บทที่ 1 บทนำ
ที่มาและความสาคัญ
นกมีการพัฒนารู ปร่ าง ปี ก ขา และปาก จนมีลกั ษณะเหมาะสม ช่วยให้หากินอาหารได้
สะดวก ในแต่ละวัน นกต้องการอาหารจานวนมาก เพราะนกจะย่อยอาหารอย่างรวดเร็ ว เพื่อไม่ให้มี
น้ าหนักตัวมากเกินไปขณะบิน ตามปกตินกหากินอาหารในช่วงเช้าและบ่าย หยุดพักในช่วงเวลา
กลางวัน นกที่กินเมล็ดพืชหรื อแมลงอาจหาอาหารตลอดทั้งวัน ส่ วนนกกินเนื้อสัตว์จะหาอาหารเมื่อ
หิว และนกขนาดใหญ่จะสามารถอดอาหารได้นานกว่านกเล็กๆ นกบางชนิดก็หากินร่ วมกันเป็ นฝูง
เช่น ฝูงนกนางนวลบินร่ อนช่วยกันหาปลาตามชายทะเล ฝูงเป็ ดน้ าหากินตามบึงน้ า การหากิน
ร่ วมกันเป็ นฝูงใหญ่ ช่วยให้นกหาอาหารง่ายขึ้นและได้ปริ มาณมากกว่าหากินตามลาพัง รวมทั้งยัง
ช่วยกันระวังภัยได้ดีกว่า

(http://www.waghor.go.th)
แหล่งที่อยูอ่ าศัยและแหล่งหากินของนกส่ วนใหญ่อยูต่ ามป่ าไม้ธรรมชาตแต่ก็มีนกหลาย
ชนิดที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและแหล่ง หากินที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเจริ ญ
ของบ้านเมืองและการพัฒนาของ มนุษย์โดย อพยพมาอาศัยอยู่ ตามชานเมืองหรื อแหล่งชุมชนนก
แต่ละชนิดมีถิ่นที่อยูอ่ าศัยในธรรมชาติแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั วิวฒั นาการของนกและ ความสามารถ
ในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไป
(http://www.waghor.go.th)
และจากการที่กลุ่มของเราได้ไปสารวจและสังเกตสิ่ งเเวดล้อมในบริ เวณสวนหย่อม หน้า
อาคาร คหกรรมในช่วงที่ปัจจัยต่างๆแตกต่างกัน เราจะพบว่าจานวนของนกที่มีในบริ เวณนั้นต่างกัน
ซึ่ งกลุ่มของเราจึงสงสัยว่าอะไรเป็ นปั จจัยที่ทาให้จานวนของนกไม่เท่ากัน จะทาให้เป็ นปั ญหาต่อ
ระบบนิเวศบริ เวณนั้นหรื อไม่ กลุ่มของเราจึงสนใจที่จะนามาทาวิจยั ในหัวข้อเรื่ อง ''การศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อจานวนของนกกระจอก''
(ด.ญ.ภัทริ กา ภวกานันท์)

ตัวแปรต้น ปั จจัยต่างๆ
ตัวแปรตาม จานวนของนกกระจอก
ตัวแปรควบคุม ช่วงเวลาที่สารวจ,สถานที่ที่สารวจ
สมมติฐาน ปั จจัยต่างๆที่มีผลต่อจานวนของนกกระจอกที่แตกต่างกัน
จุดประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยต่างๆที่มีผลต่อจานวนของนกกระจอก
นิยามเชิงปฏิบตั ิการ
ปั จจัยต่างๆ คือ ปัจจัยที่ทาให้นกกระจอกลงมาหาอาหาร
จานวนนกกระจอก คือ จานวนนกที่ลงมากินอาหาร
ช่วงเวลาที่สารวจ คือ ช่วงเวลาที่ลงไปสารวจนกกระจอกที่ลงมาหาอาหาร
สถานที่ที่สารวจ คือ สวนหน้าอาคารคหกรรม

บทที่ 2 เอกสำรที่เกีย่ วข้ อง
จากการที่กลุ่มของเราได้ไปสารวจบริ เวณหน้าตึกคหกรรม โรงเรี ยนจอมสุ รางค์อุปถัมภ์
และได้มีความสนใจที่จะทาโครงงานการวิจยั เรื่ อง การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อจานวนนก ได้มีการ
สื บค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.นกกระจอก

1.1ลักษณะรู ปร่ ำง
ลาตัวมีความยาวประมาณ 5.5 นิ้ว ลาตัว และปี กมีลกั ษณะป้ อมสั้น ปลายหางหยักเล็กน้อย ขนที่
ปกคลุมลาตัวมีสีดา บริ เวณกระหม่อมมีสีน้ าตาลเข้มทอดยาวไปถึงท้ายทอย บริ เวณแก้มมีสีขาว และ
มีแถบสี ดาปนเป็ นทางยาวพาดจากใต้คอลงถึงหน้าอก รู ปร่ างของปากมีลกั ษณะเป็ นจะงอยหนา
เหมาะสาหรับการจิก และกระเทาเมล็ดธัญพืชลักษณะลาตัว และสี ของนกกระจอกบ้านที่พบจะมี
ลักษณะเหมือนนกกระจอกใหญ่(Passer domestricus) ซึ่ งบางครั้งมักพบอาศัยอยูร่ วมกันทาให้
สังเกตความแตกต่างได้ยาก แต่สามารถแยกแยะได้ที่ขนาดลาตัวของนกกระจอกบ้านจะมีขนาดเล็ก
กว่านกกระจอกใหญ่ และบริ เวณแก้มของนกกระจอกบ้านจะมีสีดา ส่ วนนกกระจอกใหญ่จะไม่มี
ช่วงต่อระหว่างคอกับอกมีสีดาที่เล็กกว่านกกระจอกใหญ่ โดยเพศของนกกระจกบ้านทั้งเพศผู ้ และ

เพศเมียมีลกั ษณะไม่แตกต่างกัน ส่ วนเพศของนกกระจอกใหญ่จะมีลกั ษณะแตกต่างกัน โดยเพศผูท้ ี่
ส่ วนบนสุ ดของหัวจะมีสีเทา ช่วงต่อระหว่างคอกับอกมีสีดา ส่ วนเพศเมียด้านบนสุ ดของหัวมีสี
น้ าตาล ช่วงต่อระหว่างคอกับอกมีสีดาเหมือนกัน
1.2 แหล่งอำศัย
นกกระจอกบ้าน เป็ นนกที่สามารถปรับตัวเข้ากับคน และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ดี
เช่น เมื่อสภาพแวดล้อม และพฤติกรรมมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปจะพบนกชนิดอื่นบางชนิ ดจะไม่
สามารถอาศัยในแถบชุมชนได้จาเป็ นต้องอพยพไปอาศัยในแหล่งที่อยูใ่ หม่ แต่พบว่า นกกระจอก
บ้านยังสามารถอาศัยอยูบ่ ริ เวณเดิมได้อย่างปกตินกกระจอกบ้านมักพบทารังตามต้นไม้รอบชุมชน
หรื อบ้านเรื อนที่มีช่องลมหรื อช่องว่างของบ้าน และมักบินหาอาหารเป็ นคู่ๆ ส่ วนการหาอาหารใน
บางพื้นที่นอกชุมชน เช่น พื้นที่ไร่ นาข้าว หรื อทุ่งหญ้า มักพบนกกระจอกบ้านบินหาอาหารรวมกัน
เป็ นฝูงใหญ่
1.3 กำรหำอำหำร และแหล่ งอำหำร
อาหารของนกกระจอกบ้านที่สาคัญจะเป็ นเมล็ดธัญพืชทุกชนิดที่ไม่มีพิษ โดยเฉพาะเมล็ดข้าวที่
สามารถหากินได้ง่ายตามไร่ นา จึงถือว่า นกกระจอกบ้านเป็ นนกศัตรู ขา้ วที่สาคัญชนิดหนึ่งของ
ชาวนา นอกจากเมล็ดธัญพืชแล้วยังมีอาหารชนิดอื่น เช่น หนอน และแมลงขนาดเล็กที่ไม่มีพิษ
พฤติกรรมการกินอาหารจะแย่งกัน ในทิศทางที่ไม่แน่นอนตามแหล่งของหาอาหารที่กระจัดกระจาย
เมื่อมีสิ่งรบกวนหรื อมีภยั เข้าใกล้ตวั จะบินหนี รวมกันเป็ นฝูง
1.4 กำรผสมพันธุ์ และกำรทำรัง
ฤดูผสมพันธุ์ของนกกระจอกบ้านจะอยูใ่ นช่วงเดือนมิถุนายน-สิ งหาคม ตัวผูจ้ ะทาตัวเป็ น
จุดเด่น ยืนหัวตั้งตรงเป็ นสง่ามีการสั่นปี ก และหางยกขึ้น เพื่อดึงดูดตัวเมีย ส่ วนตัวเมียจะมี
พฤติกรรมอ่อนตัวอยูใ่ กล้ตวั ผู ้ และร้องเสี ยงเบาๆ ทรี ทรี ทรี เพื่อยอมรับการผสมพันธุ์ของตัวผูก้ าร
ทารังของนกกระจอกบ้าน มักทารังตามต้นไม้หรื อช่องว่างตามบ้านเรื อนทัว่ ไป รังมีลกั ษณะไม่
ปราณี ต เป็ นทรงกลม ห่อหุ ม้ มิดชิด มีช่องเข้าออกขนาดหลอมตัว 1 ช่อง วัสดุที่ใช้ทารังจะเป็ นหญ้า
สดหรื อหญ้าแห้ง กิ่งไม้ขนาดเล็ก และขนนก ที่หาได้ง่ายใกล้แหล่งทารังการวางไข่ของนกกระจอก
บ้านจะวางไข่ประมาณ 2-8 ฟอง แต่ส่วนใหญ่มกั พบมีประมาณ 5 ฟอง และในจานวนนี้ จะฟัก
ออกมาเป็ นตัวอ่อนประมาณ 2-3 ฟอง เท่านั้น โดยมีการกกไข่ช่วยกันทั้งเพศผู ้ และเพศเมีย
ระยะเวลาการกกไข่ประมาณ 10-14 วัน ใน 1 ปี จะวางไข่ประมาณ 2-4 ครั้ง เมื่อไขฟักออกมา พ่อ
แม่นกกระจอกบ้านจะขนเปลือกไข่ทิ้งออกนอกรังหรื อบางครั้งอาจพบจิกกินเป็ นอาหาร ส่ วนลูกนก

ที่ออกจากไข่ครั้งแรกจะไม่มีขน และจะได้รับอาหารจากพ่อแม่นกจนมีอายุได้ประมาณ 2-3 สัปดาห์
จึงสามารถบินออกจากรังได้
1.5 ประโยชน์ ของนกกระจอกบ้ ำน
– เป็ นนกที่คอยจับกินแมลงศัตรู พืชในแปลงเกษตรได้ดี
– สามารถจิกกินเศษอาหารขนาดเล็กทาให้เกิดความสะอาดในสถานที่ต่างๆ
– ในบางพื้นที่มีการนานกกระจอกมาประกอบอาหาร

(http://pasusat.com)

2.ผกากรอง

ผกากรอง (อังกฤษ: Lantana, Wild sage, Cloth of gold
2.1ชื่อวิทยาศาสตร์ :Lantana camara L.
2.2 ข้อมูลทัว่ ไป ภาษามาเลย์เรี ยก บังกา ตาฮีอายัม เป็ นพืชในวงศ์Verbenaceae เป็ นพืช
พื้นเมืองในทวีปอเมริ กานาไปปลูกเป็ นไม้แต่งสวนในบริ เวณจนอาจกลายเป็ นพืชรุ กรานในเขตร้อน
ได้เป็ นไม้พมุ่ หรื อไม้พมุ่ กึ่งเลื้อย ปลายใบแหลม ขอบใบจักฟันเลื่อย เส้นใบเห็นเป็ นร่ องชัดเจน ดอก
เป็ นช่อกระจุก มีหลายสี ดอกย่อยเป็ นทรงปากแตร ดอกมีกลิ่นฉุ น ขนตามลาต้นเมื่อถูกผิวหนังทาให้

คัน ถ้ารับประทาน ทาให้ปวดท้อง อาเจียน กล้ามเนื้ ออ่อนแรง หายใจขัด หมดสติ ชาวโอรังอัสลีใน
รัฐเประ ประเทศมาเลเซี ยนาใบไปต้มกับน้ า ใช้ฉีดพ่นไล่แมลง

3.พญาสัตบรรณ

ต้นพญาสัตตบรรณ
3.1ชื่อวิทยาศาสตร์ Alstonia scholaris (L.) R. Br.
3.2 วงศ์ APOCYNACEAE

3.3ชื่อสามัญ White Cheesewood
เปลือก สี เทาอ่อนหรื อเทาอมเหลือง ค่อนข้างหนา
ใบ ใบเดี่ยวเรี ยงกันเป็ นวง 4 - 7 ใบ แผ่นใบรู ปมนแกมรู ปไข่กลับ ปลายแหลมเป็ นติ่ง
เล็กน้อยโคนสอบ เข้าหากันเป็ นรู ปลิ่ม ขอบใบเรี ยบ
ดอก ดอกเล็ก สี เขียวอมเหลือง หรื ออมขาวออกเป็ นกลุ่มในช่อซึ่ งแยกกิ่งก้าน
จุดเดียวกันตามปลายกิ่ง

ออกจาก

ผล เป็ นฝักเรี ยว ยาว 10 - 20 เซนติเมตร เมล็ดแบบทรงบรรทัดแคบ ๆ ยาว ประมาณ 7
มิลลิเมตร มีขนยาวอ่อนนุ่มปุกปุยติดอยูเ่ ป็ นกระจุกที่ปลายทั้งสองข้าง
(http://www.dnp.go.th/EPAC/province_plant/samudkhon.htm)

4.ปรงป่ า

ปรงป่ า ชื่อวิทยาศาสตร์ Cycas siamensis Miq.
ชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ผง (ภาคอีสาน), ตาลปัตรฤาษี, ผักกูดบก, มะพร้าวเต่า, ปรงเหลี่ยม, โก
โล่โคดึ, ตาซูจืดดึ เป็ นต้น
4.1 ลักษณะของปรงป่ า

· ต้นปรงป่ า จัดเป็ นไม้พุ่มหรื อไม้ยนื ต้นขนาดเล็ก มีความสู งได้ประมาณ 3 เมตร ลา
ต้นมีลกั ษณะเป็ นข้อสั้น ๆ สี เทาดา รู ปทรงทรงกระบอก ตรงโคนต้นจะป่ องเล็กน้อย มีหวั ใต้ดิน
แบนแผ่ออก มีเขตการกระจายพันธุ์ในประเทศไทย ลาว พม่า เวียดนาม และจีนตอนใต้ ในประเทศ
ไทยพบได้ทุกภาคยกเว้นทางภาคใต้ พบขึ้นหนาแน่นในป่ าเบญจพรรณแล้งและป่ าเต็งรังทัว่ ไปที่มี
ไฟไหม้เป็ นประจา ที่ความสู งประมาณ 20-1,000 เมตร จากระดับน้ าทะเล
4.2 ประโยชน์ของปรงป่ า
- เมล็ดมีแป้ งที่ที่ใช้รับประทานได้
-รากมีปมเป็ นกิ่งแผ่ฝอยจึงช่วยจับไนโตรเจนในดินได้ดี
-นิยมนามาปลูกเป็ นไม้ประดับทัว่ ไป
(http://www.medplant.mahidol.ac.th/tpex/poison/prong.htm)

5.บัวสาย

ชื่อวิทยาศาสตร์ -Nymphaea pubescens Willd
ชื่อวงศ์-Nymphaeaceae
ชื่อสามัญ-Red indian water lily

ชื่อพื้นเมือง-สัตตบรรณ บัวแดง บัวสายสี ชมพู รัตอุบล เศวตอุบล
ลักษณะทัว่ ไป-ไม้โผล่เหนือน้ า อายุหลายปี จัดอยูใ่ นกลุ่มอุบลชาติ ลาต้นมีเหง้าสั้นๆอยูใ่ ต้
ดิน
4.1ใบ(Foliage)-ใบเดี่ยว เรี ยงสลับ ใบรู ปไข่ค่อนช้างกลม ขนาด 25-30 เซนติเมตร ฐานใบหยักเว้า
ลึก ขอบใบเป็ นฟันเลื่อยใหญ่ หูใบเปิ ดผิวใบด้านบนเรี ยบเป็ นมันใบอ่อนสี แดงเลือดหมู ใบแก่มีสี
เขียว ผิวใบด้านล่างถ้าเป็ นใบอ่อนสี ม่วง ใบแก่มีสีน้ าตาลมีขนนุ่มๆ เส้นใบใหญ่นูน ก้านใบสี น้ าตาล
ยาวเท่าระดับน้ า
4.2 ดอก (Flower)-สี ม่วงแดง ชมพู ชาว ออกเป็ นดอกเดี่ยวจากเหง้า ก้านดอกสี น้ าตาลอวบกลมส่ ง
ดอกขึ้นลอยที่ผวิ น้ า กลีบเลี้ยง 4 กลีบ สี เขียวเหลือบน้ าตาลแดง ดอกรู ปครึ่ งวงกลมถึงค่อนข้างกลม
มีกลีบดอกจานวนมากเรี ยงซ้อนกันหลายชั้น เกสรเพศผูส้ ี เหลืองหรื อสี ตามกลีบดอกจานวนมาก
ลักษณะเป็ นแผ่นแบน มีอบั เรณูเป็ นร่ องขนานตามความยาว รังไข่ขนาดใหญ่ติดกับชั้นของกลีบ
ดอก เกสรเพศเมียติดกับรังไข่ดา้ นบนตามแนวรัศมี ก้านดอกสี น้ าตาล ดอกบานช่วงใกล้ค่าถึงตอน
สายของวันรุ่ งขึ้น ดอกบานเต็มที่กว้าง 15-20 เซนติเมตรมีหลายพันธุ์มีชื่อเรี ยกต่างกันไปตามสี ชอง
ดอกคือ
-ดอกสี ขาว เรี ยก โกมุท กมุท กุมุท เศวตอุบล
-ดอกสี ชมพู เรี ยก ลินจง
-ดอกสี ม่วงแดง เรี ยก สัตตบรรณ รัตตอุบล
-ผล (Fruit)-ผลสด เรี ยก "โตนด" มีเนื้ อ มีเมล็ดทรงกลมจานวนมาก
(http://frynn.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0
%BA2/)

5.ไทรทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus altissima Blume

ชื่อวงศ์: MORACEAE
ชื่อสามัญ: Lofty Fig
ชื่อพื้นเมือง: ต้นกร่ าง
5.1 ลักษณะทัว่ ไป:
ต้น เป็ นไม้ตน้ ขนาดใหญ่ สู ง 2.5-3 เมตร มีพพู อน เปลือกต้นสี น้ าตาลอมเทาแตกกิ่งกระจาย
รอบต้น พุม่ ทรงกลม ค่อนข้างหนาทึบ มีน้ ายางสี ขาว รากอากาศเหนียว
ใบ เดี่ยว รู ปไข่ กว้าง 10 ซม. ยาว 18 ซม. สี เขียวเข้ม มีหูใบหุ ม้ ยอด ใบอ่อนสี เขียวสดเป็ นมัน
หูใบหุ ม้ ยอดอ่อนไว้
ดอก ดอกช่อ ไม่มีกา้ นดอก โคนช่อดอกมีใบประดับขนาดเล็ก 3 ใบรองรับช่อดอก
ฝัก/ผล ออกเป็ นคู่ ไม่มีกา้ น สุ กแล้วอ่อนนุ่ม สี เหลือง แต่ละผลมีเนื้อบางๆ และมีเมล็ด 1 เมล็ด
ฤดูกาลออกดอก: ก.พ-มี.ค
การปลูก: ปลูกในกระถาง หรื อปลูกลงดิน
การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปั กชา ตอนกิ่ง
การใช้ประโยชน์:
- ไม้ประดับ
- ราก อากาศใช้ทาเชือก
- ต้น ใช้เลี้ยงครั่ง
- เปลือก ชั้นในใช้ทากระดาษ
ถิ่นกาเนิด: จีน,ฟิ ลิปปิ นส์

(http://www.nanagarden.com)

บทที่ 3 กำรทดลอง
การทดลองที่ 1 การศึกษาอุณหภูมิที่มีผลต่อจานวนของนกกระจอก
จุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาอุณหภูมิที่มีผลต่อจานวนของนกกระจอก
สมมติฐาน อุณหภูมิที่แตกต่างกันมีผลต่อจานวนของนกแตกต่างกัน
ตัวแปรต้น อุณหภูมิ
ตัวแปรตาม จานวนของนกกระจอก
ตัวแปรควบคุม ช่วงเวลา สถานที่
นิยามเชิงปฏิบตั ิการ
1.อุณหภูมิ คือ อุณหภูมิของอากาศ มีหน่วยวัดเป็ นองศาเซลเซี ยส °C
2.จานวนของนกกระจอก คือ จานวนของนกกระจอกที่ลงมาในบริ เวณสวนหย่อมหน้าอาคารคหกร
รม โรงเรี ยนจอมสุ รางค์อุปถัมภ์
3.ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาที่ทาการทดลอง คือ ช่วงเวลา 11.00-12.00 น.
4.สถานที่ คือ สถานที่ทาการทดลอง บริ เวณสวนหย่อมหน้าอาคารคหกรรม โรงเรี ยนจอมสุ รางค์
อุปถัมภ์
อุปกรณ์

1.นาฬิกา
2.เครื่ องนับจานวน
วิธีการทดลอง
1.วัดอุณหภูมิ
2.นับจานวนนก
3.สังเกตและบันทึกผล
การทดลองที่ 2 การศึกษาช่วงเวลาที่มีผลต่อจานวนของนกกระจอก
จุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาช่วงเวลาที่มีผลต่อจานวนของนกกระจอก
สมมติฐาน ช่วงเวลาที่แตกต่างกันมีผลต่อจานวนของนกแตกต่างกัน
ตัวแปรต้น ช่วงเวลา
ตัวแปรตาม จานวนของนกกระจอก
ตัวแปรควบคุม สถานที่
นิยามเชิงปฏิบตั ิการ
1.ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาที่ทาการทดลอง คือ ช่วง 8.30-9.30 น. , 11.30-12.30 น. ,14.30-15.30 น.
2.จานวนของนกกระจอก คือ จานวนของนกกระจอกที่ลงมาในบริ เวณสวนหย่อมหน้าอาคาร
คหกรรม โรงเรี ยนจอมสุ รางค์อุปถัมภ์
3.สถานที่ คือ สถานที่ทาการทดลอง บริ เวณสวนหย่อมหน้าอาคารคหกรรม โรงเรี ยนจอมสุ รางค์
อุปถัมภ์
อุปกรณ์

1.นาฬิกา
2.เครื่ องนับจานวน
วิธีการทดลอง
1.จับเวลาให้อยูใ่ นช่วงที่กาหนด คือ 8.30-9.30 น. , 11.30-12.30 น. , 14.30-15.30 น.
2.นับจานวนนก
3.สังเกตและบันทึกผล

บทที่ 4 ผลกำรทดลอง
การทดลองที่ 1 การศึกษาอุณหภูมิที่มีผลต่อจานวนของนกกระจอก
ในช่วงที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30 °C จะพบจานวนนกกระจอกเฉลี่ย 16 ตัว แต่ในช่วงที่มี
อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 34 °C พบจานวนนกกระจอกเฉลี่ย 12 ตัว

อุณหภูมิ
(องศำเซลเซียส)

จำนวนนก
(ตัว)

30

16

34

12

การทดลองที่ 2 การศึกษาช่วงเวลาที่มีผลต่อจานวนของนกกระจอก
จากการทดลองในช่วงเวลาเดียวกันเป็ นเวลา 3 วัน ช่วงเวลา 8.30-9.30 น. จะพบ
นกกระจอกเฉลี่ยจานวน 15 ตัว ในช่วง 11.30-12.30 น พบนกกระจอกเฉลี่ยจานวน 11 ตัว ในช่วง
14.30-15.30 น.จะพบนกกระจอกเฉลี่ย 16 ตัว

ช่ วงเวลำทีส่ ำรวจ

จำนวนนกทีพ่ บ
(ตัว)

8.30-9.30

15

11.30-12.30

11

14.30-15.30

16

บทที่ 5 สรุปผลกำรทดลอง
การทดลองที่ 1 การศึกษาอุณหภูมิที่มีผลต่อจานวนของนกกระจอก
จุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาอุณหภูมิที่มีผลต่อจานวนของนกกระจอก
สมมติฐาน อุณหภูมิที่แตกต่างกันมีผลต่อจานวนของนกแตกต่างกัน
ตัวแปรต้น อุณหภูมิ
ตัวแปรตาม จานวนของนกกระจอก
ตัวแปรควบคุม ช่วงเวลา สถานที่
นิยามเชิงปฏิบตั ิการ
1.อุณหภูมิ คือ อุณหภูมิของอากาศ มีหน่วยวัดเป็ นองศาเซลเซี ยส °C
2.จานวนของนกกระจอก คือ จานวนของนกกระจอกที่ลงมาในบริ เวณสวนหย่อมหน้าอาคารคหกร
รม โรงเรี ยนจอมสุ รางค์อุปถัมภ์
3.ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาที่ทาการทดลอง คือ ช่วงเวลา 11.00-12.00 น.

4.สถานที่ คือ สถานที่ทาการทดลอง บริ เวณสวนหย่อมหน้าอาคารคหกรรม โรงเรี ยนจอมสุ รางค์
อุปถัมภ์
อุปกรณ์
1.นาฬิกา
2.เครื่ องนับจานวน
วิธีการทดลอง
1.วัดอุณหภูมิ
2.นับจานวนนก
3.สังเกตและบันทึกผล
จากการทดลองพบว่า นกกระจอกนั้นชอบอยูใ่ นที่ที่มีอุณหภูมิอบอุ่น คือ ประมาณ 25-30 °C
มากกว่าในที่ๆมีอุณหภูมิสูงหรื อต่ากว่านั้น

การทดลองที่ 2 การศึกษาช่วงเวลาที่มีผลต่อจานวนของนกกระจอก
จุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาช่วงเวลาที่มีผลต่อจานวนของนกกระจอก
สมมติฐาน ช่วงเวลาที่แตกต่างกันมีผลต่อจานวนของนกแตกต่างกัน
ตัวแปรต้น ช่วงเวลา
ตัวแปรตาม จานวนของนกกระจอก
ตัวแปรควบคุม สถานที่
นิยามเชิงปฏิบตั ิการ
1.ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาที่ทาการทดลอง คือ ช่วง 8.30-9.30 น. , 11.30-12.30 น. ,14.30-15.30 น.
2.จานวนของนกกระจอก คือ จานวนของนกกระจอกที่ลงมาในบริ เวณสวนหย่อมหน้าอาคารคหกร
รม โรงเรี ยนจอมสุ รางค์อุปถัมภ์

3.สถานที่ คือ สถานที่ทาการทดลอง บริ เวณสวนหย่อมหน้าอาคารคหกรรม โรงเรี ยนจอมสุ รางค์
อุปถัมภ์
อุปกรณ์
1.นาฬิกา
2.เครื่ องนับจานวน
วิธีการทดลอง
1.จับเวลาให้อยูใ่ นช่วงที่กาหนด คือ 8.30-9.30 น. , 11.30-12.30 น. , 14.30-15.30 น.
2.นับจานวนนก
3.สังเกตและบันทึกผล
จากการทดลองพบว่า นกกระจอกมักจะลงมาหาอาหารในช่วงเช้าและบ่าย เยอะกว่าช่วง
กลางวันเนื่องจากมีอุณหภูมิที่นอ้ ยกว่า

รายงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เรื่ อง
การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อจานวนของนกกระจอก

คณะผูจ้ ดั ทา
1.เด็กหญิงญาณิ ศา พิทกั ษ์วงศ์ เลขที่ 8
2.เด็กหญิงปอรดา เอื้อสันเทียะ เลขที่ 19
3.เด็กหญิงภัทริ กา ภวกานันท์ เลขที่ 27
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/12
อาจารย์ที่ปรึ กษา
อาจารย์ธีรรัตน์ ไตรเดช
โรงเรี ยนจอมสุ รางค์อุปถัมภ์
อาเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
รายงานนี้เป็ นส่ วนหนึ่ง รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์
ประจาปี การศึกษา 2558

รายงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เรื่ อง

การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อจานวนของนกกระจอก
คณะผูจ้ ดั ทา
1.เด็กหญิงญาณิ ศา พิทกั ษ์วงศ์ เลขที่ 8
2.เด็กหญิงปอรดา เอื้อสันเทียะ เลขที่ 19
3.เด็กหญิงภัทริ กา ภวกานันท์ เลขที่ 27
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/12
อาจารย์ที่ปรึ กษา
อาจารย์ธีรรัตน์ ไตรเดช

กิตติกรรมประกำศ
รายงานจากการศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระฉบับนี้สาเร็ จได้ดว้ ยความอนุเคราะห์ของบุคคล
หลายท่าน ซึ่ งไม่อาจจะนามากล่าวได้ท้ งั หมด ซึ่ งผูม้ ีพระคุณท่านแรกที่ผศู ้ ึกษาใคร่ ขอกราบพระคุณ
คืออาจารย์ธีรรัตน์

ไตรเดชครู ผสู้ อนที่ได้ให้ความรู้ คาแนะนาตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่ อง

ต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ ทุกขั้นตอน เพื่อให้การเขียนรายงานค้นคว้าอย่างอิสระฉบับนี้ สมบูรณ์ที่สุด
พวกเราขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่าสู ง ไว้ ณ โอกาส นี้ นอกจากนี้ ผูศ้ ึกษาใคร่ ขอขอบคุณสมาชิก
ทุกคน ที่ช่วยในการสื บค้นข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู ้ความคิด และให้กาลังใจในการศึกษาค้นคว้า
ตลอดมา

ขอขอบพระคุณผูป้ กครองทุกท่าน ที่อยูเ่ บื้องหลังในความสาเร็ จที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนและให้กาลังใจตลอดมา

บทคัดย่ อ
จากการที่กลุ่มของข้าพเจ้าได้ไปสารวจบริ เวณสวนหย่อมหน้าตึกคหกรรมของโรงเรี ยน
จอมสุ รางค์อุปถัมภ์ กลุ่มของเราได้พบนกจานวนหนึ่งในบริ เวณนั้น ทาให้กลุ่มของข้าพเจ้ามีความ
สนใจจะทาโครงงานการวิจยั เรื่ อง ''ปั จจัยที่ส่งผลต่อจานวนนกกระจอก''
โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้ต้ งั ปั จจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อการทดลองมา 2 ปัจจัย คือ อุณหภูมิและช่วงเวลา
โดยการทดลองที่ 1 การศึกษาอุณหภูมิที่มีผลต่อจานวนของนก มีตวั แปรต้นคือ อุณหภูมิ ตัวแปร

ตาม คือ จานวนนกกระจอก ตัวแปรควบคุม คือ ช่วงเวลา มีวธิ ี การทดลองคือ 1.วัดอุณหภูมิ 2.นับ
จานวนนก 3.สังเกตและบันทึกผล จากการทดลองพบว่า ในช่วงที่มีอุณหภูมิ 30 °C พบนกกระจอก
จานวน 15 ตัว ในช่วงที่มีอุณหภูมิ 34 °C พบนกกระจอกจานวน 10 ตัว กลุ่มของเราจึงได้สรุ ปผล
การทดลองว่า นกกระจอกชอบอยูใ่ นอุณหภูมิอบอุ่น คือ ระหว่าง 25-30 °C และการทดลองที่ 2
การศึกษาช่วงเวลาที่มีผลต่อจานวนของนก มีตวั แปรต้นคือ ช่วงเวลา ตัวแปรตาม คือ จานวน
นกกระจอก ตัวแปรควบคุม คือ สถานที่ มีวธิ ี การทดลองคือ 1.จับเวลาในช่วงเวลาที่กาหนด 2.นับ
จานวนนก 3.สังเกตและบันทึกผล จากการทดลองพบว่า ในช่วงเวลา 8.30-9.30น. พบนกกระจอก
จานวน 14 ตัว ในช่วงเวลา 11.30-12.30 น. พบนกกระจอกจานวน 10 ตัว ในช่วงเวลา 14.30-15.30
น. พบนกกระจอกจานวน 15 ตัว กลุ่มของเราจึงได้สรุ ปผลการทดลองว่า นกกระจอกชอบอยูใ่ น
ช่วงเวลาเช้าและบ่ายมากกว่าตอนกลางวัน

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.ได้ทราบปั จจัยที่มีผลต่อจานวนในกระจอกในบริ เวณสวนหน้าตึกคหกรรม
2.ได้ศึกษาอุณหภูมิที่มีผลต่อจานวนนกกระจอก

3.ได้ศึกษาช่วงเวลาที่มีผลต่อจานวนนกกระจอก
4.ได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์

บรรณำนุกรม
(http://www.waghor.go.th)

(http://pasusat.com)
(https://th.wikipedia.org)
(https://www.gotoknow.org/posts/484257)
(http://www.dnp.go.th/EPAC/province_plant/samudkhon.htm)
(http://www.medplant.mahidol.ac.th/tpex/poison/prong.htm)
(http://frynn.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0
%BA2/)
(http://www.nanagarden.com)

