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ส่วนที่ 1 แสดงสาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในส่วนนี้นำ�เสนอเรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคุณภาพของ
ผู้เรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2 ก

ส่วนที่ 2 แสดงโครงสร้างหลักสูตร
ในส่วนนี้จะนำ�เสนอโครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้ครูผู้สอนได้ทราบถึงจำ�นวน
ชั่วโมง จำ�นวนหน่วยกิต ซึ่งได้นำ�เสนอไว้เป็นรายปี แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน คำ�อธิบายรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้
ของรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โครงสร้างหลักสูตร

ส่วนที่ 3 แสดงแนวความคิดต่อเนื่อง
ในส่วนนี้แสดงให้ครูรู้ว่าในรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเนื้อหาสาระ
ในบทเรียนที่นำ�เสนอในแต่ละเรื่อง มีลำ�ดับแนวความคิดต่อเนื่องอย่างไร ตรงกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลางใดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลางและแนวความคิดต่อเนื่อง
3 ก

ส่วนที่ 4 แสดงข้อแนะนำ�ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเรียงลำ�ดับเนื้อหาตาม
หนังสือเรียนของ สสวท.
ในหน้าแรกของแต่ละบทเรียนจะแสดงจุดประสงค์การเรียนรู้ เวลา และแนวความคิดหลักของแต่ละ
บทเรียน ดังนี้
ชื่อบทเรียน
เรียงตามลำ�ดับเช่นเดียวกับหนังสือเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
สอดคล้ อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด ในหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
แกนกลางขั้นพื้นฐาน

คู่มือครูหน้า 1
เวลา
แสดงเวลารวมแต่ละหัวข้อในแต่ละบทเรียน
แนวความคิดหลัก
เมือ่ นักเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละบทเรียน
แล้ว นักเรียนควรมีความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หาตามแนว
ความคิดหลัก ดังที่น�ำ เสนอไว้

คู่มือครูหน้า 2
4 ก

หัวข้อย่อยในบทเรียน
หัวข้อเดียวกับหนังสือเรียนของ สสวท.
ภาพหนังสือเรียน
ภาพที่คัดจากหนังสือเรียนที่เกี่ยวข้องกับสาระ
ของคู่มือครูในหัวข้อนี้
คำ�สำ�คัญ
แสดงคำ�ทีส่ ำ�คัญของแต่ละหัวข้อย่อย ทีแ่ สดงให้
ครูรู้ว่าเมื่อนักเรียนเรียนจบหัวข้อนั้นแล้ว นักเรียนควร
จะเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในคำ�ต่างๆ เหล่านั้น และ
สามารถอธิบายได้
จุดประสงค์การเรียนรู้
แสดงจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อย่อย
คู่มือครูหน้า 102

เวลา
เวลาที่ ใ ช้ ใ นแต่ ล ะหั ว ข้ อ ย่ อ ย แสดงไว้ โ ดย
ประมาณ เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ครูอาจยืดหยุ่นได้
ตามความเหมาะสม
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อย่อยจะ
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ โดยให้นักเรียนเกิดการเรียน
รู้และเข้าใจในเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ สามารถ
สรุปองค์ความรูไ้ ด้จากการสำ�รวจตรวจสอบ การทดลอง
การวิเคราะห์ข้อมูล สามารถขยายความรู้และเชื่อมโยง
ความรู้ในสถานการณ์ใหม่ๆ ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน
ได้ รั บ องค์ ความรู้ แ ละสร้ า งลั ก ษณะนิ สั ย ที่ สำ � คั ญ ของ
นักวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนอย่างยั่งยืน

5 ก

กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ในคู่มือครูจะนำ�เสนอตาม
บทเรียนเป็นลำ�ดับ เช่น กิจกรรม 2.3 หมายถึง กิจกรรม
ของบทที่ 2 ลำ�ดับที่ 3 ชือ่ ของกิจกรรมในคูม่ อื ครูจะตรง
กับชื่อของกิจกรรมในหนังสือเรียน
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เป็นการนำ�เสนอให้ครูทราบว่าเมื่อนักเรียนทำ�
กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะมีความรู้ความสามารถ
อย่างไรบ้าง

คู่มือครูหน้า 53

วัสดุ อุปกรณ์
แต่ละกิจกรรมจะถูกกำ�หนดไว้ เพื่อครูจะได้จัด
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง ในที่นี้แสดงรายการ
สื่ออุปกรณ์ไว้เป็นจำ�นวนต่อ 1 กลุ่มของนักเรียนที่มี
ประมาณ 5 - 6 คน ซึ่งครูผู้สอนอาจประยุกต์ใช้สื่อ
อุปกรณ์ตามความเหมาะสม
อภิปรายก่อนการทำ�กิจกรรม
เป็นการนำ�เสนอวิธีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ การทำ�
กิจกรรม ข้อจำ�กัดของการทำ�กิจกรรม รวมทั้ง ทำ�ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภาระงานที่สำ�คัญของกิจกรรมนั้นๆ
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6 ก

ตัวอย่างผลการทำ�กิจกรรม
เป็นการนำ�เสนอตัวอย่างของผลการทำ�กิจกรรม
เพื่ อ ให้ ครู เ ห็ น แนวทางในการจั ดกิ จ กรรมการเรี ยนรู้
ครู ไ ม่ ค วรบอกผลการจั ด กิ จ กรรมให้ นั ก เรี ย นทราบ
ควรเน้นให้นักเรียนค้นหาความรู้ด้วยตนเองจากการ
ทำ�กิจกรรม ผลที่ได้รับอาจไม่ตรงกับตัวอย่างที่ให้ไว้
หรืออาจไม่ถูกต้อง แต่ควรเน้นให้นักเรียนหาเหตุผลมา
อภิปราย หรือหาข้อผิดพลาดจากการทำ�กิจกรรมนั้นๆ
เพื่อหาแนวทางปรับปรุงหรือแก้ไขต่อไป

อภิปรายหลังทำ�กิจกรรม
นำ�เสนอตัวอย่างการอภิปรายผลที่ ได้จากการ
ทำ � กิ จ กรรม และตั ว อย่ า งการนำ � ผลที่ ไ ด้ จากการทำ �
กิ จ กรรมมาสรุ ป เป็ น องค์ ความรู้ ใ หม่ อ ย่ างเป็ น ลำ� ดั บ
ขั้นตอนทางการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แนวคำ�ถามท้าย
กิจกรรมเป็นแนวทาง
คู่มือครูหน้า 26

คำ�ถามหลังการทดลองหรือหลังการทำ�กิจกรรม
เป็ น คำ � ถามนำ � เพื่ อ กระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย นคิ ด
วิ เ คราะห์ นำ � ไปสู่ ก ารอภิ ป รายและลงข้ อ สรุ ป เป็ น
องค์ความรู้ใหม่ตามแนวความคิดหลักที่น�ำ เสนอไว้
ความรู้เพิ่มเติมสำ�หรับครู
ในส่วนนี้เป็นการนำ�เสนอความรู้เพิ่มเติมสำ�หรับ
ครู นอกเหนือจากหนังสือเรียนเพื่อให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจและทบทวนในเนือ้ หาสาระทีเ่ กีย่ วข้อง เนือ้ หาสาระ
ส่วนนีค้ รูไม่ควรนำ�ไปประเมินผลการเรียนรูข้ องนักเรียน

คู่มือครูหน้า 21
เฉลยคำ�ถามในหนังสือเรียน
นำ�เสนอแนวทางการตอบคำ�ถามทีม่ อี ยู่ในหนังสือ
เรียนในหัวข้อนั้นๆ
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7 ก

เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้
กับกระบวนการ มีทกั ษะสำ�คัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และ
การแก้ปญั หาทีห่ ลากหลาย ให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในการเรียนรูท้ กุ ขัน้ ตอน มีการทำ�กิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบตั จิ ริง
อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยได้ก�ำ หนดสาระสำ�คัญไว้ ดังนี้
• สิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดำ�รงชีวติ สิง่ มีชวี ติ หน่วยพืน้ ฐานของสิง่ มีชวี ติ โครงสร้างและหน้าทีข่ องระบบ
ต่างๆ ของสิง่ มีชวี ติ และกระบวนการดำ�รงชีวติ ความหลากหลายทางชีวภาพ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
การทำ�งานของระบบต่างๆ ของสิง่ มีชวี ติ วิวฒ
ั นาการและความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ และเทคโนโลยี
ชีวภาพ
• ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายรอบตัว ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความ
สัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ ความสำ�คัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิน่ ประเทศ และโลก ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการอยูร่ อดของสิง่ มีชวี ติ ในสภาพ
แวดล้อมต่างๆ
• สารและสมบัติของสาร สมบัติของวัสดุและสาร แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค การเปลี่ยนสถานะ
การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร สมการเคมี และการแยกสาร
• แรงและการเคลื่อนที่ ธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง แรงนิวเคลียร์ การออกแรงกระทำ�
ต่อวัตถุ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทาน โมเมนต์การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ในชีวิตประจำ�วัน
• พลังงาน พลังงานกับการดำ�รงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน สมบัติและปรากฏการณ์ของแสง เสียง
และวงจรไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสาร
และพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
• กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก ทรัพยากรทางธรณี สมบัติ
ทางกายภาพของดิน หิน น้ำ� อากาศ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
เปลือกโลก ปรากฏการณ์ทางธรณี ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ
• ดาราศาสตร์และอวกาศ วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพันธ์และผลต่อสิ่งมีชีวิต
บนโลก ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก ความสำ�คัญของเทคโนโลยีอวกาศ
• ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้
การแก้ปัญหา และจิตวิทยาศาสตร์

8 ก

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำ�รงชีวิต
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบ
ต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำ�งานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้และนำ�ความรู้ไปใช้ในการดำ�รงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
มาตรฐาน ว 1.2 เข้ า ใจกระบวนการและความสำ � คั ญ ของการถ่ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ทีม่ ผี ลกระทบต่อมนุษย์และสิง่ แวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูแ้ ละจิตวิทยา
ศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว 2.1 เข้ า ใจสิ่ ง แวดล้ อ มในท้ อ งถิ่ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง แวดล้ อ มกั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความสำ�คัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิน่
ประเทศ และโลก นำ�ความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว 3.1 เข้ า ใจสมบั ติ ข องสาร ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสมบั ติ ข องสารกั บ โครงสร้ า งและ
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลีย่ นแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย
การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ และนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง
และมีคุณธรรม
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์
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สาระที่ 5 พลังงาน
มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำ �รงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของ
กระบวนการต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ ภูมปิ ระเทศ และสัณฐานของ
โลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำ�
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
มาตรฐาน ว 7.1 เข้าใจวิวฒ
ั นาการของระบบสุรยิ ะ กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสมั พันธ์ภายในระบบสุรยิ ะ
และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ การ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 7.2 เข้ า ใจความสำ � คั ญ ของเทคโนโลยี อ วกาศที่ นำ � มาใช้ ใ นการสำ � รวจอวกาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสือ่ สาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรม
ต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้ ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ใ นการสื บ เสาะหาความรู้
การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ
เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิง่ แวดล้อม มีความเกีย่ วข้องสัมพันธ์กนั
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คุณภาพของผู้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
• เข้าใจลักษณะและองค์ประกอบทีส่ �ำ คัญของเซลล์สงิ่ มีชวี ติ ความสัมพันธ์ของการทำ�งานของระบบต่างๆ
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมและ
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม
• เข้าใจองค์ประกอบและสมบัติของสารละลาย สารบริสุทธิ์ การเปลี่ยนแปลงของสารในรูปแบบของการ
เปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
• เข้าใจแรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ในชีวิตประจำ�วัน กฎการอนุรักษ์พลังงาน
การถ่ายโอนพลังงาน สมดุลความร้อน การสะท้อน การหักเหและความเข้มของแสง
• เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทางไฟฟ้า หลักการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน พลังงานไฟฟ้าและ
หลักการเบื้องต้นของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
• เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก แหล่งทรัพยากรธรณี ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของบรรยากาศ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ภ ายในระบบสุ ริ ย ะ และผลที่ มี ต่ อ สิ่ ง ต่ า งๆ บนโลก ความสำ � คั ญ
ของเทคโนโลยีอวกาศ
• เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี การพัฒนาและผลของการพัฒนาเทคโนโลยี
ต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
• ตั้งคำ�ถามที่มีการกำ�หนดและควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนคำ�ตอบหลายแนวทาง วางแผนและลงมือ
สำ�รวจตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของข้อมูล และสร้างองค์ความรู้
• สื่อสารความคิด ความรู้จากผลการสำ�รวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จัดแสดง หรือใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
• ใช้ความรูแ้ ละกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำ�รงชีวติ การศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติม
ทำ�โครงงานหรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ
• แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ในการสืบเสาะหาความรู้โดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้องเชื่อถือได้
• ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำ�วันและการประกอบอาชีพ
แสดงความชื่นชม ยกย่องและเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น
• แสดงถึ ง ความซาบซึ้ ง ห่ ว งใย มี พ ฤติ ก รรมเกี่ ย วกั บ การใช้ แ ละรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า มีส่วนร่วมในการพิทักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
• ทำ�งานร่วมกับผูอ้ น่ื อย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ น่ื
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โครงสร้างหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
.............................................................................................
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รวม 360 ชั่วโมง จำ�นวน 9 หน่วยกิต จัดเป็นรายปี ดังนี้
1. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
		
ภาคเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์ 1 รวม 60 ชั่วโมง จำ�นวน 1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)
		
ภาคเรียนที่ 2 วิทยาศาสตร์ 2 รวม 60 ชั่วโมง จำ�นวน 1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)
2. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
		
ภาคเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์ 3 รวม 60 ชั่วโมง จำ�นวน 1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)
		
ภาคเรียนที่ 2 วิทยาศาสตร์ 4 รวม 60 ชั่วโมง จำ�นวน 1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)
3. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
		
ภาคเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์ 5 รวม 60 ชั่วโมง จำ�นวน 1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)
		
ภาคเรียนที่ 2 วิทยาศาสตร์ 6 รวม 60 ชั่วโมง จำ�นวน 1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)
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คำ�อธิบายรายวิชา วิทยาศาสตร์ ๖
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

			

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำ�นวน ๑.๕ หน่วยกิต

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศึกษา วิเคราะห์ ระบบสุริยะ ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
กลุ่มดาวฤกษ์ กาแล็กซีและเอกภพ เทคโนโลยีอวกาศ กล้องโทรทรรศน์ ดาวเทียม ยานอวกาศ ลักษณะของ
โครโมโซม ความสำ�คัญของสารพันธุกรรม กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โรคทางพันธุกรรม การใช้
ประโยชน์จากความรู้ด้านพันธุศาสตร์ องค์ประกอบของระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต สมดุลของ
ระบบนิเวศ วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ ประชากร ความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำ�รวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำ�ความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจำ�วัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ว ๑.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖
ว ๒.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔
ว ๒.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖
ว ๗.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓
ว ๗.๒ ม.๓/๑
รวมทั้งหมด...๒๗... ตัวชี้วัด

13 ก

หน่วยการเรียนรู้
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 6 							

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ : 6 หน่วย 							 เวลา 60 ชั่วโมง
หน่วยที่

1

2

3

4

14 ก

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
- ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง
- ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
- ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบโลก ดวงจันทร์และ
ดวงอาทิตย์
- ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
- พัฒนาการของแบบจำ�ลองระบบสุริยะ
ดวงดาวบนท้องฟ้า
- การบอกตำ�แหน่งของวัตถุท้องฟ้า
- กลุ่มดาว
เทคโนโลยีอวกาศ
- กล้องโทรทรรศน์
- ดาวเทียมและยานอวกาศ
- การใช้ชีวิตในอวกาศ
ระบบนิเวศ
- ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
- การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
- ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
- วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ
- ความหลากหลายทางชีวภาพ
- ประชากร

เวลา (ชั่วโมง)

10 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง

4 ชั่วโมง

14 ชั่วโมง

หน่วยที่
5

6

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
- ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
- ลักษณะทางพันธุกรรม
- โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน
- กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
- ความผิดปกติทางพันธุกรรม
- การใช้ประโยชน์จากความรู้ด้านพันธุศาสตร์

เวลา (ชั่วโมง)
8 ชั่วโมง

18 ชั่วโมง

15 ก

16 ก

บท
เรื่อง
1. ปฏิสมั พันธ์ 1.1 ปรากฏการณ์
ในระบบสุรยิ ะ ที่เกิดจากโลก
หมุนรอบ
ตัวเอง
1.2 ปรากฏการณ์
ที่เกิดจากโลก
โคจรรอบ
ดวงอาทิตย์
1.3 ปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นในระบบ
โลก
ดวงจันทร์และ
ดวงอาทิตย์
1.4 ดาวเคราะห์
ในระบบสุริยะ
1.5 พัฒนาการ
ของแบบจำ�ลอง
ระบบสุริยะ

ตัวชี้วัด
- สืบค้นและอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ดวงอาทิตย์ โลก
ดวงจันทร์และดาวเคราะห์
อื่นๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อ
สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต
บนโลก

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์อยู่เป็นระบบ
ได้ภายใต้แรงโน้มถ่วง
- แรงโน้มถ่วงระหว่างโลกกับดวงจันทร์ ท�ำให้
ดวงจันทร์โคจรรอบโลก แรงโน้มถ่วงระหว่าง
ดวงอาทิตย์กับบริวาร ท�ำให้บริวารเคลื่อนรอบ
ดวงอาทิตย์กลายเป็นระบบสุริยะ
- แรงโน้มถ่วงที่ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์กระท�ำ
ต่อโลกท�ำให้เกิดปรากฏการณ์น�้ำขึ้น น�้ำลง
ซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก

แนวความคิดต่อเนื่อง
1. โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก
ท�ำให้คนบนโลกสังเกตเห็น ดวงอาทิตย์และดวงดาว
ต่างๆเคลือ่ นทีป่ รากฏจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก
2. การที่โลกหมุนรอบตัวเองท�ำให้เกิด ทิศ กลางวัน
และกลางคืน
3.เมื่อเราขยายขอบเขตของโลกไปในอวกาศจะได้
ทรงกลมสมมติครอบโลกอยู่เรียกว่าทรงกลมฟ้า
4.โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์จากทิศตะวันตกไปทิศตะวัน
ออก โดยโคจรในลักษณะแกนโลกเอียงท�ำมุมประมาณ
23.5 องศา จากแนวตั้งฉากกับระนาบที่โลกโคจรรอบ
ดวงอาทิตย์
5. การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ท�ำให้เกิดฤดู การ
เปลี่ยนต�ำแหน่งขึ้นตกของดวงอาทิตย์ในรอบปี
6.ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์
ท�ำให้เกิด ข้างขึ้นข้างแรม น�้ำขึ้นน�้ำลง อุปราคา
7.ข้างขึ้นข้างแรมเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นดวงจันทร์มี
เสี้ยวสว่างแตกต่างกันไปในแต่ละคืน
8.น�้ำขึ้นน�้ำลง เป็นผลมาจากแรงน�้ำขึ้นน�้ำลง หรือ
แรงไทดัล
9.วันที่น�้ำทะเลมีการขึ้นและลงสูงสุดเรียกว่า วันน�้ำเกิด
ส่วนวันที่ระดับน�้ำทะเลมีการขึ้นและลงน้อย เรียกว่าวัน
น�้ำตาย

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2

ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้และแนวความคิดต่อเนื่อง

17 ก

เรื่อง

2.1 การบอก
ตำ�แหน่งของ
วัตถุท้องฟ้า
2.2 กลุ่มดาว

บท

2. ดวงดาว
บนท้องฟ้า

- ระบุตำ�แหน่งของกลุ่ม
ดาว และนำ�ความรู้ไปใช้
ประโยชน์
- สืบค้นและอธิบาย
องค์ประกอบของเอกภพ
กาแล็กซี และระบบ
สุริยะ

ตัวชี้วัด

- เอกภพประกอบด้วยกาแล็กซีมากมายนับ
แสนล้านแห่ง แต่ละกาแล็กซีประกอบด้วย
ดาวฤกษ์จ�ำ นวนมาก ที่อยู่เป็นระบบด้วยแรง
โน้มถ่วง กาแล็กซีทางช้างเผือกมีระบบสุริยะ
อยู่ที่แขนของกาแล็กซีด้านกลุ่มดาวนายพราน
- กลุ่มดาวฤกษ์ประกอบด้วยดาวฤกษ์หลาย
ดวงที่ปรากฏอยู่ในขอบเขตแคบๆ และเรียง
เป็นรูปต่างๆกันบนทรงกลมฟ้า โดยดาวฤกษ์
ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ไม่จ�ำ เป็นต้องอยู่ใกล้กัน
อย่างที่ตาเห็น แต่มีตำ�แหน่งที่แน่นอนบนทรง
กลมฟ้า จึงใช้บอกทิศและเวลาได้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

แนวความคิดต่อเนื่อง
10.อุปราคาเกิดจากการที่ โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์
โคจรอยู่ในแนวเดียวกัน
11. ระนาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก และระนาบ
ที่โลก โคจรรอบดวงอาทิตย์ เอียงทำ�มุมกันประมาณ
5 องศา จึงไม่เกิดอุปราคาทุกเดือน
1. การบอกต�ำแหน่งของวัตถุท้องฟ้า สามารถบอก
ได้โดย ใช้มุมห่าง ระยะเชิงมุม มุมทิศ และมุมเงย
2. ระยะเชิงมุมระหว่างดาวสองดวงคือ มุมระหว่างรัศมี
ที่วัดจากจุดศูนย์กลางของโลกไปยังดวงดาวทั้งสอง
3. ระยะเชิงมุมระหว่างดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์
เรียกว่า มุมห่าง
4. แผนที่ดาวใช้บอกต�ำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า
ในช่วงเวลาที่สนใจ
5. การศึกษากลุ่มดาวซึ่งมีต�ำแหน่งที่แน่นอนบนทรง
กลมฟ้า มีประโยชน์ในการบอกทิศ เวลา และฤดู
6. กลุ่มดาวจระเข้ กลุ่มดาวค้างคาว และกลุ่มดาว
นายพราน สามารถบอกทิศได้
7. กลุ่มดาวจักรราศีเป็นกลุ่มดาวที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่
ปรากฏผ่านในรอบ 1ปี มีทั้งสิ้น 12 กลุ่ม และใช้กลุ่ม
ดาวดังกล่าวเป็นตัวก�ำหนดเดือน
8. แนวทีด่ วงอาทิตย์เคลือ่ นทีป่ รากฏผ่านกลุม่ ดาวต่างๆ
เรียกว่า สุริยวิถี
9. ดาวที่สังเกตเห็นได้ส่วนใหญ่บนท้องฟ้ายามค�่ำคืน
เป็นดาวที่อยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือก ซึ่งนับเป็นส่วน
น้อยของดาวทั้งหมด

18 ก

เรื่อง

3. เทคโนโลยี 3.1 กล้อง
อวกาศ
โทรทรรศน์
3.2 ดาวเทียม
และยานอวกาศ
3.3 การใช้ชวี ติ
ในอวกาศ

บท

- สืบค้นและอภิปราย
ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีอวกาศที่
ใช้สำ�รวจอวกาศ วัตถุ
ท้องฟ้า สภาวะอากาศ
ทรัพยากรธรรมชาติ
การเกษตร และ
การสื่อสาร

ตัวชี้วัด

แนวความคิดต่อเนื่อง
10. ระบบสุริยะอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือก
11. กาแล็กซีของเรา คือ กาแล็กซีทางช้างเผือก เป็น
กาแล็กซีหนึ่งในเอกภพที่มีดาวฤกษ์อยู่เป็นจ�ำนวนมาก
นับแสนล้านดวง
12. เอกภพคือองค์ประกอบรวมของสรรพสิ่งที่เกิดขึ้น
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ขอบเขตของเอกภพเท่าที่
มนุษย์สามารถวัดได้ในปัจจุบนั ถูกก�ำหนดด้วยอัตราเร็วแสง
- มนุษย์ใช้กล้องโทรทรรศน์ จรวด ดาวเทียม 1. กล้องโทรทรรศน์มีทั้งประเภทรวมแสง โดยใช้
ยานอวกาศ สำ�รวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาวะ เลนส์นูนรับแสง และประเภทสะท้อนแสง โดยใช้
อากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตรและ กระจกเว้ารับแสง
ใช้ในการสื่อสาร
2. เทคโนโลยีชั้นสูงในปัจจุบันท�ำให้นักวิทยาศาสตร์
สร้างกล้องโทรทรรศน์ ที่ใช้สังเกตการณ์ในช่วงคลื่นอื่น
ได้แก่ กล้องโทรทรรศน์วิทยุ กล้องโทรทรรศน์
รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา รังสีอินฟราเรด
3. บรรยากาศของโลกมีผลต่อการสังเกตการณ์ทาง
ดาราศาสตร์
4. มนุษย์ ได้ส่งอุปกรณ์และพาหนะขึ้นไปในอวกาศ
เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
5. จรวดเป็นอุปกรณ์บังคับเพื่อส่งดาวเทียมหรือ
ยานอวกาศสู่อวกาศ
6. ดาวเทียม เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เคลื่อนที่ใน
วงโคจรเพื่อรับหรือส่งข้อมูลหรือท�ำภารกิจอื่นๆ
ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
7. ยานอวกาศ เป็นพาหนะส�ำหรับติดตั้งเครื่องมือ
ส�ำรวจ อาจมีมนุษย์อวกาศควบคุมหรือไม่ก็ได้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

19 ก

เรื่อง

4.1 ความ
สัมพันธ์ของ
สิ่งมีชีวิตกับสิ่ง
แวดล้อม
4.2 การ
ถ่ายทอด
พลังงานใน
ระบบนิเวศ

บท

4. ระบบ
นิเวศ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

แนวความคิดต่อเนื่อง
8. สถานีอวกาศ คือสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ในอวกาศ
ใช้เป็นที่ทดลองและเป็นที่พักอาศัยระหว่างที่ใช้ชีวิต
ในอวกาศ
9. ดาวเทียมใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ส�ำรวจ
สภาวะอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตรและ
ใช้ในการสื่อสาร
10. การส่งและการขับเคลื่อนดาวเทียม และ
ยานอวกาศ ใช้จรวดในการส่ง โดยอาศัยหลักการของ
แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
11. ดาวเทียมที่โคจรรอบโลก ณ ระดับความสูงต่างๆ
นั้น ต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่มีค่าเฉพาะในแต่ละ
ระดับความสูง
12. นักบินอวกาศต้องฝึกปฏิบัติให้เคยชินกับสภาวะ
แรงโน้มถ่วงมากขณะขึ้นจากโลกและสภาพไร้น�้ำหนัก
ขณะปฏิบัติงานในอวกาศ
1. ในแต่ละท้องถิ่นมีสภาพทางธรรมชาติที่แตกต่างกัน
- สำ�รวจระบบนิเวศ
- ระบบนิเวศในแต่ละท้องถิ่นประกอบด้วย
ต่างๆในท้องถิ่นและ
องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตและองค์ประกอบที่มี มีทั้งภูเขาทะเล ที่ราบ ซึ่งที่เป็นที่อยู่อาศัยของ
อธิบายความสัมพันธ์
ชีวิตเฉพาะถิ่น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน สิ่งมีชีวิต
ขององค์ประกอบภายใน - สิ่งมีชีวิตมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยมี 2. สิ่งมีชีวิตหลายๆ ชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกันและมี
ระบบนิเวศ
การถ่ายทอดพลังงานในรูปของโซ่อาหารและ ความสัมพันธ์กัน เรียกว่า กลุ่มสิ่งมีชีวิต กลุ่มสิ่งมีชีวิต
- วิเคราะห์และอธิบาย สายใยอาหาร
เหล่านี้จะอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่ต่างๆ
ความสัมพันธ์ของการ - น้ำ�และคาร์บอนเป็นองค์ประกอบในสิ่งมีชีวิต 3. ระบบนิเวศประกอบด้วยกลุ่มสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มี
ถ่ายทอดพลังงานของ และสิ่งไม่มีชีวิต
ชีวิตที่มีความสัมพันธ์กัน
สิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่
- น้ำ�และคาร์บอนจะมีการหมุนเวียนเป็น
4. องค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตใน
อาหารและสายใยอาหาร วัฏจักรในระบบนิเวศ ทำ�ให้สิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ จะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด
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เรื่อง
4.3 ความ
สัมพันธ์
ระหว่างสิง่ มีชวี ติ
ในระบบนิเวศ
4.4 วัฏจักรของ
สารในระบบ
นิเวศ
4.5 ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ
4.6 ประชากร

ตัวชี้วัด
- อธิบายวัฏจักรน�้ำ
วัฏจักรคาร์บอน และ
ความส�ำคัญที่มีต่อ
ระบบนิเวศ
- อธิบายแนวทางการ
รักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ
- ส�ำรวจและอธิบาย
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในท้องถิ่นที่
ท�ำให้สิ่งมีชีวิตด�ำรงชีวิต
อยู่ได้อย่างสมดุล
- อธิบายผลของความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ พืช
และสิ่งแวดล้อม

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ระบบนิเวศน�ำไปใช้ประโยชน์ ได้
- ระบบนิเวศจะสมดุลได้จะต้องมีการควบคุม
จ�ำนวนผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ย่อยสลายสาร
อินทรีย์ ให้มีปริมาณ สัดส่วนและการกระจาย
ที่เหมาะสม
- ความหลากหลายทางชีวภาพที่ท�ำให้
สิ่งมีชีวิตอยู่อย่างสมดุล ขึ้นอยู่กับความหลาก
หลายของระบบนิเวศ ความหลากหลาย
ของชนิดสิ่งมีชีวิต และความหลากหลายทาง
พันธุกรรม
- การตัดไม้ท�ำลายป่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้
เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์
สัตว์ พืชและสิ่งแวดล้อม
- การใช้สารเคมีในการก�ำจัดศัตรูพืชและสัตว์
ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์ สัตว์และ
พืช ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความ
หลากหลายทางชีวภาพและส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
- อัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการ
อพยพเข้า และอัตราการอพยพออกของ
สิ่งมีชีวิต มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาด
ของประชากรในระบบนิเวศ

แนวความคิดต่อเนื่อง
ระบบนิเวศจึงสามารถคงอยู่ได้
5. องค์ประกอบที่มีชีวิตมีบทบาทและหน้าที่แตกต่าง
กัน บางชนิดเป็นผู้ผลิต บางชนิดเป็นผู้บริโภค และ
บางชนิดเป็นผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์
6. สิ่งมีชีวิตสามารถเปลี่ยนวัตถุดิบ เช่น น�้ำ แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นพลังงานสะสมอยู่ในรูป
อาหาร โดยใช้พลังงานแสง เรียกว่า ผู้ผลิต
7. สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสังเคราะห์พลังงานได้เอง
ต้องได้รับพลังงานจากอาหารที่กินเข้าไป เรียกว่า
ผู้บริโภค
8. สัตว์ทุกชนิดมีบทบาทเป็นผู้บริโภค แบ่งเป็น สิ่งมี
ชีวิตกินพืช สิ่งมีชีวิตกินสัตว์ และสิ่งมีชีวิตกินพืชและ
สัตว์ นอกจากนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตที่กินซากพืชและสัตว์เป็น
อาหาร เรียกสิ่งมีชีวิตพวกนี้ว่า สัตว์กินซาก
9. ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่ย่อยซาก
สิ่งมีชีวิตโดยปล่อยเอนไซม์มาย่อยซากสิ่งมีชีวิตเหล่า
นั้นให้เป็นสารที่มีโมเลกุลเล็ก เพื่อดูดซึมไปใช้ ส่วนที่
เหลือจะปล่อยกลับคืนสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ผลิตสามารถ
น�ำไปใช้ได้
10. สิ่งมีชีวิตภายในระบบนิเวศ มีความสัมพันธ์กันใน
ลักษณะของการถ่ายทอดพลังงานผ่านการกินต่อกัน
เป็นขั้นๆ เรียกว่า โซ่อาหาร แต่ในธรรมชาติมีการกิน
กันอย่างซับซ้อน การถ่ายทอดพลังงานจึงมีความ
ซับซ้อนขึ้น เรียกว่า สายใยอาหาร
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เรื่อง

ตัวชี้วัด
- อธิบายปัจจัยที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลง
ขนาดของประชากร
ในระบบนิเวศ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

แนวความคิดต่อเนื่อง
11. การเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนสิ่งมีชีวิตหนึ่งในระบบ
นิเวศ อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นในโซ่อาหาร
และสายใยอาหาร
12. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งความสัมพันธ์แบบภาวะอิงอาศัย ภาวะพึ่งพา
กัน ภาวะปรสิต และการล่าเหยื่อ
13. น�้ำ คาร์บอน เป็นองค์ประกอบในสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งมีการหมุนเวียนกันเป็นวัฏจักร
14. กิจกรรมหลายอย่างของมนุษย์มีผลกระทบต่อ
วัฏจักรคาร์บอน เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง ท�ำให้
ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในวัฏจักรคาร์บอน
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน
15. ระบบนิเวศจะสมดุลได้จะต้องมีองค์ประกอบ และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเป็นไป
อย่างเหมาะสม
16. สิ่งรบกวนต่างๆ สามารถท�ำให้ปริมาณ สัดส่วน
และการกระจายของผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย
สารอินทรีย์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบ
นิเวศ ถ้าสิ่งรบกวนนั้นท�ำให้ปริมาณ สัดส่วนและ
การกระจายของผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายสาร
อินทรีย์เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ระบบนิเวศก็สามารถ
ปรับตัวเข้าสู่สมดุลได้ใหม่ แต่ถ้าสิ่งมากระทบรุนแรง
เกินกว่าที่ระบบนิเวศจะปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่ ระบบ
นิเวศนั้นก็จะถูกท�ำลายลง
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ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

แนวความคิดต่อเนื่อง
17. ความหลากหลายทางชีวภาพ แบ่งเป็น 3 ระดับ
ได้แก่ความหลากหลายของระบบนิเวศ ความหลาก
หลายของชนิดสิ่งมีชีวิต และความหลากหลายทาง
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงที่ระดับใดระดับหนึ่ง จะ
เป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ระดับอื่นๆ ด้วย
18. มนุษย์ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เช่น ด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค
และที่อยู่อาศัย
19. การทำ�ลายระบบนิเวศ เช่น การบุกรุกทำ�ลายป่า
เป็นสาเหตุสำ�คัญทำ�ให้ความหลากหลายทางชีวภาพ
ลดลง และระบบนิเวศเสียสมดุล
20. การใช้สารเคมีในการกำ�จัดศัตรูพืช ทำ�ให้เกิด
ปัญหา สารเคมีตกค้าง ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
ลำ�ดับต่างๆ ในโซ่อาหาร ส่งผลให้ความหลากหลาย
ทางชีวภาพลดลง นอกจากนี้ยังเป็นมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม
21. ระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง จะ
รักษาสมดุลได้ดี ดังนั้นเราจึงควรหลีกเลี่ยงการรบกวน
ระบบนิเวศ ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงจำ�นวนของ
สิ่งมีชีวิต
22. สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเรียกว่า ประชากร
23. ขนาดของประชากรของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอขึ้นอยู่กับอัตราการเกิด อัตรา
การตาย อัตราการอพยพเข้า และอัตราการอพยพออก
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บท
เรื่อง
5. มนุษย์กับ 5.1 ปัญหา
สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร
ธรรมชาติใน
ท้องถิ่น
5.2 การใช้
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด
- วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่น และเสนอ
แนวทางในการแก้ไข
ปัญหา
- อธิบายแนวทาง
การรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ
- อภิปรายการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน
- วิเคราะห์และ
อธิบายการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- อภิปรายปัญหา
สิ่งแวดล้อมและเสนอ
แนะแนวทางการแก้
ปัญหา
- อภิปรายและมีส่วน
ร่วมในการดูแลและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น เกิดจากการ
กระท�ำของธรรมชาติและมนุษย์
- ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้น ควรมีแนวทางในการดูแลรักษาและ
ป้องกัน
- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและ
การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม เป็นการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศ
- การน�ำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่าง
คุ้มค่าด้วยการใช้ซ�้ำ น�ำกลับมาใช้ใหม่
ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม
ซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ เป็นวิธีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติควรค�ำนึงถึง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของทาง
สายกลาง และความไม่ประมาท โดยค�ำนึงถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการ
เตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
- ปัญหาสิ่งแวดล้อม อาจเกิดจากมลพิษ
ทางน�้ำ มลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางดิน
- แนวทางการแก้ปัญหามีหลายวิธี เริ่มจาก
ศึกษาแหล่งที่มาของปัญหา เสาะหากระบวน

แนวความคิดต่อเนื่อง
1. ทรัพยากรธรรมชาติ แบ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ใช้ไม่หมดสิ้น ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้ว
สามารถเกิดขึ้นทดแทนในธรรมชาติได้ และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป
2. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดความรู้และ
ความระมัดระวัง ท�ำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
3. ทุกคนควรมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมกัน
แก้ไขปัญหาด้านมลพิษทางน�้ำ มลพิษทางเสียง
มลพิษทางอากาศ และมลพิษทางดิน รวมทั้งการ
ลดลงของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
4. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ควรยึด
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งท�ำได้โดยการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด ใช้อย่างคุ้มค่าด้วย
การใช้ซ�้ำ การน�ำกลับมาใช้ใหม่ ลดการใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม
ซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้
5. การดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้ยั่งยืน
ควรได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายและต้องเป็นความ
รับผิดชอบของทุกคน
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เรื่อง

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การในการแก้ปัญหา และทุกคนมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหานั้น
- การดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ให้ยั่งยืน ควรได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย
และต้องเป็นความรับผิดชอบของทุกคน
6. การ
6.1 ลักษณะทาง - สังเกตและอธิบาย
- เมื่อมองเซลล์ผ่านกล้องจุลทรรศน์จะเห็น
ลักษณะของโครโมโซม เส้นใยเล็กๆ พันกันอยู่ในนิวเคลียส เมื่อเกิด
ถ่ายทอด
พันธุกรรม
ลักษณะทาง 6.2 โครโมโซม ที่มีหน่วยพันธุกรรมหรือ การแบ่งเซลล์ เส้นใยเหล่านี้จะขดสั้นเข้าจนมี
พันธุกรรม ดีเอ็นเอ และยีน ยีนในนิวเคลียส
ลักษณะเป็นท่อนสั้น เรียกว่า โครโมโซม
6.3 กระบวนการ - อธิบายความสำ�คัญ - โครโมโซมประกอบด้วยดีเอ็นเอและโปรตีน
ของสารพันธุกรรม
ถ่ายทอด
- ยีนหรือหน่วยพันธุกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่
หรือดีเอ็นเอ และ
ลักษณะทาง
บนดีเอ็นเอ
กระบวนการถ่ายทอด - เซลล์หรือสิ่งมีชีวิต มีสารพันธุกรรมหรือ
พันธุกรรม
ลักษณะทางพันธุกรรม ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะของการแสดงออก
6.4 ความ
- อภิปรายโรคทาง
ผิดปกติทาง
- ลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีน
พันธุกรรมที่เกิดจาก
พันธุกรรม
จากพ่อและแม่สามารถถ่ายทอดสู่ลูกผ่านทาง
ความผิดปกติของยีน
6.5 การใช้
เซลล์สืบพันธุ์และการปฏิสนธิ
ประโยชน์จาก และโครโมโซมและนำ� - โรคธาลัสซีเมีย ตาบอดสี เป็นโรคทาง
ความรู้ด้านพันธุ ความรู้ไปใช้ประโยชน์ พันธุกรรม ที่เกิดจากความผิดปกติของยีน
- อภิปรายผลของ
ศาสตร์
- กลุ่มอาการดาวน์เป็นความผิดปกติของ
เทคโนโลยีชีวภาพต่อ
ร่างกาย ซึ่งเกิดจากการที่มีจำ�นวนโครโมโซม
การดำ�รงชีวิตของมนุษย์ เกินมา
และสิ่งแวดล้อม
- ความรู้เกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมสามารถ
นำ�ไปใช้ในการป้องกันโรค ดูแลผู้ป่วยและ
วางแผนครอบครัว

บท

1. สิ่งมีชีวิตมีลักษณะต่างๆ ที่คล้ายกับพ่อ แม่ หรือปู่
ย่า ตา ยาย ในสายเลือดเดียวกัน เนื่องจากสิ่งมีชีวิต
สามารถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นหนึ่งไป
สู่อีกรุ่นหนึ่งได้
2. โครโมโซมในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต มีความเกี่ยวข้อง
กับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
3. คนมีโครโมโซม 46 แท่งและโครโมโซมจะอยู่เป็นคู่ๆ
มี 23 คู่ เป็นออโตโซม 22 คู่ และโครโมโซมเพศ 1 คู่
4. เมื่อมีการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์
โครโมโซมแต่ละคู่จะแยกออกจากกัน เมื่อเซลล์
สืบพันธุ์รวมกันในกระบวนการปฏิสนธิ โครโมโซมก็จะ
กลับมาเข้าคู่กันอีกครั้ง
5. โครโมโซมประกอบด้วยดีเอ็นเอและโปรตีน
6. ช่วงของดีเอ็นเอที่กำ�หนดลักษณะทางพันธุกรรม
แต่ละลักษณะ คือ หน่วยพันธุกรรม หรือ ยีน
7. การศึกษาของเมนเดลทำ�ให้ทราบหลักการพื้นฐาน
ของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งมีทั้ง
ลักษณะเด่น ควบคุมด้วยยีนเด่น และลักษณะด้อย
ควบคุมด้วยยีนด้อย
8. ยีนที่ควบคุมแต่ละลักษณะมีอยู่เป็นคู่ ซึ่งจะแยก

แนวความคิดต่อเนื่อง
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- ผลของเทคโนโลยีชีวภาพ มีประโยชน์ต่อ
มนุษย์ ทั้งด้านการแพทย์ การเกษตร และ
อุตสาหกรรม

แนวความคิดต่อเนื่อง
ออกจากกันในกระบวนการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์
สืบพันธุ์ และจะมาเข้าคู่กันเมื่อเซลล์สืบพันธุ์รวมกัน
9. การเข้าคู่ของยีนที่ควบคุมลักษณะแต่ละลักษณะ
มีทั้งกรณีที่รูปแบบเหมือนกัน และรูปแบบต่างกัน
10. ยีนเด่นปรากฏเพียงยีนเดียวในคู่ยีนสิ่งมีชีวิตก็จะ
แสดงลักษณะเด่น ส่วนยีนด้อยต้องปรากฏทั้ง 2 ยีน
สิ่งมีชีวิตจึงจะแสดงลักษณะด้อย
11. การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมหรือการ
เปลี่ยนแปลงของยีน อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะบางอย่างของสิ่งมีชีวิตได้ ซึ่งมีทั้งผลดีและ
ผลเสีย
12. กลุ่มอาการดาวน์เกิดจากความผิดปกติของจำ�นวน
โครโมโซม ส่วนโรคธาลัสซีเมียและภาวะตาบอดสี
เกิดจากความผิดปกติของยีน
13. พันธุวิศวกรรม เป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่มีการตัด
ต่อยีนเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างไปจากพันธุ์ที่มีใน
ธรรมชาติ
14. การโคลน เป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่ช่วยให้สามารถ
สร้างสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหมือนต้นแบบทุกประการ
15. เทคโนโลยีชีวภาพมีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งด้าน
การแพทย์ ด้านการเกษตร และด้านอุตสาหกรรม

บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
		

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. อธิบายได้ว่าระบบสุริยะประกอบด้วยดวงอาทิตย์
ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่มีบริวารโคจรอยู่โดยรอบและ
โลกเป็นบริวารดวงหนึ่ง
2. อธิบายได้ว่าการหมุนรอบตัวเองของโลกท�ำให้
เกิ ด ปรากฏการณ์ ขึ้ น ตกของดวงอาทิ ต ย์ แ ละ
ดวงดาวทั้งหลาย กลางวัน กลางคืนและทิศ
3. อธิบายความหมายของทรงกลมฟ้า เส้นศูนย์สูตร
ฟ้า ขั้วฟ้าเหนือ ขั้วฟ้าใต้ และแกนโลก
4. สืบค้นข้อมูลและอธิบายสาเหตุที่ดวงอาทิตย์ขึ้น
ไม่ตรงจุดเดิม และการเกิดฤดู
5. ทดลองและอธิบายปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรม
หนังสือเรียนหน้า 1 - 38
ของดวงจันทร์หรือดิถีจันทร์
6. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปรากฏการณ์น�้ำขึ้นน�้ำลงและประโยชน์
7. อธิบายความหมายของจันทร์เพ็ญ จันทร์ดับ แรงน�้ำขึ้นน�้ำลง วันน�้ำเกิด วันน�้ำตาย
8. อธิบายปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ท�ำให้เกิดปรากฏการณ์ อุปราคา
9. สังเกตและอธิบายความแตกต่างการเปลี่ยนต�ำแหน่งปรากฏของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์
10. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกณฑ์การจ�ำแนกดาวเคราะห์พร้อมทั้งยกตัวอย่าง
11. วิเคราะห์ข้อมูลและอธิบายสภาวะบนดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการด�ำรงชีวิต
12. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง อุกกาบาต ดาวตก ฝนดาวตก
ดาวเคราะห์แคระ สะเก็ดดาว
13. อธิบายแรงโน้มถ่วงที่กระท�ำระหว่างวัตถุกับการคงอยู่ของระบบสุริยะ
14. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปฏิสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์และบริวารในระบบสุริยะและผลต่อ
สิ่งมีชีวิตบนโลก
15. สืบค้นและอภิปรายพัฒนาการของแบบจ�ำลองระบบสุริยะ
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1.1 ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง
1.2 ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
1.3 ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบโลก ดวงจันทร์และ
    ดวงอาทิตย์
1.4 ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
1.5 พัฒนาการของแบบจ�ำลองระบบสุริยะ

1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง

รวมเวลา
ที่ใช้
ในบทนี้
2 ชั่วโมง 10 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง

แนวความคิดหลัก
โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะซึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง โดยโลกโคจรรอบ
ดวงอาทิตย์ และขณะเดียวกันก็หมุนรอบตัวเอง การที่โลกหมุนรอบตัวเองท�ำให้เกิดกลางวันกลางคืน
ทิศปรากฏการณ์ขึ้นตกของดวงอาทิตย์ และดวงดาวทั้งหลาย เนื่องจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
จึงท�ำให้สังเกตเห็นต�ำแหน่งการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ครบหนึ่งรอบ เรียกเส้นทางเดิน
ปรากฏนี้ ว ่ า เส้ น สุ ริ ย ะวิ ถี จึ ง มี ผ ลท� ำ ให้ ต� ำ แหน่ ง ดวงอาทิ ต ย์ ขึ้ น และตกในแต่ ล ะวั น ตลอดปี มี
การเปลี่ยนแปลงแบบวัฏจักรอีกทั้งแกนโลกเอียงท�ำมุม 23.5 องศา กับเส้นตั้งฉากกับระนาบวงโคจร
ของโลก ท�ำให้ส่วนต่างๆ ของโลกได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ต่างกัน เป็นผลให้เกิดฤดูกาล
ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลก การโคจรของดวงจันทร์รอบโลกท�ำให้เกิดปรากฏการณ์ข้างขึ้น
ข้างแรม น�้ำขึ้นน�้ำลง และอุปราคา
ระบบสุริยะมีดาวเคราะห์ 8 ดวง ซึ่งแบ่งเป็นดาวเคราะห์ชั้นในมี 4 ดวง ดาวเคราะห์ชั้นนอก
มี 4 ดวง ดาวเคราะห์สว่ นใหญ่จะมีดวงจันทร์เป็นบริวาร บางดวงมีวงแหวนล้อมรอบ โลกเป็นดาวเคราะห์
ที่มีสิ่งมีชีวิต ในระบบสุริยะนอกจากดาวเคราะห์แล้วยังมีดาวเคราะห์น้อย ดาวเคราะห์แคระ เศษวัตถุ
ขนาดเล็กและดาวหางเป็นบริวาร เมื่อวัตถุท้องฟ้าเหล่านี้เข้าสู่บรรยากาศโลก อาจเกิดเป็นดาวตก
หรือผีพุ่งใต้ ฝนดาวตก และอุกกาบาต เมื่อตกถึงพื้นโลก
ระบบสุ ริ ย ะอยู ่ กั น เป็ น ระบบได้ เ พราะแรงดึ ง ดู ด ระหว่ า งมวลซึ่ ง เรี ย กว่ า แรงโน้ ม ถ่ ว ง
ปรากฏการณ์ที่ต่างฝ่ายต่างส่งแรงดึงดูดถึงกันและกัน คือปฏิสัมพันธ์ระหว่างดวงดาวในระบบสุริยะ
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คู่มือครู

ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง
การเรียนในหัวข้อนี้ เพื่อให้นักเรียนสืบค้นความรู้และแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ ในยุคก่อน
เปรียบเทียบกับการสังเกตของนักเรียนจนกระทั่งวิเคราะห์ ให้เหตุผลได้ว่าโลกหมุนรอบตัวเองท�ำให้
เกิดการเคลื่อนที่ปรากฏขึ้นและตกของดวงอาทิตย์

จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. อธิบายได้ว่าการหมุนรอบตัวเองของโลกท�ำให้เกิด
ปรากฏการณ์ขึ้นตกของดวงอาทิตย์และดวงดาว
ทั้งหลาย กลางวัน กลางคืน และทิศ
2. อธิบายได้ว่าระบบสุริยะประกอบด้วยดวงอาทิตย์
ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่มีบริวารโคจรอยู่โดยรอบ และ
โลกเป็นบริวารดวงหนึ่ง

เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง
หนังสือเรียนหน้า 2

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูนำ� เข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนสืบค้นแนวคิดหรือทฤษฎีของนักดาราศาสตร์ในยุคต่างๆ ซึ่ง
มีแนวคิดต่างกัน โดยใช้ภาพ 1.1 แบบจ�ำลองของจักรวาลในยุค 300 ปีกอ่ นคริสต์ศกั ราชในหนังสือเรียน
เพื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับการสังเกตการณ์ขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ที่นักเรียนสังเกตในช่วงหนึ่งวัน
และหลายๆ วัน
สังเกตภาพ 1.2 และ 1.3 พร้อมวิเคราะห์
ในการอภิปรายร่วมกัน นักเรียนควรให้เหตุผลและสรุปได้วา่ การเคลือ่ นทีป่ รากฏของดวงอาทิตย์
และดวงดาวเกิดจากโลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก จึงท�ำให้ผู้สังเกตบนโลก
สังเกตเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตก และทิศบนโลกเกิดจากการหมุน
รอบตัวเองของโลก ท�ำให้เกิดกลางวันกลางคืน หลังจากนั้นกระตุ้นให้นักเรียนตอบค�ำถามในบทเรียน
บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
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ดวงจันทร์ขึ้นและตกทางทิศใด
แนวค�ำตอบ ดวงจันทร์ขึ้นทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตก
การขึ้นตกของดวงดาวมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างจากการขึ้นตกของดวงอาทิตย์
อย่างไร
แนวค�ำตอบ ดวงดาวต่างๆ ขึน้ ทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก คล้ายกับดวงอาทิตย์
ซึ่งถ้าขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือ ก็จะตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือ
ท�ำนองเดียวกัน ถ้าขึน้ ทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้ ก็จะตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้

ข้อแนะนำ�เพิ่มเติม (การทำ�กิจกรรมของหน้า 4 และ 5)
ครู ให้ความรู้เรื่องการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ตามรายละเอียดในบทเรียน และอธิบายเกี่ยวกับ
การเคลื่อนที่ปรากฏ โดยยกสถานการณ์ที่นักเรียนนั่งรถยนต์ซึ่งก�ำลังเคลื่อนที่ไปตามถนน เมื่อมอง
ไปข้างหน้า จะเห็นเสาไฟฟ้า ต้นไม้ เคลื่อนที่เข้าหาตัวนักเรียน การเคลื่อนที่ของสิ่งเหล่านี้เป็นการ
เคลื่อนที่ปรากฏ ซึ่งเปรียบได้กับการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ ส่วนนักเรียนที่นั่งในรถยนต์ที่ก�ำลัง
เคลื่อนที่เปรียบได้กับผู้เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นตกซึ่งอยู่บนโลกที่หมุนรอบตัวเอง
จากนั้นให้นักเรียนสังเกตภาพ 1.3 โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกแล้ว
และอภิปรายเกี่ยวกับการเกิดกลางวันกลางคืน การเกิดทิศ ตามรายละเอียดในบทเรียน
หลังจากนั้นกระตุ้นให้นักเรียนตอบค�ำถามในบทเรียน
การหมุนรอบตัวเองของโลกส่งผลต่อการด�ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอย่างไรบ้าง
แนวค�ำตอบ ท�ำให้เกิดกลางวันกลางคืน ส�ำหรับพืชมีการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืชเฉพาะ
เวลากลางวัน ส�ำหรับสัตว์ต่างชนิดกันการด�ำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตใช้เวลากลางวันกลางคืน
แตกต่างกัน
นอกจากโลกหมุนรอบตัวเองแล้ว โลกมีการเคลื่อนที่แบบใดอีกบ้าง
แนวค�ำตอบ นอกจากโลกมีการหมุนรอบตัวเองแล้วโลกยังมีการเคลื่อนที่คือมีการโคจร
รอบดวงอาทิตย์อีกด้วย
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ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
การเรียนในหัวข้อนี้เพื่อให้นักเรียนอธิบายเชื่อมโยงความรู้ต� ำแหน่งบนโลกสู่ทรงกลมฟ้า
เพื่อเกิดความเข้าใจเส้นทางการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดิน
ปรากฏของดวงอาทิตย์ในรอบปี และการเกิดฤดู

จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. อธิบายเชื่อมโยงแนวคิด เส้นศูนย์สูตรโลก กับ
เส้นศูนย์สตู รฟ้า ขัว้ โลกเหนือกับขัว้ ฟ้าเหนือ ขัว้ โลกใต้
กับขั้วฟ้าใต้บนทรงกลมฟ้า
2. อธิบายได้ว่าโลกหมุนรอบตัวเอง โดยแกนหมุนท�ำ
มุมประมาณ 23.5 องศากับแนวตั้งฉากกับระนาบ
วงโคจรโลกรอบดวงอาทิตย์ ท�ำให้เส้นทางขึ้น - ตก
ของดวงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงในรอบปีและมีผล
ท�ำให้เกิดฤดูต่างๆ

เวลาที่ใช้ 2 ชั่วโมง

หนังสือเรียนหน้า 7

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูนำ� ลูกโลกจ�ำลองมาให้นกั เรียนใช้ประกอบการอภิปรายเกีย่ วกับแกนโลกคืออะไร แล้วอภิปราย
ร่วมกันตามบทเรียนหน้า 7 ภาพ 1.5 แกนโลกและทรงกลมฟ้า เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า
- ทรงกลมฟ้าเป็นทรงกลมสมมติที่มีจุดศูนย์กลางของโลกเป็นจุดศูนย์กลางของทรงกลม ใช้ใน
การบอกต�ำแหน่งและอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุท้องฟ้า ผู้สังเกตแต่ละคนมีทรงกลมฟ้า
ของตนเอง
- เส้นศูนย์สูตรฟ้า เป็นวงกลมใหญ่ของทรงกลมฟ้าขนานกับเส้นศูนย์สูตรโลก
   - ขั้วฟ้าเหนือเป็นต�ำแหน่งบนทรงกลมฟ้าที่อยู่ตรงกับขั้วโลกเหนือ
   - ขั้วฟ้าใต้เป็นต�ำแหน่งบนทรงกลมฟ้าที่อยู่ตรงกับขั้วโลกใต้
บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
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แนวการจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนน�ำลูกโลกจ�ำลองขนาดเล็กแล้วสร้างโมเดลตามแนวคิดข้างต้น ดังนี้
1. ตัดกระดาษเป็นวงกลมให้ใหญ่กว่าขนาดของโลกจ�ำลอง
2. เจาะที่บริเวณศูนย์กลาง ให้มีขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกโลกจ�ำลอง
3. น�ำกระดาษวงกลมใหญ่ครอบบนลูกโลกจ�ำลองตามแนวเส้นศูนย์สูตรของโลกจ�ำลอง
ขั้วฟ้าเหนือ
แกนโลก

เส้นศูนย์สูตรฟ้า
ขั้วฟ้าใต้
ภาพ 1.1 ทรงกลมฟ้า

ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย เพื่อสรุปได้ว่า
ระนาบของวงกลมเรียกว่าระนาบศูนย์สตู รฟ้า เส้นรอบวงของระนาบวงกลมเรียกว่าเส้นศูนย์สตู รฟ้า
ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่า ขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองนั้นโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ โดยแกนหมุน
ของโลกเอียงท�ำมุมประมาณ 23.5 องศา กับแนวตั้งฉากกับระนาบวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์
ซึ่งครูอาจน�ำแบบจ�ำลองที่สร้างขึ้นมาอธิบายประกอบกับภาพ 1.6 ในหนังสือเรียน และครูกระตุ้นให้
นักเรียนตอบค�ำถามต่อไป
โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะแกนโลกเอียงท�ำให้เกิดปรากฏการณ์ใด
แนวค�ำตอบ เส้นทางการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ปรากฏไม่ซ�้ำต�ำแหน่งเดิมและบริเวณหนึ่ง
บนโลกได้รับแสงอาทิตย์ไม่เท่ากันในรอบปี
จากนั้นครูให้นักเรียนศึกษา ภาพ 1.7 ในหนังสือเรียน และร่วมกันอภิปรายดังนี้
6
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โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ โดยแกนโลกเอียงในแนวเดิมตลอด ดังภาพ 1.2 ท�ำให้ ณ ต�ำแหน่ง ก
โลกหันขั้วโลกเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์ เมื่อโลกโคจรมายังต�ำแหน่ง ข โลกจะหันด้านข้างเข้าหา
ดวงอาทิตย์ ต่อมาเมื่อโลกโคจรมายังต�ำแหน่ง ค โลกจะหันขั้วโลกเหนือออกจากดวงอาทิตย์ หรือหัน
ขั้วโลกใต้เข้าหาดวงอาทิตย์ และเมื่อโลกโคจรมายังต�ำแหน่ง ง โลกจะหันด้านข้างเข้าหาดวงอาทิตย์

ง
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ก

N
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S

ค

N
S

ข

ภาพ 1.2 การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์

แกนโลกเอียงขณะโคจรรอบดวงอาทิตย์ท�ำให้พื้นที่ ใดพื้นที่หนึ่งของโลกได้รับแสงอาทิตย์
แตกต่างกันในแต่ละเดือน เป็นผลให้เกิดฤดูกาลต่างๆ บนโลก
ครูกระตุ้นให้นักเรียนคิดว่า นอกจากการเกิดฤดู การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ในลักษณะ
แกนโลกเอียงแล้ว ยังท�ำให้เกิดปรากฏการณ์ ใดอีกบ้าง ซึ่งสามารถศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดจาก
ปฏิสัมพันธ์ของโลกและดวงอาทิตย์  ได้จากการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ดัง กิจกรรม 1. 1

บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
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กิจกรรม 1.1 จำ�ลองการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทำ�การทดลอง บันทึกข้อมูลและนำ�เสนอข้อมูลอย่างมีระบบ
2. นำ�แนวเส้นทางของปากกาที่เกิดบนท้องฟ้าเขียนลงบนกระดาษของทุกตำ�แหน่ง
3. อธิบายและสรุปผลของการทำ�กิจกรรมในแนวคิดการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ทำ�ให้เกิด
   ฤดูกาล

ข้อแนะนำ�ในการทำ�กิจกรรม
การสร้างอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม
ชุดแสงจากดวงอาทิตย์
สามารถใช้ขาตั้ง พร้อมไม้หนีบและน�ำปากกาติดไว้บนไม้หนีบได้และน�ำอุปกรณ์ดังกล่าว
วางบนกระดาษ A4 และเขียนหมายเลขก�ำกับ ไว้ 4 ต�ำแหน่ง คือ 1 2 3 และ 4 โดยล�ำดับ
การเขียนเป็นแบบทวนเข็มนาฬิกา ดังภาพ เมื่อ 1, 2, 3, และ 4 เป็นต�ำแหน่งของโลกในวันที่
21 มี.ค, 21 มิ.ย,  23 ก.ย,  22 ธ.ค. ตามล�ำดับ

		

ชุดแสงจากดวงอาทิตย์

ภาพขาตั้งพร้อมติดปากกา

ท้องฟ้า
ใช้ฝาครอบแก้วกาแฟแบบพลาสติกใส ติดกับกระดาษ โดย ตัดกระดาษเป็นวงกลมขนาด
เท่าปากของฝาครอบ เขียน ทิศเหนือ (N) ใต้ (S) ตะวันออก (E) และตะวันตก (W) จากนั้น
ลากเส้นเชื่อมทิศ เหนือ-ใต้ กับ ทิศตะวันออก-ตะวันตก ติดกระดาษกับฝาครอบแก้วโดยใช้เทป
ใสพันโดยรอบ  
น�ำท้องฟ้าที่ได้ไปติดกับลูกโลก โดยให้แนวเส้นที่ลากเชื่อมระหว่างทิศตะวันออก-ตะวันตก
บนกระดาษของท้องฟ้า ทาบไปในแนวของเส้นศูนย์สูตรของโลก ทิศเหนือชี้ไปทางขั้วโลกเหนือ
8
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N
W

E
S

		

ภาพท้องฟ้า

ภาพท้องฟ้าติดบนลูกโลก

การทดลองจ�ำลองการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์
1. เมื่อปรับระดับของปลายปากกาจากชุดแสงจากดวงอาทิตย์ให้ตรงกับต�ำแหน่งทิศ
ตะวันออกบนชุดท้องฟ้า (ที่ติดบนลูกโลกแล้ว) เมื่อน�ำลูกโลกวางไว้ตำ� แหน่งที่
1 นัน้ ขอให้คงระดับความสูงของปากกาเป็นระดับเดียวกันนี้ เมือ่ ย้ายต�ำแหน่งลูกโลก
ไปยังต�ำแหน่งที่ 2, 3 และ 4 ด้วย
2. เมื่อน�ำลูกโลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก ปลายปากกาจะ
ขีดเส้นไปบนท้องฟ้า (ฝาพลาสติกครอบแก้วกาแฟ) โดยผู้ท�ำการทดลองอาจใช้
มือช่วยในการจับปลายปากกาให้สามารถขยับเข้าออกได้อย่างสะดวก
3. การน�ำลูกโลกวางไว้ที่ต�ำแหน่งต่างๆ นั้น ให้แกนของโลกเอียงไปในทิศทาง
เดียวกันทุกต�ำแหน่ง โดยในแต่ละต�ำแหน่งมีลักษณะการวางลูกโลกดังภาพ

ภาพการจัดวางลูกโลกในต�ำแหน่งต่างๆ

ตัวอย่างผลของกิจกรรม
2

1, 3

4

ตะวันออก
เหนือ

ใต้
ตะวันตก
บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
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อภิปรายหลังท�ำกิจกรรมโดยตอบค�ำถามท้ายกิจกรรม
แนวเส้นที่เกิดจากปากกาในแต่ละต�ำแหน่งแตกต่างกันหรือไม่
แนวค�ำตอบ แนวเส้นที่เกิดจากปากกาในแต่ละต�ำแหน่งแตกต่างกัน
แนวเส้นที่เกิดจากปากกาในต�ำแหน่งใด ที่แสดงเส้นศูนย์สูตรฟ้า บนชุดท้องฟ้า
แนวค�ำตอบ แนวเส้นที่เกิดจากปากกาในต�ำแหน่ง 1 และ 3 ที่แสดงเส้นศูนย์สูตรฟ้า
แนวเส้นที่ ณ ต�ำแหน่งใดบ้างที่เกิดบนซีกฟ้าเหนือ และซีกฟ้าใต้
แนวค�ำตอบ แนวเส้น ณ ต�ำแหน่งที่ 2 เกิดบนซีกฟ้าเหนือ ต�ำแหน่ง 4 เกิดทางซีกฟ้าใต้
แนวเส้นของปากกาที่ปรากฏบนชุดท้องฟ้า แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของอะไร
แนวค�ำตอบ แนวเส้นของปากกาทีป่ รากฏบนชุดท้องฟ้าแสดงทิศทางการเคลือ่ นทีป่ รากฏ
ของดวงอาทิตย์ ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่จริงของโลก
ต�ำแหน่งใดบนชุดจ�ำลอง ทีด่ วงอาทิตย์ขนึ้ ตรงทิศตะวันออกและและตกตรงทิศตะวันตกพอดี
แนวค�ำตอบ ต�ำแหน่งบนชุดจ�ำลองที่ดวงอาทิตย์ขึ้นตรงทิศตะวันออกและตกตรงทิศ
ตะวันตกพอดีคือต�ำแหน่ง 1 และ 3
เมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่แกนโลกเอียง ต�ำแหน่งการขึ้นตกของดวง
อาทิตย์เมื่อโลกอยู่ต�ำแหน่งต่างๆ บนวงโคจร จะเป็นอย่างไร
แนวค�ำตอบ เมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่แกนโลกเอียง ต�ำแหน่งการขึ้นตก
ของดวงอาทิตย์เมื่อโลกอยู่ต�ำแหน่งต่างๆ บนวงโคจรจะเปลี่ยนแปลงไปในทุกวัน และซ�้ำ
รอยเดิมในรอบปี
ในชีวติ ประจ�ำวันนักเรียนคิดว่าต�ำแหน่งการขึน้ ตกของดวงอาทิตย์มกี ารเปลีย่ นแปลงหรือ
ไม่อย่างไร
แนวค�ำตอบ ในชีวติ ประจ�ำวันคิดว่าต�ำแหน่งการขึน้ ตกของดวงอาทิตย์มกี ารเปลีย่ นแปลง
ทุกวัน ท�ำให้สังเกตเห็นดวงอาทิตย์ขึ้น และตกในต�ำแหน่งที่แตกต่างกันไป อีกทั้งมีความ
ยาวนานของช่วงเวลากลางวันและกลางคืนแตกต่างกัน
ครู แ ละนั ก เรี ย นช่ ว ยกั น สรุ ป ผลการท� ำ กิ จ กรรมได้ ว ่ า ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโลกและ
ดวงอาทิตย์ภายใต้แรงโน้มถ่วงซึ่งกันและกันที่โลกหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์
ท�ำให้ดวงอาทิตย์ขึ้นตกในต�ำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน
จากปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ครูให้นักเรียนสืบค้นเพิ่มเติม
ถึงประโยชน์และอิทธิพลของดวงอาทิตย์ในด้านต่างๆ ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมบนโลก
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ปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในระบบโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์
1.3.1 ข้างขึ้นข้างแรม
การเรียนในหัวข้อนีเ้ สนอแนะให้นกั เรียนสังเกตดวงจันทร์กอ่ นเข้าชัน้ เรียน และน�ำผลการบันทึก
ข้อมูล วาดส่วนเสีย้ วสว่างของดวงจันทร์มาอภิปรายในชัน้ เรียน  จากนัน้ สังเกตภาพ 1.10 ในหนังสือเรียน
และครูให้ความรู้เรื่องจันทร์เพ็ญ และจันทร์ดับ และอธิบายการขึ้นตกของดวงจันทร์ในหนึ่งวัน

จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
อธิบายปรากฏการณ์การเกิดข้างขึ้นข้างแรม
ของดวงจันทร์หรือดิถีจันทร์ได้

ปรากฏการณทเ่ี กิดขึน้ ในระบบโลก ดวงจันทร และดวงอาทิตย
1.3.1 ขางขึ้นขางแรม
บนทองฟายามคํํ่าคืนจะเห็นดวงดาวตางๆ มากมาย รวมถึงดวงจันทรซ�ึงเปนบริวาร
ของโลก โดยดวงจั น ทร จ ะปรากฏมี ข นาดใหญ และสว า งมากเมื่ อ เที ย บกั บ ดวงดาวต า งๆ
เน��องจากอยูใกลโลก ถาเราสังเกตดวงจันทรในแตละคืน จะพบวาในเวลาเดียวกันของทุกคืน
ตําแหน�งของดวงจันทรบนทองฟา จะไมอยูที่เดิมและสวนสวาง หรือรูปรางของดวงจันทรจะไม
เหมือนเดิม ปรากฏการณที่เห็นดวงจันทรมเี สีย้ วสวางแตกตางกันเรียกวา ขางขึน้ ขางแรม หรือ
ดิถจี นั ทร (Phases of the moon)
ขางขึ้นขางแรมเกิดขึ้นไดอยางไร

แรม88คํ่ําค�่ำ
แรม
7

7

เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง

88

66

แรม
15 คํค�่ํา่ำ
แรม 15
11
22

ขึขึ้น้น 1515คํค�่ํา ่ำ
55

ขึ้น ขึ8้น ค�8่ำคํ่ํา 33

4

4

ภาพ 1.10 สวนสวางของดวงจันทร เมื่อโคจรรอบโลก ณ ตําแหน�งตางๆ
ภาพดวงจันทรวงนอก เปนภาพที่ผูสังเกตบนโลกสังเกตเห็น
บทที่ 1 ปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ

15

หนังสือเรียนหน้า 15

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูมอบหมายให้นักเรียนสังเกตดวงจันทร์ ในคืนวันก่อนถึงหัวข้อนี้ประมาณ 15 วัน พร้อมทั้ง
บันทึกส่วนสว่างของดวงจันทร์ และน�ำข้อมูลมาอภิปรายโดยครู กระตุน้ ให้นกั เรียนตอบค�ำถามต่อไปนี้
ข้างขึ้นข้างแรมเกิดขึ้นได้อย่างไร
แนวค�ำตอบ เกิดจากการที่ดวงจันทร์ ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ และโคจรรอบโลก ท�ำให้
คนบนโลกมองเห็นส่วนสว่างของดวงจันทร์แตกต่างกันไปในแต่ละคืน
จากนั้นครูให้นักเรียนศึกษา ภาพ 1.10 และร่วมกันอภิปราย เรื่องเกี่ยวกับการเกิดข้างขึ้นข้าง
แรม จันทร์เพ็ญ และจันทร์ดับ จากนั้นครูให้นักเรียนตอบค�ำถาม
บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
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แรม 8 ค�่ำ
7
8 				

6

แรม 15 ค�่ำ
1

ขึ้น 15 ค�่ำ
5

2				
ขึ้น 8 ค�่ำ 3

4

ภาพ 1.3 การเกิดข้างขึ้นข้างแรม

วันขึ้น 8 ค�่ำและวันแรม 8 ค�่ำ ส่วนสว่างของดวงจันทร์เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
แนวค�ำตอบ วันข้างขึ้น 8 ค�่ำ ดวงจันทร์อยู่ ต�ำแหน่ง 3 ส่วนสว่างหันไปทางทิศตะวันตก
ส่วนวันแรม 8 ค�่ำ ดวงจันทร์อยู่ตำ� แหน่ง 7 ส่วนสว่างหันไปทางทิศตะวันออก
จากภาพ 1.10 จันทร์ดับ ดวงจันทร์ อยู่ ณ ต�ำแหน่งใด
แนวค�ำตอบ อยู่ระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ (ต�ำแหน่งที่ 1)
จากนั้นครู ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลการขึ้นตกของดวงจันทร์แล้วเขียนกราฟดังกิจกรรม 1.2
การขึ้นตกของดวงจันทร์
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กิจกรรม 1.2 การขึ้นตกของดวงจันทร์
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ศึกษาข้อมูลจากตารางการขึ้นตกของดวงจันทร์แล้วนำ�ข้อมูลไปเขียนกราฟ
2. วิเคราะห์จากกราฟเวลาขึ้นตกสัมพันธ์กับดิถีจันทร์ เพื่อสรุปข้อมูล
ตัวอย่างกราฟของวัน เดือน ปี ที่เขียนกราฟ เป็นแนวทางวิเคราะห์
กราฟการขึ้นตกของดวงจันทร์
00:00
0:00:00
เวลา (นาฬิกา)

20:00
20:00:00
16:00
16:00:00
12:00
12:00:00
08:00
8:00:00
04:00
4:00:00
00:00
0:00:00

คือเวลาขึ้น

14 16
1 183 20
13
00 22 44 66 88 10
5 227 249 26
11   28
10 12
12 14
ข้างขึ้น (ค�่ำ)
ข้างแรม (ค�่ำ)

30

คือเวลาตก

จากกราฟแสดงเวลาขึ้นและตกของดวงจันทร์ นักเรียนควรตอบค�ำถามในหนังสือเรียนได้ดังนี้
คืนจันทร์เพ็ญและจันทร์ดับ มีระยะเวลาห่างกันกี่วัน
แนวค�ำตอบ มีระยะเวลาห่างกันประมาณ 15 วัน
เวลาขึ้นตกของดวงจันทร์ในวันข้างขึ้นและดวงจันทร์ในวันข้างแรมแตกต่างอย่างไร
แนวค�ำตอบ ดวงจันทร์วนั ข้างขึน้ ดวงจันทร์เริม่ ขึน้ จากทิศตะวันออกในเวลากลางวัน และ
เริ่มตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกในเวลากลางคืน ส่วนดวงจันทร์ข้างแรม ดวงจันทร์
เริ่มขึ้นทางทิศตะวันออกในเวลากลางคืน และเริ่มตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกในเวลา
กลางวัน ดวงจันทร์ในวันข้างขึน้ จะขึน้ เวลากลางวันและดวงจันทร์ขา้ งแรมจะขึน้ เวลากลางคืน
บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
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กิจกรรมเสริม บันทึกการเกิดข้างขึ้น ข้างแรม ในเวลา 1เดือน
1. ครูมอบหมายให้นักเรียนเริ่มบันทึกการสังเกตดวงจันทร์ที่บ้าน โดยให้จัดช่วงเวลา
บันทึกข้อมูลก่อนเรียนหัวข้อ 1.3.2 น�้ำขึ้น น�้ำลง น�ำผลที่ได้มาอภิปรายร่วมกัน

ตัวอย่างผลบันทึกการสังเกต
ลำ�ดับวันที่บันทึก

1

4

8

12

15

19

23

27

รูปส่วนสว่างทีส่ งั เกตเห็น

2. เมื่อได้ผลการบันทึกให้มีการวิเคราะห์และสรุปได้ว่า
- ดวงจันทร์ ล�ำดับวันที่บันทึก 4  8  12  15 เป็นวันข้างขึ้น เพราะเสี้ยวสว่าง
   ค่อยๆ โตขึ้นจนสว่างเต็มดวง
- ดวงจันทร์ ล�ำดับวันที่บันทึก 19  23  27  และ  1 เป็นวันข้างแรม เพราะเสี้ยว
สว่างค่อยๆ เล็กลงๆ จนมืดหมดดวง
- ดวงจันทร์ ล�ำดับวันที่บันทึก 8 เป็นดวงจันทร์ขึ้น 8 ค�่ำ  และดวงจันทร์ ล�ำดับ
วันที่บันทึก 23 เป็นวันแรม 8 ค�ำ่

สรุป การเกิดส่วนสว่างของดวงจันทร์
1. ดวงจันทร์ขึ้นทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตก เป็นการเคลื่อนที่ปรากฏ
ประจ�ำวัน เนื่องจากโลกหมุนรอบตัวเอง
2. ในแต่ละวัน ดวงจันทร์จะปรากฏ ณ ต�ำแหน่งเดิมช้าไป เป็นเวลา 50 นาที หรือ
อีกนัยหนึ่ง ณ เวลาเดียวกันของแต่ละวัน ดวงจันทร์จะมีต�ำแหน่งเลื่อนไปทาง
ทิศตะวันออกของจุดเดิมประมาณ 12.5 องศา เนื่องจาก ดวงจันทร์โคจรรอบโลกจาก
ทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก รอบละประมาณ 1 เดือน โลกต้องหมุนไปอีก 12.5
องศา หรือ 50 นาที จึงจะเห็นดวงจันทร์
3. การที่ดวงจันทร์มีลักษณะเป็นเสี้ยวหรือมีส่วนสว่างแตกต่างกันนั้น ปรากฏการณ์ที่
เกิ ด จากดวงจั น ทร์ โ คจรรอบโลกท� ำ ให้ ส ่ ว นสว่ า งของดวงจั น ทร์ ที่ หั นมายั ง โลก
แตกต่างกัน
14
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ความรู้เพิ่มเติม
1. ด้านของดวงจันทร์ที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์เป็นด้านสว่างเสมอ
2. การสังเกตบนโลกจะพบว่าในวันข้างขึ้นดวงจันทร์หันด้านสว่างไปทางทิศตะวันตก ส่วนวัน
ข้างแรมดวงจันทร์หนั ด้านสว่างไปทางทิศตะวันออก เราสามารถบอกวันข้างขึน้ หรือข้างแรม
โดยสังเกตลักษณะของดวงจันทร์ในคืนต่างๆ ได้
3. การบอกเวลาโดยประมาณได้ จากการสั ง เกตต� ำ แหน่ ง และลั ก ษณะของดวงจั น ทร์ ใ น
แต่ละวัน โดยใช้แผนภาพดังต่อไปนี้ ตั้งแต่ต�ำแหน่ง ก-ญ และตารางแสดงเวลาขึ้นตกของ
ดวงจันทร์โดยประมาณ
ช
ญ

แรม 15 คํ่ำ�

ฉ

18.00 น.
15.00 น.
21.00 น.

ก

12.00 น.

24.00 น.

9.00 น.

3.00 น.

จ

ขึ้น 15 คํ่ำ�

6.00 น.

ข

ง
ค

ภาพ 1.4 ต�ำแหน่งและลักษณะของดวงจันทร์ในแต่ละวัน (ภาพไม่ได้สัดส่วนตามความเป็นจริง)

ตางราง ค 1.1 แสดงเวลาขึ้นตกของดวงจันทร์โดยประมาณ
ดิถีจันทร์

ตำ�แหน่ง

ข้างแรม

ก
ข
ค
ง
จ
ฉ
ช
ญ

ข้างขึ้น

ข้างแรม

เวลา (นาฬิกา)
ขึ้น
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
24:00
0:300

ขึ้นสูงสุด
12:00
15:00
18:00
21:00
24:00
03:00
06:00
09:00

ตก
18:00
21:00
24:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
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ดังนั้นเมื่อเห็นดวงจันทร์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้า เราสามารถบอกเวลาโดยประมาณได้จาก
แผนภาพแสดงต�ำแหน่งดวงจันทร์อยู่สูงสุดบนท้องฟ้า หรือตารางแสดงเวลาขึ้นตกของดวงจันทร์
เช่น ในเวลาหัวค�่ำเห็นดวงจันทร์ครึ่งดวงหันเสี้ยวสว่างไปทางทิศตะวันตกและสูงจากขอบฟ้าตะวันตก
ประมาณ 45 องศา ซึ่งสามารถบอกได้ว่าเวลาขณะนั้นประมาณ 21:00 น. (ค�ำนวณได้จากดวงจันทร์
ต�ำแหน่ง ค.)

สรุป จากแผนภาพและตารางดังกล่าวลักษณะของเสี้ยวสว่างของดวงจันทร์หรือดิถีจันทร์และ

เวลาขึ้นตก สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ดวงจันทร์ข้างขึ้น ดวงจันทร์ขึ้นเวลากลางวัน และตกเวลากลางคืน โดยหันเสี้ยวสว่างไปทาง
ทิศตะวันตก
2. ดวงจันทร์ข้างแรม ดวงจันทร์ขึ้นเวลากลางคืน และตกเวลากลางวัน โดยหันเสี้ยวสว่างไป
ทางทิศตะวันออก

การที่เราสังเกตเห็นดวงจันทร์ขึ้นและตกช้าลงทุกวัน เนื่องจากดวงจันทร์ โคจรรอบโลกไป
ทางทิศตะวันออกวันละประมาณ 12.5 องศา ท�ำให้โลกต้องหมุนไป 12.5 องศา จึงเห็นดวงจันทร์
และในวันข้างขึ้นดวงจันทร์เริ่มขึ้นในเวลากลางวัน ส่วนข้างแรมดวงจันทร์เริ่มขึ้นในเวลากลางคืน

ความรู้เพิ่มเติมสำ�หรับครู
การทีด่ วงจันทร์โคจรรอบโลกในขณะทีโ่ ลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ทำ� ให้มเี กณฑ์นบั เดือนได้  2 อย่างคือ
1. เมื่อนับการโคจรรอบโลกของดวงจันทร์ 1 รอบโดยเทียบกับดาวฤกษ์ที่เป็นฉากพื้นหลังเป็น
เวลาประมาณ 27.33 วัน เรียกว่าเดือนทางดาราคติ (Sidereal Month) โดยเริ่มนับตั้งแต่
ดวงจันทร์เคลื่อนที่ปรากฏจากดาวฤกษ์ดวงหนึ่งกลับมาถึงดาวฤกษ์ดวงนั้นอีกเป็นเวลา
ประมาณ 27.33 วัน
2. เมื่อนับเดือนจากลักษณะของดวงจันทร์ โดยเริ่มจากจันทร์เพ็ญหนึ่งถึงจันทร์เพ็ญถัดไป
ช่วงเวลานี้เรียกว่าเดือนทางจันทรคติ (Synodical Month) ซึ่งเป็นเวลาประมาณ 29.5 วัน
เดือนทางจันทรคติมีระยะเวลานานกว่าเดือนทางดาราคติ เพราะในขณะที่ดวงจันทร์ โคจร
รอบโลก 1 รอบ เมื่อเทียบกับดาวฤกษ์ พร้อมกันนั้นโลกก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ ภาพการ
เปลี่ยนแปลงดิถีของดวงจันทร์ยังไม่ครบรอบ ต้องใช้เวลาเปลี่ยนแปลงอีกเล็กน้อย

16
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เ์ พ็ญ

จันทร

ดาวฤกษ์ ก

โลก
29.5 วัน
27.33 วัน

โลก จันทร์เพ็ญ

ดาวฤกษ์ ก

ดวงอาทิตย์
ภาพ 1.5 การโคจรรอบโลกของดวงจันทร์โดยเทียบกับต�ำแหน่งดาวฤกษ์ และดวงอาทิตย์
(ภาพไม่ได้สัดส่วนตามความเป็นจริง)

3. การนับเดือนทางจันทรคติมีหลักเกณฑ์ดังนี้
- เดือนที่เป็นเลขคู่จะมี 30 วัน เริ่มจากขึ้น 1 ค�่ำ  ถึงแรม 15 ค�่ำ  เรียกเดือนเต็ม เช่น
เดือน 2, 4, 6 ...
- เดือนที่เป็นเลขคี่จะมี 29 วัน เริ่มจากขึ้น 1 ค�่ำ  ถึงแรม 14 ค�่ำ  เรียกว่าเดือนขาด เช่น
เดือน 1, 3 , 5 ...
4. ระบบปฏิทิน แบ่งได้เป็น 2 แบบ
- ระบบสุริยะคติ คือระยะเวลาที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ปรากฏตามสุริยะวิถีครบหนึ่งรอบเมื่อ
เทียบกับฤดูบนโลก หรือปีฤดูกาล
- ระบบจันทรคติ คือระยะเวลาที่ก�ำหนดโดยนับเอาดิถีของดวงจันทร์ เนื่องจากการท�ำ
ปฏิทินต้องให้ถูกต้องตามฤดูกาลที่เป็นจริง บางปีเพิ่มเดือนในปีนั้นมีเดือน 8 สองครั้ง
่ เรียก ปีอธิกวาร
เรียกปีนั้นว่า ปีอธิกมาส และบางปีเดือน 7 มีแรม 15 ค�ำ 
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1.3.2 นํ้ำ�ขึ้นนํ้ำ�ลง
จากการอภิปรายน�ำเข้าสู่บทเรียน ตั้งค�ำถามความสัมพันธ์ของข้างขึ้นข้างแรมมีผลอย่างไรกับ
น�้ำบนโลก
จากบทเพลงลอยกระทงที่ว่า วันเพ็ญเดือนสิบสอง น�้ำก็นองเต็มตลิ่ง  
- ท�ำไมวันที่มีพิธีลอยกระทง น�้ำจึงนองเต็มตลิ่ง
- แนวอธิบายเชื่อมโยงว่า ขึ้น15 ค�่ำเกิดน�ำ้ ขึ้นสูง
จากนั้นให้นักเรียนศึกษาภาพถ่าย (ภาพ 1.11) ในหนังสือเรียนและครูอธิบายหลักการเกิดน�้ำขึ้น
น�้ำลง ตามบทเรียนหน้า 18 -19

จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. อธิบายปรากฏการณ์น�้ำขึ้น น�ำ้ ลง ประจ�ำวัน และในแต่ละเดือน
2. สรุปความสัมพันธ์ของต�ำแหน่งดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
ระดับน�้ำขึ้นน�้ำลงบนผิวโลกได้
3. บอกประโยชน์ของน�ำ้ ขึ้นน�ำ้ ลง
เวลาที่ใช้ 1.5 ชั่วโมง
ครูอาจน�ำภาพหรือวีดิทัศน์เกี่ยวกับน�้ำขึ้นน�้ำลง
ให้นักเรียนดู แล้วน�ำเข้าสู่กิจกรรม 1.3 ตามหาน�้ำเกิดน�้ำตาย

กิจกรรม 1.3 ตามหาน�้ำเกิดน�้ำตาย
1. ให้นักเรียนศึกษาตารางข้อมูลและกราฟแสดงความสัมพันธ์การเกิดน�้ำขึ้น น�้ำลง กับ
การเกิดดิถีจันทร์ ณ เกาะตะเภาน้อย จังหวัดภูเก็ต ใน วันที่ 26 พฤศจิกายน - 25
ธันวาคม 2554
2. วิเคราะห์กราฟที่แสดงและตอบค�ำถามของกิจกรรมดังนี้
 วันใดเป็นดวงจันทร์ขึ้น 15 ค�่ำ และแรม 15 ค�ำ่
 วันใดเป็นดวงจันทร์ขึ้น 8 ค�ำ 
่ และแรม 8 ค�่ำ
 ระดับน�ำ้ ที่ขึ้นสูงสุด เป็นวันข้างขึ้น ข้างแรม ประมาณกี่ค�่ำ
 ระดับน�ำ้ ที่ลงต�่ำสุด เป็นวันข้างขึ้น ข้างแรม ประมาณกี่ค�่ำ
 ความสัมพันธ์ระหว่างน�้ำขึ้น น�้ำลง กับการเกิดข้างขึ้นข้างแรม หรือดิถีจันทร์ มี
     ความเกี่ยวข้องกันอย่างไร เพราะเหตุใด
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ระดับน�้ำขึ้นและลงสูงสุดต�่ำสุดในแต่ละวัน

ระดับน้ ำขึ้นและลงสุงสุดต่ ำสุดในแต่ละวัน
44

3.5
3.5

ระดับน�้ำสูงสุด
   (น�้ำขึ้น)

33
้ ำ
ระดัระด
บน�้ำั บน
(เมตร)

2.5
2.5
22

1.5
1.5
11

ระดับน�ำ้ ต�่ำสุด
   (น�ำ้ ลง)

0.5
0.5
00

00   22 44 66   88 10
10 12
12 14
14 161 183 205 227 249 26
11   28
13
ข้างขึ้น (ค�่ำ)วันที่(ข้างขึ้นข้างแรม) ข้างแรม (ค�่ำ)

30

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูและนักเรียนร่วมท�ำกิจกรรมโดยศึกษาและวิเคราะห์จากกราฟ และข้อมูลจากตารางในหนังสือเรียน
หน้า 20 เพื่อน�ำไปสู่การตอบค�ำถามและร่วมกันสรุป
วันใดที่สังเกตเห็นดวงจันทร์เป็นวันข้างขึ้น 15 ค�่ำและ แรม 14 ค�่ำ
แนวค�ำตอบ วันที่ 10 ธันวาคม เป็นวันขึ้น 15 ค�่ำ วันที่ 24 ธันวาคม เป็นวันแรม 14 ค�่ำ
วันใดที่สังเกตเห็นดวงจันทร์เป็นวันข้างขึ้น 8 ค�่ำ แรม 8 ค�่ำ
แนวค�ำตอบ วันที่ 3 ธันวาคม เป็นวันขึ้น 8 ค�่ำ และวันที่ 18 ธันวาคม เป็นวันแรม 8 ค�่ำ
ระดับน�้ำที่ขึ้นสูงสุด เป็นวันข้างขึ้นหรือวันข้างแรมประมาณกี่ค�่ำ
แนวค�ำตอบ วันที่ระดับน�ำ้ ที่ขึ้นสูงสุดเป็นวันข้างขึ้นประมาณ 1 ค�่ำ
ระดับน�้ำที่ลงต�่ำสุด เป็นวันข้างขึ้น ข้างแรมประมาณกี่ค�่ำ
แนวค�ำตอบ วันที่ระดับน�ำ้ ที่ลงสูงสุดเป็นวันข้างขึ้นประมาณ 1 ค�ำ่
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ความสัมพันธ์ระหว่างน�้ำขึ้น น�้ำลง กับการเกิดข้างขึ้น ข้างแรม หรือดิถีจันทร์ มีความ
เกี่ยวข้องกันอย่างไร เพราะเหตุใด
แนวค�ำตอบ ข้อมูลจากกราฟแสดงว่า การเกิดข้างขึ้นข้างแรมมีผลท�ำให้ระดับน�้ำบนผิว
โลกมีความแตกต่างกัน ซึ่งดวงจันทร์เป็นบริวารของโลก มีแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน ขณะ
เดียวกัน ทั้งดวงจันทร์และโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะ ดังนั้นแรงดึงดูดของ
วัตถุทั้งสามย่อมมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน มีผลท�ำให้เกิดน�้ำขึ้น น�ำ้ ลง
ครูให้นกั เรียนน�ำผลทีไ่ ด้จากการศึกษากราฟ วิเคราะห์และตอบค�ำถามท้ายกิจกรรมในหนังสือเรียน

ตอบคำ�ถามท้ายกิจกรรม
วันใดที่มีความแตกต่างของค่าระดับน�้ำต�่ำสุดและสูงสุดมีค่ามากที่สุด
แนวค�ำตอบ วันที่ 26 หรือ 27 พ.ย. และวันที่ 10 หรือ 11 ธ.ค. และวันที่ 25 ธ.ค. (ช่วง
วันขึ้น 1, 2 ค�ำ่ แรม 1 ค�่ำ ขึ้น 15 ค�่ำ ขึ้น 1 ค�่ำ )
วันใดที่มีความแตกต่างของค่าระดับน�้ำต�่ำสุดและสูงสุดมีค่าน้อยที่สุด
แนวค�ำตอบ วันที่ 3 หรือ 4 ธ.ค. และ วันที่ 18 หรือ 19 ธ.ค. (ช่วงวันขึ้น 8 หรือ 9 ค�ำ่
และวันข้างแรม 8 หรือ 9 ค�่ำ)
ความแตกต่างของระดับน�้ำในแต่ละวันมีความสัมพันธ์กับวันข้างขึ้นข้างแรมอย่างไร
แนวค�ำตอบ ระดับน�ำ้ จะขึน้ และลงสูงสุด(ระดับน�ำ้ แตกต่างกันมากทีส่ ดุ ) ช่วงวันขึน้ 15 ค�ำ่
และแรม 1 ค�ำ่ ซึ่งเป็นช่วงวันดวงจันทร์เต็มดวง และช่วงวันแรม 15 ค�ำ่ และขึ้น 1 หรือ
2 ค�ำ่ ซึ่งเป็นช่วงวันจันทร์ดับหรือคืนเดือนมืด หรือเสี้ยวสว่างของดวงจันทร์น้อยมาก
หลังจากท�ำกิจกรรม 1.3 แล้ว ครูให้นกั เรียนศึกษารายละเอียดในหนังสือเรียน ภาพ 1.14 ต�ำแหน่ง
ของดวงจันทร์ในวันน�ำ้ เกิดน�้ำตาย  เพื่อเข้าใจการเกิด น�้ำเกิดและน�ำ้ ตาย และสรุปแนวความคิดดังนี้
1. นักเรียนพิจารณาภาพในบทเรียนและร่วมกันอภิปรายถึงสาเหตุที่ท�ำให้ดวงจันทร์โคจรรอบ
โลก โลกและดวงจันทร์โคจรรอบดวงอาทิตย์ ข้อสรุปของการอภิปราย คือ โลกจะส่งแรง
โน้มถ่วงไปดึงดูดดวงจันทร์ ท�ำให้ดวงจันทร์โคจรรอบโลก ดวงอาทิตย์ส่งแรงโน้มถ่วงดึงดูด
โลกและดวงจันทร์ หรือกล่าวว่า ระบบโลก ดวงจันทร์จึงโคจรรอบดวงอาทิตย์
2. ครูให้ความรู้นักเรียนว่า แรงโน้มถ่วงจากดวงจันทร์และจากดวงอาทิตย์ที่ส่งมายังโลก ท�ำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับน�ำ้ บนพื้นโลก เรียกว่าแรงไทดัล  ซึ่งท�ำให้เกิด น�้ำขึ้นน�ำ้ ลง
3. นักเรียนศึกษาร่วมกันอภิปราย เกีย่ วกับการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ซึง่ มีความสัมพันธ์
กับปรากฏการณ์น�้ำขึ้นน�ำ้ ลงในบทเรียน ซึ่งควรสรุปได้ว่า
  • ดวงจันทร์อยู่ ใกล้โลกมากกว่าดวงอาทิตย์ จึงมีแรงไทดัลจากดวงจันทร์มากกว่าจาก
    ดวงอาทิตย์ ท�ำให้ดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อการเกิดน�้ำขึ้นน�้ำลงบนโลกมากกว่าดวงอาทิตย์
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ดวงจันทร์ ไม่ว่าจะอยู่ต�ำแหน่งใดในวงโคจรรอบโลก ก็จะสามารถส่งแรงไทดัลไปยังโลกได้
ท�ำให้พื้นน�้ำบนโลกไหลมารวมกันทางด้านใกล้ดวงจันทร์ พื้นผิวน�ำ้ บริเวณนี้จึงสังเกตเห็นว่านูนขึ้น
น�้ำบริเวณด้านตรงข้ามที่อยู่ไกลจากดวงจันทร์เคลื่อนที่ได้ช้ากว่าพื้นดินเกิดเป็นช่องว่างที่ทำ� ให้น�้ำข้าง
เดียวไหลไปรวมกัน จึงท�ำให้เห็นปรากฏการณ์น�้ำขึ้นด้วย
• ถ้าต�ำแหน่งโลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน จะท�ำให้น�้ำขึ้นสูงสุดและ
ลงต�ำ่ สุด เนื่องจากได้รับอิทธิพลแรงไทดัลจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ในทางเสริมแรงกัน
• ถ้าต�ำแหน่งโลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ท�ำมุมฉากกัน ระดับน�ำ้ ขึ้นน�ำ้ ลงน้อยมาก เนื่องจาก
แรงไทดัลของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่กระท�ำต่อโลกไม่เสริมแรงกัน

ความรู้เพิ่มเติมสำ�หรับครู
แรงโน้มถ่วงทีด่ วงอาทิตย์กระท�ำต่อโลก มีขนาดมากกว่าแรงโน้มถ่วงทีด่ วงจันทร์กระท�ำต่อโลก
แต่เมื่อพิจารณาแรงไทดัลบนโลกที่เกิดจากดวงจันทร์พบว่า มีค่ามากกว่าแรงไทดัลบนโลกที่เกิดจาก
ดวงอาทิตย์ เนื่องจากแรงไทดัลเป็นผลมาจากความแตกต่างของแรงโน้มถ่วงที่กระท�ำต่อโลก ในแต่ละ
ต�ำแหน่งที่อยู่ห่างจากดวงจันทร์ (หรือดวงอาทิตย์) ไม่เท่ากัน
จากหนังสือมาตราน�้ำของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ค�ำศัพท์ที่ใช้เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์
การเกิดน�้ำขึ้น-น�้ำลง ดังนี้
ระดับน�ำ้ ทะเลปานกลาง หมายถึง ระดับน�ำ้ ทะเลเฉลี่ยที่ค�ำนวณหาได้จากผลการตรวจระดับ
น�้ำทะเลทุกช่วงเวลาเท่าๆ กัน เป็นระยะเวลานาน สถานที่ใช้เป็นมาตรฐาน เช่น เกาะหลัก อ่าวมะนาว
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
น�้ำเกิด (Spring tide) หมายถึง น�้ำขึ้นเต็มที่ของเดือนมืดหรือเดือนเพ็ญ เป็นวันที่น�้ำขึ้นและ
ลงมีค่ามากที่สุด
น�้ำตาย (Neap tide) หมายถึง ระดับน�ำ้ ขึ้นและลงน้อย ซึ่งตรงกับช่วงขึ้น 8 ค�่ำ หรือแรม 8 ค�ำ่
การเกิดน�้ำขึ้น-น�ำ้ ลง ไม่ได้เกิดขึ้น-ลง เพียงวันละ 2 ครั้ง แต่ละสถานที่จะแตกต่างกัน ดังนั้น
ชนิดของน�ำ 
้ จึงมีหลายแบบซึ่งแบ่งได้เป็น 3 แบบ คือ
วันน�้ำเดี่ยว หมายถึง ใน 1 วันจันทรคติ จะมีนำ�้ ขึ้นและลงแต่เพียงครั้งเดียว
วันน�้ำคู่ หมายถึง ใน 1 วันจันทรคติ จะมีนำ�้ ขึ้นและลง 2 ครั้ง
วันน�้ำผสม หมายถึง ใน 1 วันจันทรคติ จะมีน�้ำขึ้นๆ ลงๆ ผิดปกติหลายๆ ครั้ง
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กิจกรรมสืบค้น การใช้ประโยชน์จากนํ้ำ�ขึ้นนํ้ำ�ลง
ครูให้นักเรียนค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อหาข้อมูลการใช้ประโยชน์จากน�้ำขึ้น น�้ำลง
อาทิ ใช้การขึ้นลงของน�้ำผลิตกระแสไฟฟ้า ต่อมาครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการ
ส�ำรวจดวงจันทร์ ตามข้อมูลในหนังสือเรียนหน้า 21 และตอบค�ำถามในหนังสือเรียน
ในวันน�้ำเกิด และวันน�้ำตาย มีระยะเวลาห่างกันประมาณกี่วัน
แนวค�ำตอบ มีระยะเวลาห่างกันประมาณ 8 วัน
ถ้าเราอยู่บนดวงจันทร์เราจะมองเห็นโลกเป็นเสี้ยวหรือไม่
แนวค�ำตอบ ถ้าเราอยูบ่ นดวงจันทร์ เราจะมองเห็นโลกเป็นเสีย้ วเหมือนเรามองดวงจันทร์

1.3.3 อุปราคา
ครูนำ� นักเรียนอภิปรายโดยทบทวนเรือ่ งการเกิดดิถจี นั ทร์ เฉพาะการเกิดจันทร์เพ็ญและจันทร์ดบั
น�ำไปสู่การอธิบายสาเหตุที่ไม่เกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคาทุกเดือน

จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
เวลาที่ใช้ 30 นาที
1. อธิบายปฏิสมั พันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์
   ทีท่ ำ�ให้เกิดปรากฏการณ์อปุ ราคา
2. อธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดจึงไม่เกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคาทุกเดือน

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ศึกษาข้อมูลหัวข้อ 1.3.3 อุปราคาและภาพ 1.16 ในหนังสือเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
สรุปได้ว่า
การเกิดอุปราคาเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกและดวงจันทร์ โคจรมาอยู่ ในแนวเดียวกัน
กับดวงอาทิตย์ ถ้าดวงจันทร์อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และโลก ดวงจันทร์บังแสงอาทิตย์ที่ส่องมายัง
โลกท� ำ ให้ ค นบนโลกซึ่ ง อยู ่ ใ นเงาของดวงจั น ทร์ ม องไม่ เ ห็ น ดวงอาทิ ต ย์ ห รื อ เห็ น เพี ย งบางส่ ว น
ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า สุริยุปราคา ในท�ำนองเดียวกัน ถ้าโลกอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
โลกบังแสงอาทิตย์ที่ส่องไปยังดวงจันทร์ท�ำให้เงาของโลกปรากฏบนดวงจันทร์ คนบนโลกจึงมองไม่
เห็นดวงจันทร์หรือเห็นเพียงบางส่วน ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า จันทรุปราคา
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อุปราคาเกิดจากการที่โลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน ดังนั้น
จึงอยู่ในระนาบเดียวกัน แต่ระนาบวงโคจรของดวงจันทร์รอบโลกกับระนาบวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์
ไม่เป็นระนาบเดียวกัน โดยระนาบทั้งสอง เอียงท�ำมุมกัน 5 องศา 8 ลิปดา ดังภาพ 1.6 และ 1.7
ดังนั้นจึงไม่เกิดอุปราคาทุกเดือน นอกจากดาวทั้งสามดวงจะโคจรมาอยู่ในระนาบและแนวเดียวกัน
จึงเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้น
ต่อจากนัน้ ครูตงั้ ค�ำถามเพือ่ อภิปรายร่วมกันว่า การเกิดสุรยิ ปุ ราคาและจันทรุปราคาจะเกิดขึน้ ได้
เมื่อใด  ในวันขึ้นหรือวันแรมกี่ค�่ำ จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ค�ำตอบว่า การเกิด
จันทรุปราคาเป็นวันขึ้น 15 ค�่ำ  การเกิดสุริยุปราคาเป็นวันแรม 15 ค�่ำ  เมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่มาอยู่
ต�ำแหน่งจุดตัดของระนาบทั้งสอง
ครูถามนักเรียนว่า ท�ำไมไม่เกิดทุกเดือนทั้งจันทรุปราคาและสุริยุปราคา โดยให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปราย หลังจากนัน้ ครูให้ความรูเ้ พิม่ เติม และน�ำวีดทิ ศั น์ หรือค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต การเกิด
อุปราคาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยเฉพาะสุริยุปราคาที่สามารถสังเกตได้ในประเทศไทย

ข้อแนะนำ�เพิ่มเติม
1. ครูอธิบายเกี่ยวกับการโคจรของดวงดาวต่างๆ ในระบบสุริยะ ซึ่งแต่ละดวงโคจรอยู่คนละ
ระนาบกันและด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน เช่น ระนาบวงโคจรของดวงจันทร์รอบโลกอยู่
คนละระนาบกับวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ระนาบทั้งสองท�ำมุมกัน 5 องศา 8 ลิบดา
ซึ่งกันและกัน ดังรูป
ระนาบวงโคจรของ
ดวงจันทร์รอบโลก

ดวงจันทร์

ข
โลก

5o8'

ก

ระนาบวงโคจรของ
โลกรอบดวงอาทิตย์

ดวงจันทร์
ภาพ 1.6 ระนาบวงโคจรของดวงจันทร์รอบโลกและโลกรอบดวงอาทิตย์

จากรูปแสดงจุดตัดกันของระนาบทั้งสอง ซึ่งเรียกจุดนี้ว่า โหนด (node) ที่จุด ก. ดวงจันทร์จะ
โคจรตัดระนาบวงโคจรของโลกขึ้นมาทางเหนือ เรียกว่า โหนดขึ้น (ascending node) ในทางตรงข้าม
จุด ข. เรียกว่า โหนดลง (descending node)
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ดวงจันทร์ในวันขึ้น 15 ค�่ำ หรือ แรม 15 ค�ำ 
่ ส่วนมากจะอยู่เหนือระนาบวงโคจรของโลกรอบ
ดวงอาทิตย์ และอยู่ใต้ระนาบวงโคจรของโลก ปรากฏการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดอุปราคา แต่ถ้าดวงจันทร์
โคจรผ่านแนวเส้นตรงที่ลากผ่านโหนด ที่เรียกว่า เส้นโหนด และดวงอาทิตย์ปรากฏทิศทางใกล้เคียง
หรือบนเส้นโหนด จะเกิดอุปราคา (Eclipses) ดังรูป
ระนาบวงโคจรของดวงจันทร์
ดวงอาทิตย์

ิตย์

าท
ดวงอ
น
า
่
ี้ผ
นดช ูอุปราคา
ห
โ
น
้
ด
เส ฤ
แนว ใน

ไม่มีอุปราคา

ระนาบวงโคจรของโลก
ภาพ 1.7 ความสัมพันธ์ของระนาบวงโคจรของโลก ระนาบวงโคจรของดวงจันทร์ และการเกิดอุปราคา

เมื่อดวงจันทร์โคจรเข้าไปอยู่ในเงามืดของโลกหมดดวง จะเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง (Total
Eclipse of the Moon) หรือเรียกว่า จันทรคราสเต็มดวง (Lunar eclipse) แต่ถ้าดวงจันทร์โคจรผ่าน
เข้าไปอยู่ในเงามืดบางส่วนหรือเงามัวของโลก จะเกิดจันทรุปราคาบางส่วน (Partial Eclipse of the
Moon) ซึ่งจะเกิดในวันเพ็ญ 15 ค�ำ 
่ หรือแรม 1 - 2 ค�่ำ
การเกิดสุรยิ ปุ ราคาหรือสุรยิ คราส (Solar eclipse) เกิดขึน้ ท�ำนองเดียวกันกับการเกิดจันทรคราส
แตกต่างกันในกรณีที่เงามืดของดวงจันทร์ทอดไปบริเวณพื้นโลก บังดวงอาทิตย์หมดดวง คนที่อยู่ใน
บริเวณเงามืดนั้นจะสังเกตเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง (Total Eclipse of the Sun) ส่วนคนที่อยู่ในบริเวณ
เงามัว สังเกตเห็นดวงอาทิตย์ถกู บังเพียงบางส่วนเท่านัน้ จึงเรียกปรากฏการณ์นวี้ า่ การเกิดสุรยิ ปุ ราคา
บางส่วน (Partial Eclipse of the Sun) และในบางครัง้ จะเกิดสุรยิ ปุ ราคาแบบวงแหวน (Annular Eclipse
of the Sun) ซึง่ จะเกิดในกรณีทเี่ งามืดของดวงจันทร์ทอดไปไม่ถงึ ผิวโลกมีเพียงเงามัวส่วนในเท่านัน้ ทีท่ อด
ไปถึงท�ำให้ดวงจันทร์บงั ดวงอาทิตย์ไม่หมดดวง เหลือแต่บริเวณขอบของดวงอาทิตย์ปรากฏเป็นวงแหวน
2. สุรยิ ปุ ราคาเต็มดวงทีเ่ ห็นได้ในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงค�ำนวณ
และสังเกต ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411
เวลา 11.30 น. เนือ่ งด้วยพระอัจฉริยภาพเรือ่ งการทรงค�ำนวณการเกิดสุรยิ ปุ ราคา ที่หว้ากอ
ดังนั้นทางราชการได้ถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ว่า “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ไทย”
3. สุริยุปราคาเต็มดวงในประเทศไทยในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2538 คนที่อยู่มหาสมุทรอินเดีย
ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ เอเชีย มหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตก สามารถสังเกตเห็นได้
เงามืดจะผ่านจากเขตประเทศพม่าเข้ามาประเทศไทยตรงจังหวัดตาก ผ่านก�ำแพงเพชร
นครสวรรค์ สิงห์บุรี นครราชสีมา และบุรีรัมย์
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4. สุริยุปราคาเต็มดวงในประเทศไทยครั้งต่อไปจะเกิดใน วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2613 เวลา
ประมาณ 08.10 น. เห็นได้ที่หว้าก้อ ที่บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านจังหวัด
ชุมพร จังหวัดตราด
5. จันทรุปราคาเต็มดวงในประเทศไทย เช่นเกิดในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554
เริ่มตั้งแต่ 01.23 น. ถึง 05.02 น. และวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เริม่ เวลา 19.46 น. ถึง
23.18 น.
หมายเหตุ : ข้อมูลรายละเอียดจากเว็บไซต์ สมาคมดาราศาสตร์ ไทย
   http://thaiastro.nectec.or.th

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
ครูน�ำเข้าสู่บทเรียนโดยน�ำภาพถ่ายดาวเคราะห์จากกล้องโทรทรรศน์และยานอวกาศที่น่าสนใจ
เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะศึกษา ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สังเกตและอธิบายความแตกต่างระหว่างดาวเคราะห์
กับดาวฤกษ์
2. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกณฑ์จำ�แนกดาวเคราะห์ พร้อม
ทั้งยกตัวอย่าง
3. วิเคราะห์ข้อมูลและอธิบายสภาวะบนดาวเคราะห์
ที่เอื้อต่อการดำ�รงชีวิต
4. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับดาวเคราะห์น้อย
ดาวหาง ฝนดาวตก อุกกาบาต

เวลาที่ใช้ 2 ชั่วโมง

หนังสือเรียนหน้า 25

บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
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แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูน�ำอภิปรายเรื่องการสังเกตการกระพริบแสงหรือแสงสว่างนิ่งจากดวงดาว เป็นสิ่งที่ท�ำได้
ยากส�ำหรับผู้ไม่คุ้นเคยกับท้องฟ้าและต�ำแหน่งของดวงดาว นักเรียนมีวิธีการจ�ำแนกดาวฤกษ์กับ
ดาวเคราะห์วิธีอื่นๆ อีกหรือไม่ เพื่อน�ำเข้าสู่กิจกรรม 1.4 สังเกตดาวเคราะห์
แนะน�ำเว็บไซต์ภาพจากกล้องโทรทรรศน์
http://hubblesite.org/gallery/

กิจกรรม 1.4 สังเกตดาวเคราะห์
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. วิเคราะห์ภาพตำ�แหน่งดาว 4 ภาพ ในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม
2. สรุปข้อมูลจากภาพดวงดาวใดเป็นดาวเคราะห์

อภิปรายหลังทำ�กิจกรรม
ครูให้นักเรียนสังเกตภาพในกิจกรรม 1.4 ในหนังสือเรียน เกี่ยวกับต�ำแหน่งดาวทั้งสี่ภาพแล้ว
ตอบค�ำถาม
จากภาพดวงดาวบนท้องฟ้าทัง้ สีภ่ าพ ดวงดาวดวงใดมีต�ำแหน่งทีแ่ ตกต่างไปจากดาวดวงอืน่
แนวค�ำตอบ ภาพดวงดาวด้านมุมบนด้านซ้ายมือมีการเปลี่ยนต�ำแหน่งเมื่อเทียบกับดาว
ดวงอื่นๆ เช่นดาวดวงสีส้ม
จากการสังเกต บอกได้หรือไม่ว่าดวงใดเป็นดาวเคราะห์ เพราะเหตุใด
แนวค�ำตอบ ดาวที่อยู่มุมบนด้านซ้าย เนื่องจากเป็นดาวดวงที่มีต�ำแหน่งเปลี่ยนไม่คงที่
เปลี่ยนต�ำแหน่งจากเดิม ดาวเคราะห์หรือเรียกว่า ดาวพเนจร เพราะดาวเคราะห์ในระบบ
สุริยะมีการโคจรรอบดวงอาทิตย์
จากการท�ำกิจกรรม นักเรียนสรุปได้วา่ ดาวส่วนใหญ่ทอี่ ยูก่ บั ที่ เรียกว่า ดาวฤกษ์ ดาวทีเ่ คลือ่ นที่
เรียกว่า ดาวเคราะห์
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หลั ง จากนั้ น ให้ ความรู ้ เ รื่ อ งการจั ด ระเบี ย บระบบสุ ริ ย ะ โดยการประชุ ม ใหญ่ ข องสหพั น ธ์
ดาราศาสตร์นานาชาติ (International Astronomical Union : IAU) ได้ประชุมนิยามของดาวเคราะห์
และวัตถุอื่นๆ ในระบบสุริยะ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.  2549 ให้ดาวพลูโตถูกลดชั้นจากสถานภาพ
การเป็นดาวเคราะห์ (Planet) เป็นดาวเคราะห์แคระ (Dwarf Planet) ซึ่งครูอธิบายในหนังสือเรียน
กรอบความรู้ นิยามดาวเคราะห์และดาวเคราะห์แคระ แล้วตอบค�ำถาม
ท�ำไมดาวพลูโตจึงถูกปรับลดเป็นดาวเคราะห์แคระ
แนวค�ำตอบ ให้ตอบค�ำถามตามกรอบความรู้ในหนังสือเรียน
นอกจากนี้ ให้ความรูเ้ พิม่ เติมเรือ่ งวงโคจรของดาวพลูโต มีความรีมาก บางช่วงมีระนาบทางโคจรเอียง
ต�ำแหน่งใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าดาวแนปจูน  และอยูห่ า่ งสุรยิ วิถมี ากเพราะท�ำมุมกับระนาบสุรยิ วิถถี งึ 17 องศา
โลก        ศุกร์        ดวงอาทิตย์   พุธ               อังคาร

เสาร์
ยูเรนัส

เนปจูน
พลูโต

พฤหัสบดี

ภาพ 1.8 วงโคจรของดาวเคราะห์ และดาวพลูโต ในระบบสุริยะ

ครูให้ความรู้ในหนังสือเรียน เรื่อง เกณฑ์การแบ่งดาวเคราะห์ ตามหนังสือเรียน สรุปได้ว่า
1. ถ้าใช้วงโคจรเฉลี่ยของดาวเคราะห์น้อยเป็นเกณฑ์ แบ่งดาวเคราะห์ออกเป็น 2 ประเภท
   1) ดาวเคราะห์ชั้นใน (Inner planets) ได้แก่ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก และดาวอังคาร
  2) ดาวเคราะห์ชนั้ นอก (Outer planets) ได้แก่ ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน
2. ถ้าใช้โลกเป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภท จัดเป็น 2 ประเภท
1) ดาวเคราะห์วงใน (Inferior planets) ได้แก่ ดาวพุธ ดาวศุกร์
   2) ดาวเคราะห์วงนอก (Superior planets) ได้แก่ ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์
   ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน
บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
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ข้อแนะนำ�เพิ่มเติม
1. คนบนโลกจะเห็นดาวพุธอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากที่สุดไม่เกิน 28 องศา ส�ำหรับดาวศุกร์
อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากที่สุดไม่เกิน 48 องศา เมื่อมองผ่านกล้องโทรทรรศน์จะเห็น
ลักษณะครึ่งดวงหรือเป็นเสี้ยวคล้ายดวงจันทร์ถ้ามองด้วยตาเปล่าจะสว่างสุกใสมากที่สุด
2. ดาวหัวค�่ำ หมายถึง ดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้า หลังดวงอาทิตย์ตก
    ดาวเช้ามืด หมายถึง ดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้า ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น
ครูให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากตาราง ดาวเคราะห์ชั้นในและดวงจันทร์ และดาวเคราะห์ชั้นนอก
เพื่อน�ำไปสู่การท�ำกิจกรรม 1.5 วิเคราะห์ข้อมูล

กิจกรรม 1.5 วิเคราะห์ข้อมูล
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ให้อย่างมีระบบเพื่อนำ�ไปสู่ข้อสรุป
2. สรุปและตอบค�ำถามท้ายกิจกรรมได้

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูให้นักเรียนแต่ละคนอ่านข้อมูลที่ให้อย่างละเอียด แล้วจัดกลุ่มประมาณ 4 - 5 คน เพื่อ
แข่งขันตอบปัญหาซึ่งใช้คำ� ถามท้ายกิจกรรม กิจกรรมจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจและสนุก
กับการตอบค�ำถาม หลังจากนั้นครูมีรางวัลส�ำหรับกลุ่มชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย

เฉลยคำ�ถามท้ายกิจกรรม ดังนี้
พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับดาวเคราะห์ชั้นในและดวงจันทร์ในตาราง และตอบค�ำถามต่อไปนี้
ดาวเคราะห์ชั้นในดวงใดมีขนาดเล็กที่สุดและใหญ่ที่สุด
แนวค�ำตอบ ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ชนั้ ในขนาดเล็กทีส่ ดุ โลกเป็นดาวเคราะห์ชนั้ ในขนาด
ใหญ่ที่สุด
ดาวเคราะห์ชั้นในดวงใดใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์น้อยที่สุดและมากที่สุด
แนวค�ำตอบ ดาวพุธใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์น้อยที่สุด คือ 88 วัน ดาวอังคารใช้เวลา
โคจรรอบดวงอาทิตย์นานที่สุด 687 วัน
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ดาวเคราะห์ชั้นในดวงใดใช้เวลาหมุนรอบตัวเองน้อยที่สุด
แนวค�ำตอบ โลกใช้เวลาหมุนรอบตัวเองน้อยที่สุด 1 วัน
พิจารณาข้อมูลดาวเคราะห์ชั้นนอกในตาราง และตอบค�ำถามต่อไปนี้
ดาวเคราะห์ชั้นนอกทุกดวงมีส่วนประกอบเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร
แนวค�ำตอบ ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน มีส่วนประกอบเป็นแก๊ส
ดาวเคราะห์ชั้นนอกดวงใดมีขนาดเล็กที่สุดและใหญ่ที่สุด
แนวค�ำตอบ ดาวเนปจูนมีขนาดเล็กที่สุด ดาวพฤหัสบดีมีขนาดใหญ่ที่สุด
จากข้อมูล อุณหภูมิของดาวเคราะห์ชั้นในและชั้นนอกพบว่า ดาวเคราะห์ชั้นในแสดง
รายละเอียดของอุณหภูมิผิว ขณะที่ดาวเคราะห์ชั้นนอกแสดงรายละเอียดอุณหภูมิของ
บรรยากาศที่ความดันบรรยากาศเท่ากับ 1 บรรยากาศ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
แนวค�ำตอบ ดาวเคราะห์ชนั้ ใน ได้แก่ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร แสดงรายละเอียด
อุณหภูมิผิวได้เพราะเป็นดาวเคราะห์หิน มีสถานะเป็นของแข็ง ส่วนดาวเคราะห์ชั้นนอก
ได้แก่ ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน เป็นดาวเคราะห์แก๊ส ประกอบด้วย
แก๊สไฮโดรเจน (H2 ) และฮีเลียม (He ) ดังนั้นจึงแสดงอุณหภูมิของบรรยากาศ
ส่วนดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์แคระ มีสถานะเป็นของแข็ง สามารถแสดงอุณหภูมผิ วิ และ
อุณหภูมิของบรรยากาศได้เช่นกัน
ดาวเคราะห์ชั้นในและชั้นนอกแตกต่างกันอย่างไร
แนวค�ำตอบ เมือ่ พิจารณาข้อมูลเกีย่ วกับส่วนประกอบของดาวเคราะห์พบว่า ดาวเคราะห์
ชั้นนอกมีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นธาตุที่ เบา ได้แก่ ไฮโดรเจนและฮีเลียม ซึ่งอยู่ใน
สภาวะแก๊ส ส่วนดาวเคราะห์ชั้นในทั้งหมดมีส่วนประกอบเป็นหินและโลหะ คือมีลักษณะ
เช่นเดียวกับโลก
ระยะเวลาของการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของดาวเคราะห์ มีความสัมพันธ์กบั ระยะห่างจาก
ดวงอาทิตย์อย่างไร เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
แนวค�ำตอบ ดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์จะโคจรรอบดวงอาทิตย์เร็วกว่าดาวเคราะห์
ที่อยู่ไกลออกไป เพราะดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ถูกแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์
ดึงดูดด้วยขนาดของแรงทีม่ ากกว่า จึงท�ำให้ความเร็วในการโคจรมีคา่ สูงกว่าความเร็วของ
ดาวเคราะห์ทอี่ ยูห่ า่ งออกไป และเนือ่ งจากวงโคจรของดาวเคราะห์ทอี่ ยู่ใกล้มขี นาดเล็กกว่า
ด้วย ด้วยเหตุดังกล่าว เวลาที่ใช้โคจรครบ 1 รอบ จึงมีค่าน้อยกว่า
จากข้อมูลในตารางให้แบ่งดาวเคราะห์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้เกณฑ์ของนักเรียนเอง
แนวค�ำตอบ ในการจัดประเภทดาวเคราะห์ นอกจากจะใช้วงโคจรของโลกเป็นเกณฑ์แล้ว
อาจใช้เกณฑ์อนื่ ก็ได้ เช่น ความหนาแน่นของดาวเคราะห์ ถ้าแบ่งประเภทของดาวเคราะห์
โดยใช้ความหนาแน่นเป็นเกณฑ์จะได้
บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
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1. ดาวเคราะห์พวกโลก ได้แก่ โลก ดาวพุธ ดาวศุกร์ และดาวอังคาร พวกนีม้ คี วามหนาแน่นมาก
2. ดาวเคราะห์พวกดาวพฤหัสบดี ได้แก่ ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาว
		 เนปจูน พวกนี้มีความหนาแน่นน้อย
เพราะเหตุใดโลกเราจึงมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้
แนวค�ำตอบ สาเหตุที่โลกมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ เพราะมีน�้ำเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญต่อสิ่งมี
ชีวิต คือ เป็นตัวท�ำละลายเพื่อให้แร่ธาตุผ่านเข้าสู่เซลล์และก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีใน
สิ่งมีชีวิต มีอุณหภูมิที่พอเหมาะ ไม่สูงหรือต�่ำเกินไป มีสนามแม่เหล็กโลก ช่วยป้องกัน
อนุภาครังสีจากดวงอาทิตย์ อาทิ รังสีคอสมิก ลมสุริยะ
จากค�ำถามท้ายกิจกรรม ครูให้นกั เรียนศึกษาข้อมูลในบทเรียน เรือ่ ง ดาวเคราะห์นอ้ ย ดาวหาง
ดาวเคราะห์แคระ และสะเก็ดดาว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุริยะ แล้วตอบค�ำถาม
ดาวเคราะห์นอ้ ย ดาวเคราะห์แคระ และดาวหาง มีลกั ษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
แนวค�ำตอบ เหมือนกัน เพราะต่างก็เป็นบริวารของระบบสุริยะ และมีลักษณะแตกต่าง
กันดังรายละเอียด
ดาวเคราะห์น้อย อยู่ในต�ำแหน่งระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดี มีองค์ประกอบเป็น
หิน มีแร่ธาตุเป็นโลหะ อาทิ ซิลิเกต เหล็ก คาร์บอน
ดาวหาง อยู่ในต�ำแหน่งถัดจากดาวพลูโตที่เรียกว่า ดงดาวหางของออร์ต (Oort cloud)
มีองค์ประกอบด้วยน�้ำแข็งที่มีสถานะเป็นของแข็งของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน
แอมโมเนีย และมีฝุ่นกับหินแข็ง
ดาวเคราะห์แคระ เป็นวัตถุท้องฟ้า ที่มีลักษณะทรงกลมหรือเกือบกลม และมีวงโคจรเป็น
วงรีมากกว่าดาวเคราะห์อกี 8 ดวง ท�ำให้ระนาบวงโคจรแตกต่างไปจากระนาบวงโคจรของ
ดาวเคราะห์ดวงอื่น อีกทั้งมีขนาดเล็กมาก เล็กกว่าดวงจันทร์ของโลกเรา มีลักษณะเป็น
หินแข็ง แต่องค์ประกอบเป็นน�ำ้ แข็งของน�้ำ ไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ฯลฯ
ครู ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลในเรื่องที่เรียนมาแล้วจากอินเทอร์เน็ต อาทิ เว็บไซต์ สมาคม
ดาราศาสตร์ ไทย http://thaiastro.nectec.or.th
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1.5 พัฒนาการของแบบจำ�ลองระบบสุริยะ

จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สื บ ค้ น และอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ พั ฒ นาการของ
แบบจำ�ลองระบบสุรยิ ะ

เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง

หนังสือเรียนหน้า 35

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูอภิปรายเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ที่พัฒนามาถึงปัจจุบันนั้น ได้จากแนวคิดของ
นักปราชญ์ นักดาราศาสตร์ในยุคก่อนๆ หลายร้อยปีที่ผ่านมา อาทิ อริสโตเติล กาลิเลโอ นิโคลัส   
โคเพอร์นิคัส ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากหนังสือเรียน เพื่อท�ำกิจกรรมต่อไป

บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
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คำ�ถามท้ายบทที่ 1
1. ถ้าโลกไม่หมุนรอบตัวเอง จะส่งผลต่อปรากฏการณ์ใดบ้าง
แนวค�ำตอบ การขึน้ -ตกของดวงอาทิตย์ในแต่ละแห่งบนโลกจะเกิดขึน้ อย่างช้าๆ ต�ำแหน่ง
บนโลกที่ได้รับแสงอาทิตย์จะยาวนานเพราะ 1 วัน เท่ากับ 1 ปี ปรากฏการณ์การเคลื่อนที่
ปรากฏของดวงอาทิตย์ผ่านกลุ่มดาวจักราศีจะเป็นปกติ และปรากฏการณ์ขึ้นตกของ
ดวงดาวบนท้องฟ้าเกิดขึ้นอย่างช้าๆ
2. ความยาวนานของกลางวันหรือกลางคืนทีแ่ ตกต่างกันในรอบ 1 ปี มีสาเหตุมาจากอะไร
แนวค�ำตอบ จากการสังเกตต�ำแหน่งที่ดวงอาทิตย์ขึ้นในแต่ละวันตลอดทั้งปี จะพบว่ามี
การเปลี่ยนแปลง และเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบวัฏจักร คือ ในรอบ 1 ปี หากเราสังเกต
ต�ำแหน่งการขึน้ หรือตกของดวงอาทิตย์ในวันใดวันหนึง่ จะพบว่าเมือ่ ครบ 1 ปี ดวงอาทิตย์
จะปรากฏขึ้นและตก ณ ต�ำแหน่งเดิม กล่าวคือ ในวันที่ 21 มิถุนายน ดวงอาทิตย์ขึ้นทาง
ทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือประมาณ 23.5 องศา ท�ำให้ช่วงเวลากลางวันยาวนานกว่า
กลางคืน และวันที่ 23 กันยายน และ 21 มีนาคม ดวงอาทิตย์จะขึน้ ตรงจุดทิศตะวันออกและ
ตกตรงจุดทิศตะวันตกพอดี ท�ำให้ช่วงเวลากลางวันเท่ากับกลางคืน 12 ชั่วโมง เมื่อเวลา
ผ่านไปถึงวันที่ 22 ธันวาคม ดวงอาทิตย์ขนึ้ ทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้ประมาณ 23.5
องศา ท�ำให้ช่วงเวลากลางคืนยาวกว่ากลางวัน ปรากฏการณ์เช่นนี้เพราะแกนโลกเอียง
เป็นมุมประมาณ 23.5 องศา จากแนวตั้งฉากกับระนาบวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์
หมายเหตุ : ปรากฏการณ์นอี้ ธิบายส�ำหรับคนทีอ่ าศัยอยูบ่ นละติจดู ตัง้ แต่เส้นศูนย์สตู รโลก
0 องศาขึ้นไป (ซีกโลกเหนือ) ส่วนคนที่อยู่ซีกโลกใต้ ปรากฏการณ์ตรงกันข้าม
3. ในวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือ ดวงอาทิตย์จะตกในทิศใด
แนวค�ำตอบ ดวงอาทิตย์จะตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือ
4. สะเก็ดดาว ดาวตก และอุกกาบาต แตกต่างกันอย่างไร
แนวค�ำตอบ
สะเก็ดดาว (meteoroid) วัตถุอวกาศขนาดเล็ก เช่น ฝุ่น หรือก้อนหินเล็กๆ ซึ่งเป็นเศษ
ชิ้นส่วนของดาวเคราะห์น้อยหรือดาวหาง
ดาวตก (meteor) เป็นเศษของสะเก็ดดาวที่ถูกแรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วงของโลกดึงเข้า
และเกิดการเผาไหม้ในชัน้ บรรยากาศของโลก เกิดแสงสว่างวาบบนท้องฟ้าในช่วงเวลาสัน้ ๆ
อุกกาบาต (meteorite) วัตถุที่มาจากอวกาศและตกลงสู่พื้นโลก ปรากฏการณ์นี้เกิดจาก
สะเก็ดดาวที่เข้าสู่ชั้นบรรยากาศ แต่เผาไหม้ไม่หมด เหลือเศษตกลงสู่พื้นโลก
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คำ�ถามท้ายบทที่ 1
5. ถ้าจะต้องไปอยู่ที่ดาวเคราะห์ดวงอื่น จะเลือกไปอยู่ที่ดาวเคราะห์ดวงใด เพราะเหตุใด
และต้องปรับตัวอย่างไร
แนวค�ำตอบ ขึน้ อยูก่ บั ผูต้ อบและต้องแสดงเหตุผลประกอบ เช่นถ้าจะต้องไปอยูด่ าวเคราะห์
ดวงอืน่ จะเลือกไปอยูท่ ดี่ าวอังคาร เพราะทีข่ วั้ ใต้ของดาวอังคารมีนำ�้ แข็ง ดาวอังคารหมุน
รอบตัวเองใช้เวลา 24 ชั่วโมง 37 นาที โดยมีแกนหมุนเอียงเป็นมุม 24 องศา (โลก 23.5
องศา) ซึง่ ใกล้เคียงกับโลกมาก จึงท�ำให้เกิดกลางวันกลางคืน และมีฤดูกาล บนดาวอังคาร
มีอุณหภูมิผิวเฉลี่ยทั้งดวงประมาณ -50 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิตอนเที่ยงวันบริเวณ
แถบศูนย์สูตรสูงกว่า 0 องศาเซลเซียส จึงเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิที่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้
เพราะมนุษย์สามารถทนอยู่ได้ในบรรยากาศที่มีอุณหภูมิต�่ำสุดประมาณ -16 องศา
เซลเซียส และสูงสุดไม่เกิน 45 องศาเซลเซียส ดาวอังคารยังมีมวลและความหนาแน่น
3.94 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งมากพอที่จะมีแรงดึงดูดน�้ำและแก๊สต่างๆ ได้
		 เหตุผลที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ทุกๆ 26 เดือน ดาวอังคารจะโคจรมาใกล้โลก
ดังนั้นจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะส่งยานอวกาศและมนุษย์อวกาศไปอาศัยอยู่ได้
		 ดังนัน้ สิง่ ทีม่ นุษย์อวกาศจะต้องปรับตัว คือ ต้องสวมชุดอวกาศทีป่ รับความดันอากาศ
อุณหภูมิได้ และจะต้องน�ำแก๊สออกซิเจน น�้ำ และอาหารไปด้วย
6. ในเดือนมกราคม ซีกโลกเหนือเป็นฤดูหนาว ซีกโลกใต้เป็นฤดูอะไร เพราะเหตุใด
แนวค�ำตอบ ซีกโลกใต้เป็นฤดูร้อน เพราะว่าแกนโลกเอียง 23.5 องศา กับระนาบวงโคจร
ของโลกรอบดวงอาทิตย์ ขณะเดือนมกราคม ขั้วโลกเหนือหันออกจากดวงอาทิตย์ ท�ำให้
ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์น้อยลง ขณะเดียวกัน ขั้วโลกใต้หันเข้าหาดวงอาทิตย์ จึง
ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์มากขึ้น ทางซีกโลกใต้จึงเป็นฤดูร้อน
7. ถ้าจะแบ่งดาวเคราะห์ตามขนาดและส่วนประกอบ จะแบ่งได้เป็นกี่พวก อะไรบ้าง
แนวค�ำตอบ ถ้าจะแบ่งดาวเคราะห์ตามขนาดและส่วนประกอบจะแบ่งได้เป็น 2 พวก คือ
		 1) พวกที่มีขนาดเล็กและมีความหนาแน่นสูง เพราะมีส่วนประกอบเป็นหิน โลหะ
			 ได้แก่ ดาวพุธ ศุกร์ โลก และดาวอังคาร ดาวเคราะห์กลุม่ นีเ้ ป็นของแข็งคล้ายโลก
			 เรียกว่า ดาวเคราะห์แบบโลก หรือดาวเคราะห์หิน
		 2) พวกที่ มี ข นาดใหญ่ แ ละมี ความหนาแน่ น ต�่ ำ เพราะมี ส ่ ว นประกอบเป็ น
			 แก๊สไฮโดรเจน แก๊สฮีเลียม และสารประกอบของไฮโดรเจน มีองค์ประกอบ
			 คล้ายกับดาวพฤหัสบดี ได้แก่ ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน
		 รวมเรียกว่า ดาวเคราะห์แบบดาวพฤหัสบดี หรือดาวเคราะห์ยักษ์
บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
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คำ�ถามท้ายบทที่ 1
8. ในวันขึ้น 15 ค�่ำ หลังจากการเกิดน�้ำขึ้นแล้ว ใช้เวลาประมาณเท่าใดจึงจะเกิดน�้ำลง
ข
ค

ก
ง

ต�ำแหน่งบนโลกที่เกิดปรากฏการณ์น�้ำขึ้น น�้ำลงประจ�ำวัน

แนวค�ำตอบ ประมาณ 6 ชั่วโมง
		 จากรูป ต�ำแหน่ง ก. เป็นเวลา 12.00 น. ข. ค. ง. เป็นเวลา 18.00 น. 24.00 น. และ
06.00 น. ตามล�ำดับ เมื่อโลกหมุนพาเอาผู้สังเกตมาอยู่ ณ ต�ำแหน่ง ก. ค. ผู้สังเกตจะ
เห็นน�้ำขึ้น เนื่องจากโลกได้รับอิทธิพลจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์และเมื่อโลกหมุนมา
ต�ำแหน่ง ข. และ ง. ผู้สังเกตจะเห็นน�้ำลง ดังนั้นในเวลา 24 ชั่วโมง เราจะเห็นน�้ำขึ้น
และลง 2 เวลา แต่เนื่องจากดวงจันทร์ ไม่ได้อยู่นิ่ง โคจรรอบโลกไปด้วย เราทราบว่าดวง
จันทร์ขึ้นตกช้าลงวันละประมาณ 50 นาที ดังนั้นการขึ้นและลงของน�้ำในแต่ละบริเวณจึง
ช้าลงวันละ 50 นาที
สรุป ถ้าต�ำแหน่ง ก. น�้ำขึ้นเต็มที่ประมาณ 12.00 น.
		 ต�ำแหน่ง ข. น�ำ้ ลง ประมาณ 18.00 น.
		 ต�ำแหน่ง ค. น�ำ้ ขึ้น ประมาณ 24.00 น.
		 ต�ำแหน่ง ง. น�ำ้ ลง ประมาณ 06.00 น.
		 ถ้ามาครบที่ต�ำแหน่ง ก. อีกครั้งวันใหม่ น�้ำขึ้นเป็นเวลาประมาณ 12.50 น. ช้าลง
		 ประมาณ 50 นาที
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คำ�ถามท้ายบทที่ 1
ข้อมูลเพิ่มเติม
ดวงจันทร์โคจรรอบโลก 1 รอบ 27.33 วัน เป็นมุม
360  องศา
ดวงจันทร์โคจรรอบโลก 1 วัน
360  องศา
		
27.33
ดวงจันทร์โคจรรอบโลก 1 วัน                           =   13.20  องศา
360  องศา
โลกหมุนรอบตัวเอง 1 รอบ ใช้เวลา 24 ชั่วโมงเป็นมุม
โลกหมุนรอบตัวเอง 1 ชั่วโมง
360  องศา
		
24
ดังนั้น ในเวลา 1 ชั่วโมง ได้                             =   15  องศา
หรือ 15 องศา คิดเป็นเวลา
60  นาที (1 ชั่วโมง)
60 x 13.20  นาที
ดังนั้น 13.20 องศา คิดเป็นเวลา
		
15
ดวงจันทร์อยู่ห่างไปทางทิศตะวันออกของจุดเดิมเท่ากับโลกใช้เวลาหมุนประมาณ
                                                       =   52 นาที/วัน
9. หากสังเกตเห็นดวงจันทร์ขึ้นทางขอบฟ้าทิศตะวันออกในช่วงเที่ยงวัน วันนั้นเป็นวัน
ข้างขึ้นหรือข้างแรม
แนวค�ำตอบ วันนั้นเป็นวันข้างขึ้น และเป็นขึ้นประมาณ 8 ค�่ำ
ครูควรทบทวนการขึ้นและตกของดวงจันทร์ที่เรียนมาแล้ว
10. ในวันที่เกิดสุริยุปราคา จะเป็นวันข้างขึ้นหรือข้างแรม กี่ค�่ำ
แนวค�ำตอบ วันเกิดสุริยุปราคาเป็นวันแรม 15 ค�่ำ เพราะสุริยุปราคาเกิดจากต�ำแหน่ง
การเรียงของวัตถุท้องฟ้าสามสิ่งดังนี้ คือ ดวงจันทร์อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และโลก และ
อยู่ในแนวเดียวกัน ดวงจันทร์บังแสงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลก ซึ่งวันนั้นเป็นวันแรม 15 ค�่ำ
11. ยกตัวอย่างปรากฏการณ์ที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ของโลกดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์
และเขียนแผนภาพ
แนวค�ำตอบ สามารถเลือกตอบได้หลากหลายโดยเลือกจากปรากฏการณ์ทสี่ นใจและเขียน
แผนภาพประกอบ
12. เขียนแผนภาพเพือ่ แสดงระบบสุรยิ ะโดยแสดงขนาดและระยะทางตามมาตราส่วนจริง
(ขนาดและระยะทางใช้มาตราส่วนแตกต่างกันตามความเหมาะสมโดยใช้จดุ แทนดวงอาทิตย์)
แนวค�ำตอบ สามารถแสดงได้หลากหลายดังตัวอย่าง
บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
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ดวงอาทิตย์
พุธ ศุกร์ โลก อังคาร พฤหัสบดี เสาร์

ยูเรนัส

แผนภาพแสดงระบบสุริยะ

                ระยะทางใช้มาตราส่วน 40 ล้านกิโลเมตร: 1 มิลลิเมตร
                ขนาดใช้มาตราส่วน  5000 กิโลเมตร: 1 มิลลิเมตร
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เนปจูน

บทที่ 2 ดวงดาวบนท้องฟ้า
		

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับดาวฤกษ์ และ
กลุ่มดาว
2. อ่านแผนทีด่ าวแสดงต�ำแหน่งดาวฤกษ์และกลุม่ ดาว
3. สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ปรากฏประจ�ำวัน
ของดาวฤกษ์และกลุ่มดาวเทียบกับแผนที่ดาว
4. สื บ ค้ น ข้ อ มู ล และอธิ บ ายการใช้ ก ลุ ่ ม ดาวจระเข้
กลุ่มดาวค้างคาว กลุ่มดาวนายพราน เพื่อใช้หา
ทิศเหนือ
5. สร้างแบบจ�ำลองกลุ่มดาวค้างคาว และอธิบาย
ระยะห่างจากโลกของดาวฤกษ์แต่ละดวงในกลุ่ม
ดาวค้างคาว
6. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปรากฏการณ์ที่คนบนโลก
เห็นดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ปรากฏผ่านกลุ่มดาวจักรราศี
7. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับกาแล็กซีและเอกภพ

หนังสือเรียนหน้า 39 - 58

ในบทนี้มีจุดมุ่งหมายให้มีการสืบค้นข้อมูล การสังเกตดาวฤกษ์ กลุ่มดาว การอ่านแผนที่ดาว
การใช้กลุ่มดาวบอกทิศและฤดูกาล กลุ่มดาวจักรราศี กาแล็กซี และเอกภพ

1.1 การบอกต�ำแหน่งของวัตถุท้องฟ้า   
1.2 กลุ่มดาว           
        

  2 ชั่วโมง
  4 ชั่วโมง

บทที่ 2 ดวงดาวบนท้องฟ้า

รวมเวลา
ที่ใช้
ในบทนี้
6 ชั่วโมง
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แนวความคิดหลัก
ดวงดาวทีเ่ ราสังเกตเห็นบนท้องฟ้าเกือบทุกดวงเป็นดาวฤกษ์ จะมี 5 ดวงเท่านัน้ ทีเ่ ป็นดาวเคราะห์
ดาวฤกษ์ที่ปรากฏนักดาราศาสตร์ ได้จัดแบ่งเป็นกลุ่มๆ เรียกว่า กลุ่มดาว เช่น กลุ่มดาวจักรราศี
กลุ่มดาวที่ใช้บอกทิศเหนือและฤดูกาล เพื่อความสะดวกในการศึกษาดวงดาวต่างๆ บนท้องฟ้า จึงใช้
แผนที่ซึ่งแสดงต�ำแหน่งของดาวฤกษ์และกลุ่มดาว เรียกว่า แผนที่ดาว
ดาวฤกษ์ส่วนใหญ่บนท้องฟ้าเคลื่อนที่ปรากฏจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก แต่ดาวเหนือ
เป็นดาวฤกษ์ที่ปรากฏอยู่ที่ต�ำแหน่งเดิมตลอดเวลา เนื่องจากแกนหมุนของโลกที่ผ่านขั้วโลกเหนือชี้
อยู่ในต�ำแหน่งใกล้เคียงกับดาวเหนือ เราสามารถหาต�ำแหน่งดาวเหนือและทิศเหนือได้จากกลุ่มดาวที่
ใช้หาทิศเหนือ คือ กลุ่มดาวจระเข้ กลุ่มดาวค้างคาว และกลุ่มดาวนายพราน
ระบบของดวงดาวที่ประกอบด้วยกลุ่มดาวฤกษ์ เนบิวลา และวัตถุท้องฟ้าอื่นๆ รวมเรียกว่า
กาแล็กซี ระบบสุริยะเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือก ระบบที่รวบรวมกาแล็กซีหลายแสน
ล้านกาแล็กซีเข้าด้วยกัน ตลอดจนวัตถุต่างๆ ในท้องฟ้า เรียกว่า เอกภพ (Universe)

การบอกตำ�แหน่งของวัตถุท้องฟ้า
หัวข้อนี้มุ่งหมายให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลการบอก
ต�ำแหน่งวัตถุบนโลก โดยใช้ค่าละติจูด (latitude) และ
ลองจิจูด (longitude) และการบอกต�ำแหน่งวัตถุท้องฟ้า
สามารถบอกโดยใช้มุมห่าง (elongation)   มุมทิศ  (azimuth)
และมุมเงย (altitude)

หนังสือเรียนหน้า 40
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เวลาที่ใช้ 2 ชั่วโมง

เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. อธิบายหลักการกำ�หนดเส้นละติจูดและลองจิจูดบอกตำ�แหน่งบนโลก
2. ทดลองอภิปรายและสรุปกิจกรรมระยะเชิงมุม
3. อธิบายระยะเชิงมุมของดวงดาว ซึง่ กำ�หนดเป็นค่ามุมห่าง (elongation)
4. อธิบายการบอกตำ�แหน่งดวงดาวบนท้องฟ้าด้วยค่ามุมเงย (altitude) และ มุมทิศ (azimuth)
5. อธิบายวิธกี ารใช้แผนทีด่ าวในระบบพิกดั ขอบฟ้าที่บอกค่ามุมเงยและมุมทิศ
6. นำ�แผนที่ดาวไปใช้ดูดาวท้องฟ้าจริง

2.1.1 ระยะเชิงมุมและมุมห่าง

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง

เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
อธิบายระยะเชิงมุมและมุมห่าง

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูให้นักเรียนศึกษาข้อมูลหัวข้อ 2.1 การบอกต�ำแหน่งของวัตถุท้องฟ้า ตามบทเรียนในหนังสือ
ขั้วโลกเหนือ
เส้นลองจิจูด
เส้นศูนย์สูตร
เส้นละติจูด

ภาพ 2.1 เส้นสมมติบนโลก
บทที่ 2 ดวงดาวบนท้องฟ้า
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ความรู้เพิ่มเติม
ประเทศไทย มีต�ำแหน่งละติจูดและลองจิจูดดังนี้
กรุงเทพมหานคร อยู่ละติจูด 13.9 องศาเหนือ ลองจิจูด 100.5 องศาตะวันออก
เหนือสุด (อ.แม่สาย จ.เชียงราย) อยู่ละติจูด 20.4 องศาเหนือ
ใต้สุด (อ.เบตง จ.ยะลา) อยู่ละติจูด 5.6 องศาเหนือ
ตะวันออกสุด (อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี) อยู่ลองจิจูด 105.7 องศาตะวันออก
ตะวันตกสุด (อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน) อยู่ลองจิจูด 97.3 องศาตะวันออก
หลังจากศึกษาเรื่องต�ำแหน่งบนโลกแล้ว อ้างถึงการบอกต�ำแหน่งบนท้องฟ้า โดยทดลองเพื่อ
ให้เกิดความเข้าใจระยะเชิงมุม (angular distance)

กิจกรรม 2.1 ระยะเชิงมุม
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองทำ�กิจกรรมและวัดระยะเชิงมุมวัตถุสองชิ้นที่อยู่ในตำ�แหน่งต่างกัน
2. อธิบายและสรุประยะเชิงมุมที่ได้จากการวัด

ตัวอย่างผลการทำ�กิจกรรม วัดระยะวัตถุที่ตำ�แหน่งเดิม
ผู้สังเกต
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3

ระยะเชิงมุม (องศา)
20
20
20

อภิปรายหลังทำ�กิจกรรม
ค่าระยะเชิงมุมที่ได้ของวัตถุชิ้นเดียวกัน ณ ต�ำแหน่งเดียวกัน มีค่าเป็น 20 องศา มีค่าเท่ากัน

ข้อแนะนำ�เพิ่มเติม
ครูให้นักเรียนแต่ละคนในห้องวัดระยะเชิงมุมของวัตถุในต�ำแหน่งของผู้วัดแตกต่างกัน แล้ว
อภิปรายผลที่ได้ จะได้ข้อสรุปว่า ระยะเชิงมุมจะมีค่าแตกต่างกัน เพราะวัดในต�ำแหน่งที่แตกต่างกัน
ต่อจากนั้นศึกษาภาพระยะเชิงมุมดาวฤกษ์บนท้องฟ้าตามภาพในหนังสือเรียน
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ความรู้เพิ่มเติม
ครู ให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียน โดยใช้มือวัดมุมดาวดังรูป โดยให้นักเรียนทดลองเหยียด
แขนตรงแล้วใช้กำ� ปัน้ มือเริม่ ต้นจากระดับสายตา ท�ำต่อกันจนถึงจุดเหนือศีรษะ นับจ�ำนวนครัง้ ทีต่ อ่ กัน
ได้ 9 ก�ำปั้น เป็นมุมรวม 90 องศา ดังนั้น 1 ก�ำปั้นเท่ากับ 10 องศา ท�ำนองเดียวกันถ้าใช้นิ้วชี้และ
นิ้วก้อย ระยะเชิงมุม 15 องศา เป็นต้น
กฎทองค�ำ : การใช้มือวัดมุมดาว

ภาพ 2.2 การใช้มือวัดมุมดาว

เมือ่ ยืนบนโลก เหยียดแขนตรงและกางนิว้ ทุกนิว้ ยืน่ ไปบนฟ้า ระยะห่างบนฟ้าระหว่างปลายนิว้ ดังนี้
- นิ้วโป้งกับนิ้วก้อย ห่างกัน 22 องศา
- นิ้วชี้กับนิ้วก้อย ห่างกัน 15 องศา
- ความหนาของนิ้วชี้ ประมาณ 2 องศา
- ความหนาของนิ้วชี้ นิ้วกลาง ประมาณ 4 องศา
- ความหนาของนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง ประมาณ 5 องศา
- ความหนาของนิ้วก้อย ประมาณ 1 องศา
- หนึ่งก�ำปั้นระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วก้อย เท่ากับ 10 องศา
1o

5o

ดาวเหนือ

28o
ดาวหมีใหญ่

25o

15o

10o

5o

15o

10o

ภาพ 2.3 การวัดระยะมุมโดยใช้มือ

หมายเหตุ : ระยะห่างบนฟ้าส�ำหรับวัดระยะทางของดวงดาวบนท้องฟ้าทีส่ งั เกตเห็น เป็นระยะเชิงมุม
บทที่ 2 ดวงดาวบนท้องฟ้า
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ครู ให้ความรู้เรื่องค่ามุมห่าง (elongation) เป็นระยะทางเชิงมุมระหว่างดวงอาทิตย์กับ
ดาวเคราะห์ หรือดวงจันทร์ที่มองจากโลก ส�ำหรับดาวเคราะห์วงใน คือ ดาวพุธและดาวศุกร์ มุมห่าง
มีช่วงจ�ำกัด โดยมุมห่างสูงสุดไปทางตะวันออกหรือตะวันตกของดวงอาทิตย์ เรียกว่า มุมห่างสุด
(greatest elongation) มุมห่างสุดของดาวพุธประมาณ 28 องศา ดาวศุกร์ประมาณ 47 องศา (ข้อมูล : จาก
พจนานุกรมศัพท์ดาราศาสตร์อังกฤษ-ไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ของ
สมาคมดาราศาสตร์ไทย) ดังรูปภาพประกอบ
วงโคจรของดาวเคราะห์วงใน

ดวงอาทิตย์

โลก

มุมห่างสุด

ภาพ 2.4 มุมห่างของดาวเคราะห์วงใน

จากข้อมูลที่ว่าดาวพุธมีค่ามุมห่างสุดเป็น 28 องศา หมายความว่าอย่างไร
แนวค�ำตอบ เมือ่ มองจากโลก ดาวพุธจะห่างจากดวงอาทิตย์เป็นมุมห่างสุดไปทางตะวันออก
หรือตะวันตกของดวงอาทิตย์ มีค่าเท่ากับ 28 องศา นั่นหมายความว่า เมื่อมองดาวพุธ
ในช่วงหัวค�่ำหรือเช้ามืด จะอยู่สูงไม่เกินขอบฟ้าประมาณ 28 องศา
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2.1.2 มุมทิศมุมเงย
ครูอภิปรายเรือ่ งการใช้มอื วัดมุมดาวทีก่ ล่าวมาแล้ว ถ้าจะบอกว่าดาวดวงหนึง่ บนฟ้า ณ เวลานัน้
อยู่ต�ำแหน่งใด ค่าที่ใช้บอกทิศทางของดวงดาวดังกล่าวเรียกว่า มุมทิศ (azimuth) และค่าที่ใช้บอก
ความสูงของดวงดาวว่าสูงจากขอบฟ้าเท่าไร เรียกว่า มุมเงย (altitude)

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
อธิบายวิธีการบอกต�ำแหน่งดวงดาวในระบบ
พิกัดขอบฟ้าได้แก่ ค่ามุมเงย และมุมทิศ

เวลาที่ใช้ 30 นาที

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูให้นักเรียนยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ แล้ววัดจุดเริ่มต้นจากทิศเหนือมีค่ามุมทิศ 0 องศา
แล้วหมุนรอบตัวเองตามเข็มนาฬิกาไปทางทิศตะวันออก ถามนักเรียนว่ามีค่ามุมทิศเท่าไร (มุมทิศ 90
องศา) เมื่อหมุนครบรอบสรุปได้ดังรูป โดยมุมทิศมีค่าตั้งแต่ 0-360 องศา โดยก�ำหนดทิศเหนือ ทิศ
ตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตก มีมุมทิศ 0๐ 90๐ 180๐ และ 270๐ ตามล�ำดับ
N 0o

W 270o

E 90o

S 180o

บทที่ 2 ดวงดาวบนท้องฟ้า
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ให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องทรงกลมท้องฟ้า ดังรูป
จุดเหนือศีรษะ

ทิศตะวันตก
มุมเงย

ทิศใต้

มุมทิศ
ขอบฟ้า

ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก

จุดใต้ฟ้า

ภาพ 2.5 ทรงกลมฟ้า
(ที่มา : สมาคมดาราศาสตร์ ไทย “รอบรู้ดูดาว คู่มือชมฟ้า ส�ำหรับคนไทย” หน้า 26)

วงกลมใหญ่ที่ลากผ่านทิศเหนือ ของผู ้ สั ง เกต ตั้ ง ฉากกั บ ขอบฟ้ า ขึ้ น ไปผ่ า น จุ ด จอมฟ้ า
(จุดเหนือศีรษะ) เลยลงไปผ่านทิศใต้ของผู้สังเกต โดยตั้งฉากกับขอบฟ้า คือ เส้นเมริเดียนฟ้า
(celestial meridian) ซึ่งแบ่งท้องฟ้าออกเป็นด้านตะวันออกและด้านตะวันตก ผู้สังเกตที่ต้องการบอก
ต�ำแหน่งดาวเทียบกับขอบฟ้า ณ ที่ใด ต้องบอกได้ว่า ดาวอยู่ทางทิศใด และอยู่สูงเท่าใด ดังนี้
มุมเงย (altitude) คือ มุมที่วัดจากเส้นขอบฟ้า ตั้งฉากขึ้นไปหาดาวที่สังเกต มุมเงยมีค่าตั้งแต่
0 องศา ถึง 90 องศา จุดเหนือศีรษะ (จุดจอมฟ้า) มีมุมเงย 90 องศา หากมุมเงยมีค่าติดลบแสดงว่า
ดาวดวงนั้นอยู่ใต้ขอบฟ้า
มุมทิศ (azimuth) คือ มุมที่วัดจากจุดทิศเหนือไปตามเส้นขอบฟ้าในทิศตามเข็มนาฬิกา
(ไปทางทิศตะวันออก) จนถึงจุดตัดของเส้นซึ่งลากผ่านดาวที่สังเกตลงมาตั้งฉากกับเส้นขอบฟ้า มุมทิศ
มีค่าตั้งแต่ 0 องศา ถึง 360 องศา โดยก�ำหนดว่าทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก มี
มุมทิศ 0 องศา, 90 องศา, 180 องศา และ 270 องศา ตามล�ำดับ
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หลังจากนั้นตอบค�ำถามในหนังสือเรียน
การบอกค่ามุมทิศสามารถท�ำได้อย่างไร
แนวค�ำตอบ วัดจากจุดทิศเหนือไปตามเส้นขอบฟ้าในทิศตามเข็มนาฬิกา (ไปทางทิศ
ตะวันออก) จนถึงจุดตัดของเส้นซึ่งลากผ่านดาวที่สังเกตลงมาตั้งฉากกับเส้นขอบฟ้า
การบอกค่ามุมเงยสามารถท�ำได้อย่างไร
แนวค�ำตอบ วัดจากเส้นขอบฟ้า ตั้งฉากขึ้นไปหาดาวที่สังเกต
มุมทิศมีค่าต�่ำสุดและสูงสุดเท่าใด
แนวค�ำตอบ มุมทิศมีค่าต�่ำสุด 0 องศา มีค่าสูงสุด 360 องศา
มุมเงยมีค่าต�่ำสุดและสูงสุดเท่าใด
แนวค�ำตอบ มุมเงยมีค่าต�่ำสุด 0 องศา มีค่าสูงสุด 90 องศา
มุมทิศและมุมเงยของดาวในภาพ 2.3 มีค่าเท่าใด
แนวค�ำตอบ มุมทิศมีค่า 260 องศา มุมเงยมีค่า 45 องศา

2.1.3 แผนที่ดาว

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ใช้แผนที่ดาวระบบพิกัดขอบฟ้าได้
2. ฝึกทักษะการใช้แผนที่ดาว สังเกตท้องฟ้าจริงได้

เวลาที่ใช้ 30 นาที

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับมุมเงยและมุมทิศเพื่อน�ำมาใช้ในเรื่องการใช้แผนที่ดาว
2. ฝึกการใช้แผนที่ดาวตามกิจกรรม 2.2 ดูดาวให้เป็น และการใช้แผนที่ดาวจากนั้นตอบค�ำถาม
ในบทเรียน

บทที่ 2 ดวงดาวบนท้องฟ้า
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กิจกรรม 2.2 ดูดาวให้เป็น
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. อธิบายและทดลองใช้แผนที่ดาวอย่างถูกต้อง
2. นำ�แผนที่ดาวไปฝึกกับสังเกตดวงดาวท้องฟ้าจริง
3. หาคำ�ตอบเกี่ยวกับดวงดาวจากแผนที่ดาว

ข้อแนะนำ�ในการทำ�กิจกรรม
1. ครูอธิบายส่วนประกอบของแผนที่ดาวแต่ละส่วน ซึ่งประกอบด้วยดาวซีกฟ้าเหนือ และ
ดาวซีกฟ้าใต้ ซึ่งเป็นสองหน้า
2. ถ้าจะดูดาวซีกฟ้าเหนือให้หันหน้าไปทางทิศเหนือและใช้แผนที่ด้านที่เขียนว่าทิศเหนือ
(360 องศา) เข้าหาตัวนักเรียน ดาวซีกฟ้าใต้ทำ�นองเดียวกัน หันหน้าทางทิศใต้ ใช้แผนที่
ด้านที่เขียนว่าทิศใต้ (180 องศา) เข้าหาตัวนักเรียน
3. ให้ยกแผนที่ดาวตั้งขึ้น ทิศของแผนที่ดาวจะตรงกับทิศบนฟ้า
4. ถ้าโรงเรียนมีแผนที่ดาวในรูปแบบอื่นๆ เช่น แผนที่ดาวหน้าเดียวก็ใช้ด้านเดียว ดูได้ทั้ง
สองซีกฟ้า หรือมีแผนที่ฟ้าของสมาคมดาราศาสตร์ ไทย วิธีการใช้เหมือนกับของ สสวท.
ดังรูป
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จุดเหนือศีรษะ
75 ๐

60 ๐
45 ๐
30 ๐
15 ๐

270

มุมเงย

๐

315 ๐

ทิศเหนือ

45

๐

90 ๐

มุมทิศ

ภาพ 2.6 พิกัดบนแผนที่ดาว (มุมทิศมุมเงย)

5. พิกัดที่อยู่บนแผนที่ดาว ประกอบด้วยมุมเงยและมุมทิศ
- มุมเงยต่ำ�สุด คือ 0°(ขอบฟ้า) เส้นอื่น ๆ ที่ขนานกับขอบฟ้าคือเส้นที่มีมุมเงย 15°, 30°,
45°, 60°, 75° จุดเหนือศีรษะ (90 องศา)
- มุมทิศมีค่าตั้งแต่ 0°(ทิศเหนือ) 45° (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) 90° (ทิศตะวันออก), 270°
(ทิศตะวันตก) 315° (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)
6. ตำ�แหน่งดาวอ่านจากค่าพิกัดดังกล่าว
7. ให้นักเรียนทำ�กิจกรรม 2.2 ตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2 แล้วตอบคำ�ถามท้ายกิจกรรม

อภิปรายหลังทำ�กิจกรรม
ตอนที่ 1 ตอบค�ำถาม
จากภาพเป็นการศึกษาท้องฟ้า เวลา 20.00 น. ของวันที่อะไร เดือนอะไร
แนวค�ำตอบ ภาพที่เห็นในกิจกรรมศึกษาท้องฟ้า วันที่ 20 พฤศจิกายน
ในแผนที่ดาว สามารถสังเกตเห็นดวงจันทร์และดาวเคราะห์หรือไม่ อย่างไร
แนวค�ำตอบ ไม่สามารถเห็นได้ เพราะแผนทีด่ าวเป็นดาวฤกษ์ทปี่ รากฏบนท้องฟ้าทัง้ หมด
ดวงจันทร์และดาวเคราะห์มีการเคลื่อนที่ในแต่ละวัน แต่ละปี มีการเปลี่ยนต�ำแหน่ง ส่วน
ดาวฤกษ์ที่ปรากฏบนท้องฟ้าอยู่ไกลจากโลกมาก การเปลี่ยนต�ำแหน่งน้อยมาก
บทที่ 2 ดวงดาวบนท้องฟ้า
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ตอนที่ 2 ให้ใช้แผนที่ดาวตอบค�ำถาม
มุมทิศและมุมเงยของกระจุกดาวลูกไก่ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลา 20.00 น. มีค่าเท่าใด
แนวค�ำตอบ กระจุกดาวลูกไก่มีค่ามุมเงยประมาณ 50 องศา มุมทิศประมาณ 285 องศา
ในวันที่ 20 พฤศจิกายน กลุ่มดาวจระเข้ขึ้นและตกเวลาเท่าใด
แนวค�ำตอบ กลุ่มดาวจระเข้ขึ้นเวลา 24.00 น. และตกเวลา 17.00 น. ของวันถัดไป
ดาวเหนือและดาวบีเทลจุสในกลุ่มดาวนายพรานมีระยะเชิงมุมเท่าใด
แนวค�ำตอบ ดาวเหนือและดาวบีเทลจุสในกลุม่ ดาวนายพรานมีระยะเชิงมุมประมาณ 90 องศา
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน เวลา 20.00 น. ดาวที่อยู่ในต�ำแหน่งมุมทิศ 315 องศา มุมเงย 30
องศา คือดาวอะไร และดาวทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งมุมทิศ 95 องศา มุมเงย 20 องศา คือดาวอะไร
แนวค�ำตอบ ดาวหางหงส์ อยู่ในกลุ่มดาวหงส์ และดาวไรเจล อยู่ในกลุ่มดาวนายพราน
(หรือกลุ่มดาวเต่า)

กลุ่มดาว
จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. เข้าใจและอธิบายกลุ่มดาวที่ใช้หาทิศเหนือ อาทิ
กลุ่มดาวจระเข้ กลุ่มดาวค้างคาว อีกทัง้ กลุ่มดาวที่
บอกแนวที่ ใช้ไปทางทิศเหนือ ได้แก่ กลุ่มดาว
นายพราน
2. อธิบายการเคลือ่ นทีป่ รากฏของกลุม่ ดาวจักรราศีใน
รอบปี
3. อธิบายการเคลื่อนที่ปรากฏของดาวเคราะห์และ
ดวงอาทิตย์ผ่านกลุ่มดาวจักรราศีเมื่อมองจากโลก
4. สื บ ค้ น ข้ อ มู ล และอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ กาแล็ ก ซี แ ละ
เอกภพ

เวลาที่ใช้ 4 ชั่วโมง
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หนังสือเรียนหน้า 44

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มดาวจระเข้
1. ครูให้นักเรียนใช้แผนที่ดาวหมุนวัน เดือน ตามบทเรียนในหนังสือเรียน จะช่วยท�ำให้เข้าใจ
มากขึ้น
2. ให้นักเรียนไปสังเกตท้องฟ้าจริงที่บ้าน หรือโรงเรียนจัดกิจกรรมดูดาวในตอนกลางคืน
3. ตอบค�ำถามโดยใช้แผนที่ดาวส�ำหรับฝึกให้นักเรียนมีความช�ำนาญมากขึ้น
ขณะกลุ่มดาวจระเข้ก�ำลังจะตก ส่วนใดของจระเข้จะลับขอบฟ้าก่อน
แนวค�ำตอบ ส่วนหัวของกลุ่มดาวจระเข้จะลงลับขอบฟ้าก่อน
เมื่อกลุ่มดาวจระเข้ขึ้นไปอยู่สูงสุดบนฟ้าจะอยู่ทางทิศใด
แนวค�ำตอบ กลุ่มดาวจระเข้อยู่ทางทิศเหนือ
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม นักเรียนสามารถใช้การขึน้ ตกของกลุ่มดาวจระเข้บอก
เวลาได้หรือไม่ อย่างไร
แนวค�ำตอบ ได้ ถ้าสังเกตเห็นกลุ่มดาวจระเข้หัวขึ้น แสดงว่าเป็นเวลาหัวค�่ำ และถ้าหาง
ชี้ขึ้น แสดงว่าใกล้ตอนเช้า

กลุ่มดาวสิงโต
ดาวเหนือ

กลุ่มดาวจระเข้
กลุ่มดาวหมีเล็ก

เหนือ                                 ตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาพ 2.7 กลุ่มดาวจระเข้ หรือกลุ่มดาวหมีใหญ่

บทที่ 2 ดวงดาวบนท้องฟ้า
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  กลุ่มดาวค้างคาวหรือกลุ่มดาวแคสซิโอเปีย
บนท้องฟ้าทางทิศเหนือมีดาวอีกกลุม่ หนึง่ ประกอบด้วยดาวฤกษ์ 5 ดวงเรียงกันเป็นรูปร่างคล้าย
ตัวเอ็ม (M) คนไทยจินตนาการเป็นรูปค้างคาว จึงเรียกดาวกลุ่มนี้ว่า กลุ่มดาวค้างคาว แต่ชาวกรีก
เรียกว่า กลุ่มดาวแคสซิโอเปีย
ครู ให้นักเรียนใช้แผนที่ดาวส�ำหรับศึกษาหาทิศเหนือจากกลุ่มดาวค้างคาวท�ำนองเดียวกับ
กลุ่มดาวจระเข้ และไปศึกษาสังเกตท้องฟ้าจริงด้วย

ข้อแนะนำ�ทำ�กิจกรรม
ครูนำ�เสนอรูปภาพแล้วให้นกั เรียนสรุปแนวคิดเป็นแบบฝึกหัดดังรูป กลุม่ ดาวจระเข้ กลุม่ ดาวค้างคาว
นักเรียนอาจใช้แผนที่ดาวเพื่อหาค�ำตอบตามค�ำอธิบายหรือค�ำถาม

ดาวเหนือ

กลุ่มดาวค้างคาว

ตะวันออกเฉียงเหนือ
เหนือ
ภาพ 2.8 กลุ่มดาวค้างคาวหรือกลุ่มดาวแคสสิโอเปีย

  กลุ่มดาวนายพรานหรือกลุ่มดาวเต่า
ครูใช้แผนทีด่ าวเพือ่ อธิบายตามเนือ้ หาในบทเรียน เพือ่ ให้นกั เรียนเข้าใจยิง่ ขึน้ และมอบหมาย
ให้ไปดูดาวท้องฟ้าจริงด้วย
เพราะเหตุใดในช่วงหัวค�่ำของเดือนเมษายนจึงใช้กลุ่มดาวจระเข้ในการหาทิศเหนือ ขณะ
ที่ในช่วงหัวค�่ำเดือนตุลาคม กลับใช้กลุ่มดาวค้างคาว
แนวค�ำตอบ เนื่องจากช่วงหัวค�่ำของเดือนเมษายนสามารถสังเกตเห็นกลุ่มดาวจระเข้
ได้ชัดเจนในขณะที่กลุ่มดาวค้างคาวได้ตกลับขอบฟ้าไปแล้ว และช่วงหัวค�่ำของเดือน
่มดาวหมี
ตุลาคม สามารถสังกลุ
เกตเห็
นกลุเ่ล็มกดาวค้างคาวได้ชัดเจน ในขณะเดียวกันกลุ่มดาวจระเข้
ได้ตกลับขอบฟ้าไปแล้ว
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  กลุ่มดาวจักรราศี
ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นศึ ก ษาข้ อ มู ล จากบทเรี ย นในหนั ง สื อ เรี ย นพร้ อ มกั บ ใช้ แ ผนที่ ดาวหมุ น หา
กลุม่ ดาวจักรราศี ซึง่ อยู่ในแนวเส้นสุรยิ วิถที งั้ 12 กลุม่ เมือ่ นักเรียนอ่านบทเรียนเข้าใจแล้ว ครูนำ� ภาพ
และค�ำถามให้นักเรียนท�ำ เพื่อทบทวนความเข้าใจ ดังรูป

ภาพ 2.9 กลุ่มดาวจักราศี

จากรูป คนบนโลกเห็นดวงอาทิตย์เคลือ่ นทีป่ รากฏอยูใ่ นกลุม่ ดาวใด และต่อไปจะเคลือ่ นที่
ไปปรากฏอยู่ในกลุ่มดาวอะไร
แนวค�ำตอบ กลุ่มดาวสิงโต และต่อไปจะเคลื่อนที่ปรากฏอยู่ในกลุ่มดาวหญิงพรหมจารีย์
คนบนโลกเห็นดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ปรากฏผ่านกลุ่มดาวจักรราศีไปทางทิศอะไร เพราะ
เหตุใด จงอภิปราย
แนวค�ำตอบ ดวงอาทิตย์เคลือ่ นทีป่ รากฏผ่านกลุม่ ดาวจักราศีจากทิศตะวันตกไปทิศตะวัน
ออก เพราะโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก
คนบนโลกเห็นดวงจันทร์และดาวเคราะห์ตา่ งๆ เคลือ่ นทีป่ รากฏผ่านกลุม่ ดาวจักรราศีดว้ ย
หรือไม่ เพราะเหตุใด
แนวค�ำตอบ สังเกตเห็นด้วยเนือ่ งจาก ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลก และดาวเคราะห์ตา่ งๆ
เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ และอยู่ในระบบสุริยะ
ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลและอภิปรายจากภาพกลุ่มดาวจักรราศี และศึกษารายละเอียดใน
บทเรียนแล้วช่วยกันตอบค�ำถาม
ในวันที่ 22 กันยายน เราจะไม่สามารถเห็นกลุ่มดาวจักรราศีกลุ่มใด เพราะเหตุใด
แนวค�ำตอบ จากภาพในเดือนกันยายน เราเกือบไม่สามารถเห็นกลุม่ ดาวกันย์ (หญิงพรหม
จารีย์) เพราะดวงอาทิตย์ปรากฏในกลุ่มดาวนี้ซึ่งขึ้นและตกพร้อมดวงอาทิตย์ เราจึงมอง
ไม่เห็นกลุ่มดาวกันย์
บทที่ 2 ดวงดาวบนท้องฟ้า
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ในแต่ละคืนหากเราเฝ้าสังเกตกลุ่มดาวจักรราศี เราจะสังเกตได้กี่กลุ่ม
แนวค�ำตอบ ในแต่ละคืน หากเราเฝ้าสังเกตกลุ่มดาวจักรราศี เราจะสังเกตได้ 11 กลุ่ม
กลุ่มที่มองไม่เห็นคือกลุ่มที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่

ความรู้เพิ่มเติมสำ�หรับครู
(ไม่ควรนำ�ไปประเมินกับนักเรียน)
การหมุ น ควงของแกนโลกและ
ราศีกับกลุ่มดาว
เนื่องจากเส้นสุริยวิถีอยู่ในระนาบ
ที่เอียงท�ำมุม 23.5 องศา กับระนาบ
เส้ น ศู น ย์ สู ต รฟ้ า เราจึ ง เห็ น กลุ ่ ม ดาว
จั ก รราศี ป รากฏอยู ่ บ นท้ อ งฟ้ า ด้ า น
ทิศเหนือ และทิศใต้ กลุ่มดาวจักราศีที่
ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าด้านทิศเหนือมี 6
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดาวปลา แกะ วัว คนคู่
ปู และกลุ่มดาวสิงโต กลุ่มดาวที่ปรากฏ
อยู่ทางเหนือสุด คือกลุ่มดาวคนคู่ ส่วน
กลุ่มดาวจักรราศีอีก 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ดาวหญิงพรหมจารีย์ คันชั่ง แมงป่อง
คนถือธนู แพะทะเล และกลุ่มดาวคน
แบกหม้อน�้ำ  ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าด้าน
ทิศใต้ กลุ่มดาวที่ปรากฏอยู่ทางใต้สุดคือ
กลุ่มดาวแมงป่อง
การศึกษาต�ำแหน่งของดวงอาทิตย์
ในรอบปี ห นึ่ ง ๆ ท� ำ ให้ เ ราทราบว่ า ใน
ปัจจุบันดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ปรากฏอยู่
ในราศี ต ่ างๆ คลาดเคลื่อ นไปจากเดิม
ศึกษาได้จากรูป

ตะวันตก

กลุ่มดาว
คนแบกหม้อนํ้า

ราศีมีน
21 ก.พ.

กลุ่มดาว
แพะทะเล

ราศีกุมภ์
21 ม.ค.

กลุ่มดาว
คนยิงธนู
กลุ่มดาว
แมงป่อง

เส้นสุริยวิถี

กลุ่มดาว
คันชั่ง
ใต้
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ราศีมังกร
21 ธ.ค.
เส้นศูนย์สูตรฟ้า
ราศีธนู
21 พ.ย.
ราศีพฤศจิก
21 ต.ค.
เหนือ

กลุ่มดาว
หญิงพรหมจารีย์

ราศีตุล
21 ก.ย.

กลุ่มดาว
สิงโต

ราศีกันย์
21 ส.ค.

กลุ่มดาว
ปู

ราศีสิงห์
21 ก.ค.

กลุ่มดาว
คนคู่

ราศีกรกฏ
21 มิ.ย.

กลุ่มดาว
วัว

ราศีมิถุน
21 พ.ค.

กลุ่มดาว
แกะ

ราศีพฤษภ
21 เม.ย.

กลุ่มดาว
ปลา

กลุ่มดาวจักรราศีและราศีต่างๆ ทั้ง 12 ราศี

21 มี.ค.

ตะวันออก

ราศีเมษ
21 มี.ค.

เมื่อประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว นักดาราศาสตร์ชาวกรีก ได้แบ่งกลุ่มดาวที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่
ปรากฏผ่านออกเป็น 12 กลุ่ม โดยเริ่มจากจุดตัดของเส้นสุริยวิถีกับเส้นศูนย์สูตร ตรงกับเวลาที่
ดวงอาทิตย์เริม่ เคลือ่ นทีป่ รากฏเข้าไปอยูใ่ นกลุม่ ดาวแกะ เราจึงถือว่าจุดตัดนีเ้ ป็นจุดเริม่ ต้นของกลุม่ ดาว
จักรราศี กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มดาวแกะ ซึ่งอยู่ในช่วงราศีเมษ และดวงอาทิตย์อยู่ในราศีเมษ ระหว่าง
วันที่ 1-30 เมษายน หลังจากนั้นดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ผ่านกลุ่มดาวอื่นๆไปจนครบ 12 กลุ่มตาม
ล�ำดับ
จากการศึกษาของนักดาราศาสตร์พบว่า การหมุนควงของแกนหมุนของโลก มีผลท�ำให้มนุษย์
เห็นดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่ในราศีต่างๆ คลาดเคลื่อนไปจากเดิม ในปัจจุบันดวงอาทิตย์เคลื่อนที่
ปรากฏอยู่ในราศีเมษ ในช่วงเวลาประมาณวันที่ 21 มีนาคมถึงวันที่ 20 เมษายน จากนั้นเข้าสู่ราศี
พฤษภ และราศีอื่นๆ ต่อไปตามล�ำดับ

กิจกรรม 2.3 สร้างแบบจำ�ลองกลุ่มดาวค้างคาว
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สร้างแบบจำ�ลองจากข้อมูลของกลุ่มดาวได้
2. อธิบายการมองเห็นดาวฤกษ์ที่อยู่ห่างกัน เรียงตัวกันเป็นกลุ่มดาว

วัสดุ อุปกรณ์
รายการ
1. ดินนำ�้
น�้ำมมััน 5 สี สีละ 1 ก้อน
2. ด้ายสีดำ�
3. ไม้จิ้มฟัน
4. กล่องกระดาษขนาด 30 cm. x 30 cm. x 50 cm.
5. กระดาษโปสเตอร์สีดำ�

จำ�นวน/กลุ่ม
5 ก้อน
1 หลอด
5 อัน
1 ใบ
3 แผ่น

การเตรียมล่วงหน้า
1. ครูเตรียมกล่องกระดาษ จำ�นวนเท่ากับกลุ่มนักเรียน
2. ตัดฝากล่องด้านหนึ่ง แล้วทาสีดำ�หรือบุภายในกล่องด้วยกระดาษสีดำ�
บทที่ 2 ดวงดาวบนท้องฟ้า
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อภิปรายก่อนกิจกรรม
นักเรียนร่วมกันพิจารณาข้อมูลในตารางสร้างแบบจ�ำลองกลุ่มดาวค้างคาว และอภิปราย
เกี่ยวกับกลุ่มดาวค้างคาว จากการอภิปรายนักเรียนควรสรุปข้อมูลจากตารางได้ว่า กลุ่มดาว
ค้างคาวประกอบด้วยดาวฤกษ์ 5 ดวง ปรากฏเป็นตัวอักษร M มีอันดับความสว่างปรากฏไม่เท่า
กัน และระยะห่างจากโลกไม่เท่ากัน

ตัวอย่างการสร้างแบบจ�ำลองกลุ่มดาวค้างคาว
1. ปั้นดินน�้ำมันทุกสีเป็นก้อนกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร ก้อนละ 1 สี รวม
5 ก้อน
2. แขวนดินน�้ำมันแต่ละก้อน โดยให้วัดระยะจากปากกล่องด้านที่เปิดเข้าไปถึงต�ำแหน่ง
จุดแขวน ดังนี้
- ดินน�ำ้ มันก้อนกลมสีแดง ระยะห่างจากปากกล่อง 4.5 เซนติเมตร
- ดินน�ำ้ มันก้อนกลมสีเหลือง ระยะห่างจากปากกล่อง 15.0 เซนติเมตร
- ดินน�ำ้ มันก้อนกลมสีเขียว ระยะห่างจากปากกล่อง 9.6 เซนติเมตร
- ดินน�ำ้ มันก้อนกลมสีชมพู ระยะห่างจากปากกล่อง 4.3 เซนติเมตร
- ดินน�ำ้ มันก้อนกลมสีฟ้า ระยะห่างจากปากกล่อง 50.0 เซนติเมตร
3. น�ำดินน�้ำมันจากข้อ 1. ทุกๆ ก้อน ผูกติดกับด้ายยาว 30 เซนติเมตร แล้วน�ำไปแขวนที่
ระยะต่างๆ ในข้อ 2. และจัดระยะด้ายทีผ่ กู ติดดินน�ำ้ มันและไม้จมิ้ ฟันให้มลี กั ษณะสูงหรือต�ำ 
่ ดังรูป
ไม้จิ้มฟัน
ด้ายสีดำ�
ดินนํ้ามัน
แบบจ�ำลองกลุ่มดาวค้างคาว

4. เมื่อนักเรียนสร้างแบบจ�ำลองกลุ่มดาวค้างคาวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูตั้งค�ำถามเพื่อให้
นักเรียนสังเกตและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับแบบจ�ำลองกลุ่มดาวค้างคาว
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เมื่อนักเรียนอยู่ใกล้กล่องแบบจ�ำลองกลุ่มดาวค้างคาว ดาวดวงที่ 1 ถึง 5 มีลักษณะของ
ต�ำแหน่งเป็นอย่างไร
แนวค�ำตอบ อยู่ห่างและไม่เรียงตัวกัน
ถ้านักเรียนมองดูแบบจ�ำลองกลุม่ ดาวค้างคาวทีร่ ะยะ 20 เมตร ดาวแต่ละดวงอยูใ่ นลักษณะ
และต�ำแหน่งอย่างไร
แนวค�ำตอบ การมองวัตถุที่อยู่ระยะไกลๆ จะมองเห็นอยู่ในแนวเดียวกัน เหมือนกับที่เรา
มองกลุ่มดาวต่างๆ จากพื้นโลก

อภิปรายหลังกิจกรรม
จากการสังเกต การอภิปราย และการตอบค�ำถาม ครูให้นักเรียนอภิปรายต่อไปว่า มนุษย์จัด
ดาวฤกษ์ที่มองเห็นปรากฏอยู่ใกล้กัน และเรียงตัวกันเป็นกลุ่มๆ ว่า กลุ่มดาว แต่จากข้อมูลของกลุ่ม
ดาวค้างคาว เมื่อน�ำมาสร้างเป็นแบบจ�ำลอง ดาวฤกษ์กลุ่มนี้ไม่ได้เรียงตัวกันและอยู่ห่างกัน นักเรียน
ควรจะสรุปได้ว่า การมองวัตถุที่อยู่ระยะไกลๆ จะมองเห็นอยู่ในแนวเดียวกัน แม้วัตถุนั้นจะอยู่ใน
ต�ำแหน่งห่างกัน จึงเหมือนกับการมองกลุ่มดาวฤกษ์ต่างๆ จากพื้นโลก
การน�ำความรู้เรื่องการสร้างแบบจ�ำลองกลุ่มดาวค้างคาวไปใช้ประโยชน์ในด้านการสร้างแบบ
จ�ำลองกลุ่มดาวอื่นๆ ซึ่งจะสามารรถให้รายละเอียดของข้อมูลของดาวแต่ละดวงในสามมิติ จากนั้น
นักเรียนช่วยกันตอบค�ำถามจากบทเรียน ดังนี้
จากกิจกรรมการสร้างแบบจ�ำลองกลุ่มดาวค้างคาวสามารถสรุปได้ว่าอย่างไร
แนวค�ำตอบ การที่สังเกตเห็นดาวแต่ละดวงในกลุ่มดาวค้างคาวในระนาบเดียวกันเพราะ
นัยน์ตามีขีดจ�ำกัดในการมองเห็น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ดาวแต่ละดวงมีระยะห่างจาก
ผู้สังเกตต่างกันและไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกัน
ดาวดวงที่ 2 และ 5 ในกลุ่มดาวค้างคาว มีระยะห่างจากโลกต่างกันประมาณกี่กิโลเมตร
แนวค�ำตอบ เนื่องจาก ดาวดวงที่ 2 มีระยะห่างจากโลก 150 ปีแสง และ ดาวดวงที่ 5
มีระยะห่างจากโลก 500 ปีแสง ดังนั้น ดาวดวงที่ 2 และ 5 จึงมีระยะห่างกัน 350 ปีแสง
เมื่อคิดเป็นระยะในหน่วยกิโลเมตร จึงได้เท่ากับ 3.3 x 1015 กิโลเมตร
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ความรู้เพิ่มเติม
ครูให้ข้อมูลและความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโชติมาตรปรากฏ (อันดับความสว่างปรากฏ)
โชติมาตรปรากฏ หรืออันดับความสว่างปรากฏ (apparent magnitude) เป็นระดับความสว่าง
ของดาวฤกษ์หรือวัตถุทอ้ งฟ้าเมือ่ มองจากโลก ขึน้ กับก�ำลังส่องสว่าง (luminosity) และระยะห่างจากโลก
ในแผนที่ดาวจะมีค่าเทียบโชติมาตรปรากฏกับขนาดของดวงดาว ค่าตัวเลขจะเป็น 6 5 4 3 2
1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ถ้ายิ่งมีตัวเลขมีค่ามากเป็นบวกจะสว่างน้อยกว่าค่าตัวเลขติดลบ ตัวอย่างเช่น
โชติมาตรปรากฏมีค่า 6 มีความสว่างน้อยกว่าโชติมาตรปรากฏที่มีค่า -6 เป็นต้น

กาแล็กซีและเอกภพ
ครูอภิปรายร่วมกับนักเรียนตามบทเรียนในหนังสือเรียน และสืบค้นภาพถ่ายจาก NASA ทาง
อินเทอร์เน็ต และน�ำแผนที่ดาวมาใช้ประกอบ ซึ่งที่เป็นแถบผ่านกลุ่มดาวทั้งด้านซีกฟ้าเหนือและซีก
ฟ้าใต้ ให้นักเรียนเขียนกลุ่มดาวที่อยู่ในแถบทางช้างเผือก
ถ้าสามารถจัดกิจกรรมดูดาวกลางคืน ในสภาพที่ท้องฟ้ามืดปราศจากแสงไฟและเมฆหมอก จะ
สามารถเห็นทางช้างเผือกได้เช่นกัน
สืบค้นภาพถ่ายกาแล็กซีทถี่ า่ ยด้วยกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล จากเว็บไซต์ www.nasa.org
จะปรากฏกาแล็กซีมากมาย ซึ่งกาแล็กซีหลายแสนล้านแหล่งรวมเป็นเอกภพ
ค�ำถาม ทางช้างเผือกมีขนาดกว้างใหญ่เพียงใด
แนวค�ำตอบ กาแล็กซีทางช้างเผือก มีขนาดดังนี้
เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 100,000 ปีแสง
ความหนาบริเวณศูนย์กลางประมาณ 12,000 ปีแสง
ระบบสุริยะอยู่ห่างจากใจกลางกาแล็กซีประมาณ 30,000 ปีแสง
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ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ดวงหนึง่ ในกาแล็กซีทางช้างเผือก ซึง่ อยูห่ า่ งจากจุดศูนย์กลางดาราจักร
ออกไปประมาณ 30,000 ปีแสง เส้นผ่านศูนย์กลางของดาราจักรทางช้างเผือกยาวถึง 100,000 ปีแสง
และบริเวณศูนย์กลางดาราจักรหนา 12,000 ปีแสง

ต�ำแหน่งดวงอาทิตย์
30,000 ปีแสง
100,000 ปีแสง

ศูนย์กลางดาราจักร

12,000 ปีแสง
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คำ�ถามท้ายบทที่ 2
1. กลุ่มดาวแตกต่างจากดาวอย่างไร
แนวค�ำตอบ ดาวฤกษ์ที่ปรากฏมีแสงระยิบระยับเต็มท้องฟ้าอันมีอาณาเขตกว้างใหญ่
ไพศาล และเพือ่ สะดวกแก่การสังเกตจึงแบ่งท้องฟ้าออกเป็นเขตๆ แต่ละเขตมีดาวเรียงราย
กันอยู่ คนโบราณเรียกว่า กลุม่ ดาว (constellation) ซึง่ นักดาราศาสตร์ได้แบ่งเขตกลุม่ ดาว
ให้แน่ชัดโดยใช้เส้นขนานกับเส้นศูนย์สูตรท้องฟ้า และเส้นขนานกับเส้นลองจิจูด ปัจจุบัน
ก�ำหนดดาวฤกษ์เป็น 88 กลุ่ม กลุ่มดาวจึงหมายถึงอาณาเขตแคบๆ ของท้องฟ้า ซึ่ง
ดาวฤกษ์ปรากฏอยู่ ส่วนดาวนัน้ เป็นดวงเดียวทีอ่ าจจะเป็นดาวฤกษ์ (star) หรือ ดาวเคราะห์
(planet)
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2. จากภาพ ดาว ก มีมมุ ทิศและมุมเงยเท่าใด และดาว ก มีระยะเชิงมุมจากดาว ข เท่าใด
แนวค�ำตอบ ดาว ก มีมมุ ทิศ 80 องศา มีมมุ เงย 60 องศา และมีระยะเชิงมุมจากดาว ข 15 องศา
3. นักเรียนคิดว่าระหว่างดาวพุธและดาวศุกร์ ดาวเคราะห์ดวงใดมีมุมห่างสุดมากกว่ากัน
แนวค�ำตอบ ดาวศุกร์มีมุมห่างสุดมากกว่าดาวพุธ เนื่องจาก ดาวศุกร์มีวงโคจรใหญ่กว่า
ดาวพุธ โดย ดาวศุกร์มีมุมห่างสุด 47 องศา และ ดาวพุธมีมุมห่างสุด 28 องศา
4. ท�ำไมเราจึงไม่เคยสังเกตเห็นดาวศุกร์อยู่กลางท้องฟ้า
แนวค�ำตอบ เพราะดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 2 ของระบบสุริยะ เมื่อโคจรรอบดวง
อาทิตย์จึงเป็นวงแคบ มุมห่างจากดวงอาทิตย์ ไม่เกิน 47 องศา หมายความว่าจะสูงจาก
ขอบฟ้าไม่เกิน 47 องศา เมื่อดวงอาทิตย์อยู่ที่ขอบฟ้า
5. ถ้าหากต้องการศึกษาดาวบนท้องฟ้าของวันที่ 12 เดือนธันวาคม เวลา 20.00 น. จาก
แผนที่ดาว ต้องท�ำอย่างไร
แนวค�ำตอบ ให้หมุนแผนที่ดาว โดยให้วันที่ 12 เดือนธันวาคม มาตรงกับเวลา 20.00 น.
6. คืนวันที่ 23 พฤศจิกายน กลุม่ ดาวค้างคาวเคลือ่ นทีผ่ า่ นแนวกลางศีรษะ เวลาประมาณเท่าใด
แนวค�ำตอบ จากการหมุนแผนที่ดาว กลุ่มดาวค้างคาวเคลื่อนที่ผ่านแนวกลางศีรษะ
ประมาณเวลา 21.00 น.
58

คู่มือครู

คำ�ถามท้ายบทที่ 2
7. ระบบสุริยะจัดเป็นกลุ่มดาวหรือไม่
แนวค�ำตอบ ไม่เป็น เพราะในระบบสุริยะมีดาวฤกษ์อยู่ดวงเดียว คือ ดวงอาทิตย์ นอกนั้น
เป็นดาวเคราะห์และบริวารอื่นๆ
8. กลุ่มดาวใดบ้างที่ขึ้นทิศตะวันออกพอดี
แนวค�ำตอบ กลุ่มดาวปลา กลุ่มดาวหญิงสาว กลุ่มดาวนายพราน เนื่องจากเป็นกลุ่มดาว
ที่อยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตรฟ้า
9. ยกตัวอย่างกลุ่มดาวที่รู้จักและอธิบายประโยชน์ที่ได้จากกลุ่มดาวนั้น
แนวค�ำตอบ กลุ่มดาวจระเข้ กลุ่มดาวค้างคาว ใช้หาทิศเหนือ กลุ่มดาวนายพราน ใช้หา
แนวทิศเหนือ และทิศตะวันออก-ตะวันตก
10. ดาวฤกษ์ทุกดวงที่อยู่บนท้องฟ้าอยู่ห่างจากโลกเท่ากันหรือไม่ อย่างไร
แนวค�ำตอบ ไม่เท่ากัน มีระยะห่างต่างกัน อาทิ ดาวซีรีอัสห่างจากโลก 8.6 ปีแสง
ดาวไรเจลห่างจากโลก 772 ปีแสง
11. วันที่ 24 เดือนมกราคม ดวงอาทิตย์อยู่ในกลุ่มดาวใด
แนวค�ำตอบ จากการหมุนแผนที่ดาว โดยดูต�ำแหน่งดวงอาทิตย์บนเส้นสุริยะวิถี ดวง
อาทิตย์อยู่ประมาณกลุ่มดาวแพะทะเลหรือมกร
12 .ท�ำไมดาวเคราะห์จึงมีการเคลื่อนที่ปรากฏแตกต่างจากดาวฤกษ์
แนวค�ำตอบ เนื่องจากดาวเคราะห์ มีระยะใกล้โลก มากกว่าดาวฤกษ์ และดาวเคราะห์
โคจรรอบดวงอาทิตย์ จึงเห็นการเคลื่อนที่ปรากฏของดาวเคราะห์ เมื่อมองจากโลก โดย
มีพื้นหลังเป็นกลุ่มดาว ส่วนดาวฤกษ์มีระยะไกลจากโลกมาก จึงไม่สามารถสังเกตเห็น
การเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์ได้
13. ปลายเดือนมีนาคม เราจะไม่สามารถสังเกตเห็นกลุ่มดาวใดบนท้องฟ้า เพราะเหตุใด
แนวค�ำตอบ จากการใช้แผนที่ดาว ไม่สามารถเห็นกลุ่มดาวปลาบนท้องฟ้า เพราะดวง
อาทิตย์ปรากฏอยู่ในกลุ่มดาวปลา กลุ่มดาวปลาจึงขึ้นและตกพร้อมดวงอาทิตย์
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14. สุริยวิถี (ecliptic) คืออะไร
แนวค�ำตอบ ระนาบที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ หรือเส้นทางปรากฏของดวงอาทิตย์ตลอด
ปี เส้นทางนี้เกิดจากการเคลื่อนที่ของโลกรอบดวงอาทิตย์ จึงหมายถึงระนาบวงโคจรของ
โลกด้วย ดังรูป
23.5 o

เส้นสุริยวิถี
เส้นศูนย์สูตรโลก
เส้นศูนย์สูตรฟ้า

15. เอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ แตกต่างกันอย่างไร
แนวค�ำตอบ เอกภพ (The Universe) คือ ระบบรวมของกาแล็กซี มีอาณาเขตกว้างใหญ่
ไพศาล มีวัตถุท้องฟ้าทุกชนิด หลายแสนล้านกาแล็กซีรวมกันเป็นเอกภพ
กาแล็กซี (Galaxy) คือ อาณาจักรของดาวที่รวมกันด้วยแรงโน้มถ่วงร่วม หรือระนาบของ
ดวงดาว ซึง่ ประกอบด้วยดาวฤกษ์ เนบิวลาหรือแก๊ส และทีว่ า่ ง รวมกันเป็นระบบใหญ่ดว้ ย
แรงดึงดูดซึ่งกันและกัน
ระบบสุริยะ (The Solar system) ประกอบด้วยดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ เป็นศูนย์กลาง
ของระบบ และมีบริวารที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ ได้แก่ ดาวเคราะห์ บริวารดาวเคราะห์
ดาวเคราะห์แคระ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง และวัตถุขนาดเล็กอื่นๆ
สรุป ระบบสุริยะเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือก และกาแล็กซีทางช้างเผือกเป็น
หนึ่งในแสนล้านกาแล็กซีที่อยู่ในเอกภพ
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีอวกาศ
2. สื บ ค้ น ข้ อ มู ล และอธิ บ ายส่ ว นประกอบของ
กล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสงและแบบสะท้อนแสง
3. ประกอบกล้องโทรทรรศน์ประเภทหักเหแสงอย่าง
ง่ายและอธิบายหลักการท�ำงาน
4. สื บ ค้ น ประโยชน์ ข องกล้ อ งโทรทรรศน์ อวกาศ
ฮับเบิล และกล้องโทรทรรศน์วิทยุ
5. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับดาวเทียม ส่วน
ประกอบของดาวเทียม  หลักการท�ำงานของดาวเทียม  
วงโคจรของดาวเทียมระดับต�่ำ กลาง  และวงโคจร
ค้างฟ้า และประโยชน์ของดาวเทียม
หนังสือเรียนหน้า 59 - 78
6. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับยานอวกาศที่ไม่มีและมีมนุษย์ขับคุม
7. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับชีวิตในอวกาศของมนุษย์อวกาศ
8. ตัง้ สมมติฐานจากปัญหา และคิดหาวิธกี ารทดลอง แล้วด�ำเนินการทดลองเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
9. ท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างง่าย  หรือท�ำสิ่งประดิษฐ์  หรือแบบจ�ำลองเกี่ยวกับดาราศาสตร์
ตามความสนใจ  และน�ำเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลาย  รวมทั้งจัดแสดงในรูปนิทรรศการ
ในบทนี้นักเรียนศึกษาและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกล้องโทรทรรศน์ กล้องโทรทรรศน์อวกาศ
ฮับเบิล  กล้องโทรทรรศน์วิทยุ  ดาวเทียม  ยานอวกาศ  และชีวิตของมนุษย์ในอวกาศ
3.1 กล้องโทรทรรศน์   
  
3.2 ดาวเทียมและยานอวกาศ           
3.3 การใช้ชีวิตในอวกาศ           

2 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง

รวมเวลา
ที่ใช้
ในบทนี้
4 ชั่วโมง

บทที่ บทที
3 เทคโนโลยี
อวกาศ
่ 3 เทคโนโลยี
อวกาศ            6161

แนวความคิดหลัก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท�ำให้มนุษย์สามารถสร้างกล้องโทรทรรศน์เพื่อส�ำรวจอวกาศ
กล้ อ งโทรทรรศน์ เ ป็ น อุ ป กรณ์ ที่ ช ่ ว ยขยายภาพวั ต ถุ ใ นท้ อ งฟ้ า ที่ อ ยู ่ ไ กลให้ มี ข นาดใหญ่ ขึ้ น  
กล้องโทรทรรศน์มีหลายแบบ เช่น กล้องโทรทรรศน์ประเภทหักเหแสง กล้องโทรทรรศน์ประเภท
สะท้ อ นแสง เป็ น กล้ อ งใช้ ไ ด้ เ ฉพาะกั บ คลื่ น แสงที่ ตามองเห็ น ได้ เ ท่ า นั้ น กล้ อ งโทรทรรศน์ วิ ท ยุ
จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตรวจรับคลื่นวิทยุจากดวงดาว กล้องโทรทรรศน์ดังกล่าวเป็นกล้องที่ตั้งบนโลก
ถูกรบกวนจากบรรยากาศที่ห่อหุ้ม  เช่น  เมฆ  หมอก  ฝน  ส่วนคลื่นรังสีเอกซ์  รังสีแกมมา  เป็น
รังสีคลื่นสั้น  ไม่สามารถทะลุผ่านบรรยากาศได้  จึงได้สร้างกล้องโทรทรรศน์ส่งขึ้นไปในอวกาศ  เช่น  
กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล ซึ่งเป็นความส�ำเร็จจากการพัฒนาจรวด จนสามารถส่งดาวเทียม
และยานอวกาศไปสู่อวกาศได้
ดาวเทียมกับยานอวกาศ  เหมือนกันตรงที่เป็นอุปกรณ์ท้องฟ้าที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น  แต่มีหน้าที่
แตกต่างกันคือ   ดาวเทียมนั้นเป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์ส่งขึ้นไปในวงโคจรรอบโลก  ระดับสูง  กลาง  หรือ
วงโคจรระดับต�่ำ  เพื่อท�ำหน้าที่ต่างๆ  เช่น   การสื่อสาร  การพยากรณ์สภาพภูมิอากาศ  การส�ำรวจ
ทรัพยากร และการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ ในส่วนของยานอวกาศเป็นพาหนะที่จะน�ำนักบิน
อวกาศหรือน�ำอุปกรณ์สำ� หรับศึกษาวัตถุในอวกาศ
เทคโนโลยีอวกาศช่วยให้มนุษย์เกิดความสะดวก สบาย และปลอดภัยขึ้น  ทั้งในด้านการสื่อสาร  
การขนส่ง การประกอบอาชีพ การด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน เป็นต้น

กล้องโทรทรรศน์
การเรียนหัวข้อนี้  มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้สืบค้น  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์และอภิปราย  
เพื่อน�ำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับกล้องโทรทรรศน์ประเภทต่างๆ ส�ำหรับใช้ประโยชน์ศึกษา ค้นคว้า  
แสวงหาความรู้เกี่ยวข้องกับระบบสุริยะ กาแลกซีและเอกภพ ซึ่งผลจากการพัฒนาเครื่องมือท�ำให้
เกิดเทคโนโลยีที่จะน�ำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไป
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จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. อธิบายส่วนประกอบ  และหลักการทำ�งานของกล้อง
สองตา กล้องโทรทรรศน์ประเภทต่างๆ
2. ทดลองและอธิบายวิธีการใช้กล้องสองตา และ
กล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย  เพื่อส่องดูวัตถุท้องฟ้า
3. สื บ ค้ น ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กล้ อ งโทรทรรศน์ วิ ท ยุ   
กล้องโทรทรรศน์อวกาศ และการใช้ประโยชน์

เวลาที่ใช้ 2 ชั่วโมง
หนังสือเรียนหน้า 61

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูน�ำเข้าสู่บทเรียนโดยถามนักเรียนว่า  เทคโนโลยีอวกาศคืออะไร  จากค�ำตอบของนักเรียนให้
ใช้ในการอภิปรายร่วมกัน  จากนั้นครูให้ความรู้ว่าเทคโนโลยีอวกาศ  หมายถึง  การน�ำความรู้  เครื่องมือ  
และระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์  โดยน�ำมาประยุกต์ใช้ ปรับใช้  เพื่อการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ
อวกาศ และเพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ  
ครู ให้นักเรียนสังเกตภาพของดวงจันทร์ที่ได้จากการสังเกตด้วยตาเปล่า กล้องสองตา และ
กล้องโทรทัศน์ แล้วตอบค�ำถาม
ภาพดวงจันทร์ที่ได้จากการสังเกตผ่านตาเปล่า กล้องสองตา และกล้องโทรทรรศน์
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
แนวค�ำตอบ ภาพจากกล้องโทรทรรศน์มรี ายละเอียดมากกว่า ภาพจากกล้องสองตา และ
ภาพจากตาเปล่า
ต่อจากนั้นให้นักเรียนท�ำกิจกรรมเสริม การใช้ประโยชน์จากกล้องชนิดต่างๆ

บทที่ 3 เทคโนโลยีอวกาศ
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กิจกรรมเสริม การใช้ประโยชน์จากกล้องชนิดต่างๆ
จุดประสงค์ของกิจกรรม
1. ทดลองและบันทึกผลจากการสังเกตกระจุกดาวลูกไก่ ด้วยตาเปล่า กล้องสองตาและ  
   กล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย
2. วิเคราะห์แล้วเปรียบเทียบภาพที่บันทึกได้

ข้อแนะนำ�ในการทำ�กิจกรรม
ครูมอบให้นักเรียนไปบันทึกผลการสังเกตที่บ้าน   หรือจัดกิจกรรมดูดาวที่โรงเรียนหรือ
สถานที่ท้องฟ้าเปิด ปราศจากเมฆ  หมอก  และแสงไฟ
ถ้าเพิ่มการสังเกตดวงจันทร์จะเปรียบเทียบได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ตัวอย่างผลการทำ�กิจกรรม  กระจุกดาวลูกไก่
อุปกรณ์ที่ใช้สังเกต
ตาเปล่า
กล้องสองตา
(ขยาย 10 เท่า)
กล้องโทรทรรศน์
(ขยาย 50 เท่า)

ลัลักกษณะที
ษณะที่ส่สังังเกตเห็
เกตเห็นน
ประกอบด้วยดาวจำ�นวน 6-7 ดวง
มีดาวจำ�นวนมากมาย
และสว่างประมาณ 7 ดวง
มีดาวจำ�นวนมากมาย
และสว่างประมาณ 20 ดวง

อภิปรายหลังทำ�กิจกรรม
ภาพกระจุกดาวลูกไก่มรี ายละเอียดไม่เท่ากัน ถ้าก�ำลังขยายของกล้องมากจะเห็นจ�ำนวนดวงดาว
ในกระจุกดาวเพิ่มมากขึ้น

ความรู้เพิ่มเติม
ครูนำ� ตัวอย่างกล้องสองตามาให้นกั เรียนศึกษา และสอน
วิธีใช้ส่องวัตถุไกลๆ เช่น  เสาไฟฟ้า  ต้นไม้ที่อยู่ไกลๆ ตัวอย่าง
กล้อง เขียนว่า 10×50 หมายความว่า
10× มีกำ� ลังขยาย 10 เท่า 50 หมายถึง ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของเลนส์ใกล้วตั ถุ 50  มิลลิเมตร  ดังรูป
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ภาพ 3.1 กล้องสองตา

ครูให้ความรูน้ กั เรียนตามบทเรียนในหนังสือเรียน เรือ่ งประเภทของกล้องโทรทรรศน์  ซึง่ แบ่งเป็น
1. กล้องโทรทรรศน์ประเภทหักเหแสง ซึ่งใช้เลนส์เป็นองค์ประกอบ
2. กล้องโทรทรรศน์ประเภทสะท้อนแสง ซึ่งใช้กระจกเว้าท�ำหน้าที่รวมแสงเพื่อสร้างภาพหลัก
ต่อจากนั้นตอบค�ำถามในหนังสือเรียน
นักเรียนทราบหรือไม่ว่ากล้องโทรทรรศน์ประเภทหักเหแสง มีหลักการท�ำงานอย่างไร
แนวค�ำตอบ
กล้องโทรทรรศน์หกั เหแสง
กล้องโทรทรรศน์หกั เหแสง (refracting telescope หรือ refractor) มีสว่ นประกอบทีส่ ำ� คัญ
คือ เลนส์ ใกล้วัตถุท�ำหน้าที่เป็นตัวรับแสงจากวัตถุมาสร้างภาพจริง และเลนส์ ใกล้ตา
ท�ำหน้าที่ขยายภาพที่ได้จากเลนส์ใกล้วัตถุ โดยกล้องโทรทรรศน์ที่กาลิเลโอใช้ส่องดูดาว
ประกอบจากเลนส์นูนท�ำเป็นเลนส์ใกล้วัตถุ และใช้เลนส์เว้าเป็นเลนส์ใกล้ตา การจัดระยะ
ส�ำหรับระบบเลนส์คู่นี้จะต้องวางเลนส์ใกล้ตา ซึ่งเป็นเลนส์เว้าอยู่ในต�ำแหน่งก่อนที่จะถึง
จุดรวมแสงของเลนส์ใกล้วัตถุ ภาพที่ได้จะเป็นภาพหัวตั้ง แต่ระบบเลนส์แบบนี้มีข้อเสีย
ตรงที่มีขอบเขตภาพแคบมาก

เลนส์ใกล้ตา
เลนส์ใกล้วัตถุ
ภาพ 3.2 ทางเดินของแสงภายในกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง

หลังจากตอบค�ำถามให้นักเรียนท�ำกิจกรรม 3.1  ตามหนังสือเรียน
เมื่อนักเรียนได้ศึกษาภาพที่ได้ จากการสังเกตโดยใช้ ตาเปล่า กล้องสองตา และกล้องโทรทรรศน์
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความแตกต่างของภาพ และประโยชน์จากการใช้กล้องโทรทรรศน์
จากนั้นครูให้นักเรียนประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์อย่างง่ายโดยศึกษาได้จากกิจกรรม 3.1
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กิจกรรม 3.1 สร้างกล้องโทรทรรศน์ประเภทหักเหแสงอย่างง่าย
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สืบค้นข้อมูลและศึกษาวิธีการประกอบกล้องโทรทรรศน์ประเภทหักเหแสงอย่างง่าย
2. อธิบายส่วนประกอบและอธิบายหลักการทำ�งาน

ข้อแนะนำ�ในการทำ�กิจกรรม
วิธีท�ำ ตอนที่ 1 วัดความยาวโฟกัสของเลนส์นูน ครูให้ตัวแทนกลุ่มมารับเลนส์ 2 อัน
1. ใช้เลนส์นูนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร รับแสงแดดให้รวมแสงเป็นจุดบน
กระดาษ วัดระยะจากเลนส์ถึงกระดาษซึ่งคือความยาวโฟกัส บันทึกความยาวโฟกัส
2. ท�ำซ�้ำข้อ 1. แต่เปลี่ยนใช้เลนส์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร วัดระยะจาก
เลนส์ถึงกระดาษ บันทึกความยาวโฟกัส
หมายเหตุ:
(1)  อาจใช้เลนส์นูนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดอื่นที่หาได้แทน เช่น เลนส์ใกล้วัตถุมี
  ค่าความยาวโฟกัสมาก ระหว่าง 100-120 เซนติเมตร ส่วนเลนส์ใกล้ตามีความยาว
  โฟกัสน้อย ระหว่าง 1-2.5 เซนติเมตร
(2)  ห้ามน�ำเลนส์ส่องดูดวงอาทิตย์
(3)   ขณะทดลองหาความยาวโฟกัสห้ามมองบริเวณจุดโฟกัสโดยตรงเด็ดขาด อาจใช้ฟลิ ม์
  กรองแสง หรือแว่นตากันแดดช่วยในการมองจุดโฟกัสเพื่อความปลอดภัย
วิธที �ำ ตอนที่ 2 ประกอบกล้องโทรทรรศน์  ครูให้ตวั แทนกลุม่ มารับชุดประกอบกล้องโทรทรรศน์
1. ประกอบกล้องโทรทรรศน์ ดังรูป
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2. ถืออุปกรณ์ชุดกล้องโทรทรรศน์ ไว้ในมือ เลื่อนเลนส์อันที่มีความยาวโฟกัสสั้น (ก) มา
ใกล้ตาส่องดูวัตถุภายนอกหน้าต่าง  แล้วเลื่อนเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสยาว  (ข)  ไปมา
จนเห็นภาพชัดเจน วัดระยะห่างเลนส์ทั้งสอง
3. ทดลองซ�้ำตามข้อ 1.  แต่เปลี่ยนให้เลนส์ความยาวโฟกัสยาว  (ข)  อยู่ใกล้ตาบ้าง  สังเกต
ภาพที่เกิดขึ้น วัดระยะระหว่างเลนส์ทั้งสอง

ตัวอย่างผลของกิจกรรม
1. เลนส์นูน ก (เลนส์ใกล้วัตถุ) มีความยาวโฟกัส 14 เซนติเมตร
เลนส์นูน ข (เลนส์ใกล้ตา) มีความยาวโฟกัส 5 เซนติเมตร
2. การประกอบกล้องโทรทรรศน์ประเภทหักเหแสง ใช้เลนส์นูน 2 อัน เลนส์นูนที่มีความ
ยาวโฟกัสยาวให้เป็นเลนส์ใกล้วัตถุ เลนส์นูนที่มีความยาวโฟกัสสั้นให้เป็นเลนส์ใกล้ตา  
จะท�ำให้มองเห็นภาพของวัตถุที่มองดูมีขนาดใหญ่ขึ้น
จากผลการทดลองให้นกั เรียนค�ำนวณ ก�ำลังขยายของกล้องโทรทรรศน์ทนี่ กั เรียนท�ำเสร็จแล้ว
ก�ำลังขยายของกล้องโทรทรรศน์      =   ความยาวโฟกัสเลนส์ใกล้วัตถุ
         ความยาวโฟกัสเลนส์ใกล้ตา
             =   14
				
5
                                       =   2.8 เท่า

ตอบคำ�ถามหลังจากทำ�กิจกรรม
กล้องโทรทรรศน์ที่สร้างขึ้นสามารถใช้งานได้หรือไม่ อย่างไร
แนวค�ำตอบ กล้องโทรทรรศน์ที่สร้างขึ้นสามารถใช้งานได้ เพราะให้ภาพขยายใหญ่กว่า
วัตถุ
ภาพจากกล้องโทรทรรศน์มีลักษณะอย่างไร
แนวค�ำตอบ เลนส์ใกล้วัตถุท�ำให้เกิดภาพจริงหัวกลับ มีขนาดเล็ก ส่วนเลนส์ใกล้ตาจะ
ขยายภาพที่เกิดจากเลนส์ใกล้วัตถุให้ได้ภาพเสมือน มีขนาดใหญ่ขึ้น
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ความรู้เพิ่มเติม
ครูให้ความรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับประวัตโิ ดยสังเขปของกาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei) แก่นกั เรียน
ประวัติโดยสังเขป Galileo Galilei
กาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei) เกิดเมื่อวันที่
15 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1564 (พ.ศ.2107) เป็นชาวเมืองปีซา
ประเทศอิตาลี ท่านเป็นนักฟิสิกส์ นักคณิตศาสตร์ นักดารา
ศาสตร์ และนักปรัชญา กาลิเลโอ กาลิเลอี มีบทบาทที่
ส�ำคัญยิ่งในการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ ผลงานของกาลิเลโอมี
มากมาย งานของท่านที่โดดเด่นมาก คือ การพัฒนาเทคนิค
ของกล้องโทรทรรศน์และผลงานสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์
กาลิเลโอ กาลิเลอี ได้รับขนานนามว่าเป็น “บิดาแห่งดารา
ศาสตร์สมัยใหม่”
ปี ค.ศ.1609 (พ.ศ.2152) กาลิเลโอ กาลิเลอี ได้
ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ขนึ้ เป็นคนแรก โดยได้นำ� ความคิด
ของช่างแว่นตาชาวฮอลแลนด์ชื่อ ฮานส์ ลิปเปอร์ซี (Hans
Lippershey) ที่น�ำเลนส์ 2 ชิ้น เลนส์นูนและเลนส์เว้ามา
วางบนท่อท�ำเป็นกล้องโทรทรรศน์ ส่องวัตถุที่ไกลๆ มา
อยู่ใกล้ ขณะนั้นมีก�ำลังขยายเพียง 3 เท่า ต่อมาได้พัฒนา
กล้องโทรทรรศน์เรื่อยมา ได้ก�ำลังขยายเพิ่มเป็น 8, 20
และ 30 เท่า ตามล�ำดับ
วันที่ 7 มกราคม ปี ค.ศ.1610 (พ.ศ.2153) กาลิเลโอ
กาลิเลอี ได้คน้ พบดาวบริวารหรือดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี
4 ดวงใหญ่ มีดวงจันทร์ ไอโอ ดวงจันทร์ยูโรปา ดวงจันทร์
คาลลิสโต และดวงจันทร์แกนีมีด ด้วยกล้องโทรทรรศน์
กาลิเลโอได้ตั้งชื่อดาวบริวารทั้ง 4 ดวงที่เขาค้นพบว่าเป็น
“ดาวเมดิเซียน” เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้อุปการะต่อกาลิเลโอ
คือ โคสิโทที่ 2 เดอเมดิซิ ต่อมานักดาราศาสตร์ ได้ตั้งชื่อ
เสียใหม่วา่ “ดวงจันทร์กาลิเลียน” เพือ่ เป็นเกียรติแก่กาลิเลโอ
กาลิเลอี
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ภาพ 3.3 กาลิเลโอ กาลิเลอี

ภาพ 3.4 กล้องโทรทรรศน์ของกาลิเลโอ

กาลิเลโอได้คน้ พบวงแหวนของดาวเสาร์ทเี่ ข้าใจผิดว่าเป็นดาวเคราะห์แบบระบบสามดวง ต่อมา
ได้ใช้กล้องโทรทรรศน์ที่มีการพัฒนาให้มีก�ำลังขยายสูงขึ้นเห็นเป็นวงแหวน

ภาพ 3.5 ดาวเสาร์ที่กาลิเลโอ บันทึกจากการส่องกล้องโทรทรรศน์

ความรู้เพิ่มเติมสำ�หรับครู

1. การสร้างกล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย
เนื่องจากในปี พ.ศ.2552 องค์การสหประชาชาติ (The United Nations) ได้ประกาศให้ปี 2009
เป็น  ปีดาราศาสตร์สากล (International Year of Astronomy 2009) เพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติ
แก่กาลิเลโอ กาลิเลอี ในการค้นพบครั้งส�ำคัญทางดาราศาสตร์ด้วยกล้องโทรทรรศน์ที่กาลิเลโอ
ประดิษฐ์ขึ้นในปี ค.ศ.1609 (พ.ศ. 2152) เรียกว่า 400 ปีดาราศาสตร์สากล ในปี 2009 มีกิจกรรม
ทางดาราศาสตร์มากมาย ด�ำเนินการโดย สหพันธดาราศาสตร์สากล (International Astronomical
Union : IAU) และได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ของสหประชาชาติที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม ตัวอย่างหนึ่ง เช่น
นักดาราศาสตร์หลายประเทศร่วมกันประดิษฐ์กล้องกาลิเลโอ สนับสนุนโดยองค์กรดังกล่าวข้างต้น
เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนตามสถาบันการศึกษาทั่วโลก ซึ่งมีประสิทธิภาพก�ำลังขยาย
50 เท่า และเลนส์คณุ ภาพดี ไม่มคี วามคลาดสี ภาพทีเ่ ห็นในกล้องไม่มสี รี งุ้ และมีแบบฝึกหัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและใบงานทางด้านดาราศาสตร์ในเว็บไซต์ http://www.galileoscope.org หรือ
เว็บไซต์ http://thaiastro.nectec.or.th ชุดกล้องสามารถใช้ในการเรียนการสอนเป็นชุดกิจกรรม
ลองท�ำดูสามารถประกอบและถอดชิ้นส่วนให้นักเรียนฝึกทักษะการประกอบกล้องและเข้าใจหลักการ
กล้องโทรทรรศน์ รายละเอียดดังรูป

ภาพ 3.6 ชุดกล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย เลียนแบบกล้องโทรทรรศน์ของกาลิเลโอ
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2. ความคลาดสี (Chromatic aberration)
กล้องโทรทรรศน์ทกี่ าลิเลโอและเคปเลอร์ใช้ ล้วนยังมีปญั หาใหญ่ทสี่ ำ� คัญอีกอย่าง คือ การผิดเพีย้ น
ของสี ซึง่ เกิดจากการแยกสีเมือ่ แสงหักเหผ่านเลนส์ เนือ่ งจากเลนส์นนั้ มีความหนาไม่เท่ากัน ท�ำให้เมือ่
มองหน้าตัดจากด้านข้างของเลนส์ จะมีรูปทรงคล้ายปริซึม เมื่อใช้เลนส์นูนมาท�ำกล้องโทรทรรศน์จึง
เกิดการคลาดสีขึ้น และการที่แสงแต่ละสีจะหักเหด้วยมุมที่ไม่เท่ากันเมื่อผ่านเลนส์ จะเกิดจุดรวมแสง
ของแต่ละสีในระยะที่ต่างกัน ท�ำให้ภาพที่ได้ไม่คมชัดมีสีรุ้งอยู่ตามขอบโดยรอบ

ภาพ 3.7 ภาพที่เกิดการคลาดสี
ภาพ 3.7 ภาพที่เกิดการคลาดสี
เส้นทางเดินของแสง
แสงจากวัตถุ

จุดโฟกัสของแสงสีแดง
ภาพ
จุดโฟกัสของแสงสีน�้ำเงิน

ภาพ 3.8 เลนส์ธรรมดาที่เกิดการคลาดสีทำ�ให้ภาพที่เห็นไม่คมชัด

จากปัญหาเรื่องการผิดเพี้ยนของสี เชสเตอร์ ฮอลล์ (Chester Hall) ได้พัฒนาระบบเลนส์ใน
กล้องให้เป็นระบบเลนส์คู่ เพื่อแก้ปัญหาการคลาดสี โดยเรียกระบบเลนส์ชนิดนี้ว่า เลนส์อรงค์
(achromatic lens) ในปี ค.ศ.1733 (พ.ศ.2276) ฮอลล์ ได้ศึกษาดัชนีหักเหแสงของแก้วแต่ละชนิด ซึ่งมี
ผลต่อการหักเหแสงภายในเลนส์ เมื่อน�ำแก้วที่ต่างชนิดกันมาประกอบเป็นเลนส์จะช่วยลดความคลาด
สีให้หมดไปได้ จากการทดสอบด้วยแก้วหลายชนิดจึงได้แก้วที่เหมาะสมที่สุด คือ แก้วคราวน์ (crown
glass) และแก้วฟลินต์ (flint glass) โดยแก้วคราวน์จะน�ำมาท�ำเป็นเลนส์นูนท�ำหน้าที่รวมแสง และ
แก้วฟลินต์จะน�ำมาท�ำเป็นเลนส์เว้าไว้ต่อจากแก้วคราวน์เพื่อแก้สีที่เกิดขึ้น
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เส้นทางเดินของแสง
จุดโฟกัส

แสงจากวัตถุ

ภาพ 3.9 ทางเดินของแสงผ่านเลนส์อรงค์
(ที่มา : ข้อมูลจากหนังสือ “รอบรู้ดาว : คู่มือชมฟ้าส�ำหรับคนไทย” สมาคมดาราศาสตร์ ไทย)

เมือ่ นักเรียนท�ำกิจกรรม 3.1 เรียบร้อยแล้ว ให้ศกึ ษาข้อมูลตามรายละเอียดบทเรียนในหนังสือเรียน
ซึ่งมีหัวข้อ กล้องโทรทรรศน์ประเภทต่างๆ อาทิ ประเภทสะท้อนแสง หักเหแสง กล้องโทรทรรศน์
วิทยุ กล้องโทรทรรศน์อวกาศ โดยให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต

กิจกรรมเสริม ครูให้นักเรียนสร้างกล้องรูเข็มตามบทเรียนในหนังสือเรียน
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เมื่อจบกิจกรรมแล้ว นักเรียนสามารถ
ประดิษฐ์กล้องรูเข็ม แล้วให้นกั เรียนทดลองในห้องเรียนก่อน โดยปิดห้องให้มดื จุดเทียนไข
วางบนโต๊ะ แล้วใช้กล้องที่ประดิษฐ์ได้ วางในแนวเดียวกัน มองภาพที่เกิดจากฉาก จะได้ภาพจริง
หัวกลับ ท�ำนองเดียวกัน เมื่อน�ำไปส่องรับดวงอาทิตย์ จะได้ภาพดวงอาทิตย์ที่กระดาษไข
ข้อควรระวัง
ครูเตือนให้นักเรียนอย่าจ้องที่ภาพดวงอาทิตย์บนกระดาษไขเป็นเวลานาน เพราะรังสี
อัลตร้าไวโอเลต และอินฟราเรด อาจท�ำลายจอภาพในนัยน์ตาได้ เนื่องจากกระดาษไขไม่
สามารถกรองรังสีดังกล่าวได้

ข้อแนะนำ�ในการทำ�กิจกรรม
   1. การวางแนวของกล้องรูเข็มที่ประดิษฐ์ขึ้นนั้น ให้วางในแนวที่สังเกตเห็นเงาของกล้องรูเข็ม
มีขนาดสั้นที่สุด
  2. ห้ามส่องดูดวงอาทิตย์โดยตรงเด็ดขาด

บทที่ 3 เทคโนโลยีอวกาศ
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ดาวเทียม และยานอวกาศ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สืบค้นและบอกส่วนประกอบ หลักการทำ�งาน
วงโคจร และประโยชน์ของดาวเทียมได้
2. สื บ ค้ น และบอกประเภทและประโยชน์ ข อง
ยานอวกาศได้
3. สื บ ค้ น และบอกข้ อ แตกต่ า งของดาวเที ย มกั บ
ยานอวกาศได้
4. สื บ ค้ น ข้ อ มู ล โครงการยานอวกาศ และบอก
จุดประสงค์ในการสำ�รวจอวกาศได้

เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง

หนังสือเรียนหน้า 67

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และร่วมอภิปรายเกี่ยวกับดาวเทียม ส่วนประกอบ
และหลักการท�ำงานของดาวเทียม วงโคจรของดาวเทียม และประโยชน์ของดาวเทียม ยานอวกาศที่
ไม่มีมนุษย์และมีมนุษย์ขับคุม แล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบค�ำถาม

กิจกรรมเเสนอแนะ ตามล่าหาดาวเทียม
ครูนำ� เข้าสู่บทเรียน โดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต แล้วมอบหมายให้
นักเรียนไปสังเกตท้องฟ้าแล้วบันทึกข้อมูล ต่อจากนั้นกลับมารายงานหน้าชั้น
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นักเรียนสามารถสังเกตดาวเทียมในช่วงเวลาใด
แนวค�ำตอบ ในช่วงเวลาหัวค�ำ่ และเช้ามืด เหตุผลเพราะดาวเทียมต้องได้รับแสงอาทิตย์
กระทบดาวเทียม เกิดแสงสะท้อนจากดาวเทียม จึงสามารถสังเกตได้
ดาวเทียมขึ้นไปโคจรรอบโลกได้อย่างไร
แนวค�ำตอบ ดาวเทียมถูกส่งขึ้นไปจากโลกโดยจรวดหรือยานขนส่งอวกาศ ดาวเทียม
สามารถโคจรรอบโลกได้ก็อาศัยหลักการเดียวกับที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก คือ ณ ระดับ
ความสูงจากผิวโลกระดับหนึง่ ดาวเทียมจะต้องมีอตั ราเร็วในการโคจรรอบโลกทีเ่ หมาะสม
ค่าหนึ่ง และมีแรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดดาวเทียมเป็นแรงสู่ศูนย์กลาง
นักเรียนอธิบายได้หรือไม่ว่า เหตุใดจึงเรียกวงโคจรของดาวเทียมนี้ว่า วงโคจรค้างฟ้า
แนวค�ำตอบ ดาวเทียมที่โคจรรอบโลกจากตะวันตกไปตะวันออก อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร
ที่ระดับความสูงประมาณ 35,000 กิโลเมตร ใช้เวลาโคจรรอบละ 24 ชั่วโมง เท่ากับเวลา
ที่โลกหมุนรอบตัวเอง ดาวเทียมจึงเคลื่อนที่ไปพร้อมๆ กับโลก และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ต�ำแหน่งบนโลก จึงเห็นดาวเทียมไม่เคลื่อนที่ เรียกว่า ดาวเทียมค้างฟ้า สถานีติดต่อกับ
ดาวเทียมบนโลกเล็งเสาอากาศไปในทิศทางเดิมตลอดเวลา ท�ำให้สะดวกในการใช้งาน
ดาวเทียมต้องโคจรอยูใ่ นระดับใด จึงจะสามารถส่งสัญญาณได้ครอบคลุมพืน้ ทีไ่ ด้มากทีส่ ดุ
และถ้าจะให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลกต้องใช้ดาวเทียมอย่างน้อยกี่ดวง
แนวค�ำตอบ ในวงโคจรค้างฟ้า ดาวเทียมสามารถส่งสัญญาณครอบคลุมพื้นที่การติดต่อ
ประมาณ 1/3 ของผิวโลก และถ้าจะให้ครอบคลุมพืน้ ทีท่ วั่ โลก จะต้องใช้ดาวเทียมในวงโคจร
นี้อย่างน้อย 3 ดวง
สืบค้นข้อมูลว่าดาวเทียมไทยคมโคจรอยู่ในระดับใด ใช้ประโยชน์ในด้านใด
แนวค�ำตอบ ดาวเทียมไทยคม 2 ,3 และดาวเทียมไทยคม 5 อยู่ในวงโคจรค้างฟ้า ซึง่ อยูห่ า่ ง
จากผิวโลกประมาณ 36,000 กิโลเมตร ซึง่ เป็นวงโคจรทีม่ ผี ลให้ดาวเทียมไทยคมทัง้ 3 ดวง
เคลือ่ นทีร่ อบโลกด้วยเวลาทีห่ มุนรอบตัวเองคือ 24 ชัว่ โมง ส่งผลให้ต�ำแหน่งของดาวเทียม
จะอยู่คงที่ตลอดเวลาเหมือนไม่เคลื่อนที่ ด้วยเหตุนี้เอง ดาวเทียมไทยคมทั้ง 3 ดวงนี้
จึงใช้ประโยชน์เป็นดาวเทียมสือ่ สาร เพราะจานสายอากาศและดาวเทียมจะหันหน้าเข้าหา
โลกตลอดเวลา ท�ำให้สามารถส่งสัญญาณติดต่อสื่อสารระหว่างโลกกับดาวเทียมได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

บทที่ 3 เทคโนโลยีอวกาศ
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ดาวเทียมกับยานอวกาศเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร
แนวค�ำตอบ ดาวเทียมและยานอวกาศมีความแตกต่างกันดังนี้
		 ดาวเทียมเป็นห้องทดลองที่บรรจุอุปกรณ์เอาไว้ แล้วส่งขึ้นไปโคจรรอบโลก เพื่อ
ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ดาวเทียมเพื่อการ
เดินเรือ ดาวเทียมเพือ่ การศึกษา ดาวเทียมส�ำรวจทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ดาวเทียม
มีรปู ทรงต่างๆ ดาวเทียมมีระยะเวลาโคจรรอบโลกแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั ขนาดและระยะห่าง
ของวงโคจร
		 ยานอวกาศเป็นยานพาหนะที่ท�ำขึ้นเพื่อใช้ส�ำรวจอวกาศโดยมีวัตถุประสงค์ของการ
ใช้งานแตกต่างกันไปตามความต้องการของมนุษย์ เราสามารถแบ่งยานอวกาศเป็น 2
ประเภท คือ
		 1. ยานอวกาศที่ไม่มมี นุษย์ขบั คุม ส่วนใหญ่ใช้สำ� รวจดวงจันทร์และห้วงอวกาศระหว่าง
ดาวเคราะห์ ตัวอย่างโครงการที่ไปส�ำรวจดวงจันทร์ เช่น โครงการเรนเจอร์ โครงการ
เซอเวเยอร์ เป็นต้น
		 2. ยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุม เป็นยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมขึ้นไปกับยานเพื่อ
เก็บข้อมูล ทดลอง หรือลงส�ำรวจดวงดาว เช่น โครงการเจมินี อะพอลโล สกายแลบ
ข้อมูลที่ได้จากการส�ำรวจดวงจันทร์ น�ำมาใช้ประโยชน์ในด้านใด
แนวค�ำตอบ การส�ำรวจดวงจันทร์มีประโยชน์ท�ำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ เช่น
ท�ำให้เกิดการพัฒนาดาวเทียมที่ใช้ในด้านต่างๆ ด้านการสื่อสาร การส�ำรวจทรัพยากร
อุตุนิยมวิทยา ฯลฯ
สืบค้นข้อมูลโครงการมารีเนอร์และกาลิเลโอ ว่ามีจุดประสงค์ในการส�ำรวจสิ่งใด
แนวค�ำตอบ
		 • โครงการมารีเนอร์ และโครงการกาลิเลโอ ทั้งสองโครงการเป็นโครงการของ
		 สหรัฐอเมริกาที่ใช้ยานอวกาศที่ไม่มีมนุษย์อวกาศควบคุม เพื่อส�ำรวจดาวเคราะห์
• โครงการมารีเนอร์ ใช้ยานอวกาศมารีเนอร์ส�ำรวจดาวเคราะห์ คือ ดาวพุธ ดาวศุกร์
		 และดาวอังคาร พบว่าดาวพุธมีพื้นผิวคล้ายดวงจันทร์ของโลก
   • ยานอวกาศกาลิเลโอ มีภารกิจในการส�ำรวจดาวพฤหัสบดี
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กิจกรรม 3.2 การสำ�รวจอวกาศ
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกีย่ วกับยานอวกาศทีม่ มี นุษย์ขบั คุมและไม่มมี นุษย์ขบั คุม ในประเด็น
ดังนี้ประเทศเจ้าของโครงการ จุดประสงค์ของโครงการ และช่วงเวลาการดำ�เนินการ

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจาก เว็บไซต์ โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนให้นำ�เสนอ
     จัดเป็นรูปแบบนิทรรศการเหมือนงานสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์ โดยให้นกั เรียนตัง้ หัวข้อเรือ่ งงาน
2. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนระดับชั้นอื่นๆ มาชมงานได้
3. เสนอแนะเว็บไซต์ ที่นักเรียนจะสร้างโมเดลกระดาษของยานอวกาศ ดาวเทียม ฯลฯ จาก
   เว็บไซต์ ดังนี้
• โมเดลจรวดและดาวเทียม ฯลฯ
  http://jleslie48.com/gallery_models_real.html
• โมเดลกล้องอวกาศฮับเบิล
  http://hubblesite.org/thetelescope/handheldhubble/paper-expert.php
• โมเดลกระสวยอวกาศ
  http://www.axmpaperspacescalemodels.com

ภาพ 3.10 ตัวอย่างโมเดลกระดาษ
บทที่ 3 เทคโนโลยีอวกาศ
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การใช้ชีวิตในอวกาศ
จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับชีวิตในอวกาศ
ของมนุษย์อวกาศ

เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง
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แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ต่อไปครูให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอวกาศตามรายละเอียดในบทเรียน โดยให้นักเรียน
ร่วมอภิปรายโดยใช้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้
หลังจากนั้นครูให้นักเรียนตอบค�ำถามในบทเรียน
น�้ำที่ใช้ในยานอวกาศ นอกจากน�้ำที่น�ำไปจากโลกแล้ว ยังได้จากที่ใดได้บ้าง
แนวค�ำตอบ น�้ำที่ใช้ในยานอวกาศ นอกจากเป็นผลพลอยได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้า
จากเซลล์เชื้อเพลิง ยังได้มาจากน�้ำที่ใช้แล้ว และน�้ำที่ได้จากของเสียจากร่างกาย มาผ่าน
กระบวนการให้เป็นน�ำ้ สะอาด ปราศจากกลิ่นและเชื้อโรค
มนุษย์อวกาศขับถ่ายอย่างไร
แนวค�ำตอบ ในสภาพไร้นำ�้ หนัก การขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย มนุษย์อวกาศต้อง
ออกแรงเบ่งมากกว่าปกติ เพราะไม่มแี รงโน้มถ่วงจากโลกช่วย ต้องมีถงุ รองรับอุจจาระติด
ชิดกับทวาร และมีถุงปัสสาวะอีกต่างหาก สิ่งเหล่านี้ต้องน�ำกลับมาที่โลกเพื่อศึกษาด้วย

กิจกรรมเสริม เตรียมตัวสู่อวกาศ
		 ครูให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ เรื่อง ผจญภัยในอวกาศ โดยให้นักเรียนสืบค้นแหล่ง
ความรู้เพื่อเป็นข้อมูลสำ�หรับจัดทำ�บทละครได้ หรืออาจจะเป็นการนำ�เสนอในรูปแบบอื่นๆ
แล้วแต่นักเรียนจะออกแบบกิจกรรม
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1. กล้องโทรทรรศน์ประเภทหักเหแสง และสะท้อนแสงเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
แนวค�ำตอบ เหมือนกัน คือสามารถขยายภาพมองวัตถุทอ้ งฟ้าทีอ่ ยูไ่ กลออกไป เช่น ดาวเคราะห์
เนบิวลาต่างๆ
ต่างกัน คือกล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหแสงสร้างภาพโดยใช้เลนส์
ส่วนกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสงสร้างภาพโดยใช้กระจกเว้า
2. กล้องโทรทรรศน์ที่อยู่บนโลก และในอวกาศ มีข้อดีข้อเสียอย่างไร
แนวค�ำตอบ
ชนิดของกล้อง

ข้อดี

ข้อเสีย

กล้องโทรทรรศน์บนโลก

1. ใช้ต้นทุนในการสร้างไม่ 1. ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
   ตลอดเวลาเพราะมีเมฆ
   สิ้นเปลือง
2. ใช้เทคโนโลยีไม่สูงเกินไป    หมอก
2. มีข้อจำ�กัดในการส่องวัตถุ
   ท้องฟ้าได้ไกลเพียง 2 พัน
   ล้านปีแสงเท่านั้น
กล้องโทรทรรศน์ในอวกาศ 1. เก็บข้อมูลและวิจยั เกีย่ วกับ 1. ใช้งบประมาณมหาศาล
   ดวงดาวและเอกภพได้
   อย่างกว้างขวางตลอด
   เวลาและได้ไกลประมาณ
   ถึง 14,000  ล้านปีแสง
3. จรวด ยานอวกาศ และยานขนส่งอวกาศแตกต่างกันอย่างไร
แนวค�ำตอบ
จรวด เป็นยานพาหนะที่ใช้ส�ำหรับขนส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรและยานอวกาศออกไป
นอกโลก
ยานอวกาศ เป็นยานพาหนะทีท่ ำ� ขึน้ เพือ่ ใช้สำ� รวจอวกาศโดยมีวตั ถุประสงค์ของการใช้งาน
แตกต่างกันไปตามความต้องการของมนุษย์ เราสามารถแบ่งยานอวกาศเป็น 2 ประเภท คือ
1) ยานอวกาศที่ไม่มมี นุษย์ขบั คุม ส่วนใหญ่ใช้สำ� รวจดวงจันทร์และห้วงอวกาศระหว่าง
ดาวเคราะห์ ตัวอย่างโครงการที่ไปส�ำรวจดวงจันทร์ เช่น โครงการเรนเจอร์ โครงการ
เซอร์เวเยอร์ เป็นต้น
บทที่ 3 เทคโนโลยีอวกาศ
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2) ยานอวกาศที่มีมนุษย์ขับคุม เป็นยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมขึ้นไปกับยานเพื่อเก็บ
ข้อมูล ทดลอง หรือลงส�ำรวจดาว เช่น โครงการเจมินิ อะพอลโล สกายแลบ
ยานขนส่งอวกาศ หรือเรียกกระสวยอวกาศ
เป็นยานพาหนะส�ำหรับขนดาวเทียม อุปกรณ์ดาราศาสตร์ และมนุษย์อวกาศ ไปปฏิบตั ิ
ภารกิจทีส่ ถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) ซึง่ เป็นเครือ่ งบินอวกาศนัน่ เอง เมือ่ เสร็จสิน้ ภารกิจ
แล้วสามารถน�ำกลับมาใช้งานได้อีกและสามารถโคจรกลับมายังโลกและใช้ซ�้ำได้ ส่วน
ยานอวกาศและจรวดเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วไม่สามารถน�ำกลับมาใช้งานได้อีก
ยกเว้น ยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมที่น�ำกลับมายังโลก แต่ไม่ได้ใช้ยานอวกาศซ�้ำ
4. ดาวเทียมที่สูงจากพื้นโลกต่างกัน จะมีความเร็วในการโคจรรอบโลกเท่ากันหรือ
แตกต่างกัน อย่างไร
แนวค�ำตอบ ดาวเทียมที่สูงจากพื้นโลกต่างกัน จะมีความเร็วในการโคจรรอบโลกต่างกัน
ดังตาราง
ตาราง ความเร็วในการโคจรรอบโลกของดาวเทียมที่ระยะความสูงต่างๆ จากผิวโลก
ความสูงจากผิวโลก (km)

ความเร็วว (km/hr)
(km/h)
ความเร็

คาบในการโคจรรอบโลก 1 รอบ

160
10,000
35,880

28,102
15,818
11,052

1 ชั่วโมง 27.7 นาที
6  ชั่วโมง  30.6  นาที
24 ชั่วโมง

5. ยกตัวอย่างเทคโนโลยีอวกาศที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจ�ำวัน
แนวค�ำตอบ ตัวอย่างเทคโนโลยีอวกาศที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจ�ำวัน เช่น ดาวเทียม
อุตุนิยมวิทยา ดาวเทียมประเภทนี้สามารถส่งข้อมูลทางภาพถ่ายและสัญญาณสู่พื้นดิน
เป็นระยะๆ ท�ำให้สามารถติดตามดูลักษณะของเมฆ ตรวจการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์
วัดอุณหภูมบิ นโลก หรือชัน้ บรรยากาศ ซึง่ ข้อมูลเหล่านีน้ กั อุตนุ ยิ มวิทยาจะน�ำมาวิเคราะห์
เพือ่ รายงานสภาพอากาศและพยากรณ์อากาศให้ประชาชนได้ทราบเพือ่ น�ำไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ�ำวันด้านต่างๆ เช่น การเกษตร การประมง การคมนาคม การสื่อสาร
การท่องเที่ยว เป็นต้น
6. ดาวเทียมที่ใช้ในการสื่อสารควรอยู่ในวงโคจรแบบใด เพราะเหตุใด
แนวค�ำตอบ ดาวเทียมที่ใช้ในการสื่อสารควรอยู่ในวงโคจรแบบค้างฟ้า (Geostationary
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Obit : GEO) เป็นวงโคจรของดาวเทียมทีอ่ ยูห่ า่ งจากพืน้ โลกประมาณ 36,000 กิโลเมตร
ซึง่ มีผลให้ตำ� แหน่งดาวเทียมเคลือ่ นทีร่ อบโลกด้วยเวลาเท่ากับเวลาทีโ่ ลกหมุนรอบตัวเอง คือ
24 ชั่วโมง ส่งผลให้ตำ� แหน่งดาวเทียมที่เห็นอยู่บนท้องฟ้าจะคงที่ตลอดเวลาเหมือนไม่
เคลื่อนที่ ด้วยเหตุนี้เองวงโคจรค้างฟ้าจึงเป็นวงโคจรที่เหมาะส�ำหรับดาวเทียมสื่อสาร
เพราะจานสายอากาศของดาวเทียมจะหันเข้าหาจานสายอากาศของสถานีรับบนโลก
ตลอดเวลาโดยไม่ต้องหมุนตาม ท�ำให้สามารถส่งสัญญาณติดต่อสื่อสารระหว่างโลกกับ
ดาวเทียมได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างของดาวเทียมในวงโคจรนี้ คือ
ดาวเทียมไทยคม 1 2 3 4 และ 5
7. เหตุใดจึงมีการสร้างยานขนส่งอวกาศขึ้นมาใช้
แนวค�ำตอบ เหตุผลที่มีการสร้างยานขนส่งอวกาศ (space shuttle) เพื่อใช้เป็นพาหนะ
ส�ำหรับบรรทุกสิ่งของและมนุษย์ ไปบนอวกาศ และเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปใน
อวกาศ ซึ่งออกแบบส�ำหรับคนได้มากถึง7 คน ในกรณีฉุกเฉินอาจเพิ่มได้เป็น 10 คน
ปฏิบัติงานนานครั้งละ 7 วัน พร้อมใช้งานได้อีกภายใน 14 วันถ้าจ�ำเป็นอาจโคจรใน
อวกาศได้นานถึง 1 เดือน
โครงการยานขนส่งอวกาศของสหรัฐอเมริกามี 6 ล�ำ คือ หาข้อมูลเรียงล�ำดับตามการส่งขึน้
1) เอนเตอร์ไพรส์ (Enterprise)
2) โคลัมเบีย (Columbia)
3) แชลเลนเจอร์ (Challenger)
4) ดิสคัพเวอรี (Discovery)
5) แอตแลนติส (Atlantis)
6) เอนดีฟเวอร์ (Endeavour)
8. เหตุใดจรวดที่ส่งออกไปในอวกาศจึงต้องบรรทุกแก๊สออกซิเจนไปด้วย
แนวค�ำตอบ เนื่องจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงต้องมีแก๊สออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ
ดังนั้นจรวดขนส่งซึ่งต้องขับเคลื่อนในอวกาศที่ไม่มีออกซิเจนจึงต้องบรรทุกออกซิเจน
ไปด้วย เราเรียกเชื้อเพลิงจรวดและออกซิเจนรวมกันว่า เชื้อเพลิงขับดัน (propellant)
9. สภาพไร้น�้ำหนักเหมือนกับสุญญากาศหรือไม่ อย่างไร
แนวค�ำตอบ ไม่เหมือน เนื่องจาก สภาพไร้น�้ำหนักคือสภาพที่ไม่มีแรงกดวัตถุลงบน
ที่รองรับ เพราะทั้งวัตถุและที่รองรับก�ำลังตกอย่างอิสระพร้อมๆ กันด้วยแรงโน้มถ่วง
สุญญากาศคือสภาพที่ไม่มีอากาศ
บทที่ 3 เทคโนโลยีอวกาศ

79

คำ�ถามท้ายบทที่ 3
10. ให้ยกตัวอย่างสภาพไร้น�้ำหนักบนโลก
แนวค�ำตอบ สภาพไร้น�้ำหนักเกิดจากตัวเราเคลื่อนที่ลงสู่ผิวโลกโดยการตกแบบเสรี แต่
เกิดขึ้นไม่นานเพราะครู่เดียวตัวเราก็ถึงผิวโลก ตัวอย่างเช่นถ้าเราอยู่ในเครื่องบินขณะ
ตกหลุมอากาศ ลิฟท์ขณะเริ่มเคลื่อนที่ลง บนจักรยานผาดโผนขณะลงจากที่สูง หรือช่วง
ที่กระโดดลอยตัว
11. ดาวเทียมแบบวงโคจรค้างฟ้ามีการเคลื่อนที่หรือไม่ อย่างไร
แนวค�ำตอบ ดาวเทียมมีการเคลื่อนที่ โดยโคจรรอบโลกในทิศทางเดียวกับการหมุนรอบ
ตัวเองของโลก ดาวเทียมโคจรรอบโลก 1 รอบใช้เวลาเท่ากับโลกหมุนรอบตัวเอง 1 รอบ
จึงท�ำให้เมื่อสังเกตจากพื้นโลกดาวเทียมอยู่กับที่
12. ดาวเทียม ธีออสใช้ประโยชน์ในด้านใด
แนวค�ำตอบ ดาวเทียมธีออส (THEOS : Thailand Earth Observation Satellite) เป็น
ดาวเทียมส�ำรวจข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing) ใช้ส�ำรวจทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศไทยเพือ่ เตรียมพร้อมรับมือพิบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติรวมทัง้ การวางแผนการจัดการ
ทรัพยากรในประเทศ
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บทที่ 4 ระบบนิเวศ
		

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ส�ำรวจระบบนิเวศต่างๆ ในท้องถิ่น อธิบายความ
สัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ และ
สรุปความหมายของระบบนิเวศ
2. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ
ในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ ในระบบนิเวศ
4. อธิบายวัฏจักรของน�้ำ วัฏจักรของคาร์บอนและ
ความส�ำคัญที่มีต่อระบบนิเวศ
5.  อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
6. ส�ำรวจและอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพ
ในท้องถิ่นที่ท�ำให้สิ่งมีชีวิตด�ำรงชีวิตอยู่ได้อย่าง
หนังสือเรียนหน้า 79 - 110
สมดุล
7.  อธิบายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม
8.  อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ
4.1 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม       3 ชั่วโมง
4.2 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ            1 ชั่วโมง
4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ     2 ชั่วโมง
4.4 วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ
           1 ชั่วโมง
4.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ
           3 ชั่วโมง
4.6 ประชากร
           2 ชั่วโมง

บทที่ 4 ระบบนิเวศ

รวมเวลา
ที่ใช้
ในบทนี้
12 ชั่วโมง

81

แนวความคิดหลัก
ในแต่ละท้องถิ่นมีความหลากหลายของสภาพแวดล้อม ซึ่งแต่ละแห่งมีลักษณะเฉพาะแตกต่าง
กันไป โดยแต่ละบริเวณเป็นแหล่งทีอ่ ยูข่ องสิง่ มีชวี ติ หลายชนิดทีอ่ าศัยอยูร่ ว่ มกันซึง่ เรียกว่า กลุม่ สิง่ มีชวี ติ
การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตใน
สิ่งแวดล้อมนั้นๆ เราเรียกหน่วยของธรรมชาติที่ประกอบด้วยกลุ่มสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่มี
ความสัมพันธ์กันว่า ระบบนิเวศ
ระบบนิเวศ ประกอบด้วย องค์ประกอบที่มีชีวิต ซึ่งหมายถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย และองค์ประกอบ
ที่ไม่มีชีวิต ซึ่งหมายถึงสิ่งไม่มีชีวิต เช่น ดิน แสง น�้ำ อุณหภูมิ องค์ประกอบที่มีชีวิตจะมีบทบาทและ
หน้าที่แตกต่างกัน สิ่งมีชีวิตที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมีสะสมไว้ในอาหาร เรียกว่า
ผูผ้ ลิต ส�ำหรับสัตว์มบี ทบาทเป็นผูบ้ ริโภค เนือ่ งจากไม่สามารถสังเคราะห์พลังงานได้เอง ได้รบั พลังงาน
ถ่ายทอดมาโดยการบริโภคสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร เมื่อผู้ผลิตและผู้บริโภคตายลงผู้ย่อยสลายสาร
อินทรียจ์ ะย่อยสลายสารอินทรียใ์ นซากสิง่ มีชวี ติ ให้เป็นสารอาหารกลับคืนสูส่ งิ่ แวดล้อม ซึง่ พืชจะน�ำมา
ใช้ประโยชน์ได้อีก ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในลักษณะของการถ่ายทอดพลังงานผ่านการกิน
ต่อกันเป็นทอดๆ จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคล�ำดับต่อๆ มา  เรียกว่า  โซ่อาหาร พลังงานที่ถ่ายทอดไป
ในโซ่ อาหารนี้ จะลดลงตามล�ำดับและมีพลังงานบางส่ วนถู ก ถ่ ายโอนไปสู ่ สิ่ ง แวดล้ อ มในรู ป ของ
พลังงานความร้อน ระบบนิเวศในธรรมชาติ โซ่อาหารจะสัมพันธ์กนั อย่างซับซ้อนในรูปของสายใยอาหาร
นอกจากความสัมพันธ์ในลักษณะโซ่อาหาร  สงิ่ มีชวี ติ ทีอ่ ยูร่ ว่ มกันยังมีความสัมพันธ์ในรูปแบบอืน่ ๆ
เช่น ภาวะอิงอาศัย ภาวะพึง่ พากัน ภาวะปรสิต การล่าเหยือ่ เป็นต้น ยังมีการหมุนเวียนสารเป็นวัฏจักร
เกิดควบคูก่ นั ไปกับการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศด้วย เช่น วัฏจักรของน�ำ้ วัฏจักรของคาร์บอน เป็นต้น
โดยทั่วไปแล้วระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าองค์ประกอบและความสัมพันธ์
ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเป็นไปอย่างเหมาะสม ระบบนิเวศจะอยู่ในภาวะสมดุล
ความหลากหลายทางชีวภาพ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ความหลากหลายของระบบนิเวศ
ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต และความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายในแต่ละ
ระดับนั้นมีความสัมพันธ์กัน มนุษย์ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในด้านอาหาร
เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคและที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ยังใช้ในด้านการอ�ำนวยความสะดวกสบาย
ความบันเทิงและอื่นๆ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ จะส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตของ
มนุษย์ สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อม และความสมดุลของระบบนิเวศ มนุษย์จึงควรรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้คงอยู่
สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเรียกว่า ประชากร
ปัจจัยต่างๆ ที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดประชากร ได้แก่ การเกิด การตาย การอพยพเข้าและ
การอพยพออก
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ก่อนเรียนเรือ่ งระบบนิเวศ ครูควรตรวจสอบความรูเ้ ดิมของนักเรียนเกีย่ วกับเรือ่ งระบบนิเวศ  
โดยใช้ค�ำถามว่านักเรียนเคยเรียนรู้อะไรมาแล้วบ้างเกี่ยวกับเรื่องระบบนิเวศ และนักเรียนอยาก
เรียนสิ่งใดในเรื่องระบบนิเวศอีก ครูบันทึกข้อมูลไว้ จากนั้นสนทนาเชื่อมโยงเข้าสู่หัวข้อ 4.1

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
การเรียนรูใ้ นหัวข้อนีม้ จี ดุ มุง่ หมายให้นกั เรียนเข้าใจว่า
ระบบนิ เ วศ ประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบที่ มี ชี วิ ต และ
องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กัน บทบาทและ
ความส�ำคัญของผูผ้ ลิต ผูบ้ ริโภคและผูย้ อ่ ยสลายสารอินทรีย์
ในระบบนิเวศ
คำ�สำ�คัญ
• ผู้บริโภค
• กลุ่มสิ่งมีชีวิต  
• ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์
• แหล่งที่อยู่
• สิ่งมีชีวิตกินพืช
• ระบบนิเวศ
• องค์ประกอบที่มีชีวิต • สิ่งมีชีวิตกินสัตว์
• องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต • สิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์
• สัตว์กินซาก
• ผู้ผลิต

หนังสือเรียนหน้า 80

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สำ�รวจระบบนิ เ วศในท้ อ งถิ่ น และอธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ป ระกอบที่ มี ชี วิ ต กั บ
องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตในระบบนิเวศ
2. อธิบายความหมายของแหล่งที่อยู่ กลุ่มสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศ
3. อธิบายบทบาทและความสำ�คัญของผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์

เวลาที่ใช้ 3 ชั่วโมง
บทที่ 4 ระบบนิเวศ
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แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายความหมายของ “สิ่งแวดล้อม” ซึ่งหมายถึงทุกๆ สิ่งที่อยู่รอบ
ตัวเราประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น ต้นไม้ สุนัข ดิน อากาศ ความชื้น อุณหภูมิ และ
ตัวนักเรียนเองอาจเป็นสิ่งแวดล้อมของสิ่งอื่นๆ ด้วย และเพื่อให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ครูอาจหาภาพสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่ต่างๆ หลายๆ ภาพ เช่น ภาพ
สระน�้ำ ที่ประกอบไปด้วยพืช และสัตว์ตา่ งๆ ภาพทุ่งหญ้าที่มีสัตว์ต่างๆ อาศัยอยู่ เป็นต้น ให้นักเรียน
อภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต  ความเหมาะสมของ
สภาพแวดล้อมกับการด�ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ  หรืออาจใช้ค�ำถามเพื่อน�ำเข้าสู่การอภิปราย  เช่น
• สิ่งแวดล้อมที่นักเรียนอาศัยอยู่เป็นอย่างไร  เหมือนหรือต่างกับสิ่งแวดล้อมของเพื่อนอย่างไร
• ในท้องถิ่นของนักเรียนมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรและ
สัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ในบริเวณที่อยู่อาศัยอย่างไร
• สิง่ แวดล้อมของสิง่ มีชวี ติ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นน�ำ้ เหมือนหรือต่างจากสิง่ แวดล้อมของสิง่ มีชวี ติ ทีอ่ าศัย
อยู่บนบกหรือไม่ อย่างไร
ครูเปิดโอกาสให้นกั เรียนอภิปรายเพือ่ ตรวจสอบความคิดเห็นของนักเรียน  จากนัน้ ให้ทำ� กิจกรรม 4.1

กิจกรรม 4.1 สำ�รวจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทำ�กิจกรรมภาคสนามเพื่อสำ�รวจสภาพทั่วไปของสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่ศึกษา
2. สังเกตและบันทึก รายละเอียดของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในบริเวณที่ศึกษา
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตใน
บริเวณที่ศึกษา

เวลาที่ใช้ 2 ชั่วโมง
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วัสดุ อุปกรณ์
รายการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

เสียมมือ
ไม้เมตร
กระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์
เซคคิดิสก์
แท่งแก้วคน
กระจกนาฬิกา
เทอร์มอนิเตอร์
ถุงพลาสติกใสหรือขวดแก้ว
บีกเกอร์ 100 cm3
แว่นขยาย
กล้องจุลทรรศน์
สไลด์และกระจกปิดสไลด์

จำ�นวน/กลุ่ม
1 เล่ม
1 อัน
1 กล่อง
1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 ใบ
1 ใบ
1 อัน
1 กล้อง
1 ชุด

ข้อแนะน�ำในการท�ำกิจกรรม
1. ร ะบบนิเวศที่จะให้นักเรียนส�ำรวจควรเลือกสถานที่ใกล้กับโรงเรียนเพื่อสะดวกในการ
เดินทางและไม่เสียเวลามากนัก พื้นที่ที่ส�ำรวจอาจเป็นบริเวณพื้นที่บนบก เช่น ใต้
ร่มไม้ สวนพฤกษศาสตร์ สนามหญ้า  หรือบริเวณแหล่งน�้ำ เช่น สระ หนอง บึง
ชายฝั่งทะเล เป็นต้น  หรือถ้าโรงเรียนไม่มีพื้นที่กว้างพอที่จะให้นักเรียนส�ำรวจ อาจ
ให้นักเรียนส�ำรวจในบริเวณแคบๆ เช่น บริเวณขอนไม้ผุ บนต้นไม้ เป็นต้น
2. เวลาออกส�ำรวจอาจเป็นเวลาเรียนปกติหรือวันหยุด
3. แนะน�ำนักเรียนศึกษาขั้นตอนการท�ำกิจกรรมให้เข้าใจแล้วร่วมกันวางแผนการ
ส�ำรวจ เตรียมอุปกรณ์ วัสดุหรือสารเคมีที่ใช้ในการท�ำกิจกรรมให้พร้อม ตลอดจน
แบ่งงานและความรับผิดชอบในกลุ่ม
4. ในการวัดอุณหภูมิที่ผิวดิน ถ้าดินในบริเวณนั้นค่อนข้างแข็ง ควรใช้วัสดุแข็ง เช่น  
เหล็กแหลม ไม้ แทงดินน�ำลงไปก่อนที่จะเสียบเทอร์มอมิเตอร์ลงไปในดิน เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เทอร์มอมิเตอร์แตกหักหรือช�ำรุด
บทที่ 4 ระบบนิเวศ
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5. ครูสาธิตและแนะน�ำวิธีการใช้เซคคิดิสก์ให้นักเรียนเข้าใจก่อนออกส�ำรวจ   
6. การใช้เซคคิดิสก์วัดความลึกในการส่องผ่านของแสงในแหล่งน�้ำควรวัดในช่วงเวลา
ใกล้เที่ยงวันเพื่อให้แสงอาทิตย์ตกกระทบโดยตรง ควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีร่มเงา
และคลื่น ค่าความลึกที่แสงส่องผ่านขึ้นอยู่กับปริมาณของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่อยู่ในน�้ำ
และอนุภาคของสารอนินทรีย์ในแหล่งน�้ำนั้นๆ
7. ถ้าไม่มีเซคคิดิสก์ อาจใช้แผ่นกระเบื้องเคลือบสีขาวเจาะรูและผูกเชือกตรงกลาง
แทน
8. แนะน�ำเกี่ยวกับการออกส�ำรวจระบบนิเวศ ดังนี้
8.1 ให้นักเรียนระมัดระวังในกรณีที่เลือกศึกษาบริเวณใกล้แหล่งน�้ำ ซึ่งควรส�ำรวจ
บริเวณริมฝั่ง
8.2 ควรระมัดระวังสัตว์ที่เป็นอันตราย
8.3 ถ้ามีการเคลื่อนย้ายสิ่งใดในบริเวณที่ท�ำการส�ำรวจ เมื่อศึกษาเสร็จแล้วต้องน�ำ
กลับคืนให้อยู่ในสภาพเดิม
9. การบันทึกผลการส�ำรวจสิ่งมีชีวิต
9.1 การระบุจ�ำนวนสิ่งมีชีวิต ส�ำหรับสิ่งมีชีวิตที่มีจ�ำนวนไม่มากและสามารถนับได้
อาจแนะน�ำให้นกั เรียนนับสิง่ มีชวี ติ ทีละตัว แต่ถา้ มีสงิ่ มีชวี ติ จ�ำนวนมากไม่สามารถ
นับได้ ให้นักเรียนตั้งเกณฑ์ส�ำหรับระบุจ�ำนวนโดยประมาณ เช่น จ�ำนวนมาก  
ปานกลาง น้อย เป็นต้น
9.2 ในกรณีทสี่ ำ� รวจพบสิง่ มีชวี ติ ทีไ่ ม่รจู้ กั ชือ่ ให้นกั เรียนวาดรูป บันทึกลักษณะทีส่ ำ� คัญ
แล้วศึกษาเพิ่มเติมจากคู่มือศึกษาสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหรือน�ำไปสอบถาม
นักวิชาการหรือผู้รู้
10. ถ้ามีลักซ์มิเตอร์  นักเรียนอาจใช้ลักซ์มิเตอร์วัดความเข้มของแสงในบริเวณที่ส�ำรวจ

ตัวอย่างผลของกิจกรรมการส�ำรวจระบบนิเวศบนบก
สมมติบริเวณที่ส�ำรวจเป็นสวนสาธารณะ สภาพทั่วไปมีลักษณะดังนี้
เนื้อดินในบริเวณนั้นมีเนื้อละเอียดสีด�ำ บริเวณที่ส�ำรวจมีต้นไม้หลากหลายชนิดขึ้นอยู   ่
พื้นดินมีหญ้าขึ้นเล็กน้อย มีร่มเงาใต้ต้นไม้ใหญ่
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รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิตและสิ่งมีชีวิต แสดงในรูปของตารางได้ดังนี้
ตารางบันทึกผลการส�ำรวจรายละเอียดของสิ่งไม่มีชีวิตและสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศบนบก
รายละเอียดของสิ่งไม่มีชีวิต
รายละเอียดของสิ่งมีชีวิต
อุณหภูมิที่ ความเป็น
สิ่งมีชีวิต
ผิวดิน (oC) กรด-เบส
ลักษณะ
จำ�นวน แหล่งที่พบ
ที่พบ
(pH) ของดิน
31
7
ไม้ยืนต้น
พบบริเวณ
เปลือกลำ�ต้น
ที่สำ�รวจ
ต้นหูกวาง
1 ต้น
เรียบ ใบขนาด
ใหญ่และหนา
มีปล้องสั้น ใบ
พบทั่วไป
ยาวเรียว ขึ้นอยู่ เล็กน้อย ในบริเวณที่
หญ้า
ห่างๆ กัน
สำ�รวจ
ใบใหญ่
ขึ้นอยู่เป็น
ต้น
ขอบใบหยัก  
แนวยาว
20 ต้น
ทานตะวัน ดอกสีเหลือง
บริเวณสำ�รวจ
ขนาดใหญ่
มดดำ�
ลำ�ตัวยาวแบ่ง มาก
พบทั่วไปตาม
เป็น 3 ส่วน สีดำ�
พื้นดินและ
บนต้นไม้
ผึ้ง
ตัวยาว ใหญ่
10 ตัว บินวนเวียน
แบ่งเป็น 3 ส่วน
บริเวณ
ส่วนหัวและอกมี
ต้นทานตะวัน
สีดำ� ส่วนท้องมี
สีเหลืองและดำ� 
ปีกใส

นกกระจอก เป็นนกขนาด 3 ตัว
เล็ก ขนสีน้ำ�ำ�้ตาล
ตาล
อ่อนปนดำ�

เกาะกิ่ง
ต้นหูกวาง
บทที่ 4 ระบบนิเวศ

พฤติกรรมที่
สังเกต/
การกินอาหาร
--------

-------ดอกหันเข้าหา
ดวงอาทิตย์  
บริเวณดอกมักมี
แมลงมาเกาะ
เดินเป็นแถว
ตามกันเป็นแนว
ยาว
บางตัวเกาะที่
เกสรของดอก
ทานตะวันและ
กำ�ลังดูดกิน
น้ำ�หวานจากดอก
บางตัวบิน
วนเวียนจาก
ดอกหนึ่งไปอีก
ดอกหนึ่ง  
กำ�ลังจิกแมลง
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ตัวอย่างผลของกิจกรรมการส�ำรวจระบบนิเวศแหล่งน�้ำ
สมมติบริเวณที่ส�ำรวจเป็นหนองน�้ำ
สภาพแหล่งน�้ำทั่วไปมีลักษณะดังนี้ เป็นหนองน�้ำกว้าง 30 เมตร ยาว 70 เมตร น�้ำมี
สีน�้ำตาลอ่อน ไม่มีกลิ่น มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ริมแหล่งน�้ำ พื้นดินรอบๆ แหล่งน�้ำมีต้นไม้และพืช
ขนาดเล็ก กิ่งไม้และใบไม้แห้งกระจายอยู่ทั่วไป
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิตและสิ่งมีชีวิต แสดงในรูปของตารางได้ดังนี้
ตารางบันทึกผลการส�ำรวจรายละเอียดของสิ่งไม่มีชีวิตและสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแหล่งน�้ำ
รายละเอียดของสิ่งไม่มีชีวิต

รายละเอียดของสิ่งมีชีวิต

ความลึก อุณหภูมิ ความเป็น
ในการส่อง (oC) กรด-เบส สิ่งมีชีวิต
ลักษณะ
จำ�นวน
ผ่านของแสง
(pH)
ที่พบ
(เมตร)
0.5
31
7
ลำ�ต้นสั้น ใบเดี่ยว
จอก
เป็นรูปพัด มีขน ปานกลาง
ปกคลุมทั่วไป
ใบกลมสีเขียว มี
รากเป็นเส้นเล็กๆ
หลายเส้น  ขนาด มาก
แหน
ของรากสั้น หยั่ง
ไม่ถึงดิน
ใบแบนบางลอย
อยู่บนผิวน้น�ำ�ำขนาด
ข้ นาด
10 ต้น
บัวสาย
ใหญ่ ขอบใบหยัก  
ดอกสีขาว
ลำ�ตัวยาวประมาณ
5 ตัว
ปลาเข็ม 5 เซนติเมตร
ปากเล็กยาว
เป็นหอยฝาเดียว
บิ ด เ ป็ น เ ก ลี ย ว
4 ตัว
หอยขม
เปลือกหนา 
สีเขียว
มีสีดำ� หัวโต
มาก
ลูกอ๊อด
หางยาว
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แหล่งที่พบ
พบทั่วไป
บนผิวน�้ำ
พบทั่วไป
บนผิวน�้ำ

พบทั่วไป
บนผิวน�้ำ

พฤติกรรมที่
สังเกต/
การกินอาหาร

--------

--------

--------

พบบริเวณ กินลูกน�้ำและ
ผิวน�้ำ
สัตว์น�้ำเล็กๆ
เกาะอยู่
ขอบตลิ่ง

พบทั่วไป
บนผิวน�้ำ

เคลื่อนไหวช้าๆ
กินซากพืช
--------

อภิปรายหลังกิจกรรม
นักเรียนน�ำเสนอข้อมูลที่ส�ำรวจได้และร่วมกันอภิปรายตามแนวค�ำถามท้ายกิจกรรม หลังจาก
อภิปรายควรสรุปได้วา่
1. สภาพแวดล้อมประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตซึ่งจะแตกต่างกันไปในที่แต่ละแห่ง   และ
         สภาพแวดล้อมนั้นๆ มีความเหมาะสมกับการด�ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้น
2. สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กันและมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิต  
3. สภาพแวดล้อมแต่ละแห่งมีชนิดของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายและจ�ำนวนแตกต่างกันไป
ในบริเวณที่ส�ำรวจ นักเรียนพบสิ่งมีชีวิตชนิดใดมากที่สุด และชนิดใดน้อยที่สุด นักเรียน
คิดว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุใด
แนวค�ำตอบ นักเรียนควรตอบตามข้อมูลที่ส�ำรวจ การที่พบสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมากกว่า
สิง่ มีชวี ติ อีกชนิดหนึง่ เนือ่ งจากสภาพแวดล้อมบริเวณนัน้ มีความเหมาะสมกับการด�ำรงชีวติ
ของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น เช่น มีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์ อุณหภูมิ แสงสว่าง เหมาะกับการ
ด�ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ
ชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิตที่พบในแต่ละบริเวณที่ศึกษา เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
แนวค�ำตอบ ตอบตามที่ส�ำรวจได้ เช่น บริเวณที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกันจะพบชนิด
และปริมาณของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกัน เช่น บริเวณที่เป็นทุ่งหญ้า มักพบชนิดของ
สิง่ มีชวี ติ แตกต่างจากบริเวณชายฝัง่ ทะเล และถึงแม้วา่ บริเวณทีศ่ กึ ษาจะมีลกั ษณะคล้ายกัน
เช่น เป็นบริเวณทุ่งนา ก็อาจพบสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันแต่มีปริมาณแตกต่างกันก็ได้
เพราะชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิตขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมที่มีต่อ
การด�ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ
ปัจจัยใดบ้างที่ท�ำให้สิ่งมีชีวิตด�ำรงชีวิตอยู่ในบริเวณที่ส�ำรวจได้
แนวค�ำตอบ แสง ความชืน้ อุณหภูมิ และอืน่ ๆ เช่น ถ้าความเข้มของแสงเหมาะสม ท�ำให้
พืชเจริญเติบโตดี แต่ถา้ ความเข้มของแสงเปลีย่ นแปลงไป จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของ
พืช ท�ำให้พชื เจริญเติบโตช้าหรือไม่เจริญเติบโต นอกจากนัน้ แสงสว่าง อุณหภูมิ ความชืน้
ยังมีอิทธิพลต่อการด�ำรงชีวิต เช่น พฤติกรรมการหาอาหารของสัตว์ การสังเคราะห์ด้วย
แสงของพืช เป็นต้น
สิ่งมีชีวิตที่พบในบริเวณที่ส�ำรวจมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร
แนวค�ำตอบ สิง่ มีชวี ติ ทีพ่ บในบริเวณทีส่ ำ� รวจมีความสัมพันธ์กนั เช่น สิง่ มีชวี ติ ชนิดหนึง่
อาจเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง หรืออาจต้องพึ่งพาสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง เช่น
ดอกไม้ต้องอาศัยแมลงช่วยผสมเกสร หรือ นกอาศัยต้นไม้เป็นแหล่งที่อยู่
บทที่ 4 ระบบนิเวศ
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สิง่ มีชวี ติ ทีพ่ บในบริเวณทีส่ �ำรวจมีความสัมพันธ์กบั สิง่ ไม่มชี วี ติ เช่น ดิน นำ�้ แสงสว่าง อย่างไร
แนวค�ำตอบ สิ่งมีชีวิตที่พบในบริเวณที่ส�ำรวจมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิต พืชใช้แสง
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ น�ำ้ ในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง และใช้แร่ธาตุในดิน เป็นองค์ประกอบ
ในการสร้างสารต่างๆ ส่วนสัตว์ใช้น�้ำในการบริโภค สิ่งมีชีวิตทุกชนิดใช้แก๊สออกซิเจนใน
การหายใจ
ความแตกต่างของอุณหภูมิ ความเป็นกรด-เบส และแสงสว่างในแต่ละบริเวณทีส่ �ำรวจขึน้ อยู่
กับสิ่งใดบ้าง
แนวค�ำตอบ ความแตกต่างของอุณหภูมิ ขึ้นอยู่กับโอกาสที่แต่ละบริเวณได้รับแสงใน
แต่ละวัน เช่น ใต้ร่มไม้ จะมีอุณหภูมิต�่ำกว่ากลางแจ้ง ช่วงเวลาที่แต่ละบริเวณได้รับแสง
ในแต่ละวัน ความเป็นกรด-เบสขึ้นอยู่กับสารที่ละลายหรือแขวนลอยอยู่ในน�้ำ ความสว่าง
ในแต่ละบริเวณขึ้นอยู่กับร่มเงาของต้นไม้ หรือสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อชนิด
และปริมาณของสิ่งมีชีวิต
นักเรียนร่วมกันอภิปรายความรู้ในหนังสือเรียน และกิจกรรม   4.1 เพื่อสรุปความหมายของ
กลุ่มสิ่งมีชีวิต  แหล่งที่อยู่  และระบบนิเวศ ผลจากการอภิปรายควรสรุปได้วา 
่ กลุ่มสิ่งมีชีวิต หมายถึง
สิง่ มีชวี ติ หลายๆ ชนิดทีอ่ าศัยอยูร่ ว่ มกันและมีความสัมพันธ์กนั ในบริเวณหนึง่ บริเวณใด แหล่งทีอ่ ยู  ่ หมายถึง
สถานที่หรือบริเวณที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
ให้นักเรียนยกตัวอย่างแหล่งที่อยู่ และระบุสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตต่างๆ ในแหล่งที่อยู่
พร้อมทัง้ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ กับสิง่ มีชวี ติ ในแหล่งทีอ่ ยูน่ นั้ ๆ และความ
สัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
แนวค�ำตอบ นักเรียนอาจยกตัวอย่างแหล่งทีอ่ ยูต่ า่ งๆ เช่น นาข้าว ทุง่ หญ้า หนองน�้ำ และ
ระบุสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นๆ ตัวอย่างเช่น
นาข้าว ประกอบด้วย
สิ่งมีชีวิต เช่น ต้นข้าว เพลี้ย เต่าทอง หนอน หอยเชอรี นกกระยาง งู หนูนา เป็นต้น
สิ่งไม่มีชีวิต เช่น อากาศ แสง ดิน น�้ำ แร่ธาตุในดิน เป็นต้น
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ เช่น ใบข้าวเป็นอาหารของหนอน เพลี้ย
ดูดน�้ำเลี้ยงจากต้นข้าว เต่าทองกินเพลี้ย นกกินหนอน หนูนาและหอยเชอรีกินต้นข้าว
งูกินหนู นกกระยางกินปลา เป็นต้น
ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ กับสิง่ ไม่มชี วี ติ เช่น ต้นข้าว ใช้แสง แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
น�้ำ แร่ธาตุต่างๆ ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง และการเจริญเติบโต พืชและสัตว์
ทัง้ หลายหายใจ โดยใช้แก๊สออกซิเจนที่ได้จากการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของต้นข้าวและพืชที่
ขึ้นอยู่ในบริเวณนั้น และหายใจออกโดยปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเพื่อให้พืช
ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง
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จากนั้นครูให้นักเรียนศึกษาความหมายขององค์ประกอบที่มีชีวิต (biotic component) และ
องค์ประกอบทีไ่ ม่มชี วี ติ (abiotic component) ในหนังสือเรียน ร่วมกันวิเคราะห์วา่ สิง่ ใด ในกิจกรรม 4.1
จัดเป็นองค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต และสรุปความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสอง
องค์ประกอบ จากนั้นร่วมกันอภิปรายความหมายของระบบนิเวศ เพื่อสรุปให้ได้ว่า  ระบบนิเวศ คือ
หน่วยของธรรมชาติที่ประกอบด้วยกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันและมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มี
ชีวิตในสิ่งแวดล้อมนั้นๆ
จากนัน้ ร่วมกันอภิปรายบทบาท และหน้าทีข่ องสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ ป็นองค์ประกอบทีม่ ชี วี ติ ในระบบนิเวศ
ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ แล้วร่วมกันตอบค�ำถามในหนังสือเรียน
ให้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตในระบบนิเวศ
แนวค�ำตอบ สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตในระบบนิเวศ เช่น มะขาม ข้าว สาหร่าย จอก แหน
เฟิน มอส เป็นต้น
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการได้มาของพลังงานของสัตว์ ซึ่งมาจากอาหารที่
สัตว์กิน ซึ่งน�ำไปสู่การจัดกลุ่มของสัตว์ในกิจกรรม 4.2

กิจกรรม 4.2 สำ�รวจอาหารสัตว์
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ระบุแหล่งที่มาของอาหารสัตว์ได้วา่ มาจากพืชหรือสัตว์
2. จำ�แนกกลุ่มของผู้บริโภคโดยใช้ที่มาของอาหารที่กินเป็นเกณฑ์

เวลาที่ใช้ 30 นาที
ข้อแนะนำ�ในการทำ�กิจกรรม
1. ถ้าสัตว์ชนิดหนึ่งกินอาหารหลายอย่าง  ให้ใส่ลงในตารางด้วย แล้วพิจารณาว่าอาหาร
  แต่ละชนิดนั้นมาจากพืชหรือสัตว์
2. ในกรณีที่ไม่ทราบว่าสัตว์ชนิดนั้นกินอะไรเป็นอาหาร ให้ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจาก
  แหล่งเรียนรู้หรือสอบถามจากผู้รู้
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ตัวอย่างผลของกิจกรรม
นักเรียนร่วมกันคิดและออกแบบตารางบันทึกข้อมูล และน�ำข้อมูลของแต่ละกลุ่มมา
อภิปรายร่วมกัน ดังตัวอย่างตารางต่อไปนี้
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ชื่อสัตว์

อาหารในธรรมชาติ

เต่านา
หอยทาก
กวาง
แมว
กิ้งกือ
ช้าง
กบ
เสือ
นกกระจอก
ไส้เดือนดิน
กระต่าย
ไก่
จระเข้
ปลวก
คน
สุนัข
งูเหลือม
แมลงปอ
แมงมุม

หอย
ใบพืช
หญ้า 
ปลา นก
ซากพืช ซากสัตว์
อ้อย ใบไม้
แมลง
เนื้อสัตว์
เมล็ดธัญพืช แมลง
ซากพืช ซากสัตว์
หญ้า ใบไม้
ข้าวเปลือก หนอน แมลง
ปลา สัตว์น�้ำ
เนื้อไม้
ข้าว ปลา หมู ไก่ ผัก ผลไม้
เนื้อสัตว์
นก สุนัข
แมลง
แมลง
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ที่มาของอาหารสัตว์
พืช
สัตว์
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

หมายเหตุ สัตว์บางชนิด เช่น แมว สุนัข เสือ  จัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์กินเนื้อ ซึ่งบริโภคเนื้อสัตว์
เป็นอาหาร แต่บางครั้งสัตว์กินเนื้อยังบริโภคพืชได้ด้วย เนื่องจากมีวิวัฒนาการเพื่อการอยู่รอดของ
สัตว์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงโดยปรับสภาพการท�ำงานในกระเพาะอาหารที่สามารถย่อยแต่เนื้อสัตว์แต่
เพียงอย่างเดียวให้ย่อยพืชได้ด้วย สัตว์กินเนื้อมีเขี้ยว (canine) ยาว แหลมคม และฟันหน้า (incisor)
คม เพื่อกัด ช�ำแหละเนื้อและกระดูกออกเป็นชิ้นๆ  ท�ำให้เหยื่อตายลงอย่างรวดเร็ว มีฟัน ที่มีลักษณะ
คล้ายใบมีด (carnassial teeth) ช่วยในการตัด ฉีกเนื้อให้ขาดจากกัน โดยไม่ต้องใช้ฟันกราม (molar)
ในการบดเคี้ยว

ฟันหน้าด้านบน
ฟันเขี้ยวด้านบน
ฟันกราม
ฟันเขี้ยวด้านล่าง
ฟันหน้าด้านล่าง
ฟันที่มีลักษณะคล้ายใบมีด

อภิปรายหลังกิจกรรม
นักเรียนอภิปรายร่วมกันโดยใช้ค�ำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าอาหาร
ของสัตว์แต่ละชนิดจะแตกต่างกันไป  และสามารถจ�ำแนกกลุ่มของสัตว์ได้เป็น 3 กลุ่มโดยใช้ที่มาของ
อาหารที่กินเป็นเกณฑ์ ได้แก่ สิ่งมีชีวิตกินพืช  สิ่งมีชีวิตกินสัตว์  สิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์
นักเรียนจะจ�ำแนกสัตว์ตามชนิดของอาหารที่กินออกได้เป็นกี่กลุ่ม อะไรบ้าง
แนวค�ำตอบ จากตารางสามารถจ�ำแนกอาหารที่สัตว์กินได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
สิ่งมีชีวิตกินพืช สิ่งมีชีวิตกินสัตว์ และสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์
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ครูอาจให้นักเรียนเขียนแผนภาพเวนน์เพื่อสรุปการจัดกลุ่มสัตว์   โดยให้นักเรียนเติมชื่อสัตว์ใน
กิจกรรม 4.2 ลงในวงกลมดังนี้
สิ่งมีชีวิตกินพืช
หอยทาก
กวาง ปลวก ช้าง
กระต่าย

สิ่งมีชีวิตกิน
พืชและสัตว์
กิ้งกือ ไก่ คน
นกกระจอก
ไส้เดือนดิน

สิ่งมีชีวิตกินสัตว์
แมว กบ จระเข้
สุนัข งูเหลือม
แมลงปอ แมงมุม
เสือ เต่านา

			
ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายความแตกต่างระหว่างสัตว์กินซากกับสิ่งมีชีวิตกินพืชและสิ่งมีชีวิต
กินสัตว์ ซึ่งควรสรุปได้ว่า  สัตว์กินซากจะกินซากพืชหรือซากสัตว์ที่ตายแล้ว เช่น แร้งกินซากสุนัข
ไส้เดือนดินกินซากพืชและซากสัตว์ที่เน่าเปื่อย ส่วนสิ่งมีชีวิตกินพืชจะกินพืชที่ยังสดอยู่ที่ไม่ใช่ซาก
เน่าเปื่อย  ส่วนสิ่งมีชีวิตกินสัตว์ จะฆ่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นอาหารให้ตายแล้วกินทันที จากนั้นร่วมกันตอบ
ค�ำถามในหนังสือเรียนดังนี้
สัตว์กินซาก มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศอย่างไร
แนวค�ำตอบ ท�ำให้จำ� นวนซากสิง่ มีชวี ติ ในระบบนิเวศลดลง สัตว์กนิ ซากบางชนิด จะท�ำให้
ซากสิ่งมีชีวิตมีขนาดเล็กลง เพื่อให้ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ย่อยสลายต่อไป
ครูอาจใช้ค�ำถาม เพื่อกระตุ้นความสนใจในสิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ซึ่ง
เป็นสิ่งมีชีวิตที่ย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิต  ตัวอย่างค�ำถาม เช่น
• หลังจากสิ่งมีชีวิตต่างๆ ตายลงจะเกิดอะไรขึ้น  (มีการเน่าเปื่อย)
• ถ้าสิ่งมีชีวิตที่ตายแต่ไม่มีการเน่าเปื่อยจะเป็นอย่างไร (ซากของสิ่งมีชีวิตจะเพิ่มขึ้น)
จากนั้นใช้ค�ำถามว่า สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดมีผลให้สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเน่าเปื่อยผุพัง แล้วให้นักเรียน
ร่วมกันอภิปรายถึงความส�ำคัญและประโยชน์ของผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ จากค�ำถาม
ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ มีความส�ำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างไร
แนวค�ำตอบ ท�ำให้สิ่งมีชีวิตที่ตายลงมีการเน่าเปื่อย และผลจากการย่อยสลายท�ำให้
สารอินทรีย์มีขนาดเล็กลง และปลดปล่อยสารอนินทรีย์กลับคืนสู่สภาพแวดล้อมให้พืช
น�ำไปใช้ได้อีก
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คู่มือครู

มนุษย์น�ำความรู้จากสมบัติของผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์มาใช้ประโยชน์อย่างไร
แนวค�ำตอบ ใช้ในการท�ำปุย๋ หมัก โดยหมักขยะทีเ่ ป็นสารอินทรีย์ พวกฟางข้าว เศษอาหาร
เศษใบไม้ มูลวัว มูลไก่ ซึง่ แบคทีเรียจะย่อยสลายสารอินทรีย์ให้กลายเป็นปุย๋ ไว้คลุกกับดิน
เพื่อปลูกพืช
นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับประโยชน์ของผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ในด้านต่างๆ ดังรายละเอียดใน
หนังสือเรียน
ครูให้นักเรียนน�ำข้อมูลของทุกกลุ่มที่ส�ำรวจได้จากกิจกรรม 4.2 มาอภิปรายร่วมกันเพื่อจ�ำแนก
สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ซึ่งอาจใช้ตารางที่ให้ไว้เป็นแนวทาง ดังนี้
ตารางแสดงบทบาทของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
ผู้ผลิต

สิ่งมีชีวิต
กินพืช

ผูผู้บ้บริริโโภค
ภค
สิ่งมีชีวิต
สิ่งมีชีวิตกินพืช
กิกินนสัสัตตว์
และสัตว์

สัตว์กินซาก

ผู้ย่อยสลาย
สารอินทรีย์

------ ------------- -----------

-----------

---------------- ----------------

------ ------------- -----------

-----------

---------------- ----------------

ครูน�ำเข้าสู่หัวข้อ 4.2  โดยอาจใช้ค�ำถามว่า พลังงานที่ใช้ในการเดิน วิ่ง พูด  หรือกิจกรรมต่างๆ
นั้นมาจากไหน ซึ่งนักเรียนควรตอบได้วา่ มาจากอาหารที่กินเข้าไป  และพลังงานที่สะสมอยู่ในอาหาร
มาจากไหน และถ่ายทอดไปได้อย่างไร  ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาในหัวข้อ 4.2

ความรู้เพิ่มเติมสำ�หรับครู
1. ระบบนิเวศมีองค์ประกอบ 2 ส่วน ดังนี้
1.1. องค์ประกอบที่มีชีวิต (biotic component) ได้แก่ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดในระบบนิเวศ สิ่งมี
ชีวิตเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์กัน และมีอิทธิพลต่อการด�ำรงชีวิตของกันและกัน  เรียก
  องค์ประกอบที่มีชีวิตว่าเป็นปัจจัยทางชีวภาพ  ได้แก่
1.1.1 ผู้ผลิต (producer) คือ สิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารได้ด้วยตัวเอง (autotroph) จาก
      สารอนินทรีย  ์ ส่วนใหญ่เป็นพืช โดยใช้คลอโรฟิลล์ดดู ซับพลังงานแสงเพือ่ สร้างอาหาร
1.1.2 ผูบ้ ริโภค ได้แก่ สิง่ มีชวี ติ ทีส่ ร้างอาหารเองไม่ได้ (heterotroph) เช่น สัตว์ตา่ งๆ
    1.1.3 ผู้ย่อยสลายซากอินทรีย์ (decomposer) ได้แก่ สิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้
       เช่น แบคทีเรีย เห็ดรา (fungi) ท�ำหน้าที่ย่อยซากสิ่งมีชีวิตในรูปของสารประกอบ
    โมเลกุลใหญ่ ให้กลายเป็นสารโมเลกุลขนาดเล็กในรูปของสารอาหารเพื่อให้
                    ผู้ผลิตน�ำไปใช้ใหม่
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1.2. องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต (abiotic component) ประกอบด้วยสิ่งไม่มีชีวิต เช่น น�้ำ
อุณหภูมิ แสง สารอาหาร เป็นต้น องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตนี้เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการด�ำรงชีวติ และการกระจายของสิง่ มีชวี ติ ในระบบนิเวศ แบ่งเป็นปัจจัยทางกายภาพ
  (physical factor) เช่น อุณหภูมิ แสง โครงสร้างของดิน ความชื้น  และปัจจัยทางเคมี  
  (chemical factor) เช่น น�ำ้ ออกซิเจน ความเค็ม ความเป็นกรด - เบส สารอาหารในดิน
2. สิ่งมีชีวิตพวก detritivore เป็นสิ่งมีชีวิตที่ได้พลังงานจากซากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว หรือ
ของเสียต่างๆ  ได้แก่
2.1 สัตว์กินซาก หรือ scavengers เช่น ไส้เดือนดิน แร้ง สัตว์ฟันแทะหลายชนิด แมลงที่
กินเศษซากใบไม้ เป็นต้น
2.2 ผูย้ อ่ ยสลายสารอินทรีย์ หรือ decomposer ได้แก่ แบคทีเรีย เห็ดรา (fungi) ซึง่ ย่อยสลาย
ซากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว โดยปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยซากสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นสารอินทรีย์
ให้เป็นสารอนินทรียก์ ลับคืนสูส่ งิ่ แวดล้อมทีพ่ ชื น�ำไปใช้ประโยชน์ได้ ผูย้ อ่ ยสลายสารอินทรีย์
              ท�ำให้มีการหมุนเวียนสารต่างๆ จากสิ่งมีชีวิตกลับคืนสู่สิ่งแวดล้อม

การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
การเรียนรู้ในหัวข้อนี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนอธิบาย
การถ่ายทอดพลังงานจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคล�ำดับต่างๆ
ในระบบนิเวศ โดยผ่านทางโซ่อาหารและสายใยอาหาร
ปริมาณพลังงานที่ถูกถ่ายทอดไปนี้จะลดลงตามล�ำดับขั้น
ของการบริโภค
คำ�สำ�คัญ
• โซ่อาหาร
• สายใยอาหาร
• ผู้ล่า 
• เหยื่อ
หนังสือเรียนหน้า 87
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. อธิบายการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตโดยผ่านโซ่อาหารและสายใยอาหาร
2. เขียนแผนภาพแสดงการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูถามนักเรียนถึงอาหารเช้าที่นักเรียนรับประทาน ซึ่งอาหารนั้นประกอบไปด้วยพืชและสัตว์  
จากนั้ น อภิ ป รายถึ ง แหล่ ง ที่ ม าของพลั ง งานในอาหารนั้ น ซึ่ ง พลั ง งานที่ ส ะสมอยู ่ ใ นอาหารจะมี
การถ่ายทอดมาตามล�ำดับ จนได้ข้อสรุปว่าต้นก�ำเนิดพลังงาน คือดวงอาทิตย์
นักเรียนคิดว่าพืชได้พลังงานมาจากไหน
แนวค�ำตอบ จากดวงอาทิตย์
ครูใช้ภาพ 4.5 ตัวอย่างโซ่อาหารในหนังสือเรียน ร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าลูกศรแทน
ทิศทางของการถ่ายทอดพลังงานจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง จากนั้นร่วมกันตอบ
ค�ำถามต่อไปนี้
สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้เริ่มต้นในโซ่อาหารในภาพ 4.5 คืออะไร
แนวค�ำตอบ ต้นข้าว
พลังงานจะถ่ายทอดจากสิ่งมีชีวิตชนิดใดไปยังสิ่งมีชีวิตชนิดใด
แนวค�ำตอบ พลังงานจะถ่ายทอดจากข้าว ไปยังตั๊กแตน นกกระจอก และแมวตามล�ำดับ
ถ้านกกระจอกตายหมด จะมีผลอย่างไรต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในโซ่อาหาร
แนวค�ำตอบ จะมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโซ่อาหาร ถ้านกกระจอกตายหมด จะ
ท�ำให้ตกั๊ แตนเพิม่ จ�ำนวนขึน้ ส่วนแมวจะลดจ�ำนวนลงเพราะขาดแคลนอาหารและตายไป
ในที่สุด เมื่อจ�ำนวนตั๊กแตนเพิ่มขึ้น ต้นข้าวซึ่งเป็นอาหารของตั๊กแตนจะลดจ�ำนวนลง มี
ผลต่อจ�ำนวนของตั๊กแตน ท�ำให้ตั๊กแตนมีจำ� นวนลดลง
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ผลจากการอภิปรายและตอบค�ำถาม นักเรียนควรสรุปได้ว่า โซ่อาหารเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศในลักษณะการกินต่อกันเป็นทอดๆ  โดยมีการถ่ายทอดพลังงานเกิดขึ้น
ด้วยตามล�ำดับการกิน  โซ่อาหารประกอบด้วยผู้ผลิต ที่เป็นผู้เริ่มต้นในโซ่อาหาร ซึ่งได้แก่ พืช  และ
ผู้บริโภค ที่จัดเป็นล�ำดับต่างๆ
ร่วมกันอภิปรายความหมายของเหยื่อและผู้ล่า  ให้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ล่าและ
เหยื่อ ร่วมกันอภิปรายความส�ำคัญของผู้ล่า  ที่ช่วยควบคุมปริมาณของเหยื่อไม่ให้มีมากจนเกินไปใน
ธรรมชาติ   การลดลงของปริมาณพลังงานที่ถ่ายทอดไปตามโซ่อาหารจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค ตาม
รายละเอียดในหนังสือเรียน และร่วมกันตอบค�ำถามดังนี้
ผู้ล่ามีขนาดเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับเหยื่อ
แนวค�ำตอบ ส่วนใหญ่จะมีขนาดใหญ่กว่าเหยื่อ แต่มีผู้ล่าบางชนิดที่มีขนาดเล็กกว่าเหยื่อ
เช่น ปลาปิรันยา ซึ่งเป็นปลาน�้ำจืดอาศัยอยู่ในแม่น�้ำอเมซอน ทวีปอเมริกาใต้ มีฟัน
แหลมคม สามารถล่าเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าได้ มักอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่
เหตุใดผู้บริโภคล�ำดับที่ 1 จึงต้องกินพืชปริมาณมาก
แนวค�ำตอบ เพราะผู้บริโภคล�ำดับที่ 1 มีความสามารถที่จะสะสมพลังงานจากพืชใน
ปริมาณน้อย จึงต้องกินพืชปริมาณมากๆ เพื่อสะสมพลังงานให้เพียงพอ
จากนั้นให้นักเรียนศึกษาภาพ 4.6 สายใยอาหาร แล้วตอบค�ำถาม
จากภาพสายใยอาหาร มีจ�ำนวนโซ่อาหารเท่าใด อะไรบ้าง
แนวค�ำตอบ แผนภาพนี้ประกอบด้วย 10 โซ่อาหารดังนี้
ต้นข้าว
ตั๊กแตน
กบ
แมว
ต้นข้าว
ตั๊กแตน
กบ
นกฮูก
ต้นข้าว
ตั๊กแตน
นกกระจอก
นกฮูก
ตั๊กแตน
นกกระจอก
แมว
ต้นข้าว
ต้นข้าว
หนอน
นกกระจอก
นกฮูก
ต้นข้าว
หนอน
นกกระจอก
แมว
ต้นข้าว
หนู
แมว
ต้นข้าว
หนู
นกฮูก
ต้นข้าว
นกกระจอก
แมว
ต้นข้าว
นกกระจอก
นกฮูก
สิ่งมีชีวิตเริ่มต้นของสายใยอาหารนี้เป็นสิ่งมีชีวิตพวกใด
แนวค�ำตอบ พืช
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ถ้าไม่มีต้นข้าวในสายใยอาหารนี้ จะส่งผลต่อนกกระจอกอย่างไร
แนวค�ำตอบ ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในสายใยอาหาร เพราะสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภค
ล�ำดับที่ 1 ได้แก่ ตั๊กแตน นกกระจอก หนอน และหนูจะไม่มีอาหารกิน และตายไป เมื่อ
ไม่มีผู้บริโภคล�ำดับที่ 1 ผู้บริโภคล�ำดับที่ 2 ก็ไม่มีแหล่งอาหารและตายไปเช่นกัน ซึ่งส่ง
ผลต่อผู้บริโภคล�ำดับถัดๆ ไป
ถ้าหนอนในสายใยอาหารนี้ลดจ�ำนวนลง สิ่งมีชีวิตอื่นจะเป็นอย่างไร
แนวค�ำตอบ ต้นข้าว จะมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น ขณะที่นกกระจอกซึ่งกินหนอนเป็นอาหาร อาจ
มีจ�ำนวนลดลง แต่เนื่องจากนกกระจอกกินตั๊กแตนและต้นข้าวเป็นอาหารแทนหนอนได้
นกกระจอกจึงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก
ถ้าตั๊กแตนมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งมีชีวิตอื่นจะเป็นอย่างไร
แนวค�ำตอบ จะท�ำให้ต้นข้าวลดจ�ำนวนลง เมื่อตั๊กแตนเพิ่มขึ้น กบและนกกระจอกก็จะมี
อาหารเพิม่ ขึน้ ท�ำให้กบและนกกระจอกเพิม่ จ�ำนวนขึน้ ขณะเดียวกันหนอนจะลดจ�ำนวนลง
จากแผนภาพสายใยอาหาร นักเรียนร่วมกันสรุปความหมายของสายใยอาหารและฝึกการ
เขียนสายใยอาหาร โดยใช้ค�ำถามต่อไปนี้
ให้นักเรียนสรุปความหมายของสายใยอาหาร
แนวค�ำตอบ สายใยอาหาร คือแผนผังทีแ่ สดงความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกันของสิง่ มีชวี ติ ใน
เชิงการเป็นอาหาร สายใยอาหารประกอบด้วยโซ่อาหารหลายโซ่เชือ่ มโยงและสัมพันธ์กนั
ให้นักเรียนเขียนสายใยอาหารโดยเริ่มจากอาหารที่นักเรียนรับประทานใน 1 มื้อ
แนวค�ำตอบ สมมติวา่ นักเรียนรับประทานอาหารมือ้ เช้า ประกอบด้วย ข้าว ผักบุง้ ไก่ทอด
การเขียนสายใยอาหารอาจเริม่ ทีค่ น แล้วเขียนชือ่ สิง่ มีชวี ติ ทีเ่ ป็นอาหารของคน แล้วเขียน
ลูกศร ดังนี้
คน

ไก่

ผักบุ้ง
ข้าว
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ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับผลดีของระบบนิเวศที่มีสายใยอาหารซับซ้อน สิ่งมีชีวิต
กินอาหารได้หลายชนิด เช่น นกกระจอก (จากสายใยอาหารในภาพ 4.6) เมื่อสิ่งมีชีวิตที่เป็นอาหาร
ชนิดใดชนิดหนึง่ ตายไป สิง่ มีชวี ติ ชนิดนัน้ จะไม่คอ่ ยได้รบั ผลกระทบ เนือ่ งจากกินสิง่ มีชวี ติ อืน่ ทดแทนได้  
สิ่งมีชีวิตนั้นก็มีโอกาสอยู่รอดได้มาก ในทางตรงกันข้ามระบบนิเวศที่มีสายใยอาหารไม่ซับซ้อน
ประกอบด้วยสิง่ มีชวี ติ เพียงไม่กชี่ นิด สิง่ มีชวี ติ กินอาหารได้เพียงชนิดเดียว ย่อมมีโอกาสอยูร่ อดได้นอ้ ย
พะยูนเป็นสัตว์ที่กินหญ้าทะเลเป็นอาหารเท่านั้น เมื่อหญ้าทะเลถูกท�ำลายลง จะส่งผลต่อ
พะยูนอย่างไร
แนวค�ำตอบ พะยูนจะขาดอาหาร และตายไป หรือสูญพันธุ์ ไปจากโลก ครูควรปลูกฝังให้
รักษาแหล่งที่อยู่และแหล่งอาหารของสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์
ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ป่า จะเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศในป่าอย่างไร
แนวค�ำตอบ ถ้าไฟไหม้ป่ากินเนื้อที่ไม่มากนัก พืชและสัตว์ส่วนใหญ่อพยพและอยู่รอด
ท�ำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อสายใยอาหารในระบบนิเวศนั้นมากนัก ระบบนิเวศในป่านั้น
สามารถด�ำรงอยู่ได้ แต่ถ้าไฟไหม้ป่ากินเนื้อที่บริเวณกว้าง สัตว์และพืชส่วนใหญ่ตายไป
ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสายใยอาหารในระบบนิเวศในป่านัน้ ระบบนิเวศก็ไม่สามารถด�ำรง
อยู่ได้
ระบบนิเวศทีม่ สี ายใยอาหารซับซ้อนกับระบบนิเวศทีม่ สี ายใยอาหารไม่ซบั ซ้อน ระบบนิเวศ
ใดจะรักษาสมดุลได้ดีกว่ากัน เพราะเหตุใด
แนวค�ำตอบ ระบบนิเวศที่มีสายใยอาหารซับซ้อน จะรักษาสมดุลได้ดีกว่า เพราะระบบ
นิเวศทีม่ สี ายใยอาหารซับซ้อนจะประกอบด้วยสิง่ มีชวี ติ หลากหลายชนิด สิง่ มีชวี ติ ชนิดหนึง่
สามารถกินอาหารชนิดอื่นได้หลายชนิด เมื่อสิ่งมีชีวิตที่เป็นอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งตาย
ไป สิง่ มีชวี ติ นัน้ จะไม่คอ่ ยได้รบั ผลกระทบ เพราะสามารถกินสิง่ มีชวี ติ อืน่ ทดแทนได้ เช่น
สิ่งมีชีวิต ก กินสิ่งมีชีวิต ข ค และ ง เป็นอาหารได้ เมื่อสิ่งมีชีวิต ข ตายหรือสูญพันธุ์ ไป
สิง่ มีชวี ติ ก ก็กนิ สิง่ มีชวี ติ ค และ ง ทดแทนได้ ระบบนิเวศนัน้ จึงรักษาสมดุลและคงอยูไ่ ด้

ความรู้เพิ่มเติมสำ�หรับครู
โซ่อาหารเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศโดยการกินต่อกันเป็นทอดๆ และมี
การถ่ายทอดพลังงานจากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไปยังสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งตามล�ำดับขั้นของการกิน โดย
ใช้ลูกศรแสดงถึงการถ่ายทอดพลังงาน  หัวลูกศรจะชี้ไปยังสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการถ่ายทอดพลังงาน
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โซ่อาหารแบ่งเป็น 4 แบบ ดังนี้
1. โซ่อาหารแบบผู้ลา 
่ (predator food chain หรือ grazing food chain)  เริ่มต้นจากผู้ผลิต
  เช่น พืช สาหร่าย ไปยังผู้บริโภคล�ำดับต่างๆ ตัวอย่างเช่น
ข้าว            ตั๊กแตน           กบ        งูเหลือม
2.  โซ่อาหารแบบปรสิต  (parasitic food chain) เริ่มจากผู้ถูกอาศัย (host)  ถ่ายทอดพลังงาน
          ไปยังปรสิตในล�ำดับต่างๆ  ตัวอย่างเช่น
สุนัข           เห็บ            แบคทีเรีย
3. โซ่อาหารแบบซากอินทรีย์ (detritus food chain) เริ่มจากพลังงานที่สะสมในซากอินทรีย์
(เช่น ซากสุนัข) ถูกถ่ายทอดไปยังสัตว์กินซาก (เช่น แร้ง) และเมื่อสัตว์กินซากถูกสัตว์อื่นกิน
พลังงานก็จะถูกถ่ายทอดไป ตามล�ำดับ หรืออาจเริ่มจากซากพืช ซากสัตว์ถูกย่อยสลาย
         โดยผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ เช่น เห็ด รา แบคทีเรียและผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ถูกผู้บริโภค
          (ผู้ลา่ ) กินเป็นอาหาร พลังงานก็จะถูกถ่ายทอดไป ตัวอย่างเช่น
ซากสุนัข           แร้ง           เสือ
     ซากพืช ซากสัตว์            เห็ด            หนอน          นก
4. โซ่อาหารแบบผสม (mixed chain) เป็นโซ่อาหารที่ประกอบด้วยโซ่อาหารหลายๆ แบบ
          ผสมกันอยู่ในสายเดียวกัน  ตัวอย่างเช่น
หญ้า           ควาย             เหลือบ            นกเอี้ยง

บทที่ 4 ระบบนิเวศ
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ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
การเรี ย นรู ้ ใ นหั ว ข้ อ นี้ มี จุ ด มุ ่ ง หมายให้ นั ก เรี ย น
ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ อ าศั ย อยู ่ ร ่ ว มกั น ใน
ระบบนิเวศจากการส�ำรวจ และบอกได้ว่าเหตุใดสิ่งมีชีวิต
จึงด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน
คำ�สำ�คัญ
• ภาวะอิงอาศัย
• ภาวะพึ่งพากัน
• ภาวะปรสิต
• ปรสิต
• ผู้ถูกอาศัย
• การล่าเหยื่อ  
• เหยื่อ
• ผู้ล่า
หนังสือเรียนหน้า 91

จุดประสงค์การเรียนรู้

เวลาที่ใช้ 2 ชั่วโมง

เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ยกตัวอย่าง อธิบายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
ในรูปแบบต่างๆ
2. บอกความสำ�คัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างสิ่งมีชีวิต

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ก่อนเข้าสู่กิจกรรมครูทบทวนความรู้เรื่อง โซ่อาหาร และสายใยอาหาร เพื่อให้เห็นความ
สัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในเชิงการเป็นอาหารและการถ่ายทอดพลังงาน อาจยกตัวอย่างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ล่าและเหยื่อ ซึ่งมีทั้งฝ่ายที่ได้ประโยชน์และฝ่ายที่เสียประโยชน์ นอกจากความสัมพันธ์ใน
ด้านดังกล่าวแล้ว ในระบบนิเวศยังมีความสัมพันธ์กันของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบอื่นอีก
ครูอาจน�ำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้ภาพที่หาได้จากหนังสือ ปฏิทิน โปสเตอร์ หรือวีดิทัศน์เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบต่างๆ ดังภาพ
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ตัวอย่างภาพที่แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบต่างๆ

จากนั้นใช้ค�ำถามน�ำเข้าสู่การอภิปราย เช่น
• สิ่งมีชีวิตในภาพคู่ใดบ้างมีความสัมพันธ์กัน และสัมพันธ์กันอย่างไร
(เช่น นกกับต้นไม้ ผีเสื้อกับดอกไม้ งูกับหนู เป็นต้น นกได้อาศัยต้นไม้ท�ำรังเพื่ออาศัยอยู่  
    ผีเสื้อได้กินน�้ำหวานจากดอกไม้ ส่วนดอกไม้อาศัยผีเสื้อช่วยผสมเกสร งูกินหนูเป็นอาหาร
        ส่วนหนูเป็นอาหารของงู)
• ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีประโยชน์หรือโทษต่อกันและกันหรือไม่ อย่างไร
   (- นกได้ประโยชน์จากต้นไม้เพื่อท�ำรัง ส่วนต้นไม้ไม่ได้ประโยชน์และโทษจากนก     
- ผีเสือ้ และดอกไม้ได้ประโยชน์รว่ มกัน ผีเสือ้ ได้กนิ น�ำ้ หวานจากดอกไม้ ส่วนดอกไม้อาศัยผีเสือ้
            ช่วยผสมเกสร
- งูได้ประโยชน์จากการกินหนูเป็นอาหาร ส่วนหนูเสียประโยชน์ เป็นต้น)
• นักเรียนเคยเห็นตัวอย่างสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในท้องถิ่นที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่
        อาศัยอยู่ร่วมกันหรือไม่ อย่างไร (ตอบจากประสบการณ์ของนักเรียน)
บทที่ 4 ระบบนิเวศ
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ครูเปิดโอกาสให้นกั เรียนอภิปรายเพือ่ ตรวจสอบความคิดเห็นของนักเรียน  เพือ่ น�ำเข้าสูก่ จิ กรรม 4.3

กิจกรรม 4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ

เวลาที่ใช้ 30 นาที

ตัวอย่างผลของกิจกรรม
นักเรียนในกลุ่มน�ำผลการส�ำรวจในกิจกรรม 4.1 ร่วมกันอภิปรายเพื่อวิเคราะห์และ
อธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ อ าศั ย อยู ่ ร ่ ว มกั น ว่ า มี สิ่ ง มี ชี วิ ต ใดได้ ป ระโยชน์ ห รื อ
เสียประโยชน์จากความสัมพันธ์   หรือไม่ได้และไม่เสียประโยชน์   ช่วยกันคิดรูปแบบในการน�ำ
เสนอผลของกิจกรรม ซึ่งอาจเสนอในรูปแบบของตาราง ดังนี้
สิ่งมีชีวิตที่สำ�รวจพบซึ่งมีความสัมพันธ์กัน
ความสัมพันธ์
ผึ้งดูดน�้ำหวานจากดอกทานตะวันเป็นอาหาร
1. ต้นทานตะวันกับผึ้ง
ส่วนดอกทานตะวันได้ผึ้งช่วยผสมเกสร ขณะที่
บินไปตอมดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ทั้งผึ้ง
และทานตะวันต่างได้รับประโยชน์
2. พลูด่างกับต้นปีบ
พลูดา่ งเกาะลำ�ต้นปีบ โดยที่รากของพลูด่าง
เกาะที่ผิวของลำ�ต้นเท่านั้นไม่ได้ชอนไชเข้าไป
ภายในลำ�ต้น พลูดา่ งได้ประโยชน์ ส่วนต้นปีบ
ไม่ได้และไม่เสียประโยชน์
3. นกกับแมลง
นกเป็นผู้ล่า  กินเหยื่อซึ่งคือแมลงเป็นอาหาร
นกได้ประโยชน์แต่แมลงเสียประโยชน์
4. หูกวางกับกาฝาก
กาฝากเกาะกิ่งของหูกวาง โดยรากของกาฝาก
ชอนไชเข้าไปภายในกิง่ ของหูกวางเพือ่ ดูดอาหาร
หูกวางเสียประโยชน์ แต่กาฝากได้ประโยชน์
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อภิปรายหลังกิจกรรม
นักเรียนอภิปรายร่วมกัน และควรสรุปได้ว่า ในแต่ละระบบนิเวศ สิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันจะมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีทั้งแบบได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย
แบบที่ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์และฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ แบบที่ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์และอีกฝ่ายหนึ่ง
ไม่ได้และไม่เสียประโยชน์ ความสัมพันธ์เหล่านี้ท�ำให้สิ่งมีชีวิตสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในระบบนิเวศได้
ครูให้นกั เรียนศึกษาความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน และตอบค�ำถาม  
จากนัน้ ช่วยกันบอกว่าความสัมพันธ์ของสิง่ มีชวี ติ ในกิจกรรม 4.3 ว่าเป็นรูปแบบใด เช่น ภาวะอิงอาศัย
ภาวะพึ่งพากัน ภาวะปรสิต การล่าเหยื่อ
ให้นกั เรียนยกตัวอย่างการอยูร่ ว่ มกันของสิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ ทีม่ คี วามสัมพันธ์แบบภาวะอิงอาศัย
แนวค�ำตอบ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ เช่น นก ผึ้ง ต่อ แตน อาศัยต้นไม้ท�ำรังเพื่อเป็นที่
อยู่และหลบภัย ส่วนต้นไม้ไม่ได้และไม่เสียประโยชน์ เหาฉลามกับปลาฉลาม เหาฉลาม
เป็นปลาชนิดหนึ่งมีอวัยวะส�ำหรับเกาะติดกับปลาใหญ่ ส่วนมากเหาฉลามจะเกาะกับ
ปลาฉลาม โดยไม่ได้ท�ำอันตรายกับปลาฉลาม เหาฉลามได้เศษอาหารจากปลาฉลาม
ปลาฉลามไม่ได้และไม่เสียประโยชน์
ให้นกั เรียนยกตัวอย่างการอยูร่ ว่ มกันของสิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ ทีม่ คี วามสัมพันธ์แบบภาวะพึง่ พากัน
แนวค�ำตอบ นกเอี้ยงกับควาย นกเอี้ยงกินเห็บบนหลังควาย ควายได้ประโยชน์โดยที่
นกเอี้ยงคอยจิกกินเห็บที่ดูดเลือดควาย และเป็นตัวให้สัญญาณเวลาศัตรูเข้าใกล้ควาย
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตอีกคู่หนึ่ง ได้แก่ โพรโทซัวในล�ำไส้ปลวก ปลวกกินเนื้อไม้หรือ
กระดาษซึ่งเป็นเซลลูโลส ปลวกไม่มีเอนไซม์ส�ำหรับย่อยเซลลูโลส ส่วนโพรโทซัวในล�ำไส้
ปลวกสามารถย่อยเซลลูโลสได้ ท�ำให้ปลวกได้รับอาหารจากการย่อยนี้ด้วย
ยกตัวอย่างความสัมพันธ์แบบภาวะปรสิต และบอกด้วยว่าสิง่ มีชวี ติ ใดเป็นปรสิต สิง่ มีชวี ติ ใด
เป็นผู้ถูกอาศัย
แนวค�ำตอบ เห็บ เหลือบ เกาะอยู่บนตัวควาย เพื่อดูดเลือดควาย ปรสิต คือ เห็บและ
เหลือบ ส่วนควายเป็นผู้ถูกอาศัย พยาธิต่างๆ ในคน เช่น พยาธิใบไม้ในตับ พยาธิตัวตืด
พยาธิเป็นปรสิต คนเป็นผู้ถูกอาศัย
นักเรียนร่วมกันสรุปรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศและความส�ำคัญ
ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน
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วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ
การเรียนรูใ้ นหัวข้อนีม้ จี ดุ มุง่ หมายให้นกั เรียนเข้าใจว่า
วั ฏ จั ก รของน�้ ำ และวั ฏ จั ก รของคาร์ บ อนเกี่ ย วข้ อ งกั บ
หลายกระบวนการในสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต กิจกรรม
บางอย่า งของมนุษ ย์เ ป็นการเพิ่ม คาร์บอนเข้ าสู ่ วัฏจั ก ร
คาร์บอน ผลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีต่อภาวะ
โลกร้อน และควรท�ำอย่างไรเพื่อลดภาวะโลกร้อน
คำ�สำ�คัญ
• วัฏจักรของน�้ำ  
• วัฏจักรของคาร์บอน
• ภาวะโลกร้อน
• ภาวะสมดุล  
• ชีวภาค

หนังสือเรียนหน้า 95

จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. อธิบายวัฏจักรของน�้ำ วัฏจักรของคาร์บอน
2. สรุปความส�ำคัญของวัฏจักรของน�้ำและวัฏจักรของคาร์บอนที่มีต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ

เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง
ครูน�ำอภิปรายโดยใช้ความรู้จากเรื่องระบบนิเวศและการถ่ายทอดพลังงาน เพื่อเชื่อมโยงให้
เห็นว่าในระบบนิเวศ นอกจากความสัมพันธ์กันในด้านของการถ่ายทอดพลังงานระหว่างสิ่งมีชีวิตแล้ว
ยังมีการหมุนเวียนของสารที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตด้วย เช่น น�้ำ คาร์บอน ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส เป็นต้น
ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นอภิ ป รายความส� ำ คั ญ ของน�้ ำ ต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต และใช้ ค� ำ ถามเพื่ อ เข้ า สู ่ หั ว ข้ อ
วัฏจักรของน�้ำดังนี้
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• น�้ำจะมีวันหมดไปจากโลกหรือไม่ เพราะเหตุใด
• น�้ำที่ระเหยขึ้นไปในบรรยากาศมาจากที่ใดบ้าง
• น�้ำที่ระเหยขึ้นสู่บรรยากาศจะหมุนเวียนกลับสู่สิ่งมีชีวิตได้อย่างไร
ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อตรวจสอบความคิดเห็น จากนั้นให้ศึกษาภาพ 4.11
วัฏจักรของน�้ำ และร่วมกันอภิปรายเพื่อตอบค�ำถาม  ดังนี้
ให้นักเรียนอธิบายวัฏจักรของน�้ำในแผนภาพ
แนวค�ำตอบ ไอน�ำ้ ทีเ่ กิดจากการระเหยจากแหล่งน�ำ้ ต่างๆ การคายน�ำ้ ของพืช การหายใจ
และการขับถ่ายของสัตว์ ระเหยกลายเป็นไอ เมือ่ ไอน�ำ้ ลอยตัวสูงขึน้ และควบแน่นเป็นเมฆ
แล้วตกลงมาเป็นฝนกลับคืนสู่พื้นโลก น�้ำส่วนใหญ่จะไหลลงสู่แหล่งน�้ำต่างๆ น�ำ้ บางส่วน
ถูกดูดเก็บไว้ใต้ดนิ ซึง่ พืชจะน�ำมาใช้ในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง ส�ำหรับสัตว์ได้รบั น�ำ้ โดยตรง
จากแหล่งน�้ำและจากการกินพืชและสัตว์เป็นอาหาร หลังจากนั้นน�้ำจากแหล่งน�้ำ และ
สิ่งมีชีวิตจะกลับเข้าสู่บรรยากาศในรูปของไอน�้ำอีกเกิดเป็นวงจรซ�ำ้ ๆ อยู่เช่นนี้ เรียกว่า
วัฏจักรของน�้ำ
วัฏจักรของนำ�้ เกีย่ วข้องกับกระบวนการทางกายภาพและกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ในสิง่ มีชวี ติ
กระบวนการใดบ้าง
แนวค�ำตอบ กระบวนการทางกายภาพ ได้แก่ การระเหย การควบแน่น การตกของ
หยาดน�้ำฟ้า (precipitation) กระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ได้แก่ การคายน�้ ำ
การหายใจ การขับถ่าย
วัฏจักรของน�้ำ มีผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างไร
แนวค�ำตอบ ท�ำให้น�้ำไม่หมดไปจากโลก เป็นผลให้สิ่งมีชีวิตด�ำรงชีวิตอยู่ได้
ครูเข้าสู่เรื่องวัฏจักรของคาร์บอน โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย โดยใช้ค�ำถามว่า
• ธาตุคาร์บอนมีความส�ำคัญอย่างไรต่อสิ่งมีชีวิต
• ธาตุคาร์บอนถูกปล่อยออกจากสิ่งมีชีวิตในรูปใด และโดยทางใด
• ธาตุคาร์บอนกลับเข้าสู่รา่ งกายสิ่งมีชีวิตได้อย่างไร
ร่วมกันศึกษาภาพ 4.12 วัฏจักรของคาร์บอนและตอบค�ำถามในหนังสือเรียนเพื่อให้เข้าใจเรื่อง
วัฏจักรของคาร์บอน ดังนี้
คาร์บอนในบรรยากาศอยู่ในรูปของแก๊สชนิดใด
แนวค�ำตอบ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
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คาร์บอนเข้าและออกจากสิ่งมีชีวิต (พืช สัตว์ และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์) ได้โดยวิธีใด
แนวค�ำตอบ คาร์บอนเข้าสู่พืชโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เข้าสู่สัตว์โดยการกิน
เป็นอาหาร เข้าสู่ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์โดยการย่อยสลายซากของสิ่งมีชีวิต คาร์บอน
ออกจากพืช สัตว์และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยการหายใจ
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นอกจากจะเกิดจากสิ่งมีชีวิตแล้ว ยังเกิดจากกระบวนการใดอีก
แนวค�ำตอบ การเผาไหม้ การระเบิดของภูเขาไฟ
ให้นักเรียนอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับวัฏจักรของคาร์บอน ตามรายละเอียดในหนังสือเรียน  
หลังจากเรียนเรื่องวัฏจักรของสารแล้ว นักเรียนสรุปความหมายของวัฏจักรของสาร จากค�ำถาม
จากการศึกษาวัฏจักรของนำ�้ และวัฏจักรของคาร์บอน นักเรียนจะให้ความหมายของวัฏจักร
ของสารว่าอย่างไร
แนวค�ำตอบ วัฏจักรของสาร เป็นการเปลีย่ นแปลงของสารในธรรมชาติจากสารชนิดหนึง่
เป็นสารอีกชนิดหนึ่ง สารนี้จะเคลื่อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เช่น จากสิ่งไม่มีชีวิตเข้าสู่
สิ่งมีชีวิต โดยมีการหมุนเวียนต่อเนื่องกันเป็นวงจร
ครูอาจให้นักเรียนร่วมกันตอบค�ำถามว่า ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ
มาจากไหน นักเรียนอาจตอบว่า  มาจากการหายใจของสิ่งมีชีวิต การเผาไหม้เชื้อเพลิงในการหุงต้ม
อาหาร การเผาไหม้ของน�้ำมันเชื้อเพลิงจากยานพาหนะและโรงงานอุตสาหกรรม หรืออื่นๆ  จากนั้น
ครูถามนักเรียนว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่ท�ำให้ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้น
มาจากการกระท�ำของใคร ซึ่งนักเรียนควรตอบว่ามนุษย์
ครูให้ความรู้ว่าปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ มีส่วนท�ำให้เกิดภาวะโลกร้อน จากนั้นให้
นักเรียนศึกษาภาพ 4.13 การสะท้อนและการดูดกลืนรังสีความร้อนของแก๊สในบรรยากาศที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อน แล้วอภิปรายเกี่ยวกับภาพ
การที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไร
แนวค�ำตอบ ครูอาจให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งนักเรียนควรตอบ
ได้ว่า การที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น เป็นผลให้การระเหยของน�้ำทะเล มหาสมุทร แม่นำ�้
ล�ำคลอง เพิ่มมากขึ้น เกิดฝนตกมากขึ้นและกระจุกตัวเป็นบางบริเวณ ท�ำให้เกิดอุทกภัย
ส่วนบริเวณอื่นๆ เกิดปัญหาแห้งแล้ง เนื่องจากฝนตกน้อย สิ่งต่างๆ เหล่านี้ท�ำให้วัฏจักร
ของน�ำ้ เปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลต่อระบบนิเวศ พืชและสัตว์ต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบนิเวศ
ที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ยังท�ำให้หิมะและน�้ำแข็งบริเวณขั้วโลกหลอมเหลวมากขึ้น ท�ำให้
ระดับน�้ำทะเลสูงขึ้นและอุณหภูมิผิวน�้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้พืชและสัตว์ทะเลบางชนิด
สูญพันธุ์ รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกสี การที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นนี้
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ท�ำให้โรคติดต่อในเขตร้อนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรคมาลาเรีย เพราะมีการขยายพันธุ์ของ
ยุงก้นปล่องซึ่งเป็นพาหะน�ำโรคเพิ่มขึ้น
การตัดไม้ท�ำลายป่า มีผลต่อภาวะโลกร้อนอย่างไร
แนวค� ำ ตอบ การตั ด ไม้ ท� ำ ลายป่ า มี ผ ลต่ อ ภาวะโลกร้ อ น เพราะพื ช ใช้ แ ก๊ ส
คาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง จึงช่วยลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ในบรรยากาศ เมื่อปริมาณป่าไม้ลดลง การดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ไปใช้จึงน้อยลง
ส่งผลให้ปริมาณแก๊สคาร์บอนออกไซด์ในบรรยากาศสูงขึ้น
ให้นักเรียนเสนอแนะวิธีที่ช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
แนวค�ำตอบ ปลูกต้นไม้ เพื่อลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ใช้จักรยานหรือเดินแทนการใช้
รถยนต์ในการเดินทางใกล้ๆ เพราะเป็นการลดการใช้เชื้อเพลิง ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณ
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ การปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้ และการใช้ถุงผ้าแทนถุง
พลาสติก เพราะในกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอนจะเกิดแก๊สเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุ
ให้เกิดภาวะโลกร้อน

		
หลังจากตอบค�ำถามให้ร่วมกันอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างการหมุนเวียนสารและการ
ถ่ายทอดพลังงานโดยใช้ภาพ 4.14 ซึ่งควรอธิบายได้ว่า การถ่ายทอดพลังงานจะเกิดควบคู่กันไป
กับการหมุนเวียนสาร กล่าวคือพลังงานในระบบนิเวศมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งถูกเปลี่ยนเป็น
พลังงานเคมีสะสมอยู่ในรูปของสารอินทรีย์ในผู้ผลิต      พลังงานจากผู้ผลิตจะถูกถ่ายทอดไปยังผู้บริโภค
และผูย้ อ่ ยสลายสารอินทรียต์ ามล�ำดับขัน้ ในการบริโภค โดยแต่ละล�ำดับขัน้ นัน้ มีพลังงานบางส่วนสูญเสีย
ไปในรูปของพลังงานความร้อน  ส�ำหรับสารมีการเปลี่ยนแปลงเป็นวงจรหมุนเวียนต่อเนื่องกันในขณะ
ที่มีการถ่ายทอดพลังงาน โดยการหมุนเวียนสารบางชนิดมีสิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทส�ำคัญ
ได้แก่ ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย เห็ดรา ซึ่งจะย่อยสลายสารอินทรีย์ (ซากสิ่งมีชีวิต) ให้
เป็นสารอนินทรีย์ (CO2 แร่ธาตุตา่ งๆ) กลับคืนสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ผลิตน�ำไปใช้ได้อีก
นอกจากนี้ นั ก เรี ย นควรเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งการหมุ น เวี ย นสารและ
การถ่ายทอดพลังงานว่า การหมุนเวียนสารเกิดขึน้ เป็นวัฏจักรคือ มีการเปลีย่ นแปลงของสารหมุนเวียน
ต่อเนื่องกันเป็นวงจร ส่วนการถ่ายทอดพลังงานนั้นไม่ได้หมุนเวียนเป็นวัฏจักร และแต่ละล�ำดับขั้นนั้น
มีพลังงานบางส่วนสูญเสียไปในรูปของพลังงานความร้อน
หลังจากจบหัวข้อนี้ ครูควรสรุปเกีย่ วกับภาวะสมดุลของระบบนิเวศ ซึง่ จะต้องมีความเหมาะสม
ขององค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตและองค์ประกอบที่มีชีวิต ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน
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ความหลากหลายทางชีวภาพ
การเรียนรู้ในหัวข้อนี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนศึกษา
ความหลากหลายทางชี ว ภาพในท้ อ งถิ่ น ความส� ำ คั ญ
ของความหลากหลายทางชี ว ภาพที่ มี ต ่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต และ
ระบบนิเวศ
คำ�สำ�คัญ
• ความหลากหลายทางชีวภาพ
• ความหลากหลายของระบบนิเวศ
• ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต
• ความหลากหลายทางพันธุกรรม

หนังสือเรียนหน้า 100

จุดประสงค์การเรียนรู้

เวลาที่ใช้ 3 ชั่วโมง

เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สำ�รวจความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
2. อธิบายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม
3. อธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ทำ�ให้สิ่งมีชีวิตดำ�รงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูน�ำเข้าสู่บทเรียนโดยเชื่อมโยงความรู้จากการส�ำรวจระบบนิเวศในธรรมชาติและข้อมูลจาก
กิจกรรม 4.1 เพื่อให้เห็นว่าในบริเวณที่ส�ำรวจมีสิ่งมีชีวิตอยู่มากมายหลายชนิดหรือกล่าวได้วา่ บริเวณ
ทีส่ ำ� รวจมีความหลากหลายของชนิดของสิง่ มีชวี ติ   ในหัวข้อนีอ้ าจให้นกั เรียนใช้ขอ้ มูลจากกิจกรรม 4.1
และให้ท�ำกิจกรรม 4.4 เพิ่มเติมเพื่อขยายความรู้ในส่วนที่เป็นรายละเอียดของพืชที่สนใจ
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กิจกรรม 4.4 สำ�รวจชนิดของพืชในโรงเรียน
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
เวลาที่ใช้ 2 ชั่วโมง
1. สำ�รวจและสืบค้นความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต
   ในโรงเรียนโดยเน้นพืชเป็นตัวอย่างในการสำ�รวจ
2. อธิบายลักษณะเฉพาะและประโยชน์ของพืชที่นักเรียนสนใจอย่างน้อย 1 ชนิด

ข้อแนะนำ�ในการทำ�กิจกรรม
1. ก่อนออกส�ำรวจ ครูและนักเรียนควรวางแผนและก�ำหนดขอบเขตในการส�ำรวจ  เช่น  ให้
ส�ำรวจในพื้นที่ประมาณ 10 ตารางเมตร ข้อมูลที่ต้องการส�ำรวจและบันทึกวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้  
รวมทั้งก�ำหนดเวลาส�ำรวจ
2. ออกแบบตารางบันทึกผลการส�ำรวจพืช ทีส่ ะดวกต่อการบันทึกและง่ายต่อการใช้ขอ้ มูล
ในภายหลัง ดังตัวอย่างในตาราง ในกรณีที่ไม่ทราบชื่อพืช ให้วาดรูปและจดบันทึกลักษณะเพื่อ
สืบค้นข้อมูลในภายหลัง

ตัวอย่างตารางบันทึกผลกิจกรรม
ชนิดของพืช
ลักษณะเฉพาะ
ที่สำ�รวจ
ดาวเรือง
ไม้ดอก กลีบดอกสีเหลือง ดอกย่อยเล็กๆ
จำ�นวนมากอัดซ้อนกันแน่นบนฐานรองดอก
มีกลิ่นฉุน
ต้นมะขาม
ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ใบประกอบ ผลเป็นฝักยาว
คอดเป็นช่วงๆ รูปร่างตรงหรือโค้ง ฝักอ่อน
เปลือกสีเขียว  ฝักแก่เปลือกสีน�้ำตาล
อัญชัน
เป็นไม้เลื้อย ขนาดเล็ก ล�ำต้นมีขนปกคลุม ใบ
มีลักษณะเป็นใบประกอบ มีใบย่อยขนาดเล็ก
5-7 ใบ ดอกลักษณะเหมือนดอกถั่ว มีหลายสี
เช่น สีม่วง สีน�้ำเงินอมม่วง สีฟ้า สีขาว
เสลดพังพอน ไม้พุ่มขนาดเล็ก ล�ำต้นมีหนามแข็งยาวสี
น�้ำตาลแดง ใบยาวเรียว ปลายแหลม สีเขียว
ตัวผู้
เข้ม เส้นกลางใบสีแดง ดอกเป็นช่อ มีสีแดงส้ม
หรือสีเหลือง

การใช้ประโยชน์
ปลูกเพื่อความสวยงาม  ปลูกเพื่อ
ป้องกันแมลงให้กับพืชอื่นๆ
ใช้ใบอ่อนและฝักในการปรุงอาหาร
หรือรับประทานสด ฝักใช้เป็นยา
ระบาย ขับเสมหะ
สกัดสีจากกลีบดอกไว้สำ�หรับทำ�ขนม  
ย้อมผมให้ผมดกดำ�
สารสกัดจากใบใช้รักษาอาการแพ้
หรืออักเสบจากแมลงมีพิษกัดต่อย
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อภิปรายหลังกิจกรรม
นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปว่า ในแต่ละบริเวณของโรงเรียนมีชนิดและจ�ำนวนของพืช
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ส�ำรวจ บางบริเวณมีพืชมากชนิดหรือมีความหลากหลาย
ของชนิดพรรณพืชในบริเวณนั้นมาก บางบริเวณมีพืชน้อยชนิดหรือมีความหลากหลายของชนิด
พรรณพืชน้อย พืชหลายชนิดมีประโยชน์ต่อมนุษย์ เช่น เป็นยารักษาโรค อาหาร เป็นไม้ประดับ
ให้ความสวยงาม เป็นต้น  
จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและตอบค�ำถามในหนังสือเรียน ซึ่งมีแนวค�ำตอบดังนี้
จ�ำนวนชนิดของพืชที่รวบรวมได้จากการส�ำรวจของกลุ่มมีกี่ชนิด อะไรบ้าง
แนวค�ำตอบ ตอบตามที่ส�ำรวจได้
นักเรียนจะแบ่งพืชที่ส�ำรวจได้ออกเป็นกลุ่มย่อยได้อย่างไร ให้นักเรียนระบุเกณฑ์ในการ
แบ่งกลุ่มพืชเหล่านั้น
แนวค�ำตอบ นักเรียนระบุเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งกลุม่ พืช ตามทีน่ กั เรียนก�ำหนด เช่น พืชมี
ดอก/พืชไม่มดี อก ไม้ลม้ ลุก/ไม้ยนื ต้น/ไม้พมุ่ พืชใบเลีย้ งเดีย่ ว/พืชใบเลีย้ งคู่ พืชสมุนไพร/
ไม่ใช่พืชสมุนไพร พืชสวนครัว/ไม้ประดับ
พืชที่ส�ำรวจได้ มีการใช้ประโยชน์อย่างไร
แนวค�ำตอบ ตอบตามที่ส�ำรวจและสืบค้นได้
ครูให้แต่ละกลุม่ ส�ำรวจสิง่ มีชวี ติ ทัง้ พืชและสัตว์ทอี่ ยูใ่ นชุมชนพอทีจ่ ะส�ำรวจได้ รวบรวมรายชือ่
สิ่งมีชีวิตในชุมชนที่แต่ละกลุ่มส�ำรวจได้ เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต
และความส�ำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น  
จากนัน้ ให้นกั เรียนศึกษาภาพ 4.15  ความหลากหลายทางชีวภาพใน 3 ระดับ ซึง่ ได้แก่ ความหลากหลาย
ของระบบนิเวศ ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางพันธุกรรม  โดยให้นักเรียน
อธิบายตามความเข้าใจแล้วครูอธิบายเพิ่มเติมจนเกิดความเข้าใจ แล้วร่วมกันตอบค�ำถาม ดังนี้
ความหลากหลายทางชีวภาพมีความส�ำคัญต่อมนุษย์อย่างไร
แนวค�ำตอบ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตมีประโยชน์หลายประการคือ มีประโยชน์ต่อ
การด�ำรงชีวิตของมนุษย์โดยเป็นแหล่งที่มาของปัจจัยสี่กล่าวคือ น�ำพืช สัตว์ และเห็ด
บางชนิดมาเป็นอาหาร หรือใช้เป็นยารักษาโรค พืชบางชนิด เช่น ต้นฝ้าย นุ่น ใช้ท�ำเป็น
เครื่องนุ่งห่ม ไม้ใช้ท�ำเป็นที่อยู่อาศัย
เหตุใดแต่ละพื้นที่บนโลกจึงมีความหลากหลายทางชีวภาพแตกต่างกัน
แนวค�ำตอบ เพราะพืน้ ทีแ่ ต่ละแห่ง มีสภาพทางภูมศิ าสตร์ ภูมอิ ากาศ แตกต่างกัน เหล่านี้
จะเป็นตัวก�ำหนดชนิดของสิ่งมีชีวิต
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ครูอภิปรายร่วมกับนักเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์
และระบบนิเวศ เช่น ประโยชน์ในด้านปัจจัยสี่ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สมดุลของระบบนิเวศ และ
อภิปรายเกี่ยวกับผลของการท�ำลายความหลากหลายทางชีวภาพ โดยท�ำลายแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต
เช่น การตัดไม้ท�ำลายป่า  การท�ำลายแนวปะการัง การใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและการด�ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
ครูตั้งประเด็นโดยใช้ค�ำถามจากหนังสือเรียน เพื่อให้นักเรียนอภิปรายร่วมกัน ดังนี้
นักเรียนจะช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่ได้อย่างไร
แนวค�ำตอบ การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้ยั่งยืนนั้นต้องร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ กล่าวคือ ช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ที่
หายากหรือใกล้สูญพันธุ์โดยไม่นำ� มาเป็นอาหาร ไม่ซื้อและขายสิ่งมีชีวิตดังกล่าว ร่วมกัน
ต่อต้านการบุกรุกพืน้ ทีธ่ รรมชาติทจี่ ะท�ำลายระบบนิเวศทีม่ คี วามหลากหลายทางชีวภาพสูง
เช่น ต่อต้านและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการตัดไม้ท�ำลายป่า ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิด
ความแห้งแล้ง เกิดไฟไหม้ปา่ และน�ำ้ ท่วม สิง่ เหล่านีม้ ผี ลอย่างมากต่อการลดลงของชนิด
และจ�ำนวนของสิ่งมีชีวิต

ประชากร
การเรียนรู้ในหัวข้อนี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับประชากร และปัจจัยที่ท�ำให้ขนาด
ของประชากรเปลี่ยนแปลงไป
คำ�สำ�คัญ
• ประชากร
• ความหนาแน่นของประชากร
• ขนาดของประชากร
• อัตราการเกิด
• อัตราการตาย
• อัตราการอพยพเข้า 
• อัตราการอพยพออก

หนังสือเรียนหน้า 103
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จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. อธิบายความหมายของประชากร
2. สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร
3. ทำ�กิจกรรมศึกษาจำ�นวนประชากร

เวลาที่ใช้ 2 ชั่วโมง

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูให้นกั เรียนยกตัวอย่างประชากรตามความคิดเห็น จากนัน้ ครูยกตัวอย่างประชากรของสิง่ มีชวี ติ   
โดยระบุขอบเขตหรือบริเวณที่อยู่และช่วงเวลาที่พบประชากรนั้นๆ ไว้ด้วย เช่น
- ประชากรของหญ้าขนในสนามหลังโรงเรียน ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554
- ประชากรของแหนเป็ดในสระบัว ในปี พ.ศ. 2551
- ประชากรของมดแดงบนต้นมะม่วง เมื่อวันอังคารที่ผา่ นมา
- ประชากรของไฮดราที่เลี้ยงไว้ในห้องปฏิบัติการเมื่อปี พ.ศ. 2550
- ประชากรของคนกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2553 เป็นต้น
ให้นักเรียนเปรียบเทียบตัวอย่างประชากรของสิ่งมีชีวิตที่ครูยกขึ้นมาว่าเหมือนหรือแตกต่าง
กับประชากรในความคิดเห็นของนักเรียนหรือไม่ อย่างไร จากนั้นให้ร่วมกันสรุปความหมายของ
ประชากร ซึ่งควรสรุปได้วา 
่ ประชากร หมายถึง สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัยอยู่ในบริเวณใดบริเวณ
หนึ่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
หลังจากนักเรียนทราบความหมายแล้ว  ให้นักเรียนร่วมกันตอบค�ำถาม
ให้นักเรียนยกตัวอย่างประชากรของสิ่งมีชีวิตมา 3 ชนิด
แนวค�ำตอบ ประชากรของต้นข้าว ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเดือนพฤษภาคม
			
พ.ศ. 2552
			
ประชากรของหนูในนาข้าว เมื่อเดือนสิงหาคม
			
ประชากรของปลาในสระน�้ำ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
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ครูร่วมกันอภิปรายกับนักเรียนเพื่อทบทวนความหมายของความหนาแน่นของประชากร คือ
สัดส่วนระหว่างจ�ำนวนประชากรทั้งหมดกับขนาดของพื้นที่หรือปริมาตรที่ประชากรนั้นๆ อาศัยอยู  ่
ซึ่งเขียนเป็นสูตรดังนี้
ความหนาแน่นของประชากร     =

          จ�ำนวนประชากรทั้งหมด
พื้นที่หรือปริมาตรทั้งหมดที่ประชากรอาศัยอยู่

ปลาช่อนจ�ำนวน 225 ตัว อาศัยในบ่อขนาด 4 เมตร × 5 เมตร × 6 เมตร ซึ่งมี
น�้ำสูงประมาณ 34 ของบ่อ จงหาความหนาแน่นของปลาช่อน
แนวค�ำตอบ ความหนาแน่นของปลาช่อน 2.5 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร
ครูอาจตั้งค�ำถามเพื่อน�ำเข้าสู่กิจกรรม เช่น การทราบจ�ำนวนประชากรของสิ่งมีชีวิตสามารถ
ท�ำได้โดยการนับจ�ำนวนโดยตรงถ้าประชากรมีจำ� นวนน้อย แต่ถา้ จ�ำนวนประชากรมีมากเราจะท�ำอย่างไร

กิจกรรม 4.5 การประมาณขนาดของประชากร
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นสามารถส� ำ รวจและค� ำ นวณ
จ�ำนวนประชากรโดยใช้กรอบนับประชากร

เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง

วัสดุ อุปกรณ์
รายการ
กรอบนับประชากร

ปริมาณต่อกลุ่ม
1  อัน

ข้อแนะนำ�ในการทำ�กิจกรรม
1. ให้นักเรียนร่วมกันวางแผนการส�ำรวจโดยเลือกบริเวณภายในโรงเรียนหรือบริเวณ
ใกล้เคียง เช่น สนามหลังโรงเรียน  ใต้ตน้ ไม้ โดยภายในบริเวณทีส่ ำ� รวจไม่ควรมีพชื ขึน้ อยูห่ นาแน่น
มากเกินไป และพืชที่ส�ำรวจควรมีการกระจายตัวสม�่ำเสมอ เพื่อสะดวกในการนับจ�ำนวน
2. ตัวอย่างพืชที่ศึกษาควรเป็นพืชที่มีขนาดเล็ก เช่น ต้อยติ่ง ผักโขม หญ้าแห้วหมู  หญ้า
ตีนกา โดยแต่ละกลุ่มเลือกศึกษากลุ่มละ 1 ชนิด
บทที่ 4 ระบบนิเวศ
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3. ในการสุม่ ตัวอย่างเพือ่ ไม่ให้เกิดความล�ำเอียง แต่ละตัวอย่างควรมีโอกาสได้รบั การเลือก
เท่าๆ กัน ซึ่งอาจสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการดังนี้
3.1 เขียนแผนผังของที่ดินบริเวณศึกษาลงในกระดาษ
1
3.2 แบ่งพื้นที่ที่ต้องการศึกษาออกเป็นตารางเล็กๆ โดยหนึ่งตารางแทนพื้นที่    
4
ตารางเมตร ซึ่งเท่ากับขนาดของกรอบนับประชากร
3.3 เขียนหมายเลขลงไปในแต่ละตาราง
3.4 ให้นักเรียนหลับตาและใช้ดินสอหรือปากกาชี้ลงไปในแผนผัง 5 ครั้ง โดยไม่ให้ช่อง
ซ�้ำกัน ถ้าซ�้ำกันต้องท�ำใหม่ให้ได้ 5 หมายเลข จากนั้นให้ใช้พื้นที่ตามหมายเลขที่
สุ่มได้ในการวางกรอบนับประชากรเพื่อนับจ�ำนวนต้นพืช
2.5 เมตร

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2 เมตร

ตัวอย่างตารางบันทึกผลของกิจกรรม
ประชากรพืช
ำ�รวจ บริเวณที่สำ�รวจ
�ำ รวจ ที่สำ�รวจ
วันที่สำ�รวจ
ที่สำ�รวจ
20  เมษายน   สนามหลัง
โรงเรียน
พ.ศ. 2554

ต้นต้อยติ่ง

จำ�นวนพืชที่สุ่มแต่ละครั้ง (ต้น)
จำ�นวนพื
1

2

3

4

5

10  

5

20   15

2

จ�ำนวนประชากรต้นต้อยติ่งที่สนามหลังโรงเรียน วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554 ใน
พื้นที่ 5 ตารางเมตร
=     5 x 52 =  208  ต้น
1.25
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อภิปรายหลังกิจกรรม
นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากกิจกรรม ซึ่งควรสรุปได้ว่าการประมาณจ�ำนวนประชากร
สามารถท�ำได้โดยการสุ่มตัวอย่างในพื้นที่บางส่วน แล้วน�ำมาค�ำนวณจ�ำนวนประชากรที่มีอยู่ในพื้นที่
ทั้งหมด
นักเรียนค�ำนวณประชากรสิ่งมีชีวิตชนิดที่ศึกษาได้เท่าใด
แนวค�ำตอบ จ�ำนวนประชากรสิ่งมีชีวิตที่ค�ำนวณได้ตอบตามที่ส�ำรวจได้ และจ�ำนวน
ประชากรสิ่งมีชีวิตที่ค�ำนวณได้มีความสอดคล้องกับขนาดของพื้นที่ ซึ่งถ้านักเรียนลอง
นับประชากรทั้งหมดจะได้ค่าใกล้เคียงกับที่นักเรียนค�ำนวณได้
ความหนาแน่นของจ�ำนวนประชากรสิ่งมีชีวิตที่ศึกษาเป็นเท่าไร
แนวค�ำตอบ ตอบตามที่ส�ำรวจได้ เช่น มีประชากรต้นต้อยติ่งจ�ำนวน 208 ต้น ในพื้นที่
5 ตารางเมตร ดังนัน้ ความหนาแน่นของประชากรต้นต้อยติง่ เท่ากับ 41.6 ต้นต่อตารางเมตร
เมื่อเวลาผ่านไปนักเรียนคาดว่าจ�ำนวนประชากรสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนศึกษา จะมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ เกิดจากปัจจัยใดบ้าง
แนวค�ำตอบ เมือ่ เวลาผ่านไปจ�ำนวนประชากรอาจมีการเปลีย่ นแปลง เช่น ถ้าเกิดน�ำ้ ท่วม
ฝนแล้ง อาจท�ำให้ประชากรของพืชมีจำ� นวนน้อยลงหรือตายหมด ถ้าพืชได้รับความชื้น
และธาตุอาหารที่เหมาะสมพืชจะเจริญเติบโตเพิ่มจ�ำนวนขึ้น เป็นต้น
เหตุใดนักเรียนจึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างในการวัดขนาดของประชากร
แนวค�ำตอบ เพราะจ�ำนวนประชากรมีมากเกินไป ท�ำให้เสียเวลาในการนับ
ครูอาจสมมติการเปลี่ยนแปลงขนาดประชากรพืชหรือสัตว์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ ดังตัวอย่าง
ในตารางต่อไปนี้ ซึง่ แสดงการเปลีย่ นแปลงประชากรต้นต้อยติง่ ในพืน้ ทีแ่ ห่งหนึง่ ขนาด 20 ตารางเมตร
ในช่วงเวลา 1 ปี
เดือน
เมษายน
กรกฎาคม
พฤศจิกายน

จำ�นวนต้นต้อยติ่ง (ต้น)
500
1000
800
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ให้นกั เรียนร่วมกันอภิปรายโดยตัง้ ประเด็นว่า อะไรเป็นปัจจัยทีท่ ำ� ให้มกี ารเปลีย่ นแปลงประชากร
ต้นต้อยติง่ ในช่วงเวลาต่างๆ ซึง่ จากการอภิปรายควรได้ขอ้ สรุปว่า  การทีข่ นาดของประชากรเปลีย่ นแปลงไป
เกี่ยวข้องกับการเกิดและการตายของประชากรต้นต้อยติ่งในแต่ละช่วงเวลา  การที่ขนาดของประชากร
เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมมากกว่าเดือนเมษายน อาจเนื่องจากมีการขยายพันธุ์ให้ก�ำเนิดต้นใหม่
จ�ำนวนมาก เพราะสภาวะแวดล้อมเอื้ออ�ำนวยเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์  ในระหว่าง
นั้นอาจมีบางต้นที่ตายไป แต่การเกิดมีมากกว่าการตาย ขนาดของประชากรต้นต้อยติ่งจึงเพิ่มขึ้น  ใน
ทางกลับกัน การที่ขนาดของประชากรต้นต้อยติ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนลดลง อาจเนื่องจากบางต้น
ตายไปตามธรรมชาติหรือถูกท�ำลายโดยศัตรูพืชเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้มีการตายมากกว่าการเกิด
ครูใช้ค�ำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายต่อไปว่า  การเปลี่ยนแปลงประชากรของสิ่งมีชีวิต
ที่มีการเคลื่อนที่ได้ เช่น มนุษย์หรือสัตว์อื่นๆ ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง และแตกต่างจากปัจจัยที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงประชากรของพืชอย่างไร โดยให้นักเรียนศึกษาจากตาราง 4.1 การเปลี่ยนแปลง
ขนาดของประชากรมนุษย์ของประเทศต่างๆ ในปี พ.ศ. 2553 แล้วตอบค�ำถาม
การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรมนุษย์ ขึ้นอยู่กับปัจจัยใด
แนวค�ำตอบ อัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการอพยพเข้า และการอพยพออก
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงขนาดของประชากรสิง่ มีชวี ติ ทีไ่ ม่สามารถเคลือ่ นทีไ่ ด้ เช่น
พืช จะเหมือนหรือแตกต่างจากมนุษย์หรือไม่ อย่างไร
แนวค�ำตอบ ต่างกัน การเปลีย่ นแปลงขนาดของประชากรพืช ขึน้ อยูก่ บั อัตราการเกิดและ
อัตราการตายเท่านั้น แต่การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรมนุษย์ขึ้นอยู่กับอัตราการ
อพยพเข้าและอพยพออกอีกด้วย
ให้นักเรียนเรียงล�ำดับประเทศที่มีอัตราการเพิ่มประชากรจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด
แนวค�ำตอบ อาหรับอิมิเรต ไทย จีน และญี่ปุ่นตามล�ำดับ
นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดแต่ละประเทศจึงมีอัตราการเพิ่มประชากรแตกต่างกัน
แนวค�ำตอบ เนื่องจากอัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการอพยพเข้า และอัตราการ
อพยพออกของแต่ละประเทศแตกต่างกัน ถ้าอัตราการเกิดมากกว่าอัตราการตาย และ
อัตราการอพยพเข้ามากกว่าอัตราการอพยพออก อัตราการเพิ่มประชากรจะเพิ่มขึ้น แต่
ถ้าอัตราการตายมากกว่าอัตราการเกิด และอัตราการอพยพออกมากกว่าอัตราการอพยพ
เข้า อัตราการเพิ่มประชากรจะลดลง
ครูให้นักเรียนสรุปแนวคิดส�ำคัญที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชากรของสิ่งมีชีวิต  จากนั้นใช้ค�ำถาม
เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงผลของการเพิ่มประชากร
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ในประเทศที่มีอัตราการเพิ่มประชากรสูง จะประสบปัญหาต่อประเทศนั้นอย่างไร
แนวค�ำตอบ การขาดแคลนอาหาร ที่อยู่อาศัย การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มากเกินไป
การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ
ในประเทศที่มีอัตราการเพิ่มประชากรต�่ำ จะประสบปัญหาต่อประเทศนั้นอย่างไร
แนวค�ำตอบ ประชากรมีแนวโน้มลดลง และสังคมจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วขึ้น
นักเรียนคิดว่ามีวิธีการใดที่จะควบคุมการเพิ่มขนาดของประชากรมนุษย์
แนวค�ำตอบ ควบคุมอัตราการเกิดและอัตราการอพยพเข้า
หลังจากจบบทเรียน ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้รับทั้งหมดจากบทเรียนนี้ จากนั้น
ครูตรวจสอบความรู้ที่นักเรียนสรุปกับสิ่งที่นักเรียนได้รู้มาก่อนเรียน
ครูใช้ค�ำถามเพื่อน�ำเข้าสู่บทต่อไปว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมีอะไร
บ้างและจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร   และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่กับเรานานๆ ท�ำได้
อย่างไร จากนั้นเข้าสู่บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
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คำ�ถามท้ายบทที่ 4
1. ในระบบนิเวศแห่งหนึ่งมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอยู่ร่วมกันดังนี้
หญ้า ตั๊กแตน หนอน นกกางเขน กระต่าย เหยี่ยว กบ
		 1.1 ให้นักเรียนเขียนสายใยอาหารในระบบนิเวศนี้
    แนวค�ำตอบ
นกกางเขน
หนอน
หญ้า
กระต่าย
ตั๊กแตน

เหยี่ยว

กบ
		 1.2 สิ่งมีชีวิตชนิดใดเป็นผู้ผลิต เพราะเหตุใด
    แนวค�ำตอบ หญ้า เป็นผู้ผลิต เพราะหญ้าสามารถสร้างอาหารได้เอง
		 1.3 สิ่งมีชีวิตใดเป็นทั้งผู้บริโภคอันดับที่ 1 และล�ำดับที่ 2 เพราะเหตุใด
     แนวค�ำตอบ ผู้บริโภคล�ำดับที่ 1 ได้แก่ หนอน ตั๊กแตน กระต่าย เนื่องจากบริโภค
		
หญ้าเป็นอาหาร ผู้บริโภคล�ำดับที่ 2 ได้แก่ นกกางเขน กบ เหยี่ยว
		 1.4 สิ่งมีชีวิตล�ำดับแรกในโซ่อาหารต้องเป็นพืชเสมอหรือไม่
แนวค�ำตอบ ไม่จำ� เป็นต้องเป็นพืชเสมอไป อาจเป็นสิง่ มีชวี ติ อืน่ ทีส่ ามารถสังเคราะห์
		
ด้วยแสงได้ เช่น สาหร่ายสีเขียว แพลงตอนพืช สิง่ มีชวี ติ เหล่านีเ้ ป็นผูผ้ ลิตเพราะ
		
สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับน�้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อสร้าง
		
อาหาร ซึง่ ในอาหารมีพลังงานสะสมอยูจ่ งึ เป็นจุดเริม่ ต้นของการถ่ายทอดพลังงาน
		
ไปยังผู้บริโภคล�ำดับอื่นๆ ต่อไป
1.5 ถ้าหญ้าถูกท�ำลายไปจนสูญพันธุ์ไปจากระบบนิเวศนี้ นักเรียนคิดว่าจะมีผลต่อ
		
สิ่งมีชีวิตในสายใยอาหารนี้หรือไม่ อย่างไร
		
แนวค�ำตอบ มีผลต่อสิง่ มีชวี ติ ทุกชนิดในสายใยอาหารนี้ ถ้าหญ้าสูญพันธุ์ไป สิง่ มีชวี ติ
		
ในสายใยอาหารนี้จะตายหมด หรืออพยพไปอยู่ในแหล่งที่อยู่อื่น
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2. จากสายใยอาหารข้างล่างนี้ สิ่งมีชีวิตชนิดใดเป็นผู้ผลิต สิ่งมีชีวิตกินพืช สิ่งมีชีวิตกิน
สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์
จ

ฉ
ง

ก

ข

ค

ภาพ ก สายใยอาหาร

   แนวค�ำตอบ สิ่งมีชีวิต ก และ จ เป็นผู้ผลิต
สิ่งมีชีวิต ข และ ฉ เป็นสิ่งมีชีวิตกินพืช
สิ่งมีชีวิต ค เป็นสิ่งมีชีวิตกินสัตว์
สิ่งมีชีวิต ง เป็นสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์
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3. ให้นักเรียนพิจารณาโซ่อาหาร และกราฟต่อไปนี้แล้วตอบค�ำถาม
			
พืช		
แมลง
กบ
พืช
จำ�นวน

แมลง
กบ

เวลา
ภาพ ข การเปลี่ยนแปลงจำ�นวนของสิ่งมีชีวิต 3 ชนิดในโซ่อาหาร

ให้นักเรียนอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจ�ำนวนประชากรของพืช แมลง และกบ ณ เวลา
ต่างๆ และให้เหตุผลประกอบ
แนวค�ำตอบ ในเวลาเริม่ ต้น ประชากรกบเพิม่ จ�ำนวนขึน้ เรือ่ ยๆ ในขณะทีป่ ระชากรแมลง
ลดจ�ำนวนลง เนือ่ งจากกบกินแมลงเป็นอาหาร เมือ่ แมลงลดจ�ำนวนลงจึงท�ำให้พชื ซึง่ เป็น
อาหารของแมลงมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น เมื่อประชากรกบเพิ่มจ�ำนวนขึ้นเรื่อยๆ อาหารของกบ
ซึง่ ได้แก่แมลงมีจำ� นวนไม่เพียงพอแก่การบริโภค กบจึงลดจ�ำนวนลง เมือ่ กบลดลงท�ำให้
แมลงมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น ส่วนจ�ำนวนของพืชไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กับจ�ำนวนของแมลง
เท่าใดนัก บางช่วงจ�ำนวนประชากรแมลงเพิ่มขึ้นและประชากรพืชก็เพิ่มตามไปด้วย
ซึง่ อาจเป็นเพราะว่าพืชเจริญเติบโตดีมจี ำ� นวนเพียงพอกับการบริโภคของแมลง แต่บางช่วง
ประชากรแมลงเพิ่ม ขณะที่ประชากรพืชลดลง อาจเป็นเพราะช่วงนี้อากาศแห้งแล้ง
พืชเจริญเติบโตไม่ดี
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4. จงพิจารณาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแต่ละข้อที่ให้ไว้ว่า เป็นความสัมพันธ์แบบใด
		 4.1 กุ้งดอกไม้ทะเลซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆกับดอกไม้ทะเลเพื่อพรางตัวจากศัตรู
กุ้งดอกไม้ทะเลกับดอกไม้ทะเลมีความสัมพันธ์แบบภาวะอิงอาศัย
		 4.2 แบคทีเรียในปมรากถั่วตรึงไนโตรเจนจากอากาศเพื่อเป็นธาตุอาหารแก่พืช
			 แบคทีเรียได้รับคาร์โบไฮเดรตจากรากพืช
			 แบคทีเรียและต้นถั่วมีความสัมพันธ์แบบภาวะพึ่งพากัน
		 4.3 พยาธิตวั ตืดอาศัยอยูท่ ผี่ นังส�ำไส้ของสุนขั คอยดูดสารอาหารภายในล�ำไส้ของสุนขั
			 พยาธิตัวตืดกับสุนัขมีความสัมพันธ์แบบภาวะปรสิต
		 4.4 ผีเสือ้ หนอนใบรักดูดกินน�ำ้ หวานของดอกรัก ขณะทีผ่ เี สือ้ บินไปกินน�ำ้ หวานจาก
			 ดอกรักดอกอื่นๆ ก็เป็นการช่วยผสมเกสรให้กับดอกรัก
			 ผีเสื้อหนอนใบรักกับต้นรักมีความสัมพันธ์แบบภาวะพึ่งพากัน
4.5 นกเอี้ยงที่เกาะอยู่บนหลังควายจิกกินเห็บที่เกาะอยู่ตามตัวของควาย
		 นกเอี้ยงกับควายมีความสัมพันธ์แบบภาวะพึ่งพากัน
		 นกเอี้ยงกับเห็บมีความสัมพันธ์แบบการล่าเหยื่อ
		 ควายกับเห็บมีความสัมพันธ์แบบภาวะปรสิต
		 4.6 ต้นต�ำลึงใช้มือเกาะยึดเกาะไปตามล�ำต้นของต้นไม้เพื่อให้ได้รับแสงมากขึ้น
			 ต้นต�ำลึงกับต้นไม้มีความสัมพันธ์แบบภาวะอิงอาศัย
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5. ให้นักเรียนใช้ข้อมูลจากแผนภาพวัฏจักรของคาร์บอนประกอบการตอบค�ำถาม
1

CO2
ในบรรยากาศ
การหายใจและ
เน่าเปื่อย

การเผาไหม้
การเน่าเปื่อย
การหายใจ

สารประกอบ
คาร์บอนในสัตว์

สารประกอบ
คาร์บอนในพืช
สัตว์กินพืช

เวลาผ่านไปในสภาวะที่เหมาะสม

2

นํ้ำ�มัน
ถ่านหิน
แก๊สธรรมชาติ

เวลาผ่านไปในสภาวะที่เหมาะสม

ภาพ ค วัฏจักรของคาร์บอน

		 5.1 หมายเลข 1 และ 2 เป็นกระบวนการใด
    แนวค�ำตอบ หมายเลข 1 เป็นกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
หมายเลข 2 เป็นกระบวนการเผาไหม้
		 5.2 การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก ท�ำให้ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นตามไปด้วย นับ
		
เป็นเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้มีการรุกพื้นที่ป่าเพื่อใช้ในการเพาะปลูก
		
5.2.1 การรุกพื้นที่ป่าโดยการเผาป่าจะมีผลอย่างไรต่อวัฏจักรคาร์บอน
		
แนวค�ำตอบ การเผาป่าส่งผลให้มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มขึ้น
		
และยังท�ำให้จำ� นวนต้นไม้ลดลง การสังเคราะห์ดว้ ยแสงจึงลดลงตามไปด้วย ดังนัน้
ในบรรยากาศจึงมีการสะสมของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากขึน้ ซึง่ อาจส่งผลให้
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น
5.2.2 เหตุใดเราจึงต้องอนุรักษ์ป่าไม้ไว้
แนวค�ำตอบ ป่าไม้จะช่วยควบคุมปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยพืชใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
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6. ผู้ล่าแตกต่างจากปรสิตอย่างไร
แนวค�ำตอบ ผู้ล่าจะต้องฆ่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นเหยื่อก่อนจึงจะเป็นอาหารของผู้ล่าได้ ส่วน
		 ปรสิตได้อาหารจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ถูกอาศัยโดยผู้ถูกอาศัยยังมีชีวิตอยู่
7. ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์แตกต่างจากสัตว์กินซากอย่างไร
แนวค�ำตอบ สัตว์กินซาก เป็นสิ่งมีชีวิตที่บริโภคซากพืชและสัตว์ที่ตายแล้วเป็นอาหาร
		 เช่น แร้ง หนอน ไส้เดือนดิน ส่วนผูย้ อ่ ยสลายสารอินทรีย์ นัน้ จะปล่อยเอนไซม์ออกมา
		 ย่อยซากสิ่งมีชีวิตให้เป็นสารอนินทรีย์ที่มีโมเลกุลเล็กก่อนที่จะดูดซึมไปใช้เป็น
		 สารอาหาร เช่น เห็ดรา แบคทีเรีย
8. ระบบนิเวศ ก ประกอบด้วยสายใยอาหารที่มีสิ่งมีชีวิต 10 ชนิด ส่วนระบบนิเวศ
		 ข ประกอบด้วยสายใยอาหารที่มีสิ่งมีชีวิต 30 ชนิด เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
		 ระบบนิเวศใดน่าจะรักษาสมดุลไว้ได้ดีกว่ากัน เพราะเหตุใด
แนวค�ำตอบ สายใยอาหารที่มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเป็นสายใยอาหารที่มีความซับซ้อน
		 กว่าสายใยอาหารที่มีสิ่งมีชีวิตน้อยชนิด จึงจะรักษาสมดุลได้ดีกว่า เพราะถ้าหากว่า
		 สิ่งมีชีวิตใดสูญไปจากระบบนิเวศก็ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นที่เป็นอาหารทดแทนกันได้
9. แผนภาพต่อไปนี้ เป็นพีระมิดแสดงปริมาณของสิ่งมีชีวิตในแต่ละล�ำดับขั้นของการกิน
		 ในระบบนิเวศหนึ่งที่อยู่ในภาวะสมดุล โดยใช้มวลรวมของน�้ำหนักแห้งเป็นกิโลกรัม
		 (Kg) ของผู้ผลิตและผู้บริโภคต่อพื้นที่ แทนการนับจ�ำนวนสิ่งมีชีวิต
1,000 Kg
10,000 Kg
100,000 Kg
1,000,000 Kg
		

ผู้บริโภคลำ�ดับที่ 3
ผู้บริโภคลำ�ดับที่ 2
ผู้บริโภคลำ�ดับที่ 1
ผู้ผลิต

9.1 จากแผนภาพนักเรียนจะสรุปได้ว่าอย่างไร
       แนวค�ำตอบ ในระบบนิเวศทีอ่ ยูใ่ นภาวะสมดุล ผูผ้ ลิตจะมีมวลมากทีส่ ดุ ส่วนผูบ้ ริโภค
ล�ำดับสูงขึ้น จะมีมวลลดลงตามล�ำดับ
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		 9.2 ถ้าผูบ้ ริโภคอันดับที่ 1 มีมวลเท่ากับผูผ้ ลิต นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึน้ กับระบบนิเวศนี้
แนวค�ำตอบ ถ้าผูบ้ ริโภคล�ำดับที่ 1 มีมวลเท่ากับผูผ้ ลิต จะท�ำให้ผบู้ ริโภคล�ำดับที่ 1
			 แย่งอาหารกันกิน ในที่สุดทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคล�ำดับที่ 1 จะลดจ�ำนวนลงมาก
			 ผู้บริโภคล�ำดับที่ 2 มีอาหารไม่เพียงพอก็จะแย่งอาหารกันกิน และลดจ�ำนวนลง
			 ในทีส่ ดุ ผูบ้ ริโภคล�ำดับสุดท้ายก็เช่นเดียวกัน จึงอาจท�ำให้ระบบนิเวศนีเ้ สียสมดุลได้
		 9.3 ถ้าผูบ้ ริโภคล�ำดับสุดท้ายถูกท�ำลายหมด นักเรียนคิดว่าระบบนิเวศนีจ้ ะเป็นอย่างไร
แนวค�ำตอบ ถ้าผูบ้ ริโภคล�ำดับสุดท้ายถูกท�ำลายหมด ผูบ้ ริโภคล�ำดับที่ 2 จะไม่มี
			 ผูม้ ากินสามารถอยูร่ อดได้มากขึน้ จึงมีมวลเพิม่ ขึน้ แต่ขณะเดียวกันผูบ้ ริโภคล�ำดับ
			 ที่ 1 ไม่ได้เพิ่มขึ้นจึงมีมวลเท่าเดิม ท�ำให้ผู้บริโภคล�ำดับที่ 2 มีอาหารไม่เพียงพอ
			 จึงมีการแย่งอาหารกันและเหลือจ�ำนวนน้อยลงท�ำให้มีมวลน้อยลง และในการนี้
			 อาจท�ำให้ผู้บริโภคล�ำดับที่ 1 เพิ่มจ�ำนวนขึ้นมาใหม่เป็นจ�ำนวนมาก จึงอาจท�ำให้
			 ผูผ้ ลิตมีไม่เพียงพอ เมือ่ ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคไม่ได้สดั ส่วนกันก็จะท�ำให้ระบบนิเวศ
			 เสียสมดุล
10. ประชากร กลุ่มสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศ เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันอย่างไร
แนวค�ำตอบ ประชากร คือ สิง่ มีชวี ติ ชนิดเดียวกันทีอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณเดียวกันในช่วงเวลา
เดียวกัน กลุม่ สิง่ มีชวี ติ คือ ประชากรของสิง่ มีชวี ติ หลายๆ ชนิดมาอาศัยอยูร่ ว่ มกันและ
มีความสัมพันธ์กัน ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่ง ระบบนิเวศ คือ หน่วยของธรรมชาติที่
ประกอบด้วยกลุ่มสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น ประชากร
กลุม่ สิง่ มีชวี ติ และระบบนิเวศจึงมีความเกีย่ วข้องกัน โดยประชากรของสิง่ มีชวี ติ หลายๆ
ชนิดทีอ่ าศัยอยู่ในแหล่งทีอ่ ยูเ่ ดียวกันรวมกันเป็นกลุม่ สิง่ มีชวี ติ ซึง่ สิง่ มีชวี ติ แต่ละชนิด
ในกลุ่มสิ่งมีชีวิต จะมีความสัมพันธ์กันในด้านต่างๆ เช่น การกินกันเป็นอาหาร
การได้ประโยชน์ร่วมกัน การพึ่งพากัน เป็นต้น นอกจากนี้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ยังมี
ความสัมพันธ์กบั องค์ประกอบที่ไม่มชี วี ติ ในบริเวณทีอ่ ยูอ่ าศัยด้วยโดยมีการถ่ายทอด
พลังงานและการหมุนเวียนสารจากสิ่งแวดล้อมสู่สิ่งมีชีวิตเกิดเป็นระบบนิเวศหนึ่งๆ
ขึ้นมา

126
126

คูคู่ม่มือือครูครู

บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
		

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สำ�รวจ สืบค้น และวิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิน่ พร้อมทัง้ เสนอแนวทาง
ในการแก้ปัญหา
2. วิเคราะห์และอภิปรายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. อธิบายความสำ�คัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

หนังสือเรียนหน้า 111 - 132

5.1 ปัญหาสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิน่ 2 ชัว่ โมง
5.2 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน		 4 ชั่วโมง

รวมเวลา
ที่ใช้
ในบทนี้
6 ชั่วโมง

แนวความคิดหลัก
มนุษย์จ�ำเป็นต้องอาศัยสิง่ ต่างๆ ในธรรมชาติในการด�ำรงชีวติ เช่น ดิน อากาศ นำ�้ แสง พืช และ
สัตว์ เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เรียกว่า ทรัพยากรธรรมชาติ (natural resources) ซึ่งในแต่ละท้องถิ่น
ก็มีทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิศาสตร์ โดยมนุษย์ที่
อาศัยในแต่ละบริเวณก็จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้แตกต่างกัน การใช้ประโยชน์
จากทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นท้ อ งถิ่ น ที่ ม ากเกิ น ไป ย่ อ มท�ำให้ เ กิ ด ปั ญ หาความเสื่ อ มโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และยังก่อให้เกิดมลพิษ (pollutions) ด้านต่างๆ เช่น มลพิษทางนำ�้
มลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ และมลพิษทางดิน เป็นต้น
บทที
บทที่ 5่ 5มนุมนุษษย์กย์ับกสิับ่งสิแวดล้
่งแวดล้อมอม
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จากอดีตถึงปัจจุบันประชากรมนุษย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ท�ำให้อัตราการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลง ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
นอกจากนีส้ งิ่ แวดล้อมก็เสือ่ มโทรมลงด้วยเช่นกัน เพราะเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม หากผลกระทบ
ไม่รุนแรง สิ่งแวดล้อมจะสามารถปรับตัวและเข้าสู่สภาวะเดิมได้ ในทางตรงกันข้ามถ้าผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมเกิดขึ้นอย่างรุนแรง อาจไม่สามารถปรับสู่สภาวะเดิม
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม เป็นแนวทางใน
การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ โดยแนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีหลายวิธี เริ่มจากศึกษา
แหล่งที่มาของปัญหา เสาะหากระบวนการในการแก้ปัญหา และทุกคนควรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
เพื่อแก้ปัญหานั้น นอกจากนี้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมควรค�ำนึงถึงปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค�ำนึงถึงความพอประมาณ
ความมีเหตุผลและการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

5.1 ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
ในหัวข้อนี้นักเรียนจะได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ในกิจกรรมต่างๆ ของคนใน
ท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง การใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ นี้ แ ม้ จ ะก่ อ ให้
เกิดประโยชน์อย่างมาก แต่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้เช่นกัน โดยนักเรียนควรมีโอกาส
ได้ส�ำรวจ สืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล และน�ำเสนอแนวทาง
การแก้ไขปัญหาในมุมมองของตนเอง
คำ�สำ�คัญ
• ทรัพยากรธรรมชาติ
• มลพิษทางน�้ำ
• มลพิษทางดิน
• มลพิษทางอากาศ
• มลพิษทางเสียง

128

คู่มือครู

หนังสือเรียนหน้า 113

จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ส�ำรวจและอธิบายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
2. วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
3. เสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นมาได้
เวลาที่ใช้ 2 ชั่วโมง

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครู ให้นักเรียนช่วยกันอธิบายความหมายของค�ำว่าทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งยกตัวอย่าง
หรือบอกเล่าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของคนในท้องถิ่นว่ามีความส�ำคัญอย่างไร และ
เมือ่ เทียบกับท้องถิน่ อืน่ ๆ นักเรียนคิดว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ โดยครูอาจจะใช้ค�ำถามและภาพ 5.1
ในหนังสือเรียน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น
นักเรียนจะสรุปความหมายของค�ำว่า “ทรัพยากรธรรมชาติ” ว่าอย่างไร
แนวค�ำตอบ ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และให้
ประโยชน์ตอ่ มนุษย์ไม่ทางใดก็ทางหนึง่ ซึง่ ถ้าสิง่ นัน้ ยังไม่ให้หรือไม่ให้ประโยชน์ตอ่ มนุษย์
ไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติ
นักเรียนคิดว่าทรัพยากรธรรมชาติใดในชุมชนทีน่ กั เรียนอาศัยอยู่ ทีส่ ง่ ผลต่อชีวติ ของคนใน
ชุมชนมากที่สุด เพราะเหตุใด
แนวค�ำตอบ ค�ำตอบขึ้นอยู่กับท้องถิ่น เช่น ในท้องถิ่นนั้นอาจจะมีแหล่งน�้ำส�ำคัญ เช่น
แม่น�้ำ หรือบางท้องถิ่นมีภูเขาหินปูน เป็นต้น
จากนั้นให้นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่นักเรียนอาจเคยสังเกต
หรือพบเห็นจากหนังสือพิมพ์ สื่อต่างๆ เช่น ปัญหาขยะ อากาศเสีย และแหล่งน�้ำเน่าเสีย
เป็นต้น ให้นกั เรียนแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับสาเหตุของปัญหาสิง่ แวดล้อม เช่น การเพิม่ ของ
ประชากรมนุษย์สง่ ผลต่อความต้องการทรัพยากรธรรมชาติทมี่ ากขึน้ และปัญหาความเสือ่ มโทรม
และการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น แล้วเปรียบเทียบกับท้องถิ่นของนักเรียนว่า
ประสบปัญหาแบบเดียวกันหรือไม่ จากนั้นให้นักเรียนเริ่มท�ำกิจกรรม 5.1
บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
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กิจกรรม 5.1 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
จุดประสงค์ของกิจกรรม
1. สำ�รวจการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง
2. อธิบายผลของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ทำ�ให้เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
3. เสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นมาได้

การเตรียมล่วงหน้า
ครูควรมอบหมายนักเรียนจัดกลุ่มสำ�รวจเลือกสำ�รวจสถานที่ในชุมชน กลุ่มละ 1 แห่ง
ล่วงหน้าก่อนถึงชั่วโมงเรียนที่จะทำ�กิจกรรม ครูควรแนะนำ�ประเด็นสำ�คัญในการศึกษาวิเคราะห์
เพื่อเตรียมล่วงหน้า ดังนี้
- ทรัพยากรธรรมชาติสำ�คัญ (เด่น) ในท้องถิ่นของนักเรียนคืออะไรบ้าง
- ประเด็นในการสำ�รวจมีอะไรบ้าง
- วิธีการสำ�รวจเพื่อให้ได้ข้อมูล
- วัสดุ อุปกรณ์และการมอบหมายความรับผิดชอบในกลุ่ม
- ระยะเวลาในการทำ�กิจกรรม

ตัวอย่างผลการทำ�กิจกรรม
สมมติสถานที่ส�ำรวจ - บริเวณแปลงปลูกผักหลังโรงเรียน
ประเด็นที่สำ�รวจ
ผลจากการสำ�รวจวิเคราะห์
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ ใช้ดินเป็นแหล่งเพาะปลูก ใช้นำ�้ จากคลองมารดผักที่ปลูก
กิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
ใช้ปุ๋ยเคมี ใส่ลงไปในดินเพื่อเพิ่มผลผลิต และใช้ยาปราบศัตรูพืช ฉีดพ่น
สถานที่ที่สำ�รวจ
แปลงผัก
จากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารปราบศัตรูพืชเป็นเวลานาน ท�ำให้มีสารพิษตกค้าง
อยู่ในดิน และท�ำให้สภาพของดินเปลีย่ นไป ไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตของ
พืช สารเคมีที่ตกค้างในดินจะท�ำให้น�้ำในคลองที่อยู่ข้างๆ มีสภาพเปลี่ยนไป
ผลเสียของการดำ�เนิน
ไม่เหมาะกับการด�ำรงชีวิตของสัตว์น�้ำ และการใช้น�้ำในกิจกรรมต่างๆ ของ
กิจกรรมต่อสิ่งแวดล้อม
คนในชุมชน การฉีดพ่นสารปราบศัตรูพชื ทีแ่ ปลงผัก ท�ำให้มสี ารเคมีปนเปือ้ น
ในอากาศ คนในชุมชนได้รบั สารเข้าสูร่ า่ งกายเมือ่ สูดอากาศเข้าไปเป็นอันตราย
ต่อระบบหายใจ
วิธีการจัดการป้องกัน
ลดการใช้ปุ๋ยเคมี โดยใช้ปุ๋ยธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ทดแทน
หรือแก้ปัญหา
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อภิปรายหลังกิจกรรม
หลังจากการท�ำกิจกรรม และอภิปรายปัญหาที่พบเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน นักเรียนจะพบว่า ในท้องถิ่นมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ใน
หลายกิจกรรม แต่ละกิจกรรมก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น จากนั้นครูน�ำอภิปรายสรุปร่วมกับ
นักเรียน โดยใช้ค�ำถามท้ายกิจกรรมในการน�ำอภิปราย ดังนี้
จากการส�ำรวจปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นโดยภาพรวมเป็น
อย่างไร มีปัญหาอะไรบ้างแต่ละปัญหาเกิดจากสาเหตุใด
แนวค�ำตอบ ค�ำตอบขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ส�ำรวจได้ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะใน
ชุมชน ซึ่งมีปริมาณมาก เนื่องจากไม่มีแหล่งทิ้ง และวิธีก�ำจัดที่เหมาะสม จึงเกิดเน่าเสีย
ส่งกลิน่ เหม็น แมลงวันจ�ำนวนมากทีม่ าตอมขยะ เป็นการรบกวนคนในชุมชน ปัญหาแหล่ง
น�้ำเน่าเสีย เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน�้ำทิ้งโดยไม่มีการบ�ำบัดน�ำ้ ก่อนปล่อยลง
สู่แหล่งน�้ำธรรมชาติ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้เกิดจากมนุษย์เป็นผู้กระท�ำทั้งสิ้น
นักเรียนมีสว่ นร่วมในการสร้างปัญหาต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างไร และ
จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
แนวค�ำตอบ กิจกรรมต่างๆ ของคนในชุมชนก่อให้เกิดปัญหาต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมทัง้ สิน้ ในฐานะทีเ่ ราเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชนจึงเป็นต้นเหตุของปัญหาด้วยเช่น
กัน เราควรแก้ไข และวางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเห็นคุณค่า และระมัดระวัง
รวมทั้งสร้างแนวร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย
จงยกตัวอย่างปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลมาจากธรรมชาติ พร้อมเหตุผลประกอบ
แนวค�ำตอบ ปัญหาโคลน หรือดินถล่ม ทีม่ สี าเหตุจากลักษณะภูมปิ ระเทศทีเ่ ป็นดินอ่อน และมี
ฝนตกชุก ปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟในแถบประเทศ
ใกล้เคียง หรือค�ำตอบอื่นๆ ที่นักเรียนได้จากข้อมูลที่ส�ำรวจ หรือสืบค้นได้
หลังจากนักเรียนร่วมกันตอบค�ำถามแล้วควรจะสรุปได้ว่า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่
มากเกินความจ�ำเป็น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ระมัดระวัง ไม่รู้คุณค่า จะก่อให้เกิด
ปัญหาสิง่ แวดล้อมตามมามากมาย นอกจากนีท้ กุ คนในท้องถิน่ ก็มสี ว่ นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ดังนัน้ ทุกคนจึงมีหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และรับผิดชอบต่อปัญหาสิง่ แวดล้อม
ที่เกิดขึ้น
ต่อจากนั้นครูให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ปา 
่ ทรัพยากรน�้ำ
ทรัพยากรดิน และทรัพยากรอากาศ ตามรายละเอียดในหนังสือเรียน
บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
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ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้และปัญหาที่เกิดขึ้น
จากนั้นครูน�ำอภิปรายเกี่ยวกับแนวโน้มการลดลงพื้นที่ปา่ ไม้ของประเทศไทยจากข้อมูลในตาราง 5.1
แล้วตอบค�ำถามในหนังสือเรียน จากนั้นอภิปรายเกี่ยวกับประโยชน์และปัญหาที่เกิดขึ้นของทรัพยากร
สัตว์ป่า โดยใช้สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น ข่าวหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ เป็นประเด็นในการอภิปราย
แล้วให้นักเรียนตอบค�ำถามในหนังสือเรียน
จากตาราง 5.1 ให้นักเรียนเขียนกราฟแสดงเนือ้ ที่ป่าไม้ของแต่ละภาค ในแต่ละปี
แนวค�ำตอบ ตัวอย่างกราฟแสดงพืน้ ทีป่ า่ ในภาคเหนือ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2516 - 2552
พื้นที่ป่าไม้ (ตารางกิโลเมตร)
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จากตาราง 5.1 นักเรียนคิดว่าแนวโน้มเนือ้ ที่ป่าไม้ของประเทศไทยในแต่ละภาค และโดย
ภาพรวมเป็นอย่างไร
แนวค�ำตอบ แนวโน้มเนื้อที่ป่าไม้ในแต่ละภาคและโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน คือ
ลดลงจากอดีตแต่ในบางช่วงเวลามีการเพิ่มขึ้นของเนื้อที่ป่าไม้
เพราะเหตุใด บางปีเนือ้ ที่ป่าไม้จึงเพิ่มขึ้น บางปีเนือ้ ที่ป่าไม้ลดลง
แนวค�ำตอบ สาเหตุที่ท�ำให้เนื้อที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น เช่น การรณรงค์ปลูกป่าทดแทน โครงการ
อนุรักษ์พื้นที่ป่าในทางตรงกันข้ามสาเหตุที่ท�ำให้เนื้อที่ป่าลดลง เช่น การเผาท�ำลายป่า
การลักลอบตัดไม้ หรือเกิดภัยธรรมชาติ เป็นต้น
นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการน�ำสัตว์ป่าบางชนิดมาประกอบอาหาร หรือน�ำมา
เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง
แนวค�ำตอบ การอภิปรายในค�ำถามนี้ควรเป็นไปตามความคิดเห็นของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
เช่น เป็นการทรมานสัตว์ ท�ำให้สัตว์ชนิดนั้นสูญพันธุ์ ไปอย่างรวดเร็ว ท�ำให้ระบบนิเวศ
เสียสมดุล ท�ำลายความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น
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ทรัพยากรน�้ำ
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประโยชน์และปัญหาที่เกิดขึ้นของทรัพยากรน�้ำ แล้ว
ตอบค�ำถามในหนังสือเรียน
การเน่าเสียของแหล่งน�้ำมีสาเหตุมาจากอะไร มีผลกระทบต่อคนในชุมชนอย่างไร
แนวค�ำตอบ การเน่าเสียของแหล่งน�้ำ มีสาเหตุมาจากมนุษย์ เช่น การทิ้งขยะลงแหล่งน�้ำ
โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน�้ำ ซึ่งมีผลกระทบต่อคนในชุมชนคือ
ท�ำให้ชุมชนไม่สามารถน�ำน�้ำมาใช้ในการอุปโภค บริโภค ถ้าเกิดการเน่าเสียมากๆ
อาจส่งกลิ่นเหม็นรบกวนคนในชุมชน พืชและสัตว์น�้ำในแหล่งน�้ำไม่สามารถด�ำรงชีวิตอยู่
ได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลนสัตว์น�้ำที่ใช้ในการบริโภคของมนุษย์
นักเรียนมีวิธีการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษทางน�้ำอย่างไร
แนวค�ำตอบ นักเรียนอาจตอบได้หลากหลายตามความคิดเห็นของแต่ละคน เช่น ไม่ทงิ้ ขยะ
หรือของเน่าเสียลงสู่แหล่งน�้ำ โรงงานอุตสาหกรรมควรมีวิธีการบ�ำบัดน�้ำเสียก่อนปล่อย
สู่แหล่งน�้ำธรรมชาติ เป็นต้น
นอกจากมลพิษทางน�้ำแล้ว ยังมีปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน�้ำอะไรอีกบ้าง
แนวค�ำตอบ นักเรียนอาจตอบได้หลากหลายตามความคิดเห็นของแต่ละคน เช่น ปัญหา
การขาดแคลนน�ำ้ อุปโภคบริโภค ปัญหาน�ำ้ ท่วม เป็นปัญหาที่เกิดจากการจัดการน�ำ้ ที่ไม่
เป็นระบบ หรือภัยธรรมชาติ เป็นต้น
นอกจากนี้ครูกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเสนอแนะเกี่ยวกับการส�ำรวจข้อมูลการใช้น�้ำ
ในกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนและสมาชิกในครอบครัว กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อวัดปริมาณน�้ำ
ใช้ในแต่ละกิจกรรม และปริมาณน�้ำที่ใช้ในแต่ละวันของแต่ละครัวเรือน เพื่อจะได้ช่วยกันประหยัด
ทรัพยากรน�้ำ ในการปฏิบัติกิจกรรมควรแนะน�ำให้นักเรียนช่วยกันคิดหาวิธีและอุปกรณ์วัดปริมาณน�้ำ
ที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ภาชนะบรรจุน�้ำที่ทราบปริมาตรแล้ว หรือถ้าเป็นน�้ำประปาให้ใช้ภาชนะ
รองรับน�้ำที่เปิดในหนึ่งหน่วยเวลา แล้วน�ำค่าที่ได้จากทุกกิจกรรมมารวมกันแล้วแปลงค่าให้เป็นหน่วย
เดียวกัน คือ ลูกบาศก์เมตรหรือลิตร ร่วมกันอภิปรายผลการท�ำกิจกรรมที่ได้แล้วตอบค�ำถามต่อไปนี้
การใช้น�้ำในกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนและสมาชิกในครอบครัว ก่อให้เกิดมลพิษทางน�้ำ
หรือไม่อย่างไร
แนวค�ำตอบ ขึ้นอยู่กับการส�ำรวจ เช่น บางครอบครัวทิ้งน�ำ้ จากการซักล้าง ลงสู่แหล่งน�้ำ
โดยตรง หรือใช้น�้ำในการท�ำการเกษตร จะก่อปัญหาด้านมลพิษที่แตกต่างกัน
นักเรียนและครอบครัวจะช่วยประหยัดทรัพยากรนำ�้ และลดการผลิตนำ�้ เสียจากครัวเรือนได้อย่างไร
แนวค�ำตอบ ค�ำตอบมีได้หลายแนวทาง เช่น ใช้นำ�้ ในการช�ำระร่างกายน้อยลง ไม่เปิดน�ำ้ ทิง้ ระหว่าง
การแปรงฟัน เลือกใช้สขุ ภัณฑ์ทปี่ ระหยัดน�ำ้ หรือวางแผนการรดน�ำ้ ต้นไม้เพือ่ ประหยัดน�ำ้ เป็นต้น
บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
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ทรัพยากรดิน
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประโยชน์และปัญหาที่เกิดขึ้นของทรัพยากรดิน รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้นกั เรียนแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับผลเสียทีจ่ ะตามมาจากปัญหามลพิษทางดิน แล้วเชือ่ มโยง
ไปหาต้นเหตุ เช่น การใช้สารเคมี การทิ้งขยะ เป็นต้น แล้วตอบค�ำถามในหนังสือเรียน จากนั้นครูและ
นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสถานการณ์ขยะ โดยใช้ข้อมูลในหนังสือเรียน
เราจะแก้ไขปัญหาสารเคมีปนเปื้อนในดินอย่างไร
แนวค�ำตอบ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และวัตถุมีพิษ เช่น สารฆ่าแมลง สารฆ่าวัชพืช เปลี่ยนมา
ใช้ปยุ๋ อินทรีย์ ปุย๋ คอกทดแทน ก�ำจัดศัตรูพชื โดยชีววิธี โดยใช้สงิ่ มีชวี ติ ควบคุมปริมาณสิง่ มี
ชีวติ ด้วยกันเอง นอกจากนีห้ ากมีการใช้สารเคมีในกิจกรรมอืน่ ๆ จะต้องมีวธิ ที งิ้ อย่างถูกวิธี
ไม่ปล่อยลงสู่นำ�้ หรือดินโดยตรง
มลพิษทางดินมีความเกี่ยวข้องกับมลพิษทางน�้ำ และมลพิษทางอากาศอย่างไร
แนวค�ำตอบ สารพิษในของเสีย หรือขยะมูลฝอยจากชุมชนซึ่งสะสมอยู่ในดิน ท�ำให้เกิด
มลพิษทางดิน เมือ่ ฝนตกลงชะล้างสารพิษนัน้ ให้ไหลลงสูแ่ หล่งน�ำ้ ท�ำให้เกิดมลพิษทางน�ำ้
นอกจากนี้การเน่าเสียของขยะมูลฝอยยังส่งกลิ่นเหม็นท�ำให้เกิดมลพิษทางอากาศได้

ทรัพยากรอากาศ
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประโยชน์และปัญหาที่เกิดขึ้นของทรัพยากรอากาศ
นอกจากนั้นครูอาจชี้ให้เห็นการน�ำทรัพยากรอากาศมาประยุกต์ใช้ประโยชน์มากขึ้นในด้านต่างๆ เช่น
น�ำกระแสลมมาเปลีย่ นเป็นพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น จากนัน้ เชือ่ มโยงไปสูเ่ รือ่ งวัฏจักรของสารในระบบนิเวศว่า
แก๊สชนิดต่างๆ มีส่วนท�ำให้เกิดหมุนเวียนของสารจากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง
และสู่สิ่งแวดล้อม
ครูตั้งค�ำถาม หรืออาจใช้ค�ำถามในหนังสือเรียน เพื่อให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาของทรัพยากรอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จากนั้นครูให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับมลพิษ
ทางเสียงในหนังสือเรียน เพือ่ ให้เกิดความตระหนักในปัญหาสภาพแวดล้อมมากขึน้ แล้วตอบค�ำถามใน
หนังสือเรียน
กิจกรรมใดบ้างที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
แนวค�ำตอบ ค�ำตอบอาจแตกต่างกันตามประสบการณ์ของนักเรียน เช่น การเผาไหม้ของ
น�้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องบิน ฝุ่นที่เกิดจากการระเบิดหิน และการ
ท�ำโรงโม่หิน การปล่อยควันจากโรงงานอุตสาหกรรม และการเผาไร่อ้อยเพื่อเก็บเกี่ยว
ผลผลิต กลิ่นรบกวนจากการท�ำปศุสัตว์ เป็นต้น
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นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าชุมชนของนักเรียนมีมลพิษทางอากาศ
แนวค�ำตอบ บริเวณที่มีมลพิษทางอากาศมักมีกลิ่นเหม็น หรืออาจสังเกตได้ด้วยตาเปล่า
เช่น ควัน แต่บางครั้งบางกรณีก็ไม่สามารถสังเกต หรือรับรู้ได้ ซึ่งคนในชุมชนต้องหมั่น
ตรวจสอบ และเฝ้าระวังอย่างสม�่ำเสมอ เช่น สังเกตสิ่งมีชีวิตรอบๆ บริเวณที่อยู่อาศัยว่า
มีการป่วยหรือตายที่ผิดปกติหรือไม่
การเผาไหม้ของนำ�้ มันเชือ้ เพลิงก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอย่างไร มีผลต่อร่างกายอย่างไร
แนวค�ำตอบ การเผาไหม้ของน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงท�ำให้ควัน แก๊สต่างๆ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์
คาร์บอนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และไฮโดรคาร์บอน เป็นต้น ซึง่ ก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อระบบหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด เช่น ถ้าแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าสู่ร่างกายจะ
ท�ำให้รา่ งกายได้รบั แก๊สออกซิเจนน้อยลง เกิดอาการคลืน่ ไส้ อาเจียน วิงเวียน ถ้าได้รบั เป็น
ปริมาณมาก หรือเป็นเวลานาน อาจท�ำให้เสียชีวิตได้ ส่วนแก๊สซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ท�ำให้
เกิดการระคายเคืองของระบบหายใจ ก่อให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ เป็นต้น
นักเรียนคิดว่ากิจกรรมใดในชีวติ ประจ�ำวันก่อให้เกิดเสียงทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพหูได้บา้ ง
อย่างไร
แนวค�ำตอบ การฟังวิทยุเสียงดังมากเกินไป การไปอยู่ในสถานบันเทิง หรือบริเวณที่มี
การก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งท�ำให้เกิดความผิดปกติของหู เช่น ปวดหู ประสาทหูเสื่อม และ
สูญเสียการได้ยนิ นอกจากนัน้ ยังท�ำให้เกิดความเครียดส่งผลต่อสุขภาพด้านอืน่ ได้อกี ด้วย
ในหัวข้อปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นนั้น เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว
นักเรียนควรเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และโทษของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกิน
ความเหมาะสม ซึ่งเกิดเป็นมลพิษด้านต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อการด�ำรงชีวิต และนักเรียนควร
ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของต้นเหตุปัญหาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นนักเรียนควรมีส่วนร่วมใน
การแก้ไข และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง
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ความรู้เพิ่มเติมสำ�หรับครู
ทรัพยากรธรรมชาติสามารถจ�ำแนกตามลักษณะของการน�ำมาใช้ประโยชน์ ได้ 3 ประเภท ดังนี้
1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมดสิ้น (non-exhausting natural resources) เป็นทรัพยากร
ธรรมชาติที่มีอยู่ในปริมาณมากและมีอยู่ทุกหนทุกแห่งในโลก และมีความจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตทุกชนิด ตัวอย่างของทรัพยากรเหล่านี้ เช่น อากาศ น�้ำ และแสงอาทิตย์ เป็นต้น ถึงแม้ว่า
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้จะมีอยู่เป็นปริมาณมาก แต่ถ้าเราใช้โดยไม่ระมัดระวัง ไม่ดูแลรักษา ก็จะ
ท�ำให้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เสื่อมสภาพไป และน�ำมาใช้ประโยชน์ ได้ไม่เต็มที่
2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้ (renewable natural resources) เป็นทรัพยากร
ธรรมชาติที่เมื่อน�ำมาใช้ประโยชน์แล้วยังสามารถเกิดขึ้นทดแทนในธรรมชาติได้ เช่น พืช สัตว์ ดิน
เป็นต้น ซึ่งการเกิดขึ้นมาทดแทนของทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ บางชนิดก็ใช้เวลาสั้นๆ เช่น พืชและ
สัตว์ แต่บางชนิดการเกิดขึ้นมาทดแทนต้องใช้ระยะเวลานาน เช่น การเกิดดิน เป็นต้น
3. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป (exhausting natural resources) เป็นทรัพยากร
ธรรมชาติทเี่ มือ่ น�ำมาใช้แล้วก็จะหมดไป เช่น น�ำ้ มันปิโตรเลียม แก๊สธรรมชาติ ถ่านหิน และแร่ เป็นต้น
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้บางชนิดเป็นแหล่งพลังงานที่น�ำมาใช้เพื่ออ�ำนวยความสะดวก ท�ำให้มนุษย์
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งนับวันทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้มีปริมาณลดลงเรื่อยๆ จึงจ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีการวางแผนจัดการใช้ให้คุ้มค่าที่สุด และหาแหล่งทรััพยากรธรรมชาติอื่นทดแทน
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5.2 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
คำ�สำ�คัญ
• ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
• การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
• การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
• แนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 3Rs
• การลดการใช้
• การใช้ซ�้ำ
• การน�ำกลับมาใช้ใหม่

หนังสือเรียนหน้า 123

จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. อธิบายความสำ�คัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
2. วิเคราะห์และอภิปรายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เวลาที่ใช้ 4 ชั่วโมง
อย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า สิ่งต่างๆ รอบตัวเรามีความสัมพันธ์กันเป็นระบบ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจะส่งผลกระทบต่อเนื่องกัน เกิดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมกว้างขึ้น แล้วให้
นักเรียนระดมความคิดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยใช้ค�ำถามน�ำในหนังสือเรียน จากนั้น
ให้นักเรียนท�ำกิจกรรม 5.2
บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

137

กิจกรรม 5.2 การดูแลและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในท้องถิน่
จุดประสงค์ของกิจกรรม
1. วิเคราะห์ปญั หาและเสนอวิธกี ารแก้ปญั หาสภาพแวดล้อม
2. ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการที่นำ�เสนอไว้
3. ปฏิบัติตนในชีวิตประจำ�วันเพื่อดูแลและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

เวลาที่ใช้ 3 ชั่วโมง

การเตรียมล่วงหน้า
ครูควรให้นักเรียนเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นักเรียนสนใจมาก่อนการท�ำ
กิจกรรม หรือครูอาจก�ำหนดให้ใช้ข้อมูลจากกิจกรรม 5.1

ข้อแนะน�ำในการท�ำกิจกรรม
ครูควรวางแผนการจัดกิจกรรมล่วงหน้าตัง้ แต่ตน้ ภาคเรียน เพือ่ ให้นกั เรียนมีเวลาด�ำเนินการ
พอสมควร เพราะในบางโครงการหรือแผนปฏิบัติงานอาจใช้ระยะเวลานาน

แนวทางการท�ำกิจกรรม
แนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. นักเรียนในกลุม่ ร่วมกันคัดเลือกปัญหาสิง่ แวดล้อมในโรงเรียนหรือในชุมชนทีค่ วรแก้ไข
หรือปรับปรุง เช่น ปัญหานำ�้ เน่าเสีย ปัญหาขยะ การปรับปรุงคุณภาพของดิน การปรับปรุงโรงอาหาร
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สวยงาม การลดการใช้กระดาษ การประหยัดน�ำ้ หรือ
ไฟฟ้า เป็นต้น
		 2. นักเรียนร่วมกันคิดวิธกี ารและวางแผนดำ�เนินงาน โดยมีครูเป็นทีป่ รึกษา แล้วจัดทำ�ใน
รูปของโครงการ ซึ่งในการเขียนโครงการ ควรมีหัวข้อใหญ่ๆ ดังนี้
- จุดประสงค์ของโครงการ
- ผู้เข้าร่วมโครงการ
- ช่วงเวลาดำ�เนินโครงการ เช่น 3 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคเรียน
- วิธีการดำ�เนินโครงการ
- การประเมินผลโครงการ
3. ครูดูแลให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมให้ได้ตามโครงการ ประเมินผลและสรุปผลกิจกรรม
ของโครงการ แล้วนำ�เสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น รายงานหน้าชั้นเรียน ทำ�แผ่นพับรณรงค์ หรือ
ทำ�โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ผลการดำ�เนินกิจกรรม เป็นต้น
138

คู่มือครู

อภิปรายหลังกิจกรรม
หลังจากทำ�กิจกรรม 5.2 แล้ว ให้นกั เรียนนำ�ผลของกิจกรรมมาอภิปรายร่วมกันในชัน้ เรียน เพือ่ ปรับปรุง
โครงการให้เหมาะสมกับการนำ�ไปปฏิบัติจริง จากนั้นประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวปฏิบัติสู่ชุมชน
เพือ่ ให้ตระหนักร่วมกันว่าปัญหาสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัญหาสำ�คัญ และทุกคนควรมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิน่ ทีอ่ าศัยอยู่ ครูอาจใช้ค�ำ ถาม
ท้ายกิจกรรมเพื่อสรุปแนวความคิดหลักของกิจกรรม
นักเรียนคิดว่าเหตุใดจึงต้องมีการรณรงค์ให้ทุกคนในสังคมร่วมมือกันจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม
แนวค�ำตอบ เพราะเราทุกคนใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน เมื่อทรัพยากรธรรมชาติหนึ่ง
ถูกรบกวนก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งอื่นๆ ด้วยเหตุนี้การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ทุกประเภทจึงมีความส�ำคัญและเป็นหน้าที่ของทุกคน
จากนั้นครู ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาที่น�ำความรู้และ
ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการ หรือสร้างแนวทาง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามรายละเอียดในหนังสือเรียน
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แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกีย่ วกับแนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 3Rs เป็นแนวทาง
ปฏิบัติที่น�ำไปสู่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนน�ำเสนอและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากชีวิตประจ�ำวันที่ใช้แนวทางนี้กับเพื่อนในชั้นเรียน หรืออาจใช้ค�ำถามใน
หนังสือเรียนเป็นตัวกระตุ้นความคิดเห็น
นักเรียนเคยน�ำแนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 3Rs ไปใช้ชีวิตประจ�ำวันบ้างหรือไม่
อย่างไร
แนวค�ำตอบ ตอบตามประสบการณ์ของนักเรียน เช่น บางคนเคยใช้ถงุ ผ้าแทนถุงพลาสติก
หรือเคยน�ำของที่ไม่ใช้แล้วไปบริจาคหรือประดิษฐ์เป็นของเล่น เป็นต้น
ถ้านักเรียนพบเห็นคนในครอบครัวใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง นักเรียนจะ
โน้มน้าวให้บุคคลนั้นเห็นถึงความส�ำคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดได้
อย่างไร
แนวค�ำตอบ โดยการอธิบายหรือแสดงหลักฐานว่า ทรัพยากรธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งส�ำคัญ
เช่น ถึงแม้ว่าน�้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมดสิ้น แต่ปัจจุบันแหล่งน�้ำสะอาดใน
ประเทศไทยลดลงอย่างมาก ถ้าเราไม่ประหยัดน�้ำ ในอนาคตเราอาจจะขาดแคลนน�้ำใน
การอุปโภคบริโภค
หลังจากศึกษาแนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 3Rs นักเรียนควรสรุปได้ว่า แนวทางนี้
สามารถลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดปริมาณขยะและมลพิษได้ ครูอธิบายเพิ่มเติมว่ายังมีแนวทาง
อื่นๆ อีกที่สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ได้ อาทิเช่น ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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การใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ครูอธิบายรายละเอียดและหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ยกตัวอย่างประกอบ เพื่อให้
นักเรียนเข้าใจแนวทางนี้ หรือใช้ภาพ 5.9 ในหนังสือเรียน เพื่อสรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลังจากนั้นให้นักเรียนได้ขยายความรู้ โดยฝึกแก้ปัญหาจากสถานการณ์จากการท�ำกิจกรรม 5.3

กิจกรรม 5.3 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. อธิบายแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. วิเคราะห์และแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง

ข้อแนะนำ�ในการทำ�กิจกรรม
1. ครูอาจเตรียมสถานการณ์อนื่ ๆ เพิม่ เติมให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิน่ ของนักเรียน และ
เหตุการณ์ปจั จุบนั เพือ่ ช่วยให้วเิ คราะห์และทำ�กิจกรรมได้งา่ ยขึน้ จากนัน้ ให้วเิ คราะห์สถานการณ์
ที่ยากขึ้น
2. ครูควรให้นกั เรียนทำ�เป็นกลุม่ เพือ่ จะได้ฝกึ การแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ้ น่ื

ตัวอย่างผลการทำ�กิจกรรม
สถานการณ์จากกิจกรรม 5.3
“บึงท่ามะขวิด เป็นแหล่งน�ำ้ ขนาดใหญ่ของหมู่บ้าน ชาวบ้านใช้น�้ำจากบึงแห่งนี้ในการอุปโภค
และบริโภค ในอดีตบึงมีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์นำ�้ มาก อาชีพประมงจึงเป็นอาชีพหลักของ
ชาวบ้าน แต่ละปีจะมีชาวประมงเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ อีกทัง้ คุณภาพของดินบริเวณหมูบ่ า้ นมีความอุดม
สมบูรณ์ดี จึงมีการปลูกข้าวจ้าวโดยใช้น�้ำจากบึงท่ามะขวิดเป็นหลัก แต่ปัจจุบันพบว่าปริมาณ
น�้ำในบึงลดลงอย่างมากในฤดูแล้ง และจ�ำนวนปลาที่จับได้ มีจ�ำนวนลดลงอย่างมาก”
หลังจากนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์สมมุตขิ า้ งต้น นักเรียนอาจแสดงความคิดเห็นดังนี้
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ถ้ามีการปลูกข้าวเพิม่ มากขึน้ จะส่งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบอาชีพประมงหรือไม่ รวมทัง้ จะ
ส่งผลอย่างไรต่อชาวบ้านที่ไม่ได้ท�ำอาชีพประมง
แนวค�ำตอบ เมือ่ มีการเพาะปลูกข้าวมากขึน้ ส่งผลให้ความต้องการใช้นำ�้ มีปริมาณมากขึน้
ถ้าเป็นช่วงทีป่ ริมาณน�ำ้ ในบึงมีมากก็ไม่สง่ ผลกระทบต่อการท�ำประมง แต่ในช่วงหน้าแล้งที่
ปริมาณน�ำ้ ในบึงลดลงมาก ท�ำให้เกิดการขาดแคลนน�ำ้ ได้ ถ้าชาวนายังท�ำนาต่อไปก็จะเกิด
ความเสียหายต่อนาข้าว และส่งผลเสียต่ออาชีพประมงด้วย เพราะเมื่อปริมาณน�ำ้ น้อยลง
ปลาก็ลดจ�ำนวนลง รวมทัง้ ส่งผลต่อการด�ำรงชีวติ ของสัตว์นำ�้ อีกหลายชนิด ส่วนผลกระทบ
ต่อชาวบ้านอืน่ ๆ คือ ขาดแคลนน�้ำทีจ่ ะใช้ในการอุปโภคและบริโภค ดังนัน้ ทุกคนในชุมชน
ควรมีการวางแผนการใช้น�้ำจากบึงร่วมกัน
ถ้ามีการท�ำประมงเพิม่ ขึน้ นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึน้ กับประชากรปลาในบึงท่ามะขวิด
แนวค�ำตอบ จ�ำนวนปลาลดลงและความหลากหลายของพันธุป์ ลาลดลง เพราะปลาก็ไม่
สามารถเพิม่ จ�ำนวนในธรรมชาติได้ทนั ต่อความต้องการ เมือ่ เกิดเหตุการณ์แบบนีย้ าวนานขึน้
ปลาบางชนิดก็จะสูญหายไปจากบึงนี้ แล้วในทีส่ ดุ ผลกระทบก็จะย้อนกลับมาทีช่ าวประมง
เองที่ไม่สามารถหาปลาได้พอที่จะด�ำรงชีวิต
นักเรียนคิดว่า นอกจากอาชีพประมงและท�ำนาแล้ว ชาวบ้านสามารถประกอบอาชีพใดได้อกี
หรือไม่ เพราะเหตุใด
แนวค�ำตอบ ขึน้ อยูก่ บั ความคิดเห็นของนักเรียน แต่นกั เรียนควรวิเคราะห์ในแนวความคิดว่า
ชาวบ้านสามารถจะหาอาชีพอื่นท�ำเพื่อเป็นการบริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอื่นที่มี
อยู่ในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและพอประมาณ ไม่ใช้อยู่เพียงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป และ
ถ้าชาวบ้านจะพัฒนาความรูเ้ พิม่ เติมก็นา่ จะสามารถพัฒนาอาชีพอืน่ ๆ ได้ เช่น ปลูกผลไม้
ทดแทนการปลูกข้าวที่ใช้นำ�้ มาก หรือท�ำปศุสตั ว์เสริมจากอาชีพประมง เป็นต้น เมือ่ ท�ำได้
แบบนั้นแล้วความสมดุลในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็จะตามมา
จากสถานการณ์ ชาวบ้านควรน�ำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างไร ในด้านต่อไปนี้
แนวค�ำตอบ
♦ ด้ า นความมี เ หตุ ผ ล ชุ ม ชนควรมี ก ารวางแผนร่ ว มกั น ในการจั ด สรรการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ควรค�ำนึงถึงผลทีจ่ ะตามมาของการท�ำกิจกรรมใดๆ และผลกระทบ
ต่อส่วนรวมเสมอ
♦   ด้านความพอประมาณ ชาวบ้านควรมีความพอดีในการท�ำอาชีพต่างๆ เช่น ชาวบ้าน
		 ที่ท�ำประมงก็จับสัตว์น�้ำแต่พอดี จับสัตว์น�้ำที่โตเต็มวัยเท่านั้น ไม่จับสัตว์น�้ำใน
		 ฤดูวางไข่ ส่วนชาวนาก็ท�ำนาให้เหมาะสมกับปริมาณน�้ำที่มีจำ� กัด ระหว่างรอการ
		 เก็บเกี่ยวก็สามารถประกอบอาชีพเสริมอื่นได้
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ด้านการมีภูมิคุ้มกัน ชุมชนควรมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แม้ยังไม่เกิดขึ้นก็ตาม เช่น ชาวนาควรวางแผนแก้ปัญหาใน
กรณีที่เกิดฝนทิ้งช่วง อุทกภัย หรือศัตรูพืชระบาด หรือชาวประมงปล่อยพันธุ์ปลา
ลงในบึงเพื่อเพิ่มจ�ำนวนพ่อแม่พันธุ์ปลา
♦ ด้านความมีคณ
ุ ธรรม ชาวบ้านต้องมีความซือ่ สัตย์ทงั้ ต่อตนเองและต่อชุมชน ไม่คดโกง
เอาเปรียบกัน มีความมุมานะอดทนในการท�ำหน้าทีห่ รืออาชีพของตน เช่น ชาวประมง
ไม่ควรจับปลาด้วยการระเบิดปลา ยาเบื่อ หรือใช้กระแสไฟฟ้า เพราะจะท�ำให้สัตว์น�้ำ
ทุกชนิดในบึงตายหมด ท�ำให้อาชีพประมงก็หมดไปด้วย
♦ ด้ า นความรู ้ ค วามเข้ า ใจ ชาวบ้ า นควรหมั่ น ศึ ก ษาหาความรู ้ อ ยู ่ เ สมอเพื่ อ พั ฒ นา
ตนเองในด้านต่างๆ เช่น ชาวนาศึกษาเกีย่ วกับแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้ใน
การท�ำนา ติดตั้งกังหันน�้ำชัยพัฒนา เพื่อปรับปรุงคุณภาพน�้ำในบึง
♦

อภิปรายหลังทำ�กิจกรรม
หลังจากท�ำกิจกรรมแล้ว นักเรียนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่า
เป็นแนวทางที่สามารถน�ำมาประยุกต์ ใช้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
สามารถน�ำไปสู่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ถือได้ว่าเป็นแนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และดูแลสิ่งแวดล้อมที่ได้ประโยชน์ครอบคลุมทุกด้าน นอกจากนั้นครูอาจจะแนะน�ำให้นักเรียนน�ำ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในด้านต่างๆ ของชีวิต เช่น การวางแผนใช้เงิน และการเลือกซื้อ
สิ่งของเครื่องใช้ เป็นต้น แล้วตอบค�ำถามในหนังสือเรียน
นักเรียนคิดว่าจะน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้อย่างไรบ้าง
แนวค�ำตอบ ตัวอย่างเช่น น�ำไปใช้กับการใช้จ่าย นักเรียนควรวางแผนการใช้จ่าย ควรใช้
เท่าที่จ�ำเป็น และมีเหตุผลในการใช้ อดออมส่วนหนึ่งไว้ส�ำหรับอนาคตข้างหน้า หรืออาจ
จะน�ำไปช่วยเหลือคนที่ขาดแคลน ในกรณีที่เรามีเงินเหลือ เช่น บริจาคให้มูลนิธิต่างๆ
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คำ�ถามท้ายบทที่ 5

จำ�นวนประชากร (ล้านคน)

1. พิจารณาข้อมูลจากแผนภูมิแสดงการคาดการณ์จ�ำนวนประชากรของประเทศ A และ
ประเทศ B แล้ว นักเรียนคิดว่า ในอนาคตระหว่างประเทศ A กับประเทศ B ประเทศ
ทั้งสองจะมีโอกาสเกิดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันหรือไม่
อย่างไร
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แนวค�ำตอบ แตกต่างกัน ประเทศ A มีแนวโน้มความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
มากกว่าประเทศ B เพราะประชากรมีแนวโน้มเพิ่มมากกว่า ในอนาคตประเทศ A จะมี
โอกาสเกิดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มาก เพราะทรัพยากรธรรมชาติ
ลดลง และมีของเสียสูส่ ิ่งแวดล้อมมาก แต่ถ้าประเทศ A มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ดี อาจไม่ประสบปัญหาดังกล่าว
2. การเพิ่มขึ้นของประชากรโลกท�ำให้มีความต้องการอาหารเพิ่มมากขึ้น เราจึงจ�ำเป็น
ต้องการใช้พื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น จึงต้องมีการปรับพื้นที่ป่าให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
มากขึ้น นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
แนวค�ำตอบ ไม่เห็นด้วย เนือ่ งจากทรัพยากรป่าไม้เป็นแหล่งปัจจัยสีข่ องมนุษย์ คือ อาหาร
เครือ่ งนุง่ ห่ม ทีอ่ ยูอ่ าศัย และยารักษาโรค เป็นระบบนิเวศทีร่ วบรวมความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เป็นแหล่งต้นน�ำ้ ล�ำธาร ช่วยให้เกิดความชุ่มชื้นในดิน และในบรรยากาศ เกิดการ
หมุนเวียนของสาร นอกจากนั้นป่าไม้ยังเป็นสิ่งกีดขวางตามธรรมชาติที่ช่วยป้องกัน
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คำ�ถามท้ายบทที่ 5
ความรุนแรงของลมพายุ และน�ำ้ ท่วม ป้องกันการพังทลายของดิน ดังนัน้ เราจึงไม่ควรปรับ
พื้นที่ป่าไม้ให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม เพราะถึงแม้เราจะได้ผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น
แต่จะสูญเสียสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งไม่สามารถสร้างทดแทน จึงควรเพิ่มผลผลิต
ด้วยวิธีการอื่นแทน
3. เหตุใดมนุษย์จึงควรเห็นความส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
แนวค�ำตอบ เพราะมนุษย์ ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการด�ำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็น
อากาศ น�้ำ ดิน และอื่นๆ ดังนั้นการเกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อมย่อมส่งผลกระทบต่อ
มนุษย์ด้วย เช่น การที่แหล่งน�้ำเน่าเสีย จะท�ำให้เกิดการขาดแคลนน�้ำในการอุปโภค
บริโภค การมีแก๊สที่เป็นอันตราย ฝุ่นละอองอยู่ในอากาศมากเกินไป ย่อมส่งผลต่อ
ระบบหายใจของมนุษย์ นอกจากนี้การสะสมของแก๊สบางชนิดในบรรยากาศ ส่งผล
เสียต่อสภาพภูมิอากาศของโลกที่เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ การเกิดมลพิษทางดิน
ส่งผลเสียต่อการเพาะปลูกพืช ซึ่งเป็นแหล่งอาหารส�ำคัญของมนุษย์ เป็นต้น ดังนั้นการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น เพราะจะท�ำให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ สามารถ
ด�ำรงชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อย่างเป็นสุขและยั่งยืน
4. ในปัจจุบันประเทศไทยก�ำลังประสบปัญหามลพิษอะไรบ้าง และปัญหามลพิษเหล่านั้น
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร
แนวค�ำตอบ ค�ำตอบขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์ปจั จุบนั เช่น เกิดไฟไหม้โรงงานเก็บสารเคมีบริเวณ
ภาคเหนือ ส่งผลท�ำให้มกี ลุม่ ควันเสียปกคลุม ท�ำให้เกิดมลพิษทางอากาศไปทัว่ บริเวณนัน้
ควันเสียบางส่วนละลายปนกับฝนลงสูแ่ ม่นำ�้ ส่งผลให้ประชาชนในเขตภาคกลางเดือดร้อน
เนื่องจากมลพิษทางน�้ำ หรือกรณีที่เกิดอุทกภัย ท�ำให้น�้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ เกิดน�้ำ
เน่าเสีย เป็นมลพิษทางน�้ำและเกิดกลิ่นเน่าเหม็นเป็นมลพิษทางอากาศด้วย เป็นต้น
5. ให้นักเรียนยกตัวอย่างกิจกรรมหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ
แนวค�ำตอบ กิจกรรมในโรงเรียน เช่น สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ค่ายวิทยาศาสตร์
สิง่ แวดล้อม การรีไซเคิลขยะ การลดปริมาณขยะ การใช้กระดาษรีไซเคิล โครงการประหยัด
พลังงาน รวมถึงกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละท้องถิน่ หรือระดับประเทศ เช่น กิจกรรมปลูกป่า
กิจกรรมเก็บขยะใต้ท้องทะเล โครงการหลังคาเขียว โครงการแม่น�้ำสะอาด เป็นต้น

บทที
บทที่ 5่ 5มนุมนุษษย์กย์ับกสิับ่งสิแวดล้
่งแวดล้อมอม
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คำ�ถามท้ายบทที่ 5
6. จงพิจารณาว่ากิจกรรมดังต่อไปนี้ ใช้แนวทาง 3Rs ใดบ้าง (อาจตอบได้มากกว่า 1 แนวทาง)
		 6.1 ตักอาหารมาในปริมาณที่ตนเองรับประทานหมดพอดี ไม่ให้มีอาหารเหลือทิ้ง
แนวค�ำตอบ ลดการใช้ (Reduce)
		 6.2 น�ำถุงผ้าไปใส่ของแทนถุงพลาสติกเวลาที่ไปซื้อของที่ตลาดสด
แนวค�ำตอบ ลดการใช้ (Reduce) และการใช้ซ�้ำ (Reuse)
		 6.3 ซื้อน�้ำยาล้างจานชนิดเติม
แนวค�ำตอบ ลดการใช้ (Reduce) และการใช้ซ�้ำ (Reuse)
		 6.4 บริจาคคอมพิวเตอร์ที่ตนเองไม่ได้ใช้ให้กับมูลนิธิวัดสวนแก้ว
แนวค�ำตอบ ลดการใช้ (Reduce) และการใช้ซ�้ำ (Reuse)
		 6.5 การน�ำเศษขวดแก้วมาหลอมท�ำขวดใหม่
แนวค�ำตอบ การน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
		 6.6 ซื้อกล่องใส่เอกสารที่ท�ำจากกระดาษใช้แล้ว
แนวค�ำตอบ การน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
		 6.7 ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักในการเกษตรทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
แนวค�ำตอบ ลดการใช้ (Reduce) และการน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
		 6.8 ร้านค้าในโรงเรียน ลดราคาให้นักเรียนที่น�ำภาชนะของตนเองมาซื้อน�้ำผลไม้
แนวค�ำตอบ ลดการใช้ (Reduce) และการใช้ซ�้ำ (Reuse)
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บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
		

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สังเกต ส�ำรวจ และอธิบายลักษณะทางพันธุกรรม
2. สังเกต อธิบายลักษณะของโครโมโซม และระบุส่วน
ประกอบของโครโมโซม
3. อธิบายความส�ำคัญของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ
และความสัมพันธ์ระหว่างโครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน
4. อธิบายกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
5. อภิปรายโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติ
ของยีนและโครโมโซม และน�ำความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
6. อธิบายการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพที่
เกี่ยวข้องกับพันธุศาสตร์

หนังสือเรียนหน้า 133 -159

6.1 ลักษณะทางพันธุกรรม
          3 ชั่วโมง
          3 ชั่วโมง
6.2 โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน
6.3 กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม   6 ชั่วโมง
6.4 ความผิดปกติพันธุกรรม
          3 ชั่วโมง
6.5 การใช้ประโยชน์จากความรู้ทางพันธุศาสตร์   3 ชั่วโมง

รวมเวลา
ที่ใช้
ในบทนี้
18 ชั่วโมง

แนวความคิดหลัก
สิง่ มีชวี ติ แต่ละชนิดมีลกั ษณะเฉพาะ ซึง่ เป็นลักษณะทางพันธุกรรมทีค่ ล้ายกับสิง่ มีชวี ติ รุน่ ก่อนหน้า  
และสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปยังรุ่นต่อๆ ไปได้ ผ่านทางหน่วยพันธุกรรม หรือ ยีน (gene) ที่
ควบคุมลักษณะแต่ละลักษณะ ยีนอยู่ในรูปของสารอินทรีย์ชนิดหนึ่ง เรียกว่า  ดีเอ็นเอ (DNA) ซึ่งเป็น
สารโมเลกุลใหญ่ ประกอบด้วยหน่วยย่อยเล็กๆ เรียงต่อกันเป็นสาย ยีนแต่ละยีน ก็คือส่วนของโมเลกุล
ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมแต่ละลักษณะ
บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
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ดีเอ็นเอในนิวเคลียสของเซลล์ พันอยู่รอบโปรตีนชนิดหนึ่งในสภาวะที่เรียกว่า  โครมาทิน ซึ่งมี
ลักษณะเป็นสายยาวคล้ายเส้นด้าย ระหว่างการแบ่งเซลล์ โครมาทินจะขดตัวแน่นขึ้นเรื่อยๆ จนเข้าสู่
สภาวะที่เรียกว่า โครโมโซม ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่ง สามารถสังเกตเห็นได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
จ�ำนวนโครโมโซมในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะคงที่ ยกเว้นภายหลังการแบ่งเซลล์เพื่อ
สร้างเซลล์สืบพันธุ์ ซึ่งจ�ำนวนโครโมโซมจะลดลงครึ่งหนึ่ง ต่อมาเมื่อเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมีย
รวมกันในกระบวนการปฏิสนธิ จะได้เซลล์ของสิ่งมีชีวิตรุ่นลูกที่มีจ�ำนวนโครโมโซมเท่ากับปกติ เซลล์
ของสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศมีโครโมโซมเป็นคู่ เช่น เซลล์ของมนุษย์มีโครโมโซม 46 แท่ง
หรือ 23 คู่ โดยชุดหนึ่ง หรือ 23 แท่ง ถ่ายทอดมาจากพ่อ และอีกชุดหนึ่ง หรือ 23 แท่งถ่ายทอดมา
จากแม่
การค้นพบที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมคือ การค้นพบของเมนเดล
ซึ่งพบว่ามีหน่วยทางพันธุกรรมที่ท�ำหน้าที่ก�ำหนดลักษณะต่างๆ ในสิ่งมีชีวิต ต่อมาเรียกหน่วยทาง
พันธุกรรมนี้ว่ายีน โดยยีนที่ควบคุมแต่ละลักษณะปรากฏเป็นคู่ แต่ละคู่อยู่บนต�ำแหน่งที่ตรงกันของ
คู่โครโมโซม ยีนแต่ละต�ำแหน่งมีได้หลายรูปแบบ บางรูปแบบจะสามารถบดบังผลของยีนรูปแบบอื่น
ภายในคู่ยีนได้ สิ่งมีชีวิตจึงแสดงลักษณะที่เป็นผลจากยีนนั้น เรียกว่า  ยีนเด่น มักแทนด้วยอักษร
ตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น A และเรียกลักษณะที่ควบคุมโดยยีนเด่นว่า  ลักษณะเด่น ส่วนยีนบางรูปแบบ
ต้องปรากฏเป็นคู่ในคู่ยีน สิ่งมีชีวิตจึงจะแสดงลักษณะที่เป็นผลจากยีนนั้น เรียกว่า  ยีนด้อย มักแทน
ด้วยอักษรตัวพิมพ์เล็ก เช่น a และเรียกลักษณะที่ควบคุมโดยยีนด้อยว่า  ลักษณะด้อย ลักษณะแต่ละ
ลักษณะที่ปรากฏของสิ่งมีชีวิต จึงขึ้นอยู่กับรูปแบบของยีน โดยรูปแบบของยีนในแต่ละต�ำแหน่งบน
โครโมโซมอาจเป็นคู่ยีนที่เหมือนกัน เช่น AA, aa หรือคู่ยีนที่ต่างกัน เช่น Aa
เมื่อคู่โครโมโซมแยกออกจากกันระหว่างการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ คู่ยีนที่ควบคุม
ลักษณะทางพันธุกรรมแต่ละลักษณะก็จะแยกออกจากกันด้วย โดยคู่ยีนจะกลับมาเข้าคู่กันอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อมีการปฏิสนธิ
โครโมโซมแต่ละแท่งมียีนเป็นจ�ำนวนมาก จึงท�ำให้สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีลักษณะที่หลากหลาย
แตกต่างกันไป การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซม ส่งผลให้ลักษณะบางอย่างของสิ่งมีชีวิต
เปลี่ยนแปลงได้ ทั้งลักษณะที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ เช่น ภาวะตาบอดสี ตลอดจนลักษณะของ
โรคทางพันธุกรรม เช่น โรคธาลัสซีเมีย ที่เกิดจากความผิดปกติของยีน หรือกลุ่มอาการดาวน์ที่เกิด
จากความผิดปกติของโครโมโซม
เราสามารถน�ำความรู้ทางพันธุศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการแพทย์ ด้าน
การเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
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คู่มือครู

6.1 ลักษณะทางพันธุกรรม
หั ว ข้ อ นี้ มุ ่ ง สร้ า งความเข้ า ใจว่ า สิ่ ง มี ชี วิ ต มี ลั ก ษณะ
เหมือนกับสิ่งมีชีวิตรุ่นก่อน โดยสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์แบบไม่
อาศั ย เพศจะมี ลั ก ษณะเหมื อ นกั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต ต้ น แบบ ส่ ว น
สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ สื บ พั น ธุ ์ แ บบอาศั ย เพศ ซึ่ ง มี การรวมกั น ของ
เซลล์ สื บ พั น ธุ ์ เ พศผู ้ แ ละเพศเมี ย ในกระบวนการปฏิ ส นธิ
ท�ำให้สงิ่ มีชวี ติ รุน่ ลูกทีเ่ กิดขึน้ จะมีลกั ษณะบางอย่างเหมือนพ่อ
หรือแม่ หรือบรรพบุรษุ แต่จะไม่เหมือนกับพ่อ แม่ทกุ ประการ
อย่างไรก็ตามมีลักษณะของสิ่งมีชีวิตหลายลักษณะที่ไม่ใช่
ลักษณะทางพันธุกรรมแต่เป็นลักษณะทีเ่ ป็นผลจากพฤติกรรม
และสิ่งแวดล้อม นักเรียนจะได้ท�ำกิจกรรมส�ำรวจลักษณะ
ทางพันธุกรรมของบุคคลในครอบครัว เป็นการฝึกทักษะ
การวางแผนและวิเคราะห์หาความหมายของข้อมูลด้วย
หนังสือเรียนหน้า 135

จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. บอกความหมายของลักษณะทางพันธุกรรม
2. เปรียบเทียบการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมผ่าน
   กระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ
3. ส�ำรวจการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

คำ�สำ�คัญ
• ลักษณะทางพันธุกรรม

เวลาที่ใช้ 3 ชั่วโมง

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูเชื่อมโยงจากประสบการณ์เดิมของนักเรียนว่าสิ่งมีชีวิตเกิดจากสิ่งมีชีวิตรุ่นก่อน เช่น ลูกแมว
เกิดจากแม่แมว ครู ใช้ค�ำถามเพื่อให้นักเรียนส�ำรวจว่าลักษณะใดบ้างของนักเรียนเหมือนพ่อ แม่
ลักษณะใดไม่เหมือนพ่อแม่ แต่เหมือนปู่ยา 
่ หรือตายาย แล้วให้ท�ำกิจกรรม 6.1
บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
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กิจกรรม 6.1 สำ�รวจลักษณะทางพันธุกรรม
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สำ�รวจการถ่ายทอดลักษณะบางอย่างในครอบครัว
2. ระบุได้ว่าลักษณะใดเป็นลักษณะทางพันธุกรรม

เวลาที่ใช้ 2 ชั่วโมง

วัสดุ อุปกรณ์
ครูอาจจัดเตรียมกระดาษโปสเตอร์ ปากกาเมจิก และเทปกาว ส�ำหรับเขียนและติดแสดง
แผนการส�ำรวจ และผลการส�ำรวจของนักเรียนแต่ละกลุ่ม

การเตรียมล่วงหน้า
ครูควรเตรียมภาพถ่ายแสดงลักษณะทีแ่ ตกต่างกันของมนุษย์ทสี่ งั เกตได้ เพือ่ เป็นตัวอย่าง
ให้นักเรียนเลือกมาเป็นลักษณะที่ใช้ส�ำรวจ

แนวทางการจัดกิจกรรม
ข้อแนะน�ำในการท�ำกิจกรรม
1. ครูอธิบายวิธีท�ำกิจกรรมว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมกลุ่ม ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกต
ลักษณะบางประการที่แตกต่างกัน จากภาพถ่ายที่ครูได้จัดเตรียมไว้
2. ครูควรแนะน�ำให้นักเรียนเลือกลักษณะที่สังเกตได้ง่าย เช่น ลักษณะการมีติ่งหูกับไม่มี
ติ่งหู เพื่อใช้ในการส�ำรวจ
3. ครูควรตรวจสอบแผนการเก็บข้อมูลของนักเรียนก่อน โดยให้เขียนเป็นโปสเตอร์ตดิ แสดง
		
เพื่อให้นักเรียนได้เห็นแนวทางการวางแผนการศึกษาของเพื่อนกลุ่มอื่นด้วย
4. ครูควรแนะน�ำเกีย่ วกับการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึง่ อาจเป็นการบันทึกภาพ การใช้ภาพถ่าย
การสอบถามจากญาติ จากนั้นให้นักเรียนด�ำเนินการส�ำรวจเก็บข้อมูล และน�ำเสนอ
ผลการส�ำรวจในคาบเรียนถัดไป
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ตัวอย่างผลการทำ�กิจกรรม
ครอบครัวที่ 1
ลักษณะที่ศึกษา แนวผมที่หน้าผาก (แนวผมที่หน้าผากตรง/แนวผมที่หน้าผากแหลม)
ผลการส�ำรวจการถ่ายทอดลักษณะ
     ครอบครัวที่ 1 มีลูก 3 คน เป็นหญิง ชาย และหญิง ตามล�ำดับ ลักษณะที่สนใจ
ศึกษา คือ แนวผมทีห่ น้าผาก พบว่า พ่อ แม่และลูกทุกคนมีแนวผมทีห่ น้าผากตรงทุกคน
พ่อแม่
แม่แนวผมตรง

พ่อแนวผมตรง

ลูก
ลูกสาวแนวผมตรง

ลูกชายแนวผมตรง

ลูกสาวแนวผมตรง

อภิปรายและสรุปผล
ลักษณะแนวผมที่หน้าผากในครอบครัวที่ศึกษานี้มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกทุกคน
หมายเหตุ
แทนเพศหญิง        แทนเพศชาย
ครอบครัวที่ 2
ลักษณะที่ศึกษา ลักษณะผม (ผมตรง/ผมหยิก)
ผลการส�ำรวจการถ่ายทอดลักษณะ
            ครอบครัวที่ 2 มีลูก 3 คน เป็นหญิง หญิง และชายตามล�ำดับ ลักษณะที่สนใจศึกษา
                คือ ลักษณะผม พบว่า พ่อผมหยิก แม่ผมตรง ลูกสาวคนที่1 ผมตรง ลูกสาวคนที่2  ผมหยิก
       และลูกชายคนสุดท้อง ผมหยิก
พ่อแม่
แม่ผมตรง

ลูก

ลูกสาวผมตรง

พ่อผมหยิก

ลูกสาวผมหยิก

ลูกชายผมหยิก

อภิปรายและสรุปผล
ลักษณะผมในครอบครัวที่ศึกษา  มี  2 แบบคือผมตรงและผมหยิก  การถ่ายทอดเกิดได้ทั้ง
2 แบบ คือ ลูกสาวคนแรกมีผมตรงเหมือนแม่ ลูกสาวคนที่ 2 กับลูกชายมีผมหยิกเหมือนพ่อ
บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
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ตัวอย่างผลการทำ�กิจกรรม (ต่อ)
ครอบครัวที่ 3
ลักษณะที่ศึกษา ลักษณะโครงหน้า (กลม/เรียว)
ผลการส�ำรวจการถ่ายทอดลักษณะ
ครอบครัวที่ 3 มีลูก 3 คน เป็นชายทั้งหมด ลักษณะที่สนใจศึกษา คือ ลักษณะโครงหน้า 
พบว่า ตามีหน้าเรียว ยายมีหน้ากลม แม่มีหน้ากลม ปู่มีหน้าเรียว ย่ามีหน้ากลม พ่อมีหน้าเรียว
ลูกชายคนที่ 1 มีหน้ากลม ลูกชายคนที่ 2 มีหน้าเรียว และลูกชายคนที่ 3 มีหน้ากลม
ปู่ย่าตายาย
ยายหน้ากลม

ตาหน้าเรียว ยายหน้ากลม

แม่หน้ากลม

ตาหน้าเรียว

พ่อหน้าเรียว

ลูก
ลูกชายหน้ากลม

ลูกชายหน้าเรียว

ลูกชายหน้ากลม

อภิปรายและสรุปผล
ลักษณะโครงหน้าในครอบครัวที่ศึกษา มี  2 แบบคือหน้ากลมและหน้าเรียว   การถ่ายทอด
เกิดได้ทั้ง 2 แบบ คือ ลูกชายคนที่ 1 และ 3 มีหน้ากลมเหมือนกับแม่ ย่าและยาย ลูกชายคนที่ 2
มีหน้าเรียวเหมือนกับพ่อ ปู่และตา
ครอบครัวที่ 4
ลักษณะที่ศึกษา ลักษณะสันจมูก (สันจมูกโด่ง/สันจมูกไม่โด่ง)
ผลการส�ำรวจการถ่ายทอดลักษณะ
ครอบครัวที่ 4 มีลกู 4 คน เป็นหญิง หญิง หญิง และชายตามล�ำดับ ลักษณะทีส่ นใจศึกษา  
คือ ลักษณะสันจมูก พบว่า ตามีสนั จมูกโด่ง ยายมีสนั จมูกโด่ง แม่มสี นั จมูกไม่โด่ง ปูม่ สี นั จมูกโด่ง
ย่ามีสนั จมูกไม่โด่ง พ่อมีสนั จมูกโด่ง ลูกสาวคนที่ 1 มีสนั จมูกโด่ง ลูกสาวคนที่ 2 มีสนั จมูกไม่โด่ง
ลูกสาวคนที่ 3 มีสันจมูกโด่งและลูกสาวคนที่ 4 มีสันจมูกโด่ง
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ปู่ย่าตายาย
ยายสันจมูกโด่ง

พ่อแม่
ลูก

ตาสันจมูก ยายสันจมูก
โด่ง
ไม่โด่ง

ลูกสาวสันจมูกไม่โด่ง

ปูส่ นั จมูกโด่ง

พ่อสันจมูกโด่ง

ลูกสาวสันจมูกโด่ง ลูกสาวสันจมูกไม่โด่ง ลูกสาวสันจมูกโด่ง ลูกชายสันจมูกโด่ง

อภิปรายและสรุปผล

ลักษณะสันจมูกในครอบครัวทีศ่ กึ ษา มี 2 แบบคือสันจมูกโด่งและสันจมูกไม่โด่ง การถ่ายทอด
เกิดได้ทั้ง 2 แบบ คือ ลูกสาวคนที่ 1 และ 3 และลูกชายคนที่ 4 มีสันจมูกโด่งเหมือนกับพ่อ
ยาย ตาและปู่ ลูกสาวคนที่ 2 มีสันจมูกไม่โด่งเหมือนกับแม่และย่า 
ครอบครัวที่ 5
ลักษณะที่ศึกษา ลักษณะติ่งหู (มีติ่งหู/ไม่มีติ่งหู)
ผลการส�ำรวจการถ่ายทอดลักษณะ
ครอบครัวที่ 5 มีลูก 6 คน โดย 4 คนแรกเป็นหญิง และ 2 คนสุดท้ายเป็นชายตามล�ำดับ
ลักษณะที่สนใจศึกษา คือ ลักษณะติ่งหู พบว่า ตามีติ่งหู ยายมีติ่งหู แม่มีติ่งหู ปู่มีติ่งหู ย่าไม่มี
ติ่งหู พ่อมีติ่งหู มีลูก 6 คน
ปู่ยา่ ตายาย

ยายมีตงิ่ หู

ตามีตงิ่ หู ย่าไม่มตี งิ่ หู

ปูม่ ตี งิ่ หู

พ่อแม่
แม่มตี งิ่ หู

พ่อมีตงิ่ หู

  ลูก
ลูกสาวมีตงิ่ หู ลูกสาวมีตงิ่ หู

ลูกสาวมีตงิ่ หู

ลูกสาวไม่มตี งิ่ หู ลูกชายไม่มตี งิ่ หู ลูกชายไม่มตี งิ่ หู

อภิปรายและสรุปผล
ลักษณะใบหูในครอบครัวทีศ่ กึ ษา มี 2 แบบคือมีตงิ่ หู และไม่มตี งิ่ หู การถ่ายทอดเกิดได้ทงั้
2 แบบ คือ ลูกสาว 3 คนมีติ่งหูเหมือนพ่อ แม่ ตา ยายและปู่ ลูกสาวอีกคนหนึ่ง และลูกชาย
ทุกคนไม่มีติ่งหูเหมือนย่า
บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
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ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม โดยเริ่มจากการใช้
ประเด็นค�ำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทางดังนี้
จากผลการส�ำรวจของทุกกลุ่ม ให้นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างกรณีที่ลักษณะที่
ส�ำรวจ
1. ปรากฏเหมือนกันในลูกทุกคน
2. ปรากฏเฉพาะในลูกบางคน
3. ปรากฏในลูกเหมือนกับลักษณะของทั้งพ่อ และแม่
4. ปรากฏในลูกเหมือนกับลักษณะของพ่อ หรือแม่เพียงคนใดคนหนึ่ง
5. ปรากฏในลูกไม่เหมือนลักษณะของพ่อ และแม่ แต่เหมือนญาติคนอื่นๆ
แนวค�ำตอบ นักเรียนยกตัวอย่างตามข้อมูลที่ส�ำรวจได้ เช่น ลักษณะที่ปรากฏ
เหมือนกันในลูกทุกคน คือ แนวผมที่หน้าผาก
ปรากฏเฉพาะในลูกบางคน คือ ลักษณะผม โครงหน้า สันจมูก มีติ่งหู
ปรากฏในลูกเหมือนกับลักษณะของทั้งพ่อและแม่ คือ แนวผมที่หน้าผาก มีติ่งหู
ปรากฏในลูกเหมือนกับลักษณะของพ่อหรือแม่เพียงคนใดคนหนึง่ คือ ลักษณะผม
โครงหน้า สันจมูก
ปรากฏในลูกไม่เหมือนลักษณะของพ่อและแม่แต่เหมือนญาติคนอืน่ ๆ คือ ไม่มตี งิ่ หู
จากการสังเกตของนักเรียนตามกิจกรรม 6.1 มีลักษณะใดบ้างที่เป็นลักษณะที่
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม นักเรียนทราบได้อย่างไร
แนวค�ำตอบ นักเรียนตอบตามข้อมูลทีส่ ำ� รวจได้ โดยยกตัวอย่างประกอบในกรณีที่
ลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะทีป่ รากฏในลูกเหมือนกับพ่อแม่หรือปูย่ า่ ตายาย
จากตัวอย่างทีย่ กมา ทุกลักษณะทีส่ ำ� รวจ ไม่วา่ จะเป็นแนวผมทีห่ น้าผาก ลักษณะผม  โครงหน้า
สันจมูก การมีติ่งหู น่าจะเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เพราะลักษณะเหล่านี้เป็นลักษณะ
ที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นต่อๆ ไป ยกเว้นกรณีที่ลักษณะบางอย่างเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
โดยวิธีที่ไม่ใช่วิธีธรรมชาติ เช่น การดัดผม การท�ำศัลยกรรมสันจมูก ซึ่งเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงภายหลัง ลักษณะเช่นนี้จึงเป็นลักษณะที่ไม่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม อย่างไรก็ตาม
ลักษณะบางอย่าง เช่น ความสูง น�้ำหนักตัว เป็นผลร่วมกันระหว่างพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามอาหารที่รับประทาน และกิจกรรมที่ท�ำ
154
154

คู่มือครู

เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่ครอบคลุม ครูและนักเรียนควรร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปให้
ได้ว่า  ลักษณะที่กำ�หนดให้ จำ�แนกเป็น 3 กลุ่ม คือ ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ลักษณะที่ไม่
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม และลักษณะที่เป็นผลจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม โดยอาจใช้คำ�ถามใน
หนังสือเรียน หรือให้นักเรียนยกตัวอย่างประกอบการอภิปรายเพื่อเชื่อมโยงความเข้าใจหรือประเมิน
การเรียนรู้ ดังนี้
นอกจากพันธุกรรม สิ่งใดอีกบ้างที่มีผลต่อลักษณะที่ปรากฏของสิ่งมีชีวิต
แนวค�ำตอบ นอกจากพันธุกรรมแล้ว สิ่งแวดล้อมอาจมีผลต่อลักษณะที่ปรากฏของสิ่งมี
ชีวิต เช่น   สารอาหาร   สารเคมีอื่นๆที่ได้รับ  ปริมาณแสงหรือปริมาณรังสีที่ได้รับ  การได้
รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการต่อสู้ เป็นต้น
นางสาวน�้ำตาลท�ำศัลยกรรมเสริมจมูกให้มีสันโด่งขึ้นจากเดิม  ลักษณะนี้จะถ่ายทอดสู่
ลูกหลานของนางสาวน�้ำตาลหรือไม่ เพราะเหตุใด
แนวค�ำตอบ ลักษณะสันจมูกโด่งที่เกิดจากการท�ำศัลยกรรมจะไม่ถ่ายทอดสู่ลูกหลาน
เนื่องจากลักษณะที่ปรากฏไม่ได้เป็นผลจากการแสดงออกของสารพันธุกรรม
นายต้นมีอปุ นิสยั ร่าเริง และเป็นมิตร  เช่นเดียวกับพ่อ   แม่ และน้องสาว  ลกั ษณะดังกล่าวเป็น
ลักษณะทางพันธุกรรมหรือไม่ เพราะเหตุใด
แนวค�ำตอบ อุปนิสยั ไม่ได้เป็นลักษณะทางพันธุกรรม การทีต่ น้ และน้องสาวมีอปุ นิสยั เช่น
เดียวกับพ่อ แม่ น่าจะเป็นผลของการซึมซับจากสภาพแวดล้อมที่เติบโตขึ้นมา
สีของส่วนต่างๆ ของพืช เป็นลักษณะทางพันธุกรรมหรือไม่ อย่างไร
แนวค�ำตอบ สีของส่วนต่างๆ ของพืช เป็นลักษณะทางพันธุกรรม เพราะสามารถถ่ายทอด
จากรุน่ หนึง่ ไปยังอีกรุน่ หนึง่ ได้   แต่ในบางครัง้    สงิ่ แวดล้อมอาจมีอทิ ธิพลต่อการแสดงออก
ของลักษณะสีของส่วนประกอบพืชบางส่วนได้ เช่น สีของกลีบดอกของพืชบางชนิด
เปลี่ยนแปลงไปตามค่า pH ของดินที่ปลูก เป็นต้น
ครูให้นักเรียนเชื่อมโยงไปสู่คำ�ถามว่าการที่สิ่งมีชีวิตมีอะไรบางอย่างเหมือนกับสิ่งมีชีวิต
รุ่นก่อนนั้นเป็นเพราะได้รับการถ่ายทอดสารพันธุกรรมมาจากสิ่งมีชีวิตรุ่นพ่อแม่  และทบทวน
สิ่งที่เรียนมาแล้วใน ม.1 ว่าในเซลล์มีสารพันธุกรรมอยู่ภายในนิวเคลียส แล้วเชื่อมโยงสู่หัวข้อ
ต่อไป
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6.2 โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน
ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น อภิ ป รายว่ า ภายในเซลล์ มี
ส่วนประกอบที่เรียกว่านิวเคลียส ซึ่งมีสารพันธุกรรม และ
สารพั น ธุ กรรมนี้ ส่ ง ผ่ า นจากสิ่ ง มี ชี วิ ต รุ่ น พ่ อ แม่ สู่ รุ่ น ลู ก ใน
กระบวนการปฏิสนธิ ในหัวข้อนี้นักเรียนจะได้ศึกษาลักษณะ
โครโมโซมภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ความสำ�คัญและโครงสร้าง
ของดี เ อ็ น เอ รวมทั้ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโครโมโซม
ดีเอ็นเอ และยีน

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สังเกต อธิบายลักษณะของโครโมโซม และระบุส่วน
ประกอบของโครโมโซม
2. เปรียบเทียบจำ�นวนโครโมโซมชนิดต่างๆ  อธิบาย
ความหมายของออโตโซม และโครโมโซมเพศของคน
3. อธิบายความสำ�คัญของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ
และความสัมพันธ์ระหว่างโครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน
4. ศึกษาโครโมโซมผ่านกล้องจุลทรรศน์

เวลาที่ใช้ 3 ชั่วโมง

หนังสือเรียนหน้า 136

คำ�สำ�คัญ
• โครโมโซม
• ดีเอ็นเอ
• ยีน
• ออโตโซม
• โครโมโซมเพศ

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครู อ ภิ ป รายเชื่ อ มโยงจากเรื่ อ งลั ก ษณะทางพั น ธุ กรรมและซั ก ถามนั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ สาร
พันธุกรรม ว่าสารพันธุกรรมอยู่ที่ไหน มีลักษณะอย่างไร ถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมได้อย่างไร
เพื่อนำ�เข้าสู่กิจกรรม 6.2 ศึกษาโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ โดยครูอาจพิจารณาทบทวนการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ตามความเหมาะสม
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กิจกรรม 6.2 ศึกษาโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. บอกลักษณะของโครโมโซมของเซลล์ปลายรากหอมได้
2. อธิบายความสำ�คัญของโครโมโซม

เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง

วัสดุ อุปกรณ์
รายการ
รายการ
1. กล้องจุลทรรศน์
2. สไลด์เซลล์รากหอม

จำ�นวน/กลุ่ม
1 กล้อง
1 แผ่น

การเตรียมล่วงหน้า

• ในกรณีที่ไม่มีสไลด์ถาวร อาจเตรียมสไลด์ของเซลล์รากหอมตามวิธีการที่จะเสนอต่อไป
• เตรียมแผนภาพหรือวีดิทัศน์สำ�หรับทบทวนการใช้กล้องจุลทรรศน์

ข้อแนะน�ำในการท�ำกิจกรรม

1. ครูควรแนะน�ำให้นักเรียนใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูเซลล์ปลายรากหอมด้วยเลนส์ก�ำลัง
ขยายต�่ำเพื่อตรวจดูเซลล์ทั้งหมดก่อนและเลื่อนสไลด์เพื่อตรวจหาเซลล์ที่ต้องการศึกษา 
จากนั้นจึงใช้เลนส์ใกล้วัตถุที่มีก�ำลังขยายสูงเพื่อตรวจดูเซลล์ที่ต้องการศึกษา
2. ครูควรให้ความรู้วา่ การศึกษาโครโมโซมควรศึกษาขณะที่เซลล์มีการแบ่งตัว เพราะเป็น
ช่วงที่โครโมโซมมีการขดตัวท�ำให้สามารถสังเกตลักษณะและการเปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย
3. ครูแนะน�ำให้นักเรียนสังเกตเซลล์ที่ภายในนิวเคลียสมีลักษณะเป็นเส้นติดสีเข้มและ
เซลล์ที่ภายในไซโทพลาซึมมีท่อนหรือแท่งสั้นๆ ติดสีเข้ม
4. ให้นักเรียนวาดภาพที่สังเกตได้
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ตัวอย่างผลของกิจกรรม
สังเกตเห็นบางเซลล์มนี วิ เคลียส ภายในนิวเคลียสมีโครงสร้างทีม่ ลี กั ษณะเป็นเส้นบางเล็กๆ
พันกัน และบางเซลล์ไม่มีนิวเคลียสแต่จะเห็นโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นท่อนสั้นๆ หลายท่อน
ดังภาพ

ภาพโครโมโซมภายในเซลล์ปลายรากหอม

อภิปรายหลังทำ�กิจกรรม

ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลของกิจกรรมโดยการใช้ค�ำถามเป็นแนวทางในการอภิปราย
โครงสร้างที่เห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์มีลักษณะเป็นอย่างไร
แนวค�ำตอบ บางเซลล์มโี ครงสร้างในนิวเคลียสทีม่ ลี กั ษณะเป็นเส้นยาวอยูภ่ ายในนิวเคลียส
บางเซลล์ ไม่มีนิวเคลียส แต่มีโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นท่อนสั้นๆ หลายๆ ท่อนเรียงตัว
อยู่ในแนวเดียวกันกลางเซลล์ และบางเซลล์โครงสร้างทีม่ ลี ักษณะเป็นท่อนสั้นๆ แยกเป็น
สองกลุ่มอยู่ภายในไซโทพลาซึม

หลังจากนั้น ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าภายในนิวเคลียสมีโครงสร้าง
ที่มีลักษณะเป็นเส้นบางๆ พันกัน เรียกว่า  โครมาทิน  โดยเส้นบางๆ เหล่านี้จะขดตัวแน่นขึ้นจนเป็น
โครงสร้างที่สั้นลงและมีความหนามากขึ้นขณะที่เซลล์มีการแบ่งตัว  โครงสร้างนี้คือโครโมโซม  ซึ่งทำ�
หน้าที่ในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การเตรียมสไลด์ของเซลล์ปลายรากหอม
ในกรณีที่ไม่มีสไลด์ถาวรของเซลล์ปลายรากหอม ครูอาจเตรียมสไลด์ขึ้นเอง  โดยมีวิธีการดังนี้
1. เพาะหัวหอมแดงหรือหอมหัวใหญ่ โดยปาดรากเก่าๆ ของหัวหอมทิ้ง หรือใช้กลีบกระเทียม
ขนาดใหญ่ ลอกเปลือก วางบนขวดปากกว้างหรือบีกเกอร์ที่มีน�้ำอยู่เต็ม  หรือเพาะในกระบะทรายและ
รดน�้ำอย่างสม�่ำเสมอ ระวังอย่าให้ทรายแห้ง ทิ้งไว้จนรากงอกยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตร
2. ตัดปลายรากยาวประมาณ 1 เซนติเมตรจากปลายราก แช่ในสารละลายตรึงสภาพ (fixative)
ซึ่งเตรียมโดยผสมเอทิลแอลกอฮอล์ 3 ส่วน กับกรดแอซิติกเข้มข้น 100% 1 ส่วน ควรเตรียมใหม่
ทุกครั้งก่อนใช้ แช่รากไว้ในสารละลายตรึงสภาพ 1 คืนในตู้เย็น
3. ใช้ปากคีบคีบรากจากข้อ   2  วางบนกระจกสไลด์  แล้วน�ำมาตัดปลายรากให้ยาวประมาณ
2-3 มิลลิเมตร ล้างด้วยน�ำ้ กลัน่ โดยหยดน�ำ้ กลัน่ ให้ทว่ มราก ทิง้ ไว้ 5 นาที แล้วซับน�ำ้ ออกด้วยกระดาษเยือ่
หยดกรดไฮโดรคลอริก ความเข้มข้น 1 mol/l ให้ท่วมเพื่อให้ผนังเซลล์อ่อนตัว ทิ้งไว้ประมาณ  5 นาที
ระวังอย่าให้กรดแห้ง จากนัน้ ซับกรดออกด้วยกระดาษเยือ่ และล้างด้วยน�ำ้ กลัน่ โดยหยดลงบนกระจกสไลด์
ให้ท่วมราก ทิ้งไว้ 5 นาทีแล้วซับน�้ำออก ท�ำประมาณ 2-3 ครั้ง
4. หยดสีอะซิโทคาร์มีน (acetocarmine) บนสไลด์ แล้วผ่านกระจกสไลด์บนเปลวไฟ ระวังอย่า
ให้สีเดือดและแห้ง ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์
5. ใช้ ป ลายแท่ ง แก้ ว หรื อ ปลายดิ น สอด้ า นที่ มี ย างลบกดเบาๆ เพื่ อ บดให้ ป ลายรากหอม
แตกออกและเซลล์กระจายตัวบนกระจกปิดสไลด์ แล้วใช้กระดาษเยื่อซับสีส่วนเกินบริเวณข้างๆ
กระจกปิดสไลด์ น�ำไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์

การเตรียมสีย้อมอะซิโทคาร์มีน

ละลายสีคาร์มีน (carmine) 1 กรัมในสารละลายกรดแอซิติกเข้มข้น 45% ปริมาตร 100 cm3
น�ำไปต้มจนเดือดประมาณครึ่งชั่วโมง ตั้งไว้ให้เย็น เติมเฟอร์ริกอะซิเตท (ferric acetate) ที่ละลาย
จนอิ่มตัวลงไป 2 หยด หรืออาจใช้ผงตะไบเหล็กใส่แทนก็ ได้ ทิ้งไว้ 12 ชั่วโมง แล้วน�ำไปกรอง
เติมสารละลายกรดแอซิติกจนครบ 100 cm3 เก็บไว้ในตู้เย็น
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้ตาราง 6.1 ว่า สิง่ มีชวี ติ ต่างชนิดกันจะมีจำ� นวนโครโมโซม
เท่ากันหรือไม่ ผลจากการอภิปรายนักเรียนควรสรุปได้ว่า สิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันมีจ�ำนวนโครโมโซม
แตกต่างกัน และสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันอาจมีจ�ำนวนโครโมโซมเท่ากันได้
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จากตาราง นักเรียนสรุปเกี่ยวกับจ�ำนวนโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรบ้าง
แนวค�ำตอบ จากตาราง 6.1 สิ่งมีชีวิตมีจ�ำนวนโครโมโซมเป็นเลขคู่ โดยสิ่งมีชีวิตแต่ละ
ชนิดมีจ�ำนวนโครโมโซมแตกต่างกัน สิ่งมีชีวิตบางชนิด เช่น ข้าวกับมะเขือเทศ ยีสต์กับ
หอม แม้มีโครโมโซมจ�ำนวนเท่ากัน แต่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็มีลักษณะแตกต่างกัน
นักเรียนคิดว่าจ�ำนวนโครโมโซมมีความสัมพันธ์กับขนาดของสิ่งมีชีวิตหรือไม่ อย่างไร
แนวค�ำตอบ ไม่มีความสัมพันธ์กัน สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่อาจมีจ�ำนวนโครโมโซมน้อย
กว่าสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กกว่า เช่น คนมีโครโมโซม 46 แท่งและไก่มีโครโมโซม 78 แท่ง
เป็นต้น
จากนั้นให้นักเรียนศึกษาภาพ 6.2 ซึ่งเป็นภาพโครโมโซมจากเซลล์ของคนในระยะการแบ่ง
เซลล์ที่ยังไม่ได้จัดเรียง   นำ�อภิปรายเกี่ยวกับจำ�นวนและรูปร่างของโครโมโซม  แล้วอธิบายว่าสามารถ
นำ�ภาพดังกล่าวมาตัดเฉพาะแท่งโครโมโซมเป็นภาพเล็กๆ แล้วจัดเรียงภาพโครโมโซมที่มีลักษณะ
เหมือนกันเป็นคู่ๆ ดังภาพ 6.3 ซึ่งเป็นตัวอย่างโครโมโซมของคนจากเซลล์ร่างกายเพศหญิงและชาย  
แล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับจำ�นวน ขนาด รูปร่างและความแตกต่างของโครโมโซมในทั้งสองเพศ  
ผลของการอภิปรายควรสรุปได้ว่า  โครโมโซมของคน   เพศชายและหญิงมีจำ�นวนเท่ากันคือ
46 แท่ง ซึ่งเมื่อจัดโครโมโซมเป็นคู่ๆ จะได้ 23 คู่ โดยในเพศหญิงโครโมโซมแต่ละคู่มีขนาดเท่ากัน
รูปร่างและลักษณะเหมือนกันทัง้ 23 คู่ ส่วนในเพศชายคูท่ ่ี 1-22 มีรปู ร่าง ขนาดและลักษณะเหมือนกัน
แต่คู่ที่ 23 จะมีรูปร่างและขนาดต่างกันโดยโครโมโซมแท่งหนึ่งเล็ก อีกแท่งหนึ่งใหญ่ จากนั้นครูนำ�สรุป
ว่า โครโมโซมคู่ที่มีลักษณะเหมือนกันทั้งในเพศชายและเพศหญิง ซึ่งในคนมีอยู่ด้วยกัน 22 คู่ เรียกว่า 
ออโตโซม ส่วนโครโมโซมคู่ที่มีลักษณะแตกต่างกันในเพศชายและเพศหญิงเรียกว่า โครโมโซมเพศ
จากภาพ โครโมโซมของเซลล์ร่างกายคนเพศหญิงและเพศชายเหมือนและแตกต่างกัน
อย่างไร
แนวค�ำตอบ โครโมโซมของเซลล์ร่างกายคนเพศชายและหญิงมีจ�ำนวนเท่ากันคือ 46
แท่ง เมื่อจัดเรียงโครโมโซมเป็นคู่ๆ จะได้ 23 คู่ โดยในเพศชายคู่ที่ 1-22 แต่ละคู่มีรูป
ร่าง ขนาดและลักษณะเหมือนกัน และคู่ที่ 23 จะต่างกันโดยโครโมโซมแท่งหนึ่งเล็ก อีก
แท่งหนึ่งใหญ่ ส�ำหรับเพศหญิงโครโมโซมแต่ละคู่มีขนาดเท่ากัน รูปร่างและลักษณะของ
แต่ละคู่เหมือนกันในแต่ละคู่ ทั้ง 23 คู่
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับจำ�นวนโครโมโซมของเซลล์รา่ งกายและเซลล์สืบพันธุ์  
โดยใช้ภาพ   6.4  และคำ�ถามในหนังสือเรียนเป็นแนวทาง  ผลจากการอภิปรายนักเรียนควรสรุปได้ว่า
เซลล์สืบพันธุ์มีจำ�นวนโครโมโซมเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ร่างกาย   โดยขณะที่มีการแบ่งเซลล์เพื่อ
สร้างเซลล์สืบพันธุ์จะมีการลดจำ�นวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่ง  และเมื่อมีการปฏิสนธิระหว่างเซลล์อสุจิ
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และเซลล์ ไข่ โครโมโซมจากพ่อและแม่จะมารวมกัน ดังนั้นเซลล์ใหม่ที่ได้ ซึ่งเป็นเซลล์ของลูกจึงมี
จำ�นวนโครโมโซมเท่ากับเซลล์ร่างกาย
ครูอาจใช้คำ�ถามเพิ่มเติมว่า ถ้าเซลล์สืบพันธุ์มีจำ�นวนโครโมโซมเท่ากับเซลล์อื่นๆ ในร่างกาย  
สิ่งมีชีวิตในรุ่นต่อๆ มาจะมีจำ�นวนโครโมโซมเท่าใด โดยแนวคำ�ตอบ คือ มีจำ�นวนเป็น 2 เท่าของเซลล์
ร่างกาย เช่น คนจะมีโครโมโซม 46 คู่หรือ 92 แท่งและทุกๆ ครั้งที่มีการปฏิสนธิ จำ�นวนโครโมโซมใน
เซลล์ใหม่จะเพิ่มขึ้นเท่าตัวเสมอ ทำ�ให้สิ่งมีชีวิตในรุ่นต่อๆ มามีจำ�นวนโครโมโซมแตกต่างจากรุ่นพ่อ
แม่ ด้วยเหตุนี้เซลล์สืบพันธุ์จึงต้องมีจำ�นวนโครโมโซมเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ร่างกาย
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับจำ�นวนโครโมโซมในเซลล์สืบพันธุ์ที่เป็นครึ่ง
หนึ่งของจำ�นวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกาย ให้นักเรียนตอบคำ�ถามในกรอบคำ�ถามในหนังสือเรียน
จากตาราง 6.1 เซลล์ในส่วนของสิ่งมีชีวิตต่อไปนี้ มีโครโมโซมกี่แท่ง
แนวค�ำตอบ
จำ�นวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายและเซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิด
ชนิดเซลล์
ปีกของยุง
หางปลากัด
ใบข้าวโพด
อสุจิของกบ
ฝักถั่วลันเตา
หูของสุนัข
ไข่ไก่
เอ็มบริโอข้าว
ไข่แมลงหวี่

ประเภทเซลล์
เซลล์รา่ งกาย
เซลล์ร่างกาย
เซลล์ร่างกาย
เซลล์สืบพันธุ์
เซลล์ร่างกาย
เซลล์ร่างกาย
เซลล์สืบพันธุ์
เซลล์ร่างกาย
เซลล์สืบพันธุ์

จำ�นวนโครโมโซม (แท่ง)
จำ�นวนโครโมโซม
6
42
20
13
14
78
39
24
4

เมื่อนักเรียนเข้าใจจำ�นวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายและเซลล์สืบพันธุ์แล้ว ครูใช้คำ�ถามเพื่อ
สร้างความสนใจว่าเหตุใดการรวมกันของโครโมโซมที่เกิดขึ้นในกระบวนการปฏิสนธิจึงทำ�ให้ลักษณะ
ทางพันธุกรรมจากรุ่นพ่อแม่ ถ่ายทอดสู่รุ่นต่อๆ ไปได้ เพื่อให้นักเรียนเชื่อมโยงได้ว่าในการปฏิสนธิ
มีการรวมกันของโครโมโซมจากพ่อและแม่ และบนโครโมโซมมียีนที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม
ดังนั้นในโครโมโซมจึงมีสารพันธุกรรมอยู่คือ ดีเอ็นเอ  และอภิปรายร่วมกับนักเรียนถึงโครงสร้าง
ของดีเอ็นเอ และข้อมูลทางพันธุกรรมในโมเลกุลดีเอ็นเอโดยใช้ภาพ 6.6 ประกอบการอภิปราย
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เพื่อสร้างความเข้าใจว่า ข้อมูลทางพันธุกรรมแต่ละช่วงในโมเลกุลดีเอ็นเอมีผลต่อลักษณะทาง
พันธุกรรมแต่ละลักษณะของสิ่งมีชีวิต ช่วงของดีเอ็นเอที่กำ�หนดลักษณะทางพันธุกรรมแต่ละลักษณะ
เรียกว่า หน่วยพันธุกรรม หรือยีน (gene)
จากนั้นให้นักเรียนศึกษาภาพ 6.6 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของโครโมโซม
โดยครูนำ�อภิปรายเพิม่ เติมตามความเหมาะสม เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถสรุปได้วา 
่ โครโมโซมของสิง่ มีชวี ติ
ประกอบด้วยสารประกอบ 2 ชนิด ได้แก่ ดีเอ็นเอ (DNA) และโปรตีน โดยสารพันธุกรรมที่กำ�หนด
ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต คือ ดีเอ็นเอ ซึ่งเป็นโมเลกุลที่มีลักษณะเป็นเกลียวคู่
ครูน�ำแบบจ�ำลองของโครโมโซมมาให้นักเรียนศึกษา  หรืออาจมอบหมายให้นักเรียนสร้าง
แบบจ�ำลองโครโมโซมตามความเข้าใจ โดยใช้วัสดุตา่ งๆ ที่สามารถจัดหาได้ เช่น ดินน�้ำมัน ลวด
ก�ำมะหยี่ ลวดอ่อน และเชือก เป็นต้น และอาจเสนอแนะให้นักเรียนสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์
ต่อไปนี้
http://www.bloggang.com/data/b/bio612fc/picture/1285590073.jpg
https://youngbloodbiology.wikispaces.com/file/view/chromosome1.jpg/111553413/
chromosome1.jpg
http://www.3dmoleculardesigns.com/images/np_nucleosome.gif
http://www.umass.edu/microbio/chime/nucleosome.jpg
ตัวอย่างชิ้นงานแบบจำ�ลองโครโมโซม

เชือก (ดีเอ็นเอ)

ดินน�้ำมัน
(โปรตีน)
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ดินน�้ำมันสีม่วง
(ดีเอ็นเอ)

โครโมโซม

ดินน�้ำมันสีชมพู
(โปรตีน)

โครโมโซม
เชือก (ดีเอ็นเอ)

ปมเชือก
(โปรตีน)
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ลวดก�ำมะหยี่
(โครมาทิน)

โครมาทินที่ขดกันแน่นในระยะ
แบ่งเซลล์เป็นโครโมโซม

ลวดอ่อน
(โครมาทิน)
โครมาทินที่ขดกันแน่นในระยะ
แบ่งเซลล์เป็นโครโมโซม
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ครูอธิบายว่าดีเอ็นเอเป็นสารพันธุกรรม และอภิปรายร่วมกับนักเรียนว่า ดีเอ็นเอถ่ายทอดข้อมูล
ทางพันธุกรรมได้อย่างไร   จากนั้นให้นักเรียนศึกษาภาพ   6.6  เพื่อสร้างความเข้าใจว่า  ข้อมูลทาง
พันธุกรรมแต่ละช่วงในโมเลกุลดีเอ็นเอที่มีผลต่อลักษณะทางพันธุกรรมแต่ละลักษณะของสิ่งมีชีวิต
เรียกว่า หน่วยพันธุกรรม หรือ ยีน (gene) ซึ่งเป็น ช่วงของดีเอ็นเอ ที่กำ�หนดลักษณะทางพันธุกรรม
แต่ละลักษณะ
ครูควรให้นักเรียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับ โครโมโซม ยีน และดีเอ็นเอ และความสัมพันธ์
ระหว่างคำ�สำ�คัญเหล่านี้ โดยอาจให้เขียนคำ�จำ�กัดความสั้นๆ ตามความเข้าใจของตนเอง และเขียน
ผังมโนทัศน์ โดยใช้คำ�ที่กำ�หนดให้ตามที่เสนอแนะในหนังสือเรียน   ได้แก่   ลักษณะทางพันธุกรรม  
โครโมโซม ดีเอ็นเอ ยีน เซลล์รา่ งกาย เซลล์สืบพันธุ์
จากนั้นครู ใช้คำ�ถามเพื่อสร้างความสงสัยต่อไปว่า  ยีนที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมแต่ละ
ลักษณะซึ่งมีอยู่เป็นคู่ ที่ได้รับมาจากพ่อและแม่นั้น มีการแสดงผลอย่างไร และเราจะสามารถทำ�นาย
ลักษณะของลูกจากลักษณะของพ่อแม่ได้หรือไม่ เพื่อเชื่อมโยงสู่หัวข้อต่อไป
ตัวอย่างชิ้นงานผังมโนทัศน์
ลักษณะทางพันธุกรรม
ถูกควบคุมโดย
ยีน
เป็นส่วนของ
ดีเอ็นเอ
เป็นส่วนของ
โครโมโซม
อยู่ใน
นิวเคลียส
อยู่ใน
เซลล์
แบ่งเป็น
เซลล์รา่ งกาย

เซลล์สืบพันธุ์
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6.3 กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
หั ว ข้ อ นี้ นั ก เรี ย นจะได้ เ ชื่ อ มโยงความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
ลักษณะทางพันธุกรรม และสารพันธุกรรมที่เรียนรู้ม าแล้ว
กับกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. วิเคราะห์และสรุปผลการทดลองของเมนเดล
2. อธิบายความหมายของลักษณะเด่น ลักษณะด้อย
   ยีนเด่น ยีนด้อย
3. เขียนแผนภาพแสดงการถ่ายทอดยีนทีค่ วบคุมลักษณะ
   ทางพันธุกรรมตามหลักการของเมนเดล
4. ทำ�นายโอกาสที่รุ่นลูกจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะ
   ต่างๆ ทางพันธุกรรมได้

เวลาที่ใช้ 6 ชั่วโมง

หนังสือเรียนหน้า 143

คำ�สำ�คัญ
• ลักษณะเด่น
• ลักษณะด้อย
• ยีนเด่น
• ยีนด้อย

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้นักเรียนศึกษาในหนังสือเรียนเกี่ยวกับเกรเกอร์ เมนเดลผู้มีบทบาทสำ�คัญในการศึกษาการ
ถ่ายทอดลักษณะ
6.3.1 การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล
หัวข้อนี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนศึกษาประวัติและวิธีการทดลองของเมนเดล ซึ่งการค้นพบ
ของเมนเดลก่อให้เกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อวิชาพันธุศาสตร์   เมนเดลเป็นบุคคลแรกที่ค้นพบ
และอธิบายหลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากการทดลองง่ายๆ คือ การผสมพันธุ์ถั่วลันเตา 
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ครูควรชี้ให้นักเรียนเห็นถึงวิธีการทำ�งานของเมนเดล   ซ่ึงจะทำ�ให้นักเรียนเข้าใจการสืบเสาะหาความรู้
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และปลูกฝังเจตคติทางวิทยาศาสตร์ได้
ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นศึ ก ษาประวั ติ เ มนเดลและวิ ธี ก ารศึ ก ษาทดลองของเมนเดล  จากภาพและ
รายละเอียดในหนังสือเรียน แล้วร่วมกันตอบคำ�ถาม
จากภาพ 6.9 ลูกรุ่นที่ 1 และ 2 ที่เกิดจากการผสมต้นถั่วพันธุ์แท้ดอกสีม่วงกับสีขาว มี
จ�ำนวนแตกต่างกันอย่างไร
แนวค�ำตอบ ลูกรุน่ ที่ 1 เป็นต้นถัว่ ลันเตาดอกสีมว่ งทัง้ หมด ส่วนลูกรุน่ ที่ 2 มีตน้ ดอกสีมว่ ง
705 ต้น และต้นดอกสีขาว 224 ต้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 3.15 ต่อ 1 (3.15 หาได้
จาก 705 หารด้วย 224)
เหตุใดในการผสมต้นถัว่ ดอกสีมว่ งกับดอกสีขาว จึงตัดเกสรเพศผูอ้ อก แล้วใช้พกู่ นั ผสมเกสร
แนวค�ำตอบ เพื่อป้องกันการผสมพันธุ์ระหว่างเกสรเพศผู้กับเกสรเพศเมียภายในดอก
เดียวกัน ซึ่งจะเกิดลักษณะที่ไม่ตรงกับที่ต้องการศึกษา
จากนั้นให้นักเรียนศึกษาและวิเคราะห์ผลการทดลองของเมนเดลจากตาราง 6.2 แล้วร่วมกัน
อภิปราย ซึ่งนักเรียนควรได้ข้อสรุปว่า  ลักษณะทั้ง   7  ลักษณะมีแบบแผนการถ่ายทอดที่แน่นอนและ
เหมือนกัน กล่าวคือ ลูกรุ่นที่ 1 แสดงลักษณะของรุ่นพ่อแม่เพียงแบบเดียว ลักษณะที่แสดงออกใน
ลูกรุ่นที่ 1 นี้ เรียกว่าเป็น ลักษณะเด่น ส่วนในลูกรุ่นที่ 2 ปรากฏลักษณะของรุ่นพ่อแม่ทั้งสองแบบ
ในอัตราส่วนประมาณ 3 : 1 โดยลักษณะที่ปรากฏมากกว่า  คือ ประมาณ 3 ใน 4 จะเป็นลักษณะ
เด่นที่ปรากฏในลูกรุ่นที่ 1 ทั้งหมด ส่วนลักษณะที่ไม่ปรากฏในลูกรุ่นที่ 1 แต่ปรากฏในลูกรุ่นที่ 2 ใน    
สัดส่วนที่น้อยกว่าคือประมาณ 1 ใน 4 นั้น เรียกว่าลักษณะด้อย จากนั้นร่วมกันตอบคำ�ถามเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจที่ได้จากการศึกษาข้อมูลในตาราง
จากตาราง 6.2 ลักษณะใดเป็นลักษณะเด่น ลักษณะใดเป็นลักษณะด้อย
แนวค�ำตอบ ลักษณะเด่น ได้แก่ ลักษณะเมล็ดกลม เมล็ดสีเหลือง ฝักอวบ ฝักสีเขียว
ดอกเกิดที่ล�ำต้น ดอกสีม่วง ต้นสูง ส่วนลักษณะด้อย ได้แก่ เมล็ดขรุขระ เมล็ดสีเขียว
ฝักแฟบ ฝักสีเหลือง ดอกเกิดที่ยอด ดอกสีขาว ต้นเตี้ย
อัตราส่วนระหว่างลักษณะเด่นและลักษณะด้อยในลูกรุ่นที่ 2 แต่ละลักษณะเป็นเท่าใด
แนวค�ำตอบ ในลูกรุ่นที่ 2 มีอัตราส่วนลักษณะเด่น : ลักษณะด้อย ประมาณ 3 : 1
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ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทดลองของเมนเดลตามที่นำ�เสนอในตาราง 6.2 ว่าเกิด
ขึ้นได้อย่างไร เหตุใดจึงมีเพียงลักษณะเด่นเท่านั้นที่ปรากฏในลูกรุ่นที่ 1 และเหตุใดลักษณะด้อยจึง
ปรากฏอีกครั้งในลูกรุ่นที่ 2 ในสัดส่วนที่ค่อนข้างคงที่
หลังจากนั้น ให้นักเรียนศึกษาคำ�อธิบายผลการทดลองของเมนเดลจากภาพ 6.10 ซึ่งสรุปได้ว่า
สิ่งมีชีวิตมีหน่วยควบคุมลักษณะแต่ละลักษณะที่สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปยังรุ่นต่อไปได้ หน่วย
ควบคุมลักษณะดังกล่าวมีอยูเ่ ป็นคูๆ่ เมือ่ สิง่ มีชวี ติ สร้างเซลล์สบื พันธุ์ หน่วยดังกล่าวจะแยกออกจากกัน
ไปอยู่ในเซลล์สืบพันธุ์แต่ละเซลล์ และจะมาเข้าคู่กันอีกครั้งภายหลังการรวมกันระหว่างเซลล์สืบพันธุ์
หน่วยควบคุมลักษณะนี้ ต่อมาเรียกว่า ยีน
ครู ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยีนและรูปแบบของยีน ที่มีได้ทั้งยีนเด่น และยีนด้อย ที่มีอยู่ใน
หนังสือเรียนแล้วอภิปรายร่วมกัน ซึ่งครูสามารถตรวจสอบความเข้าใจ โดยให้นักเรียนนำ�คำ�ที่กำ�หนด
ให้ไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
ยีน  ยีนเด่น  ยีนด้อย  รูปแบบ  เหมือนกัน  ต่างกัน
หน่วยควบคุมลักษณะ ตามสมมติฐานของเมนเดล ต่อมาเรียกว่า………..
ยีนที่ควบคุมลักษณะแต่ละลักษณะมีหลาย…………
การที่ยีนอยู่กันเป็นคู่ การเข้าคู่ของยีนจึงมีได้ทั้งรูปแบบที่………. และ………
ลักษณะเด่น กำ�หนดโดย……………
ลักษณะด้อย กำ�หนดโดย……………
แนวคำ�ตอบ
หน่วยควบคุมลักษณะ ตามสมมติฐานของเมนเดล ต่อมาเรียกว่า ยีน
ยีนที่ควบคุมลักษณะแต่ละลักษณะมีหลาย รูปแบบ
การที่ยีนอยู่กันเป็นคู่ การเข้าคู่ของยีนจึงมีได้ทั้งรูปแบบที่เหมือนกัน และต่างกัน
ลักษณะเด่น กำ�หนดโดย ยีนเด่น
ลักษณะด้อย กำ�หนดโดย ยีนด้อย
เมื่อนักเรียนเข้าใจแนวคิดหลักสำ�คัญข้างต้นแล้วให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม   6.3   ซึ่งเป็นการ
เลียนแบบการแยกตัวและการเข้าคู่ของยีนภายหลังการปฏิสนธิ โดยใช้ลูกปัดแทนยีน เพื่อให้เข้าใจ
เกี่ยวกับโอกาสในการเข้าคู่กันของยีนเมื่อมีการรวมตัวของเซลล์สืบพันธุ์ตามคำ�อธิบายของเมนเดล
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กิจกรรม 6.3 โอกาสการเข้าคู่ของยีน
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เพื่อให้นักเรียนสามารถคำ�นวณโอกาสการเข้าคู่ของ
ยีนภายหลังการปฏิสนธิ

เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง

วัสดุ อุปกรณ์
รายการ
1. ลูกปัดสีขาว
2. ลูกปัดสีแดง
3. ถ้วยพลาสติก

รายการ

จำ�นวน/กลุ่ม
50 เม็ด
50 เม็ด
2 ใบ

ข้อแนะนำ�ในการทำ�กิจกรรม

1. ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบว่าลูกปัดแต่ละลูกแทนแบบของยีนที่เข้าคู่กันได้
2. ครูแนะนำ�ว่าควรเขย่าภาชนะใส่ลูกปัดหรือใช้มือคนให้ลูกปัดกระจาย เพื่อให้ลูกปัด
แต่ละเม็ดมีโอกาสถูกหยิบเท่าๆ  กัน  ขณะหยิบลูกปัดแต่ละครั้งไม่ควรแอบมอง  และเมื่อหยิบ
ขึ้นมาแล้วต้องใส่คืนในถ้วยทุกครั้ง
3. ควรช่วยกันออกแบบตารางบันทึกผลและแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มโดยนักเรียนคนหนึ่ง
หยิบลูกปัด อีกคนหนึ่งบันทึกผล

ตัวอย่างตารางบันทึกผลของกิจกรรม
สีของลูกปัดที่หสียิขบองลู
ได้ กปัดที่หยิบได้
แดง-แดง
แดง-ขาว
ขาว-ขาว

จำ�นวนครั้ง
23
52
25
รวม 100 ครั้ง
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อภิปรายหลังกิจกรรม
ครู ให้นักเรียนรวบรวมผลของแต่ละกลุ่ม  แล้วหาค่าเฉลี่ย  จากนั้นน�ำมาคิดอัตราส่วนสีของ
คู่ลูกปัดที่หยิบได้  ซึ่งควรมี 3 แบบคือ สีแดง-แดง  สีแดง-ขาว และสีขาว-ขาว ในอัตราส่วนประมาณ
1:2:1 จากนั้น นักเรียนร่วมกันอภิปรายและตอบค�ำถามในหนังสือเรียน และให้สรุปว่า เมื่อมีการสร้าง
เซลล์สบื พันธุ์ ยีนทีค่ วบคุมลักษณะซึง่ อยูเ่ ป็นคูจ่ ะแยกจากกัน และเมือ่ เซลล์สบื พันธุเ์ พศผูแ้ ละเพศเมีย
รวมกัน  ยีนจะปรากฏเป็นคูอ่ กี ครัง้ หนึง่ ซึง่ มีโอกาสการเข้าคูข่ องยีน 3 แบบ ครูควรชีใ้ ห้เห็นถึงความส�ำคัญ
ของการสุ่มหลายครั้ง เพื่อให้ได้ปริมาณข้อมูลเพียงพอ ซึ่งเป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมด
อัตราส่วนอย่างต�่ำที่แต่ละกลุ่มค�ำนวณได้เท่ากับเท่าใด
แนวค�ำตอบ ตอบตามที่ค�ำนวณได้จากผลการทดลอง ซึ่งควรได้คู่สีแดง-แดง สีแดง-ขาว
สีขาว-ขาว ในอัตราส่วนประมาณ 1:2:1
อัตราส่วนทีไ่ ด้เมือ่ น�ำผลมารวมทัง้ ชัน้ เรียนเท่ากับเท่าใด เปรียบเทียบกับอัตราส่วนของกลุม่
เป็นอย่างไร
แนวค�ำตอบ ตอบตามที่ค�ำนวณได้จากผลการทดลองที่เป็นผลรวมของทั้งห้อง ซึ่งเมื่อ
จ�ำนวนข้อมูลมากขึ้น คู่ลูกปัดสีแดง-แดง สีแดง-ขาว สีขาว-ขาว จะมีอัตราส่วนที่ใกล้
เคียงกับ 1 : 2 : 1 มากขึ้น
ถ้าการหยิบลูกปัดจากถ้วยพลาสติกทัง้ 2 ใบพร้อมกัน แล้วน�ำลูกปัดมาเข้าคูก่ นั เปรียบเสมือน
การเข้าคูข่ องยีนภายหลังการรวมกันของเซลล์สบื พันธุ์ เมือ่ ผสมลูกรุน่ ที่ 1 ในการทดลอง
ของเมนเดล ต้นถั่วที่เกิดจากการผสมในกิจกรรมนี้ จะมีการเข้าคู่ของยีนแบบใดบ้าง
ในอัตราส่วนเท่าใด
แนวค�ำตอบ จากกิจกรรมลูกปัดที่หยิบมาเข้าคู่กันมี 3 แบบคือ คู่ลูกปัดสีแดง-แดง
สีแดง-ขาว และสีขาว-ขาว จ�ำนวน 23 ครั้ง 52 ครั้ง และ 25 ครั้งตามล�ำดับ ซึ่งคิดเป็น
อัตราส่วนได้ประมาณ 1:2:1 เมื่อเปรียบเทียบลูกปัดสีแดงและสีขาวในภาชนะแต่ละใบ
เสมือนกับยีน 1 คู่ที่ควบคุมลักษณะ (สมมุติให้เป็นลักษณะความสูง) ในพ่อและแม่ ลูกปัด
สีแดงหรือสีขาวที่หยิบออกมาจากภาชนะแต่ละครั้งคือยีนแต่ละหน่วยที่แยกจากคู่มาอยู่
ในเซลล์สืบพันธุ์แต่ละเซลล์  การน�ำลูกปัดมาเข้าคู่กันเปรียบเสมือนการปฏิสนธิระหว่าง
เซลล์สบื พันธุข์ องพ่อและแม่ทสี่ ง่ ผลให้ยนี กลับมาเข้าคูก่ นั อีก การเข้าคูข่ องลูกปัดแต่ละครัง้
อาจเป็นแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ซึ่งเมื่อจ�ำนวนครั้งของการหยิบลูกปัดและน�ำมาเข้าคู่
กันมากขึน้ จะท�ำให้ได้อตั ราส่วนสีของคูล่ กู ปัด 3 แบบ คือ แดง-แดง : แดง-ขาว : ขาว-ขาว
ประมาณ 1:2:1  เมือ่ ก�ำหนดให้ลกู ปัดสีแดงแทนยีนทีค่ วบคุมลักษณะต้นสูงและเป็นลักษณะ
เด่น  สว่ นลูกปัดสีขาวแทนยีนทีค่ วบคุมลักษณะต้นเตีย้ ซึง่ เป็นลักษณะด้อย ดังนัน้ คูล่ กู ปัด
สีแดง-ขาว จึงแสดงลักษณะต้นสูงเหมือนกับคู่ลูกปัดสีแดง-แดง และคู่ลูกปัดสีขาว-ขาว
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แสดงลักษณะต้นเตี้ย เพราะฉะนั้นต้นถั่วที่เกิดจากการผสมพันธุ์ตามกิจกรรม จึงมีทั้งต้น
สูงและต้นเตี้ย โดยเป็นต้นสูง 75 ต้น (23+52) และต้นเตี้ย 25 ต้น ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วน
ระหว่างต้นสูง : ต้นเตี้ย = 3:1
ครูอธิบายการใช้ตัวอักษรเป็นสัญลักษณ์แทนยีน  โดยนิยมใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่  
แทนยีนที่ควบคุมลักษณะเด่น และอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กแทนยีนที่ควบคุมลักษณะด้อย
จากนั้นให้นักเรียนศึกษาภาพ 6.12 ซึ่งเป็นแผนภาพที่แสดงการผสมพันธุ์ระหว่างถั่วต้นสูงและ
เตี้ย ครูอาจสมมุติตัวอักษรอื่นๆ แทนยีนที่ควบคุมลักษณะอื่นๆ ในต้นถั่ว เช่น อักษร R แทนยีนที่
ควบคุมลักษณะเมล็ดเรียบ อักษร r แทนยีนที่ควบคุมลักษณะเมล็ดขรุขระ เป็นต้น แล้วให้นักเรียน
ลองเขียนแผนภาพแสดงการผสมพันธุ์ระหว่างต้นถั่วเมล็ดเรียบและเมล็ดขรุขระ ครูควรเตรียม
สถานการณ์หลายๆ สถานการณ์มาให้นักเรียนหัดเขียนแผนภาพดังกล่าวจนเกิดความช�ำนาญ
โอกาสที่ลูกรุ่นที่ 2 จะมีคู่ยีนเป็น TT Tt หรือ tt แต่ละกรณีคิดเป็นร้อยละเท่าใด
แนวค�ำตอบ โอกาสที่ลูกรุ่นที่ 2 จะมีคู่ยีนเป็น TT คิดเป็นร้อยละ 25 (1 ใน 4) มีคู่ยีนเป็น
Tt คิดเป็นร้อยละ 50 (2 ใน 4 หรืออัตราส่วนอย่างต�่ำคือ 1 ใน 2) มีคู่ยีนเป็น tt คิดเป็น
ร้อยละ 25 (1 ใน 4)
โอกาสที่ลูกรุ่นที่ 2 จะมีลักษณะต้นสูง หรือ ต้นเตี้ย เป็นร้อยละเท่าใด
แนวค�ำตอบ โอกาสที่ลูกรุ่นที่ 2 จะมีลักษณะต้นสูงคิดเป็นร้อยละ 75 (3 ใน 4) โอกาสที่
ลูกรุ่นที่ 2 จะมีลักษณะต้นเตี้ยคิดเป็นร้อยละ 25 (1 ใน 4)
ถ้าผสมระหว่างต้นถั่วต้นสูงในรุ่นที่ 1 กับต้นถั่วต้นเตี้ยในรุ่นที่ 2 โอกาสในการเข้าคู่ยีน
รูปแบบต่างๆ และลักษณะของต้นถั่วที่เกิดจากการเข้าคู่ยีนในแต่ละแบบเป็นอย่างไร
แนวค�ำตอบ เมื่อผสมต้นถั่วต้นสูงในรุ่นที่ 1 มีลักษณะคู่ยีน Tt กับต้นถั่วต้นเตี้ยในรุ่นที่ 2
มีลักษณะคู่ยีน tt โอกาสที่ลูกที่เกิดขึ้น จะมีคู่ยีนเป็น Tt ต้นถั่วลักษณะต้นสูง และมีคู่ยีน
เป็น tt ต้นถั่วลักษณะต้นเตี้ย คิดเป็นร้อยละ 50 เท่ากันทั้ง 2 กรณี
การผสมระหว่างต้นพ่อที่มีคู่ยีนเป็น TT กับต้นแม่ที่มีคู่ยีนเป็น tt กับการผสมต้นพ่อที่มี
คู่ยีนเป็น tt กับต้นแม่ที่มีคู่ยีนเป็น TT จะได้ผลแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
แนวค�ำตอบ การผสมต้นพ่อกับต้นแม่ทั้งสองแบบได้ผลไม่แตกต่างกัน กล่าวคือจะได้ลูก
รุ่นที่ 1 ที่มีคู่ยีนเป็น Tt ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100
ถ้าเราผสมต้นพ่อที่เป็นต้นเตี้ย กับต้นแม่ที่เป็นต้นสูง จะได้ผลเป็นอย่างไร
แนวค�ำตอบ ต้นถัว่ ต้นพ่อทีเ่ ป็นต้นเตีย้ มีลกั ษณะคูย่ นี tt เท่านัน้ ส่วนต้นถัว่ ต้นแม่ทเี่ ป็นต้น
สูงนั้น เป็นได้ 2 กรณี
กรณีที่ 1 ต้นแม่มีคู่ยีนเป็น TT ผลที่ได้คือลูกจะมีลักษณะต้นสูงทั้งหมด
กรณีที่ 2 ต้นแม่มคี ยู่ นี เป็น Tt ผลทีไ่ ด้คอื จ�ำนวนต้นลูกมีลกั ษณะต้นสูงและต้นเตีย้ จะใกล้เคียงกัน
บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
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ครูอภิปรายร่วมกับนักเรียนว่า  ยีนเป็นช่วงของดีเอ็นเอที่ก�ำหนดลักษณะทางพันธุกรรมแต่ละ
ลักษณะ จากนั้นให้นักเรียนศึกษาภาพ 6.12 แล้วสรุปว่า คู่ยีนที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะ
เดียวกันอยู่บนคู่โครโมโซมที่ต�ำแหน่งเดียวกัน ครูขยายความรู้โดยอธิบายว่า  โครโมโซมแท่งหนึ่งๆ มี
ยีนอยู่จ�ำนวนมาก ท�ำให้สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีลักษณะทางพันธุกรรมมากมาย (ภาพ 6.12 แสดงคู่ยีนที่
ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมเพียง 3 ลักษณะ) ครูแนะน�ำให้นักเรียนท�ำกิจกรรมลองท�ำดูในลักษณะ
กิจกรรมกลุ่ม  โดยการใช้วัสดุที่เสนอแนะหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม  สร้างแบบจ�ำลองที่ถ่ายทอดความ
เข้าใจเกี่ยวกับยีนในโครโมโซม พร้อมอธิบายแบบจ�ำลองที่สร้างขึ้นนั้น เป็นการประเมินผลการเรียนรู้
ในลักษณะการประดิษฐ์ชิ้นงาน
หมายเหตุ
1. ในระดับนี้ให้นักเรียนศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมโดยยีนเพียงยีน
เดียวแบบข่มสมบูรณ์เท่านั้น  ครูอาจอธิบายแก่นักเรียนพร้อมยกตัวอย่างว่ามีลักษณะทางพันธุกรรม
บางอย่างที่ควบคุมด้วยยีนมากกว่า 1 ยีน เช่น สีผิว และมีลักษณะทางพันธุกรรมบางอย่างที่มีรูปแบบ
การถ่ายทอดแบบข่มไม่สมบูรณ์ เช่น สีกลีบดอกของพืชดอกบางชนิด
2. ในระดับนี้นักเรียนควรทราบว่า ยีนแต่ละยีนเป็นช่วงหนึ่งของดีเอ็นเอที่ก�ำหนดลักษณะ
ทางพันธุกรรมแต่ละลักษณะ โดยไม่จ�ำเป็นต้องอธิบายว่ายีนเป็นช่วงของดีเอ็นเอที่มีข้อมูลส�ำหรับ
สังเคราะห์โปรตีน เนือ่ งจากกลไกดังกล่าวมีความซับซ้อน และนักเรียนจะได้ศกึ ษาในระดับทีส่ งู ขึน้ ต่อไป
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6.4 ความผิดปกติทางพันธุกรรม
ในหัวข้อนี้นักเรียนจะได้เชื่อมโยงความเข้าใจเกี่ยวกับ
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสูก่ ารใช้ประโยชน์ในชีวติ จริง
คำ�สำ�คัญ
• กลุ่มอาการดาวน์
• ภาวะตาบอดสี
• โรคธาลัสซีเมีย

หนังสือเรียนหน้า 154

จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
อธิบายความผิดปกติของยีนและโครโมโซมทีม่ ผี ลต่อสิง่ มีชวี ติ

เวลาที่ใช้ 3 ชั่วโมง

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครู กำ�หนดสถานการณ์ ใ ห้ นั ก เรี ย นเป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการตรวจสอบความผิ ด ปกติ ข อง
โครโมโซม ได้รับภาพถ่ายจากนักเทคนิคในห้องปฏิบัติการที่เก็บตัวอย่างเซลล์ทารกในครรภ์มารดา 
จากนั้นแจกบัตรภาพโครโมโซมของคนที่จัดเรียงแล้ว โดยบัตรภาพที่ใช้อาจมีทั้งตัวอย่างที่ปกติ และ
ผิดปกติในแบบต่างๆ (ออโตโซมขาด/ออโตโซมเกิน และโครโมโซมเพศขาด/โครโมโซมเพศเกิน)
ให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าทารกแต่ละคนเป็นเพศอะไร และมีโครโมโซมผิดปกติหรือไม่
บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
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จากนัน้ ครูอภิปรายเกีย่ วกับอาการและสาเหตุของกลุม่ อาการดาวน์  โดยใช้ขอ้ มูลจากหนังสือเรียน
แล้ ว อาจมอบหมายให้ นั ก เรี ย นค้ น คว้ า เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ โรคที่ เ กิ ด จากความผิ ด ปกติ อื่ น ๆ  ของ
่ การมีจำ�นวนโครโมโซมเพิ่มขึ้น
โครโมโซม และตอบคำ�ถามในหนังสือเรียน เพื่อนำ�สู่การสรุปความรู้วา 
หรือลดลงจากจำ�นวนปกติ อาจส่งผลให้เกิดโรคทางพันธุกรรมหรือมีลักษณะผิดปกติได้
โครโมโซมของผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์มีความผิดปกติอย่างไร
แนวค�ำตอบ ผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์มีโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 แท่ง
นอกจากความผิดปกติในลักษณะทีม่ อี อโตโซมเกินมาแล้ว นักเรียนคิดว่าจะยังมีความผิด
ปกติของโครโมโซมในรูปแบบอื่นหรือไม่ อย่างไร
แนวค�ำตอบ นอกจากความผิดปกติจากออโตโซมเกินแล้ว ยังมีความผิดปกติจากออโต
โซมขาดหายไปบางส่วนหรือทัง้ แท่ง และความผิดปกติทเี่ กิดจากภาวะโครโมโซมเพศขาด
หรือเกินด้วย
ครูสร้างความสนใจของนักเรียนเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีน โดย
ให้นักเรียน 4 - 5 คน กระซิบข้อความยาว 1 - 2 บรรทัด เช่น “โรคธาลัสซีเมีย เป็นโรคทางพันธุกรรม
ที่เป็นลักษณะด้อย เกิดจากความผิดปกติของยีนสำ�หรับสังเคราะห์ โปรตีนที่เป็นส่วนประกอบของ
เฮโมโกลบิน” โดยกระซิบต่อกันทีละคน จะพบว่าข้อความเปลี่ยนแปลงไปจากตอนต้น เช่น อาจขาด
หาย หรือมีการต่อเติม เชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า  เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นกับยีนอาจทำ�ให้
ยีนไม่สามารถทำ�หน้าที่ส่งผ่านข้อมูลที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมได้อย่างถูกต้อง ทำ�ให้เกิดความ
ผิดปกติในการทำ�งานของร่างกายขึ้นได้ จากนั้นให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมียใน
หนังสือเรียน แล้วตอบคำ�ถาม
เขียนแผนภาพอธิบายการถ่ายทอดลักษณะของโรคธาลัสซีเมียเมื่อบิดาและมารดาเป็น
พาหะของโรค
แนวค�ำตอบ ก�ำหนดให้ยีนด้อยที่ควบคุมโรคธาลัสซีเมียเป็น t ยีนเด่นเป็น T เมื่อบิดาและ
มารดาเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมีย เขียนลักษณะคู่ยีนได้ดังนี้
Tt x Tt
เซลล์สืบพันธุ์
T
t
T
t
การเข้าคู่ของเซลล์สืบพันธุ์
TT Tt Tt tt
ลักษณะคู่ยีนของลูกที่เกิดขึ้น มีได้ 3 กรณี คือ TT Tt และ tt ในอัตราส่วน TT:Tt:tt = 1:2:1
เมื่อพิจารณาลักษณะที่แสดงออกจะพบว่า  โอกาสไม่เป็นโรคเท่ากับร้อยละ 75 โอกาสเป็นโรคร้อยละ
25 (โดยมีโอกาสที่จะไม่เป็นโรคแต่เป็นพาหะร้อยละ 50)
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นักเรียนคิดว่าในประเทศไทย  มีจ�ำนวนผู้ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมีย  หรือผู้ที่เป็นพาหะของ
โรคมากกว่ากัน เพราะเหตุใด
แนวค�ำตอบ โรคธาลัสซีเมียเป็นโรคทีถ่ า่ ยทอดผ่านยีนด้อย ผูท้ เี่ ป็นโรคมีอตั ราการเสียชีวติ
สูงกว่าผู้ที่ไม่เป็นโรค จึงมีโอกาสถ่ายทอดยีนด้อยสู่รุ่นถัดไปน้อยกว่าผู้ที่ไม่เป็นโรค
ในแต่ละรุ่นจึงพบว่า จ�ำนวนคนที่เป็นโรคน้อยกว่า
เราจะสามารถป้องกันการเกิดโรคธาลัสซีเมียได้อย่างไรบ้าง
แนวค�ำตอบ  ตรวจเลือดเพื่อตรวจสอบว่าตนเองและคู่สมรสเป็นพาหะของโรคธาลัสซี
เมียหรือไม่ ก่อนตัดสินใจมีบุตร หากทั้งคู่เป็นพาหะและต้องการมีบุตรซึ่งจะมีความเสี่ยง
ร้อยละ 25 ที่จะได้บุตรที่เป็นโรค สามารถน�ำเลือดทารกในครรภ์มาตรวจสอบได้ว่าเป็น
โรคหรือไม่
อภิปรายเกี่ยวกับภาวะตาบอดสี พร้อมให้ข้อมูลว่าภาวะตาบอดสีที่พบเป็นผลจากความผิด
ปกติของยีนด้อยที่อยู่บนโครโมโซม แล้วตอบคำ�ถามในหนังสือเรียน
ภาวะตาบอดสีจากการที่เซลล์รับสีในตาได้รับความกระทบกระเทือน จะถ่ายทอดไปยัง
ลูกหลานหรือไม่ เพราะเหตุใด
แนวค�ำตอบ ไม่ถ่ายทอด เพราะไม่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของยีน
ให้นักเรียนทำ�กิจกรรม 6.4 เพื่อสรุปและขยายความรู้เกี่ยวกับโรคพันธุกรรม โดยครูอาจติดต่อ
แหล่งเรียนรู้ เช่น โรงพยาบาลหรือสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นล่วงหน้า ทั้งนี้ครูสามารถใช้ประโยชน์
จากเครือข่ายผู้ปกครองหรือศิษย์เก่าของสถาบันเพื่อประสานการขอรับข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ตามความเหมาะสม  สำ�หรับในกรณีที่มีข้อจำ�กัดในการเข้าถึงข้อมูล  อาจเสนอแนะให้ผู้เรียนสืบค้น
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ได้

กิจกรรม 6.4 เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมในประเทศไทย
จุดประสงค์ของกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนสามารถ
1. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรม
2. ออกแบบวิธีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรม

สืบค้นข้อมูล 1 ชั่วโมง
ออกแบบการสื่อสารข้อมูล 1 ชั่วโมง
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ภายในเวลาที่กำ�หนดนักเรียนควรรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการนำ�เสนอ พร้อมทั้งระบุ
ที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน รวมทั้งควรออกแบบวิธีการที่จะเผยแพร่ให้สมบูรณ์ แม้ว่ารูปแบบ
การเผยแพร่บางแบบ เช่น ภาพยนตร์สั้น รายการวิทยุ หรือเว็บไซต์ นักเรียนอาจนำ�เสนอได้
เพียงกรอบแนวคิดหรือเอกสารต้นร่างที่เป็นเค้าโครงเท่านั้น หากนักเรียนต้องการผลิตชิ้นงาน
ที่สมบูรณ์  ครูอาจพิจารณาให้จัดทำ�เป็นโครงงานหรือโครงการเพิ่มเติมโดยใช้เวลานอกเหนือ
จากคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
กิจกรรมนี้มุ่งสร้างคุณค่าแก่เนื้อหาบทเรียน  ให้นักเรียนเห็นความเชื่อมโยงระหว่างองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับผลกระทบในชีวิตจริง  ตลอดจนความสำ�คัญจำ�เป็นของการสื่อสาร
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้คนทั่วไปรับรู้ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจได้ง่าย

6.5 การใช้ประโยชน์จากความรู้ด้านพันธุศาสตร์
หัวข้อนีม้ จี ดุ มุง่ หมายให้นกั เรียนตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของการนำ�ความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์มาใช้ประโยชน์ ใน
การดำ�รงชีวิต

จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สืบค้นข้อมูลเกีย่ วกับการนำ�ความรูท้ างด้านพันธุศาสตร์
   ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ตลอดจนความก้าวหน้า
   ของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
2. ยกตัวอย่างความก้าวหน้าและอธิบายการนำ�ความรู้
ด้านพันธุศาสตร์ไปใช้ประโยชน์

เวลาที่ใช้ 3 ชั่วโมง
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หนังสือเรียนหน้า 156

คำ�สำ�คัญ
• พันธุวิศวกรรม
• สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
• การโคลน

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูสำ�รวจประสบการณ์เดิมของนักเรียนโดยใช้คำ�ถามในหนังสือเรียนนำ�เข้าสู่การอภิปราย
จากประสบการณ์ของนักเรียนเกี่ยวกับการผสมพันธุ์พืชหรือสัตว์ นักเรียนพบว่าเป็น
วิธีการที่ใช้เวลานานและให้ผลไม่แน่นอนหรือไม่ เพราะเหตุใด
แนวค�ำตอบ นักเรียนควรตอบจากประสบการณ์จริงได้ว่าเป็นวิธีการที่ใช้เวลานานและให้
ผลไม่แน่นอน โดยอาจอ้างอิงถึงกรณีการผสมพันธุ์พืชที่ผลผลิตที่ได้จากการเพาะเมล็ด
อาจมีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างจากต้นแม่ไปได้ ในขณะทีก่ ารขยายพันธุด์ ว้ ยวิธไี ม่อาศัยเพศ เช่น
การตอนกิ่ง จะให้ผลผลิตที่เหมือนกับต้นแม่มากกว่า และอาจระบุว่าการปรับปรุงพันธุ์
โดยการผสมพันธุ์ใช้เวลานาน เพราะสัตว์บางชนิดต้องอาศัยเวลาในการเจริญเติบโตเข้าสู่
วัยเจริญพันธุ์และอาจมีช่วงเวลาในการตั้งท้องนาน
ครูอธิบายการใช้ความรู้ด้านพันธุศาสตร์ ในปัจจุบัน  โดยยกตัวอย่างสิ่งที่นักเรียนพบในชีวิต
ประจำ�วัน เช่น การผลิตยา การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การปรับปรุงพันธุ์พืช แล้วตอบคำ�ถาม
พันธุวิศวกรรมมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมอย่างไร
แนวค�ำตอบ เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ  เช่น
ด้านการแพทย์ ใช้ในการผลิตโปรตีนที่ส�ำคัญและหายาก เช่น ฮอร์โมนอินซูลิน วัคซีน
บางชนิด ด้านการเกษตร ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานต่อโรค ต่อแมลงศัตรูพืช
เป็นต้น ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่กล่าวมามีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ ท�ำให้เกิดการจ้างงาน
หรือเพิ่มผลผลิตในภาคการเกษตรได้
การใช้ประโยชน์ ในด้านการป้องกันรักษาโรค   ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิต  และอาจท�ำให้คนมี
อายุยาวนานขึ้น อย่างไรก็ตาม หากผลผลิตจากกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพมีราคาสูง ก็อาจน�ำไปสู่
ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของโอกาสในการรักษา ซึ่งเป็นปัญหาสังคมอีกมิติหนึ่งได้เช่นกัน
นอกจากนั้น  หากมีสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมในระบบนิเวศ  เช่น  เชื้อแบคทีเรียที่มีความต้านทาน
ยาปฏิชีวนะ อาจส่งผลให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ หรือส่งผลอื่นต่อสมดุลของระบบนิเวศได้
รวมทั้งกรณีที่เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมน�ำไปสู่การขยายพื้นที่เกษตรกรรมและการปลูกพืชเชิงเดี่ยวก็
อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท�ำให้ระบบนิเวศเสียสมดุลได้เช่นกัน
นักเรียนควรเกิดความตระหนักว่า พันธุวิศวกรรมเป็นเรื่องใหม่ ผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบ
จากสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการกระบวนการนี้ มีผลกระทบในระยะยาวต่อสิ่งมีชีวิตอื่นและสิ่งแวดล้อม
อย่างไรก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน  หลายคำ�ถาม  เช่น  ผลต่อสมดุลธรรมชาติหากปล่อยสิ่งมีชีวิต
ดัดแปรพันธุกรรมเหล่านี้สู่สิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิต
ดัดแปรพันธุกรรม จึงยังต้องสืบเสาะค้นหาคำ�ตอบต่อไป
บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
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จากนั้นให้ผู้เรียนทำ�กิจกรรม 6.5 เขียนข่าวเล่าเรื่อง

กิจกรรม 6.5 เขียนข่าวเล่าเรื่อง
จุดประสงค์ของกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนสามารถ
1. สืบค้นข้อมูลเกีย่ วกับการนำ�ความรูท้ างด้านพันธุศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ตลอดจน
   ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
2. ยกตัวอย่างความก้าวหน้า และอธิบายการนำ�ความรู้ด้านพันธุศาสตร์ไปใช้ประโยชน์

สืบค้นข้อมูล 1 ชั่วโมง
เขียนบทความ 1 ชั่วโมง
การเตรียมล่วงหน้า
ครูอาจให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลล่วงหน้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น เอกสาร อินเทอร์เน็ต
หรือที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูอธิบายภาระงานในกิจกรรมนี้ ซึ่งก�ำหนดให้นักเรียนเขียนบทความในหัวข้อที่ก�ำหนดให้
หรือพัฒนากรอบเนื้อหาขึ้นมาเองภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้  จากนั้นให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยว
กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่น�ำความรู้ทางพันธุศาสตร์ ไปประยุกต์ ในด้านต่างๆ  ที่เกี่ยวกับ
การเกษตร  เช่น  การใช้พันธุวิศวกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์ ให้ได้ผลผลิตหรือคุณภาพ
ดีขึ้นในด้านอุตสาหกรรม  เช่น  การปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมบางประเภท
ทางด้านการแพทย์  เช่น  การผลิตสารส�ำคัญหรือตัวยาบางชนิดส�ำหรับการรักษาโรค  การวินิจฉัย
และแก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรม  และในด้านอื่นๆ  เช่น  การพิสูจน์เอกลักษณ์ของบุคคลใน
การสืบสวนคดีอาชญากรรม  จากนั้นให้เวลานักเรียนเขียนบทความ  โดยย�้ำเกี่ยวกับการระบุที่มาของ
ข้อมูลต่างๆ ที่หยิบยกมาให้เหมาะสม
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ตัวอย่างชิ้นงาน 1 เทคโนโลยีชีวภาพ : ศักยภาพของความต่างและความเหมือน
ปัจจุบัน ความรู้และเทคโนโลยีดา้ นต่างๆ มีความเจริญก้าวหน้าอย่างกว้างขวาง นักวิทยาศาสตร์
ได้ศกึ ษาค้นคว้าข้อมูลในด้านต่างๆ เพือ่ การอธิบายและสร้างความเข้าใจ ใช้ในการปรับปรุง การพัฒนา
และการประยุกต์ ใช้ความรู้และเทคโนโลยีในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อแก้ปัญหา หาแนวทางป้องกันและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อม  พันธุศาสตร์ก็เป็นความรู้อีกสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การควบคุมและการแสดงออกของลักษณะทาง
พันธุกรรมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวัน สามารถน�ำมาเป็นข้อมูลเพื่อความเข้าใจ  การเป็น
แนวทางในการดูแลสุขภาพร่างกาย เป็นแนวทางในการป้องกันความผิดปกติทางพันธุกรรม  และเป็น
ความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตให้มีลักษณะตามต้องการ
เทคโนโลยีชีวภาพ  มีความเกี่ยวข้องกับการน�ำความรู้ทางพันธุศาสตร์มาประยุกต์ ใช้ในด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านการแพทย์ ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านนิติวิทยาศาสตร์
เป็นต้น โดยศักยภาพในการประยุกต์ใช้นั้นจะมีจุดมุ่งหมายเป็น 2 แนวทาง คือ การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
สร้างความเหมือน  และการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความต่าง  ซ่ึงทั้งสองแนวทางมีวัตถุประสงค์ต่างกัน
การใช้เทคนิคต่างกัน และประโยชน์ที่ได้รับก็ต่างกัน โดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตที่มี
ลักษณะใหม่ ที่แตกต่างจากเดิม จะมีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ หรือการสร้างสิ่งมีชีวิต
สายพันธุ์ผสม เพื่อให้มีลักษณะคุณภาพที่ดีขึ้น หรือมีลักษณะใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ตามที่ต้องการ โดย
จะใช้เทคนิคการตัดต่อดีเอ็นเอ  (DNA)  ตัดยีนที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการจากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง น�ำไป
ต่อกับดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตเป้าหมาย  เพื่อให้สิ่งมีชีวิตนั้นแสดงลักษณะออกมา  ซึ่งมีการประยุกต์ ใช้
การตัดต่อดีเอ็นเอในหลายด้าน ตัวอย่างเช่น ด้านการแพทย์ มีการตัดยีนที่สร้างสาร เช่น ฮอร์โมน
อินซูลนิ โปรตีน มาใส่ให้สงิ่ มีชวี ติ เป้าหมาย ท�ำให้สงิ่ มีชวี ติ เป้าหมายสามารถสร้างสารทีต่ อ้ งการออกมา
ซึ่งสามารถผลิตสารได้เป็นจ�ำนวนมาก จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิต การตัดต่อยีนแล้วน�ำเข้าสู่
ร่างกายเพื่อบ�ำบัดโรค ด้านการเกษตร มีการตัดต่อยีนเพื่อสร้างพืชหรือสัตว์ ให้มีลักษณะพิเศษ มี
คุณภาพ และมีความแข็งแรง เช่น การผลิตพืชทนโรค พืชทนแล้ง พืชต้านแมลง ซึ่งมักท�ำในข้าวโพด
ฝ้าย ถั่วเหลือง มะละกอ มะเขือเทศ การท�ำพืชเสริมสารอาหาร เช่น ข้าวเสริมวิตามิน การสร้าง
พืชที่มีลักษณะตามที่ต้องการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาในแปลง การดูแลรักษาหลังการ
เก็บเกี่ยว การปลูกในพื้นที่ที่ไม่สมบูรณ์ และการเสริมคุณค่าทางอาหาร หรืออาจจะใช้เทคนิคการชักน�ำ
ให้เกิดการกลายพันธุ์ได้ผลผลิตที่มีขนาดใหญ่ ด้านอุตสาหกรรม มีการผลิตสาร โดยอาศัยการตัดต่อ
ยีนที่สร้างสาร ใส่ในแบคทีเรียแล้วให้แบคทีเรียเป็นผู้ผลิตสารออกมา  ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จา่ ยลง ด้าน
สิ่งแวดล้อม มีการสร้างจุลินทรีย์ที่มีการตัดต่อยีน เพื่อใช้ในการก�ำจัดคราบน�้ำมัน หรือย่อยสลายขยะ
การสร้างสิ่งมีชีวิตที่มีความแตกต่างจากเดิมอาจใช้เทคนิคการชักน�ำให้เกิดกลายพันธุ์ ได้ผลผลิต
ที่ มี ข นาดใหญ่ มี ส ารอาหารมากขึ้ น หรื อ มี ลั ก ษณะที่ แ ปลกใหม่ เช่ น การท� ำ ผลไม้ ข นาดใหญ่
บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
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การท�ำกล้วยไม้สายพันธุ์ ใหม่ ส่วนการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหมือนต้นแบบ
ทุ ก ประการ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การเพิ่ ม จ� ำ นวนของสิ่ ง มี ชี วิ ต โดยที่ ยั ง คงลั ก ษณะเดิ ม ไม่ มี การ
เปลี่ยนแปลง โดยใช้เทคนิคการโคลน เป็นการน�ำนิวเคลียสของเซลล์ต้นแบบมา แล้วใส่ไปในเซลล์
เป้าหมายที่เอานิวเคลียสออกไปแล้ว เพื่อให้เซลล์เป้าหมายมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับเซลล์
ต้นแบบ   หรือใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยการน�ำชิ้นส่วนหรือเซลล์ต้นแบบมาชักน�ำให้เกิด
การแบ่งเซลล์และพัฒนาจนเป็นต้นใหม่ที่มีลักษณะคงเดิม เพื่อเพิ่มจ�ำนวนของสายพันธุ์ที่ดี ช่วยใน
การขยายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถขยายพันธุ์ ได้ในสภาวะปกติ  หรืออาจจะเป็นการสร้างชิ้นส่วน
ทดแทนของสิ่งมีชีวิตต้นแบบเพื่อใช้ในทางการแพทย์
เทคโนโลยีชีวภาพไม่ใช่เรื่องไกลตัว  แต่เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหาร ยารักษาโรค การแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม ล้วนใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีชีวภาพทั้งสิ้น ซึ่งจากศักยภาพของเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างสิ่งมีชีวิตที่มีทั้งความ
เหมือนกับสิ่งมีชีวิตต้นแบบ และมีทั้งความต่างจากสิ่งมีชีวิตต้นแบบ จะช่วยปรับปรุงและพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา  เราควรจะเรียนรู้เพื่อความเข้าใจ และน�ำความรู้ไปใช้ใน
การด�ำรงชีวิต พัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและโลกของเราต่อไป
ตัวอย่างชิ้นงาน 2 คุยข้ามกาลเวลากับบิดาแห่งพันธุศาสตร์
ในการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์ระหว่างประเทศ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ นักพันธุศาสตร์ชาวไทย
คนหนึ่งก�ำลังน�ำเสนองานวิจัยของเขาเกี่ยวกับยีนที่ควบคุมการเกิดโรคมะเร็ง  โรคร้ายที่คร่าชีวิตผู้คน
มากมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากที่ประชุมเป็นอย่างมาก ก่อนจบเขากล่าวสรุปการน�ำเสนอว่า
นักพันธุศาสตร์  : จากการศึกษาของผม ผมรูส้ กึ ขอบคุณทุกความช่วยเหลือ แนะน�ำ และสนับสนุน
จากทุกฝ่าย และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณ เกรเกอร์ โยฮัน เมนเดล บิดาแห่งพันธุศาสตร์ ผู้ซึ่งค้นพบกฎ
ในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  ที่ช่วยพวกเราในปัจจุบันนี้สามารถน�ำความรู้มาประยุกต์ ใช้
ในด้านต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง ขอบคุณครับ
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ เขาก็เดินทางกลับมายังห้องปฏิบัติการที่ศูนย์วิจัย และได้แวะเข้าไป
ดูแลแปลงพันธุ์พืช ซึ่งมีแปลงถั่วลันเตาปลูกไว้เพื่อการศึกษาด้วย
นักพันธุศาสตร์ : เอ๊ะ ! ขอโทษครับ นั่นใครครับ
ชายคนหนึง่ ซึง่ ก�ำลังจดบันทึกและดูแลต้นถัว่ ลันเตา  เงยหน้าขึน้   แล้วมองเขาด้วยท่าทางทีส่ งสัย
ชายคนหนึ่ง    : คุณมาหาใครครับ ท�ำไมถึงมาที่นี่ได้
นักพันธุศาสตร์ : ผมควรจะถามคุณมากกว่า หรือคุณเข้ามาก่อกวนการท�ำวิจัยของศูนย์เรานะ
ชายคนหนึ่ง    : ผม บาทหลวงเมนเดล และที่นี้เป็นสวนหลังบ้านของผม
นักพันธุศาสตร์ : คุณคือเมนเดล จริงๆ เหรอ
180
180

คู่มือครู

ทัง้ สองเริม่ สังเกตเห็นความแตกต่างกันระหว่างเสือ้ ผ้า  อุปกรณ์ของใช้ และแปลงถัว่ ด้านหลังของตน
ด้านหลังของนักพันธุศาสตร์ คือ โดมเรือนกระจกใส ส่วนด้านหลังของเมนเดลคือ บ้านปูนสมัยเก่า
นักพันธุศาสตร์ : คุณคือ เมนเดล จริงๆ เหรอ
เขาถามเพื่อย�้ำให้แน่ชัดอีกรอบ
เมนเดล
: ใช่ ผมบาทหลวงเกรเกอร์ โยฮัน เมนเดล คุณเข้ามาในบ้านผมมีธุระอะไร
นักพันธุศาสตร์เริ่มรู้แล้วว่า  เขาได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์  เมนเดล  บิดาแห่งพันธุศาสตร์ที่เขา
ชื่นชม ได้มาอยู่ตรงหน้าของเขาแล้ว
นักพันธุศาสตร์ : ผมชื่อ สมคิด ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ที่ประเทศไทย ตอนนี้เป็นปี 2011
มันอยู่หลังยุคของคุณประมาณ 100 กว่าปี
เมนเดลท�ำหน้าสงสัย ชายที่แต่งตัวประหลาด มีท่าทางประหลาดแล้วยังพูดอะไรประหลาดอีก
แต่เมื่อเขามองไปด้านหลังก็เริ่มแน่ใจว่า มันต้องมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นแน่
นักพันธุศาสตร์ : คุณไม่ต้องตกใจนะ ผมอยู่ในโลกอนาคต คุณอยู่ในโลกอดีต คุณอาจก�ำลังงง
แต่ผมรู้สึกดีใจมากนะที่ได้พบตัวจริงของคุณ
เมนเดล
: ผมจะลองเชื่อคุณ
นักพันธุศาสตร์ : ในโลกของผม  คุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงมาก  จากการทดลองการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมของคุณ  ทำ� ให้เกิดเป็นความรูข้ นึ้ มา  สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง
: จริงหรือ การทดลองของผมมันมีประโยชน์ตอ่ พวกคุณมากมายอย่างนัน้ หรือ
เมนเดล
นักพันธุศาสตร์ : ถูกต้องแล้วครับ  จากการค้นพบของคุณ  ท�ำให้คนสมัยผมรู้และเข้าใจการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมโดยยีน ซึ่งสามารถน�ำไปเป็นหลัก
ในการป้องกันการถ่ายทอดความผิดปกติทางพันธุกรรม ไม่ให้โรคหรือความผิดปกติถ่ายทอดต่อไป
: อย่างนั้นหรือ
เมนเดล
นักพันธุศาสตร์ : นอกจากนี้ จากการที่รู้วา่ ลักษณะต่างๆ ถูกควบคุมด้วยยีน พวกเราสามารถ
น�ำความรู้นี้ไปใช้สร้างสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามที่เราต้องการ โดยการตัดต่อยีนที่ควบคุมลักษณะที่
ต้องการไปต่อกับสารพันธุกรรมของเซลล์เป้าหมาย จากนั้นเซลล์เป้าหมายก็จะสามารถแสดงลักษณะ
ที่ต้องการออกมา ตัวอย่างเช่น สามารถผลิตสาร สร้างฮอร์โมน มีความต้านทานโรค แมลง ทนแล้ง
มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์มากขึ้น หรือเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตพันธุ์ใหม่ขึ้น ซึ่งมีประโยชน์ในด้านการ
แพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และด้านอื่นๆ
เมนเดล
: ผมรู้สึกดี ใจและภูมิ ใจมากที่การทดลองของผมก่อให้เกิดประโยชน์มาก
ขนาดนี้
นักพันธุศาสตร์ : ยั ง ไม่ ห มดเพี ย งเท่ า นี้ พวกเรายั ง สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นงานด้ า น
บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
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นิติวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์ความสัมพันธ์เครือญาติ พิสูจน์ศพ พิสูจน์หลักฐานหาผู้ต้องสงสัย และ
ใช้ในงานด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาของคุณท�ำให้พวกเรามีความเป็นอยู่ที่ดีและช่วยดูแลสภาพ
แวดล้อมให้สมดุล งานวิจัยของผมก็ได้พื้นฐานมาจากคุณเหมือนกันครับ
เมนเดล
: จริงหรือ ผมรู้สึกภูมิใจมากและจะพยายามท�ำงานศึกษาค้นคว้าต่อไป
นักพันธุศาสตร์ : เมนเดลครับ ผมชื่นชมคุณมาก ผมขอจับมือและขอให้คุณเขียนข้อความให้
ผมเป็นที่ระลึกได้ไหมครับ
เมนเดลฉีกกระดาษจากสมุดบันทึกของเขาและเขียนบางอย่างลงไป จากนั้นก็ยื่นกระดาษมา
พร้อมๆ กับจะจับมือกับนักพันธุศาสตร์ที่ยื่นมือไปรับ ขณะนั้นเอง เกิดแสงสว่างวาบ แล้วทุกอย่างก็
ดับมืดไป
กระดาษบันทึกแผ่นนั้นหล่นลงพื้นพร้อมกับร่างของนักพันธุศาสตร์ที่ทรุดนั่งลง เขานั่งนิ่งสักครู่
เมื่อได้สติก็รีบคว้ากระดาษบันทึกแผ่นนั้นขึ้นมาดู ก่อนที่ข้อความนั้นจะจางหายไป
“ขอให้ทำ� การศึกษาเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติต่อไป”
              เกรเกอร์ โยฮัน เมนเดล
ครูอาจรวมเล่มผลงานของนักเรียนนำ�ไปจัดแสดงในห้องสมุดหรือนำ�งานเขียนที่ดีเด่นไปติด
แสดงไว้ให้นักเรียนในชั้นได้อ่านผลงานของเพื่อนด้วย (หากมีพื้นที่พอ ควรให้นักเรียนได้ติดแสดง
ผลงานทุกคน)  ในชั้นเรียนนำ�นักเรียนอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยี
ดังกล่าวตามประเด็นคำ�ถามในหนังสือเรียน
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คำ�ถามท้ายบทที่ 6
1. ลักษณะทีป่ รากฏของลูกเป็นลักษณะทีอ่ ยูก่ งึ่ กลางระหว่างลักษณะทีแ่ ตกต่างกันของ
พ่อแม่หรือไม่ อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
	
แนวคำ�ตอบ ไม่ เพราะโดยทั่วไปลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยคู่ยีนในตำ�แหน่ง
เดียว ที่มีลักษณะการแสดงออกแบบข่มสมบูรณ์ จะแสดงลักษณะที่ถูกควบคุมด้วย
ยีนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยไม่เป็นการเฉลี่ยระหว่างยีน 2 รูปแบบ ยกตัวอย่าง
เช่น ลักษณะความสูงของต้นถั่วลันเตา ถ้ารุ่นพ่อแม่ มีลำ�ต้นสูงกับมีลำ�ต้นเตี้ย ต้นถั่ว
รุ่นลูกจะมีลำ�ต้นสูงหรือลำ�ต้นเตี้ยอย่างใดอย่างหนึ่ง ขึ้นอยู่กับยีนที่ได้รับการถ่ายทอด
มาจากต้นพ่อแม่   โดยจะไม่เกิดต้นถั่วรุ่นลูกที่มีลำ�ต้นสูงปานกลาง   อย่างไรก็ตาม
มี ลั ก ษณะทางพั น ธุ กรรมของสิ่ ง มี ชี วิ ต เพี ย งบางลั ก ษณะเท่ า นั้ น ที่ ควบคุ ม ด้ ว ยคู่
ยีนคู่เดียวแบบข่มสมบูรณ์ ยังมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมรูปแบบอื่นอีก
หลายรูปแบบที่ซับซ้อนกว่านี้ เช่น ความสูงของมนุษย์ ซึ่งควบคุมด้วยยีนหลาย
คู่ แต่ละยีนมีผลต่อการแสดงออกของลักษณะร่วมกันจึงแตกต่างจากยีนที่ควบคุม
ความสูงของต้นถั่วลันเตา
2. จำ�นวนโครโมโซมของหมายเลขต่างๆ เท่ากับเท่าใด

1. พ่อ

3. อสุจิ
5. ไซโกต

2. แม่

6. ตัวอ่อน

7. ลูก

4. ไข่

แนวคำ�ตอบ 1. พ่อ 46 แท่ง 2. แม่ 46 แท่ง 3. อสุจิ 23 แท่ง 4. ไข่ 23 แท่ง
5. ไซโกต 46 แท่ง 6. เอ็มบริโอ 46 แท่ง 7. ลูก 46 แท่ง
		 3. การศึกษาพันธุกรรมถัว่ ลันเตาของเมนเดลมีความสำ�คัญต่อความรูท้ างพันธุศาสตร์
		 อย่างไร
แนวคำ�ตอบ การศึก ษาพั น ธุกรรมถั่ วลั น เตาของเมนเดลทำ�ให้ ทราบว่ าสิ่ง มีชีวิต
มีหน่วยควบคุมลักษณะหรือยีนทำ�หน้าที่กำ�หนดลักษณะต่างๆ  ในสิ่งมีชีวิต  ซึ่งเป็น
พื้นฐานสำ�คัญในการศึกษาพันธุศาสตร์ในเวลาต่อมา
บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
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คำ�ถามท้ายบทที่ 6
4. สมมุติให้การมีลักยิ้ม เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นลักษณะเด่นที่ควบคุมด้วย
ยีน 1 คู่ กำ�หนดให้ยีนที่ควบคุมลักษณะการมีลักยิ้มมี 2 แบบ
		 D เป็น ยีนเด่นกำ�หนดลักษณะการมีลักยิ้ม
		 d เป็นยีนด้อยกำ�หนดลักษณะการไม่มีลักยิ้ม
		 (1) คนที่มีลักยิ้มมีคู่ยีนแบบใดบ้าง ถ้าคำ�นึงเฉพาะการถ่ายทอดลักษณะการ
		
มีลักยิ้ม คนที่มีคู่ยีนแต่ละลักษณะจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์แบบใดได้บ้าง
		 แนวคำ�ตอบ จากสถานการณ์ที่กำ�หนด คนที่มีลักยิ้มมีลักษณะคู่ยีน และ
			 แบบของเซลล์สืบพันธุ์ดังนี้
			 ลักษณะคู่ยีน DD สร้างเซลล์สืบพันธุ์ ได้แบบเดียวคือแบบที่มียีน D
			 ลักษณะคู่ยีน Dd สร้างเซลล์สืบพันธุ์ ได้ 2 แบบ คือแบบที่มียีน D ร้อยละ
			 50 และแบบที่มียีน d ร้อยละ 50
		(2)	 หากพ่อมีลักยิ้มแต่แม่ไม่มีลักยิ้ม จะมีรูปแบบคู่ยีนของพ่อแม่ได้กี่กรณี
		
แต่ละกรณีมีโอกาสที่ลูกจะมีลักยิ้มเป็นเท่าใด
			 แนวคำ�ตอบ 2 กรณี โดยรูปแบบคูย่ นี ของพ่อแม่ และโอกาสทีล่ กู จะมีลกั ยิม้ เป็น
		
ดังนี้
รูปแบบคู่ยีนพ่อแม่
DD     x     dd
เซลล์สืบพันธุ์
D
      d
รูปแบบคู่ยีนของลูก
        Dd
ลูกมีลักยิ้มทุกคน
รูปแบบคู่ยีนพ่อแม่
เซลล์สืบพันธุ์
รูปแบบคู่ยีนของลูก
ลูกมีโอกาสมีลักยิ้มร้อยละ
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Dd     x      dd
D  d       d
Dd     dd
50

คำ�ถามท้ายบทที่ 6
5. เราจะทราบได้อย่างไรว่ากลุม่ อาการบางอย่างเป็นผลจากความผิดปกติทางพันธุกรรม
ของโครโมโซม หรือของยีน
แนวคำ�ตอบ การระบุกลุ่มอาการว่าเป็นผลจากความผิดปกติของโครโมโซมทำ�ได้
โดยการเก็บตัวอย่างเซลล์แล้วนำ�มาเลี้ยงในสภาพที่นำ�ไปสู่การแบ่งเซลล์ จากนั้น
ย้อมสีและถ่ายภาพเซลล์ในระยะของการแบ่งเซลล์ที่เห็นโครโมโซมชัดเจน นำ�มาจัด
เรียงเพื่อตรวจสอบว่ามีโครโมโซมขาดหรือเกิน การระบุกลุ่มอาการว่าเป็นผลจาก
ความผิดปกติของยีน ทำ�ได้โดยติดตามการถ่ายทอดลักษณะจากรุ่นสู่รุ่น และหาก
เห็นลักษณะการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น อาจยืนยันผลโดยการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอ
6. เหตุใดการผลิตฮอร์โมนอินซูลินในปัจจุบันจึงผลิตจากกระบวนการพันธุวิศวกรรม
แทนการสกัดอินซูลินจากตับอ่อนของสัตว์ เช่น วัว
แนวค�ำตอบ การผลิตอินซูลินจากกระบวนการพันธุวิศวกรรมสามารถผลิตอินซูลิน
ได้เป็นปริมาณมากกว่าการสกัดอินซูลินจากตับอ่อนของสัตว์ และไม่ต้องฆ่าสัตว์
จ�ำนวนมากเพื่อให้ได้อินซูลินในปริมาณที่ต้องการ อีกทั้งยังมีต้นทุนในการผลิตที่
ต�่ำกว่าอีกด้วย

บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
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ภาคผนวก
• รายการวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี
• คำ�ศัพท์
• บรรณานุกรม
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รายการวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 6 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 3 เล่ม 2
บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
ลำ�ดับที่
รายการ
1
ชุดแสงจากดวงอาทิตย์
2
ลูกโลก
3
ชุดทรงกลมฟ้า

จำ�นวน/กลุ่ม
1 ชุด
1 อัน
1 ชุด

บทที่ 2 ดวงดาวบนท้องฟ้า
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการ

จำ�นวน/กลุ่ม
2 อัน
1 อัน
1 แผ่น
2 - 3 ชุด
1 ลัง
5 สี สีละ 1 ก้อน
1 หลอด

รายการ

จำ�นวน/กลุ่ม
2 ชิ้น
1 อัน
2 แผ่น

ไม้บรรทัด
เครื่องมือวัดมุม
กระดาษ A4
แผนที่ดาว
ลังกระดาษ
ดินน�้ำมัน
ด้ายสีดำ�

บทที่ 3 เทคโนโลยีอวกาศ
ลำ�ดับที่
1
เลนส์นูน
2
ไม้เมตร
3
กระดาษเทาขาว
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บทที่ 4 ระบบนิเวศ
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายการ
เสียมมือ
ไม้เมตร
กระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์
เซคคิดิสก์
แท่งแก้วคน
กระจกนาฬิกา
เทอร์มอมิเตอร์
ถุงพลาสติกใสหรือขวดแก้ว
บีกเกอร์ 100 cm3
แว่นขยาย
กล้องจุลทรรศน์
สไลด์และกระจกปิดสไลด์
กรอบนับประชากร

จำ�นวน/กลุ่ม
1 เล่ม
1 อัน
1 กล่อง
1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 ใบ
1 ใบ
1 อัน
1 กล้อง
1 ชุด
1 อัน

บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ลำ�ดับที่
-

รายการ
-

จำ�นวน/กลุ่ม
-

บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ลำ�ดับที่
1
กล้องจุลทรรศน์
2
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รายการ

สไลด์ถาวรเซลล์รากหอม

จำ�นวน/กลุ่ม
1 ตัว
1 แผ่น

ลำ�ดับที่
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รายการ
ขวดปากกว้างหรือบีกเกอร์ขนาด 250 cm3
กระบะหรือภาชนะบรรจุทรายสำ�หรับเพาะหัวหอม
บีกเกอร์ขนาด 50 cm3
บีกเกอร์ขนาด 100 cm3
บีกเกอร์ขนาด 250 cm3
ถ้วยพลาสติก
แท่งแก้วคน
กรวยแก้ว
ปากคีบ
กระจกสไลด์
กระจกปิดสไลด์
หลอดหยด
ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมขาตั้ง
กระดาษเยื่อ
ใบมีดสำ�หรับตัด
ลูกปัดสีขาว
ลูกปัดสีแดง
ดินน�้ำมัน
ลวดกำ�มะหยี่
ลวดอ่อน
เชือก
กระดาษโปสเตอร์
ปากกาเมจิก
เทปกาว

จำ�นวน/กลุ่ม
1 ใบ
1 ใบ
1 ใบ
2 ใบ
2 ใบ
2 ใบ
1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 แผ่น
1 แผ่น
1 อัน
1 ชุด
1 ม้วน
1 อัน
100 เม็ด
100 เม็ด
ตามต้องการ
ตามต้องการ
ตามต้องการ
ตามต้องการ
1 แผ่น
2 ด้าม
1 ม้วน
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ลำ�ดับที่
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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รายการ
หัวหอมแดงหรือหอมหัวใหญ่ หรือกลีบกระเทียม
ขนาดใหญ่
กระดาษกรอง
เอทิลแอลกอฮอล์
กรดแอซิติกเข้มข้น 100%
สารละลายกรดแอซิติกเข้มข้น 45%
สารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 1 mol/l
น�ำ้ กลั่น
สีคาร์มีน
เฟอร์ริกอะซิเตท
เครื่องชั่งสาร ความละเอียดทศนิยม 1 ตำ�แหน่ง

จำ�นวน/กลุ่ม
1 หัว
1 แผ่น
150 cm3
50 cm3
150 cm3
20 cm3
1000 cm3
1 กรัม
5 กรัม
1 เครื่อง

คำ�ศัพท์
กระสวยอวกาศ				
กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง		
กล้องโทรทรรศน์ประเภทหักเหแสง		
กล้องโทรทรรศน์วิทยุ 			
กลุ่มสิ่งมีชีวิต 				
กลุ่มอาการดาวน์ 			
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 		
การล่าเหยื่อ				
การอพยพเข้า				
การอพยพออก 				
กาแล็กซีทางช้างเผือก 			
แกนโลก					
ขนาดของประชากร 			
ขอบฟ้า 					
ขั้วฟ้าใต้					
ขั้วฟ้าเหนือ				
ขั้วโลกใต้					
ขั้วโลกเหนือ				
ข้างขึ้น					
ข้างขึ้นข้างแรม หรือดิถีจันทร์ 		
ข้างแรม					
ความหนาแน่นของประชากร 		
ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต 		
ความหลากหลายของระบบนิเวศ 		
ความหลากหลายทางชีวภาพ 		
ความหลากหลายทางพันธุกรรม 		
โครมาทิน 				
โครโมโซม 				
โครโมโซมเพศ 				
จันทร์ดับ 				
จันทร์เพ็ญ 				
ชีวภาค					
เซคคิดิสก์				
เซลล์ร่างกาย 				

space shuttle
reflecting telescope
refracting telescope
radio telescope
community
Down syndrome
genetic inheritance
predation
immigration
emigration
Milky Way Galaxy
Earth axis
population size
horizon
south celestial pole ; SCP
north celestial pole ; NCP
south pole
north pole
waxing
phases of the Moon
waning
population density
species diversity
ecosystem diversity
biodiversity
genetic diversity
chromatin
chromosome
sex chromosome
new moon
full moon
biosphere
secchi disc
somatic cell
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คำ�ศัพท์
เซลล์สืบพันธุ				
์
โซ่อาหาร 				
ดาวเคราะห์แคระ 				
ดาวเคราะห์ชั้นนอก 			
ดาวเคราะห์ชั้นใน 				
ดาวเคราะห์น้อย 				
ดาวตก					
ดาวเทียม				
ดาวหาง					
ดีเอ็นเอ 					
ทรงกลมฟ้า				
ทรัพยากรธรรมชาติ 			
น�้ำขึ้น 					
น�้ำลง 					
นิวเคลียส 				
บีโอดี					
ปรสิต 					
ประชากร 				
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน�้ำ / ดีโอ
ผู้ถูกอาศัย 				
ผู้บริโภค 				
ผู้ผลิต 					
ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ 			
ผู้ล่า 					
ฝนดาวตก 				
ภาวะตาบอดสี 				
ภาวะปรสิต 				
ภาวะพึ่งพากัน 				
ภาวะโลกร้อน 				
ภาวะสมดุล 				
ภาวะอิงอาศัย 				
มลพิษทางดิน 				
มลพิษทางน�้ำ 				
มลพิษทางเสียง 				
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sex cell
food chain
dwarf planet
Outer planets
Inner planets
asteroids
meteor
satellite
comet
DNA
The Celestial sphere
natural resources
high tide
low tide
nucleus
biochemical oxygen demand : BOD
parasite
population
dissolved oxygen : DO
host
consumer
producer
decomposer
predator
meteor shower
color blindness
parasitism
mutualism
global warming
equilibrium
commensalism
soil pollution			
water pollution
noise pollution

คำ�ศัพท์
มลพิษทางอากาศ 			
มุมเงย 					
มุมทิศ 					
มุมห่าง					
ยีน 					
ยีนด้อย 					
ยีนเด่น 					
ระบบนิเวศ 				
ระยะเชิงมุม 				
แรงไทดัล 				
โรคธาลัสซีเมีย				
ลองจิจูด					
ละติจูด					
ลักษณะด้อย 				
ลักษณะเด่น 				
ลักษณะทางพันธุกรรม 			
วงโคจรค้างฟ้า 				
วัฏจักรของคาร์บอน 			
วัฏจักรของน�้ำ 				
วัตถุท้องฟ้า 				
วันน�้ำเกิด 				
วันน�้ำตาย 				
สถานีอวกาศ				
สะเก็ดดาว 				
สัตว์กินซาก 				
สายใยอาหาร				
สิ่งมีชีวิตกินพืช				
สิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์ 			
สิ่งมีชีวิตกินสัตว์ 				
เส้นศูนย์สูตร				
เส้นศูนย์สูตรฟ้า 				
เหยื่อ 					
แหล่งที่อยู่ 				
องค์ประกอบที่มีชีวิต 			

air pollution
altitude
azimuth
elongation
gene
recessive gene
dominant gene
ecosystem
angular distance
tidal force
thalassaemia
longitude
latitude
recessive trait
dominant trait
genetic trait
geostationary orbit
carbon cycle
water cycle
celestial body
spring tide
neap tide
space station
meteoroid
scavenger
food web
herbivore
omnivore
carnivore
equator
celestial Equator
prey
habitat
biotic component
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คำ�ศัพท์
องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต 			
ออโตโซม 				
อัตราการเกิด 				
อัตราการตาย 				
อุกกาบาต				
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abiotic component
autosome
birth rate
death rate
meteorite
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