
เนือ้หา 

 
 การศึกษาธรรมชาติของพชืและสัตว์  ช่วยให้เรารู้จักประโยชน์  และระมัดระวงัหรืออันตรายทีอ่าจ

ได้รับจากพชืหรือสัตว์ชนิดต่าง ๆ 

1.  พชื 
 พืชท่ีเราพบเห็นมีมากมายหลายชนิด  เราสามารถน าส่วนต่าง ๆ ของพืชมาใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งล าตน้  
ก่ิง  ใบ  ราก  ผล 
 พืชแบ่งตามลกัษณะการด ารงชีวติออกเป็น 3 ประเภท  คือ 
 1.  พชืยนืต้น  หมายถึง  พืชท่ีมีล าตน้ใหญ่  เป็นไมเ้น้ือแขง็  มีอายยุนื  เช่น  ตน้สัก  ประดู่ยางพารา  
มะม่วง  มะขาม  ขนุน  ชมพู ่
 2.  พชืล้มลุก  หมายถึง  พืชท่ีมีล าตน้ไม่มีรากแกว้  มีอายสุั้น  เป็นพืชท่ีเจริญเติบโตและแพร่พนัธ์ได้
เร็ว  เช่น  ถัว่  พริก  มะเขือเทศ  ขา้วโพด  ผกับุง้  ตน้หอม  ขิง  ตะไคร้ 
 3.  พชืน า้      หมายถึง     พืชท่ีเจริญเติบโต    บางชนิดลอยอยูบ่นผวิน ้า    เช่น    ผกัตบชวา  จอก  
แหน  ผกับุง้  ผกักะเฉด 
 ปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีวติของพชื 

1. น ้า  ช่วยล าเลียงอาหารไปสู่ส่วนต่าง  ๆ ของล าตน้ 
2. อากาศ  พืชตอ้งการก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์พื่อหายใจและสร้างอาหาร 
3. แสงแดด  พืชตอ้งการแสงแดดเพื่อใชใ้นการปรุงอาหาร 
4. ปุ๋ย  ช่วยเสริมสร้างความเจริญเติบโต 
ประโยชน์ของพชื 

 1.  ใชเ้ป็นอาหาร  เช่น  ขา้ว  ขา้วโพด  ผกับุง้  ผกักะเฉด  มะเขือเทศ  คะนา้  กะหล ่าปลี  เผอืก  มนั  
ฟักทอง  ถัว่ฝักยาว 
 2.  ใชท้  าเคร่ืองนุ่งห่ม  เช่น  ฝ้าย  ลินิน 
 3.  ใชท้  ายารักษาโรค  เช่น  ขิง  ข่า  ตะไคร้  กระเทียม  พริกไทย  บอระเพด็  ตน้เหงือกปลาหมอ 
 4.  ใชท้  าท่ีอยูอ่าศยัและส่ิงของเคร่ืองใช ้ เช่น  ไมส้ัก  ไมย้างพารา  ไมไ้ผ ่ หวาย  จาก 
 5.  ช่วยท าใหส่ิ้งแวดลอ้มดีข้ึน  เช่น  ท าให้อากาศบริสุทธ์ิ  ใหค้วามร่มเยน็  ชุ่มช้ืน  ใหค้วามสวยงาม  
และช่วยใหฝ้นตกตามฤดูกาล 
 
 โทษของพชื 



1. พืชบางชนิดเป็นพิษ  หากรับประทานเขา้ไปอาจเป็นอนัตรายหรือตายได ้ เช่น  เห็ด  บางชนิด 
2. พืชบางชนิดท าลายระบบประสาทอาจท าใหส้ติฟ่ันเฟือนหรือหมดความรู้สึกได ้ เช่น ตน้ล าโพง 
3. พืชบางชนิดท าใหผ้วิหนงัอกัเสบหรือพุพอง  เช่น  ยางมะม่วงหิมพานต ์ ยางรัก 
4. พืชบางชนิดท าใหเ้กิดอาการคนัผวิหนงั  เช่น  ตน้บอน  ดอกหมามุ่ย  ตน้ต าแย 

2.  สัตว์ 
                      สัตวเ์ป็นส่ิงมีชีวติเช่นเดียวกบัพืช  แต่แตกต่างกนัท่ีสัตวมี์ความรู้สึกและสามารถเคล่ือนไหวไดเ้อง 
 สัตวแ์บ่งตามลกัษณะการด ารงชีวติออกเป็น  3  ประเภท  คือ 
 1.  สัตว์บก  หมายถึง  สัตวท่ี์อาศยัอยูบ่นบกรวมทั้งสัตวปี์กต่าง ๆ เช่น  สุนขั  แมว  หมู  ชา้ง  มา้  ววั  
ควาย  เสือ  นก  เป็ด  ไก่ 
 2.  สัตว์น า้  หมายถึง  สัตวท่ี์อาศยัอยูใ่นน ้า  ไม่สามารถมีชีวติอยูบ่นบกไดเ้ป็นเวลานาน ๆ เช่น  กุง้  
หอย  ปู  ปลา  ปลาหมึก  แมงกะพรุน 
 3.  สัตว์คร่ึงบกคร่ึงน า้  หมายถึง  สัตวท่ี์อยูไ่ดท้ ั้งบนบกและในน ้า  เช่น  เต่า  กบ  เขียด  อ่ึงอ่าง  
คางคก  ปาด  จระเข ้
 ประโยชน์ของสัตว์ 

1. ใชเ้ป็นอาหาร  เช่น  หมู  เป็ด  ไก่  กุง้  ปลา 
2. ใชง้าน  เช่น  ชา้งใชล้ากซุง  ควายใชไ้ถนา  ววัใชล้ากเกวยีน  มา้ใชข่ี้  สุนขัใชเ้ฝ้าบา้น 
3. ใหค้วามเพลิดเพลินและสวยงาม  เช่น  แมง  สุนขั  นก  ปลา  กระต่าย 
4. ใชจ้  าหน่ายเป็นสินคา้  เช่น  กระเป๋าหนงัจระเข ้
5. ใชท้  าเคร่ืองประดบั  เช่น  หอยมุก 
6. ใชป้ระโยชน์ดา้นอ่ืน ๆ เช่น  ช่วยรักษาความสมดุลของธรรมชาติ  ช่วยแพร่พนัธ์ุพืช  มูลสัตวใ์ช้

ท าปุ๋ย 

โทษของสัตว ์
1. สัตวบ์างชนิดมีพิษ  เช่น  งู  ตะขาบ  แมงป่อง  แมงมุม  ผึ้ง  ต่อ  แมงกะพรุนไฟ 
2. สัตวบ์างชนิดดุร้าย  เช่น  ววักระทิง  เสือ  สิงโต 
3. สัตวบ์างชนิดเป็นพาหะน าโรคมาสู่คน  เช่น  แมลงวนั  ยงุ  หนู 
4. สัตวบ์างชนิดท าลายทรัพยสิ์นส่ิงของเสียหาย  เช่น  แมลงสาบ  มอด  ปลวก 

 


