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คู่มือครูแห่งศตวรรษท่ี 21



 ดวยความจาํเปนทีค่วรมแีนวทางในการจัดกระบวนการเรยีนรูในชัน้เรยีนใหสอดคลองกบัจุดเนนของหลกัสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 นโยบายของรฐับาลท่ีตองการเตรยีมความพรอมเยาวชนไทยและคนไทยทุกภาคสวน 
ใหมีความตระหนักรู มีทักษะที่จําเปนเมื่อเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558  และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เช่ือมโยงกัน	 เพื่อใหนักเรียนสามารถคิด วิเคราะห แกปญหา และเรียนรู
ไดดวยตนเองอยางตอเนือ่ง โดยปฏริปูใหมคีวามเชือ่มโยงกนัทัง้หลกัสตูรและการเรยีนการสอน ใหกาวทนัการเปลีย่นแปลง
และสอดคลองกับการเรียนรูยุคใหม ตลอดจนทิศทางการพัฒนาคนในระดับโลก ท่ีเนนการเสริมสรางทักษะท่ีจําเปนสําหรับ
มนุษยในคริสตศตวรรษท่ี 21 อันประกอบดวยทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณและการคิดแกปญหา ทักษะการใชขอมูล
สารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ทักษะชีวิต โดยเฉพาะการเขาใจความหลากหลายในโลกยุคปจจุบัน อีกทั้งยังมีนโยบายให้
เรง่นำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารมาใชใ้นการปฏริปูการเรยีนรูท้ีต่องโยงไปกบัการเรยีนรูในโลกยุคใหมทีม่ี
ขอมูลขาวสารไมจาํกดั ซึง่ครไูมสามารถสอนแบบเดิมได แตจะทาํอยางไรใหการสอนทีส่งเสรมิใหเด็กไดรูจักคนหา คิด วิเคราะห
ทําความเขาใจ และสามารถต้ังคําถามไดเอง ภายใตหลักการที่มักจะกลาวกันทั่วไปตอนนี้วา ครูต้องสอนให้น้อยลง	แต่ให้
นกัเรยีนไดม้เีวลาเรยีนรูใ้หม้ากยิง่ขึน้	(Teach	Less,	Learn	More)	ดวยเหตผุลดงักลาว บรษัิท แมค็เอด็ดเูคชัน่ จํากดั
จึงไดมอบหมายใหคณาจารยที่มีความรู ความสามารถ และผูทรงคุณวุฒิ พัฒนาคูมือครูขึ้นมาใหมเพื่อใหครูผูสอนที่ใช
หนงัสอืเรยีนของบรษิทัไดมแีนวทางทีช่ดัเจนเปนรปูธรรมในการจัดการเรยีนการสอน เพือ่ตอบสนองทศิทางการเปลีย่นแปลง
ทางการศึกษาในระดับโลกและนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศไทย
 คูมือครูชุดน้ีจึงไดนําหลักการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และนโยบายการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงใหนักเรียน
ไดเรียนรูใหมากขึ้น มาออกแบบขั้นตอนการสอนที่เนนใหครูสอนนอยลง โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ	
4	 ขั้นตอน	 (4I)	 โดยแต่ละขั้นตอนจะแทรกการฝกทักษะในศตวรรษที่	 21	 ตามความเหมาะสม	 ส่วนการที่จะ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้น	ขอเสนอแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียนผ่านการฝกปฏิบัติภาระงาน
ภายใต้	3	ขั้นตอน	(3L) โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการดังนี้

สอนให้น้อยลง	(Teach	Less)	โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ	4I
 คูมือครูจะนําเสนอแนวทางการจัดการเรียนรูตามเนื้อหาหลักในหนังสือเรียนตามแนวทางดังนี้
	 1.	 Introduction	 (นำาเข้าสู่บทเรียน) เปนขั้นตอนท่ีครูสามารถลดเวลาการนําเขาสูบทเรียนแบบเดิมๆ ไดโดย
ใหนักเรียนสืบคนขอมูลจากเว็บไซตมากอน โดยมอบหมายงานใหลวงหนาแลว กอนเรียนเรื่องใหมก็นํามาสนทนากัน
ในเวลาสัน้ๆ โดยเนนบทบาททีน่กัเรยีน ซึง่ในขัน้ตอนนีค้รสูามารถฝกทกัษะการสือ่สาร การคิดแบบมวิีจารณญาณไดจากการ
ใหนักเรียนชวยกันตรวจสอบความถูกตองของขอมูล นอกจากนี้การที่ในคูมือครูไดกําหนดใหมีคําสําคัญ (Keyword) นั้น 
เพื่อใหครูใชเปนแนวทางในการใหนักเรียนไดสืบคนขอมูลความรูมากอนลวงหนา
	 2.	 Indesign	 (ออกแบบการเรียนรู้) คูมือครูเลมนี้ยึดหลักการออกแบบการเรียนรูแบบมองยอนกลับ โดย
ยึดมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กําหนดในแตละหนวยการเรียนรูเปนเปาหมายในการพัฒนานักเรียน ซึ่งในคูมือครูเลมน้ีผูเขียน
นําเสนอขั้นตอนการสอนโดยยึดตามเนื้อหาที่กําหนดในแตละหัวขอ และธรรมชาติการจัดการเรียนรูในแตละวิชา แทรก
ทักษะการคิดโดยเฉพาะทักษะการคิดที่เปนจุดเนนในศตวรรษที่ 21
 3. ICT	(สู่การใช้	ICT) ขั้นตอนนี้มุงฝกสมรรถนะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสืบคนขอมูล
จากเว็บไซตตางๆ หรือจากฐานขอมูลของบริษัท (MAC e-knowledge) เพื่อทําการจัดกระทําขอมูลใหเปนสารสนเทศ
หรือความรู และใชเปนเครื่องมือหรือเปนชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเชื่อมโยงกับสังคมโลก
 4. Innovation	(สร้างสรรค์นวัตกรรม) ขั้นตอนนี้มุงเสนอแนะภาระงาน โครงงาน หรือนวัตกรรมเชิงสรางสรรค
เพิ่มเติมจากกิจกรรมในหนังสือเรียน เปนการชวยเสริมและพัฒนาสมรรถนะท่ีสําคัญย่ิงในศตวรรษท่ี 21 โดยคูมือครู
จะเสนอแนะเพิ่มเติมจากหนังสือเรียน เพื่อใหครูไดไปศึกษาและนํามาออกแบบภาระงาน หรือชี้แนะใหนักเรียนไดไปปฏิบัติ
เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน

คำาชี้แจงการใช้คู่มือครูแห่งศตวรรษที่	21



เรียนรู้ให้มากขึ้น	(Learn	More)	ผ่านแนวทางการจัดกิจกรรมรูปแบบ	3L 

 คูมือครูนําเสนอแนวการฝกปฏิบัติจริงเพื่อทําใหนักเรียนไดเรียนรูใหมากยิ่งขึ้น ไดพัฒนาทักษะการเรียนรูเพื่อใหเกิด
สมรรถนะหลักและคุณลักษณะอันพึงประสงคจากกิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ ซึ่งหากครูใชแนวทางที่แนะนําในคูมือครู 
นอกจากนักเรียนจะไดเรียนรูมากขึ้นแลว ยังไดพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 อยางครบถวน ดังนี้
	 1.	 Learning	for	Life	(เคล็ดไม่ลับ	หนูรู้ไหม) เปนการนําเสนอแนวทางใหครูไดเชื่อมโยงกิจกรรมในชั้นเรียน
สูชีวิตจริงของนักเรียนใหนาสนใจและทาทายความสามารถของนักเรียน ทําใหการเรียนรูมีความหมายมากกวาการเรียน
เพื่อจดจําความรูไปสอบ ซึ่งสิ่งที่เสนอไวในคูมือครู หากครูไดนําไปฝกนักเรียนโดยเฉพาะในชั่วโมงเรียนจะชวยพัฒนา
ทักษะชีวิตใหแกนักเรียน
 2. Learning	 for	Global	 (คลังความรู้	 ขุมทรัพย์แห่งปญญา)	 เปนการนําเสนอขอมูลความรูและแหลงเรียนรู
สาํหรบันกัเรยีนและครไูปศกึษาเพิม่เตมิ เพือ่เชือ่มโยงกบัโลก  และเปนการเตรยีมความพรอมในการกาวสูประชาคมอาเซยีน
อีกแนวทางหนึ่ง โดยการเรียนรูจากแหลงเรียนรูและขอมูลขาวสารทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 3. Learning	 for	Metacognition	 (สะท้อนความคิดจากกิจกรรม)	 เปนการนําเสนอแนวทางสําหรับครูได
ฝกทักษะการคิดขั้นสูง เชน การคิดแกปญหา การคิดวิพากษวิจารณ การคิดแบบมีวิจารณญาณ การคิดประเมินคา
ใหแกนักเรียนภายหลังจากการทํากิจกรรมเสร็จสิ้น ซึ่งทักษะการคิดทั้งหมดนี้เปนทักษะการคิดที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
 การจัดการเรียนรูโดยยึดกระบวนการ 4I+3L ดังกลาวมาขางตน จะชวยใหแนวคิด สอนให้น้อยลง	 เรียนรู้ให้
มากขึ้น (Teach	Less,	Learn	More) เปนรูปธรรมอยางแนนอน ซ่ึงครูควรทดลองนําไปใชหรือจะลองวิจัยในช้ันเรียนดูก็ได
ท้ังน้ีควรไดศึกษาเพ่ิมเติมจากคูมือครู ตอนท่ี	 1	 ความรู้สำาหรับครู	 และใชแนวทางการประเมินผลท่ีเสนอแนะในคูมือครู 
ตอนท่ี	 3	 แนวทางการพัฒนาและประเมินสมรรถนะสำาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ทั้งนี้
เพราะวาสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคแทจริงแลวก็คือ “ทักษะแห่งศตวรรษที่	21” นั่นเอง

สรุปขั้นตอนการใช้คู่มือครู 

ศึกษาแนวทางการสอนและ
การจัดกิจกรรมในคู่มือครู

ในแต่ละหัวข้อเนื้อหาให้เข้าใจ

จัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนตามที่คู่มือครู

เสนอแนะ

วิเคราะห์ผลที่
เกิดกับนักเรียน

จัดทำาการวิจัย
เพื่อพัฒนา
การเรียนรู้

สรุปผลการวิจัย
และรายงานผล

เพิ่มเติมหรือปรับกิจกรรม
ให้เหมาะสมกับนักเรียนและ

จุดเน้นของหลักสูตรสถานศึกษา

วัดและประเมินผลการจัด
การเรียนรู้หลังจบหน่วย
การเรียนรู้แต่ละหน่วย

 ในทายที่สุดนี้ บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จํากัด ตองขอขอบคุณเปนอยางสูงที่ทานไดใหความไววางใจเลือกใช
หนังสือเรียนของบริษัท ท้ังน้ี บริษัทมีความยินดีที่จะไดรับขอเสนอแนะที่ดีจากทานเพ่ือที่จะไดนํามาปรับปรุงคูมือครูนี้ให
มีคุณภาพสูงสุด เพื่อที่จะไดเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับชวยครูใหจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของหลักสูตร 
บรรลุมาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนาเยาวชนใหมีคุณภาพและมีความพรอมทุกดานและมีศักยภาพสูงเพียงพอใน
การเขาสูประชาคมอาเซียน

บริษัท	แม็คเอ็ดดูเคชั่น	จำากัด
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ตอนที่ 1

ความรูสําหรับครู



ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

 นับเนื่องจากปี พ.ศ. 2544 ที่เราก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยได้ปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่
มาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยเป็นคร้ังแรกที่เรามีกฎหมายการศึกษา คือ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และปี พ.ศ. 2544 เราก็มีหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่มาแทนทุกหลักสูตรที่มีอยู่ตอนนั้น ผลจากการปฏิรูปการศึกษาในระดับโลก 
โดยเฉพาะทางซกีโลกตะวนัตกซึง่มปีระเทศสหรฐัอเมรกิาเปน็แกนหลัก คำาวา่ “ทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21” หรอื 
“21 st Century Skills” ได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาทั่วโลก สิ่งที่ปรากฏอย่างเป็น
รูปธรรม คือ การกำาหนดให้เป็นระเบียบวาระแห่งชาติของหลายประเทศในการปฏิรูปการศึกษา เช่น 
“การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” (21 st Century Learning) “การศึกษาสำาหรับศตวรรษที่ 21” (21 st Century
Education) “ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” (21 st Century Learning) สำาหรับประเทศไทยเริ่มเมื่อ
ปี พ.ศ. 2551 โดยหน่วยงานภาครัฐได้กำาหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาต่อเน่ือง เรียกว่า การปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่ 2 (ปี พ.ศ. 2551-2560) การปฏิรูปรอบนี้มีการปรับหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
อีกคร้ังหนึ่ง เป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทาง
การปฏริปูการศกึษาในระดับโลก มุง่เนน้ปฏริปูการเรยีนรูอ้กีครัง้ โดยเน้นสอนใหน้อ้ยลง  แตใ่หผู้เ้รยีนปฏบัิติ
มากขึน้ (Teach Less,  Learn More) สว่นการออกแบบการเรียนรูแ้ละการวดัผลประเมนิผลในช้ันเรยีนยงัคง
มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เป็นสภาพจริง (Authentic Learning) และการประเมินผลที่เป็นสภาพจริง 
(Authentic Assessment) และใหค้วามสำาคญักบัการสอบวดัมาตรฐานคณุภาพการศึกษาในทกุระดบั 
โดยกำาหนดให้นำาผลการสอบมาใช้ในการสอบคัดเลือก การเลื่อนวิทยฐานะของครู และการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
 ดังนั้น เพื่อให้ผู้ใช้หนังสือเรียนของบริษัทได้มีแนวทางในการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม
ในการจัดทำาคู่มือครูคร้ังน้ี จึงได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และการออกแบบการเรียนรู้
แบบมองย้อนกลับมาเป็นกรอบแนวทางหนึ่งในการออกแบบการเรียนรู้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แนวคิดในการจัดการศึกษาสำาหรับศตวรรษที่ 21

Curriculum and Instruction

Professional Development

Learning Environments

Life and
Career Skills

Learning and
Innovation Skills - 4Cs

Critical thinking Communication
Collaboration Creativity

Core Subjects - 3Rs
and 21 st Century  Themes Information,

Media and
Technology

Skills

Standards and Assessments

Student
Outcomes

Support
System

Source : Partnership for 21 st Century Skills.

คูมือครู หนังสือวิทยาศาสตร ม.3คูมือครู หนังสือวิทยาศาสตร ม.3
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การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 20 แตกต่างจากศตวรรษที่ 21 ดังนี้

20 th Century 21 st Century

Curriculum
Time Slotted
One-size-fits-all
Competitive
Classroom
Text Based
Summative Tests
Learning for School

Projects
On-demand
Personalized
Collaborative
Global Community
Web Based
Formal Evaluations
Learning for Life

Source : 21 st Century Skills : Learning for Life in Our Times

 จะเห็นว่าการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก โดยเน้นการเรียนรู้จาก 
การทำาโครงงานมากกว่าการกำาหนดสาระเนื้อหาที่ตายตัวตามหลักสูตร เน้นการร่วมมือในการทำางาน 
มากกว่าการแข่งขัน เน้นการศึกษาจากเว็บไซต์มากกว่าการยึดหนังสือเรียนอย่างเดียว เน้นการประเมินผล 
ระหว่างเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้มากกว่าการประเมินผลสรุปเพ่ือตัดสินผลการเรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียน 
และเน้นการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อการดำาเนินชีวิตมากกว่าการเรียนรู้ที่คับแคบเฉพาะในชั้นเรียน

สมรรถนะสำาคัญสำาหรับศตวรรษที่ 21

 จากการศึกษาของนักการศึกษาและข้อเสนอของนักธุรกิจระดับโลกได้ช้ีแนะไว้ว่า ในศตวรรษที่ 21 
สมรรถนะที่จำาเป็นและจะทำาให้ผู้สำาเร็จการศึกษามีโอกาสได้งานทำาสูง ประกอบด้วยสมรรถนะสำาคัญ  
5 ประการ ดังนี้
 1. ทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหา
 2. ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. ทักษะการทำางานเป็นทีมและการร่วมมือกันในการทำางานให้สำาเร็จ
 4. การมีความคิดสร้างสรรค์และการคิดนวัตกรรม
 5. การเข้าใจถึงความหลากหลายในโลกยุคปัจจุบัน
 ดังนั้น การเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 จึงต้องฝึกฝนนักเรียนให้มีทักษะดังนี้
 1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ประกอบด้วย 
ความสามารถในการปฏิบัติดังนี้
	 	 1.1		ความคิดสร้างสรรค์และการแสวงหานวัตกรรม
    พฤติกรรมบ่งชี้
    • ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำางาน
    • พัฒนาแนวคิดใหม่อยู่เสมอๆ
    • เปิดรับมุมมองที่แตกต่าง 

9
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	 	 1.2	 การคิดแบบมีวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหา
	 	 	 	 พฤติกรรมบ่งชี้
    • รู้จักใช้เหตุผลในการทำาความเข้าใจเรื่องราวต่างๆ 
    • ตัดสินใจโดยใช้ทางเลือกที่หลากหลาย
    • มองเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ 
    • วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำาไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือตอบคำาถาม 
	 	 1.3	 การสื่อสารและการทำางานร่วมกัน
	 	 	 	 พฤติกรรมบ่งชี้
    • พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจน
    • ทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ 
    • ปรับตัวได้ดีและตั้งใจที่จะให้ความร่วมมือในการทำางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
 2. ทักษะด้านข้อมูลสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology 
Skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปฏิบัติดังนี้
	 	 2.1	 การจัดการสารสนเทศ
    พฤติกรรมบ่งชี้
    • แสวงหาและเข้าถึงสารสนเทศอย่างเหมาะสม สามารถประเมินสารสนเทศและนำาไปใช้ได้
อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 
    • มีจริยธรรมในการใช้และการเข้าถึงสารสนเทศ  
 	 2.2	 การจัดการสื่อ
    พฤติกรรมบ่งชี้
    • ผลิตหรือเลือกสื่อได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายและคุณลักษณะ
หลักการใช้งาน  
	 	 2.3	 ความยืดหยุ่นและการปรับตัว	
 	 	 	 พฤติกรรมบ่งชี้
    • สามารถรับสารท่ีแตกต่างกันออกไปตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล ค่านิยมและความเช่ือ 
	 	 2.4	 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
    พฤติกรรมบ่งชี้
    • ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องมือสื่อสารหรือระบบเครือข่ายอย่างเหมาะสม
    • ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการค้นคว้า จัดเตรียม จัดการ ประเมินและสื่อสาร 
    • มีจริยธรรมในการใช้และการเข้าถึงสารสนเทศ 
 3. ทักษะด้านชีวิตและการอาชีพ (Life and Career Skills) ประกอบด้วยความสามารถใน 
การปฏิบัติดังนี้
	 	 3.1	 ความยืดหยุ่นและการปรับตัว
    พฤติกรรมบ่งชี้
    • ปรับตัวเข้ากับบทบาทและความรับผิดชอบที่แตกต่างกันได้ 
    • ทำางานภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ตลอดจนการปรับความเร่งด่วนในการทำางานได้
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	 	 3.2	 ความคิดริเริ่มและการวางแผน	

    พฤติกรรมบ่งชี้

    • กำาหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ของตนเองได้ 

    • พัฒนาตนเองเพื่อยกระดับความรู้ความชำานาญ เพ่ือขยายขอบเขตการเรียนรู้และโอกาส 

ที่จะทำาให้เกิดความเชี่ยวชาญ 

    • แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะมีกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

	 	 3.3	 ความสามารถในการทำางานเป็นทีม

  	 	 พฤติกรรมบ่งชี้

    • ทำางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ

    • ยกระดับความรู้ความคิดของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 

    • อยูร่ว่มกบัวฒันธรรมทีแ่ตกตา่งได ้และสามารถใช้ความแตกตา่งมาช่วยสรา้งนวตักรรมและ

คุณภาพของงาน 

	 	 3.4	 ความน่าเชื่อถือและผลิตผลงานที่มีคุณค่าสู่สังคม

    พฤติกรรมบ่งชี้

    • วางแผนงานอย่างมีคุณภาพสูงโดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างคุณภาพของงานภายในเวลาท่ีเหมาะสม

    • มีคุณธรรมที่ดีในการทำางาน เช่น การตรงต่อเวลา  ความรับผิดชอบ เป็นต้น

	 	 3.5	 ภาวะผู้นำา	

	 	 	 	 พฤติกรรมบ่งชี้

    • มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถโน้มน้าวและชี้นำาให้งานบรรลุเป้าหมาย 

    • กระตุ้นความสามารถของผู้ร่วมงานให้ทำางานตามเป้าหมาย 

    • แสดงออกถึงความมีคุณธรรมจริยธรรม 

    • แสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

บทบาทของครูสำาหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(Teach Less, Learn More)

 บทบาทของครูควรเปลี่ยนเป็นผู้จัดการเรียนรู้ คือ สอนหรือถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลข่าวสารให้น้อยลง 

(Teach Less) แต่ให้นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัติด้วยตนเองในการแสวงหาข้อมูลความรู้ ทำากิจกรรมต่างๆ 

เพื่อค้นพบองค์ความรู้ให้มากขึ้น (Learn More) ซึ่งหลายประเทศในอาเซียน เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย  

ทำามาแล้ว 5  ปี เริ่มปรากฏผลที่ดีและเป็นคำาตอบให้แก่วงการศึกษาว่ามาถูกทาง ซึ่งครูควรปฏิบัติดังนี้

 • จัดเนื้อหาที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงของนักเรียน 

 • เชื่อมโยงโลกเข้าสู่ห้องเรียน

 • นำาพานักเรียนสู่โลกนอกห้องเรียน

 • สร้างโอกาสให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้กับผู้อื่นให้มากที่สุด 

 • ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
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ความสัมพันธ์ของเข้าใจใช้เป็น, ทักษะ, ความเชี่ยวชาญ
และสมรรถนะ (Literacy, Skill, Expertise & Competency)

0 25

Competency

Ability

Literacy Skill Expertise

50 75 100

1. ความเข้าใจใช้เป็น (Literacy)

  คือ “ความสามารถในระดับเข้าใจและปฏิบัติได้”. ความรู้อย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องมีความสามารถ
ในการแปลความ ตีความ ขยายความความรู้, และนำาความรู้น้ันไปประยุกต์ใช้ หรือ ลงมือปฏิบัติได้ เช่น ICT
Literacy คือ เข้าใจและสามารถใช้ ICT ได้, Health Literacy คือ มีความเข้าใจเรื่องสุขภาพและสามารถดำาเนินชีวิต

ให้เป็นคนมีสุขภาพดีได้, Literacy ทางด้านภาษา คือ อ่านเข้าใจ สามารถเขียนสื่อสารและพูดสื่อสารรู้เรื่อง ฯลฯ

2. ทักษะ (Skill)

  คือ “ความสามารถในการปฏิบัติได้ในระดับท่ีทำาได้อย่างคล่องแคล่วหรือชำานาญ	 อันเกิดจาก
การทำาหรือปฏิบัติบ่อยๆ”. ทักษะจะต้องมาจากพื้นฐานสำาคัญคือ ความเข้าใจใช้เป็น. ปัจจุบันการประเมินผลลัพธ์
ของการเรียนรู้ (Learning Outcomes) มักจะกำาหนดตัวบ่งช้ีสำาคัญ คือ ความเข้าใจใช้เป็นและทักษะ (Literacy 
and Skill) เช่น ความเข้าใจใช้เป็นในด้าน ICT, ความเข้าใจใช้เป็นในด้านภาษา, ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ,

ทักษะการสื่อสาร, ทักษะการทำางานร่วมกัน ฯลฯ

3. ความเชี่ยวชาญ (Expertise)

  คอื “ความสามารถในสาขาใดสาขาหนึง่ทีป่ฏบิตัไิดใ้นระดบัดมีาก	โดดเดน่ หรอืเชีย่วชาญ”. ผูเ้ช่ียวชาญ 
(Expert) คือ ผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือ มีทักษะในระดับสูงทางด้านสาขาใดสาขาหนึ่ง เช่น 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน, ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ฯลฯ

4. สมรรถนะ (Competency)

  คือ “ทักษะที่จำาเป็นต่อการทำางานตามอาชีพหรือตำาแหน่งหน้าที่” เช่น สมรรถนะของผู้ประกอบ
วชิาชพีคร,ู สมรรถนะของผูป้ระกอบวิชาชีพบรหิาร ฯลฯ ซึง่เปน็ผลมาจากการทีค่นคนนัน้มคีวามเขา้ใจใชเ้ป็นและมทัีกษะ
ในด้านต่างๆ ที่จำาเป็นต่อการทำางานตามสาขาวิชาชีพหรือตำาแหน่งงานนั้น และแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาให้เป็นที่
ประจักษ์.
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  การออกแบบการเรียนรู้แบบ Backward Design เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและมีคุณค่ายิ่ง 

อีกเรื่องหนึ่งในวงการศึกษาในศตวรรษใหม่ ตั้งแต่ ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา โดยเกิดจากแนวคิดของ Grant 

Wiggins และ Jay McTighe ซึ่งได้เผยแพร่แนวคิดในเรื่องดังกล่าวมาตั้งแต่ ค.ศ. 1998 เพื่อเป็นอีก 

ทางเลือกหนึ่งของการออกแบบการจัดการเรียนรู้

ความหมายของการออกแบบการเรียนรู้แบบ Backward Design

 การออกแบบการเรียนรู้แบบ Backward Design ได้มีผู้แปลเป็นภาษาไทยหลากหลาย เช่น 

การออกแบบการเรียนรู้แบบมองย้อนกลับ การออกแบบการเรียนรู้แบบถอยหลัง การออกแบบการเรียนรู้

แบบสะท้อนกลับ การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนรอย ในที่นี้ขอเรียกว่า “การออกแบบการเรียนรู้แบบ

มองย้อนกลับ” ซึ่งดูเหมือนว่าจะตรงกับความหมายที่ผู้นำาเสนอแนวคิดได้กล่าวไว้ ดังนี้

 “กระบวนการออกแบบการเรียนรู้แบบมองย้อนกลับ ให้เร่ิมจากมองให้เห็นภาพว่าเมื่อสิ้นสุด

กระบวนการจัดการเรียนการสอน นักเรียนควรทิ้งร่องรอยหลักฐานอะไรที่จะบ่งบอกว่าได้บรรลุ 

เป้าหมายการเรียนครั้งนั้น แล้วจึงมาวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสร้างผลงานหลักฐาน 

การเรียนรู้ อันเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าเขาได้บรรลุเป้าหมายการเรียนแล้ว”

 ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าการออกแบบการเรียนรู้แบบมองย้อนกลับก็คือ การจัดการเรียนรู้ท่ีนำามาตรฐาน 

การเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร เป็นเป้าหมายสำาคัญที่นักเรียนต้องเดินทางไปให้ 

ถึงเป้าหมายนั้น (จุดจบเรื่อง) ส่วนครูมีบทบาทสำาคัญที่ต้องหาหนทางนำาพานักเรียนไปให้ถึงตอนจบ 

แบบ Happy Ending (ดี-เก่ง-สุข-พึ่งตนเองได้)  

ขั้นตอนการออกแบบการเรียนรู้แบบ Backward Design

 Grant Wiggins และ Jay  McTighe ได้นำาเสนอขั้นตอนของ “Backward Design” ไว้ดังนี้

 1. ขั้นตอนที่ 1 กำาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

  คำาถาม	:	 อะไรคือสิ่งที่นักเรียนต้องทำาความเข้าใจ สามารถทำาได้หรือเกิดคุณลักษณะที่มีคุณค่า

 2. ขั้นตอนที่ 2 กำาหนดหลักฐานผลการเรียนรู้

  	 คำาถาม		 : อะไรคือพยานหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนเข้าใจ มีความสามารถหรือมีคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์แล้ว

การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบมองย้อนกลับ 
(Backward Design)
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 3. ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

  คำาถาม		:  ประสบการณ์การเรียนรู้และการสอนอะไรที่จะสนับสนุน ส่งเสริม จนทำาให้นักเรียนเข้าใจ 

มีความสามารถหรือมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ต้องการในขั้นตอนที่ 1

 สิง่ทีท่ำาให ้“Backward Design” แตกตา่งจากกระบวนการวางแผนทีเ่คยปฏบิตัเิปน็ประเพณีมาตัง้แต่

ดั้งเดิมก็คือ ก่อนการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของ

นักเรียนตามเป้าหมายการเรียนที่กำาหนด ครูจำาเป็นต้องวางแผนเพื่อกำาหนดแนวทางการประเมิน

ผลขึน้กอ่น โดยแผนการประเมนิจะเนน้ความชดัเจนในการพฒันาผลงาน/ภาระงานทีส่ะทอ้นความสามารถ

ที่แท้จริง  (Performance Tasks)  รวมถึงวิธีการประเมินผลอื่นๆ  ที่เหมาะสม เช่น การสังเกต การสอบ

อย่างไม่เป็นทางการ การสื่อสารส่วนบุคคล การใช้แบบสอบถาม  เป็นต้น

  ท้ังน้ี การกำาหนดผลงานหรือภาระงานต่างๆ และการแสดงความสามารถต่างๆ จะต้องคำานึงถึงส่ิงต่อไปน้ี  

 • งานนั้นๆ ควรเอื้อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ (Developing   

Understand)  

 • ให้โอกาสกับนักเรียนได้นำาเสนอ  อธิบายถึงกระบวนการทำางานที่สะท้อนความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

 • การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และควรควบคู่ไปกับการเรียนการสอน มิใช่ 

แยกการประเมินผลออกมาเมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้

 ดังนั้น การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design จึงเป็นการออกแบบการจัด 

การเรยีนรูท้ีม่คีวามเขม้ขน้ มุง่ผลสมัฤทธิอ์ย่างจริงจงั โดยกอ่นทีจ่ะออกแบบการจดัการเรียนรู้ดังกลา่วจะตอ้ง

มีการกำาหนดส่ิงเหล่านี้ไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ การกำาหนดพฤติกรรมการแสดงออก ซ่ึงความสามารถ

ของนักเรียนและการกำาหนดกิจกรรมการประเมินผลนักเรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  

  ดังได้กล่าวมาแล้วว่า Backward Design เป็นกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ท่ีนำามาตรฐานการเรียนรู้ 

มาเป็นเป้าหมายการจัดการเรียนการสอน โดยที่ครูจะต้องกำาหนดหลักฐานการเรียนรู้ ท่ีจะแสดง 

ให้เห็นว่านักเรียนได้บรรลุผลการเรียนในรายวิชานั้นๆ และนอกจากนั้นครูจะต้องสามารถออกแบบกิจกรรม 

ที่หลากหลาย ให้สอดคล้องกับภาระชิ้นงานหรือหลักฐานการเรียนรู้ที่กำาหนดไว้

 สำาหรับการนำาแนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design ไปวางแผน 

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มีขั้นตอนดังนี้
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 การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบมองย้อนกลับสามารถดำาเนินการได้ดังแผนภูมิ ดังนี้

จัดทำาหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

วิเคราะห์ตัวชี้วัดประจำาหน่วยการเรียนรู้ (ต้องรู้/K, ต้องทำาได้/P, ต้องมีี/A)

กำาหนดเป้าหมายการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้

กำาหนดวิธีการวัดผลประเมินผล (ภาระงาน/ชิ้นงาน)

กำาหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพรวม

ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ละเอียด

กำาหนดโครงสร้างรายวิชา 1.

2.

• ขั้นตอนที่ 1 
 การกำาหนดเป้าหมาย
 การเรียนรู้

• ขั้นตอนที่ 2
 การกำาหนดชิ้นงานหรือ 
 ภาระงานที่สะท้อน
 การบรรลุผลการเรียนรู้

• ขั้นตอนที่ 3
 การออกแบบการเรียนรู้

 1.  การจัดทำาโครงสร้างรายวิชา

 2.  การจัดทำาหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานตามแนวทางของ Backward Design ซึ่งประกอบด้วย  

3 ขั้นตอน คือ

  • ขั้นตอนที่ 1  การกำาหนดเป้าหมายการเรียนรู้

  • ขั้นตอนที่ 2 การกำาหนดชิ้นงานหรือภาระงานที่สะท้อนการบรรลุผลการเรียนรู้

  • ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบการเรียนรู้
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1. การจัดทำาโครงสร้างรายวิชา

  โครงสร้างรายวิชาคืออะไร 

 โครงสร้างรายวิชาเป็นการกำาหนดขอบข่ายของรายวิชาที่จะจัดสอนเพื่อช่วยให้ครูและผู้เกี่ยวข้อง 
เห็นภาพรวมของแต่ละรายวิชาว่าประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้จำานวนเท่าใด เรื่องใดบ้าง แต่ละ 
หนว่ยการเรียนรู้พฒันาให้นกัเรียนบรรลุตวัช้ีวดัใด เวลาทีใ่ช้จดัการเรยีนการสอน และสดัส่วนการเกบ็คะแนน 
ของรายวิชานั้นเป็นอย่างไร

  ทำาไมจึงต้องจัดทำาโครงสร้างรายวิชา 

 การจัดทำาโครงสร้างรายวิชาจะช่วยให้ครูเห็นความสอดคล้องเช่ือมโยงของลำาดับการเรียนรู้ 
ของรายวิชาหนึ่งๆ ว่าครูจะสอนอะไร ใช้เวลาสอนเร่ืองนั้นเท่าใด และจัดเรียงลำาดับสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
อย่างไร  ทำาให้มองเห็นภาพรวมของรายวิชาอย่างชัดเจน

  โครงสร้างรายวิชาประกอบด้วยอะไรบ้าง

 โครงสร้างรายวิชามีองค์ประกอบหลักๆ  ดังนี้
 1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนสำาหรับหน่วยนั้นๆ ซึ่งอาจ
มาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันหรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกัน มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตวัชีวั้ด อาจมกีารสอนหรือฝึกซ้ำาให้เกดิความชำานาญ และมคีวามรูก้ว้างขวางขึน้ในหนว่ยการเรยีนรูม้ากกวา่  
1 หน่วยการเรียนรู้ก็ได้
 2. สาระสำาคัญ  เป็นความรู้  ความคิด  ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง  หรือความรู้ที่เป็นแก่น  เป็นหลักการของ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่เกิดจากการหลอมรวมของมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้  
 3. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ควรตั้งช่ือหน่วยการเรียนรู้ให้สะท้อนสาระสำาคัญของหน่วยการเรียนรู้และ 
ตั้งชื่อให้น่าสนใจ ทำาให้อยากเรียน
 4. เวลา การกำาหนดเวลาเรียนควรกำาหนดให้เหมาะสมและเพียงพอกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
เพือ่พฒันาให้นักเรียนมีความสามารถตามทีร่ะบไุว้ในมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ดั ควรพจิารณาเวลาเรยีน
ในภาพรวมทกุหนว่ยการเรียนรู ้โดยยึดหลกัพืน้ฐานวา่หนว่ยการเรยีนรูท้ีม่เีนือ้หามากและยากตอ่การเรยีนรู ้
ควรกำาหนดเวลาเรียนมากกว่าหน่วยการเรียนรู้อื่น
 5. น้ำาหนักคะแนน การกำาหนดน้ำาหนักคะแนนควรกำาหนดให้สอดคล้องกับเวลาเรียนในแต่ละ 
หน่วยการเรียนรู้และความสำาคัญของมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดในหน่วยการเรียนรู้นั้น โดยยึดหลักว่า 
หน่วยการเรยีนรูใ้ดใชเ้วลาเรียนมากและมคีวามสำาคญัมาก ควรกำาหนดน้ำาหนกัคะแนนมากดว้ย ตามสดัสว่น 
ของเวลาและความยาก

  ขั้นตอนการจัดทำาโครงสร้างรายวิชา

 ขั้นตอนการจัดทำาโครงสร้างรายวิชา มีดังนี้
 1. วเิคราะหต์วัชีว้ดัในคำาอธบิายรายวชิา สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถ่ิน และกำาหนดตวัชีวั้ดทีจ่ะใช้
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยมีหลักการดังนี้
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  • แต่ละหน่วยการเรียนรู้ควรมีการกำาหนดจำานวนตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับธรรมชาติรายวิชา
  • บางตัวชี้วัดที่มีความสำาคัญและเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆ  สามารถนำาตัวชี้วัดนั้นมา
กำาหนดซ้ำาไว้ในหน่วยการเรียนรู้อื่นได้
  • แต่ละหน่วยการเรียนรู้อาจนำาตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้จากต่างสาระภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดียวกัน หรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีความเชื่อมโยงกันมาไว้ด้วยกันเป็นหน่วยบูรณาการได้

 2. กำาหนดช่ือหน่วยการเรียนรู้ เวลาท่ีใช้สอน และน้ำาหนักคะแนนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตลอดรายวิชา

 2. การจดัทำาหนว่ยการเรยีนรูอ้งิมาตรฐานตามแนวทางของ Backward Design

 การจัดทำาหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานตามแนวทางของ Backward Design  ที่สำาคัญมีดังนี้
 1. การออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ Backward Design การออกแบบการเรียนรู้ตามแนวทาง 
Backward Design เป็นการวางแผนการจัดการเรียนรู้ในระดับหน่วยการเรียน ผลที่ได้จากการออกแบบ 
การเรียนรู้ เรียกว่า หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน (Standard-based Unit)  
 หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน คือ หน่วยการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เป็น 
เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้ และองค์ประกอบภายในหน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสำาคัญ สาระการเรียนรู้ ชิ้นงานหรือภาระงานที่กำาหนดให้นักเรียนปฏิบัติ 
กจิกรรมการเรียนการสอน และเกณฑก์ารประเมนิผล ทกุองคป์ระกอบของหนว่ยการเรยีนรูจ้ะตอ้ง
เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้
 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ อิงมาตรฐาน เป็นขั้นตอนสำาคัญที่สุดของการจัดทำาหลักสูตร 
สถานศึกษา เพราะเป็นส่วนท่ีนำามาตรฐานการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติในการเรียนการสอนอย่างแท้จริง 
นักเรียนจะบรรลุมาตรฐานหรือไม่ อย่างไร ขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้ 
 ประเด็นหน่ึงท่ีพึงเข้าใจเป็นเบ้ืองต้น คือ การจัดทำาหน่วยการเรียนรู้โดยใช้การออกแบบการเรียนรู้
แบบมองย้อนกลับนั้น เป็นการกำาหนดแนวทางการวัดผลประเมินผลควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้ตลอด 
ทัง้หนว่ยการเรียนรู้ มใิชก่ารวางแผนการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งละเอยีดในการสอนแตล่ะครัง้ ตอ่ไปนีข้อนำาเสนอ
แนวปฏิบัติโดยละเอียดแต่ละขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1  การกำาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ (Identify Desired Results)  
  ข้ันตอนท่ี 2 การกำาหนดช้ินงานหรือภาระงานท่ีสะท้อนการบรรลุผลการเรียนรู้ (Determine Acceptable 
Evidence of Learning)
  ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบการเรียนรู้ (Plan Learning Experiences and Instruction)

  ขั้นตอนที่ 1 การกำาหนดเป้าหมายการเรียนรู้

 แนวทางการกำาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ มีดังนี้
 1. หลักการ การกำาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ คือ การระบุความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม เจตคติ ค่านิยม ที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนเมื่อเรียนจบ 
หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นต้องเป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
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 2. หลักปฏิบัติ การดำาเนินการของครูในขั้นตอนนี้ควรดำาเนินการ ดังนี้

  2.1 ครูต้องระบุชัดเจนว่าหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ที่จัดทำานั้น ต้องการให้นักเรียน 

มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งอะไรบา้ง  มคีวามสามารถทำาอะไรไดบ้า้ง มคีวามรู้ความสามารถทีน่กัเรียนจะตอ้ง

เข้าใจอย่างถ่องแท้ยั่งยืนหรือคงทน (Enduring Understandings) คือสิ่งใด ทั้งนี้ยังรวมถึงพฤติกรรม 

ที่เหมาะสมที่นักเรียนต้องมีอยู่ในตนด้วย

  2.2 ศึกษาหน่วยการเรียนรู้จากหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่แต่ละโรงเรียนจัดทำาขึ้น โดย 

นำาตัวชี้วัดมากำาหนดเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ 

  ขั้นตอนที่ 2 การกำาหนดชิ้นงานหรือภาระงานที่สะท้อนการบรรลุผลการเรียนรู้

 แนวทางการกำาหนดชิ้นงานหรือภาระงานที่สะท้อนการบรรลุผลการเรียนรู้ มีดังนี้

 1. หลักการ การกำาหนดชิ้นงานหรือภาระงานที่เป็นหลักฐานการบรรลุผลการเรียนรู้ ให้พิจารณาจาก

พฤติกรรมการแสดงออก (Performance) ของนักเรียนที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน จนสามารถใช้เป็นหลักฐาน

สำาคัญว่านักเรียนมีความรู้มีความสามารถตามที่ได้กำาหนดไว้ในเป้าหมายการเรียนรู้

 2. หลักคิด ได้แก่

	 	 2.1	 ชิ้นงานหรือภาระงานคืออะไร		

     ชิ้นงาน หมายถึง ผลผลิตที่ได้จากการปฏิบัติงาน เช่น

    • งานเขียน เช่น  เรียงความ จดหมาย โคลงกลอน การบรรยาย การเขียนตอบ

    • ภาพ/แผนภูมิ เช่น แผนผัง แผนภูมิ ภาพวาด กราฟ  ตาราง

    • สิ่งประดิษฐ์  เช่น งานประดิษฐ์ งานแสดงนิทรรศการ  หุ่นจำาลอง

    ภาระงาน หมายถึง การปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการทำางานอย่างชัดเจน เช่น  

การพูด การรายงานปากเปล่า การอ่าน การกล่าวรายงาน การโต้วาที การร้องเพลง การสัมภาษณ์   

การแสดงบทบาทสมมติ การเล่นดนตรี การเคล่ือนไหวร่างกาย รวมถึงการเข้ารับการทดสอบ และ 

การฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกต่างๆ

    งานท่ีมีลักษณะผสมผสานกันระหว่างช้ินงาน/ภาระงาน หมายถึง การปฏิบัติงานที่แสดง 

ให้เห็นถึงกระบวนการทำางานและชิ้นงาน เช่น การทดลอง การทำารายงาน ดังนั้น ในบางครั้งการใช้คำาว่า 

ภาระงานจะครอบคลุมทั้งการปฏิบัติงานและชิ้นงานด้วย

  2.2	 ชิ้นงานหรือภาระงานของหน่วยการเรียนรู้กำาหนดข้ึนเพ่ืออะไรและกำาหนดได้อย่างไร	

ชิ้นงานหรือภาระงานเป็นหลักฐาน/ร่องรอยว่านักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดในหน่วย 

การเรียนรู้นั้นๆ อาจเกิดจากครูกำาหนดให้ หรืออาจให้นักเรียนร่วมกันกำาหนดขึ้นจากการวิเคราะห์ตัวชี้วัด 

ในหน่วยการเรียนรู้

    หลักการกำาหนดชิ้นงานหรือภาระงาน  มีดังนี้

    1) ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้  ระบุไว้ชัดเจนหรือไม่

    2) ภาระงานหรือชิ้นงานครอบคลุมตัวชี้วัดที่ระบุไว้หรือไม่ อาจระดมความคิดจากเพื่อนครู  

หรือนักเรียน หรืออาจปรับเพิ่มกิจกรรมให้เกิดชิ้นงานหรือภาระงานที่ครอบคลุมตัวชี้วัดที่ระบุไว้
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    3) ชิ้นงานชิ้นหนึ่งหรือภาระงาน 1 อย่าง อาจเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้เดียวกัน  และ/

หรือตัวชี้วัดต่างมาตรฐานการเรียนรู้กันได้

    4) ควรเลือกตัวชี้วัดที่จะให้เกิดงานที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาสติปัญญาหลายๆ ด้าน 

ไปพร้อมกัน  เช่น การแสดงละคร  บทบาทสมมติ การเคลื่อนไหวร่างกาย การเล่นดนตรี

    5) เลือกงานที่นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้และทำางานที่ชอบ โดยใช้วิธีทำาที่หลากหลาย

    6) เปน็งานทีใ่หท้างเลอืกในการประเมนิผลทีห่ลากหลาย โดยบคุคลตา่งๆ เชน่ ผูป้กครอง  คร ู 

ตนเอง

    ชิน้งานหรือภาระงานทีแ่สดงใหเ้ห็นถึงพัฒนาการของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการพัฒนาการเรยีนรูข้อง

แตล่ะเรือ่ง  หรอืแตล่ะขัน้ตอนของการจดักจิกรรมการเรียนรู้นำาไปสูก่ารประเมนิเพ่ือปรับปรุงเพ่ิมพนูคณุภาพ

นักเรียน/วิธีการสอนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 3. หลักปฏิบัติ  การดำาเนินการของครูในขั้นตอนนี้ควรดำาเนินการ ดังนี้

	 	 3.1	 กำาหนดหลักฐานที่จะถูกประเมินผล	(Assessment		Evidence)  ได้แก่ ภาระงาน/ชิ้นงาน

ที่แสดงถึงการบรรลุผลสำาเร็จ (Performance  Task (s)) : โดยอาจใช้คำาถาม 2 คำาถาม ดังต่อไปนี้

    • ผลงานที่แสดงถึงการบรรลุผลสำาเร็จตามสภาพจริงที่นักเรียนจะแสดงให้เห็นว่าเขามีความรู้ 

ความสามารถ ความเข้าใจที่แท้จริง และพฤติกรรมที่เหมาะสมตามที่กำาหนดไว้ในเป้าหมายการเรียนรู้คือ 

ผลงานอะไร

     • เกณฑ์ (Criteria)  ที่จะประเมินผลตัดสิน “ผลสำาเร็จในภาระงานนั้น”  จะใช้เกณฑ์อะไร

  3.2	 กำาหนดหลักฐานผลงานหลักฐานอ่ืนๆ	 (Other	 Evidence) ผลงานหลักฐานอื่นๆ (เช่น  

ผลการสอบย่อย การทำาแบบทดสอบ การตรวจสอบทางวิชาการ การสังเกต การบ้าน การจัดทำาเอกสาร

วิชาการอื่นๆ)  ที่นักเรียนจะต้องแสดงถึงสัมฤทธิผลเป็นผลลัพธ์ตามที่ต้องการคือหลักฐานอื่นๆ อะไรบ้าง

  ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบการเรียนรู้

 การออกแบบการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน นับเป็นขั้นตอนที่สำาคัญอีกขั้นตอนหนึ่งสำาหรับครูที่ต้อง 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาจนบรรลุผลตามเป้าหมายการเรียนรู้ มีความรู้ 

ความสามารถ คุณลักษณะท่ีคงทนถาวรยั่งยืน และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจนตามที่ได้กำาหนดไว้ 

ในขั้นตอนที่ 2  ขั้นตอนการออกแบบการเรียนรู้ มีดังนี้

 1. หลักคิด การเรียนรู้เป็นหัวใจสำาคัญท่ีจะช่วยให้นักเรียนเกิดการพัฒนา ทำาให้นักเรียนมีความรู้และ 

ทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดที่กำาหนดไว้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งช่วยในการปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดแก่นักเรียน ดังนั้น ครูจึงควรทราบหลักการและขั้นตอน

ในการจัดกิจกรรม ดังนี้

	 	 1.1	 หลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 ได้แก่

    1) เป็นกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดท่ีกำาหนดไว้ในหน่วย 

การเรียนรู้

    2) นำาไปสู่การเกิดหลักฐานการเรียนรู้ ช้ินงานหรือภาระงานที่แสดงถึงการบรรลุมาตรฐาน 

การเรียนรู้และตัวชี้วัดของนักเรียน

19
คู่มือครู หนังสือวิทยาศาสตร์ ม.3คู่มือครู หนังสือวิทยาศาสตร์ ม.3

19



    3) นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
    4) เป็นกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นสำาคัญ
    5) มีความหลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียนและเนื้อหาสาระ
    6) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
    7) ช่วยให้นักเรียนเข้าสู่แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย
    8) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
 	 1.2	 ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียน
ให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่กำาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ไว้แล้วนั้น 
ครูต้องคิดทบทวนย้อนกลับว่ามีกระบวนการหรือขั้นตอนกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบอย่างไร จึงจะทำาให้
นักเรียนมีขั้นตอนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถต่างๆ รวมถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
จนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ และเกิดหลักฐานของการเรียนรู้ที่กำาหนด  
 2. หลักปฏิบัติ ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ Wiggins ได้เสนอแนวทางที่มีชื่อย่อว่า WHERE  
โดยเริ่มจาก 
  W (Where are we heading?) เป้าหมายหรือทิศทางของหน่วยการเรียนรู้ ทิศทางจะไป 
ทางใดเม่ือเรียนจบแลว้ นักเรียนเขา้ใจเรือ่งอะไร นกัเรยีนจะตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถอยา่งไร หนว่ยการเรยีนรู้
นีเ้ชือ่มโยงกับหนว่ยการเรยีนรูท้ีผ่า่นมาอยา่งไร จะแบง่เวลาและเตรยีมแผนการเรยีนรูอ้ยา่งไร และจะพฒันา 
ต่อยอดเติมเต็มอย่างไร
    H  (Hook  the  student  through engaging and  provocative entry points) ตรงึนกัเรียน
ไว้ให้ได้ด้วยกิจกรรมท่ีดึงดูดและท้าทาย วิธีท่ีจะสร้างแรงจูงใจสามารถทำาได้โดยการออกแบบการเรียนรู้ 
ที่น่าสนใจ สนุกสนาน โดยไม่ต้องลดความเข้มข้นของเนื้อหาสาระ และหากครูสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ 
สู่ประเด็นที่มีความหมายในชีวิตจริงและน่าสนใจก็น่าจะตรึงนักเรียนไว้ได้
  อยา่งไรกด็ ีประเด็นหลกัทีต่อ้งทำาใหไ้ด ้คอื การจดัการเรยีนการสอนทีไ่มเ่พยีงแตส่นกุสนานแตไ่ด้สาระ
ด้วยวิธีหน่ึงคือ เร่ิมจากการปฏิบัติกิจกรรมท่ีดึงดูดความสนใจของนักเรียนมากท่ีสุด เช่น การลงมือปฏิบัติจริง 
การเล่าเรื่องลึกลับ การใช้สถานการณ์จริง  การแข่งขันหรือการแสดงบทบาทสมมติ 
 กิจกรรมที่จะกระตุ้นการเรียนรู้และความสนใจของนักเรียนมีลักษณะดังนี้
  • มีสถานการณ์ที่นักเรียนต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ไหวพริบ มากกว่าความรู้จากหนังสือเรียน
  • กระตุ้นความคิดที่ท้าทาย
  • เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เผชิญปัญหาที่แปลกใหม่ ท้าทาย
  • นักเรียนได้สัมผัสมุมมองที่หลากหลาย
  • เน้นเป้าหมายที่ชัดเจนและมีคุณค่า
  • มีแบบอย่างและข้อมูลป้อนกลับให้ศึกษา
  • นักเรียนเข้าใจเหตุผลที่ทำางานชิ้นนี้
  • มีเกณฑ์ในการประเมินที่ชัดเจนที่นักเรียนสามารถติดตามและประเมินตนเองได้
  • แนวคิดมีความชัดเจนและเสมือนจริงเพราะเชื่อมโยงไปสู่ประสบการณ์ตรงของนักเรียนและ 
โลกภายนอกห้องเรียน
   • นักเรียนสามารถประเมินและปรับปรุงตนเอง
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 E (Explore  and  Enable/Equip) การวิเคราะห์และส่งเสริม  ขั้นตอนต่อไปในการออกแบบคือ 

การคัดเลือกเนื้อหาที่จะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ลุ่มลึกและกว้างไกล โดยพิจารณา

  • เนื้อหาที่ยังไม่ชัดเจนหรือเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข

  • เนื้อหาที่จะกระตุ้นให้นักเรียนศึกษาให้ลึกและกว้างยิ่งขึ้น

  • ช่วยให้ศึกษาจากมุมมองที่หลากหลาย

  • วิเคราะห์ประเด็นหลักอย่างลึกซึ้ง

  • ช่วยให้เรียนรู้ข้อมูลที่จำาเป็น  ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาทักษะที่จำาเป็น

  • กำาหนดแผนงานที่เป็นเป้าหมายปลายทาง

  • ส่งเสริมให้มีโอกาสได้ประสบการณ์ตรงเพื่อให้สาระที่เรียนรู้มีความหมายต่อนักเรียน

 R (Reflection and Rethink) การใคร่ครวญและทบทวน นักเรียนจะพัฒนาความเข้าใจไปสู ่

ระดับสูงขึ้น จำาเป็นต้องมีโอกาสหวนกลับมาวิเคราะห์และทบทวนสาระหลักท่ีได้เรียนรู้ไปแล้ว ซึ่งอาจ 

ดำาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

   • เริม่จากการใหน้กัเรยีนเขยีนแสดงความเขา้ใจของตนเองตอ่เร่ืองทีก่ำาลงัจะเรยีน เพือ่ตรวจสอบว่า

นักเรียนมีพื้นฐานความเข้าใจเดิมอย่างไร

  • จากนั้นให้ศึกษาหาความรู้ตามแนวทางที่ครูวางแผนไว้

  • ใหน้กัเรยีนสรา้งขอ้สรปุเบือ้งตน้เกีย่วกบัเรือ่งทีศ่กึษา  แล้วนำาไปแลกเปล่ียนเรยีนรูก้บัเพือ่น เพือ่

ให้เพื่อนเสนอแนะ

  • ใหน้กัเรยีนแตล่ะคนนำาความคิดทีไ่ด้มาปรบัปรงุตามขอ้เสนอแนะ แล้วนำาไปแลกเปล่ียนกบัเพือ่น

อีกครั้ง

  • ให้นักเรียนนำาเสนอผลงานต่อช้ันเรียน โดยมีเพ่ือนๆ  ซักถาม วิพากษ์วิจารณ์ และครูช่วยสรุป

  • ให้นักเรียนเปรียบเทียบข้อสรุปของตนเองกับของครู 

  • ท้ายสุดให้นักเรียนเขียนบันทึกวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้  

 ด้วยวิธีการนี้ นักเรียนจะเรียนรู้โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ได้สังเคราะห์ข้อมูลไปสู่องค์ความรู้

ที่มีความลุ่มลึกยิ่งขึ้นตามลำาดับ ได้เรียนรู้วิธีจัดระบบข้อมูล วิธีนำาเสนอ ได้ประเมินผลงานของตนเองโดย

เปรียบเทียบกับผู้เชี่ยวชาญ  ที่สำาคัญคือ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้

 E (Exhibit and Evaluate) การนำาเสนอและประเมินผล การเตรียมการเรื่องการนำาเสนอ 

ผลงานและการประเมินต้ังแต่ต้น จะช่วยให้ครูได้ตรวจสอบว่าส่ิงท่ีประเมินสอดคล้องกับเป้าหมายท่ีวางไว้

หรือไม่ ท้ังยังเป็นการส่งสัญญาณให้นักเรียนได้ทราบว่า อะไรคือประเด็นหลักในการสอนในหน่วยการเรียนรู้น้ี  

ผลงานระดับใดถอืวา่ผ่าน ดี  และดเียีย่ม  บอ่ยครัง้นกัเรยีนมกัถามวา่ ถา้จะทำาคะแนนใหไ้ดด้จีะตอ้งทำาอย่างไร   

ในมมุกลบักนั เราอาจยอ้นถามนกัเรยีนวา่  หากนกัเรยีนมคีวามเขา้ใจในเรือ่งนี ้ จะมีผลงานหรอืขอ้บง่ชีอ้ะไร

 ในการนำาเสนอผลงานและการประเมินจะต้องพยายามเน้นสภาพความเป็นจริง ความสามารถที่ 

ปฏิบัติจริง และผลงานจริงที่มีบริบท มีเป้าหมายชัดเจน  โดยมีผู้ชมมีส่วนร่วมในการประเมิน
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สรุปขั้นตอนการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบมองย้อนกลับ
(Backward Design)

 การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design มีวิธีปฏิบัติตามตารางดังนี้

 ขั้นตอน
ดำาเนิน
การ

การดำาเนินการ แนวทางการดำาเนินการ

1 กำาหนดโครงสร้างรายวิชา - ศึกษาคำาอธิบายรายวิชา
-  จัดทำาโครงสร้างรายวิชาตลอดท้ังภาคเรียน/ปี โดย

ควรมหีนว่ยบรูณาการ ทัง้ภายในและระหวา่งกลุม่
สาระฯ

- ตรวจสอบว่าแต่ละหน่วยการเรียนรู้มีการระบุ
มาตรฐาน-ตัวชี้วัด-สาระ-เวลาเรียน-น้ำาหนัก
คะแนน

2 จัดทำาหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน - ยึดขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอนตามแนวทางของ 
Backward Design

3 วเิคราะหต์วัชีว้ดัประจำาหนว่ยการเรยีนรู ้(Knowledge) 
เพ่ือกำาหนดผลการเรียนรู้ท่ีต้องรู้ ทักษะ/กระบวนการ
ที่ต้องปฏิบัติได้ (Practice/Process) และคุณลักษณะ 
(Affective) ที่ต้องเกิดและทักษะการคิดที่ต้องมี

- ค้นหาคำาหลักจากผลการเรียนรู้ท่ีสะท้อน KPA 
หากไม่ปรากฏ โดยเฉพาะ Affective ให้กำาหนด 
เพิ่มเติม

4 กำาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ -  พิจารณาจากผลในขั้นตอนที่ 3 ว่านักเรียนต้องมี 
ความรูท้ีฝ่งัลกึ สามารถนำาความรูด้งักลา่วออกมา 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้ทุกขณะ และ 
นำาไปใช้ในการเรียนต่อไปได้

5 กำาหนดวิธีการวัดผลประเมินผล -  พิจารณาผลจากขั้นตอนที่ 3, 4
- กำาหนดวิธีการวัดผลให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 

การเรียนรู้ดังกล่าว โดยยึดหลักการวัดผลตาม
สภาพจริง

6 กำาหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพโดย 
รวมทั้งหน่วยการเรียนรู้

- พิจารณาวิธีการวัดผลประเมินผลแต่ละวิธีที่ 
กำาหนดว่ากำาหนดเกณฑ์คุณภาพอย่างไร

- ระบุเกณฑ์ตัดสินคุณภาพโดยรวมทั้งหน่วย 
การเรียนรู้จากวิธีการประเมินทั้งหมด

7 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ - นำาแนวทางการประเมินที่กำาหนดในขั้นตอนท่ี 5 
มากำาหนดกจิกรรมการเรยีนรู้เพือ่ใหเ้กดิหลกัฐาน 
ผลงานตามแนวทางการประเมินที่กำาหนดไว้

8 จัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ - นำากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีระบุในขั้นตอนที่ 7 ไป
เขยีนแผนการจดัการเรยีนรูต้ามขัน้ตอนการเขยีน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมจนครบ 
ทุกกิจกรรมการเรียนรู้
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การวิเคราะห์ตัวชี้วัดรายวิชาวิทยาศาสตร์  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน

ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะฯ

ว 1.2 ม.3/1 สังเกตและ
อธิบายลักษณะของ
โครโมโซมที่มีหน่วย
พันธุกรรมหรือยีนใน
นิวเคลียส

1. ความหมายของ  
  โครโมโซม
2. ความหมายของยีน  

1. การสังเกต
2. การจัดกระทำาและสื่อ  
  ความหมายข้อมูล.

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำางาน
4. มีจิตสาธารณะ

ว 1.2 ม.3/2 อธิบาย
ความสำาคัญของสาร
พันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ 
และกระบวนการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม

1. ความสำาคัญของสาร 
 พันธุกรรม (ดีเอ็นเอ)
2. การถ่ายทอดลักษณะ
 ทางพันธุกรรม  

1. การสังเกต
2. การจำาแนกประเภท
3. การจัดกระทำาและสื่อ  
  ความหมายข้อมูล.

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำางาน
4. มีจิตสาธารณะ

ว 1.2 ม.3/3 อภิปรายโรค
ทางพันธุกรรมที่เกิดจาก
ความผิดปกติของยีนและ
โครโมโซมและนำาความรู้
ไปใช้ประโยชน์

1. โรคที่เกิดจากความ 
 ผิดปกติของยีนบน
 โครโมโซมร่างกาย 
2. โรคที่เกิดจากความ
 ผิดปกติของยีนบน
 โครโมโซมเพศ  

1. การสังเกต
2. การจำาแนกประเภท
3. การจัดกระทำาและสื่อ  
  ความหมายข้อมูล.

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำางาน
4. มีจิตสาธารณะ

ว 1.2 ม.3/4 สำารวจและ
อธิบายความหลากหลาย
ทางชีวภาพในท้องถิ่นที่
ทำาให้สิ่งมีชีวิตดำารงชีวิตอยู่
ได้อย่างสมดุล

1. ความหลากหลายของ
 ระบบนิเวศ
2. ความหลากหลายของ
 สิ่งมีชีวิต
3. ความหลากหลายของ
 พันธุกรรม  

1. การสังเกต
2. การจัดกระทำาและสื่อ  
  ความหมายข้อมูล.

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำางาน
4. มีจิตสาธารณะ

ว 1.2 ม.3/5 อธิบายผล
ของความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ 
พืช และสิ่งแวดล้อม

1. ผลของความหลากหลาย
 ทางชีวภาพต่อสิ่งมีชีวิต
2. สาเหตุการเปลี่ยนแปลง
 ความหลากหลายทาง
 ชีวภาพ

1. การสังเกต
2. การจัดกระทำาและ
 สื่อความหมายข้อมูล.

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำางาน
4. มีจิตสาธารณะ

ว 1.2 ม.3/6 อภิปรายผล
ของเทคโนโลยีชีวภาพต่อ
การดำารงชีวิตของมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม

ผลของเทคโนโลยีชีวภาพ 
ในด้านการแพทย์
ด้านการเกษตร และ
อุตสาหกรรม

1. การสังเกต
2. การจัดกระทำาและสื่อ  
  ความหมายข้อมูล.

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. อยู่อย่างพอเพียง
4. รักความเป็นไทย
5. มีจิตสาธารณะ

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
23



ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน

ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะฯ

ว 2.1 ม.3/1 สำารวจระบบ
นิเวศต่างๆ ในท้องถิ่นและ
อธิบายความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบภายในระบบ
นิเวศ

1. โซ่อาหาร
2. สายใยอาหาร  

1. การสังเกต
2. การจำาแนกประเภท
3. การจัดกระทำาและสื่อ  
  ความหมายข้อมูล.

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำางาน
4. มีจิตสาธารณะ

ว 2.1 ม.3/2 วิเคราะห์
และอธิบายความสัมพันธ์
ของการถ่ายทอดพลังงาน
ของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่
อาหารและสายใยอาหาร

1. โซ่อาหาร
2. สายใยอาหาร  

1. การสังเกต
2. การจำาแนกประเภท
3. การจัดกระทำาและสื่อ  
  ความหมายข้อมูล.

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำางาน
4. มีจิตสาธารณะ

ว 2.1 ม.3/3 อธิบายวัฏจักร
น้ำา วัฏจักรคาร์บอน และ
ความสำาคัญที่มีต่อระบบ
นิเวศ

1. วัฏจักรของน้ำา
2. วัฏจักรของคาร์บอน  

1. การสังเกต
2. การจัดกระทำาและสื่อ  
  ความหมายข้อมูล.

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำางาน
4. มีจิตสาธารณะ

ว 2.1 ม.3/4 อธิบายปัจจัย
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ขนาดของประชากรใน
ระบบนิเวศ

ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงขนาด
ประชากร อัตราการ
เกิด-ตาย อัตราการ
ย้ายเข้า-ย้ายออก

1. การสังเกต
2. การจัดกระทำาและสื่อ  
  ความหมายข้อมูล.

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำางาน
4. มีจิตสาธารณะ

ว 2.2 ม.3/1 วิเคราะห์
สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่น และเสนอแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา

1. ความหมายของ  
  โครโมโซม
2. ความหมายของยีน  

1. การสังเกต
2. การจัดกระทำาและสื่อ  
  ความหมายข้อมูล.

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำางาน
4. มีจิตสาธารณะ

ว 2.2 ม.3/2 อธิบาย
แนวทางการรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ

การรักษาสมดุลทาง
ระบบนิเวศ

1. การสังเกต
2. การจัดกระทำาและสื่อ  
  ความหมายข้อมูล

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำางาน

ว 2.2 ม.3/3 อภิปรายการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน

การใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน  

1. การจัดกระทำาและ  
  สื่อความหมายข้อมูล.

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำางาน

ว 2.2 ม.3/4 วิเคราะห์
และอธิบายการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

1. การจัดกระทำาและ  
  สื่อความหมายข้อมูล.

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำางาน
4. มีจิตสาธารณะ

ว 2.2 ม.3/5 อภิปราย
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
เสนอแนวทางการแก้
ปัญหา

1. ปัญหาสิ่งแวดล้อม
2. แนวทางในการแก้ไข
 ปัญหาสิ่งแวดล้อม  

1. การสังเกต
2. การจำาแนกประเภท
3. การจัดกระทำาและสื่อ  
  ความหมายข้อมูล.

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำางาน
4. มีจิตสาธารณะ

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน

ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะฯ

ว 2.2 ม.3/6 อภิปรายและ
มีส่วนร่วมในการดูแลและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน  

1. การจัดกระทำาและ  
  สื่อความหมายข้อมูล.

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. รักความเป็นไทย
4. อยู่อย่างพอเพียง
5. มีจิตสาธารณะ

ว 4.1 ม.3/1 อธิบาย
ความเร่งและผลของแรง
ลัพธ์ที่ทำาต่อวัตถุ

1. ผลของแรงลัพธ์ที่กระทำา
 ต่อวัตถุ 
2. ความเร่ง 

1. การสังเกต
2. การจำาแนกประเภท
3. การคำานวณ.

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำางาน

ว 4.1 ม.3/2 ทดลองและ
อธิบายแรงกิริยาและแรง
ปฏิกิริยาระหว่างวัตถุและ
นำาความรู้ไปใช้ประโยชน์

1. แรงกิริยาและ
 แรงปฏิกิริยา 
2. การนำาความรู้ไปใช้ 

1. การสังเกต
2. การจำาแนกประเภท
3. การตีความหมายข้อมูล 
 และลงข้อสรุป.

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำางาน

ว 4.1 ม.3/3 ทดลอง
และอธิบายแรงพยุงของ
ของเหลวที่กระทำาต่อวัตถุ

1. ความหมายของแรงพยุง 
2. การคำานวณหาแรงพยุง 

1. การสังเกต
2. การคำานวณ.

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำางาน

ว 4.2 ม.3/1 ทดลองและ
อธิบายความแตกต่าง
ระหว่างแรงเสียดทานสถิต
กับแรงเสียดทานจลน์ และ
นำาความรู้ไปใช้ประโยชน์

1. ความหมายของแรง
 เสียดทานสถิต
2. ความหมายของแรง
  เสียดทานจลน์

1. การสังเกต
2. การจำาแนกประเภท
3. การคำานวณ
4. การทดลอง.

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำางาน
4. มีจิตสาธารณะ

ว 4.2 ม.3/2 ทดลองและ
วิเคราะห์โมเมนต์ของแรง 
และนำาความรู้ไปใช้
ประโยชน์

1. ความหมายของโมเมนต์ 
2. โมเมนต์ของแรงใน
 สถานการณ์ต่างๆ 

1. การสังเกต
2. การจำาแนกประเภท
3. การคำานวณ.

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำางาน

ว 4.2 ม.3/3 สังเกตและ
อธิบายการเคลื่อนที่ของ
วัตถุที่เป็นแนวตรงและ
แนวโค้ง

1. การเคลื่อนที่ของวัตถุใน
 แนวตรง 
2. การเคลื่อนที่ของวัตถุใน
 แนวโค้ง 

1. การสังเกต
2. การจำาแนกประเภท
3. การคำานวณ.

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำางาน

ว 5.1 ม.3/1 อธิบาย
พลังงานจลน์ พลังงานศักย์
โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์
พลังงาน และความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณเหล่านี้
รวมทั้งนำาความรู้ไปใช้
ประโยชน์

1. พลังงานจลน์
2. พลังงานศักย์โน้มถ่วง
3. กฎการอนุรักษ์พลังงาน
4. การนำาความรู้ไปใช้ 
 ประโยชน์

1. การสังเกต
2. การจำาแนกประเภท
3. การคำานวณ
4. การจัดกระทำาและ
 สื่อความหมายข้อมูล.

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำางาน
4. มีจิตสาธารณะ

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน

ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะฯ

ว 5.1 ม.3/2 ทดลองและ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง 
ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า 
ความต้านทาน และนำา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์

1. ความต่างศักย์ไฟฟ้า
2. กระแสไฟฟ้า
3. ความต้านทาน

1. การสังเกต
2. การคำานวณ
3. การทดลอง.

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำางาน
4. มีจิตสาธารณะ

ว 5.1 ม.3/3 คำานวณ
พลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้
ไฟฟ้าและนำาความรู้ไปใช้
ประโยชน์

คำานวณค่าพลังงานไฟฟ้า  1. การสังเกต
2. การคำานวณ.

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำางาน
4. อยู่อย่างพอเพียง

ว 5.1 ม.3/4 สังเกตและ
อภิปรายการต่อวงจร
ไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้อง 
ปลอดภัย และประหยัด

1. อุปกรณ์ในการต่อวงจร 
 ไฟฟ้า
2. วิธีการต่อวงจรไฟฟ้า  

1. การสังเกต
2. การทดลอง
3. การจัดกระทำาและ  
  สื่อความหมายข้อมูล.

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำางาน
4. มีจิตสาธารณะ

ว 5.1 ม.3/5 อธิบายตัวต้านทาน 
ไดโอด ทรานซิสเตอร์ 
และทดลองต่อวงจร
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่มี
ทรานซิสเตอร์

1. การเคลื่อนที่ของวัตถุใน
 แนวตรง 
2. การเคลื่อนที่ของวัตถุใน
 แนวโค้ง 

1. การสังเกต
2. การจำาแนกประเภท
3. การคำานวณ.

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำางาน

ว 7.1 ม.3/1 สืบค้นและอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างดวง
อาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ 
และดาวเคราะห์อื่นๆ และ
ผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม
และสิ่งมีชีวิตบนโลก

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ดวงอาทิตย์ โลก 
ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์
  

1. การสังเกต
2. การจัดกระทำาและ  
  สื่อความหมายข้อมูล.
3. การตีความหมายข้อมูล
 และลงข้อสรุป.

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำางาน
4. มีจิตสาธารณะ

ว 7.1 ม.3/2 สืบค้นและ
อธิบายองค์ประกอบของ
เอกภพ กาแล็กซี และ
ระบบสุริยะ

1. เอกภพ 
2. กาแล็กซี่
3. ระบบสุริยะ 

1. การสังเกต
2. การจำาแนกประเภท
3. การจัดกระทำาและ  
  สื่อความหมายข้อมูล.

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มีจิตสาธารณะ

ว 7.1 ม.3/3 ระบุตำาแหน่ง
ของกลุ่มดาว และนำาความรู้
ไปใช้ประโยชน์

1. ดาวฤกษ์ 
2. แผนที่ดาว
3. ความสัมพันธ์ของกลุ่มดาว 

1. การสังเกต
2. การจำาแนกประเภท
.

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. รักความเป็นไทย

ว 7.2 ม.3/1 สืบค้นและ
อภิปรายความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีอวกาศ
ที่ใช้สำารวจอวกาศ วัตถุ
ท้องฟ้า สภาวะอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
การเกษตร และการสื่อสาร

1. เทคโนโลยีอวกาศ
2. ประโยชน์จากความ
 ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
 อวกาศ  

1. การสังเกต
2. การจัดกระทำาและ  
  สื่อความหมายข้อมูล.

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำางาน
4. มีจิตสาธารณะ

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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คำาอธิบายรายวิชา

 เข้าใจกระบวนการและความสำาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม
ในทอ้งถิน่ ความสมัพันธร์ะหวา่งสิง่แวดลอ้มกบัสิง่มชีวีติ ความสมัพนัธร์ะหวา่งส่ิงมชีวิีตตา่งๆ ในระบบนเิวศ 
ความสำาคญัของทรัพยากรธรรมชาติ การใชท้รพัยากรธรรมชาตใินระดบัทอ้งถิน่ ประเทศ และโลก การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง 
และแรงนิวเคลียร์ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับ
การดำารงชวีติ การเปลีย่นรูปพลงังาน ปฏสัิมพันธ์ระหวา่งสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานตอ่ชวีติและ
สิ่งแวดล้อม วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อ
สิ่งมีชีวิตบนโลก ความสำาคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นำามาใช้ในการสำารวจอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ 
ด้านการเกษตรและการสื่อสาร
 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่า
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้
ขอ้มลูและเครือ่งมอืทีม่อียูใ่นชว่งเวลานัน้ๆ เขา้ใจวา่ วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีสงัคม และสิง่แวดลอ้ม มคีวาม
เกี่ยวข้องกัน

รหัสตัวชี้วัด 
 ว 1.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6
 ว 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4
 ว 2.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6
 ว 4.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3
 ว 4.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3
 ว 5.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5
 ว 7.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3
 ว 7.2 ม.3/1

รวมทั้งหมด 31 ตัวชี้วัด

วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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โครงสร้างรายวิชา

เวลาเรียนรวม 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ลำาดับ
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลา 
(ชั่วโมง)

น้ำาหนัก
คะแนน

1 พันธุกรรมและความ
หลากหลายของสิ่งมี
ชีวิต

ว 1.2 ม.3/1, 2, 
3, 4, 5, 6

- การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
- ความผิดปกติที่เกิดจากการ
 ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
- กฎของเมนเดล
- ลักษณะของพันธุ์แท้และพันทาง
- ความหลากหลายของพืชและสัตว์
 ในท้องถิ่น
- ความก้าวหน้าและผลของ
 เทคโนโลยีชีวภาพ

12 15

2 ชีวิตกับระบบนิเวศ 
สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ว 2.1 ม.3/1, 2, 
3, 4
ว 2.2 ม.3/1, 2, 
3, 4, 5, 6

- ระบบนิเวศ
- สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติตาม
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

12 15

3 ไฟฟ้า ว 5.1 ม.3/2, 3, 4 - การผลิตกระแสไฟฟ้า
- ความสัมพันธ์ระหว่างความต่าง
 ศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และ
 ความต้านทานไฟฟ้า
- วงจรไฟฟ้าในบ้าน
- เครื่องใช้ไฟฟ้า
- การคำานวณค่าไฟฟ้า

16 15

4 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ว 5.1 ม.3/5 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
 อิเล็กทรอนิกส์
- ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
- วงจรอิเล็กทรอนิกส์

5 5

5 งานและพลังงาน ว 5.1 ม.3/1 - งาน
- พลังงาน

2 5

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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ลำาดับ
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลา 
(ชั่วโมง)

น้ำาหนัก
คะแนน

6 แรงกับการเคลื่อนที่
ของวัตถุ

ว 4.1 ม.3/1, 2, 3
ว 4.2 ม.3/1, 2, 3

- แรงชนิดต่างๆ ที่ควรรู้จัก
- แรงเสียดทาน
- โมเมนต์
- แรงพยุง
- ความเร่ง
- ผลของแรงลัพธ์
- ผลของแรงที่ทำาให้วัตถุเคลื่อนที่
 แบบต่างๆ

13 15

7 เอกภพ ว 7.1 ม.3/1, 2, 3
ว 7.2 ม.3/1

- ระบบสุริยะ
- ดาวฤกษ์
- กาแล็กซี
- เอกภพ
- แผนที่ดาว
- เทคโนโลยีอวกาศ

20 25

รวม 80 100

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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(ย่อจากหนังสือเรียน 80%)

ตอนที่ 2

แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามเนื้อหาหลัก

ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้



 

พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

●  ดานความรู

 1. การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

 2. ความผิดปกติที่เกิดจากการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

 3. กฎของเมนเดล

 4. ลักษณะของพันธุแทกับพันทาง

 5. ความหลากหลายของพืชและสัตวในทองถิ่น

 6. ความกาวหนาและผลของเทคโนโลยีชีวภาพ

●  ดานทักษะกระบวนการ

 1.  การสังเกต      2.  การจําแนกประเภท

 3.  การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล

 4. การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป

●  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค

 1. มีวินัย 2. ใฝเรียนรู   3. มุงมั่นในการทํางาน 

    4.  มีจิตสาธารณะ

าระการเรียนรู

 1. ความสามารถในการสืื่อสาร

 2. ความสามารถในการคิด

 3. ความสามารถในการแกปญหา

 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

มรรถนะสําคัญ

 1. แบบจําลองโครโมโซมรางกายของคน

 2. สรุปความรูเกี่ยวกับโรคที่ถายทอดทาง

  พันธุกรรม

 3. บอรดความรูเกี่ยวกับโรคที่ถายทอดทาง

  พันธุกรรม

 4. สรุปความรูเกี่ยวกับกฎของเมนเดล

 5. โจทยและคําตอบเรื่องกฎของเมนเดล

 6. สรุปความรูเรื่องลักษณะของพันธุแทกับ

  พันทาง

 7. โจทยและคําตอบเกี่ยวกับลักษณะพันธุแท

  และพันทาง

 8. สรุปความรูเกี่ยวกับความหลากหลายของพืช

  และสัตวในทองถิ่น

 9. บอรดความรู (ไดอะแกรมตนไม) เกี่ยวกับ

  ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวชนิดที่

  ศึกษา

 10. สรุปความรูเกี่ยวกับความกาวหนาและผลของ

  เทคโนโลยีชีวภาพ

 11. รายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ

 12. บอรดความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ

าระงาน/ชิ้นงานสําคัญ

1.  ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและการคิดแกปญหา

2.  ทักษะความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.  ทักษะความสามารถในการทํางานเปนทีม

4. ทักษะความคิดสรางสรรคและการแสวงหานวัตกรรม

5. ทักษะการสื่อสารและการทํางานรวมกัน

6. ทักษะภาวะผูนํา

กษะแหงศตวรรษที่ 21

พันธุกรรมและความหลากหลาย

ของสิ่งมีชีวิต

1หนวยการเรียนรูที่

ส ทั

ภ

ส

คูมือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร ม.3
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æ—π∏ÿ°√√¡·≈–
§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ

æ—π∏ÿ°√√¡·≈–
§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ

μ—«™’È«—¥™—Èπªï

1.  —ß‡°μ·≈–Õ∏‘∫“¬≈—°…≥–¢Õß‚§√‚¡‚´¡∑’Ë¡’Àπà«¬æ—π∏ÿ°√√¡À√◊Õ¬’π„ππ‘«‡§≈’¬  (¡∞. « 1.2

μ—«™’È«—¥¢âÕ 1)

2. Õ∏‘∫“¬§«“¡ ”§—≠¢Õß “√æ—π∏ÿ°√√¡À√◊Õ¥’‡ÕÁπ‡Õ ·≈–°√–∫«π°“√∂à“¬∑Õ¥≈—°…≥–∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡

(¡∞. « 1.2 μ—«™’È«—¥¢âÕ 2)

3. Õ¿‘ª√“¬‚√§∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡∑’Ë‡°‘¥®“°§«“¡º‘¥ª°μ‘¢Õß¬’π·≈–‚§√‚¡‚´¡·≈–π”§«“¡√Ÿâ ‰ª„™âª√–‚¬™πå

(¡∞. « 1.2 μ—«™’È«—¥¢âÕ 3)

5. §«“¡À≈“°À≈“¬¢Õßæ◊™
·≈– —μ«å„π∑âÕß∂‘Ëπ
(¡∞. « 1.2 μ—«™’È«—¥¢âÕ 4, 5)

6. §«“¡°â“«Àπâ“·≈–º≈¢Õß
‡∑§‚π‚≈¬’™’«¿“æ
(¡∞. « 1.2 μ—«™’È«—¥¢âÕ 6)

2. §«“¡º‘¥ª°μ‘∑’Ë ‡°‘¥®“°°“√
∂à“¬∑Õ¥≈—°…≥–∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡
(¡∞. « 1.2 μ—«™’È«—¥¢âÕ 3)

1. °“√∂à“¬∑Õ¥≈—°…≥–∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡
(¡∞. « 1.2 μ—«™’È«—¥¢âÕ 1, 2, 3)

1

4. ≈—°…≥–¢Õßæ—π∏ÿå·∑â°—∫æ—π∑“ß
(¡∞. « 1.2 μ—«™’È«—¥¢âÕ 2)

3. °Æ¢Õß‡¡π‡¥≈
(¡∞. « 1.2 μ—«™’È«—¥¢âÕ 2)

æ—π∏ÿ°√√¡·≈–
§«“¡À≈“°À≈“¬
¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ

æ—π∏ÿ°√√¡·≈–
§«“¡À≈“°À≈“¬
¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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4.  ”√«®·≈–Õ∏‘∫“¬§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ„π∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ë∑”„Àâ ‘Ëß¡’™’«‘μ¥”√ß™’«‘μÕ¬Ÿà‰¥âÕ¬à“ß ¡¥ÿ≈

(¡∞. « 1.2 μ—«™’È«—¥¢âÕ 4)

5. Õ∏‘∫“¬º≈¢Õß§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ∑’Ë¡’μàÕ¡πÿ…¬å  —μ«å æ◊™ ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ (¡∞. « 1.2

μ—«™’È«—¥¢âÕ 5)

6. Õ¿‘ª√“¬º≈¢Õß‡∑§‚π‚≈¬’™’«¿“æμàÕ°“√¥”√ß™’«‘μ¢Õß¡πÿ…¬å·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ (¡∞. « 1.2 μ—«™’È«—¥

¢âÕ 6)

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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4.  ”√«®·≈–Õ∏‘∫“¬§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ„π∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ë∑”„Àâ ‘Ëß¡’™’«‘μ¥”√ß™’«‘μÕ¬Ÿà‰¥âÕ¬à“ß ¡¥ÿ≈

(¡∞. « 1.2 μ—«™’È«—¥¢âÕ 4)

5. Õ∏‘∫“¬º≈¢Õß§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ∑’Ë¡’μàÕ¡πÿ…¬å  —μ«å æ◊™ ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ (¡∞. « 1.2

μ—«™’È«—¥¢âÕ 5)

6. Õ¿‘ª√“¬º≈¢Õß‡∑§‚π‚≈¬’™’«¿“æμàÕ°“√¥”√ß™’«‘μ¢Õß¡πÿ…¬å·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ (¡∞. « 1.2 μ—«™’È«—¥

¢âÕ 6)

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 3

√Ÿª∑’Ë 1.1 ≈—°…≥–¢Õß‚§√‚¡‚´¡

¬’π®“°æàÕ

‚§√‚¡‚´¡

π‘«‡§≈’¬ 

‡´≈≈å ‚§√‚¡‚´¡ 1 §Ÿà

¬’π®“°·¡à

1. °“√∂à“¬∑Õ¥≈—°…≥–∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡

æ—π∏ÿ°√√¡ À¡“¬∂÷ß ≈—°…≥–¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’Ë∂à“¬∑Õ¥®“°æàÕ·¡à‰ª Ÿà≈Ÿ°À≈“π ÷́Ëß‡ªìπ≈—°…≥–∑’Ë∂Ÿ°

§«∫§ÿ¡¥â«¬Àπà«¬æ—π∏ÿ°√√¡À√◊Õ¬’π (gene)  ‘Ëß¡’™’«‘μμà“ß™π‘¥°—π¡’≈—°…≥–·μ°μà“ß°—π ·≈– ‘Ëß¡’™’«‘μ™π‘¥

‡¥’¬«°—π¬—ß¡’≈—°…≥–‡©æ“–∑’Ë·μ°μà“ß°—π æ’ËπâÕß∑’Ë‡°‘¥®“°æàÕ·¡à‡¥’¬«°—π¡’≈—°…≥–∫“ßª√–°“√‡À¡◊Õπ°—π

‡æ√“–‡Àμÿ„¥®÷ß‡ªìπ‡™àππ—Èπ π—°‡√’¬π®–‰¥â»÷°…“μàÕ‰ª

1.1 Àπà«¬æ—π∏ÿ°√√¡

Àπà«¬æ—π∏ÿ°√√¡À√◊Õ¬’π À¡“¬∂÷ß Àπà«¬§«∫§ÿ¡≈—°…≥–μà“ßÊ ¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ ‡™àπ  ’º¡  ’μ“  ’º‘«

§«“¡ Ÿß  μ‘ªí≠≠“ ≈—°…≥–‡ âπº¡ ≈—°¬‘È¡  à«π¬’π∑’Ëº‘¥ª°μ‘ ‡™àπ ¬’π∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥‚√§‡≈◊Õ¥º‘¥ª°μ‘™π‘¥

∑“≈— ´’‡¡’¬ ‚√§ªí≠≠“ÕàÕπ∫“ß™π‘¥ „π§πª°μ‘Õ“®¡’¬’π≈—°…≥–‡™àππ’È·ΩßÕ¬Ÿà ´÷Ëß¬’π∑’Ëº‘¥ª°μ‘‡À≈à“π’È à«π¡“°

‡ªìπ¬’π¥âÕ¬·≈–Õ“®· ¥ß≈—°…≥–¥âÕ¬ ª√“°Ø„Àâ‡ÀÁπ„π√ÿàπ≈Ÿ°À≈“π‰¥â ¬’π®–Õ¬Ÿà∫π “√æ—π∏ÿ°√√¡À√◊Õ¥’‡ÕÁπ‡Õ

1.2 Àπà«¬æ—π∏ÿ°√√¡„ππ‘«‡§≈’¬ ¢Õß‡´≈≈å

‡´≈≈å¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ à«π„À≠àà ¡’π‘«‡§≈’¬  ¿“¬„ππ‘«‡§≈’¬ ¡’‚§√‚¡‚´¡ ÷́Ëßª√–°Õ∫¥â«¬¥’‡ÕÁπ‡Õ·≈–‚ª√μ’π

¡’≈—°…≥–‡ªìπ‡ âπ„¬‡≈Á°Ê æ—π°—πÕ¬Ÿà„ππ‘«‡§≈’¬  ‡¡◊ËÕ‡°‘¥°“√·∫àß‡´≈≈å ‡ âπ„¬‡À≈à“π’È®–¢¥ —Èπ‡¢â“®π¡’≈—°…≥–

‡ªìπ∑àÕπ °√–®“¬Õ¬Ÿà∑—Ë«‰ª‡ªìπ§ŸàÊ ∫π‚§√‚¡‚´¡·μà≈–§Ÿà¡’¬’π§«∫§ÿ¡≈—°…≥–μà“ßÊ ́ ÷Ëß·μà≈–≈—°…≥–ª√–°Õ∫¥â«¬¬’π

2 Àπà«¬ ∑’Ë‰¥â¡“®“°æàÕ 1 Àπà«¬ ·≈–‰¥â®“°·¡àÕ’° 1 Àπà«¬ ‡√’¬°§Ÿà¢Õß¬’ππ—Èπ«à“ ·Õ≈≈’≈ (allele)

‚§√‚¡‚´¡„π‡´≈≈å¢Õß√à“ß°“¬¡πÿ…¬å¡’ 46 ‚§√‚¡‚´¡ π”¡“®—¥‰¥â 23 §Ÿà ·∫àßÕÕ°‰¥â 2 ™π‘¥ §◊Õ

1. ÕÕ‚μ‚´¡ (autosome) §◊Õ ‚§√‚¡‚´¡§Ÿà∑’Ë 1 ∂÷ß §Ÿà∑’Ë 22 ∑’Ë‡À¡◊Õπ°—π∑—Èß‡æ»À≠‘ß·≈–‡æ»™“¬

2. ‚§√‚¡‚´¡‡æ» (sex chromosome) §◊Õ ‚§√‚¡‚´¡§Ÿà∑’Ë 23 „π‡æ»À≠‘ß®–¡’‚§√‚¡‚´¡‡ªìπ XX

 à«π‡æ»™“¬®–¡’‚§√‚¡‚´¡‡ªìπ XY

1.	ครูให ้นักเรียนบอกลักษณะของตนเอง

	 ท่ีเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่มาคนละ	 1	

ลักษณะ

2.	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย

	 ค�ำถำมประกอบกำรอภิปรำย	:

	 -	 เหตุใดนักเรียนจึงมีลักษณะต่างๆ	 ที่

เหมือนกับพ่อหรือแม่

	 -	 ถ้าไม่มียีนหรือโครโมโซมสิ่งมีชีวิตจะมี

ลักษณะอย่างไร

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

1.	พันธุกรรม	(genetic)

2.	หน่วยพันธุกรรมหรือยีน	(gene)

3.	ออโตโซม	(autosome)

4.	โครโมโซมเพศ	(sex	chromosome)

5.	แอลลีล	(allele)

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	3-5

2.	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย

	 ค�ำถำมประกอบกำรอภิปรำย	:

	 -		 ถ้าสิง่มชีวีติชนดิหนึง่ๆ	มจี�านวนโครโมโซม

มากหรือน้อยกว่าปกติจะเกิดผลอย่างไร	

เพราะเหตุใด

	 -	 จ�านวนของโครโมโซมในสิ่งมีชีวิตแต่ละ

ชนิดมีความส�าคัญอย่างไร

	 -	 ออโตโซมและโครโมโซมเพศต่างกัน

อย่างไร

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นักเรียนสืบค้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครโมโซม

และการแบ่งเซลล์

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน	กลุ่มละ	3-5	คน	เพื่อท�า

แบบจ�าลองโครโมโซมร่างกายของคน

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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√Ÿª∑’Ë 1.3 ‚§√‚¡‚´¡ª°μ‘¢Õß‡æ»À≠‘ß

√Ÿª∑’Ë 1.2 ‚§√‚¡‚´¡ª°μ‘¢Õß‡æ»™“¬

1.3 ÕÕ‚μ‚´¡

ÕÕ‚μ‚´¡ §◊Õ‚§√‚¡‚´¡∑’Ë· ¥ß≈—°…≥–μà“ßÊ ¢Õß√à“ß°“¬¡’∑—ÈßÀ¡¥ 22 §Ÿà ∂â“¢“¥À√◊Õ‡°‘π®–‡°‘¥

§«“¡º‘¥ª°μ‘¢Õß√à“ß°“¬ ´÷Ëß®– “¡“√∂∂à“¬∑Õ¥≈—°…≥–º‘¥ª°μ‘π—Èπ®“°∫√√æ∫ÿ√ÿ…∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡

μ“√“ß∑’Ë 1.1 ®”π«π‚§√‚¡‚´¡¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ∫“ß™π‘¥

     ‘Ëß¡’™’«‘μ    ®”π«π‚§√‚¡‚´¡¢Õß‡´≈≈å√à“ß°“¬

§π 46 ‚§√‚¡‚´¡ À√◊Õ 23 §Ÿà

≈‘ß™‘¡·ªπ´’ 48 ‚§√‚¡‚´¡ À√◊Õ 24 §Ÿà

 ÿπ—¢ 78 ‚§√‚¡‚´¡ À√◊Õ 39 §Ÿà

·¡« 38 ‚§√‚¡‚´¡ À√◊Õ 19 §Ÿà

°∫ 26 ‚§√‚¡‚´¡ À√◊Õ 13 §Ÿà

·¡≈ßÀ«’Ë 8 ‚§√‚¡‚´¡ À√◊Õ 4 §Ÿà

1 2 3 54

A B

D

13 14 15 16 17 18

E

19 20 21 22

F G

Y

6 7 8 9 10 11 12

X

C

1 2 3 4 5

A B

13 14 17 1815 16

ED

X

G

21 2219 20

6 7 8 9 10 11 12

X

C

F

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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√Ÿª∑’Ë 1.3 ‚§√‚¡‚´¡ª°μ‘¢Õß‡æ»À≠‘ß

√Ÿª∑’Ë 1.2 ‚§√‚¡‚´¡ª°μ‘¢Õß‡æ»™“¬

1.3 ÕÕ‚μ‚´¡

ÕÕ‚μ‚´¡ §◊Õ‚§√‚¡‚´¡∑’Ë· ¥ß≈—°…≥–μà“ßÊ ¢Õß√à“ß°“¬¡’∑—ÈßÀ¡¥ 22 §Ÿà ∂â“¢“¥À√◊Õ‡°‘π®–‡°‘¥

§«“¡º‘¥ª°μ‘¢Õß√à“ß°“¬ ´÷Ëß®– “¡“√∂∂à“¬∑Õ¥≈—°…≥–º‘¥ª°μ‘π—Èπ®“°∫√√æ∫ÿ√ÿ…∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡

μ“√“ß∑’Ë 1.1 ®”π«π‚§√‚¡‚´¡¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ∫“ß™π‘¥

     ‘Ëß¡’™’«‘μ    ®”π«π‚§√‚¡‚´¡¢Õß‡´≈≈å√à“ß°“¬

§π 46 ‚§√‚¡‚´¡ À√◊Õ 23 §Ÿà

≈‘ß™‘¡·ªπ´’ 48 ‚§√‚¡‚´¡ À√◊Õ 24 §Ÿà

 ÿπ—¢ 78 ‚§√‚¡‚´¡ À√◊Õ 39 §Ÿà

·¡« 38 ‚§√‚¡‚´¡ À√◊Õ 19 §Ÿà

°∫ 26 ‚§√‚¡‚´¡ À√◊Õ 13 §Ÿà

·¡≈ßÀ«’Ë 8 ‚§√‚¡‚´¡ À√◊Õ 4 §Ÿà

1 2 3 54

A B

D

13 14 15 16 17 18

E

19 20 21 22

F G

Y

6 7 8 9 10 11 12

X

C

1 2 3 4 5

A B

13 14 17 1815 16

ED

X

G

21 2219 20

6 7 8 9 10 11 12

X

C

F
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⎯
→

™“¬ À≠‘ß

XY XX

⎯
→

‡´≈≈å ◊∫æ—π∏ÿå (Õ ÿ®‘) (‰¢à)

1.4 ‚§√‚¡‚´¡‡æ»

‚§√‚¡‚´¡‡æ» ‡ªìπ‚§√‚¡‚´¡§Ÿà∑’Ë 23 ¢Õß¡πÿ…¬å ≈—°…≥–¢Õß‡æ»À≠‘ßÀ√◊Õ‡æ»™“¬¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫

‚§√‚¡‚´¡‡æ»∑’Ë¡“®—∫§Ÿà°—π ‚¥¬∑’Ë‡æ»À≠‘ß®–¡’‚§√‚¡‚´¡‡æ»‡ªìπ XX ·≈–‡æ»™“¬¡’‚§√‚¡‚´¡‡æ»‡ªìπ XY

‡´≈≈å ◊∫æ—π∏ÿå‡æ»À≠‘ß §◊Õ ‰¢à ¡’‚§√‚¡‚´¡‡æ»‡ªìπ X ‡æ’¬ß™π‘¥‡¥’¬«  à«π‡´≈≈å ◊∫æ—π∏ÿå‡æ»™“¬ §◊Õ

‡´≈≈åÕ ÿ®‘ ¡’‚§√‚¡‚´¡‡æ» 2 ™π‘¥ §◊Õ X ·≈– Y ‡¡◊ËÕ‚§√‚¡‚´¡ X ®“°‡´≈≈åÕ ÿ®‘¢ÕßæàÕ®—∫§Ÿà°—∫‚§√‚¡‚´¡ X

®“°‡´≈≈å‰¢à¢Õß·¡à ®–‰¥â≈Ÿ°‡æ»À≠‘ß ¡’‚§√‚¡‚´¡·∫∫ XX ·μà∂â“‚§√‚¡‚´¡  Y ®“°‡´≈≈åÕ ÿ®‘¢ÕßæàÕ®—∫§Ÿà°—∫

‚§√‚¡‚´¡ X ®“°‡´≈≈å‰¢à¢Õß·¡à ®–‰¥â≈Ÿ°‡æ»™“¬ ¡’‚§√‚¡‚´¡·∫∫ XY ¥—ß·ºπ¿“æ∑’Ë 1.1

®“°·ºπ¿“æ∑’Ë 1.1 æ∫«à“¡’‚Õ°“ ‰¥â≈Ÿ°‡æ»™“¬·≈–‡æ»À≠‘ß√âÕ¬≈– 50

2. §«“¡º‘¥ª°μ‘∑’Ë‡°‘¥®“°°“√∂à“¬∑Õ¥
≈—°…≥–∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡

°“√∂à“¬∑Õ¥≈—°…≥–∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡®“°·¡à (XX) ·≈–æàÕ (XY) Õ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡º‘¥ª°μ‘À√◊Õ‡°‘¥

‚√§‰¥â 4 ª√–‡¿∑ ¥—ßπ’È

·ºπ¿“æ∑’Ë 1.1 °“√‡°‘¥‡æ»™“¬·≈–‡æ»À≠‘ß

æàÕ ·¡à

XY XX

X  ,  Y  X , X

XX ,  XX ,  XY ,  XY

À≠‘ß À≠‘ß ™“¬ ™“¬

ครูซักถามนักเรียน

	 ค�ำถำม	:	

 - เด็กทารกทีเ่ป็นโรคตัง้แต่แรกเกิดมสีาเหต ุ

มาจากสิ่งใดบ้าง

	 -	 โรคทีเ่กดิจากความผดิปกตขิองโครโมโซม

มีวิธีรักษาหรือไม่	อย่างไร

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

	 1.	 โรคตาบอดสี	(colorless)

	 2.	 โรคทาลัสซีเมีย	(thalassemia)

	 3.	 โรคฮีโมฟิเลีย	(hemophelia)

	 4.	 โรคโลหติจางชนดิเมด็เลอืดรปูเคยีว	(sickle	

cell	anemia)

	 5.	 ผิวเผือก	(albino)

	 6.	 มิวเทชัน	(mutation)

	 7.	 แอลลีลเด่น

	 8.	 แอลลีลด้อย

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

	 1.	 ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	5-14

	 2.	 ครูแบ่งกลุ ่มนักเรียน	 กลุ ่มละ	 2-3	 คน	

	 	 เพื่อสืบค้นเกี่ยวกับโรคท่ีถ ่ายทอดทาง

พนัธกุรรม	แล้วท�าบอร์ดความรูเ้พ่ือน�าเสนอ 

หน้าชั้นเรียน

	 3.	 นกัเรยีนสรปุความรูเ้กีย่วกบัโรคทีถ่่ายทอด

ทางพันธุกรรมในรูปของใบงานหรือตาราง

เปรียบเทียบ

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นกัเรยีนสบืค้นเพิม่เตมิเกีย่วกับโรคทีถ่่ายทอด

ทางพันธุกรรมจาก	Search	engine	ต่างๆ

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

บอร์ดความรู ้ เ ก่ียวกับโรคที่ถ ่ายทอดทาง

พันธุกรรมกลุ่มละ	1	บอร์ด

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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1. ÕÕ‚μ‚´¡¡’ 22 §Ÿà

§«“¡º‘¥ª°μ‘‡°‘¥®“°

¡’‚§√‚¡‚´¡ ‡°‘πÀ√◊Õ

√Ÿª√à “ß‚§√‚¡‚´¡

¢“¥À“¬‰ª∫“ß à«π

‡™àπ °≈ÿà¡Õ“°“√¥“«πå

°≈ÿà ¡Õ“°“√§√‘¥Ÿ™“μå

°≈ÿà¡Õ“°“√‡ÕÁ¥‡«‘√å¥

·≈–°≈ÿà¡Õ“°“√‡æ‡∑“

§«“¡º‘¥ª°μ‘∑’Ë‡°‘¥®“°°“√∂à“¬∑Õ¥≈—°…≥–∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡

À“¬‰ª

∫“ß à«π

ª°μ‘

‡°‘π

3. °“√∂à“¬∑Õ¥¬’πÀ√◊Õ

Àπà«¬æ—π∏ÿ°√√¡∑’Ëº‘¥

ª°μ‘‚¥¬¬’π¥âÕ¬∑’ËÕ¬Ÿà

∫π‚§√‚¡‚´¡ X

∑”„Àâ‡°‘¥Õ“°“√À√◊Õ‚√§

‡™àπ μ“∫Õ¥ ’ °≈â“¡‡π◊ÈÕ

≈’∫

4. °“√∂à“¬∑Õ¥¬’π∑’Ëº‘¥

ª°μ‘‚¥¬¬’π∑’ËÕ¬Ÿà∫π

‚§√‚¡‚´¡

‡™àπ ∑“≈— ´’‡¡’¬

2. ‚§√‚¡‚´¡‡æ»‡ªìπ

‚§√‚¡‚´¡§Ÿà∑’Ë 23 §«“¡

º‘¥ª°μ‘Õ“®‡°‘¥®“°

- ‚§√‚¡‚´¡ X ¢“¥

À√◊Õ‡°‘π®“°ª°μ‘

- ‚§√‚¡‚´¡ Y ‡°‘π®“°

ª°μ‘ (´Ÿ‡ªÕ√å·¡π)

‡™àπ °≈ÿà¡Õ“°“√‡∑Õ√å‡πÕ√å
(XO)

2.1 §«“¡º‘¥ª°μ‘¢ÕßÕÕ‚μ‚´¡

‚√§∑’Ë‡°‘¥®“°§«“¡º‘¥ª°μ‘¢ÕßÕÕ‚μ‚´¡ »÷°…“§«“¡º‘¥ª°μ‘  “‡Àμÿ ·≈–≈—°…≥–Õ“°“√‰¥â¥—ßπ’È

μ“√“ß∑’Ë 1.2 ‚√§  “‡Àμÿ ·≈–Õ“°“√ºŸâªÉ«¬∑’Ë‡°‘¥®“°§«“¡º‘¥ª°μ‘¢ÕßÕÕ‚μ‚´¡

‚√§/§«“¡º‘¥ª°μ‘
 “‡Àμÿ¢Õß

≈—°…≥–/Õ“°“√¢ÕßºŸâªÉ«¬
§«“¡º‘¥ª°μ‘

°≈ÿà¡Õ“°“√¥“«πå ‚§√‚¡‚´¡§Ÿà∑’Ë 21 ‡°‘π À“ßμ“™’È¢÷Èπ ≈‘Èπ®ÿ°ª“°

(Down’s syndrome) ¡“ 1 ‚§√‚¡‚´¡ »’√…–·∫π ¥—Èß®¡Ÿ°·∫π

ªí≠≠“ÕàÕπ æ∫∫àÕ¬„π

·¡àμ—Èß§√√¿åμÕπÕ“¬ÿ

¡“°

°≈ÿà¡Õ“°“√§√‘¥Ÿ™“μå À√◊Õ ‚§√‚¡‚´¡§Ÿà∑’Ë 5 À“¬‰ª »’√…–‡≈Á°°«à“ª°μ‘ Àπâ“

°≈ÿà¡Õ“°“√·§∑§√“¬ ∫“ß à«π °≈¡ „∫ÀŸμË”°«à“ª°μ‘

(cri-du-chat/Cat cry μ“Àà“ß°—π À“ßμ“™’È¢÷Èπ

syndrome) ¥—Èß®¡Ÿ°·∫π §“ß‡≈Á°

π‘È«¡◊Õ —Èπ √âÕß‡ ’¬ß

‡À¡◊Õπ·¡« ªí≠≠“ÕàÕπ

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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1. ÕÕ‚μ‚´¡¡’ 22 §Ÿà

§«“¡º‘¥ª°μ‘‡°‘¥®“°

¡’‚§√‚¡‚´¡ ‡°‘πÀ√◊Õ

√Ÿª√à “ß‚§√‚¡‚´¡

¢“¥À“¬‰ª∫“ß à«π

‡™àπ °≈ÿà¡Õ“°“√¥“«πå

°≈ÿà ¡Õ“°“√§√‘¥Ÿ™“μå

°≈ÿà¡Õ“°“√‡ÕÁ¥‡«‘√å¥

·≈–°≈ÿà¡Õ“°“√‡æ‡∑“

§«“¡º‘¥ª°μ‘∑’Ë‡°‘¥®“°°“√∂à“¬∑Õ¥≈—°…≥–∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡

À“¬‰ª

∫“ß à«π

ª°μ‘

‡°‘π

3. °“√∂à“¬∑Õ¥¬’πÀ√◊Õ

Àπà«¬æ—π∏ÿ°√√¡∑’Ëº‘¥

ª°μ‘‚¥¬¬’π¥âÕ¬∑’ËÕ¬Ÿà

∫π‚§√‚¡‚´¡ X

∑”„Àâ‡°‘¥Õ“°“√À√◊Õ‚√§

‡™àπ μ“∫Õ¥ ’ °≈â“¡‡π◊ÈÕ

≈’∫

4. °“√∂à“¬∑Õ¥¬’π∑’Ëº‘¥

ª°μ‘‚¥¬¬’π∑’ËÕ¬Ÿà∫π

‚§√‚¡‚´¡

‡™àπ ∑“≈— ´’‡¡’¬

2. ‚§√‚¡‚´¡‡æ»‡ªìπ

‚§√‚¡‚´¡§Ÿà∑’Ë 23 §«“¡

º‘¥ª°μ‘Õ“®‡°‘¥®“°

- ‚§√‚¡‚´¡ X ¢“¥

À√◊Õ‡°‘π®“°ª°μ‘

- ‚§√‚¡‚´¡ Y ‡°‘π®“°

ª°μ‘ (´Ÿ‡ªÕ√å·¡π)

‡™àπ °≈ÿà¡Õ“°“√‡∑Õ√å‡πÕ√å
(XO)

2.1 §«“¡º‘¥ª°μ‘¢ÕßÕÕ‚μ‚´¡

‚√§∑’Ë‡°‘¥®“°§«“¡º‘¥ª°μ‘¢ÕßÕÕ‚μ‚´¡ »÷°…“§«“¡º‘¥ª°μ‘  “‡Àμÿ ·≈–≈—°…≥–Õ“°“√‰¥â¥—ßπ’È

μ“√“ß∑’Ë 1.2 ‚√§  “‡Àμÿ ·≈–Õ“°“√ºŸâªÉ«¬∑’Ë‡°‘¥®“°§«“¡º‘¥ª°μ‘¢ÕßÕÕ‚μ‚´¡

‚√§/§«“¡º‘¥ª°μ‘
 “‡Àμÿ¢Õß

≈—°…≥–/Õ“°“√¢ÕßºŸâªÉ«¬
§«“¡º‘¥ª°μ‘

°≈ÿà¡Õ“°“√¥“«πå ‚§√‚¡‚´¡§Ÿà∑’Ë 21 ‡°‘π À“ßμ“™’È¢÷Èπ ≈‘Èπ®ÿ°ª“°

(Down’s syndrome) ¡“ 1 ‚§√‚¡‚´¡ »’√…–·∫π ¥—Èß®¡Ÿ°·∫π

ªí≠≠“ÕàÕπ æ∫∫àÕ¬„π

·¡àμ—Èß§√√¿åμÕπÕ“¬ÿ

¡“°

°≈ÿà¡Õ“°“√§√‘¥Ÿ™“μå À√◊Õ ‚§√‚¡‚´¡§Ÿà∑’Ë 5 À“¬‰ª »’√…–‡≈Á°°«à“ª°μ‘ Àπâ“

°≈ÿà¡Õ“°“√·§∑§√“¬ ∫“ß à«π °≈¡ „∫ÀŸμË”°«à“ª°μ‘

(cri-du-chat/Cat cry μ“Àà“ß°—π À“ßμ“™’È¢÷Èπ

syndrome) ¥—Èß®¡Ÿ°·∫π §“ß‡≈Á°

π‘È«¡◊Õ —Èπ √âÕß‡ ’¬ß

‡À¡◊Õπ·¡« ªí≠≠“ÕàÕπ
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ª°μ‘

‡°‘π

ª°μ‘
‡°‘π

‚√§/§«“¡º‘¥ª°μ‘
 “‡Àμÿ¢Õß

≈—°…≥–/Õ“°“√¢ÕßºŸâªÉ«¬
§«“¡º‘¥ª°μ‘

°≈ÿà¡Õ“°“√‡ÕÁ¥‡«‘√å¥ ‚§√‚¡‚´¡§Ÿà∑’Ë 18 ‡°‘π ªí≠≠“ÕàÕπ ÀŸ·À≈¡

(Edwards syndrome) ¡“ 1 ‚§√‚¡‚´¡ §“ß‡≈Á° ª“°·§∫

„∫ÀŸ‡≈Á°º‘¥ª°μ‘ À—«„®

º‘¥ª°μ‘ ¢âÕ¡◊Õ·≈–

¢âÕ‡∑â“∫‘¥

°≈ÿà¡Õ“°“√‡æ‡∑“ ‚§√‚¡‚´¡§Ÿà∑’Ë 13 ªí≠≠“ÕàÕπ μ“‡≈Á°

(Patau syndrome) ‡°‘π¡“ 1 ‚§√‚¡‚´¡ »’√…–‡≈Á° ª“°·À«àß

‡æ¥“π‚À«à ¡’π‘È«‡°‘π

À—«„®√—Ë« Õ«—¬«–¿“¬„π

æ‘°“√ ¡—°‡ ’¬™’«‘μ

μ—Èß·μà·√°‡°‘¥

2.2 §«“¡º‘¥ª°μ‘¢Õß‚§√‚¡‚´¡‡æ»

§«“¡º‘¥ª°μ‘¢Õß√à“ß°“¬∫“ß§√—ÈßÕ“®¡“®“°§«“¡º‘¥ª°μ‘¢Õß‚§√‚¡‚´¡‡æ» ‚§√‚¡‚´¡‡æ»∑’Ëº‘¥ª°μ‘

Õ“®‡°‘¥®“°®”π«πÀ√◊Õ√Ÿª√à“ß¢Õß‚§√‚¡‚´¡‡æ»º‘¥ª°μ‘ ∫“ß°√≥’¡’‚§√‚¡‚´¡ X ¡“°‡°‘πª°μ‘À√◊ÕπâÕ¬°«à“ª°μ‘

∫“ß§√—Èß¡’‚§√‚¡‚´¡ Y ¡“°‡°‘πª°μ‘ ´÷Ëß àßº≈„Àâ‡°‘¥§«“¡º‘¥ª°μ‘∑—Èß∑“ß√à“ß°“¬·≈–®‘μ„®μà“ß°—π ·≈–¬—ß àß

º≈∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡‰ª Ÿà≈Ÿ°À≈“πÕ’°¥â«¬ ¥—ßμ—«Õ¬à“ß‚§√‚¡‚´¡‡æ»º‘¥ª°μ‘¥—ßπ’È

1. ‚§√‚¡‚´¡‡æ»‡ªìπ XXY ‡ªìπ‡æ»™“¬∑’Ë¡’‡μâ“π¡‚μ§≈â“¬‡æ»À≠‘ß Õ«—¬«–‡æ»‡≈Á° ‰¡à √â“ß‡™◊ÈÕÕ ÿ®‘

®÷ß‡ªìπÀ¡—π ¥—ßπ—Èπ ‚§√‚¡‚´¡„π‡´≈≈å√à“ß°“¬®–‡ªìπ 44�XXY ´÷Ëß‡∑à“°—∫ 47 ‚§√‚¡‚´¡

2. ‚§√‚¡‚´¡‡æ»‡ªìπ XYY  ‡ªìπ‡æ»™“¬∑’Ë¡’√Ÿª√à“ß Ÿß„À≠à°«à“ª°μ‘ Õ“√¡≥å√â“¬ ‚¡‚Àßà“¬ ∫“ß√“¬

¡’®‘μ„®‰¡àª°μ‘·≈–‡ªìπÀ¡—π ·μà¡’∫“ß√“¬∑’Ë®‘μ„®ª°μ‘·≈–‰¡à‡ªìπÀ¡—π ¥—ßπ—Èπ ‚§√‚¡‚´¡„π‡´≈≈å√à“ß°“¬®–‡ªìπ

44�XYY ´÷Ëß‡∑à“°—∫ 47 ‚§√‚¡‚´¡ Õ“®‡√’¬°«à“ ºŸâªÉ«¬∑’Ë‡ªìπ·∫∫´Ÿ‡ªÕ√å·¡π

3. ‚§√‚¡‚´¡‡æ»‡ªìπ XXX  ‡ªìπ‡æ»À≠‘ß∑’Ë¡’≈—°…≥–∑—Ë«‰ª¥Ÿª°μ‘ ·μà¡’ μ‘ªí≠≠“μË”°«à“√–¥—∫ª°μ‘

∂â“‰¡à‡ªìπÀ¡—π ¥—ßπ—Èπ ‚§√‚¡‚´¡„π‡´≈≈å√à“ß°“¬®–‡ªìπ 44�XXX ÷́Ëß‡∑à“°—∫ 47 ‚§√‚¡‚´¡ ≈Ÿ°∑’Ë‡°‘¥¡“®“°

À≠‘ß∑’Ë¡’‚§√‚¡‚´¡·∫∫π’ÈÕ“®¡’§«“¡º‘¥ª°μ‘∑“ß‚§√‚¡‚´¡‡æ»‡À¡◊Õπ·¡àÀ√◊Õ‡ªìπ XXY ‰¥â

4. ‚§√‚¡‚´¡‡æ»‡ªìπ XO  ‡ªìπ‡æ»À≠‘ß √Ÿª√à“ß‡μ’È¬ ‡ªìπÀ¡—π ‡æ√“–Õ«—¬«–‡æ»¡’¢π“¥‡≈Á° √—ß‰¢àΩÉÕ

º≈‘μ‰¢à‰¡à‰¥â §Õ —Èπ‡π◊ÈÕæ—∫‰ª¡“ ¥—ßπ—Èπ ‚§√‚¡‚´¡„π‡´≈≈å√à“ß°“¬®–‡ªìπ 44�XO ´÷Ëß‡∑à“°—∫ 45 ‚§√‚¡‚´¡

‚§√‚¡‚´¡ X ¡’¢π“¥„À≠à ¡’¬’π®”π«π¡“° ¬’π∑ÿ°¬’π∑’ËÕ¬Ÿà∫π‚§√‚¡‚´¡ X ‡ªìπ¬’π∑’Ë‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß°—∫‡æ»

¬’π∫“ß¬’πÕ“®§«∫§ÿ¡≈—°…≥–‡æ» ·μà¬’π à«π„À≠à∫π‚§√‚¡‚´¡ X ‰¡à‰¥â§«∫§ÿ¡≈—°…≥–‡æ»  à«π‚§√‚¡‚´¡ Y

¡’¢π“¥‡≈Á° ¡’¬’πÕ¬Ÿà®”π«ππâÕ¬°«à“  à«π„À≠à‡ªìπ¬’π∑’Ë§«∫§ÿ¡≈—°…≥–¢Õß‡æ»™“¬

μ“√“ß∑’Ë 1.2 ‚√§  “‡Àμÿ ·≈–Õ“°“√ºŸâªÉ«¬∑’Ë‡°‘¥®“°§«“¡º‘¥ª°μ‘¢ÕßÕÕ‚μ‚´¡ (μàÕ)

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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2.3 ‚√§∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡∑’Ë∂à“¬∑Õ¥∑“ß‚§√‚¡‚´¡‡æ»

°“√∂à“¬∑Õ¥æ—π∏ÿ°√√¡¢Õß‚§√‚¡‚´¡‡æ»‡°‘¥®“°¬’π∑’Ë§«∫§ÿ¡≈—°…≥–μà“ßÊ ÷́ËßÕ¬Ÿà∫π‚§√‚¡‚´¡ X

®“°°“√»÷°…“æ∫«à“¡’≈—°…≥–∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡À√◊Õ‚√§∫“ß‚√§∑’Ë§«∫§ÿ¡¥â«¬·Õ≈≈’≈¥âÕ¬∫π‚§√‚¡‚´¡ X ∑”„Àâ

‡æ»À≠‘ß´÷Ëß¡’‚§√‚¡‚´¡ X Õ¬Ÿà 2 ‚§√‚¡‚´¡ ‡¡◊ËÕ¡’·Õ≈≈’≈¥âÕ¬ 1 ·Õ≈≈’≈ ®–‰¡à· ¥ßÕ“°“√¢Õß‚√§æ—π∏ÿ°√√¡

π—Èπ„Àâª√“°Ø ·μàºŸâÀ≠‘ß®–‡ªìπæ“À–¢Õß‚√§∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡π—Èπ  à«π‡æ»™“¬¡’‚§√‚¡‚´¡ X Õ¬Ÿà 1 ‚§√‚¡‚´¡ ∂â“‰¥â

√—∫·Õ≈≈’≈¥âÕ¬‡æ’¬ß·Õ≈≈’≈‡¥’¬«°Á “¡“√∂· ¥ß≈—°…≥–¢Õß‚√§æ—π∏ÿ°√√¡π—Èπ„Àâª√“°Ø‰¥â ¥—ß·ºπ¿“æ∑’Ë 1.2

‚§√‚¡‚´¡ XX

‚§√‚¡‚´¡  ‚§√‚¡‚´¡
X            Y

‚§√‚¡‚´¡ XY

¬’π§«∫§ÿ¡≈—°…≥–

‡≈◊Õ¥‰À≈‰¡àÀ¬ÿ¥

¬’π§«∫§ÿ¡≈—°…≥–

μ“∫Õ¥ ’

μ—«Õ¬à“ß≈—°…≥–∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡∑’Ë§«∫§ÿ¡‚¥¬¬’π∫π‚§√‚¡‚´¡ X

¬’π§«∫§ÿ¡≈—°…≥–

°≈â“¡‡π◊ÈÕ≈’∫

‚√§≈—°…≥–°≈â“¡‡π◊ÈÕ≈’∫‚√§μ“∫Õ¥ ’

‚√§∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡
∑’Ë∂à“¬∑Õ¥∑“ß
‚§√‚¡‚´¡‡æ»

‚√§‡≈◊Õ¥‰À≈‰¡àÀ¬ÿ¥
(Œ’‚¡øî‡≈’¬)

·ºπ¿“æ∑’Ë 1.2 · ¥ß‚√§∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡∑’Ë∂à“¬∑Õ¥∑“ß‚§√‚¡‚´¡‡æ»

‚§√‚¡‚´¡  ‚§√‚¡‚´¡
X            X

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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2.3 ‚√§∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡∑’Ë∂à“¬∑Õ¥∑“ß‚§√‚¡‚´¡‡æ»

°“√∂à“¬∑Õ¥æ—π∏ÿ°√√¡¢Õß‚§√‚¡‚´¡‡æ»‡°‘¥®“°¬’π∑’Ë§«∫§ÿ¡≈—°…≥–μà“ßÊ ÷́ËßÕ¬Ÿà∫π‚§√‚¡‚´¡ X

®“°°“√»÷°…“æ∫«à“¡’≈—°…≥–∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡À√◊Õ‚√§∫“ß‚√§∑’Ë§«∫§ÿ¡¥â«¬·Õ≈≈’≈¥âÕ¬∫π‚§√‚¡‚´¡ X ∑”„Àâ

‡æ»À≠‘ß´÷Ëß¡’‚§√‚¡‚´¡ X Õ¬Ÿà 2 ‚§√‚¡‚´¡ ‡¡◊ËÕ¡’·Õ≈≈’≈¥âÕ¬ 1 ·Õ≈≈’≈ ®–‰¡à· ¥ßÕ“°“√¢Õß‚√§æ—π∏ÿ°√√¡

π—Èπ„Àâª√“°Ø ·μàºŸâÀ≠‘ß®–‡ªìπæ“À–¢Õß‚√§∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡π—Èπ  à«π‡æ»™“¬¡’‚§√‚¡‚´¡ X Õ¬Ÿà 1 ‚§√‚¡‚´¡ ∂â“‰¥â

√—∫·Õ≈≈’≈¥âÕ¬‡æ’¬ß·Õ≈≈’≈‡¥’¬«°Á “¡“√∂· ¥ß≈—°…≥–¢Õß‚√§æ—π∏ÿ°√√¡π—Èπ„Àâª√“°Ø‰¥â ¥—ß·ºπ¿“æ∑’Ë 1.2

‚§√‚¡‚´¡ XX

‚§√‚¡‚´¡  ‚§√‚¡‚´¡
X            Y

‚§√‚¡‚´¡ XY

¬’π§«∫§ÿ¡≈—°…≥–

‡≈◊Õ¥‰À≈‰¡àÀ¬ÿ¥

¬’π§«∫§ÿ¡≈—°…≥–

μ“∫Õ¥ ’

μ—«Õ¬à“ß≈—°…≥–∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡∑’Ë§«∫§ÿ¡‚¥¬¬’π∫π‚§√‚¡‚´¡ X

¬’π§«∫§ÿ¡≈—°…≥–

°≈â“¡‡π◊ÈÕ≈’∫

‚√§≈—°…≥–°≈â“¡‡π◊ÈÕ≈’∫‚√§μ“∫Õ¥ ’

‚√§∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡
∑’Ë∂à“¬∑Õ¥∑“ß
‚§√‚¡‚´¡‡æ»

‚√§‡≈◊Õ¥‰À≈‰¡àÀ¬ÿ¥
(Œ’‚¡øî‡≈’¬)

·ºπ¿“æ∑’Ë 1.2 · ¥ß‚√§∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡∑’Ë∂à“¬∑Õ¥∑“ß‚§√‚¡‚´¡‡æ»

‚§√‚¡‚´¡  ‚§√‚¡‚´¡
X            X

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 9

● μ“∫Õ¥ ’ ‡ªìπÕ“°“√∑’Ëμ“¢ÕßºŸâªÉ«¬·ª√º≈¢Õß¿“æ ’º‘¥‰ª®“°§πμ“ª°μ‘ °“√∂à“¬∑Õ¥≈—°…≥–

μ“∫Õ¥ ’∑’Ë§«∫§ÿ¡‚¥¬¬’π∑’ËÕ¬Ÿà∫π‚§√‚¡‚´¡ X ≈—°…≥–μ“∫Õ¥ ’‡ªìπ·Õ≈≈’≈¥âÕ¬ ™“¬μ“ª°μ‘ (X
●

Y) ·μàßß“π

°—∫À≠‘ßμ“ª°μ‘∑’Ë‡ªìπæ“À–¢Õß‚√§μ“∫Õ¥ ’ (X
●

X
●

) ·ΩßÕ¬Ÿà ¥—ßπ—Èπ≈Ÿ°∑’Ë‡°‘¥¡“¡’‚Õ°“  μ“ª°μ‘ μ“∫Õ¥ ’ ·≈–

‡ªìπæ“À–¢Õßμ“∫Õ¥ ’μ“¡ —¥ à«π ¥—ß·ºπ¿“æ∑’Ë 1.3

°”Àπ¥„Àâ ·Õ≈≈’≈μ“ª°μ‘ (‡¥àπ)

·Õ≈≈’≈μ“∫Õ¥ ’ (¥âÕ¬)

™“¬‡ªìπ‚√§Œ’‚¡øî‡≈’¬

⎯
→

⎯
→

À≠‘ßª°μ‘ ·μà‡ªìπæ“À–¢Õß‚√§Œ’‚¡øî‡≈’¬

XY

XY XX

‡´≈≈åÕ ÿ®‘ X X

≈Ÿ° XX XX XY

‡´≈≈å‰¢à

À≠‘ßª°μ‘ ·μà‡ªìπ

æ“À–¢Õß‚√§

Œ’‚¡øî‡≈’¬

™“¬‡ªìπ‚√§Œ’‚¡øî‡≈’¬™“¬ª°μ‘ À≠‘ß‡ªìπ‚√§Œ’‚¡øî‡≈’¬

, ,

, , ,

YX

·ºπ¿“æ∑’Ë 1.4 °“√∂à“¬∑Õ¥≈—°…≥–Œ’‚¡øî‡≈’¬

°”Àπ¥„Àâ

   = ·Õ≈≈’≈¥âÕ¬

   = ·Õ≈≈’≈‡¥àπ

º≈°“√∂à“¬∑Õ¥≈—°…≥–

XX  = À≠‘ßª√“°ØÕ“°“√

XX  = À≠‘ß‰¡àª√“°ØÕ“°“√

XY  = ™“¬ª√“°ØÕ“°“√

XY  = ™“¬‰¡àª√“°ØÕ“°“√

®“°·ºπ¿“æ∑’Ë 1.3   √ÿª‰¥â¥—ßπ’È

1. ≈Ÿ°‡æ»™“¬·μà≈–§π¡’‚Õ°“ μ“∫Õ¥ ’√âÕ¬≈– 50 μ“ª°μ‘√âÕ¬≈– 50

2. ≈Ÿ°‡æ»À≠‘ß∑ÿ°§π∑’Ë‡°‘¥¡“μ“ª°μ‘

3. ≈Ÿ°‡æ»À≠‘ß¡’‚Õ°“ ‡ªìπæ“À–¢Õß‚√§μ“∫Õ¥ ’√âÕ¬≈– 50  À√◊Õ 1 : 1

● ‚√§Œ’‚¡øî‡≈’¬ (hemophelia) ‡ªìπ‚√§∑’Ë¡’Õ“°“√¢Õß‡≈◊Õ¥‰À≈‰¡àÀ¬ÿ¥ ‡ªìπ‚√§∑’Ë∂à“¬∑Õ¥∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡

∑’Ë∂Ÿ°§«∫§ÿ¡‚¥¬·Õ≈≈’≈¥âÕ¬∫π‚§√‚¡‚´¡ X ¥—ßμ—«Õ¬à“ß ™“¬‡ªìπ‚√§Œ’‚¡øî‡≈’¬·μàßß“π°—∫À≠‘ßª°μ‘·μà‡ªìπ

æ“À–¢Õß‚√§Œ’‚¡øî‡≈’¬

°”Àπ¥„Àâ ·Õ≈≈’≈ª°μ‘

·Õ≈≈’≈‚√§Œ’‚¡øî‡≈’¬

æàÕμ“ª°μ‘ ·¡àμ“ª°μ‘ ·μà‡ªìπæ“À–¢Õß‚√§μ“∫Õ¥ ’

⎯
→

⎯
→

XY

XY XX

‡´≈≈åÕ ÿ®‘ X X

≈Ÿ° XX XX XY

‡´≈≈å‰¢à

À≠‘ßμ“ª°μ‘ ™“¬μ“∫Õ¥ ’™“¬μ“ª°μ‘À≠‘ßμ“ª°μ‘ ·μà‡ªìπ

æ“À–¢Õß¬’πμ“∫Õ¥ ’

, ,

, , ,

YX

·ºπ¿“æ∑’Ë 1.3 °“√∂à“¬∑Õ¥≈—°…≥–μ“∫Õ¥ ’

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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‡´≈≈å‡¡Á¥‡≈◊Õ¥·¥ßª°μ‘
‡´≈≈å‡¡Á¥‡≈◊Õ¥·¥ß√Ÿª‡§’¬«

√Ÿª∑’Ë 1.5 ‡´≈≈å‡¡Á¥‡≈◊Õ¥ª°μ‘·≈–√Ÿª‡§’¬«

®“°·ºπ¿“æ∑’Ë 1.4  √ÿª‰¥â¥—ßπ’È

1. ≈Ÿ°∑’Ë‡°‘¥¡“¡’‚Õ°“ ‡ªìπ‚√§Œ’‚¡øî‡≈’¬√âÕ¬≈– 50

2. ≈Ÿ°∑’Ë‡°‘¥¡“¡’‚Õ°“ ª°μ‘ ·≈–‰¡à‡ªìπæ“À–¢Õß‚√§Œ’‚¡øî‡≈’¬√âÕ¬≈– 25

3. Õ—μ√“ à«π¢Õß≈Ÿ°‡æ»À≠‘ß·≈–≈Ÿ°‡æ»™“¬∑’Ë‡ªìπ‚√§Œ’‚¡øî‡≈’¬‡ªìπ 1 : 1

2.4 ‚√§∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡∑’Ë‡°‘¥®“°°“√∂à“¬∑Õ¥∑“ß‚§√‚¡‚´¡

‚√§∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡∑’Ë‡°‘¥®“°°“√∂à“¬∑Õ¥∑“ß‚§√‚¡‚´¡ ‡°‘¥®“°§«“¡º‘¥ª°μ‘¢Õß‚§√ß √â“ß¬’π·≈–

‚§√‚¡‚´¡‡π◊ËÕß¡“®“°°√–∫«π°“√ √â“ß‚§√ß √â“ß‚ª√μ’π·≈–‡Õπ‰´¡å ÷́Ëß≈—°…≥–º‘¥ª°μ‘π—Èπ¡’º≈∑”„Àâ‡°‘¥‚√§

∑’Ë “¡“√∂∂à“¬∑Õ¥∑“ß‚§√‚¡‚´¡‰¥â π—°‡√’¬π®–‰¥â»÷°…“®“°μ—«Õ¬à“ßμàÕ‰ªπ’È

● ‚√§∑“≈— ´’‡¡’¬ (thalassemia) ‡°‘¥®“°°“√ √â“ß‡Œ‚¡‚°≈∫‘π≈¥πâÕ¬≈ß ‡´≈≈å‡¡Á¥‡≈◊Õ¥·¥ßº‘¥ª°μ‘

·μ°ßà“¬ ∑”„Àâ‡°‘¥¿“«–‡≈◊Õ¥®“ß‡√◊ÈÕ√—ß ´’¥ ºŸâ‡ªìπ‚√§π’È ‰¥â√—∫¬’π∑’Ë§«∫§ÿ¡°“√ √â“ß‡´≈≈å‡¡Á¥‡≈◊Õ¥·¥ßº‘¥ª°μ‘

¡“®“°æàÕ·≈–·¡à Õ“°“√∑’Ëæ∫§◊Õ μ—∫·≈–¡â“¡‚μμ—Èß·μà‡¥Á° √à“ß°“¬‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ™â“ ·§√–·°√Áπ μ—«‡μ’È¬

Àπâ“·ª≈° ®¡Ÿ°·∫π μ“Õ¬ŸàÀà“ß°—π¡“°°«à“ª°μ‘ °√–¥Ÿ°·°â¡·≈–¢“°√√‰°√°«â“ß øíπ¬◊Ëπ

● ‚√§‚≈À‘μ®“ß™π‘¥‡¡Á¥‡≈◊Õ¥√Ÿª‡§’¬« (sickel cell anemia) ‡´≈≈å‡¡Á¥‡≈◊Õ¥·¥ß∑’Ë¡’≈—°…≥–‡ªìπ

√Ÿª‡§’¬«‰¡à “¡“√∂≈”‡≈’¬ß·°ä ÕÕ°´‘‡®π‰¥â‡∑à“°—∫‡´≈≈å‡¡Á¥‡≈◊Õ¥·¥ßª°μ‘ ∑”„Àâ¢“¥ÕÕ°´‘‡®π ®÷ß√Ÿâ ÷°‡®Á∫ª«¥

ÕàÕπ‡æ≈’¬ ‰¡à¡’·√ß ‡≈◊Õ¥®“ß ·≈–¡’·π«‚πâ¡„π°“√Õÿ¥μ—πÀ≈Õ¥‡≈◊Õ¥·≈–À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ΩÕ¬ ∑”„Àâ°“√À¡ÿπ‡«’¬π

¢Õß‡≈◊Õ¥‰¡à¥’

‡´≈≈å‡¡Á¥‡≈◊Õ¥¢“«

‡´≈≈å‡¡Á¥‡≈◊Õ¥·¥ß·μ°ßà“¬

√Ÿª∑’Ë 1.4 ‡´≈≈å‡¡Á¥‡≈◊Õ¥·¥ß∑’Ëº‘¥ª°μ‘¢Õß§π∑’Ë‡ªìπ‚√§∑“≈— ´’‡¡’¬

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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‡´≈≈å‡¡Á¥‡≈◊Õ¥·¥ßª°μ‘
‡´≈≈å‡¡Á¥‡≈◊Õ¥·¥ß√Ÿª‡§’¬«

√Ÿª∑’Ë 1.5 ‡´≈≈å‡¡Á¥‡≈◊Õ¥ª°μ‘·≈–√Ÿª‡§’¬«

®“°·ºπ¿“æ∑’Ë 1.4  √ÿª‰¥â¥—ßπ’È

1. ≈Ÿ°∑’Ë‡°‘¥¡“¡’‚Õ°“ ‡ªìπ‚√§Œ’‚¡øî‡≈’¬√âÕ¬≈– 50

2. ≈Ÿ°∑’Ë‡°‘¥¡“¡’‚Õ°“ ª°μ‘ ·≈–‰¡à‡ªìπæ“À–¢Õß‚√§Œ’‚¡øî‡≈’¬√âÕ¬≈– 25

3. Õ—μ√“ à«π¢Õß≈Ÿ°‡æ»À≠‘ß·≈–≈Ÿ°‡æ»™“¬∑’Ë‡ªìπ‚√§Œ’‚¡øî‡≈’¬‡ªìπ 1 : 1

2.4 ‚√§∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡∑’Ë‡°‘¥®“°°“√∂à“¬∑Õ¥∑“ß‚§√‚¡‚´¡

‚√§∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡∑’Ë‡°‘¥®“°°“√∂à“¬∑Õ¥∑“ß‚§√‚¡‚´¡ ‡°‘¥®“°§«“¡º‘¥ª°μ‘¢Õß‚§√ß √â“ß¬’π·≈–

‚§√‚¡‚´¡‡π◊ËÕß¡“®“°°√–∫«π°“√ √â“ß‚§√ß √â“ß‚ª√μ’π·≈–‡Õπ‰´¡å ÷́Ëß≈—°…≥–º‘¥ª°μ‘π—Èπ¡’º≈∑”„Àâ‡°‘¥‚√§

∑’Ë “¡“√∂∂à“¬∑Õ¥∑“ß‚§√‚¡‚´¡‰¥â π—°‡√’¬π®–‰¥â»÷°…“®“°μ—«Õ¬à“ßμàÕ‰ªπ’È

● ‚√§∑“≈— ´’‡¡’¬ (thalassemia) ‡°‘¥®“°°“√ √â“ß‡Œ‚¡‚°≈∫‘π≈¥πâÕ¬≈ß ‡´≈≈å‡¡Á¥‡≈◊Õ¥·¥ßº‘¥ª°μ‘

·μ°ßà“¬ ∑”„Àâ‡°‘¥¿“«–‡≈◊Õ¥®“ß‡√◊ÈÕ√—ß ´’¥ ºŸâ‡ªìπ‚√§π’È ‰¥â√—∫¬’π∑’Ë§«∫§ÿ¡°“√ √â“ß‡´≈≈å‡¡Á¥‡≈◊Õ¥·¥ßº‘¥ª°μ‘

¡“®“°æàÕ·≈–·¡à Õ“°“√∑’Ëæ∫§◊Õ μ—∫·≈–¡â“¡‚μμ—Èß·μà‡¥Á° √à“ß°“¬‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ™â“ ·§√–·°√Áπ μ—«‡μ’È¬

Àπâ“·ª≈° ®¡Ÿ°·∫π μ“Õ¬ŸàÀà“ß°—π¡“°°«à“ª°μ‘ °√–¥Ÿ°·°â¡·≈–¢“°√√‰°√°«â“ß øíπ¬◊Ëπ

● ‚√§‚≈À‘μ®“ß™π‘¥‡¡Á¥‡≈◊Õ¥√Ÿª‡§’¬« (sickel cell anemia) ‡´≈≈å‡¡Á¥‡≈◊Õ¥·¥ß∑’Ë¡’≈—°…≥–‡ªìπ

√Ÿª‡§’¬«‰¡à “¡“√∂≈”‡≈’¬ß·°ä ÕÕ°´‘‡®π‰¥â‡∑à“°—∫‡´≈≈å‡¡Á¥‡≈◊Õ¥·¥ßª°μ‘ ∑”„Àâ¢“¥ÕÕ°´‘‡®π ®÷ß√Ÿâ ÷°‡®Á∫ª«¥

ÕàÕπ‡æ≈’¬ ‰¡à¡’·√ß ‡≈◊Õ¥®“ß ·≈–¡’·π«‚πâ¡„π°“√Õÿ¥μ—πÀ≈Õ¥‡≈◊Õ¥·≈–À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ΩÕ¬ ∑”„Àâ°“√À¡ÿπ‡«’¬π

¢Õß‡≈◊Õ¥‰¡à¥’

‡´≈≈å‡¡Á¥‡≈◊Õ¥¢“«

‡´≈≈å‡¡Á¥‡≈◊Õ¥·¥ß·μ°ßà“¬

√Ÿª∑’Ë 1.4 ‡´≈≈å‡¡Á¥‡≈◊Õ¥·¥ß∑’Ëº‘¥ª°μ‘¢Õß§π∑’Ë‡ªìπ‚√§∑“≈— ´’‡¡’¬
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● º‘«‡º◊Õ° (albino) ‡°‘¥®“°°“√¢“¥‡Õπ‰´¡å∑’Ë„™â —ß‡§√“–Àå‡¡Á¥ ’‡¡≈“π‘π„π‡´≈≈å„μâº‘«Àπ—ß ∑”„Àâ

º‘«Àπ—ß·≈–‡ âπº¡‡ªìπ ’¢“«

¡‘«‡∑™—π (mutation) §◊Õ §«“¡º‘¥ª°μ‘∑’Ë‡°‘¥°—∫Àπà«¬æ—π∏ÿ°√√¡À√◊Õ¬’π ∑”„ÀâÀπà«¬æ—π∏ÿ°√√¡‡ª≈’Ë¬π‰ª

®“°‡¥‘¡ ∂â“‡°‘¥„π‡´≈≈å ◊∫æ—π∏ÿå “¡“√∂∂à“¬∑Õ¥‰ª¬—ß√ÿàπμàÕ‰ª‰¥â ́ ÷ËßÕ“®∑”„Àâ‡°‘¥‚√§∫“ß™π‘¥ ‡™àπ ∑“≈— ´’‡¡’¬

‚√§‚≈À‘μ®“ß™π‘¥‡¡Á¥‡≈◊Õ¥√Ÿª‡§’¬« ‚√§º‘«‡º◊Õ° ·μà∂â“‡°‘¥„π‡´≈≈å√à“ß°“¬®–‰¡à “¡“√∂∂à“¬∑Õ¥‰ª¬—ß√ÿàπ

μàÕ‰ª‰¥â ·μà®– “¡“√∂∂à“¬∑Õ¥‰ª¬—ß‡´≈≈å∑’Ë‡°‘¥®“°°“√·∫àß‡´≈≈å¢Õß‡´≈≈åπ’ÈμàÕ‰ª

 “‡Àμÿ∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥¡‘«‡∑™—π§◊Õ°“√‰¥â√—∫√—ß ’∫“ß™π‘¥ ‡™àπ √—ß ’‡Õ°´å (X-ray) √—ß ’Õ—≈μ√“‰«‚Õ‡≈μ

(ultraviolet ray) À√◊Õ “√‡§¡’∫“ß™π‘¥ ‡™àπ °√¥‰πμ√—  (HNO2)  “√Õ–ø≈“∑Õ°´‘π (aflatoxin)  “√‡À≈à“π’È

™—°π”„Àâ‡°‘¥¡‘«‡∑™—π‰¥â

2.5 °“√π”§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫‚√§∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡

‰ª„™âª√–‚¬™πå
§«“¡º‘¥ª°μ‘À√◊Õ‚√§∑’Ë‡°‘¥®“°°“√∂à“¬∑Õ¥∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡ ´÷ËßÕ“®‡°‘¥®“°§«“¡º‘¥ª°μ‘¢ÕßÕÕ‚μ‚´¡

À√◊Õ‡°‘¥®“°‚§√‚¡‚´¡‡æ»∑’Ëº‘¥ª°μ‘ §«“¡º‘¥ª°μ‘∑’Ë∂Ÿ°∂à“¬∑Õ¥‰ª¬—ß√ÿàπ≈Ÿ°∑’Ë‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë ‰¡àμâÕß°“√„Àâ‡°‘¥ πÕ°®“°
®–¡’º≈∑“ß¥â“π√à“ß°“¬·≈â« Õ“®¡’º≈∑“ß¥â“π®‘μ„®·≈–æƒμ‘°√√¡ ¥—ßπ—Èπ ∂â“¡’§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫§«“¡º‘¥ª°μ‘
¢Õß¬’πÀ√◊Õ‚§√‚¡‚´¡°Á “¡“√∂∑’Ë®–ªÑÕß°—π‰¥â  À√◊Õ„π°√≥’∑’ËμâÕß°“√§—¥‡≈◊Õ° “¬æ—π∏ÿå —μ«åÀ√◊Õæ◊™∑’Ë¡’≈—°…≥–
μ“¡∑’ËμâÕß°“√°Á “¡“√∂„™â§«“¡√Ÿâ‡√◊ËÕß°“√∂à“¬∑Õ¥≈—°…≥–∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡¡“„™â„π°“√§—¥‡≈◊Õ°æ—π∏ÿåÀ√◊Õª√—∫ª√ÿßæ—π∏ÿå
ªí®®ÿ∫—π®÷ß‰¥âπ”§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫‚√§∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡‰ª„™âª√–‚¬™πå ¥—ßπ’È

1. °“√ªÑÕß°—π°“√‡°‘¥‚√§∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡ ∑“ß°“√·æ∑¬å “¡“√∂≈¥°“√∂à“¬∑Õ¥‚√§∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡
‰¥â¥—ßπ’È

1.1 ®—¥μ—ÈßÀπà«¬ß“π„Àâ§”ª√÷°…“·π–π”·°à§Ÿà ¡√ „Àâ¡’§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫‚√§∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡∑’ËÕ“®
‡°‘¥®“°§«“¡º‘¥ª°μ‘¢Õß‚§√‚¡‚´¡‡æ» ¬’π‡¥àπ∫πÕÕ‚μ‚´¡ ·≈–¬’π¥âÕ¬∫πÕÕ‚μ‚´¡ ∂â“§Ÿà ¡√ æ∫«à“μπ‡Õß
À√◊Õ§Ÿà ¡√ ¡’ª√–«—μ‘‚√§æ—π∏ÿ°√√¡„π§√Õ∫§√—«®–‰¥âμ—¥ ‘π„®‡≈◊Õ°«à“§«√®–¡’∫ÿμ√À√◊Õ‰¡à

1.2 °“√μ√«®§«“¡º‘¥ª°μ‘¢Õßμ—«ÕàÕπ„π∑âÕß·¡à«à“¡’ ‚§√‚¡‚´¡º‘¥ª°μ‘À√◊Õ‰¡à ‚¥¬π”πÈ”§√Ë”
´÷Ëß¡’‡´≈≈å¢Õßμ—«ÕàÕπªπÕ¬Ÿà¡“μ√«®‚§√‚¡‚´¡∑”„Àâ “¡“√∂∑√“∫‚√§∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡‰¥â À≠‘ß¡’§√√¿å∑’Ë¡’Õ“¬ÿ¡“°
μ—Èß·μà 35 ªï¢÷Èπ‰ª ·≈–§Ÿà ¡√ ∑’Ë‡§¬¡’ª√–«—μ‘¡’‚√§æ—π∏ÿ°√√¡§«√‰¥â√—∫°“√μ√«®§«“¡º‘¥ª°μ‘¢Õß‚§√‚¡‚´¡

√Ÿª∑’Ë 1.6 ≈—°…≥–º‘«‡º◊Õ°

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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2. °“√æ—≤π“æ—π∏ÿå —μ«å·≈–æ◊™  ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’≈—°…≥–μ“¡∑’ËμâÕß°“√‚¥¬§—¥‡≈◊Õ°¬’π·≈–‚§√‚¡‚´¡∑’Ë¡’
≈—°…≥–μ“¡∑’ËμâÕß°“√ ·≈â«„™â§«“¡√Ÿâ¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’™’«¿“æ∑”„Àâ‡°‘¥ —μ«åÀ√◊Õæ◊™æ—π∏ÿå„À¡àμ“¡∑’ËμâÕß°“√ ´÷Ëß

π—°‡√’¬π®–‰¥â»÷°…“μàÕ‰ª

2.6 ª√–‡¿∑¢ÕßÀπà«¬æ—π∏ÿ°√√¡

¬’πª√–°Õ∫¥â«¬·Õ≈≈’≈∑’Ë§«∫§ÿ¡≈—°…≥– 2 ·∫∫ §◊Õ

1. ·Õ≈≈’≈‡¥àπ §◊Õ ·Õ≈≈’≈∑’Ë “¡“√∂· ¥ß≈—°…≥–π—ÈπÊ ÕÕ°¡“‰¥â·¡â®–¡’‡æ’¬ß·Õ≈≈’≈‡¥’¬« ‡™àπ

·Õ≈≈’≈º¡À¬—°»°°—∫·Õ≈≈’≈º¡μ√ß ‡¡◊ËÕ¡“‡¢â“§Ÿà°—π “¡“√∂· ¥ß≈—°…≥–º¡À¬—°»°‰¥â

2. ·Õ≈≈’≈¥âÕ¬ §◊Õ ·Õ≈≈’≈∑’Ë®–· ¥ß≈—°…≥–ÕÕ°¡“‰¥â‡¡◊ËÕ¡’·Õ≈≈’≈¥âÕ¬∑—Èß®“°æàÕ·≈–·¡à¡“‡¢â“§Ÿà°—π

‡™àπ ‚√§∑“≈—  ’́‡¡’¬ ∫π‚§√‚¡‚´¡μâÕß¡’·Õ≈≈’≈¢Õß‚√§∑“≈— ´’‡¡’¬®“°æàÕ·≈–·¡à ≈Ÿ°∑’Ë‡°‘¥¡“®÷ß®–‡ªìπ‚√§

∑“≈— ´’‡¡’¬

μ“√“ß∑’Ë 1.3 μ—«Õ¬à“ß≈—°…≥–μà“ßÊ ∑’Ëπ”‚¥¬·Õ≈≈’≈‡¥àπ·≈–·Õ≈≈’≈¥âÕ¬

≈—°…≥–∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡
°“√∂à“¬∑Õ¥‚¥¬·Õ≈≈’≈

≈—°…≥–‡¥àπ ≈—°…≥–¥âÕ¬

μ‘ËßÀŸ ÀŸ¡’μ‘Ëß ÀŸ‰¡à¡’μ‘Ëß

·π«º¡∑’ËÀπâ“º“° ·π«º¡À¬—° ·π«º¡μ√ß

¢π∑’Ëπ‘È«¡◊Õ¢âÕ∑’Ë 2 ¡’ ‰¡à¡’

≈—°¬‘È¡ ¡’≈—°¬‘È¡ ‰¡à¡’≈—°¬‘È¡

º‘«Àπ—ßμ°°√– μ°°√– ª°μ‘

√‘¡Ωïª“° Àπ“ ∫“ß

 —π®¡Ÿ°  —π®¡Ÿ°‚§âß  —π®¡Ÿ°μ√ß

 “¬μ“ ª°μ‘  —Èπ

Àπ—ßμ“ μ° ‰¡àμ°

‡ âπº¡ º¡À¬—°»° º¡‡ âπμ√ß

°“√ÀàÕ≈‘Èπ ÀàÕ≈‘Èπ‰¥â ÀàÕ≈‘Èπ‰¡à‰¥â

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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2. °“√æ—≤π“æ—π∏ÿå —μ«å·≈–æ◊™  ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’≈—°…≥–μ“¡∑’ËμâÕß°“√‚¥¬§—¥‡≈◊Õ°¬’π·≈–‚§√‚¡‚´¡∑’Ë¡’
≈—°…≥–μ“¡∑’ËμâÕß°“√ ·≈â«„™â§«“¡√Ÿâ¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’™’«¿“æ∑”„Àâ‡°‘¥ —μ«åÀ√◊Õæ◊™æ—π∏ÿå„À¡àμ“¡∑’ËμâÕß°“√ ´÷Ëß

π—°‡√’¬π®–‰¥â»÷°…“μàÕ‰ª

2.6 ª√–‡¿∑¢ÕßÀπà«¬æ—π∏ÿ°√√¡

¬’πª√–°Õ∫¥â«¬·Õ≈≈’≈∑’Ë§«∫§ÿ¡≈—°…≥– 2 ·∫∫ §◊Õ

1. ·Õ≈≈’≈‡¥àπ §◊Õ ·Õ≈≈’≈∑’Ë “¡“√∂· ¥ß≈—°…≥–π—ÈπÊ ÕÕ°¡“‰¥â·¡â®–¡’‡æ’¬ß·Õ≈≈’≈‡¥’¬« ‡™àπ

·Õ≈≈’≈º¡À¬—°»°°—∫·Õ≈≈’≈º¡μ√ß ‡¡◊ËÕ¡“‡¢â“§Ÿà°—π “¡“√∂· ¥ß≈—°…≥–º¡À¬—°»°‰¥â

2. ·Õ≈≈’≈¥âÕ¬ §◊Õ ·Õ≈≈’≈∑’Ë®–· ¥ß≈—°…≥–ÕÕ°¡“‰¥â‡¡◊ËÕ¡’·Õ≈≈’≈¥âÕ¬∑—Èß®“°æàÕ·≈–·¡à¡“‡¢â“§Ÿà°—π

‡™àπ ‚√§∑“≈—  ’́‡¡’¬ ∫π‚§√‚¡‚´¡μâÕß¡’·Õ≈≈’≈¢Õß‚√§∑“≈— ´’‡¡’¬®“°æàÕ·≈–·¡à ≈Ÿ°∑’Ë‡°‘¥¡“®÷ß®–‡ªìπ‚√§

∑“≈— ´’‡¡’¬

μ“√“ß∑’Ë 1.3 μ—«Õ¬à“ß≈—°…≥–μà“ßÊ ∑’Ëπ”‚¥¬·Õ≈≈’≈‡¥àπ·≈–·Õ≈≈’≈¥âÕ¬

≈—°…≥–∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡
°“√∂à“¬∑Õ¥‚¥¬·Õ≈≈’≈

≈—°…≥–‡¥àπ ≈—°…≥–¥âÕ¬

μ‘ËßÀŸ ÀŸ¡’μ‘Ëß ÀŸ‰¡à¡’μ‘Ëß

·π«º¡∑’ËÀπâ“º“° ·π«º¡À¬—° ·π«º¡μ√ß

¢π∑’Ëπ‘È«¡◊Õ¢âÕ∑’Ë 2 ¡’ ‰¡à¡’

≈—°¬‘È¡ ¡’≈—°¬‘È¡ ‰¡à¡’≈—°¬‘È¡

º‘«Àπ—ßμ°°√– μ°°√– ª°μ‘

√‘¡Ωïª“° Àπ“ ∫“ß

 —π®¡Ÿ°  —π®¡Ÿ°‚§âß  —π®¡Ÿ°μ√ß

 “¬μ“ ª°μ‘  —Èπ

Àπ—ßμ“ μ° ‰¡àμ°

‡ âπº¡ º¡À¬—°»° º¡‡ âπμ√ß

°“√ÀàÕ≈‘Èπ ÀàÕ≈‘Èπ‰¥â ÀàÕ≈‘Èπ‰¡à‰¥â
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„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

°‘®°√√¡∑’Ë 1.1   ”√«®≈—°…≥–∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡

®“°¢âÕ¡Ÿ≈„πμ“√“ß„Àâπ—°‡√’¬π ”√«®≈—°…≥–¢Õß‡æ◊ËÕπ„πÀâÕß‡√’¬π∑’Ëª√“°Ø≈—°…≥–·Õ≈≈’≈‡¥àπÀ√◊Õ

·Õ≈≈’≈¥âÕ¬

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√ ”√«®

≈—°…≥–∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡∑’Ë —ß‡°μ‰¥â ¬’π‡¥àπ  ¬’π¥âÕ¬  ®”π«π (§π)

  °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 1

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1.  ‘Ëß¡’™’«‘μμà“ß™π‘¥°—π¡’®”π«π‚§√‚¡‚´¡‡∑à“°—πÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

2. ‚§√‚¡‚´¡¢Õß¡πÿ…¬å¡’°’Ë§Ÿà ‡ªìπÕÕ‚μ‚´¡·≈–‡ªìπ‚§√‚¡‚´¡‡æ»Õ¬à“ß≈–°’Ë§Ÿà

3. ‚§√‚¡‚´¡¢Õß‡æ»™“¬‡ªìπÕ¬à“ß‰√ ¢π“¥¢Õß‚§√‚¡‚´¡ X ·≈– Y ¡’¢π“¥Õ¬à“ß‰√

4. ·Õ≈≈’≈∑’Ë∂à“¬∑Õ¥≈—°…≥–º‘«‡º◊Õ°§◊Õ·Õ≈≈’≈„¥

5. ®ß‡¢’¬π·ºπ¿“ææ√âÕ¡ √ÿª

∂â“æàÕ‡ªìπ‚√§‚≈À‘μ®“ß™π‘¥‡¡Á¥‡≈◊Õ¥√Ÿª‡§’¬« ·¡àª°μ‘·μà‡ªìπæ“À–‚√§‚≈À‘μ®“ß™π‘¥

‡¡Á¥‡≈◊Õ¥√Ÿª‡§’¬« ‚Õ°“ °“√∂à“¬∑Õ¥‚√§‚≈À‘μ®“ß™π‘¥‡¡Á¥‡≈◊Õ¥√Ÿª‡§’¬«‰ª¬—ß≈Ÿ°‡ªìπÕ¬à“ß‰√

°”Àπ¥„Àâ ·Õ≈≈’≈‡¥àπ ‰¡à‡ªìπ‚√§‚≈À‘μ®“ß™π‘¥‡¡Á¥‡≈◊Õ¥√Ÿª‡§’¬«

·Õ≈≈’≈¥âÕ¬ ‡ªìπ‚√§‚≈À‘μ®“ß™π‘¥‡¡Á¥‡≈◊Õ¥√Ÿª‡§’¬«

6. ¬’π§◊ÕÕ–‰√ ∑”Àπâ“∑’ËÕ–‰√ ·≈–æ∫‰¥â∑’Ë‰Àπ

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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Innovation

ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม	

(ตามกลุ่มการทดลอง)	เกี่ยวกับลักษณะแอล

ลีลเด่นและแอลลีลด้อย

-		นักเรียนได้ท�าอะไรบ้าง

-	 นักเรียนรู้อะไรบ้าง

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L

	 แอลลีล	 (allele)	 คือ	 รูปแบบของยีน	

(gene)	ที่แสดงออกในแบบลักษณะต่างๆ	ใน

ลักษณะของทางพันธุกรรมหนึ่งๆ	 เช่น	 ยีน

ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมสีของดอกไม้

ชนิดหนึ่ง	 มียีนที่เป็นแอลลีลกัน	 2	 รูปแบบ	

คือ	แอลลีลของยีนที่แสดงลักษณะสีแดงใน

ดอกไม้ชนิดน้ัน	 กับแอลลีลของยีนที่แสดง

ลักษณะสีขาวในดอกไม้ชนิดนั้น	

	 โดยทั่วไปยีนจะมีแอลลีลอยู่	 2	 รูปแบบ	

แต่ถ้ายีนมีแอลลีลมากกว่า	 2	 รูปแบบ	 เช่น			

3	 หรือ	 4	 รูปแบบ	 จะถูกเรียกว่า	 มัลติเปิล

แอลลีล	(multiple	alleles)

	 ยีนที่เป็นแอลลีลกัน	 คือ	 ยีนที่เข้าคู่กัน

ได้ในการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม

หนึ่งๆ	 ซึ่งยีนที่เข้าคู่กันนี้จะเป็นยีนที่อยู่บน

ต�าแหน่งเดียวกันของโครโมโซมที่เป็นคู่กัน	

(homologous	 chromosome)	 ส่วนยีนที่

ควบคุมการแสดงออกต่างลักษณะกันจะไม่

เป็นแอลลีลกันหรือไม่เข้าคู่กัน

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)L

	ศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์	:	www.youtube.

com/watch?v=nfeHrAtOsho	 หรือค้นหา	

“Chromosomes,	genes	and	alleles”

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L
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3. °Æ¢Õß‡¡π‡¥≈

‡°√°Õ√å ‚¬Œ—ππå ‡¡π‡¥≈ (Gregor Johann Mendel) ∫“∑À≈«ß™“«ÕÕ ‡μ√’¬ ºŸâ ‰¥â™◊ËÕ«à“ ç∫‘¥“·Ààß

«‘™“æ—π∏ÿ»“ μ√åé ‰¥â∑¥≈Õßº ¡æ—π∏ÿå∂—Ë«≈—π‡μ“ ´÷Ëß‡ªìπæ◊™∑’Ë¡’≈—°…≥–‡À¡“– ¡„π°“√»÷°…“°“√∂à“¬∑Õ¥

≈—°…≥–∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡À≈“¬ª√–°“√ ‡™àπ ª≈Ÿ°ßà“¬ ™à«ßÕ“¬ÿ —Èπ ¡’‡¡≈Á¥¡“° ¡’°“√∂à“¬‡√≥Ÿ„π¥Õ°‡¥’¬«°—π

¡’≈—°…≥–¢Õß≈”μâπ ¥Õ° Ωí° ·≈–‡¡≈Á¥·μ°μà“ß°—πÕ¬à“ß™—¥‡®π ®“°°“√∑¥≈Õßº ¡√–À«à“ßæàÕ·¡à∑’Ë¡’≈—°…≥–

·μ°μà“ß°—π‡æ’¬ß≈—°…≥–‡¥’¬« ‡¡π‡¥≈æ∫«à“‡¡◊ËÕº ¡æ—π∏ÿåμâπ∂—Ë«∑’Ë¡’≈—°…≥–μâπ Ÿß°—∫μâπ‡μ’È¬ ®–‰¥â≈Ÿ°√ÿàπ∑’Ë 1

¡’≈—°…≥– Ÿß∑ÿ°μâπ ·μà‡¡◊ËÕπ”≈Ÿ°√ÿàπ∑’Ë 1 ¡“º ¡°—π‡Õß°Áæ∫«à“≈Ÿ°√ÿàπ∑’Ë 2 ¡’≈—°…≥–μâπ Ÿß 3  à«π ·≈–μâπ‡μ’È¬ 1

 à«π ‡¡π‡¥≈¬—ß‰¥â∑”°“√∑¥≈Õß´È”Õ’°À≈“¬§√—Èß®π∑”„Àâ ‰¥â¢âÕ √ÿª´÷Ëß‡√’¬°«à“ °Æ¢Õß‡¡π‡¥≈ ¥—ßπ’È

1. °Æ°“√·¬°μ—« °≈à“««à“ ·Õ≈≈’≈¢Õß¬’π∑’ËÕ¬Ÿà‡ªìπ§Ÿà°—π ®–¡’°“√·¬°μ—«ÕÕ°®“°°—π„π√–À«à“ß∑’Ë¡’

°“√ √â“ß‡´≈≈å ◊∫æ—π∏ÿå ®“°°Æπ’È “¡“√∂∑’Ë®–‡¢’¬π·ºπ¿“æ‡æ◊ËÕÕ∏‘∫“¬°Æ°“√·¬°μ—«‰¥â¥—ßπ’È

7. ®ßÕ∏‘∫“¬§«“¡À¡“¬¢Õß¬’π‡¥àπ·≈–¬’π¥âÕ¬

8. ®ß‡¢’¬π√Ÿª· ¥ß‚§√‚¡‚´¡¢Õß≈—°…≥–‡ âπº¡À¬—°»° ·≈–‡ âπº¡μ√ßμ“¡√Ÿª∑’Ë 1 ·≈– 2

°”Àπ¥„Àâ ‡ªìπ¬’π‡¥àπ

‡ªìπ¬’π¥âÕ¬

9. ∂â“≈—°…≥–¢Õß‚§√‚¡‚´¡‡æ»¢Õß‡æ»™“¬ ‡ªìπ·∫∫ XXY À√◊Õ XXXY ®–∑”„Àâ¡’≈—°…≥–Õ¬à“ß‰√

10. °≈ÿà¡Õ“°“√¥“«πå‡°‘¥®“° “‡Àμÿ„¥ ·≈–¡’≈—°…≥–Õ¬à“ß‰√

11. ∂â“‚§√‚¡‚´¡‡æ»‡ªìπ XO ®–¡’≈—°…≥–Õ¬à“ß‰√

12. ®ß∫Õ°‚√§∑’Ë‡°‘¥®“°°“√∂à“¬∑Õ¥∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡¢Õß¬’π∑’Ëª√“°Ø∫πÕÕ‚μ‚´¡

√Ÿª∑’Ë 1 √Ÿª∑’Ë 2

ให้นกัเรยีนศกึษาโจทย์เกีย่วกบักฎของเมนเดล	

จาก	search	engine	ต่างๆ

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน	 กลุ่มละ	 3-5	 คน	 เพื่อ

คิดโจทย์เกี่ยวกับกฎของเมนเดล	แล้วจากนั้น

ให้นักเรียนกลุ่มอื่นๆ	จับสลากเพื่อตอบโจทย์

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
46

IntroductionIntroduction Indesign ICT Innovation

Learning for Life Learning for Global Learning for Metacognition

1.	ครทูบทวนความรูเ้กีย่วกบัยนีและโครโมโซม

2.	ครูซักถามนักเรียน

	 ค�ำถำม	:	

	 -	 เมนเดลคอืใคร	และมีความส�าคญัอย่างไร	

	 -	 แอลลลีเด่นและแอลลลีด้อยเหมอืนและ

ต่างกันอย่างไร

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

1.	กฎของเมนเดล

2.	กฎการแยกตัว

3.	กฎการจับคู่อย่างอิสระ

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	14-16

2.	ครใูช้กระบวนการกลุ่มศกึษากฎของเมนเดล	

ด้วยลูกปัด	2	สี	สีละ	20	เม็ด

3.	ครูก�าหนดโจทย์ส�าหรับอธิบายกฎของ

เมนเดล	 (เช่นเดียวกับโจทย์ในหนังสือเรียน

หน้า	15)	

4.	นักเรียนสรุปความรู้ในรูปแบบแผนภาพ

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I
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3. °Æ¢Õß‡¡π‡¥≈

‡°√°Õ√å ‚¬Œ—ππå ‡¡π‡¥≈ (Gregor Johann Mendel) ∫“∑À≈«ß™“«ÕÕ ‡μ√’¬ ºŸâ ‰¥â™◊ËÕ«à“ ç∫‘¥“·Ààß

«‘™“æ—π∏ÿ»“ μ√åé ‰¥â∑¥≈Õßº ¡æ—π∏ÿå∂—Ë«≈—π‡μ“ ´÷Ëß‡ªìπæ◊™∑’Ë¡’≈—°…≥–‡À¡“– ¡„π°“√»÷°…“°“√∂à“¬∑Õ¥

≈—°…≥–∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡À≈“¬ª√–°“√ ‡™àπ ª≈Ÿ°ßà“¬ ™à«ßÕ“¬ÿ —Èπ ¡’‡¡≈Á¥¡“° ¡’°“√∂à“¬‡√≥Ÿ„π¥Õ°‡¥’¬«°—π

¡’≈—°…≥–¢Õß≈”μâπ ¥Õ° Ωí° ·≈–‡¡≈Á¥·μ°μà“ß°—πÕ¬à“ß™—¥‡®π ®“°°“√∑¥≈Õßº ¡√–À«à“ßæàÕ·¡à∑’Ë¡’≈—°…≥–

·μ°μà“ß°—π‡æ’¬ß≈—°…≥–‡¥’¬« ‡¡π‡¥≈æ∫«à“‡¡◊ËÕº ¡æ—π∏ÿåμâπ∂—Ë«∑’Ë¡’≈—°…≥–μâπ Ÿß°—∫μâπ‡μ’È¬ ®–‰¥â≈Ÿ°√ÿàπ∑’Ë 1

¡’≈—°…≥– Ÿß∑ÿ°μâπ ·μà‡¡◊ËÕπ”≈Ÿ°√ÿàπ∑’Ë 1 ¡“º ¡°—π‡Õß°Áæ∫«à“≈Ÿ°√ÿàπ∑’Ë 2 ¡’≈—°…≥–μâπ Ÿß 3  à«π ·≈–μâπ‡μ’È¬ 1

 à«π ‡¡π‡¥≈¬—ß‰¥â∑”°“√∑¥≈Õß´È”Õ’°À≈“¬§√—Èß®π∑”„Àâ ‰¥â¢âÕ √ÿª´÷Ëß‡√’¬°«à“ °Æ¢Õß‡¡π‡¥≈ ¥—ßπ’È

1. °Æ°“√·¬°μ—« °≈à“««à“ ·Õ≈≈’≈¢Õß¬’π∑’ËÕ¬Ÿà‡ªìπ§Ÿà°—π ®–¡’°“√·¬°μ—«ÕÕ°®“°°—π„π√–À«à“ß∑’Ë¡’

°“√ √â“ß‡´≈≈å ◊∫æ—π∏ÿå ®“°°Æπ’È “¡“√∂∑’Ë®–‡¢’¬π·ºπ¿“æ‡æ◊ËÕÕ∏‘∫“¬°Æ°“√·¬°μ—«‰¥â¥—ßπ’È

7. ®ßÕ∏‘∫“¬§«“¡À¡“¬¢Õß¬’π‡¥àπ·≈–¬’π¥âÕ¬

8. ®ß‡¢’¬π√Ÿª· ¥ß‚§√‚¡‚´¡¢Õß≈—°…≥–‡ âπº¡À¬—°»° ·≈–‡ âπº¡μ√ßμ“¡√Ÿª∑’Ë 1 ·≈– 2

°”Àπ¥„Àâ ‡ªìπ¬’π‡¥àπ

‡ªìπ¬’π¥âÕ¬

9. ∂â“≈—°…≥–¢Õß‚§√‚¡‚´¡‡æ»¢Õß‡æ»™“¬ ‡ªìπ·∫∫ XXY À√◊Õ XXXY ®–∑”„Àâ¡’≈—°…≥–Õ¬à“ß‰√

10. °≈ÿà¡Õ“°“√¥“«πå‡°‘¥®“° “‡Àμÿ„¥ ·≈–¡’≈—°…≥–Õ¬à“ß‰√

11. ∂â“‚§√‚¡‚´¡‡æ»‡ªìπ XO ®–¡’≈—°…≥–Õ¬à“ß‰√

12. ®ß∫Õ°‚√§∑’Ë‡°‘¥®“°°“√∂à“¬∑Õ¥∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡¢Õß¬’π∑’Ëª√“°Ø∫πÕÕ‚μ‚´¡

√Ÿª∑’Ë 1 √Ÿª∑’Ë 2

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 15

æàÕ ·¡à

æàÕ ·¡à

¥Õ° ’¡à«ß ‡¡≈Á¥‡√’¬∫ ¥Õ° ’¢“« ‡¡≈Á¥¬àπ

MMHH mmhh

‡´≈≈å ◊∫æ—π∏ÿå MH MH mh mh

≈Ÿ°√ÿàπ∑’Ë 1 MmHh MmHh MmHh MmHh

®“°·ºπ¿“æ∑’Ë 1.6 ∂—Ë«≈—π‡μ“√ÿàπæàÕ·¡à¥Õ° ’¡à«ß ‡¡≈Á¥‡√’¬∫ ¡’·Õ≈≈’≈‡ªìπ MMHH ·≈–¥Õ° ’¢“«

‡¡≈Á¥¬àπ ¡’·Õ≈≈’≈‡ªìπ mmhh ‡¡◊ËÕ √â“ß‡´≈≈å ◊∫æ—π∏ÿå ¥Õ° ’¡à«ß ‡¡≈Á¥‡√’¬∫ ®–¡’·Õ≈≈’≈‡ªìπ MH  à«π¥Õ° ’¢“«

‡¡≈Á¥¬àπ ®–¡’·Õ≈≈’≈‡ªìπ mh ®“°π—Èπ‡¡◊ËÕ¡’°“√ªØ‘ π∏‘ ∑”„Àâ ‰¥â≈Ÿ°√ÿàπ∑’Ë 1 ¡’√Ÿª·∫∫¢Õß¬’π‡ªìπ MmHh ∑ÿ°μâπ

‚¥¬¡’≈—°…≥–∑’Ëª√“°Ø‡ªìπ¥Õ° ’¡à«ß ‡¡≈Á¥‡√’¬∫∑ÿ°μâπ

 ’¥Õ°  M = ¥Õ° ’¡à«ß ≈—°…≥–‡¡≈Á¥  H = ‡¡≈Á¥‡√’¬∫

m = ¥Õ° ’¢“« h = ‡¡≈Á¥¬àπ

·ºπ¿“æ∑’Ë 1.5 °“√·¬°μ—«¢Õß·Õ≈≈’≈∑’ËÕ¬Ÿà‡ªìπ§Ÿàμ“¡°Æ°“√·¬°μ—«

·ºπ¿“æ∑’Ë 1.6 °“√®—∫§Ÿà¢Õß·Õ≈≈’≈Õ¬à“ßÕ‘ √–μ“¡°Æ°“√®—∫§Ÿà°—πÕ¬à“ßÕ‘ √–

®“°·ºπ¿“æ∑’Ë 1.5 ∂—Ë«≈—π‡μ“√ÿàπæàÕ·¡à∑’Ë¡’¥Õ° ’¡à«ß¡’·Õ≈≈’≈‡ªìπ MM ‡¡◊ËÕ¡’°“√ √â“ß‡´≈≈å ◊∫æ—π∏ÿå

·Õ≈≈’≈¢Õß¬’π®–·¬°μ—«ÕÕ°‡ªìπ M ·≈– M  à«π∂—Ë«≈—π‡μ“√ÿàπæàÕ·¡à∑’Ë¡’¥Õ° ’¢“«¡’·Õ≈≈’≈¢Õß¬’π‡ªìπ mm ‡¡◊ËÕ

¡’°“√ √â“ß‡´≈≈å ◊∫æ—π∏ÿå ·Õ≈≈’≈¢Õß¬’π®–·¬°μ—«ÕÕ°‡ªìπ m ·≈– m ®“°π—Èπ‡¡◊ËÕ¡’°“√ªØ‘ π∏‘ ·Õ≈≈’≈¢Õß¬’π

∑’Ë·¬°μ—«ÕÕ°¡“°Á®–√«¡°—π‡ªìπ§ŸàÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß‡¡◊ËÕ¡’°“√√«¡°—π¢Õß‡´≈≈å ◊∫æ—π∏ÿå®“°æàÕ·≈–·¡à

2. °Æ°“√®—∫§Ÿà°—πÕ¬à“ßÕ‘ √– °≈à“««à“ ·Õ≈≈’≈¢Õß¬’π∑’Ë§«∫§ÿ¡≈—°…≥–∑’Ë·μ°μà“ß°—π¡’§«“¡‡ªìπÕ‘ √–

∑’Ë®–‰ª√«¡°—πÀ√◊Õ®—∫§Ÿà°—π°—∫·Õ≈≈’≈¢Õß¬’π§ŸàÕ◊Ëπ ÷́Ëß∑”„Àâ√ÿàπ≈Ÿ°À√◊Õ√ÿàπÀ≈“π¡’√Ÿª·∫∫¢Õß¬’π·≈–≈—°…≥–

∑’Ëª√“°ØÀ≈“°À≈“¬√Ÿª·∫∫  ®“°§”°≈à“«π’È “¡“√∂‡¢’¬π·ºπ¿“æ·≈–Õ∏‘∫“¬°Æ°“√®—∫§Ÿà¢Õß¬’πÕ¬à“ßÕ‘ √–‰¥â

¥—ßπ’È

 ’¥Õ° M = ¥Õ° ’¡à«ß

m = ¥Õ° ’¢“«

√ÿàπæàÕ·¡à

m

mm

m

MM

M M‡´≈≈å ◊∫æ—π∏ÿå

√ÿàπæàÕ·¡à

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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μàÕ¡“ ‡¡◊ËÕπ”‡Õ“≈Ÿ°√ÿàπ∑’Ë 1 ¡“º ¡°—π º≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®–¡’≈—°…≥–¥—ß·ºπ¿“æ∑’Ë 1.7

 ’¥Õ°  M = ¥Õ° ’¡à«ß ≈—°…≥–‡¡≈Á¥  H = ‡¡≈Á¥‡√’¬∫

m = ¥Õ° ’¢“« h = ‡¡≈Á¥¬àπ

®“°·ºπ¿“æ∑’Ë 1.7 ∂—Ë«≈—π‡μ“√ÿàπ≈Ÿ°√ÿàπ∑’Ë 1 ¡’¥Õ° ’¡à«ß ‡¡≈Á¥‡√’¬∫ ¡’·Õ≈≈’≈‡ªìπ MmHh  ∑—Èß§Ÿà ‡¡◊ËÕ

 √â“ß‡´≈≈å ◊∫æ—π∏ÿå §Ÿà·Õ≈≈’≈ M ·≈– m °—∫§Ÿà·Õ≈≈’≈ H ·≈– h ®–®—∫§Ÿà°—πÕ¬à“ßÕ‘ √–‰¥â‡ªìπ‡´≈≈å ◊∫æ—π∏åÿ∑’Ë¡’

·Õ≈≈’≈‡ªìπ MH, Mh, mH ·≈– mh „π —¥ à«π∑’Ë‡∑à“°—π ®“°π—Èπ‡¡◊ËÕ¡’°“√ªØ‘ π∏‘ ·Õ≈≈’≈®“°‡´≈≈å ◊∫æ—π∏ÿå¢Õß

æàÕ·¡à®–√«¡μ—«°—π ∑”„Àâ‡°‘¥≈Ÿ°√ÿàπ∑’Ë 2 ∑’Ë¡’√Ÿª·∫∫¢Õß¬’π‡ªìπ M_H_  (¥Õ° ’¡à«ß ‡¡≈Á¥‡√’¬∫) M_hh (¥Õ° ’

¡à«ß ‡¡≈Á¥¬àπ) mmH_ (¥Õ° ’¢“« ‡¡≈Á¥‡√’¬∫) ·≈– mmhh (¥Õ° ’¢“« ‡¡≈Á¥¬àπ) ‚¥¬‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ _ À¡“¬∂÷ß

·Õ≈≈’≈„¥°Á‰¥â

°Æ¢Õß‡¡π‡¥≈∑—Èß 2 ¢âÕ ∑”„Àâ·π«§‘¥‡°’Ë¬«°—∫°“√∂à“¬∑Õ¥≈—°…≥–∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

·≈–∑”„Àâ¡πÿ…¬å¡’§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫≈—°…≥–∑’Ë∂à“¬∑Õ¥∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¥â«¬

  °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 2

 ”√«® —μ«å‡≈’È¬ß∑’Ëπ—°‡√’¬π™Õ∫¡“°∑’Ë ÿ¥ 1 ™π‘¥ ®“°π—Èπ«‘‡§√“–Àå≈—°…≥–¢Õß —μ«å∑’Ëπ—°‡√’¬π π„®¥—ßπ’È

● ≈—°…≥–∑’Ë∂à“¬∑Õ¥∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡

● ‡¢’¬π·ºπº—ß≈—°…≥–∑’Ë∂à“¬∑Õ¥∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡ 1 ≈—°…≥–

MH mH Mh mh MH mH Mh mh

MmHhMmHh

‡´≈≈å ◊∫æ—π∏ÿå

≈Ÿ°√ÿàπ∑’Ë 1

·ºπ¿“æ∑’Ë 1.7 ≈—°…≥–¢Õß·Õ≈≈’≈¢Õß≈Ÿ°√ÿàπ∑’Ë 2 ∑’Ë‡°‘¥®“°°“√º ¡°—π¢Õß≈Ÿ°√ÿàπ∑’Ë 1

MmHH MMHh MmHh MmHH mmHH MmHh mmHh MmHh MMhh Mmhh MmHh mmHh Mmhh mmhhMMHH MMHh

æàÕ ·¡à

¥Õ° ’¡à«ß ‡¡≈Á¥‡√’¬∫ ¥Õ° ’¡à«ß ‡¡≈Á¥‡√’¬∫

≈Ÿ°√ÿàπ∑’Ë 2

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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μàÕ¡“ ‡¡◊ËÕπ”‡Õ“≈Ÿ°√ÿàπ∑’Ë 1 ¡“º ¡°—π º≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®–¡’≈—°…≥–¥—ß·ºπ¿“æ∑’Ë 1.7

 ’¥Õ°  M = ¥Õ° ’¡à«ß ≈—°…≥–‡¡≈Á¥  H = ‡¡≈Á¥‡√’¬∫

m = ¥Õ° ’¢“« h = ‡¡≈Á¥¬àπ

®“°·ºπ¿“æ∑’Ë 1.7 ∂—Ë«≈—π‡μ“√ÿàπ≈Ÿ°√ÿàπ∑’Ë 1 ¡’¥Õ° ’¡à«ß ‡¡≈Á¥‡√’¬∫ ¡’·Õ≈≈’≈‡ªìπ MmHh  ∑—Èß§Ÿà ‡¡◊ËÕ

 √â“ß‡´≈≈å ◊∫æ—π∏ÿå §Ÿà·Õ≈≈’≈ M ·≈– m °—∫§Ÿà·Õ≈≈’≈ H ·≈– h ®–®—∫§Ÿà°—πÕ¬à“ßÕ‘ √–‰¥â‡ªìπ‡´≈≈å ◊∫æ—π∏åÿ∑’Ë¡’

·Õ≈≈’≈‡ªìπ MH, Mh, mH ·≈– mh „π —¥ à«π∑’Ë‡∑à“°—π ®“°π—Èπ‡¡◊ËÕ¡’°“√ªØ‘ π∏‘ ·Õ≈≈’≈®“°‡´≈≈å ◊∫æ—π∏ÿå¢Õß

æàÕ·¡à®–√«¡μ—«°—π ∑”„Àâ‡°‘¥≈Ÿ°√ÿàπ∑’Ë 2 ∑’Ë¡’√Ÿª·∫∫¢Õß¬’π‡ªìπ M_H_  (¥Õ° ’¡à«ß ‡¡≈Á¥‡√’¬∫) M_hh (¥Õ° ’

¡à«ß ‡¡≈Á¥¬àπ) mmH_ (¥Õ° ’¢“« ‡¡≈Á¥‡√’¬∫) ·≈– mmhh (¥Õ° ’¢“« ‡¡≈Á¥¬àπ) ‚¥¬‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ _ À¡“¬∂÷ß

·Õ≈≈’≈„¥°Á‰¥â

°Æ¢Õß‡¡π‡¥≈∑—Èß 2 ¢âÕ ∑”„Àâ·π«§‘¥‡°’Ë¬«°—∫°“√∂à“¬∑Õ¥≈—°…≥–∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

·≈–∑”„Àâ¡πÿ…¬å¡’§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫≈—°…≥–∑’Ë∂à“¬∑Õ¥∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¥â«¬

  °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 2

 ”√«® —μ«å‡≈’È¬ß∑’Ëπ—°‡√’¬π™Õ∫¡“°∑’Ë ÿ¥ 1 ™π‘¥ ®“°π—Èπ«‘‡§√“–Àå≈—°…≥–¢Õß —μ«å∑’Ëπ—°‡√’¬π π„®¥—ßπ’È

● ≈—°…≥–∑’Ë∂à“¬∑Õ¥∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡

● ‡¢’¬π·ºπº—ß≈—°…≥–∑’Ë∂à“¬∑Õ¥∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡ 1 ≈—°…≥–

MH mH Mh mh MH mH Mh mh

MmHhMmHh

‡´≈≈å ◊∫æ—π∏ÿå

≈Ÿ°√ÿàπ∑’Ë 1

·ºπ¿“æ∑’Ë 1.7 ≈—°…≥–¢Õß·Õ≈≈’≈¢Õß≈Ÿ°√ÿàπ∑’Ë 2 ∑’Ë‡°‘¥®“°°“√º ¡°—π¢Õß≈Ÿ°√ÿàπ∑’Ë 1

MmHH MMHh MmHh MmHH mmHH MmHh mmHh MmHh MMhh Mmhh MmHh mmHh Mmhh mmhhMMHH MMHh

æàÕ ·¡à

¥Õ° ’¡à«ß ‡¡≈Á¥‡√’¬∫ ¥Õ° ’¡à«ß ‡¡≈Á¥‡√’¬∫

≈Ÿ°√ÿàπ∑’Ë 2
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4. ≈—°…≥–¢Õßæ—π∏ÿå·∑â°—∫æ—π∑“ß

4.1 ≈—°…≥–æ—π∏ÿå·∑â

≈—°…≥–∑’Ëª√“°Ø„Àâ‡ÀÁπ∂â“‡ªìπæ—π∏ÿå·∑â®–¡’·Õ≈≈’≈∑’Ë‡À¡◊Õπ°—π¡“‡¢â“§Ÿà°—π ‡™àπ ‡¥àπ‡À¡◊Õπ°—πÀ√◊Õ¥âÕ¬

‡À¡◊Õπ°—π °”Àπ¥„Àâ A ‡ªìπ·Õ≈≈’≈≈—°…≥–‡¥àπ§«∫§ÿ¡§«“¡ Ÿß a ‡ªìπ·Õ≈≈’≈≈—°…≥–¥âÕ¬§«∫§ÿ¡§«“¡‡μ’È¬

≈—°…≥–μâπ Ÿßæ—π∏ÿå·∑â®–¡’·Õ≈≈’≈¢Õß¬’π∑’Ë‡¢â“§Ÿà°—π§◊Õ AA

≈—°…≥–μâπ‡μ’È¬·§√–æ—π∏ÿå·∑â®–¡’·Õ≈≈’≈¢Õß¬’π∑’Ë‡¢â“§Ÿà°—π§◊Õ aa

4.2 ≈—°…≥–æ—π∑“ß

≈—°…≥–∑’Ëª√“°Ø (øï‚π‰∑ªá : phenotype) „Àâ‡ÀÁπ‡ªìπ≈—°…≥–‡¥àπ ·μà¡’≈—°…≥–¥âÕ¬·ΩßÕ¬Ÿà ·Õ≈≈’≈¢Õß

¬’π∑’Ë‡¢â“§Ÿà°—π®–¡’≈—°…≥–∑’Ë·μ°μà“ß°—π ‡™àπ ≈—°…≥– Ÿß‰¡à·∑â∑’Ë‡√’¬°«à“ æ—π∑“ß ®–¡’√Ÿª·∫∫¢Õß¬’π (®’‚π‰∑ªá :

genotype) ‡ªìπ Aa

μ—«Õ¬à“ß∑’Ë 1  §√Õ∫§√—«¢ÕßμãÕß æàÕ¡’º‘«ª°μ‘æ—π∏ÿå·∑â ·¡à¡’º‘«‡º◊Õ°æ—π∏ÿå·∑â Õ¬“°∑√“∫«à“μãÕß¡’º‘«Õ¬à“ß‰√

°”Àπ¥„Àâ º‘«ª°μ‘´÷Ëß‡ªìπ≈—°…≥–‡¥àπ ∂Ÿ°§«∫§ÿ¡¥â«¬·Õ≈≈’≈ A

º‘«‡º◊Õ°´÷Ëß‡ªìπ≈—°…≥–¥âÕ¬ ∂Ÿ°§«∫§ÿ¡¥â«¬·Õ≈≈’≈ a

®“°·ºπ¿“æ √ÿª‰¥â¥—ßπ’È

1. ≈Ÿ°∑ÿ°§π¡’º‘«ª°μ‘ (√âÕ¬≈– 100)

2. ≈Ÿ°∑ÿ°§π¡’≈—°…≥–æ—π∑“ß ‚¥¬¡’¬’πº‘«‡º◊Õ°·ΩßÕ¬Ÿà

¥—ßπ—Èπ μãÕß®–¡’º‘«ª°μ‘ ·μà¡’¬’πº‘«‡º◊Õ°·ΩßÕ¬Ÿà

          √ÿàπæàÕ·¡à æàÕ ·¡à

AA + aa

‡´≈≈å ◊∫æ—π∏ÿå A , A a , a

√ÿàπ≈Ÿ° Aa , Aa , Aa , Aa

º‘«ª°μ‘ º‘«ª°μ‘ º‘‘«ª°μ‘ º‘«ª°μ‘
ให้นักเรียนศึกษาโจทย์เกี่ยวกับลักษณะของ

พันธ์ุแท้และพันทางจาก	search	engine	ต่างๆ

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน	 กลุ่มละ	 3-5	 คน	 เพื่อ

คิดโจทย์เก่ียวกับลักษณะของพันธ์ุแท้และ

พันทาง	 แล้วจากนั้นให้นักเรียนกลุ่มอื่นๆ	 จับ

สลากเพื่อตอบโจทย์

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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Innovation

1.	ครูทบทวนความรู้เรื่องกฎของเมนเดล

2.	ครูซักถามนักเรียน

	 ค�ำถำม	:	

	 -	 ยีนเด่นกับยีนด้อยเหมือนหรือต่างกัน

อย่างไร

 - พันธุแ์ท้และพันทางหมายความว่าอย่างไร

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

1.	พันธุ์แท้

2.	พันทาง

3.	ฟีโนไทป์	(phenotype)

4.	จีโนไทป์	(genotype)

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	17-18

2.	ครูน�าตัวอย่างโจทย์เกี่ยวกับการหาลักษณะ

พันธุ ์แท้และพันทางมาให้นักเรียนศึกษา	

(เช่นตัวอย่างในหนังสือเรียนหน้า	17-18)

3.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I
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μ—«Õ¬à“ß∑’Ë 2  ‡∫‘√å¥¡’º‘«ª°μ‘æ—π∑“ß (¡’¬’πº‘«‡º◊Õ°·ΩßÕ¬Ÿà) ‰ª·μàßß“π°—∫ â¡∑’Ë¡’º‘«ª°μ‘æ—π∑“ß (¡’¬’πº‘«‡º◊Õ°

·ΩßÕ¬Ÿà)  Õ¬“°∑√“∫«à“≈Ÿ°¢Õß‡∫‘√å¥·≈– â¡∑’Ë‡°‘¥¡“®–¡’≈—°…≥–Õ¬à“ß‰√

°”Àπ¥„Àâ º‘«ª°μ‘´÷Ëß‡ªìπ≈—°…≥–‡¥àπ ∂Ÿ°§«∫§ÿ¡¥â«¬·Õ≈≈’≈ A

º‘«‡º◊Õ°´÷Ëß‡ªìπ≈—°…≥–¥âÕ¬ ∂Ÿ°§«∫§ÿ¡¥â«¬·Õ≈≈’≈ a

®“°·ºπ¿“æ √ÿª‰¥â¥—ßπ’È

1. ≈Ÿ°¡’º‘«ª°μ‘æ—π∏ÿå·∑â §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 25

2. ≈Ÿ°¡’º‘«ª°μ‘æ—π∑“ß §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 50

3. ≈Ÿ°º‘«‡º◊Õ° §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 25

¥—ßπ—Èπ ‡∫‘√å¥·≈– â¡®–¡’≈Ÿ°º‘«ª°μ‘ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 75 ·≈–≈Ÿ°º‘«‡º◊Õ° §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 25

°‘®°√√¡∑’Ë 1.2 °“√∂à“¬∑Õ¥≈—°…≥–æ—π∏ÿ°√√¡

„Àâπ—°‡√’¬π‡¢’¬π·ºπ¿“æ· ¥ß°“√∂à“¬∑Õ¥≈—°…≥–æ—π∏ÿ°√√¡¢Õßμâπ∂—Ë«≈—π‡μ“®“°√ÿàπæàÕ·¡àæ—π∏ÿå·∑â

 Ÿà≈Ÿ°√ÿàπ∑’Ë 2 „π¥â“π§«“¡ Ÿß·≈–≈—°…≥–¢Õß‡¡≈Á¥

 °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 3

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. ®”π«π‚§√‚¡‚´¡„π‡´≈≈å¢Õß√à“ß°“¬·≈–‚§√‚¡‚´¡„π‡´≈≈å ◊∫æ—π∏ÿå¡’§«“¡·μ°μà“ß°—πÕ¬à“ß‰√

2.  ‘Ëß¡’™’«‘μ ° ¡’®”π«π‚§√‚¡‚´¡„π‡´≈≈å‰¢à 24 ‚§√‚¡‚´¡  ‘Ëß¡’™’«‘μ ¢ ¡’®”π«π‚§√‚¡‚´¡„π‡´≈≈å

°≈â“¡‡π◊ÈÕ 26 ‚§√‚¡‚´¡   ‘Ëß¡’™’«‘μ ° ·≈– ¢ ¡’®”π«π‚§√‚¡‚´¡„π‡´≈≈å√à“ß°“¬‡∑à“‰√

‡∫‘√å¥  â¡

√ÿàπæàÕ·¡à Aa +  Aa

A ,   a A , a

‡´≈≈å ◊∫æ—π∏ÿå

√ÿàπ≈Ÿ° AA , Aa , Aa , aa

º‘«ª°μ‘ º‘«ª°μ‘ º‘‘«ª°μ‘ º‘«‡º◊Õ°

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม

(ตามกลุ่มการทดลอง)	เกี่ยวกับการถ่ายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรม

-		นักเรียนได้ท�าอะไรบ้าง

-		นักเรียนรู้อะไรบ้าง

-	 สิ่งท่ีนักเรียนต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมคือ

อะไร	และจะด�าเนินการอย่างไร

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L

 ถั่วลันเตำ	 ช่ือวิทยาศาสตร์	 Pisum 

sativum จัดอยู่ในตระกูลถั่ว	 มีถิ่นก�าเนิด	

แถบประเทศเอธิโอเปีย	 ต่อมาแพร่กระจาย

ปลูกในแถบเมดิเตอร์เรเนียน	 เอเชีย	 และ

เขตอบอุ่นต่างๆ	 ของโลก	 ถั่วลันเตาเป็นพืช

ฤดูเดียว	มีใบแบบสลับ	ปลายใบเปลี่ยนเป็น

มอืเกาะ	การเจริญเตบิโตแบบพุ่มหรือขึน้คา้ง	

บางสายพันธุ์อาจมีเฉพาะใบ	บางพันธุ์อาจมี

เฉพาะมอืเกาะ	ใบมสีีเขียวอ่อนถงึสเีขียวเข้ม	

ล�าตน้เล็กเปน็เหล่ียม	รากเป็นระบบรากแกว้	

ดอกเป็นแบบดอกสมบูรณ์เพศ	 ผสมตัวเอง	

สามารถแบ่งประเภทของถั่วลันเตาเป็น	 2	

ประเภท	 ได้แก่	 ประเภทฝักเหนียวและแข็ง	

เมลด็โต	นยิมปลกูเพ่ือรับประทานเมล็ด	สว่น

อกีชนิดปลกูเพือ่รบัประทานฝกัสด	โดยฝักจะ

มีขนาดใหญ่	มีปีก	

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)L

	ศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์	 :	 en.wikipedia.

org/wiki/Pisum_sativum

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L
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μ—«Õ¬à“ß∑’Ë 2  ‡∫‘√å¥¡’º‘«ª°μ‘æ—π∑“ß (¡’¬’πº‘«‡º◊Õ°·ΩßÕ¬Ÿà) ‰ª·μàßß“π°—∫ â¡∑’Ë¡’º‘«ª°μ‘æ—π∑“ß (¡’¬’πº‘«‡º◊Õ°

·ΩßÕ¬Ÿà)  Õ¬“°∑√“∫«à“≈Ÿ°¢Õß‡∫‘√å¥·≈– â¡∑’Ë‡°‘¥¡“®–¡’≈—°…≥–Õ¬à“ß‰√

°”Àπ¥„Àâ º‘«ª°μ‘´÷Ëß‡ªìπ≈—°…≥–‡¥àπ ∂Ÿ°§«∫§ÿ¡¥â«¬·Õ≈≈’≈ A

º‘«‡º◊Õ°´÷Ëß‡ªìπ≈—°…≥–¥âÕ¬ ∂Ÿ°§«∫§ÿ¡¥â«¬·Õ≈≈’≈ a

®“°·ºπ¿“æ √ÿª‰¥â¥—ßπ’È

1. ≈Ÿ°¡’º‘«ª°μ‘æ—π∏ÿå·∑â §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 25

2. ≈Ÿ°¡’º‘«ª°μ‘æ—π∑“ß §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 50

3. ≈Ÿ°º‘«‡º◊Õ° §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 25

¥—ßπ—Èπ ‡∫‘√å¥·≈– â¡®–¡’≈Ÿ°º‘«ª°μ‘ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 75 ·≈–≈Ÿ°º‘«‡º◊Õ° §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 25

°‘®°√√¡∑’Ë 1.2 °“√∂à“¬∑Õ¥≈—°…≥–æ—π∏ÿ°√√¡

„Àâπ—°‡√’¬π‡¢’¬π·ºπ¿“æ· ¥ß°“√∂à“¬∑Õ¥≈—°…≥–æ—π∏ÿ°√√¡¢Õßμâπ∂—Ë«≈—π‡μ“®“°√ÿàπæàÕ·¡àæ—π∏ÿå·∑â

 Ÿà≈Ÿ°√ÿàπ∑’Ë 2 „π¥â“π§«“¡ Ÿß·≈–≈—°…≥–¢Õß‡¡≈Á¥

 °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 3

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. ®”π«π‚§√‚¡‚´¡„π‡´≈≈å¢Õß√à“ß°“¬·≈–‚§√‚¡‚´¡„π‡´≈≈å ◊∫æ—π∏ÿå¡’§«“¡·μ°μà“ß°—πÕ¬à“ß‰√

2.  ‘Ëß¡’™’«‘μ ° ¡’®”π«π‚§√‚¡‚´¡„π‡´≈≈å‰¢à 24 ‚§√‚¡‚´¡  ‘Ëß¡’™’«‘μ ¢ ¡’®”π«π‚§√‚¡‚´¡„π‡´≈≈å

°≈â“¡‡π◊ÈÕ 26 ‚§√‚¡‚´¡   ‘Ëß¡’™’«‘μ ° ·≈– ¢ ¡’®”π«π‚§√‚¡‚´¡„π‡´≈≈å√à“ß°“¬‡∑à“‰√

‡∫‘√å¥  â¡

√ÿàπæàÕ·¡à Aa +  Aa

A ,   a A , a

‡´≈≈å ◊∫æ—π∏ÿå

√ÿàπ≈Ÿ° AA , Aa , Aa , aa

º‘«ª°μ‘ º‘«ª°μ‘ º‘‘«ª°μ‘ º‘«‡º◊Õ°

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 19

√Ÿª∑’Ë 1.7 §π‡™◊ÈÕ™“μ‘μà“ßÊ

‚§√‚¡‚´¡§Ÿà∑’Ë 13

➡

3. ·¡à¡’≈—°…≥–ÀàÕ≈‘Èπ‰¥â ÷́Ëß‡ªìπ≈—°…≥–‡¥àπ  à«πæàÕ¡’≈—°…≥–ÀàÕ≈‘Èπ‰¡à‰¥â ‡ªìπ≈—°…≥–¥âÕ¬  “¡’

¿√√¬“§Ÿàπ’È¡’‚Õ°“ ∂à“¬∑Õ¥≈—°…≥–°“√ÀàÕ≈‘Èπ‰¥â ‰ª Ÿà≈Ÿ°‰¥â√âÕ¬≈–‡∑à“‰√

4. ªí®®—¬„¥∫â“ß∑’Ë¡’º≈μàÕ≈—°…≥–∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡μà“ßÊ ¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ

5. ‚§√‚¡‚´¡„π‡´≈≈å‰¢à¢Õß‡æ»À≠‘ß∑’Ë‡ªìπ‚√§„π°≈ÿà¡Õ“°“√¥“«πå§◊ÕÕ–‰√

6. ®ß∫Õ°≈—°…≥–¢ÕßºŸâªÉ«¬∑’Ë¡’‚§√‚¡‚´¡¥—ß√Ÿª

5. §«“¡À≈“°À≈“¬¢Õßæ◊™·≈– —μ«å„π∑âÕß∂‘Ëπ

§«“¡À≈“°À≈“¬ À¡“¬∂÷ß ≈—°…≥–∑’Ë·μ°μà“ß¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ„π·À≈àß∑’ËÕ¬Ÿà‡¥’¬«°—πÕ—π‡π◊ËÕß¡“®“°

æ—π∏ÿ°√√¡À√◊Õ¬’π·≈–°≈ÿà¡ ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’Ë¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—π

5.1 √–¥—∫¢Õß§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ

π—°™’««‘∑¬“‰¥â°≈à“«∂÷ß§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ‰¥â‡ªìπ 3 √–¥—∫ ¥—ßπ’È

1. §«“¡À≈“°À≈“¬„π√–¥—∫æ—π∏ÿ°√√¡ À¡“¬∂÷ß §«“¡À≈“°À≈“¬¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡

¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ ∑”„Àâ≈—°…≥–∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’Ë· ¥ßÕÕ°‡°‘¥§«“¡‡À¡◊Õπ·≈–§«“¡·μ°μà“ß∑—Èß¿“¬„π

 ‘Ëß¡’™’«‘μ‡¥’¬«°—πÀ√◊Õμà“ß™π‘¥°—π ‡™àπ «—«™π‘¥μà“ßÊ §π‡™◊ÈÕ™“μ‘μà“ßÊ ¥—ß√Ÿª∑’Ë 1.7 ·≈– 1.8

√Ÿª∑’Ë 1.8 «—«™π‘¥μà“ßÊ

ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลาย

ทางชีวภาพจาก	search	engine	ต่างๆ

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน	กลุ่มละ	3-5	คน	เพื่อท�า

บอร์ดความรู้ที่น�าเสนอความหลากหลายทาง

ชีวภาพของสัตว์ชนิดต่างๆ	 (แต่ละกลุ่มเลือก

ชนิดสตัว์ท่ีจะศึกษา)	ในรปูของไดอะแกรมต้นไม้

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
51
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ครูน�าอภิปรายโดยใช้ภาพสภาวะแวดล้อม

หนึ่งๆ	(สวนสัตว์	ป่าไม้	หรือภาพใต้ทะเล)

 ค�ำถำมประกอบกำรอภิปรำย	:

	 -	 สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมีความเหมือนหรือ

ต่างกันอย่างไร

	 -	 สิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันมีความเหมือนหรือ

ต่างกันอย่างไร

	 -	 สิ่งแวดล้อมมีผลต่อความหลากหลาย

อย่างไร

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

1.	ความหลากหลาย

2.	ความหลากหลายของพันธุกรรม

3.	ความหลากหลายของชนิดพันธุ์

4.	ความหลากหลายของระบบนิเวศ

5.	การผ่าเหล่า

6.	วิวัฒนาการ

7.	การคัดเลือกโดยธรรมชาติ

8.	ระบบนิเวศ

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	19-22

2.	ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น	3	กลุ่มใหญ่ๆ	

เพือ่ศกึษาเกีย่วกับความหลายหลากในระดับ

ต่างๆ	ได้แก่	พันธกุรรม	ชนดิพนัธุ	์และระบบ

นิเวศ	 รวมทั้งผลกระทบของความหลาก

หลายต่อสิง่มชีวีติ	สิง่แวดล้อม	บทบาท	หรอื

การด�ารงชวีติด้วย	แล้วน�าเสนอหน้าชัน้เรียน

3.	นักเรียนสรุปความรู้ในรูปของใบงานหรือ		

ผังมโนทัศน์

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I
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√Ÿª∑’Ë 1.10 «‘«—≤π“°“√¢Õß¬’√“øμ“¡·π«§‘¥¢Õß™“≈ å ¥“√å«‘π

¬’√“ø§Õ —Èπ®–μ“¬‰ª

¬’√“ø§Õ¬“«√Õ¥™’«‘μ

➡

§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡¡’ “‡Àμÿ¥—ßπ’È

1.1 °“√ºà“‡À≈à“  À¡“¬∂÷ß ≈Ÿ°∑’Ë‡°‘¥¡“¡’≈—°…≥–·μ°μà“ß®“°æàÕ·¡à Õ“®‡°‘¥¢÷Èπ‡Õßμ“¡∏√√¡™“μ‘

À√◊Õ‰¥â√—∫ “√‡§¡’ ‡™àπ ∏“μÿ°—¡¡—πμ√—ß ’  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‡ªìπæ‘…

1.2 °“√ ◊∫æ—π∏ÿå·∫∫Õ“»—¬‡æ» ‚¥¬¡’æàÕ·≈–·¡à∑’Ë¡’≈—°…≥–‡¥àπ·≈–≈—°…≥–¥âÕ¬·μ°μà“ß°—π

1.3 °“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’™’«¿“æ ¡—¬„À¡à ‡™àπ °“√‡æ“–‡≈’È¬ß‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕ °“√º ¡‡∑’¬¡ °“√‚§≈π

°“√μ—¥μàÕ¬’π ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√ª√—∫ª√ÿßæ—π∏ÿå·≈–°“√¢¬“¬æ—π∏ÿå

2. §«“¡À≈“°À≈“¬„π√–¥—∫™π‘¥¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ ‡ªìπ§«“¡·μ°μà“ß¢Õß®”π«π™π‘¥¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ·≈–

®”π«πª√–™“°√¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ„π√–∫∫π‘‡«»

§«“¡À≈“°À≈“¬„π√–¥—∫™π‘¥¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â¥—ßπ’È

2.1 °“√«‘«—≤π“°“√·∫∫∑’≈–‡≈Á°∑’≈–πâÕ¬  ®π°√–∑—Ëß “¡“√∂ª√—∫μ—«‰¥â

√Ÿª∑’Ë 1.9 §«“¡À≈“°À≈“¬™π‘¥¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ„π∑–‡≈

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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√Ÿª∑’Ë 1.10 «‘«—≤π“°“√¢Õß¬’√“øμ“¡·π«§‘¥¢Õß™“≈ å ¥“√å«‘π

¬’√“ø§Õ —Èπ®–μ“¬‰ª

¬’√“ø§Õ¬“«√Õ¥™’«‘μ

➡

§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡¡’ “‡Àμÿ¥—ßπ’È

1.1 °“√ºà“‡À≈à“  À¡“¬∂÷ß ≈Ÿ°∑’Ë‡°‘¥¡“¡’≈—°…≥–·μ°μà“ß®“°æàÕ·¡à Õ“®‡°‘¥¢÷Èπ‡Õßμ“¡∏√√¡™“μ‘

À√◊Õ‰¥â√—∫ “√‡§¡’ ‡™àπ ∏“μÿ°—¡¡—πμ√—ß ’  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‡ªìπæ‘…

1.2 °“√ ◊∫æ—π∏ÿå·∫∫Õ“»—¬‡æ» ‚¥¬¡’æàÕ·≈–·¡à∑’Ë¡’≈—°…≥–‡¥àπ·≈–≈—°…≥–¥âÕ¬·μ°μà“ß°—π

1.3 °“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’™’«¿“æ ¡—¬„À¡à ‡™àπ °“√‡æ“–‡≈’È¬ß‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕ °“√º ¡‡∑’¬¡ °“√‚§≈π

°“√μ—¥μàÕ¬’π ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√ª√—∫ª√ÿßæ—π∏ÿå·≈–°“√¢¬“¬æ—π∏ÿå

2. §«“¡À≈“°À≈“¬„π√–¥—∫™π‘¥¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ ‡ªìπ§«“¡·μ°μà“ß¢Õß®”π«π™π‘¥¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ·≈–

®”π«πª√–™“°√¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ„π√–∫∫π‘‡«»

§«“¡À≈“°À≈“¬„π√–¥—∫™π‘¥¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â¥—ßπ’È

2.1 °“√«‘«—≤π“°“√·∫∫∑’≈–‡≈Á°∑’≈–πâÕ¬  ®π°√–∑—Ëß “¡“√∂ª√—∫μ—«‰¥â

√Ÿª∑’Ë 1.9 §«“¡À≈“°À≈“¬™π‘¥¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ„π∑–‡≈

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 21

2.2 °“√§—¥‡≈◊Õ°æ—π∏ÿåμ“¡∏√√¡™“μ‘ ´÷Ëß®–§—¥‡≈◊Õ° “¬æ—π∏ÿå∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫°“√¥”√ß™’«‘μ‡Õ“‰«â ‡™àπ

π°øîπ™å™π‘¥μà“ßÊ ∑’Ë¡’≈—°…≥–¢Õßª“°∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫°“√°‘πÕ“À“√∑’Ë·μ°μà“ß°—π ¥—ß√Ÿª∑’Ë 1.11

3. §«“¡À≈“°À≈“¬„π√–¥—∫¢Õß√–∫∫π‘‡«» À¡“¬∂÷ß §«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß·À≈àß∑’ËÕ¬Ÿà´÷Ëßª√–°Õ∫

‰ª¥â«¬ªí®®—¬∑“ß™’«¿“æ·≈–ªí®®—¬∑“ß°“¬¿“æ∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫ ‘Ëß¡’™’«‘μ„π√–∫∫π‘‡«»  ‘Ëß¡’™’«‘μ∫“ß™π‘¥ “¡“√∂

ª√—∫μ—«„ÀâÕ¬Ÿà‰¥â„π√–∫∫π‘‡«»∑’ËÀ≈“°À≈“¬ ·μà∫“ß™π‘¥®–¥”√ß™’«‘μÕ¬Ÿà‰¥â„π√–∫∫π‘‡«»∑’Ë®”‡æ“–‡∑à“π—Èπ

√–∫∫π‘‡«» À¡“¬∂÷ß √–∫∫¢Õß§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ„π·À≈àß∑’ËÕ¬Ÿà·À≈àß„¥·À≈àßÀπ÷Ëß ÷́Ëß¡’ªí®®—¬

∑“ß°“¬¿“æ·≈–™’«¿“æ∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫ ‘Ëß¡’™’«‘μ·μà≈–™π‘¥„π√–∫∫π‘‡«»π—Èπ √–∫∫π‘‡«»¡’À≈“¬™π‘¥¥—ßπ’È

3.1 √–∫∫π‘‡«»·À≈àßπÈ”®◊¥ ‰¥â·°à ·¡àπÈ” ≈”§≈Õß ÀπÕß §Ÿ ∫÷ß  √– ∑–‡≈ “∫ ·≈–Õà“ß‡°Á∫πÈ”

´÷ËßÕÿ¥¡ ¡∫Ÿ√≥å‰ª¥â«¬·√à·≈– “√Õ‘π∑√’¬åμà“ßÊ ‡À¡“– ”À√—∫‡ªìπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬¢Õß —μ«åπÈ”·≈–æ◊™πÈ”  ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’Ë

Õ“»—¬Õ¬Ÿà„ππÈ”®◊¥¡’À≈“¬ª√–‡¿∑ ‡™àπ ·æ≈ß°åμÕπ ·¡≈ß ÀÕ¬ ª≈“ °ÿâß  —μ«å –‡∑‘ππÈ” –‡∑‘π∫° æ◊™πÈ”

3.2 √–∫∫π‘‡«»„π∑–‡≈ ‰¥â·°à ∑–‡≈·≈–¡À“ ¡ÿ∑√ ÷́Ëß¡’ ‘Ëß¡’™’«‘μÕ“»—¬Õ¬Ÿà‡ªìπ®”π«π¡“°μ—Èß·μà

™“¬Ωíòß∑–‡≈∑’Ë¡’∑—ÈßÀ“¥∑√“¬ À“¥À‘π ·≈–À“¥‚§≈π®π∂÷ß‰À≈à∑«’ª æ◊Èπ∑–‡≈À√◊Õæ◊Èπ¡À“ ¡ÿ∑√ √«¡∑—Èß·π«ª–°“√—ß

 ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà„π∑–‡≈ ·æ≈ß°åμÕπæ◊™ ·æ≈ß°åμÕπ —μ«å À≠â“∑–‡≈  “À√à“¬

3.3 √–∫∫π‘‡«»ªÉ“™“¬‡≈π ‡ªìπªÉ“∫√‘‡«≥™“¬Ωíòß∑–‡≈·≈–ª“°·¡àπÈ”¢Õßª√–‡∑» ‡ªìπ∫√‘‡«≥

πÈ”°√àÕ¬ ª√–‡∑»‰∑¬æ∫∑’Ë·∂∫®—ßÀ«—¥™“¬∑–‡≈ ¡’ ¿“æ·μ°μà“ß‰ª®“°ªÉ“∫°À≈“¬Õ¬à“ß ‡™àπ  ¿“æ¥‘π‡ªìπ¥‘π‡≈π

¥‘π¡’·√à∏“μÿ·≈– “√Õ“À“√μà“ßÊ Õÿ¥¡ ¡∫Ÿ√≥å  ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà„πªÉ“™“¬‡≈π ‡™àπ °ÿâß ÀÕ¬ ªŸ ª≈“ ‚°ß°“ß

≈”æŸ · ¡

3.4 √–∫∫π‘‡«»ªÉ“‰¡â  ‡ªìπ√–∫∫π‘‡«»∑’Ë¡’§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ ‡ªìπ·À≈àß∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬¢Õß

æ◊™·≈– —μ«å ‡ªìπ·À≈àßÕ“À“√ ¬“√—°…“‚√§ πÕ°®“°π’ÈªÉ“‰¡â¬—ß™à«¬√—°…“√–¥—∫Õÿ≥À¿Ÿ¡‘¢Õß‚≈°‰¡à„Àâ Ÿß‡°‘π‰ª

§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õßæ◊™·≈– —μ«å·μ°μà“ß°—π‰ª„π·μà≈–∫√‘‡«≥¢Õßº‘«‚≈°Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°ƒ¥Ÿ°“≈

°“√À¡ÿπ‡«’¬π¢ÕßÕ“°“» §«“¡·μ°μà“ß∑“ß¥â“π¿Ÿ¡‘»“ μ√å¢Õßº‘«‚≈° ‡™àπ ¿Ÿ‡¢“ ∑–‡≈ ∑’Ë√“∫ ∑”„Àâ≈—°…≥–

¢Õßæ◊™∑’ËÕ¬Ÿà„π∑’Ëμà“ß°—π¡’≈—°…≥–·μ°μà“ß°—π ‡™àπ ªÉ“¥‘∫Ωπ ªÉ“º≈—¥„∫ ªÉ“ π ªÉ“‡∫≠®æ√√≥
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√Ÿª∑’Ë 1.11 π°øîπ™å∫πÀ¡Ÿà‡°“–°“≈“ª“°Õ  ´÷Ëß¡’≈—°…≥–¢Õß®–ßÕ¬ª“°

∑’Ë·μ°μà“ß°—π‰ªμ“¡™π‘¥¢ÕßÕ“À“√∑’Ë°‘π·≈– ¿“æ∫√‘‡«≥∑’ËÕ“»—¬
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5.2 º≈¢Õß§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ

§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ¡’º≈μàÕ¡πÿ…¬å  —μ«å æ◊™ ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ¥—ßπ’È

1. º≈∑’Ë¡’μàÕ¡πÿ…¬å §«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ∑’Ë¡’ —μ«å·≈–æ◊™À≈“¬Ê ™π‘¥ ·μà≈–™π‘¥¡’À≈“¬

 “¬æ—π∏ÿå ∑”„Àâ¡πÿ…¬å “¡“√∂§—¥‡≈◊Õ° “¬æ—π∏ÿåæ◊™·≈– —μ«å¡“„™âª√–‚¬™πåμ“¡μâÕß°“√‰¥â ‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√

§—¥‡≈◊Õ°æ—π∏ÿå¡“„™â‡ªìπÕ“À“√ ‡§√◊ËÕßπÿàßÀà¡ ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ À√◊Õ„™â‡ªìπ¬“√—°…“‚√§ ‡™àπ °“√§—¥‡≈◊Õ°æ—π∏ÿå«—«‡π◊ÈÕÀ√◊Õ

«—«π¡ °“√„™â·√ßß“π ‡™àπ ‡≈◊Õ°„™â·√ßß“π®“° —μ«åμà“ßÊ „Àâ‡À¡“– ¡ ‡™àπ «—«À√◊Õ§«“¬„™â ‰∂π“ ≈“°‡°«’¬π

™â“ß„™â≈“°´ÿß πÕ°®“°π’È §«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ¢Õßæ◊™∑”„Àâ “¡“√∂‡≈◊Õ°„™âª√–‚¬™πå®“°æ◊™‰¥â¡“°¡“¬

‡™àπ „™â‡ªìπÕ“À“√ „™âμ°·μàß «πÀ¬àÕ¡ „™â‡ âπ„¬„π°“√∑Õºâ“À√◊Õ‡§√◊ËÕß®—° “π ∂â“‰¡à¡’æ◊™™π‘¥π’ÈÕ“®‡≈◊Õ°„™â

æ◊™™π‘¥Õ◊Ëπ·∑π‰¥â

2. º≈∑’Ë¡’μàÕ —μ«å·≈–æ◊™ §«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ∑”„Àâ —μ«å·≈–æ◊™Õ¬Ÿà√à«¡°—π„π∏√√¡™“μ‘Õ¬à“ß

 ¡¥ÿ≈ ‡™àπ Õ¬Ÿà√à«¡°—π·∫∫æ÷Ëßæ“°—π ·∫∫Õ‘ßÕ“»—¬°—π À√◊Õ·∫∫‡∫’¬¥‡∫’¬π∑’Ë‡√’¬°«à“ ¿“«–ª√ ‘μ ´÷ËßÕ“®‡°‘¥

¢÷Èπ√–À«à“ßæ◊™°—∫æ◊™  —μ«å°—∫ —μ«å À√◊Õ —μ«å°—∫æ◊™ æ◊™ ’‡¢’¬«‡ªìπºŸâº≈‘μ “¡“√∂ √â“ßÕ“À“√‰¥â·≈–‡ªìπÕ“À“√

¢Õß —μ«å  —μ«å∫“ß™π‘¥°‘π —μ«å‡ªìπÕ“À“√ ®÷ß¡’°“√∂à“¬∑Õ¥æ≈—ßß“π√–À«à“ßæ◊™·≈– —μ«å À√◊Õ —μ«å°—∫ —μ«å ∑”„Àâ

‡°‘¥§«“¡ ¡¥ÿ≈∑“ß∏√√¡™“μ‘

3. º≈∑’Ë¡’μàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡  §«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ∑—Èß®”π«π·≈–™π‘¥¢Õßæ—π∏ÿåæ◊™ æ—π∏ÿå —μ«å ·≈–

®”π«πª√–™“°√∑”„Àâ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¡’§«“¡ ¡¥ÿ≈∑—Èß∑“ßÕ“°“» ¥‘π ·≈–πÈ” ∂â“§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æÀ¡¥‰ª

®–∑”„Àâ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¢“¥§«“¡ ¡¥ÿ≈ ´÷Ëß®–¡’º≈μàÕ¡πÿ…¬å  —μ«å ·≈–æ◊™‡™àπ°—π

 “‡Àμÿ∑’Ë∑”„Àâ§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ¡’º≈μàÕ¡πÿ…¬å æ◊™ ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡ ¡¥ÿ≈∑“ß∏√√¡™“μ‘

∂â“§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ‡ª≈’Ë¬π‰ª®–‡°‘¥º≈°√–∑∫μàÕ ‘Ëß¡’™’«‘μ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡  ‘Ëß∑’Ë‡ªìπ “‡Àμÿ∑’Ë∑”„Àâ

§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¡’¥—ßπ’È

1. °“√°√–∑”¢Õß¡πÿ…¬å

1.1 °“√π”∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘‰ª„™â‚¥¬¢“¥°“√«“ß·ºπ∑’Ë¥’„π°“√À“¡“∑¥·∑π ‡™àπ °“√μ—¥‰¡â

∑”≈“¬ªÉ“ ‡æ◊ËÕ„™âæ◊Èπ∑’Ë‡æ“–ª≈Ÿ°À√◊Õº≈‘μ ‘Ëß¢Õß‡§√◊ËÕß„™â  √â“ß∫â“π °“√¢ÿ¥‡®“–πÈ”¡—π¥‘∫ °“√∑”‡À¡◊Õß·√à

1.2 °“√„™â “√‡§¡’μà“ßÊ ‡™àπ  “√‡§¡’°”®—¥»—μ√Ÿæ◊™ ªÿÜ¬  “√‡§¡’°”®—¥À≠â“À√◊Õ«—™æ◊™∑”„Àâ

‚´àÕ“À“√∂Ÿ°∑”≈“¬  ‘Ëß¡’™’«‘μ∫“ß™π‘¥¢“¥·§≈πÕ“À“√·μà ‘Ëß¡’™’«‘μ∫“ß™π‘¥Õ“®‡æ‘Ë¡ª√‘¡“≥Õ¬à“ß√«¥‡√Á« ∑”„Àâ

‡°‘¥°“√‡ ’¬¥ÿ≈∏√√¡™“μ‘

2. ¿—¬∏√√¡™“μ‘  ‡™àπ ‰ø‰À¡âªÉ“ πÈ”∑à«¡ ‡°‘¥æ“¬ÿ ·ºàπ¥‘π‰À« ¿Ÿ‡¢“‰ø√–‡∫‘¥ À√◊Õ‡°‘¥¿“«–·Àâß·≈âß

·μà∏√√¡™“μ‘ “¡“√∂‡°‘¥°“√ª√—∫μ—«‡¢â“ Ÿà¥ÿ≈∏√√¡™“μ‘‰¥â ‡π◊ËÕß®“°¿—¬∏√√¡™“μ‘‡°‘¥¢÷Èπ‰¡à∫àÕ¬§√—Èß‡∑à“°—∫

°“√°√–∑”¢Õß¡πÿ…¬å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡°◊Õ∫∑ÿ°«—π

∂â“§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß®–‡°‘¥º≈°√–∑∫μàÕ¡πÿ…¬å æ◊™  —μ«å ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

®÷ß§«√™à«¬°—π¥Ÿ·≈√—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ §«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ °“√„™â∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘Õ¬à“ßª√–À¬—¥

·≈–§ÿâ¡§à“ ·≈–‡≈◊Õ°„™â “√‡§¡’∑’Ë ‰¡à‡°‘¥º≈°√–∑∫μàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡À√◊Õ§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß∏√√¡™“μ‘À√◊Õ¡’º≈

πâÕ¬∑’Ë ÿ¥‡æ◊ËÕ§ÿ≥¿“æ™’«‘μ
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5.2 º≈¢Õß§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ

§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ¡’º≈μàÕ¡πÿ…¬å  —μ«å æ◊™ ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ¥—ßπ’È

1. º≈∑’Ë¡’μàÕ¡πÿ…¬å §«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ∑’Ë¡’ —μ«å·≈–æ◊™À≈“¬Ê ™π‘¥ ·μà≈–™π‘¥¡’À≈“¬

 “¬æ—π∏ÿå ∑”„Àâ¡πÿ…¬å “¡“√∂§—¥‡≈◊Õ° “¬æ—π∏ÿåæ◊™·≈– —μ«å¡“„™âª√–‚¬™πåμ“¡μâÕß°“√‰¥â ‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√

§—¥‡≈◊Õ°æ—π∏ÿå¡“„™â‡ªìπÕ“À“√ ‡§√◊ËÕßπÿàßÀà¡ ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ À√◊Õ„™â‡ªìπ¬“√—°…“‚√§ ‡™àπ °“√§—¥‡≈◊Õ°æ—π∏ÿå«—«‡π◊ÈÕÀ√◊Õ

«—«π¡ °“√„™â·√ßß“π ‡™àπ ‡≈◊Õ°„™â·√ßß“π®“° —μ«åμà“ßÊ „Àâ‡À¡“– ¡ ‡™àπ «—«À√◊Õ§«“¬„™â ‰∂π“ ≈“°‡°«’¬π

™â“ß„™â≈“°´ÿß πÕ°®“°π’È §«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ¢Õßæ◊™∑”„Àâ “¡“√∂‡≈◊Õ°„™âª√–‚¬™πå®“°æ◊™‰¥â¡“°¡“¬

‡™àπ „™â‡ªìπÕ“À“√ „™âμ°·μàß «πÀ¬àÕ¡ „™â‡ âπ„¬„π°“√∑Õºâ“À√◊Õ‡§√◊ËÕß®—° “π ∂â“‰¡à¡’æ◊™™π‘¥π’ÈÕ“®‡≈◊Õ°„™â

æ◊™™π‘¥Õ◊Ëπ·∑π‰¥â

2. º≈∑’Ë¡’μàÕ —μ«å·≈–æ◊™ §«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ∑”„Àâ —μ«å·≈–æ◊™Õ¬Ÿà√à«¡°—π„π∏√√¡™“μ‘Õ¬à“ß

 ¡¥ÿ≈ ‡™àπ Õ¬Ÿà√à«¡°—π·∫∫æ÷Ëßæ“°—π ·∫∫Õ‘ßÕ“»—¬°—π À√◊Õ·∫∫‡∫’¬¥‡∫’¬π∑’Ë‡√’¬°«à“ ¿“«–ª√ ‘μ ´÷ËßÕ“®‡°‘¥

¢÷Èπ√–À«à“ßæ◊™°—∫æ◊™  —μ«å°—∫ —μ«å À√◊Õ —μ«å°—∫æ◊™ æ◊™ ’‡¢’¬«‡ªìπºŸâº≈‘μ “¡“√∂ √â“ßÕ“À“√‰¥â·≈–‡ªìπÕ“À“√

¢Õß —μ«å  —μ«å∫“ß™π‘¥°‘π —μ«å‡ªìπÕ“À“√ ®÷ß¡’°“√∂à“¬∑Õ¥æ≈—ßß“π√–À«à“ßæ◊™·≈– —μ«å À√◊Õ —μ«å°—∫ —μ«å ∑”„Àâ

‡°‘¥§«“¡ ¡¥ÿ≈∑“ß∏√√¡™“μ‘

3. º≈∑’Ë¡’μàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡  §«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ∑—Èß®”π«π·≈–™π‘¥¢Õßæ—π∏ÿåæ◊™ æ—π∏ÿå —μ«å ·≈–

®”π«πª√–™“°√∑”„Àâ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¡’§«“¡ ¡¥ÿ≈∑—Èß∑“ßÕ“°“» ¥‘π ·≈–πÈ” ∂â“§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æÀ¡¥‰ª

®–∑”„Àâ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¢“¥§«“¡ ¡¥ÿ≈ ´÷Ëß®–¡’º≈μàÕ¡πÿ…¬å  —μ«å ·≈–æ◊™‡™àπ°—π

 “‡Àμÿ∑’Ë∑”„Àâ§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ¡’º≈μàÕ¡πÿ…¬å æ◊™ ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡ ¡¥ÿ≈∑“ß∏√√¡™“μ‘

∂â“§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ‡ª≈’Ë¬π‰ª®–‡°‘¥º≈°√–∑∫μàÕ ‘Ëß¡’™’«‘μ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡  ‘Ëß∑’Ë‡ªìπ “‡Àμÿ∑’Ë∑”„Àâ

§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¡’¥—ßπ’È

1. °“√°√–∑”¢Õß¡πÿ…¬å

1.1 °“√π”∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘‰ª„™â‚¥¬¢“¥°“√«“ß·ºπ∑’Ë¥’„π°“√À“¡“∑¥·∑π ‡™àπ °“√μ—¥‰¡â

∑”≈“¬ªÉ“ ‡æ◊ËÕ„™âæ◊Èπ∑’Ë‡æ“–ª≈Ÿ°À√◊Õº≈‘μ ‘Ëß¢Õß‡§√◊ËÕß„™â  √â“ß∫â“π °“√¢ÿ¥‡®“–πÈ”¡—π¥‘∫ °“√∑”‡À¡◊Õß·√à

1.2 °“√„™â “√‡§¡’μà“ßÊ ‡™àπ  “√‡§¡’°”®—¥»—μ√Ÿæ◊™ ªÿÜ¬  “√‡§¡’°”®—¥À≠â“À√◊Õ«—™æ◊™∑”„Àâ

‚´àÕ“À“√∂Ÿ°∑”≈“¬  ‘Ëß¡’™’«‘μ∫“ß™π‘¥¢“¥·§≈πÕ“À“√·μà ‘Ëß¡’™’«‘μ∫“ß™π‘¥Õ“®‡æ‘Ë¡ª√‘¡“≥Õ¬à“ß√«¥‡√Á« ∑”„Àâ

‡°‘¥°“√‡ ’¬¥ÿ≈∏√√¡™“μ‘

2. ¿—¬∏√√¡™“μ‘  ‡™àπ ‰ø‰À¡âªÉ“ πÈ”∑à«¡ ‡°‘¥æ“¬ÿ ·ºàπ¥‘π‰À« ¿Ÿ‡¢“‰ø√–‡∫‘¥ À√◊Õ‡°‘¥¿“«–·Àâß·≈âß

·μà∏√√¡™“μ‘ “¡“√∂‡°‘¥°“√ª√—∫μ—«‡¢â“ Ÿà¥ÿ≈∏√√¡™“μ‘‰¥â ‡π◊ËÕß®“°¿—¬∏√√¡™“μ‘‡°‘¥¢÷Èπ‰¡à∫àÕ¬§√—Èß‡∑à“°—∫

°“√°√–∑”¢Õß¡πÿ…¬å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡°◊Õ∫∑ÿ°«—π

∂â“§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß®–‡°‘¥º≈°√–∑∫μàÕ¡πÿ…¬å æ◊™  —μ«å ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

®÷ß§«√™à«¬°—π¥Ÿ·≈√—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ §«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ °“√„™â∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘Õ¬à“ßª√–À¬—¥

·≈–§ÿâ¡§à“ ·≈–‡≈◊Õ°„™â “√‡§¡’∑’Ë ‰¡à‡°‘¥º≈°√–∑∫μàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡À√◊Õ§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß∏√√¡™“μ‘À√◊Õ¡’º≈

πâÕ¬∑’Ë ÿ¥‡æ◊ËÕ§ÿ≥¿“æ™’«‘μ

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 23

 °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 4

®ß‡μ‘¡§”μÕ∫≈ß„πº—ß§«“¡§‘¥∑’Ë‡«âπ‰«â„Àâ∂Ÿ°μâÕß

 √ÿª‡°’Ë¬«°—∫°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ

‡°‘¥®“°

°“√°√–∑”¢Õß¡πÿ…¬å ¿—¬∏√√¡™“μ‘

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ

º≈°√–∑∫∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ
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°‘®°√√¡∑’Ë 1.3  ”√«®§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ„π∑âÕß∂‘Ëπ

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

‡æ◊ËÕ»÷°…“§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ

§”™’È·®ß

®ß ”√«® ‘Ëß¡’™’«‘μ„π√–∫∫π‘‡«»∑ÿ°™π‘¥ ‚¥¬√–∫ÿ∑—Èß™π‘¥·≈–®”π«π∑’Ëæ∫„Àâ¡“°∑’Ë ÿ¥

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß ”√«® ‘Ëß¡’™’«‘μ™π‘¥μà“ßÊ „π√–∫∫π‘‡«»

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. „π√–∫∫π‘‡«»∑’Ëπ—°‡√’¬π ”√«®æ∫ ‘Ëß¡’™’«‘μ∑—ÈßÀ¡¥°’Ë™π‘¥

2.  ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’Ëπ—°‡√’¬π ”√«®æ∫¡’æ◊™·≈– —μ«å®”π«π‡∑à“‰√

3. ®—¥°≈ÿà¡æ◊™ÕÕ°‡ªìπ°’Ëª√–‡¿∑ Õ–‰√∫â“ß

4. ®—¥°≈ÿà¡ —μ«åÕÕ°‡ªìπ°’Ëª√–‡¿∑ Õ–‰√∫â“ß

5.  —μ«å™π‘¥‡¥’¬«°—π∑’Ë¡’¢π“¥·≈– ’ —πμà“ß°—π ‰¥â·°à —μ«å™π‘¥„¥∫â“ß ·≈–¡’ª√‘¡“≥¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß„¥

6. §«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ¡’§«“¡ ”§—≠À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

®“°°‘®°√√¡∑’Ë 1.3 æ∫«à“ „π√–∫∫π‘‡«»∑’Ë ”√«®®–¡’ ‘Ëß¡’™’«‘μÀ≈“¬™π‘¥´÷Ëß¡’∑—Èßæ◊™·≈– —μ«å æ◊™¡’∑—Èß

æ◊™¬◊πμâπ·≈–æ◊™≈â¡≈ÿ° ∫“ß™π‘¥‡ªìπæ◊™¥Õ° ∫“ß™π‘¥‡ªìπæ◊™‰√â¥Õ°  à«π —μ«å¡’À≈“¬™π‘¥∑’Ë¡’≈—°…≥– √Ÿª√à“ß

·≈–¢π“¥·μ°μà“ß°—π ÷́Ëß‡ªìπ§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ∑’Ë∑”„Àâ‡√“ “¡“√∂‡≈◊Õ°„™âª√–‚¬™πå®“°æ◊™·≈–

 —μ«å‰¥âμ√ß°—∫«—μ∂ÿª√– ß§å

æ◊™  —μ«å

„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม

(ตามกลุ่มการทดลอง)	เกี่ยวกับความหลาก

หลายของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น

-	 นักเรียนได้ท�าอะไรบ้าง

-	 นักเรียนรู้อะไรบ้าง

-	 ส่ิงที่นักเรียนต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมคือ

อะไร	และจะด�าเนินการอย่างไร

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L

	 จากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(United	Nations

Conference	 on	 Envi ronment	 and	

Development)	 หรือการประชุมสุดยอด

ด้านสิ่งแวดล้อม	 (Earth	 Summit ) 	 ณ	

กรุงริโอ	 เดอ	 เจเนโร	 ประเทศบราซิล	 เมื่อ

วันท่ี	 5-14	 มิถุนายน	พ.ศ.	 2535	 ประเทศ

ท่ัวโลกได้ให้การรับรองอนุสัญญาว่าด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพ	 โดยมีทั้งสิ้น	

157	 ประเทศร่วมลงนาม	 อนุสัญญาฯ	 ได้มี

ผลบังคบัใชเ้มือ่วนัที	่29	ธนัวาคม	พ.ศ.	2536	

ปัจจุบันมีภาคี	 191	 ประเทศ	 ในส่วนของ

ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาเมื่อวันที่	

12	มถินุายน	พ.ศ.	2535	และใหส้ตัยาบันเข้า

เป็นภาคีเมื่อวันที่	31	ตุลาคม	พ.ศ.	2546	มี

ผลบังคบัใชเ้มือ่วนัที	่29	มกราคม	พ.ศ.2547

	 อ นุสัญญาฯ	 เป็นความตกลงด้ าน

สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศท่ีมีเจตนารมย์

ให้รัฐบาลทุกประเทศเคร่งครัดต่อการรักษา

วินัยสิ่งแวดล้อม	 อนุสัญญาฯ	 ฉบับน้ีเป็น

อนุสัญญานานาชาติฉบับแรกที่ครอบคลุม

การอนุรักษ์	 ทั้งพันธุกรรม	 ชนิดพันธุ์	 และ

ระบบนเิวศ	โดยมวีตัถปุระสงค	์3	ประการ	คอื

	 1.	เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ	

	 2.	เพือ่ใช้ประโยชนค์วามหลากหลายทาง

ชีวภาพอย่างยั่งยืน	

	 3.	เพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการ

ใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและ

ยุติธรรม

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)L

ในมิติแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

และกฎหมายสิ่งแวดล้อม	 โดยวีรวัฒน์	

กนกนุเคราะห์	 ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ	พ.ศ.	2551	

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L
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°‘®°√√¡∑’Ë 1.3  ”√«®§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ„π∑âÕß∂‘Ëπ

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

‡æ◊ËÕ»÷°…“§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ

§”™’È·®ß

®ß ”√«® ‘Ëß¡’™’«‘μ„π√–∫∫π‘‡«»∑ÿ°™π‘¥ ‚¥¬√–∫ÿ∑—Èß™π‘¥·≈–®”π«π∑’Ëæ∫„Àâ¡“°∑’Ë ÿ¥

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß ”√«® ‘Ëß¡’™’«‘μ™π‘¥μà“ßÊ „π√–∫∫π‘‡«»

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. „π√–∫∫π‘‡«»∑’Ëπ—°‡√’¬π ”√«®æ∫ ‘Ëß¡’™’«‘μ∑—ÈßÀ¡¥°’Ë™π‘¥

2.  ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’Ëπ—°‡√’¬π ”√«®æ∫¡’æ◊™·≈– —μ«å®”π«π‡∑à“‰√

3. ®—¥°≈ÿà¡æ◊™ÕÕ°‡ªìπ°’Ëª√–‡¿∑ Õ–‰√∫â“ß

4. ®—¥°≈ÿà¡ —μ«åÕÕ°‡ªìπ°’Ëª√–‡¿∑ Õ–‰√∫â“ß

5.  —μ«å™π‘¥‡¥’¬«°—π∑’Ë¡’¢π“¥·≈– ’ —πμà“ß°—π ‰¥â·°à —μ«å™π‘¥„¥∫â“ß ·≈–¡’ª√‘¡“≥¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß„¥

6. §«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ¡’§«“¡ ”§—≠À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

®“°°‘®°√√¡∑’Ë 1.3 æ∫«à“ „π√–∫∫π‘‡«»∑’Ë ”√«®®–¡’ ‘Ëß¡’™’«‘μÀ≈“¬™π‘¥´÷Ëß¡’∑—Èßæ◊™·≈– —μ«å æ◊™¡’∑—Èß

æ◊™¬◊πμâπ·≈–æ◊™≈â¡≈ÿ° ∫“ß™π‘¥‡ªìπæ◊™¥Õ° ∫“ß™π‘¥‡ªìπæ◊™‰√â¥Õ°  à«π —μ«å¡’À≈“¬™π‘¥∑’Ë¡’≈—°…≥– √Ÿª√à“ß

·≈–¢π“¥·μ°μà“ß°—π ÷́Ëß‡ªìπ§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ∑’Ë∑”„Àâ‡√“ “¡“√∂‡≈◊Õ°„™âª√–‚¬™πå®“°æ◊™·≈–

 —μ«å‰¥âμ√ß°—∫«—μ∂ÿª√– ß§å

æ◊™  —μ«å

„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π
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6. §«“¡°â“«Àπâ“·≈–º≈¢Õß‡∑§‚π‚≈¬’™’«¿“æ

‡∑§‚π‚≈¬’™’«¿“æ À¡“¬∂÷ß °“√π”‡Õ“ ‘Ëß¡’™’«‘μÀ√◊Õ™‘Èπ à«π¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ¡“ª√—∫ª√ÿß ∑”„Àâ‡°‘¥°“√

‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑’Ë¡’ª√–‚¬™πå¡“°¢÷Èπ ‡™àπ °“√∂à“¬Ω“°μ—«ÕàÕπ °“√‚§≈π æ—π∏ÿ«‘»«°√√¡

6.1 °“√∂à“¬Ω“°μ—«ÕàÕπ

°“√∂à“¬Ω“°μ—«ÕàÕπ ‡ªìπ«‘∏’∑’Ëæ—≤π“¡“®“°°“√º ¡‡∑’¬¡ ‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥âª√‘¡“≥ —μ«åæ—π∏ÿå¥’‡æ‘Ë¡¢÷Èπ„π

√–¬–‡«≈“∑’Ë‡∑à“‡¥‘¡ ®–∑”°—∫ —μ«å∑’Ëμ°≈Ÿ°§√—Èß≈– 1 μ—« ·≈–„™â‡«≈“Õÿâ¡∑âÕßπ“πÊ ‡™àπ ‚§ °√–∫◊Õ ¢—ÈπμÕπ°“√

∂à“¬Ω“°μ—«ÕàÕπ¡’¥—ß·ºπ¿“æ∑’Ë 1.8

6.2 °“√‚§≈π

°“√‚§≈π (cloning) ‡ªìπ°“√º≈‘μ ‘Ëß¡’™’«‘μ„Àâ¡’≈—°…≥–∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡‡À¡◊Õπ°—π∑ÿ°ª√–°“√ ∑”„Àâ ‰¥â

 ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’Ë¡’≈—°…≥–‡À¡◊Õπ°—π‡ªìπ®”π«π¡“°¿“¬„π√–¬–‡«≈“Õ—π —Èπ ´÷Ëß∑”‰¥â∑—Èß„πæ◊™·≈– —μ«å °“√‚§≈πæ◊™

´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë√Ÿâ®—°°—π¡“°‡π◊ËÕß®“°¡’°“√π”¡“„™â„π«ß°“√Õÿμ “À°√√¡Õ¬à“ß·æ√àÀ≈“¬ ‡√’¬°«à“ °“√‡æ“–‡≈’È¬ß

‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕæ◊™

∑”„Àâ ‰¢àμ°À≈“¬„∫æ√âÕ¡°—π®“°·¡àæ—π∏åÿ “¬æ—π∏ÿå¥’

‰¥â≈Ÿ°Ω“·Ω¥‡À¡◊Õπ
®“°‰¢à„∫‡¥’¬«

‰¥â≈Ÿ°∑’Ë∑√“∫‡æ»
μ—Èß·μàÕ¬Ÿà„π∑âÕß

‡æ‘Ë¡®”π«π≈Ÿ°®“°
·¡àæ—π∏åÿ∑’Ë¡’ “¬æ—π∏ÿå¥’

„Àâμ—«√—∫

ºà“·∫àß‡ÕÁ¡∫√‘‚Õ·≈â«∂à“¬Ω“°μ√«® Õ∫‡æ»·≈â«∂à“¬Ω“°∂à“¬Ω“°‚¥¬μ√ß

∑”°“√™–≈â“ß·≈–‡°Á∫‰¢à∑’Ëº ¡·≈â«

∑”°“√º ¡‰¢à°—∫μ—«Õ ÿ®‘„π¡¥≈Ÿ°À√◊Õ„πÀ≈Õ¥·°â«

·ºπ¿“æ∑’Ë 1.8 °“√∂à“¬Ω“°μ—«ÕàÕπ

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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Innovation

ครูซักถามนักเรียน

	 ค�ำถำม	:	

	 -	 นอกเหนอืจากวธีิการขยายพนัธุโ์ดยทัว่ไป

แล้ว	 ยังสามารถขยายพันธุ์สัตว์และพืช

ด้วยวิธีใดบ้าง	อย่างไร

	 -	 เทคโนโลยีเกี่ยวกับโครโมโซมมีส ่วน

เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์ของสัตว์และ

พืชอย่างไร

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

	 1.	เทคโนโลยีชีวภาพ

	 2.	การถ่ายฝากตัวอ่อน

	 2.	การผสมเทียม

	 4.	การโคลน

	 5.	เนื้อเยื่อของพืช

	 6.	การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

	 7.	พันธุวิศวกรรม

	 8.	จีเอ็มโอ

	 9.	ดีเอ็นเอพาหะ

10.	ดีเอ็นเอเวกเตอร์

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	25-32

2.	ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน	กลุ่มละ	3-5	คน	เพื่อ

ศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพ	พร้อมทั้ง

จัดท�าบอร์ดความรู้	 และน�าเสนอหน้าช้ัน

เรียน

3.	นกัเรยีนสรปุความรูเ้รือ่งความก้าวหน้าและ

ผลของเทคโนโลยีชีวภาพในรูปของเล่ม

รายงาน

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี

ชีวภาพจาก	Search	engine	ต่างๆ

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

1.	รูปเล่มรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ

2.	บอร์ดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I
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À≈—°°“√‡æ“–‡≈’È¬ß‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕæ◊™ ¡’¥—ßπ’È

1. π”™‘Èπ à«π¢Õßæ◊™¡“‡æ“–‡≈’È¬ß„πÕ“À“√

 —ß‡§√“–Àå ÷́Ëß¡’πÈ”μ“≈ ŒÕ√å‚¡π ·≈–·√à∏“μÿ∑’Ë ”§—≠

μàÕ°“√‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ „Àâæ≈—ßß“π·°à‡´≈≈å ·≈–™à«¬„Àâ

‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕ‡°‘¥°“√·∫àß‡´≈≈å·≈–¢¬“¬‡´≈≈å

2. ®—¥ ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑’Ë„™â„π°“√‡æ“–‡≈’È¬ß

‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕæ◊™„Àâ‡À¡“– ¡  –Õ“¥ ·≈–ª≈Õ¥‡™◊ÈÕ

®ÿ≈‘π∑√’¬å

3. ¡’Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ 23-28 Õß»“‡´≈‡ ’́¬  ¡’

§«“¡ «à“ß 1,000-2,000 ≈—°´å

4. μ—¥·∫àß‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕÕÕ°‡ªìπ™‘Èπ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡

®”π«π À√◊Õ∂â“‡®√‘≠‡ªìπμâπ·≈â«μâÕß·¬°‰ª‡≈’È¬ß„π

Õ“À“√ —ß‡§√“–Àå„À¡à∑ÿ° 1 ‡¥◊Õπ

√“°æ◊™

§«∫§ÿ¡Õÿ≥À¿Ÿ¡‘·≈–§«“¡ «à“ß

„Àâ‡À¡“– ¡°—∫™π‘¥¢Õßæ◊™

 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’Ë„™â„π°“√‡æ“–‡≈’È¬ß‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕæ◊™§«√ –Õ“¥

·≈–ª≈Õ¥‡™◊ÈÕ®ÿ≈‘π∑√’¬å

Õ“À“√ —ß‡§√“–Àå

¢—ÈπμÕπ°“√‚§≈πμâπ·§√Õ∑ ¡’¥—ßπ’È

√“°¢Õßμâπ·§√Õ∑

‰¥âæ◊™∑’Ë‚μ‡μÁ¡«—¬

‡¡◊ËÕª≈Ÿ°≈ß„π¥‘π
‡æ“–‡≈’È¬ßμâπÕàÕπ‡≈Á°Ê

„πÕ“À“√ —ß‡§√“–Àå

‡´≈≈å∑’ËÕ¬Ÿà‡ªìπ

Õ‘ √–‡√‘Ë¡·∫àßμ—«

‡æ“–‡≈’È¬ß‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕ

™‘Èπ‡≈Á°Ê „πÕ“À“√ —ß‡§√“–Àå

‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕ

™‘Èπ‡≈Á°Ê

‡´≈≈åμâπÕàÕπ (somatic

embryo) ∑’Ëæ—≤π“¡“

®“°‡´≈≈åÕ‘ √–

‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕμ—¥¢«“ß¢Õß√“°

1

2

3
4
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√Ÿª∑’Ë 1.12 ¢—ÈπμÕπ°“√‡æ“–‡≈’È¬ß‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕ·§√Õ∑
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À≈—°°“√‡æ“–‡≈’È¬ß‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕæ◊™ ¡’¥—ßπ’È

1. π”™‘Èπ à«π¢Õßæ◊™¡“‡æ“–‡≈’È¬ß„πÕ“À“√

 —ß‡§√“–Àå ÷́Ëß¡’πÈ”μ“≈ ŒÕ√å‚¡π ·≈–·√à∏“μÿ∑’Ë ”§—≠

μàÕ°“√‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ „Àâæ≈—ßß“π·°à‡´≈≈å ·≈–™à«¬„Àâ

‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕ‡°‘¥°“√·∫àß‡´≈≈å·≈–¢¬“¬‡´≈≈å

2. ®—¥ ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑’Ë„™â„π°“√‡æ“–‡≈’È¬ß

‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕæ◊™„Àâ‡À¡“– ¡  –Õ“¥ ·≈–ª≈Õ¥‡™◊ÈÕ

®ÿ≈‘π∑√’¬å

3. ¡’Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ 23-28 Õß»“‡´≈‡ ’́¬  ¡’

§«“¡ «à“ß 1,000-2,000 ≈—°´å

4. μ—¥·∫àß‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕÕÕ°‡ªìπ™‘Èπ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡

®”π«π À√◊Õ∂â“‡®√‘≠‡ªìπμâπ·≈â«μâÕß·¬°‰ª‡≈’È¬ß„π

Õ“À“√ —ß‡§√“–Àå„À¡à∑ÿ° 1 ‡¥◊Õπ

√“°æ◊™

§«∫§ÿ¡Õÿ≥À¿Ÿ¡‘·≈–§«“¡ «à“ß

„Àâ‡À¡“– ¡°—∫™π‘¥¢Õßæ◊™

 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’Ë„™â„π°“√‡æ“–‡≈’È¬ß‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕæ◊™§«√ –Õ“¥

·≈–ª≈Õ¥‡™◊ÈÕ®ÿ≈‘π∑√’¬å

Õ“À“√ —ß‡§√“–Àå

¢—ÈπμÕπ°“√‚§≈πμâπ·§√Õ∑ ¡’¥—ßπ’È

√“°¢Õßμâπ·§√Õ∑

‰¥âæ◊™∑’Ë‚μ‡μÁ¡«—¬

‡¡◊ËÕª≈Ÿ°≈ß„π¥‘π
‡æ“–‡≈’È¬ßμâπÕàÕπ‡≈Á°Ê

„πÕ“À“√ —ß‡§√“–Àå

‡´≈≈å∑’ËÕ¬Ÿà‡ªìπ

Õ‘ √–‡√‘Ë¡·∫àßμ—«

‡æ“–‡≈’È¬ß‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕ

™‘Èπ‡≈Á°Ê „πÕ“À“√ —ß‡§√“–Àå

‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕ

™‘Èπ‡≈Á°Ê

‡´≈≈åμâπÕàÕπ (somatic

embryo) ∑’Ëæ—≤π“¡“

®“°‡´≈≈åÕ‘ √–

‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕμ—¥¢«“ß¢Õß√“°

1

2

3
4

5
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6

√Ÿª∑’Ë 1.12 ¢—ÈπμÕπ°“√‡æ“–‡≈’È¬ß‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕ·§√Õ∑
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®“°√Ÿª∑’Ë 1.12 ‡ªìπ°“√∑¥≈Õß∑’Ë· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ μâπæ◊™ “¡“√∂‡®√‘≠·≈–æ—≤π“¡“®“°‡´≈≈å∑’Ë‰¡à„™à

‡´≈≈å ◊∫æ—π∏ÿå „π√Ÿª‡ªìπμâπ·§√Õ∑∑’Ë‡®√‘≠¡“®“°‡´≈≈å√“°¿“¬À≈—ß°“√‡æ“–‡≈’È¬ß„πÕ“À“√ —ß‡§√“–Àå

°“√‚§≈π —μ«å  æ.». 2540 ¥√.‡Õ’¬π «‘≈¡—μ π—°«‘∑¬“»“ μ√å™“« °Õμ ‰¥â‚§≈π·°–¥Õ≈≈’Ë ”‡√Á®¥â«¬

«‘∏’°“√μ“¡¢—ÈπμÕπ¥—ßπ’È

√Ÿª∑’Ë 1.13 °“√‚§≈π·°–¥Õ≈≈’Ë

¥Õ≈≈’Ë‡ªìπ —μ«å∑’Ë‡°‘¥®“°°“√‚§≈π ‚¥¬«‘∏’°“√∂à“¬π‘«‡§≈’¬ ®“°‡´≈≈å√à“ß°“¬Õ¬à“ß·∑â®√‘ß ¥Õ≈≈’Ë

 “¡“√∂ ◊∫æ—π∏ÿå·∫∫Õ“»—¬‡æ»‰¥âμ“¡ª°μ‘ ·≈–„Àâ°”‡π‘¥≈Ÿ°μ—«·√°∑’Ë¡’™◊ËÕ«à“ ç∫Õππ’Ëé

¥√.¬“π“°‘¡“™‘·≈–§≥–·Ààß¡À“«‘∑¬“≈—¬Œ“«“¬ ª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ ‰¥â∑”°“√‚§≈πÀπŸ ‚¥¬„™â

«‘∏’∑’Ë·μ°μà“ß®“°°“√‚§≈π¥Õ≈≈’Ë §◊Õ©’¥π‘«‡§≈’¬ ®“°‡´≈≈å√à“ß°“¬¢ÕßÀπŸ‡¢â“ Ÿà‡´≈≈å‰¢à∑’Ëª√“»®“°π‘«‡§≈’¬ 

‚¥¬μ√ß·∑π°“√„™â°√–· ‰øøÑ“ ‡√’¬°«‘∏’π’È«à“ ‡∑§π‘§ŒÕ‚π≈Ÿ≈Ÿ (honolulu technique)

·°–æ—π∏ÿå °Õμ∑‘™

(‡æ»‡¡’¬)

¥Õ≈≈’Ë (‡æ»‡¡’¬)

μ—Èß§√√¿åª√–¡“≥
150 «—π

π”‰ª∂à“¬Ω“°„π§√√¿å

¢Õß·°–Õ’°μ—«Àπ÷Ëß

‡æ“–‡≈’È¬ß

‡´≈≈å 6 «—π
ºà“π°√–· ‰øøÑ“‡æ◊ËÕ„Àâ‡´≈≈å√«¡μ—«°—π

°√–μÿâπ„Àâ‡´≈≈åÕ¬Ÿà„π√–¬–

‰¡à·∫àßμ—«‚¥¬‡≈’È¬ß„π

Õ“À“√∑’Ë¡’´’√—¡μË”

¥Ÿ¥π‘«‡§≈’¬ ÕÕ°®“°‡´≈≈å‰¢à

‚¥¬„™âªî‡ªμμå¢π“¥‡≈Á°

·¬°‡´≈≈å‡μâ“π¡¡“‡æ“–‡≈’È¬ß·¬°‡´≈≈å‰¢àÕÕ°®“°√—ß‰¢à

·°–æ—π∏ÿåøîππå¥Õ√å‡´μ

(‡æ»‡¡’¬)

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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μàÕ¡“‰¥â¡’°“√æ—≤π“°“√‚§≈π·°–‚¥¬„™â¥’‡ÕÁπ‡Õæ“À–∑’Ë¡’¬’π¢Õß¡πÿ…¬å∑’Ë √â“ß‚ª√μ’π∑”„Àâ

‡≈◊Õ¥·¢Áßμ—«‡√’¬°«à“ ¬’π √â“ß·ø°‡μÕ√å‡°â“ ‚¥¬„Àâ¡’°“√º≈‘μ‚ª√μ’πÕÕ°¡“∑“ßπÈ”π¡·°–‡æ◊ËÕπ”‰ª

„™â√—°…“‚√§Œ’‚¡øî‡≈’¬™π‘¥∫’  ·°–∑’Ë ‚§≈π‰¥â¡’™◊ËÕ«à“ çæÕ≈≈’Ëé ·≈– ç¡Õ≈≈’Ëé ¥—ß√Ÿª

¥’‡ÕÁπ‡Õæ“À–∑’Ë¡’¬’π √â“ß·ø°‡μÕ√å‡°â“

‡ªìπ¬’π¢Õß¡πÿ…¬å∑’Ë √â“ß‚ª√μ’π∑”„Àâ

‡≈◊Õ¥·¢Áßμ—«

æÕ≈≈’Ë (·°–μ—«´â“¬¡◊Õ)

‡°‘¥®“°°“√‚§≈π

‚¥¬¡’¬’π √â“ß·ø°‡μÕ√å‡°â“

æÕ≈≈’Ë

¡Õ≈≈’Ëμ—Èß§√√¿å
150 «—ππ”‰ª∂à“¬Ω“°

‡æ“–‡≈’È¬ß‡´≈≈å 6 «—π

ºà“π°√–· ‰øøÑ“‡æ◊ËÕ„Àâ

‡´≈≈å√«¡μ—«°—π

‡´≈≈å∑’Ë¡’¥’‡ÕÁπ‡Õ

‚¡‡≈°ÿ≈º ¡

§—¥‡≈◊Õ°‡´≈≈å‡æ“–‡≈’È¬ß

·¬°‡´≈≈å‰ø‚∫√∫≈“ μå¡“‡æ“–‡≈’È¬ß
·¬°‡´≈≈å‰¢à·≈–¥Ÿ¥

‡Õ“π‘«‡§≈’¬ ÕÕ°

·°–æ—π∏ÿåøîππå ¥Õ√å‡´μ∂à“¬∑Õ¥‡¢â“ Ÿà‡´≈≈å‡æ“–‡≈’È¬ß
·°–æ—π∏ÿå °Õμ∑‘™

TATA   factor IX

πà“√Ÿâ

√Ÿª· ¥ß¢—ÈπμÕπ°“√ √â“ß·°–μ—¥·μàßæ—π∏ÿ°√√¡∑’Ë¡’¬’π √â“ß·ø°‡μÕ√å‡°â“¢Õß¡πÿ…¬å‚¥¬«‘∏’°“√‚§≈π

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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μàÕ¡“‰¥â¡’°“√æ—≤π“°“√‚§≈π·°–‚¥¬„™â¥’‡ÕÁπ‡Õæ“À–∑’Ë¡’¬’π¢Õß¡πÿ…¬å∑’Ë √â“ß‚ª√μ’π∑”„Àâ

‡≈◊Õ¥·¢Áßμ—«‡√’¬°«à“ ¬’π √â“ß·ø°‡μÕ√å‡°â“ ‚¥¬„Àâ¡’°“√º≈‘μ‚ª√μ’πÕÕ°¡“∑“ßπÈ”π¡·°–‡æ◊ËÕπ”‰ª

„™â√—°…“‚√§Œ’‚¡øî‡≈’¬™π‘¥∫’  ·°–∑’Ë ‚§≈π‰¥â¡’™◊ËÕ«à“ çæÕ≈≈’Ëé ·≈– ç¡Õ≈≈’Ëé ¥—ß√Ÿª

¥’‡ÕÁπ‡Õæ“À–∑’Ë¡’¬’π √â“ß·ø°‡μÕ√å‡°â“

‡ªìπ¬’π¢Õß¡πÿ…¬å∑’Ë √â“ß‚ª√μ’π∑”„Àâ

‡≈◊Õ¥·¢Áßμ—«

æÕ≈≈’Ë (·°–μ—«´â“¬¡◊Õ)

‡°‘¥®“°°“√‚§≈π

‚¥¬¡’¬’π √â“ß·ø°‡μÕ√å‡°â“

æÕ≈≈’Ë

¡Õ≈≈’Ëμ—Èß§√√¿å
150 «—ππ”‰ª∂à“¬Ω“°

‡æ“–‡≈’È¬ß‡´≈≈å 6 «—π

ºà“π°√–· ‰øøÑ“‡æ◊ËÕ„Àâ

‡´≈≈å√«¡μ—«°—π

‡´≈≈å∑’Ë¡’¥’‡ÕÁπ‡Õ

‚¡‡≈°ÿ≈º ¡

§—¥‡≈◊Õ°‡´≈≈å‡æ“–‡≈’È¬ß

·¬°‡´≈≈å‰ø‚∫√∫≈“ μå¡“‡æ“–‡≈’È¬ß
·¬°‡´≈≈å‰¢à·≈–¥Ÿ¥

‡Õ“π‘«‡§≈’¬ ÕÕ°

·°–æ—π∏ÿåøîππå ¥Õ√å‡´μ∂à“¬∑Õ¥‡¢â“ Ÿà‡´≈≈å‡æ“–‡≈’È¬ß
·°–æ—π∏ÿå °Õμ∑‘™

TATA   factor IX

πà“√Ÿâ

√Ÿª· ¥ß¢—ÈπμÕπ°“√ √â“ß·°–μ—¥·μàßæ—π∏ÿ°√√¡∑’Ë¡’¬’π √â“ß·ø°‡μÕ√å‡°â“¢Õß¡πÿ…¬å‚¥¬«‘∏’°“√‚§≈π

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 29

6.3 æ—π∏ÿ«‘»«°√√¡

æ—π∏ÿ«‘»«°√√¡ À¡“¬∂÷ß  °“√π”‡Õ“¬’π®“° ‘Ëß¡’™’«‘μÀπ÷Ëß‰ª∂à“¬Ω“°„Àâ°—∫ ‘Ëß¡’™’«‘μÕ◊Ëπ ‚¥¬¡’¬’πæ“À–æ“‰ª

∑”„Àâ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß≈—°…≥–μà“ß‰ª®“°æ—π∏ÿå‡¥‘¡∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„π∏√√¡™“μ‘ ‡™àπ °“√π”¬’π∫“ß¬’π®“°ª≈“„À≠à

¡“„ àª≈“‡≈Á° ·≈â«∑”„Àâª≈“‡≈Á°¡’¢π“¥„À≠à°«à“‡¥‘¡ ÀπŸμ—«‡≈Á°‰¥â√—∫¬’π∑’Ë √â“ßŒÕ√å‚¡π‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ (growth

hormone) ¢Õß¡πÿ…¬å‡¢â“‰ª ∑”„Àâ¡’¢π“¥„À≠à¢÷Èπ

GMOs (Genetically Modified Organisms) ‡ªìπ§”∑’Ë„™â‡√’¬° ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’Ë¡’°“√μ—¥·μàß¬’π ∑”„Àâ‡°‘¥

 ‘Ëß¡’™’«‘μ “¬æ—π∏ÿå„À¡à ‡™àπ ‰¥âæ◊™æ—π∏ÿå„À¡à∑’Ë¡’ ’ «¬ß“¡ ∑π∑“πμàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

¥’‡ÕÁπ‡Õæ“À–À√◊Õ¥’‡ÕÁπ‡Õ‡«°‡μÕ√å (DNA vector) ‡ªìπμ—«√—∫™‘Èπ à«π¢Õß¬’π∑’ËμâÕß°“√»÷°…“ ·≈â«π”

‰ª Õ¥·∑√°„π¥’‡ÕÁπ‡ÕÀ√◊Õ‚§√‚¡‚´¡‡ªÑ“À¡“¬ ¥’‡ÕÁπ‡Õæ“À–∑’Ëπ‘¬¡„™â°—π§◊Õ æ≈“ ¡‘¥ (plasmid) μ“¡ª°μ‘

æ∫Õ¬Ÿà„π‡´≈≈å·∫§∑’‡√’¬ ¡’¢π“¥‡≈Á° √Ÿª√à“ß°≈¡  “¡“√∂®”≈Õßμ—«‡Õß‰¥â æ∫Õ¬Ÿà‡ªìπÕ‘ √– ‰¡à√«¡°—∫

‚§√‚¡‚´¡¢Õß·∫§∑’‡√’¬ ¡’ ¡∫—μ‘∑”„Àâ·∫§∑’‡√’¬ “¡“√∂μâ“π¬“ªØ‘™’«π– μâ“π‚≈À–Àπ—° ·≈–™—°π”„Àâ‡°‘¥ª¡

¢÷Èπ„πæ◊™

√Ÿª∑’Ë 1.15 ÀπŸ (´â“¬¡◊Õ) ‰¥â√—∫¬’π∑’Ë √â“ßŒÕ√å‚¡π‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ¢Õß¡πÿ…¬å ∑”„Àâ¡’¢π“¥„À≠à°«à“ÀπŸª°μ‘ (¢«“¡◊Õ) 2 ‡∑à“

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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¢—ÈπμÕπ¢Õß°√–∫«π°“√æ—π∏ÿ«‘»«°√√¡ ¡’¥—ßπ’È

1.  °—¥¥’‡ÕÁπ‡Õæ“À–·≈–¥’‡ÕÁπ‡Õ∑’ËμâÕß°“√»÷°…“ ¥’‡ÕÁπ‡Õæ“À–∑’Ë· ¥ß„π√Ÿª§◊Õæ≈“ ¡‘¥

2. μ—¥μàÕ¥’‡ÕÁπ‡Õ∑’ËμâÕß°“√»÷°…“‡¢â“ Ÿà¥’‡ÕÁπ‡Õæ“À– ·≈â«‡™◊ËÕ¡μàÕ¥’‡ÕÁπ‡Õ∑’ËμâÕß°“√‡¢â“°—∫æ≈“ ¡‘¥ ‚¥¬

„™â‡Õπ‰´¡å¥’‡ÕÁπ‡Õ‰≈‡°  (DNA ligase) ÷́Ëß®–∑”„Àâ‡°‘¥¥’‡ÕÁπ‡Õ‚¡‡≈°ÿ≈º ¡ (recombination DNA)

3. π”¥’‡ÕÁπ‡Õ‚¡‡≈°ÿ≈º ¡‡¢â“ Ÿà‡´≈≈åºŸâ„ÀâÕ“»—¬

4. ‚§≈π‡´≈≈å·∫§∑’‡√’¬∑’Ë¡’¥’‡ÕÁπ‡Õ‚¡‡≈°ÿ≈º ¡ ‡æ“–‡≈’È¬ß‡´≈≈å·∫§∑’‡√’¬∫π®“π‡æ“–‡™◊ÈàÕ∑’Ë¡’Õ“À“√

 —ß‡§√“–Àåº ¡¬“ªØ‘™’«π– ´÷Ëß„™â„π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡´≈≈å·∫§∑’‡√’¬∑’Ë¡’¥’‡ÕÁπ‡Õ‚¡‡≈°ÿ≈º ¡

5. §—¥‡≈◊Õ°‡´≈≈å·∫§∑’‡√’¬∑’Ë¡’¥’‡ÕÁπ‡Õ‚¡‡≈°ÿ≈º ¡¥â«¬«‘∏’Õ◊ËπÊ μàÕ‰ª

ª√–‚¬™πå¢Õßæ—π∏ÿ«‘»«°√√¡ ¡’¥—ßπ’È

1. º≈‘μŒÕ√å‚¡π ‡™àπ ŒÕ√å‚¡πÕ‘π´Ÿ≈‘π ‡Õπ¥Õ√åøîπ ŒÕ√å‚¡π¥—ß°≈à“«·μà°àÕπÕ“® °—¥‰¥â®“°‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕ

À√◊ÕμàÕ¡‰√â∑àÕ¢Õß —μ«å ·μà„πªí®®ÿ∫—πº≈‘μ‰¥â®“°·∫§∑’‡√’¬·≈–¬’ μå

2.  √â“ß«—§´’π „™â √â“ß«—§´’π∑’Ëª√“»®“° “√·Õπμ‘‡®π∑’Ë¡’æ‘… ªÑÕß°—π‚√§μ—∫Õ—°‡ ∫ ‚√§‡∑â“‡ªóòÕ¬

„π —μ«å ·≈–‚√§°≈—«πÈ”

3. ·°â‰¢‚√§æ—π∏ÿ°√√¡∫“ß™π‘¥  ‚¥¬°“√μ√«®æ—π∏ÿ°√√¡¢Õß∑“√°°àÕπ‡°‘¥‚¥¬„™âπÈ”§√Ë” ‡æ◊ËÕμ√«®

À“ DNA ∑’Ëº‘¥ª°μ‘ ·≈â«∑”°“√·°â ‰¢ DNA

4. ª√—∫ª√ÿßæ—π∏ÿåæ◊™·≈–æ—π∏ÿå —μ«å  ‡™àπ °“√ √â“ß —μ«å„Àâ¡’¢π“¥„À≠à¢÷Èπ ‚μ‡√Á« ¡’ª√‘¡“≥‡π◊ÈÕ¡“°

À√◊Õ„Àâ ‰¥âæ—π∏ÿåæ◊™∑’Ë∑π∑“πμàÕ·¡≈ß»—μ√Ÿæ◊™ „Àâº≈º≈‘μ¡“°

‚§√‚¡‚´¡¢Õß·∫§∑’‡√’¬

1. ¥’‡ÕÁπ‡Õæ“À–

1. ¥’‡ÕÁπ‡Õ∑’Ë °—¥®“° ‘Ëß¡’™’«‘μ

2. μ—¥¥â«¬‡Õπ‰´¡åμ—¥®”‡æ“–  2. μ—¥¥â«¬‡Õπ‰´¡åμ—¥®”‡æ“–

2. ‡™◊ËÕ¡μàÕ¥â«¬‡Õπ‰´¡å¥’‡ÕÁπ‡Õ‰≈‡° 

¥’‡ÕÁπ‡Õ‚¡‡≈°ÿ≈º ¡

‡´≈≈åºŸâ„ÀâÕ“»—¬

3. π”‡¢â“ Ÿà‡´≈≈å¢ÕßºŸâ„ÀâÕ“»—¬

‡´≈≈å¢ÕßºŸâ„ÀâÕ“»—¬∑’Ë¡’¥’‡ÕÁπ‡Õ‚¡‡≈°ÿ≈º ¡

√Ÿª∑’Ë 1.16 ¢—ÈπμÕπ°“√μ—¥μàÕ¬’π„π ‘Ëß¡’™’«‘μ

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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¢—ÈπμÕπ¢Õß°√–∫«π°“√æ—π∏ÿ«‘»«°√√¡ ¡’¥—ßπ’È

1.  °—¥¥’‡ÕÁπ‡Õæ“À–·≈–¥’‡ÕÁπ‡Õ∑’ËμâÕß°“√»÷°…“ ¥’‡ÕÁπ‡Õæ“À–∑’Ë· ¥ß„π√Ÿª§◊Õæ≈“ ¡‘¥

2. μ—¥μàÕ¥’‡ÕÁπ‡Õ∑’ËμâÕß°“√»÷°…“‡¢â“ Ÿà¥’‡ÕÁπ‡Õæ“À– ·≈â«‡™◊ËÕ¡μàÕ¥’‡ÕÁπ‡Õ∑’ËμâÕß°“√‡¢â“°—∫æ≈“ ¡‘¥ ‚¥¬

„™â‡Õπ‰´¡å¥’‡ÕÁπ‡Õ‰≈‡°  (DNA ligase) ÷́Ëß®–∑”„Àâ‡°‘¥¥’‡ÕÁπ‡Õ‚¡‡≈°ÿ≈º ¡ (recombination DNA)

3. π”¥’‡ÕÁπ‡Õ‚¡‡≈°ÿ≈º ¡‡¢â“ Ÿà‡´≈≈åºŸâ„ÀâÕ“»—¬

4. ‚§≈π‡´≈≈å·∫§∑’‡√’¬∑’Ë¡’¥’‡ÕÁπ‡Õ‚¡‡≈°ÿ≈º ¡ ‡æ“–‡≈’È¬ß‡´≈≈å·∫§∑’‡√’¬∫π®“π‡æ“–‡™◊ÈàÕ∑’Ë¡’Õ“À“√

 —ß‡§√“–Àåº ¡¬“ªØ‘™’«π– ´÷Ëß„™â„π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡´≈≈å·∫§∑’‡√’¬∑’Ë¡’¥’‡ÕÁπ‡Õ‚¡‡≈°ÿ≈º ¡

5. §—¥‡≈◊Õ°‡´≈≈å·∫§∑’‡√’¬∑’Ë¡’¥’‡ÕÁπ‡Õ‚¡‡≈°ÿ≈º ¡¥â«¬«‘∏’Õ◊ËπÊ μàÕ‰ª

ª√–‚¬™πå¢Õßæ—π∏ÿ«‘»«°√√¡ ¡’¥—ßπ’È

1. º≈‘μŒÕ√å‚¡π ‡™àπ ŒÕ√å‚¡πÕ‘π´Ÿ≈‘π ‡Õπ¥Õ√åøîπ ŒÕ√å‚¡π¥—ß°≈à“«·μà°àÕπÕ“® °—¥‰¥â®“°‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕ

À√◊ÕμàÕ¡‰√â∑àÕ¢Õß —μ«å ·μà„πªí®®ÿ∫—πº≈‘μ‰¥â®“°·∫§∑’‡√’¬·≈–¬’ μå

2.  √â“ß«—§´’π „™â √â“ß«—§´’π∑’Ëª√“»®“° “√·Õπμ‘‡®π∑’Ë¡’æ‘… ªÑÕß°—π‚√§μ—∫Õ—°‡ ∫ ‚√§‡∑â“‡ªóòÕ¬

„π —μ«å ·≈–‚√§°≈—«πÈ”

3. ·°â‰¢‚√§æ—π∏ÿ°√√¡∫“ß™π‘¥  ‚¥¬°“√μ√«®æ—π∏ÿ°√√¡¢Õß∑“√°°àÕπ‡°‘¥‚¥¬„™âπÈ”§√Ë” ‡æ◊ËÕμ√«®

À“ DNA ∑’Ëº‘¥ª°μ‘ ·≈â«∑”°“√·°â ‰¢ DNA

4. ª√—∫ª√ÿßæ—π∏ÿåæ◊™·≈–æ—π∏ÿå —μ«å  ‡™àπ °“√ √â“ß —μ«å„Àâ¡’¢π“¥„À≠à¢÷Èπ ‚μ‡√Á« ¡’ª√‘¡“≥‡π◊ÈÕ¡“°

À√◊Õ„Àâ ‰¥âæ—π∏ÿåæ◊™∑’Ë∑π∑“πμàÕ·¡≈ß»—μ√Ÿæ◊™ „Àâº≈º≈‘μ¡“°

‚§√‚¡‚´¡¢Õß·∫§∑’‡√’¬

1. ¥’‡ÕÁπ‡Õæ“À–

1. ¥’‡ÕÁπ‡Õ∑’Ë °—¥®“° ‘Ëß¡’™’«‘μ

2. μ—¥¥â«¬‡Õπ‰´¡åμ—¥®”‡æ“–  2. μ—¥¥â«¬‡Õπ‰´¡åμ—¥®”‡æ“–

2. ‡™◊ËÕ¡μàÕ¥â«¬‡Õπ‰´¡å¥’‡ÕÁπ‡Õ‰≈‡° 

¥’‡ÕÁπ‡Õ‚¡‡≈°ÿ≈º ¡

‡´≈≈åºŸâ„ÀâÕ“»—¬

3. π”‡¢â“ Ÿà‡´≈≈å¢ÕßºŸâ„ÀâÕ“»—¬

‡´≈≈å¢ÕßºŸâ„ÀâÕ“»—¬∑’Ë¡’¥’‡ÕÁπ‡Õ‚¡‡≈°ÿ≈º ¡

√Ÿª∑’Ë 1.16 ¢—ÈπμÕπ°“√μ—¥μàÕ¬’π„π ‘Ëß¡’™’«‘μ

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 31

DNA ∑’Ë °—¥®“° ‘Ëß¡’™’«‘μ

‡´≈≈å¢ÕßºŸâ„ÀâÕ“»—¬

  °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 5

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. ®ß¬°μ—«Õ¬à“ß‡∑§‚π‚≈¬’™’«¿“æ¡“ 3 «‘∏’

2. ∂â“ A ‡ªìπ¬’π¢Õß —μ«å∑’ËμâÕß°“√ B ‡ªìπæ“À–∑’Ë®–æ“¬’π A ‰ª„Àâ°—∫ ‘Ëß¡’™’«‘μ C ∑’ËμâÕß°“√„Àâ

¡’≈—°…≥–¢Õß¬’π A °“√∑”‡™àππ’È‡ªìπ‡∑§‚π‚≈¬’™’«¿“æ∑’Ë‡√’¬°«à“Õ–‰√

3. ªí®®ÿ∫—π¡’º≈∑—∫∑‘¡‰¡à¡’‡¡≈Á¥®”Àπà“¬„π∑âÕßμ≈“¥ º≈∑—∫∑‘¡¥—ß°≈à“«¢¬“¬æ—π∏ÿå¥â«¬«‘∏’„¥

4. ®ß‡μ‘¡¢âÕ§«“¡≈ß„π·ºπ¿“æ¥â“π≈à“ß„Àâ ¡∫Ÿ√≥å æ√âÕ¡∑—ÈßÕ∏‘∫“¬‡Àμÿº≈ª√–°Õ∫

5. π—°‡√’¬π¡’§«“¡‡¢â“„®§«“¡À¡“¬¢Õß§”«à“ çæ—π∏ÿ«‘»«°√√¡é Õ¬à“ß‰√

6. ®“°§«“¡√Ÿâ∑“ß¥â“πæ—π∏ÿ«‘»«°√√¡ “¡“√∂·°â ‰¢‚√§æ—π∏ÿ°√√¡∫“ß™π‘¥‰¥âÕ¬à“ß‰√

7. ∂â“μâÕß°“√º≈‘μÕßÿàπ‰¡à„Àâ¡’‡¡≈Á¥®–∑”Õ¬à“ß‰√

6.4 ª√–‚¬™πå¢Õß§«“¡°â“«Àπâ“∑“ß‡∑§‚π‚≈¬’™’«¿“æ

ªí®®ÿ∫—π‰¥â¡’°“√π”‡∑§‚π‚≈¬’™’«¿“æ¡“„™â„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå„π¥â“π°“√‡°…μ√ Õÿμ “À°√√¡Õ“À“√ ·≈–

°“√·æ∑¬å ¥—ßπ’È

1. °“√‡æ“–‡≈’È¬ß‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕæ◊™ ¡’ª√–‚¬™πå¥—ßπ’È

1.1 ¢¬“¬æ—π∏ÿåæ◊™‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á« ‚¥¬‡©æ“–æ◊™‡»√…∞°‘®∑’Ë‰¥â√—∫°“√§—¥‡≈◊Õ°æ—π∏ÿåÀ√◊Õª√—∫ª√ÿß

æ—π∏ÿå·≈â«

1.2 °“√ª√—∫ª√ÿßæ—π∏ÿåæ◊™ ∑”„Àâ “¡“√∂ √â“ßæ—π∏ÿåæ◊™™π‘¥μà“ßÊ ‰¥âμ“¡μâÕß°“√ ‡™àπ °“√ √â“ß

≈Ÿ°º ¡æ—π∏ÿå„À¡à∑’Ëº ¡æ—π∏ÿå√–À«à“ßº—°°“¥¢“«°—∫°–À≈Ë”ª≈’‰¥âº—°°“¥°–À≈Ë” °“√‡æ“–‡≈’È¬ßμâπÕàÕπ ‡™àπ ¡–æ√â“«

°–∑‘ º≈‘μæ◊™∑’Ëª√“»®“°‚√§ ‚¥¬°“√μ—¥‡Õ“ à«π∑’Ë‡®√‘≠¡“‡æ“–‡≈’È¬ß„πÕ“À“√ —ß‡§√“–Àåª≈Õ¥‡™◊ÈÕ ∑”„Àâμâπæ◊™

∑’Ë‰¥â®“°°“√‡æ“–‡≈’È¬ß‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕª√“»®“°‡™◊ÈÕ‰«√— 

1.3 °“√º≈‘μ “√‡§¡’∫“ß™π‘¥ ́ ÷Ëß‡ªìπª√–‚¬™πåÕ¬à“ß¡“°„π∑“ß‡¿ —™°√√¡ ‰¥â·°à æ◊™ ¡ÿπ‰æ√μà“ßÊ

¥’‡ÕÁπ‡Õæ“À–

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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2. °“√º ¡‡∑’¬¡·≈–∂à“¬Ω“°μ—«ÕàÕπ ‡ªìπ°“√‡æ‘Ë¡ª√‘¡“≥·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√º≈‘μ¢Õß°‘®°“√

ª»ÿ —μ«å ‡™àπ °“√º≈‘μ‚§π¡∑’Ë„ÀâπÈ”π¡¡“° ‚§‡π◊ÈÕ∑’Ë¡’‡π◊ÈÕ¡“°  ”À√—∫„™â„πÕÿμ “À°√√¡°“√º≈‘μ‡π◊ÈÕ‚§ π¡‚§

·≈–·ª√√Ÿª‡ªìππ¡ºßÀ√◊ÕÕ“À“√°√–ªÜÕß

3. æ—π∏ÿ«‘»«°√√¡  ¡’ª√–‚¬™πå¥—ßπ’È

3.1 ‡æ‘Ë¡º≈º≈‘μ‚ª√μ’π∑’Ë ”§—≠·≈–À“¬“° ‚¥¬„ à¬’π∑’ËμâÕß°“√‡¢â“‰ª„π‡´≈≈å®ÿ≈‘π∑√’¬å  ‰¥â·°à

·∫§∑’‡√’¬À√◊Õ¬’ μå ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂º≈‘μ‚ª√μ’π∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå ‡™àπ ŒÕ√å‚¡π‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ Õ‘π´Ÿ≈‘π Õ‘π‡μÕ√åøï√Õπ

«—§´’π‚√§μ—∫Õ—°‡ ∫™π‘¥∫’ «—§´’π‚√§ª“°‡∑â“‡ªóòÕ¬„π —μ«å

3.2 ª√—∫ª√ÿß “¬æ—π∏ÿå®ÿ≈‘π∑√’¬å∑’Ë„™â„πÕÿμ “À°√√¡ ‡™àπ °“√º≈‘μ¬“ªØ‘™’«π– °“√À¡—° °“√°”®—¥

»—μ√Ÿæ◊™·≈– —μ«å

3.3 μ√«®«‘π‘®©—¬·≈–·°â ‰¢§«“¡∫°æ√àÕß∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡¢Õß¡πÿ…¬å  —μ«å ·≈–æ◊™‰¥âÕ¬à“ß·¡àπ¬”

·≈–∂Ÿ°μâÕß¬‘Ëß¢÷Èπ

3.4 ‡æ◊ËÕ√—°…“‚√§∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡

3.5 º≈‘μæ≈—ßß“π®“°æ◊™ ‡™àπ °“√º≈‘μ·Õ≈°ÕŒÕ≈å®“°·ªÑß¡—π ”ª–À≈—ß °“√≈¥§«“¡Àπ◊¥¢ÕßπÈ”¡—π

·∫∫∑¥ Õ∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬πª√–®”Àπà«¬

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. ®ßÕ∏‘∫“¬§«“¡À¡“¬¢Õß§”«à“ ç‚§√‚¡‚´¡é ·≈– ç¬’πé

2. ®ßÕ∏‘∫“¬·≈–‡¢’¬π·ºπ¿“æ°√–∫«π°“√∂à“¬∑Õ¥∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡¢Õß‚§√‚¡‚´¡‡æ»

3. ®ß¬°μ—«Õ¬à“ß·≈–‡¢’¬π·ºπ¿“æ°“√∂à“¬∑Õ¥≈—°…≥–¢Õß‚√§∑’Ë‡°‘¥®“°°“√∂à“¬∑Õ¥∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡

¢Õß‚√§∑“≈— ´’‡¡’¬

4. ≈Ÿ°∑’Ë‡°‘¥®“°æàÕ∑’Ë¡’‡ âπº¡À¬—°»°·≈–·¡à∑’Ë¡’º¡‡ âπμ√ß ®–‰¥â≈Ÿ°·μà≈–§π¡’≈—°…≥–Õ¬à“ß‰√

5. ®ß‡¢’¬π·ºπ¿“æ∑’Ë· ¥ß°“√∂à“¬∑Õ¥≈—°…≥–∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡ ‚¥¬„™â°Æ¢Õß‡¡π‡¥≈¢Õß≈Ÿ°∑’Ë‡°‘¥®“°

æàÕ∑’Ë¡’√‘¡Ωïª“°∫“ß ‰¡à¡’≈—°¬‘È¡ ·≈–·¡à¡’≈—°¬‘È¡ √‘¡Ωïª“°ª°μ‘

°”Àπ¥„Àâ ≈—°…≥–¡’≈—°¬‘È¡‡ªìπ·Õ≈≈’≈‡¥àπ (S) ·≈–≈—°…≥–∑’Ë‰¡à¡’≈—°¬‘È¡‡ªìπ·Õ≈≈’≈¥âÕ¬ (s)

≈—°…≥–√‘¡Ωïª“°ª°μ‘‡ªìπ·Õ≈≈’≈‡¥àπ (M) ·≈–≈—°…≥–√‘¡Ωïª“°∫“ß‡ªìπ·Õ≈≈’≈¥âÕ¬ (m)

6. ∫‘≈≈’Ë¡’æàÕ‡ªìπ§πº‘«¢“«æ—π∏ÿå·∑â ·≈–·¡à¡’º‘«¥”æ—π∑“ß Õ¬“°∑√“∫«à“∫‘≈≈’Ë¡’‚Õ°“ ∑’Ë®–¡’ ’º‘«‡ªìπÕ¬à“ß‰√

7. §«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ„π√–¥—∫™π‘¥¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ¡’ “‡Àμÿ¡“®“° ‘Ëß„¥  Õ∏‘∫“¬æ√âÕ¡∑—Èß¬°μ—«Õ¬à“ß

8. ®ß‡¢’¬π·ºπ¿“æ· ¥ß¢—ÈπμÕπ°“√‚§≈πæ◊™

9. ®ß‡¢’¬πº—ß§«“¡§‘¥· ¥ß¢—ÈπμÕπ¢Õß°√–∫«π°“√æ—π∏ÿ«‘»«°√√¡

10. „Àâπ—°‡√’¬π ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫ª√–‚¬™πå¢Õß§«“¡°â“«Àπâ“∑“ß‡∑§‚π‚≈¬’™’«¿“æ

11. °“√º ¡æ—π∏ÿå«‘∏’„¥∑’Ë∑”„Àâ≈Ÿ°º ¡¡’§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡

12. ∂â“μâÕß°“√ª√—∫ª√ÿßæ—π∏ÿå¥Õ°°≈â«¬‰¡â„Àâ¡’¢π“¥„À≠à  ’ «¬ ¡’°≈‘ËπÀÕ¡ §«√„™â«‘∏’„¥
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2. °“√º ¡‡∑’¬¡·≈–∂à“¬Ω“°μ—«ÕàÕπ ‡ªìπ°“√‡æ‘Ë¡ª√‘¡“≥·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√º≈‘μ¢Õß°‘®°“√

ª»ÿ —μ«å ‡™àπ °“√º≈‘μ‚§π¡∑’Ë„ÀâπÈ”π¡¡“° ‚§‡π◊ÈÕ∑’Ë¡’‡π◊ÈÕ¡“°  ”À√—∫„™â„πÕÿμ “À°√√¡°“√º≈‘μ‡π◊ÈÕ‚§ π¡‚§

·≈–·ª√√Ÿª‡ªìππ¡ºßÀ√◊ÕÕ“À“√°√–ªÜÕß

3. æ—π∏ÿ«‘»«°√√¡  ¡’ª√–‚¬™πå¥—ßπ’È

3.1 ‡æ‘Ë¡º≈º≈‘μ‚ª√μ’π∑’Ë ”§—≠·≈–À“¬“° ‚¥¬„ à¬’π∑’ËμâÕß°“√‡¢â“‰ª„π‡´≈≈å®ÿ≈‘π∑√’¬å  ‰¥â·°à

·∫§∑’‡√’¬À√◊Õ¬’ μå ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂º≈‘μ‚ª√μ’π∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå ‡™àπ ŒÕ√å‚¡π‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ Õ‘π´Ÿ≈‘π Õ‘π‡μÕ√åøï√Õπ

«—§´’π‚√§μ—∫Õ—°‡ ∫™π‘¥∫’ «—§´’π‚√§ª“°‡∑â“‡ªóòÕ¬„π —μ«å

3.2 ª√—∫ª√ÿß “¬æ—π∏ÿå®ÿ≈‘π∑√’¬å∑’Ë„™â„πÕÿμ “À°√√¡ ‡™àπ °“√º≈‘μ¬“ªØ‘™’«π– °“√À¡—° °“√°”®—¥

»—μ√Ÿæ◊™·≈– —μ«å

3.3 μ√«®«‘π‘®©—¬·≈–·°â ‰¢§«“¡∫°æ√àÕß∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡¢Õß¡πÿ…¬å  —μ«å ·≈–æ◊™‰¥âÕ¬à“ß·¡àπ¬”

·≈–∂Ÿ°μâÕß¬‘Ëß¢÷Èπ

3.4 ‡æ◊ËÕ√—°…“‚√§∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡

3.5 º≈‘μæ≈—ßß“π®“°æ◊™ ‡™àπ °“√º≈‘μ·Õ≈°ÕŒÕ≈å®“°·ªÑß¡—π ”ª–À≈—ß °“√≈¥§«“¡Àπ◊¥¢ÕßπÈ”¡—π

·∫∫∑¥ Õ∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬πª√–®”Àπà«¬

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. ®ßÕ∏‘∫“¬§«“¡À¡“¬¢Õß§”«à“ ç‚§√‚¡‚´¡é ·≈– ç¬’πé

2. ®ßÕ∏‘∫“¬·≈–‡¢’¬π·ºπ¿“æ°√–∫«π°“√∂à“¬∑Õ¥∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡¢Õß‚§√‚¡‚´¡‡æ»

3. ®ß¬°μ—«Õ¬à“ß·≈–‡¢’¬π·ºπ¿“æ°“√∂à“¬∑Õ¥≈—°…≥–¢Õß‚√§∑’Ë‡°‘¥®“°°“√∂à“¬∑Õ¥∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡

¢Õß‚√§∑“≈— ´’‡¡’¬

4. ≈Ÿ°∑’Ë‡°‘¥®“°æàÕ∑’Ë¡’‡ âπº¡À¬—°»°·≈–·¡à∑’Ë¡’º¡‡ âπμ√ß ®–‰¥â≈Ÿ°·μà≈–§π¡’≈—°…≥–Õ¬à“ß‰√

5. ®ß‡¢’¬π·ºπ¿“æ∑’Ë· ¥ß°“√∂à“¬∑Õ¥≈—°…≥–∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡ ‚¥¬„™â°Æ¢Õß‡¡π‡¥≈¢Õß≈Ÿ°∑’Ë‡°‘¥®“°

æàÕ∑’Ë¡’√‘¡Ωïª“°∫“ß ‰¡à¡’≈—°¬‘È¡ ·≈–·¡à¡’≈—°¬‘È¡ √‘¡Ωïª“°ª°μ‘

°”Àπ¥„Àâ ≈—°…≥–¡’≈—°¬‘È¡‡ªìπ·Õ≈≈’≈‡¥àπ (S) ·≈–≈—°…≥–∑’Ë‰¡à¡’≈—°¬‘È¡‡ªìπ·Õ≈≈’≈¥âÕ¬ (s)

≈—°…≥–√‘¡Ωïª“°ª°μ‘‡ªìπ·Õ≈≈’≈‡¥àπ (M) ·≈–≈—°…≥–√‘¡Ωïª“°∫“ß‡ªìπ·Õ≈≈’≈¥âÕ¬ (m)

6. ∫‘≈≈’Ë¡’æàÕ‡ªìπ§πº‘«¢“«æ—π∏ÿå·∑â ·≈–·¡à¡’º‘«¥”æ—π∑“ß Õ¬“°∑√“∫«à“∫‘≈≈’Ë¡’‚Õ°“ ∑’Ë®–¡’ ’º‘«‡ªìπÕ¬à“ß‰√

7. §«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ„π√–¥—∫™π‘¥¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ¡’ “‡Àμÿ¡“®“° ‘Ëß„¥  Õ∏‘∫“¬æ√âÕ¡∑—Èß¬°μ—«Õ¬à“ß

8. ®ß‡¢’¬π·ºπ¿“æ· ¥ß¢—ÈπμÕπ°“√‚§≈πæ◊™

9. ®ß‡¢’¬πº—ß§«“¡§‘¥· ¥ß¢—ÈπμÕπ¢Õß°√–∫«π°“√æ—π∏ÿ«‘»«°√√¡

10. „Àâπ—°‡√’¬π ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫ª√–‚¬™πå¢Õß§«“¡°â“«Àπâ“∑“ß‡∑§‚π‚≈¬’™’«¿“æ

11. °“√º ¡æ—π∏ÿå«‘∏’„¥∑’Ë∑”„Àâ≈Ÿ°º ¡¡’§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡

12. ∂â“μâÕß°“√ª√—∫ª√ÿßæ—π∏ÿå¥Õ°°≈â«¬‰¡â„Àâ¡’¢π“¥„À≠à  ’ «¬ ¡’°≈‘ËπÀÕ¡ §«√„™â«‘∏’„¥

เฉลย

กิจกรรมที่	1.1

ลักษณะทำงพันธุกรรมที่สังเกตได้ ยีนเด่น ยีนด้อย จ�ำนวน	(คน)

(ตัวอย่ำง)

	 การห่อลิ้น

 สายตา

	 เส้นผม

	 ริมฝีปาก

	 ขนที่นิ้วมือข้อที่	2

	 ลักยิ้ม

ห่อลิ้นได้

สายตาปกติ

ผมหยักศก

หนา

มี

มีลักยิ้ม

ห่อลิ้นไม่ได้

สายตาสั้น

ผมเส้นตรง

บาง

ไม่มี

ไม่มีลักยิ้ม

(จำานวนจริงที่นักเรียนสำารวจได้

จากในห้องเรียน)

กิจกรรมตรวจสอบควำมเข้ำใจ	1

	 1.	สิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันจะมีจำานวนโครโมโซมไม่เท่ากัน	 เช่น	คนมีโครโมโซม	46	โครโมโซม	หรือ	23	คู่	สุนัขมี

โครโมโซม	78	โครโมโซม	หรือ	39	คู่	

	 2.	โครโมโซมของมนุษย์มี	23	คู่	เป็นโครโมโซมร่างกาย	22	คู่	และเป็นโครโมโซมเพศ	1	คู่

	 3.	โครโมโซมของเพศชาย	คือ	XY	ขนาดของโครโมโซม	X	ใหญ่กว่าโครโมโซม	Y

	 4.	แอลลีลที่ถ่ายทอดลักษณะผิวเผือก	คือ	แอลลีลด้อย

	 5.	ถ้าพ่อเป็นโรคซิกเคิลเซลล์	แม่ปกติแต่เป็นพาหะโรคซิกเคิลเซลล์	มีโอกาสถ่ายทอดโรคซิกเคิลเซลล์ไปยังลูก	

ดังนี้

	 	 กำาหนดให้		 	 แอลลีลเด่น			ไม่เป็นโรคซิกเคิลเซลล์

    	 แอลลีลด้อย			เป็นโรคซิกเคิลเซลล์

 พ่อ		 แม่

	 อสุจิ		 เซลล์ไข่			

	 ลูก	

	 	 	 	 			ไม่เป็นโรคซิกเคิลเซลล์			 			ไม่เป็นโรคซิกเคิลเซลล์

	 	 	 	 เป็นโรคซิกเคิลเซลล์			 เป็นโรคซิกเคิลเซลล์

	 	 จากแผนภาพ

	 	 -		 ลูกที่เกิดมาแต่ละคนมีโอกาสเป็นโรคซิกเคิลเซลล์ร้อยละ	50

	 	 -		 ลูกที่เกิดมาแต่ละคนมีโอกาสไม่เป็นโรคซิกเคิลเซลล์ร้อยละ	50

	 	 -		 อัตราส่วนของลูกที่เกิดมามีโอกาสเป็นโรคซิกเคิลเซลล์เป็น	1	:	1

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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	 6.	ยีน	คือ	หน่วยพันธุกรรม	ทำาหน้าที่ควบคุมลักษณะต่างๆ	ของสิ่งมีชีวิต	 เช่น	สีผม	สีผิว	 สติปัญญา	ลักษณะ

เส้นผม	ลักยิ้ม	ซึ่งพบได้บนโครโมโซม

	 7.	ยีนเด่น	คือ	ยีนที่แสดงลักษณะนั้นออกมาได้	แม้มียีนนั้นเพียงยีนเดียว	เช่น	ยีนผิวสีดำา	จะอยู่คู่กับยีนผิวสีขาว	

สามารถแสดงลักษณะของผิวสีดำาออกมาได้	ส่วนยีนด้อย	คือ	ยืนที่แสดงลักษณะนั้นออกมาได้เมื่อมียีน	2	ยีน

	 8.	รูปที่	1	ผมหยักศก

	 	 	 	 หรือ

	 	รูปที่	2	ผมตรง

	 9.	มีลักษณะคล้ายเพศหญิง	สะโพกผาย	อกโต	อัณฑะเล็ก	ไม่มีการสร้างอสุจิ	เป็นหมัน

	 10.	 เกิดจากโครโมโซมคู่ที่	21	มี	3	โครโมโซม	เกินคู่มา	1	โครโมโซม	มีลักษณะหางตาชี้ขึ้น	ลิ้นจุกปาก	ศีรษะแบน	

ดั้งจมูกแบน	ปัญญาอ่อน

	 11.	 เป็นเพศหญิงที่มีโครโมโซม	X	เหลือเพียงแห่งเดียว	ลักษณะโครโมโซมในร่างกายเป็น	44	+	XO	จะมีลักษณะ

ตัวเตี้ย	รังไข่ไม่เจริญ	ไม่มีประจำาเดือน	เป็นหมัน	หัวนมเล็ก	คอสั้น	ที่คอมีเนื้อพับไปมา	มีพังพืดกางเป็นปีก

	 12.	 โรคทาลัสซีเมีย	ปัญญาอ่อน	ตาบอดสี	ฮีโมฟีเลีย	แขนขาลีบ

กิจกรรมตรวจสอบควำมเข้ำใจ	2

	 การสำารวจลกัษณะสตัว์เลีย้งทีน่กัเรยีนชอบมากทีส่ดุ	จะแตกต่างกนัไปไม่เหมอืนกนัทกุคน	โดยให้นกัเรียนสงัเกต

ลักษณะเด่นของสัตว์	เช่น	สีผิว	สีขน	ตัวสูง	ตัวเตี้ย	หูยาว	ขนสั้น	

กิจกรรมที่	1.2

	 ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอน

 

กิจกรรมตรวจสอบควำมเข้ำใจ	3

	 1.	จำานวนโครโมโซมในเซลล์ของร่างกายมนุษย์	มี	23	คู่	หรือ	46	โครโมโซม	ส่วนโครโมโซมในเซลล์สืบพันธุ์จะ

มีเป็นครึ่งหนึ่งของโครโมโซมร่างกาย	คือ	23	โครโมโซม

	 2.	สิง่มชีวีติ	ข	มโีครโมโซมในเซลล์ร่างกาย	26	โครโมโซม	สิง่มชีวิีต	ก	มโีครโมโซมในเซลล์ร่างกาย	48	โครโมโซม

	 3.	สามีภรรยาคู่นี้มีโอกาสถ่ายทอดลักษณะการห่อลิ้นได้ไปสู่รุ่นลูกร้อยละ	100

	 4.	ปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆ	ของสิ่งมีชีวิต	คือ	อาหารและสิ่งแวดล้อม

	 5.	โครโมโซมในเซลล์ไข่ของเพศหญิงที่เป็นโรคในกลุ่มดาวน์	คือ	มีโครโมโซมคู่ที่	21	เกินมา	1	โครโมโซม

	 6.	ลักษณะของผู้ป่วยที่มีโครโมโซมคู่ที่	13	เกินมา	1	โครโมโซม	จะมีลักษณะปัญญาอ่อนอย่างถาวร	ปากแหว่ง

และอายุสั้นมาก	มีระดับสติปัญญาตำ่ากว่า	25	(I.Q.	ตำ่ากว่า	25)

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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กิจกรรมตรวจสอบควำมเข้ำใจ	4

 

กิจกรรมที่	1.3

ตัวอย่ำงตำรำงส�ำรวจสิ่งมีชีวิตชนิดต่ำงๆ	ในระบบนิเวศ

พืช สัตว์

ต้นมะม่วง	1	ต้น

กล้วยไม้	5	ต้น

ผีเสื้อ	12	ตัว

นก	5	ตัว

	(คำาตอบแตกต่างกันตามระบบนิเวศของนักเรียนที่สำารวจ)

ค�ำถำมท้ำยกิจกรรม 

	 ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอน	(คำาตอบแตกต่างกันตามระบบนิเวศของนักเรียนที่สำารวจ)

 

การน�าไปใช้
การใช้สารเคมี

ไฟไหม้ป่า
แผ่นดินไหว

ภูเขาไฟระเบิด

ภาวะแห้งแล้ง

น�้าท่วม

ผลที่มีต่อมนุษย์

ผลที่มีต่อพืช ผลที่มีต่อสัตว์

ผลที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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กิจกรรมตรวจสอบควำมเข้ำใจ	5

	 1.	เทคโนโลยีชีวภาพ	มีดังนี้

	 	 1)	 การถ่ายฝากตัวอ่อน										2)	การโคลน										3)	พันธุวิศวกรรม

	 2.	ถ้า	A	เป็นยนีของสตัว์ทีต้่องการ	B	เป็นยนีพาหะทีจ่ะพายนี	A	ไปให้กบัยนี	C	ในสิง่มชีวีติทีต้่องการให้มีลกัษณะ

ของยีน	A	การทำาเช่นนี้เป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่เรียกว่า	“พันธุวิศวกรรม”

	 3.	ปัจจุบันมีทับทิมไม่มีเมล็ดจำาหน่ายในท้องตลาด	ทับทิมดังกล่าวขยายพันธุ์ด้วยวิธีพันธุวิศวกรรม

	 4.	ดีเอ็นเอโมเลกุลผสม	เพราะเกิดจาก	DNA	พาหะถูกตัดต่อ	DNA	ที่สกัดมาจากสิ่งมีชีวิตอื่น

	 5.	พันธุวิศวกรรม	หมายถึง	การนำาเอายีนจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปถ่ายฝากให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นโดยมียีนพาหะพาไป

	 6.	จากความรูด้้านพนัธวุศิวกรรมสามารถแก้ไขโรคพนัธกุรรมบางชนดิได้	โดยตรวจพนัธกุรรมของทารกก่อนเกดิ	

โดยใช้นำ้าครำ่าเพื่อตรวจหา	DNA	ที่ผิดปกติ	แล้วทำาการแก้ใน	DNA

	 7.	เราสามารถผลิตองุ่นไม่มีเมล็ดได้โดยวิธีตัดแต่งยีน

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนประจ�ำหน่วย
 1. ยีน	หมายถึง	หน่วยทางพันธุกรรมที่ทำาหน้าที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม	ซึ่งจะอยู่เป็นคู่บนโครโมโซม

  โครโมโซม	หมายถึง	โครงสร้างที่เป็นที่อยู่ของหน่วยพันธุกรรมหรือยีน	ซึ่งอยู่ภายในนิวเคลียสของเซลล์

	 2.	โครโมโซมเพศเป็นโครโมโซมคู่ที่	23	ของมนุษย์	ลักษณะเพศชายหรือเพศหญิงขึ้นอยู่กับโครโมโซมเพศที่มา

จับคู่กัน	ดังตัวอย่าง

	 ชาย		 หญิง

      

            

                  

 

	 3.	แผนภาพการถ่ายทอดลักษณะของโรคที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของโรคทาลัสซีเมีย

	 	 กำาหนดให้	 	 แอลลีลเด่น	ปกติ

     	 แอลลีลด้อย	เป็นโรคทาลัสซีเมีย

	 พ่อปกติ		 แม่เป็นโรคทาลัสซีเมีย

	 	 

	 เซลล์อสุจิ			 	 เซลล์ไข่

	 ลูก

	 ปกติ		 ปกติ		 ปกติ		 ปกติ

          

XY

X Y X X

XX

XX XYXX XY

หญิง ชายหญิง ชาย



คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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	 	 ลูกที่เกิดมาปกติทุกคน	แต่มีโรคทาลัสซีเมียแฝงอยู่ทุกคน	ถ้าลูกของครอบครัวนี้ไปแต่งงานกับคนที่มีปู่	ย่า	ตา	

ยาย	เป็นโรคทาลัสซีเมีย	ลูกที่เกิดมามีโอกาสเป็นโรคนี้ได้ดังตัวอย่าง	

	 พ่อปกติ		 แม่ปกติ

	 	 

	 เซลล์อสุจิ			 	 เซลล์ไข่

	 ลูก

	 ปกติ		 ปกติ		 ปกติ		เป็นโรคทาลัสซีเมีย

	 ปกติ	แต่มีโรคทาลัสซีเมียแฝงอยู่

	 4.	 ลูกที่เกิดมาจากพ่อที่มีผมหยักศกกับแม่ที่มีผมเส้นตรง	 ลูกที่เกิดมาจะมีผมหยักศกทั้งหมด	 (พ่อหยักศกเป็น

ลักษณะเด่นพันธุ์แท้)

	 5.	แผนภาพการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมโดยใช้กฎของเมนเดลของพ่อที่ไม่มีลักยิ้มกับแม่ที่มีลักยิ้ม

	 	 กำาหนดให้	 	 แอลลีลเด่น	มีลักยิ้ม

     	 แอลลีลด้อย	ไม่มีลักยิ้ม

	 	 	 พ่อไม่มีลักยิ้ม		 	 แม่มีลักยิ้ม

	 	 	 	 

	 กฎข้อ	1	 เซลล์อสุจิ			 	 	 	 เซลล์ไข่

	 การแยกตัวของยีน

	 กฎข้อ	2	 ลูกรุ่นที่	1

	 การจับคู่ของยีนอย่างอิสระ	 มีลักยิ้ม		มีลักยิ้ม		 มีลักยิ้ม			มีลักยิ้ม

     

	 	 กฎข้อที่	3		กฎของลักษณะเด่น		เมื่อยีนเด่นจับคู่กับยีนด้อยในรุ่นที่	1	ลักษณะที่ปรากฏให้เห็นจะเป็นลักษณะ

เด่น	ส่วนลักษณะด้อยจะถูกข่มไว้	และลักษณะด้อยที่ถูกข่มไว้จะไปปรากฏให้เห็นในรุ่นที่	2	ดังนี้

	 รุ่นที่	1	 	 

	 เซลล์อสุจิ			 	 	 	 เซลล์ไข่

	 ลูกรุ่นที่	2

	 มีลักยิ้ม		มีลักยิ้ม		 มีลักยิ้ม		ไม่มีลักยิ้ม

  

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
69

Introduction Indesign ICTInnovation Innovation

Learning for Life Learning for Global Learning for Metacognition



	 6.	บิลลี่มีพ่อเป็นคนผิวขาวพันธุ์แท้และแม่ผิวดำาพันทาง	 บิลลี่มีโอกาสท่ีจะมีสีผิวขาวและดำาเท่ากัน	 คือ	 ใน

อัตราส่วน	1	:	1	ดังตัวอย่าง

	 	 กำาหนดให้	 	 แอลลีลเด่น	ผิวดำา

     	 แอลลีลด้อย	ผิวขาว

	 	พ่อผิวขาวพันธุ์แท้	 	 แม่ผิวดำาพันทาง

 	 	 

	 เซลล์อสุจิ			 	 	 	 เซลล์ไข่

	 รุ่นลูก

	 ผิวดำา		 ผิวขาว		 ผิวดำา		 ผิวขาว

	 7.		ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชนิดของสิ่งมีชีวิตมีสาเหตุมาจาก

	 	 1)	 การวิวัฒนาการแบบทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งปรับตัวได้	เช่น	ยีราฟในสมัยโบราณคอสั้น	ปัจจุบันคอยาว	

	 	 2)	 การคัดเลือกพันธุ์ตามธรรมชาติ	ซึ่งจะคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีเอาไว้	 เช่น	นกฟินช์บนหมู่เกาะกาลาปากอสมี

ลักษณะ	จงอยปากที่แตกต่างกันตามชนิดของอาหารที่กินและสภาพบริเวณที่อาศัย

	 8.	แผนภาพแสดงขั้นตอนการโคลนพืช

	 	 การโคลน	(cloning)	เป็นการผลิตสิ่งมีชีวิตให้มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการ	ทำาให้ได้สิ่งมีชีวิต

ที่มีลักษณะเหมือนกันเป็นจำานวนมากภายในระยะเวลาอันสั้น	ซึ่งทำาได้ทั้งในพืชและสัตว์	การโคลนพืชเป็นที่รู้จักกัน

มาตั้งแต่	พ.ศ.	2539	เรียกว่า	“การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช”

	 	 หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	มีดังนี้

	 	 1.	นำาชิน้ส่วนของพชืมาเลีย้งในอาหารสงัเคราะห์	ซึง่มี

นำ้าตาล	ฮอร์โมน	และแร่ธาตุที่สำาคัญต่อการเจริญเติบโต	 ให้

พลังงานแก่เซลล์	 และช่วยให้เนื้อเยื่อเกิดการแบ่งเซลล์และ

ขยายเซลล์

	 	 2.	จัดสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืช

ให้เหมาะสม	สะอาด	และปลอดเชื้อจุลินทรีย์

	 	 3.	มีอุณหภูมิ	 23-28	 องศาเซลเซียส	 มีความสว่าง	

1,000-2,000	ลักซ์
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	 	 4.	ตัดแบ่งเนื้อเยื่อออกเป็นชิ้นเพื่อเพิ่มจำานวน	หรือถ้า

เจรญิเป็นต้นแล้วต้องแยกไปเล้ียงในอาหารสงัเคราะห์ใหม่ทกุ	

1	เดือน

	 9.	แผนภาพความคิดแสดงขั้นตอนของกระบวนการพันธุวิศวกรรม

	 	 ขั้นตอนของกระบวนการพันธุวิศวกรรม	มีดังนี้

	 10.	ประโยชน์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ	มีดังนี้

	 	 1)	 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

	 	 	 1.1		ขยายพันธุ์พืชได้อย่างรวดเร็ว

	 	 	 1.2		การปรับปรุงพันธุ์พืช	สามารถสร้างพันธุ์พืชชนิดต่างๆ	ได้ตามต้องการ

	 	 	 1.3	 การผลิตสารเคมีบางชนิดที่เป็นประโยชน์อย่างมากในทางเภสัชกรรม

	 	2)	 การผสมเทียมและถ่ายฝากตัวอ่อน	 กับการเพิ่มปริมาณและพัฒนาคุณภาพของกิจการปศุสัตว์	 เพ่ือผลิต

โคนมและโคเนื้อ

	 	3)		พันธุวิศวกรรมมีประโยชน์	ดังนี้

	 	 	 3.1	 เพิ่มผลผลิตโปรตีนที่สำาคัญและหายาก	เช่น	อินซูลิน	วัคซีนโรคตับ	

2. เชื่อมต่อด้วยเอนไซม์ดีเอ็นเอลิเกส
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	 	 	 3.2	 ปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม	เช่น	ผลิตยาปฏิชีวนะจากการหมัก	

	 	 	 3.3	 ตรวจวินิจฉัยและแก้ไขความบกพร่องทางพันธุกรรมของมนุษย์	สัตว์	และพืช

	 	 	 3.4		เพื่อรักษาโรคทางพันธุกรรม

	 	 	 3.5		ผลิตพลังงานจากพืช	เช่น	การผลิตแอลกอฮอล์จากแป้งมันสำาปะหลัง	

	 11.	การผสมพันธุ์ด้วยวิธีธรรมชาติ	ทำาให้ลูกผสมมีความหลากหลายทางพันธุกรรม

	 12.	 เราใช้วิธีตัดแต่งยีนหรือพันธุวิศวกรรมในการปรับปรุงพันธุ์ดอกกล้วยไม้ให้มีขนาดใหญ่	 สีสันสวยงาม	 และ

มีกลิ่นหอม

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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ชีวิตกับระบบนิเวศสิ่งแวดลอม 
และทรัพยากรธรรมชาติ

2หนวยการเรียนรูที่

●  ดานความรู
 1. ระบบนิเวศ

 2. ความสัมพันธของการถายทอดพลังงานใน

  รูปโซอาหารและสายใยอาหาร

 3. วัฏจักรนํ้าและวัฏจักรคารบอน

 4. ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงขนาดของ

  ประชากรในระบบนิเวศ

 5. ปญหาสิ่งแวดลอมและแนวทางการแกไข

 6. การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

 7. การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

●  ดานทักษะกระบวนการ
 1.  การสังเกต      2.  การจําแนกประเภท

 3.  การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล

 4. การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป

●  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
 1.  มีวินัย          4.  อยูอยางพอเพียง 

 2. ใฝเรียนรู         5. มีจิตสาธารณะ 

 3. มุงมั่นในการทํางาน 

าระการเรียนรู

 1. ความสามารถในการสืื่อสาร

 2. ความสามารถในการคิด

 3. ความสามารถในการแกปญหา

 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

มรรถนะสําคัญ

 1. สรุปความรูเกี่ยวกับระบบนิเวศ

 2.  รายงานการสํารวจบริเวณรอบๆ โรงเรียน

 3.  แผนภาพความสัมพันธของระดับความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต

  ในระบบนิเวศ

 4. สรุปความรูเกี่ยวกับประเภทของระบบนิเวศ

 5. บอรดความรูเกี่ยวกับประเภทของระบบนิเวศ

 6. สรุปความรูเกี่ยวกับชนิดของระบบนิเวศ

 7. บอรดความรูเกี่ยวกับชนิดของระบบนิเวศ

 8. สรุปความรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต

  ในระบบนิเวศ

 9. ใบความรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต

  ในระบบนิเวศ

 10. สรุปความรูเกี่ยวกับการถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ

 11. แบบจําลองพีระมิดโซอาหารของสิ่งมีชีวิต

 12. สรุปความรูเกี่ยวกับการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ

 13. บอรดความรูเรื่องวัฏจักรของสาร

 14. สรุปความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

 15. บอรดความรูหัวขอเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

 16. สรุปความรูเกี่ยวกับการใชทรัพยากรธรรมชาติตามหลักปรัชญา 

  เศรษฐกิจพอเพียง

 17. บอรดความรูเกี่ยวกับการใชทรัพยากรธรรมชาติตามหลักปรัชญา

  เศรษฐกิจพอเพียง

าระงาน/ชิ้นงานสําคัญ

1. ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและการคิดแกปญหา
2. ทักษะความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ทักษะความนาเชื่อถือและผลิตผลงานที่มีคุณคาสูสังคม
4. ทักษะการสื่อสารและการทํางานรวมกัน
5. ทักษะความสามารถในการทํางานเปนทีม
6. ทักษะการจัดการสื่อ

กษะแหงศตวรรษที่ 21

ชีวิตกับระบบนิเวศสิ่งแวดลอม

และทรัพยากรธรรมชาติ

ส ทั

ส

ภ
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10. Õ¿‘ª√“¬·≈–¡’ à«π√à«¡„π°“√¥Ÿ·≈·≈–Õπÿ√—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„π∑âÕß∂‘ËπÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊π (¡∞. « 2.2 μ—«™’È«—¥
¢âÕ 6)

1. √–∫∫π‘‡«»
(¡∞. « 2.1 μ—«™’È«—¥¢âÕ 1, 2, 3, 4)

™’«‘μ°—∫√–∫∫π‘‡«»
 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

·≈–∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘

™’«‘μ°—∫√–∫∫π‘‡«»
 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

·≈–∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘

2.  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–∑√—æ¬“°√
∏√√¡™“μ‘
(¡∞. « 2.2 μ—«™’È«—¥¢âÕ 1, 2)

3. °“√„™â∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘μ“¡
ª√—™≠“‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß
(¡∞. « 2.2 μ—«™’È«—¥¢âÕ 3, 4, 5, 6)

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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1. √–∫∫π‘‡«»

1.1 §«“¡À¡“¬¢Õß√–∫∫π‘‡«»

√–∫∫π‘‡«» (ecosystem) À¡“¬∂÷ß √–∫∫§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà„π·À≈àß∑’ËÕ¬Ÿà·À≈àß„¥

·À≈àßÀπ÷Ëß ´÷Ëß¡’§«“¡ —¡æ—π∏å 2 ≈—°…≥–§◊Õ

1. §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß°≈ÿà¡ ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà√«¡°—π„π∫√‘‡«≥·À≈àß∑’ËÕ¬Ÿàπ—Èπ‡√’¬°«à“ §«“¡ —¡æ—π∏å

∑“ß™’«¿“æ

√Ÿª∑’Ë  2.1 §«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß™’«¿“æ¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ

¿“«–Õ‘ßÕ“»—¬

¿“«–≈à“‡À¬◊ËÕ¿“«–æ÷Ëßæ“°—π

¿“«–ª√ ‘μ¿“«–°“√‰¥âª√–‚¬™πå√à«¡°—π

§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß™’«¿“æ

ครูทบทวนความรู้เรื่องระบบนิเวศ

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

1.	ระบบนิเวศ	(ecosystem)

2.	แหล่งที่อยู่	(habitat)

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	34-36

2.	ให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย

	 ค�ำถำมประกอบกำรอภิปรำย	:

	 -	 ระบบนิเวศมีความหมายว่าอย่างไร

	 -	 สิ่งมีชีวิต	 สิ่งแวดล้อม	และแหล่งที่อยู่มี

ความสัมพันธ์กันอย่างไร

3.	ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมาย

ของระบบนิเวศจาก	search	engine	ต่าง

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน	 กลุ่มละ	 3-5	 คน	 เพื่อ

ส�ารวจบริเวณรอบๆ	 โรงเรียน	 ว่ามีบริเวณใด

เป็นระบบนเิวศบ้าง	และในระบบนิเวศน้ันอะไร

เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย	 อะไรเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิต	

แล้วน�าเสนอหน้าชั้นเรียน

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
76

IntroductionIntroduction Indesign ICT Innovation

Learning for Life Learning for Global Learning for Metacognition



«‘∑¬“»“ μ√å ¡.334

1. √–∫∫π‘‡«»

1.1 §«“¡À¡“¬¢Õß√–∫∫π‘‡«»

√–∫∫π‘‡«» (ecosystem) À¡“¬∂÷ß √–∫∫§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà„π·À≈àß∑’ËÕ¬Ÿà·À≈àß„¥

·À≈àßÀπ÷Ëß ´÷Ëß¡’§«“¡ —¡æ—π∏å 2 ≈—°…≥–§◊Õ

1. §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß°≈ÿà¡ ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà√«¡°—π„π∫√‘‡«≥·À≈àß∑’ËÕ¬Ÿàπ—Èπ‡√’¬°«à“ §«“¡ —¡æ—π∏å

∑“ß™’«¿“æ

√Ÿª∑’Ë  2.1 §«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß™’«¿“æ¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ

¿“«–Õ‘ßÕ“»—¬

¿“«–≈à“‡À¬◊ËÕ¿“«–æ÷Ëßæ“°—π

¿“«–ª√ ‘μ¿“«–°“√‰¥âª√–‚¬™πå√à«¡°—π

§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß™’«¿“æ

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 35

2. §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß°≈ÿà¡ ‘Ëß¡’™’«‘μ°—∫ ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑’Ë ‰¡à¡’™’«‘μ„π∫√‘‡«≥·À≈àß∑’ËÕ¬Ÿàπ—Èπ‡√’¬°«à“

§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß°“¬¿“æ ‡™àπ §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß ‘Ëß¡’™’«‘μ°—∫Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ πÈ” Õ“°“» ·√à∏“μÿ · ß «à“ß

μ—«Õ¬à“ß‡™àπ ‰ â‡¥◊Õπ¥‘πÕ“»—¬Õ¬Ÿà„π¥‘π∑’Ë‡ªï¬°™◊Èπ ·¡≈ß “∫Õ“»—¬Õ¬Ÿà„π∑’Ë¡◊¥

√Ÿª∑’Ë 2.2 §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß°≈ÿà¡ ‘Ëß¡’™’«‘μ°—∫ ¿“æ·«¥≈âÕ¡

√Ÿª∑’Ë 2.3 ·À≈àß∑’ËÕ¬Ÿàμ“¡∏√√¡™“μ‘ √Ÿª∑’Ë 2.4 ·À≈àß∑’ËÕ¬Ÿà∑’Ë¡πÿ…¬å √â“ß¢÷Èπ

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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§«“¡ —¡æ—π∏å∑—Èß Õß≈—°…≥–π’È‡°‘¥¢÷Èπ‰¥âæ√âÕ¡Ê °—π·≈–‡°‘¥¢÷Èπ„π√–∫∫π‘‡«»∑ÿ°√–∫∫ ‡π◊ËÕß®“°

 ‘Ëß¡’™’«‘μ∑ÿ°™π‘¥‰¡à “¡“√∂Õ¬Ÿàμ“¡≈”æ—ß‰¥â ´÷Ëß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß ‘Ëß¡’™’«‘μ°—∫ ‘Ëß¡’™’«‘μ¥â«¬°—π·≈–§«“¡

 —¡æ—π∏å√–À«à“ß ‘Ëß¡’™’«‘μ°—∫ ¿“æ·«¥≈âÕ¡π’È‡ªìπªí®®—¬ ”§—≠„π°“√¥”√ß™’«‘μ

·À≈àß∑’ËÕ¬Ÿà (habitat) À¡“¬∂÷ß ∫√‘‡«≥∑’Ë°≈ÿà¡ ‘Ëß¡’™’«‘μÕ“»—¬Õ¬Ÿà ‡™àπ ≈”§≈Õß‡ªìπ·À≈àß∑’ËÕ¬Ÿà¢Õß°ÿâß ÀÕ¬

ªŸ ª≈“ ·≈– —μ«åπÈ”μà“ßÊ ¢Õπ‰¡â∑’Ë‡πà“‡ªóòÕ¬ºÿæ—ß‡ªìπ·À≈àß∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬¢Õß‡ÀÁ¥·≈–√“∫“ß™π‘¥

1.2 √–¥—∫§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ„π√–∫∫π‘‡«»

 ‘Ëß¡’™’«‘μ¡’¡“°¡“¬À≈“¬™π‘¥„π∏√√¡™“μ‘®–æ∫ ‘Ëß¡’™’«‘μÀ≈“¬™π‘¥„π≈—°…≥–∑’Ë¡’§«“¡ —¡æ—π∏åμà“ß°—π

´÷Ëß®—¥√–¥—∫§«“¡ —¡æ—π∏å‡ªìπ 4 √–¥—∫ ¥—ßπ’È

1. √–¥—∫ª√–™“°√ (population) À¡“¬∂÷ß √–∫∫∑’Ë ‘Ëß¡’™’«‘μ™π‘¥‡¥’¬«°—πμ—Èß·μà 2 μ—«¢÷Èπ‰ª¡“Õ¬Ÿà

√«¡°—π„π∫√‘‡«≥Àπ÷Ëß ‡™àπ º÷Èß„π√—ß ª≈“À“ßπ°¬Ÿß 3 μ—« „π¢«¥πÈ” π° 2 μ—« ‡°“–∫π°‘Ëß‰¡â «—« 10 μ—« „π

∑ÿàßÀ≠â“

°≈ÿà¡ ‘Ëß¡’™’«‘μ∑ÿ°™π‘¥
μâÕß°“√·À≈àß∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬

·À≈àßº ¡æ—π∏ÿå«“ß‰¢à
·≈–‡≈’È¬ßμ—«ÕàÕπ

·À≈àßÀ≈∫¿—¬·À≈àßÕ“À“√

ª√–‚¬™πå¢Õß
·À≈àß∑’ËÕ¬Ÿà

·À≈àß∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬
·μà≈–·Ààß¡’

 ¿“æ·«¥≈âÕ¡μà“ß°—π

·ºπ¿“æ∑’Ë 2.1 §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß ‘Ëß¡’™’«‘μ°—∫·À≈àß∑’ËÕ¬Ÿà

	 ครูน�าภาพมาประกอบการอธิบายระดับ

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ	(เช่น

เดียวกับรูปที่	2.8	หน้า	38	ในหนังสือเรียน)

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

1.	ประชากร	(population)

2.	ชุมนุมสิ่งมีชีวิต	(community)

3.	ระบบนิเวศ	(ecosystem)

4.	ชีวภาค	(biosphere)

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	36-41

2.	ให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย

				ค�ำถำมประกอบกำรอภิปรำย	:

	 -	 ระดบัความสมัพนัธ์ของสิง่มีชีวิตในระบบ

นิเวศมีความแตกต่างกันอย่างไร

	 -	 ยกตัวอย่างระดับความสัมพันธ์ของสิ่งมี

ชีวิตในระบบนิเวศ

3.	นักเรียนร่วมกันสรุปความรู ้ 	 ในรูปของ

แผนภาพ

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ครูให้นักเรียนสืบค้นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับขนาด

ประชากร	 เช่น	 ปัจจัยที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยน

แปลง	และสภาวะที่เหมาะสม	แล้วจัดท�าเป็น

รูปเล่มรายงาน

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ให้นักเรียนสร้างแผนภาพความสัมพันธ์ของ

ระดบัความสมัพนัธ์ของสิง่มชีีวิตในระบบนิเวศ

ตั้งแต่ระดับประชากร	 ชุมนุมสิ่งมีชีวิต	 ระบบ

นิเวศ	และชีวภาค

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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§«“¡ —¡æ—π∏å∑—Èß Õß≈—°…≥–π’È‡°‘¥¢÷Èπ‰¥âæ√âÕ¡Ê °—π·≈–‡°‘¥¢÷Èπ„π√–∫∫π‘‡«»∑ÿ°√–∫∫ ‡π◊ËÕß®“°

 ‘Ëß¡’™’«‘μ∑ÿ°™π‘¥‰¡à “¡“√∂Õ¬Ÿàμ“¡≈”æ—ß‰¥â ´÷Ëß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß ‘Ëß¡’™’«‘μ°—∫ ‘Ëß¡’™’«‘μ¥â«¬°—π·≈–§«“¡

 —¡æ—π∏å√–À«à“ß ‘Ëß¡’™’«‘μ°—∫ ¿“æ·«¥≈âÕ¡π’È‡ªìπªí®®—¬ ”§—≠„π°“√¥”√ß™’«‘μ

·À≈àß∑’ËÕ¬Ÿà (habitat) À¡“¬∂÷ß ∫√‘‡«≥∑’Ë°≈ÿà¡ ‘Ëß¡’™’«‘μÕ“»—¬Õ¬Ÿà ‡™àπ ≈”§≈Õß‡ªìπ·À≈àß∑’ËÕ¬Ÿà¢Õß°ÿâß ÀÕ¬

ªŸ ª≈“ ·≈– —μ«åπÈ”μà“ßÊ ¢Õπ‰¡â∑’Ë‡πà“‡ªóòÕ¬ºÿæ—ß‡ªìπ·À≈àß∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬¢Õß‡ÀÁ¥·≈–√“∫“ß™π‘¥

1.2 √–¥—∫§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ„π√–∫∫π‘‡«»

 ‘Ëß¡’™’«‘μ¡’¡“°¡“¬À≈“¬™π‘¥„π∏√√¡™“μ‘®–æ∫ ‘Ëß¡’™’«‘μÀ≈“¬™π‘¥„π≈—°…≥–∑’Ë¡’§«“¡ —¡æ—π∏åμà“ß°—π

´÷Ëß®—¥√–¥—∫§«“¡ —¡æ—π∏å‡ªìπ 4 √–¥—∫ ¥—ßπ’È

1. √–¥—∫ª√–™“°√ (population) À¡“¬∂÷ß √–∫∫∑’Ë ‘Ëß¡’™’«‘μ™π‘¥‡¥’¬«°—πμ—Èß·μà 2 μ—«¢÷Èπ‰ª¡“Õ¬Ÿà

√«¡°—π„π∫√‘‡«≥Àπ÷Ëß ‡™àπ º÷Èß„π√—ß ª≈“À“ßπ°¬Ÿß 3 μ—« „π¢«¥πÈ” π° 2 μ—« ‡°“–∫π°‘Ëß‰¡â «—« 10 μ—« „π

∑ÿàßÀ≠â“

°≈ÿà¡ ‘Ëß¡’™’«‘μ∑ÿ°™π‘¥
μâÕß°“√·À≈àß∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬

·À≈àßº ¡æ—π∏ÿå«“ß‰¢à
·≈–‡≈’È¬ßμ—«ÕàÕπ

·À≈àßÀ≈∫¿—¬·À≈àßÕ“À“√

ª√–‚¬™πå¢Õß
·À≈àß∑’ËÕ¬Ÿà

·À≈àß∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬
·μà≈–·Ààß¡’

 ¿“æ·«¥≈âÕ¡μà“ß°—π

·ºπ¿“æ∑’Ë 2.1 §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß ‘Ëß¡’™’«‘μ°—∫·À≈àß∑’ËÕ¬Ÿà

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 37

2. √–¥—∫™ÿ¡πÿ¡ ‘Ëß¡’™’«‘μ (community) À¡“¬∂÷ß √–∫∫∑’Ë¡’ ‘Ëß¡’™’«‘μμ—Èß·μà 2 ™π‘¥¢÷Èπ‰ªÕ“»—¬Õ¬Ÿà„π

∫√‘‡«≥‡¥’¬«°—π ‡™àπ ¡¥·≈–·¡≈ß°√–™Õπ∑’ËÕ¬Ÿà„μâ¢Õπ‰¡â °âÿß·≈–ª≈“„π§≈Õß π°‡Õ’È¬ß‡°“–Õ¬Ÿà∫πÀ≈—ß§«“¬

√Ÿª∑’Ë 2.5 §«“¡ —¡æ—π∏å√–¥—∫ª√–™“°√

√Ÿª∑’Ë 2.6 §«“¡ —¡æ—π∏å√–¥—∫™ÿ¡πÿ¡ ‘Ëß¡’™’«‘μ

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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3. √–¥—∫√–∫∫π‘‡«» (ecosystem) À¡“¬∂÷ß √–∫∫∑’Ë√«¡§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß™ÿ¡πÿ¡ ‘Ëß¡’™’«‘μ°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

∫√‘‡«≥π—Èπ ¡’°“√À¡ÿπ‡«’¬π “√·≈–æ≈—ßß“π‡ªìπ«—Ø®—°√ ‡™àπ √–∫∫π‘‡«»ªÉ“‰¡â¡’°“√À¡ÿπ‡«’¬π·°ä 

§“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å·≈–·°ä ÕÕ°´‘‡®π ¡’°“√∂à“¬∑Õ¥æ≈—ßß“π ‡™àπ ÀπÕπ°‘π„∫‰¡â π°°‘πÀπÕπ

4. √–¥—∫™’«¿“§ (biosphere) À¡“¬∂÷ß §«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ∑ÿ°™π‘¥∫π‚≈° ‡ªìπ√–∫∫π‘‡«»

∑’Ë¡’¢π“¥„À≠à¡“°

√Ÿª∑’Ë 2.7 §«“¡ —¡æ—π∏å√–¥—∫√–∫∫π‘‡«»

 —μ«å°‘πæ◊™

CO2

O2

 —μ«å°‘π‡π◊ÈÕ

‰ÕπÈ”

À“¬„®

 —ß‡§√“–Àå¥â«¬· ß

√–¥—∫ª√–™“°√ √–¥—∫™ÿ¡πÿ¡ ‘Ëß¡’™’«‘μ

√–¥—∫π‘‡«»√–¥—∫™’«¿“§
√Ÿª∑’Ë 2.8 √–¥—∫§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
80

Introduction Indesign ICT Innovation

Learning for Life Learning for Global Learning for Metacognition



«‘∑¬“»“ μ√å ¡.338

3. √–¥—∫√–∫∫π‘‡«» (ecosystem) À¡“¬∂÷ß √–∫∫∑’Ë√«¡§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß™ÿ¡πÿ¡ ‘Ëß¡’™’«‘μ°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

∫√‘‡«≥π—Èπ ¡’°“√À¡ÿπ‡«’¬π “√·≈–æ≈—ßß“π‡ªìπ«—Ø®—°√ ‡™àπ √–∫∫π‘‡«»ªÉ“‰¡â¡’°“√À¡ÿπ‡«’¬π·°ä 

§“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å·≈–·°ä ÕÕ°´‘‡®π ¡’°“√∂à“¬∑Õ¥æ≈—ßß“π ‡™àπ ÀπÕπ°‘π„∫‰¡â π°°‘πÀπÕπ

4. √–¥—∫™’«¿“§ (biosphere) À¡“¬∂÷ß §«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ∑ÿ°™π‘¥∫π‚≈° ‡ªìπ√–∫∫π‘‡«»

∑’Ë¡’¢π“¥„À≠à¡“°

√Ÿª∑’Ë 2.7 §«“¡ —¡æ—π∏å√–¥—∫√–∫∫π‘‡«»

 —μ«å°‘πæ◊™

CO2

O2

 —μ«å°‘π‡π◊ÈÕ

‰ÕπÈ”

À“¬„®

 —ß‡§√“–Àå¥â«¬· ß

√–¥—∫ª√–™“°√ √–¥—∫™ÿ¡πÿ¡ ‘Ëß¡’™’«‘μ

√–¥—∫π‘‡«»√–¥—∫™’«¿“§
√Ÿª∑’Ë 2.8 √–¥—∫§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ
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„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

®“°§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ ª√–™“°√æ◊™ ª√–™“°√ —μ«å ·≈–™ÿ¡πÿ¡ ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà„π·À≈àß

∑’ËÕ¬Ÿà„π√–∫∫π‘‡«»¡’º≈μàÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢π“¥¢Õßª√–™“°√„π√–∫∫π‘‡«»Õ¬à“ß‰√ π—°‡√’¬π®–‰¥â»÷°…“®“°

°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 2.1

°‘®°√√¡∑’Ë 2.1 °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢π“¥¢Õßª√–™“°√

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

‡æ◊ËÕ»÷°…“°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢π“¥¢Õßª√–™“°√

Õÿª°√≥å

1. ¢π¡ªíß·ºàπ  2  ·ºàπ

2. °≈àÕßæ≈“ μ‘°  1  °≈àÕß

3. °√–∫Õ°©’¥πÈ”  1  Õ—π

4. ®“πæ≈“ μ‘°  3  ®“π

5. πÈ”‡™◊ËÕ¡ª√–¡“≥  1
2
  ·°â«

6. ·Õ≈°ÕŒÕ≈å‡™Á¥·º≈  1  ¢«¥ (‡¢â¡¢âπ 70%)

7. ‡»…Õ“À“√ ‡™àπ πÈ”μ“≈ ¢â“« ÿ°

8. ™âÕπ™“  1  §—π

«‘∏’∑¥≈Õß

1. π”¢π¡ªíß¡“ 2 ·ºàπ «“ß„π°≈àÕßæ≈“ μ‘° æ√¡πÈ”∑’Ë¢π¡ªíß 1 ·ºàπ  à«πÕ’° 1 ·ºàπ‰¡àμâÕßæ√¡πÈ”

·≈â«μ—Èß∑‘Èß‰«â„π∑’Ë√à¡  2-3 «—π  —ß‡°μ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

2. π”πÈ”‡™◊ËÕ¡∑’Ë‡μ√’¬¡‰«â„ à„π®“π∑ÿ°„∫ „∫≈– 1 ™âÕπ™“ ·≈â«π”®“π∑—Èß 3 „∫‰ª«“ß‰«â„π∫√‘‡«≥∑’Ë‡§¬æ∫

¡¥Õ“»—¬Õ¬Ÿà μ—Èß‰«â®π°«à“®–æ∫¡¥¡“°‘ππÈ”‡™◊ËÕ¡„π®“π∑—Èß 3 „∫

3. ‡¡◊ËÕ¡¥¢÷Èπ∫π®“π∑’Ë„ àπÈ”‡™◊ËÕ¡∑—Èß 3 „∫‡æ’¬ßæÕ·≈â« (ª√–¡“≥ 20-30 μ—«) ®“π„∫∑’Ë 1 „ÀâÀ¬¥πÈ”≈ß‰ª

À≈“¬Ê À¬¥ ®“π„∫∑’Ë 2 æàπ·Õ≈°ÕŒÕ≈å®“°°√–∫Õ°©’¥πÈ” ·≈–®“π„∫∑’Ë 3 π”‡»…Õ“À“√¡“«“ß ·≈â«

 —ß‡°μº≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫®“π∑—Èß 3 „∫

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

√–∫∫∑’Ë»÷°…“ °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

1. ¢π¡ªíß ...................................................................................................................................

2. ®“π„∫∑’Ë 1 ...................................................................................................................................

3. ®“π„∫∑’Ë 2 ...................................................................................................................................

4. ®“π„∫∑’Ë 3 ...................................................................................................................................

1.	ขนมปังที่ดีต้องมีขนาดไม่ใหญ่หรือเล็ก	

และเน้ือไม่แน่น	 ปริมาตรที่ถูกต้องจะได้

	 จากโดทีม่กีารปรบัสภาพของกลูเด้นอย่าง

		 ถูกต้อง	 ท�าให้เกิดแก๊สในระหว่างที่อบ	

นอกจากนั้นยังต ้องมีการพักตัวคร้ัง

สุดท้าย	อุณหภูมิในการอบ	และความชื้น

ที่เหมาะสม

2.	แอลกอฮอล์	 70	 เปอร์เซ็นต์	 มีประสิทธิ-

ภาพในการท�าลายจุลินทรีย์ที่ผิวหนังได้

ประมาณร้อยละ	90	ภายใน	2	นาที	โดย

จะท�าให้โปรตีนของจุลินทรีย์ตกตะกอน

หรือแตก

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)L

ศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์	:	www.thaigood

view.com/.../topic02_2.htm

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L

ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม

(ตามกลุ่มการทดลอง)	 เกี่ยวกับการเปลี่ยน

แปลงขนาดของประชากร

-		นักเรียนได้ท�าอะไรบ้าง

-		นักเรียนรู้อะไรบ้าง

-	 สิ่งที่นักเรียนต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมคือ

อะไร	และจะด�าเนินการอย่างไร

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. ¢π¡ªíß∑—Èß 2 ·ºàπ ¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

2. ‡¡◊ËÕ©’¥·Õ≈°ÕŒÕ≈å‡™Á¥·º≈≈ß‰ª„π®“π„∫∑’Ë 2 ∫√‘‡«≥∑’Ë¡’ª√–™“°√¡¥ ¡’º≈μàÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢π“¥

ª√–™“°√¡¥À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

3. πÈ”‡ªìπªí®®—¬∑’Ë¡’º≈μàÕ®”π«πª√–™“°√¡¥À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

4. Õ“À“√‡ªìπªí®®—¬∑’Ë¡’º≈μàÕ®”π«πª√–™“°√¡¥À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

5. π—°‡√’¬π √ÿªªí®®—¬∑’Ë¡’º≈μàÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢π“¥ª√–™“°√¡¥‰¥âÕ¬à“ß‰√

®“°º≈°“√∑¥≈Õß°‘®°√√¡∑’Ë 2.1 ´÷Ëß‡ªìπ°“√»÷°…“°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢π“¥ª√–™“°√„π√–¬–‡«≈“ —ÈπÊ

„π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡Àπ÷Ëß „π·À≈àß∑’ËÕ¬Ÿà¢π“¥‡≈Á° æ∫«à“§«“¡™◊Èπ‡ªìπ ¿“«–∑’Ë‡À¡“– ¡„π°“√‡æ‘Ë¡®”π«πª√–™“°√√“

Õ“À“√‡ªìπªí®®—¬∑’Ë¡’º≈μàÕ°“√‡æ‘Ë¡ª√–™“°√¡¥‚¥¬°“√Õæ¬æ‡¢â“ πÈ”·≈–·Õ≈°ÕŒÕ≈å‡ªìπªí®®—¬∑’Ë∑”„Àâ

ª√–™“°√¡¥≈¥≈ß‚¥¬°“√Õæ¬æÕÕ° „π√–∫∫π‘‡«»¢π“¥„À≠à°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßª√–™“°√¡’∑—Èß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ

Õ¬à“ß√«¥‡√Á« ·≈–°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÕ¬à“ß™â“Ê ¡’ªí®®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢π“¥¢Õßª√–™“°√¥—ßπ’È

1) Õ“À“√ „π·À≈àß∑’ËÕ¬Ÿà∑’Ë¡’Õ“À“√Õÿ¥¡ ¡∫Ÿ√≥å ”À√—∫ ‘Ëß¡’™’«‘μ™π‘¥Àπ÷Ëß ®”π«πª√–™“°√¢Õß

 ‘Ëß¡’™’«‘μ™π‘¥π—Èπ®–‡®√‘≠‡μ‘∫‚μÕ¬à“ß ¡∫Ÿ√≥å ¡’°“√¢¬“¬æ—π∏ÿå ·≈–‡æ‘Ë¡®”π«πª√–™“°√Õ¬à“ß√«¥‡√Á« ·μà∂â“

¢“¥·§≈πÕ“À“√®–∑”„Àâª√–™“°√¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ™â“  ‘Ëß¡’™’«‘μ®–·¬àßÕ“À“√°—π ‡®Á∫ªÉ«¬ ·≈–≈â¡μ“¬≈ß

∑”„Àâ¢π“¥¢Õßª√–™“°√≈¥≈ß

√Ÿª∑’Ë 2.9 ∑ÿàßÀ≠â“∑’Ë‡ªìπ·À≈àßÕ“À“√¢ÕßΩŸß«—«

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. ¢π¡ªíß∑—Èß 2 ·ºàπ ¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

2. ‡¡◊ËÕ©’¥·Õ≈°ÕŒÕ≈å‡™Á¥·º≈≈ß‰ª„π®“π„∫∑’Ë 2 ∫√‘‡«≥∑’Ë¡’ª√–™“°√¡¥ ¡’º≈μàÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢π“¥

ª√–™“°√¡¥À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

3. πÈ”‡ªìπªí®®—¬∑’Ë¡’º≈μàÕ®”π«πª√–™“°√¡¥À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

4. Õ“À“√‡ªìπªí®®—¬∑’Ë¡’º≈μàÕ®”π«πª√–™“°√¡¥À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

5. π—°‡√’¬π √ÿªªí®®—¬∑’Ë¡’º≈μàÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢π“¥ª√–™“°√¡¥‰¥âÕ¬à“ß‰√

®“°º≈°“√∑¥≈Õß°‘®°√√¡∑’Ë 2.1 ´÷Ëß‡ªìπ°“√»÷°…“°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢π“¥ª√–™“°√„π√–¬–‡«≈“ —ÈπÊ

„π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡Àπ÷Ëß „π·À≈àß∑’ËÕ¬Ÿà¢π“¥‡≈Á° æ∫«à“§«“¡™◊Èπ‡ªìπ ¿“«–∑’Ë‡À¡“– ¡„π°“√‡æ‘Ë¡®”π«πª√–™“°√√“

Õ“À“√‡ªìπªí®®—¬∑’Ë¡’º≈μàÕ°“√‡æ‘Ë¡ª√–™“°√¡¥‚¥¬°“√Õæ¬æ‡¢â“ πÈ”·≈–·Õ≈°ÕŒÕ≈å‡ªìπªí®®—¬∑’Ë∑”„Àâ

ª√–™“°√¡¥≈¥≈ß‚¥¬°“√Õæ¬æÕÕ° „π√–∫∫π‘‡«»¢π“¥„À≠à°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßª√–™“°√¡’∑—Èß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ

Õ¬à“ß√«¥‡√Á« ·≈–°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÕ¬à“ß™â“Ê ¡’ªí®®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢π“¥¢Õßª√–™“°√¥—ßπ’È

1) Õ“À“√ „π·À≈àß∑’ËÕ¬Ÿà∑’Ë¡’Õ“À“√Õÿ¥¡ ¡∫Ÿ√≥å ”À√—∫ ‘Ëß¡’™’«‘μ™π‘¥Àπ÷Ëß ®”π«πª√–™“°√¢Õß

 ‘Ëß¡’™’«‘μ™π‘¥π—Èπ®–‡®√‘≠‡μ‘∫‚μÕ¬à“ß ¡∫Ÿ√≥å ¡’°“√¢¬“¬æ—π∏ÿå ·≈–‡æ‘Ë¡®”π«πª√–™“°√Õ¬à“ß√«¥‡√Á« ·μà∂â“

¢“¥·§≈πÕ“À“√®–∑”„Àâª√–™“°√¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ™â“  ‘Ëß¡’™’«‘μ®–·¬àßÕ“À“√°—π ‡®Á∫ªÉ«¬ ·≈–≈â¡μ“¬≈ß

∑”„Àâ¢π“¥¢Õßª√–™“°√≈¥≈ß

√Ÿª∑’Ë 2.9 ∑ÿàßÀ≠â“∑’Ë‡ªìπ·À≈àßÕ“À“√¢ÕßΩŸß«—«
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2)  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑“ß°“¬¿“æ  —μ«å·≈–æ◊™∑ÿ°™π‘¥®–‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ·≈–¢¬“¬æ—π∏ÿå‰¥â¥’„π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

∑’Ë‡À¡“– ¡ „π∫√‘‡«≥∑’Ë¡’§«“¡™◊Èπ ‡ÀÁ¥·≈–√“®–‡®√‘≠‰¥â√«¥‡√Á« ‡ªìπ°“√‡æ‘Ë¡¢π“¥¢Õßª√–™“°√ ·μà„π

∫√‘‡«≥∑’Ë·Àâß·≈âß ‡ÀÁ¥ √“ ·≈–·∫§∑’‡√’¬®–‡®√‘≠‰¥â™â“  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑“ß°“¬¿“æ ‡™àπ πÈ”®–∑”„Àâª√–™“°√¡¥

¬â“¬∑’ËÕ¬Ÿà  ¥—ßπ—Èπ®”π«πª√–™“°√¡¥®÷ß≈¥≈ß πÕ°®“°π’È¬—ß¡’ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑“ß°“¬¿“æÕ◊ËπÊ ‡™àπ  · ß §«“¡™◊Èπ

 ‘Ëß°àÕ √â“ß °âÕπÀ‘π ¢Õπ‰¡â ¡’º≈μàÕ°“√¥”√ß™’«‘μ¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑“ß°“¬¿“æÕ“®‡ªìπ∑—Èß·À≈àß∑’ËÕ¬Ÿà

Õ“À“√ ·≈–∑’ËÀ≈∫¿—¬ ‡™àπ „μâ¢Õπ‰¡â∑’Ë¡’§«“¡™◊Èπ‡≈Á°πâÕ¬®–¡’ª√–™“°√ª≈«°·≈–¡¥Õ“»—¬Õ¬Ÿà ´÷Ëß‡ªìπ∑—Èß

·À≈àßÕ“À“√·≈–∑’ËÀ≈∫¿—¬

3) ¿—¬∏√√¡™“μ‘À√◊Õƒ¥Ÿ°“≈μà“ßÊ ‡¡◊ËÕ‡°‘¥¿—¬∏√√¡™“μ‘À√◊ÕÕÿ≥À¿Ÿ¡‘¢ÕßÕ“°“»‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

 ‘Ëß¡’™’«‘μ∫“ß™π‘¥®–Õæ¬æ¬â“¬∂‘Ëπ∑’ËÕ¬Ÿà ∑”„Àâ¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢π“¥ª√–™“°√

4) ‡™◊ÈÕ‚√§ ‡¡◊ËÕ‡°‘¥‚√§√–∫“¥®–¡’º≈μàÕ¢π“¥¢Õßª√–™“°√ ‡™àπ ‡¡◊ËÕ¡’‚√§‰¢âÀ«—¥π°√–∫“¥ ∑”„Àâ

®”π«πª√–™“°√‰°à≈¥≈ßÕ¬à“ß√«¥‡√Á«

πÕ°®“°ªí®®—¬¥—ß°≈à“«·≈â« π—°‡√’¬πæ∫ªí®®—¬„¥Õ’°∫â“ß∑’Ë¡’º≈μàÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢π“¥¢Õßª√–™“°√

„π√–∫∫π‘‡«»∑’Ëπ—°‡√’¬πÕ“»—¬Õ¬Ÿà

 °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 1

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈–»÷°…“ ∂“π°“√≥åμàÕ‰ªπ’È·≈â«μÕ∫§”∂“¡„Àâ∂Ÿ°μâÕß

μâÕ¡„™â‡ ’¬¡‡≈Á°Ê æ√«π¥‘π„π°√–∂“ß∑’Ëª≈Ÿ°μâπ°ÿÀ≈“∫  æ∫¡¥¥”·≈–‰¢à¡¥¥”®”π«π¡“° ¡’

‰ â‡¥◊Õπ¥‘π 2-3 μ—« °”≈—ß‡≈◊ÈÕ¬≈ß‰ª„π¥‘πÕ¬à“ß√«¥‡√Á« μâÕ¡√¥πÈ”‡≈Á°πâÕ¬ ·≈â«¬°μâπ°ÿÀ≈“∫‰ª‰«â„°≈â

μâπ¡–¡à«ß

1. ª√–™“°√„π°√–∂“ßª≈Ÿ°μâπ°ÿÀ≈“∫¡’Õ–‰√∫â“ß

2.  ‘Ëß¡’™’«‘μª√–°Õ∫¥â«¬Õ–‰√∫â“ß

3. √–∫∫π‘‡«»∑’ËÕà“π®“°¢âÕ§«“¡π’È§◊ÕÕ–‰√

4. „Àâ¬°μ—«Õ¬à“ß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß ‘Ëß¡’™’«‘μ°—∫ ‘Ëß‰¡à¡’™’«‘μ∑’Ë®—¥‡ªìπ§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß°“¬¿“æ¡“ 1

μ—«Õ¬à“ß

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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√Ÿª∑’Ë 2.10 √–∫∫π‘‡«»ªÉ“‰¡â

√Ÿª∑’Ë 2.11 √–∫∫π‘‡«»πÈ”®◊¥

1.3 ª√–‡¿∑¢Õß√–∫∫π‘‡«»

√–∫∫π‘‡«»∫π‚≈°¡’À≈“¬√–∫∫μ—Èß·μà¢π“¥„À≠à®π°√–∑—Ëß¢π“¥‡≈Á° ‚≈°¢Õß‡√“‡ªìπ√–∫∫π‘‡«»∑’Ë¡’

¢π“¥„À≠à¡“° ª√–°Õ∫¥â«¬√–∫∫π‘‡«»À≈“¬™π‘¥ ´÷Ëß®—¥ª√–‡¿∑¢Õß√–∫∫π‘‡«»‰¥â‡ªìπ 2 √–∫∫ ¥—ßπ’È

1. √–∫∫π‘‡«»μ“¡∏√√¡™“μ‘  ‡ªìπ√–∫∫π‘‡«»∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ·≈–‡ªìπ‰ªμ“¡∏√√¡™“μ‘ ‡™àπ √–∫∫π‘‡«»

ªÉ“‰¡â √–∫∫π‘‡«»πÈ”®◊¥ √–∫∫π‘‡«»πÈ”°√àÕ¬
ครูทบทวนความรู้นักเรียนเรื่องระบบนิเวศ

ค�ำส�ำคัญ (Key word)

1.	ระบบนิเวศธรรมชาติ

2.	ระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	42-45

2.	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย

	 	 ค�ำถำมประกอบกำรอภิปรำย	:

	 	 -	 ระบบนเิวศสามารถจ�าแนกไดอ้ยา่งไรบ้าง	

เพราะเหตุใด	 (นอกเหนือจากการจ�าแนก

ในหนังสือเรียน)

	 	 -		ระบบนเิวศตามธรรมชาตแิละระบบนเิวศ

ที่มนุษย์สร้างขึ้นต่างกันอย่างไร

3.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

บอร์ดความรู้เกี่ยวกับประเภทของระบบนิเวศ

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I

ครใูห้นกัเรยีนหาภาพระบบนเิวศตามธรรมชาติ

และระบบนิเวศท่ีมนุษย์สร้างขึ้นจาก	 Search	

engine	ต่างๆ	เพื่อมาจัดบอร์ดความรู้

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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√Ÿª∑’Ë 2.10 √–∫∫π‘‡«»ªÉ“‰¡â

√Ÿª∑’Ë 2.11 √–∫∫π‘‡«»πÈ”®◊¥

1.3 ª√–‡¿∑¢Õß√–∫∫π‘‡«»

√–∫∫π‘‡«»∫π‚≈°¡’À≈“¬√–∫∫μ—Èß·μà¢π“¥„À≠à®π°√–∑—Ëß¢π“¥‡≈Á° ‚≈°¢Õß‡√“‡ªìπ√–∫∫π‘‡«»∑’Ë¡’

¢π“¥„À≠à¡“° ª√–°Õ∫¥â«¬√–∫∫π‘‡«»À≈“¬™π‘¥ ´÷Ëß®—¥ª√–‡¿∑¢Õß√–∫∫π‘‡«»‰¥â‡ªìπ 2 √–∫∫ ¥—ßπ’È

1. √–∫∫π‘‡«»μ“¡∏√√¡™“μ‘  ‡ªìπ√–∫∫π‘‡«»∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ·≈–‡ªìπ‰ªμ“¡∏√√¡™“μ‘ ‡™àπ √–∫∫π‘‡«»

ªÉ“‰¡â √–∫∫π‘‡«»πÈ”®◊¥ √–∫∫π‘‡«»πÈ”°√àÕ¬

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 43

2. √–∫∫π‘‡«»∑’Ë¡πÿ…¬å √â“ß¢÷Èπ ¡’∑—Èß¢π“¥„À≠à·≈–¢π“¥‡≈Á° ‡™àπ √–∫∫π‘‡«»∫â“π‡√◊Õπ  √–∫∫

π‘‡«»μŸâª≈“

  °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 2

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. √–∫∫π‘‡«»„π∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ëπ—°‡√’¬πÕ“»—¬Õ¬Ÿà∑’Ë®—¥‡ªìπ√–∫∫π‘‡«»μ“¡∏√√¡™“μ‘¡’Õ–‰√∫â“ß

2. √–∫∫π‘‡«»„π∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ëπ—°‡√’¬πÕ“»—¬Õ¬Ÿà∑’Ë®—¥‡ªìπ√–∫∫π‘‡«»∑’Ë¡πÿ…¬å √â“ß¢÷Èπ¡’Õ–‰√∫â“ß

√Ÿª∑’Ë 2.12 √–∫∫π‘‡«»∫â“π‡√◊Õπ

√Ÿª∑’Ë 2.13 √–∫∫π‘‡«»μŸâª≈“

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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°‘®°√√¡∑’Ë 2.2 °“√ ”√«®√–∫∫π‘‡«»„π∑âÕß∂‘Ëπ‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√¥Ÿ·≈Õ¬à“ß‡À¡“– ¡

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

‡æ◊ËÕ»÷°…“√–∫∫π‘‡«»·≈–§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ·≈– ‘Ëß‰¡à¡’™’«‘μ„π√–∫∫π‘‡«»

«‘∏’∑¥≈Õß

1. „Àâπ—°‡√’¬π®—¥°≈ÿà¡ °≈ÿà¡≈– 3-5 §π  ”√«®√–∫∫π‘‡«»„π‚√ß‡√’¬πÀ√◊Õ√–∫∫π‘‡«»„π™ÿ¡™π√Õ∫‚√ß‡√’¬π∑’Ë

π—°‡√’¬π π„®

2. «“ß·ºπ°”Àπ¥«‘∏’ ”√«®·≈–‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈

3. ¥”‡π‘π°“√ ”√«®√–∫∫π‘‡«» ·≈–√“¬ß“πμ“¡À—«¢âÕμàÕ‰ªπ’È

3.1 μ”·Àπàß¢Õß√–∫∫π‘‡«»∑’Ë ”√«®

3.2  ¿“æ∑—Ë«‰ª¢Õß√–∫∫π‘‡«»

3.3 ≈—°…≥–∑“ß°“¬¿“æ

3.4  ‘Ëß∑’Ë¡πÿ…¬å √â“ß¢÷Èπ

3.5  ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’Ëæ∫„π√–∫∫π‘‡«»·≈–®”π«π∑’Ëæ∫

3.6 §«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß™’«¿“æ√–À«à“ß ‘Ëß¡’™’«‘μ

3.7 §«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß°“¬¿“æ√–À«à“ß ‘Ëß¡’™’«‘μ°—∫ ‘Ëß‰¡à¡’™’«‘μ„π√–∫∫π‘‡«»

3.8 ªí≠À“ ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑’Ë§«√·°â ‰¢

μ—«Õ¬à“ß —≠≈—°…≥å∑’Ë„™â„π∫√‘‡«≥∑’Ë ”√«®

= À≠â“ = º’‡ ◊ÈÕ

= μâπ‰¡â = ·¡≈ß«—π

= π° = ¬ÿß

= · ß «à“ß = ¡¥

ลักษณะทางกายภาพ	 คือ	 ลักษณะของ

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีอยู ่รอบตัว	

ได้แก่	พื้นดิน	แหล่งน�้า	อากาศ	ต้นไม้	และ

สิ่งมีชีวิตต่างๆ

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)L

ศกึษาเพิม่เตมิจากเวบ็ไซต์	:	eduvc.oas.psu.

ac.th/…/conten%202.html

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L

	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม	

(ตามกลุ่มการทดลอง)	 เกี่ยวกับการส�ารวจ

ระบบนิเวศในท้องถิ่นเพื่อการจัดการดูแล

อย่างเหมาะสม

-		นักเรียนได้ท�าอะไรบ้าง

-		นักเรียนรู้อะไรบ้าง

-	 สิ่งท่ีนักเรียนต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมคือ

อะไร	และจะด�าเนินการอย่างไร

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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°‘®°√√¡∑’Ë 2.2 °“√ ”√«®√–∫∫π‘‡«»„π∑âÕß∂‘Ëπ‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√¥Ÿ·≈Õ¬à“ß‡À¡“– ¡

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

‡æ◊ËÕ»÷°…“√–∫∫π‘‡«»·≈–§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ·≈– ‘Ëß‰¡à¡’™’«‘μ„π√–∫∫π‘‡«»

«‘∏’∑¥≈Õß

1. „Àâπ—°‡√’¬π®—¥°≈ÿà¡ °≈ÿà¡≈– 3-5 §π  ”√«®√–∫∫π‘‡«»„π‚√ß‡√’¬πÀ√◊Õ√–∫∫π‘‡«»„π™ÿ¡™π√Õ∫‚√ß‡√’¬π∑’Ë

π—°‡√’¬π π„®

2. «“ß·ºπ°”Àπ¥«‘∏’ ”√«®·≈–‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈

3. ¥”‡π‘π°“√ ”√«®√–∫∫π‘‡«» ·≈–√“¬ß“πμ“¡À—«¢âÕμàÕ‰ªπ’È

3.1 μ”·Àπàß¢Õß√–∫∫π‘‡«»∑’Ë ”√«®

3.2  ¿“æ∑—Ë«‰ª¢Õß√–∫∫π‘‡«»

3.3 ≈—°…≥–∑“ß°“¬¿“æ

3.4  ‘Ëß∑’Ë¡πÿ…¬å √â“ß¢÷Èπ

3.5  ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’Ëæ∫„π√–∫∫π‘‡«»·≈–®”π«π∑’Ëæ∫

3.6 §«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß™’«¿“æ√–À«à“ß ‘Ëß¡’™’«‘μ

3.7 §«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß°“¬¿“æ√–À«à“ß ‘Ëß¡’™’«‘μ°—∫ ‘Ëß‰¡à¡’™’«‘μ„π√–∫∫π‘‡«»

3.8 ªí≠À“ ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑’Ë§«√·°â ‰¢

μ—«Õ¬à“ß —≠≈—°…≥å∑’Ë„™â„π∫√‘‡«≥∑’Ë ”√«®

= À≠â“ = º’‡ ◊ÈÕ

= μâπ‰¡â = ·¡≈ß«—π

= π° = ¬ÿß

= · ß «à“ß = ¡¥

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 45

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß· ¥ß¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‰¥â®“°°“√ ”√«®

1. μ”·Àπàß¢Õß√–∫∫π‘‡«»∑’Ë ”√«® .....................................................

2.  ¿“æ∑—Ë«‰ª¢Õß√–∫∫π‘‡«» .....................................................

3. ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‰¥â®“°°“√ ”√«® .....................................................

 ‘Ëß∑’Ë ”√«® √“¬°“√∑’Ëæ∫/®”π«π ®”π«π/§«“¡ —¡æ—π∏å

 ‘Ëß¡’™’«‘μ

 ‘Ëß‰¡à¡’™’«‘μ

≈—°…≥–∑“ß°“¬¿“æ

 ‘Ëß∑’Ë¡πÿ…¬å √â“ß¢÷Èπ

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1.  ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’Ë ”√«®æ∫ à«π„À≠à‡ªìπæ◊™À√◊Õ —μ«å ¡’™π‘¥„¥∫â“ß ·≈–¡’®”π«π‡∑à“‰√‚¥¬ª√–¡“≥

2.  ‘Ëß¡’™’«‘μ™π‘¥‡¥’¬«°—π®–æ∫„π∫√‘‡«≥∑’Ë¡’≈—°…≥–∑“ß°“¬¿“æ‡À¡◊Õπ°—πÀ√◊Õμà“ß°—π

3. §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß ‘Ëß¡’™’«‘μ°—∫ ‘Ëß¡’™’«‘μ·≈–§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß ‘Ëß¡’™’«‘μ°—∫ ‘Ëß‰¡à¡’™’«‘μ„π∫√‘‡«≥∑’Ë

 ”√«®¡’≈—°…≥–‡ªìπÕ¬à“ß‰√

4. ·π«∑“ß°“√·°â ‰¢ªí≠À“À√◊ÕÕπÿ√—°…å ¿“æ·«¥≈âÕ¡¢Õß√–∫∫π‘‡«»∑’Ëæ∫®“°°“√ ”√«®

®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 2.2 æ∫«à“„π√–∫∫π‘‡«»∑’Ë ”√«®®–æ∫ ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’Ë‡ªìπæ◊™¡“°°«à“ —μ«å ‚¥¬‡©æ“–

μâπÀ≠â“‡ªìπæ◊™∑’Ë¢¬“¬æ—π∏ÿå ‰¥â‡√Á«·≈–ßà“¬®÷ßæ∫‡ªìπ®”π«π¡“°  ‘Ëß¡’™’«‘μ™π‘¥‡¥’¬«°—π®–Õ“»—¬Õ¬Ÿà „π ¿“æ

·«¥≈âÕ¡∑’Ë¡’≈—°…≥–§≈â“¬§≈÷ß°—π ÷́Ëß∫√‘‡«≥·À≈àß∑’ËÕ¬Ÿà¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μπ—Èπ®–‡Õ◊ÈÕμàÕ°“√À“Õ“À“√ ‡ªìπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬

·≈–‡ªìπ∑’ËÀ≈∫¿—¬ ®÷ß¡’º≈μàÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢π“¥¢Õßª√–™“°√„π√–∫∫π‘‡«»

„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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1.4 ™π‘¥¢Õß√–∫∫π‘‡«»

√–∫∫π‘‡«»¡’À≈“¬™π‘¥ ·μà≈–√–∫∫π‘‡«»¡’ ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’Ë·μ°μà“ß°—πμ“¡ ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫

°“√¥”√ß™’«‘μ ÷́Ëß‡ªìπ§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ ·μàÕ“®¡’ ‘Ëß¡’™’«‘μ∫“ß™π‘¥‡À¡◊Õπ°—π‰¥â „π ¿“æ·«¥≈âÕ¡

∑“ß°“¬¿“æ∑’Ë·μ°μà“ß°—π „π√–∫∫π‘‡«»Àπ÷ËßÊ ®÷ß¡’ ‘Ëß¡’™’«‘μÀ≈“¬™π‘¥∑—Èßæ◊™·≈– —μ«å ´÷Ëß¡’®”π«π™π‘¥·≈–

®”π«πª√–™“°√μà“ß°—π ‡ªìπ§«“¡À≈“°À≈“¬„π√–∫∫π‘‡«» ‚¥¬∑—Ë«‰ª·∫àß√–∫∫π‘‡«»‡ªìπ 5 ™π‘¥ ¥—ßπ’È

1. √–∫∫π‘‡«»·À≈àßπÈ”®◊¥ ‰¥â·°à ·¡àπÈ” ≈”§≈Õß ÀπÕßπÈ” ∫÷ß ∑–‡≈ “∫ Õà“ß‡°Á∫πÈ” ·≈–§Ÿ ·À≈àßπÈ”

∫√‘‡«≥π’È®–¡’ “√Õ‘π∑√’¬å ¡’æ◊™πÈ”À≈“¬™π‘¥ ‡™àπ μâπ‡Àß◊Õ°ª≈“À¡Õ μâπ°° μâπ≈”æŸ μâπ∑ÕßÀ≈“ß  “À√à“¬

®Õ° ·Àπ ‡ªìπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬¢Õß —μ«åπÈ”À≈“¬™π‘¥ ‡™àπ ÀÕ¬¢¡ °ÿâß ª≈“  —μ«å –‡∑‘ππÈ” –‡∑‘π∫° ‡™àπ °∫

§“ß§° Õ÷ËßÕà“ß √«¡∑—Èß —μ«åªï°∑’Ë®—∫ —μ«åπÈ”À√◊Õ —μ«å –‡∑‘ππÈ” –‡∑‘π∫°‡ªìπÕ“À“√ ‡™àπ π°°√–¬“ß π°ª“°Àà“ß

2. √–∫∫π‘‡«»∑–‡≈ ‰¥â·°à ∑–‡≈ ¡À“ ¡ÿ∑√ Õà“« À“¥∑√“¬ À“¥À‘π À“¥‚§≈π æ◊Èπ∑–‡≈ æ◊Èπ¡À“ ¡ÿ∑√

·≈–·π«ª–°“√—ß ´÷Ëß‡ªìπ∫√‘‡«≥∑’ËÕÿ¥¡ ¡∫Ÿ√≥å‰ª¥â«¬·√à∏“μÿ  ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà„π√–∫∫π‘‡«»∑–‡≈ ‰¥â·°à

·æ≈ß°åμÕπæ◊™ ·æ≈ß°åμÕπ —μ«å  “À√à“¬ ª≈“™π‘¥μà“ßÊ °ÿâß ÀÕ¬ À¡÷° ·¡ß°–æ√ÿπ ·≈–Õ◊ËπÊ

√Ÿª∑’Ë 2.14 √–∫∫π‘‡«»·À≈àßπÈ”®◊¥

√Ÿª∑’Ë 2.15 √–∫∫π‘‡«»∑–‡≈

1.	ครูทบทวนความรู้เรื่องระบบนิเวศ

2.	ครูซักถามนักเรียน

				ค�ำถำม	:

	 	 -	 ระบบนิเวศประกอบด้วยอะไรบ้าง

	 	 -		แหล่งท่ีอยู่มีความสัมพันธ์กับส่ิงมีชีวิต

หรือไม่	อย่างไร

	 	 -	 เมือ่มสีิง่แวดลอ้มทีแ่ตกตา่งกนั	สิง่มชีวีติ

จะมีความแตกต่างกันหรือไม่	อย่างไร

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

1.	ระบบนิเวศแหล่งน�้าจืด

2.	ระบบนิเวศทะเล

3.	ระบบนิเวศป่าชายเลน

4.	ระบบนิเวศป่าไม้

5.	ระบบนิเวศชุมชนเมือง

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	46-48

2. ครแูละนกัเรยีนร่วมกันสรปุความรูใ้นรปูแบบ	

ตารางเปรียบเทียบระหว่างระบบนิเวศทั้ง				

5	ชนิด

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ครใูห้นกัเรยีนสบืค้นเพิม่เตมิเกีย่วกบัชนดิของ

ระบบนิเวศจาก	Search	engine	ต่างๆ

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน	กลุ่มละ	3-5	คน	เพื่อจัด

บอร์ดความรูเ้กีย่วกบัชนิดของระบบนิเวศต่างๆ	

(ระบบนเิวศไม่ซ�า้กนั)	โดยบอร์ดจะประกอบด้วย

ข้อมูลของระบบนิเวศชนิดนั้นๆ	 แหล่งท่ีพบ

ระบบนิเวศ	 สัตว์ที่อาศัยในระบบนิเวศ	 และ

รูปภาพของระบบนิเวศ

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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1.4 ™π‘¥¢Õß√–∫∫π‘‡«»

√–∫∫π‘‡«»¡’À≈“¬™π‘¥ ·μà≈–√–∫∫π‘‡«»¡’ ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’Ë·μ°μà“ß°—πμ“¡ ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫

°“√¥”√ß™’«‘μ ÷́Ëß‡ªìπ§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ ·μàÕ“®¡’ ‘Ëß¡’™’«‘μ∫“ß™π‘¥‡À¡◊Õπ°—π‰¥â „π ¿“æ·«¥≈âÕ¡

∑“ß°“¬¿“æ∑’Ë·μ°μà“ß°—π „π√–∫∫π‘‡«»Àπ÷ËßÊ ®÷ß¡’ ‘Ëß¡’™’«‘μÀ≈“¬™π‘¥∑—Èßæ◊™·≈– —μ«å ´÷Ëß¡’®”π«π™π‘¥·≈–

®”π«πª√–™“°√μà“ß°—π ‡ªìπ§«“¡À≈“°À≈“¬„π√–∫∫π‘‡«» ‚¥¬∑—Ë«‰ª·∫àß√–∫∫π‘‡«»‡ªìπ 5 ™π‘¥ ¥—ßπ’È

1. √–∫∫π‘‡«»·À≈àßπÈ”®◊¥ ‰¥â·°à ·¡àπÈ” ≈”§≈Õß ÀπÕßπÈ” ∫÷ß ∑–‡≈ “∫ Õà“ß‡°Á∫πÈ” ·≈–§Ÿ ·À≈àßπÈ”

∫√‘‡«≥π’È®–¡’ “√Õ‘π∑√’¬å ¡’æ◊™πÈ”À≈“¬™π‘¥ ‡™àπ μâπ‡Àß◊Õ°ª≈“À¡Õ μâπ°° μâπ≈”æŸ μâπ∑ÕßÀ≈“ß  “À√à“¬

®Õ° ·Àπ ‡ªìπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬¢Õß —μ«åπÈ”À≈“¬™π‘¥ ‡™àπ ÀÕ¬¢¡ °ÿâß ª≈“  —μ«å –‡∑‘ππÈ” –‡∑‘π∫° ‡™àπ °∫

§“ß§° Õ÷ËßÕà“ß √«¡∑—Èß —μ«åªï°∑’Ë®—∫ —μ«åπÈ”À√◊Õ —μ«å –‡∑‘ππÈ” –‡∑‘π∫°‡ªìπÕ“À“√ ‡™àπ π°°√–¬“ß π°ª“°Àà“ß

2. √–∫∫π‘‡«»∑–‡≈ ‰¥â·°à ∑–‡≈ ¡À“ ¡ÿ∑√ Õà“« À“¥∑√“¬ À“¥À‘π À“¥‚§≈π æ◊Èπ∑–‡≈ æ◊Èπ¡À“ ¡ÿ∑√

·≈–·π«ª–°“√—ß ´÷Ëß‡ªìπ∫√‘‡«≥∑’ËÕÿ¥¡ ¡∫Ÿ√≥å‰ª¥â«¬·√à∏“μÿ  ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà„π√–∫∫π‘‡«»∑–‡≈ ‰¥â·°à

·æ≈ß°åμÕπæ◊™ ·æ≈ß°åμÕπ —μ«å  “À√à“¬ ª≈“™π‘¥μà“ßÊ °ÿâß ÀÕ¬ À¡÷° ·¡ß°–æ√ÿπ ·≈–Õ◊ËπÊ

√Ÿª∑’Ë 2.14 √–∫∫π‘‡«»·À≈àßπÈ”®◊¥

√Ÿª∑’Ë 2.15 √–∫∫π‘‡«»∑–‡≈

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 47

3. √–∫∫π‘‡«»ªÉ“™“¬‡≈π ‡ªìπªÉ“∫√‘‡«≥™“¬Ωíòß∑–‡≈·≈–ª“°·¡àπÈ”¢Õßª√–‡∑»„πªÉ“‡¢μ√âÕπ ‡ªìπ

∫√‘‡«≥πÈ”°√àÕ¬ „πª√–‡∑»‰∑¬æ∫·∂∫®—ßÀ«—¥™“¬Ωíòß∑–‡≈∑“ß¿“§μ–«—πÕÕ°·≈–¿“§„μâ  ¿“æ¥‘π‡ªìπ¥‘π‡≈π

√–¥—∫πÈ”∑–‡≈„π™à«ßμà“ßÊ ¢Õß·μà≈–«—π·μ°μà“ß°—π ¥‘π∫√‘‡«≥ªÉ“™“¬‡≈πÕÿ¥¡‰ª¥â«¬·√à∏“μÿ  “√Õ“À“√μà“ßÊ

°≈ÿà¡æ◊™∑’Ëæ∫ ‰¥â·°à ‚°ß°“ß · ¡ μ–∫Ÿπ ·≈–‡ ¡Á¥ ‡ªìπæ◊™∑’Ë à«π„À≠à¡’√“°§È”®ÿπ≈”μâπ ¡’√“°À“¬„®‚º≈àæâπ

æ◊Èπ¥‘π‡≈π  à«π°≈ÿà¡ —μ«å∑’Ëæ∫¡’∑—Èß —μ«åπÈ” ‡™àπ °ÿâß ÀÕ¬ ªŸ ª≈“  —μ«åÀπâ“¥‘π  —μ«å„π¥‘π π° ·≈–¡’μ—«ÕàÕπ

¢Õß —μ«åπÈ”À≈“¬™π‘¥‡ ¡◊Õπ°—∫‡ªìπ·À≈àßÕπÿ∫“≈ —μ«å∑–‡≈À≈“¬™π‘¥ πÕ°®“°π’ÈªÉ“™“¬‡≈π¬—ß™à«¬≈¥

§«“¡√ÿπ·√ß ¢Õß≈¡æ“¬ÿ°àÕπ∑’Ë®–æ—¥∂÷ßΩíòß ∂â“√–∫∫π‘‡«»ªÉ“™“¬‡≈π∂Ÿ°∑”≈“¬®–¡’º≈°√–∑∫∂÷ß√–∫∫π‘‡«»

™π‘¥Õ◊Ëπ¥â«¬

4. √–∫∫π‘‡«»ªÉ“‰¡â ‡ªìπ√–∫∫π‘‡«»∑’Ë¡’§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ ‡ªìπ·À≈àß∑’ËÕ¬Ÿà¢Õßæ◊™·≈– —μ«å

À≈“¬™π‘¥ ‡ªìπ·À≈àßμâππÈ”≈”∏“√ ¡’Õ‘π∑√’¬ “√·≈–·√à∏“μÿ∑’Ë ”§—≠ „Àâº≈º≈‘μÀ≈“¬™π‘¥∑—Èß®“°æ◊™·≈– —μ«å

∑—Èß∑’Ë‡ªìπ¬“√—°…“‚√§ Õ“À“√ ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ ™à«¬√—°…“Õÿ≥À¿Ÿ¡‘¢Õß‚≈° ™à«¬„ÀâΩπμ°μ“¡ƒ¥Ÿ°“≈ ·≈–§«∫§ÿ¡

ª√‘¡“≥πÈ”Ωπ ·≈–°“√°—°‡°Á∫πÈ”„π¥‘π ¡’ªÉ“‰¡âÀ≈“¬™π‘¥ ‡™àπ ªÉ“¥‘∫™◊Èπ ªÉ“¥‘∫·≈âß ªÉ“¥‘∫‡¢“ ªÉ“æ√ÿ

√Ÿª∑’Ë 2.17 √–∫∫π‘‡«»ªÉ“‰¡â

√Ÿª∑’Ë 2.16 √–∫∫π‘‡«»ªÉ“™“¬‡≈π

‚°ß°“ß‡ªìπæ◊™∑’Ëπ‘¬¡„™âº≈‘μ

∂à“π‰¡â ‡æ√“–„Àâ§«“¡√âÕπ Ÿß

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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5. √–∫∫π‘‡«»™ÿ¡™π‡¡◊Õß ‡ªìπ√–∫∫π‘‡«»∑’Ë¡πÿ…¬å √â“ß¢÷Èπ ª√–°Õ∫¥â«¬Õ“§“√·≈– ‘Ëß°àÕ √â“ß

®”π«π¡“° ‡™àπ ∂ππ  –æ“π≈Õ¬ Õπÿ “«√’¬å πÈ”æÿ ‡ “‰øøÑ“ √∂¬πμå ‡ªìπ√–∫∫π‘‡«»∑’Ë¡’§πÕ“»—¬Õ¬Ÿà

Õ¬à“ßÀπ“·πàπ  à«π„À≠à®–æ∫æ◊™®”π«ππâÕ¬ ¡’ΩÿÉπ≈–ÕÕß„πÕ“°“»¡“° °“√À¡ÿπ‡«’¬π¢ÕßÕ“°“»¡’πâÕ¬

¡’¢¬–¡Ÿ≈ΩÕ¬®”π«π¡“° ¡’∑—Èß·À≈àß‡®√‘≠·≈–·À≈àß‡ ◊ËÕ¡‚∑√¡

π—°‡√’¬π®–æ∫«à“„π√–∫∫π‘‡«»™π‘¥Àπ÷Ëß®–æ∫ ‘Ëß¡’™’«‘μ ÷́Ëß‡ªìπæ◊™·≈– —μ«å∫“ß™π‘¥∑’Ë‡ªìπ‡Õ°≈—°…≥å

¢Õß√–∫∫π‘‡«»π—Èπ ∑—Èßπ’È‡æ√“– ‘Ëß¡’™’«‘μ®–¡’§«“¡ —¡æ—π∏å´÷Ëß°—π·≈–°—π ·≈–¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫≈—°…≥–∑“ß

°“¬¿“æ¢Õß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’Ë‡À¡“– ¡´÷Ëß‡Õ◊ÈÕμàÕ°“√¥”√ß™’«‘μ

  °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 3

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. μâπ· ¡·≈–μâπ‚°ß°“ßæ∫„π√–∫∫π‘‡«»™π‘¥„¥

2. π—°‡√’¬π®–æ∫°ÿâß°â“¡°√“¡„π√–∫∫π‘‡«»„¥ ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

3. √–∫∫π‘‡«»™π‘¥„¥∑’Ë‰¡à„™à√–∫∫π‘‡«»μ“¡∏√√¡™“μ‘ ®ß¬°μ—«Õ¬à“ßæ√âÕ¡∑—ÈßÕ∏‘∫“¬‡Àμÿº≈

4. √–∫∫π‘‡«»„¥∑’Ëπ—°‡√’¬πæ∫™π‘¥¢Õßæ◊™¡“°∑’Ë ÿ¥

5. √–∫∫π‘‡«»„¥∑’Ëæ∫™π‘¥¢Õß —μ«åπÈ”¡“°∑’Ë ÿ¥ ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

6. √–∫∫π‘‡«»„¥‡¡◊ËÕ∂Ÿ°∑”≈“¬·≈â«®–¡’º≈°√–∑∫μàÕ√–∫∫π‘‡«»™π‘¥Õ◊ËπÊ ¡“°∑’Ë ÿ¥ ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

√Ÿª∑’Ë 2.18 √–∫∫π‘‡«»™ÿ¡™π‡¡◊Õß

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
90
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ความสัมพนัธ์ระหว่างพชืกบัพชืแบ่งออกเป็น

การพึ่งพาอาศัยกันและการเป็นปฏิปักษ์

ต่อกัน	

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)L

ศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหว่าง

สิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตที่พบในระบบนิเวศะ

ท้องถิ่นจากเว็บไซต์

 ตัวอย่ำงเว็บไซต์	:

	 	 -		eduva.oas.psu.ac.th/…/contents

	 	 	 %202.html

	 	 -	 www . rm u t p h y s i c s . c om / . . . /

lesson6.1.html

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L

	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม	

(ตามกลุ่มการทดลอง)	 เกี่ยวกับระบบนิเวศ

ในท้องถิ่น

-		นักเรียนได้ท�าอะไรบ้าง

-		นักเรียนรู้อะไรบ้าง

-	 สิ่งที่นักเรียนต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมคือ

อะไร	และจะด�าเนินการอย่างไร

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L

ให้นักเรียนจัดท�าใบความรู้เกีย่วกบัความสมัพันธ์ 

ระหว่างสิง่มชีวีติกับสิง่มชีวีติในระบบนเิวศ		ซึง่

จะน�าเสนอในรูปแบบใดก็ได้

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I
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5. √–∫∫π‘‡«»™ÿ¡™π‡¡◊Õß ‡ªìπ√–∫∫π‘‡«»∑’Ë¡πÿ…¬å √â“ß¢÷Èπ ª√–°Õ∫¥â«¬Õ“§“√·≈– ‘Ëß°àÕ √â“ß

®”π«π¡“° ‡™àπ ∂ππ  –æ“π≈Õ¬ Õπÿ “«√’¬å πÈ”æÿ ‡ “‰øøÑ“ √∂¬πμå ‡ªìπ√–∫∫π‘‡«»∑’Ë¡’§πÕ“»—¬Õ¬Ÿà

Õ¬à“ßÀπ“·πàπ  à«π„À≠à®–æ∫æ◊™®”π«ππâÕ¬ ¡’ΩÿÉπ≈–ÕÕß„πÕ“°“»¡“° °“√À¡ÿπ‡«’¬π¢ÕßÕ“°“»¡’πâÕ¬

¡’¢¬–¡Ÿ≈ΩÕ¬®”π«π¡“° ¡’∑—Èß·À≈àß‡®√‘≠·≈–·À≈àß‡ ◊ËÕ¡‚∑√¡

π—°‡√’¬π®–æ∫«à“„π√–∫∫π‘‡«»™π‘¥Àπ÷Ëß®–æ∫ ‘Ëß¡’™’«‘μ ÷́Ëß‡ªìπæ◊™·≈– —μ«å∫“ß™π‘¥∑’Ë‡ªìπ‡Õ°≈—°…≥å

¢Õß√–∫∫π‘‡«»π—Èπ ∑—Èßπ’È‡æ√“– ‘Ëß¡’™’«‘μ®–¡’§«“¡ —¡æ—π∏å´÷Ëß°—π·≈–°—π ·≈–¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫≈—°…≥–∑“ß

°“¬¿“æ¢Õß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’Ë‡À¡“– ¡´÷Ëß‡Õ◊ÈÕμàÕ°“√¥”√ß™’«‘μ

  °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 3

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. μâπ· ¡·≈–μâπ‚°ß°“ßæ∫„π√–∫∫π‘‡«»™π‘¥„¥

2. π—°‡√’¬π®–æ∫°ÿâß°â“¡°√“¡„π√–∫∫π‘‡«»„¥ ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

3. √–∫∫π‘‡«»™π‘¥„¥∑’Ë‰¡à„™à√–∫∫π‘‡«»μ“¡∏√√¡™“μ‘ ®ß¬°μ—«Õ¬à“ßæ√âÕ¡∑—ÈßÕ∏‘∫“¬‡Àμÿº≈

4. √–∫∫π‘‡«»„¥∑’Ëπ—°‡√’¬πæ∫™π‘¥¢Õßæ◊™¡“°∑’Ë ÿ¥

5. √–∫∫π‘‡«»„¥∑’Ëæ∫™π‘¥¢Õß —μ«åπÈ”¡“°∑’Ë ÿ¥ ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

6. √–∫∫π‘‡«»„¥‡¡◊ËÕ∂Ÿ°∑”≈“¬·≈â«®–¡’º≈°√–∑∫μàÕ√–∫∫π‘‡«»™π‘¥Õ◊ËπÊ ¡“°∑’Ë ÿ¥ ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

√Ÿª∑’Ë 2.18 √–∫∫π‘‡«»™ÿ¡™π‡¡◊Õß
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1.5 §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß ‘Ëß¡’™’«‘μ°—∫ ‘Ëß¡’™’«‘μ
„π√–∫∫π‘‡«»

 ‘Ëß¡’™’«‘μ∑—Èßæ◊™·≈– —μ«å„π√–∫∫π‘‡«»¡’∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë·μ°μà“ß°—π  ·≈–¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—π„π≈—°…≥–μà“ßÊ

‡™àπ ¡¥°‘π´“°·¡≈ß∑’Ëμ“¬ ®‘Èß®°°‘π·¡≈ß‡ªìπÕ“À“√ «—«°‘πÀ≠â“ ·≈–μâπÀ≠â“‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ‰¥â®“°°√–∫«π°“√

 —ß‡§√“–Àå¥â«¬· ß §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß ‘Ëß¡’™’«‘μ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“®“°≈—°…≥–°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π„π√–∫∫π‘‡«»®–æ∫«à“

¡’∑—Èß§«“¡ —¡æ—π∏å·∫∫æ÷Ëßæ“°—π °“√‡ªìπ»—μ√Ÿ ‰¡àæ÷Ëßæ“ ‰¡à‡ªìπ»—μ√Ÿ  ‘Ëß¡’™’«‘μ™π‘¥Àπ÷Ëß‰¥âª√–‚¬™πå ·μà

 ‘Ëß¡’™’«‘μÕ’°™π‘¥Àπ÷Ëß‡ ’¬ª√–‚¬™πå À√◊Õæ∫«à“ ‘Ëß¡’™’«‘μ™π‘¥Àπ÷Ëß‰¥âª√–‚¬™πå ·μà ‘Ëß¡’™’«‘μÕ’°™π‘¥Àπ÷Ëß‰¡à‰¥â

·≈–‰¡à‡ ’¬ª√–‚¬™πå π—°‡√’¬πæ∫§«“¡ —¡æ—π∏å¥—ß°≈à“«√–À«à“ßæ◊™°—∫æ◊™ æ◊™°—∫ —μ«å À√◊Õ —μ«å°—∫ —μ«åÕ¬à“ß‰√∫â“ß

»÷°…“‰¥â®“°°“√∑”°‘®°√√¡μàÕ‰ªπ’È

°‘®°√√¡∑’Ë 2.3  ”√«®√–∫∫π‘‡«»„π∑âÕß∂‘Ëπ

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

‡æ◊ËÕ»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß ‘Ëß¡’™’«‘μ·≈– ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’Ëæ∫„π√–∫∫π‘‡«»„π∑âÕß∂‘Ëπ

«‘∏’ ”√«®

1. „Àâπ—°‡√’¬π®—¥°≈ÿà¡ °≈ÿà¡≈– 3 §π «“ß·ºπ ”√«®§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ„π∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ëπ—°‡√’¬πÕ“»—¬Õ¬Ÿà

À√◊Õ√–∫∫π‘‡«»∑’Ëπ—°‡√’¬π π„®μ“¡º—ß§«“¡§‘¥μàÕ‰ªπ’È

 ∂“π∑’Ë ”√«® ¢Õ∫‡¢μ∑’Ë ”√«®

§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß
 ‘Ëß¡’™’«‘μ°—∫ ‘Ëß‰¡à¡’™’«‘μ

°“√ ”√«®√–∫∫
π‘‡«»„π∑âÕß∂‘Ëπ

 μ—«Õ¬à“ß

§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß
æ◊™°—∫æ◊™∑’Ëæ∫

§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß
 —μ«å°—∫ —μ«å∑’Ëæ∫

§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß
æ◊™°—∫ —μ«å∑’Ëæ∫

·ºπ∑’Ë
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Innovation

ครูซักถามนักเรียน

 ค�ำถำม	:

	 	 -		สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศมีอะไรบ้าง

	 	 -		พืชและสัตว์มีหน้าที่อะไร

	 	 -	 พชืและสตัวใ์นระบบนิเวศมีบทบาทหน้าที่

เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

ค�ำส�ำคัญ (Key word)

	 1.	ผู้ผลิต	(producer)

	 2.	ผู้บริโภค	(consumer)

	 3.	ผู้บริโภคพืช	(herbivore)

	 4.	ผู้บริโภคสัตว์	(carnivore)

	 5.	ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์	(omnivore)

	 6.	ผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์	(scavenger)

	 7.	ผู้สลายสารอินทรีย์	(decomposer)

	 8.	ภาวะล่าเหยื่อ	(predation)

	 9.	ภาวะปรสิต	(parasitism)

	 10.	ปรสิต	(parasite)

	 11.	ผู้ถูกอาศัย	(host)

	 12.	ภาวะพึ่งพากัน	(mutualism)

	 13.	ภาวะอิงอาศัย	(commensalism)

	 14.	ภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกัน	 (protoco-

		 	operation)

	 15.	ภาวะแข่งขัน	(competition)

	 16.	ภาวะเป็นกลาง	(neutralism)

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

ให้นกัเรยีนศกึษาเพ่ิมเตมิเกีย่วกบัความสมัพันธ์

ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศท่ี

นอกเหนือจากในหนังสือเรียน

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I 	 	 -	 สิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันจะมีรูปแบบความสัมพันธ์

ต่างกันหรือไม่	อย่างไร

4.	นักเรียนสรุปความรู้	ในรูปแบบตารางเปรียบเทียบ

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตใน			

ระบบนิเวศ

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	49-57

2.	ครแูบ่งกลุม่นกัเรยีน	กลุม่ละ	2-3	คน	แล้วให้

นักเรียนวาดภาพสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์

กันทุกรูปแบบ	พร้อมทั้งเขียนบอกลักษณะ

ความสัมพันธ์และสัญลักษณ์ของความ

สัมพันธ์ด้วย

3.	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต

ในระบบนิเวศ

	 	 ค�ำถำมประกอบกำรอภิปรำย	:

	 	 -	 สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะมีความสัมพันธ์

ตอ่สิง่มชีวีติตา่งชนิดกนัในรูปแบบเดียวกัน 

หรือไม่	อย่างไร

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I
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2. ∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈≈ß„πμ“√“ß ‚¥¬„Àâπ—°‡√’¬π√à«¡°—πÕÕ°·∫∫μ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√ ”√«®¥â«¬μπ‡Õß

3. π”‡ πÕ√“¬ß“πº≈°“√∑”°‘®°√√¡

®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 2.3 ·≈–°“√ ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈„π√–∫∫π‘‡«»Õ◊ËπÊ °≈ÿà¡ ‘Ëß¡’™’«‘μ¡’§«“¡ —¡æ—π∏å‚¥¬

°“√°‘π°—π‡ªìπ∑Õ¥Ê ∑”„Àâ¡’°“√∂à“¬∑Õ¥æ≈—ßß“π∑’Ë – ¡„π‚¡‡≈°ÿ≈¢ÕßÕ“À“√μàÕ‡π◊ËÕß°—π®“°æ◊™ ́ ÷Ëß‡ªìπºŸâº≈‘μ

 ŸàºŸâ∫√‘‚¿§æ◊™ ºŸâ∫√‘‚¿§ —μ«å ºŸâ∫√‘‚¿§∑—Èßæ◊™·≈– —μ«å ºŸâ ≈“¬ “√Õ‘π∑√’¬å μ“¡≈”¥—∫

1. ºŸâº≈‘μ (producer) À¡“¬∂÷ß  ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’Ë √â“ßÕ“À“√‰¥â‡Õßμ“¡∏√√¡™“μ‘ ‰¥â·°à æ◊™ ’‡¢’¬«  à«π

μâπÀ¡âÕ¢â“«À¡âÕ·°ß≈‘ß μâπ°“∫ÀÕ¬·§√ß μâπ “À√à“¬¢â“«‡Àπ’¬« “¡“√∂¥—°®—∫·¡≈ß·≈–¬àÕ¬·¡≈ß‰¥â ·μà®—¥

‡ªìπºŸâº≈‘μ‡π◊ËÕß®“° “¡“√∂ —ß‡§√“–Àå¥â«¬· ß‰¥â ‡π◊ËÕß®“°‡´≈≈å¢Õßæ◊™ ’‡¢’¬«¡’§≈Õ‚√øî≈≈å√—∫æ≈—ßß“π· ß

®“°¥«ßÕ“∑‘μ¬å ‚¥¬¡’πÈ”·≈–·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å‡ªìπ«—μ∂ÿ¥‘∫∑’Ë„™â„π°√–∫«π°“√ —ß‡§√“–Àå¥â«¬· ß ‰¥â

πÈ”μ“≈°≈Ÿ‚§  ÕÕ°´‘‡®π ·≈–πÈ”‡ªìπº≈º≈‘μ πÈ”μ“≈°≈Ÿ‚§ ®–∂Ÿ°‡ª≈’Ë¬π‰ª‡ªìπ·ªÑß – ¡‰«â∑’Ë à«πμà“ßÊ ¢Õß

æ◊™  à«π·°ä ÕÕ°´‘‡®π·≈–‰ÕπÈ”®–§“¬ÕÕ°∑“ßª“°„∫

2. ºŸâ∫√‘‚¿§  (consumer) ‡ªìπ ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’Ë √â“ßÕ“À“√‡Õß‰¡à‰¥â  μâÕß°‘π ‘Ëß¡’™’«‘μ™π‘¥Õ◊ËπÊ ‡ªìπÕ“À“√

‰¥â·°à  —μ«åμà“ßÊ ´÷Ëß·∫àßÕÕ°‡ªìπ 4 ª√–‡¿∑ ¥—ßπ’È

2.1 ºŸâ∫√‘‚¿§æ◊™ (herbivore)  ‡™àπ ™â“ß ¡â“ «—« §«“¬

2.2 ºŸâ∫√‘‚¿§ —μ«å (carnivore)  ‡™àπ ‡ ◊Õ  ‘ß‚μ ßŸ ‡À¬’Ë¬«

2.3 ºŸâ∫√‘‚¿§∑—Èßæ◊™·≈– —μ«å (omnivore)  ‡™àπ §π  ÿπ—¢ ‰°à

2.4 ºŸâ∫√‘‚¿§´“°æ◊™´“° —μ«å (scavenger) ‡™àπ ‰ â‡¥◊Õπ¥‘π °‘Èß°◊Õ ª≈«° π°·√âß

CO2

πÈ” (H2O)

H2O

O2

°≈Ÿ‚§ 

· ß

·ªÑß

√Ÿª∑’Ë 2.19 ºŸâº≈‘μ √Ÿª∑’Ë 2.20 °√–∫«π°“√ —ß‡§√“–Àå¥â«¬· ß¢Õßæ◊™

πÈ”μ“≈
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2. ∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈≈ß„πμ“√“ß ‚¥¬„Àâπ—°‡√’¬π√à«¡°—πÕÕ°·∫∫μ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√ ”√«®¥â«¬μπ‡Õß

3. π”‡ πÕ√“¬ß“πº≈°“√∑”°‘®°√√¡

®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 2.3 ·≈–°“√ ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈„π√–∫∫π‘‡«»Õ◊ËπÊ °≈ÿà¡ ‘Ëß¡’™’«‘μ¡’§«“¡ —¡æ—π∏å‚¥¬

°“√°‘π°—π‡ªìπ∑Õ¥Ê ∑”„Àâ¡’°“√∂à“¬∑Õ¥æ≈—ßß“π∑’Ë – ¡„π‚¡‡≈°ÿ≈¢ÕßÕ“À“√μàÕ‡π◊ËÕß°—π®“°æ◊™ ́ ÷Ëß‡ªìπºŸâº≈‘μ

 ŸàºŸâ∫√‘‚¿§æ◊™ ºŸâ∫√‘‚¿§ —μ«å ºŸâ∫√‘‚¿§∑—Èßæ◊™·≈– —μ«å ºŸâ ≈“¬ “√Õ‘π∑√’¬å μ“¡≈”¥—∫

1. ºŸâº≈‘μ (producer) À¡“¬∂÷ß  ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’Ë √â“ßÕ“À“√‰¥â‡Õßμ“¡∏√√¡™“μ‘ ‰¥â·°à æ◊™ ’‡¢’¬«  à«π

μâπÀ¡âÕ¢â“«À¡âÕ·°ß≈‘ß μâπ°“∫ÀÕ¬·§√ß μâπ “À√à“¬¢â“«‡Àπ’¬« “¡“√∂¥—°®—∫·¡≈ß·≈–¬àÕ¬·¡≈ß‰¥â ·μà®—¥

‡ªìπºŸâº≈‘μ‡π◊ËÕß®“° “¡“√∂ —ß‡§√“–Àå¥â«¬· ß‰¥â ‡π◊ËÕß®“°‡´≈≈å¢Õßæ◊™ ’‡¢’¬«¡’§≈Õ‚√øî≈≈å√—∫æ≈—ßß“π· ß

®“°¥«ßÕ“∑‘μ¬å ‚¥¬¡’πÈ”·≈–·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å‡ªìπ«—μ∂ÿ¥‘∫∑’Ë„™â„π°√–∫«π°“√ —ß‡§√“–Àå¥â«¬· ß ‰¥â

πÈ”μ“≈°≈Ÿ‚§  ÕÕ°´‘‡®π ·≈–πÈ”‡ªìπº≈º≈‘μ πÈ”μ“≈°≈Ÿ‚§ ®–∂Ÿ°‡ª≈’Ë¬π‰ª‡ªìπ·ªÑß – ¡‰«â∑’Ë à«πμà“ßÊ ¢Õß

æ◊™  à«π·°ä ÕÕ°´‘‡®π·≈–‰ÕπÈ”®–§“¬ÕÕ°∑“ßª“°„∫

2. ºŸâ∫√‘‚¿§  (consumer) ‡ªìπ ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’Ë √â“ßÕ“À“√‡Õß‰¡à‰¥â  μâÕß°‘π ‘Ëß¡’™’«‘μ™π‘¥Õ◊ËπÊ ‡ªìπÕ“À“√

‰¥â·°à  —μ«åμà“ßÊ ´÷Ëß·∫àßÕÕ°‡ªìπ 4 ª√–‡¿∑ ¥—ßπ’È

2.1 ºŸâ∫√‘‚¿§æ◊™ (herbivore)  ‡™àπ ™â“ß ¡â“ «—« §«“¬

2.2 ºŸâ∫√‘‚¿§ —μ«å (carnivore)  ‡™àπ ‡ ◊Õ  ‘ß‚μ ßŸ ‡À¬’Ë¬«

2.3 ºŸâ∫√‘‚¿§∑—Èßæ◊™·≈– —μ«å (omnivore)  ‡™àπ §π  ÿπ—¢ ‰°à

2.4 ºŸâ∫√‘‚¿§´“°æ◊™´“° —μ«å (scavenger) ‡™àπ ‰ â‡¥◊Õπ¥‘π °‘Èß°◊Õ ª≈«° π°·√âß

CO2

πÈ” (H2O)

H2O

O2

°≈Ÿ‚§ 

· ß

·ªÑß

√Ÿª∑’Ë 2.19 ºŸâº≈‘μ √Ÿª∑’Ë 2.20 °√–∫«π°“√ —ß‡§√“–Àå¥â«¬· ß¢Õßæ◊™

πÈ”μ“≈
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√Ÿª∑’Ë 2.21 ºŸâ∫√‘‚¿§æ◊™ √Ÿª∑’Ë 2.22 ºŸâ∫√‘‚¿§ —μ«å

·∫§∑’‡√’¬ √“‡ÀÁ¥

3. ºŸâ ≈“¬ “√Õ‘π∑√’¬å  (decomposer) ‡ªìπ ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë¬àÕ¬ ≈“¬´“°æ◊™´“° —μ«å„Àâ‡ªìπ “√

Õπ‘π∑√’¬å ‰¥â·°à ‡ÀÁ¥ √“ ·≈–·∫§∑’‡√’¬™π‘¥μà“ßÊ ´÷Ëß¡’Õ¬Ÿà∑—Ë«‰ª∑—Èß„ππÈ” Õ“°“» ·≈–¥‘π

°≈ÿà¡ ‘Ëß¡’™’«‘μ„π√–∫∫π‘‡«»¡’§«“¡ —¡æ—π∏å´÷Ëß°—π·≈–°—π ´÷Ëß®”·π°§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ‰¥â¥—ßπ’È

1. ¿“«–≈à“‡À¬◊ËÕ (predation) ‡ªìπ°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ 2 ™π‘¥ ΩÉ“¬Àπ÷Ëß‡ªìπºŸâ≈à“(predator)

¡’§«“¡·¢Áß·√ß  à«πÕ’°ΩÉ“¬Àπ÷Ëß∂Ÿ°ºŸâ≈à“°‘π‡ªìπÕ“À“√‡√’¬°«à“ ‡À¬◊ËÕ (prey) ¡’§«“¡ —¡æ—π∏å·∫∫ � , � ‡™àπ

·¡«®—∫ÀπŸ π°°‘πÀπÕπ ‡À¬’Ë¬«≈à“‰°àÀ√◊Õ°√–μà“¬‡ªìπÕ“À“√  ‘ß‚μ≈à“¡â“≈“¬‡ªìπÕ“À“√

√Ÿª∑’Ë 2.23 ºŸâ ≈“¬ “√Õ‘π∑√’¬å„π√–∫∫π‘‡«»

√Ÿª∑’Ë 2.24 ¿“«–°“√≈à“‡À¬◊ËÕ

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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2. ¿“«–ª√ ‘μ (parasitism) ‡ªìπ°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ 2 ™π‘¥ ‚¥¬ ‘Ëß¡’™’«‘μ™π‘¥Àπ÷Ëß‰ªÕ“»—¬

Õ¬Ÿà°—∫ ‘Ëß¡’™’«‘μÕ’°™π‘¥Àπ÷Ëß ‚¥¬ª√ ‘μ (parasite) ‰¥âª√–‚¬™πå·≈–ºŸâ∂Ÿ°Õ“»—¬ (host) ‡ ’¬ª√–‚¬™πå ¡’§«“¡

 —¡æ—π∏å·∫∫ �, � ‡™àπ ‡ÀÁ∫°—∫ ÿπ—¢ æ¬“∏‘°—∫§π μâπ°“Ω“°∫πμâπ¡–¡à«ßÀ√◊Õμâπ‰¡âÕ◊ËπÊ μ—«Õ¬à“ß™π‘¥¢Õß

 ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’ËÕ¬Ÿà√à«¡°—π ‚¥¬¡’§«“¡ —¡æ—π∏å·∫∫¿“«–ª√ ‘μ · ¥ß¥—ßμ“√“ß∑’Ë 2.1

μ“√“ß∑’Ë 2.1 μ—«Õ¬à“ß¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ„π¿“«–ª√ ‘μ

™π‘¥¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’ËÕ¬Ÿà√à«¡°—π ΩÉ“¬‰¥âª√–‚¬™πå (+) ΩÉ“¬‡ ’¬ª√–‚¬™πå (-)

°“Ω“°°—∫μâπ¡–¡à«ß °“Ω“°¥Ÿ¥°‘ππÈ”·≈–Õ“À“√®“° μâπ¡–¡à«ßÕ“®μ“¬‰¥â

μâπ¡–¡à«ß

μâπΩÕ¬∑Õß°—∫μâπ‰¡â„À≠à μâπΩÕ¬∑Õß¥Ÿ¥πÈ”·≈–Õ“À“√ μâπ‰¡â„À≠àÕ“®μ“¬‰¥â

®“°μâπ‰¡â„À≠à

‡ÀÁ∫°—∫ ÿπ—¢ ‡ÀÁ∫¥Ÿ¥°‘π‡≈◊Õ¥®“° ÿπ—¢  ÿπ—¢‡ ’¬‡≈◊Õ¥

3. ¿“«–æ÷Ëßæ“°—π (mutualism) ‡ªìπ°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ 2 ™π‘¥∑’Ë‰¥âª√–‚¬™πå∑—Èß 2 ΩÉ“¬ ·≈–

‡¡◊ËÕ·¬°®“°°—π®–‰¡à “¡“√∂¥”√ß™’«‘μÕ¬Ÿà ‰¥â ¡’§«“¡ —¡æ—π∏å·∫∫ �, � ‡™àπ ·∫§∑’‡√’¬‰√‚´‡∫’¬¡∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà

„πª¡√“°æ◊™μ√–°Ÿ≈∂—Ë« ·∫§∑’‡√’¬‰¥â√—∫æ≈—ßß“π®“°°“√ ≈“¬¢Õß “√Õ“À“√∑’ËÕ¬Ÿà „π√“°æ◊™  à«π·∫§∑’‡√’¬

‰√‚´‡∫’¬¡ “¡“√∂μ√÷ß·°ä ‰π‚μ√‡®π„πÕ“°“»·≈â«‡ª≈’Ë¬π‡ªìπ “√ª√–°Õ∫‰π‡μ√μ  ́ ÷Ëß‡ªìπªÿÜ¬¢Õßæ◊™μ√–°Ÿ≈∂—Ë«‰¥â

√“°—∫ “À√à“¬ ’‡¢’¬«Õ¬Ÿà√«¡°—π‡√’¬°«à“ ‰≈‡§π ‚¥¬ “À√à“¬ ’‡¢’¬« √â“ßÕ“À“√‰¥â‡Õß  ·μàμâÕßÕ“»—¬§«“¡™◊Èπ®“°√“

 à«π√“‰¥â√—∫Õ“À“√®“° “À√à“¬ ’‡¢’¬« μ—«Õ¬à“ß™π‘¥¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’ËÕ¬Ÿà√à«¡°—π‚¥¬¡’§«“¡ —¡æ—π∏å·∫∫¿“«–

æ÷Ëßæ“°—π · ¥ß¥—ßμ“√“ß∑’Ë 2.2

‡ÀÁ∫

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
94

Introduction IntroductionIndesign ICT Innovation

Learning for Life Learning for Global Learning for Metacognition



«‘∑¬“»“ μ√å ¡.352

2. ¿“«–ª√ ‘μ (parasitism) ‡ªìπ°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ 2 ™π‘¥ ‚¥¬ ‘Ëß¡’™’«‘μ™π‘¥Àπ÷Ëß‰ªÕ“»—¬

Õ¬Ÿà°—∫ ‘Ëß¡’™’«‘μÕ’°™π‘¥Àπ÷Ëß ‚¥¬ª√ ‘μ (parasite) ‰¥âª√–‚¬™πå·≈–ºŸâ∂Ÿ°Õ“»—¬ (host) ‡ ’¬ª√–‚¬™πå ¡’§«“¡

 —¡æ—π∏å·∫∫ �, � ‡™àπ ‡ÀÁ∫°—∫ ÿπ—¢ æ¬“∏‘°—∫§π μâπ°“Ω“°∫πμâπ¡–¡à«ßÀ√◊Õμâπ‰¡âÕ◊ËπÊ μ—«Õ¬à“ß™π‘¥¢Õß

 ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’ËÕ¬Ÿà√à«¡°—π ‚¥¬¡’§«“¡ —¡æ—π∏å·∫∫¿“«–ª√ ‘μ · ¥ß¥—ßμ“√“ß∑’Ë 2.1

μ“√“ß∑’Ë 2.1 μ—«Õ¬à“ß¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ„π¿“«–ª√ ‘μ

™π‘¥¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’ËÕ¬Ÿà√à«¡°—π ΩÉ“¬‰¥âª√–‚¬™πå (+) ΩÉ“¬‡ ’¬ª√–‚¬™πå (-)

°“Ω“°°—∫μâπ¡–¡à«ß °“Ω“°¥Ÿ¥°‘ππÈ”·≈–Õ“À“√®“° μâπ¡–¡à«ßÕ“®μ“¬‰¥â

μâπ¡–¡à«ß

μâπΩÕ¬∑Õß°—∫μâπ‰¡â„À≠à μâπΩÕ¬∑Õß¥Ÿ¥πÈ”·≈–Õ“À“√ μâπ‰¡â„À≠àÕ“®μ“¬‰¥â

®“°μâπ‰¡â„À≠à

‡ÀÁ∫°—∫ ÿπ—¢ ‡ÀÁ∫¥Ÿ¥°‘π‡≈◊Õ¥®“° ÿπ—¢  ÿπ—¢‡ ’¬‡≈◊Õ¥

3. ¿“«–æ÷Ëßæ“°—π (mutualism) ‡ªìπ°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ 2 ™π‘¥∑’Ë‰¥âª√–‚¬™πå∑—Èß 2 ΩÉ“¬ ·≈–

‡¡◊ËÕ·¬°®“°°—π®–‰¡à “¡“√∂¥”√ß™’«‘μÕ¬Ÿà ‰¥â ¡’§«“¡ —¡æ—π∏å·∫∫ �, � ‡™àπ ·∫§∑’‡√’¬‰√‚´‡∫’¬¡∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà

„πª¡√“°æ◊™μ√–°Ÿ≈∂—Ë« ·∫§∑’‡√’¬‰¥â√—∫æ≈—ßß“π®“°°“√ ≈“¬¢Õß “√Õ“À“√∑’ËÕ¬Ÿà „π√“°æ◊™  à«π·∫§∑’‡√’¬

‰√‚´‡∫’¬¡ “¡“√∂μ√÷ß·°ä ‰π‚μ√‡®π„πÕ“°“»·≈â«‡ª≈’Ë¬π‡ªìπ “√ª√–°Õ∫‰π‡μ√μ  ́ ÷Ëß‡ªìπªÿÜ¬¢Õßæ◊™μ√–°Ÿ≈∂—Ë«‰¥â

√“°—∫ “À√à“¬ ’‡¢’¬«Õ¬Ÿà√«¡°—π‡√’¬°«à“ ‰≈‡§π ‚¥¬ “À√à“¬ ’‡¢’¬« √â“ßÕ“À“√‰¥â‡Õß  ·μàμâÕßÕ“»—¬§«“¡™◊Èπ®“°√“

 à«π√“‰¥â√—∫Õ“À“√®“° “À√à“¬ ’‡¢’¬« μ—«Õ¬à“ß™π‘¥¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’ËÕ¬Ÿà√à«¡°—π‚¥¬¡’§«“¡ —¡æ—π∏å·∫∫¿“«–

æ÷Ëßæ“°—π · ¥ß¥—ßμ“√“ß∑’Ë 2.2

‡ÀÁ∫
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μ“√“ß∑’Ë 2.2 μ—«Õ¬à“ß ‘Ëß¡’™’«‘μ„π¿“«–æ÷Ëßæ“°—π

™π‘¥¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’ËÕ¬Ÿà√à«¡°—π ª√–‚¬™πå∑’ËΩÉ“¬Àπ÷Ëß‰¥â√—∫ (+) ª√–‚¬™πå∑’ËÕ’°ΩÉ“¬‰¥â√—∫ (+)

√“°—∫ “À√à“¬ ’‡¢’¬« (‰≈‡§π) √“‰¥âÕ“À“√®“° “À√à“¬ ’‡¢’¬«  “À√à“¬ ’‡¢’¬«‰¥â√—∫§«“¡™◊Èπ

´÷Ëß √â“ßÕ“À“√‡Õß‰¥â¥â«¬°“√ ®“°√“ ‡æ◊ËÕπ”¡“ √â“ßÕ“À“√

 —ß‡§√“–Àå¥â«¬· ß

ª≈«°°—∫‚æ√‚∑´—«„π≈”‰ âª≈«° ‚æ√‚∑´—«‰¥â∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬·≈–Õ“À“√ ª≈«°Õ“»—¬‚æ√‚∑´—«™à«¬¬àÕ¬

®“°ª≈«° ‰¡â∑’Ë°‘π‡¢â“‰ª

æ◊™μ√–°Ÿ≈∂—Ë«°—∫·∫§∑’‡√’¬∑’Ëª¡√“° ·∫§∑’‡√’¬‰¥âÕ“À“√·≈–∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ μâπæ◊™μ√–°Ÿ≈∂—Ë«‰¥â√—∫Õ“À“√

®“°μâπ∂—Ë« ®“°°“√μ√÷ß·°ä ‰π‚μ√‡®π®“°

Õ“°“»¢Õß·∫§∑’‡√’¬

¥â«ß°—∫¡¥ ¥â«ß¢π“¥‡≈Á°„Àâ “√Õ“À“√∑’Ë ¡¥‡≈’È¬ß¥Ÿ·≈–ªÑÕß°—π»—μ√Ÿ

 √â“ß¢÷Èπ°—∫¡¥ „Àâ¥â«ß

ª¡√“°∂—Ë«

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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4. ¿“«–Õ‘ßÕ“»—¬ (commensalism) ‡ªìπ°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ 2 ™π‘¥ „π≈—°…≥–∑’ËΩÉ“¬Àπ÷Ëß

‰¥âª√–‚¬™πå  à«πÕ’°ΩÉ“¬Àπ÷Ëß‰¡à‰¥â·≈–‰¡à‡ ’¬ª√–‚¬™πå ¡’§«“¡ —¡æ—π∏å·∫∫ �, 0 ‡™àπ ‡øîπ‡°“–∫πμâπ‰¡â„À≠à

°≈â«¬‰¡â‡°“–∫πμâπ‰¡â„À≠à μ—«Õ¬à“ß™π‘¥¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’ËÕ¬Ÿà√à«¡°—π‚¥¬¡’§«“¡ —¡æ—π∏å·∫∫¿“«–Õ‘ßÕ“»—¬ · ¥ß

¥—ßμ“√“ß∑’Ë 2.3

μ“√“ß∑’Ë 2.3 μ—«Õ¬à“ß ‘Ëß¡’™’«‘μ„π¿“«–Õ‘ßÕ“»—¬

™π‘¥¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’ËÕ¬Ÿà√à«¡°—π ΩÉ“¬‰¥âª√–‚¬™πå (+) ΩÉ“¬‰¡à‰¥â·≈–‰¡à‡ ’¬ª√–‚¬™πå (0)

‡øîπ°—∫μâπ‰¡â„À≠à ‡øîπ‰¥â√à¡‡ß“ §«“¡™◊Èπ ·≈– μâπ‰¡â„À≠à

‡°“–∫πμâπ‰¡â„À≠à‡æ◊ËÕ™Ÿ≈”μâπ

„Àâ ‰¥â√—∫· ß

°≈â«¬‰¡â°—∫μâπ‰¡â„À≠à °≈â«¬‰¡â ‰¥â∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬·≈– μâπ‰¡â„À≠à

§«“¡™◊Èπ®“°μâπ‰¡â„À≠à

ª≈“©≈“¡°—∫‡À“©≈“¡ ‡À“©≈“¡®–‡°“–μ‘¥‰ª°—∫ ª≈“©≈“¡

ª≈“©≈“¡‡æ◊ËÕ°‘π‡»…Õ“À“√∑’Ë

ª≈“©≈“¡°‘π‡À≈◊Õ

·¡≈ßªï°·¢Áß°—∫ª≈«° ·¡≈ßªï°·¢Áß¢π“¥‡≈Á°‰¥âÕ“À“√ ª≈«°

·≈–∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬®“°√—ßª≈«°

ª≈«°

·¡≈ßªï°·¢Áß

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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4. ¿“«–Õ‘ßÕ“»—¬ (commensalism) ‡ªìπ°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ 2 ™π‘¥ „π≈—°…≥–∑’ËΩÉ“¬Àπ÷Ëß

‰¥âª√–‚¬™πå  à«πÕ’°ΩÉ“¬Àπ÷Ëß‰¡à‰¥â·≈–‰¡à‡ ’¬ª√–‚¬™πå ¡’§«“¡ —¡æ—π∏å·∫∫ �, 0 ‡™àπ ‡øîπ‡°“–∫πμâπ‰¡â„À≠à

°≈â«¬‰¡â‡°“–∫πμâπ‰¡â„À≠à μ—«Õ¬à“ß™π‘¥¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’ËÕ¬Ÿà√à«¡°—π‚¥¬¡’§«“¡ —¡æ—π∏å·∫∫¿“«–Õ‘ßÕ“»—¬ · ¥ß

¥—ßμ“√“ß∑’Ë 2.3

μ“√“ß∑’Ë 2.3 μ—«Õ¬à“ß ‘Ëß¡’™’«‘μ„π¿“«–Õ‘ßÕ“»—¬

™π‘¥¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’ËÕ¬Ÿà√à«¡°—π ΩÉ“¬‰¥âª√–‚¬™πå (+) ΩÉ“¬‰¡à‰¥â·≈–‰¡à‡ ’¬ª√–‚¬™πå (0)

‡øîπ°—∫μâπ‰¡â„À≠à ‡øîπ‰¥â√à¡‡ß“ §«“¡™◊Èπ ·≈– μâπ‰¡â„À≠à

‡°“–∫πμâπ‰¡â„À≠à‡æ◊ËÕ™Ÿ≈”μâπ

„Àâ ‰¥â√—∫· ß

°≈â«¬‰¡â°—∫μâπ‰¡â„À≠à °≈â«¬‰¡â ‰¥â∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬·≈– μâπ‰¡â„À≠à

§«“¡™◊Èπ®“°μâπ‰¡â„À≠à

ª≈“©≈“¡°—∫‡À“©≈“¡ ‡À“©≈“¡®–‡°“–μ‘¥‰ª°—∫ ª≈“©≈“¡

ª≈“©≈“¡‡æ◊ËÕ°‘π‡»…Õ“À“√∑’Ë

ª≈“©≈“¡°‘π‡À≈◊Õ

·¡≈ßªï°·¢Áß°—∫ª≈«° ·¡≈ßªï°·¢Áß¢π“¥‡≈Á°‰¥âÕ“À“√ ª≈«°

·≈–∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬®“°√—ßª≈«°

ª≈«°

·¡≈ßªï°·¢Áß
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5. ¿“«–°“√‰¥âª√–‚¬™πå√à«¡°—π (protocooperation) ‡ªìπ°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ 2 ™π‘¥

´÷Ëßμà“ß‰¥âª√–‚¬™πå∑—Èß 2 ΩÉ“¬ ·μà “¡“√∂·¬°ÕÕ°®“°°—π‰¥â ‚¥¬¥”‡π‘π™’«‘μμ“¡ª°μ‘ ¡’§«“¡ —¡æ—π∏å·∫∫

� , � ‡™àπ ¥Õ°‰¡â°—∫·¡≈ß §«“¬°—∫π°‡Õ’È¬ß ¡¥¥”°—∫‡æ≈’È¬ μ—«Õ¬à“ß™π‘¥¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’ËÕ¬Ÿà√à«¡°—π‚¥¬¡’

§«“¡ —¡æ—π∏å·∫∫¿“«–°“√‰¥âª√–‚¬™πå√à«¡°—π · ¥ß¥—ßμ“√“ß∑’Ë 2.4

μ“√“ß∑’Ë 2.4 μ—«Õ¬à“ß ‘Ëß¡’™’«‘μ„π¿“«–°“√‰¥âª√–‚¬™πå√à«¡°—π

™π‘¥¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’ËÕ¬Ÿà√à«¡°—π ª√–‚¬™πå∑’ËΩÉ“¬Àπ÷Ëß‰¥â√—∫ (+) ª√–‚¬™πå∑’ËÕ’°ΩÉ“¬‰¥â√—∫ (+)

¥Õ°‰¡â°—∫·¡≈ß ¥Õ°‰¡â ‰¥â·¡≈ß™à«¬º ¡‡° √ ·¡≈ß‰¥âÕ“À“√ª√–‡¿∑

‡æ◊ËÕ°“√¥”√ß‡ºà“æ—π∏ÿåμàÕ‰ª πÈ”À«“π®“°¥Õ°‰¡â

§«“¬°—∫π°‡Õ’È¬ß π°‡Õ’È¬ß‰¥â°‘π·¡≈ßμà“ßÊ §«“¬ ∫“¬μ—«¢÷Èπ ‰¡à√”§“≠

∫πÀ≈—ß§«“¬‡ªìπÕ“À“√ ·¡≈ß∑’Ë¡“μÕ¡ ·≈–√Ÿâμ—«°àÕπ

∑’Ë»—μ√Ÿ®–‡¢â“¡“„°≈â

¡¥¥”°—∫‡æ≈’È¬ ‡æ≈’È¬Õ“»—¬¡¥¥”æ“‰ª«“ß‰«â ¡¥¥”‰¥âÕ“À“√®“°‡æ≈’È¬¥â«¬

μ“¡μâπæ◊™ ‡æ◊ËÕ¥Ÿ¥πÈ”‡≈’È¬ß °“√¥Ÿ¥πÈ”‡≈’È¬ß®“°‡æ≈’È¬

®“°æ◊™‡ªìπÕ“À“√

ªŸ‡ ©«π°—∫¥Õ°‰¡â∑–‡≈ ªŸ‡ ©«πÕ“»—¬¥Õ°‰¡â∑–‡≈ ¥Õ°‰¡â∑–‡≈Õ“»—¬ªŸ‡ ©«π

™à«¬æ√“ßμ“»—μ√Ÿ„Àâμ—«‡Õß ™à«¬æ“‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ªÀ“Õ“À“√°‘π

ª≈Õ¥¿—¬‡æ√“–¥Õ°‰¡â∑–‡≈

¡’‡¢Á¡æ‘…™à«¬ªÑÕß°—π»—μ√Ÿ‰¥â
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6. ¿“«–·¢àß¢—π (competition) ‡ªìπ§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’Ë∑—Èß 2 ΩÉ“¬ μâÕß°“√ªí®®—¬„π°“√

¥”√ß™’«‘μÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß√à«¡°—π ·μàªí®®—¬π—Èπ¡’πâÕ¬®÷ßμâÕß·¢àß¢—π°—π ‡™àπ °“√·¬àßÕ“À“√¢Õß®√–‡¢â

°“√·¢àß¢—π¥â“π§«“¡ Ÿß¢Õßμâπ‰¡â‡æ◊ËÕ√—∫· ß®“°¥«ßÕ“∑‘μ¬å

7. ¿“«–‡ªìπ°≈“ß (neutralism)  ‡ªìπ°“√¥”√ß™’«‘μ¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’Ë∑—Èß 2 ΩÉ“¬ ‰¡à¡’º≈ª√–‚¬™πå´÷Ëß°—π

·≈–°—π ‡™àπ π°°—∫°√–μà“¬„π∑ÿàßÀ≠â“

§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ¥—ß∑’Ë ‰¥â°≈à“«¡“·≈â« “¡“√∂æ∫‰¥â„π√–∫∫π‘‡«»μ—Èß·μà√–∫∫π‘‡«»¢π“¥‡≈Á°

®π∂÷ß√–∫∫π‘‡«»¢π“¥„À≠à ·≈–¡’º≈μàÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢π“¥¢Õßª√–™“°√„π√–∫∫π‘‡«»

  °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 4

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

®“°√Ÿª∑’Ë°”Àπ¥„Àâ®ßμÕ∫§”∂“¡¢âÕ 1- 4

1.  ‘Ëß¡’™’«‘μ„πμ”·Àπàß A  ¡’§«“¡ —¡æ—π∏å·∫∫„¥∫â“ß ®ß¬°μ—«Õ¬à“ßª√–°Õ∫§”Õ∏‘∫“¬

2.  ‘Ëß¡’™’«‘μ„πμ”·Àπàß B  ¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫μâπ‰¡âÕ¬à“ß‰√

3.  ‘Ëß¡’™’«‘μ„πμ”·Àπàß C  ¡’§«“¡ —¡æ—π∏å·∫∫„¥ ®ßÕ∏‘∫“¬

4. ®ßÕ∏‘∫“¬√Ÿª∑’Ëμ”·Àπàß D ·≈– E ‚¥¬√–∫ÿ∫∑∫“∑·≈–§«“¡ —¡æ—π∏åμ“¡∑’Ëπ—°‡√’¬π‡¢â“„®

A

B

D

C E
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§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

®“°√Ÿª∑’Ë°”Àπ¥„Àâ®ßμÕ∫§”∂“¡¢âÕ 1- 4
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®“° ∂“π°“√≥å∑’Ë°”Àπ¥„Àâ®ßμÕ∫§”∂“¡¢âÕ 5 - 6

‡Õã‡¥‘π‡≈àπ„π «π¢â“ß∫â“π ¡’μâπ°ÿÀ≈“∫ª≈Ÿ°‰«âÀ≈“¬μâπ ¡’º÷Èß‡°“–∫π¥Õ°°ÿÀ≈“∫ 2-3 μ—« ∑’Ë

°ÕÀ≠â“æ∫μ—Í°·μπ°√–‚¥¥‰ª¡“ „μâμâπ¡–¡à«ßæ∫´“°π°°”≈—ß‡πà“‡ªóòÕ¬ ¡’ÀπÕπ¢÷ÈπÕ¬ŸàÀ≈“¬μ—«

·≈–¡’√“ ’¢“«·≈–¥”∫π´“°π°∫“ß à«π §π «π‡≈à“„Àâøíß«à“ ´“°π°π—Èπ‡ªìπ≈Ÿ°π°∑’Ëμ°≈ß¡“®“°

μâπ¡–¡à«ß  ·≈–∂Ÿ°·¡«∑’Ë‡≈’È¬ß‰«â°—¥μ“¬  ∫“ß à«π∂Ÿ°·¡«°‘π   à«π∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà‰¡à‰¥â‡°Á∫‰ª∑‘Èß®÷ß

‡πà“‡ªóòÕ¬

5. ºŸâº≈‘μ ºŸâ∫√‘‚¿§ ºŸâ≈à“‡À¬◊ËÕ ·≈–ºŸâ ≈“¬ “√Õ‘π∑√’¬å ‰¥â·°à ‘Ëß¡’™’«‘μ™π‘¥„¥

6. §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß ‘Ëß¡’™’«‘μ®“° ∂“π°“√≥å∑’Ë°”Àπ¥„Àâ¡’Õ–‰√∫â“ß

1.6 °“√∂à“¬∑Õ¥æ≈—ßß“π„π√–∫∫π‘‡«»

„π√–∫∫π‘‡«»®–¡’°“√∂à“¬∑Õ¥æ≈—ßß“π®“° ‘Ëß¡’™’«‘μ™π‘¥Àπ÷Ëß‰ª¬—ß ‘Ëß¡’™’«‘μÕ’°™π‘¥Àπ÷Ëß ‡√‘Ë¡μâπ®“°

ºŸâº≈‘μ‰¥â√—∫æ≈—ßß“π®“°· ßÕ“∑‘μ¬å ¡’πÈ”·≈–·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å‡ªìπ«—μ∂ÿ¥‘∫ ÷́Ëß®“°°√–∫«π°“√

 —ß‡§√“–Àå¥â«¬· ß æ≈—ßß“π®“°¥«ßÕ“∑‘μ¬å‡ª≈’Ë¬π‰ªÕ¬Ÿà„π√Ÿª¢Õß “√Õ“À“√ ·≈–∂à“¬∑Õ¥‰ª¬—ßºŸâ∫√‘‚¿§ ´÷Ëß¡’

2 ≈—°…≥–¥—ßπ’È

1. ‚´àÕ“À“√ (food chain) ‡ªìπ§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’Ë¡’°“√°‘π°—π‡ªìπ∑Õ¥Ê „π·π«‡¥’¬«°—π °“√

‡¢’¬π‚´àÕ“À“√∑”‰¥â‚¥¬‡¢’¬π‡ªìπ≈Ÿ°»√√–À«à“ß ‘Ëß¡’™’«‘μ ¥—ß√Ÿª∑’Ë 2.25 ‚¥¬ ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’Ë∂Ÿ°°‘π®–Õ¬Ÿà∑“ß∑â“¬≈Ÿ°»√

 à«πºŸâ∫√‘‚¿§Õ¬Ÿà∑“ßÀ—«≈Ÿ°»√

ºŸâº≈‘μ ºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫ 1 ºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫ 2 ºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫ 3

√Ÿª∑’Ë 2.25 §«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ„π√Ÿª¢Õß‚´àÕ“À“√

2.  “¬„¬Õ“À“√ (food web) ‡ªìπ§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’Ë¡’°“√∂à“¬∑Õ¥æ≈—ßß“π∑’Ë´—∫´âÕπ

¡’‚´àÕ“À“√∑’Ë¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—πÀ≈“¬Ê ‚´àÕ“À“√„π√–∫∫π‘‡«»

➡ ➡ ➡
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ครูซักถามนักเรียน

 ค�ำถำม	:

	 	 -	 ในระบบนเิวศมพีลงังานเกีย่วขอ้งหรอืไม	่

อย่างไร

	 	 -		การถ่ายทอดพลังงานจากสิ่งมีชีวิตใน

ระบบนิเวศเริ่มต้นจากส่ิงมีชีวิตใด	 และ

ด้วยวิธีการใด

ค�ำส�ำคัญ (Key word)

1.	โซ่อาหาร	(food	chain)

2.	สายใยอาหาร	(food	web)

3.	พีระมิดจ�านวน	(pyramid	of	number)

4.	พีระมิดมวล	(pyramid	of	biomass)

5.	พีระมิดพลังงาน	(pyramid	of	energy)

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	57-60

2.	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย

	 	 ค�ำถำมประกอบกำรอภิปรำย	:

	 	 -	 โซ่อาหารและสายใยอาหารเหมือนหรือ

แตกต่างกันอย่างไร

	 	 -	 ล�าดบัของผูบ้ริโภคมีความส�าคัญอย่างไร

	 	 -	 แตล่ะบทบาทในระบบนเิวศมีความแตกตา่ง 

และความส�าคัญอย่างไร

3.	ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ในรูปแบบ	

แผนภาพ	 โดยอธิบายเกี่ยวกับโซ่อาหาร	

สายใยอาหาร	 และพีระมิดอาหาร	 รวมทั้ง

การถ่ายทอดพลังงานด้วย

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพีระมิด

โซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตจาก	 search	 engine	

ต่างๆ

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ครแูบ่งกลุม่นักเรยีน	กลุ่มละ	3-5	คน	เพ่ือสร้าง

แบบจ�าลองพีระมิดโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตที่

นักเรียนศึกษา	ทั้งพีระมิดจ�านวน	พีระมิดมวล	

และพีระมิดพลังงาน

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I
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ºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫ 3

ºŸâ ≈“¬ “√Õ‘π∑√’¬å

ºŸâº≈‘μ

ºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫ 1

ºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫ 2

μ“¬
μ“¬

μ“¬

μ“¬

π—°‡√’¬πÕ“® ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈À√◊Õ ”√«®°“√∂à“¬∑Õ¥æ≈—ßß“π¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’Ëπ—°‡√’¬πæ∫„π√–∫∫π‘‡«»∑’Ë

π—°‡√’¬π π„® ·≈â««“¥√Ÿª· ¥ß “¬„¬Õ“À“√æ√âÕ¡∑—Èß√–∫“¬ ’√–∫ÿºŸâº≈‘μ·≈–ºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫μà“ßÊ  ·≈â«π”¡“

Õ¿‘ª√“¬°—∫‡æ◊ËÕπÊ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡¢â“„®¬‘Ëß¢÷Èπ

®”π«π ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’Ë°‘π°—π‡ªìπ∑Õ¥Ê „π√–∫∫π‘‡«»μ—Èß·μàºŸâº≈‘μ‰ª®π∂÷ßºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫∑’Ë Ÿß¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê

ºŸâº≈‘μ¡’®”π«π¡“°°«à“ºŸâ∫√‘‚¿§ ·≈–ºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫ 1 ®–¡’®”π«π¡“°°«à“ºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫ 2 ºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫ 2

¡’®”π«π¡“°°«à“ºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫ 3 ®π°√–∑—Ëß∂÷ßºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫ ÿ¥∑â“¬ ´÷Ëß¡’®”π«ππâÕ¬∑’Ë ÿ¥  “¡“√∂‡¢’¬π

æ’√–¡‘¥‚´àÕ“À“√¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ‰¥â¥—ß√Ÿª∑’Ë 2.27

√Ÿª∑’Ë 2.27 æ’√–¡‘¥‚´àÕ“À“√¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ

ºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫ 1

ºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫ 2 °∫

·¡≈ß

æ◊™

ºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫ 3

ºŸâº≈‘μ

§π

√Ÿª∑’Ë 2.26 §«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ„π√Ÿª¢Õß “¬„¬Õ“À“√
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ºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫ 3
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¡’®”π«π¡“°°«à“ºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫ 3 ®π°√–∑—Ëß∂÷ßºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫ ÿ¥∑â“¬ ´÷Ëß¡’®”π«ππâÕ¬∑’Ë ÿ¥  “¡“√∂‡¢’¬π

æ’√–¡‘¥‚´àÕ“À“√¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ‰¥â¥—ß√Ÿª∑’Ë 2.27

√Ÿª∑’Ë 2.27 æ’√–¡‘¥‚´àÕ“À“√¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ

ºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫ 1

ºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫ 2 °∫

·¡≈ß

æ◊™

ºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫ 3

ºŸâº≈‘μ

§π

√Ÿª∑’Ë 2.26 §«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ„π√Ÿª¢Õß “¬„¬Õ“À“√
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°“√∂à“¬∑Õ¥æ≈—ßß“π„π√–∫∫π‘‡«»®“°ºŸâº≈‘μ‰ª¬—ßºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫μà“ßÊ ®π∂÷ßºŸâ ≈“¬ “√Õ‘π∑√’¬å æ≈—ßß“π

®–≈¥≈ß‰ª„π·μà≈–≈”¥—∫ ·≈–‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“®”π«πºŸâº≈‘μ·≈–ºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫μà“ßÊ ®–¡’®”π«π≈¥≈ßμ“¡≈”¥—∫

´÷Ëß§≈â“¬°—∫°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¡«≈ “√ ´÷Ëß∑—Èß°“√∂à“¬∑Õ¥æ≈—ßß“π ®”π«πª√–™“°√ ·≈–¡«≈¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ®–¡’

≈—°…≥–‡ªìπ√Ÿªæ’√–¡‘¥ ´÷Ëß¡’ 3 ·∫∫¥—ßπ’È

1. æ’√–¡‘¥®”π«π¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ (pyramid

of numbers) ºŸâº≈‘μ®–¡’®”π«π¡“°°«à“ºŸâ∫√‘‚¿§

·≈–ºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫ 1 ®–¡’®”π«π¡“°°«à“ºŸâ∫√‘‚¿§

≈”¥—∫ 2 ºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫ ÿ¥∑â“¬¢Õß‚´àÕ“À“√®–¡’

®”π«ππâÕ¬∑’Ë ÿ¥

2. æ’√–¡‘¥¡«≈¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ (pyramid of

biomass)  √â“ß¢÷Èπ®“°°“√§“¥§–‡π¡«≈¢Õß

πÈ”Àπ—°·Àâß¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’Ë∂à“¬∑Õ¥æ≈—ßß“πμ“¡

≈”¥—∫„π‚ à́Õ“À“√·∑π°“√π—∫®”π«π ‡æ√“–®”π«π

¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μÕ“®§≈“¥‡§≈◊ËÕπ‰¥â ‡π◊ËÕß®“°¢π“¥

¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μμà“ß°—π ®÷ß‡ πÕ§«“¡ —¡æ—π∏å„π√Ÿª¢Õß

¡«≈´÷Ëß¡’§«“¡∂Ÿ°μâÕß¡“°°«à“æ’√–¡‘¥®”π«π¢Õß

 ‘Ëß¡’™’«‘μ

3. æ’√–¡‘¥ª√‘¡“≥æ≈—ßß“π (pyramid of

energy) ‡ªìπæ’√–¡‘¥∑’Ë· ¥ßÕ—μ√“°“√∂à“¬∑Õ¥

æ≈—ßß“π„π√Ÿª¢Õß “√Õ“À“√ (§◊Õ à«π∑’Ë°‘π‰¥â) ‰ª

μ“¡‚ à́Õ“À“√ ÷́Ëß¡’§«“¡™—¥‡®π¡“°°«à“æ’√–¡‘¥

·∫∫Õ◊Ëπ ·≈–‡ªìπæ’√–¡‘¥∑’Ë¡’∞“π°«â“ß‡ ¡Õ

®”π«πºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫ 2

®”π«πºŸâº≈‘μ

®”π«πºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫ 1

ºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫ 3 (1.5 °√—¡)

ºŸâº≈‘μ (807 °√—¡)

ºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫ 2
 (11 °√—¡)

ºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫ 2
(48 °‘‚≈·§≈Õ√’)

ºŸâº≈‘μ (36,380 °‘‚≈·§≈Õ√’)

ºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫ 1

(596 °‘‚≈·§≈Õ√’)

ºŸâ∫√‘‚¿§
    ≈”¥—∫ 1

    (37 °√—¡)

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
101

Introduction Indesign ICTInnovation Innovation

Learning for Life Learning for Global Learning for Metacognition



«‘∑¬“»“ μ√å ¡.360

 °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 5

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. °”Àπ¥ ‘Ëß¡’™’«‘μ¥—ßπ’È π°°‘πª≈“ ª≈“ °ÿâß  “À√à“¬ ·≈–§π „Àâπ—°‡√’¬π‡¢’¬π‚´àÕ“À“√·≈– “¬„¬

Õ“À“√

2. ®ß‡¢’¬π “¬„¬Õ“À“√„π√–∫∫π‘‡«»πÈ”‡§Á¡

3. °”Àπ¥‚´àÕ“À“√¥—ßπ’È

¢â“« ⎯→ μ—Í°·μπ  ⎯→ π°  ⎯→ ‡À¬’Ë¬«

ºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫ 2 §◊Õ ‘Ëß¡’™’«‘μ™π‘¥„¥ ·≈–∂â“‡°…μ√°√©’¥æàπ “√‡§¡’®πμ—Í°·μπμ“¬‡ªìπ®”π«π¡“°

®–¡’º≈μàÕ ‘Ëß¡’™’«‘μ™π‘¥„¥∫â“ß ·≈–¡’º≈Õ¬à“ß‰√

4. °”Àπ¥ ‘Ëß¡’™’«‘μ¥—ßπ’È §π «—« π° ÀπÕπ æ◊™ ·≈–‡ÀÁ¥√“ ®ß‡¢’¬π “¬„¬Õ“À“√∑’Ë§π‡ªìπºŸâ∫√‘‚¿§∑—Èß

≈”¥—∫ 2  ·≈–≈”¥—∫ 3

1.7 °“√À¡ÿπ‡«’¬π “√„π√–∫∫π‘‡«»

 ‘Ëß®”‡ªìπ„π°“√¥”√ß™’«‘μ¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ„π√–∫∫π‘‡«» ‰¥â·°à ·√à∏“μÿ·≈– “√μà“ßÊ „π√–∫∫π‘‡«» ‡™àπ

·°ä ÕÕ°´‘‡®π ·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å ‰π‚μ√‡®π øÕ øÕ√—  πÈ” ´÷Ëß “√‡À≈à“π’È ‘Ëß¡’™’«‘μ “¡“√∂π”¡“„™â„π

°√–∫«π°“√¥”√ß™’«‘μ ·≈–¢≥–‡¥’¬«°—πº≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√„™â “√∫“ß™π‘¥°àÕ„Àâ‡°‘¥ “√„À¡à∑’Ë ‘Ëß¡’™’«‘μ™π‘¥Õ◊Ëπ

π”‰ª„™â ‰¥â ∑”„Àâª√‘¡“≥ “√„π√–∫∫π‘‡«»§àÕπ¢â“ß§ß∑’Ë·≈– ¡¥ÿ≈„π∏√√¡™“μ‘ ‡π◊ËÕß®“°¡’°“√À¡ÿπ‡«’¬π “√

‚¥¬¡’°“√„™â “√∫“ßÕ¬à“ß ·≈â«ª≈¥ª≈àÕ¬ “√∫“ßÕ¬à“ß°≈—∫§◊π Ÿà∏√√¡™“μ‘ ∑”„Àâ‡°‘¥°“√À¡ÿπ‡«’¬π “√„π

√–∫∫π‘‡«»‡√’¬°«à“ «—Ø®—°√ ´÷Ëß¡’À≈“¬™π‘¥¥—ßπ’È

ครูซักถามนักเรียน

	 ค�ำถำม	:

	 	 -	 ในระบบนิเวศนอกจากบทบาทของส่ิงมี

ชวีติและพลงังานแลว้ยงัมอีงคป์ระกอบใด 

อีกที่ส�าคัญ

ค�ำส�ำคัญ (Key word)

1.	วัฏจักรสาร

2.	วัฏจักรน�้า	(water	cycle)

3.	วัฏจักรคาร์บอน	(carbon	cycle)

4.	วัฏจักรไนโตรเจน	(nitrogen	cycle)

5.	การตรึงไนโตรเจน	(nitrogen	fixation)

6.	ดุลยภาพ

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้ศึกษาบทเรียนหน้า	60-65

2.	ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน	กลุ่มละ	2-3	คน	เพื่อ

ศึกษาวัฏจักรสาร	 (ทั้งในหนังสือเรียนและ

เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ)	 แล้วสร้าง

บอร์ดความรู้ที่ประกอบด้วยแผนภาพของ

วัฏจักรสารท่ีศึกษา	 ค�าอธิบาย	 และภาพ

ประกอบ	เพื่อน�าเสนอหน้าชั้นเรียน

3.	ให้นักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับวัฏจักรสาร

ในรูปแบบผังมโนทัศน์

4.	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ

ดุลยภาพของระบบนิเวศ

	 	 ค�ำถำมประกอบกำรอภิปรำย	:

	 	 -	 ดุลยภาพของระบบนิเวศคืออะไร

	 	 -		ยกตัวอย่างการเกดิดลุยภาพในระบบนเิวศ

	 	 -	 การเสียดุลยภาพในระบบนิเวศมีสาเหตุ

จากอะไร

	 	 -	 มนษุยท์�าใหเ้กดิการเสียดลุยภาพอยา่งไร	

และมีวิธีแก้ปัญหาได้อย่างไร

5.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

บอร์ดความรู้เรื่องวัฏจักรของสาร	 ประกอบ

ด้วยแผนภาพ	ค�าอธิบาย	และรูปประกอบ

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I
ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฏจักรสาร

ที่ได้รับมอบหมายใน	search	engine	ต่างๆ

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I
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102

IntroductionIntroduction Indesign ICT Innovation

Learning for Life Learning for Global Learning for Metacognition



«‘∑¬“»“ μ√å ¡.360

 °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 5

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. °”Àπ¥ ‘Ëß¡’™’«‘μ¥—ßπ’È π°°‘πª≈“ ª≈“ °ÿâß  “À√à“¬ ·≈–§π „Àâπ—°‡√’¬π‡¢’¬π‚´àÕ“À“√·≈– “¬„¬

Õ“À“√

2. ®ß‡¢’¬π “¬„¬Õ“À“√„π√–∫∫π‘‡«»πÈ”‡§Á¡

3. °”Àπ¥‚´àÕ“À“√¥—ßπ’È

¢â“« ⎯→ μ—Í°·μπ  ⎯→ π°  ⎯→ ‡À¬’Ë¬«

ºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫ 2 §◊Õ ‘Ëß¡’™’«‘μ™π‘¥„¥ ·≈–∂â“‡°…μ√°√©’¥æàπ “√‡§¡’®πμ—Í°·μπμ“¬‡ªìπ®”π«π¡“°

®–¡’º≈μàÕ ‘Ëß¡’™’«‘μ™π‘¥„¥∫â“ß ·≈–¡’º≈Õ¬à“ß‰√

4. °”Àπ¥ ‘Ëß¡’™’«‘μ¥—ßπ’È §π «—« π° ÀπÕπ æ◊™ ·≈–‡ÀÁ¥√“ ®ß‡¢’¬π “¬„¬Õ“À“√∑’Ë§π‡ªìπºŸâ∫√‘‚¿§∑—Èß

≈”¥—∫ 2  ·≈–≈”¥—∫ 3

1.7 °“√À¡ÿπ‡«’¬π “√„π√–∫∫π‘‡«»

 ‘Ëß®”‡ªìπ„π°“√¥”√ß™’«‘μ¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ„π√–∫∫π‘‡«» ‰¥â·°à ·√à∏“μÿ·≈– “√μà“ßÊ „π√–∫∫π‘‡«» ‡™àπ

·°ä ÕÕ°´‘‡®π ·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å ‰π‚μ√‡®π øÕ øÕ√—  πÈ” ´÷Ëß “√‡À≈à“π’È ‘Ëß¡’™’«‘μ “¡“√∂π”¡“„™â„π

°√–∫«π°“√¥”√ß™’«‘μ ·≈–¢≥–‡¥’¬«°—πº≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√„™â “√∫“ß™π‘¥°àÕ„Àâ‡°‘¥ “√„À¡à∑’Ë ‘Ëß¡’™’«‘μ™π‘¥Õ◊Ëπ

π”‰ª„™â ‰¥â ∑”„Àâª√‘¡“≥ “√„π√–∫∫π‘‡«»§àÕπ¢â“ß§ß∑’Ë·≈– ¡¥ÿ≈„π∏√√¡™“μ‘ ‡π◊ËÕß®“°¡’°“√À¡ÿπ‡«’¬π “√

‚¥¬¡’°“√„™â “√∫“ßÕ¬à“ß ·≈â«ª≈¥ª≈àÕ¬ “√∫“ßÕ¬à“ß°≈—∫§◊π Ÿà∏√√¡™“μ‘ ∑”„Àâ‡°‘¥°“√À¡ÿπ‡«’¬π “√„π

√–∫∫π‘‡«»‡√’¬°«à“ «—Ø®—°√ ´÷Ëß¡’À≈“¬™π‘¥¥—ßπ’È

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 61

√Ÿª∑’Ë 2.28 «—Ø®—°√πÈ”

°“√¢—∫∂à“¬

πÈ”‰À≈≈ß Ÿà∑–‡≈

¡À“ ¡ÿ∑√

°“√À“¬„®

¢Õß —μ«å

‰ÕπÈ”

°“√§“¬πÈ”¢Õßæ◊™

æ≈—ßß“π· ßÕ“∑‘μ¬å

 °“√√–‡À¬¢ÕßπÈ”®“°
·À≈àßπÈ”¡’ª√‘¡“≥¡“°

∑–‡≈ ¡À“ ¡ÿ∑√

∑–‡≈ “∫

1. «—Ø®—°√πÈ” »÷°…“°“√À¡ÿπ‡«’¬π¢ÕßπÈ”„π√–∫∫π‘‡«»®“°√Ÿª∑’Ë 2.28

®“°√Ÿª∑’Ë 2.28 °“√À¡ÿπ‡«’¬π¢ÕßπÈ”„π√–∫∫π‘‡«»¡’ 2 ·∫∫ §◊Õ

1.1 °“√À¡ÿπ‡«’¬ππÈ”‚¥¬‰¡àºà“π ‘Ëß¡’™’«‘μ  ‡√‘Ë¡®“°πÈ”μ“¡·À≈àßπÈ”μà“ßÊ ‡™àπ ·¡àπÈ” ∑–‡≈ πÈ”„π

¥‘π ‰¥â√—∫§«“¡√âÕπ®“°¥«ßÕ“∑‘μ¬å·≈â«‡°‘¥°“√√–‡À¬‡ªìπ‰ÕπÈ”¢÷Èπ Ÿà∫√√¬“°“» ‡¡◊ËÕ°√–∑∫°—∫§«“¡‡¬Áπ„π

∫√√¬“°“»®–§«∫·πàπ‡ªìπ≈–ÕÕßπÈ” ·≈â«‡°‘¥°“√√«¡μ—«°—π‡ªìπ°≈ÿà¡‡¡¶ μ°≈ß¡“‡ªìπΩπ ≈Ÿ°‡ÀÁ∫ À√◊ÕÀ‘¡– Ÿà

 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡μàÕ‰ª

1.2 °“√À¡ÿπ‡«’¬ππÈ”‚¥¬ºà“π ‘Ëß¡’™’«‘μ  ‡√‘Ë¡®“° ‘Ëß¡’™’«‘μ°‘ππÈ”·≈â«¢—∫∂à“¬ÕÕ°¡“„π√Ÿªªí  “«–

°“√À“¬„®¢Õß —μ«å °“√§“¬πÈ”¢Õßæ◊™ °“√ —ß‡§√“–Àå¥â«¬· ß¢Õßæ◊™ ´÷Ëß®–√–‡À¬‡ªìπ‰ÕπÈ”¢÷Èπ Ÿà∫√√¬“°“»

‡ª≈’Ë¬π‰ª‡ªìπ°âÕπ‡¡¶·≈–μ°≈ß¡“‡ªìπΩπ§◊π°≈—∫„Àâæ◊™·≈– —μ«åμàÕ‰ª

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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2. «—Ø®—°√§“√å∫Õπ  »÷°…“°“√À¡ÿπ‡«’¬π¢Õß∏“μÿ§“√å∫Õπ„π√–∫∫π‘‡«»®“°√Ÿª∑’Ë 2.29

°“√À¡ÿπ‡«’¬π¢Õß∏“μÿ§“√å∫Õπ„π√–∫∫π‘‡«»¡’ºŸâº≈‘μ§◊Õæ◊™‡ªìπ ‘Ëß ”§—≠ ‚¥¬æ◊™„™â∏“μÿ§“√å∫Õπ∑’ËÕ¬Ÿà

„π√Ÿª¢Õß·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å„π°“√ √â“ßÕ“À“√¥â«¬°“√ —ß‡§√“–Àå¥â«¬· ß ‡¡◊ËÕ —μ«å°‘πæ◊™ §“√å∫Õπ®–

‡¢â“‰ª – ¡„π‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕ ‡¡◊ËÕæ◊™·≈– —μ«åμ“¬ ºŸâ ≈“¬ “√Õ‘π∑√’¬å®–¬àÕ¬ ≈“¬´“°æ◊™´“° —μ«å ·≈–°“√‡º“‰À¡â

‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß®–‰¥â·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å°≈—∫§◊π Ÿà∫√√¬“°“» πÕ°®“°π’È·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å„π∫√√¬“°“»

 “¡“√∂≈–≈“¬πÈ”‰¥â ∑”„Àâæ◊™πÈ”„™â‡ªìπ«—μ∂ÿ¥‘∫„π°“√ —ß‡§√“–Àå¥â«¬· ß ‡¡◊ËÕ§“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å√«¡μ—«°—∫πÈ”

∫“ß à«π®–‰¥â “√ª√–°Õ∫‰Œ‚¥√‡®π§“√å∫Õ‡πμ   ( )HCO3
�  „ππÈ” ‚¥¬·À≈àßπÈ”μ“¡∏√√¡™“μ‘®–¡’·§≈‡´’¬¡

≈–≈“¬Õ¬Ÿà¥â«¬‡ ¡Õ ´÷Ëß®– “¡“√∂∑”ªØ‘°‘√‘¬“°—∫ “√ª√–°Õ∫‰Œ‚¥√‡®π§“√å∫Õ‡πμ‰¥â·≈–∑”„Àâ‡°‘¥À‘πªŸπ¢÷Èπ

·≈–À‘πªŸπ°Á ≈“¬„Àâ§“√å∫Õ‡πμ‰¥â ‡¡◊ËÕÕ¬Ÿà„π ¿“«–‡ªìπ°√¥

À‘πªŸπ

°“√‡º“‰À¡â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

∫â“π
‚√ßß“πÕÿμ “À°√√¡

CO2

„π∫√√¬“°“»

μ“¬ ‡πà“‡ªóòÕ¬

øÕ ´‘≈

‡πà“‡ªóòÕ¬∑—∫∂¡

CO2

≈–≈“¬πÈ”

‰Œ‚¥√‡®π§“√å∫Õ‡πμ

  ( )HCO3
�

æ◊™πÈ”„™â   CO2

 —μ«åπÈ”À“¬„®
„™â O2 ·≈–
§“¬ CO2

 —ß‡§√“–Àå¥â«¬· ß
„Àâ·°ä ÕÕ°´‘‡®π

√Ÿª∑’Ë 2.29 «—Ø®—°√§“√å∫Õπ
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2. «—Ø®—°√§“√å∫Õπ  »÷°…“°“√À¡ÿπ‡«’¬π¢Õß∏“μÿ§“√å∫Õπ„π√–∫∫π‘‡«»®“°√Ÿª∑’Ë 2.29

°“√À¡ÿπ‡«’¬π¢Õß∏“μÿ§“√å∫Õπ„π√–∫∫π‘‡«»¡’ºŸâº≈‘μ§◊Õæ◊™‡ªìπ ‘Ëß ”§—≠ ‚¥¬æ◊™„™â∏“μÿ§“√å∫Õπ∑’ËÕ¬Ÿà

„π√Ÿª¢Õß·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å„π°“√ √â“ßÕ“À“√¥â«¬°“√ —ß‡§√“–Àå¥â«¬· ß ‡¡◊ËÕ —μ«å°‘πæ◊™ §“√å∫Õπ®–

‡¢â“‰ª – ¡„π‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕ ‡¡◊ËÕæ◊™·≈– —μ«åμ“¬ ºŸâ ≈“¬ “√Õ‘π∑√’¬å®–¬àÕ¬ ≈“¬´“°æ◊™´“° —μ«å ·≈–°“√‡º“‰À¡â

‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß®–‰¥â·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å°≈—∫§◊π Ÿà∫√√¬“°“» πÕ°®“°π’È·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å„π∫√√¬“°“»

 “¡“√∂≈–≈“¬πÈ”‰¥â ∑”„Àâæ◊™πÈ”„™â‡ªìπ«—μ∂ÿ¥‘∫„π°“√ —ß‡§√“–Àå¥â«¬· ß ‡¡◊ËÕ§“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å√«¡μ—«°—∫πÈ”

∫“ß à«π®–‰¥â “√ª√–°Õ∫‰Œ‚¥√‡®π§“√å∫Õ‡πμ   ( )HCO3
�  „ππÈ” ‚¥¬·À≈àßπÈ”μ“¡∏√√¡™“μ‘®–¡’·§≈‡´’¬¡

≈–≈“¬Õ¬Ÿà¥â«¬‡ ¡Õ ´÷Ëß®– “¡“√∂∑”ªØ‘°‘√‘¬“°—∫ “√ª√–°Õ∫‰Œ‚¥√‡®π§“√å∫Õ‡πμ‰¥â·≈–∑”„Àâ‡°‘¥À‘πªŸπ¢÷Èπ

·≈–À‘πªŸπ°Á ≈“¬„Àâ§“√å∫Õ‡πμ‰¥â ‡¡◊ËÕÕ¬Ÿà„π ¿“«–‡ªìπ°√¥

À‘πªŸπ

°“√‡º“‰À¡â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

∫â“π
‚√ßß“πÕÿμ “À°√√¡

CO2

„π∫√√¬“°“»

μ“¬ ‡πà“‡ªóòÕ¬

øÕ ´‘≈

‡πà“‡ªóòÕ¬∑—∫∂¡

CO2

≈–≈“¬πÈ”

‰Œ‚¥√‡®π§“√å∫Õ‡πμ

  ( )HCO3
�

æ◊™πÈ”„™â   CO2

 —μ«åπÈ”À“¬„®
„™â O2 ·≈–
§“¬ CO2

 —ß‡§√“–Àå¥â«¬· ß
„Àâ·°ä ÕÕ°´‘‡®π

√Ÿª∑’Ë 2.29 «—Ø®—°√§“√å∫Õπ
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3. «—Ø®—°√‰π‚μ√‡®π ‰π‚μ√‡®π‡ªìπ∏“μÿ∑’Ëæ∫„π√Ÿª¢Õß·°ä ‰π‚μ√‡®π „πÕ“°“»¡’·°ä ‰π‚μ√‡®π

ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 78 ‚¥¬ª√‘¡“μ√ πÕ°®“°π’È®–æ∫‰π‚μ√‡®π„π√Ÿª¢Õß‚ª√μ’π„π —μ«å æ◊™ ·≈–ªÿÜ¬ ´÷ËßÕ¬Ÿà„π¥‘π

πÈ”μ“¡∏√√¡™“μ‘ ·≈–„πªí  “«–  —μ«å®–¡’ “√ª√–°Õ∫¢Õß‰π‚μ√‡®πªπÕÕ°¡“°—∫ªí  “«– °“√À¡ÿπ‡«’¬π¢Õß

∏“μÿ‰π‚μ√‡®π„π√–∫∫π‘‡«»»÷°…“‰¥â®“°√Ÿª∑’Ë 2.30

°“√À¡ÿπ‡«’¬π¢Õß∏“μÿ‰π‚μ√‡®π‡√‘Ë¡μâπ∑’Ëæ◊™ æ◊™®–„™â “√ª√–°Õ∫¢Õß∏“μÿ‰π‚μ√‡®π∑’ËÕ¬Ÿà „π√Ÿª

‰π‡μ√μπ”‰ª √â“ß‚ª√μ’π„πæ◊™ ‡¡◊ËÕ —μ«å°‘πæ◊™®–‡ª≈’Ë¬π‰π‚μ√‡®π‰ª‡ªìπ‚ª√μ’π„π —μ«å ´÷Ëß‡ªìπÕß§åª√–°Õ∫

¢Õß‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕ„π√à“ß°“¬ ∫“ß à«ππ”‰ª‡º“º≈“≠‡æ◊ËÕ„Àâæ≈—ßß“π ·≈– —μ«å®–¢—∫∂à“¬¢Õß‡ ’¬ÕÕ°®“°√à“ß°“¬

∑“ßªí  “«–„π√Ÿª°√¥¬Ÿ√‘° ‰π‚μ√‡®π®÷ß°≈—∫‡¢â“ Ÿà∏√√¡™“μ‘ ‡¡◊ËÕ —μ«åμ“¬ ·∫§∑’‡√’¬®–¬àÕ¬ ≈“¬´“° —μ«å

‡°‘¥ “√ª√–°Õ∫·Õ¡‚¡‡π’¬ ́ ÷Ëß‰πμ√‘‰øÕ‘ß·∫§∑’‡√’¬®–‡ª≈’Ë¬π “√ª√–°Õ∫·Õ¡‚¡‡π’¬„Àâ‡ªìπ “√ª√–°Õ∫‰π‰μ√μå

·≈–‰π‡μ√μ μ“¡≈”¥—∫ ́ ÷Ëßæ◊™π” “√ª√–°Õ∫‰π‡μ√μ∫“ß à«π‰ª„™â‡ªìπªÿÜ¬ ∫“ß à«π®–∂Ÿ°¥’‰πμ√‘‰øÕ‘ß·∫§∑’‡√’¬

‡ª≈’Ë¬π°≈—∫‰ª‡ªìπ·°ä ‰π‚μ√‡®π·≈–‰¥‰π‚μ√‡®π¡ÕπÕ°‰´¥å „π∏√√¡™“μ‘®–¡’·∫§∑’‡√’¬Õ’°™π‘¥Àπ÷Ëß§◊Õ

‰π‚μ√‡®πøî°´‘ß·∫§∑’‡√’¬ ´÷ËßÕ“»—¬Õ¬Ÿà∑’Ëª¡√“°æ◊™μ√–°Ÿ≈∂—Ë« “¡“√∂μ√÷ß·°ä ‰π‚μ√‡®π„π∫√√¬“°“»·≈â«

‡ª≈’Ë¬π‡ªìπªÿÜ¬‰π‡μ√μ ”À√—∫æ◊™„™â„π°“√‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ  à«π´“°æ◊™´“° —μ«åπÈ”∑’Ëμ“¬®–∑—∫∂¡°≈“¬‡ªìπªî‚μ√‡≈’¬¡

°“√‡º“‰À¡âªî‚μ√‡≈’¬¡„π‚√ßß“πÕÿμ “À°√√¡®–∑”„Àâ‡°‘¥·°ä ‰π‚μ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å°≈—∫§◊π Ÿà∫√√¬“°“»‰¥âÕ’°

π—°‡√’¬π®–‡ÀÁπ§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë´—∫´âÕπ„π “¬„¬Õ“À“√ ´÷Ëß¡’°“√À¡ÿπ‡«’¬π¢Õß “√„π∏√√¡™“μ‘‚¥¬ ‘Ëß¡’™’«‘μ

¥—ßπ’È

‰π‡μ√μ  (  NO3
� )

N O2

°“√μ√÷ß‰π‚μ√‡®π
N2

 —μ«å°‘πæ◊™

¬àÕ¬ ≈“¬

  “√ª√–°Õ∫·Õ¡‚¡‡π’¬ (  NH4
� )

‰π‰μ√μå (  NO2
� )

 “√ª√–°Õ∫·Õ¡‚¡‡π’¬

¥’‰πμ√‘‰øÕ‘ß
·∫§∑’‡√’¬

  NO3
�

πÈ”„μâ¥‘π ·æ≈ß°åμÕπæ◊™

(  NH4
� )

‰´¬“‚π·∫§∑’‡√’¬ ‡πà“‡ªóòÕ¬

°“√μ√÷ß‰π‚μ√‡®π

 —μ«å°‘π —μ«å

‰πμ√‘‰øÕ‘ß
·∫§∑’‡√’¬

√Ÿª∑’Ë 2.30 «—Ø®—°√‰π‚μ√‡®π

‰π‚μ√‡®πøî°´‘ß·∫§∑’‡√’¬
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·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å

μ“¬ºŸâº≈‘μÕ“À“√·≈–·°ä ÕÕ°´‘‡®π

 “√Õπ‘π∑√’¬å

∂Ÿ°¬àÕ¬ ≈“¬‚¥¬ºŸâ ≈“¬ “√Õ‘π∑√’¬å

´“°Õ‘π∑√’¬å
μ“¬

ºŸâ∫√‘‚¿§

√Ÿª∑’Ë 2.31 °“√À¡ÿπ‡«’¬π “√‚¥¬ ‘Ëß¡’™’«‘μ

®“°√Ÿª∑’Ë 2.31  · ¥ß«à“ºŸâº≈‘μ§◊Õæ◊™ πÕ°®“°®–„ÀâÕ“À“√·≈â«¬—ß„Àâ·°ä ÕÕ°´‘‡®π‡æ◊ËÕ„™â„π°“√À“¬„®

¢Õß —μ«å ‡¡◊ËÕºŸâ∫√‘‚¿§À“¬„®®–„Àâæ≈—ßß“π·≈–ª≈àÕ¬·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥åÕÕ°¡“ ´÷Ëßæ◊™π”‰ª„™â‡ªìπ«—μ∂ÿ¥‘∫

„π°“√ —ß‡§√“–Àå¥â«¬· ß ‡¡◊ËÕºŸâ∫√‘‚¿§·≈–ºŸâº≈‘μμ“¬≈ß®–‡ªìπ´“°Õ‘π∑√’¬å ·≈â«∂Ÿ°ºŸâ ≈“¬ “√Õ‘π∑√’¬å¬àÕ¬

 ≈“¬‰ª‡ªìπ “√Õπ‘π∑√’¬å ÷́ËßºŸâº≈‘μ “¡“√∂π”‰ª„™â„π°“√‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ‰¥âÕ’°

1.8 ¥ÿ≈¬¿“æ¢Õß√–∫∫π‘‡«»

¥ÿ≈¬¿“æ¢Õß√–∫∫π‘‡«»‡ªìπ¿“«–∑’ËÕß§åª√–°Õ∫μà“ßÊ „π√–∫∫π‘‡«»∑—Èßªí®®—¬∑“ß°“¬¿“æ·≈–

™’«¿“æ¡’ —¥ à«π„πª√‘¡“≥∑’Ë‡À¡“– ¡ ‡™àπ √–∫∫π‘‡«»∑’Ëª√–°Õ∫¥â«¬°≈ÿà¡ ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’Ë¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—π„π

≈—°…≥– “¬„¬Õ“À“√∑’Ë¡’ºŸâº≈‘μ·≈–ºŸâ∫√‘‚¿§„π —¥ à«π∑’Ë‡À¡“– ¡®–‡ªìπ√–∫∫π‘‡«»∑’Ë¡’§«“¡ ¡¥ÿ≈  ́ ÷Ëß·∫àßÕÕ°‡ªìπ

1. °≈‰°¢Õß°“√√—°…“¥ÿ≈¬¿“æ„π√–∫∫π‘‡«» ®–¡’°“√√—°…“ ¡¥ÿ≈ 2 ≈—°…≥– ¥—ßπ’È

1.1  ¡¥ÿ≈¢Õß°“√À¡ÿπ‡«’¬π “√·≈–°“√∂à“¬∑Õ¥æ≈—ßß“π„Àâ‡À¡“– ¡

1.2  ¡¥ÿ≈¢Õßª√–™“°√„π ‘Ëß¡’™’«‘μ ‡™àπ °“√§«∫§ÿ¡°“√≈à“‡À¬◊ËÕ‚¥¬®—¥„Àâª√‘¡“≥¢ÕßºŸâ≈à“·≈–

‡À¬◊ËÕÕ¬Ÿà„π —¥ à«π∑’Ë‡À¡“– ¡®–™à«¬§«∫§ÿ¡®”π«πª√–™“°√„π√–∫∫π‘‡«»„Àâ‡°‘¥§«“¡ ¡¥ÿ≈

°√“ø∑’Ë 2.1 · ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßºŸâ≈à“°—∫‡À¬◊ËÕ

®”
π«

πª
√–

™“
°√

‡À¬◊ËÕ

ºŸâ≈à“

‡«≈“

บอร์ดความรู้ตามหัวข้อที่ได้รับ

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I
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·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å

μ“¬ºŸâº≈‘μÕ“À“√·≈–·°ä ÕÕ°´‘‡®π

 “√Õπ‘π∑√’¬å

∂Ÿ°¬àÕ¬ ≈“¬‚¥¬ºŸâ ≈“¬ “√Õ‘π∑√’¬å

´“°Õ‘π∑√’¬å
μ“¬

ºŸâ∫√‘‚¿§

√Ÿª∑’Ë 2.31 °“√À¡ÿπ‡«’¬π “√‚¥¬ ‘Ëß¡’™’«‘μ

®“°√Ÿª∑’Ë 2.31  · ¥ß«à“ºŸâº≈‘μ§◊Õæ◊™ πÕ°®“°®–„ÀâÕ“À“√·≈â«¬—ß„Àâ·°ä ÕÕ°´‘‡®π‡æ◊ËÕ„™â„π°“√À“¬„®

¢Õß —μ«å ‡¡◊ËÕºŸâ∫√‘‚¿§À“¬„®®–„Àâæ≈—ßß“π·≈–ª≈àÕ¬·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥åÕÕ°¡“ ´÷Ëßæ◊™π”‰ª„™â‡ªìπ«—μ∂ÿ¥‘∫

„π°“√ —ß‡§√“–Àå¥â«¬· ß ‡¡◊ËÕºŸâ∫√‘‚¿§·≈–ºŸâº≈‘μμ“¬≈ß®–‡ªìπ´“°Õ‘π∑√’¬å ·≈â«∂Ÿ°ºŸâ ≈“¬ “√Õ‘π∑√’¬å¬àÕ¬

 ≈“¬‰ª‡ªìπ “√Õπ‘π∑√’¬å ÷́ËßºŸâº≈‘μ “¡“√∂π”‰ª„™â„π°“√‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ‰¥âÕ’°

1.8 ¥ÿ≈¬¿“æ¢Õß√–∫∫π‘‡«»

¥ÿ≈¬¿“æ¢Õß√–∫∫π‘‡«»‡ªìπ¿“«–∑’ËÕß§åª√–°Õ∫μà“ßÊ „π√–∫∫π‘‡«»∑—Èßªí®®—¬∑“ß°“¬¿“æ·≈–

™’«¿“æ¡’ —¥ à«π„πª√‘¡“≥∑’Ë‡À¡“– ¡ ‡™àπ √–∫∫π‘‡«»∑’Ëª√–°Õ∫¥â«¬°≈ÿà¡ ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’Ë¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—π„π

≈—°…≥– “¬„¬Õ“À“√∑’Ë¡’ºŸâº≈‘μ·≈–ºŸâ∫√‘‚¿§„π —¥ à«π∑’Ë‡À¡“– ¡®–‡ªìπ√–∫∫π‘‡«»∑’Ë¡’§«“¡ ¡¥ÿ≈  ́ ÷Ëß·∫àßÕÕ°‡ªìπ

1. °≈‰°¢Õß°“√√—°…“¥ÿ≈¬¿“æ„π√–∫∫π‘‡«» ®–¡’°“√√—°…“ ¡¥ÿ≈ 2 ≈—°…≥– ¥—ßπ’È

1.1  ¡¥ÿ≈¢Õß°“√À¡ÿπ‡«’¬π “√·≈–°“√∂à“¬∑Õ¥æ≈—ßß“π„Àâ‡À¡“– ¡

1.2  ¡¥ÿ≈¢Õßª√–™“°√„π ‘Ëß¡’™’«‘μ ‡™àπ °“√§«∫§ÿ¡°“√≈à“‡À¬◊ËÕ‚¥¬®—¥„Àâª√‘¡“≥¢ÕßºŸâ≈à“·≈–

‡À¬◊ËÕÕ¬Ÿà„π —¥ à«π∑’Ë‡À¡“– ¡®–™à«¬§«∫§ÿ¡®”π«πª√–™“°√„π√–∫∫π‘‡«»„Àâ‡°‘¥§«“¡ ¡¥ÿ≈

°√“ø∑’Ë 2.1 · ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßºŸâ≈à“°—∫‡À¬◊ËÕ

®”
π«

πª
√–

™“
°√

‡À¬◊ËÕ

ºŸâ≈à“

‡«≈“
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®“°°√“ø∑’Ë 2.1   æ∫«à“¢≥–∑’ËºŸâ≈à“¡’®”π«π¡“°¢÷Èπ ®”π«π‡À¬◊ËÕ®–≈¥≈ß ∑”„ÀâºŸâ≈à“¢“¥Õ“À“√

®÷ßμ“¬‰ª ®”π«π‡À¬◊ËÕ®÷ß§àÕ¬Ê ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®π∑”„Àâ¡’Õ“À“√ ¡∫Ÿ√≥å ‡¡◊ËÕºŸâ≈à“¡’Õ“À“√¡“°¢÷Èπ°Á®–¢¬“¬æ—π∏ÿå

‡æ‘Ë¡®”π«π¡“°¢÷Èπ·≈–≈à“‡À¬◊ËÕ ∑”„Àâ®”π«π‡À¬◊ËÕ≈¥≈ß ¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß®”π«πª√–™“°√ ≈—∫°—π‡™àππ’È

Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß„π√–∫∫π‘‡«»

2. ªí®®—¬∑’Ë∑”„Àâ‡ ’¬¥ÿ≈¬¿“æ„π√–∫∫π‘‡«»  ¥ÿ≈¬¿“æ„π√–∫∫π‘‡«»Õ“®®–‡ ’¬‰ª‡π◊ËÕß®“°ªí®®—¬μà“ßÊ

¥—ßπ’È

2.1 ªí®®—¬∑’Ë‡°‘¥®“°∏√√¡™“μ‘ ‡™àπ ‰ø‰À¡âªÉ“ πÈ”∑à«¡ ·ºàπ¥‘π‰À« ¿Ÿ‡¢“‰ø√–‡∫‘¥ ÷́Ëß‡°‘¥¢÷Èπ

πâÕ¬¡“°·≈–π“πÊ ®÷ß®–‡°‘¥¢÷Èπ§√—ÈßÀπ÷Ëß

2.2 ªí®®—¬∑’Ë‡°‘¥®“°°“√°√–∑”¢Õß¡πÿ…¬å ‡™àπ °“√μ—¥‰¡â∑”≈“¬ªÉ“ °“√„™âæ◊Èπ∑’Ë„π°“√æ—≤π“

Õÿμ “À°√√¡ °“√°àÕ √â“ßÕ“§“√∫â“π‡√◊Õπ °“√°√–∑”¢Õß¡πÿ…¬å ∑”„Àâ¥ÿ≈¬¿“æ„π√–∫∫π‘‡«»‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª

Õ¬à“ß√«¥‡√Á« ‡π◊ËÕß®“° “‡Àμÿμà“ßÊ ¥—ßπ’È

- °“√‡æ‘Ë¡®”π«πª√–™“°√·≈–°“√¬â“¬∂‘Ëπ

- §«“¡°â“«Àπâ“∑“ß«‘∑¬“»“ μ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

- ¢“¥§«“¡μ√–Àπ—°„π°“√√à«¡¡◊Õ°—π√—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

- ¢“¥§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫«‘∑¬“»“ μ√å √–∫∫π‘‡«» ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

  °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 6

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. ‰ÕπÈ”„π∫√√¬“°“»‡°‘¥®“°°√–∫«π°“√„¥„π∏√√¡™“μ‘

2. ®ßÕÕ°·∫∫°“√∑¥≈Õß‡æ◊ËÕ∑¥ Õ∫ ‘Ëß∑’Ë‰¥â®“°°“√À“¬„®¢Õß —μ«å

3. °“√À¡ÿπ‡«’¬π¢Õß∏“μÿ§“√å∫Õπ®“°æ◊™¡“ Ÿà —μ«å‡°‘¥¢÷Èπ‚¥¬«‘∏’„¥ ·≈–°“√À¡ÿπ‡«’¬π¢Õß∏“μÿ§“√å∫Õπ

®“° —μ«å‰ª Ÿàæ◊™‡°‘¥®“°°√–∫«π°“√„¥

4. ∏“μÿ‰π‚μ√‡®π„π¥‘π‡°‘¥®“°°√–∫«π°“√„¥

5. ªí®®—¬∑’Ë∑”„Àâ‡ ’¬¥ÿ≈¬¿“æ„π√–∫∫π‘‡«»¡“°∑’Ë ÿ¥§◊ÕÕ–‰√ ®ßÕ∏‘∫“¬æ√âÕ¡∑—Èß¬°μ—«Õ¬à“ß π—∫ πÿπ

§”Õ∏‘∫“¬

2.  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘

 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ (environment) À¡“¬∂÷ß  ‘Ëßμà“ßÊ ∑’ËÕ¬Ÿà√Õ∫μ—«‡√“

∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘ (natural resources) À¡“¬∂÷ß  ‘Ëß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡Õßμ“¡∏√√¡™“μ‘ ·≈–¡πÿ…¬å “¡“√∂

π”‰ª„™âª√–‚¬™πå ‰¥â·°à ¥‘π ·√à∏“μÿ ªÉ“‰¡â  —μ«åªÉ“ πÈ” ·≈–Õ“°“» ∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘®÷ß‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß

1.	ครูทบทวนบทเรียนเรื่องระบบนิเวศและ

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

2.	ครูซักถามนักเรียน

	 ค�ำถำม	:

	 	 -	 สิ่งแวดล้อมมีผลต่อสิ่งมีชี วิตหรือไม่	

อย่างไร

	 	 -	 สิ่งมีชีวิตมีผลต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่	

อย่างไร

ค�ำส�ำคัญ (Key word)

	 1.	สิ่งแวดล้อม	(environment)

	 2.	ทรัพยากรธรรมชาติ	(natural	resources)

	 3.	สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	(physical	

	 	environment)

	 4.	สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	(biological	

	 	environment)

	 5.	ปัจจัยจ�ากัด	(limiting	factor)

	 6.	การปรับตัวด้านรูปร่างลักษณะ	

	 	(morphological	adaptation)

	 7.	การปรับตัวด้านสรีระ	(physiological	

	 	adaptation)

	 8.	การปรับตัวด้านพฤติกรรม	(behavioral			

	 	adaptation)

	 9.	การเปลี่ยนแปลงแทนที่	(succession)

	 10.	การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ	

	 	(primary	succession)

	 11.	การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ	

	 	(secondary	succession)

	 12.	มลพิษ	(pollution)

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

ให้นกัเรียนศกึษาเพิม่เตมิตามหวัข้อท่ีได้รับจาก	

search	engine	ต่างๆ

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

	 	 โดยนักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมและจัดท�าบอร์

	 	 ความรู้พร้อมทั้งน�าเสนอหน้าชั้นเรียน

3.	นักเรียนสรุปความรู้ในรูปแบบรายงาน

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	65-77

2.	ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน	กลุ่มละ	3-5	คน	เพื่อ

รวมกลุ่มกันศึกษาหัวข้อต่อไปนี้

	 	 -		สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

	 	 -		ทรัพยากรธรรมชาติ

	 	 -		การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต

	 	 -		การเปลี่ยนแปลงแทนที่

	 	 -		การเสื่อมโทรมของทรัพยากร

	 	 -		การอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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√Ÿª∑’Ë 2.32 ÕŸ∞„π∑–‡≈∑√“¬

¢Õß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡π◊ËÕß®“° ‘Ëß·«¥≈âÕ¡Àπ÷ËßÕ“®ª√–°Õ∫¥â«¬ ‘Ëß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπμ“¡∏√√¡™“μ‘ ·≈– ‘Ëß∑’Ë¡πÿ…¬å

 √â“ß¢÷Èπ¡’∑—Èß ‘Ëß¡’™’«‘μ·≈–‰¡à¡’™’«‘μ ¥—ßπ—Èπ ®÷ßÕ“®®”·π° ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‰¥â‡ªìπ 2 ª√–‡¿∑ ¥—ßπ’È

1.  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑“ß°“¬¿“æ (physical environment) §◊Õ  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’Ë‰¡à¡’™’«‘μ ‡™àπ Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ §«“¡™◊Èπ

°√–· ≈¡ °√–· πÈ” Õ“°“» ·√à∏“μÿ §«“¡‡ªìπ°√¥-‡∫  ¿Ÿ‡¢“ °âÕπÀ‘π ·¡àπÈ” √«¡∑—ÈßÕ“§“√∫â“π‡√◊Õπ∑’Ë

¡πÿ…¬å √â“ß¢÷Èπ

2.  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑“ß™’«¿“æ (biological environment) §◊Õ  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’Ë¡’™’«‘μ ‡™àπ æ◊™  —μ«å ¡πÿ…¬å

 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑ÿ°™π‘¥¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ°“√‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ °“√¥”√ß™’«‘μ °“√·æ√à°√–®“¬¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ„π

√–∫∫π‘‡«» ‡π◊ËÕß®“° ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·μà≈–™π‘¥¡’§«“¡ ”§—≠μàÕ ‘Ëß¡’™’«‘μ·μ°μà“ß°—π À“°ªí®®—¬„¥¡’§«“¡®”‡ªìπ

μàÕ ‘Ëß¡’™’«‘μ¡“°  ∂â“¢“¥‰ª®–∑”„Àâ ‘Ëß¡’™’«‘μ™π‘¥π—Èπ¥”√ß™’«‘μÕ¬Ÿà ‰¡à‰¥â ‡√’¬°ªí®®—¬π—Èπ«à“ ªí®®—¬®”°—¥ (limiting

factor) ¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μπ—ÈπÊ ‡™àπ ·°ä ÕÕ°´‘‡®π‡ªìπªí®®—¬®”°—¥¢Õß¡πÿ…¬å ∂â“¡πÿ…¬å¢“¥·°ä ÕÕ°´‘‡®π®–∑”„Àâ

‡ ’¬™’«‘μ

 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑“ß°“¬¿“æ¡’§«“¡ ”§—≠¥—ßπ’È

1. · ß «à“ß ¡’§«“¡ ”§—≠μàÕæ◊™·≈– —μ«å æ◊™¡’§≈Õ‚√øî≈≈å ́ ÷Ëß‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫æ≈—ßß“π· ß®“°¥«ßÕ“∑‘μ¬å

®–π”‰ª„™â‡ªìπæ≈—ßß“π„π°√–∫«π°“√ —ß‡§√“–Àå¥â«¬· ß æ◊™·μà≈–™π‘¥μâÕß°“√ª√‘¡“≥· ß·μ°μà“ß°—π ‡™àπ

μâπ¡–≈‘μâÕß°“√· ßª√‘¡“≥¡“° ·μàμâπæ≈Ÿ¥à“ßμâÕß°“√· ß‡æ’¬ß‡≈Á°πâÕ¬  —μ«å∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà „π∫√‘‡«≥∑’Ë¡’æ◊™

¥—ß°≈à“«®÷ß¡’§«“¡·μ°μà“ß°—π

πÕ°®“°π’È· ß «à“ß¬—ß¡’º≈μàÕ —μ«å∫“ß™π‘¥ ‡™àπ π°ŒŸ° π°§â“ß§“« ´÷Ëß™Õ∫ÕÕ°À“°‘π„π‡«≈“

°≈“ß§◊π  ‡π◊ËÕß®“°¡’· ß «à“ßπâÕ¬  à«π —μ«åÀ≈“¬™π‘¥ÕÕ°À“°‘π„π‡«≈“°≈“ß«—π ‡™àπ π° ‰°à º’‡ ◊ÈÕ «—«

2. Õÿ≥À¿Ÿ¡‘  ‘Ëß¡’™’«‘μ à«π„À≠à¥”√ß™’«‘μÕ¬à“ßª°μ‘„π™à«ßÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ª√–¡“≥ 10-30 Õß»“‡´≈‡ ’́¬ 

„π√–∫∫π‘‡«»∑’Ë¡’Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ÿß¡“°  ¡’ —μ«åÕ“»—¬Õ¬ŸàπâÕ¬∑—Èß®”π«π ™π‘¥ ·≈–ª√‘¡“≥ ‡™àπ √–∫∫π‘‡«»∑–‡≈∑√“¬¡’ÕŸ∞

π°°√–®Õ°‡∑» ·¡≈ß ·≈–ßŸ∫“ß™π‘¥ æ◊™∑’Ë¢÷Èπ„π∑–‡≈∑√“¬„∫®–‡ª≈’Ë¬π‰ª‡ªìπÀπ“¡‡æ◊ËÕ≈¥Õ—μ√“°“√§“¬πÈ”

‡™àπ μâπ°√–∫Õß‡æ™√ °“√ßÕ°¢Õß‡¡≈Á¥æ◊™®–ßÕ°‰¥â¥’∑’ËÕÿ≥À¿Ÿ¡‘‡À¡“– ¡ §◊Õ ª√–¡“≥ 20-40 Õß»“‡´≈‡´’¬ 

 à«π∫√‘‡«≥¢—È«‚≈°¡’ —μ«åÕ“»—¬Õ¬ŸàπâÕ¬ ‡™àπ À¡’¢“« π°‡æπ°«‘π

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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√Ÿª∑’Ë 2.32 ÕŸ∞„π∑–‡≈∑√“¬

¢Õß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡π◊ËÕß®“° ‘Ëß·«¥≈âÕ¡Àπ÷ËßÕ“®ª√–°Õ∫¥â«¬ ‘Ëß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπμ“¡∏√√¡™“μ‘ ·≈– ‘Ëß∑’Ë¡πÿ…¬å

 √â“ß¢÷Èπ¡’∑—Èß ‘Ëß¡’™’«‘μ·≈–‰¡à¡’™’«‘μ ¥—ßπ—Èπ ®÷ßÕ“®®”·π° ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‰¥â‡ªìπ 2 ª√–‡¿∑ ¥—ßπ’È

1.  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑“ß°“¬¿“æ (physical environment) §◊Õ  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’Ë‰¡à¡’™’«‘μ ‡™àπ Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ §«“¡™◊Èπ

°√–· ≈¡ °√–· πÈ” Õ“°“» ·√à∏“μÿ §«“¡‡ªìπ°√¥-‡∫  ¿Ÿ‡¢“ °âÕπÀ‘π ·¡àπÈ” √«¡∑—ÈßÕ“§“√∫â“π‡√◊Õπ∑’Ë

¡πÿ…¬å √â“ß¢÷Èπ

2.  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑“ß™’«¿“æ (biological environment) §◊Õ  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’Ë¡’™’«‘μ ‡™àπ æ◊™  —μ«å ¡πÿ…¬å

 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑ÿ°™π‘¥¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ°“√‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ °“√¥”√ß™’«‘μ °“√·æ√à°√–®“¬¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ„π

√–∫∫π‘‡«» ‡π◊ËÕß®“° ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·μà≈–™π‘¥¡’§«“¡ ”§—≠μàÕ ‘Ëß¡’™’«‘μ·μ°μà“ß°—π À“°ªí®®—¬„¥¡’§«“¡®”‡ªìπ

μàÕ ‘Ëß¡’™’«‘μ¡“°  ∂â“¢“¥‰ª®–∑”„Àâ ‘Ëß¡’™’«‘μ™π‘¥π—Èπ¥”√ß™’«‘μÕ¬Ÿà ‰¡à‰¥â ‡√’¬°ªí®®—¬π—Èπ«à“ ªí®®—¬®”°—¥ (limiting

factor) ¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μπ—ÈπÊ ‡™àπ ·°ä ÕÕ°´‘‡®π‡ªìπªí®®—¬®”°—¥¢Õß¡πÿ…¬å ∂â“¡πÿ…¬å¢“¥·°ä ÕÕ°´‘‡®π®–∑”„Àâ

‡ ’¬™’«‘μ

 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑“ß°“¬¿“æ¡’§«“¡ ”§—≠¥—ßπ’È

1. · ß «à“ß ¡’§«“¡ ”§—≠μàÕæ◊™·≈– —μ«å æ◊™¡’§≈Õ‚√øî≈≈å ́ ÷Ëß‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫æ≈—ßß“π· ß®“°¥«ßÕ“∑‘μ¬å

®–π”‰ª„™â‡ªìπæ≈—ßß“π„π°√–∫«π°“√ —ß‡§√“–Àå¥â«¬· ß æ◊™·μà≈–™π‘¥μâÕß°“√ª√‘¡“≥· ß·μ°μà“ß°—π ‡™àπ

μâπ¡–≈‘μâÕß°“√· ßª√‘¡“≥¡“° ·μàμâπæ≈Ÿ¥à“ßμâÕß°“√· ß‡æ’¬ß‡≈Á°πâÕ¬  —μ«å∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà „π∫√‘‡«≥∑’Ë¡’æ◊™

¥—ß°≈à“«®÷ß¡’§«“¡·μ°μà“ß°—π

πÕ°®“°π’È· ß «à“ß¬—ß¡’º≈μàÕ —μ«å∫“ß™π‘¥ ‡™àπ π°ŒŸ° π°§â“ß§“« ´÷Ëß™Õ∫ÕÕ°À“°‘π„π‡«≈“

°≈“ß§◊π  ‡π◊ËÕß®“°¡’· ß «à“ßπâÕ¬  à«π —μ«åÀ≈“¬™π‘¥ÕÕ°À“°‘π„π‡«≈“°≈“ß«—π ‡™àπ π° ‰°à º’‡ ◊ÈÕ «—«

2. Õÿ≥À¿Ÿ¡‘  ‘Ëß¡’™’«‘μ à«π„À≠à¥”√ß™’«‘μÕ¬à“ßª°μ‘„π™à«ßÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ª√–¡“≥ 10-30 Õß»“‡´≈‡ ’́¬ 

„π√–∫∫π‘‡«»∑’Ë¡’Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ÿß¡“°  ¡’ —μ«åÕ“»—¬Õ¬ŸàπâÕ¬∑—Èß®”π«π ™π‘¥ ·≈–ª√‘¡“≥ ‡™àπ √–∫∫π‘‡«»∑–‡≈∑√“¬¡’ÕŸ∞

π°°√–®Õ°‡∑» ·¡≈ß ·≈–ßŸ∫“ß™π‘¥ æ◊™∑’Ë¢÷Èπ„π∑–‡≈∑√“¬„∫®–‡ª≈’Ë¬π‰ª‡ªìπÀπ“¡‡æ◊ËÕ≈¥Õ—μ√“°“√§“¬πÈ”

‡™àπ μâπ°√–∫Õß‡æ™√ °“√ßÕ°¢Õß‡¡≈Á¥æ◊™®–ßÕ°‰¥â¥’∑’ËÕÿ≥À¿Ÿ¡‘‡À¡“– ¡ §◊Õ ª√–¡“≥ 20-40 Õß»“‡´≈‡´’¬ 

 à«π∫√‘‡«≥¢—È«‚≈°¡’ —μ«åÕ“»—¬Õ¬ŸàπâÕ¬ ‡™àπ À¡’¢“« π°‡æπ°«‘π
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3. πÈ”À√◊Õ§«“¡™◊Èπ  πÈ”‡ªìπ ‘Ëß®”‡ªìπ„π°“√¥”√ß™’«‘μ¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ·≈–‡ªìπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬¥â«¬ §«“¡™◊Èπ

„π∫√√¬“°“»‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ªμ“¡ƒ¥Ÿ°“≈ ÷́Ëß¡’º≈μàÕ ‘Ëß¡’™’«‘μ∑—Èßæ◊™·≈– —μ«å „π‡¢μ√âÕπΩπμ°™ÿ°®–¡’æ—π∏ÿåæ◊™

·≈– —μ«åÀ≈“¬™π‘¥ ´÷Ëß¡“°°«à“„π‡¢μÀπ“«∑’Ë¡’Õ“°“»·Àâß·≈âß

4. ·√à∏“μÿ·≈–·°ä   ·√à∏“μÿ∑’ËÕ¬Ÿà„π¥‘π¡’º≈μàÕ°“√‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ¢Õßæ◊™  —μ«å∫“ß™π‘¥°‘π·√à∏“μÿ„π¥‘π

‡æ◊ËÕ°“√¥”√ß™’«‘μ ·√à∏“μÿ·≈–·°ä ∑’Ë ”§—≠ ‰¥â·°à ÕÕ°´‘‡®π ‰π‚μ√‡®π §“√å∫Õπ øÕ øÕ√—  ‚´‡¥’¬¡ ·≈–

‚æ·∑ ‡´’¬¡ „π√–∫∫π‘‡«»∑’Ëμà“ß°—π®–¡’ª√‘¡“≥·√à∏“μÿμà“ß°—π ª√‘¡“≥·√à∏“μÿ∑’Ë‡À¡“– ¡®–™à«¬„Àâ ‘Ëß¡’™’«‘μ

‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ‰¥â¥’ ·μà∫“ß§√—Èß∂â“¡’·√à∏“μÿ¡“°‡°‘π‰ª®–¡’º≈‰ª∑”≈“¬ ‘Ëß¡’™’«‘μ™π‘¥π—Èπ ‡™àπ „π∑–‡≈ “∫∫“ß·Ààß

¡’·√à∏“μÿ‚§∫Õ≈μå¡“°‡°‘π‰ª ∑”„Àâ·æ≈ß°åμÕπæ◊™À¬ÿ¥°“√‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ·≈–‰¡à “¡“√∂·æ√àæ—π∏ÿå‰¥â

5. §«“¡‡ªìπ°√¥-‡∫ ¢Õß¥‘π·≈–πÈ”  æ◊™·μà≈–™π‘¥®–‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ‰¥â¥’„π¥‘π∑’Ë¡’§à“§«“¡‡ªìπ°√¥-‡∫ 

·μ°μà“ß°—π ∂â“§«“¡‡ªìπ°√¥-‡∫ ¢Õß¥‘π·≈–πÈ”‰¡à‡À¡“– ¡®–¡’º≈μàÕ°“√¥”√ß™’«‘μ¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ ‡™àπ ∂â“

§«“¡‡ªìπ°√¥-‡∫ ¢Õß¥‘π·≈–πÈ”μË”°«à“ 5 À√◊Õ Ÿß°«à“ 9  Õ“®∑”„Àâæ◊™‰¡à‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ·≈–μ“¬‰¥â

6. §«“¡‡§Á¡¢Õß¥‘π  æ◊™ à«π„À≠à‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ‰¥â¥’„π¥‘π∑—Ë«Ê ‰ª  ´÷Ëß¡’‡°≈◊Õ‚´‡¥’¬¡§≈Õ‰√¥åπâÕ¬¡“°

·μàæ◊™∫“ß™π‘¥ “¡“√∂‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ‰¥â¥’„π¥‘π°√àÕ¬À√◊Õ¥‘π‡§Á¡ ‡™àπ º—°∫ÿâß∑–‡≈ ‚°ß°“ß μâπ™–§√“¡

√Ÿª∑’Ë 2.33 °«“ß°‘ππÈ” √Ÿª∑’Ë 2.34 ¡â“πÈ”Õ“»—¬Õ¬Ÿà„ππÈ”

√Ÿª∑’Ë 2.35 μâπ‚°ß°“ß
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2.1 °“√ª√—∫μ—«¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ„π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

√–∫∫π‘‡«»·μà≈–·Ààß®–¡’ ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑’Ë·μ°μà“ß°—π ·≈–‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰¥âμ≈Õ¥‡«≈“  ‘Ëß¡’™’«‘μ
∫“ß™π‘¥„π√–∫∫π‘‡«»®–¡’°“√ª√—∫μ—«„Àâ‡À¡“– ¡°—∫ ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª‡æ◊ËÕ§«“¡Õ¬Ÿà√Õ¥¥—ßπ’È

1. °“√ª√—∫μ—«¥â“π√Ÿª√à“ß≈—°…≥– (morphological adaptation)  ‡ªìπ°“√ª√—∫μ—«¥â“π√Ÿª√à“ß ‚§√ß √â“ß
¢Õß√à“ß°“¬·≈– ’º‘«„Àâ°≈¡°≈◊π°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‡æ◊ËÕ°“√¥”√ß™’«‘μ À≈∫¿—¬ ·≈–À“Õ“À“√ ‡™àπ μ—Í°·μπ°‘Ëß‰¡â¡’
√Ÿª√à“ß·≈– ’º‘«§≈â“¬°‘Ëß‰¡â‡æ◊ËÕæ√“ßμ—«„Àâ√Õ¥æâπ®“°»—μ√Ÿ ®‘Èß®°‡ª≈’Ë¬π ’º‘«„Àâ§≈â“¬°—∫ºπ—ß∑’Ë‡°“–‡æ◊ËÕÀ“
Õ“À“√·≈–À≈∫»—μ√Ÿ °∫„ππ“¢â“«‡ª≈’Ë¬π ’º‘«§≈â“¬ø“ß¢â“«‡æ◊ËÕ§«“¡Õ¬Ÿà√Õ¥

2. °“√ª√—∫μ—«¥â“π √’√– (physiological adaptation)  ‡ªìπ°“√ª√—∫μ—«¥â“π°≈‰°·≈–Àπâ“∑’Ë¢Õß
Õ«—¬«–μà“ßÊ ‡™àπ μâπ°√–∫Õß‡æ™√ ´÷Ëß‡ªìπæ◊™∑’Ë¢÷Èπ„π∑’Ë·Àâß·≈âß®–‡ª≈’Ë¬π„∫‰ª‡ªìπÀπ“¡‡æ◊ËÕ≈¥Õ—μ√“°“√§“¬πÈ”
¡’≈”μâπÕ«∫‡æ◊ËÕ‡°Á∫πÈ”

3. °“√ª√—∫μ—«¥â“πæƒμ‘°√√¡ (behavioral adaptation)  ‡ªìπ°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬πæƒμ‘°√√¡„Àâ‡À¡“– ¡
„π°“√¥”√ß™’«‘μ„π·À≈àß∑’ËÕ¬Ÿà ´÷ËßÕ“®‡ªìπ°“√ª√—∫μ—«™—Ë«§√“«À√◊Õ∂“«√°Á ‰¥â ‡™àπ °“√ª√—∫μ—«¢Õß°∫„πƒ¥Ÿ·≈âß
‡π◊ËÕß®“°¢“¥·§≈πÕ“À“√‚¥¬°∫®–Õ¬Ÿàπ‘ËßÊ ·≈–À≈∫Õ¬Ÿà„π√Ÿ ‡æ◊ËÕ≈¥°“√„™âæ≈—ßß“π ≈¥Õ—μ√“°“√‡º“º≈“≠
Õ“À“√„π√à“ß°“¬ °∫¡’™’«‘μÕ¬Ÿà√Õ¥®π∂÷ßƒ¥ŸΩπ´÷Ëß¡’Õ“À“√æÕ‡æ’¬ß ®÷ßÕÕ°¡“À“Õ“À“√°‘πμ“¡ª°μ‘ °“√∑’Ëæ◊™
ª√—∫μ—«‚¥¬°“√‡Õπ≈”μâπ‡¢â“À“· ß «à“ß °“√Õæ¬æ¢Õßπ°‡æ◊ËÕÀ≈∫Àπ’Õ“°“»Àπ“«À√◊Õ§«“¡·Àâß·≈âß
º—°μ∫™«“¡’°â“π„∫∑’ËæÕß‡ªìπ°√–‡ª“–‡æ◊ËÕ°“√≈Õ¬πÈ”  °“√ª√—∫μ—«¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ¥—ß°≈à“«®—¥‡ªìπ°“√ª√—∫μ—«∑’Ë∂“«√
 à«πÕ’°—«π“∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà„π∑–‡≈∑√“¬ “¡“√∂ª√—∫μ—«‡æ◊ËÕ¥”√ß™’«‘μÕ¬Ÿà‰¥â„π∑’Ë∑’Ë¡’Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ÿß°«à“ 100 Õß»“ø“‡√π‰Œμå

(ª√–¡“≥ 37.8 Õß»“‡´≈‡ ’́¬ )

°“√ª√—∫μ—«¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ

μ—Í°·μπ¥Õ°‰¡âª√—∫μ—«„Àâ
‡¢â“°—∫¥Õ°‰¡â

®—°®—Ëπ‡¢“ª√—∫μ—«„Àâ‡¢â“°—∫Àπ“¡¢Õßμâπ‰¡â

μâπÀ¡âÕ¢â“«À¡âÕ·°ß≈‘ßª√—∫μ—«
„Àâ‡À¡“–°—∫ ¿“æ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬

π°ª“°Àà“ß®–¬â“¬∂‘Ëπ„πƒ¥ŸÀπ“«

´“≈“¡“π‡¥Õ√å‡ª≈’Ë¬π ’μ—«„Àâ‡¢â“°—∫æ◊Èπ¥‘π

°“√®”»’≈¢Õß°√–√Õ°≈“¬∑Õß

°“√®”»’≈¢Õß°∫
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2.1 °“√ª√—∫μ—«¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ„π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

√–∫∫π‘‡«»·μà≈–·Ààß®–¡’ ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑’Ë·μ°μà“ß°—π ·≈–‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰¥âμ≈Õ¥‡«≈“  ‘Ëß¡’™’«‘μ
∫“ß™π‘¥„π√–∫∫π‘‡«»®–¡’°“√ª√—∫μ—«„Àâ‡À¡“– ¡°—∫ ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª‡æ◊ËÕ§«“¡Õ¬Ÿà√Õ¥¥—ßπ’È

1. °“√ª√—∫μ—«¥â“π√Ÿª√à“ß≈—°…≥– (morphological adaptation)  ‡ªìπ°“√ª√—∫μ—«¥â“π√Ÿª√à“ß ‚§√ß √â“ß
¢Õß√à“ß°“¬·≈– ’º‘«„Àâ°≈¡°≈◊π°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‡æ◊ËÕ°“√¥”√ß™’«‘μ À≈∫¿—¬ ·≈–À“Õ“À“√ ‡™àπ μ—Í°·μπ°‘Ëß‰¡â¡’
√Ÿª√à“ß·≈– ’º‘«§≈â“¬°‘Ëß‰¡â‡æ◊ËÕæ√“ßμ—«„Àâ√Õ¥æâπ®“°»—μ√Ÿ ®‘Èß®°‡ª≈’Ë¬π ’º‘«„Àâ§≈â“¬°—∫ºπ—ß∑’Ë‡°“–‡æ◊ËÕÀ“
Õ“À“√·≈–À≈∫»—μ√Ÿ °∫„ππ“¢â“«‡ª≈’Ë¬π ’º‘«§≈â“¬ø“ß¢â“«‡æ◊ËÕ§«“¡Õ¬Ÿà√Õ¥

2. °“√ª√—∫μ—«¥â“π √’√– (physiological adaptation)  ‡ªìπ°“√ª√—∫μ—«¥â“π°≈‰°·≈–Àπâ“∑’Ë¢Õß
Õ«—¬«–μà“ßÊ ‡™àπ μâπ°√–∫Õß‡æ™√ ´÷Ëß‡ªìπæ◊™∑’Ë¢÷Èπ„π∑’Ë·Àâß·≈âß®–‡ª≈’Ë¬π„∫‰ª‡ªìπÀπ“¡‡æ◊ËÕ≈¥Õ—μ√“°“√§“¬πÈ”
¡’≈”μâπÕ«∫‡æ◊ËÕ‡°Á∫πÈ”

3. °“√ª√—∫μ—«¥â“πæƒμ‘°√√¡ (behavioral adaptation)  ‡ªìπ°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬πæƒμ‘°√√¡„Àâ‡À¡“– ¡
„π°“√¥”√ß™’«‘μ„π·À≈àß∑’ËÕ¬Ÿà ´÷ËßÕ“®‡ªìπ°“√ª√—∫μ—«™—Ë«§√“«À√◊Õ∂“«√°Á‰¥â ‡™àπ °“√ª√—∫μ—«¢Õß°∫„πƒ¥Ÿ·≈âß
‡π◊ËÕß®“°¢“¥·§≈πÕ“À“√‚¥¬°∫®–Õ¬Ÿàπ‘ËßÊ ·≈–À≈∫Õ¬Ÿà„π√Ÿ ‡æ◊ËÕ≈¥°“√„™âæ≈—ßß“π ≈¥Õ—μ√“°“√‡º“º≈“≠
Õ“À“√„π√à“ß°“¬ °∫¡’™’«‘μÕ¬Ÿà√Õ¥®π∂÷ßƒ¥ŸΩπ´÷Ëß¡’Õ“À“√æÕ‡æ’¬ß ®÷ßÕÕ°¡“À“Õ“À“√°‘πμ“¡ª°μ‘ °“√∑’Ëæ◊™
ª√—∫μ—«‚¥¬°“√‡Õπ≈”μâπ‡¢â“À“· ß «à“ß °“√Õæ¬æ¢Õßπ°‡æ◊ËÕÀ≈∫Àπ’Õ“°“»Àπ“«À√◊Õ§«“¡·Àâß·≈âß
º—°μ∫™«“¡’°â“π„∫∑’ËæÕß‡ªìπ°√–‡ª“–‡æ◊ËÕ°“√≈Õ¬πÈ”  °“√ª√—∫μ—«¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ¥—ß°≈à“«®—¥‡ªìπ°“√ª√—∫μ—«∑’Ë∂“«√
 à«πÕ’°—«π“∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà„π∑–‡≈∑√“¬ “¡“√∂ª√—∫μ—«‡æ◊ËÕ¥”√ß™’«‘μÕ¬Ÿà‰¥â„π∑’Ë∑’Ë¡’Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ÿß°«à“ 100 Õß»“ø“‡√π‰Œμå

(ª√–¡“≥ 37.8 Õß»“‡´≈‡ ’́¬ )

°“√ª√—∫μ—«¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ

μ—Í°·μπ¥Õ°‰¡âª√—∫μ—«„Àâ
‡¢â“°—∫¥Õ°‰¡â

®—°®—Ëπ‡¢“ª√—∫μ—«„Àâ‡¢â“°—∫Àπ“¡¢Õßμâπ‰¡â

μâπÀ¡âÕ¢â“«À¡âÕ·°ß≈‘ßª√—∫μ—«
„Àâ‡À¡“–°—∫ ¿“æ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬

π°ª“°Àà“ß®–¬â“¬∂‘Ëπ„πƒ¥ŸÀπ“«

´“≈“¡“π‡¥Õ√å‡ª≈’Ë¬π ’μ—«„Àâ‡¢â“°—∫æ◊Èπ¥‘π

°“√®”»’≈¢Õß°√–√Õ°≈“¬∑Õß

°“√®”»’≈¢Õß°∫
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π—°‡√’¬π “¡“√∂ ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈°“√ª√—∫μ—«¢Õßæ◊™·≈– —μ«å„π∑âÕß∂‘Ëπ·≈–„π√–∫∫π‘‡«»Õ◊ËπÊ ‰¥âÕ’° ´÷Ëß

®–æ∫°“√ª√—∫μ—«¢Õßæ◊™·≈– —μ«åÕ’°À≈“¬ª√–°“√ ∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕ§«“¡Õ¬Ÿà√Õ¥„π√–∫∫π‘‡«»π—Èπ

2.2 °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·∑π∑’Ë

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·∑π∑’Ë∑“ßπ‘‡«»«‘∑¬“ (ecological succession) À¡“¬∂÷ß °“√∑’Ë°≈ÿà¡ ‘Ëß¡’™’«‘μ„π

∏√√¡™“μ‘™π‘¥Àπ÷Ëß∂Ÿ°·∑π∑’Ë ‚¥¬°≈ÿà¡ ‘Ëß¡’™’«‘μ„À¡à ‡¡◊ËÕ ¿“æ·«¥≈âÕ¡¢Õß·À≈àß∑’ËÕ¬Ÿà‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª ·≈–®–

À¬ÿ¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·∑π∑’Ë¢Õß°≈ÿà¡ ‘Ëß¡’™’«‘μ ‡¡◊ËÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¢Õß·À≈àß∑’ËÕ¬Ÿà‰¡à‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ́ ÷Ëß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

·∑π∑’Ë¡’ 2 ·∫∫ ¥—ßπ’È

1. °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·∑π∑’Ë·∫∫ª∞¡¿Ÿ¡‘ (primary succession) ‡ªìπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑’Ë ‰¡à‡§¬¡’

 ‘Ëß¡’™’«‘μπ—Èπ¡“°àÕπ ·μàμàÕ¡“¡’°≈ÿà¡ ‘Ëß¡’™’«‘μ™π‘¥Àπ÷Ëßª√“°Ø¢÷Èπ ·≈–¡’°“√·∑π∑’Ë°—π®π„π∑’Ë ÿ¥‰¥â°≈ÿà¡ ‘Ëß¡’™’«‘μ

¢—Èπ ÿ¥∑â“¬ ‡™àπ æ◊Èπ∑’Ë∑’Ë‰¡à‡§¬¡’À≠â“¢÷Èπ¡“°àÕπ μàÕ¡“¡’À≠â“≠’ËªÿÉπ‡°‘¥¢÷Èπ  „π‡«≈“μàÕ¡“¡’À≠â“·Àâ«À¡Ÿ¢÷Èπ

∑”„ÀâÀ≠â“≠’ËªÿÉπ§àÕ¬Ê ≈¥®”π«π≈ß®π°√–∑—Ëßæ◊Èπ∑’Ëπ—Èπ‡ªìπÀ≠â“·Àâ«À¡Ÿ∑—ÈßÀ¡¥

2. °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·∑π∑’Ë·∫∫∑ÿμ‘¬¿Ÿ¡‘ (secondary succession) ‡ªìπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡¡◊ËÕ¡’

°≈ÿà¡ ‘Ëß¡’™’«‘μ™π‘¥„À¡à‡¢â“‰ª·∑π∑’Ë°≈ÿà¡ ‘Ëß¡’™’«‘μª∞¡¿Ÿ¡‘ ‡™àπ ¿Ÿ‡¢“∑’Ë¡’μâπ‰¡â„À≠à ‡¡◊ËÕ‡°‘¥‰ø‰À¡âªÉ“μâπ‰¡âμ“¬À¡¥

‡¡◊ËÕΩπμ°≈ß¡“®–¡’À≠â“¢÷Èπ·∑π

√Ÿª∑’Ë 2.36 °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·∑π∑’Ë·∫∫ª∞¡¿Ÿ¡‘

➡

➡

➡

¡’‰≈‡§π‡°“–∑’Ë°âÕπÀ‘π

¡’μâπ‰¡â¢π“¥„À≠à‡°‘¥¢÷ÈπªÉ“∑’ËÕÿ¥¡ ¡∫Ÿ√≥å

¡’μâπÀ≠â“¢π“¥‡≈Á°‡°‘¥¢÷Èπ
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ªí®®—¬∑’Ë¡’º≈μàÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·∑π∑’Ë  ¡’¥—ßπ’È

1. ªí®®—¬∑“ß°“¬¿“æ  ‡ªìπªí®®—¬∑’Ë‡°‘¥®“° ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’Ë‰¡à¡’™’«‘μ ‰¥â·°à Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ §«“¡™◊Èπ πÈ” Õ“°“»

≈—°…≥–¿Ÿ¡‘ª√–‡∑» ·≈–¿—¬∏√√¡™“μ‘ ‡™àπ ¿Ÿ‡¢“‰ø√–‡∫‘¥ ·ºàπ¥‘π‰À« πÈ”∑à«¡ ∂â“‡°‘¥®“°¿—¬∏√√¡™“μ‘

®–‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬à“ß√«¥‡√Á« ´÷ËßÕ“®∑”„Àâ¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß®“° ¿“æ∫√‘‡«≥∫π∫°‡ªìπ·À≈àßπÈ”

2. ªí®®—¬∑“ß™’«¿“æ  ‡ªìπªí®®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—π√–À«à“ß ‘Ëß¡’™’«‘μ°—∫ ‘Ëß¡’™’«‘μ ‡™àπ μâπ¡–¡à«ß∑’Ë‡§¬¡’

¡¥·¥ßÕ“»—¬Õ¬Ÿà ‡¡◊ËÕ¡’¡¥¥”¬â“¬¡“Õ¬Ÿà ®”π«πª√–™“°√¡¥·¥ß®–§àÕ¬Ê ≈¥≈ß®πÀ¡¥‰ª À√◊Õ∂â“ª≈Ÿ°À≠â“

π«≈πâÕ¬·≈â«¡’À≠â“¡“‡≈‡´’¬¢÷Èπ¡“ À≠â“π«≈πâÕ¬®–§àÕ¬Ê ≈¥≈ß®πÀ¡¥‰ª æ◊Èπ∑’Ëπ—Èπ®÷ß¡’·μàÀ≠â“¡“‡≈‡´’¬

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·∑π∑’Ë∑”„Àâ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑“ß°“¬¿“æ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑“ß™’«¿“æ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª  ·≈–

¡’º≈∑”„ÀâÕß§åª√–°Õ∫¢Õß√–∫∫π‘‡«»‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª¥â«¬
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§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. ¡¥·¥ß®”π«π¡“°Õ“»—¬Õ¬Ÿà∫πμâπ¡–¡à«ß·≈–μâπ‡¢Á¡√‘¡∫àÕπÈ” „π∫àÕπÈ”¡’ª≈“ °ÿâß ·≈–ÀÕ¬¢¡

1.1  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑“ß™’«¿“æ¢Õß¡¥·¥ß¡’Õ–‰√∫â“ß ®ßÕ∏‘∫“¬

1.2  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑“ß™’«¿“æ¢Õßª≈“¡’Õ–‰√∫â“ß ®ßÕ∏‘∫“¬

1.3 ªí®®—¬®”°—¥¢Õßª≈“§◊ÕÕ–‰√ ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

2.  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑“ß°“¬¿“æ¡’Õ–‰√∫â“ß ®ßÕ∏‘∫“¬

3.  ÿπ—¢ªÉ“°‘π —μ«å‡ªìπÕ“À“√ ·μà ÿπ—¢∑’Ë‡≈’È¬ß„π∫â“π®–°‘π∑—Èßæ◊™·≈– —μ«å °“√ª√—∫μ—«¢Õß ÿπ—¢®—¥‡ªìπ°“√

ª√—∫μ—«¥â“π„¥ ®ßÕ∏‘∫“¬

4. ªí®®—¬∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·∑π∑’Ë‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á«‡°‘¥®“°ªí®®—¬„¥ ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

2.3 °“√Õπÿ√—°…å·≈–æ—≤π“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–
∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘

√–∫∫π‘‡«»·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª®π¡’º≈∑”„Àâ‡°‘¥Õ—πμ√“¬μàÕ ‘Ëß¡’™’«‘μ ‡√’¬°«à“ °“√‡°‘¥

¡≈¿“«–À√◊Õ¿“«–¡≈æ‘… (pollution) ´÷ËßÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ‡Õßμ“¡∏√√¡™“μ‘À√◊Õ‡°‘¥®“°°“√°√–∑”¢Õß¡πÿ…¬å ¥—ßπ—Èπ

®÷ßμâÕß√à«¡¡◊Õ°—π„π°“√Õπÿ√—°…å·≈–æ—≤π“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‡æ◊ËÕ§ÿ≥¿“æ™’«‘μ

°“√Õπÿ√—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡ªìπ°“√„™â ‘Ëß·«¥≈âÕ¡Õ¬à“ß§ÿâ¡§à“ ‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥ „™â ‰¥âπ“π∑’Ë ÿ¥

√«¡∑—Èß°“√ªÑÕß°—π‰¡à„Àâ‡°‘¥¡≈¿“«–μàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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ªí®®—¬∑’Ë¡’º≈μàÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·∑π∑’Ë  ¡’¥—ßπ’È

1. ªí®®—¬∑“ß°“¬¿“æ  ‡ªìπªí®®—¬∑’Ë‡°‘¥®“° ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’Ë‰¡à¡’™’«‘μ ‰¥â·°à Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ §«“¡™◊Èπ πÈ” Õ“°“»

≈—°…≥–¿Ÿ¡‘ª√–‡∑» ·≈–¿—¬∏√√¡™“μ‘ ‡™àπ ¿Ÿ‡¢“‰ø√–‡∫‘¥ ·ºàπ¥‘π‰À« πÈ”∑à«¡ ∂â“‡°‘¥®“°¿—¬∏√√¡™“μ‘

®–‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬à“ß√«¥‡√Á« ´÷ËßÕ“®∑”„Àâ¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß®“° ¿“æ∫√‘‡«≥∫π∫°‡ªìπ·À≈àßπÈ”

2. ªí®®—¬∑“ß™’«¿“æ  ‡ªìπªí®®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—π√–À«à“ß ‘Ëß¡’™’«‘μ°—∫ ‘Ëß¡’™’«‘μ ‡™àπ μâπ¡–¡à«ß∑’Ë‡§¬¡’

¡¥·¥ßÕ“»—¬Õ¬Ÿà ‡¡◊ËÕ¡’¡¥¥”¬â“¬¡“Õ¬Ÿà ®”π«πª√–™“°√¡¥·¥ß®–§àÕ¬Ê ≈¥≈ß®πÀ¡¥‰ª À√◊Õ∂â“ª≈Ÿ°À≠â“

π«≈πâÕ¬·≈â«¡’À≠â“¡“‡≈‡´’¬¢÷Èπ¡“ À≠â“π«≈πâÕ¬®–§àÕ¬Ê ≈¥≈ß®πÀ¡¥‰ª æ◊Èπ∑’Ëπ—Èπ®÷ß¡’·μàÀ≠â“¡“‡≈‡´’¬

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·∑π∑’Ë∑”„Àâ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑“ß°“¬¿“æ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑“ß™’«¿“æ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª  ·≈–

¡’º≈∑”„ÀâÕß§åª√–°Õ∫¢Õß√–∫∫π‘‡«»‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª¥â«¬

  °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 7

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. ¡¥·¥ß®”π«π¡“°Õ“»—¬Õ¬Ÿà∫πμâπ¡–¡à«ß·≈–μâπ‡¢Á¡√‘¡∫àÕπÈ” „π∫àÕπÈ”¡’ª≈“ °ÿâß ·≈–ÀÕ¬¢¡

1.1  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑“ß™’«¿“æ¢Õß¡¥·¥ß¡’Õ–‰√∫â“ß ®ßÕ∏‘∫“¬

1.2  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑“ß™’«¿“æ¢Õßª≈“¡’Õ–‰√∫â“ß ®ßÕ∏‘∫“¬

1.3 ªí®®—¬®”°—¥¢Õßª≈“§◊ÕÕ–‰√ ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

2.  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑“ß°“¬¿“æ¡’Õ–‰√∫â“ß ®ßÕ∏‘∫“¬

3.  ÿπ—¢ªÉ“°‘π —μ«å‡ªìπÕ“À“√ ·μà ÿπ—¢∑’Ë‡≈’È¬ß„π∫â“π®–°‘π∑—Èßæ◊™·≈– —μ«å °“√ª√—∫μ—«¢Õß ÿπ—¢®—¥‡ªìπ°“√

ª√—∫μ—«¥â“π„¥ ®ßÕ∏‘∫“¬

4. ªí®®—¬∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·∑π∑’Ë‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á«‡°‘¥®“°ªí®®—¬„¥ ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

2.3 °“√Õπÿ√—°…å·≈–æ—≤π“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–
∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘

√–∫∫π‘‡«»·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª®π¡’º≈∑”„Àâ‡°‘¥Õ—πμ√“¬μàÕ ‘Ëß¡’™’«‘μ ‡√’¬°«à“ °“√‡°‘¥

¡≈¿“«–À√◊Õ¿“«–¡≈æ‘… (pollution) ´÷ËßÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ‡Õßμ“¡∏√√¡™“μ‘À√◊Õ‡°‘¥®“°°“√°√–∑”¢Õß¡πÿ…¬å ¥—ßπ—Èπ

®÷ßμâÕß√à«¡¡◊Õ°—π„π°“√Õπÿ√—°…å·≈–æ—≤π“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‡æ◊ËÕ§ÿ≥¿“æ™’«‘μ

°“√Õπÿ√—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡ªìπ°“√„™â ‘Ëß·«¥≈âÕ¡Õ¬à“ß§ÿâ¡§à“ ‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥ „™â ‰¥âπ“π∑’Ë ÿ¥

√«¡∑—Èß°“√ªÑÕß°—π‰¡à„Àâ‡°‘¥¡≈¿“«–μàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
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°“√æ—≤π“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π  ‡ªìπ°“√∑”„Àâ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¥’¢÷Èπ°«à“‡¥‘¡ ‡™àπ °“√ª≈Ÿ°ªÉ“‰¡â‡æ‘Ë¡‡μ‘¡

°“√®—¥√–∫∫°“√°”®—¥ ‘ËßªØ‘°Ÿ≈·≈–¢¬–¡Ÿ≈ΩÕ¬„π∑âÕß∂‘Ëπ °“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ¢Õß‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß °“√æ—≤π“

‡§√◊ËÕß¬πμå„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√‡º“‰À¡â ‰¥âÕ¬à“ß ¡∫Ÿ√≥å ‡æ◊ËÕ≈¥ª√‘¡“≥·°ä §“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å·≈–‰Õ‡ ’¬

¢Õß√∂¬πμå∑’Ë‡ªìπæ‘…

π—°‡√’¬π®–‰¥â»÷°…“·≈–¡’ª√– ∫°“√≥å„π°“√Õπÿ√—°…å·≈–æ—≤π“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‚¥¬°“√∑”°‘®°√√¡μàÕ‰ªπ’È

°‘®°√√¡∑’Ë 2.4 °“√Õπÿ√—°…å·≈–æ—≤π“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

‡æ◊ËÕ»÷°…“ªí≠À“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–À“·π«∑“ß„π°“√·°â ‰¢ªí≠À“ °“√Õπÿ√—°…å ·≈–°“√æ—≤π“

«‘∏’∑”°‘®°√√¡

1. „Àâπ—°‡√’¬π®—¥°≈ÿà¡ °≈ÿà¡≈– 5 §π √à«¡°—π ”√«®ªí≠À“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„π‚√ß‡√’¬πÀ√◊Õ„π√–∫∫π‘‡«»∑’Ëπ—°‡√’¬π

 π„®  ·≈â«π”¡“®—¥≈”¥—∫§«“¡ ”§—≠¢Õßªí≠À“

μ—«Õ¬à“ßªí≠À“

- ∑àÕ√–∫“¬πÈ”∑’Ë‚√ßÕ“À“√

- ÀâÕßπÈ”„π™ÿ¡™πÀ√◊Õ‚√ß‡√’¬π

- ¢¬–¡Ÿ≈ΩÕ¬

- πÈ”∑à«¡„π™ÿ¡™π

- °“√√–∫“¥¢Õß·¡≈ß»—μ√Ÿæ◊™

- ¡≈¿“«–„πÕ“°“»

- §«“¡·Àâß·≈âß¢Õßæ◊Èπ¥‘π

- ΩÿÉπ≈–ÕÕß„πÕ“°“»¡“°

2. π”ªí≠À“·μà≈–ªí≠À“¡“Õ¿‘ª√“¬·≈â«‡≈◊Õ°À—«¢âÕ¢Õßªí≠À“∑’Ë°≈ÿà¡ π„®¡“ 1 ‡√◊ËÕß ‚¥¬‰¡à„Àâ´È”°—∫°≈ÿà¡Õ◊Ëπ

·≈â««“ß·ºπ·°âªí≠À“ æ√âÕ¡∑—Èß‡¢’¬π√“¬ß“πμ“¡À—«¢âÕ ™◊ËÕ°≈ÿà¡ ªí≠À“∑’Ë π„®‡°’Ë¬«°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡  “‡Àμÿ

¢Õßªí≠À“ °“√ ”√«®·≈–√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈  √ÿªº≈°“√ ”√«® Àπà«¬ß“π¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„π™ÿ¡™π ·π«∑“ß

°“√·°â ‰¢ªí≠À“ ·π«∑“ß„π°“√Õπÿ√—°…å·≈–æ—≤π“

®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 2.4 ‰¥â¢âÕ √ÿª¥—ßπ’È

1. ªí®®—¬∑’Ë∑”„Àâ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‡ ◊ËÕ¡‚∑√¡  §«“¡‡ ◊ËÕ¡‚∑√¡¢Õß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¡’ “‡Àμÿ¡“®“° ‘Ëßμà“ßÊ ¥—ßπ’È

1.1 ‡°‘¥®“°¡πÿ…¬å  ´÷Ëß¡’ “‡Àμÿ¥—ßπ’È

- °“√‡æ‘Ë¡®”π«πª√–™“°√∑”„Àâ‡°‘¥°“√„™â∑√—æ¬“°√Õ¬à“ß ‘Èπ‡ª≈◊Õß ¡’°“√μ—¥‰¡â∑”≈“¬ªÉ“

- °“√»÷°…“§âπ§«â“‡æ◊ËÕæ—≤π“∑“ß¥â“π«‘∑¬“»“ μ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’  °“√„™â “√‡§¡’∑“ß°“√‡°…μ√

°“√æ—≤π“Õÿμ “À°√√¡ ∑”„Àâ‡°‘¥¿“«–¡≈æ‘…∑“ßÕ“°“» πÈ” ·≈–¥‘π

มลพิษหรือมลภาวะ	หมายถึง	ของเสีย	วัตถุ

อนัตราย	และมลสารอืน่ๆ	รวมทัง้กากตะกอน

หรือส่ิงตกค้างจากสิ่งเหล่านั้นถูกปล่อยทิ้ง

จากแหล่งก�าเนดิมลพษิ	หรอือยูใ่นสิง่แวดล้อม

ธรรมชาตซิึง่ก่อนให้เกดิผลกระทบต่อคณุภาพ

สิง่แวดล้อม	หรอืภาวะทีเ่ป็นพษิ	อนัตรายต่อ

สุขภาพของประชาชนได้	 และรวมถึงรังส	ี

ความร้อน	แสง	เสยีง	กลิน่	ความสัน่สะเทอืน	

หรอืเหตุร�าคาญอืน่ๆ	ทีเ่กดิหรือถกูปล่อยออก

จากแหล่งก�าเนิดมลพิษด้วย

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)L

ศึกษาเพ่ิมเติมจากเว็บไซต์	 :	 google.com/

site/science0152/23

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L

	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม	

(ตามกลุ่มการทดลอง)	 เกี่ยวกับการอนุรักษ์	

และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

-		นักเรียนได้ท�าอะไรบ้าง

-		นักเรียนรู้อะไรบ้าง

-	 สิ่งที่นักเรียนต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมคือ

อะไร	และจะด�าเนินการอย่างไร

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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1.2 ‡°‘¥®“°ª√“°Ø°“√≥å∏√√¡™“μ‘  ‡™àπ ‰ø‰À¡âªÉ“ πÈ”∑à«¡ ·ºàπ¥‘π‰À« ´÷Ëßπ“πÊ ®÷ß®–‡°‘¥¢÷Èπ

1.3 °“√·æ√à√–∫“¥¢Õß‡™◊ÈÕ‚√§ ‡™àπ ‚√§√–∫“¥„π —μ«åªï°  ÿ°√ ‚√§√–∫“¥„πæ◊™

1.4 ‡°‘¥®“°°“√Õæ¬æ¬â“¬∂‘Ëπ¢Õß —μ«å  Õ“®∑”„Àâæ◊™™π‘¥μà“ßÊ ∂Ÿ°∑”≈“¬

● ¡≈æ‘…∑“ßπÈ” (water pollution) ‡°‘¥®“°°“√∑‘Èß¢¬–¡Ÿ≈ΩÕ¬  ‘ËßªØ‘°Ÿ≈  “√Õ‘π∑√’¬å ·≈– “√æ‘…

≈ß„ππÈ”  “√Õ‘π∑√’¬å„ππÈ”¡’¡“°∑”„Àâ·∫§∑’‡√’¬∑’Ë„™âÕÕ° ‘́‡®π¬àÕ¬ ≈“¬ “√Õ‘π∑√’¬å„ππÈ”¡“°  ‡¡◊ËÕÕÕ°´‘‡®πÀ¡¥‰ª

·∫§∑’‡√’¬∑’Ë‰¡à„™âÕÕ°´‘‡®π„π°“√¬àÕ¬ ≈“¬®–„™âÕÕ°´‘‡®π®“° “√‰π‡μ√μ·≈–´—≈‡øμ¬àÕ¬ ≈“¬ “√Õ‘π∑√’¬å

∑”„Àâ‡°‘¥·°ä ¡’‡∑π ·°ä ‰Œ‚¥√‡®π´—≈‰ø¥å ·°ä ‰π‚μ√‡®π ·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å ·≈–πÈ” ¥—ßπ’È

 “√Õ‘π∑√’¬å„ππÈ” ·Õπ“‚√∫‘°·∫§∑’‡√’¬ ¡’‡∑π (CH4) +

(¡’ C, H, O, N ·≈– S ‰Œ‚¥√‡®π´—≈‰ø¥å  (H2S) +

‡ªìπÕß§åª√–°Õ∫) ‰π‚μ√‡®π (N2) + πÈ” (H2O)

·≈–§“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å (CO2)

·°ä ‰Œ‚¥√‡®π´—≈‰ø¥å (H2S) ‡ªìπ·°ä ∑’Ë¡’°≈‘Ëπ‡À¡Áπ§≈â“¬‰¢à‡πà“ ¡’‡∑π (CH4) ‡ªìπ·°ä ∑’Ëμ‘¥‰ø

‰¥âÕ“®‡√’¬°«à“ ·°ä ™’«¿“æ ¥—ßπ—Èπª√‘¡“≥·°ä ÕÕ°´‘‡®π∑’Ë≈–≈“¬„ππÈ”®÷ß„™â√–∫ÿ§ÿ≥¿“æ¢ÕßπÈ”‰¥â

πÈ”∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ¥’§«√¡’ÕÕ°´‘‡®π≈–≈“¬Õ¬Ÿà„ππÈ”‰¡àμË”°«à“ 3 ¡‘≈≈‘°√—¡μàÕ≈‘μ√ πÈ”∑’Ë®—¥‡ªìππÈ”‡ ’¬

®–¡’ÕÕ° ‘́‡®π≈–≈“¬Õ¬ŸàπâÕ¬°«à“ 3 ¡‘≈≈‘°√—¡μàÕ≈‘μ√ πÕ°®“°π’È¡≈æ‘…∑“ßπÈ”Õ“®‡°‘¥®“°™ÿ¡™π‚√ßß“π

ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬∑’Ë¡’Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ ŸßÀ√◊Õª≈àÕ¬ “√‡§¡’≈ß„ππÈ”

√Ÿª∑’Ë 2.37 πÈ”‡ ’¬

● ¡≈æ‘…∑“ßÕ“°“» (air pollution) ‡°‘¥®“° à«πº ¡¢ÕßÕ“°“»‡ª≈’Ë¬π‰ª®π‡°‘¥Õ—πμ√“¬μàÕ

 ‘Ëß¡’™’«‘μ  à«π„À≠à‡°‘¥®“°°“√‡º“‰À¡â¢ÕßπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑’Ë‡°‘¥ªØ‘°‘√‘¬“‰¡à ¡∫Ÿ√≥å∑”„Àâ‡°‘¥‰Õ‡ ’¬ ¡’‡¢¡à“

‰Œ‚¥√§“√å∫Õπ ·≈–·°ä æ‘… ‰¥â·°à ·°ä §“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å (CO) ·°ä  —́≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥å (SO2) ·°ä ‰π‚μ√‡®π-

‰¥ÕÕ°‰´¥å (NO2) ªπÕÕ°¡“ ´÷Ëß·°ä ‡À≈à“π’È‡ªìπæ‘…μàÕ√–∫∫∑“ß‡¥‘πÀ“¬„® πÕ°®“°π’È·°ä ´—≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥å

·≈–·°ä ‰π‚μ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å≈–≈“¬πÈ”‰¥â “√≈–≈“¬∑’Ë¡’ ¡∫—μ‘‡ªìπ°√¥ ‡ªìπ “‡Àμÿ∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥Ωπ°√¥·≈–

°àÕ„Àâ‡°‘¥ªØ‘°‘√‘¬“‡§¡’°—∫ ‘Ëßμà“ßÊ ‰¥â¡“°¢÷Èπ ´÷Ëß∑”„Àâ ‘Ëß°àÕ √â“ßºÿæ—ß‡√Á«¢÷Èπ

‰π‡μ√μ   ( )NO3
�

´—≈‡øμ   ( )SO4
2�

	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม	(ตามกลุ่มการทดลอง)	เกี่ยวกับ

เศษพืช	ชะลอการไหลของน�้า

-		นักเรียนได้ท�าอะไรบ้าง

-		นักเรียนรู้อะไรบ้าง

-	 สิง่ทีนั่กเรยีนต้องการเรยีนรูเ้พ่ิมเติมคืออะไร	และจะด�าเนนิการอย่างไร

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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1.2 ‡°‘¥®“°ª√“°Ø°“√≥å∏√√¡™“μ‘  ‡™àπ ‰ø‰À¡âªÉ“ πÈ”∑à«¡ ·ºàπ¥‘π‰À« ´÷Ëßπ“πÊ ®÷ß®–‡°‘¥¢÷Èπ

1.3 °“√·æ√à√–∫“¥¢Õß‡™◊ÈÕ‚√§ ‡™àπ ‚√§√–∫“¥„π —μ«åªï°  ÿ°√ ‚√§√–∫“¥„πæ◊™

1.4 ‡°‘¥®“°°“√Õæ¬æ¬â“¬∂‘Ëπ¢Õß —μ«å  Õ“®∑”„Àâæ◊™™π‘¥μà“ßÊ ∂Ÿ°∑”≈“¬

● ¡≈æ‘…∑“ßπÈ” (water pollution) ‡°‘¥®“°°“√∑‘Èß¢¬–¡Ÿ≈ΩÕ¬  ‘ËßªØ‘°Ÿ≈  “√Õ‘π∑√’¬å ·≈– “√æ‘…

≈ß„ππÈ”  “√Õ‘π∑√’¬å„ππÈ”¡’¡“°∑”„Àâ·∫§∑’‡√’¬∑’Ë„™âÕÕ° ‘́‡®π¬àÕ¬ ≈“¬ “√Õ‘π∑√’¬å„ππÈ”¡“°  ‡¡◊ËÕÕÕ°´‘‡®πÀ¡¥‰ª

·∫§∑’‡√’¬∑’Ë‰¡à„™âÕÕ°´‘‡®π„π°“√¬àÕ¬ ≈“¬®–„™âÕÕ°´‘‡®π®“° “√‰π‡μ√μ·≈–´—≈‡øμ¬àÕ¬ ≈“¬ “√Õ‘π∑√’¬å

∑”„Àâ‡°‘¥·°ä ¡’‡∑π ·°ä ‰Œ‚¥√‡®π´—≈‰ø¥å ·°ä ‰π‚μ√‡®π ·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å ·≈–πÈ” ¥—ßπ’È

 “√Õ‘π∑√’¬å„ππÈ” ·Õπ“‚√∫‘°·∫§∑’‡√’¬ ¡’‡∑π (CH4) +

(¡’ C, H, O, N ·≈– S ‰Œ‚¥√‡®π´—≈‰ø¥å  (H2S) +

‡ªìπÕß§åª√–°Õ∫) ‰π‚μ√‡®π (N2) + πÈ” (H2O)

·≈–§“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å (CO2)

·°ä ‰Œ‚¥√‡®π´—≈‰ø¥å (H2S) ‡ªìπ·°ä ∑’Ë¡’°≈‘Ëπ‡À¡Áπ§≈â“¬‰¢à‡πà“ ¡’‡∑π (CH4) ‡ªìπ·°ä ∑’Ëμ‘¥‰ø

‰¥âÕ“®‡√’¬°«à“ ·°ä ™’«¿“æ ¥—ßπ—Èπª√‘¡“≥·°ä ÕÕ°´‘‡®π∑’Ë≈–≈“¬„ππÈ”®÷ß„™â√–∫ÿ§ÿ≥¿“æ¢ÕßπÈ”‰¥â

πÈ”∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ¥’§«√¡’ÕÕ°´‘‡®π≈–≈“¬Õ¬Ÿà„ππÈ”‰¡àμË”°«à“ 3 ¡‘≈≈‘°√—¡μàÕ≈‘μ√ πÈ”∑’Ë®—¥‡ªìππÈ”‡ ’¬

®–¡’ÕÕ° ‘́‡®π≈–≈“¬Õ¬ŸàπâÕ¬°«à“ 3 ¡‘≈≈‘°√—¡μàÕ≈‘μ√ πÕ°®“°π’È¡≈æ‘…∑“ßπÈ”Õ“®‡°‘¥®“°™ÿ¡™π‚√ßß“π

ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬∑’Ë¡’Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ ŸßÀ√◊Õª≈àÕ¬ “√‡§¡’≈ß„ππÈ”

√Ÿª∑’Ë 2.37 πÈ”‡ ’¬

● ¡≈æ‘…∑“ßÕ“°“» (air pollution) ‡°‘¥®“° à«πº ¡¢ÕßÕ“°“»‡ª≈’Ë¬π‰ª®π‡°‘¥Õ—πμ√“¬μàÕ

 ‘Ëß¡’™’«‘μ  à«π„À≠à‡°‘¥®“°°“√‡º“‰À¡â¢ÕßπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑’Ë‡°‘¥ªØ‘°‘√‘¬“‰¡à ¡∫Ÿ√≥å∑”„Àâ‡°‘¥‰Õ‡ ’¬ ¡’‡¢¡à“

‰Œ‚¥√§“√å∫Õπ ·≈–·°ä æ‘… ‰¥â·°à ·°ä §“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å (CO) ·°ä  —́≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥å (SO2) ·°ä ‰π‚μ√‡®π-

‰¥ÕÕ°‰´¥å (NO2) ªπÕÕ°¡“ ´÷Ëß·°ä ‡À≈à“π’È‡ªìπæ‘…μàÕ√–∫∫∑“ß‡¥‘πÀ“¬„® πÕ°®“°π’È·°ä ´—≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥å

·≈–·°ä ‰π‚μ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å≈–≈“¬πÈ”‰¥â “√≈–≈“¬∑’Ë¡’ ¡∫—μ‘‡ªìπ°√¥ ‡ªìπ “‡Àμÿ∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥Ωπ°√¥·≈–

°àÕ„Àâ‡°‘¥ªØ‘°‘√‘¬“‡§¡’°—∫ ‘Ëßμà“ßÊ ‰¥â¡“°¢÷Èπ ´÷Ëß∑”„Àâ ‘Ëß°àÕ √â“ßºÿæ—ß‡√Á«¢÷Èπ

‰π‡μ√μ   ( )NO3
�

´—≈‡øμ   ( )SO4
2�

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 73

 ”≈’

¢«¥„∫∑’Ë 1

¥‘π√à«π 3
4
 ¢Õß¢«¥

¢«¥„∫∑’Ë 2¢«¥„∫∑’Ë 1

● ¡≈æ‘…∑“ß¥‘π (soil pollution)  ‡°‘¥®“°°“√∑‘Èß¢¬–¡Ÿ≈ΩÕ¬ æ≈“ μ‘°∑’Ë¬àÕ¬ ≈“¬¬“°  “√‡§¡’

‡™àπ ∂à“π‰ø©“¬ ¢¬–‡∑§‚π‚≈¬’§Õ¡æ‘«‡μÕ√å

2. ·π«∑“ß„π°“√Õπÿ√—°…å·≈–æ—≤π“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘ ∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘‡ªìπ

 ‘Ëß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡Õßμ“¡∏√√¡™“μ‘ ·≈–¡πÿ…¬å “¡“√∂„™âª√–‚¬™πå‰¥â ‡™àπ ¥‘π πÈ” ªÉ“‰¡â  —μ«åªÉ“ ∑√—æ¬“°√À≈—°∑’Ë

‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√¥”√ß™’«‘μ∑—Èß 4 ª√–‡¿∑ §«√‰¥â√—∫°“√Õπÿ√—°…å·≈–æ—≤π“¥—ßπ’È

2.1 ∑√—æ¬“°√¥‘π·≈–°“√Õπÿ√—°…å ¥‘π‡°‘¥®“°°“√ºÿæ—ß¢ÕßÀ‘π ·≈–¡’°“√º ¡§≈ÿ°‡§≈â“°—∫´“°¢Õß

Õ‘π∑√’¬«—μ∂ÿ∑’Ë‡√’¬°«à“ Œ‘«¡—  ´÷Ëß™à«¬‡æ‘Ë¡∏“μÿÕ“À“√„π¥‘π„Àâ°—∫æ◊™ ¥‘π‡ªìπ∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘∑’Ë„Àâª√–‚¬™πåμàÕ

 ‘Ëß¡’™’«‘μ∑ÿ°™π‘¥‰¡à∑“ßμ√ß°Á∑“ßÕâÕ¡ ®÷ß®”‡ªìπμâÕß»÷°…“«‘∏’°“√æ—≤π“·≈–Õπÿ√—°…å¥‘π ‡æ◊ËÕ„Àâ√Ÿâ®—°«‘∏’°“√„™â

ª√–‚¬™πå®“°¥‘πÕ¬à“ß§ÿâ¡§à“ ‚¥¬∑”°‘®°√√¡∑’Ë 2.5

°‘®°√√¡∑’Ë 2.5 ‡»…æ◊™™à«¬™–≈Õ°“√‰À≈¢ÕßπÈ”

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

‡æ◊ËÕ»÷°…“ª√–‚¬™πåªÉ“‰¡â„π°“√™–≈Õ°“√‰À≈À≈“°¢ÕßπÈ”

«‘∏’∑¥≈Õß

1. μ—¥¢«¥πÈ”¡—πæ◊™ 2 „∫ „™â‡©æ“– à«π∫π¢Õß¢«¥ „™â

 ”≈’Õÿ¥ª“°¢«¥∑—Èß Õß·≈â«Àß“¬¢«¥¢÷Èπ ¥—ß√Ÿª

2. „ à¥‘π√à«πÀ√◊Õ¥‘πªπ∑√“¬≈ß‰ª 3
4
 ¢Õß§«“¡ Ÿß

¢Õß¢«¥„∫∑’Ë 1

§«—πæ‘… ª√–°Õ∫¥â«¬

‰Œ‚¥√§“√å∫Õπ (‰ÕπÈ”¡—π)

·°ä ´—≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥å (SO2)

·°ä §“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å (CO)

·°ä ‰π‚μ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å

(NO2) ‡¢¡à“·≈–§«—π

√Ÿª∑’Ë 2.38 °“√®√“®√∑’ËÀπ“·πàπ‡ªìπ “‡Àμÿ¢Õß¡≈æ‘…∑“ßÕ“°“»

ศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์	 :	 ecolodge.

site88.	net/index.php?p=1_22_-

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L 7.	พอหมดหน้าน�้าป่า	น�้าเกือบจะใกล้แห้ง	ก็มายกก้อน

หนิกลบัไปเรยีงเป็นฝายชะลอน�า้ตามเดิม	(ส่วนใหญ่

แล้วจะยังหลงเหลือโครงสร้างเดิมอยู่บ้าง)	 ใช้เวลา

ก่อสร้างประมาณ	1-2	ชั่วโมงต่อฝายเท่านั้น

8.	ควรค�านึงถึงสัตว์น�้าที่อาศัยในล�าคลองด้วยว่า	

สามารถเดินทางไปยังต้นน�้าได้หรือไม่

ฝายชะลอน�้าสร้างขวางทางไหลของน�้าบน

ล�าธารขนาดเล็กไว้เพื่อชะลอการไหล

-	 ลดความรุนแรงของกระแสน�้า	 ลดการ

ชะล้างพังทลายของตลิ่ง	

-	 เมื่อน�้าไหลช้าลง	 ก็มีน�้าอยู่ในล�าห้วยนาน

ขึ้น	โดยเฉพาะในหน้าแล้ง	

-	 ช่วยดักตะกอนที่ไหลมากับน�้า	 ลดการตื้น

เขินที่ปลายน�้า	ท�าให้น�้าใสมีคุณภาพดีขึ้น	

-	 ช่วยให้ดินชุ่มชื้น	 ป่ามีความอุดมสมบูรณ	์

เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ	

-		สัตว์ป่า	 สัตว์น�้า	 ได้อาศัยน�้าในการด�ารง

ชีวิต	คืนพืชแก่เนินเขา/ภูเขาหัวโล้น	

-		ดนิชืน้	ป่ากช้ื็น	กลายเป็นแนวกนัไฟป่า	ลด

ความรุนแรงของไฟได้	

	 เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผืนป่าและกัก

เก็บน�้า	 ฝายชะลอน�้าที่ทางจัดท�าข้ึนมานั้นมี

วัตถุประสงค์และวิธีการก่อสร้างเพื่อลด

ผลกระทบต่อระบบนิเวศในระยะยาว	ดังนี้

1.	ฝายทีส่ร้างขึน้มาเป็นฝายแบบไม่ถาวร	ให้

วัสดุจากธรรมชาติเป็นหลัก	ส�าหรับชะลอ

น�้าในหน้าแล้งเท่านั้น	 ไม่ได้สร้างเพื่อกัก

เก็บน�้า	 การไหลของน�้าที่หน้าฝายยังมีน�้า

ไหลอยู่ตลอดเวลา	 ไม่ว่าจะซึมผ่านฝาย

หรือน�้าล้นข้ามฝาย

2.	ระดับความสงูของตวัฝายไม่สงูมากระดบั

ความสูงประมาณ	 40	 เปอร์เซ็นต์ของ

ความสูงของระดับน�้าสูงสุดในล�าคลอง 

หรือล�าห้วย	 สายน�้ายังสามารถไหลล้น

ผ่านฝายได้ตลอดเวลา	เพือ่ยงัรกัษาระบบ

นิเวศหน้าฝายไว้

3.	ตัวฝายควรมีระดับความลาดชันประมาณ	

20-45	องศา	ทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั	ไม่

ควรสร้างฝายที่มีหน้าตัด	90	องศา

4.	การก่อสร้างจะสร้างเป็นช่วงๆ	 แบบขั้น

บันไดเป็นช่วงๆ	 ระยะขึ้นอยู ่กับพ้ืนที	่

ประมาณ	50-200	เมตร

5.	ฝายสร้างขึ้นจากการขนหินที่ระเกะระกะ

อยู่ตามล�าคลองมาจัดเรียงใหม่เท่านั้น	

หากไม่มีหินก็จะใช้กระสอบทราย

6.	หากหน้าน�้า	 มีน�้ามา	 ฝายนี้ก็จะพังทลาย

ลง	(ช่วยลดความเร็วของกระแสน�้าป่าลง

ได้)	 หินที่ก่อเรียงตัวไว้ก็จะพังและไหลลง

มาสู่ตัวฝายด้านล่างต่อไป

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)L

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

3. „ à¥‘π™π‘¥‡¥’¬«°—π≈ß‰ª 1
2
 ¢Õß§«“¡ Ÿß¢Õß¢«¥„∫

∑’Ë 2  ·≈â«„ à‡»…„∫‰¡â·≈–À≠â“·Àâß≈ß‰ª 1
4
 ¢Õß¢«¥

À√◊Õ 1
2
  ¢Õß§«“¡ Ÿß∑’Ë‡À≈◊Õ

4. π”¢«¥∑—Èß 2 „∫μ—Èß∫π·°â«πÈ”  ·≈â«‡μ‘¡πÈ”≈ß‰ª„Àâ

‡μÁ¡¢«¥  —ß‡°μ°“√‰À≈¢ÕßπÈ”ÕÕ°®“°¢«¥∑—Èß Õß

«à“¡’§«“¡·μ°μà“ß°—πÕ¬à“ß‰√ ∫—π∑÷°º≈

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

°“√∑¥≈Õß º≈°“√ —ß‡°μ°“√‰À≈¢ÕßπÈ”

¢«¥„∫∑’Ë 1 „ à¥‘π√à«π

¢«¥„∫∑’Ë 2 „ à¥‘π√à«π·≈–‡»…„∫‰¡â°—∫À≠â“·Àâß

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. ≈—°…≥–°“√‰À≈¢ÕßπÈ”„π¢«¥„∫∑’Ë 1 ·≈–¢«¥„∫∑’Ë 2 ‡À¡◊Õπ°—πÀ√◊Õμà“ß°—πÕ¬à“ß‰√

2.  ‘Ëß∑’Ë™à«¬™–≈Õ°“√‰À≈¢ÕßπÈ”§◊ÕÕ–‰√

3. μ—«·ª√∑’Ë§«∫§ÿ¡¢Õß°“√∑¥≈Õßπ’È§◊ÕÕ–‰√

4. π—°‡√’¬π √ÿªº≈°“√∑¥≈Õß‡°’Ë¬«°—∫æ◊™∑’Ë™à«¬™–≈Õ°“√‰À≈¢ÕßπÈ”‰¥âÕ¬à“ß‰√

®“°°“√∑¥≈Õß°‘®°√√¡∑’Ë 2.5 æ∫«à“‡»…„∫‰¡â·≈–À≠â“·Àâß„π¥‘π∑”„Àâ°√–· πÈ”∑’Ë‰À≈≈¥§«“¡‡√Á«≈ß

´÷Ëß®–™à«¬≈¥°“√™–≈â“ß·≈–°“√æ—ß∑≈“¬¢Õß¥‘π  —ß‡°μ‰¥â®“° ’¢ÕßπÈ”∑’Ëºà“π¥‘π≈ß¡“®–‰¡à¢ÿàπ

● °“√Õπÿ√—°…å¥‘π ∑”‰¥â¥—ßπ’È

1) °“√ ß«π√—°…“ªÉ“‰¡â‡æ◊ËÕªÑÕß°—π°“√æ—ß∑≈“¬¢ÕßÀπâ“¥‘π

2) °“√√—°…“·√à∏“μÿ„π¥‘π¥â«¬°“√ª≈Ÿ°æ◊™À¡ÿπ‡«’¬π·≈–„™âªÿÜ¬Õ‘π∑√’¬å ‰¡à„™âªÿÜ¬‡§¡’¡“°‡°‘π‰ª

3) ªÑÕß°—π°“√ ÷°°√àÕπ·≈–°“√æ—ß∑≈“¬¢Õß¥‘π¥â«¬°“√ª≈Ÿ°æ◊™§≈ÿ¡¥‘π ª≈Ÿ°æ◊™·∫∫¢—Èπ∫—π‰¥ ·≈–

°“√ª≈Ÿ°ªÉ“∑¥·∑π

4) °“√ª≈Ÿ°æ◊™·∫∫‰√àπ“ «πº ¡ ‰¥â·°à °“√ª≈Ÿ°‰¡â¬◊πμâπ§«∫§Ÿà°—∫°“√ª≈Ÿ°æ◊™∑’Ë„™â‡ªìπÕ“À“√

 —μ«å·≈–°“√‡≈’È¬ß —μ«å

„∫‰¡â·≈–À≠â“

¥‘π√à«π 1
2

·Àâß 1
4
¢Õß¢«¥

¢Õß¢«¥

‡μ‘¡πÈ”„Àâ‡μÁ¡¢«¥

¢«¥„∫∑’Ë 2¢«¥„∫∑’Ë 1

‡μ‘¡πÈ”„Àâ‡μÁ¡¢«¥

·°â«πÈ”

¢«¥„∫∑’Ë 2
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„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

3. „ à¥‘π™π‘¥‡¥’¬«°—π≈ß‰ª 1
2
 ¢Õß§«“¡ Ÿß¢Õß¢«¥„∫

∑’Ë 2  ·≈â«„ à‡»…„∫‰¡â·≈–À≠â“·Àâß≈ß‰ª 1
4
 ¢Õß¢«¥

À√◊Õ 1
2
  ¢Õß§«“¡ Ÿß∑’Ë‡À≈◊Õ

4. π”¢«¥∑—Èß 2 „∫μ—Èß∫π·°â«πÈ”  ·≈â«‡μ‘¡πÈ”≈ß‰ª„Àâ

‡μÁ¡¢«¥  —ß‡°μ°“√‰À≈¢ÕßπÈ”ÕÕ°®“°¢«¥∑—Èß Õß

«à“¡’§«“¡·μ°μà“ß°—πÕ¬à“ß‰√ ∫—π∑÷°º≈

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

°“√∑¥≈Õß º≈°“√ —ß‡°μ°“√‰À≈¢ÕßπÈ”

¢«¥„∫∑’Ë 1 „ à¥‘π√à«π

¢«¥„∫∑’Ë 2 „ à¥‘π√à«π·≈–‡»…„∫‰¡â°—∫À≠â“·Àâß

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. ≈—°…≥–°“√‰À≈¢ÕßπÈ”„π¢«¥„∫∑’Ë 1 ·≈–¢«¥„∫∑’Ë 2 ‡À¡◊Õπ°—πÀ√◊Õμà“ß°—πÕ¬à“ß‰√

2.  ‘Ëß∑’Ë™à«¬™–≈Õ°“√‰À≈¢ÕßπÈ”§◊ÕÕ–‰√

3. μ—«·ª√∑’Ë§«∫§ÿ¡¢Õß°“√∑¥≈Õßπ’È§◊ÕÕ–‰√

4. π—°‡√’¬π √ÿªº≈°“√∑¥≈Õß‡°’Ë¬«°—∫æ◊™∑’Ë™à«¬™–≈Õ°“√‰À≈¢ÕßπÈ”‰¥âÕ¬à“ß‰√

®“°°“√∑¥≈Õß°‘®°√√¡∑’Ë 2.5 æ∫«à“‡»…„∫‰¡â·≈–À≠â“·Àâß„π¥‘π∑”„Àâ°√–· πÈ”∑’Ë‰À≈≈¥§«“¡‡√Á«≈ß

´÷Ëß®–™à«¬≈¥°“√™–≈â“ß·≈–°“√æ—ß∑≈“¬¢Õß¥‘π  —ß‡°μ‰¥â®“° ’¢ÕßπÈ”∑’Ëºà“π¥‘π≈ß¡“®–‰¡à¢ÿàπ

● °“√Õπÿ√—°…å¥‘π ∑”‰¥â¥—ßπ’È

1) °“√ ß«π√—°…“ªÉ“‰¡â‡æ◊ËÕªÑÕß°—π°“√æ—ß∑≈“¬¢ÕßÀπâ“¥‘π

2) °“√√—°…“·√à∏“μÿ„π¥‘π¥â«¬°“√ª≈Ÿ°æ◊™À¡ÿπ‡«’¬π·≈–„™âªÿÜ¬Õ‘π∑√’¬å ‰¡à„™âªÿÜ¬‡§¡’¡“°‡°‘π‰ª

3) ªÑÕß°—π°“√ ÷°°√àÕπ·≈–°“√æ—ß∑≈“¬¢Õß¥‘π¥â«¬°“√ª≈Ÿ°æ◊™§≈ÿ¡¥‘π ª≈Ÿ°æ◊™·∫∫¢—Èπ∫—π‰¥ ·≈–

°“√ª≈Ÿ°ªÉ“∑¥·∑π

4) °“√ª≈Ÿ°æ◊™·∫∫‰√àπ“ «πº ¡ ‰¥â·°à °“√ª≈Ÿ°‰¡â¬◊πμâπ§«∫§Ÿà°—∫°“√ª≈Ÿ°æ◊™∑’Ë„™â‡ªìπÕ“À“√

 —μ«å·≈–°“√‡≈’È¬ß —μ«å

„∫‰¡â·≈–À≠â“

¥‘π√à«π 1
2

·Àâß 1
4
¢Õß¢«¥

¢Õß¢«¥

‡μ‘¡πÈ”„Àâ‡μÁ¡¢«¥

¢«¥„∫∑’Ë 2¢«¥„∫∑’Ë 1

‡μ‘¡πÈ”„Àâ‡μÁ¡¢«¥

·°â«πÈ”

¢«¥„∫∑’Ë 2
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5) °“√‰¡à¢ÿ¥Àπâ“¥‘π¢“¬·≈–‰¡à‡º“À≠â“À√◊Õ‡º“æ◊™„π‰√àπ“ §«√π”À≠â“À√◊Õæ◊™¡“∑”ªÿÜ¬‡æ◊ËÕ

§◊π·√à∏“μÿ°≈—∫ Ÿà∏√√¡™“μ‘„Àâæ◊™‰¥âπ”‰ª„™â„π°“√‡®√‘≠‡μ‘∫‚μμàÕ‰ª

2.2 ∑√—æ¬“°√πÈ”·≈–°“√Õπÿ√—°…å  ªí®®ÿ∫—π¡πÿ…¬åπ”πÈ”¡“„™âª√–‚¬™πå„π¥â“πμà“ßÊ ¡“°¡“¬∑—Èß

Õÿª‚¿§ ∫√‘‚¿§ °“√‡°…μ√ ·≈–°“√Õÿμ “À°√√¡ °“√‰¡à√Ÿâ®—°√—°…“·À≈àßπÈ”„Àâ –Õ“¥ ª√–°Õ∫°—∫Ωπμ°πâÕ¬

·≈–¿“«–Ωπ∑‘Èß™à«ß‡°‘¥¢÷Èπ∫àÕ¬Ê ¡’º≈°√–∑∫∑”„Àâ¢“¥·§≈ππÈ”

● °“√Õπÿ√—°…åπÈ”  ∑”‰¥â¥—ßπ’È

1)  ß«π√—°…“ªÉ“‰¡â ‡π◊ËÕß®“°ªÉ“‰¡â‡ªìπμâπ°”‡π‘¥¢Õß·¡àπÈ”≈”∏“√

2) ®—¥√–∫∫°“√™≈ª√–∑“π„π°“√‡°Á∫πÈ”·≈–®à“¬πÈ”‰ª¬—ßæ◊Èπ∑’Ë°“√‡°…μ√Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ

3) °“√√—°…“·À≈àßπÈ”„Àâ –Õ“¥Õ¬Ÿà‡ ¡Õ ‰¡à∑‘Èß¢¬–À√◊Õ “√‡§¡’≈ß„π·À≈àßπÈ”

4) °“√∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬®“°‚√ßß“πÕÿμ “À°√√¡À√◊ÕπÈ”∑‘Èß®“°™ÿ¡™π°àÕπª≈àÕ¬≈ß„π·À≈àßπÈ”

5) °“√„™âπÈ”Õ¬à“ßª√–À¬—¥·≈–§ÿâ¡§à“

√Ÿª∑’Ë 2.40 πÈ”®“°‡¢◊ËÕπ¿Ÿ¡‘æ≈ ®—ßÀ«—¥μ“° π”‰ª„™â„π°“√‡°…μ√

°“√ª≈Ÿ°æ◊™·∫∫¢—Èπ∫—π‰¥

°“√ª≈Ÿ°æ◊™§≈ÿ¡¥‘π °“√ª≈Ÿ°æ◊™μ“¡·π«√–¥—∫

√Ÿª∑’Ë 2.39 °“√Õπÿ√—°…å¥‘π
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2.3 ∑√—æ¬“°√ªÉ“‰¡â·≈–°“√Õπÿ√—°…å  ªÉ“‰¡â‡ªìπ√–∫∫π‘‡«»∑’Ë√«∫√«¡§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ

‰«â‡ªìπ·À≈àß∑’ËÕ¬Ÿà¢Õßæ◊™·≈– —μ«å ‡ªìπ·À≈àßμâππÈ”≈”∏“√ ‡ªìπ·À≈àß¢Õß·√à∏“μÿ·≈–Õ‘π∑√’¬ “√  ™à«¬≈¥ª√‘¡“≥

·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å ‡ªìπ·À≈àßº≈‘μ·°ä ÕÕ° ‘́‡®π ·≈–™à«¬‡æ‘Ë¡§«“¡Õÿ¥¡ ¡∫Ÿ√≥å„Àâ°—∫¥‘π √«¡∑—Èß‡ªìπ

ªí®®—¬ 4 ∑’Ë ”§—≠¢Õß¡πÿ…¬å

● °“√Õπÿ√—°…åªÉ“‰¡â  ∑”‰¥â¥—ßπ’È

1) °”Àπ¥π‚¬∫“¬ªÉ“‰¡â·Ààß™“μ‘„π√–¬–¬“«„Àâ¡’æ◊Èπ∑’ËªÉ“‰¡â√âÕ¬≈– 40 ¢Õßæ◊Èπ∑’Ëª√–‡∑»∑—ÈßÀ¡¥

2) °”Àπ¥„Àâæ◊Èπ∑’ËªÉ“‰¡â∑“ß∏√√¡™“μ‘∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà‡ªìπªÉ“‡æ◊ËÕ°“√Õπÿ√—°…å ‡™àπ ‡¢μªÉ“ ß«π Õÿ∑¬“π

 «π√ÿ°¢™“μ‘

3) ‡æ‘Ë¡¡“μ√°“√¥â“π°“√ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡ºŸâ∫ÿ°√ÿ°ªÉ“

4) ª≈Ÿ°ªÉ“∑¥·∑π„πæ◊Èπ∑’ËªÉ“‡ ◊ËÕ¡‚∑√¡

5)  √â“ß·π«°—π‰ø·≈–·π«§«∫§ÿ¡‰ø√Õ∫Ê ªÉ“ ·≈–°”Àπ¥∫∑≈ß‚∑…ºŸâ∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥º≈°√–∑∫

μàÕ™ÿ¡™π

6)  àß‡ √‘¡ ª√–™“ —¡æ—π∏å ·≈–„Àâ°“√»÷°…“°—∫ª√–™“™π ‡æ◊ËÕ„Àâμ√–Àπ—°∂÷ßª√–‚¬™πå·≈–

§«“¡ ”§—≠¢Õß∑√—æ¬“°√ªÉ“‰¡â

2.4 ∑√—æ¬“°√ —μ«åªÉ“·≈–°“√Õπÿ√—°…å   —μ«åªÉ“‡ªìπ ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’ËÕ¬Ÿà§Ÿà°—∫ªÉ“¥—ß ÿ¿“…‘μ∑’Ë«à“ çπÈ”æ÷Ëß‡√◊Õ

‡ ◊Õæ÷ËßªÉ“é ™à«¬„Àâ‡°‘¥§«“¡ ¡¥ÿ≈¢Õß√–∫∫π‘‡«»Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°§«“¡ —¡æ—π∏ǻ ÷Ëß°—π·≈–°—π√–À«à“ßªÉ“°—∫ —μ«åªÉ“

● °“√Õπÿ√—°…å —μ«åªÉ“ ∑”‰¥â¥—ßπ’È

1) ÕÕ°°ÆÀ¡“¬§ÿâ¡§√Õß —μ«åªÉ“

2) °”Àπ¥‡¢μÕπÿ√—°…åæ—π∏ÿå —μ«åªÉ“

3) ¢¬“¬æ—π∏ÿå —μ«åªÉ“„Àâ¡’®”π«π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ

4) ª√—∫ª√ÿß·À≈àß∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬¢Õß —μ«åªÉ“„Àâ¡’§«“¡ ¡¥ÿ≈μ“¡∏√√¡™“μ‘

5) §«∫§ÿ¡»—μ√Ÿ¢Õß —μ«åªÉ“

„π°“√æ—≤π“·≈–Õπÿ√—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ æ÷ß ”π÷°Õ¬Ÿà‡ ¡Õ«à“„π°“√§‘¥∑” ‘Ëß„¥°Áμ“¡®–μâÕß‰¡à°àÕ„Àâ

‡°‘¥º≈‡ ’¬μàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡™àπ ‰¡à§«√„™â “√‡§¡’°”®—¥·¡≈ß»—μ√Ÿæ◊™ ‡æ√“–®–¡’ “√μ°§â“ß„π ¿“æ·«¥≈âÕ¡

„πÕ“°“» „ππÈ” À√◊Õ„π¥‘π ªí®®ÿ∫—π°“√·°â ‰¢ªí≠À“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡®÷ßÀ—π¡“„™âæ◊™ ¡ÿπ‰æ√À√◊Õ«‘∏’™’«¿“æ„π°“√

°”®—¥·¡≈ß»—μ√Ÿæ◊™·∑π “√‡§¡’‡æ◊ËÕ°“√√—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„Àâ¬—Ëß¬◊π

°‘®°√√¡∑’Ë 2.6  ”√«® ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘„π™ÿ¡™π

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

‡æ◊ËÕ»÷°…“∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘„π∑âÕß∂‘Ëπ·≈–À“«‘∏’·°â ‰¢·≈–Õπÿ√—°…å

«‘∏’ ”√«®

1. ®—¥°≈ÿà¡π—°‡√’¬π°≈ÿà¡≈– 3 §π  ”√«® ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘„π™ÿ¡™π∑’Ëπ—°‡√’¬πÕ“»—¬Õ¬Ÿà

2. √«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈·≈–Õ¿‘ª√“¬√à«¡°—π„π°≈ÿà¡ ·≈â«∫—π∑÷°º≈≈ß„πμ“√“ß¢âÕ¡Ÿ≈μàÕ‰ªπ’È

3. π”‡ πÕ¢âÕ¡Ÿ≈°“√∑”°‘®°√√¡„πÀâÕß‡√’¬π

ในการอนรุกัษ์และจดัการทรพัยากรธรรมชาตใิห้

เหมาะสมและได้รับประโยชน์สูงสุด	 ควรค�านึง

ถึงหลักต่อไปนี้

1.	การอนุรักษ ์และการจัดการทรัพยากร	

ธรรมชาติต้องค�านึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ

อื่นควบคู่กันไป	 เพราะทรัพยากรธรรมชาติ

ต่างก็มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์และส่งผลต่อ

กันอย่างแยกไม่ได้

2.	การวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างชาญฉลาดต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนา

สังคม	เศรษฐกิจ	การเมือง	และคุณภาพชีวิต

อย่างกลมกลืน	 ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งความ

สมดุลของระบบนิเวศควบคู่กันไป

3.	การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตต้ิองร่วมมอืกนั

ทุกฝ่าย	ทั้งประชาชนในเมือง	 ในชนบท	และ

	 ผู้บริหาร	 ทุกคนควรตระหนักถึงความส�าคัญ

ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา	

โดยเริ่มต ้นที่ตนเองและท้องถิ่นของตน	

	 ร่วมมือกันทั้งภายในประเทศและทั้งโลก

4.	ความส�าเร็จของการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่

กับความอุดมสมบูรณ์และความปลอดภัย

ของทรัพยากรธรรมชาติ	 ดังนั้นการท�าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นการท�าลายมรดก

และอนาคตของชาติด้วย

5.	ประเทศมหาอ�านาจที่เจริญทางด้านอุตสาห-

กรรม	มคีวามต้องการทรพัยากรธรรมชาติเป็น

จ�านวนมาก	 เพื่อใช้ป้อนโรงงานอุตสาหกรรม

ในประเทศของตน	 ดังน้ันประเทศที่ก�าลัง

พัฒนาทั้งหลายจึงต้องช่วยกันป้องกันการ

แสวงหาผลประโยชน์ของประเทศมหาอ�านาจ

6.	มนุษย์สามารถน�าเทคโนโลยีต่างๆ	 มาช่วย

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้	 แต่การ

จัดการนั้นไม่ควรมุ่งเพียงเพื่อการอยู่ดีกินดี

เท่านั้น	ต้องค�านึงถึงผลดีทางด้านจิตใจด้วย

7.	การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในส่ิงแวดล้อม

แต่ละแห่งนั้นจ�าเป็นต้องมีความรู ้ในการ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จะให้ประโยชน์

แก่มนุษย์ทุกแง่ทุกมุม	 ทั้งข้อดีและข้อเสีย	

โดยค�านึงถึงการสูญเปล่าอันเกิดจากการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติด้วย

8.	รกัษาทรพัยากรธรรมชาตทิีจ่�าเป็นและหายาก

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)L

ศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์	 :	 wiki.stjohn.

ac.th/groups/polys-ordinarycourse/	

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L

ด้วยความระมัดระวัง	พร้อมทั้งประโยชน์และการท�าให้อยู่ในสภาพที่เพิ่มทั้งทางด้านกายภาพและ

เศรษฐกิจเท่าที่ท�าได้	รวมทั้งจะต้องตระหนักเสมอว่า	การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มากเกินไปจะไม่

เป็นการปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

9.	ต้องรักษาทรัพยากรทีท่ดแทนได้	โดยให้มอีตัราการผลติเท่ากบัอตัราการใช้หรอือตัราการเกิดเท่ากับ

อัตราการตายเป็นอย่างน้อย

	10.	หาแนวทางปรับปรุงวิธีการใหม่ๆ	 ในการผลิต	และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ	

อีกทั้งพยายามค้นคว้าสิ่งใหม่มาใช้ทดแทน

	11.	 ให้การศึกษาเพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงความส�าคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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2.3 ∑√—æ¬“°√ªÉ“‰¡â·≈–°“√Õπÿ√—°…å  ªÉ“‰¡â‡ªìπ√–∫∫π‘‡«»∑’Ë√«∫√«¡§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ

‰«â‡ªìπ·À≈àß∑’ËÕ¬Ÿà¢Õßæ◊™·≈– —μ«å ‡ªìπ·À≈àßμâππÈ”≈”∏“√ ‡ªìπ·À≈àß¢Õß·√à∏“μÿ·≈–Õ‘π∑√’¬ “√  ™à«¬≈¥ª√‘¡“≥

·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å ‡ªìπ·À≈àßº≈‘μ·°ä ÕÕ° ‘́‡®π ·≈–™à«¬‡æ‘Ë¡§«“¡Õÿ¥¡ ¡∫Ÿ√≥å„Àâ°—∫¥‘π √«¡∑—Èß‡ªìπ

ªí®®—¬ 4 ∑’Ë ”§—≠¢Õß¡πÿ…¬å

● °“√Õπÿ√—°…åªÉ“‰¡â  ∑”‰¥â¥—ßπ’È

1) °”Àπ¥π‚¬∫“¬ªÉ“‰¡â·Ààß™“μ‘„π√–¬–¬“«„Àâ¡’æ◊Èπ∑’ËªÉ“‰¡â√âÕ¬≈– 40 ¢Õßæ◊Èπ∑’Ëª√–‡∑»∑—ÈßÀ¡¥

2) °”Àπ¥„Àâæ◊Èπ∑’ËªÉ“‰¡â∑“ß∏√√¡™“μ‘∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà‡ªìπªÉ“‡æ◊ËÕ°“√Õπÿ√—°…å ‡™àπ ‡¢μªÉ“ ß«π Õÿ∑¬“π

 «π√ÿ°¢™“μ‘

3) ‡æ‘Ë¡¡“μ√°“√¥â“π°“√ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡ºŸâ∫ÿ°√ÿ°ªÉ“

4) ª≈Ÿ°ªÉ“∑¥·∑π„πæ◊Èπ∑’ËªÉ“‡ ◊ËÕ¡‚∑√¡

5)  √â“ß·π«°—π‰ø·≈–·π«§«∫§ÿ¡‰ø√Õ∫Ê ªÉ“ ·≈–°”Àπ¥∫∑≈ß‚∑…ºŸâ∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥º≈°√–∑∫

μàÕ™ÿ¡™π

6)  àß‡ √‘¡ ª√–™“ —¡æ—π∏å ·≈–„Àâ°“√»÷°…“°—∫ª√–™“™π ‡æ◊ËÕ„Àâμ√–Àπ—°∂÷ßª√–‚¬™πå·≈–

§«“¡ ”§—≠¢Õß∑√—æ¬“°√ªÉ“‰¡â

2.4 ∑√—æ¬“°√ —μ«åªÉ“·≈–°“√Õπÿ√—°…å   —μ«åªÉ“‡ªìπ ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’ËÕ¬Ÿà§Ÿà°—∫ªÉ“¥—ß ÿ¿“…‘μ∑’Ë«à“ çπÈ”æ÷Ëß‡√◊Õ

‡ ◊Õæ÷ËßªÉ“é ™à«¬„Àâ‡°‘¥§«“¡ ¡¥ÿ≈¢Õß√–∫∫π‘‡«»Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°§«“¡ —¡æ—π∏ǻ ÷Ëß°—π·≈–°—π√–À«à“ßªÉ“°—∫ —μ«åªÉ“

● °“√Õπÿ√—°…å —μ«åªÉ“ ∑”‰¥â¥—ßπ’È

1) ÕÕ°°ÆÀ¡“¬§ÿâ¡§√Õß —μ«åªÉ“

2) °”Àπ¥‡¢μÕπÿ√—°…åæ—π∏ÿå —μ«åªÉ“

3) ¢¬“¬æ—π∏ÿå —μ«åªÉ“„Àâ¡’®”π«π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ

4) ª√—∫ª√ÿß·À≈àß∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬¢Õß —μ«åªÉ“„Àâ¡’§«“¡ ¡¥ÿ≈μ“¡∏√√¡™“μ‘

5) §«∫§ÿ¡»—μ√Ÿ¢Õß —μ«åªÉ“

„π°“√æ—≤π“·≈–Õπÿ√—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ æ÷ß ”π÷°Õ¬Ÿà‡ ¡Õ«à“„π°“√§‘¥∑” ‘Ëß„¥°Áμ“¡®–μâÕß‰¡à°àÕ„Àâ

‡°‘¥º≈‡ ’¬μàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡™àπ ‰¡à§«√„™â “√‡§¡’°”®—¥·¡≈ß»—μ√Ÿæ◊™ ‡æ√“–®–¡’ “√μ°§â“ß„π ¿“æ·«¥≈âÕ¡

„πÕ“°“» „ππÈ” À√◊Õ„π¥‘π ªí®®ÿ∫—π°“√·°â ‰¢ªí≠À“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡®÷ßÀ—π¡“„™âæ◊™ ¡ÿπ‰æ√À√◊Õ«‘∏’™’«¿“æ„π°“√

°”®—¥·¡≈ß»—μ√Ÿæ◊™·∑π “√‡§¡’‡æ◊ËÕ°“√√—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„Àâ¬—Ëß¬◊π

°‘®°√√¡∑’Ë 2.6  ”√«® ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘„π™ÿ¡™π

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

‡æ◊ËÕ»÷°…“∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘„π∑âÕß∂‘Ëπ·≈–À“«‘∏’·°â ‰¢·≈–Õπÿ√—°…å

«‘∏’ ”√«®

1. ®—¥°≈ÿà¡π—°‡√’¬π°≈ÿà¡≈– 3 §π  ”√«® ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘„π™ÿ¡™π∑’Ëπ—°‡√’¬πÕ“»—¬Õ¬Ÿà

2. √«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈·≈–Õ¿‘ª√“¬√à«¡°—π„π°≈ÿà¡ ·≈â«∫—π∑÷°º≈≈ß„πμ“√“ß¢âÕ¡Ÿ≈μàÕ‰ªπ’È

3. π”‡ πÕ¢âÕ¡Ÿ≈°“√∑”°‘®°√√¡„πÀâÕß‡√’¬π
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μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√ ”√«®

À—«¢âÕ ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë ”√«®æ∫ «‘∏’·°â‰¢·≈–Õπÿ√—°…å

1.  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„π™ÿ¡™π

2. ∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘„π™ÿ¡™π

„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 2.6 π—°‡√’¬π®–æ∫«à“°“√Õπÿ√—°…å·≈–æ—≤π“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘

„Àâ¬—Ëß¬◊π®–μâÕßÕ“»—¬§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π √à«¡§‘¥ √à«¡·°â ‰¢ªí≠À“„π°“√¥Ÿ·≈√—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–∑√—æ¬“°√

∏√√¡™“μ‘„Àâ¬—Ëß¬◊π‡æ◊ËÕ§ÿ≥¿“æ™’«‘μ∑’Ë¥’

3. °“√„™â∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘μ“¡
À≈—°ª√—™≠“‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß

∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡Õßμ“¡∏√√¡™“μ‘·≈–¡πÿ…¬å “¡“√∂„™âª√–‚¬™πå‰¥â ‰¥â·°à ¥‘π

·√à∏“μÿ πÈ” ªÉ“‰¡â  —μ«åªÉ“ ·≈–Õ“°“» °“√π”∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘¡“„™â‚¥¬‰¡à¡’°“√Õπÿ√—°…åÀ√◊Õæ—≤π“ ®–°àÕ„Àâ

‡°‘¥ªí≠À“À≈“¬ª√–°“√ ‡™àπ °“√¢“¥·§≈πÕ“À“√·≈–πÈ” °“√‡ ’¬ ¡¥ÿ≈∏√√¡™“μ‘ °“√‡°‘¥¡≈¿“«–∑“ßπÈ” Õ“°“»

·≈–¥‘π  ¿“æ¿Ÿ¡‘Õ“°“»‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß®π°àÕ„Àâ‡°‘¥Õ—πμ√“¬ ¿“«–·Àâß·≈âß ¿—¬æ‘∫—μ‘μà“ßÊ μ“¡∑’Ëπ—°‡√’¬π‰¥â

∑√“∫¡“·≈â« ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√„™â∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥ ·≈–‰¡à∑”„Àâ‡ ’¬ ¡¥ÿ≈∏√√¡™“μ‘ ‰¡à°àÕ„Àâ

‡°‘¥¡≈¿“«–„π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ®÷ß§«√πâÕ¡π”À≈—°ª√—™≠“‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß¡“„™â‡ªìπÀ≈—°„π°“√„™â∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘

¥—ßπ’È

	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม	

(ตามกลุ่มการทดลอง)	 เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	

และทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน

-		นักเรียนได้ท�าอะไรบ้าง

-		นักเรียนรู้อะไรบ้าง

-	 สิ่งท่ีนักเรียนต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมคือ

อะไร	และจะด�าเนินการอย่างไร

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L

1.	ครูทบทวนบทเรียนเรื่องระบบนิเวศ

2.	ครูซักถามนักเรียน	 “หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงคืออะไร”

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	77-78

2.	ครูอธบิายถึงหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง	

(โดยจะน�าเสนอในรปูของวดิโีอหรอืเรือ่งเล่า

ก็ได้)

3.	ให้นกัเรยีนยกตวัอย่างการด�าเนนิชวิีตทีเ่ป็น

ไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.	ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงจาก	search	engine	ต่างๆ

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ครแูบ่งกลุม่นกัเรยีน	กลุม่ละ	5-8	คน	เพือ่จดัท�า	

บอร์ดความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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1. §«“¡æÕª√–¡“≥ μâÕß§‘¥«‘‡§√“–Àå∂÷ß§«“¡®”‡ªìπ·≈–ª√‘¡“≥°“√„™â∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘‚¥¬„™â

‡∑à“∑’Ë®”‡ªìπ ‰¡à„™â¡“°‡°‘π§«“¡®”‡ªìπ ·≈–§«√„™âÕ¬à“ß§ÿâ¡§à“ À“‡∑§π‘§∑’Ë®–∑”„Àâ∑√—æ¬“°√∑’Ëπ”¡“„™âπ—Èπ‡°‘¥

ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘‰«â„™â ‰¥âπ“π ·≈–‰¡à°àÕ„Àâ‡°‘¥º≈°√–∑∫μàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡™àπ ∑√—æ¬“°√

ªÉ“‰¡â §«√¡’°“√μ—¥μâπ‰¡â¡“„™âÕ¬à“ß‡À¡“– ¡ ·≈–À“«— ¥ÿÕ◊Ëπ∑¥·∑π‰¡â ‡™àπ ¬“ß æ≈“ μ‘° ∂â“μ—¥μâπ‰¡â¡“„™â

¡“°‡°‘π‰ª®–¡’º≈°√–∑∫μàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ∑”„Àâ·Àâß·≈âß πÈ”∑à«¡ Ωπ‰¡àμ°μ“¡ƒ¥Ÿ°“≈ ¥‘πæ—ß∑≈“¬  —μ«åªÉ“‰¡à¡’

∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ ‡°‘¥¿—¬∏√√¡™“μ‘ ·≈–‡ ’¬ ¡¥ÿ≈∏√√¡™“μ‘

2. §«“¡¡’‡Àμÿº≈ §«√„™â∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘Õ¬à“ß¡’‡Àμÿº≈ μâÕß«‘‡§√“–Àå§«“¡®”‡ªìπ„π°“√π”

∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘¡“„™â ®–™à«¬≈¥°“√„™â∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘·≈–∑”„Àâ¡’„™â ‰¥â‡ªìπ‡«≈“π“π

3. °“√ √â“ß¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π ‡ªìπ°“√ªÑÕß°—π‰¡à„Àâ¡’°“√„™â∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘Õ¬à“ßøÿÉ¡‡øóÕ¬ À√◊Õ„™â‡Àμÿº≈

„π°“√«‘‡§√“–Àåº≈°√–∑∫∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√„™â∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘∑’Ë‰¡à∂Ÿ°μâÕß ®÷ß§«√¥”‡π‘π°“√¥—ßπ’È

3.1 „Àâ§«“¡√Ÿâ·≈– √â“ß§«“¡μ√–Àπ—°‡°’Ë¬«°—∫º≈°√–∑∫∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√„™â∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘

Õ¬à“ß‰¡à√–¡—¥√–«—ß

3.2 „Àâ§«“¡√Ÿâ·≈–Ωñ°ªØ‘∫—μ‘‡°’Ë¬«°—∫«‘∏’°“√„™â∑√—æ¬“°√Õ¬à“ß§ÿâ¡§à“·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥

3.3 „Àâ™ÿ¡™π‡¢â“¡“¡’ à«π√à«¡°—∫∑“ß√“™°“√„π°“√ªÑÕß°—π‰¡à „Àâ∫ÿ§§≈„¥°√–∑”º‘¥°ÆÀ¡“¬

∑”≈“¬∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘

§«“¡æÕª√–¡“≥ °“√ √â“ß¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π

‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥

‡°‘¥ ¡¥ÿ≈∏√√¡™“μ‘

¡’∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘‰«â„™â‡ªìπ‡«≈“π“π

§«“¡¡’‡Àμÿº≈

°“√„™â∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘

μ“¡À≈—°ª√—™≠“‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß

§«“¡√Ÿâ §ÿ≥∏√√¡
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1. §«“¡æÕª√–¡“≥ μâÕß§‘¥«‘‡§√“–Àå∂÷ß§«“¡®”‡ªìπ·≈–ª√‘¡“≥°“√„™â∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘‚¥¬„™â

‡∑à“∑’Ë®”‡ªìπ ‰¡à„™â¡“°‡°‘π§«“¡®”‡ªìπ ·≈–§«√„™âÕ¬à“ß§ÿâ¡§à“ À“‡∑§π‘§∑’Ë®–∑”„Àâ∑√—æ¬“°√∑’Ëπ”¡“„™âπ—Èπ‡°‘¥

ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘‰«â„™â ‰¥âπ“π ·≈–‰¡à°àÕ„Àâ‡°‘¥º≈°√–∑∫μàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡™àπ ∑√—æ¬“°√

ªÉ“‰¡â §«√¡’°“√μ—¥μâπ‰¡â¡“„™âÕ¬à“ß‡À¡“– ¡ ·≈–À“«— ¥ÿÕ◊Ëπ∑¥·∑π‰¡â ‡™àπ ¬“ß æ≈“ μ‘° ∂â“μ—¥μâπ‰¡â¡“„™â

¡“°‡°‘π‰ª®–¡’º≈°√–∑∫μàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ∑”„Àâ·Àâß·≈âß πÈ”∑à«¡ Ωπ‰¡àμ°μ“¡ƒ¥Ÿ°“≈ ¥‘πæ—ß∑≈“¬  —μ«åªÉ“‰¡à¡’

∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ ‡°‘¥¿—¬∏√√¡™“μ‘ ·≈–‡ ’¬ ¡¥ÿ≈∏√√¡™“μ‘

2. §«“¡¡’‡Àμÿº≈ §«√„™â∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘Õ¬à“ß¡’‡Àμÿº≈ μâÕß«‘‡§√“–Àå§«“¡®”‡ªìπ„π°“√π”

∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘¡“„™â ®–™à«¬≈¥°“√„™â∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘·≈–∑”„Àâ¡’„™â ‰¥â‡ªìπ‡«≈“π“π

3. °“√ √â“ß¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π ‡ªìπ°“√ªÑÕß°—π‰¡à„Àâ¡’°“√„™â∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘Õ¬à“ßøÿÉ¡‡øóÕ¬ À√◊Õ„™â‡Àμÿº≈

„π°“√«‘‡§√“–Àåº≈°√–∑∫∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√„™â∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘∑’Ë‰¡à∂Ÿ°μâÕß ®÷ß§«√¥”‡π‘π°“√¥—ßπ’È

3.1 „Àâ§«“¡√Ÿâ·≈– √â“ß§«“¡μ√–Àπ—°‡°’Ë¬«°—∫º≈°√–∑∫∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√„™â∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘

Õ¬à“ß‰¡à√–¡—¥√–«—ß

3.2 „Àâ§«“¡√Ÿâ·≈–Ωñ°ªØ‘∫—μ‘‡°’Ë¬«°—∫«‘∏’°“√„™â∑√—æ¬“°√Õ¬à“ß§ÿâ¡§à“·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥

3.3 „Àâ™ÿ¡™π‡¢â“¡“¡’ à«π√à«¡°—∫∑“ß√“™°“√„π°“√ªÑÕß°—π‰¡à „Àâ∫ÿ§§≈„¥°√–∑”º‘¥°ÆÀ¡“¬

∑”≈“¬∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘

§«“¡æÕª√–¡“≥ °“√ √â“ß¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π

‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥

‡°‘¥ ¡¥ÿ≈∏√√¡™“μ‘

¡’∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘‰«â„™â‡ªìπ‡«≈“π“π

§«“¡¡’‡Àμÿº≈

°“√„™â∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘

μ“¡À≈—°ª√—™≠“‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß

§«“¡√Ÿâ §ÿ≥∏√√¡

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 79

?

·∫∫∑¥ Õ∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬πª√–®”Àπà«¬

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. º≈°√–∑∫∑’Ë‡°‘¥®“°ª√–™“°√‰°à‡°‘¥‚√§‰¢âÀ«—¥π°√–∫“¥„π™à«ßª≈“¬ªï æ.». 2546 ¡’Õ–‰√∫â“ß

2. ª√–™“°√ÀπŸ„ππ“¢â“«¡’·π«‚πâ¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßμ“¡ƒ¥Ÿ°“≈Õ¬à“ß‰√

3.  ÿπ—¢„π‡¢μ∑’Ë¡’Õ“°“»Àπ“«‡¬Áπ®–¡’¢π¡“°·≈–øŸ  à«π ÿπ—¢„π‡¢μ√âÕπ®–¡’¢π —Èπ‡°√’¬π ‡ªìπ‡æ√“–

‡Àμÿ„¥

4. §ÿ≥μ“·≈–§ÿ≥¬“¬π—ËßÕ¬Ÿà∫π¡â“À‘π„°≈âμâπΩ√—Ëß ¡’º’‡ ◊ÈÕ‡°“–Õ¬Ÿà∫π¥Õ°Ω√—Ëß 4-5 μ—« „μâμâπΩ√—Ëß¡’¡¥¥”

À≈“¬μ—« „°≈âÊ §ÿ≥¬“¬¡’ ÿπ—¢ ’πÈ”μ“≈™◊ËÕ‡®â“·μâ¡πÕπÀ¡Õ∫Õ¬Ÿà Õ“°“»‡¬Áπ ∫“¬¡’≈¡æ—¥‡∫“Ê

4.1 ª√–™“°√¡’Õ–‰√∫â“ß

4.2 °≈ÿà¡ª√–™“°√¡’Õ–‰√∫â“ß

4.3  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¢Õß§ÿ≥μ“·≈–§ÿ≥¬“¬¡’Õ–‰√∫â“ß

4.4 ·À≈àß∑’ËÕ¬Ÿà¢Õß¡¥¥”§◊ÕÕ–‰√

5. √–∫∫∑’Ë√«¡§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß ‘Ëß¡’™’«‘μ°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„π·À≈àß∑’ËÕ¬Ÿà‡√’¬°«à“Õ–‰√ ®ß¬°μ—«Õ¬à“ß

6.  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑“ß™’«¿“æ·μ°μà“ß®“° ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑“ß°“¬¿“æÕ¬à“ß‰√

7. μ—«ÀπÕπ‰À¡°—∫μâπÀ¡àÕπÕ¬Ÿà√à«¡°—π·∫∫¿“«–„¥ ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

8. æ‘®“√≥“·ºπ¿“æμàÕ‰ªπ’Èª√–°Õ∫°“√μÕ∫§”∂“¡

° ¢ ·≈– § „π√Ÿª¡’∫∑∫“∑„π√–∫∫π‘‡«»Õ¬à“ß‰√

° ºŸâ∫√‘‚¿§¢—Èπ ÿ¥∑â“¬¢ºŸâº≈‘μ

 “√Õ‘π∑√’¬å
§

§
§

§
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° ¢ § ® ©ß

9. °”Àπ¥√ŸªμàÕ‰ªπ’È

9.1 ®“°√Ÿª ºŸâ≈à“‰¥â·°à —μ«å™π‘¥„¥

9.2 ®ß‡¢’¬π·ºπ¿“æ· ¥ß°“√∂à“¬∑Õ¥æ≈—ßß“π¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ¥—ß°≈à“«

10. ®ßæ‘®“√≥“·ºπ¿“æ∑’Ë°”Àπ¥„Àâª√–°Õ∫°“√μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È

10.1 ·ºπ¿“æ∑’Ë°”Àπ¥„Àâ‡√’¬°«à“Õ–‰√ ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

10.2 ®“°‚´àÕ“À“√ ¢ §π®—¥‡ªìπºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫„¥‰¥â∫â“ß ®ßÕ∏‘∫“¬

10.3 §π‡ªìπºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫ 2 ®”π«π°’Ë‚´àÕ“À“√

11. ªí®®—¬∑’Ë∑”„Àâ¥ÿ≈¬¿“æ„π√–∫∫π‘‡«»‡ ’¬‰ª¡’Õ–‰√∫â“ß

12. ®ßÕ∏‘∫“¬§«“¡À¡“¬¢Õß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘·≈–™π‘¥¢Õß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘

13. °“√μ—¥‰¡â∑”≈“¬ªÉ“¡’º≈°√–∑∫μàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡Õ¬à“ß‰√

14. √–∫∫π‘‡«»ªÉ“‰¡â¡’°“√À¡ÿπ‡«’¬π¢Õß·°ä ·≈–·√à∏“μÿÕ¬à“ß‰√

15. ¿“«–∑’Ë¡’°“√¬àÕ¬ ≈“¬‡°‘¥º≈¥’μàÕ√–∫∫π‘‡«»Õ¬à“ß‰√

16. ®ß¬°μ—«Õ¬à“ß°“√ª√—∫μ—«¢Õßæ◊™·≈– —μ«å„Àâ‡¢â“°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

17. ∂â“ ‘Ëß¡’™’«‘μ ° Õ¬Ÿà√à«¡°—∫ ‘Ëß¡’™’«‘μ ¢ ´÷Ëßμà“ß‰¥âª√–‚¬™πå´÷Ëß°—π·≈–°—π ∂â“·¬° ‘Ëß¡’™’«‘μ∑—Èß 2 ™π‘¥π’È

ÕÕ°®“°°—π®–∑”„Àâ ‘Ëß¡’™’«‘μ ° ·≈– ¢ μ“¬ °“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ¥—ß°≈à“«®—¥‡ªìπ¿“«–„¥

18. ª√“°Ø°“√≥å‡√◊Õπ°√–®°‡°‘¥®“° “‡Àμÿ„¥·≈–¡’º≈°√–∑∫μàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡Õ¬à“ß‰√

19. ®ß¬°μ—«Õ¬à“ß°“√„™â∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘„π∑âÕß∂‘Ëπμ“¡À≈—°ª√—™≠“‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß

1 2 3 4
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° ¢ § ® ©ß

9. °”Àπ¥√ŸªμàÕ‰ªπ’È

9.1 ®“°√Ÿª ºŸâ≈à“‰¥â·°à —μ«å™π‘¥„¥

9.2 ®ß‡¢’¬π·ºπ¿“æ· ¥ß°“√∂à“¬∑Õ¥æ≈—ßß“π¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ¥—ß°≈à“«

10. ®ßæ‘®“√≥“·ºπ¿“æ∑’Ë°”Àπ¥„Àâª√–°Õ∫°“√μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È

10.1 ·ºπ¿“æ∑’Ë°”Àπ¥„Àâ‡√’¬°«à“Õ–‰√ ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

10.2 ®“°‚´àÕ“À“√ ¢ §π®—¥‡ªìπºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫„¥‰¥â∫â“ß ®ßÕ∏‘∫“¬

10.3 §π‡ªìπºŸâ∫√‘‚¿§≈”¥—∫ 2 ®”π«π°’Ë‚´àÕ“À“√

11. ªí®®—¬∑’Ë∑”„Àâ¥ÿ≈¬¿“æ„π√–∫∫π‘‡«»‡ ’¬‰ª¡’Õ–‰√∫â“ß

12. ®ßÕ∏‘∫“¬§«“¡À¡“¬¢Õß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘·≈–™π‘¥¢Õß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘

13. °“√μ—¥‰¡â∑”≈“¬ªÉ“¡’º≈°√–∑∫μàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡Õ¬à“ß‰√

14. √–∫∫π‘‡«»ªÉ“‰¡â¡’°“√À¡ÿπ‡«’¬π¢Õß·°ä ·≈–·√à∏“μÿÕ¬à“ß‰√

15. ¿“«–∑’Ë¡’°“√¬àÕ¬ ≈“¬‡°‘¥º≈¥’μàÕ√–∫∫π‘‡«»Õ¬à“ß‰√

16. ®ß¬°μ—«Õ¬à“ß°“√ª√—∫μ—«¢Õßæ◊™·≈– —μ«å„Àâ‡¢â“°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

17. ∂â“ ‘Ëß¡’™’«‘μ ° Õ¬Ÿà√à«¡°—∫ ‘Ëß¡’™’«‘μ ¢ ´÷Ëßμà“ß‰¥âª√–‚¬™πå´÷Ëß°—π·≈–°—π ∂â“·¬° ‘Ëß¡’™’«‘μ∑—Èß 2 ™π‘¥π’È

ÕÕ°®“°°—π®–∑”„Àâ ‘Ëß¡’™’«‘μ ° ·≈– ¢ μ“¬ °“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ¥—ß°≈à“«®—¥‡ªìπ¿“«–„¥

18. ª√“°Ø°“√≥å‡√◊Õπ°√–®°‡°‘¥®“° “‡Àμÿ„¥·≈–¡’º≈°√–∑∫μàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡Õ¬à“ß‰√

19. ®ß¬°μ—«Õ¬à“ß°“√„™â∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘„π∑âÕß∂‘Ëπμ“¡À≈—°ª√—™≠“‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß

1 2 3 4

เฉลย
กิจกรรมที่	2.1

ตัวอย่ำงตำรำงบันทึกผลกำรทดลอง

ระบบที่ศึกษำ กำรเปลี่ยนแปลง

1.		ขนมปัง

2.		จานใบที่	1

3.	จานใบที่	2

4.	จานใบที่	3

	1.	 ขนมปังแผ่นที่พรมน�้า	มีราขึ้นมากกว่าขนมปังแผ่นที่ไม่พรมน�้า

	2.	 ประชากรมดย้ายที่อยู่หนีออกจากจาน

	3.	 ประชากรมดย้ายที่อยู่หนีออกจากจาน

	4.	 มีประชากรมดมากขึ้น

ค�ำถำมท้ำยกิจกรรม

	 1.	ขนมปังทัง้	2	แผ่น	มกีารเปลีย่นแปลงคอื	มรีาขึน้ทัง้	2	แผ่น	แผ่นทีพ่รมน�า้มรีาขึน้มากกว่าแผ่นที	่ไม่ได้พรมน�า้

	 2.	เมื่อฉีดแอลกอฮอล์ลงไปในจานบริเวณที่มีประชากรมด	จะท�าให้ขนาดประชากรมดลดลง	หรือไม่มีประชากร

มดเลย

	 3.	น�้าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อจ�านวนประชากรมดเพราะท�าให้ประชากรมดลดลง

	 4.	อาหารเป็นปัจจัยที่มีผลต่อจ�านวนประชากรมด	ท�าให้มดอพยพเข้า

	 5.	สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดประชากรมด	ดังนี้

	 	 1)	 อาหารเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประชากรมดโดยการอพยพเข้า

	 	 2)	 น�้าและแอลกอฮอล์ท�าให้ประชากรมดลดลงโดยการอพยพออก

กิจกรรมตรวจสอบควำมเข้ำใจ	1

	 1.	มีประชากรมดด�าและประชากรไส้เดือนดิน

	 2.	สิ่งมีชีวิตประกอบด้วยมดด�า	ไส้เดือนดิน	และต้นกุหลาบ

	 3.	ระบบนิเวศที่อ่านจากข้อความคือ	“ระบบนิเวศในกระถางกุหลาบ”

	 4.	ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตที่จัดเป็นความสัมพันธ์ทางกายภาพ	 ได้แก่	 ไส้เดือนดิน

เคลื่อนที่หนีแสงสว่าง

กิจกรรมตรวจสอบควำมเข้ำใจ	2

	 1.	ระบบนิเวศในท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่ท่ีจัดเป็นระบบนิเวศตามธรรมชาติ	 ได้แก่	 ระบบนิเวศสระน�้า	 ระบบ

นิเวศป่าไม้

	 2.	ระบบนเิวศในท้องถิน่ทีน่กัเรยีนอาศยัอยูท่ี่จัดเป็นระบบนเิวศท่ีมนษุย์สร้างข้ึน	ได้แก่	ระบบนิเวศ	สวนสาธารณะ	

ระบบนิเวศสวนหย่อม	ระบบนิเวศสวนสัตว์	และระบบนิเวศอ่างเก็บน�้า

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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กิจกรรมที่	2.2

ตำรำงแสดงข้อมูลที่ได้จำกกำรส�ำรวจ

	 1.	ต�าแหน่งของระบบนิเวศที่ส�ารวจ	...	(ค�าตอบของนักเรียนแตกต่างกัน)

	 2.	สภาพทั่วไปของระบบนิเวศ	...	(ตามข้อมูลที่นักเรียนไปส�ารวจ)

	 3.	ข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจ	...	(คนละสถานที่กัน)

สิ่งที่ส�ำรวจ รำยกำรที่พบ/จ�ำนวน จ�ำนวน/ควำมสัมพันธ์

สิ่งมีชีวิต 	 1.	ต้นแก้ว

	 2.	หญ้า

	 3.	มดด�า

	 4.	ผีเสื้อ

	 3	ต้น

	 4	กอ

	 ประมาณ	20	ตัว

	 2-3	ตัว

สิ่งไม่มีชีวิต 	 1.	ก้อนหิน

	 2.	พลาสติก

	 4-5	ก้อน

	 2-3	ชิ้น

ลักษณะทางกายภาพ 	 -	 มแีสงสวา่งมากแดดสอ่งไดท้ัว่ถงึ

	 -	 ความชื้นของดิน

	 -	 ค่า	pH	ของดิน

	 -	 แสงแดดจ้ามาก

	 -	 ดินเปียกเล็กน้อย

	 -	 ประมาณ	5-6

สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 	 (ไม่มีหรือมีให้ระบุ)

ค�ำถำมท้ำยกิจกรรม

	 1.	สิ่งมีชีวิตที่ส�ารวจพบส่วนใหญ่เป็นพืช	ได้แก่	หญ้า	4	กอ	ต้นแก้ว	3	ต้น

	 2.	สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะพบในบริเวณที่มีลักษณะทางกายภาพเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน

	 3.	ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต	 และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตที่ส�ารวจจะมี

ลักษณะเอื้อต่อการหาอาหารและเป็นที่หลบภัย

	 4.	แนวทางการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมของระบบนิเวศที่พบจากการส�ารวจ	 (ขึ้นอยู่กับระบบนิเวศที่นักเรียน

ส�ารวจ)

กิจกรรมตรวจสอบควำมเข้ำใจ	3

	 1.	ต้นแสมและต้นโกงกางพบในระบบนิเวศป่าชายเลน	เพราะเป็นพืชที่ขึ้นอยู่บริเวณน�้ากร่อย

	 2.	นักเรียนจะพบกุ้งก้ามกรามในระบบนิเวศแหล่งน�้าจืด	เพราะกุ้งก้ามกรามเป็นสัตว์น�้าจืด

	 3.	ระบบนิเวศชุมชนเมือง	เช่น	ตลาดสดเป็นระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่ระบบนิเวศตามธรรมชาติ

	 4.	ระบบนิเวศที่นักเรียนพบชนิดของพืชมากท่ีสุด	คือ	 ระบบนิเวศป่าไม้เพราะเป็นระบบนิเวศท่ีมีขนาดใหญ่จึงมี

พืชจ�านวนมากและมีหลายชนิด

	 5.	ระบบนิเวศที่พบชนิดของสัตว์น�้ามากที่สุด	คือ	ระบบนิเวศทะเล	เนื่องจากทะเลอุดมไปด้วยแร่ธาตุและสัตว์น�้า

หลายชนิด	ได้แก่	แพลงก์ตอน	กุ้ง	ปู	หอย	ปลาหลายชนิด	และเป็นแหล่งอาหารของโลก

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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	 6.	ระบบนิเวศป่าชายเลนถ้าถูกท�าลายจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศในทะเล	 เนื่องจากเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น�้า	

และมผีลต่อระบบนิเวศชมุชนเมอืงเพราะท�าให้อาหารลดลง	และไม่มทีีก้ั่นลดความเรว็ของกระแสลมและกระแสน�า้	

อาจมีผลท�าให้สิ่งก่อสร้างถูกท�าลาย

กิจกรรมที่	2.3	

	 จากการท�ากิจกรรมและการสืบค้นข้อมูลในระบบนิเวศอื่นๆ	 ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยการกินต่อกัน

เป็นทอดๆ	ท�าให้มกีารถ่ายทอดพลงังานทีส่ะสมในโมเลกลุของอาหารต่อเนือ่งกนั	จากพชืซึง่เป็นผูผ้ลติสูผู่บ้รโิภคพชื														

ผู้บริโภคสัตว์	ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์	และผู้ย่อยสลาย	ตามล�าดับ

กิจกรรมตรวจสอบควำมเข้ำใจ	4

	 1.	สิ่งมีชีวิตในต�าแหน่ง	A	คือ	ผีเสื้อกับดอกกล้วยไม้	มีความสัมพันธ์กันแบบภาวะการได้รับประโยชน์

	 2.	สิ่งมีชีวิตในต�าแหน่ง	B	คือ	กล้วยไม้บนต้นไม้	มีความสัมพันธ์กันแบบภาวะอิงอาศัย

	 3.	สิ่งมีชีวิตในต�าแหน่ง	C	คือ	มดบนพื้นดิน	มีความสัมพันธ์กันแบบภาวะเป็นกลาง	เป็นการด�ารงชีวิตของสิ่งมี

ชีวิตที่ทั้งสองฝ่ายไม่มีผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน

	 4.	สิ่งมีชีวิตในต�าแหน่ง	D	คือ	นกก�าลังจิกหนอนบนต้นไม้	มีความสัมพันธ์กันแบบภาวะล่าเหยื่อ	ต�าแหน่ง	E	คือ

เห็ดบนขอนไม้	เป็นผู้สลายสารอินทรีย์	เห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตท�าหน้าที่ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ให้เป็นสารอนินทรีย์

	 5.	ผู้ผลิต	คือ	พืช	ได้แก่	ต้นกุหลาบ	ต้นมะม่วง	กอหญ้า	และสาหร่าย

	 	 ผู้บริโภค	ได้แก่	แมว	ตั๊กแตน	ผึ้ง	และหนอน

	 	 ผู้ล่าเหยื่อ	ได้แก่	แมว

	 	 ผู้ย่อยสลาย	ได้แก่	รา

	 6.	ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตจากสถานการณ์ที่ก�าหนดให้	คือ	ผึ้งกับดอกกุหลาบ	ตั๊กแตนกับกอหญ้า

แผนที่ หนองน�้า

สถานที่ส�ารวจ

มดด�ากับเพลี้ย

ขอบเขตที่ส�ารวจ

ต้นไม้กับแร่ธาตุ

กาฝากกับต้นส้ม

กล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่

ปูเสฉวนกับซีแอนนีโมนี มดแดงกับต้นมะม่วง

ดอกไม้กับแมลง

แสงแดดกับต้นไม้

กำรส�ำรวจระบบนิเวศ

ในท้องถิ่น ความสัมพันธ์

ระหว่างพืชกับพืชที่พบ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

สัตว์กับสัตว์ที่พบ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

พืชกับสัตว์ที่พบ

ความสัมพันธ์

ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ

สิ่งไม่มีชีวิต

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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กิจกรรมตรวจสอบควำมเข้ำใจ	5

	 1.	โซ่อาหาร	

	 	 สาหร่าย	 	กุ้ง	 	ปลา	 	นกกินปลา	 	คน

	 	 สายใยอาหาร

	 2.	สายใยอาหารในระบบนิเวศน�้าเค็ม

  

	 3.	ก�าหนดให้

	 	 ข้าว	 	ตั๊กแตน	 	นก	 	เหยี่ยว

	 	 ผู้บริโภคล�าดับ	2	คือ	นก	ถ้าเกษตรกรฉีดพ่นสารเคมีจนตั๊กแตนตายเป็นจ�านวนมาก	จะมีผลต่อนกและเหยี่ยว

โดยจะท�าให้อาหารของนกลดปริมาณลง	ประชากรก็จะลดจ�านวนลง	นกซึ่งเป็นอาหารของเหยี่ยวก็ลดจ�านวนลงไป

ด้วย

	 4.	สายใยอาหารที่คนเป็นผู้บริโภคทั้งล�าดับ	2	และล�าดับ	3

  

กิจกรรมตรวจสอบควำมเข้ำใจ	6

	 1.	ไอน�้าในบรรยากาศเกิดจากการระเหยของน�้าตามแหล่งน�้าธรรมชาติ	การหายใจของพืช	สัตว์		การสังเคราะห์

ด้วยแสงของพืช	และการเผาไหม้ของน�้ามันเชื้อเพลิง

	 2.	การทดลองเพื่อทดสอบสิ่งที่ได้จากการหายใจของสัตว์	ใช้คนเป็นตัวแทนของสัตว์

	 	 1)	 ใช้กระจกแช่น�้าเย็น	เช็ดให้แห้ง	แล้วน�ามาอังที่ลมหายใจจะพบละอองน�้าเกาะที่แผ่นกระจก

	 กุ้ง

 

	 ปลา		 นกกินปลา

 

	 สาหร่าย			 คน

	 ปลาอินทรีย์			 ปลาทู

	 ปลาฉลาม			 ลูกกุ้ง

	 แพลงก์ตอนพืช

	 คน

 

	 นก

วัว		 หนอน

 

	 พืช

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
126

Introduction IntroductionIndesign ICT Innovation

Learning for Life Learning for Global Learning for Metacognition



	 	 2)	 เป่าลมหายใจลงในน�้าปูนใส	น�้าปูนใสจะขุ่นแสดงว่ามีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

	 3.	การหมนุเวยีนธาตคุาร์บอนจากพชืสูส่ตัว์เกดิข้ึนโดยสตัว์บรโิภคพชืเป็นอาหาร	น�า้ตาลซึง่พชืสะสมไว้ในรปูแป้ง

จะถูกถ่ายทอดไปยังสัตว์

	 	 	 การหมุนเวียนธาตุคาร์บอนจากสัตว์ไปสู่พืชเกิดขึ้นโดยการหายใจ	 ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่พืชใช้ใน

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

	 4.	ธาตุไนโตรเจนในดินเกิดจากกระบวนการดังนี้

	 	 1)	 การเน่าเปื่อยของซากพืชซากสัตว์	ซึ่งมีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบของโปรตีน

	 	 2)	 แบคทีเรียบางชนิด	เช่น	ไรโซเบียมสามารถตรึงแก๊สไนโตรเจนในอากาศมาเป็นปุ๋ยได้

	 5.	ปัจจัยที่ท�าให้เสียดุลยภาพในระบบนิเวศมากที่สุด	มี	2	ปัจจัย

	 	 1)	 ปัจจัยที่เกิดจากธรรมชาติ	 เช่น	 ไฟไหม้	น�้าท่วม	แผ่นดินไหว	ภูเขาไฟระเบิด	ซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละครั้งสร้าง

ความเสียหายให้กับระบบนิเวศมาก

	 	 2)	 ปัจจัยที่เกิดจากการกระท�าของมนุษย์	เช่น	การตัดไม้ท�าลายป่า	การก่อสร้างอาคารบ้านเรือน	การใช้พื้นที่

พัฒนาอุตสาหกรรม	ท�าให้ดุลยภาพในระบบนิเวศเกิดความเสียหาย

กิจกรรมตรวจสอบควำมเข้ำใจ	7

	 1.	มดแดงจ�านวนมากอาศัยอยู่บนต้นมะม่วง	และต้นเข็มริมบ่อน�้า	ในบ่อน�้ามีปลา	กุ้ง	และหอยขม

	 	 1.1	 สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพของมดแดง	คือ	ต้นมะม่วงและต้นเข็ม	เพราะมดแดงอาศัยอยู่บนต้นมะม่วงและ

ต้นเข็ม	จัดเป็นระบบนิเวศริมบ่อน�้า

	 	 1.2	 สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพของปลา	คือ	กุ้ง	และหอยขม	เพราะอยู่ในระบบนิเวศบ่อน�้าเดียวกัน

	 	 1.3	 ปัจจยัจ�ากดัของปลา	คอื	แหล่งทีอ่ยู	่ต้องอาศยัอยูใ่นน�า้เท่านัน้	เพราะปลาหายใจทางเหงอืกโดยใช้เหงือก

จับออกซิเจนที่มากับน�้าผ่านทางเหงือกของปลา	ปลาจึงไม่สามารถอยู่บนบกได้

	 2.	สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	ได้แก่

	 	 1)	 แสงสว่าง	ช่วยให้สัตว์มองเห็นสิ่งต่างๆ	ส่วนพืชใช้พลังงานจากแสงในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

	 	 2)	 อุณหภูมิ	พืชและสัตว์จะเจริญเติบโตได้ดีในอุณหภูมิที่เหมาะสม	พืชและสัตว์บางชนิดสามารถอาศัยอยู่ใน

ภูมิประเทศที่มีอุณหภูมิสูงได้	เช่น	อูฐ	ต้นกระบองเพชร		

	 	 3)	 น�้าหรือความชื้น	 พืชเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีความชื้นสูง	 พืชในเขตทะเลทรายที่มีความชื้นน้อย	 ต้องปรับ

ตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้

	 	 4)	 แร่ธาตุและแก๊ส	แก๊สที่สิ่งมีชีวิตใช้ในการหายใจ	ได้แก่	แก๊สออกซิเจน	ส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์พืชใช้

เป็นวัตถุดิบในการส้งเคราะห์ด้วยแสง	ส่วนแร่ธาตุอื่นๆ	ที่จ�าเป็น	คือ	ไนโตรเจน	ฟอสฟอรัส	และก�ามะถัน

	 	 5)	 ความเป็นกรด-เบสพชืจะเจรญิได้ดีในภาวะทีเ่ป็นกรด-เบสต่างกนั	เช่น	ข้าว	ค่า	pH	ทีเ่หมาะสม	คือ	5.5-6.0	

ฝ้าย	ค่า	pH	ที่เหมาะสม	คือ	6.0-8.0

	 	 6)	 ความเค็มของดิน	พืชส่วนใหญ่เจริญเติบโตในดินธรรมดา	แต่มีพืชบางชนิดเจริญเติบโตได้ดีในดินเค็มหรือ

ดินกร่อย	เช่น	โกงกาง	ผักบุ้งทะเล		

	 3.	สุนัขป่ากินสัตว์เป็นอาหาร	แต่สุนัขที่เลี้ยงในบ้านจะกินทั้งพืชและสัตว์	 การปรับตัวของสุนัขเป็นการปรับตัว

ด้านพฤติกรรมเพราะสุนัขป่าต้องหาอาหารกินเอง	 เมื่อน�าสุนัขมาเล้ียงท่ีบ้านก็มีการปรับตัวด้านพฤติกรรมการกิน	

เนื่องจากคนเลี้ยงจะน�าอาหารมาให้กินไม่ต้องหากินเอง	จากสุนัขป่าจึงกลายเป็นสุนัขเลี้ยง

	 4.	ปัจจยัทีจ่ะท�าให้เกิดการเปลีย่นแปลงแทนท่ีได้อย่างรวดเรว็	เกดิจากปัจจัยทางกายภาพ	เน่ืองจากภยัธรรมชาติ

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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เกดิขึน้อย่างรวดเรว็	ส่วนปัจจยัทางชวีภาพเป็นการเปลีย่นแปลงอย่างช้าๆ	โดยค่อยๆ	ปรบัเปลีย่นทลีะน้อย	เช่น	ในที่

ชืน้แฉะและมยีงุชกุชุม	ถ้ามกีารปลกูต้นตะไคร้หอมปรมิาณประชากรยงุจะค่อยๆ	ลดลง	ประชากรตะไคร้หอมจะมาก

ขึ้น	เพราะคนนิยมปลูกมากขึ้นไม่มีการท�าลาย

กิจกรรมที่	2.4 

	 กิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม	ปัญหาและสาเหตุของแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันไปตาม

ความสนใจของแต่ละกลุม่	ครคูวรให้แต่ละกลุม่น�าเสนอหน้าชัน้เรยีน	เพือ่ฝึกการวิเคราะห์แก้ปัญหาร่วมกนัถงึปัญหา

ของแต่ละกลุ่มอีกครั้ง

กิจกรรมที่	2.5

ตำรำงบันทึกผลกำรทดลอง

กำรทดลอง ผลกำรสังเกตกำรไหลของน�้ำ

ขวดใบที่	1	ใส่ดินร่วน น�้าไหลเร็ว

ขวดใบที่	2	ใส่ดินร่วนและเศษใบไม้กับหญ้าแห้ง น�้าไหลช้า

ค�ำถำมท้ำยกิจกรรม

	 1.	ลักษณะการไหลของน�้าในขวดที่	1	ไหลได้สะดวก	มีสีขุ่น	เพราะมีความพรุนของดิน	และไม่มีสิ่งกีดขวาง	ส่วน

ขวดใบที่	2	น�้าไหลไม่สะดวก	เพราะมีเศษใบไม้และหญ้าแห้งขวางทางน�้า	และน�้าที่ไหลผ่านดินลงมาจะไม่ขุ่น

	 2.	เศษใบไม้กับหญ้าแห้งช่วยชะลอการไหลของน�้า

	 3.	ตัวแปรที่ควบคุมคือ	ขนาดของขวด	และชนิดของดิน

	 4.	สรุปผลการทดลองเกี่ยวกับพืชช่วยชะลอการไหลของน�้าได้ดังน้ี	 เศษใบไม้และหญ้าแห้งช่วยท�าให้กระแสน�้า

ลดความเร็วลง	จะช่วยลดการชะล้างและการพังทลายของดิน

กิจกรรมที่	2.6

ตัวอย่ำงตำรำงบันทึกผลกำรส�ำรวจ

หัวข้อ ข้อมูลทีส่�ำรวจพบ วิธีแก้ไขและอนุรักษ์

1.	 สิ่งแวดล้อมในชุมชน
(แต่ละกลุ่มแตกต่างกันตามที่นักเรียนส�ารวจจริง)

2.	 ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนประจ�ำหน่วย
	 1.	ผลกระทบที่เกิดจากประชากรไก่ที่เกิดโรคไข้หวัดนกระบาดในช่วง	พ.ศ.	2546	มีดังนี้

	 		 -		 ประชากรไก่ลดลงอย่างรวดเร็ว

	 	 -		 ไข้หวัดนกระบาดไปสู่คน	ท�าให้คนที่สัมผัสไก่ที่เป็นโรคไข้หวัดนกตายจ�านวนหนึ่ง

	 	 -		 ประชาชนไม่มั่นใจ	และไม่กล้าซื้อไก่มาปรุงอาหาร

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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	 	 -		 รายได้ของประเทศจากการท่องเที่ยวลดลง

	 	 -		 เศรษฐกิจโดยทั่วไปตกต�่า

	 2.	ประชากรหนูในนาข้าวมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล	ดังนี้

	 	 -		 ในฤดูที่ข้าวออกรวง	ประชากรหนูจะเพิ่มจ�านวนอย่างรวดเร็วเนื่องจากอาหารสมบูรณ์

	 	 -		 ในฤดูแล้ง	ประชากรหนูจะลดลงเนื่องจากการขาดแคลนอาหาร

	 3.	สุนัขในเขตที่มีอากาศหนาวเย็นจะมีขนมากและฟู	ส่วนสุนัขในเขตร้อนจะมีขนสั้นเกรียน	เป็นเพราะการปรับ

ตัวให้เข้ากับอุณหภูมิของอากาศ	ขนที่ฟูมีอากาศแทรกอยู่	และขนสัตว์เป็นฉนวนช่วยกักเก็บอุณหภูมิของร่างกายให้

อบอุ่นสุนัขในเขตร้อนขนสั้นเกรียนช่วยระบายความร้อนได้ดี

	 4.		4.1		มีประชากรมด	คน	และผีเสื้อ

	 	 4.2		กลุ่มประชากร	คือ	คน	ผีเสื้อ	สุนัข	มดด�า	และต้นฝรั่ง

	 	 4.3		สิ่งแวดล้อมของคุณตาและคุณยาย	คือ	มดด�า	ต้นฝรั่ง	สุนัข	ผีเสื้อ	อากาศ	ม้าหิน

	 	 4.4	 แหล่งที่อยู่ของมดด�า	คือ	ต้นฝรั่ง

	 5.	ระบบที่รวมความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เรียกว่า	“ระบบนิเวศ”	เช่น	ระบบนิเวศ

ในบ่อน�้ามีปลา	กุ้ง	ลูกน�้า	ดอกบัว	สาหร่าย	ดิน	โคลน	น�้า	ก้อนหิน	

	 6.	สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพแตกต่างจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	คือ	สิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นสิ่งแวดล้อม

ที่ไม่มีชีวิตอาจเป็นสิ่งของหรือบรรยากาศ	ส่วนสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพเป็นสิ่งแวดล้อมท่ีมีชีวิต	 ได้แก่	 พืชและสัตว์

ต่างๆ

	 7.		ตัวหนอนไหมกับต้นหม่อนอยู่ร่วมกนัแบบภาวะปรสติ	เพราะหนอนไหมได้ประโยชน์	ส่วนต้นหม่อนเสยีประโยชน์

เพราะถูกกัดกินใบเป็นอาหาร

	 8.		จากรูป		ก		=		ผู้บริโภคพืช	 ข		=		ผู้บริโภคสัตว์

	 	 	 	 ค		=		ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์

	 9.		จากรูป

	 	9.1	 ผู้ล่า	ได้แก่	เหยี่ยว	และงู

	 	9.2	 หญ้า	 	หนู	 	งู	 	เหยี่ยว

	 10.		จากรูป

	 	10.1		รูปที่ก�าหนดให้เรียกว่า	“สายใยอาหาร”	เพราะประกอบด้วยโซ่อาหารตั้งแต่	2	ชนิดขึ้นไป

	 	10.2	 จากโซ่อาหาร	ข	คนจัดเป็นผู้บริโภค

	 	 	 ล�าดับ	2	 พืช	 	ตั๊กแตน	 	คน

	 	 	 ล�าดับ	3	 พืช	 	ตั๊กแตน	 	กบ	 	คน

	 	 	 	 พืช	 	ตั๊กแตน	 	นก	 	คน

	 	 	 ล�าดับ	4	 พืช	 	ตั๊กแตน	 	กบ	 	เหยี่ยว	 	คน

	 	10.3	 คนเป็นผู้บริโภคล�าดับ	2	จ�านวน	5	โซ่อาหาร

	 11.		ปัจจัยที่ท�าให้ดุลยภาพในระบบนิเวศเสียไป	คือ	ภัยธรรมชาติและการกระท�าของมนุษย์

	 12.		ทรัพยากรธรรมชาติ	 หมายถึง	 สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	 และการกระท�าของมนุษย์สามารถน�ามาใช้

ประโยชน์ได้	ได้แก่	ดิน	น�้า	อากาศ	ป่าไม้	แร่ธาตุ	พลังงาน	และสัตว์ป่า

	 13.		การตัดไม้ท�าลายป่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ดังนี้

	 	 1)		ระบบนิเวศป่าไม้ถูกท�าลาย

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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	 	2)		ต้นน�้าล�าธารถูกท�าลาย	ท�าให้เกิดน�้าท่วม	ฝนแล้ง

	 	3)		อุณหภูมิของอากาศสูงขึ้นไม่เหมาะกับการด�ารงชีวิต

	 14.		ระบบนิเวศป่าไม้มีการหมุนเวียนของแก๊สและแร่ธาตุต่างๆ	ดังนี้

	 	 1)	ป่าไม้สังเคราะห์ด้วยแสงได้โดยใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวัตถุดิบ	ได้สารอาหารส�าหรับสัตว์	และแก๊ส

ออกซิเจนในการหายใจ	

	 	2)	 สัตว์กินพืชเป็นอาหารได้ธาตุคาร์บอนสะสมในร่างกาย	 และหายใจโดยใช้แก๊สออกซิเจนและคายแก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์ออกมา	เมื่อสัตว์ตายไปจะถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรียได้แร่ธาตุที่พืชดูดไปใช้ได้

	 15.		ภาวะที่มีการย่อยสลายเกิดผลดีต่อระบบนิเวศ	ดังนี้

	 	 1)	 ช่วยในการหมุนเวียนแร่ธาตุจากสัตว์และพืชไปสู่พืช

	 	2)	 ช่วยไม่ให้ขยะมูลฝอยและซากสิ่งมีชีวิตล้นโลก

	 16.	การปรับตัวของพืชและสัตว์	(แล้วแต่ค�าตอบของนักเรียน)

	 17.		การอยู่ร่วมกันแบบภาวะพึ่งพากัน

	 18.		ปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดจากในบรรยากาศมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ปกคลุมอยู่มาก	ท�าให้ไม่สามารถ

ระบายความร้อนออกสู่นอกโลกได้	ท�าให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นทุกๆ	ปี	ท�าให้น�้าแข็งขั้วโลกละลายได้มากขึ้น	ระดับ

น�้าในมหาสมุทร	ทะเลสูงขึ้น	น�้ากลายเป็นไอได้มากขึ้น	ท�าให้เกิดผลกระทบต่างๆ	เช่น	 เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง	และ

อากาศแปรปรวน

	 19.		ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอน

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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ไฟฟา
●  ดานความรู
 1. การผลิตกระแสไฟฟา
 2. ความสัมพันธระหวางความตางศักยไฟฟา
   กระแสไฟฟา และความตานทานไฟฟา
 3. วงจรไฟฟาในบาน
 4. เครื่องใชไฟฟา
 5. การคํานวณคาไฟฟา

●  ดานทักษะกระบวนการ
 1. การสังเกต
 2. การจําแนกประเภท
 3. การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
 4. การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
 5. การคํานวณ
 6. การทดลอง

●  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
 1. มีวินัย
 2. ใฝเรียนรู
 3. มุงมั่นในการทํางาน
 4. อยูอยางพอเพียง
 5. มีจิตสาธารณะ

าระการเรียนรู

1.   ความสามารถในการสืื่อสาร

2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหา

4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

มรรถนะสําคัญ

 1. สรุปความรูเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟา
 2. สิ่งประดิษฐเซลลไฟฟาเคมี
 3. สรุปความรูเกี่ยวกับกระแสไฟฟาจากการเหนี่ยวนํา
 4. สิ่งประดิษฐไดนาโม
 5. สรุปความรูเกี่ยวกับความตางศักยไฟฟา
 6. การออกแบบการตอวงจรไฟฟาที่มีโวลตมิเตอร
 7. ออกแบบการตอวงจรไฟฟาที่มีแอมมิเตอร
 8. ผังมโนทัศน ความตานทาน ความตางศักย และกระแสไฟฟา
 9. สิ่งประดิษฐที่เกิดจากวงจรไสดินสอ
 10. สรุปความรูเกี่ยวกับกฎของโอหม
 11. สรุปความรูเกี่ยวกับสายไฟฟา
 12. บอรดความรูเกี่ยวกับสายไฟฟา
 13. สรุปความรูเกี่ยวกับฟวส
 14. บอรดความรูเกี่ยวกับฟวส
 15. สรุปความรูเกี่ยวกับสะพานไฟ
 16. วงจรไฟฟาที่ตอเขากับสะพานไฟและสวิตช
 17. สรุปความรูเกี่ยวกับเตารับและเตาเสียบ
 18. วงจรไฟฟาที่ตอเขากับเตารับและเตาเสียบ
 19. สรุปความรูเกี่ยวกับการตอวงจรไฟฟา
 20. แผนภาพวงจรไฟฟาภายในบาน
 21. สรุปความรูเกี่ยวกับเครื่องใชไฟฟา
 22. สิ่งประดิษฐหลอดไฟฟา
 23. สรุปความรูเกี่ยวกับเครื่องใชไฟฟาที่ใหความรอน
 24. แผนภาพอธิบายการทํางานของตัวควบคุมอุณหภูมิ
 25. สรุปความรูเกี่ยวกับเครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานกล
 26. แผนภาพอธิบายการทํางานของมอเตอร
 27. สรุปความรูเกี่ยวกับเครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานเสียง
 28. แผนภาพอธิบายหลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานเสียง
 29. สรุปความรูเกี่ยวกับเทคนิคการใชเครื่องใชไฟฟาในบาน
 30. สรุปความรูเกี่ยวกับการคํานวณเรื่องกําลังไฟฟา 
 31. สรุปความรูเกี่ยวกับการคํานวณคาไฟฟา 

าระงาน/ชิ้นงานสําคัญ

1. ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและการคิดแกปญหา

2. ทักษะความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ทักษะความคิดสรางสรรคและการแสวงหานวัตกรรม

4. ทักษะการสื่อสารและการทํางานรวมกัน

5. ทักษะความสามารถในการทํางานเปนทีม

6. ทักษะความคิดริเริ่มและการวางแผน

7. ทักษะการจัดการสื่อ

กษะแหงศตวรรษที่ 21

ไฟฟา

3หนวยการเรียนรูที่

ส

ทั

ส

ภ

คูมือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร ม.3
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‰øøÑ“‰øøÑ“ 3

3. «ß®√‰øøÑ“„π∫â“π
(¡∞. « 5.1 μ—«™’È«—¥¢âÕ 4)

5. °“√§”π«≥§à“‰øøÑ“
(¡∞. « 5.1 μ—«™’È«—¥¢âÕ 3)

‰øøÑ“‰øøÑ“

2. §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß§«“¡
μà“ß»—°¬å‰øøÑ“ °√–· ‰øøÑ“
·≈–§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“
(¡∞. « 5.1 μ—«™’È«—¥¢âÕ 2)

μ—«™’È«—¥™—Èπªï

1. ∑¥≈Õß·≈–Õ∏‘∫“¬§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß§«“¡μà“ß»—°¬å °√–· ‰øøÑ“ §«“¡μâ“π∑“π ·≈–π”
§«“¡√Ÿâ ‰ª„™âª√–‚¬™πå (¡∞. « 5.1 μ—«™’È«—¥¢âÕ 2)

2. §”π«≥æ≈—ßß“π‰øøÑ“¢Õß‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“ ·≈–π”§«“¡√Ÿâ ‰ª„™âª√–‚¬™πå (¡∞. « 5.1 μ—«™’È«—¥
¢âÕ 3)

3.  —ß‡°μ·≈–Õ¿‘ª√“¬°“√μàÕ«ß®√‰øøÑ“„π∫â“πÕ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß ª≈Õ¥¿—¬ ·≈–ª√–À¬—¥ (¡∞. « 5.1

μ—«™’È«—¥¢âÕ 4)

4. ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“
(¡∞. « 5.1 μ—«™’È«—¥¢âÕ 3)

1. °“√º≈‘μ°√–· ‰øøÑ“
(¡∞. « 5.1 μ—«™’È«—¥¢âÕ 2)

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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1. °“√º≈‘μ°√–· ‰øøÑ“

°√–· ‰øøÑ“ (electric current) ‡°‘¥®“°°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢ÕßÕπÿ¿“§∑’Ë¡’ª√–®ÿ‰øøÑ“‡ªìπ°√–· μàÕ‡π◊ËÕß°—π

μ—«π”·μà≈–™π‘¥®–‡°‘¥°“√π”¥â«¬ª√–®ÿ‰øøÑ“·μ°μà“ß°—π ‡™àπ μ—«π”∑’Ë¡’ ∂“π–‡ªìπ¢Õß·¢Áß °√–· ‰øøÑ“

‡°‘¥®“°°“√‰À≈¢ÕßÕ‘‡≈Á°μ√Õπ ‚¥¬Õ‘‡≈Á°μ√Õπ®–‡§≈◊ËÕπ∑’Ë®“°¢—È«≈∫‰ªÀ“¢—È«∫«°‡ ¡Õ ∂â“ “√∑’Ë¡’ ∂“π–‡ªìπ

¢Õß‡À≈«·≈–·°ä  °√–· ‰øøÑ“‡°‘¥®“°°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢ÕßÕπÿ¿“§∑’Ë¡’ª√–®ÿ‰øøÑ“∫«°·≈–ª√–®ÿ‰øøÑ“≈∫

´÷Ëßª√–®ÿ‰øøÑ“∫«°®–‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‡¢â“À“¢—È«≈∫·≈–ª√–®ÿ‰øøÑ“≈∫®–‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‡¢â“À“ª√–®ÿ‰øøÑ“∫«° °√–· ‰øøÑ“¡’

2 ™π‘¥ §◊Õ

- ‰øøÑ“°√–· μ√ß (direct current) ‡ªìπ°√–· ‰øøÑ“∑’Ë¡’∑‘»∑“ß°“√‰À≈¢ÕßÕ‘‡≈Á°μ√Õπ∑‘»∑“ß‡¥’¬«

®“°¢—È«≈∫‰ª¬—ß¢—È«∫«° ·μà°√–· ‰øøÑ“®–‰À≈®“°¢—È«∫«°´÷Ëß¡’»—°¬å‰øøÑ“ Ÿß‰ª¬—ß¢—È«≈∫∑’Ë¡’»—°¬å‰øøÑ“μË” ‡™àπ °√–· 

‰øøÑ“®“°∂à“π‰ø©“¬ ·∫μ‡μÕ√’Ë√∂¬πμå ´÷Ëß‡°‘¥®“°ªØ‘°‘√‘¬“‡§¡’ À√◊Õ‡√’¬°«à“ ‡´≈≈å‰øøÑ“‡§¡’

- ‰øøÑ“°√–·  ≈—∫ (alternating current) ‡ªìπ°√–· ‰øøÑ“∑’Ë¡’∑‘»∑“ß°“√‰À≈¢Õß°√–· ‰øøÑ“

°≈—∫‰ª-¡“Õ¬à“ß√«¥‡√Á« ∑”„Àâ»—°¬å‰øøÑ“¢Õß¢—È«‰øøÑ“ Ÿß-μË”  ≈—∫°—πμ≈Õ¥‡«≈“ ‡™àπ °√–· ‰øøÑ“∑’Ë„™âμ“¡

∫â“π‡√◊Õπ °√–· ‰øøÑ“®“°‰¥π“‚¡∫“ß™π‘¥

°“√º≈‘μ°√–· ‰øøÑ“¡’À≈“¬«‘∏’ ·μà„πÀπà«¬°“√‡√’¬π√Ÿâπ’Èπ—°‡√’¬π®–‰¥â»÷°…“ 2 «‘∏’ ¥—ßπ’È

1.1 ‡´≈≈å‰øøÑ“‡§¡’

‡´≈≈å‰øøÑ“‡§¡’‡°‘¥®“°ªØ‘°‘√‘¬“‡§¡’∑’Ë‡°‘¥®“° “√Àπ÷Ëß„ÀâÕ‘‡≈Á°μ√Õπ‡§≈◊ËÕπ∑’Ëºà“πμ—«π”‰ª¬—ß “√Õ’°

™π‘¥Àπ÷Ëß∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë√—∫Õ‘‡≈Á°μ√Õπ »÷°…“°“√ √â“ß‡´≈≈å«Õ≈‡∑Õ‘° ´÷Ëß‡ªìπ‡´≈≈å‰øøÑ“‡§¡’Õ¬à“ßßà“¬ ¥—ß√Ÿª∑’Ë 3.1

‡´≈≈å‰øøÑ“‡§¡’¡’ à«πª√–°Õ∫·≈–À≈—°°“√ ”§—≠∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥°√–· ‰øøÑ“ ¥—ßπ’È

1.  à«πª√–°Õ∫¢Õß‡´≈≈å‰øøÑ“‡§¡’ ‰¥â·°à

1.1¢—È«‰øøÑ“ (electrode) 2 ¢—È« ´÷Ëß‡ªìπ‚≈À–μà“ß™π‘¥°—∫‚≈À–™π‘¥Àπ÷Ëß∑’Ë„ÀâÕ‘‡≈Á°μ√Õπ‰¥â¥’°«à“

®–∑”Àπâ“∑’Ë„ÀâÕ‘‡≈Á°μ√Õπ  à«π‚≈À–Õ’°™π‘¥Àπ÷Ëß„ÀâÕ‘‡≈Á°μ√Õπ‰¥â ‰¡à¥’®÷ß∑”Àπâ“∑’Ë√—∫Õ‘‡≈Á°μ√Õπ ‡™àπ „π√Ÿª∑’Ë 3.1

‚≈À– —ß°– ’„ÀâÕ‘‡≈Á°μ√Õπ‰¥â¥’°«à“‚≈À–∑Õß·¥ß Õ‘‡≈Á°μ√Õπ®÷ß‡§≈◊ËÕπ∑’Ë®“°·ºàπ —ß°– ’‰ª¬—ß·ºàπ∑Õß·¥ß

√Ÿª∑’Ë 3.1  à«πª√–°Õ∫¢Õß‡´≈≈å‰øøÑ“‡§¡’«Õ≈‡∑Õ‘°

øÕß·°ä ‰Œ‚¥√‡®π

∑‘»∑“ß°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢ÕßÕ‘‡≈Á°μ√Õπ

·ºàπ —ß°– ’ („ÀâÕ‘‡≈Á°μ√Õπ)

 “√≈–≈“¬°√¥´—≈øî«√‘°

´÷Ëß¡’   H aq
�

( ) ,   SO aq4
2�

( ) ·≈–πÈ”
·ºàπ∑Õß·¥ß (√—∫Õ‘‡≈Á°μ√Õπ)

¢—È«∫«°¢—È«≈∫

ครูซักถามนักเรียน

	 ค�ำถำม	:	

	 -	 นักเรียนคิดว่ากระแสไฟฟ้าที่เราใช้อยู่	

ปัจจุบันมาจากไหน

	 -	 การผลิตกระแสไฟฟ้าท�าได้อย่างไร

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

	 1.	 กระแสไฟฟ้า	(electric	current)

	 2.	 ไฟฟ้ากระแสตรง	(direct	current)

	 3.	 ไฟฟ้ากระแสสลับ	(alternating	current)

	 4.	 เซลล์ไฟฟ้าเคมี

	 5.	 ขั้วไฟฟ้า	(electrode)

	 6.	 อิเล็กโทรไลต์	(electrolyte)

	 7.	 เซลล์ปฐมภูมิ	(primary	cell)

	 8.	 เซลล์แอลคาไลน์

	 9.	 เซลล์แห้ง

	10.	 เซลล์ทุติยภูมิ	(secondary	cell)

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้ศึกษาบทเรียนหน้า	82-84

2.	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย

	 	 ค�ำถำมประกอบกำรอภิปรำย	:

	 -	 เซลล์ไฟฟ้าเคมีผลิตกระแสไฟฟ้าได้

อย่างไร

	 -	 เซลล์ไฟฟ้าเคมีมีหลักการในการผลิต

กระแสไฟฟ้าอย่างไร

	 -	 ถ้าข้ัวไฟฟ้าเป็นโลหะชนิดเดียวกันจะเกิด

กระแสไฟฟ้าหรือไม่	อย่างไร

	 -	 ถ้าอิเล็กโทรไลต์ท่ีใช้ในเซลล์ไฟฟ้าเคมี

เป็นน�้าจะท�าให้เกิดกระแสไฟฟ้าหรือไม่	

อย่างไร

3.	ให้นักเรียนสรุปความรู้ในรูปแบบแผนภาพ

เซลล์ไฟฟ้าเคมีชนิดใดชนิดหนึ่งพร้อม								

ค�าอธิบาย

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซลล์ไฟฟ้า

เคมีชนิดอื่นๆ	จาก	search	engine	ต่างๆ

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน	 กลุ่มละ	 3-5	 คน	 เพื่่อ

ประดิษฐ์เซลล์ไฟฟ้าเคมี

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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1. °“√º≈‘μ°√–· ‰øøÑ“

°√–· ‰øøÑ“ (electric current) ‡°‘¥®“°°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢ÕßÕπÿ¿“§∑’Ë¡’ª√–®ÿ‰øøÑ“‡ªìπ°√–· μàÕ‡π◊ËÕß°—π

μ—«π”·μà≈–™π‘¥®–‡°‘¥°“√π”¥â«¬ª√–®ÿ‰øøÑ“·μ°μà“ß°—π ‡™àπ μ—«π”∑’Ë¡’ ∂“π–‡ªìπ¢Õß·¢Áß °√–· ‰øøÑ“

‡°‘¥®“°°“√‰À≈¢ÕßÕ‘‡≈Á°μ√Õπ ‚¥¬Õ‘‡≈Á°μ√Õπ®–‡§≈◊ËÕπ∑’Ë®“°¢—È«≈∫‰ªÀ“¢—È«∫«°‡ ¡Õ ∂â“ “√∑’Ë¡’ ∂“π–‡ªìπ

¢Õß‡À≈«·≈–·°ä  °√–· ‰øøÑ“‡°‘¥®“°°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢ÕßÕπÿ¿“§∑’Ë¡’ª√–®ÿ‰øøÑ“∫«°·≈–ª√–®ÿ‰øøÑ“≈∫

´÷Ëßª√–®ÿ‰øøÑ“∫«°®–‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‡¢â“À“¢—È«≈∫·≈–ª√–®ÿ‰øøÑ“≈∫®–‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‡¢â“À“ª√–®ÿ‰øøÑ“∫«° °√–· ‰øøÑ“¡’

2 ™π‘¥ §◊Õ

- ‰øøÑ“°√–· μ√ß (direct current) ‡ªìπ°√–· ‰øøÑ“∑’Ë¡’∑‘»∑“ß°“√‰À≈¢ÕßÕ‘‡≈Á°μ√Õπ∑‘»∑“ß‡¥’¬«

®“°¢—È«≈∫‰ª¬—ß¢—È«∫«° ·μà°√–· ‰øøÑ“®–‰À≈®“°¢—È«∫«° ÷́Ëß¡’»—°¬å‰øøÑ“ Ÿß‰ª¬—ß¢—È«≈∫∑’Ë¡’»—°¬å‰øøÑ“μË” ‡™àπ °√–· 

‰øøÑ“®“°∂à“π‰ø©“¬ ·∫μ‡μÕ√’Ë√∂¬πμå ´÷Ëß‡°‘¥®“°ªØ‘°‘√‘¬“‡§¡’ À√◊Õ‡√’¬°«à“ ‡´≈≈å‰øøÑ“‡§¡’

- ‰øøÑ“°√–·  ≈—∫ (alternating current) ‡ªìπ°√–· ‰øøÑ“∑’Ë¡’∑‘»∑“ß°“√‰À≈¢Õß°√–· ‰øøÑ“

°≈—∫‰ª-¡“Õ¬à“ß√«¥‡√Á« ∑”„Àâ»—°¬å‰øøÑ“¢Õß¢—È«‰øøÑ“ Ÿß-μË”  ≈—∫°—πμ≈Õ¥‡«≈“ ‡™àπ °√–· ‰øøÑ“∑’Ë„™âμ“¡

∫â“π‡√◊Õπ °√–· ‰øøÑ“®“°‰¥π“‚¡∫“ß™π‘¥

°“√º≈‘μ°√–· ‰øøÑ“¡’À≈“¬«‘∏’ ·μà„πÀπà«¬°“√‡√’¬π√Ÿâπ’Èπ—°‡√’¬π®–‰¥â»÷°…“ 2 «‘∏’ ¥—ßπ’È

1.1 ‡´≈≈å‰øøÑ“‡§¡’

‡´≈≈å‰øøÑ“‡§¡’‡°‘¥®“°ªØ‘°‘√‘¬“‡§¡’∑’Ë‡°‘¥®“° “√Àπ÷Ëß„ÀâÕ‘‡≈Á°μ√Õπ‡§≈◊ËÕπ∑’Ëºà“πμ—«π”‰ª¬—ß “√Õ’°

™π‘¥Àπ÷Ëß∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë√—∫Õ‘‡≈Á°μ√Õπ »÷°…“°“√ √â“ß‡´≈≈å«Õ≈‡∑Õ‘° ´÷Ëß‡ªìπ‡´≈≈å‰øøÑ“‡§¡’Õ¬à“ßßà“¬ ¥—ß√Ÿª∑’Ë 3.1

‡´≈≈å‰øøÑ“‡§¡’¡’ à«πª√–°Õ∫·≈–À≈—°°“√ ”§—≠∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥°√–· ‰øøÑ“ ¥—ßπ’È

1.  à«πª√–°Õ∫¢Õß‡´≈≈å‰øøÑ“‡§¡’ ‰¥â·°à

1.1¢—È«‰øøÑ“ (electrode) 2 ¢—È« ´÷Ëß‡ªìπ‚≈À–μà“ß™π‘¥°—∫‚≈À–™π‘¥Àπ÷Ëß∑’Ë„ÀâÕ‘‡≈Á°μ√Õπ‰¥â¥’°«à“

®–∑”Àπâ“∑’Ë„ÀâÕ‘‡≈Á°μ√Õπ  à«π‚≈À–Õ’°™π‘¥Àπ÷Ëß„ÀâÕ‘‡≈Á°μ√Õπ‰¥â ‰¡à¥’®÷ß∑”Àπâ“∑’Ë√—∫Õ‘‡≈Á°μ√Õπ ‡™àπ „π√Ÿª∑’Ë 3.1

‚≈À– —ß°– ’„ÀâÕ‘‡≈Á°μ√Õπ‰¥â¥’°«à“‚≈À–∑Õß·¥ß Õ‘‡≈Á°μ√Õπ®÷ß‡§≈◊ËÕπ∑’Ë®“°·ºàπ —ß°– ’‰ª¬—ß·ºàπ∑Õß·¥ß

√Ÿª∑’Ë 3.1  à«πª√–°Õ∫¢Õß‡´≈≈å‰øøÑ“‡§¡’«Õ≈‡∑Õ‘°

øÕß·°ä ‰Œ‚¥√‡®π

∑‘»∑“ß°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢ÕßÕ‘‡≈Á°μ√Õπ

·ºàπ —ß°– ’ („ÀâÕ‘‡≈Á°μ√Õπ)

 “√≈–≈“¬°√¥´—≈øî«√‘°

´÷Ëß¡’   H aq
�

( ) ,   SO aq4
2�

( ) ·≈–πÈ”
·ºàπ∑Õß·¥ß (√—∫Õ‘‡≈Á°μ√Õπ)

¢—È«∫«°¢—È«≈∫
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1.2 Õ‘‡≈Á°‚∑√‰≈μå (electrolyte) ‰¥â·°à  “√≈–≈“¬∑’Ëμ—«≈–≈“¬·μ°μ—«„Àâ ‰ÕÕÕπ∫«°·≈–‰ÕÕÕπ≈∫

‰¥â¥—ß√Ÿª∑’Ë 3.1  “√≈–≈“¬°√¥´—≈øî«√‘° (H2SO4) ·μ°μ—«„Àâ ‰Œ‚¥√‡®π‰ÕÕÕπ (H
+
) ®”π«π 2 ‰ÕÕÕπ ·≈–

´—≈‡øμ‰ÕÕÕπ   ( )SO4
2�  1 ‰ÕÕÕπ ¥—ßπ’È

H SO aq2 4( ) ⎯→   2 4
2

H aq SO aq
� �

�( )  ( )

2. À≈—°°“√¢Õß‡´≈≈å‰øøÑ“‡§¡’ ¡’¢—ÈπμÕπ¥—ßπ’È

2.1 ‡¡◊ËÕ®ÿà¡·ºàπ‚≈À– 2 ™π‘¥ ≈ß„π “√≈–≈“¬Õ‘‡≈Á°‚∑√‰≈μå ‚≈À–™π‘¥·√°„π√Ÿª∑’Ë 3.1 §◊Õ

 —ß°– ’‡ ’¬Õ‘‡≈Á°μ√Õπ‰¥âßà“¬°«à“‚≈À–∑Õß·¥ß®÷ß„ÀâÕ‘‡≈Á°μ√Õπ ¥—ß ¡°“√

Zn(s)  ⎯→  Zn
2�

(aq)      �     2e
�

 —ß°– ’  —ß°– ’‰ÕÕÕπ Õ‘‡≈Á°μ√Õπ

Õ‘‡≈Á°μ√Õπ®–‡§≈◊ËÕπ∑’Ëºà“π≈«¥μ—«π”¡“¬—ß¢—È«∑Õß·¥ß ‡¢Á¡¢Õß‡§√◊ËÕß«—¥°√–· ‰øøÑ“§◊Õ ·Õ¡¡‘‡μÕ√å

®÷ß‡∫π‡¢â“À“¢—È«‰øøÑ“∑’Ë‡ªìπ‚≈À–∑Õß·¥ß  à«π —ß°– ’‰ÕÕÕπ   ( )Zn
2�  ®–Õ¬Ÿà„π “√≈–≈“¬Õ‘‡≈Á°‚∑√‰≈μå

„π “√≈–≈“¬Õ‘‡≈Á°‚∑√‰≈μå¡’‰Œ‚¥√‡®π‰ÕÕÕπ   ( )H
�  ·≈– —́≈‡øμ‰ÕÕÕπ   ( )SO4

2�  ‰Œ‚¥√‡®π‰ÕÕÕπ®–‰ª√—∫

Õ‘‡≈Á°μ√Õπ∑’Ë·ºàπ∑Õß·¥ß‰¥â ·°ä ‰Œ‚¥√‡®π¡’≈—°…≥–‡ªìπøÕß·°ä ∑’Ë·ºàπ‚≈À–∑Õß·¥ß ¥—ß ¡°“√

2H
�

(aq)  �   2e
�      

⎯→    H2(g)

 ‰Œ‚¥√‡®π‰ÕÕÕπ    Õ‘‡≈Á°μ√Õπ      ·°ä ‰Œ‚¥√‡®π

2.2 °“√°”Àπ¥¢—È«‰øøÑ“·≈–§à“»—°¬å‰øøÑ“ ¡’À≈—°°“√¥—ßπ’È

- ¢—È«∑’Ë„ÀâÕ‘‡≈Á°μ√Õπ ‡√’¬°«à“ ¢—È«≈∫ ·≈–‡ªìπ¢—È«‰øøÑ“∑’Ë¡’»—°¬å‰øøÑ“μË” „π√Ÿª∑’Ë 3.1 §◊Õ¢—È« —ß°– ’

- ¢—È«∑’ËÕ‘‡≈Á°μ√Õπ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‡¢â“À“À√◊Õ√—∫Õ‘‡≈Á°μ√Õπ ‡√’¬°«à“ ¢—È«∫«° ·≈–‡ªìπ¢—È«∑’Ë¡’»—°¬å ‰øøÑ“ Ÿß

2.3 Õ‘‡≈Á°μ√Õπ®–‡§≈◊ËÕπ∑’Ë®“°¢—È«‰øøÑ“∑’Ë¡’»—°¬å‰øøÑ“μË” (¢—È«≈∫) ‰ª¬—ß¢—È«‰øøÑ“∑’Ë¡’»—°¬å‰øøÑ“ Ÿß

(¢—È«∫«°)  à«π°√–· ‰øøÑ“®–‰À≈®“°¢—È«∑’Ë¡’»—°¬å‰øøÑ“ Ÿß (¢—È«∫«°) ‰ª¬—ß¢—È«∑’Ë¡’»—°¬å‰øøÑ“μË” (¢—È«≈∫)

2.4 °√–· ‰øøÑ“®–‡°‘¥μàÕ‡π◊ËÕß®π°√–∑—Ëß¢—È«‰øøÑ“∑—Èß Õß¢—È«¡’»—°¬å‰øøÑ“‡∑à“°—π

2.5 ¢≥–°√–· ‰øøÑ“‰À≈ ∂â“«ß®√¢“¥À√◊Õ‰¡à§√∫«ß®√°√–· ‰øøÑ“®–À¬ÿ¥‰À≈

‡´≈≈å‰øøÑ“‡§¡’‡ªìπ‡´≈≈å‰øøÑ“∑’Ë„Àâ ‰øøÑ“°√–· μ√ß ‡π◊ËÕß®“°Õ‘‡≈Á°μ√Õπ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë∑‘»∑“ß‡¥’¬«

¬°·ºàπ‚≈À–·ºàπ„¥·ºàπÀπ÷ËßÕÕ°

√Ÿª∑’Ë 3.2 «ß®√¢“¥À√◊Õ‰¡à§√∫«ß®√

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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μ—«Õ¬à“ß‡´≈≈å‰øøÑ“„π™’«‘μª√–®”«—π ¡’¥—ßπ’È

1. ‡´≈≈åª∞¡¿Ÿ¡‘ (primary cell) ‡ªìπ‡´≈≈å∑’Ë‡¡◊ËÕ„™â ‰øÀ¡¥·≈â«‰¡à “¡“√∂ª√–®ÿ‰ø ‡æ◊ËÕπ”°≈—∫¡“„™â

„À¡à‰¥â ‡™àπ

1.1 ‡´≈≈å∂à“π‰ø©“¬À√◊Õ‡´≈≈å·Àâß ¡’ à«πª√–°Õ∫¥—ßπ’È

1.2 ‡´≈≈å·Õ≈§“‰≈πå

πÕ°®“°π’È¬—ß¡’‡´≈≈åª√Õ∑ ‡´≈≈å‡ß‘π ∑’Ë¡’¢π“¥‡≈Á°‡∑à“‡¡Á¥°√–¥ÿ¡´÷Ëß„™â°—∫π“Ãî°“¢âÕ¡◊Õ ‡§√◊ËÕß§‘¥‡≈¢

2. ‡´≈≈å∑ÿμ‘¬¿Ÿ¡‘ (secondary cell) ‡ªìπ‡´≈≈å – ¡‰øøÑ“∑’Ë‡¡◊ËÕ„™â ‰øÀ¡¥·≈â« “¡“√∂ª√–®ÿ‰ø‡æ◊ËÕ

π”°≈—∫¡“„™â„À¡à‰¥â ‡™àπ ‡´≈≈å – ¡‰øøÑ“·∫∫μ–°—Ë«∑’Ëπ”‡´≈≈å¡“μàÕ°—π·∫∫Õπÿ°√¡‡ªìπ·∫μ‡μÕ√’Ë√∂¬πμå ¡’

 à«πª√–°Õ∫¥—ßπ’È

πÕ°®“°π’È¬—ß¡’‡´≈≈åπ‘°‡°‘≈-·§¥‡¡’¬¡ ‡´≈≈å≈‘‡∑’¬¡∑’Ë„™â°—∫‚∑√»—æ∑å‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

√Ÿª∑’Ë 3.3  à«πª√–°Õ∫¢Õß∂à“π‰ø©“¬

¢—È«∫«°‡ªìπ·∑àß§“√å∫Õπ §√Õ∫¥â«¬·ºàπ‚≈À–

Õ‘‡≈Á°‚∑√‰≈μå (·Õ¡‚¡‡π’¬¡§≈Õ‰√¥å™◊Èπ)

� ·¡ß°“π’ ‰¥ÕÕ°‰´¥å‡ªìπ “√√—∫Õ‘‡≈Á°μ√Õπ

� ºß∂à“π

°≈àÕß∫√√®ÿ “√

¢—È«≈∫‡ªìπ·ºàπ —ß°– ’

√Ÿª∑’Ë 3.4  à«πª√–°Õ∫¢Õß‡´≈≈å·Õ≈§“‰≈πå

¢—È«∫«°‡ªìπ·∑àß§“√å∫Õπ §√Õ∫¥â«¬·ºàπ‚≈À–

Õ‘‡≈Á°‚∑√‰≈μå (·¡ß°“π’ ‰¥ÕÕ°‰´¥åº ¡°—∫

‚æ·∑ ‡´’¬¡‰Œ¥√Õ°‰´¥å™◊Èπ)

°≈àÕß∫√√®ÿ “√

¢—È«≈∫‡ªìπ·ºàπ —ß°– ’

� �

μ–°—Ë«ÕÕ°‰´¥å‡ªìπ

¢—È«∫«° (PbO2)

μ–°—Ë«‡ªìπ¢—È«≈∫

(Pb)
®ÿ¥μàÕ∑“ß‰øøÑ“

√–À«à“ß‡´≈≈å

·∑àß¬“ß·¢Áß√Õß™ÿ¥‡´≈≈å

Ω“‡ªî¥‡μ‘¡πÈ”°≈—Ëπ

 “√≈–≈“¬°√¥´—≈øî«√‘°

¢—È«‰øøÑ“„™âß“π

‚§√ß¿“¬πÕ°∑”

¥â«¬¬“ßÀ≈àÕ

√Ÿª∑’Ë 3.5  à«πª√–°Õ∫¢Õß‡´≈≈å – ¡‰øøÑ“·∫∫μ–°—Ë«

e� e�

e� e�
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μ—«Õ¬à“ß‡´≈≈å‰øøÑ“„π™’«‘μª√–®”«—π ¡’¥—ßπ’È

1. ‡´≈≈åª∞¡¿Ÿ¡‘ (primary cell) ‡ªìπ‡´≈≈å∑’Ë‡¡◊ËÕ„™â ‰øÀ¡¥·≈â«‰¡à “¡“√∂ª√–®ÿ‰ø ‡æ◊ËÕπ”°≈—∫¡“„™â

„À¡à‰¥â ‡™àπ

1.1 ‡´≈≈å∂à“π‰ø©“¬À√◊Õ‡´≈≈å·Àâß ¡’ à«πª√–°Õ∫¥—ßπ’È

1.2 ‡´≈≈å·Õ≈§“‰≈πå

πÕ°®“°π’È¬—ß¡’‡´≈≈åª√Õ∑ ‡´≈≈å‡ß‘π ∑’Ë¡’¢π“¥‡≈Á°‡∑à“‡¡Á¥°√–¥ÿ¡´÷Ëß„™â°—∫π“Ãî°“¢âÕ¡◊Õ ‡§√◊ËÕß§‘¥‡≈¢

2. ‡´≈≈å∑ÿμ‘¬¿Ÿ¡‘ (secondary cell) ‡ªìπ‡´≈≈å – ¡‰øøÑ“∑’Ë‡¡◊ËÕ„™â ‰øÀ¡¥·≈â« “¡“√∂ª√–®ÿ‰ø‡æ◊ËÕ

π”°≈—∫¡“„™â„À¡à‰¥â ‡™àπ ‡´≈≈å – ¡‰øøÑ“·∫∫μ–°—Ë«∑’Ëπ”‡´≈≈å¡“μàÕ°—π·∫∫Õπÿ°√¡‡ªìπ·∫μ‡μÕ√’Ë√∂¬πμå ¡’

 à«πª√–°Õ∫¥—ßπ’È

πÕ°®“°π’È¬—ß¡’‡´≈≈åπ‘°‡°‘≈-·§¥‡¡’¬¡ ‡´≈≈å≈‘‡∑’¬¡∑’Ë„™â°—∫‚∑√»—æ∑å‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

√Ÿª∑’Ë 3.3  à«πª√–°Õ∫¢Õß∂à“π‰ø©“¬

¢—È«∫«°‡ªìπ·∑àß§“√å∫Õπ §√Õ∫¥â«¬·ºàπ‚≈À–

Õ‘‡≈Á°‚∑√‰≈μå (·Õ¡‚¡‡π’¬¡§≈Õ‰√¥å™◊Èπ)

� ·¡ß°“π’ ‰¥ÕÕ°‰´¥å‡ªìπ “√√—∫Õ‘‡≈Á°μ√Õπ

� ºß∂à“π

°≈àÕß∫√√®ÿ “√

¢—È«≈∫‡ªìπ·ºàπ —ß°– ’

√Ÿª∑’Ë 3.4  à«πª√–°Õ∫¢Õß‡´≈≈å·Õ≈§“‰≈πå

¢—È«∫«°‡ªìπ·∑àß§“√å∫Õπ §√Õ∫¥â«¬·ºàπ‚≈À–

Õ‘‡≈Á°‚∑√‰≈μå (·¡ß°“π’ ‰¥ÕÕ°‰´¥åº ¡°—∫

‚æ·∑ ‡´’¬¡‰Œ¥√Õ°‰´¥å™◊Èπ)

°≈àÕß∫√√®ÿ “√

¢—È«≈∫‡ªìπ·ºàπ —ß°– ’

� �

μ–°—Ë«ÕÕ°‰´¥å‡ªìπ

¢—È«∫«° (PbO2)

μ–°—Ë«‡ªìπ¢—È«≈∫

(Pb)
®ÿ¥μàÕ∑“ß‰øøÑ“

√–À«à“ß‡´≈≈å

·∑àß¬“ß·¢Áß√Õß™ÿ¥‡´≈≈å

Ω“‡ªî¥‡μ‘¡πÈ”°≈—Ëπ

 “√≈–≈“¬°√¥´—≈øî«√‘°

¢—È«‰øøÑ“„™âß“π

‚§√ß¿“¬πÕ°∑”

¥â«¬¬“ßÀ≈àÕ

√Ÿª∑’Ë 3.5  à«πª√–°Õ∫¢Õß‡´≈≈å – ¡‰øøÑ“·∫∫μ–°—Ë«

e� e�

e� e�
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1.2 °√–· ‰øøÑ“®“°°“√‡Àπ’Ë¬«π”

°√–· ‰øøÑ“®“°°“√‡Àπ’Ë¬«π”‡°‘¥®“°μ—«π”À√◊Õ¢¥≈«¥μ—«π”‡§≈◊ËÕπ∑’Ëμ—¥ π“¡·¡à‡À≈Á° À√◊Õ‡¡◊ËÕ π“¡

·¡à‡À≈Á°∑’Ëºà“πμ—«π”‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ®–∑”„Àâ‡°‘¥°√–· ‰øøÑ“‡Àπ’Ë¬«π” ‡√’¬°‡§√◊ËÕß°”‡π‘¥‰øøÑ“™π‘¥π’È«à“

‰¥π“‚¡ À√◊Õ ‡§√◊ËÕß°”‡π‘¥‰øøÑ“ ®–‰¥â»÷°…“°“√‡°‘¥°√–· ‰øøÑ“®“°°“√‡Àπ’Ë¬«π”‰¥â®“°°‘®°√√¡∑’Ë 3.1

°‘®°√√¡∑’Ë 3.1 °√–· ‰øøÑ“®“°°“√‡Àπ’Ë¬«π”

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

‡æ◊ËÕ»÷°…“°“√‡°‘¥°√–· ‰øøÑ“®“°°“√‡Àπ’Ë¬«π”

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

√“¬°“√ ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. ‡§√◊ËÕß«—¥°√–· ‰øøÑ“Õ¬à“ßßà“¬ 1 ™ÿ¥

2. Õÿª°√≥å¢Õß‡§√◊ËÕß°”‡π‘¥‰øøÑ“Õ¬à“ßßà“¬ 1 ™ÿ¥

3.  “¬‰øæ√âÕ¡§≈‘ªª“°®√–‡¢â 2 ™ÿ¥

«‘∏’∑¥≈Õß

1.  ≈—∫¢—È«·¡à‡À≈Á° 2 ·∑àß∑’ËÕ¬Ÿà∫π‡À≈Á°√Ÿªμ—«¬Ÿ¢Õß‡§√◊ËÕß°”‡π‘¥‰øøÑ“ ‚¥¬„Àâ¢—È«μà“ß°—πÀ—π‡¢â“À“°—π

2. μàÕ “¬‰ø®“°‡§√◊ËÕß°”‡π‘¥‰øøÑ“‡¢â“°—∫‡§√◊ËÕß«—¥°√–· ‰øøÑ“  —ß‡°μ°“√‡∫π¢Õß‡¢Á¡¢Õß‡§√◊ËÕß«—¥

°√–· ‰øøÑ“

3. À¡ÿπ¢¥≈«¥∑Õß·¥ß∑’ËÕ¬Ÿà√–À«à“ß·∑àß·¡à‡À≈Á°∑—Èß Õß™â“Ê ·≈â«À¡ÿπ„Àâ‡√Á«¢÷Èπ  —ß‡°μ·≈–‡ª√’¬∫‡∑’¬∫

°“√‡∫π¢Õß‡¢Á¡¢Õß‡§√◊ËÕß«—¥°√–· ‰øøÑ“

4. ∑”´È”¢âÕ 1 ∂÷ß¢âÕ 3 ·μà«“ß·∑àß·¡à‡À≈Á° 2 ·∑àß„Àâ¢—È«‡À¡◊Õπ°—πÀ—π‡¢â“À“°—π

¢¥≈«¥∑Õß·¥ß

‡§√◊ËÕß«—¥°√–· ‰øøÑ“Õ¬à“ßßà“¬

·∑àß·¡à‡À≈Á°

·∑àß·¡à‡À≈Á°
 (N)

S

√Ÿª∑’Ë 3.6 ‡§√◊ËÕß°”‡π‘¥‰øøÑ“Õ¬à“ßßà“¬

 (S)

ครซูกัถามนกัเรียน	“คิดว่ากระแสไฟฟ้าจากการ

เหนี่ยวน�าหมายถึงอะไร”

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

1.	ไดนาโม	(dynamo)

2.	เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า

3.	ไดนาโมกระแสตรง	(DC	dynamo)

4.	ไดนาโมกระแสสลับ	(AC	dynamo)

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	85-88

2.	ให้ครูน�าวีดิโอแสดงการหมุนของไดนาโม		

ทั้งแบบกระแสตรงและกระแสสลับมาน�า

เสนอและอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ

3.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ศึกษาเพิ่มเติมจาก	www.youtube.com	แล้ว

ค้นหา	“dc	generator,	dynamo,	dinamo”	และ	

“ac	alternator	animation”

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน	 กลุ่มละ	 3-5	 คน	 เพื่อ

ประดิษฐ์ไดนาโม

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I

กระแสไฟฟ้าในขดลวดตัวน�าเกิดจากฟลักซ์

แม่เหล็กที่ผ่านขดลวดตัวน�ามีการเปลี่ยน

แปลง

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)L

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี

	 	 ตัวอย่ำงเว็บไซต์	:

	 -		www.neutron.rmutphysics.com/.../index

	 -	 www.youtube.com	แล้วค้นหา	“การทดลอง

	 	 กระแสเหนี่ยวน�า”

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L

ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม	(ตามกลุ่ม

การทดลอง)	เกีย่วกบักระแสไฟฟ้าจากการเหนีย่วน�า

-	 นักเรียนได้ท�าอะไรบ้าง

-	 นักเรียนรู้อะไรบ้าง

-	 สิง่ทีน่กัเรียนต้องการเรียนรู้เพิม่เตมิคอือะไร	และ

จะด�าเนินการอย่างไร

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

°“√À¡ÿπ¢Õß¢¥≈«¥∑Õß·¥ß
°“√‡∫π¢Õß‡¢Á¡¢Õß‡§√◊ËÕß«—¥°√–· ‰øøÑ“

      ·¡à‡À≈Á°¢—È«μà“ß°—πÀ—π‡¢â“À“°—π    ·¡à‡À≈Á°¢—È«‡À¡◊Õπ°—πÀ—π‡¢â“À“°—π

1. ¢¥≈«¥∑Õß·¥ßÕ¬Ÿà°—∫∑’Ë

2. ¢¥≈«¥∑Õß·¥ßÀ¡ÿπ™â“

3. ¢¥≈«¥∑Õß·¥ßÀ¡ÿπ‡√Á«

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1.  π“¡·¡à‡À≈Á°¢Õß‡§√◊ËÕß°”‡π‘¥‰øøÑ“„π°“√∑¥≈Õß‡°‘¥¢÷Èπ∫√‘‡«≥„¥

2. °“√À¡ÿπ¢Õß¢¥≈«¥∑Õß·¥ß∑”„Àâ‡¢Á¡¢Õß‡§√◊ËÕß«—¥°√–· ‰øøÑ“‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

3. ¢≥–∑’Ë¢¥≈«¥∑Õß·¥ßÕ¬Ÿà°—∫∑’Ë¡’°√–· ‰øøÑ“‡°‘¥¢÷ÈπÀ√◊Õ‰¡à

4. °“√À¡ÿπ¢¥≈«¥∑Õß·¥ß™â“°—∫°“√À¡ÿπ¢¥≈«¥‡√Á« ∑”„Àâ°“√‡∫π¢Õß‡¢Á¡¢Õß‡§√◊ËÕß«—¥°√–· ‰øøÑ“μà“ß°—π

À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

5. ∂â“À¡ÿπ¢¥≈«¥∑Õß·¥ß„π∑‘»∑“ßμ√ß¢â“¡°—π ‡¢Á¡¢Õß‡§√◊ËÕß«—¥°√–· ‰øøÑ“®–‡∫πÕ¬à“ß‰√

6. ∂â“À¡ÿπ¢¥≈«¥∑Õß·¥ß‚¥¬‰¡à¡’ π“¡·¡à‡À≈Á° ‡¢Á¡¢Õß‡§√◊ËÕß«—¥°√–· ‰øøÑ“®–‡∫π®“°μ”·Àπàß‡¥‘¡À√◊Õ‰¡à

Õ¬à“ß‰√

7.  √ÿªº≈°“√∑¥≈Õß‡°’Ë¬«°—∫ π“¡·¡à‡À≈Á°·≈–°“√À¡ÿπ¢Õß¢¥≈«¥∑Õß·¥ß¡’º≈μàÕ°“√‡°‘¥°√–· ‰øøÑ“

‡Àπ’Ë¬«π”‰¥âÕ¬à“ß‰√

®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 3.1 °“√∑¥≈Õß‡√◊ËÕß°√–· ‰øøÑ“®“°°“√‡Àπ’Ë¬«π” π—°‡√’¬π®–æ∫«à“‡¡◊ËÕ«“ß

·∑àß·¡à‡À≈Á°¢—È«μà“ß°—π‡¢â“À“°—π ®–∑”„Àâ‡°‘¥ π“¡·¡à‡À≈Á°∑’Ë∫√‘‡«≥√–À«à“ß¢—È«∑—Èß Õß ‡¡◊ËÕμàÕ “¬‰ø®“°

‡§√◊ËÕß«—¥°√–· ‰øøÑ“‡¢â“°—∫¢¥≈«¥∑Õß·¥ß∑’ËÕ¬Ÿà°—∫∑’Ë√–À«à“ß·∑àß·¡à‡À≈Á° ®–‰¡à¡’°√–· ‰øøÑ“‡°‘¥¢÷Èπ„π«ß®√

‡¡◊ËÕÀ¡ÿπ¢¥≈«¥∑Õß·¥ßμ—¥°—∫ π“¡·¡à‡À≈Á°®–¡’°√–· ‰øøÑ“‡°‘¥¢÷Èπ ‡¡◊ËÕÀ¡ÿπ¢¥≈«¥∑Õß·¥ß‡√Á«¢÷Èπ®–¡’

°√–· ‰øøÑ“„π«ß®√¡“°¢÷Èπ ∑—Èßπ’È —ß‡°μ‰¥â®“°°“√°√–¥‘°¢Õß‡¢Á¡¢Õß‡§√◊ËÕß«—¥°√–· ‰øøÑ“

®“°°‘®°√√¡∑’Ë 3.1 ‡ªìπ°“√»÷°…“À≈—°°“√‡ª≈’Ë¬πæ≈—ßß“π°≈‡ªìπæ≈—ßß“π‰øøÑ“¢Õß‰¥π“‚¡∑’Ë¡’ à«π

ª√–°Õ∫§◊Õ ¢¥≈«¥∑Õß·¥ß∑’Ëæ—π√Õ∫©π«π°—∫ π“¡·¡à‡À≈Á° π—°‡√’¬π§ß®–‡¢â“„®À≈—°°“√·≈–ªí®®—¬∑’Ë¡’º≈μàÕ

°“√º≈‘μ°√–· ‰øøÑ“¢Õß‰¥π“‚¡·≈â« ´÷Ëß®– √ÿª‰¥â¥—ßπ’È

‰¥π“‚¡ ‡ªìπ‡§√◊ËÕß°≈∑’Ë‡ª≈’Ë¬πæ≈—ßß“π°≈‡ªìπæ≈—ßß“π‰øøÑ“ ‡¡◊ËÕ‡§≈◊ËÕπ¢¥≈«¥μ—«π”μ—¥°—∫ π“¡·¡à‡À≈Á°

À√◊Õ‡§≈◊ËÕπ·¡à‡À≈Á°μ—¥°—∫¢¥≈«¥μ—«π” ®–∑”„Àâ π“¡·¡à‡À≈Á°‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ®÷ß‡°‘¥°√–· ‰øøÑ“

‡Àπ’Ë¬«π”¢÷Èπ ª√‘¡“≥°√–· ‰øøÑ“∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®–¡“°À√◊ÕπâÕ¬¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫ªí®®—¬μà“ßÊ ¥—ßπ’È

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

°“√À¡ÿπ¢Õß¢¥≈«¥∑Õß·¥ß
°“√‡∫π¢Õß‡¢Á¡¢Õß‡§√◊ËÕß«—¥°√–· ‰øøÑ“

      ·¡à‡À≈Á°¢—È«μà“ß°—πÀ—π‡¢â“À“°—π    ·¡à‡À≈Á°¢—È«‡À¡◊Õπ°—πÀ—π‡¢â“À“°—π

1. ¢¥≈«¥∑Õß·¥ßÕ¬Ÿà°—∫∑’Ë

2. ¢¥≈«¥∑Õß·¥ßÀ¡ÿπ™â“

3. ¢¥≈«¥∑Õß·¥ßÀ¡ÿπ‡√Á«

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1.  π“¡·¡à‡À≈Á°¢Õß‡§√◊ËÕß°”‡π‘¥‰øøÑ“„π°“√∑¥≈Õß‡°‘¥¢÷Èπ∫√‘‡«≥„¥

2. °“√À¡ÿπ¢Õß¢¥≈«¥∑Õß·¥ß∑”„Àâ‡¢Á¡¢Õß‡§√◊ËÕß«—¥°√–· ‰øøÑ“‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

3. ¢≥–∑’Ë¢¥≈«¥∑Õß·¥ßÕ¬Ÿà°—∫∑’Ë¡’°√–· ‰øøÑ“‡°‘¥¢÷ÈπÀ√◊Õ‰¡à

4. °“√À¡ÿπ¢¥≈«¥∑Õß·¥ß™â“°—∫°“√À¡ÿπ¢¥≈«¥‡√Á« ∑”„Àâ°“√‡∫π¢Õß‡¢Á¡¢Õß‡§√◊ËÕß«—¥°√–· ‰øøÑ“μà“ß°—π

À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

5. ∂â“À¡ÿπ¢¥≈«¥∑Õß·¥ß„π∑‘»∑“ßμ√ß¢â“¡°—π ‡¢Á¡¢Õß‡§√◊ËÕß«—¥°√–· ‰øøÑ“®–‡∫πÕ¬à“ß‰√

6. ∂â“À¡ÿπ¢¥≈«¥∑Õß·¥ß‚¥¬‰¡à¡’ π“¡·¡à‡À≈Á° ‡¢Á¡¢Õß‡§√◊ËÕß«—¥°√–· ‰øøÑ“®–‡∫π®“°μ”·Àπàß‡¥‘¡À√◊Õ‰¡à

Õ¬à“ß‰√

7.  √ÿªº≈°“√∑¥≈Õß‡°’Ë¬«°—∫ π“¡·¡à‡À≈Á°·≈–°“√À¡ÿπ¢Õß¢¥≈«¥∑Õß·¥ß¡’º≈μàÕ°“√‡°‘¥°√–· ‰øøÑ“

‡Àπ’Ë¬«π”‰¥âÕ¬à“ß‰√

®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 3.1 °“√∑¥≈Õß‡√◊ËÕß°√–· ‰øøÑ“®“°°“√‡Àπ’Ë¬«π” π—°‡√’¬π®–æ∫«à“‡¡◊ËÕ«“ß

·∑àß·¡à‡À≈Á°¢—È«μà“ß°—π‡¢â“À“°—π ®–∑”„Àâ‡°‘¥ π“¡·¡à‡À≈Á°∑’Ë∫√‘‡«≥√–À«à“ß¢—È«∑—Èß Õß ‡¡◊ËÕμàÕ “¬‰ø®“°

‡§√◊ËÕß«—¥°√–· ‰øøÑ“‡¢â“°—∫¢¥≈«¥∑Õß·¥ß∑’ËÕ¬Ÿà°—∫∑’Ë√–À«à“ß·∑àß·¡à‡À≈Á° ®–‰¡à¡’°√–· ‰øøÑ“‡°‘¥¢÷Èπ„π«ß®√

‡¡◊ËÕÀ¡ÿπ¢¥≈«¥∑Õß·¥ßμ—¥°—∫ π“¡·¡à‡À≈Á°®–¡’°√–· ‰øøÑ“‡°‘¥¢÷Èπ ‡¡◊ËÕÀ¡ÿπ¢¥≈«¥∑Õß·¥ß‡√Á«¢÷Èπ®–¡’

°√–· ‰øøÑ“„π«ß®√¡“°¢÷Èπ ∑—Èßπ’È —ß‡°μ‰¥â®“°°“√°√–¥‘°¢Õß‡¢Á¡¢Õß‡§√◊ËÕß«—¥°√–· ‰øøÑ“

®“°°‘®°√√¡∑’Ë 3.1 ‡ªìπ°“√»÷°…“À≈—°°“√‡ª≈’Ë¬πæ≈—ßß“π°≈‡ªìπæ≈—ßß“π‰øøÑ“¢Õß‰¥π“‚¡∑’Ë¡’ à«π

ª√–°Õ∫§◊Õ ¢¥≈«¥∑Õß·¥ß∑’Ëæ—π√Õ∫©π«π°—∫ π“¡·¡à‡À≈Á° π—°‡√’¬π§ß®–‡¢â“„®À≈—°°“√·≈–ªí®®—¬∑’Ë¡’º≈μàÕ

°“√º≈‘μ°√–· ‰øøÑ“¢Õß‰¥π“‚¡·≈â« ´÷Ëß®– √ÿª‰¥â¥—ßπ’È

‰¥π“‚¡ ‡ªìπ‡§√◊ËÕß°≈∑’Ë‡ª≈’Ë¬πæ≈—ßß“π°≈‡ªìπæ≈—ßß“π‰øøÑ“ ‡¡◊ËÕ‡§≈◊ËÕπ¢¥≈«¥μ—«π”μ—¥°—∫ π“¡·¡à‡À≈Á°

À√◊Õ‡§≈◊ËÕπ·¡à‡À≈Á°μ—¥°—∫¢¥≈«¥μ—«π” ®–∑”„Àâ π“¡·¡à‡À≈Á°‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ®÷ß‡°‘¥°√–· ‰øøÑ“

‡Àπ’Ë¬«π”¢÷Èπ ª√‘¡“≥°√–· ‰øøÑ“∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®–¡“°À√◊ÕπâÕ¬¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫ªí®®—¬μà“ßÊ ¥—ßπ’È
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● ®”π«π√Õ∫¢Õß¢¥≈«¥μ—«π”

● °”≈—ß¢—È«¢Õß·∑àß·¡à‡À≈Á°

● §«“¡‡√Á«¢Õß°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß¢¥≈«¥μ—«π”À√◊Õ·∑àß·¡à‡À≈Á°

● æ◊Èπ∑’ËÀπâ“μ—¥¢Õß¢¥≈«¥μ—«π” ∂â“¡’æ◊Èπ∑’Ë¡“°°Á®–‡°‘¥°√–· ‰øøÑ“‰¥â¡“°

‰¥π“‚¡·∫àß‡ªìπ 2 ™π‘¥ §◊Õ

1. ‰¥π“‚¡°√–· μ√ß ¡’«ß·À«π‡¥’¬«‚¥¬·∫àß‡ªìπ 2 ’́°‰¡àμ‘¥°—π ·μà≈–´’°μàÕ°—∫ª≈“¬¢¥≈«¥μ—«π”

§π≈–¢â“ß ‡√’¬°«ß·À«ππ’È«à“ ·À«π·¬°À√◊Õ§Õ¡¡‘«‡∑‡μÕ√å

2. ‰¥π“‚¡°√–·  ≈—∫  ¡’«ß·À«π 2 «ß  —¡º— Õ¬Ÿà°—∫·ª√ß∑’ËμàÕ‰ª¬—ß«ß®√¿“¬πÕ°

æ≈—ßß“π∑’Ëπ”¡“„™âÀ¡ÿπ¢¥≈«¥μ—«π”¢Õß‡§√◊ËÕß°”‡π‘¥‰øøÑ“¡’À≈“¬ª√–‡¿∑ ‡™àπ æ≈—ßß“π§«“¡√âÕπ

‰¥â®“°‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ‡™àπ πÈ”¡—π ∂à“πÀ‘π æ≈—ßß“ππÈ”‰¥â®“°‡¢◊ËÕπ°—ÈππÈ” ‡§√◊ËÕß®—°√‰ÕπÈ” æ≈—ßß“π≈¡

√Ÿª∑’Ë 3.7 À≈—°°“√¢Õß‡§√◊ËÕß°”‡π‘¥‰øøÑ“°√–· μ√ß

√Ÿª∑’Ë 3.8 À≈—°°“√¢Õß‡§√◊ËÕß°”‡π‘¥‰øøÑ“°√–·  ≈—∫

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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  °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 1

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. ‡´≈≈å‰øøÑ“‡§¡’ ¡’Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë ”§—≠·≈–À≈—°°“√∑”ß“πÕ¬à“ß‰√

2. ‡´≈≈å∂à“π‰ø©“¬¡’ “√„¥‡ªìπÕ‘‡≈Á°‚∑√‰≈μå ·≈–∑’Ë‡√’¬°«à“‡´≈≈å·Àâßπ—Èπ‡ªìπ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

3. À≈—°°“√∑”ß“π¢Õß∂à“π‰ø©“¬°—∫·∫μ‡μÕ√’Ëμà“ß°—πÕ¬à“ß‰√

4.  à«πª√–°Õ∫¢Õß‰¥π“‚¡∑’Ë ”§—≠¡’Õ–‰√∫â“ß

5. ‰¥π“‚¡¡’À≈—°°“√∑”ß“πÕ¬à“ß‰√

·À≈àßæ≈—ßß“π∑’Ë “¡“√∂

‡ª≈’Ë¬π‡ªìπæ≈—ßß“π‰øøÑ“‰¥â

æ≈—ßß“π§«“¡√âÕπ„μâæ‘¿æ

πÈ”„μâ¥‘π∑’Ë√âÕπ ‡™àπ πÈ”æÿ√âÕπ

 “¡“√∂π”‰ÕπÈ”‰ª„™â„π°“√

À¡ÿπ°—ßÀ—π‰¥â

æ≈—ßß“π®“°πÈ”¢÷ÈππÈ”≈ß

°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢ÕßπÈ”¢÷Èπ

πÈ” ≈ ß ºà “ π ™à Õ ß · § ∫

 “¡“√∂π”‰ª„™âÀ¡ÿπ

°—ßÀ—π‰¥â

æ≈—ßß“π≈¡

 “¡“√∂π”≈¡‰ª„™â„π°“√

À¡ÿπ°— ßÀ—π¢Õß ‡§√◊Ë Õ ß

°”‡π‘¥‰øøÑ“‰¥â

æ≈—ßß“ππ‘«‡§≈’¬√å

æ ≈— ß ß “ π ® “ ° ª Ø‘ °‘ √‘ ¬ “

π‘«‡§≈’¬√å∑’Ë ‰¥â®“°‡§√◊ËÕß

ªØ‘°√≥åª√¡“≥Ÿ®–π”¡“

∑”„ÀâπÈ”‡¥◊Õ¥°≈“¬‡ªìπ‰Õ

·≈â«„Àâ ‰ÕπÈ”‰ªÀ¡ÿπ°—ßÀ—π

¢Õß‡§√◊ËÕß°”‡π‘¥‰øøÑ“

æ≈—ßß“ππÈ”

„™âπÈ”®“°‡¢◊ËÕπ‰ªÀ¡ÿπ°—ßÀ—π

¢Õß‡§√◊ËÕß°”‡π‘¥‰øøÑ“

æ≈—ßß“π· ßÕ“∑‘μ¬å

Õÿ ª°√≥å∑’Ë ‡ ª≈’Ë ¬πæ≈— ß ß“π

· ßÕ“∑‘μ¬å‡ªìπæ≈—ßß“π‰øøÑ“

‡√’¬°«à“ ‡´≈≈å ÿ√‘¬– (solar cell)

‡ªìπÕÿª°√≥å∑’Ë‰¡à∑”„Àâ‡°‘¥¡≈æ‘…

¢≥–„™âß“π ·μà¡’¢âÕ‡ ’¬„π‡√◊ËÕß

ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‡æ√“–„Àâ°”≈—ß

‰øøÑ“πâÕ¬

æ≈—ßß“π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ‡™àπ ∂à“πÀ‘π ·°ä -

∏√√¡™“μ‘ πÈ”¡—π ∂Ÿ°π”‰ª„™â„π

‚√ß‰øøÑ“‡æ◊ËÕ„™â„π°√–∫«π°“√

º≈‘μ‰ÕπÈ” ”À√—∫À¡ÿπ°—ßÀ—π

¢Õß‡§√◊ËÕß°”‡π‘¥‰øøÑ“
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«‘∑¬“»“ μ√å ¡.388

  °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 1

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. ‡´≈≈å‰øøÑ“‡§¡’ ¡’Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë ”§—≠·≈–À≈—°°“√∑”ß“πÕ¬à“ß‰√

2. ‡´≈≈å∂à“π‰ø©“¬¡’ “√„¥‡ªìπÕ‘‡≈Á°‚∑√‰≈μå ·≈–∑’Ë‡√’¬°«à“‡´≈≈å·Àâßπ—Èπ‡ªìπ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

3. À≈—°°“√∑”ß“π¢Õß∂à“π‰ø©“¬°—∫·∫μ‡μÕ√’Ëμà“ß°—πÕ¬à“ß‰√

4.  à«πª√–°Õ∫¢Õß‰¥π“‚¡∑’Ë ”§—≠¡’Õ–‰√∫â“ß

5. ‰¥π“‚¡¡’À≈—°°“√∑”ß“πÕ¬à“ß‰√

·À≈àßæ≈—ßß“π∑’Ë “¡“√∂

‡ª≈’Ë¬π‡ªìπæ≈—ßß“π‰øøÑ“‰¥â

æ≈—ßß“π§«“¡√âÕπ„μâæ‘¿æ

πÈ”„μâ¥‘π∑’Ë√âÕπ ‡™àπ πÈ”æÿ√âÕπ

 “¡“√∂π”‰ÕπÈ”‰ª„™â„π°“√

À¡ÿπ°—ßÀ—π‰¥â

æ≈—ßß“π®“°πÈ”¢÷ÈππÈ”≈ß

°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢ÕßπÈ”¢÷Èπ

πÈ” ≈ ß ºà “ π ™à Õ ß · § ∫

 “¡“√∂π”‰ª„™âÀ¡ÿπ

°—ßÀ—π‰¥â

æ≈—ßß“π≈¡

 “¡“√∂π”≈¡‰ª„™â„π°“√

À¡ÿπ°— ßÀ—π¢Õß ‡§√◊Ë Õ ß

°”‡π‘¥‰øøÑ“‰¥â

æ≈—ßß“ππ‘«‡§≈’¬√å

æ ≈— ß ß “ π ® “ ° ª Ø‘ °‘ √‘ ¬ “

π‘«‡§≈’¬√å∑’Ë ‰¥â®“°‡§√◊ËÕß

ªØ‘°√≥åª√¡“≥Ÿ®–π”¡“

∑”„ÀâπÈ”‡¥◊Õ¥°≈“¬‡ªìπ‰Õ

·≈â«„Àâ ‰ÕπÈ”‰ªÀ¡ÿπ°—ßÀ—π

¢Õß‡§√◊ËÕß°”‡π‘¥‰øøÑ“

æ≈—ßß“ππÈ”

„™âπÈ”®“°‡¢◊ËÕπ‰ªÀ¡ÿπ°—ßÀ—π

¢Õß‡§√◊ËÕß°”‡π‘¥‰øøÑ“

æ≈—ßß“π· ßÕ“∑‘μ¬å

Õÿ ª°√≥å∑’Ë ‡ ª≈’Ë ¬πæ≈— ß ß“π

· ßÕ“∑‘μ¬å‡ªìπæ≈—ßß“π‰øøÑ“

‡√’¬°«à“ ‡´≈≈å ÿ√‘¬– (solar cell)

‡ªìπÕÿª°√≥å∑’Ë‰¡à∑”„Àâ‡°‘¥¡≈æ‘…

¢≥–„™âß“π ·μà¡’¢âÕ‡ ’¬„π‡√◊ËÕß

ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‡æ√“–„Àâ°”≈—ß

‰øøÑ“πâÕ¬

æ≈—ßß“π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ‡™àπ ∂à“πÀ‘π ·°ä -

∏√√¡™“μ‘ πÈ”¡—π ∂Ÿ°π”‰ª„™â„π

‚√ß‰øøÑ“‡æ◊ËÕ„™â„π°√–∫«π°“√

º≈‘μ‰ÕπÈ” ”À√—∫À¡ÿπ°—ßÀ—π

¢Õß‡§√◊ËÕß°”‡π‘¥‰øøÑ“
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2. §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“

°√–· ‰øøÑ“ ·≈–§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“

2.1 §«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“

§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“ §◊Õ §à“§«“¡·μ°μà“ß¢Õß»—°¬å‰øøÑ“√–À«à“ß®ÿ¥ 2 ®ÿ¥„π π“¡‰øøÑ“À√◊Õ„π«ß®√

‰øøÑ“ „π≈—°…≥–‡¥’¬«°—∫§«“¡·μ°μà“ß¢Õß√–¥—∫πÈ”√–À«à“ß®ÿ¥ 2 ®ÿ¥

°“√∑’Ë«ß®√‰øøÑ“¡’°√–· ‰øøÑ“‰À≈„π«ß®√‰¥âπ—Èπ®–μâÕß¡’§«“¡μà“ß»—°¬å ‰øøÑ“√–À«à“ß®ÿ¥ 2 ®ÿ¥„π

«ß®√‰øøÑ“ §«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“®÷ß¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫·√ß¥—π‰øøÑ“ ‚¥¬§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“√–À«à“ß¢—È«‡´≈≈å‡ªìπ

·√ß¥—π‰øøÑ“∑’Ë “¡“√∂¥—π„Àâ°√–· ‰øøÑ“‰À≈®“°¢—È«∫«°ºà“π§«“¡μâ“π∑“π¿“¬πÕ°‰ª Ÿà¢—È«≈∫¢Õß‡´≈≈å„π

«ß®√‰øøÑ“‰¥â Àπà«¬∑’Ë„™â«—¥ª√‘¡“≥§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“§◊Õ ‚«≈μå ‡¢’¬π·∑π¥â«¬ —≠≈—°…≥å V ®–‰¥â»÷°…“

‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë„™â«—¥§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“ ·≈–«‘∏’μàÕ‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“„π«ß®√®“°°“√∑”°‘®°√√¡μàÕ‰ªπ’È

√Ÿª∑’Ë 3.9 ‚«≈μå¡‘‡μÕ√å

	 ครูน�าโวลต์มิเตอร์มาให้นักเรียนดู	แล้วถาม

ว่าเป็นเครื่องมือส�าหรับวัดค่าใด

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

1.	ความต่างศักย์ไฟฟ้า

2.	โวลต์	(volt)

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้ศึกษาบทเรียนหน้า	89-91

2.	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย

  ค�ำถำมประกอบกำรอภิปรำย :

	 -		ความต่างศักย์ไฟฟ้าหมายถึงอะไร

	 -		ความต่างศักย์เกิดขึ้นได้อย่างไร

3.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ศึกษาเพิ่มเติมจาก	www.youtube.com	แล้ว

ค้นหา	 “potential	 difference	 circuit”	 หรือ		

www.youtube.com/watch?v=jTENL5OnwFQ

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ครูแบ่งกลุม่นักเรยีน	กลุม่ละ	3-5	เพ่ือออกแบบ

การต่อวงจรไฟฟ้าที่มีโวลต์มิเตอร์

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I
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«‘∑¬“»“ μ√å ¡.390

„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

°‘®°√√¡∑’Ë 3.2 »÷°…“§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“¢Õß∂à“π‰ø©“¬

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

‡æ◊ËÕ»÷°…“§à“§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“¢Õß∂à“π‰ø©“¬∑’Ë¡’¢π“¥μà“ßÊ °—π

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

√“¬°“√ ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. ∂à“π‰ø©“¬¢π“¥‡≈Á° °≈“ß ·≈–„À≠à ™π‘¥≈– 1 °âÕπ

2.  “¬‰øæ√âÕ¡§≈‘ªª“°®√–‡¢â 2 ™ÿ¥

3. ‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“Õ¬à“ßßà“¬ 1 ™ÿ¥

«‘∏’∑¥≈Õß

1. μàÕ∂à“π‰ø©“¬ 1 °âÕπ ‡¢â“°—∫À≈Õ¥‰ø 1 À≈Õ¥ ®“°π—Èπ„™â “¬‰ø 2 ‡ âπμàÕ§√àÕ¡À≈Õ¥‰øøÑ“ ‡æ◊ËÕ«—¥

§«“¡μà“ß»—°¬å ¥—ß√Ÿª

2. ∑”°“√∑¥≈Õß‡™àπ‡¥’¬«°—∫¢âÕ 1 ·μà‡æ‘Ë¡∂à“π‰ø©“¬‡ªìπ 2 °âÕπ ·≈– 3 °âÕπ μàÕ°—πμ“¡≈”¥—∫

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

®”π«π∂à“π‰ø©“¬ §«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“ (V)

1

2

3

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. ®”π«π∂à“π‰ø©“¬¡’º≈μàÕ§à“§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

2. §à“§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“∑’Ë«—¥‰¥â‡°‘¥¢÷Èπ‰¥âÕ¬à“ß‰√

3. ®“°º≈°“√∑¥≈Õß  √ÿª‡°’Ë¬«°—∫®”π«π∂à“π‰ø©“¬°—∫§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“‰¥âÕ¬à“ß‰√

0 1 2
3

	 	ถ่านไฟฉายเป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่ไม่ใช้

สารละลายเป็นของเหลว	 จึงเรียกว่า	 เซลล์

แห้ง	ถ่านไฟฉาย	1	หรือ	1	เซลล์	มีความต่าง

ศักย์ไฟฟ้า	1.5	โวลต์

	 ความต่างศักย์ไฟฟ้า	 คือ	 ความแตกต่าง

ของปริมาณหนึ่งระหว่างจุด	2	จุด	 ในสนาม

ไฟฟ้าหรือวงจรไฟฟ้า	 โวลต์มิเตอร์เป็น	

เครือ่งมอืส�าหรบัวดัค่าความต่างศกัย์ไฟฟ้าที่

แปลงมาจากกัลวานอมิเตอร์

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)L

ตัวอย่ำงเว็บไซต์	:

-	 www.mmv.ac.th/.../sci%20614.htm

-	 www.wikipedia.org/wiki/ความต่างศักย์

-	 www.rmutphysics.com/.../index3-4-6.

htm

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L

	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม	

(ตามกลุม่การทดลอง)	เกีย่วกบัความตา่งศกัย์

ไฟฟ้าของถ่านไฟฉาย

-	 นักเรียนได้ท�าอะไรบ้าง

-	 นักเรียนรู้อะไรบ้าง

-	 สิ่งท่ีนักเรียนต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมคือ

อะไร	และจะด�าเนินการอย่างไร

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L
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«‘∑¬“»“ μ√å ¡.390

„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

°‘®°√√¡∑’Ë 3.2 »÷°…“§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“¢Õß∂à“π‰ø©“¬

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

‡æ◊ËÕ»÷°…“§à“§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“¢Õß∂à“π‰ø©“¬∑’Ë¡’¢π“¥μà“ßÊ °—π

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

√“¬°“√ ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. ∂à“π‰ø©“¬¢π“¥‡≈Á° °≈“ß ·≈–„À≠à ™π‘¥≈– 1 °âÕπ

2.  “¬‰øæ√âÕ¡§≈‘ªª“°®√–‡¢â 2 ™ÿ¥

3. ‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“Õ¬à“ßßà“¬ 1 ™ÿ¥

«‘∏’∑¥≈Õß

1. μàÕ∂à“π‰ø©“¬ 1 °âÕπ ‡¢â“°—∫À≈Õ¥‰ø 1 À≈Õ¥ ®“°π—Èπ„™â “¬‰ø 2 ‡ âπμàÕ§√àÕ¡À≈Õ¥‰øøÑ“ ‡æ◊ËÕ«—¥

§«“¡μà“ß»—°¬å ¥—ß√Ÿª

2. ∑”°“√∑¥≈Õß‡™àπ‡¥’¬«°—∫¢âÕ 1 ·μà‡æ‘Ë¡∂à“π‰ø©“¬‡ªìπ 2 °âÕπ ·≈– 3 °âÕπ μàÕ°—πμ“¡≈”¥—∫

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

®”π«π∂à“π‰ø©“¬ §«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“ (V)

1

2

3

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. ®”π«π∂à“π‰ø©“¬¡’º≈μàÕ§à“§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

2. §à“§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“∑’Ë«—¥‰¥â‡°‘¥¢÷Èπ‰¥âÕ¬à“ß‰√

3. ®“°º≈°“√∑¥≈Õß  √ÿª‡°’Ë¬«°—∫®”π«π∂à“π‰ø©“¬°—∫§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“‰¥âÕ¬à“ß‰√

0 1 2
3
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®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 3.2 æ∫«à“ ®”π«π∂à“π‰ø©“¬¡’º≈μàÕ§à“§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“§◊Õ ‡¡◊ËÕ‡æ‘Ë¡®”π«π

∂à“π‰ø©“¬ §à“§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“®–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‡π◊ËÕß®“°§«“¡μà“ß°—π¢Õß»—°¬å‰øøÑ“√–À«à“ß®ÿ¥ 2 ®ÿ¥

«‘∏’„™â ‚«≈μå¡‘‡μÕ√å„ÀâμàÕ„π«ß®√‰øøÑ“·∫∫¢π“π ÷́Ëß‡ªìπ°“√μàÕ·∫∫§√àÕ¡¢—È« ‡√‘Ë¡®“°·∫μ‡μÕ√’Ë

‚¥¬μàÕ¢—È«∫«°¢Õß·∫μ‡μÕ√’Ë‡¢â“°—∫¢—È«∫«°¢Õß‚«≈μå¡‘‡μÕ√å·≈–¢—È«¢â“ßÀπ÷Ëß¢ÕßÀ≈Õ¥‰ø μàÕ¢—È«≈∫¢Õß·∫μ‡μÕ√’Ë

‡¢â“°—∫¢—È«≈∫¢Õß‚«≈μå¡‘‡μÕ√å·≈–¢—È«∑’Ë‡À≈◊Õ¢ÕßÀ≈Õ¥‰ø ¥—ß√Ÿª∑’Ë 3.10

§«“¡μà“ß»—°¬å‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‰¥â°—∫√–¥—∫πÈ”„π∂—ß∑’Ë‡®“–√Ÿ‰«â „Àâ¡’¢π“¥‡∑à“°—π ∂â“√–¥—∫πÈ”„π∂—ß°—∫√Ÿ∑’Ë

‡®“–μà“ß°—π‡æ’¬ß‡≈Á°πâÕ¬ πÈ”®–‰À≈‰¡à·√ß ∂â“√–¥—∫πÈ”°—∫√Ÿ∑’Ë‡®“–μà“ß°—π¡“°πÈ”°Á®–‰À≈·√ß¡“° ¥—ß√Ÿª∑’Ë 3.11

„π¢≥–∑’Ë§«“¡·μ°μà“ß¢Õß√–¥—∫§«“¡ Ÿß‡ªìπ “‡Àμÿ∑”„ÀâπÈ”‰À≈·√ß¢÷Èπ °“√‡æ‘Ë¡§«“¡μà“ß»—°¬å°Á‡ªìπ “‡ÀμÿÀπ÷Ëß

∑’Ë∑”„Àâ°√–· ‰øøÑ“‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ

‚«≈μå¡‘‡μÕ√å∑’Ë¥’μâÕß¡’§«“¡μâ“π∑“π¡“° ´÷Ëß®–«—¥§à“§«“¡μà“ß»—°¬å ‰øøÑ“‰¥â∂Ÿ°μâÕß¡“°°«à“‚«≈μå

¡‘‡μÕ√å∑’Ë¡’§«“¡μâ“π∑“ππâÕ¬

§à“§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“¡’§«“¡·μ°μà“ß°—π ‡™àπ ∂à“π‰ø©“¬ 1 °âÕπ¡’§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“ 1.5 ‚«≈μå

·∫μ‡μÕ√’Ë√∂¬πμå¡’§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“ 12 ‚«≈μå ·≈–§à“§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“¢Õß«ß®√‰øøÑ“„π∫â“π‡∑à“°—∫ 220

‚«≈μå

‚«≈μå ‡ªìπÀπà«¬¢Õß§«“¡μà“ß»—°¬å ´÷Ëß‡ªìπ™◊ËÕ¢Õß ‡§“πμåÕ“‡≈ ´—π‚¥√ ®Ÿ‡´ª‡ª Õ—π‚μπ’‚Õ

Õ“π— μ“´’‚Õ «Õ≈μ“ ºŸâª√–¥‘…∞å·∫μ‡μÕ√’Ë‡ªìπ§√—Èß·√° ®÷ß‰¥â√—∫°“√¬°¬àÕß„Àâπ”™◊ËÕ¡“μ—Èß‡ªìπÀπà«¬«—¥

§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“

√Ÿª∑’Ë 3.10 °“√μàÕ‚«≈μå¡‘‡μÕ√å„π«ß®√‰øøÑ“

·∫μ‡μÕ√’Ë

��

y x

‚«≈μå¡‘‡μÕ√å
V

�

�¢—È«∫«°
¢—È«≈∫

¢—È«≈∫

¢—È«∫«°

√–¬–Àà“ß
√–À«à“ß
√–¥—∫πÌÈ“
°—∫√Ÿ∑’Ë‡®“–

√–¬–Àà“ß
√–À«à“ß
√–¥—∫πÌÈ“
°—∫√Ÿ∑’Ë‡®“–

√–¬–Àà“ß
√–À«à“ß
√–¥—∫πÌÈ“
°—∫√Ÿ∑’Ë‡®“–

√Ÿª∑’Ë 3.11 °“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°“√‰À≈¢ÕßπÈ”∑’Ë¡’√–¥—∫μà“ß°—π°—∫°“√‰À≈¢Õß°√–· ‰øøÑ“∑’Ë¡’»—°¬å‰øøÑ“μà“ß°—π

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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2.2 °√–· ‰øøÑ“

°√–· ‰øøÑ“ ‡°‘¥®“°°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢ÕßÕπÿ¿“§∑’Ë¡’ª√–®ÿ‰øøÑ“ Õ“®‡ªìπª√–®ÿ≈∫À√◊Õª√–®ÿ∫«°‡ªìπ

°√–· μàÕ‡π◊ËÕß°—π‰ª

‡¡◊ËÕμàÕ«ß®√‰øøÑ“√–À«à“ß¢—È«‰øøÑ“°—∫·À≈àß°”‡π‘¥‰øøÑ“®–¡’°√–· ‰øøÑ“‰À≈„π«ß®√‰øøÑ“®“°

¢—È«‰øøÑ“∫«°‰ª¬—ß¢—È«‰øøÑ“≈∫ °“√‡æ‘Ë¡§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“∑”„Àâ°√–· ‰øøÑ“‰À≈„π«ß®√‰¥â¡“°¢÷Èπ π—°‡√’¬π®–

‰¥â»÷°…“°√–· ‰øøÑ“ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë„™â«—¥°√–· ‰øøÑ“ ·≈–«‘∏’μàÕ‡§√◊ËÕß«—¥°√–· ‰øøÑ“„π«ß®√‰øøÑ“®“°°“√∑”

°‘®°√√¡∑’Ë 3.3

°‘®°√√¡∑’Ë 3.3 °“√»÷°…“«‘∏’«—¥°√–· ‰øøÑ“

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

‡æ◊ËÕ»÷°…“«‘∏’°“√«—¥§à“°√–· ‰øøÑ“¥â«¬‡§√◊ËÕß«—¥°√–· ‰øøÑ“Õ¬à“ßßà“¬

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

√“¬°“√ ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. °√–∫–∂à“π‰ø©“¬æ√âÕ¡∂à“π 4 °âÕπ 1 ™ÿ¥

2. À≈Õ¥‰ø¢π“¥ 2.2 V 0.5 A æ√âÕ¡¢—È« 1 À≈Õ¥
3.  “¬‰øæ√âÕ¡§≈‘ªª“°®√–‡¢â 2 ™ÿ¥

4. ‡§√◊ËÕß«—¥°√–· ‰øøÑ“Õ¬à“ßßà“¬ 1 ™ÿ¥

«‘∏’∑¥≈Õß

1. „™â “¬‰øμàÕÀ≈Õ¥‰ø‡¢â“°—∫∂à“π‰ø©“¬ 1 °âÕπ ·≈–‡§√◊ËÕß«—¥°√–· ‰øøÑ“Õ¬à“ßßà“¬¥—ß√Ÿª  —ß‡°μμ”·Àπàß

¢Õß‡¢Á¡™’È¢Õß‡§√◊ËÕß«—¥°√–· ‰øøÑ“

2. ∑”°“√∑¥≈Õß‡™àπ‡¥’¬«°—∫¢âÕ 1 ·μà‡æ‘Ë¡®”π«π∂à“π‰ø©“¬‡ªìπ 2 °âÕπ

¢—È«≈∫
·ºàπ°—Èπ‚≈À–μàÕ°—∫¢—È«∫«° (°—Èπ∂à“π 2 °âÕπ)

·ºàπ°—Èπ‚≈À–μàÕ°—∫¢—È«∫«° (°—Èπ∂à“π 1 °âÕπ)

¢—È«∫«°
¢—È«≈∫� ��

�

A

� ��
�

A

¢—È«≈∫

¢—È«∫«°
¢—È«≈∫

ครูซักถามนักเรียน

	 ค�ำถำม	:	

	 -		กระแสไฟฟ้าคืออะไร	เกิดขึ้นได้อย่างไร

	 -	 ใช้เครื่องมืออะไรในการวัดค่ากระแส

ไฟฟ้า

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

1.	กระแสไฟฟ้า

2.	แอมมิเตอร์

3.	แคลป์มิเตอร์	(clampmeter)

4.	แอมแปร์

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ศึกษาบทเรียนหน้า	92-93

2.	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย

	 	 ค�ำถำมประกอบกำรอภิปรำย	:

	 	 -	 กระแสไฟฟ้าคืออะไร	เกิดขึ้นได้อย่างไร

	 	 -	 เครื่องมือใดใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้า

	 	 -	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้าต่อ

เข้ากับวงจรไฟฟ้าได้อย่างไร

	 	 -	 ปัจจัยใดที่มีผลต่อการเกิดกระแสไฟฟ้า

บ้าง

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ศึกษาเพิ่มเติมจาก	www.youtube.com		แล้ว

ค้นหา	 “ammeter	 principles”	 หรือ	 www.						

youtube.com/watch?v=lkZv2xYSuU

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ครูแบ่งกลุม่นักเรยีน	กลุ่มละ	3-5	เพ่ือออกแบบ

การต่อวงจรไฟฟ้าที่มีแอมมิเตอร์

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)L

		ตัวอย่ำงเว็บไซต์	:

-	 www.rmutphysics.com/.../

-	 www.th.wikipedia.org/wiki/กระแสไฟฟ้า

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L

กระแสไฟฟ้า	(I)	เป็นอัตราการไหลของประจุไฟฟ้าในตัวน�าโลหะ	ประจุที่ไหลเป็นอิเล็กตรอน	ซึ่งเกิด

การไหลเนื่องจากความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด	2	จุดในสนามไฟฟ้า	ดังนั้น	จึงจ�าเป็นต้องมีความ

ต่างศักย์ไฟฟ้าเพื่อให้มีกระแสไฟฟ้า	และเป็นวงจรปิดเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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2.2 °√–· ‰øøÑ“

°√–· ‰øøÑ“ ‡°‘¥®“°°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢ÕßÕπÿ¿“§∑’Ë¡’ª√–®ÿ‰øøÑ“ Õ“®‡ªìπª√–®ÿ≈∫À√◊Õª√–®ÿ∫«°‡ªìπ

°√–· μàÕ‡π◊ËÕß°—π‰ª

‡¡◊ËÕμàÕ«ß®√‰øøÑ“√–À«à“ß¢—È«‰øøÑ“°—∫·À≈àß°”‡π‘¥‰øøÑ“®–¡’°√–· ‰øøÑ“‰À≈„π«ß®√‰øøÑ“®“°

¢—È«‰øøÑ“∫«°‰ª¬—ß¢—È«‰øøÑ“≈∫ °“√‡æ‘Ë¡§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“∑”„Àâ°√–· ‰øøÑ“‰À≈„π«ß®√‰¥â¡“°¢÷Èπ π—°‡√’¬π®–

‰¥â»÷°…“°√–· ‰øøÑ“ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë„™â«—¥°√–· ‰øøÑ“ ·≈–«‘∏’μàÕ‡§√◊ËÕß«—¥°√–· ‰øøÑ“„π«ß®√‰øøÑ“®“°°“√∑”

°‘®°√√¡∑’Ë 3.3

°‘®°√√¡∑’Ë 3.3 °“√»÷°…“«‘∏’«—¥°√–· ‰øøÑ“

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

‡æ◊ËÕ»÷°…“«‘∏’°“√«—¥§à“°√–· ‰øøÑ“¥â«¬‡§√◊ËÕß«—¥°√–· ‰øøÑ“Õ¬à“ßßà“¬

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

√“¬°“√ ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. °√–∫–∂à“π‰ø©“¬æ√âÕ¡∂à“π 4 °âÕπ 1 ™ÿ¥

2. À≈Õ¥‰ø¢π“¥ 2.2 V 0.5 A æ√âÕ¡¢—È« 1 À≈Õ¥
3.  “¬‰øæ√âÕ¡§≈‘ªª“°®√–‡¢â 2 ™ÿ¥

4. ‡§√◊ËÕß«—¥°√–· ‰øøÑ“Õ¬à“ßßà“¬ 1 ™ÿ¥

«‘∏’∑¥≈Õß

1. „™â “¬‰øμàÕÀ≈Õ¥‰ø‡¢â“°—∫∂à“π‰ø©“¬ 1 °âÕπ ·≈–‡§√◊ËÕß«—¥°√–· ‰øøÑ“Õ¬à“ßßà“¬¥—ß√Ÿª  —ß‡°μμ”·Àπàß

¢Õß‡¢Á¡™’È¢Õß‡§√◊ËÕß«—¥°√–· ‰øøÑ“

2. ∑”°“√∑¥≈Õß‡™àπ‡¥’¬«°—∫¢âÕ 1 ·μà‡æ‘Ë¡®”π«π∂à“π‰ø©“¬‡ªìπ 2 °âÕπ

¢—È«≈∫
·ºàπ°—Èπ‚≈À–μàÕ°—∫¢—È«∫«° (°—Èπ∂à“π 2 °âÕπ)

·ºàπ°—Èπ‚≈À–μàÕ°—∫¢—È«∫«° (°—Èπ∂à“π 1 °âÕπ)

¢—È«∫«°
¢—È«≈∫� ��

�

A

� ��
�

A

¢—È«≈∫

¢—È«∫«°
¢—È«≈∫

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 93

A

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

®”π«π∂à“π‰ø©“¬ §à“°√–· ‰øøÑ“∑’Ë«—¥‰¥â §«“¡ «à“ß¢ÕßÀ≈Õ¥‰ø

(°âÕπ) (·Õ¡·ª√å)

1

2

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. °“√μàÕ∂à“π‰ø©“¬ 1 °âÕπ·≈– 2 °âÕπ„π«ß®√‰øøÑ“ §à“∑’Ë‡§√◊ËÕß«—¥°√–· ‰øøÑ“«—¥‰¥â·μ°μà“ß°—πÕ¬à“ß‰√

2. °“√μàÕÀ≈Õ¥‰ø‡¢â“„π«ß®√‰øøÑ“¢Õß∂à“π‰ø©“¬ 1 °âÕπ·≈– 2 °âÕπ §«“¡ «à“ß¢ÕßÀ≈Õ¥‰øμà“ß°—π

Õ¬à“ß‰√

3. °“√μàÕ‡§√◊ËÕß«—¥°√–· ‰øøÑ“„π«ß®√‰øøÑ“§«√μàÕ„π≈—°…≥–„¥

4. ®“°º≈°“√∑¥≈Õß®– √ÿª‡°’Ë¬«°—∫°“√μàÕ«ß®√‰øøÑ“‡¢â“°—∫‡§√◊ËÕß«—¥°√–· ‰øøÑ“‰¥âÕ¬à“ß‰√

®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 3.3 π—°‡√’¬π√Ÿâ®—°‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë„™â«—¥°√–· ‰øøÑ“ ·≈–¡’§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫

°“√μàÕ‡§√◊ËÕß«—¥°√–· ‰øøÑ“‡¢â“°—∫«ß®√‰øøÑ“ ´÷Ëß √ÿª‰¥â¥—ßπ’È

1. ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë„™â«—¥°√–· ‰øøÑ“ ‡√’¬°«à“ ·Õ¡¡‘‡μÕ√å „π«ß®√‰øøÑ“„™â —≠≈—°…≥å            °√–· 

‰øøÑ“¡’Àπà«¬«—¥‡ªìπ·Õ¡·ª√å (A)

2. «‘∏’„™â·Õ¡¡‘‡μÕ√å„ÀâμàÕ„π«ß®√‰øøÑ“·∫∫Õπÿ°√¡‚¥¬°“√μàÕ‡√’¬ß°—π‰ª®π§√∫«ß®√‰øøÑ“ ‡√‘Ë¡®“°

·∫μ‡μÕ√’Ë ‚¥¬μàÕ¢—È«∫«°¢Õß·∫μ‡μÕ√’Ë‡¢â“°—∫¢—È«∫«°¢Õß·Õ¡¡‘‡μÕ√å ·≈–μàÕ¢—È«≈∫¢Õß·Õ¡¡‘‡μÕ√å‡¢â“°—∫¢â“ß

Àπ÷Ëß¢Õß¢—È«À≈Õ¥‰ø ·≈â«μàÕ¢—È«∑’Ë‡À≈◊Õ¢ÕßÀ≈Õ¥‰ø‡¢â“°—∫¢—È«≈∫¢Õß·∫μ‡μÕ√’Ë

3. ·Õ¡¡‘‡μÕ√å∑’Ë¥’μâÕß¡’§à“§«“¡μâ“π∑“ππâÕ¬ ®÷ß®–«—¥§à“°√–· ‰øøÑ“‰¥â∂Ÿ°μâÕß¡“°°«à“·Õ¡¡‘‡μÕ√å

∑’Ë¡’§«“¡μâ“π∑“π¡“°

4. ‡¡◊ËÕ‡æ‘Ë¡®”π«π°âÕπ¢Õß∂à“π‰ø©“¬ §à“¢Õß°√–· ‰øøÑ“®–¡“°¢÷Èπ À≈Õ¥‰ø®÷ß «à“ß¡“°¢÷Èπ

ªí®®ÿ∫—π¡’‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë„™â«—¥§à“°√–· ‰øøÑ“·≈–·√ß¥—π‰øøÑ“°√–·  ≈—∫ ‚¥¬°“√§≈âÕß à«π¢Õß

¡‘‡μÕ√å‡¢â“‰«â°—∫ “¬‰øøÑ“ ´÷Ëß‡√’¬°‡§√◊ËÕß¡◊Õπ’È«à“ ·§≈¡ªá¡‘‡μÕ√å (clampmeter)

„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

√Ÿª∑’Ë 3.12 ·Õ¡¡‘‡μÕ√å

ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม	(ตามกลุ่มการทดลอง)	เกี่ยวกับวิธีวัด

กระแสไฟฟ้า

-	 นักเรียนได้ท�าอะไรบ้าง

-	 นักเรียนรู้อะไรบ้าง

-	 สิ่งที่นักเรียนต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมคืออะไร	และจะด�าเนินการอย่างไร

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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√Ÿª∑’Ë 3.13 ∑Õß·¥ß´÷Ëß‡ªìπ‚≈À–„™âº≈‘μ∑àÕπÈ”„π√–∫∫

§«“¡‡¬Áπ ∂—ß∫√√®ÿ§«“¡√âÕπ ·≈–≈«¥‰øøÑ“

2.3 §«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“

§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“ ‡ªìπ ¡∫—μ‘¢Õßμ—«π”‰øøÑ“∑’Ë¬Õ¡„Àâ°√–· ‰øøÑ“ºà“π‰ª‰¥â¡“°À√◊ÕπâÕ¬μà“ß°—π

∂â“°√–· ‰øøÑ“ºà“π‰ª‰¥â¡“°· ¥ß«à“μ—«π”‰øøÑ“¡’§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“πâÕ¬ ∂â“°√–· ‰øøÑ“ºà“π‰¥âπâÕ¬· ¥ß

«à“μ—«π”‰øøÑ“¡’§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“¡“° ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‰¥â°—∫∑àÕπÈ”¢π“¥‡≈Á°°—∫¢π“¥„À≠à ∑àÕ¢π“¥„À≠à®–„Àâ

πÈ”‰À≈ºà“π‰¥â¡“°°«à“∑àÕ¢π“¥‡≈Á° π—Ëπ§◊Õ∑àÕ¢π“¥„À≠à¡’§«“¡μâ“π∑“ππâÕ¬°«à“∑àÕ¢π“¥‡≈Á°

§«“¡μâ“π∑“π¡’Àπà«¬‡ªìπ‚ÕÀå¡  „™â —≠≈—°…≥å � ·≈– —≠≈—°…≥å¢Õßμ—«μâ“π∑“π„π«ß®√‰øøÑ“

§◊Õ

§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫§à“¢Õß°√–· ‰øøÑ“·≈–§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“ ∂â“§«“¡μâ“π∑“π

‰øøÑ“¡“°¢÷Èπ §à“§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“®–¡“°¢÷Èπ¥â«¬ ·≈–§à“¢Õß°√–· ‰øøÑ“®–·ª√º°º—π°—∫§à“§«“¡μâ“π∑“π

‰øøÑ“ ‡™àπ §à“§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ §à“¢Õß°√–· ‰øøÑ“®–≈¥≈ß

ªí®®—¬∑’Ë¡’º≈μàÕ§«“¡μâ“π∑“π¡’¥—ßπ’È

1. ™π‘¥¢Õß≈«¥μ—«π”  μ—«π”μà“ß™π‘¥°—π∑’Ë¡’¢π“¥‡∑à“°—π ®–¡’§à“§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“·μ°μà“ß°—π

2. ¢π“¥¢¥≈«¥μ—«π”  μ—«π”™π‘¥‡¥’¬«°—π∑’Ë¡’¢π“¥μà“ß°—π ®–¡’§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“·μ°μà“ß°—π ‚¥¬

μ—«π”∑’Ë¡’¢π“¥„À≠à®–¡’§à“§«“¡μâ“π∑“ππâÕ¬°«à“μ—«π”∑’Ë¡’¢π“¥‡≈Á° ·≈–‡¡◊ËÕ¢¥≈«¥μ—«π”¡’¢π“¥‡∑à“°—π μ—«π”

∑’Ë —Èπ°«à“®–¡’§à“§«“¡μâ“π∑“ππâÕ¬°«à“μ—«π”∑’Ë¬“«°«à“

3. Õÿ≥À¿Ÿ¡‘°—∫§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“

3.1 μ—«π”∑’Ë‡ªìπ‚≈À–∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡¡◊ËÕÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ÿß¢÷Èπ §à“§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“¢Õßμ—«π”®–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‡™àπ

‡¡◊ËÕÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ÿß¢÷Èπ ‡ß‘π·≈–∑Õß·¥ß®–¡’§à“§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ

3.2 μ—«π”∑’Ë‡ªìπ‚≈À–º ¡ √–À«à“ß‚≈À–∫√‘ ÿ∑∏‘Ï∑’Ë¡’§«“¡μâ“π∑“πμË”°—∫‚≈À–∫√‘ ÿ∑∏‘Ï∑’Ë¡’§«“¡

μâ“π∑“π Ÿß §«“¡μâ“π∑“π¢Õß‚≈À–º ¡®– Ÿß°«à“‚≈À–∫√‘ ÿ∑∏‘Ï∑’Ë¡’§«“¡μâ“π∑“πμË” ·μàμË”°«à“‚≈À–∫√‘ ÿ∑∏‘Ï∑’Ë

¡’§«“¡μâ“π∑“π Ÿß

3.3 μ—«π”∑’Ë‡ªìπ “√°÷Ëßμ—«π” ‡¡◊ËÕÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ÿß¢÷Èπ

§à“§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“¢Õßμ—«π”®–≈¥≈ß ‡™àπ §“√å∫Õπ·≈–

´‘≈‘§Õπ ‡¡◊ËÕÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ÿß¢÷Èπ§à“§«“¡μâ“π∑“π ‰øøÑ“®–≈¥≈ß

∑àÕπÈ”¢π“¥„À≠à

∑àÕπÈ”¢π“¥‡≈Á°

1.	ครูทบทวนความรู้เรื่องกระแสไฟฟ้าและ

ความต่างศักย์ไฟฟ้า

2.	ครูซักถามนักเรียน

	 ค�ำถำม	:	

	 -	 ความต้านทานไฟฟ้าหมายถึงอะไร

	 -	 กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า

มีผลต่อความต้านทานไฟฟ้าหรือไม	่

อย่างไร

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

1.	ความต้านทานไฟฟ้า

2.	ตัวน�าไฟฟ้า

3.	ฉนวนไฟฟ้า

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	94-96

2.	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย

  ค�ำถำมประกอบกำรอภิปรำย :

	 -	 ความต้านทานมีความสัมพันธ์กับกระแส

ไฟฟ้าและความต่างศักย์อย่างไร

	 -	 ปัจจยัใดบ้างทีม่ผีลต่อความต้านทาน	และ

มีผลอย่างไร

3.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับ

ความต้านทาน	ความต่างศักย์	 และกระแส

ไฟฟ้าในรูปแบบผังมโนทัศน์

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ศึกษาเพิ่มเติมจาก	 www.edu.nu.ac.th/

wbi/355203/resistance1.htm#yd	

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน	 กลุ่มละ	 3-5	 คน	 เพื่อ

ประดิษฐ์สิ่งของที่เกิดจากวงจรไส้ดินสอ

	 	 ตัวอย่ำงเว็บไซต์	:

	 -		www.youtube.com/watch?v=BwKQ9Id

	 	 q9FM	หรือค้นหา	“paper	circuit”

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I
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√Ÿª∑’Ë 3.13 ∑Õß·¥ß´÷Ëß‡ªìπ‚≈À–„™âº≈‘μ∑àÕπÈ”„π√–∫∫

§«“¡‡¬Áπ ∂—ß∫√√®ÿ§«“¡√âÕπ ·≈–≈«¥‰øøÑ“

2.3 §«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“

§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“ ‡ªìπ ¡∫—μ‘¢Õßμ—«π”‰øøÑ“∑’Ë¬Õ¡„Àâ°√–· ‰øøÑ“ºà“π‰ª‰¥â¡“°À√◊ÕπâÕ¬μà“ß°—π

∂â“°√–· ‰øøÑ“ºà“π‰ª‰¥â¡“°· ¥ß«à“μ—«π”‰øøÑ“¡’§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“πâÕ¬ ∂â“°√–· ‰øøÑ“ºà“π‰¥âπâÕ¬· ¥ß

«à“μ—«π”‰øøÑ“¡’§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“¡“° ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‰¥â°—∫∑àÕπÈ”¢π“¥‡≈Á°°—∫¢π“¥„À≠à ∑àÕ¢π“¥„À≠à®–„Àâ

πÈ”‰À≈ºà“π‰¥â¡“°°«à“∑àÕ¢π“¥‡≈Á° π—Ëπ§◊Õ∑àÕ¢π“¥„À≠à¡’§«“¡μâ“π∑“ππâÕ¬°«à“∑àÕ¢π“¥‡≈Á°

§«“¡μâ“π∑“π¡’Àπà«¬‡ªìπ‚ÕÀå¡  „™â —≠≈—°…≥å � ·≈– —≠≈—°…≥å¢Õßμ—«μâ“π∑“π„π«ß®√‰øøÑ“

§◊Õ

§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫§à“¢Õß°√–· ‰øøÑ“·≈–§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“ ∂â“§«“¡μâ“π∑“π

‰øøÑ“¡“°¢÷Èπ §à“§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“®–¡“°¢÷Èπ¥â«¬ ·≈–§à“¢Õß°√–· ‰øøÑ“®–·ª√º°º—π°—∫§à“§«“¡μâ“π∑“π

‰øøÑ“ ‡™àπ §à“§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ §à“¢Õß°√–· ‰øøÑ“®–≈¥≈ß

ªí®®—¬∑’Ë¡’º≈μàÕ§«“¡μâ“π∑“π¡’¥—ßπ’È

1. ™π‘¥¢Õß≈«¥μ—«π”  μ—«π”μà“ß™π‘¥°—π∑’Ë¡’¢π“¥‡∑à“°—π ®–¡’§à“§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“·μ°μà“ß°—π

2. ¢π“¥¢¥≈«¥μ—«π”  μ—«π”™π‘¥‡¥’¬«°—π∑’Ë¡’¢π“¥μà“ß°—π ®–¡’§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“·μ°μà“ß°—π ‚¥¬

μ—«π”∑’Ë¡’¢π“¥„À≠à®–¡’§à“§«“¡μâ“π∑“ππâÕ¬°«à“μ—«π”∑’Ë¡’¢π“¥‡≈Á° ·≈–‡¡◊ËÕ¢¥≈«¥μ—«π”¡’¢π“¥‡∑à“°—π μ—«π”

∑’Ë —Èπ°«à“®–¡’§à“§«“¡μâ“π∑“ππâÕ¬°«à“μ—«π”∑’Ë¬“«°«à“

3. Õÿ≥À¿Ÿ¡‘°—∫§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“

3.1 μ—«π”∑’Ë‡ªìπ‚≈À–∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡¡◊ËÕÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ÿß¢÷Èπ §à“§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“¢Õßμ—«π”®–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‡™àπ

‡¡◊ËÕÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ÿß¢÷Èπ ‡ß‘π·≈–∑Õß·¥ß®–¡’§à“§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ

3.2 μ—«π”∑’Ë‡ªìπ‚≈À–º ¡ √–À«à“ß‚≈À–∫√‘ ÿ∑∏‘Ï∑’Ë¡’§«“¡μâ“π∑“πμË”°—∫‚≈À–∫√‘ ÿ∑∏‘Ï∑’Ë¡’§«“¡

μâ“π∑“π Ÿß §«“¡μâ“π∑“π¢Õß‚≈À–º ¡®– Ÿß°«à“‚≈À–∫√‘ ÿ∑∏‘Ï∑’Ë¡’§«“¡μâ“π∑“πμË” ·μàμË”°«à“‚≈À–∫√‘ ÿ∑∏‘Ï∑’Ë

¡’§«“¡μâ“π∑“π Ÿß

3.3 μ—«π”∑’Ë‡ªìπ “√°÷Ëßμ—«π” ‡¡◊ËÕÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ÿß¢÷Èπ

§à“§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“¢Õßμ—«π”®–≈¥≈ß ‡™àπ §“√å∫Õπ·≈–

´‘≈‘§Õπ ‡¡◊ËÕÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ÿß¢÷Èπ§à“§«“¡μâ“π∑“π ‰øøÑ“®–≈¥≈ß

∑àÕπÈ”¢π“¥„À≠à

∑àÕπÈ”¢π“¥‡≈Á°
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°‘®°√√¡∑’Ë 3.4 »÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß§«“¡μà“ß»—°¬å ‰øøÑ“ °√–· ‰øøÑ“ ·≈–
§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

‡æ◊ËÕ»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß§à“§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“ §à“°√–· ‰øøÑ“ ·≈–§à“§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“„π«ß®√‰øøÑ“

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

√“¬°“√ ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. °√–∫–∂à“π‰ø©“¬æ√âÕ¡∂à“π 4 °âÕπ 1 ™ÿ¥

2. À≈Õ¥‰ø¢π“¥ 1.2 V 0.5 A  æ√âÕ¡¢—È« 1 À≈Õ¥

3.  “¬‰øæ√âÕ¡§≈‘ªª“°®√–‡¢â 2 ™ÿ¥

4. ‡§√◊ËÕß«—¥°√–· ‰øøÑ“Õ¬à“ßßà“¬ 1 ™ÿ¥

5. ‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“ 1 ™ÿ¥

«‘∏’∑¥≈Õß

1. μàÕ∂à“π‰ø©“¬ 1 °âÕπ‡¢â“°—∫À≈Õ¥‰ø 1 À≈Õ¥„π«ß®√‰øøÑ“ «—¥§à“°√–· ‰øøÑ“·≈–§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“

„π«ß®√ ∫—π∑÷°º≈

2. ‡æ‘Ë¡∂à“π‰ø©“¬‡ªìπ 2 °âÕπ„π«ß®√‰øøÑ“ «—¥§à“°√–· ‰øøÑ“·≈–§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“„π«ß®√ ∫—π∑÷°º≈

3. §”π«≥À“§à“ R ®“° Ÿμ√  R  = V
I
  ∫—π∑÷°º≈≈ß„πμ“√“ß

¢—È«≈∫
·ºàπ°—Èπ‚≈À–μàÕ°—∫¢—È«∫«° (°—Èπ∂à“π 2 °âÕπ)

¢—È«∫«°
¢—È«≈∫

‚«≈μå¡‘‡μÕ√å¢—È«≈∫
·ºàπ°—Èπ‚≈À–μàÕ°—∫¢—È«∫«° (°—Èπ∂à“π 2 °âÕπ)

¢—È«∫«°
¢—È«≈∫

·Õ¡¡‘‡μÕ√å

«—¥§à“°√–· ‰øøÑ“ «—¥§à“§«“¡μà“ß»—°¬å ‰øøÑ“

·ºàπ°—Èπ‚≈À–μàÕ°—∫¢—È«∫«° (°—Èπ∂à“π 1 °âÕπ)

¢—È«∫«°
¢—È«≈∫ ¢—È«≈∫

·Õ¡¡‘‡μÕ√å
·ºàπ°—Èπ‚≈À–μàÕ°—∫¢—È«∫«° (°—Èπ∂à“π 1 °âÕπ)

¢—È«∫«°
¢—È«≈∫ ¢—È«≈∫

‚«≈μå¡‘‡μÕ√å

«—¥§à“°√–· ‰øøÑ“ «—¥§à“§«“¡μà“ß»—°¬å ‰øøÑ“

	 	 ความต้านทาน	 1	 โอห์ม	 คือ	 ความ

ต้านทานไฟฟ้าของตัวน�าเมื่อต ่อปลาย

ทัง้สองของตวัน�าเข้ากบัความต่างศักย์ไฟฟ้า	

1	โวลต์	มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน	1	แอมแปร์

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)L

		ตัวอย่ำงเว็บไซต์	:

-		www.slideshare.net/.../ss-16305167

-		www.somporndb.wordpress.com

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L

	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม	

(ตามกลุม่การทดลอง)	เกีย่วกบัความสมัพนัธ	์

ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า	 กระแสไฟฟ้า	

และความต้านทานไไฟ้า

-	 นักเรียนได้ท�าอะไรบ้าง

-	 นักเรียนรู้อะไรบ้าง

-	 สิ่งที่นักเรียนต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมคือ

อะไร	และจะด�าเนินการอย่างไร

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L
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„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

®”π«π∂à“π‰ø©“¬ §«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“ °√–· ‰øøÑ“ §«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“

(°âÕπ) (V) (A) (�)

1 1.5

2 3.0

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. ‡¡◊ËÕ‡æ‘Ë¡§à“§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“„π«ß®√‰øøÑ“ °√–· ‰øøÑ“„π«ß®√‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

2. ®“°º≈°“√∑¥≈Õß®– √ÿª‡°’Ë¬«°—∫§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß§«“¡μà“ß»—°¬å ‰øøÑ“ °√–· ‰øøÑ“ ·≈–§«“¡

μâ“π∑“π‰øøÑ“‰¥â«à“Õ¬à“ß‰√

®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 3.4 æ∫«à“ ‡¡◊ËÕ‡æ‘Ë¡§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“„π«ß®√‰øøÑ“ ¡’º≈∑”„Àâ°√–· ‰øøÑ“„π

«ß®√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ  à«π§à“§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“‰¡à‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡π◊ËÕß®“°

§à“§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“ (R) =  
  

§«“¡μË“ß»—°¬Ï‰øøÈ“
°√–· ‰øøÈ “

 ( )

 ( )

V

I

‡¡◊ËÕ§à“§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“ (V) ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 1 ‡∑à“ §à“°√–· ‰øøÑ“ (I) °Á‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 1 ‡∑à“¥â«¬ ¥—ßπ—Èπ§à“§«“¡

μâ“π∑“π‰øøÑ“®÷ß‰¡à‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

§«“¡π”‰øøÑ“ (electric conductance) ‡ªìπ ¡∫—μ‘‡©æ“–μ—«¢Õß≈«¥μ—«π”·μà≈–‡ âπ∑’Ë¡’

§«“¡ “¡“√∂„π°“√π”‰øøÑ“‰¥â·μ°μà“ß°—π §«“¡π”‰øøÑ“®–‡ªìπ à«π°≈—∫°—∫§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“ ‚≈À–

∑’Ëπ”‰øøÑ“‰¥â¥’®–¡’§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“‰¥â ‰¡à¥’ ‡™àπ ‡ß‘ππ”‰øøÑ“‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥ ®÷ß¡’§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“πâÕ¬

§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“ (electric resistance) ‡ªìπ ¡∫—μ‘‡©æ“–μ—«¢Õß “√∑’Ë‰¡à¬Õ¡„Àâ ‰øøÑ“‰À≈ºà“π

¡’Àπà«¬‡ªìπ‚ÕÀå¡ §«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫™π‘¥ §«“¡¬“« æ◊Èπ∑’ËÀπâ“μ—¥¢Õßμ—«π”‰øøÑ“ ·≈–Õÿ≥À¿Ÿ¡‘

μ—«π”¬‘Ëß¬«¥ (superconductor) ‡ªìπμ—«π”‰øøÑ“∑’Ë¡’§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“πâÕ¬¡“° ®π∂◊Õ«à“‰¡à¡’

§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“‡≈¬ ´÷Ëßπ—°«‘∑¬“»“ μ√åæ∫«à“‡¡◊ËÕ≈¥Õÿ≥À¿Ÿ¡‘¢Õßμ—«π”‰øøÑ“∫“ß™π‘¥ §à“§«“¡

μâ“π∑“π‰øøÑ“®–≈¥≈ß¥â«¬ ∂â“≈¥Õÿ≥À¿Ÿ¡‘μË”¡“°„°≈â»Ÿπ¬å‡§≈«‘π μ—«π”‰øøÑ“∫“ß™π‘¥®–¡’§«“¡μâ“π∑“π

πâÕ¬≈ßÕ¬à“ß¡“°
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„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

®”π«π∂à“π‰ø©“¬ §«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“ °√–· ‰øøÑ“ §«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“

(°âÕπ) (V) (A) (�)

1 1.5

2 3.0

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. ‡¡◊ËÕ‡æ‘Ë¡§à“§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“„π«ß®√‰øøÑ“ °√–· ‰øøÑ“„π«ß®√‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

2. ®“°º≈°“√∑¥≈Õß®– √ÿª‡°’Ë¬«°—∫§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß§«“¡μà“ß»—°¬å ‰øøÑ“ °√–· ‰øøÑ“ ·≈–§«“¡

μâ“π∑“π‰øøÑ“‰¥â«à“Õ¬à“ß‰√

®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 3.4 æ∫«à“ ‡¡◊ËÕ‡æ‘Ë¡§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“„π«ß®√‰øøÑ“ ¡’º≈∑”„Àâ°√–· ‰øøÑ“„π

«ß®√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ  à«π§à“§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“‰¡à‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡π◊ËÕß®“°

§à“§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“ (R) =  
  

§«“¡μË“ß»—°¬Ï‰øøÈ“
°√–· ‰øøÈ “

 ( )

 ( )

V

I

‡¡◊ËÕ§à“§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“ (V) ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 1 ‡∑à“ §à“°√–· ‰øøÑ“ (I) °Á‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 1 ‡∑à“¥â«¬ ¥—ßπ—Èπ§à“§«“¡

μâ“π∑“π‰øøÑ“®÷ß‰¡à‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

§«“¡π”‰øøÑ“ (electric conductance) ‡ªìπ ¡∫—μ‘‡©æ“–μ—«¢Õß≈«¥μ—«π”·μà≈–‡ âπ∑’Ë¡’

§«“¡ “¡“√∂„π°“√π”‰øøÑ“‰¥â·μ°μà“ß°—π §«“¡π”‰øøÑ“®–‡ªìπ à«π°≈—∫°—∫§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“ ‚≈À–

∑’Ëπ”‰øøÑ“‰¥â¥’®–¡’§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“‰¥â ‰¡à¥’ ‡™àπ ‡ß‘ππ”‰øøÑ“‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥ ®÷ß¡’§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“πâÕ¬

§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“ (electric resistance) ‡ªìπ ¡∫—μ‘‡©æ“–μ—«¢Õß “√∑’Ë‰¡à¬Õ¡„Àâ ‰øøÑ“‰À≈ºà“π

¡’Àπà«¬‡ªìπ‚ÕÀå¡ §«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫™π‘¥ §«“¡¬“« æ◊Èπ∑’ËÀπâ“μ—¥¢Õßμ—«π”‰øøÑ“ ·≈–Õÿ≥À¿Ÿ¡‘

μ—«π”¬‘Ëß¬«¥ (superconductor) ‡ªìπμ—«π”‰øøÑ“∑’Ë¡’§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“πâÕ¬¡“° ®π∂◊Õ«à“‰¡à¡’

§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“‡≈¬ ´÷Ëßπ—°«‘∑¬“»“ μ√åæ∫«à“‡¡◊ËÕ≈¥Õÿ≥À¿Ÿ¡‘¢Õßμ—«π”‰øøÑ“∫“ß™π‘¥ §à“§«“¡

μâ“π∑“π‰øøÑ“®–≈¥≈ß¥â«¬ ∂â“≈¥Õÿ≥À¿Ÿ¡‘μË”¡“°„°≈â»Ÿπ¬å‡§≈«‘π μ—«π”‰øøÑ“∫“ß™π‘¥®–¡’§«“¡μâ“π∑“π

πâÕ¬≈ßÕ¬à“ß¡“°
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2.4 °Æ¢Õß‚ÕÀå¡

‡°ÕÕ√å° ’́¡Õπ ‚ÕÀå¡ (Georg Simon Ohm) ‡ªìππ—°øî ‘° å™“«‡¬Õ√¡—π ‰¥â∑¥≈Õß»÷°…“§«“¡

μâ“π∑“π‰øøÑ“¢Õß≈«¥μ—«π”À≈“¬Ê ™π‘¥ ·≈–μ—Èß‡ªìπ°Æ¢Õß‚ÕÀå¡ ‚¥¬°≈à“«‰«â«à“ ç‡¡◊ËÕÕÿ≥À¿Ÿ¡‘¢Õßμ—«π”§ß∑’Ë

Õ—μ√“ à«π√–À«à“ß§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“∑’Ëª≈“¬∑—Èß Õß¢Õßμ—«π”μàÕ°“√‰À≈¢Õß°√–· ‰øøÑ“„πμ—«π”®–§ß∑’Ë ·≈–

‡∑à“°—∫§à“§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“¢Õßμ—«π”π—Èπé

‡¡◊ËÕ„Àâ V ·∑π§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“ ¡’Àπà«¬‡ªìπ‚«≈μå (V)

I ·∑π°√–· ‰øøÑ“ ¡’Àπà«¬‡ªìπ·Õ¡·ª√å (A)

R ·∑π§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“ ¡’Àπà«¬‡ªìπ‚ÕÀå¡ (�) ´÷Ëß‡ªìπ§à“§ß∑’Ë

®“°°Æ¢Õß‚ÕÀå¡‡¢’¬π§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß V,  I  ·≈– R ‰¥â¥—ßπ’È

V
I
  =  R    À√◊Õ     V  =  IR

°“√μàÕμ—«μâ“π∑“π„π«ß®√‰øøÑ“ ¡’ 3 ·∫∫ §◊Õ

1. °“√μàÕ·∫∫Õπÿ°√¡  ‡ªìπ°“√μàÕ‡√’¬ß‡ªìπ‡ âπ‡¥’¬«°—π º≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π«ß®√‡ªìπ¥—ßπ’È

1.1 §«“¡μâ“π∑“π√«¡¿“¬„π«ß®√À“‰¥â®“°  R√«¡  =  R1�R2�R3�...�Rn ‡¡◊ËÕ n §◊Õ ®”π«π

μ—«μâ“π∑“π‰øøÑ“

1.2 °√–· ‰øøÑ“∑’Ë‰À≈ºà“πμ—«μâ“π∑“π·μà≈–μ—«¡’§à“‡∑à“°—πÀ¡¥

1.3 §«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“√«¡‡∑à“°—∫º≈∫«°¢Õß§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“§√àÕ¡μ—«μâ“π∑“π·μà≈–μ—«

1.4 ∂â“ “¬‰ø∑’ËμàÕμ—«μâ“π∑“πμ—«„¥μ—«Àπ÷Ëß¢“¥®–‰¡à¡’°√–· ‰øøÑ“‰À≈„π«ß®√

R3

I

R1 R2

V

√Ÿª∑’Ë 3.14 °“√μàÕμ—«μâ“π∑“π·∫∫Õπÿ°√¡

1.	ครทูบทวนบทเรยีนเร่ืองกระแสไฟฟ้า	ความ

ต่างศักย์ไฟฟ้า	และความต้านทานไฟฟ้า

2.	ครซูกัถามนักเรยีน	“นกัเรียนคดิว่า	ความต่าง

ศักย์ไฟฟ้า	ความต้านทานไฟฟ้า	และกระแส

ไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร”

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

1.	กฎของโอห์ม

2.	การต่อแบบอนุกรม

3.	การต่อแบบขนาน

4.	การต่อแบบผสม

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	97-99

2.	ครูอธิบายการค�านวณโดยใช้กฎของโอห์ม	

แล ้วยกตัวอย ่างโจทย ์ค�านวณหลายๆ	

ตัวอย่าง

3.	ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน	กลุ่มละ	4-5	คน	เพื่อ

แข่งขันตอบค�าถาม	 โดยให้แต่ละกลุ่มคิด

ค�าถามเกีย่วกบัความต่างศกัย์ไฟฟ้า	กระแส

ไฟฟ้า	 ความต้านทานไฟฟ้า	 และกฎของ

โอห์ม	กลุ่มละ	10	ค�าถาม	แล้วหลังจากนั้น

จะน�าค�าถามของทุกกลุ่มมารวมกันแล้วจับ

สลากกลุ่มละ	10	ค�าถาม	ให้นักเรียนในกลุ่ม

ช่วยกันตอบค�าถามและบันทึกลงในสมุด

ประจ�าตัวนักเรียน

4.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นักเรียนสืบค้นและศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ความต่างศักย์ไฟฟ้า	 กระแสไฟฟ้า	 ความ

ต้านทานไฟฟ้า	และกฎของโอห์มเพือ่ใช้ในการ

สร้างค�าถาม

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน	กลุ่มละ	4-5	คน	เพื่อแข่งขันตอบค�าถาม	

โดยให้แต่ละกลุ ่มคิดค�าถามเกี่ยวกับความต่างศักย์ไฟฟ้า	

กระแสไฟฟ้า	ความต้านทานไฟฟ้า	และกฎของโอห์ม	กลุ่มละ

10	 ค�าถาม	 แล้วหลังจากนั้นจะน�าค�าถามของทุกกลุ่มมา								

รวมกันแล้วจับสลากกลุ่มละ	 10	 ค�าถาม	 ให้นักเรียนในกลุ่ม

ช่วยกันตอบค�าถามและบันทึกลงในสมุดประจ�าตัวนักเรียน

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I
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2. °“√μàÕ·∫∫¢π“π  ‡ªìπ°“√μàÕ·∫∫§√àÕ¡¢—È«°—π º≈∑’Ë‰¥â®“°°“√μàÕμ—«μâ“π∑“π·∫∫¢π“π„π«ß®√

‰øøÑ“‡ªìπ¥—ßπ’È

2.1 §«“¡μâ“π∑“π√«¡¿“¬„π«ß®√À“‰¥â®“° 
  

1
R√«¡

 = 
  

1 1 1

1 2 3R R R
    � � �...�

1
Rn

 ‡¡◊ËÕ n §◊Õ ®”π«π

μ—«μâ“π∑“π‰øøÑ“

2.2 °√–· ‰øøÑ“√«¡∑—ÈßÀ¡¥®–‡∑à“°—∫º≈∫«°¢Õß°√–· ∑’Ë‰À≈ºà“πμ—«μâ“π∑“π·μà≈–μ—«

2.3 §«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“√–À«à“ß¢—È«∑—Èß Õß¢Õßμ—«μâ“π∑“π·μà≈–μ—«®–‡∑à“°—πÀ¡¥

2.4 ∂â“ “¬‰ø∑’ËμàÕμ—«μâ“π∑“πμ—«„¥μ—«Àπ÷Ëß¢“¥®–‰¡à¡’º≈°√–∑∫μàÕ«ß®√ ·≈–¬—ß¡’°√–· ‰øøÑ“

‰À≈„π«ß®√

3. °“√μàÕ·∫∫º ¡  ‡ªìπ°“√μàÕ·∫∫Õπÿ°√¡·≈–·∫∫¢π“π√«¡Õ¬Ÿà„π«ß®√‰øøÑ“‡¥’¬«°—π μâÕß·¬°§‘¥

∑’≈–μÕπ ‰¡à¡’ Ÿμ√§”π«≥‚¥¬‡©æ“–

μ—«Õ¬à“ß∑’Ë 1 ‰ø∑â“¬¢Õß√∂¬πμå‡™◊ËÕ¡μàÕ°—∫·∫μ‡μÕ√’Ë¢π“¥ 12 ‚«≈μå ∂â“°√–· ‰øøÑ“¡’§à“ 0.50 ·Õ¡·ª√å

§«“¡μâ“π∑“π¢Õß‰ø∑â“¬√∂¬πμå¡’§à“‡∑à“‰√

«‘∏’∑” ®“° Ÿμ√ R = V
I

‡¡◊ËÕ V = 12 V

I = 0.50 A

·∑π§à“ R = 12
0 50.

�   R = 24 �

¥—ßπ—Èπ §«“¡μâ“π∑“π¢Õß‰ø∑â“¬√∂¬πμå¡’§à“ 24 ‚ÕÀå¡ μÕ∫

√Ÿª∑’Ë 3.15 °“√μàÕμ—«μâ“π∑“π·∫∫¢π“π

 R1

V

I
R3

I3

R2
 I2

I1

R1

R3

R2

V
I

√Ÿª∑’Ë 3.16 °“√μàÕμ—«μâ“π∑“π·∫∫º ¡
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2. °“√μàÕ·∫∫¢π“π  ‡ªìπ°“√μàÕ·∫∫§√àÕ¡¢—È«°—π º≈∑’Ë‰¥â®“°°“√μàÕμ—«μâ“π∑“π·∫∫¢π“π„π«ß®√

‰øøÑ“‡ªìπ¥—ßπ’È

2.1 §«“¡μâ“π∑“π√«¡¿“¬„π«ß®√À“‰¥â®“° 
  

1
R√«¡

 = 
  

1 1 1

1 2 3R R R
    � � �...�

1
Rn

 ‡¡◊ËÕ n §◊Õ ®”π«π

μ—«μâ“π∑“π‰øøÑ“

2.2 °√–· ‰øøÑ“√«¡∑—ÈßÀ¡¥®–‡∑à“°—∫º≈∫«°¢Õß°√–· ∑’Ë‰À≈ºà“πμ—«μâ“π∑“π·μà≈–μ—«

2.3 §«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“√–À«à“ß¢—È«∑—Èß Õß¢Õßμ—«μâ“π∑“π·μà≈–μ—«®–‡∑à“°—πÀ¡¥

2.4 ∂â“ “¬‰ø∑’ËμàÕμ—«μâ“π∑“πμ—«„¥μ—«Àπ÷Ëß¢“¥®–‰¡à¡’º≈°√–∑∫μàÕ«ß®√ ·≈–¬—ß¡’°√–· ‰øøÑ“

‰À≈„π«ß®√

3. °“√μàÕ·∫∫º ¡  ‡ªìπ°“√μàÕ·∫∫Õπÿ°√¡·≈–·∫∫¢π“π√«¡Õ¬Ÿà„π«ß®√‰øøÑ“‡¥’¬«°—π μâÕß·¬°§‘¥

∑’≈–μÕπ ‰¡à¡’ Ÿμ√§”π«≥‚¥¬‡©æ“–

μ—«Õ¬à“ß∑’Ë 1 ‰ø∑â“¬¢Õß√∂¬πμå‡™◊ËÕ¡μàÕ°—∫·∫μ‡μÕ√’Ë¢π“¥ 12 ‚«≈μå ∂â“°√–· ‰øøÑ“¡’§à“ 0.50 ·Õ¡·ª√å

§«“¡μâ“π∑“π¢Õß‰ø∑â“¬√∂¬πμå¡’§à“‡∑à“‰√

«‘∏’∑” ®“° Ÿμ√ R = V
I

‡¡◊ËÕ V = 12 V

I = 0.50 A

·∑π§à“ R = 12
0 50.

�   R = 24 �

¥—ßπ—Èπ §«“¡μâ“π∑“π¢Õß‰ø∑â“¬√∂¬πμå¡’§à“ 24 ‚ÕÀå¡ μÕ∫

√Ÿª∑’Ë 3.15 °“√μàÕμ—«μâ“π∑“π·∫∫¢π“π

 R1

V

I
R3

I3

R2
 I2

I1

R1

R3

R2

V
I

√Ÿª∑’Ë 3.16 °“√μàÕμ—«μâ“π∑“π·∫∫º ¡
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 D

5 �

10 �

15 �

12 �10 �

A B  C

 5.0V

μ—«Õ¬à“ß∑’Ë 2 „Àâ°√–· ‰øøÑ“‰À≈ºà“π¢¥≈«¥∑’Ë¡’§«“¡μâ“π∑“π 10 ‚ÕÀå¡ ¡’¢π“¥ 12 ·Õ¡·ª√å ®ßÀ“§à“

§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“

«‘∏’∑” ®“° Ÿμ√ V = IR

‡¡◊ËÕ I = 12 A

R = 10 �

·∑π§à“ IR = 12�10

�  V = 120 V

¥—ßπ—Èπ §«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“¡’§à“ 120 ‚«≈μå μÕ∫

 °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 2

μÕπ∑’Ë 1  ®“°√Ÿª §‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’Èà

1. §«“¡μâ“π∑“π√–À«à“ß®ÿ¥ A ·≈– C ¡’§à“‡∑à“‰√

2. §«“¡μâ“π∑“π√–À«à“ß®ÿ¥ C ·≈– D ¡’§à“‡∑à“‰√

3. §«“¡μâ“π∑“π√–À«à“ß®ÿ¥ A ·≈– D ¡’§à“‡∑à“‰√

4. °√–· ‰øøÑ“∑’Ë‰À≈„π«ß®√¡’§à“‡∑à“‰√

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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μÕπ∑’Ë 2  §‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. §«“¡μâ“π∑“π¢Õß¢¥≈«¥μ—«π”®–¡’§à“¡“°À√◊ÕπâÕ¬¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫ ‘Ëß„¥

2. ≈«¥∑Õß·¥ß °

≈«¥∑Õß·¥ß ¢

≈«¥∑Õß·¥ß §

®“°√Ÿª ®ß‡√’¬ß≈”¥—∫≈«¥∑Õß·¥ß∑’Ë¡’§«“¡μâ“π∑“π¡“°‰ª¬—ß§«“¡μâ“π∑“ππâÕ¬ ∂â“≈«¥∑Õß·¥ß∑ÿ°

‡ âπ¡’æ◊Èπ∑’ËÀπâ“μ—¥‡∑à“°—π

3. §«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“ —¡æ—π∏å°—∫°√–· ‰øøÑ“Õ¬à“ß‰√

4. ‡¡◊ËÕμàÕÀ≈Õ¥‰øøÑ“∑’Ë¡’§«“¡μâ“π∑“π 10 ‚ÕÀå¡ ¥â«¬·∫μ‡μÕ√’Ë 1.5 ‚«≈μå  ®–¡’°√–· ‰øøÑ“‰À≈

ºà“π„π«ß®√‡∑à“‰√

3. «ß®√‰øøÑ“„π∫â“π

√Ÿª∑’Ë 3.17 ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“μà“ßÊ „π∫â“π

„π°“√μàÕ«ß®√‰øøÑ“„π∫â“π‡æ◊ËÕ§«“¡ª≈Õ¥¿—¬„π°“√„™â ‰øøÑ“¢Õß ¡“™‘°„π§√Õ∫§√—« μâÕß√Ÿâ®—°‡≈◊Õ°

„™âÕÿª°√≥å‰øøÑ“∑’Ëª√–À¬—¥ ¡’§ÿ≥¿“æ ·≈–ª≈Õ¥¿—¬ ´÷Ëß®–‰¥â»÷°…“Õÿª°√≥å∑’Ë„™â„π«ß®√‰øøÑ“¥—ßμàÕ‰ªπ’È

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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μÕπ∑’Ë 2  §‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. §«“¡μâ“π∑“π¢Õß¢¥≈«¥μ—«π”®–¡’§à“¡“°À√◊ÕπâÕ¬¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫ ‘Ëß„¥

2. ≈«¥∑Õß·¥ß °

≈«¥∑Õß·¥ß ¢

≈«¥∑Õß·¥ß §

®“°√Ÿª ®ß‡√’¬ß≈”¥—∫≈«¥∑Õß·¥ß∑’Ë¡’§«“¡μâ“π∑“π¡“°‰ª¬—ß§«“¡μâ“π∑“ππâÕ¬ ∂â“≈«¥∑Õß·¥ß∑ÿ°

‡ âπ¡’æ◊Èπ∑’ËÀπâ“μ—¥‡∑à“°—π

3. §«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“ —¡æ—π∏å°—∫°√–· ‰øøÑ“Õ¬à“ß‰√

4. ‡¡◊ËÕμàÕÀ≈Õ¥‰øøÑ“∑’Ë¡’§«“¡μâ“π∑“π 10 ‚ÕÀå¡ ¥â«¬·∫μ‡μÕ√’Ë 1.5 ‚«≈μå  ®–¡’°√–· ‰øøÑ“‰À≈

ºà“π„π«ß®√‡∑à“‰√

3. «ß®√‰øøÑ“„π∫â“π

√Ÿª∑’Ë 3.17 ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“μà“ßÊ „π∫â“π

„π°“√μàÕ«ß®√‰øøÑ“„π∫â“π‡æ◊ËÕ§«“¡ª≈Õ¥¿—¬„π°“√„™â ‰øøÑ“¢Õß ¡“™‘°„π§√Õ∫§√—« μâÕß√Ÿâ®—°‡≈◊Õ°

„™âÕÿª°√≥å‰øøÑ“∑’Ëª√–À¬—¥ ¡’§ÿ≥¿“æ ·≈–ª≈Õ¥¿—¬ ´÷Ëß®–‰¥â»÷°…“Õÿª°√≥å∑’Ë„™â„π«ß®√‰øøÑ“¥—ßμàÕ‰ªπ’È

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 101

3.1  “¬‰øøÑ“

 “¬‰øøÑ“ ‡ªìπÕÿª°√≥å∑’Ë„™â àßæ≈—ßß“π‰øøÑ“®“°∑’ËÀπ÷Ëß‰ª¬—ßÕ’°∑’ËÀπ÷Ëß ‚¥¬„™â«—μ∂ÿ∑’Ë¡’ ¡∫—μ‘¢Õß°“√

‡ªìπμ—«π”‰øøÑ“¡“∑”‡ªìπ “¬‰øøÑ“ ·≈–¡’©π«π‰øøÑ“∑’Ë ‰¡à¬Õ¡„Àâ°√–· ‰øøÑ“ºà“π‰¥â  ÷́Ëß∑”¡“®“°æ’«’´’À√◊Õ

¬“ßÀÿâ¡º‘«πÕ°‰«âªÑÕß°—π‰øøÑ“≈—¥«ß®√‡¡◊ËÕ “¬‰øøÑ“·μ–°—π  “¬‰øøÑ“μà“ß™π‘¥·≈–μà“ß¢π“¥°—π¬Õ¡„Àâ

°√–· ‰øøÑ“‰À≈ºà“π‰¥â„πª√‘¡“≥∑’Ë·μ°μà“ß°—π

 “¬‰øøÑ“ “¡“√∂®”·π°μ“¡°“√„™âª√–‚¬™πå‰¥â 2 ª√–‡¿∑ ¥—ßπ’È

1.  “¬‰øøÑ“·√ß Ÿß ‡ªìπ “¬‰øøÑ“‡ª≈◊Õ¬À√◊Õ‰¡à¡’©π«πÀÿâ¡ “¬‡°≈’¬«

2.  “¬‰øøÑ“∫â“π  ‡ªìπ “¬‰øøÑ“∑’Ë¡’©π«π

Àÿâ¡®”·π°‡ªìπ 2 ™π‘¥μ“¡≈—°…≥–¢Õß “¬‰øøÑ“¥—ßπ’È

2.1  “¬ÕàÕπ  ‡ªìπ “¬‰øøÑ“∑’Ë¡’≈«¥

∑Õß·¥ß¢π“¥‡≈Á°À≈“¬‡ âπ√«¡°—π ¡’©π«πÀÿâ¡

2.2  “¬·¢Áß  ‡ªìπ “¬‰øøÑ“∑’Ë¡’≈«¥

∑Õß·¥ß¢π“¥„À≠à‡ âπ‡¥’¬« ·≈–¡’©π«πÀÿâ¡ ¡’≈—°…≥–

·¢Áß°«à“ “¬ÕàÕπ

À√◊ÕÕ“®®–·∫àß “¬‰øøÑ“μ“¡≈—°…≥–¢Õß®”π«π·°π “¬‰øøÑ“ ¥—ßπ’È

2.1  “¬‡¥’Ë¬« ‡ªìπ “¬‰øøÑ“∑’Ë¡’·°π 1 ·°π ´÷ËßÕ“®®–‡ªìπ≈«¥∑Õß·¥ß 1 ‡ âπ À√◊Õ≈«¥∑Õß·¥ß

À≈“¬‡ âπ°Á‰¥â

2.2  “¬§Ÿà ‡ªìπ “¬‰øøÑ“∑’Ë¡’·°π 2 ·°π À√◊ÕÕ“®®–¡’ 3 ·°π ‚¥¬∑’ËÕ’°·°π‡ªìπ “¬¥‘π ´÷ËßÕ“®

®–‡ªìπ≈«¥∑Õß·¥ß‡ âπ‡¥’¬«À√◊Õ≈«¥∑Õß·¥ßÀ≈“¬‡ âπ°Á‰¥â

Õ—πμ√“¬®“°°“√μàÕ«ß®√‰øøÑ“„π∫â“π  ́ ÷Ëß∑”„Àâ‡°‘¥Õ—§§’¿—¬¢÷Èπ∫àÕ¬Ê ‡π◊ËÕß¡“®“° “‡Àμÿ¢Õß‰øøÑ“≈—¥«ß®√

‚¥¬®–‰¥â»÷°…“°“√‡°‘¥‰øøÑ“≈—¥«ß®√‰¥â®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 3.5

À¡âÕ·ª≈ß‰øøÑ“¢÷Èπ

ºŸâ„™â ‰øøÑ“

 “¬‰øøÑ“

À¡âÕ·ª≈ß‰øøÑ“≈ß

 “¬‰øøÑ“

©π«π PVC

μ—«π”∑Õß·¥ß

μ—«π”∑Õß·¥ß ©π«π PVC

‡ª≈◊Õ°Àÿâ¡ PVC

°.  “¬ÕàÕπÀ√◊Õ “¬‡¥’Ë¬« ¢.  “¬·¢ÁßÀ√◊Õ “¬§Ÿà

μ—«π”∑Õß·¥ß

‡ª≈◊Õ°Àÿâ¡ PVC

©π«π PVC

§.  “¬·¢ÁßÀ√◊Õ “¬§Ÿà∑’Ë¡’ “¬¥‘π
 “¬¥‘π (G)

√Ÿª∑’Ë 3.18 μ—«Õ¬à“ß “¬‰øøÑ“·√ß¥—πμË”™π‘¥μà“ßÊ

ครูซักถามนักเรียน

	 ค�ำถำม	:

	 	 -		 เราสามารถน�ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นมา

ใช้ภายในบ้านได้อย่างไร

	 	 -	 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านสามารถท�างานได้

อย่างไร

ค�ำส�ำคัญ (Key word)

1.	สายไฟฟ้า

2.	สายไฟฟ้าแรงสูง

3.	สายไฟฟ้าบ้าน

4.	ไฟฟ้าลัดวงจร

6.	ไฟดูด

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	101-103

2.	ครูน�าตัวอย่างสายไฟฟ้าชนิดต่างๆ	 มาให้

นกัเรยีนศกึษา	เปรยีบเทยีบ	และลองจ�าแนก

ชนิด

3.	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย

	 	 ค�ำถำมประกอบกำรอภิปรำย	:

	 	 -	 สายไฟฟ้าแรงสูงและสายไฟฟ้าบ้าน

เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

	 	 -	 สายไฟฟ้าบ้านแต่ละชนิดเหมือนหรือ	

แตกต่างกันอย่างไร

	 	 -	 ไฟฟ้าลดัวงจรเกดิขึน้ได้อย่างไร	และมีวิธี

ป้องกันได้อย่างไร

4.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน	กลุ่มละ	3-5	คน	เพื่อจัด

ท�าบอร์ดความรู ้เก่ียวกับสายไฟฟ้า	 โดยมี

ตัวอย่างสายไฟ	 ส่วนประกอบของสายไฟฟ้า	

และประโยชน์ในการใช้งาน

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I ให้นักเรยีนศึกษาการต่อวงจรไฟฟ้าจาก	www.

youtube.com	แล้วค้นหา	“series	and	parallel	

circuit”	 หรือ	www.youtube.com/watch?v=	

BDEyvgrp8N4

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

°‘®°√√¡∑’Ë 3.5 °“√»÷°…“‰øøÑ“≈—¥«ß®√

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

‡æ◊ËÕ»÷°…“ “‡Àμÿ¢Õß°“√‡°‘¥‰øøÑ“≈—¥«ß®√

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

√“¬°“√ ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. °√–∫–∂à“π‰ø©“¬æ√âÕ¡∂à“π 4 °âÕπ 1 ™ÿ¥

2. À≈Õ¥‰ø¢π“¥ 8 V 10 W 1 À≈Õ¥

3.  “¬‰øæ√âÕ¡§≈‘ªª“°®√–‡¢â 2 ™ÿ¥

4. ΩÕ¬‡À≈Á° 4 ‡ âπ

«‘∏’∑¥≈Õß

1. „™â “¬‰øøÑ“μàÕΩÕ¬‡À≈Á°¬“« 3 ‡´πμ‘‡¡μ√

®”π«π 2 ‡ âπ ‡¢â“°—∫·∫μ‡μÕ√’Ë 4 °âÕπ·≈–

À≈Õ¥‰ø μàÕ‡ªìπ«ß®√‰øøÑ“ ¥—ß√Ÿª (°) ‚¥¬

‰¡à„ÀâΩÕ¬‡À≈Á° —¡º— °—π  —ß‡°μ§«“¡ «à“ß

¢ÕßÀ≈Õ¥‰ø

2. ®—¥«ß®√‰øøÑ“„À¡à„ÀâΩÕ¬‡À≈Á° 2 ‡ âπæ“¥°—π

¡’®ÿ¥ —¡º— °—π 1 ®ÿ¥ ¥—ß√Ÿª (¢)  —ß‡°μ·≈–

∫—π∑÷°º≈≈—°…≥–¢ÕßΩÕ¬‡À≈Á°μ√ß®ÿ¥ —¡º— 

·≈–§«“¡ «à“ß¢ÕßÀ≈Õ¥‰ø

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

°“√∑¥≈Õß°—∫ΩÕ¬‡À≈Á°
§«“¡ «à“ß¢ÕßÀ≈Õ¥‰ø ≈—°…≥–¢ÕßΩÕ¬‡À≈Á°∑’Ë —ß‡°μ‰¥â

2 ‡ âπ„π«ß®√‰øøÑ“

ΩÕ¬‡À≈Á°‰¡à·μ–°—π

ΩÕ¬‡À≈Á°·μ–°—π

ΩÕ¬‡À≈Á°

(¢) μàÕ‡ªìπ«ß®√·μ–°—π

(°) μàÕ‡ªìπ«ß®√‰¡à·μ–°—π

	 กระแสไฟฟ้าลัดวงจร	คือ	การที่จุด	2	จุด	

ในวงจรไฟฟ้าหรือส่วนของวงจรไฟฟ้าซึ่งมี

แรงดันต่างกันมาแตะหรือสัมผัสกัน	 ท�าให้

เกดิกระแสไฟฟ้าไหลระหวา่ง	2	จดุนัน้จ�านวน

มาก

	 แนวทางป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรภายใน

อาคาร	เช่น

	 -	 เลือกอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม

	 -	 ตรวจสอบสายไฟฟ้าและอปุกรณ์ไฟฟ้า

เป็นประจ�า

	 -		ดแูลรกัษาและท�าความสะอาดเคร่ืองใช้

ไฟฟ้าเป็นประจ�า

	 -	 เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มี

คุณภาพ	 (สังเกตจากมีเครื่องหมาย	

มอก.)

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)L

		ตัวอย่ำงเว็บไซต์	:

-	 www.mmv.ac.th/.../sci%20911.htm

-	 www.safe-t-cut.net/.../knoledge_p14.

html

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L

	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม	

(ตามกลุม่การทดลอง)	เกีย่วกบัไฟฟ้าลดัวงจร

-	 นักเรียนได้ท�าอะไรบ้าง

-	 นักเรียนรู้อะไรบ้าง

-	 สิ่งท่ีนักเรียนต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมคือ

อะไร	และจะด�าเนินการอย่างไร

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

°‘®°√√¡∑’Ë 3.5 °“√»÷°…“‰øøÑ“≈—¥«ß®√

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

‡æ◊ËÕ»÷°…“ “‡Àμÿ¢Õß°“√‡°‘¥‰øøÑ“≈—¥«ß®√

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

√“¬°“√ ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. °√–∫–∂à“π‰ø©“¬æ√âÕ¡∂à“π 4 °âÕπ 1 ™ÿ¥

2. À≈Õ¥‰ø¢π“¥ 8 V 10 W 1 À≈Õ¥

3.  “¬‰øæ√âÕ¡§≈‘ªª“°®√–‡¢â 2 ™ÿ¥

4. ΩÕ¬‡À≈Á° 4 ‡ âπ

«‘∏’∑¥≈Õß

1. „™â “¬‰øøÑ“μàÕΩÕ¬‡À≈Á°¬“« 3 ‡´πμ‘‡¡μ√

®”π«π 2 ‡ âπ ‡¢â“°—∫·∫μ‡μÕ√’Ë 4 °âÕπ·≈–

À≈Õ¥‰ø μàÕ‡ªìπ«ß®√‰øøÑ“ ¥—ß√Ÿª (°) ‚¥¬

‰¡à„ÀâΩÕ¬‡À≈Á° —¡º— °—π  —ß‡°μ§«“¡ «à“ß

¢ÕßÀ≈Õ¥‰ø

2. ®—¥«ß®√‰øøÑ“„À¡à„ÀâΩÕ¬‡À≈Á° 2 ‡ âπæ“¥°—π

¡’®ÿ¥ —¡º— °—π 1 ®ÿ¥ ¥—ß√Ÿª (¢)  —ß‡°μ·≈–

∫—π∑÷°º≈≈—°…≥–¢ÕßΩÕ¬‡À≈Á°μ√ß®ÿ¥ —¡º— 

·≈–§«“¡ «à“ß¢ÕßÀ≈Õ¥‰ø

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

°“√∑¥≈Õß°—∫ΩÕ¬‡À≈Á°
§«“¡ «à“ß¢ÕßÀ≈Õ¥‰ø ≈—°…≥–¢ÕßΩÕ¬‡À≈Á°∑’Ë —ß‡°μ‰¥â

2 ‡ âπ„π«ß®√‰øøÑ“

ΩÕ¬‡À≈Á°‰¡à·μ–°—π

ΩÕ¬‡À≈Á°·μ–°—π

ΩÕ¬‡À≈Á°

(¢) μàÕ‡ªìπ«ß®√·μ–°—π

(°) μàÕ‡ªìπ«ß®√‰¡à·μ–°—π

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 103

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. ‡¡◊ËÕΩÕ¬‡À≈Á°‰¡à —¡º— °—π À≈Õ¥‰ø «à“ßÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

2. ‡¡◊ËÕΩÕ¬‡À≈Á° —¡º— °—π À≈Õ¥‰ø «à“ßÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

3. ‡¡◊ËÕΩÕ¬‡À≈Á° —¡º— °—π ΩÕ¬‡À≈Á°‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

4. ®“°°“√∑¥≈Õßπ—°‡√’¬π®– √ÿª‡°’Ë¬«°—∫°“√‡°‘¥‰øøÑ“≈—¥«ß®√·≈–°“√‡ª≈’Ë¬π√Ÿªæ≈—ßß“π‡¡◊ËÕ‡°‘¥‰øøÑ“

≈—¥«ß®√‰¥âÕ¬à“ß‰√

®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 3.5 æ∫«à“ ‡¡◊ËÕΩÕ¬‡À≈Á°‰¡à —¡º— °—π À≈Õ¥‰ø®– «à“ß · ¥ß«à“°√–· ‰øøÑ“

§√∫«ß®√ ·μà‡¡◊ËÕΩÕ¬‡À≈Á° —¡º— °—π À≈Õ¥‰ø®–‰¡à «à“ß ‡π◊ËÕß®“°°√–· ‰øøÑ“®–‰¡à‰À≈ºà“πÀ≈Õ¥‰ø·μà®–

‰À≈ºà“πΩÕ¬‡À≈Á°∑’Ë·μ–°—π  —ß‡°μ‰¥â®“°ΩÕ¬‡À≈Á°®–√âÕπ¢÷Èπ · ¥ß«à“¡’°√–· ‰øøÑ“‰À≈ºà“π π—Ëπ§◊Õ°√–· 

‰øøÑ“®–‰À≈ºà“π«ß®√‰øøÑ“∑’Ë¡’§«“¡μâ“π∑“ππâÕ¬∑’Ë ÿ¥ ‡√’¬°«à“ ‰øøÑ“≈—¥«ß®√

‰øøÑ“≈—¥«ß®√‡°‘¥®“°≈«¥μ—«π”„π«ß®√‰øøÑ“ —¡º— °—π ∑”„Àâ°√–· ‰øøÑ“‡ª≈’Ë¬π∑‘»∑“ß ‚¥¬‰¡à‡¥‘π

‰ªμ“¡«ß®√‡¥‘¡ ·μà‡¥‘π∑“ß≈—¥„π«ß®√∑’Ë¡’§«“¡μâ“π∑“ππâÕ¬°«à“ ¥—ß√Ÿª∑’Ë 3.19

°“√‡°‘¥‰øøÑ“≈—¥«ß®√π—Èπ‡°‘¥‰¥â®“°À≈“¬ “‡Àμÿ¥â«¬°—π  “‡ÀμÿÀπ÷Ëß‡°‘¥®“° “¬‰øøÑ“∑’Ë „™â„π∫â“π‡°à“

©π«πÀÿâ¡ “¬™”√ÿ¥ μ—«π”„π “¬‰øøÑ“·μà≈–‡ âπ —¡º— °—π ‡°‘¥‰øøÑ“≈—¥«ß®√·≈–∑”„Àâ¡’§«“¡√âÕπ Ÿß ≥ ®ÿ¥ —¡º— 

∑”„Àâ‡°‘¥‰ø‰À¡â∫â“π‰¥â

°“√‡°‘¥‰øøÑ“≈—¥«ß®√Õ“®‡ªìπÕ—πμ√“¬°—∫ºŸâ„™â∂÷ß¢—Èπ‡ ’¬™’«‘μ‰¥â ́ ÷Ëßμ“¡ª°μ‘·≈â« “¬‰øøÑ“∑’ËμàÕ‡¢â“„π∫â“π¡’

2  “¬ §◊Õ  “¬¡’»—°¬å·≈– “¬°≈“ß  ´÷Ëß¡’§à“§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“‡ªìπ»Ÿπ¬å  “¬∑’Ë‡ªìπÕ—πμ√“¬ §◊Õ  “¬¡’»—°¬å

∂â“‰øøÑ“√—Ë«ºà“π√à“ß°“¬‡√“≈ß Ÿàæ◊Èπ¥‘π‰¥â (∑”„Àâ ‰øøÑ“‡§≈◊ËÕπ∑’Ë§√∫«ß®√) ‡√’¬°«à“ ç‰ø¥Ÿ¥é ®–‡°‘¥

Õ—πμ√“¬∂÷ß¢—Èπ‡ ’¬™’«‘μ‰¥â ·μà∂â“¡’©π«π°—Èπ√–À«à“ß‡∑â“°—∫æ◊Èπ¥‘π °√–· ‰øøÑ“‰À≈‰¡à§√∫«ß®√®÷ß‡°‘¥Õ—πμ√“¬

®“°‰ø¥Ÿ¥πâÕ¬°«à“

➡

√Ÿª∑’Ë 3.19 °“√‡°‘¥°√–· ‰øøÑ“≈—¥«ß®√

°. «ß®√‰øøÑ“ª°μ‘ ¢. °√–· ‰øøÑ“≈—¥«ß®√
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3.2 øî« å

øî« å (fuse) ‡ªìπÕÿª°√≥å ”§—≠„π«ß®√‰øøÑ“ ∑”Àπâ“∑’ËªÑÕß°—π‰¡à„Àâ°√–· ‰øøÑ“‰À≈„π«ß®√‰øøÑ“

¡“°‡°‘π‰ªÀ√◊ÕªÑÕß°—π°“√‡°‘¥‰øøÑ“≈—¥«ß®√ ‚¥¬øî« å®–√âÕπ·≈–≈–≈“¬¢“¥ÕÕ°®“°°—π∑—π∑’ ‡¡◊ËÕ¡’°√–· 

‰øøÑ“¡“°‡°‘π‰ª‡ªìπ°“√μ—¥«ß®√‰øøÑ“ ®–‰¥â»÷°…“ ¡∫—μ‘¢Õßøî« å‰¥â®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 3.6

°‘®°√√¡∑’Ë 3.6  ¡∫—μ‘¢Õßøî« å

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

‡æ◊ËÕ»÷°…“ ¡∫—μ‘¢Õßøî« å

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

√“¬°“√ ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. ™ÿ¥μ–‡°’¬ß·Õ≈°ÕŒÕ≈åæ√âÕ¡∑’Ë°—Èπ≈¡ 1 ™ÿ¥

2. ‰¡âÀπ’∫ 1 Õ—π

3. øî« å¢π“¥‡≈Á°¬“« 5 ´¡. 1 ‡ âπ

4. øî« å¢π“¥„À≠à¬“« 5 ´¡. 1 ‡ âπ

5. ≈«¥∑Õß·¥ß¢π“¥‡∑à“øî« å¢π“¥„À≠à¬“« 5 ´¡. 1 ‡ âπ

6. ≈«¥‡À≈Á°¢π“¥‡∑à“øî« å¢π“¥„À≠à¬“« 5 ´¡. 1 ‡ âπ

7. ‰¡â¢’¥‰ø 1 °≈—°

8. π“Ãî°“®—∫‡«≈“ 1 ‡√◊Õπ

«‘∏’∑¥≈Õß

1. π”‰¡âÀπ’∫§’∫øî« å¢π“¥‡≈Á°¬“« 5 ‡´πμ‘‡¡μ√ ‰ª

„Àâ§«“¡√âÕπ¥â«¬μ–‡°’¬ß·Õ≈°ÕŒÕ≈å„ÀâÀà“ß®“°

ª≈“¬‡ âπ≈«¥ 2 ‡´πμ‘‡¡μ√ ∫—π∑÷°‡«≈“∑’Ëøî« å‡√‘Ë¡

À≈Õ¡≈–≈“¬

2. ∑”°“√∑¥≈Õß‡™àπ‡¥’¬«°—∫¢âÕ 1 ·μà‡ª≈’Ë¬π‡ªìπøî« å

¢π“¥„À≠à ∫—π∑÷°√–¬–‡«≈“∑’Ëøî« å‡√‘Ë¡À≈Õ¡≈–≈“¬

3. π”≈«¥∑Õß·¥ß·≈–≈«¥‡À≈Á°∑’Ë¡’¢π“¥‡∑à“°—∫øî« å

¢π“¥„À≠à¡“∑¥≈Õß‡™àπ‡¥’¬«°—∫¢âÕ 2 „Àâ§«“¡√âÕπ„π

√–¬–‡«≈“‡∑à“°—∫øî« å¢π“¥„À≠à„™â„π°“√À≈Õ¡≈–≈“¬

∫—π∑÷°º≈°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß≈«¥∑—Èß Õß∑’Ë —ß‡°μ‰¥â

‰¡âÀπ’∫

μ–‡°’¬ß·Õ≈°ÕŒÕ≈å

øî« å

ครูซักถามนักเรียน

	 ค�ำถำม	:

	 	 -		ฟิวส์คืออะไร

	 	 -		ฟิวส์ท�าหน้าที่อะไร

ค�ำส�ำคัญ (Key word)

1.	ฟิวส์	(fuse)

2.	เครื่องตัดวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติ

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	104-106

2.	ครูน�าตัวอย่างฟิวส์ชนิดต่างๆ	มาให้นักเรียน

ศึกษา	เปรียบเทียบ	และลองจ�าแนกชนิด

3.	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ

ฟิวส์

	 	 ค�ำถำมประกอบกำรอภิปรำย	:

	 	 -		ฟิวส์มีหน้าที่อะไร

	 	 -		ฟิวส์อยู่ที่ต�าแหน่งใดของวงจรไฟฟ้า	 (ให้

นักเรียนวาดรูปแสดงต�าแหน่ง)

	 	 -		ถ้าการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านไม่ได้ต่อเข้า

กับฟิวส์จะท�าให้เกิดผลอย่างไร

4.	ครูน�าตัวอย่างและโจทย์การค�านวณหา

ขนาดของฟิวส์มาให้นักเรียนท�า

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นักเรียนศึกษาการต่อฟิวส์ในวงจรไฟฟ้า

จาก	 www.youtube.com	 ค้นหา	 “Fun	 with	

electrical	 fuse”	 หรือ	 http://www.youtube.

com/watch?v=70arPvsHKkk

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

สมบัติของฟิวส์	ได้แก่

-		ท�าด้วยโลหะผสมระหว่างตะกั่ว	ดีบุก	และบิทมัส

-	 มีจุดหลอมเหลวต�่า	ถ้ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านฟิวส์มากเกินไปจะท�าให้ฟิวส์ขาด

-	 ขนาดของฟิวส์	เช่น	10,	15	และ	20	จะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากน้อยเท่าไร

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)Lครูแบ่งกลุ่มนักเรียน	กลุ่มละ	3-5	คน	เพื่อจัด

ท�าบอร์ดความรู้เกี่ยวกับฟิวส์	 โดยมีตัวอย่าง

ฟิวส์	 ส่วนประกอบของฟิวส์	 และประโยชน์ใน

การใช้งาน

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I
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3.2 øî« å

øî« å (fuse) ‡ªìπÕÿª°√≥å ”§—≠„π«ß®√‰øøÑ“ ∑”Àπâ“∑’ËªÑÕß°—π‰¡à„Àâ°√–· ‰øøÑ“‰À≈„π«ß®√‰øøÑ“

¡“°‡°‘π‰ªÀ√◊ÕªÑÕß°—π°“√‡°‘¥‰øøÑ“≈—¥«ß®√ ‚¥¬øî« å®–√âÕπ·≈–≈–≈“¬¢“¥ÕÕ°®“°°—π∑—π∑’ ‡¡◊ËÕ¡’°√–· 

‰øøÑ“¡“°‡°‘π‰ª‡ªìπ°“√μ—¥«ß®√‰øøÑ“ ®–‰¥â»÷°…“ ¡∫—μ‘¢Õßøî« å‰¥â®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 3.6

°‘®°√√¡∑’Ë 3.6  ¡∫—μ‘¢Õßøî« å

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

‡æ◊ËÕ»÷°…“ ¡∫—μ‘¢Õßøî« å

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

√“¬°“√ ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. ™ÿ¥μ–‡°’¬ß·Õ≈°ÕŒÕ≈åæ√âÕ¡∑’Ë°—Èπ≈¡ 1 ™ÿ¥

2. ‰¡âÀπ’∫ 1 Õ—π

3. øî« å¢π“¥‡≈Á°¬“« 5 ´¡. 1 ‡ âπ

4. øî« å¢π“¥„À≠à¬“« 5 ´¡. 1 ‡ âπ

5. ≈«¥∑Õß·¥ß¢π“¥‡∑à“øî« å¢π“¥„À≠à¬“« 5 ´¡. 1 ‡ âπ

6. ≈«¥‡À≈Á°¢π“¥‡∑à“øî« å¢π“¥„À≠à¬“« 5 ´¡. 1 ‡ âπ

7. ‰¡â¢’¥‰ø 1 °≈—°

8. π“Ãî°“®—∫‡«≈“ 1 ‡√◊Õπ

«‘∏’∑¥≈Õß

1. π”‰¡âÀπ’∫§’∫øî« å¢π“¥‡≈Á°¬“« 5 ‡´πμ‘‡¡μ√ ‰ª

„Àâ§«“¡√âÕπ¥â«¬μ–‡°’¬ß·Õ≈°ÕŒÕ≈å„ÀâÀà“ß®“°

ª≈“¬‡ âπ≈«¥ 2 ‡´πμ‘‡¡μ√ ∫—π∑÷°‡«≈“∑’Ëøî« å‡√‘Ë¡

À≈Õ¡≈–≈“¬

2. ∑”°“√∑¥≈Õß‡™àπ‡¥’¬«°—∫¢âÕ 1 ·μà‡ª≈’Ë¬π‡ªìπøî« å

¢π“¥„À≠à ∫—π∑÷°√–¬–‡«≈“∑’Ëøî« å‡√‘Ë¡À≈Õ¡≈–≈“¬

3. π”≈«¥∑Õß·¥ß·≈–≈«¥‡À≈Á°∑’Ë¡’¢π“¥‡∑à“°—∫øî« å

¢π“¥„À≠à¡“∑¥≈Õß‡™àπ‡¥’¬«°—∫¢âÕ 2 „Àâ§«“¡√âÕπ„π

√–¬–‡«≈“‡∑à“°—∫øî« å¢π“¥„À≠à„™â„π°“√À≈Õ¡≈–≈“¬

∫—π∑÷°º≈°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß≈«¥∑—Èß Õß∑’Ë —ß‡°μ‰¥â

‰¡âÀπ’∫

μ–‡°’¬ß·Õ≈°ÕŒÕ≈å

øî« å

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 105

„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

Õÿª°√≥å∑’Ë∑¥ Õ∫ º≈°“√∑¥≈Õß

øî« å¢π“¥‡≈Á°

øî« å¢π“¥„À≠à

≈«¥∑Õß·¥ß

≈«¥‡À≈Á°

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. ‡¡◊ËÕ„™âøî« å¢π“¥μà“ß°—π °“√À≈Õ¡≈–≈“¬·μ°μà“ß°—πÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

2. øî« å ≈«¥∑Õß·¥ß ·≈–≈«¥‡À≈Á°∑’Ë¡’¢π“¥‡∑à“°—π ‡¡◊ËÕ„Àâ§«“¡√âÕπ„πÕ—μ√“‡∑à“°—π ®–„™â‡«≈“„π°“√

À≈Õ¡≈–≈“¬‡∑à“°—πÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

3. ‡¡◊ËÕøî« å„π∫â“π¢“¥ π—°‡√’¬π§«√„™â≈«¥‡À≈Á°·∑πøî« å∑’Ë¢“¥‰ªÀ√◊Õ‰¡à ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

4. ®“°º≈°“√∑¥≈Õß √ÿª‡°’Ë¬«°—∫ ¡∫—μ‘¢Õßøî« å„π«ß®√‰øøÑ“‰¥âÕ¬à“ß‰√

®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 3.6 æ∫«à“øî« å¡’ ¡∫—μ‘¥—ßπ’È

1. §«“¡√âÕπ∑”„Àâøî« åÀ≈Õ¡≈–≈“¬‰¥â

2. øî« å¢π“¥„À≠àÀ≈Õ¡≈–≈“¬‰¥â™â“°«à“øî« å¢π“¥‡≈Á°

3. ‡¡◊ËÕ„Àâ§«“¡√âÕπ·≈–„™â‡«≈“‡∑à“°—π øî« å®–À≈Õ¡≈–≈“¬ ¢≥–∑’Ë≈«¥‡À≈Á°·≈–≈«¥∑Õß·¥ß∑’Ë¡’

¢π“¥‡∑à“°—∫øî« å‰¡àÀ≈Õ¡≈–≈“¬

4. øî« å¡’®ÿ¥À≈Õ¡‡À≈«μË”°«à“≈«¥‡À≈Á°·≈–≈«¥∑Õß·¥ß

øî« å‡ªìπ‚≈À–º ¡√–À«à“ßμ–°—Ë« ¥’∫ÿ° ·≈–∫‘ ¡—∑ ¡’®ÿ¥À≈Õ¡‡À≈«μË” øî« å¡’À≈“¬¢π“¥μ“¡ª√‘¡“≥

°√–· ‰øøÑ“∑’ËμâÕß°“√§«∫§ÿ¡ ¥—ßπ’È

1. øî« å‡ âπ  π‘¬¡„™âμ“¡∫â“π‡√◊Õπ „™â°—∫ –æ“π‰ø∑’Ë·ºß‰ø√«¡

2. øî« å·ºàπ  ª≈“¬∑—Èß Õß¢â“ß¡’¢Õ‡°’Ë¬« „™â∑’Ë·ºß‰ø√«¡„π«ß®√

‰øøÑ“√«¡¢ÕßÕ“§“√„À≠àÊ ‡™àπ ‚√ßß“π ‚√ß‡√’¬π

3. øî« å°√–‡∫◊ÈÕß  ≈—°…≥–‡ªìπ¢«¥°√–‡∫◊ÈÕß „™â∑’Ë·ºß‰ø√«¡

„π∫â“π

4. øî« åÀ≈Õ¥  ‡ªìπ‡ âπ‚≈À–‡≈Á°Ê ∫√√®ÿÕ¬Ÿà„πÀ≈Õ¥·°â« π‘¬¡„™â

„π«ß®√‰øøÑ“¢Õß‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“ ‡™àπ «‘∑¬ÿ ‚∑√∑—»πå

		ตัวอย่ำงเว็บไซต์	:

-	 www.sopon.ac.th/sopoon/.../sec2p01.	

htm

-		www.th.wikipedia.org/wiki/ฟิวส์ฃ

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L

	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม	

(ตามกลุ่มการทดลอง)	 เกี่ยวกับสมบัติของ

ฟิวส์

-	 นักเรียนได้ท�าอะไรบ้าง

-	 นักเรียนรู้อะไรบ้าง

-	 สิ่งที่นักเรียนต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติมคือ

อะไร	และจะด�าเนินการอย่างไร

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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øî« å∑’Ë„™âμ“¡∫â“π¡’¢π“¥ 5, 8, 10, 16 ·≈– 32 ·Õ¡·ª√å §«√‡≈◊Õ°¢π“¥¢Õßøî« å„Àâ‡À¡“– ¡°—∫

ª√‘¡“≥‰øøÑ“∑’Ë„™â ∂â“„™âøî« å¢π“¥ 10 ·Õ¡·ª√å®–¬Õ¡„Àâ°√–· ‰øøÑ“ºà“π Ÿß ÿ¥ 10 ·Õ¡·ª√å ∂â“°√–· ‰øøÑ“

‡°‘π¢π“¥¢Õßøî« å øî« å®–À≈Õ¡≈–≈“¬

„π°“√‡≈◊Õ°„™âøî« å‡æ◊ËÕ„™â°—∫«ß®√‰øøÑ“„π∫â“π§«√§”π«≥À“§à“°√–· ‰øøÑ“∑’Ë ‰À≈ºà“π‡§√◊ËÕß„™â

‰øøÑ“„π∫â“π∑—ÈßÀ¡¥ ·≈â«π”¢âÕ¡Ÿ≈®“°°“√§”π«≥‰¥â ‰ª„™â„π°“√‡≈◊Õ° ◊́ÈÕøî« å ¥â«¬ Ÿμ√§”π«≥À“§à“°√–· ‰øøÑ“

¥—ßπ’È

I = P
V

‡¡◊ËÕ I = °√–· ‰øøÑ“∑’Ë‰À≈ºà“π (A)

P = °”≈—ß‰øøÑ“¢Õß‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“ (W)

V = §«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“ (V)

μ—«Õ¬à“ß∑’Ë 3  ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“„π∫â“πÀ≈—ßÀπ÷Ëß¡’À≈Õ¥‰øøÑ“ 60 «—μμå 6 ¥«ß  À¡âÕÀÿß¢â“« 1,000 «—μμå  ‡μ“√’¥‰øøÑ“

750 «—μμå  æ—¥≈¡ 50 «—μμå  ‚∑√∑—»πå 100 «—μμå §«√„™âøî« å∑’Ë¡’¢π“¥‡∑à“‰√ ‡¡◊ËÕ»—°¬å‰øøÑ“„π∫â“π¡’§à“‡∑à“°—∫

220 ‚«≈μå

«‘∏’∑” °”≈—ß‰øøÑ“¢Õß‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑—ÈßÀ¡¥ = (60�6)�1,000�750�50�100

= 2,260 W

®“° Ÿμ√ I = P
V

·∑π§à“ I = 2 260
220
,   =  10.27 ·Õ¡·ª√å

¥—ßπ—Èπ ∫â“πÀ≈—ßπ’ÈμâÕß„™âøî« å∑’Ë∑π°√–· ‰øøÑ“‰¥âÕ¬à“ßπâÕ¬ 11 ·Õ¡·ª√å ®÷ß§«√„™âøî« å∑’Ë¡’¢π“¥

16 ·Õ¡·ª√å μÕ∫

‡§√◊ËÕßμ—¥«ß®√‰øøÑ“Õ—μ‚π¡—μ‘ ‡ªìπøî« åÕ—μ‚π¡—μ‘∑”Àπâ“∑’Ë‡™àπ‡¥’¬«°—∫øî« å§◊Õ μ—¥«ß®√‰øøÑ“‡¡◊ËÕ¡’

°√–· ‰øøÑ“‰À≈ºà“π¡“°°«à“ª°μ‘ ‚¥¬Õ“»—¬À≈—°°“√¢Õß·¡à‡À≈Á°‰øøÑ“„π°“√μ—¥μàÕ«ß®√ ´÷ËßμàÕ°—∫ “¬‰øøÑ“

„À≠à∑’ËμàÕ‡¢â“∫â“πÀ√◊Õ„™âμàÕ„π«ß®√¢Õß‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ë„™â°√–· ‰øøÑ“ª√‘¡“≥¡“° ‡™àπ ‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»

√Ÿª∑’Ë 3.20 ‡§√◊ËÕßμ—¥«ß®√‰øøÑ“Õ—μ‚π¡—μ‘™π‘¥μà“ßÊ

°“√„™â‡§√◊ËÕßμ—¥«ß®√‰øøÑ“Õ—μ‚π¡—μ‘ “¡“√∂ª√—∫μ—Èß„Àâ „™âß“π‰¥â‚¥¬ßà“¬ ‡æ’¬ß —∫ «‘μ™å°≈—∫¢÷Èπ‰ª

À≈—ß®“°ªî¥Õÿª°√≥å‰øøÑ“μ—«∑’Ë‡ªìπ “‡Àμÿ∑”„Àâ°√–· ‰øøÑ“‰À≈‡°‘π„π«ß®√‰øøÑ“

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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øî« å∑’Ë„™âμ“¡∫â“π¡’¢π“¥ 5, 8, 10, 16 ·≈– 32 ·Õ¡·ª√å §«√‡≈◊Õ°¢π“¥¢Õßøî« å„Àâ‡À¡“– ¡°—∫

ª√‘¡“≥‰øøÑ“∑’Ë„™â ∂â“„™âøî« å¢π“¥ 10 ·Õ¡·ª√å®–¬Õ¡„Àâ°√–· ‰øøÑ“ºà“π Ÿß ÿ¥ 10 ·Õ¡·ª√å ∂â“°√–· ‰øøÑ“

‡°‘π¢π“¥¢Õßøî« å øî« å®–À≈Õ¡≈–≈“¬

„π°“√‡≈◊Õ°„™âøî« å‡æ◊ËÕ„™â°—∫«ß®√‰øøÑ“„π∫â“π§«√§”π«≥À“§à“°√–· ‰øøÑ“∑’Ë ‰À≈ºà“π‡§√◊ËÕß„™â

‰øøÑ“„π∫â“π∑—ÈßÀ¡¥ ·≈â«π”¢âÕ¡Ÿ≈®“°°“√§”π«≥‰¥â ‰ª„™â„π°“√‡≈◊Õ°´◊ÈÕøî« å ¥â«¬ Ÿμ√§”π«≥À“§à“°√–· ‰øøÑ“

¥—ßπ’È

I = P
V

‡¡◊ËÕ I = °√–· ‰øøÑ“∑’Ë‰À≈ºà“π (A)

P = °”≈—ß‰øøÑ“¢Õß‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“ (W)

V = §«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“ (V)

μ—«Õ¬à“ß∑’Ë 3  ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“„π∫â“πÀ≈—ßÀπ÷Ëß¡’À≈Õ¥‰øøÑ“ 60 «—μμå 6 ¥«ß  À¡âÕÀÿß¢â“« 1,000 «—μμå  ‡μ“√’¥‰øøÑ“

750 «—μμå  æ—¥≈¡ 50 «—μμå  ‚∑√∑—»πå 100 «—μμå §«√„™âøî« å∑’Ë¡’¢π“¥‡∑à“‰√ ‡¡◊ËÕ»—°¬å‰øøÑ“„π∫â“π¡’§à“‡∑à“°—∫

220 ‚«≈μå

«‘∏’∑” °”≈—ß‰øøÑ“¢Õß‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑—ÈßÀ¡¥ = (60�6)�1,000�750�50�100

= 2,260 W

®“° Ÿμ√ I = P
V

·∑π§à“ I = 2 260
220
,   =  10.27 ·Õ¡·ª√å

¥—ßπ—Èπ ∫â“πÀ≈—ßπ’ÈμâÕß„™âøî« å∑’Ë∑π°√–· ‰øøÑ“‰¥âÕ¬à“ßπâÕ¬ 11 ·Õ¡·ª√å ®÷ß§«√„™âøî« å∑’Ë¡’¢π“¥

16 ·Õ¡·ª√å μÕ∫

‡§√◊ËÕßμ—¥«ß®√‰øøÑ“Õ—μ‚π¡—μ‘ ‡ªìπøî« åÕ—μ‚π¡—μ‘∑”Àπâ“∑’Ë‡™àπ‡¥’¬«°—∫øî« å§◊Õ μ—¥«ß®√‰øøÑ“‡¡◊ËÕ¡’

°√–· ‰øøÑ“‰À≈ºà“π¡“°°«à“ª°μ‘ ‚¥¬Õ“»—¬À≈—°°“√¢Õß·¡à‡À≈Á°‰øøÑ“„π°“√μ—¥μàÕ«ß®√ ´÷ËßμàÕ°—∫ “¬‰øøÑ“

„À≠à∑’ËμàÕ‡¢â“∫â“πÀ√◊Õ„™âμàÕ„π«ß®√¢Õß‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ë„™â°√–· ‰øøÑ“ª√‘¡“≥¡“° ‡™àπ ‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»

√Ÿª∑’Ë 3.20 ‡§√◊ËÕßμ—¥«ß®√‰øøÑ“Õ—μ‚π¡—μ‘™π‘¥μà“ßÊ

°“√„™â‡§√◊ËÕßμ—¥«ß®√‰øøÑ“Õ—μ‚π¡—μ‘ “¡“√∂ª√—∫μ—Èß„Àâ „™âß“π‰¥â‚¥¬ßà“¬ ‡æ’¬ß —∫ «‘μ™å°≈—∫¢÷Èπ‰ª

À≈—ß®“°ªî¥Õÿª°√≥å‰øøÑ“μ—«∑’Ë‡ªìπ “‡Àμÿ∑”„Àâ°√–· ‰øøÑ“‰À≈‡°‘π„π«ß®√‰øøÑ“

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 107

3.3  –æ“π‰ø

 –æ“π‰ø (cut-out) ∑”Àπâ“∑’Ë§«∫§ÿ¡«ß®√

‰øøÑ“∑—ÈßÀ¡¥ À√◊ÕμàÕ·¬°‡æ◊ËÕμ—¥μàÕ«ß®√‰øøÑ“„π à«πμà“ßÊ

¢Õß∫â“π ·≈–„π°“√μ—¥μàÕ«ß®√¢Õß –æ“π‰øπ—Èπ®–μ—¥

∑—Èß 2 ‡ âπ ‚¥¬°“√„™â –æ“π‰øμàÕ®“°¡“μ√«—¥‰øøÑ“‡¢â“

°—∫«ß®√‰øøÑ“„π∫â“π ∑’Ë –æ“π‰ø®–¡’øî« åÕ¬Ÿà¥â«¬ 2 ‡ âπ

«‘∏’„™â –æ“π‰ø §◊Õ ‡¡◊ËÕμâÕß°“√μ—¥«ß®√‰øøÑ“„π∫â“π

„Àâ —∫§—π‚¬°´÷Ëß∑”®“°©π«π‰øøÑ“¢Õß –æ“π‰ø≈ß  ‡¡◊ËÕ

μâÕß°“√μàÕ«ß®√‰øøÑ“„Àâ —∫§—π‚¬°¢Õß –æ“π‰ø¢÷Èπ ·≈–

μâÕß —∫„Àâ·πàπ ∂â“‰¡à·πàπ®–‡°‘¥§«“¡√âÕπμ√ß®ÿ¥ —¡º— 

Õ“®‡°‘¥‰ø‰À¡â ‰¥â

 –æ“π‰ø∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡ –¥«°·≈–ª≈Õ¥¿—¬„π°“√μ—¥μàÕ«ß®√‰øøÑ“‰¡à„Àâ ‰øøÑ“‰À≈‡¢â“‰ª„π∫√‘‡«≥∑’Ë

μâÕß°“√ à́Õ¡·´¡À√◊Õμ‘¥μ—ÈßÕÿª°√≥å‰øøÑ“ ®÷ßμâÕß‡≈◊Õ°„™â –æ“π‰ø∑’Ë¡’¢π“¥‡À¡“– ¡°—∫§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“

·≈–°√–· ‰øøÑ“∑’Ë‰À≈„π«ß®√

3.4  «‘μ™å

 «‘μ™å (switch) ‡ªìπÕÿª°√≥å„™âμ—¥À√◊ÕμàÕ«ß®√‰øøÑ“„π à«π∑’ËμâÕß°“√ ‡™àπ §«∫§ÿ¡«ß®√‰øøÑ“¢Õß

À≈Õ¥‰øøÑ“ °“√μàÕ «‘μ™åμâÕßμàÕ·∫∫Õπÿ°√¡°—∫‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“·≈–μàÕ‡™◊ËÕ¡°—∫ “¬‰øøÑ“ ¥—ß√Ÿª∑’Ë 3.23

 “¬®“°¡“μ√‰øøÑ“

ÀâÕß§√—«™—Èπ≈à“ß™—Èπ∫π

øî« å

 –æ“π‰ø

©π«π

 øî« å

 μ—«π”

✗ ✓

√Ÿª∑’Ë 3.22  à«πª√–°Õ∫·≈–°“√ —∫§—π‚¬°¢Õß –æ“π‰ø

√Ÿª∑’Ë 3.23 °“√μàÕ «‘μ™å·∫∫Õπÿ°√¡‡¢â“°—∫«ß®√¢Õß‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“

√Ÿª∑’Ë 3.21 °“√„™â –æ“π‰ø§«∫§ÿ¡°√–· ‰øøÑ“∑’ËμàÕ

·¬°‰ª„™â„π à«πμà“ßÊ ¢Õß∫â“π

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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ครูซักถามนักเรียน

	 ค�ำถำม	:	

	 	 -		นักเรียนคิดว่านอกจากอุปกรณ์ควบคุม

การเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว	 ยังมี

อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดวงจรไฟฟ้า

หรือไม่	อย่างไร

	 	 -		อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องใช้

ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิด

วงจรไฟฟ้าเรียกว่าอะไร

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

1.	สะพานไฟ	(cut-out)

2.	สวิตช์	(switch)

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	107-109

2.	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย

	 	 ค�ำถำมประกอบกำรอภิปรำย	:

	 	 -	 สะพานไฟและสวิตช์จะอยู่ที่ต�าแหน่งใด

ของวงจรไฟฟ้า	(ให้นักเรียนวาดรูปแสดง

ต�าแหน่ง)

	 	 -	 ถ้าวงจรไฟฟ้าไม่มีสะพานไฟหรอืสวิตชจ์ะ

มีผลอย่างไร

	 	 -	 สวติชแ์ต่ละประเภทเหมอืนหรอืแตกตา่ง

กันอย่างไร

	 3.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นกัเรียนศกึษาการต่อสะพานไฟและสวิตช์ใน

วงจรไฟฟ้าจาก	 www.youtube.com	 ค้นหา	

“การตดิตัง้คตัเอาต์”	หรอื	http://www.youtube.

com/watch?v=_bqO77a8SZE	 และ	 “การ

ติดตั้งเต้ารับและสวิตช์”	หรือ	http://www.you

tube.com/watch?v=3vGyqVibM5E

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน	กลุ่มละ	3-5	คน	เพื่อต่อ

วงจรเข้ากับสะพานไฟและสวิตช์

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I



«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3108

 à«πª√–°Õ∫∑’Ë ”§—≠¢Õß «‘μ™å∑’Ë„™â„π°“√μ—¥À√◊ÕμàÕ«ß®√‰øøÑ“¡’¥—ßπ’È

1. §“π  ‡ªìπ à«π∑’Ë„™â°¥ªî¥-‡ªî¥ ´÷Ëß∑”¥â«¬©π«π‰øøÑ“

2. ·ºàπ‚≈À–„μâ§“π  ‡™◊ËÕ¡μàÕ°—∫ªÿÉ¡‚≈À–μ‘¥°—∫∞“π «‘μ™å ™à«¬∑”„Àâ°√–· ‰øøÑ“‰À≈§√∫«ß®√

3. ¢¥≈«¥ ª√‘ß Õ¬Ÿà°≈“ß§“π ™à«¬¥—π§“π„Àâ§â“ßÕ¬Ÿà„πμ”·Àπàß‡ªî¥À√◊Õªî¥‰ø

ª√–‡¿∑¢Õß «‘μ™å¡’À≈“¬·∫∫ ∑’Ë„™â‚¥¬∑—Ë«‰ª®—¥®”·π°‰¥â 3 ·∫∫¥â«¬°—π §◊Õ

1.  «‘μ™å·∫∫∏√√¡¥“ „™â§«∫§ÿ¡«ß®√‰øøÑ“ à«πÀπ÷Ëß à«π„¥ ∑’Ë „™âªî¥-‡ªî¥«ß®√‰øøÑ“∑’Ë§«∫§ÿ¡

‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“À√◊ÕÀ≈Õ¥‰øøÑ“

2.  «‘μ™å Õß∑“ß „™â§«∫§ÿ¡«ß®√‰øøÑ“‰¥â 2 ∑“ß ‡¡◊ËÕ¡’°√–· ‰øøÑ“‰À≈ºà“π„π«ß®√∑’Ë 1 ®–‰¡àºà“π

«ß®√∑’Ë 2 „™âªî¥-‡ªî¥«ß®√‰øøÑ“∑’Ë§«∫§ÿ¡À≈Õ¥‰øøÑ“‰¥â®“° 2 μ”·Àπàß ‡™àπ ‰ø∑’Ë∫—π‰¥∫â“π „™â «‘μ™å Õß∑“ß

§«∫§ÿ¡°“√‡ªî¥-ªî¥‰ø‰¥â∑—Èß™—Èπ∫π·≈–™—Èπ≈à“ß

3.  «‘μ™åÕ—μ‚π¡—μ‘   “¡“√∂μ—¥μàÕ«ß®√‰¥â‡Õß‡¡◊ËÕ°√–· ‰øøÑ“‰À≈ºà“π¡“°‡°‘π‰ª ‚¥¬‰¡àμâÕß„™â§πªî¥-

‡ªî¥ „™âμàÕ°—∫ “¬‰ø„À≠à°àÕπ‡¢â“∫â“πÀ√◊Õ„™âμàÕ°—∫‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ë„™â°√–· ‰øøÑ“¡“°Ê ‡™àπ ‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»

«ß®√ 1

«ß®√ 2

√Ÿª∑’Ë 3.25  «‘μ™å Õß∑“ß

√Ÿª∑’Ë 3.24  «‘μ™å·∫∫∏√√¡¥“

√Ÿª∑’Ë 3.26  «‘μ™åÕ—μ‚π¡—μ‘

®ÿ¥μ—¥«ß®√

·ºàπ‚≈À–§Ÿà

ªÿÉ¡°¥

ªÿÉ¡μ—Èß°√–· 
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 à«πª√–°Õ∫∑’Ë ”§—≠¢Õß «‘μ™å∑’Ë„™â„π°“√μ—¥À√◊ÕμàÕ«ß®√‰øøÑ“¡’¥—ßπ’È

1. §“π  ‡ªìπ à«π∑’Ë„™â°¥ªî¥-‡ªî¥ ´÷Ëß∑”¥â«¬©π«π‰øøÑ“

2. ·ºàπ‚≈À–„μâ§“π  ‡™◊ËÕ¡μàÕ°—∫ªÿÉ¡‚≈À–μ‘¥°—∫∞“π «‘μ™å ™à«¬∑”„Àâ°√–· ‰øøÑ“‰À≈§√∫«ß®√

3. ¢¥≈«¥ ª√‘ß Õ¬Ÿà°≈“ß§“π ™à«¬¥—π§“π„Àâ§â“ßÕ¬Ÿà„πμ”·Àπàß‡ªî¥À√◊Õªî¥‰ø

ª√–‡¿∑¢Õß «‘μ™å¡’À≈“¬·∫∫ ∑’Ë„™â‚¥¬∑—Ë«‰ª®—¥®”·π°‰¥â 3 ·∫∫¥â«¬°—π §◊Õ

1.  «‘μ™å·∫∫∏√√¡¥“ „™â§«∫§ÿ¡«ß®√‰øøÑ“ à«πÀπ÷Ëß à«π„¥ ∑’Ë „™âªî¥-‡ªî¥«ß®√‰øøÑ“∑’Ë§«∫§ÿ¡

‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“À√◊ÕÀ≈Õ¥‰øøÑ“

2.  «‘μ™å Õß∑“ß „™â§«∫§ÿ¡«ß®√‰øøÑ“‰¥â 2 ∑“ß ‡¡◊ËÕ¡’°√–· ‰øøÑ“‰À≈ºà“π„π«ß®√∑’Ë 1 ®–‰¡àºà“π

«ß®√∑’Ë 2 „™âªî¥-‡ªî¥«ß®√‰øøÑ“∑’Ë§«∫§ÿ¡À≈Õ¥‰øøÑ“‰¥â®“° 2 μ”·Àπàß ‡™àπ ‰ø∑’Ë∫—π‰¥∫â“π „™â «‘μ™å Õß∑“ß

§«∫§ÿ¡°“√‡ªî¥-ªî¥‰ø‰¥â∑—Èß™—Èπ∫π·≈–™—Èπ≈à“ß

3.  «‘μ™åÕ—μ‚π¡—μ‘   “¡“√∂μ—¥μàÕ«ß®√‰¥â‡Õß‡¡◊ËÕ°√–· ‰øøÑ“‰À≈ºà“π¡“°‡°‘π‰ª ‚¥¬‰¡àμâÕß„™â§πªî¥-

‡ªî¥ „™âμàÕ°—∫ “¬‰ø„À≠à°àÕπ‡¢â“∫â“πÀ√◊Õ„™âμàÕ°—∫‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ë„™â°√–· ‰øøÑ“¡“°Ê ‡™àπ ‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»

«ß®√ 1

«ß®√ 2

√Ÿª∑’Ë 3.25  «‘μ™å Õß∑“ß

√Ÿª∑’Ë 3.24  «‘μ™å·∫∫∏√√¡¥“

√Ÿª∑’Ë 3.26  «‘μ™åÕ—μ‚π¡—μ‘

®ÿ¥μ—¥«ß®√

·ºàπ‚≈À–§Ÿà

ªÿÉ¡°¥

ªÿÉ¡μ—Èß°√–· 

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 109

‡μâ“√—∫™π‘¥ 2 μ“ ‡μâ“√—∫™π‘¥ 3 μ“

À≈—°°“√„™â «‘μ™åÕ¬à“ßª≈Õ¥¿—¬  ¡’¢âÕ§«√√–«—ß¥—ßπ’È

● ‰¡à§«√„™â «‘μ™åÕ—π‡¥’¬«§«∫§ÿ¡«ß®√‰øøÑ“¢Õß‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“À≈“¬‡§√◊ËÕß ‡æ√“–®–∑”„Àâ°√–· 

‰øøÑ“‰À≈ºà“π¡“°‡°‘π‰ª ´÷Ëß®–∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡√âÕπ Ÿß·≈– «‘μ™åÕ“®‰À¡â‡ ’¬À“¬‰¥â

● „π‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ë„™â°√–· ‰øøÑ“ºà“π¡“° ‡™àπ ‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»§«√„™â «‘μ™åÕ—μ‚π¡—μ‘

  °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 3

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. ®ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫Àπâ“∑’Ë·≈–≈—°…≥–¢Õß «‘μ™å°—∫ –æ“π‰ø«à“‡À¡◊ÕπÀ√◊Õμà“ß°—πÕ¬à“ß‰√

2. ∂â“μâÕß°“√μàÕ «‘μ™å°—∫À≈Õ¥‰øøÑ“„π∫â“π§«√§”π÷ß∂÷ß ‘Ëß„¥‡ªìπÕ—π¥—∫·√°

3. °“√„™â «‘μ™å„π°“√§«∫§ÿ¡«ß®√‰øøÑ“‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡ª≈Õ¥¿—¬¡’À≈—°°“√Õ¬à“ß‰√

4. ∂â“„™â «‘μ™åÕ—π‡¥’¬«§«∫§ÿ¡«ß®√‰øøÑ“¢Õß‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“À≈“¬™π‘¥®–‡°‘¥Õ—πμ√“¬À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

5. °“√§«∫§ÿ¡«ß®√‰øøÑ“¢Õß‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»§«√„™â «‘μ™å™π‘¥„¥ ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

6. À≈Õ¥‰ø∑’Ëª√–μŸ∫â“π§«√‡≈◊Õ°„™â «‘μ™å·∫∫„¥

3.5 ‡μâ“√—∫·≈–‡μâ“‡ ’¬∫

‡μâ“√—∫·≈–‡μâ“‡ ’¬∫ ‡ªìπÕÿª°√≥å∑’Ë„™â„π°“√‡™◊ËÕ¡μàÕ‰øøÑ“®“°μ—«∫â“π‡¢â“Õÿª°√≥å‰øøÑ“ ´÷Ëß∑”„Àâ

°√–· ‰øøÑ“‰À≈ºà“π‡¢â“‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“‰¥â

‡μâ“√—∫ ‡ªìπÕÿª°√≥å‰øøÑ“∑’Ëμ‘¥μ—Èß‰«â°—∫μ—«Õ“§“√∫â“π‡√◊ÕπÀ√◊Õ‚√ßß“π ‚¥¬μàÕ‡¢â“°—∫«ß®√‰øøÑ“ «‘∏’„™â

§◊ÕμâÕß‡™◊ËÕ¡μàÕ‡¢â“°—∫‡μâ“‡ ’¬∫„Àâ·πàπ °√–· ‰øøÑ“®–‰À≈ºà“π‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“‰¥â§√∫«ß®√ ∑”„Àâæ≈—ßß“π

‰øøÑ“‡ª≈’Ë¬π√Ÿª‡ªìπæ≈—ßß“π√ŸªÕ◊ËπÊ ‰¥âμ“¡«—μ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√„™âß“π

‡μâ“√—∫¡’ 2 ™π‘¥ §◊Õ ™π‘¥ 2 μ“·≈–™π‘¥ 3 μ“ ¡’∑—Èßμ“°≈¡·≈–μ“‡À≈’Ë¬¡

√Ÿª∑’Ë 3.27 ‡μâ“√—∫™π‘¥μà“ßÊ
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Innovation

ครูซักถามนักเรียน

	 ค�ำถำม	:	

	 	 -	 เครื่องใช้ไฟฟ้าจะใช้ไฟฟ้าจากวงจร

	 	 	 ในบ้านได้อย่างไร

	 	 -	 อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไฟฟ้าเข้าสู่เครื่องใช้

ไฟฟ้าเรียกว่าอะไร

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

1.	เต้ารับ

2.	เต้าเสียบ

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	109-110

2.	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย

	 	 ค�ำถำมประกอบกำรอภิปรำย	:

	 	 -	 เต้ารับและเต้าเสียบแตกต่างกันอย่างไร

	 	 -	 เตา้รบัและเต้าเสยีบอยู่ทีต่�าแหนง่ใดของ

วงจรไฟฟ้า	 (ให้นักเรียนวาดรูปแสดง

ต�าแหน่ง)

	 	 -	 เต้าเสียบแต่ละประเภทเหมือนและ			

	 	 	 แตกต่างกันอย่างไร

	 	 -	 เต้ารบัแต่ละประเภทเหมือนและแตกต่าง

กันอย่างไร

3.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นักเรียนศึกษาการต่อเต้ารับและเต้าเสียบ	

ในวงจรไฟฟ้าจาก	www.youtube.com	ค้นหา	

“การติดต้ังเต้ารบัและสวติช์”	หรอื	http://www.

youtube.com/watch?v=3vGyqVibM5E

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน	กลุ่มละ	3-5	คน	เพื่อต่อ

วงจรเข้ากับเต้ารับและเต้าเสียบ

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I
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✗ ✓

‡μâ“‡ ’¬∫ À√◊Õ∑’Ë‡√’¬°«à“ çª≈—Í°é ‡ªìπÕÿª°√≥å∑’ËμàÕÕ¬Ÿà°—∫ª≈“¬ “¬‰øøÑ“¢Õß‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“À√◊Õ

Õÿª°√≥å‰øøÑ“ «‘∏’„™â§◊Õ μâÕß‡ ’¬∫μàÕ‡¢â“°—∫‡μâ“√—∫„Àâ·πàπ‡æ◊ËÕμàÕ°—∫«ß®√‰øøÑ“ ‡μâ“‡ ’¬∫¡’ 2 ™π‘¥ §◊Õ ™π‘¥

¢“‚≈À– 2 ¢“·≈– 3 ¢“ ´÷Ëß¢“∑’Ë 3 ‡ªìπ¢“∑’ËμàÕ°—∫ “¬¥‘π¡’‰«â‡æ◊ËÕªÑÕß°—π°√–· ‰øøÑ“√—Ë« ≈—°…≥–¢Õß¢“

‡μâ“‡ ’¬∫¡’∑—Èß°≈¡·≈–·∫π

À≈—°°“√‡≈◊Õ°„™â‡μâ“√—∫·≈–‡μâ“‡ ’¬∫ §«√æ‘®“√≥“¥—ßπ’È

1. ∑”¥â«¬‚≈À–∑’Ë‰¡à‡ªìπ π‘¡ßà“¬

2. §«√¡’æ◊Èπ∑’Ë —¡º— ¡“°´÷Ëß®–™à«¬„π°“√π”‰øøÑ“‰¥â¥’

3. ©π«π∑’ËÀÿâ¡∑”®“°æ≈“ μ‘°∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ‰¡à·μ°À—°ßà“¬

4. ‡≈◊Õ°¢π“¥„Àâ‡À¡“– ¡°—∫°√–· ‰øøÑ“∑’Ë‰À≈ºà“π‡¢â“‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“

¢âÕ§«√√–«—ß„π°“√„™â‡μâ“√—∫·≈–‡μâ“‡ ’¬∫‡æ◊ËÕ§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ¡’¥—ßπ’È

1. ‰¡à§«√„™â‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“À≈“¬™π‘¥°—∫‡μâ“√—∫Õ—π‡¥’¬«°—π

2. ¢≥–„™âß“πμâÕß‡ ’¬∫‡μâ“‡ ’¬∫‡¢â“°—∫‡μâ“√—∫„Àâ·πàπ π‘∑ ∂â“¡’™àÕß«à“ß∫√‘‡«≥√Õ¬μàÕ®–‡°‘¥§«“¡

μâ“π∑“π‰øøÑ“·≈–§«“¡√âÕπ Ÿß

3. °“√¥÷ß‡μâ“‡ ’¬∫ÕÕ°®“°‡μâ“√—∫‡¡◊ËÕ‡≈‘°„™âß“π „Àâ¥÷ß∑’Ëμ—«‡μâ“‡ ’¬∫ ‰¡à§«√¥÷ß∑’Ë “¬‰øøÑ“ ®÷ß®–ª≈Õ¥¿—¬

√Ÿª∑’Ë 3.28 ‡μâ“‡ ’¬∫™π‘¥μà“ßÊ

‡μâ“‡ ’¬∫·∫∫¢“°≈¡ 2 ¢“ ‡μâ“‡ ’¬∫·∫∫¢“·∫π‡μâ“‡ ’¬∫™π‘¥ 3 ¢“

✗ ✓

√Ÿª∑’Ë 3.29 °“√‡ ’¬∫‡μâ“‡ ’¬∫‡¢â“°—∫‡μâ“√—∫

√Ÿª∑’Ë 3.30 °“√¥÷ß‡μâ“‡ ’¬∫ÕÕ°®“°‡μâ“√—∫

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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✗ ✓

‡μâ“‡ ’¬∫ À√◊Õ∑’Ë‡√’¬°«à“ çª≈—Í°é ‡ªìπÕÿª°√≥å∑’ËμàÕÕ¬Ÿà°—∫ª≈“¬ “¬‰øøÑ“¢Õß‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“À√◊Õ

Õÿª°√≥å‰øøÑ“ «‘∏’„™â§◊Õ μâÕß‡ ’¬∫μàÕ‡¢â“°—∫‡μâ“√—∫„Àâ·πàπ‡æ◊ËÕμàÕ°—∫«ß®√‰øøÑ“ ‡μâ“‡ ’¬∫¡’ 2 ™π‘¥ §◊Õ ™π‘¥

¢“‚≈À– 2 ¢“·≈– 3 ¢“ ´÷Ëß¢“∑’Ë 3 ‡ªìπ¢“∑’ËμàÕ°—∫ “¬¥‘π¡’‰«â‡æ◊ËÕªÑÕß°—π°√–· ‰øøÑ“√—Ë« ≈—°…≥–¢Õß¢“

‡μâ“‡ ’¬∫¡’∑—Èß°≈¡·≈–·∫π

À≈—°°“√‡≈◊Õ°„™â‡μâ“√—∫·≈–‡μâ“‡ ’¬∫ §«√æ‘®“√≥“¥—ßπ’È

1. ∑”¥â«¬‚≈À–∑’Ë‰¡à‡ªìπ π‘¡ßà“¬

2. §«√¡’æ◊Èπ∑’Ë —¡º— ¡“°´÷Ëß®–™à«¬„π°“√π”‰øøÑ“‰¥â¥’

3. ©π«π∑’ËÀÿâ¡∑”®“°æ≈“ μ‘°∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ‰¡à·μ°À—°ßà“¬

4. ‡≈◊Õ°¢π“¥„Àâ‡À¡“– ¡°—∫°√–· ‰øøÑ“∑’Ë‰À≈ºà“π‡¢â“‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“

¢âÕ§«√√–«—ß„π°“√„™â‡μâ“√—∫·≈–‡μâ“‡ ’¬∫‡æ◊ËÕ§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ¡’¥—ßπ’È

1. ‰¡à§«√„™â‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“À≈“¬™π‘¥°—∫‡μâ“√—∫Õ—π‡¥’¬«°—π

2. ¢≥–„™âß“πμâÕß‡ ’¬∫‡μâ“‡ ’¬∫‡¢â“°—∫‡μâ“√—∫„Àâ·πàπ π‘∑ ∂â“¡’™àÕß«à“ß∫√‘‡«≥√Õ¬μàÕ®–‡°‘¥§«“¡

μâ“π∑“π‰øøÑ“·≈–§«“¡√âÕπ Ÿß

3. °“√¥÷ß‡μâ“‡ ’¬∫ÕÕ°®“°‡μâ“√—∫‡¡◊ËÕ‡≈‘°„™âß“π „Àâ¥÷ß∑’Ëμ—«‡μâ“‡ ’¬∫ ‰¡à§«√¥÷ß∑’Ë “¬‰øøÑ“ ®÷ß®–ª≈Õ¥¿—¬

√Ÿª∑’Ë 3.28 ‡μâ“‡ ’¬∫™π‘¥μà“ßÊ

‡μâ“‡ ’¬∫·∫∫¢“°≈¡ 2 ¢“ ‡μâ“‡ ’¬∫·∫∫¢“·∫π‡μâ“‡ ’¬∫™π‘¥ 3 ¢“

✗ ✓

√Ÿª∑’Ë 3.29 °“√‡ ’¬∫‡μâ“‡ ’¬∫‡¢â“°—∫‡μâ“√—∫

√Ÿª∑’Ë 3.30 °“√¥÷ß‡μâ“‡ ’¬∫ÕÕ°®“°‡μâ“√—∫

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 111

  °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 4

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1.  “¬‰øøÑ“·√ß Ÿß°—∫ “¬‰øøÑ“„π∫â“π·μ°μà“ß°—πÕ¬à“ß‰√

2. ‰øøÑ“≈—¥«ß®√‡°‘¥®“° “‡Àμÿ„¥ ·≈–¡’º≈‡ ’¬Õ¬à“ß‰√

3. ∑’Ë∫â“π¢Õß·μß°«“¡’‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“¥—ßπ’È À≈Õ¥‰øøÑ“ 1.2 ·Õ¡·ª√å  ‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“» 5 ·Õ¡·ª√å

μŸâ‡¬Áπ 1.5 ·Õ¡·ª√å  ‡μ“√’¥ 4.5 ·Õ¡·ª√å ∂â“¡’øî« å¢π“¥ 10 ·≈– 16 ·Õ¡·ª√å ®–‡≈◊Õ°„™âøî« å

¢π“¥„¥®÷ß®– –¥«°·≈–ª≈Õ¥¿—¬

4.  –æ“π‰ø„™âμàÕ√–À«à“ßÕÿª°√≥å‰øøÑ“™π‘¥„¥ ·≈–¡’ª√–‚¬™πåÕ¬à“ß‰√

5. ‡μâ“√—∫ 3 μ“·≈–‡μâ“‡ ’¬∫ 3 ¢“¡’¢âÕ¥’·≈–¢âÕ®”°—¥Õ¬à“ß‰√

3.6 °“√μàÕ«ß®√‰øøÑ“

«ß®√‰øøÑ“ À¡“¬∂÷ß ‡ âπ∑“ß∑’Ë°√–· ‰øøÑ“‰À≈ºà“π ‚¥¬°√–· ‰øøÑ“®–‰À≈ºà“π “¬‰ø  –æ“π‰ø

 «‘μ™å ·≈–‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“ μ“¡≈”¥—∫ ·≈â«‰À≈°≈—∫∑“ß “¬°≈“ß «ß®√‰øøÑ“·∫àß‡ªìπ 2 ª√–‡¿∑ §◊Õ «ß®√ªî¥

·≈–«ß®√‡ªî¥

«ß®√ªî¥  ‡ªìπ«ß®√∑’Ë¡’°√–· ‰øøÑ“‰À≈§√∫«ß®√ °“√°¥ «‘μ™å‡æ◊ËÕ‡ªî¥‰ø‡ªìπ°“√∑”„Àâ‡°‘¥«ß®√ªî¥

À≈Õ¥‰øøÑ“®÷ß «à“ß‰¥â

«ß®√‡ªî¥  ‡ªìπ«ß®√∑’Ë‰¡à¡’°√–· ‰øøÑ“‰À≈ºà“π °“√°¥ «‘μ™å‡æ◊ËÕªî¥‰ø‡ªìπ°“√∑”„Àâ‡°‘¥«ß®√‡ªî¥ À≈Õ¥

‰øøÑ“®–¥—∫ °“√¬° –æ“π‰ø·≈–°“√ª≈¥øî« åÕÕ°°Á‡ªìπ°“√∑”„Àâ‡°‘¥«ß®√‡ªî¥‡™àπ°—π ́ ÷Ëß‰¥â»÷°…“„πÀ—«¢âÕ «‘μ™å

øî« å ·≈– –æ“π‰ø¡“·≈â«

À¡âÕÀÿß¢â“«

«‘∑¬ÿ

‡μâ“√—∫

À≈Õ¥‰øøÑ“

·ºß‰ø√«¡

øî« å

 –æ“π‰ø√«¡

·ºπ¿“æ∑’Ë 3.1 °“√μàÕ«ß®√‰øøÑ“°—∫‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“∫“ß™π‘¥¿“¬„π∫â“π

 –æ“π‰ø¬àÕ¬

‡μâ“√—∫

‚∑√∑—»πå

¡“μ√
‰øøÑ“

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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Innovation

1.	ครูทบทวนบทเรียนเรื่องสายไฟ	 ฟิวส ์	

สะพานไฟ	สวิตช์	เต้ารับ	และเต้าเสียบ

2.	ครูซักถามนักเรียน

	 ค�ำถำม	:	

	 	 -		 เคร่ืองใช้ไฟฟ้าจะรับกระแสไฟฟ้าให้

ท�างานได้อย่างไร

	 	 -	 การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านต่อแบบใด	

เพราะเหตุใด

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

1.	วงจรไฟฟ้า

2.	วงจรปิด

3.	วงจรเปิด

4.	การต่อแบบอนุกรม

5.	การต่อแบบขนาน

6.	วงจรไฟฟ้าภายใน

7.	ความต้านทานภายใน

8.	วงจรไฟฟ้าภายนอก

9.	ความต้านทานภายนอก

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	111-115

2.	ครูให้นักเรียนวาดการต่อวงจรไฟฟ้าภายใน

บ้านของตนเองลงในกระดาษวาดเขียน			

โดยใช้สญัลกัษณ์	แล้วน�าเสนอหน้าชัน้เรยีน

3.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นักเรียนศึกษาการต่อเต้ารับและเต้าเสียบ

ในวงจรไฟฟ้าจาก	www.youtube.com	ค้นหา

“การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน”	 หรือ

http://www.youtube.com/watch?v=0u6X9q	

w3MF8

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ให้นักเรยีนท�าแผนภาพวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน

ของตนเอง

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I



«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3112

°“√μàÕÕÿª°√≥å·≈–‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“„π«ß®√‰øøÑ“π—Èπ®–·∑π¥â«¬ —≠≈—°…≥å ´÷Ëßπ—°‡√’¬π®–‰¥â»÷°…“®“°

μ“√“ß∑’Ë 3.1

μ“√“ß∑’Ë 3.1  —≠≈—°…≥å„π«ß®√‰øøÑ“

™◊ËÕ  —≠≈—°…≥å√Ÿª¿“æ ™◊ËÕ  —≠≈—°…≥å

 «‘μ™å °√–· ‰øøÑ“ I

§«“¡μâ“π∑“π §«“¡μâ“π∑“π¿“¬πÕ° R

‡´≈≈å‰øøÑ“ §«“¡μâ“π∑“π¿“¬„π r

øî« å §«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“ V

À≈Õ¥‰øøÑ“ °”≈—ß‰øøÑ“ P

·Õ¡¡‘‡μÕ√å ·√ß‡§≈◊ËÕπ‰øøÑ“ E

‚«≈μå¡‘‡μÕ√å æ≈—ßß“π‰øøÑ“ W

·À≈àß°”‡π‘¥‰øøÑ“ ‡«≈“ t

°√–·  ≈—∫

·∫≈≈— μå

 μ“√åμ‡μÕ√å

A

V

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3112

°“√μàÕÕÿª°√≥å·≈–‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“„π«ß®√‰øøÑ“π—Èπ®–·∑π¥â«¬ —≠≈—°…≥å ´÷Ëßπ—°‡√’¬π®–‰¥â»÷°…“®“°

μ“√“ß∑’Ë 3.1

μ“√“ß∑’Ë 3.1  —≠≈—°…≥å„π«ß®√‰øøÑ“

™◊ËÕ  —≠≈—°…≥å√Ÿª¿“æ ™◊ËÕ  —≠≈—°…≥å

 «‘μ™å °√–· ‰øøÑ“ I

§«“¡μâ“π∑“π §«“¡μâ“π∑“π¿“¬πÕ° R

‡´≈≈å‰øøÑ“ §«“¡μâ“π∑“π¿“¬„π r

øî« å §«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“ V

À≈Õ¥‰øøÑ“ °”≈—ß‰øøÑ“ P

·Õ¡¡‘‡μÕ√å ·√ß‡§≈◊ËÕπ‰øøÑ“ E

‚«≈μå¡‘‡μÕ√å æ≈—ßß“π‰øøÑ“ W

·À≈àß°”‡π‘¥‰øøÑ“ ‡«≈“ t

°√–·  ≈—∫

·∫≈≈— μå

 μ“√åμ‡μÕ√å

A

V

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 113

°“√μàÕ«ß®√‰øøÑ“Õ¬à“ßßà“¬ ¡’ 2 ·∫∫¥—ßπ’È

1. ·∫∫Õπÿ°√¡  ‡ªìπ°“√μàÕ‡√’¬ß≈”¥—∫°—π‰ª„π«ß®√‰øøÑ“ ‡™àπ À≈Õ¥‰øøÑ“À≈Õ¥∑’Ë 1 μàÕ°—∫À≈Õ¥∑’Ë

2 ‡√’¬ß≈”¥—∫°—π ∂â“À≈Õ¥„¥À≈Õ¥Àπ÷Ëß‰ âÀ≈Õ¥¢“¥ ‰ø®–¥—∫∑ÿ°À≈Õ¥ ‡¡◊ËÕ·¬°¢—È«‰øøÑ“ÕÕ°®“°°—π®–‡ªìπ

‡ âπμ√ßμàÕ°—π ¬‘ËßμàÕ¬‘Ëß‡æ‘Ë¡§«“¡¬“«¢Õß«ß®√‰øøÑ“

2. ·∫∫¢π“π  ‡ªìπ°“√μàÕ·∫∫√«∫¢—È«‡¢â“¥â«¬°—π„π«ß®√‰øøÑ“ ‡™àπ μàÕÀ≈Õ¥‰øøÑ“ 2 À≈Õ¥·∫∫

¢π“π ¥—ß√Ÿª ‡¡◊ËÕ‰ âÀ≈Õ¥Àπ÷ËßÀ≈Õ¥„¥¢“¥À≈Õ¥Õ◊Ëπ¬—ß„™â ‰¥â ‡¡◊ËÕ·¬°¢—È«‰øøÑ“ÕÕ°®“°°—π®–‰¡à‡ªìπ‡ âπμ√ßμàÕ

°—π ¬‘ËßμàÕ¬‘Ëß‡æ‘Ë¡§«“¡°«â“ß¢Õß«ß®√‰øøÑ“

„π°“√μàÕ«ß®√‰øøÑ“„π∫â“π®÷ßμâÕß‡≈◊Õ°μàÕ√–À«à“ß à«π∑’Ë‡ªìπÕÿª°√≥å‰øøÑ“°—∫‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“‡¢â“°—∫

«ß®√‰øøÑ“„Àâ∂Ÿ°μâÕß  –¥«° ·≈–ª≈Õ¥¿—¬

«ß®√‰øøÑ“ ª√–°Õ∫¥â«¬ 2  à«π ¥—ßπ’È

 à«π∑’Ë 1 «ß®√‰øøÑ“¿“¬„π   ‡ªìπ à«π∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„π‡´≈≈å‰øøÑ“ ‡™àπ „π·∫μ‡μÕ√’Ë „π‡´≈≈å∂à“π‰ø©“¬

´÷Ëß®–¡’§à“§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“Õ¬Ÿà¥â«¬ ‡√’¬°«à“ §«“¡μâ“π∑“π¿“¬„π «ß®√‰øøÑ“¿“¬„π§‘¥®“°¢—È«≈∫¢Õß

‡´≈≈å‰øøÑ“ºà“π§«“¡μâ“π∑“π¿“¬„π¢Õß‡´≈≈å¡“¬—ß¢—È«∫«°¢Õß‡´≈≈å

«ß®√¿“¬„π
 r = §«“¡μâ“π∑“π¿“¬„π

E = ·√ß‡§≈◊ËÕπ‰øøÑ“I

}

√Ÿª∑’Ë 3.33 «ß®√‰øøÑ“¿“¬„π

1

2

1

2

√Ÿª∑’Ë 3.32 °“√μàÕ«ß®√‰øøÑ“·∫∫¢π“π

√Ÿª∑’Ë 3.31 °“√μàÕ«ß®√‰øøÑ“·∫∫Õπÿ°√¡

  1    2

  1     2

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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 à«π∑’Ë 2 «ß®√‰øøÑ“¿“¬πÕ° ‡ªìπ à«π∑’ËÕ¬Ÿà√–À«à“ß¢—È«¢Õß‡´≈≈å‰øøÑ“ ÷́Ëß®–μàÕ°—∫Õÿª°√≥åÀ√◊Õ

‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“μà“ßÊ ́ ÷Ëß‡§√◊ËÕß„™âÀ√◊ÕÕÿª°√≥åμà“ßÊ ∑’Ëπ”¡“μàÕ„π«ß®√®–¡’§«“¡μâ“π∑“π ‡√’¬°«à“ §«“¡μâ“π∑“π

¿“¬πÕ° ¡“¬—ß¢—È«≈∫¢Õß‡´≈≈å‰øøÑ“ ¥—ß√Ÿª

√Ÿª∑’Ë 3.34 «ß®√‰øøÑ“¿“¬πÕ°

°“√μàÕ‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“„π«ß®√‰øøÑ“¿“¬„π∫â“π ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“μà“ßÊ ‡™àπ À¡âÕÀÿß¢â“« ‡§√◊ËÕß´—°ºâ“

‡μ“√’¥ μŸâ‡¬Áπ §«√μàÕ·∫∫¢π“π ‡æ◊ËÕ∑’Ë«à“∂â“¡’Õÿª°√≥åÀ√◊Õ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“ à«πÀπ÷Ëß à«π„¥‡ ’¬‰ª Õÿª°√≥åÀ√◊Õ

‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“Õ◊ËπÊ °Á¬—ß§ß„™âß“π‰¥â

  °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 5

μÕπ∑’Ë 1  ®“°·ºπ¿“æ §‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1.  ‘Ëß∑’Ë‡ªìπÕÿª°√≥å‰øøÑ“„π«ß®√‰øøÑ“„π∫â“π‰¥â·°àÕ–‰√∫â“ß ·≈–μàÕ°—∫«ß®√‰øøÑ“·∫∫„¥

§«“¡μâ“π∑“π¿“¬πÕ°

 I = °√–· ‰øøÑ“

 E = ·√ß‡§≈◊ËÕπ‰øøÑ“

R2R1

¡“μ√
‰øøÑ“

‡§√◊ËÕß´—°ºâ“

«‘∑¬ÿ

‡μâ“√—∫

À≈Õ¥‰øøÑ“

·ºß‰ø√«¡

øî« å

 –æ“π‰ø√«¡

·ºπ¿“æ°“√μàÕ«ß®√‰øøÑ“¿“¬„π∫â“π

 –æ“π‰ø¬àÕ¬

‡μâ“√—∫

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3114

 à«π∑’Ë 2 «ß®√‰øøÑ“¿“¬πÕ° ‡ªìπ à«π∑’ËÕ¬Ÿà√–À«à“ß¢—È«¢Õß‡´≈≈å‰øøÑ“ ÷́Ëß®–μàÕ°—∫Õÿª°√≥åÀ√◊Õ

‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“μà“ßÊ ́ ÷Ëß‡§√◊ËÕß„™âÀ√◊ÕÕÿª°√≥åμà“ßÊ ∑’Ëπ”¡“μàÕ„π«ß®√®–¡’§«“¡μâ“π∑“π ‡√’¬°«à“ §«“¡μâ“π∑“π

¿“¬πÕ° ¡“¬—ß¢—È«≈∫¢Õß‡´≈≈å‰øøÑ“ ¥—ß√Ÿª

√Ÿª∑’Ë 3.34 «ß®√‰øøÑ“¿“¬πÕ°

°“√μàÕ‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“„π«ß®√‰øøÑ“¿“¬„π∫â“π ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“μà“ßÊ ‡™àπ À¡âÕÀÿß¢â“« ‡§√◊ËÕß´—°ºâ“

‡μ“√’¥ μŸâ‡¬Áπ §«√μàÕ·∫∫¢π“π ‡æ◊ËÕ∑’Ë«à“∂â“¡’Õÿª°√≥åÀ√◊Õ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“ à«πÀπ÷Ëß à«π„¥‡ ’¬‰ª Õÿª°√≥åÀ√◊Õ

‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“Õ◊ËπÊ °Á¬—ß§ß„™âß“π‰¥â

  °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 5

μÕπ∑’Ë 1  ®“°·ºπ¿“æ §‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1.  ‘Ëß∑’Ë‡ªìπÕÿª°√≥å‰øøÑ“„π«ß®√‰øøÑ“„π∫â“π‰¥â·°àÕ–‰√∫â“ß ·≈–μàÕ°—∫«ß®√‰øøÑ“·∫∫„¥

§«“¡μâ“π∑“π¿“¬πÕ°

 I = °√–· ‰øøÑ“

 E = ·√ß‡§≈◊ËÕπ‰øøÑ“

R2R1

¡“μ√
‰øøÑ“

‡§√◊ËÕß´—°ºâ“

«‘∑¬ÿ

‡μâ“√—∫

À≈Õ¥‰øøÑ“

·ºß‰ø√«¡

øî« å

 –æ“π‰ø√«¡

·ºπ¿“æ°“√μàÕ«ß®√‰øøÑ“¿“¬„π∫â“π

 –æ“π‰ø¬àÕ¬

‡μâ“√—∫

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 115

2.  ‘Ëß∑’Ë‡ªìπ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“‰¥â·°àÕ–‰√∫â“ß ·≈–μàÕ°—∫«ß®√‰øøÑ“„π∫â“π·∫∫„¥

3. Õÿª°√≥å∑’Ë„™â§«∫§ÿ¡‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“„π∫â“π‰¥â·°àÕ–‰√∫â“ß

μÕπ∑’Ë 2 ®ß √â“ß·∫∫®”≈Õß°“√μàÕ«ß®√‰øøÑ“„π∫â“π®“°«— ¥ÿ‡À≈◊Õ„™â„Àâ¡’¢π“¥ª√–¡“≥ 20�30

μ“√“ß‡´πμ‘‡¡μ√ „Àâπ—°‡√’¬π°”Àπ¥‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“„π∫â“π·≈–Õÿª°√≥å„π«ß®√‰øøÑ“ ‚¥¬

ªØ‘∫—μ‘μ“¡¢—ÈπμÕπ¥—ßπ’È

1. ·∫àß°≈ÿà¡π—°‡√’¬π‡ªìπ°≈ÿà¡¬àÕ¬ °≈ÿà¡≈– 3 §π

2. «“ß·ºπÕÕ°·∫∫‡μ√’¬¡«— ¥ÿÕÿª°√≥å≈à«ßÀπâ“

3. ªØ‘∫—μ‘°“√ √â“ß·∫∫®”≈Õß„π™—Ë«‚¡ß‡√’¬π√à«¡°—πμ“¡·ºπ∑’Ë«“ß‰«â

4. ·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡√Ÿâ√–À«à“ß°≈ÿà¡

5. ‡æ◊ËÕπμà“ß°≈ÿà¡ª√–‡¡‘πº≈¢Õß™‘Èπß“π

  °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 6

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. «ß®√∑’Ë°√–· ‰øøÑ“‰À≈‰¥âμ≈Õ¥«ß®√‡ªìπ«ß®√‰øøÑ“ª√–‡¿∑„¥ ·≈–∂â“¡’À≈Õ¥‰øøÑ“®– «à“ßÀ√◊Õ‰¡à

Õ¬à“ß‰√

2. μ—«‡≈¢∑’Ë –æ“π‰ø‡¢’¬πμ‘¥‰«â«à“ 20 ·Õ¡·ª√å  600 ‚«≈μå  À¡“¬§«“¡«à“Õ¬à“ß‰√

3. ∂â“∫â“π·μà≈–À≈—ß„™â‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“À≈“¬™π‘¥®π‚√ß‰øøÑ“‰¡à “¡“√∂®à“¬æ≈—ßß“π‰øøÑ“‰¥â‡æ’¬ßæÕ ®–

‡°‘¥‡Àμÿ°“√≥å„¥¢÷Èπ

4.  “¬‰øøÑ“∑’ËμàÕ‡¢â“∫â“π¡’°’Ë™π‘¥ ·≈– “¬‰ø·μà≈–™π‘¥‡√’¬°«à“Õ–‰√
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4. ‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“

‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“ ‡ªìπ‡§√◊ËÕßÕ”π«¬§«“¡ –¥«° ∫“¬  “¡“√∂‡ª≈’Ë¬π√Ÿªæ≈—ßß“π‰øøÑ“‡ªìπæ≈—ßß“π

√ŸªÕ◊ËπÊ μ“¡§«“¡μâÕß°“√‰¥â  ‡™àπ  ‡ª≈’Ë¬πæ≈—ßß“π‰øøÑ“‡ªìπæ≈—ßß“π· ß  æ≈—ßß“π§«“¡√âÕπ  æ≈—ßß“π°≈

æ≈—ßß“π‡ ’¬ß ´÷ËßºŸâ„™âμâÕß¡’§«“¡√Ÿâ®÷ß®–‡≈◊Õ°„™â ‰øøÑ“‰¥âÕ¬à“ß¡’§ÿ≥§à“ ª√–À¬—¥ ·≈–ª≈Õ¥¿—¬

4.1 ‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“∑’Ë„Àâ· ß «à“ß

Õÿª°√≥å‰øøÑ“∑’Ë‡ª≈’Ë¬πæ≈—ßß“π‰øøÑ“‡ªìπæ≈—ßß“π· ß «à“ß §◊Õ À≈Õ¥‰øøÑ“ À≈Õ¥‰øøÑ“∑’Ë„™â„π∫â“π

·∫àßÕÕ°‡ªìπ 2 ™π‘¥ ¥—ßπ’È

1. À≈Õ¥‰ø∏√√¡¥“À√◊ÕÀ≈Õ¥‰ø™π‘¥‰ â ‚¥¬π—°«‘∑¬“»“ μ√å ∑Õ¡—  ·Õ≈«“ ‡Õ¥‘ —π ‡ªìπºŸâª√–¥‘…∞å

À≈Õ¥‰øøÑ“„™â‡ªìπ§√—Èß·√° ¥â«¬°“√„™â§“√å∫Õπ‡ªìπ‰ âÀ≈Õ¥ ·≈–‰¥âæ—≤π“·≈–ª√—∫ª√ÿß¡“®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π∑’Ë „™â

«—μ∂ÿ™π‘¥Õ◊Ëπ∑”‡ªìπ‰ âÀ≈Õ¥ À≈Õ¥‰ø∏√√¡¥“¡’ à«πª√–°Õ∫¥—ßπ’È

1.1 À≈Õ¥·°â« ∑π§«“¡√âÕπ‰¥â¥’ ‰¡à·μ°ßà“¬ ¿“¬„π‡ªìπ ÿ≠≠“°“» ∫√√®ÿ·°ä ‰π‚μ√‡®π·≈–

·°ä Õ“√å°Õπ‡≈Á°πâÕ¬™à«¬ªÑÕß°—π°“√√–‡À‘¥·≈–‰ âÀ≈Õ¥√–‡∫‘¥

1.2 ‰ âÀ≈Õ¥  ∑”¥â«¬‚≈À–∑—ß ‡μπ ¡’§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“ Ÿß ®ÿ¥À≈Õ¡‡À≈« Ÿß À“ßà“¬ √“§“∂Ÿ°

‡¡◊ËÕ°√–· ‰øøÑ“‰À≈ºà“π‰ âÀ≈Õ¥®–‡°‘¥§«“¡√âÕπ Ÿß®π‡ª≈àß· ß «à“ßÕÕ°¡“‰¥â ∑’Ë©≈“°À√◊Õ∫π·ºàπªÑ“¬®–¡’

¢âÕ¡Ÿ≈√–∫ÿ≈—°…≥–‡©æ“–¢ÕßÀ≈Õ¥‰ø ‡™àπ °”≈—ß‰øøÑ“ „Àâ —ß‡°μ®”π«π«—μμå (W) ∑’ËÀ≈Õ¥

2. À≈Õ¥‡√◊Õß· ßÀ√◊ÕÀ≈Õ¥ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´πμå ‡ªìπÀ≈Õ¥‰ø∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√‡ª≈’Ë¬π√Ÿªæ≈—ßß“π

‰øøÑ“‡ªìπæ≈—ßß“π· ß‰¥â Ÿß°«à“À≈Õ¥‰ø∏√√¡¥“ „Àâ§«“¡ «à“ß¡“°°«à“À≈Õ¥‰ø∏√√¡¥“ª√–¡“≥ 5 ‡∑à“  ¡’Õ“¬ÿ

°“√„™âß“π¡“°°«à“À≈Õ¥‰ø∏√√¡¥“ 8 ‡∑à“ ·≈–™à«¬ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π‰¥â¡“°°«à“‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫À≈Õ¥™π‘¥‰ â∑’Ë

°”≈—ß‰øøÑ“‡∑à“°—π   à«πª√–°Õ∫¢ÕßÀ≈Õ¥ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´πμå¡’¥—ßπ’È

2.1 μ—«À≈Õ¥·≈–¢—È«À≈Õ¥  μ—«À≈Õ¥∑”¥â«¬·°â«∑π§«“¡√âÕπ ¿“¬„π‡ªìπ ÿ≠≠“°“» ∫√√®ÿ

‰Õª√Õ∑·≈–·°ä Õ“√å°Õπ‡≈Á°πâÕ¬ ¡’¢—È« 2 ¢—È« ∑’Ë¢—È«‰øøÑ“∑—Èß Õß¡’‰ âÀ≈Õ¥∑’Ë∑”®“°∑—ß ‡μπ º‘«¥â“π„π¢ÕßÀ≈Õ¥

©“∫‰«â¥â«¬ “√‡√◊Õß· ß (fluorescence coating) ‡ªìπ “√‡§¡’∑’Ë‡ª≈àß· ß‰¥â‡¡◊ËÕ°√–∑∫°—∫√—ß ’Õ—≈μ√“‰«‚Õ‡≈μ

 “√‡§¡’∑’Ë©“∫‰«â¢â“ßÀ≈Õ¥μà“ß™π‘¥°—π„Àâ ’¢Õß· ß·μ°μà“ß°—π ‡™àπ ∂â“©“∫¥â«¬·¡°π’‡´’¬¡ ∑—ß ‡μπ ‡√◊Õß· ß

„Àâ ’∑Õß·°¡øÑ“ ∂â“©“∫¥â«¬´‘ß§å´‘≈‘‡°μ„Àâ· ß ’‡¢’¬«

2.2  μ“√åμ‡μÕ√å  ∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ «‘μ™åμ—¥‰øÕ—μ‚π¡—μ‘ Õ“»—¬À≈—°°“√¢¬“¬μ—«¢Õß‚≈À–§Ÿà‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫

§«“¡√âÕπ ‡¡◊ËÕ‡ªî¥ «‘μ™å °√–· ‰øøÑ“®–‰À≈®“°·ºàπ‚≈À–§Ÿàºà“π·°ä Õ“√å°Õπ„π§√Õ∫·°â«‰ª¬—ß‚≈À–μ—«π”∑’Ë

ª≈“¬Õ’°¢â“ßÀπ÷Ëß ¢≥–∑’Ë°√–· ‰øøÑ“‰À≈ºà“π·°ä Õ“√å°Õπ®–∑”„Àâ‡°‘¥ª√–°“¬‰ø¢÷Èπ¡“ ·≈–∑”„Àâ·ºàπ‚≈À–

§Ÿà√âÕπ¢÷Èπ·≈â«ßÕ¡“·μ–°—∫Õ’°¢—È«Àπ÷Ëß‰¥â ∑”„Àâ°√–· ‰øøÑ“‰À≈ºà“π·ºàπ‚≈À–∑—Èß Õß‰ª Ÿà¢—È«À≈Õ¥‚¥¬‰¡àºà“π

·°ä Õ“√å°Õπ ®π°√–∑—ËßÀ≈Õ¥‰øμ‘¥ «à“ß §«“¡√âÕπ∫π·ºàπ‚≈À–®–≈¥≈ß ∑”„Àâ·ºàπ‚≈À–∑—Èß Õß·¬°ÕÕ°

®“°°—π
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ครูทบทวนบทเรียนเรื่องวงจรไฟฟ้า

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

1.	เครื่องใช้ไฟฟ้า

2.	หลอดไฟชนิดไส้

3.	หลอดเรืองแสง

4.	หลอดฟลูออเรสเซนต์

5.	สตาร์เตอร์

6.	แบลลัสต์

7.	ไส้หลอด

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	116-118

2.	ครูน�าหลอดไฟ	(ทั้งชนิดหลอดไส้และหลอด

ฟลูออเรสเซนต์)	 มาเป็นตัวอย่างแล้วช้ีให้ดู

ส่วนประกอบของหลอดไฟ

3.	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย

	 	 ค�ำถำมประกอบกำรอภิปรำย	:

	 	 -		หลอดไฟชนิดไส้และหลอดฟลูออเรส-

เซนต์เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

	 	 -	 ส่วนประกอบต่างๆ	 ของหลอดไฟมีอะไร

บ้าง	และท�าหน้าที่อะไร

	 	 -		ถ้าแก๊สภายในหลอดไฟเป็นแก๊สชนิดอื่น

จะมีผลอย่างไร

4.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นักเรียนศึกษาการประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าจาก

www.youtube.com	ค้นหา	“หลอดไฟฟ้า”	หรอื	

http://www.youtube.com/watch?v=UrDca

6R1N1Y

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน	 กลุ่มละ	 5-8	 คน	 เพื่อ

ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้า	 (ศึกษาวิธีประดิษฐ์จาก

หัวข้อ	ICT)

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I
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4. ‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“

‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“ ‡ªìπ‡§√◊ËÕßÕ”π«¬§«“¡ –¥«° ∫“¬  “¡“√∂‡ª≈’Ë¬π√Ÿªæ≈—ßß“π‰øøÑ“‡ªìπæ≈—ßß“π

√ŸªÕ◊ËπÊ μ“¡§«“¡μâÕß°“√‰¥â  ‡™àπ  ‡ª≈’Ë¬πæ≈—ßß“π‰øøÑ“‡ªìπæ≈—ßß“π· ß  æ≈—ßß“π§«“¡√âÕπ  æ≈—ßß“π°≈

æ≈—ßß“π‡ ’¬ß ´÷ËßºŸâ„™âμâÕß¡’§«“¡√Ÿâ®÷ß®–‡≈◊Õ°„™â ‰øøÑ“‰¥âÕ¬à“ß¡’§ÿ≥§à“ ª√–À¬—¥ ·≈–ª≈Õ¥¿—¬

4.1 ‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“∑’Ë„Àâ· ß «à“ß

Õÿª°√≥å‰øøÑ“∑’Ë‡ª≈’Ë¬πæ≈—ßß“π‰øøÑ“‡ªìπæ≈—ßß“π· ß «à“ß §◊Õ À≈Õ¥‰øøÑ“ À≈Õ¥‰øøÑ“∑’Ë„™â„π∫â“π

·∫àßÕÕ°‡ªìπ 2 ™π‘¥ ¥—ßπ’È

1. À≈Õ¥‰ø∏√√¡¥“À√◊ÕÀ≈Õ¥‰ø™π‘¥‰ â ‚¥¬π—°«‘∑¬“»“ μ√å ∑Õ¡—  ·Õ≈«“ ‡Õ¥‘ —π ‡ªìπºŸâª√–¥‘…∞å

À≈Õ¥‰øøÑ“„™â‡ªìπ§√—Èß·√° ¥â«¬°“√„™â§“√å∫Õπ‡ªìπ‰ âÀ≈Õ¥ ·≈–‰¥âæ—≤π“·≈–ª√—∫ª√ÿß¡“®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π∑’Ë „™â

«—μ∂ÿ™π‘¥Õ◊Ëπ∑”‡ªìπ‰ âÀ≈Õ¥ À≈Õ¥‰ø∏√√¡¥“¡’ à«πª√–°Õ∫¥—ßπ’È

1.1 À≈Õ¥·°â« ∑π§«“¡√âÕπ‰¥â¥’ ‰¡à·μ°ßà“¬ ¿“¬„π‡ªìπ ÿ≠≠“°“» ∫√√®ÿ·°ä ‰π‚μ√‡®π·≈–

·°ä Õ“√å°Õπ‡≈Á°πâÕ¬™à«¬ªÑÕß°—π°“√√–‡À‘¥·≈–‰ âÀ≈Õ¥√–‡∫‘¥

1.2 ‰ âÀ≈Õ¥  ∑”¥â«¬‚≈À–∑—ß ‡μπ ¡’§«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“ Ÿß ®ÿ¥À≈Õ¡‡À≈« Ÿß À“ßà“¬ √“§“∂Ÿ°

‡¡◊ËÕ°√–· ‰øøÑ“‰À≈ºà“π‰ âÀ≈Õ¥®–‡°‘¥§«“¡√âÕπ Ÿß®π‡ª≈àß· ß «à“ßÕÕ°¡“‰¥â ∑’Ë©≈“°À√◊Õ∫π·ºàπªÑ“¬®–¡’

¢âÕ¡Ÿ≈√–∫ÿ≈—°…≥–‡©æ“–¢ÕßÀ≈Õ¥‰ø ‡™àπ °”≈—ß‰øøÑ“ „Àâ —ß‡°μ®”π«π«—μμå (W) ∑’ËÀ≈Õ¥

2. À≈Õ¥‡√◊Õß· ßÀ√◊ÕÀ≈Õ¥ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´πμå ‡ªìπÀ≈Õ¥‰ø∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√‡ª≈’Ë¬π√Ÿªæ≈—ßß“π

‰øøÑ“‡ªìπæ≈—ßß“π· ß‰¥â Ÿß°«à“À≈Õ¥‰ø∏√√¡¥“ „Àâ§«“¡ «à“ß¡“°°«à“À≈Õ¥‰ø∏√√¡¥“ª√–¡“≥ 5 ‡∑à“  ¡’Õ“¬ÿ

°“√„™âß“π¡“°°«à“À≈Õ¥‰ø∏√√¡¥“ 8 ‡∑à“ ·≈–™à«¬ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π‰¥â¡“°°«à“‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫À≈Õ¥™π‘¥‰ â∑’Ë

°”≈—ß‰øøÑ“‡∑à“°—π   à«πª√–°Õ∫¢ÕßÀ≈Õ¥ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´πμå¡’¥—ßπ’È

2.1 μ—«À≈Õ¥·≈–¢—È«À≈Õ¥  μ—«À≈Õ¥∑”¥â«¬·°â«∑π§«“¡√âÕπ ¿“¬„π‡ªìπ ÿ≠≠“°“» ∫√√®ÿ

‰Õª√Õ∑·≈–·°ä Õ“√å°Õπ‡≈Á°πâÕ¬ ¡’¢—È« 2 ¢—È« ∑’Ë¢—È«‰øøÑ“∑—Èß Õß¡’‰ âÀ≈Õ¥∑’Ë∑”®“°∑—ß ‡μπ º‘«¥â“π„π¢ÕßÀ≈Õ¥

©“∫‰«â¥â«¬ “√‡√◊Õß· ß (fluorescence coating) ‡ªìπ “√‡§¡’∑’Ë‡ª≈àß· ß‰¥â‡¡◊ËÕ°√–∑∫°—∫√—ß ’Õ—≈μ√“‰«‚Õ‡≈μ

 “√‡§¡’∑’Ë©“∫‰«â¢â“ßÀ≈Õ¥μà“ß™π‘¥°—π„Àâ ’¢Õß· ß·μ°μà“ß°—π ‡™àπ ∂â“©“∫¥â«¬·¡°π’‡´’¬¡ ∑—ß ‡μπ ‡√◊Õß· ß

„Àâ ’∑Õß·°¡øÑ“ ∂â“©“∫¥â«¬´‘ß§å´‘≈‘‡°μ„Àâ· ß ’‡¢’¬«

2.2  μ“√åμ‡μÕ√å  ∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ «‘μ™åμ—¥‰øÕ—μ‚π¡—μ‘ Õ“»—¬À≈—°°“√¢¬“¬μ—«¢Õß‚≈À–§Ÿà‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫

§«“¡√âÕπ ‡¡◊ËÕ‡ªî¥ «‘μ™å °√–· ‰øøÑ“®–‰À≈®“°·ºàπ‚≈À–§Ÿàºà“π·°ä Õ“√å°Õπ„π§√Õ∫·°â«‰ª¬—ß‚≈À–μ—«π”∑’Ë

ª≈“¬Õ’°¢â“ßÀπ÷Ëß ¢≥–∑’Ë°√–· ‰øøÑ“‰À≈ºà“π·°ä Õ“√å°Õπ®–∑”„Àâ‡°‘¥ª√–°“¬‰ø¢÷Èπ¡“ ·≈–∑”„Àâ·ºàπ‚≈À–

§Ÿà√âÕπ¢÷Èπ·≈â«ßÕ¡“·μ–°—∫Õ’°¢—È«Àπ÷Ëß‰¥â ∑”„Àâ°√–· ‰øøÑ“‰À≈ºà“π·ºàπ‚≈À–∑—Èß Õß‰ª Ÿà¢—È«À≈Õ¥‚¥¬‰¡àºà“π

·°ä Õ“√å°Õπ ®π°√–∑—ËßÀ≈Õ¥‰øμ‘¥ «à“ß §«“¡√âÕπ∫π·ºàπ‚≈À–®–≈¥≈ß ∑”„Àâ·ºàπ‚≈À–∑—Èß Õß·¬°ÕÕ°

®“°°—π
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2.3 ·∫≈≈— μå  ¡’≈—°…≥–‚§√ß √â“ß§≈â“¬À¡âÕ·ª≈ß‰øøÑ“ §◊Õ¡’¢¥≈«¥æ—πÕ¬Ÿà∫π·°π‡À≈Á° ∑”Àπâ“∑’Ë

‡Àπ’Ë¬«π”„Àâ‡°‘¥§«“¡μà“ß»—°¬å Ÿß∑’Ë¢—È«À≈Õ¥ ®π∑”„ÀâÕ‘‡≈Á°μ√ÕπÕ‘ √–∑’ËÕ¬Ÿà „πÀ≈Õ¥‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ª™π‰Õª√Õ∑∑’Ë

∫√√®ÿ„πÀ≈Õ¥ ·≈â«‡°‘¥√—ß ’Õ—≈μ√“‰«‚Õ‡≈μ∑”„Àâ “√‡√◊Õß· ß∑’Ë‡§≈◊Õ∫Õ¬Ÿà∫πÀ≈Õ¥‡°‘¥°“√‡√◊Õß· ß¢÷Èπ

°“√∑”ß“π¢ÕßÀ≈Õ¥ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´πμå  ‡¡◊ËÕ°¥ «‘μ™å‡æ◊ËÕ‡ªî¥‰øÀ√◊Õªî¥«ß®√‰øøÑ“  μ“√åμ‡μÕ√å®–

μàÕ«ß®√‰øøÑ“Õ¬à“ß√«¥‡√Á« ∑”„Àâ·∫≈≈— μå¡’§«“¡μà“ß»—°¬å Ÿß ¢≥–‡¥’¬«°—π¢—È«‰øøÑ“¡’°√–· ‰øøÑ“‰À≈ºà“π

‰ âÀ≈Õ¥∑—Èß Õß‚¥¬‰¡àºà“π μ“√åμ‡μÕ√å   μ“√åμ‡μÕ√åμ—¥«ß®√‰øøÑ“∑”„Àâ ‰ âÀ≈Õ¥∑—Èß Õß¥—∫ ·μà¡’°√–· ‰øøÑ“

‰À≈ºà“π‰ âÀ≈Õ¥‰¥â  ∑”„ÀâÕ‘‡≈Á°μ√ÕπæÿàßÕÕ°¡“™π°—∫Õ–μÕ¡¢Õß‰Õª√Õ∑ ‡°‘¥‡ªìπ√—ß ’Õ—≈μ√“‰«‚Õ‡≈μ‰ª

°√–∑∫°—∫ “√‡√◊Õß· ß∑’Ë©“∫‰«â¢â“ßÀ≈Õ¥  “√‡√◊Õß· ß®–¥Ÿ¥°≈◊π√—ß ’Õ—≈μ√“‰«‚Õ‡≈μ·≈â«ª≈àÕ¬· ß «à“ß

ÕÕ°¡“

ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢ÕßÀ≈Õ¥ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´πμå ¡’¥—ßπ’È

1. „Àâ· ß «à“ß‰¥â¡“°°«à“À≈Õ¥‰ø∏√√¡¥“ª√–¡“≥ 5 ‡∑à“

2. ¡’Õ“¬ÿ°“√„™âß“ππ“π°«à“À≈Õ¥‰ø∏√√¡¥“ª√–¡“≥ 8 ‡∑à“

3. „Àâ· ß°√–®“¬‰¥â∑—Ë«∂÷ß ‰¡à√«¡‡ªìπ®ÿ¥

4. ¡’À≈“¬ ’ ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫ “√‡√◊Õß· ß∑’Ë©“∫‰«â

5. ‰¡à√âÕπ¡“°‡∑à“°—∫À≈Õ¥‰ø∏√√¡¥“

√Ÿª·∫∫¢ÕßÀ≈Õ¥ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´πμå  ªí®®ÿ∫—π¡’°“√æ—≤π“À≈Õ¥ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´πμå·∫∫„À¡àÕ’° 2 ·∫∫ §◊Õ

1. À≈Õ¥ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´πμå∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ŸßÀ√◊Õ∑’Ë‡√’¬°«à“À≈Õ¥ºÕ¡  ́ ÷Ëßª√–À¬—¥æ≈—ßß“π‰¥â¡“°°«à“

À≈Õ¥ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´πμå∏√√¡¥“

2. À≈Õ¥§Õ¡·æ§ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´πμå (CFL) À√◊ÕÀ≈Õ¥μ–‡°’¬∫ ¡’√“§“§àÕπ¢â“ß·æß ·μà§ÿâ¡§à“„π

√–¬–¬“« Õ’°∑—Èßª√–À¬—¥æ≈—ßß“π‰¥â¡“°°«à“ ·≈–Õ“¬ÿ°“√„™âß“π°Á¡“°°«à“¥â«¬ ‚¥¬∑—Ë«‰ª¡’ 2 ·∫∫ §◊Õ

·∫∫¢—È«‡°≈’¬«·≈–·∫∫¢—È«‡ ’¬∫

‰ âÀ≈Õ¥

√—ß ’Õ—≈μ√“‰«‚Õ‡≈μ

Õ–μÕ¡¢Õß‰Õª√Õ∑ “√‡√◊Õß· ß
Õ‘‡≈Á°μ√Õπ

√Ÿª∑’Ë 3.35  à«πª√–°Õ∫¢ÕßÀ≈Õ¥ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´πμå

 √ÿª≈”¥—∫¢—ÈπμÕπ°“√∑”ß“π¢ÕßÀ≈Õ¥ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´πμå ‰¥â¥—ßπ’È

°√–μÿâπ ª≈àÕ¬ ‡ª≈àß· ß
æ≈—ßß“π‰øøÑ“ ‰Õª√Õ∑ √—ß ’Õ—≈μ√“‰«‚Õ‡≈μ  “√‡√◊Õß· ß æ≈—ßß“π· ß «à“ß

μ°°√–∑∫

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3118

  °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 7

®ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢ÕßÀ≈Õ¥‰ø 3 ™π‘¥ §◊Õ À≈Õ¥‰ø∏√√¡¥“ À≈Õ¥ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´πμå ·≈–

À≈Õ¥§Õ¡·æ§ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´πμå

¢âÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ À≈Õ¥‰ø∏√√¡¥“ À≈Õ¥ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´πμå §Õ¡·æ§ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´πμå

1. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß· ß

2. ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π

3. Õ“¬ÿ°“√„™âß“π

4. °“√μ‘¥μ—Èß

„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

√Ÿª∑’Ë 3.36 À≈Õ¥§Õ¡·æ§ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´πμå

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3118

  °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 7

®ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢ÕßÀ≈Õ¥‰ø 3 ™π‘¥ §◊Õ À≈Õ¥‰ø∏√√¡¥“ À≈Õ¥ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´πμå ·≈–

À≈Õ¥§Õ¡·æ§ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´πμå

¢âÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ À≈Õ¥‰ø∏√√¡¥“ À≈Õ¥ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´πμå §Õ¡·æ§ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´πμå

1. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß· ß

2. ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π

3. Õ“¬ÿ°“√„™âß“π

4. °“√μ‘¥μ—Èß

„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

√Ÿª∑’Ë 3.36 À≈Õ¥§Õ¡·æ§ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´πμå

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 119

4.2 ‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“∑’Ë„Àâ§«“¡√âÕπ

‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ë‡ª≈’Ë¬πæ≈—ßß“π‰øøÑ“‡ªìπ§«“¡√âÕπ ¡’ à«πª√–°Õ∫∑’Ë ”§—≠§◊Õ

1. ¢¥≈«¥§«“¡√âÕπ ‡™àπ ≈«¥π‘‚§√¡ ‡ªìπ‚≈À–º ¡√–À«à“ßπ‘°‡°‘≈°—∫‚§√‡¡’¬¡ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’ ¡∫—μ‘¥â“π

μâ“π∑“π‰øøÑ“ Ÿß ®ÿ¥À≈Õ¡‡À≈« Ÿß ·≈–‡°‘¥§«“¡√âÕπ Ÿß

2.  «‘μ™å§«“¡√âÕπ À√◊Õ∑’Ë‡√’¬°«à“ μ—«§«∫§ÿ¡Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ (thermostat) ª√–°Õ∫¥â«¬·ºàπ‚≈À–§Ÿà∑’Ë

μà“ß™π‘¥°—πª√–°∫μ‘¥°—π ‡¡◊ËÕ„Àâ§«“¡√âÕπ°—∫·ºàπ‚≈À–§Ÿà „πª√‘¡“≥∑’Ë‡∑à“°—π®–¢¬“¬μ—«‰¥â·μ°μà“ß°—π

·ºàπ‚≈À–§Ÿà®÷ß‚§âßßÕ‡¡◊ËÕÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ÿß¢÷Èπ ∑”„Àâ·¬°ÕÕ°®“°®ÿ¥ —¡º—  °√–· ‰øøÑ“®÷ß‰À≈ºà“π‰¡à‰¥â ‡¡◊ËÕ·ºàπ‚≈À–

‡¬Áπ≈ß®–‡∫π°≈—∫¡“μ”·Àπàß‡¥‘¡ ·≈– —¡º— °—∫®ÿ¥ —¡º— „À¡àÕ’° ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“ª√–‡¿∑„Àâ§«“¡√âÕπ‚¥¬

∑—Ë«Ê ‰ª®–μâÕß„™âæ≈—ßß“π‰øøÑ“¡“°‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥â§«“¡√âÕπ Ÿß ¥—ßπ—ÈπºŸâ„™â‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“ª√–‡¿∑π’È®–μâÕß√–¡—¥√–«—ß

„π‡√◊ËÕß§«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢ÕßºŸâ„™â

 °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 8

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. ®“°√Ÿª  ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“™π‘¥„¥∫â“ß∑’Ë„Àâ§«“¡√âÕπ

2. ®“°√Ÿª ‡¡◊ËÕ¢¥≈«¥§«“¡μâ“π∑“π Ÿß —¡º— °—∫À¡âÕ‚≈À–®–‡°‘¥Õ—πμ√“¬À√◊Õ‰¡à ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

3. ‡μ“√’¥‰øøÑ“¡’ «‘μ™å§«“¡√âÕπ∑”Àπâ“∑’ËÕ¬à“ß‰√ ·≈–‡√’¬°«à“Õ–‰√

4. ‡æ◊ËÕ§«“¡ª≈Õ¥¿—¬À≈—ß®“°‡≈‘°„™â‡μ“‰øøÑ“μâ¡πÈ”·≈â«§«√∑”Õ¬à“ß‰√

5.  “¬‰øøÑ“∑’Ë„™â°—∫‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ë„Àâ§«“¡√âÕππ—Èπ§«√¡’≈—°…≥–æ‘‡»…Õ¬à“ß‰√

(°) (¢) (§)

(ß) (®) (©)

À¡âÕ‚≈À–

 ¢¥≈«¥§«“¡μâ“π∑“π Ÿß —¡º— °—∫À¡âÕ

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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Innovation

	 ครูถามนักเรียน	 “นอกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทีใ่ห้แสงสว่างแล้วยงัมเีครือ่งใช้ไฟฟ้าประเภท

ไหนอีก”	

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

1.	ขดลวดความร้อน

2.	ตัวควบคุมอุณหภูมิ	(thermostat)

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	119-120

2.	ครูอธิบายหลักการท�างานของตัวควบคุม

อุณหภูมิ

3.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นักเรียนสืบค้นเกี่ยวกับการท�างานของตัว

ควบคุมอุณหภูมิจาก	search	engine	ต่างๆ

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ใหนั้กเรยีนท�าแผนภาพอธบิายการท�างานของ

ตัวควบคุมอุณหภูมิที่ได้สืบค้นมา	โดยประกอบ

ด้วยรูปภาพ	 การอธิบายส่วนประกอบ	 และ

การท�างาน

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I



«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3120

·∫μ‡μÕ√’Ë

·ª√ß‚≈À–

¢¥≈«¥
·¡à‡À≈Á°

·À«π

S

N

4.3 ‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“∑’Ë„Àâæ≈—ßß“π°≈

‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ë„Àâæ≈—ßß“π°≈ª√–°Õ∫¥â«¬¡Õ‡μÕ√å·≈–‡§√◊ËÕß§«∫§ÿ¡§«“¡‡√Á« °“√∑”„Àâ‡§√◊ËÕßÀ¡ÿπ

™â“À√◊Õ‡√Á«π—Èπ∑”‰¥â‚¥¬°“√‡æ‘Ë¡À√◊Õ≈¥§«“¡μâ“π∑“π¿“¬„π‡§√◊ËÕß  ´÷Ëß¡’º≈μàÕª√‘¡“≥°√–· ‰øøÑ“∑’Ë ‰À≈ºà“π

‡§√◊ËÕß ·≈–∑”„Àâ§«“¡‡√Á«‡ª≈’Ë¬π‰ª‰¥â

¡Õ‡μÕ√å  ‡ªìπÕÿª°√≥å∑’Ë‡ª≈’Ë¬πæ≈—ßß“π‰øøÑ“‡ªìπæ≈—ßß“π°≈ ∑”ß“πμ√ß°—π¢â“¡°—∫‰¥π“‚¡ ´÷Ëß®–‰¥â

»÷°…“°“√∑”ß“π¢Õß¡Õ‡μÕ√å®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 3.7

°‘®°√√¡∑’Ë 3.7 »÷°…“°“√∑”ß“π¢Õß¡Õ‡μÕ√å

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

‡æ◊ËÕ»÷°…“°“√∑”ß“π¢Õß¡Õ‡μÕ√å

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

√“¬°“√ ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. °√–∫–∂à“π‰ø©“¬æ√âÕ¡∂à“π 4 °âÕπ 1 ™ÿ¥

2. ‡§√◊ËÕß°”‡π‘¥‰øøÑ“Õ¬à“ßßà“¬ 1 ™ÿ¥

3.  “¬‰øæ√âÕ¡§≈‘ªª“°®√–‡¢â 2 ‡ âπ

«‘∏’∑¥≈Õß

1. ª√–°Õ∫¡Õ‡μÕ√å®“°™ÿ¥‡§√◊ËÕß°”‡π‘¥‰øøÑ“Õ¬à“ßßà“¬

∫π∞“πæ≈“ μ‘° ‚¥¬°“√«“ß¢¥≈«¥ ’Ë‡À≈’Ë¬¡√–À«à“ß

·∑àß·¡à‡À≈Á° 2 ·∑àß ́ ÷Ëß«“ß‰«âμ√ß¢â“¡°—π „Àâ¢—È«·¡à‡À≈Á°

μà“ß°—π À—π‡¢â“À“°—π∫π‡À≈Á°√Ÿªμ—«¬Ÿ ¥—ß√Ÿª

√Ÿª∑’Ë 3.37 ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ë„Àâæ≈—ßß“π°≈

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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ครูซักถามนักเรียน

	 ค�ำถำม	:	

	 	 -	 เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทที่หมุนได้มีการ

เปล่ียนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานชนิด

ใด

	 	 -	 อุปกรณ์ใดที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็น

พลังงานกล

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

1.	มอเตอร์	(motor)

2.	มอเตอร์เหนี่ยวน�า

3.	มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	120-121

2.	ครูอธิบายหลักการท�างานของมอเตอร์

3.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นักเรียนสืบค้นเกี่ยวกับการท�างานของ

มอเตอร์จาก	search	engine	ต่างๆ

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ให้นกัเรยีนท�าแผนภาพอธบิายการท�างานของ

มอเตอร์ทีไ่ด้สบืค้นมา	โดยประกอบด้วยรปูภาพ

การอธิบายส่วนประกอบ	และการท�างาน

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I

	 มอเตอร์	 คือ	 อุปกรณ์ท่ีท�าหน้าท่ีเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลในรูปของ			

การหมุน	มีส่วนประกอบที่ส�าคัญ	2	ส่วน	คือ	แม่เหล็กถาวรและขดลวดตัวน�า	

	 มอเตอรม์	ี2	ประเภท	คอื	มอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรง	(direct	current	motor)	เปน็มอเตอร์

ทีต่อ้งใชก้บัแหลง่จา่ยไฟฟา้กระแสตรง	(direct	current	source)	เปน็มอเตอรแ์บบเบ้ืองต้น

ที่ถูกผลิตมาใช้งาน	และมอเตอร์กระแสสลับ	(alternating	current	motor)	เป็นมอเตอร์ที่

ต้องใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ	 (alternating	 current	 source)	 มอเตอร์ชนิดน้ีถูก

พัฒนามาจากมอเตอร์กระแสตรงเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)L

		ตัวอย่ำงเว็บไซต์	:

-	 www.jobup.com/.../showarticle.asp?id

-	 www.oknation.net/blog/print.php?id

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L



«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3120

·∫μ‡μÕ√’Ë

·ª√ß‚≈À–

¢¥≈«¥
·¡à‡À≈Á°

·À«π

S

N

4.3 ‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“∑’Ë„Àâæ≈—ßß“π°≈

‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ë„Àâæ≈—ßß“π°≈ª√–°Õ∫¥â«¬¡Õ‡μÕ√å·≈–‡§√◊ËÕß§«∫§ÿ¡§«“¡‡√Á« °“√∑”„Àâ‡§√◊ËÕßÀ¡ÿπ

™â“À√◊Õ‡√Á«π—Èπ∑”‰¥â‚¥¬°“√‡æ‘Ë¡À√◊Õ≈¥§«“¡μâ“π∑“π¿“¬„π‡§√◊ËÕß  ´÷Ëß¡’º≈μàÕª√‘¡“≥°√–· ‰øøÑ“∑’Ë ‰À≈ºà“π

‡§√◊ËÕß ·≈–∑”„Àâ§«“¡‡√Á«‡ª≈’Ë¬π‰ª‰¥â

¡Õ‡μÕ√å  ‡ªìπÕÿª°√≥å∑’Ë‡ª≈’Ë¬πæ≈—ßß“π‰øøÑ“‡ªìπæ≈—ßß“π°≈ ∑”ß“πμ√ß°—π¢â“¡°—∫‰¥π“‚¡ ´÷Ëß®–‰¥â

»÷°…“°“√∑”ß“π¢Õß¡Õ‡μÕ√å®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 3.7

°‘®°√√¡∑’Ë 3.7 »÷°…“°“√∑”ß“π¢Õß¡Õ‡μÕ√å

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

‡æ◊ËÕ»÷°…“°“√∑”ß“π¢Õß¡Õ‡μÕ√å

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

√“¬°“√ ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. °√–∫–∂à“π‰ø©“¬æ√âÕ¡∂à“π 4 °âÕπ 1 ™ÿ¥

2. ‡§√◊ËÕß°”‡π‘¥‰øøÑ“Õ¬à“ßßà“¬ 1 ™ÿ¥

3.  “¬‰øæ√âÕ¡§≈‘ªª“°®√–‡¢â 2 ‡ âπ

«‘∏’∑¥≈Õß

1. ª√–°Õ∫¡Õ‡μÕ√å®“°™ÿ¥‡§√◊ËÕß°”‡π‘¥‰øøÑ“Õ¬à“ßßà“¬

∫π∞“πæ≈“ μ‘° ‚¥¬°“√«“ß¢¥≈«¥ ’Ë‡À≈’Ë¬¡√–À«à“ß

·∑àß·¡à‡À≈Á° 2 ·∑àß ́ ÷Ëß«“ß‰«âμ√ß¢â“¡°—π „Àâ¢—È«·¡à‡À≈Á°

μà“ß°—π À—π‡¢â“À“°—π∫π‡À≈Á°√Ÿªμ—«¬Ÿ ¥—ß√Ÿª

√Ÿª∑’Ë 3.37 ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ë„Àâæ≈—ßß“π°≈

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 121

„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

2. μàÕ·ª√ß‚≈À–„Àâ —¡º— °—∫ à«π∑’Ë‡ªìπ·À«π¢Õß¢¥≈«¥

3. μàÕ “¬‰ø®“°·∫μ‡μÕ√’Ë‡¢â“°—∫·ª√ß‚≈À–∑—Èß Õß¢â“ß  —ß‡°μ°“√À¡ÿπ¢Õß¢¥≈«¥

4.  ≈—∫ “¬‰ø∑’ËμàÕ‡¢â“°—∫¢—È«·∫μ‡μÕ√’Ë ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°“√À¡ÿπ¢Õß¢¥≈«¥°—∫§√—Èß·√°°àÕπ ≈—∫ “¬‰ø

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

°“√À¡ÿπ¢Õß¢¥≈«¥∑’Ë —ß‡°μ‰¥â

‡¡◊ËÕμàÕ “¬‰ø‡¢â“°—∫·∫μ‡μÕ√’Ë ‡¡◊ËÕ ≈—∫ “¬‰ø°—∫¢—È«·∫μ‡μÕ√’Ë

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡
1. ‡¡◊ËÕμàÕ “¬‰ø®“°·∫μ‡μÕ√’Ë‡¢â“°—∫¢¥≈«¥ ’Ë‡À≈’Ë¬¡π—Èπ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÕ¬à“ß‰√
2. Õÿª°√≥å∑’Ë‡ª≈’Ë¬πæ≈—ßß“π‰øøÑ“‡ªìπæ≈—ßß“π°≈‡√’¬°«à“Õ–‰√
3. ®ß¬°μ—«Õ¬à“ß‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ë¡’¡Õ‡μÕ√å‡ªìπÕß§åª√–°Õ∫¡“ 5 ™π‘¥
4. ∑à“π§‘¥«à“ “‡Àμÿ„¥∑’Ë∑”„Àâ¢¥≈«¥ ’Ë‡À≈’Ë¬¡À¡ÿπ√Õ∫·°π‰¥â
5. º≈®“°°“√∑”°‘®°√√¡‰¥â¢âÕ √ÿªÕ¬à“ß‰√

®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 3.7 ‰¥â¢âÕ √ÿª‡°’Ë¬«°—∫°“√À¡ÿπ¢Õß¢¥≈«¥·≈–À≈—°°“√∑”ß“π¢Õß¡Õ‡μÕ√å¥—ßπ’È
1. ‡¡◊ËÕ„Àâ°√–· ‰øøÑ“ºà“π¢¥≈«¥ ’Ë‡À≈’Ë¬¡∑’ËÕ¬Ÿà√–À«à“ß·¡à‡À≈Á°∑’ËÀ—π¢—È«μà“ß°—π‡¢â“À“°—π ¢¥≈«¥®–

À¡ÿπ‰¥â
2. ¡Õ‡μÕ√å‡ªìπÕÿª°√≥å∑’Ë‡ª≈’Ë¬πæ≈—ßß“π‰øøÑ“‡ªìπæ≈—ßß“π°≈
‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ë‡ª≈’Ë¬πæ≈—ßß“π‰øøÑ“‡ªìπæ≈—ßß“π°≈ ‰¥â·°à ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ëª√–°Õ∫¥â«¬¡Õ‡μÕ√å∑ÿ°

™π‘¥ ¡Õ‡μÕ√åª√–°Õ∫¥â«¬¢¥≈«¥„π π“¡·¡à‡À≈Á° ‡¡◊ËÕ„Àâ°√–· ‰øøÑ“‰À≈ºà“π„π¢¥≈«¥®–‡°‘¥ π“¡·¡à‡À≈Á°
‰øøÑ“‡Àπ’Ë¬«π”¢÷Èπ‚¥¬√Õ∫¢¥≈«¥ ´÷Ëß®–º≈—°°—∫ π“¡·¡à‡À≈Á°∂“«√ ∑”„Àâ¢¥≈«¥À¡ÿπ‰¥â ‡¡◊ËÕπ”¡Õ‡μÕ√å‰ªμàÕ
°—∫‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“ ‡™àπ æ—¥≈¡ ∑”„Àâ„∫æ—¥À√◊ÕÕÿª°√≥å¢Õß‡§√◊ËÕß‡°‘¥°“√‡§≈◊ËÕπ∑’ËÀ√◊ÕÀ¡ÿπ‰¥â ´÷Ëß„™â ‰¥â°—∫
‰øøÑ“°√–·  ≈—∫À√◊Õ‰øøÑ“°√–· μ√ß°Á‰¥â

¡Õ‡μÕ√å‡Àπ’Ë¬«π” Õ“®‡√’¬°«à“ ¡Õ‡μÕ√å‰øøÑ“°√–·  ≈—∫ ‡ªìπ¡Õ‡μÕ√å∑’Ë„™â°—∫‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“„π∫â“π
‡¡◊ËÕ°√–· ‰øøÑ“ ≈—∫‡¢â“ Ÿà¢¥≈«¥·¡à‡À≈Á°®–‡°‘¥ π“¡·¡à‡À≈Á°™π‘¥ ≈—∫¢÷Èπ ‡Àπ’Ë¬«π”„Àâ‡°‘¥°√–· ‰øøÑ“„π
·∑àß‚≈À–·°πÀ¡ÿπ  °√–· ‰øøÑ“π’È¡’º≈„Àâ‡°‘¥ π“¡·¡à‡À≈Á°´÷Ëß®–º≈—°¢—È«·¡à‡À≈Á°∑’ËÕ¬Ÿà√Õ∫Ê ∑”„Àâ·°πÀ¡ÿπ‰¥â
¡Õ‡μÕ√å™π‘¥π’È‡ªìπ¡Õ‡μÕ√å∑’Ë‰¡àμâÕß„™â·ª√ß‚≈À–„Àâ¬ÿàß¬“° ‡ªìπ∑’Ëπ‘¬¡„™â°—πÕ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π

„πªí®®ÿ∫—π¡’¢à“«„πÀπ—ß ◊Õæ‘¡æå‡°’Ë¬«°—∫Õ—πμ√“¬∑’Ë‡°‘¥®“°°“√„™â¡Õ‡μÕ√å¡“°¡“¬ ‡π◊ËÕß®“° à«π„À≠à
‡ªìπ°“√„™âß“πª√–‡¿∑∫¥À√◊Õªíòπ ‡™àπ ‡§√◊ËÕß∫¥À¡Ÿ ‡§√◊ËÕß∫¥πÈ”æ√‘° ÷́ËßºŸâ „™âμâÕß„™â„Àâ∂Ÿ°«‘∏’ ·≈–¡’§«“¡

√–¡—¥√–«—ß„π°“√„™âß“π‡ªìπÕ¬à“ß¡“°

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
173
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ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม	(ตามกลุ่มการทดลอง)	เกี่ยวกับการท�างานของมอเตอร์

-		นักเรียนได้ท�าอะไรบ้าง

-		นักเรียนรู้อะไรบ้าง

-		สิ่งที่นักเรียนต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมคืออะไร	และจะด�าเนินการอย่างไร

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L



«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3122

4.4 ‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“∑’Ë„Àâæ≈—ßß“π‡ ’¬ß

‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ë‡ª≈’Ë¬πæ≈—ßß“π‰øøÑ“‡ªìπæ≈—ßß“π‡ ’¬ß ‡™àπ ‡§√◊ËÕß√—∫«‘∑¬ÿ ‡§√◊ËÕß∫—π∑÷°‡ ’¬ß

‡§√◊ËÕß¢¬“¬‡ ’¬ß ‚∑√∑—»πå ·≈–§Õ¡æ‘«‡μÕ√å

Õÿª°√≥å∑’Ë ”§—≠„π‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ë‡ª≈’Ë¬πæ≈—ßß“π‰øøÑ“‡ªìπæ≈—ßß“π‡ ’¬ß§◊Õ

1. ‰¡‚§√‚øπ ‡ªìπÕÿª°√≥å∑’Ë‡ª≈’Ë¬πæ≈—ßß“π‡ ’¬ß‡ªìπ —≠≠“≥‰øøÑ“

2. ≈”‚æß ‡ªìπÕÿª°√≥å∑’Ë‡ª≈’Ë¬π —≠≠“≥‰øøÑ“‡ªìπæ≈—ßß“π‡ ’¬ß

‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∫“ß™π‘¥ “¡“√∂‡ª≈’Ë¬πæ≈—ßß“π‰øøÑ“‡ªìπ‡ ’¬ß·≈–¿“æ‰¥âæ√âÕ¡°—π ‡™àπ ‚∑√∑—»πå

§Õ¡æ‘«‡μÕ√å

‡§√◊ËÕß√—∫«‘∑¬ÿ ‡ªìπ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ë‡ª≈’Ë¬πæ≈—ßß“π‰øøÑ“‡ªìπæ≈—ßß“π‡ ’¬ß‚¥¬√—∫§≈◊Ëπ«‘∑¬ÿ®“° ∂“π’ àß

¿“¬„π‡§√◊ËÕß√—∫®–¡’Õÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å¢¬“¬ —≠≠“≥‡ ’¬ß∑’ËÕ¬Ÿà „π√Ÿª¢Õß —≠≠“≥‰øøÑ“„Àâ·√ß¢÷Èπ®π

‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–∑”„Àâ≈”‚æß —Ëπ –‡∑◊Õπ‡ªìπ‡ ’¬ß ¥—ß√Ÿª∑’Ë 3.39

§≈◊Ëπ«‘∑¬ÿ

‡ ’¬ß

‡ ’¬ß

¢¬“¬√—∫·≈–‡≈◊Õ° ∂“π’

‡ “Õ“°“»

√Ÿª∑’Ë 3.39 À≈—°°“√∑”ß“π¢Õß‡§√◊ËÕß√—∫«‘∑¬ÿ

√Ÿª∑’Ë 3.38 ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ë„Àâæ≈—ßß“π‡ ’¬ß

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
174
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ครูซักถามนักเรียน

	 ค�ำถำม	:	

	 	 -	 เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทเปลี่ยนพลังงาน

ไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงคือเครื่องใช้

ไฟฟ้าชนิดใด

	 	 -		อุปกรณ์ชนิดใดที่เปล่ียนพลังงานไฟฟ้า

เป็นพลังงานเสียง

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

1.	เครื่องรับวิทยุ

2.	เครื่องบันทึกเสียง

3.	เครื่องขยายเสียง

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	122-123

2.	ครูอธิบายหลักการท�างานของเครื่องใช้

ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียง

3.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นักเรียนสืบค้นเกี่ยวกับหลักการท�างานของ

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียงจาก	 search	

engine	ต่างๆ

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ให้นกัเรยีนท�าแผนภาพอธบิายหลกัการท�างาน

ของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียงท่ีได้

สบืค้นมา	โดยประกอบด้วยรปูภาพ	การอธบิาย

ส่วนประกอบ	และการท�างาน

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I

อุปกรณ์ที่ส�าคัญในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยน

พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงมีดังนี้	

1.	ไมโครโฟน	 4.	เครื่องบันทึกเสียง

2.	ล�าโพง	 5.	เครื่องขยายเสียง

3.	เครื่องรับวิทยุ

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)L

		ตัวอย่ำงเว็บไซต์	:

-		www.jobup.com/.../showarticle.asp?id

-		www.oknation.net/blog/print.php?id

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L
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4.4 ‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“∑’Ë„Àâæ≈—ßß“π‡ ’¬ß

‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ë‡ª≈’Ë¬πæ≈—ßß“π‰øøÑ“‡ªìπæ≈—ßß“π‡ ’¬ß ‡™àπ ‡§√◊ËÕß√—∫«‘∑¬ÿ ‡§√◊ËÕß∫—π∑÷°‡ ’¬ß

‡§√◊ËÕß¢¬“¬‡ ’¬ß ‚∑√∑—»πå ·≈–§Õ¡æ‘«‡μÕ√å

Õÿª°√≥å∑’Ë ”§—≠„π‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ë‡ª≈’Ë¬πæ≈—ßß“π‰øøÑ“‡ªìπæ≈—ßß“π‡ ’¬ß§◊Õ

1. ‰¡‚§√‚øπ ‡ªìπÕÿª°√≥å∑’Ë‡ª≈’Ë¬πæ≈—ßß“π‡ ’¬ß‡ªìπ —≠≠“≥‰øøÑ“

2. ≈”‚æß ‡ªìπÕÿª°√≥å∑’Ë‡ª≈’Ë¬π —≠≠“≥‰øøÑ“‡ªìπæ≈—ßß“π‡ ’¬ß

‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∫“ß™π‘¥ “¡“√∂‡ª≈’Ë¬πæ≈—ßß“π‰øøÑ“‡ªìπ‡ ’¬ß·≈–¿“æ‰¥âæ√âÕ¡°—π ‡™àπ ‚∑√∑—»πå

§Õ¡æ‘«‡μÕ√å

‡§√◊ËÕß√—∫«‘∑¬ÿ ‡ªìπ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ë‡ª≈’Ë¬πæ≈—ßß“π‰øøÑ“‡ªìπæ≈—ßß“π‡ ’¬ß‚¥¬√—∫§≈◊Ëπ«‘∑¬ÿ®“° ∂“π’ àß

¿“¬„π‡§√◊ËÕß√—∫®–¡’Õÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å¢¬“¬ —≠≠“≥‡ ’¬ß∑’ËÕ¬Ÿà „π√Ÿª¢Õß —≠≠“≥‰øøÑ“„Àâ·√ß¢÷Èπ®π

‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–∑”„Àâ≈”‚æß —Ëπ –‡∑◊Õπ‡ªìπ‡ ’¬ß ¥—ß√Ÿª∑’Ë 3.39

§≈◊Ëπ«‘∑¬ÿ

‡ ’¬ß

‡ ’¬ß

¢¬“¬√—∫·≈–‡≈◊Õ° ∂“π’

‡ “Õ“°“»

√Ÿª∑’Ë 3.39 À≈—°°“√∑”ß“π¢Õß‡§√◊ËÕß√—∫«‘∑¬ÿ

√Ÿª∑’Ë 3.38 ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ë„Àâæ≈—ßß“π‡ ’¬ß
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‡§√◊ËÕß∫—π∑÷°‡ ’¬ß  ‡ªìπ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ë‡ª≈’Ë¬πæ≈—ßß“π‰øøÑ“‡ªìπæ≈—ßß“π‡ ’¬ß‚¥¬„™â ‰¡‚§√‚øπ

‡ª≈’Ë¬π‡ ’¬ßæŸ¥À√◊Õ‡ ’¬ß√âÕß‡ªìπ —≠≠“≥‰øøÑ“ ·≈â«∫—π∑÷° —≠≠“≥‰øøÑ“≈ß·∂∫∫—π∑÷°‡ ’¬ß„π√Ÿª¢Õß

 —≠≠“≥·¡à‡À≈Á° ‡¡◊ËÕπ”·∂∫∫—π∑÷°‡ ’¬ß∑’Ë∫—π∑÷°¡“‡≈àπ  —≠≠“≥·¡à‡À≈Á°®–∂Ÿ°‡ª≈’Ë¬π‡ªìπ —≠≠“≥‰øøÑ“ ·≈â«

¢¬“¬„Àâ·√ß¢÷Èπ®πæÕ∑’Ë®–∑”„Àâ≈”‚æß —Ëπ –‡∑◊Õπ‡ªìπ‡ ’¬ßÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ¥—ß√Ÿª∑’Ë 3.40 ·≈– 3.41

√Ÿª 3.40 °“√‡ª≈’Ë¬πæ≈—ßß“π¢Õß‡§√◊ËÕß∫—π∑÷°‡ ’¬ß¢≥–∫—π∑÷°‡ ’¬ß

√Ÿª∑’Ë 3.41 °“√‡ª≈’Ë¬πæ≈—ßß“π¢Õß‡§√◊ËÕß∫—π∑÷°‡ ’¬ß¢≥–‡≈àπ

‡§√◊ËÕß¢¬“¬‡ ’¬ß  ‡ªìπ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ë‡ª≈’Ë¬πæ≈—ßß“π‰øøÑ“‡ªìπæ≈—ßß“π‡ ’¬ß‚¥¬„™â ‰¡‚§√‚øπ

‡ª≈’Ë¬π‡ ’¬ßæŸ¥‡ªìπ —≠≠“≥‰øøÑ“ ·≈â«„™âÕÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å¢¬“¬ —≠≠“≥‡ ’¬ß∑’ËÕ¬Ÿà „π√Ÿª —≠≠“≥‰øøÑ“

„Àâ·√ß¢÷Èπ®π∑”„Àâ≈”‚æß —Ëπ –‡∑◊Õπ‡ªìπ‡ ’¬ß

 °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 9

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. ®ß‡¢’¬π·ºπº—ß°“√‡ª≈’Ë¬π —≠≠“≥‡ ’¬ß¢Õß‡§√◊ËÕß√—∫«‘∑¬ÿ„Àâ∂Ÿ°μâÕß

2. ®ß¬°μ—«Õ¬à“ß‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ë‡ª≈’Ë¬πæ≈—ßß“π‰øøÑ“‡ªìπ‡ ’¬ß·≈–¿“æ¡“ 2 ™π‘¥

3. æ≈—ßß“π‡ ’¬ß®“°·À≈àß°”‡π‘¥‡ ’¬ßμà“ßÊ ∂Ÿ° àßÕÕ°‰ª‰°≈Ê ‰¥âÕ¬à“ß‰√

4. ‡§√◊ËÕß¢¬“¬‡ ’¬ß®–∑”ß“π‰¥â®–μâÕß¡’Õÿª°√≥å„¥‡ªìπÕß§åª√–°Õ∫ ·≈–Õÿª°√≥å·μà≈–™π‘¥∑”Àπâ“∑’Ë

Õ¬à“ß‰√

5. ªí®®ÿ∫—π‡§√◊ËÕß√—∫«‘∑¬ÿ‰¡àμâÕß„™â‡ “Õ“°“»  “¡“√∂æ°æ“‰ª„™âøíß¢à“«‰¥â –¥«° ∫“¬‡ªìπ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

‡ ’¬ß

 —≠≠“≥·¡à‡À≈Á°
®“°·∂∫∫—π∑÷°‡ ’¬ß

‡ ’¬ß

‡ ’¬ß

¢¬“¬ —≠≠“≥‰øøÑ“

∫—π∑÷°‡ªìπ —≠≠“≥

·¡à‡À≈Á°≈ß·∂∫∫—π∑÷°‡ ’¬ß
 —≠≠“≥‰øøÑ“

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม	 (ตามกลุ่มการทดลอง)	 เก่ียวกับ

การท�างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียง

-	 นักเรียนได้ท�าอะไรบ้าง

-	 นักเรียนรู้อะไรบ้าง

-	 สิ่งที่นักเรียนต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมคืออะไร	และจะด�าเนินการอย่างไร

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L
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‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ë‡ª≈’Ë¬πæ≈—ßß“π‰øøÑ“‡ªìπæ≈—ßß“π‡ ’¬ßπ—Èπ „π¢—Èπ·√°μâÕß¢¬“¬ —≠≠“≥‰øøÑ“„Àâ¡’

æ≈—ßß“π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ®π “¡“√∂∑”„Àâ‡°‘¥‡ ’¬ßÕÕ°∑“ß≈”‚æß‡ ’¬ß‰¥â  à«π‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∫“ß™π‘¥ ‡™àπ °√–¥‘Ëß

‰øøÑ“À√◊Õ°√‘Ëß‰øøÑ“®–„™â π“¡·¡à‡À≈Á°¥Ÿ¥·ºàπ‚≈À–„Àâ —Ëπ·≈–°√–∑∫°—π‡°‘¥‡ªìπ‡ ’¬ß¢÷Èπ ‚¥¬‰¡àμâÕß¢¬“¬

 —≠≠“≥‡ ’¬ß

‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“ “¡“√∂‡ª≈’Ë¬πæ≈—ßß“π‰øøÑ“‡ªìπæ≈—ßß“π√ŸªÕ◊Ëπ‰¥âÀ≈“¬√Ÿª·∫∫ ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ëμà“ß

™π‘¥°—π®–„™âæ≈—ßß“π‰øøÑ“μà“ß°—π„π‡«≈“∑’Ë‡∑à“°—π „π°“√‡≈◊Õ°´◊ÈÕ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“™π‘¥μà“ßÊ  “¡“√∂∑√“∫§à“

°”≈—ß‰øøÑ“‰¥â®“°μ—«‡≈¢∑’Ë°”°—∫‰«â∑’Ë‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“·μà≈–™π‘¥ ‡™àπ À≈Õ¥‰øøÑ“¡’μ—«‡≈¢°”°—∫‰«â«à“ 220 V  100 W

¡’§«“¡À¡“¬¥—ßπ’È

220 V À≈Õ¥‰øøÑ“π’È„™â°—∫‰øøÑ“∑’Ë¡’§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“ 220 ‚«≈μå

100 W À≈Õ¥‰øøÑ“π’È„™â°”≈—ß‰øøÑ“ 100 «—μμå §◊Õ„™âæ≈—ßß“π‰øøÑ“ 100 ®Ÿ≈„π 1 «‘π“∑’

‡æ◊ËÕ§«“¡‡¢â“„®‡√◊ËÕßμ—«‡≈¢∫π‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“„Àâ∑”°‘®°√√¡∑’Ë 3.8

°‘®°√√¡∑’Ë 3.8 °“√ ”√«®°”≈—ß‰øøÑ“¢Õß‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“„π∫â“π

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

‡æ◊ËÕ ”√«®μ√«® Õ∫‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“„π∫â“π

«‘∏’ ”√«®

1. ®ß ”√«®‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ë„™âÕ¬Ÿà„π∫â“π¢Õßπ—°‡√’¬π¡“ 6 ™π‘¥

2. ®¥∫—π∑÷°μ—«‡≈¢· ¥ß§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“·≈–°”≈—ß‰øøÑ“∑’Ë°”°—∫∫π‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“™π‘¥μà“ßÊ ∑—Èß 6 ™π‘¥

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√ ”√«®‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“„π∫â“π

‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“  °“√‡ª≈’Ë¬π√Ÿªæ≈—ßß“π   ‚«≈μå (V)     «—μμå (W)

„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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	 เครือ่งใช้ไฟฟา้ทุกชนดิจะมีตวัเลขก�ากับไว้

เสมอเก่ียวกบัก�าลงัไฟฟา้	และความตา่งศกัย์

ไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนั้นๆ	

	 ก�าลังไฟฟ้าจะมีค่าขึ้นอยู่กับปริมาณ

กระแสที่ไหลผ่านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าโดยก�าลัง

ไฟฟ้ามีค่าเท่ากับผลคูณระหว่างความต่าง

ศักย์กับกระแสไฟฟ้า	เขียนสมการได้ดังนี้

P  =  IV

	 ดังนั้น	 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ก�าลังสูงๆ	 ถ้า

ใช้เป็นเวลานานจะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า

มาก

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)L

ตวัอย่างเวบ็ไซต์	:	www.thaigoodview.com/

librarg/teachershow/bangkok/../seco5	

po	1.	html

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L

	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม	

(ตามกลุ่มการทดลอง)	 เกี่ยวกับการส�ารวจ	

ก�าลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

-	 นักเรียนได้ท�าอะไรบ้าง

-	 นักเรียนรู้อะไรบ้าง

-	 สิ่งท่ีนักเรียนต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมคือ

อะไร	และจะด�าเนินการอย่างไร

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L
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‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ë‡ª≈’Ë¬πæ≈—ßß“π‰øøÑ“‡ªìπæ≈—ßß“π‡ ’¬ßπ—Èπ „π¢—Èπ·√°μâÕß¢¬“¬ —≠≠“≥‰øøÑ“„Àâ¡’

æ≈—ßß“π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ®π “¡“√∂∑”„Àâ‡°‘¥‡ ’¬ßÕÕ°∑“ß≈”‚æß‡ ’¬ß‰¥â  à«π‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∫“ß™π‘¥ ‡™àπ °√–¥‘Ëß

‰øøÑ“À√◊Õ°√‘Ëß‰øøÑ“®–„™â π“¡·¡à‡À≈Á°¥Ÿ¥·ºàπ‚≈À–„Àâ —Ëπ·≈–°√–∑∫°—π‡°‘¥‡ªìπ‡ ’¬ß¢÷Èπ ‚¥¬‰¡àμâÕß¢¬“¬

 —≠≠“≥‡ ’¬ß

‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“ “¡“√∂‡ª≈’Ë¬πæ≈—ßß“π‰øøÑ“‡ªìπæ≈—ßß“π√ŸªÕ◊Ëπ‰¥âÀ≈“¬√Ÿª·∫∫ ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ëμà“ß

™π‘¥°—π®–„™âæ≈—ßß“π‰øøÑ“μà“ß°—π„π‡«≈“∑’Ë‡∑à“°—π „π°“√‡≈◊Õ°´◊ÈÕ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“™π‘¥μà“ßÊ  “¡“√∂∑√“∫§à“

°”≈—ß‰øøÑ“‰¥â®“°μ—«‡≈¢∑’Ë°”°—∫‰«â∑’Ë‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“·μà≈–™π‘¥ ‡™àπ À≈Õ¥‰øøÑ“¡’μ—«‡≈¢°”°—∫‰«â«à“ 220 V  100 W

¡’§«“¡À¡“¬¥—ßπ’È

220 V À≈Õ¥‰øøÑ“π’È„™â°—∫‰øøÑ“∑’Ë¡’§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“ 220 ‚«≈μå

100 W À≈Õ¥‰øøÑ“π’È„™â°”≈—ß‰øøÑ“ 100 «—μμå §◊Õ„™âæ≈—ßß“π‰øøÑ“ 100 ®Ÿ≈„π 1 «‘π“∑’

‡æ◊ËÕ§«“¡‡¢â“„®‡√◊ËÕßμ—«‡≈¢∫π‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“„Àâ∑”°‘®°√√¡∑’Ë 3.8

°‘®°√√¡∑’Ë 3.8 °“√ ”√«®°”≈—ß‰øøÑ“¢Õß‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“„π∫â“π

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

‡æ◊ËÕ ”√«®μ√«® Õ∫‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“„π∫â“π

«‘∏’ ”√«®

1. ®ß ”√«®‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ë„™âÕ¬Ÿà„π∫â“π¢Õßπ—°‡√’¬π¡“ 6 ™π‘¥

2. ®¥∫—π∑÷°μ—«‡≈¢· ¥ß§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“·≈–°”≈—ß‰øøÑ“∑’Ë°”°—∫∫π‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“™π‘¥μà“ßÊ ∑—Èß 6 ™π‘¥

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√ ”√«®‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“„π∫â“π

‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“  °“√‡ª≈’Ë¬π√Ÿªæ≈—ßß“π   ‚«≈μå (V)     «—μμå (W)

„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 125

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑—Èß 6 ™π‘¥ „™â°—∫‰øøÑ“∑’Ë¡’§«“¡μà“ß»—°¬å‡∑à“‰√

2. ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“™π‘¥„¥„™â°”≈—ß‰øøÑ“ Ÿß ÿ¥

3. ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ë„™â°”≈—ß‰øøÑ“ Ÿßπ—Èπ‰¥â„™â°”≈—ß‰øøÑ“‡ª≈’Ë¬π√Ÿªæ≈—ßß“πÕ¬à“ß‰√

4. „™â¢âÕ¡Ÿ≈„πμ“√“ßμÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“ °”≈—ß‰øøÑ“ (W)

‡μ“√’¥‰øøÑ“ 700 - 1,200

À¡âÕÀÿß¢â“«‰øøÑ“ 500 - 1,400

æ—¥≈¡μ—Èß‚μä– 25 - 75

μŸâ‡¬Áπ 70 - 260

‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“» 1,150 ¢÷Èπ‰ª

°“μâ¡πÈ”‰øøÑ“ 200 - 1,000

∑’Ë¡“ : »÷°…“∏‘°“√, °√–∑√«ß.   «∑. Àπ—ß ◊Õ‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å ‡≈à¡ 6 « 306. (¡.ª.∑., 2537) : 38.

4.1 ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“™π‘¥„¥∑’Ë„™â°”≈—ß‰øøÑ“ Ÿß ÿ¥

4.2 ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“™π‘¥„¥∑’Ë„™â°”≈—ß‰øøÑ“μË” ÿ¥

4.3 ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“„πμ“√“ß„™â ‰øøÑ“∑’Ë¡’§«“¡μà“ß»—°¬å‡∑à“‰√

°“√ Ÿ≠‡ ’¬æ≈—ßß“π‰øøÑ“ §«√‡≈◊Õ°„™â‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“
„π∫â“π∑’Ë¡’°”≈—ß‰øøÑ“‡À¡“– ¡°—∫°“√„™âß“π®√‘ß

¢âÕ§«√§”π÷ß„π°“√

‡≈◊Õ°´◊ÈÕ‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“
√“§“¬ÿμ‘∏√√¡ ‡À¡“– ¡
°—∫§ÿ≥¿“æ„π°“√„™âß“π

°“√∫”√ÿß√—°…“ ‡ªìπ‡§√◊ËÕß„™â
‰øøÑ“∑’ËÀ“Õ–‰À≈à∑¥·∑π‰¥â
ßà“¬ ·≈– –¥«°μàÕ°“√´àÕ¡
∫”√ÿß

°“√„™âß“πßà“¬ ‰¡à́ —∫ ấÕπ
°“√μ‘¥μ—Èß‰¡à¬ÿàß¬“°

§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ §«√‡≈◊Õ°„™â
‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ëºà“π°“√√—∫√Õß
§ÿ≥¿“æ®“° ”π—°ß“π¡“μ√∞“π
º≈‘ μ ¿—≥±å Õÿ μ   “À° √ √¡∑’Ë ¡’
‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ¡Õ°.
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4.5 ‡∑§π‘§°“√„™â‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“„π∫â“π

‡∑§π‘§°“√„™â‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“„π∫â“π·μà≈–™π‘¥¡’§«“¡·μ°μà“ß°—π ¥—ßπ’È

1. À≈Õ¥‰øøÑ“

2. ‡μ“√’¥

∑”§«“¡ –Õ“¥

Àπâ“‡μ“√’¥°àÕπ√’¥ºâ“∑ÿ°§√—Èß

∂Õ¥ª≈—Í°°àÕπ‡ √Á® ‘Èπ

°“√√’¥ºâ“ 3-4 π“∑’

·≈â«„™â‡μ“√’¥√’¥ºâ“™π‘¥

‰¡àμâÕß„™â§«“¡√âÕπ¡“°

μàÕ‰ª®π‡ √Á®
Õ¬à“æ√¡πÈ”∑’Ëºâ“¡“°‡°‘π‰ª

√’¥ºâ“§√—Èß≈–À≈“¬Ê μ—«

·¬°ª√–‡¿∑ºâ“

√’¥ºâ“∫“ß°àÕπºâ“Àπ“

‡ª≈’Ë¬π¡“„™â

À≈Õ¥μ–‡°’¬∫

À≈Õ¥§Õ¡·æ§ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´πμåª√–À¬—¥

°«à“À≈Õ¥‰ â∑’Ë «à“ß‡∑à“°—π 4 ‡∑à“ ¡’Õ“¬ÿ

°“√„™âß“π‰¥âπ“π°«à“ 8 ‡∑à“

ÕÕ°·∫∫∫â“π‚¥¬„™â

· ß®“°∏√√¡™“μ‘

‰¡à‡ªî¥‰øÀπâ“∫â“π

‡¡◊ËÕ¬—ß‰¡à¡◊¥

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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ครูซักถามนักเรียน

	 ค�ำถำม	:	

	 	 -		 ในบา้นของนกัเรยีนมเีคร่ืองใชไ้ฟฟา้อะไร

บ้าง

	 	 -	 ยกตัวอย่างวิธีการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ

การรักษา

   ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

1.	หลอดไฟฟ้า

2.	เตารีด

3.	โทรทัศน์

4.	หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	126-128

2.	ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเทคนิคการใช้

เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

3.	ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน	กลุ่มละ	4-5	คน	เพื่อ

แข่งขันตอบค�าถาม	 โดยให้แต่ละกลุ่มคิด

ค�าถามเก่ียวกับเทคนคิการใช้เครือ่งใช้ไฟฟ้า

ในบ้าน	กลุ่มละ	5	ค�าถาม	แล้วหลังจากนั้น

น�าค�าถามของทกุคนมารวมกันแล้วจับสลาก

กลุม่ละ	5	ค�าถาม	ให้นกัเรยีนในกลุม่ช่วยกนั

ตอบค�าถามและบันทึกลงในสมุดประจ�าตัว

นักเรียน

4.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นักเรียนสืบค้นและศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เทคนิคการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน	 จาก	

search	engine	ต่างๆ	เพือ่ใช้ในการสร้างค�าถาม 

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน	 กลุ่มละ	 4-5	 คน	 เพื่อแข่งขันตอบค�าถาม	

โดยให้แต่ละกลุม่คดิค�าถามเกีย่วกบัเทคนคิการใช้เครือ่งใช้ไฟฟ้า

ในบ้าน	กลุ่มละ	5	ค�าถาม	แล้วหลังจากนั้นน�าค�าถามของทุกคน

มารวมกันแล้วจับสลากกลุ่มละ	 5	 ค�าถาม	 ให้นักเรียนในกลุ่ม

ช่วยกันตอบค�าถามและบันทึกลงในสมุดประจ�าตัวนักเรียน

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/นวัตกรรม)I
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4.5 ‡∑§π‘§°“√„™â‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“„π∫â“π

‡∑§π‘§°“√„™â‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“„π∫â“π·μà≈–™π‘¥¡’§«“¡·μ°μà“ß°—π ¥—ßπ’È

1. À≈Õ¥‰øøÑ“

2. ‡μ“√’¥

∑”§«“¡ –Õ“¥

Àπâ“‡μ“√’¥°àÕπ√’¥ºâ“∑ÿ°§√—Èß

∂Õ¥ª≈—Í°°àÕπ‡ √Á® ‘Èπ

°“√√’¥ºâ“ 3-4 π“∑’

·≈â«„™â‡μ“√’¥√’¥ºâ“™π‘¥

‰¡àμâÕß„™â§«“¡√âÕπ¡“°

μàÕ‰ª®π‡ √Á®
Õ¬à“æ√¡πÈ”∑’Ëºâ“¡“°‡°‘π‰ª

√’¥ºâ“§√—Èß≈–À≈“¬Ê μ—«

·¬°ª√–‡¿∑ºâ“

√’¥ºâ“∫“ß°àÕπºâ“Àπ“

‡ª≈’Ë¬π¡“„™â

À≈Õ¥μ–‡°’¬∫

À≈Õ¥§Õ¡·æ§ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´πμåª√–À¬—¥

°«à“À≈Õ¥‰ â∑’Ë «à“ß‡∑à“°—π 4 ‡∑à“ ¡’Õ“¬ÿ

°“√„™âß“π‰¥âπ“π°«à“ 8 ‡∑à“

ÕÕ°·∫∫∫â“π‚¥¬„™â

· ß®“°∏√√¡™“μ‘

‰¡à‡ªî¥‰øÀπâ“∫â“π

‡¡◊ËÕ¬—ß‰¡à¡◊¥

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 127

3. ‚∑√∑—»πå

4. À¡âÕÀÿß¢â“«‰øøÑ“

„™âÀ¡âÕÀÿß¢â“«¢π“¥æÕ

‡À¡“–°—∫ª√‘¡“≥¢â“«∑’ËÀÿß

§«√¥÷ß‡μâ“‡ ’¬∫ÕÕ°

‡¡◊ËÕ¢â“« ÿ°·≈â«

Õ¬à“‡ªî¥À¡âÕÀÿß¢â“«¢≥–∑’Ë

¢â“«¬—ß‰¡à ÿ°

„™âπÈ”Àÿß¢â“«„πª√‘¡“≥∑’Ë

æÕ¥’ ‰¡à§«√„ àπÈ”„π

À¡âÕÀÿß¢â“«¡“°‡°‘π‰ª

‡™Á¥¢â“ßÀ¡âÕÀÿß¢â“«¥â“ππÕ°

„Àâ·Àâß°àÕππ”‰ª‡ ’¬∫ª≈—Í°

§«√„™â‚∑√∑—»πå‡§√◊ËÕß‡¥’¬«

‡¡◊ËÕ¥Ÿ√“¬°“√‡¥’¬«°—π

‰¡à§«√ªî¥‚∑√∑—»πå¥â«¬

√’‚¡μ§Õπ‚∑√≈ ‡æ√“–

°√–· ‰øøÑ“°Á¬—ß§ß‰À≈

ºà“π‚∑√∑—»πåÕ¬Ÿà

μ≈Õ¥‡«≈“

§«√ªî¥‡§√◊ËÕß·≈–¥÷ßª≈—Í°

ÕÕ°∑ÿ°§√—Èß‡¡◊ËÕ‰¡à¡’§π¥Ÿ

‡ªî¥‚∑√∑—»πåμ“¡‡«≈“∑’Ë

μâÕß°“√¥Ÿ√“¬°“√π—ÈπÊ ‰¡à

§«√‡ªî¥√Õ‰«â≈à«ßÀπâ“

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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5. μŸâ‡¬Áπ

20

§«√‡ªî¥-ªî¥μŸâ‡¬Áπ ‡¡◊ËÕ

®”‡ªìπμâÕßÀ¬‘∫¢Õß‡∑à“π—Èπ

·≈–ªî¥μŸâ‡¬Áπ∑—π∑’‡¡◊ËÕ‡≈‘°„™â

§«√μ—ÈßμŸâ‡¬Áπ„ÀâÕ“°“»

∂à“¬‡∑‰¥â –¥«° ‚¥¬Àà“ß

®“°ºπ—ß¥â“πÀ≈—ß·≈–¥â“π

¢â“ßÕ¬à“ßπâÕ¬ 15

‡´πμ‘‡¡μ√

Õ¬à“π”¢Õß∑’Ë√âÕπÀ√◊Õ

¬—ßÕÿàπ¡“·™à

Õ¬à“„Àâ¡’πÈ”·¢Áß®—∫„π

™àÕß·™à·¢Áß¡“°‡°‘π‰ª

‰¡à„ à¢Õß„πμŸâ‡¬Áπ®π·πàπ

‡æ√“–®–∑”„Àâ§«“¡‡¬Áπ

À¡ÿπ‡«’¬π‰¡à –¥«°

μ—ÈßÕÿ≥À¿Ÿ¡‘„πμŸâ‡¬Áπ 3-6�C

·≈–‡≈◊Õ°„™âμŸâ‡¬Áπ∑’Ë¡’©≈“°

ª√–À¬—¥‰øøÑ“

§«√‡ª≈’Ë¬π “¬‰øøÑ“∑’Ë

‡°à“·≈–„™âß“π¡“π“π

Õ¬à“·°âªí≠À“‡√◊ËÕß‰øøÑ“

‡Õß ‚¥¬‰¡à¡’§«“¡√Ÿâ

‡°’Ë¬«°—∫‰øøÑ“

Õ¬à“‡¥‘π “¬‰øøÑ“

≈Õ¥„μâæ√¡

Õ¬à“ªî¥-‡ªî¥ «‘μ™å‡§√◊ËÕß„™â

‰øøÑ“¢≥–¡◊Õ‡ªï¬°

§«√μàÕ “¬‡§√◊ËÕß„™â

‰øøÑ“≈ß¥‘π

Õ¬à“„Àâ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“

‡ªï¬°πÈ”

μ‘¥μ—Èß‡ “Õ“°“»∑’«’Àà“ß

®“° “¬‰øøÑ“‰¡àπâÕ¬

°«à“ 3 ‡¡μ√Õ¬à“¥÷ßª≈—Í°‡§√◊ËÕß„™â

‰øøÑ“ ¢≥–‡§√◊ËÕß„™â

‰øøÑ“∑”ß“π

§«“¡ª≈Õ¥¿—¬„π°“√

„™â‰øøÑ“

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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5. μŸâ‡¬Áπ

20

§«√‡ªî¥-ªî¥μŸâ‡¬Áπ ‡¡◊ËÕ

®”‡ªìπμâÕßÀ¬‘∫¢Õß‡∑à“π—Èπ

·≈–ªî¥μŸâ‡¬Áπ∑—π∑’‡¡◊ËÕ‡≈‘°„™â

§«√μ—ÈßμŸâ‡¬Áπ„ÀâÕ“°“»

∂à“¬‡∑‰¥â –¥«° ‚¥¬Àà“ß

®“°ºπ—ß¥â“πÀ≈—ß·≈–¥â“π

¢â“ßÕ¬à“ßπâÕ¬ 15

‡´πμ‘‡¡μ√

Õ¬à“π”¢Õß∑’Ë√âÕπÀ√◊Õ

¬—ßÕÿàπ¡“·™à

Õ¬à“„Àâ¡’πÈ”·¢Áß®—∫„π

™àÕß·™à·¢Áß¡“°‡°‘π‰ª

‰¡à„ à¢Õß„πμŸâ‡¬Áπ®π·πàπ

‡æ√“–®–∑”„Àâ§«“¡‡¬Áπ

À¡ÿπ‡«’¬π‰¡à –¥«°

μ—ÈßÕÿ≥À¿Ÿ¡‘„πμŸâ‡¬Áπ 3-6�C

·≈–‡≈◊Õ°„™âμŸâ‡¬Áπ∑’Ë¡’©≈“°

ª√–À¬—¥‰øøÑ“

§«√‡ª≈’Ë¬π “¬‰øøÑ“∑’Ë

‡°à“·≈–„™âß“π¡“π“π

Õ¬à“·°âªí≠À“‡√◊ËÕß‰øøÑ“

‡Õß ‚¥¬‰¡à¡’§«“¡√Ÿâ

‡°’Ë¬«°—∫‰øøÑ“

Õ¬à“‡¥‘π “¬‰øøÑ“

≈Õ¥„μâæ√¡

Õ¬à“ªî¥-‡ªî¥ «‘μ™å‡§√◊ËÕß„™â

‰øøÑ“¢≥–¡◊Õ‡ªï¬°

§«√μàÕ “¬‡§√◊ËÕß„™â

‰øøÑ“≈ß¥‘π

Õ¬à“„Àâ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“

‡ªï¬°πÈ”

μ‘¥μ—Èß‡ “Õ“°“»∑’«’Àà“ß

®“° “¬‰øøÑ“‰¡àπâÕ¬

°«à“ 3 ‡¡μ√Õ¬à“¥÷ßª≈—Í°‡§√◊ËÕß„™â

‰øøÑ“ ¢≥–‡§√◊ËÕß„™â

‰øøÑ“∑”ß“π

§«“¡ª≈Õ¥¿—¬„π°“√

„™â‰øøÑ“
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4.6 °“√§”π«≥‡√◊ËÕß°”≈—ß‰øøÑ“

°”≈—ß‰øøÑ“ À¡“¬∂÷ß æ≈—ßß“π‰øøÑ“∑’Ë„™â„π 1 Àπà«¬‡«≈“

„Àâ P ·∑π°”≈—ß‰øøÑ“ ¡’Àπà«¬‡ªìπ«—μμå (W) À√◊Õ®Ÿ≈μàÕ«‘π“∑’ (J/s)

W ·∑πæ≈—ßß“π‰øøÑ“ ¡’Àπà«¬‡ªìπ®Ÿ≈ (J)

t ·∑π‡«≈“ ¡’Àπà«¬‡ªìπ«‘π“∑’ (s)

‡¢’¬π Ÿμ√μ“¡§”π‘¬“¡®–‰¥â                          P  =  W
t

°”≈—ß‰øøÑ“ 1 «—μμå  ®÷ßÀ¡“¬∂÷ß °“√„™â ‰øøÑ“ 1 ®Ÿ≈ „π‡«≈“ 1 «‘π“∑’ °”≈—ß‰øøÑ“·ª√º—πμ“¡ª√‘¡“≥

°√–· ‰øøÑ“

„Àâ V ·∑π§à“§«“¡μà“ß»—°¬å ¡’Àπà«¬‡ªìπ‚«≈μå  (V)

I ·∑π°√–· ‰øøÑ“ ¡’Àπà«¬‡ªìπ·Õ¡·ª√å  (A)

R ·∑π§«“¡μâ“π∑“π ¡’Àπà«¬‡ªìπ‚ÕÀå¡  (�)

®–‰¥â P = VI

À√◊Õ P = V
R

2

À√◊Õ P = I
2
R

π—°‡√’¬π®–‰¥â»÷°…“«‘∏’°“√π” Ÿμ√¡“„™â·°âªí≠À“‚®∑¬å®“°μ—«Õ¬à“ß°“√§”π«≥μàÕ‰ªπ’È

μ—«Õ¬à“ß∑’Ë 4 °√–· ‰øøÑ“‰À≈ºà“π‡¢â“μŸâ‡¬Áπ 1.5 ·Õ¡·ª√å ‡¡◊ËÕμŸâ‡¬ÁπμàÕ‡¢â“°—∫§«“¡μà“ß»—°¬å 220 ‚«≈μå μŸâ‡¬Áπ

„™â°”≈—ß‰øøÑ“‡∑à“‰√

«‘∏’∑” ®“° Ÿμ√ P = VI

‡¡◊ËÕ I = 1.5 A

V = 220 V,  P = ?

·∑π§à“ P = 220�1.5

= 330  W

¥—ßπ—Èπ μŸâ‡¬Áπ„™â°”≈—ß‰øøÑ“ 330 «—μμå μÕ∫

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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Innovation

ครูซักถามนักเรียน

	 ค�ำถำม	:	

	 	 -		นักเรียนคิดว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด

ใช้กระแสไฟฟ้าเท่ากันหรือไม่

	 	 -		ก�าลังไฟฟ้าหมายถึงอะไร

	 	 -		ก�าลังไฟฟ้า	1	วัตต์	หมายถึงอะไร

  ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

1.	ก�าลังไฟฟ้า

2.	วัตต์

3.	จูล

4.	โวลต์

5.	แอมแปร์

6.	โอห์ม

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	129-132

2.	ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการค�านวณก�าลัง

ไฟฟ้า	พร้อมยกตัวอย่างแสดงวธิกีารค�านวณ

3.	ครูให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนร่วมกันศึกษา

และยกตัวอย่างการแสดงวิธีการค�านวณ	

เรือ่ง	การค�านวณก�าลงัไฟฟ้า	โดยให้นกัเรียน

แต่ละคู่ออกมาแสดงวิธที�าหน้าชัน้เรียน	และ

ท�าบัตรค�าถาม	การค�านวณเร่ือง	ก�าลงัไฟฟ้า	

โดยเน้นให้อ่านโจทย์เข้าใจง่าย

4.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นักเรียนหาโจทย์การค�านวณ	 เรื่อง	 ก�าลัง

ไฟฟ้า	มาเพิม่เรือ่งละ	1	ข้อ	(จบัคู่กบัเพือ่น)	จาก	

search	engine	ต่างๆ

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ครูให้นักเรียนจับคู่กับเพ่ือนร่วมกันศึกษาและ

ยกตัวอย่างการแสดงวิธีการค�านวณ	 เรื่อง				

การค�านวณก�าลงัไฟฟ้า	โดยให้นกัเรยีนแต่ละคู่

ออกมาแสดงวิธีท�าหน้าชั้นเรียน	 และท�าบัตร

ค�าถาม	การค�านวณ	เรื่อง	ก�าลังไฟฟ้า	โดยเน้น

ให้อ่านโจทย์เข้าใจง่าย

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I



«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3130

μ—«Õ¬à“ß∑’Ë 5 ∫â“πÀ≈—ßÀπ÷Ëß„™âÕÿª°√≥å‰øøÑ“¥—ßπ’È ‡μ“‰øøÑ“¢π“¥ 750 «—μμå 1 ‡μ“ μŸâ‡¬Áπ¢π“¥ 150 «—μμå 1 μŸâ

À¡âÕÀÿß¢â“«‰øøÑ“ 1,000 «—μμå 1 „∫ ∫â“πÀ≈—ßπ’È„™â°√–· ‰øøÑ“°’Ë·Õ¡·ª√å

«‘∏’§‘¥ ®“° Ÿμ√ P = VI

À√◊Õ I = P
V

°√–· ‰øøÑ“∑’Ëºà“π‡μ“‰øøÑ“ = 750
220

  =  3.41 A

°√–· ‰øøÑ“∑’Ëºà“πμŸâ‡¬Áπ = 150
220

  =  0.68 A

°√–· ‰øøÑ“∑’Ëºà“πÀ¡âÕÀÿß¢â“« = 1000
220
,   =  4.55 A

√«¡°√–· ‰øøÑ“∑’Ë„™â∑—ÈßÀ¡¥ 3.41�0.68�4.55  =  8.64 A

¥—ßπ—Èπ ∫â“πÀ≈—ßπ’È„™â°√–· ‰øøÑ“ 8.64 ·Õ¡·ª√å μÕ∫

μ—«Õ¬à“ß∑’Ë 6 À≈Õ¥‰øøÑ“À≈Õ¥Àπ÷Ëß ¡’μ—«‡≈¢°”°—∫‰«â«à“ 80 W  220 V ®ßÀ“

°. §«“¡À¡“¬¢Õß 80 W  220 V

¢. À≈Õ¥‰øøÑ“π’È„™â°—∫°√–· ‰øøÑ“°’Ë·Õ¡·ª√å

§. À≈Õ¥‰øøÑ“π’È¡’§«“¡μâ“π∑“π°’Ë ‚ÕÀå¡

«‘∏’∑” °. 80 W  220 V À¡“¬§«“¡«à“ À≈Õ¥‰øøÑ“À≈Õ¥π’È¡’°”≈—ß‰øøÑ“ 80 «—μμå „™â°—∫‰øøÑ“°√–·  ≈—∫¡’

·√ß‡§≈◊ËÕπ‰øøÑ“ 220 ‚«≈μå ´÷Ëß‡ªìπ§à“§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“ μÕ∫

¢. ®“° Ÿμ√ P = VI

À√◊Õ I = P
V

‡¡◊ËÕ P  =  80 W  ·≈– V = 220 V

·∑π§à“ I = 80
220

= 0.36 A

¥—ßπ—Èπ À≈Õ¥‰øøÑ“π’È„™â°—∫°√–· ‰øøÑ“ 0.36 ·Õ¡·ª√å μÕ∫

§. ®“° Ÿμ√ P = V
R

2

À√◊Õ R = V
P

2

‡¡◊ËÕ V  =  220 V ·≈– P = 80 W

·∑π§à“ R = ( )220

80

2

= 605 �

¥—ßπ—Èπ À≈Õ¥‰øøÑ“π’È¡’§«“¡μâ“π∑“π 605 ‚ÕÀå¡ μÕ∫

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3130

μ—«Õ¬à“ß∑’Ë 5 ∫â“πÀ≈—ßÀπ÷Ëß„™âÕÿª°√≥å‰øøÑ“¥—ßπ’È ‡μ“‰øøÑ“¢π“¥ 750 «—μμå 1 ‡μ“ μŸâ‡¬Áπ¢π“¥ 150 «—μμå 1 μŸâ

À¡âÕÀÿß¢â“«‰øøÑ“ 1,000 «—μμå 1 „∫ ∫â“πÀ≈—ßπ’È„™â°√–· ‰øøÑ“°’Ë·Õ¡·ª√å

«‘∏’§‘¥ ®“° Ÿμ√ P = VI

À√◊Õ I = P
V

°√–· ‰øøÑ“∑’Ëºà“π‡μ“‰øøÑ“ = 750
220

  =  3.41 A

°√–· ‰øøÑ“∑’Ëºà“πμŸâ‡¬Áπ = 150
220

  =  0.68 A

°√–· ‰øøÑ“∑’Ëºà“πÀ¡âÕÀÿß¢â“« = 1000
220
,   =  4.55 A

√«¡°√–· ‰øøÑ“∑’Ë„™â∑—ÈßÀ¡¥ 3.41�0.68�4.55  =  8.64 A

¥—ßπ—Èπ ∫â“πÀ≈—ßπ’È„™â°√–· ‰øøÑ“ 8.64 ·Õ¡·ª√å μÕ∫

μ—«Õ¬à“ß∑’Ë 6 À≈Õ¥‰øøÑ“À≈Õ¥Àπ÷Ëß ¡’μ—«‡≈¢°”°—∫‰«â«à“ 80 W  220 V ®ßÀ“

°. §«“¡À¡“¬¢Õß 80 W  220 V

¢. À≈Õ¥‰øøÑ“π’È„™â°—∫°√–· ‰øøÑ“°’Ë·Õ¡·ª√å

§. À≈Õ¥‰øøÑ“π’È¡’§«“¡μâ“π∑“π°’Ë ‚ÕÀå¡

«‘∏’∑” °. 80 W  220 V À¡“¬§«“¡«à“ À≈Õ¥‰øøÑ“À≈Õ¥π’È¡’°”≈—ß‰øøÑ“ 80 «—μμå „™â°—∫‰øøÑ“°√–·  ≈—∫¡’

·√ß‡§≈◊ËÕπ‰øøÑ“ 220 ‚«≈μå ´÷Ëß‡ªìπ§à“§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“ μÕ∫

¢. ®“° Ÿμ√ P = VI

À√◊Õ I = P
V

‡¡◊ËÕ P  =  80 W  ·≈– V = 220 V

·∑π§à“ I = 80
220

= 0.36 A

¥—ßπ—Èπ À≈Õ¥‰øøÑ“π’È„™â°—∫°√–· ‰øøÑ“ 0.36 ·Õ¡·ª√å μÕ∫

§. ®“° Ÿμ√ P = V
R

2

À√◊Õ R = V
P

2

‡¡◊ËÕ V  =  220 V ·≈– P = 80 W

·∑π§à“ R = ( )220

80

2

= 605 �

¥—ßπ—Èπ À≈Õ¥‰øøÑ“π’È¡’§«“¡μâ“π∑“π 605 ‚ÕÀå¡ μÕ∫

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 131

μ—«Õ¬à“ß∑’Ë 7 À≈Õ¥‰øøÑ“À≈Õ¥Àπ÷Ëß¡’§«“¡μâ“π∑“π 100 ‚ÕÀå¡ ‡¡◊ËÕπ”¡“μàÕ°—∫§«“¡μà“ß»—°¬å 110 ‚«≈μå À≈Õ¥

‰øøÑ“π’È„™â°”≈—ß‰øøÑ“‡∑à“‰√

«‘∏’∑” ®“° Ÿμ√ P = V
R

2

‡¡◊ËÕ  V  =  110 V ·≈– R  =  100 �

·∑π§à“ P = ( )110

100

2

  =  121 W

¥—ßπ—Èπ À≈Õ¥‰øøÑ“π’È„™â°”≈—ß‰øøÑ“ 121 «—μμå μÕ∫

°‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 10

„Àâπ—°‡√’¬π§”π«≥À“§à“°”≈—ß‰øøÑ“ °√–· ‰øøÑ“ ·≈–§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“®“°‚®∑¬å∑’Ë°”Àπ¥„Àâ

1. À≈Õ¥‰øøÑ“‡¢’¬π°”°—∫‰«â«à“ 60 W  220 V ®ßÀ“

°. °√–· ‰øøÑ“∑’ËÀ≈Õ¥‰øøÑ“π’È„™â

¢. §«“¡μâ“π∑“π¢ÕßÀ≈Õ¥‰øøÑ“π’È

2. À≈Õ¥‰øøÑ“À≈Õ¥Àπ÷Ëß¡’§«“¡μâ“π∑“π 200 ‚ÕÀå¡ ‡¡◊ËÕπ”‰ªμàÕ°—∫§«“¡μà“ß»—°¬å 220 ‚«≈μå À≈Õ¥

‰øøÑ“π’È¡’°”≈—ß‰øøÑ“‡∑à“‰√

3. «‘∑¬ÿ‡§√◊ËÕßÀπ÷Ëß¡’μ—«‡≈¢°”°—∫‰«â«à“ 40 W  220 V ®–¡’°√–· ‰øøÑ“‰À≈ºà“π‰¥â‡∑à“‰√

4. ¡Õ‡μÕ√å‰øøÑ“ 220 V  1,200 W ®–¡’°”≈—ß‰øøÑ“‡∑à“‰√

5. À¡âÕÀÿß¢â“«‰øøÑ“„∫Àπ÷Ëß ‘Èπ‡ª≈◊Õßæ≈—ßß“π‰øøÑ“ 1,200 ®Ÿ≈ „π‡«≈“ 3 «‘π“∑’ °√–· ‰øøÑ“‰À≈ºà“π

À¡âÕÀÿß¢â“« 2 ·Õ¡·ª√å À¡âÕÀÿß¢â“«‰øøÑ“π’È§«√¡’μ—«‡≈¢°”°—∫‰«â«à“Õ¬à“ß‰√

°“√§”π«≥À“§à“§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“ °√–· ‰øøÑ“  ·≈–§à“°”≈—ß‰øøÑ“ π—°‡√’¬πμâÕß∑√“∫

 Ÿμ√  —≠≈—°…≥å„π Ÿμ√  ·≈–Àπà«¬∑’Ë„™â„π°“√§”π«≥ ¥—ßπ’È

1. ∂â“μâÕß°“√À“§à“°”≈—ß‰øøÑ“  (P) „Àâªî¥μ—« P §à“ P ®÷ß‡∑à“°—∫º≈§Ÿ≥¢Õß§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“ (V) °—∫

°√–· ‰øøÑ“ (I)

¥—ßπ—Èπ P =  VI Àπà«¬‡ªìπ«—μμå

(«—μμå)

IV

P

(·Õ¡·ª√å)(‚«≈μå)

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3132

2. ∂â“μâÕß°“√À“§à“§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“ (V) „Àâªî¥μ—« V §à“ V ®÷ß‡∑à“°—∫§à“°”≈—ß‰øøÑ“ (P) À“√¥â«¬

°√–· ‰øøÑ“ (I)

¥—ßπ—Èπ V = P
I
 Àπà«¬‡ªìπ‚«≈μå

3. ∂â“μâÕß°“√À“°√–· ‰øøÑ“ (I) „Àâ∑”‡™àπ‡¥’¬«°—∫¢âÕ 2

¥—ßπ—Èπ I = P
V

 Àπà«¬‡ªìπ·Õ¡·ª√å

5. °“√§”π«≥§à“‰øøÑ“

°àÕπ∑’Ë°√–· ‰øøÑ“®–μàÕ‡¢â“∫â“πμâÕßºà“π¡“μ√‰øøÑ“´÷Ëß‡ªìπ‡§√◊ËÕß«—¥æ≈—ßß“π„πÀπà«¬°‘‚≈«—μμå-™—Ë«‚¡ß

¡“μ√‰øøÑ“¡’À≈“¬¢π“¥ ‡™àπ 5, 15 ·≈– 50 ·Õ¡·ª√å ®–μâÕß‡≈◊Õ°¢π“¥„Àâ‡À¡“– ¡°—∫°“√„™âß“π·≈–„π

°“√§‘¥§à“‰øøÑ“§‘¥„πÕ—μ√“°â“«Àπâ“ ∂â“¬‘Ëß„™âæ≈—ßß“π‰øøÑ“¡“°¢÷Èπ ®–¬‘Ëß‡ ’¬‡ß‘π¡“°¢÷Èπ π—°‡√’¬π®–‰¥â»÷°…“

«‘∏’§‘¥§”π«≥§à“‰ø‰¥â®“° Ÿμ√μàÕ‰ªπ’È

®“° Ÿμ√ °”≈—ß‰øøÑ“ («—μμå) =

P = W
t

W = P�t

°“√§”π«≥§‘¥„πÀπà«¬„À≠à§◊Õ °‘‚≈«—μμå-™—Ë«‚¡ß

æ≈—ßß“π‰øøÑ“ (¬Ÿπ‘μ) = °”≈—ß‰øøÑ“ (°‘‚≈«—μμå)�‡«≈“ (™—Ë«‚¡ß)

À√◊Õ æ≈—ßß“π‰øøÑ“ (¬Ÿπ‘μ) =                                                              
,1000

¥—ßπ—Èπ  §à“‰øøÑ“  =  ®”π«π¬Ÿπ‘μ�Õ—μ√“§à“°√–· ‰øøÑ“μàÕÀπà«¬

°“√§”π«≥§‘¥‡ß‘π§à“‰ø  π—°‡√’¬π®–μâÕß∑√“∫®”π«πÀπà«¬À√◊Õ¬Ÿπ‘μ°àÕπ ´÷Ëß®–§”π«≥‰¥â®“° Ÿμ√

¬Ÿπ‘μ (Àπà«¬) =

°“√§‘¥§à“‰ø®–§‘¥„πÕ—μ√“°â“«Àπâ“ ‡¡◊ËÕ„™âæ≈—ßß“π‰øøÑ“¡“°¢÷Èπ √“§“μàÕÀπà«¬®–¡“°¢÷Èπ ‚¥¬ºŸâ „™â

®–®à“¬‡ß‘π§à“‰øμ“¡„∫‡ √Á®√—∫‡ß‘π§à“‰ø ́ ÷Ëßπ—°‡√’¬π®–‰¥â»÷°…“¢âÕ¡Ÿ≈· ¥ßÕ—μ√“ à«π§à“æ≈—ßß“π‰øøÑ“√“¬‡¥◊Õπ

( ”À√—∫∫â“πÕ¬ŸàÕ“»—¬∑’Ë¡’ª√‘¡“≥°“√„™âæ≈—ßß“π‰øøÑ“‰¡à‡°‘π 150 Àπà«¬μàÕ‡¥◊Õπ) ¥—ßπ’È

æ≈—ßß“π‰øøÑ“ (®Ÿ≈)

‡«≈“ («‘π“∑’)

°”≈—ß‰øøÑ“ («—μμå)�‡«≈“ (™—Ë«‚¡ß)

1,000

®”π«π«—μμå�™—Ë«‚¡ß

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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ครูซักถามนักเรียน

	 ค�ำถำม	:	

	 	 -		 ในบิลแจ้งค่าไฟฟ้ามีการแจ้งอะไรมาใน

บิลบ้างตามที่นักเรียนเคยเห็น

  ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

1.	ยูนิต

2.	ค่า	Ft

3.	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

4.	มาตรไฟฟ้า

5.	อัตราส่วน

6.	ค่าพลังงานไฟฟ้า

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	132-134

2.	ครนู�าตวัอย่างบลิแจ้งค่าไฟฟ้ามาและแสดง

รายการค�านวณเป็นตวัอย่างให้นักเรียนหน้า

ชั้นเรียน

3.	ครูให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนร่วมกันศึกษา

และยกตัวอย่างการแสดงวิธีการค�านวณ	

เรื่อง	 ค่าไฟฟ้า	 โดยให้นักเรียนแต่ละคู่ออก

มาแสดงวิธีท�าหน้าช้ันเรียน	 และท�าบัตร

ค�าถาม	 การค�านวณ	 เรื่อง	 การค�านวณค่า

ไฟฟ้า	โดยเน้นให้อ่านโจทย์เข้าใจง่าย

4.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นักเรียนหาโจทย์การค�านวณ	 เร่ือง	 ค่า

ไฟฟ้า	 มาเพิ่มเร่ืองละ	 1	 ข้อ	 (จับคู่กับเพื่อน)		

จาก	search	engine	ต่างๆ

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ครูให้นักเรียนจับคู่กับเพ่ือนร่วมกันศึกษาและ

ยกตวัอย่างการแสดงวธิกีารค�านวณ	เรือ่ง	การ

ค�านวณค่าไฟฟ้า	โดยให้นกัเรยีนแต่ละคูอ่อกมา

แสดงวิธีท�าหน้าชั้นเรียน	 และท�าบัตรค�าถาม	

การค�านวณ	 เรื่อง	 ค่าไฟฟ้า	 โดยเน้นให้อ่าน

โจทย์เข้าใจง่าย

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I
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2. ∂â“μâÕß°“√À“§à“§«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“ (V) „Àâªî¥μ—« V §à“ V ®÷ß‡∑à“°—∫§à“°”≈—ß‰øøÑ“ (P) À“√¥â«¬

°√–· ‰øøÑ“ (I)

¥—ßπ—Èπ V = P
I
 Àπà«¬‡ªìπ‚«≈μå

3. ∂â“μâÕß°“√À“°√–· ‰øøÑ“ (I) „Àâ∑”‡™àπ‡¥’¬«°—∫¢âÕ 2

¥—ßπ—Èπ I = P
V

 Àπà«¬‡ªìπ·Õ¡·ª√å

5. °“√§”π«≥§à“‰øøÑ“

°àÕπ∑’Ë°√–· ‰øøÑ“®–μàÕ‡¢â“∫â“πμâÕßºà“π¡“μ√‰øøÑ“´÷Ëß‡ªìπ‡§√◊ËÕß«—¥æ≈—ßß“π„πÀπà«¬°‘‚≈«—μμå-™—Ë«‚¡ß

¡“μ√‰øøÑ“¡’À≈“¬¢π“¥ ‡™àπ 5, 15 ·≈– 50 ·Õ¡·ª√å ®–μâÕß‡≈◊Õ°¢π“¥„Àâ‡À¡“– ¡°—∫°“√„™âß“π·≈–„π

°“√§‘¥§à“‰øøÑ“§‘¥„πÕ—μ√“°â“«Àπâ“ ∂â“¬‘Ëß„™âæ≈—ßß“π‰øøÑ“¡“°¢÷Èπ ®–¬‘Ëß‡ ’¬‡ß‘π¡“°¢÷Èπ π—°‡√’¬π®–‰¥â»÷°…“

«‘∏’§‘¥§”π«≥§à“‰ø‰¥â®“° Ÿμ√μàÕ‰ªπ’È

®“° Ÿμ√ °”≈—ß‰øøÑ“ («—μμå) =

P = W
t

W = P�t

°“√§”π«≥§‘¥„πÀπà«¬„À≠à§◊Õ °‘‚≈«—μμå-™—Ë«‚¡ß

æ≈—ßß“π‰øøÑ“ (¬Ÿπ‘μ) = °”≈—ß‰øøÑ“ (°‘‚≈«—μμå)�‡«≈“ (™—Ë«‚¡ß)

À√◊Õ æ≈—ßß“π‰øøÑ“ (¬Ÿπ‘μ) =                                                              
,1000

¥—ßπ—Èπ  §à“‰øøÑ“  =  ®”π«π¬Ÿπ‘μ�Õ—μ√“§à“°√–· ‰øøÑ“μàÕÀπà«¬

°“√§”π«≥§‘¥‡ß‘π§à“‰ø  π—°‡√’¬π®–μâÕß∑√“∫®”π«πÀπà«¬À√◊Õ¬Ÿπ‘μ°àÕπ ´÷Ëß®–§”π«≥‰¥â®“° Ÿμ√

¬Ÿπ‘μ (Àπà«¬) =

°“√§‘¥§à“‰ø®–§‘¥„πÕ—μ√“°â“«Àπâ“ ‡¡◊ËÕ„™âæ≈—ßß“π‰øøÑ“¡“°¢÷Èπ √“§“μàÕÀπà«¬®–¡“°¢÷Èπ ‚¥¬ºŸâ „™â

®–®à“¬‡ß‘π§à“‰øμ“¡„∫‡ √Á®√—∫‡ß‘π§à“‰ø ́ ÷Ëßπ—°‡√’¬π®–‰¥â»÷°…“¢âÕ¡Ÿ≈· ¥ßÕ—μ√“ à«π§à“æ≈—ßß“π‰øøÑ“√“¬‡¥◊Õπ

( ”À√—∫∫â“πÕ¬ŸàÕ“»—¬∑’Ë¡’ª√‘¡“≥°“√„™âæ≈—ßß“π‰øøÑ“‰¡à‡°‘π 150 Àπà«¬μàÕ‡¥◊Õπ) ¥—ßπ’È

æ≈—ßß“π‰øøÑ“ (®Ÿ≈)

‡«≈“ («‘π“∑’)

°”≈—ß‰øøÑ“ («—μμå)�‡«≈“ (™—Ë«‚¡ß)

1,000

®”π«π«—μμå�™—Ë«‚¡ß
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§à“æ≈—ßß“π‰øøÑ“

5 Àπà«¬·√°À√◊ÕπâÕ¬°«à“ ‡ªìπ‡ß‘π 0.00 ∫“∑

10 Àπà«¬μàÕ‰ª (Àπà«¬ 6-15) Àπà«¬≈– 1.3576 ∫“∑

10 Àπà«¬μàÕ‰ª (Àπà«¬ 16-25) Àπà«¬≈– 1.5445 ∫“∑

10 Àπà«¬μàÕ‰ª (Àπà«¬ 26-35) Àπà«¬≈– 1.7968 ∫“∑

65 Àπà«¬μàÕ‰ª (Àπà«¬ 36-100) Àπà«¬≈– 2.1800 ∫“∑

50 Àπà«¬μàÕ‰ª (Àπà«¬ 101-150) Àπà«¬≈– 2.2734 ∫“∑

250 Àπà«¬μàÕ‰ª (Àπà«¬ 151-400) Àπà«¬≈– 2.7781 ∫“∑

‡°‘π°«à“ 400 Àπà«¬ (Àπà«¬ 401 ‡ªìπμâπ‰ª) Àπà«¬≈– 2.9780 ∫“∑

§à“∫√‘°“√‡¥◊Õπ≈– 8.19 ∫“∑

§à“ Ft À√◊Õ§àà“‰øøÑ“º—π·ª√‡ªìπ§à“‰øøÑ“∑’Ëª√—∫‡ª≈’Ë¬π‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÀ√◊Õ≈¥≈ßμ“¡°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß

μâπ∑ÿπ§à“„™â®à“¬¥â“π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß·≈–§à“´◊ÈÕ‰øøÑ“∑’ËÕ¬Ÿà‡Àπ◊Õ°“√§«∫§ÿ¡¢Õß°“√‰øøÑ“

§à“¿“…’¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡ 7%

∑’Ë¡“ :  www.mea.or.th/farifftype 1.htm

¥—ßπ—Èπ§à“‰øøÑ“∑—ÈßÀ¡¥  =  §à“æ≈—ßß“π‰øøÑ“ � §à“∫√‘°“√ � §à“ Ft � §à“¿“…’¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡

Àπà«¬¢Õßæ≈—ßß“π‰øøÑ“À√◊Õ¬Ÿπ‘μÕà“π‰¥â®“°¡“μ√‰øøÑ“À√◊Õ°‘‚≈«—μμå-™—Ë«‚¡ß¡‘‡μÕ√å °√–· ‰øøÑ“‰À≈

ºà“π¡“μ√‰øøÑ“¡“°À√◊ÕπâÕ¬μ“¡æ≈—ßß“π‰øøÑ“∑’Ë‰À≈ºà“π„π 1 «‘π“∑’ ∫â“π∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬∑—Ë«‰ª„™â¡“μ√‰øøÑ“¢π“¥

5 ·Õ¡·ª√å ∂â“‡≈◊Õ°„™â ‰¡à‡À¡“– ¡ °√–· ‰øøÑ“‰À≈ºà“π¡“°‡°‘π°”Àπ¥ ®–∑”„Àâ¡“μ√‰øøÑ“‰À¡â ‰¥â

π—°‡√’¬π®–‰¥â»÷°…“«‘∏’π” Ÿμ√¡“„™â·°âªí≠À“‚®∑¬å°“√§‘¥§”π«≥‡°’Ë¬«°—∫æ≈—ßß“π‰øøÑ“®“°μ—«Õ¬à“ß

μàÕ‰ªπ’È ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥∑—°…–·≈–π”‰ª„™â·°âªí≠À“„π™’«‘μª√–®”«—π‰¥â

μ—«Õ¬à“ß∑’Ë 8 ‡μ“√’¥‰øøÑ“¢≥–„™âß“π„™â ‰ø 220 ‚«≈μå ¡’°√–· ‰øøÑ“ºà“π‡μ“√’¥ 5 ·Õ¡·ª√å „™â‡μ“√’¥π“π 45

π“∑’ ®–„™âæ≈—ßß“π‰øøÑ“‰ª°’Ë¬Ÿπ‘μ

«‘∏’∑” À“°”≈—ß‰øøÑ“ ®“° Ÿμ√ P = VI

‡¡◊ËÕ V  =  220 V ·≈– I  =  5 A

·∑π§à“ P = 220�5  =  1,100 W

À“æ≈—ßß“π‰øøÑ“ ®“° Ÿμ√

æ≈—ßß“π‰øøÑ“ (¬Ÿπ‘μ) =                                                              
,1000

‡¡◊ËÕ°”≈—ß‰øøÑ“  =  1,100 W,  t  =  45 π“∑’

·∑π§à“ æ≈—ßß“π‰øøÑ“ =
  

1100 45
1000 60
,   
,   

�

�
  =  0.825 °‘‚≈«—μμå-™—Ë«‚¡ß

(∑”„Àâ‡ªìπÀπà«¬„À≠à°‘‚≈«—μμå-™—Ë«‚¡ß (¬Ÿπ‘μ) ‚¥¬π” 1,000 ‰ªÀ“√ 1,100 ®–‰¥âÀπà«¬‡ªìπ°‘‚≈«—μμå ·≈–

60 ‰ªÀ“√ 45 π“∑’ ®–‰¥âÀπà«¬‡ªìπ™—Ë«‚¡ß)

¥—ßπ—Èπ ‡μ“√’¥‰øøÑ“„™âæ≈—ßß“π‰øøÑ“‰ª 0.825 ¬Ÿπ‘μ μÕ∫

°”≈—ß‰øøÑ“ («—μμå)�‡«≈“ (™—Ë«‚¡ß)

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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°”≈—ß‰øøÑ“�‡«≈“

μ—«Õ¬à“ß∑’Ë 9 ∂â“‡ªî¥‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»∑’Ë„™â°”≈—ß‰øøÑ“ 2,000 «—μμå ‡ªìπ‡«≈“ 5 ™—Ë«‚¡ß ®– ‘Èπ‡ª≈◊Õßæ≈—ßß“π

‰øøÑ“°’ËÀπà«¬

«‘∏’∑” ®“° Ÿμ√ æ≈—ßß“π‰øøÑ“ =                                
,1000

‡¡◊ËÕ °”≈—ß‰øøÑ“  =  2,000 W,  ‡«≈“  =  5 ™—Ë«‚¡ß

·∑π§à“ æ≈—ßß“π‰øøÑ“ =
  

2 000 5
1000

,   
,

�   =  10 Àπà«¬

¥—ßπ—Èπ ‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»π’È®– ‘Èπ‡ª≈◊Õßæ≈—ßß“π‰øøÑ“ 10 Àπà«¬ μÕ∫

μ—«Õ¬à“ß∑’Ë 10 ∫â“πÀ≈—ßÀπ÷Ëß„™âÀ≈Õ¥‰øøÑ“¢π“¥ 40 «—μμå ®”π«π 5 ¥«ß μŸâ‡¬Áπ 65 «—μμå ‚∑√∑—»πå ’ 155 «—μμå

À¡âÕÀÿß¢â“«‰øøÑ“ 400 «—μμå ∂â“„™âæ√âÕ¡°—ππ“π 5 ™—Ë«‚¡ß ®–‡ ’¬§à“‰ø‡∑à“‰√ ∂â“§à“‰ø¬Ÿπ‘μ≈– 1.50 ∫“∑

«‘∏’∑” °”≈—ß‰øøÑ“®“°°“√„™âÀ≈Õ¥‰øøÑ“ = 40�5  =  200  «—μμå

√«¡°”≈—ß‰øøÑ“¢Õß‡§√◊ËÕß„™â∑—ÈßÀ¡¥ = 200�65�155�400

= 820  «—μμå

®“° Ÿμ√ æ≈—ßß“π‰øøÑ“ =                                
,1000

=
  

820 5
1000

  
,

�   =  4.1 ¬Ÿπ‘μ
 �  ®–‡ ’¬§à“‰ø = 4.1�1.5  =  6.15 ∫“∑

¥—ßπ—Èπ ∫â“πÀ≈—ßπ’È®–‡ ’¬§à“‰ø 6.15 ∫“∑ μÕ∫

μ—«Õ¬à“ß∑’Ë 11 ∫â“πÀ≈—ßÀπ÷Ëß„™â‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“μàÕ‰ªπ’È∑ÿ°«—π §◊Õ À≈Õ¥‰øøÑ“ 60 «—μμå 3 À≈Õ¥ ‡ªî¥«—π≈–
5 ™—Ë«‚¡ß∑ÿ°À≈Õ¥ ‡μ“√’¥‰øøÑ“ 750 «—μμå „™â«—π≈– 1 ™—Ë«‚¡ß ‚∑√∑—»πå 180 «—μμå ‡ªî¥«—π≈– 4 ™—Ë«‚¡ß „π‡¥◊Õπ
¡’π“§¡®–‡ ’¬‡ß‘π§à“‰ø‡∑à“‰√ ∂â“§à“‰øÀπà«¬≈– 1.50 ∫“∑
«‘∏’∑” §‘¥À“æ≈—ßß“π‰øøÑ“¢Õß‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“·μà≈–™π‘¥‡ªìπÀπà«¬

↓

√«¡®”π«πÀπà«¬¢Õßæ≈—ßß“π‰øøÑ“∑—ÈßÀ¡¥„π 1 «—π
↓

√«¡®”π«πÀπà«¬¢Õßæ≈—ßß“π‰øøÑ“„π‡¥◊Õπ¡’π“§¡
↓

§”π«≥§à“‰øøÑ“®“°√“§“∑’Ë°”Àπ¥

æ≈—ßß“π‰øøÑ“∑’ËÀ≈Õ¥‰øøÑ“„™â =
  

(   )  

,

60 3 5

1000

� �
= 0.9 Àπà«¬

æ≈—ßß“π‰øøÑ“∑’Ë‡μ“√’¥‰øøÑ“„™â =
  

750 1
1000

  
,

� = 0.75 Àπà«¬

æ≈—ßß“π‰øøÑ“∑’Ë‚∑√∑—»πå„™â =
  

180 4
1000

  
,

� = 0.72 Àπà«¬

√«¡®”π«πÀπà«¬¢Õßæ≈—ßß“π‰øøÑ“∑’Ë„™â„π 1 «—π = 0.9�0.75�0.72  =  2.37 Àπà«¬
√«¡Àπà«¬¢Õßæ≈—ßß“π‰øøÑ“∑’Ë„™â„π‡¥◊Õπ¡’π“§¡ = 2.37�31  =  73.47 Àπà«¬
�  ®–μâÕß‡ ’¬§à“‰ø  =  73.47�1.50  =  110.20  ∫“∑

¥—ßπ—Èπ ∫â“πÀ≈—ßπ’È®–‡ ’¬§à“‰ø 110.20 ∫“∑ μÕ∫

°”≈—ß‰øøÑ“�‡«≈“

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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°”≈—ß‰øøÑ“�‡«≈“

μ—«Õ¬à“ß∑’Ë 9 ∂â“‡ªî¥‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»∑’Ë„™â°”≈—ß‰øøÑ“ 2,000 «—μμå ‡ªìπ‡«≈“ 5 ™—Ë«‚¡ß ®– ‘Èπ‡ª≈◊Õßæ≈—ßß“π

‰øøÑ“°’ËÀπà«¬

«‘∏’∑” ®“° Ÿμ√ æ≈—ßß“π‰øøÑ“ =                                
,1000

‡¡◊ËÕ °”≈—ß‰øøÑ“  =  2,000 W,  ‡«≈“  =  5 ™—Ë«‚¡ß

·∑π§à“ æ≈—ßß“π‰øøÑ“ =
  

2 000 5
1000

,   
,

�   =  10 Àπà«¬

¥—ßπ—Èπ ‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»π’È®– ‘Èπ‡ª≈◊Õßæ≈—ßß“π‰øøÑ“ 10 Àπà«¬ μÕ∫

μ—«Õ¬à“ß∑’Ë 10 ∫â“πÀ≈—ßÀπ÷Ëß„™âÀ≈Õ¥‰øøÑ“¢π“¥ 40 «—μμå ®”π«π 5 ¥«ß μŸâ‡¬Áπ 65 «—μμå ‚∑√∑—»πå ’ 155 «—μμå

À¡âÕÀÿß¢â“«‰øøÑ“ 400 «—μμå ∂â“„™âæ√âÕ¡°—ππ“π 5 ™—Ë«‚¡ß ®–‡ ’¬§à“‰ø‡∑à“‰√ ∂â“§à“‰ø¬Ÿπ‘μ≈– 1.50 ∫“∑

«‘∏’∑” °”≈—ß‰øøÑ“®“°°“√„™âÀ≈Õ¥‰øøÑ“ = 40�5  =  200  «—μμå

√«¡°”≈—ß‰øøÑ“¢Õß‡§√◊ËÕß„™â∑—ÈßÀ¡¥ = 200�65�155�400

= 820  «—μμå

®“° Ÿμ√ æ≈—ßß“π‰øøÑ“ =                                
,1000

=
  

820 5
1000

  
,

�   =  4.1 ¬Ÿπ‘μ
 �  ®–‡ ’¬§à“‰ø = 4.1�1.5  =  6.15 ∫“∑

¥—ßπ—Èπ ∫â“πÀ≈—ßπ’È®–‡ ’¬§à“‰ø 6.15 ∫“∑ μÕ∫

μ—«Õ¬à“ß∑’Ë 11 ∫â“πÀ≈—ßÀπ÷Ëß„™â‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“μàÕ‰ªπ’È∑ÿ°«—π §◊Õ À≈Õ¥‰øøÑ“ 60 «—μμå 3 À≈Õ¥ ‡ªî¥«—π≈–
5 ™—Ë«‚¡ß∑ÿ°À≈Õ¥ ‡μ“√’¥‰øøÑ“ 750 «—μμå „™â«—π≈– 1 ™—Ë«‚¡ß ‚∑√∑—»πå 180 «—μμå ‡ªî¥«—π≈– 4 ™—Ë«‚¡ß „π‡¥◊Õπ
¡’π“§¡®–‡ ’¬‡ß‘π§à“‰ø‡∑à“‰√ ∂â“§à“‰øÀπà«¬≈– 1.50 ∫“∑
«‘∏’∑” §‘¥À“æ≈—ßß“π‰øøÑ“¢Õß‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“·μà≈–™π‘¥‡ªìπÀπà«¬

↓

√«¡®”π«πÀπà«¬¢Õßæ≈—ßß“π‰øøÑ“∑—ÈßÀ¡¥„π 1 «—π
↓

√«¡®”π«πÀπà«¬¢Õßæ≈—ßß“π‰øøÑ“„π‡¥◊Õπ¡’π“§¡
↓

§”π«≥§à“‰øøÑ“®“°√“§“∑’Ë°”Àπ¥

æ≈—ßß“π‰øøÑ“∑’ËÀ≈Õ¥‰øøÑ“„™â =
  

(   )  

,

60 3 5

1000

� �
= 0.9 Àπà«¬

æ≈—ßß“π‰øøÑ“∑’Ë‡μ“√’¥‰øøÑ“„™â =
  

750 1
1000

  
,

� = 0.75 Àπà«¬

æ≈—ßß“π‰øøÑ“∑’Ë‚∑√∑—»πå„™â =
  

180 4
1000

  
,

� = 0.72 Àπà«¬

√«¡®”π«πÀπà«¬¢Õßæ≈—ßß“π‰øøÑ“∑’Ë„™â„π 1 «—π = 0.9�0.75�0.72  =  2.37 Àπà«¬
√«¡Àπà«¬¢Õßæ≈—ßß“π‰øøÑ“∑’Ë„™â„π‡¥◊Õπ¡’π“§¡ = 2.37�31  =  73.47 Àπà«¬
�  ®–μâÕß‡ ’¬§à“‰ø  =  73.47�1.50  =  110.20  ∫“∑

¥—ßπ—Èπ ∫â“πÀ≈—ßπ’È®–‡ ’¬§à“‰ø 110.20 ∫“∑ μÕ∫

°”≈—ß‰øøÑ“�‡«≈“
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 °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 11

„Àâπ—°‡√’¬πΩñ°∑—°…–„π°“√§‘¥§”π«≥§à“‰ø®“°‚®∑¬åªí≠À“μàÕ‰ªπ’È

1. „™âÀ≈Õ¥‰øøÑ“ 60 «—μμå ®”π«π 7 ¥«ß °—∫À≈Õ¥‰øøÑ“ 100 «—μμå ®”π«π 4 ¥«ß ‡ªìπ‡«≈“π“π

10 ™—Ë«‚¡ß ∂â“§à“‰ø 3.0 ∫“∑μàÕÀπà«¬ ®–μâÕß‡ ’¬§à“‰ø‡∑à“‰√

2. ∫â“πÀ≈—ßÀπ÷Ëß„™â‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»¢π“¥ 2,500 «—μμå ‡ªî¥„™â«—π≈– 7 ™—Ë«‚¡ß „™âÀ≈Õ¥‰øøÑ“ 60 «—μμå

3 À≈Õ¥ «—π≈– 5 ™—Ë«‚¡ß ·≈–À≈Õ¥‰øøÑ“ 100 «—μμå 1 À≈Õ¥ «—π≈– 2 ™—Ë«‚¡ß „π‡¥◊Õπ°—π¬“¬π

μâÕß‡ ’¬§à“‰ø‡∑à“‰√ ∂â“§à“‰ø¬Ÿπ‘μ≈– 2 ∫“∑

3. À≈Õ¥‰øøÑ“ 220 ‚«≈μå  110 «—μμå ∂â“π”‰ªμàÕ°—∫‰ø 110 ‚«≈μå ‡ªî¥π“π 12 ™—Ë«‚¡ß ®–‡ ’¬§à“‰ø‡∑à“‰√

∂â“§à“‰ø¬Ÿπ‘μ≈– 2 ∫“∑

4. À≈Õ¥‰øøÑ“ 40 «—μμå  8 ¥«ß ∂â“‡ªî¥æ√âÕ¡°—π „™âæ≈—ßß“π‰øøÑ“√«¡°’Ë°‘‚≈«—μμå ·≈–∂â“‡ªî¥Õ¬Ÿàπ“π

8 ™—Ë«‚¡ß ®– ‘Èπ‡ª≈◊Õßæ≈—ßß“π‰øøÑ“°’ËÀπà«¬ ·≈–∂â“§à“‰øÀπà«¬≈– 1.50 ∫“∑ ®–‡ ’¬‡ß‘π§à“‰ø√«¡

∑—ÈßÀ¡¥‡∑à“‰√

5. „Àâπ—°‡√’¬π»÷°…“„∫·®âßÀπ’È§à“‰øøÑ“‡æ◊ËÕ»÷°…“°“√μ√«® Õ∫§à“„™â®à“¬§à“‰ø ‡æ◊ËÕÀ“«‘∏’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π

æƒμ‘°√√¡°“√„™â ‰øÕ¬à“ßª√–À¬—¥
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5.1 μ—«‡≈¢ 7541 ·≈– 7377 „π„∫·®âßÀπ’ÈÀ¡“¬∂÷ßÕ–‰√

5.2 „π‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å„™âæ≈—ßß“π‰øøÑ“‰ª‡∑à“‰√

5.3 μ“¡„∫·®âßÀπ’È§à“‰øøÑ“‡®â“¢Õß∫â“πμâÕß®à“¬§à“„™â ‰øøÑ“·≈–¿“…’¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡‡∑à“‰√

6. ®ß· ¥ß«‘∏’§”π«≥À“§à“‰ø®“°„∫‡ √Á®∑’Ë„™âæ≈—ßß“π‰øøÑ“ 74 Àπà«¬ ‚¥¬§‘¥Õ—μ√“°â“«Àπâ“μ“¡

μ“√“ß§à“æ≈—ßß“π‰øøÑ“‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ

7. π—°‡√’¬π¡’«‘∏’°“√„™â ‰øøÑ“Õ¬à“ßª√–À¬—¥‰¥âÕ¬à“ß‰√∫â“ß ®ß∫Õ°¡“‡ªìπ¢âÕÊ

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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5.1 μ—«‡≈¢ 7541 ·≈– 7377 „π„∫·®âßÀπ’ÈÀ¡“¬∂÷ßÕ–‰√

5.2 „π‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å„™âæ≈—ßß“π‰øøÑ“‰ª‡∑à“‰√

5.3 μ“¡„∫·®âßÀπ’È§à“‰øøÑ“‡®â“¢Õß∫â“πμâÕß®à“¬§à“„™â ‰øøÑ“·≈–¿“…’¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡‡∑à“‰√

6. ®ß· ¥ß«‘∏’§”π«≥À“§à“‰ø®“°„∫‡ √Á®∑’Ë„™âæ≈—ßß“π‰øøÑ“ 74 Àπà«¬ ‚¥¬§‘¥Õ—μ√“°â“«Àπâ“μ“¡

μ“√“ß§à“æ≈—ßß“π‰øøÑ“‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ

7. π—°‡√’¬π¡’«‘∏’°“√„™â ‰øøÑ“Õ¬à“ßª√–À¬—¥‰¥âÕ¬à“ß‰√∫â“ß ®ß∫Õ°¡“‡ªìπ¢âÕÊ

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 137

?

·∫∫∑¥ Õ∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬πª√–®”Àπà«¬

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1.  “¬‰øøÑ“·√ß Ÿßμà“ß®“° “¬‰øøÑ“∏√√¡¥“Õ¬à“ß‰√

2. §«“¡μâ“π∑“π‰øøÑ“ —¡æ—π∏å°—∫¢π“¥·≈–™π‘¥¢Õß “¬‰øøÑ“Õ¬à“ß‰√

3. ‡¡◊ËÕøî« å¢“¥§«√„™â≈«¥∑Õß·¥ßμàÕ·∑πøî« åÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

4. ‡μâ“√—∫ 3 μ“°—∫‡μâ“‡ ’¬∫ 3 ¢“™à«¬„ÀâºŸâ„™âª≈Õ¥¿—¬®“°‰ø√—Ë«‰¥â ·μà¡’¢âÕ®”°—¥Õ¬à“ß‰√

5. ∑à“π®–¡’«‘∏’‡≈◊Õ°„™â «‘μ™å„Àâª≈Õ¥¿—¬‰¥âÕ¬à“ß‰√

6. «ß®√‰øøÑ“Àπ÷Ëßª√–°Õ∫¥â«¬∂à“π‰ø©“¬ 3 °âÕπ μàÕ‡¢â“°—∫·Õ¡¡‘‡μÕ√å·≈–À≈Õ¥‰øøÑ“ 2 À≈Õ¥ ¡’

 «‘μ™å§«∫§ÿ¡«ß®√‰øøÑ“ 1 μ—« ®ß‡¢’¬π«ß®√‰øøÑ“Õ¬à“ßßà“¬

7. «ß®√‰øøÑ“„π∫â“π¢Õß∑à“π‰¥âμàÕ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“°—∫«ß®√‰øøÑ“·∫∫„¥ ·≈–«‘∏’μàÕ«ß®√‰øøÑ“¥—ß°≈à“«

¡’¢âÕ¥’Õ¬à“ß‰√

8. ‡æ◊ËÕª√–À¬—¥æ≈—ßß“π¢Õß™“μ‘·≈–§à“„™â®à“¬¢Õß§√Õ∫§√—« ∑à“π®–‡≈◊Õ°„™âÀ≈Õ¥‰øøÑ“ª√–‡¿∑„¥

9. ∑à“π¡’«‘∏’°“√‡≈◊Õ°´◊ÈÕ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“„π∫â“πÕ¬à“ß‰√

10. ®“°¢âÕ¡Ÿ≈„πμ“√“ß„™âμÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È

‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“ °”≈—ß‰øøÑ“ (W)

‡μ“√’¥‰øøÑ“ 700 - 1,200

À¡âÕÀÿß¢â“«‰øøÑ“ 500 - 1,400

æ—¥≈¡μ—Èß‚μä– 25 - 75

μŸâ‡¬Áπ 70 - 260

‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“» 1,150 ¢÷Èπ‰ª

°“μâ¡πÈ”‰øøÑ“ 200 - 1,000

10.1 °“√„™â°”≈—ß‰øøÑ“¡“°À√◊ÕπâÕ¬„π∫â“π¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫ ‘Ëß„¥∫â“ß

10.2 ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“™π‘¥„¥„™â°”≈—ß‰øøÑ“¡“°∑’Ë ÿ¥

10.3 ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“™π‘¥„¥„™â°”≈—ß‰øøÑ“πâÕ¬∑’Ë ÿ¥

11. ®ß ”√«®‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“„π∫â“π¢Õßπ—°‡√’¬π ·≈â«∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈≈ß„πμ“√“ß∑’Ë°”Àπ¥„Àâ ·≈–μÕ∫

§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“ °”≈—ß‰øøÑ“ §«“¡μà“ß»—°¬å °√–· ‰øøÑ“ ®”π«π‡§√◊ËÕß„™â
°√–· ‰øøÑ“

(W) ‰øøÑ“ (V) (A) ‰øøÑ“
∑’Ë„™â∑—ÈßÀ¡¥

„π 1 «‘π“∑’

11.1 ‡¡◊ËÕ„™â‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“æ√âÕ¡°—π∑—ÈßÀ¡¥„π‡«≈“ 1 «‘π“∑’ ®–¡’°√–· ‰øøÑ“‰À≈ºà“π¡“μ√«—¥

‰øøÑ“∑—Èß ‘Èπ‡∑à“‰√

11.2 π—°‡√’¬π§‘¥«à“§«√„™â¡“μ√«—¥‰øøÑ“¢π“¥‡≈Á°∑’Ë ÿ¥‡∑à“‰√ ‡¡◊ËÕ¡“μ√«—¥‰øøÑ“¡’¢π“¥∑π°√–· 

‰øøÑ“‰¥â‡ªìπ 3, 5, 15, 50 ·≈– 100 ·Õ¡·ª√å

12. °“√§‘¥§à“°√–· ‰øøÑ“„πÕ—μ√“°â“«Àπâ“ §”π«≥®“°§à“„¥∫â“ß

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
190

Introduction IntroductionIndesign ICT Innovation

Learning for Life Learning for Global Learning for Metacognition



«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3138

„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“ °”≈—ß‰øøÑ“ §«“¡μà“ß»—°¬å °√–· ‰øøÑ“ ®”π«π‡§√◊ËÕß„™â
°√–· ‰øøÑ“

(W) ‰øøÑ“ (V) (A) ‰øøÑ“
∑’Ë„™â∑—ÈßÀ¡¥

„π 1 «‘π“∑’

11.1 ‡¡◊ËÕ„™â‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“æ√âÕ¡°—π∑—ÈßÀ¡¥„π‡«≈“ 1 «‘π“∑’ ®–¡’°√–· ‰øøÑ“‰À≈ºà“π¡“μ√«—¥

‰øøÑ“∑—Èß ‘Èπ‡∑à“‰√

11.2 π—°‡√’¬π§‘¥«à“§«√„™â¡“μ√«—¥‰øøÑ“¢π“¥‡≈Á°∑’Ë ÿ¥‡∑à“‰√ ‡¡◊ËÕ¡“μ√«—¥‰øøÑ“¡’¢π“¥∑π°√–· 

‰øøÑ“‰¥â‡ªìπ 3, 5, 15, 50 ·≈– 100 ·Õ¡·ª√å

12. °“√§‘¥§à“°√–· ‰øøÑ“„πÕ—μ√“°â“«Àπâ“ §”π«≥®“°§à“„¥∫â“ß

เฉลย
กิจกรรมที่	3.1

ตัวอย่ำงตำรำงบันทึกผลกำรทดลอง

กำรหมุนของขดลวด
กำรเบนของเข็มของเครื่องวัดกระแสไฟฟ้ำ

แม่เหล็กขั้วต่ำงกันหันเข้ำหำกัน แม่เหล็กขั้วเหมือนกันหันเข้ำหำกัน

1.	ขดลวดอยู่กับที่

2.	ขดลวดหมุนช้า

3.	ขดลวดหมุนเร็ว

ไม่เบน

เบนน้อย

เบนมาก

ไม่เบน

ไม่เบน

ไม่เบน

ค�ำถำมท้ำยกิจกรรม

	 1.	สนามแม่เหล็กของเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าในการทดลองเกิดขึ้นบริเวณระหว่างแม่เหล็กทั้งสอง

	 2.	การหมุนของขดลวดท�าให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปในเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า	เข็มของเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า

จึงเบนไปจากต�าแหน่งเดิม

	 3.	ขณะที่ขดลวดอยู่กับที่จะไม่มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น	เพราะเข็มเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าอยู่ต�าแหน่งเดิม

	 4.	การหมุนขดลวดช้าท�าให้เข็มเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเบนน้อยกว่าการหมุนขดลวดเร็ว

	 5.	ถ้าหมุนขดลวดในทิศทางตรงกันข้าม	เข็มของเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าจะเบนไปในทิศทางตรงข้ามกับครั้งแรก

	 6.	ถ้าหมุนขดลวดโดยไม่มีสนามแม่เหล็ก	 เข็มของเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าจะอยู่ต�าแหน่งเดิม	 เพราะไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก

	 7.	สรุปผลการทดลองการผลิตกระแสไฟฟ้าจากการเหนี่ยวน�าได้ดังนี้

	 	 1)	 เมื่อวางแท่งแม่เหล็กขั้วต่างกันหันเข้าหากัน	จะท�าให้เกิดสนามแม่เหล็กระหว่างขั้วแม่เหล็กทั้งสอง

	 	 2)	 เมื่อหมุนขดลวดทองแดงเคลื่อนที่ตัดกับเส้นแรงแม่เหล็ก	 จะมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นจากการเหนี่ยวน�าของ

สนามแม่เหล็กกับโลหะทองแดง	ถ้าต่อสายไฟจากเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเข้ากับขดลวด	เข็มของเครื่องวัดจะเบนไป

จากต�าแหน่งเดิม

	 	 3)	 การหมุนขดลวดเร็วและแรง	จะท�าให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น

	 	 4)	 อุปกรณ์ที่ประกอบด้วยแท่งแม่เหล็ก	 2	 แท่งและขดลวดทองแดง	 จัดเป็นเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าที่	 เรียกว่า	

“ไดนาโม”	เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า

กิจกรรมตรวจสอบควำมเข้ำใจ	1

	 1.	เซลล์ไฟฟ้าเคมีประกอบด้วยขั้วไฟฟ้า	 2	 ข้ัว	 และสารละลายอิเล็กโทรไลต์	 ซึ่งมีหลักการท�างาน	คือ	 เปลี่ยน

พลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า	เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในวงจรไฟฟ้า

	 2.	ถ่านไฟฉายจดัเป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมทีีม่แีอมโมเนยีมคลอไรด์	แมงกานีสไดออกไซด์	และผงถ่านรวมกนัโดยมีน�า้

อยู่เล็กน้อยเป็นอิเล็กโทรไลต์	มีลักษณะคล้ายแป้งเปียกจึงเรียกว่า	“เซลล์แห้ง”

	 3.	ถ่านไฟฉายเมื่อประกอบส่วนต่างๆ	ครบแล้ว	สามารถน�าไปใช้งานได้ทันที	และเมื่อใช้งานท�าให้กระแสไฟหมด

ไป	ไม่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้	ส่วนแบตเตอรี่เมื่อประกอบส่วนต่างๆ	ครบแล้ว	ต้องน�าไปประจุไฟฟ้าก่อน	และ

เมื่อใช้งานจนกระแสไฟฟ้าหมดสามารถน�าไปประจุไฟฟ้าน�ากลับมาใช้ใหม่ได้อีก

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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	 4.	ไดนาโมประกอบด้วยขดลวดทองแดงและแท่งแม่เหล็กถาวร

	 5.	ไดนาโมมีหลักการท�างาน	 คือ	 เปล่ียนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า	 เม่ือหมุนขดลวดให้เคล่ือนที่ตัดกับ

เส้นแรงแม่เหล็กในสนามแม่เหล็กจะมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น

กิจกรรมที่	3.2

ตัวอย่ำงตำรำงบันทึกผลกำรทดลอง

จ�ำนวนถ่ำนไฟฉำย ค่ำควำมต่ำงศักย์ไฟฟ้ำ	(V)

1

2

3

1.5

3.0

4.5

ค�ำถำมท้ำยกิจกรรม

	 1.	จ�านวนถ่านไฟฉายมีผลต่อค่าความต่างศักย์	เพราะถ่านไฟฉาย	1	ก้อน	จะมีค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า	1.5	โวลต์	

เมื่อจ�านวนก้อนมากขึ้น	ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าก็จะมากขึ้นด้วย

	 2.	ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของถ่านไฟฉาย	เกดิจากความต่างศกัย์ไฟฟ้าระหว่างข้ัวบวกและขัว้ลบของถ่านไฟฉาย

	 3.	สรุปผลการทดลองการศึกษาความต่างศักย์ไฟฟ้าของถ่านไฟฉายได้ดังนี้

	 	 1)	 จ�านวนถ่านไฟฉายมาก	จะมีค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ามาก

	 	 2)	 เครื่องมือวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าเรียกว่า	“โวลต์มิเตอร์”	ต่อแบบขนานเข้ากับวงจรไฟฟ้า

กิจกรรมที่	3.3

ตัวอย่ำงตำรำงบันทึกผลกำรทดลอง

จ�ำนวนถ่ำนไฟฉำย	(ก้อน)
จ�ำนวนช่องที่เข็มของ

เครื่องวัดเบนได้
ควำมสว่ำงของหลอดไฟ

1 7 สว่าง

2 12 สว่างมาก

ค�ำถำมท้ำยกิจกรรม

	 1.	การต่อถ่านไฟฉาย	 1	 ก้อน	 ท�าให้เข็มของเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเบนไปจากเดิมได้จ�านวนช่องน้อยกว่าถ่าน

ไฟฉาย	2	ก้อน

	 2.	หลอดไฟที่ต่อกับถ่านไฟฉาย	2	ก้อน	สว่างมากกว่าถ่านไฟฉาย	1	ก้อน

	 3.	การต่อเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าต่อแบบอนุกรม

	 4.	สรุปการทดลองเกี่ยวกับการวัดกระแสไฟฟ้าได้ดังนี้

	 	 1)	 เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า	เรียกว่า	“แอมมิเตอร์”

	 	 2)	 การวัดกระแสไฟฟ้าในวงจร	ท�าได้โดยต่อแอมมิเตอร์เข้ากับวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมเรียงล�าดับ	ดังนี้

	 	 	 -	 ขั้วบวกของแบตเตอรี่ต่อกับขั้วบวกของแอมมิเตอร์

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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	 	 	 -	 ต่อขั้วลบของแอมมิเตอร์เข้ากับหลอดไฟข้างหนึ่ง

	 	 	 -	 ต่อขั้วลบของแบตเตอรี่เข้ากับหลอดไฟข้างที่เหลือ

	 	 3)	 เมื่อเพิ่มจ�านวนก้อนของถ่านไฟฉาย	ค่ากระแสไฟฟ้าจะมีค่ามากขึ้น

กิจกรรมที่	3.4

ตัวอย่ำงตำรำงบันทึกผลกำรทดลอง

	 จ�ำนวนถ่ำนไฟฉำย	 ควำมต่ำงศักย์	(V)	 กระแสไฟฟ้ำ	(A)	 ควำมต้ำนทำน	(V)

 1  1.5  0.3 
1.5
0.3    =  5

 2 3.0 0.61 
3

0.61    =  4.92

ค�ำถำมท้ำยกิจกรรม

	 1.	เมื่อเพิ่มค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า	ค่ากระแสไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น

	 2.	สรปุผลการทดลองการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความต่างศกัย์ไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	และความต้านทานไฟฟ้า	

จะได้ว่า	อตัราส่วนระหว่างค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าต่อค่ากระแสไฟฟ้ามค่ีาคงท่ี	เรยีกว่า	ความต้านทานของตัวน�าไฟฟ้า

ในวงจร

กิจกรรมตรวจสอบควำมเข้ำใจ	2

ตอนที่	1

	 1.	ความต้านทานระหว่างจุด	A	และ	C	มีค่าเท่ากับ	22	โอห์ม

	 2.	ความต้านทานระหว่างจุด	C	และ	D	มีค่าเท่ากับ	0.37	โอห์ม

	 3.	ความต้านทานระหว่างจุด	A	และ	D	มีค่าเท่ากับ	22.37	โอห์ม

	 4.	กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านมีค่าเท่ากับ		111.85	แอมแปร์

ตอนที่	2

	 1.	ความต้านทานของลวดตัวน�าจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิด	 ขนาด	พื้นที่หน้าตัด	 และความยาวของลวด

ตัวน�า

	 2.	ลวดทองแดงที่มีความต้านทานมากไปน้อยเรียงล�าดับดังนี้	ข	>	ก	>	ค

	 3.	ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าแปรผนัตรงกับกระแสไฟฟ้า	ถ้าค่าความต่างศกัย์ไฟฟ้ามากขึน้	กระแสไฟฟ้าจะมค่ีามาก

ขึ้น

	 4.	เมือ่ต่อหลอดไฟฟ้าทีม่คีวามต้านทาน	10	โอห์ม	ด้วยแบตเตอรี	่1.5	โวลต์	จะมค่ีากระแสไฟฟ้าไหลผ่านในวงจร

เท่ากับ	0.15	แอมแปร์	ดังนี้

	 	 กฎของโอห์ม	 R	 =	
V
l  

	 	 V	 =		1.5	โวลต์,		R	 =	10			โอห์ม

    I = 
V
R    

     = 
1.5
10

 

    	I	 =	 0.15		A

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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กิจกรรมที่	3.5

ตัวอย่ำงตำรำงบันทึกผลกำรทดลอง

กำรทดลองกับฝอยเหล็ก	2	

เส้น	ในวงจรไฟฟ้ำ
ควำมสว่ำงของหลอดไฟ

ลักษณะของฝอยเหล็กที่

สังเกตได้

ฝอยเหล็กไม่แตะกัน

ฝอยเหล็กแตะกัน

สว่าง

ไม่สว่าง

ไม่เปลี่ยนแปลง

ร้อนจนเป็นสีแดงและขาด

   

ค�ำถำมท้ำยกิจกรรม

	 1.	เมื่อฝอยเหล็กไม่สัมผัสกัน	หลอดไฟสว่าง	เนื่องจากกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรผ่านหลอดไฟ

	 2.	เมื่อฝอยเหล็กสัมผัสกัน	หลอดไฟไม่สว่าง	เพราะกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจึงไม่ไหลผ่านหลอดไฟ

	 3.	เม่ือฝอยเหล็กสัมผัสกันจะมีความร้อนเกิดข้ึนบริเวณท่ีสัมผัสกันจนมีสีแดง	 เพราะพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็น

พลังงานความร้อน

	 4.	สรุปผลการทดลองการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ดังนี้

	 	 1)	 เมื่อตัวน�าไฟฟ้าที่ไม่มีฉนวนหุ้มสัมผัสกันในวงจรที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

	 	 2)	 ขณะเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร	 กระแสไฟฟ้าเกือบทั้งหมดจะไหลผ่านบริเวณที่ตัวน�าสัมผัสกัน	 ท�าให้เกิด

ความร้อนสูงมากเนื่องจากพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน	เป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ได้

กิจกรรมที่	3.6

ตัวอย่ำงตำรำงบันทึกผลกำรทดลอง

อุปกรณ์ที่ทดสอบ
เวลำในกำรรับควำมร้อน	

(วินำที)
ผลกำรทดลอง

ฟิวส์ขนาดเล็ก 3 หลอมละลาย

ฟิวส์ขนาดใหญ่ 5 หลอมละลาย

ลวดทองแดง 5 ไม่หลอมละลาย

ลวดเหล็ก 5 ไม่หลอมละลาย

   

ค�ำถำมท้ำยกิจกรรม

	 1.	เมื่อใช้ฟิวส์ขนาดต่างกัน	พบว่าฟิวส์ขนาดใหญ่หลอมละลายได้ช้ากว่าฟิวส์ขนาดเล็ก

	 2.	ฟิวส์	ลวดทองแดง	และลวดเหล็กที่มีขนาดเท่ากัน	เมื่อได้รับความร้อนจะใช้เวลาในการหลอมละลายต่างกัน	

ฟิวส์จะใช้เวลา	5	วินาที	ขณะที่ลวดทองแดงและลวดเหล็กไม่หลอมละลาย

	 3.	เมื่อฟิวส์ในบ้านขาดไม่ควรใช้ลวดเหล็กหรือโลหะใดๆ	มาต่อแทนฟิวส์	เพราะถ้าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรภายในบ้าน	

ลวดเหล็กหรือโลหะจะไม่หลอมละลาย	ท�าให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าวงจรไฟฟ้าในบ้านมากกว่าปกติ	และท�าให้เกิดไฟ

ไหม้ได้

	 4.	สรุปผลการทดลองเรื่องสมบัติของฟิวส์ได้ดังนี้

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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	 	 1)	 ฟิวส์เป็นลวดตัวน�าที่มีจุดหลอมเหลวต�่า	เมื่อได้รับความร้อนจะหลอมละลายได้ง่าย

	 	 2)	 ฟิวส์ขนาดใหญ่เมื่อได้รับความร้อนจะหลอมเหลวได้ช้ากว่าฟิวส์ขนาดเล็ก

	 	 3)	 เมื่อได้ความร้อนในระยะเวลาที่เท่ากัน	ฟิวส์จะหลอมเหลวได้ง่าย	 ขณะที่ลวดทองแดงและลวดเหล็กไม่

หลอมละลาย

กิจกรรมตรวจสอบควำมเข้ำใจ	3

	 1.	เปรียบเทียบหน้าที่และลักษณะของสวิตช์กับสะพานไฟได้ดังนี้

สวิตช์ สะพำนไฟ

1.	ใช้ควบคุมวงจรไฟฟ้าเฉพาะส่วนที่ต้องการ

2.	ตัดไฟฟ้าได้สายเดียว	

3.	ไม่มีฟิวส์เป็นส่วนประกอบ

4.	มีสปริงเป็นส่วนประกอบ

1.	ใช้ควบคุมวงจรไฟฟ้าทั้งหมดในบ้าน	 บริเวณ

หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟฟ้ามาก

2.	ตัดไฟฟ้าพร้อมกันทั้ง	2	สาย

3.	มีฟิวส์เป็นส่วนประกอบ

4.	ไม่มีสปริงเป็นส่วนประกอบ

		 2.	ถ้าต้องการต่อสวิตช์กับหลอดไฟฟ้าในบ้าน	ควรค�านึงถึงปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่สวิตช์รับได้

	 3.	การใช้สวิตช์ให้ปลอดภัย	ควรใช้สวิตช์	1	อันต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า	1	เครื่อง

	 4.	ถ้าใช้สวิตช์อันเดียวควบคุมวงจรไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด	 จะท�าให้ปริมาณกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

สวิตช์มากเกินไป	ท�าให้เกิดความร้อนและไฟไหม้ได้

	 5.	การควบคมุวงจรไฟฟ้าของเครือ่งปรบัอากาศ	ควรใช้สวติช์อตัโนมตัเิพราะเป็นเครือ่งใช้ไฟฟ้าทีม่กีระแสไฟฟ้า

ไหลผ่านในปริมาณมาก	และสามารถตัดวงจรได้ทันที	เมื่อมีกระแสไหลผ่านมากเกินปกติ

	 6.	หลอดไฟที่ประตูบ้าน	ควรเลือกใช้สวิตช์แบบ	2	ทาง

กิจกรรมตรวจสอบควำมเข้ำใจ	4

	 1.	สายไฟฟ้าแรงสูงไม่มีฉนวนหุ้ม	ใช้ส่งพลังงานไฟฟ้าไปในที่ห่างไกลส่วนสายไฟฟ้าในบ้านเป็นสายไฟที่มีฉนวน

หุ้ม	และใช้ส่งกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าในบ้านหรือสถานที่ต่างๆ

	 2.	ไฟฟ้าลัดวงจรเกิดจากลวดตัวน�าไฟฟ้าสัมผัสกัน	 ท�าให้กระแสไฟฟ้าในวงจรเดินทางลัดวงจร	 เกิดความร้อน

บริเวณต�าแหน่งที่ตัวน�าสัมผัสกัน	ท�าให้เกิดไฟไหม้

	 3.	การค�านวณหาปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านของแตงกวา	เพื่อเลือกใช้ฟิวส์ที่เหมาะสมได้ดังนี้

	 	 หลอดไฟฟ้า	 1.2	 แอมแปร์	 เครื่องปรับอากาศ	 5	 แอมแปร์

	 	 ตู้เย็น	 1.5	 แอมแปร์	 เตารีด	 4.5	 แอมแปร์

	 	 รวมกระแสไฟฟ้าทั้งหมด	 12.2	 แอมแปร์	 ควรเลือกใช้ฟิวส์ขนาด		 15		 แอมแปร์

	 4.	สะพานไฟใช้ต่อระหว่างมาตรไฟฟ้านอกบ้านกับวงจรไฟฟ้าในบ้าน	มีหน้าท่ีควบคุมวงจรไฟฟ้าในบ้านทั้งหมด

ให้ปลอดภัยจากการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

	 5.	เต้ารับ	3	ตา	และเต้าเสียบ	3	ขา

  ข้อด	ี	ผู้ใช้ปลอดภัยจากการเกิดไฟฟ้ารั่วจากวงจร	เพราะมีขาที่	3	ท�าหน้าที่ถ่ายกระแสไฟฟ้าลงสู่ดิน

  ข้อจ�ำกัด		มีราคาแพง

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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กิจกรรมตรวจสอบควำมเข้ำใจ	5

ตอนที่	1	 

	 1.	สิง่ทีเ่ป็นอปุกรณ์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าในบ้าน	ได้แก่	สะพานไฟ	ฟิวส์	สะพานไฟย่อย	เต้ารบั	เต้าเสยีบ	และสวติช์	

ต่อในวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม

	 2.	สิ่งที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า	ได้แก่	วิทยุ	และเครื่องซักผ้า	ต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าแบบขนาน

	 3.	อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน	ได้แก่	สะพานไฟ	ฟิวส์	และสวิตช์

ตอนที่	2

	 (แบบจ�าลองที่นักเรียนสร้างขึ้น	และควรให้นักเรียนน�าเสนอหน้าชั้นเรียน	หรือจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงาน)

กิจกรรมตรวจสอบควำมเข้ำใจ	6

	 1.	วงจรที่กระแสไฟฟ้าไหลในวงจรตลอดเวลาเป็นวงจรปิด	หลอดไฟจะสว่างเพราะเป็นการเปิดไฟ

	 2.	ตัวเลขที่เขียนติดไว้ที่สะพานไฟว่า	20A	600V	หมายถึง	สะพานไฟที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้สูงสุด	20	

แอมแปร์	และมีความต่างศักย์ไฟฟ้า	600	โวลต์

	 3.	ถ้าบ้านแต่ละหลังใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด	 จนโรงไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอ	 เรียกว่า	

“ไฟตก”

	 4.	สายไฟที่ต่อเข้าบ้านมี	2	ชนิด	เรียกว่า	“สายมีศักย์”	ซึ่งมีศักย์ไฟฟ้า	220	โวลต์	และสายกลางมีศักย์ไฟฟ้าเป็น

ศูนย์

กิจกรรมตรวจสอบควำมเข้ำใจ	7

	 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของหลอดไฟ	3	ชนิด	ได้ดังนี้

ข้อเปรียบเทียบ หลอดไฟธรรมดำ
หลอด 

ฟลูออเรสเซนต์

หลอดคอมแพ็ค 

ฟลูออเรสเซนต์

1.	ประสิทธิภาพของแสง

2.	ประหยัดพลังงาน

3.	อายุการใช้งาน

4.	การติดตั้ง

ต�่ามาก

ไม่ประหยัด

เวลาสั้น

ง่ายและสะดวก

สูงกว่าหลอดไฟธรรมดา

ประหยัด

เวลามากกว่าหลอดไฟ

ธรรมดา	8	เท่า

ยาก

สูงที่สุด

ประหยัดมากที่สุด

เวลามากกว่าหลอด

ฟลูออเรสเซนต์

ยาก

กิจกรรมตรวสอบควำมเข้ำใจ	8

	 1.	จากรูป	เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน	ได้แก่	เครื่องเป่าผม	กระทะไฟฟ้า	เครื่องปิ้งขนมปัง	หม้อหุงข้าว	เตารีด	

และเตาไฟฟ้า	(ก-ฉ)

	 2.	จากรูป	 เมื่อขดลวดความต้านทานสูงสัมผัสกับหม้อโลหะจะเกิดอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูดเพราะโลหะน�า

ไฟฟ้าได้

	 3.	เตารีดไฟฟ้ามีสวิตช์ความร้อนท�าหน้าที่ตัดวงจรไฟฟ้า	เรียกว่า	“เทอร์มอสแตต”

	 4.	เพื่อความปลอดภัย	หลังจากเลิกใช้เตาไฟฟ้าต้มน�้าแล้ว	ควรถอดปลั๊กทุกครั้ง

	 5.	สายไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน	ควรมีฉนวนหุ้มเป็นวัสดุทนความร้อน

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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กิจกรรมที่	3.7

ตัวอย่ำงตำรำงบันทึกผลกำรทดลอง

กำรหมุนของขดลวดที่สังเกตได้

เมื่อต่อสำยไฟเข้ำกับแบตเตอรี่ เมื่อสลับสำยไฟกับขั้วแบตเตอรี่

ขดลวดสี่เหลี่ยมหมุนไปรอบแกน ขดลวดสี่เหลี่ยมหมุนไปรอบแกนในทิศทาง

ตรงข้ามกับการทดลองก่อนสลับขั้วสายไฟ

 

ค�ำถำมท้ำยกิจกรรม

	 1.	เมื่อต่อสายไฟจากแบตเตอรี่เข้ากับขดลวดสี่เหลี่ยม	จะท�าให้ขดลวดและแกนหมุนได้

	 2.	อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล	เรียกว่า	“มอเตอร์”

	 3.	เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบ	ได้แก่	เครื่องปั่นน�้าผลไม้	เครื่องซักผ้า	พัดลม	เครื่องดูดฝุ่น	และ

เครื่องเป่าผม	

	 4.	สิ่งที่ท�าให้ขดลวดสี่เหลี่ยมและแกนหมุนได้	คือ	พลังงานไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก

	 5.	สรุปผลการทดลองการท�างานของมอเตอร์ได้	ดังนี้

	 	 1)	 เมื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดทองแดงท่ีอยู่ระหว่างสนามแม่เหล็กท่ีหันข้ัวต่างกันเข้าหากันจะท�าให้ขด

ลวดหมุนรอบแกนได้

	 	 2)	 มอเตอร์ประกอบด้วยขดลวดทองแดงและแท่งแม่เหล็กเป็นอุปกรณ์ท่ีเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงาน

กล

กิจกรรมตรวจสอบควำมเข้ำใจ	9

	 1.	แผนภาพการเปลี่ยนสัญญาณเสียงของเครื่องรับวิทยุ

	 2.	เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นเสียงและภาพ	ได้แก่	เครื่องรับโทรทัศน์	และเครื่องคอมพิวเตอร์	

	 3.	พลังงานเสียงจากแหล่งก�าเนิดเสียงถูกส่งออกไประยะทางไกลในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

	 4.	ส่วนประกอบและหน้าที่ของอุปกรณ์ต่างๆ	ในเครื่องขยายสียง	คือ

  

เสาอากาศ

คลื่นวิทยุ

รับและเลือก

ความยาวคลื่น

(ตามสถานี)

เปลี่ยนสัญญาณ

ไฟฟ้าเป็น

พลังงาน	(ล�าโพง)

ขยายสัญญาณ

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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	 5.	เครื่องรับวิทยุปัจจุบันมีอุปกรณ์เป็นหลอดทรานซิสเตอร์	ท�าหน้าที่รับสัญญาณคลื่นวิทยุแทนเสาอากาศ

กิจกรรมที่	3.8

ตัวอย่ำงตำรำงบันทึกผลกำรส�ำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้ำในบ้ำน

เครื่องใช้ไฟฟ้ำ กำรเปลี่ยนรูปพลังงำน โวลต์	(V) วัตต์	(W)

เตารีดไฟฟ้า

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

โทรทัศน์สี

พัดลมตั้งพื้น

หลอดไฟ

เครื่องซักผ้า

ไฟฟ้า		→		ความร้อน

ไฟฟ้า			→		ความร้อน

ไฟฟ้า		→		แสงและเสียง

ไฟฟ้า		→		พลังงานกล

ไฟฟ้า		→		แสง

ไฟฟ้า		→		พลังงานกล

220

220

220

220

220

220

700

600

120

35

20

300

ค�ำถำมท้ำยกิจกรรม

	 1.	เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง	6	ชนิด	ใช้กับไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์	220	โวลต์

	 2.	เตารีดไฟฟ้าใช้ก�าลังไฟฟ้าสูงสุด

	 3.	เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนจะใช้ก�าลังไฟฟ้าสูง

	 4.	4.1	 เครื่องปรับอากาศใช้ก�าลังไฟฟ้าสูงสุด

	 	 4.2	 พัดลมใช้ก�าลังไฟฟ้าต�่าสุด

	 	 4.3	 เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดใช้กระแสไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์	220	โวลต์

กิจกรรมตรวจสอบควำมเข้ำใจ	10

	 1.	หลอดไฟเขียนก�ากับไว้ว่า	60	W	220	V	จงหา

	 	 ก.	กระแสไฟฟ้าที่หลอดไฟฟ้านี้ใช้

	 	 	 จากสูตร	 I	 =	
P
V

 

	 	 	 แทนค่า	 I	 =	 60
220

 

    		I	 =	 0.27	A

	 	 หลอดไฟฟ้านี้ใช้กระแสไฟฟ้า	0.27	แอมแปร์

ไมโครโฟน

เปลี่ยนสัญญาณ

เสียงเป็น

สัญญาณไฟฟ้า

เครื่องขยายเสียง

ขยายสัญญาณ

ไฟฟ้า

ล�าโพง

เปลี่ยนสัญญาณ

ไฟฟ้าเป็น

สัญญาณเสียง

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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	 	 ข.	ความต้านทานของหลอดไฟฟ้า

	 	 	 จากสูตร	 R	 =	 V2

P

	 	 	 แทนค่า	 R	 =	 	 2203220
60

    		R	 =	 806.67	V

	 	 หลอดไฟฟ้านี้มีความต้านทานไฟฟ้า	806.67	โอห์ม

	 2.	หลอดไฟฟ้าหลอดหนึ่งมีความต้านทาน	200	โอห์ม	เมื่อน�าไปต่อกับความต่างศักย์	220	โวลต์	หลอดไฟฟ้านี้มี

ก�าลังไฟฟ้าเท่าไร

	 	 จากสูตร	 P	 =	 V2

R

	 	 แทนค่า	 P	 =	 2203220
200

    		P	 =	 242	W

	 	 หลอดไฟฟ้านี้ใช้ก�าลังไฟฟ้า	242	วัตต์

	 3.	วิทยุที่มีตัวเลขเขียนไว้	40	W	220	V	จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเท่าไร

	 	 จากสูตร	 I	 =	 P
V

	 	 แทนค่า	 I	 =	 40
220

    		I		 =	 0.18	A

	 	 วิทยุนี้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้	0.18	แอมแปร์

	 4.	มอเตอร์ไฟฟ้า	220	V	1,200	W	จะมีก�าลังไฟฟ้าเท่าไร

	 	 	 	 1	กิโลวัตต์	 =	 1,000	วัตต์

    P = 1200
1000

    		P		 =	 1.2		kW

	 	 มอเตอร์ไฟฟ้านี้มีก�าลังไฟฟ้า	1.2	กิโลวัตต์

	 5.	หม้อหุงข้าวไฟฟ้าใบหนึ่งสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า	1,200	จูล	ในเวลา	3	วินาที	กระแสไฟฟ้าไหลผ่านหม้อหุง

ข้าว	2	แอมแปร์	หม้อหุงข้าวใบนี้ควรมีตัวเลขก�ากับไว้อย่างไร

	 หาค่า		P	จาก		 P	 =	
W
T
		 และ			 V	 =		

P
I

 

	 สูตร					 P		 =		
W
T

 

     = 1200
3

	 	 	 	 	 =	 400	W

	 สูตร	 	 V	 =	
P
I

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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     = 
400
2

 

     = 200 V

	 หม้อหุงข้าวนี้จะมีตัวเลขก�ากับเป็น	400	W	200	V

กิจกรรมตรวจสอบควำมเข้ำใจ	11

	 1.	ใช้หลอดไฟฟ้า	60	วัตต์	จ�านวน	7	ดวง	กับหลอดไฟฟ้า	100	วัตต์	จ�านวน	4	ดวง	เป็นเวลา	10	ชั่วโมง					ถ้าค่า

ไฟฟ้า	3.0	บาทต่อหน่วย	จะต้องเสียค่าไฟฟ้าเท่าไร

  วิธีคิด	 ก�าลังไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้ารวม	 =	 (6037) + (10034)

	 	 	 	 =	 820	W

	 	 	 พลังงานไฟฟ้า	 =	
ก�าลังไฟ้า

1000

    = 820310
1000

	 	 	 	 =	 8.2	ยูนิต

	 	 	 ค่าไฟฟ้าหน่วยละ	3	บาท		 =	 8.233

	 	 	 	 =	 24.60		บาท

	 	 	 ดังนั้นต้องจ่ายค่าไฟฟ้า		24.60	บาท

	 2.	บ้านหลังหนึ่งใช้เครื่องปรับอากาศขนาด	2,500	วัตต์	เปิดใช้วันละ	7	ชั่วโมง	ใช้หลอดไฟฟ้า	60	วัตต์	3	หลอด	

วันละ	5	ชั่วโมง	และหลอดไฟฟ้า	100	วัตต์	1	หลอด	วันละ	2	ชั่วโมง	ในเดือนกันยายนต้องเสียค่าไฟฟ้าเท่าไร	ถ้าค่า

ไฟฟ้ายูนิตละ	2	บาท

  วิธีคิด		พลังงานไฟฟ้า		=		
ก�าลังไฟฟ้า3เวลา

1000
 

	 	 	 พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ	 =	
250037
1000

 

	 	 	 	 =	 17.5		ยูนิต

	 	 	 พลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้า	60	W	 =	
603335

1000
   

	 	 	 	 =		 0.9		ยูนิต

	 	 	 พลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้า	100	W	 =	
10032
1000

 

	 	 	 	 =	 0.2		ยูนิต

	 	 	 รวมจ�านวนหน่วยทั้งสิ้นต่อวัน	 =		 17.5+0.9+0.2				

	 	 	 	 =	 18.6		ยูนิต

	 	 	 รวมจ�านวนหน่วยในเดือนกันยายน	 =	 18.2330 

	 	 	 	 =	 558			ยูนิต

	 	 	 ดังนั้นจะต้องเสียค่าไฟฟ้า		 =	 5,85832 

	 	 	 	 =	 1,116		บาท

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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	 3.	หลอดไฟฟ้า	220	โวลต์	110	วัตต์	ถ้าน�าไปต่อกับไฟ	110	โวลต์	เปิดนาน	12	ชั่วโมง	จะเสียค่าไฟเท่าไร	ถ้าค่า

ไฟฟ้ายูนิตละ	2	บาท

  วิธีคิด	 จากสูตร	 R	 =	 V2

P

     = 2203220
110

	 	 	 	 	 =	 440		โอห์ม

    P = V2

R

     =  1103110
440

	 	 	 	 	 =	 27.5	วัตต์

	 	 	 พลังงานไฟฟ้า	 	 =	
ก�าลังไฟฟ้า3เวลา

1000
 

      = 27.532
1000

	 	 	 	 	 =	 0.33	ยูนิต

	 	 	 ดังนั้นจะเสียค่าไฟฟ้า		 =	 0.3332

	 	 	 	 	 =	 0.66	บาท

	 4.	หลอดไฟฟ้า	40	วัตต์	8	ดวง	ถ้าเปิดพร้อมกันใช้พลังงานไฟฟ้ารวมกี่กิโลวัตต์	และถ้าเปิดไว้นาน	8	ชั่วโมง	จะ

สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ากี่หน่วย	และถ้าค่าไฟฟ้าหน่วยละ	1.50	บาท	จะเสียค่าไฟฟ้ารวมเท่าไร

  วิธีคิด	 พลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้า	 =	 4038
1000

  

	 	 	 	 =	 0.32	กิโลวัตต์

	 	 	 จ�านวนหน่วยของพลังงานไฟฟ้า	 =	 0.3238

	 	 	 	 =	 2.56		กิโลวัตต์-ชั่วโมง

	 	 	 ดังนั้นจะเสียเงินค่าไฟฟ้า	 =	 2.5631.5

	 	 	 	 =	 3.84	บาท

	 5.	5.1	 ตัวเลข		7541	คือ	ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปตั้งแต่ครั้งก่อนถึงวันที่	19	กุมภาพันธ์	2547

	 	 	 ตัวเลข		7377	คือ	ค่าพลังงานไฟฟ้าที่อ่านครั้งก่อนวันที่	19	กุมภาพันธ์	2547

	 	 5.2	 ในเดือนกุมภาพันธ์ใช้พลังงานไฟฟ้าไป	164	หน่วย

	 	 5.3	 จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้า	และภาษีมูลค่าเพิ่ม	442.21	บาท

	 6.	จงแสดงวธิคี�านวณหาค่าไฟจากใบเสรจ็ทีใ่ช้พลงังานไฟฟ้า	74	หน่วย	โดยคดิอตัราก้าวหน้าตามตารางค่าไฟฟ้า

เป็นรายเดือน

  วิธีคิด	 5	หน่วยแรก		เป็นเงิน	 =	 135		บาท	

	 	 	 	 =		 5.00		บาท

	 	 	 10	หน่วยต่อไป		เป็นเงิน	 =		 0.7310		บาท			

	 	 	 	 =	 7.00		บาท

	 	 	 10	หน่วยต่อไป		เป็นเงิน	 =	 1.17310		บาท		

	 	 	 	 =	 11.70		บาท

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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	 	 	 39	หน่วยต่อไป		เป็นเงิน	 =	 1.58339		บาท			

	 	 	 	 =	 61.62		บาท

	 	 	 รวมเป็นเงิน		517+11.70+61.62		=		85.32		บาท

	 	 	 ดังนั้นจะเสียเงินค่าไฟฟ้าเป็นเงิน	85.32	บาท

	 7.	วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด

	 	 1)	 ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเสมอ

	 	 2)	 ปิดไฟเมื่อเลิกใช้แล้ว

	 	 3)	 รีดผ้าครั้งละหลายตัวในเวลาเดียวกัน

	 	 4)	 เปลี่ยนหลอดไฟธรรมดาเป็นหลอดคอมแพ็คหรือหลอดฟลูออเรสเซนต์

	 	 5)	 ไม่เปิดตู้เย็นโดยไม่จ�าเป็น

	 	 6)	 เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับขนาดของครอบครัว

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนประจ�ำหน่วย
	 1.	สายไฟแรงสูงเป็นสายไฟฟ้าที่ไม่มีฉนวนหุ้ม	ท�ามาจากอะลูมิเนียมเพราะมีน�้าหนักเบาและราคาถูก	ส่วนสาย

ไฟธรรมดาเป็นสายไฟที่มีฉนวนหุ้มท�ามาจากโลหะทองแดง

	 2.	ความต้านทานไฟฟ้าสัมพันธ์กับขนาดและชนิดของสายไฟฟ้า	ดังนี้

	 	 1)	สายไฟฟ้าที่ท�าจากโลหะต่างชนิดกัน	มีขนาดเท่ากัน	จะมีความต้านทานไฟฟ้าต่างกัน

	 	 2)	สายไฟฟ้าที่ท�าจากโลหะชนิดเดียวกัน	มีขนาดพื้นที่หน้าตัดและความยาวต่างกัน	จะมีความต้านทานต่างกัน

	 3.	เมื่อฟิวส์ขาดไม่ควรใช้ลวดทองแดงต่อในสะพานไฟแทนฟิวส์	เพราะเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรลวดทองแดงจะไม่

หลอมละลาย	จึงท�าให้เกิดไฟไหม้ได้

	 4.	เต้ารับ	3	ตา	กับเต้าเสียบ	3	ขา	มีข้อจ�ากัดคือค่าใช้จ่ายสูง

	 5.	การเลือกใช้สวิตช์ให้ปลอดภัยได้ดังนี้

	 	 1)	เลือกให้เหมาะสมกับปริมาณไฟฟ้าที่ไหลผ่าน

	 	 2)	ใช้สวิตช์	1	อัน	ควบคุมวงจรไฟฟ้า	1	วงจร

	 	 3)	เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมาก	ควรใช้สวิตช์อัตโนมัติ

	 6.	วงจรไฟฟ้าที่ประกอบด้วยถ่านไฟฉาย	3	ก้อน	กับแอมมิเตอร์และหลอดไฟฟ้า	2	หลอด	มีสวิตช์ควบคุมวงจร

ไฟฟ้า		1	ตัว	เขียนวงจรไฟฟ้าได้ดังนี้

       

	 7.	 การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านเป็นแบบขนานมีข้อดี	 คือ	 สามารถควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าของเครื่องใช้

ไฟฟ้าแต่ละชนิดได้	โดยไม่มีผลต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น

A

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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	 8.	เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า	ควรใช้หลอดไฟแบบหลอดคอมแพ็คหรือหลอดฟลูออเรสเซนต์

	 9.	วิธีเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน	ควรค�านึงถึง

	 	 1)	มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน

	 	 2)	เลือกขนาดที่ใช้ก�าลังไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้งานจริง

	 	 3)	ราคาเหมาะสมกับคุณภาพการใช้งาน

	 	 4)	ใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน

	 10.		10.1	 การใช้ก�าลงัไฟฟ้ามากหรอืน้อยในบ้านข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ	เช่น	เวลาท่ีใช้	ค่าความต่างศกัย์ไฟฟ้า	ก�าลงั

ไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ	จ�านวนเครื่องใช้ไฟฟ้า

	 	10.2	 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ก�าลังไฟฟ้ามากที่สุดคือเครื่องปรับอากาศ

	 	10.3	 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ก�าลังไฟฟ้าน้อยที่สุดคือพัดลม

 11. 

เครื่องใช้ไฟฟ้ำ
ก�ำลังไฟฟ้ำ

(W)

ควำมต่ำง

ศักย์(V)

กระแส

ไฟฟ้ำ(A)

จ�ำนวนเครื่อง

ใช้	ไฟฟ้ำ

กระแสไฟฟ้ำที่

ใช้ใน	1	วินำที

1.	โทรทัศน์สี

2.	เตารีดไฟฟ้า

3.	ตู้เย็น

4.	หม้อหุงข้าว

5.	พัดลมตั้งพื้น

6.	หลอดไฟฟ้า

7.	เครื่องซักผ้า

8.	เครื่องเป่าผม

70

800

100

600

35

60

300

750

220

220

220

220

220

220

220

220

0.32

3.60

0.45

2.73

0.16

0.27

1.36

3.40

1

1

1

1

2

5

1

1

0.32

3.60

0.45

2.73

0.32

1.35

1.35

3.40

	 	11.1	 เมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกันท้ังหมดในเวลา	 1	 วินาทีจะมีกระแสไฟฟ้าผ่านมาตรวัดท้ังสิ้น	 13.53	

แอมแปร์

	 	11.2	 ควรใช้มาตรไฟฟ้าขนาด	15	แอมแปร์

	 12.	คิดจากราคาต่อหน่วย	ค่าบริการต่อเดือน	ค่า	Ft	(หรือค่าไฟฟ้าผันแปร)	และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน

●  ดานความรู

 1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส

 2. ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

 3. วงจรอิเล็กทรอนิกส

●  ดานทักษะกระบวนการ

 1.  การสังเกต

 2.  การจําแนกประเภท

 3.  การจัดกระทําและสื่อความหมาย

  ขอมูล

 4.  การทดลอง

●  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค

 1.  มีวินัย

 2.  ใฝเรียนรู

 3.  มุงมั่นในการทํางาน

 4.  มีจิตสาธารณะ

าระการเรียนรู

 1. ความสามารถในการสืื่อสาร

 2. ความสามารถในการคิด

 3. ความสามารถในการแกปญหา

 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

มรรถนะสําคัญ

 1. สรุปความรูเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

  อิเล็กทรอนิกส

 2.  แผนภาพเกี่ยวกับเครื่องใชไฟฟาระบบสัญญาณ 

  แอนะล็อกและดิจิทัล

 3.  สรุปความรูเกี่ยวกับชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

 4.  สรุปความรูเกี่ยวกับตัวเก็บประจุ

 5.  บอรดความรูเกี่ยวกับตัวเก็บประจุ

 6.  ตารางเปรียบเทียบไดโอด

 7.  แผนปายไฟจากไดโอดเปลงแสง

 8.  สรุปความรูเกี่ยวกับทรานซิสเตอร

 9.  แผนภาพเกี่ยวกับทรานซิสเตอร

 10. สรุปความรูเกี่ยวกับไอซี

 11. แผงวงจรรวม

 12. สรุปความรูเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส

 13. แผนภาพวงจรอิเล็กทรอนิกส

 14. สรุปความรูเกี่ยวกับการบัดกรีอุปกรณ  

  อิเล็กทรอนิกสในวงจร

 15. แผงวงจรไฟฟา

าระงาน/ชิ้นงานสําคัญ

1. ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและการคิดแกปญหา

2. ทักษะความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ทักษะความคิดสรางสรรคและการแสวงหานวัตกรรม

4. ทักษะความสามารถในการทํางานเปนทีม

5. ทักษะการสื่อสารและการทํางานรวมกัน

6. ทักษะความคิดริเริ่มและการวางแผน

7. ทักษะการจัดการสื่อ

กษะแหงศตวรรษที่ 21

อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน

4หนวยการเรียนรูที่

ส
ทั

ส

ภ

คูมือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร ม.3
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Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å
‡∫◊ÈÕßμâπ

Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å
‡∫◊ÈÕßμâπ

Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å
‡∫◊ÈÕßμâπ

Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å
‡∫◊ÈÕßμâπ

3. «ß®√Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å
(¡∞. « 5.1 μ—«™’È«—¥¢âÕ 5)

2. ™‘Èπ à«πÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å
(¡∞. « 5.1 μ—«™’È«—¥¢âÕ 5)

1. §«“¡√Ÿâ‡∫◊ÈÕßμâπ‡°’Ë¬«°—∫Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å
(¡∞. « 5.1 μ—«™’È«—¥¢âÕ 5)

μ—«™’È«—¥™—Èπªï

Õ∏‘∫“¬μ—«μâ“π∑“π ‰¥‚Õ¥ ∑√“π´‘ ‡μÕ√å ·≈–∑¥≈ÕßμàÕ«ß®√Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å‡∫◊ÈÕßμâπ∑’Ë¡’

∑√“π´‘ ‡μÕ√å (¡∞. « 5.1 μ—«™’È«—¥¢âÕ 5)

4

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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1. §«“¡√Ÿâ‡∫◊ÈÕßμâπ‡°’Ë¬«°—∫Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“μà“ßÊ ∑’Ëæ∫‡ÀÁπ‰¥â„πªí®®ÿ∫—π ≈â«πª√–°Õ∫¢÷Èπ¡“®“°Õÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åμà“ßÊ ∑—Èß ‘Èπ

Õÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’Ëª√–°Õ∫°—π¢÷Èπ¡“π’È ®–ª√–°Õ∫°—π¢÷Èπ‡ªìπ«ß®√„π√Ÿª·∫∫μà“ßÊ °—πμ“¡§«“¡μâÕß°“√

„™âß“π·≈–§ÿ≥≈—°…≥–‡©æ“–¢Õß·μà≈–Õÿª°√≥å ¥—ßπ—Èπ°“√∑”§«“¡√Ÿâ®—°·≈–‡¢â“„®°“√∑”ß“π¢ÕßÕÿª°√≥å

Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åμà“ßÊ ®÷ß∂◊Õ‡ªìπ‡√◊ËÕß„°≈âμ—«∑’Ë∑ÿ°§π§«√√Ÿâ·≈– “¡“√∂π”‰ª„™âª√–‚¬™πå‰¥â

1.1 §«“¡À¡“¬¢ÕßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å (electronics)  ‡ªìπ§”∑’Ë¡’§«“¡‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß°—∫§”«à“Õ‘‡≈Á°μ√Õπ (electron) ‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß

´÷Ëß®–‡ÀÁπ‰¥â®“°Õÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åμà“ßÊ ®– “¡“√∂„™âß“π‰¥â°ÁμàÕ‡¡◊ËÕ¡’°“√ºà“π°√–· ‰øøÑ“‰ª„π™‘Èπ à«π

Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å™‘Èππ—Èπ ÷́ËßÀ≈“¬§π∑√“∫°—π¥’·≈â««à“ °√–· ‰øøÑ“‡°‘¥®“°°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢ÕßÕ‘‡≈Á°μ√Õπ∑’ËÕ¬Ÿà „π

·À≈àß°”‡π‘¥À√◊Õμ—«π”π—ÈπÊ ‡æ’¬ß·μà∑‘»∑“ß¢ÕßÕ‘‡≈Á°μ√Õπ°—∫∑‘»∑“ß¢Õß°√–· ‰øøÑ“¡’∑‘»∑“ßμ√ß¢â“¡°—π ‡¡◊ËÕ

°√–· ‰øøÑ“ºà“π™‘Èπ à«πÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å°Á®–‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª„π∑“ß„¥∑“ßÀπ÷Ëß ‡™àπ ¡’¢π“¥¢Õß°√–· 

‰øøÑ“≈¥≈ß ¡’¢π“¥§«“¡μà“ß»—°¬å‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª ¥—ßπ—Èπ®÷ßÕ“®°≈à“«‰¥â«à“ ™‘Èπ à«πÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å°Á§◊Õ ™‘Èπ à«π

À√◊ÕÕÿª°√≥å∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë„π°“√§«∫§ÿ¡°“√‰À≈¢Õß°√–· ‰øøÑ“ ·≈–§«“¡À¡“¬¢ÕßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å°Á§◊Õ«‘™“∑’Ë«à“

¥â«¬°“√§«∫§ÿ¡·≈–ÕÕ°·∫∫°“√‰À≈¢Õß°√–· ‰øøÑ“„π«ß®√‰øøÑ“

∑‘»∑“ß¢Õß°√–· ‰øøÑ“

∑‘»∑“ß°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢ÕßÕ‘‡≈Á°μ√Õπ„πμ—«π”

»—°¬å‰øøÑ“ Ÿß

»—°¬å‰øøÑ“μË”

√Ÿª∑’Ë 4.1 «ß®√Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

√Ÿª∑’Ë 4.2 °“√‰À≈¢Õß°√–· ‰øøÑ“

ครูซักถามนักเรียน

	 ค�ำถำม	:	

	 	 -	 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านนักเรียนมีเครื่องใช้

ไฟฟ้าประเภทไหนบ้าง

	 	 -	 จงยกตัวอย่างเคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภท

อิเล็กทรอนิกส์

	 	 -		 เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มีการ

ทำางานอย่างไร

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

1.	อิเล็กทรอนิกส์	(electronics)

2.	สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์	(electronic	signal)

3.	สัญญาณแอนะล็อก	(analog	signal)

4.	สัญญาณดิจิทัล	(digital	signal)

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	140-142

2.	ครู ใช ้รูปภาพสัญญาณแอนะล็อกและ

สัญญาณดิจิทัล	 ประกอบการอภิปราย

สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์

3.	ครูให ้นักเรียนจับคู ่ กับเพื่อนร ่วมกันยก

ตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบสัญญาณ

	 แอนะล็อกและดิจิทัล	 อย่างละ	 1	 ข้อ	 โดย

สรุปเป็นผังก้างปลาออกมานำาเสนอ	

4.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นกัเรยีนสืบค้นเก่ียวกบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้าระบบ

สัญญาณแอนะล็อกและดิจิทัลจาก	 search	

engine	ต่างๆ

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ให้นกัเรยีนทำาแผนภาพเกีย่วกบัเครือ่งใช้ไฟฟ้า

ระบบสัญญาณแอนะล็อกและดิจิทัลจากการ

สืบค้น

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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1. §«“¡√Ÿâ‡∫◊ÈÕßμâπ‡°’Ë¬«°—∫Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“μà“ßÊ ∑’Ëæ∫‡ÀÁπ‰¥â„πªí®®ÿ∫—π ≈â«πª√–°Õ∫¢÷Èπ¡“®“°Õÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åμà“ßÊ ∑—Èß ‘Èπ

Õÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’Ëª√–°Õ∫°—π¢÷Èπ¡“π’È ®–ª√–°Õ∫°—π¢÷Èπ‡ªìπ«ß®√„π√Ÿª·∫∫μà“ßÊ °—πμ“¡§«“¡μâÕß°“√

„™âß“π·≈–§ÿ≥≈—°…≥–‡©æ“–¢Õß·μà≈–Õÿª°√≥å ¥—ßπ—Èπ°“√∑”§«“¡√Ÿâ®—°·≈–‡¢â“„®°“√∑”ß“π¢ÕßÕÿª°√≥å

Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åμà“ßÊ ®÷ß∂◊Õ‡ªìπ‡√◊ËÕß„°≈âμ—«∑’Ë∑ÿ°§π§«√√Ÿâ·≈– “¡“√∂π”‰ª„™âª√–‚¬™πå‰¥â

1.1 §«“¡À¡“¬¢ÕßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å (electronics)  ‡ªìπ§”∑’Ë¡’§«“¡‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß°—∫§”«à“Õ‘‡≈Á°μ√Õπ (electron) ‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß

´÷Ëß®–‡ÀÁπ‰¥â®“°Õÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åμà“ßÊ ®– “¡“√∂„™âß“π‰¥â°ÁμàÕ‡¡◊ËÕ¡’°“√ºà“π°√–· ‰øøÑ“‰ª„π™‘Èπ à«π

Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å™‘Èππ—Èπ ÷́ËßÀ≈“¬§π∑√“∫°—π¥’·≈â««à“ °√–· ‰øøÑ“‡°‘¥®“°°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢ÕßÕ‘‡≈Á°μ√Õπ∑’ËÕ¬Ÿà „π

·À≈àß°”‡π‘¥À√◊Õμ—«π”π—ÈπÊ ‡æ’¬ß·μà∑‘»∑“ß¢ÕßÕ‘‡≈Á°μ√Õπ°—∫∑‘»∑“ß¢Õß°√–· ‰øøÑ“¡’∑‘»∑“ßμ√ß¢â“¡°—π ‡¡◊ËÕ

°√–· ‰øøÑ“ºà“π™‘Èπ à«πÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å°Á®–‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª„π∑“ß„¥∑“ßÀπ÷Ëß ‡™àπ ¡’¢π“¥¢Õß°√–· 

‰øøÑ“≈¥≈ß ¡’¢π“¥§«“¡μà“ß»—°¬å‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª ¥—ßπ—Èπ®÷ßÕ“®°≈à“«‰¥â«à“ ™‘Èπ à«πÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å°Á§◊Õ ™‘Èπ à«π

À√◊ÕÕÿª°√≥å∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë„π°“√§«∫§ÿ¡°“√‰À≈¢Õß°√–· ‰øøÑ“ ·≈–§«“¡À¡“¬¢ÕßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å°Á§◊Õ«‘™“∑’Ë«à“

¥â«¬°“√§«∫§ÿ¡·≈–ÕÕ°·∫∫°“√‰À≈¢Õß°√–· ‰øøÑ“„π«ß®√‰øøÑ“

∑‘»∑“ß¢Õß°√–· ‰øøÑ“

∑‘»∑“ß°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢ÕßÕ‘‡≈Á°μ√Õπ„πμ—«π”

»—°¬å‰øøÑ“ Ÿß

»—°¬å‰øøÑ“μË”

√Ÿª∑’Ë 4.1 «ß®√Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

√Ÿª∑’Ë 4.2 °“√‰À≈¢Õß°√–· ‰øøÑ“
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1.2  —≠≠“≥Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

 —≠≠“≥Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å (electronic signal) À√◊Õ‡√’¬°‰¥âÕ’°™◊ËÕÀπ÷Ëß«à“  —≠≠“≥‰øøÑ“ À¡“¬∂÷ß

§à“¢Õß°√–· ‰øøÑ“ §«“¡μà“ß»—°¬å‰øøÑ“ À√◊Õæ≈—ßß“π‰øøÑ“∑’Ë‰À≈„π«ß®√π—ÈπÊ ·≈â« “¡“√∂«—¥§à“¥—ß°≈à“«‰¥â

¥â«¬Õÿª°√≥åμà“ßÊ ‡™àπ ¡—≈μ‘¡‘‡μÕ√å ·Õ¡¡‘‡μÕ√å ‚«≈μå¡‘‡μÕ√å ÕÕ ´‘≈‚≈ ‚§ª

‚¥¬∑—Ë«‰ª®–¡’°“√·∫àß —≠≠“≥‰øøÑ“ÕÕ°‡ªìπ 2 ·∫∫ μ“¡≈—°…≥–¢Õß —≠≠“≥∑’Ë«—¥‰¥â§◊Õ

1.  —≠≠“≥·Õπ–≈ÁÕ° (analog signal) ‡ªìπ —≠≠“≥‰øøÑ“∑’Ë¡’≈—°…≥–μàÕ‡π◊ËÕß §≈â“¬§≈◊Ëπ‡™◊Õ°∑’Ë

 –∫—¥¢÷Èπ≈ß

 —≠≠“≥·Õπ–≈ÁÕ°‡ªìπ —≠≠“≥‰øøÑ“∑’Ë∂Ÿ°√∫°«π„Àâ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰¥âßà“¬ ·≈–‰¡àπ‘¬¡„™â —≠≠“≥™π‘¥π’È

„π°“√ àß —≠≠“≥‡æ◊ËÕ°“√ ◊ËÕ “√∑’ËμâÕß°“√§«“¡·¡àπ¬” Ÿß ‚¥¬¡—°„™â„π«‘∑¬ÿ ◊ËÕ “√√–¬–„°≈â „™â„π√–∫∫«‘∑¬ÿ

A.M. ·≈– F.M.

‡√‘Ë¡ àß —≠≠“≥ ‡¡◊ËÕ —≠≠“≥∂Ÿ°√∫°«π  —≠≠“≥∑’ËºŸâ√—∫‰¥â√—∫

1

�1

1

�1

1

�1

√Ÿª∑’Ë 4.3 ‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥ —≠≠“≥‰øøÑ“

√Ÿª∑’Ë 4.4  —≠≠“≥·Õπ–≈ÁÕ°

§≈◊Ëπ„π‡ âπ‡™◊Õ°  —≠≠“≥·Õπ–≈ÁÕ°

√Ÿª∑’Ë 4.5  —≠≠“≥·Õπ–≈ÁÕ°∂Ÿ°√∫°«π

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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2.  —≠≠“≥¥‘®‘∑—≈ (digital signal) ‡ªìπ —≠≠“≥‰øøÑ“∑’Ë¡’≈—°…≥–‰¡àμàÕ‡π◊ËÕß §≈â“¬¢—Èπ∫—π‰¥

 —≠≠“≥¥‘®‘∑—≈‡ªìπ —≠≠“≥‰øøÑ“∑’Ëπ‘¬¡„™â°—π¡“° ‡æ√“–‡¡◊ËÕ∂Ÿ°√∫°«π  —≠≠“≥¥‘®‘∑—≈®–‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

®“°‡¥‘¡‰¥âπâÕ¬ μ—«Õ¬à“ß°“√ª√–¬ÿ°μå„™â —≠≠“≥¥‘®‘∑—≈„π‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“μà“ßÊ ‡™àπ ‚∑√»—æ∑å‡§≈◊ËÕπ∑’Ë §Õ¡æ‘«‡μÕ√å

π“Ãî°“¥‘®‘∑—≈

°‘®°√√¡∑’Ë 4.1  —≠≠“≥Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

§”™’È·®ß
„Àâπ—°‡√’¬π√«¡°≈ÿà¡°—π °≈ÿà¡≈– 3 §π √à«¡°—π¬°μ—«Õ¬à“ß‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ë¡’™‘Èπ à«πÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åª√–°Õ∫
„Àâ¡“°∑’Ë ÿ¥ ·≈â«∫Õ°¥â«¬«à“‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“‡À≈à“π—Èπ¡’√–∫∫ —≠≠“≥Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·∫∫„¥ ·≈â«∫—π∑÷°º≈
„πμ“√“ß

«‘∏’∑¥≈Õß
1. „Àâπ—°‡√’¬π√«¡°≈ÿà¡°—π °≈ÿà¡≈– 3 §π √à«¡°—π¬°μ—«Õ¬à“ß‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“μà“ßÊ ∑’Ë¡’™‘Èπ à«πÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

ª√–°Õ∫Õ¬Ÿà„Àâ¡“°∑’Ë ÿ¥ ·≈â«∫Õ°¥â«¬«à“‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“‡À≈à“π—Èπ¡’√–∫∫ —≠≠“≥Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·∫∫„¥
·≈–∫—π∑÷°≈ß„πμ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈μàÕ‰ªπ’È

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

™◊ËÕ‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“
√–∫∫ —≠≠“≥

  ·Õπ–≈ÁÕ°     ¥‘®‘∑—≈

2. „Àâ·μà≈–°≈ÿà¡¡“Õ¿‘ª√“¬Àπâ“™—Èπ ·≈–™à«¬°—πμ√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°μâÕß

 ‡√‘Ë¡ àß —≠≠“≥          ‡¡◊ËÕ —≠≠“≥∂Ÿ°√∫°«π               —≠≠“≥∑’ËºŸâ√—∫‰¥â√—∫

À√◊Õ

√Ÿª∑’Ë 4.6  —≠≠“≥¥‘®‘∑—≈

√Ÿª∑’Ë 4.7  —≠≠“≥¥‘®‘∑—≈∂Ÿ°√∫°«π

การเปรียบเทียบการส ่งสัญญาณแบบ

แอนะล็อกกับดิจิทัล

1.	สัญญาณรบกวนที่ เกิดขึ้นในการส ่ง

สัญญาณแบบแอนะล็อกจะถูกขยาย	แต่

สัญญาณดิจิทัลจะทบทวน	 สัญญาณใหม่

ให้กลบัมาเหมอืนเดมิต่อสัญญาณรบกวน	

การส่งแบบดิจิทัลจึงดีกว่า	 การส่งแบบ		

แอนะล็อก

2.	การมัลติเพล็กซ์	 ค่าใช้จ่ายในการมัลติ-

	 เพลก็ซ์และดีมลัตเิพลก็ซ์สญัญาณในการ

ส่งสัญญาณแบบแอนะล็อกน้ันแพงกว่า

สัญญาณแบบดิจิทัล

3.	ความเรว็ในการส่งสัญญาณข้อมลูในเครอื

ข่ายแบบดิจิทัลสามารถทำาได้เร็วและส่ง

ได้มากกว่าในเครือข่ายแบบแอนะล็อกใน

อนาคตของการส่งข้อมูลในระบบจะเป็น

แบบดิจิทัลมากกว่าแอนะล็อก

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)L

		ตัวอย่ำงเว็บไซต์	:

http://202.143.163.252/users/51220100

29/com51t6/sataworn/SUMMRI/

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L

ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ

สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์

-		นักเรียนได้ทำาอะไรบ้าง

-		นักเรียนรู้อะไรบ้าง

-		สิ่งที่นักเรียนต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติมคือ

อะไร	และจะดำาเนินการอย่างไร

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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2.  —≠≠“≥¥‘®‘∑—≈ (digital signal) ‡ªìπ —≠≠“≥‰øøÑ“∑’Ë¡’≈—°…≥–‰¡àμàÕ‡π◊ËÕß §≈â“¬¢—Èπ∫—π‰¥

 —≠≠“≥¥‘®‘∑—≈‡ªìπ —≠≠“≥‰øøÑ“∑’Ëπ‘¬¡„™â°—π¡“° ‡æ√“–‡¡◊ËÕ∂Ÿ°√∫°«π  —≠≠“≥¥‘®‘∑—≈®–‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

®“°‡¥‘¡‰¥âπâÕ¬ μ—«Õ¬à“ß°“√ª√–¬ÿ°μå„™â —≠≠“≥¥‘®‘∑—≈„π‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“μà“ßÊ ‡™àπ ‚∑√»—æ∑å‡§≈◊ËÕπ∑’Ë §Õ¡æ‘«‡μÕ√å

π“Ãî°“¥‘®‘∑—≈

°‘®°√√¡∑’Ë 4.1  —≠≠“≥Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

§”™’È·®ß
„Àâπ—°‡√’¬π√«¡°≈ÿà¡°—π °≈ÿà¡≈– 3 §π √à«¡°—π¬°μ—«Õ¬à“ß‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ë¡’™‘Èπ à«πÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åª√–°Õ∫
„Àâ¡“°∑’Ë ÿ¥ ·≈â«∫Õ°¥â«¬«à“‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“‡À≈à“π—Èπ¡’√–∫∫ —≠≠“≥Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·∫∫„¥ ·≈â«∫—π∑÷°º≈
„πμ“√“ß

«‘∏’∑¥≈Õß
1. „Àâπ—°‡√’¬π√«¡°≈ÿà¡°—π °≈ÿà¡≈– 3 §π √à«¡°—π¬°μ—«Õ¬à“ß‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“μà“ßÊ ∑’Ë¡’™‘Èπ à«πÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

ª√–°Õ∫Õ¬Ÿà„Àâ¡“°∑’Ë ÿ¥ ·≈â«∫Õ°¥â«¬«à“‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“‡À≈à“π—Èπ¡’√–∫∫ —≠≠“≥Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·∫∫„¥
·≈–∫—π∑÷°≈ß„πμ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈μàÕ‰ªπ’È

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

™◊ËÕ‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“
√–∫∫ —≠≠“≥

  ·Õπ–≈ÁÕ°     ¥‘®‘∑—≈

2. „Àâ·μà≈–°≈ÿà¡¡“Õ¿‘ª√“¬Àπâ“™—Èπ ·≈–™à«¬°—πμ√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°μâÕß

 ‡√‘Ë¡ àß —≠≠“≥          ‡¡◊ËÕ —≠≠“≥∂Ÿ°√∫°«π               —≠≠“≥∑’ËºŸâ√—∫‰¥â√—∫

À√◊Õ

√Ÿª∑’Ë 4.6  —≠≠“≥¥‘®‘∑—≈

√Ÿª∑’Ë 4.7  —≠≠“≥¥‘®‘∑—≈∂Ÿ°√∫°«π
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®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 4.1 æ∫«à“ ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“ à«π„À≠à„πªí®®ÿ∫—π‡ªìπ√–∫∫ —≠≠“≥¥‘®‘∑—≈ ‡™àπ π“Ãî°“

‡§√◊ËÕß§‘¥‡≈¢ ‡§√◊ËÕß™—ËßπÈ”Àπ—° ‡∑Õ√å¡Õ¡‘‡μÕ√å ‡§√◊ËÕß«—¥§à“§«“¡‡ªìπ°√¥-‡∫ ¢ÕßπÈ” Àπâ“ªí¥§≈◊Ëπ«‘∑¬ÿ  à«π

√–∫∫ —≠≠“≥·Õπ–≈ÁÕ°¡’πâÕ¬¡“°  à«π„À≠à„™â„π°“√ àß·≈–√—∫§≈◊Ëπ«‘∑¬ÿ ‚∑√∑—»πå

2. ™‘Èπ à«πÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

„π«ß®√‰øøÑ“∑ÿ°«ß®√®–¡’™‘Èπ à«πÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åª√–°Õ∫Õ¬Ÿà ‚¥¬Õÿª°√≥å‡À≈à“π’È∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ

μ—«§«∫§ÿ¡°“√‰À≈¢Õßæ≈—ßß“π‰øøÑ“ „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡§«“¡μâÕß°“√¢ÕßºŸâÕÕ°·∫∫«ß®√ „π¢—Èπμâππ’ÈÕÿª°√≥å

Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åÕ¬à“ßßà“¬∑’Ë§«√√Ÿâ®—° ‰¥â·°à μ—«μâ“π∑“π μ—«‡°Á∫ª√–®ÿ ‰¥‚Õ¥ ∑√“π´‘ ‡μÕ√å ·≈–‰Õ´’

2.1 μ—«μâ“π∑“π

μ—«μâ“π∑“π (resistor)  „™âμ—«¬àÕ R ‡ªìπÕÿª°√≥å∑’Ë„™â„π°“√®”°—¥°“√‰À≈¢Õß°√–· ‰øøÑ“„π«ß®√

μ—«μâ“π∑“π∑’Ë¡’§à“¡“°®–∑”„Àâ¡’°√–· ‰À≈ºà“π‰¥âπâÕ¬

√Ÿª∑’Ë 4.8 ™‘Èπ à«πÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

√Ÿª∑’Ë 4.9 μ—«μâ“π∑“π™π‘¥μà“ßÊ

ครูซักถามนักเรียน

	 ค�ำถำม	:	

	 	 -	 ลกัษณะชิน้สว่นของอเิลก็ทรอนกิสแ์ต่ละ

ชิ้นมีลักษณะอย่างไร

	 	 -	 ตัวต้านทานมีอะไรบ้าง	 เหมือนหรือ

	 	 	 แตกต่างกันอย่างไร

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

1.	ตัวต้านทาน	(resistor)

2.	ตัวต้านทานชนิดคงตัว

3.	ตัวต้านทานชนิดแปรค่าได้

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	143-146

2.	ครูนำาตัวต้านทานชนิดคงตัวมาให้นักเรียน

ศึกษาการอ่านแทบสีจากตัวต้านทานตาม

	 บทเรียน

3.	ครูให้นักเรียนจับกลุ่ม	 กลุ่มละ	4-5	คน	ครู

นำาตัวต้านทานให้กลุ่มละ	5	ตัว	(ตัวต้านทาน

ต้องไม่ซำ้ากันแต่ละกลุ่ม)	 โดยให้แต่ละกลุ่ม

หดัอ่านแถบสแีละแยกว่าแถบสแีต่ละสแีทน

ค่าด้วยเลขใดบ้าง	 โดยให้นักเรียนออกมา

อภิปรายหน้าชั้นเรียน

4.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจาก	www.youtube.

com	แล้วค้นหา	“resistor”	หรอื	www.youtube.

com/watch?v=TZYlPQU9B4M

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ครูให้นักเรียนจับกลุ่ม	กลุ่มละ	4-5	คน	ครูนำา

ตัวต้านทานให้กลุม่ละ	5	ตวั	(ตวัต้านทานต้องไม่

ซำ้ากันแต่ละกลุ่ม)	 โดยให้แต่ละกลุ่มหัดอ่าน

แถบสีและแยกว่าแถบสีแต่ละสีแทนค่าด้วย

เลขใดบ้าง	 โดยให้นักเรียนออกมาอภิปราย

หน้าชั้นเรียน

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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‚¥¬∑—Ë«‰ª¡—°®–·∫àßμ—«μâ“π∑“πÕÕ°‡ªìπ 2 ·∫∫§◊Õ

1. μ—«μâ“π∑“π™π‘¥§ßμ—« ‡ªìπμ—«μâ“π∑“π∑’Ë‰¡à “¡“√∂ª√—∫‡ª≈’Ë¬π§à“§«“¡μâ“π∑“π‰¥â §à“§«“¡μâ“π∑“π

¢Õßμ—«μâ“π∑“π·∫∫π’È “¡“√∂Õà“π‰¥â®“°·∂∫ ’∑’Ë¢’¥Õ¬Ÿà∫πμ—«μâ“π∑“π

       √Ÿª∑’Ë 4.10 ·∂∫∫πμ—«μâ“π∑“π

‚¥¬·∂∫ ’·μà≈–·∂∫· ¥ß§à“‰¥â¥—ßπ’È

·∂∫ ’∑’Ë 1 · ¥ßμ—«‡≈¢À≈—°∑’Ë 1  (À≈—° ‘∫)

·∂∫ ’∑’Ë 2 · ¥ßμ—«‡≈¢À≈—°∑’Ë 2  (À≈—°Àπà«¬)

·∂∫ ’∑’Ë 3 · ¥ß®”π«π¬°°”≈—ß¢Õß ‘∫∑’Ëπ”¡“§Ÿ≥

·∂∫ ’∑’Ë 4 · ¥ß§à“§«“¡º‘¥æ≈“¥‡ªìπ‡ªÕ√å‡´Áπμå

 ’·μà≈– ’®–¡’§à“¥—ßμ“√“ß∑’Ë 4

                    μ“√“ß∑’Ë 4.1 §à“¢Õß ’·μà≈– ’

·∂∫ ’ μ—«‡≈¢·∑π§à“

¥” 0

πÈ”μ“≈ 1

·¥ß 2

 â¡ 3

‡À≈◊Õß 4

‡¢’¬« 5

πÈ”‡ß‘π 6

¡à«ß 7

‡∑“ 8

¢“« 9

∑Õß � 5%

‡ß‘π � 10%

‰¡à¡’ ’ � 20%

·∂
∫∑

’Ë 4
·∂

∫∑
’Ë 1

-3

·∂
∫∑

’Ë 3

·∂
∫∑

’Ë 1

·∂
∫∑

’Ë 2

·∂
∫∑

’Ë 4

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3144

‚¥¬∑—Ë«‰ª¡—°®–·∫àßμ—«μâ“π∑“πÕÕ°‡ªìπ 2 ·∫∫§◊Õ

1. μ—«μâ“π∑“π™π‘¥§ßμ—« ‡ªìπμ—«μâ“π∑“π∑’Ë‰¡à “¡“√∂ª√—∫‡ª≈’Ë¬π§à“§«“¡μâ“π∑“π‰¥â §à“§«“¡μâ“π∑“π

¢Õßμ—«μâ“π∑“π·∫∫π’È “¡“√∂Õà“π‰¥â®“°·∂∫ ’∑’Ë¢’¥Õ¬Ÿà∫πμ—«μâ“π∑“π

       √Ÿª∑’Ë 4.10 ·∂∫∫πμ—«μâ“π∑“π

‚¥¬·∂∫ ’·μà≈–·∂∫· ¥ß§à“‰¥â¥—ßπ’È

·∂∫ ’∑’Ë 1 · ¥ßμ—«‡≈¢À≈—°∑’Ë 1  (À≈—° ‘∫)

·∂∫ ’∑’Ë 2 · ¥ßμ—«‡≈¢À≈—°∑’Ë 2  (À≈—°Àπà«¬)

·∂∫ ’∑’Ë 3 · ¥ß®”π«π¬°°”≈—ß¢Õß ‘∫∑’Ëπ”¡“§Ÿ≥

·∂∫ ’∑’Ë 4 · ¥ß§à“§«“¡º‘¥æ≈“¥‡ªìπ‡ªÕ√å‡´Áπμå

 ’·μà≈– ’®–¡’§à“¥—ßμ“√“ß∑’Ë 4

                    μ“√“ß∑’Ë 4.1 §à“¢Õß ’·μà≈– ’

·∂∫ ’ μ—«‡≈¢·∑π§à“

¥” 0

πÈ”μ“≈ 1

·¥ß 2

 â¡ 3

‡À≈◊Õß 4

‡¢’¬« 5

πÈ”‡ß‘π 6

¡à«ß 7

‡∑“ 8

¢“« 9

∑Õß � 5%

‡ß‘π � 10%

‰¡à¡’ ’ � 20%

·∂
∫∑

’Ë 4
·∂

∫∑
’Ë 1

-3

·∂
∫∑

’Ë 3

·∂
∫∑

’Ë 1

·∂
∫∑

’Ë 2

·∂
∫∑

’Ë 4

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 145

‚¥¬∑—Ë«‰ª°“√Õà“π§à“μ—«μâ“π∑“π√«¡∂÷ß§à“∑“ß«‘∑¬“»“ μ√å ¡—°®–„™â§”Õÿª √√§π”Àπâ“‡æ◊ËÕ·∑π

®”π«π∑’Ë¡’§à“¡“° ‡™àπ 1,000 ·∑π¥â«¬°‘‚≈ 1,000,000 ·∑π¥â«¬‡¡°– μ—«Õ¬à“ß¢Õß§”Õÿª √√§·≈–§à“μà“ßÊ

∑’Ë§«√√Ÿâ®—°¥—ßπ’È

§à“μ—«‡≈¢
§”Õÿª √√§

§”Õà“π
·≈–μ—«¬àÕ

10
�12

pico ; p æ‘‚°

10
�9

nano ; n π“‚π

10
�6

micro ; � ‰¡‚§√

10
�3

milli ; m ¡‘≈≈‘

10
�2

centi ; c ‡´πμ‘

10
3

kilo ; k °‘‚≈

10
6

mega ; M ‡¡°–

«‘∏’°“√Õà“π§à“®“°·∂∫ ’∫πμ—«μâ“π∑“π∑”‰¥â¥—ßπ’È

●  —ß‡°μÀ“·∂∫ ’∑’Ë 4 ‚¥¬ —ß‡°μ‰¥â®“°·∂∫ ’∑’Ë 4 ¡—°®–¡’‡æ’¬ß ’∑Õß ‡ß‘π À√◊Õ‰¡à¡’ ’‡∑à“π—Èπ

● ‡¡◊ËÕÀ“·∂∫ ’∑’Ë 4 ‰¥â·≈â« °Á®–∑√“∫«à“·∂∫„¥‡ªìπ·∂∫ ’∑’Ë 1-3 ‚¥¬·∂∫ ’∑’Ë 1-3 ®–‡√’¬ß®“°

´â“¬¡“¢«“‡ ¡Õ (‡¡◊ËÕ„Àâ·∂∫ ’∑’Ë 4 Õ¬Ÿà∑“ß¢«“¡◊Õ)

● Õà“π§à“·∂∫ ’¥â«¬«‘∏’¥—ßπ’È

� 10 �        �     %

·∑πμ—«‡≈¢ ·∑πμ—«‡≈¢ ·∑πμ—«‡≈¢ ·∑πμ—«‡≈¢

μ—«∑’Ë 1 μ—«∑’Ë 2 °”≈—ß¢Õß ‘∫ · ¥ß§«“¡§≈“¥‡§≈◊ËÕπ

μ—«Õ¬à“ß°“√Õà“π§à“§«“¡μâ“π∑“π®“°·∂∫ ’∫πμ—«μâ“π∑“π

·∂
∫∑

’Ë 3

·∂
∫∑

’Ë 1
·∂

∫∑
’Ë 2

·∂
∫∑

’Ë 4

‡À
≈◊Õ

ß

∑Õ
ß

·¥
ß

¡à«
ß

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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®“°√Ÿª®–‡ÀÁπ‰¥â«à“

·∂∫∑’Ë 1  ’‡À≈◊Õß Õà“π§à“‰¥â 4

·∂∫∑’Ë 2  ’¡à«ß Õà“π§à“‰¥â 7

·∂∫∑’Ë 3  ’·¥ß Õà“π§à“‰¥â 2

·∂∫∑’Ë 4  ’∑Õß Õà“π§à“‰¥â � 5%

¥—ßπ—Èπ μ—«μâ“π∑“π„π√Ÿª®–¡’§à“§«“¡μâ“π∑“π‡ªìπ

47 � 10
2 �  �  5%

       ’∑Õß

À√◊Õ

4.7    k�    §à“§«“¡§≈“¥‡§≈◊ËÕπ   � 5%

μ—«μâ“π∑“π™π‘¥π’È‡ªìπ™π‘¥∑’Ëπ‘¬¡„™â „π«ß®√‰øøÑ“·∫∫∑—Ë«‰ª∑’Ë ‰¡àμâÕß¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß§à“§«“¡

μâ“π∑“π‡¡◊ËÕ„™âß“π „™â —≠≈—°…≥å·∑π„π«ß®√‰øøÑ“‡ªìπ

2. μ—«μâ“π∑“π™π‘¥·ª√§à“‰¥â  ‡ªìπμ—«μâ“π∑“π∑’Ë “¡“√∂ª√—∫‡ª≈’Ë¬π§à“§«“¡μâ“π∑“π‰¥âμ“¡

§«“¡μâÕß°“√ ‡™àπ „π«ß®√∑’Ë„™â„π°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬πª√‘¡“≥°√–· ‰øøÑ“μ“¡§«“¡μâÕß°“√

√Ÿª∑’Ë 4.11 μ—«μâ“π∑“π™π‘¥·ª√§à“‰¥â

μ—«μâ“π∑“π™π‘¥·ª√§à“‰¥â„™â —≠≈—°…≥å·∑π„π«ß®√‰øøÑ“‰¥âÀ≈“¬·∫∫ ‡™àπ

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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®“°√Ÿª®–‡ÀÁπ‰¥â«à“

·∂∫∑’Ë 1  ’‡À≈◊Õß Õà“π§à“‰¥â 4

·∂∫∑’Ë 2  ’¡à«ß Õà“π§à“‰¥â 7

·∂∫∑’Ë 3  ’·¥ß Õà“π§à“‰¥â 2

·∂∫∑’Ë 4  ’∑Õß Õà“π§à“‰¥â � 5%

¥—ßπ—Èπ μ—«μâ“π∑“π„π√Ÿª®–¡’§à“§«“¡μâ“π∑“π‡ªìπ

47 � 10
2 �  �  5%

       ’∑Õß

À√◊Õ

4.7    k�    §à“§«“¡§≈“¥‡§≈◊ËÕπ   � 5%

μ—«μâ“π∑“π™π‘¥π’È‡ªìπ™π‘¥∑’Ëπ‘¬¡„™â „π«ß®√‰øøÑ“·∫∫∑—Ë«‰ª∑’Ë ‰¡àμâÕß¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß§à“§«“¡

μâ“π∑“π‡¡◊ËÕ„™âß“π „™â —≠≈—°…≥å·∑π„π«ß®√‰øøÑ“‡ªìπ

2. μ—«μâ“π∑“π™π‘¥·ª√§à“‰¥â  ‡ªìπμ—«μâ“π∑“π∑’Ë “¡“√∂ª√—∫‡ª≈’Ë¬π§à“§«“¡μâ“π∑“π‰¥âμ“¡

§«“¡μâÕß°“√ ‡™àπ „π«ß®√∑’Ë„™â„π°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬πª√‘¡“≥°√–· ‰øøÑ“μ“¡§«“¡μâÕß°“√

√Ÿª∑’Ë 4.11 μ—«μâ“π∑“π™π‘¥·ª√§à“‰¥â

μ—«μâ“π∑“π™π‘¥·ª√§à“‰¥â„™â —≠≈—°…≥å·∑π„π«ß®√‰øøÑ“‰¥âÀ≈“¬·∫∫ ‡™àπ

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 147

°‘®°√√¡∑’Ë 4.2 ∑”§«“¡√Ÿâ®—°°—∫μ—«μâ“π∑“π

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

‡æ◊ËÕ»÷°…“ ¡∫—μ‘¢Õßμ—«μâ“π∑“π

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

√“¬°“√ ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. ·ºßª√–°Õ∫ 1 ·ºàπ

2. ∂à“π‰ø©“¬æ√âÕ¡°√–∫– 4 °âÕπ

3.  “¬‰ø¥”-·¥ß 2 ‡ âπ/™ÿ¥ = 1 ™ÿ¥

4. À≈Õ¥‰ø¢π“¥ 6 V 1 À≈Õ¥

5. μ—«μâ“π∑“π 10 k�, 20 k�, 100 k� ·≈– 200 k� ™π‘¥≈– 1 μ—«

6. μ—«μâ“π∑“π™π‘¥·ª√§à“‰¥â 1 μ—«

7. μ—«μàÕª√–°Õ∫«ß®√ 2 ∑“ß 2 μ—«

8. μ—«μàÕª√–°Õ∫«ß®√ 3 ∑“ß 2 μ—«

(„π°√≥’∑’Ë‰¡à¡’·ºßª√–°Õ∫«ß®√) (‡μ√’¬¡‰«â „™â)

«‘∏’∑¥≈Õß

1. μàÕ«ß®√μ“¡√Ÿª∑’Ë 1  —ß‡°μ§«“¡ «à“ß¢ÕßÀ≈Õ¥‰ø

2. π”μ—«μâ“π∑“π¢π“¥ 10 k� μàÕ‡¢â“‰ª„π«ß®√

¥—ß√Ÿª∑’Ë 2  —ß‡°μ§«“¡ «à“ß¢ÕßÀ≈Õ¥‰ø

3. ‡ª≈’Ë¬πμ—«μâ“π∑“π‡ªìπ¢π“¥ 20 k�, 100 k� ·≈–

200 k� μàÕ‡¢â“°—∫«ß®√‡™àπ‡¥’¬«°—∫¢âÕ 2  —ß‡°μ

§«“¡ «à“ß¢ÕßÀ≈Õ¥‰ø μ“¡≈”¥—∫

4. π”μ—«μâ“π∑“π·∫∫·ª√§à“‰¥â∑’Ë‡μ√’¬¡‰«âμàÕ‡¢â“

°—∫«ß®√‡™àπ‡¥’¬«°—∫¢âÕ 2 ·≈â«∑”°“√ª√—∫§à“

§«“¡μâ“π∑“π ·≈– —ß‡°μ§«“¡ «à“ß¢ÕßÀ≈Õ¥‰ø √Ÿª∑’Ë 2

√Ÿª∑’Ë 1

	 ตัวต้านทาน	(resistor)	เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ใน

การต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้านิยม

นำามาประกอบในวงจรทางด้านไฟฟ้าอิเล็ก-

ทรอนิกส์ทั่วไป	 เช่น	 วงจรเคร่ืองรับวิทยุ	

โทรทัศน์	และเครื่องขยายเสียง	ตัวต้านทาน

ที่ต่ออยู่ในวงจรไฟฟ้า	 ทำาหน้าที่ลดแรงดัน

และจำากัดการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)L

ตัวอย่ำงเว็บไซต์	:

-		www.kpp.ac.th/elearning	 3/book-02.

html

-		www.youtube.com	แล้วค้นหา	เรื่อง	“ตัว

ต้านทานทำางานอย่างไร”

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L

ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม	

(ตามกลุ่มการทดลอง)	เกี่ยวกับการทำาความ

รู้จักกับตัวต้านทาน

-		นักเรียนได้ทำาอะไรบ้าง

-		นักเรียนรู้อะไรบ้าง

-	 สิ่งที่นักเรียนต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมคือ

อะไร	และจะดำาเนินการอย่างไร

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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√Ÿª∑’Ë 4.12 μ—«‡°Á∫ª√–®ÿ

„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥

ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

«‘∏’∑¥≈Õß º≈∑’Ë —ß‡°μ‰¥â

‡¡◊ËÕμàÕ«ß®√·≈â«¬—ß‰¡à‰¥âμàÕμ—«μâ“π∑“π

‡¡◊ËÕμàÕμ—«μâ“π∑“π 10 k�

‡¡◊ËÕμàÕμ—«μâ“π∑“π 20 k�

‡¡◊ËÕμàÕμ—«μâ“π∑“π 100 k�

‡¡◊ËÕμàÕμ—«μâ“π∑“π 200 k�

‡¡◊ËÕμàÕμ—«μâ“π∑“π™π‘¥·ª√§à“‰¥â

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. ‡¡◊ËÕμàÕμ—«μâ“π∑“π™π‘¥§ßμ—«¢π“¥„¥‡¢â“°—∫«ß®√·≈â«∑”„ÀâÀ≈Õ¥‰ø¡’§«“¡ «à“ßπâÕ¬∑’Ë ÿ¥

2. ‡¡◊ËÕμàÕμ—«μâ“π∑“π™π‘¥§ßμ—«¢π“¥„¥‡¢â“°—∫«ß®√·≈â«∑”„ÀâÀ≈Õ¥‰ø¡’§«“¡ «à“ß¡“°∑’Ë ÿ¥

3. ®“°°‘®°√√¡ “¡“√∂ √ÿª§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õßμ—«μâ“π∑“π°—∫§«“¡ «à“ß¢ÕßÀ≈Õ¥‰ø‰¥âÕ¬à“ß‰√

®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 4.2 æ∫«à“ μ—«μâ“π∑“π∑”„Àâ°√–· ‰øøÑ“∑’Ë ‰À≈„π«ß®√‰øøÑ“¡’ª√‘¡“≥≈¥≈ß

´÷Ëßπ—°‡√’¬π®– —ß‡°μ‰¥â®“°§«“¡ «à“ß¢ÕßÀ≈Õ¥‰ø∑’Ë≈¥≈ßÀ√◊Õ‡æ‘Ë¡¢÷Èπμ“¡§«“¡¡“°πâÕ¬¢Õß§à“§«“¡μâ“π∑“π

2.2 μ—«‡°Á∫ª√–®ÿ

μ—«‡°Á∫ª√–®ÿ (capacitor) ‡ªìπ™‘Èπ à«πÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’Ë “¡“√∂‡°Á∫æ≈—ßß“π‰øøÑ“∑’Ë∂Ÿ°®à“¬„Àâ·°àμ—«‡°Á∫

ª√–®ÿ‰¥â ∂Ÿ°π”¡“„™âª√–°Õ∫„π«ß®√‰øøÑ“À≈“¬™π‘¥ ‡™àπ «ß®√°√Õß§«“¡∂’Ë «ß®√‡™◊ËÕ¡‚¬ß —≠≠“≥ «ß®√

°√Õß°√–· ‰øøÑ“

ครูซักถามนักเรียน

	 ค�ำถำม	:	

	 	 -	 ตัวเก็บประจุมีกี่แบบ

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

1.	ตัวเก็บประจุ	(capacitor)

2.	ตัวเก็บประจุแบบค่าคงตัว

3.	ตัวเก็บประจุแบบแปรค่าได้

4.	ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโทรไลต์

5.	ตัวเก็บประจุชนิดเซรามิก

6.	ตัวเก็บประจุชนิดไมลาร์

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	148-150

2.	ครูนำาตัวเก็บประจุค่าคงตัว	 3	 ชนิด	 มาให้

นักเรียนศึกษาชนิดและหน้าที่ของตัวเก็บ

ประจุค่าคงตัว

3.	ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน	กลุ่มละ	3-5	คน	เพื่อ

ทำาบอร์ดความรู้เกี่ยวกับตัวเก็บประจุ	 ซ่ึง

ประกอบด้วยตัวเก็บประจุ	 (ของจริงหรือ

รปูภาพ)	การทำางาน	และความแตกต่างของ

แต่ละชนิด	แล้วนำาเสนอหน้าชั้นเรียน

4.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นักเรยีนศกึษาเพิม่เติมเกีย่วกบัตวัเกบ็ประจุ

ต่างๆ	จาก	search	engine	ต่างๆ

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน	กลุ่มละ	3-5	คน	เพื่อทำา

บอร์ดความรูเ้ก่ียวกับตัวเกบ็ประจ	ุ	ซึง่ประกอบ

ด้วยตัวเก็บประจุ	 (ของจริงหรือรูปภาพ)	 การ

ทำางาน	 และความแตกต่างของแต่ละชนิด			

แล้วนำาเสนอหน้าชั้นเรียน

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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√Ÿª∑’Ë 4.12 μ—«‡°Á∫ª√–®ÿ

„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥

ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

«‘∏’∑¥≈Õß º≈∑’Ë —ß‡°μ‰¥â

‡¡◊ËÕμàÕ«ß®√·≈â«¬—ß‰¡à‰¥âμàÕμ—«μâ“π∑“π

‡¡◊ËÕμàÕμ—«μâ“π∑“π 10 k�

‡¡◊ËÕμàÕμ—«μâ“π∑“π 20 k�

‡¡◊ËÕμàÕμ—«μâ“π∑“π 100 k�

‡¡◊ËÕμàÕμ—«μâ“π∑“π 200 k�

‡¡◊ËÕμàÕμ—«μâ“π∑“π™π‘¥·ª√§à“‰¥â

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. ‡¡◊ËÕμàÕμ—«μâ“π∑“π™π‘¥§ßμ—«¢π“¥„¥‡¢â“°—∫«ß®√·≈â«∑”„ÀâÀ≈Õ¥‰ø¡’§«“¡ «à“ßπâÕ¬∑’Ë ÿ¥

2. ‡¡◊ËÕμàÕμ—«μâ“π∑“π™π‘¥§ßμ—«¢π“¥„¥‡¢â“°—∫«ß®√·≈â«∑”„ÀâÀ≈Õ¥‰ø¡’§«“¡ «à“ß¡“°∑’Ë ÿ¥

3. ®“°°‘®°√√¡ “¡“√∂ √ÿª§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õßμ—«μâ“π∑“π°—∫§«“¡ «à“ß¢ÕßÀ≈Õ¥‰ø‰¥âÕ¬à“ß‰√

®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 4.2 æ∫«à“ μ—«μâ“π∑“π∑”„Àâ°√–· ‰øøÑ“∑’Ë ‰À≈„π«ß®√‰øøÑ“¡’ª√‘¡“≥≈¥≈ß

´÷Ëßπ—°‡√’¬π®– —ß‡°μ‰¥â®“°§«“¡ «à“ß¢ÕßÀ≈Õ¥‰ø∑’Ë≈¥≈ßÀ√◊Õ‡æ‘Ë¡¢÷Èπμ“¡§«“¡¡“°πâÕ¬¢Õß§à“§«“¡μâ“π∑“π

2.2 μ—«‡°Á∫ª√–®ÿ

μ—«‡°Á∫ª√–®ÿ (capacitor) ‡ªìπ™‘Èπ à«πÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’Ë “¡“√∂‡°Á∫æ≈—ßß“π‰øøÑ“∑’Ë∂Ÿ°®à“¬„Àâ·°àμ—«‡°Á∫

ª√–®ÿ‰¥â ∂Ÿ°π”¡“„™âª√–°Õ∫„π«ß®√‰øøÑ“À≈“¬™π‘¥ ‡™àπ «ß®√°√Õß§«“¡∂’Ë «ß®√‡™◊ËÕ¡‚¬ß —≠≠“≥ «ß®√

°√Õß°√–· ‰øøÑ“

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 149

√Ÿª∑’Ë 4.13 μ—«‡°Á∫ª√–®ÿ™π‘¥Õ‘‡≈Á°‚∑√‰≈μå

μ—«‡°Á∫ª√–®ÿ¡’Õ¬Ÿà 2 ·∫∫§◊Õ μ—«‡°Á∫ª√–®ÿ·∫∫§à“§ßμ—«·≈–μ—«‡°Á∫ª√–®ÿ·∫∫·ª√§à“‰¥â ·μà ‚¥¬∑—Ë«‰ª

μ—«‡°Á∫ª√–®ÿ·∫∫§à“§ßμ—«®–¡’§«“¡π‘¬¡„π°“√„™âß“π¡“°°«à“ ¥—ßπ—Èπ®÷ß‡πâπ∑”§«“¡√Ÿâ®—°°—∫μ—«‡°Á∫ª√–®ÿ™π‘¥

§à“§ßμ—«∑’Ë„™â°—π‡ªìπª√–®”„π«ß®√Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åμà“ßÊ

μ—«‡°Á∫ª√–®ÿ·∫∫§à“§ßμ—«  “¡“√∂®—¥·∫àßÕÕ°‰¥â‡ªìπ 3 ™π‘¥§◊Õ

1. μ—«‡°Á∫ª√–®ÿ™π‘¥Õ‘‡≈Á°‚∑√‰≈μå ‡ªìπμ—«‡°Á∫ª√–®ÿ∑’Ë¡’≈—°…≥–‡ªìπ∑√ß°√–∫Õ°·≈–¡’¢—È« ¡’¢π“¥

§«“¡®ÿÀ≈“¬¢π“¥ ‚¥¬∑—Ë«‰ª “¡“√∂∑π·√ß¥—π‰øøÑ“‰¥âμ—Èß·μà 6.3 ‚«≈μå∂÷ß 450 ‚«≈μå ´÷Ëß®–°”°—∫‰«â∫πμ—«‡°Á∫

ª√–®ÿ  °“√μàÕμ—«‡°Á∫ª√–®ÿ‡¢â“°—∫«ß®√®–μâÕßμàÕ„Àâ∂Ÿ°¢—È«  ¡‘‡™àππ—ÈπÕ“®®–∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬°—∫μ—«‡°Á∫ª√–®ÿ‰¥â

2. μ—«‡°Á∫ª√–®ÿ™π‘¥‡´√“¡‘° ‡ªìπμ—«‡°Á∫ª√–®ÿ∑’Ë‰¡à¡’¢—È«„π°“√μàÕ  à«π„À≠à∑π·√ß¥—π‰øøÑ“‰¥âª√–¡“≥

50 ‚«≈μå∂÷ß 2,000 ‚«≈μå

√Ÿª∑’Ë 4.14 μ—«‡°Á∫ª√–®ÿ™π‘¥‡´√“¡‘°

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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3. μ—«‡°Á∫ª√–®ÿ™π‘¥‰¡≈“√å  ‡ªìπμ—«‡°Á∫ª√–®ÿ∑’Ë ‰¡à¡’¢—È«‡À¡◊Õπμ—«‡°Á∫ª√–®ÿ™π‘¥‡´√“¡‘° ¡’§«“¡

∑π∑“π Ÿß·≈–∑π§«“¡™◊Èπ‰¥â¥’ ¡—°‰¡à‡ª≈’Ë¬π§à“§«“¡®ÿμ“¡ ¿“æ§«“¡™◊Èπ

„π·ºπ¿“æ· ¥ß«ß®√‰øøÑ“®–‡¢’¬π —≠≈—°…≥åμ—«‡°Á∫ª√–®ÿ·∑π¥â«¬√Ÿªμà“ßÊ ¥—ßπ’È

·∑πμ—«‡°Á∫ª√–®ÿ·∫∫‰¡à¡’¢—È«

·∑πμ—«‡°Á∫ª√–®ÿ·∫∫¡’¢—È«

·∑πμ—«‡°Á∫ª√–®ÿ·∫∫·ª√§à“‰¥â

°‘®°√√¡∑’Ë 4.3 °“√∑”ß“π¢Õßμ—«‡°Á∫ª√–®ÿ

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

‡æ◊ËÕ»÷°…“ ¡∫—μ‘¢Õßμ—«‡°Á∫ª√–®ÿ ·≈–Ωñ°°“√μàÕ«ß®√‰øøÑ“

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

√“¬°“√ ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. ·ºßª√–°Õ∫«ß®√ 1 ·ºàπ

2. ∂à“π‰ø©“¬æ√âÕ¡°√–∫– 4 °âÕπ

3.  “¬‰ø¥”-·¥ß 2 ‡ âπ 1 ™ÿ¥

4. μ—«μâ“π∑“π 1 k� 1 μ—«

5. ·Õ¡¡‘‡μÕ√å 1 ‡§√◊ËÕß

6. μ—«‡°Á∫ª√–®ÿ 0.1 �F 1 μ—«

7.  «‘μ™å™π‘¥°¥μ‘¥ª≈àÕ¬¥—∫ 1 μ—«

8. ‡∑Õ√å¡‘πÕ≈ 1 μ—«

9. μ—«μàÕª√–°Õ∫«ß®√ 2 ∑“ß 4 μ—«

10. μ—«μàÕª√–°Õ∫«ß®√ 3 ∑“ß 2 μ—«

(°√≥’∑’Ë‰¡à¡’·ºßª√–°Õ∫«ß®√)

�

√Ÿª∑’Ë 4.15 μ—«‡°Á∫ª√–®ÿ™π‘¥‰¡≈“√å

	 วงจรไฟฟ้าตัวเก็บประจุที่มีการต่อใช้งาน

มากกว่า	 2	 ตัว	 ขึ้นไป	 ย่อมจะมีผลต่อค่า

ความจุและอัตราทนแรงดันไฟฟ้า	 ซึ่งจะ

ขึ้นอยู ่กับลักษณะการต่อวงจรของตัวเก็บ

ประจุโดยทั่วๆ	ไปจะมีการต่อวงจรอยู่	3	แบบ 

คือ	 ต่อแบบอนุกรม	 ต่อแบบขนาน	และต่อ

แบบ

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)L

ตัวอย่ำงเว็บไซต์	:

-		www.elecnet.chandra.ac.th/learn/

courses/../ccircit.htm

-		www.youtube.com	 แล้วค้นหา	 เรื่อง	

“วงจรไฟฟ้าอย่าง่าย”

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L

	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม	

(ตามกลุ่มการทดลอง)	 เกี่ยวกับการทำางาน	

ของตัวเก็บประจุ

-	 นักเรียนได้ทำาอะไรบ้าง

-	 นักเรียนรู้อะไรบ้าง

-	 สิ่งท่ีนักเรียนต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมคือ

อะไร	และจะดำาเนินการอย่างไร

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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3. μ—«‡°Á∫ª√–®ÿ™π‘¥‰¡≈“√å  ‡ªìπμ—«‡°Á∫ª√–®ÿ∑’Ë ‰¡à¡’¢—È«‡À¡◊Õπμ—«‡°Á∫ª√–®ÿ™π‘¥‡´√“¡‘° ¡’§«“¡

∑π∑“π Ÿß·≈–∑π§«“¡™◊Èπ‰¥â¥’ ¡—°‰¡à‡ª≈’Ë¬π§à“§«“¡®ÿμ“¡ ¿“æ§«“¡™◊Èπ

„π·ºπ¿“æ· ¥ß«ß®√‰øøÑ“®–‡¢’¬π —≠≈—°…≥åμ—«‡°Á∫ª√–®ÿ·∑π¥â«¬√Ÿªμà“ßÊ ¥—ßπ’È

·∑πμ—«‡°Á∫ª√–®ÿ·∫∫‰¡à¡’¢—È«

·∑πμ—«‡°Á∫ª√–®ÿ·∫∫¡’¢—È«

·∑πμ—«‡°Á∫ª√–®ÿ·∫∫·ª√§à“‰¥â

°‘®°√√¡∑’Ë 4.3 °“√∑”ß“π¢Õßμ—«‡°Á∫ª√–®ÿ

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

‡æ◊ËÕ»÷°…“ ¡∫—μ‘¢Õßμ—«‡°Á∫ª√–®ÿ ·≈–Ωñ°°“√μàÕ«ß®√‰øøÑ“

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

√“¬°“√ ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. ·ºßª√–°Õ∫«ß®√ 1 ·ºàπ

2. ∂à“π‰ø©“¬æ√âÕ¡°√–∫– 4 °âÕπ

3.  “¬‰ø¥”-·¥ß 2 ‡ âπ 1 ™ÿ¥

4. μ—«μâ“π∑“π 1 k� 1 μ—«

5. ·Õ¡¡‘‡μÕ√å 1 ‡§√◊ËÕß

6. μ—«‡°Á∫ª√–®ÿ 0.1 �F 1 μ—«

7.  «‘μ™å™π‘¥°¥μ‘¥ª≈àÕ¬¥—∫ 1 μ—«

8. ‡∑Õ√å¡‘πÕ≈ 1 μ—«

9. μ—«μàÕª√–°Õ∫«ß®√ 2 ∑“ß 4 μ—«

10. μ—«μàÕª√–°Õ∫«ß®√ 3 ∑“ß 2 μ—«

(°√≥’∑’Ë‰¡à¡’·ºßª√–°Õ∫«ß®√)

�

√Ÿª∑’Ë 4.15 μ—«‡°Á∫ª√–®ÿ™π‘¥‰¡≈“√å

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 151

„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥

ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

«‘∏’∑¥≈Õß

1. ∑”°“√μàÕ«ß®√¥—ß√Ÿª∑’Ë 1 ·≈â« —ß‡°μ‡¢Á¡¢Õß·Õ¡¡‘‡μÕ√å

2. ∑”°“√μàÕ«ß®√¥—ß√Ÿª∑’Ë 2 °¥ «‘μ™å∑‘Èß‰«âª√–¡“≥ 10 «‘π“∑’

3. π”·À≈àß°”‡π‘¥‰øøÑ“ÕÕ°‰ª ·≈â«π”·Õ¡¡‘‡μÕ√å‡¢â“¡“μàÕ

„π«ß®√·∑πμ“¡√Ÿª∑’Ë 3  —ß‡°μ‡¢Á¡¢Õß·Õ¡¡‘‡μÕ√å

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈

«‘∏’∑¥≈Õß º≈∑’Ë —ß‡°μ‰¥â

‡¡◊ËÕμàÕ«ß®√¥—ß√Ÿª∑’Ë 1

‡¡◊ËÕμàÕ«ß®√¥—ß√Ÿª∑’Ë 2

‡¡◊ËÕμàÕ«ß®√¥—ß√Ÿª∑’Ë 3

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. ‡¡◊ËÕμàÕ«ß®√μ“¡√Ÿª∑’Ë 1 ¡’°√–· ‰øøÑ“‰À≈„π«ß®√À√◊Õ‰¡àÕ¬à“ß‰√

2. ‡¡◊ËÕμàÕ«ß®√μ“¡√Ÿª∑’Ë 2 ¡’°√–· ‰øøÑ“‰À≈„π«ß®√À√◊Õ‰¡àÕ¬à“ß‰√

3. ‡¡◊ËÕμàÕ«ß®√μ“¡√Ÿª∑’Ë 3 ¡’°√–· ‰øøÑ“‰À≈„π«ß®√À√◊Õ‰¡àÕ¬à“ß‰√

®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 4.3  æ∫«à“ ‡¡◊ËÕμ—«‡°Á∫ª√–®ÿ∂Ÿ°μàÕ‡¢â“°—∫·À≈àß°”‡π‘¥‰øøÑ“ ÷́Ëß„π∑’Ëπ’È§◊Õ

∂à“π‰ø©“¬ æ≈—ßß“π‰øøÑ“„π∂à“π‰ø©“¬®–∂Ÿ°∂à“¬‡∑·≈–‰ª – ¡Õ¬Ÿà„πμ—«‡°Á∫ª√–®ÿ ‡¡◊ËÕπ”∂à“π‰ø©“¬ÕÕ°‰ª

·≈–π”·Õ¡¡‘‡μÕ√å¡“«—¥ °Á®–æ∫«à“¡’°√–· ‰øøÑ“‰À≈ºà“π ‡π◊ËÕß®“°μ—«‡°Á∫ª√–®ÿ®–§àÕ¬Ê §“¬æ≈—ßß“π‰øøÑ“

ÕÕ° Ÿà«ß®√‰øøÑ“

�

A

0.1 �F

√Ÿª∑’Ë 1

�

�

� �

A

S R = 1 k�

R = 1 k�

0.1 �F

0.1 �F
√Ÿª∑’Ë 2

√Ÿª∑’Ë 3

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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2.3 ‰¥‚Õ¥

‰¥‚Õ¥ (diode) ‡ªìπ™‘Èπ à«πÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’Ëº≈‘μ¡“®“° “√°÷Ëßμ—«π”™π‘¥μà“ßÊ ‡™àπ ´‘≈‘§Õπ ‡®Õ√å‡¡-

‡π’¬¡  “¡“√∂„™â„π°“√°”Àπ¥∑‘»∑“ß°“√‰À≈¢Õß°√–· ‰øøÑ“ ·≈–„™âª√–°Õ∫„π«ß®√·ª≈ß‰øøÑ“°√–·  ≈—∫

„Àâ°≈“¬‡ªìπ‰øøÑ“°√–· μ√ß

 —≠≈—°…≥å∑’Ë„™â‡¢’¬π·∑π‰¥‚Õ¥·∫∫∑—Ë«Ê ‰ª„π«ß®√‰øøÑ“§◊Õ

°“√„™âß“π‰¥‚Õ¥π—Èπ®–μâÕßμàÕ‰¥‚Õ¥‡¢â“°—∫·À≈àß°”‡π‘¥‰øøÑ“„Àâ∂Ÿ°¢—È« §◊Õ ¢—È«‰øøÑ“∫«°μàÕ‡¢â“∑’Ë¢“∫«°

À√◊Õ∑’Ë‡√’¬°«à“ ¢“·Õ‚π¥ (anode)  à«π¢—È«‰øøÑ“≈∫μàÕ‡¢â“∑’Ë¢“≈∫À√◊Õ∑’Ë‡√’¬°«à“ ¢“·§‚∑¥ (cathode) ‡√’¬°°“√

μàÕ‰¥‚Õ¥„π«ß®√·∫∫π’È«à“ ‰∫·Õ μ√ß ´÷Ëß®–∑”„Àâ¡’°√–· ‰øøÑ“‰À≈‰¥â„π«ß®√ „π∑“ß°≈—∫°—π∂â“μàÕ¢—È«‰øøÑ“

∫«°‡¢â“°—∫¢“·§‚∑¥ ·≈–μàÕ¢—È«‰øøÑ“≈∫‡¢â“°—∫¢“·Õ‚π¥ ®–‡√’¬°≈—°…≥–μàÕ«ß®√·∫∫π’È«à“ ‰∫·Õ °≈—∫ °√–· 

‰øøÑ“®–‰¡à “¡“√∂‰À≈ºà“π‰¥‚Õ¥

°‘®°√√¡∑’Ë 4.4 ‰¥‚Õ¥

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

‡æ◊ËÕ»÷°…“ ¡∫—μ‘¢Õß‰¥‚Õ¥ ·≈–«‘∏’°“√μàÕ‰¥‚Õ¥‡¢â“°—∫«ß®√‰øøÑ“

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

√“¬°“√ ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. ∂à“π‰ø©“¬æ√âÕ¡°√–∫– 4 °âÕπ
2.  “¬‰ø¥”-·¥ß 2 ‡ âπμàÕ™ÿ¥ 3 ™ÿ¥
3. ·ºßª√–°Õ∫«ß®√ 1 ·ºàπ
4. ·Õ¡¡‘‡μÕ√å 1 μ—«
5. ‚«≈μå¡‘‡μÕ√å 1 μ—«
6. ‡∑Õ√å¡‘πÕ≈ 6 μ—«
7.  «‘μ™å 1 μ—«
8. μ—«μàÕ‰¥‚Õ¥ 1 μ—«
9. μ—«μâ“π∑“π 10 � 1 μ—«

10. μ—«μàÕª√–°Õ∫«ß®√ 3 ∑“ß (¢âÕ 6-10 °√≥’∑’Ë‰¡à¡’·ºßª√–°Õ∫«ß®√) 3 μ—«

�      �

√Ÿª∑’Ë 4.16 ‰¥‚Õ¥

°. ‰¥‚Õ¥ ¢. ‰¥‚Õ¥‡ª≈àß· ß

ครูซักถามนักเรียน

	 ค�ำถำม	:	

	 	 -	 ป้ายไฟกะพริบเกิดจากชิ้นส่วนอิเล็ก-

	 	 	 ทรอนิกส์ชนิดใด

	 	 -	 ไดโอดคืออะไร	ทำางานอย่างไร

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

1.	ไดโอด	(diode)

2.	ขาแอโนด	(anode)

3.	ขาแคโทด	(cathode)

4.	ไบแอสตรง

5.	ไบแอสกลับ

6.	ไดโอดเปล่งแสง

7.	แอลอีดี	(LED)

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	152-154

2.	ครูนำาไดโอดชนิดต่างๆ	มาให้นักเรียนศึกษา

การทำางาน

3.	ครูและนักเรียนร่วมกันเปรียบเทียบความ

แตกต่างระหว่างไดโอดกับไดโอดเปล่งแสง	

(เช่น	วสัด	ุหลกัการทำางาน	และการต่อวงจร)

4. ครแูละนกัเรยีนร่วมกันสรปุความรูใ้นรปูแบบ 

ตารางเปรียบเทียบ

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำาแผ่น

ป้ายไฟ	 จาก	www.youtube.com	แล้วค้นหา

“สอนทำาป้ายไฟเชยีร์”	หรอื	“การทำาป้ายไฟ”	หรอื	

www.youtube.com/watch?v=sGRQn_3agLs

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ให้ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน	กลุ่มละ	3-5	คน	เพื่อ		

จัดทำาแผ่นป้ายไฟจากไดโอดเปล่งแสง

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I
	 ไดโอดเป็นอุปกรณ์ที่ทำาจากสารกึ่งตัวนำา	 p-n	

สามารถควบคมุให้กระแสไฟฟ้าจากภายนอกไหลผ่าน	

ตัวมันได้ทิศทางเดียว	ไดโอดประกอบด้วย	2	ขั้ว	คือ	

แอโนด	ซึ่งเป็นสารกึ่งตัวนำาชนิด	p	และแคโทด	เป็น

สารกึ่งตัวนำาชนิด	n

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)L

ตัวอย่ำงเว็บไซต์	:

-		www.th.wikipedia.org/wiki/ไดโอด

-		www.youtube.com	แล้วค้นหา	 	 เรื่อง		

การวัดไดโอด

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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2.3 ‰¥‚Õ¥

‰¥‚Õ¥ (diode) ‡ªìπ™‘Èπ à«πÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’Ëº≈‘μ¡“®“° “√°÷Ëßμ—«π”™π‘¥μà“ßÊ ‡™àπ ´‘≈‘§Õπ ‡®Õ√å‡¡-

‡π’¬¡  “¡“√∂„™â„π°“√°”Àπ¥∑‘»∑“ß°“√‰À≈¢Õß°√–· ‰øøÑ“ ·≈–„™âª√–°Õ∫„π«ß®√·ª≈ß‰øøÑ“°√–·  ≈—∫

„Àâ°≈“¬‡ªìπ‰øøÑ“°√–· μ√ß

 —≠≈—°…≥å∑’Ë„™â‡¢’¬π·∑π‰¥‚Õ¥·∫∫∑—Ë«Ê ‰ª„π«ß®√‰øøÑ“§◊Õ

°“√„™âß“π‰¥‚Õ¥π—Èπ®–μâÕßμàÕ‰¥‚Õ¥‡¢â“°—∫·À≈àß°”‡π‘¥‰øøÑ“„Àâ∂Ÿ°¢—È« §◊Õ ¢—È«‰øøÑ“∫«°μàÕ‡¢â“∑’Ë¢“∫«°

À√◊Õ∑’Ë‡√’¬°«à“ ¢“·Õ‚π¥ (anode)  à«π¢—È«‰øøÑ“≈∫μàÕ‡¢â“∑’Ë¢“≈∫À√◊Õ∑’Ë‡√’¬°«à“ ¢“·§‚∑¥ (cathode) ‡√’¬°°“√

μàÕ‰¥‚Õ¥„π«ß®√·∫∫π’È«à“ ‰∫·Õ μ√ß ÷́Ëß®–∑”„Àâ¡’°√–· ‰øøÑ“‰À≈‰¥â„π«ß®√ „π∑“ß°≈—∫°—π∂â“μàÕ¢—È«‰øøÑ“

∫«°‡¢â“°—∫¢“·§‚∑¥ ·≈–μàÕ¢—È«‰øøÑ“≈∫‡¢â“°—∫¢“·Õ‚π¥ ®–‡√’¬°≈—°…≥–μàÕ«ß®√·∫∫π’È«à“ ‰∫·Õ °≈—∫ °√–· 

‰øøÑ“®–‰¡à “¡“√∂‰À≈ºà“π‰¥‚Õ¥

°‘®°√√¡∑’Ë 4.4 ‰¥‚Õ¥

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

‡æ◊ËÕ»÷°…“ ¡∫—μ‘¢Õß‰¥‚Õ¥ ·≈–«‘∏’°“√μàÕ‰¥‚Õ¥‡¢â“°—∫«ß®√‰øøÑ“

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

√“¬°“√ ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. ∂à“π‰ø©“¬æ√âÕ¡°√–∫– 4 °âÕπ
2.  “¬‰ø¥”-·¥ß 2 ‡ âπμàÕ™ÿ¥ 3 ™ÿ¥
3. ·ºßª√–°Õ∫«ß®√ 1 ·ºàπ
4. ·Õ¡¡‘‡μÕ√å 1 μ—«
5. ‚«≈μå¡‘‡μÕ√å 1 μ—«
6. ‡∑Õ√å¡‘πÕ≈ 6 μ—«
7.  «‘μ™å 1 μ—«
8. μ—«μàÕ‰¥‚Õ¥ 1 μ—«
9. μ—«μâ“π∑“π 10 � 1 μ—«

10. μ—«μàÕª√–°Õ∫«ß®√ 3 ∑“ß (¢âÕ 6-10 °√≥’∑’Ë‰¡à¡’·ºßª√–°Õ∫«ß®√) 3 μ—«

�      �

√Ÿª∑’Ë 4.16 ‰¥‚Õ¥

°. ‰¥‚Õ¥ ¢. ‰¥‚Õ¥‡ª≈àß· ß

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 153

„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥

ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

«‘∏’∑¥≈Õß

1. μàÕ«ß®√μ“¡√Ÿª∑’Ë 1 (‰∫·Õ μ√ß) ·≈â«‡ªî¥

 «‘μ™å„Àâ«ß®√∑”ß“π  —ß‡°μº≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ·≈–

∫—π∑÷°º≈

2. μàÕ«ß®√μ“¡√Ÿª∑’Ë 2 (‰∫·Õ °≈—∫) ·≈â«‡ªî¥

 «‘μ™å„Àâ«ß®√∑”ß“π  —ß‡°μº≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ·≈–

∫—π∑÷°º≈

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

«‘∏’∑¥≈Õß º≈∑’Ë —ß‡°μ‰¥â

1. ‡¡◊ËÕ‰∫·Õ μ√ß

2. ‡¡◊ËÕ‰∫·Õ °≈—∫

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. ‡¡◊ËÕμàÕ¢—È«∫«°¢Õß·À≈àß°”‡π‘¥‰øøÑ“‡¢â“°—∫¢—È«·Õ‚π¥  ·≈–μàÕ¢—È«≈∫¢Õß·À≈àß°”‡π‘¥‰øøÑ“‡¢â“°—∫¢—È«·§‚∑¥

(‰∫·Õ μ√ß) ·≈â«‡ªî¥ «‘μ™å Õà“π§à“°√–· ‰øøÑ“‰¥â‡∑à“‰√

2. ‡¡◊ËÕμàÕ¢—È«∫«°¢Õß·À≈àß°”‡π‘¥‰øøÑ“‡¢â“°—∫¢—È«·§‚∑¥  ·≈–μàÕ¢—È«≈∫¢Õß·À≈àß°”‡π‘¥‰øøÑ“‡¢â“°—∫¢—È«·Õ‚π¥

(‰∫·Õ °≈—∫) ·≈â«‡ªî¥ «‘μ™å Õà“π§à“°√–· ‰øøÑ“‰¥â‡∑à“‰√

3. ®“°°“√∑¥≈Õß  “¡“√∂ √ÿª°“√∑”ß“π¢Õß‰¥‚Õ¥‰¥âÕ¬à“ß‰√

®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 4.4 æ∫«à“ ‡¡◊ËÕμàÕ¢—È«·Õ‚π¥¢Õß‰¥‚Õ¥‡¢â“°—∫¢—È«∫«°¢Õß·À≈àß°”‡π‘¥‰øøÑ“ ·≈–

μàÕ¢—È«≈∫¢Õß·À≈àß°”‡π‘¥‰øøÑ“‡¢â“°—∫¢—È«·§‚∑¥ (‰∫·Õ μ√ß) ·≈â«‡ªî¥ «‘μ™å æ∫«à“ ‡§√◊ËÕß·Õ¡¡‘‡μÕ√åÕà“π§à“‰¥â

·μà∂â“μàÕ¢—È«∫«°¢Õß·À≈àß°”‡π‘¥‰øøÑ“‡¢â“°—∫¢—È«·§‚∑¥¢Õß‰¥‚Õ¥ ·≈–μàÕ¢—È«≈∫¢Õß·À≈àß°”‡π‘¥‰øøÑ“‡¢â“°—∫

¢—È«·Õ‚π¥¢Õß‰¥‚Õ¥ (‰∫·Õ °≈—∫) ·Õ¡¡‘‡μÕ√å®–‰¡à· ¥ß§à“°√–· ‰øøÑ“ ¥—ßπ—Èπ∂â“μâÕß°“√„Àâ°√–· ‰øøÑ“

‰À≈§√∫«ß®√μâÕßμàÕ‰¥‚Õ¥·∫∫‰∫·Õ μ√ß

√Ÿª∑’Ë 1

√Ÿª∑’Ë 2

�

�

�

�

�

�

��

6 v

100 �

A

v
A

v

6 v

	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม	

(ตามกลุ่มการทดลอง)	เกี่ยวกับไดโอด

-	 นักเรียนได้ทำาอะไรบ้าง

-	 นักเรียนรู้อะไรบ้าง

-	 สิ่งที่นักเรียนต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมคือ

อะไร	และจะดำาเนินการอย่างไร

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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πÕ°®“°π’È¬—ß¡’‰¥‚Õ¥Õ’°™π‘¥Àπ÷Ëß∑’Ëπ‘¬¡„™â„π«ß®√æ◊Èπ∞“π∑—Ë«‰ª∑’Ë‡√’¬°«à“ ‰¥‚Õ¥‡ª≈àß· ß À√◊Õ

·Õ≈Õ’¥’ (LED : Light Emitting Diode) ‰¥‚Õ¥™π‘¥π’È®–¡’À≈—°°“√∑”ß“π‡À¡◊Õπ°—∫‰¥‚Õ¥Õ◊ËπÊ ∑ÿ°ª√–°“√ ·μà

®–·μ°μà“ßμ√ß∑’Ë‡¡◊ËÕ¡’°√–· ‰øøÑ“‰À≈ºà“π  μ—«‰¥‚Õ¥®– “¡“√∂‡ª≈àß· ßÕÕ°¡“‰¥â¥â«¬  “¡“√∂‡¢’¬π

 —≠≈—°…≥å„π«ß®√‰¥â‡ªìπ

°“√ —ß‡°μ«à“¢“„¥¢Õß‰¥‚Õ¥‡ª≈àß· ß‡ªìπ¢“·§‚∑¥À√◊Õ¢“·Õ‚π¥ ®– —ß‡°μ‰¥â®“°§«“¡ —Èπ¬“«¢Õß

¢“∑’Ë·μ°μà“ß°—π ‚¥¬¢“·Õ‚π¥®–¬“«°«à“¢“·§‚∑¥

2.4 ∑√“π´‘ ‡μÕ√å

∑√“π´‘ ‡μÕ√å (transistor) ‡ªìπ™‘Èπ à«πÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’Ëº≈‘μ¡“®“° “√°÷Ëßμ—«π” ‡ªìπ™‘Èπ à«π∑’Ë¡’

§«“¡ ”§—≠·≈–∂Ÿ°π”¡“ª√–°Õ∫„π«ß®√Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åμà“ßÊ ¡“°¡“¬  ”À√—∫§«∫§ÿ¡·≈–¢¬“¬°√–· ‰øøÑ“

√Ÿª∑’Ë 4.17 ‰¥‚Õ¥‡ª≈àß· ß
¢“

§Õ
≈‡

≈Á°
‡μ

Õ√
å

¢“
‡∫

 
¢“

Õ‘¡
‘μ‡

μÕ
√å

�            �

√Ÿª∑’Ë 4.18 ∑√“π ‘́ ‡μÕ√å

ครูซักถามนักเรียน

	 ค�ำถำม	:	

	 	 -	 ทรานซิสเตอร์คืออะไร	 มีการทำางาน 

อย่างไร

	 	 -		ทรานซิสเตอร์มีกี่ขา

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

1.	ทรานซิสเตอร์	(transistor)

2.	ขาเบส	(base	;	B)

3.	ขาอิมิเตอร์	(emitter	;	E)

4.	ขาคอลเล็กเตอร์	(collector	;	c)

5.	ชนิด	NPN

6.	ชนิด	PNP

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	154-155

2.	ครนูำาทรานซิสเตอร์มาให้นักเรยีนศกึษาการ

ทำางานและประเภทของทรานซิสเตอร์

3.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดต่างๆ	

ของทรานซิสเตอร์และการทำางานจาก	search

engine	ต่างๆ

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ให้นกัเรียนทำาแผนภาพเกี่ยวกบัทรานซิสเตอร์	

ประกอบด้วยทรานซิสเตอร์	 ส่วนประกอบ			

หลักการทำางาน	และการต่อวงจร

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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πÕ°®“°π’È¬—ß¡’‰¥‚Õ¥Õ’°™π‘¥Àπ÷Ëß∑’Ëπ‘¬¡„™â„π«ß®√æ◊Èπ∞“π∑—Ë«‰ª∑’Ë‡√’¬°«à“ ‰¥‚Õ¥‡ª≈àß· ß À√◊Õ

·Õ≈Õ’¥’ (LED : Light Emitting Diode) ‰¥‚Õ¥™π‘¥π’È®–¡’À≈—°°“√∑”ß“π‡À¡◊Õπ°—∫‰¥‚Õ¥Õ◊ËπÊ ∑ÿ°ª√–°“√ ·μà

®–·μ°μà“ßμ√ß∑’Ë‡¡◊ËÕ¡’°√–· ‰øøÑ“‰À≈ºà“π  μ—«‰¥‚Õ¥®– “¡“√∂‡ª≈àß· ßÕÕ°¡“‰¥â¥â«¬  “¡“√∂‡¢’¬π

 —≠≈—°…≥å„π«ß®√‰¥â‡ªìπ

°“√ —ß‡°μ«à“¢“„¥¢Õß‰¥‚Õ¥‡ª≈àß· ß‡ªìπ¢“·§‚∑¥À√◊Õ¢“·Õ‚π¥ ®– —ß‡°μ‰¥â®“°§«“¡ —Èπ¬“«¢Õß

¢“∑’Ë·μ°μà“ß°—π ‚¥¬¢“·Õ‚π¥®–¬“«°«à“¢“·§‚∑¥

2.4 ∑√“π´‘ ‡μÕ√å

∑√“π´‘ ‡μÕ√å (transistor) ‡ªìπ™‘Èπ à«πÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’Ëº≈‘μ¡“®“° “√°÷Ëßμ—«π” ‡ªìπ™‘Èπ à«π∑’Ë¡’

§«“¡ ”§—≠·≈–∂Ÿ°π”¡“ª√–°Õ∫„π«ß®√Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åμà“ßÊ ¡“°¡“¬  ”À√—∫§«∫§ÿ¡·≈–¢¬“¬°√–· ‰øøÑ“

√Ÿª∑’Ë 4.17 ‰¥‚Õ¥‡ª≈àß· ß
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√Ÿª∑’Ë 4.18 ∑√“π´‘ ‡μÕ√å
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∑√“π ‘́ ‡μÕ√å‡ªìπ™‘Èπ à«πÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’Ë¡’¢“ 3 ¢“ ·μà≈–¢“‡√’¬°™◊ËÕ·μ°μà“ß°—π§◊Õ ¢“‡∫  (Base; B)

¢“Õ‘¡‘μ‡μÕ√å (Emittor; E) ·≈–¢“§Õ≈‡≈Á°‡μÕ√å (Collector; C) ‚¥¬·μà≈–¢“°Á®–¡’Àπâ“∑’Ë·≈–°“√∑”ß“π

·μ°μà“ß°—πÕÕ°‰ª

ª√–‡¿∑¢Õß∑√“π´‘ ‡μÕ√å ‚¥¬∑—Ë«‰ª®–·∫àß∑√“π´‘ ‡μÕ√åÕÕ°‡ªìπ 2 ª√–‡¿∑μ“¡™π‘¥¢Õß “√∑’Ëπ”

¡“º≈‘μ§◊Õ

1. ™π‘¥ NPN ‡ªìπ∑√“π ‘́ ‡μÕ√å∑’ËμâÕß®à“¬‰ø‡¢â“∑’Ë¢“‡∫ „Àâ¡’§«“¡μà“ß»—°¬å Ÿß°«à“¢“Õ‘¡‘μ‡μÕ√å

∑√“π´‘ ‡μÕ√å®÷ß®–∑”ß“π‰¥â ‡¢’¬π —≠≈—°…≥å·∑π‰¥â‡ªìπ

2. ™π‘¥ PNP ‡ªìπ∑√“π´‘ ‡μÕ√å∑’ËμâÕß®à“¬‰ø‡¢â“∑’Ë¢“‡∫ „Àâ¡’§«“¡μà“ß»—°¬åμË”°«à“¢“Õ‘¡‘μ‡μÕ√å

∑√“π´‘ ‡μÕ√å®÷ß®–∑”ß“π‰¥â ‡¢’¬π —≠≈—°…≥å·∑π‰¥â‡ªìπ

°“√∑’Ë®–∑”„Àâ∑√“π ‘́ ‡μÕ√å∑”ß“π‰¥âμâÕß®à“¬‰ø„Àâ∑’Ë¢“‡∫  (B) ÷́Ëß‡ªìπ¢“∑’Ë¡’Àπâ“∑’Ë„π°“√§«∫§ÿ¡

°√–· ‰øøÑ“∑’Ë®–‰À≈®“°¢“§Õ≈‡≈Á°‡μÕ√å‰ª Ÿà¢“Õ‘¡‘μ‡μÕ√å °≈à“«§◊ÕÀ“°„Àâ°√–· ‰À≈∑’Ë¢“‡∫ ¡“° ®–∑”„Àâ

°√–· ‰øøÑ“‰À≈ºà“π¢“§Õ≈‡≈Á°‡μÕ√å‰ª Ÿà¢“Õ‘¡‘μ‡μÕ√å¡“° ·μà∂â“„Àâ°√–· ‰øøÑ“‰À≈∑’Ë¢“‡∫ πâÕ¬ °√–· 

‰øøÑ“∑’Ë®–‰À≈ºà“π¢“§Õ≈‡≈Á°‡μÕ√å‰ª Ÿà¢“Õ‘¡‘μ‡μÕ√åπâÕ¬≈ß‰ª¥â«¬  ¥—ßπ—Èπ¥â«¬À≈—°°“√∑”ß“π¢Õß∑√“π´‘ ‡μÕ√åπ’È

°Á®– “¡“√∂π”∑√“π ‘́ ‡μÕ√å‰ªª√–°Õ∫„π«ß®√μà“ßÊ ‰¥â¡“°¡“¬ ‚¥¬‡©æ“–„π«ß®√∑’ËμâÕß°“√§«∫§ÿ¡°“√

‰À≈¢Õß°√–· ‰øøÑ“„π«ß®√

C

E

B

√Ÿª∑’Ë 4.20  —≠≈—°…≥å∑√“π´‘ ‡μÕ√å™π‘¥ PNP

�

�

�

√Ÿª∑’Ë 4.19  —≠≈—°…≥å∑√“π´‘ ‡μÕ√å™π‘¥ NPN

C

�

�

�E

B

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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°‘®°√√¡∑’Ë 4.5 «ß®√ÕÕ¥‰øøÑ“

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

‡æ◊ËÕ»÷°…“ ¡∫—μ‘·≈–À≈—°°“√∑”ß“π¢Õß∑√“π ‘́ ‡μÕ√å„π«ß®√

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

√“¬°“√ ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. ∂à“π‰ø©“¬æ√âÕ¡°√–∫– 4 °âÕπ

2.  “¬‰ø¥”-·¥ß 2 ‡ âπμàÕ™ÿ¥ 1 ™ÿ¥

3. ·ºßª√–°Õ∫«ß®√ 1 ·ºàπ

4.  «‘μ™å 1 μ—«

5. ∑√“π´‘ ‡μÕ√å C 458 ·≈–∞“πª√–°Õ∫ 1 μ—«

6. ‡∑Õ√å¡‘πÕ≈ 1 μ—«

7. μ—«μâ“π∑“π 2.4 k� 1 μ—«

8. μ—«μâ“π∑“π 3.3 k� 2 μ—«

9. μ—«μâ“π∑“π 100 k� 1 μ—«

10. μ—«μàÕª√–°Õ∫«ß®√ 2 ∑“ß 4 μ—«

11. μ—«μàÕª√–°Õ∫«ß®√ 3 ∑“ß 5 μ—«

12. ÕÕ¥‰øøÑ“ (¢âÕ 5-11 „π°√≥’‰¡à¡’·ºßª√–°Õ∫«ß®√) 1 μ—«

«‘∏’∑¥≈Õß

1. μàÕ«ß®√¥—ß√Ÿª∑’Ë 1 ·≈â«°¥ «‘μ™å„Àâ«ß®√∑”ß“π  —ß‡°μº≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ·≈–∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

2. μàÕ«ß®√¥—ß√Ÿª∑’Ë 2 ·≈â«°¥ «‘μ™å„Àâ«ß®√∑”ß“π  —ß‡°μº≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ·≈–∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

3. μàÕ«ß®√¥—ß√Ÿª∑’Ë 3 ´÷Ëß«ß®√π’È®–·μ°μà“ß®“° 2 «ß®√·√°‚¥¬®–¡’∑√“π ‘́ ‡μÕ√åμàÕ„π«ß®√¥â«¬ ·≈â«

°¥ «‘μ™å„Àâ«ß®√∑”ß“π  —ß‡°μº≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ·≈–∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

4. μàÕ«ß®√¥—ß√Ÿª∑’Ë 4 ‚¥¬≈¥§«“¡μâ“π∑“π∑’Ë¢“‡∫ ¢Õß∑√“π´‘ ‡μÕ√å≈ß ·≈â«°¥ «‘μ™å„Àâ«ß®√∑”ß“π  —ß‡°μ

º≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ·≈–∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

√Ÿª∑’Ë 1 √Ÿª∑’Ë 2

	 ออดไฟฟ้า	เป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า

เป็นพลงังานเสียง		วงจรออดไฟฟ้าท่ีใช้		LDR

เป็นสวิตช์เปิด-ปิด	 เมื่อปิดไม่ให้แสงกระทบ	

LDR	 จะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหล	 ออดจึงไม่มี

เสียงดังหากเปิดกระทบ	 LDR	 ออดจะมี

เสียงดัง

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)L

ตัวอย่ำงเว็บไซต์	:

-	 www.atom.rmutphysics.com/charud/

oldnews/o/../sound.html.

-	 www.edltv.thai.net/index.php?mod=

	 courses&file..sid.

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L

	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม	

(ตามกลุ่มการทดลอง)	 เกี่ยวกับวงจรออด

ไฟฟ้า

-	 นักเรียนได้ทำาอะไรบ้าง

-	 นักเรียนรู้อะไรบ้าง

-	 สิ่งท่ีนักเรียนต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมคือ

อะไร	และจะดำาเนินการอย่างไร

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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ÕÕ¥ÕÕ¥

°‘®°√√¡∑’Ë 4.5 «ß®√ÕÕ¥‰øøÑ“

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

‡æ◊ËÕ»÷°…“ ¡∫—μ‘·≈–À≈—°°“√∑”ß“π¢Õß∑√“π ‘́ ‡μÕ√å„π«ß®√

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

√“¬°“√ ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. ∂à“π‰ø©“¬æ√âÕ¡°√–∫– 4 °âÕπ

2.  “¬‰ø¥”-·¥ß 2 ‡ âπμàÕ™ÿ¥ 1 ™ÿ¥

3. ·ºßª√–°Õ∫«ß®√ 1 ·ºàπ

4.  «‘μ™å 1 μ—«

5. ∑√“π´‘ ‡μÕ√å C 458 ·≈–∞“πª√–°Õ∫ 1 μ—«

6. ‡∑Õ√å¡‘πÕ≈ 1 μ—«

7. μ—«μâ“π∑“π 2.4 k� 1 μ—«

8. μ—«μâ“π∑“π 3.3 k� 2 μ—«

9. μ—«μâ“π∑“π 100 k� 1 μ—«

10. μ—«μàÕª√–°Õ∫«ß®√ 2 ∑“ß 4 μ—«

11. μ—«μàÕª√–°Õ∫«ß®√ 3 ∑“ß 5 μ—«

12. ÕÕ¥‰øøÑ“ (¢âÕ 5-11 „π°√≥’‰¡à¡’·ºßª√–°Õ∫«ß®√) 1 μ—«

«‘∏’∑¥≈Õß

1. μàÕ«ß®√¥—ß√Ÿª∑’Ë 1 ·≈â«°¥ «‘μ™å„Àâ«ß®√∑”ß“π  —ß‡°μº≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ·≈–∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

2. μàÕ«ß®√¥—ß√Ÿª∑’Ë 2 ·≈â«°¥ «‘μ™å„Àâ«ß®√∑”ß“π  —ß‡°μº≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ·≈–∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

3. μàÕ«ß®√¥—ß√Ÿª∑’Ë 3 ´÷Ëß«ß®√π’È®–·μ°μà“ß®“° 2 «ß®√·√°‚¥¬®–¡’∑√“π ‘́ ‡μÕ√åμàÕ„π«ß®√¥â«¬ ·≈â«

°¥ «‘μ™å„Àâ«ß®√∑”ß“π  —ß‡°μº≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ·≈–∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

4. μàÕ«ß®√¥—ß√Ÿª∑’Ë 4 ‚¥¬≈¥§«“¡μâ“π∑“π∑’Ë¢“‡∫ ¢Õß∑√“π´‘ ‡μÕ√å≈ß ·≈â«°¥ «‘μ™å„Àâ«ß®√∑”ß“π  —ß‡°μ

º≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ·≈–∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

√Ÿª∑’Ë 1 √Ÿª∑’Ë 2
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„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥

ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

6 v
100 �

6 v
100 �

S S

3.3 k�

3.3 k�

2.4 k�

3.3 k�

ÕÕ¥ÕÕ¥

√Ÿª∑’Ë 3 √Ÿª∑’Ë 4

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

«‘∏’∑¥≈Õß º≈∑’Ë —ß‡°μ‰¥â

μàÕ«ß®√¥—ß√Ÿª∑’Ë 1

μàÕ«ß®√¥—ß√Ÿª∑’Ë 2

μàÕ«ß®√¥—ß√Ÿª∑’Ë 3

μàÕ«ß®√¥—ß√Ÿª∑’Ë 4

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. μ—«μâ“π∑“π∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¡“„π«ß®√∑’Ë 4 ¡’º≈μàÕ«ß®√‰øøÑ“À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

2. ®“°º≈°“√∑¥≈Õß ∑√“π´‘ ‡μÕ√å§«∫§ÿ¡ÕÕ¥‰øøÑ“‰¥âÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 4.5 æ∫«à“ μ—«μâ“π∑“π∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¡“„π«ß®√∑’Ë 4 ¡’º≈∑”„Àâ»—°¬å‰øøÑ“∑’Ë¢“ B ¡“°

°«à“»—°¬å‰øøÑ“∑’Ë¢“ E ®÷ß∑”„ÀâÕÕ¥‰øøÑ“¡’‡ ’¬ß¥—ß · ¥ß«à“∑√“π´‘ ‡μÕ√å “¡“√∂§«∫§ÿ¡ÕÕ¥‰øøÑ“‰¥â

‡π◊ËÕß®“°∑√“π´‘ ‡μÕ√å‡ªìπÕÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’Ëº≈‘μ®“° “√°÷Ëßμ—«π” ®÷ß¡’À≈—°°“√∑”ß“π∑’Ë

‡®“–®ß§≈â“¬°—∫‰¥‚Õ¥ ·μà∑√“π´‘ ‡μÕ√å®–¡’§«“¡ “¡“√∂æ‘‡»…„π¥â“πÕ◊ËπÊ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¡“ ‡™àπ  “¡“√∂π”‰ª„™â

¢¬“¬ —≠≠“≥μà“ßÊ μ“¡μâÕß°“√ „™â„πß“π§«∫§ÿ¡ —≠≠“≥ „™âª√–°Õ∫„π«ß®√º≈‘μ —≠≠“≥μà“ßÊ

2.5 ‰Õ´’

‰Õ´’ (IC) ¬àÕ¡“®“° Integrated Circuit À√◊ÕÕ“®‡√’¬°«à“ ·ºß«ß®√√«¡ ‡ªìπÕÿª°√≥å∑’Ë‡ªìπ°“√π”‡Õ“

Õÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åμà“ßÊ ¡“„ à‰«â¥â«¬°—π„π·ºß«ß®√¢π“¥‡≈Á°Ê Õ—πÀπ÷Ëß ·≈â« “¡“√∂π”¡“„™âª√–°Õ∫°—∫

«ß®√Õ◊ËπÊ ‰¥âÕ¬à“ß –¥«° ‰Õ´’‡ªìπº≈º≈‘μ®“°§«“¡°â“«Àπâ“∑“ß«‘»«°√√¡∑’Ë “¡“√∂π”Õÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

μà“ßÊ ¡“¬àÕ à«π„Àâ¡’¢π“¥‡≈Á°≈ß ·μà¬—ß¡’ ¡∫—μ‘μ“¡μâÕß°“√‰¥â

ครูซักถามนักเรียน

	 ค�ำถำม	:	

	 	 -		 ไอซีคืออะไร

	 	 -		 ไอซีมีประโยชน์อย่างไร

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

1.	ไอซี	(IC)

2.	แรงดันไฟฟ้า

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	157-158

2.	ครูนำาไอซีหรือแผงวงจรรวมมาให้นักเรียน

ศึกษาการทำางานในวงจรอิเล็กทรอนิกส์

3.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อ

ไอซีจาก	www.youtube.com	แล้วค้นหา	 “ic	

electronics”	หรอื	www.youtube.com/watch?

v=uSRIc-sEgPw

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน	 กลุ่มละ	 3-5	 คน	 เพื่อ

ทดลองทำาแผงวงจรรวม

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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„πªí®®ÿ∫—π¡’‰Õ ’́Õ¬Ÿà¡“°¡“¬À≈“¬·∫∫ ́ ÷Ëß·μà≈–·∫∫°Á®–¡’‡∫Õ√å∑’Ë‡ªìπ√À— ∫Õ°™π‘¥·≈– ¡∫—μ‘¢Õß‰Õ´’

μ—«π—ÈπÊ ¥—ßπ—Èπ‡¡◊ËÕ®–„™âß“π‰Õ´’ ºŸâ„™â®–μâÕß∑√“∫∂÷ß§«“¡μâÕß°“√¢ÕßμπÕ¬à“ß·πà™—¥°àÕπ«à“μâÕß°“√„Àâ«ß®√

‰øøÑ“∑’Ëª√–°Õ∫¢÷Èπ¡“∑”ß“πÕ¬à“ß‰√ ®÷ß®–‰ªÀ“‰Õ ’́∑’Ë¡’ ¡∫—μ‘μ“¡∑’ËμâÕß°“√¡“ª√–°Õ∫„π«ß®√ ‡æ√“–‰Õ ’́

·μà≈–‡∫Õ√å®–¡’ ¡∫—μ‘∑’Ë·μ°μà“ß°—πÕ¬Ÿà¡“° ·≈–∫“ß§√—ÈßÕ“®‰¡à “¡“√∂„™â‡∫Õ√åÕ◊Ëπ¡“·∑π°—π‰¥â ‰Õ´’∑’Ë “¡“√∂

æ∫‡ÀÁπ‰¥â∫àÕ¬Ê ¡’À≈“¬™π‘¥ ‡™àπ ‰Õ´’‡∫Õ√å LM7805 „™â√—°…“·√ß¥—π‰øøÑ“„π«ß®√ ‰Õ´’‡∫Õ√å AT89C1051 „™â

§«∫§ÿ¡°“√‰À≈¢Õß°√–· „π«ß®√

°“√„™âß“π‰Õ´’®–μâÕß»÷°…“‰Õ´’·μà≈–μ—«∑’Ë®–„™â‚¥¬≈–‡Õ’¬¥ ‡æ√“–‰Õ´’®–¡’¢“¡“° ∫“ß™π‘¥Õ“®®–¡’

∂÷ß 64 ¢“ ´÷Ëß·μà≈–¢“°Á®–¡’§«“¡ “¡“√∂·μ°μà“ß°—π‰ª ¥—ßπ—Èπ°àÕπ„™âß“π®÷ßμâÕßμ√«® Õ∫«à“¢“·μà≈–¢“¢Õß

‰Õ´’‡∫Õ√åπ—Èπ„™âß“πÕ¬à“ß‰√ ·≈–¡’ª√–‚¬™πåÀ√◊Õ≈—°…≥–‡©æ“–Õ¬à“ß‰√®“°§Ÿà¡◊Õª√–°Õ∫‰Õ´’™π‘¥π—ÈπÊ À“°ºŸâ „™â

‰¡à√–«—ß·≈–„™âß“π‰¡à∂Ÿ°μâÕß °ÁÕ“®®–∑”„ÀâÕÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åμà“ßÊ ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬‰¥â

√Ÿª∑’Ë 4.21 ‰Õ ’́

√Ÿª∑’Ë 4.22 ¢“‰Õ ’́

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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„πªí®®ÿ∫—π¡’‰Õ ’́Õ¬Ÿà¡“°¡“¬À≈“¬·∫∫ ́ ÷Ëß·μà≈–·∫∫°Á®–¡’‡∫Õ√å∑’Ë‡ªìπ√À— ∫Õ°™π‘¥·≈– ¡∫—μ‘¢Õß‰Õ´’

μ—«π—ÈπÊ ¥—ßπ—Èπ‡¡◊ËÕ®–„™âß“π‰Õ´’ ºŸâ„™â®–μâÕß∑√“∫∂÷ß§«“¡μâÕß°“√¢ÕßμπÕ¬à“ß·πà™—¥°àÕπ«à“μâÕß°“√„Àâ«ß®√

‰øøÑ“∑’Ëª√–°Õ∫¢÷Èπ¡“∑”ß“πÕ¬à“ß‰√ ®÷ß®–‰ªÀ“‰Õ ’́∑’Ë¡’ ¡∫—μ‘μ“¡∑’ËμâÕß°“√¡“ª√–°Õ∫„π«ß®√ ‡æ√“–‰Õ ’́

·μà≈–‡∫Õ√å®–¡’ ¡∫—μ‘∑’Ë·μ°μà“ß°—πÕ¬Ÿà¡“° ·≈–∫“ß§√—ÈßÕ“®‰¡à “¡“√∂„™â‡∫Õ√åÕ◊Ëπ¡“·∑π°—π‰¥â ‰Õ´’∑’Ë “¡“√∂

æ∫‡ÀÁπ‰¥â∫àÕ¬Ê ¡’À≈“¬™π‘¥ ‡™àπ ‰Õ´’‡∫Õ√å LM7805 „™â√—°…“·√ß¥—π‰øøÑ“„π«ß®√ ‰Õ´’‡∫Õ√å AT89C1051 „™â

§«∫§ÿ¡°“√‰À≈¢Õß°√–· „π«ß®√

°“√„™âß“π‰Õ´’®–μâÕß»÷°…“‰Õ´’·μà≈–μ—«∑’Ë®–„™â‚¥¬≈–‡Õ’¬¥ ‡æ√“–‰Õ´’®–¡’¢“¡“° ∫“ß™π‘¥Õ“®®–¡’

∂÷ß 64 ¢“ ´÷Ëß·μà≈–¢“°Á®–¡’§«“¡ “¡“√∂·μ°μà“ß°—π‰ª ¥—ßπ—Èπ°àÕπ„™âß“π®÷ßμâÕßμ√«® Õ∫«à“¢“·μà≈–¢“¢Õß

‰Õ´’‡∫Õ√åπ—Èπ„™âß“πÕ¬à“ß‰√ ·≈–¡’ª√–‚¬™πåÀ√◊Õ≈—°…≥–‡©æ“–Õ¬à“ß‰√®“°§Ÿà¡◊Õª√–°Õ∫‰Õ´’™π‘¥π—ÈπÊ À“°ºŸâ „™â

‰¡à√–«—ß·≈–„™âß“π‰¡à∂Ÿ°μâÕß °ÁÕ“®®–∑”„ÀâÕÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åμà“ßÊ ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬‰¥â

√Ÿª∑’Ë 4.21 ‰Õ ’́

√Ÿª∑’Ë 4.22 ¢“‰Õ ’́

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 159

3. «ß®√Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

°àÕπ∑’Ë®–»÷°…“∂÷ß°“√μàÕ«ß®√Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å  ‘Ëß·√°∑’Ë§«√∑√“∫ §◊Õ  —≠≈—°…≥å∑’Ë „™â·∑πÕÿª°√≥å

Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åμà“ßÊ ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–‰¥â “¡“√∂∑”§«“¡‡¢â“„®∂÷ß·ºπ¿“æ«ß®√∑’Ë„™â‡¢’¬π· ¥ß°“√μàÕ«ß®√‰¥â

 —≠≈—°…≥åæ◊Èπ∞“π„π«ß®√Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’Ë§«√√Ÿâ®—°¡’¥—ßπ’È

μ“√“ß∑’Ë 4.2 Õÿª°√≥å·≈– —≠≈—°…≥å„π«ß®√Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

Õÿª°√≥å/™π‘¥  —≠≈—°…≥å

·∫μ‡μÕ√’ËÀ√◊Õ·À≈àß°”‡π‘¥‰øøÑ“

μ—«‡°Á∫ª√–®ÿ™π‘¥§ßμ—«

μ—«‡°Á∫ª√–®ÿ™π‘¥·ª√§à“‰¥â

μ—«μâ“π∑“π·∫∫§ßμ—«

μ—«μâ“π∑“π·∫∫·ª√§à“‰¥â

‰¥‚Õ¥

‰¥‚Õ¥‡ª≈àß· ß

∑√“π´‘ ‡μÕ√å

À¡âÕ·ª≈ßÕ“°“»

À¡âÕ·ª≈ß·°π‡À≈Á°

≈”‚æß

‰¡‚§√‚øπ

¡Õ‡μÕ√å

øî« å

À√◊Õ

À√◊Õ

M

ครูซักถามนักเรียน

	 ค�ำถำม	:	

	 	 -	 วงจรอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร

	 	 -	 ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์มีสัญลักษณ์แทน

อุปกรณ์อะไรบ้าง

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

1.	วงจรอิเล็กทรอนิกส์

2.	สัญลักษณ์ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	159-160

2.	ครูนำาวงจรอิเล็กทรอนิกส์มาให้นักเรียน

ศึกษาการต่อวงจรและสัญลักษณ์ที่ใช้แทน

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

3.	ครูแบ่งกลุ ่มนักเรียน	 กลุ ่มละ	 2-3	 คน	

โดยให้แต ่ละกลุ ่มเขียนแผนภาพวงจร

อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้สัญลักษณ์ตามแผง

วงจรที่ครูแจก	แล้วนำาเสนอหน้าชั้นเรียน

4.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นกัเรยีนศกึษาเพ่ิมเติมเกีย่วกบัการต่อวงจร

อิเล็กทรอนิกส์	จาก	www.youtube.com	แล้ว

ค้นหา	 “home	made	 electric	 circuit”	 หรือ	

“electronic	circuit	for	beginner”	หรือ	www.

youtube.com/watch?v=HlvIP7h1_Xc

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

เขียนแผนภาพวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้

สญัลกัษณ์ตามแผงวงจรท่ีครูแจก	แล้วนำาเสนอ

หน้าชั้นเรียน

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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πÕ°®“° —≠≈—°…≥åμà“ßÊ ∑’Ë„™â„π«ß®√·≈â« ºŸâ∑’Ë‡√‘Ë¡μâπ»÷°…“·≈–ª√–°Õ∫«ß®√Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å®–μâÕß

√Ÿâ®—°°—∫Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπμâÕß„™â„π°“√∑”ß“πÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å¥—ßπ’È

μ“√“ß∑’Ë 4.3 Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπμâÕß„™â„π°“√∑”ß“πÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

Õÿª°√≥å °“√„™âß“π

¡’¥ªÕ° “¬‰ø „™âªÕ°©π«πª√–‡¿∑μà“ßÊ ÕÕ°®“° “¬‰ø

§’¡ªÕ° “¬‰øÀ√◊Õ§’¡μ—¥ “¬‰ø „™âªÕ°©π«πÕÕ°®“° “¬‰ø ·≈–™à«¬„π°“√À¬‘∫®—∫™‘Èπ à«π

μà“ßÊ √«¡∑—Èß™à«¬„π°“√μ—¥ “¬‰ø

§’¡ª“°§’∫ „™â„π°“√®—∫Õÿª°√≥åμà“ßÊ ‡™àπ §’¡ª“°®√–‡¢â

À—«·√âß‰øøÑ“ „™â„π°“√≈–≈“¬μ–°—Ë«∫—¥°√’‡æ◊ËÕ‡™◊ËÕ¡μàÕ«ß®√Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

μ–°—Ë«∫—¥°√’ „™â„π°“√‡™◊ËÕ¡μàÕ«ß®√μà“ßÊ ‡¢â“¥â«¬°—π

‰¢§«ß«—¥‰ø „™â„π°“√μ√«® Õ∫°√–· ‰øøÑ“„π«ß®√

°√–¥“…∑√“¬ „™â„π°“√‡°Á∫√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß™‘Èπß“π

°“√∫—¥°√’Õÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å„π«ß®√

°“√∫—¥°√’ §◊Õ °“√„™â§«“¡√âÕπ®“°À—«·√âßÀ≈Õ¡μ–°—Ë« ‡æ◊ËÕ‡™◊ËÕ¡μàÕÕÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å„Àâ‡ªìπ

«ß®√μà“ßÊ ∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å

°“√∫—¥°√’‡æ◊ËÕª√–°Õ∫«ß®√π—Èπ Õ“®·∫àß‰¥â 2 ≈—°…≥– §◊Õ

1. °“√∫—¥°√’∑’Ë‰¡àμâÕß„™â·ºßª√–°Õ∫«ß®√ ´÷Ëß·∫∫π’È¡—°®–∑”„π°√≥’∑’Ë¡’Õÿª°√≥å„π°“√ª√–°Õ∫πâÕ¬

2. °“√∫—¥°√’∑’ËμâÕß„™â·ºßª√–°Õ∫«ß®√ °“√∫—¥°√’·∫∫π’È¡—°∑”„π°√≥’∑’Ë¡’Õÿª°√≥åª√–°Õ∫„π«ß®√¡“°

√Ÿª∑’Ë 4.23 Õÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å„π«ß®√∑’Ë‡™◊ËÕ¡μàÕ¥â«¬°“√∫—¥°√’

1.	ครูทบทวนบทเรียนเรื่อง	 อุปกรณ์ที่จำาเป็น

ต้องใช้ในการทำางานอิเล็กทรอนิกส์

2.	ครูซักถามนักเรียน

	 ค�ำถำม	:	

	 	 -	 สามารถเชื่อมช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

เข้าด้วยกันเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้

อย่างไร

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

1.	การบัดกรี

2.	แผ่นปริ้นต์

3.	แผงประกอบวงจรแบบทั่วไป

4.	แผงประกอบวงจรอเนกประสงค์

5.	ตะกั่ว

6.	หัวแร้ง

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	นักเรียนศึกษาบทเรียน	160-162

2.	ครูนำาอุปกรณ์ท่ีจำาเป็นต้องใช้ในการทำางาน

อิเล็กทรอนิกส์มาให้นักเรียนศึกษาการ							

ใช้งาน

3.	ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน	กลุ่มละ	3-5	คน	เพื่อ

ศึกษาการบัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้

เป็นวงจร	แล้วทำาแผงวงจรกลุ่มละ	1	แผง	

พร้อมนำาเสนอหน้าชั้นเรียน

4.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับการบัดกรี

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จาก	 http://202.143.

153.146/~bse/4-3electronics_kit/4.3.3elec

tronic_kit_soldering.html

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน	 กลุ่มละ	 3-5	 คน	 เพื่อ

ศึกษาการบัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็น

วงจร	แล้วทำาแผงวงจรกลุ่มละ	1	แผง	พร้อม

นำาเสนอหน้าชั้นเรียน

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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πÕ°®“° —≠≈—°…≥åμà“ßÊ ∑’Ë„™â„π«ß®√·≈â« ºŸâ∑’Ë‡√‘Ë¡μâπ»÷°…“·≈–ª√–°Õ∫«ß®√Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å®–μâÕß

√Ÿâ®—°°—∫Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπμâÕß„™â„π°“√∑”ß“πÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å¥—ßπ’È

μ“√“ß∑’Ë 4.3 Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπμâÕß„™â„π°“√∑”ß“πÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

Õÿª°√≥å °“√„™âß“π

¡’¥ªÕ° “¬‰ø „™âªÕ°©π«πª√–‡¿∑μà“ßÊ ÕÕ°®“° “¬‰ø

§’¡ªÕ° “¬‰øÀ√◊Õ§’¡μ—¥ “¬‰ø „™âªÕ°©π«πÕÕ°®“° “¬‰ø ·≈–™à«¬„π°“√À¬‘∫®—∫™‘Èπ à«π

μà“ßÊ √«¡∑—Èß™à«¬„π°“√μ—¥ “¬‰ø

§’¡ª“°§’∫ „™â„π°“√®—∫Õÿª°√≥åμà“ßÊ ‡™àπ §’¡ª“°®√–‡¢â

À—«·√âß‰øøÑ“ „™â„π°“√≈–≈“¬μ–°—Ë«∫—¥°√’‡æ◊ËÕ‡™◊ËÕ¡μàÕ«ß®√Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

μ–°—Ë«∫—¥°√’ „™â„π°“√‡™◊ËÕ¡μàÕ«ß®√μà“ßÊ ‡¢â“¥â«¬°—π

‰¢§«ß«—¥‰ø „™â„π°“√μ√«® Õ∫°√–· ‰øøÑ“„π«ß®√

°√–¥“…∑√“¬ „™â„π°“√‡°Á∫√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß™‘Èπß“π

°“√∫—¥°√’Õÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å„π«ß®√

°“√∫—¥°√’ §◊Õ °“√„™â§«“¡√âÕπ®“°À—«·√âßÀ≈Õ¡μ–°—Ë« ‡æ◊ËÕ‡™◊ËÕ¡μàÕÕÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å„Àâ‡ªìπ

«ß®√μà“ßÊ ∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å

°“√∫—¥°√’‡æ◊ËÕª√–°Õ∫«ß®√π—Èπ Õ“®·∫àß‰¥â 2 ≈—°…≥– §◊Õ

1. °“√∫—¥°√’∑’Ë‰¡àμâÕß„™â·ºßª√–°Õ∫«ß®√ ´÷Ëß·∫∫π’È¡—°®–∑”„π°√≥’∑’Ë¡’Õÿª°√≥å„π°“√ª√–°Õ∫πâÕ¬

2. °“√∫—¥°√’∑’ËμâÕß„™â·ºßª√–°Õ∫«ß®√ °“√∫—¥°√’·∫∫π’È¡—°∑”„π°√≥’∑’Ë¡’Õÿª°√≥åª√–°Õ∫„π«ß®√¡“°

√Ÿª∑’Ë 4.23 Õÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å„π«ß®√∑’Ë‡™◊ËÕ¡μàÕ¥â«¬°“√∫—¥°√’
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·ºßª√–°Õ∫«ß®√ À√◊Õ™◊ËÕ∑’Ë„™â‡√’¬°°—π∫àÕ¬Ê «à“ ·ºàπª√‘Èπμå ‡ªìπ·ºàπ∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë„π°“√¬÷¥Õÿª°√≥å

Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åμà“ßÊ ‡¢â“¥â«¬°—π ‚¥¬®–¡’μ—«π”‰øøÑ“‡ªìπμ—«‡™◊ËÕ¡¢“¢ÕßÕÿª°√≥åμà“ßÊ ∑’ËμàÕ°—π Õ“®·∫àß‡ªìπ

2 ·∫∫ §◊Õ

1. ·ºßª√–°Õ∫«ß®√·∫∫∑—Ë«‰ª ´÷Ëß·∫∫π’È‡ªìπ·∫∫∑’Ëæ∫‡ÀÁπ°—π¡“° À√◊ÕÀ“°≈Õß·°–‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“

∫“ß™π‘¥¥Ÿ°Á®–æ∫·ºßª√–°Õ∫«ß®√·∫∫π’È‡ ¡ÕÊ

2. ·ºßª√–°Õ∫«ß®√Õ‡π°ª√– ß§å ́ ÷Ëß‡ªìπ·∫∫∑’Ëπ‘¬¡„™â¡“°„πÀâÕß∑¥≈ÕßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ‡æ√“–ºŸâ„™â

 “¡“√∂ª√—∫‡ª≈’Ë¬π√Ÿª·∫∫°“√μàÕ«ß®√‰¥âμ“¡μâÕß°“√‚¥¬ –¥«°

‚¥¬∑—Ë«‰ª°“√∫—¥°√’π—Èπ‡ªìπß“π∑’ËÕ“»—¬∑—°…–·≈–§«“¡™”π“≠‡ªìπÀ≈—° ºŸâ∑’Ë ‰¥â∫—¥°√’∫àÕ¬Ê ®–‡°‘¥

∑—°…–∑’Ë∑”„Àâß“π∫—¥°√’π—Èπ ”‡√Á®·≈– «¬ß“¡‰¥âÕ¬à“ß‰¡à¬“° ´÷ËßÕ“®®– √ÿª«‘∏’°“√°«â“ßÊ ‰¥â¥—ßπ’È

1. ®—¥Õÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë„™â„π°“√∫—¥°√’„Àâ§√∫°àÕπ≈ß¡◊Õ∑” √«¡∑—Èßμ√«® Õ∫

 ¿“æ¢ÕßÕÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å„Àâ¥’°àÕπ∑”°“√∫—¥°√’ ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–‰¥â ‰¡à‡ ’¬‡«≈“¡“·°â ‰¢¿“¬À≈—ß

2. π”Õÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åμà“ßÊ ¡“‡ ’¬∫≈ß„π·ºßª√–°Õ∫«ß®√μ“¡·ºπº—ß«ß®√∑’ËÕÕ°·∫∫‰«â

Õÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∫“ß™π‘¥¢≥–∑”ß“π®–¡’§«“¡√âÕπÕÕ°¡“ ‡™àπ ∑√“π ‘́ ‡μÕ√å ¥—ßπ—Èπ®÷ß‰¡à§«√‡ ’¬∫¢“

¢ÕßÕÿª°√≥å≈÷°®πμ—«Õÿª°√≥åμ‘¥°—∫·ºßª√–°Õ∫«ß®√

3. ∑”§«“¡ –Õ“¥®ÿ¥∑’Ë®–∫—¥°√’„Àâ –Õ“¥ ‚¥¬Õ“®„™âª≈“¬¡’¥À√◊Õ°√–¥“…∑√“¬¢Ÿ¥ÕÕ° „Àâ∫√‘‡«≥

π—Èπ –Õ“¥ª√“»®“°ΩÿÉπ·≈–§√“∫πÈ”¡—π

4. ‡μ√’¬¡À—«·√âß ‚¥¬‡ ’¬∫ª≈—Í°∑‘Èß‰«â„ÀâÀ—«·√âß√âÕπæÕ ¡§«√ ®“°π—Èππ”ª≈“¬À—«·√âß¡“®’È∑’Ë®ÿ¥∫—¥°√’

π“πª√–¡“≥ 2-4 «‘π“∑’μ“¡¢π“¥¢Õß®ÿ¥∑’Ë®–∫—¥°√’ ‡æ◊ËÕ„Àâ¢“‚≈À–¢ÕßÕÿª°√≥å‡°‘¥§«“¡√âÕπ ¢âÕ ”§—≠§◊Õ

Õ¬à“®’Èπ“π‡°‘π‰ª ‡æ√“–Õ“®∑”„ÀâÕÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∫“ß™π‘¥‡ ’¬À“¬‰¥â ‚¥¬‡©æ“–Õÿª°√≥åª√–‡¿∑‰¥‚Õ¥

∑√“π´‘ ‡μÕ√å ·≈–‰Õ´’

√Ÿª∑’Ë 4.24 ·ºß«ß®√Õ‡π°ª√– ß§åμà“ßÊ
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5. π”μ–°—Ë«¡“®’È∑’Ë®ÿ¥∫—¥°√’∑—π∑’  ®πμ–°—Ë«∫—¥°√’≈–≈“¬ª√– “π¢“¢ÕßÕÿª°√≥å‡¢â“°—∫·ºßª√–°Õ∫«ß®√

‚¥¬·™àÀ—«·√âß‰«â√“« 2 «‘π“∑’°àÕππ”ÕÕ° ß“π∫—¥°√’∑’Ë¥’ ’¢Õßμ–°—Ë«®–¥Ÿ·«««“« ·μàÀ“°æ∫«à“ ’¢Õßμ–°—Ë«∑’Ë®ÿ¥

∫—¥°√’¡’ ’¢ÿàπ §«√∑”°“√∫—¥°√’„À¡à ‡æ√“–®–∑”„Àâ«ß®√‰¡à·¢Áß·√ß·≈–Õ“®‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬¢≥–„™âß“π‰¥âßà“¬

°‘®°√√¡∑’Ë 4.6 °“√∫—¥°√’«ß®√Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

‡æ◊ËÕ»÷°…“°“√∫—¥°√’«ß®√Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

     √“¬°“√   ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. ·ºßª√–°Õ∫«ß®√ ”‡√Á®√Ÿª («ß®√°√‘Ëß) 1 ·ºàπ

2. ∑√“π´‘ ‡μÕ√å‡∫Õ√å NE 555 1 μ—«

3. μ—«μâ“π∑“π 33 k� 4 μ—«

4. ‰¥‚Õ¥‡∫Õ√å 4148 2 μ—«

5. μ—«‡°Á∫ª√–®ÿ¢π“¥ 4.7 mF 1 μ—«

6. μ—«‡°Á∫ª√–®ÿ¢π“¥ 100 mF 1 μ—«

7.  «‘μ™å™π‘¥°¥μ‘¥ª≈àÕ¬¥—∫ 1 μ—«

8. ≈”‚æß¢π“¥ 0.5 W 1 μ—«

9. ¢—È«μàÕ·∫μ‡μÕ√’Ë¢π“¥ 9 � 1 μ—«

10.  “¬‰ø¬“« 40 ´¡. 1 ‡ âπ

!!! ¢âÕ§«√√–«—ß !!!

„π¢≥–∑’Ë∑”°“√∫—¥°√’ μ–°—Ë«∑’ËÀ≈Õ¡≈–≈“¬∫“ß

 à«π®–√–‡À¬ÕÕ°¡“‡ªìπ§«—π ´÷Ëß§«—ππ’È‡ªìπæ‘… ºŸâ∑’Ë

®–∑”°“√∫—¥°√’∑—ÈßÀ≈“¬§«√À≈’°‡≈’Ë¬ß°“√ Ÿ¥§«—ππ’È

‡¢â“‰ª ‚¥¬Õ“®∑”°“√μ‘¥μ—Èßæ—¥≈¡¥Ÿ¥‡Õ“§«—ππ’ÈÕÕ°

‰ª À√◊Õ„™âºâ“ªî¥®¡Ÿ°

	 การบัดกรี เป ็นขั้นตอนที่สำ าคัญที่สุด	

ข้ันตอนท่ีเราต้องทำาการเชื่อมต่ออุปกรณ์

ชนดิต่างๆ	เข้าด้วยกนัเพือ่ให้อปุกรณ์เหล่าน้ัน

ทำางานร่วมกันได้ตามวัตถุประสงค์ของวงจร	

ถ้าหากการบัดกรีเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่างๆ	

ทำางานได้ไม่สมบรูณ์	วงจรอาจจะไม่สามารถ

ทำางานได้

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)L

ตัวอย่ำงเว็บไซต์	:

-	 www.kpp.ac.th/elearning	 3/book-12.

html.

-	 www.202.143.156.146/bse/4.3.3elec

	 tronic-kit-soldering.html.

-	 www.youtube.com/watch?v=9d6buub	

zqw

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L

	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม	

(ตามกลุ่มการทดลอง)	 เกี่ยวกับการบัดกรี

วงจรอิเล็กทรอนิกส์

-	 นักเรียนได้ทำาอะไรบ้าง

-	 นักเรียนรู้อะไรบ้าง

-	 สิ่งท่ีนักเรียนต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมคือ

อะไร	และจะดำาเนินการอย่างไร

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L
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5. π”μ–°—Ë«¡“®’È∑’Ë®ÿ¥∫—¥°√’∑—π∑’  ®πμ–°—Ë«∫—¥°√’≈–≈“¬ª√– “π¢“¢ÕßÕÿª°√≥å‡¢â“°—∫·ºßª√–°Õ∫«ß®√

‚¥¬·™àÀ—«·√âß‰«â√“« 2 «‘π“∑’°àÕππ”ÕÕ° ß“π∫—¥°√’∑’Ë¥’ ’¢Õßμ–°—Ë«®–¥Ÿ·«««“« ·μàÀ“°æ∫«à“ ’¢Õßμ–°—Ë«∑’Ë®ÿ¥

∫—¥°√’¡’ ’¢ÿàπ §«√∑”°“√∫—¥°√’„À¡à ‡æ√“–®–∑”„Àâ«ß®√‰¡à·¢Áß·√ß·≈–Õ“®‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬¢≥–„™âß“π‰¥âßà“¬

°‘®°√√¡∑’Ë 4.6 °“√∫—¥°√’«ß®√Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

‡æ◊ËÕ»÷°…“°“√∫—¥°√’«ß®√Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

     √“¬°“√   ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. ·ºßª√–°Õ∫«ß®√ ”‡√Á®√Ÿª («ß®√°√‘Ëß) 1 ·ºàπ

2. ∑√“π´‘ ‡μÕ√å‡∫Õ√å NE 555 1 μ—«

3. μ—«μâ“π∑“π 33 k� 4 μ—«

4. ‰¥‚Õ¥‡∫Õ√å 4148 2 μ—«

5. μ—«‡°Á∫ª√–®ÿ¢π“¥ 4.7 mF 1 μ—«

6. μ—«‡°Á∫ª√–®ÿ¢π“¥ 100 mF 1 μ—«

7.  «‘μ™å™π‘¥°¥μ‘¥ª≈àÕ¬¥—∫ 1 μ—«

8. ≈”‚æß¢π“¥ 0.5 W 1 μ—«

9. ¢—È«μàÕ·∫μ‡μÕ√’Ë¢π“¥ 9 � 1 μ—«

10.  “¬‰ø¬“« 40 ´¡. 1 ‡ âπ

!!! ¢âÕ§«√√–«—ß !!!

„π¢≥–∑’Ë∑”°“√∫—¥°√’ μ–°—Ë«∑’ËÀ≈Õ¡≈–≈“¬∫“ß

 à«π®–√–‡À¬ÕÕ°¡“‡ªìπ§«—π ´÷Ëß§«—ππ’È‡ªìπæ‘… ºŸâ∑’Ë

®–∑”°“√∫—¥°√’∑—ÈßÀ≈“¬§«√À≈’°‡≈’Ë¬ß°“√ Ÿ¥§«—ππ’È

‡¢â“‰ª ‚¥¬Õ“®∑”°“√μ‘¥μ—Èßæ—¥≈¡¥Ÿ¥‡Õ“§«—ππ’ÈÕÕ°

‰ª À√◊Õ„™âºâ“ªî¥®¡Ÿ°
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«‘∏’∑¥≈Õß

1. √—∫Õÿª°√≥å®“°§√Ÿ¡“»÷°…“°≈ÿà¡≈– 1 ™ÿ¥

2. »÷°…“∂÷ß«‘∏’°“√„™âß“πÕÿª°√≥å∑ÿ°™‘ÈπÕ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥ À“°¡’¢âÕ ß —¬μâÕß√’∫ Õ∫∂“¡®“°§√ŸºŸâ§«∫§ÿ¡°“√

∑¥≈Õß

3. „Àâπ—°‡√’¬πª√–°Õ∫«ß®√≈ß∫π·ºßª√–°Õ∫«ß®√ ‚¥¬¡’¢—ÈπμÕπ°“√∫—¥°√’¥—ß√Ÿª

∑”§«“¡ –Õ“¥∫√‘‡«≥∑’Ë®–∫—¥°√’ π”À—«·√âß∑’Ë√âÕπ¡“®’È∑’Ë¢“¢ÕßÕÿª°√≥å

π”μ–°—Ë«¡“®’È∑’Ë®ÿ¥∫—¥°√’  —ß‡°μ®ÿ¥∑’Ë∫—¥°√’«à“‡√’¬∫√âÕ¬À√◊Õ‰¡à

4. ∑¥≈Õß„ÀâÕÿª°√≥å∑”ß“π À“°Õÿª°√≥å∑”ß“π‰¡à‰¥â„Àâμ√«® Õ∫«à“¡’§«“¡º‘¥æ≈“¥∑’Ë®ÿ¥„¥À√◊Õ¢—ÈπμÕπ„¥

·≈â«·°â ‰¢„ÀâÕÿª°√≥å∑”ß“π‰¥â

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. «ß®√∑’Ëπ—°‡√’¬πμàÕ¢÷Èπ¡“„™â°“√‰¥âÀ√◊Õ‰¡à ∂â“„™â°“√‰¡à‰¥â‡ªìπ‡æ√“–Õ–‰√ ·≈â«π—°‡√’¬π·°â ‰¢Õ¬à“ß‰√

2. «ß®√∑’ËμàÕ‡ªìπ«ß®√Õ–‰√ ·≈–π”¡“„™âª√–‚¬™πå„π™’«‘μª√–®”«—π‰¥âÕ¬à“ß‰√

°“√ª√–°Õ∫«ß®√Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å‡ªìπß“π∑’ËμâÕßÕ“»—¬∑—°…–·≈–§«“¡ π„®Õ¬à“ß¡“° ‡æ√“–Õÿª°√≥å

Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∫“ß™‘Èπ “¡“√∂π”‰ªª√–¬ÿ°μå„™âß“π‰¥â¡“°¡“¬À≈“¬·∫∫ ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫°“√ª√–°Õ∫·≈–Õÿª°√≥å

√à«¡«ß®√™‘ÈπÕ◊ËπÊ ∑’Ëª√–°Õ∫≈ß„π«ß®√ ¥—ßπ—Èπ°“√ √â“ß«ß®√‰øøÑ“¢÷Èπ‡æ◊ËÕ„™âß“ππ—Èπ ®–μâÕßÕÕ°·∫∫«ß®√°àÕπ

∑’Ë®–∑”°“√ª√–°Õ∫«ß®√®√‘ßÊ ·≈–μâÕß∑”°“√∑¥ Õ∫Õÿª°√≥å∑ÿ°™‘Èπ∑’Ë®–„™â°àÕπ∑”°“√ª√–°Õ∫«ß®√ ‡æ√“–

®“°°“√∑¥≈Õß∑’Ëºà“π¡“  ∑”„Àâ‡√“∑√“∫«à“°“√ª√–°Õ∫«ß®√„Àâ∑”ß“π‰¥âπ—Èπ®–μâÕß¡’ à«πª√–°Õ∫À≈“¬Õ¬à“ß

¥—ßπ—Èπ°“√μ√«® Õ∫Õÿª°√≥å·≈â«‡μ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡„π¥â“πμà“ßÊ ®÷ß¡’§«“¡®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß°àÕπ°“√ª√–°Õ∫«ß®√

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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°‘®°√√¡∑’Ë 4.7  πÿ°°—∫‰ø°–æ√‘∫

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

1. Õà“π«ß®√·≈–μàÕ«ß®√‰ø°–æ√‘∫‰¥â

2. ‡æ◊ËÕΩñ°∑—°…–°“√μàÕ«ß®√Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åÕ¬à“ßßà“¬ ·≈– “¡“√∂π”‰ª„™â„π™’«‘μª√–®”«—π‰¥â

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

√“¬°“√ ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. ·∫μ‡μÕ√’Ë¢π“¥ 6 ‚«≈μå æ√âÕ¡ “¬μàÕ 1 ™ÿ¥

2.  “¬‰ø¥”-·¥ß 2 ‡ âπμàÕ™ÿ¥ 1 ™ÿ¥

3. ·ºßª√–°Õ∫«ß®√ 1 ·ºàπ

4. μ—«‡°Á∫ª√–®ÿ 470 �F 2 μ—«

5. ‰¥‚Õ¥‡ª≈àß· ß 2 μ—«

6. μ—«μàÕ∑√“π´‘ ‡μÕ√å C 458 2 μ—«

7. μ—«μàÕμâ“π∑“π 100 � 2 μ—«

8. μ—«μàÕμâ“π∑“π 24 k� 2 μ—«

9.  «‘μ™å 1 μ—«

10. À—«·√âßæ√âÕ¡μ–°—Ë«∫—¥°√’ 1 μ—«

«‘∏’∑¥≈Õß

1. »÷°…“«ß®√√Ÿª∑’Ë 1

100 �

TnC458TnC458

S

6 V

470 �F470 �F

100 �

24 k�24 k�

°. ¢.

1 2
¢“ B ¢“ B

∑√“π´‘ ‡μÕ√å ∑√“π´‘ ‡μÕ√å
¢“ C

¢“ E¢“ E

¢“ C

	 รปูแบบการต่อวงจรไฟกะพริบกบัหลอดไฟ	

LED	สามารถประยกุต์ใช้กับป้ายไฟตดิร้านค้า

เพื่อดึงดูดความสนใจแก่ผู้ผ่านหน้าร้านได้

ติดตั้งป้ายไฟเตือนอันตราย

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)L

ตัวอย่ำงเว็บไซต์	:

-	 www.engineo.co.th/DAT/flashing.pdf

-	 www.buyled.in.th/how.to.use.led.run-

ning.light.circuit.php

-	 www.youtube.com/watch?	 V=HassW

	 N×hoho

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L

	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม	

(ตามกลุ่มการทดลอง)	 เกี่ยวกับการต่อวงจร

ไฟกะพริบ

-	 นักเรียนได้ทำาอะไรบ้าง

-	 นักเรียนรู้อะไรบ้าง

-	 สิ่งท่ีนักเรียนต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมคือ

อะไร	และจะดำาเนินการอย่างไร

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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°‘®°√√¡∑’Ë 4.7  πÿ°°—∫‰ø°–æ√‘∫

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

1. Õà“π«ß®√·≈–μàÕ«ß®√‰ø°–æ√‘∫‰¥â

2. ‡æ◊ËÕΩñ°∑—°…–°“√μàÕ«ß®√Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åÕ¬à“ßßà“¬ ·≈– “¡“√∂π”‰ª„™â„π™’«‘μª√–®”«—π‰¥â

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

√“¬°“√ ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. ·∫μ‡μÕ√’Ë¢π“¥ 6 ‚«≈μå æ√âÕ¡ “¬μàÕ 1 ™ÿ¥

2.  “¬‰ø¥”-·¥ß 2 ‡ âπμàÕ™ÿ¥ 1 ™ÿ¥

3. ·ºßª√–°Õ∫«ß®√ 1 ·ºàπ

4. μ—«‡°Á∫ª√–®ÿ 470 �F 2 μ—«

5. ‰¥‚Õ¥‡ª≈àß· ß 2 μ—«

6. μ—«μàÕ∑√“π´‘ ‡μÕ√å C 458 2 μ—«

7. μ—«μàÕμâ“π∑“π 100 � 2 μ—«

8. μ—«μàÕμâ“π∑“π 24 k� 2 μ—«

9.  «‘μ™å 1 μ—«

10. À—«·√âßæ√âÕ¡μ–°—Ë«∫—¥°√’ 1 μ—«

«‘∏’∑¥≈Õß

1. »÷°…“«ß®√√Ÿª∑’Ë 1

100 �

TnC458TnC458

S

6 V

470 �F470 �F

100 �

24 k�24 k�

°. ¢.

1 2
¢“ B ¢“ B

∑√“π´‘ ‡μÕ√å ∑√“π´‘ ‡μÕ√å
¢“ C

¢“ E¢“ E

¢“ C
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2. μàÕ¢“¢Õß∑√“π ‘́ ‡μÕ√åμ—«∑’Ë 1 ∑—Èß¢“ C ‡¢â“°—∫μ—«μâ“π∑“π 100 ‚ÕÀå¡°—∫‰¥‚Õ¥‡ª≈àß· ß  à«π¢“ B

μàÕ°—∫μ—«μâ“π∑“π¢π“¥ 24 °‘‚≈‚ÕÀå¡ ·≈–μ—«‡°Á∫ª√–®ÿ¢π“¥ 470 ‰¡‚§√ø“√—¥

3. μàÕ¢“¢Õß∑√“π´‘ ‡μÕ√åμ—«∑’Ë 2 ‡™àπ‡¥’¬«°—∫μ—«∑’Ë 1

4. ¢“ E ¢Õß∑√“π´‘ ‡μÕ√åμ—«∑’Ë 1 ·≈–μ—«∑’Ë 2 μàÕ‡¢â“¥â«¬°—π·≈â«μàÕ°—∫¢—È«≈∫¢Õß∂à“π‰ø©“¬ 4 °âÕπ ´÷Ëß¡’

¢—È«∫«°μàÕÕ¬Ÿà°—∫ «‘μ™å (S)

5. °¥‡ªî¥ «‘μ™å„Àâ«ß®√∑”ß“π  —ß‡°μ·≈–∫—π∑÷°º≈°“√μàÕ«ß®√

6. ‡ªî¥ «‘μ™å„Àâ«ß®√∑”ß“π  —ß‡°μº≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ·≈–∫—π∑÷°º≈°“√μàÕ«ß®√

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. ‰¥‚Õ¥‡ª≈àß· ß «à“ß‰¥â‡æ√“–‡Àμÿ„¥

2. ‰¥‚Õ¥‡ª≈àß· ß «à“ß‰¡àæ√âÕ¡°—π‰¥â‡æ√“–‡Àμÿ„¥

3. π—°‡√’¬π§‘¥«à“®–π”«ß®√¥—ß°≈à“«‰ªª√–¬ÿ°μå„™â„π™’«‘μª√–®”«—π‰¥âÕ¬à“ß‰√

®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 4.7 æ∫«à“ ‰¥‚Õ¥‡ª≈àß· ß «à“ß‰¥â‡π◊ËÕß®“°¡’°√–· ‰øøÑ“‰À≈ºà“π ·≈–∑’Ë‰¥‚Õ¥

‡ª≈àß· ß‰¡àæ√âÕ¡°—π ‡π◊ËÕß®“°¢≥–∑’Ë∑√“π´‘ ‡μÕ√åμ—«∑’Ë 1 ∑”ß“π ·μà∑√“π´‘ ‡μÕ√åμ—«∑’Ë 2 ®–À¬ÿ¥∑”ß“π™—Ë«§√“«

·≈–∂â“∑√“π´‘ ‡μÕ√åμ—«∑’Ë 2 ∑”ß“π ∑√“π´‘ ‡μÕ√åμ—«∑’Ë 1 °Á®–À¬ÿ¥∑”ß“π™—Ë«§√“« ·≈– ≈—∫°—π‰ª‡™àππ’È

®“°°“√∑”°‘®°√√¡ “¡“√∂π”‰ªª√–¬ÿ°μå„™â„π°“√ÕÕ°·∫∫«ß®√Õ◊ËπÊ ‡™àπ ‰øª√–¥—∫ À√◊Õ„™â„π«ß®√¢Õß‡≈àπ

 ”À√—∫‡¥Á°

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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·∫∫∑¥ Õ∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬πª√–®”Àπà«¬

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å¡’§«“¡À¡“¬μà“ß®“°‰øøÑ“À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

2.  —≠≠“≥¥‘®‘∑—≈°—∫ —≠≠“≥·Õπ–≈ÁÕ°·μ°μà“ß°—πÕ¬à“ß‰√

3. ‰¥‚Õ¥∑”Àπâ“∑’ËÕ–‰√

4. ‰¥‚Õ¥º≈‘μ®“° “√™π‘¥„¥ ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

5. „π«ß®√Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å “¡“√∂„™âÕÿª°√≥å„¥·∑π «‘μ™å‰¥â ·≈–„™âÕ¬à“ß‰√

6. μ—«‡°Á∫ª√–®ÿ®–„Àâª√–®ÿ‰øøÑ“„π«ß®√Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å‰¥âÕ¬à“ß‰√

7. °“√‡™◊ËÕ¡∫—¥°√’„π«ß®√Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑”Õ¬à“ß‰√ ®ßÕ∏‘∫“¬

8. °àÕπ≈ß¡◊Õ∫—¥°√’®–μâÕßμ√«® Õ∫·ºπº—ß«ß®√„Àâ·πà„®«à“∂Ÿ°μâÕß°àÕπ≈ß¡◊Õ∫—¥°√’‡æ√“–Õ–‰√

9. ®“° —≠≈—°…≥å∑’Ë„™â·∑πÕÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’Ë°”Àπ¥„Àâ

„Àâπ—°‡√’¬π√–∫ÿ™◊ËÕÕÿª°√≥å„Àâ∂Ÿ°μâÕß

°. ¢.

§. ß.

®.

10. „π™’«‘μª√–®”«—ππ—°‡√’¬π‰¥â —¡º— °—∫«ß®√Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åÕ–‰√∫â“ß

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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·∫∫∑¥ Õ∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬πª√–®”Àπà«¬

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å¡’§«“¡À¡“¬μà“ß®“°‰øøÑ“À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

2.  —≠≠“≥¥‘®‘∑—≈°—∫ —≠≠“≥·Õπ–≈ÁÕ°·μ°μà“ß°—πÕ¬à“ß‰√

3. ‰¥‚Õ¥∑”Àπâ“∑’ËÕ–‰√

4. ‰¥‚Õ¥º≈‘μ®“° “√™π‘¥„¥ ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

5. „π«ß®√Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å “¡“√∂„™âÕÿª°√≥å„¥·∑π «‘μ™å‰¥â ·≈–„™âÕ¬à“ß‰√

6. μ—«‡°Á∫ª√–®ÿ®–„Àâª√–®ÿ‰øøÑ“„π«ß®√Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å‰¥âÕ¬à“ß‰√

7. °“√‡™◊ËÕ¡∫—¥°√’„π«ß®√Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑”Õ¬à“ß‰√ ®ßÕ∏‘∫“¬

8. °àÕπ≈ß¡◊Õ∫—¥°√’®–μâÕßμ√«® Õ∫·ºπº—ß«ß®√„Àâ·πà„®«à“∂Ÿ°μâÕß°àÕπ≈ß¡◊Õ∫—¥°√’‡æ√“–Õ–‰√

9. ®“° —≠≈—°…≥å∑’Ë„™â·∑πÕÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’Ë°”Àπ¥„Àâ

„Àâπ—°‡√’¬π√–∫ÿ™◊ËÕÕÿª°√≥å„Àâ∂Ÿ°μâÕß

°. ¢.

§. ß.

®.

10. „π™’«‘μª√–®”«—ππ—°‡√’¬π‰¥â —¡º— °—∫«ß®√Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åÕ–‰√∫â“ß

เฉลย
กิจกรรมที่	4.1	 

ตัวอย่ำงตำรำงบันทึกผล

ชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
ระบบสัญญำณ

แอนะล็อก ดิจิทัล

	 1.	วิทยุ	A.M.,	F.M.

	 2.	โทรทัศน์

	 3.	เครื่องเล่นแผ่นเสียงและแผ่นเสียง

	 4.	แผ่นซีดี

	 5.	เครื่องเล่นเทปและม้วนเทป

	 6.	โทรศัพท์เคลื่อนที่

	 7.	คอมพิวเตอร์

	 8.	นาฬิกา

	 9.	กล้องถ่ายรูป

	10.	หลอดฟลูออเรสเซนต์

	11.	เครื่องซักผ้า	(รุ่นใหม่)

	12.	เครื่องคิดเลข

	13.	เครื่องถ่ายเอกสาร	

3(แบบเก่า)

-

3

-

3

-

-

-

-

3

-

-

-

 3(แบบใหม่)

3

-

3

-

3

3

3

3

-

3

3

3

กิจกรรมที่	4.2	

ตัวอย่ำงตำรำงบันทึกผลกำรทดลอง

วิธีทดลอง ผลที่สังเกตได้

1.	 เมื่อต่อวงจรแล้วยังไม่ต่อตัวต้านทาน

2.	 เมื่อต่อตัวต้านทาน	10	kV

3.	 เมื่อต่อตัวต้านทาน	20	kV

4.	 เมื่อต่อตัวต้านทาน	100	kV

5.	 เมื่อต่อตัวต้านทาน	200	kV

6.	 เมื่อต่อตัวต้านทานชนิดแปรค่าได้

สว่างมาก

สว่างน้อยลง

สว่างน้อยกว่า	10	kV

สว่างเล็กน้อย

สว่างน้อยกว่าการต่อ	100	kV

เมื่อหมุนปรับค่าความต้านทานจากน้อยไปมาก	

ความสว่างของหลอดไฟจะลดลงตามลำาดับ	 แต่

ถ้าหมุนปรับค่าความต้านทานจากมากไปหาน้อย	

หลอดไฟจะสว่างขึ้นตามลำาดับ

ค�ำถำมท้ำยกิจกรรม

	 1.	เมื่อต่อตัวต้านทานชนิดคงตัวขนาด	200	kW	แล้วจะทำาให้หลอดไฟมีความสว่างน้อยที่สุดหรือไม่สว่างเลย

	 2.	เมื่อต่อตัวต้านทานชนิดคงตัวขนาด	10	kW	หลอดไฟจะสว่างมากที่สุด

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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	 3.	จากการทำากิจกรรมสรุปได้ว่า	 ถ้าต่อตัวต้านทานที่มีค่าน้อยเข้ากับวงจร	 กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้มาก	ทำาให้

หลอดไฟสว่างมาก	แต่ถ้าใช้ตัวต้านทานที่มีค่ามากต่อเข้ากับวงจรแล้ว	จะทำาให้หลอดไฟสว่างลดลง

กิจกรรมที่	4.3

ตัวอย่ำงตำรำงบันทึกผลกำรทดลอง

วิธีทดลอง ผลที่สังเกตได้

1.	เมื่อต่อวงจรดังรูปที่	1

2.	เมื่อต่อวงจงดังรูปที่	2

3.	เมื่อต่อวงจรดังรูปที่	3

เข็มแอมมิเตอร์ชี้ที่	0

ไม่มีการต่อเข้ากับแอมมิเตอร์

เข็มของแอมมิเตอร์เบนไปทางขวา	

(เข็มชี้ที่ตัวเลขที่แสดงค่าของกระแสไฟฟ้า)

ค�ำถำมท้ำยกิจกรรม

	 1.	เมื่อต่อวงจรดังรูปที่	1	(เข็มแอมมิเตอร์ชี้ที่	0)	ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหล	เพราะไม่มีแหล่งกำาเนิดกระแสไฟฟ้า	(แต่

ถ้าเข็มแอมมิเตอร์เบน	แสดงว่ามีกระแสไฟฟ้าค้างอยู่ในตัวเก็บประจุ)

	 2.	เมื่อต่อวงจรดังรูปที่	2	เข็มแอมมิเตอร์ชี้ที่	0	เพราะไม่มีการต่อแอมมิเตอร์

	 3.	เมื่อต่อวงจรดังรูป	 3	 (เข็มแอมมิเตอร์เบน	 โดยที่ไม่มีแหล่งกำาเนิดกระแสไฟฟ้าต่ออยู่)	 แสดงว่าตัวเก็บประจุ

สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าที่เก็บไว้จากการต่อวงจรไฟฟ้าดังรูป	2

กิจกรรม	4.4

ตัวอย่ำงตำรำงบันทึกผลกำรทดลอง

วิธีทดลอง ผลที่สังเกตได้

1.	 เมื่อไบแอสตรง

2.	 เมื่อไบแอสกลับ

เข็มของแอมมิเตอร์เบนไปทางขวา

เข็มของแอมมิเตอร์ไม่เบน

ค�ำถำมท้ำยกิจกรรม

	 1.	เมื่อต่อขั้วบวกของแหล่งกำาเนิดกระแสไฟฟ้า	 เข้ากับข้ัวแอโนด	และต่อข้ัวลบของแหล่งกำาเนิดกระแสไฟฟ้า

เข้ากับขั้วแคโทด	(ไบแอสตรง)	แล้วเปิดสวิตช์	ค่าที่อ่านได้คือ	60	mA	(ซึ่งนักเรียนบางกลุ่มอาจได้ค่าต่างจากนี้	แต่

อย่างไรก็ตามจะได้ค่าระหว่าง	40-80	mA	เนื่องจากค่าที่อ่านได้อยู่ในระดับที่ละเอียดมาก)

	 2.	เมื่อต่อข้ัวบวกของแหล่งกำาเนิดกระแสไฟฟ้า	 เข้ากับขั้วแคโทดของไดโอด	 และต่อขั้วลบของแหล่ง	 กำาเนิด

กระแสไฟฟ้ากับขั้วแอโนดของไดโอด	(ไบแอสกลับ)	แล้วเปิดสวิตช์	อ่านค่ากระแสไฟฟ้าได้เท่ากับ	0			แสดงว่าไม่มี

กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

	 3.	จากการทดลองนี้	สามารถสรุปการทำางานของไดโอดได้ดังนี้

	 	 ไดโอดจะทำางานได้ก็ต่อเมือ่ต่อไดโอดเข้ากบัวงจรได้ถกูต้อง	คอื	ขัว้แอโนดหรอืขัว้บวกของไดโอดต้องต่อเข้ากบั

ขั้วบวกของแหล่งกำาเนิดกระแสไฟฟ้า	 (ศักย์ไฟฟ้าสูง)	 ส่วนข้ัวแคโทดหรือข้ัวลบของไดโอดต้องต่อเข้ากับขั้วลบของ

แหล่งกำาเนิดกระแสไฟฟ้า	 (ศักย์ไฟฟ้าตำ่า)	 หากกระแสไฟฟ้าไม่ไหลตามทิศทางนี้	 ไดโอดจะไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้า	

ไหลผ่าน

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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กิจกรรมที่	4.5

ตัวอย่ำงตำรำงบันทึกผลกำรทดลอง

วิธีทดลอง ผลที่สังเกตได้

1.	 ต่อวงจรดังรูปที่	1

2.	 ต่อวงจรดังรูปที่	2

	3.	ต่อวงจรดังรูปที่	3

	4.	ต่อวงจรดังรูปที่	4

ออดมีเสียงดัง

ออดไม่มีเสียงดังเกิดขึ้น

ออดไม่มีเสียงดังเกิดขึ้น

ออดมีเสียงดัง

ค�ำถำมท้ำยกิจกรรม

	 1.	ตัวต้านทานที่	 2	 เพิ่มเข้ามาในวงจรท่ี	 4	 มีผลต่อวงจรไฟฟ้า	 คือ	 ช่วยปรับระดับความต่างศักย์ไฟฟ้า	 คร่อม

ทรานซสิเตอร์ให้เหมาะสม	ทำาให้กระแสไฟฟ้าจากขาคอลแลก็เตอร์ของทรานซสิเตอร์ไหลไปสูข่าอมิเิตอร์ได้	จงึทำาให้

กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร	ออดจึงมีเสียงดัง

	 2.	จากผลการทดลองทรานซิสเตอร์สามารถควบคุมการทำางานของออดไฟฟ้าได้	 เพราะเมื่อเปลี่ยนตัวต้านทาน

ที่ขาเบสอย่างเหมาะสม	กระแสไฟฟ้าจะไหลได้ทำาให้ครบวงจร	จึงทำาให้ออดมีเสียงดัง

กิจกรรมที่	4.6

ผลกำรทดลอง

	 เมื่อทดลองต่อกับวงจรของลำาโพงเสียง	 ปรากฏว่าสามารถทำางานได้	 หรือใช้แอมมิเตอร์มาวัดขาแต่ละขาของ

วงจรพบว่ามีกระแสไหลผ่านได้	แสดงว่าการบัดกรีถูกต้องสมบูรณ์

ค�ำถำมท้ำยกิจกรรม

	 1.	วงจรท่ีต่อขึ้นมาใช้การได้เพราะลำาโพงเสียงทำางานได้	 มีเสียงดัง	 หรือถ้าใช้แอมมิเตอร์มาวัดท่ีขาทั้งสองของ

วงจรปรากฏว่ามีกระแสไฟฟ้าไหล

	 	 กรณีที่วงจรใช้การไม่ได้ต้องตรวจสอบดังนี้

	 	 -	 ตรวจดูว่าต่อวงจรถูกต้องหรือไม่

	 	 -	 ตรวจดูว่าต่อวงจรและอุปกรณ์ต่างๆ	ผิดขั้วหรือไม่

	 	 -	 ใช้แอมมิเตอร์มาวัดขาแต่ละขาของวงจรว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหรือไม่	 ถ้าไม่มีให้ตรวจสอบว่ามีความ

ผิดปกติอย่างไร	แล้วอาจเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นนั้นใหม่

	 2.	วงจรไฟฟ้าสลบัสามารถนำามาตดิไว้กบัท้ายรถจักรยานหรอืยานพาหนะอืน่ๆ	เพือ่ความปลอดภัยในการเดนิทาง

ตอนกลางคืน

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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กิจกรรมที่	4.7	

ผลกำรทดลอง

	 เมื่อกดสวิตช์ให้วงจรทำางาน	ปรากฏว่าไดโอดเปล่งแสงสลับกันเป็นไฟกะพริบ

ค�ำถำมท้ำยกิจกรรม

	 1.	ไดโอดเปล่งแสงสว่างได้	เพราะต่อถูกขั้วและแหล่งกำาเนิดกระแสไฟฟ้ามีแรงดันไฟฟ้าเพียงพอ

	 2.	ไดโอดเปล่งแสงไม่พร้อมกันได้	เพราะการทำางานของ	IC	Tn	C	458	และตวัเกบ็ประจทุีค่่อยๆ	คายประจุสูว่งจร	

ตามจังหวะการทำางานของ	IC

	 3.	วงจรทีต่่อเป็นวงจรอเิลก็ทรอนิกส์สามารถนำาไปตดิท่ีท้ายยานพาหนะ	ทำาเป็นนาฬิกาปลกุแบบใช้แสงปลกุ	หรอื

เป็นสัญลักษณ์ในการทำางานอย่างใดอย่างหนึ่ง

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนประจ�ำหน่วย
	 1.		ต่างกัน	 อิเล็กทรอนิกส์	 หมายถึง	 อุปกรณ์หรือระบบทางไฟฟ้าท่ีสามารถควบคุมได้โดยอัตโนมัติจากอุปกรณ์

ต่างๆ	ที่ต่อเข้าไปอย่างเหมาะสม	ส่วนไฟฟ้า	 หมายถึง	 ระบบที่มีการไหลของกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องสมำ่าเสมอ	

จะทำาการควบคุมได้ก็ต่อเมื่อมีการกระทำาทางกลต่อวงจรนั้นเท่านั้น

	 2.		สญัญาณดจิทิลัเป็นสญัญาณท่ีมลัีกษณะเป็นค่าทีไ่ม่ต่อเนือ่ง	แต่จะมลีกัษณะเป็นขัน้ๆ	ต่างจากสัญญาณแอนะ

ล็อก	ที่มีลักษณะคล้ายคลื่น	และมีลักษณะต่อเนื่องกันตลอดไม่เป็นขั้น

	 3.	จำากัดทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า

	 4.		สารกึ่งตัวนำา	 เพราะมีสมบัติในการนำาไฟฟ้าได้เมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสม	 เช่น	 อยู่ในที่ปกติ	 (อุณหภูมิห้อง)	

จะนำาไฟฟ้าไม่ได้	แต่เมื่ออยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงก็จะนำาไฟฟ้าได้

	 5.	 ใช้ทรานซิสเตอร์	 โดยการใช้ทรานซิสเตอร์ต่อในวงจรท่ีต้องการ	และหาตัวต้านทานหรือแหล่งกำาเนิดท่ีทำาให้

ความต่างศักย์ที่ขาเบสของทรานซิสเตอร์มีค่าเหมาะสม	 ก็จะทำาให้กระแสไฟฟ้าไหลจากขาคอลแล็กเตอร์ไปสู่

ขาอิมิเตอร์ได้	ซึ่งคล้ายกับสวิตช์เปิดนั่นเอง

	 6.		ตวัเก็บประจุจะต้องได้รับการชาร์จ	(อดัประจ)ุ	ก่อนจงึจะมปีระจแุละพลังงานไฟฟ้าสะสมอยูใ่นตวัเกบ็ประจ	ุแล้ว

ตัวเก็บประจุจะค่อยๆ	คายประจุสู่วงจร	ทำาให้วงจรไฟฟ้ามีกระแสไฟฟ้าไหล	แม้จะไม่มีแหล่งกำาเนิดไฟฟ้าแล้วก็ตาม

	 7.		สามารถทำาได้	ดังนี้

	 	 1)		จดัอปุกรณ์อิเลก็ทรอนกิส์และเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการบดักรใีห้ครบก่อนลงมอืทำา	รวมทัง้ตรวจสอบสภาพของ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ดีก่อนทำาการบัดกรี	เพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลามาแก้ไขภายหลัง

	 	2)		นำาอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ต่างๆ	มาเสยีบลงในแผงประกอบวงจรตามแผนภาพวงจรทีอ่อกแบบไว้	อปุกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์บางชนิดขณะทำางานจะมีความร้อนออกมา	เช่น	ทรานซิสเตอร์	ดังนั้นจึงไม่ควรเสียบขาของอุปกรณ์

ลึกจนตัวอุปกรณ์ติดกับแผงประกอบวงจร

	 	3)		ทำาความสะอาดจุดทีจ่ะบัดกรีให้สะอาด	โดยอาจใช้ปลายมดีหรอืกระดาษทรายขดูออก	ให้บรเิวณนัน้สะอาด

ปราศจากฝุ่นและคราบนำ้ามัน

	 	4)	 เตรียมหัวแร้ง	 โดยเสียบปลั๊กทิ้งไว้ให้หัวแร้งร้อนพอสมควร	 จากนั้นนำาปลายหัวแร้งมาจี้ที่จุดบัดกรีนาน

ประมาณ	2-4	 วินาทีตามขนาดของจุดที่จะบัดกร	ี เพื่อให้ขาโลหะของอุปกรณ์เกิดความร้อนข้อสำาคัญคืออย่าจี้นาน

เกนิไป	เพราะอาจทำาให้อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์บางชนดิเสยีหายได้	โดยเฉพาะอปุกรณ์ประเภทไดโอด	ทรานซสิเตอร์	

และไอซี

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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	 	5)		นำาตะก่ัวมาจ้ีทีจุ่ดบัดกรทัีนทจีนตะกัว่บดักรลีะลายประสานขาของอปุกรณ์เข้ากบัแผงประกอบวงจรโดยแช่

หวัแร้งไว้ราว	2	วนิาท	ีก่อนนำาออก	งานบดักรทีีด่สีีของตะกัว่จะดแูวววาว	หากพบว่าสขีองตะกัว่ทีจ่ดุบดักรมีสีขีุน่	ควร

ทำาการบัดกรีใหม่	เพราะแสดงว่าวงจรไม่แข็งแรงและอาจเกิดความเสียหายขณะใช้งานได้ง่าย

	 8.		เพื่อลดความผิดพลาดในการบัดกรีซึ่งจะทำาให้ไม่เสียเวลาในการแก้ไขและไม่เสียทรัพย์สินโดยใช่เหตุ

	 9.	ตอบตามความคิดของนักเรียน	เช่น	มีความชำานาญในการบัดกรี	นำาวงจรมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน

	 10.		นักเรียนควรตอบเองตามประสบการณ์ของนักเรียน	 เช่น	 คอมพิวเตอร์	 โทรทัศน์	 วิดีโอ	 เครื่องถ่ายเอกสาร	

เครื่องรับ-ส่งเอกสาร	

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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งานและพลังงาน

●  ดานความรู

 1.  ความหมายของงานและพลังงาน

 2.  พลังงานจลน

 3.  พลังงานศักยโนมถวง

 4.  กฎการอนุรักษพลังงาน

 5.  การนําความรูไปใชประโยชนในชีวิต

  ประจําวัน

●  ดานทักษะกระบวนการ

 1.  การสังเกต

 2.  การจําแนกประเภท

 3.  การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล

 4.  การคํานวณ

 5.  การทดลอง

●  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค

 1.  มีวินัย

 2.  ใฝเรียนรู

 3.  มุงมั่นในการทํางาน

 4.  มีจิตสาธารณะ

าระการเรียนรู

 1. ความสามารถในการสืื่อสาร

 2. ความสามารถในการคิด

 3. ความสามารถในการแกปญหา

 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

มรรถนะสําคัญ

 1.  สรุปความรูเกี่ยวกับงาน

 2.  บอรดความรูเฉลยคําถามเกี่ยวกับงาน

 3.  สรุปความรูเกี่ยวกับพลังงาน

 4.  สิ่งประดิษฐที่ใชหลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน

าระงาน/ชิ้นงานสําคัญ

1. ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและการคิดแกปญหา

2. ทักษะความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.  ทักษะความคิดสรางสรรคและการแสวงหานวัตกรรม

4.  ทักษะความนาเชื่อถือและผลิตผลงานที่มีคุณคาสูสังคม

5.  ทักษะความสามารถในการทํางานเปนทีม

6.  ทักษะการสื่อสารและการทํางานรวมกัน

7.  ทักษะความคิดริเริ่มและการวางแผน

กษะแหงศตวรรษที่ 21

งานและพลังงาน

5หนวยการเรียนรูที่

ส

ทั

ส ภ

คูมือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร ม.3
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2. æ≈—ßß“π
(¡∞. « 5.1 μ—«™’È«—¥¢âÕ 1)

1. ß“π
(¡∞. « 5.1 μ—«™’È«—¥¢âÕ 1)

ß“π·≈–æ≈—ßß“π

μ—«™’È«—¥™—Èπªï

Õ∏‘∫“¬æ≈—ßß“π®≈πå æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß °Æ°“√Õπÿ√—°…åæ≈—ßß“π ·≈–§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß
ª√‘¡“≥‡À≈à“π’È √«¡∑—Èßπ”§«“¡√Ÿâ ‰ª„™âª√–‚¬™πå (¡∞. « 5.1 μ—«™’È«—¥¢âÕ 1)

5

ß“π·≈–æ≈—ßß“π

ß“π·≈–æ≈—ßß“πß“π·≈–æ≈—ßß“π

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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1. ß“π

1.1 §«“¡À¡“¬¢Õßß“π

ß“π‡°‘¥¢÷Èπ‡¡◊ËÕ¡’·√ß°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿ„Àâ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ‰ªμ“¡·π«∑’Ë·√ß°√–∑” ∂â“π—°‡√’¬πÕÕ°·√ß¥—π«—μ∂ÿ

·μà«—μ∂ÿ‰¡à¡’°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë·μàÕ¬à“ß„¥ ∂÷ß®–ÕÕ°·√ß¡“°®π‡Àπ◊ËÕ¬≈â“°Á‰¡à‡°‘¥ß“π ‡π◊ËÕß®“°‰¡à‡°‘¥°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß

«—μ∂ÿ ¥—ßπ—Èπß“π§◊Õº≈¢Õß°“√„™â·√ß°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿ ∑”„Àâ«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ‰ª‰¥â√–¬–∑“ß„π∑‘»∑“ß∑’Ë·√ß°√–∑”

´÷Ëß§à“¢Õßß“π∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ “¡“√∂§”π«≥‰¥â¥—ßπ’È

ß“π  =  ·√ß„π∑‘»°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë � √–¬–∑“ß¢Õß°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

❑ °“√‡¥‘πÀ‘È«°√–‡ªÜ“Àπ—ß ◊Õ‰ªμ“¡∂ππ„π·π«√“∫‡°‘¥ß“π¢÷ÈπÀ√◊Õ‰¡à ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

❑ °“√‡¥‘πÀ‘È«°√–‡ªÜ“Àπ—ß ◊Õ¢÷Èπ∫—π‰¥‰ª¬—ß™—Èπ 2 ¢ÕßÕ“§“√‡°‘¥ß“π¢÷ÈπÀ√◊Õ‰¡à ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

π—°‡√’¬π§‘¥«à“ß“π∑’Ë‡°‘¥¢÷Èππ—Èπ®–¡’§à“¡“°À√◊ÕπâÕ¬¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫ªí®®—¬„¥∫â“ß π—°‡√’¬π®–»÷°…“‰¥â®“°°“√

∑”°‘®°√√¡∑’Ë 5.1

   ‡°‘¥ß“π

√Ÿª∑’Ë 5.1 ≈—°…≥–∑’Ë‡°‘¥ß“π·≈–‰¡à‡°‘¥ß“π

(F)

 ‰¡à‡°‘¥ß“π

(W)  =  mgπÈ”Àπ—°

·√ß

ครูซักถามนักเรียน

	 ค�ำถำม	:	

	 	 -	 นักเรียนเคยทำางานหรือไม่ 	 พร้อม

	 	 	 ยกตัวอย่างการทำางานที่นักเรียนเคยทำา

	 	 -	 งานในความหมายทั่วไปกับงานในความ

หมายทางฟิสิกส์เหมือนหรือต่างกัน

อย่างไร

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

			งาน	(work)

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	168-172

2.	ครูอธบิายลกัษณะการกระทำาทีเ่กดิงานและ

ไม่เกิดงาน	พร้อมยกตัวอย่างการคำานวณ

3.	ครูแบ่งกลุ ่มนักเรียน	 กลุ ่มละ	 2-3	 คน	

เพื่อตั้งคำาถามการคำานวณเร่ืองงานพร้อม

เฉลยกลุ ่มละ	 5	 คำาถาม	 หลังจากนั้นให้

นักเรียนแต่ละกลุ่มจับสลากคำาถามกลุ่มละ	

	 5		คำาถาม	แล้วทำาการคำานวณลงในสมดุบนัทกึ

	 ประจำาตัวนักเรียน

4.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นกัเรียนศกึษาเพิม่เติมเกีย่วกับงาน	พลังงาน	

และการคำานวณ	จาก	search	engine	ต่างๆ

ตัวอย่ำงเว็บไซต์	: www.	Scimath.org/social

network/groups/viewbulletin/243-งาน+

(work)?groupid=36

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ครใูห้นกัเรยีนแต่ละกลุม่ทำาบอร์ดความรูเ้ฉลย

คำาถามการคำานวณเรือ่งงานทีแ่ต่ละกลุม่ตัง้ขึน้	

พร้อมนำาเสนอหน้าชั้นเรียน

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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1. ß“π

1.1 §«“¡À¡“¬¢Õßß“π

ß“π‡°‘¥¢÷Èπ‡¡◊ËÕ¡’·√ß°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿ„Àâ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ‰ªμ“¡·π«∑’Ë·√ß°√–∑” ∂â“π—°‡√’¬πÕÕ°·√ß¥—π«—μ∂ÿ

·μà«—μ∂ÿ‰¡à¡’°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë·μàÕ¬à“ß„¥ ∂÷ß®–ÕÕ°·√ß¡“°®π‡Àπ◊ËÕ¬≈â“°Á‰¡à‡°‘¥ß“π ‡π◊ËÕß®“°‰¡à‡°‘¥°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß

«—μ∂ÿ ¥—ßπ—Èπß“π§◊Õº≈¢Õß°“√„™â·√ß°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿ ∑”„Àâ«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ‰ª‰¥â√–¬–∑“ß„π∑‘»∑“ß∑’Ë·√ß°√–∑”

´÷Ëß§à“¢Õßß“π∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ “¡“√∂§”π«≥‰¥â¥—ßπ’È

ß“π  =  ·√ß„π∑‘»°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë � √–¬–∑“ß¢Õß°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

❑ °“√‡¥‘πÀ‘È«°√–‡ªÜ“Àπ—ß ◊Õ‰ªμ“¡∂ππ„π·π«√“∫‡°‘¥ß“π¢÷ÈπÀ√◊Õ‰¡à ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

❑ °“√‡¥‘πÀ‘È«°√–‡ªÜ“Àπ—ß ◊Õ¢÷Èπ∫—π‰¥‰ª¬—ß™—Èπ 2 ¢ÕßÕ“§“√‡°‘¥ß“π¢÷ÈπÀ√◊Õ‰¡à ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

π—°‡√’¬π§‘¥«à“ß“π∑’Ë‡°‘¥¢÷Èππ—Èπ®–¡’§à“¡“°À√◊ÕπâÕ¬¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫ªí®®—¬„¥∫â“ß π—°‡√’¬π®–»÷°…“‰¥â®“°°“√

∑”°‘®°√√¡∑’Ë 5.1

   ‡°‘¥ß“π

√Ÿª∑’Ë 5.1 ≈—°…≥–∑’Ë‡°‘¥ß“π·≈–‰¡à‡°‘¥ß“π

(F)

 ‰¡à‡°‘¥ß“π

(W)  =  mgπÈ”Àπ—°

·√ß

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 169

°‘®°√√¡∑’Ë 5.1 °“√∑”ß“π‚¥¬·√ß

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

1. ∑¥≈Õß‡æ◊ËÕ»÷°…“°“√‡°‘¥ß“π‰¥â

2. ∫Õ°§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß·√ß°—∫°“√‡°‘¥ß“π‰¥â

3. ∫Õ°§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß√–¬–∑“ß„π°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ°—∫°“√‡°‘¥ß“π‰¥â

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

√“¬°“√ ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. ∂ÿß∑√“¬ 2 ∂ÿß

2. ‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß 1 ‡§√◊ËÕß

3. ‰¡â‡¡μ√ 1 Õ—π

«‘∏’∑¥≈Õß

1. π”∂ÿß∑√“¬¡«≈ 500 °√—¡ «“ß∫πæ◊Èπ‚μä– „™â‰¡â‡¡μ√«—¥√–¬–Àà“ß

®“°∂ÿß∑√“¬‡ªìπ√–¬– 0.5 ‡¡μ√

2. „™â‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß‡°’Ë¬«∂ÿß∑√“¬·≈–ÕÕ°·√ß¥÷ß‰ª®π∂÷ß√–¬–∑“ß

0.5 ‡¡μ√ Õà“π§à“·√ß∑’Ë „™â¥÷ß∂ÿß∑√“¬®“°‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß„π

Àπà«¬π‘«μ—π ∫—π∑÷°º≈

3. À“§à“¢Õßß“π∑’Ë‡°‘¥®“°°“√≈“°∂ÿß∑√“¬ 1 ∂ÿß‰ª„π√–¬–∑“ß 0.5

‡¡μ√

4. ∑”°“√∑¥≈Õß‡™àπ‡¥’¬«°—∫¢âÕ 2-3 ·μà≈“°∂ÿß∑√“¬„Àâ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ª‡ªìπ√–¬–∑“ß 1 ‡¡μ√

5. À“§à“¢Õßß“π∑’Ë‡°‘¥®“°°“√≈“°∂ÿß∑√“¬ 1 ∂ÿß ‰ª„π√–¬–∑“ß 1 ‡¡μ√

6. ∑”°“√∑¥≈Õß‡™àπ‡¥’¬«°—∫¢âÕ 2-3 ·μà‡æ‘Ë¡®”π«π∂ÿß∑√“¬‡ªìπ  2 ∂ÿß

7. À“§à“¢Õßß“π∑’Ë‡°‘¥®“°°“√≈“°∂ÿß∑√“¬ 2 ∂ÿß ‰ª„π√–¬–∑“ß

0.5 ‡¡μ√

∂ÿß∑√“¬

0.5 m

‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß

∂ÿß∑√“¬

0.5 m

∂ÿß∑√“¬ 2 ∂ÿß

‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß

0.5 m

‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß

∂ÿß∑√“¬

 1 m

	 งานหรืองานเชิงกลในทางฟิสิกส์	 คือ	

ปริมาณของพลังงาน	ซึ่งถูกส่งมาจากแรงที่

กระทำาต่อวัตถุให้เคลื่อนที่ไปได้ระยะทาง

ขนาดหนึ่งจัดเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วย	

SI	เป็นจูล	(J)

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)L

	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม	

(ตามกลุ่มการทดลอง)	 เก่ียวกับการทำางาน

โดยแรง

-	 นักเรียนได้ทำาอะไรบ้าง

-	 นักเรียนรู้อะไรบ้าง

-	 สิ่งที่นักเรียนต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมคือ

อะไร	และจะดำาเนินการอย่างไร

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L

ศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์	:	www.youtube.

com/watch?v=bNuMhnhN2-A	หรือค้นหา	

“What	is	Work	:	Physics	for	Kids”

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß

„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«

π—°‡√’¬π

„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß

„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«

π—°‡√’¬π

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

®”π«π∂ÿß∑√“¬ ·√ß∑’Ë„™â¥÷ß∂ÿß∑√“¬ √–¬–∑“ß∑’Ë∂ÿß∑√“¬
ß“π∑’Ë‰¥â =

(∂ÿß) (π‘«μ—π) ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë (‡¡μ√)
·√ß�√–¬–∑“ß

(π‘«μ—π-‡¡μ√)

1 0.5

1 1.0

2 0.5

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. °“√ÕÕ°·√ß≈“°∂ÿß∑√“¬ 1 ∂ÿß ¥â«¬‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß„Àâ ‰¥â√–¬–∑“ß 0.5 ‡¡μ√ ·≈– 1 ‡¡μ√ ®–μâÕß

ÕÕ°·√ß‡∑à“°—πÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

2. ß“π∑’Ë‰¥â®“°°“√≈“°∂ÿß∑√“¬ 1 ∂ÿß „π√–¬–∑“ß 0.5 ‡¡μ√ ·≈– 1 ‡¡μ√ ‰¥âß“πμà“ß°—πÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

3. „π√–¬–∑“ß∑’Ë‡∑à“°—π ‡¡◊ËÕ‡æ‘Ë¡®”π«π∂ÿß∑√“¬‡ªìπ 2 ∂ÿß °“√ÕÕ°·√ß¥÷ß®–·μ°μà“ß®“°°“√¥÷ß∂ÿß∑√“¬

®”π«π 1 ∂ÿßÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

4. ß“π∑’Ë‰¥â®“°°“√ÕÕ°·√ß¥÷ß∂ÿß∑√“¬ 2 ∂ÿß „π√–¬–∑“ß 0.5 ‡¡μ√ ‡ªìπ‡∑à“‰√

5. ß“π∑’Ë‰¥â®–¡“°À√◊ÕπâÕ¬¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫ ‘Ëß„¥∫â“ß

®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 5.1 æ∫«à“ ß“π®–‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â°ÁμàÕ‡¡◊ËÕ¡’·√ß°√–∑”„Àâ«—μ∂ÿ‡°‘¥°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ªμ“¡

·π«·√ß °“√ÕÕ°·√ß°√–∑”®–¡“° À√◊ÕπâÕ¬¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫¡«≈¢Õß«—μ∂ÿ  ∂â“«—μ∂ÿ¡’¡«≈¡“°°ÁμâÕßÕÕ°·√ß°√–∑”¡“°

·≈–∂â“ÕÕ°·√ß¡“°®π∑”„Àâ«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ª‰¥â‡ªìπ√–¬–∑“ß‰°≈Ê ®–‡°‘¥ß“π¡“°¥â«¬

ß“π 1 ®Ÿ≈ À¡“¬∂÷ß ª√‘¡“≥ß“π∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√„™â·√ß 1 π‘«μ—π°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿ∑”„Àâ«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

‰ª‰¥â√–¬–∑“ß 1 ‡¡μ√

ß“π®–¡’§à“‡ªìπ»Ÿπ¬åÀ√◊Õ‰¡à‡°‘¥ß“π°ÁμàÕ‡¡◊ËÕ

- √–¬–∑“ß¡’§à“‡ªìπ»Ÿπ¬å

- ·√ß°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿ¡’§à“‡ªìπ»Ÿπ¬å

- ·π«·√ßμ—Èß©“°°—∫√–¬–∑“ß

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß

„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«

π—°‡√’¬π

„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß

„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«

π—°‡√’¬π

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

®”π«π∂ÿß∑√“¬ ·√ß∑’Ë„™â¥÷ß∂ÿß∑√“¬ √–¬–∑“ß∑’Ë∂ÿß∑√“¬
ß“π∑’Ë‰¥â =

(∂ÿß) (π‘«μ—π) ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë (‡¡μ√)
·√ß�√–¬–∑“ß

(π‘«μ—π-‡¡μ√)

1 0.5

1 1.0

2 0.5

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. °“√ÕÕ°·√ß≈“°∂ÿß∑√“¬ 1 ∂ÿß ¥â«¬‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß„Àâ ‰¥â√–¬–∑“ß 0.5 ‡¡μ√ ·≈– 1 ‡¡μ√ ®–μâÕß

ÕÕ°·√ß‡∑à“°—πÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

2. ß“π∑’Ë‰¥â®“°°“√≈“°∂ÿß∑√“¬ 1 ∂ÿß „π√–¬–∑“ß 0.5 ‡¡μ√ ·≈– 1 ‡¡μ√ ‰¥âß“πμà“ß°—πÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

3. „π√–¬–∑“ß∑’Ë‡∑à“°—π ‡¡◊ËÕ‡æ‘Ë¡®”π«π∂ÿß∑√“¬‡ªìπ 2 ∂ÿß °“√ÕÕ°·√ß¥÷ß®–·μ°μà“ß®“°°“√¥÷ß∂ÿß∑√“¬

®”π«π 1 ∂ÿßÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

4. ß“π∑’Ë‰¥â®“°°“√ÕÕ°·√ß¥÷ß∂ÿß∑√“¬ 2 ∂ÿß „π√–¬–∑“ß 0.5 ‡¡μ√ ‡ªìπ‡∑à“‰√

5. ß“π∑’Ë‰¥â®–¡“°À√◊ÕπâÕ¬¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫ ‘Ëß„¥∫â“ß

®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 5.1 æ∫«à“ ß“π®–‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â°ÁμàÕ‡¡◊ËÕ¡’·√ß°√–∑”„Àâ«—μ∂ÿ‡°‘¥°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ªμ“¡

·π«·√ß °“√ÕÕ°·√ß°√–∑”®–¡“° À√◊ÕπâÕ¬¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫¡«≈¢Õß«—μ∂ÿ  ∂â“«—μ∂ÿ¡’¡«≈¡“°°ÁμâÕßÕÕ°·√ß°√–∑”¡“°

·≈–∂â“ÕÕ°·√ß¡“°®π∑”„Àâ«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ª‰¥â‡ªìπ√–¬–∑“ß‰°≈Ê ®–‡°‘¥ß“π¡“°¥â«¬

ß“π 1 ®Ÿ≈ À¡“¬∂÷ß ª√‘¡“≥ß“π∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√„™â·√ß 1 π‘«μ—π°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿ∑”„Àâ«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

‰ª‰¥â√–¬–∑“ß 1 ‡¡μ√

ß“π®–¡’§à“‡ªìπ»Ÿπ¬åÀ√◊Õ‰¡à‡°‘¥ß“π°ÁμàÕ‡¡◊ËÕ

- √–¬–∑“ß¡’§à“‡ªìπ»Ÿπ¬å

- ·√ß°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿ¡’§à“‡ªìπ»Ÿπ¬å

- ·π«·√ßμ—Èß©“°°—∫√–¬–∑“ß
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°‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 1

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. ‡¡◊ËÕÕÕ°·√ß°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿ®–μâÕß‡°‘¥ß“π¢÷Èπ‡ ¡Õ„™àÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

2. ∑ÿ°§√—Èß∑’Ë‰¥âß“π‡°‘¥¢÷Èπ®–μâÕß¡’·√ß¡“°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿ‡ ¡Õ„™àÀ√◊Õ‰¡à ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

3. ‡¡◊ËÕÕÕ°·√ß¥—π√∂¬πμå„π·π«√“∫ ·μà√∂¬πμå‰¡à¡’°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ß“π∑’Ë‰¥â¡’§à“‡∑à“„¥

4. ∂â“ÕÕ°·√ßÀ‘È«∂—ßπÈ”‡æ◊ËÕπ”‰ª√¥μâπ‰¡â  ‚¥¬‡¥‘π‰ª„π·π«√“∫‡ªìπ√–¬–∑“ß 3 ‡¡μ√ ·√ß∑’ËÀ‘È«∂—ß‰¥â

ß“πÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

5. π—°‡√’¬ππ—ËßÕà“πÀπ—ß ◊Õ∑’Ë ‚μä–‰¥âß“πÀ√◊Õ‰¡à ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

1.2 °“√§”π«≥‡°’Ë¬«°—∫ß“π

®“°∑’Ë ‰¥â‡√’¬π√Ÿâ¡“·≈â««à“ß“π‡ªìπº≈¢Õß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß·√ß∑’Ë¡“°√–∑”°—∫√–¬–∑“ß∑’Ë«—μ∂ÿ

‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ªμ“¡·π«∑’Ë·√ß°√–∑”

„Àâ W = ß“π

F = ·√ß∑’Ë°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿ

s = √–¬–∑“ß∑’Ë«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ª„π·π«∑’Ë·√ß°√–∑”

ß“π = ·√ß„π∑‘»∑“ß°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë � √–¬–∑“ß¢Õß°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

W = Fs

·∫∫π’È‰¥âß“π‰À¡?

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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„π°“√§”π«≥À“ß“π®–μâÕß§”π÷ß∂÷ßÀπà«¬¢Õßß“π ‚¥¬√–∫ÿÀπà«¬∑’Ë„™â„π°“√§”π«≥À“ß“π¥—ßπ’È

ß“π ¡’Àπà«¬‡ªìπ π‘«μ—π-‡¡μ√ À√◊Õ®Ÿ≈

·√ß ¡’Àπà«¬‡ªìπ π‘«μ—π

√–¬–∑“ß ¡’Àπà«¬‡ªìπ ‡¡μ√

Àπà«¬¢Õßß“π = Àπà«¬¢Õß·√ß � Àπà«¬¢Õß√–¬–∑“ß

ß“π (π‘«μ—π-‡¡μ√) = ·√ß (π‘«μ—π) � √–¬–∑“ß„π·π«∑’Ë·√ß°√–∑” (‡¡μ√)

°”Àπ¥„ÀâπÈ”Àπ—°¢Õß¡«≈ 1 °‘‚≈°√—¡ ‡∑à“°—∫ 9.8 π‘«μ—π

 °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 2

®ß·°âªí≠À“‚®∑¬å‡°’Ë¬«°—∫ß“π

1. π—°‡√’¬πÕÕ°·√ß 10 π‘«μ—π À‘È«°√–‡ªÜ“Àπ—ß ◊Õ‡¥‘π¢÷Èπ∫—π‰¥‡æ◊ËÕ‰ª‡√’¬π∑’Ë™—Èπ Õß ´÷ËßÕ¬Ÿà Ÿß 5 ‡¡μ√

ß“π∑’Ë‰¥â®“°°“√À‘È«°√–‡ªÜ“Àπ—ß ◊Õ‡¥‘π¢÷Èπ∫—π‰¥¡’§à“‡∑à“‰√

2.  ÿ¥“¬°°≈àÕßÀπ—° 15 π‘«μ—π ®“°æ◊Èπ¢÷Èπ‰ª«“ß∫π‚μä– Ÿß 0.80 ‡¡μ√ ß“π∑’Ë‰¥â®“°°“√ÕÕ°·√ß¬°

°≈àÕß¢÷Èπ‚μä–¡’§à“‡∑à“‰√

3. π—°‡√’¬πÕÕ°·√ß≈“°‚μä– 50 π‘«μ—π  ‚μä–‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ª‰¥â ‰°≈ 120 ‡´πμ‘‡¡μ√ ß“π∑’Ë‰¥â®“°°“√≈“°

‚μä–¡’§à“‡∑à“‰√

4. ®“°√Ÿª ®ßÀ“§à“ß“π∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ®“°°“√≈“°«—μ∂ÿ‰ª∫πæ◊Èπ

5. ®“°√Ÿª ß“π∑’Ë‡°‘¥®“°°“√¬°«—μ∂ÿ¢÷Èπ Ÿß 165 ‡´πμ‘‡¡μ√ ¡’§à“‡∑à“‰√

«—μ∂ÿ

165 cm
50 N

12.5 m

30 N

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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„π°“√§”π«≥À“ß“π®–μâÕß§”π÷ß∂÷ßÀπà«¬¢Õßß“π ‚¥¬√–∫ÿÀπà«¬∑’Ë„™â„π°“√§”π«≥À“ß“π¥—ßπ’È

ß“π ¡’Àπà«¬‡ªìπ π‘«μ—π-‡¡μ√ À√◊Õ®Ÿ≈

·√ß ¡’Àπà«¬‡ªìπ π‘«μ—π

√–¬–∑“ß ¡’Àπà«¬‡ªìπ ‡¡μ√

Àπà«¬¢Õßß“π = Àπà«¬¢Õß·√ß � Àπà«¬¢Õß√–¬–∑“ß

ß“π (π‘«μ—π-‡¡μ√) = ·√ß (π‘«μ—π) � √–¬–∑“ß„π·π«∑’Ë·√ß°√–∑” (‡¡μ√)

°”Àπ¥„ÀâπÈ”Àπ—°¢Õß¡«≈ 1 °‘‚≈°√—¡ ‡∑à“°—∫ 9.8 π‘«μ—π

 °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 2

®ß·°âªí≠À“‚®∑¬å‡°’Ë¬«°—∫ß“π

1. π—°‡√’¬πÕÕ°·√ß 10 π‘«μ—π À‘È«°√–‡ªÜ“Àπ—ß ◊Õ‡¥‘π¢÷Èπ∫—π‰¥‡æ◊ËÕ‰ª‡√’¬π∑’Ë™—Èπ Õß ´÷ËßÕ¬Ÿà Ÿß 5 ‡¡μ√

ß“π∑’Ë‰¥â®“°°“√À‘È«°√–‡ªÜ“Àπ—ß ◊Õ‡¥‘π¢÷Èπ∫—π‰¥¡’§à“‡∑à“‰√

2.  ÿ¥“¬°°≈àÕßÀπ—° 15 π‘«μ—π ®“°æ◊Èπ¢÷Èπ‰ª«“ß∫π‚μä– Ÿß 0.80 ‡¡μ√ ß“π∑’Ë‰¥â®“°°“√ÕÕ°·√ß¬°

°≈àÕß¢÷Èπ‚μä–¡’§à“‡∑à“‰√

3. π—°‡√’¬πÕÕ°·√ß≈“°‚μä– 50 π‘«μ—π  ‚μä–‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ª‰¥â ‰°≈ 120 ‡´πμ‘‡¡μ√ ß“π∑’Ë‰¥â®“°°“√≈“°

‚μä–¡’§à“‡∑à“‰√

4. ®“°√Ÿª ®ßÀ“§à“ß“π∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ®“°°“√≈“°«—μ∂ÿ‰ª∫πæ◊Èπ

5. ®“°√Ÿª ß“π∑’Ë‡°‘¥®“°°“√¬°«—μ∂ÿ¢÷Èπ Ÿß 165 ‡´πμ‘‡¡μ√ ¡’§à“‡∑à“‰√

«—μ∂ÿ

165 cm
50 N

12.5 m

30 N
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2. æ≈—ßß“π

2.1 §«“¡À¡“¬¢Õßæ≈—ßß“π

æ≈—ßß“π ‡ªìπ§«“¡ “¡“√∂„π°“√∑”ß“π ÷́Ëß¡’Õ¬Ÿà¥â«¬°—πÀ≈“¬√Ÿª·∫∫ ‡™àπ æ≈—ßß“π§«“¡√âÕπ  æ≈—ßß“π

· ß æ≈—ßß“π‡ ’¬ß æ≈—ßß“π‰øøÑ“ æ≈—ßß“π„π√Ÿªμà“ßÊ ‡À≈à“π’È “¡“√∂‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√Ÿª¢Õßæ≈—ßß“π®“°√ŸªÀπ÷Ëß

‰ª‡ªìπÕ’°√ŸªÀπ÷Ëß‰¥â

°‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 3

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. π—°‡√’¬π§‘¥«à“· ß «à“ß®“°À≈Õ¥‰øøÑ“‡°‘¥®“°°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√Ÿª¢Õß

æ≈—ßß“πÕ¬à“ß‰√∫â“ß

2. °“√‡°‘¥¿“æª√“°Ø∫π®Õ¿“æ¢Õß‚∑√∑—»πå·≈–°“√‰¥â¬‘π‡ ’¬ß®“°‚∑√∑—»πå

¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√Ÿª¢Õßæ≈—ßß“πÕ¬à“ß‰√∫â“ß

3. ‡¡◊ËÕπ—°‡√’¬π‡ªî¥‡μ“·°ä ‡æ◊ËÕ®ÿ¥‰ø ®–‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√Ÿª¢Õßæ≈—ßß“π

‚¥¬æ∫«à“æ≈—ßß“π™π‘¥„¥®–‡°‘¥§«∫§Ÿà°—∫æ≈—ßß“π§«“¡√âÕπ‡ ¡Õ

4. ¢≥–∑’Ë‡√“‰¥â√—∫æ≈—ßß“π· ß®“°¥«ßÕ“∑‘μ¬å„πμÕπ°≈“ß«—ππ—Èπ‡√“®–‰¥â

√—∫æ≈—ßß“π™π‘¥„¥§«∫§Ÿà°—π‡ ¡Õ

2.2 √Ÿª·∫∫¢Õßæ≈—ßß“π

π—°«‘∑¬“»“ μ√å ‰¥âæ¬“¬“¡®—¥√Ÿª·∫∫¢Õßæ≈—ßß“π„Àâ‡ªìπÀ¡«¥À¡Ÿà ‡æ◊ËÕ§«“¡ –¥«°„π°“√∑”

§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫æ≈—ßß“π ‡π◊ÈÕÀ“∑’Ë®–°≈à“«μàÕ‰ªπ’È‡ªìπ‡°≥±åÀπ÷Ëß∑’Ë „™â„π°“√®—¥ª√–‡¿∑¢Õßæ≈—ßß“πμ“¡

§«“¡ —¡æ—π∏å„π°“√‡ª≈’Ë¬π√Ÿª¢Õßæ≈—ßß“π

ครูซักถามนักเรียน

	 ค�ำถำม	:	

	 	 -	 พลงังานเปน็ความสามารถในการทำางาน

ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบได้แก่อะไร

บ้าง

	 	 -	 พลังงานแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

	 	 -	 พลังงานแต่ละประเภทแตกต่างกัน

อย่างไร

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

1.	พลังงาน	(energy)

2.	พลงังานศักษ์โน้มถ่วง	(gravitational	poten-

tial	energy)

3.	พลังงานจลน์	(kinetic	energy)

4.	พลังงานกล	(mechanic	energy)

5.	เซลล์สุริยะ	(solar	cell)

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	173-181

2.	ครูอธิบายความสามารถในการทำางานของ

พลังงานในรูปแบบต่างๆ	เรื่องพลังงานไม่มี

วันสูญหายแต่จะเปลี่ยนรูป	ปัจจัยที่มีผลต่อ

พลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์	

3.	ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน	กลุ่มละ	2-3	คน	เพื่อ

ทำาแผนภาพมโนทศัน์เก่ียวกบัพลงังานแต่ละ

ประเภท

4.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพลังงาน		

จาก	search	engine	ต่างๆ

ตัวอย่ำงเว็บไซต์	 : www.rmutphysics.com/

physics/oldfront/77/energy.htm

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ครูแบ่งกลุ ่มนักเรียน	 กลุ ่มละ	 5-8	 คน	 ทำา

สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน	

เช่น	ประดิษฐ์พัดลมพลังงานแสงอาทิตย์	และ

ทำาบอร์ดแสดงหลักการทางวิทยาศาสตร์ของ

สิ่งประดิษฐ์นั้น	แล้วนำาเสนอหน้าชั้นเรียน

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I
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1. æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß (gravitational potential energy) ‡ªìπæ≈—ßß“π∑’Ë – ¡Õ¬Ÿà„π«—μ∂ÿ∑’ËÕ¬Ÿà

 Ÿß®“°æ◊Èπ‚≈°¢÷Èπ‰ª·≈–«—μ∂ÿπ—ÈπÕ¬Ÿà„π π“¡·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈° «—μ∂ÿ∑’ËÕ¬ŸàÀà“ß®“°º‘«‚≈°®–‰¥â√—∫·√ß‚πâ¡∂à«ß

®“°‚≈° ‡æ◊ËÕ¥÷ß«—μ∂ÿ‡¢â“ Ÿà»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õß‚≈°‡°‘¥‡ªìπ§à“æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß

®“°√Ÿª∑’Ë 5.2 º≈¡–æ√â“«∑’Ëμ‘¥Õ¬Ÿà°—∫∑–≈“¬∫π¬Õ¥μâπ¡–æ√â“« – ¡§à“æ≈—ßß“π»—°¬å‰«â º≈¡–æ√â“«∑’Ë

Õ¬Ÿà Ÿß®– – ¡æ≈—ßß“π»—°¬å‰«â¡“°°«à“º≈∑’ËÕ¬ŸàμË”  ·≈–‡μ√’¬¡æ√âÕ¡∑’Ë®–‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ∂â“¢—È«¢Õßº≈¡–æ√â“«À≈ÿ¥ÕÕ°

®“°∑–≈“¬ º≈¡–æ√â“«®–μ°≈ß Ÿàæ◊Èπ¥‘π¥â«¬·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈° §à“¢Õßæ≈—ßß“π∑’Ë – ¡‰«â∑’Ëº≈¡–æ√â“«¢≥–μ‘¥

Õ¬Ÿà°—∫∑–≈“¬¡–æ√â“«®÷ß‡√’¬°«à“ §à“æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß π—°‡√’¬π®–‰¥â»÷°…“‡°’Ë¬«°—∫§à“æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß

®“°°‘®°√√¡∑’Ë 5.2

°‘®°√√¡∑’Ë 5.2 æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

1. ∑¥≈Õß‡æ◊ËÕ»÷°…“ªí®®—¬∑’Ë¡’º≈μàÕ§à“¢Õßæ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß‰¥â

2. ∫Õ°‰¥â«à“§à“æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß·ª√μ“¡§«“¡ Ÿß¢Õß«—μ∂ÿ

3. ∫Õ°‰¥â«à“§à“æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß·ª√μ“¡¡«≈¢Õß«—μ∂ÿ

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

 √“¬°“√ ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. ≈Ÿ°·°â« 2 ≈Ÿ°

2. ≈Ÿ°‡À≈Á° (¢π“¥‡∑à“≈Ÿ°·°â«) 1 ≈Ÿ°

3. ‰¡â‡¡μ√ 1 Õ—π

4. ¥‘ππÈ”¡—π 2 °âÕπ

√Ÿª∑’Ë 5.2 ≈Ÿ°¡–æ√â“«À≈àπ®“°μâπ≈ß Ÿàæ◊Èπ‡π◊ËÕß®“°æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß

พลังงานศักย์	คือ	พลังงานที่สะสมอยู่ในวัตถุ	

แบ่งออกเป็น	2	ประเภท	ดังนี้

1.	พลังงานศักษ์โน้มถ่วง	 (gravitational	 po-

tential	 energy)	 คือ	 พลังงานที่สะสมใน

วัตถุที่อยู่สูงจากพื้นดินหรือแนวระดับ	

	 สามารถคำานวณได้จาก	Ep	=	mgh				

	 Ep	=	พลังงานศักษ์โน้มถ่วง	(J)

	 m	 =	มวลของวัตถุ	(kg)

	 g	 =	ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลก	

	 	 	 (m/s2)		

	 h	 =	ความสูงของวัตถุจากระดับอ้างอิง	

	 	 	 (m)

2.	พลังงานศักย์ยืดหยุ่น	 (elastic	 potential	

energy)	 คือ	 พลังงานที่สะสมในวัตถุที่มี

สมบติัยดืหยุน่	ได้แก่	ยาง	สปรงิ	และคนัธนู

	 สามารถคำานวณได้จาก	Ep		=
1

2kx2
     

	 Ep	=	พลังงานศักษ์ยืดหยุ่น	(J)

	 K	 =	ค่าคงที่ของสปริง	(N/M)

	 X	 =	ระยะท่ียดืออกหรอืหดเข้าของสปรงิ

	 	 	 จากตำาแหน่งสมดุล	(m)

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)L

ให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพลังงาน

ศักย์	จาก	search	engine	ต่างๆ	แล้วค้นหา	

“Energy	101	:	Electricity	Generation”

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L

	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม	

(ตามกลุม่การทดลอง)	เกีย่วกบัพลังงานศกัย์

โน้มถ่วง

-	 นักเรียนได้ทำาอะไรบ้าง

-	 นักเรียนรู้อะไรบ้าง

-	 สิ่งท่ีนักเรียนต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมคือ

อะไร	และจะดำาเนินการอย่างไร

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L
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1. æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß (gravitational potential energy) ‡ªìπæ≈—ßß“π∑’Ë – ¡Õ¬Ÿà„π«—μ∂ÿ∑’ËÕ¬Ÿà

 Ÿß®“°æ◊Èπ‚≈°¢÷Èπ‰ª·≈–«—μ∂ÿπ—ÈπÕ¬Ÿà„π π“¡·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈° «—μ∂ÿ∑’ËÕ¬ŸàÀà“ß®“°º‘«‚≈°®–‰¥â√—∫·√ß‚πâ¡∂à«ß

®“°‚≈° ‡æ◊ËÕ¥÷ß«—μ∂ÿ‡¢â“ Ÿà»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õß‚≈°‡°‘¥‡ªìπ§à“æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß

®“°√Ÿª∑’Ë 5.2 º≈¡–æ√â“«∑’Ëμ‘¥Õ¬Ÿà°—∫∑–≈“¬∫π¬Õ¥μâπ¡–æ√â“« – ¡§à“æ≈—ßß“π»—°¬å‰«â º≈¡–æ√â“«∑’Ë

Õ¬Ÿà Ÿß®– – ¡æ≈—ßß“π»—°¬å‰«â¡“°°«à“º≈∑’ËÕ¬ŸàμË”  ·≈–‡μ√’¬¡æ√âÕ¡∑’Ë®–‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ∂â“¢—È«¢Õßº≈¡–æ√â“«À≈ÿ¥ÕÕ°

®“°∑–≈“¬ º≈¡–æ√â“«®–μ°≈ß Ÿàæ◊Èπ¥‘π¥â«¬·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈° §à“¢Õßæ≈—ßß“π∑’Ë – ¡‰«â∑’Ëº≈¡–æ√â“«¢≥–μ‘¥

Õ¬Ÿà°—∫∑–≈“¬¡–æ√â“«®÷ß‡√’¬°«à“ §à“æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß π—°‡√’¬π®–‰¥â»÷°…“‡°’Ë¬«°—∫§à“æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß

®“°°‘®°√√¡∑’Ë 5.2

°‘®°√√¡∑’Ë 5.2 æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

1. ∑¥≈Õß‡æ◊ËÕ»÷°…“ªí®®—¬∑’Ë¡’º≈μàÕ§à“¢Õßæ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß‰¥â

2. ∫Õ°‰¥â«à“§à“æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß·ª√μ“¡§«“¡ Ÿß¢Õß«—μ∂ÿ

3. ∫Õ°‰¥â«à“§à“æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß·ª√μ“¡¡«≈¢Õß«—μ∂ÿ

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

 √“¬°“√ ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. ≈Ÿ°·°â« 2 ≈Ÿ°

2. ≈Ÿ°‡À≈Á° (¢π“¥‡∑à“≈Ÿ°·°â«) 1 ≈Ÿ°

3. ‰¡â‡¡μ√ 1 Õ—π

4. ¥‘ππÈ”¡—π 2 °âÕπ

√Ÿª∑’Ë 5.2 ≈Ÿ°¡–æ√â“«À≈àπ®“°μâπ≈ß Ÿàæ◊Èπ‡π◊ËÕß®“°æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 175

·∑àπ¥‘ππÈ”¡—π ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“

≈Ÿ°·°â«

≈Ÿ°·°â«

25 cm

50 cm

25 cm

«‘∏’∑¥≈Õß

1. „™â¥‘ππÈ”¡—π∑”‡ªìπ·∑àπ ’Ë‡À≈’Ë¬¡¢π“¥ 6�10�2 ‡´πμ‘‡¡μ√ „™â ‰¡â∫√√∑—¥

μ’º‘«Àπâ“„Àâ‡√’¬∫

2. «“ß·∑àπ¥‘ππÈ”¡—π‰«â∫πæ◊Èπ‚μä– π”≈Ÿ°·°â«·≈–≈Ÿ°‡À≈Á°Õ¬à“ß≈– 1 ≈Ÿ°

3. ∂◊Õ≈Ÿ°·°â«·≈–≈Ÿ°‡À≈Á°„Àâ Ÿß®“°·∑àπ¥‘ππÈ”¡—π‡ªìπ√–¬– 25 ‡´πμ‘‡¡μ√ ·≈â«

ª≈àÕ¬≈Ÿ°·°â«·≈–≈Ÿ°‡À≈Á°≈ß∫π·∑àπ¥‘ππÈ”¡—π  —ß‡°μº≈°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

¢Õßº‘«Àπâ“¥‘ππÈ”¡—π‡π◊ËÕß®“°≈Ÿ°·°â«·≈–≈Ÿ°‡À≈Á° ∫—π∑÷°º≈

4. ∑”°“√∑¥≈Õß‡™àπ‡¥’¬«°—∫¢âÕ 3 ·μà∂◊Õ≈Ÿ°·°â«„Àâ Ÿß®“°·∑àπ¥‘ππÈ”¡—π

‡ªìπ√–¬– 50 ‡´πμ‘‡¡μ√  —ß‡°μ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õßº‘«Àπâ“¥‘ππÈ”¡—π

‡π◊ËÕß®“°≈Ÿ°·°â« ∫—π∑÷°º≈

„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

°“√∑¥≈Õß
º≈°“√ —ß‡°μ≈—°…≥–º‘«Àπâ“¥‘ππÈ”¡—π

™π‘¥¢Õß«— ¥ÿ √–¬–§«“¡ Ÿß (cm)

≈Ÿ°·°â« 25

≈Ÿ°·°â« 50

≈Ÿ°‡À≈Á° 25

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. ‡¡◊ËÕª≈àÕ¬≈Ÿ°·°â«¢π“¥‡∑à“°—π„Àâμ°®“°√–¬–§«“¡ Ÿß∑’Ëμà“ß°—π æ≈—ßß“π∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπμà“ß°—πÀ√◊Õ‰¡à ∑√“∫‰¥âÕ¬à“ß‰√

2. ‡¡◊ËÕª≈àÕ¬≈Ÿ°·°â«·≈–≈Ÿ°‡À≈Á°„Àâμ°®“°√–¬–§«“¡ Ÿß∑’Ë‡∑à“°—π æ≈—ßß“π∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπμà“ß°—πÀ√◊Õ‰¡à ∑√“∫‰¥âÕ¬à“ß‰√

3. ‡¡◊ËÕª≈àÕ¬¡◊Õ®“°≈Ÿ°·°â« ≈Ÿ°·°â«μ°≈ß∫π·∑àπ¥‘ππÈ”¡—π‰¥â‡π◊ËÕß®“° ‘Ëß„¥

4. ¢≥–∑’Ë≈Ÿ°·°â«°”≈—ßμ°≈ß Ÿà·∑àπ¥‘ππÈ”¡—π ¡«≈¢Õß≈Ÿ°·°â«‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ√◊Õ‰¡à

5. §à“¢Õßæ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ ‘Ëß„¥∫â“ß

·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈° À¡“¬∂÷ß ·√ß¥÷ß¥Ÿ¥¢Õß‚≈°∑’Ë°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿ„¥Ê ‡æ◊ËÕ¥÷ß¥Ÿ¥«—μ∂ÿ‡¢â“ Ÿà

»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õß‚≈°

≈Ÿ°‡À≈Á°
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¡«≈¢Õß«—μ∂ÿ  À¡“¬∂÷ß ‡π◊ÈÕ¢Õß«—μ∂ÿ ´÷Ëß®–¡’§à“§ß∑’Ë‡ ¡Õ ‰¡à«à“«—μ∂ÿπ—Èπ®–Õ¬Ÿà ≥ ∑’Ë„¥ ·≈–

‡ªìπ ‘Ëß∑’ËμàÕμâ“π°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ

πÈ”Àπ—°¢Õß«—μ∂ÿ À¡“¬∂÷ß ·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°∑’Ë°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿ ‡ªìπ§à“∑’Ë “¡“√∂‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

‰¥â ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫√–¬–Àà“ß√–À«à“ß«—μ∂ÿ°—∫„®°≈“ß¢Õß‚≈°

®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 5.2 æ∫«à“ ªí®®—¬∑’Ë¡’º≈μàÕæ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈° §◊Õ

1) ¡«≈¢Õß«—μ∂ÿ  «—μ∂ÿ∑’Ë¡’¡«≈¡“° ·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°∑’Ë°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿπ—Èπ®–¡“° ∑”„Àâ§à“¢Õß

æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß¡“°μ“¡‰ª¥â«¬

2) μ”·Àπàß∑’ËÕ¬Ÿà¢Õß«—μ∂ÿ ´÷Ëß‡ªìπ√–¬–§«“¡ Ÿß¢Õß«—μ∂ÿ∑’ËÕ¬ŸàÀà“ß®“°º‘«‚≈° «—μ∂ÿ∑’ËÕ¬ŸàÀà“ß®“°

º‘«‚≈°¡“°®– – ¡§à“æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß‰«â¡“°  ¥—ßπ—Èπ«—μ∂ÿ∑’ËÕ¬Ÿà Ÿß®÷ß¡’§à“æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß¡“°°«à“

«—μ∂ÿ∑’ËÕ¬Ÿà„π√–¥—∫μË”°«à“ ‡¡◊ËÕ«—μ∂ÿÕ¬Ÿà ≥ μ”·Àπàß Ÿß ÿ¥®–¡’§à“æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß¡“°∑’Ë ÿ¥ ·≈–‡¡◊ËÕ«—μ∂ÿμ°

∂÷ßº‘«‚≈°®–¡’§à“æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß≈¥≈ßÀ√◊Õ¡’§à“æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß‡ªìπ»Ÿπ¬å ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫∑’Ë√–¥—∫æ◊Èπ¥‘π

1

2

 °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 4

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. ®“°√Ÿª º≈¡–¡à«ß ÿ°∑’ËÀ≈àπ®“°μâπ ≥ μ”·Àπàß∑’Ë 1 °—∫μ”·Àπàß

∑’Ë 2 º≈¡–¡à«ß∑’Ëμ”·Àπàß„¥‡¡◊ËÕμ°∂÷ßæ◊Èπ¥‘π·≈â«‡°‘¥§«“¡

‡ ’¬À“¬·≈–¡’√Õ¬™È”¡“°°«à“°—π ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

2. ‡§√◊ËÕß∫‘π∑’Ë∫‘πÕ¬Ÿà°≈“ßÕ“°“» ∂â“‡§√◊ËÕß¬πμå‡°‘¥¢—¥¢âÕß®π

∑”ß“π‰¡à‰¥â®–‡°‘¥‡Àμÿ°“√≥å„¥¢÷Èπ ‡Àμÿ„¥®÷ß‡ªìπ‡™àππ—Èπ

3. πÈ”„πÕà“ß‡°Á∫πÈ”‡Àπ◊Õ‡¢◊ËÕπ»√’π§√‘π∑√å ®—ßÀ«—¥°“≠®π∫ÿ√’

„™âº≈‘μæ≈—ßß“π™π‘¥„¥ ®ßÕ∏‘∫“¬

4. πÈ”„π·¡àπÈ”≈”§≈Õß‰À≈®“°μÕπμâπ¢Õß “¬πÈ”‰ª Ÿàª≈“¬∑“ß

¢Õß “¬πÈ”‰¥âÕ¬à“ß‰√

5. „π°“√μ—Èß∂—ßπÈ”ª√–ª“¢ÕßÀ¡Ÿà∫â“π®”‡ªìπμâÕßμ—Èß∂—ßπÈ”„ÀâÕ¬Ÿà

„π√–¥—∫∑’Ë Ÿß®“°º‘«‚≈°¡“° ‡π◊ËÕß®“°‡Àμÿº≈„¥
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¡«≈¢Õß«—μ∂ÿ  À¡“¬∂÷ß ‡π◊ÈÕ¢Õß«—μ∂ÿ ´÷Ëß®–¡’§à“§ß∑’Ë‡ ¡Õ ‰¡à«à“«—μ∂ÿπ—Èπ®–Õ¬Ÿà ≥ ∑’Ë„¥ ·≈–

‡ªìπ ‘Ëß∑’ËμàÕμâ“π°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ

πÈ”Àπ—°¢Õß«—μ∂ÿ À¡“¬∂÷ß ·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°∑’Ë°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿ ‡ªìπ§à“∑’Ë “¡“√∂‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

‰¥â ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫√–¬–Àà“ß√–À«à“ß«—μ∂ÿ°—∫„®°≈“ß¢Õß‚≈°

®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 5.2 æ∫«à“ ªí®®—¬∑’Ë¡’º≈μàÕæ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈° §◊Õ

1) ¡«≈¢Õß«—μ∂ÿ  «—μ∂ÿ∑’Ë¡’¡«≈¡“° ·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°∑’Ë°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿπ—Èπ®–¡“° ∑”„Àâ§à“¢Õß

æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß¡“°μ“¡‰ª¥â«¬

2) μ”·Àπàß∑’ËÕ¬Ÿà¢Õß«—μ∂ÿ ´÷Ëß‡ªìπ√–¬–§«“¡ Ÿß¢Õß«—μ∂ÿ∑’ËÕ¬ŸàÀà“ß®“°º‘«‚≈° «—μ∂ÿ∑’ËÕ¬ŸàÀà“ß®“°

º‘«‚≈°¡“°®– – ¡§à“æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß‰«â¡“°  ¥—ßπ—Èπ«—μ∂ÿ∑’ËÕ¬Ÿà Ÿß®÷ß¡’§à“æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß¡“°°«à“

«—μ∂ÿ∑’ËÕ¬Ÿà„π√–¥—∫μË”°«à“ ‡¡◊ËÕ«—μ∂ÿÕ¬Ÿà ≥ μ”·Àπàß Ÿß ÿ¥®–¡’§à“æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß¡“°∑’Ë ÿ¥ ·≈–‡¡◊ËÕ«—μ∂ÿμ°

∂÷ßº‘«‚≈°®–¡’§à“æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß≈¥≈ßÀ√◊Õ¡’§à“æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß‡ªìπ»Ÿπ¬å ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫∑’Ë√–¥—∫æ◊Èπ¥‘π

1

2

 °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 4

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. ®“°√Ÿª º≈¡–¡à«ß ÿ°∑’ËÀ≈àπ®“°μâπ ≥ μ”·Àπàß∑’Ë 1 °—∫μ”·Àπàß

∑’Ë 2 º≈¡–¡à«ß∑’Ëμ”·Àπàß„¥‡¡◊ËÕμ°∂÷ßæ◊Èπ¥‘π·≈â«‡°‘¥§«“¡

‡ ’¬À“¬·≈–¡’√Õ¬™È”¡“°°«à“°—π ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

2. ‡§√◊ËÕß∫‘π∑’Ë∫‘πÕ¬Ÿà°≈“ßÕ“°“» ∂â“‡§√◊ËÕß¬πμå‡°‘¥¢—¥¢âÕß®π

∑”ß“π‰¡à‰¥â®–‡°‘¥‡Àμÿ°“√≥å„¥¢÷Èπ ‡Àμÿ„¥®÷ß‡ªìπ‡™àππ—Èπ

3. πÈ”„πÕà“ß‡°Á∫πÈ”‡Àπ◊Õ‡¢◊ËÕπ»√’π§√‘π∑√å ®—ßÀ«—¥°“≠®π∫ÿ√’

„™âº≈‘μæ≈—ßß“π™π‘¥„¥ ®ßÕ∏‘∫“¬

4. πÈ”„π·¡àπÈ”≈”§≈Õß‰À≈®“°μÕπμâπ¢Õß “¬πÈ”‰ª Ÿàª≈“¬∑“ß

¢Õß “¬πÈ”‰¥âÕ¬à“ß‰√

5. „π°“√μ—Èß∂—ßπÈ”ª√–ª“¢ÕßÀ¡Ÿà∫â“π®”‡ªìπμâÕßμ—Èß∂—ßπÈ”„ÀâÕ¬Ÿà

„π√–¥—∫∑’Ë Ÿß®“°º‘«‚≈°¡“° ‡π◊ËÕß®“°‡Àμÿº≈„¥
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√Ÿª∑’Ë 5.4 √∂‰ø‡À“–μ’≈—ß°“‚¥¬Õ“»—¬À≈—°°“√‡ª≈’Ë¬π√Ÿªæ≈—ßß“π°≈

§«“¡‡√Á« 10 m/s

§«“¡ Ÿß

§«“¡‡√Á« 0 m/s

√Ÿª∑’Ë 5.3 °“√‰À≈¢ÕßπÈ”∑”„Àâ°—ßÀ—ππÈ”À¡ÿπ

2. æ≈—ßß“π®≈πå (kinetic energy) ‡ªìπæ≈—ßß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ ´÷Ëß«—μ∂ÿ®–¡’

°“√‡ª≈’Ë¬πμ”·Àπàß‰ª®“°‡¥‘¡ °“√À¡ÿπ‡æ◊ËÕ‡ª≈’Ë¬π∑‘»∑“ß À√◊Õ°“√ —Ëπ –‡∑◊Õπ ‡™àπ πÈ”‰À≈ ≈¡æ—¥ °“√À¡ÿπ

¢Õß≈Ÿ°¢à“ß √∂‰¢≈“π°”≈—ß·≈àπ ≈Ÿ°μÿâ¡°”≈—ß·°«àß °âÕπÀ‘π°≈‘Èßμ°®“°Àπâ“º“

ªí®®—¬∑’Ë¡’º≈μàÕæ≈—ßß“π®≈πå §◊Õ

1) ¡«≈¢Õß«—μ∂ÿ «—μ∂ÿ∑’Ë¡’§à“¢Õß¡«≈¡“° ®–¡’æ≈—ßß“π®≈πå¡“°

2) §«“¡‡√Á«„π°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ  «—μ∂ÿ∑’Ë‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥â«¬§«“¡‡√Á« Ÿß®–¡’æ≈—ßß“π®≈πå¡“°¥â«¬

3. æ≈—ßß“π°≈ (mechanic energy) ª√–°Õ∫¥â«¬æ≈—ßß“π 2 ™π‘¥ §◊Õ æ≈—ßß“π®≈πå°—∫æ≈—ßß“π»—°¬å

‚πâ¡∂à«ß ´÷Ëß “¡“√∂‡ª≈’Ë¬π√Ÿª°≈—∫‰ª°≈—∫¡“√–À«à“ß°—π·≈–°—π‰¥â ∑”„Àâ‡°‘¥ ¡¥ÿ≈¢Õßæ≈—ßß“π¢÷Èπ¥—ßπ’È

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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æ≈—ßß“π∑—ÈßÀ¡¥

‡ªìπæ≈—ßß“π»—°¬å

‚πâ¡∂à«ß

æ≈—ßß“π»—°¬å

‚πâ¡∂à«ß‡ª≈’Ë¬π

‡ªìπæ≈—ßß“π®≈πå

æ≈—ßß“π∑—ÈßÀ¡¥‡ªìπ

æ≈—ßß“π®≈πå

æ≈—ßß“π®≈πå

‡ª≈’Ë¬π‡ªìπæ≈—ßß“π

»—°¬å‚πâ¡∂à«ß

æ≈—ßß“π°≈¡’§à“§ßμ—« (‰¡à§‘¥·√ß‡ ’¬¥∑“π)

√Ÿª∑’Ë 5.5 °“√‡ª≈’Ë¬π√Ÿªæ≈—ßß“π°≈„π°“√·°«àß≈Ÿ°μÿâ¡

¢≥–«—μ∂ÿÕ¬Ÿà„πμ”·Àπàß Ÿß ÿ¥ «—μ∂ÿ®–À¬ÿ¥π‘Ëß æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß®–¡’§à“ Ÿß ÿ¥   à«πæ≈—ßß“π®≈πå

®–¡’§à“μË” ÿ¥§◊Õ‡∑à“°—∫»Ÿπ¬å  ‡¡◊ËÕ«—μ∂ÿ‡√‘Ë¡‡§≈◊ËÕπ∑’Ë æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß®–‡√‘Ë¡≈¥≈ß ‡π◊ËÕß®“°æ≈—ßß“π»—°¬å

‚πâ¡∂à«ß‡ª≈’Ë¬π‰ª‡ªìπæ≈—ßß“π®≈πå ·≈–¢≥–«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’ËμË”≈ß¡“®π∂÷ßμ”·ÀπàßμË” ÿ¥ æ≈—ßß“π®≈πå°≈—∫¡’§à“

 Ÿß ÿ¥  à«πæ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß¡’§à“μË” ÿ¥§◊Õ‡∑à“°—∫»Ÿπ¬å  ‡π◊ËÕß®“°æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß∑—ÈßÀ¡¥‡ª≈’Ë¬π‰ª

‡ªìπæ≈—ßß“π®≈πåπ—Ëπ‡Õß

æ≈—ßß“π°≈  =  æ≈—ßß“π®≈πå � æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß

æ≈—ßß“π®≈πå � æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß  =  §à“§ß∑’Ë

● ∂â“æ≈—ßß“π®≈πå¡“°  æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß®–πâÕ¬

● ∂â“æ≈—ßß“π®≈πåπâÕ¬  æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß®–¡“°

≈Ÿ°μÿâ¡
≈Ÿ°μÿâ¡ ≈Ÿ°μÿâ¡

≈Ÿ°μÿâ¡

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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æ≈—ßß“π∑—ÈßÀ¡¥

‡ªìπæ≈—ßß“π»—°¬å

‚πâ¡∂à«ß

æ≈—ßß“π»—°¬å

‚πâ¡∂à«ß‡ª≈’Ë¬π

‡ªìπæ≈—ßß“π®≈πå

æ≈—ßß“π∑—ÈßÀ¡¥‡ªìπ

æ≈—ßß“π®≈πå

æ≈—ßß“π®≈πå

‡ª≈’Ë¬π‡ªìπæ≈—ßß“π

»—°¬å‚πâ¡∂à«ß

æ≈—ßß“π°≈¡’§à“§ßμ—« (‰¡à§‘¥·√ß‡ ’¬¥∑“π)

√Ÿª∑’Ë 5.5 °“√‡ª≈’Ë¬π√Ÿªæ≈—ßß“π°≈„π°“√·°«àß≈Ÿ°μÿâ¡

¢≥–«—μ∂ÿÕ¬Ÿà„πμ”·Àπàß Ÿß ÿ¥ «—μ∂ÿ®–À¬ÿ¥π‘Ëß æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß®–¡’§à“ Ÿß ÿ¥   à«πæ≈—ßß“π®≈πå

®–¡’§à“μË” ÿ¥§◊Õ‡∑à“°—∫»Ÿπ¬å  ‡¡◊ËÕ«—μ∂ÿ‡√‘Ë¡‡§≈◊ËÕπ∑’Ë æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß®–‡√‘Ë¡≈¥≈ß ‡π◊ËÕß®“°æ≈—ßß“π»—°¬å

‚πâ¡∂à«ß‡ª≈’Ë¬π‰ª‡ªìπæ≈—ßß“π®≈πå ·≈–¢≥–«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’ËμË”≈ß¡“®π∂÷ßμ”·ÀπàßμË” ÿ¥ æ≈—ßß“π®≈πå°≈—∫¡’§à“

 Ÿß ÿ¥  à«πæ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß¡’§à“μË” ÿ¥§◊Õ‡∑à“°—∫»Ÿπ¬å  ‡π◊ËÕß®“°æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß∑—ÈßÀ¡¥‡ª≈’Ë¬π‰ª

‡ªìπæ≈—ßß“π®≈πåπ—Ëπ‡Õß

æ≈—ßß“π°≈  =  æ≈—ßß“π®≈πå � æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß

æ≈—ßß“π®≈πå � æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß  =  §à“§ß∑’Ë

● ∂â“æ≈—ßß“π®≈πå¡“°  æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß®–πâÕ¬

● ∂â“æ≈—ßß“π®≈πåπâÕ¬  æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß®–¡“°

≈Ÿ°μÿâ¡
≈Ÿ°μÿâ¡ ≈Ÿ°μÿâ¡

≈Ÿ°μÿâ¡
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®“°√Ÿª∑’Ë 5.6 ¢≥–∑’Ë ¥.™.¥”√ß°”≈—ß‰μà‡™◊Õ°¢÷Èπ‰ª‡ªìπ°“√ – ¡æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß ≥ μ”·Àπàß Ÿß ÿ¥

®–¡’§à“æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß‡∑à“°—∫ 3,000 ®Ÿ≈  à«πæ≈—ßß“π®≈πå¡’§à“‡ªìπ»Ÿπ¬å  ‡¡◊ËÕª≈àÕ¬¡◊Õ®“°‡™◊Õ°·≈–

∑‘Èßμ—«≈ß¡“ ¬‘Ëß≈ß¡“„°≈âæ◊Èπ æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß¬‘Ëß≈¥≈ß·≈–‡ª≈’Ë¬π‰ª‡ªìπæ≈—ßß“π®≈πå¡“°¢÷Èπ ‡¡◊ËÕ ¥.™.¥”√ß

∑‘Èßμ—«≈ß∂÷ßæ◊Èπ æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß®–¡’§à“‡ªìπ»Ÿπ¬å  à«πæ≈—ßß“π®≈πå¡’§à“ Ÿß ÿ¥‡∑à“°—∫ 3,000 ®Ÿ≈ ‡π◊ËÕß®“°

æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß‡ª≈’Ë¬π‡ªìπæ≈—ßß“π®≈πå®πÀ¡¥

  °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 5

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫ªí≠À“®“° ∂“π°“√≥åμàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

 ∂“π°“√≥å

ÕÕ¡‡ªìππ—°‡√’¬π™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 1 ™Õ∫¢’Ë√∂®—°√¬“π‡≈àπ

«—πÀπ÷Ëß‡∏Õ‰¥âªíòπ√∂®—°√¬“π¢÷Èπ –æ“π‚§âß¥â«¬§«“¡‡√Á« Ÿß ‡æ◊ËÕμâ“π°—∫

·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈° ‡¡◊ËÕ¡“∂÷ß®ÿ¥∑’Ë Ÿß∑’Ë ÿ¥¢Õß –æ“π  ÕÕ¡√Ÿâ ÷°‡Àπ◊ËÕ¬

‡∏Õ®÷ßÀ¬ÿ¥ªíòπ√∂®—°√¬“π·≈â«ª≈àÕ¬„Àâ√∂«‘Ëß‰ª‡Õß‚¥¬‰¡àÕÕ°·√ßªíòπ√∂

®—°√¬“π·μàÕ¬à“ß„¥

æ≈—ßß“π®≈πå  =  0 ®Ÿ≈

æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß

=  3,000  ®Ÿ≈

æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß =  0 ®Ÿ≈

æ≈—ßß“π®≈πå =  3,000 ®Ÿ≈

æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß≈¥≈ß

æ≈—ßß“π®≈πå‡æ‘Ë¡¢÷Èπ

æ≈—ßß“π®≈πå +

æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß

=  3,000 ®Ÿ≈

æ≈—ßß“π®≈πå +

æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß

=  3,000 ®Ÿ≈

æ≈—ßß“π®≈πå +

æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß

=  3,000 ®Ÿ≈

√Ÿª∑’Ë 5.6 º≈√«¡¢Õßæ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß°—∫æ≈—ßß“π®≈πå§ß∑’Ë∑ÿ°√–¬–

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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√Ÿª∑’Ë 5.7 °“√‡ª≈’Ë¬π√Ÿª¢Õßæ≈—ßß“π®“°· ßÕ“∑‘μ¬å

∂à“π πÈ”¡—π‡∫π´‘π øóπ ªî‚μ√‡≈’¬¡ ∂à“πÀ‘π

1. ™à«ß„¥‡ªìπ™à«ß∑’ËÕÕ¡ – ¡æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß„Àâ°—∫√∂®—°√¬“π

2. ¢≥–ªíòπ√∂®—°√¬“π¢÷Èπ‡π‘π Ÿß¢Õß –æ“ππ—Èπ ‡æ√“–‡Àμÿ„¥ÕÕ¡®÷ß√Ÿâ ÷°‡Àπ◊ËÕ¬¡“°°«à“¢≥–ªíòπ

√∂®—°√¬“π∫πæ◊Èπ√“∫

3. ™à«ß„¥‡ªìπ™à«ß∑’Ë√∂®—°√¬“π‡°‘¥æ≈—ßß“π®≈πå¢÷Èπ

4. ≥ μ”·Àπàß„¥∑’Ë√∂®—°√¬“π¡’§à“æ≈—ßß“π®≈πå‡ªìπ»Ÿπ¬å

5. ¢≥–∑’ËÕÕ¡ª≈àÕ¬„Àâ√∂®—°√¬“π«‘Ëß≈ß®“° –æ“π‰¥â‡Õßπ—Èπ  ‡°‘¥§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßæ≈—ßß“π»—°¬å

‚πâ¡∂à«ß°—∫æ≈—ßß“π®≈πåÕ¬à“ß‰√

2.3 °Æ°“√Õπÿ√—°…åæ≈—ßß“π

°Æ°“√Õπÿ√—°…åæ≈—ßß“π°≈à“««à“  çæ≈—ßß“π‰¡à “¡“√∂ √â“ß¢÷Èπ„À¡àÀ√◊Õ∑”„Àâ Ÿ≠À“¬‰ª‰¥â ·μàæ≈—ßß“π

 “¡“√∂‡°‘¥°“√∂à“¬‚Õπ√–À«à“ß«—μ∂ÿ¥â«¬°—π‰¥â À√◊Õ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π√Ÿªæ≈—ßß“π‰¥âπ—Ëπ‡Õßé „π°“√π”æ≈—ßß“π

‰ª„™âª√–‚¬™πå®÷ßμâÕß§”π÷ß∂÷ßÀ≈—°°“√‡ª≈’Ë¬π√Ÿª¢Õßæ≈—ßß“πÕ¬à“ß§ÿâ¡§à“ π—°‡√’¬π®–‰¥â»÷°…“°“√‡ª≈’Ë¬π√Ÿª

æ≈—ßß“π®“°μ—«Õ¬à“ßμàÕ‰ªπ’È

1. °“√‡ª≈’Ë¬π√Ÿª¢Õßæ≈—ßß“π®“°¥«ßÕ“∑‘μ¬å ¥«ßÕ“∑‘μ¬å‡ªìπμâπ°”‡π‘¥¢Õßæ≈—ßß“πμà“ßÊ „π‚≈°

‚¥¬°“√‡ª≈’Ë¬πæ≈—ßß“π· ßÕ“∑‘μ¬å‡ªìπæ≈—ßß“π‡§¡’ ·≈â«‡°Á∫ – ¡‰«â„π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß™π‘¥μà“ßÊ ‰¥â·°à øóπ ∂à“π πÈ”¡—π

∂à“πÀ‘π À‘ππÈ”¡—π ·≈–·°ä ∏√√¡™“μ‘ ‡¡◊ËÕπ”‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß‡À≈à“π’È ‰ª‡º“‰À¡â æ≈—ßß“π‡§¡’®–‡ª≈’Ë¬π‡ªìπæ≈—ßß“π

§«“¡√âÕπ·≈–æ≈—ßß“π· ßμàÕ‰ª

æ≈—ßß“π· ßÕ“∑‘μ¬å → æ≈—ßß“π‡§¡’ → æ≈—ßß“π§«“¡√âÕπ·≈–æ≈—ßß“π· ß
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√Ÿª∑’Ë 5.7 °“√‡ª≈’Ë¬π√Ÿª¢Õßæ≈—ßß“π®“°· ßÕ“∑‘μ¬å

∂à“π πÈ”¡—π‡∫π´‘π øóπ ªî‚μ√‡≈’¬¡ ∂à“πÀ‘π

1. ™à«ß„¥‡ªìπ™à«ß∑’ËÕÕ¡ – ¡æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß„Àâ°—∫√∂®—°√¬“π

2. ¢≥–ªíòπ√∂®—°√¬“π¢÷Èπ‡π‘π Ÿß¢Õß –æ“ππ—Èπ ‡æ√“–‡Àμÿ„¥ÕÕ¡®÷ß√Ÿâ ÷°‡Àπ◊ËÕ¬¡“°°«à“¢≥–ªíòπ

√∂®—°√¬“π∫πæ◊Èπ√“∫

3. ™à«ß„¥‡ªìπ™à«ß∑’Ë√∂®—°√¬“π‡°‘¥æ≈—ßß“π®≈πå¢÷Èπ

4. ≥ μ”·Àπàß„¥∑’Ë√∂®—°√¬“π¡’§à“æ≈—ßß“π®≈πå‡ªìπ»Ÿπ¬å

5. ¢≥–∑’ËÕÕ¡ª≈àÕ¬„Àâ√∂®—°√¬“π«‘Ëß≈ß®“° –æ“π‰¥â‡Õßπ—Èπ  ‡°‘¥§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßæ≈—ßß“π»—°¬å

‚πâ¡∂à«ß°—∫æ≈—ßß“π®≈πåÕ¬à“ß‰√

2.3 °Æ°“√Õπÿ√—°…åæ≈—ßß“π

°Æ°“√Õπÿ√—°…åæ≈—ßß“π°≈à“««à“  çæ≈—ßß“π‰¡à “¡“√∂ √â“ß¢÷Èπ„À¡àÀ√◊Õ∑”„Àâ Ÿ≠À“¬‰ª‰¥â ·μàæ≈—ßß“π

 “¡“√∂‡°‘¥°“√∂à“¬‚Õπ√–À«à“ß«—μ∂ÿ¥â«¬°—π‰¥â À√◊Õ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π√Ÿªæ≈—ßß“π‰¥âπ—Ëπ‡Õßé „π°“√π”æ≈—ßß“π

‰ª„™âª√–‚¬™πå®÷ßμâÕß§”π÷ß∂÷ßÀ≈—°°“√‡ª≈’Ë¬π√Ÿª¢Õßæ≈—ßß“πÕ¬à“ß§ÿâ¡§à“ π—°‡√’¬π®–‰¥â»÷°…“°“√‡ª≈’Ë¬π√Ÿª

æ≈—ßß“π®“°μ—«Õ¬à“ßμàÕ‰ªπ’È

1. °“√‡ª≈’Ë¬π√Ÿª¢Õßæ≈—ßß“π®“°¥«ßÕ“∑‘μ¬å ¥«ßÕ“∑‘μ¬å‡ªìπμâπ°”‡π‘¥¢Õßæ≈—ßß“πμà“ßÊ „π‚≈°

‚¥¬°“√‡ª≈’Ë¬πæ≈—ßß“π· ßÕ“∑‘μ¬å‡ªìπæ≈—ßß“π‡§¡’ ·≈â«‡°Á∫ – ¡‰«â„π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß™π‘¥μà“ßÊ ‰¥â·°à øóπ ∂à“π πÈ”¡—π

∂à“πÀ‘π À‘ππÈ”¡—π ·≈–·°ä ∏√√¡™“μ‘ ‡¡◊ËÕπ”‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß‡À≈à“π’È ‰ª‡º“‰À¡â æ≈—ßß“π‡§¡’®–‡ª≈’Ë¬π‡ªìπæ≈—ßß“π

§«“¡√âÕπ·≈–æ≈—ßß“π· ßμàÕ‰ª

æ≈—ßß“π· ßÕ“∑‘μ¬å → æ≈—ßß“π‡§¡’ → æ≈—ßß“π§«“¡√âÕπ·≈–æ≈—ßß“π· ß
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πÕ°®“°π’Èæ≈—ßß“π· ßÕ“∑‘μ¬å¬—ß “¡“√∂‡ª≈’Ë¬π√Ÿª‡ªìπæ≈—ßß“π‰øøÑ“‰¥â ‚¥¬Õ“»—¬Õÿª°√≥å∑’Ë‡√’¬°«à“

‡´≈≈å ÿ√‘¬– (solar cell)

2. °“√‡ª≈’Ë¬π√Ÿª¢Õßæ≈—ßß“π‰øøÑ“ æ≈—ßß“π®≈πå®“°πÈ”∑’Ë ‰À≈®“°‡¢◊ËÕπ°—ÈππÈ” “¡“√∂π”‰ª„™â„π

°“√º≈‘μ°√–· ‰øøÑ“‰¥â ‚¥¬Õ“»—¬Õÿª°√≥å∑’Ë‡√’¬°«à“ ‰¥π“‚¡ ‡¡◊ËÕπ”°√–· ‰øøÑ“‰ª„™â°—∫‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“

™π‘¥μà“ßÊ æ≈—ßß“π‰øøÑ“°Á®–‡ª≈’Ë¬π‡ªìπæ≈—ßß“π√ŸªÕ◊ËπÊ μàÕ‰ª

æ≈—ßß“π‰øøÑ“ → æ≈—ßß“π§«“¡√âÕπ ‡™àπ ‡μ“√’¥

æ≈—ßß“π‰øøÑ“ → æ≈—ßß“π· ß ‡™àπ À≈Õ¥‰øøÑ“

æ≈—ßß“π‰øøÑ“ → æ≈—ßß“π‡ ’¬ß ‡™àπ «‘∑¬ÿ

æ≈—ßß“π‰øøÑ“ → æ≈—ßß“π°≈ ‡™àπ æ—¥≈¡

‡√“ “¡“√∂π”°Æ°“√Õπÿ√—°…åæ≈—ßß“π‰ª„™âª√–‚¬™πå„π™’«‘μª√–®”«—π‰¥â¥—ßπ’È

1. °“√§¡π“§¡∑“ßÕ“°“» °“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë·≈–°“√¢÷Èπ≈ß¢Õß‡§√◊ËÕß∫‘π

®–‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√≈¥√–¥—∫À√◊Õ‡æ‘Ë¡√–¥—∫§«“¡ Ÿß¢Õß‡§√◊ËÕß∫‘π

2. √–∫∫°“√®à“¬πÈ”ª√–ª“‰ªμ“¡∫â“π‡√◊Õπ  ®–ª≈àÕ¬πÈ”®“°∂—ßæ—°πÈ” ´÷Ëßμ—ÈßÕ¬Ÿà„π√–¥—∫ Ÿß„Àâ

‰À≈®“°∑’Ë Ÿß≈ß Ÿà∑’ËμË”°«à“μ“¡·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°

3. °“√‡°Á∫°—°πÈ”„πÕà“ß‡°Á∫πÈ” ‡æ◊ËÕ√–∫“¬πÈ”‰ª Ÿà∑âÕß∑’Ë∑’Ë∑”°“√‡°…μ√„π¬“¡¢“¥·§≈ππÈ”

4. °“√∑”ß“π¢Õß≈‘øμå  ´÷Ëß„™â¢π≈”‡≈’¬ß§π·≈– ‘Ëß¢Õß¢÷Èπ≈ß„πμ÷° ŸßÊ

5. °√–‡™â“‰øøÑ“ ́ ÷Ëß„™â¢â“¡·¡àπÈ” „™â‡¥‘π∑“ß√–À«à“ß

Õ“§“√ π—Ëßæ—°ºàÕπ™¡∑‘«∑—»πå„π «π πÿ° À√◊Õ¢÷Èπ∑’Ë Ÿß

6. °“√∑”ß“π¢Õß‡§√◊ËÕß‡≈àπμà“ßÊ „π «π πÿ° ‡™àπ

√∂‰ø‡À“–μ’≈—ß°“  ‡√◊Õ‰«°‘Èß  ™‘ß™â“ «√√§å

7. °“√„™âæ≈—ßß“ππÈ”®“°‡¢◊ËÕπ°—°‡°Á∫πÈ”„π°“√º≈‘μ

°√–· ‰øøÑ“ ‚¥¬π”æ≈—ßß“ππÈ”‰ªÀ¡ÿπ‰¥π“‚¡‡æ◊ËÕº≈‘μ°√–· 

‰øøÑ“ àß‰ª„™âμ“¡∫â“π‡√◊Õπ  ‡™àπ  ‡¢◊ËÕπ¿Ÿ¡‘æ≈ ®—ßÀ«—¥μ“°
√Ÿª∑’Ë 5.8 °√–‡™â“‰øøÑ“
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  °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 6

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡®“° ∂“π°“√≥åμàÕ‰ªπ’È

 ∂“π°“√≥å∑’Ë 1

§ÿ≥°‘Í°°≈—∫®“°∑’Ë∑”ß“π¡“∂÷ß∫â“π„πμÕπ§Ë”  ‡¡◊ËÕ‡¢â“∫â“π‰¥â‡ªî¥‰ø‡æ◊ËÕ„Àâ∫â“π «à“ß ·≈â«‡¥‘π

‰ª‡ªî¥æ—¥≈¡·≈–‚∑√∑—»πå ®“°π—Èπ¡“πÕπ∫π‚´ø“μ—«¬“«‡æ◊ËÕ¥Ÿ¢à“«¿“§§Ë”ª√–®”«—π ¢≥–‡Õ◊ÈÕ¡¡◊Õ‰ª

À¬‘∫√’‚¡μ‚∑√∑—»πå´÷Ëß«“ßÕ¬Ÿà∫π‚μä– √’‚¡μ‡°‘¥À≈ÿ¥¡◊Õæ≈—¥μ°≈ß∫πæ◊ÈπÀâÕß

®“° ∂“π°“√≥å∑’Ë°”Àπ¥„Àâ °“√∑”°‘®°√√¡¢Õß°‘Í°¡’°“√‡ª≈’Ë¬π√Ÿªæ≈—ßß“πÕ¬à“ß‰√∫â“ß

 ∂“π°“√≥å∑’Ë 2

∂â“π—°‡√’¬π‰ª‡∑’Ë¬« «π πÿ°  π—°‡√’¬π®–‰¥â‡≈àπ‡§√◊ËÕß‡≈àπ„¥∫â“ß∑’Ë¡’°“√‡ª≈’Ë¬π√Ÿª¢Õßæ≈—ßß“π

√–À«à“ßæ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß°—∫æ≈—ßß“π®≈πå

?

·∫∫∑¥ Õ∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬πª√–®”Àπà«¬

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. °“√‡°‘¥ß“πÀ¡“¬∂÷ßÕ–‰√ ®ß¬°μ—«Õ¬à“ß¢Õß°“√‡°‘¥ß“π¡“ 3 μ—«Õ¬à“ß

2. æ≈—ßß“π§◊ÕÕ–‰√ ®ß¬°μ—«Õ¬à“ßæ≈—ßß“π¡“ 5 ™π‘¥

3. ¢≥–«—μ∂ÿμ°®“°∑’Ë Ÿß §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßæ≈—ßß“π®≈πå°—∫æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß‡ªìπÕ¬à“ß‰√

®ß¬°μ—«Õ¬à“ß„Àâ‡ÀÁπ®√‘ß

4. ‡§√◊ËÕß‡≈àπ ‰≈‡¥Õ√å∑’Ë «ππÈ”„™âÀ≈—°°“√¢Õß‡√◊ËÕß„¥ ·≈–°“√‡≈àπ ‰≈‡¥Õ√å„π√–¥—∫ Ÿß°—∫√–¥—∫μË”

¡’§«“¡·μ°μà“ß°—πÕ¬à“ß‰√

5. πÈ”∑’ËÕ¬Ÿà„π∂—ßª√–ª“‚¥¬∑’Ë¬—ß‰¡à®à“¬‰ªμ“¡∫â“π‡√◊Õπ¡’§à“¢Õßæ≈—ßß“π®≈πå°—∫æ≈—ßß“π»—°¬å‡ªìπÕ¬à“ß‰√
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  °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 6

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡®“° ∂“π°“√≥åμàÕ‰ªπ’È

 ∂“π°“√≥å∑’Ë 1

§ÿ≥°‘Í°°≈—∫®“°∑’Ë∑”ß“π¡“∂÷ß∫â“π„πμÕπ§Ë”  ‡¡◊ËÕ‡¢â“∫â“π‰¥â‡ªî¥‰ø‡æ◊ËÕ„Àâ∫â“π «à“ß ·≈â«‡¥‘π

‰ª‡ªî¥æ—¥≈¡·≈–‚∑√∑—»πå ®“°π—Èπ¡“πÕπ∫π‚´ø“μ—«¬“«‡æ◊ËÕ¥Ÿ¢à“«¿“§§Ë”ª√–®”«—π ¢≥–‡Õ◊ÈÕ¡¡◊Õ‰ª

À¬‘∫√’‚¡μ‚∑√∑—»πå´÷Ëß«“ßÕ¬Ÿà∫π‚μä– √’‚¡μ‡°‘¥À≈ÿ¥¡◊Õæ≈—¥μ°≈ß∫πæ◊ÈπÀâÕß

®“° ∂“π°“√≥å∑’Ë°”Àπ¥„Àâ °“√∑”°‘®°√√¡¢Õß°‘Í°¡’°“√‡ª≈’Ë¬π√Ÿªæ≈—ßß“πÕ¬à“ß‰√∫â“ß

 ∂“π°“√≥å∑’Ë 2

∂â“π—°‡√’¬π‰ª‡∑’Ë¬« «π πÿ°  π—°‡√’¬π®–‰¥â‡≈àπ‡§√◊ËÕß‡≈àπ„¥∫â“ß∑’Ë¡’°“√‡ª≈’Ë¬π√Ÿª¢Õßæ≈—ßß“π

√–À«à“ßæ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß°—∫æ≈—ßß“π®≈πå

?

·∫∫∑¥ Õ∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬πª√–®”Àπà«¬

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. °“√‡°‘¥ß“πÀ¡“¬∂÷ßÕ–‰√ ®ß¬°μ—«Õ¬à“ß¢Õß°“√‡°‘¥ß“π¡“ 3 μ—«Õ¬à“ß

2. æ≈—ßß“π§◊ÕÕ–‰√ ®ß¬°μ—«Õ¬à“ßæ≈—ßß“π¡“ 5 ™π‘¥

3. ¢≥–«—μ∂ÿμ°®“°∑’Ë Ÿß §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßæ≈—ßß“π®≈πå°—∫æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß‡ªìπÕ¬à“ß‰√

®ß¬°μ—«Õ¬à“ß„Àâ‡ÀÁπ®√‘ß

4. ‡§√◊ËÕß‡≈àπ ‰≈‡¥Õ√å∑’Ë «ππÈ”„™âÀ≈—°°“√¢Õß‡√◊ËÕß„¥ ·≈–°“√‡≈àπ ‰≈‡¥Õ√å„π√–¥—∫ Ÿß°—∫√–¥—∫μË”

¡’§«“¡·μ°μà“ß°—πÕ¬à“ß‰√

5. πÈ”∑’ËÕ¬Ÿà„π∂—ßª√–ª“‚¥¬∑’Ë¬—ß‰¡à®à“¬‰ªμ“¡∫â“π‡√◊Õπ¡’§à“¢Õßæ≈—ßß“π®≈πå°—∫æ≈—ßß“π»—°¬å‡ªìπÕ¬à“ß‰√

เฉลย
กิจกรรมที่	5.1	

ตัวอย่ำงผลกำรทดลอง

จ�ำนวนถุงทรำย

(ถุง)

แรงที่ใช้ดึงถุงทรำย

(นิวตัน)

ระยะทำงที่ถุงทรำยเคลื่อนที่	

(เมตร)

งำนที่ได้

แรง3ระยะทำง

(นิวตัน-เมตร)

1

1

2

2

2

4

0.5

1.0

0.5

230.5 = 1

231.0 = 2

430.5 = 2

ค�ำถำมท้ำยกิจกรรม

	 1.	การออกแรงลากถุงทราย	1	ถุง	ด้วยเครื่องชั่งสปริงให้ได้ระยะทาง	0.5	เมตร	และ	1	เมตร	จะต้องออกแรง

เท่ากัน

	 2.	งานที่ได้จากการลากถุงทราย	1	ถุง	ในระยะทาง	0.5	เมตร	และ	1	เมตรได้งานต่างกัน	ค่าของงานที่ได้เป็น	1	

จูล	และ	2	จูล	ตามล�าดับ

	 3.	เมื่อเพิ่มจ�านวนถุงทรายเป็น	2	ถุง	จะออกแรงดึงต่างจาก	1	ถุง	การดึงถุงทราย	1	ถุงออกแรง	2	นิวตัน	ส่วน

การดึงถุงทราย	2	ถุงออกแรง	4	นิวตัน

	 4.	งานที่ได้จากการออกแรงดึงถุงทราย	2	ถุง	ใน	ระยะทาง	0.5	เมตร	เท่ากับ	2	จูล

	 5.	งานที่ได้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแรงที่กระท�าต่อวัตถุและระยะทางในการเคลื่อนที่ของวัตถุ

กิจกรรมตรวจสอบควำมเข้ำใจ	1

	 1.	เมื่อออกแรงกระท�าต่อวัตถุจะไม่เกิดงานเสมอไป	ถ้าออกแรงแล้ววัตถุไม่เคลื่อนที่จะไม่เกิดงาน

	 2.	ทุกครั้งที่ได้งานเกิดขึ้นจะต้องมีแรงมากระท�าต่อวัตถุเสมอ

	 3.	เมื่อออกแรงดันรถยนต์ไปตามแนวราบ	แต่รถยนต์ไม่เคลื่อนที่	แสดงว่าไม่เกิดงาน

	 4.	ออกแรงหิ้วถังน�้าเดินไปในแนวราบเพื่อน�าไปรดต้นไม้ในระยะทาง	3	เมตร	ไม่ได้งานเพราะแนวแรงที่กระท�า

ตั้งฉากกับระยะทางในการเคลื่อนที่ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกับแรงที่ออก

	 5.	การที่นักเรียนนั่งอ่านหนังสือที่โต๊ะไม่ได้งาน	เพราะระยะทางเป็นศูนย์

กิจกรรมตรวจสอบควำมเข้ำใจ	2

	 1.	นักเรียนออกแรง	10	นิวตัน	หิ้วกระเป๋าขึ้นบันไดไปเรียนที่ชั้นสองอยู่สูง	5	เมตร

	 	 	 งาน		 =		 แรง	(N)3ระยะทาง	(m)

	 	 	 งานที่เกิดขึ้น		 =		 1035			=		50		N.m

	 	 	 หรือ				 =			50		J

	 2.		สุดายกของจากพื้นหนัก	15	นิวตัน	น�าไปวางบนโต๊สูงจากพื้น	0.80	เมตร		 

	 	 	 งานที่สุดาท�า		 =		 แรง	(N)3ระยะทาง	(m)

     =  1530.80		=	12		N.m

	 	 		 หรือ	 =		 12		J

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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	 3.	นักเรียนออกแรงลากโต๊ะ	50	นิวตัน	ลากโต๊ะไปได้ไกล	120	เซนติเมตร	เท่ากับ	1.2	เมตร

	 	 	 งานที่นักเรียนลากโต๊ะได้		 =		 แรง	(N)3ระยะทาง	(m)

    =  5031.2

	 	 	 	 =		 6	N.m

	 	 	 หรือ		 =		 6		J

	 4.	จากรูป	ให้	W		หมายถึงงาน

   

	 	 	 W			=		 30312.5

	 	 	 	 =	 375		N.m

	 	 	 หรือ	 =	 375		J

	 5.	จากรูป

	 	 	 	 แรงยกวัตถุ	 =		 50		N

	 	 	 	 ยกขึ้นสูง	 =	 165	cm		=	1.65	m

	 	 	 	 งานที่เกิดจากการแยกวัตถุ

                   = 5031.65 

										 	 	 =	 82.5	N.m

				 	 	 	 หรือ	 =	 82.5	J

 

กิจกรรมตรวจสอบควำมเข้ำใจ	3

	 1.	เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสง

	 2.	เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงและพลังงานเสียง

	 3.	พลังงานแสง

	 4.	พลังงานแสง

กิจกรรมที่	5.2

ตัวอย่ำงผลกำรทดลอง

กำรทดลอง

ผลกำรสังเกตลักษณะผิวหน้ำของดินน�้ำมัน
ชนิดของวัสดุ

ระดับควำมสูง	

(cm)

ลูกแก้ว

ลูกแก้ว

ลูกเหล็ก

25

50

25

ลูกแก้วกดผิวหน้าของดินน�้ามันยุบตัวลงไป

ลูกแก้วกดผิวหน้าของดินน�้ามันยุบตัวลงไปมากกว่าครั้งแรก

ลูกเหล็กกดผิวหน้าของดินน�้ามันให้ยุบตัวลงไปมากที่สุด

วัตถุ	F	=		XN	

30	N F

12.5	m

50	N

165	cm

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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ค�ำถำมท้ำยกิจกรรม

	 1.	 ลูกแก้วที่มีขนาดเท่ากัน	 เม่ือปล่อยให้ตกลงมาในระดับความสูงต่างกันจะมีค่าพลังงานต่างกัน	 สังเกตได้จาก

ส่วนที่จมลงในดินน�้ามันต่างกัน

	 2.	ลูกแก้วขนาดต่างกัน	เมื่อปล่อยให้ตกลงมาในระยะความสูงเท่ากันจะมีค่าพลังงานต่างกัน	สังเกตได้จากส่วน

ของลูกแก้วที่จมลงในดินน�้ามันต่างกัน

	 3.	เมื่อปล่อยมือ	ลูกแก้วจะตกลงสู่พื้นที่มีก้อนดินน�้ามันรองรับ	เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก

	 4.	ขณะที่ลูกแก้วตกลงสู่ดินน�้ามัน	มวลของลูกแก้วไม่เปลี่ยนแปลง

	 5.	ค่าพลังงานศักย์โน้มถ่วงของวัตถุมีความสัมพันธ์กับมวลของวัตถุและระยะทางระหว่างผิวโลกถึงวัตถุ

กิจกรรมตรวจสอบควำมเข้ำใจ	4

	 1.	ผลมะม่วงสุกที่หล่นจากต้น	ณ	ต�าแหน่งที่	2	เกิดความเสียหายและรอยช�้ามากที่สุด	เนื่องจาก	สะสมพลังงาน

ศักย์โน้มถ่วงไว้มากกว่าต�าแหน่งที่	1

	 2.	 เครื่องบินท่ีบินอยู่ในอากาศ	 เมื่อเครื่องยนต์เกิดขัดข้องจนท�างานไม่ได้	 เครื่องบินจะหยุดและตกลงสู่ผิวโลก

ด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก

	 3.	น�้าในอ่างเก็บน�้าเหนือเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรี	มีพลังงานศักย์โน้มถ่วง

	 4.	น�้าในแม่น�้าล�าคลองไหลจากต้นสายน�้าไปสู่ปลาย	ทางของสายน�้าได้ด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก

	 5.	การต้ังถงัน�า้ประปาของหมูบ้่านจ�าเป็นต้องตัง้ถงัน�า้ให้มรีะดบัสงูจากผิวโลกมากนัน้	เพ่ือให้น�า้ไหลแรง	เน่ืองจาก

มีค่าพลังงานศักย์โน้มถ่วงมากและจ่ายน�้าไปได้ไกล

กิจกรรมตรวจสอบควำมเข้ำใจ	5

	 1.	เมื่อขึ้นไปอยู่บนเนินสูงสุดของสะพานจะมีค่าพลังงานศักย์โน้มถ่วงสูงสุด

	 2.	 ขณะที่ออมถีบรถจักรยานขึ้นเนินสูงบนสะพานจะเหน่ือยมากกว่าถีบรถจักรยานบนพื้นราบเน่ืองจากต้อง

ออกแรงต้านกับแรงโน้มถ่วงของโลก	เพื่อสะสมพลังงานศักย์

	 3.	 ช่วงที่รถจักรยานเกิดพลังงานจลน์	 คือ	 รถจักรยาน	 เคล่ือนท่ีลงจากเนินสูงของสะพานเองโดยที่ออม	 ไม่ได้

ออกแรงถีบที่บันไดรถ

	 4.	ณ	ต�าแหน่งเนินสูงสุดของสะพาน	รถจักรยานจะมีค่าพลังงานจลน์เป็นศูนย์

	 5.	ขณะทีอ่อมปลอ่ยให้รถจักรยานว่ิงลงจากสะพานเองนัน้	คา่พลงังานศกัยโ์นม้ถว่งจะลดลงและคา่พลงังานจลน์

จะเพิ่มขึ้น

กิจกรรมตรวจสอบควำมเข้ำใจ	6

สถำนกำรณ์ที่	1

	 1.	เปิดไฟ	การเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสง	

	 2.	เปิดพัดลม	การเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล

	 3.	เปิดโทรทัศน์	การเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นภาพและเสียง

	 4.	รีโหมดหล่น	การเปลี่ยนรูปพลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นพลังงานจลน์

สถำนกำรณ์ที่	2		 

	 การไปเที่ยวสวนสนุก	 เครื่องเล่นที่ใช้หลักการเปลี่ยนพลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นพลังงานจลน์	 เช่น	 เรือไวกิ้ง	

เรือซุง	รถไฟเหาะตีลังกา

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนประจ�ำหน่วย
	 1.	การเกิดงาน	หมายถึง	การออกแรงให้วัตถุเคลื่อนที่ไปทางเดียวกับที่ออกแรงกระท�าต่อวัตถุ	เช่น	การยกของ

จากพื้นวางบนโต๊ะ	และการลากกระเป๋าเดินทางที่มีล้อไปตามถนน	และการดันรถจักรยานยนต์ไปด้านหน้า

	 2.	พลังงาน	 คือ	 สิ่งที่สามารถท�าให้เกิดงานได้	 ตัวอย่างเช่น	พลังงานไฟฟ้า	 พลังงานความร้อน	พลังงานแสง	

พลังงานเสียง	และพลังงานกล

	 3.	ขณะวัตถุตกจากที่สูงน้ันมีความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานจลน์กับพลังงานศักย์คือ	 พลังงานจลน์จะเพ่ิมขึ้น

ขณะเดียวกันพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะลดลง	เช่น	ผลมะพร้าวแก่หลุดจากขั้วหล่นมาที่พื้น	ขณะผลมะพร้าวติดอยู่กับ

ขั้วมีค่าพลังงานศักย์โน้มถ่วงมากที่สุด	และมีค่าพลังงานจลน์เป็นศูนย์	เมื่อร่วงจากขั้วตกลงถึงพื้น	ค่าพลังงานจลน์

มากที่สุดแล้วค่าพลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นศูนย์

	 4.	เครื่องเล่นสไลเดอร์ใช้หลักการของพลังงานจลน์กับพลังงานศักย์โน้มถ่วง	 ขณะเล่นถ้าข้ึนไปอยู่ต�าแหน่ง

ที่สูงมากเป็นการสะสมพลังงานศักย์โน้มถ่วงมาก	 และมีค่าพลังงานจลน์เป็นศูนย์	 เมื่อร่วงจากข้ัวตกลงสู่พ้ืน	 ค่า

พลังงานจลน์มากที่สุดแล้วค่าพลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นศูนย์

	 5.	น�า้ทีอ่ยูใ่นถงัประปาก่อนจากไปตามบ้านจะมค่ีาพลงังานจลน์เป็นศนูย์และมค่ีาพลงังานศกัย์โน้มถ่วงมากทีสุ่ด

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ

●  ดานความรู

 1.  แรงชนิดตางๆ ที่ควรรูจัก

 2.  แรงเสียดทาน

 3.  โมเมนต

 4.  แรงพยุง

 5.  ความเรง

 6.  ผลของแรงลัพธ

 7.  การเคลื่อนที่แบบตางๆ

●  ดานทักษะกระบวนการ

 1.  การสังเกต

 2.  การจําแนกประเภท

 3.  การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล

 4.  การคํานวณ

 5.  การทดลอง

●  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค

 1.  มีวินัย

 2.  ใฝเรียนรู

 3.  มุงมั่นในการทํางาน

 4. มีจิตสาธารณะ

าระการเรียนรู

 1. ความสามารถในการสืื่อสาร

 2. ความสามารถในการคิด

 3. ความสามารถในการแกปญหา

 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

มรรถนะสําคัญ

 1. สรุปความรูเกี่ยวกับแรงชนิดตางๆ ที่ควรรูจัก

 2. สรุปความรูเกี่ยวกับแรงเสียดทาน

 3. สรุปความรูเกี่ยวกับโมเมนต

 4. สิ่งประดิษฐที่ใชหลักการของโมเมนต

 5. สรุปความรูเกี่ยวกับแรงพยุง

 6. ออกแบบการทดลองเรื่องแรงพยุง

 7. ผังมโนทัศนเกี่ยวกับความเรง ความหนวง

   และการตกแบบอิสระ

 8. สรุปความรูเกี่ยวกับผลของแรงลัพธ

 9. สรุปความรูเกี่ยวกับผลของแรงที่ทําใหวัตถุ

  เคลื่อนที่แบบตางๆ

 10. บอรดความรูเกี่ยบกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ

  ในแนวเสนตรง การเคลื่อนที่แบบวงกลม

  และการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล

าระงาน/ชิ้นงานสําคัญ

1. ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและการคิดแกปญหา

2. ทักษะความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ทักษะความคิดสรางสรรคและการแสวงหานวัตกรรม

4.  ทักษะความสามารถในการทํางานเปนทีม

5.  ทักษะการสื่อสารและการทํางานรวมกัน

6.  ทักษะภาวะผูนํา

กษะแหงศตวรรษที่ 21

แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ

6หนวยการเรียนรูที่

ส
ทั

ส

ภ

คูมือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร ม.3
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‡§≈◊ËÕπ∑’Ë·∫∫μà“ßÊ
(¡∞. « 4.2 μ—«™’È«—¥¢âÕ 3)

6. º≈¢Õß·√ß≈—æ∏å
(¡∞. « 4.1 μ—«™’È«—¥¢âÕ 1)

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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1. ·√ß™π‘¥μà“ßÊ ∑’Ë§«√√Ÿâ®—°

π—°‡√’¬π‰¥â∑√“∫·≈â««à“ ·√ß (force) À¡“¬∂÷ß  ‘Ëß∑’Ë ‰ª°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿ·≈â«∑”„Àâ«—μ∂ÿ‡ª≈’Ë¬π√Ÿª√à“ß

À√◊Õ°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‡ª≈’Ë¬π∑‘»∑“ß À√◊ÕÀ¬ÿ¥π‘Ëß ·√ß®÷ß¡’À≈“¬√Ÿª·∫∫ ¥—ßπ’È

1.1 ·√ßμâ“π

·√ßμâ“π (resistance force) À¡“¬∂÷ß ·√ß∑’ËμàÕμâ“π°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ ¡’∑‘»∑“ßμ√ß°—π¢â“¡°—∫

∑‘»∑“ß°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ ∑”„Àâ«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë™â“≈ßÀ√◊ÕÀ¬ÿ¥π‘Ëß ‡™àπ ·√ßμâ“π∑“π¢ÕßÕ“°“»∑’Ë∑”„Àâ«—μ∂ÿ

À≈àπ≈ß Ÿàæ◊Èπ™â“≈ß À√◊Õ·√ß‡ ’¬¥∑“π¢Õßæ◊Èπº‘«∑’Ë∑”„Àâ«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë™â“≈ß ∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡Àπà«ß¢÷Èπ

®“°√Ÿª∑’Ë 6.2 ¡’·√ß°√–∑”°—∫«—μ∂ÿ 2 ·√ß §◊Õ ·√ß¥÷ß«—μ∂ÿÀ√◊Õ·√ß∑’Ë°√–∑”°—∫«—μ∂ÿ  à«π·√ßÕ’°·√ßÀπ÷Ëß

∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ „π∑‘»∑“ßμ√ß°—π¢â“¡°—∫°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë §◊Õ ·√ß‡ ’¬¥∑“π ´÷Ëß„π∑’Ëπ’È°Á§◊Õ ·√ßμâ“π°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

·√ßμâ“π¢ÕßÕ“°“»

√Ÿª∑’Ë 6.1 ·√ßμâ“π¢ÕßÕ“°“»

√Ÿª∑’Ë 6.2 ·√ß‡ ’¬¥∑“π

·√ß¥÷ß«—μ∂ÿ
·√ß‡ ’¬¥∑“ππâÕ¬

·√ß¥÷ß«—μ∂ÿ
·√ß‡ ’¬¥∑“π¡“°

æ◊Èπº‘«‡√’¬∫ ·√ß‡ ’¬¥∑“ππâÕ¬ æ◊Èπº‘«¢√ÿ¢√– ·√ß‡ ’¬¥∑“π¡“°

πÈ”Àπ—°¢Õß§π

A A

1.	ครูทบทวนบทเรียนเรื่อง	 แรงชนิดต่างๆ	 ที่

ควรรู้จัก

2.	ครูเลือกตัวแทนนักเรียนออกมาสาธิตดังนี้

	 -	 ให้นักเรียนออกมาหน้าชั้นเรียน	จากนั้น

	 	 ออกแรงผลักโต๊ะหน้าชั้นเรียน	แล้วถาม

นักเรียนมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง

	 -		 ให้นักเรียนออกมาหน้าชั้นเรียน	 2	 คน		

จากนั้นออกแรงผลักโต๊ะเรียนคนละฝั่ง	

แล้วถามนักเรียนว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

	 1.	 แรงต้าน	(resistance	force)

	 2.	 แรงขนาน	(parallel	force)

	 3.	 แรงดึงในเชือก	(tension	force)

	 4.	 แรงหมุน	(rotational	force)

	 5.	 โมเมนต์	(moment)

	 6.	 แรงสู่ศูนย์กลาง	(centripetal	force)

	 7.	 แรงโน้มถ่วง	(gravitational	force)

	 8.	 แรงกิริยา	(action	force)

	 9.	 แรงปฏิกิริยา	(reaction	force)

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	184-192

2.	ครูอธิบายเกี่ยวกับแรงชนิดต่างๆ	 พร้อม

	 ยกตัวอย่างของแรงแต่ละชนิด

3.	ครูให ้นักเรียนสรุปเป ็นรายงานพร ้อม

	 ยกตัวอย่างรูปประกอบของแรงชนิดต่างๆ

4.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นกัเรยีนหาความรูเ้พ่ิมเตมิเกีย่วกบัแรงชนดิ

ต่างๆ	ทีค่วรรูจ้กั	จาก	www.youtube.com	หรือ	

search	engine	ต่างๆ

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

รายงานสรุปเกี่ยวกับแรงชนิดต่างๆ	 พร้อม				

ยกตัวอย่างรูปประกอบของแรงที่ควรรู้จัก

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
262

IntroductionIntroduction Indesign ICT Innovation

Learning for Life Learning for Global Learning for Metacognition



«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3184

Õ

1. ·√ß™π‘¥μà“ßÊ ∑’Ë§«√√Ÿâ®—°

π—°‡√’¬π‰¥â∑√“∫·≈â««à“ ·√ß (force) À¡“¬∂÷ß  ‘Ëß∑’Ë ‰ª°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿ·≈â«∑”„Àâ«—μ∂ÿ‡ª≈’Ë¬π√Ÿª√à“ß

À√◊Õ°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‡ª≈’Ë¬π∑‘»∑“ß À√◊ÕÀ¬ÿ¥π‘Ëß ·√ß®÷ß¡’À≈“¬√Ÿª·∫∫ ¥—ßπ’È

1.1 ·√ßμâ“π

·√ßμâ“π (resistance force) À¡“¬∂÷ß ·√ß∑’ËμàÕμâ“π°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ ¡’∑‘»∑“ßμ√ß°—π¢â“¡°—∫

∑‘»∑“ß°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ ∑”„Àâ«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë™â“≈ßÀ√◊ÕÀ¬ÿ¥π‘Ëß ‡™àπ ·√ßμâ“π∑“π¢ÕßÕ“°“»∑’Ë∑”„Àâ«—μ∂ÿ

À≈àπ≈ß Ÿàæ◊Èπ™â“≈ß À√◊Õ·√ß‡ ’¬¥∑“π¢Õßæ◊Èπº‘«∑’Ë∑”„Àâ«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë™â“≈ß ∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡Àπà«ß¢÷Èπ

®“°√Ÿª∑’Ë 6.2 ¡’·√ß°√–∑”°—∫«—μ∂ÿ 2 ·√ß §◊Õ ·√ß¥÷ß«—μ∂ÿÀ√◊Õ·√ß∑’Ë°√–∑”°—∫«—μ∂ÿ  à«π·√ßÕ’°·√ßÀπ÷Ëß

∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ „π∑‘»∑“ßμ√ß°—π¢â“¡°—∫°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë §◊Õ ·√ß‡ ’¬¥∑“π ´÷Ëß„π∑’Ëπ’È°Á§◊Õ ·√ßμâ“π°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

·√ßμâ“π¢ÕßÕ“°“»

√Ÿª∑’Ë 6.1 ·√ßμâ“π¢ÕßÕ“°“»

√Ÿª∑’Ë 6.2 ·√ß‡ ’¬¥∑“π

·√ß¥÷ß«—μ∂ÿ
·√ß‡ ’¬¥∑“ππâÕ¬

·√ß¥÷ß«—μ∂ÿ
·√ß‡ ’¬¥∑“π¡“°

æ◊Èπº‘«‡√’¬∫ ·√ß‡ ’¬¥∑“ππâÕ¬ æ◊Èπº‘«¢√ÿ¢√– ·√ß‡ ’¬¥∑“π¡“°

πÈ”Àπ—°¢Õß§π

A A
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F1

F2

F3

F4

√Ÿª∑’Ë 6.3 ·√ß¢π“π

1.2 ·√ß¢π“π

·√ß¢π“π (parallel force) §◊Õ ·√ß∑’Ë¡’∑‘»∑“ß¢π“π°—π Õ“®¡’∑‘»∑“ß‡¥’¬«°—πÀ√◊Õμ√ß¢â“¡°—π°Á ‰¥â

F1 ‡ªìπ·√ß¢π“π∑‘»μ√ß¢â“¡°—∫ F2,   F3 ·≈– F4

F2,  F3 ·≈– F4 §◊Õ·√ß¢π“π∑‘»∑“ß‡¥’¬«°—π

1.3 ·√ß¥÷ß„π‡ âπ‡™◊Õ°

·√ß¥÷ß„π‡ âπ‡™◊Õ° (tension force) ‡ªìπ·√ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π‡ âπ‡™◊Õ°∑’Ë∂Ÿ°¢÷ßμ÷ß ‡æ◊ËÕμâ“π°—∫·√ß°√–∑”

‡π◊ËÕß®“°πÈ”Àπ—°¢Õß«—μ∂ÿ ∂â“·√ß¥÷ß„π‡ âπ‡™◊Õ°πâÕ¬°«à“πÈ”Àπ—°¢Õß«—μ∂ÿ®–∑”„Àâ«—μ∂ÿμ° Ÿàæ◊Èπ ‡ âπ‡™◊Õ°‡ âπ

‡¥’¬«°—π¡’·√ß¥÷ß‡∑à“°—π∑ÿ°®ÿ¥ ∑‘»∑“ß¢Õß·√ßÕ¬Ÿà„π·π«¢Õß‡ âπ‡™◊Õ°

πÈ”Àπ—°«—μ∂ÿ

F1 F2

F3

πÈ”Àπ—°«—μ∂ÿ

·√ß¥÷ß„π‡ âπ‡™◊Õ°

·√ß¥÷ß„π‡ âπ‡™◊Õ°

·√ß‡ ’¬¥∑“π

πÈ”Àπ—°«—μ∂ÿ

√Ÿª∑’Ë 6.4 ·√ß¥÷ß„π‡ âπ‡™◊Õ°

Õ
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®ÿ¥À¡ÿπ

·√ß°√–∑”

æ«ß¡“≈—¬√∂

∑‘»∑“ß¢Õß°“√À¡ÿπ

®ÿ¥À¡ÿπ

√Ÿª∑’Ë 6.5 ·√ßÀ¡ÿπ

1.4 ·√ßÀ¡ÿπ

·√ßÀ¡ÿπ (rotational force) À¡“¬∂÷ß ·√ß∑’Ë°√–∑”„Àâ«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’ËÀ¡ÿπ√Õ∫®ÿ¥À¡ÿπ º≈¢Õß°“√À¡ÿπ

‡√’¬°«à“ ‚¡‡¡πμå (moment) ‡™àπ °“√À¡ÿπæ«ß¡“≈—¬√∂¬πμå °“√ªî¥-‡ªî¥Àπâ“μà“ß

1.5 ·√ß Ÿà»Ÿπ¬å°≈“ß

·√ß Ÿà»Ÿπ¬å°≈“ß (centripetal  force) À¡“¬∂÷ß

·√ß∑’Ë¡’∑‘»∑“ß‡¢â“ Ÿà®ÿ¥»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õß«ß°≈¡À√◊Õ∑√ß°≈¡

‡¡◊ËÕ«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‡ªìπ«ß°≈¡

1.6 ·√ß‚πâ¡∂à«ß

·√ß‚πâ¡∂à«ß (gravitational force) ‡ªìπ·√ß¥÷ß¥Ÿ¥√–À«à“ß¡«≈¢Õß«—μ∂ÿ∑—ÈßÀ≈“¬„π®—°√«“≈ ‡™àπ ·√ß¥÷ß¥Ÿ¥

√–À«à“ß‚≈°°—∫¥«ßÕ“∑‘μ¬å ·√ß¥÷ß¥Ÿ¥√–À«à“ßμ—«‡√“°—∫‚≈° ´÷Ëß‡´Õ√å‰Õ·´° π‘«μ—π (Sir Isaac Newton) ‰¥âμ—Èß

°Æ§«“¡‚πâ¡∂à«ß¥—ßπ’È ç«—μ∂ÿ∑ÿ°™π‘¥¡’·√ß¥÷ß¥Ÿ¥´÷Ëß°—π·≈–°—π ·√ß¥÷ß¥Ÿ¥®–¡“°À√◊ÕπâÕ¬¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫¢π“¥¢Õß¡«≈

·≈–√–¬–Àà“ß√–À«à“ß«—μ∂ÿπ—Èπé

§«“¡‡√Á«

·√ß Ÿà»Ÿπ¬å°≈“ß

√Ÿª∑’Ë 6.6 ·√ß Ÿà»Ÿπ¬å°≈“ß

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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®ÿ¥À¡ÿπ

·√ß°√–∑”

æ«ß¡“≈—¬√∂

∑‘»∑“ß¢Õß°“√À¡ÿπ

®ÿ¥À¡ÿπ

√Ÿª∑’Ë 6.5 ·√ßÀ¡ÿπ

1.4 ·√ßÀ¡ÿπ

·√ßÀ¡ÿπ (rotational force) À¡“¬∂÷ß ·√ß∑’Ë°√–∑”„Àâ«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’ËÀ¡ÿπ√Õ∫®ÿ¥À¡ÿπ º≈¢Õß°“√À¡ÿπ

‡√’¬°«à“ ‚¡‡¡πμå (moment) ‡™àπ °“√À¡ÿπæ«ß¡“≈—¬√∂¬πμå °“√ªî¥-‡ªî¥Àπâ“μà“ß

1.5 ·√ß Ÿà»Ÿπ¬å°≈“ß

·√ß Ÿà»Ÿπ¬å°≈“ß (centripetal  force) À¡“¬∂÷ß

·√ß∑’Ë¡’∑‘»∑“ß‡¢â“ Ÿà®ÿ¥»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õß«ß°≈¡À√◊Õ∑√ß°≈¡

‡¡◊ËÕ«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‡ªìπ«ß°≈¡

1.6 ·√ß‚πâ¡∂à«ß

·√ß‚πâ¡∂à«ß (gravitational force) ‡ªìπ·√ß¥÷ß¥Ÿ¥√–À«à“ß¡«≈¢Õß«—μ∂ÿ∑—ÈßÀ≈“¬„π®—°√«“≈ ‡™àπ ·√ß¥÷ß¥Ÿ¥

√–À«à“ß‚≈°°—∫¥«ßÕ“∑‘μ¬å ·√ß¥÷ß¥Ÿ¥√–À«à“ßμ—«‡√“°—∫‚≈° ´÷Ëß‡´Õ√å‰Õ·´° π‘«μ—π (Sir Isaac Newton) ‰¥âμ—Èß

°Æ§«“¡‚πâ¡∂à«ß¥—ßπ’È ç«—μ∂ÿ∑ÿ°™π‘¥¡’·√ß¥÷ß¥Ÿ¥´÷Ëß°—π·≈–°—π ·√ß¥÷ß¥Ÿ¥®–¡“°À√◊ÕπâÕ¬¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫¢π“¥¢Õß¡«≈

·≈–√–¬–Àà“ß√–À«à“ß«—μ∂ÿπ—Èπé

§«“¡‡√Á«

·√ß Ÿà»Ÿπ¬å°≈“ß

√Ÿª∑’Ë 6.6 ·√ß Ÿà»Ÿπ¬å°≈“ß
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·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈° §◊Õ ·√ß¥÷ß¥Ÿ¥∑’Ë¡«≈¢Õß‚≈°°√–∑”μàÕ¡«≈¢Õß«—μ∂ÿ ‚≈°¡’·√ß¥÷ß¥Ÿ¥«—μ∂ÿ∑ÿ°™π‘¥

‡¢â“ Ÿà„®°≈“ß‚≈°

∂â“«—μ∂ÿÕ¬ŸàÀà“ß®“°®ÿ¥»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õß‚≈°¡“°¢÷Èπ

·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°®–¡’§à“≈¥≈ß ·≈–∂â“«—μ∂ÿ¡’¡«≈¡“°¢÷Èπ

·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°¬‘Ëß¡’§à“¡“°¢÷Èπ ¥—ßπ’È

«—μ∂ÿ∑’Ë¡’¡«≈ 1 °‘‚≈°√—¡ ®–¡’·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°¥÷ß¥Ÿ¥‰¥â¥â«¬·√ß 9.8 π‘«μ—π «—μ∂ÿ∑’Ë¡’¡«≈¡“° ·√ß¥÷ß¥Ÿ¥

¢Õß‚≈°∑’Ë¡’μàÕ«—μ∂ÿπ—Èπ°Á¬‘Ëß¡’§à“¡“°¢÷Èπ ¥—ß√Ÿª∑’Ë 6.8 ·≈– 6.9

‚≈°¥÷ß¥Ÿ¥«—μ∂ÿ¥â«¬·√ß 9.8 π‘«μ—π «—μ∂ÿ¥÷ß¥Ÿ¥‚≈°¥â«¬·√ß 9.8 π‘«μ—π ‡∑à“°—π ·μà¡’∑‘»∑“ßμ√ß°—π¢â“¡

·√ß¥÷ß¥Ÿ¥∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®–¡’§à“‡∑à“°—∫πÈ”Àπ—°¢Õß«—μ∂ÿ §◊Õ 1�9.8 π‘«μ—π

‚≈°¥÷ß¥Ÿ¥∫Õ≈≈Ÿπ¥â«¬·√ß 4,900 π‘«μ—π ∫Õ≈≈Ÿπ¥÷ß¥Ÿ¥‚≈°¥â«¬·√ß 4,900 π‘«μ—π ·√ß¥÷ß¥Ÿ¥√–À«à“ß

«—μ∂ÿ∑—Èß Õß®–¡’§à“‡∑à“°—π·≈–·√ß¥÷ß¥Ÿ¥∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®–¡’§à“‡∑à“°—∫πÈ”Àπ—°¢Õß∫Õ≈≈Ÿπ 500�9.8 π‘«μ—π ‡∑à“°—∫

4,900 π‘«μ—π

‚≈°¡’·√ß‚πâ¡∂à«ßμàÕ«—μ∂ÿ‡∑à“°—∫ 9.8 π‘«μ—πμàÕ°‘‚≈°√—¡ ·μà·√ß‚πâ¡∂à«ß∑’Ë¥«ß®—π∑√å¡’μàÕ«—μ∂ÿ‡∑à“°—∫

1.68  π‘«μ—πμàÕ°‘‚≈°√—¡ ´÷Ëß¡’§à“‡ªìπ 1
5 83.

 ‡∑à“¢Õß·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈° À√◊Õª√–¡“≥ 1
6
 ‡∑à“¢Õß·√ß‚πâ¡∂à«ß

¢Õß‚≈° ¥—ßπ—Èπ∂â“«—μ∂ÿ¡«≈ 50 °‘‚≈°√—¡ ®–∂Ÿ°‚≈°¥÷ß¥Ÿ¥‰¥â¥â«¬·√ß 50�9.8 π‘«μ—π ‡∑à“°—∫ 490 π‘«μ—π «—μ∂ÿπ—Èπ

®–¡’πÈ”Àπ—°‡∑à“°—∫ 490 π‘«μ—π ·μà∂â“«—μ∂ÿπ’ÈÕ¬Ÿà∫π¥«ß®—π∑√å®–∂Ÿ°¥«ß®—π∑√å¥÷ß¥Ÿ¥‰«â¥â«¬·√ß 50�1.68 π‘«μ—π

‡∑à“°—∫ 84 π‘«μ—π «—μ∂ÿ®÷ß¡’πÈ”Àπ—°‡∑à“°—∫ 84 π‘«μ—π ∫π¥«ß®—π∑√å

√Ÿª∑’Ë 6.7 ·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°∑’Ë¡’º≈μàÕ«—μ∂ÿμà“ßÊ

¥«ß®—π∑√å

‚≈°

‡§√◊ËÕß∫‘π

√∂¬πμå

√Ÿª∑’Ë 6.8 ·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°∑’Ë¡’μàÕ«—μ∂ÿ¡«≈ 1 °‘‚≈°√—¡

«—μ∂ÿ  ¡«≈ 1 kg                   ·√ß‚πâ¡∂à«ß 9.8 N

√Ÿª∑’Ë 6.9 ·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°∑’Ë°√–∑”μàÕ∫Õ≈≈Ÿπ
¡«≈ 500 °‘‚≈°√—¡

∫Õ≈≈Ÿπ  ¡«≈ 500 kg ·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°
4,900 N
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°“√μ°¢Õß«—μ∂ÿ·μà≈–™π‘¥≈ß Ÿàæ◊Èπ‚≈° «—μ∂ÿ®–μ°≈ß Ÿàæ◊Èπ¥â«¬

§«“¡‡√àß∑’Ë‡∑à“°—π ·μà∂â“«—μ∂ÿ„¥¡’æ◊Èπ∑’Ëª–∑–¡“°°«à“®–μ°≈ß Ÿàæ◊Èπ

™â“°«à“ ‡π◊ËÕß®“°¡’·√ßμâ“π¢ÕßÕ“°“» ‡™àπ ∂â“∑‘Èß√à¡∑’Ë¬—ß‰¡à°“ß≈ß

®“°Õ“§“√  Ÿß 10 ‡¡μ√ ®–μ°≈ß Ÿàæ◊Èπ‡√Á«°«à“°“√∑‘Èß√à¡∑’Ë°“ß·≈â«

≈ß®“°Õ“§“√ Ÿß 10 ‡¡μ√

º≈¢Õß·√ß‚πâ¡∂à«ß

1. ∑”„Àâ«—μ∂ÿμ°≈ß Ÿàæ◊Èπ‚≈°

2. ∑”„ÀâπÈ”‰À≈®“°∑’Ë Ÿß‰ª Ÿà∑’ËμË” „™â„π°“√º≈‘μ°√–· ‰øøÑ“

3. „™â§”π«≥À“·√ß∑’Ë„™â¬°«—μ∂ÿ¢÷Èπ Ÿà∑’Ë Ÿß ÷́Ëß®–μâÕß„™â·√ß∑’Ë¡’§à“¡“°°«à“·√ß¥÷ß¥Ÿ¥¢Õß‚≈°∑’Ë¡’μàÕ«—μ∂ÿ

π”‰ª √â“ß‡ªìπ≈‘øμå¬°¢Õß

4. „™â √â“ß‡§√◊ËÕß‡≈àπ ‡™àπ °√–¥“π≈◊Ëπ

5. „™â„π°“√°àÕ √â“ß ‡™àπ °“√μÕ°‡ “‡¢Á¡

°‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 1

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. ®ß√–∫ÿ·√ß∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°‘®°√√¡À√◊Õ¿“æμàÕ‰ªπ’È

1.1 „∫‰¡â√à«ß®“°°‘ËßÀ≈àπ≈ß Ÿàæ◊Èπ¥‘π

1.2 ¡“π–¢’Ë√∂®—°√¬“π‰ª∫π∂ππ

1.3 √Ÿª ° ·≈– ¢ ¡’·√ß∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÕ–‰√∫â“ß

1.4 ‡≈àπ°√–¥“πÀ°

Õ“§“√

√à¡°“ß

√à¡Àÿ∫

√Ÿª∑’Ë 6.10 °“√μ°¢Õß√à¡ Ÿàæ◊Èπ‚≈°‡¡◊ËÕ

æ◊Èπ∑’Ëª–∑–μà“ß°—π

(°)  (¢)

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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°“√μ°¢Õß«—μ∂ÿ·μà≈–™π‘¥≈ß Ÿàæ◊Èπ‚≈° «—μ∂ÿ®–μ°≈ß Ÿàæ◊Èπ¥â«¬

§«“¡‡√àß∑’Ë‡∑à“°—π ·μà∂â“«—μ∂ÿ„¥¡’æ◊Èπ∑’Ëª–∑–¡“°°«à“®–μ°≈ß Ÿàæ◊Èπ

™â“°«à“ ‡π◊ËÕß®“°¡’·√ßμâ“π¢ÕßÕ“°“» ‡™àπ ∂â“∑‘Èß√à¡∑’Ë¬—ß‰¡à°“ß≈ß

®“°Õ“§“√  Ÿß 10 ‡¡μ√ ®–μ°≈ß Ÿàæ◊Èπ‡√Á«°«à“°“√∑‘Èß√à¡∑’Ë°“ß·≈â«

≈ß®“°Õ“§“√ Ÿß 10 ‡¡μ√

º≈¢Õß·√ß‚πâ¡∂à«ß

1. ∑”„Àâ«—μ∂ÿμ°≈ß Ÿàæ◊Èπ‚≈°

2. ∑”„ÀâπÈ”‰À≈®“°∑’Ë Ÿß‰ª Ÿà∑’ËμË” „™â„π°“√º≈‘μ°√–· ‰øøÑ“

3. „™â§”π«≥À“·√ß∑’Ë„™â¬°«—μ∂ÿ¢÷Èπ Ÿà∑’Ë Ÿß ÷́Ëß®–μâÕß„™â·√ß∑’Ë¡’§à“¡“°°«à“·√ß¥÷ß¥Ÿ¥¢Õß‚≈°∑’Ë¡’μàÕ«—μ∂ÿ

π”‰ª √â“ß‡ªìπ≈‘øμå¬°¢Õß

4. „™â √â“ß‡§√◊ËÕß‡≈àπ ‡™àπ °√–¥“π≈◊Ëπ

5. „™â„π°“√°àÕ √â“ß ‡™àπ °“√μÕ°‡ “‡¢Á¡

°‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 1

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. ®ß√–∫ÿ·√ß∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°‘®°√√¡À√◊Õ¿“æμàÕ‰ªπ’È

1.1 „∫‰¡â√à«ß®“°°‘ËßÀ≈àπ≈ß Ÿàæ◊Èπ¥‘π

1.2 ¡“π–¢’Ë√∂®—°√¬“π‰ª∫π∂ππ

1.3 √Ÿª ° ·≈– ¢ ¡’·√ß∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÕ–‰√∫â“ß

1.4 ‡≈àπ°√–¥“πÀ°

Õ“§“√

√à¡°“ß

√à¡Àÿ∫

√Ÿª∑’Ë 6.10 °“√μ°¢Õß√à¡ Ÿàæ◊Èπ‚≈°‡¡◊ËÕ

æ◊Èπ∑’Ëª–∑–μà“ß°—π

(°)  (¢)

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 189

1.5 ‡≈àπ™—°‡¬àÕ

1.6 „™â‡™◊Õ°ºŸ°°√–ªÜÕßμ—°πÈ”¢÷Èπ®“°∫àÕ

2. ®ß∑”π“¬°“√μ°≈ß Ÿàæ◊Èπ¢Õß«—μ∂ÿ«à“μ°∂÷ßæ◊Èπ„π‡«≈“‡∑à“°—πÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

2.1 ≈Ÿ°À‘π°—∫°√–¥“…∑’Ëªíôπ‡ªìπ°âÕπ¢π“¥‡∑à“°—∫≈Ÿ°À‘π ‡¡◊ËÕª≈àÕ¬≈ß®“°∑’Ë Ÿß 2 ‡¡μ√ æ√âÕ¡°—π

2.2 ∑“ß¡–æ√â“«°—∫≈Ÿ°¡–æ√â“«À≈àπ®“°μâπæ√âÕ¡°—π

3. ∂â“ “∏‘μ¡’πÈ”Àπ—° 735 π‘«μ—π ®–¡’¡«≈‡∑à“„¥ ·≈–∂â“Õ¬Ÿà∫π¥«ß®—π∑√å®–¡’¡«≈·≈–πÈ”Àπ—°‡∑à“„¥

1.7 ·√ß°‘√‘¬“·≈–·√ßªØ‘°‘√‘¬“

·√ß°‘√‘¬“ (action force) ‡ªìπ·√ß∑’Ë°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿ∑’Ë®ÿ¥„¥®ÿ¥Àπ÷Ëß ·≈â«∑”„Àâ‡°‘¥·√ß∏√√¡™“μ‘∑’Ë«—μ∂ÿ

°√–∑”μÕ∫„π∑‘»∑“ßμ√ß°—π¢â“¡À√◊Õ∑’Ë‡√’¬°«à“ ·√ßªØ‘°‘√‘¬“ (reaction force)

‡´Õ√å‰Õ·´° π‘«μ—π (Sir Isaac Newton) ‰¥âμ—Èß°Æ°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õßπ‘«μ—π ´÷Ëß‡πâπ‡ªìπ°Æ‡°≥±åæ◊Èπ∞“π

¢Õß°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ ´÷Ëß°Æ°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢âÕ∑’Ë 3 °≈à“««à“ ç·√ß°‘√‘¬“∑ÿ°·√ß®–∑”„Àâ‡°‘¥·√ßªØ‘°‘√‘¬“∑’Ë¡’

¢π“¥‡∑à“°—π °√–∑”„π∑‘»∑“ßμ√ß°—π¢â“¡‡ ¡Õé

·√ß°‘√‘¬“  =  ·√ßªØ‘°‘√‘¬“

·√ß¥—π¢Õß≈¡∑’ËÕÕ°®“°ª“°≈Ÿ°‚ªÉß®–∑”„Àâ‡°‘¥·√ß¥—π≈Ÿ°‚ªÉß„Àâ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ‰ª„π∑‘»∑“ßμ√ß°—π¢â“¡°—∫

·√ß∑’ËÕÕ°®“°ª“°≈Ÿ°‚ªÉß ‡™àπ‡¥’¬«°—∫·√ß¥÷ß‡™◊Õ°∑’Ë§π¥÷ß‡¢â“¡“®–‡∑à“°—∫·√ß∑’Ë‡™◊Õ°¥÷ß§π°≈—∫‰ª

√Ÿª∑’Ë 6.11 ·√ß°‘√‘¬“·≈–·√ßªØ‘°‘√‘¬“

·√ß°‘√‘¬“ ·√ßªØ‘°‘√‘¬“

·√ß°‘√‘¬“ ·√ßªØ‘°‘√‘¬“

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

°‘®°√√¡∑’Ë 6.1 ·√ß°‘√‘¬“·≈–·√ßªØ‘°‘√‘¬“

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

   ‡æ◊ËÕ»÷°…“·√ß°‘√‘¬“·≈–·√ßªØ‘°‘√‘¬“∑’Ë∑”„Àâ«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

√“¬°“√     ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. ≈Ÿ°‚ªÉß 1 „∫

2. √∂Õ–≈Ÿ¡‘‡π’¬¡ 1 §—π

«‘∏’∑¥≈Õß

1. ÕÕ°·√ßº≈—°√∂Õ–≈Ÿ¡‘‡π’¬¡‡∫“Ê  —ß‡°μ°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

2. ‡ªÉ“≈Ÿ°‚ªÉß„Àâ¡’¢π“¥‚μ‡μÁ¡∑’Ë∫’∫ª“°≈Ÿ°‚ªÉß‰«â ‰¡à„Àâ≈¡ÕÕ°

·≈â«π”‰ªμ‘¥°—∫√∂Õ–≈Ÿ¡‘‡π’¬¡ ¥—ß√Ÿª

3. ª≈àÕ¬¡◊Õ„Àâ≈¡ÕÕ°®“°≈Ÿ°‚ªÉß  —ß‡°μ∑‘»∑“ß·≈–√–¬–∑“ß

∑’Ë√∂‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ∫—π∑÷°º≈

4. ∑¥≈Õß‡™àπ‡¥’¬«°—∫¢âÕ 2 ·≈– 3 ·μà‡ªÉ“≈Ÿ°‚ªÉß„Àâ¡’¢π“¥‡≈Á°≈ß°«à“‡¥‘¡

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß√∂Õ–≈Ÿ¡‘‡π’¬¡

    
¢π“¥¢Õß≈Ÿ°‚ªÉß

   ∑‘»∑“ß       √–¬–∑“ß (m)

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. ‡¡◊ËÕÕÕ°·√ßº≈—°√∂Õ–≈Ÿ¡‘‡π’¬¡ √∂®–‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ª∑‘»∑“ß„¥ ·≈–·√ß∑’Ë∑”„Àâ√∂‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‡√’¬°«à“·√ßÕ–‰√ ·≈–

·√ß∑’Ëæ◊Èπ°√–∑”μàÕ≈âÕ√∂Õ–≈Ÿ¡‘‡π’¬¡‡√’¬°«à“·√ßÕ–‰√

2. ‡¡◊ËÕª≈àÕ¬¡◊Õ„Àâ≈¡ÕÕ°®“°≈Ÿ°‚ªÉß∑’ËÕ¬Ÿà∫π√∂Õ–≈Ÿ¡‘‡π’¬¡

- ·√ß≈¡∑’ËÕÕ°¡“®“°≈Ÿ°‚ªÉß‡√’¬°«à“·√ßÕ–‰√

- √∂Õ–≈Ÿ¡‘‡π’¬¡‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰¥â¥â«¬·√ß∑’Ë‡°‘¥®“° ‘Ëß„¥

	 -	 แรงท่ีมากระท�าต่อวัตถ	ุ เรียกว่า	 แรง

กิริยา	 และแรงท่ีวัตถุโต้ตอบต่อแรงที่มา

กระท�าเรียกว่า	แรงปฏิกิริยา

	 -		กฎข้อที่	3	ของนิวตัน	“ทุกแรงกิริยาจะ

ต้องมแีรงปฏกิิรยิาจะต้องมแีรงปฏกิิรยิาทีม่ี

ขนาดเท่ากันกับทิศทางตรงข้ามกันเสมอ”

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)L

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแรงกิริยาและแรง

ปฏิกริยิา	และการทดลองแรงกิรยิาและแรง

ปฏิกิริยา

ตัวอย่างเว็บไซต์ :

-	 www.slideshare.net/Jiraporn07/ss-

8498041

-	 www.youtube.com	แล้วค้นหา	 “action	

and	reaction”

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L

ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม	

(ตามกลุม่การทดลอง)	เกีย่วกบัแรงกริยิาและ

แรงปฏิกิริยา

-		นักเรียนได้ท�าอะไรบ้าง

-		นักเรียนรู้อะไรบ้าง

-		สิ่งที่นักเรียนต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติมคือ

อะไร	และจะด�าเนินการอย่างไร

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

°‘®°√√¡∑’Ë 6.1 ·√ß°‘√‘¬“·≈–·√ßªØ‘°‘√‘¬“

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

   ‡æ◊ËÕ»÷°…“·√ß°‘√‘¬“·≈–·√ßªØ‘°‘√‘¬“∑’Ë∑”„Àâ«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

√“¬°“√     ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. ≈Ÿ°‚ªÉß 1 „∫

2. √∂Õ–≈Ÿ¡‘‡π’¬¡ 1 §—π

«‘∏’∑¥≈Õß

1. ÕÕ°·√ßº≈—°√∂Õ–≈Ÿ¡‘‡π’¬¡‡∫“Ê  —ß‡°μ°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

2. ‡ªÉ“≈Ÿ°‚ªÉß„Àâ¡’¢π“¥‚μ‡μÁ¡∑’Ë∫’∫ª“°≈Ÿ°‚ªÉß‰«â ‰¡à„Àâ≈¡ÕÕ°

·≈â«π”‰ªμ‘¥°—∫√∂Õ–≈Ÿ¡‘‡π’¬¡ ¥—ß√Ÿª

3. ª≈àÕ¬¡◊Õ„Àâ≈¡ÕÕ°®“°≈Ÿ°‚ªÉß  —ß‡°μ∑‘»∑“ß·≈–√–¬–∑“ß

∑’Ë√∂‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ∫—π∑÷°º≈

4. ∑¥≈Õß‡™àπ‡¥’¬«°—∫¢âÕ 2 ·≈– 3 ·μà‡ªÉ“≈Ÿ°‚ªÉß„Àâ¡’¢π“¥‡≈Á°≈ß°«à“‡¥‘¡

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß√∂Õ–≈Ÿ¡‘‡π’¬¡

    
¢π“¥¢Õß≈Ÿ°‚ªÉß

   ∑‘»∑“ß       √–¬–∑“ß (m)

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. ‡¡◊ËÕÕÕ°·√ßº≈—°√∂Õ–≈Ÿ¡‘‡π’¬¡ √∂®–‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ª∑‘»∑“ß„¥ ·≈–·√ß∑’Ë∑”„Àâ√∂‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‡√’¬°«à“·√ßÕ–‰√ ·≈–

·√ß∑’Ëæ◊Èπ°√–∑”μàÕ≈âÕ√∂Õ–≈Ÿ¡‘‡π’¬¡‡√’¬°«à“·√ßÕ–‰√

2. ‡¡◊ËÕª≈àÕ¬¡◊Õ„Àâ≈¡ÕÕ°®“°≈Ÿ°‚ªÉß∑’ËÕ¬Ÿà∫π√∂Õ–≈Ÿ¡‘‡π’¬¡

- ·√ß≈¡∑’ËÕÕ°¡“®“°≈Ÿ°‚ªÉß‡√’¬°«à“·√ßÕ–‰√

- √∂Õ–≈Ÿ¡‘‡π’¬¡‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰¥â¥â«¬·√ß∑’Ë‡°‘¥®“° ‘Ëß„¥
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- √∂Õ–≈Ÿ¡‘‡π’¬¡‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ª∑“ß∑‘»„¥

- ·√ß∑’Ë∑”„Àâ√∂Õ–≈Ÿ¡‘‡π’¬¡‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‡√’¬°«à“·√ßÕ–‰√

3. ®ß‡¢’¬π√Ÿª· ¥ß∑‘»∑“ß∑’Ë≈¡ÕÕ°®“°≈Ÿ°‚ªÉß·≈–∑‘»∑“ß∑’Ë√∂Õ–≈Ÿ¡‘‡π’¬¡‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

4. ≈Ÿ°‚ªÉß¢π“¥μà“ß°—π∑”„Àâ√∂Õ–≈Ÿ¡‘‡π’¬¡‡§≈◊ËÕπ∑’Ëμà“ß°—πÕ¬à“ß‰√ ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

5. ®“°º≈°“√∑¥≈Õßπ—°‡√’¬π®– √ÿªº≈°“√∑¥≈Õß‰¥âÕ¬à“ß‰√

®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 6.1 æ∫«à“ ‡¡◊ËÕÕÕ°·√ßº≈—°√∂Õ–≈Ÿ¡‘‡π’¬¡ √∂®–‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ª„π∑‘»∑“ß‡¥’¬«°—∫

·√ßº≈—° ·μà·√ß∑’Ëæ◊Èπ°√–∑”μàÕ≈âÕ√∂Õ–≈Ÿ¡‘‡π’¬¡ §◊Õ ·√ß∑’Ëμâ“π°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß≈âÕ√∂Õ–≈Ÿ¡‘‡π’¬¡ ·≈–‡¡◊ËÕπ”

≈Ÿ°‚ªÉß∑’Ë‡ªÉ“Õ“°“»‡¢â“‰ª·≈â«ºŸ°μ‘¥°—∫√∂Õ–≈Ÿ¡‘‡π’¬¡À≈—ß®“°ª≈àÕ¬¡◊Õ„Àâ≈¡ÕÕ°®“°≈Ÿ°‚ªÉß √∂Õ–≈Ÿ¡‘‡π’¬¡

®–‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ‰ª„π∑‘»∑“ßμ√ß°—π¢â“¡°—∫·√ß¥—π¢ÕßÕ“°“»∑’ËæÿàßÕÕ°®“°≈Ÿ°‚ªÉß πÕ°®“°π’È¬—ßæ∫«à“≈Ÿ°‚ªÉß∑’Ë¡’

¢π“¥„À≠à®–¡’·√ß∑’ËæÿàßÕÕ°¡“¡“°°«à“≈Ÿ°‚ªÉß¢π“¥‡≈Á°  —ß‡°μ®“°¢π“¥¢Õß·√ß ¥—ß√Ÿª∑’Ë 6.12

·√ß∑’Ë‡°‘¥®“°Õ“°“»¿“¬„π≈Ÿ°‚ªÉßæàπÕÕ°¡“‡√’¬°«à“ ·√ß°‘√‘¬“  à«π·√ß¢ÕßÕ“°“»¿“¬πÕ°∑’Ë¥—π

≈Ÿ°‚ªÉß„Àâ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‡√’¬°«à“ ·√ßªØ‘°‘√‘¬“

·√ß°‘√‘¬“ (action force) À¡“¬∂÷ß ·√ß∑’Ë°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿ ·≈â«¡’º≈∑”„Àâ«—μ∂ÿ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ

°“√‡§≈◊ËÕπ∑’ËÀ√◊Õ‡ª≈’Ë¬π√Ÿª√à“ß‰ª®“°‡¥‘¡ ‡™àπ ·√ß¥—π∑’ËæÿàßÕÕ°¡“®“°ª“°≈Ÿ°‚ªÉß ·√ß¥—π∑’Ë‡°‘¥®“°‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑’Ë

∂Ÿ°‡º“‰À¡â„πÀâÕß‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ·√ß∑’Ë‰¡â‡∑ππ‘ ∑”μàÕ≈Ÿ°‡∑ππ‘  ·√ß∑’Ë¡◊Õ°¥≈ß∫π‚μä–

·√ßªØ‘°‘√‘¬“ (reaction force) À¡“¬∂÷ß ·√ß∑’Ë°√–∑”®“°«—μ∂ÿ∑’Ë∂Ÿ°·√ß°‘√‘¬“°√–∑” ´÷Ëß®–¡’¢π“¥

‡∑à“°—∫¢π“¥¢Õß·√ß°‘√‘¬“ ·μà¡’∑‘»∑“ßμ√ß°—π¢â“¡ ‡™àπ ·√ß∑’ËÕ“°“»¿“¬πÕ°°√–∑”°—∫≈Ÿ°‚ªÉß ·√ß∑’Ë

≈Ÿ°‡∑ππ‘ °√–∑”μàÕ‰¡â‡∑ππ‘ ¢≥–∑’Ë‰¡â‡∑ππ‘ °√–∑∫≈Ÿ°‡∑ππ‘  ·√ß∑’Ë ‚μä–μâ“π·√ß∑’Ë¡◊Õ°¥≈ß∫π‚μä–

·√ßªØ‘°‘√‘¬“

·√ß°‘√‘¬“

·√ßªØ‘°‘√‘¬“

·√ß°‘√‘¬“

·√ßªØ‘°‘√‘¬“

·√ßªØ‘°‘√‘¬“

√Ÿª∑’Ë 6.12 ≈Ÿ°‚ªÉß¢π“¥„À≠à°«à“®–¡’·√ß°‘√‘¬“·≈–·√ßªØ‘°‘√‘¬“¡“°°«à“≈Ÿ°‚ªÉß¢π“¥‡≈Á°

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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°“√ àß®√«¥

∫—Èß‰ø

μ“√“ß∑’Ë 6.1 °“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ°—∫·√ß°‘√‘¬“·≈–·√ßªØ‘°‘√‘¬“

·√ß°‘√‘¬“°—∫·√ßªØ‘°‘√‘¬“‰¥âπ”¡“„™âª√–‚¬™πå„π™’«‘μª√–®”«—π¥—ßπ’È

§πæ“¬‡√◊Õ

°‘®°√√¡
°“√π”¡“„™âª√–‚¬™πå

·√ß°‘√‘¬“ ·√ßªØ‘°‘√‘¬“

„∫æ“¬∑’Ë¥—ππÈ”‰ª¥â“πÀ≈—ß¢Õß ‡√◊Õ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ª‰¥â¥â«¬·√ß

‡√◊Õ ªØ‘°‘√‘¬“

·√ß¥—π¢Õß‰Õ∑’ËæÿàßÕÕ°®“° ·√ß∑’Ë∑”„Àâ®√«¥‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ª

¥â“π≈à“ß¢Õß®√«¥ „π·π«¥‘Ëßμ√ß°—π¢â“¡°—∫·√ß¥—π

¢Õß‰Õ

‰Õæàπ∑’ËæÿàßÕÕ°∑“ß¥â“πÀ≈—ß ‡§√◊ËÕß∫‘π‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ª¢â“ßÀπâ“

¢Õß‡§√◊ËÕß∫‘π ‰¥â¥â«¬·√ß‚μâμÕ∫

·√ß¥—π∑’Ë‡°‘¥®“°ªØ‘°‘√‘¬“ ·√ß∑’Ë∫—Èß‰ø‡§≈◊ËÕπ¢÷Èπ∫π

°“√‡º“‰À¡â¢Õß “√‡§¡’ ∑âÕßøÑ“

‡§√◊ËÕß∫‘π‰Õæàπ

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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°“√ àß®√«¥

∫—Èß‰ø

μ“√“ß∑’Ë 6.1 °“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ°—∫·√ß°‘√‘¬“·≈–·√ßªØ‘°‘√‘¬“

·√ß°‘√‘¬“°—∫·√ßªØ‘°‘√‘¬“‰¥âπ”¡“„™âª√–‚¬™πå„π™’«‘μª√–®”«—π¥—ßπ’È

§πæ“¬‡√◊Õ

°‘®°√√¡
°“√π”¡“„™âª√–‚¬™πå

·√ß°‘√‘¬“ ·√ßªØ‘°‘√‘¬“

„∫æ“¬∑’Ë¥—ππÈ”‰ª¥â“πÀ≈—ß¢Õß ‡√◊Õ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ª‰¥â¥â«¬·√ß

‡√◊Õ ªØ‘°‘√‘¬“

·√ß¥—π¢Õß‰Õ∑’ËæÿàßÕÕ°®“° ·√ß∑’Ë∑”„Àâ®√«¥‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ª

¥â“π≈à“ß¢Õß®√«¥ „π·π«¥‘Ëßμ√ß°—π¢â“¡°—∫·√ß¥—π

¢Õß‰Õ

‰Õæàπ∑’ËæÿàßÕÕ°∑“ß¥â“πÀ≈—ß ‡§√◊ËÕß∫‘π‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ª¢â“ßÀπâ“

¢Õß‡§√◊ËÕß∫‘π ‰¥â¥â«¬·√ß‚μâμÕ∫

·√ß¥—π∑’Ë‡°‘¥®“°ªØ‘°‘√‘¬“ ·√ß∑’Ë∫—Èß‰ø‡§≈◊ËÕπ¢÷Èπ∫π

°“√‡º“‰À¡â¢Õß “√‡§¡’ ∑âÕßøÑ“

‡§√◊ËÕß∫‘π‰Õæàπ
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«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

·√ß‡ ’¬¥∑“π

·√ß‡ ’¬¥∑“π

«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

√Ÿª∑’Ë 6.13 ·√ß‡ ’¬¥∑“π

°‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 2

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«√–∫ÿ™π‘¥¢Õß·√ß«à“‡ªìπ·√ß°‘√‘¬“À√◊Õ·√ßªØ‘°‘√‘¬“

1. °“√μ’≈Ÿ°‡∑ππ‘  ≈Ÿ°‡∑ππ‘ ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ª‰¥â ‰°≈ 10 ‡¡μ√

2. μ∫≈Ÿ°∫“ ‡°μ∫Õ≈≈ß∫πæ◊Èπ ≈Ÿ°∫“ ‡°μ∫Õ≈°√–¥Õπ¢÷Èπ¡“

3. «“ß°âÕπÀ‘πÀπ—° 2 π‘«μ—π∫π‚μä–

4. μ“°ºâ“Àà¡‰«â∫π√“«μ“°ºâ“

5. ÕÕ°·√ßªÕ°¡–¡à«ß

6. ®√«¥‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢÷Èπ ŸàÕ«°“»‰¥âÕ¬à“ß‰√

2. ·√ß‡ ’¬¥∑“π

2.1 §«“¡À¡“¬¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π

·√ß‡ ’¬¥∑“π (frictional force) À¡“¬∂÷ß ·√ß∑’ËμàÕμâ“π°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ  ·√ß‡ ’¬¥∑“π‡°‘¥¢÷Èπ

√–À«à“ßº‘« —¡º— ¢Õß«—μ∂ÿ°—∫º‘«¢Õßæ◊Èπ ·≈–¡’∑‘»∑“ßμ√ß°—π¢â“¡°—∫∑‘»∑“ß°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ

1.	ครูทบทวนบทเรียนเรื่อง	 แรงชนิดต่างๆ	 ที่

ควรรู้จัก

	 -	 ให้นักเรยีนออกมาหน้าชัน้เรียนแล้วผลกั

เก้าอี้ตัวเล็ก	1	ตัว	แล้วให้นักเรียนสังเกต

การเคลื่อนที่ของเก้าอี้

 -  ครนู�าเก้าอีม้าวางไว้บนโต๊ะแล้วให้นกัเรียน 

คนเดิมผลกัอกีรอบแล้วให้นกัเรยีนสงัเกต

การเคลื่อนที่ของโต๊ะและเพิ่มจ�านวนมา

อีก	2	ตัว	แล้วให้นักเรียนคนเดิมผลักอีก

รอบ	นกัเรยีนสงัเกตการเคลือ่นทีข่องโต๊ะ

2.	ครูซักถามนักเรียน

 ค�าถาม :

 -  การเคลือ่นท่ีของโต๊ะและเก้าอีเ้ป็นอย่างไร

	 -	 เมือ่เพ่ิมจ�านวนเก้าอีม้ากขึน้โต๊ะเคลือ่นที่

อย่างไร

	 -	 คนผลักเก้าอี้รู้สึกอย่างไรตอนผลัก

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

	 1.	 แรงเสียดทาน	(frictional	force)

	 2.	 น�้าหนักของวัตถุ

	 3.	 พื้นที่ผิวสัมผัส

	 4.	 แรงเสียดทานสถิต	(static	frictional	force)

	 5.	 แรงเสยีดทานจลน์	(kinetic	frictional	force)

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	193	-	203

2.	ครอูธบิายเก่ียวกับความหมายแรงเสยีดทาน	

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานประเภทของ

แรงเสียดทาน	 สัมประสิทธ์ิของแรงเสียด

ทาน	และประโยชน์และโทษของแรงเสียด

ทาน

3.	ครใูห้นกัเรยีนแบ่งกลุม่	กลุม่ละ	4-5	คน	สรุป

เนื้อหาเกี่ยวกับความหมายแรงเสียดทาน	

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานประเภทของ

แรงเสียดทาน	 สัมประสิทธ์ิของแรงเสียด

ทาน	และประโยชน์และโทษของแรงเสียด

ทาน	เขียนรายงานสรุป

4.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับ

ประโยชน์ของแรงเสียดทาน	 จาก	 www.

youtube.com	หรือ	search	engine	ต่างๆ

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม	กลุ่มละ	4-5	คน	สรุป

เน้ือหาเกี่ยวกับความหมายแรงเสียดทาน	

ปัจจยัทีมี่ผลต่อแรงเสยีดทานประเภทของแรง

เสยีดทาน	สมัประสทิธิข์องแรงเสยีดทาน	และ

ประโยชน์และโทษของแรงเสียดทาน	 เขียน

รายงานสรุป

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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∂ÿßæ≈“ μ‘°
∂ÿß∑√“¬ 500 g

∂ÿß∑√“¬ 500 g

‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß

2.2 ªí®®—¬∑’Ë¡’º≈μàÕ·√ß‡ ’¬¥∑“π

ªí®®—¬∑’Ë¡’º≈μàÕ·√ß‡ ’¬¥∑“π¡’¥—ßπ’È

1. πÈ”Àπ—°¢Õß«—μ∂ÿ  «—μ∂ÿ∑’Ë¡’πÈ”Àπ—°°¥∑—∫≈ß∫πæ◊Èπº‘«¡“°®–¡’·√ß‡ ’¬¥∑“π¡“°°«à“«—μ∂ÿ∑’Ë¡’πÈ”Àπ—°

°¥∑—∫≈ß∫πæ◊Èπº‘«πâÕ¬

2. æ◊Èπº‘« —¡º—   º‘« —¡º— ∑’Ë‡√’¬∫®–‡°‘¥·√ß‡ ’¬¥∑“ππâÕ¬°«à“º‘« —¡º— ∑’Ë¢√ÿ¢√–

π—°‡√’¬π®–‰¥â»÷°…“‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 6.2

°‘®°√√¡∑’Ë 6.2   ·√ßμâ“π∑“π°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

1. ∑¥≈Õß»÷°…“·√ßμâ“π∑“π°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ‰¥â

2. ∫Õ°‰¥â«à“º‘« —¡º— ¡’º≈μàÕ·√ßμâ“π∑“π°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

√“¬°“√ ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. ∂ÿß∑√“¬¡«≈ 500 °√—¡ 1 ∂ÿß

2. ‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß 1 Õ—π

3. ∂ÿßæ≈“ μ‘° 1 „∫

«‘∏’∑¥≈Õß

1. „™â‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß¥÷ß∂ÿß∑√“¬ 1 ∂ÿß∑’Ë«“ß∫πæ◊Èπ‰¡â

‚¥¬ÕÕ°·√ß¥÷ß∂ÿß∑√“¬„Àâ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ª∫πæ◊Èπ‰¡â

¥â«¬§«“¡‡√Á«§ß∑’Ë ∫—π∑÷°§à“·√ß¥÷ß¢Õß‡§√◊ËÕß

™—Ëß ª√‘ß„πÀπà«¬¢Õßπ‘«μ—π

2. π”∂ÿß∑√“¬ 1 ∂ÿß„ à„π∂ÿßæ≈“ μ‘° ·≈â«„™â

‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß¥÷ß∂ÿßæ≈“ μ‘°‰ª∫πæ◊Èπ‰¡â ‚¥¬

ÕÕ°·√ß¥÷ß„Àâ∂ÿß∑√“¬‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ª¥â«¬§«“¡‡√Á«

§ß∑’Ë ∫—π∑÷°§à“·√ß¥÷ß¢Õß‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß„π

Àπà«¬¢Õßπ‘«μ—π

	 แรงต้าน	 หมายถึง	 แรงท่ีมีทิศต่อต้าน

ทิศทางการเคลื่อนที่	 แรงต้านอาจท�าให้วัตถุ

ไม่เกิดการเคลื่อนท่ีหรือท�าให้วัตถุเคลื่อนที่

อยู่มีการเคลื่อนที่ช้าลง

	 แรงเสียดทาน	 หมายถึง	 แรงท่ีเกิดจาก

การเสียดสีระหว่างผิววัตถุที่มีการเคลื่อนที่

หรือพยายามท่ีจะเคลื่อนที่	 แรงเสียดทาน

เป็นแรงต้านแบบหนึง่ทีมี่ทศิทางตรงข้ามกบั

ทิศทางการเคลื่อนที่เสมอ

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)L

ตัวอย่างเว็บไซต์ :

-		www.kmitl.ac.th/ktbencha/.../h.htm

-		www.youtube	 แล้วค้นหา	 “frictional	

force”

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L

ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม	

(ตามกลุ่มการทดลอง)	เกี่ยวกับแรงต้านการ	

เคลื่อนที่ของวัตถุ

-		นักเรียนได้ท�าอะไรบ้าง

-		นักเรียนรู้อะไรบ้าง

-		สิ่งที่นักเรียนต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติมคือ

อะไร	และจะด�าเนินการอย่างไร

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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∂ÿßæ≈“ μ‘°
∂ÿß∑√“¬ 500 g

∂ÿß∑√“¬ 500 g

‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß

2.2 ªí®®—¬∑’Ë¡’º≈μàÕ·√ß‡ ’¬¥∑“π

ªí®®—¬∑’Ë¡’º≈μàÕ·√ß‡ ’¬¥∑“π¡’¥—ßπ’È

1. πÈ”Àπ—°¢Õß«—μ∂ÿ  «—μ∂ÿ∑’Ë¡’πÈ”Àπ—°°¥∑—∫≈ß∫πæ◊Èπº‘«¡“°®–¡’·√ß‡ ’¬¥∑“π¡“°°«à“«—μ∂ÿ∑’Ë¡’πÈ”Àπ—°

°¥∑—∫≈ß∫πæ◊Èπº‘«πâÕ¬

2. æ◊Èπº‘« —¡º—   º‘« —¡º— ∑’Ë‡√’¬∫®–‡°‘¥·√ß‡ ’¬¥∑“ππâÕ¬°«à“º‘« —¡º— ∑’Ë¢√ÿ¢√–

π—°‡√’¬π®–‰¥â»÷°…“‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 6.2

°‘®°√√¡∑’Ë 6.2   ·√ßμâ“π∑“π°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

1. ∑¥≈Õß»÷°…“·√ßμâ“π∑“π°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ‰¥â

2. ∫Õ°‰¥â«à“º‘« —¡º— ¡’º≈μàÕ·√ßμâ“π∑“π°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

√“¬°“√ ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. ∂ÿß∑√“¬¡«≈ 500 °√—¡ 1 ∂ÿß

2. ‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß 1 Õ—π

3. ∂ÿßæ≈“ μ‘° 1 „∫

«‘∏’∑¥≈Õß

1. „™â‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß¥÷ß∂ÿß∑√“¬ 1 ∂ÿß∑’Ë«“ß∫πæ◊Èπ‰¡â

‚¥¬ÕÕ°·√ß¥÷ß∂ÿß∑√“¬„Àâ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ª∫πæ◊Èπ‰¡â

¥â«¬§«“¡‡√Á«§ß∑’Ë ∫—π∑÷°§à“·√ß¥÷ß¢Õß‡§√◊ËÕß

™—Ëß ª√‘ß„πÀπà«¬¢Õßπ‘«μ—π

2. π”∂ÿß∑√“¬ 1 ∂ÿß„ à„π∂ÿßæ≈“ μ‘° ·≈â«„™â

‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß¥÷ß∂ÿßæ≈“ μ‘°‰ª∫πæ◊Èπ‰¡â ‚¥¬

ÕÕ°·√ß¥÷ß„Àâ∂ÿß∑√“¬‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ª¥â«¬§«“¡‡√Á«

§ß∑’Ë ∫—π∑÷°§à“·√ß¥÷ß¢Õß‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß„π

Àπà«¬¢Õßπ‘«μ—π
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„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥

ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

°“√∑¥≈Õß
°“√«“ß∂ÿß∑√“¬

¡«≈¢Õß∂ÿß∑√“¬ ·√ß¥÷ß

§√—Èß∑’Ë (g) (N)

1 ‡¡◊ËÕ«“ß∂ÿß∑√“¬∫πæ◊Èπ‰¡â

2 ‡¡◊ËÕ∂ÿß∑√“¬Õ¬Ÿà„π∂ÿßæ≈“ μ‘°∑’Ë«“ß∫πæ◊Èπ‰¡â

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. ·√ß¥÷ß∂ÿß∑√“¬√–À«à“ß∂ÿß∑√“¬∑’Ë ‰¡à ‰¥â„ à‰«â„π∂ÿßæ≈“ μ‘°°—∫∂ÿß∑√“¬∑’Ë„ à‰«â„π∂ÿßæ≈“ μ‘°·μ°μà“ß°—π

À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

2. °“√π”∂ÿß∑√“¬„ à„π∂ÿßæ≈“ μ‘°π—Èπ ¡’º≈μàÕ∂ÿß∑√“¬Õ¬à“ß‰√

3. °“√ÕÕ°·√ß¥÷ß∂ÿß∑√“¬„π∂ÿßæ≈“ μ‘°‰ª∫πæ◊Èπ‰¡â„™â·√ßμà“ß®“°°“√¥÷ß∂ÿß∑√“¬‰ª∫πæ◊Èπ‰¡â ‚¥¬‰¡à‰¥â„ à

∂ÿßæ≈“ μ‘° ‡ªìπ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

4. ®“°º≈°“√∑”°‘®°√√¡‰¥â¢âÕ √ÿª«à“Õ¬à“ß‰√

®“°º≈°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 6.2 æ∫«à“ ·√ß¥÷ß∂ÿß∑√“¬∑’Ë‰¡à‰¥â„ à∂ÿßæ≈“ μ‘°¡’§à“¡“°°«à“·√ß¥÷ß∂ÿß∑√“¬

∑’Ë„ à∂ÿßæ≈“ μ‘° · ¥ß«à“°“√π”∂ÿßæ≈“ μ‘°¡“„ à∂ÿß∑√“¬™à«¬≈¥·√ß‡ ’¬¥∑“π¢Õßæ◊Èπ∑’Ë°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿ ¥—ßπ—Èπ

∂â“æ◊Èπ∑’Ëº‘« —¡º— ¡’æ◊Èπ‡√’¬∫®–™à«¬≈¥·√ß‡ ’¬¥∑“π ·≈–æ◊Èπ∑’Ëº‘« —¡º— ∑’Ë¢√ÿ¢√–®–¡’·√ß‡ ’¬¥∑“π¡“°

μ“√“ß∑’Ë 6.2 ¢âÕ —ß‡°μ·≈–≈—°…≥–∑’Ë —ß‡°μ‰¥â¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π

¢âÕ —ß‡°μ ≈—°…≥–∑’Ë —ß‡°μ‰¥â

1. °“√‡°‘¥ 1. ‡°‘¥∫√‘‡«≥º‘« —¡º— ¢Õß«—μ∂ÿ

2. ∑‘»∑“ß 2. μ√ß¢â“¡°—∫°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ

3. ≈—°…≥–º‘« —¡º—  3. º‘« —¡º— ‡√’¬∫≈◊Ëπ‡°‘¥·√ß‡ ’¬¥∑“ππâÕ¬°«à“

º‘«¢√ÿ¢√–

°‘®°√√¡∑’Ë 6.3 ¡«≈¢Õß«—μ∂ÿ°—∫·√ß‡ ’¬¥∑“π

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

1. ∑¥≈Õß»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß¡«≈¢Õß«—μ∂ÿ°—∫·√ß‡ ’¬¥∑“π‰¥â

2. ∫Õ°‰¥â«à“·√ß‡ ’¬¥∑“π·ª√μ“¡¡«≈¢Õß«—μ∂ÿ

	 ขนาดของแรงเสียดทานจะมีค่ามากหรือ

น้อยย่อมขึ้นอยู่กับขนาดของมวลวัตถุ

	 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทาน

	 1.	แรงกดตั้งฉากกับผิวสัมผัส	ถ้าแรงกด

ตัง้ฉากกบัผวิสมัผสัมากจะเกดิแรงเสยีดทาน

มาก	 ถ้าแรงกดต้ังฉากกับผิวสัมผัสน้อยจะ

เกิดแรงเสียดทานน้อย

	 2.	ลักษณะของผิวสัมผัส	 ถ้าผิวสัมผัส

หยาบ	ขรุขระจะเกิดแรงเสียดทานมาก	ส่วน

ผิวสัมผัสเรียบจะเกิดแรงเสียดทานน้อย

	 3.	ชนิดของผิวสัมผัส	 แต่ละชนิดจะมีผิว

สัมผัสไม่เหมือนกัน	ท�าให้เกิดแรงเสียดทาน

ไม่เท่ากัน

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)L

ศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับขนาดของแรงเสียด

ทานและปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทาน

ตัวอย่างเว็บไซต์ :

-	 www.physiccsth.com/.../File/Force_

mas.sw...

-	 www.youtube.com	เรื่อง	แรงเสียดทาน

กับการเคลื่อนที่

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L

ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม	

(ตามกลุ่มการทดลอง)	เกี่ยวกับมวลของวัตถุ

กับแรงเสียดทาน

-		นักเรียนได้ท�าอะไรบ้าง

-		นักเรียนรู้อะไรบ้าง

-		สิ่งที่นักเรียนต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติมคือ

อะไร	และจะด�าเนินการอย่างไร

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

∂ÿß∑√“¬ 4 ∂ÿß

∂ÿß∑√“¬ 3 ∂ÿß

∂ÿß∑√“¬ 2 ∂ÿß

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

√“¬°“√ ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. ∂ÿß∑√“¬¡«≈ 500 °√—¡ 4 ∂ÿß

2. ·ºàπ‰¡âÕ—¥√Õß∂ÿß∑√“¬ 1 ·ºàπ

3. ‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß 1 Õ—π

«‘∏’∑¥≈Õß

1. „™â‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß¥÷ß∂ÿß∑√“¬ 1 ∂ÿß∑’Ë«“ß∫π

·ºàπ‰¡âÕ—¥¢π“¥ 8�10�1 ‡´πμ‘‡¡μ√ ÕÕ°·√ß

¥÷ß∂ÿß∑√“¬¥â«¬§«“¡‡√Á«§ß∑’Ë ∫—π∑÷°§à“·√ß¥÷ß

¢Õß‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß„πÀπà«¬¢Õßπ‘«μ—π

2. ∑”°“√∑¥≈Õß‡™àπ‡¥’¬«°—∫¢âÕ 1 ·μà‡æ‘Ë¡®”π«π

∂ÿß∑√“¬∑’Ë«“ß∫π·ºàπ‰¡âÕ—¥‡ªìπ 2, 3 ·≈– 4 ∂ÿß

μ“¡≈”¥—∫ ∫—π∑÷°§à“·√ß¥÷ß¢Õß‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß

∑’Ë¡’μàÕ∂ÿß∑√“¬®”π«π 2, 3 ·≈– 4 ∂ÿß „π

Àπà«¬¢Õßπ‘«μ—π

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

®”π«π∂ÿß∑√“¬ (∂ÿß) ¡«≈∂ÿß∑√“¬ (g)          ¢π“¥·√ß¥÷ß (N)

1 500

2 1,000

3 1,500

4 2,000

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. º≈°“√ÕÕ°·√ß¥÷ß∂ÿß∑√“¬®”π«π 1, 2, 3 ·≈– 4 ∂ÿß ‡ªìπÕ¬à“ß‰√

2. ®“°º≈°“√∑¥≈Õß· ¥ß∂÷ß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß·√ß¥÷ß°—∫¡«≈¢Õß«—μ∂ÿ‰¥â«à“Õ¬à“ß‰√

3. °“√‡æ‘Ë¡¡«≈¢Õß∂ÿß∑√“¬‡ªìπ°“√‡æ‘Ë¡ ‘Ëß„¥„Àâ°—∫º‘« —¡º— 

4. ®“°°“√∑”°‘®°√√¡· ¥ß∂÷ß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß¡«≈¢Õß«—μ∂ÿ°—∫·√ß‡ ’¬¥∑“π‰¥âÕ¬à“ß‰√

5. ®“°º≈°“√∑”°‘®°√√¡‰¥â¢âÕ √ÿª«à“Õ¬à“ß‰√

‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß

·ºàπ‰¡âÕ—¥

∂ÿß∑√“¬ 1 ∂ÿß

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

∂ÿß∑√“¬ 4 ∂ÿß

∂ÿß∑√“¬ 3 ∂ÿß

∂ÿß∑√“¬ 2 ∂ÿß

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

√“¬°“√ ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. ∂ÿß∑√“¬¡«≈ 500 °√—¡ 4 ∂ÿß

2. ·ºàπ‰¡âÕ—¥√Õß∂ÿß∑√“¬ 1 ·ºàπ

3. ‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß 1 Õ—π

«‘∏’∑¥≈Õß

1. „™â‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß¥÷ß∂ÿß∑√“¬ 1 ∂ÿß∑’Ë«“ß∫π

·ºàπ‰¡âÕ—¥¢π“¥ 8�10�1 ‡´πμ‘‡¡μ√ ÕÕ°·√ß

¥÷ß∂ÿß∑√“¬¥â«¬§«“¡‡√Á«§ß∑’Ë ∫—π∑÷°§à“·√ß¥÷ß

¢Õß‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß„πÀπà«¬¢Õßπ‘«μ—π

2. ∑”°“√∑¥≈Õß‡™àπ‡¥’¬«°—∫¢âÕ 1 ·μà‡æ‘Ë¡®”π«π

∂ÿß∑√“¬∑’Ë«“ß∫π·ºàπ‰¡âÕ—¥‡ªìπ 2, 3 ·≈– 4 ∂ÿß

μ“¡≈”¥—∫ ∫—π∑÷°§à“·√ß¥÷ß¢Õß‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß

∑’Ë¡’μàÕ∂ÿß∑√“¬®”π«π 2, 3 ·≈– 4 ∂ÿß „π

Àπà«¬¢Õßπ‘«μ—π

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

®”π«π∂ÿß∑√“¬ (∂ÿß) ¡«≈∂ÿß∑√“¬ (g)          ¢π“¥·√ß¥÷ß (N)

1 500

2 1,000

3 1,500

4 2,000

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. º≈°“√ÕÕ°·√ß¥÷ß∂ÿß∑√“¬®”π«π 1, 2, 3 ·≈– 4 ∂ÿß ‡ªìπÕ¬à“ß‰√

2. ®“°º≈°“√∑¥≈Õß· ¥ß∂÷ß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß·√ß¥÷ß°—∫¡«≈¢Õß«—μ∂ÿ‰¥â«à“Õ¬à“ß‰√

3. °“√‡æ‘Ë¡¡«≈¢Õß∂ÿß∑√“¬‡ªìπ°“√‡æ‘Ë¡ ‘Ëß„¥„Àâ°—∫º‘« —¡º— 

4. ®“°°“√∑”°‘®°√√¡· ¥ß∂÷ß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß¡«≈¢Õß«—μ∂ÿ°—∫·√ß‡ ’¬¥∑“π‰¥âÕ¬à“ß‰√

5. ®“°º≈°“√∑”°‘®°√√¡‰¥â¢âÕ √ÿª«à“Õ¬à“ß‰√

‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß

·ºàπ‰¡âÕ—¥

∂ÿß∑√“¬ 1 ∂ÿß
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„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥

ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

∂ÿß∑√“¬

‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß

2.3 ª√–‡¿∑¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π

ª√–‡¿∑¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π “¡“√∂®”·π°μ“¡≈—°…≥–°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ‰¥â 2 ª√–‡¿∑ §◊Õ

1. ·√ß‡ ’¬¥∑“π ∂‘μ (static frictional force) ‡ªìπ·√ß‡ ’¬¥∑“π∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπμ—Èß·μà«—μ∂ÿÕ¬Ÿàπ‘Ëß®π°√–∑—Ëß

«—μ∂ÿ‡√‘Ë¡‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

2. ·√ß‡ ’¬¥∑“π®≈πå (kinetic frictional force) ‡ªìπ·√ß‡ ’¬¥∑“π∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ¢≥–«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

°‘®°√√¡∑’Ë 6.4 ª√–‡¿∑¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

1. ∑¥≈Õß‡æ◊ËÕ»÷°…“™π‘¥¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π‰¥â

2. ∫Õ°‰¥â«à“≈—°…≥–°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß∂ÿß∑√“¬¡’º≈μàÕ·√ß‡ ’¬¥∑“π

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

√“¬°“√ ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. ∂ÿß∑√“¬¡«≈ 500 °√—¡ 1 ∂ÿß

2. ‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß 1 Õ—π

«‘∏’∑¥≈Õß

1. „™â‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß‡°’Ë¬«∂ÿß∑√“¬ 1 ∂ÿß §àÕ¬Ê

ÕÕ°·√ß¥÷ß‰ª∫πæ◊Èπ‚μä– Õà“π§à“·√ß¥÷ß®“°

‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß¢≥–∂ÿß∑√“¬Õ¬Ÿàπ‘Ëß·≈–‡√‘Ë¡‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

∫—π∑÷°º≈

2. „™â‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß‡°’Ë¬«∂ÿß∑√“¬ 1 ∂ÿß ÕÕ°·√ß≈“°

∂ÿß∑√“¬‰ª∫πæ◊Èπ‚μä–¥â«¬§«“¡‡√Á« ¡Ë”‡ ¡Õ Õà“π§à“·√ß¥÷ß®“°‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß„πÀπà«¬¢Õßπ‘«μ—π ∫—π∑÷°º≈

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

°“√∑¥≈Õß   ¢π“¥·√ß¥÷ß (N)

1. ‡¡◊ËÕ∂ÿß∑√“¬‡√‘Ë¡‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

2. ¢≥–∂ÿß∑√“¬‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥â«¬§«“¡‡√Á« ¡Ë”‡ ¡Õ

	 -	 แรงเสียดทานสถิต	 เป็นแรงเสียด

ทานที่เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุอยู่นิ่ง	 จนถึงเริ่มต้น 

เคลื่อนที่	 (พอดีเคลื่อนที่)	 มีค่าต้ังแต่ศูนย์

จนถึงค่าสูงสุดค่าหนึ่ง	 จนมีค่ามากที่สุดเมื่อ

วัตถุเริ่มเคลื่อนที่ใช้สัญลักษณ์	fs
	 -	 แรงเสยีดทานจลน์	เป็นแรงเสยีดทาน

ขณะวัตถุก�าลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว	

แรงนี้จะมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตใช้

สัญลักษณ์	 fk	 ส�าหรับวัตถุคู่หนึ่ง	 จะได้แรง

เสยีดทานสถติจะมค่ีามากกว่าแรงเสียดทาน

จลน์เสมอ

 - สมัประสิทธิค์วามเสยีดทานใช้สญัลกัษณ์ 

µ	 คือ	 อัตราส่วนระหว่างแรงเสียดทานของ

วตัถกุบัแรงในแนวต้ังฉากทีก่ดผิววัตถทุัง้สอง

เข้าหากัน

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)L

ศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับประเภทของแรง

เสียดทาน

ตัวอย่างเว็บไซต์ :

-	 www.home.kku.ac.th/janpit/.../sc-

c01p04.html

-	 www.youtube.com	เรื่อง	แรงเสียดทาน

สถิต	แรงเสียดทานจลน์	และสัมประสิทธิ์

แรงเสียดทาน

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L

ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม	

(ตามกลุ่มการทดลอง)	เกี่ยวกับประเภทแรง

เสียดทาน

-		นักเรียนรู้อะไรบ้าง

-		สิ่งที่นักเรียนต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติมคือ

อะไร	และจะด�าเนินการอย่างไร

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§à“·√ß¥÷ß∂ÿß∑√“¬√–À«à“ß‡¡◊ËÕ‡√‘Ë¡‡§≈◊ËÕπ∑’Ë°—∫¢≥–‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥â«¬§«“¡‡√Á«§ß∑’Ë §à“¢Õß

·√ß¥÷ß∑’ËÕà“π‰¥â·μ°μà“ß°—πÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

2. ·√ß‡ ’¬¥∑“π∑’Ë‡°‘¥°—∫∂ÿß∑√“¬¢≥–∑’ËÕ¬Ÿàπ‘Ëß®π∂ÿß∑√“¬‡√‘Ë¡‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‡√’¬°«à“Õ–‰√ ¡’§à“‡ªìπÕ¬à“ß‰√

3. ·√ß‡ ’¬¥∑“π∑’Ë¡’μàÕ∂ÿß∑√“¬¢≥–‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ‰ª∫πæ◊Èπ‚μä–¥â«¬§«“¡‡√Á«§ß∑’Ë‡√’¬°«à“Õ–‰√ ¡’§à“‡ªìπÕ¬à“ß‰√

4. π—°‡√’¬π‰¥â¢âÕ √ÿª®“°º≈°“√∑”°‘®°√√¡«à“Õ¬à“ß‰√

®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 6.4 æ∫«à“ ·√ß¥÷ß∂ÿß∑√“¬‡¡◊ËÕ‡√‘Ë¡‡§≈◊ËÕπ∑’Ë§à“¢Õß·√ß¥÷ß®–¡“°°«à“·√ß¥÷ß∂ÿß∑√“¬

¢≥–°”≈—ß‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥â«¬§«“¡‡√Á«§ß∑’Ë ´÷Ëß·√ß‡ ’¬¥∑“π¢≥–∂ÿß∑√“¬‰¡à‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‡√’¬°«à“ ·√ß‡ ’¬¥∑“π ∂‘μ

 à«π·√ß‡ ’¬¥∑“π∑’Ëæ◊Èπ‚μä–¡’μàÕ∂ÿß∑√“¬¢≥–¥÷ß∂ÿß∑√“¬„Àâ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥â«¬§«“¡‡√Á«§ß∑’Ë‡√’¬°«à“ ·√ß‡ ’¬¥∑“π®≈πå

2.4  —¡ª√– ‘∑∏‘Ï¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π

§à“ —¡ª√– ‘∑∏‘Ï¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π ‡ªìπ§à“μ—«‡≈¢∑’Ë· ¥ß«à“‡°‘¥·√ß‡ ’¬¥∑“π¢÷Èπ√–À«à“ßº‘« —¡º— ¢Õß

«—μ∂ÿ 2  ‘Ëß ¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß„¥ „™â —≠≈—°…≥å·∑π¥â«¬μ—«Õ—°…√ � (¡‘«)

                §à“ —¡ª√– ‘∑∏‘Ï¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π (�)  =

μ—«Õ¬à“ß∑’Ë 1 ®ßÀ“§à“ —¡ª√– ‘∑∏‘Ï¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π√–À«à“ßº‘« —¡º— ¢Õß«—μ∂ÿ∑’Ë«“ßÕ¬Ÿà∫π‚μä– ¡’πÈ”Àπ—°¢Õß«—μ∂ÿ

À√◊Õ·√ß°¥∑—∫ 100 π‘«μ—π ÕÕ°·√ß¥÷ß 40 π‘«μ—π„π·π«√“∫

«‘∏’∑” ®“° Ÿμ√  —¡ª√– ‘∑∏‘Ï¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π =

·√ß¥÷ß = 40  π‘«μ—π

·√ß°¥∑—∫¢Õß«—μ∂ÿ = 100  π‘«μ—π

·∑π§à“  —¡ª√– ‘∑∏‘Ï¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π =
  

40

100

  

  

π‘«μ—π
π‘«μ—π

= 0.4

¥—ßπ—Èπ §à“ —¡ª√– ‘∑∏‘Ï¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π‡∑à“°—∫ 0.4 μÕ∫

À¡“¬‡Àμÿ   §à“ —¡ª√– ‘∑∏‘Ï¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π‰¡à¡’Àπà«¬

·√ß∑’Ë¥÷ß«—μ∂ÿ„Àâ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

·√ß∑’Ë°¥∑—∫≈ß∫πº‘« —¡º— 

·√ß∑’Ë¥÷ß«—μ∂ÿ„Àâ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

·√ß∑’Ë°¥∑—∫≈ß∫πº‘« —¡º— 

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
276

Introduction Indesign ICT Innovation

Learning for Life Learning for Global Learning for Metacognition



«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3198

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§à“·√ß¥÷ß∂ÿß∑√“¬√–À«à“ß‡¡◊ËÕ‡√‘Ë¡‡§≈◊ËÕπ∑’Ë°—∫¢≥–‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥â«¬§«“¡‡√Á«§ß∑’Ë §à“¢Õß

·√ß¥÷ß∑’ËÕà“π‰¥â·μ°μà“ß°—πÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

2. ·√ß‡ ’¬¥∑“π∑’Ë‡°‘¥°—∫∂ÿß∑√“¬¢≥–∑’ËÕ¬Ÿàπ‘Ëß®π∂ÿß∑√“¬‡√‘Ë¡‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‡√’¬°«à“Õ–‰√ ¡’§à“‡ªìπÕ¬à“ß‰√

3. ·√ß‡ ’¬¥∑“π∑’Ë¡’μàÕ∂ÿß∑√“¬¢≥–‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ‰ª∫πæ◊Èπ‚μä–¥â«¬§«“¡‡√Á«§ß∑’Ë‡√’¬°«à“Õ–‰√ ¡’§à“‡ªìπÕ¬à“ß‰√

4. π—°‡√’¬π‰¥â¢âÕ √ÿª®“°º≈°“√∑”°‘®°√√¡«à“Õ¬à“ß‰√

®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 6.4 æ∫«à“ ·√ß¥÷ß∂ÿß∑√“¬‡¡◊ËÕ‡√‘Ë¡‡§≈◊ËÕπ∑’Ë§à“¢Õß·√ß¥÷ß®–¡“°°«à“·√ß¥÷ß∂ÿß∑√“¬

¢≥–°”≈—ß‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥â«¬§«“¡‡√Á«§ß∑’Ë ´÷Ëß·√ß‡ ’¬¥∑“π¢≥–∂ÿß∑√“¬‰¡à‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‡√’¬°«à“ ·√ß‡ ’¬¥∑“π ∂‘μ

 à«π·√ß‡ ’¬¥∑“π∑’Ëæ◊Èπ‚μä–¡’μàÕ∂ÿß∑√“¬¢≥–¥÷ß∂ÿß∑√“¬„Àâ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥â«¬§«“¡‡√Á«§ß∑’Ë‡√’¬°«à“ ·√ß‡ ’¬¥∑“π®≈πå

2.4  —¡ª√– ‘∑∏‘Ï¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π

§à“ —¡ª√– ‘∑∏‘Ï¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π ‡ªìπ§à“μ—«‡≈¢∑’Ë· ¥ß«à“‡°‘¥·√ß‡ ’¬¥∑“π¢÷Èπ√–À«à“ßº‘« —¡º— ¢Õß

«—μ∂ÿ 2  ‘Ëß ¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß„¥ „™â —≠≈—°…≥å·∑π¥â«¬μ—«Õ—°…√ � (¡‘«)

                §à“ —¡ª√– ‘∑∏‘Ï¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π (�)  =

μ—«Õ¬à“ß∑’Ë 1 ®ßÀ“§à“ —¡ª√– ‘∑∏‘Ï¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π√–À«à“ßº‘« —¡º— ¢Õß«—μ∂ÿ∑’Ë«“ßÕ¬Ÿà∫π‚μä– ¡’πÈ”Àπ—°¢Õß«—μ∂ÿ

À√◊Õ·√ß°¥∑—∫ 100 π‘«μ—π ÕÕ°·√ß¥÷ß 40 π‘«μ—π„π·π«√“∫

«‘∏’∑” ®“° Ÿμ√  —¡ª√– ‘∑∏‘Ï¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π =

·√ß¥÷ß = 40  π‘«μ—π

·√ß°¥∑—∫¢Õß«—μ∂ÿ = 100  π‘«μ—π

·∑π§à“  —¡ª√– ‘∑∏‘Ï¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π =
  

40

100

  

  

π‘«μ—π
π‘«μ—π

= 0.4

¥—ßπ—Èπ §à“ —¡ª√– ‘∑∏‘Ï¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π‡∑à“°—∫ 0.4 μÕ∫

À¡“¬‡Àμÿ   §à“ —¡ª√– ‘∑∏‘Ï¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π‰¡à¡’Àπà«¬

·√ß∑’Ë¥÷ß«—μ∂ÿ„Àâ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

·√ß∑’Ë°¥∑—∫≈ß∫πº‘« —¡º— 

·√ß∑’Ë¥÷ß«—μ∂ÿ„Àâ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

·√ß∑’Ë°¥∑—∫≈ß∫πº‘« —¡º— 
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°‘®°√√¡∑’Ë 6.5 °“√≈¥·√ß‡ ’¬¥∑“π

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

1. ∑¥≈Õß»÷°…“«‘∏’≈¥·√ß‡ ’¬¥∑“π‰¥â

2. ∫Õ°‰¥â«à“‡¡◊ËÕ«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë∫π«—μ∂ÿ∑’Ë°≈¡‡°≈’È¬ß ®–™à«¬≈¥·√ß‡ ’¬¥∑“π‰¥â

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

√“¬°“√  ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. ™ÿ¥∑¥≈Õß∂“¥‰¡â≈¥·√ß‡ ’¬¥∑“πæ√âÕ¡‡¡Á¥æ≈“ μ‘° 1 ∂ÿß

2. ∂ÿß∑√“¬¡«≈ 500 °√—¡ 1 Õ—π

«‘∏’∑¥≈Õß

1. π”‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß‡°’Ë¬«∂ÿß∑√“¬¡«≈ 500 °√—¡ ·≈â«

«“ß≈ß∫π‡¡Á¥æ≈“ μ‘°∑’Ë„ à‰«â„π∂“¥‰¡â ·≈â«ÕÕ°·√ß

¥÷ß‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß„Àâ∂ÿß∑√“¬‡§≈◊ËÕπ∑’Ë  —ß‡°μ°“√

ÕÕ°·√ß¥÷ß ·≈–∫—π∑÷°§à“·√ß¥÷ß¢Õß‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß

„πÀπà«¬¢Õßπ‘«μ—π

2. ∑”°“√∑¥≈Õß‡™àπ‡¥’¬«°—∫¢âÕ 1 ·μà„Àâ≈“°∂ÿß∑√“¬

‰ª∫πæ◊Èπ∂“¥‰¡â ‚¥¬‰¡àμâÕß«“ß∫π‡¡Á¥æ≈“ μ‘°

 —ß‡°μ°“√ÕÕ°·√ß¥÷ß‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß ·≈–∫—π∑÷°

§à“·√ß¥÷ß„πÀπà«¬¢Õßπ‘«μ—π

À¡“¬‡Àμÿ    ¡«≈ 1 °‘‚≈°√—¡ (kg)  =  πÈ”Àπ—°À√◊Õ·√ß 9.8 π‘«μ—π (N)

∂“¥‰¡â

∂“¥‰¡â

‡¡Á¥æ≈“ μ‘°

	 โทษของแรงเสียดทาน

	 1.	เกิดความฝืดในเครื่องจักรกล	 ท�าให้

เกิดการสูญเสียพลังงานในการขับเคลื่อน

เครื่องยนต์และก่อให้เกิดความร้อนจากการ

ขัดสีท�าให้เครื่องยนต์สึกหรอ

	 2.	อากาศต้านการเคล่ือนที่ของรถยนต์	

ท�าให้รถยนต์แล่นได้ช้ากว่าที่ควรเป็น

	 3.	แรงจากกระแสน�้าต้านการเคลื่อนที่

ของเรือ

	 การลดแรงเสียดทาน

	 1.	สามารถลดแรงเสียดทานได้	 เช่น	 ใส่

น�้ามันหล่อลื่น	ใส่บุช	หรือใส่ลูกปืน

	 2.	การผลิตรถยนต์ให้มีรูปร่างเพรียวลม

	 3.	การผลิตเรือให้มีรูปร่างเพรียวไม่ต้าน

กระแสน�้า

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)L

ศกึษาเพิม่เตมิเก่ียวกบัการลดแรงเสยีดทาน

และโทษของแรงเสียดทาน

ตัวอย่างเว็บไซต์ :

-	www.macedueation.com/e.../16.htm

-	 www.myfirstbrain.com/student_view.

asp...

-	 www.youtube.com	เรื่อง	ประโยชน์ของ

แรงเสียดทาน

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L

ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม	

(ตามกลุ่มการทดลอง)	 เกี่ยวกับการลดแรง	

เสียดทาน

-		นักเรียนได้ท�าอะไรบ้าง

-		นักเรียนรู้อะไรบ้าง

-		สิ่งที่นักเรียนต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติมคือ

อะไร	และจะด�าเนินการอย่างไร

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

°“√∑¥≈Õß
·√ß°¥¢Õß °“√ÕÕ°·√ß¥÷ß §à“ —¡ª√– ‘∑∏‘Ï

∂ÿß∑√“¬ (N) (N) ¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π

1. ‡¡◊ËÕÕÕ°·√ß¥÷ß∂ÿß∑√“¬„Àâ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

‰ª∫π‡¡Á¥æ≈“ μ‘°

2. ‡¡◊ËÕÕÕ°·√ß¥÷ß∂ÿß∑√“¬„Àâ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

‰ª∫πæ◊Èπ∂“¥‰¡â ‚¥¬‰¡àμâÕß«“ß∫π

‡¡Á¥æ≈“ μ‘°

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. °“√ÕÕ°·√ß¥÷ß∂ÿß∑√“¬„Àâ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ‰ª∫π‡¡Á¥æ≈“ μ‘°°—∫‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ‰ª∫πæ◊Èπ∂“¥‰¡â ‚¥¬‰¡à¡’‡¡Á¥æ≈“ μ‘°

¡’§à“·μ°μà“ß°—πÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

2. ®“°º≈°“√∑¥≈Õß π—°‡√’¬π§‘¥«à“‡¡Á¥æ≈“ μ‘°¡’º≈μàÕ·√ß‡ ’¬¥∑“πÕ¬à“ß‰√

3. §à“ —¡ª√– ‘∑∏‘Ï¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“πÀ“‰¥â®“°§«“¡ —¡æ—π∏å¢ÕßÕ–‰√

4. §à“ —¡ª√– ‘∑∏‘Ï¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫·√ß‡ ’¬¥∑“πÕ¬à“ß‰√

5. ®“°º≈°“√∑”°‘®°√√¡‰¥â¢âÕ √ÿª‡°’Ë¬«°—∫·√ß‡ ’¬¥∑“π«à“Õ¬à“ß‰√

®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 6.5 æ∫«à“ °“√ÕÕ°·√ß¥÷ß∂ÿß∑√“¬„Àâ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ‰ª∫π‡¡Á¥æ≈“ μ‘°πâÕ¬°«à“

°“√ÕÕ°·√ß¥÷ß∂ÿß∑√“¬„Àâ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ª∫πæ◊Èπ∂“¥‰¡â∑’Ë‰¡à¡’‡¡Á¥æ≈“ μ‘°· ¥ß«à“ ‡¡Á¥æ≈“ μ‘°™à«¬≈¥·√ß‡ ’¬¥∑“π

‡π◊ËÕß®“°¡’æ◊Èπ∑’Ëº‘« —¡º— πâÕ¬°«à“ ‡¡Á¥æ≈“ μ‘°≈◊Ëπ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ‰¥â §à“ —¡ª√– ‘∑∏‘Ï¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π —¡æ—π∏å°—∫

·√ß‡ ’¬¥∑“π §◊Õ ∂â“§à“ —¡ª√– ‘∑∏‘Ï¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“ππâÕ¬ ®–∑”„Àâ·√ß‡ ’¬¥∑“ππâÕ¬ ¡’º≈∑”„Àâ·√ß∑’Ë¥÷ß«—μ∂ÿ

„Àâ‡§≈◊ËÕπ∑’ËπâÕ¬ „π∑“ßμ√ß°—π¢â“¡∂â“§à“ —¡ª√– ‘∑∏‘Ï¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π¡“° ®–∑”„Àâ·√ß‡ ’¬¥∑“π¡“° ∑”„Àâ

μâÕßÕÕ°·√ß¥÷ß«—μ∂ÿ„π°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¡“°

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

°“√∑¥≈Õß
·√ß°¥¢Õß °“√ÕÕ°·√ß¥÷ß §à“ —¡ª√– ‘∑∏‘Ï

∂ÿß∑√“¬ (N) (N) ¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π

1. ‡¡◊ËÕÕÕ°·√ß¥÷ß∂ÿß∑√“¬„Àâ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

‰ª∫π‡¡Á¥æ≈“ μ‘°

2. ‡¡◊ËÕÕÕ°·√ß¥÷ß∂ÿß∑√“¬„Àâ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

‰ª∫πæ◊Èπ∂“¥‰¡â ‚¥¬‰¡àμâÕß«“ß∫π

‡¡Á¥æ≈“ μ‘°

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. °“√ÕÕ°·√ß¥÷ß∂ÿß∑√“¬„Àâ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ‰ª∫π‡¡Á¥æ≈“ μ‘°°—∫‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ‰ª∫πæ◊Èπ∂“¥‰¡â ‚¥¬‰¡à¡’‡¡Á¥æ≈“ μ‘°

¡’§à“·μ°μà“ß°—πÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

2. ®“°º≈°“√∑¥≈Õß π—°‡√’¬π§‘¥«à“‡¡Á¥æ≈“ μ‘°¡’º≈μàÕ·√ß‡ ’¬¥∑“πÕ¬à“ß‰√

3. §à“ —¡ª√– ‘∑∏‘Ï¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“πÀ“‰¥â®“°§«“¡ —¡æ—π∏å¢ÕßÕ–‰√

4. §à“ —¡ª√– ‘∑∏‘Ï¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫·√ß‡ ’¬¥∑“πÕ¬à“ß‰√

5. ®“°º≈°“√∑”°‘®°√√¡‰¥â¢âÕ √ÿª‡°’Ë¬«°—∫·√ß‡ ’¬¥∑“π«à“Õ¬à“ß‰√

®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 6.5 æ∫«à“ °“√ÕÕ°·√ß¥÷ß∂ÿß∑√“¬„Àâ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ‰ª∫π‡¡Á¥æ≈“ μ‘°πâÕ¬°«à“

°“√ÕÕ°·√ß¥÷ß∂ÿß∑√“¬„Àâ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ª∫πæ◊Èπ∂“¥‰¡â∑’Ë‰¡à¡’‡¡Á¥æ≈“ μ‘°· ¥ß«à“ ‡¡Á¥æ≈“ μ‘°™à«¬≈¥·√ß‡ ’¬¥∑“π

‡π◊ËÕß®“°¡’æ◊Èπ∑’Ëº‘« —¡º— πâÕ¬°«à“ ‡¡Á¥æ≈“ μ‘°≈◊Ëπ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ‰¥â §à“ —¡ª√– ‘∑∏‘Ï¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π —¡æ—π∏å°—∫

·√ß‡ ’¬¥∑“π §◊Õ ∂â“§à“ —¡ª√– ‘∑∏‘Ï¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“ππâÕ¬ ®–∑”„Àâ·√ß‡ ’¬¥∑“ππâÕ¬ ¡’º≈∑”„Àâ·√ß∑’Ë¥÷ß«—μ∂ÿ

„Àâ‡§≈◊ËÕπ∑’ËπâÕ¬ „π∑“ßμ√ß°—π¢â“¡∂â“§à“ —¡ª√– ‘∑∏‘Ï¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π¡“° ®–∑”„Àâ·√ß‡ ’¬¥∑“π¡“° ∑”„Àâ

μâÕßÕÕ°·√ß¥÷ß«—μ∂ÿ„π°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¡“°
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πÈ”Àπ—°¢Õß«—μ∂ÿ (N)

‡¡◊ËÕ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë·≈â«
‡¡◊ËÕ‡√‘Ë¡‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

·√ß¥÷ß (N)
πÈ”Àπ—°¢Õß«—μ∂ÿ

«—μ∂ÿ

∑‘»∑“ß¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π

∑‘»∑“ß°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ

              °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 3

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. ®“°√Ÿª·≈–°√“ø· ¥ß·√ß¥÷ßμàÕπÈ”Àπ—°¢Õß«—μ∂ÿ ‡¡◊ËÕ«—μ∂ÿ‡√‘Ë¡‡§≈◊ËÕπ∑’Ë°—∫‡¡◊ËÕ«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë·≈â«

·μ°μà“ß°—πÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

2. „π°“√≈“°·ºàπ‰¡â ‰ª∫π¥‘π Õ°≈¡‡°≈’È¬ß 4 ·∑àß °—∫≈“°·ºàπ‰¡â ‰ª∫πæ◊Èπ‚μä– π—°‡√’¬π§‘¥«à“

°“√ÕÕ°·√ß≈“°·ºàπ‰¡â∑—Èß 2  ∂“π°“√≥å·μ°μà“ß°—πÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

3. ∂â“π—°‡√’¬πμâÕß°“√≈¥·√ß‡ ’¬¥∑“π√–À«à“ßº‘« —¡º— §«√∑”Õ¬à“ß‰√

·√ß‡ ’¬¥∑“π¡’∑—Èßª√–‚¬™πå·≈–‚∑… „π™’«‘μª√–®”«—π∫“ß§√—Èß‡√“‰¥â„™âª√–‚¬™πå®“°·√ß‡ ’¬¥∑“π

°“√‡°‘¥§«“¡Ωó¥™à«¬„π°“√‡¥‘π∑”„Àâ‡√“‡¥‘π‰¥â·≈–‰¡à≈◊Ëπ≈â¡ ·μà„π∫“ß°√≥’·√ß‡ ’¬¥∑“π°Á¡’ ‚∑… §«“¡Ωó¥

∑”„Àâ‡°‘¥°“√ ‘Èπ‡ª≈◊Õßæ≈—ßß“π„π‡§√◊ËÕß®—°√°≈∑’Ë¡’°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë∑—ÈßÀ≈“¬ ‡™àπ æ—¥≈¡ ≈âÕ√∂ ´÷Ëßπ—°‡√’¬π®–‰¥â

»÷°…“°√≥’μ—«Õ¬à“ß¢Õßª√–‚¬™πå·≈–‚∑…¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“πμàÕ‰ª

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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‰ª¢â“ßÀπâ“

·√ß‡ ’¬¥∑“π∑’Ëæ◊Èπ°√–∑”μàÕ‡∑â“

∑‘»∑“ß°“√‡¥‘π

·√ß‡ ’¬¥∑“π

∂Õ¬À≈—ß

·√ß‡ ’¬¥∑“π

·√ß‡ ’¬¥∑“π

∑‘»∑“ß°“√«‘Ëß

·√ß∑’Ë°√–∑”μàÕæ◊Èπ

·√ß∑’Ë°√–∑”μàÕæ◊Èπ

2.5 ª√–‚¬™πå¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π

¡πÿ…¬å‡√“‰¥âπ”§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫·√ß‡ ’¬¥∑“π¡“„™âª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕÕ”π«¬§«“¡ –¥«°„π™’«‘μª√–®”«—π

¥â«¬°“√‡æ‘Ë¡·√ß‡ ’¬¥∑“π¥—ßμ“√“ß∑’Ë 6.3

μ“√“ß∑’Ë 6.3 ª√–‚¬™πå¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π

ª√–‚¬™πå¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π ≈—°…≥–°“√‡°‘¥·√ß‡ ’¬¥∑“π

1. ™à«¬„Àâ√∂¬πμå·≈àπ‰ª¢â“ßÀπâ“‰¥â ¬“ß√∂¬πμå

®÷ß¡’√àÕß¬“ß™à«¬‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√¬÷¥‡°“–

∂ππ ‡√’¬°«à“ ¥Õ°¬“ß

2. ™à«¬„Àâ√∂¬πμå∂Õ¬À≈—ß‰¥â ¬“ß√∂¬πμå®÷ß¡’

≈«¥≈“¬¥Õ°¬“ß‡æ◊ËÕ™à«¬„π°“√¬÷¥‡°“–∂ππ

3. °“√‡¥‘π∫πæ◊ÈπμâÕßÕ“»—¬·√ß‡ ’¬¥∑“π ®÷ß§«√

„™â√Õß‡∑â“∑’Ë¡’æ◊Èπ‡ªìπ¬“ß·≈–¡’≈«¥≈“¬¢√ÿ¢√–

‰¡à§«√„™â√Õß‡∑â“·∫∫æ◊Èπ‡√’¬∫ ‡π◊ËÕß®“°æ◊Èπ

‡√’¬∫·√ß‡ ’¬¥∑“ππâÕ¬®–∑”„Àâ≈◊Ëπ

4. π—°øÿμ∫Õ≈„™â√Õß‡∑â“æ◊Èπμ–ªŸ ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡·√ß

‡ ’¬¥∑“π ∑”„Àâ¡’·√ß¬÷¥‡°“–°—∫æ◊Èπ π“¡

‰¥â¥’¢÷Èπ

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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‰ª¢â“ßÀπâ“

·√ß‡ ’¬¥∑“π∑’Ëæ◊Èπ°√–∑”μàÕ‡∑â“

∑‘»∑“ß°“√‡¥‘π

·√ß‡ ’¬¥∑“π

∂Õ¬À≈—ß

·√ß‡ ’¬¥∑“π

·√ß‡ ’¬¥∑“π

∑‘»∑“ß°“√«‘Ëß

·√ß∑’Ë°√–∑”μàÕæ◊Èπ

·√ß∑’Ë°√–∑”μàÕæ◊Èπ

2.5 ª√–‚¬™πå¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π

¡πÿ…¬å‡√“‰¥âπ”§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫·√ß‡ ’¬¥∑“π¡“„™âª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕÕ”π«¬§«“¡ –¥«°„π™’«‘μª√–®”«—π

¥â«¬°“√‡æ‘Ë¡·√ß‡ ’¬¥∑“π¥—ßμ“√“ß∑’Ë 6.3

μ“√“ß∑’Ë 6.3 ª√–‚¬™πå¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π

ª√–‚¬™πå¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π ≈—°…≥–°“√‡°‘¥·√ß‡ ’¬¥∑“π

1. ™à«¬„Àâ√∂¬πμå·≈àπ‰ª¢â“ßÀπâ“‰¥â ¬“ß√∂¬πμå

®÷ß¡’√àÕß¬“ß™à«¬‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√¬÷¥‡°“–

∂ππ ‡√’¬°«à“ ¥Õ°¬“ß

2. ™à«¬„Àâ√∂¬πμå∂Õ¬À≈—ß‰¥â ¬“ß√∂¬πμå®÷ß¡’

≈«¥≈“¬¥Õ°¬“ß‡æ◊ËÕ™à«¬„π°“√¬÷¥‡°“–∂ππ

3. °“√‡¥‘π∫πæ◊ÈπμâÕßÕ“»—¬·√ß‡ ’¬¥∑“π ®÷ß§«√

„™â√Õß‡∑â“∑’Ë¡’æ◊Èπ‡ªìπ¬“ß·≈–¡’≈«¥≈“¬¢√ÿ¢√–

‰¡à§«√„™â√Õß‡∑â“·∫∫æ◊Èπ‡√’¬∫ ‡π◊ËÕß®“°æ◊Èπ

‡√’¬∫·√ß‡ ’¬¥∑“ππâÕ¬®–∑”„Àâ≈◊Ëπ

4. π—°øÿμ∫Õ≈„™â√Õß‡∑â“æ◊Èπμ–ªŸ ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡·√ß

‡ ’¬¥∑“π ∑”„Àâ¡’·√ß¬÷¥‡°“–°—∫æ◊Èπ π“¡

‰¥â¥’¢÷Èπ
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2.6 ‚∑…¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π

·√ß‡ ’¬¥∑“π∑”„Àâ ‘Èπ‡ª≈◊Õßæ≈—ßß“π·≈–∑”„Àâ‡°‘¥°“√ ÷°À√Õ¢ÕßÕÿª°√≥åμà“ßÊ „π‡§√◊ËÕß®—°√ ¡πÿ…¬å

®÷ßμâÕßÀ“«‘∏’≈¥·√ß‡ ’¬¥∑“π ‡æ◊ËÕ√—°…“ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√∑”ß“π¢Õß‡§√◊ËÕß®—°√°≈∑—ÈßÀ≈“¬¥—ßμ“√“ß∑’Ë 6.4

μ“√“ß∑’Ë 6.4 ‚∑…¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π·≈–«‘∏’≈¥·√ß‡ ’¬¥∑“π

‚∑…¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π «‘∏’≈¥·√ß‡ ’¬¥∑“π

1. ‡°‘¥§«“¡Ωó¥„π‡§√◊ËÕß®—°√°≈ ∑”„Àâ‡°‘¥ 1.  “¡“√∂≈¥·√ß‡ ’¬¥∑“π‰¥â¥â«¬°“√

°“√ Ÿ≠‡ ’¬æ≈—ßß“π„π°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ - „ àπÈ”¡—πÀ≈àÕ≈◊Ëπ

‡§√◊ËÕß¬πμå ·≈–‡°‘¥§«“¡√âÕπ®“°°“√ - „ à∫ÿ™°—π‰¡à„Àâ‡À≈Á°‡ ’¬¥ ’°—π

¢—¥ ’ ∑”„Àâ‡§√◊ËÕß¬πμå ÷°À√Õ - „ à≈Ÿ°ªóπ

2. Õ“°“»μâ“π°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß√∂¬πμå ∑”„Àâ 2. °“√º≈‘μ√∂¬πμå„Àâ¡’√Ÿª√à“ß‡æ√’¬«≈¡

√∂¬πμå·≈àπ‰¥â™â“°«à“∑’Ë§«√®–‡ªìπ

3. ·√ß®“°°√–· πÈ”μâ“π°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß‡√◊Õ 3. °“√º≈‘μ‡√◊Õ„Àâ¡’√Ÿª√à“ß‡æ√’¬« ‰¡àμâ“π

°√–· πÈ”

            °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 4

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. Àπ—ß ◊Õ∑’Ë«“ßÕ¬Ÿà∫π‚μä–‡°‘¥·√ß‡ ’¬¥∑“πÀ√◊Õ‰¡à ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

2. °“√ÕÕ°·√ßº≈—°«—μ∂ÿÀπ—° 15 π‘«μ—π ∫πæ◊Èπ ‡°‘¥·√ß‡ ’¬¥∑“πÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

3. ¢≥–∑’Ë√∂¬πμå‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ª¢â“ßÀπâ“·μà≈âÕ√∂¬πμå®–À¡ÿπ‰ª¢â“ßÀ≈—ß ‡ªìπ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

4. ®“°¢âÕ 3 · ¥ß«à“ ∂â“®–„Àâ√∂¬πμå‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ª‰¥â¥â«¬¥’·≈–ª≈Õ¥¿—¬π—Èπ §«√∑”Õ¬à“ß‰√

5. ®ß¬°μ—«Õ¬à“ß¢Õß°‘®°√√¡∑’Ë‰¡àμâÕß°“√„™âª√–‚¬™πå¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π ·≈–«‘∏’≈¥·√ß‡ ’¬¥∑“π¡“ 3

μ—«Õ¬à“ß

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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3. ‚¡‡¡πμå

‚¡‡¡πμå (moment) ‡ªìπ§«“¡ “¡“√∂¢Õß·√ß„π°“√À¡ÿπ«—μ∂ÿ√Õ∫®ÿ¥À¡ÿπ  ¢π“¥¢Õß‚¡‡¡πμåÀ“‰¥â

®“°·√ß§Ÿ≥°—∫√–¬–∑“ßμ—Èß©“°®“°®ÿ¥∑’Ë·√ß°√–∑”‰ª¬—ß®ÿ¥À¡ÿπ

¢π“¥¢Õß‚¡‡¡πμå  =  ·√ß (π‘«μ—π)�√–¬–∑“ßμ—Èß©“°®“°·π«·√ß∂÷ß®ÿ¥À¡ÿπ (‡¡μ√)

‚¡‡¡πμå ®÷ß¡’Àπà«¬‡ªìππ‘«μ—π-‡¡μ√ (N�m)

‡¡◊ËÕ¡’·√ß¿“¬πÕ°¡“°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿ‚¥¬·π«·√ß‰¡àºà“π®ÿ¥»Ÿπ¬å°≈“ß¡«≈ «—μ∂ÿπ—Èπ®–À¡ÿπ‰ª√Õ∫Ê

®ÿ¥»Ÿπ¬å°≈“ß¡«≈ º≈®“°°“√À¡ÿπ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡√’¬°«à“ ‚¡‡¡πμå

μ—«Õ¬à“ß¢Õß‚¡‡¡πμå„π™’«‘μª√–®”«—π ‡™àπ °“√∂’∫∫—π‰¥¢Õß√∂®—°√¬“π °“√¢—ππÕμ °“√‡ªî¥Ω“¢«¥

°“√‡ªî¥ª√–μŸ  π—°‡√’¬π®–‰¥â»÷°…“‡°’Ë¬«°—∫‚¡‡¡πμå®“°°‘®°√√¡∑’Ë 6.6

√Ÿª∑’Ë 6.14 °√–¥“πÀ°Õ¬Ÿà„π ¿“æ ¡¥ÿ≈

900 N
300 N

1 m 3 m

C = ®ÿ¥À¡ÿπ

C

®ÿ¥À¡ÿπ (»Ÿπ¬å°≈“ßπÕμ)

 ·√ß°√–∑”  F

√–¬–®“°®ÿ¥À¡ÿπ‰ª¬—ß·π«·√ß

 (μ—Èß©“°°—∫·π«·√ß)

√Ÿª∑’Ë 6.15 °“√¢—ππÕμ‚¥¬„™âÀ≈—°¢Õß‚¡‡¡πμå

A B

1.	ครูทบทวนบทเรียนเรื่อง	โมเมนต์

2.	ครูซักถามนักเรียน

 ค�าถาม : 

	 -		นักเรียนเคยเล่นกระดานหกหรือไม่

	 -	 เราจะต้องนัง่ตรงไหนเพือ่ให้สามารถเล่น

กับเพื่อนได้โดยไม่ต้องออกแรงมาก

	 -	 นกัเรยีนคดิว่าจดุไหนเป็นจดุกึง่กลางของ

กระดานหกเพราะเหตุใด

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

	 1.	 โมเมนต์	(moment)

	 2.	 โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา

	 3.	 โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา

	 4.	 จุดหมุน

	 5.	 แรงพยายาม

	 6.	 ภาวะสมดุล

	 7.	 คาน

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียน	204	-	215

2.	ครูอธิบายเกี่ยวกับความหมายโมเมนต์	

หลักการของโมเมนต์	 และน�าหลักการของ

โมเมนต์มาใช้ประโยชน์

3.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับการน�า

หลักการของโมเมนต์ไปใช้ประโยชน์	 จาก	

www.youtube.com	หรอื	search	engine	ต่างๆ

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ ่ม	 กลุ ่มละ	 4-5	 คน	

ประดิษฐ์เครื่องใช้ขึ้นมากลุ่มละ	1	ชิ้น	โดยการ

น�าหลักการของโมเมนต์มาใช้ประโยชน์

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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3. ‚¡‡¡πμå

‚¡‡¡πμå (moment) ‡ªìπ§«“¡ “¡“√∂¢Õß·√ß„π°“√À¡ÿπ«—μ∂ÿ√Õ∫®ÿ¥À¡ÿπ  ¢π“¥¢Õß‚¡‡¡πμåÀ“‰¥â

®“°·√ß§Ÿ≥°—∫√–¬–∑“ßμ—Èß©“°®“°®ÿ¥∑’Ë·√ß°√–∑”‰ª¬—ß®ÿ¥À¡ÿπ

¢π“¥¢Õß‚¡‡¡πμå  =  ·√ß (π‘«μ—π)�√–¬–∑“ßμ—Èß©“°®“°·π«·√ß∂÷ß®ÿ¥À¡ÿπ (‡¡μ√)

‚¡‡¡πμå ®÷ß¡’Àπà«¬‡ªìππ‘«μ—π-‡¡μ√ (N�m)

‡¡◊ËÕ¡’·√ß¿“¬πÕ°¡“°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿ‚¥¬·π«·√ß‰¡àºà“π®ÿ¥»Ÿπ¬å°≈“ß¡«≈ «—μ∂ÿπ—Èπ®–À¡ÿπ‰ª√Õ∫Ê

®ÿ¥»Ÿπ¬å°≈“ß¡«≈ º≈®“°°“√À¡ÿπ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡√’¬°«à“ ‚¡‡¡πμå

μ—«Õ¬à“ß¢Õß‚¡‡¡πμå„π™’«‘μª√–®”«—π ‡™àπ °“√∂’∫∫—π‰¥¢Õß√∂®—°√¬“π °“√¢—ππÕμ °“√‡ªî¥Ω“¢«¥

°“√‡ªî¥ª√–μŸ  π—°‡√’¬π®–‰¥â»÷°…“‡°’Ë¬«°—∫‚¡‡¡πμå®“°°‘®°√√¡∑’Ë 6.6

√Ÿª∑’Ë 6.14 °√–¥“πÀ°Õ¬Ÿà„π ¿“æ ¡¥ÿ≈

900 N
300 N

1 m 3 m

C = ®ÿ¥À¡ÿπ

C

®ÿ¥À¡ÿπ (»Ÿπ¬å°≈“ßπÕμ)

 ·√ß°√–∑”  F

√–¬–®“°®ÿ¥À¡ÿπ‰ª¬—ß·π«·√ß

 (μ—Èß©“°°—∫·π«·√ß)

√Ÿª∑’Ë 6.15 °“√¢—ππÕμ‚¥¬„™âÀ≈—°¢Õß‚¡‡¡πμå

A B

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 205

°‘®°√√¡∑’Ë 6.6 °“√∑¥≈Õß‡√◊ËÕß‚¡‡¡πμå

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

1. ∑¥≈ÕßÀ“™π‘¥¢Õß‚¡‡¡πμå√Õ∫®ÿ¥À¡ÿπ‰¥â

2. ∫Õ°™π‘¥¢Õß‚¡‡¡πμå√Õ∫®ÿ¥À¡ÿπ‰¥â

3. §”π«≥§à“¢Õß‚¡‡¡πμå∑“ß´â“¬¡◊Õ·≈–∑“ß¢«“¡◊Õ‰¥â

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

√“¬°“√ ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. ∑’Ë°—Èπ≈¡ 1 Õ—π

2. ‰¡â∫√√∑—¥¬“« 1 ‡¡μ√ 1 Õ—π

3. ¥‘π Õ 1 ·∑àß

4. ¬“ß√—¥ 1 ‡ âπ

5. ‡À√’¬≠∫“∑ 3 ‡À√’¬≠

«‘∏’∑¥≈Õß

1. π”¥‘π Õ¡“«“ßμ—Èß©“°°—∫‰¡â∫√√∑—¥¬“« 30 ‡´πμ‘‡¡μ√μ√ß√–¬–„¥°Á‰¥â „™â¬“ß√—¥¥‘π Õ°—∫‰¡â∫√√∑—¥„Àâ

μ‘¥°—π·πàπ

2. Àß“¬∑’Ë°—Èπ≈¡¢÷Èπ·≈â«π”¥‘π Õ‰ª«“ß∫π∑’Ë°—Èπ≈¡ ·≈–®—¥„Àâ ‰¡â∫√√∑—¥∑’Ë¡—¥μ‘¥°—∫¥‘π Õ ¡¥ÿ≈Õ¬Ÿà„π·π«

√–¥—∫¥—ß√Ÿª  —ß‡°μμ”·Àπàß¢Õß¥‘π Õ«à“Õ¬Ÿà∑’Ë√–¬–§«“¡¬“«‡∑à“„¥

3. „™â‡§√◊ËÕß™—Ëß™—ËßπÈ”Àπ—°‡À√’¬≠∫“∑·≈â«∫—π∑÷° ®“°π—Èπ«“ß‡À√’¬≠∫“∑ 1 ‡À√’¬≠∫π‰¡â∫√√∑—¥ ‚¥¬„Àâ

®ÿ¥»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õß‡À√’¬≠Õ¬ŸàÀà“ß®“°¥‘π Õ‰ª∑“ß´â“¬ 10 ‡´πμ‘‡¡μ√ ·≈â««“ß‡À√’¬≠∫“∑Õ’° 1 ‡À√’¬≠

‰ª∑“ß¢«“¡◊Õ ‚¥¬‡≈◊ËÕπ‡À√’¬≠∑“ß¢«“‰ª¡“®π°«à“‰¡â∫√√∑—¥®–Õ¬Ÿà„π·π«√–¥—∫ «—¥√–¬–Àà“ß√–À«à“ß

¥‘π Õ°—∫®ÿ¥°÷Ëß°≈“ß¢Õß‡À√’¬≠∑“ß¢«“¡◊Õ ∫—π∑÷°º≈

4. «“ß‡À√’¬≠∫“∑´âÕπ‡À√’¬≠∑“ß¢«“¡◊ÕÕ’° 1 ‡À√’¬≠ ·≈â«‡≈◊ËÕπ‡À√’¬≠∑—Èß Õß‰ª¡“®π‰¡â∫√√∑—¥Õ¬Ÿà„π

·π«√–¥—∫ «—¥√–¬–Àà“ß√–À«à“ß¥‘π Õ°—∫®ÿ¥»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õß‡À√’¬≠∑“ß¢«“¡◊Õ ∫—π∑÷°º≈

10 cm

‡À√’¬≠·√°

	 โมเมนต์	หมายถึง	ผลของแรงซึ่งกระท�า

ต่อวัตถุ	 เพ่ือให้วัตถุหมุนไปรอบจุดหมุน

ความรู้เกี่ยวกับโมเมนต์ของแรง	สมดุลของ

การหมุน	 และโมเมนต์ของแรงคู่ควบถูกน�า

มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	 มากมาย	 โดย

เฉพาะการประดษิฐ์เคร่ืองผ่อนแรงชนดิต่างๆ

	 คาน	 เป็นวัตถุแข็งใช้ดีดหรืองัดวัตถุให้

เคล่ือนที่รอบจุดๆ	 หนึ่ง	 ท�างานโดยใช้หลัก

ของโมเมนต์	 นักวิทยาศาสตร์ใช้หลักการ

ของโมเมนต์มาประดษิฐ์คาน	ผูรู้จ้กัใช้คานให้

เป็นประโยชน์คนแรก	คือ	อาร์คีมิดีส	ซึ่งเป็น

นักปราชญ์ชาวกรีกโบราณ	 กล่าวว่า	 “ถ้าฉัน

มีจุดค�้าและคานงัดที่ต้องการได้ละก็ฉันจะ

งัดโลกให้ลอยขึ้น”

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)L

ศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับการทดลองเรื่อง

โมเมนต์และคาน

ตัวอย่างเว็บไซต์ :

-		www.data.chaiwit.ac.th/my	wed/.../ใน

ความรู้%	20	เรื่อง	โมเมนต์.do

-		www.vcdforstudy.com

-		www.youtube	เรื่อง	โมเมนต์ของแรง

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L

ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม	

(ตามกลุ่มการทดลอง)	เกี่ยวกับโมเมนต์

-		นักเรียนได้ท�าอะไรบ้าง

-		นักเรียนรู้อะไรบ้าง

-		สิ่งที่นักเรียนต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติมคือ

อะไร	และจะด�าเนินการอย่างไร

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«

π—°‡√’¬π

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

®”π«π‡À√’¬≠∑’Ë«“ß √–¬–∑“ß®“°‡À√’¬≠
º≈§Ÿ≥¢ÕßπÈ”Àπ—°¢Õß

§√—Èß∑’Ë
∫π‰¡â∫√√∑—¥ ∂÷ß¥‘π Õ

‡À√’¬≠°—∫√–¬–∑“ß

(‡À√’¬≠) (m)
®“°‡À√’¬≠∂÷ß¥‘π Õ

(N�m)

∑“ß ấ“¬¡◊Õ ∑“ß¢«“¡◊Õ ∑“ß´â“¬¡◊Õ ∑“ß¢«“¡◊Õ ∑“ß´â“¬¡◊Õ ∑“ß¢«“¡◊Õ

1 1 1 0.1

2 1 2 0.1

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. ¢≥–§“πÕ¬Ÿà„π¿“«– ¡¥ÿ≈ ‡¡◊ËÕ«“ß‡À√’¬≠∑“ß¥â“π ấ“¬°—∫¥â“π¢«“¢â“ß≈– 1 ‡À√’¬≠ √–¬–Àà“ß®“°μ”·Àπàß

¢Õß‡À√’¬≠∂÷ß¥‘π Õ¡’§à“‡∑à“°—πÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

2. º≈§Ÿ≥¢ÕßπÈ”Àπ—°¢Õß‡À√’¬≠°—∫√–¬–∑“ß®“°‡À√’¬≠∂÷ß¥‘π Õ¡’§à“‡∑à“°—πÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

3. ‡¡◊ËÕ«“ß‡À√’¬≠∑“ß¢«“¡◊Õ‡æ‘Ë¡‡ªìπ 2 ‡À√’¬≠ À≈—ß®“°ª√—∫§“π„Àâ ¡¥ÿ≈ √–¬–Àà“ß®“°‡À√’¬≠∂÷ß¥‘π Õ

‡∑à“°—πÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

4. º≈§Ÿ≥¢ÕßπÈ”Àπ—°¢Õß‡À√’¬≠°—∫√–¬–∑“ßμ—Èß©“°®“°‡À√’¬≠∂÷ß¥‘π Õ ‡¡◊ËÕ‡æ‘Ë¡‡À√’¬≠¥â“π¢«“¡◊Õ‡ªìπ 2

‡À√’¬≠¬—ß§ß¡’§à“‡∑à“‡¥‘¡À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

5. º≈®“°°“√∑”°‘®°√√¡‰¥â¢âÕ √ÿª‡°’Ë¬«°—∫‚¡‡¡πμå«à“Õ¬à“ß‰√

®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 6.6 æ∫«à“ ‡¡◊ËÕ«“ß‡À√’¬≠∫π‰¡â∫√√∑—¥∑’Ë„™â¬“ß√—¥„Àâ¥‘π Õμ—Èß©“°°—∫‰¡â∫√√∑—¥

‚¥¬„Àâ¥‘π ÕÕ¬Ÿà°÷Ëß°≈“ß¢Õß§«“¡¬“«‰¡â∫√√∑—¥ ‡¡◊ËÕ«“ß‡À√’¬≠∫“∑‡À√’¬≠·√°≈ß∫π‰¡â∫√√∑—¥∑“ß´â“¬¡◊Õ

Àà“ß®“°¥‘π Õ 10 ‡´πμ‘‡¡μ√ ‰¡â∫√√∑—¥®–°√–¥°≈ß ·μà‡¡◊ËÕ«“ß‡À√’¬≠∫“∑‡À√’¬≠∑’Ë Õß∑“ß¥â“π¢«“¡◊Õ

‰¡â∫√√∑—¥∑“ß´â“¬®–°√–¥°¢÷Èπ ·≈–‰¡â∫√√∑—¥®–À¬ÿ¥π‘ËßÕ¬Ÿà„π ¿“æ ¡¥ÿ≈‡¡◊ËÕ‡À√’¬≠∫“∑‡À√’¬≠∑’Ë Õß‡≈◊ËÕπ

‰ªÕ¬Ÿà√–¬–Àà“ß®“°¥‘π Õ 10 ‡´πμ‘‡¡μ√ ∂â“«“ß‡À√’¬≠∫“∑Õ’° 1 ‡À√’¬≠ ™âÕπ‡À√’¬≠∫“∑¡“«“ß¢«“¡◊Õ

æ∫«à“‰¡â∫√√∑—¥®–°√–¥°≈ß¥â“π≈à“ß ·μà‡¡◊ËÕ‡≈◊ËÕπ‡À√’¬≠∫“∑∑“ß¢«“¡◊Õ‰ª‰«â∑’Ëμ”·Àπàß 5 ‡´πμ‘‡¡μ√ æ∫«à“

‰¡â∫√√∑—¥®–Õ¬Ÿàπ‘Ëß„π ¿“æ ¡¥ÿ≈ ‡¡◊ËÕ¥‘π Õ§◊Õ®ÿ¥À¡ÿπ · ¥ß«à“ ‰¡â∫√√∑—¥Õ¬Ÿà„π ¿“æ ¡¥ÿ≈ ‡¡◊ËÕ¢π“¥¢Õß

‚¡‡¡πμå∑“ß¥â“π´â“¬¡◊Õ¢Õß®ÿ¥À¡ÿπ‡∑à“°—∫∑“ß¢«“¡◊Õ ¥—ßπ’È

-  ¡¥ÿ≈§√—Èß∑’Ë 1

πÈ”Àπ—°‡À√’¬≠∫“∑ 1 ‡À√’¬≠ (N) � 0.1 m  =  πÈ”Àπ—°‡À√’¬≠∫“∑ 1 ‡À√’¬≠ (N) � 0.1 m

-  ¡¥ÿ≈§√—Èß∑’Ë 2

πÈ”Àπ—°‡À√’¬≠∫“∑ 1 ‡À√’¬≠ (N) � 0.1 m  =  πÈ”Àπ—°‡À√’¬≠∫“∑ 2 ‡À√’¬≠ (N) � 0.05 m

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«

π—°‡√’¬π

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

®”π«π‡À√’¬≠∑’Ë«“ß √–¬–∑“ß®“°‡À√’¬≠
º≈§Ÿ≥¢ÕßπÈ”Àπ—°¢Õß

§√—Èß∑’Ë
∫π‰¡â∫√√∑—¥ ∂÷ß¥‘π Õ

‡À√’¬≠°—∫√–¬–∑“ß

(‡À√’¬≠) (m)
®“°‡À√’¬≠∂÷ß¥‘π Õ

(N�m)

∑“ß ấ“¬¡◊Õ ∑“ß¢«“¡◊Õ ∑“ß´â“¬¡◊Õ ∑“ß¢«“¡◊Õ ∑“ß´â“¬¡◊Õ ∑“ß¢«“¡◊Õ

1 1 1 0.1

2 1 2 0.1

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. ¢≥–§“πÕ¬Ÿà„π¿“«– ¡¥ÿ≈ ‡¡◊ËÕ«“ß‡À√’¬≠∑“ß¥â“π ấ“¬°—∫¥â“π¢«“¢â“ß≈– 1 ‡À√’¬≠ √–¬–Àà“ß®“°μ”·Àπàß

¢Õß‡À√’¬≠∂÷ß¥‘π Õ¡’§à“‡∑à“°—πÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

2. º≈§Ÿ≥¢ÕßπÈ”Àπ—°¢Õß‡À√’¬≠°—∫√–¬–∑“ß®“°‡À√’¬≠∂÷ß¥‘π Õ¡’§à“‡∑à“°—πÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

3. ‡¡◊ËÕ«“ß‡À√’¬≠∑“ß¢«“¡◊Õ‡æ‘Ë¡‡ªìπ 2 ‡À√’¬≠ À≈—ß®“°ª√—∫§“π„Àâ ¡¥ÿ≈ √–¬–Àà“ß®“°‡À√’¬≠∂÷ß¥‘π Õ

‡∑à“°—πÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

4. º≈§Ÿ≥¢ÕßπÈ”Àπ—°¢Õß‡À√’¬≠°—∫√–¬–∑“ßμ—Èß©“°®“°‡À√’¬≠∂÷ß¥‘π Õ ‡¡◊ËÕ‡æ‘Ë¡‡À√’¬≠¥â“π¢«“¡◊Õ‡ªìπ 2

‡À√’¬≠¬—ß§ß¡’§à“‡∑à“‡¥‘¡À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

5. º≈®“°°“√∑”°‘®°√√¡‰¥â¢âÕ √ÿª‡°’Ë¬«°—∫‚¡‡¡πμå«à“Õ¬à“ß‰√

®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 6.6 æ∫«à“ ‡¡◊ËÕ«“ß‡À√’¬≠∫π‰¡â∫√√∑—¥∑’Ë„™â¬“ß√—¥„Àâ¥‘π Õμ—Èß©“°°—∫‰¡â∫√√∑—¥

‚¥¬„Àâ¥‘π ÕÕ¬Ÿà°÷Ëß°≈“ß¢Õß§«“¡¬“«‰¡â∫√√∑—¥ ‡¡◊ËÕ«“ß‡À√’¬≠∫“∑‡À√’¬≠·√°≈ß∫π‰¡â∫√√∑—¥∑“ß´â“¬¡◊Õ

Àà“ß®“°¥‘π Õ 10 ‡´πμ‘‡¡μ√ ‰¡â∫√√∑—¥®–°√–¥°≈ß ·μà‡¡◊ËÕ«“ß‡À√’¬≠∫“∑‡À√’¬≠∑’Ë Õß∑“ß¥â“π¢«“¡◊Õ

‰¡â∫√√∑—¥∑“ß´â“¬®–°√–¥°¢÷Èπ ·≈–‰¡â∫√√∑—¥®–À¬ÿ¥π‘ËßÕ¬Ÿà„π ¿“æ ¡¥ÿ≈‡¡◊ËÕ‡À√’¬≠∫“∑‡À√’¬≠∑’Ë Õß‡≈◊ËÕπ

‰ªÕ¬Ÿà√–¬–Àà“ß®“°¥‘π Õ 10 ‡´πμ‘‡¡μ√ ∂â“«“ß‡À√’¬≠∫“∑Õ’° 1 ‡À√’¬≠ ™âÕπ‡À√’¬≠∫“∑¡“«“ß¢«“¡◊Õ

æ∫«à“‰¡â∫√√∑—¥®–°√–¥°≈ß¥â“π≈à“ß ·μà‡¡◊ËÕ‡≈◊ËÕπ‡À√’¬≠∫“∑∑“ß¢«“¡◊Õ‰ª‰«â∑’Ëμ”·Àπàß 5 ‡´πμ‘‡¡μ√ æ∫«à“

‰¡â∫√√∑—¥®–Õ¬Ÿàπ‘Ëß„π ¿“æ ¡¥ÿ≈ ‡¡◊ËÕ¥‘π Õ§◊Õ®ÿ¥À¡ÿπ · ¥ß«à“ ‰¡â∫√√∑—¥Õ¬Ÿà„π ¿“æ ¡¥ÿ≈ ‡¡◊ËÕ¢π“¥¢Õß

‚¡‡¡πμå∑“ß¥â“π´â“¬¡◊Õ¢Õß®ÿ¥À¡ÿπ‡∑à“°—∫∑“ß¢«“¡◊Õ ¥—ßπ’È

-  ¡¥ÿ≈§√—Èß∑’Ë 1

πÈ”Àπ—°‡À√’¬≠∫“∑ 1 ‡À√’¬≠ (N) � 0.1 m  =  πÈ”Àπ—°‡À√’¬≠∫“∑ 1 ‡À√’¬≠ (N) � 0.1 m

-  ¡¥ÿ≈§√—Èß∑’Ë 2

πÈ”Àπ—°‡À√’¬≠∫“∑ 1 ‡À√’¬≠ (N) � 0.1 m  =  πÈ”Àπ—°‡À√’¬≠∫“∑ 2 ‡À√’¬≠ (N) � 0.05 m

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 207

3.1 ™π‘¥¢Õß‚¡‡¡πμå

‚¡‡¡πμå‡ªìπº≈§Ÿ≥¢Õß·√ß°—∫√–¬–∑“ß„π·π«μ—Èß©“°®“°®ÿ¥∑’Ë·√ß°√–∑”‰ª¬—ß®ÿ¥À¡ÿπ Àπà«¬¢Õß

‚¡‡¡πμå§◊Õ π‘«μ—π-‡¡μ√ (N�m)

 “¡“√∂®”·π°‚¡‡¡πμåμ“¡≈—°…≥–°“√À¡ÿπ‰¥â ¥—ßπ’È

1. ‚¡‡¡πμåμ“¡‡¢Á¡π“Ãî°“

‚¡‡¡πμåμ“¡‡¢Á¡π“Ãî°“‡ªìπº≈§Ÿ≥√–À«à“ß·√ß°—∫√–¬–∑“ßμ—Èß©“°®“°®ÿ¥À¡ÿπ∂÷ß®ÿ¥∑’Ë·√ß°√–∑”„Àâ

§“πÀ¡ÿπ„π∑‘»∑“ßμ“¡‡¢Á¡π“Ãî°“

2. ‚¡‡¡πμå∑«π‡¢Á¡π“Ãî°“

‚¡‡¡πμå∑«π‡¢Á¡π“Ãî°“‡ªìπº≈§Ÿ≥√–À«à“ß·√ß°—∫√–¬–∑“ßμ—Èß©“°®“°®ÿ¥À¡ÿπ∂÷ß®ÿ¥∑’Ë·√ß°√–∑”„Àâ

§“πÀ¡ÿπ„π∑‘»∑“ß∑«π‡¢Á¡π“Ãî°“

∂â“∑‘»∑“ß¢Õß·√ß°√–∑”ºà“π®ÿ¥À¡ÿπ®–‰¡à‡°‘¥°“√À¡ÿπ ‚¡‡¡πμå¡’§à“‡ªìπ»Ÿπ¬å

·√ß°√–∑”ºà“π®ÿ¥À¡ÿπ  F

·√ß°√–∑” E

μ“¡‡¢Á¡π“Ãî°“
®ÿ¥À¡ÿπ

F

∑«π‡¢Á¡π“Ãî°“

·√ß°√–∑” E

®ÿ¥À¡ÿπ

F

√Ÿª∑’Ë 6.16 ‚¡‡¡πμåμ“¡‡¢Á¡π“Ãî°“

√Ÿª∑’Ë 6.17 ‚¡‡¡πμå∑«π‡¢Á¡π“Ãî°“

√Ÿª∑’Ë 6.18 ‚¡‡¡πμå¡’§à“‡ªìπ»Ÿπ¬å

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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3.2 À≈—°°“√¢Õß‚¡‡¡πμå

‡¡◊ËÕ«—μ∂ÿÀπ÷Ëß∂Ÿ°°√–∑”¥â«¬·√ßÀ≈“¬·√ß  ́ ÷Ëß·√ß°√–∑”π—ÈπÊ ∑”„Àâ«—μ∂ÿÕ¬Ÿà„π¿“«– ¡¥ÿ≈ (‰¡à‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

·≈–‰¡àÀ¡ÿπ) ‹ æ∫«à“

º≈√«¡¢Õß‚¡‡¡πμå∑«π‡¢Á¡π“Ãî°“  =  º≈√«¡¢Õß‚¡‡¡πμåμ“¡‡¢Á¡π“Ãî°“

À¡“¬‡Àμÿ ¡«≈ 1 °‘‚≈°√—¡ (kg)  =  πÈ”Àπ—° 9.8 π‘«μ—π (N)

∂â“‚®∑¬å‰¡à°”Àπ¥πÈ”Àπ—°§“π¡“„Àâ · ¥ß«à“§“π‰¡à¡’πÈ”Àπ—°

®“°√Ÿª W = πÈ”Àπ—°¢Õß«—μ∂ÿ‡ªìπ·√ßμâ“π

E = ·√ßæ¬“¬“¡

F = ®ÿ¥À¡ÿπ

a = √–¬–∑“ßμ—Èß©“°®“°®ÿ¥À¡ÿπ∂÷ß·π«·√ßμâ“π

b = √–¬–∑“ßμ—Èß©“°®“°®ÿ¥À¡ÿπ∂÷ß·π«·√ßæ¬“¬“¡

‡¡◊ËÕ§“π  XY  Õ¬Ÿà„π¿“«– ¡¥ÿ≈

‚¡‡¡πμå∑«π‡¢Á¡π“Ãî°“ = ‚¡‡¡πμåμ“¡‡¢Á¡π“Ãî°“

W�a = E�b

μ—«Õ¬à“ß∑’Ë 2 «“ß«—μ∂ÿπÈ”Àπ—° 20 π‘«μ—π∫π§“π∑“ß´â“¬¡◊ÕÀà“ß®“°®ÿ¥À¡ÿπ 0.5 ‡¡μ√ ®–μâÕß«“ß«—μ∂ÿπÈ”Àπ—°

10 π‘«μ—π ∑“ß¢«“¡◊Õ∑’Ë√–¬–Àà“ß®“°®ÿ¥À¡ÿπ‡∑à“‰√ §“π®÷ß®– ¡¥ÿ≈

«‘∏’∑”  ¡¡ÿμ‘„Àâ«“ß«—μ∂ÿπÈ”Àπ—° 10 π‘«μ—π∑“ß¢«“¡◊Õ¢Õß§“πÀà“ß®“°®ÿ¥À¡ÿπ‡∑à“°—∫ a ‡¡μ√ ¥—ß√Ÿª

10 N®ÿ¥À¡ÿπ20 N

0.5 m a

b

W F

E

Y

W

ba

√Ÿª∑’Ë 6.19 À≈—°°“√¢Õß‚¡‡¡πμå

X

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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3.2 À≈—°°“√¢Õß‚¡‡¡πμå

‡¡◊ËÕ«—μ∂ÿÀπ÷Ëß∂Ÿ°°√–∑”¥â«¬·√ßÀ≈“¬·√ß  ́ ÷Ëß·√ß°√–∑”π—ÈπÊ ∑”„Àâ«—μ∂ÿÕ¬Ÿà„π¿“«– ¡¥ÿ≈ (‰¡à‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

·≈–‰¡àÀ¡ÿπ) ‹ æ∫«à“

º≈√«¡¢Õß‚¡‡¡πμå∑«π‡¢Á¡π“Ãî°“  =  º≈√«¡¢Õß‚¡‡¡πμåμ“¡‡¢Á¡π“Ãî°“

À¡“¬‡Àμÿ ¡«≈ 1 °‘‚≈°√—¡ (kg)  =  πÈ”Àπ—° 9.8 π‘«μ—π (N)

∂â“‚®∑¬å‰¡à°”Àπ¥πÈ”Àπ—°§“π¡“„Àâ · ¥ß«à“§“π‰¡à¡’πÈ”Àπ—°

®“°√Ÿª W = πÈ”Àπ—°¢Õß«—μ∂ÿ‡ªìπ·√ßμâ“π

E = ·√ßæ¬“¬“¡

F = ®ÿ¥À¡ÿπ

a = √–¬–∑“ßμ—Èß©“°®“°®ÿ¥À¡ÿπ∂÷ß·π«·√ßμâ“π

b = √–¬–∑“ßμ—Èß©“°®“°®ÿ¥À¡ÿπ∂÷ß·π«·√ßæ¬“¬“¡

‡¡◊ËÕ§“π  XY  Õ¬Ÿà„π¿“«– ¡¥ÿ≈

‚¡‡¡πμå∑«π‡¢Á¡π“Ãî°“ = ‚¡‡¡πμåμ“¡‡¢Á¡π“Ãî°“

W�a = E�b

μ—«Õ¬à“ß∑’Ë 2 «“ß«—μ∂ÿπÈ”Àπ—° 20 π‘«μ—π∫π§“π∑“ß´â“¬¡◊ÕÀà“ß®“°®ÿ¥À¡ÿπ 0.5 ‡¡μ√ ®–μâÕß«“ß«—μ∂ÿπÈ”Àπ—°

10 π‘«μ—π ∑“ß¢«“¡◊Õ∑’Ë√–¬–Àà“ß®“°®ÿ¥À¡ÿπ‡∑à“‰√ §“π®÷ß®– ¡¥ÿ≈

«‘∏’∑”  ¡¡ÿμ‘„Àâ«“ß«—μ∂ÿπÈ”Àπ—° 10 π‘«μ—π∑“ß¢«“¡◊Õ¢Õß§“πÀà“ß®“°®ÿ¥À¡ÿπ‡∑à“°—∫ a ‡¡μ√ ¥—ß√Ÿª

10 N®ÿ¥À¡ÿπ20 N

0.5 m a

b

W F

E

Y

W

ba

√Ÿª∑’Ë 6.19 À≈—°°“√¢Õß‚¡‡¡πμå

X
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‡¡◊ËÕ§“πÕ¬Ÿà„π¿“«– ¡¥ÿ≈

‚¡‡¡πμå∑«π‡¢Á¡π“Ãî°“ = ‚¡‡¡πμåμ“¡‡¢Á¡π“Ãî°“

πÈ”Àπ—°«—μ∂ÿ�(√–¬–∑“ßμ—Èß©“° = πÈ”Àπ—°«—μ∂ÿ�(√–¬–∑“ßμ—Èß©“°®“°

®“°®ÿ¥À¡ÿπ∂÷ß·π«·√ßμâ“π∑“π) ®ÿ¥À¡ÿπ∂÷ß·π«·√ßæ¬“¬“¡)

20 π‘«μ—π�0.5 ‡¡μ√ = 10 π‘«μ—π�a ‡¡μ√

a =

= 1 ‡¡μ√

¥—ßπ—Èπ √–¬–Àà“ß®“°®ÿ¥À¡ÿπ¢Õß«—μ∂ÿ∑“ß¢«“¡◊Õ‡∑à“°—∫ 1 ‡¡μ√ §“π®÷ß®– ¡¥ÿ≈ μÕ∫

μ—«Õ¬à“ß∑’Ë 3  ‡Õã¡’¡«≈ 60 °‘‚≈°√—¡ π—ËßÕ¬Ÿà∑“ß¥â“πÀπ÷Ëß¢Õß°√–¥“πÀ°Àà“ß®“°®ÿ¥À¡ÿπ 2 ‡¡μ√ ÕâÕ¬π—ËßÕ¬Ÿà∑’Ë

ª≈“¬°√–¥“πÀ°Õ’°¥â“πÀπ÷ËßÀà“ß®“°®ÿ¥À¡ÿπ 4 ‡¡μ√ §“π®÷ß®–Õ¬Ÿà„π ¿“æ∑’Ë ¡¥ÿ≈æÕ¥’ Õ¬“°∑√“∫«à“ÕâÕ¬¡’

πÈ”Àπ—°°’Ëπ‘«μ—π (¡«≈ 1 °‘‚≈°√—¡ = πÈ”Àπ—° 9.8 π‘«μ—π)

«‘∏’∑”

 ¡¡μ‘„ÀâÕâÕ¬Àπ—°‡∑à“°—∫  x π‘«μ—π

‡¡◊ËÕ§“πÕ¬Ÿà„π¿“«– ¡¥ÿ≈

‚¡‡¡πμå∑«π‡¢Á¡π“Ãî°“ = ‚¡‡¡πμåμ“¡‡¢Á¡π“Ãî°“

60�9.8 π‘«μ—π�2 ‡¡μ√ = x  π‘«μ—π�4  ‡¡μ√

x =
    

588 2

4

π‘«μ—π ‡¡μ√
‡¡μ√

� 

= 294  π‘«μ—π

¥—ßπ—Èπ ÕâÕ¬¡’πÈ”Àπ—° 294 π‘«μ—π μÕ∫

x60�9.8 N

2 m 4 m

‡Õã ÕâÕ¬

20 π‘«μ—π�0.5 ‡¡μ√
10 π‘«μ—π

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3210

            °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 5

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. ®“°√Ÿª πÈ”Àπ—° W ∑”„Àâ§“π AB À¡ÿπÕ¬à“ß‰√

2. ®“°√Ÿª πÈ”Àπ—° W ∑”„Àâ§“π AB À¡ÿπÕ¬à“ß‰√

3. ®“°√Ÿª πÈ”Àπ—° W ∑”„Àâ§“π AB À¡ÿπÕ¬à“ß‰√

4. ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‚¡‡¡πμå¢Õß·√ß√–À«à“ß¢âÕ 1, 2 ·≈– 3 ¢âÕ„¥¡’§à“‚¡‡¡πμå¢Õß·√ß¡“°∑’Ë ÿ¥

5. ®“°√Ÿª πÈ”Àπ—° W ∑”„Àâ§“πÀ¡ÿπÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

®ÿ¥À¡ÿπ

A B

W

®ÿ¥À¡ÿπ

A B

W

®ÿ¥À¡ÿπ

A B

W

®ÿ¥À¡ÿπ

A B

W

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3210

            °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 5

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. ®“°√Ÿª πÈ”Àπ—° W ∑”„Àâ§“π AB À¡ÿπÕ¬à“ß‰√

2. ®“°√Ÿª πÈ”Àπ—° W ∑”„Àâ§“π AB À¡ÿπÕ¬à“ß‰√

3. ®“°√Ÿª πÈ”Àπ—° W ∑”„Àâ§“π AB À¡ÿπÕ¬à“ß‰√

4. ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‚¡‡¡πμå¢Õß·√ß√–À«à“ß¢âÕ 1, 2 ·≈– 3 ¢âÕ„¥¡’§à“‚¡‡¡πμå¢Õß·√ß¡“°∑’Ë ÿ¥

5. ®“°√Ÿª πÈ”Àπ—° W ∑”„Àâ§“πÀ¡ÿπÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

®ÿ¥À¡ÿπ

A B

W

®ÿ¥À¡ÿπ

A B

W

®ÿ¥À¡ÿπ

A B

W

®ÿ¥À¡ÿπ

A B

W
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3.3 °“√π”À≈—°°“√¢Õß‚¡‡¡πμå‰ª„™âª√–‚¬™πå

„πªí®®ÿ∫—π¡’°“√π”À≈—°°“√¢Õß‚¡‡¡πμå‰ª„™âª√–‚¬™πå°—∫‡§√◊ËÕß°≈ª√–‡¿∑§“π ·≈–‰¥â·∫àß§“πμ“¡

μ”·Àπàß¢Õß®ÿ¥À¡ÿπ ·√ßæ¬“¬“¡ ·≈–·√ßμâ“π∑“π ‡ªìπ 3 Õ—π¥—∫ ¥—ßπ’È

1. ®ÿ¥À¡ÿπÕ¬Ÿà√–À«à“ß·√ßæ¬“¬“¡·≈–·√ßμâ“π

2. ·√ßμâ“π∑“πÕ¬Ÿà√–À«à“ß®ÿ¥À¡ÿπ·≈–·√ßæ¬“¬“¡

√Ÿª∑’Ë 6.20 ‡§√◊ËÕß°≈∑’Ë®ÿ¥À¡ÿπÕ¬Ÿà√–À«à“ß·√ßμâ“π (W) °—∫·√ßæ¬“¬“¡ (E)

§“πÕ—π¥—∫ 1

E

F

W

°√√‰°√μ—¥ºâ“

™–·≈ß

°√√‡™’¬ß‡√◊Õ

§âÕπ∂Õπμ–ªŸ

E

F

W

E

F

W

F

E

F

W

E

F
W

E W

E
F

W

∑’Ë‡ªî¥¢«¥

§“πÕ—π¥—∫ 2

∑’Ëμ—¥°√–¥“…

√∂‡¢Áπ°”≈—ß‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

E

F W

E

F
W

E

F
W

E

√Ÿª∑’Ë 6.21 ‡§√◊ËÕß°≈∑’Ë·√ßμâ“π (W) Õ¬Ÿà√–À«à“ß®ÿ¥À¡ÿπ (F) °—∫·√ßæ¬“¬“¡ (E)

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3212

              °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 6

„Àâπ—°‡√’¬πμÕ∫§”∂“¡®“°√Ÿª ‚¥¬æ‘®“√≥“μ“¡À≈—°°“√¢Õß‚¡‡¡πμå

1.

1) ®“°√Ÿª ‡°‘¥‚¡‡¡πμåÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

2) ∂â“®–„Àâ§“πÕ¬Ÿà„π ¿“æ∑’Ë ¡¥ÿ≈ π—°‡√’¬π§‘¥«à“§«√∑”Õ¬à“ß‰√

3) ®ß«“¥√Ÿª· ¥ß‚¡‡¡πμå¢Õß·√ß

3. ·√ßæ¬“¬“¡Õ¬Ÿà√–À«à“ß·√ßμâ“π·≈–®ÿ¥À¡ÿπ

‡∫Á¥μ°ª≈“

E

F

W

§’¡§’∫πÈ”·¢Áß

§“πÕ—π¥—∫ 3

‰¡â°«“¥¥â“¡¬“«

E

F

W

E

F

W

E

F

WE

√Ÿª∑’Ë 6.22 ‡§√◊ËÕß°≈∑’Ë·√ßæ¬“¬“¡ (E) Õ¬Ÿà√–À«à“ß·√ßμâ“π (W) °—∫®ÿ¥À¡ÿπ (F)

F

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3212

              °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 6

„Àâπ—°‡√’¬πμÕ∫§”∂“¡®“°√Ÿª ‚¥¬æ‘®“√≥“μ“¡À≈—°°“√¢Õß‚¡‡¡πμå

1.

1) ®“°√Ÿª ‡°‘¥‚¡‡¡πμåÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

2) ∂â“®–„Àâ§“πÕ¬Ÿà„π ¿“æ∑’Ë ¡¥ÿ≈ π—°‡√’¬π§‘¥«à“§«√∑”Õ¬à“ß‰√

3) ®ß«“¥√Ÿª· ¥ß‚¡‡¡πμå¢Õß·√ß

3. ·√ßæ¬“¬“¡Õ¬Ÿà√–À«à“ß·√ßμâ“π·≈–®ÿ¥À¡ÿπ

‡∫Á¥μ°ª≈“

E

F

W

§’¡§’∫πÈ”·¢Áß

§“πÕ—π¥—∫ 3

‰¡â°«“¥¥â“¡¬“«

E

F

W

E

F

W

E

F

WE

√Ÿª∑’Ë 6.22 ‡§√◊ËÕß°≈∑’Ë·√ßæ¬“¬“¡ (E) Õ¬Ÿà√–À«à“ß·√ßμâ“π (W) °—∫®ÿ¥À¡ÿπ (F)

F
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2.

1) ®“°√Ÿª ‡°‘¥‚¡‡¡πμåÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

2) ‚¡‡¡πμå∑«π‡¢Á¡π“Ãî°“·≈–‚¡‡¡πμåμ“¡‡¢Á¡π“Ãî°“À“‰¥âÕ¬à“ß‰√

3) ®ß«“¥√Ÿª· ¥ß‚¡‡¡πμå¢Õß·√ß

®“°À≈—°°“√¢Õß‚¡‡¡πμå π—°‡√’¬π®– —ß‡°μæ∫«à“ ∂÷ß·¡â®–¡’·√ß∑’Ëμà“ß°—π¡“°√–∑”μàÕ§“π∑—Èß 2 ¢â“ß

¢Õß®ÿ¥À¡ÿπ ·μà°Á¬—ß “¡“√∂ª√—∫§“π„Àâ ¡¥ÿ≈‰¥â ‚¥¬Õ“»—¬À≈—°°“√¢Õß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß·√ß∑’Ë°√–∑”

„π·π«μ—Èß©“°°—∫√–¬–∑“ß®“°®ÿ¥∑’Ë·√ß°√–∑”∂÷ß®ÿ¥À¡ÿπ ´÷Ëß “¡“√∂π”À≈—°°“√π’È ‰ª„™âºàÕπ·√ß„π°“√¬°«—μ∂ÿ

∑’Ë¡’πÈ”Àπ—°¡“°‰¥â

°‘®°√√¡∑’Ë 6.7 §“π™à«¬ºàÕπ·√ß

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

1. ∑¥≈Õß»÷°…“‡°’Ë¬«°—∫§“π™à«¬ºàÕπ·√ß‰¥â

2. ∫Õ°μ”·Àπàß°“√·¢«π«—μ∂ÿ∫π§“π∑’Ë™à«¬„π°“√ºàÕπ·√ß‰¥â

3. ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§à“¢Õß·√ß∑’Ë„™â„π°“√¬°«—μ∂ÿ∑’Ë· ¥ß∂÷ß°“√ºàÕπ·√ß‰¥â

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

√“¬°“√ ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. ‰¡â∫√√∑—¥¬“« 1 ‡¡μ√ 1 Õ—π

2. ∂ÿß∑√“¬¡«≈ 500 °√—¡ 1 ∂ÿß

3. ‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß 1 Õ—π

4. ‡™◊Õ° 2 ‡ âπ

	 คานมี	3	ระดับด้วยกันตามต�าแหน่งของ

จุดหมุนและแรงที่กระท�าและแรงที่ได้

	 -	 คานระดับที่	 1	 เป็นคานที่มีจุดหมุน

ระหว่างแรงกดและแรงยก	 กระท�าโดย

ออกแรงกดหรอืผลกัไปบนส่วนหนึง่ของคาน	

และท�าให้คานหมุนและเอาชนะแรงต้านได้	

เช่น	ไม้กระดก	หวัค้อน	(ส�าหรับการถอนตะป)ู	

คีม	 (คานคู่)	กรรไกร	 (คานคู่)	ล้อ	และเพลา	

เพราะล้อหมุนตามจุดหมุน	คันโยกสูบน�้า

	 -	 คานระดบัที	่2	เป็นคานทีมี่แรงต้านอยู่

ระหว่างจุดหมุนและแรงกระท�าโดยจะต้อง

ออกแรงยกตรงปลายเพื่อเอาชนะแรงต้าน	

ซึ่งคานประเภทนี้จะช่วยผ่อนแรง	เช่น	ที่ตัด

กระดาษ	รถเขน็ทราย	และทีเ่ปิดฝาน�า้อดัลม

	 -	 คานระดับที่	3	เป็นคานที่มีแรงกระท�า

อยู่ระหว่างจุดหมุนกับแรงต้านโดยจะต้อง

ออกแรงยกตรงกลางของคานเพื่อเอาชนะ

แรงต้าน	ซึง่คานประเภทนีจ้ะไม่ช่วยผ่อนแรง	

เช่น	ตะเกียบ	คีมคีบถ่าน	คีมคีบน�้าแข็ง	และ

การกวาดพื้น

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)L

ศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับการทดลองเรื่อง

คาน

ตัวอย่างเว็บไซต์ :

-	 www.th.wik iped ia .org /wik i /คาน

(กลศาสตร์)

-  www.blog.eduzones.com/suppae/99917

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L

ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม	

(ตามกลุ่มการทดลอง)	เกี่ยวกับคาน

-		นักเรียนได้ท�าอะไรบ้าง

-		นักเรียนรู้อะไรบ้าง

-		สิ่งที่นักเรียนต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติมคือ

อะไร	และจะด�าเนินการอย่างไร

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3214

„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥

ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

®ÿ¥·¢«π§“π

®ÿ¥À¡ÿπ

‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß

¡◊Õ¥÷ß≈ß

∂ÿß∑√“¬ ¡«≈ 500 g

} }
5  cm5 cm

«‘∏’∑¥≈Õß

1. π”‡™◊Õ°ºŸ°°÷Ëß°≈“ß‰¡â∫√√∑—¥·≈–·¢«π„ÀâÕ¬Ÿà„π·π«√–¥—∫

2. „™â‡™◊Õ°ºŸ°∂ÿß∑√“¬¡«≈ 500 °√—¡ ·≈â«π”‰ª·¢«π∑“ß´â“¬¢Õß®ÿ¥À¡ÿπ∑’Ë√–¬–Àà“ß®“°®ÿ¥À¡ÿπ 5 ‡´πμ‘‡¡μ√

3. „™â‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß‡°’Ë¬«§“π¥â“π¢«“¡◊ÕÀà“ß®“°®ÿ¥À¡ÿπ 5 ‡´πμ‘‡¡μ√ ÕÕ°·√ß¥÷ß§“π≈ß„Àâ§“πÕ¬Ÿà„π

·π«√–¥—∫·≈â«Õà“π§à“·√ß ∫—π∑÷°º≈

4. ∑”‡™àπ‡¥’¬«°—∫¢âÕ 3 ·μà‡≈◊ËÕπμ”·Àπàß∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß‡°’Ë¬«§“π„ÀâÀà“ß®“°®ÿ¥À¡ÿπ„π√–¬– 10 ·≈–

15 ‡´πμ‘‡¡μ√ μ“¡≈”¥—∫

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

√–¬–∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß¥÷ß§“πÀà“ß®“°®ÿ¥À¡ÿπ (cm) ·√ß∑’Ë„™â¥÷ß (N)

5

10

15

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. ∂ÿß∑√“¬·¢«πÀà“ß®“°®ÿ¥À¡ÿπ‡ªìπ√–¬–‡∑à“‰√

2. °“√„™â‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß¥÷ß§“π„ÀâÕ¬Ÿà„π·π«√–¥—∫∑’Ë√–¬– 5, 10 ·≈– 15 ‡´πμ‘‡¡μ√ ®“°®ÿ¥À¡ÿπ °“√ÕÕ°·√ß

¥÷ß§“π·μ°μà“ß°—πÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

3. ∂â“π—°‡√’¬πÕÕ°·√ß¥÷ß∑’Ë√–¬–Àà“ß 18 ‡´πμ‘‡¡μ√ ®“°®ÿ¥À¡ÿπ °“√ÕÕ°·√ß¥÷ß®–¡’§à“‡ªìπÕ¬à“ß‰√

4. ‡¡◊ËÕ„™â‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß‡°’Ë¬«∂ÿß∑√“¬„πμ”·Àπàß∑’ËÀà“ß®“°®ÿ¥À¡ÿπ 3 ‡´πμ‘‡¡μ√ °“√ÕÕ°·√ß¥÷ß¡’§à“‡ªìπÕ¬à“ß‰√

5. π—°‡√’¬π§‘¥«à“°“√ÕÕ°·√ß¥÷ß‡æ◊ËÕ∑”„Àâ§“π ¡¥ÿ≈¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫√–¬–Àà“ß®“°®ÿ¥À¡ÿπÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

6. ®“°°“√∑”°‘®°√√¡‡√◊ËÕß§“π™à«¬ºàÕπ·√ß ‰¥â¢âÕ √ÿª«à“Õ¬à“ß‰√

®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 6.7 æ∫«à“ ∂â“„™â‡§√◊ËÕß°≈ª√–‡¿∑§“π ∂â“μâÕß°“√„Àâ™à«¬ºàÕπ·√ßμâÕß„Àâ

√–¬–Àà“ß√–À«à“ßπÈ”Àπ—°¢Õß ‘Ëß¢Õß∑’Ë¬°Õ¬Ÿà„°≈â®ÿ¥À¡ÿπ

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
292

Introduction Indesign ICT Innovation

Learning for Life Learning for Global Learning for Metacognition



«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3214

„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥

ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

®ÿ¥·¢«π§“π

®ÿ¥À¡ÿπ

‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß

¡◊Õ¥÷ß≈ß

∂ÿß∑√“¬ ¡«≈ 500 g

} }

5  cm5 cm

«‘∏’∑¥≈Õß

1. π”‡™◊Õ°ºŸ°°÷Ëß°≈“ß‰¡â∫√√∑—¥·≈–·¢«π„ÀâÕ¬Ÿà„π·π«√–¥—∫

2. „™â‡™◊Õ°ºŸ°∂ÿß∑√“¬¡«≈ 500 °√—¡ ·≈â«π”‰ª·¢«π∑“ß´â“¬¢Õß®ÿ¥À¡ÿπ∑’Ë√–¬–Àà“ß®“°®ÿ¥À¡ÿπ 5 ‡´πμ‘‡¡μ√

3. „™â‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß‡°’Ë¬«§“π¥â“π¢«“¡◊ÕÀà“ß®“°®ÿ¥À¡ÿπ 5 ‡´πμ‘‡¡μ√ ÕÕ°·√ß¥÷ß§“π≈ß„Àâ§“πÕ¬Ÿà„π

·π«√–¥—∫·≈â«Õà“π§à“·√ß ∫—π∑÷°º≈

4. ∑”‡™àπ‡¥’¬«°—∫¢âÕ 3 ·μà‡≈◊ËÕπμ”·Àπàß∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß‡°’Ë¬«§“π„ÀâÀà“ß®“°®ÿ¥À¡ÿπ„π√–¬– 10 ·≈–

15 ‡´πμ‘‡¡μ√ μ“¡≈”¥—∫

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

√–¬–∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß¥÷ß§“πÀà“ß®“°®ÿ¥À¡ÿπ (cm) ·√ß∑’Ë„™â¥÷ß (N)

5

10

15

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. ∂ÿß∑√“¬·¢«πÀà“ß®“°®ÿ¥À¡ÿπ‡ªìπ√–¬–‡∑à“‰√

2. °“√„™â‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß¥÷ß§“π„ÀâÕ¬Ÿà„π·π«√–¥—∫∑’Ë√–¬– 5, 10 ·≈– 15 ‡´πμ‘‡¡μ√ ®“°®ÿ¥À¡ÿπ °“√ÕÕ°·√ß

¥÷ß§“π·μ°μà“ß°—πÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

3. ∂â“π—°‡√’¬πÕÕ°·√ß¥÷ß∑’Ë√–¬–Àà“ß 18 ‡´πμ‘‡¡μ√ ®“°®ÿ¥À¡ÿπ °“√ÕÕ°·√ß¥÷ß®–¡’§à“‡ªìπÕ¬à“ß‰√

4. ‡¡◊ËÕ„™â‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß‡°’Ë¬«∂ÿß∑√“¬„πμ”·Àπàß∑’ËÀà“ß®“°®ÿ¥À¡ÿπ 3 ‡´πμ‘‡¡μ√ °“√ÕÕ°·√ß¥÷ß¡’§à“‡ªìπÕ¬à“ß‰√

5. π—°‡√’¬π§‘¥«à“°“√ÕÕ°·√ß¥÷ß‡æ◊ËÕ∑”„Àâ§“π ¡¥ÿ≈¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫√–¬–Àà“ß®“°®ÿ¥À¡ÿπÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

6. ®“°°“√∑”°‘®°√√¡‡√◊ËÕß§“π™à«¬ºàÕπ·√ß ‰¥â¢âÕ √ÿª«à“Õ¬à“ß‰√

®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 6.7 æ∫«à“ ∂â“„™â‡§√◊ËÕß°≈ª√–‡¿∑§“π ∂â“μâÕß°“√„Àâ™à«¬ºàÕπ·√ßμâÕß„Àâ

√–¬–Àà“ß√–À«à“ßπÈ”Àπ—°¢Õß ‘Ëß¢Õß∑’Ë¬°Õ¬Ÿà„°≈â®ÿ¥À¡ÿπ
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            °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 7

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. ‡¡◊ËÕ‡°‘¥·√ß°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿ®π∑”„Àâ«—μ∂ÿ‡°‘¥°“√À¡ÿπ‰¥âπ—Èπ ‡√’¬°º≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√°√–∑”¢Õß·√ß

¥—ß°≈à“««à“Õ–‰√

2. ‚¡‡¡πμå¡’°’Ë™π‘¥ Õ–‰√∫â“ß

3. À≈—°°“√¢Õß‚¡‡¡πμå°≈à“«‰«â«à“Õ¬à“ß‰√

4. ªí®®—¬∑’Ë¡’º≈μàÕ§à“¢Õß‚¡‡¡πμåμ“¡‡¢Á¡π“Ãî°“·≈–‚¡‡¡πμå∑«π‡¢Á¡π“Ãî°“§◊Õ ‘Ëß„¥

5. ª√–‚¬™πå®“°°“√π”À≈—°°“√¢Õß‚¡‡¡πμå‰ª„™â¡’Õ–‰√∫â“ß ®ß∫Õ°¡“ 5 √“¬°“√μ“¡∑’Ëπ—°‡√’¬π§ÿâπ‡§¬

6. ∂â“π—°‡√’¬π°—∫æ’Ë™à«¬°—πÀ“¡«—μ∂ÿ¡«≈ 30 °‘‚≈°√—¡ ‚¥¬„™â§“π A B ¥—ß√Ÿª π—°‡√’¬π®–‡≈◊Õ°À“¡ª≈“¬§“π

A À√◊Õ B ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

4. ·√ßæ¬ÿß

·√ßæ¬ÿß (buoyant force) À√◊Õ·√ß≈Õ¬μ—«¢Õß¢Õß‡À≈«∑ÿ°™π‘¥∑’Ë°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿ∑’Ë®¡Õ¬Ÿà„π¢Õß‡À≈«

®–‡ªìπ‰ªμ“¡À≈—°¢ÕßÕ“√å§‘¡’¥‘  ́ ÷Ëß°≈à“«‰«â«à“ ·√ßæ¬ÿßÀ√◊Õ·√ß≈Õ¬μ—«∑’Ë¢Õß‡À≈«°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿ¡’¢π“¥‡∑à“°—∫

πÈ”Àπ—°¢Õß¢Õß‡À≈«∑’Ë¡’ª√‘¡“μ√‡∑à“°—∫ª√‘¡“μ√¢Õß«—μ∂ÿ∑’Ë®¡Õ¬Ÿà„π¢Õß‡À≈«π—Èπ °“√∑’Ë«—μ∂ÿ®¡≈ß„π¢Õß‡À≈«

‰¥âÀ√◊Õ‰¡àπ—Èπ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫§«“¡Àπ“·πàπ¢Õß«—μ∂ÿ°—∫§«“¡Àπ“·πàπ¢Õß¢Õß‡À≈« ¥—ßμ—«Õ¬à“ß

«‘‡§√“–Àå 1. «—μ∂ÿ¡’§«“¡Àπ“·πàππâÕ¬°«à“¢Õß‡À≈«

2. πÈ”Àπ—°¢Õß¢Õß‡À≈«∑’Ë¡’ª√‘¡“μ√‡∑à“°—∫«—μ∂ÿ

 à«π∑’Ë®¡ ( à«π ¢) §◊Õ·√ßæ¬ÿß

À√◊Õ ·√ßæ¬ÿß = πÈ”Àπ—°¢Õß¢Õß‡À≈«∑’Ë¡’ª√‘¡“μ√‡∑à“°—∫

ª√‘¡“μ√¢Õß«—μ∂ÿ à«π∑’Ë®¡„π¢Õß‡À≈« ( à«π ¢)

ÕÕ°·√ß·∫°
30 kg

ÕÕ°·√ß·∫°

F

«—μ∂ÿ à«π∑’Ë≈Õ¬

¢Õß‡À≈«

°
¢ «—μ∂ÿ à«π∑’Ë®¡„π¢Õß‡À≈«

√Ÿª∑’Ë 6.23 «—μ∂ÿ®¡„π¢Õß‡À≈«∫“ß à«π

A B

1.	ครูทบทวนบทเรียนเรื่อง	 แรงชนิดต่างๆ	 ที่

ควรรู้จัก

2.	ครูซักถามนักเรียน

 ค�าถาม : 

	 -	 นกัเรยีนเคยเหน็สิง่ของทีส่ามารถลอยน�า้

ได้หรือไม่

	 -	 เหตุใดสิ่งของที่อยู่ในน�้าจึงลอยน�้าได้

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

			แรงพยุง	(buoyant	force)

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	215-219

2.	ครูอธิบายเกี่ยวกับแรงพยุง

3.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นกัเรยีนศกึษาเพิม่เติมเกีย่วกับแรงพยุงจาก

www.youtube.com	หรอื	search	engine	ต่างๆ

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม	กลุ่มละ	4-5	คน	ออก

แบบการทดลองเรื่อง	 แรงพยุง	 จากกิจกรรม

ใกล้ๆ	ตัวจากชีวิตประจ�าวันกลุ่มละ	1	ชิ้น

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I
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«‘‡§√“–Àå 1. «—μ∂ÿ¡’§«“¡Àπ“·πàπ‡∑à“°—∫¢Õß‡À≈«

2. ·√ßæ¬ÿß = πÈ”Àπ—°¢Õß¢Õß‡À≈«∑’Ë¡’ª√‘¡“μ√‡∑à“«—μ∂ÿ

«‘‡§√“–Àå 1. «—μ∂ÿ¡’§«“¡Àπ“·πàπ¡“°°«à“¢Õß‡À≈«

2. ·√ßæ¬ÿßπâÕ¬°«à“πÈ”Àπ—°«—μ∂ÿ «—μ∂ÿ®÷ß®¡

°‘®°√√¡∑’Ë 6.8 °“√®¡°“√≈Õ¬πÈ”¢Õß«—μ∂ÿ

«‘∏’∑¥≈Õß

1. π”¥‘ππÈ”¡—π¡“ªíôπ‡ªìπ°âÕπ°≈¡ μ—¥¥â“¬¬“«ª√–¡“≥

15 ‡´πμ‘‡¡μ√ π”ª≈“¬¢â“ßÀπ÷Ëß„ à‰«â„π°âÕπ¥‘ππÈ”¡—π

2. π”∂â«¬¬Ÿ‡√°“¡“„ àπÈ”„Àâ∂÷ß√–¥—∫∑àÕπÈ”‰À≈ √Õ„ÀâπÈ”

À¬ÿ¥‰À≈ÕÕ°®“°∑àÕ π”∫’°‡°Õ√å¡“√Õß∑’Ëª≈“¬∑àÕ∂â«¬

¬Ÿ‡√°“ ¥—ß√Ÿª

«—μ∂ÿ

¢Õß‡À≈«

‡ âπ¥â“¬

°âÕπ¥‘ππÈ”¡—π

∂â«¬¬Ÿ‡√°“

√Ÿª∑’Ë 6.24 «—μ∂ÿ®¡„π¢Õß‡À≈«μ√ß√–¥—∫¢Õß¢Õß‡À≈«æÕ¥’ ·μà¬—ß≈Õ¬Õ¬Ÿà„π¢Õß‡À≈«‰¥â

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

‡æ◊ËÕ»÷°…“°“√®¡·≈–°“√≈Õ¬πÌÈ“¢Õß«—μ∂ÿ™π‘¥‡¥’¬«°—π ·μà¡’√Ÿª∑√ßμà“ß°—π

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

√“¬°“√ ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. ¥‘ππÌÈ“¡—π 1 °âÕπ

2. ∂â«¬¬Ÿ‡√°“ 1 ∂â«¬

3. ¥â“¬ 1 ¡â«π

4. ∫ï°‡°Õ√å‡≈Á° 1 ∫ï°‡°Õ√å

¢Õß‡À≈«

«—μ∂ÿ

√Ÿª∑’Ë 6.25 «—μ∂ÿ®¡≈ß Ÿà°âπ¿“™π–

 อาร์คิมดีสิ	นกัปราชญ์ชาวกรกี	เป็นผูค้้นพบ 

ธรรมชาติของแรงลอยตัว	และได้เสนอหลัก

การเกี่ยวกับการลอยและการจมของวัตถุ

ซึ่งเรียกว่า	 หลักของอาร์คิมีดีส	 ดังนี้	 “วัตถุ

ที่จมในของเหลวทั้งก้อนหรือจมแต่เพียง

บางส่วนจะถูกแรงลอยตัวกระท�า	 และแรง

ลอยตัวจะเท่ากับน�้าหนักของของเหลวที่ถูก

วัตถุนั้นแทนที่”

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)L

ศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแรงลอยตัวและ

หลักการของอาร์คิมีดิส

ตัวอย่างเว็บไซต์ :

-	 www.krojay.myreadyweb.com/article/

topic-2504.html

-	 www.variety.teenee.com

-	 www.prokru.com

-		www.youtube.com	 เรื่อง	 แรงลอยตัว

และหลักของอาร์คิมีดิส

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L

ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม	

(ตามกลุ่มการทดลอง)	 เกี่ยวกับการจมการ

ลอยน�้าของวัตถุ

-		นักเรียนได้ท�าอะไรบ้าง

-		นักเรียนรู้อะไรบ้าง

-		สิ่งที่นักเรียนต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติมคือ

อะไร	และจะด�าเนินการอย่างไร

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L
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«‘‡§√“–Àå 1. «—μ∂ÿ¡’§«“¡Àπ“·πàπ‡∑à“°—∫¢Õß‡À≈«

2. ·√ßæ¬ÿß = πÈ”Àπ—°¢Õß¢Õß‡À≈«∑’Ë¡’ª√‘¡“μ√‡∑à“«—μ∂ÿ

«‘‡§√“–Àå 1. «—μ∂ÿ¡’§«“¡Àπ“·πàπ¡“°°«à“¢Õß‡À≈«

2. ·√ßæ¬ÿßπâÕ¬°«à“πÈ”Àπ—°«—μ∂ÿ «—μ∂ÿ®÷ß®¡

°‘®°√√¡∑’Ë 6.8 °“√®¡°“√≈Õ¬πÈ”¢Õß«—μ∂ÿ

«‘∏’∑¥≈Õß

1. π”¥‘ππÈ”¡—π¡“ªíôπ‡ªìπ°âÕπ°≈¡ μ—¥¥â“¬¬“«ª√–¡“≥

15 ‡´πμ‘‡¡μ√ π”ª≈“¬¢â“ßÀπ÷Ëß„ à‰«â„π°âÕπ¥‘ππÈ”¡—π

2. π”∂â«¬¬Ÿ‡√°“¡“„ àπÈ”„Àâ∂÷ß√–¥—∫∑àÕπÈ”‰À≈ √Õ„ÀâπÈ”

À¬ÿ¥‰À≈ÕÕ°®“°∑àÕ π”∫’°‡°Õ√å¡“√Õß∑’Ëª≈“¬∑àÕ∂â«¬

¬Ÿ‡√°“ ¥—ß√Ÿª

«—μ∂ÿ

¢Õß‡À≈«

‡ âπ¥â“¬

°âÕπ¥‘ππÈ”¡—π

∂â«¬¬Ÿ‡√°“

√Ÿª∑’Ë 6.24 «—μ∂ÿ®¡„π¢Õß‡À≈«μ√ß√–¥—∫¢Õß¢Õß‡À≈«æÕ¥’ ·μà¬—ß≈Õ¬Õ¬Ÿà„π¢Õß‡À≈«‰¥â

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

‡æ◊ËÕ»÷°…“°“√®¡·≈–°“√≈Õ¬πÌÈ“¢Õß«—μ∂ÿ™π‘¥‡¥’¬«°—π ·μà¡’√Ÿª∑√ßμà“ß°—π

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

√“¬°“√ ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. ¥‘ππÌÈ“¡—π 1 °âÕπ

2. ∂â«¬¬Ÿ‡√°“ 1 ∂â«¬

3. ¥â“¬ 1 ¡â«π

4. ∫ï°‡°Õ√å‡≈Á° 1 ∫ï°‡°Õ√å

¢Õß‡À≈«

«—μ∂ÿ

√Ÿª∑’Ë 6.25 «—μ∂ÿ®¡≈ß Ÿà°âπ¿“™π–
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3. ®—∫ª≈“¬‡™◊Õ°∑’ËμàÕ°—∫°âÕπ¥‘ππÈ”¡—π §àÕ¬Ê À¬àÕπ

°âÕπ¥‘ππÈ”¡—π≈ß„π∂â«¬¬Ÿ‡√°“∑’Ë¡’πÈ”Õ¬Ÿà‡μÁ¡∂â«¬ μ«ß

ª√‘¡“μ√πÈ”∑’Ë≈âπÕÕ°¡“

4. π”¥‘ππÈ”¡—πÕÕ°®“°∂â«¬¬Ÿ‡√°“ π”¡“‡™Á¥πÈ”„Àâ·Àâß

·≈â«ªíôπ‡ªìπ√Ÿª∂â«¬

5. ‡μ‘¡πÈ”„π∂â«¬¬Ÿ‡√°“„Àâ∂÷ß√–¥—∫∑àÕπÌÈ“‰À≈ ·≈â«π”

∫’°‡°Õ√å¡“‡μ√’¬¡√ÕßπÌÈ“

6. π”∂â«¬¥‘ππÈ”¡—π∑’Ëªíôπ‰«â§àÕ¬Ê «“ß≈ß„π∂â«¬¬Ÿ‡√°“∑’Ë

„ àπÈ”‰«â‡μÁ¡∂â«¬ μ«ßπÈ”∑’Ë‰À≈ÕÕ°∑“ß∑àÕπÈ”‰À≈  —ß‡°μ

°“√≈Õ¬μ—«¢Õß∂â«¬¥‘ππÈ”¡—π

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡
1. ‡¡◊ËÕÀ¬àÕπ¥‘ππÈ”¡—π°âÕπ°≈¡≈ß„π∂â«¬¬Ÿ‡√°“∑’Ë¡’πÈ”‡μÁ¡ º≈°“√∑¥≈Õß‡ªìπÕ¬à“ß‰√
2. ‡¡◊ËÕÀ¬àÕπ¥‘ππÈ”¡—π∑’Ëªíôπ‡ªìπ√Ÿª∂â«¬«“ß≈ß∫πº‘«πÈ”„π∂â«¬¬Ÿ‡√°“∑’Ë¡’πÈ”‡μÁ¡ º≈°“√∑¥≈Õß‡ªìπÕ¬à“ß‰√
3. πÈ”∑’Ë≈âπÕÕ°®“°∂â«¬¬Ÿ‡√°“∑—Èß 2 §√—Èß ¡’ª√‘¡“μ√‡∑à“°—πÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√
4. ·√ßæ¬ÿß¢Õß∂â«¬¥‘ππÈ”¡—π¡’§à“‡∑à“„¥
5. ®“°º≈°“√∑¥≈Õß‰¥â¢âÕ √ÿª‡°’Ë¬«°—∫§«“¡Àπ“·πàπ¢Õß¥‘ππÈ”¡—π·≈–·√ßæ¬ÿß‰¥âÕ¬à“ß‰√

®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 6.8 æ∫«à“ ¥‘ππÈ”¡—π°âÕπ‡¥’¬«°—π‡¡◊ËÕªíôπ‡ªìπ°âÕπ°≈¡®–¡’§«“¡Àπ“·πàπ‡©≈’Ë¬
¡“°°«à“πÈ” ∑”„Àâ°âÕπ¥‘ππÈ”¡—π®¡πÈ” ª√‘¡“μ√πÈ”∑’Ë≈âπÕÕ°¡“‡∑à“°—∫ª√‘¡“μ√¢Õß°âÕπ¥‘ππÈ”¡—π∑—Èß°âÕπ∑’Ë·∑π∑’Ë
πÈ”„π∂â«¬¬Ÿ‡√°“

‡¡◊ËÕ‡æ‘Ë¡ª√‘¡“μ√¢Õß¥‘ππÈ”¡—π°âÕπ‡¥‘¡¥â«¬°“√ªíôπ‡ªìπ√Ÿª∂â«¬ ∑”„Àâ§«“¡Àπ“·πàπ‡©≈’Ë¬≈¥≈ß
¥‘ππÈ”¡—π≈Õ¬πÈ”‰¥â ‡π◊ËÕß®“°‡°‘¥·√ßæ¬ÿß¢ÕßπÈ”∑’Ë°√–∑”μàÕ∂â«¬¥‘ππÈ”¡—π ÷́Ëß¡’§à“‡∑à“°—∫πÈ”Àπ—°¢ÕßπÈ”∑’Ë≈âπ
ÕÕ°¡“·≈–¡’∑‘»∑“ßμ√ß¢â“¡°—∫πÈ”Àπ—°¢Õß∂â«¬¥‘ππÈ”¡—π§≈â“¬°—∫¡’·√ß∑’Ë™à«¬æ¬ÿß ∑”„Àâ∂â«¬¥‘ππÈ”¡—π‰¡à®¡≈ß

„μâπÈ” ¥—ß√Ÿª

¥‘ππÈ”¡—π‡ªìπ∂â«¬

∂â«¬¬Ÿ‡√°“

∂â«¬¥‘ππÈ”¡—π

∂â«¬¬Ÿ‡√°“

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

°“√∑¥≈Õß º≈°“√ —ß‡°μ
ª√‘¡“μ√¢ÕßπÈ”∑’Ë∂Ÿ°

¥‘ππÈ”¡—π·∑π∑’Ë

1. ‡¡◊ËÕÀ¬àÕπ¥‘ππÈ”¡—π°âÕπ°≈¡≈ß„π

∂â«¬¬Ÿ‡√°“∑’Ë„ àπÈ”‰«â‡μÁ¡∂÷ß√–¥—∫

∑àÕπÈ”‰À≈

2. ‡¡◊ËÕÀ¬àÕπ¥‘ππÈ”¡—π∑’Ëªíôπ‡ªìπ√Ÿª∂â«¬

≈ß„π∂â«¬¬Ÿ‡√°“∑’Ë„ àπÈ”‰«â‡μÁ¡∂÷ß

√–¥—∫∑àÕπÈ”‰À≈

„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

∂â«¬¬Ÿ‡√°“
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·√ßæ¬ÿß„π¢Õß‡À≈«„¥Ê ‰¥â¢âÕ √ÿª¥—ßπ’È

°√≥’∑’Ë«—μ∂ÿ≈Õ¬πÈ”

·√ßæ¬ÿß = πÈ”Àπ—°¢Õß¢Õß‡À≈«∑’Ë∂Ÿ°·∑π∑’Ë ¡’Àπà«¬‡ªìπ π‘«μ—π

À√◊Õ = πÈ”Àπ—°¢Õß¢Õß‡À≈«∑’Ë¡’ª√‘¡“μ√‡∑à“«—μ∂ÿ à«π∑’Ë®¡

°√≥’∑’Ë«—μ∂ÿ®¡πÈ”

·√ßæ¬ÿß  =  πÈ”Àπ—°¢Õß«—μ∂ÿ∑’Ë™—Ëß„πÕ“°“» - πÈ”Àπ—°¢Õß«—μ∂ÿ∑’Ë™—Ëß„π¢Õß‡À≈«

μ—«Õ¬à“ß°“√À“·√ßæ¬ÿß

¥—ßπ—Èπ ·√ßæ¬ÿß¢ÕßπÈ” (N) = (5 - 4.7) π‘«μ—π

= 0.3  π‘«μ—π

¢Õß‡À≈«μà“ß™π‘¥°—π ¡’·√ßæ¬ÿßμà“ß°—π ¢Õß‡À≈«∑’Ë¡’§«“¡Àπ“·πàπ¡“°®–¡’·√ßæ¬ÿß∑’Ë°√–∑”μàÕ

«—μ∂ÿ¡“° ‡™àπ „π∑–‡≈‡¥¥´’ (dead sea) ¡’§«“¡Àπ“·πàπ¢ÕßπÌÈ“∑–‡≈¡“° æ¬ÿß„Àâ§π‡≈àππÈ”„π∑–‡≈≈Õ¬πÈ”‰¥â

πÈ”Àπ—°¢Õß«—μ∂ÿ

·√ßæ¬ÿß¢ÕßπÈ”

‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß

Õà“ππÈ”Àπ—°‰¥â

5 π‘«μ—π

«—μ∂ÿ A «—μ∂ÿ A

‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß

Õà“ππÈ”Àπ—°‰¥â

4.7 π‘«μ—π

°“√∑’Ë∂â«¬¥‘ππÈ”¡—π≈Õ¬π‘ËßÕ¬Ÿà‰¥â · ¥ß«à“

·√ß¢÷Èπ (·√ßæ¬ÿß)  =  ·√ß≈ß (·√ß®“°πÈ”Àπ—°¢Õß«—μ∂ÿ)

√Ÿª∑’Ë 6.26 ·√ßæ¬ÿß®“°πÈ”„π∑–‡≈‡¥¥´’
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μ—«Õ¬à“ß°“√À“·√ßæ¬ÿß

¥—ßπ—Èπ ·√ßæ¬ÿß¢ÕßπÈ” (N) = (5 - 4.7) π‘«μ—π

= 0.3  π‘«μ—π

¢Õß‡À≈«μà“ß™π‘¥°—π ¡’·√ßæ¬ÿßμà“ß°—π ¢Õß‡À≈«∑’Ë¡’§«“¡Àπ“·πàπ¡“°®–¡’·√ßæ¬ÿß∑’Ë°√–∑”μàÕ

«—μ∂ÿ¡“° ‡™àπ „π∑–‡≈‡¥¥´’ (dead sea) ¡’§«“¡Àπ“·πàπ¢ÕßπÌÈ“∑–‡≈¡“° æ¬ÿß„Àâ§π‡≈àππÈ”„π∑–‡≈≈Õ¬πÈ”‰¥â

πÈ”Àπ—°¢Õß«—μ∂ÿ

·√ßæ¬ÿß¢ÕßπÈ”

‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß

Õà“ππÈ”Àπ—°‰¥â

5 π‘«μ—π

«—μ∂ÿ A «—μ∂ÿ A

‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß

Õà“ππÈ”Àπ—°‰¥â

4.7 π‘«μ—π

°“√∑’Ë∂â«¬¥‘ππÈ”¡—π≈Õ¬π‘ËßÕ¬Ÿà‰¥â · ¥ß«à“

·√ß¢÷Èπ (·√ßæ¬ÿß)  =  ·√ß≈ß (·√ß®“°πÈ”Àπ—°¢Õß«—μ∂ÿ)

√Ÿª∑’Ë 6.26 ·√ßæ¬ÿß®“°πÈ”„π∑–‡≈‡¥¥´’
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ª√–‚¬™πå¢Õß·√ßæ¬ÿß

1. „™â„π°“√¢π àß ‘π§â“·≈–§¡π“§¡∑“ßπÈ”

2. „™â √â“ß∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬‡ªìπ‡√◊Õπ·æ≈Õ¬πÈ”

3. ™à«¬„Àâ™“«ª√–¡ß„™â‡√◊Õª√–°Õ∫Õ“™’æ®—∫ —μ«åπÈ”

°‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 8

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. ®“°¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë°”Àπ¥„Àâ

1.1 «—μ∂ÿ A ¡’¡«≈‡∑à“„¥

1.2 ·√ßæ¬ÿß¢Õß«—μ∂ÿ¡’§à“‡∑à“„¥

1.3 πÈ”∑’Ë¡’ª√‘¡“μ√‡∑à“°—∫«—μ∂ÿ®–¡’πÈ”Àπ—°¡“°À√◊ÕπâÕ¬°«à“·√ßæ¬ÿß

2. ∂â“«—μ∂ÿ¡’πÈ”Àπ—° 80 π‘«μ—π ·≈–·√ßæ¬ÿß¢ÕßπÈ”¡’§à“‡∑à“°—∫ 57 π‘«μ—π «—μ∂ÿπ’È®–®¡À√◊Õ≈Õ¬πÈ” ‡æ√“–

‡Àμÿ„¥

3. ∂â“«—μ∂ÿ¡’¡«≈ 60 °√—¡ ·≈–πÈ”Àπ—°¢ÕßπÈ”∑’Ë¡’ª√‘¡“μ√‡∑à“«—μ∂ÿ∑—Èß°âÕπ‡∑à“°—∫ 60 π‘«μ—π ‡¡◊ËÕπ”«—μ∂ÿ

„ à≈ß„ππÈ” º≈®–‡ªìπÕ¬à“ß‰√ ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

πÈ”

ª√‘¡“μ√πÈ” 25 cm
3

«—μ∂ÿ A
À¬àÕπ«—μ∂ÿ A

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
297

Introduction Indesign ICTInnovation Innovation

Learning for Life Learning for Global Learning for Metacognition



«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3220

t = 0

° ¢ §

®ÿ¥‡√‘Ë¡μâπ §«“¡‡√Á«μâπ §«“¡‡√Á«ª≈“¬

§«“¡‡√Á«∑’Ë‡ª≈’Ë¬π‰ª

‡«≈“∑’Ë„™â

5. §«“¡‡√àß

‡¡◊ËÕ«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥â«¬§«“¡‡√Á«‰¡à§ß∑’Ë„π™à«ß‡«≈“Àπ÷ËßÊ Õ—μ√“°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß§«“¡‡√Á«Õ“®‡æ‘Ë¡¢÷Èπ

À√◊Õ≈¥≈ß ∂â“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡√’¬°«à“ §«“¡‡√àß (acceleration) ´÷Ëß¡’§à“‡ªìπ∫«° (�) ·μà∂â“≈¥≈ß®“°‡¥‘¡ ‡√’¬°«à“

§«“¡Àπà«ß (deceleration) ¡’§à“‡ªìπ≈∫ (�) ‚¥¬°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑’Ë‡°‘¥¢÷ÈπÕ“®‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡©æ“–¢π“¥À√◊Õ

∑‘»∑“ß À√◊Õ∑—Èß¢π“¥·≈–∑‘»∑“ß°Á‰¥â

°“√À“§à“§«“¡‡√àß

§«“¡‡√àß =
    

§«“¡‡√Á«ª≈“¬ §«“¡‡√Á«μÈπ

‡«≈“∑’Ë„™È

  �

À√◊Õ§«“¡‡√àß =

μ”·Àπàß ° ‡ªìπ®ÿ¥‡√‘Ë¡μâπ´÷Ëß√∂®Õ¥π‘Ëß ®“°π—Èπ√∂‡√‘Ë¡‡§≈◊ËÕπ∑’Ë∂÷ßμ”·Àπàß ¢ ¥â«¬§«“¡‡√Á«μâπ ·≈â«

‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥â«¬§«“¡‡√Á«‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¡“∂÷ßμ”·Àπàß § ´÷Ëß‡√’¬°«à“ §«“¡‡√Á«ª≈“¬

μ—«Õ¬à“ß∑’Ë 4  §«“¡‡√àß¢Õß«—μ∂ÿ„π·π«¢π“π

√∂¬πμå‚¥¬ “√ÕÕ°®“° ∂“π’®Õ¥√∂«‘Ëß‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ° ·≈–¡’§«“¡‡√Á« 24 ‡¡μ√μàÕ«‘π“∑’ „π‡«≈“

12 «‘π“∑’ √∂·≈àπ¥â«¬§«“¡‡√àß‡∑à“‰√

«‘∏’∑” §«“¡‡√àß =
    

§«“¡‡√Á«ª≈“¬ §«“¡‡√Á«μÈπ

‡«≈“∑’Ë„™È

  �

=
    

(   ) 

 

24 0

12

� ‡¡μ√μËÕ«‘π“∑’
«‘π“∑’

=
  

24

12

  

 

‡¡μ√μËÕ«‘π“∑’
«‘π“∑’

§«“¡‡√àß = 2 ‡¡μ√μàÕ«‘π“∑’2

¥—ßπ—Èπ √∂‚¥¬ “√¡’§«“¡‡√àß‡∑à“°—∫  2 ‡¡μ√μàÕ«‘π“∑’2 μÕ∫

1.	ครูทบทวนบทเรียนเรื่อง	 แรงและแรง			

เสียดทาน

2.	ครูซักถามนักเรียน

 ค�าถาม : 

	 -		นกัเรยีนคดิว่ารถท่ีวิง่ได้ตามถนน	นอกจาก

มีความเร็วและอัตราเร็วแล้วนักเรียน

	 	 คิดว่าควรจะมีอะไรที่ท�าให้รถวิ่งได้

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

	 1.	 ความเร่ง	(acceleration)

	 2.	 ความหน่วง	(deceleration)

	 3.	 การตกแบบอิสระ	(free	fall)

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	220	-	223

2.	ครอูธบิายเกีย่วกบัความหมายของความเร่ง	

ความหน่วง	การตกแบบอิสระ

3.	ครูให้นักเรียนจับคู่	สรุปเนื้อหา

4.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับ

ความหมายของความเร่ง	 ความหน่วง	 การ

ตกแบบอิสระในรปูแบบผังมโนทัศน์	และน�า

เสนอหน้าชั้นเรียน

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมาย

ของความเร่ง	 ความหน่วง	 การตกแบบอิสระ

จาก	www.youtube.com	หรือ	search	engine

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ผังมโนทัศน์เกี่ยวกับความหมายของความเร่ง	

ความหน่วง	การตกแบบอิสระ

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I
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t = 0

° ¢ §

®ÿ¥‡√‘Ë¡μâπ §«“¡‡√Á«μâπ §«“¡‡√Á«ª≈“¬

§«“¡‡√Á«∑’Ë‡ª≈’Ë¬π‰ª

‡«≈“∑’Ë„™â

5. §«“¡‡√àß

‡¡◊ËÕ«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥â«¬§«“¡‡√Á«‰¡à§ß∑’Ë„π™à«ß‡«≈“Àπ÷ËßÊ Õ—μ√“°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß§«“¡‡√Á«Õ“®‡æ‘Ë¡¢÷Èπ

À√◊Õ≈¥≈ß ∂â“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡√’¬°«à“ §«“¡‡√àß (acceleration) ´÷Ëß¡’§à“‡ªìπ∫«° (�) ·μà∂â“≈¥≈ß®“°‡¥‘¡ ‡√’¬°«à“

§«“¡Àπà«ß (deceleration) ¡’§à“‡ªìπ≈∫ (�) ‚¥¬°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑’Ë‡°‘¥¢÷ÈπÕ“®‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡©æ“–¢π“¥À√◊Õ

∑‘»∑“ß À√◊Õ∑—Èß¢π“¥·≈–∑‘»∑“ß°Á‰¥â

°“√À“§à“§«“¡‡√àß

§«“¡‡√àß =
    

§«“¡‡√Á«ª≈“¬ §«“¡‡√Á«μÈπ

‡«≈“∑’Ë„™È

  �

À√◊Õ§«“¡‡√àß =

μ”·Àπàß ° ‡ªìπ®ÿ¥‡√‘Ë¡μâπ´÷Ëß√∂®Õ¥π‘Ëß ®“°π—Èπ√∂‡√‘Ë¡‡§≈◊ËÕπ∑’Ë∂÷ßμ”·Àπàß ¢ ¥â«¬§«“¡‡√Á«μâπ ·≈â«

‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥â«¬§«“¡‡√Á«‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¡“∂÷ßμ”·Àπàß § ´÷Ëß‡√’¬°«à“ §«“¡‡√Á«ª≈“¬

μ—«Õ¬à“ß∑’Ë 4  §«“¡‡√àß¢Õß«—μ∂ÿ„π·π«¢π“π

√∂¬πμå‚¥¬ “√ÕÕ°®“° ∂“π’®Õ¥√∂«‘Ëß‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ° ·≈–¡’§«“¡‡√Á« 24 ‡¡μ√μàÕ«‘π“∑’ „π‡«≈“

12 «‘π“∑’ √∂·≈àπ¥â«¬§«“¡‡√àß‡∑à“‰√

«‘∏’∑” §«“¡‡√àß =
    

§«“¡‡√Á«ª≈“¬ §«“¡‡√Á«μÈπ

‡«≈“∑’Ë„™È

  �

=
    

(   ) 

 

24 0

12

� ‡¡μ√μËÕ«‘π“∑’
«‘π“∑’

=
  

24

12

  

 

‡¡μ√μËÕ«‘π“∑’
«‘π“∑’

§«“¡‡√àß = 2 ‡¡μ√μàÕ«‘π“∑’2

¥—ßπ—Èπ √∂‚¥¬ “√¡’§«“¡‡√àß‡∑à“°—∫  2 ‡¡μ√μàÕ«‘π“∑’2 μÕ∫
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μ—«Õ¬à“ß∑’Ë 5  °“√§”π«≥À“§«“¡‡√àß¢Õß«—μ∂ÿ„π·π«¥‘Ëß ∂â“ª≈àÕ¬«—μ∂ÿ™π‘¥Àπ÷Ëß„Àâμ°≈ß¡“Õ¬à“ßÕ‘ √– „π·π«¥‘Ëß

«—¥√–¬–∑“ß∑’Ë«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰¥â∑ÿ°Ê «‘π“∑’ ·≈â«π”‰ª§”π«≥À“§«“¡‡√Á«¢Õß·μà≈–«‘π“∑’‰¥â¥—ßπ’È

‡«≈“ √–¬–∑“ß∑’Ë«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰¥â
«‘π“∑’∑’Ë

§«“¡‡√Á«

(«‘π“∑’) (‡¡μ√) (‡¡μ√μàÕ«‘π“∑’)

0 0 0 0

1 10 1

2 30 2

3 60 3

§«“¡‡√Á« ÿ¥∑â“¬

§«“¡‡√àß√–À«à“ß«‘π“∑’∑’Ë 1�3 =
  

§«“¡‡√Á«∑’Ë‡ª≈’Ë¬π‰ª ‡¡μ√μËÕ«‘π“∑’
‡«≈“ «‘π“∑’

 ( )

 ( )

·∑π§à“; =
    

(   ) 

(   ) 

30 10

3 1

�

�

‡¡μ√μËÕ«‘π“∑’
«‘π“∑’

  =  
  

20

2

  

 

‡¡μ√μËÕ«‘π“∑’
«‘π“∑’

§«“¡‡√àß«‘π“∑’∑’Ë 1�3 = 10 ‡¡μ√μàÕ«‘π“∑’2

· ¥ß«à“∑ÿ°Ê 1 «‘π“∑’ §«“¡‡√àß®–§ß∑’Ë‡∑à“°—∫ 10 ‡¡μ√μàÕ«‘π“∑’2  ·μà§«“¡‡√Á«®–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ«‘π“∑’≈–

10 ‡¡μ√ √–¬–∑“ß∑’Ë«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰¥â ®÷ß‡∑à“°—∫√–¬–∑“ß‡¥‘¡√«¡°—∫√–¬–∑“ß∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡π◊ËÕß®“°«—μ∂ÿ¡’§«“¡‡√Á«

‡æ‘Ë¡¢÷Èπ

π—°‡√’¬π —ß‡°μ®–æ∫«à“ ¬‘Ëß«—μ∂ÿμ°„°≈âæ◊Èπ‚≈° §«“¡‡√Á«®–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ·μà∂â“À“§à“§«“¡‡√àß„π·μà≈–«‘π“∑’

®–‰¥â§à“§ß∑’Ë

°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ∑’Ëμ°·∫∫Õ‘ √–

«—μ∂ÿ∑’Ë‡§≈◊ËÕπ∑’Ëμ°≈ß„π·π«¥‘Ëß‚¥¬¡’·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿ‡∑à“π—Èπ‡√’¬°«à“ °“√μ°·∫∫

Õ‘ √– (free fall) ®–‡§≈◊ËÕπ∑’Ë·∫∫¡’§«“¡‡√àß§ß∑’Ë‡ ¡Õ ́ ÷Ëß§«“¡‡√àß¢Õß°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ‡°‘¥®“°·√ß‚πâ¡∂à«ß

¢Õß‚≈°¡’∑‘»∑“ß≈ß Ÿà»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õß‚≈°‡ ¡Õ §«“¡‡√àß‡π◊ËÕß®“°·√ß¥÷ß¥Ÿ¥¢Õß‚≈°„™â —≠≈—°…≥å g §à“§«“¡‡√àßπ’È

¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫μ”·Àπàß¢Õß«—μ∂ÿ∑’ËÕ¬Ÿà Ÿß®“°º‘«‚≈° ‚¥¬‡©≈’Ë¬«—μ∂ÿ∑’ËÕ¬ŸàÀà“ß®“°º‘«‚≈°„π√–¬–∑’ËπâÕ¬°«à“ 1 °‘‚≈‡¡μ√

®–¡’§à“§«“¡‡√àß‚¥¬‡©≈’Ë¬‡∑à“°—∫ 9.8 ‡¡μ√μàÕ«‘π“∑’2 ·≈–§à“π’È ‰¡à¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫™π‘¥¢Õß«—μ∂ÿ ¡«≈ √Ÿª√à“ß ·≈–

¢π“¥¢Õß«—μ∂ÿ »÷°…“‰¥â®“°¿“æ°“√∑¥≈ÕßμàÕ‰ªπ’È

=  10(10�0)
(1�0)

=  20(30�10)
(2�1)

=  30(60�30)
(3�2)
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º≈°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ∑’Ëμ°·∫∫Õ‘ √– ‰¥â¢âÕ √ÿª¥—ßπ’È

1. °√–¥“…·≈–≈Ÿ°‡À≈Á°‡§≈◊ËÕπ∑’Ë„π∑àÕ ÿ≠≠“°“»¥â«¬§«“¡‡√Á«∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ«‘π“∑’≈– 10 ‡¡μ√ ®÷ß¡’

§«“¡‡√àß‡∑à“°—∫ 10 ‡¡μ√μàÕ («‘π“∑’)2

2. √–¬–∑“ßμ√ß®“°®ÿ¥‡√‘Ë¡μâπ∂÷ßμ”·Àπàß¢Õß«—μ∂ÿ∑—Èß Õß À√◊Õ°“√°√–®—¥¢Õß·μà≈–™à«ß‡«≈“¡’§à“μà“ß°—π

(  �s3�  �s2 ) ¡’§à“¡“°°«à“ (  �s2 �  �s1 ) ·≈– (  �s2 �  �s1 ) ¡’§à“¡“°°«à“ (  �s1 �0)

3. «—μ∂ÿ∑—Èß Õß‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥â«¬§«“¡‡√àßμ“¡∑‘»∑“ß¢Õß·√ß‚πâ¡∂à«ß‡¢â“ Ÿà®ÿ¥»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õß‚≈° ÷́Ëß

§«“¡‡√àß„π°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ‡∑à“°—π·≈–‰¡à¢÷Èπ°—∫πÈ”Àπ—°¢Õß«—μ∂ÿ ∑—Èß°√–¥“…·≈–≈Ÿ°°≈¡‡À≈Á°μ°∂÷ßæ◊Èπ∑àÕ

æ≈“ μ‘°¥â“π≈à“ßæ√âÕ¡°—π

°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ·∫∫·π«μ√ß„π·π«¥‘Ëß∑’Ë ‰¡à§‘¥·√ßμâ“π∑“π¢ÕßÕ“°“» ®÷ß¡’§«“¡‡√àß‡π◊ËÕß®“°

·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°‡∑à“°—π ¡’ 3 ≈—°…≥– §◊Õ °“√ª≈àÕ¬„Àâ«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ëμ°≈ß Ÿàº‘«‚≈° °“√‚¬π«—μ∂ÿ¢÷Èπ‰ª„π·π«¥‘Ëß

·≈–°“√¢«â“ß«—μ∂ÿ≈ß„π·π«¥‘Ëß

«‘π“∑’∑’Ë 0

§«“¡‡√Á« 0 ‡¡μ√μàÕ«‘π“∑’

ª≈àÕ¬≈Ÿ°°≈¡‡À≈Á°Àπ—° 25 g

„π∑àÕ ÿ≠≠“°“»

ª≈àÕ¬·ºàπ°√–¥“…Àπ—° 2 g

„π∑àÕ ÿ≠≠“°“»

®ÿ¥∑’Ëª≈àÕ¬

  �s1

  �s2

  �s3

∑àÕæ≈“ μ‘°„  ÿ≠≠“°“»

«‘π“∑’∑’Ë 3

§«“¡‡√Á« 30 ‡¡μ√μàÕ«‘π“∑’

«‘π“∑’∑’Ë 2

«‘π“∑’∑’Ë 1

§«“¡‡√Á« 20 ‡¡μ√μàÕ«‘π“∑’

«‘π“∑’∑’Ë 0

«‘π“∑’∑’Ë 1

«‘π“∑’∑’Ë 2

«‘π“∑’∑’Ë 3

«‘π“∑’∑’Ë 4

¢“¢÷Èπ

«‘π“∑’∑’Ë 3

«‘π“∑’∑’Ë 2

«‘π“∑’∑’Ë 0

«‘π“∑’∑’Ë 5

«‘π“∑’∑’Ë 6

«‘π“∑’∑’Ë 7

«‘π“∑’∑’Ë 8

¢“≈ß

®ÿ¥ Ÿß ÿ¥¢Õß°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë «—μ∂ÿ®–À¬ÿ¥·≈â«μ°≈ß¡“

‡¡◊ËÕ‚¬π°âÕπÀ‘π¢÷Èπ‰ª„π·π«¥‘Ëß‡¡◊ËÕª≈àÕ¬°âÕπÀ‘πμ°Õ¬à“ßÕ‘ √–

√Ÿª∑’Ë 6.28 °“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ·∫∫·π«μ√ß„π·π«¥‘Ëß ‚¥¬¡’§«“¡‡√àß‡∑à“°—π

√Ÿª∑’Ë 6.27 °“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ∑’Ëμ°·∫∫Õ‘ √–

§«“¡‡√Á« 10 ‡¡μ√μàÕ«‘π“∑’

«‘π“∑’∑’Ë 0

«‘π“∑’∑’Ë 1

«‘π“∑’∑’Ë 2

«‘π“∑’∑’Ë 3

‡¡◊ËÕ¢«â“ß°âÕπÀ‘π≈ß¡“„π·π«¥‘Ëß
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º≈°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ∑’Ëμ°·∫∫Õ‘ √– ‰¥â¢âÕ √ÿª¥—ßπ’È

1. °√–¥“…·≈–≈Ÿ°‡À≈Á°‡§≈◊ËÕπ∑’Ë„π∑àÕ ÿ≠≠“°“»¥â«¬§«“¡‡√Á«∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ«‘π“∑’≈– 10 ‡¡μ√ ®÷ß¡’

§«“¡‡√àß‡∑à“°—∫ 10 ‡¡μ√μàÕ («‘π“∑’)2

2. √–¬–∑“ßμ√ß®“°®ÿ¥‡√‘Ë¡μâπ∂÷ßμ”·Àπàß¢Õß«—μ∂ÿ∑—Èß Õß À√◊Õ°“√°√–®—¥¢Õß·μà≈–™à«ß‡«≈“¡’§à“μà“ß°—π

(  �s3�  �s2 ) ¡’§à“¡“°°«à“ (  �s2 �  �s1 ) ·≈– (  �s2 �  �s1 ) ¡’§à“¡“°°«à“ (  �s1 �0)

3. «—μ∂ÿ∑—Èß Õß‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥â«¬§«“¡‡√àßμ“¡∑‘»∑“ß¢Õß·√ß‚πâ¡∂à«ß‡¢â“ Ÿà®ÿ¥»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õß‚≈° ÷́Ëß

§«“¡‡√àß„π°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ‡∑à“°—π·≈–‰¡à¢÷Èπ°—∫πÈ”Àπ—°¢Õß«—μ∂ÿ ∑—Èß°√–¥“…·≈–≈Ÿ°°≈¡‡À≈Á°μ°∂÷ßæ◊Èπ∑àÕ

æ≈“ μ‘°¥â“π≈à“ßæ√âÕ¡°—π

°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ·∫∫·π«μ√ß„π·π«¥‘Ëß∑’Ë ‰¡à§‘¥·√ßμâ“π∑“π¢ÕßÕ“°“» ®÷ß¡’§«“¡‡√àß‡π◊ËÕß®“°

·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°‡∑à“°—π ¡’ 3 ≈—°…≥– §◊Õ °“√ª≈àÕ¬„Àâ«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ëμ°≈ß Ÿàº‘«‚≈° °“√‚¬π«—μ∂ÿ¢÷Èπ‰ª„π·π«¥‘Ëß

·≈–°“√¢«â“ß«—μ∂ÿ≈ß„π·π«¥‘Ëß

«‘π“∑’∑’Ë 0

§«“¡‡√Á« 0 ‡¡μ√μàÕ«‘π“∑’

ª≈àÕ¬≈Ÿ°°≈¡‡À≈Á°Àπ—° 25 g

„π∑àÕ ÿ≠≠“°“»

ª≈àÕ¬·ºàπ°√–¥“…Àπ—° 2 g

„π∑àÕ ÿ≠≠“°“»

®ÿ¥∑’Ëª≈àÕ¬

  �s1

  �s2

  �s3

∑àÕæ≈“ μ‘°„  ÿ≠≠“°“»

«‘π“∑’∑’Ë 3

§«“¡‡√Á« 30 ‡¡μ√μàÕ«‘π“∑’

«‘π“∑’∑’Ë 2

«‘π“∑’∑’Ë 1

§«“¡‡√Á« 20 ‡¡μ√μàÕ«‘π“∑’

«‘π“∑’∑’Ë 0

«‘π“∑’∑’Ë 1

«‘π“∑’∑’Ë 2

«‘π“∑’∑’Ë 3

«‘π“∑’∑’Ë 4

¢“¢÷Èπ

«‘π“∑’∑’Ë 3

«‘π“∑’∑’Ë 2

«‘π“∑’∑’Ë 0

«‘π“∑’∑’Ë 5

«‘π“∑’∑’Ë 6

«‘π“∑’∑’Ë 7

«‘π“∑’∑’Ë 8

¢“≈ß

®ÿ¥ Ÿß ÿ¥¢Õß°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë «—μ∂ÿ®–À¬ÿ¥·≈â«μ°≈ß¡“

‡¡◊ËÕ‚¬π°âÕπÀ‘π¢÷Èπ‰ª„π·π«¥‘Ëß‡¡◊ËÕª≈àÕ¬°âÕπÀ‘πμ°Õ¬à“ßÕ‘ √–

√Ÿª∑’Ë 6.28 °“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ·∫∫·π«μ√ß„π·π«¥‘Ëß ‚¥¬¡’§«“¡‡√àß‡∑à“°—π

√Ÿª∑’Ë 6.27 °“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ∑’Ëμ°·∫∫Õ‘ √–

§«“¡‡√Á« 10 ‡¡μ√μàÕ«‘π“∑’

«‘π“∑’∑’Ë 0

«‘π“∑’∑’Ë 1

«‘π“∑’∑’Ë 2

«‘π“∑’∑’Ë 3

‡¡◊ËÕ¢«â“ß°âÕπÀ‘π≈ß¡“„π·π«¥‘Ëß

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 223

°‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 9

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. √∂‰ø¢∫«πÀπ÷Ëß‡√‘Ë¡‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥â«¬§«“¡‡√Á« 40 ‡¡μ√μàÕ«‘π“∑’ À≈—ß®“°π—Èπ‡«≈“ 10 π“∑’μàÕ¡“

§«“¡‡√Á«‡æ‘Ë¡‡ªìπ 180 °‘‚≈‡¡μ√μàÕ™—Ë«‚¡ß ®ßÀ“§«“¡‡√àß¢Õß√∂‰ø

2. √∂¬πμå§—πÀπ÷Ëß‡√‘Ë¡‡§≈◊ËÕπ∑’Ë®“°®ÿ¥‡√‘Ë¡μâπ®π∂÷ß®ÿ¥À¡“¬ ∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â¥—ßμ“√“ß

√–¬–∑“ß (‡¡μ√) 10 20 30 40 50

‡«≈“ («‘π“∑’) 1 2 3 4 5

� √∂¬πμå§—ππ’È‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥â«¬§«“¡‡√Á«§ß∑’ËÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

� √∂¬πμå§—ππ’È¡’§«“¡‡√àß‡ªìπ‡∑à“‰√

3. ‡¡◊ËÕª≈àÕ¬¢ππ°°—∫°âÕπÀ‘π„Àâμ°Õ¬à“ßÕ‘ √–æ√âÕ¡°—πμ“¡À≈—°°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ„π·π«¥‘Ëß «—μ∂ÿ

∑—Èß Õß®–μ°∂÷ßæ◊Èπ¥‘πæ√âÕ¡°—πÀ√◊Õ‰¡àÕ¬à“ß‰√

4. °“√¬‘ßªóπ¢÷ÈπøÑ“„π·π«¥‘Ëß °√– ÿπªóπ¡’°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‡ªìπÕ¬à“ß‰√ ·≈–®ÿ¥ ÿ¥∑â“¬Õ¬Ÿà∑’Ë„¥

5. ®“°√Ÿª ∂â“·√ßμâ“π®“°Õ“°“»‡∑à“°—∫·√ß¥÷ß¥Ÿ¥¢Õß‚≈°∑’Ë°√–∑”μàÕ§π‚¥¥√à¡ ®–‡°‘¥§«“¡‡√àß®“°

°“√‚¥¥√à¡≈ß¡“À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

·√ßμâ“π¢ÕßÕ“°“»

·√ß¥÷ß¥Ÿ¥¢Õß‚≈°
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6. º≈¢Õß·√ß≈—æ∏å

·√ß‡ªìπª√‘¡“≥‡«°‡μÕ√å∑’ËμâÕß∫Õ°∑—Èß¢π“¥·≈–∑‘»∑“ß ¥—ßπ—Èπ °“√À“·√ß≈—æ∏å∑’Ë‡°‘¥®“°°“√√«¡°—π

√–À«à“ß 2 ·√ß¢÷Èπ‰ª  “¡“√∂§”π«≥·∫∫‡«°‡μÕ√å‰¥â  ́ ÷Ëß®–μâÕß√«¡‡«°‡μÕ√å®”π«π∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„Àâ‡ªìπª√‘¡“≥‡¥’¬«°—π

‡π◊ËÕß®“°ª√‘¡“≥‡«°‡μÕ√å¡’∑—Èß¢π“¥·≈–∑‘»∑“ß „π°“√√«¡‡«°‡μÕ√å®÷ßμâÕß«‘‡§√“–Àå∑‘»∑“ß¢Õß‡«°‡μÕ√å∑’Ë

π”¡“√«¡°—π·≈–‡√’¬°‡«°‡μÕ√å∑’Ë√«¡°—π«à“ ‡«°‡μÕ√å≈—æ∏å

°“√À“¢π“¥·≈–∑‘»∑“ß¢Õß‡«°‡μÕ√å≈—æ∏å

‡æ◊ËÕ§«“¡ –¥«°„π°“√»÷°…“‡«°‡μÕ√å≈—æ∏å®÷ß‰¥â®”·π°°“√√«¡‡«°‡μÕ√å‡ªìπ 2 ≈—°…≥–¥—ßπ’È

1. °“√√«¡‡«°‡μÕ√å∑’ËÕ¬Ÿà„π·π«¢π“π°—π ´÷ËßÕ“®¡’∑‘»∑“ß‰ª∑“ß‡¥’¬«°—πÀ√◊Õ¡’∑‘»μ√ß¢â“¡°—π ‚¥¬

ª√‘¡“≥‡«°‡μÕ√å≈—æ∏å®–¡’§à“‡∑à“°—∫º≈∫«°∑“ßæ’™§≥‘μ¢Õß‡«°‡μÕ√å·≈–„™â‡§√◊ËÕßÀ¡“¬∫«° (�) °—∫‡§√◊ËÕßÀ¡“¬≈∫

(�) ·∑π∑‘»∑“ß¢Õß‡«°‡μÕ√å‰¥â

μ—«Õ¬à“ß∑’Ë 6  ®ßÀ“º≈√«¡®“°°“√‡¥‘π∑“ß¢Õß®‘¡∑’Ë‡¥‘π∑“ß‰ª∑“ß¢«“ 10 ‡¡μ√ ·≈â«¬âÕπ°≈—∫‰ª∑“ß´â“¬ 5 ‡¡μ√

·≈â«‡¥‘πμàÕ‰ª∑“ß´â“¬Õ’° 3 ‡¡μ√

«‘∏’∑”

°”Àπ¥„Àâ ‡«°‡μÕ√å∑’Ë‰ª∑“ß¢«“‡ªìπ  �

‡«°‡μÕ√å∑’Ë‰ª∑“ß´â“¬‡ªìπ  �

  A�  ‡¥‘π∑“ß‰ª∑“ß¢«“  �10  ‡¡μ√

  B�  ‡¥‘π∑“ß‰ª∑“ß´â“¬  �5 ‡¡μ√

  C�  ‡¥‘π∑“ßμàÕ‰ª∑“ß´â“¬Õ’°  �3 ‡¡μ√

º≈∫«°¢Õß‡«°‡μÕ√å   A� �  B� �  C� = (�10)�(�5)�(�3)

‡«°‡μÕ√å≈—æ∏å = �2 ‡¡μ√

¥—ßπ—Èπ ®‘¡Õ¬Ÿà„πμ”·ÀπàßÀà“ß®“°®ÿ¥‡√‘Ë¡μâπ‰ª∑“ß¢«“ 2 ‡¡μ√ μÕ∫

2. °“√√«¡‡«°‡μÕ√å„π·π«∑“ß∑’Ë‰¡à¢π“π°—π  À“º≈√«¡¢Õß 2 ‡«°‡μÕ√å ‚¥¬°“√ √â“ß√Ÿª ’Ë‡À≈’Ë¬¡

¥â“π¢π“π·≈–‡ âπ∑·¬ß¡ÿ¡¢Õß√Ÿª ’Ë‡À≈’Ë¬¡¥â“π¢π“π„™â·∑π‡«°‡μÕ√å≈—æ∏å ¥—ßπ’È

®“°°“√π”‡™◊Õ°ºŸ°∑’Ë‡Õ«μÿä°μ“®”π«π 3 ‡ âπ ·≈â«„Àâ‡¥Á° 3 §π¥÷ßª≈“¬‡™◊Õ°∑—Èß 3 ‡ âπ„π·π«∑’Ë‰¡à

¢π“π°—π®πμÿä°μ“À¬ÿ¥π‘Ëß  “¡“√∂À“‡«°‡μÕ√å≈—æ∏å‰¥â ¥—ßπ’È

  A�  = 10 ‡¡μ√

  B� 5 ‡¡μ√

  C� 3 ‡¡μ√

1.	ครูทบทวนบทเรียนเรื่อง	แรง

2.	ครูซักถามนักเรียน

 ค�าถาม : 

	 -		ปริมาณทางฟิสิกส์มีอะไรบ้าง

	 -		ปริมาณเวกเตอร์คืออะไร

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

			เวกเตอร์ลัพธ์

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	224	-	225

2.	ครูอธิบายเกี่ยวกับผลของแรง

3.	ครูให้นักเรียนจับคู่	 สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับผล

ของแรงลัพธ์	และออกมาสรุปหน้าชั้นเรียน

4.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นักเรยีนศกึษาเพิม่เติมเกีย่วกบัเวกเตอร์ลพัธ์ 

จาก	www.youtube.com	หรือ	search	engine	

ต่างๆ

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

การตอบค�าถามเกี่ยวกับการหาขนาดและ

ทิศทางของเวกเตอร ์ลัพธ ์	 โดยครูผู ้สอน

ตั้งโจทย์ค�าถามเพื่อให้นักเรียนแข่งขันกันตอบ	

เพื่อชิงรางวัล

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I
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6. º≈¢Õß·√ß≈—æ∏å

·√ß‡ªìπª√‘¡“≥‡«°‡μÕ√å∑’ËμâÕß∫Õ°∑—Èß¢π“¥·≈–∑‘»∑“ß ¥—ßπ—Èπ °“√À“·√ß≈—æ∏å∑’Ë‡°‘¥®“°°“√√«¡°—π

√–À«à“ß 2 ·√ß¢÷Èπ‰ª  “¡“√∂§”π«≥·∫∫‡«°‡μÕ√å‰¥â  ́ ÷Ëß®–μâÕß√«¡‡«°‡μÕ√å®”π«π∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„Àâ‡ªìπª√‘¡“≥‡¥’¬«°—π

‡π◊ËÕß®“°ª√‘¡“≥‡«°‡μÕ√å¡’∑—Èß¢π“¥·≈–∑‘»∑“ß „π°“√√«¡‡«°‡μÕ√å®÷ßμâÕß«‘‡§√“–Àå∑‘»∑“ß¢Õß‡«°‡μÕ√å∑’Ë

π”¡“√«¡°—π·≈–‡√’¬°‡«°‡μÕ√å∑’Ë√«¡°—π«à“ ‡«°‡μÕ√å≈—æ∏å

°“√À“¢π“¥·≈–∑‘»∑“ß¢Õß‡«°‡μÕ√å≈—æ∏å

‡æ◊ËÕ§«“¡ –¥«°„π°“√»÷°…“‡«°‡μÕ√å≈—æ∏å®÷ß‰¥â®”·π°°“√√«¡‡«°‡μÕ√å‡ªìπ 2 ≈—°…≥–¥—ßπ’È

1. °“√√«¡‡«°‡μÕ√å∑’ËÕ¬Ÿà„π·π«¢π“π°—π ´÷ËßÕ“®¡’∑‘»∑“ß‰ª∑“ß‡¥’¬«°—πÀ√◊Õ¡’∑‘»μ√ß¢â“¡°—π ‚¥¬

ª√‘¡“≥‡«°‡μÕ√å≈—æ∏å®–¡’§à“‡∑à“°—∫º≈∫«°∑“ßæ’™§≥‘μ¢Õß‡«°‡μÕ√å·≈–„™â‡§√◊ËÕßÀ¡“¬∫«° (�) °—∫‡§√◊ËÕßÀ¡“¬≈∫

(�) ·∑π∑‘»∑“ß¢Õß‡«°‡μÕ√å‰¥â

μ—«Õ¬à“ß∑’Ë 6  ®ßÀ“º≈√«¡®“°°“√‡¥‘π∑“ß¢Õß®‘¡∑’Ë‡¥‘π∑“ß‰ª∑“ß¢«“ 10 ‡¡μ√ ·≈â«¬âÕπ°≈—∫‰ª∑“ß´â“¬ 5 ‡¡μ√

·≈â«‡¥‘πμàÕ‰ª∑“ß´â“¬Õ’° 3 ‡¡μ√

«‘∏’∑”

°”Àπ¥„Àâ ‡«°‡μÕ√å∑’Ë‰ª∑“ß¢«“‡ªìπ  �

‡«°‡μÕ√å∑’Ë‰ª∑“ß´â“¬‡ªìπ  �

  A�  ‡¥‘π∑“ß‰ª∑“ß¢«“  �10  ‡¡μ√

  B�  ‡¥‘π∑“ß‰ª∑“ß´â“¬  �5 ‡¡μ√

  C�  ‡¥‘π∑“ßμàÕ‰ª∑“ß´â“¬Õ’°  �3 ‡¡μ√

º≈∫«°¢Õß‡«°‡μÕ√å   A� �  B� �  C� = (�10)�(�5)�(�3)

‡«°‡μÕ√å≈—æ∏å = �2 ‡¡μ√

¥—ßπ—Èπ ®‘¡Õ¬Ÿà„πμ”·ÀπàßÀà“ß®“°®ÿ¥‡√‘Ë¡μâπ‰ª∑“ß¢«“ 2 ‡¡μ√ μÕ∫

2. °“√√«¡‡«°‡μÕ√å„π·π«∑“ß∑’Ë‰¡à¢π“π°—π  À“º≈√«¡¢Õß 2 ‡«°‡μÕ√å ‚¥¬°“√ √â“ß√Ÿª ’Ë‡À≈’Ë¬¡

¥â“π¢π“π·≈–‡ âπ∑·¬ß¡ÿ¡¢Õß√Ÿª ’Ë‡À≈’Ë¬¡¥â“π¢π“π„™â·∑π‡«°‡μÕ√å≈—æ∏å ¥—ßπ’È

®“°°“√π”‡™◊Õ°ºŸ°∑’Ë‡Õ«μÿä°μ“®”π«π 3 ‡ âπ ·≈â«„Àâ‡¥Á° 3 §π¥÷ßª≈“¬‡™◊Õ°∑—Èß 3 ‡ âπ„π·π«∑’Ë‰¡à

¢π“π°—π®πμÿä°μ“À¬ÿ¥π‘Ëß  “¡“√∂À“‡«°‡μÕ√å≈—æ∏å‰¥â ¥—ßπ’È

  A�  = 10 ‡¡μ√

  B� 5 ‡¡μ√

  C� 3 ‡¡μ√

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 225

● ®“°√Ÿª∑’Ë 6.29  “¡“√∂À“·√ß≈—æ∏å®“°°“√ √â“ß√Ÿª ’Ë‡À≈’Ë¬¡¥â“π¢π“π‰¥â ¥—ßπ’È

1. ≈“°‡ âπ·∑π·π«·√ß∑—Èß 3 ·√ß æ∫«à“μ—¥°—π∑’Ë®ÿ¥ A

2. °”Àπ¥¢π“¥·≈–∑‘»∑“ß¢Õß‡«°‡μÕ√å¢Õß·√ß∑—Èß 3 ·√ß

3.  √â“ß√Ÿª ’Ë‡À≈’Ë¬¡¥â“π¢π“π ABCD ‚¥¬„Àâ¥â“π¢Õßª√‘¡“≥·√ß∑’ËπâÕ¬°«à“§◊Õ F2 °—∫ F3 ‡ªìπ¥â“π

ª√–°Õ∫¢Õß ’Ë‡À≈’Ë¬¡¥â“π¢π“π 2 ¥â“π ·≈â«≈“°‡ âπμàÕ°—π∑ÿ°‡ âπ‡ªìπ√Ÿª ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“

4. ≈“°‡ âπ∑·¬ß¡ÿ¡ÕÕ°®“°®ÿ¥∑’Ë·√ß∑—Èß 3 ·√ßæ∫°—π ÕÕ°‰ª¬—ß®ÿ¥μ√ß¢â“¡§◊Õ‡ âπ AC æ∫«à“‡ âπ

∑·¬ß¡ÿ¡ AC ¡’¢π“¥‡∑à“°—∫§«“¡¬“«¢Õß‡«°‡μÕ√å F1

5. º≈√«¡¢Õß·√ß F2 ·≈– F3 ¡’ª√‘¡“≥‡∑à“°—∫·√ß F1 À—°≈â“ß°—π º≈√«¡¢Õß·√ß≈—æ∏å‡ªìπ»Ÿπ¬å μÿä°μ“

®÷ß‰¡à‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

°‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 10

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. ®ßÀ“‡«°‡μÕ√å≈—æ∏å®“°°“√‡¥‘π‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ 15 ‡¡μ√ ®“°π—Èπ‡¥‘π°≈—∫¡“∑“ß∑‘»„μâ 10 ‡¡μ√ ·≈â«

‡¥‘πμàÕ‰ªÕ’° 7 ‡¡μ√

2. ‡«°‡μÕ√å≈—æ∏å¢Õß   A�  °—∫   B�  ∑’Ë∑”¡ÿ¡·À≈¡°—∫¡ÿ¡ªÑ“πμàÕ°—π ‡«°‡μÕ√å≈—æ∏å¢Õß√Ÿª„¥¡’ª√‘¡“≥¢Õß

‡«°‡μÕ√å¡“°°«à“°—π

3. °”Àπ¥¢π“¥·≈–∑‘»∑“ß¢Õß·√ß   A�  ·≈–   B�  ¥—ßμàÕ‰ªπ’È

®ß‡¢’¬π‡«°‡μÕ√å≈—æ∏å¢Õß·√ß   A�  ·≈–   B�  ∑’Ë°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿ

4. ®ß∫Õ°ª√–‚¬™πå®“°º≈¢Õß·√ß≈—æ∏å∑’Ë∑”„Àâ«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ‰¥â ‰¡àμË”°«à“ 3 √“¬°“√

  A�   B�

  |  |A�  = 2 Àπà«¬

  |  |B�  = 3 Àπà«¬

F1

F2

F3

A

B

C

D

√Ÿª∑’Ë 6.29 ·π«·√ß 3 ·√ßæ∫°—π∑’Ë®ÿ¥ A

¢π“¥ 1.5 Àπà«¬

¢π“¥ 2 Àπà«¬

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
303

Introduction Indesign ICT Innovation

Learning for Life Learning for Global Learning for Metacognition



«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3226

7. º≈¢Õß·√ß∑’Ë∑”„Àâ«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë·∫∫μà“ßÊ

‡¡◊ËÕ¡’·√ß¡“°√–∑”„Àâ«—μ∂ÿ‡°‘¥°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë «—μ∂ÿ®–‡§≈◊ËÕπ∑’Ë≈—°…≥–„¥∫â“ß»÷°…“‰¥â¥—ßπ’È

7.1 °“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ„π·π«‡ âπμ√ß

°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ„π·π«‡ âπμ√ß Õ“®¡’≈—°…≥–°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë„π·π«√“∫ §◊Õ ¢π“π‰ª°—∫æ◊Èπ

À√◊Õ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë„π·π«¥‘Ëß À√◊Õ„π·π«‡Õ’¬ß∑”¡ÿ¡°—∫æ◊Èπ »÷°…“‰¥â¥—ßμ—«Õ¬à“ß

°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë„π·π«‡Õ’¬ß∑”¡ÿ¡°—∫æ◊Èπ°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë„π·π«√“∫

°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë„π·π«¥‘Ëß μ“¡·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë„π·π«¥‘Ëß μâ“π·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°

√Ÿª∑’Ë 6.30 °“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ„π·π«‡ âπμ√ß

ครูซักถามนักเรียน	 “การเคลื่อนที่ของวัตถุมี

ลักษณะใดบ้าง”

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

	 1.	 การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวเส้นตรง

	 2.	 การเคลือ่นทีแ่บบวงกลม	(circular	motion)

	 3.	 แรงสู่ศูนย์กลาง

	 4.	 การเคลื่อนที่ในแนวโค้งราบ

	 5.	 การเคล่ือนที่แบบโพรเจกไทล์	 (projectile	

motion)

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	226-231

2.	ครูอธิบายเก่ียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ

ในแนวเส้นตรง	 การเคลื่อนที่แบบวงกลม	

และการเคลือ่นทีแ่บบโพรเจกไทล์พร้อมยก

ตัวอย่างในชีวิตประจ�าวัน

3.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลของแรง

ที่ท�าให้วัตถุเคลื่อนที่แบบต่างๆ	 จาก	 www.

youtube.com	หรือ	search	engine	ต่างๆ

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม	กลุ่มละ	4-5	คน	จัดท�า

บอร์ดความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุใน

แนวเส้นตรง	 การเคล่ือนที่แบบวงกลม	 และ

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์	 พร้อมหารูป

ประกอบการเคลื่อนที่ของวัตถุแต่ละแบบ			

แบบละ	5	รูป

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I
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7. º≈¢Õß·√ß∑’Ë∑”„Àâ«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë·∫∫μà“ßÊ

‡¡◊ËÕ¡’·√ß¡“°√–∑”„Àâ«—μ∂ÿ‡°‘¥°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë «—μ∂ÿ®–‡§≈◊ËÕπ∑’Ë≈—°…≥–„¥∫â“ß»÷°…“‰¥â¥—ßπ’È

7.1 °“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ„π·π«‡ âπμ√ß

°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ„π·π«‡ âπμ√ß Õ“®¡’≈—°…≥–°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë„π·π«√“∫ §◊Õ ¢π“π‰ª°—∫æ◊Èπ

À√◊Õ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë„π·π«¥‘Ëß À√◊Õ„π·π«‡Õ’¬ß∑”¡ÿ¡°—∫æ◊Èπ »÷°…“‰¥â¥—ßμ—«Õ¬à“ß

°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë„π·π«‡Õ’¬ß∑”¡ÿ¡°—∫æ◊Èπ°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë„π·π«√“∫

°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë„π·π«¥‘Ëß μ“¡·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë„π·π«¥‘Ëß μâ“π·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°

√Ÿª∑’Ë 6.30 °“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ„π·π«‡ âπμ√ß

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 227

7.2 °“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë·∫∫«ß°≈¡

°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë·∫∫«ß°≈¡ (circular motion) ‡ªìπ°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë∑’Ë¡’·π«°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‡ªìπ«ß°≈¡ ‡™àπ

°“√„™â‡ âπ‡™◊Õ°ºŸ°«—μ∂ÿ·≈â«‡À«’Ë¬ß‡ªìπ«ß°≈¡„π·π«√“∫ «—μ∂ÿ®–‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‡ªìπ«ß°≈¡‚¥¬‡ªìπ‡ âπ√Õ∫«ß¢Õß«ß°≈¡

¡’·√ß Ÿà»Ÿπ¬å°≈“ß¥÷ß«—μ∂ÿ‰«â ¥—ßπ—Èπ«—μ∂ÿ®÷ß‡§≈◊ËÕπ∑’Ë·∫∫«ß°≈¡ ∂â“π—°‡√’¬π„™â‡™◊Õ°ºŸ°ÀŸ°√–ªÜÕßπÈ”„ àπÈ”

·≈â«‡À«’Ë¬ß‡ªìπ«ß°≈¡ πÈ”®–‰¡àÀ°ÕÕ°πÕ°°√–ªÜÕß ‡π◊ËÕß®“°∑‘»∑“ß°“√‡§≈◊ËÕπ‡ªìπ·∫∫«ß°≈¡

μ—«Õ¬à“ß°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë·∫∫«ß°≈¡ ‡™àπ ¥“«‡∑’¬¡  ∂“π’Õ«°“» “¡“√∂‚§®√√Õ∫‚≈°‰¥â‡π◊ËÕß®“°¡’

·√ß¥÷ß¥Ÿ¥¢Õß‚≈°¥÷ß¥Ÿ¥‰«â

√Ÿª∑’Ë 6.31 °“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë·π«‚§âß·∫∫«ß°≈¡

∑‘»∑“ß¢Õß·√ß≈—æ∏å®–æÿàß Ÿà»Ÿπ¬å°≈“ß

√Ÿª∑’Ë 6.32 °“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß¥“«‡∑’¬¡ ¬“πÕ«°“» À√◊Õ ∂“π’Õ«°“»√Õ∫‚≈°

∑‘»∑“ß¢Õß°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢≥–‚§âß

·√ß Ÿà»Ÿπ¬å°≈“ß

¥“«‡∑’¬¡ 2

¥“«‡∑’¬¡ 1

¥“«‡∑’¬¡ 3

·√ß Ÿà»Ÿπ¬å°≈“ß
∑‘»∑“ß¢Õß°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë
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·π«√“∫

·π«¥‘Ëß

√Ÿª∑’Ë 6.34 Õß§åª√–°Õ∫°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë·∫∫‚æ√‡®°‰∑≈å

·π«º≈—°

°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë„π·π«‚§âß√“∫ ‡ªìπ°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ªμ“¡∑“ß´÷Ëß¡’≈—°…≥–‡ªìπ‡ âπ‚§âß ‡™àπ °“√¢’Ë®—°√¬“π

∫π∂ππ∑’Ë‡ªìπ∑“ß‚§âß®–¡’·√ß·≈–∑‘»∑“ß‡ªìπª√‘¡“≥‡«°‡μÕ√å ¥—ßπ’È

‡¡◊ËÕ¢’Ë®—°√¬“π„π·π«μ√ß∫π∂ππ√“∫ ∂â“æ‘®“√≥“·√ß∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë°√–∑”°—∫√∂·≈–§π πÕ°®“°

·√ß‡ ’¬¥∑“π∑’Ë°√–∑”μàÕ≈âÕ√∂ ∑”„Àâ√∂‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰¥â ¬—ß¡’πÈ”Àπ—°¢Õß√∂·≈–§π (  mg� ) ·≈–·√ß∑’Ëæ◊Èπ¥—π√∂·≈–

§π„π∑‘»∑“ßμ—Èß©“° (  N� ) √∂·≈–§π®–μâÕßμ—Èßμ√ß·π«¢Õß   mg�  ·≈–   N�  ®÷ß®–ºà“π»Ÿπ¬å°≈“ß¡«≈√«¡¢Õß√∂

·≈–§π∑’ËÕ¬Ÿà„π·π«¥‘Ëß ‡¡◊ËÕ√∂®—°√¬“π‡≈’È¬«‚§âß ®–μâÕß¡’·√ß‡ ’¬¥∑“π   f� ∑’Ëæ◊Èπ∂ππ°√–∑”°—∫¥â“π¢â“ß¢Õß

≈âÕ√∂„π∑‘»∑“ß‡¢â“À“»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õß§«“¡‚§âß √∂®”‡ªìπμâÕß‡Õ’¬ßμ—«‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¡à¡’‚¡‡¡πμå¢Õß·√ß∑’Ë»Ÿπ¬å°≈“ß¡«≈

®÷ß∑”„Àâ√∂‰¡à≈â¡

7.3 °“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë·∫∫‚æ√‡®°‰∑≈å

°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë·∫∫‚æ√‡®°‰∑≈å (projectile motion) ‡ªìπ°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë·∫∫«‘∂’ ‚§âß¢Õß«—μ∂ÿ∑’Ëª√–°Õ∫

¥â«¬°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë∑—Èß·π«¥‘Ëß·≈–·π«√–¥—∫‰ªæ√âÕ¡Ê °—π ‡™àπ °“√¢«â“ß«—μ∂ÿÕÕ°‰ª„πÕ“°“»¥â«¬·√ß§à“Àπ÷Ëß®–

‡°‘¥°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë·∫∫‚æ√‡®°‰∑≈å ¥—ß√Ÿª∑’Ë 6.34

√Ÿª∑’Ë 6.33 °“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë„π·π«‚§âß√“∫

  mg�

  N�

  f�
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·π«√“∫

·π«¥‘Ëß

√Ÿª∑’Ë 6.34 Õß§åª√–°Õ∫°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë·∫∫‚æ√‡®°‰∑≈å

·π«º≈—°

°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë„π·π«‚§âß√“∫ ‡ªìπ°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ªμ“¡∑“ß´÷Ëß¡’≈—°…≥–‡ªìπ‡ âπ‚§âß ‡™àπ °“√¢’Ë®—°√¬“π

∫π∂ππ∑’Ë‡ªìπ∑“ß‚§âß®–¡’·√ß·≈–∑‘»∑“ß‡ªìπª√‘¡“≥‡«°‡μÕ√å ¥—ßπ’È

‡¡◊ËÕ¢’Ë®—°√¬“π„π·π«μ√ß∫π∂ππ√“∫ ∂â“æ‘®“√≥“·√ß∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë°√–∑”°—∫√∂·≈–§π πÕ°®“°

·√ß‡ ’¬¥∑“π∑’Ë°√–∑”μàÕ≈âÕ√∂ ∑”„Àâ√∂‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰¥â ¬—ß¡’πÈ”Àπ—°¢Õß√∂·≈–§π (  mg� ) ·≈–·√ß∑’Ëæ◊Èπ¥—π√∂·≈–

§π„π∑‘»∑“ßμ—Èß©“° (  N� ) √∂·≈–§π®–μâÕßμ—Èßμ√ß·π«¢Õß   mg�  ·≈–   N�  ®÷ß®–ºà“π»Ÿπ¬å°≈“ß¡«≈√«¡¢Õß√∂

·≈–§π∑’ËÕ¬Ÿà„π·π«¥‘Ëß ‡¡◊ËÕ√∂®—°√¬“π‡≈’È¬«‚§âß ®–μâÕß¡’·√ß‡ ’¬¥∑“π   f� ∑’Ëæ◊Èπ∂ππ°√–∑”°—∫¥â“π¢â“ß¢Õß

≈âÕ√∂„π∑‘»∑“ß‡¢â“À“»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õß§«“¡‚§âß √∂®”‡ªìπμâÕß‡Õ’¬ßμ—«‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¡à¡’‚¡‡¡πμå¢Õß·√ß∑’Ë»Ÿπ¬å°≈“ß¡«≈

®÷ß∑”„Àâ√∂‰¡à≈â¡

7.3 °“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë·∫∫‚æ√‡®°‰∑≈å

°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë·∫∫‚æ√‡®°‰∑≈å (projectile motion) ‡ªìπ°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë·∫∫«‘∂’ ‚§âß¢Õß«—μ∂ÿ∑’Ëª√–°Õ∫

¥â«¬°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë∑—Èß·π«¥‘Ëß·≈–·π«√–¥—∫‰ªæ√âÕ¡Ê °—π ‡™àπ °“√¢«â“ß«—μ∂ÿÕÕ°‰ª„πÕ“°“»¥â«¬·√ß§à“Àπ÷Ëß®–

‡°‘¥°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë·∫∫‚æ√‡®°‰∑≈å ¥—ß√Ÿª∑’Ë 6.34

√Ÿª∑’Ë 6.33 °“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë„π·π«‚§âß√“∫

  mg�

  N�

  f�

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 229

°“√°√–‚¥¥πÈ”  °“√μ’≈Ÿ°‡∑ππ‘ 

°“√∑ÿà¡πÈ”Àπ—° °“√æÿàß·À≈π

- ·√ßº≈—°∑”„Àâ«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ª„π·π«√“∫¥â«¬§«“¡‡√Á«‡√‘Ë¡μâπ§à“Àπ÷Ëß

- ·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°∑’Ë°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿ¥÷ß«—μ∂ÿ„Àâμ°≈ß Ÿàæ◊Èπ‚≈°„π·π«¥‘Ëß®–¡’§«“¡‡√Á«‡æ‘Ë¡¢÷Èπ

- ∑‘»∑“ß°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿÕ¬Ÿà„π·π«∑’Ë‡ªìπº≈≈—æ∏å¢Õß§«“¡‡√Á«„π·π«√–¥—∫°—∫§«“¡‡√Á«„π·π«¥‘Ëß

®÷ß¡’≈—°…≥–‡©æ“–‡ªìπ«‘∂’‚§âß

- §«“¡‡√Á«„π·π«¥‘Ëß®–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê ®π¡“°°«à“§«“¡‡√Á«„π·π«√–¥—∫ ®–∑”„Àâ«—μ∂ÿμ°≈ß Ÿàæ◊Èπ¥‘π

μ—«Õ¬à“ß°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë·∫∫‚æ√‡®°‰∑≈å ‡™àπ °“√°√–‚¥¥πÈ” °“√¬‘ß∏πŸ °“√μ’≈Ÿ°‡∑ππ‘ 

°“√∑ÿà¡πÈ”Àπ—° °“√°√–‚¥¥‰°≈ °“√æÿàß·À≈π

°‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 11

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«√–∫ÿ≈—°…≥–¢Õß°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë·∫∫μà“ßÊ ¢Õß°‘®°√√¡μàÕ‰ªπ’È

1. °“√·¢àß¢—π°√–‚¥¥πÈ”

2. ¢’Ë®—°√¬“π√Õ∫ π“¡øÿμ∫Õ≈

3. ≈¡æ“¬ÿÀ¡ÿπ

4. °“√‡°‘¥πÈ”«π

5. °“√≈“°°√–‡ªÜ“‡¥‘π∑“ß‰ªμ“¡æ◊Èπ

√Ÿª∑’Ë 6.35 °“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë·∫∫‚æ√‡®°‰∑≈å∑’Ëæ∫‰¥â„π™’«‘μª√–®”«—π
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?

·∫∫∑¥ Õ∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬πª√–®”Àπà«¬

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. °‘®°√√¡μàÕ‰ªπ’È¡’·√ß™π‘¥„¥∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

1.1 π—°°√–‚¥¥√à¡Õ¬Ÿà Ÿß®“°æ◊Èπ 300 ‡¡μ√

1.2 π—°«‘Ëß°”≈—ß«‘Ëß∫π∂ππ∑’Ë‡ªìπ∑“ß‚§âß

1.3 ¬‘ßªóπ

1.4 „™â ‰¢§«ß¢—ππÕμ„Àâ·πàπ

1.5 ·¢«π‚¡‰∫≈å‰«â°—∫°‘Ëß‰¡â

2. ‡¡◊ËÕΩπμ° æ◊Èπ∂ππ®–¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·√ß‡ ’¬¥∑“πÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√ ·≈–§«√¢—∫√∂Õ¬à“ß‰√®÷ß®–

ª≈Õ¥¿—¬

3. ®ß∫Õ°ª√–‚¬™πå¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π¡“ 2 ¢âÕ

4. „∫æ—¥≈¡¡’°“√≈¥·√ß‡ ’¬¥∑“π¥â«¬«‘∏’°“√„¥

5. ‡¡◊ËÕ·√ß°√–∑”ºà“π®ÿ¥À¡ÿπ®–‡°‘¥‚¡‡¡πμåÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

6. ®“°√Ÿª ®–Õ∏‘∫“¬À≈—°°“√¢Õß‚¡‡¡πμå‰¥â«à“Õ¬à“ß‰√

7. ®ß¬°μ—«Õ¬à“ß°“√„™âª√–‚¬™πå¢Õß§“πÕ—π¥—∫ 1 ¡“ 3 ™π‘¥

8. ®“°√Ÿª ∂â“μâÕß°“√ºàÕπ·√ß„π°“√ß—¥°âÕπÀ‘π π—°‡√’¬π®–¡’«‘∏’°“√Õ¬à“ß‰√ ·≈–¡’À≈—°°“√Õ¬à“ß‰√

E

F

yx

W

E

F
W
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?

·∫∫∑¥ Õ∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬πª√–®”Àπà«¬

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. °‘®°√√¡μàÕ‰ªπ’È¡’·√ß™π‘¥„¥∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

1.1 π—°°√–‚¥¥√à¡Õ¬Ÿà Ÿß®“°æ◊Èπ 300 ‡¡μ√

1.2 π—°«‘Ëß°”≈—ß«‘Ëß∫π∂ππ∑’Ë‡ªìπ∑“ß‚§âß

1.3 ¬‘ßªóπ

1.4 „™â ‰¢§«ß¢—ππÕμ„Àâ·πàπ

1.5 ·¢«π‚¡‰∫≈å‰«â°—∫°‘Ëß‰¡â

2. ‡¡◊ËÕΩπμ° æ◊Èπ∂ππ®–¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·√ß‡ ’¬¥∑“πÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√ ·≈–§«√¢—∫√∂Õ¬à“ß‰√®÷ß®–

ª≈Õ¥¿—¬

3. ®ß∫Õ°ª√–‚¬™πå¢Õß·√ß‡ ’¬¥∑“π¡“ 2 ¢âÕ

4. „∫æ—¥≈¡¡’°“√≈¥·√ß‡ ’¬¥∑“π¥â«¬«‘∏’°“√„¥

5. ‡¡◊ËÕ·√ß°√–∑”ºà“π®ÿ¥À¡ÿπ®–‡°‘¥‚¡‡¡πμåÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√

6. ®“°√Ÿª ®–Õ∏‘∫“¬À≈—°°“√¢Õß‚¡‡¡πμå‰¥â«à“Õ¬à“ß‰√

7. ®ß¬°μ—«Õ¬à“ß°“√„™âª√–‚¬™πå¢Õß§“πÕ—π¥—∫ 1 ¡“ 3 ™π‘¥

8. ®“°√Ÿª ∂â“μâÕß°“√ºàÕπ·√ß„π°“√ß—¥°âÕπÀ‘π π—°‡√’¬π®–¡’«‘∏’°“√Õ¬à“ß‰√ ·≈–¡’À≈—°°“√Õ¬à“ß‰√

E

F

yx

W

E

F
W
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  |  |A�  = 3 N

  |  |B�  = 4 N

  |  |C�  = 4 N

  |  |D�  = 5 N

9. æ‘®“√≥“√ŸªμàÕ‰ªπ’È«à“¡’‡§√◊ËÕß°≈™π‘¥„¥∫â“ß ·≈–™à«¬ºàÕπ·√ßÀ√◊Õ‰¡àÕ¬à“ß‰√

10. ∂â“«—μ∂ÿμ°≈ß Ÿàæ◊Èπ «‘π“∑’∑’Ë 1 ¡’§«“¡‡√Á« 10 ‡¡μ√μàÕ«‘π“∑’ «‘π“∑’∑’Ë 4 ¡’§«“¡‡√Á« 40 ‡¡μ√μàÕ«‘π“∑’

®ßÀ“√–¬–∑“ß∑’Ë‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰¥â∑—ÈßÀ¡¥ ·≈–§«“¡‡√àß

11. ®ßÀ“·√ß≈—æ∏å¢Õß·√ß∑’Ë¡’¢π“¥·≈–∑‘»∑“ß∑’Ë°”Àπ¥„Àâ

11.1 11.2

12. ®ß¬°μ—«Õ¬à“ß°“√„™â·√ß„π™’«‘μª√–®”«—πμ“¡À≈—°ª√—™≠“‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß
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เฉลย
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

	 1.	1.1	 แรงต้านของอากาศกับแรงโน้มถ่วงของโลก

	 	 1.2	 แรงหมุนกับแรงต้านหรือแรงเสียดทาน

	 	 1.3	 ภาพ	ก	แรงดึงในเส้นเชือก	แรงโน้มถ่วงของโลก	แรงต้านของอากาศ	และแรงขนานทิศทางเดียวกัน

	 	 1.4	 แรงหมุน	

	 	 1.5	 แรงขนานต่างพวกมีทิศทางตรงกันข้าม

	 	 1.6	 แรงดึงในเส้นเชือก	แรงโน้มถ่วงของโลก

	 2.	2.1	 ตกลงสู่พื้นพร้อมกัน	เพราะขนาดเท่ากัน

	 	 2.2	 ก้านมะพร้าวตกลงสู่พื้นช้ากว่า	เพราะมีแรงต้านของอากาศ

	 3.	สาธิตจะมีมวล	73.5	กิโลกรัม	ถ้าอยู่บนดวงจันทร์จะมีมวล	12.25	กิโลกรัม	และมีน�้าหนัก122.5	นิวตัน

กิจกรรมที่ 6.1

ตัวอย่างตารางบันทึกผลการทดลอง

ขนาดของลูกโป่ง
การเคลื่อนที่ของลูกโป่ง

ทิศทาง ระยะทาง (m)

ขนาดใหญ่

ขนาดเล็ก

เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามกับลมที่ออกมาจากลูกโป่ง

เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามกับลมที่ออกมาจากลูกโป่ง

2.2

1.7

ค�าถามท้ายกิจกรรม

	 1.	เมื่อออกแรงผลักรถอะลูมิเนียม	รถจะเคลื่อนที่ไปทิศทางที่ออกแรงผลัก	และแรงที่ท�าให้รถเคลื่อนที่เรียกว่า	

แรงกิริยา

	 2.	เมื่อปล่อยมือให้ลมออกจากลูกโป่งที่อยู่บนรถอะลูมิเนียม

	 	 -	 แรงลมที่ออกจากลูกโป่ง	เรียกว่า	แรงกิริยา

	 	 -	 รถอะลูมิเนียมเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงที่เกิดในทิศทางตรงข้ามกับแรงลมจากลูกโป่ง	เรียกว่า	แรงปฏิกิริยา

	 	 -	 รถอะลูมิเนียมเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามกับแรงลมจากลูกโป่ง

	 	 -	 แรงที่ท�าให้รถอะลูมิเนียมเคลื่อนที่	เรียกว่า	แรงปฏิกิริยา

	 3.	รูปแสดงทิศทางที่ลมออกจากลูกโป่งและทิศทางที่รถอะลูมิเนียมเคลื่อนที่

  

 

	 4.	ลูกโป่งขนาดต่างกันท�าให้รถอะลูมิเนียมเคลื่อนที่ได้ระยะทางต่างกัน	 ลูกโป่งขนาดใหญ่ท�าให้รถอะลูมิเนียม

เคลื่อนที่ได้ระยะทางมากกว่าลูกโป่งขนาดเล็ก	เพราะมีแรงกิริยามาก

	 5.	จากการทดลองสรุปได้ดังนี้

	 	 1)	 รถอะลูมิเนียมเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงปฏิกิริยา	ซึ่งเกิดจากแรงกิริยาของลมที่ออกจากลูกโป่ง

	 	 2)	 ลูกโป่งที่มีขนาดใหญ่มีแรงกิริยามากกว่าลูกโป่งท่ีมีขนาดเล็ก	 ท�าให้รถอะลูมิเนียมเคลื่อนท่ีได้ระยะทาง

มากกว่า

ทิศทางลมจากลูกโป่ง ทิศทางการเคลื่อนที่ของรถ

ทิศทางลมจากลูกโป่ง ทิศทางการเคลื่อนที่ของรถ

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

	 1.	แรงกิริยา

	 2.	แรงกิริยา	คือ	แรงตบลูกบาสเกตบอล	

						 แรงปฏิกิริยา	คือ	แรงที่ดันลูกบาสเกตบอลให้กระดอนขึ้นมา

	 3.	แรงกิริยา	คือ	แรงที่ก้อนหินกดลงบนโต๊ะ	

						 แรงปฏิกิริยา	คือ	แรงที่โต๊ะต้านแรงกดของก้อนหิน

	 4.	แรงกิริยา	คือ	แรงที่เกิดจากน�้าหนักของผ้าห่มกระท�าต่อราวตากผ้า	

						 แรงปฏิกิริยา	คือ	แรงที่ราวตากผ้าต้านทานแรงกิริยาที่เกิดจากน�้าหนักของผ้าห่ม

	 5.	แรงกิริยา	คือ	แรงที่ปอกมะม่วง	

						 แรงปฏิกิริยา	คือ	แรงที่ผิวมะม่วงต้านทานแรงที่ปอกมะม่วง

	 6.	แรงกิริยา	คือ	แรงดันของไอที่พุ่งออกจากด้านล่างของจรวด

						 แรงปฏิกิริยา	คือ	แรงที่ท�าให้จรวดเคลื่อนที่ไปในแนวดิ่ง

กิจกรรมที่ 6.2

ตัวอย่างผลการทดลอง

การทดลองครั้งที่ การวางถุงทราย มวลของถุงทราย (g) แรงดึง (N)

1

2

เมื่อวางถุงทรายบนพื้นไม้

เมื่อถุงทรายอยู่ในถุงพลาสติก

ที่วางบนพื้นไม้

500

500

2.3

1.4

ค�าถามท้ายกิจกรรม

	 1.	แรงดึงถุงทรายระหว่างใส่ถุงทรายไว้ในถงุพลาสติกกับไม่ได้ใส่ในถงุพลาสตกิแตกต่างกนั	แรงดงึถงุทรายทีอ่ยู่

ในถุงพลาสติกน้อยกว่า

	 2.	การน�าถุงทรายใส่ในถุงพลาสติกนั้นมีผลต่อถุงทราย	คือ	ช่วยลดแรงเสียดทานของถุงทรายกับพื้นโต๊ะขณะที่

ถุงทรายเคลื่อนที่ไปบนโต๊ะ

	 3.	การออกแรงดงึถงุทรายในถงุพลาสตกิให้เคลือ่นทีไ่ปบนโต๊ะใช้แรงน้อยกว่าการดึงถุงทรายไปบนพ้ืนโดยไม่ได้

ใส่ในถงุพลาสตกิ	เนือ่งจากถงุพลาสติกมผิีวเรยีบและลืน่จึงช่วยลดแรงเสยีดทานท่ีเกดิข้ึนระหว่างพืน้โต๊ะกับถงุทราย

ได้

	 4.	จากผลการท�ากิจกรรมสรุปได้ดังนี้

กิจกรรมที่ 6.3

ตัวอย่างผลการทดลอง

จ�านวนถุงทราย (ถุง) ขนาดของแรงดึง (N)

1

2

3

4

1.4

2.6

3.5

4.5

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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ค�าถามท้ายกิจกรรม

	 1.	ผลการออกแรงดึงถุงทรายนั้นออกแรงเพิ่มขึ้นตามจ�านวนถุงทราย

	 2.	จากผลการทดลองแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงกับมวลของวัตถุได้ว่า	แรงดึงแปรผันตามมวลของ

วัตถุ

	 3.	การเพิ่มจ�านวนถุงทรายเป็นการเพิ่มแรงกดทับบนผิวสัมผัส

	 4.	จากการท�ากิจกรรม	แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมวลของวัตถุกับแรงเสียดทานได้ว่าแรงเสียดทานแปรผัน

ตามมวลของวัตถุ

	 5.	จากผลการท�ากิจกรรมได้ข้อสรุปดังนี้

	 	 1)	 เมื่อเพิ่มแรงกดทับบนผิวสัมผัสของวัตถุท�าให้แรงเสียดทานเพิ่มขึ้น	 ซึ่งทราบได้จากการออกแรงดึงวัตถุ

เพิ่มขึ้น

	 	 2)	 การเพิ่มมวลของวัตถุเป็นการเพิ่มแรงกดทับให้กับผิวสัมผัสของวัตถุ	ท�าให้แรงเสียดทานบนผิวสัมผัสของ

วัตถุเพิ่มขึ้น

กิจกรรมที่ 6.4

ตัวอย่างผลการทดลอง

การทดลอง ขนาดของแรงดึง (N)

1.	เมื่อถุงทรายเริ่มเคลื่อนที่ 1.9

2.	ขณะถุงทรายเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสม�่าเสมอ 1.5

ค�าถามท้ายกิจกรรม

	 1.	เมือ่เปรียบเทยีบค่าของแรงดงึถงุทรายระหว่างถงุทรายเร่ิมเคลือ่นทีก่บัขณะทีถ่งุทรายเคล่ือนทีด้่วยความเรว็

คงที่จะมีค่าของแรงต่างกันดังน้ีคือ	 ค่าของแรงดึงถุงทรายเมื่อเริ่มเคลื่อนท่ีจะมีค่ามากกว่าค่าแรงดึงถุงทรายขณะ

เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่

	 2.	แรงเสียดทานที่เกิดกับถุงทรายที่อยู่นิ่งกับถุงทรายที่อยู่นิ่งเริ่มเคลื่อนที่เรียกว่า	 แรงเสียดทานสถิต	 จะมีค่า

มากกว่าแรงเสียดทานขณะถุงทรายเคลื่อนที่

	 3.	แรงเสียดทานทีม่ต่ีอถงุทรายขณะเคลือ่นท่ีไปบนโต๊ะด้วยความเรว็คงท่ีเรยีกว่า	แรงเสียดทานจลน์	จะมค่ีาน้อย

กว่า

	 4.	นักเรียนได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแรงเสียดทานดังนี้

	 	 แรงเสียดทานสถิตเกิดขณะที่วัตถุอยู่น่ิงจนกระทั่งเริ่มเคล่ือนที่จะมีค่ามาก	แรงเสียดทานจลน์เกิดขณะวัตถุ

เคลื่อนที่มีค่าน้อย

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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กิจกรรมที่ 6.5

ตัวอย่างผลการทดลอง

การทดลอง
แรงกดของถุงทราย

(N)

การออกแรงดึง

(N)

สัมประสิทธิ์ของ

แรงเสียดทาน (N)

1.	 เมื่อออกแรงดึงถุงทรายให ้

เคลื่อนที่ไปบนเม็ดพลาสติก

2.	 เมื่อออกแรงดึงถุงทรายให ้

เคล่ือนที่บนพื้นถาดไม้	 โดยไม่

ต้องวางบนเม็ดพลาสติก

4.9

4.9

0.1

2.2

0.02

0.44

ค�าถามท้ายกิจกรรม

	 1.	การออกแรงดึงถุงทรายให้เคลื่อนท่ีไปบนเม็ดพลาสติกกับเคลื่อนท่ีไปบนพื้นถาดไม้โดยไม่มีเม็ดพลาสติกจะมี

ค่าออกแรงดึงต่างกันคือ	แรงดึงถุงทรายบนเม็ดพลาสติกจะน้อยกว่าแรงดึงถุงทราย	บนพื้นถาดไม้

	 2.	จากผลการทดลอง	แสดงว่าเม็ดพลาสติก	 กลมเกลี้ยงบนถาดไม้ช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของ

วัตถุได้

	 3.	ค่าสัมประสิทธ์ิของแรงเสียดทานหาได้จาก	 อัตราส่วนระหว่างแรงท่ีใช้ดึงถุงทรายให้เคลื่อนท่ีต่อแรงกดของ

ถุงทรายบนผิวสัมผัส	

	 4.	ค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานแปรตามแรงเสียดทาน

	 5.	จากผลการทดลองได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแรงเสียดทานว่า	เมื่อให้วัตถุกลมเกลี้ยงได้อยู่ระหว่างผิวสัมผัสของแรง

เสียดทานช่วยลดแรงเสียดทานได้

กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3

	 1.	จากรูปแสดงแรงดึงต่อแรงกดทบัเมือ่วตัถเุริม่เคลือ่นท่ีกบัเมือ่วตัถเุคลือ่นทีไ่ปแล้วมคีวามแตกต่างกนั	เม่ือวตัถุ

เริ่มจะเคลื่อนที่ใช้แรงดึงมากกว่าเมื่อวัตถุเคลื่อนที่แล้ว	โดยมีแรงกดทับเท่าเดิม

	 2.	การลากแผ่นไม้ไปบนดินสอกลมกลิง้	4	แท่ง	กบัลากแผ่นไม้ไปบนโต๊ะจะออกแรงต่างกัน	และการออกแรงลาก

แผ่นไม้บนดินสอกลมออกแรงน้อยกว่า	เนื่องจากดินสอกลมกลิ้งได้ช่วยลดแรงเสียดทาน

	 3.	ถ้านักเรียนต้องการลดแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสควรท�าดังนี้

	 	 1)	 หยอดน�้ามันให้ผิวลื่น

	 	 2)	 ใช้วัตถุกลมกลิ้งวางไว้ระหว่างผิวสัมผัส	เช่น	ลูกปืน	

กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 4 

	 1.	หนังสือวางไว้บนโต๊ะไม่เกิดแรงเสียดทาน	เพราะหนังสือไม่มีการเคลื่อนที่

	 2.	การออกแรงผลักวัตถุ	15	นิวตัน	เกิดแรงเสียดทาน	15	นิวตัน	แต่มีทิศทางตรงข้ามกับแรงผลัก

	 3.	ขณะที่รถยนต์เคลื่อนที่ไปข้างหน้า	แต่ล้อรถยนต์	หมุนไปข้างหลัง	เพราะแรงเสียดทานผลักดันให้ล้อเคลื่อนที่

ไปข้างหน้า

	 4.	จากข้อ	3	แสดงว่าถ้าจะให้รถยนต์เคลือ่นทีไ่ปได้ด้วยดีและปลอดภยันัน้ควรเพ่ิมแรงเสยีดทานให้กับล้อรถยนต์

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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	 5.	ตัวอย่างของงานที่ไม่ต้องการแรงเสียดทานและวิธีลดแรงเสียดทาน	คือ

	 	 1)	 การหมุนของพัดลมลดแรงเสียดทานด้วยการใส่บุช

	 	 2)	 การหมุนของล้อรถจักรยานลดแรงเสียดทานด้วยการใส่ตลับลูกปืน

	 	 3)	 การหมุนของจักรเย็บผ้าใช้น�้ามันหล่อลื่น

กิจกรรมที่ 6.6 

ตัวอย่างผลการทดลอง

ครั้ง

ที่

จ�านวนเหรียญที่วางบน

ไม้บรรทัด (เหรียญ)

ระยะทางจากเหรียญถึง

ดินสอ (m)

ผลคูณของน�้าหนักเหรียญกับ

ระยะทางจากเหรียญถึงดินสอ 

(N.m)

ทางซ้ายมือ ทางขวามือ ทางซ้ายมือ ทางขวามือ ทางซ้ายมือ ทางขวามือ

1

2

1

1

1

2

0.1

0.1

0.1

0.05

0.0034

0.0034

0.0034

0.0034

ค�าถามท้ายกิจกรรม     

	 1.	เมื่อคานอยู่ในภาวะสมดุลแล้ว	วางเหรียญทางด้านซ้ายมือกับทางด้านขวามือข้างละ	1	เหรียญระยะห่างจาก

ต�าแหน่งเหรียญถึงดินสอมีค่าเท่ากัน	เท่ากับ	0.1	เมตร

	 2.	ผลคูณของน�้าหนักของเหรียญกับระยะทางจากเหรียญถึงดินสอมีค่าเท่ากับ	0.0034	นิวตัน-เมตร

	 3.	เมื่อวางเหรียญเพิ่มทางขวามือเป็น	2	เหรียญ	หลังจากปรับคานให้สมดุล	ระยะห่างจากเหรียญถึงดินสอจะไม่

เท่ากับด้านขวามือ	โดยระยะห่างจากเหรียญถึงดินสอด้านขวามือเป็น	0.05	เมตร

	 4.	ผลคูณของน�้าหนักของเหรียญกับระยะทางตั้งฉากจากเหรียญถึงดินสอ	 เมื่อเพิ่มจ�านวนเหรียญด้านขวามือ

เป็น	2	เหรียญ	ยังคงมีค่าเท่าเดิม	คือ	0.0034	นิวตัน-เมตร	เมื่อจ�านวนเหรียญเพิ่มระยะทางจะลดลง	คานจึงจะอยู่

ในภาวะสมดุล

	 5.	ผลการท�ากิจกรรมได้ข้อสรุปเกี่ยวกับโมเมนต์คือ

	 	 	1)	ภาวะสมดลุ	คอื	ภาวะทีว่างไม้บรรทดับนดนิสอ	แล้วจดัให้ไม้บรรทดัอยูใ่นแนวระดบั	และเรยีกจุดทีไ่ม้บรรทดั

สัมผัสกับดินสอว่า	จุดหมุน

	 	 2)	 เมื่อไม้บรรทัดอยู่ในภาวะสมดุล	 ผลคูณระหว่างน�้าหนักเหรียญกับระยะทางจากจุดก่ึงกลางเหรียญถึงจุด

หมุนทางซ้ายมือและทางขวามือมีค่าเท่ากันเสมอ

	 	 3)	 ผลคูณของแรงกับระยะทางจากแนวแรง	ถึงจุดหมุนเรียกว่า	โมเมนต์

	 	 	 ถ้าไม้บรรทัดอยู่ในภาวะสมดุล	โมเมนต์ทางซ้ายมือรอบจุดหมุนจะเท่ากับโมเมนต์ทางขวารอบจุดหมุน

กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 5

	 1.	จากรูป	น�้าหนัก	W	ท�าให้คาน	AB	หมุนตามเข็มนาฬิกา

	 2.	จากรูป	น�้าหนัก	W	ท�าให้คาน	AB	หมุนทวนเข็มนาฬิกา

	 3.	จากรูป	น�้าหนัก	W	ท�าให้คาน	AB	หมุนทวนเข็มนาฬิกา

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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	 4.	เปรียบเทียบโมเมนต์ของแรงระหว่างข้อ	1,	2	และ	3	พบว่าโมเมนต์ของแรงในข้อ	3	มีค่ามากที่สุดเพราะมี

ระยะทางจากแรงกระท�าถึงจุดหมุนมากที่สุด

	 5.	จากรูป	น�้าหนัก	W	ไม่ท�าให้คานหมุนเพราะไม่เกิดโมเมนต์ของแรง	เนื่องจากแรงผ่านจุดหมุน

กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 6

	 1.	จากรูป

				 	 1)		เกิดโมเมนต์เนื่องจากน�้าหนักของเด็กอ้วนกับเด็กผอม

	 	 2)		ถ้าจะให้คานอยู่ในสภาพที่สมดุลนั้นท�าได้โดย

	 							 -		 ลดระยะจากจุดหมุนถึงจุดที่เด็กอ้วนนั่ง

	 							 -		 ให้เด็กอีกคนหนึ่งมีน�้าหนักรวมกับเด็กผอมแล้วเท่ากับเด็กอ้วนไปนั่งข้างเดียวกับเด็กผอม	 	

				 	 3)	รูปแสดงโมเมนต์ของแรงคือ

 

                    

	 2.	จากรูป	

				 	 1)		จากรปูที	่2	เกดิโมเมนต์ได้เนือ่งจากต�าแหน่งของไม้คานกดบนบ่าเป็นจดุหมนุ	ส่วนน�า้หนกัด้านหน้ากบัด้าน

หลังเป็นแรงกระท�า

				 	 2)		โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาและโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาหาได้ดังนี้

	 	 	 โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา	=	แรงกดจากน�้าหนักด้านหลังระยะทางจากน�้าหนักด้านหน้าถึงจุดหมุนคือบ่า

	 	 	 โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา	=	แรงกดจากน�้าหนักด้านหน้าระยะจากน�้าหนักด้านหลังถึงจุดหมุนคือบ่า

				 	 3)	 รูปแสดงโมเมนต์	คือ

 

  

 

กิจกรรมที่ 6.7

ตัวอย่างผลการทดลอง

ระยะที่ใช้ตาชั่งสปริงดึงคานห่างจาก

จุดหมุน (cm)

แรงที่ใช้ดึง

(N)

5

10

15

4.8

2.4

1.6

ตามเข็มนาฬิกา

ตามเข็มนาฬิกา

ทวนเข็มนาฬิกา

ทวนเข็มนาฬิกา
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ค�าถามท้ายกิจกรรม

	 1.	แขวนถุงทรายห่างจากจุดหมุนเป็นระยะ	5	เซนติเมตร	

	 2.	ใช้ตาชั่งสปริงดึงคานในระยะ	5,	10	และ	15	เซนติเมตรจากจุดหมุนนั้น	การออกแรงดึงคานแตกต่างกัน	ดังนี้	

ระยะห่าง	15	เซนติเมตร	ออกแรงดึงน้อยที่สุดเท่ากับ	1.6	นิวตัน	ระยะห่าง	10	เซนติเมตรออกแรงดึง	2.4	นิวตัน	

ระยะห่าง	5	เซนติเมตร	ออกแรงดึงมากที่สุดเท่ากับ	4.8	นิวตัน

	 3.	ถ้านักเรียนออกแรงดึงในระยะห่าง	18	เซนติเมตรจากจุดหมุน	แรงดึงที่ใช้จะมีค่าน้อยกว่า	1.6	นิวตัน

	 4.	เมื่อใช้ตาชั่งสปริงเกี่ยวในต�าแหน่งที่ห่างจากจุดหมุน	3	เซนติเมตร	การออกแรงดึงจะมีค่ามาก	กว่า	4.8	

นิวตัน

	 5.	การออกแรงดึงมีความสัมพันธ์กับระยะห่างจากจุดหมุนถึงต�าแหน่งออกแรงดึงคือ	 ถ้าระยะห่างจากจุดท่ีแรง

กระท�าถึงจุดหมุนมากจะออกแรงดึงน้อย

	 6.	จากการท�ากิจกรรมสามารถสรุปเกี่ยวกับคานช่วยผ่อนแรงได้ดังนี้

	 			เมื่อให้ระยะจากแรงดึงถึงจุดหมุนมีค่ามากกว่าระยะจากจุดหมุนถึงจุดแขวนน�้าหนัก	คานจะช่วยผ่อนแรงได้

 

กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 7

	 1.	เมื่อเกิดแรงกระท�าต่อวัตถุจนท�าให้วัตถุหมุนได้นั้น	เรียกผลที่เกิดจากแรงกระท�าดังกล่าวว่าโมเมนต์ของแรง

	 2.	โมเมนต์ของแรงมี	2	ชนิด	คือ	โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกากับโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา

	 3.	หลกัของโมเมนต์กล่าวไว้ว่า	เมือ่คานอยูใ่นสภาพสมดลุ	โมเมนต์รวมในทศิทวนเขม็นาฬิกาเท่ากบัโมเมนต์รวม

ในทิศตามเข็มนาฬิกา

	 4.	ปัจจัยที่มีผลต่อค่าของโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาและโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาคือ

	 	 1)	แรงที่กระท�าต่อวัตถุ

	 	 2)	ระยะทางจากจุดที่แรงกระท�าถึงจุดหมุน

	 5.	ประโยชน์จากการน�าหลักโมเมนต์ไปใช้	5	ชนิด	ได้แก่	กรรไกรตัดผ้า	ไม้กวาดยาวกวาดพื้นที่ตัดกระดาษ	ที่เปิด

ขวดน�้าอัดลม	และคีมหนีบน�้าแข็ง

	 6.	การหามของโดยมนี�า้หนกัแขวนตรงกลางจะมวิีธีช่วยผ่อนแรงได้	โดยผู้หามของด้านใดด้านหน่ึงเลือ่นต�าแหน่ง

ที่บ่ารองรับไปอยู่ปลายคานซึ่งเป็นการเพิ่มระยะจากจุดหมุนถึงต�าแหน่งที่บ่าสัมผัสกับคาน

 

	ออกแรงแบก	

W

	ออกแรงแบก	

W

เพิ่มระยะห่าง เพิ่มระยะห่าง

W
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กิจกรรมที่ 6.8

ตัวอย่างผลการทดลอง

การทดลอง ผลการสังเกต
ปริมาตรของน�้าที่ถูกดิน

น�้ามันแทนที่

1.	 เมื่อหย ่อนดินน�้ ามันก ้อน

กลมลงในถ้วยยูเรกาที่ ใส ่

น�้าไว้เต็มถึงระดับท่อน�้าไหล

ก้อนดนิน�า้มนัจมลงก้นถ้วยยเูรกา ..... cm3

2.	 เมื่อหย่อนดินน�้ามันที่ปั้นเป็น

รูปถ้วยลงในถ้วยยูรกาที่ใส่

น�้าไว้เต็มถึงระดับท่อน�้าไหล

ก้อนดนิน�า้มนัไม่จมน�า้	มส่ีวนล่าง

ของถ้วยจมอยู่ใต้น�้าบางส่วน

..... cm3

ค�าถามท้ายกิจกรรม

	 1.		ก้อนดินน�้ามันจมน�้าลงไปถึงก้นถ้วยยูเรกาและมีน�้าล้นออกมาทางปลายท่อน�้าไหล

	 2.		ถ้วยดินน�้ามันไม่จมน�้า	มีส่วนล่างของถ้วยจมอยู่ใต้น�้าบางส่วน	และมีน�้าล้นออกมาทางปลายท่อน�้าไหล

	 3.		น�้าที่ล้นออกมาจากปลายท่อของถ้วยยูเรกาในการทดลองทั้ง	2	ครั้ง	ไม่เท่ากัน	เมื่อดินน�้ามันไม่จมน�้าปริมาตร

น�้าล้นออกมาน้อยกว่าก้อนดินน�้ามันที่จมน�้า

	 4.		แรงลอยตัว	(แรงพยุง)	=	น�้าหนักของน�้าที่ชั่งได้	เนื่องจากน�้ามีความหนาแน่น	1	กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร	

ดังนั้นถ้าน�้าที่ล้นออกมามีปริมาตรเท่ากับ	10	ลูกบาศก์เซนติเมตร	แสดงว่าหนักเท่ากับ	10	กรัม

	 5.	-	 ดินน�้ามันก้อนกลมจมน�้าได้	เพราะมีความหนาแน่นมากกว่าน�้า

	 	 -		 ดินน�้ามันที่ปั้นเป็นรูปถ้วยลอยน�้าได้	 เพราะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน�้า	 น�้าจึงมีแรงพยุงถ้วยดินน�้ามันได้	

ซึ่งมีค่าเท่ากับ	(ตามผลการทดลอง)	กรัม

 

กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 8

	 1.	1.1	 25	กรัม

	 	 1.2		25	กรัม

	 	 1.3		มากกว่า

	 2.	วัตถุจะจมน�้า	เพราะน�้ามีแรงพยุงวัตถุเพียง	57	กรัม	แต่วัตถุหนัก	80	กรัม

	 3.	วัตถุจะลอยปริ่มน�้าพอดี	เพราะความหนาแน่นของวัตถุเท่ากับน�้า

กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 9

	 1.		4	เมตรต่อวินาที2

	 2.	-	 เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่	10	เมตรต่อวินาที

	 	 -	 10	เมตรต่อวินาที2

	 3.	ตามหลกัการตกอย่างอสิระของวตัถ	ุขนนกกบัก้อนหินจะตกถงึพ้ืนพร้อมกัน	เพราะถือว่าไม่มแีรงต้านของอากาศ	

เน่ืองจากการตกของวัตถุอย่างอิสระเป็นการตกของวัตถุเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยความเร่ง	 9.8	 เมตรต่อ

วินาที2	เท่ากัน

	ออกแรงแบก	

W

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
317

Introduction Indesign ICTInnovation Innovation

Learning for Life Learning for Global Learning for Metacognition



	 4.	กระสุนปืนเคลื่อนที่ขึ้นฟ้าด้วยความเร็วต้น	 ต้านทานแรงโน้มถ่วงของโลก	 เมื่อถึงจุดที่แรงจากความเร็วต้น

เท่ากับแรงโน้มถ่วงของโลก	กระสุนปืนจะหยุดนิ่ง	และกลับตกลงสู่พื้นโลกด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก

	 5.	ไม่มีความเร่ง	เนื่องจากคนโดดร่มไม่ได้ตกอย่างอิสระมีแรงต้านจากอากาศในทิศทางตรงข้ามกับแรงโน้มถ่วง

กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 10

	 1.	แรงลัพธ์	คือ	การเดินไปหยุดที่ต�าแหน่งไปทางทิศใต้ห่างจากจุดเริ่มต้น	2	เมตร

	 2.	เวกเตอร์ลัพธ์ที่เกิดจาก	 YA 	กับ	 	 YB 	ท�ามุมแหลมต่อกันมีปริมาณของเวกเตอร์ลัพธ์มากกว่า	 (ให้นักเรียนลอง

วาดรูป)

	 3.	วิธีการ	คือ

	 			1)		เขียนเวกเตอร์ของแรง	 YA 	กับ	 YB 	กระท�าต่อวัตถุที่จุด	O	

	 			2)		รวมแรงลัพธ์ของ	 YA 	กับ		 YB   

	 			3)		แรงลัพธ์คือเส้นทแยงมุม	OC

	 4.	-	 การที่รถเคลื่อนที่บนเส้นทางโค้งได้อย่างปลอดภัย

	 	 -	 การเล่นกีฬากระโดดน�้า	พุ่งแหลน	ทุ่มน�้าหนัก	ได้ผลการเล่นเป็นไปตามเป้าหมาย

	 	 -	 การสร้างเครื่องเล่น	ม้าหมุน	ชิงช้าสวรรค์	รถไฟเหาะตีลังกา

กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 11

	 1.		โพรเจกไทล์

	 2.		แนวตรงกับแนวโค้ง

	 3.		แรงสู่ศูนย์กลาง

	 4.		แรงสู่ศูนย์กลาง

	 5.		แนวตรง

 

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนประจ�ำหน่วย
	 1.	1.1	 แรงโน้มถ่วงของโลกกับแรงต้านของอากาศ

	 	 1.2		แรงเสียดทานของถนน	แรงต้านของอากาศ	แรงโน้มถ่วงของโลก	แรงสู่ศูนย์กลาง

	 	 1.3	 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา

	 	 1.4	 แรงหมุน

	 	 1.5	 แรงขนานทิศทางเดียวกันและแรงขนานต่างทิศทาง

	 2.	แรงเสียดทานลดลง	ถนนลื่น	จึงควรขับรถให้มีความเร็วช้าลง

	 3.	ประโยชน์ของแรงเสียดทาน	เช่น	ช่วยในการเดิน	และช่วยให้รถยนต์วิ่งบนพื้นได้

C

O

YA

YB
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	 4.	ลดแรงเสียดทานในพัดลมด้วยการใส่บุช

	 5.		เมื่อออกแรงกระท�าผ่านจุดหมุนจะไม่เกิดโมเมนต์	 เนื่องจากไม่เกิดการหมุนและไม่มีระยะทางจากจุดที่แรง

กระท�าไปยังจุดหมุน

 6.

                    

	 	จากรูปอธิบายด้วยกฎของโมเมนต์ได้ว่า	เมื่อคานสมดุล	WX	=	EY

	 7.		ตัวอย่างประเภทของคานอันดับ	1	เช่น	กรรไกร	กระดานหก	และการหาบ

 8. 

       

  

	 	จากรูปแสดงการงัดก้อนหิน	ถ้าต้องการออกแรงให้น้อยลงต้องเพิ่มความยาวของระยะห่างจากแรงพยายาม

ถึงจุดหมุนด้วยการเลื่อนจุดหมุนไปทางก้อนหินหรือเพิ่มความยาวของคานโดยจุดหมุนอยู่ที่เดิม

	 9.		เคร่ืองกล	ได้แก่	รอกไม่ช่วยผ่อนแรง	ล้อและเพลาช่วยผ่อนแรง	คานช่วยผ่อนแรงถ้าให้ระยะทางของพยายาม

มากกว่าแรงต้านทาน	ที่เหลาดินสอเป็นสกรู	 ช่วยผ่อนแรง	 มีดเป็นลิ่มช่วยผ่อนแรง	 ค้อนเป็นคาน	 ช่วยผ่อนแรง	

กรรไกรเป็นคานช่วยผ่อนแรง	ที่เปิดน�้าอัดลมเป็นคานช่วยผ่อนแรง	และตะเกียบเป็นคานไม่ช่วยผ่อนแรง

	 10.	ระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ทั้งหมด	คือ	100	เมตร	ใน	4	วินาที

	 11.		11.1	แรงลัพธ์	5	นิวตัน

	 	11.2	แรงลัพธ์	8	นิวตัน

	 12.	ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอน

W

W

E

E

F

F

X Y

X
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เอกภพ

●  ดานความรู

 1.  ระบบสุริยะ

 2.  ดาวฤกษ

 3.  กาแล็กซี

 4.  เอกภพ

 5.  แผนที่ดาว

 6.  เทคโนโลยีอวกาศ

●  ดานทักษะกระบวนการ

 1.  การสังเกต

 2.  การจําแนกประเภท

 3.  การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล

●  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค

 1.  มีวินัย

 2.  ใฝเรียนรู

 3.  มุงมั่นในการทํางาน

 4.  มีจิตสาธารณะ

าระการเรียนรู

 1. ความสามารถในการสืื่อสาร

 2. ความสามารถในการคิด

 3. ความสามารถในการแกปญหา

 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

มรรถนะสําคัญ

 1. สรุปความรูเกี่ยวกับระบบสุริยะ

 2. รายงานและแบบจําลองตามหัวขอเกี่ยวกับ

  ระบบสุริยะ

 3. แบบจําลองระบบสุริยะ

 4. สรุปความรูเกี่ยวกับดาวฤกษ

 5. ปายไฟรูปกลุมดาวฤกษ

 6. สรุปความรูเกี่ยวกับกาแล็กซี

 7. ใบความรูเรื่องกาแล็กซี

 8. สรุปความรูเกี่ยวกับเอกภพ

 9. บอรดความรูสนับสนุนแนวคิดในการกําเนิด

  เอกภพ

 10. สรุปความรูเกี่ยวกับแผนที่ดาว

 11. แผนที่ดาว

 12. สรุปความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ

 13. บอรดความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ (กลุมละ 

  1 หัวขอ)

าระงาน/ชิ้นงานสําคัญ

1. ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและการคิดแกปญหา

2. ทักษะความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ทักษะความคิดสรางสรรคและการแสวงหานวัตกรรม

4. ทักษะความนาเชื่อถือและผลิตผลงานที่มีคุณคาสูสังคม

5. ทักษะความสามารถในการทํางานเปนทีม

6. ทักษะการสื่อสารและการทํางานรวมกัน

7. ทักษะการจัดการสารสนเทศ

กษะแหงศตวรรษที่ 21

เอกภพ

7หนวยการเรียนรูที่

ส

ทั

ส

ภ
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7

‡Õ°¿æ‡Õ°¿æ

μ—«™’È«—¥™—Èπªï

1.  ◊∫§âπ·≈–Õ∏‘∫“¬§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß¥«ßÕ“∑‘μ¬å ‚≈° ¥«ß®—π∑√å ·≈–¥“«‡§√“–ÀåÕ◊ËπÊ ·≈–

º≈∑’Ë‡°‘¥¢÷ÈπμàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈– ‘Ëß¡’™’«‘μ∫π‚≈° (¡∞. « 7.1 μ—«™’È«—¥¢âÕ 1)

2.  ◊∫§âπ·≈–Õ∏‘∫“¬Õß§åª√–°Õ∫¢Õß‡Õ°¿æ °“·≈Á°´’ ·≈–√–∫∫ ÿ√‘¬– (¡∞. « 7.1 μ—«™’È«—¥¢âÕ 2)

3. √–∫ÿμ”·Àπàß¢Õß°≈ÿà¡¥“« ·≈–π”§«“¡√Ÿâ ‰ª„™âª√–‚¬™πå (¡∞. « 7.1 μ—«™’È«—¥¢âÕ 3)

4.  ◊∫§âπ·≈–Õ¿‘ª√“¬§«“¡°â“«Àπâ“¢Õß‡∑§‚π‚≈¬’Õ«°“»∑’Ë„™â ”√«®Õ«°“» «—μ∂ÿ∑âÕßøÑ“  ¿“«–

Õ“°“» ∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘ °“√‡°…μ√ ·≈–°“√ ◊ËÕ “√ (¡∞. « 7.2 μ—«™’È«—¥¢âÕ 1)

1. √–∫∫ ÿ√‘¬–
(¡∞. « 7.1 μ—«™’È«—¥¢âÕ 1, 2)

4. ‡Õ°¿æ
(¡∞. « 7.1 μ—«™’È«—¥¢âÕ 2)

6. ‡∑§‚π‚≈¬’Õ«°“»
(¡∞. « 7.2 μ—«™’È«—¥¢âÕ 1)

5. ·ºπ∑’Ë¥“«
(¡∞. « 7.1 μ—«™’È«—¥¢âÕ 3)

3. °“·≈Á°´’
(¡∞. « 7.1 μ—«™’È«—¥¢âÕ 2)

2. ¥“«ƒ°…å
(¡∞. « 7.1 μ—«™’È«—¥¢âÕ 1, 2, 3)

‡Õ°¿æ‡Õ°¿æ
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7

‡Õ°¿æ‡Õ°¿æ

μ—«™’È«—¥™—Èπªï

1.  ◊∫§âπ·≈–Õ∏‘∫“¬§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß¥«ßÕ“∑‘μ¬å ‚≈° ¥«ß®—π∑√å ·≈–¥“«‡§√“–ÀåÕ◊ËπÊ ·≈–

º≈∑’Ë‡°‘¥¢÷ÈπμàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈– ‘Ëß¡’™’«‘μ∫π‚≈° (¡∞. « 7.1 μ—«™’È«—¥¢âÕ 1)

2.  ◊∫§âπ·≈–Õ∏‘∫“¬Õß§åª√–°Õ∫¢Õß‡Õ°¿æ °“·≈Á°´’ ·≈–√–∫∫ ÿ√‘¬– (¡∞. « 7.1 μ—«™’È«—¥¢âÕ 2)

3. √–∫ÿμ”·Àπàß¢Õß°≈ÿà¡¥“« ·≈–π”§«“¡√Ÿâ ‰ª„™âª√–‚¬™πå (¡∞. « 7.1 μ—«™’È«—¥¢âÕ 3)

4.  ◊∫§âπ·≈–Õ¿‘ª√“¬§«“¡°â“«Àπâ“¢Õß‡∑§‚π‚≈¬’Õ«°“»∑’Ë„™â ”√«®Õ«°“» «—μ∂ÿ∑âÕßøÑ“  ¿“«–

Õ“°“» ∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘ °“√‡°…μ√ ·≈–°“√ ◊ËÕ “√ (¡∞. « 7.2 μ—«™’È«—¥¢âÕ 1)

1. √–∫∫ ÿ√‘¬–
(¡∞. « 7.1 μ—«™’È«—¥¢âÕ 1, 2)

4. ‡Õ°¿æ
(¡∞. « 7.1 μ—«™’È«—¥¢âÕ 2)

6. ‡∑§‚π‚≈¬’Õ«°“»
(¡∞. « 7.2 μ—«™’È«—¥¢âÕ 1)

5. ·ºπ∑’Ë¥“«
(¡∞. « 7.1 μ—«™’È«—¥¢âÕ 3)

3. °“·≈Á°´’
(¡∞. « 7.1 μ—«™’È«—¥¢âÕ 2)

2. ¥“«ƒ°…å
(¡∞. « 7.1 μ—«™’È«—¥¢âÕ 1, 2, 3)

‡Õ°¿æ‡Õ°¿æ

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 233

Õ«°“»‡ªìπ∑’Ë«à“ß´÷ËßÕ¬ŸàπÕ°‚≈°∑’Ë‰¡à¡’Õ“°“» ¥«ß¥“«μà“ß Ê ∑’ËÕ¬Ÿà„πÕ«°“»‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß∫√‘‡«≥∑’Ë

‡√’¬°«à“ ‡Õ°¿æ (universe)  ´÷ËßÀ¡“¬∂÷ßÕ“≥“∫√‘‡«≥∑’Ë¡’ ‘Ëßμà“ßÊ ‡™àπ ¥«ß¥“« °“·≈Á°´’ ®“°°“√»÷°…“¢Õß

π—°¥“√“»“ μ√å∑”„Àâ∑√“∫«à“√–∫∫ ÿ√‘¬– (solar system) ∑’Ë¡’¥«ßÕ“∑‘μ¬å‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß·≈–¡’‚≈°‡ªìπÀπ÷Ëß„π

 ¡“™‘°π—Èπ ‡ªìπ ¡“™‘°¢Õß√–∫∫∑’Ë„À≠à¢÷Èπ ‡√’¬°«à“ °“·≈Á° ’́À√◊Õ¥“√“®—°√ (galaxy) Õ—πª√–°Õ∫‰ª¥â«¬

¥“«ƒ°…å®”π«ππ—∫· π≈â“π¥«ß Õ’°∑—Èß¥“«∫√‘«“√·≈–«—μ∂ÿÕ◊ËπÊ π—°¥“√“»“ μ√å‡™◊ËÕ«à“¡’°“·≈Á°´’®”π«π¡“°

√«¡°—π‡ªìπ‡Õ°¿æ ¥—ßπ—ÈπÕ«°“»®÷ß°«â“ß‰°≈Õ¬à“ß¡À“»“≈

∂â“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫¢π“¥¢Õß ‘Ëßμà“ßÊ „πÕ«°“»‡ªìπ≈”¥—∫®“°¢π“¥„À≠à‰ª Ÿà¢π“¥‡≈Á°‰¥â ¥—ßπ’È

¥«ß¥“«∑’Ë¡Õß‡ÀÁπ„π∑âÕßøÑ“·∫àß‡ªìπ 2 ª√–‡¿∑§◊Õ ¥“«ƒ°…å (star) ·≈–¥“«‡§√“–Àå (planet) ¡’

§«“¡·μ°μà“ß°—π¥—ßπ’È

¥“«ƒ°…å ¥“«‡§√“–Àå

1. ¡’¡«≈¡“° 1. ¡’¡«≈πâÕ¬

2. ¡’æ≈—ßß“π·≈–· ß «à“ß„πμ—«‡Õß 2. ‰¡à¡’· ß «à“ß„πμ—«‡Õß

3. ¡Õß‡ÀÁπ‡ªìπ· ß°–æ√‘∫ 3. ¡Õß‡ÀÁπ‡ªìπ· ß «à“ßπ«≈ ‰¡à°–æ√‘∫

‡™àπ ¥“«»ÿ°√å ®–¡Õß‡ÀÁπ· ß ÿ° «à“ß

·μà‰¡à°–æ√‘∫

¥“«ƒ°…å∑’ËÕ¬Ÿà„°≈â‚≈°¡“°∑’Ë ÿ¥ §◊Õ ¥«ßÕ“∑‘μ¬å ·≈–¥“«ƒ°…å∑’ËÕ¬Ÿà„°≈â¥«ßÕ“∑‘μ¬å∑’Ë ÿ¥ §◊Õ ¥“«æ√ÁÕ°´‘¡“-

‡´π®Ÿ√’ ´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ßª√–¡“≥ 4.23 ªï· ß À√◊Õª√–¡“≥ 40 ≈â“π≈â“π°‘‚≈‡¡μ√  à«π¥“«‡§√“–Àå∑’ËÕ¬Ÿà„°≈â‚≈°¡“°

∑’Ë ÿ¥ §◊Õ ¥“«»ÿ°√å π—°‡√’¬π®–‰¥â»÷°…“√“¬≈–‡Õ’¬¥„π‡√◊ËÕß√–∫∫ ÿ√‘¬–μàÕ‰ª

√–¬–Àà“ß√–À«à“ß¥“«ƒ°…å¡’§à“¡“°‡°‘π°«à“∑’Ë®–„™âÀπà«¬°‘‚≈‡¡μ√„π°“√∫—π∑÷° π—°¥“√“»“ μ√å®÷ß

§‘¥§âπÀπà«¬«—¥√–¬–∑“ß‡√’¬°«à“ ªï· ß (light-year) ‚¥¬ 1 ªï· ß §◊Õ √–¬–∑“ß∑’Ë· ß„™â‡«≈“‡¥‘π∑“ß 1 ªï

À√◊Õ‡∑à“°—∫ 9.5 ≈â“π≈â“π°‘‚≈‡¡μ√ (· ß‡¥‘π∑“ß¥â«¬Õ—μ√“‡√Á«ª√–¡“≥ 300,000 °‘‚≈‡¡μ√μàÕ«‘π“∑’)

‡Õ°¿æ (universe) √–∫∫ ÿ√‘¬– (solar system)°“·≈Á°´’ (galaxy)

➡  ➡

√Ÿª∑’Ë 7.1 ¢π“¥¢Õß ‘Ëßμà“ßÊ „πÕ«°“»®“°¢π“¥„À≠à‰ª Ÿà¢π“¥‡≈Á°
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  1. √–∫∫ ÿ√‘¬–

√–∫∫ ÿ√‘¬– (solar system) ‡°‘¥¢÷Èπ‡¡◊ËÕª√–¡“≥ 5 æ—π≈â“πªï°àÕπ ¡’¢âÕ —ππ‘…∞“π«à“√–∫∫ ÿ√‘¬–‡°‘¥

¢÷Èπ®“°°“√√«¡μ—«‡π◊ËÕß®“°·√ß‚πâ¡∂à«ß¢ÕßΩÿÉπ·≈–·°ä μà“ßÊ ∑’Ë‡§≈◊ËÕπ∑’Ë«π√Õ∫®ÿ¥Ê Àπ÷Ëß ∑”„Àâ∫√‘‡«≥π—Èπ¡’

§«“¡Àπ“·πàπ¡“°¢÷Èπ·≈–¡’Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ÿß¢÷Èπ ®π°√–∑—Ëß§«“¡Àπ“·πàπ·≈–Õÿ≥À¿Ÿ¡‘∑’Ë∫√‘‡«≥π—Èπ¡’§à“∂÷ß®ÿ¥Ê Àπ÷Ëß

®–∑”„Àâ‡°‘¥¥«ßÕ“∑‘μ¬å  à«πΩÿÉπ·≈–·°ä ∑’Ë‡§≈◊ËÕπ∑’ËÕ¬Ÿà√Õ∫Ê ¥«ßÕ“∑‘μ¬å°Á§àÕ¬Ê √«¡μ—«°—π‡°‘¥‡ªìπ¥“«‡§√“–Àå

μà“ßÊ ∑’Ë‡§≈◊ËÕπ∑’Ë√Õ∫¥«ßÕ“∑‘μ¬å

√–∫∫ ÿ√‘¬– À¡“¬∂÷ß √–∫∫∑’Ë¡’¥«ßÕ“∑‘μ¬å‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß ·≈–¡’∫√‘«“√‡§≈◊ËÕπ∑’ËÕ¬Ÿà ‚¥¬√Õ∫ √–∫∫

 ÿ√‘¬–∑’Ë¡’‚≈°¢Õß‡√“‡ªìπ ¡“™‘°Õ¬Ÿà‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß°“·≈Á°´’∑“ß™â“ß‡º◊Õ°À√◊Õ™“«μ–«—πμ°‡√’¬°«à“ °“·≈Á°´’

∑“ßπÈ”π¡ (milky way galaxy) ∫√‘«“√¢Õß¥«ßÕ“∑‘μ¬å„π√–∫∫ ÿ√‘¬–¡’¡“°¡“¬¥—ßπ’È

√–∫∫ ÿ√‘¬–¡’¢π“¥„À≠à¡“°‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫¥«ßÕ“∑‘μ¬å ·μà¡’¢π“¥‡≈Á°¡“°‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫¥“√“®—°√

∑“ß™â“ß‡º◊Õ° ·≈–¬—ß¡’¢π“¥‡≈Á°¡“°‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫¢π“¥¢Õß‡Õ°¿æ

®“°°“√ª√–™ÿ¡ Àæ—π∏å¥“√“»“ μ√å “°≈ ∑’Ë°√ÿßª√“°  “∏“√≥√—∞‡™Á° ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24  ‘ßÀ“§¡

æ.». 2549 ∑’Ëºà“π¡“‰¥â¢âÕ √ÿª«à“ ¥“«‡§√“–Àå„π√–∫∫ ÿ√‘¬–‡À≈◊Õ‡æ’¬ß 8 ¥«ß ‡π◊ËÕß®“°¥“«æ≈Ÿ‚μ

‰¡à “¡“√∂§«∫§ÿ¡·√ß¥÷ß¥Ÿ¥·≈–«ß‚§®√¢Õß ‘Ëßμà“ßÊ ·≈–¡’«ß‚§®√ ấÕπ∑—∫°—∫¥“«‡πª®Ÿπ®÷ß„Àâ∂◊Õ«à“

¥“«æ≈Ÿ‚μ‡ªìπ¥“«‡§√“–Àå·§√– πÕ°®“°π—Èπ«—μ∂ÿ„π√–∫∫ ÿ√‘¬– ¬°‡«âπ¥«ßÕ“∑‘μ¬å‰¥â∂Ÿ°®—¥„À¡à‡ªìπ

3 ª√–‡¿∑ §◊Õ ¥“«‡§√“–Àå ¥“«‡§√“–Àå·§√– ·≈–«—μ∂ÿ¢π“¥‡≈Á°„π√–∫∫ ÿ√‘¬– ∑—Èßπ’È¬—ß‰¥â°”Àπ¥

π‘¬“¡„À¡à¢Õß¥“«‡§√“–Àå«à“ ¥“«‡§√“–ÀåμâÕß‡ªìπ«—μ∂ÿ∫π∑âÕßøÑ“∑’Ë ‚§®√√Õ∫¥“«ƒ°…å ·μàμ—«‡Õß

μâÕß‰¡à„™à¥“«ƒ°…å ¡’¡«≈¡“°æÕ∑’Ë®–¡’·√ß‚πâ¡∂à«ß¥÷ß¥Ÿ¥μ—«‡Õß„ÀâÕ¬Ÿà „π ¿“«– ¡¥ÿ≈ ·≈–¡’«ß‚§®√

∑’Ë™—¥‡®π·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫¥“«¢â“ß‡§’¬ß

¥“«À“ßμà“ßÊ

¥“«‡§√“–Àå‡√’¬ß≈”¥—∫®“°¥«ßÕ“∑‘μ¬å ‰¥â·°à ¥“«æÿ∏ ¥“«»ÿ°√å ‚≈° ¥“«Õ—ß§“√

¥“«æƒÀ— ∫¥’ ¥“«‡ “√å ¥“«¬Ÿ‡√π—  ·≈–¥“«‡πª®Ÿπ

 ∫√‘«“√¢Õß¥“«‡§√“–Àå ‡™àπ

¥«ß®—π∑√å

Õÿ°°“∫“μ·≈–

Õπÿ¿“§¢π“¥‡≈Á°

¥“«‡§√“–ÀåπâÕ¬

 ¥«ßÕ“∑‘μ¬å
(SUN)

¥“«‡§√“–Àå·§√–

1.	ครูทบทวนบทเรียนเรื่องอวกาศและระบบ

สุริยะ

2.	ครูเลือกตัวแทนนักเรียนให้มาวาดรูประบบ

	 สุริยะและองค์ประกอบบนกระดานหน้า

ห ้องเรียน	 แล้วสอบถามนักเรียนว ่ามี

	 องค์ประกอบใดของระบบสุริยะอีกท่ียัง

	 ขาดไป

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

	 1.	 เอกภพ	(universe)

	 2.	 กาแล็กซี	(galaxy)

	 3.	 ปีแสง	(light-year)

	 4.	 ระบบสุริยะ	(solar	system)

	 5.	 ดวงอาทิตย์	(sun)

	 6.	 ปฏิกิริยาฟิวชัน	(fusion	reaction)

	 7.	 ดาวเคราะห์	(planet)

	 8.	 ดาวเคราะห์น้อย	(asteroid)

	 9.	 แถบดาวเคราะห์น้อย	(asteroid	belt)

	10.	 ดวงจันทร์	(moon)

	11.	 น�้าขึ้นน�้าลง

	12.	 สุริยุปราคา

	13.	 จันทรุปราคา

	14.	 ดาวหาง	(comet)

	15.	 อุกกาบาต	(meteorite)

	16.	 ดาวตก	(meteor)

	17.	 ฝนดาวตก	(meteor	shower)

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

	 -		ปัจจัยใดที่ท�าให้ดาวเคราะห์ต่างๆ	มีลักษณะที่แตกต่างกัน	(พร้อมให้เหตุผล)

	 -	 ดาวเคราะห์น้อย	ดาวหาง	อุกกาบาต	ดาวตกมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร	และมีความเหมือนหรือต่างกัน

อย่างไร

	 -		ดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อโลกและดวงอาทิตย์อย่างไรบ้าง

	 -		สุริยุปราคาและจันทรุปราคามีผลต่อโลกและสิ่งมีชีวิตหรือไม่	และนักเรียนคิดว่าที่ดาวเคราะห์ดวงอื่นจะ

มีปรากฏการณ์ที่คล้ายกับปรากฏการณ์สุริยุปราคาและ	จันทรุปราคาหรือไม่	อย่างไร

	 -		ดาวหางมีแสงสว่างในตัวเองหรือไม่	เพราะเหตุใด

	 -		ถ้าอุกกาบาตขนาดใหญ่พุ่งชนโลกจะท�าให้เกิดผลอย่างไร	เพราะเหตุใด

4.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	233-248

2.	ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน	กลุ่มละ	5-8	คน	เพื่อ

น�าเสนอเกีย่วกบัหวัข้อ	1.1-1.7	จากหนงัสอื

เรยีน	การน�าเสนอประกอบด้วยแบบจ�าลอง	

บอร์ดความรู	้ภาพประกอบ	และความรู้เพิม่

เติมต่างๆ	ตามแต่ละหัวข้อ	พร้อมทั้งส่งเล่ม

รายงาน

3.	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย

 ค�ำถำมประกอบกำรอภิปรำย :

	 -	 ระบบสุริยะเกิดขึ้นได้อย่างไร

	 -		ถ้าดวงอาทิตย์ไม่เกิดปฏิกิริยาฟิวชันจะมี

ผลอย่างไร	เพราะเหตุใด

	 -		 เหตใุดดาวเคราะห์จงึโคจรรอบดวงอาทติย์ 

ในลักษณะวงรี

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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  1. √–∫∫ ÿ√‘¬–

√–∫∫ ÿ√‘¬– (solar system) ‡°‘¥¢÷Èπ‡¡◊ËÕª√–¡“≥ 5 æ—π≈â“πªï°àÕπ ¡’¢âÕ —ππ‘…∞“π«à“√–∫∫ ÿ√‘¬–‡°‘¥

¢÷Èπ®“°°“√√«¡μ—«‡π◊ËÕß®“°·√ß‚πâ¡∂à«ß¢ÕßΩÿÉπ·≈–·°ä μà“ßÊ ∑’Ë‡§≈◊ËÕπ∑’Ë«π√Õ∫®ÿ¥Ê Àπ÷Ëß ∑”„Àâ∫√‘‡«≥π—Èπ¡’

§«“¡Àπ“·πàπ¡“°¢÷Èπ·≈–¡’Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ÿß¢÷Èπ ®π°√–∑—Ëß§«“¡Àπ“·πàπ·≈–Õÿ≥À¿Ÿ¡‘∑’Ë∫√‘‡«≥π—Èπ¡’§à“∂÷ß®ÿ¥Ê Àπ÷Ëß

®–∑”„Àâ‡°‘¥¥«ßÕ“∑‘μ¬å  à«πΩÿÉπ·≈–·°ä ∑’Ë‡§≈◊ËÕπ∑’ËÕ¬Ÿà√Õ∫Ê ¥«ßÕ“∑‘μ¬å°Á§àÕ¬Ê √«¡μ—«°—π‡°‘¥‡ªìπ¥“«‡§√“–Àå

μà“ßÊ ∑’Ë‡§≈◊ËÕπ∑’Ë√Õ∫¥«ßÕ“∑‘μ¬å

√–∫∫ ÿ√‘¬– À¡“¬∂÷ß √–∫∫∑’Ë¡’¥«ßÕ“∑‘μ¬å‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß ·≈–¡’∫√‘«“√‡§≈◊ËÕπ∑’ËÕ¬Ÿà ‚¥¬√Õ∫ √–∫∫

 ÿ√‘¬–∑’Ë¡’‚≈°¢Õß‡√“‡ªìπ ¡“™‘°Õ¬Ÿà‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß°“·≈Á°´’∑“ß™â“ß‡º◊Õ°À√◊Õ™“«μ–«—πμ°‡√’¬°«à“ °“·≈Á°´’

∑“ßπÈ”π¡ (milky way galaxy) ∫√‘«“√¢Õß¥«ßÕ“∑‘μ¬å„π√–∫∫ ÿ√‘¬–¡’¡“°¡“¬¥—ßπ’È

√–∫∫ ÿ√‘¬–¡’¢π“¥„À≠à¡“°‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫¥«ßÕ“∑‘μ¬å ·μà¡’¢π“¥‡≈Á°¡“°‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫¥“√“®—°√

∑“ß™â“ß‡º◊Õ° ·≈–¬—ß¡’¢π“¥‡≈Á°¡“°‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫¢π“¥¢Õß‡Õ°¿æ

®“°°“√ª√–™ÿ¡ Àæ—π∏å¥“√“»“ μ√å “°≈ ∑’Ë°√ÿßª√“°  “∏“√≥√—∞‡™Á° ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24  ‘ßÀ“§¡

æ.». 2549 ∑’Ëºà“π¡“‰¥â¢âÕ √ÿª«à“ ¥“«‡§√“–Àå„π√–∫∫ ÿ√‘¬–‡À≈◊Õ‡æ’¬ß 8 ¥«ß ‡π◊ËÕß®“°¥“«æ≈Ÿ‚μ

‰¡à “¡“√∂§«∫§ÿ¡·√ß¥÷ß¥Ÿ¥·≈–«ß‚§®√¢Õß ‘Ëßμà“ßÊ ·≈–¡’«ß‚§®√ ấÕπ∑—∫°—∫¥“«‡πª®Ÿπ®÷ß„Àâ∂◊Õ«à“

¥“«æ≈Ÿ‚μ‡ªìπ¥“«‡§√“–Àå·§√– πÕ°®“°π—Èπ«—μ∂ÿ„π√–∫∫ ÿ√‘¬– ¬°‡«âπ¥«ßÕ“∑‘μ¬å‰¥â∂Ÿ°®—¥„À¡à‡ªìπ

3 ª√–‡¿∑ §◊Õ ¥“«‡§√“–Àå ¥“«‡§√“–Àå·§√– ·≈–«—μ∂ÿ¢π“¥‡≈Á°„π√–∫∫ ÿ√‘¬– ∑—Èßπ’È¬—ß‰¥â°”Àπ¥

π‘¬“¡„À¡à¢Õß¥“«‡§√“–Àå«à“ ¥“«‡§√“–ÀåμâÕß‡ªìπ«—μ∂ÿ∫π∑âÕßøÑ“∑’Ë ‚§®√√Õ∫¥“«ƒ°…å ·μàμ—«‡Õß

μâÕß‰¡à„™à¥“«ƒ°…å ¡’¡«≈¡“°æÕ∑’Ë®–¡’·√ß‚πâ¡∂à«ß¥÷ß¥Ÿ¥μ—«‡Õß„ÀâÕ¬Ÿà „π ¿“«– ¡¥ÿ≈ ·≈–¡’«ß‚§®√

∑’Ë™—¥‡®π·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫¥“«¢â“ß‡§’¬ß

¥“«À“ßμà“ßÊ

¥“«‡§√“–Àå‡√’¬ß≈”¥—∫®“°¥«ßÕ“∑‘μ¬å ‰¥â·°à ¥“«æÿ∏ ¥“«»ÿ°√å ‚≈° ¥“«Õ—ß§“√

¥“«æƒÀ— ∫¥’ ¥“«‡ “√å ¥“«¬Ÿ‡√π—  ·≈–¥“«‡πª®Ÿπ

 ∫√‘«“√¢Õß¥“«‡§√“–Àå ‡™àπ

¥«ß®—π∑√å

Õÿ°°“∫“μ·≈–

Õπÿ¿“§¢π“¥‡≈Á°

¥“«‡§√“–ÀåπâÕ¬

 ¥«ßÕ“∑‘μ¬å
(SUN)

¥“«‡§√“–Àå·§√–

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 235

1.1 ¥«ßÕ“∑‘μ¬å

¥«ßÕ“∑‘μ¬å (sun)  ‡ªìπ¥“«ƒ°…å∑’ËÕ¬Ÿà„°≈â‚≈°¡“°∑’Ë ÿ¥ ª√“°Ø„Àâ‡ÀÁπ‡ªìπ¥«ß°≈¡¢π“¥„À≠à ®—¥‡ªìπ

¥“«ƒ°…å¢π“¥°≈“ß ª√–°Õ∫¢÷Èπ¥â«¬·°ä ‰Œ‚¥√‡®π (H2) ·≈–·°ä Œ’‡≈’¬¡ (He) ‡ªìπ à«π„À≠à æ≈—ßß“π¢Õß

¥«ßÕ“∑‘μ¬å‡°‘¥®“°ªØ‘°‘√‘¬“°“√√«¡μ—«¢Õß‰Œ‚¥√‡®π‡ªìπŒ’‡≈’¬¡ ÷́Ëß‡ªìπªØ‘°‘√‘¬“·∫∫‡¥’¬«°—∫∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π

√–‡∫‘¥‰Œ‚¥√‡®π‡√’¬°«à“ ªØ‘°‘√‘¬“øî«™—π (fusion reaction) ∑”„Àâ ‰¥âæ≈—ßß“πÕÕ°¡“¡À“»“≈ ¿“¬„π¥«ßÕ“∑‘μ¬å

®÷ß¡’Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ÿß¡“°ª√–¡“≥ 15 ≈â“πÕß»“‡´≈‡´’¬  æ≈—ßß“π®–∂Ÿ°∂à“¬∑Õ¥¡“ Ÿàº‘«·≈–·ºà√—ß ’ÕÕ°‰ª‚¥¬√Õ∫

√–∫∫ ÿ√‘¬–„π≈—°…≥–¢Õß§≈◊Ëπ·¡à‡À≈Á°‰øøÑ“ ¥«ßÕ“∑‘μ¬å®÷ß‡ªìπμâπ°”‡π‘¥æ≈—ßß“π¢Õß√–∫∫ ÿ√‘¬–√«¡∑—Èß‚≈°

¡πÿ…¬å¢Õß‡√“ π—°¥“√“»“ μ√å‡™◊ËÕ«à“„πÕ’°ª√–¡“≥ 4,500 ≈â“πªï ¥«ßÕ“∑‘μ¬å®– ‘ÈπÕ“¬ÿ¢—¬¢Õß°“√‡ªìπ¥“«ƒ°…å

¥«ßÕ“∑‘μ¬å¡’‡ âπºà“π»Ÿπ¬å°≈“ßª√–¡“≥ 109 ‡∑à“¢Õß‚≈° ‡π◊ËÕß®“°¥«ßÕ“∑‘μ¬å¡’¢π“¥„À≠à·≈–¡’

‡π◊ÈÕ “√¡“° ®÷ß¡’·√ß‚πâ¡∂à«ß ŸßæÕ∑’Ë®–¥÷ß¥Ÿ¥„Àâ∫√‘«“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë√Õ∫¥«ßÕ“∑‘μ¬å‡ªìπ«ß√’‰¥â

π—°¥“√“»“ μ√å°”Àπ¥„Àâ√–¬–∑“ß‡©≈’Ë¬√–À«à“ß¥«ßÕ“∑‘μ¬å°—∫‚≈°‡ªìπ 1 Àπà«¬ ‡√’¬°«à“ 1

Àπà«¬¥“√“»“ μ√å (Astronomical Unit; A.U.) ‡∑à“°—∫ 149.6 ≈â“π°‘‚≈‡¡μ√ ÷́Ëß “¡“√∂· ¥ß√–¬–Àà“ß¢Õß

¥“«‡§√“–Àå„π√–∫∫ ÿ√‘¬–®“°¥«ßÕ“∑‘μ¬å„πÀπà«¬¥“√“»“ μ√å‰¥â¥—ßπ’È

°‘®°√√¡∑’Ë 7.1  ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫√–∫∫ ÿ√‘¬–

§”™’È·®ß

1. „Àâπ—°‡√’¬π·∫àß°≈ÿà¡μ“¡§«“¡ π„®  ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫√–∫∫ ÿ√‘¬–®“°‡«ª‰´μåμà“ßÊ

2. ®¥∫—π∑÷°‡«≈“¥«ßÕ“∑‘μ¬å¢÷Èπ·≈–‡«≈“¥«ßÕ“∑‘μ¬åμ°„π·μà≈–«—π‡ªìπ‡«≈“ 1  —ª¥“Àå

3. π—°‡√’¬ππ”‡ πÕº≈°“√»÷°…“√–∫∫ ÿ√‘¬–·≈–‡«≈“¥«ßÕ“∑‘μ¬å¢÷Èπ·≈–μ°Àπâ“ÀâÕß‡√’¬π‡ªìπ°≈ÿà¡

·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈

1. Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁμ

2. Àπ—ß ◊Õ·≈–∫∑§«“¡∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

3. ¢à“« “√®“° ◊ËÕμà“ßÊ ‡™àπ ‚∑√∑—»πå «‘∑¬ÿ

√Ÿª∑’Ë 7.2 √–¬–Àà“ß√–À«à“ß¥«ßÕ“∑‘μ¬å°—∫¥“«‡§√“–Àå‚¥¬ª√–¡“≥„πÀπà«¬¥“√“»“ μ√å

¥“
«æ

ÿ∏

¥“«‡πª®Ÿπ¥“«¬Ÿ‡√π— ¥“«‡ “√å¥“«æƒÀ— ∫¥’

¥“
«»

ÿ°√
å

¥“
«Õ

—ß§
“√
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“∑
‘μ¬
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1.	ครูเปิดวีดิโอเกี่ยวกับการก�าเนิดสุริยะให้นักเรียนดู

เพื่อร่วมกันอภิปราย

2.	ให้นักเรียนหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบสุริยะ	

จาก	www.youtube.com	หรอื	search	engine	ต่างๆ	

เพื่อใช้ร่วมกับการน�าเสนอ

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

1.	ครแูบ่งกลุม่นักเรียน	กลุม่ละ	5-8	คน	เพ่ือน�าเสนอเก่ียวกับหวัข้อ	

1.1-1.7	จากหนงัสอืเรยีน	การน�าเสนอประกอบด้วยแบบจ�าลอง	

บอร์ดความรู	้ภาพประกอบ	และความรูเ้พ่ิมเติมต่างๆ	ตามแต่ละ

หัวข้อ	พร้อมทั้งส่งเล่มรายงาน

2.	ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน	 กลุ่มละ	 3-5	 เพ่ือสร้างแบบจ�าลองระบบ

สุริยะซึ่งมีองค์ประกอบครบถ้วน

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/นวัตกรรม)I

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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1.2 ¥“«‡§√“–Àå

¥“«‡§√“–Àå (planet)  ‡ªìπ«—μ∂ÿ∑âÕßøÑ“„π√–∫∫ ÿ√‘¬–∑’Ë ‰¡à¡’· ß «à“ß„πμ—«‡Õß ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë√Õ∫¥«ß

Õ“∑‘μ¬å¥â«¬§«“¡‡√Á«μà“ßÊ °—π ‚¥¬¥“«‡§√“–Àå¥«ß∑’ËÕ¬Ÿà„°≈â¥«ßÕ“∑‘μ¬å‡§≈◊ËÕπ∑’Ë§√∫√Õ∫°“√‚§®√‰¥â‡√Á«°«à“

¥«ß∑’ËÕ¬Ÿà‰°≈¥«ßÕ“∑‘μ¬å ·≈–¢≥–∑’Ë‡§≈◊ËÕπ∑’Ë√Õ∫¥«ßÕ“∑‘μ¬åπ—Èπ°Á®–À¡ÿπ√Õ∫μ—«‡Õß‰ª¥â«¬ „πªí®®ÿ∫—π¡’°“√§âπ

æ∫«à“√–∫∫ ÿ√‘¬–¢Õß‡√“¡’¥“«‡§√“–Àå∑—ÈßÀ¡¥ 8 ¥«ß ‚¥¬¡’°“√®”·π°¥“«‡§√“–Àå¥â«¬‡°≥±åμà“ßÊ °—π¥—ßπ’È

1. „™â‡¢μæ◊Èπ∑’ËÀ√◊Õ·∂∫«ß‚§®√√Õ∫¥«ßÕ“∑‘μ¬å ‚¥¬„™â·∂∫¥“«‡§√“–ÀåπâÕ¬ (asteroid belt) ∑’Ë°—ÈπÕ¬Ÿà

∫√‘‡«≥√–À«à“ß«ß‚§®√¢Õß¥“«Õ—ß§“√°—∫¥“«æƒÀ— ∫¥’‡ªìπ‡°≥±å ®÷ß·∫àß¥“«‡§√“–Àå‰¥â‡ªìπ 2 °≈ÿà¡ §◊Õ

1.1 ¥“«‡§√“–Àå™—Èπ„π §◊Õ ¥“«‡§√“–Àå∑’ËÕ¬Ÿà√–À«à“ß¥«ßÕ“∑‘μ¬å°—∫·∂∫¥“«‡§√“–ÀåπâÕ¬ ‰¥â·°à

¥“«æÿ∏ ¥“«»ÿ°√å ‚≈° ·≈–¥“«Õ—ß§“√

1.2 ¥“«‡§√“–Àå™—ÈππÕ°  §◊Õ ¥“«‡§√“–Àå∑’ËÕ¬Ÿà∂—¥®“°·∂∫¥“«‡§√“–ÀåπâÕ¬ÕÕ°‰ª ‰¥â·°à ¥“«æƒÀ— ∫¥’

¥“«‡ “√å ¥“«¬Ÿ‡√π—  ·≈–¥“«‡πª®Ÿπ

2. ·∫àßμ“¡«ß‚§®√  ‚¥¬„™â‚≈°‡ªìπ‡°≥±å ®–·∫àß‡ªìπ 2 °≈ÿà¡ §◊Õ

2.1 ¥“«‡§√“–Àå«ß„π À¡“¬∂÷ß ¥“«‡§√“–Àå∑’ËÕ¬Ÿà„°≈â¥«ßÕ“∑‘μ¬å¡“°°«à“‚≈° ‰¥â·°à ¥“«æÿ∏ ·≈–

¥“«»ÿ°√å

2.2 ¥“«‡§√“–Àå«ßπÕ°  À¡“¬∂÷ß ¥“«‡§√“–Àå∑’ËÕ¬Ÿà∂—¥®“°‚≈°ÕÕ°‰ª ‰¥â·°à ¥“«Õ—ß§“√ ¥“«æƒÀ— ∫¥’

¥“«‡ “√å ¥“«¬Ÿ‡√π—  ·≈–¥“«‡πª®Ÿπ

3. „™â≈—°…≥–Õß§åª√–°Õ∫À≈—°¢Õß¥“«‡§√“–Àå‡ªìπ‡°≥±å  ·∫àß¥“«‡§√“–Àå‰¥â‡ªìπ 2 °≈ÿà¡ §◊Õ

3.1 ¥“«‡§√“–Àå∑’Ë‡ªìπÀ‘π  Õß§åª√–°Õ∫ à«π„À≠à¢Õß¥“«‡§√“–Àå¡’≈—°…≥–‡ªìπÀ‘π·¢Áß ¡—°¡’

¢π“¥‡≈Á° ‰¥â·°à  ¥“«æÿ∏  ¥“«»ÿ°√å  ‚≈°  ·≈–¥“«Õ—ß§“√

3.2 ¥“«‡§√“–Àå∑’Ë‡ªìπ·°ä   ¡’Õß§åª√–°Õ∫À≈—°‡ªìπ·°ä  ́ ÷Ëß à«π„À≠à‡ªìπ·°ä ‰Œ‚¥√‡®π·≈–·°ä Œ’‡≈’¬¡

‰¥â·°à ¥“«æƒÀ— ∫¥’ ¥“«‡ “√å ¥“«¬Ÿ‡√π— À√◊Õ¥“«¡ƒμ¬Ÿ ·≈–¥“«‡πª®ŸπÀ√◊Õ¥“« ¡ÿ∑√ πÕ°®“°π’Èæ∫«à“

ΩÿÉπ≈–ÕÕß·≈–·°ä √Õ∫Ê ¥“«‡§√“–Àå‡À≈à“π—Èπ√«¡μ—«°—π‡°‘¥‡ªìπ¥“«∫√‘«“√À≈“¬¥«ß ·≈–‡ªìπ«ß·À«π

‡§≈◊ËÕπ∑’ËÕ¬Ÿà ‚¥¬√Õ∫ ‡™àπ «ß·À«π¥“«‡ “√å ´÷Ëß‡°‘¥®“°ΩÿÉπ≈–ÕÕß∑’Ë¬—ß‰¡à√«¡μ—«°—π‡ªìπ¥“«∫√‘«“√

¥“«‡§√“–Àå™—Èπ„π ¥“«‡§√“–Àå™—ÈππÕ°
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«ß‚§®√¢Õß¥“«Õ—ß§“√·≈–¥“«æƒÀ— ∫¥’
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1.2 ¥“«‡§√“–Àå

¥“«‡§√“–Àå (planet)  ‡ªìπ«—μ∂ÿ∑âÕßøÑ“„π√–∫∫ ÿ√‘¬–∑’Ë ‰¡à¡’· ß «à“ß„πμ—«‡Õß ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë√Õ∫¥«ß

Õ“∑‘μ¬å¥â«¬§«“¡‡√Á«μà“ßÊ °—π ‚¥¬¥“«‡§√“–Àå¥«ß∑’ËÕ¬Ÿà„°≈â¥«ßÕ“∑‘μ¬å‡§≈◊ËÕπ∑’Ë§√∫√Õ∫°“√‚§®√‰¥â‡√Á«°«à“

¥«ß∑’ËÕ¬Ÿà‰°≈¥«ßÕ“∑‘μ¬å ·≈–¢≥–∑’Ë‡§≈◊ËÕπ∑’Ë√Õ∫¥«ßÕ“∑‘μ¬åπ—Èπ°Á®–À¡ÿπ√Õ∫μ—«‡Õß‰ª¥â«¬ „πªí®®ÿ∫—π¡’°“√§âπ

æ∫«à“√–∫∫ ÿ√‘¬–¢Õß‡√“¡’¥“«‡§√“–Àå∑—ÈßÀ¡¥ 8 ¥«ß ‚¥¬¡’°“√®”·π°¥“«‡§√“–Àå¥â«¬‡°≥±åμà“ßÊ °—π¥—ßπ’È

1. „™â‡¢μæ◊Èπ∑’ËÀ√◊Õ·∂∫«ß‚§®√√Õ∫¥«ßÕ“∑‘μ¬å ‚¥¬„™â·∂∫¥“«‡§√“–ÀåπâÕ¬ (asteroid belt) ∑’Ë°—ÈπÕ¬Ÿà

∫√‘‡«≥√–À«à“ß«ß‚§®√¢Õß¥“«Õ—ß§“√°—∫¥“«æƒÀ— ∫¥’‡ªìπ‡°≥±å ®÷ß·∫àß¥“«‡§√“–Àå‰¥â‡ªìπ 2 °≈ÿà¡ §◊Õ

1.1 ¥“«‡§√“–Àå™—Èπ„π §◊Õ ¥“«‡§√“–Àå∑’ËÕ¬Ÿà√–À«à“ß¥«ßÕ“∑‘μ¬å°—∫·∂∫¥“«‡§√“–ÀåπâÕ¬ ‰¥â·°à

¥“«æÿ∏ ¥“«»ÿ°√å ‚≈° ·≈–¥“«Õ—ß§“√

1.2 ¥“«‡§√“–Àå™—ÈππÕ°  §◊Õ ¥“«‡§√“–Àå∑’ËÕ¬Ÿà∂—¥®“°·∂∫¥“«‡§√“–ÀåπâÕ¬ÕÕ°‰ª ‰¥â·°à ¥“«æƒÀ— ∫¥’

¥“«‡ “√å ¥“«¬Ÿ‡√π—  ·≈–¥“«‡πª®Ÿπ

2. ·∫àßμ“¡«ß‚§®√  ‚¥¬„™â‚≈°‡ªìπ‡°≥±å ®–·∫àß‡ªìπ 2 °≈ÿà¡ §◊Õ

2.1 ¥“«‡§√“–Àå«ß„π À¡“¬∂÷ß ¥“«‡§√“–Àå∑’ËÕ¬Ÿà„°≈â¥«ßÕ“∑‘μ¬å¡“°°«à“‚≈° ‰¥â·°à ¥“«æÿ∏ ·≈–

¥“«»ÿ°√å

2.2 ¥“«‡§√“–Àå«ßπÕ°  À¡“¬∂÷ß ¥“«‡§√“–Àå∑’ËÕ¬Ÿà∂—¥®“°‚≈°ÕÕ°‰ª ‰¥â·°à ¥“«Õ—ß§“√ ¥“«æƒÀ— ∫¥’

¥“«‡ “√å ¥“«¬Ÿ‡√π—  ·≈–¥“«‡πª®Ÿπ

3. „™â≈—°…≥–Õß§åª√–°Õ∫À≈—°¢Õß¥“«‡§√“–Àå‡ªìπ‡°≥±å  ·∫àß¥“«‡§√“–Àå‰¥â‡ªìπ 2 °≈ÿà¡ §◊Õ

3.1 ¥“«‡§√“–Àå∑’Ë‡ªìπÀ‘π  Õß§åª√–°Õ∫ à«π„À≠à¢Õß¥“«‡§√“–Àå¡’≈—°…≥–‡ªìπÀ‘π·¢Áß ¡—°¡’

¢π“¥‡≈Á° ‰¥â·°à  ¥“«æÿ∏  ¥“«»ÿ°√å  ‚≈°  ·≈–¥“«Õ—ß§“√

3.2 ¥“«‡§√“–Àå∑’Ë‡ªìπ·°ä   ¡’Õß§åª√–°Õ∫À≈—°‡ªìπ·°ä  ́ ÷Ëß à«π„À≠à‡ªìπ·°ä ‰Œ‚¥√‡®π·≈–·°ä Œ’‡≈’¬¡

‰¥â·°à ¥“«æƒÀ— ∫¥’ ¥“«‡ “√å ¥“«¬Ÿ‡√π— À√◊Õ¥“«¡ƒμ¬Ÿ ·≈–¥“«‡πª®ŸπÀ√◊Õ¥“« ¡ÿ∑√ πÕ°®“°π’Èæ∫«à“

ΩÿÉπ≈–ÕÕß·≈–·°ä √Õ∫Ê ¥“«‡§√“–Àå‡À≈à“π—Èπ√«¡μ—«°—π‡°‘¥‡ªìπ¥“«∫√‘«“√À≈“¬¥«ß ·≈–‡ªìπ«ß·À«π

‡§≈◊ËÕπ∑’ËÕ¬Ÿà ‚¥¬√Õ∫ ‡™àπ «ß·À«π¥“«‡ “√å ´÷Ëß‡°‘¥®“°ΩÿÉπ≈–ÕÕß∑’Ë¬—ß‰¡à√«¡μ—«°—π‡ªìπ¥“«∫√‘«“√

¥“«‡§√“–Àå™—Èπ„π ¥“«‡§√“–Àå™—ÈππÕ°
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·∂∫¥“«‡§√“–ÀåπâÕ¬ Õ¬Ÿà∫√‘‡«≥√–À«à“ß

«ß‚§®√¢Õß¥“«Õ—ß§“√·≈–¥“«æƒÀ— ∫¥’
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¥“«æÿ∏

(Mercury)

¥“«»ÿ°√å

(Venus)

¥“«Õ—ß§“√

(Mars)

¥“«æƒÀ— ∫¥’

(Jupiter)

¥“«‡ “√å

(Saturn)

- ¥“«√ÿàßÀ√◊Õ¥“«ª√–°“¬æ√÷°

‡¡◊ËÕÕ¬Ÿà∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°„π

‡«≈“°àÕπ¥«ßÕ“∑‘μ¬å¢÷Èπ

- ¥“«ª√–®”‡¡◊Õß ‡¡◊ËÕÕ¬Ÿà∑“ß

∑‘»μ–«—πμ° „π‡«≈“æ≈∫§Ë”

- ¥“«‡§√“–Àå·¥ß

- Õ¬Ÿà„°≈â¥«ßÕ“∑‘μ¬å¡“°∑’Ë ÿ¥ ¡’§«“¡√âÕπ Ÿß¡“°„π¥â“π

∑’Ë‡ªìπ‡«≈“°≈“ß«—π  ·≈–‡¬Áπ®—¥„π¥â“π∑’Ë‡ªìπ‡«≈“

°≈“ß§◊π ¡’¢π“¥‡≈Á° ‰¡à¡’πÈ”·≈–∫√√¬“°“»

- Õ¬Ÿà„°≈â‚≈°¡“°∑’Ë ÿ¥·≈–¡’¢π“¥„°≈â‡§’¬ß°—∫‚≈° ®π‰¥â

™◊ËÕ«à“‡ªìπ çΩ“·Ω¥é °—∫‚≈° ·μà¡’Õß§åª√–°Õ∫·≈–

∫√√¬“°“»·μ°μà“ß°—π¡“° ¡’Õÿ≥À¿Ÿ¡‘‡©≈’Ë¬∑’Ëæ◊Èπº‘«

ª√–¡“≥ 477 Õß»“‡´≈‡´’¬  ¡’∫√√¬“°“»∑’Ëª√–°Õ∫

‰ª¥â«¬·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å√âÕ¬≈– 96  ·°ä ‰π‚μ√‡®π

√âÕ¬≈– 3.5 ‰ÕπÈ” ·°ä ´—≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥å ·°ä Õ“√å°Õπ

·≈–·°ä §“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥åÕ’°‡≈Á°πâÕ¬ ¡’§«“¡°¥

Õ“°“»¡“°°«à“‚≈°∂÷ß 90 ‡∑à“ ‰¡à¡’¥“«∫√‘«“√

- ¡’¢π“¥‡≈Á°°«à“‚≈° ‡Àμÿ∑’Ë‡√’¬°«à“¥“«‡§√“–Àå·¥ß

‡π◊ËÕß®“°¡Õß‡ÀÁπ‡ªìπ ’·¥ß ‡æ√“–∫√√¬“°“»‡∫“∫“ß

¡“° ·≈– à«π„À≠à‡ªìπ·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å ´÷Ëß¡’

Õ¬Ÿà∂÷ß√âÕ¬≈– 95  ·°ä ‰π‚μ√‡®π√âÕ¬≈– 2.7  ·°ä Õ“√å°Õπ

√âÕ¬≈– 1.6 πÕ°®“°π’È¬—ß¡’·°ä Õ◊ËπÊ ‡™àπ ·°ä ÕÕ°´‘‡®π

·°ä §“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å ‰ÕπÈ” ·°ä ‡©◊ËÕ¬ æ◊Èπº‘«¡’

À≈ÿ¡∫àÕ ª≈àÕß¿Ÿ‡¢“‰ø ·≈–√àÕß√Õ¬§≈â“¬°“√‰À≈¢Õß

πÈ” ∫√‘‡«≥¢—È«‡Àπ◊Õ·≈–¢—È«„μâ¡’πÈ”·¢Áßª°§≈ÿ¡ ¡’¥“«

∫√‘«“√ 2 ¥«ß

- ‡ªìπ¥“«‡§√“–Àå∑’Ë¡’¡«≈¡“°∑’Ë ÿ¥·≈–¢π“¥„À≠à∑’Ë ÿ¥

„π√–∫∫ ÿ√‘¬– ¡’∫√√¬“°“»Àπ“·πàπ¡“°  à«π„À≠à

ª√–°Õ∫¥â«¬·°ä ‰Œ‚¥√‡®π·≈–·°ä Œ’‡≈’¬¡ ¡’§«“¡

¥—πÕ“°“» Ÿß¡“°  ¡’¥“«∫√‘«“√‡∑à“∑’Ë§âπæ∫ 63 ¥«ß

- ‡ªìπ¥“«‡§√“–Àå∑’Ë¡’¢π“¥„À≠à√Õß®“°¥“«æƒÀ— ∫¥’

¡’«ß·À«π≈âÕ¡√Õ∫ ∫√√¬“°“»§≈â“¬¥“«æƒÀ— ∫¥’§◊Õ

ª√–°Õ∫¥â«¬·°ä ‰Œ‚¥√‡®π·≈–·°ä Œ’‡≈’¬¡ ¡’§«“¡

Àπ“·πàππâÕ¬°«à“πÈ” ∫√‘‡«≥«ß·À«πª√“°Ø‡ªìπ·∂∫

 ’¢“«  ’‡À≈◊Õß  ’‡∑“  ’‡¢’¬« ·≈– ’ â¡ ¡’¥“«∫√‘«“√

‡∑à“∑’Ë§âπæ∫ 61 ¥«ß

-

-

-

μ“√“ß∑’Ë 7.1 ≈—°…≥–¢Õß¥“«‡§√“–Àå∑’Ë¡Õß‡ÀÁπ¥â«¬μ“‡ª≈à“

¥“«‡§√“–Àå ™◊ËÕÕ◊ËπÊ ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

À¡“¬‡Àμÿ : ‰¡à‰¥â°≈à“«∂÷ß¥“«¬Ÿ‡√π— ·≈–¥“«‡πª®Ÿπ ‡æ√“–‡√“‰¡à “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ¥â«¬μ“‡ª≈à“‰¥â
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®“°°“√»÷°…“¢Õßπ—°¥“√“»“ μ√å ∑”„Àâ∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß°“¬¿“æ¢Õß¥“«‡§√“–Àå„π√–∫∫ ÿ√‘¬–∑—Èß 8 ¥«ß

·≈–¥“«æ≈Ÿ‚μ ¥—ßμ“√“ß∑’Ë 7.2
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°‘®°√√¡∑’Ë 7.2 §‘¥«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫¥“«‡§√“–Àå
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°”Àπ¥¥“«‡§√“–Àå„Àâ¥—ßπ’È ¥“«æÿ∏ ¥“«»ÿ°√å ‚≈° ¥“«Õ—ß§“√ ¥“«æƒÀ— ∫¥’ ¥“«‡ “√å ¥“«¬Ÿ‡√π— 

·≈–¥“«‡πª®Ÿπ ®ßæ‘®“√≥“«à“ ¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß°“¬¿“æ¢Õß¥“«‡§√“–Àå∑’Ë°”Àπ¥„Àâ „π·μà≈–¢âÕ‡ªìπ

 ¡∫—μ‘¢Õß¥“«‡§√“–Àå¥«ß„¥

1. ¥“«‡§√“–Àå·°ä ∑’Ë¡’¢π“¥„À≠à∑’Ë ÿ¥

2. ¥“«‡§√“–Àå∑’Ë¡Õß‡ÀÁπ‡ªìπ ’·¥ß

3. ¥“«‡§√“–Àå∑’Ë¡’Õÿ≥À¿Ÿ¡‘æ◊Èπº‘«‡©≈’Ë¬‡∑à“°—∫ 15 Õß»“‡´≈‡´’¬ 

4. ¥“«‡§√“–Àå∑’Ë‡ªìπÀ‘π∑’Ë‰¡à¡’¥“«∫√‘«“√

5. ¥“«‡§√“–Àå∑’Ë¡’¥“«∫√‘«“√¡“°∑’Ë ÿ¥

6. ¥“«‡§√“–Àå∑’Ë¡’‡«≈“À¡ÿπ√Õ∫μ—«‡Õß„°≈â‡§’¬ß°—∫‚≈°

7. ¥“«‡§√“–Àå∑’ËÀ¡ÿπ√Õ∫¥«ßÕ“∑‘μ¬å„™â‡«≈“πâÕ¬∑’Ë ÿ¥

8. ¥“«‡§√“–Àå∑’Ë‰¥â™◊ËÕ«à“‡ªìπΩ“·Ω¥°—∫‚≈°

9. ¥“«‡§√“–Àå·°ä ∑’Ë¡’¡«≈¡“°∑’Ë ÿ¥

10. ¥“«‡§√“–Àå∑’ËÕ¬ŸàÀà“ß®“°¥«ßÕ“∑‘μ¬å‡©≈’Ë¬ª√–¡“≥ 1 Àπà«¬¥“√“»“ μ√å

1.3 ¥“«‡§√“–ÀåπâÕ¬

¥“«‡§√“–ÀåπâÕ¬ (asteroid)  ‡ªìπ«—μ∂ÿ∑’Ë¡’ ¿“æ‡ªìπ¢Õß·¢Áß∑’Ë¡’¢π“¥μà“ßÊ °—π‡ªìπ®”π«π¡“°

‡§≈◊ËÕπ∑’Ë√Õ∫¥«ßÕ“∑‘μ¬å  à«π„À≠à‡§≈◊ËÕπ∑’ËÕ¬Ÿà√–À«à“ß«ß‚§®√¢Õß¥“«Õ—ß§“√°—∫¥“«æƒÀ— ∫¥’ ‡√’¬°∫√‘‡«≥π’È«à“

·∂∫¥“«‡§√“–ÀåπâÕ¬ ªí®®ÿ∫—π¡’°“√§âπæ∫¥“«‡§√“–ÀåπâÕ¬∑’Ë¡’‡ âπºà“π»Ÿπ¬å°≈“ß¡“°°«à“ 200 °‘‚≈‡¡μ√ ∂÷ß

20 ¥«ß πÕ°®“°π’È¡’¥“«‡§√“–ÀåπâÕ¬∑’Ë¡’¢π“¥‡≈Á°´÷Ëß‡ªìπÕπÿ¿“§¢Õß·¢Áß®”π«ππ—∫‰¡à∂â«π

√Ÿª∑’Ë 7.4 «ß‚§®√¢Õß¥“«‡§√“–ÀåπâÕ¬„π·∂∫

¥“«‡§√“–ÀåπâÕ¬·≈–∫√‘‡«≥Õ◊Ëπ

√Ÿª∑’Ë 7.5 ¿“æ∂à“¬¥“«‡§√“–ÀåπâÕ¬ Mathilde

‚¥¬¬“πÕ«°“» NEAR

¥«ßÕ“∑‘μ¬å
¥“«‡§√“–Àå
¥“«‡§√“–ÀåπâÕ¬

‚≈°

¥“«æƒÀ— ∫¥’

¥“«Õ—ß§“√
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  °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 1

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. ®ß‡¢’¬π·ºπº—ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫¢π“¥¢Õß√–∫∫ ÿ√‘¬– °“·≈Á°´’À√◊Õ¥“√“®—°√ ‡Õ°¿æ ·≈–Õ«°“»

2. ®ß‡¢’¬π ‘Ëß∑’Ë‡À¡◊Õπ·≈– ‘Ëß∑’Ë·μ°μà“ß°—π¢Õß¥“«ƒ°…å·≈–¥“«‡§√“–Àå

3. ®ß«“¥√Ÿª√–∫∫ ÿ√‘¬–∑’Ë· ¥ß∫√‘«“√·≈–μ”·Àπàß¢Õß∫√‘«“√

4. ®ß∫Õ°§«“¡·μ°μà“ß¢Õß¥“«‡§√“–Àå·≈–¥“«‡§√“–ÀåπâÕ¬„π√–∫∫ ÿ√‘¬–

5. ¥“«‡§√“–Àå„¥∑’Ë‡ªìπ¢Õß·¢Áß‡™àπ‡¥’¬«°—∫‚≈°

6. ∫√√¬“°“»∑’ËÕ¬Ÿà√Õ∫¥“«Õ—ß§“√  à«π„À≠à‡ªìπ·°ä ™π‘¥„¥

7. ¥“«∑’Ë¡’Õß§åª√–°Õ∫À≈—°‡ªìπ·°ä ‰Œ‚¥√‡®π·≈–Œ’‡≈’¬¡§◊Õ¥“«Õ–‰√

1.4 ¥«ß®—π∑√å

¥«ß®—π∑√å (moon) ‡ªìπ«—μ∂ÿ∑âÕßøÑ“∑’Ë‰¡à¡’· ß «à“ß„πμ—«‡Õß  ¡’ ∂“π–‡ªìπ¢Õß·¢Áß ‡ªìπ∫√‘«“√¢Õß

‚≈° ¡’¢π“¥‡ âπºà“π»Ÿπ¬å°≈“ß‡æ’¬ß 1 „π 4 ¢Õß‚≈° À√◊Õª√–¡“≥ 3,476 °‘‚≈‡¡μ√ ·≈–Õ¬ŸàÀà“ß®“°‚≈°ª√–¡“≥

384,000 °‘‚≈‡¡μ√ À√◊Õª√–¡“≥ 30 ‡∑à“¢Õß‡ âπºà“π»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õß‚≈° ¡’°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë 3 ·∫∫æ√âÕ¡Ê °—π§◊Õ

À¡ÿπ√Õ∫μ—«‡Õß ‚§®√√Õ∫‚≈° ·≈–‚§®√√Õ∫¥«ßÕ“∑‘μ¬å‰ªæ√âÕ¡°—∫‚≈° ¥«ß®—π∑√å‡ªìπ«—μ∂ÿ∑âÕßøÑ“∑’ËÕ¬Ÿà„°≈â‚≈°

¡“°∑’Ë ÿ¥ ®÷ß¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ‚≈°·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∫π‚≈°À≈“¬ª√–°“√

‡§≈◊ËÕπ∑’Ë√Õ∫¥«ßÕ“∑‘μ¬å

æ√âÕ¡°—∫‚≈°‚¥¬ª√–¡“≥

√Õ∫≈– 12 ‡¥◊Õπ

∑”„Àâ‡°‘¥ ÿ√‘¬ÿª√“§“·≈–

®—π∑√ÿª√“§“

∑”„Àâ‡°‘¥πÈ”¢÷ÈππÈ”≈ß∫π‚≈°

‡ªìπ‡§√◊ËÕß«—¥‡«≈“„π°“√

∑”ªØ‘∑‘π®—π∑√§μ‘

‡§≈◊ËÕπ∑’Ë√Õ∫‚≈°√Õ∫≈–

27.3 «—π

À¡ÿπ√Õ∫μ—«‡Õß√Õ∫≈– 29

«—π 12 ™—Ë«‚¡ß 44 π“∑’

Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ‚≈°

≈—°…≥–°“√
‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

√Ÿª∑’Ë 7.6 °“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß¥«ß®—π∑√å∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ‚≈°
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5. ¥“«‡§√“–Àå„¥∑’Ë‡ªìπ¢Õß·¢Áß‡™àπ‡¥’¬«°—∫‚≈°
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1.4 ¥«ß®—π∑√å
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À¡ÿπ√Õ∫μ—«‡Õß ‚§®√√Õ∫‚≈° ·≈–‚§®√√Õ∫¥«ßÕ“∑‘μ¬å‰ªæ√âÕ¡°—∫‚≈° ¥«ß®—π∑√å‡ªìπ«—μ∂ÿ∑âÕßøÑ“∑’ËÕ¬Ÿà„°≈â‚≈°

¡“°∑’Ë ÿ¥ ®÷ß¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ‚≈°·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∫π‚≈°À≈“¬ª√–°“√

‡§≈◊ËÕπ∑’Ë√Õ∫¥«ßÕ“∑‘μ¬å

æ√âÕ¡°—∫‚≈°‚¥¬ª√–¡“≥

√Õ∫≈– 12 ‡¥◊Õπ

∑”„Àâ‡°‘¥ ÿ√‘¬ÿª√“§“·≈–

®—π∑√ÿª√“§“

∑”„Àâ‡°‘¥πÈ”¢÷ÈππÈ”≈ß∫π‚≈°

‡ªìπ‡§√◊ËÕß«—¥‡«≈“„π°“√

∑”ªØ‘∑‘π®—π∑√§μ‘

‡§≈◊ËÕπ∑’Ë√Õ∫‚≈°√Õ∫≈–

27.3 «—π

À¡ÿπ√Õ∫μ—«‡Õß√Õ∫≈– 29

«—π 12 ™—Ë«‚¡ß 44 π“∑’

Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ‚≈°

≈—°…≥–°“√
‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

√Ÿª∑’Ë 7.6 °“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß¥«ß®—π∑√å∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ‚≈°

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 241

ªØ‘∑‘π®—π∑√§μ‘ §◊Õ ªØ‘∑‘π∑’Ë¡’°“√π—∫«—π·≈–‡¥◊Õπ‚¥¬∂◊Õ‡Õ“°“√‡¥‘π∑“ß¢Õß¥«ß®—π∑√å‡ªìπÀ≈—° ÷́Ëß

 —ß‡°μ®“°≈—°…≥–·≈–μ”·Àπàß¢Õß¥«ß®—π∑√å∑’Ë‡ÀÁπª√“°Ø∫π‚≈°‡√’¬°«à“ ¢â“ß¢÷Èπ·≈–¢â“ß·√¡

- «—π¢â“ß¢÷Èπ  §◊Õ «—π∑’Ë¡Õß‡ÀÁπ‡ ’È¬« «à“ß¢Õß¥«ß®—π∑√å¡“°¢÷Èπ®π∂÷ß«—π∑’Ë‡ÀÁπ‡μÁ¡¥«ß

- «—π¢â“ß·√¡  §◊Õ «—π∑’Ë¡Õß‡ÀÁπ‡ ’È¬« «à“ß¢Õß¥«ß®—π∑√åπâÕ¬≈ß®π∂÷ß«—π∑’Ë¡Õß‰¡à‡ÀÁπ

ªØ‘∑‘π®—π∑√§μ‘‡√‘Ë¡μâπ‡¥◊Õπ¥â«¬¢÷Èπ 1 §Ë”‰ª®π∂÷ß¢÷Èπ 15 §Ë” ·≈–μàÕ‰ª‡ªìπ·√¡ 1 §Ë”®π∂÷ß·√¡ 14 §Ë”

‡ªìπ«—π ÿ¥∑â“¬¢Õß‡¥◊Õπ¢“¥ √«¡‡«≈“ 29 «—π À√◊Õ„π∫“ß‡¥◊Õπ®–π—∫«—π‰ª®π∂÷ß·√¡ 15 §Ë”∂◊Õ«à“‡ªìπ«—π ‘Èπ

 ÿ¥‡¥◊Õπ¢Õß‡¥◊Õπ‡μÁ¡ √«¡‡«≈“ 30 «—π ‚¥¬‡©≈’Ë¬μ≈Õ¥∑—Èßªï 1 ‡¥◊Õπ®–¡’ 29
1
2
 «—π ´÷Ëß„π·μà≈–«—π¥«ß®—π∑√å

®–ª√“°Ø„Àâ‡ÀÁπ¡’¢π“¥μà“ßÊ °—π ‡æ√“–¥«ß®—π∑√å‡§≈◊ËÕπ∑’Ë√Õ∫‚≈° ‚¥¬¥â“π∑’ËÀ—π¡“∑“ß‚≈°‰¥â√—∫· ß¡“°¢÷Èπ

„π«—π¢â“ß¢÷Èπ ·≈–‰¥â√—∫· ß≈¥≈ß„π«—π¢â“ß·√¡

√Ÿª∑’Ë 7.7 °“√‡°‘¥¢â“ß¢÷Èπ¢â“ß·√¡¢Õß¥«ß®—π∑√å

μ”·Àπàß∑’Ë 1 ¡Õß‰¡à‡ÀÁπ¥«ß®—π∑√å ‡æ√“–¥«ß®—π∑√å¥â“π∑’ËÀ—π¡“∑“ß‚≈°‰¡à‰¥â√—∫· ß‡≈¬ μ”·Àπàßπ’È

®–μ√ß°—∫·√¡ 15 §Ë” ´÷Ëß‡ªìπ«—π ÿ¥∑â“¬¢Õß‡¥◊Õπ‡μÁ¡ À√◊Õ¢÷Èπ 1 §Ë”¢Õß‡¥◊Õπ‡μÁ¡´÷Ëßπ—∫μàÕ®“°·√¡ 14 §Ë”¢Õß

‡¥◊Õπ¢“¥

μ”·Àπàß∑’Ë 5 ¡Õß‡ÀÁπ¥«ß®—π∑√å‡μÁ¡¥«ß‡ªìπ√Ÿª«ß°≈¡ ‡√’¬°«à“ ®—π∑√å‡æÁ≠ ‡æ√“–¥«ß®—π∑√åÀ—π¥â“π

 «à“ß∑—ÈßÀ¡¥¡“‚≈° μ√ß°—∫¢÷Èπ 15 §Ë” ™à«ß∑’Ë‡°‘¥®—π∑√å‡æÁ≠¥«ß®—π∑√å®–¢÷Èπ∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°„π‡«≈“À—«§Ë” ·≈–

®–μ°≈—∫¢Õ∫øÑ“∑“ß∑‘»μ–«—πμ°„π‡«≈“√ÿàß‡™â“

·√¡ 15 §Ë”

8

7

6

5

4

3
 2

1

·√¡ 11-12 §Ë”

·√¡ 7-8 §Ë”

·√¡ 3-4 §Ë”

¢÷Èπ 15 §Ë”

¢÷Èπ 11-12 §Ë”

¢÷Èπ 7-8 §Ë”

 ¢÷Èπ 3-4 §Ë”

· ßÕ“∑‘μ¬å

¥â“π∑‘»μ–«—πÕÕ°

¥â“π∑‘»μ–«—πμ°

¿“æ∑’Ë¡Õß‡ÀÁπ®“°‚≈°

«ß‚§®√¢Õß¥«ß®—π∑√å√Õ∫‚≈°
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‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“®“°√Ÿª®–æ∫«à“ °“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß¥«ß®—π∑√å®–À—π‡¢â“À“‚≈°¥â“π‡¥’¬«μ≈Õ¥°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

√Õ∫‚≈° §◊Õ‡¡◊ËÕ¥«ß®—π∑√åÀ¡ÿπ√Õ∫μ—«‡Õß‰¥â 1 √Õ∫ ¢≥–‡¥’¬«°—π°ÁÀ¡ÿπ√Õ∫‚≈°‰¥â 1 √Õ∫‡™àπ°—π ´÷Ëß„™â‡«≈“

ª√–¡“≥ 1 ‡¥◊Õπ

πÈ”¢÷Èπ·≈–πÈ”≈ß ‡ªìπª√“°Ø°“√≥å∏√√¡™“μ‘∑’Ë‡°‘¥®“°Õ‘∑∏‘æ≈¢Õß¥«ßÕ“∑‘μ¬å ¥«ß®—π∑√å ·≈–‚≈°¡’

·√ß¥÷ß¥Ÿ¥μàÕ°—π ∑”„Àâ√–¥—∫πÈ”∑–‡≈∫π‚≈°‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢÷Èπ·≈–≈ß«—π≈– 2 §√—Èß ‡π◊ËÕß®“°¥«ß®—π∑√åÕ¬Ÿà

„°≈â‚≈°¡“° ·√ß¥÷ß¥Ÿ¥¢Õß¥«ß®—π∑√å®÷ß¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ ‘Ëßμà“ßÊ ∫π‚≈°¡“°°«à“¥«ßÕ“∑‘μ¬å ‚¥¬æ◊Èπº‘«¢Õß‚≈°

ª√–°Õ∫¥â«¬ à«π∑’Ë‡ªìππÈ”¡“°°«à“¢Õß·¢Áß ∂â“æ‘®“√≥“·√ß¥÷ß¥Ÿ¥¢Õß¥«ß®—π∑√å∑’Ë°√–∑”μàÕ à«πμà“ßÊ ¢Õß‚≈°

¥â“π∑’ËÀ—π‡¢â“À“¥«ß®—π∑√å ·√ß¥÷ß¥Ÿ¥¢Õß¥«ß®—π∑√å®–¡’§à“¡“°°«à“¥â“π∑’ËÀ—πÕÕ°®“°¥«ß®—π∑√å ®÷ß∑”„ÀâπÈ”

∂Ÿ°¥÷ß‡¢â“À“¥«ß®—π∑√å æ◊Èπº‘«πÈ”®÷ß‚ªÉßæÕßÕÕ°¡“  à«π¥â“π¢Õß‚≈°∑’ËÀ—πÕÕ°®“°¥«ß®—π∑√å ¡’·√ß¥÷ß¥Ÿ¥¢Õß

¥«ß®—π∑√åπâÕ¬°«à“ ∑”„ÀâπÈ”∂Ÿ°¥÷ß¥Ÿ¥πâÕ¬°«à“ æ◊Èπº‘«πÈ”®÷ß‚ªÉßæÕßÕÕ°¡“¥â«¬‡™àπ°—π

πÈ”„π¡À“ ¡ÿ∑√¢÷Èπ·≈–≈ß§√∫Àπ÷Ëß√Õ∫„π§√÷Ëß«—π À√◊Õ„π 1 «—ππÈ”®–¢÷Èπ·≈–≈ß 2 §√—Èß ‡æ√“–§√—Èß·√°

πÈ”¢÷Èπ ‡¡◊ËÕ¡Õß‡ÀÁπ¥«ß®—π∑√åÕ¬Ÿà Ÿß ÿ¥∫π∑âÕßøÑ“ ·≈–§√—Èß∑’Ë Õß‡¡◊ËÕ‡«≈“ºà“π‰ªª√–¡“≥ 12 ™—Ë«‚¡ß 25 π“∑’

„π™à«ß‡«≈“√–À«à“ßπÈ”¢÷Èππ—Èπ ¥â“π∑’Ë‰¡à‰¥âÕ¬Ÿà„π·π«¥«ß®—π∑√å°—∫‚≈°πÈ”®–≈ß

„π«—π¢÷Èπ 15 §Ë”·≈–·√¡ 15 §Ë” ¥«ß®—π∑√å·≈–¥«ßÕ“∑‘μ¬å®–Õ¬Ÿà„π·π«‡¥’¬«°—π·≈â« àß·√ß¥÷ß¥Ÿ¥

¡“¬—ß‚≈°¡“°°«à“«—πÕ◊Ëπ ∑”„Àâ‡°‘¥πÈ”¢÷Èπ¡“°°«à“«—πÕ◊ËπÊ ‡√’¬°«à“ «—ππÈ”‡°‘¥ ·≈–„π«—ππ—Èπ‡¡◊ËÕ∂÷ß‡«≈“πÈ”≈ß

πÈ”°Á®–≈ß¡“°¥â«¬‡™àπ°—π  à«π«—π¢â“ß¢÷Èπ 7-8 §Ë”À√◊Õ·√¡ 7-8 §Ë” πÈ”®–¢÷Èπ·≈–≈ß‰¡à¡“° ‡√’¬°«à“ «—ππÈ”μ“¬

¥—ß√Ÿª

¥«ß®—π∑√å

¡À“ ¡ÿ∑√

·√ß¥÷ß¥Ÿ¥¢Õß¥«ß®—π∑√å

‚≈°

¥«ß®—π∑√å

·√ß¥÷ß¥Ÿ¥¢Õß¥«ß®—π∑√å

‚≈°

πÈ”≈ß

πÈ”¢÷Èπ

º≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ

·√ß¥÷ß¥Ÿ¥¢Õß¥«ß®—π∑√å

√Ÿª∑’Ë 7.8 °“√‡°‘¥πÈ”¢÷ÈππÈ”≈ß∫π‚≈°
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‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“®“°√Ÿª®–æ∫«à“ °“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß¥«ß®—π∑√å®–À—π‡¢â“À“‚≈°¥â“π‡¥’¬«μ≈Õ¥°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

√Õ∫‚≈° §◊Õ‡¡◊ËÕ¥«ß®—π∑√åÀ¡ÿπ√Õ∫μ—«‡Õß‰¥â 1 √Õ∫ ¢≥–‡¥’¬«°—π°ÁÀ¡ÿπ√Õ∫‚≈°‰¥â 1 √Õ∫‡™àπ°—π ´÷Ëß„™â‡«≈“

ª√–¡“≥ 1 ‡¥◊Õπ

πÈ”¢÷Èπ·≈–πÈ”≈ß ‡ªìπª√“°Ø°“√≥å∏√√¡™“μ‘∑’Ë‡°‘¥®“°Õ‘∑∏‘æ≈¢Õß¥«ßÕ“∑‘μ¬å ¥«ß®—π∑√å ·≈–‚≈°¡’

·√ß¥÷ß¥Ÿ¥μàÕ°—π ∑”„Àâ√–¥—∫πÈ”∑–‡≈∫π‚≈°‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢÷Èπ·≈–≈ß«—π≈– 2 §√—Èß ‡π◊ËÕß®“°¥«ß®—π∑√åÕ¬Ÿà

„°≈â‚≈°¡“° ·√ß¥÷ß¥Ÿ¥¢Õß¥«ß®—π∑√å®÷ß¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ ‘Ëßμà“ßÊ ∫π‚≈°¡“°°«à“¥«ßÕ“∑‘μ¬å ‚¥¬æ◊Èπº‘«¢Õß‚≈°

ª√–°Õ∫¥â«¬ à«π∑’Ë‡ªìππÈ”¡“°°«à“¢Õß·¢Áß ∂â“æ‘®“√≥“·√ß¥÷ß¥Ÿ¥¢Õß¥«ß®—π∑√å∑’Ë°√–∑”μàÕ à«πμà“ßÊ ¢Õß‚≈°

¥â“π∑’ËÀ—π‡¢â“À“¥«ß®—π∑√å ·√ß¥÷ß¥Ÿ¥¢Õß¥«ß®—π∑√å®–¡’§à“¡“°°«à“¥â“π∑’ËÀ—πÕÕ°®“°¥«ß®—π∑√å ®÷ß∑”„ÀâπÈ”

∂Ÿ°¥÷ß‡¢â“À“¥«ß®—π∑√å æ◊Èπº‘«πÈ”®÷ß‚ªÉßæÕßÕÕ°¡“  à«π¥â“π¢Õß‚≈°∑’ËÀ—πÕÕ°®“°¥«ß®—π∑√å ¡’·√ß¥÷ß¥Ÿ¥¢Õß

¥«ß®—π∑√åπâÕ¬°«à“ ∑”„ÀâπÈ”∂Ÿ°¥÷ß¥Ÿ¥πâÕ¬°«à“ æ◊Èπº‘«πÈ”®÷ß‚ªÉßæÕßÕÕ°¡“¥â«¬‡™àπ°—π

πÈ”„π¡À“ ¡ÿ∑√¢÷Èπ·≈–≈ß§√∫Àπ÷Ëß√Õ∫„π§√÷Ëß«—π À√◊Õ„π 1 «—ππÈ”®–¢÷Èπ·≈–≈ß 2 §√—Èß ‡æ√“–§√—Èß·√°

πÈ”¢÷Èπ ‡¡◊ËÕ¡Õß‡ÀÁπ¥«ß®—π∑√åÕ¬Ÿà Ÿß ÿ¥∫π∑âÕßøÑ“ ·≈–§√—Èß∑’Ë Õß‡¡◊ËÕ‡«≈“ºà“π‰ªª√–¡“≥ 12 ™—Ë«‚¡ß 25 π“∑’

„π™à«ß‡«≈“√–À«à“ßπÈ”¢÷Èππ—Èπ ¥â“π∑’Ë‰¡à‰¥âÕ¬Ÿà„π·π«¥«ß®—π∑√å°—∫‚≈°πÈ”®–≈ß

„π«—π¢÷Èπ 15 §Ë”·≈–·√¡ 15 §Ë” ¥«ß®—π∑√å·≈–¥«ßÕ“∑‘μ¬å®–Õ¬Ÿà„π·π«‡¥’¬«°—π·≈â« àß·√ß¥÷ß¥Ÿ¥

¡“¬—ß‚≈°¡“°°«à“«—πÕ◊Ëπ ∑”„Àâ‡°‘¥πÈ”¢÷Èπ¡“°°«à“«—πÕ◊ËπÊ ‡√’¬°«à“ «—ππÈ”‡°‘¥ ·≈–„π«—ππ—Èπ‡¡◊ËÕ∂÷ß‡«≈“πÈ”≈ß

πÈ”°Á®–≈ß¡“°¥â«¬‡™àπ°—π  à«π«—π¢â“ß¢÷Èπ 7-8 §Ë”À√◊Õ·√¡ 7-8 §Ë” πÈ”®–¢÷Èπ·≈–≈ß‰¡à¡“° ‡√’¬°«à“ «—ππÈ”μ“¬

¥—ß√Ÿª

¥«ß®—π∑√å

¡À“ ¡ÿ∑√

·√ß¥÷ß¥Ÿ¥¢Õß¥«ß®—π∑√å

‚≈°

¥«ß®—π∑√å

·√ß¥÷ß¥Ÿ¥¢Õß¥«ß®—π∑√å

‚≈°

πÈ”≈ß

πÈ”¢÷Èπ

º≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ

·√ß¥÷ß¥Ÿ¥¢Õß¥«ß®—π∑√å

√Ÿª∑’Ë 7.8 °“√‡°‘¥πÈ”¢÷ÈππÈ”≈ß∫π‚≈°
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πÈ”¢÷Èπ

¥«ßÕ“∑‘μ¬å

¥«ß®—π∑√å

πÈ”¢÷Èπ

πÈ”≈ß

πÈ”≈ß

·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈

1. Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁμ

2. Àπ—ß ◊Õ ‡Õ° “√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

3. ¢à“« “√®“° ◊ËÕμà“ßÊ ‡™àπ ‚∑√∑—»πå

«‘∑¬ÿ

√Ÿª∑’Ë 7.11 °“√‡°‘¥®—π∑√ÿª√“§“·≈– ÿ√‘¬ÿª√“§“

°‘®°√√¡∑’Ë 7.3  ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫πÈ”¢÷ÈππÈ”≈ß

§”™’È·®ß

1. „Àâπ—°‡√’¬π·∫àß°≈ÿà¡μ“¡§«“¡ π„®  ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫

¥«ß®—π∑√å®“°‡«ª‰´μåμà“ßÊ

2. ®¥∫—π∑÷°‡«≈“πÈ”¢÷Èπ·≈–πÈ”≈ß„π·μà≈–«—π‡ªìπ‡«≈“ 1  —ª¥“Àå

3. π—°‡√’¬ππ”‡ πÕÀπâ“ÀâÕß‡√’¬π‡ªìπß“π°≈ÿà¡

1.5  ÿ√‘¬ÿª√“§“·≈–®—π∑√ÿª√“§“

√Ÿª∑’Ë 7.9 °“√‡°‘¥«—ππÈ”‡°‘¥ πÈ”¢÷Èπ¡“°·≈–≈ß¡“°

πÈ”¢÷Èπ

¥«ßÕ“∑‘μ¬å

¥«ß®—π∑√å

πÈ”¢÷Èπ

πÈ”≈ßπÈ”≈ß

√Ÿª∑’Ë 7.10 °“√‡°‘¥«—ππÈ”μ“¬ πÈ”¢÷ÈππâÕ¬·≈–≈ßπâÕ¬

®—π∑√ÿª√“§“  ÿ√‘¬ÿª√“§“
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‡ß“¡◊¥
‡ß“¡—« à«ππÕ°

‡ß“¡—« à«π„π

¥«ßÕ“∑‘μ¬å

 ÿ√‘¬ÿª√“§“‡μÁ¡¥«ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ·≈–¡Õß‡ÀÁπ„πª√–‡∑»‰∑¬¡’À≈“¬§√—Èß ‡™àπ

- «—π∑’Ë 18  ‘ßÀ“§¡ æ.». 2411 ≥ μ”∫≈À«â“°Õ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–®Õ¡‡°≈â“‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ∑√ß∑”π“¬≈à«ßÀπâ“‡ªìπ‡«≈“ 2 ªï‡√’¬°«à“  ÿ√‘¬ÿª√“§“‡μÁ¡¥«ß∑’ËÀ«â“°Õ

 ÿ√‘¬ÿª√“§“ ·≈– ®—π∑√ÿª√“§“ ‡ªìπª√“°Ø°“√≥å∏√√¡™“μ‘∑’Ë‡°‘¥®“°¥«ß®—π∑√åÀ√◊Õ‚≈°∫—ß∑“ß‡¥‘π¢Õß

· ß®“°¥«ßÕ“∑‘μ¬å ∑”„Àâ‡°‘¥‡ß“ª√“°Ø∑’Ë ‚≈°À√◊Õ¥«ß®—π∑√å·≈â«·μà°√≥’ ´÷Ëß∑—Èß‚≈°·≈–¥«ß®—π∑√å‡ªìπ«—μ∂ÿ∑÷∫

· ß∑’Ë¡’¢π“¥‡≈Á°°«à“¥«ßÕ“∑‘μ¬å¡“° ¥—ßπ—Èπ ‡ß“¢Õß‚≈°À√◊Õ¢Õß¥«ß®—π∑√å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®÷ß¡’‡ß“¡◊¥≈—°…≥–‡ªìπ

°√«¬ª≈“¬·À≈¡ ·≈–‡ß“¡—«¡’≈—°…≥–‡ªìπ°√«¬∫“πÕÕ°‰ª„πÕ«°“» ¥—ß√Ÿª∑’Ë 7.12

°“√‡°‘¥ ÿ√‘¬ÿª√“§“  ®–‡°‘¥„π‡«≈“°≈“ß«—π μ√ß°—∫·√¡ 15 §Ë”À√◊Õ¢÷Èπ 1 §Ë” ‡¡◊ËÕ¥«ßÕ“∑‘μ¬å

¥«ß®—π∑√å ·≈–‚≈°‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¡“‡√’¬ßÕ¬Ÿà „π·π«‡ âπμ√ß‡¥’¬«°—π §π∑’ËÕ¬Ÿà „μâ‡ß“¡◊¥¢Õß¥«ß®—π∑√å®–‡ÀÁπ

¥«ß®—π∑√å∫—ß¥«ßÕ“∑‘μ¬å®π¡◊¥¡‘¥‡√’¬°«à“  ÿ√‘¬ÿª√“§“‡μÁ¡¥«ß ¢≥–∑’Ë§π∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„μâ‡ß“¡—«®–‡ÀÁπ¥«ßÕ“∑‘μ¬å

∂Ÿ°∫—ß‰¡àÀ¡¥‡√’¬°«à“  ÿ√‘¬ÿª√“§“∫“ß à«π ·≈–∂â“„π«—π∑’Ë‡°‘¥ ÿ√‘¬ÿª√“§“ ¥«ß®—π∑√åÕ¬ŸàÀà“ß®“°‚≈°¡“°°«à“ª°μ‘

®–∑”„Àâ‡ß“¡◊¥¢Õß¥«ß®—π∑√å∑Õ¥‰ª‰¡à∂÷ß‚≈° ·μà∂â“μàÕ‡ âπ¢Õ∫‡ß“¡◊¥ÕÕ°‰ª —¡º— º‘«‚≈°®–‡ªìπ‡¢μ‡ß“¡—« à«π„π

ºŸâ∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„μâ‡ß“¡—« à«ππ’È®–‡ÀÁπ ÿ√‘¬ÿª√“§“«ß·À«π ¥—ß√Ÿª∑’Ë 7.13

√Ÿª∑’Ë 7.12 ‡ß“¡◊¥·≈–‡ß“¡—«‚¥¬¥«ß®—π∑√åÀ√◊Õ‚≈°

√Ÿª∑’Ë 7.13  ÿ√‘¬ÿª√“§“ª√–‡¿∑μà“ßÊ ·≈–‡ß“¢Õß¥«ß®—π∑√å∑’Ë∑Õ¥¡“¬—ß‚≈°

‚≈°

 ÿ√‘¬ÿª√“§“∫“ß à«π

¥«ß®—π∑√å
‚≈°

 ÿ√‘¬ÿª√“§“«ß·À«π· ß®“°¥«ßÕ“∑‘μ¬å

¥«ß®—π∑√å
‚≈°§Õ‚√π“

 ÿ√‘¬ÿª√“§“‡μÁ¡¥«ß· ß®“°¥«ßÕ“∑‘μ¬å

¥«ß®—π∑√å

· ß®“°¥«ßÕ“∑‘μ¬å
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‡ß“¡◊¥
‡ß“¡—« à«ππÕ°

‡ß“¡—« à«π„π

¥«ßÕ“∑‘μ¬å

 ÿ√‘¬ÿª√“§“‡μÁ¡¥«ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ·≈–¡Õß‡ÀÁπ„πª√–‡∑»‰∑¬¡’À≈“¬§√—Èß ‡™àπ

- «—π∑’Ë 18  ‘ßÀ“§¡ æ.». 2411 ≥ μ”∫≈À«â“°Õ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–®Õ¡‡°≈â“‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ∑√ß∑”π“¬≈à«ßÀπâ“‡ªìπ‡«≈“ 2 ªï‡√’¬°«à“  ÿ√‘¬ÿª√“§“‡μÁ¡¥«ß∑’ËÀ«â“°Õ

 ÿ√‘¬ÿª√“§“ ·≈– ®—π∑√ÿª√“§“ ‡ªìπª√“°Ø°“√≥å∏√√¡™“μ‘∑’Ë‡°‘¥®“°¥«ß®—π∑√åÀ√◊Õ‚≈°∫—ß∑“ß‡¥‘π¢Õß

· ß®“°¥«ßÕ“∑‘μ¬å ∑”„Àâ‡°‘¥‡ß“ª√“°Ø∑’Ë ‚≈°À√◊Õ¥«ß®—π∑√å·≈â«·μà°√≥’ ´÷Ëß∑—Èß‚≈°·≈–¥«ß®—π∑√å‡ªìπ«—μ∂ÿ∑÷∫

· ß∑’Ë¡’¢π“¥‡≈Á°°«à“¥«ßÕ“∑‘μ¬å¡“° ¥—ßπ—Èπ ‡ß“¢Õß‚≈°À√◊Õ¢Õß¥«ß®—π∑√å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®÷ß¡’‡ß“¡◊¥≈—°…≥–‡ªìπ

°√«¬ª≈“¬·À≈¡ ·≈–‡ß“¡—«¡’≈—°…≥–‡ªìπ°√«¬∫“πÕÕ°‰ª„πÕ«°“» ¥—ß√Ÿª∑’Ë 7.12

°“√‡°‘¥ ÿ√‘¬ÿª√“§“  ®–‡°‘¥„π‡«≈“°≈“ß«—π μ√ß°—∫·√¡ 15 §Ë”À√◊Õ¢÷Èπ 1 §Ë” ‡¡◊ËÕ¥«ßÕ“∑‘μ¬å

¥«ß®—π∑√å ·≈–‚≈°‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¡“‡√’¬ßÕ¬Ÿà „π·π«‡ âπμ√ß‡¥’¬«°—π §π∑’ËÕ¬Ÿà „μâ‡ß“¡◊¥¢Õß¥«ß®—π∑√å®–‡ÀÁπ

¥«ß®—π∑√å∫—ß¥«ßÕ“∑‘μ¬å®π¡◊¥¡‘¥‡√’¬°«à“  ÿ√‘¬ÿª√“§“‡μÁ¡¥«ß ¢≥–∑’Ë§π∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„μâ‡ß“¡—«®–‡ÀÁπ¥«ßÕ“∑‘μ¬å

∂Ÿ°∫—ß‰¡àÀ¡¥‡√’¬°«à“  ÿ√‘¬ÿª√“§“∫“ß à«π ·≈–∂â“„π«—π∑’Ë‡°‘¥ ÿ√‘¬ÿª√“§“ ¥«ß®—π∑√åÕ¬ŸàÀà“ß®“°‚≈°¡“°°«à“ª°μ‘

®–∑”„Àâ‡ß“¡◊¥¢Õß¥«ß®—π∑√å∑Õ¥‰ª‰¡à∂÷ß‚≈° ·μà∂â“μàÕ‡ âπ¢Õ∫‡ß“¡◊¥ÕÕ°‰ª —¡º— º‘«‚≈°®–‡ªìπ‡¢μ‡ß“¡—« à«π„π

ºŸâ∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„μâ‡ß“¡—« à«ππ’È®–‡ÀÁπ ÿ√‘¬ÿª√“§“«ß·À«π ¥—ß√Ÿª∑’Ë 7.13

√Ÿª∑’Ë 7.12 ‡ß“¡◊¥·≈–‡ß“¡—«‚¥¬¥«ß®—π∑√åÀ√◊Õ‚≈°

√Ÿª∑’Ë 7.13  ÿ√‘¬ÿª√“§“ª√–‡¿∑μà“ßÊ ·≈–‡ß“¢Õß¥«ß®—π∑√å∑’Ë∑Õ¥¡“¬—ß‚≈°

‚≈°

 ÿ√‘¬ÿª√“§“∫“ß à«π

¥«ß®—π∑√å
‚≈°

 ÿ√‘¬ÿª√“§“«ß·À«π· ß®“°¥«ßÕ“∑‘μ¬å

¥«ß®—π∑√å
‚≈°§Õ‚√π“

 ÿ√‘¬ÿª√“§“‡μÁ¡¥«ß· ß®“°¥«ßÕ“∑‘μ¬å

¥«ß®—π∑√å

· ß®“°¥«ßÕ“∑‘μ¬å

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 245

- «—π∑’Ë 6 ‡¡…“¬π æ.». 2418

- «—π∑’Ë 9 æƒ…¿“§¡ æ.». 2472

- «—π∑’Ë 20 ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». 2498 ¡Õß‡ÀÁπ‰¥â„π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√

- «—π∑’Ë 24 μÿ≈“§¡ æ.». 2538 ¡Õß‡ÀÁπ‰¥â∑’ËÕ”‡¿Õ Ÿß‡π‘π ®—ßÀ«—¥π§√√“™ ’¡“

- «—π∑’Ë 11 ‡¡…“¬π æ.». 2613 §“¥«à“®–¡Õß‡ÀÁπ‰¥â∑’Ë®—ßÀ«—¥ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

 ÿ√‘¬ÿª√“§“‡μÁ¡¥«ß‡ªìπª√“°Ø°“√≥å∑’Ë¡’ª√–‚¬™πå„π°“√»÷°…“‡°’Ë¬«°—∫¥«ßÕ“∑‘μ¬å ‚¥¬‡©æ“–°“√

»÷°…“‡°’Ë¬«°—∫∫√√¬“°“»√Õ∫¥«ßÕ“∑‘μ¬å à«π∑’Ë‡√’¬°«à“ §Õ‚√π“ (corona)

°“√‡°‘¥®—π∑√ÿª√“§“ ®—π∑√ÿª√“§“‡°‘¥„π‡«≈“°≈“ß§◊π¢≥–∑’Ë‡ªìπ®—π∑√å‡æÁ≠ ‡¡◊ËÕ¥«ßÕ“∑‘μ¬å ‚≈°

·≈–¥«ß®—π∑√å‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¡“‡√’¬ßÕ¬Ÿà‡ªìπ·π«‡ âπμ√ß‡¥’¬«°—π ‚¥¬¥«ß®—π∑√å‡§≈◊ËÕπ∑’ËÕ¬Ÿàμ√ß¢â“¡°—∫¥«ßÕ“∑‘μ¬å

æÕ¥’·≈â«¡’‚≈°Õ¬Ÿàμ√ß°≈“ß ∂â“¥«ß®—π∑√åÕ¬Ÿà„π‡ß“¡◊¥∑—Èß¥«ß ¥«ß®—π∑√å®–¡◊¥ π‘∑‡√’¬°«à“ ®—π∑√ÿª√“§“‡μÁ¡¥«ß

∂â“¥«ß®—π∑√å‡¢â“‰ªÕ¬Ÿà„π‡ß“¡◊¥∫“ß à«π ‡√’¬°«à“ ®—π∑√ÿª√“§“∫“ß à«π ·≈–∂â“‡¢â“‰ªÕ¬Ÿà„π‡ß“¡—« ‡√’¬°«à“

®—π∑√ÿª√“§“„π‡ß“¡—« ´÷Ëß®– —ß‡°μ‰¥â¬“°‡æ√“–¥«ß®—π∑√å‰¡à¡◊¥ π‘∑

√Ÿª∑’Ë 7.14 °“√‡°‘¥®—π∑√ÿª√“§“‡μÁ¡¥«ß

√Ÿª∑’Ë 7.15 °“√‡°‘¥®—π∑√ÿª√“§“∫“ß à«π

√Ÿª∑’Ë 7.16 °“√‡°‘¥®—π∑√ÿª√“§“„π‡ß“¡—«

¥«ßÕ“∑‘μ¬å ‡ß“¡—« à«π„π

‡ß“¡—« à«ππÕ°

¥«ß®—π∑√å
‚≈°

‡ß“¡◊¥

¥«ßÕ“∑‘μ¬å
‡ß“¡—« à«π„π

‡ß“¡—« à«ππÕ°

¥«ß®—π∑√å
‚≈°

‡ß“¡◊¥

¥«ßÕ“∑‘μ¬å ‡ß“¡—« à«π„π

‡ß“¡—« à«ππÕ°

¥«ß®—π∑√å
‚≈°

‡ß“¡◊¥
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 à«πÀ“ß

‚§¡“‡¢â“„°≈â

¥«ßÕ“∑‘μ¬å
π‘«‡§≈’¬ 

‚§¡à“

  °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 2

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. ‡Àμÿ„¥®÷ß¡Õß‡ÀÁπ¥«ß®—π∑√å‡ªìπ‡ ’È¬«„π«—π¢â“ß¢÷Èπ·≈–«—π¢â“ß·√¡

2. §◊π∑’Ë¡Õß‰¡à‡ÀÁπ¥«ß®—π∑√å·≈–§◊π®—π∑√å‡æÁ≠μ√ß°—∫ªØ‘∑‘π®—π∑√§μ‘«—π„¥

3. °“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß¥«ß®—π∑√å√Õ∫μ—«‡Õß √Õ∫‚≈° ·≈–√Õ∫¥«ßÕ“∑‘μ¬å„™â‡«≈“μà“ß°—πÕ¬à“ß‰√

4. πÈ”¢÷Èπ·≈–πÈ”≈ß‡ªìπª√“°Ø°“√≥å∑’Ë‡°‘¥®“° “‡Àμÿ„¥

5. ®ß«“¥√Ÿªª√–°Õ∫°“√Õ∏‘∫“¬«—ππÈ”‡°‘¥·≈–«—ππÈ”μ“¬

6.  ÿ√‘¬ÿª√“§“·≈–®—π∑√ÿª√“§“‡ªìπª√“°Ø°“√≥å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‰¥âÕ¬à“ß‰√

7. ®ß«“¥√Ÿª°“√‡°‘¥ ÿ√‘¬ÿª√“§“·∫∫‡μÁ¡¥«ß ·∫∫«ß·À«π ·≈– ÿ√‘¬ÿª√“§“∫“ß à«π æ√âÕ¡∑—Èß∫Õ°§«“¡

·μ°μà“ß¢Õß≈—°…≥–¢Õß¥«ßÕ“∑‘μ¬å

8. ®ß«“¥√Ÿª°“√‡°‘¥®—π∑√ÿª√“§“‡μÁ¡¥«ß

9. ®ß∫Õ°¢âÕ‡À¡◊Õπ·≈–¢âÕ·μ°μà“ß¢Õß ÿ√‘¬ÿª√“§“·≈–®—π∑√ÿª√“§“

10. ¥«ßÕ“∑‘μ¬å·≈–¥«ß®—π∑√å¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ‚≈°Õ¬à“ß‰√

1.6 ¥“«À“ß

¥“«À“ß (comet) ‡ªìπ«—μ∂ÿ∑âÕßøÑà“∑’Ëª√–°Õ∫¥â«¬ “√‚¡‡≈°ÿ≈‡∫“ ‡™àπ πÈ” ·Õ¡‚¡‡π’¬ ¡’‡∑π ΩÿÉπ≈–ÕÕß

·≈– ‘ËßÕ◊ËπÊ √«¡μ—«°—π‡ªìπ°âÕπ ‚¥¬¡’°âÕππÈ”·¢Áß∑’Ëª√–°Õ∫‰ª¥â«¬ “√À≈“¬™π‘¥‡ªìπ·°π°≈“ß (nucleus) ¥“«À“ß

‡ªìπ«—μ∂ÿø“°øÑ“∑’Ë‰¡à¡’· ß «à“ß„πμ—«‡Õß ‡¡◊ËÕ‚§®√‡¢â“¡“„°≈â¥«ßÕ“∑‘μ¬å §«“¡√âÕπ®“°¥«ßÕ“∑‘μ¬å®–∑”„Àâ

Õß§åª√–°Õ∫μà“ßÊ ¢Õß¥“«À“ß‡°‘¥°“√√–‡À‘¥‡ªìπ·°ä ÀàÕÀÿâ¡·°π°≈“ß ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫Õ‘∑∏‘æ≈®“°√—ß ’·≈–≈¡ ÿ√‘¬–

´÷Ëß‡ªìπÕπÿ¿“§∑’Ë¡’ª√–®ÿ‰øøÑ“·ºàÕÕ°¡“®“°¥«ßÕ“∑‘μ¬å ∑”„Àâ·°ä ∑’ËÀàÕÀÿâ¡Õ¬Ÿà –∑âÕπ· ßÕ“∑‘μ¬å  à«π∑’Ë «à“ß

¡“°∑’Ë ÿ¥¢Õß¥“«À“ß§◊Õ à«πÀ—« ∑’Ëª√–°Õ∫‰ª¥â«¬ à«π∑’Ë‡ªìππ‘«‡§≈’¬ ·≈– à«π∑’Ë‡√’¬°«à“ ‚§¡à“ (coma) ≈¡

 ÿ√‘¬–∑”„Àâ·°ä ·≈–ΩÿÉπ≈–ÕÕßæÿàß‰ª„π∑‘»∑“ßμ√ß¢â“¡°—∫¥«ßÕ“∑‘μ¬å·≈–¡Õß‡ÀÁπ‡ªìπ à«πÀ“ß (tail) ¥“«À“ß

∫“ß¥«ß¡’«ß‚§®√√Õ∫¥«ßÕ“∑‘μ¬å‡ªìπ«ß√’·§∫ ¥—ß√Ÿª

√Ÿª∑’Ë 7.17  à«πª√–°Õ∫À≈—°¢Õß¥“«À“ß
‰¥â·°à π‘«‡§≈’¬  ‚§¡à“ ·≈– à«πÀ“ß

√Ÿª∑’Ë 7.18 «ß‚§®√¢Õß¥“«À“ß√Õ∫¥«ßÕ“∑‘μ¬å

«ß‚§®√¢Õß¥“«À“ß

¥«ßÕ“∑‘μ¬å
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 à«πÀ“ß

‚§¡“‡¢â“„°≈â

¥«ßÕ“∑‘μ¬å
π‘«‡§≈’¬ 

‚§¡à“

  °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 2

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. ‡Àμÿ„¥®÷ß¡Õß‡ÀÁπ¥«ß®—π∑√å‡ªìπ‡ ’È¬«„π«—π¢â“ß¢÷Èπ·≈–«—π¢â“ß·√¡

2. §◊π∑’Ë¡Õß‰¡à‡ÀÁπ¥«ß®—π∑√å·≈–§◊π®—π∑√å‡æÁ≠μ√ß°—∫ªØ‘∑‘π®—π∑√§μ‘«—π„¥

3. °“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß¥«ß®—π∑√å√Õ∫μ—«‡Õß √Õ∫‚≈° ·≈–√Õ∫¥«ßÕ“∑‘μ¬å„™â‡«≈“μà“ß°—πÕ¬à“ß‰√

4. πÈ”¢÷Èπ·≈–πÈ”≈ß‡ªìπª√“°Ø°“√≥å∑’Ë‡°‘¥®“° “‡Àμÿ„¥

5. ®ß«“¥√Ÿªª√–°Õ∫°“√Õ∏‘∫“¬«—ππÈ”‡°‘¥·≈–«—ππÈ”μ“¬

6.  ÿ√‘¬ÿª√“§“·≈–®—π∑√ÿª√“§“‡ªìπª√“°Ø°“√≥å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‰¥âÕ¬à“ß‰√

7. ®ß«“¥√Ÿª°“√‡°‘¥ ÿ√‘¬ÿª√“§“·∫∫‡μÁ¡¥«ß ·∫∫«ß·À«π ·≈– ÿ√‘¬ÿª√“§“∫“ß à«π æ√âÕ¡∑—Èß∫Õ°§«“¡

·μ°μà“ß¢Õß≈—°…≥–¢Õß¥«ßÕ“∑‘μ¬å

8. ®ß«“¥√Ÿª°“√‡°‘¥®—π∑√ÿª√“§“‡μÁ¡¥«ß

9. ®ß∫Õ°¢âÕ‡À¡◊Õπ·≈–¢âÕ·μ°μà“ß¢Õß ÿ√‘¬ÿª√“§“·≈–®—π∑√ÿª√“§“

10. ¥«ßÕ“∑‘μ¬å·≈–¥«ß®—π∑√å¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ‚≈°Õ¬à“ß‰√

1.6 ¥“«À“ß

¥“«À“ß (comet) ‡ªìπ«—μ∂ÿ∑âÕßøÑà“∑’Ëª√–°Õ∫¥â«¬ “√‚¡‡≈°ÿ≈‡∫“ ‡™àπ πÈ” ·Õ¡‚¡‡π’¬ ¡’‡∑π ΩÿÉπ≈–ÕÕß

·≈– ‘ËßÕ◊ËπÊ √«¡μ—«°—π‡ªìπ°âÕπ ‚¥¬¡’°âÕππÈ”·¢Áß∑’Ëª√–°Õ∫‰ª¥â«¬ “√À≈“¬™π‘¥‡ªìπ·°π°≈“ß (nucleus) ¥“«À“ß

‡ªìπ«—μ∂ÿø“°øÑ“∑’Ë‰¡à¡’· ß «à“ß„πμ—«‡Õß ‡¡◊ËÕ‚§®√‡¢â“¡“„°≈â¥«ßÕ“∑‘μ¬å §«“¡√âÕπ®“°¥«ßÕ“∑‘μ¬å®–∑”„Àâ

Õß§åª√–°Õ∫μà“ßÊ ¢Õß¥“«À“ß‡°‘¥°“√√–‡À‘¥‡ªìπ·°ä ÀàÕÀÿâ¡·°π°≈“ß ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫Õ‘∑∏‘æ≈®“°√—ß ’·≈–≈¡ ÿ√‘¬–

´÷Ëß‡ªìπÕπÿ¿“§∑’Ë¡’ª√–®ÿ‰øøÑ“·ºàÕÕ°¡“®“°¥«ßÕ“∑‘μ¬å ∑”„Àâ·°ä ∑’ËÀàÕÀÿâ¡Õ¬Ÿà –∑âÕπ· ßÕ“∑‘μ¬å  à«π∑’Ë «à“ß

¡“°∑’Ë ÿ¥¢Õß¥“«À“ß§◊Õ à«πÀ—« ∑’Ëª√–°Õ∫‰ª¥â«¬ à«π∑’Ë‡ªìππ‘«‡§≈’¬ ·≈– à«π∑’Ë‡√’¬°«à“ ‚§¡à“ (coma) ≈¡

 ÿ√‘¬–∑”„Àâ·°ä ·≈–ΩÿÉπ≈–ÕÕßæÿàß‰ª„π∑‘»∑“ßμ√ß¢â“¡°—∫¥«ßÕ“∑‘μ¬å·≈–¡Õß‡ÀÁπ‡ªìπ à«πÀ“ß (tail) ¥“«À“ß

∫“ß¥«ß¡’«ß‚§®√√Õ∫¥«ßÕ“∑‘μ¬å‡ªìπ«ß√’·§∫ ¥—ß√Ÿª

√Ÿª∑’Ë 7.17  à«πª√–°Õ∫À≈—°¢Õß¥“«À“ß
‰¥â·°à π‘«‡§≈’¬  ‚§¡à“ ·≈– à«πÀ“ß

√Ÿª∑’Ë 7.18 «ß‚§®√¢Õß¥“«À“ß√Õ∫¥«ßÕ“∑‘μ¬å

«ß‚§®√¢Õß¥“«À“ß

¥«ßÕ“∑‘μ¬å
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¥“«À“ß∑’Ë‚§®√√Õ∫¥«ßÕ“∑‘μ¬å·≈– “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ‰¥â¥â«¬μ“‡ª≈à“®“°‚≈°¡’À≈“¬¥«ß ‡™àπ ¥“«À“ß

‡Œ≈-∫Õææå ¥“«À“ß‡Œ’¬°Ÿμ“‡°– ¥“«À“ß·Œ≈≈’¬å ¥“«À“ß‡« μå

√Ÿª∑’Ë 7.21 ¥“«À“ß·Œ≈≈’¬å

√Ÿª∑’Ë 7.20 ¥“«À“ß‡Œ’¬°Ÿμ“‡°–√Ÿª∑’Ë 7.19 ¥“«À“ß‡Œ≈-∫Õææå

‡¢â“„°≈â‚≈°‡¡◊ËÕ
æ.». 2540

 ¥“«À“ß‡Œ≈-∫Õææå
(Hale-Bopp)

‡¢â“„°≈â‚≈°‡¡◊ËÕ
æ.». 2539

¥“«À“ß‡Œ’¬°Ÿμ“‡°–
(Hyagutake)

‡¢â“„°≈â‚≈°‡¡◊ËÕ
æ.». 2519

¥“«À“ß‡« μå (West)

„°≈â‚≈°Õ’°§√—Èß æ.». 2604 ‡¢â“„°≈â‚≈°‡¡◊ËÕ
æ.». 2508

¥“«À“ßÕ‘‡§¬“-‡´°‘
(Ikeya-Seki)‡¢â“„°≈â‚≈°‡¡◊ËÕ

æ.». 2529

‡¢â“„°≈â‚≈°∑ÿ° 76 ªï

¥“«À“ß∑’Ë‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‡¢â“„°≈â‚≈°·≈–¡Õß‡ÀÁπ¥â«¬μ“‡ª≈à“¡’À≈“¬¥«ß ¥—ß·ºπº—ßμàÕ‰ªπ’È

 ¥“«À“ß·Œ≈≈’¬å
(Halley’s comet)

¥“«À“ß∑’Ë‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

‡¢â“„°≈â‚≈°

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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1.7 Õÿ°°“∫“μ

Õÿ°°“∫“μ (meteorite)  ‡ªìπ«—μ∂ÿ∑’Ë¡’ ∂“π–‡ªìπ¢Õß·¢Áß À√◊Õ‡»…¢Õß¥“«À“ß À√◊Õ‡»…À‘π·≈–‚≈À–

∑’Ë¡’¢π“¥‡≈Á° ‡¡◊ËÕÕ¬Ÿà„πÕ«°“»‡√’¬°«à“  –‡°Á¥¥“« (meteoroid) ·≈–‡¡◊ËÕ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‡¢â“¡“„°≈â‚≈°®–∂Ÿ°·√ß‚πâ¡

∂à«ß¢Õß‚≈°¥÷ß¥Ÿ¥ºà“π‡¢â“¡“„π∫√√¬“°“»·≈â«‡°‘¥°“√≈ÿ°‰À¡â ª√“°Ø‡ªìπ‡ âπ· ß «à“ß„π∑âÕßøÑ“‡√’¬°«à“

¥“«μ°À√◊Õº’æÿàß‰μâ (meteor) ´÷Ëß‡ªìπª√“°Ø°“√≥å∑’Ë¡Õß‡ÀÁπ‡ªìπ· ß«Ÿ∫«“∫∫π∑âÕßøÑ“„π‡«≈“°≈“ß§◊π ∂â“«—μ∂ÿ

‡À≈à“π’È¡’®”π«π¡“°Õ“®‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‡ªìπ°≈ÿà¡§≈â“¬°—∫Ωπμ°‡√’¬°«à“ Ωπ¥“«μ° (meteor shower)

Õÿ°°“∫“μ à«π„À≠à®–∂Ÿ°‡º“‰À¡â®πÀ¡¥ ‘Èπ¢≥–‡§≈◊ËÕπ∑’Ëºà“π™—Èπ∫√√¬“°“» ·μà∫“ß§√—ÈßÕ“®¡’™‘Èπ à«π

¢Õß·¢Áßμ°≈ß¡“∂÷ßæ◊Èπº‘«‚≈° ∂â“Õÿ°°“∫“μ¡’¢π“¥„À≠à¡“°®–∑”„Àâ‡°‘¥À≈ÿ¡Õÿ°°“∫“μ¢π“¥„À≠à‰¥â

  °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 3

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. ¥“«À“ßμà“ß®“°¥“«‡§√“–ÀåπâÕ¬Õ¬à“ß‰√

2. ®ß∫Õ°§«“¡·μ°μà“ß¢ÕßÕÿ°°“∫“μ°—∫¥“«‡§√“–ÀåπâÕ¬

3. ®ß‡¢’¬π¢âÕ‡À¡◊Õπ·≈–¢âÕ·μ°μà“ß¢Õß¥“«μ° Ωπ¥“«μ° ·≈–Õÿ°°“∫“μ

√Ÿª∑’Ë 7.22 Ωπ¥“«μ°°≈ÿà¡¥“« ‘ß‚μ √Ÿª∑’Ë 7.23 Õÿ°°“∫“μª√–‡¿∑‡À≈Á°

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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1.7 Õÿ°°“∫“μ

Õÿ°°“∫“μ (meteorite)  ‡ªìπ«—μ∂ÿ∑’Ë¡’ ∂“π–‡ªìπ¢Õß·¢Áß À√◊Õ‡»…¢Õß¥“«À“ß À√◊Õ‡»…À‘π·≈–‚≈À–

∑’Ë¡’¢π“¥‡≈Á° ‡¡◊ËÕÕ¬Ÿà„πÕ«°“»‡√’¬°«à“  –‡°Á¥¥“« (meteoroid) ·≈–‡¡◊ËÕ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‡¢â“¡“„°≈â‚≈°®–∂Ÿ°·√ß‚πâ¡

∂à«ß¢Õß‚≈°¥÷ß¥Ÿ¥ºà“π‡¢â“¡“„π∫√√¬“°“»·≈â«‡°‘¥°“√≈ÿ°‰À¡â ª√“°Ø‡ªìπ‡ âπ· ß «à“ß„π∑âÕßøÑ“‡√’¬°«à“

¥“«μ°À√◊Õº’æÿàß‰μâ (meteor) ´÷Ëß‡ªìπª√“°Ø°“√≥å∑’Ë¡Õß‡ÀÁπ‡ªìπ· ß«Ÿ∫«“∫∫π∑âÕßøÑ“„π‡«≈“°≈“ß§◊π ∂â“«—μ∂ÿ

‡À≈à“π’È¡’®”π«π¡“°Õ“®‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‡ªìπ°≈ÿà¡§≈â“¬°—∫Ωπμ°‡√’¬°«à“ Ωπ¥“«μ° (meteor shower)

Õÿ°°“∫“μ à«π„À≠à®–∂Ÿ°‡º“‰À¡â®πÀ¡¥ ‘Èπ¢≥–‡§≈◊ËÕπ∑’Ëºà“π™—Èπ∫√√¬“°“» ·μà∫“ß§√—ÈßÕ“®¡’™‘Èπ à«π

¢Õß·¢Áßμ°≈ß¡“∂÷ßæ◊Èπº‘«‚≈° ∂â“Õÿ°°“∫“μ¡’¢π“¥„À≠à¡“°®–∑”„Àâ‡°‘¥À≈ÿ¡Õÿ°°“∫“μ¢π“¥„À≠à‰¥â

  °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 3

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. ¥“«À“ßμà“ß®“°¥“«‡§√“–ÀåπâÕ¬Õ¬à“ß‰√

2. ®ß∫Õ°§«“¡·μ°μà“ß¢ÕßÕÿ°°“∫“μ°—∫¥“«‡§√“–ÀåπâÕ¬

3. ®ß‡¢’¬π¢âÕ‡À¡◊Õπ·≈–¢âÕ·μ°μà“ß¢Õß¥“«μ° Ωπ¥“«μ° ·≈–Õÿ°°“∫“μ

√Ÿª∑’Ë 7.22 Ωπ¥“«μ°°≈ÿà¡¥“« ‘ß‚μ √Ÿª∑’Ë 7.23 Õÿ°°“∫“μª√–‡¿∑‡À≈Á°
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2. ¥“«ƒ°…å

¥“«∑’Ë¡Õß‡ÀÁπ¥â«¬μ“‡ª≈à“∫π∑âÕßøÑ“ à«π„À≠à‡ªìπ¥“«ƒ°…å (star) ¥«ßÕ“∑‘μ¬å‡ªìπ¥“«ƒ°…å∑’ËÕ¬Ÿà„°≈â‚≈°

¡“°∑’Ë ÿ¥  à«π¥“«¥«ßÕ◊ËπÊ Õ¬Ÿà ‰°≈®“°‚≈°¡“° · ß®“°¥«ß¥“«∑’Ë¡Õß‡ÀÁππ—Èπ„™â‡«≈“‡¥‘π∑“ßÀ≈“¬ªï®÷ß

®–¡“∂÷ß‚≈° ®“°°“√»÷°…“¢Õßπ—°¥“√“»“ μ√åæ∫«à“ · ß®“°¥“«æ√ÁÕ°´‘¡“ ‡´π®Ÿ√’ ÷́Ëß‡ªìπ¥“«ƒ°…å∑’ËÕ¬Ÿà „°≈â

¥«ßÕ“∑‘μ¬å∑’Ë ÿ¥π—Èπ · ßμâÕß„™â‡«≈“ª√–¡“≥ 4.23 ªï®÷ß®–‡¥‘π∑“ß∂÷ß‚≈° ¥—ßπ—Èπ ·¡â¥“«®–‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ·μà°Á

‡À¡◊Õπª√“°ØÕ¬Ÿàª√–®”∑’Ëμ≈Õ¥™’«‘μ¢Õß§π‡√“ ‡π◊ËÕß®“°¥“«‡À≈à“π—ÈπÕ¬Ÿà ‰°≈®“°‚≈°¡“°

¥“«ƒ°…å ‡°‘¥®“°°≈ÿà¡·°ä  ‡™àπ ·°ä ‰Œ‚¥√‡®π ·°ä Œ’‡≈’¬¡ À≈Õ¡√«¡°—π·≈â«ª≈àÕ¬æ≈—ßß“πÕÕ°¡“

Õ¬à“ß¡À“»“≈ ¥“«ƒ°…å®÷ß‡ªìπ¥“«∑’Ë¡’æ≈—ßß“π„πμ—«‡Õß ¥—ß‡™àπ¥«ßÕ“∑‘μ¬å´÷Ëß‡ªìπ·À≈àßæ≈—ßß“π∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥

¢Õß‚≈°·≈– ‘Ëß¡’™’«‘μ∫π‚≈° ¥“«∑—ÈßÀ≈“¬¡’¢π“¥ Õ“¬ÿ ·≈–Õÿ≥À¿Ÿ¡‘æ◊Èπº‘«μà“ßÊ °—π ®÷ß∑”„Àâ‡√“¡Õß‡ÀÁπ ’

¢Õß¥“«·μ°μà“ß°—π

√Ÿª∑’Ë 7.24 ¥“«ƒ°…å∫π∑âÕßøÑ“

√Ÿª∑’Ë 7.25 ¥«ßÕ“∑‘μ¬å∑’Ë‡ªìπ·À≈àßæ≈—ßß“π∑’Ë ”§—≠¢Õß‚≈°

1.	ครูทบทวนบทเรียนเร่ืองดาวฤกษ์และ						

ดาวเคราะห์

2.	ครูซักถามนักเรียน

 ค�ำถำม : 

	 -	 ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์แตกต่างกัน

อย่างไร

	 -		ดาวดวงใดบ้างที่จัดเป็นดาวฤกษ์

	 -		นอกจากดาวฤกษ์ทีน่กัเรียนยกตัวอย่างจะ

มดีาวฤกษ์ดวงอืน่อกีหรอืไม่	เพราะเหตใุด

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

	 1.	 ดาวฤกษ์

	 2.	 กลุ่มดาวจักรราศี

	 3.	 สุริยวิถี

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	249-252

2.	ครูอธิบายลักษณะของดาวฤกษ์	 (สี	 ความ

ร้อน	อายุ	และอุณหภูมิ)

3.	ครูเปิดวีดิโอเกี่ยวกับกลุ่มดาวจักรราศีให้

นักเรียนดูและอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ

เคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์

4.	ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนตามราศีเกิด	 เพื่อให้

ศึกษาเกี่ยวกับกลุ ่มดาวตามจักรราศีเกิด	

แล้วน�าเสนอหน้าชั้นเรียน

5.	ครูแนะน�ากลุ่มดาวฤกษ์ส�าคัญ	 เช่น	 กลุ่ม

ดาวจระเข้	 กลุ่มดาวนายพราน	 รวมทั้งการ

ใช้ประโยชน์จากดาวฤกษ์

6.	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย

 ค�ำถำมประกอบกำรอภิปรำย :

	 -		กลุม่ดาวต่างๆ	ถกูก�าหนดชือ่ข้ึนได้อย่างไร

	 -		กลุ่มดาวฤกษ์ต่างๆ	มีประโยชน์อะไรบ้าง

	 -		กลุม่ดาวฤกษ์ต่างๆ	อยูใ่นระบบสริุยะเดยีว

กับโลกของเราหรือไม่	และกลุม่ดาวแต่ละ

กลุ่มอยู่ในระบบเดียวกันหรือไม่	อย่างไร

7.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นกัเรยีนหาความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัดาวฤกษ์	

กลุ่มดาวจักรราศี	 และกลุ่มดาวฤกษ์อื่นๆ	 จาก	

www.youtube.com	หรอื	search	engine	ต่างๆ	

เพื่อใช้ร่วมกับการน�าเสนอ

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ครูแบ่งกลุม่นักเรียน	กลุม่ละ	5-8	คน	เพือ่จดัท�า

ป้ายไฟเป็นรปูตามกลุม่ดาวฤกษ์ทีน่กัเรยีนสนใจ 

พร้อมทั้งมีรายละเอียดของกลุ่มดาวติดอยู่ที่

ป้ายไฟด้วย

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I
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2.1 °≈ÿà¡¥“«®—°√√“»’

°≈ÿà¡¥“«®—°√√“»’  ‡ªìπ°≈ÿà¡¥“«ƒ°…å 12 °≈ÿà¡∑’Ë‡ÀÁπª√“°Ø∫π‚≈° ‡¡◊ËÕ‚≈°‡§≈◊ËÕπ∑’Ë√Õ∫¥«ßÕ“∑‘μ¬å

√Õ∫≈– 12 ‡¥◊Õπ ºŸâ —ß‡°μ®“°‚≈°®÷ß¡Õß‡ÀÁπ§≈â“¬°—∫«à“¥«ßÕ“∑‘μ¬å‡§≈◊ËÕπ∑’Ëºà“π°≈ÿà¡¥“«®—°√√“»’ 12 °≈ÿà¡

„π‡«≈“ 12 ‡¥◊Õπ ´÷Ëß‡ âπ∑“ß‡¥‘π¢Õß¥«ßÕ“∑‘μ¬åπ’È‡√’¬°«à“  ÿ√‘¬«‘∂’

¥“«μà“ßÊ ∑’Ë‡√“¡Õß‡ÀÁπ∫π∑âÕßøÑ“‡«≈“°≈“ß§◊ππ—Èπ ∫“ß§√—Èß¥Ÿ§≈â“¬°—∫«à“¥“«‡À≈à“π—ÈπÕ¬Ÿà„°≈âÊ °—π

·μà„π§«“¡‡ªìπ®√‘ß¥“«μà“ßÊ π—ÈπÕ¬ŸàÀà“ß‰°≈°—π¡“° ‡™àπ ¥“«Õ—≈π‘∑“¥·≈–¥“«Õ—≈π‘≈—¡ „π°≈ÿà¡¥“«

π“¬æ√“π∑’ËÕ¬Ÿà∫√‘‡«≥‡¢Á¡¢—¥π“¬æ√“ππ—Èπ ‡¡◊ËÕ¥Ÿ®“°‚≈°®–‡ÀÁπ¥“«∑—Èß ÕßÕ¬Ÿà„°≈â°—π ·μà√–¬–Àà“ß®√‘ßÊ

¢Õß¥“«∑—Èß Õß¥«ßπ—Èπ‰°≈°—π¡“°°«à“ 10-20 ªï· ß

¥—ßπ—Èπ √–¬–Àà“ß¢Õß¥“«·μà≈–¥«ß∑’ËÕ¬Ÿà∫πø“°øÑ“∑’Ë‡√“¡Õß‡ÀÁπ®÷ß‰¡à„™à√–¬–Àà“ß∑’Ë·∑â®√‘ß ´÷Ëß«‘∏’

°“√À“√–¬–Àà“ß¢Õß¥“«·μà≈–¥«ßπ’È®– “¡“√∂»÷°…“‰¥â®“°«‘™“¥“√“»“ μ√å„π¢—Èπ ŸßμàÕ‰ª

√Ÿª∑’Ë 7.26 °≈ÿà¡¥“«®—°√√“»’

°≈ÿà¡¥“«§π
·∫°À¡âÕ

(Aquarius)

°≈ÿà¡¥“«ª≈“
(Pisces)

°≈ÿà¡¥“«·°–
(Aries)

°≈ÿà¡¥“««—«
(Taurus)

°≈ÿà¡¥“«§π§Ÿà
(Gemini)

°≈ÿà¡¥“«ªŸ
(Cancer)

°≈ÿà¡¥“« ‘ß‚μ
(Leo)

°≈ÿà¡¥“«§—π™—Ëß
(Libra)

°≈ÿà¡¥“«
·¡ßªÉÕß
(Scorpio)

°≈ÿà¡¥“«
§π¬‘ß∏πŸ

(Sagittarius)

°≈ÿà¡¥“«
·æ–∑–‡≈

(Capricorn)

°≈ÿà¡¥“«®—°√√“»’ 12 °≈ÿà¡

°≈ÿà¡¥“«À≠‘ß
æ√À¡®“√’

(Virgo)
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2.1 °≈ÿà¡¥“«®—°√√“»’

°≈ÿà¡¥“«®—°√√“»’  ‡ªìπ°≈ÿà¡¥“«ƒ°…å 12 °≈ÿà¡∑’Ë‡ÀÁπª√“°Ø∫π‚≈° ‡¡◊ËÕ‚≈°‡§≈◊ËÕπ∑’Ë√Õ∫¥«ßÕ“∑‘μ¬å

√Õ∫≈– 12 ‡¥◊Õπ ºŸâ —ß‡°μ®“°‚≈°®÷ß¡Õß‡ÀÁπ§≈â“¬°—∫«à“¥«ßÕ“∑‘μ¬å‡§≈◊ËÕπ∑’Ëºà“π°≈ÿà¡¥“«®—°√√“»’ 12 °≈ÿà¡

„π‡«≈“ 12 ‡¥◊Õπ ´÷Ëß‡ âπ∑“ß‡¥‘π¢Õß¥«ßÕ“∑‘μ¬åπ’È‡√’¬°«à“  ÿ√‘¬«‘∂’

¥“«μà“ßÊ ∑’Ë‡√“¡Õß‡ÀÁπ∫π∑âÕßøÑ“‡«≈“°≈“ß§◊ππ—Èπ ∫“ß§√—Èß¥Ÿ§≈â“¬°—∫«à“¥“«‡À≈à“π—ÈπÕ¬Ÿà„°≈âÊ °—π

·μà„π§«“¡‡ªìπ®√‘ß¥“«μà“ßÊ π—ÈπÕ¬ŸàÀà“ß‰°≈°—π¡“° ‡™àπ ¥“«Õ—≈π‘∑“¥·≈–¥“«Õ—≈π‘≈—¡ „π°≈ÿà¡¥“«

π“¬æ√“π∑’ËÕ¬Ÿà∫√‘‡«≥‡¢Á¡¢—¥π“¬æ√“ππ—Èπ ‡¡◊ËÕ¥Ÿ®“°‚≈°®–‡ÀÁπ¥“«∑—Èß ÕßÕ¬Ÿà„°≈â°—π ·μà√–¬–Àà“ß®√‘ßÊ

¢Õß¥“«∑—Èß Õß¥«ßπ—Èπ‰°≈°—π¡“°°«à“ 10-20 ªï· ß

¥—ßπ—Èπ √–¬–Àà“ß¢Õß¥“«·μà≈–¥«ß∑’ËÕ¬Ÿà∫πø“°øÑ“∑’Ë‡√“¡Õß‡ÀÁπ®÷ß‰¡à„™à√–¬–Àà“ß∑’Ë·∑â®√‘ß ´÷Ëß«‘∏’

°“√À“√–¬–Àà“ß¢Õß¥“«·μà≈–¥«ßπ’È®– “¡“√∂»÷°…“‰¥â®“°«‘™“¥“√“»“ μ√å„π¢—Èπ ŸßμàÕ‰ª

√Ÿª∑’Ë 7.26 °≈ÿà¡¥“«®—°√√“»’

°≈ÿà¡¥“«§π
·∫°À¡âÕ

(Aquarius)

°≈ÿà¡¥“«ª≈“
(Pisces)

°≈ÿà¡¥“«·°–
(Aries)

°≈ÿà¡¥“««—«
(Taurus)

°≈ÿà¡¥“«§π§Ÿà
(Gemini)

°≈ÿà¡¥“«ªŸ
(Cancer)

°≈ÿà¡¥“« ‘ß‚μ
(Leo)

°≈ÿà¡¥“«§—π™—Ëß
(Libra)

°≈ÿà¡¥“«
·¡ßªÉÕß
(Scorpio)

°≈ÿà¡¥“«
§π¬‘ß∏πŸ

(Sagittarius)

°≈ÿà¡¥“«
·æ–∑–‡≈

(Capricorn)

°≈ÿà¡¥“«®—°√√“»’ 12 °≈ÿà¡

°≈ÿà¡¥“«À≠‘ß
æ√À¡®“√’

(Virgo)
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√Ÿª∑’Ë 7.27 °≈ÿà¡¥“«®—°√√“»’ 12 °≈ÿà¡ ·≈–μ”·Àπàß‚≈°„π‡¥◊Õπμà“ßÊ

330 Ì

300 Ì

0 Ì

30 Ì

60 Ì

120 Ì

210 Ì

90 Ì

240 Ì

1 °.§.
3 ¡‘.¬.

2 æ.§.

  4 ‡¡.¬.

3 ¡’.§.

  3 °.æ.

  2 ¡.§.
 4 ∏.§.

 2 æ.¬.

 1 μ.§.

 2  .§.

 3 °.¬.

   §π¬‘ß∏πŸ
·¡ßªÉÕß

¥“«À—«„® ‘ßÀå

  ªŸ

§π§Ÿà
   «—« ·°–

  §π·∫°

À¡âÕπÈ”

§—π™—Ëß

¥“«√«ß¢â“«

À≠‘ßæ√À¡®“√’

   ª≈“

·æ–∑–‡≈

¥“«≈Ÿ°‰°à

180 Ì

150 Ì

«ß‚§®√¢Õß‚≈°

270 Ì ¥“«ª“√‘™“μ

¥«ßÕ“∑‘μ¬å

¥“«Õ—≈¥‘∫“·√π ¥“«æÕ≈≈—° å

¥“«§“ ‡μÕ√å

 ‘ß‚μ

®“°√Ÿª ‡¡◊ËÕ‚≈°‡§≈◊ËÕπ¡“Õ¬Ÿà„πμ”·Àπàß¢Õß«—π∑’Ë 3 °—π¬“¬π ¥«ßÕ“∑‘μ¬å®–ª√“°ØÕ¬Ÿà„π°≈ÿà¡¥“« ‘ß‚μ

‡¡◊ËÕ‚≈°‡§≈◊ËÕπ¡“Õ¬Ÿà„πμ”·Àπàß¢Õß«—π∑’Ë 1 μÿ≈“§¡ ¥«ßÕ“∑‘μ¬å®–ª√“°ØÕ¬Ÿà„π°≈ÿà¡¥“«À≠‘ßæ√À¡®“√’ ÷́ËßÕ¬Ÿà

∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°¢Õß°≈ÿà¡¥“« ‘ß‚μ · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“¥«ßÕ“∑‘μ¬å‰¡à‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ·μà‚≈°‡§≈◊ËÕπ∑’Ë®“°μ”·Àπàß«—π∑’Ë 3

°—π¬“¬π‰ª¬—ßμ”·Àπàß«—π∑’Ë 1 μÿ≈“§¡

2.2 °≈ÿà¡¥“«ƒ°…å ”§—≠Õ◊ËπÊ

°≈ÿà¡¥“«ƒ°…å ”§—≠Õ◊ËπÊ ‰¥â·°à °≈ÿà¡¥“«®√–‡¢âÀ√◊Õ

°≈ÿà¡¥“«À¡’„À≠à °≈ÿà¡¥“«π“¬æ√“π °≈ÿà¡¥“« ÿπ—¢„À≠à °≈ÿà¡

¥“« ÿπ—¢‡≈Á° °≈ÿà¡¥“«æ‘≥ °≈ÿà¡¥“«Àß å °≈ÿà¡¥“«π°Õ‘π∑√’ ·≈–

°≈ÿà¡¥“«°“ß‡¢π„μâ

√Ÿª∑’Ë 7.28 °≈ÿà¡¥“«ƒ°…åÕ◊ËπÊ
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√Ÿª∑’Ë 7.30 °≈ÿà¡¥“«π“¬æ√“π

2.3 °“√„™âª√–‚¬™πå®“°μ”·Àπàß¢Õß°≈ÿà¡¥“«ƒ°…å

μ”·Àπàß¢Õß°≈ÿà¡¥“«ƒ°…å∑’Ë¡Õß‡ÀÁπ¥â«¬μ“‡ª≈à“·≈–‡√“¡Õß‡ÀÁπ«à“‚§®√√Õ∫¥«ßÕ“∑‘μ¬å ‰¥â·°à °≈ÿà¡

¥“«®—°√√“»’  à«π°≈ÿà¡¥“«ƒ°…å∑’Ë ”§—≠Õ◊ËπÊ  “¡“√∂π”¡“„™âª√–‚¬™πå„π°“√À“∑‘»∑“ß·≈–μ”·Àπàß¢Õß°≈ÿà¡

¥“«·≈–¥«ß¥“«Õ◊ËπÊ ∑’Ëπà“ π„®·≈–μâÕß°“√®–»÷°…“‰¥â ‡™àπ °“√§âπÀ“‡π∫‘«≈“„π°≈ÿà¡¥“«π“¬æ√“π ¡’°≈ÿà¡

¥“«∑’Ë‡√“§«√√Ÿâ®—°À≈“¬°≈ÿà¡ ‡™àπ °≈ÿà¡¥“«®√–‡¢â °≈ÿà¡¥“«π“¬æ√“π

°≈ÿà¡¥“«À¡’„À≠à (ursa major) À√◊Õ°≈ÿà¡¥“«®√–‡¢â ª√–°Õ∫¥â«¬¥“«ƒ°…åÕ¬à“ßπâÕ¬ 7 ¥«ß∑’Ë

‡√’¬ß°—π‡ªìπ√Ÿª°√–∫«¬μ—°πÈ” ®÷ß‡√’¬°™◊ËÕÕ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß«à“ °≈ÿà¡¥“«°√–∫«¬„À≠à ‡ªìπ°≈ÿà¡¥“«∑’ËÕ¬Ÿà∑“ß‡Àπ◊Õ ¢÷Èπ

®“°¢Õ∫øÑ“∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ·≈–μ°≈—∫ Ÿà¢Õ∫øÑ“∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ™à«ß‡«≈“∑’ËÕ¬Ÿà‡Àπ◊Õ

¢Õ∫øÑ“π“π°«à“ 12 ™—Ë«‚¡ß ‡¡◊ËÕ‡≈Áß®“°¥“«¥«ß∑’Ë 2 ‰ª∑“ß¥“«¥«ß∑’Ë 1 ®–™’È ‰ª∑“ß¥“«‡Àπ◊Õ ¥—ßπ—Èπ °≈ÿà¡¥“«

®√–‡¢â®÷ß¡’ª√–‚¬™πå„π°“√À“∑‘»∑“ß‚¥¬°“√À“μ”·Àπàß¢Õß¥“«‡Àπ◊Õ ‡ âπ¥‘Ëß∑’Ë≈“°®“°¥“«‡Àπ◊Õ≈ß¡“∑’Ë

¢Õ∫øÑ“®–‡ªìπ®ÿ¥∑‘»‡Àπ◊Õ ´÷Ëßμ”·Àπàß¥“«‡Àπ◊ÕÕ¬ŸàÀà“ß®“°¥“«¥«ß∑’Ë 1 ª√–¡“≥ 5
1
2
 ‡∑à“¢Õß√–¬–√–À«à“ß

¥“«¥«ß∑’Ë  1 ·≈–¥“«¥«ß∑’Ë 2 „π°≈ÿà¡¥“«À¡’„À≠à

°≈ÿà¡¥“«π“¬æ√“π (orion) ª√–°Õ∫¥â«¬¥“«ƒ°…å 8 ¥«ß °≈ÿà¡

¥“«∑’Ë¡’¥“«∑’Ë «à“ß¡“° 2 ¥«ß  Õ¬Ÿàμ”·Àπàß‰À≈à¥â“π´â“¬¢Õßπ“¬æ√“π‡√’¬°«à“

¥“«∫’‡∑≈®ÿ  ·≈–μ”·Àπàß‡∑â“¢«“¢Õßπ“¬æ√“π ‡ªìπ¥“«∑’Ë «à“ß¡“°∑’Ë ÿ¥

¢Õß°≈ÿà¡¥“«π’È‡√’¬°«à“ ¥“«‰√‡®≈ ·≈–°≈ÿà¡¥“« 3 ¥«ß‡√’¬ß°—πÕ¬Ÿàμ√ß‡¢Á¡¢—¥

π“¬æ√“π‡√’¬°«à“ ¥“«‰∂ ∫“ß§√—Èß‡√’¬°«à“ ‡¢Á¡¢—¥π“¬æ√“π §π≠’ËªÿÉπ

¡Õß‡ÀÁπ°≈ÿà¡¥“«π“¬æ√“π‡ªìπ√Ÿª°≈Õß 2 Àπâ“®÷ß‡√’¬°«à“ ¥“«°≈Õß ÕßÀπâ“

°≈ÿà¡¥“«π“¬æ√“π —ß‡°μ‡ÀÁπ‰¥âßà“¬·≈–™—¥‡®π‡æ√“–Õ¬Ÿà∫π‡ âπ»Ÿπ¬å Ÿμ√∑âÕßøÑ“

¡’μ”·Àπàß¢÷Èπ∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°·≈–μ°∑“ß∑‘»μ–«—πμ°æÕ¥’ ®÷ß„™â„π°“√À“

∑‘»∑“ß‰¥â

√Ÿª∑’Ë 7.29 °≈ÿà¡¥“«®√–‡¢â‡∑’¬∫°—∫¥“«‡Àπ◊Õ

1
°≈ÿà¡¥“«À¡’„À≠à

¥“«‡Àπ◊Õ

μ–«—πμ°

2

3
4 5 6

7
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√Ÿª∑’Ë 7.30 °≈ÿà¡¥“«π“¬æ√“π

2.3 °“√„™âª√–‚¬™πå®“°μ”·Àπàß¢Õß°≈ÿà¡¥“«ƒ°…å

μ”·Àπàß¢Õß°≈ÿà¡¥“«ƒ°…å∑’Ë¡Õß‡ÀÁπ¥â«¬μ“‡ª≈à“·≈–‡√“¡Õß‡ÀÁπ«à“‚§®√√Õ∫¥«ßÕ“∑‘μ¬å ‰¥â·°à °≈ÿà¡

¥“«®—°√√“»’  à«π°≈ÿà¡¥“«ƒ°…å∑’Ë ”§—≠Õ◊ËπÊ  “¡“√∂π”¡“„™âª√–‚¬™πå„π°“√À“∑‘»∑“ß·≈–μ”·Àπàß¢Õß°≈ÿà¡

¥“«·≈–¥«ß¥“«Õ◊ËπÊ ∑’Ëπà“ π„®·≈–μâÕß°“√®–»÷°…“‰¥â ‡™àπ °“√§âπÀ“‡π∫‘«≈“„π°≈ÿà¡¥“«π“¬æ√“π ¡’°≈ÿà¡

¥“«∑’Ë‡√“§«√√Ÿâ®—°À≈“¬°≈ÿà¡ ‡™àπ °≈ÿà¡¥“«®√–‡¢â °≈ÿà¡¥“«π“¬æ√“π

°≈ÿà¡¥“«À¡’„À≠à (ursa major) À√◊Õ°≈ÿà¡¥“«®√–‡¢â ª√–°Õ∫¥â«¬¥“«ƒ°…åÕ¬à“ßπâÕ¬ 7 ¥«ß∑’Ë

‡√’¬ß°—π‡ªìπ√Ÿª°√–∫«¬μ—°πÈ” ®÷ß‡√’¬°™◊ËÕÕ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß«à“ °≈ÿà¡¥“«°√–∫«¬„À≠à ‡ªìπ°≈ÿà¡¥“«∑’ËÕ¬Ÿà∑“ß‡Àπ◊Õ ¢÷Èπ

®“°¢Õ∫øÑ“∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ·≈–μ°≈—∫ Ÿà¢Õ∫øÑ“∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ™à«ß‡«≈“∑’ËÕ¬Ÿà‡Àπ◊Õ

¢Õ∫øÑ“π“π°«à“ 12 ™—Ë«‚¡ß ‡¡◊ËÕ‡≈Áß®“°¥“«¥«ß∑’Ë 2 ‰ª∑“ß¥“«¥«ß∑’Ë 1 ®–™’È ‰ª∑“ß¥“«‡Àπ◊Õ ¥—ßπ—Èπ °≈ÿà¡¥“«

®√–‡¢â®÷ß¡’ª√–‚¬™πå„π°“√À“∑‘»∑“ß‚¥¬°“√À“μ”·Àπàß¢Õß¥“«‡Àπ◊Õ ‡ âπ¥‘Ëß∑’Ë≈“°®“°¥“«‡Àπ◊Õ≈ß¡“∑’Ë

¢Õ∫øÑ“®–‡ªìπ®ÿ¥∑‘»‡Àπ◊Õ ´÷Ëßμ”·Àπàß¥“«‡Àπ◊ÕÕ¬ŸàÀà“ß®“°¥“«¥«ß∑’Ë 1 ª√–¡“≥ 5
1
2
 ‡∑à“¢Õß√–¬–√–À«à“ß

¥“«¥«ß∑’Ë  1 ·≈–¥“«¥«ß∑’Ë 2 „π°≈ÿà¡¥“«À¡’„À≠à

°≈ÿà¡¥“«π“¬æ√“π (orion) ª√–°Õ∫¥â«¬¥“«ƒ°…å 8 ¥«ß °≈ÿà¡

¥“«∑’Ë¡’¥“«∑’Ë «à“ß¡“° 2 ¥«ß  Õ¬Ÿàμ”·Àπàß‰À≈à¥â“π´â“¬¢Õßπ“¬æ√“π‡√’¬°«à“

¥“«∫’‡∑≈®ÿ  ·≈–μ”·Àπàß‡∑â“¢«“¢Õßπ“¬æ√“π ‡ªìπ¥“«∑’Ë «à“ß¡“°∑’Ë ÿ¥

¢Õß°≈ÿà¡¥“«π’È‡√’¬°«à“ ¥“«‰√‡®≈ ·≈–°≈ÿà¡¥“« 3 ¥«ß‡√’¬ß°—πÕ¬Ÿàμ√ß‡¢Á¡¢—¥

π“¬æ√“π‡√’¬°«à“ ¥“«‰∂ ∫“ß§√—Èß‡√’¬°«à“ ‡¢Á¡¢—¥π“¬æ√“π §π≠’ËªÿÉπ

¡Õß‡ÀÁπ°≈ÿà¡¥“«π“¬æ√“π‡ªìπ√Ÿª°≈Õß 2 Àπâ“®÷ß‡√’¬°«à“ ¥“«°≈Õß ÕßÀπâ“

°≈ÿà¡¥“«π“¬æ√“π —ß‡°μ‡ÀÁπ‰¥âßà“¬·≈–™—¥‡®π‡æ√“–Õ¬Ÿà∫π‡ âπ»Ÿπ¬å Ÿμ√∑âÕßøÑ“

¡’μ”·Àπàß¢÷Èπ∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°·≈–μ°∑“ß∑‘»μ–«—πμ°æÕ¥’ ®÷ß„™â„π°“√À“

∑‘»∑“ß‰¥â

√Ÿª∑’Ë 7.29 °≈ÿà¡¥“«®√–‡¢â‡∑’¬∫°—∫¥“«‡Àπ◊Õ

1
°≈ÿà¡¥“«À¡’„À≠à

¥“«‡Àπ◊Õ

μ–«—πμ°

2

3
4 5 6

7

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 253

  °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 4

§”™’È·®ß

1. „Àâπ—°‡√’¬π ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫°≈ÿà¡¥“«ƒ°…å∑’Ëπ—°‡√’¬π π„®

2. ≈“°‡ âπ· ¥ßμ”·Àπàß¥“«·μà≈–¥«ß„π°≈ÿà¡¥“«  æ√âÕ¡∑—Èß«“¥√Ÿª· ¥ß≈—°…≥–¢Õß°≈ÿà¡¥“«ƒ°…å 3

°≈ÿà¡¥“«

3. °“·≈Á°´’

°“·≈Á°´’ (galaxy) À√◊Õ¥“√“®—°√ §◊Õ ∑’Ë√«¡¢Õß¥“« °√–®ÿ°¥“«

‡π∫‘«≈“ ΩÿÉπ≈–ÕÕß ·°ä  ∑’Ë«à“ß·≈– ‘Ëßμà“ßÊ Õ’°¡“°¡“¬ ‚¥¬¡’√Ÿª√à“ß∑’Ë

·μ°μà“ß°—π‰ª °“·≈Á°´’∑’Ë¡’√–∫∫ ÿ√‘¬–‡√“Õ¬Ÿàπ’È‡√’¬°«à“ °“·≈Á° ’́∑“ß™â“ß

‡º◊Õ°À√◊Õ°“·≈Á°´’∑“ßπÈ”π¡ ‚¥¬°“≈‘‡≈‚Õ‡ªìπºŸâ·√°∑’Ë§âπæ∫ ‡¡◊ËÕªï æ.». 2152

„π·μà≈–°“·≈Á°´’®–ª√–°Õ∫¥â«¬√–∫∫¢Õß¥“«ƒ°…å °√–®ÿ°¥“«

‡π∫‘«≈“ ΩÿÉπ≈–ÕÕß ·°ä  ∑’Ë«à“ß·≈–  “√∑’Ë¡’®”π«π¡“°æÕ∑’Ë®–∑”„Àâ‡°‘¥

¥“«‰¥âÀ≈“¬æ—π≈â“π¥«ß ®“°°“√‡ΩÑ“μ‘¥μ“¡¥â«¬°≈âÕß‚∑√∑√√»πå¢π“¥„À≠à

‚¥¬π—°¥“√“»“ μ√å ∑”„Àâ§“¥«à“„π‡Õ°¿æπ’È¡’°“·≈Á°´’π—∫‰¡à∂â«π·≈–

‰¥â®”·π°°“·≈Á°´’ÕÕ°‡ªìπ 3 ª√–‡¿∑À≈—° §◊Õ °“·≈Á°´’™π‘¥°—ßÀ—π (spiral

galaxy) °“·≈Á°´’√’ (elliptical galaxy) ·≈–°“·≈Á°´’·∫∫‰¡à¡’√Ÿª·∫∫ (irregular galazy) ¥—ß√Ÿª∑’Ë 7.31

‡π∫‘«≈“ (nebula) ‡ªìπ°≈ÿà¡·°ä 

·≈–ΩÿÉπ„πÕ«°“»∑’Ë√«¡μ—«°—πÕ¬Ÿà

‡ªìπª√‘¡“μ√¡À“»“≈ °≈ÿà¡·°ä 

μà“ßÊ „π‡π∫‘«≈“Õ¬Ÿà√«¡°—π¿“¬

„μâÕ‘∑∏‘æ≈¢Õß·√ß‚πâ¡∂à«ß ∑”„Àâ

‡°‘¥‡ªìπ¥“«¥«ß„À¡à‰¥â

°“·≈Á°´’™π‘¥°—ßÀ—π°“·≈Á°´’√’

1.	ครูทบทวนบทเรียนเรื่องก�าเนิดระบบสุริยะ

2.	ครูซักถามนักเรียน	 “รู ้จักกาแล็กซีทาง

	 ช้างเผือกหรือไม่”

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

	 1.	 กาแล็กซี	(galaxy)

	 2.	 กาแล็กซีทางช้างเผือกหรือกาแล็กซีทาง

น�้านม

	 3.	 กาแล็กซีชนิดกังหัน	(spiral	galaxy)

	 4.	 กาแล็กซีชนิดรี	(elliptical	galaxy)

	 5.	 กาแลก็ซแีบบไม่มรีปูแบบ	(irregular	galaxy)

	 6.	 เนบิวลา	(nebula)

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	253-254

2.	ครูยกตัวอย่างกาแล็กซีที่มีรูปร่างกาแล็กซี

ทั้ง	3	ประเภท

3.	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย

 ค�ำถำมประกอบกำรอภิปรำย :

	 -	 เหตุใดกาแล็กซีจึงมีรูปร่างแตกต่างกัน

	 -		กาแล็กซทีางช้างเผอืกมรีปูร่างเป็นแบบใด 

เพราะเหตุใด

4.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นกัเรยีนหาความรู้เพ่ิมเติมเกีย่วกบักาแลก็ซ	ี

จาก	www.youtube.com	หรือ	search	engine	

ต่างๆ	

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ให้นักเรียนท�าใบความรู้เรื่องกาแล็กซี

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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°“·≈Á°´’·∫∫‰√â√Ÿª·∫∫

°“·≈Á° ’́∑“ß™â“ß‡º◊Õ°À√◊Õ°“·≈Á° ’́∑“ßπÈ”π¡ ‡ªìπÕ“≥“∫√‘‡«≥∑’Ëª√–°Õ∫¥â«¬¥“«ƒ°…åª√–¡“≥

· π≈â“π¥«ß ¡’·√ß‚πâ¡∂à«ß´÷Ëß°—π·≈–°—π∑”„ÀâÕ¬Ÿà„π√–∫∫‡¥’¬«°—π‰¥â ¡’√Ÿª√à“ß‡ªìπ«ß¢¥°âπÀÕ¬ ®÷ß®—¥«à“‡ªìπ

°“·≈Á°´’™π‘¥°—ßÀ—π¡’§“π ¡’‡ âπºà“π»Ÿπ¬å°≈“ßª√–¡“≥ 100,000 ªï· ß ¡’§«“¡Àπ“ª√–¡“≥ 10,000 ªï· ß

·≈–¡’¡«≈‡ªìπ 4�10
11 ‡∑à“¢Õß¡«≈¥«ßÕ“∑‘μ¬å

√Ÿª∑’Ë 7.31 °“·≈Á°´’√Ÿªμà“ßÊ

1 ªï· ß À¡“¬∂÷ß √–¬–∑“ß∑’Ë

· ß‡¥‘π∑“ß‰¥â„π‡«≈“ 1 ªï
· ß‡¥‘π∑“ß¥â«¬Õ—μ√“‡√Á«

ª√–¡“≥ 300,000 km/s

√–¬–∑“ß 1 ªï· ß ¡’§à“

ª√–¡“≥ 9.5 ≈â“π≈â“π

°‘‚≈‡¡μ√

ªï· ß‡ªìπÀπà«¬«—¥√–¬–

∑“ß„π¥â“π¥“√“»“ μ√å

       √Ÿª∑’Ë 7.32 °“·≈Á°´’∑“ß™â“ß‡º◊Õ°‡¡◊ËÕ¡Õß®“°¥â“π∫π®–‡ÀÁπ‡ªìπ√Ÿª°—ßÀ—π ‡¡◊ËÕ¡Õß®“°¥â“π¢â“ß®–‡ÀÁπ‡ªìπ√Ÿª®“π·∫π

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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°“·≈Á°´’·∫∫‰√â√Ÿª·∫∫

°“·≈Á° ’́∑“ß™â“ß‡º◊Õ°À√◊Õ°“·≈Á° ’́∑“ßπÈ”π¡ ‡ªìπÕ“≥“∫√‘‡«≥∑’Ëª√–°Õ∫¥â«¬¥“«ƒ°…åª√–¡“≥

· π≈â“π¥«ß ¡’·√ß‚πâ¡∂à«ß´÷Ëß°—π·≈–°—π∑”„ÀâÕ¬Ÿà„π√–∫∫‡¥’¬«°—π‰¥â ¡’√Ÿª√à“ß‡ªìπ«ß¢¥°âπÀÕ¬ ®÷ß®—¥«à“‡ªìπ

°“·≈Á°´’™π‘¥°—ßÀ—π¡’§“π ¡’‡ âπºà“π»Ÿπ¬å°≈“ßª√–¡“≥ 100,000 ªï· ß ¡’§«“¡Àπ“ª√–¡“≥ 10,000 ªï· ß

·≈–¡’¡«≈‡ªìπ 4�10
11 ‡∑à“¢Õß¡«≈¥«ßÕ“∑‘μ¬å

√Ÿª∑’Ë 7.31 °“·≈Á°´’√Ÿªμà“ßÊ

1 ªï· ß À¡“¬∂÷ß √–¬–∑“ß∑’Ë

· ß‡¥‘π∑“ß‰¥â„π‡«≈“ 1 ªï
· ß‡¥‘π∑“ß¥â«¬Õ—μ√“‡√Á«

ª√–¡“≥ 300,000 km/s

√–¬–∑“ß 1 ªï· ß ¡’§à“

ª√–¡“≥ 9.5 ≈â“π≈â“π

°‘‚≈‡¡μ√

ªï· ß‡ªìπÀπà«¬«—¥√–¬–

∑“ß„π¥â“π¥“√“»“ μ√å

       √Ÿª∑’Ë 7.32 °“·≈Á°´’∑“ß™â“ß‡º◊Õ°‡¡◊ËÕ¡Õß®“°¥â“π∫π®–‡ÀÁπ‡ªìπ√Ÿª°—ßÀ—π ‡¡◊ËÕ¡Õß®“°¥â“π¢â“ß®–‡ÀÁπ‡ªìπ√Ÿª®“π·∫π

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 255

∫‘°·∫ß

‡Õ°¿æ„πªí®®ÿ∫—π

√Ÿª∑’Ë 7.34 °“√‡°‘¥‡Õ°¿æ®“°°“√√–‡∫‘¥„À≠à

4. ‡Õ°¿æ

‡Õ°¿æ (universe) ‡ªìπÕ“≥“∫√‘‡«≥∑’Ë°«â“ß„À≠à‰æ»“≈¡“° ‡ªìπ∑’ËÕ¬Ÿà¢Õß°“·≈Á°´’∑ÿ°°“·≈Á°´’∑’Ë¡’Õ¬Ÿà

∂÷ßª√–¡“≥ 100,000 ≈â“π°“·≈Á°´’ ®“°°“√ ”√«®·≈–¢âÕ —ππ‘…∞“π¢Õßπ—°¥“√“»“ μ√å ‰¥â§“¥°“√≥å«à“

∑’Ë¢Õ∫¢Õß‡Õ°¿æ≈â«π·μà‡ªìπ´“°¥“«‡°à“·°à∑’Ë‡°‘¥®“°°“√√–‡∫‘¥„π¬ÿ§μâπ¢Õß°“√°”‡π‘¥‡Õ°¿æ

π—°¥“√“»“ μ√å§âπæ∫«à“¢π“¥¢Õß‡Õ°¿æ°”≈—ß§àÕ¬Ê

‡æ‘‘Ë¡¡“°¢÷Èπ ®“°°“√§âπæ∫π’È∑”„Àâ¢âÕ —ππ‘…∞“π∑’Ë«à“°”‡π‘¥

¢Õß‡Õ°¿æ‡√‘Ë¡μâπ¥â«¬∫‘°·∫ß (Big Bang) ´÷Ëß‡ªìπ®ÿ¥‡√‘Ë¡μâπ

¢Õß‡Õ°¿æ ‚¥¬°“√√–‡∫‘¥§√—Èß„À≠à ‡¡◊ËÕª√–¡“≥ 15,000 ≈â“π

ªï¡“·≈â« ‡Õ°¿æÕÿ∫—μ‘¢÷Èπ®“°æ≈—ßß“π¡À“»“≈ ¡’Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ÿß¡“°

¡’¢π“¥‡≈Á°‡ªìπ®ÿ¥Õ¬Ÿà „π√Ÿª¢Õßæ≈—ßß“π μàÕ¡“‡ª≈’Ë¬π‡ªìπ

  “√„π ¿“«–¢Õß·¢Áß ¢Õß‡À≈« À√◊Õ·°ä  ‡Õ°¿æ∑—ÈßÀ¡¥

®÷ß¡’∑—Èß  “√·≈–æ≈—ßß“π ¡’°“√¢¬“¬μ—«Õ¬à“ß√«¥‡√Á«·≈–

Õÿ≥À¿Ÿ¡‘§àÕ¬Ê ≈¥≈ß ¡’¢π“¥„À≠à¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê ·≈–Õÿ≥À¿Ÿ¡‘μË”≈ß

¡’À≈—°∞“π¡“°¢÷Èπ ‡æ√“–À“°„πμÕπ‡√‘Ë¡μâπ‡Õ°¿æ‡°‘¥°“√

√–‡∫‘¥¢÷Èπ §«“¡√ÿπ·√ß¢Õß°“√√–‡∫‘¥„π§√—Èßπ—Èπ¬àÕ¡®–¬—ß¡’º≈

∑”„Àâ‡Õ°¿æ¢¬“¬μ—«μ“¡∑’Ë‰¥â —ß‡°μæ∫‡™àπ∑ÿ°«—ππ’È

®“°¢âÕ —ππ‘…∞“π¥—ß

°≈à“« ∑”„Àâπ—°¥“√“»“ μ√å·≈–

π—°«‘∑¬“»“ μ√åμà“ßæ¬“¬“¡À“

§”μÕ∫‡°’Ë¬«°—∫°“√¥”√ßÕ¬Ÿà·≈–

®ÿ¥®∫¢Õß‡Õ°¿æ ´÷Ëß¡’Õ¬ŸàÀ≈“°

À≈“¬·π«§‘¥ „πªí®®ÿ∫—π°Á¡’

·π«§‘¥‡°’Ë¬«°—∫°“√¥”√ßÕ¬Ÿà·≈–

®ÿ¥®∫¢Õß‡Õ°¿æÕ¬Ÿà 3 ·π«§‘¥ §◊Õ

1. ‡Õ°¿æ®–¢¬“¬μ—«μàÕ‰ª®π∂÷ß√–¥—∫Àπ÷Ëß ®“°π—Èπ°Á®–§ß ¿“æÕ¬ŸàÕ¬à“ßπ’Èμ≈Õ¥‰ª

2. ‡Õ°¿æ®–¢¬“¬μ—«μàÕ‰ª‡√◊ËÕ¬Ê Õ¬à“ß‰¡à ‘Èπ ÿ¥μ≈Õ¥‰ª

√Ÿª∑’Ë 7.33 ‡Õ°¿æ

1.	ครูทบทวนบทเรียนเรื่องก�าเนิดระบบสุริยะ

2.	ครูซักถามนักเรียน

 ค�ำถำม : 

	 -	 นักเรียนคิดว่าเอกภพเกิดขึ้นได้อย่างไร

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

		เอกภพ	(universe)

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	255-256

2.	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อ

สันนิษฐานการก�าเนิดของเอกภพ	 (อาจจะ

จัดในรูปแบบของการโต้วาทีก็ได้)

3.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นักเรียนหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับก�าเนิด

เอกภพจาก	www.youtube.com	หรือ	search	

engine	ต่างๆ	

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ให้นกัเรยีนท�าบอร์ดความรูเ้พือ่สนบัสนนุแนวคดิ

ในการก�าเนิดเอกภพตามที่นักเรียนสนับสนุน

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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3. ‡Õ°¿æ®–¢¬“¬μ—«μàÕ‰ª®π∂÷ß√–¥—∫Àπ÷Ëß·≈â«§àÕ¬Ê À¥μ—«°≈—∫≈ß¡“ °≈“¬‡ªìπ®ÿ¥∑’Ë¡’§«“¡Àπ“·πàπ

 Ÿß¡“°‡À¡◊Õπ®ÿ¥μÕπ°àÕπ∑’Ë°”≈—ß®–‡°‘¥∫‘°·∫ß

(1)

(2)

(3)

√Ÿª∑’Ë 7.35 °“√¥”√ßÕ¬Ÿà·≈–®ÿ¥ ‘Èπ ÿ¥¢Õß‡Õ°¿æμ“¡·π«§‘¥∑—Èß 3 ·∫∫

·π«§‘¥¢Õß‡Õ°¿æ∑—ÈßÀ¡¥≈â«π‡ªìπ¢âÕ —ππ‘…∞“π∑’Ë¬—ß√Õ°“√æ‘ Ÿ®πå¢Õßπ—°¥“√“»“ μ√åμàÕ‰ª ÷́Ëß

®”‡ªìπ®–μâÕßÕ“»—¬‡«≈“·≈–§«“¡°â“«Àπâ“∑“ß«‘∑¬“»“ μ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’„π∑ÿ°Ê ¥â“πª√–°Õ∫°—π

   °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 5

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. ®ß ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫°“·≈Á°´’„πÀ—«¢âÕ §«“¡À¡“¬  à«πª√–°Õ∫ ª√–‡¿∑¢Õß°“·≈Á°´’ ·≈–

°“·≈Á°´’∑’Ë¡’√–∫∫ ÿ√‘¬– ·≈â«π”‰ª‡¢’¬πº—ß§«“¡§‘¥‡æ◊ËÕ √ÿªÕß§å§«“¡√Ÿâ

2. ®ß ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫‡Õ°¿æ„πÀ—«¢âÕ ¢Õ∫‡¢μ  à«πª√–°Õ∫ ¢π“¥ °“√°”‡π‘¥ Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ ·≈â«π”

¡“‡¢’¬πº—ß§«“¡§‘¥‡æ◊ËÕ √ÿªÕß§å§«“¡√Ÿâ

3. π—°«‘∑¬“»“ μ√å∑”π“¬‡°’Ë¬«°—∫®ÿ¥®∫¢Õß‡Õ°¿æ‰«âÕ¬à“ß‰√

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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3. ‡Õ°¿æ®–¢¬“¬μ—«μàÕ‰ª®π∂÷ß√–¥—∫Àπ÷Ëß·≈â«§àÕ¬Ê À¥μ—«°≈—∫≈ß¡“ °≈“¬‡ªìπ®ÿ¥∑’Ë¡’§«“¡Àπ“·πàπ

 Ÿß¡“°‡À¡◊Õπ®ÿ¥μÕπ°àÕπ∑’Ë°”≈—ß®–‡°‘¥∫‘°·∫ß

(1)

(2)

(3)

√Ÿª∑’Ë 7.35 °“√¥”√ßÕ¬Ÿà·≈–®ÿ¥ ‘Èπ ÿ¥¢Õß‡Õ°¿æμ“¡·π«§‘¥∑—Èß 3 ·∫∫

·π«§‘¥¢Õß‡Õ°¿æ∑—ÈßÀ¡¥≈â«π‡ªìπ¢âÕ —ππ‘…∞“π∑’Ë¬—ß√Õ°“√æ‘ Ÿ®πå¢Õßπ—°¥“√“»“ μ√åμàÕ‰ª ÷́Ëß

®”‡ªìπ®–μâÕßÕ“»—¬‡«≈“·≈–§«“¡°â“«Àπâ“∑“ß«‘∑¬“»“ μ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’„π∑ÿ°Ê ¥â“πª√–°Õ∫°—π

   °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 5

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. ®ß ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫°“·≈Á°´’„πÀ—«¢âÕ §«“¡À¡“¬  à«πª√–°Õ∫ ª√–‡¿∑¢Õß°“·≈Á°´’ ·≈–

°“·≈Á°´’∑’Ë¡’√–∫∫ ÿ√‘¬– ·≈â«π”‰ª‡¢’¬πº—ß§«“¡§‘¥‡æ◊ËÕ √ÿªÕß§å§«“¡√Ÿâ

2. ®ß ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫‡Õ°¿æ„πÀ—«¢âÕ ¢Õ∫‡¢μ  à«πª√–°Õ∫ ¢π“¥ °“√°”‡π‘¥ Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ ·≈â«π”

¡“‡¢’¬πº—ß§«“¡§‘¥‡æ◊ËÕ √ÿªÕß§å§«“¡√Ÿâ

3. π—°«‘∑¬“»“ μ√å∑”π“¬‡°’Ë¬«°—∫®ÿ¥®∫¢Õß‡Õ°¿æ‰«âÕ¬à“ß‰√

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 257

5. ·ºπ∑’Ë¥“«

°“√»÷°…“‡°’Ë¬«°—∫¥«ß¥“«®”‡ªìπμâÕß√Ÿâ®—°°≈ÿà¡¥“«·≈–¥“«ƒ°…å∑’Ë ”§—≠   ·≈– “¡“√∂™’È∫Õ°¥“«‡§√“–Àå

‰¥â  ‘Ëß ”§—≠∑’Ë®–™à«¬„π°“√∫Õ°μ”·Àπàß·≈–™’È∫Õ°°≈ÿà¡¥“«μà“ßÊ ‰¥â§◊Õ ·ºπ∑’Ë¥“« ÷́Ëß‡ ¡◊Õπ‡ªìπ∑âÕßøÑ“

®”≈Õß·∫∫ 2 ¡‘μ‘∑’Ë¡’≈—°…≥–‡ªìπ√Ÿª«ß°≈¡À¡ÿπ‰¥â ∫“ß§√—Èß‡√’¬°«à“ ·ºπ∑’Ë¥“«·∫∫À¡ÿπ ´÷Ëß “¡“√∂π”¡“„™â

ß“π‰¥âßà“¬  –¥«°·≈–¡’¢π“¥‡≈Á° ¥—ß√Ÿª∑’Ë 7.36

√Ÿª∑’Ë 7.36 ·ºπ∑’Ë¥“«·∫∫À¡ÿπÀπâ“‡¥’¬«

·ºπ∑’Ë¥“«·∫∫À¡ÿπÀπâ“‡¥’¬«ª√–°Õ∫¥â«¬ 2  à«π §◊Õ

 à«π∑’Ë 1 ·ºàπ°≈¡∑’Ë≈ßμ”·Àπàß¥“«∑—Ë«øÑ“∑’Ë “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ‰¥â ·≈–·ºàπ∑’Ë‡ªìπ™àÕß∑âÕßøÑ“ ¢Õ∫

πÕ°·∫àß¢’¥∫Õ°«—π∑’Ë·≈–‡¥◊Õπ§√∫ 1 ªï æ√âÕ¡°—∫¢’¥∫Õ°‡«≈“Õ¬Ÿà à«π∑’Ë· ¥ß¢Õ∫øÑ“ ·≈–®–¡’®ÿ¥∫Õ°∑‘»μà“ßÊ

 à«π∑’Ë 2 ¡’≈—°…≥–‡ªìπ´Õß∑’Ë “¡“√∂μ√÷ß‡¢â“°—∫ à«π∑’Ë 1 μ√ß®ÿ¥»Ÿπ¬å°≈“ß ‚¥¬∑’Ë®ÿ¥»Ÿπ¬å°≈“ß

¢Õß°“√À¡ÿπ§◊Õ μ”·Àπàß¢Õß¥“«‡Àπ◊Õ

°“√„™â·ºπ∑’Ë¥“«

1. À¡ÿπ·ºàπ«ß°≈¡„Àâ«—π∑’Ë·≈–‡¥◊Õπ∑’ËμâÕß°“√¥Ÿ¥“«μ√ß°—∫¢’¥∫Õ°‡«≈“¢≥–∑’Ë¥Ÿ¥“«„π·ºàπ√Ÿª∑âÕßøÑ“

À√◊Õ à«π∑’Ë 2

2. ∂◊Õ·ºπ∑’Ë¥“«‰«âμ√ßÀπâ“·≈–À—πÀπâ“‰ª¬—ß∑‘»∑’ËμâÕß°“√¥Ÿ ‡™àπ μâÕß°“√¥Ÿ¥“«∫π∑âÕßøÑ“„π∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ

‡«≈“ 20.00 π. ¢Õß«—π∑’Ë 10 ∏—π«“§¡ „ÀâªØ‘∫—μ‘¥—ßπ’È

- „ÀâÀ¡ÿπ·ºàπ«ß°≈¡´÷Ëß¡’«—π∑’Ë·≈–‡¥◊Õπ®π™àÕß«—π∑’Ë 10 ∏—π«“§¡Õ¬Ÿàμ√ß¢’¥‡≈¢ 20 ¢Õß·ºàπ‡«≈“

- À—πÀπâ“‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ ∂◊Õ·ºπ∑’Ë¥“«‰«âμ√ßÀπâ“ ‚¥¬∑‘»‡Àπ◊Õ„π·ºπ∑’Ë®–Õ¬Ÿàμ√ß°—∫∑‘»‡Àπ◊Õ

¢Õß‚≈°·≈–¥“«‡Àπ◊Õ ÷́Ëß∑‘»μ–«—πÕÕ°®–Õ¬Ÿà¢«“¡◊Õ·≈–∑‘»μ–«—πμ°Õ¬Ÿà´â“¬¡◊Õ

- ¥“«∫πøÑ“∑’ËÕ¬Ÿà∫π§√÷Ëß‚¥¡¥â“π‡Àπ◊Õ §◊Õ ¥“«∑’Ë≈âÕ¡√Õ∫¥â«¬‡ âπ‚§âß 2 ‡ âπ ‡ªìπ¥“«∑’ËÕ¬Ÿà∑“ß

∑‘»‡Àπ◊Õ

- ¥“«∑’ËÕ¬ŸàπÕ°°√Õ∫¢â“ß∫π‡ªìπ¥“«∑’ËÕ¬Ÿà∑“ß∑‘»„μâ ∂â“μâÕß°“√¥Ÿ¥“«∑“ß∑‘»„μâμâÕßÀ—πÀπâ“‰ª∑“ß

∑‘»„μâ ·≈–„Àâ°≈—∫·ºπ∑’Ë¥“«„Àâ∑‘»„μâÕ¬Ÿà¥â“π≈à“ß ∑‘»μ–«—πÕÕ°®–Õ¬Ÿà´â“¬¡◊Õ·≈–∑‘»μ–«—πμ°®–Õ¬Ÿà∑“ß¢«“¡◊Õ

1.	ครูทบทวนบทเรียนเรื่องดาวฤกษ์	 กลุ่มดาว

จักรราศี	และกลุ่มดาวฤกษ์

2.	ครูซักถามนักเรียน

 ค�ำถำม : 

	 -		นักเรียนเคยดูดาวตอนกลางคืนหรือไม่

	 -	 นักเรยีนบอกได้อย่างไรว่ากลุม่ดาวทีเ่หน็

คือกลุ่มดาวอะไร

	 -		กลุ ่มดาวที่ นักเรียนเห็นในแต่ละคืน

เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

		แผนที่ดาว

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	257

2.	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อ

สันนิษฐานการก�าเนิดของเอกภพ	 (อาจจะ

จัดในรูปแบบของการโต้วาทีก็ได้)

3.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้

	 **อาจจะจัดทัศนศึกษาที่ท้องฟ้าจ�าลองหรือ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	 เพื่อให้ศึกษาและ

เข้าใจเกี่ยวกับระบบสุริยะมากขึ้น**

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นักเรียนหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดู

ดาวและการใช้แผนทีด่าวจาก	www.youtube.-

com	หรือ	search	engine	ต่างๆ

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ให้นักเรียนประดิษฐ์แผนที่ดาว

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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°‘®°√√¡∑’Ë 7.4 °“√ ”√«®°≈ÿà¡¥“«∫π∑âÕßøÑ“

§”™’È·®ß

1. „Àâπ—°‡√’¬π —ß‡°μ¥«ß¥“«∫π∑âÕßøÑ“„π°≈“ß§◊π ·≈â«‡¢’¬π√Ÿª°≈ÿà¡¥“«À√◊Õ¥«ß¥“«„π∑âÕßøÑ“‚¥¬‡ª√’¬∫‡∑’¬∫

°—∫·ºπ∑’Ë¥“«

2. ∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë —ß‡°μ‰¥â·≈–μ“¡·π«§«“¡§‘¥¢Õßπ—°‡√’¬π‡Õß ≈ß‡«≈“«—π∑’Ë ‡¥◊Õπ ªï∑’Ë —ß‡°μ≈ß„πμ“√“ß

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈

6. ‡∑§‚π‚≈¬’Õ«°“»
°“√ ”√«®Õ«°“»®”‡ªìπμâÕß„™â‡∑§‚π‚≈¬’™—Èπ Ÿß «‘∑¬“°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√‡¥‘π∑“ß‰ªÕ«°“»¡’°“√

æ—≤π“°â“«Àπâ“μ≈Õ¥‡«≈“‡æ◊ËÕ ”√«®Õ«°“» °“√»÷°…“§âπ§«â“‡°’Ë¬«°—∫Õ«°“»®–™à«¬„Àâ‡¢â“„®§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß

‡Õ°¿æ·≈– ‘Ëßμà“ßÊ ∑’ËÕ¬Ÿà„π‡Õ°¿æ‰¥â

6.1 °“√‡¥‘π∑“ß ŸàÕ«°“»

¬“πÕ«°“»≈”·√°¢Õß¡πÿ…¬å∑’Ë àßÕÕ°‰ªπÕ°‚≈°§◊Õ  ªÿμπ‘° 1 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 4 μÿ≈“§¡ æ.». 2500 ‚¥¬

 À¿“æ‚´‡«’¬μ (ªí®®ÿ∫—π§◊Õ “∏“√≥√—∞√— ‡´’¬) ‚¥¬‚§®√Õ¬Ÿà„π«ß‚§®√¢Õß‚≈°Õ¬Ÿà®π∂÷ß«—π∑’Ë 4 ¡°√“§¡

æ.». 2501 ®“°°“√ àß ªÿμπ‘° 1 ¢÷Èπ‰ª∑”„Àâ ‰¥â¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫ ¿“æ∫√√¬“°“»¢Õß‚≈°¡“°¢÷Èπ ®“°π—Èπ¡πÿ…¬å

®÷ß‰¥â¡’°“√æ—≤π“‡∑§‚π‚≈¬’Õ«°“»°—πÕ¬à“ß√«¥‡√Á« ®π„πªí®®ÿ∫—π¡’¥“«‡∑’¬¡‚§®√Õ¬Ÿà√Õ∫Ê ‚≈°√“« 5,000 ¥«ß

·≈–¡’¬“πÕ«°“»¢÷Èπ≈ß®”π«π¡“° ‡Àμÿ°“√≥å ”§—≠„πª√–«—μ‘»“ μ√å°“√‡¥‘π∑“ß ŸàÕ“°“»¢Õß¡πÿ…¬å¡’À≈“¬

‡Àμÿ°“√≥å¥—ßμ—«Õ¬à“ß‡Àμÿ°“√≥å∑’Ë ”§—≠¥—ßμ“√“ß∑’Ë 7.3

√Ÿª°≈ÿà¡¥“« ¢âÕ¡Ÿ≈· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õßπ—°‡√’¬π

„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

ครูเกริ่นน�าเข้าสู่เนื้อหา

“การเดินทางออกสู่อวกาศ	ถ้าต้องการส่งยาน

อวกาศจากพืน้โลกไปสูอ่วกาศซึง่พ้นจากสนาม

โน้มถ่วงของโลกจะต้องท�าให้ยานอวกาศ

เคลือ่นทีไ่ปด้วยความเร็วมาก		มากกว่าความเรว็

หลุดพ้น	ซึ่งเป็นความเร็วที่จะพาวัตถุไปได้ไกล

มากจนพ้นจากอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของ

โลกได้พอดี	 ซึ่งความเร็วนี้จะมีค่าแตกต่างกัน

ไปแล้วแต่ระยะห่างจากพื้นโลก”

ค�ำส�ำคัญ (Keyword)

	 1.	 เทคโนโลยีอวกาศ

	 2.	 แรงโน้มถ่วงของโลก

	 3.	 แรงกิริยา

	 4.	 แรงปฏิกิริยา

	 5.	 ความเร็วโคจรรอบโลก	(orbital	velocity)

	 6.	 ความเร็วหลุดพ้น	(escape	velocity)

	 7.	 สภาพไร้น�้าหนัก

	 8.	 มวล	(mass)

	 9.	 น�้าหนัก	(weight)

	10.	 ดาวเทียม	(artificial	satellite)

	11.	 ยานอวกาศ	(spacecraft)

	12.	 ดาวเทียมค้างฟ้า

	13.	 ยานขนส่งอวกาศ	(space	shuttle)

	14.	 สถานีอวกาศ	(space	station)

	15.	 กล้องโทรทรรศน์	(telescope)

ntroduction
(นำ�เข้�สู่บทเรียน)I

1.	ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนหน้า	258-281

2.	ครูเพิ่มเติมเก่ียวกับการเดินทางสู่อวกาศให้

นักเรียน

3.	ครูอธิบายเรื่องการส่งจรวดออกสู่อวกาศ	

ความเร็วโคจรรอบโลก	และความเร็วหลุดพ้น 

(ครูเปิดวีดิโอเก่ียวกับการปล่อยจรวดให้

นักเรียนดูประกอบ)

4.	ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน	กลุ่มละ	4-5	คน	เพื่อ

	 จัดท�าบอร์ดความรู้เกี่ยวกับดาวเทียม	 ยาน

อวกาศ	 ยานขนส่งอวกาศ	 สถานีอวกาศ	

กล้องโทรทรรศน์	และประโยชน์ของเทคโนโลยี

	 อวกาศ	กลุ่มละ	1	หัวข้อ	แล้วน�าเสนอหน้า

ชั้นเรียน

5.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้

ndesign
(ออกแบบก�รเรียนรู้)I

ให้นกัเรยีนหาความรู้เพิม่เตมิเกีย่วกบัเทคโนโลยี

อวกาศจาก	www.youtube.com	หรือ	search	

engine	ต่างๆ	

ตัวอย่ำงเว็บไซต์ :

-	 www.trueplookpanya.com/true/knowl-

edge-youtube.php?youtube-id=289

-		sudarut503.exteen.com/20060902/en-

try-2

CT
(สู่ก�รใช้ ICT)I

ครแูบ่งกลุม่นกัเรยีน	กลุม่ละ	4-5	คน	เพือ่จดัท�าบอร์ดความรู้

เกี่ยวกับดาวเทียม	 ยานอวกาศ	 ยานขนส่งอวกาศ	 สถานี

อวกาศ	 กล้องโทรทรรศน์	 และประโยชน์ของเทคโนโลยี

อวกาศ	กลุ่มละ	1	หัวข้อ	แล้วน�าเสนอหน้าชั้นเรียน

ควำมรู้เพิ่มเติม

กำรส่งยำนอวกำศและดำวเทียม 

	 	 การส่งยานอวกาศหรอืดาวเทยีมให้พ้นจากพืน้โลกต้อง

อาศัยแรงขับดันจรวดเป็นหลัก	 และการที่จรวดสามารถ

nnovation
(เสนอแนะภ�ระง�น/โครงง�น/
นวัตกรรม)

I

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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°‘®°√√¡∑’Ë 7.4 °“√ ”√«®°≈ÿà¡¥“«∫π∑âÕßøÑ“

§”™’È·®ß

1. „Àâπ—°‡√’¬π —ß‡°μ¥«ß¥“«∫π∑âÕßøÑ“„π°≈“ß§◊π ·≈â«‡¢’¬π√Ÿª°≈ÿà¡¥“«À√◊Õ¥«ß¥“«„π∑âÕßøÑ“‚¥¬‡ª√’¬∫‡∑’¬∫

°—∫·ºπ∑’Ë¥“«

2. ∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë —ß‡°μ‰¥â·≈–μ“¡·π«§«“¡§‘¥¢Õßπ—°‡√’¬π‡Õß ≈ß‡«≈“«—π∑’Ë ‡¥◊Õπ ªï∑’Ë —ß‡°μ≈ß„πμ“√“ß

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈

6. ‡∑§‚π‚≈¬’Õ«°“»
°“√ ”√«®Õ«°“»®”‡ªìπμâÕß„™â‡∑§‚π‚≈¬’™—Èπ Ÿß «‘∑¬“°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√‡¥‘π∑“ß‰ªÕ«°“»¡’°“√

æ—≤π“°â“«Àπâ“μ≈Õ¥‡«≈“‡æ◊ËÕ ”√«®Õ«°“» °“√»÷°…“§âπ§«â“‡°’Ë¬«°—∫Õ«°“»®–™à«¬„Àâ‡¢â“„®§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß

‡Õ°¿æ·≈– ‘Ëßμà“ßÊ ∑’ËÕ¬Ÿà„π‡Õ°¿æ‰¥â

6.1 °“√‡¥‘π∑“ß ŸàÕ«°“»

¬“πÕ«°“»≈”·√°¢Õß¡πÿ…¬å∑’Ë àßÕÕ°‰ªπÕ°‚≈°§◊Õ  ªÿμπ‘° 1 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 4 μÿ≈“§¡ æ.». 2500 ‚¥¬

 À¿“æ‚´‡«’¬μ (ªí®®ÿ∫—π§◊Õ “∏“√≥√—∞√— ‡´’¬) ‚¥¬‚§®√Õ¬Ÿà„π«ß‚§®√¢Õß‚≈°Õ¬Ÿà®π∂÷ß«—π∑’Ë 4 ¡°√“§¡

æ.». 2501 ®“°°“√ àß ªÿμπ‘° 1 ¢÷Èπ‰ª∑”„Àâ ‰¥â¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫ ¿“æ∫√√¬“°“»¢Õß‚≈°¡“°¢÷Èπ ®“°π—Èπ¡πÿ…¬å

®÷ß‰¥â¡’°“√æ—≤π“‡∑§‚π‚≈¬’Õ«°“»°—πÕ¬à“ß√«¥‡√Á« ®π„πªí®®ÿ∫—π¡’¥“«‡∑’¬¡‚§®√Õ¬Ÿà√Õ∫Ê ‚≈°√“« 5,000 ¥«ß

·≈–¡’¬“πÕ«°“»¢÷Èπ≈ß®”π«π¡“° ‡Àμÿ°“√≥å ”§—≠„πª√–«—μ‘»“ μ√å°“√‡¥‘π∑“ß ŸàÕ“°“»¢Õß¡πÿ…¬å¡’À≈“¬

‡Àμÿ°“√≥å¥—ßμ—«Õ¬à“ß‡Àμÿ°“√≥å∑’Ë ”§—≠¥—ßμ“√“ß∑’Ë 7.3

√Ÿª°≈ÿà¡¥“« ¢âÕ¡Ÿ≈· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õßπ—°‡√’¬π

„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 259

μ“√“ß∑’Ë 7.3 ¬“π ”√«®Õ«°“»∑’Ë ”§—≠¢Õß‚≈°

«—π ‡¥◊Õπ ªï ¬“π ”√«® ‚§√ß°“√

4 μ.§. 1957  ªÿμπ‘° 1 (USSR) ‚§®√√Õ∫‚≈°

1 °.æ. 1958 ‡Õ°´åæ≈Õ‡√Õ√å 1 (USA) ‚§®√√Õ∫‚≈°

2 ¡.§. 1959 ≈Ÿπ“ 1 (USSR) ‡¥‘π∑“ß Ÿà¥«ß®—π∑√å

3 ¡’.§. 1959 ‰æÕÕπ‡π’¬√å 4 (USA) ‡¥‘π∑“ß Ÿà¥«ß®—π∑√å

4 °.æ. 1961  ªÿμπ‘° 7 (USSR) æ¬“¬“¡™πº‘«¥“«»ÿ°√å

12 ‡¡.¬. 1961 «Õ μÕ§ 1 (USSR) ‡∑’Ë¬«∫‘π ŸàÕ«°“»∑’Ë¡’¡πÿ…¬å‡¥‘π∑“ß‰ª¥â«¬§√—Èß·√°

26 ¡.§. 1962 ‡√π‡®Õ√å 3 (USA) æ¬“¬“¡™πº‘«¥«ß®—π∑√å

25  .§. 1962  ªÿμπ‘° 23 (USSR) æ¬“¬“¡‡¥‘π∑“ß Ÿà¥“«»ÿ°√å

4 ¡.§. 1963  ªÿμπ‘° 33 (USSR) æ¬“¬“¡≈ß®Õ¥∫π¥«ß®—π∑√å

8 ¡‘.¬. 1965 ≈Ÿπ“ 6 (USSR) æ¬“¬“¡≈ß®Õ¥∫π¥«ß®—π∑√å

31 ¡.§. 1966 ≈Ÿπ“ 9 (USSR) ≈ß®Õ¥∫π¥«ß®—π∑√å

8  .§. 1967 ‡´Õ√å‡«‡¬Õ√å 5 (USA) ≈ß®Õ¥∫π¥«ß®—π∑√å

21 ∏.§. 1968 Õ–æÕ≈‚≈ 8 (USA) ¡πÿ…¬å§«∫§ÿ¡¬“πÕ«°“»‚§®√√Õ∫¥«ß®—π∑√å

25 °.æ. 1969 ¡“√‘‡πÕ√å 6 (USA) ‡¥‘π∑“ß Ÿà¥“«Õ—ß§“√

16 °.§. 1969 Õ–æÕ≈‚≈ 11 (USA) ¡πÿ…¬å —¡º— °—∫æ◊Èπº‘«¥«ß®—π∑√å§√—Èß·√°

7  .§. 1969 ´Õπ¥å 7 (USSR) ‡¥‘π∑“ß‰ª°≈—∫¥«ß®—π∑√å-‚≈°

17  .§. 1970 ‡«‡π√“ 7 (USSR) ≈ß®Õ¥∫πº‘«¥“«»ÿ°√å

12  .§. 1970 ≈Ÿπ“ 16 (USSR) ‡°Á∫μ—«Õ¬à“ßÀ‘π∫π¥«ß®—π∑√å°≈—∫¡“»÷°…“

10 æ.¬. 1970 ≈Ÿπ“ 17 ·≈– ‡¥‘π∑“ß∫πæ◊Èπº‘«¥«ß®—π∑√å

≈ŸπÕ§Õ¬¥å 1 (USSR)

31 ¡.§. 1971 Õ–æÕ≈‚≈ 14 (USA)  ∂“π’Õ«°“»∑’Ë‚§®√√Õ∫‚≈°

19 ‡¡.¬. 1971 ‚´¬ÿ  1 (USSR) ¬“πÕ«°“»∑’Ë¡’¡πÿ…¬å§«∫§ÿ¡≈ß®Õ¥∫π¥«ß®—π∑√å

28 æ.§. 1971 ¡“√å  3 (USSR) ‚§®√√Õ∫¥“«Õ—ß§“√·≈–≈ß®Õ¥

3 ¡’.§. 1972 ‰æÕÕπ‡π’¬√å 10 (USA) ‡¥‘π∑“ß Ÿà¥“«æƒÀ— ∫¥’

5 ‡¡.¬. 1973 ‰æÕÕπ‡π’¬√å 11 (USA) ‡¥‘π∑“ß Ÿà¥“«æƒÀ— ∫¥’·≈–¥“«‡ “√å

14 æ.§. 1973  °“¬·≈Á∫ (USA) ÀâÕß∑¥≈Õß„πÕ«°“»μ“¡∑“ß‚§®√¢Õß‚≈°

เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้นั้น	 ก็โดยอาศัยกฎการเคลื่อนท่ีของนิวตันว่า	 “แรงกิริยาทุกแรงจะมีแรงปฏิกิริยาซึ่งมี

ขนาดเท่ากนั	กระท�าในทศิตรงกนัข้ามเสมอ”	จากกฎดังกล่าว	สามารถน�ามาสร้างเครือ่งยนตร์เพ่ือขับดันจรวด

จากพื้นโลก	ซึ่งจรวดจะเคลื่อนที่ไปด้วยแรงขับดันของเชื้อเพลิงในทิศทางตรงกันข้าม	

หลักกำรส่งยำนอวกำศ 

	 	 อวกาศอยู่สูงเหนือศีรษะขึ้นไปเพียงหนึ่งร้อยกิโลเมตร	 แต่การที่จะขึ้นไปถึงไม่ใช่เรื่องง่าย	 เซอร์ไอแซก	

นิวตัน	 นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ	 ผู้คิดค้นทฤษฎีเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกและการเดินทางสู่อวกาศเมื่อ	

300	ปีมาแล้ว	ได้อธิบายไว้ว่า	หากเราขึ้นไปอยู่บนที่สูง	และปล่อยก้อนหินให้หล่นจากมือ	ก้อนหินก็จะตกลงสู่

พื้นในแนวดิ่ง	 เมื่อออกแรงขว้างก้อนหินออกไปให้ขนานกับพื้น	 ก้อนหินจะเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้ง	 เนื่องจาก

แรงลัพธ์ซ่ึงเกิดจากแรงที่เราขว้างและแรงโน้มถ่วงของโลกรวมกัน	หากเราออกแรงมากขึ้น	 การเคล่ือนที่

ของวัตถุจะโค้งมากขึ้น	 และก้อนหินจะยิ่งตกไกลขึ้น 

และหากเราออกแรงมากจนวิถีของวัตถุขนานกับ

ความโค้งของโลก	 ก้อนหินก็จะไม่ตกสู่พื้นโลกอีก	

แต่จะโคจรรอบโลกเป็นวงกลม	 เราเรียกการตกใน

ลักษณะนี้ว่า	 “การตกอย่างอิสระ	 (free	 fall)”	 และ

นีเ่องคอืหลกัการส่งยานอวกาศขึน้สูว่งโคจรรอบโลก	

หากเราเพิ่มแรงให้กับวัตถุมากขึ้นไปอีก	 เราจะได้			

วงโคจรเป็นรูปวงรี	 และถ้าเราออกแรงขว้างวัตถุ

ไปด้วยความเร็ว	 11.2	 กิโลเมตรต่อวินาที	 วัตถุจะ

ไม่หวนกลับคืนอีกแล้ว	 แต่จะเดินทางออกสู่ห้วง

อวกาศ	 เราเรียกความเร็วนี้ว่า	 “ความเร็วหลุดพ้น”	

(escape	speed)	และนีคื่อหลกัการส่งยานอวกาศไป

ยังดาวเคราะห์ดวงอื่น

	 	 ปัจจุบันหลักการในการส่งจรวดนั้นจะใช้เครื่อง

ยนต์จรวดหลายท่อนต่อกัน	 ยานอวกาศหรือ

ดาวเทียมจะติดกับจรวดท่อนสุดท้าย	 จรวดจะขึ้น

จากฐานในแนวดิ่งเพื่อให้เวลาที่ยานอวกาศเดิน

ทางในบรรยากาศโลกสั้นที่สุด	 ในขณะที่จรวดท่อน

แรกเผาไหม้	 เชื้อเพลิงอยู่น้ัน	 จรวดท่อนต่อไปจะ

ยังไม่ท�างาน	 เมื่อจรวดท่อนแรกใช้เชื้อเพลิงหมด

แล้วจะถูกสลัดทิ้งไป	จรวดท่อนต่อไปจะเริ่มเผาไหม้

เชือ้เพลงิ	เมือ่เชือ้เพลงิหมดกจ็ะสลดัทิง้ไปอกี	เหลอื

ดาวเทียมหรือยานอวกาศและจรวดท่อนสุดท้าย

โคจรอยู	่ซึง่บางกรณอีาจโคจรรอบโลกหรอืโคจรออก

สู่อวกาศ	ทั้งนี้แล้วแต่วัตถุประสงค์การส่งสิ่งเหล่านี้	

ซึ่งการ	 บังคับให้เป็นตามวัตถุประสงค์น้ันท�าได้โดย

การก�าหนดความเร็วสุดท้ายนั่นเอง	

	 	 การน�าจรวดขึน้สูอ่วกาศนัน้จะต้องท�าการเผาไหม้

เชื้อเพลิงจ�านวนมาก	 เพื่อให้เกิดความเร่งมากกว่า

9.8	 เมตรต่อวินาที2	 หลายเท่า	 ดังน้ันจึงมีการ

ออกแบบถังเชื้อเพลิงเป็นตอนๆ	 เราเรียกจรวด

ประเภทนี้ว่า	“จรวดหลายตอน”	(multistage	rocket)	

เมื่อเชื้อเพลิงตอนใดหมด	ก็จะปลดตอนนั้นทิ้ง	เพื่อ

เพิ่มแรงขับดัน	(force)	โดยการลดมวล	(mass)	เพื่อ

ให้จรวดมีความเร่งมากขึ้น	 (กฎของนิวตันข้อที่	 2:	

ความเร่ง	=	แรง/มวล)	

	 	 หลงัจากจรวดท่อนสดุท้ายมคีวามเรว็และทศิทาง

ตามที่ก�าหนดแล้ว	 เครื่องยนตร์จรวดจะหยุดจรวด

และยานอวกาศหรอืดาวเทยีมจะเคลือ่นท่ีต่อไปตาม

เส้นทางการเคลื่อนที่ท่ีก�าหนดโดยไม่ต้องใช้แรง

ขับดัน	 หลังจากน้ันยานอวกาศหรือดาวเทียมจะ

แยกตัวออกจากจรวดแล้วโคจรต่อไป	

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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«—π ‡¥◊Õπ ªï ¬“π ”√«® ‚§√ß°“√

* USA : United States of America

* USSR : Union of Soviet Socialist Republics

* ESA : European Space Agency

°“√∫‘π ŸàÕ«°“»¢Õß¡πÿ…¬å

¬Ÿ√‘ ‡Õ °“°“√‘π ™“«√— ‡´’¬ π—°∫‘πÕ«°“»§π·√°∑’Ë¢÷Èπ‰ª Ÿà«ß‚§®√  ·≈–‡¥‘π∑“ß√Õ∫‚≈°¥â«¬¬“π

«Õ μÕ§ 1 μàÕ¡“ À√—∞Õ‡¡√‘°“°Áª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®„π°“√ àß¡πÿ…¬å‰ª ”√«®¥«ß®—π∑√å‡ªìπ§√—Èß·√° ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë

16 °√°Æ“§¡ æ.». 2512 ¥â«¬¬“πÕ–æÕ≈‚≈ 11 ®“°π—Èπ¡πÿ…¬å‰¥âæ—≤π“‚§√ß°“√¬“π¢π àßÕ«°“»¢÷Èπ¡“

‡æ◊ËÕ°“√„™âß“π  ´÷Ëß‡ªìπ°“√ª√–À¬—¥§à“„™â®à“¬¡“°°«à“°“√„™â®√«¥„π°“√‡¥‘π∑“ßÕÕ° ŸàÕ«°“»

°“√‡¥‘π∑“ßÕÕ°πÕ°‚≈°‡æ◊ËÕ‰ª ŸàÕ«°“»π—Èπ ®”‡ªìπμâÕß‡Õ“™π–·√ß¥÷ß¥Ÿ¥¢Õß‚≈° ‚¥¬Õ“»—¬·√ß¢—∫¥—π

®“°°“√‡º“‰À¡â¢Õß‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß„π®√«¥ „Àâ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥â«¬§«“¡‡√Á«À≈ÿ¥æâπ‡æ◊ËÕ„Àâæâπ®“°·√ß¥÷ß¥Ÿ¥¢Õß‚≈°

12  .§. 1978 ISEE-3/ICE (USA) ‡¥‘π∑“ß Ÿà¥“«À“ß Giacobini-Zimer ·≈–¥“«À“ß·Œ≈≈’¬å

12 ‡¡.¬. 1981 ¬“π¢π àßÕ«°“» STS-1 ‡∑’Ë¬«∫‘π·√°¢Õß¬“π¢π àßÕ«°“»

(USA)

15 ∏.§. 1984 «’°â“ 1 (USSR) ≈ß®Õ¥∑’Ëº‘«¥“«»ÿ°√å·≈–‡¥‘π∑“ß‰ª Ÿà¥“«À“ß·Œ≈≈’¬å

7 ¡.§. 1985 ´“§‘§“‡§– (Japan) ‡¥‘π∑“ß Ÿà¥“«À“ß·Œ≈≈’¬å

7 °.§. 1988 ‚ø∫Õ  1 (USSR) ‡¥‘π∑“ß Ÿà¥“«Õ—ß§“√·≈–®Õ¥∑’Ë¥«ß®—π∑√å‚ø∫Õ ´÷Ëß‡ªìπ

¥“«∫√‘«“√¢Õß¥“«Õ—ß§“√

18 μ.§. 1989 °“≈‘‡≈‚Õ (USA)  ”√«®¥“«æƒÀ— ∫¥’

6 μ.§. 1990 ¬Ÿ≈‘ ‡   (ESA) ‡¥‘π∑“ß Ÿà¥“«æƒÀ— ∫¥’·≈–‚§®√√Õ∫¥«ßÕ“∑‘μ¬å

2 ∏.§. 1995 ‚´‚Œ (ESA) ‚§®√√Õ∫¥«ßÕ“∑‘μ¬å

17 °.æ. 1996 ‡π’¬√å (USA)  ”√«®¥“«‡§√“–ÀåπâÕ¬„π«ß‚§®√¢Õß‚≈°

24 μ.§. 1998 Deep Space 1 (USA)  ”√«®¥“«‡§√“–ÀåπâÕ¬·≈–¥“«À“ß

20 æ.¬. 1998  ∂“π’Õ«°“»π“π“™“μ‘  ∂“π’Õ«°“»·≈–¡’Õÿª°√≥å°“√∑¥≈Õß

7 °.æ. 1999  μ“√å¥— ∑å (USA)  ”√«®·≈–‡°Á∫μ—«Õ¬à“ß¥“«À“ß¡“»÷°…“∑’Ë ‚≈°

8  .§. 2001 ‡®ππ‘´‘  (USA)  ”√«®ª√“°Ø°“√≥å≈¡ ÿ√‘¬–

3 °.§. 2002 §Õπ∑—«√å (USA)  ”√«®¥“«À“ß

æ.¬.- ∏.§. ¡Ÿ‡´ å-´’ ≈ß®Õ¥∫π¥“«‡§√“–ÀåπâÕ¬·≈–‡°Á∫μ—«Õ¬à“ß

3 °.æ. 2003 ¬“π¢π àßÕ«°“»‚§≈—¡‡∫’¬ ¬“π√–‡∫‘¥ π—°∫‘πÕ«°“»‡ ’¬™’«‘μ 7 §π

À≈—ß®“°∂Ÿ°„™âß“π¡“·≈â«À≈“¬§√—Èß

μ“√“ß∑’Ë 7.3 ¬“π ”√«®Õ«°“»∑’Ë ”§—≠¢Õß‚≈° (μàÕ)
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* USA : United States of America

* USSR : Union of Soviet Socialist Republics

* ESA : European Space Agency

°“√∫‘π ŸàÕ«°“»¢Õß¡πÿ…¬å

¬Ÿ√‘ ‡Õ °“°“√‘π ™“«√— ‡´’¬ π—°∫‘πÕ«°“»§π·√°∑’Ë¢÷Èπ‰ª Ÿà«ß‚§®√  ·≈–‡¥‘π∑“ß√Õ∫‚≈°¥â«¬¬“π

«Õ μÕ§ 1 μàÕ¡“ À√—∞Õ‡¡√‘°“°Áª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®„π°“√ àß¡πÿ…¬å‰ª ”√«®¥«ß®—π∑√å‡ªìπ§√—Èß·√° ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë

16 °√°Æ“§¡ æ.». 2512 ¥â«¬¬“πÕ–æÕ≈‚≈ 11 ®“°π—Èπ¡πÿ…¬å‰¥âæ—≤π“‚§√ß°“√¬“π¢π àßÕ«°“»¢÷Èπ¡“

‡æ◊ËÕ°“√„™âß“π  ´÷Ëß‡ªìπ°“√ª√–À¬—¥§à“„™â®à“¬¡“°°«à“°“√„™â®√«¥„π°“√‡¥‘π∑“ßÕÕ° ŸàÕ«°“»

°“√‡¥‘π∑“ßÕÕ°πÕ°‚≈°‡æ◊ËÕ‰ª ŸàÕ«°“»π—Èπ ®”‡ªìπμâÕß‡Õ“™π–·√ß¥÷ß¥Ÿ¥¢Õß‚≈° ‚¥¬Õ“»—¬·√ß¢—∫¥—π

®“°°“√‡º“‰À¡â¢Õß‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß„π®√«¥ „Àâ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥â«¬§«“¡‡√Á«À≈ÿ¥æâπ‡æ◊ËÕ„Àâæâπ®“°·√ß¥÷ß¥Ÿ¥¢Õß‚≈°

12  .§. 1978 ISEE-3/ICE (USA) ‡¥‘π∑“ß Ÿà¥“«À“ß Giacobini-Zimer ·≈–¥“«À“ß·Œ≈≈’¬å

12 ‡¡.¬. 1981 ¬“π¢π àßÕ«°“» STS-1 ‡∑’Ë¬«∫‘π·√°¢Õß¬“π¢π àßÕ«°“»

(USA)

15 ∏.§. 1984 «’°â“ 1 (USSR) ≈ß®Õ¥∑’Ëº‘«¥“«»ÿ°√å·≈–‡¥‘π∑“ß‰ª Ÿà¥“«À“ß·Œ≈≈’¬å

7 ¡.§. 1985 ´“§‘§“‡§– (Japan) ‡¥‘π∑“ß Ÿà¥“«À“ß·Œ≈≈’¬å

7 °.§. 1988 ‚ø∫Õ  1 (USSR) ‡¥‘π∑“ß Ÿà¥“«Õ—ß§“√·≈–®Õ¥∑’Ë¥«ß®—π∑√å‚ø∫Õ ´÷Ëß‡ªìπ

¥“«∫√‘«“√¢Õß¥“«Õ—ß§“√

18 μ.§. 1989 °“≈‘‡≈‚Õ (USA)  ”√«®¥“«æƒÀ— ∫¥’

6 μ.§. 1990 ¬Ÿ≈‘ ‡   (ESA) ‡¥‘π∑“ß Ÿà¥“«æƒÀ— ∫¥’·≈–‚§®√√Õ∫¥«ßÕ“∑‘μ¬å

2 ∏.§. 1995 ‚´‚Œ (ESA) ‚§®√√Õ∫¥«ßÕ“∑‘μ¬å

17 °.æ. 1996 ‡π’¬√å (USA)  ”√«®¥“«‡§√“–ÀåπâÕ¬„π«ß‚§®√¢Õß‚≈°

24 μ.§. 1998 Deep Space 1 (USA)  ”√«®¥“«‡§√“–ÀåπâÕ¬·≈–¥“«À“ß

20 æ.¬. 1998  ∂“π’Õ«°“»π“π“™“μ‘  ∂“π’Õ«°“»·≈–¡’Õÿª°√≥å°“√∑¥≈Õß

7 °.æ. 1999  μ“√å¥— ∑å (USA)  ”√«®·≈–‡°Á∫μ—«Õ¬à“ß¥“«À“ß¡“»÷°…“∑’Ë ‚≈°

8  .§. 2001 ‡®ππ‘´‘  (USA)  ”√«®ª√“°Ø°“√≥å≈¡ ÿ√‘¬–

3 °.§. 2002 §Õπ∑—«√å (USA)  ”√«®¥“«À“ß

æ.¬.- ∏.§. ¡Ÿ‡´ å-´’ ≈ß®Õ¥∫π¥“«‡§√“–ÀåπâÕ¬·≈–‡°Á∫μ—«Õ¬à“ß

3 °.æ. 2003 ¬“π¢π àßÕ«°“»‚§≈—¡‡∫’¬ ¬“π√–‡∫‘¥ π—°∫‘πÕ«°“»‡ ’¬™’«‘μ 7 §π

À≈—ß®“°∂Ÿ°„™âß“π¡“·≈â«À≈“¬§√—Èß

μ“√“ß∑’Ë 7.3 ¬“π ”√«®Õ«°“»∑’Ë ”§—≠¢Õß‚≈° (μàÕ)
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„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈° «—μ∂ÿμà“ßÊ ∑’ËÕ¬Ÿà„πÕ‘∑∏‘æ≈¢Õß·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°®–∂Ÿ°·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°

¥÷ß¥Ÿ¥‡¢â“ Ÿà»Ÿπ¬å°≈“ß‚≈°‡ ¡Õ ·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°∑’Ë°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿ®–¡’§à“·μ°μà“ß°—π‰ª ´÷Ëß®–‰¥â»÷°…“ªí®®—¬

∑’Ë¡’º≈μàÕ·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°‰¥â®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 7.5

°‘®°√√¡∑’Ë 7.5 ·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

»÷°…“·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°∑’Ë°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿ∑’Ë¡’º≈μàÕ°—π

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

√“¬°“√ ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. ‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß 1 Õ—π

2. ∂à“π‰ø©“¬¢π“¥‡∑à“°—π 4 °âÕπ

3. ‡™◊Õ°‡ âπ‡≈Á°À√◊Õ¥â“¬ 1 ‡ âπ

«‘∏’∑¥≈Õß

1. π”∂à“π‰ø©“¬ºŸ°‡™◊Õ°·¢«π∑’Ë·¢«π¡«≈¢Õß‡§√◊ËÕß™—Ëß§√—Èß≈– 1 °âÕπ  —ß‡°μ‡¢Á¡‡§√◊ËÕß™—Ëß ∫—π∑÷°§à“∑’Ë —ß‡°μ‰¥â

2. ∑”°“√∑¥≈Õß‚¥¬‡æ‘Ë¡®”π«π∂à“π‰ø©“¬‡ªìπ 2, 3 ·≈– 4 °âÕπ  —ß‡°μ‡¢Á¡‡§√◊ËÕß™—Ëß ∫—π∑÷°§à“∑’Ë —ß‡°μ‰¥â

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈

°“√∑¥≈Õß§√—Èß∑’Ë ®”π«π∂à“π‰ø©“¬ (°âÕπ) §à“∑’ËÕà“π‰¥â (π‘«μ—π)

1

2

3

4

§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. ‡Àμÿ„¥®÷ßμâÕßμ√«® Õ∫‡¢Á¡™’È¢Õß‡§√◊ËÕß™—Ëß ª√‘ß

2. ‡¡◊ËÕ·¢«π°âÕπ∂à“π‰ø©“¬ ‡¢Á¡¢Õß‡§√◊ËÕß™—Ëß‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÕ¬à“ß‰√ ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

3. °“√‡æ‘Ë¡®”π«π°âÕπ∂à“π‰ø©“¬‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡ ‘Ëß„¥

4. ·√ß¥÷ß¥Ÿ¥∑’Ë ‚≈°°√–∑”μàÕ∂à“π‰ø©“¬¡’·π«‚πâ¡Õ¬à“ß‰√

5. ®ß √ÿª§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß¡«≈¢Õß«—μ∂ÿ°—∫·√ß¥÷ß¥Ÿ¥∑’Ë ‚≈°°√–∑”μàÕ¡«≈«—μ∂ÿ

	 การสง่ยานอวกาศหรือดาวเทยีมขึน้จาก

พื้นโลก	 ต้องอาศัยจรวจขับดันให้พุ่งขึ้นไป	

การเคลื่อนที่ของจรวจใช้กฎการเคลื่อนที่

ของนิวตันท่ีว่า	 ทุกๆ	 แรงกิริยาจะมีแรง

ปฏิกิริยาซึ่งมีขนาดเท่ากันกระท�าในทิศตรง

กันข้าม	 จรวจมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงขับดัน

ไปข้างหลัง	 แต่ตัวจรวดจะเคลื่อนที่ไปข้าง

หน้า	 เมื่อยิงวัตถุในแนวขนานกับพื้น	 วัตถุ

จะเคลื่อนที่ไปเป็นแนววิถีโค้ง	 เนื่องจากมี

แรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดให้วัตถุตกลงใน

แนวดิ่งอีกแนวหน่ึง	 ด้วยความเร็วของวัตถุ

ท่ีตกลงมา	จงึประกอบด้วยความเร็วตามแนว

ราบและความเรว็ตามแนวด่ิงร่วมกนั ถา้เพิม่

ความเรว็ตามแนวราบมากขึน้จนถงึความเรว็

ขนาดหนึง่	วตัถจุะไมต่กลงสูพ้ื่นโลก	ความเร็ว

ขนาดนี้เรียกว่า	 ความเร็วโคจรรอบโลก	

(orbital	velocity)	 ยิ่งสูงขึ้นไปความเร็วโคจร

รอบโลกจะยิ่งช้าลง	ที่ระดับความสูง	1,000	

กิโลเมตร	 ความเร็วโคจรรอบโลก	 26,452	

กิโลเมตรต่อชั่วโมง	1	รอบโลก

	 ปั จจุบันการส่ งจรวจเพื่ อขับดัน ให้

ดาวเทียมหรือยานอวกาศขึ้นไปสู่อากาศ

นั้น	 มักใช้เครื่องยนต์จรวจหลายท่อนต่อ

กัน ยานอวกาศหรือดาวเทียมจะติดกับจรวจ

ท่อนสุดท้าย	 จรวจจะขึ้นจากฐานยิงในแนว

ดิง่เพือ่ใหเ้วลาเดนิทางในบรรยากาศโลกสัน้

ที่สุด	ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เสียดทานกับบรรยากาศ

มากเกินไป	   จรวจทุกท่อนจะมีเชื้อเพลิงใน

ตัวเองจรวจท่อนหนึ่ง	 เม่ือใช้เชื้อเพลิงหมด

แล้วจะสลัดตัวเองหลุดออก	 เหลือแต่ท่อน

ถัดไปพุ่งขึ้นไปอีก	 ในที่สุดจะเหลือดาวเทียม

หรือยานอวกาศกับจรวจท่อนสุดท้ายโคจร

อยู่	 เมื่อความเร็วถึงความเร็วโคจรรอบโลก

แล้ว	 เครื่องยนต์จรวจจะหยุดท�างาน	ปล่อย

ดาวเทียมหรือยานอวกาศ	 โคจรต่อไป	 และ

ถ้าความเร็วช้าลง	 หรือผิดเส้นทาง	 จึงจะ

ใช้เครื่องยนต์จรวจช่วยปรับเส้นทางและ

ความเร็ว

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)L

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา	

และการทดลองแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา

ตัวอย่ำงเ ว็บไซต์  :  www.youtube.com/

watch?v=cP0Bb3WXJ_k	 หรือค้นหา	 “Newton’s	

Laws	of	Motion	(3)	:	Action	And	Reaction”

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L

ครแูละนกัเรยีนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุม่	(ตามกลุม่

การทดลอง)	เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงของโลก

-		นักเรียนได้ท�าอะไรบ้าง

-		นักเรียนรู้อะไรบ้าง

-		สิง่ท่ีนกัเรยีนตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เติมคอือะไร	และ

จะด�าเนินการอย่างไร

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 7.5 æ∫«à“ ‚≈°¡’·√ß‚πâ¡∂à«ß∑’Ë§Õ¬¥÷ß¥Ÿ¥«—μ∂ÿ‡¢â“ Ÿà»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õß‚≈°·√ß‚πâ¡∂à«ß

¢Õß‚≈°∑’Ë°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫¡«≈¢Õß«—μ∂ÿ «—μ∂ÿ∑’Ë¡’¡«≈¡“°®–∂Ÿ°·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°∑’Ë°√–∑”μàÕ¡«≈¢Õß

«—μ∂ÿπ—Èπ¡“°°«à“«—μ∂ÿ∑’Ë¡’¡«≈πâÕ¬ ¥—ßπ—Èπ‡√“®÷ßæ∫«à“«—μ∂ÿμà“ßÊ ∫π‚≈°À√◊Õ·¡â·μàÕ“°“»∑’ËÀàÕÀÿâ¡‚≈°‰«â®–‰¡à

À≈ÿ¥≈Õ¬ÕÕ°®“°‚≈°‰ª ‡æ√“–‚≈°¡’·√ß‚πâ¡∂à«ß°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿμà“ßÊ π—Ëπ‡Õß

πÕ°®“°¡«≈¢Õß«—μ∂ÿ·≈â« √–¬–Àà“ß√–À«à“ß‚≈°°—∫«—μ∂ÿ°Á¡’º≈μàÕ·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°¥â«¬‡™àπ°—π ·≈–

®–¡’º≈‡ªìπÕ¬à“ß‰√®–»÷°…“‰¥â®“°¢âÕ¡Ÿ≈„πμ“√“ß∑’Ë 7.4

μ“√“ß∑’Ë 7.4 ·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°°—∫√–¬–Àà“ß®“°®ÿ¥»Ÿπ¬å°≈“ß‚≈°

√–¬–∑“ß®“°®ÿ¥»Ÿπ¬å°≈“ß §à“·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°

¢Õß‚≈° (km) (®”π«π‡∑à“¢Õß·√ß∑’Ëæ◊Èπº‘«‚≈°)

1 � 6,370 = r 1

2 � 6,370 = 2r
1
4

3 � 6,370 = 3r
1
9

4 � 6,370 = 4r
1

16

5 � 6,370 = 5r
1
25

6 � 6,370 = 6r
1

36

7 � 6,370 = 7r
1
49

8 � 6,370 = 8r
1
64

9 � 6,370 = 9r
1
81

10 � 6,370 = 10r
1

100

* r §◊Õ√—»¡’¢Õß‚≈°  =  6,370 km
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®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 7.5 æ∫«à“ ‚≈°¡’·√ß‚πâ¡∂à«ß∑’Ë§Õ¬¥÷ß¥Ÿ¥«—μ∂ÿ‡¢â“ Ÿà»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õß‚≈°·√ß‚πâ¡∂à«ß

¢Õß‚≈°∑’Ë°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫¡«≈¢Õß«—μ∂ÿ «—μ∂ÿ∑’Ë¡’¡«≈¡“°®–∂Ÿ°·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°∑’Ë°√–∑”μàÕ¡«≈¢Õß

«—μ∂ÿπ—Èπ¡“°°«à“«—μ∂ÿ∑’Ë¡’¡«≈πâÕ¬ ¥—ßπ—Èπ‡√“®÷ßæ∫«à“«—μ∂ÿμà“ßÊ ∫π‚≈°À√◊Õ·¡â·μàÕ“°“»∑’ËÀàÕÀÿâ¡‚≈°‰«â®–‰¡à

À≈ÿ¥≈Õ¬ÕÕ°®“°‚≈°‰ª ‡æ√“–‚≈°¡’·√ß‚πâ¡∂à«ß°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿμà“ßÊ π—Ëπ‡Õß

πÕ°®“°¡«≈¢Õß«—μ∂ÿ·≈â« √–¬–Àà“ß√–À«à“ß‚≈°°—∫«—μ∂ÿ°Á¡’º≈μàÕ·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°¥â«¬‡™àπ°—π ·≈–

®–¡’º≈‡ªìπÕ¬à“ß‰√®–»÷°…“‰¥â®“°¢âÕ¡Ÿ≈„πμ“√“ß∑’Ë 7.4

μ“√“ß∑’Ë 7.4 ·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°°—∫√–¬–Àà“ß®“°®ÿ¥»Ÿπ¬å°≈“ß‚≈°

√–¬–∑“ß®“°®ÿ¥»Ÿπ¬å°≈“ß §à“·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°

¢Õß‚≈° (km) (®”π«π‡∑à“¢Õß·√ß∑’Ëæ◊Èπº‘«‚≈°)

1 � 6,370 = r 1

2 � 6,370 = 2r
1
4

3 � 6,370 = 3r
1
9

4 � 6,370 = 4r
1

16

5 � 6,370 = 5r
1
25

6 � 6,370 = 6r
1

36

7 � 6,370 = 7r
1
49

8 � 6,370 = 8r
1
64

9 � 6,370 = 9r
1
81

10 � 6,370 = 10r
1

100

* r §◊Õ√—»¡’¢Õß‚≈°  =  6,370 km
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®“°μ“√“ß®–æ∫«à“·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°∑’Ë°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿμà“ßÊ πÕ°®“°¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫¡«≈¢Õß«—μ∂ÿ·≈â«¬—ß¢÷Èπ

Õ¬Ÿà°—∫√–¬–Àà“ß®“°®ÿ¥»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õß‚≈°∂÷ß«—μ∂ÿπ—Èπ  ∂â“«—μ∂ÿÕ¬ŸàÀà“ß®“°®ÿ¥»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õß‚≈°¡“° ·√ß‚πâ¡∂à«ß∑’Ë

°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿ®–πâÕ¬≈ß

  °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 6

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. ·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°∑’Ë°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿ®–¡’§à“¡“°À√◊ÕπâÕ¬¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫ ‘Ëß„¥

2. ‡Àμÿ„¥Õ“°“»´÷Ëß‡ªìπ·°ä ∑’ËÀàÕÀÿâ¡‚≈°®÷ß‰¡à≈àÕß≈Õ¬Àπ’‰ª®“°‚≈°

3. ·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°∫√‘‡«≥„¥¡’§à“¡“°∑’Ë ÿ¥

4. ‡¡◊ËÕ¬◊πÕ¬Ÿà∫√‘‡«≥™“¬∑–‡≈·≈–∫√‘‡«≥¬Õ¥¿Ÿ‡¢“ Ÿß ·√ß¥÷ß¥Ÿ¥¢Õß‚≈°°√–∑”μàÕ¡«≈¢Õßπ—°‡√’¬π

∫√‘‡«≥„¥¡“°°«à“°—π ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

5. ‡Àμÿ„¥«—μ∂ÿμà“ßÊ ·≈–π—°∫‘πÕ«°“»‡¡◊ËÕÕ¬Ÿà„π¬“πÕ«°“»®÷ß≈Õ¬‰ª¡“‰¥â

√–¬–∑“ß®“°®ÿ¥»Ÿπ¬å°≈“ß‚≈°
∂÷ß«—μ∂ÿ (km)

·√ß‚πâ¡∂à«ß

√Ÿª∑’Ë 7.37 °√“ø§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß√–¬–∑“ß®“°®ÿ¥»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õß

‚≈°∂÷ß«—μ∂ÿ°—∫§à“·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°∑’Ë°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿ

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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√Ÿª∑’Ë 7.39 ·°ä √âÕπ∂Ÿ°¢—∫ÕÕ°®“°

‡§√◊ËÕß¬πμå®√«¥∑’Ë∑àÕ à«π∑â“¬ ·√ß

¢Õß·°ä æÿàß‰ª„π∑‘»∑“ßÀπ÷Ëß (·√ß

°‘√‘¬“) ∑”„Àâ‡°‘¥·√ß„π∑‘»∑“ßμ√ß

¢â“¡ (·√ßªØ‘°‘√‘¬“) ¢—∫¥—π„Àâ®√«¥

æÿàß‰ª¢â“ßÀπâ“

√Ÿª∑’Ë 7.40 ®√«¥‚ª√μÕπ K

● ®√«¥‚ª√μÕπ K ∑’Ë¡’·√ß¢—∫¥—π Ÿß

æ—≤π“‚¥¬ «“‡≈πμ‘π °≈—™‚§ (Valentin

Glushko) π—°«‘∑¬“»“ μ√å™“«√— ‡´’¬

°“√ àß®√«¥ÕÕ° ŸàÕ«°“»‡ªìπ°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥â«¬·√ß®“°°“√‡º“‰À¡â¢Õß‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ÷́Ëß®–μâÕß¡’·√ß∑’Ë

‡æ’¬ßæÕ®π™π–·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°‰¥â ∂÷ß®–∑”„Àâ®√«¥‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥â«¬§«“¡‡√Á«À≈ÿ¥æâπ

°“√ àß¥“«‡∑’¬¡À√◊Õ¬“πÕ«°“»ÕÕ°πÕ°‚≈°‡æ◊ËÕªØ‘∫—μ‘°“√„¥Ê „π·μà≈–§√—Èß®–μâÕßÕ“»—¬®√«¥

¢—∫¥—π‚¥¬„™âÀ≈—°·√ß°‘√‘¬“·≈–·√ßªØ‘°‘√‘¬“

°“√‡¥‘π∑“ß‚¥¬¬“πÕ«°“»®”‡ªìπμâÕß„™â·√ßº≈—°¥—π¡À“»“≈

‡æ◊ËÕ¥—π„Àâ®√«¥‡§≈◊ËÕπ∑’ËÕÕ°®“°æ◊Èπº‘«æÿàß¢÷Èπ Ÿà∑âÕßøÑ“·≈–‡§≈◊ËÕπ∑’ËμàÕ‰ª¬—ß

Õ«°“» ®√«¥‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ª¢â“ßÀπâ“¥â«¬·√ßªØ‘°‘√‘¬“∑’Ë‡°‘¥®“°‰Õ¢Õß°“√‡º“‰À¡â

‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßæÿàß‰ª¢â“ßÀ≈—ß ´÷Ëß‡ ¡◊Õπ‡ªìπ·√ß°‘√‘¬“ „π°“√‡º“‰À¡â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

®”‡ªìπμâÕß„™âÕÕ°´‘‡®πª√‘¡“≥¡“° ®√«¥®÷ßμâÕß¡’∂—ß∫√√®ÿ∂—ß‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß·≈–

ÕÕ°´‘‡®π‡À≈« ‚¥¬‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß¡’À≈“¬™π‘¥ ‡™àπ

- ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß‡À≈« ‡™àπ ‰Œ‚¥√‡®π‡À≈« ‰Œ¥√“´’π

- ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß·¢Áß ‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑’Ëº ¡°—π√–À«à“ßÀ—«‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß°—∫

μ—«‡º“‰À¡âÕ¬Ÿà„π ¿“æ¢Õß·¢Áß

√Ÿª∑’Ë 7.38 °“√ àß®√«¥ÕÕ° ŸàÕ«°“»

·√ßªØ‘°‘√‘¬“

·√ß°‘√‘¬“

➞

➞

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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√Ÿª∑’Ë 7.39 ·°ä √âÕπ∂Ÿ°¢—∫ÕÕ°®“°

‡§√◊ËÕß¬πμå®√«¥∑’Ë∑àÕ à«π∑â“¬ ·√ß

¢Õß·°ä æÿàß‰ª„π∑‘»∑“ßÀπ÷Ëß (·√ß

°‘√‘¬“) ∑”„Àâ‡°‘¥·√ß„π∑‘»∑“ßμ√ß

¢â“¡ (·√ßªØ‘°‘√‘¬“) ¢—∫¥—π„Àâ®√«¥

æÿàß‰ª¢â“ßÀπâ“

√Ÿª∑’Ë 7.40 ®√«¥‚ª√μÕπ K

● ®√«¥‚ª√μÕπ K ∑’Ë¡’·√ß¢—∫¥—π Ÿß

æ—≤π“‚¥¬ «“‡≈πμ‘π °≈—™‚§ (Valentin

Glushko) π—°«‘∑¬“»“ μ√å™“«√— ‡´’¬

°“√ àß®√«¥ÕÕ° ŸàÕ«°“»‡ªìπ°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥â«¬·√ß®“°°“√‡º“‰À¡â¢Õß‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ÷́Ëß®–μâÕß¡’·√ß∑’Ë

‡æ’¬ßæÕ®π™π–·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°‰¥â ∂÷ß®–∑”„Àâ®√«¥‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥â«¬§«“¡‡√Á«À≈ÿ¥æâπ

°“√ àß¥“«‡∑’¬¡À√◊Õ¬“πÕ«°“»ÕÕ°πÕ°‚≈°‡æ◊ËÕªØ‘∫—μ‘°“√„¥Ê „π·μà≈–§√—Èß®–μâÕßÕ“»—¬®√«¥

¢—∫¥—π‚¥¬„™âÀ≈—°·√ß°‘√‘¬“·≈–·√ßªØ‘°‘√‘¬“

°“√‡¥‘π∑“ß‚¥¬¬“πÕ«°“»®”‡ªìπμâÕß„™â·√ßº≈—°¥—π¡À“»“≈

‡æ◊ËÕ¥—π„Àâ®√«¥‡§≈◊ËÕπ∑’ËÕÕ°®“°æ◊Èπº‘«æÿàß¢÷Èπ Ÿà∑âÕßøÑ“·≈–‡§≈◊ËÕπ∑’ËμàÕ‰ª¬—ß

Õ«°“» ®√«¥‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ª¢â“ßÀπâ“¥â«¬·√ßªØ‘°‘√‘¬“∑’Ë‡°‘¥®“°‰Õ¢Õß°“√‡º“‰À¡â

‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßæÿàß‰ª¢â“ßÀ≈—ß ´÷Ëß‡ ¡◊Õπ‡ªìπ·√ß°‘√‘¬“ „π°“√‡º“‰À¡â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

®”‡ªìπμâÕß„™âÕÕ°´‘‡®πª√‘¡“≥¡“° ®√«¥®÷ßμâÕß¡’∂—ß∫√√®ÿ∂—ß‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß·≈–

ÕÕ°´‘‡®π‡À≈« ‚¥¬‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß¡’À≈“¬™π‘¥ ‡™àπ

- ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß‡À≈« ‡™àπ ‰Œ‚¥√‡®π‡À≈« ‰Œ¥√“´’π

- ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß·¢Áß ‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑’Ëº ¡°—π√–À«à“ßÀ—«‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß°—∫

μ—«‡º“‰À¡âÕ¬Ÿà„π ¿“æ¢Õß·¢Áß

√Ÿª∑’Ë 7.38 °“√ àß®√«¥ÕÕ° ŸàÕ«°“»

·√ßªØ‘°‘√‘¬“

·√ß°‘√‘¬“

➞

➞
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„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

°‘®°√√¡∑’Ë 7.6 °“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ

®ÿ¥ª√– ß§å°“√∑¥≈Õß

»÷°…“°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ„π·π«√“∫

«— ¥ÿ·≈–Õÿª°√≥å

√“¬°“√ ®”π«πμàÕ°≈ÿà¡

1. ‡§√◊ËÕß¬‘ß«—μ∂ÿ 1 ™ÿ¥

2. ·∑àß‰¡â 1 ·∑àß

«‘∏’∑¥≈Õß

1. π”‡§√◊ËÕß¬‘ß«—μ∂ÿ«“ß„Àâ™‘¥¢Õ∫‚μä–

2. „™â·∑àß‰¡â°¥ “¬¬“ß¬◊¥ ¥÷ßÕÕ°‰ª∑’Ë√–¬– 7 ‡´πμ‘‡¡μ√ ª≈àÕ¬ “¬¬“ß¬‘ß‰¡âÕÕ°‰ª  —ß‡°μ·π«°“√

‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß·∑àß‰¡â «—¥√–¬–∑“ß∑’Ë‰¡âμ°Àà“ß®“°‚μä– ∫—π∑÷°º≈

3. ∑”°“√∑¥≈Õß´È” ·μà‡ª≈’Ë¬π√–¬– “¬¬“ß¬◊¥‡ªìπ 9, 11 ·≈– 13 ‡´πμ‘‡¡μ√ μ“¡≈”¥—∫

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈°“√∑¥≈Õß

μ”·Àπàß¬‘ß (cm)  7 9 11    13

√–¬–∑“ß∑’Ë‰¡âμ°Àà“ß®“°‚μä– (cm)

√Ÿª∑’Ë 7.41 °“√ª≈àÕ¬∑àÕπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑’Ë„™â·≈â«¢Õß®√«¥‚ª√μÕπ K

®√«¥∂Ÿ°¢—∫¥—π¢÷Èπ ¥â«¬‡§√◊ËÕß¬πμå∑’Ë„™â ‰π‚μ√‡®π‡À≈«

‡¡◊ËÕºà“π‰ª 2 π“∑’ ∑àÕπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß à«π·√°∂Ÿ°ª≈àÕ¬∑‘Èß

‡¡◊ËÕºà“π‰ª 50 π“∑’ ∑àÕπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß à«π∑’Ë 2 ∂Ÿ°ª≈àÕ¬∑‘Èß

∑àÕπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑’Ë 3 ∂Ÿ°ª≈àÕ¬∑‘Èß

∑àÕπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑’Ë 4 ∂Ÿ°ª≈àÕ¬∑‘Èß
	 หลังจากจรวดท่อนสุดท้ายมีความเร็ว

และทิศทางตามท่ีก�าหนดแล้ว	 เคร่ืองยนต์

จรวดจะหยุด	 จรวดและยานอวกาศหรือ

ดาวเทียมจะเคล่ือนที่ต่อไปตามเส้นทางการ

เคลื่อนที่ที่ก�าหนดโดยไม่ต้องใช้แรงขับดัน	

หลังจากนั้นยานอวกาศหรือดาวเทียมจะ

แยกตัวออกจากจรวดแล้วโคจรต่อไป	 การ

เคลื่อนที่ของวัตถุในแนวราบ	จะเห็นว่า	เมื่อ

ยิงวัตถุในแนวขนานกับพ้ืน	 วัตถุจะเคลื่อนที่

ในแนวราบและตกลงสู่พื้นในแนววิถีโค้ง	

และถ้ายิ่งออกแรงกระท�ากับวัตถุมากขึ้น	

วัตถุก็ยิ่งเคลื่อนไปได้ไกล	 แต่ยังตกลง	 สู่

พ้ืนในแนวเส้นโค้งเช่นเดิม	 ดังน้ันความเร็ว

ของวัตถุท่ีเคล่ือนท่ีตกลงมาจึงประกอบด้วย

ความเร็วตามแนวราบอันเนื่องจากการยิง

และความเร็วตามแนวดิ่งเนื่องจากแรงโน้ม

ถ่วงของโลก	ซึ่งความเร็วทั้งสองนี้ท�าให้วัตถุ

ตกลงสู่พื้นโลกในวิถีโค้ง	

	 นักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองในเรื่องนี้	พบ

ว่าถ้าเพิ่มความเร็วตามแนวราบให้มากขึ้น

จนถึงความเรว็หนึง่	วตัถจุะไมต่กลงสูพ้ื่นโลก	

แต่จะเคลื่อนที่ตามวิถีโค้งรอบโลก	 เราเรียก

ความเรว็นีว้า่	ความเรว็โคจรรอบโลก	ท�านอง

เดียวกับการส่งยานอวกาศและดาวเทียมให้

โคจรรอบโลกได้นั้น	 หลังจากที่จรวดเร่งขึ้น

ไปได้ถึงระยะสูงที่ต้องการแล้วก็จะเบนหัว

จรวดขนานกับพ้ืนโลกดว้ยความเรว็โคจรรอบ

โลก	 ซึ่งความเร็วน้ีจะมีขนาดพอดีที่จะท�าให้

ดาวเทยีมและยานอวกาศไมต่กสูพ่ืน้โลกหรอื

หลุดออกจากวงโคจร

earning for Life
(เคล็ดไม่ลับ หนูรู้ไหม)L

ศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเคลื่อนที่แป็นแนวโค้ง	

และความเร็วโคจรรอบโลก

ตัวอย่ำงเว็บไซต์ : 

-	 http://en.wikipedia.org/wiki/Orbital_speed

-	 www.dummies.com/how-to/content/how-to-

calculate-a-satellites-speed-around-the-ear.

html

earning for Global
(คลังคว�มรู้ ขุมทรัพย์แห่งปัญญ�)L

ครแูละนักเรยีนร่วมกันอภิปรายเป็นกลุม่	(ตามกลุม่

การทดลอง)	เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ

-		นักเรียนได้ท�าอะไรบ้าง

-		นักเรียนรู้อะไรบ้าง

-		สิง่ทีนั่กเรยีนตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เติมคอือะไร	และ

จะด�าเนินการอย่างไร

earning for Metacognition
(สะท้อนคว�มคิดจ�กกิจกรรม)L

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. °“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß·∑àß‰¡â‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫·√ßº≈—°„Àâ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë„π·π«√“∫¡’≈—°…≥–Õ¬à“ß‰√

2. ‡Àμÿ„¥·∑àß‰¡â∑’Ë‰¥â√—∫·√ßº≈—°„Àâ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë„π·π«√“∫®÷ßμ°≈ß Ÿàæ◊Èπ

3. μ”·Àπàß∑’Ë¬‘ß·∑àß‰¡â√–¬– 7, 9, 11 ·≈– 13 ‡´πμ‘‡¡μ√  —¡æ—π∏å°—∫√–¬–∑“ß∑’Ë‰¡âμ°Àà“ß®“°‚μä–Õ¬à“ß‰√

4. μ”·Àπàß∑’Ë¬‘ß·∑àß‰¡â√–¬– 7, 9, 11 ·≈– 13 ‡´πμ‘‡¡μ√  —¡æ—π∏å°—∫·√ß¬‘ßÕ¬à“ß‰√

5. ·√ß∑’Ë°√–∑”μàÕ·∑àß‰¡â¢≥–‡§≈◊ËÕπ∑’Ë„π·π«√“∫¡’°’Ë·√ß Õ–‰√∫â“ß

6. ®ß √ÿª°“√∑¥≈Õß‡°’Ë¬«°—∫°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ„π·π«√“∫

®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 7.6 æ∫«à“ ‡¡◊ËÕº≈—°«—μ∂ÿ„Àâ‡§≈◊ËÕπ∑’ËÕÕ°‰ª„π·π«√“∫®“°¢Õ∫‚μä– «—μ∂ÿπ’È

®–§àÕ¬ Ê μ° Ÿàæ◊Èπ ·≈– —ß‡°μ‰¥â«à“«—μ∂ÿ®–‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‡ªìπ·π«‚§âß®“°¢Õ∫‚μä–∂÷ßæ◊Èπ

‡¡◊ËÕ«—μ∂ÿÀ≈ÿ¥ÕÕ°®“°¢Õ∫‚μä–°Á®–∂Ÿ°·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°°√–∑”„Àâ«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ëμ° Ÿàº‘«‚≈°∑—π∑’ ·μà

„π¢≥–‡¥’¬«°—π §«“¡‡√Á«∑’Ë‡°‘¥®“°·√ßº≈—°®– àßº≈„Àâ·π«°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿπ’È‡ªìπ·π«‚§âß

§«“¡‡√Á«‚§®√√Õ∫‚≈° (orbital

velocity) À¡“¬∂÷ß §«“¡‡√Á«„π·π«√“∫∑’Ë∑”„Àâ

«—μ∂ÿ‰¡àμ° Ÿàæ◊Èπ‚≈° ·≈–∑”„Àâ«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‡ªìπ

·π««‘∂’‚§âß√Õ∫‚≈°

«—μ∂ÿ∂Ÿ°∑”„Àâ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥â«¬Õ—μ√“‡√Á«¢π“¥Àπ÷Ëß‰ª∑“ß¢«“¥â«¬·√ßº≈—°

«—μ∂ÿ∂Ÿ°·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß

‚≈°¥÷ß„Àâμ° Ÿàæ◊Èπ

√Ÿª∑’Ë 7.42 «—μ∂ÿ∑’Ë‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‡ªìπ·π«‚§âß

¥“«‡∑’¬¡

«ß‚§®√¢Õß¥“«‡∑’¬¡·√ß‚πâ¡∂à«ß

√Ÿª∑’Ë 7.43 «ß‚§®√¢Õß¥“«‡∑’¬¡∑’Ë ‚§®√√Õ∫‚≈°

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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§”∂“¡∑â“¬°‘®°√√¡

1. °“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß·∑àß‰¡â‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫·√ßº≈—°„Àâ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë„π·π«√“∫¡’≈—°…≥–Õ¬à“ß‰√

2. ‡Àμÿ„¥·∑àß‰¡â∑’Ë‰¥â√—∫·√ßº≈—°„Àâ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë„π·π«√“∫®÷ßμ°≈ß Ÿàæ◊Èπ

3. μ”·Àπàß∑’Ë¬‘ß·∑àß‰¡â√–¬– 7, 9, 11 ·≈– 13 ‡´πμ‘‡¡μ√  —¡æ—π∏å°—∫√–¬–∑“ß∑’Ë‰¡âμ°Àà“ß®“°‚μä–Õ¬à“ß‰√

4. μ”·Àπàß∑’Ë¬‘ß·∑àß‰¡â√–¬– 7, 9, 11 ·≈– 13 ‡´πμ‘‡¡μ√  —¡æ—π∏å°—∫·√ß¬‘ßÕ¬à“ß‰√

5. ·√ß∑’Ë°√–∑”μàÕ·∑àß‰¡â¢≥–‡§≈◊ËÕπ∑’Ë„π·π«√“∫¡’°’Ë·√ß Õ–‰√∫â“ß

6. ®ß √ÿª°“√∑¥≈Õß‡°’Ë¬«°—∫°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿ„π·π«√“∫

®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë 7.6 æ∫«à“ ‡¡◊ËÕº≈—°«—μ∂ÿ„Àâ‡§≈◊ËÕπ∑’ËÕÕ°‰ª„π·π«√“∫®“°¢Õ∫‚μä– «—μ∂ÿπ’È

®–§àÕ¬ Ê μ° Ÿàæ◊Èπ ·≈– —ß‡°μ‰¥â«à“«—μ∂ÿ®–‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‡ªìπ·π«‚§âß®“°¢Õ∫‚μä–∂÷ßæ◊Èπ

‡¡◊ËÕ«—μ∂ÿÀ≈ÿ¥ÕÕ°®“°¢Õ∫‚μä–°Á®–∂Ÿ°·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°°√–∑”„Àâ«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ëμ° Ÿàº‘«‚≈°∑—π∑’ ·μà

„π¢≥–‡¥’¬«°—π §«“¡‡√Á«∑’Ë‡°‘¥®“°·√ßº≈—°®– àßº≈„Àâ·π«°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿπ’È‡ªìπ·π«‚§âß

§«“¡‡√Á«‚§®√√Õ∫‚≈° (orbital

velocity) À¡“¬∂÷ß §«“¡‡√Á«„π·π«√“∫∑’Ë∑”„Àâ

«—μ∂ÿ‰¡àμ° Ÿàæ◊Èπ‚≈° ·≈–∑”„Àâ«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‡ªìπ

·π««‘∂’‚§âß√Õ∫‚≈°

«—μ∂ÿ∂Ÿ°∑”„Àâ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥â«¬Õ—μ√“‡√Á«¢π“¥Àπ÷Ëß‰ª∑“ß¢«“¥â«¬·√ßº≈—°

«—μ∂ÿ∂Ÿ°·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß

‚≈°¥÷ß„Àâμ° Ÿàæ◊Èπ

√Ÿª∑’Ë 7.42 «—μ∂ÿ∑’Ë‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‡ªìπ·π«‚§âß

¥“«‡∑’¬¡

«ß‚§®√¢Õß¥“«‡∑’¬¡·√ß‚πâ¡∂à«ß

√Ÿª∑’Ë 7.43 «ß‚§®√¢Õß¥“«‡∑’¬¡∑’Ë ‚§®√√Õ∫‚≈°
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‡¡◊ËÕª≈àÕ¬«—μ∂ÿÕÕ°‰ªμ“¡·π«√“∫ À“°«—μ∂ÿπ—Èπ¡’§«“¡‡√Á«πâÕ¬Ê °“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—μ∂ÿÕ“®®–‡ªìπ

¥—ß·π«∑“ß∑’Ë 1 ·μà‡¡◊ËÕ‡æ‘Ë¡§«“¡‡√Á«¢Õß«—μ∂ÿ„Àâ¡“°¢÷Èπ ·π«∑“ß°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ¢Õß«—μ∂ÿ°ÁÕ“®®–‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥—ß·π«∑“ß∑’Ë

2 À√◊Õ 3 μ“¡≈”¥—∫§«“¡‡√Á« ·≈–À“°‡æ‘Ë¡§«“¡‡√Á«¢Õß«—μ∂ÿ„Àâ¡“∂÷ß§à“Ê Àπ÷Ëß·≈â« «—μ∂ÿπ—Èπ°Á®–‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

¥—ß·π«°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë√Ÿª∑’Ë 4 ´÷Ëß‡√’¬°§«“¡‡√Á«∑’Ë∑”„Àâ«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ëμ“¡·π«°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë∑’Ë 4 ‰¥âπ—Èπ«à“ §«“¡‡√Á«

‚§®√√Õ∫‚≈°

°“√ àß¥“«‡∑’¬¡À√◊Õ¬“πÕ«°“»®“°æ◊Èπ‚≈° ŸàÕ«°“»„Àâ‚§®√√Õ∫‚≈° ®”‡ªìπμâÕß„Àâ¥“«‡∑’¬¡À√◊Õ¬“π

Õ«°“»‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥â«¬§«“¡‡√Á«Õ¬à“ßπâÕ¬∑’Ë ÿ¥‡∑à“°—∫§«“¡‡√Á«‚§®√√Õ∫‚≈° ÷́Ëß¡’§à“¡“°À√◊ÕπâÕ¬¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫√–¬–

Àà“ß®“°«—μ∂ÿ∂÷ß®ÿ¥»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õß‚≈° §«“¡‡√Á«‚§®√√Õ∫‚≈°∑’Ë§«“¡ Ÿßμà“ßÊ ®–¡’§à“μà“ß°—π¥—ß¢âÕ¡Ÿ≈„πμ“√“ß

∑’Ë 7.5

μ“√“ß∑’Ë 7.5 §«“¡‡√Á«‚§®√√Õ∫‚≈°∑’Ë√–¬–§«“¡ Ÿßμà“ßÊ ®“°æ◊Èπ‚≈°

§«“¡ Ÿß®“°æ◊Èπ‚≈° (km) §«“¡‡√Á«‚§®√√Õ∫‚≈° (km/hr)

160 28,102

800 26,819

1,000 26,452

42,016 10,342

®“°μ“√“ß∑’Ë 7.5 æ∫«à“ §«“¡‡√Á«‚§®√√Õ∫‚≈°¡’§à“≈¥≈ß‡¡◊ËÕ√–¬–§«“¡ Ÿß®“°æ◊Èπ‚≈°‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‡π◊ËÕß®“°

Õ‘∑∏‘æ≈¢Õß·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°∑’Ë°√–∑”μàÕ«—μ∂ÿ≈¥≈ß ‡¡◊ËÕ«—μ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’ËÕ¬Ÿà∑’Ë√–¬–§«“¡ Ÿß®“°æ◊Èπ‚≈°πâÕ¬®–

‰¥â√—∫·√ß¥÷ß¥Ÿ¥¢Õß‚≈°¡“° ®÷ßμâÕß‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥â«¬§«“¡‡√Á« Ÿß‡æ◊ËÕ„ÀâÀ≈ÿ¥æâπ®“°·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°®÷ß “¡“√∂

‚§®√√Õ∫‚≈°‚¥¬‰¡àμ°≈ß Ÿàæ◊Èπ‚≈°

3

4

1

2

√Ÿª∑’Ë 7.44 §«“¡‡√Á«„π°“√‚§®√√Õ∫‚≈°
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357

Introduction Indesign ICTInnovation Innovation

Learning for Life Learning for Global Learning for Metacognition



«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3268

‡π◊ËÕß®“°‚≈°¡’·√ß‚πâ¡∂à«ß¥÷ß¥Ÿ¥«—μ∂ÿμà“ßÊ „Àâμ°≈ß Ÿàæ◊Èπ‚≈° ¥—ßπ—Èπ °“√ àß¬“πÕ«°“»®“°æ◊Èπ‚≈° Ÿà

Õ«°“»‡æ◊ËÕ„Àâæâπ®“°Õ‘∑∏‘æ≈¢Õß·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈° ®”‡ªìπμâÕß∑”„Àâ¬“πÕ«°“»‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥â«¬§«“¡‡√Á« Ÿß¡“°

¬‘Ëß¢÷Èπ ·≈–¡“°°«à“§«“¡‡√Á«‚§®√√Õ∫‚≈°‡√’¬°«à“ §«“¡‡√Á«À≈ÿ¥æâπ

§«“¡‡√Á«À≈ÿ¥æâπ (escape velocity) À¡“¬∂÷ß §«“¡‡√Á«∑’Ë∑”„Àâ«—μ∂ÿæâπ®“°Õ‘∑∏‘æ≈¢Õß·√ß‚πâ¡∂à«ß

¢Õß‚≈° ¡’§à“ª√–¡“≥ 11.2 °‘‚≈‡¡μ√μàÕ«‘π“∑’ À√◊Õª√–¡“≥ 40,320 °‘‚≈‡¡μ√μàÕ™—Ë«‚¡ß ´÷Ëß‡ªìπ§«“¡‡√Á«∑’Ë„™â

„π°“√ àß¬“πÕ«°“»‰ª ”√«®‡Õ°¿æ·≈–¥“«¥«ßÕ◊ËπÊ

 ¿“æ‰√âπÈ”Àπ—° À¡“¬∂÷ß  ¿“æ∑’Ë‰¡à¡’·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°¥÷ß¥Ÿ¥«—μ∂ÿ

¡«≈ (mass) À¡“¬∂÷ß ª√‘¡“≥‡π◊ÈÕ “√¢Õß«—μ∂ÿ ¡’Àπà«¬‡ªìπ°√—¡ (g) À√◊Õ°‘‚≈°√—¡ (kg) ¡’§à“§ßμ—«

‡ ¡Õ

πÈ”Àπ—° (weight) À¡“¬∂÷ß ·√ß‚πâ¡∂à«ß∑’Ë ‚≈°¥÷ß¥Ÿ¥¡«≈¢Õß«—μ∂ÿ ¡’Àπà«¬‡ªìππ‘«μ—π (N) ¡’§à“¢÷ÈπÕ¬Ÿà

°—∫ª√‘¡“≥¡«≈¢Õß«—μ∂ÿ·≈–√–¬–Àà“ß¢Õß«—μ∂ÿ®“°®ÿ¥»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õß‚≈° ¥—ßπ—Èπ «—μ∂ÿ∑’Ë¡’¡«≈‡∑à“°—π ‡¡◊ËÕÕ¬Ÿà∑’Ë

μ”·Àπàß§«“¡ Ÿß®“°º‘«‚≈°μà“ß°—π®–¡’πÈ”Àπ—°μà“ß°—π

¢≥–∑’Ë¬“πÕ«°“»‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥â«¬§«“¡‡√Á«‚§®√√Õ∫‚≈° „π ¿“«–π’È∑”„Àâ¬“πÕ«°“»‡°‘¥ ¿“æ

‰√âπÈ”Àπ—°‡™àπ‡¥’¬«°—∫«—μ∂ÿ∑’ËÕ¬Ÿà„π¬“πÕ«°“»  ‘Ëßμà“ßÊ ∑’ËÕ¬Ÿà„π ¿“«–π’È®–≈Õ¬μ—«Õ¬Ÿà°—∫∑’Ë À√◊Õ∂â“∂Ÿ°∑”„Àâ

‡§≈◊ËÕπ∑’Ë°Á®–‡§≈◊ËÕπ∑’ËÕ¬Ÿà‡™àππ—Èπμ≈Õ¥‰ª  ¿“æ‰√âπÈ”Àπ—°π’È¡’º≈μàÕ√–∫∫°“√∑”ß“π¢Õß√à“ß°“¬ ¥—ßπ—Èπ

π—°∫‘πÕ«°“»®”‡ªìπμâÕß‰¥â√—∫°“√Ωñ°°“√„™â™’«‘μ·≈–°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π„π ¿“æ‰√âπÈ”Àπ—°‡ªìπÕ¬à“ß¥’ ´÷Ëß “¡“√∂

· ¥ßº≈°√–∑∫¢Õß ¿“æ‰√âπÈ”Àπ—°„π≈—°…≥–μà“ßÊ ∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ°—∫√à“ß°“¬·≈–·π«∑“ß·°â ‰¢‰¥â¥—ß

μ“√“ß∑’Ë 7.6

√Ÿª∑’Ë 7.45 °“√‚§®√√Õ∫‚≈°¢Õß¥“«‡∑’¬¡

·√ß Ÿà»Ÿπ¬å°≈“ß

§«“¡‡√Á«‚§®√√Õ∫‚≈°

§«“¡‡√Á« Ÿà»Ÿπ¬å°≈“ß
∑”„Àâ§«“¡‡√Á«‡ª≈’Ë¬π∑‘»
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‡π◊ËÕß®“°‚≈°¡’·√ß‚πâ¡∂à«ß¥÷ß¥Ÿ¥«—μ∂ÿμà“ßÊ „Àâμ°≈ß Ÿàæ◊Èπ‚≈° ¥—ßπ—Èπ °“√ àß¬“πÕ«°“»®“°æ◊Èπ‚≈° Ÿà

Õ«°“»‡æ◊ËÕ„Àâæâπ®“°Õ‘∑∏‘æ≈¢Õß·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈° ®”‡ªìπμâÕß∑”„Àâ¬“πÕ«°“»‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥â«¬§«“¡‡√Á« Ÿß¡“°

¬‘Ëß¢÷Èπ ·≈–¡“°°«à“§«“¡‡√Á«‚§®√√Õ∫‚≈°‡√’¬°«à“ §«“¡‡√Á«À≈ÿ¥æâπ

§«“¡‡√Á«À≈ÿ¥æâπ (escape velocity) À¡“¬∂÷ß §«“¡‡√Á«∑’Ë∑”„Àâ«—μ∂ÿæâπ®“°Õ‘∑∏‘æ≈¢Õß·√ß‚πâ¡∂à«ß

¢Õß‚≈° ¡’§à“ª√–¡“≥ 11.2 °‘‚≈‡¡μ√μàÕ«‘π“∑’ À√◊Õª√–¡“≥ 40,320 °‘‚≈‡¡μ√μàÕ™—Ë«‚¡ß ´÷Ëß‡ªìπ§«“¡‡√Á«∑’Ë„™â

„π°“√ àß¬“πÕ«°“»‰ª ”√«®‡Õ°¿æ·≈–¥“«¥«ßÕ◊ËπÊ

 ¿“æ‰√âπÈ”Àπ—° À¡“¬∂÷ß  ¿“æ∑’Ë‰¡à¡’·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°¥÷ß¥Ÿ¥«—μ∂ÿ

¡«≈ (mass) À¡“¬∂÷ß ª√‘¡“≥‡π◊ÈÕ “√¢Õß«—μ∂ÿ ¡’Àπà«¬‡ªìπ°√—¡ (g) À√◊Õ°‘‚≈°√—¡ (kg) ¡’§à“§ßμ—«

‡ ¡Õ

πÈ”Àπ—° (weight) À¡“¬∂÷ß ·√ß‚πâ¡∂à«ß∑’Ë ‚≈°¥÷ß¥Ÿ¥¡«≈¢Õß«—μ∂ÿ ¡’Àπà«¬‡ªìππ‘«μ—π (N) ¡’§à“¢÷ÈπÕ¬Ÿà

°—∫ª√‘¡“≥¡«≈¢Õß«—μ∂ÿ·≈–√–¬–Àà“ß¢Õß«—μ∂ÿ®“°®ÿ¥»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õß‚≈° ¥—ßπ—Èπ «—μ∂ÿ∑’Ë¡’¡«≈‡∑à“°—π ‡¡◊ËÕÕ¬Ÿà∑’Ë

μ”·Àπàß§«“¡ Ÿß®“°º‘«‚≈°μà“ß°—π®–¡’πÈ”Àπ—°μà“ß°—π

¢≥–∑’Ë¬“πÕ«°“»‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥â«¬§«“¡‡√Á«‚§®√√Õ∫‚≈° „π ¿“«–π’È∑”„Àâ¬“πÕ«°“»‡°‘¥ ¿“æ

‰√âπÈ”Àπ—°‡™àπ‡¥’¬«°—∫«—μ∂ÿ∑’ËÕ¬Ÿà„π¬“πÕ«°“»  ‘Ëßμà“ßÊ ∑’ËÕ¬Ÿà„π ¿“«–π’È®–≈Õ¬μ—«Õ¬Ÿà°—∫∑’Ë À√◊Õ∂â“∂Ÿ°∑”„Àâ

‡§≈◊ËÕπ∑’Ë°Á®–‡§≈◊ËÕπ∑’ËÕ¬Ÿà‡™àππ—Èπμ≈Õ¥‰ª  ¿“æ‰√âπÈ”Àπ—°π’È¡’º≈μàÕ√–∫∫°“√∑”ß“π¢Õß√à“ß°“¬ ¥—ßπ—Èπ

π—°∫‘πÕ«°“»®”‡ªìπμâÕß‰¥â√—∫°“√Ωñ°°“√„™â™’«‘μ·≈–°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π„π ¿“æ‰√âπÈ”Àπ—°‡ªìπÕ¬à“ß¥’ ´÷Ëß “¡“√∂

· ¥ßº≈°√–∑∫¢Õß ¿“æ‰√âπÈ”Àπ—°„π≈—°…≥–μà“ßÊ ∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ°—∫√à“ß°“¬·≈–·π«∑“ß·°â ‰¢‰¥â¥—ß

μ“√“ß∑’Ë 7.6

√Ÿª∑’Ë 7.45 °“√‚§®√√Õ∫‚≈°¢Õß¥“«‡∑’¬¡

·√ß Ÿà»Ÿπ¬å°≈“ß

§«“¡‡√Á«‚§®√√Õ∫‚≈°

§«“¡‡√Á« Ÿà»Ÿπ¬å°≈“ß
∑”„Àâ§«“¡‡√Á«‡ª≈’Ë¬π∑‘»
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°‘®°√√¡∑’Ë 7.7  ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫π—°∫‘πÕ«°“»

§”™’È·®ß

1. „Àâπ—°‡√’¬π ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫°“√„™â™’«‘μ¢Õßπ—°∫‘πÕ«°“»„π ¿“æ‰√âπÈ”Àπ—°

2. ∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈·≈–√Ÿªª√–°Õ∫

3. π”‡ πÕ¢âÕ¡Ÿ≈Àπâ“™—Èπ‡√’¬π

   °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 7

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. π—°‡√’¬π¡’«‘∏’°“√Õ¬à“ß‰√„Àâ«—μ∂ÿ∑’Ë‡§≈◊ËÕπ∑’Ë„π·π«√“∫‰¡àμ°≈ß Ÿàæ◊Èπ‚≈°

2. §«“¡‡√Á«À≈ÿ¥æâπ À¡“¬∂÷ßÕ–‰√

3. ¬“πÕ«°“»∑’Ë∂Ÿ° àß‰ª¥«ß®—π∑√åÀ√◊Õ¥“«‡§√“–Àå¥«ßÕ◊Ëπ®–μâÕß„™âÀ≈—°°“√‡§≈◊ËÕπ∑’ËÕ¬à“ß‰√

4. ®√«¥·≈–¬“π¢π àßÕ«°“»¡’°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ŸàÕ«°“»Õ¬à“ß‰√

5. ®ß¬°μ—«Õ¬à“ß°‘®°√√¡∑’Ë‡ªìπ·√ß°‘√‘¬“·≈–·√ßªØ‘°‘√‘¬“

μ“√“ß∑’Ë 7.6 º≈°√–∑∫∑’Ë‡°‘¥®“° ¿“æ‰√âπÈ”Àπ—°·≈–·π«∑“ß·°âªí≠À“

   º≈°√–∑∫·≈–ªí≠À“¢Õßπ—°∫‘πÕ«°“»        ·π«∑“ß°“√·°â‰¢¢Õßπ—°∫‘πÕ«°“»

1. °≈â“¡‡π◊ÈÕ≈’∫  ”À√—∫¢âÕ 1 ·≈– 2 ÕÕ°°”≈—ß°“¬Õ¬Ÿà‡ ¡Õ‡æ◊ËÕ

2. ¢Õß‡À≈«„π√à“ß°“¬‡§≈◊ËÕπμ—«®“° à«π≈à“ß - ∑”„Àâ°≈â“¡‡π◊ÈÕ·¢Áß·√ß

 Ÿà à«π∫π¢Õß√à“ß°“¬ - ™à«¬„Àâ√–∫∫‚≈À‘μ∑”ß“πμ“¡ª°μ‘

3. §«“¡¥—π¿“¬πÕ°μË”°«à“§«“¡¥—π‚≈À‘μ  ”À√—∫¢âÕ 3-5  «¡™ÿ¥π—°∫‘πÕ«°“»‡æ◊ËÕ

„π√à“ß°“¬ - ª√—∫§«“¡¥—π„Àâ ¡¥ÿ≈°—∫√à“ß°“¬

4. Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ÿß - ªÑÕß°—π§«“¡√âÕπ·≈–ª√—∫Õÿ≥À¿Ÿ¡‘„Àâ‡À¡“– ¡

5. √—ß ’μà“ßÊ - ªÑÕß°—π√—ß ’μà“ßÊ
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°≈âÕß‚∑√∑√√»πåÕ«°“»Œ—∫‡∫‘≈
 ∂“π’Õ«°“»
¥“«‡∑’¬¡‡Õ°´åæ≈Õ‡√Õ√å
¥“«‡∑’¬¡·«π°“√å¥ 1

¥“«‡∑’¬¡ ◊ËÕ “√
¥“«‡∑’¬¡¥â“π°“√∑À“√

¥“«‡∑’¬¡Õÿμÿπ‘¬¡«‘∑¬“
 ∂“π’Õ«°“»
¥“«‡∑’¬¡‰∑√Õ 

ª√–‡¿∑¢Õß¥“«‡∑’¬¡

¥“«‡∑’¬¡
¥â“π«‘∑¬“»“ μ√å

¥“«‡∑’¬¡
 ”√«®»÷°…“æ‘¿æ

¥“«‡∑’¬¡
‡æ◊ËÕ°“√§â“

6. §«“¡‡√Á«‚§®√√Õ∫‚≈°À¡“¬∂÷ßÕ–‰√

7.  ‘Ëß„¥μàÕ‰ªπ’È‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥â«¬§«“¡‡√Á«‚§®√√Õ∫‚≈° ¥“«‡∑’¬¡ ¬“π¢π àßÕ«°“»  ∂“π’Õ«°“»

¬“π ”√«®¥“«Õ—ß§“√ ¬“π ”√«®¥«ß®—π∑√å

8. ¥“«‡∑’¬¡∑’Ë ‚§®√√Õ∫‚≈°∑’Ë√–¥—∫§«“¡ Ÿß 25,000 °‘‚≈‡¡μ√ ·≈– 40,000 °‘‚≈‡¡μ√ ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥â«¬

§«“¡‡√Á«‡∑à“°—πÀ√◊Õ‰¡à ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

9. ¬“πÕ«°“»∑’Ë‚§®√√Õ∫‚≈°Õ¬Ÿà„π ¿“æ‰√âπÈ”Àπ—°‡æ√“–‡Àμÿ„¥

10. ®ß∫Õ°§«“¡·μ°μà“ß¢Õß«—μ∂ÿ∑’Ë‡§≈◊ËÕπ„πÕ«°“»·≈–«—μ∂ÿ∫π‚≈°

6.2 §«“¡°â“«Àπâ“¢Õß‡∑§‚π‚≈¬’Õ«°“»

°“√ ”√«®Õ«°“»¡’°“√æ—≤π“°â“«Àπâ“Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß ÷́Ëßπ—°‡√’¬π®–‰¥â»÷°…“‡°’Ë¬«°—∫Õÿª°√≥å∑’Ë‡ªìπ

‡∑§‚π‚≈¬’Õ«°“»∑’Ë ”§—≠ ‰¥â·°à ¥“«‡∑’¬¡ ¬“πÕ«°“» ‡§√◊ËÕß∫‘πÕ«°“»À√◊Õ¬“π¢π àßÕ«°“» ·≈– ∂“π’Õ«°“»

¥—ßπ’È

¥“«‡∑’¬¡ (artificial satellite) §◊Õ ÀâÕß∑¥≈Õß·≈–‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë∫√√®ÿÕÿª°√≥åμà“ßÊ ∑’Ë àß¢÷Èπ‰ª‚§®√

√Õ∫‚≈°‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π¥â“πμà“ßÊ ¥“«‡∑’¬¡¥«ß·√°∑’Ë ‚§®√√Õ∫‚≈°™◊ËÕ ªÿμπ‘° 1 ‚¥¬ À¿“æ‚´‡«’¬μ ªí®®ÿ∫—π

¥“«‡∑’¬¡¡’À≈“¬ª√–‡¿∑ Õ“®·∫àßμ“¡≈—°…≥–°“√∑”ß“π‰¥â‡ªìπ 3 ª√–‡¿∑„À≠àÊ §◊Õ ¥“«‡∑’¬¡¥â“π«‘∑¬“»“ μ√å

¥“«‡∑’¬¡ ”√«®»÷°…“æ‘¿æ ·≈–¥“«‡∑’¬¡‡æ◊ËÕ°“√§â“ ¥—ßπ’È
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°≈âÕß‚∑√∑√√»πåÕ«°“»Œ—∫‡∫‘≈
 ∂“π’Õ«°“»
¥“«‡∑’¬¡‡Õ°´åæ≈Õ‡√Õ√å
¥“«‡∑’¬¡·«π°“√å¥ 1

¥“«‡∑’¬¡ ◊ËÕ “√
¥“«‡∑’¬¡¥â“π°“√∑À“√

¥“«‡∑’¬¡Õÿμÿπ‘¬¡«‘∑¬“
 ∂“π’Õ«°“»
¥“«‡∑’¬¡‰∑√Õ 

ª√–‡¿∑¢Õß¥“«‡∑’¬¡

¥“«‡∑’¬¡
¥â“π«‘∑¬“»“ μ√å

¥“«‡∑’¬¡
 ”√«®»÷°…“æ‘¿æ

¥“«‡∑’¬¡
‡æ◊ËÕ°“√§â“

6. §«“¡‡√Á«‚§®√√Õ∫‚≈°À¡“¬∂÷ßÕ–‰√

7.  ‘Ëß„¥μàÕ‰ªπ’È‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥â«¬§«“¡‡√Á«‚§®√√Õ∫‚≈° ¥“«‡∑’¬¡ ¬“π¢π àßÕ«°“»  ∂“π’Õ«°“»

¬“π ”√«®¥“«Õ—ß§“√ ¬“π ”√«®¥«ß®—π∑√å

8. ¥“«‡∑’¬¡∑’Ë ‚§®√√Õ∫‚≈°∑’Ë√–¥—∫§«“¡ Ÿß 25,000 °‘‚≈‡¡μ√ ·≈– 40,000 °‘‚≈‡¡μ√ ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥â«¬

§«“¡‡√Á«‡∑à“°—πÀ√◊Õ‰¡à ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

9. ¬“πÕ«°“»∑’Ë‚§®√√Õ∫‚≈°Õ¬Ÿà„π ¿“æ‰√âπÈ”Àπ—°‡æ√“–‡Àμÿ„¥

10. ®ß∫Õ°§«“¡·μ°μà“ß¢Õß«—μ∂ÿ∑’Ë‡§≈◊ËÕπ„πÕ«°“»·≈–«—μ∂ÿ∫π‚≈°

6.2 §«“¡°â“«Àπâ“¢Õß‡∑§‚π‚≈¬’Õ«°“»

°“√ ”√«®Õ«°“»¡’°“√æ—≤π“°â“«Àπâ“Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß ÷́Ëßπ—°‡√’¬π®–‰¥â»÷°…“‡°’Ë¬«°—∫Õÿª°√≥å∑’Ë‡ªìπ

‡∑§‚π‚≈¬’Õ«°“»∑’Ë ”§—≠ ‰¥â·°à ¥“«‡∑’¬¡ ¬“πÕ«°“» ‡§√◊ËÕß∫‘πÕ«°“»À√◊Õ¬“π¢π àßÕ«°“» ·≈– ∂“π’Õ«°“»

¥—ßπ’È

¥“«‡∑’¬¡ (artificial satellite) §◊Õ ÀâÕß∑¥≈Õß·≈–‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë∫√√®ÿÕÿª°√≥åμà“ßÊ ∑’Ë àß¢÷Èπ‰ª‚§®√

√Õ∫‚≈°‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π¥â“πμà“ßÊ ¥“«‡∑’¬¡¥«ß·√°∑’Ë ‚§®√√Õ∫‚≈°™◊ËÕ ªÿμπ‘° 1 ‚¥¬ À¿“æ‚´‡«’¬μ ªí®®ÿ∫—π

¥“«‡∑’¬¡¡’À≈“¬ª√–‡¿∑ Õ“®·∫àßμ“¡≈—°…≥–°“√∑”ß“π‰¥â‡ªìπ 3 ª√–‡¿∑„À≠àÊ §◊Õ ¥“«‡∑’¬¡¥â“π«‘∑¬“»“ μ√å

¥“«‡∑’¬¡ ”√«®»÷°…“æ‘¿æ ·≈–¥“«‡∑’¬¡‡æ◊ËÕ°“√§â“ ¥—ßπ’È
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¥“«‡∑’¬¡¡’ª√–‚¬™πå¡“°¡“¬À≈“¬¥â“π ‡™àπ °“√∂à“¬∑Õ¥ —≠≠“≥‚∑√»—æ∑å·≈– —≠≠“≥‚∑√∑—»πå

°“√μ√«®«—¥∫√√¬“°“»‚≈° °“√∂à“¬¿“æ‡æ◊ËÕ√“¬ß“π ¿“æÕ“°“» °“√»÷°…“æ◊™æ√√≥∏√√¡™“μ‘ °“√∑À“√ °“√

‡¥‘π‡√◊Õ ·≈–°“√ª√–¡ß

¥“«‡∑’¬¡∫“ß¥«ß¡’«ß‚§®√§ß∑’Ë (geosynchronous orbits) À√◊ÕÕ“®‡√’¬°«à“ ¥“«‡∑’¬¡§â“ßøÑ“ À¡“¬∂÷ß

¥“«‡∑’¬¡∑’Ë ‚§®√√Õ∫‚≈°¥â«¬Õ—μ√“‡√Á«‡∑à“°—∫∑’Ë ‚≈°À¡ÿπ√Õ∫μ—«‡Õß ∑”„Àâ —ß‡°μμ”·Àπàß¢Õß¥“«‡∑’¬¡∫π

∑âÕßøÑ“Õ¬Ÿà∑’Ë‡¥‘¡μ≈Õ¥‡«≈“ ·≈–¡—°‡ªìπ¥“«‡∑’¬¡∑’ËÕ¬Ÿà∫√‘‡«≥‡Àπ◊Õ‡ âπ»Ÿπ¬å Ÿμ√ ¥“«‡∑’¬¡∑’Ë¡’«ß‚§®√§â“ßøÑ“

 à«π„À≠à„™â„π°“√∂à“¬∑Õ¥ —≠≠“≥‚∑√∑—»πå·≈–μ‘¥μ“¡ ¿“æÕ“°“»‚≈° ªí®®ÿ∫—π¡’¥“«‡∑’¬¡À√◊Õ«—μ∂ÿ∑’Ë ‚§®√

√Õ∫‚≈°®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“ 5,000 ¥«ß

¬“πÕ«°“» (spacecraft) À¡“¬∂÷ß ¬“π∑’Ë‡¥‘π∑“ßÕÕ°‰ªπÕ°‚≈° ´÷ËßÕ“®®–¡’À√◊Õ‰¡à¡’¡πÿ…¬å§«∫§ÿ¡

¬“π°Á‰¥â ¡’‡§√◊ËÕß¡◊Õ·≈–Õÿª°√≥å ”À√—∫°“√ ”√«®„π¥â“πμà“ßÊ ·∫àß‡ªìπ 2 ª√–‡¿∑§◊Õ ¬“πÕ«°“»∑’Ë¡’¡πÿ…¬å

¢—∫§ÿ¡·≈–¬“πÕ«°“»∑’Ë‰¡à¡’¡πÿ…¬å¢—∫§ÿ¡

1. ¬“πÕ«°“»∑’Ë¡’¡πÿ…¬å¢—∫§ÿ¡ (manned spacecraft) „™â„π°“√ªØ‘∫—μ‘ß“πμà“ßÊ μ“¡®ÿ¥ª√– ß§å¢Õß

·μà≈–‚§√ß°“√ ‡™àπ

¥“«‡∑’¬¡¢Õß
 À¿“æ
‚´‡«’¬μ

·≈π¥å·´∑

‚´‚Œ 1‡Õ°´åæ≈Õ‡√Õ√å 6·«π°“√å¥ 1
∑√“π´‘∑

·«π°“√å¥ 2

π‘¡∫— 

‰∑√Õ 

¥“«‡∑’¬¡«‘∑¬“»“ μ√å
¥“«‡∑’¬¡‡æ◊ËÕ°“√‡¥‘π‡√◊Õ

¥“«‡∑’¬¡Õÿμÿπ‘¬¡«‘∑¬“

¥“«‡∑’¬¡ ◊◊ËÕ “√ ¥“«‡∑’¬¡‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“

¥“«‡∑’¬¡ ”√«®
∑√—æ¬“°√¢Õß‚≈°

¡Õ≈π‘¬“ Õ‘π‡∑≈·´∑ ‰∑¬§¡ ª“≈“ª“

¥“«‡∑’¬¡¢Õß
Õ‘π‚¥π’‡´’¬

¥“«‡∑’¬¡
¢Õß‰∑¬

¥“«‡∑’¬¡
 ◊ËÕ “√√–À«à“ß

ª√–‡∑»

1A
2A
3A

¥“«‡∑’¬¡
∑’Ë§«√√Ÿâ®—°

·ºπ¿“æ∑’Ë 7.1 ¥“«‡∑’¬¡∑’Ë§«√√Ÿâ®—°
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‚§√ß°“√‡√π‡®Õ√å (Ranger)

(æ.». 2504 - æ.». 2508)

‚§√ß°“√≈Ÿπ“√åÕÕ√å∫‘‡μÕ√å (Lunar Orbiter)

(æ.». 2509 - æ.». 2510)

ÕÕ°·∫∫¬“π‡æ◊ËÕ„Àâæÿàß™π¥«ß®—π∑√å

 àß¬“π‰ª∂à“¬¿“æ¥«ß®—π∑√å

μ“√“ß∑’Ë 7.7 ‚§√ß°“√∑’ËªØ‘∫—μ‘ß“π‚¥¬¬“πÕ«°“»∑’Ë¡’¡πÿ…¬å¢—∫§ÿ¡

‚§√ß°“√ ‡ªÑ“À¡“¬‚§√ß°“√

2. ¬“πÕ«°“»∑’Ë‰¡à¡’¡πÿ…¬å¢—∫§ÿ¡ (unmanned spacecraft) „™â„π°“√ ”√«®«—μ∂ÿ∑âÕßøÑ“μà“ßÊ ‡™àπ

¥«ß®—π∑√å ¥“«‡§√“–Àå ¥«ßÕ“∑‘μ¬å ‡Õ°¿æ ¡’‚§√ß°“√μà“ßÊ ¥—ßπ’È

μ“√“ß∑’Ë 7.8 ‚§√ß°“√∑’ËªØ‘∫—μ‘ß“π‚¥¬¬“πÕ«°“»∑’Ë‰¡à¡’¡πÿ…¬å¢—∫§ÿ¡

‚§√ß°“√ ‡ªÑ“À¡“¬‚§√ß°“√

‚§√ß°“√‡¡Õ√å§‘«√’ (Mercury)

(æ.». 2504 - æ.». 2506)

‚§√ß°“√‡®¡‘π’ (Gemini)

(æ.». 2508 - æ.». 2509)

‚§√ß°“√Õ–æÕ≈‚≈ (Apollo)

(æ.». 2504 - æ.». 2---516)

‚§√ß°“√ °“¬·≈Á∫ (skylab)

(æ.». 2516 - æ.». 2517)

‚§√ß°“√Õ–æÕ≈‚≈-‚´¬Ÿ  (Apollo-Soyus)

(æ.». 2518)

‚§√ß°“√¬“π¢π àßÕ«°“» (space shuttle)

∑¥≈Õß àß¡πÿ…¬å¢÷Èπ‰ª‚§®√·≈–ªØ‘∫—μ‘ß“π„πÕ«°“»

∑¥≈Õß°“√¥”√ß™’«‘μ¢Õß¡πÿ…¬å

‡™◊ËÕ¡μàÕ°—∫¬“π≈”Õ◊Ëπ

ª√—∫ª√ÿß·≈–À“¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡μ‘¡

π”¡πÿ…¬å ”√«®¥«ß®—π∑√å

π”¡πÿ…¬å‰ª§âπ§«â“·≈–∑¥≈Õß∫π ∂“π’≈Õ¬øÑ“„Àâ

¡“°∑’Ë ÿ¥

∑¥ Õ∫√–∫∫π—¥æ∫·≈–‡™◊ËÕ¡¬“πÕ«°“»¢Õß

 À√—∞Õ‡¡√‘°“°—∫ À¿“æ‚´‡«’¬μ‡¢â“¥â«¬°—π ·≈–

æ—≤π“§«“¡°â“«Àπâ“„π¥â“πμà“ßÊ √à«¡°—π

‡ªìπæ“Àπ– ”À√—∫¢π àßÕÿª°√≥å‡§√◊ËÕß¡◊Õ  ‘Ëß¢Õß

·≈–¡πÿ…¬å¢÷Èπ‰ªªØ‘∫—μ‘ß“π„πÕ«°“»·∑π®√«¥ ´÷Ëß

‡ªìπ°“√≈¥§à“„™â®à“¬·≈–‡æ‘Ë¡ ¡√√∂π–„π°“√„™âß“π
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«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3272

‚§√ß°“√‡√π‡®Õ√å (Ranger)

(æ.». 2504 - æ.». 2508)

‚§√ß°“√≈Ÿπ“√åÕÕ√å∫‘‡μÕ√å (Lunar Orbiter)

(æ.». 2509 - æ.». 2510)

ÕÕ°·∫∫¬“π‡æ◊ËÕ„Àâæÿàß™π¥«ß®—π∑√å

 àß¬“π‰ª∂à“¬¿“æ¥«ß®—π∑√å

μ“√“ß∑’Ë 7.7 ‚§√ß°“√∑’ËªØ‘∫—μ‘ß“π‚¥¬¬“πÕ«°“»∑’Ë¡’¡πÿ…¬å¢—∫§ÿ¡

‚§√ß°“√ ‡ªÑ“À¡“¬‚§√ß°“√

2. ¬“πÕ«°“»∑’Ë‰¡à¡’¡πÿ…¬å¢—∫§ÿ¡ (unmanned spacecraft) „™â„π°“√ ”√«®«—μ∂ÿ∑âÕßøÑ“μà“ßÊ ‡™àπ

¥«ß®—π∑√å ¥“«‡§√“–Àå ¥«ßÕ“∑‘μ¬å ‡Õ°¿æ ¡’‚§√ß°“√μà“ßÊ ¥—ßπ’È

μ“√“ß∑’Ë 7.8 ‚§√ß°“√∑’ËªØ‘∫—μ‘ß“π‚¥¬¬“πÕ«°“»∑’Ë‰¡à¡’¡πÿ…¬å¢—∫§ÿ¡

‚§√ß°“√ ‡ªÑ“À¡“¬‚§√ß°“√

‚§√ß°“√‡¡Õ√å§‘«√’ (Mercury)

(æ.». 2504 - æ.». 2506)

‚§√ß°“√‡®¡‘π’ (Gemini)

(æ.». 2508 - æ.». 2509)

‚§√ß°“√Õ–æÕ≈‚≈ (Apollo)

(æ.». 2504 - æ.». 2---516)

‚§√ß°“√ °“¬·≈Á∫ (skylab)

(æ.». 2516 - æ.». 2517)

‚§√ß°“√Õ–æÕ≈‚≈-‚´¬Ÿ  (Apollo-Soyus)

(æ.». 2518)

‚§√ß°“√¬“π¢π àßÕ«°“» (space shuttle)

∑¥≈Õß àß¡πÿ…¬å¢÷Èπ‰ª‚§®√·≈–ªØ‘∫—μ‘ß“π„πÕ«°“»

∑¥≈Õß°“√¥”√ß™’«‘μ¢Õß¡πÿ…¬å

‡™◊ËÕ¡μàÕ°—∫¬“π≈”Õ◊Ëπ

ª√—∫ª√ÿß·≈–À“¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡μ‘¡

π”¡πÿ…¬å ”√«®¥«ß®—π∑√å

π”¡πÿ…¬å‰ª§âπ§«â“·≈–∑¥≈Õß∫π ∂“π’≈Õ¬øÑ“„Àâ

¡“°∑’Ë ÿ¥

∑¥ Õ∫√–∫∫π—¥æ∫·≈–‡™◊ËÕ¡¬“πÕ«°“»¢Õß

 À√—∞Õ‡¡√‘°“°—∫ À¿“æ‚´‡«’¬μ‡¢â“¥â«¬°—π ·≈–

æ—≤π“§«“¡°â“«Àπâ“„π¥â“πμà“ßÊ √à«¡°—π

‡ªìπæ“Àπ– ”À√—∫¢π àßÕÿª°√≥å‡§√◊ËÕß¡◊Õ  ‘Ëß¢Õß

·≈–¡πÿ…¬å¢÷Èπ‰ªªØ‘∫—μ‘ß“π„πÕ«°“»·∑π®√«¥ ´÷Ëß

‡ªìπ°“√≈¥§à“„™â®à“¬·≈–‡æ‘Ë¡ ¡√√∂π–„π°“√„™âß“π

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 273

‚§√ß°“√‡´Õ√å‡«‡¬Õ√å (Surveyor)

(æ.». 2509 - æ.». 2511)

‚§√ß°“√‰«°‘Èß 1 ·≈–‰«°‘Èß 2 (Viking 1, 2)

 àßÕÕ°®“°‚≈°‡¡◊ËÕ æ.». 2518

‚§√ß°“√¬“π‰æÕÕπ‡π’¬√å«’π—  (Pioneer Venus)

 àßÕÕ°®“°‚≈°‡¡◊ËÕ æ.». 2521

‚§√ß°“√¬“π¡“√‘‡πÕ√å 10 (Mariner 10)

 àßÕÕ°®“°‚≈°‡¡◊ËÕ æ.». 2517 - 2518

‚§√ß°“√¬“π¬Ÿ≈‘ ´‘  (Ulissis)

 àßÕÕ°®“°‚≈°‡¡◊ËÕ æ.». 2533

‚§√ß°“√¬“π·§  ‘π’ (Cassini)

 àßÕÕ°®“°‚≈°‡¡◊ËÕ æ.». 2540

‚§√ß°“√¬“π°“≈‘‡≈‚Õ (Galileo)

 àßÕÕ°®“°‚≈°‡¡◊ËÕ æ.». 2532

‚§√ß°“√¬“π«Õ¬‡Õ‡®Õ√å 2 (Voyager 2)

 àßÕÕ°®“°‚≈°‡¡◊ËÕ æ.». 2520

‚§√ß°“√·¡°‡®≈·≈π (Magellan space probe)

 àßÕÕ°®“°‚≈°‡¡◊ËÕ æ.». 2532

‚§√ß°“√‰æÕÕπ‡π’¬√å 10 (Pioneer 10)

 àßÕÕ°®“°‚≈°‡¡◊ËÕ æ.». 2515

‚§√ß°“√¬“π¡“√å ‚°≈∫Õ≈‡´Õ√å‡«‡¬Õ√å

(Mars Global Surveyor)

 àßÕÕ°®“°‚≈°‡¡◊ËÕ æ.». 2539

‚§√ß°“√ NEAR (Near Earth Asteroid

Rendezvous)

 àßÕÕ°®“°‚≈°‡¡◊ËÕ æ.». 2539

 àß¬“π‰ª≈ß∫π¥«ß®—π∑√å

 ”√«®¥“«Õ—ß§“√

 ”√«®¥“«»ÿ°√å

 ”√«®¥“«æÿ∏·≈–¥“«»ÿ°√å

 ”√«®¥«ßÕ“∑‘μ¬å

 ”√«®¥“«‡ “√å

 ”√«®¥“«æƒÀ— ∫¥’·≈–¥“«‡§√“–ÀåπâÕ¬

∫√√¬“°“»·≈–«ß·À«π¥“«æƒÀ— ∫¥’

 ”√«®¥“«¬Ÿ‡√π— ·≈–¥“«‡πª®Ÿπ

 ”√«®æ◊Èπº‘«¥“«»ÿ°√å

 ”√«®·≈–∂à“¬¿“æ¥“«æƒÀ— ∫¥’·≈–¥«ß®—π∑√å

∫√‘«“√ ®“°π—Èπ®÷ß‚§®√ÕÕ°πÕ°√–∫∫ ÿ√‘¬– ‡¡◊ËÕ æ.».

2526 ‚¥¬¡’·ºàπ‚≈À– ≈—°√Ÿª¡πÿ…¬å·≈–μ”·Àπàß¥«ß

Õ“∑‘μ¬å àß‰ª°—∫¬“π

 ”√«®¥“«Õ—ß§“√‚¥¬¬“π Mars 96 ·≈–

¬“π Mars Pathfinder

 ”√«®¥“«‡§√“–ÀåπâÕ¬Õ’√Õ  (Eros)

μ“√“ß∑’Ë 7.8 ‚§√ß°“√∑’ËªØ‘∫—μ‘ß“π‚¥¬¬“πÕ«°“»∑’Ë‰¡à¡’¡πÿ…¬å¢—∫§ÿ¡ (μàÕ)

‚§√ß°“√ ‡ªÑ“À¡“¬‚§√ß°“√

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
363

Introduction Indesign ICTInnovation Innovation

Learning for Life Learning for Global Learning for Metacognition



«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3274

 ”√«®·≈–∑”·ºπ∑’Ë à«πª√–°Õ∫æ◊Èπº‘«¥«ß®—π∑√å

·≈–¬◊π¬—π°“√¡’πÈ”∫π¥«ß®—π∑√å

‰¥â ≈—°™◊ËÕ¡πÿ…¬å°«à“Àπ÷Ëß≈â“π§π¥â«¬‡≈‡´Õ√å≈ß∫π

·ºàπ‰¡‚§√™‘ª 2 ·ºàπ àß‰ª°—∫¬“π‡æ◊ËÕ‡¬◊Õπ¥“«À“ß

wild-2 °≈—∫¡“¬—ß‚≈°„π æ.». 2549

¬“π¢π àßÕ«°“» (space shuttle)  ‡ªìπ¬“π∑’Ë∂Ÿ°æ—≤π“¡“®“°°“√ àß¥“«‡∑’¬¡·≈–¬“πÕ«°“»„π

·μà≈–§√—Èß ‚¥¬‰¡à¡’ à«π„¥∑’Ë®–π”°≈—∫¡“„™â ‰¥â„À¡àÕ’° ∑”„Àâ ‘Èπ‡ª≈◊Õß§à“„™â®à“¬„π°“√ ”√«® Ÿß ¬“π¢π àßÕ«°“»

®÷ßæ—≤π“¢÷Èπ‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπæ“Àπ– ”À√—∫¢π àß‡§√◊ËÕß¡◊Õ Õÿª°√≥å ·≈–¡πÿ…¬å¢÷Èπ‰ªªØ‘∫—μ‘¿“√°‘®„πÕ«°“» ‚¥¬¡’

«—μ∂ÿª√– ß§å„π°“√≈¥§à“„™â®à“¬·≈–‡æ‘Ë¡ ¡√√∂π–„π°“√„™âª√–‚¬™πå®“°¬“π¢π àßÕ«°“»„Àâ ‰¥â¡“°∑’Ë ÿ¥

∑—Èß„π¥â“π°“√æ“≥‘™¬å «‘∑¬“»“ μ√å ·≈–°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑» ¬“πÕ«°“»®–¢÷Èπ®“°º‘«‚≈°„π·π«¥‘Ëß‡À¡◊Õπ®√«¥

·μà°≈—∫ Ÿàæ◊Èπ‚≈°‰¥â·∫∫‡§√◊ËÕß∫‘π∏√√¡¥“ ®÷ßÕ“®‡√’¬°«à“ ‡§√◊ËÕß∫‘πÕ«°“»

¬“π¢π àßÕ«°“»≈”·√° §◊Õ ¬“π‚§≈—¡‡∫’¬ ªí®®ÿ∫—ππ’ÈÕß§å°“√π“´“ (NASA) ‰¥â¥”‡π‘π°“√ª≈àÕ¬

¬“π¢π àßÕ«°“»À√◊Õ‡§√◊ËÕß∫‘πÕ«°“»®”π«π  3  ≈”§◊Õ

- ¬“π¥‘ §—ø‡«Õ√’

- ¬“π‡Õπ¥’ø‡«Õ√å

- ¬“π·Õμ·≈πμ‘ 

 à«π¬“π·™≈‡≈π‡®Õ√å‡°‘¥Õÿ∫—μ‘‡Àμÿ√–‡∫‘¥¿“¬„π 73 «‘π“∑’ À≈—ß®“°∑–¬“π¢÷Èπ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 28 ¡°√“§¡

æ.». 2529 æ√âÕ¡∑—Èß Ÿ≠‡ ’¬≈Ÿ°‡√◊Õ‰ª®”π«π 7 §π πÕ°®“°π’ÈÕß§å°“√π“´“‰¥â„™â¬“π¢π àßÕ«°“»‡æ◊ËÕ°“√«‘®—¬

·≈–´àÕ¡·´¡∫”√ÿß¥“«‡∑’¬¡·≈–¬“πÕ«°“»„π¢≥–‚§®√√Õ∫‚≈°

‚§√ß°“√¬“π≈Ÿπ“√å‚ª√ ‡ª°‡μÕ√å

(Lunar Prospector)

 àßÕÕ°®“°‚≈°‡¡◊ËÕ æ.». 2541

‚§√ß°“√¬“π μ“√å¥— ∑å (Stardust)

 àßÕÕ°®“°‚≈°‡¡◊ËÕ æ.». 2542

‚§√ß°“√ ‡ªÑ“À¡“¬‚§√ß°“√

¬“π¢π àßÕ«°“»ÕÕ°μ—«¥â«¬§«“¡‡√àß

Õ¬à“ß·√ß‚¥¬„™â∂—ß‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß¢≥–∑”°“√

‡√àß‡§√◊ËÕß ∂—ß‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∫“ß à«π∂Ÿ°π”°≈—∫

¡“·≈–„™â„À¡à‰¥âÕ’°

√Ÿª∑’Ë 7.46 ¬“π¢π àßÕ«°“»

μ“√“ß∑’Ë 7.8 ‚§√ß°“√∑’ËªØ‘∫—μ‘ß“π‚¥¬¬“πÕ«°“»∑’Ë‰¡à¡’¡πÿ…¬å¢—∫§ÿ¡ (μàÕ)
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 ”√«®·≈–∑”·ºπ∑’Ë à«πª√–°Õ∫æ◊Èπº‘«¥«ß®—π∑√å

·≈–¬◊π¬—π°“√¡’πÈ”∫π¥«ß®—π∑√å

‰¥â ≈—°™◊ËÕ¡πÿ…¬å°«à“Àπ÷Ëß≈â“π§π¥â«¬‡≈‡´Õ√å≈ß∫π

·ºàπ‰¡‚§√™‘ª 2 ·ºàπ àß‰ª°—∫¬“π‡æ◊ËÕ‡¬◊Õπ¥“«À“ß

wild-2 °≈—∫¡“¬—ß‚≈°„π æ.». 2549

¬“π¢π àßÕ«°“» (space shuttle)  ‡ªìπ¬“π∑’Ë∂Ÿ°æ—≤π“¡“®“°°“√ àß¥“«‡∑’¬¡·≈–¬“πÕ«°“»„π

·μà≈–§√—Èß ‚¥¬‰¡à¡’ à«π„¥∑’Ë®–π”°≈—∫¡“„™â ‰¥â„À¡àÕ’° ∑”„Àâ ‘Èπ‡ª≈◊Õß§à“„™â®à“¬„π°“√ ”√«® Ÿß ¬“π¢π àßÕ«°“»

®÷ßæ—≤π“¢÷Èπ‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπæ“Àπ– ”À√—∫¢π àß‡§√◊ËÕß¡◊Õ Õÿª°√≥å ·≈–¡πÿ…¬å¢÷Èπ‰ªªØ‘∫—μ‘¿“√°‘®„πÕ«°“» ‚¥¬¡’

«—μ∂ÿª√– ß§å„π°“√≈¥§à“„™â®à“¬·≈–‡æ‘Ë¡ ¡√√∂π–„π°“√„™âª√–‚¬™πå®“°¬“π¢π àßÕ«°“»„Àâ ‰¥â¡“°∑’Ë ÿ¥

∑—Èß„π¥â“π°“√æ“≥‘™¬å «‘∑¬“»“ μ√å ·≈–°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑» ¬“πÕ«°“»®–¢÷Èπ®“°º‘«‚≈°„π·π«¥‘Ëß‡À¡◊Õπ®√«¥

·μà°≈—∫ Ÿàæ◊Èπ‚≈°‰¥â·∫∫‡§√◊ËÕß∫‘π∏√√¡¥“ ®÷ßÕ“®‡√’¬°«à“ ‡§√◊ËÕß∫‘πÕ«°“»

¬“π¢π àßÕ«°“»≈”·√° §◊Õ ¬“π‚§≈—¡‡∫’¬ ªí®®ÿ∫—ππ’ÈÕß§å°“√π“´“ (NASA) ‰¥â¥”‡π‘π°“√ª≈àÕ¬

¬“π¢π àßÕ«°“»À√◊Õ‡§√◊ËÕß∫‘πÕ«°“»®”π«π  3  ≈”§◊Õ

- ¬“π¥‘ §—ø‡«Õ√’

- ¬“π‡Õπ¥’ø‡«Õ√å

- ¬“π·Õμ·≈πμ‘ 

 à«π¬“π·™≈‡≈π‡®Õ√å‡°‘¥Õÿ∫—μ‘‡Àμÿ√–‡∫‘¥¿“¬„π 73 «‘π“∑’ À≈—ß®“°∑–¬“π¢÷Èπ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 28 ¡°√“§¡

æ.». 2529 æ√âÕ¡∑—Èß Ÿ≠‡ ’¬≈Ÿ°‡√◊Õ‰ª®”π«π 7 §π πÕ°®“°π’ÈÕß§å°“√π“´“‰¥â„™â¬“π¢π àßÕ«°“»‡æ◊ËÕ°“√«‘®—¬

·≈–´àÕ¡·´¡∫”√ÿß¥“«‡∑’¬¡·≈–¬“πÕ«°“»„π¢≥–‚§®√√Õ∫‚≈°

‚§√ß°“√¬“π≈Ÿπ“√å‚ª√ ‡ª°‡μÕ√å

(Lunar Prospector)

 àßÕÕ°®“°‚≈°‡¡◊ËÕ æ.». 2541

‚§√ß°“√¬“π μ“√å¥— ∑å (Stardust)

 àßÕÕ°®“°‚≈°‡¡◊ËÕ æ.». 2542

‚§√ß°“√ ‡ªÑ“À¡“¬‚§√ß°“√

¬“π¢π àßÕ«°“»ÕÕ°μ—«¥â«¬§«“¡‡√àß

Õ¬à“ß·√ß‚¥¬„™â∂—ß‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß¢≥–∑”°“√

‡√àß‡§√◊ËÕß ∂—ß‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∫“ß à«π∂Ÿ°π”°≈—∫

¡“·≈–„™â„À¡à‰¥âÕ’°

√Ÿª∑’Ë 7.46 ¬“π¢π àßÕ«°“»

μ“√“ß∑’Ë 7.8 ‚§√ß°“√∑’ËªØ‘∫—μ‘ß“π‚¥¬¬“πÕ«°“»∑’Ë‰¡à¡’¡πÿ…¬å¢—∫§ÿ¡ (μàÕ)
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 ∂“π’Õ«°“» (space station) ‡ªìπÀâÕßªØ‘∫—μ‘°“√∑“ß«‘∑¬“»“ μ√å∑’Ë¡’¢π“¥„À≠à∑’Ë ‚§®√Õ¬Ÿà√Õ∫‚≈°„π

Õ«°“» ‡ªìπ∑’Ë´÷Ëßπ—°∫‘πÕ«°“»„™â‡«≈“À≈“¬‡¥◊ÕπÕ¬Ÿà„πÕ«°“»·μà≈–§√—Èß ‚¥¬¿“¬„π ∂“π’Õ«°“»‰¥â®—¥ ¿“æ

·«¥≈âÕ¡„Àâ ‘Ëß¡’™’«‘μ¥”√ß™’«‘μÕ¬Ÿà‰¥â ·μàÕ¬Ÿà„π ¿“æ‰√âπÈ”Àπ—° ´÷Ëß‡ªìπªí≠À“®÷ßμâÕß„™â‡§√◊ËÕßÕÕ°°”≈—ß°“¬ ”À√—∫

π—°∫‘πÕ«°“»‡æ◊ËÕ„Àâ°√–¥Ÿ°·≈–°≈â“¡‡π◊ÈÕ·¢Áß·√ß ÀâÕß ÿ¢“·∫∫æ‘‡»…  ÷́ËßÕÿª°√≥å„π°“√¥”√ß™’«‘μμà“ßÊ ∂Ÿ°

ÕÕ°·∫∫‡ªìπæ‘‡»…‡æ◊ËÕ‰«â„™âß“π‰¥â„πÕ«°“»¿“¬„μâ ¿“«–‰√âπÈ”Àπ—° ®÷ß∑”„Àâπ—°∫‘πÕ«°“» “¡“√∂„™â™’«‘μ‰¥â

„°≈â‡§’¬ß°—∫μÕπ∑’ËÕ¬Ÿà∫π‚≈°

 ∂“π’Õ«°“»™à«¬„Àâπ—°«‘∑¬“»“ μ√å»÷°…“ ‘Ëßμà“ßÊ ·≈–‡ªìπ ∂“π∑’Ë ”À√—∫ªØ‘∫—μ‘¿“√°‘®¥—ßπ’È

°“√„™â¬“π¢π àßÕ«°“»

ß“πÀ≈—°¢Õß¬“π¢π àßÕ«°“»§◊Õ π” —¡¿“√–

¢π“¥„À≠à¢÷Èπ ŸàÕ«°“» ¬“π¢π àßÕ«°“»

 “¡“√∂π” ‘π§â“¢÷Èπ‰ª‰¥â∂÷ß 30 μ—π·≈–

π—°∫‘πÕ«°“»Õ’° 8 §π ÀâÕß∫√√∑ÿ° —¡¿“√–

„À≠à¢π“¥®ÿ√∂∫— §—π‡≈Á°Ê ‰¥â 1 §—π ·≈–‡§¬

π”¥“«‡∑’¬¡·≈–ÀâÕßªØ‘∫—μ‘°“√Õ“°“»¢÷Èπ Ÿà

Õ«°“»¡“·≈â«

 ∂“π’Õ«°“»∑’Ëºà“π¡“¡’Õ¬ŸàÀ≈“¬·Ààß¥—ßπ’È

●  ∂“π’ °“¬·≈Á∫À√◊ÕÀâÕß∑¥≈Õß≈Õ¬øÑ“ ‡ªìπ ∂“π’

Õ«°“»·Ààß·√°¢Õß À√—∞Õ‡¡√‘°“ ¢÷Èπ Ÿà«ß‚§®√‡¡◊ËÕ æ.». 2516

●  ∂“π’Õ«°“»‡¡’¬√å (Mir) ‡ªìπ ∂“π’Õ«°“»¢Õß À¿“æ

‚´‡«’¬μ ¢÷Èπ Ÿà«ß‚§®√‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 29 °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». 2529 ‡ªìπ ∂“π’

Õ«°“»¢π“¥„À≠à ‰¥â√—∫§«“¡‡ ’¬À“¬®“°Õÿ∫—μ‘‡Àμÿ™π°—∫¬“π¢π àß

Õ«°“»‡¡◊ËÕ æ.». 2540 ·≈–¬—ßªØ‘∫—μ‘¿“√°‘®‰¥â®π∂÷ß æ.». 2542 ®÷ß∂Ÿ°

§«∫§ÿ¡„Àâμ°Õ¬à“ßª≈Õ¥¿—¬„π¡À“ ¡ÿ∑√·ª´‘øî°‡¡◊Ë Õ «— π ∑’Ë 23

¡’π“§¡  æ.». 2544 √Ÿª∑’Ë 7.48  ∂“π’Õ«°“»‡¡’¬√å

¿“√°‘®¢Õß

 ∂“π’Õ«°“»

 ∂“π’∑’Ë æ— °¢Õß
π—°∫‘πÕ«°“»

 ∂“π∑’Ëæ—°¬“πÕ«°“»‡æ◊ËÕ
‡μ√’¬¡μ—«‰ª»÷°…“¥«ß®—π∑√å
·≈–¥“«‡§√“–ÀåÕ◊ËπÊ

°“√»÷°…“°“√‡≈’È¬ß —μ«å
·≈–æ◊™„π·π«∑“ß„À¡à

»÷°…“°“√‡æ“–º≈÷°
„π ¿“æ‰√âπÈ”Àπ—°

√Ÿª∑’Ë 7.47 ¬“π¢π àßÕ«°“»

 ∂“π∑’Ë∑”°“√«‘®—¬‡√◊ËÕßμà“ßÊ
∑—Èß„π‚≈°·≈–πÕ°‚≈°

»÷°…“§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
¢Õß¥«ß¥“«·≈–‚≈°
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√Ÿª∑’Ë 7.49  ∂“π’Õ«°“»π“π“™“μ‘

●  ∂“π’Õ«°“»π“π“™“μ‘ (international space station)

‡ªìπ ∂“π’Õ«°“»·Ààß∑’Ë 2 ¢Õß‚≈°∑’Ë √â“ß¢÷Èπ‚¥¬§«“¡√à«¡¡◊Õ¢Õß

ª√–‡∑»μà“ßÊ ‰¥â·°à  À√—∞Õ‡¡√‘°“ (Õß§å°“√π“´“) ≠’ËªÿÉπ (Õß§å°“√

π“´¥“) ®’π ·§π“¥“ ·≈–ª√–‡∑»„π‚§√ß°“√Õ«°“»¬ÿ‚√ª  ∂“π’

Õ«°“»π“π“™“μ‘ (ISS) ‡ªìπ ∂“π’Õ«°“»¢π“¥„À≠à¡“° ·≈–„À≠à

°«à“ ∂“π’Õ«°“»‡¡’¬√å∂÷ß 4 ‡∑à“

°≈âÕß‚∑√∑√√»πåÀ√◊Õ°≈âÕß¥Ÿ¥“« (telescope) ‡ªìπ∑—»πŸª°√≥å´÷Ëß√—∫· ß®“°«—μ∂ÿ·≈â«¢¬“¬¿“æ ∑”„Àâ

‡°‘¥¿“æ∑’Ë™—¥‡®π „™â —ß‡°μ«—μ∂ÿ∑’ËÕ¬Ÿà„π√–¬–‰°≈ °≈âÕß‚∑√∑√√»πå·∫àßμ“¡Õÿª°√≥å∑’Ë„™â√«¡· ß‰¥â¥—ßπ’È

1. °≈âÕß‚∑√∑√√»πå·∫∫À—°‡À· ß  „™â‡≈π å‡ªìπÕÿª°√≥å√«¡· ß

2. °≈âÕß‚∑√∑√√»πå·∫∫ –∑âÕπ· ß  „™â°√–®°‚§âß‡ªìπÕÿª°√≥å√«¡· ß

‡≈π åÀ√◊Õ°√–®°‚§âß∑”Àπâ“∑’Ë√«¡· ß®“°¥«ß¥“«∑’ËÕ¬Ÿà ‰°≈¡“° ·≈â«¢¬“¬∑”„Àâ¡Õß‡ÀÁπ¥«ß¥“«·≈–

«—μ∂ÿ∑âÕßøÑ“μà“ßÊ „πÕ«°“»‰¥â πÕ°®“°π’È®–‡ÀÁπ¿“æ«ß·À«π¥“«‡ “√å ·∂∫¢Õß¥“«æƒÀ— ∫¥’ ·≈–¿Ÿ‡¢“

∫π¥«ß®—π∑√å  à«π°“√¡Õß¥Ÿ¥“«ƒ°…å°Á®–¡Õß‡ÀÁπ‡ªìπ®ÿ¥ «à“ß

ÀÕ¥Ÿ¥“«¡“ÕŸπ“ §’Õ“

¡“ÕŸπ“ §’Õ“ Õ¬Ÿà Ÿß 4,200 ‡¡μ√

‡Àπ◊Õ√–¥—∫πÈ”∑–‡≈„π‡°“–Œ“«“¬ ‡ªî¥

„™â§√—Èß·√°‡¡◊ËÕ §.». 1970  ∂“π∑’Ë

·Ààßπ’È‡ªìπ∑’Ëμ—ÈßÀÕ¥Ÿ¥“«∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥·Ààß

Àπ÷Ëß„π‚≈° ”À√—∫™à«ß§≈◊Ëπ· ß «à“ß

·≈–Õ‘πø√“‡√¥ ∑—Èßπ’È‡æ√“–∫√‘‡«≥π’È

Õ“°“»·Àâß¡“°·≈–ª≈Õ¥‚ª√àß ∫π

¬Õ¥‡¢“‡ªìπ∑’Ëμ—Èß¢Õß°≈âÕß¢π“¥„À≠à 8

μ—«„π™à«ß§≈◊Ëπ· ß «à“ß·≈–Õ‘πø√“‡√¥

·≈–°≈âÕßÕ’° 2 μ—«„π™à«ß§≈◊Ëπ‰¡‚§√‡«ø

πÕ°®“°π’È·≈â«¬—ß¡’°≈âÕß‚∑√∑√√»πå

«‘∑¬ÿÕ¬Ÿà„°≈âÊ ¥â«¬

°≈âÕß‚∑√∑√√»πå„π™à«ß§≈◊Ëπ‰¡‚§√‡«ø (§«“¡¬“«

§≈◊ËπμË”°«à“¡‘≈≈‘‡¡μ√)

°≈âÕß‚∑√∑√√»πå‡®¡ å §≈“√å° ·¡°´å‡«≈≈å

‡ªìπ°≈âÕß‚∑√∑√√»πå·∫∫ –∑âÕπ· ß ¡’‡ âπºà“π-

»Ÿπ¬å°≈“ß 15 ‡¡μ√ ‡ªìπ°≈âÕß‚∑√∑√√»πå«‘∑¬ÿ„À≠à

∑’Ë ÿ¥„π™à«ß§≈◊Ëπ‰¡‚§√‡«ø ÷́Ëß‡ªìπ§≈◊Ëπ∑’Ë¡’§«“¡

 ”§—≠¡“°„π°“√»÷°…“¥“«∑’Ë¡’Õÿ≥À¿Ÿ¡‘μË” √«¡∂÷ß

ΩÿÉπ·°ä „πÕ«°“»

√Ÿª∑’Ë 7.50 ÀÕ¥Ÿ¥“«¡“ÕŸπ“ §’Õ“

√Ÿª∑’Ë 7.51 °≈âÕß‚∑√∑√√»πå„π™à«ß§≈◊Ëπ‰¡‚§√‡«ø
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√Ÿª∑’Ë 7.49  ∂“π’Õ«°“»π“π“™“μ‘

●  ∂“π’Õ«°“»π“π“™“μ‘ (international space station)

‡ªìπ ∂“π’Õ«°“»·Ààß∑’Ë 2 ¢Õß‚≈°∑’Ë √â“ß¢÷Èπ‚¥¬§«“¡√à«¡¡◊Õ¢Õß

ª√–‡∑»μà“ßÊ ‰¥â·°à  À√—∞Õ‡¡√‘°“ (Õß§å°“√π“´“) ≠’ËªÿÉπ (Õß§å°“√

π“´¥“) ®’π ·§π“¥“ ·≈–ª√–‡∑»„π‚§√ß°“√Õ«°“»¬ÿ‚√ª  ∂“π’

Õ«°“»π“π“™“μ‘ (ISS) ‡ªìπ ∂“π’Õ«°“»¢π“¥„À≠à¡“° ·≈–„À≠à

°«à“ ∂“π’Õ«°“»‡¡’¬√å∂÷ß 4 ‡∑à“

°≈âÕß‚∑√∑√√»πåÀ√◊Õ°≈âÕß¥Ÿ¥“« (telescope) ‡ªìπ∑—»πŸª°√≥å´÷Ëß√—∫· ß®“°«—μ∂ÿ·≈â«¢¬“¬¿“æ ∑”„Àâ

‡°‘¥¿“æ∑’Ë™—¥‡®π „™â —ß‡°μ«—μ∂ÿ∑’ËÕ¬Ÿà„π√–¬–‰°≈ °≈âÕß‚∑√∑√√»πå·∫àßμ“¡Õÿª°√≥å∑’Ë„™â√«¡· ß‰¥â¥—ßπ’È

1. °≈âÕß‚∑√∑√√»πå·∫∫À—°‡À· ß  „™â‡≈π å‡ªìπÕÿª°√≥å√«¡· ß

2. °≈âÕß‚∑√∑√√»πå·∫∫ –∑âÕπ· ß  „™â°√–®°‚§âß‡ªìπÕÿª°√≥å√«¡· ß

‡≈π åÀ√◊Õ°√–®°‚§âß∑”Àπâ“∑’Ë√«¡· ß®“°¥«ß¥“«∑’ËÕ¬Ÿà ‰°≈¡“° ·≈â«¢¬“¬∑”„Àâ¡Õß‡ÀÁπ¥«ß¥“«·≈–

«—μ∂ÿ∑âÕßøÑ“μà“ßÊ „πÕ«°“»‰¥â πÕ°®“°π’È®–‡ÀÁπ¿“æ«ß·À«π¥“«‡ “√å ·∂∫¢Õß¥“«æƒÀ— ∫¥’ ·≈–¿Ÿ‡¢“

∫π¥«ß®—π∑√å  à«π°“√¡Õß¥Ÿ¥“«ƒ°…å°Á®–¡Õß‡ÀÁπ‡ªìπ®ÿ¥ «à“ß

ÀÕ¥Ÿ¥“«¡“ÕŸπ“ §’Õ“

¡“ÕŸπ“ §’Õ“ Õ¬Ÿà Ÿß 4,200 ‡¡μ√

‡Àπ◊Õ√–¥—∫πÈ”∑–‡≈„π‡°“–Œ“«“¬ ‡ªî¥

„™â§√—Èß·√°‡¡◊ËÕ §.». 1970  ∂“π∑’Ë

·Ààßπ’È‡ªìπ∑’Ëμ—ÈßÀÕ¥Ÿ¥“«∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥·Ààß

Àπ÷Ëß„π‚≈° ”À√—∫™à«ß§≈◊Ëπ· ß «à“ß

·≈–Õ‘πø√“‡√¥ ∑—Èßπ’È‡æ√“–∫√‘‡«≥π’È

Õ“°“»·Àâß¡“°·≈–ª≈Õ¥‚ª√àß ∫π

¬Õ¥‡¢“‡ªìπ∑’Ëμ—Èß¢Õß°≈âÕß¢π“¥„À≠à 8

μ—«„π™à«ß§≈◊Ëπ· ß «à“ß·≈–Õ‘πø√“‡√¥

·≈–°≈âÕßÕ’° 2 μ—«„π™à«ß§≈◊Ëπ‰¡‚§√‡«ø

πÕ°®“°π’È·≈â«¬—ß¡’°≈âÕß‚∑√∑√√»πå

«‘∑¬ÿÕ¬Ÿà„°≈âÊ ¥â«¬

°≈âÕß‚∑√∑√√»πå„π™à«ß§≈◊Ëπ‰¡‚§√‡«ø (§«“¡¬“«

§≈◊ËπμË”°«à“¡‘≈≈‘‡¡μ√)

°≈âÕß‚∑√∑√√»πå‡®¡ å §≈“√å° ·¡°´å‡«≈≈å

‡ªìπ°≈âÕß‚∑√∑√√»πå·∫∫ –∑âÕπ· ß ¡’‡ âπºà“π-

»Ÿπ¬å°≈“ß 15 ‡¡μ√ ‡ªìπ°≈âÕß‚∑√∑√√»πå«‘∑¬ÿ„À≠à

∑’Ë ÿ¥„π™à«ß§≈◊Ëπ‰¡‚§√‡«ø ÷́Ëß‡ªìπ§≈◊Ëπ∑’Ë¡’§«“¡

 ”§—≠¡“°„π°“√»÷°…“¥“«∑’Ë¡’Õÿ≥À¿Ÿ¡‘μË” √«¡∂÷ß

ΩÿÉπ·°ä „πÕ«°“»

√Ÿª∑’Ë 7.50 ÀÕ¥Ÿ¥“«¡“ÕŸπ“ §’Õ“

√Ÿª∑’Ë 7.51 °≈âÕß‚∑√∑√√»πå„π™à«ß§≈◊Ëπ‰¡‚§√‡«ø
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√Ÿª∑’Ë 7.52 °≈âÕß‚∑√∑√√»πå·∫∫ –∑âÕπ· ß

√Ÿª∑’Ë 7.53 °≈âÕß‚∑√∑√√»πå·∫∫À—°‡À· ß

¿“¬„π°≈âÕß‚∑√∑√√»πå·∫∫ –∑âÕπ· ß

‡≈π å„°≈âμ“

°√–®°‚§âß‡«â“‡ âπ∑“ß‡¥‘π¢Õß· ß

°√–®°‡ß“√“∫
 –∑âÕπ¥â“πÀπâ“

¿“¬„π°≈âÕß‚∑√∑√√»πå·∫∫À—°‡À· ß

‡≈π å„°≈âμ“

‡ âπ∑“ß‡¥‘π¢Õß· ß
‡≈π å‰°≈μ“

°≈âÕß‚∑√∑√√»πåÕ«°“»Œ—∫‡∫‘≈ (Hubble space telescope) ‡ªìπ°≈âÕß‚∑√∑√√»πåÕ«°“»∑’Ë àß¢÷Èπ Ÿà

Õ«°“»‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 25 ‡¡…“¬π æ.». 2533 ‚¥¬μ—Èß™◊ËÕ‡æ◊ËÕ‡ªìπ‡°’¬√μ‘·°à‡ÕÁ¥«‘π Œ—∫‡∫‘≈ (Edwin Hubble) π—°

¥“√“»“ μ√å™“«Õ‡¡√‘°—π ºŸâ»÷°…“§âπ§«â“‡√◊ËÕß√“«¢Õß°“·≈Á°´’μà“ßÊ ‡√’¬° —ÈπÊ «à“ °≈âÕßŒ—∫‡∫‘≈ ¡’≈—°…≥–‡ªìπ

°≈âÕß™π‘¥ –∑âÕπ· ß‚¥¬„™â°√–®°‡«â“√—∫· ß ¡’¢π“¥‡ âπºà“π»Ÿπ¬å°≈“ß 2.4 ‡¡μ√ μ—«°≈âÕß¡’§«“¡°«â“ß 4.3

‡¡μ√ ¬“« 13.3 ‡¡μ√ Àπ—°ª√–¡“≥ 11,360 °‘‚≈°√—¡ „™âæ≈—ßß“π®“°·ºß‡´≈≈å ÿ√‘¬–∑’Ëªï° 2 ¢â“ß °√–· ‰øøÑ“

∑’Ëº≈‘μ‰¥â®–∂Ÿ°‡°Á∫‰«â„π·∫μ‡μÕ√’Ë™π‘¥π‘°‡°‘≈-‰Œ‚¥√‡®π¢π“¥„À≠à 6 μ—« ‡æ◊ËÕ‡°Á∫æ≈—ßß“π‰«â„™â¢≥–∑’Ë ‚§®√‰ª

„πμ”·Àπàß∑’Ë ‰¡à ‰¥â√—∫· ßÕ“∑‘μ¬å Õÿª°√≥å∑’Ëμ‘¥μ—Èß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√∑”ß“π®“°»Ÿπ¬å§«∫§ÿ¡∫πæ◊Èπ‚≈° ‚¥¬¡’

Õÿª°√≥å∑’Ë ”§—≠¥—ßπ’È
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- √–∫∫§Õ¡æ‘«‡μÕ√å

- °≈âÕß∂à“¬¿“æ¡ÿ¡°«â“ß

- ‡§√◊ËÕßμ√«®«—¥ ‡ª°μ√—¡

- ‡§√◊ËÕßª√—∫∑‘»∑“ß¢Õß°≈âÕß

°≈âÕß‚∑√∑√√»πå∫πæ◊Èπ‚≈° “¡“√∂„™â —ß‡°μ«—μ∂ÿ∑âÕßøÑ“‰¥â ‰°≈ª√–¡“≥ 2 æ—π≈â“πªï· ß ·μà°≈âÕß

Œ—∫‡∫‘≈ “¡“√∂„™â —ß‡°μ«—μ∂ÿ‰¥â ‰°≈∂÷ß 14,000 ≈â“πªï· ß ́ ÷Ëß™à«¬„Àâ‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®∂÷ß à«πª√–°Õ∫„π√–∫∫ ÿ√‘¬–

°“√°”‡π‘¥¢Õß¥“«ƒ°…å ‚§√ß √â“ß·≈–°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß°“·≈Á°´’ √«¡∑—Èß«‘«—≤π“°“√¢Õß‡Õ°¿æ∑’Ë°«â“ß‰°≈

°‘®°√√¡∑’Ë 7.8  ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫‡∑§‚π‚≈¬’Õ«°“»

§”™’È·®ß

1. „Àâπ—°‡√’¬π·∫àß°≈ÿà¡μ“¡§«“¡ π„®  ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫‡∑§‚π‚≈¬’Õ«°“»„πÀ—«¢âÕ„¥À—«¢âÕÀπ÷Ëß‚¥¬‰¡à́ È”°—π

¥—ßπ’È

● ‚§√ß°“√ ”√«®Õ«°“» 1 ‚§√ß°“√

● ¬“π¢π àßÕ«°“» 1 ¬“π

●  ∂“π’Õ«°“» 1  ∂“π’

● ¥“«‡∑’¬¡ 1 ª√–‡¿∑

● °≈âÕß‚∑√∑√√»πåÕ«°“»Œ—∫‡∫‘≈

2. ∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈·≈–√Ÿªª√–°Õ∫æ√âÕ¡∑—Èß∫Õ°·À≈àß§âπ§«â“¢âÕ¡Ÿ≈

3. ®—¥π‘∑√√»°“√À√◊ÕªÑ“¬π‘‡∑»

6.3 °“√„™âª√–‚¬™πå®“°‡∑§‚π‚≈¬’Õ«°“»

‡∑§‚π‚≈¬’Õ«°“»∑’Ëπ”¡“„™âª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ°‘®°“√¢Õß¡πÿ…¬å¡’À≈“¬¥â“π ‡™àπ °“√ ◊ËÕ “√ °“√ ”√«®

∑√—æ¬“°√¢Õß‚≈° °“√æ¬“°√≥åÕ“°“» °“√ ”√«®Õ«°“» ∑”„Àâ “¡“√∂ —ß‡°μ ‘Ëßμà“ßÊ ∫π‚≈°‰¥â®“°√–¬–

‰°≈„π‡«≈“Õ—π —Èπ ‰¥â‡√’¬π√Ÿâ ‘Ëßμà“ßÊ ‡°’Ë¬«°—∫‡Õ°¿æ √–∫∫ ÿ√‘¬– ‚≈° ¥«ß®—π∑√å ·≈–¥«ß¥“«Õ◊ËπÊ §«“¡

°â“«Àπâ“∑“ß‡∑§‚π‚≈¬’Õ«°“»™à«¬∑”„Àâ‡¢â“„®§«“¡‡ªìπ¡“„πÕ¥’μ¢Õß‡Õ°¿æ °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßμà“ßÊ ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ

„πªí®®ÿ∫—π·≈–Õπ“§μ¢Õß‡Õ°¿æ ·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåμàÕ¡πÿ…¬å„π¥â“πμà“ßÊ ¡“°¡“¬¥—ßπ’È

1. ¥â“π°“√ ◊ËÕ “√ ‰¥â·°à ¥“«‡∑’¬¡ ◊ËÕ “√ (communication satellite)  ‡ªìπ°“√„™âª√–‚¬™πå

¥“«‡∑’¬¡∑’Ë¡’Õÿª°√≥å ◊ËÕ “√μ‘¥μ—ÈßÕ¬Ÿà ‡™àπ

- ¥“«‡∑’¬¡Õ‘π‡∑≈·´∑  ¥“«‡∑’¬¡™ÿ¥π’ÈÕ¬Ÿà„π«ß‚§®√√Õ∫‚≈° 3 μ”·Àπàß ‡æ◊ËÕ°“√μ‘¥μàÕ ◊ËÕ “√

√–À«à“ßª√–‡∑»∑—Ë«‚≈°¥—ßπ’È
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- √–∫∫§Õ¡æ‘«‡μÕ√å

- °≈âÕß∂à“¬¿“æ¡ÿ¡°«â“ß

- ‡§√◊ËÕßμ√«®«—¥ ‡ª°μ√—¡

- ‡§√◊ËÕßª√—∫∑‘»∑“ß¢Õß°≈âÕß

°≈âÕß‚∑√∑√√»πå∫πæ◊Èπ‚≈° “¡“√∂„™â —ß‡°μ«—μ∂ÿ∑âÕßøÑ“‰¥â ‰°≈ª√–¡“≥ 2 æ—π≈â“πªï· ß ·μà°≈âÕß

Œ—∫‡∫‘≈ “¡“√∂„™â —ß‡°μ«—μ∂ÿ‰¥â ‰°≈∂÷ß 14,000 ≈â“πªï· ß ́ ÷Ëß™à«¬„Àâ‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®∂÷ß à«πª√–°Õ∫„π√–∫∫ ÿ√‘¬–

°“√°”‡π‘¥¢Õß¥“«ƒ°…å ‚§√ß √â“ß·≈–°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß°“·≈Á°´’ √«¡∑—Èß«‘«—≤π“°“√¢Õß‡Õ°¿æ∑’Ë°«â“ß‰°≈

°‘®°√√¡∑’Ë 7.8  ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫‡∑§‚π‚≈¬’Õ«°“»

§”™’È·®ß

1. „Àâπ—°‡√’¬π·∫àß°≈ÿà¡μ“¡§«“¡ π„®  ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫‡∑§‚π‚≈¬’Õ«°“»„πÀ—«¢âÕ„¥À—«¢âÕÀπ÷Ëß‚¥¬‰¡à́ È”°—π

¥—ßπ’È

● ‚§√ß°“√ ”√«®Õ«°“» 1 ‚§√ß°“√

● ¬“π¢π àßÕ«°“» 1 ¬“π

●  ∂“π’Õ«°“» 1  ∂“π’

● ¥“«‡∑’¬¡ 1 ª√–‡¿∑

● °≈âÕß‚∑√∑√√»πåÕ«°“»Œ—∫‡∫‘≈

2. ∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈·≈–√Ÿªª√–°Õ∫æ√âÕ¡∑—Èß∫Õ°·À≈àß§âπ§«â“¢âÕ¡Ÿ≈

3. ®—¥π‘∑√√»°“√À√◊ÕªÑ“¬π‘‡∑»

6.3 °“√„™âª√–‚¬™πå®“°‡∑§‚π‚≈¬’Õ«°“»

‡∑§‚π‚≈¬’Õ«°“»∑’Ëπ”¡“„™âª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ°‘®°“√¢Õß¡πÿ…¬å¡’À≈“¬¥â“π ‡™àπ °“√ ◊ËÕ “√ °“√ ”√«®

∑√—æ¬“°√¢Õß‚≈° °“√æ¬“°√≥åÕ“°“» °“√ ”√«®Õ«°“» ∑”„Àâ “¡“√∂ —ß‡°μ ‘Ëßμà“ßÊ ∫π‚≈°‰¥â®“°√–¬–

‰°≈„π‡«≈“Õ—π —Èπ ‰¥â‡√’¬π√Ÿâ ‘Ëßμà“ßÊ ‡°’Ë¬«°—∫‡Õ°¿æ √–∫∫ ÿ√‘¬– ‚≈° ¥«ß®—π∑√å ·≈–¥«ß¥“«Õ◊ËπÊ §«“¡

°â“«Àπâ“∑“ß‡∑§‚π‚≈¬’Õ«°“»™à«¬∑”„Àâ‡¢â“„®§«“¡‡ªìπ¡“„πÕ¥’μ¢Õß‡Õ°¿æ °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßμà“ßÊ ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ

„πªí®®ÿ∫—π·≈–Õπ“§μ¢Õß‡Õ°¿æ ·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåμàÕ¡πÿ…¬å„π¥â“πμà“ßÊ ¡“°¡“¬¥—ßπ’È

1. ¥â“π°“√ ◊ËÕ “√ ‰¥â·°à ¥“«‡∑’¬¡ ◊ËÕ “√ (communication satellite)  ‡ªìπ°“√„™âª√–‚¬™πå

¥“«‡∑’¬¡∑’Ë¡’Õÿª°√≥å ◊ËÕ “√μ‘¥μ—ÈßÕ¬Ÿà ‡™àπ

- ¥“«‡∑’¬¡Õ‘π‡∑≈·´∑  ¥“«‡∑’¬¡™ÿ¥π’ÈÕ¬Ÿà„π«ß‚§®√√Õ∫‚≈° 3 μ”·Àπàß ‡æ◊ËÕ°“√μ‘¥μàÕ ◊ËÕ “√

√–À«à“ßª√–‡∑»∑—Ë«‚≈°¥—ßπ’È

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 279

- ¥“«‡∑’¬¡ ◊ËÕ “√¢Õß‰∑¬  ¡’™◊ËÕ«à“‰∑¬§¡ (Thaicom) ¡’®”π«π 3 ¥«ß ™à«¬°“√μ‘¥μàÕ ◊ËÕ “√

¿“¬„πª√–‡∑»‰∑¬ √«¡∑—Èß√–À«à“ßª√–‡∑»„π·∂∫Õ‘π‚¥®’π·≈–‡Õ‡™’¬¥—ßπ’È

∑«’ªÕ‡¡√‘°“

¥“«‡∑’¬¡Õ‘π‡∑≈·´∑

∑«’ª‡Õ‡™’¬

¡À“ ¡ÿ∑√·ª´‘øî°¡À“ ¡ÿ∑√Õ‘π‡¥’¬

∑«’ª¬ÿ‚√ª

¡À“ ¡ÿ∑√·Õμ·≈πμ‘°

¿“¬„πª√–‡∑»‰∑¬

™“¬Ωíòßμ–«—πÕÕ°¢Õß®’π

ª√–‡∑»„π·∂∫Õ‘π‚¥®’π

ª√–‡∑»‡°“À≈’

ª√–‡∑»≠’ËªÿÉπ

¥“«‡∑’¬¡‰∑¬§¡‡ªìπ¥“«‡∑’¬¡ ◊ËÕ “√∑’Ëª√–‡∑»‰∑¬„Àâ∫√‘°“√ ◊ËÕ “√‚∑√§¡π“§¡¥â“πμà“ßÊ ‡™àπ

°“√∂à“¬∑Õ¥ —≠≠“≥‚∑√∑—»πå «‘∑¬ÿ ‚∑√»—æ∑å °“√ª√–™ÿ¡∑“ß‰°≈

2. ¥â“π°“√ ”√«®∑√—æ¬“°√¢Õß‚≈° ‰¥â·°à ¥“«‡∑’¬¡ ”√«®∑√—æ¬“°√ ‡ªìπ¥“«‡∑’¬¡∑’Ë¡’Õÿª°√≥å

 ”√«®·À≈àß∑√—æ¬“°√ ”§—≠∑’Ëμ”·Àπàßμà“ßÊ „π‚≈°·≈–∫πæ◊Èπ‚≈° πÕ°®“°π’È¬—ß„™â‡ΩÑ“ —ß‡°μ ¿“«–·«¥≈âÕ¡

∑’Ë‡°‘¥∫π‚≈° ™à«¬æ¬“°√≥å¿“«–∑’Ë®–∑”„Àâ‡°‘¥¿—¬∏√√¡™“μ‘ ‡™àπ °“√‡°‘¥Õÿ∑°¿—¬·≈–§«“¡·Àâß·≈âß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ °“√

μ—¥‰¡â∑”≈“¬ªÉ“ °“√∑—∫∂¡¢Õßμ–°Õπ∫√‘‡«≥ª“°·¡àπÈ” √«¡‰ª∂÷ß ”√«®∑√—æ¬“°√Õ◊ËπÊ ‡™àπ ·À≈àß∑’Ë¡’ª≈“

™ÿ°™ÿ¡ ·≈–¥â“πÕ◊ËπÊ „πÀ≈“¬¥â“π ¥“«‡∑’¬¡ ”√«®∑√—æ¬“°√ ‰¥â·°à ¥“«‡∑’¬¡·≈π¥å·´∑ (LANDSAT) ¥“«‡∑’¬¡

IRS-ID ·≈–¥“«‡∑’¬¡∏’ÕÕ  (THEOS) ¢Õß‰∑¬ ́ ÷Ëßªí®®ÿªíπ‰¥âæ√–√“™∑“ππ“¡®“°æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«

«à“ ¥“«‡∑’¬¡‰∑¬‚™μ‘

3. ¥â“πÕÿμÿπ‘¬¡«‘∑¬“ ‰¥â·°à ¥“«‡∑’¬¡Õÿμÿπ‘¬¡«‘∑¬“ ‡ªìπ¥“«‡∑’¬¡∑’Ë¡’Õÿª°√≥å∂à“¬¿“æ·≈–‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈

¢Õß∫√√¬“°“»„π√–¥—∫ Ÿß ™à«¬„Àâ ‰¥â¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë ”§—≠„π°“√æ¬“°√≥åÕ“°“»‰¥âÕ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß √«¥‡√Á« √«¡∑—Èß

√Ÿª∑’Ë 7.54 ¥“«‡∑’¬¡Õ‘π‡∑≈·´∑

√Ÿª∑’Ë 7.55 ¥“«‡∑’¬¡‰∑¬§¡
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°“√‡ΩÑ“ —ß‡°μ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß∫√√¬“°“»¢Õß‚≈° °“√°àÕμ—«·≈–°“√‡§≈◊ËÕπμ—«¢Õßæ“¬ÿ∑’Ë‡°‘¥∫π‚≈° ™à«¬

ªÑÕß°—πÀ√◊Õ∫√√‡∑“§«“¡‡ ’¬À“¬∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ‰¥âÕ¬à“ß¡“° ¢âÕ¡Ÿ≈®“°¥“«‡∑’¬¡Õÿμÿπ‘¬¡«‘∑¬“‡ªìπ·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë

 ”§—≠¡“°„π°“√æ¬“°√≥åÕ“°“»´÷Ëß¡’Õ¬ŸàÀ≈“¬¥«ß ‡™àπ ¥“«‡∑’¬¡ GMS-5 ¥“«‡∑’¬¡π‘¡∫—   ¥“«‡∑’¬¡‰∑√Õ 

4. ¥â“π°“√ ”√«®Õ«°“» ‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬ ”§—≠„π°“√æ—≤π“‡∑§‚π‚≈¬’Õ«°“»„Àâ°â“«Àπâ“ ·≈–∑”„Àâ

‰¥âª√–‚¬™πå„π¥â“πÕ◊ËπÊ ‡π◊ËÕß®“°°“√ ”√«®Õ«°“»®”‡ªìπμâÕß¡’Õÿª°√≥å·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ Ÿß

·≈–‡ªìπ‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∂◊Õ‡ªìπ§«“¡°â“«Àπâ“Õ¬à“ß¬‘Ëß¢Õß¡πÿ…¬å‚≈° ‰¥â·°à ‡§√◊ËÕß¡◊ÕÕÿª°√≥åμà“ßÊ ®√«¥

¬“π¢π àßÕ«°“»  ¬“πÕ«°“»  ¥“«‡∑’¬¡  ·≈– ∂“π’Õ«°“»

π—°«‘∑¬“»“ μ√å·≈–π—°¥“√“»“ μ√å»÷°…“§âπ§«â“  ”√«®Õ«°“» ·≈–‡ΩÑ“ —ß‡°μμ‘¥μ“¡°“√

‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß¥«ß¥“«·≈–«—μ∂ÿ∑âÕßøÑ“μà“ßÊ ‡æ◊ËÕ™à«¬„Àâ¡πÿ…¬å‡¢â“„®§«“¡‡ªìπ¡“·≈–°“√∑”ß“π¢Õß‡Õ°¿æ

μ≈Õ¥∑—Èß§«“¡‡¢â“„®§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß¡πÿ…¬å·≈–‚≈°„π∑’Ë ÿ¥

  °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 8

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. „Àâπ—°‡√’¬π ◊∫§âπª√–‚¬™πå®“°‡∑§‚π‚≈¬’Õ«°“»

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈

¥“«‡∑’¬¡ ª√–‚¬™πå

¥“«‡∑’¬¡Õÿμÿπ‘¬¡«‘∑¬“

¥“«‡∑’¬¡ ◊ËÕ “√

¥“«‡∑’¬¡ ”√«®∑√—æ¬“°√‚≈°

¥“«‡∑’¬¡«‘∑¬“»“ μ√å

2. ‡æ√“–‡Àμÿ„¥®÷ßμâÕß àß°≈âÕß‚∑√∑√√»πå¢÷Èπ‰ª‚§®√√Õ∫‚≈°„π°“√»÷°…“«—μ∂ÿ∑âÕßøÑ“

3. ®ßÕ∏‘∫“¬º≈¥’·≈–º≈‡ ’¬¢Õß°“√ ”√«®Õ«°“»

4. ®ßÀ“§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß¢âÕ§«“¡∑“ß´â“¬¡◊Õ°—∫¢âÕ§«“¡∑“ß¢«“¡◊Õ

                  ∂“π°“√≥å ¥“«‡∑’¬¡

1) °“√·®âß¢à“«°“√‡°‘¥æ“¬ÿ‚´π√âÕπ„π∑–‡≈®’π„μâ °. ‰∑¬§¡

2) °“√∂à“¬∑Õ¥øÿμ∫Õ≈®“°ª√–‡∑»Õ—ß°ƒ… ¢. Õ‘π‡∑≈·´∑

3) ¿“æ∂à“¬· ¥ßμ”·Àπàß·À≈àßπÈ”¡—π¥‘∫„π‰∑¬ §. ·≈π¥å·´∑

4) °“√ àß¢âÕ¡Ÿ≈®“°¥“«‡§√“–Àå ß. GSM-5

5) °“√∂à“¬∑Õ¥‚∑√∑—»πå‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“¢Õß‰∑¬ ®. «Õ¬‡Õ‡®Õ√å

„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π
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°“√‡ΩÑ“ —ß‡°μ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß∫√√¬“°“»¢Õß‚≈° °“√°àÕμ—«·≈–°“√‡§≈◊ËÕπμ—«¢Õßæ“¬ÿ∑’Ë‡°‘¥∫π‚≈° ™à«¬

ªÑÕß°—πÀ√◊Õ∫√√‡∑“§«“¡‡ ’¬À“¬∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ‰¥âÕ¬à“ß¡“° ¢âÕ¡Ÿ≈®“°¥“«‡∑’¬¡Õÿμÿπ‘¬¡«‘∑¬“‡ªìπ·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë

 ”§—≠¡“°„π°“√æ¬“°√≥åÕ“°“»´÷Ëß¡’Õ¬ŸàÀ≈“¬¥«ß ‡™àπ ¥“«‡∑’¬¡ GMS-5 ¥“«‡∑’¬¡π‘¡∫—   ¥“«‡∑’¬¡‰∑√Õ 

4. ¥â“π°“√ ”√«®Õ«°“» ‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬ ”§—≠„π°“√æ—≤π“‡∑§‚π‚≈¬’Õ«°“»„Àâ°â“«Àπâ“ ·≈–∑”„Àâ

‰¥âª√–‚¬™πå„π¥â“πÕ◊ËπÊ ‡π◊ËÕß®“°°“√ ”√«®Õ«°“»®”‡ªìπμâÕß¡’Õÿª°√≥å·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ Ÿß

·≈–‡ªìπ‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∂◊Õ‡ªìπ§«“¡°â“«Àπâ“Õ¬à“ß¬‘Ëß¢Õß¡πÿ…¬å‚≈° ‰¥â·°à ‡§√◊ËÕß¡◊ÕÕÿª°√≥åμà“ßÊ ®√«¥

¬“π¢π àßÕ«°“»  ¬“πÕ«°“»  ¥“«‡∑’¬¡  ·≈– ∂“π’Õ«°“»

π—°«‘∑¬“»“ μ√å·≈–π—°¥“√“»“ μ√å»÷°…“§âπ§«â“  ”√«®Õ«°“» ·≈–‡ΩÑ“ —ß‡°μμ‘¥μ“¡°“√

‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß¥«ß¥“«·≈–«—μ∂ÿ∑âÕßøÑ“μà“ßÊ ‡æ◊ËÕ™à«¬„Àâ¡πÿ…¬å‡¢â“„®§«“¡‡ªìπ¡“·≈–°“√∑”ß“π¢Õß‡Õ°¿æ

μ≈Õ¥∑—Èß§«“¡‡¢â“„®§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß¡πÿ…¬å·≈–‚≈°„π∑’Ë ÿ¥

  °‘®°√√¡μ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„® 8

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. „Àâπ—°‡√’¬π ◊∫§âπª√–‚¬™πå®“°‡∑§‚π‚≈¬’Õ«°“»

μ—«Õ¬à“ßμ“√“ß∫—π∑÷°º≈

¥“«‡∑’¬¡ ª√–‚¬™πå

¥“«‡∑’¬¡Õÿμÿπ‘¬¡«‘∑¬“

¥“«‡∑’¬¡ ◊ËÕ “√

¥“«‡∑’¬¡ ”√«®∑√—æ¬“°√‚≈°

¥“«‡∑’¬¡«‘∑¬“»“ μ√å

2. ‡æ√“–‡Àμÿ„¥®÷ßμâÕß àß°≈âÕß‚∑√∑√√»πå¢÷Èπ‰ª‚§®√√Õ∫‚≈°„π°“√»÷°…“«—μ∂ÿ∑âÕßøÑ“

3. ®ßÕ∏‘∫“¬º≈¥’·≈–º≈‡ ’¬¢Õß°“√ ”√«®Õ«°“»

4. ®ßÀ“§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß¢âÕ§«“¡∑“ß´â“¬¡◊Õ°—∫¢âÕ§«“¡∑“ß¢«“¡◊Õ

                  ∂“π°“√≥å ¥“«‡∑’¬¡

1) °“√·®âß¢à“«°“√‡°‘¥æ“¬ÿ‚´π√âÕπ„π∑–‡≈®’π„μâ °. ‰∑¬§¡

2) °“√∂à“¬∑Õ¥øÿμ∫Õ≈®“°ª√–‡∑»Õ—ß°ƒ… ¢. Õ‘π‡∑≈·´∑

3) ¿“æ∂à“¬· ¥ßμ”·Àπàß·À≈àßπÈ”¡—π¥‘∫„π‰∑¬ §. ·≈π¥å·´∑

4) °“√ àß¢âÕ¡Ÿ≈®“°¥“«‡§√“–Àå ß. GSM-5

5) °“√∂à“¬∑Õ¥‚∑√∑—»πå‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“¢Õß‰∑¬ ®. «Õ¬‡Õ‡®Õ√å

„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«π—°‡√’¬π

«‘∑¬“»“ μ√å ¡.3 281

?

·∫∫∑¥ Õ∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬πª√–®”Àπà«¬

§‘¥ «‘‡§√“–Àå ·≈â«μÕ∫§”∂“¡μàÕ‰ªπ’È„Àâ∂Ÿ°μâÕß

1. π—°‡√’¬π§‘¥«à“ ‘Ëß∑’Ëπ—°∫‘πÕ«°“»π”®“°¥«ß®—π∑√å°≈—∫¡“¬—ß‚≈°§◊ÕÕ–‰√ ·≈–π”¡“‡æ◊ËÕÕ–‰√

2. √–∫∫ ÿ√‘¬–ª√–°Õ∫¥â«¬Õ–‰√∫â“ß

3. „πÕπ“§μ∑ƒ…Æ’°“√°”‡π‘¥¢Õß√–∫∫ ÿ√‘¬–®–‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ√◊Õ‰¡à ‡æ√“–‡Àμÿ„¥

4. ∂â“„™â‚≈°‡ªìπ‡°≥±å “¡“√∂·∫àß¥“«‡§√“–Àå‰¥â°’Ë°≈ÿà¡ Õ–‰√∫â“ß

5. °“√‚§®√¢Õß¥“«‡§√“–ÀåπâÕ¬ à«π„À≠à®–‚§®√Õ¬Ÿà∫√‘‡«≥„¥

6. ®ßÕ∏‘∫“¬≈—°…≥–°“√‡§≈◊ËÕπ·≈–‡«≈“∑’Ë„™â„π°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß¥«ß®—π∑√å

7. ®ßÕ∏‘∫“¬§”«à“ ç®—π∑√å‡æÁ≠é

8. ®ßÕ∏‘∫“¬°“√‡°‘¥πÈ”¢÷ÈππÈ”≈ß

9.  ÿ√‘¬ÿª√“§“·≈–®—π∑√ÿª√“§“‡°‘¥¢÷Èπ‰¥âÕ¬à“ß‰√

10. ®ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§«“¡·μ°μà“ß√–À«à“ß¥“«ƒ°…å°—∫¥“«‡§√“–Àå

11. ‡¢’¬π‡ âπ∑“ß‚§®√¢Õß¥“«À“ß∑’Ëπ—°‡√’¬π π„®¡“ 1 ¥«ß

12. ‡π∫‘«≈“§◊ÕÕ–‰√ ¡’°’Ë™π‘¥ Õ–‰√∫â“ß

13. · ¥ß°≈ÿà¡¥“«®—°√√“»’∑’Ë —¡æ—π∏å°—∫‡¥◊Õπμà“ßÊ „π 1 ªï

14. ∫Õ°ª√–‚¬™πå®“°μ”·Àπàß¢Õß°≈ÿà¡¥“«ƒ°…å æ√âÕ¡¬°μ—«Õ¬à“ß

15. °“·≈Á°´’∑“ß™â“ß‡º◊Õ°§◊ÕÕ–‰√

16. Õ∏‘∫“¬§”«à“‡Õ°¿æμ“¡·π«§«“¡§‘¥¢Õßπ—°‡√’¬π

17. ¥“«ª√–®”‡¡◊Õß ¥“«ª√–°“¬æ√÷° ·≈–¥“«·¥ß§◊Õ¥“«Õ–‰√ μ“¡≈”¥—∫

18. 1 Àπà«¬¥“√“»“ μ√åÀ¡“¬∂÷ßÕ–‰√

19. ®ßÕ∏‘∫“¬§«“¡À¡“¬§”«à“ 1 ªï· ß

20.  ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫°≈ÿà¡¥“«ƒ°…å∑’Ëπ—°‡√’¬π π„® 1 °≈ÿà¡¥“«

21. „π°“√ àß¬“πÕ«°“»„™â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßª√–‡¿∑„¥

22. ¬“π¢π àßÕ«°“»ª≈àÕ¬¥“«‡∑’¬¡ ◊ËÕ “√„Àâ‡¢â“ Ÿà«ß‚§®√‰¥âÕ¬à“ß‰√

23. °≈âÕß‚∑√∑√√»πå„™âª√–‚¬™πå„π¥â“π„¥

24. ®ß∫Õ°ª√–‚¬™πå¢Õß¥“«‡∑’¬¡‰∑¬§¡

25. ¥“«‡∑’¬¡‰∑¬§¡„™âª√–‚¬™πå¿“¬„πª√–‡∑»·≈–√–À«à“ßª√–‡∑» ·≈â«¡’ª√–‡∑»„¥∑’Ë„™âß“π∫â“ß

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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เฉลย
กิจกรรมที่ 7.1

	 ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอน

กิจกรรมที่ 7.2 

	 1.	ดาวพฤหัสบดี	 2.	 ดาวพลูโต

	 3.	 โลก	 4.	 ดาวพุธและดาวศุกร์

	 5.	ดาวเสาร์	 6.	 ดาวอังคาร

	 7.	ดาวพุธ	 8.	 ดาวพลูโต

	 9.	ดาวพฤหัสบดี	 10.	 โลก

กิจกรรมตรวจสอบควำมเข้ำใจ 1

	 1.	แผนภาพเปรียบเทียบขนาดของระบบสุริยะ	ดาราจักรหรือกาแล็กซี	และเอกภพ

	 2.	สิ่งที่เหมือนกันและสิ่งที่แตกต่างกันของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์

	 ดาวฤกษ์	 ดาวเคราะห์

	 -	 มีแสงสว่างกะพริบ		 -	 มีแสงนวลไม่กะพริบ

	 -	 มีพลังงาน			 -	 ไม่มีพลังงาน

	 -	 อยู่ไกลจากโลก		 -			อยู่ใกล้โลก

	 -	 ไม่เคลื่อนที่		 -	 เคลื่อนที่

	 	 	 -			หมุนรอบตัวเอง

เป็นวัตถุ

ท้องฟ้า

มีมวล

ระบบสุริยะ

ดาราจักรหรือกาแล็กซี
เอกภพ

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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 3.	รูประบบสุริยะที่แสดงบริวารและต�าแหน่งของบริวาร

	 4.	ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวเคราะห์น้อยในระบบสุริยะ

	 	 ดาวเคราะห์เป็นวตัถทุ้องฟ้าทีมี่ขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์น้อย	หมนุรอบตัวเองขณะทีเ่คล่ือนทีร่อบดวงอาทติย์

	 	 ดาวเคราะห์น้อยเป็นวัตถุท้องฟ้าขนาดเล็กกว่าดาวเคราะห์และมีจ�านวนมาก	 เคล่ือนท่ีรอบดวงอาทิตย์อยู่

ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดี

	 5.	ดาวเคราะห์ที่เป็นของแข็งเช่นเดียวกับโลก	ได้แก่	ดาวพุธ	ดาวศุกร์	ดาวอังคาร	และดาวพลูโต	

กิจกรรมที่ 7.3 น�้ำขึ้นน�้ำลง

	 ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอน

กิจกรรมตรวจสอบควำมเข้ำใจ 2

	 1.	สาเหตุที่มองเห็นดวงจันทร์เป็นเสี้ยวในวันข้างขึ้นและข้างแรม	เพราะดวงจันทร์เคลื่อนที่รอบโลก	และด้านที่

หันมาทางโลกได้รับแสงไม่เท่ากัน

	 2.	คืนที่มองไม่เห็นดวงจันทร์ตรงกับวันข้างแรม	15	ค�่า	ส่วนคืนจันทร์เพ็ญตรงกับวันข้างขึ้น	15	ค�่า

	 3.	ดวงจันทร์เคลื่อนที่รอบตัวเองและรอบโลกใช้เวลาประมาณรอบละ	1	เดือน	และหมุนรอบดวงอาทิตย์รอบละ	

12	เดือน

	 4.	น�้าขึ้นและน�้าลงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ต่อโลก

	 5.	วันน�้าเกิดเกิดในวันขึ้น	15	ค�่าและแรม	15	ค�่า	เนื่องจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อยู่ในแนวเดียวกันและส่ง

แรงดึงดูดมายังโลกมาก	ท�าให้น�้าขึ้นมากกว่าวันอื่น	

	 	 วันน�้าตายเกิดในวันข้างขึ้น	7-8	ค�่า	หรือแรม	7-8	ค�่า	เนื่องจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่อยู่ในแนวเดียวกัน

ดาวพุธ

ดาวเคราะห์วงใน

โลก

ดวงจันทร์

ดาวศุกร์

ดาวเคราะห์วงนอก

ดาวพฤหัสบดี  

ดาวเนปจูน
ดาวเสาร์

ดาวยูเรนัส
ดาวอังคาร

น�้าขึ้น
น�้าขึ้น

น�้าขึ้น

น�้าขึ้น

น�้าลง

น�้าลง

น�้าลงน�้าลง

ดวงจันทร์

ดวงอาทิตย์

ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มีอิทธิพลมากกว่าเพราะอยู่ใกล้โลก

วันน�้าเกิด

วันน�้าตาย

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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	 6.	สุริยุปราคาและจันทรุปราคาเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์	ดวงจันทร์	และโลก

อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน

	 7.	รูปแสดงการเกิดสุริยุปราคาแบบเต็มดวง	แบบวงแหวน	และสุริยุปราคาบางส่วน

   

 

   

 

 

 

 

รูปแสดงสุริยุปรำคำประเภทต่ำงๆ และเงำของดวงจันทร์ที่ทอดมำยังโลก

	 8.	รูปการเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง

 

  

        

ดวงจันทร์

ดวงจันทร์

ดวงจันทร์

แสงจากดวงอาทิตย์

แสงจากดวงอาทิตย์

แสงจากดวงอาทิตย์

โลก

โลก

โลก

สุริยุปราคาเต็มดวง

สุริยุปราคาวงแหวน

สุริยุปราคาบางส่วน

แสงคอโรนา

ดวงอาทิตย์

ดวงจันทร์

เงามืด

โลก

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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	 9.	ข้อเหมือนและข้อแตกต่างของสุริยุปราคาและจันทรุปราคา

	 สุริยุปราคา	 จันทรุปราคา

	 10.	ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อโลก	 คือ	 ท�าให้เกิดวันข้างขึ้นข้างแรม	น�้าขึ้น	 น�้าลง	 สุริยุปราคา	และ

จันทรุปราคา

กิจกรรมตรวจสอบควำมเข้ำใจ 3

	 1.	ดาวหางเป็นวตัถทุ้องฟ้าทีโ่คจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงร	ีมวีงโคจรท่ียาวนานมาก	มนี�า้แข็ง	แก๊ส	และฝุน่ละออง

เป็นองค์ประกอบ	ส่วนดาวเคราะห์น้อยเป็นของแขง็ขนาดเลก็จ�านวนมาก	และเคลือ่นทีร่อบดวงอาทติย์ระหว่างดาว

อังคารและดาวพฤหัสบดี

	 2.	อุกกาบาตเป็นวัตถุของแข็งที่เคลื่อนที่เข้ามาใกล้โลกด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก	ส่วนดาวเคราะห์น้อย	เป็นวัตถุ

ของแข็งที่โคจรรอบดวงอาทิตย์

	 3.	 	 ดาวตก	 ฝนดาวตก	และอุกกาบาตเป็นวัตถุของแข็งท่ีตกลงสู่พื้นโลกด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกและเกิดการ

ลุกไหม้	แต่แตกต่างที่ฝนดาวตกเป็นวัตถุขนาดเล็ก	มีจ�านวนมาก

กิจกรรมตรวจสอบควำมเข้ำใจ 4

	 นักเรียนน�าเสนอผลการสืบค้นเรื่องกลุ่มดาวฤกษ์หน้าชั้นเรียน	และแสดงผลงานที่ป้ายนิเทศหน้าห้องเรียน

กิจกรรมตรวจสอบควำมเข้ำใจ 5

	 1.	กาแล็กซี	คือ	ดาราจักรที่รวมดาว	กระจุกดาว	ฝุ่นละออง	เนบิวลา	แก๊สที่สว่างและสิ่งต่างๆ

	 	 ส่วนประกอบของกาแล็กซี	คือ	ระบบดาวฤกษ์	กระจุกดาว	เนบิวลา	ฝุ่นละออง	แก๊ส	ที่ว่าง

	 	 ประเภทของกาแล็กซี	มี	3	ประเภท	คือ	กาแล็กซีรูปกังหัน	กาแล็กซีรูปวงรี	กาแล็กซีแบบไม่มีรูปร่าง

	 	 กาแล็กซีที่มีในระบบสุริยะ	คือ	กาแล็กซีทางน�้านม	ซึ่งเป็นกาแล็กซีแบบกังหัน

	 	 (เป็นตัวอย่างค�าตอบ	ส่วนรูปแบบแผนภาพความคิดขึ้นอยู่กับนักเรียนแต่ละคน)

	 2.	เอกภพไม่มีขอบเขต	เพราะมีบริเวณที่กว้างใหญ่ไพศาล

	 		 ส่วนประกอบของเอกภพ	คือ	กาแล็กซีประมาณ	100,000	ล้านกาแล็กซี

	 	 ขนาดของเอกภพจะมีการเพิ่มขนาดขึ้นเรื่อยๆ

-	 เกิดในเวลา		

	 กลางคืน

-	 เกดิวนัแรม	15	ค�า่

-	 เกิดจากเงาโลก		

	 บังดวงจันทร์

-		เกิดในเวลากลางวัน

-	 เกิดวันแรม	15	ค�่า

	 หรือขึ้น	1	ค�่า

-		เกิดจากเงาดวงจันทร์	

			บังดวงอาทิตย์

การเคลื่อนที่
ของ

ดวงอาทิตย์	
ดวงจันทร์

และโลกอยู่ใน
แนวเดียวกัน

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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	 	 การก�าเนิดของเอกภพ	 เร่ิมจากการเกิดบิกแบงซึ่งเป็นการระเบิดครั้งใหญ่เมื่อ	 15,000	 ปีมาแล้ว	 เกิดจาก

พลังงานมหาศาล	อุณหภูมิสูงมากมีขนาดเล็กต่อเปลี่ยนเป็นสสารมีทั้ง	3	สถานะ

	 	 อุณหภูมิของเอกภพ	เริ่มต้นสูงแล้วค่อยๆ	ลดลงในขณะที่ขนาดเพิ่มขึ้น

	 	 (เป็นตัวอย่างค�าตอบ	ส่วนรูปแบบแผนภาพความคิดขึ้นอยู่กับนักเรียนแต่ละคน)

	 3.	นักวิทยาศาสตร์ท�านายเกี่ยวกับจุดจบของเอกภพ	ดังนี้

	 	 เอกภพจะขยายตัวต่อไปจนถึงระดับหนึ่งแล้วคงสภาพนั้นตลอดไป

	 	 เอกภพจะขยายตัวต่อไปเรื่อยๆ	อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

	 	 เอกภพจะขยายตัวต่อไปจนถึงระดับหนึ่งแล้วหดตัวกลับมากลายเป็นจุดท่ีมีความหนาแน่นมากเหมือนกับ

ตอนก่อนที่จะเกิดบิกแบง

กิจกรรมที่ 7.4 

	 นักเรียนสังเกตกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในเวลากลางคืน	 และเขียนแผนภาพกลุ่มดาวฤกษ์ท่ีสนใจ	 แล้วน�าเสนอ

ผลการสังเกตหน้าชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 7.5 

ตัวอย่ำงตำรำงบันทึกผลกำรทดลอง

กำรทดลองครั้งที่ จ�ำนวนถ่ำนไฟฉำย (ก้อน) ค่ำที่อ่ำนได้ (นิวตัน)

1

2

3

4

1

2

3

4

0.8

1.6

2.4

3.2

ค�ำถำมท้ำยกิจกรรม

	 1.	การตรวจสอบเข็มชี้ของตาชั่งสปริงเพื่อให้ทราบต�าแหน่งเข็มชี้ก่อนทดลองแขวนมวลถ่านไฟฉาย

	 2.	เมื่อแขวนมวลถ่านไฟฉาย	เข็มของตาชั่งเลื่อนลงเพราะมีแรงโน้มถ่วงของโลกกระท�าต่อมวลถ่านไฟฉาย

	 3.	การเพิ่มจ�านวนก้อนถ่านไฟฉายเพื่อเป็นการเพิ่มมวลของวัตถุ

	 4.	แรงโน้มถ่วงที่โลกกระท�าต่อมวลถ่านไฟฉาย	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามมวลของวัตถุ

	 5.	แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระท�าต่อวัตถุขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุ	 วัตถุที่มีมวลมากจะถูกโลกดึงดูดด้วยแรงท่ีมาก	

กว่าวัตถุที่มีมวลน้อย

กิจกรรมตรวจสอบควำมเข้ำใจ 6

	 1.	แรงโน้มถ่วงของโลกทีก่ระท�าต่อวตัถจุะมค่ีามากหรอืน้อยขึน้อยูก่บัมวลและระยะห่างจากจดุศูนย์กลางของโลก

	 2.	อากาศเป็นแก๊สที่ห่อหุ้มโลกไม่ล่องลอยหนีจากโลกเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก

	 3.	แรงโน้มถ่วงของโลกบริเวณพื้นผิวโลกมีค่ามากที่สุด

	 4.	เมื่อยืนอยู่บริเวณชายทะเลจะถูกแรงดึงดูดของโลกกระท�ามากกว่ายืนอยู่บนยอดภูเขาสูง	 เพราะอยู่ใกล้

จุดศูนย์กลางของโลกมากกว่า

	 5.	นักบินอวกาศและวัตถุต่างๆ	ในยานอวกาศลอยไปมาได้	เพราะมีแรงโน้มถ่วงกระท�าต่อวัตถุน้อยมาก

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
376

Introduction

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3

Introduction Indesign ICT Innovation

Learning for Life Learning for Global Learning for Metacognition



กิจกรรมที่ 7.6

ตัวอย่ำงตำรำงบันทึกผลกำรทดลอง

ต�ำแหน่งยิง (cm) 7 9 11 13

ระยะทำงที่ไม่ตกห่ำงจำกโต๊ะ (cm) 80 100 120 160

ค�ำถำมท้ำยกิจกรรม

	 1.	การเคลื่อนที่ของแท่งไม้เมื่อได้รับแรงผลักให้เคลื่อนในแนวราบมีลักษณะโค้งลงสู่พื้น

	 2.	แท่งไม้ที่ได้รับแรงผลักเคลื่อนที่ในแนวราบแล้วตกลงสู่พื้นเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก

	 3.	ต�าแหน่งที่ยิงแท่งไม้ระยะมากท�าให้ได้ระยะทางมาก

	 4.	ต�าแหน่งที่ยิงแท่งไม้ระยะมากท�าให้มีแรงยิงมากขึ้น

	 5.	แรงทีก่ระท�าต่อแท่งไม้ขณะเคลือ่นทีใ่นแนวราบม	ี2	แรง	คอื	แรงยงิในแนวราบจากสายยาง	และแรงโน้มถ่วง

ของโลกที่กระท�าต่อมวลแท่งไม้

	 6.	จากการทดลองสรุปได้ดังนี้

	 เมือ่แท่งไม้ได้รบัแรงผลักจากสายยางให้เคลือ่นทีใ่นแนวราบหรอืขนานกบัพืน้	แท่งไม้จะเคลือ่นทีข่นานกบัพ้ืนใน

ระยะแรกและโค้งลงสู่พื้น

กิจกรรมที่ 7.7

	 ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอน

กิจกรรมตรวจสอบควำมเข้ำใจ 7

	 1.	การท�าให้วัตถุที่เคลื่อนที่ในแนวราบไม่ให้ตกลงสู่พื้นโลก	 ท�าได้โดยการท�าให้วัตถุเคลื่อนที่ในแนวราบด้วย

ความเร็วสูงเท่ากับความเร็วโคจรรอบโลก

	 2.	ความเร็วหลุดพ้น	หมายถึง	ความเร็วที่ท�าให้วัตถุพ้นจากอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลกมีค่าประมาณ	11.2	

กิโลเมตรต่อวินาที	หรือประมาณ	40,300	กิโลเมตรต่อชั่วโมง

	 3.	ยานอวกาศทีถู่กส่งไปดวงจันทร์หรอืดาวเคราะห์ดวงอืน่	จะต้องให้เคลือ่นท่ีด้วยความเรว็มากกว่าความเรว็หลดุ

พ้น

	 4.	จรวดและยานขนส่งอวกาศเคลื่อนที่สู่อวกาศได้โดยแรงปฏิกิริยาที่เกิดจากไอเสียของการเผาไหม้เชื้อเพลิง

	 5.	 ตัวอย่างการเคล่ือนที่ด้วยแรงกิริยา	 เช่น	 เตะฟุตบอล	ตีลูกเทนนิส	 ส่วนการเคลื่อนท่ีด้วยแรงปฏิกิริยา	 เช่น	

พายเรือ	บั้งไฟ		

	 6.	ความเร็วโคจรรอบโลก	 หมายถึง	 ความเร็วในแนวราบท่ีท�าให้วัตถุไม่ตกลงสู่พื้นโลก	 และท�าให้วัตถุเคลื่อนที่

เป็นแนววิถีโค้งรอบโลก

	 7.	สิ่งที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วโคจรรอบโลก	ได้แก่	ดาวเทียม	และสถานีอวกาศ

	 8.	ดาวเทียมโคจรรอบโลกที่ระดับความสูง	25,000	กิโลเมตร	และ	40,000	กิโลเมตร	เคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่าง

กัน	เพราะได้รับแรงโน้มถ่วงของโลกต่างกัน

	 9.	ยานอวกาศที่โคจรรอบโลกอยู่ในสภาพไร้น�้าหนัก	 เพราะแรงโน้มถ่วงของโลกท่ีดึงดูดยานอวกาศ	 (แรงสู่	

ศูนย์กลาง)	มีค่าเท่ากับแรงหนีศูนย์กลาง

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
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	 10.	วัตถุที่เคลื่อนที่ในอวกาศจะเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วสม�่าเสมอ	 และจะไม่หยุดจนกว่าจะมีแรงมากระท�าต่อวัตถุ

จึงเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่	 อาจเพิ่มหรือลดความเร็วในการเคลื่อนที่เพราะมีแรงโน้มถ่วงน้อยมากและไม่มีแรง

เสียดทาน	ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่บนโลกได้รับอิทธิพลจากแรงทั้งสองชนิด

กิจกรรมที่ 7.8

	 ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอน

กิจกรรมตรวจสอบควำมเข้ำใจ 8

1.	 ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ

	 	 -	 ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา	ใช้ถ่ายภาพเก็บข้อมูลที่ส�าคัญในการพยากรณ์อวกาศได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

	 	 -	 ดาวเทียมสื่อสาร	ใช้ในการส่งสัญญาณโทรทัศน์	วิทยุ	โทรศัพท์	และอื่นๆ

	 	 -	 ดาวเทียมส�ารวจทรพัยากรโลก	ใช้ส�ารวจแหล่งทรพัยากรบนพืน้โลก	และสงัเกต	ภาวะแวดล้อมภัยธรรมชาติ

	 	 -	 ดาวเทียมวิทยาศาสตร์	ใช้ส�ารวจและทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ

	 2.	การส่งกล้องโทรทรรศน์ไปส�ารวจวัตถุท้องฟ้า	 เพื่อใช้ถ่ายภาพและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุท้องฟ้าได้ถูกต้อง

และชัดเจนยิ่งขึ้น

	 3.	ข้อดีและข้อเสียของการส�ารวจอวกาศ

  ข้อดี	 	 ท�าให้เข้าใจเก่ียวกับการก�าเนิดโลก	 และความเป็นมาของเอกภพ	 รวมท้ังได้รับประโยชน์จากการน�า

เทคโนโลยีอวกาศมาใช้ในด้านต่างๆ

  ข้อเสยี		เทคโนโลยอีวกาศเป็นเทคโนโลยรีะดบัสงู	การศกึษาค้นคว้าจ�าเป็นต้องใช้เงินทุนและทรพัยากรจ�านวน

มาก

	 4.	ชื่อดาวเทียมที่สัมพันธ์กับสถานการณ์

	 	 1)	 การแจ้งข่าวการเกิดพายุโซนร้อนในทะเลจีนใต้	 2)	 การถ่ายทอดฟุตบอลจากประเทศอังกฤษ

	 	 3)	 ภาพถ่ายแสดงต�าแหน่งแหล่งน�้ามันดิบในไทย	 4)	 การส่งข้อมูลจากดาวเคราะห์

	 	 5)	 การถ่ายทอดโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของไทย

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนประจ�ำหน่วย
	 1.		สิ่งที่นักบินอวกาศน�ามาจากดวงจันทร์คือ	หิน	อุกกาบาต	เพื่อศึกษาเรื่องแหล่งก�าเนิด	อายุ	และสิ่งมีชีวิตบน

ดวงจันทร์และบนโลก

	 2.		ระบบสุริยะประกอบด้วยดวงอาทิตย์	ดาวเคราะห์	ดวงจันทร์บริวารของดาวเคราะห์	ดาวหาง	อุกกาบาต		ดาว

เคราะห์น้อย	ฝุ่นละออง	และกลุ่มแก๊สต่างๆ

	 3.		ในอนาคตทฤษฎีการก�าเนิดระบบสุริยะอาจมีการเปลี่ยนแปลง	 เพราะการศึกษาและส�ารวจอวกาศท�าให้ได้

ข้อมูลที่ถูกต้อง	ชัดเจนมากขึ้น

	 4.		ถ้าใช้โลกเป็นเกณฑ์แบ่งดาวเคราะห์ได้	2	กลุ่ม	คือ	ดาวเคราะห์วงใน	ได้แก่	ดาวพุธ	และดาวศุกร์	ดาวเคราะห์

วงนอกได้แก่	ดาวอังคาร	ดาวพฤหัสบดี	ดาวเสาร์	ดาวยูเรนัส	ดาวเนปจูน	และดาวพลูโต

	 5.		ดาวเคราะห์น้อยส่วนใหญ่โคจรอยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี

	 6.		ดวงจันทร์มีการเคลื่อนที่	3	ลักษณะดังนี้

	 	 1)	หมุนรอบตัวเองใช้เวลาประมาณ	1	เดือน	หรือ	29	วัน	12	ชั่วโมง	44	นาที

Introduction IntroductionIndesign ICT Innovation

Learning for Life Learning for Global Learning for Metacognition

คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
378



	 	2)	หมุนรอบโลกใช้เวลาประมาณ	1	เดือน	หรือ	29.5	วัน

	 	3)	หมุนรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาประมาณ	12	เดือน

	 7.	จันทร์เพ็ญหมายถึงวันข้างขึ้น	15	ค�่า	มองเห็นดวงจันทร์ทางทิศตะวันออกในเวลาหัวค�่า

	 8.	รูปแสดงการเกิดน�้าขึ้นและน�้าลง

      

	 9.	สุริยุปราคาและจันทรุปราคาเกิดจากการเคลื่อนที่ของโลก	ดวงจันทร์	และดวงอาทิตย์	มาอยู่ในแนวเดียวกัน	

ท�าให้เกิดการบดบังแสงซึ่งกันและกัน

	 10.	ดาวฤกษ์เป็นดวงดาวทีม่แีสงสว่างในตวัเองและไม่มกีารเคลือ่นท่ี	ส่วนดาวเคราะห์เป็นดวงดาวท่ีไม่มแีสงสว่าง

ในตัวเองและมีการเคลื่อนที่โคจรรอบดวงอาทิตย์

	 11.	 เส้นทางโคจรของดาวหางมักจะเป็นวงรีรอบดวงอาทิตย์	(ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่นักเรียนสืบค้น)

	 12.	 เนบิวลาเป็นค�าภาษาละตินแปลว่า	 เมฆ	ค�านี้ใช้เรียกกลุ่มหมอกจางในกลุ่มดาวนายพรานท่ีพบโดยนักดารา-

ศาสตร์ชาวอาหรับราว	 1,000	ปีมาแล้ว	 ประกอบด้วยแก๊สไฮโดรเจนละฝุ่นเป็นส่วนใหญ่	 ดาวฤกษ์ท้ังหลายเกิดมา

จากภายในเนบิวลานี้	ดังนั้น	เนบิวลาจึงเป็นแหล่งก�าเนิดของดาวฤกษ์	แบ่งออกเป็น	2	ชนิด	คือ	เนบิวลาสว่าง	และ

เนบิวลามืด

	 13.	รูปแสดงกลุ่มดาวจักรราศีที่สัมพันธ์กับเดือนต่างๆ	ในรอบ	1	ปี

น�้าลง

น�้าขึ้น

มหาสมุทร

ดวงจันทร์

โลก

แรงหนีศูนย์กลาง
แรงดึงดูดของดวงจันทร์
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	 14.	กลุม่ดาวฤกษ์น�าไปใช้ในการหาทศิทางและต�าแหน่งของกลุม่ดาวดวงอืน่ๆ	เช่น	กลุม่ดาวหมีใหญ่หรอืดาวจระเข้	

เป็นกลุ่มดาวที่อยู่ทางทิศเหนือจึงใช้ในการหาทิศเหนือ

	 15.		กาแล็กซีทางช้างเผือก	เป็นกาแล็กซีที่มีระบบสุริยะอยู่

	 16.		เอกภพเป็นอาณาบริเวณที่กว้างใหญ่ไพศาล	เป็นที่อยู่ของกาแล็กซีและวัตถุท้องฟ้าต่างๆ

	 17.		ดาวประจ�าเมืองหรือดาวประกายพรึก	คือ	ดาวศุกร์	ส่วนดาวแดงหรือดาวเคราะห์แดง	คือ	ดาวอังคาร

	 18.		1	หน่วยดาราศาสตร์	หมายถึง	ระยะทางระหว่างโลกถึงดวงอาทิตย์

	 19.		1	ปีแสง	หมายถึง	ระยะทางที่แสงเดินทางใช้เวลา	1	ปี	มีค่าเท่ากับ	9.5	ล้านล้านกิโลเมตร

	 20.		(ตามข้อมูลของกลุ่มดาวฤกษ์ที่นักเรียนสืบค้น)

	 21.		การขนส่งยานอวกาศใช้เชื้อเพลิงหลายชนิด	เช่น	เชื้อเพลิงเหลวและเชื้อเพลิงแข็ง		

	 22.		ยานขนส่งอวกาศปล่อยดาวเทยีมสือ่สารให้เข้าสูว่งโคจรโดยให้ดาวเทยีมเคลือ่นทีด้่วยความเรว็โคจรรอบโลก

	 23.		กล้องโทรทรรศน์ใช้ในการส่องดูวัตถุที่อยู่ในระยะไกล	เช่น	ใช้ส�ารวจวัตถุท้องฟ้า

	 24.		ดาวเทียมไทยคมใช้ในการสื่อสารภายในประเทศและระหว่างประเทศในแถบเอเชีย

	 25.		ดาวเทียมไทยคมใช้ระหว่างประเทศไทย	จีน	เกาหลี	ญี่ปุ่น	และประเทศแถบอินโดจีน
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ตอนที่ 3

แนวทางการพัฒนาและประเมินสมรรถนะสำาคัญ 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
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การประเมินสมรรถนะสำาคัญของนักเรียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ ซ่ึงการพัฒนานักเรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกำาหนดให้ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

นั้น จะช่วยให้นักเรียนมีความสามารถหรือเกิดสมรรถนะสำาคัญ 5 ประการ ดังนี้

 1. สมรรถนะด้านการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับข่าวสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา

ถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และ

ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและ 

ลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง  

ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยคำานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม

 2. สมรรถนะด้านการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  

คดิอยา่งมวีจิารณญาณ และคดิเปน็ระบบ สามารถสรา้งองค์ความรูห้รอืสารสนเทศเพ่ือการตดัสนิใจเกีย่วกบั

ตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

 3. สมรรถนะด้านการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเผชิญได้

อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพ้ืนฐานของการมีเหตุผล มีคุณธรรม และมีข้อมูลสารสนเทศท่ีเพียงพอ นอกจากน้ี 

ยังมีความเข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม รู้จักแสวงหาความรู้และ

ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคำานึงถึงผลกระทบ 

ที่จะเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม

 4. สมรรถนะด้านการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำาทักษะที่จำาเป็นและกระบวนการ

ต่างๆ ไปใช้ในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน  ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้ต่อเนื่อง  การทำางาน และ 

การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล

 5. สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ  และ

มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม โดยรู้จักนำามาใช้ด้านการเรียนรู้ การ

สื่อสาร การทำางาน การแก้ปัญหาของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม

แนวทางการประเมินสมรรถนะสำาคัญของนักเรียน

 การประเมินสมรรถนะสำาคัญของนักเรียน ควรใช้วิธีการประเมินจากความสามารถที่แท้จริง จาก 

การปฏบิตัหิรอืรอ่งรอยหลกัฐาน ผลงานเชงิประจกัษ ์ทีบ่รูณาการแทรกอยูใ่นกระบวนการเรยีนการสอนปกติ

ในรายวชิาตา่งๆ ทีเ่รยีนในแตล่ะวนั โดยครูหรือผูเ้กีย่วขอ้งอ่ืนๆ คอยหมัน่ตรวจสอบวา่นกัเรียนเกดิสมรรถนะ

สำาคัญตามที่หลักสูตรกำาหนดหรือไม่ เพื่อจะได้ดูแลแก้ไขให้นักเรียนทุกคนได้บรรลุทุกสมรรถนะ



คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
383

แนวทางการสรุปการประเมินสมรรถนะสำาคัญของนักเรียน

 การประเมินสมรรถนะสำาคัญของนักเรียน อาจกำาหนดเกณฑ์การสรุปผลการประเมิน โดยรวมเป็น  
4 ระดับ ดังนี้
 ดีเยี่ยม หมายถึง นกัเรยีนแสดงความสามารถเปน็ทีป่ระจกัษ์ชัดเจน โดดเด่น เปน็ตวัอย่าง 
     และเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น
 ด ี  หมายถึง นักเรียนละเลยในการแสดงพฤติกรรมบ้างเป็นบางครั้ง
    ผ่านเกณฑ ์ หมายถึง นักเรียนปฏิบัติด้วยตนเองเป็นบางครั้ง  ต้องคอยให้ข้อแนะนำาและ
                                         กระตุ้นเตือน  
 ไม่ผ่านเกณฑ ์ หมายถึง นักเรียนรับรู้และปฏิบัติไม่ครบตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำาหนดปฏิบัติ 
     ผิดพลาดมากหรือปฏิบัติไม่ได้ 
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ตัวอย่างแบบประเมินสมรรถนะสำาคัญของนักเรียน
ชื่อ.............................................................นามสกุล.....................................................................

คำาชี้แจง :  ให้ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนการสอน แล้วทำาเครื่องหมาย ü ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง  
  โดยพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับคุณภาพ

สมรรถนะสำาคัญของนักเรียน รายการประเมิน (ตัวชี้วัด)

1.1 มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร

1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด

 ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม

1.3 ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ

1.4 เจรจาตอ่รองเพือ่ขจดัและลดปญัหาความขดัแยง้ตา่งๆ ได้

1.5 เลือกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยเหตุผลและถูกต้อง

สรุปผลการประเมิน

2.1 มีความสามารถในการคิด/วิเคราะห์

2.2 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์

2.3 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ

2.4 มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้

2.5 ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้อย่างเหมาะสม

สรุปผลการประเมิน

3.1 สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้

3.2 เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม

3.3 แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและ 

แก้ปัญหา

3.4 สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมตามวัย

สรุปผลการประเมิน

4.1 เรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย

4.2 สามารถทำางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

4.3 นำาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน

4.4 จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม

4.5 หลกีเลีย่งพฤติกรรมไมพ่งึประสงคท์ีส่ง่ผลกระทบต่อตนเอง

สรุปผลการประเมิน

5.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

5.2 มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี

5.3 สามารถนำาเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง

5.4 ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์

5.5 มีคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยี

สรุปผลการประเมิน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม
(3)

ดี
(2)

ผ่านเกณฑ์
(1)

ไม่ผ่านเกณฑ์
(0)

เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ 
 ดีเยี่ยม หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจน สม่ำาเสมอเป็นแบบอย่างที่ดี (3 คะแนน)
 ดี หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง (2 คะแนน)
 ผ่าน หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติเป็นบางครั้ง (1 คะแนน)
 ไม่ผ่าน หมายถึง ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรม (0 คะแนน)
เกณฑ์การสรุปผลในแต่ละสมรรถนะ
 ดีเยี่ยม  = 13-15 คะแนน        ดี  =  9-12   คะแนน      ผ่านเกณฑ์  =  1–8   คะแนน       ไม่ผ่านเกณฑ์  =  0 คะแนน
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 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
8 ประการ สำาหรับเป็นเป้าหมายสำาคัญให้สถานศึกษาทุกแห่งได้ตระหนักและรับรู้ว่า ต้องจัดการเรียน 
การสอน ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้มีคุณลักษณะที่ดี ดังนี้  

  ข้อที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 ความหมาย
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธำารงไว้ซึ่ง 
ความเป็นชาติไทย  ศรัทธา  ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 ผูท้ีร่กัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์พงึแสดงออกถึงการเปน็พลเมอืงดขีองชาต ิ มคีวามสามคัคีปรองดอง  ภูมใิจ 
เชิดชูความเป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ตามกรอบตัวบ่งชี้ดังนี้
 ตัวบ่งชี้และพฤติกรรม

 1.1 เป็นพลเมืองดี 

 

 1.2 ธำารงไว้ซ่ึงความเป็นชาติไทย
 

 1.3 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตน 
   ตามหลักศาสนา 

1.4  เคารพ เทิดทูน สถาบัน
   พระมหากษัตริย์

 1.1.1 ยืนตรงเคารพธงชาต ิรอ้งเพลงชาต ิและอธบิายความหมาย
ของเพลงชาติได้ถูกต้อง

 1.1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนเอง
 1.1.3 สามัคคี  ปรองดอง ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับผู้อื่น

 1.2.1 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และ
สังคม ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ความรักชาติทุกครั้งเมื่อมีโอกาส

 1.2.2 ยกย่องความเป็นชาติไทยทุกสถานการณ์

 1.3.1 ร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ
 1.3.2 ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถืออย่างเหมาะสม
 1.3.3 เป็นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกชน

 1.4.1 เขา้รว่มและมสีว่นรว่มในการจดักจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสถาบนั
พระมหากษัตริย์

 1.4.2  แสดงความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์
 1.4.3  แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ตัวบ่งชี้ พฤติกรรมที่พึงแสดงออก

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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  ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต

 ความหมาย  
 ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง ประพฤติตรงตาม 
ความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งทางกาย วาจา  และใจ
 ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต คือ ผู้ที่ประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึดหลัก 
ความจริง ความถูกต้องในการดำาเนินชีวิต  มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำาผิด
 ตัวบ่งชี้และพฤติกรรม

 2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริง 
  ต่อตนเอง ทั้งทางกาย วาจา  
   และใจ

 2.2 ประพฤติตรงตามความเป็นจริง 
   ต่อผู้อื่น ทั้งทางกาย วาจา 
   และใจ

 2.1.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
 2.1.2 ปฏิบัติตนโดยยึดความถูกต้อง
 2.1.3 ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำาผิด
 2.1.4 ปฏิบัติตามคำามั่นสัญญาอย่่างเคร่งครัด

 2.2.1 ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
 2.2.2 ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซืื่อตรง
 2.2.3 ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง

ตัวบ่งชี้ พฤติกรรมที่พึงแสดงออก

 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว 
โรงเรียน และสังคม

 3.1.1 ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว

 3.1.2 ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ 
โรงเรียน

 3.1.3 ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
สังคม

 3.1.4 ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
 3.1.5 ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำาวัน
 3.1.6 รับผิดชอบทำางานที่ได้รับมอบหมาย

ตัวบ่งชี้ พฤติกรรมที่พึงแสดงออก

  ข้อที่ 3 มีวินัย

 ความหมาย 
 มวีนิยั หมายถงึ คุณลกัษณะทีแ่สดงออกถึงการยดึมัน่ในขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์และระเบยีบขอ้บงัคบัของ
ครอบครัว  โรงเรียน  และสังคม
 ผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กฎเกณฑ์  ระเบียบ  ข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียน  และ
สังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
 ตัวบ่งชี้และพฤติกรรม 
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  ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้

 ความหมาย
 ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความต้ังใจ  เพียรพยายามในการเรียน  แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
 ผูท้ีใ่ฝเ่รยีนรู ้คอื ผู้ทีม่ลีกัษณะซึง่แสดงออกถงึความตัง้ใจ เพยีรพยายามในการเรยีน และเขา้ร่วมกจิกรรม
การเรียนรู้  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ำาเสมอ  ด้วยการเลือก
ใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่ และ
นำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้
 ตัวบ่งชี้และพฤติกรรม

 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน 
และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

 

 4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนด้วยการเลือกใช้สื่อ
อย่่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์
ความรู้และสามารถนำาไปใช้ใน
ชีวิตประจำาวันได้

 4.1.1 ตั้งใจเรียนในชั้นเรียน
 4.1.2 เอาใจใส่และเพียรพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ
 4.1.3 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ

4.2.1 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ์  
สื่อเทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม

 4.2.2 วเิคราะหต์รวจสอบจากสิง่ทีเ่รยีนรูส้รปุเปน็องคค์วามรูแ้ละ
เขียนบันทึกความรู้

 4.2.3 แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ
 4.2.4 นำาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน

ตัวบ่งชี้ พฤติกรรมที่พึงแสดงออก

  ข้อที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง

 ความหมาย
 อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดำาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล   
มีความรอบคอบ  มีคุณธรรม  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียง คือ ผู้ที่ดำาเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยู่ร่วม
กับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น  เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ  มีการวางแผนป้องกัน 
ความเสี่ยงและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
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 ตัวบ่งชี้และพฤติกรรม

 5.1 ดำาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ 
มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม

 5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัว
เพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างม ี
ความสุข

 5.1.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ เครื่องใช้ เป็นต้น 
อย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี

 5.1.2 ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
 5.1.3 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และ 

เก็บรักษาดูแลอย่างดี
 5.1.4 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล
 5.1.5 ไมเ่อาเปรยีบผูอ้ืน่และไมท่ำาใหผู้้อืน่เดือดรอ้น พรอ้มใหอ้ภัย

เมื่อผู้อื่นกระทำาผิดพลาด

 5.2.1 วางแผนการเรียน การทำางาน และการใช้ชีวิตประจำาวัน 
บนพื้นฐานของความรู้ ข้อมูลข่าวสาร

 5.2.2 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม
 5.2.3 ยอมรับและปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ตัวบ่งชี้ พฤติกรรมที่พึงแสดงออก

 6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่
การงาน

 6.2 ทำางานด้วยความเพียรพยายาม 
และอดทนเพื่อให้งานสำาเร็จตาม
เป้าหมาย

6.1.1  เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอ
 6.1.2 ตั้งใจและรับผิดชอบในการเรียนและการทำางานจนสำาเร็จ
 6.1.3 ปรับปรุงและพัฒนาการทำางานด้วยตนเอง

 6.2.1 ทุ่มเททำางาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค 
ในการทำางาน

 6.2.2 พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทำางานให้สำาเร็จ
 6.2.3 ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

ตัวบ่งชี้ พฤติกรรมที่พึงแสดงออก

  ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการทำางาน

 ความหมาย 
 มุ่งมั่นในการทำางาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำาหน้าที ่
การงาน  ด้วยความเพียรพยายาม  อดทน  เพื่อให้งานสำาเร็จตามเป้าหมาย
 ผู้ที่มุ่งมั่นในการทำางาน คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ดว้ยความเพยีรพยายาม ทุม่เทกำาลังกาย กำาลังใจ ในการปฏบิตักิจิกรรมตา่งๆ ใหส้ำาเรจ็ลุล่วง ตามเป้าหมาย 
ที่กำาหนดด้วยความรับผิดชอบและมีความภาคภูมิใจในผลงาน
 ตัวบ่งชี้และพฤติกรรม



คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 คู่มือครู หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3
389

  ข้อที่ 7 รักความเป็นไทย

 ความหมาย
 รักความเปน็ไทย หมายถงึ  คณุลกัษณะทีแ่สดงออกถงึความภาคภมูใิจ เหน็คณุคา่ รว่มอนรุกัษ ์ สบืทอด
ภมูปิญัญาไทย ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีศลิปะและวฒันธรรม ใช้ภาษาไทยในการสือ่สารไดอ้ยา่งถกูตอ้งและ
เหมาะสม
 ผู้ที่รักความเป็นไทย คือ ผู้ที่มีความภาคภูมิใจ  เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  สืบทอด  
เผยแพรภ่มูปิญัญาไทย  ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี ศลิปะและวฒันธรรมไทย มคีวามกตญัญกูตเวท ี ใช้ภาษา
ไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม
 ตัวบ่งชี้และพฤติกรรม

 7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
และมีความกตัญญูกตเวที

 

 7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทย
ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

 

 7.3 อนุรักษ์ และสืบทอด
  ภูมิปัญญาไทย

 7.1.1 แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย
 7.1.2 มีสัมมาคารวะ แสดงความเคารพผู้ที่ควรเคารพ
 7.1.3 กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
 7.1.4 ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม

ไทย
 7.1.5 ชกัชวน แนะนำาใหผู้อ้ืน่ปฏบิตัติามขนบธรรมเนยีมประเพณ ี

ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

 7.2.1 ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสืื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

 7.2.2 ชักชวน แนะนำา ให้ผู้อ่ืนเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทย 
ที่ถูกต้อง

 7.3.1 นำาภูมิปัญญาไทยมาใช้ในชีวิตประจำาวันอย่างเหมาะสม
 7.3.2 ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย
 7.3.3 แนะนำาและมีส่่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย

ตัวบ่งชี้ พฤติกรรมที่พึงแสดงออก

  ข้อที่ 8 มีจิตสาธารณะ

 ความหมาย
 มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ก่อให้
เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ  กระตือรือร้นโดยไม่หวังผลตอบแทน
 ผูท้ีม่จีติสาธารณะ คอื ผูท้ีม่ลีกัษณะเปน็ผูใ้ห้และช่วยเหลือผูอ่ื้น แบ่งปนัความสขุสว่นตนเพ่ือทำาประโยชน์
แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ด้วยแรงกาย  

สติปัญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
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 ตัวบ่งชี้และพฤติกรรม

 8.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 
โดยไม่หวังผลตอบแทน

 

 8.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม

 8.1.1 ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ทำางานด้วยความเต็มใจ
 8.1.2 อาสาทำางานให้ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน
 8.1.3 แบ่งปันสิ่งของ สิ่งที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืน 

ตามความเหมาะสม
 8.1.4 ช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อื่น

8.2.1 ดแูล รกัษาสาธารณสมบตั ิและสิง่แวดล้อมดว้ยความเตม็ใจ
 8.2.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน
 8.2.3 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

ตัวบ่งชี้ พฤติกรรมที่พึงแสดงออก

แนวทางดำาเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการประเมินผล

 การพัฒนาคณุลักษณะอันพงึประสงคเ์ป็นสว่นหนึง่ของการจดัการเรียนรูแ้ละการประเมนินักเรยีน  เพ่ือ

ให้ผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำาหนดทุกระดับการศึกษา สามารถดำาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1  ครูแต่ละวิชาศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ความหมาย  ตัวบ่งชี้  พฤติกรรมที่แสดงออก  เพื่อพิจารณาว่าสอดคล้องกับ

ลักษณะธรรมชาติของวิชา งาน  และกิจกรรมที่รับผิดชอบหรือไม่ อย่างไร

 ขั้นตอนที่ 2  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ขั้นตอนที ่ 3 ศกึษาแนวปฏบิติัในการพฒันานกัเรยีนวา่จะดำาเนนิการพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์

ด้วยวิธีใดดังต่อไปนี้                 

   1) บูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ ศึกษาจากคู่มือครูฉบับนี้ได้ 

   2) ให้นักเรียนปฏิบัติจริงในกิจกรรมพัฒนานักเรียน  

   3) จัดทำาโครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับโรงเรียน

   4) ปลกูฝงัคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ โดยสอดแทรกในกจิวตัรประจำาวนัของสถานศกึษา                            

 ขั้นตอนที่  4 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนก่อนการพัฒนา

 ขั้นตอนที่  5 สร้างหรือเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม/สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เลือกดำาเนินการตาม 

ขั้นตอนที่ 3             

 ขั้นตอนที่  6 ดำาเนินการพัฒนานักเรียนตามแนวทางที่กำาหนดไว้และประเมินเป็นระยะๆ นักเรียนที ่

ไม่ผ่านเกณฑ์ให้ปรับปรุงพัฒนา แล้วประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำาหนด

 ขั้นตอนที่ 7 รายงานผลการพัฒนาต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ 
 -  ปฏิบัติด้วยตนเองเป็นประจำาโดยไม่มีใครบังคับ ให้  3
 -  ละเลยไม่ปฏิบัติเป็นครั้งคราว และต้องกระตุ้นบ้าง ให้  2
 -  ไม่ค่อยปฏิบัติ ต้องบังคับหรือกระตุ้นเตือนบ่อยๆ ให้  1

คุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ด้าน

รายการประเมิน
ระดับพฤติกรรม

3 2 1

 1.1 มีความรักและภูมิใจในความเป็นชาติ

 1.2 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา

 1.3 แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 2.1 ปฏิบัติตามระเบียบการสอนและไม่ลอกการบ้าน

 2.2 ประพฤติ ปฏิบัติ ตรงต่อความเป็นจริงและต่อตนเอง

 2.3 ประพฤติ ปฏิบัติ ตรงต่อความเป็นจริงต่อผู้อื่น

 3.1 เข้าเรียนตรงเวลา

 3.2 แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ

 3.3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้อง

 4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

 4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ

 4.3 สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล

 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด

 5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

 5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน

 6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทำางานที่ได้รับมอบหมาย

 6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อความสำาเร็จ

 7.1 มีจิตสำานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย

 7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย

 8.1 รู้จักการให้เพื่อส่วนรวมและผู้อื่น

 8.2 แสดงออกถึงการมีน้ำาใจหรือการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น

 8.3 เข้าร่วมกิจกรรมบำาเพ็ญตนเพื่อส่วนรวมเมื่อมีโอกาส 

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 2. ซื่อสัตย์สุจริต

 3. มีวินัย

 4. ใฝ่เรียนรู้

 5. อยู่อย่างพอเพียง

 6. มุ่งมั่นในการทำางาน

 7. รักความเป็นไทย

 8. มีจิตสาธารณะ

ตัวอย่างแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำาชี้แจง :  ใหค้รูสงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวา่งเรยีนและนอกเวลาเรยีน แลว้ทำาเครือ่งหมาย ü  
   ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับพฤติกรรม
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จงเลือกค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค�ำตอบเดียว

 1. โครโมโซมเป็นโครงสร้างที่ประกอบด้วยสารในข้อใด (มฐ. ว 1.2 ตัวชี้วัดข้อ 1)

  1. DNA 2. โปรตีน

  3. ข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง 4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

 2. ข้อใดถูกต้อง (มฐ. ว 1.2 ตัวชี้วัดข้อ 1)

  1. ในเซลล์ร่างกายของสิ่งมีชีวิตจะมีโครโมโซม 2 ประเภท

  2. โครโมโซมร่างกายจะมีเหมือนกันทั้งเพศชายและเพศหญิง

  3. ในเพศชายมีโครโมโซม 23 คู่ แต่เป็นฮอมอโลกัสโครโมโซมเพียง 22 คู่

  4. ถูกต้องทุกข้อ

 3. ตามประวตัขิองราชวงศ์ในยโุรป บรรพบรุษุของพระนางวคิตอเรยีไม่เคยปรากฏว่ามโีรคฮโีมฟิเลยีเลย แต่ลกู

หลานของพระนางเป็นโรคนี้จำานวนมาก สมมติฐานใดถูกต้อง (มฐ. ว 1.2 ตัวชี้วัดข้อ 3)

  1.  เกิดมิวเทชันในโครโมโซม X ในเซลล์สืบพันธุ์ของพระนาง

  2.  ยีนของโรคนี้ถ่ายทอดมาจากพระสวามีของพระนางวิคตอเรีย

  3.  พระนางวิคตอเรียได้รับเชื้อโรคนี้ซึ่งทำาให้เกิดความผิดปกติของยีน

  4.  เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของพระนางเอง

 4. การแต่งงานระหว่างญาติพี่น้องใกล้ชิดกัน ส่วนใหญ่ลูกที่เกิดขึ้นจะผิดปกติ เพราะเหตุใด (มฐ. ว 1.2 ตัวชี้วัด

ข้อ 2)

  1.  ยีนมิวเทชันมีโอกาสเกิดมากขึ้น

  2.  การเปลี่ยนแปลงลำาดับของ DNA

  3.  ยีนด้อยที่เป็นอันตรายมีโอกาสเข้าคู่กันมาก

  4.  ยีนที่เป็นอันตรายมีการแสดงออกรุนแรงมากขึ้น

 5. ระบบนิเวศแบบใดที่มีสภาพสมดุลที่สุด (มฐ. ว 1.2 ตัวชี้วัดข้อ 4)

  1. แบบในนำ้า

  2.  แบบบนบก

  3.  แบบใดที่มีโซ่อาหารไม่ซับซ้อน

  4.  แบบใดก็ได้ที่มีสายใยอาหารซับซ้อน

 6. จากข้อความที่ว่า “ต้นไม้คือเพื่อชีวิต เจ้าดูดอากาศพิษแทนข้า” จัดเป็นการปรับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้อยู่ใน

สภาวะสมดุลธรรมชาติ เพราะเหตุใด (มฐ. ว 2.2 ตัวชี้วัดข้อ 4)

  1.  ทำาให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศอยู่ตลอดเวลา

  2.  เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนปลูกต้นไม้เพื่อความร่มเย็น

  3.  เป็นการปรับสภาวะที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมากเกินไป

  4.  เป็นการปรับสภาวะที่มีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศมากเกินไป
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 7.  ข้อใดถูกต้อง (มฐ. ว 2.2 ตัวชี้วัดข้อ 2)

  1. ผู้ผลิต หมายถึง ผู้ที่ทำาหน้าที่ผลิตอาหาร

  2.  สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ได้แก่ อากาศและแสงสว่าง

  3.  นกยูงตัวผู้รำาแพนหางเพื่อเกี้ยวพาราสีเป็นพฤติกรรมมาแต่กำาเนิด

  4.  ประชากรของสิ่งมีชีวิต หมายถึง กลุ่มของสิ่งมีชีวิตหลายๆ ชนิดที่มาอยู่ปะปนกัน กระจัดกระจายไปใน

   พื้นที่หลายๆ แห่ง

 8. ข้อใดเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตแบบได้ประโยชน์ร่วมกัน (มฐ. ว 2.2 ตัวชี้วัดข้อ 2)

  1. มดดำากับเพลี้ย 2.  ผีเสื้อกับดอกไม้

  3.  นกเอี้ยงกับควาย 4.  ถูกต้องทุกข้อ

 9.  วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่เกิดประโยชน์สูงสุดและได้ผลเร็วสุดคือวิธีการใด (มฐ. ว 2.2 ตัวชี้วัดข้อ 4)

  1.  งดการตัดไม้

  2.  ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วแทนต้นไม้ที่ถูกตัด

  3.  รักษาต้นนำ้าลำาธารเพื่อให้ป่าไม้เจริญอยู่ได้

  4.  ปลูกไม้ดอกไม้ผลเป็นสินค้าส่งออกแทนการตัดไม้ทำาลายป่า

 10.  การอนุรักษ์ทรัพยากรมีความหมายตรงกับข้อใด (มฐ. ว 2.2 ตัวชี้วัดข้อ 3)

  1.  การรู้จักหาสิ่งอื่นมาใช้ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติ

  2.  การศึกษาค้นคว้าวิธีใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

  3.  การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  4.  ถูกต้องทุกข้อ

 11. เหตุใดต้นไม้ในป่าดงดิบส่วนใหญ่จึงมีลำาต้นสูง (มฐ. ว 2.2 ตัวชี้วัดข้อ 2)

  1.  ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม

  2.  ปรับตัวหนีสัตว์ที่มาเล็มกิ่งอ่อนและใบ

  3.  ปรับตัวแข่งกันเพื่อให้ได้รับแสงสว่างเต็มที่

  4.  ปรับตัวให้ได้รับความชื้นในอากาศให้ได้มาก

 12. แก๊สชนิดใดมีบทบาทสำาคัญเกี่ยวกับปรากฏการณ์เรือนกระจก (มฐ. ว 2.2 ตัวชี้วัดข้อ 1)

  1.  N
2
 2.  O

3

  3.  CO
2
 4.  CO

 13. ผักตบชวามีก้านใบพองเป็นกระเปราะเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเพื่อสำาหรับเก็บสิ่งใด (มฐ. ว 1.2 

ตัวชี้วัดข้อ 5)

  1.  นำ้า 2.  แป้ง

  3.  อากาศ 4.  คลอโรฟิลล์

 14. ป้ายโฆษณาสินค้าส่วนใหญ่ใช้หลอดไฟฟ้าประเภทใด (มฐ. ว 5.1 ตัวชี้วัดข้อ 2)

  1.  หลอดนีออน 2.  หลอดเรืองแสง

  3.  หลอกไฟฟ้าธรรมดา 4. หลอดฟลูออเรสเซนต์
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 15. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญลักษณ์ 220 V 110 W จะใช้กระแสไฟฟ้าเท่าไร ขณะทำางาน (มฐ. ว 5.1 ตัวชี้วัดข้อ 3)

  1.  0.5 A 2. 1 A

  3.  1.5 A 4.  2 A

 16. สายไฟ 3 เส้น A B และ C ทำาด้วยโลหะทองแดงเหมอืนกนั และมพ้ืีนทีห่น้าตดัเท่ากนั A มคีวามยาวมากกว่า 

B แต่น้อยกว่า C การนำาไฟฟ้าของ A เป็นอย่างไร (มฐ. ว 5.1 ตัวชี้วัดข้อ 2)

  1.  น้อยกว่า B และ C 2.  น้อยกว่า B แต่มากกว่า C

  3.  มากกว่า B แต่น้อยกว่า C 4.  มากกว่า B และ C

 17. การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านเป็นการต่อแบบขนาน เพื่อเหตุผลข้อใดเป็นสำาคัญ (มฐ. ว 5.1 ตัวชี้วัดข้อ 4)

  1.  เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานได้พร้อมๆ กัน

  2.  เครื่องใช้ไฟฟ้าให้พลังงานเท่าๆ กัน

  3.  เครื่องใช้ไฟฟ้ามีความต่างศักย์เท่ากัน

  4.  เครื่องใช้ไฟฟ้ามีกระแสไฟฟ้าเท่าๆ กัน

 18. หม้อแปลงเครื่องหนึ่งใช้กับแรงเคลื่อนไฟฟ้า 12 โวลต์ โดยมีกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดปฐมภูมิ 0.5 แอมแปร์ 

ถ้าไม่มีการสูญเสียพลังงานเลย กระแสไฟฟ้าที่ขดลวดทุติยภูมิจะมีค่าประมาณเท่าไร (มฐ. ว 5.1 ตัวชี้วัด

  ข้อ 3)

  1.  5 A 2.  6 A

  3.  9 A 4.  12 A

 19. ภายในหลอดไฟโฆษณาจะต้องบรรจุแก๊สใดที่จะทำาให้เห็นเป็นแสงสีแดงส้ม (มฐ. ว 5.1 ตัวชี้วัดข้อ 5)

  1.  นีออน 2.  ฮีเลียม

  3.  อาร์กอน 4.  ไอปรอท

 20. จากรูป เป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใด (มฐ. ว 5.1 ตัวชี้วัดข้อ 5)

  1.  สัญญาณดิจิทัล 2.  สัญญาณแอนะล็อก

  3.  สัญญาณดิจิทัลที่ถูกรบกวน 4. สัญญาณแอนะล็อกที่ถูกรบกวน

 21. เสาไม้ขนาดสมำ่าเสมอยาว 20 เมตร ขนาดเล็ก หนัก 40 นิวตัน วางนอนอยู่บนพื้นราบ ต้องการยกเสาตั้งใน

แนวดิ่ง จะต้องทำางานเท่าไร (มฐ. ว 3.1 ตัวชี้วัดข้อ 3)

  1.  200 J 2.  400 J

  3.  800 J 4.  1,000 J
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 22. แรงในข้อใดที่ทำาให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวราบได้ (มฐ. ว 3.1 ตัวชี้วัดข้อ 4)

  1.  แรงหมุน 2.  แรงต้าน

  3.  แรงขนาน 4.  แรงสู่ศูนย์กลาง

 23. จากข้อความต่อไปนี้

  ก.  แรงโน้มถ่วง คือ แรงดึงดูดกระทำาต่อมวลของวัตถุทั้งสอง

  ข. แรงสามารถทำาให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่และเป็นปริมาณเวกเตอร์

  ค.  ถ้าวัตถุมีมวลคงที่ แรงท่ีกระทำาต่อวัตถุทำาให้เกิดความเร่งสูง จะมีแรงกระทำามากกว่าที่ทำาให้วัตถุเกิด

   ความเร่งตำ่ากว่า

  ข้อใดถูกต้อง (มฐ. ว 3.1 ตัวชี้วัดข้อ 3)

  1.  ข้อ ก และ ข 2.  ข้อ ก และ ค

  3.  ข้อ ข และ ค 4.  ถูกต้องทุกข้อ

 24. การวัดมุมทิศมีวิธีการอ่านมุมตามข้อใด (มฐ. ว 3.1 ตัวชี้วัดข้อ 3)

  1.  จากทิศเหนือไปตามแนวขอบฟ้าทางตะวันตก

  2.  จากทิศตะวันออกไปตามแนวขอบฟ้าทางทิศใต้

  3.  จากทิศตะวันออกไปตามแนวขอบฟ้าทางทิศเหนือ

  4.  จากทิศเหนือไปตามแนวขอบฟ้าทางทิศตะวันออก

 25. ข้อใดไม่ถูกต้อง (มฐ. ว 3.1 ตัวชี้วัดข้อ 3)

  1. กลุ่มดาวจักรราศีจะเปลี่ยนรูปร่างเมื่อเวลาผ่านไปนับหมื่นปี

  2. กลุ่มดาวกลุ่มเดียวกัน คือ ดาวนายพราน ดาวไถ และดาวเต่า

  3.  กลุ่มดาวหมีใหญ่และกลุ่มดาวแคสสิโอเปียใช้ในการหาดาวเหนือใต้

  4.  ทางช้างเผือกจะพาดจากท้องฟ้าจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

 26. แถบจักรราศีหมายถึงข้อใด (มฐ. ว 3.1 ตัวชี้วัดข้อ 3)

  1.  บริเวณท้องฟ้าที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่านกลุ่มดาวจักรราศี

  2. บริเวณเส้นศูนย์สูตรที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่านกลุ่มดาวจักรราศี

  3. บริเวณท้องฟ้าที่เรามองเห็นดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์ต่างๆ เคล่ือนที่ปรากฏผ่านกลุ่ม

   ดาวจักรราศี

  4. ถูกต้องทุกข้อ

 27. นักดาราศาสตร์ได้แบ่งท้องฟ้าเป็นเขตๆ ได้กี่เขต (มฐ. ว 3.1 ตัวชี้วัดข้อ 3)

  1.  60 เขต 2. 75 เขต

  3.  80 เขต 4.  88 เขต

 28. ออกแรง 4 และ 3 นิวตัน กระทำาต่ออนุภาคหนึ่งวางอยู่บนพื้นราบ โดยแรงทั้งสองมีทิศขนานกับพื้นราบ แรง

ลัพธ์ที่มากที่สุดและน้อยที่สุดมีค่าเท่าไร ตามลำาดับ (มฐ. ว 3.1 ตัวชี้วัดข้อ 3)

  1.  5 N และ 1 N 2.  7 N และ 1 N

  3.  5 N และ 2 N 4.  7 N และ 2 N
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 29. ข้อใดมีการเรียงลำาดับจากระบบเล็กไปสู่ระบบใหญ่ ตามลำาดับอย่างถูกต้อง (มฐ. ว 3.1 ตัวชี้วัดข้อ 3)

  1.  กลุ่มดาว ➝ ทางช้างเผือก ➝ กาแล็กซี ➝ เอกภพ

  2.  กลุ่มดาว ➝ กาแล็กซี ➝ ทางช้างเผือก ➝ เอกภพ

  3.  ทางช้างเผือก ➝ กลุ่มดาว ➝ กาแล็กซี ➝ เอกภพ

  4.  ทางช้างเผือก ➝ กลุ่มดาว ➝ เอกภพ ➝ กาแล็กซี

 30. ข้อใดไม่ถูกต้อง (มฐ. ว 3.1 ตัวชี้วัดข้อ 3)

  1. กลุ่มดาวจักรราศีจะเปลี่ยนรูปร่างเมื่อเวลาผ่านไปนับหมื่นปี

  2. กลุ่มดาวกลุ่มเดียวกัน คือ ดาวนายพราน ดาวไถ และดาวเต่า

  3.  กลุ่มดาวหมีใหญ่และกลุ่มดาวแคสสิโอเปียใช้ในการหาดาวเหนือใต้

  4.  ทางช้างเผือกจะพาดจากท้องฟ้าจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
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