
บทที ่1 บทน ำ 

ท่ีมาและความส าคญั 

นกมีการพฒันารูปร่าง ปีก ขา และปาก จนมีลกัษณะเหมาะสม ช่วยใหห้ากินอาหารได้

สะดวก ในแต่ละวนั นกตอ้งการอาหารจ านวนมาก เพราะนกจะยอ่ยอาหารอยา่งรวดเร็ว เพื่อไม่ใหมี้

น ้าหนกัตวัมากเกินไปขณะบิน ตามปกตินกหากินอาหารในช่วงเชา้และบ่าย หยดุพกัในช่วงเวลา

กลางวนั นกท่ีกินเมล็ดพืชหรือแมลงอาจหาอาหารตลอดทั้งวนั ส่วนนกกินเน้ือสัตวจ์ะหาอาหารเม่ือ

หิว และนกขนาดใหญ่จะสามารถอดอาหารไดน้านกวา่นกเล็กๆ  นกบางชนิดก็หากินร่วมกนัเป็นฝงู 

เช่น ฝงูนกนางนวลบินร่อนช่วยกนัหาปลาตามชายทะเล ฝงูเป็ดน ้าหากินตามบึงน ้า การหากิน

ร่วมกนัเป็นฝงูใหญ่ ช่วยใหน้กหาอาหารง่ายข้ึนและไดป้ริมาณมากกวา่หากินตามล าพงั รวมทั้งยงั

ช่วยกนัระวงัภยัไดดี้กวา่ 

(http://www.waghor.go.th) 

แหล่งท่ีอยูอ่าศยัและแหล่งหากินของนกส่วนใหญ่อยูต่ามป่าไมธ้รรมชาตแต่ก็มีนกหลาย

ชนิดท่ีสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มและแหล่ง หากินท่ีเปล่ียนแปลงไปตามความเจริญ

ของบา้นเมืองและการพฒันาของ มนุษยโ์ดย อพยพมาอาศยัอยู ่ตามชานเมืองหรือแหล่งชุมชนนก

แต่ละชนิดมีถ่ินท่ีอยูอ่าศยัในธรรมชาติแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัววิฒันาการของนกและ ความสามารถ

ในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม ท่ีเปล่ียนแปลงไป   

(http://www.waghor.go.th) 

และจากการท่ีกลุ่มของเราไดไ้ปส ารวจและสังเกตส่ิงเเวดลอ้มในบริเวณสวนหยอ่ม หนา้

อาคาร คหกรรมในช่วงท่ีปัจจยัต่างๆแตกต่างกนั เราจะพบวา่จ านวนของนกท่ีมีในบริเวณนั้นต่างกนั 

ซ่ึงกลุ่มของเราจึงสงสัยวา่อะไรเป็นปัจจยัท่ีท าใหจ้  านวนของนกไม่เท่ากนั จะท าให้เป็นปัญหาต่อ

ระบบนิเวศบริเวณนั้นหรือไม่ กลุ่มของเราจึงสนใจท่ีจะน ามาท าวจิยัในหวัขอ้เร่ือง ''การศึกษาปัจจยั

ท่ีส่งผลต่อจ านวนของนกกระจอก'' 

(ด.ญ.ภทัริกา ภวกานนัท)์ 

http://www.waghor.go.th/
http://www.waghor.go.th/


 

 

ตวัแปรตน้  ปัจจยัต่างๆ 

ตวัแปรตาม จ านวนของนกกระจอก 

ตวัแปรควบคุม ช่วงเวลาท่ีส ารวจ,สถานท่ีท่ีส ารวจ 

สมมติฐาน ปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อจ านวนของนกกระจอกท่ีแตกต่างกนั 

จุดประสงค ์ เพื่อศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อจ านวนของนกกระจอก 

นิยามเชิงปฏิบติัการ 

ปัจจยัต่างๆ คือ ปัจจยัท่ีท าให้นกกระจอกลงมาหาอาหาร 

จ านวนนกกระจอก คือ จ านวนนกท่ีลงมากินอาหาร 

ช่วงเวลาท่ีส ารวจ คือ ช่วงเวลาท่ีลงไปส ารวจนกกระจอกท่ีลงมาหาอาหาร 

สถานท่ีท่ีส ารวจ คือ สวนหนา้อาคารคหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทที ่2 เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

จากการท่ีกลุ่มของเราไดไ้ปส ารวจบริเวณหนา้ตึกคหกรรม โรงเรียนจอมสุรางคอุ์ปถมัภ ์

และไดมี้ความสนใจท่ีจะท าโครงงานการวจิยัเร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อจ านวนนก ไดมี้การ

สืบคน้หาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1.นกกระจอก 

 

1.1ลกัษณะรูปร่ำง 
       ล าตวัมีความยาวประมาณ 5.5 น้ิว ล าตวั และปีกมีลกัษณะป้อมสั้น ปลายหางหยกัเล็กนอ้ย ขนท่ี
ปกคลุมล าตวัมีสีด า บริเวณกระหม่อมมีสีน ้าตาลเขม้ทอดยาวไปถึงทา้ยทอย บริเวณแกม้มีสีขาว และ
มีแถบสีด าปนเป็นทางยาวพาดจากใตค้อลงถึงหนา้อก รูปร่างของปากมีลกัษณะเป็นจะงอยหนา
เหมาะส าหรับการจิก และกระเทาเมล็ดธญัพืชลกัษณะล าตวั และสีของนกกระจอกบา้นท่ีพบจะมี
ลกัษณะเหมือนนกกระจอกใหญ่(Passer domestricus) ซ่ึงบางคร้ังมกัพบอาศยัอยูร่วมกนัท าให้
สังเกตความแตกต่างไดย้าก แต่สามารถแยกแยะไดท่ี้ขนาดล าตวัของนกกระจอกบา้นจะมีขนาดเล็ก
กวา่นกกระจอกใหญ่ และบริเวณแกม้ของนกกระจอกบา้นจะมีสีด า ส่วนนกกระจอกใหญ่จะไม่มี 
ช่วงต่อระหวา่งคอกบัอกมีสีด าท่ีเล็กกวา่นกกระจอกใหญ่ โดยเพศของนกกระจกบา้นทั้งเพศผู ้และ



เพศเมียมีลกัษณะไม่แตกต่างกนั ส่วนเพศของนกกระจอกใหญ่จะมีลกัษณะแตกต่างกนั โดยเพศผูท่ี้
ส่วนบนสุดของหวัจะมีสีเทา ช่วงต่อระหวา่งคอกบัอกมีสีด า ส่วนเพศเมียดา้นบนสุดของหวัมีสี
น ้าตาล ช่วงต่อระหวา่งคอกบัอกมีสีด าเหมือนกนั 

1.2 แหล่งอำศัย 
       นกกระจอกบา้น เป็นนกท่ีสามารถปรับตวัเขา้กบัคน และสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไดดี้ 
เช่น เม่ือสภาพแวดลอ้ม และพฤติกรรมมนุษยเ์ปล่ียนแปลงไปจะพบนกชนิดอ่ืนบางชนิดจะไม่
สามารถอาศยัในแถบชุมชนไดจ้  าเป็นตอ้งอพยพไปอาศยัในแหล่งท่ีอยูใ่หม่ แต่พบวา่ นกกระจอก
บา้นยงัสามารถอาศยัอยูบ่ริเวณเดิมไดอ้ยา่งปกตินกกระจอกบา้นมกัพบท ารังตามตน้ไมร้อบชุมชน
หรือบา้นเรือนท่ีมีช่องลมหรือช่องวา่งของบา้น และมกับินหาอาหารเป็นคู่ๆ ส่วนการหาอาหารใน
บางพื้นท่ีนอกชุมชน เช่น พื้นท่ีไร่ นาขา้ว หรือทุ่งหญา้ มกัพบนกกระจอกบา้นบินหาอาหารรวมกนั
เป็นฝงูใหญ่ 

1.3 กำรหำอำหำร และแหล่งอำหำร 
อาหารของนกกระจอกบา้นท่ีส าคญัจะเป็นเมล็ดธญัพืชทุกชนิดท่ีไม่มีพิษ โดยเฉพาะเมล็ดขา้วท่ี
สามารถหากินไดง่้ายตามไร่นา จึงถือวา่ นกกระจอกบา้นเป็นนกศตัรูขา้วท่ีส าคญัชนิดหน่ึงของ
ชาวนา นอกจากเมล็ดธญัพืชแลว้ยงัมีอาหารชนิดอ่ืน เช่น หนอน และแมลงขนาดเล็กท่ีไม่มีพิษ
พฤติกรรมการกินอาหารจะแยง่กนั ในทิศทางท่ีไม่แน่นอนตามแหล่งของหาอาหารท่ีกระจดักระจาย 
เม่ือมีส่ิงรบกวนหรือมีภยัเขา้ใกลต้วัจะบินหนีรวมกนัเป็นฝงู 

1.4 กำรผสมพนัธ์ุ และกำรท ำรัง 
          ฤดูผสมพนัธ์ุของนกกระจอกบา้นจะอยูใ่นช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ตวัผูจ้ะท าตวัเป็น
จุดเด่น ยนืหวัตั้งตรงเป็นสง่ามีการสั่นปีก และหางยกข้ึน เพื่อดึงดูดตวัเมีย ส่วนตวัเมียจะมี
พฤติกรรมอ่อนตวัอยูใ่กลต้วัผู ้และร้องเสียงเบาๆ ทรี ทรี ทรี  เพื่อยอมรับการผสมพนัธ์ุของตวัผูก้าร
ท ารังของนกกระจอกบา้น มกัท ารังตามตน้ไมห้รือช่องวา่งตามบา้นเรือนทัว่ไป รังมีลกัษณะไม่
ปราณีต เป็นทรงกลม ห่อหุม้มิดชิด มีช่องเขา้ออกขนาดหลอมตวั 1 ช่อง  วสัดุท่ีใชท้  ารังจะเป็นหญา้
สดหรือหญา้แหง้ ก่ิงไมข้นาดเล็ก และขนนก ท่ีหาไดง่้ายใกลแ้หล่งท ารังการวางไข่ของนกกระจอก
บา้นจะวางไข่ประมาณ 2-8 ฟอง แต่ส่วนใหญ่มกัพบมีประมาณ 5 ฟอง และในจ านวนน้ีจะฟัก
ออกมาเป็นตวัอ่อนประมาณ 2-3 ฟอง เท่านั้น โดยมีการกกไข่ช่วยกนัทั้งเพศผู ้และเพศเมีย 
ระยะเวลาการกกไข่ประมาณ 10-14 วนั ใน 1 ปี จะวางไข่ประมาณ 2-4 คร้ัง เม่ือไขฟักออกมา พอ่
แม่นกกระจอกบา้นจะขนเปลือกไข่ทิ้งออกนอกรังหรือบางคร้ังอาจพบจิกกินเป็นอาหาร ส่วนลูกนก



ท่ีออกจากไข่คร้ังแรกจะไม่มีขน และจะไดรั้บอาหารจากพอ่แม่นกจนมีอายไุดป้ระมาณ 2-3 สัปดาห์ 
จึงสามารถบินออกจากรังได ้

1.5 ประโยชน์ของนกกระจอกบ้ำน 
– เป็นนกท่ีคอยจบักินแมลงศตัรูพืชในแปลงเกษตรไดดี้ 
– สามารถจิกกินเศษอาหารขนาดเล็กท าใหเ้กิดความสะอาดในสถานท่ีต่างๆ 
– ในบางพื้นท่ีมีการน านกกระจอกมาประกอบอาหาร 

 

                                                                                                  (http://pasusat.com) 

2.ผกากรอง 

 
ผกากรอง (องักฤษ: Lantana, Wild sage, Cloth of gold 

 2.1ช่ือวทิยาศาสตร์:Lantana camara L. 

 2.2 ขอ้มูลทัว่ไป    ภาษามาเลยเ์รียก บงักา ตาฮีอายมั เป็นพืชในวงศ์Verbenaceae เป็นพืช
พื้นเมืองในทวปีอเมริกาน าไปปลูกเป็นไมแ้ต่งสวนในบริเวณจนอาจกลายเป็นพืชรุกรานในเขตร้อน
ไดเ้ป็นไมพุ้ม่หรือไมพุ้ม่ก่ึงเล้ือย ปลายใบแหลม ขอบใบจกัฟันเล่ือย เส้นใบเห็นเป็นร่องชดัเจน ดอก
เป็นช่อกระจุก มีหลายสีดอกยอ่ยเป็นทรงปากแตร ดอกมีกล่ินฉุน ขนตามล าตน้เม่ือถูกผวิหนงัท าให้

http://pasusat.com/


คนั ถา้รับประทาน ท าใหป้วดทอ้ง อาเจียน กลา้มเน้ืออ่อนแรง หายใจขดั หมดสติ ชาวโอรังอสัลีใน
รัฐเประ ประเทศมาเลเซียน าใบไปตม้กบัน ้า ใชฉี้ดพน่ไล่แมลง 

 

 

 

 

 

 

3.พญาสตับรรณ 

 
ตน้พญาสัตตบรรณ 

3.1ช่ือวทิยาศาสตร์ Alstonia scholaris  (L.) R. Br. 

3.2 วงศ ์APOCYNACEAE 



3.3ช่ือสามญั White Cheesewood 

เปลือก  สีเทาอ่อนหรือเทาอมเหลือง ค่อนขา้งหนา  

ใบ  ใบเด่ียวเรียงกนัเป็นวง 4 - 7 ใบ แผน่ใบรูปมนแกมรูปไข่กลบั ปลายแหลมเป็นต่ิง
เล็กนอ้ยโคนสอบ เขา้หากนัเป็นรูปล่ิม ขอบใบเรียบ  

ดอก  ดอกเล็ก สีเขียวอมเหลือง หรืออมขาวออกเป็นกลุ่มในช่อซ่ึงแยกก่ิงกา้น       ออกจาก
จุดเดียวกนัตามปลายก่ิง  

ผล  เป็นฝักเรียว ยาว 10 - 20 เซนติเมตร เมล็ดแบบทรงบรรทดัแคบ ๆ ยาว ประมาณ 7
มิลลิเมตร มีขนยาวอ่อนนุ่มปุกปุยติดอยูเ่ป็นกระจุกท่ีปลายทั้งสองขา้ง 

(http://www.dnp.go.th/EPAC/province_plant/samudkhon.htm) 

4.ปรงป่า 

 
ปรงป่า ช่ือวทิยาศาสตร์ Cycas siamensis Miq. 

ช่ือทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ วา่ ผง (ภาคอีสาน), ตาลปัตรฤาษี, ผกักดูบก, มะพร้าวเต่า, ปรงเหล่ียม, โก
โล่โคดึ, ตาซูจืดดึ เป็นตน้ 

4.1 ลกัษณะของปรงป่า 

http://www.dnp.go.th/EPAC/province_plant/samudkhon.htm


·         ตน้ปรงป่า จดัเป็นไมพุ้่มหรือไมย้นืตน้ขนาดเล็ก มีความสูงไดป้ระมาณ 3 เมตร ล า
ตน้มีลกัษณะเป็นขอ้สั้น ๆ สีเทาด า รูปทรงทรงกระบอก ตรงโคนตน้จะป่องเล็กนอ้ย มีหวัใตดิ้น
แบนแผอ่อก มีเขตการกระจายพนัธ์ุในประเทศไทย ลาว พม่า เวยีดนาม และจีนตอนใต ้ในประเทศ
ไทยพบไดทุ้กภาคยกเวน้ทางภาคใต ้พบข้ึนหนาแน่นในป่าเบญจพรรณแลง้และป่าเตง็รังทัว่ไปท่ีมี
ไฟไหมเ้ป็นประจ า ท่ีความสูงประมาณ 20-1,000 เมตร จากระดบัน ้าทะเล 

4.2 ประโยชน์ของปรงป่า 

- เมล็ดมีแป้งท่ีท่ีใชรั้บประทานได ้

-รากมีปมเป็นก่ิงแผฝ่อยจึงช่วยจบัไนโตรเจนในดินไดดี้ 

-นิยมน ามาปลูกเป็นไมป้ระดบัทัว่ไป 

(http://www.medplant.mahidol.ac.th/tpex/poison/prong.htm) 

 

5.บวัสาย 

 
ช่ือวทิยาศาสตร์-Nymphaea pubescens Willd 

ช่ือวงศ-์Nymphaeaceae 

ช่ือสามญั-Red indian water lily 

http://www.medplant.mahidol.ac.th/tpex/poison/prong.htm


ช่ือพื้นเมือง-สัตตบรรณ บวัแดง บวัสายสีชมพ ูรัตอุบล เศวตอุบล 

ลกัษณะทัว่ไป-ไมโ้ผล่เหนือน ้า อายหุลายปี จดัอยูใ่นกลุ่มอุบลชาติ ล าตน้มีเหงา้สั้นๆอยูใ่ต้
ดิน 

4.1ใบ(Foliage)-ใบเด่ียว เรียงสลบั ใบรูปไข่ค่อนชา้งกลม ขนาด 25-30 เซนติเมตร ฐานใบหยกัเวา้
ลึก ขอบใบเป็นฟันเล่ือยใหญ่ หูใบเปิดผวิใบดา้นบนเรียบเป็นมนัใบอ่อนสีแดงเลือดหมู ใบแก่มีสี
เขียว ผวิใบดา้นล่างถา้เป็นใบอ่อนสีม่วง ใบแก่มีสีน ้าตาลมีขนนุ่มๆ เส้นใบใหญ่นูน กา้นใบสีน ้าตาล 
ยาวเท่าระดบัน ้า 

4.2 ดอก (Flower)-สีม่วงแดง ชมพ ูชาว ออกเป็นดอกเด่ียวจากเหงา้ กา้นดอกสีน ้าตาลอวบกลมส่ง
ดอกข้ึนลอยท่ีผวิน ้า กลีบเล้ียง 4 กลีบ สีเขียวเหลือบน ้าตาลแดง ดอกรูปคร่ึงวงกลมถึงค่อนขา้งกลม 
มีกลีบดอกจ านวนมากเรียงซ้อนกนัหลายชั้น เกสรเพศผูสี้เหลืองหรือสีตามกลีบดอกจ านวนมาก 
ลกัษณะเป็นแผน่แบน มีอบัเรณูเป็นร่องขนานตามความยาว  รังไข่ขนาดใหญ่ติดกบัชั้นของกลีบ
ดอก  เกสรเพศเมียติดกบัรังไข่ดา้นบนตามแนวรัศมี กา้นดอกสีน ้าตาล ดอกบานช่วงใกลค้  ่าถึงตอน
สายของวนัรุ่งข้ึน ดอกบานเต็มท่ีกวา้ง 15-20 เซนติเมตรมีหลายพนัธ์ุมีช่ือเรียกต่างกนัไปตามสีชอง
ดอกคือ 

 -ดอกสีขาว เรียก โกมุท กมุท กุมุท เศวตอุบล 

-ดอกสีชมพ ูเรียก ลินจง 

-ดอกสีม่วงแดง เรียก สัตตบรรณ รัตตอุบล         

-ผล (Fruit)-ผลสด เรียก "โตนด"  มีเน้ือ มีเมล็ดทรงกลมจ านวนมาก    

(http://frynn.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0
%BA2/) 

 

 

 

http://frynn.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%BA2/
http://frynn.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%BA2/


 

 

 

 

 

 

 

 

5.ไทรทอง 

 

ช่ือวทิยาศาสตร์:  Ficus altissima Blume 



ช่ือวงศ:์  MORACEAE 

ช่ือสามญั:  Lofty Fig 

ช่ือพื้นเมือง:  ตน้กร่าง 

5.1 ลกัษณะทัว่ไป: 

    ตน้  เป็นไมต้น้ขนาดใหญ่  สูง  2.5-3 เมตร  มีพพูอน  เปลือกตน้สีน ้าตาลอมเทาแตกก่ิงกระจาย
รอบตน้  พุม่ทรงกลม ค่อนขา้งหนาทึบ  มีน ้ายางสีขาว  รากอากาศเหนียว 

    ใบ  เด่ียว  รูปไข่ กวา้ง 10  ซม. ยาว 18 ซม. สีเขียวเขม้  มีหูใบหุม้ยอด ใบอ่อนสีเขียวสดเป็นมนั  
หูใบหุม้ยอดอ่อนไว ้

    ดอก  ดอกช่อ  ไม่มีกา้นดอก  โคนช่อดอกมีใบประดบัขนาดเล็ก 3 ใบรองรับช่อดอก 

    ฝัก/ผล  ออกเป็นคู่ ไม่มีกา้น สุกแลว้อ่อนนุ่ม  สีเหลือง แต่ละผลมีเน้ือบางๆ และมีเมล็ด 1 เมล็ด 

ฤดูกาลออกดอก:  ก.พ-มี.ค 

การปลูก:  ปลูกในกระถาง หรือปลูกลงดิน 

การขยายพนัธ์ุ:  เพาะเมล็ด ปักช า  ตอนก่ิง 

การใชป้ระโยชน์: 

    -    ไมป้ระดบั 

    -    ราก อากาศใชท้  าเชือก   

    -    ตน้ ใชเ้ล้ียงคร่ัง  

    -    เปลือก ชั้นในใชท้  ากระดาษ 

ถ่ินก าเนิด:  จีน,ฟิลิปปินส์ 



(http://www.nanagarden.com) 

 

 

 

บทที ่3 กำรทดลอง 

การทดลองท่ี 1 การศึกษาอุณหภูมิท่ีมีผลต่อจ านวนของนกกระจอก 

จุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาอุณหภูมิท่ีมีผลต่อจ านวนของนกกระจอก 

สมมติฐาน อุณหภูมิท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อจ านวนของนกแตกต่างกนั 

ตวัแปรตน้ อุณหภูมิ 

ตวัแปรตาม จ านวนของนกกระจอก 

ตวัแปรควบคุม ช่วงเวลา สถานท่ี 

นิยามเชิงปฏิบติัการ  
1.อุณหภูมิ คือ อุณหภูมิของอากาศ มีหน่วยวดัเป็นองศาเซลเซียส °C 

 2.จ  านวนของนกกระจอก คือ จ านวนของนกกระจอกท่ีลงมาในบริเวณสวนหยอ่มหนา้อาคารคหกร
รม โรงเรียนจอมสุรางคอุ์ปถมัภ ์

 3.ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาท่ีท าการทดลอง คือ ช่วงเวลา 11.00-12.00 น. 

 4.สถานท่ี คือ สถานท่ีท าการทดลอง บริเวณสวนหยอ่มหนา้อาคารคหกรรม โรงเรียนจอมสุรางค์
อุปถมัภ ์

อุปกรณ์ 

http://www.nanagarden.com/


1.นาฬิกา 

2.เคร่ืองนบัจ านวน 

วธีิการทดลอง 

1.วดัอุณหภูมิ  

2.นบัจ านวนนก 

3.สังเกตและบนัทึกผล 

การทดลองท่ี 2 การศึกษาช่วงเวลาท่ีมีผลต่อจ านวนของนกกระจอก 

จุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาช่วงเวลาท่ีมีผลต่อจ านวนของนกกระจอก 

สมมติฐาน ช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อจ านวนของนกแตกต่างกนั 

ตวัแปรตน้ ช่วงเวลา 

ตวัแปรตาม จ านวนของนกกระจอก 

ตวัแปรควบคุม สถานท่ี 

นิยามเชิงปฏิบติัการ 

1.ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาท่ีท าการทดลอง คือ ช่วง 8.30-9.30 น. , 11.30-12.30 น. ,14.30-15.30 น. 

2.จ านวนของนกกระจอก คือ จ านวนของนกกระจอกท่ีลงมาในบริเวณสวนหยอ่มหนา้อาคาร          
คหกรรม โรงเรียนจอมสุรางคอุ์ปถมัภ ์

3.สถานท่ี คือ สถานท่ีท าการทดลอง บริเวณสวนหยอ่มหนา้อาคารคหกรรม โรงเรียนจอมสุรางค์
อุปถมัภ ์

อุปกรณ์ 



1.นาฬิกา 

2.เคร่ืองนบัจ านวน 

วธีิการทดลอง 

1.จบัเวลาใหอ้ยูใ่นช่วงท่ีก าหนด คือ 8.30-9.30 น. , 11.30-12.30 น. , 14.30-15.30 น. 

2.นบัจ านวนนก 

3.สังเกตและบนัทึกผล 

บทที ่4 ผลกำรทดลอง 

การทดลองท่ี 1 การศึกษาอุณหภูมิท่ีมีผลต่อจ านวนของนกกระจอก 

ในช่วงท่ีมีอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 30 °C จะพบจ านวนนกกระจอกเฉล่ีย  16 ตวั แต่ในช่วงท่ีมี

อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 34 °C พบจ านวนนกกระจอกเฉล่ีย 12 ตวั 

อณุหภูมิ 
(องศำเซลเซียส) 

จ ำนวนนก 
(ตัว) 

30 16 

34 12 

 

การทดลองท่ี 2 การศึกษาช่วงเวลาท่ีมีผลต่อจ านวนของนกกระจอก 

จากการทดลองในช่วงเวลาเดียวกนัเป็นเวลา 3 วนั ช่วงเวลา 8.30-9.30 น. จะพบ

นกกระจอกเฉล่ียจ านวน 15 ตวั ในช่วง 11.30-12.30 น พบนกกระจอกเฉล่ียจ านวน 11 ตวั ในช่วง 

14.30-15.30 น.จะพบนกกระจอกเฉล่ีย 16 ตวั 



ช่วงเวลำทีส่ ำรวจ 
จ ำนวนนกทีพ่บ 

(ตัว) 

8.30-9.30 15 

11.30-12.30 11 

14.30-15.30 16 

 

บทที ่5 สรุปผลกำรทดลอง 

การทดลองท่ี 1 การศึกษาอุณหภูมิท่ีมีผลต่อจ านวนของนกกระจอก 

จุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาอุณหภูมิท่ีมีผลต่อจ านวนของนกกระจอก 

สมมติฐาน อุณหภูมิท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อจ านวนของนกแตกต่างกนั 

ตวัแปรตน้ อุณหภูมิ 

ตวัแปรตาม จ านวนของนกกระจอก 

ตวัแปรควบคุม ช่วงเวลา สถานท่ี 

นิยามเชิงปฏิบติัการ  
1.อุณหภูมิ คือ อุณหภูมิของอากาศ มีหน่วยวดัเป็นองศาเซลเซียส °C 

 2.จ  านวนของนกกระจอก คือ จ านวนของนกกระจอกท่ีลงมาในบริเวณสวนหยอ่มหนา้อาคารคหกร
รม โรงเรียนจอมสุรางคอุ์ปถมัภ ์

 3.ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาท่ีท าการทดลอง คือ ช่วงเวลา 11.00-12.00 น. 



 4.สถานท่ี คือ สถานท่ีท าการทดลอง บริเวณสวนหยอ่มหนา้อาคารคหกรรม โรงเรียนจอมสุรางค์
อุปถมัภ ์

อุปกรณ์ 

1.นาฬิกา 

2.เคร่ืองนบัจ านวน 

วธีิการทดลอง 

1.วดัอุณหภูมิ  

2.นบัจ านวนนก 

3.สังเกตและบนัทึกผล 
          จากการทดลองพบวา่ นกกระจอกนั้นชอบอยูใ่นท่ีท่ีมีอุณหภูมิอบอุ่น คือ ประมาณ 25-30 °C 
มากกวา่ในท่ีๆมีอุณหภูมิสูงหรือต ่ากวา่นั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

การทดลองท่ี 2 การศึกษาช่วงเวลาท่ีมีผลต่อจ านวนของนกกระจอก 

จุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาช่วงเวลาท่ีมีผลต่อจ านวนของนกกระจอก 

สมมติฐาน ช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อจ านวนของนกแตกต่างกนั 

ตวัแปรตน้ ช่วงเวลา 

ตวัแปรตาม จ านวนของนกกระจอก 

ตวัแปรควบคุม สถานท่ี 

นิยามเชิงปฏิบติัการ 

1.ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาท่ีท าการทดลอง คือ ช่วง 8.30-9.30 น. , 11.30-12.30 น. ,14.30-15.30 น. 

2.จ านวนของนกกระจอก คือ จ านวนของนกกระจอกท่ีลงมาในบริเวณสวนหยอ่มหนา้อาคารคหกร
รม โรงเรียนจอมสุรางคอุ์ปถมัภ ์



3.สถานท่ี คือ สถานท่ีท าการทดลอง บริเวณสวนหยอ่มหนา้อาคารคหกรรม โรงเรียนจอมสุรางค์
อุปถมัภ ์

อุปกรณ์ 

1.นาฬิกา 

2.เคร่ืองนบัจ านวน 

วธีิการทดลอง 

1.จบัเวลาใหอ้ยูใ่นช่วงท่ีก าหนด คือ 8.30-9.30 น. , 11.30-12.30 น. , 14.30-15.30 น. 

2.นบัจ านวนนก 

3.สังเกตและบนัทึกผล 

จากการทดลองพบวา่ นกกระจอกมกัจะลงมาหาอาหารในช่วงเชา้และบ่าย เยอะกวา่ช่วง
กลางวนัเน่ืองจากมีอุณหภูมิท่ีนอ้ยกวา่ 

 

รายงาน 

โครงงานวทิยาศาสตร์ 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

เร่ือง 

การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อจ านวนของนกกระจอก 



คณะผูจ้ดัท า 

1.เด็กหญิงญาณิศา พิทกัษว์งศ ์เลขท่ี  8 

2.เด็กหญิงปอรดา เอ้ือสันเทียะ เลขท่ี  19 

3.เด็กหญิงภทัริกา  ภวกานนัท ์ เลขท่ี  27 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/12 

อาจารยท่ี์ปรึกษา  

อาจารยธี์รรัตน์ ไตรเดช 

โรงเรียนจอมสุรางคอุ์ปถมัภ์ 

อ าเภอพระนครศรีอยธุยา  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

รายงานน้ีเป็นส่วนหน่ึง รายวิชา โครงงานวทิยาศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 

 

 

รายงาน 

โครงงานวทิยาศาสตร์ 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

เร่ือง 



การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อจ านวนของนกกระจอก 

คณะผูจ้ดัท า 

1.เด็กหญิงญาณิศา พิทกัษว์งศ ์เลขท่ี  8 

2.เด็กหญิงปอรดา เอ้ือสันเทียะ เลขท่ี  19 

3.เด็กหญิงภทัริกา  ภวกานนัท ์ เลขท่ี  27 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/12 

อาจารยท่ี์ปรึกษา  

อาจารยธี์รรัตน์ ไตรเดช 

 

 

 

 

 

กติติกรรมประกำศ 

     รายงานจากการศึกษาคน้ควา้อยา่งอิสระฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์ของบุคคล

หลายท่าน ซ่ึงไม่อาจจะน ามากล่าวไดท้ั้งหมด  ซ่ึงผูมี้พระคุณท่านแรกท่ีผูศึ้กษาใคร่ขอกราบพระคุณ

คืออาจารยธี์รรัตน์       ไตรเดชครูผูส้อนท่ีไดใ้หค้วามรู้  ค  าแนะน าตรวจทาน และแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน เพื่อใหก้ารเขียนรายงานคน้ควา้อยา่งอิสระฉบบัน้ีสมบูรณ์ท่ีสุด  

พวกเราขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่สูง ไว ้ณ โอกาส น้ี นอกจากน้ี ผูศึ้กษาใคร่ ขอขอบคุณสมาชิก

ทุกคน ท่ีช่วยในการสืบคน้ขอ้มูลแลกเปล่ียนความรู้ความคิด  และใหก้ าลงัใจในการศึกษาคน้ควา้

ตลอดมา 



                             ขอขอบพระคุณผูป้กครองทุกท่าน ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัในความส าเร็จท่ีไดใ้หค้วาม

ช่วยเหลือสนบัสนุนและใหก้ าลงัใจตลอดมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทคดัย่อ 

จากการท่ีกลุ่มของขา้พเจา้ไดไ้ปส ารวจบริเวณสวนหยอ่มหนา้ตึกคหกรรมของโรงเรียน

จอมสุรางคอุ์ปถมัภ ์กลุ่มของเราไดพ้บนกจ านวนหน่ึงในบริเวณนั้น ท าใหก้ลุ่มของขา้พเจา้มีความ

สนใจจะท าโครงงานการวิจยัเร่ือง ''ปัจจยัท่ีส่งผลต่อจ านวนนกกระจอก'' 

     โดยกลุ่มของขา้พเจา้ไดต้ั้งปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการทดลองมา 2 ปัจจยั คือ อุณหภูมิและช่วงเวลา 

โดยการทดลองท่ี 1 การศึกษาอุณหภูมิท่ีมีผลต่อจ านวนของนก มีตวัแปรตน้คือ อุณหภูมิ ตวัแปร



ตาม คือ จ านวนนกกระจอก ตวัแปรควบคุม คือ ช่วงเวลา มีวธีิการทดลองคือ 1.วดัอุณหภูมิ 2.นบั

จ านวนนก 3.สังเกตและบนัทึกผล จากการทดลองพบวา่ ในช่วงท่ีมีอุณหภูมิ 30 °C พบนกกระจอก

จ านวน 15 ตวั ในช่วงท่ีมีอุณหภูมิ 34 °C พบนกกระจอกจ านวน 10 ตวั กลุ่มของเราจึงไดส้รุปผล

การทดลองวา่ นกกระจอกชอบอยูใ่นอุณหภูมิอบอุ่น คือ ระหวา่ง 25-30 °C  และการทดลองท่ี 2  

การศึกษาช่วงเวลาท่ีมีผลต่อจ านวนของนก มีตวัแปรตน้คือ ช่วงเวลา ตวัแปรตาม คือ จ านวน

นกกระจอก ตวัแปรควบคุม คือ สถานท่ี มีวธีิการทดลองคือ 1.จบัเวลาในช่วงเวลาท่ีก าหนด 2.นบั

จ านวนนก 3.สังเกตและบนัทึกผล จากการทดลองพบวา่ ในช่วงเวลา 8.30-9.30น. พบนกกระจอก

จ านวน 14 ตวั ในช่วงเวลา 11.30-12.30 น. พบนกกระจอกจ านวน 10 ตวั ในช่วงเวลา   14.30-15.30 

น. พบนกกระจอกจ านวน 15 ตวั กลุ่มของเราจึงไดส้รุปผลการทดลองวา่ นกกระจอกชอบอยูใ่น

ช่วงเวลาเชา้และบ่ายมากกวา่ตอนกลางวนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.ไดท้ราบปัจจยัท่ีมีผลต่อจ านวนในกระจอกในบริเวณสวนหนา้ตึกคหกรรม 

2.ไดศึ้กษาอุณหภูมิท่ีมีผลต่อจ านวนนกกระจอก 



3.ไดศึ้กษาช่วงเวลาท่ีมีผลต่อจ านวนนกกระจอก 

4.ไดฝึ้กทกัษะทางวทิยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณำนุกรม 

(http://www.waghor.go.th) 

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) 
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