ้าของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า 
 

• หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 
สสวท. 

 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

 

                              

 

ตาราง ความต่างศักย์ไฟฟ้าของตัวเก็บประจุและการเปลี่ยนแปลงของไดโอดเปล่งแสง ก่อนและหลังต่อถ่านไฟฉาย 

การต่อตัวเก็บประจุกับถ่านไฟฉาย ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (V) การเปลี่ยนแปลงของไดโอดเปล่งแสง 
ก่อนต่อ 0 ไม่สว่าง 
หลังต่อ 3 สว่างแล้วดับ 

การวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมขาของตัวเก็บประจุหลังจากต่อกับไดโอดเปล่งแสงพบว่าอ่านค่าได้ 0 โวลต์ 

 

การวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า
ของตัวเก็บประจุ 
ของตัวเก็บประจุ   

การตรวจสอบตัวเก็บประจ ุ
กับไดโอดเปล่งแสง 

การประจ ุ

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู ้

ข้อควรระวัง 

+ 

+ 

- 

+ - 
+ 

- 
+ 
- 

- 

ตัวเก็บประจมุีขา 2 ขาที่มีความยาวไม่เท่ากัน 

ขายาว 

ขาสั้น แถบส ี
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เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. เมื่อนำตัวเก็บประจุที่ยังไม่ได้ต่อกับถ่านไฟฉายมาวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า ค่าที่อ่านได้เป็นอย่างไร  
เพราะเหตุใด 

 แนวคำตอบ ความต่างศักย์ไฟฟ้าของตัวเก็บประจุที ่ยังไม่ได้ต่อกับถ่านไฟฉายมีค่าเป็นศูนย์ เพราะไม่มี      
ประจุไฟฟ้าอยู่ในตัวเก็บประจ ุ

2. เมื ่อนำตัวเก็บประจุที ่ต่อกับถ่านไฟฉายแล้วมาวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า ค่าที ่อ่านได้เป็นอย่างไร 
เพราะเหตุใด 
แนวคำตอบ ความต่างศักย์ไฟฟ้าของตัวเก็บประจุที่ต่อกับถ่านไฟฉายมีค่าเท่ากับ 3 โวลต์ ซึ่งมีค่าเท่ากับ   
ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วบวกและขั้วลบของถ่านไฟฉาย 2 ก้อน  

3. เมื่อนำตัวเก็บประจุที่ต่อกับถ่านไฟฉายแล้วมาต่อกับไดโอดเปล่งแสง ไดโอดเปล่งแสงเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างไร เพราะเหตุใด  

 แนวคำตอบ เมื่อนำตัวเก็บประจุที่ต่อกับถ่านไฟฉายแล้วมาต่อกับไดโอดเปล่งแสง ไดโอดเปล่งแสงจะสว่างแล้ว
ดับลง เพราะมีกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่จากตัวเก็บประจุไปยังไดโอดเปล่งแสง 

4. การต่อตัวเก็บประจุให้ไดโอดเปล่งแสงสว่างทำได้อย่างไร 
 แนวคำตอบ การต่อตัวเก็บประจุเข้ากับไดโอดเปล่งแสงทำได้โดยต่อขาที่มีแถบสีของตัวเก็บประจุเข้ากับ         

ขั้วแคโทดของไดโอดเปล่งแสง และต่อขาที่เหลือของตัวเก็บประจุเข้ากับขาแอโนดของไดโอดเปล่งแสง 
5. เมื่อนำตัวเก็บประจุที่ต่อกับไดโอดเปล่งแสงแล้วมาวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า ค่าที่อ่านได้เป็นอย่างไร 

เพราะเหตุใด 
 แนวคำตอบ เมื่อนำตัวเก็บประจุที่ต่อกับไดโอดเปล่งแสงแล้วมาวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า  ค่าที่ได้จะมีค่าเป็น

ศูนย์ เพราะตัวเก็บประจุคายประจุไฟฟ้าให้แก่ไดโอดเปล่งแสง ทำให้ไม่มีประจุไฟฟ้าเหลืออยู่ในตัวเก็บประจุ 
6. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ ตัวเก็บประจุเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บประจุไฟฟ้าเมื่อต่อตัวเก็บประจุกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า 

และคายประจุไฟฟ้าออกเมื่อต่อตัวเก็บประจุกับไดโอดเปล่งแสงหรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่น  
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นักเรียนจะได้เรียนรูเ้ก่ียวกับหน้าที่ของทรานซิสเตอร์ในวงจรไฟฟ้าผ่านการต่อวงจรไฟฟ้าเพื่อสังเกตและบรรยาย

หน้าที่ของทรานซิสเตอร์ในการปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติและควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าให้เคลื่อนที ่ผ่าน          
ขาคอลเล็กเตอร์และขาอิมิตเตอร์ 

 
สังเกตและบรรยายหน้าที่ของทรานซิสเตอร์ในวงจรไฟฟ้า 

 

1 ชั่วโมง 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. โวลต์มิเตอร ์ 1 เครื่อง 

2. สายไฟฟ้า 13 เส้น 

3. ถ่านไฟฉายขนาด 1.5 V 4 ก้อน 

4. กระบะถ่านแบบ 4 ก้อน 1 อัน 

5. สวิตช์แบบโยก 1 อัน 

6. ทรานซิสเตอรช์นิด NPN เบอร์ BC547 1 อัน 

7. ตัวต้านทานคงที่ขนาด 330 Ω 1 อัน 

8. ตัวต้านทานคงที่ขนาด 20 kΩ 1 อัน 

9. ตัวต้านทานแปรค่าได้ขนาด 10 kΩ 1 อัน 

10. ไดโอดเปล่งแสงสีเขียว 1 อัน 

 

• ครูควรเตรียมทรานซิสเตอร์ให้มีจำนวนมากกว่าที ่กำหนดในกิจกรรม  เพราะขาของ
ทรานซิสเตอร์หักง่าย 

• ครูควรตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกสใ์ห้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

• ครูควรทดลองต่อวงจรไฟฟ้าก่อนจัดกิจกรรม เพื่อตรวจสอบว่าวงจรไฟฟ้าที่ใช้ในกิจกรรมต่อ
อย่างไรและวงจรไฟฟ้าทำงานได้ตามต้องการหรือไม่ 

  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ ์

จุดประสงค ์

การเตรียมตัว 

ล่วงหนา้สำหรับคร ู

ทรานซิสเตอร์มีหน้าท่ีอะไร กิจกรรมที่ 6.10 
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การต่อวงจรไฟฟ้าข้อ 1-3 มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าทรานซิสเตอร์จะทำงานเมื่อมีกระแสไฟฟ้าปริมาณเล็กน้อย
เคลื่อนที่ผ่านขาเบส และการต่อวงจรไฟฟ้าข้อ 4 มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าทรานซิสเตอร์จะทำงานเมื่อความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าระหว่างขาเบสและขาอิมิตเตอร์เป็นเท่าใด  

1. วงจรไฟฟ้าที่ไม่มีทรานซสิเตอร์ 

3. วงจรไฟฟ้าที่ใช้ตรวจสอบการทำงานของ
ทรานซสิเตอรเ์มื่อป้อนกระแสไฟฟ้า 

+ - 

- + 

+ - 

E C 
B 

-
แ 

+ 

ข 

+ - 

E C 
B 

- + 

ก 

 2. วงจรไฟฟ้าที่มทีรานซสิเตอร ์

4. วงจรไฟฟ้าที่ใช้ตรวจสอบความต่างศักย์ไฟฟ้า
เมื่อทรานซิสเตอร์เริ่มทำงาน 

ก 

 

ข 

C E 
B 

+ - 

- + - 

+ - 

+ 

C 

B 

E 

ข 

ก 
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• ครูควรย้ำเตือนนักเรียนเมื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลงของไดโอดเปล่งแสงแล้วต้องยกสวิตช์ขึ้น
ทุกครั้งทันทีเพื่อไม่ให้มีกระแสไฟฟ้าในวงจรเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เกิดความร้อนสูงซึ่งอาจทำให้เสียหายได้ 

• เนื่องจากขาของทรานซิสเตอร์อยู่ชิดกัน ครูควรย้ำเตือนให้นักเรียนระวังไม่ให้ลวดตัวนำของ
สายไฟฟ้าที่ต่อกับขาของทรานซสิเตอร์แตะกัน เพราะจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร 

• ครูควรย้ำเตือนนักเรียนไม่ควรดัดขาของทรานซิสเตอร์ไปมาเนื่องจากขาของทรานซิสเตอร์หัก
ง่าย 
 

• ก่อนต่อทรานซิสเตอร์แทรกในวงจรไฟฟ้า ครูควรแนะนำให้นักเรียนสังเกตและวิเคราะห์ขา
ของทรานซิสเตอร์เพ่ือให้การต่อวงจรไฟฟ้าถูกต้อง 

• ครูสามารถใช้ทรานซิสเตอร์เบอร์ BC546 BC548  BC549 หรือ BC550 แทนทรานซิสเตอร์
เบอร์ BC547 ได ้
 

• หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 
สสวท. 

 

 

 

 

  

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู ้

ข้อควรระวัง 
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

ตาราง การเปลี่ยนแปลงของไดโอดเปล่งแสงในวงจรไฟฟ้า 
การต่อวงจรไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงของไดโอดเปล่งแสง 

 
 
 
 
 
  

สว่าง 

 
 
 
 
 
 
  

ไม่สว่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สว่าง 
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

ตาราง การเปลี่ยนแปลงของไดโอดเปล่งแสงในวงจรไฟฟ้าเมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมระหว่างขาเบสและ 
ขาอิมิตเตอร์ของทรานซิสเตอร์เพ่ิมขึ้น 

ความตา่งศักยร์ะหว่าง 
ขาเบสเทียบกับสายรว่ม (V) 

การเปลี่ยนแปลงของ 
ไดโอดเปล่งแสง 

หมายเหต ุ

0 ไม่สว่าง  
0.1 ไม่สว่าง  
0.2 ไม่สว่าง  
0.3 ไม่สว่าง  
0.4 ไม่สว่าง  
0.5 ไม่สว่าง  
0.6 ไม่สว่าง ไดโอดเปล่งแสงเริ่มสว่างที่ 0.65 V 
0.7 สว่างมาก หมุนปุ่มปรับคา่สุดสเกลวัดได้ 0.74 V ไดโอดเปล่งแสง 

ยังคงสว่างมาก 
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เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. วงจรไฟฟ้าที่ไม่มีทรานซิสเตอร์และวงจรไฟฟ้าที่มีทรานซิสเตอร์ในวิธีการดำเนินกิจกรรมข้อ 2 มีผลให้ 
ไดโอดเปล่งแสงมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร  

 แนวคำตอบ การ  เปลี ่ยนแปลงของไดโอดเปล่งแสงในวงจรทั ้งสองแตกต่างกัน โดยวงจรไฟฟ้าที ่ไม่มี
ทรานซิสเตอร์หรือวงจรที่ไม่ได้ต่อทรานซิสเตอร์ตามวิธีการดำเนินกิจกรรมในข้อ 1 ไดโอดเปล่งแสงจะสว่าง 
เพราะมีกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ครบวงจร ส่วนวงจรไฟฟ้าที่มีทรานซิสเตอร์ในวิธีการดำเนินกิจกรรมข้ อ 2  
ไดโอดเปล่งแสงจะไม่สว่าง แสดงว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าในวงจร นั่นคือ ทรานซิสเตอร์ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้า
เคลื่อนที่  

2. เมื่อต่อตัวต้านทานคงที่ 20 กิโลโอห์มเข้าในวงจรไฟฟ้าและต่อเข้าที่ขาเบสของทรานซิสเตอร์ มีผลต่อ
ไดโอดเปล่งแสงหรือไม่ อย่างไร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น 

 แนวคำตอบ เมื่อต่อตัวต้านทานคงที่ 20 กิโลโอห์มเข้าในวงจรไฟฟ้าและต่อเข้าที่ขาเบสของทรานซิสเตอร์     
ทำให้ไดโอดเปล่งแสงมีการเปลี่ยนแปลง โดยพบว่าไดโอดเปล่งแสงจะสว่าง แสดงว่ามีกระแสไฟฟ้าในวงจร นั่น
คือ ทรานซิสเตอร์ยอมให้กระแสไฟฟ้าเคลื ่อนที่ครบวงจรเมื ่อมีการป้อนกระแสไฟฟ้าเข้ากับขาเบสของ
ทรานซิสเตอรค์รบวงจร 

3. การปรับตัวต้านทานแปรค่าได้มีผลต่อค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมขาเบสและขาอิมิตเตอร์ และมีผลต่อ
การเปล่งแสงของไดโอดเปล่งแสงอย่างไร  
แนวคำตอบ เมื่อหมุนปุ่มปรับค่าของตัวต้านทานแปรค่าได้มีผลต่อความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมขาเบสและขา
อิมิตเตอร์และมีผลต่อการเปล่งแสงของไดโอดเปล่งแสง โดยเมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมขาเบสและขา
อิมิตเตอร์มีค่าประมาณ 0.65 โวลต์ ทรานซิสเตอร์จะยอมให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ครบวงจร สังเกตจาก
ไดโอดเปล่งแสงเริ่มสว่าง 

4. กิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ ทรานซิสเตอร์ควบคุมการปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้าได้ โดยเมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมขาเบสและ

ขาอิมิตเตอร์ของทรานซิสเตอร์มีค่าน้อยกว่า 0.65 โวลต์ วงจรไฟฟ้าจะเปิด ไม่มีกระแสไฟฟ้าในวงจร แต่ถ้า
ความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่ากับหรือมากกว่า 0.65 โวลต์ ทรานซิสเตอร์จะทำให้วงจรไฟฟ้าปิด มีกระแสไฟฟ้าใน
วงจรนั้น 
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นักเรียนจะได้นำความรู้เกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้าและหน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มาสร้างชิ้นงานเพื่อช่วย
เกษตรกรในสถานการณ์ที่กำหนดให้ 

สร้างชิ้นงานโดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าและหน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่กำหนด 

 

1 ชั่วโมง 
2  

  
 วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. ทรานซิสเตอรช์นิด NPN เบอร์ BC547 5 อัน 

2. ตัวเก็บประจขุนาด 100 µF 3 อัน 

3. ตัวต้านทานคงที่ขนาด 220 Ω 2 อัน 

4. ตัวต้านทานคงที่ขนาด 330 Ω 4 อัน 

5. ตัวต้านทานคงที่ขนาด 680 Ω 2 อัน 

6. ตัวต้านทานคงที่ขนาด 1 kΩ 1 อัน 

7. ตัวต้านทานคงที่ขนาด 4.7 kΩ 1 อัน 

8. ตัวต้านทานคงที่ขนาด 10 kΩ 3 อัน 

9. ตัวต้านทานคงที่ขนาด 20 kΩ 1 อัน 

10. ตัวต้านทานคงที่ขนาด 100 kΩ 2 อัน 

11. ตัวต้านทานแปรค่าตามแสง 1 อัน 

12. ไดโอดเปล่งแสงสีแดง 1 อัน 

13. ไดโอดเปล่งแสงสีเขียว 1 อัน 

14. สายไฟฟ้า 1 ม้วน 

15. ถ่ายไฟฉายขนาด 1.5 V  2 ก้อน 

16. แบตเตอรี่ขนาด 9 V 1 ก้อน 

Smart Farming ทำได้อย่างไร กิจกรรมท้ายบท 

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ ์

จุดประสงค ์
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รายการ จำนวน/กลุ่ม 

17. กระบะถ่านแบบ 2 ก้อน 1 อัน 

18. สวิตช์กดติดปล่อยดับ 1 อัน 

19. เบรดบอร์ด 4 อัน 

20. วัสดุอ่ืน ๆ ตามที่ออกแบบ  
 

• ครูควรปอกสายไฟฟ้าให้พร้อมใช้งาน ในกรณีที่ต่อวงจรไฟฟ้าบนเบรดบอร์ด 

• ครูควรตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกสใ์ห้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

• ครูควรศึกษาวงจรไฟฟ้าจากตัวอย่างวงจรไฟฟ้า และควรทดลองต่อวงจรไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบ
ว่าวงจรไฟฟ้าที่ใช้ในกิจกรรมต่ออย่างไรและวงจรไฟฟ้าทำงานได้ตามต้องการหรือไม่ 
 

• เนื่องจากขาของทรานซิสเตอร์อยู่ชิดกัน ครูควรย้ำเตือนให้นักเรียนระวังไม่ให้ลวดตัวนำของ
สายไฟฟ้าที่ต่อกับขาของทรานซิสเตอร์แตะกัน เพราะจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร 

• ครูควรย้ำเตือนนักเรียนไม่ควรดัดขาของทรานซิสเตอร์ไปมาเนื่องจากขาของทรานซิสเตอร์หัก
ง่าย 

 
ก่อนต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขั้วในวงจรไฟฟ้า ครูควรแนะนำให้นักเรียนสังเกตและวิเคราะห์
ขั้วของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อให้การต่อวงจรไฟฟ้าถูกต้อง 

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 
สสวท. 

• ตัวอย่างการต่อวงจรไฟฟ้าของวงจรต้ังเวลาอย่างง่าย https://youtu.be/4t7Fm9yKG-g  

• ตัวอย่างการต่อวงจรไฟฟ้าของวงจรไฟกะพริบอย่างง่าย https://youtu.be/GK3cb85k8S0   

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู ้

การเตรียมตัว 

ล่วงหนา้สำหรับคร ู

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู ้

ข้อควรระวัง 

https://youtu.be/4t7Fm9yKG-g
https://youtu.be/GK3cb85k8S0
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม : เครื่องวัดแสงอัตโนมัติ 

วัสดุและอุปกรณ์ 
1. ทรานซิสเตอรช์นิด NPN เบอร์ BC547 
2. ตัวต้านทานคงที่ 220 Ω 1 kΩ และ 10 kΩ 
3. ตัวต้านทานแปรค่าตามแสง 
4. ไดโอดเปล่งแสง 
5. ถ่านไฟฉาย 1.5 V พร้อมกระบะถ่าน 
6. สายไฟฟ้า 
7. เบรดบอร์ด 
8. วัสดุอ่ืน ๆ ตามที่ออกแบบ เช่น กล่องกระดาษ 
 
แนวคิด 
     ถ้าแสงในบริเวณที ่ต้องการวัดเป็นแสงที ่มีความเข้มแสงน้อย ให้เครื ่องวัดแสงอัตโนมัติทำงานโดยให้
ไดโอดเปล่งแสงสว่าง 
 
หลักการ 
     ในเครื่องวัดแสงอัตโนมัติจะใช้ตัวต้านทานแปรค่าตามแสง (LDR) เป็นเซ็นเซอร์ เนื่องจากความต้านทานไฟฟ้า 
ของ LDR จะขึ้นอยู่กับความเข้มแสง โดยถ้าแสงมีความเข้มน้อย ความต้านทานไฟฟ้าของ LDR จะมีค่ามาก
กระแสไฟฟ้าจะมีค่าน้อย ทำให้ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ขาเบสมีความเหมาะสมและทรานซิสเตอร์ทำงานได้ 
 
วิธีการทำเครื่องวัดแสงอัตโนมัต ิ
1. นำวงจรสวิตช์ทำงานด้วยแสงมาออกแบบเครื่องวัดแสงอัตโนมัติ 

 

 
 
 
 

BC547 3V 

220Ω 

1kΩ 
10kΩ 

LDR 

LED 
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม : เครื่องวัดแสงอัตโนมัติ 

 
2. ต่อวงจรไฟฟ้าตามที่ออกแบบไว้ 

 

 
 

3. ทดสอบว่าวงจรไฟฟ้าทำงานได้หรือไม ่โดยใช้มือบังแสงที่ตกกระทบ LDR 

  
 
4. ประกอบวงจรไฟฟ้าในกล่องกระดาษเพื่อทำเป็นเครื่องวัดแสงอัตโนมัติ 
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม : เครื่องวัดแสงอัตโนมัติ 

5. ประเมินว่าเครื่องวัดแสงอัตโนมัติสามารถใช้งานได้ตามความต้องการหรือไม่  โดยวางเครื่องวัดแสงอัตโนมัติไว้
บริเวณที่ต้องการวัดแสงหรือใช้มือบังแสงที่ตกกระทบ LDR 

 

 
 

ผลการทำกิจกรรม 

เครื่องวัดแสงอัตโนมัติทำงานเมื่อภาวะแสงน้อยจนมืด ไดโอดเปล่งแสงจะสว่างเพื่อเตือนว่าบริเวณนั้นมี
ความสว่างของแสงน้อย เนื่องจากที่ภาวะแสงน้อยจนมืด ตัวต้านทานแปรค่าตามแสง (LDR) จะมีค่าความต้านทาน
ไฟฟ้าสูง ส่งผลต่อค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของขาเบสเทียบกับสายร่วมมีค่าเหมาะสม ( 0.65-0.75 โวลต์) 
ทรานซิสเตอร์จึงทำให้วงจรไฟฟ้าปิดอัตโนมัติและทำให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านขาคอลเล็กเตอร์ไปยังขา
อิมิตเตอร์ได้ครบวงจร 
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เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. ในการสร้างชิน้งานได้นำความรู้เกี่ยวกับชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้ามาใช้อย่างไรบ้าง 
 แนวคำตอบ นำความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้ามาใช้สร้างเครื่องวัดแสงอัตโนมัติ คือ  

ตัวต้านทานแปรค่าตามแสงมาใช้เป็นส่วนรับความเข้มแสง ไดโอดเปล่งแสงเป็นส่วนแสดงผล ทรานซิสเตอร์เป็น
สวิตช์อัตโนมัติ และตัวต้านทานคงที่ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า เมื่อภาวะแสงน้อยจนมืด 
ไดโอดเปล่งแสงจะสว่างเพื่อเตือนว่าบริเวณนั้นมีความสว่างของแสงน้อย เนื่องจากที่ภาวะแสงน้อยจนมืด      
ตัวต้านทานแปรค่าตามแสงจะมีค่าความต้านทานไฟฟ้าสูงขึ้นจนส่งผลต่อค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของขาเบส
เทียบกับสายร่วมมีค่าระหว่าง 0.65-0.75 โวลต์ ทรานซิสเตอร์จึงยอมให้กระแสไฟฟ้าเคลื ่อนที ่ผ่านขา
คอลเล็กเตอร์ไปยังขาอิมิตเตอร์ได้ครบวงจร ไดโอดเปล่งแสงจึงสว่างเตือน 

2. จากการทดสอบชิ้นงานที่สร้างขึ้น ปัญหาที่พบคืออะไร และนำความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และ
วงจรไฟฟ้ามาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานอย่างไร 

 แนวคำตอบ ผลการทดสอบอาจพบปัญหา เช่น วงจรไฟฟ้าไม่ทำงานเนื่องจากใช้จุดสำหรับต่อร่วมของขา
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บนเบรดบอร์ดผิดตำแหน่ง ปรับปรุงแก้ไขโดยตรวจสอบขั้วของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
และจุดที่ใช้ต่อร่วมของขาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บนเบรดบอร์ดให้ถูกต้อง สอดคล้องกับแผนภาพของวงจรไฟฟ้า 
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม : เครื่องวัดความชื้นของดินอัตโนมัติ 

วัสดุและอุปกรณ์ 
1. ทรานซิสเตอรช์นิด NPN เบอร์ BC547 
2. ตัวต้านทานคงที่ 680 Ω 20 kΩ และ 4.7 kΩ 
3. ไดโอดเปล่งแสง 
4. ถ่านไฟฉาย 9 V  
5. สายไฟฟ้า 
6. เบรดบอร์ด 
7. วัสดุอ่ืน ๆ ตามที่ออกแบบ เช่น ลวดตัวนำ 
 
แนวคิด 
     ถ้าความชื้นในบริเวณที่ต้องการวัดเป็นภาวะความชื ้นมาก ให้เครื ่องวัดความชื้นอัตโนมัติทำงานโดยให้
ไดโอดเปล่งแสงสว่าง 
 
หลักการ 
    ในเครื่องวัดความชื้นอัตโนมัติจะใช้ลวดตัวนำเป็นส่วนรับความชื้น เนื่องจากบริเวณที่ภาวะความชื้นมากจะ     
นำไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ครบวงจร โดยถ้าความชื้นในบริเวณที่ต้องการวัดเป็นภาวะความชื้นมาก จึงมี
กระแสไฟฟ้าที ่มีค่าน้อยเคลื ่อนที ่ผ่านขาเบส ทำให้ได้ความต่างศักย์ไฟฟ้าที ่ขาเบสมีความเหมาะสมและ
ทรานซิสเตอร์ทำงานได้ 

 
วิธีการทำเครื่องวัดความชื้นของดนิอัตโนมัติ 
1. นำวงจรตรวจสอบความชื้นมาออกแบบเครื่องวัดความช้ืนของดินอัตโนมัติ 

 
 
 
 

 

BC547 

680Ω 

ลวดตัวนำ/หัววัด (probe) 

20kΩ 

LED 

9V 

4.7kΩ 
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม : เครื่องวัดความชื้นของดินอัตโนมัติ 

 

2. ต่อวงจรไฟฟ้าตามที่ออกแบบไว้  
 

 
 
 
 
3. ทดสอบว่าวงจรไฟฟ้าทำงานได้หรือไม ่                

โดยใช้ลวดตัวนำทั้ง 2 อันเสยีบบนสำลีที่เปียก         
 

 
 
 
 

4. ประเมินว่าเครื่องวัดความชื้นของดินอัตโนมัติสามารถใช้งานได้ตามความต้องการหรือไม่  โดยใช้ลวดตัวนำทั้ง    
2 อันเสียบบนดินของกระถางต้นไม้ที่ต้องการวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการทำกิจกรรม 

เครื่องวัดความชื้นของดินอัตโนมัติทำงานเมื่อภาวะความชื้นมาก ไดโอดเปล่งแสงจะสว่างเมื่อความชื้นในดิน
บริเวณนั้นมาก ถ้าดินบริเวณนั้นมีความชื้นน้อย ไดโอดเปล่งแสงจะไม่สว่าง แต่เนื่องจากที่ภาวะความชื้นมากจะ 
นำไฟฟ้า จึงมีกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านขาเบสในปริมาณที่เหมาะสม ทรานซิสเตอร์จะยอมให้กระแสไฟฟ้า
เคลื่อนที่ผ่านขาคอลเล็กเตอร์ไปยังขาอิมิตเตอร์ได้ครบวงจร 
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เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. ในการสร้างชิน้งานนำความรู้เกี่ยวกับชิน้สว่นอิเล็กทรอนกิส์และวงจรไฟฟ้ามาใช้อย่างไรบ้าง 
 แนวคำตอบ นำความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้ามาใช้สร้างเครื่องวัดความชื้นของดิน

อัตโนมัติ คือ ลวดตัวนำเป็นส่วนรับความชื้น ไดโอดเปล่งแสงเป็นส่วนแสดงผล ทรานซิสเตอร์เป็นสวิตช์
อ ัตโนมัต ิ และตัวต้านทานคงที ่ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า เม ื ่อภาวะความชื้ นมาก
ไดโอดเปล่งแสงจะสว่างเพื่อเตือนว่าดินบริเวณนั้นมีความชื้นหรือเปียกน้ำ เนื่องจากดินที่ภาวะความชื้นมากจะ
นำไฟฟ้า ทำให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านขาเบสในปริมาณที่เหมาะสม ทรานซิสเตอร์จะยอมให้กระแสไฟฟ้า
เคลื่อนที่ผ่านขาคอลเล็กเตอร์ไปยังขาอิมิตเตอร์ได้ครบวงจร ไดโอดเปล่งแสงจึงสว่างเตือน 

2. จากการทดสอบชิ้นส่วนที่สร้างขึ้น ปัญหาที่พบคืออะไร และนำความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และ
วงจรไฟฟ้ามาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานอย่างไร 

 แนวคำตอบ ผลการทดสอบอาจพบปัญหา เช่น วงจรไฟฟ้าไม่ทำงานเนื่องจากใช้จุดสำหรับต่อร่วมของขา
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บนเบรดบอร์ดผิดตำแหน่ง ปรับปรุงแก้ไขโดยตรวจสอบขั้วของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
และจุดที่ใช้ต่อร่วมของขาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บนเบรดบอร์ดให้ถูกต้อง สอดคล้องกับแผนภาพของวงจรไฟฟ้า 
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หมายเหตุ : ตัวอย่างการต่อวงจรตั้งเวลาอย่างง่ายและวงจรไฟกะพริบอย่างง่าย สามารถศึกษาดังภาพ 

 
 

การต่อวงจรตัง้เวลาอย่างง่าย 
 

 
 

การต่อวงจรไฟกะพริบอย่างง่าย 
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1. ในช่วงเดือนตุลาคมบ้านหลงัหนึ่งใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกวนัประกอบด้วย 

  หลอดไฟฟ้า 100 วัตต ์จำนวน 4 หลอด เปิดวันละ 4 ชัว่โมงทุกหลอด 
  เตารีด 1,000 วัตต ์จำนวน 1 เครื่อง ใช้วนัละ 1 ชั่วโมง 
  โทรทัศน์ 150 วัตต ์จำนวน 1 เครื่อง ใช้วนัละ 4 ชั่วโมง 
ถ้าการไฟฟ้านครหลวงคิดอตัราค่าไฟฟ้าหน่วยละ 2 บาท 
1.1 ผู้ที่อาศัยในบ้านหลังนี้ใช้พลังงานไฟฟ้าในเดือนตุลาคมกี่หน่วย * 
 แนวคำตอบ 
 หาพลังงานไฟฟ้าที่บ้านหลังนี้ใช้ในเดือนตุลาคม (31 วัน) 

 หาพลังงานไฟฟ้าที่หลอดไฟฟ้าใช ้
 โจทย์กำหนด กำลังไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้ามีขนาด 100 วัตตห์รือ 0.1 กิโลวัตต์ 
   บ้านหลังนี้ใช้หลอดไฟฟ้าเป็นเวลาวันละ 4 ชั่วโมง 
   จากความสัมพันธ ์       W = Pt 
           = 0.1 kW x 4 h 
            = 0.4 kW h หรือ 0.4 unit 
 หลอดไฟฟ้าจำนวน 1 หลอดใช้พลังงานไฟฟ้า 0.4 หน่วย 
 ใน 1 วัน หลอดไฟฟ้าจำนวน 4 หลอดจะใชพ้ลังงานไฟฟ้า 0.4 หน่วย x 4 หลอด  เท่ากบั 1.6 หน่วย 
 ในเดือนตุลาคม พลังงานไฟฟ้าที่หลอดไฟฟ้าใช้เป็น  1.6 หน่วย x 31 วัน เท่ากับ 49.6 หน่วย 

 หาพลังงานไฟฟ้าที่เตารีดใช ้
 โจทย์กำหนด กำลังไฟฟ้าของเตารีดมีขนาด 1,000 วัตต ์หรือ 1 กิโลวัตต ์
 บ้านหลังนี้ใช้เตารีดเป็นเวลาวันละ 1 ชั่วโมง 
   จากความสัมพันธ์        W = Pt 
           = 1 kW x 1 h 
           = 1 kW h หรอื 1 unit 
 ใน 1 วัน เตารีดจำนวน 1 เครื่องจะใช้พลังงานไฟฟ้า 1 หน่วย 

ในเดือนตุลาคม พลังงานไฟฟ้าที่เตารีดใช้เป็น 1 หน่วย x 31 วัน เท่ากบั 31 หน่วย 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบฝกึหัดท้ายบทที่ 2  
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หาพลังงานไฟฟ้าที่โทรทัศน์ใช ้

 โจทย์กำหนด กำลังไฟฟ้าของโทรทัศน์มีขนาด 150 วัตต ์หรือ 0.15 กิโลวัตต์ 
 บ้านหลังนี้ใช้โทรทัศน์เป็นเวลาวันละ 4 ชั่วโมง 
จากความสัมพันธ ์       W = Pt 
          = 0.15 kW x 4 h 
    = 0.6 kW h หรือ 0.6 unit 
 ใน 1 วัน โทรทัศน์จำนวน 1 เครื่องจะใช้พลังงานไฟฟ้า 0.6 หน่วย 
ในเดอืนตุลาคม พลังงานไฟฟ้าที่โทรทัศน์ใช้เป็น 0.6 หนว่ย x 31 วัน เท่ากับ 18.6 หน่วย 

 ดังนั้น ผู้ที่อาศัยในบ้านหลังนี้ใช้พลังงานไฟฟ้าในเดือนตุลาคม 49.6 + 31 + 18.6 หนว่ย เท่ากับ 99.2 หน่วย 
 

1.2 ผู้ที่อาศัยในบ้านหลังนี้ต้องเสียค่าไฟฟา้ในเดือนตุลาคมเท่าใด * 
      แนวคำตอบ 
 หาค่าไฟฟ้าที่บ้านหลังน้ีต้องจ่ายในเดือนตุลาคม 
      โจทย์กำหนด การไฟฟ้านครหลวงคิดอัตราค่าไฟฟ้าหน่วยละ 2 บาท 

 บ้านหลังนี้ใช้พลังงานไฟฟ้าในเดือนตุลาคม 99.2 หน่วย 
 ดังนั้น ผู้ที่อาศัยในบ้านหลังนี้ต้องเสียค่าไฟฟ้าในเดือนตุลาคม  2 บาท x 99.2 หน่วย เท่ากับ 198.4 บาท 

2. วงจรไฟฟ้าทีป่ระกอบด้วยออดไฟฟ้า ตัวต้านทานคงที่ ทรานซสิเตอรช์นิด NPN เบอร์ C458 และถ่านไฟฉาย
จำนวน 4 ก้อน ดังภาพ 

 

3.3 kΩ 

100 Ω 

1 kΩ 
C458 

B C E 
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2.1 จากภาพวงจรไฟฟ้า สืบค้นสัญลักษณ์ของออดไฟฟ้าที่ใช้ในวงจรและเขียนแผนภาพแสดงวงจรไฟฟ้าได้
อย่างไร * 

แนวคำตอบ ออดไฟฟ้าใช้สัญลักษณ์ในวงจรคือ จากภาพวงจรไฟฟ้าสามารถเขียนแผนภาพแสดง
วงจรไฟฟ้าได้ดังภาพ 

 
 

2.2 ทรานซสิเตอรค์วบคุมให้ออดไฟฟ้าทำงานได้อย่างไร ** 
แนวคำตอบ เมื ่อกดสวิตช์ลงเพื ่อให้วงจรปิด ออดไฟฟ้าจะดังเพื ่อเตือนว่าวงจรไฟฟ้าทำงาน เนื ่องจาก            
ตัวต้านทาน 3.3 กิโลโอห์มและ 1 กิโลโอห์ม ทำให้ความต่างศักย์ไฟฟ้าของขาเบสเทียบกับสายร่วมมีค่ามากกว่า 
0.65 โวลต์ หรือมีกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านขาเบสในปริมาณที่เหมาะสม ทรานซิสเตอร์จึงทำให้วงจรไฟฟ้าปิด
แบบอัตโนมัติ มีกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านขาคอลเล็กเตอร์ไปยังขาอิมิตเตอร์ได้ครบวงจร ออดไฟฟ้าจึงมีเสียงดัง 

  

3.3 
100 Ω 

C458 

B 

C 

E 
6 V 1 
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3. การป้องกันไมใ่ห้ไฟฟ้าในบ้านเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ควรทำอย่างไร * 
แนวคำตอบ การป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าในบ้านเกิดการลัดวงจรควรทำได้โดยหมั่นตรวจสอบสายไฟฟ้าว่ามีการชำรุด
เสียหายหรือฉนวนที่หุ้มสายไฟฟ้าอยู่ในสภาพเปื่อยหรือไม่ หากสายไฟฟ้าชำรุดเสียหายหรือฉนวนที่หุ้มสายไฟฟ้าอยู่
ในสภาพเปื่อยควรให้ช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญเปลี่ยนสายไฟฟ้าในบ้าน 

4. การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประหยัด ถูกต้อง และปลอดภัย ควรทำอย่างไร จงยกตวัอย่างประกอบ * 
แนวคำตอบ การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดต้องคำนึงถึงกำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการ    
ใช้งานและวิธีการใช้งาน การเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องคือต้องเลือกให้ความต่างศักย์ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าตรง
กับความต่างศักย์ไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟฟ้า ส่วนการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยคือต้องใช้ให้ถูกวิธี เช่น 

• การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศต้องเลือกเครื่องปรับอากาศที่ใช้กับความต่างศักย์ไฟฟ้า 220 โวลต์ ซึ่งตรงกับค่า
ความต่างศักย์ไฟฟ้าของประเทศไทย และควรเลือกเครื่องปรับอากาศที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
คุณภาพในการใช้พลังงานที่คุ้มค่าที่สุดจากฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นอกจากนี้ควรพิจารณาขนาดของเครื่องปรับอากาศ (บีทียูต่อ
ชั่วโมง) ให้เหมาะสมกับขนาดของห้อง เช่น ถ้าห้องมีขนาดใหญ่ แต่ใช้เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก จะทำให้ห้องไม่
เย็นและเครื่องปรับอากาศจะทำงานหนักและใช้พลังงานไฟฟ้ามาก และควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศในตำแหน่งที่
สามารถให้ความเย็นออกและหมุนเวียนภายในห้องได้อย่างทั่วถึง ในการใช้งานเครื่องปรับอากาศควรศึกษาวิธีใช้
และปฏิบัติตามคู่มือ ก่อนเปิดเครื่องปรับอากาศควรปิดประตูห้องหรือหน้าต่างให้มิดชิดเพื่อป้องกัน ความเย็น
รั่วไหลออกจากห้อง และเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศควรตั้งค่าอุณหภูมิให้เหมาะสม คือ 26 องศาเซลเซียส ตั้งค่า
ความเร็วพัดลมไปที่ตำแหน่งสูงสุดจนความเย็นเป็นที่ต้องการแล้วจึงปรับลดความเร็วพัดลมลง นอกจากนี้ควรทำ
ความสะอาดแผ่นกรองอากาศ อุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ และตะแกรง รวมถึงชุดคอมเดนเซอร์ เพื่อให้อากาศ
ผ่านเข้าออกได้สะดวก และไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนในห้องที่เปิดเครื่องปรับอากาศใช้งาน  

• การเลือกใช้หม้อหุงข้าวต้องเลือกหม้อหุงข้าวที่ใช้กับความต่างศักย์ไฟฟ้า 220 โวลต์ ซึ่งตรงกับค่าความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าของประเทศไทย และควรเลือกหม้อหุงข้าวที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและคุณภาพในการใช้
พลังงานของหม้อหุงข้าวที่คุ้มค่าที่สุดจากฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นอกจากนี้ควรพิจารณาขนาดของหม้อหุงข้าวให้สอดคล้องกับจำนวน
คนที่รับประทาน ถ้ามีจำนวนมาก ขนาดของหม้อหุงข้าวที่เลือกใช้ก็จะใหญ่ เมื่อขนาดของหม้อหุงข้าวใหญ่ จะมี
กำลังไฟฟ้ามากตามไปด้วย ทำให้ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าจะมากตามไปด้วย เช่น จำนวนคนที่รับประทาน    
1-3 คน ควรเลือกใช้หม้อหุงข้าวขนาด 1 ลิตรที่มีกำลังไฟฟ้า 450 วัตต์ ถ้าจำนวนคนที่รับประทาน 4-5 คน ควร
เลือกใช้หม้อหุงข้าวขนาด 1.5-1.8 ลิตรที่มีกำลังไฟฟ้า 550-570 วัตต์ และถ้าจำนวนคนที่รับประทาน 6-8 คน 
ควรเลือกใช้หม้อหุงข้าวขนาด 2-2.2 ลิตรที่มีกำลังไฟฟ้า 600-620 วัตต์ ส่วนการใช้งานหม้อหุงข้าวควรศึกษาวิธีใช้
และปฏิบัติตามคู่มือ  
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1.  จากแผนภาพวงจรไฟฟ้ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรบ้าง  *  

 

ก. หลอดไฟฟ้า แอมมิเตอร ์สวิตช์ ตัวเก็บประจุ 

ข. แอมมิเตอร ์แหล่งกำเนิดไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ตัวเก็บประจุ 

ค. แหล่งกำเนิดไฟฟ้า สวิตช์ หลอดไฟฟ้า โวลต์มิเตอร ์

ง. สวิตช์ แอมมิเตอร ์หลอดไฟฟ้า แหล่งกำเนิดไฟฟ้า 

เฉลย ง.  เพราะ  เป็นสัญลักษณ์แทนแหล่งกำเนิดไฟฟ้า 

   เป็นสัญลักษณ์แทนสวิตช ์

   เป็นสัญลักษณ์แทนหลอดไฟฟ้า 

   เป็นสัญลักษณ์แทนแอมมิเตอร ์

 ดังนั้น อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ปรากฏในวงจรนี ้ได้แก่ แหล่งกำเนิดไฟฟ้า สวิตช์ หลอดไฟฟ้า แอมมิเตอร ์

  

 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบฝกึหัดท้ายหน่วย  
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2. เมื่อต่อโวลต์มิเตอร์ระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใชข้ั้วบวกที่รองรบัความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุดของโวลต์มิเตอร์เป็น 300 โวลต์ 

เข็มของโวลต์มิเตอร์ชี้ดังภาพ ค่าที่อ่านได้เป็นเท่าใด * 

 

ก. 2.2 โวลต์ 

ข. 11 โวลต์ 

ค. 22 โวลต์ 

ง. 220 โวลต์ 

เฉลย ง.   เพราะที ่ข ั ้วบวกที ่รองรับความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ  300 โวลต์ แต่ละช่องจะมีค่าเท่ากับ 

300 V/30 ช่อง = 10 โวลต์ต่อช่อง จากภาพ เข็มชี้ที่ช่องที ่22 ดังนั้น ค่าที่อ่านได้จากโวลต์มิเตอร์เป็น 220 

โวลต์ 

3. หลอดไฟฟ้า 2 หลอดต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า 9 โวลต์ ดังภาพ ถ้าความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมหลอดไฟฟ้า ก 
เป็น 6 โวลต์ และกระแสไฟฟ้าที่ผ่านเป็น 0.2 แอมแปร์ ค่าความต้านทานไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้า ข เป็นเท่าใด **  

 

 

ก. 15 โอห์ม  
ข. 30 โอห์ม  
ค. 45 โอห์ม 

ง. 75 โอห์ม 

เฉลย ก. เพราะหลอดไฟฟ้าทั้งสองต่อกันแบบอนุกรม ความต่างศักย์ไฟฟ้าทั้ง 2 หลอดรวมกันจะเป็น 9 V ดังนั้น จะ

ได้ว่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้า ข มีค่าเท่ากับ 9 V – 6 V = 3 V  

 จากความสัมพันธ ์V = IR จะได้ว่า ความต้านทานไฟฟ้าเท่ากับ R = V/I = (3 V)/(0.2 A) = 15 Ω 

  

ก ข 
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4. แผนภาพวงจรไฟฟ้าใ ที่เม่ือหลอดไฟฟ้าหลอดใดหลอดหนึ่งขาด หลอดที่เหลือยังคงสวา่ง  *  

ก.  ข. 

 

ค. 

 

ง. 

 
เฉลย ค. เพราะการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบขนานจะทำให้เมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าใดชำรุด  อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เหลือจะยังคง

ทำงานได้จากตัวเลือกข้อ ค. เป็นการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน ส่วนข้ออ่ืน ๆ เป็นการต่อแบบอนุกรม 

5. หลอดไฟฟ้า  3 หลอดเหมือนกันทุกประการต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า ดังภาพ ถ้าความต่างศักย์ไฟฟ้าของหลอด

ไฟฟ้า ก เป็น 8 โวลต ์ความต่างศักย์ไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้า ค จะเป็นเท่าใด * 

 

ก. 2 โวลต์ 

ข. 4 โวลต์ 

ค. 8 โวลต์ 

ง. 12 โวลต์  

เฉลย ข. เพราะจากภาพหลอดไฟฟ้า ข กับหลอดไฟฟ้า ค ต่อขนานกัน แล้วไปต่ออนุกรมกับหลอดไฟฟ้า ก พิจารณา

ที่หลอดไฟฟ้า ข และ ค จะพบว่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้า ข และ ค เท่ากัน เนื่องจากต่อขนาน

กัน และมีค่าเท่ากับความต่างศักย์ไฟฟ้าของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า – ความต่างศักย์ไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้า ก 

ดังนั้นหลอดไฟฟ้า ค มีความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 12 V – 8 V = 4 V 
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6. พิจารณาการใชเ้ครื่องใช้ไฟฟ้าต่อไปนี้  
พัดลมขนาด 50 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง เปิดเดือนละ 30 วัน วันละ 3 ชั่วโมง 
โทรทัศน์ขนาด 200 วัตต์ เปิดเดือนละ 20 วัน วันละ 2 ชั่วโมง 
เตารีดขนาด 1,000 วัตต์ รดีผ้าเดือนละ 4 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง 
ถ้าคิดค่าไฟฟ้าหน่วยละ 2 บาท จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าใดมากที่สุดและน้อยที่สุดตามลำดับ * 
ก. เตารีด พัดลม    ข.   เตารีด    โทรทัศน ์
ค. โทรทัศน ์  พัดลม                                 ง.   พัดลม    เตารีด 
เฉลย  ง.  เพราะหาพลังงานไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดใช ้

หาค่าไฟฟ้าจากการใช้พัดลม 
โจทย์กำหนด  กำลังไฟฟ้าของพัดลม 50 วัตต์หรือ 0.05 กิโลวัตต์ 

    พัดลมเปิดใช้งานเป็นเวลาวันละ 3 ชั่วโมง 
จากความสัมพันธ ์        W = Pt 

            = 0.05 kW x 3 h 
             = 0.15 kW h หรือ 0.15 unit 

ใน 1 วัน พัดลมจำนวน 1 เครื่องจะใช้พลังงานไฟฟ้า 0.15 หน่วย 
ถ้าพัดลมจำนวน 2 เครื่องจะใช้พลังงานไฟฟ้า 2 x 0.15 หนว่ย เท่ากับ 0.3 หน่วย 
ใน 1 เดือน พัดลมทั้ง 2 เครื่องจะใช้พลังงานไฟฟ้า 30 วัน x 0.3 หน่วย เท่ากับ  9 หน่วย 
คิดค่าไฟฟ้าหนว่ยละ 2 บาท จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าจากการใช้พัดลม 9 หน่วย x 2 บาท เท่ากับ 18 บาท 
หาค่าไฟฟ้าจากการใช้โทรทศัน์ 
โจทย์กำหนด  กำลังไฟฟ้าของโทรทัศน์ 200 วัตตห์รือ 0.2 กิโลวัตต์ 

    โทรทัศน์เปิดใช้งานเป็นเวลาวันละ 2 ชั่วโมง 
จากความสัมพันธ ์        W = Pt 

            = 0.2 kW x 2 h 
             = 0.4 kW h หรือ 0.4 unit 
 ใน 1 วัน โทรทัศน์จะใช้พลังงานไฟฟ้า 0.4 หน่วย 
 ใน 1 เดือน โทรทัศน์จะใช้พลงังานไฟฟ้า 20 วัน x 0.4 หนว่ย เท่ากับ  8 หน่วย 
 คิดค่าไฟฟ้าหนว่ยละ 2 บาท จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าจากการใช้โทรทัศน ์8 หน่วย x 2 บาท เทา่กบั 16 บาท 
 หาค่าไฟฟ้าจากการใช้เตารีด 

โจทย์กำหนด  กำลังไฟฟ้าของเตารีด 1,000 วัตต์ หรือ 1 กิโลวัตต์ 
    เตารีดเปิดใช้งานเป็นเวลาครั้งละ 1 ชั่วโมง 

จากความสัมพันธ ์        W = Pt 
            = 1 kW x 1 h 
             = 1 kW h หรอื 1 unit 
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 ใน 1 ครั้ง เตารีดจะใช้พลังงานไฟฟ้า 1 หน่วย 
 ใน 1 เดือน เตารีดจะใช้พลังงานไฟฟ้า 4 ครั้ง x 1 หน่วย เท่ากับ  4 หน่วย 
 คิดค่าไฟฟ้าหนว่ยละ 2 บาท จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าจากการใช้เตารีด 4 หน่วย x 2 บาท เท่ากับ 8 บาท 

 ดังนั้น ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าจากการใช้พัดลมมากที่สุด และต้องจ่ายค่าไฟฟ้าจากการใช้เตารีดน้อยที่สุด 

7.  ตารางแสดงกำลังไฟฟ้าและระยะเวลาที่เปิดใช้งานของหลอดไฟฟ้า A และ B  
ชนิดของหลอดไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า (W) ระยะเวลาที่เปดิใช้งาน (h) 

A 75 150 

B 20 150 

กำหนดให้ 1 หน่วยเท่ากับ 1 กิโลวัตต์ ชั่วโมง 
หลอดไฟฟ้า A ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าหลอดไฟฟ้า B กี่หน่วย * 
ก. 3 หน่วย ข.  8.25 หน่วย 
ค.  11.25 หน่วย ง.  55 หน่วย 
เฉลย ข.  เพราะหาพลังงานไฟฟ้าที่หลอดไฟฟ้า A และหลอดไฟฟ้า B ใช ้

 หาพลังงานไฟฟ้าที่หลอดไฟฟ้า A ใช ้
 โจทย์กำหนด  กำลังไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้า A 75 วัตตห์รือ 0.075 กิโลวัตต ์

    หลอดไฟฟ้า A เปิดใช้งานเป็นเวลา 150 ชัว่โมง 
 จากความสัมพันธ ์        W = Pt 
            = 0.075 kW x 150 h 
             = 11.25 kW h หรือ 11.25 unit 
 หลอดไฟฟ้า A จะใช้พลังงานไฟฟ้า 11.25 หน่วย 

 หาพลังงานไฟฟ้าที่หลอดไฟฟ้า B ใช ้
 โจทย์กำหนด  กำลังไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้า B 20 วัตตห์รือ 0.02 กิโลวัตต ์

    หลอดไฟฟ้า B เปิดใช้งานเป็นเวลา 150 ชัว่โมง 
 จากความสัมพันธ ์        W = Pt 
            = 0.02 kW x 150 h 
             = 3 kW h หรอื 3 unit 
 หลอดไฟฟ้า B จะใช้พลังงานไฟฟ้า 3 หน่วย 
 ดังนั้นหลอดไฟฟ้า A ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าหลอดไฟฟ้า B 11.25 – 3 หน่วย เท่ากับ 8.25 หน่วย 
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8. บ้านหลังหนึ่งเปลี่ยนหลอดไส้ขนาด 40 วัตต์จำนวน 5 หลอด เป็นหลอดแอลอีดีขนาด 10 วัตต์ทั้งหมด ถ้าปกติ
บ้านนี้จะใช้หลอดไฟฟ้าวันละ 4 ชั่วโมง เมื่อเวลาผ่านไป 1 เดือนหลังเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแล้ว บ้านหลังนี้จะใช้
พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงจากการใช้หลอดไส้อย่างไร (1 เดือนคิด 30 วัน) *  
ก. ลดลง 3.6 หนว่ย ข.  ลดลง 6 หน่วย 
ค.  ลดลง 18 หน่วย ง.  ลดลง 30 หน่วย 
 

เฉลย ค.  เพราะหาพลังงานไฟฟ้าทีห่ลอดไสแ้ละหลอดแอลอีดใีช ้
หาพลังงานไฟฟ้าที่หลอดไสใ้ช้ 

 โจทย์กำหนด  กำลังไฟฟ้าของหลอดไส้ 40 วัตตห์รือ 0.04 กิโลวัตต ์
   หลอดไส้เปิดใช้งานเป็นเวลาวันละ 4 ชั่วโมง 

 จากความสัมพันธ ์        W = Pt 
          = 0.04 kW x 4 h 
         = 0.16 kW h หรือ 0.16 unit 
หลอดไส้จำนวน 1 หลอดใช้พลังงานไฟฟ้า 0.16 หน่วย 
ถ้าหลอดไส้จำนวน 5 หลอดใช้พลังงานไฟฟ้า 0.16 หน่วย x 5 หลอด เทา่กับ 0.8 หน่วย 
ใน 1 เดือน หลอดไส้จะใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด 0.8 หนว่ย x 30 วัน เท่ากับ 24 หนว่ย 

หาพลังงานไฟฟ้าที่หลอดแอลอีดีใช ้
 โจทย์กำหนด  กำลังไฟฟ้าของหลอดแอลอีด ี10 วัตตห์รือ 0.01 กิโลวัตต ์

   หลอดไฟฟ้าแบบไส้เปิดใช้งานเป็นเวลาวันละ 4 ชั่วโมง 
 จากความสัมพันธ ์        W = Pt 

          = 0.01 kW x 4 h 
    = 0.04 kW h หรือ 0.04 unit 
หลอดแอลอีดีจำนวน 1 หลอดใช้พลังงานไฟฟ้า 0.04 หนว่ย 
ถ้าหลอดแอลอีดจีำนวน 5 หลอดใช้พลังงานไฟฟ้า 0.04 หนว่ย x 5 หลอด เท่ากับ 0.2 หน่วย 

 ใน 1 เดือน หลอดแอลอีดีจะใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด 0.2 หน่วย x 30 วัน เท่ากับ 6 หน่วย 
 ดังนั้น เมื่อเวลาผ่านไป 1 เดอืนหลังเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแล้ว บ้านหลังนี้จะใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงจากเดิม 
 คือ 24 - 6 หนว่ย เท่ากับ 18 หน่วย 
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9.  ถ้านำตัวเก็บประจุที่สามารถใช้กับความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุด 25 โวลต์ มาต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า 3 โวลต์ แล้ว 
นำไปต่อกับไดโอดเปล่งแสง จากนั้นนำตัวเก็บประจุอันเดิมมาต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า 6 โวลต์ ความต่างศักย์ไฟฟ้าของ
ตัวเก็บประจุนี้จะมีเท่าใด * 
ก. 3 โวลต์เท่ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าขนาด 3 โวลต์ 
ข. 6 โวลต์เท่ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าขนาด 6 โวลต์ 
ค. 9 โวลต์เท่ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าทั้งสองแหล่งรวมกัน 
ง. 25 โวลต์เท่ากบัความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุดที่กำหนดไว้บนตัวเก็บประจุ 
เฉลย ข.  เพราะเมื่อนำตัวเก็บประจุไปต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจะทำให้ตัวเก็บประจุรับประจุไฟฟ้ามาเก็บไว้ และมี

ความต่างศักย์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจนกระทั่งความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่ากับความต่างศักย์ไฟฟ้าของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า 
ตัวเก็บประจุก็จะหยุดการประจุ จากสถานการณ์ถ้านำตัวเก็บประจุต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า 3 โวลต์ 
ตัวเก็บประจุจะรับประจุไฟฟ้าและมีความต่างศักย์ไฟฟ้า 3 โวลต์ ถ้านำตัวเก็บประจุต่อกับไดโอดเปล่งแสง      
ตัวเก็บประจุจะคายประจุไฟฟ้าให้กับไดโอดเปล่งแสง ตัวเก็บประจุจึงกลับมาเป็นกลางทางไฟฟ้าอีกครั้ง
หรือมีความต่างศักย์ไฟฟ้า 0 โวลต์ ดังนั้นถ้านำตัวเก็บประจุต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า 6 โวลต์อีกครั้ง ตัวเก็บ
ประจุก็จะมีความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 6 โวลต์ 

 
10.   ถ ้านำต ัวเก ็บประจ ุท ี ่ผ ่านการประจ ุก ับแหล ่งกำเนิด          

ไฟฟ้ามาต่อกับตัวต้านทาน ไดโอดเปล่งแสง และกดสวิตช์
เป็นวงจรไฟฟ้า ดังภาพ เมื่อกดสวิตช์ลงเพื่อให้วงจรปิดจะ
เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าได้ตามข้อใด *  

 
 

ก.        ข.  
 
 
 
 
 
 

ค.                                                      ง. 
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เฉลย ค.  เพราะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในวงจรตามสถานการณ์ ประกอบด้วยสวิตช์ ตัวเก็บประจุ ตัวต้านทาน และ
ไดโอดเปล่งแสง ซึ่งแต่ละชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใช้สัญลักษณ์ในวงจรคือ 
สวิตช์ไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์ ปิดวงจร คือ  
 
ตัวเก็บประจุไฟฟ้าชนิดมีขั้ว ใช้สัญลักษณ์ คือ  
 
ตัวต้านทานคงที่ ใช้สัญลักษณ์ คือ  
 
ไดโอดเปล่งแสง ใช้สัญลักษณ์ คือ  

 
ดังนั้นเมื่อนำชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทุกอันมาต่อแบบอนุกรมต้องพิจารณาขั้วและต่อให้ถูกต้อง โดยขั้วบวก
ของช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ควรต่อเข้ากับขั้วบวกของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งวงจรไฟฟ้านี้ ตัวเก็บประจุที่ประจุ
ประจุไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วจะทำหน้าที่เสมือนเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าของวงจร นั่นคือ ขั้วบวกหรือขั้วแอโนด
ของไดโอดเปล่งแสงควรต่อเข้ากับขั้วบวกของตัวเก็บประจุ และขั้วลบหรือขั้วแคโทดของไดโอดเปล่งแสง
ควรต่อเข้ากับขั้วลบของตัวเก็บประจุ ดังภาพ 

 
 
   

 
 
 

 

 

  

+ - 
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หน่วยที่ 7 
หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ 

องค์ประกอบของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ  

การถ่ายทอดพลังงานผ่านโซ่อาหารและสายใยอาหาร และการสะสม
สารพิษในสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหาร รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพที่มี
ความสำคัญต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  

 

บทที่ 1  ระบบนิเวศ   

เรื่องที่ 1 องค์ประกอบของระบบนิเวศ       เวลาที่ใช้  4 ชั่วโมง 

เรื่องที่ 2 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต เวลาที่ใช้   7  ชั่วโมง 

 ในระบบนิเวศ  

กิจกรรมท้ายบท เวลาที่ใช้    1  ชั่วโมง 

บทที่ 2  ความหลากหลายทางชีวภาพ 

เรื่องที่ 1 ความหลากหลายของ เวลาที่ใช ้ 5 ชั่วโมง 

 ชนิดสิ่งมีชีวิต 

กิจกรรมท้ายบท เวลาที่ใช ้ 1 ชั่วโมง 

                                                                              รวมเวลาที่ใช้   18 ชั่วโมง 

องค์ประกอบของหน่วย 
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สาระสำคัญ 

ระบบนิเวศประกอบด้วยองค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตเป็นองค์ประกอบที่มีชีวิต 
ถ้าจำแนกตามบทบาทในระบบนิเวศจะแบ่งสิ่งมีชีวิตออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย
สารอินทรีย์ นอกจากนี้หากจำแนกผู้บริโภคตามลักษณะการบริโภคจะแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ สิ่งมีชีวิตกินพืช 
สิ่งมีชีวิตกินสัตว์ สิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์ และสัตว์กินซาก ส่วนองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต เช่น ดิน น้ำ แสง ธาตุอาหาร  
มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อม ซึ่งองค์ประกอบทั้งสองส่วนนี้จะมีปฏิสัมพันธ์กันอย่าง
เหมาะสมทำให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศ 

องค์ประกอบที่มีชีวิตจะมีปฏิสัมพันธ์กันเองและมีปฏิสัมพันธ์กับองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต โดยมีผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิต
ที่สร้างอาหารได้เองโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งใช้แสงแดด น้ำ และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ จากนั้น
ผู้บริโภคซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองจะกินผู้ผลิตหรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เป็นอาหาร เมื่อผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคตายลงจะถูกย่อยสลายโดยผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ซึ่งมีบทบาทในการเปลี่ยนสารอินทรีย์ให้กลายเป็นสาร 
อนินทรีย์กลับคืนสู่สิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดการหมุนเวียนสารเป็นวัฏจักร นอกจากนี้เมื่อสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
ร่วมกันในบริเวณเดียวกันจะมีปฏิสัมพันธ์กันเกิดเป็นความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาวะพึ่งพากัน ภาวะอิง
อาศัย ภาวะปรสิต การล่าเหย่ือ 

ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบในระบบนิเวศทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงาน โดยเริ่มต้นจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค
ลำดับขั้นต่าง ๆ รวมทั้งผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในรูปแบบโซ่อาหารและสายใยอาหารที่ประกอบขึ้นจากโซ่อาหารหลาย
โซ่ที่สัมพันธ์กันและซับซ้อนมากขึ้น การถ่ายทอดพลังงานในโซ่อาหาร พลังงานที่ถูกถ่ายทอดไปจะมีปริมาณลดลง 
เรื่อย ๆ ตามลำดับขั้นของการบริโภค ในทางตรงกันข้ามหากมีสารพิษที่ปนเปื้อนและสะสมในระบบนิเวศ สารพิษจะ
สามารถสะสมใสสิ่งมีชีวิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับขั้นของการบริโภคที่สูงขึ้นในโซ่อาหาร ทั้งนี้อาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นมนุษย์ควรตระหนักถึงความสำคัญและ
ร่วมกันดูแลรักษาระบบนิเวศใหม้ีความสมบูรณ์และสามารถคงอยู่ต่อไปได้ 

ระบบนิเวศ บทที่ 1 
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จุดประสงคข์องบทเรียน เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว นักเรียนจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ 

1. อธิบายปฏิสัมพันธข์ององค์ประกอบของระบบนิเวศที่ได้จากการสำรวจ 
2. อธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่าง ๆ ในแหล่งที่อยู่เดียวกัน 
3. อธิบายความสัมพันธ์ของผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศ 
4. สร้างแบบจำลองเพ่ืออธิบายการถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร 
5. อธิบายการสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโซ่อาหาร 
6. ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ โดยนำเสนอแนวทางการดูแลรักษาระบบ

นิเวศให้สมดุล  
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จุดประสงค ์
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

1. อธิบายปฏิสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบของ
ระบบนิเวศที่ได้จาก
การสำรวจ 

 

1.  ระบบนิเวศประกอบด้วย
องค์ประกอบที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต 

2. องค์ประกอบที่มีชีวิต เช่น พืช 
สัตว์ จุลินทรีย ์ 

3.  องคป์ระกอบที่ไม่มีชีวิต เชน่ แสง
จากดวงอาทิตย ์น้ำ อุณหภูม ิแร่ธาตุ  

4. องค์ประกอบที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
ในระบบนิเวศ มีความสัมพันธ์กัน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น พืช
ต้องการแสง น้ำ และแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ ในการสร้าง
อาหาร สัตว์ต้องการอาหาร และ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการ
ดำรงชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างกัน 

5. สิ่งมีชีวิตชนดิเดียวกันที่อาศัยอยู่
ร่วมกันในแหลง่ที่อยู่เดยีวกัน 
ในช่วงเวลาเดียวกัน เรียกว่า
ประชากร  

6. กลุ่มสิ่งมีชีวิตประกอบด้วย
ประชากรของสิ่งมีชีวิตหลาย ๆ 
ชนิด อาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่งที่
อยูเ่ดียวกัน  

7. ระบบที่กลุม่สิ่งมีชีวิตอาศัยใน
แหล่งที่อยู่เดียวกัน มี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และ
มีความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่ 
เรียกว่า ระบบนิเวศ 

กิจกรรมที่ 7.1 
องค์ประกอบของ
สภาพแวดล้อมใน
ท้องถิ่นมี
ปฏิสัมพันธ์กัน
อย่างไร 

1.  อธิบายปฏิสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบของระบบ
นิเวศที่ได้จากการสำรวจ 

2.  อธิบายรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
รูปแบบต่าง ๆ ในแหล่ง
ที่อยู ่

ภาพรวมการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
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จุดประสงค ์
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

2. อธิบายความสัมพันธ์
ของผู้ผลิต ผู้บริโภค 
และผู้ย่อยสลาย 

3. สร้างแบบจำลองในการ
อธิบายการถ่ายทอด
พลังงานในสายใย
อาหาร 

1. กลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบ่ง
ตามบทบาทได้เป็น ผู้ผลิต 
ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย 

2. เมื่อผูผ้ลิตและผู้บริโภคตายลงจะ
ถูกย่อยโดยผู้ย่อยสลาย
สารอินทรีย์ซึ่งจะเปลี่ยน
สารอินทรีย์เป็นสารอนินทรีย์
กลับคืนสู่ระบบนิเวศ ทำให้สาร
เกิดการหมุนเวียนเป็นวัฏจักร  

3. พลังงานถูกถ่ายทอดจากผู้ผลิตไป
ยังผู้บริโภคลำดับต่าง ๆ รวมทั้ง 
ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ใน
รปูแบบโซ่อาหารและสายใย
อาหาร ที่ประกอบด้วยโซ่อาหาร
หลายโซ่ที่สัมพนัธ์กัน 

4. พลังงานที่ถูกถ่ายทอดในโซ่อาหาร
จะลดลงไปเรื่อย ๆ ตามลำดับขั้น
ของการบริโภค 

5. จำนวนผู้ผลิต ผู้บริโภค และ 
ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์จะต้องมี
ความเหมาะสม จึงทำให้กลุ่ม
สิ่งมีชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล 

กิจกรรมที่ 7.2  
สร้างแบบจำลอง
สายใยอาหารได้
อย่างไร 

1. สร้างแบบจำลองในการ
อธิบายการถ่ายทอด
พลังงานใน 
สายใยอาหาร 

2. อธิบายความสัมพันธ์
ของผู้ผลิต ผู้บริโภค 
และผู้ย่อยสลาย
สารอินทรีย์ใน 
ระบบนิเวศ 

4. อธิบายการสะสม
สารพิษในสิ่งมชีีวิตใน
โซ่อาหาร 

1. การถ่ายทอดพลังงานในระบบ
นิเวศ อาจทำให้มีสารพิษสะสม
อยู่ในสิ่งมีชีวิตที่กินต่อกันเป็น
ทอด ๆ ในโซ่อาหารได้ 

กิจกรรมที่ 7.3  
การสะสมสารพิษ
ในสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้น
อย่างไร 

1. ยกตัวอย่างและอธิบาย
การสะสมสารพิษใน 
โซ่อาหาร 
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จุดประสงค ์
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

5.  อธิบายรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
รูปแบบต่าง ๆ ใน
แหล่งที่อยู ่

1. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแหล่งที่
อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธก์ันใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาวะพึ่งพากัน 
ภาวะอิงอาศัย ภาวะปรสิต การล่า
เหยื่อ 

กิจกรรมที่ 7.4 
สิ่งมีชีวิตอยู่ร่วมกัน
อย่างไร 
 

1. อธิบายลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตที่
อยู่ร่วมกัน 

6.  ตระหนักถึง
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมใน 
ระบบนิเวศ โดย
นำเสนอแนวทางการ
ดูแลรักษาระบบนิเวศ
ให้สมดลุ 

1. ในระบบนิเวศที่มีความสมดุลของ
องค์ประกอบที่มีชีวิตและไม่มี
ชีวิตจะส่งผลให้ระบบนิเวศคงอยู่
ต่อไปได้อย่างปกต ิ

2. ทุกคนควรมสี่วนร่วมในการดูแล
รักษาระบบนิเวศ 

กิจกรรมท้ายบท  
เราจะดูแลรักษา
ระบบนิเวศใน
ท้องถิ่นให้สมดลุได้
อย่างไร 

1. นำเสนอแนวทางการ
ดูแลรักษาระบบนิเวศให้
สมดุล 
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ทักษะ 
เรื่องที ่

1 2 ท้ายบท 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
การสังเกต    

การวัด    

การจำแนกประเภท    

การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ และสเปซกับเวลา    

การใช้จำนวน    

การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล    

การลงความเห็นจากข้อมูล    

การพยากรณ ์    

การต้ังสมมติฐาน    

การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ    

การกำหนดและควบคุมตัวแปร    

การทดลอง    

การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป    

การสร้างแบบจำลอง    

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกป้ัญหา    

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการรู้เท่าทนัสื่อ    

ด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ    
ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม    
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
ด้านการทำงาน การเรียนรู้ และการพ่ึงตนเอง    

  

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ท่ีควรได้จากบทเรยีน 
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1. กระตุ้นความสนใจของนักเรียนเพื่อนำเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ 
ที่ 7 เรื่องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
ให้นักเรียนสังเกตภาพนำหน่วย หรือวีดิทัศน์เกี่ยวกับสภาพ
ธรรมชาติต่าง ๆ ที่มีสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตหลากหลาย
(https://www.youtube.com/watch?v=dkPLIw9aZwY) 
โดยอาจใช้คำถามต่อไปนี ้

• แนวปะการังมีสิ ่งมีชีวิตอะไรอยู ่บ้าง (นักเรียนตอบ
ตามที่สังเกตได้ เช่น ปลาสิงโต ปลาชนิดต่าง ๆ ที่อาศัย
อยู่ในแนวปะการัง) 

• จากวีดิทัศน์นักเรียนสังเกตว่ามีสิ ่งมีชีวิตอะไรบ้าง  
(นักเรียนตอบตามที่สังเกตได้) 

2.  ให้นักเรียนอ่านเนื้อหานำหน่วย แล้วร่วมกันอภิปรายโดย
อาจใช้คำถามต่อไปน้ี 

•  ปะการังมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง
อย่างไร (นักเรียนตอบตามที่สังเกตได้ เช่น ปะการังเป็น
ที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์น้ำหลายชนิด) 

• หากแนวปะการังถูกทำลายจะส่งผลอย่างไร (สิ่งมีชีวิต
ในแนวปะการังจะไม่มีที่อยู่อาศัยและขาดแหล่งอาหาร 
หรืออื่น ๆ ตามความคิดและเหตุผลของนักเรียน) 

3. ร่วมกันอภิปรายเพิ่มเติมว่า แนวปะการังเป็นตัวอย่างของ
ระบบนิเวศทางทะเลแบบหนึ่ง ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลาย ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องของระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ จากหน่วยการเรียนรู้นี้ จากนั้นให้นักเรียนอ่านคำถามนำหน่วย องค์ประกอบของหนว่ย 
และร่วมกันอภิปราย เพื่อให้นักเรียนทราบว่าจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างในหน่วยนี้ 

  

 
ความรู้เพิ่มเตมิสำหรับคร ู

 ภาพนำหน่วย คือ แนวปะการังซึ ่งเป็นที ่อยู ่ของ
สิ่งมีชีวิตหลายชนิด  เป็นตัวอย่างหนึ่งของระบบนิเวศ 
ครูสามารถหาภาพของระบบนิเวศอื่น ๆ เช่น ป่าไม้ 
แม่น้ำ ทุ่งหญ้า หรือน้ำตก ที่มีสิ่งมีชีวิตจำนวนมาก 
หลากหลายชนิดอยู่ด้วยกันมาทดแทนได้ 

ครูดำเนินการดังนี ้การนำเข้าสูห่น่วยการเรียนรู ้

https://www.youtube.com/watch?v=dkPLIw9aZwY
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4. เชื่อมโยงเข้าสู่บทที่ 1 ระบบนิเวศ โดยให้นักเรียนดูภาพ
นำบทและร่วมกันอภิปราย โดยอาจใช้คำถามต่อไปนี้ 

• องค์ประกอบในแต่ละภาพมีอะไรบ้าง  

• สิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร  
5. ให้นักเรียนอ่านเนื ้อหานำบทและอภิปรายเพื ่อให้ได้

คำตอบที่ถูกต้องของคำถามอีกครั้ง ดังนี้ 

• องค์ประกอบในภาพมีอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามท่ี
สังเกตได้ เช่น มีส ิ ่งมีชีว ิตและไม่มีชีว ิตอาศัยอยู่
ร่วมกัน) 

• สิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร (นักเรียนตอบ
ตามที่สังเกตได้ เช่น ปลากินสาหร่ายเป็นอาหาร)  

6. จากนั้นให้นักเรียนอ่านคำถามนำบทและ จุดประสงค์การ
เรียนรู้ของบท เพื่อให้ทราบขอบเขตเนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ใน
บทเรียนและจุดประสงค์ในการเรียน 

   
ความรู้เพิ่มเตมิสำหรับคร ู

 ภาพนำบท เป็นภาพแสดงระบบนิเวศที่แตกต่างกัน 
ซึ่งในบางภาพอาจจะไม่สามารถสังเกตเห็นสิ่งมีชีวิต
ได้ ครูอาจต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น บริเวณธาร
น้ำแข็งจะมีปลาและแบคทีเรียอาศัยอยู่ได้ หรือครู
อาจจะหาภาพระบบนิเวศอื่น ๆ มาเพิ่มเติมได้ 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

1. นำเข้าสู่เรื่องที่ 1 องค์ประกอบของระบบนิเวศ โดยให้นักเรียนดู
ภาพนำเรื ่อง อ่านเนื ้อหานำเรื ่อง และ คำสำคัญ จากนั้น
นักเรียนอภิปรายร่วมกัน โดยอาจใช้คำถามดังต่อไปนี้  

• ในนาข้าวมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง (มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิด เช่น 
ต้นข้าว แมลง ปูนา และสิ่งมีชีวิตอื่น) 

• ในนาข้าวมีสิ่งไม่มีชีวิตอะไรบ้าง (มีสิ่งไม่มีชีวิตหลายอย่าง 
เช่น แสง ดิน น้ำ อากาศ) 

• สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร 
(ตอบตามความเข้าใจและประสบการณ์เดิมของนักเรียน 
แต่ครูควรบันทึกคำตอบไว้อภิปรายในตอนท้ายของ
บทเรียน) 

2. ให้ทำกิจกรรม ทบทวนความรู้ก่อนเรียน แล้วร่วมกันอภิปราย
เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ถ้าครูพบว่านักเรียนยังทำกิจกรรม
ทบทวนความรู้ก่อนเรียนไม่ถูกต้อง ครูควรทบทวนและแก้ไขความเข้าใจคลาดเคลื่อนของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
พื้นฐานที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะเรียนเรื่ององค์ประกอบของระบบนิเวศต่อไป 

 
เฉลยทบทวนความรู้ก่อนเรียน 

เขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ถูกต้อง และเขียนเครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง 

 1. สิ่งมีชีวิตแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์ 
 2. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในบริเวณเดียวกันมีความสัมพันธ์กัน 
 3. สิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู ่

2. ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับระบบนิเวศและองค์ประกอบของระบบนิเวศโดยให้นักเรียนทำกิจกรรม  
รู้อะไรบ้างก่อนเรียน นักเรียนสามารถเขียนข้อความได้อย่างอิสระตามความเข้าใจของตนเอง โดยครูยังไม่เฉลย
คำตอบที่ถูกต้อง แต่ครูควรรวบรวมแนวคิดคลาดเคลื่อนที่พบเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และแก้ไข
แนวคิดคลาดเคลื่อนเหล่านั้นให้ถูกต้อง 
 

องค์ประกอบของระบบนิเวศ เรื่องที่ 1 
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ตัวอย่างแนวคดิคลาดเคลื่อนที่อาจพบในเรือ่งนี ้

• องค์ประกอบในระบบนิเวศมีความสัมพันธ์กันในทางตรงเท่านั้น (Griffiths, 1985) 

• ประชากรและกลุ่มสิ่งมีชีวิตคือสิ่งเดียวกัน (Adeniyi, 1985) 

3. เชื่อมโยงเข้าสู่ กิจกรรมที่ 7.1 องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร โดยใช้คำถามว่า นักเรียนคิด
ว่าสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของนักเรียนมีองค์ประกอบอะไรบ้าง และองค์ประกอบเหล่านั้นมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร  
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี ้

• กิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร (ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สำรวจและอธิบายปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น)  

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (ระดมความคิด เลือกและกำหนดพื้นที่ สำรวจพื้นที่ด้วยวิธีการต่าง ๆ  
สังเกตและบันทึกสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางชีวภาพ สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และอภิปรายเกี ่ยวกับ
ปฏสิัมพันธ์ขององค์ประกอบที่พบในบริเวณที่สำรวจ) 
ครูควรอภิปรายให้นักเรียนร่วมกันสรุปขั้นตอนการทำกิจกรรมและบันทึกลงบนกระดานหรือในสมุดของนักเรียน 

• ข้อควรระวังในการทำกิจกรรมมีอะไรบ้าง (การเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เป็นอันตราย เช่น แมลงบางชนิด งู หรือสัตว์
มีพิษ ควรหลีกเลี่ยง แต่หากนักเรียนสนใจศึกษาอาจใช้วิธีการถ่ายภาพหรือวาดแผนแทนการสัมผัสโดยตรง 
รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยในการสำรวจ เช่น ระวังการพลัดตกลงไปในแหล่งน้ำ ระวังความเสียหายที่เกิด
จากการใชอุ้ปกรณ์และเครื่องมือสำรวจ) 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (เก็บและรวบรวมข้อมูลสิ่งมีชีวิต เช่น จำนวนและชนิดของสัตว์
และพืช ข้อมูลขององค์ประกอบที ่ไม่มีชีวิต เช่น แสง ค่า pH ของน้ำ รวมทั ้งสังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบที่พบในบริเวณที่สำรวจ ซึ่งสามารถสังเกตได ้เช่น พฤติกรรม การเคลื่อนที่ การกินอาหาร) 

 

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มทำกิจกรรมในการสำรวจ ครูสังเกตการทำงานของนักเรียน โดยเฉพาะการสำรวจในบริเวณ
ต่าง ๆ ครูควบคุมนักเรียนให้สำรวจตามพื้นที่และขอบเขตที่กำหนดไว้ตอนต้น และให้คำแนะนำเมื่อนักเรียนมีคำถาม 
หรือมีข้อสงสัย เช่น การใช้เครื่องมือ ชื่อของสิ่งมีชีวติ การบันทึกจำนวน เป็นต้น 

 

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันเปรียบเทียบข้อมูล อภิปราย
และสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า ในสภาพแวดล้อม 
ที่แตกต่างกันจะพบชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตต่างกัน ในสภาพแวดล้อมเดียวกันสิ่งมีชีวิตที่อยู่
ร่วมกันจะมีปฏิสัมพันธ์กัน เช่น กินกันเป็นอาหาร นอกจากนี้สิ่งมีชีวิตยังมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วย เช่น พืชใช้
แสงและน้ำในการสร้างอาหาร กิ้งก่านอนอาบแดดเพ่ือเพ่ิมอุณหภมูิในร่างกาย เป็นต้น  

องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในท้องถ่ินมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร กิจกรรมที่ 7.1 

ระหว่างการทำกิจกรรม (45 นาท)ี 

หลังการทำกิจกรรม (30 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (15 นาที) 



277 
 

หน่วยที่ 7 | ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 

4. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมและตอบคำถามระหว่างเรียนในหนังสือเรียนหน้า 162 ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบที่มี
ชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตในระบบนิเวศ จากนั้นร่วมกันอภิปราย เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า ในสภาพแวดล้อมแต่ละ
บริเวณจะพบชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิต ซึ ่งเป็นองค์ประกอบที่มีชีวิต และองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต โดยที่
องค์ประกอบต่าง ๆ จะมีปฏิสัมพันธ์กัน 

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• ยกตัวอย่างสภาพแวดล้อม ระบุสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต พร้อมทั้งอธิบายปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิตที่พบในแหล่งที่อยู่นั้น 

 แนวคำตอบ คำตอบขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิมของนักเรียน เช่น ในแปลงผักบุ้ง สามารถพบสิ่งมีชีวิต ได้แก่ 
ผักบุ้ง หญ้า ตั๊กแตน ด้วงเต่าทอง หนอน สิ่งไม่มีชีวิต ได้แก่ ดิน น้ำ อากาศ แสงแดด โ ดยผักบุ้งใช้แสง น้ำ 
อากาศในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อการเจริญเติบโต หนอนและตั๊กแตนกินผักบุ้งและน้ำเป็นอาหาร 

5. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาและตอบคำถามระหว่างเรียนในหนังสือเรียนหน้า 163 ที่เกี่ยวกับความหมายของแหล่งที่อยู่ 
ประชากร กลุ่มสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศ และอาจจะใช้คำถามเพิ่มเติมดังน้ี 

• บริเวณที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เรียกว่าอะไร (แหล่งที่อยู่) 

• คำว่าประชากรกับกลุ่มสิ่งมีชีวิตเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร (แตกต่างกัน ประชากร คือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน
ที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่เดียวกันในช่วงเวลาหนึ่ง ส่วนกลุ่มสิ่งมีชีวิต คือ ประชากรของสิ่งมีชีวิตหลาย ๆ ชนิดที่
อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่เดียวกันและมีความสัมพันธ์กัน) 

• ระบบนิเวศคืออะไร เรากำหนดขอบเขตของระบบนิเวศอย่างไร (ระบบนิเวศ คือ ระบบที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตอาศัยใน
แหล่งที่อยู่เดียวกัน มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และมีความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่นั้น การกำหนดขอบเขตของ
ระบบนิเวศขึ้นอยู่กับผู้ที่ศึกษาเป็นผู้กำหนด) 

จากนั้นร่วมกันอภิปราย เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า 
5.1. แหล่งที่อยู่ คือ บริเวณที่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาศัยอยู ่
5.2. ประชากร คือ สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่เดียวกันในช่วงเวลาหนึ่ง  
5.3. กลุ่มสิ่งมีชีวิต คือ ประชากรของสิ่งมีชีวิตหลาย ๆ ชนิดที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่เดียวกันและมีความสัมพันธ์กัน 
5.4. ระบบนิเวศ คือ ระบบที่กลุ่มสิ ่งมีชีวิตอาศัยในแหล่งที่อยู ่เดียวกัน มีความสัมพันธ์ซึ ่งกันและกัน และมี

ความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่นั้น ซึ่งการกำหนดขอบเขตของระบบนิเวศขึ้นอยู่กับผู้ที่ศึกษาเป็นผู้กำหนด 
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เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• จากภาพ 7.2 มีสิ่งมีชีวิตกี่ชนิดและแต่ละชนิดมีจำนวนประชากรเท่าใด 
 แนวคำตอบ จากภาพ 7.2 จะพบสิ่งมีชีวิตทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ ต้นหญ้า ต้อยติ่ง มด นก และกระต่าย โดยที่

ต้นหญ้ามีประชากรทั ้งหมด 8 ต้น ต้อยติ ่งมีประชากรทั ้งหมด 3 ต้น มดมีประชากรทั้งหมด 5 ตัว นกมี
ประชากรทั้งหมด 2 ตัว และกระต่ายมีประชากรทั้งหมด 3 ตัว  

6. ถ้าพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับระบบนิเวศ องค์ประกอบของระบบนิเวศ หรือคำสำคัญอื่น ๆ เช่น 
ประชากร กลุ่มสิ่งมีชีวิต หรือคำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากการตอบคำถามก่อนเรียน ระหว่างเรียน หรืออาจตรวจสอบ
โดยใช้กลวิธีอื่น ๆ ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นให้ถูกต้อง เช่น ใช้คำถามและอภิปรายร่วมกัน ใช้แผนภาพ  
วีดิทัศน์ เอกสารอ่านประกอบ 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

ประชากรและกลุ่มสิ่งมีชีวิตมีความหมาย
เหมือนกัน (Adeniyi, 1985) 

ประชากร คือ สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน อยู่ในบริเวณเดียวกัน 
ในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนกลุ่มสิ่งมีชีวิต คือ ประชากรของ
สิ่งมีชีวิตหลาย ๆ ชนิดที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่เดียวกันและ
มีความสัมพันธ์กัน 

7. นำเข้าสู่เรื่องที่ 2 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ โดยใช้คำถามว่า นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งไม่มีชีวิตแล้ว สิ่งมีชีวิตยังมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกัน นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ  
มีความสัมพันธ์กันในรปูแบบใดบ้าง  
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

1. กระตุ้นความสนใจ โดยให้นักเรียนดูภาพนำเรื่องและอ่าน
เนื้อหานำเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผึ้งกับดอกไม้ หรือ
ครูอาจยกตัวอย่างสิ ่งมีชีวิตอื ่น ๆ เช่น นกกกกินลูกไทร 
(https://www.youtube.com/watch?v=aOFG-HPyvu8) 

ปลาอาศัยในดงสาหร่าย หรืออื่น ๆ จากนั้นให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปราย โดยอาจใช้คำถามดังต่อไปนี ้

• ผึ้งกับดอกไม้มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร (ผึ้งกินน้ำหวาน
จากดอกไม้ ขณะเดียวกันผึ้งช่วยถ่ายเรณูให้ดอกไม้) 

• นักเรียนรู้จักความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อีกหรือไม่ 
อย่างไร (นักเรียนตอบตามความคิดเห็นและประสบการณ์
เดิม เช่น เป็ดกับหอยเชอรี)  

2. ให้นักเรียนอ่าน คำสำคัญ ทำกิจกรรม ทบทวนความรู้ก่อน
เร ียน แล้วร ่วมกันอภิปรายเพื ่อให้ได ้คำตอบที ่ถ ูกต ้อง  
ถ้าครูพบว่านักเรียนยังทำกิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนเรียนไม่ถูกต้อง ครูควรทบทวนและแก้ไขความเข้าใจผิดของนักเรียน 
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 

 
เฉลยทบทวนความรู้ก่อนเรียน 

เติมคำที่กำหนดให้ลงในช่องว่าง (สามารถใช้คำซ้ำได้) 

ผู้ผลิต ผู้บริโภค 

 
   ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้บริโภค 

  

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ เรื่องที่ 2 

https://www.youtube.com/watch?v=aOFG-HPyvu8)%20
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3. ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศโดยให้นักเรียนทำกิจกรรม  
รู้อะไรบ้างก่อนเรียน นักเรียนสามารถเขียนข้อความ แผนผัง หรือแผนภาพได้อย่างอิสระตามความเข้าใจของตนเอง 
โดยครูยังไม่เฉลยคำตอบที่ถูกต้อง แต่ครูควรรวบรวมแนวคิดคลาดเคลื่อนที่พบเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้และแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนเหล่านั้นให้ถูกต้อง 

 
ตัวอย่างแนวคดิคลาดเคลื่อนที่อาจพบในเรือ่งนี ้

• พืชเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่เป็นผู้ผลิต (Khan Academy, 2019) 

• ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์คือเชื้อโรค (Driver และคณะ, 1994) 

• สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่กินสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กกว่าเสมอ (Adeniyi, 1985) 

4. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหา เกร็ดน่ารู้ และตอบคำถามระหว่างเรียน ในหนังสือเรียนหน้า 165-166 ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศและการหมุนเวียนของสาร และอาจใช้คำถามเพิ่มเติมดังนี ้

• ผู้ผลิตต่างจากผู้บริโภคอย่างไร (ผู้ผลิตสร้างอาหารได้เองจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ส่วนผู้บริโภคสร้าง
อาหารเองไม่ได้ ต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร) 

• ถ้าพิจารณาตามอาหารที่กิน เราสามารถแบ่งผู้บริโภคได้กี่กลุ่ม อะไรบ้าง (สามารถแบ่งผู้บริโภคออกเป็น สิ่งมีชีวิต
กินพืช สิ่งมีชีวิตกินสัตว์ สิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์ และสัตว์กินซาก) 

• ถ้าระบบนิเวศไม่มีผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์จะเกิดอะไรขึ้น (ซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมจะไม่ถูกย่อยสลายและไม่เกิด
การหมุนเวียนของสารต่าง ๆ ในระบบนิเวศ) 

จากนั้นอภิปรายร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า  
4.1. สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่างมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกัน สิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้เองโดยใช้

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง สิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้มีบทบาทเป็นผู้ผลิต 
4.2. สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง ต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร สิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้มีบทบาทเป็น ผู้บริโภค  
4.3. ผู้บริโภคสามารถแบ่งออกเป็น สิ่งมีชีวิตกินพืช สิ่งมีชีวิตกินสัตว์ สิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์ และสัตว์กินซาก  
4.4. ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ จะย่อยซากสิ่งมีชีวิตที่ตายลง เพื่อดูดซึมไปใช้บางส่วน ส่วนที่เหลือจะอยู่ในสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งผู้ผลิตสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป  
4.5. ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ทำให้เกิดการหมุนเวียนของสารเป็นวัฏจักร  
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เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่เป็นสิ่งมีชีวิตกินพืช สิ่งมีชีวิตกินสัตว์ สิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์ และสัตว์กินซากมา
อย่างละ 2 ชนิด 

 แนวคำตอบ สิ่งมีชีวิตกินพืช เช่น ตั๊กแตน วัว สิ่งมีชีวิตกินสัตว์ เช่น เสือ สุนัขป่า สิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์ เช่น 
ลิงแสม มนุษย์ และสัตว์กินซาก เช่น หอยและปูบางชนิด 

5. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาและตอบคำถามระหว่างเรียนในหนังสือเรียนหน้า 167 เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในการ
ถ่ายทอดพลังงานผ่านการสร้างอาหารโดยผู้ผลิต จากนั้นจะมีการกินกันเป็นทอด ๆ ตามลำดับขั้นของการบริโภค จากนั้น
ร่วมกันอภิปราย เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า ในโซ่อาหารสิ่งมีชีวิตจะมีการกินกันเป็นทอด ๆ เริ่มต้นจากผู้ผลิต ผู้บริโภค
ลำดบัที่ 1 ผู้บริโภคลำดับที่ 2 และต่อไปเรื่อย ๆ เป็นลักษณะคล้ายโซ่ที่ต่อกันเป็นสายยาว 

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• จากภาพ 7.7 ถ้าไม่มีกบในโซ่อาหารและงูสามารถกินตั๊กแตนทดแทนกบได้ ลำดับของการบริโภคจะ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

 แนวคำตอบ งูจะเปลี่ยนจากผู้บริโภคลำดับที่ 3 หรือผู้บริโภคลำดับสุดท้ายมาเป็นผู้บริโภคลำดับที่ 2 ใน 
โซ่อาหารนี ้

6. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาและตอบคำถามระหว่างเรียนในหนังสือเรียนหน้า 168 เกี่ยวกับสายใยอาหารในระบบนิเวศ จากนั้น
ร่วมกันอภิปราย เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า สายใยอาหาร คือ ความสัมพันธ์ของโซ่อาหารที่มีความซับซ้อนหรือมีมากกว่าหนึ่ง
โซ่อาหารที่สัมพันธ์กัน 

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• จากภาพ 7.8 มีโซ่อาหารทั้งหมดกี่โซ่อาหาร 
แนวคำตอบ โดยทั่วไปโซ่อาหารจะต้องประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคลำดับต่าง ๆ จนถึงผู้บริโภคลำดับ
สุดท้าย ซึ่งในสายใยอาหารนีจ้ะประกอบด้วยโซ่อาหารทั้งหมด 22 โซ่อาหาร ตัวอย่างโซ่อาหารที่เป็นไปได้ เช่น  

1) มะม่วง → แมลงหว่ี  → แมลงปอ → นกกินแมลง  →  แมว → นกอินทร ี
2) มะม่วง → แมลงหว่ี  → แมลงปอ → นกกินแมลง → นกอินทร ี
3) มะม่วง → แมลงหว่ี  → กบ → แมว → นกอินทร ี
4) ข้าวโพด → ตั๊กแตน  → กบ → แมว → งู→ นกอินทร ี
5) ข้าวโพด → ตั๊กแตน  → กบ → แมว → นกอินทร ี
6) ข้าวโพด → หนู → งู → นกอินทร ี
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เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• ถ้าชาวนาจับกบไปขายจนประชากรของกบเหลือน้อยมาก จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในสายใยอาหารนี้
อย่างไรบ้าง   

 แนวคำตอบ เมื่อกบซึ่งมีบทบาทเป็นผู้บริโภคลำดับที่ 2 ลดจำนวนลง อาจจะส่งผลให้งูขาดแคลนอาหารและ
ลดจำนวนลง และในขณะเดียวตั๊กแตนกจ็ะเพ่ิมจำนวนขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตที่จะลดจำนวนลง 

• โซ่อาหารกับสายใยอาหารแตกต่างกันอย่างไร 
 แนวคำตอบ โซ่อาหารเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของการกินต่อกันเป็นทอด ๆ ส่วนสายใยอาหารจะ

ประกอบด้วยโซ่อาหารมากกว่าหนึ่งสายซึ่งมีความสัมพันธ์กันซับซ้อนมากกว่าโซ่อาหาร 

7. ถ้าพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับระบบนิเวศและองค์ประกอบของระบบนิเวศ จากการตอบคำถาม
ก่อนเรียนและระหว่างเรียน หรืออาจตรวจสอบโดยใช้กลวิธีอื่น ๆ ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นให้ถูกต้อง เช่น  
ใช้คำถามและอภิปรายร่วมกัน ใช้แผนภาพ วีดิทัศน์ เอกสารอ่านประกอบ 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

พืชเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่เป็นผู้ผลิต  
(Khan Academy, 2019) 

นอกจากพืชแล้ว ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นที่เป็นผู้ผลิตได้ เช่น สาหร่าย 
และแบคทีเรียบางชนิด   

ผู้ย่อยสลายสารอินทรียค์ือเชื้อโรค  
(Driver และคณะ, 1994) 

ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์มีทั้งที่เป็นแบคทีเรียที่ก่อโรค และไม่ก่อ
โรค และบางส่วนไม่ใช่แบคทีเรีย เช่น เห็ดรา 

สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่กินสิ่งมีชีวติที่มีขนาดเล็กกว่าเสมอ 
(Adeniyi, 1985) 

สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กกว่าก็สามารถกินสิ่งมีชีวิตที่ขนาดใหญ่
กว่าได้ เช่น ตั ๊กแตนตำข้าวสามารถกินกบบางชนิดได้ เสือ
สามารถกินวัวที่ขนาดตัวใหญ่กว่า งูเหลือมสามารถกินกวางได ้

8. เชื่อมโยงเข้าสู่ กิจกรรมที่ 7.2 สร้างแบบจำลองสายใยอาหารได้อย่างไร โดยใช้คำถามว่า ในสภาพธรรมชาติการกิน
กันเป็นทอด ๆ อยู่ในรูปของสายใยอาหารซึ่งประกอบด้วยโซ่อาหารหลายสายที่สัมพันธ์กัน นักเรียนคิดว่าสายใยอาหารใน
ธรรมชาตเิหมือนกันหรือไม่ และจะเขียนสายใยอาหารได้อย่างไร  



283 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี ้

• กิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร (การสร้างแบบจำลองสายใยอาหารจากสิ่งมีชีวิตที่กำหนดให)้ 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สร้างแบบจำลองสายใยอาหาร และอธิบายความสัมพันธ์ของผู้ผลิตและผู้บริโภคใน
สายใยอาหาร)  

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (เลือกระบบนิเวศ 1 ระบบนิเวศ สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของ
สิ่งมีชีวิต วิเคราะห์และสร้างแบบจำลองโซ่อาหารและสายใยอาหาร นำเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับสายใยอาหาร
ที่สร้างขึ้น)  

• ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (นักเรียนสังเกต สืบค้น และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะสิ่งมี
ชีวตและอาหารของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดในระบบนิเวศที่เลือก) 

 

2. ให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มเริ่มทำกิจกรรม ครูสังเกตการทำงานของนักเรียน โดยพยายามให้นักเรียนสร้างโซ่อาหาร แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ในด้านการถา่ยทอดพลังงานโดยการกินกันเป็นทอด ๆ จากนั้นเชื่อมโยง
แต่ละโซ่อาหาร โดยสร้างเป็นแบบจำลองสายใยอาหาร ซึ่งมตีัวอย่างแนวทางดังต่อไปน้ี  

• การสร้างโซ่อาหารให้เริ่มต้นจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคลำดับต่าง ๆ ถัดไปทีละลำดับ 

• เมื่อได้โซ่อาหารครบทุกโซ่อาหารแล้ว จากนั้นพิจารณาโซ่อาหารที่ยาวที่สุดมาใช้เป็นหลักในการสร้างแบบจำลอง
สายใยอาหาร 

• สร้างแบบจำลองสายใยอาหาร โดยนำส่วนของโซ่อาหารที่มีสิ่งมีชีวิตซ้ำกันมาทับซ้อนกัน  
 

3. ให้นักเรียนนำเสนอผลการสร้างแบบจำลองสายใยอาหารบนกระดาน เพื่อใช้ประกอบการอภิปรายและตอบคำถาม
ท้ายกิจกรรม จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า ในระบบนิเวศหนึ่ง ๆ จะมี
สิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่มีความสัมพันธ์กันในด้านการถ่ายทอดพลังงานในรูปของสายใยอาหาร ซึ่งประกอบด้วยโซ่
อาหารหลายโซ่อาหารสัมพันธ์กัน ในธรรมชาติสายใยอาหารจะมีความซับซ้อนแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจำนวนชนิด
ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศน้ัน 

สร้างแบบจำลองสายใยอาหารได้อย่างไร กิจกรรมที่ 7.2 

ระหว่างการทำกิจกรรม (30 นาท)ี 

หลังการทำกิจกรรม (20 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 
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4. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับการถ่ายทอดพลังงานระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ
ลำดับขั้นของการบริโภค และตอบคำถามระหว่างเรียนในหนังสือเรียนหน้า 170-171 จากนั้นอภิปรายร่วมกัน 
เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า  
4.1. การถ่ายทอดพลังงานระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศ ปริมาณพลังงานในผู้ผลิตจะมีมากที่สุดและลดลงไป

เรื่อย ๆ ตามลำดับขั้นของการบริโภค  
4.2. การถ่ายทอดพลังงานลดลงไปตามลำดับขั้นของการบริโภค เพราะผู้บริโภคกินผู้ผลิตได้เพียงบางส่วน ซึ่งส่วนที่

กินได้นั้นผู้บริโภคจะนำไปใช้ในการเจริญเติบโตและเผาผลาญเพื่อผลิตพลังงานสำหรับใช้ในการทำกิจกรรม  
ต่าง ๆ ของร่างกาย 

4.3. ผู้บริโภคในโซ่อาหารจำเป็นต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในปริมาณที่มากเพียงพอจึงจะสามารถดำรงชีวิตและทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ เนื่องจากระหว่างที่มีการถ่ายทอดพลังงานตามลำดับขั้นของการบริโภคมีการสูญเสีย
พลังงานไปในปริมาณมาก 

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

 

• จากโซ่อาหารนี้ ปริมาณพลังงานจากสาหร่ายที่ถ่ายทอดไปยังผู้บริโภคลำดับต่าง ๆ เปลี่ยนไปอย่างไร 
แนวคำตอบ พลังงานที่ถ่ายทอดไปจะลดลงไปตามลำดับขั้นของการบริโภค โดยผู้ผลิต (สาหร่าย) จะมีพลังงาน
สะสมในเนื้อเยื่อมากที่สุด ปลาซิวได้รับพลังงานสะสมในเนื้อเยื่อจากผู้ผลิตมากที่สุด ในขณะที่นกยางได้รับ
พลังงานสะสมในเนื้อเยื่อจากผู้ผลิตน้อยที่สุด 

5. เชื่อมโยงเข้าสู่ กิจกรรมที่ 7.3 การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นอย่างไร โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
การใช้สารพิษต่าง ๆ ของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศผ่านการกินกันเป็นทอด ๆ โดยใช้คำถามว่า 
นักเรียนคิดว่าสารพิษท่ีสะสมอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตจะถ่ายทอดไปยังสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ได้หรือไม่ อย่างไร  
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี ้

• กิจกรรมนีเ้กี่ยวข้องกับเรื่องอะไร (การสะสมสารพิษในโซ่อาหาร) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (แสดงบทบาทสมมติและอธิบายการสะสมสารพิษในโซ่อาหาร)  

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (อ่านและศึกษารายละเอียดในสถานการณ์ แสดงบทบาทสมมติตาม
วิธีดำเนินกิจกรรม สังเกต บันทึก และรวบรวมข้อมูลของสารพิษในสิ่งมีชีวิต พร้อมทั้งอภิปรายผลจากกิจกรรม)  

• ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (สังเกต บันทึก และรวบรวมข้อมูลของปริมาณสารพิษใน
สิ่งมีชีวิตแต่ละตัว และค่าเฉลี่ยปริมาณสารพิษในสิ่งมีชีวิตตามลำดับขั้นของการบริโภคในโซ่อาหาร) 

 

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มทำกิจกรรม ครูสังเกตการทำงานของนักเรียน โดยเฉพาะในขั้นตอนของการทำกิจกรรม
บทบาทสมมติควรให้นักเรียนซักซ้อมความเข้าใจในบทบาทของตนเอง  

3. ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลในลำดับขั้นของการบริโภคอย่างชัดเจนและหาค่าเฉลี่ย เพื่อใช้ในการสรุปผลการทำกิจกรรม
ได้อย่างถูกต้อง ครูอาจจะช่วยเหลือนกัเรียนในการออกแบบตารางบันทึกผลก่อนการบันทึกผล 

 

4. ให้นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้คำถามท้าย
กิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า สารพิษจะสะสมในสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้นตามลำดับขั้นการบริโภค 
โดยจะพบค่าเฉลี่ยสารพิษในปลาซิวน้อยที่สุดและพบค่าเฉลี่ยสารพิษในนกกระสามากที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคลำดับ
ที่สูงกว่าจะบริโภคผู้ผลิตหรือผู้บริโภคลำดับต่ำกว่าในปริมาณมาก เพื่อให้ได้รับพลังงานเพียงพอในการดำรงชีวิต ทำ
ให้มีโอกาสได้รับสารพิษสะสมมากกว่าผู้บริโภคลำดับที่ต่ำลงไป  

การสะสมสารพิษในสิ่งมชีีวิตเกิดขึ้นอย่างไร กิจกรรมที่ 7.3 

ระหว่างการทำกิจกรรม (30 นาท)ี 

หลังการทำกิจกรรม (15 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (15 นาที) 
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5. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาและตอบคำถามระหว่างเรียน ในหนังสือเรียนหน้า 174 เกี ่ยวกับการสะสมสารพิษที่มี 
การปนเป้ือน ตกค้าง และสะสมเพิ่มขึ้นในสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ จากนั้นร่วมกันอภิปราย เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า 
5.1. สารพิษจะสะสมในสิ่งมีชีวิตเพ่ิมขึ้นตามลำดับขั้นการบริโภค  
5.2. การสะสมสารพิษก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและอาจทำให้ระบบนิเวศเสียสมดุลได้ ถ้าสารพิษสะสมใน

สิ่งมีชีวิตในปริมาณมาก แล้วทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นตายลงจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ ในระบบนิเวศน้ัน 

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• เหตุใดผู้บริโภคลำดับที่สูงกว่าจึงมีปริมาณสารพิษสะสมในร่างกายมากกว่าผู้บริโภคลำดับที่ต่ำกว่า 
 แนวคำตอบ เนื่องจากผู้บริโภคลำดับที่สูงกว่ากินผู้บริโภคที่ต่ำกว่าในจำนวนและปริมาณที่มาก ทำให้มีโอกาสที่

สารพิษสะสมในเนื้อเยื่อมากกว่า 
• ปริมาณพลังงานที่ถ่ายทอดไปตามลำดับขั้นของการบริโภคแตกต่างจากปริมาณสารพิษที่สะสมในโซ่อาหาร

หรือไม่ อย่างไร 
 แนวคำตอบ แตกต่าง เพราะในการถ่ายทอดพลังงาน พลังงานที่ได้จะลดลงไปเรื่อย ๆ ตามลำดับขั้นของการ

บริโภค ในทางตรงกันข้าม สารพิษจะสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในสิ่งมีชีวิตที่มีลำดับขั้นการบริโภคสูงกว่า 

6. เชื่อมโยงเข้าสู่ กิจกรรมที่ 7.4 สิ่งมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างไร โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ของสิ่งมีชีวิตที่มีการกินกันเป็นทอด ๆ เพื่อเชื่อมโยงไปยังความสัมพันธ์แบบอื่น ๆ โดยใช้คำถามว่า ในระบบนิเวศ
หนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกัน นอกจากจะมีปฏิสัมพันธ์กันในด้านการกินต่อกันเป็นทอด ๆ แล้ว นักเรียนคิดว่า
สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบใดอีกบ้าง และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างไร  
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี ้

• กิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร (ปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกัน) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สืบค้นข้อมูลและอธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่
ร่วมกัน) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (อภิปรายและสืบค้นข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
สิ่งมีชีวิตแต่ละคู่ จำแนกคู่สิ่งมีชีวิตตามเกณฑ ์และอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์แต่ละลักษณะ)  
ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (รวบรวมข้อมูลจากการสืบค้นและการอภิปรายลักษณะ
ความสัมพันธ์ของคู่สิ่งมีชีวิตแต่ละคู)่ 

 

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มทำกิจกรรม ครูสังเกตการทำงานของนักเรียน ช่วยเหลือในการหาคำตอบความสัมพันธ์แต่
ละแบบเมื่อนักเรียนมีข้อสงสัย 

3. เน้นให้นักเรียนสืบค้นเพิ่มเติม วิเคราะห์ และหาหลักฐาน เพื่อสนับสนุนแนวความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
สิ่งมีชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม  

 

4. ให้นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้คำถามท้าย
กิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า ในธรรมชาติสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อยู่ร่วมกันมีความสัมพันธ์กัน
ในลักษณะต่าง ๆ สิ่งมีชีวิตบางชนิดได้ประโยชน์ บางชนิดเสียประโยชน์ และบางชนิดไม่ได้และไม่เสียประโยชน ์  

สิ่งมีชีวิตอยูร่่วมกันอย่างไร กิจกรรมที่ 7.4 

ระหว่างการทำกิจกรรม (30 นาท)ี 

หลังการทำกิจกรรม (10 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 
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5. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาและตอบคำถามระหว่างเรียนในหนังสือเรียนหน้า 176-177 เกี่ยวกับรูปแบบของความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และอาจจะใช้คำถามเพิ่มเติมดังน้ี  

• ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแบบใดที่เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศ เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจและ
ประสบการณ์เดิม ครูพยายามกระตุ้นให้นักเรียนตอบให้ครบทุกแบบ เช่น ภาวะปรสิตและการล่าเหยื่อจะช่วย
ควบคุมจำนวนประชากรของสิ่งมีชีวิตบางชนิดให้มีจำนวนเหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไปในธรรมชาติ ภาวะ 
อิงอาศัยและภาวะพ่ึงพากันสามารถทำให้ประชากรของสิ่งมีชีวิตเพิ่มจำนวนประชากรได้ดี ทำให้เพิ่มแหล่งอาหาร
ให้กับสิ่งมีชีวิตที่บริโภคสิ่งมีชวีิตเหล่านั้นเป็นอาหาร) 

• ยกตัวอย่างคู่สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ (คำตอบขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มาจากการสืบค้น 
หรือจากประสบการณ์เดิมของนักเรียน) 

จากนั้นร่วมกันอภิปราย เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า สิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันจะมีปฏิสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น  
5.1. ภาวะพึ่งพากัน เป็นภาวะที่สิ ่งมีชีวิตสองชนิดมาอยู่ร่วมกันแล้ว สิ ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดมาอยู่ร่วมกันจะได้

ประโยชน ์ 
5.2. ภาวะอิงอาศัย เป็นภาวะที่สิ่งมีชีวิตสองชนิดมาอยู่ร่วมกันแล้ว สิ่งมีชีวิตหนึ่งได้ประโยชน์ โดยที่สิ่งมีชีวิตหนึ่งไม่

เสียประโยชน์และไม่ได้ประโยชน ์
5.3. ภาวะปรสิต เป็นภาวะที่สิ่งมีชีวิตสองชนดิมาอยู่ร่วมกันแล้ว สิ่งมีชีวิตหนึ่งได้ประโยชน์ (ปรสิต) สิ่งมีชีวิตหนึ่งเสีย

ประโยชน ์(ผู้ถูกอาศัย) 
5.4. การล่าเหยื่อ เป็นภาวะที่สิ่งมีชีวิตสองชนิดมาอยู่ร่วมกันแล้ว สิ่งมีชีวิตหนึ่งได้ประโยชน์ (ผู้ล่า) สิ่งมีชีวิตหนึ่งเสีย

ประโยชน์ (เหยื่อ)  

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• ภาวะปรสิตกับการล่าเหยื่อเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
 แนวคำตอบ การล่าเหยื่อ คือการที่สิ่งมีชีวิตหนึ่งกินสิ่งมีชีวิตหนึ่งโดยตรง ซึ่งทำให้สิ่งมีชีวิตที่เป็นเหยื่อตายลง 

ส่วนภาวะปรสิต สิ่งมีชีวิตที่เป็นปรสิตจะเบียดเบียนเอาอาหารหรือสารอาหารจากเจ้าบ้าน โดยไม่ได้ทำให้
สิ่งมีชีวิตเจ้าบ้านตายลงในทันที แต่ความสัมพันธ์ทั้งสองแบบก็เหมือนกันตรงที่สิ ่งมีชีวิตหนึ่งได้ประโยชน์ 
ขณะทีส่ิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งเสียประโยชน ์

6. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาและตอบคำถามระหว่างเรียนในหนังสือเรียนหน้า 177-178 เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในรูปแบบ
การล่าเหยื่อ  เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า เมื่อผู้ล่าเพิ่มจำนวนมากขึ้นจะทำให้เหยื่อซึ่งเป็นอาหารลดลง หากผู้ล่ากินเหยื่อ
ชนิดเดียวที่มีความจำเพาะจะส่งผลทำให้ผู้ล่าขาดแคลนอาหารและเกิดการแข่งขันระหว่างกันเพื่อแย่งอาหาร ทำให้
จำนวนผู้ล่าลดลง ดังนั้นจำนวนของผู้ล่าและเหยื่อในระบบนิเวศหนึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความสมดุลของ
จำนวนประชากรทั้งผู้ล่าและเหยื่อ  
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เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• ในช่วงปี ค.ศ. 1925-1935 ประชากรของแมวป่าลิงซล์ดลง นักเรียนคิดว่าเกิดจากปัจจัยใด 
 แนวคำตอบ หากวิเคราะห์จากกราฟข้อมูลอาจจะมีความเป็นไปได้ว่า จำนวนของกระต่ายป่าลดลง ทำให้แมว

ป่าลิงซ์ขาดแคลนอาหารและลดจำนวนลงเช่นเดียวกัน ซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุได้หลายอย่าง เช่น ขาดแคลน
อาหาร เกิดโรคระบาด หรือจำนวนประชากรผู้ล่าชนิดอื่น ๆ เพิ่มจำนวนประชากรมากขึ้น 

• ความสัมพันธ์ของจำนวนประชากรสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดนี้เป็นอย่างไร  
 แนวคำตอบ จำนวนของประชากรสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดแปรผันตามกัน นั่นคือ เมื่อจำนวนกระต่ายป่าเพิ่มขึ้น

จำนวนแมวป่าลิงซ์ก็จะเพิ่มขึ้น ถึงจุดหนึ่งจำนวนกระต่ายป่าจะลดลง ทำให้จำนวนแมวป่าลิงซ์ลดลงตาม 
• ปัจจัยใดที่มีผลต่อการเปลีย่นแปลงของประชากรของเหยื่อกับผู้ล่า 
 แนวคำตอบ จำนวนของประชากรของสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิด นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีก เช่น ภูมิอากาศ 

ภัยธรรมชาติที่ส่งผลโดยตรง หรือส่งผลทางอ้อมต่ออาหารของกระต่ายป่า เช่น ภัยแล้งทำให้พืชที่เป็นอาหาร
ของกระต่ายป่าลดลง ส่งผลให้จำนวนประชากรกระต่ายป่าอาจจะลดลงโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับจำนวนของแมว
ป่าลิงซ์แต่อย่างใด 

7. ให้นักเรียนตรวจสอบตนเองเพื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากบทเรียน โดยการเขียนบรรยาย วาดภาพ หรือเขียนผัง 
มโนทัศน์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้นี้ 
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ตัวอย่างผังมโนทัศน์ในบทเรียนเรื่องระบบนิเวศ  

 

8. สุ่มนักเรียนนำเสนอผังมโนทัศน์สรุปความรู้ที่ได้จากบทเรียน หรือจัดแสดงผลงานเพื่อให้นักเรียนพิจารณาให้
ความเห็น และร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้ที่ได้จากบทเรียน 

9. ให้นักเรียนทำ กิจกรรมท้ายบท เราจะดูแลรักษาระบบนิเวศในท้องถิ่นได้อย่างไร และตอบคำถามท้ายกิจกรรม 
จากนั้นให้นักเรียนตรวจสอบตนเอง 

 

 

 

 

 
 
 
 

ประกอบด้วย 

ปฏิสัมพันธ์กันหลายรูปแบบ เช่น 
ทำให้เกิด 

มีส่วนช่วยใน 

มี 

ได้แก่ 

แบ่งเป็น 

เกิดเป็น 

ระบบนิเวศ 

องค์ประกอบที่มีชีวิต องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต 

การถ่ายทอดพลังงาน 

การหมุนเวียนของสาร 

การสะสมสารพิษ 

บทบาทในระบบนิเวศ 

ผู้ผลิต 

ผู้บริโภค 

สิ่งมีชีวิตกินพืช 

สิ่งมีชีวิตกินสัตว์ 

สิ่งมีชีวิตกินทั้ง

พืชและสัตว์ 

สัตว์กินซาก 

ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ 

โซ่อาหาร 

สายใยอาหาร 

ภาวะพึ่งพากัน 

ภาวะอิงอาศัย 

ภาวะปรสิต 

การล่าเหย่ือ 
ซับซ้อนขึ้นเป็น 

เกิด 
อาจเกิด 

มีความสัมพันธ์กัน 



291 
 

หน่วยที่ 7 | ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 

10. ให้นักเรียนตอบคำถามสำคัญของบทและอภิปรายร่วมกัน โดยนักเรียนควรตอบคำถามสำคัญดังกล่าวได้ ดังตัวอย่าง  

 

เฉลยคำถามสำคัญของบท 

• ระบบนิเวศมีองค์ประกอบอะไรบ้าง และระบบนิเวศแต่ละระบบนิเวศมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร 
 แนวคำตอบ ระบบนิเวศประกอบด้วยองค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้

จะแตกต่างไปในแต่ละบริเวณ โดยองค์ประกอบเหล่านี้จะมีปฏิสัมพันธ์อย่างเหมาะสม จึงจะทำให้ระบบนิเวศ
เกิดความสมดุลและคงอยู่ได้ต่อไป 

• องค์ประกอบที่มีชีวิตมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร และมีปฏิสัมพันธ์กับองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตอย่างไร 
 แนวคำตอบ ระบบนิเวศประกอบด้วยองค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต สิ ่งมีชีวิตเป็น

องค์ประกอบที่มีชีวิต องค์ประกอบที่มีชีวิตจะมีปฏิสัมพันธ์กันเองและมีปฏิสัมพันธ์กับองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต 

โดยมีผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารได้เองโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งใช้แสงแดด น้ำ และแก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต จากนั้นผู้บริโภคซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้

เองจะกินผู้ผลิตหรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เป็นอาหาร เมื่อผู้ผลิตและผู้บริโภคตายลงจะถูกย่อยสลายโดยผู้ย่อยสลาย

สารอินทรีย์ซึ่งมีบทบาทในการเปลี่ยนสารอินทรีย์ให้กลายเป็นสารอนินทรีย์กลับคืนสู่สิ่งแวดล้อมทำให้เกิดการ

หมุนเวียนสารเป็นวัฏจักร นอกจากนี้เมื่อสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณเดียวกันจะมีปฏิสัมพันธ์

กันเกิดเป็นความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาวะพึ่งพากัน ภาวะอิงอาศัย ภาวะปรสิต การล่าเหย่ือ 

 

11. นักเรียนตรวจสอบตนเองด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ทำในบทเรียนนี้ อ่านสรุปท้ายบท และทำ
แบบฝึกหัดท้ายบท  

12. นำเข้าสู่ บทที่ 2 ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยอภิปรายและตั้งคำถามว่า จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งไม่มีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศที่มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอยู่ร่วมกัน 
นักเรียนคิดว่าถ้าองค์ประกอบในระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลต่อชนิดและจำนวนชนิดของสิ่งชีวิตหรือความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตอย่างไร  



292 
 

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที่ 7 | ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยกิจกรรมและแบบฝึกหัดของบทที่ 1 
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นักเรียนเรียนรูเ้ก่ียวกับความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตในระบบนิเวศ 
 

สำรวจและอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 
 

1 ชั่วโมง 30 นาท ี
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. เทอร์มอมิเตอร ์ 1 อัน 

2. แท่งแก้วคน 2 อัน 

3. กระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์  2 แผ่น 

4. กระจกนาฬิกา 1 ใบ 

5. ปากคีบ 1 อัน 

6. พู่กัน 1 ด้าม 

7. ถุงพลาสติก  3 ใบ 

8. บีกเกอรห์รือแก้วพลาสติกใส 3 ใบ 

9. เข็มทิศ 1 อัน 

10. อุปกรณ์บันทึกภาพ 1 ชุด 

11. แว่นขยายหรือกล้องจุลทรรศน์ใช้แสง 1 อัน 

12. เซคคิดิสก์ (Secchi disc) 1 ชุด 

13. ลักซ์มิเตอร์ (Lux meter) 1 ชุด 

14. ช้อนปลูก 1 อัน 

15. น้ำกลั่น 1 ขวด 

 
 
 
 

 

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ ์

จุดประสงค ์

องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในท้องถ่ินมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร กิจกรรมที่ 7.1 
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ครูควรสำรวจพ้ืนที่ที่จะใช้ทำกิจกรรมก่อนจดักิจกรรม เพื่อให้ทราบข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการ
เตรียมอุปกรณ์และการอภิปรายผล เช่น สภาพพ้ืนที่ ชนิดของสิ่งมีชีวิต เป็นต้น  
 
ครูควรกำหนดข้อตกลงกับนักเรียนก่อนที่จะเริ่มต้นการสำรวจ และควรแจ้งให้นักเรียนระวัง
สัตว์มีพิษและความปลอดภัยในการสำรวจ เช่น การใช้อุปกรณ์ การลงพ้ืนที่เก็บน้ำตัวอย่าง  
ครูควรพิจารณาเลือกพื้นที่สำรวจที่มีความแตกต่างกันทั้งทางกายภาพ เช่น แหล่งน้ำ สนาม
หญ้า ต้นไม้ใหญ่ และทางชีวภาพ เช่น มีสิ่งมีชีวิตแตกต่างกัน เพื่อให้นักเรียนเก็บข้อมูลได้
หลากหลายและนำมาใช้อภิปรายเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศในแต่ละ
พื้นที ่
  

• หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 สสวท. 
 

  

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู ้

การเตรียมตัว 

ล่วงหนา้สำหรับคร ู

ข้อควรระวัง 



295 
 

หน่วยที่ 7 | ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

นักเรียนเก็บและบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ ได้แก่ สิ่งมีชีวิต ลักษณะของสิ่งมีชีวิ ต บริเวณที่พบ จำนวน
ประชากร พฤติกรรมที่สังเกตได้ และความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตด้วยกันเอง เช่น กระต่ายกินหญ้าเป็น
อาหาร ส่วนองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต ให้นักเรียนตรวจวัดตามแนวทางในหนังสือเรียน ตัวอย่างเช่น แสงสว่าง ความ
เป็นกรด-เบสของดินและน้ำ ความโปร่งใสของน้ำ (ในกรณีที่มีแหล่งน้ำ) โดยครูพยายามกระตุ้นให้นักเรียนสังเกตและ
บันทึกความเป็นไปได้ของความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตและองค์ประกอบที่มีชีวิต เช่น ต้นหญ้าและ
ตั๊กแตนจำเป็นต้องอาศัยดินและแสงในการดำรงชีวิต หรือพบมดจำนวนมากใกล้กับต้นไม้หรือแหล่งน้ำ เพื่อ
นำมาใช้อภิปรายในชั้นเรียน ตัวอย่างการบันทึกผลมีดังต่อไปน้ี  
 
ตัวอย่างการบันทึกผลระบบนิเวศแหล่งน้ำ 
 
 
 
 
 

 

บ่อน้ำหลังอาคารเรียน 1 ขนาดพื้นที่ของบ่อน้ำประมาณ 50 ตารางเมตร พบหญ้าขึ้นรอบ ๆ บ่อน้ำ บริเวณ
ที่สำรวจ (ในวงกลมสีแดง) น้ำในบ่อมีค่าพีเอช เท่ากับ 7.1 ความลึกเฉลี่ยประมาณ 80.5 เซนติเมตร (วัดทั้งหมด 3 
ตำแหน่งไม่ซ้ำกัน) ความโปร่งใสของน้ำประมาณ 60 เซนติเมตร สำรวจพบสิ่งมีชีวิตหลายชนิด ดังต่อไปนี ้
ตัวอย่างตารางบันทึกผล 
รายการ สิ่งมีชีวิต จำนวน 

1 สาหร่ายหางกระรอก ประมาณ 10 ต้น 
2 ลูกปลา (ไม่สามารถระบุชนิดได้) 3 ตัว 
3 จิงโจ้น้ำ 11 ตัว 
4 ลูกน้ำ 36 ตัว 

รายละเอียดเพิ่มเติม ไม่พบสาหร่ายหางกระรอกบริเวณที่ลึกกว่า 60 เซนติเมตร พบลูกปลาว่ายวนไปมาอยู่
บริเวณสาหร่ายหางกระรอก ลูกปลากินลูกน้ำเป็นอาหาร จิ้งโจ้น้ำอาศัยอยู่บริเวณผิวน้ำ บนพื้นดินรอบ ๆ บ่อน้ำมี
หญ้าขึ้นสูง แต่ไกลออกไปจะพบต้นหญ้าน้อยลง 

 
 

อาคารเรียน 1 

บ่อน้ำ 

บ่อน้ำ 

 

สนามหญ้า 
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

ตัวอย่างการบันทึกผลระบบนิเวศสนามหญ้า 
 

                                                               
สนามหญ้าอาคารเรียน 1 กำหนดขอบเขตที่สำรวจ ขนาดพื้นที่ 100 ตารางเมตร บริเวณที่สำรวจ (ใน

กรอบสี่เหลี่ยมสีแดง) ดินค่อนข้างแห้ง อุณหภูมิผิวดิน 33 องศาเซลเซียส ตัวอย่างดินที่เก็บมามีค่าพีเอช เท่ากับ 
6.8  แสงแดดสว่าง 1,100 ลักซ์ บริเวณที่สำรวจโดนแสงแดดส่องตลอดทั้งวัน สำรวจพบสิ่งมีชีวิตหลายชนิด 
ดังต่อไปนี ้
ตัวอย่างตารางบนัทึกผล 
รายการ สิ่งมีชีวิต จำนวน 

1 มด ประมาณ 50 ตัว 
2 หญ้า ไม่รู้ชนิด ประมาณ 300 ต้น 
3 ต้นมะเขือ 2 ต้น ต้นหน่ึงมีผล 3 ผล อีกต้นไม่มีผล 
4 ตั๊กแตน 3 ตัว 

รายละเอียดเพิ่มเติม พบมดจำนวน 50 ตัว ขนซากใบไม้ขนาดเล็กและซากแมลงชนิดหนึ่ง (ไม่ทราบชนิด) 
พบรังมดอยู่ใต้ต้นมะเขือ ตั๊กแตนอาศยอยู่บนใบหญ้า ดินบริเวณใต้ต้นมะเขือมีลักษณะชื้นกว่าดินที่อยู่ส่วนอื่น ๆ 
บริเวณพื้นที่สำรวจฝั่งชิดกับอาคาร (เป็นที่ร่มไม่โดนแดด) มีต้นหญ้าขึ้นจำนวนน้อย บางจุดไม่พบต้นหญ้า ส่วน
บริเวณที่ได้รับแสงแดดตลอดวันจะมีหญ้าจำนวนมากกว่า 
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1 

 

เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. ในบริเวณที่สำรวจ พบสิ่งมีชีวิตชนิดใดมากที่สุด และสิ่งมีชีวิตชนิดใดน้อยที่สุด เพราะเหตุใด 
 แนวคำตอบ ตอบตามข้อมูลที่นักเรียนสำรวจได้ โดยให้นักเรียนแสดงหลักฐานสนับสนุนข้อมูลจำนวนของชนิด

สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด เช่น ตารางบันทึกผล ภาพถ่าย ภาพวาด  
2. สิ่งมีชีวิตที่พบในบริเวณที่สำรวจมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร 
 แนวคำตอบ ตอบตามความคิดเห็นและข้อสรุปของกลุ่ม ซึ่งครูสามารถนำอภิปรายร่วมกันถึงปฏิสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบในระบบนิเวศนั้น ๆ เช่น มดขุดดินเพื่อสร้างรัง และกินตั๊กแตนตัวเล็ก ๆ เป็นอาหาร หรือปลา
อาศัยอยู่ในน้ำ กินสาหร่ายเป็นอาหาร ส่วนสาหร่ายมักขึ้นริมตลิ่งเพราะต้องอาศัยแสงแดด ในการสังเคราะห์
ด้วยแสง จึงไม่สามารถเจริญเติบโตในบริเวณนำ้ลึกได ้ 

3. ชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในแต่ละบริเวณ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด 
แนวคำตอบ คำตอบขึ้นอยู่กับข้อมูล หากสำรวจในบริเวณใกล้เคียงกันมีความเป็นไปได้ว่าข้อมูลอาจจะมีความ
คล้ายคลึงกัน แต่ถ้านักเรียนสำรวจในบริเวณที่แตกต่างกันก็อาจจะมีความแตกต่างกันทั้งสิ ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต  

ส่วนสาเหตุที่แตกต่างกัน เพราะในแต่ละบริเวณจะมีสิ่งไม่มีชีวิตที่แตกต่างกัน ทำให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยแตกต่าง
กัน เช่น บริเวณที่มีหญ้าขึ้นเป็นจำนวนมากและมีร่มเงา มักพบแมลงมากกว่าบริเวณที่ไม่มีหญ้าและไม่มีร่มเงา 
เนื่องจากแมลงกินหญ้าเป็นอาหารและใช้เป็นแหล่งที่อยู่เพราะอุณหภูมิไม่สูงจนเกินไป ส่วนบริเวณที่ไม่มีหญ้า
ขึ้นและมีแสงแดดส่องถึงมากกว่าบริเวณอื่น จะพบแมลงได้น้อยมากเพราะไม่มีอาหาร อุณหภูมิสูงมาก และ
ความช้ืนต่ำทำให้ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต อีกทั้งยังไม่มีที่หลบภัยจากผู้ล่า เช่น นกที่กินแมลงเป็นอาหาร 

4. สิ่งไม่มีชีวิตที่พบในแต่ละบริเวณมีผลทำให้ชนิดของสิ่งมีชีวิตมีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
 แนวคำตอบ ความแตกต่างของสิ่งไม่มีชีวิต เช่น แสง น้ำ อากาศ ในแต่ละบริเวณ ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่

ในแต่ละบริเวณนั้นแตกต่างกัน เนื่องจากสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีความต้องการพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่แตกต่าง 
เช่น พืชบางชนิดเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ชุ่มน้ำ ดังนั้นในบริเวณที่ใกล้แหล่งน้ำก็จะพบพืชชนิดนี้มากกว่าบริเวณ
ที่แห้งแล้ง พืชบางชนิดต้งการแสงมาก พืชบางชนิดต้องการแสงปานกลาง สัตว์บางชนิดอาศัยอยู่ในโพรงไม้ 
สัตว์บางชนิดอาศัยอยู่ในดิน  

5. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ ในสภาพแวดล้อมแต่ละบริเวณจะพบชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตต่างกัน เรา

สามารถพบสิ่งมีชีวิต ได้แก่ พืช สัตว์ เป็นองค์ประกอบที่มีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต เช่น แสงแดด อากาศ น้ำ ดิน 
อุณหภูม ิที่เป็นองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตแตกต่างกันออกไปในแต่ละระบบนิเวศ เพราะองค์ประกอบดังกล่าวจะมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ดังนั้นเมื่อองค์ประกอบใดเปลี่ยนไปย่อมส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนขององค์ประกอบอื่น ๆ 
เช่น บริเวณที่ดินมีความชื้นสูงจะพบกบอาศัยอยู่ แต่ถ้าดินบริเวณนั้นไม่ได้รับน้ำต่อเนื่องและดินแห้งลงเรื่อย ๆ 
จะส่งผลให้กบไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ จำเป็นต้องอพยพไปบริเวณอื่น เป็นต้น 
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นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองโซ่อาหารและสายใยอาหารจากระบบนิเวศที่เลือก เพื่ออธิบาย

ความสัมพันธ์ของผู้ผลิตและผู้บริโภค 
 

สร้างแบบจำลองสายใยอาหาร และอธิบายความสัมพันธ์ของผู้ผลิตและผูบ้ริโภค 
 

60 นาท ี
 

  
-ไม่มี- 
 
-ไม่มี- 
 

 
-ไม่มี- 
 
  

• หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 สสวท. 

• เกม Food Web (เกมที่ใช้ความเข้าใจเรื่องสายใยอาหารในการเล่น) 
  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ ์

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู ้

จุดประสงค ์

การเตรียมตัว 

ล่วงหนา้สำหรับคร ู

สร้างแบบจำลองสายใยอาหารได้อย่างไร กิจกรรมที่ 7.2 
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

  
ชื่อสิ่งมีชีวิต อาหารที่บริโภค 

ต้นหญ้า - 
ต้นข้าว - 
ตั๊กแตน ต้นหญ้า ต้นข้าว 

นกกระจอก ตั้นข้าว ตั๊กแตน 
เป็ด หอยเชอรี   

หอยเชอรี ต้นหญ้า ต้นข้าว  
 งูเหลือม หอยเชอรี นกกระจอก เป็ด 

 

 
  

 

ตั๊กแตน 

เป็ด 

งูเหลือม 

นกกระจอก 

หอยเชอรี 

ต้นหญ้า ต้นข้าว 

สายใยอาหาร 

ของระบบนเิวศนาข้าว 

โซ่อาหาร 
ของระบบนเิวศนาข้าว 

ต้นข้าว 

ตั๊กแตน 

เป็ด งูเหลือม 

นกกระจอก ต้นหญ้า 

หอยเชอรี 

งูเหลือม 

ต้นหญ้า นกกระจอก งูเหลือม 



300 
 

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที่ 7 | ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 

 

1. ในระบบนิเวศที่นักเรียนเลือก มีโซ่อาหารกี่โซ่อาหาร อะไรบ้าง  
 แนวคำตอบ ตามผลการทำกิจกรรมของนักเรียน 
2. นักเรียนสามารถนำโซ่อาหารทั้งหมดมาสร้างเป็นสายใยอาหารได้อย่างไร 
 แนวคำตอบ ในการสร้างแบบจำลองสายใยอาหารได้หลายวิธี ยกตัวอย่างเช่น สร้างแบบจำลองโซ่อาหารโดย

เริ่มจากผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภคลำดับสุดท้ายให้ครบถ้วน จากนั้นโซ่อาหารที่มีสิ่งมีชี วิตเหมือนกันมาซ้อนทับกัน  
ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นแบบจำลองสายใยอาหาร หรือนักเรียนอาจจะใช้วิธีลำดับสิ่งมีชีวิตโดยเริ่มต้นจากผู้ผลิตและ
เรียงต่อกันไปเรื่อย ๆ สิ่งมีชีวิตชนิดใดถูกบริโภค หรือบริโภคสิ่งมีชีวิตอื่นมากกว่าหนึ่งชนิดก็ทำลูกศรแยก
ออกไปเรื่อย ๆ จนครบสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในระบบนิเวศน้ัน 

3. จากสายใยอาหาร สิ่งมีชีวิตชนิดใดบ้างที่เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตอื่นหลายชนิด และสิ่งมีชีวิตใดบ้างที่กิน
สิ่งมีชีวิตอื่นหลายชนิดเป็นอาหาร 
แนวคำตอบ ตอบตามผลการทำกิจกรรมของนักเรียน 

4. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ ในระบบนิเวศจะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่มีความสัมพันธ์กันในด้านการถ่ายทอดพลังงานในรูปของ

สายใยอาหาร ซึ่งประกอบด้วยโซ่อาหารหลายโซ่อาหารสัมพันธ์กัน ในธรรมชาติสายใยอาหารจะมีความซับซ้อน
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศนั้น 
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นักเรียนเรียนรูเ้ก่ียวกับการสะสมสารพิษในโซ่อาหาร โดยแสดงบทบาทสมมติจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ 
 

แสดงบทบาทสมมติและอธิบายการสะสมสารพิษในโซ่อาหาร 
 

60 นาท ี
 

 
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. ถังพลาสติก 1 ใบ 

2. แก้วพลาสติกขนาดเล็ก  4 ใบ 

3. แก้วพลาสติกขนาดกลาง  4 ใบ 

4. แก้วพลาสติกขนาดใหญ ่ 4 ใบ 

5. ลูกปัดสีเขียว 40 เม็ด 

6. ลูกปัดสีแดง 40 เม็ด 

  
ครูเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้เพียงพอกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มควรมีอัตราส่วนของแก้ว
ขนาดเล็ก แก้วขนาดกลาง และแก้วขนาดใหญ่เป็น 4 : 2 : 1 เพื่อให้สามารถบันทึกผลและทำ
กิจกรรมได้อย่างสมบูรณ์ 

 
ครูควรให้นักเรียนกำหนดบทบาทของตนเองในกลุ่มให้เรียบร้อยก่อนทำกิจกรรม เน้นให้มีการ
บันทึกผลการทำกิจกรรมทุกครั้ง และเปิดโอกาสให้นักเรียนทำซ้ำ และให้นักเรียนร่วมกันระดม
ความคิดออกแบบตารางบันทึกผลร่วมกัน เพื่อนำข้อมูลไปใชใ้นการอภิปราย 
  

• หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 สสวท. 

• วีดิทัศน์เกี่ยวกับการสะสมสารพิษในโซ่อาหาร หรือ Biological magnification 
(https://www.youtube.com/watch?v=85I7oPWUuak) 

 

 

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ ์

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู ้

จุดประสงค ์

การเตรียมตัว 

ล่วงหนา้สำหรับคร ู

การสะสมสารพิษในสิ่งมชีีวิตเกิดขึ้นอย่างไร กิจกรรมที่ 7.3 

https://www.youtube.com/watch?v=85I7oPWUuak
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

โซ่อาหารจากสถานการณ์ คือ 

 
 
ตัวอย่างการบนัทึกผลจากกจิกรรม 

สารพิษสะสม 
ในสิ่งมีชีวิต 

จำนวนสารพษิต่อสิ่งมีชีวิตหนึ่งตัว ค่าเฉลี่ย 
สารพิษสะสม รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ปลาซิว 2 / 1 / 3 / 0 1 / 1 / 0 / 2 3 / 2 / 2 / 1 
1.5 

ค่าเฉลี่ยในปลาซิว 6 ÷ 4 = 1.5 4 ÷ 4 = 1 8 ÷ 4 = 2 
ลูกปลาช่อน 4 / 2 1 / 3 3 / 5 

3 ค่าเฉลี่ยในลูกปลา
ช่อน 

6 ÷ 2 = 3 4 ÷ 2 = 2 8 ÷ 2 = 4 

นกยาง 6 4 8 
6 

ค่าเฉลี่ยในนกยาง 6 ÷ 1 = 6 4 ÷ 1 = 4 8 ÷ 1 = 8 
   

 

   

ปลาซิว ลูกปลาช่อน สาหร่าย นกยาง 
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เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. โซ่อาหารจากสถานการณ์นี้เป็นอย่างไร และสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีบทบาทอย่างไร 
แนวคำตอบ โซ่อาหารจากสถานการณ์ คือ 

 
 
 
 โดยที่สาหร่ายมีบทบาทเป็นผู้ผลิต ปลาซิวเป็นสิ่งมีชีวิตกินพืช (ผู้บริโภคลำดับที่ 1) ลูกปลาช่อนเป็นสิ่งมีชีวิตกิน

สัตว์ (ผู้บริโภคลำดับที่ 2)  และนกยางเป็นสิ่งมีชีวิตกินสัตว์ (ผู้บริโภคลำดับที่ 3 หรือลำดับสุดท้ายของโซ่
อาหาร) 

2. สารพิษในระบบนิเวศเริ่มต้นสะสมอยู่ในสิ่งมีชีวิตชนิดใดเป็นลำดับแรก 
 แนวคำตอบ สาหร่าย 
3. ในลำดับของโซ่อาหาร สิ่งมีชีวิตใดสะสมสารพิษมากที่สุด เพราะเหตุใด 
 แนวคำตอบ นกยางมีสารพิษสะสมมากที่สุด เนื่องจากเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายในโซ่อาหารนี้  ซึ่งกินลูกปลา

ช่อนหลายตัว 
4. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ สารพิษจะสะสมในสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้นตามลำดับขั้นการบริโภค เนื่องจากผู้บริโภคลำดับที่สูงกว่าจะ

บริโภคผู้ผลิต หรือผู้บริโภคลำดับต่ำกว่าในปริมาณมาก เพ่ือให้ได้รับพลังงานเพียงพอในการดำรงชีวิต 

 

  

ปลาซิว ลูกปลาช่อน สาหร่าย นกยาง 
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นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกัน โดยสืบค้นข้อมูลและ

อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
 

สืบค้นข้อมูลและอธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกัน 
 

50 นาท ี
 

  
-ไม่มี- 
  
-ไม่มี- 
 

 
-ไม่มี- 

 
  

• หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 สสวท. 
 

  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ ์

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู ้

จุดประสงค ์

การเตรียมตัว 

ล่วงหนา้สำหรับคร ู

สิ่งมีชีวิตอยูร่่วมกันอย่างไร กิจกรรมที่ 7.4 
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

 

คู่สิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตตัวที่ 1 สิ่งมีชีวิตตัวที่ 2 ลักษณะความสัมพันธ์ 
วัวกับนกเอ้ียง วัว + นกเอี้ยง + (+ , +) 
กาฝากกับมะม่วง กาฝาก + มะม่วง - (+ , -) 
เสือโคร่งกับกวางดาว เสือโคร่ง + กวางดาว + (+ , +) 
กล้วยไม้ป่ากับต้นยางนา กล้วยไม้ป่า + ต้นยางนา 0 (+ , 0) 
หมัดกับสุนัข หมัด + สุนัข - (+ , -) 
ปลาเหาฉลามกับปลาฉลาม ปลาเหาฉลาม + ปลาฉลาม 0 (+ , 0) 
ปลาการ์ตูนกับดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูน + ดอกไม้ทะเล + (+ , +) 
ตั๊กแตนตำข้าวกับแมลงปอ ตั๊กแตนตำข้าว + แมลงปอ - (+ , -) 

  

 

 

เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่กำหนดให้มีกี่กลุ่ม และสิ่งมีชีวติแต่ละกลุ่มมคีวามสัมพันธ์กันอย่างไร  
แนวคำตอบ ความสัมพันธ์มีทั้งหมด 3 แบบ ได้แก่  

• แบบที่ 1 คือ สิ่งมีชีวิตหนึ่งทั้งสองชนิดไดป้ระโยชน์ (+ , +) 

• แบบที ่2 คือ สิ่งมีชีวิตหนึ่งได้ประโยชน ์และสิ่งมีชีวิตหนึ่งไม่เสียหรือได้ประโยชน์ (+ , 0) 

• แบบที่ 3 คือ สิ่งมีชีวิตหนึ่งได้ประโยชน์ และสิ่งมีชีวิตหนึ่งเสียประโยชน์ (+ , -) 
2. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอยา่งไร 
 แนวคำตอบ ความสัมพันธ์มีทั้งหมด 4 แบบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ลักษณะการอยูร่่วมกัน  ผลทีเ่กิดขึน้กับสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิด 

ภาวะพ่ึงพากัน สิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดได้ประโยชน์ทั้งคู่ (+,+) 

ภาวะอิงอาศัย  สิ่งมีชีวิตหนึ่งได้ประโยชน์ โดยที่สิ่งมีชีวิตหนึ่งไม่เสียประโยชน์และไม่ได้ประโยชน ์(+,0) 

การล่าเหย่ือ  สิ่งมีชีวิตหนึ่งได้ประโยชน์ (ผู้ล่า) สิ่งมีชีวิตหนึ่งเสียประโยชน์ (เหยื่อ) (+,-) 

ภาวะปรสิต  สิ่งมีชีวิตหนึ่งได้ประโยชน์ (ปรสิต) สิ่งมีชีวิตหนึ่งเสียประโยชน ์(ผู้ถูกอาศัย) (+,-)  
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นักเรียนนำความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศมาประยุกต์ใช้ในการนำเสนอแนวทางการดูแลรักษาระบบนิเวศในท้องถิ่น

ของตนเอง  

นำเสนอแนวทางการดูแลรักษาระบบนิเวศในท้องถิ่นให้สมดุล 
  
1 ชั่วโมง 
  

 
-ไม่มี- 

 
-ไม่มี- 
 
 
ครูควรเตรียมข้อมูลเว็บไซต์เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์และรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่
อยู่ในกระแสสังคม เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นตัวอย่างแนวทางในการรณรงค์หรือเสนอแนวทาง
แก้ปัญหา 

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 สสวท. 

• World Wild Fund For Nature ประเทศไทย (http://www.wwf.or.th/) 

• กรีนพซีประเทศไทย (https://www.greenpeace.org/thailand/) 

• องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (http://www.tgo.or.th/) 
  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ ์

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู ้

จุดประสงค ์

การเตรียมตัว 

ล่วงหนา้สำหรับคร ู

เราจะดูแลรักษาระบบนิเวศในท้องถิ่นได้อย่างไร กิจกรรมท้ายบท 

http://www.wwf.or.th/
https://www.greenpeace.org/thailand/
http://www.tgo.or.th/
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาระบบนิเวศในท้องถิ่น โดยครูอาจจะให้นักเรียนหาข้อมูลเพิ่มเติม จากนั้นช่วยกัน
ออกแบบแนวทางในการป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูระบบนิเวศของท้องถิ่น หรืออาจจะใช้ประเด็นปัญหาระบบนิเวศ
อื่น ๆ ที่กว้างขึ้น เช่น การลักลอบค้าสัตว์ป่า การตัดงาช้าง หรืออื่น ๆ โดยชิ้นงานของนักเรียนอาจจะเป็นแนวทาง
ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยอยู่ในรูปแบบของโปสเตอร์รณรงค์ วีดิทัศน์ หรือสื่อประเภทอ่ืน ๆ  

  
 

 
เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. ปัญหาของระบบนิเวศจากสถานการณ์คืออะไร และมีสาเหตุมาจากอะไร 
 แนวคำตอบ สาเหตุเกิดจากการกระทำของมนุษย์ คือ การใช้สารเคมีทางการเกษตร แล้วทำให้เกิดปัญหากับ

สิ่งแวดล้อม คือ การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 
2. แนวทางในการแก้ปัญหาทำได้อย่างไร 
 แนวคำตอบ ขึ้นอยู่กับคำตอบของนักเรียน เช่น ลดการใช้สารเคมี ลดการรบกวนสิ่งแวดล้อมหรือใช้การ

ควบคุมโดยชีววิธี ที่นำสิ่งมีชีวิตบางชนิดมาควบคุมการเพิ่มจำนวนประชากรของศัตรูพืชได้  
3.  ในท้องถิ่นของนักเรียนประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบนิเวศหรือไม่ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
 แนวคำตอบ ตอบตามข้อมูลและผลของการทำกิจกรรมของนักเรียน เช่น แม่น้ำมีขยะและเน่าเสีย นักเรียนจึง

ระดมความคิดจัดกิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ำ พร้อมทั้งทำป้ายรณรงค์ไม่ให้มีการทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ 
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1. ในระบบนิเวศแห่งหนึ่งมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกันดังนี้ * 

ต้นหญ้า ไส้เดอืนดิน ตั๊กแตน ต้นมะขาม นกพิราบ หนู กระต่าย เหยี่ยว กบ 

1.1 เขียนสายใยอาหารในระบบนิเวศนี ้
 แนวคำตอบ   

 
 

1.2 สิ่งมีชีวิตชนิดใดเป็นผู้ผลิต เพราะเหตุใด 
 แนวคำตอบ ต้นหญ้าและต้นมะขามเป็นผู้ผลิต เนื่องจากเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้เอง 
1.3 สิ่งมีชีวิตใดเป็นทั้งผู้บริโภคลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 เพราะเหตุใด 
 แนวคำตอบ หนูและนกพิราบ เนื่องจากทั้งหนูและนกพิราบกินผู้ผลิตและผู้บริโภคพืชเป็นอาหาร 
1.4 หากไส้เดือนดินถูกทำลายจนหายไปจากระบบนิเวศนี้ นักเรียนคิดว่าจะส่งผลต่อระบบนิเวศนี้หรือไม่ อย่างไร 
 แนวคำตอบ ส่งผลต่อการหมุนเวียนของสารในระบบนิเวศเพราะเป็นสัตว์กินซาก ทำให้ซากพืชและซากสัตว์

ย่อยสลายได้ช้าลงและสะสมมากเกินไป  

 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบฝกึหัดท้ายบท  

เหยี่ยว 

ต้นหญ้า ต้นมะขาม 

กระต่าย 

หน ู

นกพิราบ 
กบ 

ไส้เดือนดิน 
ตั๊กแตน 
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2. จากสายใยอาหารข้างล่างนี้ สิ่งมีชีวิตชนิดใดเป็นผู้ผลติ สิ่งมีชีวิตกินพืช สิ่งมีชีวิตกินสัตว์ สิ่งมชีวีิตกินทั้งพืชและ
สัตว์ และผู้ย่อยสลายสารอนิทรีย ์* 

 

แนวคำตอบ จากข้อมูลสายใยอาหารที่กำหนดให้ สรุปได้ดังนี ้

• สิ่งมีชีวิต A คือ ผู้ผลิต  

• สิ่งมีชีวิต B คือ สิ่งมีชีวิตกินพืช  

• D คือสิ่งมีชีวิตกินสัตว์  

• สิ่งมีชีวิต C และ E คือ สิ่งมีชีวิตกินทั้งพืชและสัตว์ และ 

• สิ่งมีชีวิต F คือ ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย ์

3. ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์แตกต่างกับสัตว์กนิซากอย่างไร * 
 แนวคำตอบ ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์และสัตว์กินซากมีความเหมือนกันทีไ่ม่สามารถสร้างอาหารได้เอง จำเป็นต้องกิน

สิ่งมีชีวิตอื่นเปน็อาหาร รวมทั้งลักษณะของอาหารที่กินคือเป็นซากของสิ่งมีชีวิต แต่มีความแตกต่างตรงที่ผู้ย่อยสลาย
สารอินทรีย์จะปล่อยน้ำย่อยออกมาเพื่อย่อยซากสิ่งมีชีวิตแล้วค่อยดูดซึมสารอาหาร ตัวอย่างผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ 
เช่น แบคทีเรียบางชนิด เห็ดรา ส่วนสัตว์กินซากจะกินซากของสิ่งมีชีวิตและการย่อยสลายเกิดขึ้นภายในร่างกาย เช่น 
แร้ง 
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4.  ตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลจากกราฟแสดงประชากรของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกัน โดยมีความสัมพันธ์ในรปูแบบการล่าเหยื่อ *  

 

4.1 สิ่งมีชีวิตใดเป็นผู้ล่าและสิ่งมีชีวิตใดเป็นเหยื่อ เพราะเหตุใด 
แนวคำตอบ จากข้อมูลในกราฟ สิ่งมีชีวิต B คือ ผู้ล่า ส่วนสิ่งมีชีวิต A คือ เหยื่อ เนื่องจากแนวโน้มจำนวน
ประชากรของสิ่งมีชีวิต B จะมีการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงตามประชากรของสิ่งมีชีวิต A 

4.2 อธิบายความสัมพันธ์ของกราฟนี้ได้อย่างไร 
แนวคำตอบ จำนวนประชากรของสิ่งมีชีวิต B จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามจำนวนประชากรของสิ่งมีชีวิต A ดังนั้น
จำนวนประชากรของสิ่งมีชวิีตสองชนิดนี้นับว่ามีการแปรผันตามกัน 

4.3 หากสิ่งมีชีวิต B หายไปจากระบบนิเวศนี้ จะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต A อย่างไร 
 แนวคำตอบ ถ้าสิ่งมีชีวิต B ที่เป็นผู้ล่าหายไป จะทำให้จำนวนของสิ่งมีชีวิต A ที่เป็นเหยื่อมีจำนวนประชากรเพิ่ม

มากขึ้น 
 

5.  จากโซ่อาหารที่กำหนด ตอบคำถามต่อไปนี้ * 

 

5.1 ระบุบทบาทและลำดับของการบริโภค 
แนวคำตอบ 

สิ่งมีชีวิต บทบาท ลำดับของการบริโภค 
หญ้า ผู้ผลิต ผู้ผลิต 

ตั๊กแตน ผู้บริโภค (สิ่งมชีีวิตกินพืช) ผู้บริโภคลำดับที่ 1 
นก ผู้บริโภค (สิ่งมชีีวิตกินสัตว์) ผู้บริโภคลำดับที่ 2 

นกอินทร ี ผู้บริโภค (สิ่งมชีีวิตกินสัตว์) ผู้บริโภคลำดับที่ 3 
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5.2  เรียงลำดับสิ่งมีชีวิตที่มีพลังงานสะสมในเนื้อเยื่อจากน้อยที่สุดไปถึงมากที่สุด 
แนวคำตอบ นกอินทรี นก ตัก๊แตน และต้นหญ้า 

5.3 ถ้ามีสารพิษสะสมอยู่ในหญา้ สิ่งมีชีวิตใดจะมีการสะสมสารพิษในร่างกายมากที่สุด เพราะเหตุใด 
 แนวคำตอบ นกอินทรีจะมีสารพิษสะสมในร่างกายมากที่สุดในโซ่อาหารนี้ เพราะสารพิษสะสมจะเพิ่มขึ้น

ตามลำดับขั้นของการบริโภค 
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สาระสำคัญ 

บนโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดและในแต่ละชนิดมีหลายพันธุ์ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมต่างกัน อาศัยอยู่ในระบบ
นิเวศที่แตกต่างกันไป ทำให้เกิดเป็นความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต และความหลากหลายทางพันธุกรรม  

ความหลากหลายทางชีวภาพนี้มีความสำคัญต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูงจะรักษาสมดุลได้ดีกว่าระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพต่ำกว่า นอกจากนี้ความหลากหลายทางชีวภาพ
ยังมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่น ใช้เป็นอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค รวมทั้ง
เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในการดูแลและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้
สามารถคงอยู่ต่อไปได ้

 

 
จุดประสงคข์องบทเรียน เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว นักเรียนจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ 

1. เปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชนิดของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่าง ๆ 
2. อธิบายความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและต่อมนุษย์ 
3. ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยนำเสนอแนวทางในการดูแลและ

รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ  

 

  

ความหลากหลายทางชีวภาพ บทที่ 2 
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จุดประสงค ์
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

1. เปรียบเทียบความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพในระดับชนิด
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
ต่าง ๆ 

1. ระบบนิเวศแต่ละระบบ
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ไม่มี
ชีวิตและองค์ประกอบที่มีชีวิต
แตกต่างกัน 

2.  การที่ระบบนิเวศมีองค์ประกอบที่
ไม่มีชีวิตและองค์ประกอบที่มี
ชีวิตแตกต่างกัน ทำให้มีระบบ
นิเวศหลายแบบ ซึ่งแต่ละระบบ
นิเวศมีลักษณะเฉพาะและมคีวาม
แตกต่างไปจากระบบนิเวศอื่น
เกิดความหลากหลายของระบบ
นิเวศ  

3.  ระบบนิเวศที่หลากหลายทำให้มี
สิ่งมีชีวิตหลายชนิด ทำให้เกิด
ความหลากหลายของชนิด
สิ่งมีชีวิต 

4.  สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดสามารถเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
ทำให้สิ่งมีชีวิตชนิดนั้น ๆ มีหลาย
พันธ์ุ ส่งผลให้เกิดความ
หลากหลายทางพันธุกรรม 

5.  การที่สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด ในแต่
ละชนิดมีหลายพันธ์ุที่มีลักษณะ
ทางพันธุกรรมต่างกัน อาศัยอยู่
ในระบบนิเวศแบบต่าง ๆ ทั่วโลก 
ทำให้มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

กิจกรรมที่ 7.5  
ชนิดของสิ่งมีชีวิตใน
แต่ละระบบนิเวศ
แตกต่างกันอย่างไร 

1. เปรียบเทียบความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ในระดับชนิดสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศต่าง ๆ 

    

ภาพรวมการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
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จุดประสงค ์
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

2.  อธิบายความสำคัญ
ของความหลากหลาย
ทางชีวภาพทีม่ีต่อการ
รักษาสมดุลของระบบ
นิเวศและต่อมนุษย ์

1.  ระบบนิเวศที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพแตกต่างกัน จะส่งผล
ต่อการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศแตกต่างกัน  

2.  ระบบนิเวศที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูงมักจะมีสายใย
อาหารที่ซับซ้อนกว่าระบบนิเวศที่
มีความหลากหลายทางชีวภาพต่ำ
กว่า จึงสามารถรักษาสมดุลไว้ได้
ดีกว่า 

3.  ความหลากหลายทางชีวภาพยังมี
ประโยชน์ในการดำรงชีวิตของ
มนุษย์ในด้านต่างๆ  

กิจกรรมที่ 7.6  
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
เกี่ยวข้องกับการ
รักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศอย่างไร 
 

2. อธิบายความสำคัญของ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่มีต่อการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศ 
และต่อมนุษย ์

3.  ตระหนักในคุณค่าและ
ความสำคัญของความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยนำเสนอ
แนวทางในการดูแล
รักษาความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 

1. การดูแลรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้คงอยู่ มี
ความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต
ของมนุษย ์

กิจกรรมท้ายบท 
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพมี
ความสำคัญ
อย่างไร 

3. นำเสนอแนวทางในการ
ดูแลรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
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ทักษะ 
เรื่องที่ 

1 ท้ายบท 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
การสังเกต   
การวัด   
การจำแนกประเภท   
การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ และสเปซกับเวลา   
การใช้จำนวน   
การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล   
การลงความเห็นจากข้อมูล   

การพยากรณ ์   
การต้ังสมมติฐาน   
การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ   
การกำหนดและควบคุมตัวแปร   
การทดลอง   
การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป   

การสร้างแบบจำลอง   
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกป้ัญหา   

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการรู้เท่าทนัสื่อ   
ด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ   
ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม   
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
ด้านการทำงาน การเรียนรู้ และการพ่ึงตนเอง   

  

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ท่ีควรจะได้จากบทเรียน 
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1. กระตุ้นความสนใจของนักเรียนและเชื่อมโยงเข้าสู่บทที่ 2 
โดยให้นักเรียนดูวีดิทัศน์ หรือภาพพื้นที่บริเวณต่าง ๆ ที่ถูก
ทำลาย ทำให้เสื่อมโทรม หรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เช่น 
การเผาป่า การตัดไม้ทำลายป่า การบุกรุกโดยทำเป็นพื้นที่
เกษตรกรรม หรือใช้ภาพนำบทซึ่งเป็นภาพพื้นที่ธรรมชาติที่
ถูกบุกรุกทำลาย และร่วมกันอภิปรายโดยใช้คำถามต่อไปนี ้

• นักเรียนคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับพื้นที่แห่งนี้ 
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) 

• สาเหตุน่าจะเกิดมาจากอะไร (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจของตนเอง) 

2. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหานำบทและอภิปรายเพื่อให้ได้คำตอบ
ที่ถูกต้องของคำถามอีกครั้ง ดังนี ้

• นักเรียนคิดวา่เกดิอะไรขึ้นกับพื้นทีแ่ห่งนี้ (พื้นที่แหง่นี้มี
ต้นไม้น้อยลง เพราะมนุษย์ตัดไม้ทำลายป่า เพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ด้านต่าง ๆ อาจจะทำให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใน
ป่าไม้ต้องอพยพหรือตายไป และทำให้พื้นที่เกิดความ
เสื่อมโทรมมากขึ้น)  

• สาเหตุน่าจะเกิดมาจากอะไร (เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ 
ของมนุษย์ที่มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่  เช่น การทำที่
อยู่อาศัย การทำเกษตรกรรม) 

3. จากนั้นให้นักเรียนอ่านคำถามนำบทและจุดประสงค์การเรียนรู้ของบท เพื่อให้ทราบเป้าหมายและขอบเขตเนื้อหาที่จะได้
เรียนรู้ในบทเรียนและจุดประสงค์ในการเรียน 
  

 
ความรู้เพิ่มเตมิสำหรับคร ู

ภาพนำบท คือ ภาพพื้นที่ภูเขาหัวโล้นที่เกิดการตัดไม้
ทำลายป่าเพื่อใช้ประโยชน์จากไม้และใช้พื้นที่ในการทำ
เกษตรกรรม ทำให้สัตว์บางชนิดต้องอพยพไปหาที่อยู่
อาศัยใหม่ บางชนิดอาจจะตายและสูญพันธุ์ ส่งผลให้
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นั้นลดลง 

ครูดำเนินการดังนี ้การนำเข้าสูห่น่วยการเรียนรู ้
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หน่วยที่ 7 | ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

1. ให้นักเรียนดูภาพนำเรื่องและอ่านเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับความ
หลากหลายของชนิดผีเสื้อ หรือให้นักเรียนดูวีดิทัศน์ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เช่น  
นก (https://www.youtube.com/watch?v=4rz3xdl2R7Q)  
หรือปลา (https://www.youtube.com/watch?v=ZlUpovIkvaA)  
จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย โดยอาจตั้งคำถามใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ 

• จากภาพคือสิ่งมีชีวิตอะไรและมีกี่ชนิด (ผีเสื้อ มี 9 ชนิด ให้
นักเรียนบอกว่ามีชนิดใดบ้าง โดยใช้สีหรือลายเป็นเกณฑ์) 

• อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีผีเสื ้อกี ่ชนิด (มีผีเสื้อ
มากกว่า 250 ชนิด) 

• ในแหล่งที่มีความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตมีข้อดี
อย่างไร (นักเรียนตอบตามความคิดเห็นของตนเอง เช่น 
เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติ) 

2. ให้นักเรียนอ่าน คำสำคัญ ทำกิจกรรม ทบทวนความรู้ก่อนเรียน แล้วร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง 
ถ้าครูพบว่านักเรียนยังทำกิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนเรียนไม่ถูกต้อง ครูควรทบทวนและแก้ไขความเข้าใจผิดของ
นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานท่ีถูกต้องและเพียงพอท่ีจะเรียนเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพต่อไป 

  

ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต เรื่องที่ 1 

https://www.youtube.com/watch?v=4rz3xdl2R7Q
https://www.youtube.com/watch?v=ZlUpovIkvaA
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เฉลยทบทวนความรู้ก่อนเรียน 

เขียนเครื่องหมาย  ล้อมรอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. ข้อใดเป็นองค์ประกอบที่มีชีวิตในระบบนิเวศ 
 ก. น้ำ ข.  ดิน ค.  จุลินทรีย์ ง.  ธาตุอาหาร 
2.  จากสายใยอาหาร ถ้าหนมูีจำนวนประชากรลดลงจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตใดบ้าง 

ก. นกอินทรีย ์
ข. ข้าว กระต่าย 
ค. งู กา ตั๊กแตน 
ง. สิ่งมีชีวิตทุกชนิด 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพโดยให้นักเรียนทำกิจกรรม รู้อะไรบ้างก่อน
เรียน นักเรียนสามารถเขียนข้อความ แผนผัง หรือแผนภาพได้อย่างอิสระตามความเข้าใจของตนเอง โดยครูยังไม่
เฉลยคำตอบที่ถูกต้อง แต่ครูควรรวบรวมแนวคิดคลาดเคลื่อนที่พบเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และ
แก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนเหล่านั้นให้ถูกต้อง 

 
ตัวอย่างแนวคดิคลาดเคลื่อนที่อาจพบในเรือ่งนี ้

• การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ๆ ไม่ส่งผลต่อมนุษย์ (Beebe, 2017) 

4. เชื่อมโยงเข้าสู่ กิจกรรมที่ 7.5 ชนิดของสิ่งมีชีวิตในแต่ละระบบนิเวศแตกต่างกันอย่างไร โดยใช้คำถามว่า ระบบนิเวศ
แต่ละระบบนิเวศจะประกอบด้วยองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตและองค์ประกอบที่มีชีวิต ถ้าองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตของระบบ
นิเวศมีความแตกต่างกัน นักเรียนคิดว่าชนิดของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนั้นจะแตกต่างกันอย่างไร 
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หน่วยที่ 7 | ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 

 

แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้
คำถามดังต่อไปนี ้

• กิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร (ชนิดของสิ่งมีชีวิตในแต่ละระบบนิเวศที่มีความแตกต่างกัน) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (วิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชนิดของ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่าง ๆ) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (อ่านสถานการณ์ข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าเบญจพรรณ  
ป่าเต็งรัง และป่าดิบเขา ร่วมกันอภิปรายชนิดของสิ่งมีชีวิตในแต่ละระบบนิเวศ เปรียบเทียบความหลากหลาย
ของชนิดพืชในระบบนิเวศต่าง ๆ) ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (รวบรวมข้อมูลขององค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตและสิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลายของชนิดพืชในแต่ละระบบนิเวศ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตและชนิด
สิ่งมีชีวิตที่พบในระบบนิเวศนั้น ๆ) 

 

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มทำกิจกรรม ครูสังเกตการทำงานของนักเรียน ให้ความช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมีข้อสงสัย 
เช่น การจัดการข้อมูลที่ให้มา โดยให้นักเรียนแยกข้อมูลขององค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต ข้อมูลของสิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลายของชนิดพืชในแต่ละระบบนิเวศ เป็นต้น 

3. เน้นให้นักเรียนอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต โดยสามารถสืบค้น
เพิ่มเติมเพื่อหาข้อมูลของสิ่งมีชีวิตได ้ 

 

4. ให้นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยครูรวบรวมและบันทึกบน
กระดาน หรือเขียนอธิบายและติดแสดงไว้รอบห้องเพื่อให้เพื่อนร่วมชั้นชมผลงาน ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และ
ร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า ระบบนิเวศ
ป่าทั้ง 3 ระบบนิเวศมีองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตแตกต่างกัน ส่งผลทำให้พบสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศป่าทั้ง 3 ระบบนิเวศ 
แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบความหลากหลายของชนิดพืชที่พบในระบบนิเวศทั้ง 3 ระบบนิเวศ พบว่าระบบนิเวศ
ป่าดิบเขามีความหลากหลายของพืชมากที่สุด รองลงมาเป็นป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรังตามลำดับ 

 

ชนิดของสิ่งมีชีวิตในแตล่ะระบบนิเวศแตกต่างกันอย่างไร กิจกรรมที่ 7.5 

ระหว่างการทำกิจกรรม (30 นาท)ี 

หลังการทำกิจกรรม (15 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที่ 7 | ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
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2. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 188 และตอบคำถามระหว่างเรียนหน้า 189 ที่เกี่ยวกับระดับของความ
หลากหลายของระบบนิเวศ เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า การที่แต่ละระบบนิเวศมีองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตและชนิดของ
สิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกัน ทำให้มีระบบนิเวศหลายแบบซึ่งแต่ละระบบนิเวศมีลักษณะเฉพาะและมีความแตกต่างไปจาก
ระบบนิเวศอ่ืน ๆ จนเกิดความหลากหลายของระบบนิเวศ 

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• เพราะเหตุใดระบบนิเวศทีต่่างกันจึงพบชนิดของสิ่งมีชีวิตแตกต่างกัน   
 แนวคำตอบ ระบบนิเวศต่างกันเป็นผลมาจากการมีองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตแตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อชนิด

สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศนั้น ๆ ต่างกันด้วย 

3. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางพันธุกรรม โดยอ่าน
เนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 189-191 และตอบคำถามระหว่างเรียน เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า 

• แต่ละระบบนิเวศมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเกิดเป็นความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต 

• สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม จนทำให้สิ่งมีชีวิตชนิดนั้นมีหลายพันธุ์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดจากการที่มนุษย์ปรับปรุงพันธุ์ ส่งผลให้เกิดความหลากหลายทาง
พันธุกรรม 

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• จากภาพ 7.18 ประเทศใดมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตมากกว่ากัน เพราะเหตุใด 
 แนวคำตอบ ประเทศไทยมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตมากกว่า เพราะประเทศไทยมีจำนวนชนิดของ

สิ่งมีชีวิตมากกว่า 

• การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมส่งผลต่อความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตได้อย่างไร   
 แนวคำตอบ การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมทำให้สิ่งมีชีวิตรุ่นลูกมีสารพันธุกรรมแตกต่างไปจากรุ่นพ่อแม่ 

ถึงแม้ว่าสารพันธุกรรมที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะแสดงลักษณะออกมาหรือไม่ก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไปสารพันธุกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะแตกต่างกันไป จนทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ขึ้นมา 

4. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในระดับต่าง  ๆ โดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียน 
หน้า 191 เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า การที่สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิดและในแต่ละชนิดมีหลายพันธุ์ที่มีลักษณะทางพันธุกรรม
ต่างกัน อาศัยอยู่ในระบบนิเวศแบบต่าง ๆ ทั่วโลกทำให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมี 3 ระดับ ได้แก่ ความ
หลากหลายของระบบนิเวศ ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต และความหลากหลายทางพันธุกรรม 

5. เชื่อมโยงเข้าสู่ กิจกรรม 7.6 ความหลากหลายทางชีวภาพเกี่ยวข้องกับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศอย่างไร โดยใช้
คำถามว่า นักเรียนคิดว่าความหลากหลายเหล่าน้ีมีความสำคัญต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศอย่างไร  
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้
คำถามดังต่อไปนี ้

• กิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร (ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (อธิบายความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (อ่านสถานการณ์ สังเกตสายใยอาหารของทั้ง 2 ระบบนิเวศ 
วิเคราะห์ผลกระทบของสิ่งมีชีวิตในสายใยอาหาร และอภิปรายความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
ต่อระบบนิเวศ)  

• ครูควรให้นักเรียนบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปก่อนทำกิจกรรม 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (รวบรวมข้อมูลในโซ่อาหารแต่ละโซ่อาหารที่อยู่ในสายใย
อาหารจากสถานการณ์ ระดมความคิดเกี่ยวกับลำดับขั้นการบริโภคและบทบาทของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดใน
สายใยอาหาร) 

 

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มทำกิจกรรม ครูสังเกตการทำงานของนักเรียน คอยช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ หรือตอบคำถาม
เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสายใยอาหารและโซ่อาหารแต่ละสถานการณ์  

 

3. ให้นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้คำถามท้าย
กิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า ระบบนิเวศที่ 1 มีความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตสูงกว่า
และมีสายใยอาหารที่ซับซ้อนมากกว่าซับซ้อน เมื่อมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดในสายใยอาหารหายไปจะมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่
สามารถทำหน้าที่แทนกันได้ จึงสามารถรักษาสมดุลของระบบนิเวศได้ดีกว่าระบบนิเวศที่ 2  ซึ่งมีความหลากหลาย
ของชนิดสิ่งมีชีวิตต่ำกว่าและมีสายใยอาหารที่ไม่  

 

 

ความหลากหลายทางชีวภาพเกี่ยวข้องกับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศอย่างไร กิจกรรมที่ 7.6 

ระหว่างการทำกิจกรรม (30 นาท)ี 

หลังการทำกิจกรรม (15 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 
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4. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและ
มนุษย์ โดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 194 ตอบคำถามระหว่างเรียน และเปิดโอกาสให้ทำกิจกรรมเสริม เกม 
food web เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า  

• ระบบนิเวศที่มีความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตแตกต่างกัน จะส่งผลต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
แตกต่างกัน ระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมักจะมีสายใยอาหารที่ซับซ้อนมากกว่าระบบนิเวศที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพต่ำกว่า เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจำนวนของสิ่งมีชีวิตที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
จึงสามารถรักษาสมดุลไวไ้ดดี้กว่าระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพต่ำกว่า 

• ความหลากหลายทางชีวภาพมีประโยชน์ในการดำรงชีวิตของมนุษย์หลายอย่าง เช่น ใช้เป็นอาหาร ที่อยู่อาศัย 
เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

 
• ถ้ากบหายไปจากสายใยอาหาร ระบบนิเวศนี้จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
 แนวคำตอบ ถ้ากบหายไปจากสายใยอาหารนี้ ผีเสื้อและตั๊กแตนที่เป็นอาหารของกบจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น

เพราะไม่มีผู้ล่า มะม่วงและข้าวจะลดจำนวนลงเพราะถูกกินมากขึ้นจากการเพิ่มของผีเสื้อและตั๊กแตน งูที่กิน
กบเป็นอาหารจะขาดแคลนอาหารและกินนกมากขึ้น นกจะถูกงูกินมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันนกก็จะเพิ่ม
จำนวนขึ้นเช่นกันเพราะตั๊กแตนที่เป็นอาหารของนกเพิ่มขึ้น 
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5. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง การดูแลรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยอ่านเนื้อหาในหนังสือหน้า 195 และเกร็ดน่ารู้ โดยอาจจะใช้คำถามเพิ่มเติม ดังนี้  

• กิจกรรมใดบ้างที่ส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (กิจกรรมทุก ๆ อย่างของมนุษย์ เช่น การทำเกษตรกรรม 
การก่อสร้าง หรือกิจกรรมอื่น ๆ มักมีผลต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม) 

• เมื่อความหลากหลายทางชีวภาพลดลงจะเกิดอะไรขึ้น (ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและการใช้ชีวิตของมนุษย์) 
เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า  

• พฤติกรรมบางอย่างของมนุษย์ นอกจากจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์แล้ว ยังทำให้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพลดน้อยลง ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุที่นำไปสู่การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิดและการเสียสมดุลของระบบ
นิเวศ  

6. ถ้าพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ จากการตอบคำถามก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน หรืออาจตรวจสอบโดยใช้กลวิธีอื่น ๆ ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนน้ันให้ถูกต้อง เช่น ใช้คำถามและอภิปราย
ร่วมกัน ใช้แผนภาพ วีดิทัศน์ เอกสารอ่านประกอบ 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

การสูญพันธุข์องสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ๆ ไม่ส่งผลต่อ
มนุษย์ (Beebe, 2017) 

การสูญพันธุ์หรือหายไปของสิ่งมีชีวิตหนึ่ง ๆ ในธรรมชาติมี
ผลกระทบต่อระบบโดยรวม แต่อาจจะไม่เห็นผลกระทบนั้น
ทันที แต่สุดท้ายผลกระทบนั้นจะขยายมากขึ้นเป็นวงกว้าง 

7. ให้นักเรียนตรวจสอบตนเองเพื่อสรุปองค์ความรู้ที ่ได้จากบทเรียน โดยการเขียนบรรยาย วาดภาพ หรือเขียน  
ผังมโนทัศน์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทเรียนน้ี 

 

ตัวอย่างผังมโนทัศน์ในบทเรียนเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ   

 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ความหลากหลายของระบบนิเวศ ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางพันธุกรรม 

ระบบนิเวศป่าดิบชื้น 

ระบบนิเวศป่าเบญจพรรณ

พรรณทะเลทราย 
ระบบนิเวศป่าเต็งรัง 

กล้วยไม้ 

รา 

สุนัขพันธุ์บูลด๊อก 

สุนัขพันธ์ุชิสุ 

ผีเสื้อ สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน 

มี 

เช่น เช่น เช่น 
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8. ให้นักเรียนทำกิจกรรมท้ายบท ความหลากหลายทางชีวภาพมีความสำคัญอย่างไร และตอบคำถามท้ายกิจกรรม 
จากนั้นให้นักเรียนตอบคำถามสำคัญของบท  

 

เฉลยคำถามสำคัญของบท 

• ความหลากหลายทางชีวภาพเกี่ยวข้องกับสมดุลในระบบนิเวศอย่างไร 
แนวคำตอบ ความหลากหลายทางชีวภาพเกี ่ยวข้องกับสมดุลในระบบนิเวศ  โดยระบบนิเวศที ่มีความ
หลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตแตกต่างกัน จะส่งผลต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศแตกต่างกัน ระบบนิเวศที่
มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมักจะมีสายใยอาหารที่ซับซ้อนมากกว่าระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพต่ำกว่า เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ จึงสามารถรักษาสมดุลไว้ได้
ดีกว่าระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพต่ำกว่า 

• ความหลากหลายทางชีวภาพมีประโยชน์อย่างไร 
 แนวคำตอบ ความหลากหลายทางชีวภาพมีประโยชน์ต่อมนุษย์หลายอย่าง เช่น เป็นปัจจัย 4 ใช้เป็นวัตถุดิบใน

อุตสาหรรมต่าง ๆ นอกจากมีประโยชน์ต่อมนุษย์แล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม คือช่วยรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ 

9. นักเรียนตรวจสอบตนเองด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีได้ทำในบทเรียนน้ี อ่านสรุปท้ายบท ตอบคำถาม
สำคัญของหน่วยและทำแบบฝึกหัดท้ายบท อ่านเนื้อหาวิทยาศาสตร์กับชีวิต เพื่อร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับระบบ
นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ  

 

เฉลยคำถามสำคัญของหน่วย 

• องค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร 
 แนวคำตอบ องค์ประกอบในระบบนิเวศแบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่มีชีวิต ได้แก่ สัตว์ พืช จุลินทรีย์ และ

องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต ได้แก่ แสง อากาศ น้ำ ดิน ธาตุอาหาร โดยองค์ประกอบทั้ง 2 ชนิดมีปฏิสัมพันธ์กัน 
เช่น สิ ่งมีชีวิตต้องการน้ำเพื ่อใช้ในกิจกรรมต่าง  ๆ ใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจ พืชและสาหร่ายใช้
คาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และแสงในการสังเคราะห์ด้วยแสงและปล่อยแก๊สออกซิเจนออกสู่อากาศ พืชและ
สิ่งมีชีวิตบางชนิดใช้ดินเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งธาตุอาหาร 

• ความหลากหลายทางชีวภาพมีความสำคัญอย่างไร 
 แนวคำตอบ ความหลากหลายทางชีวภาพมีประโยชน์ต่อมนุษย์ในหลายด้าน เช่น เป็นปัจจัย 4 ในการ

ดำรงชีวิต หรือใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่าง ๆ นอกจากมีประโยชน์ต่อมนุษย์แล้วยังมีประโยชน์ต่อ
สิ่งแวดล้อม ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
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เฉลยกิจกรรมและแบบฝึกหัดของบทที่ 2 
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นักเรียนจะได้เรียนรูเ้ก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชนิดของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศที่แตกต่างกัน 

3 ระบบนิเวศ 
 

วิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชนิดของสิ่งมีชีวิตใน  
ระบบนิเวศต่าง ๆ 
 

50 นาท ี
 

  
-ไม่มี- 
 
-ไม่มี- 
 

 
ครูควรแนะนำให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลจากกิจกรรมในประเด็นสำคัญดังนี้  
1. องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตของป่าแต่ละชนิด 
2. สิ่งมีชีวิตที่พบในป่าแต่ละชนิด 
3. ความหลากหลายของพืชทั้งไม้พุ่มและไมต้้นของป่าแต่ละชนิด 
นอกจากนั้นสามารถแนะนำนักเรียนให้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับป่าแต่ละชนิด และสิ่งมีชีวิต
ต่าง ๆ ที่พบในป่า 
  

• หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 สสวท. 
  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ ์

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู ้

จุดประสงค ์

การเตรียมตัว 

ล่วงหนา้สำหรับคร ู

ชนิดของสิ่งมีชีวิตในแตล่ะระบบนิเวศแตกต่างกันอย่างไร กิจกรรมที่ 7.5 
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

  
รายละเอียด ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบเขา 

องค์ประกอบที่ไม่
มีชีวิต 

ดินเป็นดินร่วนปนทราย มี
ความชื ้นในดินปานกลาง 
ปร ิมาณน้ำฝนเฉล ี ่ยต ่อปี
ประมาณ 1,400 มิลลิเมตร   

ดินเป็นดินลูกรัง มีห ินและ
กรวดปะปนกับดินเหนียวและ
ดินร่วนปนทราย ดินมีแร่ธาตุ
บางชนิดต่ำหรือสูงเกินไป มี
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 
1,400 มิลลิเมตร 

ดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง  
มีอากาศเย็นและชุ่มชื้น มีฝน
ตกเป ็นประจำ ม ีปร ิมาณ
น ้ำฝนเฉล ี ่ ย  1,500-2,000 
มิลลิเมตร 

สิ่งมีชีวิต พืช เช่น สัก แดง ตะแบก 
ชิงชัน เสลา งิ้วป่า   
ตะเคียนหนู มะกอก  
ประดูป่า ไผ่รวก ไผ่ซาง 
ฯลฯ 
 
สัตว์ เช่น กวางป่า เก้ง 
กระทิง กระจง หมีควาย หมู
ป่า ลิง ค่าง ชะนี ชะมด 
หมาใน  ฯลฯ 

พืช เช่น เต็ง รัง ยางกราด 
เหียง พลวง มะค่าแต้ 
กระโดน โมกใหญ่   
อินทนิลบก สมอไทย 
ผักหวาน หญ้าเพ็ก ฯลฯ 
 
สัตว์ เช่น เก้ง กระต่ายป่า 
สุนัขจิ้งจอก ตุน่ บ่าง กระรอก
หลากสี กระแต งูจงอาง งู
เหลือม งูหลาม ฯลฯ 

พืช เช่น ก่อเดือย ก่อหนาม 
มะขามป้อมดง จำปี จำปา 
มณฑาดอย สารภีดง ค้อ    
กายอม เต่าร้างยักษ์ ฯลฯ 
 
สัตว์ เช่น กวางป่า หมูป่า 
เลียงผา กวางผา ลิงอ้ายเงียะ 
ลิ่นเล็ก พังพอนเหลือง      
เสือดาว ไก่ฟ้าหลังขาว ฯลฯ 

ความหลากหลาย
ของพืช 

100-150 ชนิดต่อพ้ืนที่ 
10,000 ตารางเมตร  
(1 เฮกแตร)์ 

100 ชน ิดต ่อพ ื ้นที่  10,000 
ตารางเมตร 

400 ชนิดต่อพื ้นที ่  10,000 
ตารางเมตร 

ระบบนิเวศที่มีความหลากหลายของพืชทั้งไม้พุ่มและไม้ต้นสูงมากที่สุดคือ ป่าดิบเขา เพราะมีองค์ประกอบที่
ไม่มีชีวิตที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและอาศัยของสิ่งมีชีวิต จึงทำให้มีความหลากหลายของพืชสูงมากที่สุด 
รองลงมาคือ ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ตามลำดับ 

หมายเหตุ: กิจกรรมไม่เปรียบเทียบความหลากหลายของสัตว์ เนื ่องจากสัตว์สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม จึงทำให้สัตว์บางชนิดสามารถอยู่อาศัยอยู่ในป่าหลายชนิด และสามารถอพยพย้ายถิ่นไปยังพื้นที่อื่น
ได้ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบความหลากหลายของสัตว์ได้ 

 



328 
 

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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1 

 

เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. สภาพแวดล้อมของระบบนเิวศทั้ง 3 ระบบนิเวศและชนิดของสิ่งมีชวีิตมีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร   
 แนวคำตอบ แตกต่างกัน โดยป่าเบญจพรรณเป็นป่าโปร่ง ผลัดใบ มีดินเป็นดินร่วนปนทราย มีความชื้นในดิน

ปานกลาง ปริมาณน้ำฝนเฉลีย่ต่อปีประมาณ 1,400 มิลลเิมตร มพีืชหลายชนิด เช่น สัก แดง ตะแบก ชิงชัน 
เสลา งิ้วป่า ตะเคียนหนู มะกอก ประดูป่า ไผ่รวก ไผซ่าง ฯลฯ สัตว์ เช่น กวางป่า เก้ง กระทิง กระจง หมีควาย 
หมูป่า ลิง ค่าง ชะนี ชะมด หมาใน  ฯลฯ  

ป่าเต็งรังเป็นป่าโปร่งมากกว่าป่าเบญจพรรณ พื้นล่างมีหญ้าปกคลุม มีดินเป็นดินลูกรัง มีหินและกรวด
ปะปนกับดินเหนียวและดินร่วนปนทราย ดินมีแร่ธาตุบางชนิดต่ำหรือสูงเกินไป มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 
1,400 มิลลิเมตร มีพืชหลายชนิด เช่น เต็ง รัง ยางกราด เหียง พลวง มะค่าแต้ กระโดน โมกใหญ่  อินทนิลบก 
สมอไทย ผักหวาน หญ้าเพ็ก ฯลฯ สัตว์ เช่น เก้ง กระต่ายป่า สุนัขจิ้งจอก ตุ่น บ่าง กระรอกหลากสี กระแต งู
จงอาง งูเหลือม งูหลาม ฯลฯ 

ป่าดิบเขาเป็นป่าไม่ผลัดใบ มีเรือนยอดแน่นทึบ เขียวตลอดทั้งปี มีพันธุ์ไม้หลายระดับ มีดินเป็นดินร่วน
ปนทรายแป้ง  มีอากาศเย็นและชุ่มชื้น มีฝนตกเป็นประจำ มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,500-2,000 มิลลิเมตร มีพืช
หลายชนิด เช่น ก่อเดือย ก่อหนาม มะขามป้อมดง จำปี จำปา มณฑาดอย สารภีดง ค้อ กายอม เต่าร้างยักษ์ 
ฯลฯ สัตว์ เช่น กวางป่า หมูป่า เลียงผา กวางผา ลิงอ้ายเงียะ ลิ่นเล็ก พังพอนเหลือง เสือดาว ไก่ฟ้าหลังขาว 
ฯลฯ 

2. จำนวนชนิดของพืชในแต่ละระบบนิเวศมีความแตกต่างกันอย่างไร  
 แนวคำตอบ จำนวนชนิดมีความแตกต่างกัน โดยป่าดิบเขามีความหลากหลายของชนิดพืชมากที่สุดประมาณ 

400 ชนิดต่อพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร (1 เฮกแตร์) ป่าเบญจพรรณมีความหลากหลายของชนิดพืชประมาณ 
100-150 ชนิดต่อพื้นที่ 1 เฮกแตร์ และ ป่าเต็งรังมีความหลากหลายของชนิดพืชประมาณ 100 ชนิดต่อพื้นที่ 
10,000 ตารางเมตร 

3. เพราะเหตุใดจำนวนชนิดของพืชแต่ละระบบนิเวศจึงมีความแตกต่างกัน  
 แนวคำตอบ จำนวนชนิดของพืชแต่ละระบบนิเวศแตกต่างกันเพราะแต่ละระบบนิเวศมีองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต

แตกต่างกัน ระบบนิเวศที่มีองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชก็จะมีจำนวนชนิดของ
พืชมากกว่า 

4. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ ระบบนิเวศป่าทั้ง 3 ระบบนิเวศมีองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตแตกต่างกัน ส่งผลทำให้พบสิ่งมีชีวิตใน

ระบบนิเวศป่าทั้ง 3 ระบบนิเวศแตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบความหลากหลายของชนิดพืชที่พบในระบบนิเวศ
ทั้ง 3 ระบบนิเวศ พบว่าระบบนิเวศป่าดิบเขามีความหลากหลายของชน่ดพืชสูงมากที่สุด รองลงมาเป็นป่า
เบญจพรรณ และป่าเต็งรังตามลำดับ 
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นักเรียนจะได้เรียนรู ้เกี ่ยวกับความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที ่มีต่อการรักษาสมดุลของ 

ระบบนิเวศ โดยวิเคราะห์จากสถานการณ์ที่กำหนดให้ 
 

อธิบายความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
 

50 นาท ี
 

  
-ไม่มี- 
 
-ไม่มี- 
 

 
-ไม่มี- 
 
  

• หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 สสวท. 
 
 
 
 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

 นักเรียนเปรียบเทียบผลกระทบจากสถานการณ์ใน 2 ระบบนิเวศ โดยพบว่า  

• ระบบนิเวศที่ 1 มีสิ่งมีชีวิต 13 ชนิด สายใยอาหารซับซ้อน เมื่อหนูหายไปจากระบบนิเวศส่งผลทำให้สุนัขและ
นกอินทรีที่กินหนูเป็นอาหารจะไม่สามารถกินหนูเป็นอาหารได้ แต่สุนัขและนกอินทรีสามารถดำรงชีวิตด้วยการ
กินสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นแทนได้ โดยนกอินทรีสามารถกินกระต่าย นก และงูเป็นอาหารแทนได้ สุนัขสามารถกิน
กระต่ายแทนได้ ทำให้ระบบนิเวศนี้ยังคงอยู่ต่อไปได้  

• ระบบนิเวศที่ 2 มีสิ่งมีชีวิต 7 ชนิด มีสายใยอาหารไม่ซับซ้อน เมื่อหนูหายไปจากระบบนิเวศส่งผลทำให้งูจะไม่มี
อาหารทำให้งูลดจำนวนลง และนกอินทรีที่ไม่มีหนูเป็นอาหารก็จะกินงูมากขึ้นจนทำให้งูหมดไปจากระบบนิเวศ 

 

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ ์

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู ้

จุดประสงค ์

การเตรียมตัว 

ล่วงหนา้สำหรับคร ู

ความหลากหลายทางชีวภาพเกี่ยวข้องกับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศอย่างไร กิจกรรมที่ 7.6 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที่ 7 | ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

1. 1 

 

เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. ในแต่ละระบบนิเวศมีจำนวนชนิดของสิ่งมชีีวิตแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร  
 แนวคำตอบ แตกต่างกัน ระบบนิเวศที่ 1 มีความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตมากกว่าระบบนิเวศที่ 2 
 ระบบนิเวศที่ 1 มีสิ่งมีชีวิต 13 ชนิด มีผู้ผลิตจำนวน 2 ชนิด ผู้บริโภคจำนวน 11 ชนิด  
 ระบบนิเวศที่ 2 มีสิ่งมีชีวิต 7 ชนิด มีผู้ผลิตจำนวน 2 ชนดิ ผู้บริโภคจำนวน 5 ชนิด 
2. เมื่อหนูหายไป สายใยอาหารในแต่ละระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลงหรอืไม่ อย่างไร  
 แนวคำตอบ มีการเปลี่ยนแปลงทั้ง 2 ระบบนิเวศ โดย 

ระบบนเิวศที ่1 เมือ่หนูหายไปจากระบบนิเวศส่งผลทำใหสุ้นัขและนกอินทรีที่กินหนูเป็นอาหารจะไม่สามารถ
กินหนูเป็นอาหารได้ แต่สุนัขและนกอินทรีสามารถดำรงชีวิตดว้ยการกินสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นแทนได้ โดยนกอินทรี
สามารถกินกระต่าย นก และงูเป็นอาหารแทนได้ สุนัขสามารถกินกระต่ายแทนได ้ทำให้ระบบนเิวศนี้ยังคงอยู่
ต่อไปได้  

 ระบบนเิวศที ่2 เมือ่หนูหายไปจากระบบนิเวศส่งผลทำใหงู้จะไม่มีอาหาร ทำให้งูลดจำนวนลง และนกอินทรีที่
ไม่มีหนูเป็นอาหารก็จะกินงูมากขึ้นจนทำใหงู้หมดไปจากระบบนิเวศ  

3. เมื่อหนูหายไป สายใยอาหารในระบบนิเวศใดสามารถเข้าสูส่มดุลได้ดีกว่ากัน เพราะเหตุใด 
 แนวคำตอบ ระบบนิเวศที่ 1 เนื่องจากมีจำนวนชนิดของสิ่งมีชีวิตมากกว่าและมีสายใยอาหารที่ซับซ้อน ทำให้

สิ่งมีชีวิตในสายใยอาหารมีทางเลือกในการกินอาหาร เมื่อสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งหายไปจากสายใยอาหารก็จะมี
สิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนที่สามารถกินเป็นอาหารได้ จึงสามารถเข้าสู่สมดุลได้เร็วกว่า 

4. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอยา่งไร 
 แนวคำตอบ ระบบนิเวศที่ 1 มีความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตสูงกว่าและมีสายใยอาหารที่ซับซ้อนมากกว่า 

จึงสามารถรักษาสมดุลของระบบนิเวศได้ดีกว่าระบบนิเวศที่ 2  ซึ่งมีความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตต่ำกว่า
และมีสายใยอาหารที่ไม่ซับซ้อน ทำให้เมื่อมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดในสายใยหายไปจะมีสิ่งมีชีวิต ชนิดอื่นที่สามารถ
ทดแทนกันได ้
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หน่วยที่ 7 | ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 

 

 
นักเรียนจะได้นำความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ไปใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

สถานการณ์การปลูกป่า 2 แบบ 

วิเคราะห์สถานการณ์และอธิบายความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 
  
1 ชั่วโมง 
  

 
-ไม่มี- 

 
เตรียมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวนป่าเชิงเดี่ยวและสวนป่าแบบผสม รวมทั้งสถานการณ์ใกล้ตัว
เพื่อเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกป่าทั้งสองแบบ 
 
-ไม่มี- 
 

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 สสวท. 
 
 
 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของนักเรียน โดยอาจวิเคราะห ์ตัวอย่างเช่น  

สวนป่าเชิงเดี่ยวเป็นการปลูกต้นไม้เพียงชนิดเดียวเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ส่วนสวนป่าแบบผสมจะปลูก
ต้นไม้ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป มีประโยชน์หลายด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เมื่อเกิดโรคระบาดกับต้นสักจะ
ส่งผลให้สวนป่าสักเชิงเดีย่วได้รับผลกระทบหนัก จนอาจทำให้ต้นสักติดเชื้อและแพร่กระจายจนทำให้ต้นสักทั้งสวน
ตายลง ในขณะที่สวนป่าแบบผสมจะได้รับผลกระทบแค่ต้นสักที่อยู่ในสวนป่า ต้นไม้ชนิดอื่นไม่ได้รับผลหรืออาจจะ
ได้รับผลกระทบน้อย รวมทั้งไม่เกิดการระบาดของโรคด้วย ทำให้สวนป่าแบบผสมยังคงรักษาสภาพป่าอยู่ได้ 

 

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ ์

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู ้

จุดประสงค ์

การเตรียมตัว 

ล่วงหนา้สำหรับคร ู

ความหลากหลายทางชีวภาพมีความสำคัญอย่างไร กิจกรรมท้ายบท 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที่ 7 | ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 
เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. ความหลากหลายของชนิดพืชในสวนป่าแบบผสมและสวนป่าเชิงเดี่ยวเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
 แนวคำตอบ แตกต่างกัน โดยความหลากหลายของชนิดของพืชในป่าผสมมีมากกว่าสวนป่าเชิงเดี่ยว 
2. เมื่อเกิดโรคระบาดกับต้นสัก ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ 2 พื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน

หรือไม่ อย่างไร 
 แนวคำตอบ มีการเปลี ่ยนแปลงทั ้ง 2 พื้นที่แต่เปลี ่ยนแปลงไม่เหมือนกัน โดยในป่าเชิงเดี ่ยวจะมีการ

เปลี่ยนแปลงมากเนื่องจากมีแต่ต้นสัก เมื่อเกิดโรคระบาดมีโอกาสทำให้ต้นสักทั้งสวนตาย ในขณะที่สวนป่า
แบบผสมก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่น้อย อาจจะทำใหต้้นสักในสวนป่าแบบผสมตายหมด แต่ยังคงเหลือต้นไม้ชนิด
อื่น 

3. แนวทางในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นทำได้อย่างไร 
 แนวคำตอบ ขึ้นอยู่กับแนวทางที่นักเรียนระดมความคิด เช่น รณรงค์ ทำแผ่นพับ โดยการเพิ่มความหลากหลาย

ทางชีวภาพใหกั้บพื้นที่ เช่น การปลูกพืชชนิดอื่นร่วมกับพืชเศรษฐกิจ 
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หน่วยที่ 7 | ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 

 

1. ภาพในแตล่ะข้อเป็นความหลากหลายทางชีวภาพระดับใด เพราะเหตุใด * 
1.1 

 

1.2 

 

1.3 

 
แนวคำตอบ  1.1 ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต เพราะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิด 
  1.2 ความหลากหลายทางพันธุกรรม เพราะแมวเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวแต่หลายพันธ์ุ 
  1.3 ความหลากหลายของระบบนิเวศ เพราะมีระบบนิเวศหลายระบบนิเวศ 

2. ระบบนิเวศ A ประกอบด้วยสายใยอาหารที่มีสิ่งมีชีวิต 15 ชนิด ส่วนระบบนิเวศ B ประกอบด้วยสายใยอาหารที่มี
สิ่งมีชีวิต 50 ชนิด เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ระบบนิเวศใดน่าจะรักษาสมดุลได้ดีกว่ากัน เพราะเหตุใด * 

 แนวคำตอบ ระบบนิเวศ B น่าจะรักษาสมดุลได้ดีกว่า เนื่องจากมีจำนวนชนิดของสิ่งมีชีวิตในสายใยอาหารมากกว่า
ระบบนิเวศ A สายใยอาหารของระบบนิเวศ B จะมีความซับซ้อนสูง ทำให้สิ่งมีชีวิตหลายชนิดกินอาหารได้หลายชนิด 
เมื่อสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งลดจำนวนลงหรือหายไปจากระบบนิเวศ ก็จะมีสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนที่สามารถกินเป็นอาหาร
ทดแทนกันได้ ทำให้สามารถรักษาสมดุลได้ดีกว่าระบบนิเวศ A 

3. ถ้าความหลากหลายทางชีวภาพลดลงจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไรบ้าง * 
 แนวคำตอบ ขาดแคลนปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค รวมไปถึงผลกระทบ

ทางด้านสันทนาการ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวที่น้อยลง  

4. พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม 
“สัตว์ทะเลอย่างน้อย 180 ชนิดกินพลาสติกเพราะหลงว่าเป็นอาหาร เช่น ปลากินพลาสติกเพราะคิดว่ากำลังกินตัว
เคยและสาหร่าย เต่าทะเลกินพลาสติกที่มีลักษณะอ่อนนุ่มและใส ซึ่งคล้ายกับแมงกะพรุนที่เป็นอาหารของเต่า 
นอกจากนี้สีของขยะพลาสติกยังดึงดูดสัตว์ทะเล เช่น เต่าชอบถุงพลาสติกสีขาว นกจมูกหลอดชอบพลาสติกสีแดง 
เมื่อสัตว์เหล่านี้กินพลาสติกเข้าไปทำให้ป่วยและล้มตาย” 

 นักเรียนคิดว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในทะเลหรือไม่ อย่างไร * 
 แนวคำตอบ เหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลทำให้จำนวนประชากรของสิ่งมีชีวิตในทะเลลดน้อยลง โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิต

ในธรรมชาติที่มีจำนวนน้อยยิ่งมีโอกาสสูญพันธุ์ได้ ซึ่งจะทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง 

 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบฝกึหัดท้ายบท  
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที่ 7 | ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 

1. ข้อใดที่แสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่มีชีวิตกับองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตในระบบนิเวศ * 

ก. นกหลายชนิดทำรังอยู่บนต้นไม้ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงดูลูก 

ข. เห็ดฟางชอบขึ้นอยู่บนฟางข้าว เพราะได้รับธาตุอาหารและความชื้นจากฟางข้าว 

ค. เฟินหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีเมื่อเกาะอยู่บนต้นไม้ใหญ่ เพราะได้รับแสงและอากาศมากกว่าที่พื้นดิน 

ง. พืชและสาหร่ายใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์ด้วยแสงและปล่อยแก๊สออกซิเจนออกสู่อากาศ 

เฉลย ง. เพราะพืชและสาหร่ายที่เป็นองค์ประกอบที่มีชีวิตใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ไม่มี

ชีวิตในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพ่ือสร้างอาหาร 

2. ข้อใดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิต * 

ก. ค้างคาวเพศผู้และเพศเมียจำนวนมากเกาะอยู่ในถ้ำ 

ข. สาหร่าย ปลาหางนกยูง ลูกน้ำอาศัยอยู่ร่วมกันในสระน้ำ 

ค. โกงกางจำนวนหลายต้นขึ้นอยู่บริเวณดินเลนใกล้ปากแม่น้ำ 

ง. โขลงช้างที่มีช้างหลายครอบครัวอาศัยอยู่รวมกันในป่าดิบช้ืน 

เฉลย ข. เพราะมีสิ่งมีชีวิตมากกว่าหนึ่งชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยูเ่ดียวกัน 

3. สภาพแวดล้อมในข้อใดเป็นระบบนิเวศ 

ก. บริเวณสนามกีฬาของโรงเรียนมีหญ้าแห้วหมูขึ้นอยู่เต็มสนาม 

ข. แม่น้ำสายหนึ่งมีผักตบชวาที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและออกดอกสีม่วงพร้อมกันจนเต็มลำน้ำ 

ค. บริเวณสวนสัตว์มีสัตว์หลายชนิดอยู่ในกรง และมีการปลูกพืชหลายชนิดเป็นรั้วเพื่อความสวยงาม 

ง. เชิงเขาแห่งหน่ึงมีพืช สัตว์ และเห็ดหลายชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันหลายรูปแบบ 

เฉลย ง. เพราะมีกลุ่มสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันและมีปฏิสัมพันธ์กัน 

  

 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายหน่วย  
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ใช้ภาพโซ่อาหารในการตอบคำถามข้อ 4-6 

 
4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับโซ่อาหารนี้ * 

ก. ปริมาณพลงังานที่ถ่ายทอดไปยังผู้บริโภคลำดับต่าง ๆ จะมีปริมาณเท่ากันเสมอ 

ข. กบจะนำพลังงานทั้งหมดที่ได้จากการกินต๊ักแตนไปใช้ในการสร้างเน้ือเยื่อของตนเอง 

ค. หญ้าเป็นผู้ผลิตที่มีพลังงานสะสมมากที่สุด ส่วนงูเป็นผู้บริโภคที่มีพลังงานสะสมมากที่สุด 

ง. ในการถ่ายทอดพลังงาน พลังงานส่วนหนึ่งจะสูญเสียไปกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของร่างกายและอีกส่วนหนึ่ง

สูญเสียไปในรูปความร้อน 

เฉลย ง. เพราะในการถ่ายทอดพลังงาน พลังงานส่วนหนึ่งจะสูญเสียไปกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของร่างกายและ

อีกส่วนหน่ึงสูญเสียไปในรูปความร้อน 

5. ข้อใดเรียงลำดับปริมาณพลังงานที่สะสมในสิ่งมีชีวิตของโซ่อาหารนี้จากมากไปหาน้อยได้ถูกต้อง * 

ก. งู - กบ - ตั๊กแตน - หญ้า 

ข. หญ้า - ตั๊กแตน - กบ - งู 

ค. ตั๊กแตน - หญ้า - งู - กบ 

ง. งู - กบ - หญ้า – ตั๊กแตน 

เฉลย ข.  เพราะพลังงานสะสมจะอยู่ที ่ผู ้ผลิตมากที่สุด และผู้บริโภคที่มีลำดับขั้นการบริโภคที่ต่ำกว่าจะได้รับ

พลังงานสะสมมากกว่าผู้บริโภคที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่าเสมอ 

6. ถ้ามีการฉีดสารพิษในสนามหญ้าทำให้สารพิษนี้ไปสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อของหญ้า ข้อใดเรียงลำดับสิ่งมีชีวิตที่มี

โอกาสสะสมสารพิษจากมากไปหาน้อยได้ถูกต้อง * 

ก. กบ - งู - หญ้า 

ข. ตั๊กแตน - กบ - งู 

ค. งู - กบ - ตั๊กแตน 

ง. หญ้า - ตั๊กแตน – งู 

เฉลย ค. เพราะการสะสมสารพิษจะมากขึ้นไปตามลำดับขั้นของการบริโภคในโซ่อาหารเดียวกัน 
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จงพิจารณาแผนภาพแสดงสายใยอาหารต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 7-8 

7. A น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใด และมีบทบาทอย่างไร * 

ก. A เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในดิน มีบทบาทเป็นสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว ์

ข. A เป็นเห็ดหรือแบคทีเรียบางชนิด มีบทบาทเป็นผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ 

ค. A เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยบนผิวดิน มีบทบาทเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้าย 

ง. A เป็นสัตว์กินซาก มีบทบาทเป็นผู้รับพลังงานลำดับสุดท้ายของสายใยอาหารนี ้

เฉลย ข. เพราะเมื่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในสายใยอาหารตายลง ผู้ย่อยสลายสารอินทรียจ์ะย่อยซากสิ่งมีชีวิตเหล่าน้ัน 

 

8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง * 

ก. ถ้าเหยี่ยวมีประชากรเพ่ิมมากขึ้น จะมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในสายใยอาหาร 

ข. นกเป็นผู้บริโภคลำดับที่ 2 และ 3 เหยี่ยวเป็นผู้บริโภคลำดับที่ 2 3 และ 4 ของสายใยอาหารนี้ 

ค. ถ้าพื้นที่ปลูกผักกาดมีน้ำท่วมขังแล้วทำให้ผักกาดตายหมด จะส่งผลกระทบต่อเพลี้ย หนอน และหอยทากเท่านั้น 

ง. ถ้ามีการฉีดสารพิษเพื่อกำจัดศัตรูพืชในแปลงผักกาด เหยี่ยวมีโอกาสที่จะมีสารพิษสะสมไว้ในร่างกายมากที่สุด 

เฉลย ค. เพราะถ้าผักกาดหายไปจะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในสายใยอาหารนี ้
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9. จงศึกษาข้อมูลและตอบคำถาม 

จากการศึกษาความเข้มข้นของสารกำจัดศัตรูพืชในเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต 5 ชนิดที่อยู่ในโซ่อาหารใน 

สระน้ำแห่งหนึ่ง ได้ข้อมูลดังนี้ 

ชนิดสิง่มีชีวิต ปริมาณสารกำจัดศัตรูพืช (ppm) 
A ตรวจพบน้อยมาก 
B 0.47 
C 0.04 
D 2.11 
E 0.09 

ข้อใดแสดงโซ่อาหารในสระน้ำแห่งนี้ได้ถูกต้อง * 

ก.  A ➞ C ➞ E ➞ B ➞ D  ข.  A ➞ D ➞ B ➞ E ➞ C 

ค.  C ➞ E ➞ B ➞ D ➞ A  ง.  D ➞ B ➞ E ➞ C ➞ A 

เฉลย ก. เพราะสารพิษจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามลำดับของการบริโภคที่สูงขึ้น 

10. ตำลึงใช้มือเกาะยึดตามลำต้นของต้นไม้เพื่อให้ได้รับแสงมากขึ้น ตำลึงกับต้นไม้มีความสัมพันธ์แบบใด * 
ก. ภาวะปรสิต  ข.  การล่าเหย่ือ 
ค. ภาวะอิงอาศัย  ง.  ภาวะพ่ึงพากัน 
เฉลย ค. เพราะตำลึงได้ประโยชน์ แต่ต้นไม้ไม่ได้และไม่เสียประโยชน์ 

11.  พยาธิตัวตืดอาศัยอยู่ที่ผนังลำไส้ของสุนัข ดำรงชีวิตโดยการดูดสารอาหารภายในลำไส้ของสุนัข พยาธิตัวตืด
กับสุนัขมีความสัมพันธ์แบบใด * 
ก. ภาวะปรสิต  ข.  การล่าเหย่ือ 
ค. ภาวะอิงอาศัย  ง.  ภาวะพ่ึงพากัน 
เฉลย ก. เพราะพยาธิตัวตืดอาศัยอยู่ในตัวของสุนัขและได้รับอาหารจากสุนัข ส่วนสุนัขเสียประโยชน์จากการถูก

แย่งอาหารแต่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิต 
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12.  แบคทีเรียในปมรากถั่วตรึงไนโตรเจนจากอากาศเพื่อเป็นธาตุอาหารแก่พืช ส่วนแบคทีเรียได้รับคาร์โบไฮเดรต
จากรากพืช แบคทีเรียและถั่วมีความสัมพันธ์แบบเดียวกับสิ่งมีชีวิตคู่ใด * 
ก. ปลาเหาฉลามกับปลาฉลาม  ข.  กาฝากกับมะม่วง 
ค. หนอนกับต้นรัก  ง.  ดอกไม้กับผึ้ง 
เฉลย ง. เพราะสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดได้ประโยชนร์่วมกัน คล้ายกับในกรณีของผึ้งกับดอกไม้ 

 
13.  ข้อใดมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตน้อยที่สุด * 

ก. บึงแห่งหนึ่งพบสัตว์น้ำที่บริเวณผิวน้ำจำนวน 30 ชนิดและพบสัตว์น้ำใต้ผิวน้ำอีก 300 ชนิด 
ข. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พบลิงกังอาศัยอยู่ตามธรรมชาติหลายฝูง แต่ละฝูงมีประชากรประมาณ 160 ตัว 
ค. ป่าชายเลนพบพืชและสัตว์ประมาณ 200 ชนิด ตัวอย่างเช่น โกงกาง ต้นแสม ปลาตีน ปูแสม 
ง. ทุ่งหญ้าสะวันนาในทวีปแอฟริกาพบควายป่า 100 ตัว ม้าลาย 150 ตัว และกวาง 250 ตัวอาศัยอยู่ร่วมกัน 
เฉลย ข. เพราะมีชนิดของสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียว 

14. ระบบนิเวศที่มีสายใยอาหารแบบข้อใดที่สามารถรักษาสมดุลของระบบนิเวศได้ดีที่สุด * 
ก. 

 

 

 

ข.  

 

ค.  

 

 

 

ง. 

เฉลย ค. เพราะมีผู้ผลิตในสายใยอาหารมากกว่าหนึ่งชนิด และยังมีผู้บริโภคพืชมากกว่าหนึ่งชนิดด้วย ทำให้เมื่อ

เกิดการเปลี่ยนแปลงในสายใยอาหารกับผู้ผลิตหรือผู้บริโภคพืชก็จะยังคงรักษาสมดุลได้ด ี
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คณะผู้พิจารณาคู่มือครู 

 
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัธน์   ยังดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชริาภรณ์   อาชวาคม มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี   สุภาษร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุลกัษณ์   ธีรานุพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนวัช   อาชวาคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แก้ว   อุดมศิริชาคร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดร.ณัฐรินทร์   วงศ์ธรรมวานชิ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดร.เดชา   ศุภพิทยาภรณ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ดร.พิรุณ   ศิริศักดิ์  โรงเรียนราชินีบน 
ดร.ภาณุพันธ์   ลิมปชยาพร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดร.สายรุ้ง   ซาวสุภา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ดร.อุเทน   แสวงวิทย์  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
นางจันทิมา   สุขพัฒน์  โรงเรียนวัดราชาธิวาส 
นางรุ่งรตี   เทพนม  โรงเรียนบางสะพานวิทยา 
นางสมพร   วิชัยประเสริฐ  โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
นางสาวปวีณา   จาดพันธ์อินทร์ โรงเรียนราชิน ี
นางสาวปวีณา   ชาลีเครือ  โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 
นางสาววรรณวีร์   เหมือนประยูร โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
นางสาวสุชาดา   โสภูงา  โรงเรียนปทุมคงคา 
นางสาวสุภาพ   แจ่มปัญญา ข้าราชการบำนาญ 
นายกอบวิทย์   พิริยะวัฒน์  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพฯ 
นายพิพัฒน์พงษ์   สาจันทร์  โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 
นายรังสิมันต์   จันทร์เรือง  โรงเรียนวัดน้ำพุ 
นายสัจจะ   รุณวุฒิ  โรงเรียนนาน้อย 
นายศักดิ์ดาวุฒิ   เมืองก้อน  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 
นายอดิศักดิ์ สุขวิสุทธิ์  โรงเรียนอรุณประดิษฐ 
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คณะบรรณาธิการ 

คณะผู้ทดลองใช้ 

คณะทำงานฝ่ายเสริมวิชาการ 

 
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติวิทย์   มาแทน   มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์   สุคนธชาติ   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา   ดาสา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ธาริน   โล่ห์ตระกูล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐาปนา   จ้อยเจริญ    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 
 
 
นางสาวจิตรลดา   อยู่ดวง  โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 
นางสาวธรรชนก   ชื่นชอบ  โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 
นางสาวไพลิน   นวลหงษ์  โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
นางสาววิมลสิริ   อาสนะ  โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 
นางสาวอัมพิกา   ติ๊บกวาง  โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 
นายชุมพล   ชารีแสน  โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 
นายปกรณ์เกียรติ   ศิริสุทธิ์  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 
นายมนศักดิ์   ฤทธิโชติ  โรงเรียนหันคาพิทยาคม 
นายศิริพล   กิจวาสน์  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 
นายห่วง   ฆังคสุวรรณ  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
 
 
 
นางสาวรัชดากรณ์   สุนาวี    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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