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คําแนะนําการใชเอกสารสรุปเนื้อหาทีต่ องรู
เอกสารสรุปเนื้อหาที่ตองรูรายวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เล มนี้
เป น การสรุ ป เนื้ อ หาจากหนั ง สื อ เรี ย นสาระความรู พื้ น ฐานรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) เพื่ อใหนักศึกษา กศน. ทํา ความเขา ใจและเรียนรู
ในสาระสําคัญ ของเนื้อหารายวิชาสําคัญ ๆ ไดสะดวกและสามารถเขาถึงแกนของเนื้อหาไดดีขึ้น
ในการศึกษาหนังสือสรุปเนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(พว31001) เลมนี้ ผูเรียนควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากหนังสือเรียน
สาระความรูพื้นฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (พว31001) หลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ใหเขาใจกอน
2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของหนังสือสรุปเนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (พว31001) ใหเขาใจอยางชัดเจน ทีละบท จนครบ 14 บท
3. หากต องการศึกษารายละเอียดเนื้ อหารายวิชาวิ ทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (พว31001) เพิ่มเติม นักศึกษา กศน. สามารถศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากตํารา
หนังสือเรียนที่มีอยูตามหองสมุด รานหนังสือเรียน คลิปวิดีโอหรือจากครูผูสอน
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บทที่ 1
ทักษะทางวิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สาระสําคัญ
วิทยาศาสตร เป นเรื่องของการเรี ยนรูเ กี่ยวกับ ธรรมชาติ โดยมนุ ษย ใช ทัก ษะตา ง ๆ
สํารวจและตรวจสอบ ทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณทางธรรมชาติ และนําผลที่ไดมาจัดใหเปน
ระบบ และตั้งขึ้นเปนทฤษฎี ซึ่งทักษะทางวิทยาศาสตร ประกอบดวยกัน 13 ทักษะในการ
ดําเนินการหาคําตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งนอกจากจะตองใชทักษะทางวิทยาศาสตรแลว ในการหา
คําตอบจะตองมีการกําหนดลําดับขั้นตอนอยางเปนระบบตั้งแตตนจนจบเรียกลําดับขั้นตอน
ในการหาคําตอบเหลานี้วา กระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เรื่องที่ 1 อธิบายธรรมชาติของวิทยาศาสตรและทักษะทางวิทยาศาสตร
เรื่องที่ 2 อธิบายขั้นตอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เรื่องที่ 3 อธิบายและบอกวิธีการใชวัสดุและอุปกรณทางวิทยาศาสตร
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและทักษะทางวิทยาศาสตร
เรื่องที่ 2 กระบวนการทางวิทยาศาสตร
เรื่องที่ 3 วัสดุ และ อุปกรณทางวิทยาศาสตร
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บทที่ 1
ทักษะทางวิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตรมคี วามสําคัญอยางไร
วิทยาศาสตรเปนเรื่องของการเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติ โดยมนุษยใชกระบวนการ
สังเกต สํารวจตรวจสอบ ทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณทางธรรมชาติและนําผลมาจัดเปนระบบ
หลักการแนวคิดและทฤษฎี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ประกอบดวยทักษะในเรื่องใดบาง
1. ทักษะการสังเกต หมายถึง การใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการสังเกต
2. ทักษะการวัด หมายถึง การเลือกใชเครื่องมือวัดปริมาณของสิ่งของออกมาเปน
ตัวเลขที่แนนอนไดอยางเหมาะสมและถูกตอง
3. ทักษะการจําแนกประเภทหรือทักษะการจัดประเภทสิ่งของ หมายถึง การแบงพวก
หรือการเรียงลําดับวัตถุ
4. ทักษะการใชความสั มพั นธระหวา งสเปสกับเวลา หมายถึง การหาความสัมพั นธ
ระหวางมิติตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสถานที่ รูปทรง ทิศทาง ระยะทาง พื้นที่ เวลา ฯลฯ
5. ทักษะการคํานวณและการใชจํานวน หมายถึง การนําเอาจํานวนที่ไดจากการวัด
การสังเกต และการทดลอง มาจัดกระทําใหเกิดคาใหม เชน การบวก ลบ คูณ หาร และนําคา
ที่ไดจากการคํานวณไปใชประโยชนในการแปลความหมาย และลงขอสรุป
6. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล หมายถึง การนําเอาขอมูลซึ่งไดมา
จากการสังเกต การทดลอง มาจัดทําในรูปแบบใหม เชน จัดทําเปนกราฟ ตาราง แผนภูมิ ฯลฯ
7. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล หมายถึง การเพิ่มเติมความคิดเห็นใหกับขอมูล
ที่มีอยู อยางมีเหตุผล โดยใชประสบการณเดิมมาชวย ซึ่งขอมูลอาจไดจากการสังเกต การวัด
การทดลอง ซึ่งการลงความเห็นจากขอมูลเดียวกัน อาจลงความเห็นไดหลายอยาง

3

8. ทักษะการพยากรณ หมายถึง การคาดคะเนหาคําตอบลวงหนากอนการทดลอง
โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการสังเกต การวัด โดยศึกษาความสั มพันธระหวางตัวแปรที่ไดศึกษา
มาแลว หรือจากประสบการณที่เกิดขึ้น
9. ทักษะการตั้งสมมติฐาน หมายถึง การคิดหาคา คําตอบล วงหนากอนการทดลอง
โดยอาศัยการสังเกต ความรู ประสบการณเดิมเปนพื้นฐาน
10. ทักษะการควบคุมตัวแปร หมายถึง การควบคุมสิ่งอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวแปร
อิสระที่จะทําใหผลการทดลองคลาดเคลื่อน ซึ่งตัวแปรแบงเปน 3 ประเภท คือ ตัวแปรอิสระ
หรือตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ตองควบคุม
11. ทักษะการตีความหมายและลงขอสรุป ขอมูลทางวิทยาศาสตรสวนใหญจะอยูใน
รูปตาราง รูปภาพ กราฟ ฯลฯ ซึ่งการนําขอมูลไปใชตองตีความใหสะดวกที่จะสื่อความหมายได
ถูกตอง และเขาใจตรงกัน
12. ทักษะการกํา หนดนิยามเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การกํา หนดความหมายและ
ขอบเขตของคําตาง ๆ ที่มีอยูในสมมติฐานที่จะทดลองใหมีความรัดกุม เปนที่เขาใจตรงกัน
13. ทักษะการทดลอง หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการโดยใชทักษะตาง ๆ เชน
การสังเกต การวัด ฯลฯ มาใชรวมกันเพื่อหาคําตอบ ซึ่งประกอบดวยกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ
การออกแบบการทดลอง การปฏิบัติการทดลอง และการบันทึกผลการทดลอง

กระบวนการทางวิทยาศาสตร มีลําดับขัน้ ตอนอยางไรบาง
กระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนแนวทางการดําเนินการโดยใชทักษะวิทยาศาสตร
ไปใชในการจัดการ มีลําดับขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดปญหา เปนการกํา หนดเรื่องที่จ ะศึกษา หรือการแกปญหา
ซึ่งเปนปญหาที่ไดมาจากการสังเกตสิ่งที่พบเห็น เชน ทําไมตนไมที่ปลูกไวใบเหี่ยวเฉา
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ขั้นตอนที่ 2 การตั้งสมมติฐาน เปนการคาดคะเนคําตอบของปญหาอยางมีเหตุผล
โดยใชขอมูลจากการสั งเกต การพบผูรูในเรื่องนั้น ๆ โดยมีการกํา หนดตัวแปรที่เกี่ยวของกับ
การทดลอง ไดแก ตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม
สมมติ วา การทดลองตอ ไปนี้ ตองการจะทดสอบสมมติฐ านที่วา “เมื่อพื ชไดรั บแสง
มากขึ้น พืชจะเจริญเติบโตสูงขึ้น” ถาจะทําการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานดังกลาว กําหนด
ตัวแปร ดังนี้
ตัวแปรตน คือ ปริมาณแสง
ตัวแปรตาม คือ การเจริญเติบโตของพืช
ตัวแปรควบคุม คือ
1. ชนิดพืช ตองเปนพืชชนิดเดียวกัน
2. ขนาดของพืชที่นํามาทดลองตองมีขนาดเทากัน
3. ใชดินชนิดเดียวกันและปริมาณเทากันปลูก
4. รดน้ําในเวลาเดียวกันและปริมาณเทาๆกัน
5. วางกระถางตนพืชในบริเวณเดียวกัน
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองและรวบรวมขอมูล เปนการปฏิบัติการทดลอง คนหาความ
จริงใหสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวในขั้นตอนการตั้งสมมติฐาน (ขั้นตอนที่ 2) และรวบรวม
ขอมูลจากการทดลองอยางเปนระบบ
ขั้น ตอนที่ 4 การวิ เ คราะหข อ มูล เป นการนํ า ขอ มู ล ที่ ร วบรวมได จ ากขั้น ตอน
การทดลองและรวบรวมขอมูล (ขั้นตอนที่ 3) มาวิเคราะหหาความสัมพันธของขอเท็จจริงตาง ๆ
เพื่อนํามาอธิบายและตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตั้งไวในขั้นตอนการตั้งสมมติฐาน (ขั้นตอนที่ 2)
ขั้นตอนที่ 5 การสรุปผล เปนการสรุปผลการศึกษา การทดลอง โดยอาศัยขอมูลและ
การวิเคราะหขอมูลจากขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล (ขั้นตอนที่ 4) เปนหลักในการสรุปผลการ
ทดลอง
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คุณลักษณะของบุคคลที่มีเจตคติวิทยาศาสตร ควรเปนอยางไร
ลักษณะของเจตคติทางวิทยาศาสตร แบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ
1. เจตคติ ที่ เ กิ ด จากการใช ค วามรู คื อ กฎเกณฑ ทฤษฎี และหลั ก การต า ง ๆ
ทางวิ ท ยาศาสตร แ ละการอธิ บ ายปรากฏการณ ธ รรมชาติ ใ นเชิ ง วิ ท ยาศาสตร โดยถื อ ผล
ที่เกิดจากการสังเกต ทดลอง ตามที่เกิดจริง โดยอาศัยขอมูลองคประกอบที่เหมาะสม
2. เจตคติที่เกิดจากความรูสึก คือกิจกรรมทางวิทยาศาสตรที่มุงกอใหเกิดความคิด
ใหมๆ เพื่ ออธิบายปรากฏการณ ธรรมชาติ คุณคาสํ า คัญจึ งอยูที่การสรา งทฤษฎีและการเปน
นักวิทยาศาสตร หรือการทํางานที่ตองใชความรูทางวิทยาศาสตร เปนสิ่งที่นาสนใจและมีคุณคา
คุณลักษณะของบุคคลที่มีเจตคติวิทยาศาสตร 6 ลักษณะ
1. เปนคนที่มีเหตุผล คนหาสาเหตุของปญหาหรือเหตุการณและหาความสัมพันธ
ของสาเหตุกับผลที่เกิดขึ้น
2. เปนคนที่มคี วามอยากรูอ ยากเห็น มีความพยายามที่จะเสาะแสวงหาความรู
ในสถานการณใหม ๆ และตองเปนบุคคลที่ชอบซักถาม คนหาความรูโดยวิธีการตาง ๆ อยูเสมอ
3. เปนบุคคลที่มีใจกวาง บุคคลที่กลายอมรับการวิพากษวิจารณจากบุคคลอื่นเปน
บุคคลที่เต็มใจที่จะเผยแพรความรูและความคิดใหแกบุคคลอื่น
4. เปนบุคคลที่มีความซื่อสัตย และมีใจเปนกลาง สังเกตและบันทึกผลตาง ๆ อยาง
ตรงไปตรงมา ไมลําเอียง หรือมีอคติ
5. มีความเพียรพยายาม ไมทอถอยเมื่อผลการทดลองลมเหลว หรือมีอุปสรรค
6. มีความละเอียดรอบคอบ ไมยอมรับสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกวาจะมีการพิสจู นที่เชื่อถือได
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กระบวนการทางความคิดทางวิทยาศาสตรในการแกปญ
 หาในชีวิตประจําวัน
1. ความเคยชิ น เช น คนสายตาสั้ น ใส แ ว น แล ว เห็ น ชั ด นั้ น เกิ ด จากความรู
ทางวิ ทยาศาสตร ที่ ใชเ ลนส นูนมารวมแสง เพื่ อให แสงมาตัด กันบนเรตินา พอดี ภาพที่เห็ น
ก็จะชัดเจน
2. ความไม ทั น สั ง เกต เช น ถ า ต อ งการแก ไ ขป ญ หากลิ่ น ปากหลั ง ตื่ น นอน,
จะใชวิธีแปรงฟ น, อมน้ํา ยาบวนปาก, ใชไหมขัดฟ น ฯลฯ ทั้งหมดล วนไดมาจากวิธีการทาง
วิทยาศาสตร เชน แปรงสีฟน ทําไมจึงมีรูปราง-จํานวนขนแปรง-ขนาดขนแปรง ทั้งหมดตองผาน
การศึกษา-คนควา เก็บขอมูล ตั้งสมมุติฐ าน ทดลอง บันทึก ฯลฯ ,ยาสี ฟ น น้ํา ยาบวนปาก,
ไหมขัดฟน ลวนไดมาจากวิธีการทางวิทยาศาสตรทั้งสิ้น
3. ความไมรู เชน “การที่ทานเคยตัดสินใจเลื อกทานอาหารที่มีประโยชนดีกวาทาน
อาหารขยะ” นั่นก็แสดงวาทานไดใชกระบวนการทางความคิดเชิงวิทยาศาสตรไปแลว โดยที่
ทานไมรูตัว เพราะทานไดคิดถึงคุณคาทางโภชนาการซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิทยาศาสตร ถาทาน
ตัดสินใจเพราะเรื่องราคา แสดงวาทานบวก-ลบ เลขเปน หมายถึงทานไดใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรแลว
4. และอื่นๆอีกมากมาย เชน น้ําไมไหล - เปดปมน้ํา, เก็บอาหาร - ใสตูเย็น, อากาศ
รอน - เปดแอร+พัดลม,อยากใหตนไมงาม - ใสปุย, อยากกันแดด- กางรม+ทาครีม, อยากหาย
เหนื่อย- ดื่มน้ํา อัดลม ฯลฯ ทุกๆนวัตกรรม ทั้งเครื่องยนตกลไก, เครื่องใชไฟฟา ,การถนอม
อาหาร ฯลฯ เปนวิทยาศาสตรทั้งหมด
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เทคโนโลยี คืออะไร
เทคโนโลยี หมายถึง ความรู วิชาการรวมกับความรูวิธีการและความชํานาญที่สามารถ
นําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุด สนองความตองการของมนุษยเปนสิ่งที่มนุษยพั ฒนาขึ้น
เพื่อชวยในการทํางานหรือแกปญหาตาง ๆ เชน อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ ฯลฯ
เทคโนโลยีสามารถนําไปใชดานใดไดบาง
เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ ที่มีสวนเกี่ยวของในหลายดาน เชน
1. เทคโนโลยีกับการพัฒนาอุตสาหกรรม เปนการนําเทคโนโลยีมาใชในการผลิต ทําให
ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น ประหยั ด แรงงาน ลดต น ทุ น รั ก ษาสภาพแวดล อ ม เช น
คอมพิวเตอร พลาสติก แกว เปนตน
2. เทคโนโลยีกับการพัฒนาดานการเกษตร เปนการใชเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิ ต
ปรับปรุงพันธุ ในการนําเทคโนโลยีมาใชในการพั ฒนาจะตองศึกษาปจ จัยแวดล อมหลายดา น
เชน ทรัพยากรสิ่งแวดลอม
เทคโนโลยีที่ใชในชีวิตประจําวัน
ในปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจําวันของมนุษยมีมากมาย เชน การสง
จดหมายผ า นทางอิ น เทอร เ น็ ต การอ า นหนั ง สื อ ผ า นอิ น เทอร เ น็ ต ซึ่ ง เป น เทคโนโลยี
ที่มีกาวหนาอยางรวดเร็ว เปนการประหยัดเวลาในการคนหาความรูตาง ๆ ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
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เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมคืออะไร
เทคโนโลยีที่เหมาะสม หมายความถึง เหมาะสมตอสภาพเศรษฐกิจ สั งคม และ
ความตองการของประเทศ เทคโนโลยีบางเรื่องเหมาะสมกับบางประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะ
ของแตละประเทศ เชน ความจําเปนที่นําเทคโนโลยีมาใชในประเทศไทย ประชาชนสวนใหญ
เปนเกษตรกร ดังนั้นการนํา เทคโนโลยีมาใชจึ งเปนเรื่องจํา เปน เชน การขายเมล็ ดโกโกให
ตางประเทศแลวนําไปผลิตเปนช็อคโกแลต ซึ่งถาตั้งโรงงานในประเทศไทยตองใชเทคโนโลยี
เขามามีบทบาทในการพัฒนาการแปรรูป เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ไดแก
1. การตัดตอยีน (genetic engineering) เทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม (recombinant
DNA) และเทคโนโลยีโมเลกุลเครื่องหมาย (molecular markers)
2. การเพาะเลี้ยงเซลล และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (cell and tissue culturing) พืช
และสัตว
3. การใชประโยชนจุลินทรียบางชนิดหรือใชประโยชนจากเอนไซมของจุลินทรีย
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรคืออะไร เปนการใชเทคโนโลยีการพัฒนาการเกษตร
ดานพืช และสัตว ดวยเทคโนโลยีชีวภาพ ไดแก
1. การปรับปรุงพันธุพืชและการผลิตพืชพันธุใหม เชน พืชไร พืชผัก ไมดอก
2. การผลิตพืชพันธุดีใหไดปริมาณมาก ๆ ในระยะเวลาอันสั้น
3. การผสมพันธุสัตวและการปรับปรุงพันธุสัตว
4. การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และจุลินทรียที่ชวยรักษาสภาพแวดลอม
5. การปรับปรุงกระบวนการการผลิตอาหารใหมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยตอ
ผูบริโภค
6. การริเริ่มคนควาหาทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชน และการสรางทรัพยากรใหม
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เทคโนโลยีและสังคมมีความสัมพันธกันอยางไร
เทคโนโลยีมีความสั มพั นธกับการดํา รงชี วิตของมนุ ษยมาเปน เวลานาน ตั้งแตยุ ค
ประวัติศาสตร เทคโนโลยีเปนสิ่งที่มนุษยนําความรูจากธรรมชาติวิทยามาคิดคน และดัดแปลง
เพื่อแกปญหาพื้นฐานในการกอสราง การชลประทาน การนําเครื่องมือเครื่องใช ฯลฯ ในปจจุบัน
ปจจัยการเพิ่มจํานวนของประชากร ขอจํากัดดานทรัพยากรธรรมชาติ เปนปจจัยสําคัญในการ
นําและการพัฒนาเทคโนโลยีมาใชมากขึ้น เทคโนโลยีกอใหเกิดผลกระทบตอสังคมและในพื้นที่ที่
มีเทคโนโลยีเขา ไปเกี่ยวของในหลายรูปแบบ เทคโนโลยีชวยใหสั งคมหลาย ๆ แหง เกิดการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจมากขึ้น
ผลกระทบดานเทคโนโลยีดานตาง ๆ
1.1 ดานเศรษฐกิจ
- มนุ ษ ย ส ามารถจั บ จ า ยมากขึ้ น เพราะมี บั ต รเครดิ ต ทํ า ให ไ ม ต อ งพกเงิ น สด
หากตองการซื้ออะไรที่ไมไดเตรียมการไวลวงหนาก็ส ามารถซื้อไดทันที เพี ยงแตมีบัตรเครดิต
เทานั้นทําใหอัตราการเปนหนี้สูงขึ้น
- การแขงขันกันทางธุรกิจสู งมากขึ้นเพราะตา งก็มุงหวังผลกํา ไรซึ่งก็เกิด ผลดีคือ
อัตราการขยายตัวทางธุรกิจสูงขึ้นแตผลกระทบก็เกิดตามมา คือ บางครั้งก็มุงแตแขงขันกัน
จนลืมความมีมนุษยธรรมหรือความมีน้ําใจ
1.2 ดานการศึกษา
จากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เรียกวา CAI นั้นทํา
ใหเกิดปญหาที่เห็นไดชัดเจน เชน
- ครูกับนักเรียนจะขาดความสั มพันธและความใกล ชิดกันเพราะนักเรียนสามารถ
ที่จะเรียนไดจากโปรแกรมสําเร็จรูปทําใหความสําคัญของผูเรียนและครูลดนอยลง
- นั ก เรี ย นที่ มี ฐ านะยากจนไม ส ามารถที่ จ ะใช สื่ อ ประเภทนี้ ไ ด ทํ า ให เ กิ ด
ขอไดเปรียบเสียเปรียบกันระหวางผูเรียนที่มีฐานะดีและผูเรียนที่มีฐานะยากจนทําใหเห็นวาผูที่
มีฐานะทางเศรษฐกิจดี ก็ยอมที่จะมีโอกาสทางการศึกษาและทางสังคมดีกวา
1.3 ดานกฎหมาย ศีลธรรม จริยธรรม
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การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศมี อิ ท ธิ พ ลต อ การดํ า รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย การรั บ
วัฒนธรรมที่แฝงเขา มากับแหล งขา วสารขอมูล ในรูปแบบตาง ๆ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย โดยเฉพาะบนเครื อ ข า ยสารสนเทศซึ่ ง เป น เครื อ ข า ยที่ เ ชื่ อ มโยง
กับทุกมุมโลก การเปดรับขาวสารที่มาจากแหลงขอมูล ดังกลา วจึงขึ้นอยูกับการตัดสิ นใจและ
ทัศ นคติส วนบุค คล การรั บข อมู ล ข า วสารที่ ไ มเ หมาะสมส ง ผลกระทบตอ การเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมโดยเฉพาะพฤติกรรมที่ไมพึ งประสงค และมีแนวโนมทําใหเกิดอาชญากรรมปญหา
ทางศีลธรรมและจริยธรรม
การเลือกใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม มีความสัมพันธกบั การดํารงชีวิตของมนุษยอยางไร
เทคโนโลยีมีความสัมพันธกับการดํารงชีวิตของมนุษยเปนเวลานาน เปนสิ่งที่มนุษยใช
แกปญหาพื้นฐานในการดํา รงชีวิต เชน การเพาะปลู ก ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค
ในระยะแรกเทคโนโลยีที่นํา มาใชเปนเทคโนโลยีพื้ นฐานที่ไมส ลั บซับซอนเหมือนในปจ จุ บัน
การเพิ่มของประชากรและขอจํากัดดานทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาความสัมพันธกับ
ตางประเทศเปนปจจัยสําคัญในการนํา และพัฒนาเทคโนโลยีมาใชมากขึ้น ดังนั้นการเลือกใช
เทคโนโลยีจึงขึ้นอยูกับความตองการและความเหมาะสมในชุมชน ไมควรเลือกใชเทคโนโลยีที่มี
แตความทันสมัย หรือเปนของใหมแตเพียงอยางเดียว เชน ในชุมชนมีการเลี้ยงกระบือหรือโค
ในทุก ครั วเรือ น ก็ ไม จํ า เป นต อ งใชร ถไถนาที่ ต องใช พ ลั งงานเชื้อ เพลิ ง จะทํ า ให ส ามารถใช
ประโยชนจากสิ่งที่มีใหคุมคามากที่สุด และเปนการลดภาระคาใชจายอีกดวย

อุปกรณทางวิทยาศาสตรคืออะไร
อุปกรณ ทางวิทยาศาสตร คือ เครื่องมือที่ใชทั้งภายในและภายนอกหองปฏิบัติการ
เพื่อใชทดลองและหาคําตอบตาง ๆ ทางวิทยาศาสตร
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เครื่องมือทางวิทยาศาสตรมีกปี่ ระเภทอะไรบาง
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร มี 3 ประเภท คือ
1.ประเภททั่ว ไป เชน บีก เกอร หลอดทดสอบ ปเ ปตต บิ ว เรตต แทง แกว คนสาร
กลองจุลทรรศน ตะเกียงแอลกอฮอล เปนตน
2. ประเภทเครื่องมือชาง เปนอุปกรณที่ใชไดทั้งภายในหองปฏิบัติการ และภายนอก
หองปฏิบัติการ เชน แปรง คีม เครื่องชั่ง เปนตน
3. ประเภทสิ้ นเปลื องและสารเคมี เปนอุปกรณ ทางวิทยาศาสตรที่ใชแล วหมดไป
ไมสามารถนํากลับมาใชไดอีก เชน กระดาษลิตมัส กระดาษกรอง สารเคมี เปนตน

อุปกรณทางวิทยาศาสตรใชงานอยางไรบาง
1. การใชงานอุปกรณวิทยาศาสตร ประเภททั่วไป
1. บีกเกอร (BEAKER) เปนอุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชเพื่อใหผูใชสามารถทราบ
ปริมาตรของเหลวที่บรรจุอยูไดอยา งคราว ๆการเลือกขนาดของบีกเกอรเพื่อใสของเหลวนั้น
ขึ้นอยูกับปริมาณของเหลวที่จะใส โดยปกติใหระดับของเหลวอยูต่ํากวาปากบีกเกอร ประมาณ
1 - 1 ½ นิ้ว
2. หลอดทดสอบ (TEST TUBE) เปนอุปกรณที่ใชใสสารในการทดลอง มีทั้งชนิด
ธรรมดาใช ใ ส ส ารเพื่ อ ทดลองปฏิ กิ ริ ย าเคมี ร ะหว า งสารที่ เ ป น สารละลาย ที่ มี ป ริ ม าตร
นอย ๆ และชนิดทนไฟ ใชสําหรับใสสาร เพื่อเผาดวยเปลวไฟ
3. ปเปตต (PIPETTE) เปนอุปกรณที่ใชในการวัดปริมาตรของเหลวที่มีจํานวนนอยได
อยางใกลเคียงความจริง มีความถูกตองสูง มี 2 ชนิดดวยกัน คือ measuring pipette จะไมมี
แกวปองตรงกลาง และ แบบ volumetric pipette จะมีแกวปองบริเวณตรงกลางและมีความ
ถูกตองมากกวา measuring pipette และตองใชรวมกับลูกยาง (rubber bulb) เพื่ อดูด
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สารละลายเขา ไปในปเปตต ใหมากกวา ขีดบอกปริมาตร จากนั้นนํา ลูกยางออก แล วใชนิ้วชี้
ปดที่ปลายปเปตต จากนั้นคอยๆ ปลอยสารละลายออกมาจนถึงขีดบอกปริมาตร และคอยถาย
สารละลายในปเปตตลงในภาชนะที่ตองการ
4. บิวเรตต (BURETTE) เปนอุปกรณวัดปริมาตรทีม่ ีขีดบอกปริมาตรตาง ๆ และมี
ก็อ กสํ า หรั บ เป ด – ป ด เพื่ อ บั งคั บ การไหลของของเหลว บิว เรตตเ ป น อุ ปกรณ ที่ ใช ใ นการ
วิเคราะห มีขนาดตั้งแต 10 มิลลิลิตร จนถึง 100 มิลลิลิตร บิวเรตตสามารถวัดปริมาตรไดอยาง
ใกลเคียงความจริงมากที่สุด
5. เครื่องชั่ง (BALANCE) มี 2 แบบ
แบบ triple – beam balance เปนเครือ่ งมือชางที่มีราคาถูกและใชงายโดยตั้ง
เครื่องชั่งใหอยูในแนวระนาบ แลวปรับใหแขนของเครื่องชั่งอยูในแนวระนาบโดยหมุนสกรูให
เข็มชี้ตรงขีด 0
แบบ equal – arm balance เปนเครือ่ งชั่ง ที่มีแขน 2 ขางยาวเทากันเมือ่
วัดระยะจากจุดหมุนซึ่งเปนสันมีดขณะที่แขนของเครื่องชั่งอยูในสมดุล เมื่อตองการหาน้ําหนัก
ของสารหรือวัตถุ ใหวางสารนั้นบนจานดานหนึ่งของเครื่องชั่ง ตอนนี้แขนของเครื่องชั่งจะไมอยู
ในภาวะที่สมดุลจึงตองใสตุมน้ําหนักเพื่อปรับใหแขนเครื่องชั่งอยูในสมดุล
2. การใชงานอุปกรณวิทยาศาสตรประเภทเครื่องมือชาง
เวอรเนีย(VERNIER)
เปนเครือ่ งมือที่ใชวัดความยาวของวัตถุทั้งภายในและภายนอกของชิ้นงาน
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คีม (TONG)
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รูปภาพจาก https://sites.google.com
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3.การใชงานอุปกรณวิทยาศาสตรประเภทสิ้นเปลืองและสารเคมี
กระดาษกรอง (FILTER PAPER) เปนกระดาษที่กรองสารที่อนุภาคใหญ
ออกจากของเหลว ซึ่งมีขนาดของอนุภาคที่เล็กกวา
กระดาษลิ ตมัส (LITMUS) เปนกระดาษที่ใชทดสอบสมบัติความเปนกรด – เบสของ
ของเหลว
สารเคมี หมายถึงอะไร
สารเคมี หมายถึง สารทีป่ ระกอบดวยธาตุเดียวกันหรือสารประกอบจากธาตุ
ตาง ๆ รวมกันดวยพันธะเคมี ซึ่งในหองปฏิบัติการจะมีสารเคมีมากมาย อุบัติเหตุจากสารเคมี
ตองรีบกําจัดสารเคมีปนเปอน ดังนี้
(1) สารที่เปนของแข็ง ควรใชแปรงกวาดสารมารวมกัน ตักสารใสในกระดาษ
แข็งแลวนําไปทําลาย
(2) สารละลายกรด ควรใชน้ําลางบริเวณที่มีสารละลายกรดหกเพื่อทําใหกรด
เจือจางลง และใชสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนตเจือจางลางเพื่อทําลายสภาพกรด
แลวลางดวยน้ําอีกครั้ง
(3) สารละลายเบส ควรใชน้ําลางบริเวณที่มีสารละลายเบสหกและซับน้ําใหแหง
เนื่องจากสารละลายเบสที่หกบนพื้นจะทําใหพื้น บริเวณนั้นลื่น ตองทําความสะอาดลักษณะ
ดังกลาวหลายๆ ครั้ง และถายังไมหายลื่นอาจตองใชทรายโรยแลวเก็บกวาดทรายออกไป
(4) สารที่เปนน้ํามัน ควรใชผงซักฟอกลางสารที่เปนน้ํามันและไขมันจนหมด
คราบน้ํามันและพื้นไมลื่นหรือทําความสะอาดโดยใชทรายโรยเพื่อซับน้ํามันใหหมดไป
(5) สารที่ระเหยงาย ควรใชผาเช็ดบริเวณที่สารหยดหลายครั้งจนแหง และ
ในขณะเช็ดถูจะตองมีการปองกันไมใหสัมผัสผิว หนังหรือสูดไอของสารเขารางกาย
(6) สารปรอท กวาดสารปรอทกองรวมกันแลวใชเครื่องดูดเก็บรวบรวมไวใน
กรณีที่พื้นที่สารปรอทหกมีรอยแตกหรือรอยรา วจะมีสารปรอทแทรกเขาไปอยูขางในตองปด
รอยแตกหรือรอยราวนั้นดวยการทาขี้ผึ้งทับรอยดังกลาว เพื่อกันการระเหยของปรอท หรืออาจ
ใชผงกํามะถันโรยบนปรอทเพื่อใหเกิดเปนสารประกอบซัลไฟด แลวเก็บกวาดอีกครั้ง
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การใชวัสดุอุปกรณทางวิทยาศาสตรและสารเคมี ควรมีขอปฏิบัติอยางไร
การใช วั ส ดุ อุ ป กรณ ท างวิ ท ยาศาสตร แ ละสารเคมี ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความเหมาะสม
ความจําเปนในการใชงาน และตองคํานึงถึงความปลอดภัย มีขอปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูดูแลปฏิบัติการอยางเครงครัด ไมปฏิบัติการคนเดียว
และตองมีผูดูแลอยูดวยทุกครั้ง
2. สวมเสื้อกาวน และแวนกันสะเก็ดทุกครั้ง
3. อานฉลากสารเคมีกอนทุกครั้ง และใชเทาที่จําเปน
4. หามชิมสารเคมี หรือสัมผัสดวยมือเปลา
5. อุปกรณที่ใชกับความรอนตองระวังเปนพิเศษ
6. อุปกรณไฟฟา ตองตรวจสอบความพรอมกอนใชงานทุกครั้ง
7. เลือกใชอุปกรณวิทยาศาสตรใหเหมาะสมกับการใชงาน
8. อานคูมือการใชอุปกรณทดลองทุกชนิดกอนใชงาน
9. ดูแลความสะอาดอุปกรณทดลอง โตะปฎิบัติการใหเปนระเบียบเรียบรอย
ตัวอยางการเลือกใชวัสดุอุปกรณทางวิทยาศาสตรและสารเคมีอยางถูกตองและเหมาะสม
1. ถาตองการใชของเหลวหรือสารละลายปริมาณนอย ๆ เชน 5 มิลลิลิตร
ควรเลื อกใชกระบอกตวงขนาดเล็กในการวัดปริมาตรของของเหลว และในการอา นปริมาตร
ใหยกกระบอกตวงตั้งตรง และใหทองน้ําอยูในระดับสายตา แลวอานคาปริมาตร ณ จุดต่ําสุ ด
ของทองน้ํา
2. การคนสารละลายใหเขากัน ควรใชแทงแกว คนสารละลายและตองระวังไมให
แทงแกวกระทบดานขางและกนของภาชนะ
3. การใชกระดาษลิตมัส ตองใชทีละแผน โดยตัดขนาดพอเหมาะกับที่จะใชงาน
มือที่หยิบจะตองสะอาดและแหง ถา จะทดสอบกับของเหลว ตองวางกระดาษลิ ตมัสบนถวย
กระเบื้อง แผนกระจกหรือกระดาษที่สะอาด แลวใชแทงแกวสะอาด จุมของเหลวมาแตะ
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4. การใชอปุ กรณวดั ความยาวและความสูงไดถูกวิธี และอานมาตราสวนได
ถูกตอง ทําไดโดยใหตาอยูตั้งฉากกับขีด บอกความยาวหรือความสูงนั้น
5. เทอรมอมิเตอร การใชวัดอุณหภูมคิ วรเลือกที่มีชวงอุณหภูมิสูงสุด – ต่ําสุด
ใหเหมาะสมกับสิ่งที่จะวัด เพราะถานําไปวัดอุณหภูมิสูงเกินไป จะทําใหหลอดแกวแตก การอาน
อุณหภูมิตองใหสายตาอยูในระดับเดียวกับของเหลวในเทอรมอมิเตอร
6. การใชสารละลายทีเ่ ปนกรด เมื่อทําสารละลายหก ควรรีบทําใหเจือจางดวยน้ํา
กอน แลวโรยโซดาแอช หรือโซเดียมไบคารบอเนต หรือเทสารละลายดาง เพื่อทําใหกรดเปน
กลาง ตอจากนั้น จึงลางดวยน้ําใหสะอาด
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กิจกรรมทายบทที่ 1
เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุด
เรื่องเลาของภรรยาคนหนึ่ง
ชวงหนึ่งสามีของเธอกลับบานดึกทุกวัน และวันหนึ่งเธอพบวามีรอยลิปสติกเปอนอยูที่
เสื้อของเขาในเชาวันตอมาเธอจึงไดตอวาสามีของเธออยางรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องการมีผูหญิงอื่น
ของเขา ใชขอมูลดังกลาวตอบคําถามขอที่ 1 และ 2
1. จากขอความที่ขีดเสนใตเกิดจากทักษะทางวิทยาศาสตรขอใดของภรรยา
ก. ทักษะการจับผิด
ข. ทักษะการสังเกต
ค. ทักษะการตั้งสมมติฐาน
ง. ขอ ข. และ ค. ถูก
2. จากเรื่องเลาทั้งหมดของภรรยา ภรรยาขาดทักษะทางวิทยาศาสตรขอใด
ก. ทักษะการสังเกต
ข. ทักษะการตั้งสมมติฐาน
ค. ทักษะการรวบรวมขอมูล
ง. ขาดทั้ง 3 ทักษะที่กลาวมา
3. ขอใดไมใชทักษะพื้นฐานของทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร
ก. ทักษะการพยากรณ
ข. ทักษะการควบคุมตัวแปร
ค. ทักษะการจัดประเภทสิ่งของ
ง. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล
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4.บุคคลใดตอไปนี้ที่มีลักษณะนิสัยของนักวิทยาศาสตรมากที่สุด
ก. นางสาวสมจิตดูดวงดวยไพยิปซีทุกอาทิตย
ข. นางสมใจชวยผูอื่นบันทึกผลการทดลองอยางเที่ยงตรงทุกครั้ง
ค. นายสมชายทํา Web Page เกี่ยวกับเรื่องซึนามิที่ตนสนใจและศึกษามา
ง. นายสมปองไดเขาศึกษาตอที่คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาดาราศาสตร อันเนื่องมาจาก
ตองการตอบคําถามที่มีมาตั้งแตวัยเด็กเกี่ยวกับการกําเนิด ดวงจันทร
5.ขอใดตอไปนี้ไมจัดเปนเทคโนโลยี
ก. บาน
ข. แรเงิน
ค. ยาพาราเซตตามอล
ง. ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา
6. เทคโนโลยีใดตอไปนี้ไมเหมาะสมสําหรับประเทศไทย
ก. ระบบการจํานําขาว
ข. ฮีตเตอร (เครื่องทําความรอน)
ค. การเพาะเลี้ยงเซลลพืชและสัตว
ง. กระบวนการประกอบอะไหลรถยนต
7. ขอใดกลาวถูกเกี่ยวกับเทคโนโลยี ในชีวิตประจําวัน
ก. การทําขาวแชจัดเปนเทคโนโลยีอยางหนึ่ง
ข. เทคโนโลยีกอใหเกิดประโยชนตอมนุษยในทุกดาน
ค. การสํารวจอวกาศจัดเปนเทคโนโลยีที่ใชในชีวิตประจําวัน
ง. สินคาการเกษตรของประเทศไทยสวนใหญสงขายในรูปสินคาแปรรูป
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8. “กลาเลี้ยงสุนัข 2 ตัว ตัวหนึ่ง กินอาหารเม็ดกับนม อีกตัวหนึ่งกินอาหารเม็ดเพียงอยาง
เดียว 1 เดือนตอมาปรากฎวาสุนัขมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นเทากัน” ปญหาของกลากอนทําการ
ทดลองคือขอใด
ก. สุนัขชอบกินอาหารเม็ดหรือนม
ข. อาหารเม็ดยี้หอไหนที่สุนัขชอบกิน
ค. ชนิดของอาหารมีผลตอการเจริญเติบโตหรือไม
ง. อาหารเม็ดทําใหสุนัขทั้งสองตัวน้ําหนักเพิ่มขึ้นเทากัน
9. “ผักกระเฉดจะมีจํานวนเพิ่มขึ้น ถามีการผสมผงซักฟอกลงในน้ําเพิ่มขึ้น” จากขอความ
ขางตน ขอใดกลาวถึงตัวแปรไดถูกตอง
ก. ตัวแปรอิสระ คือ ปริมาณผงซักฟอก
ข. ตัวแปรอิสระ คือจํานวนผักกระเฉดที่เพิ่มขึ้น
ค. ตัวแปรควบคุม คือจํานวนผักกระเฉดที่เพิ่มขึ้น
ง. ถูกทุกขอที่กลาวมา
10. จากปญหา“สีของแสงไฟจะมีผลตอการเจริญเติบโตของพืชหรือไม” ควรจะตั้งสมมติฐาน
วาอยางไร
ก. สีของแสงไฟมีผลตอการเจริญของพืชหรือไม
ข. ถาพืชสามารถดูดกลืนแสงสีใดไดจะเจริญเติบโตไดดี
ค. ถาพืชที่ไดรับแสงสีน้ําเงินจะโตดีกวาพืชที่รับแสงสีเขียว
ง. พืชที่ไดรับแสงไฟสีน้ําเงินและแสงไฟสีเขียวจะเติบโตเทากัน
11. ทฤษฎีทางวิทยาศาสตรมีที่มาจากขอใด
ก. เกิดจากการยอมรับของคนทั่วไป
ข. อธิบายไดอยางกวางขวางและชัดเจน
ค. เกิดจากการมีเครื่องมือที่สามารถพิสูจนได
ง. ทดสอบสมมติฐานทางวิทยาศาสตรแลวเปนจริงทุกครั้ง
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12. “จากการทดลอง สรุป ได ว า แผ นใยขัด มีผ ลต อการไหลของน้ํา ทํา ให น้ํา ไหลได ชา ลง
รวมทั้งชวยใหกิ่งไมจํ า ลองยึดติดกับทรายในกระบะได ตา งจากกระบะที่ไมมีแผ นใยขัด
ที่ น้ํ า ไหลอย า งรวดเร็ ว และพั ด เอากิ่ ง ไม แ ละทรายลงไปด ว ย”จากข อ ความดั ง กล า ว
ขอใดตอไปนี้เปนสมมติฐานของสรุปผลการทดลองนี้
ก. แผนใยขัดชวยลดอัตราการไหลของน้ํา
ข. แผนใยขัดสามารถเกาะกับกระบะทรายไดดี
ค. อัตราการไหลของน้ําขึ้นอยูกับสิ่งที่ชวยดูดซับ
ง. แผนใยขัดชวยใหกิ่งไมจําลองยึดติดกับทรายในกระบะไดดี
13.เครื่องมือวิทยาศาสตรสําคัญอยางไร
ก. ชวยนักวิทยาศาสตรทํางานทุกๆ ดาน
ข. ชวยใหนักวิทยาศาสตรทํางานไดดีขึ้น
ค. เมื่อมีเครื่องมือใครก็เปนนักวิทยาศาสตรได
ง. ชวยอํานวยความสะดวกแกนักวิทยาศาสตรและทําใหผลการทดลองเที่ยงตรง
14. วันหนึ่งปา แจวพนักงานทําความสะอาดไดทําเทอรโมมิเตอรชนิดปรอทตกแตก เธอควร
ทําความสะอาดบริเวณดังกลาวอยางไร
ก. ใชผงซักฟอกลางสารปรอทออก
ข. ใชผงกํามะถันโรยลงไปแลวเก็บกวาด
ค. ใชน้ําลางบริเวณดังกลาวและซับน้ําใหแหง
ง. ใชสารละลายกรดเทลงไปเพื่อใหเกิดปฏิกิริยาแลวเช็ดใหแหง
15. ขอใดกลาวผิดเกี่ยวกับหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
ก. หองปฏิบัติการไมควรมีเสาอยูภายในหอง
ข. หองปฏิบัติการควรปราศจากสิ่งรบกวนจากภายนอก
ค. หองปฏิบัติการควรใชพื้นกระเบื้องสีขาวเพื่อใหสามารถทําความสะอาดไดงาย
ง. หองปฏิบัติการที่เปนสี่เหลี่ยมพื้นผาควรมีสัดสวนดานกวางตอดานยาวไมเกิน 1: 1.2
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16. ตะเกียงแอลกอฮอลจัดเปนเครื่องมือวิทยาศาสตรประเภทใด
ก. ประเภททั่วไป
ข. ประเภทเครื่องมือชาง
ค. ประเภทสิ้นเปลืองสารเคมี
ง. ไมมีขอใดถูก
17. นักเรียนคนใดตอไปนี้ใช Beaker ผิดวิธีมากที่สุด
ก. นายเอตมน้ํากลั่นที่มีปริมาณมากโดยใช Beaker
ข. นายดีระเหยกรดที่มีฤทธิ์ไมรุนแรงโดยใช Beaker
ค. นางสาวบีเลือก Beaker 500 ml. เพื่อเตรียมสารละลาย 20 ml.
ง. นางสาวซีทําปฏิกิริยาตกตะกอนของแคลเซียมคารบอเนตโดยใช Beaker
18.จากรูปคืออุปกรณชนิดใด
ก. คีม
ข. ไมที
ค. เวอรเนีย
ง. ไมบรรทัดเหล็ก
19.อุปกรณใดที่ชวยบอกคาอุณหภูมิแกนักวิทยาศาสตร
ก. คีม
ข. เครื่องชั่ง
ค. เทอรโมมิเตอร
ง. เครื่องยิงเลเซอร
20.ใครใชเครื่องมือวิทยาศาสตรกับงานตอไปนี้ไดเหมาะสม
ก. อาทิตยใชกระดาษลิตมัสกรองสาร
ข. จิรภัทรใชโวลมิเตอรวัดความเร็วลม
ค. ธิติใชเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิของน้ํา
ง. พงศกรใชเครื่องชั่งรับน้ําหนักได 1 กิโลกรัมไปชั่งกอนดินหนัก 3 กิโลกรัม
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บทที่ 2
โครงงานวิทยาศาสตร
สาระสําคัญ
โครงงานวิ ทยาศาสตร เ ปน กิจ กรรมเกี่ ย วกั บ วิท ยาศาสตร ซึ่ งเป นกิ จ กรรมที่ ต องใช
กระบวนการ ทางวิ ท ยาศาสตร ในการศึ ก ษาค น คว า โดยที่ ผู เ รี ย นจะเป น ผู ดํ า เนิ น การ
ดวยตนเองทั้งหมด ตั้งแตเริ่มวางแผน ในการศึกษาคนควา การเก็บรวบรวมขอมูล จนถึงการ
แปลผล สรุปผล และการเสนอผลการศึกษา โดยมีผูชํานาญการเปนผูใหคําปรึกษา
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายประเภท เลือกหัวขอ วางแผน วิธีนําเสนอและประโยชนของโครงงานได
2. วางแผนและทําโครงงานวิทยาศาสตรได
3. อธิบายและบอกแนวทางในการนําผลจากโครงงานไปใชได
ขอบขายเนื้อ
เรื่องที่ 1 ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร
เรื่องที่ 2 ขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร
เรื่องที่ 3 การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร
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บทที่ 2
โครงงานวิทยาศาสตร
โครงงานวิทยาศาสตร หมายถึงอะไร และแบงออกไดเปนกีป่ ระเภท
โครงงานวิ ทยาศาสตร หมายถึง การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตรอยางเปน
กระบวนการ เพื่อตอบปญหาที่สงสัยโดยปญหานั้นเกิดจากความสนใจของผูทําโครงงาน ดังนั้น
ผู ที่จ ะศึ กษาและทํา โครงงานจะต องมีค วามละเอีย ดรอบคอบ มีก ารสั ง เกต จดบัน ทึก และ
วางแผนรูปแบบขั้นตอนในการทําโครงงานอยางเปนระบบ
ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร แบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ
1. โครงงานประเภทสํารวจรวบรวม ลักษณะเดนของโครงงานประเภทนี้ ไมจํากัด
หรือ กํา หนดตั วแปรต า งๆ ที่ ตองการศึก ษา โครงงานประเภทสํ า รวจรวบรวมขอมู ล นี้ ผู ทํ า
โครงงานเพียงตองการสํารวจและรวบรวมขอมูล แลวนําขอมูลนั้นมาจําแนกเปนหมวดหมูและ
นําเสนอในรูปแบบตางๆ เพื่อใหเห็นลักษณะหรือความสัมพันธในเรื่องที่ตองการศึกษาไดชัดเจน
ยิ่งขึ้น การสํา รวจและรวบรวมขอมูล นี้อาจทํา ไดในหลายรูปแบบ เชน การออกไปเก็บขอมูล
ในภาคสนาม ซึ่งในบางครั้ง บางเรื่องก็ส ามารถเก็บรวบรวมขอมูล ตางๆ ที่ตองการในท องถิ่น
หรือในสถานที่ตางๆ ที่ตองการศึกษาคนควาในขณะที่ออกไปปฏิบัติการนั้น โดยไมตองนําวัตถุ
ตัวอยางกลับมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการอีก ตัวอยางโครงการประเภทนี้ ไดแก
- การสํารวจประชากรและชนิดของสิ่งตางๆ เชน สัตว พืช หิน แร ฯลฯ ในทองถิ่น
หรือในบริบทที่ตองการศึกษา
- การสํารวจพฤติกรรมดานตางๆ ของสัตวในธรรมชาติ
- การสํารวจทิศทางและอัตราเร็วลมในทองถิ่น
- การสํารวจการผุกรอนของสิ่งกอสรางที่ทําดวยหินออนในแหลงตางๆ
ในบางครั้งการออกภาคสนามก็เพื่อไปเก็บวัสดุตัวอยางมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ
เพราะไมสามารถที่จะวิเคราะหและรวบรวมขอมูลไดทันที ในขณะออกไปปฏิบัติการภาคสนาม
ตัวอยางโครงงานประเภทนี้ ไดแก
- การสํารวจคุณภาพน้ํา เชน ความขุน ความเปนกรด – เบส คา BOD COD ฯลฯ
แหลงน้ําตางๆ ที่ตองการศึกษา เชน โรงงานน้ําอัดลม โรงงานผลิตสุรา ฯลฯ
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- การศึกษาสมบัติ เชน จุ ดเดือด จุ ดหลอมเหลว ความหนาแนนของสารตา ง ๆ
ที่สกัดไดจากวัสดุหรือพืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่ตองการศึกษา
- การสํารวจคุณภาพของดิน เชน ความชื้น ปริมาณสารอินทรีย ความเปนกรด –
เบส จากแหลงตาง ๆ ที่ตองการศึกษา
- การศึกษาสํารวจมลพิษของอากาศในแหลงตางๆ
ในการสํารวจรวบรวมขอมูลบางอยางแทนที่จะออกไปสํารวจตามธรรมชาติบางครั้งก็
อาจจํ า ลองธรรมชาติ ขึ้ น ในห อ งปฏบั ติ ก ารแล ว สั ง เกตุ และศึ ก ษารวบรวมข อ มู ล ต า งๆ
ในธรรมชาติจําลองนั้นๆ เชน
- การศึกษาวงจรชีวิตไหมที่เลี้ยงในหองปฏิบัติการ
- การศึกษาพฤติกรรมของมดที่เลี้ยงในหองปฏิบัติการ
2. โครงงานประเภททดลอง ลักษณะเดนของโครงงานประเภทนี้ คือ เปนโครงงาน
ที่มี ก ารออกแบบการทดลองเพื่ อ ศึ กษาตั ว แปรหนึ่ ง ที่มี ต อ แปรอี ก ตั ว หนึ่ง ที่ ต อ งการศึ ก ษา
โดยควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจมีผ ลตอตัวแปรที่ตองการศึกษาเอาไว หรือกล า วอีกนัยหนึ่ง
โครงงานที่จะจัดเปนโครงงานประเภทการทดลองได จะตองเปนโครงงานที่มีการจัดกระทํากับ
ตัวแปรตน หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ตัวแปรอิสระ มีการวัดตัวแปรตาม (ผลที่ตองการ) และ
ควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่ไมตองการศึกษา โดยทั่วไป ขั้นตอนการดําเนินงานของโครงงานประเภท
นี้จะประกอบดวย การกําหนดปญหา การตั้งจุ ดมุงหมาย สมมติฐ าน การกํา หนดตัวแปรตา ง
การออกแบบการทดลอง การรวบรวมขอมูล การดําเนินการทดลอง การแปรผลและการสรุปผล
3. โครงงานประเภทการพั ฒนาหรือประดิษฐ ลักษณะเดนของโครงงานประเภทนี้
เปนโครงงานที่เกี่ยวกับการประยุกตทฤษฎีหรือหลักการทางวิทยาศาสตรมาประดิษฐ เครื่องมือ
เครื่องใช หรืออุปกรณ เพื่อประโยชนใชสอยตางๆ ซึ่งอาจเปนการคิดประดิษฐสิ่งของใหม หรือ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ได โครงงานประเภทนี้รวมไป
ถึง การสรางแบบจําลองเพื่ออธิบายแนวความคิดตาง ๆ โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรไป
แกปญหาตาง ๆ
4. โครงงานประเภทการสรางทฤษฎีหรืออธิบายลักษณะเดนของโครงการประเภทนี้
คือ เปนโครงงานเกี่ยวกับการนําเสนอ ทฤษฎี หลักการ หรือแนวความคิดใหมๆ ซึ่งอาจอยูในรูป
ของสู ตร สมการ หรือ คํา อธิบ ายโดยผู เ สนอได ตั้ง กติ ก าหรือ ขอ ตกลงเอง แล วเสนอทฤษฎี
หลักการ แนวความคิด หรือจินตนาการของตนเองตามกติกา ขอตกลงนั้น หรืออาจใชกติกา
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ขอตกลงอันเดิมมาอธิบายสิ่งหรือปรากฏการณตาง ๆ ในแนวใหม ทฤษฎี หลักการแนวความคิด
หรือจินตนาการที่เสนอนี้อาจจะใหมไมมีใครคิดมากอน หรืออาจขัดแยงกับทฤษฎีเดิม หรือเปน
การขยายทฤษฎีหรือแนวความคิดเดิมก็ได การทําโครงงานประเภทนี้ จุดสําคัญอยูที่ผูเสนอตอง
มีพื้ นฐานความรู ในเรื่องนั้นๆ เปนอยา งดี จึ ง จะสามารถเสนอโครงงานประเภทนี้ไดอยา งมี
เหตุผ ล และนา เชื่อถือ หรืออาจทํา ไดโดยสรางเครื่องมือขึ้นประกอบการอธิบาย โดยทั่วไป
โครงงานประเภทนี้จัดเปนวิทยาศาสตรบริสุทธิ์หรือโครงงานทางคณิตศาสตร

ขั้นตอนของการทําโครงงานวิทยาศาสตร มีอะไรบาง
การทําโครงงานวิทยาศาสตร
ขั้นตอนที่ 1 การคิดและเลือกหัวเรื่อง เปนการหาหัวขอในการทดลอง ในเรื่องที่
ผูเสนออยากรูอยากเห็น
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของรวมไปถึงการขอคํา ปรึกษา หรือขอมูล
ตางๆจากผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ 3 การเขียนเคา โครงของโครงงานโดยทั่วไปเคาโครงของโครงงานจะมี
หัวขอดังตอไปนี้
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หัวขอ/รายการ
1.ชื่อโครงงาน
2.ชื่อผูทําโครงงาน
3.ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน
4.ระยะเวลาดําเนินการ
5.หลักการและเหตุผล
6.จุดหมาย/วัตถุประสงค
7.สมมติฐานของการศึกษาโครงงาน
8.ขั้นตอนการดําเนินงาน
9.ปฏิบัติโครงงาน
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11. บรรณานุกรม

รายละเอียดทีต่ อ งระบุ
1. ทําอะไร กับใคร เพื่ออะไร
2. ผูรับผิดชอบโครงงานนี้
3. ผูทรงคุณวุฒิตางๆ
4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงงานตั้งแตตนจนจบ
5. เหตุผลและความคาดหวัง
6. สิ่งที่ตองการใหเกิดเมื่อสิ้นสุดการทําโครงงาน
7. สิ่งที่คาดวาจะเกิดเมื่อสิ้นสุดการทําโครงงาน
8. ขั้นตอนการทํางาน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ
สถานที่
9. วัน เวลา และกิจกรรมดําเนินงานตางๆตั้งแต
ตนจนเสร็จ
10. สภาพของผลที่ตองการใหเกิดทั้งที่เปน
ผลผลิต กระบวนการ และผลกระทบ
11. ชื่อเอกสารขอมูล ที่ไดจากแหลงตาง ๆ

ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติโครงงาน เปนการดําเนินงานตามแผน ที่ไดกําหนดไวในเคา
โครงของโครงงาน และตองมีการจดบันทึกขอมูลตางๆไดอยางละเอียด และตองจัดทําอยางเปน
ระบบ ระเบียบ เพื่อที่จะไดใชเปนขอมูลตอไป
ขั้นตอนที่ 5 การเขียนรายงาน ควรใชภาษาที่เขา ใจงาย กระชับ ชัดเจน และ
ครอบคลุมประเด็นสําคัญของโครงงาน สามารถเขียนในรูปแบบตางๆ เชน การสรุป รายงานผล
ซึ่งประกอบไปดวยหัวขอตางๆ เชน บทคัดยอ บทนํา เอกสารที่เกี่ยวของ เปนตน
ขั้นตอนที่ 6 การแสดงผล การแสดงผลงาน เปนการนําเสนอผลงาน สามารถจัดได
หลายรู ป แบบ เช น การจั ด นิ ท รรศการ หรื อ ทํ า เป น สิ่ ง ตี พิ ม พ การสอนแบบเพื่ อ น
สอนเพื่อนตามแตความเหมาะสมของโครงงาน
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การวางแผนการทําโครงงานวิทยาศาสตร
การวางแผนการทําโครงงาน มีขั้นตอนดังนี้
1. การกําหนดปญหาหรือที่มา และความสําคัญของโครงงาน
2. กําหนดวัตถุประสงคและสมมติฐานของการศึกษา เชน ศึกษาปฏิกิริยาตอบสนอง
ของปลา แสงสีตางๆ หรือเพื่อศึกษาอวัยวะภายในของหนูที่มีผลมาจากใบกัญชา
3. กําหนดขอบเขตของการศึกษา โดยยึดหลักไมเกินระดับความรูของผูเรียนมากนัก
4. การวางแผนวิธีการดําเนินงาน ไดแก แนวทางในการศึกษา คนควา วัสดุอุปกรณ
ที่จําเปน ออกแบบการทดลองควบคุมตัวแปร วิธีการสํารวจ และรวบรวมขอมูล วิธีการประดิษฐ
การวิเคราะหขอมูล และการกํา หนดระยะเวลาในการทํางาน ในการวางแผนการทําโครงงาน
ควรเขียนโครงราง หรือเคาโครงราง หรือเคาโครงงานนําเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอความ
คิดเห็น และคําปรึกษาวาจะดําเนินการอยางไร โดยที่เปนขั้นตอนและไมสับสน การเขียนและ
การจัดลําดับหัวขอเคาโครงของโครงงาน มีดังนี้
1. ชื่อโครงงาน
2. ผูจัดทําโครงงาน
3. ชื่ออาจารยที่ปรึกษาโครงงาน
4. ที่มาและความสําคัญของโครงงาน
5. วัตถุประสงคของการศึกษา คนควา
6. สมมติฐ านของการศึกษา คนควา (ในกรณี การตั้งสมมติฐ านมักใชกับโครงงาน
ประเภททดลองเทานั้น)
7. วิธีการดําเนินการ
8. ประโยชนหรือผลที่คาดวาจะไดรับ
9. เอกสารอางอิง
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การเลือกหัวขอการทําโครงงานวิทยาศาสตร
หัวขอโครงงาน คือ สิ่งที่แสดงลักษณะของภาระงาน ชิ้นงาน หรือกิจกรรมอิสระที่ผูทํา
โครงงานตองทํา การคัดเลือกหัวขอโครงงานใหประสบผลสําเร็จ ผูทําโครงงานจะตองพิจารณา
แรงจู งใจของตนเอง เพื่ อใหส ามารถตอบคํา ถามสํา คัญ 2 ประการ คือ ตองการศึกษาการ
แก ป ญ หาสิ่ ง ใดและเหตุ ใ ดจึ ง ต อ งการศึ ก ษาสิ่ ง นั้ น โดยหั ว ข อ โครงงานจะต อ งเป น เรื่ อ งที่
เฉพาะเจาะจง ชัดเจน โดยมุงเนนทํ า โครงงานที่อยู ใกล ตัว ซึ่งอาจเกิดจากป ญหาของผู ทํ า
โครงงาน หรือผูทําโครงงานมีความคุนเคยกับสิ่งนั้น ดังนั้นผูทําโครงงานจึงควรสํารวจตัวเองและ
พิจารณาสิ่งตางๆ ดังนี้
1. ความรู ความสามารถ และประสบการณของตนเอง โดยพิจารณาจากคะแนน
วัดผลความรูหรือผลงานที่เคยปฏิบัติ
2. ความถนัดและความสนใจของผูทําโครงงาน เปนการพิจารณาความชอบของผูทํา
โครงงาน ซึ่งถา เปนโครงงานที่ผู ที่ไมมีความรู ความสามารถ และประสบการณมากอน ผู ทํา
ก็จะตองคนควาหาความรูเกี่ยวกับโครงงานนั้นมากเปนพิเศษ
3. ประโยชนที่ไดรับ โครงงานที่ทําควรเปนโครงงานที่มีประโยชนทั้งตอผูทําโครงงาน
สังคม และประเทศชาติ โดยโครงงานนั้นควรจะสามารถนําไปพัฒนาและใชไดจริง
ในชีวิตประจําวัน
4. ความคิดสรางสรรค โครงงานที่ทําควรมีความแปลกใหม ทันสมัย ใชไดจริงและไม
มีผูอื่นทําไวหรือเปนการพัฒนาโครงงานของผูอื่นใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. ระยะเวลาในการทําโครงงาน เปนปจจัยที่ผูทําโครงงานจะตองวางแผนกอนการทํา
โครงงานจริง เพื่อกําหนดขอบเขตและเปาหมายในการทําโครงงาน
6. คาใชจายในการทําโครงงาน โครงงานบางประเภทจําเปนตองใชตนทุนจํานวนมาก
ผูทําโครงงานจึงควรประเมินคาใชจายและเลือกทําโครงงานที่ตนเองมีทรัพยากรอยูแลวเพื่อลด
คาใชจายในการทําโครงงาน
7. ความปลอดภัย เปนปจจัยสําคัญในการทําโครงงาน กลาวคือ โครงงานนั้นจะตองมี
ความปลอดภัย ไมมีอันตรายทั้งตอผูทําโครงงาน สังคม และประเทศชาติ
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8. คานิยมของสังคม เปนปจจัยภายนอกที่เกี่ยวกับผู ทําโครงงานโดยโครงงานที่ทํา
จะตองไมขัดตอคานิยม วัฒนธรรมและความเชื่อของสังคม
9. ความเปนไปได ผูทําโครงงานควรนําปจจัยขางตนมาพิจารณาวา โครงงานดังกลาว
สามารถทําไดจริงตามปจจัยตาง ๆ ที่มีอยูหรือไมแลวจึงตัดสินใจเลือกทําโครงงานในหัวขอนั้น

การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร
การนําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร อาจทําไดในแบบตาง ๆ กัน เชน
การแสดงในรูป นิทรรศการ ซึ่ งมีทั้ งการจั ดแสดงและการอธิบายดว ยคํา พู ด หรือใน
รูปแบบของการรายงานปากเปลาไมวาการนําเสนอผลงานจะอยูในรูปแบบใด ควรครอบคลุม
ประเด็นสําคัญคือ มีความชัดเจน เขาใจงายและมีความถูกตองในเนื้อหา
การแสดงผลงานจัดไดวาเปนขั้นตอนสําคัญอีกประการหนึ่งของการทําโครงงาน
เรี ย กได ว า เป น งานขั้ น สุ ด ท า ยของการทํ า โครงงานวิ ท ยาศาสตร เ ป น การแสดงผลิ ต ผล
ของงาน ความคิด และความพยายามทั้งหมดที่ผูทําโครงงานไดทุมเทลงไป และเปนวิธีการ
ที่จะทําใหผูอื่นไดรับรูและเขาใจถึงผลงานนั้นๆ มีผูกลาววาการวางแผนออกแบบเพื่อจัดแสดง
ผลงานนั้ น มี ค วามสํ า คั ญ เท า ๆ กั บ การทํ า โครงงานนั่ น เอง ผลงานที่ ทํ า ขึ้ น จะดี ย อดเยี่ ย ม
เพี ยงใด แตถา การจั ดแสดงผลงานทํา ไดไมดีก็เทากับไมไดแสดงความดียอดเยี่ยมของผลงาน
นั่นเอง
ประเด็นสําคัญทีค่ วรจัดใหครอบคลุม
การแสดงผลงานนัน้ อาจทําไดหลายรูปแบบ เชน การแสดงในรูปนิทรรศการ ซึ่งมีทั้งการ
จัดแสดงและการอธิบายดวยคําพูด หรือในรูปแบบของการจัดแสดงโดยไมมีการอธิบายประกอบ
หรือในรูปแบบของการรายงานปากเปลา ไมวาการแสดงผลงานจะอยูในรูปแบบใด ควรจัดทําให
ครอบคลุมประเด็นสําคัญดังตอไปนี้
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1. ชื่อโครงงาน
2. ชื่อผูทําโครงงาน
3. ชื่ออาจารยที่ปรึกษาโครงงาน
4. ความเปนมาและความสําคัญของโครงงาน
5. วิธีดําเนินการ
6. การสาธิตหรือแสดงผลที่ไดจากการทดลอง
7. ผลการสังเกตและขอมูลเดน ๆ ที่ไดจากการทําโครงงาน
ขอ คํานึงถึงในการจัด นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร

ควรคํา นึงถึงสิ่ งตาง ๆ

ตอไปนี้
1. ความปลอดภัยของการจัดแสดง
2. ความเหมาะสมกับเนื้อที่ที่จัดแสดง
3. คําอธิบายที่เขียนแสดงควรเนนเฉพาะประเด็นสําคัญและสิ่งที่นาสนใจเทานั้น โดย
ใชขอความกะทัดรัด ชัดเจน และเขาใจงาย
4. ดึงดูดความสนใจของผูเขาชม โดยใชรูปแบบการแสดงที่นาสนใจ ใชสีที่สดใสเนน
จุดสําคัญหรือใชวัสดุตาง ๆ ในการจัดแสดง
5. ใชตาราง และรูปภาพประกอบ โดยจัดวางอยางเหมาะสม
6. สิ่งที่แสดงทุกอยางและการเขียนขอความตองถูกตอง ไมมีการสะกดผิด หรืออธิบาย
หลักการที่ผิด
7. ในกรณีที่เปนสิ่งประดิษฐ สิ่งนั้นควรอยูในสภาพที่ทํางานไดอยางสมบูรณ
ขอคํานึงถึงในการอธิบายหรือรายงานปากเปลา ควรคํานึงถึงสิ่งตางๆ ตอไปนี้
1. ตองทําความเขาใจกับเรื่องที่จะอธิบายเปนอยางดี
2. คํา นึ ง ถึ ง ความเหมาะสมของภาษาที่ ใ ช กั บ ระดั บ ผู  ฟ  ง ควรให ชั ด เจนและ
เข า ใจง า ย
3. ควรรายงานอยางตรงไปตรงมา ไมออมคอม
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4. พยายามหลี กเลี่ ยงการอา นรายงาน แตอาจจดหัวขอสํ า คัญๆ ไวเพื่ อชวยใหการ
รายงานเปนไปตามขั้นตอน
5. อยาทองจํารายงาน เพราะทําใหดูไมเปนธรรมชาติ
6. ขณะที่รายงาน ควรมองตรงไปยังผูฟง
7. เตรียมตัวตอบคําถามที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ
8. ตอบคําถามอยางตรงไปตรงมา ไมจําเปนตองกลาวถึงสิ่งที่ไมไดถาม
9. หากติดขัดในการอธิบาย ควรยอมรับโดยดี อยากลบเกลื่อนหรือหาทางเลี่ยง
10. ควรรายงานใหเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
11. ควรใชสื่ อประเภทโสตทัศนูปกรณ ประกอบการรายงานดวย เชน แผนใส หรือ
สไลด เปนตน

แนวทางการนําผลจากโครงงานวิทยาศาสตรไปใช
การนํา ผลจากโครงงานไปใช คือ การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร เปนการ
เสนอผลงานการดํ า เนิ น การเป น เอกสารจั ด ว า เป น ขั้ น ตอนสํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ของ
โครงงาน เมื่อดําเนินการทําโครงงานจนครบขั้นตอนไดขอมูล ทําการวิเคราะหขอมูล พรอมทั้ง
แปรผล และสรุปผล แลวงานขั้นตอไปที่ตองทําคือการเขียนรายงาน
การเขียนรายงานโครงการวิทยาศาสตร มีดังนี้
1. ชื่อโครงงาน เปนสิ่งสําคัญประการแรก เพราะชื่อโครงการจะชวยโยงความคิดไป
ถึงวัตถุประสงคของการทําโครงงานวิทยาศาสตร และควรกําหนดชื่อโครงการใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคหลักดวย
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การตั้งชื่อโครงงานของนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นิยมตั้งชื่อใหมี
ความกะทัดรัดและดึงดูดความสนใจจากผูอา น ผู ฟ ง แตสิ่ งที่ควรคํา นึงถึง คือ ผู ทํา โครงงาน
วิทยาศาสตร ตองเขาใจปญหาที่สนใจศึกษาอยางแทจริง อันจะนําไปสูการเขาใจวัตถุประสงค
ของการศึกษาอยา งแทจ ริงดวย เชน โครงงานวิทยาศาสตร ชื่อ “ถุงพลาสติกพิ ชิตแมลงวัน
ตัวนอย” ซึ่งปญหาเรื่องที่สนใจศึกษาคือถุงน้ําพลาสติกสามารถไลแมลงวันที่มาตอมอาหารได
จริงหรือ จากเรื่องดังกล า วผู ทํา โครงงานวิ ทยาศาสตร บางคนหรือบางคณะอาจสนใจตั้งชื่อ
โครงงานวิทยาศาสตรวา “การศึกษาการไลแมลงวันดวยถุงน้ําพลาสติก” หรือ “ผลการใชถุงน้ํา
พลาสติกตอการไลแมลงวัน” ก็เปนได
อยา งไรก็ตามจะตั้งชื่อโครงการในแบบใด ๆ นั้น ตองคํา นึงถึงความสามารถที่จ ะสื่ อ
ความหมายถึงวัตถุประสงคที่ตองการศึกษาไดชัดเจน
2. ชื่อผูจัดทําโครงงาน
การเขียนชื่อผูรับผิดชอบโครงงานวิทยาศาสตร เปนสิ่งดีเพื่อจะไดทราบวาโครงงาน
นั้นอยูในความรับผิดชอบของใครและสามารถติดตามไดที่ใด
3. ชื่ออาจารยที่ปรึกษาโครงงาน
การเขียนชื่อผูใหคําปรึกษาควรใหเกียรติยกยองและเผยแพร รวมทั้งขอบคุณที่ไดให
คําแนะนําการทําโครงงานวิทยาศาสตรจนบรรลุเปาหมาย
4. บทคัดยอ
อธิบายถึงที่มาและความสํ าคัญของโครงงาน วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ และผลที่ได
ตลอดจนขอสรุปตางๆ อยางยอประมาณ 300-350 คํา (ถาใชโปรแกรม Microsoft Word ในการพิมพ
สามารถตรวจสอบจํานวนคําจากเมนูเครื่องมือ เลือกคําสั่งนับจํานวนคํา)
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5. กิตติกรรมประกาศ (คําขอบคุณ)
สวนใหญโครงงานวิทยาศาสตรมักจะเปนกิจกรรมที่ไดรับความรวมมือจากหลาย
ฝายดังนั้นเพื่อเปนการเสริมสรางบรรยากาศของความรวมมือจึงควรไดกลาวขอบคุณบุคลากร
หรือหนวยงานตาง ๆ ที่มีสวนชวยใหโครงงานนี้สําเร็จดวย
6. ที่มาและความสําคัญของโครงงาน
ในการเขี ย นที่ ม าและความสํ า คั ญ ของโครงงานวิ ท ยาศาสตร ผู ทํ า โครงงาน
จําเปนตองศึกษา หลักการทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจจะศึกษา หรือพูดเขาใจงาย ๆ วาเรื่องที่
สนใจจะศึกษานั้นตองมีทฤษฎีแนวคิดสนับสนุน เพราะความรูเหลานี้จะเปนแนวทางสําคัญใน
เรื่องตอไปนี้
- แนวทางตั้งสมมติฐานของเรื่องที่ศึกษา
- แนวทางในการออกแบบการทดลองหรือการรวบรวมขอมูล
- ใชประกอบการอภิปรายผลการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเพื่อนําความรูและ
สิ่งประดิษฐใหมที่คนพบไปใชประโยชนตอไป
การเขียนที่มาและความสําคัญของโครงงาน คือ การอธิบายใหกระจางชัดวาทําไม
ตองทํา ทํา แล วไดอะไร หากไมทํา จะเกิดผลเสี ยอยา งไร ซึ่งมีหลั กการเขียนคล า ยการเขียน
เรียงความ ทั่ว ๆ ไป คือ มีคํานํา เนื้อเรื่อง และสรุป
สวนที่ 1 คํานํา :
เปนการบรรยายถึงนโยบาย เกณฑ สภาพทั่ว ๆ ไป หรือปญหาที่มีสวน
สนับสนุนใหริเริ่มทําโครงงานวิทยาศาสตร
สวนที่ 2 เนื้อเรื่อง :
อธิบายถึงรายละเอียดเชื่อมโยงใหเห็นประโยชนของการทํา โครงงาน
วิทยาศาสตร โดยมี หลักการ ทฤษฎีสนับสนุนเรื่องที่ศึกษา หรือการบรรยายผลกระทบ ถาไมทํา
โครงงานเรื่องนี้
สวนที่ 3 สรุป :
สรุปถึงความจําเปนที่ตองดําเนินการตามสวนที่ 2 เพื่อแกไขปญหา หรือ
การคนควาหาความรูใหมๆ คนควาสิ่งประดิษฐใหมใหเปนไปตามเหตุผลสวนที่ 1
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7. วัตถุประสงคของการทําโครงงาน
เป น การกํ า หนดจุ ด มุ ง หมายปลายทางที่ ต อ งการให เ กิ ด จากการทํ า โครงงาน
วิทยาศาสตร ในการเขียนวัตถุประสงค ตองเขียนใหชัดเจน อา นเขา ใจงา ยสอดคล องกับชื่อ
โครงงาน หากมี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลายประเด็ น ให ร ะบุ เ ป น ข อ ๆ การเขี ย นวั ต ถุ ป ระสงค มี
ความสําคัญตอแนวทาง การศึกษา ตลอดจนขอความรูที่คนพบหรือสิ่งประดิษฐที่คนพบนั้นจะมี
ความสมบูรณครบถวน คือ ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคทุก ๆ ขอ
8. สมมติฐานของการศึกษา
เปนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ผูทําโครงงานตองใหความสําคัญ เพราะ
จะทํ า ให เ ป น การกํ า หนดแนวทางในการออกแบบการทดลองได ชั ด เจนและรอบคอบ
ซึ่งสมมติฐานก็คือ การคาดคะเนคําตอบของปญหาอยางมีหลักและเหตุผลตามหลักการ ทฤษฎี
รวมทั้งผลการศึกษาของโครงงานที่ไดทํามาแลว
9. ขอบเขตของการทําโครงงาน
ผู ทํ า โครงงานวิท ยาศาสตร ตอ งให ความสํ า คั ญต อ การกํ า หนดขอบเขตการทํ า
โครงงาน เพื่ อใหได ผ ลการศึกษาที่ นา เชื่อ ถือ ซึ่ง ไดแก การกํา หนดประชากร กลุ มตั วอยา ง
ตลอดจนตัวแปรที่ศึกษา
1. การกําหนดประชากร และกลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ การกําหนดประชากรที่ศึกษา
อาจเปนคนหรือสัตวหรือพืช ชื่อใด กลุมใด ประเภทใด อยูที่ไหน เมื่อเวลาใด รวมทั้งกําหนด
กลุมตัวอยางที่มีขนาดเหมาะสมเปนตัวแทนของประชากรที่สนใจศึกษา
2. ตั ว แปรที่ ศึ ก ษา การศึ ก ษาโครงงานวิ ท ยาศาสตร ส ว นมากมั ก เป น การศึ ก ษา
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล หรือความสัมพันธระหวางตัวแปรตั้งแต 2 ตัวแปรขึ้นไป การบอก
ชนิดของตัวแปรอยางถูกตองและชัดเจน รวมทั้งการควบคุมตัวแปรที่ไมสนใจศึกษา เปนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ผูทําโครงงานตองเขาใจ ตัวแปรใดที่ศึกษาเปนตัวแปรตนตัวแปร
ใดที่ศึกษาเปนตัวแปรตาม และตัวแปรใดบา งเปนตัวแปรที่ตองควบคุมเพื่ อเปนแนวทางการ
ออกแบบการทดลอง ตลอดจนมีผลตอการเขียนรายงานการทําโครงงานวิทยาศาสตรที่ถูกตอง
สื่อความหมายใหผูฟงและผูอานใหเขาใจตรงกัน
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10. วิธีดําเนินการ
เปนวิธีการที่ชวยใหงานบรรลุ ตามวัตถุประสงคของการทํา โครงงาน ตั้งแตเริ่ ม
เสนอโครงการกระทั่งสิ้นสุดโครงการ ซึ่งประกอบดวย
1. การกําหนดประชากร กลุมตัวอยางที่ศึกษา
2. การสรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
ในการเขียนวิธีดําเนินการใหระบุกิจกรรมที่ตองทําใหชัดเจนว า จะทําอะไรบา ง
เรียงลําดับกิจกรรมกอนและหลังใหชัดเจน เพื่อสามารถนําโครงการไปปฏิบัติอยางตอเนื่องและ
ถูกตอง
11. ผลการศึกษาคนควา
นําเสนอขอมูลหรือผลการทดลองตาง ๆ ที่สังเกตรวบรวมได รวมทั้งเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลที่วิเคราะหไดดวย
12. สรุปผลและขอเสนอแนะ
อธิบายผลสรุปที่ไดจากการทําโครงงาน ถามีการตั้งสมมติฐาน ควรระบุดวยวา
ขอมูลที่ไดสนับสนุนหรือคัดคานสมติฐานที่ตั้งไว หรือยังสรุปไมได นอกจากนี้ยังควรกลาวถึง
การนําผลการทดลองไปใชประโยชน อุปสรรคของการทําโครงงานหรือขอสังเกตที่สําคัญหรือ
ขอผิดพลาดบางประการที่เกิดขึ้นจากการทําโครงงานนี้ รวมทั้งขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
แกไข หากมีผูศึกษาคนควาในเรื่องที่ทํานองนี้ตอไปในอนาคตดวย
13. เอกสารอางอิง
เอกสารอ า งอิ ง คื อ รายชื่ อ เอกสารที่ นํ า มาอ า งอิ ง เพื่ อ ประกอบการทํ า
โครงงานวิทยาศาสตร ตลอดจนการเขียนรายงานการทําโครงงานวิทยาศาสตร ควรเขียนตาม
หลักการที่นิยมกัน
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ประโยชนที่ไดรบั จากการทําโครงงานวิทยาศาสตร
ธีระชัย ปูรณโชติ (2531 : 3-4) ไดกลาวถึงความสําคัญและประโยชนของโครงงาน
วิทยาศาสตร ไวดังตอไปนี้
1. ชวยส งเสริมจุ ดมุงหมายของหลั กสู ตรและการเรียนวิทยาศาสตรใหสั มฤทธิ์ผ ล
สมบูรณยิ่งขั้น
2. ชวยใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูจากประสบการณตรงในกระบวนการแสวงหาความรู
ดวยตนเองโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร
3. ชวยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดครบถวนสมบูรณยิ่งขึ้นกวาการ
เรีย นในกิจ กรรมการเรี ยนการสอนตามปกติ ผู เ รีย นมีโ อกาสไดฝ กทั กษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรบางทักษะซึ่งไมใครมีโอกาสในกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ เชน ทักษะการ
ตั้งสมมติฐาน ทักษะการออกแบบการทดลอง และควบคุมตัวแปร เปนตน
4. ชวยพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร เจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร และความสนใจใน
วิชาวิทยาศาสตร
5. ชวยใหผูเรียนเขาใจลักษณะและธรรมชาติของวิทยาศาสตรดียิ่งขึ้น เชน เขาใจวา
วิท ยาศาสตร ไ ม ไ ด ห มายถึ ง แต ตั ว ความรู ใ นเนื้ อ หาสาระที่ เ กี่ ย วกั บ ธรรมชาติ เ ท า นั้ น แต ยั ง
หมายถึงกระบวนการแสวงหาความรูเหลานั้น และมีเจตคติหรือคานิยมทางวิทยาศาสตรอีกดวย
การไดมาซึ่งความรูเกี่ยวกับธรรมชาติจะตองใชกระบวนการแสวงหาความรูที่ไดจากการรวบรวม
ขอมูลอยางมีระบบโดยอาศัยการสังเกตเปนพื้นฐานแตประสาทสัมผัสของมนุษย ซึ่งใชในการ
สังเกตมีขีดความสามารถจํากัดในการรับรู ดังนั้น วิทยาศาสตรจึงมีขอบเขตจํากัดดวย
6. ชวยพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค และความเปนผูมีวิจารณญาณ
7. ชวยพัฒนาผูเรียนใหเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง
8. ชวยพัฒนาผูเรียนใหเปนคนที่คิดเปน ทําเปน และมีความสามารถในการแกปญหา
9. ชวยพัฒนาความรับผิดชอบ และสรางวินัยในตนเองใหเกิดขึ้นกัผูเรียน
10. ชวยใหผูเรียนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนและมีคุณคา
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สถาบันส งเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2531 : 56) ไดกล า วถึ ง
คุณประโยชนของโครงงานวิทยาศาสตรไวดังนี้
1. สรางจิตสํานึกและความรับผิดชอบในการศึกษาคนควาหาความรูตางๆ ดวยตนเอง
2. เปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาและแสวงหาความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
3. เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษา คนควา และเรียนรูในเรื่องที่ตนเองสนใจไดลึกซึ้งไป
กวาการเรียนในหลักสูตรปกติ
4. ทําใหผูเรียนมีความสามารถพิเศษโดยมีโอกาสแสดงความสามารถของตน
5. ชวยกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตรและมีความสนใจที่จะ
ประกอบอาชีพทางวิทยาศาสตร
6. ชวยใหผูเรียนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการสรางสรรค
7. ชวยสรางความสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนและระหวางผูเรียนดวยกันใหมีโอกาส
ทํางานใกลชิดกันมากขึ้น
8. ชวยสรางความสัมพันธระหวางชุมชนกับสถานศึกษาใหดีขึ้น สถานศึกษาไดมีโอกาส
เผยแพรความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกชุมชนซึ่งจะชวยกระตุนใหชุมชนไดส นใจ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากขึ้น
สรุปไดวา โครงงานวิทยาศาสตรมีความสํ า คัญและกอประโยชนโดยตรงแกผู เรีย น
โดยตรงเปนการฝ กใหผู เรียนรูจั กศึกษาคนควา ดวยตนเอง สรา งความสั มพันธอันดีกับครูกับ
เพื่อนรวมงาน รูจักทํางานอยางเปนระบบใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหาและใชเวลา
วางใหเปนประโยชน
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กิจกรรมทายบทที่ 2
คําชี้แจง ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้
1. โครงงานวิทยาศาสตรมีกี่ประเภท จงอธิบาย
..............................................................................................................................................
2. ขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาตรมีอะไรบาง จงอธิบาย
..............................................................................................................................................
3. การเขียนรายงานโครงการวิทยาศาสตร มีขั้นตอนอยางไร จงอธิบาย
..............................................................................................................................................
4. จงอธิบายวิธีการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร
..............................................................................................................................................
5. จงอธิบายถึงประโยชนที่ไดรับจากการทําโครงงานวิทยาศาสตร
..............................................................................................................................................
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บทที่ 3
เซลล
สาระสําคัญ
รางกายมนุษย พืชและสัตว ตางประกอบดวยเซลล จึงตองเรียนรูเกี่ยวกับเซลลพืชและ
เซลลสัตว กลไกและการรักษาดุลยภาพของพื ช สัตวและมนุษย ปองกันดูแลรักษา ภูมิคุมกัน
รางกาย กระบวนการแบงเซลล 
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. อธิบายรูปราง สวนประกอบ ความแตกตาง ระบบการทํางาน การรักษาดุลยภาพ
ของเซลลพืชและเซลลสัตวได
2. อธิบายการรักษาดุลยภาพของพืชและสัตว และมนุษยและการนําความรูไปใชได
3. ศึกษา สืบคนขอมูลและอธิบายกระบวนการแบงเซลลแบบไมโทซิส และโมโอซิสได
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 เซลล 
เรื่องที่ 2 กระบวนการแบงเซลล แบบไมโทซีส และไมโอซิส
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บทที่ 3
เซลล
เซลล (Cell) หมายถึง หนวยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต โดยเซลล (cell) มาจากคําวา
cella ในภาษาละติน ซึ่งมีความหมายวาหองเล็กๆ
เซลล (cell) สามารถเพิ่มจํานวน เจริญเติบโต และตอบสนองตอสิ่งเราได เซลลบาง
ชนิดเคลื่อนที่ไดดวยตนเอง
สวนประกอบของเซลลประกอบดวยอะไรบาง
เซลลโดยทั่วไปไมวา จะมีรูปรา งและขนาดแตกตางกันอยางไรก็ตาม แตจะมีลักษณะ
โครงสรางพื้นฐานสวนใหญคลายคลึงกัน เซลลของสิ่งมีชีวิตจะมีสวนประกอบที่เปนโครงสราง
พื้นฐานอยู 3 สวนใหญๆ คือ
1. สวนหอหุมเซลล ประกอบดวย
1.1 เยื่อหุมเซลล (Cell membrane) มีลักษณะเปนเยื่อบางๆ ทําหนาที่หอหุมสวน
ตางๆที่อยูภายในเซลล ประกอบดวยโปรตีนและไขมัน มีหนาที่ ควบคุม ปริมาณ และชนิดของ
สารที่ผานเขาออกจากเซลล
1.2 ผนังเซลล (Cell wall) เปนสวนที่อยูนอกสุด ทําหนาที่เพิ่มความแข็งแรง และ
ปองกันอันตรายใหแกเซลลพื ช ประกอบดวย สารเซลลู โลสเปนสวนใหญ นอกจากนี้มีคิวทิน
ซูเบอริน เพกทิน ลิกนิน ผนังเซลลพบในเซลลพืช แบคทีเรีย และสาหราย
1.3 สารเคลือบเซลล (cell coat) เปนสารที่เซลลสรางขึ้นเพื่อหอหุมเซลลอีกชั้นหนึ่ง
เปนสารที่มีความแข็งแรง ไมละลายน้ํา ทําใหเซลลคงรูปรางไดและชวยลดการสูญเสียน้ํา
2. นิวเคลียส (nucleus) เปนสวนประกอบที่สําคัญที่สุดของเซลล มีรูปรางคอนขาง
กลม นิวเคลี ยสทํา หนา ที่ ควบคุมเมแทบอลิซึมของเซลล ควบคุมการสั งเคราะหโปรตีนและ
เอนไซม ควบคุมการถา ยทอดลั กษณะ ทางพันธุกรรมจากพ อแมไปสู รุนลู กหลาน ควบคุม
กิจกรรมตางๆ ภายในเซลล ควบคุมการเจริญเติบโต และควบคุมลักษณะตางๆ ของสิ่งมีชีวิต
ประกอบดวย
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2.1 เยื่อหุมนิวเคลียส (nuclear membrane) เปนเยื่อบาง ๆ 2 ชั้น แตละชั้น
ประกอบด วยลิ พิ ดเรี ยงตัว 2 ชั้ น มีโปรตีนแทรกเปนระยะๆ มีชองเล็ กๆ ทะลุ ผ า นเยื่อหุ ม
นิวเคลียส
2.2 นิวคลีโอลัส (Nucleolus) ประกอบดวยสาร DNA และ RNA ทําหนาที่เกี่ยวของ
กับการสังเคราะหโปรตีน และสรางไรโบโซม
2.3 โครมาทิน (Chromatin) ซึ่งเสนใยเล็ก ๆ ยาว ๆ หดไปมาเปนรางแห เมื่อหดตัว
สั้นและหนาขึ้น เรียกวา โครโมโซม (chromosome) ประกอบดวย ยีน และโปรตีนหลายชนิด
บนยีนจะมีรหัสพันธุกรรมซึ่งทําหนาที่ควบคุมการสรางโปรตีน
3. ไซโทพลาสซึม (Cytoplasm) เปนสวนที่ อยูรอบ ๆ นิวเคลี ยส มีลักษณะเปน
ของเหลวโดยมี ส ารอาหารและสารอื่ น ๆละลายอยู นอกจากนี้ ใ นไซโทพลาสซึ ม ยั ง มี
ออรแกเนลลที่สําคัญ ไดแก
3.1 ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) ทําหนาที่สรางพลังงานใหแกเซลล
3.2 ไรโบโซม (Ribosome) พบทั้งในเซลล พืช และสัตว มีหนาที่เกี่ยวของกับการ
สังเคราะหโปรตีน
3.3 ไลโซโซม (Lysosome) ทํ า หน า ที่ ย อ ยสารและสิ่ ง แปลกปลอมที่ เ ซลล
ไมตองการ
3.4 กอลจิบอดี (Golgi body) ทําหนาที่สะสมโปรตีนเพื่อสงออกนอกเซลล
3.5 เอนโดพลาสมิ ก เรติ คู ลั ม (Endoplasmic reticulum) มี 2 แบบ คื อ
ชนิดเรียบทําหนาที่สรางสารพวกไขมัน และชนิดขรุขระทําหนาที่ขนสงโปรตีน
3.6 แวคิวโอล (Vacuole) เปนแหลงสะสมสารตาง ๆ ซึ่งในเซลลพืชจะมีขนาดตาม
อายุของเซลล
สิ่งมีชีวิตมีการรักษาดุลยภาพยางไร
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีการรักษาดุลยภาพสภาวะและสารตางๆ ภายในรางกาย ดังนี้
1. การรักษาสมดุลของอุณหภูมิ
2. การรักษาสมดุลของน้ํา
3. การรักษาสมดุลของกรด-เบส
4. การรักษาสมดุลของแรธาตุ
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สาเหตุที่สิ่งมีชีวิตตองมีกลไกการรักษาดุลยภาพของรางกาย เพราะวาสภาวะและสาร
ตางๆ ภายในรางกายมีผลตอการทํางานของเอนไซม ซึ่งทําหนาที่เรงปฏิกิริยาชีวเคมีตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นภายในเซลลและรางกาย
พืชรักษาดุลยภาพของน้ําอยางไร
การคายน้ํ า ถือ เป นกระบวนการสํ า คัญ ในการรั ก ษาดุ ล ยภาพของน้ํ า ในพื ชซึ่ ง เป น
กระบวนการที่พืชกําจัดน้ําออกมาในรูปของไอน้ําหรือหยดน้ํา โดยไอน้ําจะออกมาทางปากใบ
(Stoma) ผิวใบหรือรอยแตกบริเวณลําตน แตหยดน้ําจะออกมาทางชองเปดบริเวณขอบใบหรือ
ปลายใบ
ปจ จั ยที่มีผลตอการคายน้ํา ของพื ช ไดแก ลม ความกดดันอากาศ อุณ หภูมิ
ความเขมของแสงสวาง ความชื้นในอากาศ ปริมาณน้ําในดิน
ขอดีจากการคายน้ําของพืช
1. ชวยใหพืชมีอุณหภูมิลดลง 2-3°C
2. ชวยใหพืชดูดน้ําและแรธาตุในดินเขาสูรากได
3. ชวยใหพืชลําเลียงน้ําและแรธาตุไปตามสวนตางๆ ของพืชได
ขอเสี ยจากการคายน้ําของพื ซ คือ พื ชคายน้ําออกไปมากกวาที่จะนํา ไปใชในการ
เจริญเติบโตและสรางผลผลิต
สัตวรักษาดุลยภาพของน้ําและสารตาง ๆ ในรางกายอยางไร
อวัยวะสําคัญในการรักษาดุลยภาพของน้ําและสารตางๆ ในรางกาย คือ ไต (Kidneys)
พบในสัตวมีกระดูกสันหลัง ไตคนมีลักษณะคลายเม็ดถั่วแดง 2 เม็ดอยูดานหลังของลําตัว
เมื่อผาไตจะสังเกตเห็นเนื้อไตชั้นนอกและชั้นใน ซึ่งในเนื้อไตแตละขางประกอบดวยหนวยไต
(Nephron) 1 ลานหนวย ทําหนาที่กําจัดของเสียในรูปของปสสาวะ
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มนุษยมีการรักษาดุลยภาพของกรด-เบสในรางกายอยางไร
การเปลี่ยนแปลงความเปนกรด-เบสมากๆ จะทําใหเอนไซม (Enzyme) ภายในเซลล
หรือรางกายไมสามารถทํางานได ดังนั้นรางกายจึงมีกลไกการรักษาดุลยภาพความเปนกรด-เบส
ภายในใหคงที่ ซึ่งมี 3 วิธี คือ
1. การเพิ่ม หรื อ ลดอั ต ราการหายใจ ถ า คารบ อนไดออกไซด (CO2) ในเลื อ ด
มีป ริ ม าณมากจะส งผลให ศู นย ค วบคุ มการหายใจ คื อ สมองส ว นเมดัล ลาออบลองกาตา
(Medulla Oblongata) สงกระแสประสาทไปสั่งใหกลามเนื้อกะบังลม และกลามเนื้อยึดกระดูก
ซี่โครงทํางานมากขึ้น เพื่อจะไดหายใจออกถี่ขึ้น ทําใหปริมาณ CO2 ในเลือดลดลงถา CO2
ในเลือดมีปริมาณนอย จะไปยับยั้งสมองสวนเมดัลลาออบลองกาตา ซึ่งจะทําใหกลามเนื้อกะบัง
ลมและกลามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงทํางานนอยลง
2. ระบบบัฟเฟอร (Buffer) คือ ระบบที่สามารถรักษาระดับคา pH ใหเกือบคงที่ไวได
เมื่อมีการเพิ่มของสารที่มีฤทธิ์เปนกรดหรือเบสเล็กนอยน้ําเลือด เลือดที่แยกสวนของเม็ดเลือด
และเกล็ดเลือดออกแลว) ทําหนาที่เปนระบบบัฟเฟอรใหกับรางกายมนุษย
3. การควบคุมกรดและเบสของไต ไตสามารถปรับสมดุลกรด-เบสของเลือดไดมาก
โดยผานกระบวนการผลิตปสสาวะ ระบบนี้จึงมีการทํางานมาก สามารถปรับคา pH ของเลือดที่
เปลี่ยนแปลงไปมากใหเขาสูภาวะปกติหรือภาวะสมดุลไดแตจะใชเวลานาน
สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ มีการรักษาดุลยภาพของน้ําและแรธาตุอยางไร
การรักษาดุลภาพของสัตวแตละชนิด เพื่อใหรางกายอยูในสภาวะสมดุล เหมาะสมตอ
การดํารงชีวิต เนื่องจากน้ําในรางกายจะมีความสัมพันธกับความเขมขนของแรธาตุ และสารตาง
ๆที่ละลายอยูในน้ํา ดังนั้นการรักษาดุลยภาพของน้ําในรางกาย จึงมีความเกี่ยวของกับการรักษา
ดุลยภาพของแรธาตุ และสารตาง ๆ ดวยเชนกัน การรักษาดุลภาพของน้ําและแรธาตุในรางกาย
ของสัตวมีดังนี้
สัตวบก สัตวบกจะไดรับน้ําจากการดื่มน้ํา และจากน้ําที่เปนสวนประกอบในอาหาร
เชน ในพืชผัก ผลไม ตลอดจนน้ําที่อยูในเนื้อสัตวตาง ๆ นอกจากนี้ยังไดรับน้ําจากกระบวนการ
ยอยสลายสารอาหาร ตลอดจนการเผาผลาญสารอาหาร หากรางกายไดรับปริมาณมากเกินไป
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รางกายจะกําจัดน้ําสวนเกินออกในรูปของเหงื่อ ไอน้ําในลมหายใจ ปสสาวะ และอุจจาระ โดยมี
ไตเปนอวัยวะหลักที่ทําหนาที่ควบคุมสมดุลของน้ํา และแรธาตุในรางกาย
สัตวปก นกหลายชนิดจะมีขนปกคลุม เพื่อปองกันการสูญเสียน้ําเนื่องจากความรอน
และยังมีระบบการรักษาดุลยภาพของน้ําดวยการขับออกในรูปปสสาวะนอกจากนี้ยังพบวานก
ทะเลที่กินพืชหรือสัตวทะเลเปนอาหาร จะมีอวัยวะที่ทําหนาที่กําจัดแรธาตุหรือเกลือสวนเกิน
ออกไปจากรางกาย เรียกวา ตอมนาสิก (Nasal Gland) หรือตอมเกลือ (Salt Gland) ซึ่งอยู
บริเวณหัวและจมูก โดยแรธาตุและเกลือจะถูกกําจัดออกในรูปของน้ําเกลือ วิธีการรักษาสมดุล
เชนนี้ จึงทําใหนกทะเลตาง ๆ สามารถดํารงชีวิตอยูได แมจะบริโภคอาหารที่มีแรธาตุและเกลือ
สูงเปนประจํา
สัตวน้ําเค็ม จะมีวิธีการควบคุมสมดุลน้ําและแรธาตุในรางกายที่แตกตางไปจากสัตวบก
เนื่อ งจากสั ตว น้ํา เค็ม จะตองมีก ารปรับ ความเขม ขนของเกลื อแรในรา งกายใหใ กล เ คีย งกั บ
สภาพแวดลอม เรียกระดับความเขมขนเกลือแรภายในรางกายใหใกลเคียงกับสภาพแวดลอม
วา ไอโซทอนิก (isotonic) ซึ่งจะชวยทําใหรางกายกับสภาพแวดลอมมีความสมดุลกันจึงไมมี
การสูญเสียน้ําหรือรับน้ําเขาสูรางกาย โดยสัตวน้ําเค็มแตละชนิดจะมีกลไกในการรักษาดุลยภาพ
ที่แตกตา งกัน ดังนี้ ในปลากระดูกออน เชน ปลาฉลาม จะมีระบบการรักษาสมดุล โดยการ
พัฒนาใหมียูเรียสะสมในกระแสเลือดในปริมาณสูง จนมีความเขมขนใกลเคียงกับน้ําทะเลจึงไมมี
การรับน้ําเพิ่มหรือสูญเสียน้ําไปโดยไมจําเปน
สวนในปลากระดูกแข็งจะมีเกล็ดตามลําตัว เพื่อใชปองกันการสูญเสียน้ําภายในรางกาย
ออกสูสภาพแวดลอมเนื่องจากสภาพแวดลอมมีความเขมขนของสารละลายมากกวาในรางกาย
และมีการขับเกลือแรออกทางทวารหนัก และในลักษณะปสสาวะที่มีความเขมขนสูงและมีกลุม
เซลลที่เหงือกทําหนาที่ลําเลียงแรธาตุออกนอกรางกายดวยวิธีการลําเลียงแบบใชพลังงาน
สัตวน้ําจืด มีความเขมขนของของเหลวในร า งกายมากกวา น้ําจื ด ดั้งนั้น มีกลไกล
การรักษาสมดุล เชน ปลาน้ําจืด มีผิวหนังและเกล็ดปองกันการซึมเขาของน้ํา มีการขับปสสาวะ
บอยและเจือจาง และมีอวัยวะพิเศษที่เหงือกคอยดูดเกลือแรที่จําเปนคืนสูรางกาย
โพรทิสต(Protist) เชน โพรโทซัวที่อ าศัยในน้ําจืด จะใชวิธีการปรับสมดุลของน้ํา
และของเสี ยที่เกิด ขึ้นในเซลล โดยการแพรผ า นเยื่อ หุมเซลล ออกไปสู สิ่ งแวดล อมโดยตรง
นอกจากนี้ยังใช คอนแทรกไทล แวคิวโอล (contractile vacuole) กําจัดสารละลายของเสีย
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และน้ําออกสูภายนอกเซลล ทําใหสามารถรักษาดุลยภาพของน้ําชวยปองกันไมใหเซลลเตงหรือ
บวมมากจนเกินไป
สัตวรักษาดุลยภาพอุณหภูมิอยางไร
การรักษาดุลยภาพอุณ หภูมิของสั ตวแบงออกเปน 2 ประเภท ตามอุณ หภูมิของ
รางกาย ดังนี้
1. สัตวเลือดเย็น คือ สัตวที่มีอุณหภูมิภายในรางกายไมคงที่ เพราะจะเปลี่ยนแปลงไป
ตามอุณหภูมิของสิ่งแวดลอมภายนอก
2. สัตวเลือดอุน คือ สัตวที่มีอุณหภูมิภายในรางกายคงที่ ไมเปลี่ยนแปลงไปตาม
อุณหภูมิของสิ่งแวดลอม จะมีกลไกการรักษาอุณหภูมิภายในรางกาย ดังนี้
2.1 การรักษาอุณหภูมิโดยอาศัยโครงสรางของรางกาย สัตวเลือดอุนจะมีการ
พัฒนาโครงสรางของผิวหนังเพื่อปองกันการสูญเสียความรอนของรางกายจากสภาวะแวดลอม
ที่มีอุณหภูมิต่ํา เชน การมีชั้นไขมันหนาอยูใตชั้นผิวหนัง การมีขนปกคลุ มรางกาย หรือการมี
โครงสรางเพื่อลดความรอนของรางกาย จากสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง เชน มีตอมเหงื่อและรูขุมขน
ตามรางกาย สําหรับระบายความรอน เปนตน
2.2 การรัก ษาอุณ หภูมิโดยอาศัยการทํางานของระบบตาง ๆ ภายในร างกาย
เปนการตอบสนองตออุณ หภูมิที่เกิดจากการทํางานรวมกันของระบบตา ง ๆ ภายในรา งกาย
โดยมีศูนยกลางการควบคุมอุณหภูมิอยูที่สมองสวนไฮโพทาลามัส ซึ่งกระบวนการทํางานภายใน
รางกาย เพื่อตอบสนองตออุณหภูมิจะมีลําดับขั้นตอนการทํางาน ดังนี้
2.2.1การรับรูความรูสึกหนาวหรือรอน จะเกิดขึ้นที่ตัวรับรูการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิ ซึ่งมี 2 ชนิด คือ ตัวรับความรูสึกรอน สามารถพบไดในผิวหนังทุกสวน จะพบมาก
ที่บริเวณฝามือและฝาเทา สวนตัวรับความรูสึ กหนาว จะพบไดมากที่บริเวณเปลือกตาดานใน
และบริเวณเยื่อบุในชองปาก
2.2.2 การทํางานรวมกันของศูนยควบคุมในสมองสวนไฮโพทาลามัสจะรับ
สั ญ ญาณความรู สึ ก จากตั ว รั บ รู ก ารเปลี่ ย นแปลงของอุ ณ หภู มิ ทั่ ว ร า งกายแล ว จั ด การ
แปลขอมูล จากนั้นจึงสงกระแสประสาทไปสูอวัยวะหรือตัวแสดงการตอบสนองที่ทําหนาที่ปรับ
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ระดับอุณหภูมิในรางกาย เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะชวยปรับอุณหภูมิในรางกายใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม คือ ไมรอนและไมเย็นจนเกินไป
2.2.3 การแสดงการตอบสนอง เมื่อไดรับสัญญาณจากสมองแลว ตัวแสดง
การตอบสนองตาง ๆ ในรางกายจะเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อชวยใหระดับอุณหภูมิในรางกาย
กลับเขาสูสมดุล โดยลักษณะการตอบสนองเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิในรางกายอาจมีไดหลาย
ลักษณะ ดังนี้
1.) กระบวนการเมแทบอลิ ซึม เปนการเผาผลาญสารอาหารใหเกิด
พลังงานความรอน โดยเมื่อรางกายมีอุณหภูมิลดต่ําลง สมองสวนไฮโพทาลามัสจะสงสัญญาณ
ไปกระตุ น อวั ย วะที่ ค วบคุ ม อั ต ราเมแทบอลิ ซึ ม ในร า งกายเพื่ อ เพิ่ ม กระบวนการ
เมแทบอลิ ซึ ม ให ม ากขึ้ น ทํ า ให อุ ณ หภู มิ ร า งกายสู ง ขึ้ น แต ห ากร า งกายมี อุ ณ หภู มิ สู ง
สมองส ว นไฮโพทาลามั ส ก็ จ ะส ง สั ญ ญาณไปกระตุ น อวั ย วะต า ง ๆ เพื่ อ ลดกระบวนการ
เมแทบอลิซึมในรางกายใหลดลงทําใหอุณหภูมิรางกายลดลงดวย
2.) เส น เลื อ ด เมื่ อ ร า งกายมี อุ ณ หภู มิ สู ง เส น เลื อ ดจะขยายตั ว
ทํ า ให มี ก ารลํ า เลี ย งเลื อ ดจากอวั ย วะต า ง ๆ ภายในร า งกายไปยั ง ผิ ว หนั ง ดี ขึ้ น ความร อ น
ในรา งกายจึ งถา ยเทออกสู ภายนอกไดดีขึ้น ทํา ใหอุณ หภูมิของรา งกายลดลง แตถา รา งกาย
มีอุณหภูมิต่ํา เสนเลื อดจะหดตัว ทําใหมีการลํา เลียงเลือดไปยังผิวหนังนอยลง ความรอนใน
รางกายจึงถายเทออกสูภายนอกไดนอยลง รางกายจึงเก็บรักษาความรอนไวได
3.) การหลั่งของเหงื่อ เปนการระบายความรอนไปพรอมกับหยดน้ํา
เหงื่อ ทําใหอุณหภูมิรางกายลดลง
4.) การหดตัวของรูขุมขน การหดตัวของกลามเนื้อโคนขน มีผลทําให
รูขุมขนหดเล็กลง จึงชวยลดการสูญเสียความรอนทางรูขุมขน ทําใหเกิดการอาการขนลุก
5.) การหดตัวของกลามเนื้อ ทําใหเกิดอาการสั่นจึงไดพลังงานความ
รอนมาชดเชยความรอนที่สูญเสียไป
2.3 การรั ก ษาอุ ณ หภู มิโ ดยการปรั บ เปลี่ ยนพฤติ ก รรม ในกรณี ที่ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง การรักษาอุณหภูมิโดยโครงสรางของรางกาย
และการทํางานของระบบตาง ๆ ภายในรางกายไมเพียงพอตอการรักษาอุณหภูมิภายในรางกาย
สัตวตาง ๆ จึงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอยาง เพื่อใหสามารถใชสภาพแวดลอมเขามาชวย
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ในการรักษาอุณหภูมิภายในร างกาย เชน การนอนแชน้ํา การอพยพไปยังพื้ นที่ ที่มีอุณหภูมิ
เหมาะสมกวาการใสเสื้อกันหนาวของมนุษย เปนตน

การแบงเซลลของสิ่งมีชีวิตมีกแี่ บบอะไรบาง
การแบงเซลลของสิ่งมีชีวิตมี 2 แบบ ไดแก
1. การแบงเซลลแบบไมโทซิส (Mitosis) เปนการแบงเซลลเพื่อเพิ่มจํานวนเซลล
รางกาย (somatic cell) ในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล ทําใหมีการเจริญเติบโต และเปนการแบงเซลล
เพื่ อการสืบพั นธุ แบบไมอาศัยเพศในสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวและหลายเซลล เซลล กอนการแบง
เซลลเรียก เซลลแม (mother cell) มีโครโมโซม (chromosome)เปนดิพลอยด (diploid)
หรือ 2n เมื่ อเซลล แม แบ งเซลล แบบไมโทซิส แล วได เซลล ลู ก 2 เซลล (daughter cell)
โดยแตละเซลลมีโครโมโซม เปน 2n เทากับเซลลแม
การแบงเซลลแบบไมโทซิส มีระยะตาง ๆ ดังนี้
1.ระยะอินเตอรเฟส (interphase) เปนระยะที่เซลลมี
นิวเคลียสขนาดใหญ มีเมแทบอลิซึมสูง มีการจําลอง
โครโมโซมใหมเหมือนเดิมทุกประการแนบชิดติดกับ
โครโมโซมเดิมเปนเสนบางๆมองเห็นไมชัดเจน

2. ระยะโพรเฟส (prophase) โครโมโซมหดตัวสั้นและหนาขึ้น
ทําใหเห็นชัดเจน โครโมโซมแตกออกจากกัน มีเซนโทรเมียรเปน
ปมเล็กๆ ยึดติดกันเอาไว และโครโมโซมที่แนบชิดกันเรียก โครมา
ทิด เซนทริโอลแยกจากกันไปอยูตรงกันขามหรือขั้วเซลล มีเสนใย
สปนเดิล ยึดที่ เซนโทเมียร ของโครโมโซมและขั้วเซลล ปลาย
ระยะนี้เห็นโครโมโซมแยกเปน 2 โครมาทิดอยางชัดเจนแตที่
เซนโทรเมียรยึดไวยังไมหลุดจากกัน เยื่อหุมนิวเคลียสและ
นิวคลีโอลัสคอยๆ สลายไป
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3. ระยะเมทาเฟส (metaphase) ระยะนี้เยื่อหุมนิวเคลียส และ
นิวคลีโอลัสสลายไปหมดแลว โครโมโซมทั้งหมดจะมาเรียงตัวกัน
อยูก ลางเซลลแตละโครโมโซมมี 2 โครมาทิด ระยะนี้เซนโทร
เมียรเริ่มแยกออกแตยังไมหลุดออกจากกัน
4. ระยะแอนาเฟส (anaphase) เสนใยสปนเดิลหดตัว และดึง
เซนโทรเมียร ให โ ครมาทิ ดที่ อ ยูเ ป นคูแยกออกจากกันไปยัง ขั้ว
เซลลตรงกันขาม

5. ระยะเทโลเฟส (telophase) มีกลุมโครมาทิดที่แยกออกจาก
กันแลว อยูขั้วเซลลทั้งสองขางเกิดเยื่อหุมนิวเคลียสลอมรอบโคร
มาทิดทั้ง 2 กลุม และเกิดนิวคลีโอลัสใน 2 กลุมนั้นดวย โครมา
ทิดในระยะนี้ คือ โครโมโซม ดัง นั้นในระยะนี้แตล ะเซลลมี 2
นิวเคลียส แตละนิวเคลียสมีโครโมโซม เปน 2n เทาเซลลเดิม ถือ
วาเปนการเสร็จสิ้นการแบงนิวเคลียส

2. การแบงเซลลแบบไมโอซิส (Meiosis)
ไมโอซิสเปนการแบงนิวเคลียสของเซลล ที่เจริญเปนเซลลสื บพันธุ ทั้งในเซลล พืชและ
เซลลสัตวมีการ เปลี่ยนแปลง 2 ครั้ง ติดตอกันหลังจากแบงเซลลเสร็จแลวไดเซลลใหม 4 เซลล
แตละเซลลมีโครโมโซมเพียงครึ่งหนึ่งของเซลล แม โครโมโซมของเซลลใหมแตละเซลลจึงเปน
แฮพลอยด (haploid) หรือ n โครโมโซม คือมีโครโมโซมเพียงชุดเดียวเทานั้น เปนการแบงเซลล
เพื่อสรา งเซลลสื บพันธุการแบงเซลลแบบไมโอซิส ครั้งแรกและครั้งที่สอง ประกอบดวยระยะ
ตางๆ ดังนี้
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ก. การแบงเซลลแบบไมโอซิส ครั้งที่ 1 (meiosis I) มีระยะตางๆ ดังนี้
1. ระยะอินเตอรเฟส I (interphase I)
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะนีม้ ีการเตรียม
สารตางๆ เชน โปรตีน เอนไซม เพือ่ ใชในระยะ
ตอไป จึงมีเมแทบอลิซึมสูง มีนิวเคลียสใหญ มีการ
จําลองโครโมโซมใหมแนบชิดกับโครโมโซมเดิม
และเหมือนเดิมทุกประการ โครโมโซมเปนเสนบาง
ยาวๆ พันกันเปนกลุมรางแห
2.ระยะโพรเฟส I (prophase I) ใชเวลานาน
และซับซอนมากทีส่ ุด มีเหตุการณทสี่ ําคัญ คือ
1.) โครโมโซมหดสั้นเปนแทงหนาขึ้น
2.) โครโมโซมคูเ หมือน (homologous
chromosome) มาจับคูก ันเปนคูๆ แนบชิดกัน
เรียกไซแนพซิส (synapsis) คูของโครโมโซมแตละ
คูเรียก ไบวาเลนท(bivalant) แตละโครโมโซมที่
เขาคูกัน มี 2 โครมาทิด มีเซนโทรเมียรยึดไว
ดังนั้น 1 ไบวาเลนทมี 4 โครมาทิด
3.) โครมาทิดที่แนบชิดกันเกิดมีการไขวกัน
เรียก การไขวเปลี่ยน (crossing over) ตําแหนง
ที่ไขวทับกันเรียกไคแอสมา (chiasma)
4.) เซนทริโอแยกไปยังขั้วเซลลทั้ง 2 ขาง
5.) มีเสนใยสปนเดิล ยึดเซนโทรเมียรของ
แตละโครโมโซม กับขั้วเซลล
6.) โครโมโซมหดตัวสั้นและหนามากขึ้น
เยื่อหุม นิวเคลียสและนิวคลีโอลัสคอยๆ สลายไป
3.ระยะเมทาเฟส I (mataphase I) แตละ
ไบวาเลนท ของโครโมโซม มาเรียงอยูกลางเซลล
เยื่อหุม นิวเคลียสและ นิวคลีโอลัสสลายไป
หมดแลว
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4.ระยะแอนาเฟส I (anaphase I) โครโมโซมคู
เหมือน ที่จบั คูกัน ถูกแรงดึงจากเสนใยสปนเดิล
ใหแยกตัวออกจากกันไปยังขั้วเซลลทอี่ ยูตรงขาม
การแยกนั้นแยกไปทั้งโครโมโซมทีม่ ี 2 โครมาทิด
และการแยกโครโมโซมนี้ มีผลทําใหการสลับ
ชิ้นสวนของโครมาทิดตรงบริเวณ ที่มีการไขว
เปลี่ยนชวยทําใหเกิดการแปรผัน (variation)
ของลักษณะตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีประโยชน
ในแงวิวัฒนาการจากการแยกกันของโครโมโซม
ไปยัง ขั้วเซลลแตละขางมีโครโมโซมเหลือเพียง
ครึ่งหนึง่ ของเซลลเดิม
5.ระยะเทโลเฟส I (telophase I) ในระยะนีจ้ ะมี
โครโมโซม 2 กลุมแตละกลุมจะมีจํานวนโครโมโซม
เพียงครึง่ หนึง่ ของเซลลเดิม แตละเซลลมีโครโมโซม
เปนแฮพลอยด

ข. การแบงแบบไมโอซิส ครั้งที่ 2 (meiosis II) มีระยะตางๆ ดังนี้
ไมโอซิสครั้งที่ 2 เกิดตอเนื่องไปเลยไมมีพักและผานระยะอินเทอรเฟสไป ไมมีการจําลอง
โครโมโซมใหมอีก เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
1.ระยะโพรเฟส II (prophase II) แตละ
โครโมโซมในนิวเคลียส แยกเปน 2 โครมาทิด
มีเซนโทรเมียรยึดไว เซนทริโอลแยกออกไป
ขั้วเซลลทั้ง 2 ขาง มีเสนใยสปนเดิลยึดเซนโทรเมียรกับขั้วเซลล เยื่อหุม นิวเคลียสและนิวคลีโอลัส
สลายไป
2.ระยะเมทาเฟส II (metaphase II) โครโมโซม
ทั้งหมดมารวมอยูกลางเซลล
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3.ระยะแอนาเฟส II (anaphase II) เสนใยสปน
เดิ ล หดตั วสั้ นเขา และดึ ง ให โ ครมาทิ ดของแต ล ะ
โครโมโซมแยกออกจากกันไปขั้วเซลลตรงกันขาม

4.ระยะเทโลเฟส II (terophase II) เกิดนิวคลีโอลัส เยื่อหุม นิวเคลียสลอมรอบโครมาทิดกลุม
ใหญ แตละโครมาทิดก็คือ โครโมโซม นั้นเอง
เมื่อจบการแบงเซลลในระยะเทโลเฟส 2 แลวได
เซลลใหม 4 เซลล แตละเซลลมีโครโมโซมเปน
แฮพลอยด( n )

การแบงเซลลแบบไมโทซิสและไมโอซิสแตกตางกันอยางไร
ตารางแสดงความแตกตางระหวางการแบงเซลลแบบไมโทซิสและไมโอซิส
การแบงเซลลแบบไมโทซิส
การแบงเซลลแบบไมโอซิส
1. โดยทั่วไป เปนการแบงเซลลของรางกาย เพื่อเพิ่มจํานวน 1. โดยทั่วไปเปนการแบงเซลล เพื่อสรางเซลลสบื พันธุ
เซลล เพือ่ การเจริญ เติบโต หรือการสืบพันธุในสิ่งมีชีวิต
เซลลเดียว
2. เริ่มจากเซลล 1 เซลล แบงครั้งเดียวไดเซลลใหม 2 เซลล 2. เริ่มจาก 1 เซลล แบง 2 ครั้ง ไดเซลลใหม 4 เซลล
3. เซลลใหมที่เกิดขึ้น 2 เซลล สามารถแบงตัวแบบไมโทซิส3. 3.เซลลใหมที่เกิดขึ้น 4 เซลล ไมสามารถแบงตัวแบบไมโอซิส
ไดอีก
ไดอีก แตอาจแบงตัวแบบไมโทซิสได
4. การแบงแบบไมโทซิส จะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต ระยะไซโกต 4. สวนใหญจะแบงไมโอซิส เมื่ออวัยวะสืบพันธุเ จริญเต็มที่แลว
และสืบเนื่องกันไปตลอดชีวิต
5. จํานวนโครโมโซม หลังการแบงจะ
5. จํานวนโครโมโซม จะลดลงครึง่ หนึ่งของเซลลเดิม (n)
เทาเดิม (2n)
6. ไมมีไซแนปซิส ไมมีไคแอสมา และไมมี ครอสซิงโอเวอร 6. เกิดไซแนปซิส ไคแอสมา และมักเกิด ครอสซิงโอเวอร
7. ลักษณะของสารพันธุกรรม (DNA) และโครโมโซมใน
7. ลักษณะของสารพันธุกรรม และโครโมโซมในเซลลใหม
เซลลใหม ทั้งสองจะเหมือนกันทุกประการ
อาจเปลี่ยนแปลง และแตกตางกัน ถาเกิดครอสซิงโอเวอร
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กิจกรรมทายบทที่ 3
1. โครงสรางใดที่ทําหนาที่สรางพลังงานใหแกเซลล
ก. กอลจิบอดี

ข. ไรโบโซม

ค. ไมโทคอนเดรีย

ง. แวคิวโอล

2. โครงสรางใดที่เปนแหลงสะสมสารตางๆซึ่งในเซลลจะมีขนาดตามอายุของเซลล
ก. กอลจิบอดี

ข. ไรโบโซม

ค. ไมโทคอนเดรีย

ง. แวคิวโอล

3. โครงสรางกอลจิบอดีมีหนาที่ทําอะไร
ก. เปนแหลงสะสมสารตางๆซึ่งในเซลลจะมีขนาดตามอายุของเซลล
ข. สรางพลังงานใหแกเซลล
ค. สะสมโปรตีนเพื่อสงออกนอกเซลล
ง. พบทั้งในเซลลพืซและสัตว
4. โครงสรางใดที่พบทั้งในเซลลพืซและสัตว
ก. กอลจิบอดี

ข. ไรโบโซม

ค. ไมโทคอนเดรีย

ง. แวคิวโอล

5. พืซรักษาสมดุลยภาพของน้ําอยางไร
ก. การคายน้ํา

ข. การดูดน้ํา

ค. ถูกทั้งขอ ก.และ ข.

ง. ผิดทั้งขอ ก.และ ข.
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6. ขอดีจากการคายน้ําของพืซ
ก. ชวยใหพืซมีอุณหภูมิลดลง 2-3 องศา
ข. ชวยใหพืซดูดน้ําและแรธาตุเขาสูรากได
ค. ชวยใหพืซลําเลียงน้ําและแรธาตุไปตามสวนตางๆของพืซได
ง. ถูกตองขอ
7. อวัยวะใดของสัตวที่สําคัญในการรักษาดุลยภาพของน้ําและสารตางๆในรางกาย
ก. หัวใจ

ข. ปอด

ข. ตับ

ง. ไต

8. มนุษยมีการรักษาสมดุลยภาพของกรด-เบส ในรางกายอยางไร
ก. การเพิ่มหรือลดอัตราการหายใจ

ข. ระบบบัฟเฟอร

ค. การควบคุมกรดและเบสไต

ง. ถูกทุกขอ

9. การรักษาดุลยภาพอุณหภูมิของสัตวแบงออกเปนกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท

ข. 3 ประเภท

ค. 4 ประเภท

ง. 5 ประเภท

10. การแบงเซลลของสิ่งมีชีวิตมีกี่แบบ
ก. 2 แบบ

ข. 3 แบบ

ค. 4 แบบ

ง. 5 แบบ
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บทที่ 4
พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ
สาระสําคัญ
สิ่งมีชีวิตยอมมีลักษณะเฉพาะของแตล ะสปชีส สิ่ งมีชีวิตสปชีสเดียวกันยอมมีความ
แตกตางกันนอยกวาสิ่งมีชีวิตตางสปชีส ความแตกตางเหลานี้เปนผลจากพันธุ กรรมที่ตางกัน
สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะมีลักษณะคลายกัน ซึ่งความแตกตางเหลานี้ กอใหเกิดความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต หรือความหลากหลายทางชีวภาพ
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. อธิบายกระบวนการถายทอดทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การผาเหลา และการ
เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
2. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมได
3. อธิบายความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดหมวดหมูสิ่งมีชีวิตได
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เรื่องที่ 2 ความหลากหลายทางชีวภาพ
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บทที่ 4
พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ
การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เรื่องที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรม
ลักษณะทางพันธุกรรม หมายถึง ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่สามารถถายทอดไปยังรุนตอไป
ได โดยผ านทางเซลล ลักษณะทางพันธุกรรม ไดแก ลักษณะสี นัยนตา สีผ ม สีผิ ว ความสู ง
น้ําหนักตัว สติปญญา สีของดอกไม ความถนัด ฯลฯ

ลูกแมวไดรับการถายทอดพันธุกรรมจากพอแม

ผลไมชนิดตางๆ

สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันยังมีลักษณะที่แตกตางกัน เชน คนมีรูปรางหนาตา กิริยาทาทาง
เสี ยงพู ด ไมเหมือ นกัน เราจึ งบอกไดวา เปนใคร แมวา จะเปนฝาแฝดรวมไขที่คล า ยกันมาก
เมื่อพิจารณาจริงๆแลวจะไมเหมือนกันลักษณะของสิ่งมีชีวิต เชน รูปราง สีผิว สีและกลิ่นของ
ดอกไม รสชาติของผลไม ลั กษณะเหล านี้สามารถมองเห็นและสั งเกตไดงายแตลั กษณะของ
สิ่ ง มีชี วิต บางอยา งสั ง เกตไดย าก ต อ งใชวิ ธีซั บซ อนในการสั ง เกต เช น หมูเ ลื อ ด สติ ปญ ญา
เปนตน

การถายทอดทางพันธุกรรม
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ความแปรผันของลักษณะทางพันธุกรรม (genetic variation)
ความแปรผันของลักษณะทางพันธุกรรม (genetic variation) หมายถึง ลักษณะ
ที่แตกตา งกัน เนื่องจากพันธุกรรมที่ไมเหมือนกัน และสามารถถา ยทอดไปสูรุนลูกได โดยลู ก
จะไดรับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมาจากพอครึ่งหนึ่งและไดรับจากแมอีกครึ่งหนึ่ง
ความแปรผันของลักษณะทางพันธุกรรม แบงออกเปน 2 แบบ คือ
1. ลักษณะที่มคี วามแปรผันแบบตอเนื่อง (continuous variation) เปนลักษณะทางพันธุกรรม
ที่ไมสามารถแยกความแตกตางไดชัดเจน เชน ความสูง น้ําหนัก โครงราง สีผิว เปนตน
2. ลัก ษณะที่มีค วามแปรผันแบบไมตอเนื่อ ง (discontinuous variation) เปนลักษณะทาง
พั น ธุ ก รรมที่ ส ามารถแยกความแตกต า งได ชั ด เจน เช น ลั กษณะหมู เลื อด ลั ก ษณะเส นผม
ความถนัดของมือ จํานวนชั้นของหนังตา เปนตน

รูปภาพลักษณะการแปรผันตอเนื่อง

รูปภาพลักษณะการแปรผันไมตอเนือ่ ง

การศึกษาการถายทอดลักษณะทางพันธุศาสตร
เกรเกอร เมนเดล ( Gregor Mendel ) "บิดาแหงวิชาพันธุศาสตร" เปนบาทหลวงชาว
ออสเตรีย ไดศึ ก ษาการถา ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุก รรมลั กษณะภายนอกของถั่ว ลั นเตา
แตเมนเดลไดเลือกศึกษาเพียง 7 ลักษณะ โดยแตละลักษณะนั้นมีความแตกตางกันอยางชัดเจน
เชน ตนสูงกับตนเตี้ย ลักษณะเมล็ดกลมกับเมล็ดขรุขระถั่วที่เมนเดลนํามาใชเปนพอพันธุและ
แมพันธุนั้นเปนพันธแ ททั้งคู โดยการนํา ตนถั่วลันเตาแตละสายพั นธุมาปลูกและผสมภายใน
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ดอกเดียวกัน เมื่อตนถั่วลันเตาออกฝก นําเมล็ดแกไปปลูกจากนั้นรอจนกระทั่ง ตนถั่วลันเตา
เจริ ญเติบโต จึ ง คัดเลื อ กตน ที่มี ลั กษณะเหมือนพ อ แมนํ า มาผสมพั นธุต อไปด วย วิธี การ
เชนเดียวกับครั้งแรกทําเชนนี้ตอไปอีกหลาย ๆ รุน จนไดเปนตนถั่วลันเตาพันธุแทมีลักษณะ
เหมือนพอแมทุกประการ
จากการผสมพันธุระหวางตนถั่วลันเตาที่มีลักษณะแตกตางกัน 7 ลักษณะ เมนเดล
ไดผลการทดลองดังตาราง
ตารางแสดงผลการทดลองของเมนเดล
ลักษณะของพอแมที่ใช ผสม
เมล็ดกลม X เมล็ดขุระ
เมล็ดสีเหลือง X เมล็ดสีเขียว
ฝักอวบ X ฝักแฟบ
ลักษณะของพอแมที่ใช ผสม
ฝักสีเขียว X ฝักสีเหลือง
ดอกเกิดที่ลําตน X ดอกเกิดที่ยอด
ดอกสีมวง X ดอกสีขาว
ตนสูง X ตนเตี้ย

ลักษณะทีป่ รากฏ
ลูกรุนที่ 1

ลูกรุนที่ 2
เมล็ดกลม 5,474 เมลด็
เมล็ดกลมทุกตน
เมล็ดขรุขระ 1,850 เมลด็
เมล็ดสีเหลือง 6,022 ตน
เมล็ดสีเหลืองทุกตน
เมล็ดสีเขียว 2,001 ตน
ฝักอวบ 882 ตน
ฝักอวบทุกตน
ฝักแฟบ 229 ตน
ลักษณะทีป่ รากฏ
ลูกรุนที่ 1

ลูกรุนที่ 2
ฝักสีเขียว 428 ตน
ฝักสีเขียวทุกตน
ฝักสีเหลือง 152 ตน
ดอกเกิดที่ลําตน 651 ตน
ดอกเกิดที่ลําตน ทุกตน ดอกเกิดที่เกิดยอด 207 ตน
ดอกสีมวง 705 ตน
ดอกสีมวงทุกตน
ดอกสีขาว 224 ตน
ตนสูง 787 ตน
ตนสูงทุกตน
ตน เเตีย 277 ตน

X หมายถึง การผสมพันธุ
เมนเดลเรียกลักษณะตา ง ๆ ที่ปรากฏในลูกรุนที่ 1 เชน เมล็ดกลมตนสูง เรียกวา
ลักษณะเดน (dominance) สวนลักษณะที่ไมปรากฏในรุนลูกที่ 1 แตกลับปรากฏในรุนที่ 2
เชน เมล็ดขรุขระ ลักษณะตนเตี้ย เรียกวา ลักษณะดอย (recessive)
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จากสัญลักษณตัวอักษรภาษาอังกฤษ (TT แทนตนสูง, tt แทนตนเตี้ย) แทนยีนที่กําหนด
เขียนแผนภาพแสดงยีนที่ควบคุมลักษณะ และผลของการถายทอดลั กษณะในการผสมพันธุ
ระหว า งถั่ ว ลั นเตาต นสู ง กั บ ถั่ว ลั น เตาต น เตี้ย และการผสมพั น ธุร ะหว า งลู ก รุ นที่ 1 ได
ดังแผนภาพ

พอแม

เซลลสืบพันธุเพศผู

เซลลสืบพันธุเพศเมีย

ลูกรุนที่ 1

ผลของการผสมพันธุระหวางถั่วลันเตาตนสูงกับถั่วลันเตาตนเตี้ย
ในลูกรุนที่ 1 เมื่อยีน T ที่ควบคุมลักษณะตนสูงซึ่งเปนลักษณะเดน เขาคูกับยีน t
ที่ควบคุมลักษณะตนเตี้ยซึ่งเปนลักษณะดอย ลักษณะที่ปรากฏจะเปนลักษณะที่ควบคุมดวยยีน
เดน ดังจะเห็นวาลูกในรุนที่ 1 มีลักษณะตนสูงทั้งหมด
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รุนที่ 1

เซลลสืบพันธุเพศผู

เซลลสืบพันธุเพศเมีย

ลูกรุนที่2

ผลการผสมระหวางลูกรุนที่ 1
กฎการถายทอดทางพันธุศาสตรของเมนเดล
กฎขอที่ 1 กฎแหงการแยกตัว (LAW OF SEGREGATION) “สิ่งที่ควบคุมลักษณะทาง
พั น ธุ ก รรมของสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ สื บ พั น ธุ แ บบอาศั ย เพศมี อ ยู เ ป น คู ๆ แต ล ะคู จ ะแยกจากกั น
ในระหวา งการสร า งเซลล สื บพั น ธุทํา ใหเ ซลล สื บพั นธุแ ตล ะเซลล มีหน วยควบคุ มลั ก ษณะนี้
เพียง 1 หนวยและจะกลับมาเขาคูอีกเมื่อเซลลสืบพันธุผสมกัน” ลักษณะที่ปรากฏออกมาจะได
ลักษณะเดนและลักษณะดอยปรากฏออกมาเปนอัตราสวนเดน : ดอย = 3 : 1
กฎขอที่ 2 กฎแหงการรวมกลุมอยางอิสระ(LAW OF INDEPENDENT
ASSORTMENT) “ในเซลลสืบพั นธุจะมีการรวมกลุมของหนวยพันธุ กรรม ของลักษณะตางๆ
การรวมกลุมเหลานี้เปนไปไดอยางอิสระ จึงทําใหเราสามารถทํานายผลที่เกิดขึ้นในรุนลูกและรุน
หลาน” อัตราสวน 1 : 1 : 1 : 1
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ลักษณะทางพันธุศาสตร
1.ลักษณะเดน (Dominance) คือ ลักษณะที่ปรากฏออกมาในรุนลูกหรือรุนตอ ๆ ไป
2.ลักษณะดอย (Recessive) คือ ลักษณะที่ไมมีโอกาสปรากฏในรุนตอไป
3.พันธุ แท (Hornozygous) คือ ลั กษณะเดนหรือดอยเพียงอยา งเดียวมีคูยีนที่ เหมือนกัน
เชน TT หรือ tt
4.พันธุทาง (Horterozygous) คือ ลักษณะเดนหรือดอยอยูดวยกันและลักษณะที่ปรากฏ
ออกมาจะเปนลักษณะมีคูยีน เชน Tt
5. จีโนไทป (Genotype) คือ ลักษณะหรือแบบแผนของยีนที่ควบคุมลักษณะ
6. ฟโนไทป (Phenotype) คือ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏออกมา เนื่องจากยีนและ
สิ่งแวดลอม
หนวยพันธุกรรม
โครโมโซมของสิ่งมีชีวิต
โครโมโซม (chromosome) คือ สารพันธุกรรมในรางกายมนุษยเปนตัวกําหนด
ลักษณะตางๆซึ่งหนวยพื้นฐานที่สําคัญของสิ่งมีชีวิต คือ เซลลมีสวนประกอบที่สําคัญ 3 สวน
ไดแก นิวเคลียส ไซโทพลาสซึมและเยื่อหุมเซลล ภายในนิวเคลียสมีโครงสรางที่สามารถติดสี
ได เรียกวา โครโมโซม และพบวาโครโมโซมมีความเกีย่ วของกับการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม โดยทั่วไปสิ่งมีชีวิตแตละชนิดหรือสปชีส ( species ) จะมีจาํ นวนโครโมโซมคงที่
ดังแสดงในตาราง
ตารางจํานวนโครโมโซมของเซลลรางกายและเซลลสืบพันธุของสิ่งมีชีวิตบางชนิด
ชนิดของสิ่งมีชีวิต
แมลงหวี่
ถั่วลันเตา
ขาวโพด
ขาว
ออย
ปลากดั
คน

จำนวน
ในเซลลรางกาย ( แทโครโมโซม
ง ) ในเซลลสืบพันธุ ( แทง )
8
14
20
24
80
42
46

4
7
10
12
40
21
23
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ชนิดของสิ่งมีชีวิต
ชิมแพนซี
ไก
แมว

จำนวน
ในเซลลรางกาย ( แทโครโมโซม
ง ) ในเซลลสืบพันธุ ( แทง )
48
78
38

24
39
19

โครโมโซมในเซลลรางกายของคน 46 แทง นํามาจัดคูได 23 คู ซึ่งแบงไดเปน 2 ชนิด คือ
1. ออโตโซม ( Autosome ) คือ โครโมโซม 22 คู ( คูที่1 – 22 ) ที่เหมือนกันทั้งเพศ
หญิงและเพศชาย
2. โครโมโซมเพศ ( Sex Chromosome ) คือ โครโมโซมอีก 1 คู ( คูที่ 23 ) ในเพศ
หญิงและเพศชายจะตางกัน เพศหญิงมีโครโมโซมเพศแบบ XX สวนเพศชายมีโครโมโซมเพศ
แบบ XY โดยโครโมโซม Y จะมีขนาดเล็กกวาโครโมโซม X
การเกิดเพศหญิงเพศชาย

เซลลเพศที่ถูกสรางขึ้นมาแตละเซลลจะมีโครโมโซมเพศเพียงชุดเดียวโดยที่เซลลสืบพันธุ
เพศชาย (สเปรม) จะมีเซลลสื บพันธุซึ่งมีโครโมโซม 2 ชนิด คือ 22+X หรือ 22+Y
สวนเซลลสืบพันธุของเพศหญิงจะมีโครโมโซมไดเพียงชนิดเดียวคือ 22+X ดังนั้นโอกาสในการ
เกิดทารกเพศหญิง (โครโมโซม 44+XX) หรือทารกเพศชาย (โครโมโซม44+XY) จึงเทากัน
ขึ้นอยูกับสเปรมที่เขาผสมกับไขจะเปนสเปรมชนิดใด

การเกิดเพศหญิงโครโมโซมเพศเปน x และ x การเกิดเพศชายโครโมโซมเพศเปน x และ y
ที่มา http://www.thaigoodview.com/
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ยีนและDNA
ยีน (gene) คือ หนวยพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะตาง ๆ จากพอแมโดยผานทางเซลล
สืบพั นธุไปยังลู กหลาน ยีนจะอยูเปนคูบนโครโมโซม โดยยีนแตล ะคูจ ะควบคุมลั กษณะที่
ถายทอดทางพันธุ กรรมเพียงลักษณะหนึ่งเทานั้น เชน ยีนควบคุมลักษณะสีผิว ยีนควบคุม
ลักษณะลักยิ้ม ยีนควบคุมลักษณะจํานวนชั้นตา เปนตน
ภายในยีนพบวามีสารเคมีที่สําคัญชนิดหนึ่งคือ DNA ซึ่งยอมาจาก Deoxyribonucleic
acid ซึ่งเปนสารพันธุกรรมพบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไมวาจะเปนพืช สัตว หรือแบคทีเรียซึ่งเปน
สิ่งมีชีวิตเซลลเดียว เปนตน DNA เกิดจากการตอกันเปนเสนโมเลกุลยอยเปนสายคลายบันได
เวียน ปกติจะอยูเปนเกลียวคู

ที่มา http://www.student.chula.ac.th/

ดีเอ็นเอเปนสารพันธุกรรมที่อยูภายในโครโมโซมของสิ่งมีชีวิต
ในสิ่งมีชีวิตแตละชนิดจะมีปริมาณ DNA ไมเทากัน แตในสิ่งมีชีวิตเดียวกันแตละเซลล
มีปริมาณ DNA เทากัน ไมวาจะเปนเซลลกลามเนื้อ หัวใจ ตับ เปนตน
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ตารางแสดงจํานวนโครโมโซมของเซลลรางกายของสิ่งมีชีวิตบางชนิด

ความผิดปกติของโครโมโซมและยีน
สิ่งมีชีวิตแตล ะชนิดมีลั กษณะแตกตา งกัน อันเปนผลจากการถา ยทอดลั กษณะทาง
พันธุกรรม แตในบางกรณีพบบุคคลที่มีลักษณะบางประการผิดไปจากปกติเนื่องจากความผิด
ปกติของโครโมโซมและยีน
ความผิด ปกติทางพัน ธุก รรมที่เ กิด ในระดับโครโมโซมเชน ผู ปวยกลุ มอาการดาวน
มีจํานวนโครโมโซมคูที่ 21 เกินกวาปกติ คือมี 3 แทง สงผลใหมีความผิดปกติทางรางกาย เชน
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ตาชี้ขึ้น ลิ้นจุกปาก ดั้งจมูกแบน นิ้วมือสั้นปอม และมีการพัฒนาทางสมองชา กลุมอาการ
คริดูชาต เกิดจากแขนโครโมโซมคูที่ 5 หายไป 1 โครโมโซม ลักษณะที่พบ คือ มีศีรษะเล็กกวา
ปกติ หนากลม ใบหูต่ํากวาปกติ ตาหาง มีอาการปญญาออน ลักษณะที่เดนชัดในกลุมอาการนี้
คือ มีเสียงรองแหลมเล็กคลายเสียงแมวรอง

ก. กลุมผูปวยอาการดาวน
ที่มา trisomy21. On–line. 2008

ค. ผูปวยทีเ่ ปนโรคธาลัสซีเมีย
ที่มา ธาลัสซีเมีย. ออน-ไลน. 2551)

ข. เด็กที่มีอาการคริดูซาต
ที่มา wttp://www.childrenhospital.go.th

ง. ภาวะผิวเผือก
ที่มา th.wikipedia.org/wiki/
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ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เกิดในระดับยีน เชน โรคธาลัสซีเมีย เกิดจากความ
ผิดปกติของยีนที่ควบคุมการสรางฮีโมโกลบิน ผูปวยมีอาการซีด ตาเหลือง ผิวหนังคล้ําแดง
รางกายเจริญเติบโตชา และติดเชื้องาย
ตาบอดสี เปนความผิดปกติทางพันธุกรรมในระดับยีน ผูที่ตาบอดสีจะมองเห็นสีบาง
ชนิด เชน สี เขียว สี แดง หรือสี น้ํา เงินผิ ดไปจากความเปนจริงคนที่ตาบอดสี ส วนใหญ
มัก ไดรั บ การถา ยทอดทางพั นธุ ก รรมจากพ อแม ห รือ บรรพบุรุ ษ แตค นปกติ ส ามารถเกิ ด
ตาบอดสีไดถาเซลลเกี่ยวกับการรับสีภายในตาไดรับความกระทบกระเทือนอยางรุนแรง ดังนั้น
คนที่ตาบอดสีจึงไมเหมาะแกการประกอบอาชีพบางอาชีพ เชน ทหาร แพทย พนักงานขับรถ
เปนตน

การกลายพันธุหรือการผาเหลา (mutation)
เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิต ทําใหมีลักษณะแตกตางไปจากเดิมบางกรณีมี
ผลตอการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ทําใหสิ่งมีชีวิตรุนตอๆ ไป มีลักษณะเปลี่ยนไป และ
อาจทําใหเกิดชนิดพันธุใหมขึ้นได
ชนิดของการกลายพันธุ จําแนกเปน 2 แบบ คือ
1. การกลายพันธุของเซลลรางกาย (Somatic Mutation) เมื่อเกิดการกลายพันธุขึ้นกับ
เซลลรางกายจะไมสามารถถายทอดไปยังลูกหลานได
2. การกลายพันธุของเซลลสืบพันธุ (Gemetic Mutation) เมื่อเกิดการกลายพันธุขึ้นกับ
เซลลสืบพันธุ ลักษณะที่กลายพันธุสามารถถายทอดไปยังลูกหลานได
สาเหตุที่ทําใหเกิดการกลายพันธุ อาจเกิดขึ้นไดจาก 3 สาเหตุใหญๆ คือ
1. การกลายพันธุที่เกิดขึ้นไดเองตามธรรมชาติ การกลายพันธุแบบนี้พบไดทั้งคน สัตว
พืช มักจะเกิดในอัตราที่ต่ํามาก และมีการเปลี่ยนแปลงอยางชา ๆ คอยเปนคอยไปซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงนี้ทําใหเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทําใหเกิดสิ่งมีชีวิตใหมๆ เกิดขึ้นตามวันเวลา
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2. การกลายพันธุที่เกิดจากการกระตุนจากรังสี แสงแดดและสารเคมี รังสีจะทําใหเสน
สายโครโมโซมเกิ ด หั ก ขาดทํ า ให ยี น เปลี่ ย น สารเคมี เช น สารโคลซิ ซิ น (colchicine)
ทําใหชุดโครโมโซมเพิ่มขึ้นเพื่อใหพืชมีผลผลิตในเวลาไมนาน
3. การจัดเรียงเบสในกระบวนการสังเคราะหดีเอ็นเอ (DNA replication) ผิดพลาดมีผล
ทําใหเกิดการเพิ่มหรือลดจํานวนเบสในคูสาย และทําใหเกิดการเลื่อนของสาย DNA
การกลายพันธุเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นในสิง่ มีชีวิต 2 ระดับ
1. การกลายพันธุในระดับยีน เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเบส (A, T, C, G) หรือ
เปลี่ ย นตํา แหนงลํ า ดับ การเรียงตั วของเบสในโมเลกุ ล ของ DNA ซึ่ง จะส งผลสะทอนไปถึ ง
ตําแหนงการเรียงตัวของกรดอะมิโนในสายพอลิเพปไทลทําใหมีการสรางโปรตีนขึ้นมานั้นเปลี่ยน
สมบัติทางเคมีไปจากเดิมหรือหมดสภาพการทํางานไป
2. การเปลี่ยนแปลงรูป รางของโครโมโซม ในแตละโครโมโซมเปนผลทําใหเกิดการ
สับเปลี่ยนตําแหนงของยีนที่อยู ในรู ปของโครโมโซมนั้นๆ การเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะเกิดจาก
หลายสาเหตุดังนี้ การขาดหายไปของโครโมโซม การเพิ่มขึ้นมาของโครโมโซม การเปลี่ยน
ตําแหนงทิศทางของโครโมโซม การยายสลับที่ของโครโมโซม
ปจ จุ บั น นั กวิ ท ยาศาสตร ใ ช ประโยชนจ ากรั ง สี เพื่ อ เร ง อัต ราการเกิ ด การกลายพั น ธุ
โดยการนําสวนตางๆ ของพืชมาฉายรังสี เชน การฉายรังสีแกมมากับเนื้อเยื่อจากหนอหรือเหงา
ของพุทธรักษาทําใหไดพุทธรักษาสายพันธุใหมหลายสายพันธุ พืชกลายพันธุอื่นๆ ที่เกิดจากการ
ฉายรังสีแกมมา ไดแก เบญจมาศและปทุมมาที่มีกลีบของดอกเปลี่ยนแปลงไป ขิงแดงมีใบลาย
และตนเตี้ย เปนตน การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่เกิดจากการกลายพันธุกอใหเกิดลักษณะ
ใหมๆ ซึ่งตางไปจากลักษณะเดิมที่มีอยูและลักษณะดังกลาวสามารถถายทอดไปยังรุนตอไปได
กอใหเกิดสิ่งมีชีวิตรุนลูกที่มีพันธุกรรมหลากหลายแตกตางกัน
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เรื่องที่ 2 ความหลากหลายทางชีวภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพ คือ การที่มีสิ่งมีชีวิตมากมายหลากหลายสายพันธุและ
ชนิดอยูในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง
ความหลากหลายทางชีวภาพของโลกมีมากมายมหาศาลตลอดเวลา ความหลากหลาย
ทางชีวภาพไดเกื้อหนุนใหผูคนดํารงชีวิตอยูโดยมีอากาศและน้ําที่สะอาด มียารักษาโรค มีอาหาร
เครื่องนุงหม เครื่องใชไมสอยตางๆการสูญเสียชนิดพันธุ การสูญเสียระบบนิเวศ การสูญเสีย
พันธุกรรมไมไดเพียงแตทําใหโลกลดความร่ํารวยทางชีวภาพลง แตไดทําใหประชากรโลกสูญเสีย
โอกาสที่ไดอาศัยในสภาพแวดลอมที่สวยงามและสะอาด สูญเสียโอกาสที่จะไดมียารักษาโรคที่ดี
และสูญเสียโอกาสที่จะมีอาหารหลอเลี้ยงอยางพอเพียง

ประเภทของความหลากหลายทางชีวภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. ความหลากหลายของชนิด (Species diversity) เปนจุดเริ่มตนของการศึกษา
เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากนักนิเวศวิทยาไดศึกษาเกี่ยวกับกลุมสิ่งมีชีวิต
ในพื้นที่ตางๆ รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกลุมของสิ่งมีชีวิตในเขตพื้นที่นั้นเมื่อ
เวลาเปลี่ยนแปลงไป
2. ความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic diversity) เปนสวนที่มีความเกี่ยว
เนื่องมาจากความหลากหลายของชนิดและมี ความสํ า คัญอยา งยิ่งตอกลไกวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต การปรากฏลักษณะของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะถูกควบคุมโดยหนวยพั นธุกรรมหรือยีน
และการปรากฏของยี น จะเกี่ ย วข อ งกั บ การปรั บ ตั ว ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ทํ า ให สิ่ ง มี ชี วิ ต นั้ น
ดํา รงชีวิ ตอยูได และมีโอกาสถา ยทอดยีน นั้นตอไปยังรุนหลั ง และลั กษณะหนึ่ งลั กษณะ
ของสิ่ ง มี ชี วิ ตคื อ จะมี ห น วยพั น ธุ ก รรมมากกว า หนึ่ง แบบ จึ ง ทํ า ให สิ่ ง มี ชี วิ ตชนิ ด เดี ย วกั น
มีลักษณะบางอยางตางกัน
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3. ความหลากหลายของระบบนิเวศ(Ecological diversity)หรือความหลากหลายของ
ภูมิประเทศ (Landscape diversity) ในถิ่นกํา เนิดตามธรรมชาติมีลั กษณะสภาพทางภูมิ
ประเทศแตกตางกันหลายแบบ

การจัดหมวดหมูของสิ่งมีชีวิต
อนุกรมวิธาน (Taxonomy)
วิชาที่เกี่ยวกับการจัดหมวดหมูของสิ่งมีชีวิต
ประโยชนของอนุกรมวิธาน
เนื่องจากสิ่งมีชีวิตมีจํานวนมาก แตละชนิดก็มีลักษณะแตกตางกันออกไป จึงทําใหเกิด
ความไมสะดวกตอการศึกษา จึงจําเปนตองจัดแบงสิ่งมีชีวิตออกเปนหมวดหมูซึ่งจะทําใหเกิด
ประโยชนในดานตาง ๆ คือ
1. เพื่อความสะดวกที่จะนํามาศึกษา
2. เพื่อสะดวกในการนํามาใชประโยชน
3. เพื่อเปนการฝกทักษะในการจัดจําแนกสิ่งตาง ๆ ออกเปนหมวดหมู
หลักเกณฑในการจําแนกสิ่งมีชีวิตออกเปนหมวดหมู มีดังนี้
1. พิ จ ารณาเปรียบเทียบทั้งภายในและภายนอกของสิ่ งมีชีวิตวามีความเหมือนหรือ
คลายกันเพียงใด ถาโครงสรางที่มีตนกําเนิดเดียวกัน แมจะทําหนาที่ตางกันก็จัดไวเปนพวก
เดียวกัน เชน กระดูกแขนของมนุษย กระดูกครีบของปลาวาฬ ปกนก ขาคูหนาของสัตวสี่เทา
ถาเปนโครงสรางที่มีตนกําเนิดตางกัน แมจะทําหนาที่เหมือนกันก็จัดไวคนละพวก เชน ปกนก
และปกแมลง
2. พิจารณาจากแบบแผนการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต ตั้งแตแรกโดยอาศัยหลักที่วา
สิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธกันมากเพียงใดยอมมีวิธีการเจริญคลายกันมากเพียงนั้น
3. ซากดึกดําบรรพ การศึกษาซากดึกดําบรรพของสิ่งมีชีวิตทําใหทราบบรรพบุรุษของ
สิ่งมีชีวิตในปจจุบันได และสิ่งมีชีวิตที่มีบรรพบุรุษรวมกันก็จัดอยูพวกเดียวกัน เชน การจัดเอา
นกและสัตวเลื้อยคลานไวในพวกเดียวกัน เพราะจากการศึกษาดึกดําบรรพ ของเทอราโนดอน
(Pteranodon) ซึ่งเปนสัตวเลื้อยคลานที่บินได และซากของอารเคออพเทอริกส (Archaeopteryx)
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ซึ่งเปนนกโบราณชนิดหนึ่งมีขากรรไกรยาว มีฟน มีปก มีนิ้ว ซึ่งเปนลักษณะของสัตวเลื้อยคลาน
จากการศึกษาซากดึกดํา บรรพ ดังกล า วชี้ใหเห็นวา นกมีวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษที่เป น
สัตวเลื้อยคลาน
4. พิจารณาถึงกระบวนการเคมีและสรีระวิทยาของสิ่งมีชีวิตที่วามีความเกี่ยวของหรือ
คล า ยคลึ ง กั น อย า งไรรวมถึ ง ศึ ก ษาถึ ง การถ า ยทอดกรรมพั น ธุ ได แ ก พลาสติ ก และ
สารโปรตีนที่เซลลสรางขึ้น
ลําดับการจัดลําดับหมวดหมูของสิ่งมีชีวิต
 อาณาจักร ( Kingdom )
 หมวด ( Division ) ในพืช หรือ ( Phylum ) ในสัตว
 ชั้น ( Class )
 อันดับ ( Order )
วงศ ( Family )
 สกุล ( Genus )
 ชนิด (Species)

ชื่อของสิ่งมีชีวิต
ชื่อของสิ่งมีชีวิตมีการตั้งขึ้นเพื่อใชเรียก หรือระบุสิ่งมีชีวิต การตั้งชื่อสิ่งมีชีวิตมี 2 แบบ คือ
1. ชื่อสามัญ ( Common name )
เปนชื่อของสิ่งมีชีวิตตั้งขึ้นเพื่อใชเรียกสิ่ งมีชีวิตแตกตางกันในแตล ะทองที่ เชน ฝรั่ง
ภาคเหนือ ลําปาง เรียก บามั่น ลําพูนเรียก บากวย ภาคกลางเรียกฝรั่ง ภาคใตเรียกชมพู
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียก บักสีดา ฉะนั้นการเรียกชื่อสามัญอาจทําใหเกิดความสับสน
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ไดงาย การตั้งชื่อสามัญ มักมีหลักเกณฑในการตั้งชื่อ ไดแก ตั้งตามลักษณะรูปราง เชน สาหราย
หางกระรอก วานหางจระเข ตั้งตามถิ่นกําเนิด เชน ผักตบชวา ยางอินเดีย กกยิปต ตั้งตามที่อยู
เชน ดาวทะเล ทากบก ตั้งตามประโยชนที่ไดรับ เชน หอยมุก
2. ชื่อวิทยาศาสตร ( Scientific name )
เปนชื่อเพื่อใชเรียกสิ่งมีชีวิตที่กําเนิดขึ้นตามหลักสากล ซึ่งนักวิทยาศาสตรทั่วโลกรูจัก
คาโรลัส ลินเนียส นักธรรมชาติวิทยา ชาวสวีเดน เปนผูริเริ่มในการตั้งชื่อวิทยาศาสตรใหกับ
สิ่ ง มี ชี วิ ต โดยกํ า หนดให สิ่ ง มี ชี วิ ต ประกอบด ว ยชื่ อ 2 ชื่ อ ชื่ อ แรกเป น ชื่ อ “จี นั ส ”
ชื่อหลังเปนคําระบุชนิดของสิ่งมีชีวิต คือชื่อ “สปชีส”การเรียกชื่อซึ่งประกอบดวยชื่อ 2 ชื่อ
เรียกวา “การตั้งชื่อแบบทวินาม”
หลักการตัง้ ชื่อ
1. เปนภาษาละติน (ภาษาละตินเปนภาษาที่ตายแลว ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได)
2. การเขียน หรือพิ มพชื่อวิทยาศาสตร เขียนดวยอักษรภาษาอังกฤษ ชื่อแรก
ให ขึ้ น ต น ด ว ยตั ว อั ก ษรภาษาอั ง กฤษตั ว พิ ม พ ใ หญ ชื่ อ หลั ง ให ขึ้ น ต น ด ว ยภาษาอั ง กฤษ
ตัวพิ มพ เล็ก เขียนได 2 แบบ ถา เขียน หรือพิ มพ ดวยตัวเอนไมตองขีดเสนใต เชน ชื่อ
วิทยาศาสตรของคน Homo sapiens ถาเขียน หรือพิมพดวยไมใชตัวเอนตองขีดเสนใตชื่อ 2
ชื่อ โดยเสนที่ขีดเสนใตทั้งสองไมติดตอกัน Homo sapiens
3. อาจมีชื่อยอของผูตั้งชื่อหรือผูคนพบตามหลังดวยก็ได เชน Passer montanus Linn.
4. ชื่อวิทยาศาสตรอาจเปลี่ยนแปลงได ถามีการคนพบรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนั้น
เพิ่มเติมภายหลัง
การตั้งชื่อวิทยาศาสตร อาจตั้งโดยการพิจารณาจากสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
1. สภาพที่อยูอาศัย ผักบุง มีชื่อวิทยาศาสตรวา Ipomoca aquatica ชื่อ aquatica มาจาก
คําวา aquatic ซึ่งหมายถึง น้ํา
2. ถิ่นที่อยูหรือถิ่นกําเนิด มะมวง มีชื่อวิทยาศาสตรวา Mangfera indica ชื่อ indica
มาจากคําวา India ซึ่งเปนตนไมที่มีตนกําเนิดอยูในประเทศอินเดีย
3. ลักษณะเดนบางอยาง กุหลาบสี แดง มีชื่อวิทยาศาสตรวา Rosa rubra ชื่อ rubra
หมายถึง สีแดง
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4. ชื่อบุคคลที่คนพบ หรือชื่อผูที่เกี่ยวของ เชน ตนเสี้ยวเครือ มีชื่อวิทยาศาสตรวา
Bauhinia sanitwongsei ชื่อ sanitwongsei เปนชื่อที่ตั้งใหเปนเกียรติแกผูเกี่ยวของซึ่งเปน
นามสกุลของ ม.ร.ว. ใหญ สนิทวงค

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
สิ่งมีชีวิตไดวิวัฒนาการแยกออกเปนชนิดตางๆ หลายชนิด โดยแตละชนิดมีลักษณะ
การดํารงชีวิตตางๆ เชน บางชนิดมีลักษณะงายๆ เหมือนชีวิตแรกเกิด บางชนิดมีลักษณะ
ซับซอน บางชนิดดํารงชีวิตอยูในน้ํา บางชนิดดํารงชีวิตอยูบนบก เปนตน ความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิตในปจจุบัน ตามแนวความคิดของ อาร เอช วิทเทเคอร (R.H. whittaker) จําแนก
สิ่งมีชีวิตออกเปน 5 อาณาจักร คือ
การจําแนกสิ่งมีชีวิตออกเปน 5 อาณาจักร
1. อาณาจักร
มอเนอรา
เชน แบคทีเรีย
สาหรายสีเขียวแกม
น้ําเงิน
5. อาณาจักรสัตว

2. อาณาจักร

เชน สัตวมีกระดูก
สันหลัง และสัตว
ไมมีกระดูกสัน
หลัง

โปรติสตา

4. อาณาจักรพืช
เชน มอส ตีนตุกแก
พืชมีดอก เฟรน

อาณาจักร
สิ่งมีชีวิต

เชน สาหรายสี
แดง อะมีบา
พารามีเซียม

3. อาณาจักรเห็ดรา
(ฟงใจ)
เชน เห็ด ยีสต
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1. อาณาจักรมอเนอรา ( Kingdom Monera )
สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอราเปนสิ่งมีชีวิตชั้นต่ํา ในกลุ มโพรคาริโอต ไมมีเยื่อหุม
นิวเคลียส มีโครงสรางไมซับซอน เปนสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรนี้ไดแก สาหราย
สีเขียวแกมน้ําเงิน และแบคทีเรีย ซึ่งมีรูปรางตางกันออกไป เชน เปนแทง เกลียว กลม หรือตอ
กันเปนสายยาว แบคทีเรียบางชนิดทําใหเกิดโรค เชน โรคบิด บาดทะยัก เรื้อน อหิวาตกโรค
คอตีบ ไอกรน บางชนิดพบในปมรากถั่วที่เรียกวา ไรโซเบียม ( Rhizobium sp. ) สามารถนํา
ไนโตรเจนจากอากาศไปสรางไนเตรด ซึ่งเปนธาตุอาหารสําคัญของพืช สวนสาหรายสีเขียวแกม
น้ําเงิน ที่รูจักคือ สไปรูรินา ( Sprirurina sp. ) ซึ่งมีโปรตีนสูง ใชทําอาหารเสริม

2. อาณาจักรโพรทิสตา ( Kingdom Protista )
สิ่งมีชีวิตในอาณาจั กรโพรทิส ตา เปนสิ่งมีชีวิตกลุ ม ยูคาริโอต มีเยื่อหุมนิวเคลี ยส
สวนใหญเปนสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรนี้มีทั้งประเภทชั้นต่ํา เซลลเดียวหรือ
หลายเซลล มีคลอโรพลาสตที่ใชในการสังเคราะหแสง ไดแก สาหราย ซึ่งพบในน้ําจืดและน้ําเค็ม
บางชนิดไมสามารถมองดวยตาเปลาตองสองดวยกลองจุลทรรศน เชน อมีบา พารามีเซียม
ยูกลีนา นอกจากนั้นยังพบสิ่งมีชีวิตที่เรียกวา ราเมือก ซึ่งพบตามที่ชื้นแฉะ สิ่งมีชีวิตในอาณาจักร
โพรทิสตาบางชนิดทําใหเกิดโรค เชน พลาสโมเดียม ( Plasmodium sp. ) ทําใหเกิดโรคไขมาลาเรีย
สาหรายบางชนิดทําอาหารสัตว บางชนิดทําวุน เชน สาหราย สีแดง
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3. อาณาจักรฟงไจ ( Kingdom Fungi )
สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟงไจสวนใหญเปนสิ่งมีชีวิตที่ประกอบดวยเซลลหลายเซลล อาจมี
เซลลเดียว เชน ยีสตที่ทําขนมปง หรือใชในการหมักสุรา ไวน เบียร เปนตน บางชนิดมีหลาย
เซลล เชน เห็ด มีการรวมตัวเปนกลุมของเสนใยหรืออัดแนนเปนกระจุก มีผนังเซลลคลายพืช
แตไมมีคลอโรฟลล สืบพันธุโดยการสรางสปอร และดํารงชีวิตโดยการยอยสลายสารอินทรีย
โดยหลั่งน้ํายอยออกมายอยอาหาร แลวจึงดูดเอาโมเลกุลที่ถูกยอยเขาสู เซลล ทําหนาที่เปน
ผูยอยสลายในระบบนิเวศ

4. อาณาจักรพืช (Plantae)
สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช เปนสิ่งมีชีวิตหลายเซลลที่ประกอบกันเปนเนื้อเยื่อ และเซลล
มีการเปลี่ยนแปลงไปทําหนาที่เฉพาะอยาง เชน ราก ลําตน ใบ มีคลอโรพลาสตซึ่งเปนรงคค
วัตถุที่ใชในการสังเคราะหดวยแสง โดยอาศัยพลังงานแสงจากดวงอาทิตย จึงมีหนาที่เปนผูผลิต
ในระบบนิเวศ พบทั้งบนบกและในน้ํา โดยพืชชั้นต่ําจะไมมีทอลําเลียง ไดแก มอส พืชชั้นสูงจะมี
ทอลําเลียง หวายทะนอย หญาถอดปลอง ตีนตุกแก เฟรน สน ปรง พืชใบเลี้ยงคู และพืชใบ
เลี้ยงเดี่ยว

5. อาณาจักรสัตว ( Kingdom Animalia )
สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว เปนสิ่งมีชีวิตที่มีเนื้อเยื่อซึ่งประกอบดวยเซลลหลายเซลล ไม
มีผนังเซลล ภายในเซลลไมมีคลอโรพลาสต ตองอาศัยอาหารจากการกินสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ
ดํารงชีวิตเปนผูบริโภคในระบบนิเวศ สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรนี้มีความสามารถในการตอบสนอง
ตอสิ่งเรา บางชนิดเคลื่อนที่ไมได เชน ฟองน้ํา ปะการัง กัลปงหา เปนตน
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สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตวแบงออกเปน 2 กลุม คือ
สัตวไมมีกระดูกสันหลัง ไดแก ฟองน้ํา กัลปงหา แมงกะพรุน พยาธิตาง ๆ ไสเดือน หอย
ปู แมลง หมึก ดาวทะเล
สัตวมีกระดูกสั นหลั ง ไดแก ปลา สั ตวครึ่งบกครึ่งน้ํา สั ตวเลื้ อยคลาน สัตวปก
สัตวเลี้ยงลูกดวยนม

คุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพมีคุณคาและความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย ดังนี้
1. เปนแหลงปจจัยสี่
ปาไมซึ่งเปนแหลงรวมของความหลากหลายทางชีวภาพ เปนแหลงอาหารของมนุษยมา
ตั้ง แตส มั ยดึ ก ดํา บรรพ มนุ ษ ยไ ด อาศั ยอาหารที่ไ ด จ ากปา เชน นํา พื ช สั ต ว เห็ ด
มาเปนอาหาร หรือทํายารักษาโรค มนุษยสรางที่อยูอาศัยจากตนไมในปา พืชบางชนิด เชน ตน
ฝาย นุน และไหม ใชทําเปนเครื่องนุงหม เก็บฟนมาทําเชื้อเพลิงเพื่อหุงหาอาหาร และใหความ
อบอุน เมื่อจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นและมีเทคโนโลยีสูงขึ้น ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพ
ของปาไมถูกทํา ลายลง มนุษยตองการที่อยูมากขึ้น มีการตัดไมทํา ลายปาเพิ่ มขึ้น เพื่ อใหมี
ผลผลิตเพียงพอกับความตองการของมนุษย ทําใหการเกษตรและการเลี้ยงสัตวเพียงหนึ่งหรือ
สองชนิดไดเขาไปแทนที่ความหลากหลายทางชีวภาพของปาไม
2. เปนแหลงความรู
ปา เปนแหล งรวมความหลากหลายทางชีวภาพเปนแหล งรวมพั นธุ กรรมของสิ่งมีชีวิต
จึงเปรียบเสมือนหองเรียนธรรมชาติ โดยเฉพาะความรูดานชีววิทยา นอกจากนั้นยังเปนแหลงให
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่อยูในปา ถาหากปาหรือธรรมชาติถูกทําลายไป ความ
หลากหลายทางชีวภาพก็ถูกทําลายไปดวย จะทําใหมนุษยขาดแหลงเรียนรูที่สําคัญไปดวย
3. เปนแหลงพักผอนหยอนใจ
ความหลากหลายทางชีวภาพกอใหเกิดทัศนียภาพที่งดงาม แตกตางกันไปตามสภาวะ
ของภูมิอากาศ ในบริเวณที่ภูมิอากาศเหมาะสมแกการอยูอาศัยก็จะมีพรรณไมนานาชนิด มีสัตว
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ปา แมลง ผีเสื้อ ชวยใหรูสึกสดชื่น สบายตา ผอนคลายความตึงเครียด และนอกจากนี้ยัง
ปรับปรุงใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยและทองถิ่น
สิ่ ง มีชี วิต ในโลกนี้ มีห ลากหลายชนิ ด ในจํ า นวนนี้ มีอ ยู ในประเทศไทย ประมาณ
รอยละ7ประเทศไทยมีประชากรเพียงรอยละหนึ่ง ของประชากรโลก ดังนั้น เมื่อเทียบสัดสวน
กับจํานวนประชากร ประเทศไทยจึงนับวามีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตอยางมาก สิ่งมีชีวิต
ในประเทศไทยมีหลากหลาย เนื่องจากมีสภาพทางภูมิศาสตรที่หลากหลายและแตละแหลงลวน
มีปจจัยที่เอื้อตอการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต นับตั้งแตภูมิประเทศแถบชายฝงทะเล ที่ราบลุม
แมน้ํา ที่ราบลอนคลื่น และภูเขาที่มีความสูงหลากหลายตั้งแตเนินเขาจนถึงภูเขาที่สูง ประเทศ
ไทยจึงเปนแหลงของปาไมนานาชนิด ไดแก ปาชายเลน ปาพรุ ปาเบญจพรรณ ปาดิบ และปาสนเขา
ในระยะเวลาที่ผานมาประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ปาเปนจํานวนมหาศาล เนื่องจากหลาย
สาเหตุ เชน การเพิ่มของประชากรทําใหมีการบุกเบิกปาเพิ่มขึ้น การใหสัมปทานปาไมที่ขาดการ
ควบคุมอยางเพี ยงพอ การตัดถนนเขา พื้นที่ปา การเกษตรเชิงอุตสาหกรรม การแพรของ
เทคโนโลยีที่ใชทําลายปาไมไดอยางรวดเร็วสงผลใหพืชและสัตวสูญพันธุ รวมทั้งนก สัตวครึ่งบก
ครึ่งน้ํา สั ตวเลื้อยคลาน แมลง และสัตวน้ําอีกเปนจํา นวนมากการทํา ลายปาไมกอใหเกิด
วิก ฤตการณ ท างธรรมชาติ เ พิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ แหล ง น้ํ า ที่ เ คยอุ ด มสมบู ร ณ เริ่ ม ลดน อ ยลง
เกิดปรากฎการณน้ําทวมฉับพลัน ยังผลใหเกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจ บานเรือน และความ
ปลอดภัยของชีวิตคนและสัตวเปนอันมาก

การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของทองถิ่น
การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของทองถิ่น ทําไดหลายวิธี ดังนี้
1. จัดระบบนิเวศใหใกลเคียงตามธรรมชาติ โดยฟนฟูหรือพัฒนาพื้นที่ เสื่อมโทรมให
ความหลากหลายทางชีวภาพไวมากที่สุด
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2. จัดใหมีศูนยอนุรักษหรือพิทักษสิ่งมีชีวิตนอกถิ่นกําเนิด เพื่อเปนที่พักพิงชั่วคราวที่
ปลอดภัย กอนนํากลับไปสูธรรมชาติ เชน สวนพฤกษศาสตร ศูนยเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็ม
3. สงเสริมการเกษตรแบบไรนาสวนผสม และใชตนไมลอมรั้วบานหรือแปลงเกษตร
เพื่อใหมีพืชและสัตวหลากหลายชนิดมาอาศัยอยูรวมกัน ซึ่งเปนการอนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพได
กิจกรรมทายบทที่ 4
คําชี้แจง : ใหนักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียวโดยทําเครื่องหมาย × ลงใน
ชองวางที่ตรงกับตัวอักษรที่เลือกลงในกระดาษคําตอบ
1. ลักษณะในขอใดที่เกิดจากการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ก. เสือนพเปนโจรเหมือนพอ
ข. พรมีลักยิ้มเหมือนแม
ค. กมลชอบทานไกทอดเหมือนพอ
ง. แดงและแมปวยเปนโรคกระเพาะ
2. พันธุกรรม (Heredity) หมายถึงขอใด
ก. สิ่งที่ไดรับการถายทอดจากคนที่รูจัก
ข. สิ่งที่ไดรีบการถายทอดจากบรรพบุรุษหรือจากรุนสูรุน
ค. สิ่งที่ไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษเพียงรุนเดียว
ง. ความผิดปกติของรางกาย
3. ลักษณะทางพันธุกรรมของคนลักษณะใดตอไปนี้เปนลักษณะทางพันธุกรรมที่แปรผัน
แบบตอเนื่อง
1. สีผม 2. เสนผม 3. ความสูง 4. หนาตา 5. สติปญญา 6. ติ่งหู
ก. 2 , 4 , 6
ข. 1 , 2 , 3 , 4
ค. 1 , 3 , 5
ง. 3 , 4 , 5 , 6
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4. ขอใดกลาวถึงคุณสมบัติของถั่วลันเตาที่ทําใหเมนเดลเลือกใชในการศึกษาทางดาน
พันธุศาสตร
1. เปนพืชที่ปลูกงาย และยังใหเมล็ดในปริมาณที่มากดวย
2. เปนพืชที่มีลักษณะทางพันธุกรรมแตกตางกันชัดเจนหลายลักษณะ
3. เปนพื ชที่เกิด self- fertilized สามารถสรา งพั นธุแท หรือเกิด cross-fertilized
เพื่อสรางลูกผสมไดงาย
5. เปนพืชที่เกิดไดเฉพาะ cross – fertilizationซึ่งชวยใหสามารถควบคุมการทดลองใหเปนไป
ตามแผนได
ก. ขอ 1 , 2 , 3
ข. ขอ 1 , 2 , 4
ค. ขอ 2 , 3 , 4
ง. ขอ 1 , 2 , 3 , 4
6. ถาพอมีหมูเลือด A มีจีโนไทป
ก. เลือดหมู A , B และ O
ข. เลือดหมู AB , B และ O

i แมมีหมูเลือด B มีจีโนไทป

i ลูกมีหมูเลือดใดไดบาง

ค. เลือดหมู AB , A และ O
ง. เลือดหมู AB , A, B และ O
7. กําหนดให A คุมลักษณะเดน a คุมลักษณะดอย
ถาผสม

Aa x Aa

AA : Aa : aa = 1 : 2 : 1
ผลลัพธจากการผสมนี้แสดงวา
ก. ถามีลูกจากการผสม 4 ตัว จะไดลูก แสดง ลักษณะเดน 3 ตัว และแสดงลักษณะดอย 1 ตัว
ข. จะมีโอกาสที่ลูกแสดงลักษณะเดน 3/4 และลักษณะดอย 1/4
ค. จะไดลูกชนิดจีโนไทปเหมือนพอแม 3/4
ง. จะไดลูกชนิดที่มีฟโนไทปเหมือนพอแม 1/2
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8. ลักษณะของสัตวในขอใดเปนที่จัดอยูในอาณาจักรเดียวกัน
ก. จระเข ปลาชอน เตา
ข. ปลามา ปลาตีน มาน้ํา
ค. แมเพรียง ปลิงทะเล ดอกไมทะเล
ง. ลิง คางคาว มาลาย
9. ลักษณะในขอใดเปนลักษณะเฉพาะตัวของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก
ก. รูปรางเรียวยาว ใชเหงือกในการหายใจ ผิวหนังเปนเกล็ด ออกลูกเปนไข
ข. เปนสัตวเลือดอุน ใชปอดในการหายใจ ปฏิสนธิภายนอก วางไขในน้ําและเลี้ยงลูกดวยนม
ค. หายใจโดยใชเหงือก ปอด หรือผิวหนัง ผิวหนังมีลักษณะเปยกชื้น วางไขในน้ํา
ง. รูปรางเรียวใชเหงือกในการหายใจ ตัวออนเจริญเติบโตอยูภายในตัวแม
10. ขอใดเปนลักษณะเฉพาะตัวของสิ่งมีชีวิตทอยูในอาณาจักรพืช
ก. สืบพันธุโดยการสรางสปอร
ข. เซลลมีเยื่อหุมเซลล
ค. มีคลอโรฟลล
ง. สืบพันธุดวยเมล็ด
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บทที่ 5
เทคโนโลยีชีวภาพ
สาระสําคัญ
เทคโนโลยี ชี ว ภาพ เป น เทคโนโลยี ที่ นํ า เอาความรู ท างชี ว วิ ท ยามาใช ป ระโยชน
ในชีวิตประจํ าวันแกมนุษยตั้งแตอดีต เชน การผลิ ตขนมปง น้ํา สมสายชู น้ํา ปลา ซีอิ้ว และ
โยเกิรต เปนตน ซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพทั้งสิ้น รวมถึงการผลิต
ยาปฏิชีวนะ ตลอดจนการปรับปรุงพันธุพืช และพันธุสัตวชนิดตาง ๆ ในปจจุบัน
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. อธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ และประโยชนได
2. อธิบายผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอชีวิตและสิ่งแวดลอมได
3. อธิบายบทบาทของภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพได
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอเทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่ 3 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน
เรื่องที่ 4 ภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่ 5 ประโยชนและผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพ
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บทที่ 5
เทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่ 1 ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
หมายถึง

การใชความรูเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและผลิตผลของสิ่งมีชีวิตใหเปนประโยชนกับมนุษย หรือ
การใชเทคโนโลยีในการนําสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นสวนของสิ่งมีชีวิตมาพัฒนาหรือปรับปรุงพืช
สัตว และผลิตภัณฑอื่นๆ เพื่อประโยชนเฉพาะตามที่เราตองการ
ความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ
ปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีชีวภาพมาใชประโยชนเพื่อหาทางแกปญหาสําคัญที่โลกกําลัง
เผชิญอยูทั้งดานการเกษตรกรรม อาหาร การแพทย และเภสัชกรรม ซึ่งมีความสําคัญ ดังนี้
ความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ

1. การลดปริมาณ
การใชสารเคมีใน
เกษตรกรรม
เพื่อลดตนเหตุ
ของปญหาดาน
สิ่งแวดลอม ดวย
การคิดคนพันธุพืช
ใหมที่ตานทานโรค
และศัตรูพืช

2.เพื่อเพิ่ม
พื้นที
เพาะปลูกของ
โลกดวยการ
ปรับปรุงพันธุ
พืชที่ทนทาน
ตออุณหภูมิ
ตางๆ

3. การเพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ของโลกดวย
การปรับปรุง
พันธุที่
ทนทานตอ
โรค

4. การผลิต
อาหารที่ให
คุณคาทาง
โภชนาการ
สูงขึ้น

5. การคน
คิดยา
ปองกัน
และรักษา
โรคติดตอ
หรือโรค
รายแรง
ตางๆ
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เรื่องที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอเทคโนโลยีชีวภาพ
ในการผลิตผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีชีวภาพ จะตองคํานึงถึงปจจัยหลัก 2 ประการ ดังนี้
ปจจัยที่มีผลตอเทคโนโลยีชีวภาพ

1.ตองมีตัวเรงทางชีวภาพ
(Biological Catalyst) ที่ดีที่สุด ซึ่งมี
ความจําเพาะตอการผลิตผลิตภัณฑที่
ตองการ และกระบวนการที่ใชในการ
ผลิต ไดแก เชื้อจุลินทรียตางๆ พืช
หรือ สัตว ซึ่งคัดเลือกขึ้นมา และ
ปรับปรุงพันธุใหดีขึ้น สําหรับใชใน
การผลิตผลิตภัณฑจําเพาะนั้น

2.ตองมีการออกแบบถังหมัก
(Reacter) และเครื่องมือที่ใชในการ
ควบคุมสภาพทางกายภาพใน
ระหวางการผลิต เชน อุณหภูมิ
คาความเปนกรด – เบส การให
อากาศ เปนตน ใหเหมาะสมตอการ
ทํางานของตัวเรงทางชีวภาพที่ใช

เรื่องที่ 3 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน
การนําเทคโนโลยีชีวภาพมาใชในชีวิตประจําวัน เปนการนําความรูเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและ
ผลผลิตของสิ่งมีชีวิต มาใชใหเปนประโยชนกับมนุษย ในการดํารงชีวิตตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ซึ่งมีดังนี้
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1.การผลิตอาหาร
เชน น้ําปลา ปลารา
ปลาสม ผักดอง
4. การแกไขปญหา
สิ่ ง แวดล อ ม เช น
การใช จุ ลิ น ทรี ย ใ น
การกําจัดขยะ
5. การแก ไ ขป ญ หา
พลังงาน เชน การผลิ ต
แก ซ โซฮอล เ ชื้ อ เพลิ ง
รถยนต

2. การผลิตผงซักฟอก
ชนิดใหมที่มีเอนไซม

เทคโนโลยีชีวภาพที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน

6 . ก า ร เ พิ่ ม คุ ณ ค า
ผลผลิ ตของอาหารเชน
การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ
น้ํามันในพืชคาโนลา

3. การทํ า ปุ ย จากวั ส ดุ
เหลื อ ทิ้ ง เช น เศษผั ก
อาหาร ฟางขาว
8. การรักษาโรค
และบํารุงสุขภาพ
เชน สมุนไพร
7. การทําผลิตภัณฑ
จากไขมัน เชน นม
เนย น้ํามัน
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เทคโนโลยีชีวภาพที่นํามาใชประโยชนในประเทศไทย
ประเทศไทยได มี ก ารค น คว า ทางด า นเทคโนโลยี ชี ว ภาพ เพื่ อ ทํ า ประโยชน
ตอประเทศ ซึ่งสวนใหญจะเปนเทคโนโลยีที่มีประโยชนในดานตางๆ ดังตอไปนี้
เทคโนโลยีชีวภาพที่นํามาใชประโยชนในประเทศไทย

1. ดานการเกษตร
- การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไดแก การขยายและ
ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ก ล ว ย กล ว ยไม ไผ ไม ด อก
ไมประดับ หญาแฝก
- การปรับปรุงพันธุพืช เชน การปรับพันธุพืช
(GMO) มะเขื อ เทศ พริ ก ถั่ ว ฝ ก ยาวทนต อ
ศัตรูพืช ทนแลง
- การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง พั น ธุ สั ต ว เช น
การขยายพั นธุโคนมใหมีน้ํา นมสูงและการลด
การแพร ร ะบาดของโรคสั ต ว การโคลนนิ่ ง
การผสมเทียม
- การผลิตปุยชีวภาพ เชน ปุยคอก ปุยหมัก
- การควบคุ ม โรคและแมลงโดยชี วิ น ทรี ย
เชน การใชจุลินทรียควบคุมโรคในแปลงปลู ก
มะเขือเทศ ขิง สตรอเบอรรี่

2. ดานการแพทย
- การพัฒนาเทคโนโลยีลายพิมพ
ดีเอ็นเอ
- การตรวจวินิจฉัยโรค เชน
โรคไขเลือดออก
- การพัฒนาวิธีการตรวจหาสาร
ตอตานมาลาเรีย วัณโรค
- การพัฒนาการเลี้ยงเซลลมนุษย
และสัตว
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เรื่องที่ 4 ภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ
ภูมิปญญาทองถิน่ เกีย่ วกับเทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีการหมัก (Fermentation Technology) โดยนํา แบคทีเรียที่มีอยูตาม
ธรรมชาติมาใชในกระบวนการถนอมอาหาร และแปรรูปอาหาร เชน การทําน้ําปลา
ปลารา แหนม น้ํา บูดู เตาเจี้ ยว ซีอิ๊ว เตาหูยี้ ผักและผลไมดอง น้ําสมสายชู เหล า
เบียร ขนมปง นมเปรี้ยว เปนตน ซึ่งผลิตภัณฑที่ไดจากการหมักในลักษณะนี้ อาจจะ
มีคุณภาพไมแนนอน ยากตอการปรับปรุงประสิทธิภาพในการหมัก หรือขยายกําลัง
ผลิตใหสูงขึ้น และยังเสี่ยงตอการปนเปอนของเชื้อโรค หรือจุลินทรียที่สรางสารพิษ

เรื่องที่ 5 ประโยชนและผลกระทบของเทคโนโลยีชวี ภาพ
ประโยชนของเทคโนโลยีชีวภาพ
1.ดานการเกษตร
- การผสมพันธุสัตวและการปรับปรุงพันธุสัตว
- การปรับปรุงพันธุพืชและการผลิตพืชพันธุใหม
- การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
2. ดานอุตสาหกรรม
- การถายฝากตัวออน
- การผสมเทียมสัตวบกและสัตวน้ํา
- พันธุวิศวกรรมโดยนําผลผลิตของยีนมาใชประโยชนและผลิตเปนอุตสาหกรรม
- ผลิตฮอรโมนเรงการเจริญเติบโตของสัตว
- ผลิตสัตวแปลงพันธุใหมีลักษณะโตเร็ว เพิ่มผลผลิต
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3.ดานการแพทย
- การใชยีนบําบัดโรค
- การตรวจวินิจฉัยหรือตรวจพาหะจากยีน เพื่อตรวจสอบโรคธาลัสซีเมีย
- การใชประโยชนจากการตรวจลายพิมพจากยีนของสิ่งมีชีวิต
4.ดานอาหาร
- เพิ่มปริมาณเนื้อสัตวทั้งสัตวบกและสัตวน้ํา
- เพิ่มผลผลิตจากสัตว
- เพิ่มผลิตภัณฑที่แปรรูปจากผลผลิตของสัตว
5.ดานสิ่งแวดลอม
- การใชจุลินทรียชวยรักษาสภาพแวดลอม
- การคนหาทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนและการสรางทรัพยากรใหม
6.ดานการผลิตพลังงาน
- แหลงพลังงานที่ไดจากชีวมวล คือ แอลกอฮอลชนิดตางๆ
- แกสชีวภาพ

ผลของเทคโนโลยีชีวภาพดานการตัดตอพันธุกรรม (GMO)
การนํา เทคโนโลยีการตัดตอพันธุกรรมมาใช เพื่อใหจุลินทรียส ามารถผลิตสารหรือ
ผลิตภัณฑ บางชนิด หรือ ผลิตพืชที่ตานทานตอแมลงศัตรูพืช โรคพืช และยาปราบวัชพืชและ
ปรับปรุงพันธุใหมีผลผลิตที่มีคุณภาพดีขึ้น ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ไดจากการตัดตอพันธุกรรมนี้ เรียกวา
จีเอ็มโอ (GMO) เปนชื่อยอมาจากคําวา Genetically Modified Organism พื ช จีเอ็มโอ
สวนใหญ ไดแก ขา วโพด และฝา ยที่ตานทานแมลง ถั่วเหลื องตา นทานยาปราบศัตรูพื ช
มะละกอ และ มันฝรั่งตา นทานโรค แมวา เทคโนโลยีชีวภาพนั้น มีประโยชนในการพั ฒนา
พันธุพื ช พั นธุ สัตว ใหมีผลผลิ ตที่มีปริมาณและคุณ ภาพสูง และมีตนทุนการผลิ ตต่ํา ก็ตาม
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แตก็ยังไมมีหลักฐานที่แนนอนยืนยันไดวาพืชที่ตัดตอยีน จะไมสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม
และความหลากหลายทางชีวภาพ
การตัดตอพันธุกรรม (GMO)
(Genetically Modified Organism)
หมายถึง

สิ่งมีชีวิตที่ไดจากการตัดตอ
พืช จีเอ็มโอ สวนใหญประกอบดวย
ฝายตานแมลง

ขาวโพดตานแมลง
พืช (GMO)
มะละกอตานโรค

มันฝรั่งตานโรค

ถั่วเหลืองตานยาปราบศัตรูพืช
แมวาเทคโนโลยีชีวภาพนั้น มีประโยชนในการพัฒนา พันธุพืช พันธุสัตว ใหมีผลผลิตที่
มีปริมาณและคุณภาพสูง และมีตนทุนการผลิตต่ํา ก็ตาม แตก็ยังไมมีหลักฐานที่แนนอนยืนยันได
วาพืชที่ตัดตอยีนจะไมสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้
การทดสอบการปลูกพืชจีเอ็มโอ(GMO) มีดังนี้
การปลูกพืช (GMO)

1.ทนทานตอสารเคมี
กําจัดวัชพืช

2.ทนทานตอยาฆาแมลง

3.ทนทานตอไวรัส
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ผลกระทบของการใชเทคโนโลยีชีวภาพ
การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ทําใหเกิดผลกระทบได ดังนี้
ผลกระทบของการใชเทคโนโลยีชีวภาพ

1. สามารถนําไปใชผลิตเชื้อโรคชนิด
รายแรงเพื่อใชในสงครามเชื้อโรค
เชน อาวุธเชื้อโรค

2. สามารถนําสารพันธุกรรมของพืช
จากประเทศกําลังพัฒนาเพื่อหวังผล
กําไร

ผลกระทบของสิ่งมีชีวิต จีเอ็มโอ(GMO)
สิ่งมีชีวิต จีเอ็มโอ สงผลกระทบ ตอชีวิตและสิ่งแวดลอมและทางชีวภาพ ไดดังนี้
ผลกระทบของสิ่งมีชีวิต จีเอ็มโอ (GMO)

1. ผลกระทบตอ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พบวา พืชที่ ตัดแตงพันธุกรรมส ง
ผลกระทบตอ แมลงที่ชวยผสมเกสร และ
พบวาแมลงเตาทองที่เลี้ยงดวยเพลี้ยออน
ที่เลี้ยงในมันฝรั่งตัดตอยีน วางไขนอยลง
1 ใน 3และมี อ ายุ สั้ น กว า ปกติ ค รึ่ ง หนึ่ ง
เมื่อเปรียบเที ยบกับแมลงเตาทองที่เลี้ยง
ดวยเพลี้ยออนที่เลี้ยงดวยมันฝรั่งทั่วๆ ไป

2. ผลกระทบตอชีวิตและสิ่งแวดลอม
ผลกระทบของสิ่งมีชีวิต จีเอ็มโอ ตอ ชีวิตของ
ผูบ ริ โ ภค นั้น เคยเกิ ดขึ้นบางแล ว โดยบริ ษัท
ผลิตอาหารเสริมประเภทวิตามิน บี 2 โดยใช
เทคนิ ค พั น ธุ วิ ศ วกรรม และนํ า มาขายใน
สหรัฐ อเมริ กา หลัง จากนั้น พบวามี ผูบ ริโ ภค
ปวยดวยอาการกลามเนื้อผิดปกติ เกือบ 5000
คน โดยมี อ าการเจ็ บ ปวด และมี อ าการทาง
ระบบประสาทรวมดวย ทําใหมี ผูเ สียชีวิต 37
คน และพิการอยางถาวรเกือบ 1,500 คน
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กิจกรรมทายบทที่ 5
เทคโนโลยีชีวภาพ
1. จงบอกประโยชนของเทคโนโลยีชีวภาพ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. จงบอกผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. จงบอกการนําเทคโนโลยีชีวภาพไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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บทที่ 6
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
สาระการเรียนรู
ทรัพ ยากรธรรมชาติเปนสิ่งที่มีความสั มพั นธกับชีวิตเราอยา งมากมาย ฉะนั้น
เราจํา เปนตองศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการใชทรัพยากรธรรมชาติตอสิ่ งมีชีวิตและสิ่งแวดล อม
ในทุกระดับและแนวทางในการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตได
2. อธิบายการใชทรัพยากรธรรมชาติ สภาพปญหาสิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ
และระดับโลกได
3. อธิบายสาเหตุของปญหา วางแผน และลงมือปฏิบัติได
4. อธิบายการปองกัน แกไข เฝาระวัง อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได
5. อธิบายปรากฎการณของธรณีวิทยาที่มีผลกระทบตอชีวิตและสิ่งแวดลอม
6. อธิบาย ปรากฎการณ สภาวะโลกรอน สาเหตุและผลกระทบตอชีวิตมนุษย
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources)
เรื่องที่ 3 ผลกระทบตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติและ
แนวทางปองกันแกไข
เรื่องที่ 4 การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่องที่ 5 ปรากฏการณทางธรณีวิทยาที่มีผลกระทบตอชีวิตและสิ่งแวดลอม
เรื่องที่ 6 ปรากฎการณภาวะโลกรอนและผลกระทบจากตอชีวิตและสิ่งแวดลอม
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บทที่ 6
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
เรื่องที่ 1 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของชนิดหรือชุมชนใน
ระบบนิเวศตามกาลเวลา โดยเริ่มจากจุดที่ไมมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูเลย จนกระทั่งเริ่มมีสิ่งมีชีวิต
กลุมแรกเกิดขึ้น ซึ่งสิ่ งมีชีวิตกลุมแรกจะเปนกลุ มที่มีความทนทานสูง จากนั้นวิ วัฒนาการไป
จนถึงสิ่งมีชีวิตกลุมสุดทายที่เรียกวา ชุมชนสมบูรณ (Climax stage)
การแทนที่ของสิ่งมีชีวิต แบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 การเกิดแทนที่ขั้นบุกเบิก (Primary succession)

ที่มา https://puengsawitree.files.wordpress.com/2013/05/15.jpg

การเกิดแทนทีข่ ั้นบุกเบิก จะเริ่มขึ้นในพื้นที่ที่ไมเคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูมากอนเลย
ซึ่งแบงออกได 2 แบบ ไดแก
แบบที่ 1 การเกิดแทนที่บนพื้นที่วางเปลาบนบก มี 2 ลักษณะดวยกันคือ
ลักษณะที่ 1 การเกิดแทนที่บนกอนหินที่วางเปลา
ขั้นแรก เกิดสิ่งมีชีวิตเซลล เดียว เชน สาหรา ยสีเขียว หรือไลเคน
บนกอนหิน หลั งจากหินสึกกรอน และเจื อปนดวยสารอินทรียของซากสิ่งมีชีวิตสะสมเพิ่มขึ้น
จากนั้นก็จะเกิดพืชจําพวกมอส
ขั้นที่สอง พืชที่เกิดตอมาเปนพวกหญา และพืชลมลุก มอสจะหายไป
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ขั้นที่สาม เกิดไมพุมและตนไมเขามาแทนที่ ซึ่งจะเปนไมโตเร็ว ชอบแดด
ขั้นสุด ทาย เปนขั้นที่ สมบูรณ (climax stage) ตนไมไดวิวัฒนาการ
ไปเปนไมใหญ และมีสภาพเปนปาที่อุดมสมบูรณ

ลักษณะที่ 2 การเกิดแทนที่บนพื้นทรายที่วางเปลา
ขั้นแรก เปนประเภทไม-เลื้อย ที่หยั่งรากลงในบริเวณที่ชื้น
ขั้นที่สอง เกิดเปนลําตนใตดินที่ยาวและแตกกิ่งกานสาขาไดไกล
ขั้นที่สาม เกิดไมพุมและตนไมเขามาแทนที่
ขั้นสุดทาย เปนขั้นที่สมบูรณ (climax stage) ตนไมไดวิวัฒนาการไป
เปนไมใหญ และมีสภาพเปนปาที่อุดมสมบูรณ
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แบบที่ 2 การเกิดแทนที่ในแหลงน้ํา เชน ในบอน้ํา ทะเลทราย หนอง บึง
ภาพการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในสระน้ําจนกลายเปนพื้นดิน

ที่ ม า http://image.slidesharecdn.com/4-100718023306-phpapp02/95/4-31728.jpg?cb=1279420455

ขั้น แรก บริ เวณพื้ น กน สระหรื อหนองน้ํา นั้น มี แต พื้ น ทราย สิ่ ง มี ชีวิ ตที่ เ กิด ขึ้น คื อ
สิ่งมีชีวิตเล็กๆ เชน เเพลงกตอน สาหรายเซลลเดียว ตัวออนของแมลงบางชนิด
ขั้นที่สอง เกิดการสะสมอินทรียสารขึ้นบริเวณพื้นกนสระ จากนั้นก็จะเริ่มเกิดพืชใตน้ํา
ประเภท สาหราย และสัตวเล็กๆ
ขั้นที่สาม มีอินทรียสารทับถมเพิ่มมากขึ้น เกิดพืชมีใบโผลพนน้ําเกิดขึ้น เชน กก ออ
จากนั้นเกิดมีสัตวจําพวก หอยโขง กบ กุง หนอน ไสเดือน
ขั้นที่สี่ อินทรียสารที่สะสมอยูที่บริเวณกนสระเพิ่มมากขึ้น ทําใหสระเกิดการตื้นเขินขึ้น
ในหนาแลง ก็จะเกิดตนหญาขึ้น สัตวที่อาศัยอยูในสระจะเปนสัตวประเภทสะเทินน้ําสะเทินบก
ขั้นสุดทาย เปนขั้นสมบูรณ (climax stage) สระน้ํานั้นจะตื้นเขินจนกลายสภาพเปน
พื้นดิน ทําใหเกิดการแทนที่พืชบกและสัตวบกและวิวัฒนาการจนกลายเปนปาไดในที่สุด
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ประเภทที่ 2 การแทนที่สิ่งมีชีวิตในขั้นทดแทน (Secondary succession)
เปนการเกิดการแทนที่ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในพื้นที่เดิมที่ถูกเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีทั้งที่
เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและเกิดจากมนุษย เชน บริเวณพื้นที่ปาไมที่ถูกโคนถาง ปรับเปนพื้นที่
เพาะปลูกหรือพื้นที่ปาไมที่เกิดไฟปา

ที่มา http://images.slideplayer.com/26/8762837/slides/slide_10.jpg

ลักษณะของ
การเปลี่ยนแปลง
แทนที่

 สิ่งแวดลอมเดิมเปลี่ยนแปลงไป (condition
change)
 สิ่งมีชีวิตที่เขามาอาศัยอยูนั้นมีการปรับตัวให
เหมาะสม (adaptation)
 การคัดเลือ กชนิดที่ เหมาะสมเป นการคัดเลื อ ก
โดยธรรมชาติ (natural selection)
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รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงแทนที่มี 2 รูปแบบ
รูปแบบที่ 1 degradtive succession เปนการแทนที่โดยอินทรียวัตถุซากสิ่งมีชีวิต
ตาง ๆ ถูกยอยใชไปโดยสัตวกินซาก และจุลินทรีย
รูปแบบที่ 2 autotrophic succession เปนการแทนที่ของสิ่ งมีชีวิตที่สรางอาหาร
ขึ้นเอง และพัฒนาเปนสังคมใหม
ปจจัยที่ทําใหเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่มี 3 ปจจัยดังนี้
ปจจัยที่ 1 Facilitation คือ เกิดการเปลี่ ยนแปลงทางกายภาพทํา ใหเหมาะสมกับ
สิ่งมีชีวิตชนิดใหมที่จะเขามาอยูได จึงเกิดการแทนที่ขึ้น
ปจจัยที่ 2 Inhibition เปนการแทนที่หลังจากการรบกวนทางธรรมชาติ หรือการตาย
ของสปชีสเดิมเทานั้น
ปจจัยที่ 3 Tolerance เปนการแทนที่เนื่องจากสปชีสที่บุกรุกเขามาใหมสามารถทน
ตอระดับทรัพยากรที่เหลือนอยแลวนั้นได และสามารถเอาชนะสปชีสกอนนี้ได

เรื่องที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources)
ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources) หมายถึง สิ่งที่ปรากฏอยูตามธรรมชาติหรือ
สิ่งที่ขึ้นเอง อํานวยประโยชนแกมนุษยและธรรมชาติดวยกัน ถาสิ่ งนั้นยั งไมใหประโยชนตอ
มนุษยก็ไมถือวาเปนทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ แบงไดเปน 4 ประเภท
1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวไมหมดสิ้น (Inexhaustible natural resources)
มี 2 ประเภท
1) ประเภทที่ค งสภาพเดิ มไมเปลี่ ย นแปลง (Immutable) ไดแก พลั งงานจาก
ดวงอาทิตย ลม อากาศ ฝุน
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2) ประเภทที่เกิดการเปลี่ยนแปลง (Mutable) เนื่องจากการใชประโยชนอยางผิด
วิธี เชน การใชที่ดิน โดยวิธีการที่ไมถูกตอง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานกายภาพ
และดานคุณภาพ
2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวทดแทนได (renewable natural resources)
เปนทรัพยากรธรรมชาติที่ใชไปแลวสามารถเกิดขึ้นทดแทนได ซึ่งอาจจะเร็วหรือ
ชาขึ้นอยูกับชนิดของทรัพยากรธรรมชาติประเภทนั้น เชน ปาไม สัตวปา ความสมบูรณของ
ดิน และคุณภาพของน้ํา เปนตน
3. ทรัพยากรธรรมชาติสามารถนํามาใชใหมได (Recyclables natural resources)
เปนทรัพยากรธรรมชาติจํา พวกแรธาตุที่นํา มาใชแลวสามารถนําไปแปรรูปให
กลับไปสูสภาพเดิมได แลวนํากลับมาใชใหมอีก เชน แรอโลหะ ไดแก เหล็ก อะลูมิเนียม แกว
ฯลฯ
4. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดสิ้นไป (Exhausting natural resources)
เปนทรัพยากรธรรมชาติที่นํามาใชแลวจะหมดไปจากโลกนี้ หรือสามารถเกิดขึ้น
ทดแทนได แต ต องใช เวลายาวนานมาก น้ํ า มั นป โตรเลี ยม แก ส ธรรมชาติ และถ า นหิ น
เปนตน

97

2. การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ จําเปนตอง
ใชทรัพยากรธรรมชาติ

1. การดํารงชีวิต เปน
ปจจัย 4 คือ
อาหาร
เครื่องนุงหม ที่อยู

3. การตั้งถิ่นฐาน
และการ
ประกอบอาชีพ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สําคัญตอมนุษย
อยางไรบาง

4. ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี การประดิษฐ
เครื่องมือ เครื่องใช เปนตน

5. เปนปจจัยในการ
รักษาสมดุล
ธรรมชาติ
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เรื่ องที่ 3 ผลกระทบตอระบบนิ เวศและสิ่งแวดล อมที่เกิดจากการใชทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
แนวทางปองกันแกไข
ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมไดถูกเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากความเจริญกาวหนาของมนุษย
ในขณะที่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติยังไมมีประสิทธิภาพมากนัก อีกทั้งยังขาดความ
จริงจังในทางปฏิบัติ
สภาพปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไดแกอะไรบาง
1. การเพิ่มของประชากร การเพิ่มมากขึ้นของ
ประชากรโลกก็จะนํามาซึ่งความตองการ
ในการใชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการดํารงชีวิต
ที่มา www.c4learn.com

2. การขยายตัวของชุมชนเมือง โดยขาดการวาง
แผนผังการใชพื้นที่ลวงหนาหรือไมเปนไปตาม
ที่กําหนดไว จะทําใหเกิดปญหาขึ้นมากมาย
เชน ปญหาการกําจัดของเสีย ฯลฯ
ที่มา Wikipedia-Makoko

3. เทคโนโลยีสมัยใหม ที่นํามาใชเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร การใชสารเคมีตาง ๆ
ที่มา Career Addict

4. การสรางสิ่งกอสราง การสรางถนน อางเก็บน้ํา
เขื่อน เปนสาเหตุการทําลายถิ่นที่อยูของสัตวปาได

ที่มา กระทรวงพลังงาน
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5. การกีฬา ในดานการกีฬาสวนใหญ
เปนปญหาที่เกิดกับทรัพยากรสัตวปา
เชน การยิงนก การตกปลา และการลาสัตว
ที่มา SiamFishing

6. การสงคราม จะกอใหเกิดการกระตุน
ใหนําทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูมาใชมากขึ้น

7. ความไมรูหรือรูเทาไมถึงการณ ควรพิจารณา
ใหรอบคอบ ตระหนักถึงผลกระทบในดานลบ
ตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ในระยะยาวนั้นมากนอยเพียงใด

ที่มา HBO.com

ที่มา Kingofwallpapers

สภาพปญหาระบบนิเวศของเมืองในประเทศไทย เกิดจากสาเหตุใดบาง
สภาพปญหาความออนแอของระบบนิเวศของเมืองตางๆ ในประเทศไทย สาเหตุหนึ่ง
เกิดจากการเติบโตของเมืองที่ขาดการวางแผนอยางรอบคอบ และอีกดา นหนึ่งเกิดจากการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในอดี ต ที่ นํ า เทคโนโลยี ส มั ย ใหม ม าใช ใ นการจั ด หาและใช ท รั พ ยากรใน
กระบวนการผลิ ต และรูปแบบของการบริโภคที่ไมเหมาะสม ทํา ใหทรัพ ยากรอันจํ า กัดของ
ประเทศและสิ่งแวดลอมธรรมชาติถูกใชสอย และทําลายจนเสื่อมทั้งสภาพ ปริมาณและคุณภาพ
จนเกือบหมดศักยภาพและยากที่จะฟนฟูขึ้นมาใหม ซ้ํายังกอใหเกิดมลพิษหลายๆ ดานพรอมกัน
การแพรกระจายของมลพิษไมวาจะเปนมลพิษทางน้ํา ทางอากาศ ทางเสียง หรือจากของเสีย
สารเคมีตางๆ ยอมสงผลตอสุขภาพอนามัยของประชาชน
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แนวทางการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมในชุมชน
กรอบกลยุทธเพือ่ นําไปสูค วามเปนเมืองทีน่ าอยูอ ยางยั่งยืน
1. มุงสงเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนใหเปนฐานของการพัฒนาอยางยั่งยืน
2. พื้นที่เมืองและชุมชนจะตองเปนสถานที่ ๆ คํา นึงถึงความเชื่อมโยงระหวา งสิ่ งแวดล อม
(ระบบนิเวศของเมือง) กับสุขภาพของประชาชน
3. ใชกลยุทธการพัฒนาแบบพหุภาคี ที่เปดโอกาสใหกับการมีสวนรวมของประชาชนมาก
ที่สุด
งานหลัก 3 ประการ เพื่อการจัดการดานสิ่งแวดลอมของเมือง
1. การสงวนรักษาไวซึ่งทรัพยากรหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการดานน้ํา
2. การขนถายของเสีย ขยะ ที่ไดจากกิจกรรมของเมืองอยางมีประสิทธิภาพ
3. ไมโยนภาระดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากตนเอง(บุคคลหรือธุรกิจ) ใหกับผูอื่น
วิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
วิธีการสํ าคัญที่ใชในการจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ไดแก การออก
กฎหมายควบคุมการจัดตั้งองคกรเพื่อบริหารงาน การวางแผนพัฒนาสิ่งแวดลอม การกําหนด
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม การศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
จากโครงการพั ฒนา ทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชนและการประชาสัมพั นธและสิ่ งแวดล อม
ศึกษา การจัดองคกรเพื่อ การบริหารงานดานการกําหนดนโยบายแผน การจัดการ การวางแผน
งาน โครงการเปนวิธี การหนึ่ งของการจั ดการทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล อมในระดั บ
หนวยงานปฏิบัติ
การวางแผนเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมระบุไวใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแหงชาติ จะส งผลใหเกิดการจั ดการทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น
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วิธีการพัฒนาการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประสิทธิภาพ
1. สรางจิตสํานึกใหกับประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางถูก
วิธี
2. สนับสนุนการพัฒนาและฟนฟูการนําทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใชใหมใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
3. ประชาชนและชุมชนตลอดจนหนวยงานตาง ๆ มีสวนสวมในการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน

เรื่องที่ 4 การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การอนุรกั ษ หมายถึงอะไร
การอนุรักษ หมายถึง การรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติอยางชาญฉลาดเพื่อใหมีประโยชน
ตอมหาชนมากที่สุด และใชไดเปนเวลานานที่สุด ทั้งนี้ตองใหมีการสูญเสียทรัพยากรนอยที่สุ ด
และจะตองมีการกระจายการใชทรัพยากรใหเปนไปโดยทั่วถึงกันดวย
การพัฒนา หมายถึงอะไร
การพั ฒนา หมายถึง การทํา ใหเจริญ การปรับปรุงเปลี่ยนไปในทางที่ทําใหเจริญขึ้น
ซึ่งการที่จะทําใหเกิดการพัฒนาขึ้นไดนั้น จะตองมีการวางแผน ตองอาศัยวิชาความรูและเทคโนโลยี
เขามาชวย จึงจะทําใหการพัฒนานั้นบรรลุตามวัตถุประสงค
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หลักการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติไดแกอะไรบาง
1. ตองคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติอื่นควบคูกันไป เพราะทรัพยากรธรรมชาติตางก็มี
ความเกี่ยวของสัมพันธและสงผลตอกันอยางแยกไมได
2. ตอ งเชื่ อ มโยงกั บ การพั ฒ นา สั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง และคุ ณ ภาพชี วิ ต
ตลอดจนรักษาไวซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศควบคูกันไป
3. ตองรวมมือกันทุกฝา ย ทุกคนควรตระหนักถึงความสํา คัญของทรัพ ยากรและ
สิ่งแวดลอม
4. ตองชวยกันปองกันการแสวงหาผลประโยชนของประเทศมหาอํานาจ
5. การนําเทคโนโลยีตางๆ มาชวยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ควรคํานึงถึง
ผลดีทางดานจิตใจดวย
6. ตองคํานึงถึงทั้งขอดีและขอเสีย การสูญเปลาอันเกิดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ
7. รักษาและใชทรัพยากรธรรมชาติที่จําเปนและหายากดวยความระมัดระวัง
8. ตองรักษาทรัพยากรที่ทดแทนได โดยใหมีอัตราการผลิตเทากับอัตราการใชหรือ
อัตราการเกิดเทากับอัตราการตายเปนอยางนอย
9. หาทางปรับปรุงวิธีการใหมๆ ในการผลิ ต อีกทั้งพยายามคนควา สิ่ งใหมมาใช
ทดแทน
10. ใหการศึกษาแกประชาชนถึงความสําคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
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“การสูญเสียความอุดมสมบูรณของทรัพยากรดิน”

ที่มา http://pitloknews.com/main/wp-content/uploads/2014/09/781.jpg

สาเหตุทรัพยากรดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ
1. การกัดเซาะและพังทลายโดยน้ํา น้ําจํานวนมากที่กระทบผิวดินโดยตรงจะกัดเซาะ
ผิวดิน ใหหลุดลอยไปตามน้ํา การสูญเสียบริเวณผิวดินจะเปนพื้นที่กวาง หรือถูก กัดเซาะเปน
รองเล็กๆ ก็ขึ้นอยูกับความแรง และบริเวณของน้ําที่ไหลบาลงมา
2. การตัดไมทํา ลายปา การเผาปา ถางป า ทํา ใหหนา ดินเปด และถูกชะล า งไดงา ย
โดยน้ํ า และลมเมื่ อ ฝนตกลงมา น้ํ า ก็ ช ะล า งเอาหน า ดิน ที่ อุด มสมบูร ณ ไ ปกับ น้ํ า ทํา ใหดิ น มี
คุณภาพเสื่อมลง
3. การเพาะปลูกและเตรียมดินอยางไมถูกวิธี การเตรียมที่ดินทําการเพาะปลูกนั้นถา
ไมถูกวิธีก็จะกอความเสียหายกับดินไดมาก ตัวอยาง เชน การไถพรวนขณะดินแหงทําใหหนาดิน
ที่สมบูรณหลุดลอยไปกับลมได หรือการปลูกพืชบางชนิดจะทําใหดินเสื่อมเร็วการเผาปาไม หรือ
ตอขาวในนา จะทําใหฮิวมัสในดินเสื่อมสลายเกิดผลเสียกับดินมาก
การอนุรกั ษทรัพยากรดิน
1. การใช ที่ดิน อย า งถู กต องเหมาะสม การปลู กพื ชควรต องคํา นึงถึ งชนิดของพื ช ที่
เหมาะสมกับคุณ สมบัติของดิน การปลู กพื ชและการไถพรวนตามแนวระดับเพื่ อปองกันการ
ชะลางพังทลายของหนาดิน
2. การปรับปรุงบํารุงดิน การเพิ่มธาตุอาหารใหแกดิน เชน การใส ปุยพืชสด ปุยคอก
การปลูกพืชตระกูลถั่ว เปนตน
3. การปองกันการเสื่อมโทรมของดิน ไดแก การไถพรวนตามแนวระดับ การทําคันดิน
ปองกันการไหลชะลางหนาดิน รวมทั้งการไมเผาปาหรือการทําไรเลื่อนลอย
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4. การใหความชุมชื้นแกดิน เชน หญาหรือฟางคลุมหนาดินจะชวยใหดินมีความอุดม
สมบูรณ

“มลภาวะทางน้ํา”
สาเหตุของมลภาวะทางน้ํา
1. น้ําเสียจากบาน รานคาและอาคารที่ทําการกอใหเกิดมลพิษทางน้ําเปนแหลงสะสม
เชื้อโรค เปนอันตรายตอผูใชน้ํา และสัตวน้ํา
2. น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ไดแก น้ําทิ้งจากระบบการผลิต ระบบการหลอเย็น
ปะปนมาอาจจะเปนสารอินทรีย และสิ่งปฏิกูลอื่น ๆ ซึ่งเปนพิษกับสิ่งมีชีวิตในน้ํา เกิดการเนา
เหม็น เกิดสี กลิ่น และความไมนาดู
3. ปุยที่ใชในการเกษตร สารไนโตรเจนและฟอสฟอรัส เมื่อฝนตกน้ํา ฝนจะชะเอา
ไนโตรเจนไหล ลงสูแมน้ําลําคลอง ทําใหสาหรายเจริญเติบโตไดดีเปนจํานวนมาก ทําให น้ําเกิด
สี กลิ่น และรส เมื่อสาหรายเหลานี้ตายลง ก็จะทําใหน้ําเนาเหม็นและมีฟนอลสูงขึ้น เกิดฝาขาว
ลอยอยูตามผิวน้ํา
4. ผิวดินที่พั งทลายในพื้ นที่รับน้ํา บางแหง เชน อา งเก็บน้ําที่เสื่ อมสภาพและมีการ
พังทลายของหนาดิน จะทําใหน้ํามีความขุนสูง เกิดสี กลิ่น และรสได
5. การเลี้ยงปศุสัตว ถาสัตวเลี้ยงกินหญาที่คลุมหนาดินมากเกินไปจะทําใหหนาดินถูก
น้ํากัดเซาะเมื่อฝนตก และเมื่อไหลลงในแหลงรับน้ําก็จะเกิดปญหาเชนเดียวกับขอ 4 นอกจากนี้
มูล สั ตวก็จ ะไหลลงไปในลํ า น้ํา ทํา ใหมีส ารอินทรีย ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส สู ง เกิดปญหา
เชนเดียวกับขอ 1 และ 3
6. ยาฆ าแมลงและยากํา จั ดวัชพืช สวนมากเปนสารเคมีที่มีพิ ษ เมื่อถูกชะล า งลงไป
ในน้ํา ก็จะเปนพิษแกพืชและสัตวที่อยูในน้ํา
7. ไฟปา ถาเกิดไฟปาในบริเวณพื้นที่ที่เปนแหลงตนกําเนิดน้ําจะทําใหมีขยะ เถาถาน
ตะกอนทราย รวมทั้งสารมลพิษตางๆ ไหลลงไปในแหลงน้ําเปนจํานวนมาก จะทําใหอางเก็บน้ํา
หรือแมน้ําตื้นเขิน
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การอนุรกั ษทรัพยากรน้ํา
1. การปลู ก ป า โดยเฉพาะการปลู ก ป า บริ เ วณพื้ น ที่ ตน น้ํ า หรื อ บริเ วณพื้ นที่ ภู เ ขา
เพื่อใหตนไมเปนตัวกักเก็บน้ําตามธรรมชาติ ทั้งบนดินและใตดิน
2. การพัฒนาแหลงน้ํา เนื่องจากปจ จุบันแหลงน้ําธรรมชาติตางๆ เกิดสภาพ ตื้นเขิน
เปนสวนใหญ ทําใหปริมาณน้ําที่จะกักขังไวมีปริมาณลดลง จึงจําเปนตองทําการขุดลอกแหลง
น้ําใหกวางและลึก ตลอดจนจัดหาแหลงน้ํา
3. การสงวนน้ํ า ไว ใ ช เป น การวางแผนการใช น้ํ า เพื่ อ ให มี ป ริ ม าณน้ํ า ที่ มี คุ ณ ภาพ
มาใชประโยชนตลอดทั้งป โดยเฉพาะในชวงฤดูแลง
4. การใชน้ําอยางประหยัด เปนการนําน้ํามาใชประโยชนหลายอยาง อยางตอเนื่องและ
เกิดประโยชนสูงสุด
5. การป อ งกั น การเกิ ด มลพิ ษ ของน้ํ า ป ญ หาส ว นใหญ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในเมื อ งใหญ ๆ
ซึ่งมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน หรือยานอุตสาหกรรม บังคับใหมีการบําบัด น้ําเสียกอน
ทิ้งหรือปลอยลงสูแหล งน้ํา สํ าหรับประชาชนทั่วไปไมทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูล หรือสารพิ ษลงสู
แหลงน้ํา
6. การนํา น้ํา ที่ใชแล วกลั บไปใชใหม เชน น้ําจากการลา งภาชนะอาหาร สามารถ
นําไปใชรดน้ําตนไม สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม น้ําที่เกิดจากกระบวนการผลิตซึ่งมีอุณหภูมิสูง
เมื่อปลอยทิ้งไวใหเย็น สามารถนําไปใชใหมได

“การทําลายทรัพยากรปาไม”
สาเหตุของการทําลายทรัพยากรปาไม
1. ความตองการไมเพื่อทํากิจการตาง ๆ เชน ทําอุตสาหกรรม สรางที่อยูอาศัย
2. การเพิ่มจํานวนประชากรของประเทศ ทําใหความตองการจากภาคเกษตรกรรม
มากขึ้น ความจําเปนที่ตองการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น
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3. การสงเสริมการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจเพื่อการสงออก เชน มันสําปะหลัง
ฯลฯ โดยไมสงเสริมการใชที่ดินอยางเต็มประสิทธิภาพ
4. การกํา หนดแนวเขตพื้นที่ปา กระทําไมชัดเจนหรือไมกระทํา เลยในหลายๆ แหง
ทําใหราษฎรเกิดความสับสนทั้งโดยเจตนาและไมเจตนา
5. การจัดสรางสาธารณูปโภคของรัฐ อาทิ เขื่อน อางเก็บน้ํา เสนทางคมนาคม
6. ไฟไหมปา ไฟไหมวัชพืชและตนไมใบไมจากการผลัดใบในฤดูแลงที่ติดไฟงาย
7. การทํา เหมืองแร แหลงแรที่พ บในบริเวณที่มีปา ไมปกคลุ มอยู มีความจํ า เปนที่
จะตองเปดหนาดินกอน
8. การทําลายของเชื้อโรคและแมลง ตนไมในปาเปนจํานวนมากที่ถูกทําลายโดยเชื้อ
โรคและแมลง จะเกิดการเหี่ยวเฉาแคระแกร็นไมเจริญเติบโต บางชนิดตองสูญพันธุ
9. ความตระหนักและความรวมมือของประชาชนตอการอนุรักษยังมีนอย
การอนุรกั ษทรัพยากรปาไม
1. การกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินปาไม
2. การอนุรักษทรัพยากรปาไมเกี่ยวกับงานปองกันรักษาปา การอนุรักษสิ่งแวดลอม
3. การจัดการที่ดินทํากินใหแกราษฎรผูยากไรในทองถิ่น
4. การพัฒนาปาไม เชน การทําไม การเก็บหาของปา การปลูกปา การบํารุงปาไม การ
คนควาวิจัย และอุตสาหกรรม
5. การบริหารทั่วไป รีบเรงปลูกสรางสวนปา ในพื้นที่ที่ถูกทําลาย หรือ เปนปาเสื่อม
โทรม

แนวทางการอนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอมในระดับบุคคล
ระดับบุคคล ประชาชนทุกคนควรมีจิตสํานึกที่ดีตอแนวทางการอนุรักษและพัฒนา
สภาพแวดลอมซึ่งมีวิธีการงายๆ ดังตอไปนี้
1) ตองรูจักประหยัด
2) ตองรูจักรักษา
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3) ตองรูจักฟนฟูทรัพยากรใหฟนตัวและรูจักปรับปรุงใหดีขึ้น
4) ชวยกันสงเสริมการผลิตและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
5) ตองรูจักนําทรัพยากรที่ใชแลวมาผลิตใหม
6) ตองรูจักนําทรัพยากรอื่น ๆ มาใชแทนทรัพยากรที่มีราคาแพงหรือกําลังจะลดนอย
หมดสูญไป
7) ต อ งช ว ยกั น ค น คว า สํ า รวจหาแหล งทรั พ ยากรใหม เพื่ อ นํ า มาใช แ ทน
ทรัพยากรธรรมชาติที่หายาก
8) ตองไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
9) ตองเต็มใจเขารับการอบรมศึกษา ใหเขาใจถึงปญหาและวิธีการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
10)
แนวทางการอนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอมในระดับชุมชน
เนื่องจากประชาชนแตละคนเปนสมาชิกของชุมชนที่ตนอาศัยอยู ซึ่งลักษณะและสภาพ
ของชุมชน จะมีผลกระทบมาถึงประชาชนในชุมชนนั้น ๆ ดวย ทั้งที่เปนสิ่งที่ดีและ ไมดี ในการ
อนุรักษควรรวมมือรวมใจกัน ดังนี้
1) ประชาชนในชุมชนจะตองตระหนักถึงการเขาไปมีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนา
สภาพแวดลอมในชุมชนของตน
2) ประชาชนในชุมชนจะตองมีความรู ความเขาใจในเรื่องระบบของการจั ดการ และ
สามารถแกไขปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรมใหดีขึ้น
3) จัดระบบวิธีการอนุรักษ และพัฒนาสภาพแวดลอมในชุมชนของตนใหประสานงาน
กับหนวยของรัฐและเอกชน
แนวทางการอนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอมในระดับรัฐบาล
1) รัฐบาลควรกําหนดนโยบาย และวางแนวทางการอนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอม
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเปนหลักการใหหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของได
ยึดถือปฏิบัติตอไป
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2) ในฐานะที่เปนพลเมืองดีของชุมชนและของประเทศ ประชาชนไทยทุกคนควรปฏิบัติ
ตนใหถูกตองตามกฎขอบังคับ หรือตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
3) หนวยงานของรัฐทั้งในทองถิ่นและภูมิภาค จะตองเปนผูนําและเปนแบบอยางที่ดีใน
การอนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นาสภาพแวดล อ ม รวมทั้ ง จะต อ งให ค วามสนั บ สนุ น และร ว มมื อ กั บ
ภาคเอกชนและประชาชนไปดวย
4) เผยแพรขาวสารขอมูลกฎหมายทองถิ่น และความรูทางดานการอนุรักษและพัฒนา
สภาพแวดลอมทั้งทางตรงและทางออม
5) หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในท อ งถิ่ น ภู มิ ภ าค ต อ งรี บ เร ง ดํ า เนิ น การแก ไ ขฟ น ฟู
สภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรมไปใหกลับสูสภาพเชนเดิม และหาทางปองกันไมใหเกิดสภาพการณ
เชนนั้นขึ้นมาอีก

เรื่องที่ 5 ปรากฏการณทางธรณีวิทยาที่มีผลกระทบตอชีวิตและสิ่งแวดลอม
“ละลุ”

ที่มา สมาคม รักษ ปาง สี ดา

ละลุ เกิดจากน้ําฝนกัดเซาะ ยุบตัวหรือพังทลายของดิน เนื่องจากสภาพ ดินแข็ง
จะคงอยูไมยุบตัวเมื่อถูกลมกัดกรอน จึงมีลั กษณะเปนรูปตาง ๆ สวยงาม แปลกตา แตกตา ง
กันไป เปนปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากการถลมของหนาดิน สวนที่
แข็งกวาจะคงตัวอยูดานบน คุมกันชั้นกรวด ทรายที่ออนกวาดานลาง
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“แผนดินถลม (Land slides)”
แผนดินถล มเปนปรากฏการณ ธรรมชาติของการสึกกรอนชนิดหนึ่ง ที่กอใหเกิดความ
เสียหายตอบริเวณพื้นที่ที่เปนเนินสูงหรือภูเขาที่มีความลาดชันมาก เนื่องจากขาดความสมดุลใน
การทรงตัวบริเวณดังกลาว ทํา ใหเกิดการปรับตัวของพื้นดินตอแรงดึงดูดของโลกและเกิดการ
เคลื่อนตัวขององคประกอบธรณีวิทยาบริเวณนั้น จากที่สูงลงสูที่ต่ํา แผนดินถลมมักเกิดในกรณีที่
มีฝนตกหนักมากบริเวณภูเขาและภูเขานั้นอุมน้ําไวจนเกิดการอิ่มตัว จนทําใหเกิดการพังทลาย
 สาเหตุของการเกิดดินถลม ที่เกิดจากการกระทําของมนุษยไดแก
1) การขุดดินบริเวณไหลเขา ลาดเขาหรือเชิงเขา เพื่อการเกษตร การสรางถนน การ
ขยายที่ราบในการพัฒนาที่ดิน การทําเหมือง เปนตน
2) การดูดทรายจากแมน้ํา หรือบนแผนดิน
3) การขุดดินลึกๆ เพื่อการกอสรางหองใตดินของอาคาร
4) การบดอัดที่ดิน เพื่อการกอสราง ทําใหเกิดการเคลื่อนของดินในบริเวณใกลเคียง
5) การสูบน้ําใตดิน น้ําบาดาล ที่มากเกินไป หรือการอัดน้ําลงใตดิน
6) การถมดิน เพื่อการกอสราง ทําใหเพิ่มน้ําหนักบนภูเขา หรือสันเขา
7) การตัดไมทําลายปา เพื่อขยายพื้นที่การเพาะปลูก
8) การทําอางเก็บน้ํา ซึ่งเปนการเพิ่มน้ําหนักบนภูเขา และทําใหน้ําซึมลงใตดินมากจนเกิน
สมดุล
9) การเปลี่ยนแปลงทางน้ําธรรมชาติ ทําใหระบบน้ําใตดินเสียสมดุล
10) การกระเทือนตางๆ เชน การระเบิดหิน

 ปจจัยสําคัญของการเกิดแผนดินถลม ไดแก
1.ลักษณะของดินที่เกิดจากการผุพังของหินบนลาดเขา
2.ลาดเขาที่มีความลาดชันมาก (มากกวา 30 เปอรเซ็นต)
3.มีการเปลี่ยนแปลงสภาพปา
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 ปจจัยที่สงเสริมความรุนแรงของการเกิดแผนดินถลม ไดแก
1.ปริมาณฝนที่ตกบนภูเขา
2.ความลาดชันของภูเขา
3.ความสมบูรณของปาไม
4.ลักษณะทางธรณีวิทยาของภูเขา
 ลําดับเหตุการณการเกิดแผนดินถลม

ที่มา http://www.chaoprayanews.com/tag/ดินถลม/page/3/

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เมื่อฝนตกหนักน้ําซึมลงไปในดินอยางรวดเร็ว ดินอิ่มน้ํา
แรงยึดเกาะระหวางมวลดินจะลดลง
ระดับน้ําใตผิวดินสูงขึ้นทําใหแรงตานทานการเลื่อนไหลลดลง
น้ําใตผิวดินไหลภายในชองวางของดิน ลงตามความชันของลาดเขา
เมื่อมีการเปลี่ยนความชันก็จะเกิดเปนน้ําผุด
เกิดการเลื่อนไหลของดินและจะเกิดตอเนื่องตอไปตามลาดเขา
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“แผนดินไหว”

ที่มา http://www.ipesp.ac.th/learning/supitcha/img/feat_eq1.jpg

ผลกระทบจากแผนดินไหว
แผนดินไหวสามารถสรางความเสียหายไดอยางมาก กอใหเกิดสึนามิ สัตวน้ําตาย และ
ระบบนิเวศทางน้ําเปลี่ยนแปลง หากเกิดขึ้นบริเวณที่มีชุมชน มีประชาชนอยูอาศัยหนาแนน จะ
ทําใหเกิดความสูญเสียมากมาย ความสั่นสะเทือนทําใหอาคารถลมลงมาทับผูคนที่อยูอาศัย ทํา
ใหเสนทางคมนาคมเสี ยหายระบบสาธารณูปโภคเสียหาย และส งผลตอสุ ขภาพอนามัยและ
เศรษฐกิจ ดังนี้
1. ผลกระทบตอสุขภาพอนามัย
1.1 ประชาชนไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเศษสิ่งปรักหักพังและการลมทับของ
สิ่งกอสรางตาง ๆ
1.2 ที่อยูอาศัยพังเสียหายไมสามารถเขาไปอยูอาศัยได ทําใหไรที่อยูอาศัย
1.3 ระบบสาธารณูปโภคไดรับความเสียหาย อาจเกิดการระบาดของโรคตางๆ
1.4 เกิดเหตุอัคคีภัยหรือไฟฟาลัดวงจร ทําใหประชาชนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
1.5 สุขภาพจิตของผูประสบภัยเสื่อมลง
2. ผลกระทบตอเศรษฐกิจ
2.1 ระบบธุรกิจหยุดชะงักเนื่องจากระบบการคมนาคมสื่ อสารถูกทํา ลายไมมีการ
ประกอบหรือดําเนินธุรกรรม หรือการผลิตใดๆ
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2.2 รัฐ ตองใชงบประมาณในการดูแลสุขภาพการรักษาพยาบาลผูประสบภัยการ
ฟนฟูระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะตา ง ๆ ตลอดจนการกอสรา งที่อยูอาศัยของ
ประชาชนและหนวยงานราชการตางๆสงผลถึงงบประมาณที่ขาดหายไปในการพัฒนาประเทศ
2.3 พืชผลทางการเกษตรเสียหาย

“ภูเขาไฟระเบิด”

ที่มา http://weknowyourdreams.com/

ที่มา http://www.zoomschool.com/subjects/

image.php?pic=/images/volcano/volcano01.jpg

volcano/gifs/volcanodiagram.GIF01.jpg

ผลกระทบจากภูเขาไฟระเบิด
1.การระเบิดของภูเขาไฟทําใหเกิดแกสพิษบางชนิด เชน แกสซัลเฟอรไดออกไซด
แกสคารบอนมอนอกไซด ซึ่งเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต
2. ลาวา ลาวาที่ไหลออกจากปลองภูเขาไฟมีความเร็วในการเคลื่อนที่สูงประมาณ
50 กิโลเมตร/ชั่วโมง ประชาชนบริเวณใกลเคียงอาจหนีภัยไมทันอาจเปนอันตรายตอชีวิตและ
ทรัพยสิน
3.คลื่นสึนามิ ในกรณีที่เกิดการระเบิดของภูเขาไฟใตน้ํา จะทําใหเกิดการถายโอน
พลังงานสูน้ําในทะเล หรือมหาสมุทรเกิดเปนคลื่นสึนามิ ที่เปนอันตรายตอผูที่อยูบริเวณชายฝง
ทะเลในแนวการเคลื่อนที่ของคลื่น
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4.โคลนไหล การระเบิดของภูเขาไฟจะทําใหอากาศแปรปรวน มีฝนตกหนัก น้ําฝน
จะชะลา งเถาฝุ น เศษหินจากการระเบิดมีลั กษณะคลา ยโคลน ไหลลงสูที่ต่ํา ดวยความเร็วสู ง
โคลนไหลนี้ทําใหเกิดความเสียหายตอสิ่งกอสราง ที่อยูอาศัย และชีวิตของมนุษย
5. เถาฝุนภูเขาไฟ การระเบิดของภูเขาไฟมักเกิดเถาฝุนภูเขาไฟ ครอบคลุมอาณา
บริเวณใกลภูเขาไฟ กระแสลมสามารถพัดพาเถาฝุนเหลานั้นไปไกลเปนพันกิโลเมตร ทําใหเกิด
มลภาวะทางอากาศและแหล งน้ํา ของมนุษย เถาฝุนภูเขาไฟสามารถลอยขึ้นไปในบรรยากาศ
และคงอยูนานหลายปกวาจะตกลงบนพื้นโลกจนหมด

เรื่องที่ 6 ปรากฎการณภาวะโลกรอนและผลกระทบจากตอชีวิตและสิ่งแวดลอม
“สภาวะโลกรอน (Global warming)”
ภาวะโลกรอนเกิดจาก
การเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องของ CO2 ที่ออกมาจาก โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต หรือการ
กระทําใดๆที่เผา เชื้อเพลิ งฟอสซิล (เชน ถานหิน น้ํา มัน กาซธรรมชาติ หรือ สารประกอบ
ไฮโดรคารบอน ) สงผลใหระดับปริมาณ CO2 ในปจจุบันสูงเกิน 300 ppm (300 สวนในลาน
สวน) เปนครั้งแรกในรอบกวา 6 แสนป ซึ่งคารบอนไดออกไซด ที่มากขึ้นไดเพิ่มการกักเก็บ
ความรอนไวในโลกของเรามากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดเปนภาวะโลกรอน
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ที่มา http://mindworld.circlecamp.com/upload/greenhouse_effect_1_1380807280.jpg

“ปรากฏการณเรือนกระจกคืออะไร?”
สาเหตุของปรากฏการณเรือนกระจก
"ปรากฏการณ เ รือ นกระจก" (greenhouse effect) คื อ ปรากฏการณ ที่โ ลก
มีอุณหภูมิสูงขึ้น เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตยในชวงความยาวคลื่นอินฟราเรดที่สะทอนกลับถูก
ดูดกลื น โดยโมเลกุล ของ ไอน้ํา คารบอนไดออกไซด (CO2) มีเทน (CH4) คลอโรฟลู ออโร
คารบอน (CFCs) และไนตรัสออกไซด (N2O) ในบรรยากาศทําใหโมเลกุลเหลานี้มีพลังงานสูงขึ้น
มีการถายเทพลังงานซึ่งกันและกันทําใหอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศสูงขึ้น การถายเทพลังงานและ
ความยาวคลื่ นของโมเลกุล เหล า นี้ตอๆกันไป ในบรรยากาศ ทํา ใหโมเลกุล เกิดการสั่ นการ
เคลื่อนไหวตลอดเวลาและมาชนถูกผิวหนังของเรา ทําใหเรารูสึกรอน ประเทศในเขตหนาวมีการ
เพาะปลูกพืชโดยอาศัยการควบคุมอุณหภูมิความรอนโดยใชหลักการที่พลังงานความรอนจาก
แสงอาทิตยส องผา นกระจก แตความรอนที่อยูภายในเรือนกระจกไมส ามารถสะทอนกลั บ
ออกมา ทําใหอุณหภูมิภายในสูงขึ้นเหมาะแกการเพาะปลูกของพืช จึงเปนที่มาของคําวาภาวะ
เรือนกระจก (greenhouse effect)
กาซที่กอใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจก ไดแก
• คารบอนไดออกไซด (CO2) เกิดจากการเผาไหมตางๆ เปนกาซที่สะสมพลังงาน
ความรอนในบรรยากาศโลกไวมากที่สุด
• มีเทน (CH4) ซึ่งสวนใหญเกิดจากการสลายตัวของอินทรียวัตถุ เชน ขยะมูลฝอย
ที่ยอยสลายได ของเสีย อุจจาระ

115

• คลอโรฟลูออโรคารบอน(CFCs) เปนสารประกอบสําหรับทําความเย็น พบในเครื่อง
ทําความเย็นตางๆ เปนสิ่งที่อยูรวมกับฟรีออน และยังพบไดในสเปรยตาง ๆ อีกดวย
• Nitrous Oxide (N2O) เปนกาซมีพิษที่เกิดจากเครื่องยนต การเผาถานหิน และใช
ประกอบในรถยนตเพื่อเพิ่มกําลังเครื่อง
ตารางแสดงกาซเรือนกระจกและแหลงที่มา
แกสเรือนกระจก

แหลงที่มา

สงผลใหโลกรอนขึน้ (%)

1) จากแหลงธรรมชาติ เชน กระบวนการ
หายใจของสิ่งมีชีวิต
กาซ
คารบอนไดออกไซด 2) จากมนุษย เชน การเผาไหมเชื้อเพลิง
จากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ , การตัด
(CO2)
ไมทําลายปา (ลดการดูดซับ CO2)
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1) จากแหลงธรรมชาติ เชน จากการยอย
สลายของสิ่งมีชีวิต, การเผาไหมที่เกิด
จากธรรมชาติ
2) จากมนุษย เชน จากนาขาว, แหลง
น้ําทวม, จากการเผาไหมเชื้อเพลิงประเภท
ถานหิน น้ํามัน และแกสธรรมชาติ

12

1) จากมนุษย เชน อุตสาหกรรมที่ใชกรด
ไนตริกในขบวนการผลิต, อุตสาหกรรม
พลาสติก, อุตสาหกรรมไนลอน,
กาซไนตรัสออกไซด
อุตสาหกรรมเคมี, การเผาไหมเชื้อเพลิง
(N2O)
จากซากพืชและสัตว, ปุย, การเผาปา
2) จากแหลงธรรมชาติ - อยูในภาวะที่
สมดุล

6

กาซที่มีสวนประกอบ จากมนุษย เชน อุต สาหกรรมตา งๆ และ
คลอโรฟลูออโร อุปกรณเครื่องใชในชีวิตประจําวัน เชน โฟม,
คารบอน (CFCs) กระป อ งสเปรย , เครื่ อ งทํ า ความเย็ น ;
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กาซมีเทน (CH4)
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แกสเรือนกระจก

แหลงที่มา

สงผลใหโลกรอนขึน้ (%)

ตูเย็น แอร , ตัวทําลาย (แกสนี้จะรวมตัวทาง
เคมี ไ ด ดี กั บ โ อโซนทํ า ให โอโซนในชั้ น
บรรยากาศลดลงหรือเกิดรูรั่วในชั้นโอโซน)

ผลกระทบจากสภาวะโลกรอน
ดานนิเ วศวิทยา แถบขั้วโลกไดรับผลกระทบมากที่สุ ด โดยเฉพาะอยางยิ่งภูเขา
น้ํา แข็ง กอนน้ําแข็งละลายอยางรวดเร็วทํา ใหระดับน้ํา ทะเลทางขั้วโลกเพิ่ มขึ้นและไหลลงสู
ทั่วโลก ทําใหเกิดน้ําทวมไดทุกทวีป นักวิจัยไดคาดการณไววาในอีก 100 ปขางหนา อุณหภูมิ
จะสูงขึ้นจากปจจุบัน 4.5 องศาเซลเซียส
ดานเศรษฐกิจ ปลาทะเลจะประสบป ญหาเนื่องจากความแปรปรวนของสภาพ
อากาศ ที่สงผลตอแนวปะการัง ซึ่งเปนที่อยูและที่เพาะพันธุของปลา ทําใหปริมาณปลาลดลง
สงผลกระทบโดยตรงตอการทําประมง เปนตน
ด า นสุ ข ภาพ ภาวะของโลกที่ ร อ นขึ้ น ทํ า ให เ หมาะแก ก ารเจริ ญ เติ บ โตและ
แพรกระจายของเชื้อโรคบางอยาง เชื้อโรคบางชนิดที่เคยถูกควบคุมใหหมดไปแลวอาจกลับมา
อีกครั้ง รวมถึงศัตรูพืชที่ทําลายพืชอาหารของมนุษยอีกดวย
วิธีการแกปญหาโลกรอนมีดังนี้
1) เปลี่ยนหลอดไฟ การเปลี่ ยนหลอดไฟจากหลอดไส เปนฟลู ออเรสเซนตหนึ่งดวง
จะชวยลดคารบอนไดออกไซดได 150 ปอนดตอป
2) ขับ รถใหน อ ยลง หากเปน ระยะทางใกล ๆ สามารถเดิน หรือ ขี่จั ก รยานแทนได
การขับรถยนตเปนระยะทาง 1 ไมล จะปลอยคารบอนไดออกไซด 1 ปอนด
3) รีไซเคิลใหมากขึ้น ลดขยะของบานคุณใหไดครึ่งหนึ่ง จะชวยลดคารบอนไดออกไซด
ไดถึง 2,400 ปอนดตอป
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4) เช็คลมยาง การขับรถโดยที่ยางมีลมนอย อาจทําใหเปลืองน้ํามันขึ้นไดถึง 3% จาก
ปกติ น้ํามันทุก ๆ แกลลอนที่ประหยัดได จะลดคารบอนไดออกไซดได 20 ปอนด
5) ใชน้ํารอนใหนอยลง ในการทําน้ํารอนใชพลังงานในการตมสูงมาก การปรับเครื่องทํา
น้ําอุนใหมีอุณหภูมิ และแรงน้ําใหนอยลง จะลดคารบอนไดออกไซดได 350 ปอนดตอป หรือ
การซักผาในน้ําเย็น จะลดคารบอนไดออกไซดไดปละ 500 ปอนด
6) หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑที่มีบรรจุภัณฑเยอะ เพียงแคลดขยะของคุณเอง 10% จะลด
คารบอนไดออกไซดได 1,200 ปอนดตอป
7) ปรับอุณหภูมิหองของคุณ (สําหรับเมืองนอก) ในฤดูหนาว ปรับอุณหภูมิของ heater
ใหต่ําลง 2 องศา และในฤดูรอน ปรับใหสูงขึ้น 2 องศา จะลดคารบอนไดออกไซดได 2,000
ปอนดตอป
8) ปลูกตนไม การปลูกตนไมหนึ่งตน จะดูดซับคารบอนไดออกไซดได 1 ตัน ตลอดอายุ
ของมัน
9) ปด เครื่ อ งใชไฟฟาที่ไมใช ปดทีวี คอมพิ วเตอร เครื่องเสี ยง และเครื่องใชไฟฟ า
ตาง ๆ เมื่อไมใช จะลดคารบอนไดออกไซดไดนับพันปอนดตอป
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กิจกรรมทายบทที่ 6
จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุด
1. ขอใดคือความแตกตางระหวางการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบขั้นบุกเบิก (Primary
succession) และการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบขั้นทดแทน (Secondary succession)
ก. เริ่มจากพื้นที่วางเปลา
ข. แบบขั้นทดแทน (Secondary succession) เกิดขึ้นจากฝมือมนุษย
ค. มีขั้นชุมชนสมบูรณ (Climax stage) ที่แตกตางกัน
ง. แบบขั้นทดแทน (Secondary succession) พื้นที่เคยเปนปาที่สมบูรณมากอนแลว
ถูกทําลายจนเปนพื้นที่วางเปลา
2. ขอใดคือตัวอยางของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนํากลับมาใชไดทั้งหมด
ก. เหล็ก อะลูมิเนียม แกว
ข. ทองแดง ทอนไม ปลา
ค. ลม แสงอาทิตย เมฆ
ง. ถานหิน น้ํามัน LPG
3. เพราะเหตุใดจึงมีประชาชนบางกลุมที่ตอตานการสรางอางเก็บน้ํา หรือเขื่อน
ก. ไมมีความจําเปน
ข. ขัดผลประโยชนทองถิ่น
ค. ตองการพื้นที่ไวทําการเกษตรมากกวา
ง. ทําลายพื้นที่ปาซึ่งเปนแหลงอาหารและถิ่นที่อยูของสัตวปา
4. กิจกรรมใดมีผลโดยตรงในการทําลายสัตวปา
ก. การทําสงคราม
ข. การเลนกีฬาลานก
ค. การเพิ่มขึ้นของประชากร
ง. การขยายตัวของชุมชนเมือง
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5. ในการปรับปรุงบํารุงดินที่ถูกตอง เพื่อการแกปญหาดินขาดธาตุอาหารเราควรทําอยางไร
ก. ปลอยน้ําใหทวมพื้นที่
ข. โรยปุยเคมีแลวไถกลบ
ค. ปลูกพืชตระกูลถั่วแลวไถกลบ
ง. ปลอยใหหญาขึ้นเองตามธรรมชาติ
6. เพื่อเปนการใชประโยชนจากน้ําใหไดประโยชนสูงสุด ผูเรียนควรปฏิบัติตามขอใด
ก. นําน้ําที่ใชลางจานแลวไปรดน้ําตนไมไดทันที
ข. นําน้ําที่ใชลางจานแลวไปกรองแลวนํากลับไปลางรถ
ค. นําน้ําที่ใชลางจานแลวไปกรอง 3 ครั้ง แลวนํากลับไปซักผา
ง. นําน้ําที่ใชลางจานแลวไปกรองแลวนํากลับไปลางจานใหม
7. เพราะเหตุใดการเกิดแผนดินไหวจึงสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
ก. การคมนาคม การสื่อสารหยุดชะงักหรือถูกทําลาย
ข. เกิดโรคระบาด
ค. สุขภาพจิตเสีย
ง. ผูคนบาดเจ็บ
8. เพราะเหตุใดการระเบิดของภูเขาไฟใตน้ําจึงสงผลใหเกิดคลื่นสึนามิ
ก. เกิดการถายโอนพลังงานสูน้ําในทะเล
ข. กระแสลมเหนือภูเขาไฟใตทะเลพัดแรงมาก
ค. ลาวาที่ไหลออกจากปลองภูเขาไฟมีความเร็วมาก
ง. การระเบิดของภูเขาไฟจะทําใหอากาศแปรปรวน
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9. ขอใดเปนตัวอยางของภัยธรรมชาติที่เกิดจากภาวะโลกรอนที่เห็นไดชัดเจนที่สุด
ก. เกิดพายุนอยลง
ข. ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น
ค. คลื่นความรอนมากขึ้น
ง. น้ําทวมทุกปและมากขึ้นทุกป
10. ใครมีพฤติกรรมที่สงเสริมใหเกิดภาวะโลกรอน
ก. นายขํา เผานาขาวเพื่อเตรียมการปลูกขาวรอบตอไป
ข. นองลี่ ชอบปลูกตนไมดอกเล็กๆ ในกระถางพลาสติก
ค. นายชา เตรียมบอเลี้ยงไสเดือนเพื่อการกําจัดขยะสด
ง. นายไม ชอบปลูกตนยูคาลิปตัสเพื่อสงขายโรงงานทํากระดาษ
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บทที่ 7
ธาตุ สมบัติของธาตุและธาตุกัมมันตภาพรังสี
สาระสําคัญ
ทฤษฎี โครงสราง และการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
ประโยชนของตารางธาตุ สมบัติธาตุกัมมันตภาพรังสี และกัมมันตภาพรังสี ประโยชนและ
ผลกระทบจากกัมมันตภาพรังสี
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ โครงสร า งอะตอม ตารางธาตุ สมการและปฏิ กิ ริ ย าเคมี ที่ พ บใน
ชีวิตประจําวัน
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 โครงสรางและการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
เรื่องที่ 2 ธาตุและตารางธาตุ
เรื่องที่ 3 ธาตุกัมมันตภาพรังสี
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บทที่ 7
ธาตุ สมบัติของธาตุและธาตุกัมมันตภาพรังสี
เรื่องที่ 1 โครงสรางและการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
ความหมายของอะตอม
ดีโมครีตัส (นักปราชญชาวกรีก) ไดกลา ววา ทุกสิ่ งทุกอยางประกอบขึ้นจาก อนุภาค
ที่เล็ กมาก จนไมส ามารถมองเห็นได อนุภาคเล็กๆ เหลา นี้จะรวมพวกเขาดวยกันโดยวิธีการ
ตางๆ สําหรับอนุภาคเองนั้นไมมีการเปลี่ยนแปลงและไมสามารถแตกแยกออกเปนชิ้นสวนที่เล็ก
ลงไปอีกได ดีโมครี- ตัส ตั้งชื่ออนุภาคนี้วา อะตอม (Atom) จากภาษากรีกที่วา atoms ซึ่งมี
ความหมายวา ไมสามารถแบงแยกไดอีก ตามความคิดเห็นของเขา อะตอมเปนชิ้นสวนที่เล็ก
ที่สุดของสสารที่สามารถจะคงอยูได

ภาพการแปรียบเทียบขนาดของอะตอม
ประโยชนจากการเรียนเรือ่ งโครงสรางอะตอม
1. ทราบสมบัติทางเคมีและสมบัติการเปลงแสงของธาตุ
2. เราสามารถศึกษาแกแล็กซี่ (galaxy) ดวงดาวและดาวเคราะหตางๆ โดยพิจารณา
จากการศึกษาสเปกตรัมที่ไดจากดวงดาว
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แบบจําลองอะตอม
เปนที่ยอมรับกันแลววาสารตาง ๆ นั้นประกอบดวยอะตอม แตอยางไรก็ตามยังไมมีผูใด
เคยเห็นรูปรางที่แทจริงของอะตอม รูปรางหรือโครงสรางของอะตอม จึงเปนเพียงจินตนาการ
หรือมโนภาพที่ส รา งขึ้นเพื่ อใหส อดคล องกับการทดลอง เรียกวา “แบบจํ า ลองอะตอม”
ซึ่งจัดเปนทฤษฎีประเภทหนึ่ง แบบจําลองอะตอมอาจเปลี่ยนแปลงไปได ตามผลการทดลองหรือ
ขอมูลใหม ๆ เมื่อแบบจําลองอะตอมเดิมอธิบายไมได ดังนั้นแบบจําลองอะตอม จึงไดมีการแกไข
พั ฒ นาหลายครั้ งเพื่ อ ให ส อดคล องกับ การทดลอง นั กวิ ทยาศาสตรไ ดใ ชก ล อ งจุ ล ทรรศน
อิเล็กตรอนที่มีกําลังขยายสูงมากรวมกับคอมพิวเตอร และถายภาพที่เชื่อวาเปนภาพภายนอก
ของอะตอม

แบบจําลองอะตอมของจอหนดอลตัน
จอหน ดอลตัน นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษไดเสนอทฤษฎีอะตอมโดยอาศัยขอมูลจาก
การทดลองที่พอจะศึกษาไดและนับวาเปนทฤษฎีแรกที่เกี่ยวกับอะตอมที่พอจะเชื่อถือได ซึ่งมี
ใจความ ดังนี้
 สารทุกชนิดประกอบดวยอนุภาคขนาดเล็กที่สุด
เรียกวา “อะตอม”
 อะตอมจะไมสามารถแบงแยกได และไมสามารถ
สรางขึ้นใหมได
 อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันจะมีสมบัติเหมือนกัน
ทุกประการ
 อะตอมของธาตุตางกันจะมีสมบัติตางกัน
 ธาตุตั้งแตสองชนิดขึ้นไปสามารถรวมตัวกันเกิดเปนสารประกอบ โดยมี
อัตราสวนการรวมตัวเปนตัวเลขอยางงาย เชน CO CO2
จากทฤษฎีอะตอมของดาลตัน แบบจําลองอะตอมมีลักษณะดังรูป
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ลักษณะแบบจําลองอะตอมของดอลตัน
ตามทฤษฎีอะตอมของดอลตัน อะตอมในแนวคิดปจจุบัน ขอ 1, 3, 4 ใชไมไดในปจจุบัน
ขอ 1. อะตอมไมใชสิ่งที่เล็กที่สุด อะตอมยังประกอบดวยอนุภาคอิเล็กตรอน,โปรตอน,
นิวตรอน เปนตน
ขอ 3 - 4 อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีคุณสมบัติทางกายภาพไมเหมือนกัน กลาวคือ
มีมวลไมเทากัน ซึ่งจะไดกลาวตอไป ในเรื่อง " ไอโซโทรป"
แบบจําลองอะตอมของทอมสัน
เซอร โจเซฟ จอหน ทอมสัน (J.J Thomson) นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษไดสนใจ
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในหลอดรังสีแคโทด จึงทําการทดลอง
เกี่ยวกับการนําไฟฟาของแกสขึ้นในป พ.ศ.2440 (ค.ศ. 1897)
และไดสรุปสมบัติของรังสีไวหลายประการ ดังนี้
1. รังสีแคโทดเดินทางเปนเสนตรงจากขั้วแคโทดไปยัง
ขั้วแอโนดเนื่องจากรังสีแคโทดทําใหเกิดเงาดําของวัตถุได
ถานําวัตถุไปขวางทางเดินของรังสี
2. รังสีแคโทดเปนอนุภาคที่มีมวล เนื่องจากรังสีทําใหใบพัดที่ขวางทางเดินของรังสีหมุน
ไดเหมือนถูกลมพัด
3. รังสีแคโทดประกอบดวยอนุภาคที่มีประจุลบ เนื่องจากเบี่ยงเบนเขาหาขั้วบวกของ
สนามไฟฟา
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หลอดรังสีแคโทด

รังสีแคโทดเบี่ยงเบนเขาหาขั้วบวกของสนามไฟฟา

จากผลการทดลองนี้ ทอมสันอธิบายไดวา อะตอมของโลหะที่ขั้วแคโทดเมื่อไดรับ
กระแสไฟฟาที่มีความตางศักยสูงจะปลอยอิเล็กตรอนออกมาจากอะตอม อิเล็กตรอนมีพลังงาน
สูง และเคลื่อนที่ภายในหลอด ถาเคลื่อนที่ชนอะตอมของแกสจะทําใหอิเล็กตรอนในอะตอมของ
แกสหลุดออกจากอะตอม อิเล็กตรอนจากขั้วแคโทดและจากแกสซึ่งเปนประจุลบจะเคลื่อนที่ไป
ยังขั้วแอโนด ขณะเคลื่อนที่ถากระทบฉากที่ฉาบสารเรืองแสง เชน ZnS ทําใหฉากเกิดการเรือง
แสง ซึ่งทอมสันสรุปวารังสีแคโทดประกอบดวยอนุภาคที่มีประจุลบเรียกวา “อิเล็กตรอน” และ
ยังไดหาคาอัตราสวนประจุตอมวล (e/m) ของอิเล็กตรอนโดยใชสนามแมเหล็กและสนามไฟฟา
ชวยในการหา ซึ่งไดคาประจุตอมวลของอิเล็กตรอนเทากับ 1.76 x 10 8 C/g คาอัตราสวน
e/m นี้จะมีคาคงที่ ไมขึ้นอยูกับชนิดของโลหะที่เปนขั้วแคโทด และไมขึ้นอยูกับชนิดของแกสที่
บรรจุอยูในหลอดรังสีแคโทด แสดงวา ในรังสี แคโทดประกอบดวยอนุภาคไฟฟ าที่มีประจุล บ
เหมือนกันหมดคือ อิเล็กตรอน นั่นเอง ทอมสันจึงสรุปวา “อิเล็กตรอนเปนสวนประกอบสวน
หนึ่งของอะตอม และอิเล็กตรอนของทุกอะตอมจะมีสมบัติเหมือนกัน”
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การคนพบโปรตอน
การคนพบโปรตอน ในป พ.ศ. 2409 (ค.ศ.1866) ออยเกน โกลดชไตน นักวิทยาศาสตร
ชาวเยอรมัน ไดทํา การทดลองโดยเจาะรูที่ขั้วแคโทดในหลอดรังสี แคโทด พบวา เมื่อผ า น
กระแสไฟฟาเขาไปในหลอดรังสีแคโทดจะมีอนุภาคชนิดหนึ่งเคลื่อนที่เปนเสนตรงไปในทิศทาง
ตรงกันขา มกับการเคลื่อนที่ของรังสี แคโทดผ า นรูของขั้วแคโทด และทํา ใหฉากดา นหลั งขั้ว
แคโทดเรืองแสงได โกลดชไตนไดตั้งชื่อวา “รังสีแคแนล” (canal ray) หรือ “รังสีบวก”
(positive ray) สมบัติของรังสีบวกมีดังนี้
1. เดินทางเปนเสนตรงไปยังขั้วแคโทด
2. เมื่อผานรังสีนี้ไปยังสนามแมเหล็กและสนามไฟฟา รังสีนี้จะเบี่ยงเบนไปในทิศทางตรง
ขามกับรังสีแคโทด แสดงวารังสีนี้ประกอบดวยอนุภาคที่มีประจุไฟฟาเปนบวก
3. มีอัตราสวนประจุตอมวลไมคงที่ ขึ้นอยูกับชนิดของแกสในหลอด และถาเปนแกส
ไฮโดรเจนรังสีนี้จะมีอัตราสวนประจุตอมวลสูงสุด เรียกอนุภาคบวกในรังสีแคแนลของไฮโดรเจน
วา “โปรตอน”
4. มีมวลมากกวารังสี แคโทด เนื่องจากความเร็วในการเคลื่อนที่ต่ํา กวา รังสีแคโทด
ทอมสั นไดวิเคราะหการทดลองของโกลด ชไตน และการทดลองของทอมสั น จึ งเสนอ
แบบจําลองอะตอมวา “อะตอมเปนรูปทรงกลมประกอบดวยเนื้ออะตอมซึ่งมีประจุบวกและ
มีอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบกระจายอยูทั่วไป อะตอมในสภาพที่เปนกลางทางไฟฟาจะมีจํานวน
ประจุบวกเทากับจํานวนประจุลบ”
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แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด
ในป พ.ศ.2453 (ค.ศ.1910) เซอร เออรเนสต รัทเทอรฟอรด (Sir Ernest Rutherford)
ได ศึ ก ษาแบบจํ า ลองอะตอมของทอมสั น และเกิ ด ความสงสั ย ว า อะตอมจะมี โ ครงสร า ง
ตามแบบจํ า ลองของทอมสั นจริง หรือ ไม โดยตั้ง สมมติฐ านว า “ถ า อะตอมมีโ ครงสร า ง
ตามแบบจํ าลองของทอมสันจริง ดังนั้นเมื่อยิงอนุภาคแอลฟาซึ่งมีประจุไฟฟาเปนบวกเขาไป
ในอะตอม แอลฟาทุกอนุภาคจะทะลุผานเปนเสนตรงทั้งหมดเนื่องจากอะตอมมีความหนาแนน
สม่ําเสมอเหมือนกันหมดทั้งอะตอม” เพื่อพิสูจนสมมติฐานนี้ รัทเทอรฟอรดไดทําการทดลอง
ยิงอนุภาคแอลฟาไปยังแผนทองคําบาง ๆ โดยมีความหนาไมเกิน 10–4 cm โดยมีฉากสารเรือง
แสงรองรับ ปรากฏผลการทดลอง ดังนี้
1. อนุภาคสวนมากเคลื่อนที่ทะลุผานแผนทองคําเปนเสนตรง
2. อนุภาคสวนนอยเบี่ยงเบนไปจากเสนตรง
3. อนุภาคสวนนอยมากสะทอนกลับมาดานหนาของแผนทองคํา

ถาแบบจําลองอะตอมของทอมสันถูกตอง เมื่อยิงอนุภาคแอลฟาไปยังแผนทองคําบาง ๆ
นี้ อนุภาคแอลฟาควรพุงทะลุผานเปนเสนตรงทั้งหมดหรือเบี่ยงเบนเพียงเล็กนอย เพราะอนุภาค
แอลฟามีประจุบวกจะเบี่ยงเบนเมื่อกระทบกับประจุบวกที่กระจายอยูในอะตอม แตแบบจําลอง
อะตอมของทอมสั นอธิบายผลการทดลองของรัทเทอรฟ อรดไมได รัทเทอรฟ อรดจึ งเสนอ
แบบจําลองอะตอมขึ้นมาใหม ดังนี้
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แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรท
“อะตอมประกอบดวยนิวเคลี ยสที่มีโปรตอนรวมกันอยูตรงกลาง นิวเคลี ยส
มีขนาดเล็ก แตมีม วลมาก และมีป ระจุบ วก สว นอิเ ล็ก ตรอนซึ่ง มีป ระจุล บและมีม วลน อ ย
มากวิ่งอยูรอบ ๆนิวเคลี ยส”
แบบจําลองอะตอมของโบร

จากแบบจํ าลองอะตอมของรัทเทอรฟอรดทําใหทราบถึงการจั ดโครงสรางของอนุภาค
ตางๆในนิวเคลียสแตไมไดอธิบายวาอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสอยูในลักษณะใด นักวิทยาศาสตร
ในลํ า ดับตอมาไดหาวิธีทดลองเพื่ อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตํา แหนงของอิเล็ กตรอนที่อยูรอบ
นิวเคลียส วิธีหนึ่งก็คือการศึกษาสมบัติและปรากฏการณของคลื่นและแสง แลวนํามาสรางเปน
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แบบจําลอง คลื่นชนิดตาง ๆ เชน คลื่นแสง คลื่นเสียง มีสมบัติสําคัญ 2 ประการ คือ ความยาว
คลื่นและความถี่
แบบจําลองอะตอมแบบกลุมหมอก
อิ เ ล็ ก ต ร อ น เ ค ลื่ อ น ที่ ร อ บ
นิ ว เคลี ย สอย า งรวดเร็ ว ด ว ยรั ศ มี ไ ม
แน น อนจึ ง ไม ส ามารถบอกตํ า แหน ง ที่
แน น อนของอิ เ ล็ ก ตรอนได บ อกได แ ต
เพี ย งโอกาสที่ จ ะพบอิ เ ล็ ก ตรอนใน
บริเวณตางๆปรากฏการณแบบนี้เรียกวา
กลุมหมอกของอิเล็ กตรอน บริเวณที่มี
กลุมหมอกอิเล็กตรอนหนาแนนจะมีโอกาสพบอิเล็กตรอนมากกวาบริเวณที่เปนหมอกจาง การ
เคลื่ อนที่ของอิเล็ กตรอนรอบนิวเคลี ยสอาจเปนรูปทรงกลมหรือรูปอื่น ๆ ขึ้นอยูกับระดับ
พลังงานของอิเล็กตรอน แตผลรวมของกลุมหมอกของอิเล็กตรอนทุกระดับพลังงาน
การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
1. อิเล็กตรอนที่วิ่งอยูรอบๆนิวเคลียสนั้น จะอยูกันเปนชั้นๆตามระดับพลังงาน ระดับ
พลังงานที่อยูใกลนิวเคลียสที่สุด (ชั้น K) จะมีพลังงานต่ําที่สุด และอิเล็กตรอนในระดับพลังงาน
ชั้นถัดออกมาจะมีพลังงานสูงขึ้นตามลําดับ พลังงานของอิเล็กตรอนของระดับชั้นพลังงาน K <
L < M < N < O < P < Q หรือชั้นที่ 1< 2 < 3 <4 < 5 < 6 < 7
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2. ในแตละชั้นของระดับพลังงาน จะมีจํานวนอิเล็กตรอนได ไมเกิน 2
ชั้น เลขชั้นของชั้น K=1, L=2,M=3,N=4,O=5,P=6 และ Q=7

2

เมื่อ n = เลข

ตัวอยาง จํานวน e- ในระดับพลังงานชั้น K มีได ไมเกิน 2n2 = 2 x 12 = 2x1 = 2
จํานวน e- ในระดับพลังงานชั้น N มีได ไมเกิน 2n2 = 2 x 42 = 2x16 = 32
3. ในแตละระดับชั้นพลังงาน จะมีระดับพลังงานชั้นยอยได ไมเกิน 4 ชั้นยอย และมีชื่อ
เ รี ย ก ชั้ นย อ ย ดั ง นี้ s,p,d,f,ใ น แ ต ล ะ ชั้ นย อ ย จ ะ มี จํ า น ว น e- ไ ด ไ ม เ กิ นดั ง นี้
ระดับพลังงานชั้นยอย s มี e- ได ไมเกิน 2 ตัว ระดับพลังงานชั้นยอย p มี e- ได ไมเกิน 6 ตัว
ระดับพลังงานชั้นยอย d มี e-ได ไมเกิน 10 ตัว ระดับพลังงานชั้นยอย f มี e-ได ไมเกิน 14
ตัว เขียนเปน s2 p6 d10 f14
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การจัดเรียงอิเล็กตรอน ใหจัดเรียง e- ในระดับพลังงานชั้นยอยโดยจัดเรียงลําดับตามลูกศร

การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
ตัวอยาง จงจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ คัลเซียม ( Ca ) ธาตุ Ca มีเลขอะตอม = 20 แสดงวามี
p = 20 และมี e- = 20 ตัว (ดูเลขอะตอม จากตารางธาตุ) แลวจัดเรียง e- ดังนี้

การจัดเรียง e- ของธาตุ Ca = 2 , 8 , 8 , 2
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มีแผนผังการจัดเรียง e- ดังนี้ Ca มีจานวน e- ในระดับพลังงานชั้นนอกสุด = 2 ตัว
จํา นวนอิเล็ กตรอนในระดับพลั งงานชั้นนอกสุ ด เรียกวา เวเลนซอิเล็ กตรอน (Valence
electron) ดังนั้น Ca มีเวเลนซอิเล็กตรอน = 2

ตารางธาตุ (Periodic table of elements)

เรื่องที่ 2 ธาตุและตารางธาตุ
ความหมายของธาตุ
ธาตุ (element) สารเปนสารบริสุทธิ์ที่มีโมเลกุลประกอบดวยอะตอมชนิดเดียวกัน มี
ธาตุที่คนพบแลว 118 ธาตุ เปนธาตุที่อยูในธรรมชาติ 94 ธาตุ เชน โซเดียม (Na) แมกนีเซียม
(Mg) คารบอน (C) ออกซิเจน (O) เปนตน
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แผนผังการจัดธาตุ 20 ธาตุแรกออกเปนหมวดหมู

ตารางแสดงสมบัติบางประการของธาตุ เรียงตามมวลอะตอม
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จากตารางแสดงสมบัติของธาตุ ถาจัดธาตุเหลานี้มาจัดเปนพวกโดยอาศัยเกณฑตาง ๆ
ตามตาราง จะแบงธาตุออกเปน 3 กลุม ดังนี้
1. โลหะ (metal) เปนกลุมธาตุที่มีสมบัติเปนตัวนําไฟฟาได นําความรอนที่ดี เหนียว
มีจุดเดือดสูงปกติเปนของแข็งที่อุณหภูมิหอง (ยกเวน ปรอท) เชน แคลเซียม อะลูมิเนียม เหล็ก
เปนตน
2. อโลหะ (non-metal) เปนกลุมธาตุที่มีสมบัติไมนําไฟฟา มีจุดหลอมเหลวและจุด
เดือดต่ํา เปราะบาง และมีการแปรผันทางดานคุณสมบัติทางกายภาพมากกวาโลหะ
3. กึ่งโลหะ (metalloid) เปนกลุมธาตุที่มีสมบัติก้ํากึ่งระหวางโลหะและอโลหะ เชน
ธาตุซิลิคอน และเจอเมเนียม มีสมบัติบางประการคลายโลหะ เชน นําไฟฟาไดบางที่อุณหภูมิ
ปกติ และ นําไฟฟาไดมากขึ้น เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น เปนของแข็ง เปนมันวาวสีเงิน จุดเดือดสูง
แตเปราะแตกงาย คลายอโลหะ เชน ออกซิเจน กํามะถัน ฟอสฟอรัส เปนตน

ตารางธาตุ (Periodic table of elements)
คือ ตารางที่นักวิทยาศาสตรไดรวบรวมธาตุตางๆ ไวเปนหมวดหมูตามลักษณะ และ
คุณสมบัติที่เหมือนกัน เพื่อเปนประโยชนในการศึกษาในแตละสวนของตารางธาตุ โดยคาบ (
Period ) เปนการจัดแถวของธาตุแนวราบ สวนหมู ( Group ) เปนการจัดแถวของธาตุใน
แนวดิ่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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ภาพตารางธาตุปจจุบัน
1. ธาตุหมูหลัก มีทั้งหมด 8 หมู (Group) 7 คาบ (Period) โดยธาตุที่อยูดานซายของ
เสนขั้นบันได จะเปนโลหะ (Metal) สวนทางดานขวาเปนอโลหะ (Non metal) สวนธาตุที่อยู
ติดกับเสนขั้นบันไดนั้น จะเปนกึ่งโลหะ (Metalloid)
2. ธาตุทรานซิชัน มีทั้งหมด 8 หมู แตหมู 8 มีทั้งหมด 3 หมูยอย จึงมีธาตุตางๆ รวม 10
หมู และมีทั้งหมด 4 คาบ ธาตุอินเนอรทรานซิชัน มี 2 คาบโดยมีชื่อเฉพาะเรียกคาบแรกวาคาบ
แลนทาไนด
3. (Lanthanide series) และเรียกคาบที่สองวา คาบแอกทิไนด (Actinide series)
เพราะเปนคาบที่อยูตอมาจาก 57La (Lanthanum) และ 89Ac (Actinium) ตามลําดับ
คาบละ 14 ตัวรวมเปน 28 ตัว
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การจัดเรียงธาตุลงในตารางธาตุ
เมื่อทราบการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุตางๆ แลวจะเห็นวาสามารถจัดกลุมธาตุไดงาย
ขึ้น โดยธาตุที่มีระดับพลั งงานเทา กัน ก็จ ะถูกจั ดอยูในคาบเดียวกัน ส วนธาตุที่มีจํ า นวน
อิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดเทากัน ก็จะถูกจัดอยูในหมูเดียวกัน ดังภาพ

ภาพการจัดเรียงธาตุลงในตารางธาตุ
ประเภทของธาตุในตารางธาตุ
ธาตุโลหะ (metal) โลหะทรานซิชันเปนตนฉบับของโลหะ ธาตุโลหะเปนธาตุที่มีสถานะ
เปน ของแข็ ง ( ยกเวน ปรอท ที่เ ปนของเหลว) มีผิ วที่ มันวาว นํ า ความรอ น และ
นําไฟฟาไดดี มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง ( ชวงอุณหภูมิระหวางจุดหลอมเหลวกับจุดเดือด
จะตางกันมาก) ไดแก โซเดียม (Na) เหล็ก (Fe) แคลเซียม (Ca) ปรอท (Hg) อะลูมิเนียม (Al)
แมกนีเซียม (Mg) สังกะสี (Zn) ดีบุก (Sn) เปนตน
ธาตุอโลหะ ( Non metal ) มีไดทั้งสามสถานะ สมบัติสวนใหญจะตรงขามกับโลหะ
เชน ผิวไมมันวาว ไมนําไฟฟา ไมนําความรอน จุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่ํา เปนตน ไดแก
คารบอน (C) ฟอสฟอรัส (P) กามะถัน (S) โบรมีน (Br) ออกซิเจน (O2) คลอรีน (Cl2) ฟลูออรีน
(F2) เปนตน
ธาตุกึ่งโลหะ (metalloid) เปนธาตุกึ่งตัวนํา คือ มันจะสามารถนําไฟฟาไดเฉพาะใน
ภาวะหนึ่งเทานั้น ธาตุกึ่งโลหะเหลานี้จะอยูบริเวณเสนขั้นบันได ไดแก โบรอน (B) ซิลิคอน ( Si)
เปนตน
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ธาตุกัมมันตภาพรังสี เปนธาตุที่มีสวนประกอบของ นิวตรอน กับโปรตอน ไมเหมาะสม
(>1.5) ธาตุที่ 83 ขึ้นไปเปนธาตุกัมมันตภาพรังสีทุกไอโซโทปมีครึ่งชีวิต

สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
สมบัติของธาตุในแตละหมู
ธาตุหมู I A หรือโลหะอัลคาไล (alkaline metal) โลหะอัลคาไล ไดแก ลิเทียม โซเดียม
โพแทสเซียม รูบิเดียม ซีเซียม และแฟรนเซียม มีสมบัติดังนี้ คือ เปนโลหะออน ใชมีดตัดได เปน
หมูโลหะมีความวองไวตอการเกิดปฏิกิริยามากที่สุด สามารถทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ
จึงตองเก็บไวในน้ํามัน ออกไซดและไฮดรอกไซดของโลหะอัลคาไลละลายน้ํา ไดสารละลายเบส
แก เมื่อเปนไอออน จะมีประจุบวก มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่ํา มีความหนาแนนต่ําเมื่อ
เทียบกับโลหะอื่นๆ มีเวเลนซอิเล็กตรอน = 1
ธาตุหมู II A หรือโลหะอัลคาไลนเอิรธ (alkaline earth) โลหะอัลคาไลนเอิรธ ไดแก
เบริลเลียม แมกนีเซียม แคลเซียม สตรอนเชียม แบเรียม เรเดียม มีสมบัติดังนี้ คือ มีความวองไว
ตอการเกิดปฏิกิริยามาก แตนอยกวาโลหะ อัลคาไล ทํา ปฏิกิริ ยากับน้ํ าไดส ารละลายเบส
สารประกอบโลหะอัลคาไลนเอิรธพบมากในธรรมชาติ โลหะอัลคาไลนเอิรธมีความวองไวแตยัง
นอยกวาโลหะอัลคาไล โลหะอัลคาไลนเอิรธมีเวเลนซอิเล็กตรอน = 2
ธาตุหมู III - ธาตุหมู III ไดแก B Al Ga In Tl มีสมบัติดังนี้ คือ - มีเวเลนซอิเล็กตรอน = 3
ธาตุหมู IV - ธาตุหมู IV ไดแก C Si Ge Sn Pb มีสมบัติดังนี้ คือ - มีเวเลนซอิเล็กตรอน = 4
ธาตุหมู V - ธาตุหมู V ไดแก N P As Sb Bi มีสมบัติดังนี้ คือ - มีเวเลนซอิเล็กตรอน = 5
ธาตุหมู VI - ธาตุหมู VI ไดแก O S Se Te Po - มีเวเลนซอิเล็กตรอน = 6
ธาตุหมู VII หรือหมูแฮโลเจน (Halogen group) หมูธาตุแฮโลเจน ไดแก ฟลูออรีน
คลอรีน โบรมีน ไอโอดีน และแอสทาทีน เปนหมูอโลหะที่วองไวตอการเกิดปฏิกิริยามากที่สุด
(F วองไวตอการเกิดปฏิกิริยามากที่สุด) เปนธาตุที่มีพิษทุกธาตุและมีกลิ่นแรง โมเลกุลของธาตุ
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แฮโลเจนประกอบดวย 2 อะตอม (Cl2 Br2 I2) แฮโลเจนไอออนมีประจุบลบหนึ่ง (F - C - Br - I
- At -)
ธาตุหมู VIII หรือกาซเฉื่อยหรือกาซมีตระกูล(Inert gas) กาซมีตระกูล ไดแก ฮีเลียม
นีออน อารกอน คริปทอน ซีนอน และเรดอน มีเวเลนซอิเล็กตรอนเต็ม 8 อิเล็กตรอน จึงทําให
เปนกาซที่ไมวองไวตอการเกิดปฏิกิริยา กาซมีตระกูลอยูเปนอะตอมเดี่ยว แตยกเวน Kr กับ Xe
ที่สามารถสรางพันธะได

ขนาดอะตอมของธาตุ
หนวยพิโกเมตร

ขนาดอะตอมของธาตุตางๆ
ขนาดของอะตอมนั้นถาจะพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบตอขนาดของอะตอม
นั้นอาจแบงแยกออกไดเปนขอ เรียงตามลําดับความสําคัญได ดังนี้
1. จํานวนระดับพลังงาน
2. จํานวนโปรตอน
3. จํานวนอิเล็กตรอน
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ขนาดไอออนของธาตุ
หนวยพิโกเมตร

ประโยชนของตารางธาตุ
1. การจัดธาตุเปนหมูและคาบ ทําใหทราบสมบัติของธาตุในหมูเดียวกันได
2. สามารถที่จะทราบสมบัติตาง ๆ จากธาตุในหมูเดียวกัน จากธาตุที่ทราบสมบัติตาง ๆ แลว
3. นําไปทํานายสมบัติของธาตุตาง ๆ ที่ยังไมทราบในปจจุบันไวลวงหนาได
4. ทําใหการศึกษาเรื่องสมบัติของธาตุ เปนไปอยางรวดเร็ว
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รายชื่อของธาตุตามหมายเลข
เลข
สัญลักษณ
อะตอม

ชื่อธาตุ

ชื่อธาตุภาษาอังกฤษ

1

H

ไฮโดรเจน

Hydrogen

2

He

ฮีเลียม

Helium

3

Li

ลิเทียม

Lithium

4

Be

เบริลเลียม

Beryllium

5

B

โบรอน

Boron

6

C

คารบอน

Carbon

7

N

ไนโตรเจน

Nitrogen

8

O

ออกซิเจน

Oxygen

9

F

ฟลูออรีน

Fluorine

10

Ne

นีออน

Neon

11

Na

โซเดียม

Sodium

12

Mg

แมกนีเซียม

Magnesium

13

Al

อะลูมิเนียม

Aluminium
Aluminum

14

Si

ซิลิคอน

Silicon

15

P

ฟอสฟอรัส

Phosphorus

กํามะถัน หรือ

Sulfur หรือ

ซัลเฟอร

Sulphur

16

S

ชื่อธาตุภาษา
ละติน
Hydrogenium

Natrium

หรื อ

หมายเหตุ
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เลข
สัญลักษณ
อะตอม

ชื่อธาตุ

ชื่อธาตุภาษาอังกฤษ

17

Cl

คลอรีน

Chlorine

18

Ar

อารกอน

Argon

19

K

โพแทสเซียม

Potassium

20

Ca

แคลเซียม

Calcium

21

Sc

สแกนเดียม

Scandium

22

Ti

ไทเทเนียม

Titanium

23

V

วาเนเดียม

Vanadium

24

Cr

โครเมียม

Chromium

25

Mn

แมงกานีส

Manganese

26

Fe

เหล็ก

Iron

27

Co

โคบอลต

Cobalt

28

Ni

นิกเกิล

Nickel

29

Cu

ทองแดง

Copper

30

Zn

สังกะสี

Zinc

31

Ga

แกลเลียม

Gallium

32

Ge

เจอรเมเนียม

Germanium

33

As

สารหนู

Arsenic

34

Se

ซีลีเนียม

Selenium

ชื่อธาตุภาษา
ละติน

Kalium

Ferrum

Cuprum

หมายเหตุ
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เลข
สัญลักษณ
อะตอม

ชื่อธาตุ

ชื่อธาตุภาษาอังกฤษ

ชื่อธาตุภาษา
ละติน

35

Br

โบรมีน

Bromine

36

Kr

คริปทอน

Krypton

37

Rb

รูบิเดียม

Rubidium

38

Sr

สตรอนเชียม

Strontium

39

Y

อิตเตรียม

Yttrium

40

Zr

เซอรโคเนียม

Zirconium

41

Nb

ไนโอเบียม

Niobium

42

Mo

โมลิบดีนัม

Molybdenum

43

Tc

เทคนิเซียม

Technetium

44

Ru

รูทีเนียม

Ruthenium

45

Rh

โรเดียม

Rhodium

46

Pd

แพลเลเดียม

Palladium

47

Ag

เงิน

Silver

48

Cd

แคดเมียม

Cadmium

49

In

อินเดียม

Indium

50

Sn

ดีบุก

Tin

Stannum

51

Sb

พลวง

Antimony

Stibium

52

Te

เทลลูเรียม

Tellurium

Argentum

หมายเหตุ
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เลข
สัญลักษณ
อะตอม

ชื่อธาตุ

ชื่อธาตุภาษาอังกฤษ

53

I

ไอโอดีน

Iodine

54

Xe

ซีนอน

Xenon

55

Cs

ซีเซียม

Caesium

56

Ba

แบเรียม

Barium

57

La

แลนทานัม

Lanthanum

58

Ce

ซีเรียม

Cerium

59

Pr

เพรซีโอดิเมียม

Praseodymium

60

Nd

นีโอดิเมียม

Neodymium

61

Pm

โพรมีเทียม

Promethium

62

Sm

ซามาเรียม

Samarium

63

Eu

ยูโรเปยม

Europium

64

Gd

กาโดลินเนียม

Gadolinium

65

Tb

เทอรเบียม

Terbium

66

Dy

ดิสโพรเซียม

Dysprosium

67

Ho

โฮลมเมียม

Holmium

68

Er

เออรเบียม

Erbium

69

Tm

ทูเลียม

Thulium

70

Yb

อิตเตอรเบียม

Ytterbium

ชื่อธาตุภาษา
ละติน

หมายเหตุ
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เลข
สัญลักษณ
อะตอม

ชื่อธาตุ

ชื่อธาตุภาษาอังกฤษ

ชื่อธาตุภาษา
ละติน

71

Lu

ลูทีเชียม

Lutetium

72

Hf

ฮาฟเนียม

Hafnium

73

Ta

แทนทาลัม

Tantalum

74

W

ทังสเตน

Tungsten

75

Re

รีเนียม

Rhenium

76

Os

ออสเมียม

Osmium

77

Ir

อิริเดียม

Iridium

78

Pt

ทองคํ า ขาวหรื อ
Platinum
แพลตินัม

79

Au

ทอง

Gold

Aurum

80

Hg

ปรอท

Mercury

Hydragerum

81

Tl

ทาลเลียม

Thallium

82

Pb

ตะกั่ว

Lead

83

Bi

บิสมัท

Bismuth

84

Po

โปโลเนียม

Polonium

85

At

แอสทาทีน

Astatine

86

Rn

เรดอน

Radon

87

Fr

แฟรนเซียม

Francium

88

Ra

เรเดียม

Radium

Wolfram

Plumbum

หมายเหตุ
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เลข
สัญลักษณ
อะตอม

ชื่อธาตุ

ชื่อธาตุภาษาอังกฤษ

89

Ac

แอคทิเนียม

Actinium

90

Th

ธอเรียม

Thorium

91

Pa

โพรแทกทิเนียม

Protactinium

92

U

ยูเรเนียม

Uranium

93

Np

เนปจูเนียม

Neptunium

94

Pu

พลูโตเนียม

Plutonium

95

Am

อเมริเซียม

Americium

96

Cm

คูเรียม

Curium

97

Bk

เบอรคีเลียม

Berkelium

98

Cf

แคลิฟอรเนียม

Californium

99

Es

ไอนสไตเนียม

Einsteinium

100

Fm

เฟอรเมียม

Fermium

101

Md

เมนเดลเลเวียม

Mendelevium

102

No

โนเบลเลียม

Nobelium

103

Lr

ลอวเรนเซียม

Lawrencium

104

Rf

รูเทอรฟอรเดียม Rutherfordium

105

Db

ดุบเนียม

Dubnium

106

Sg

ซีบอรเกียม

Seaborgium

ชื่อธาตุภาษา
ละติน

หมายเหตุ
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เลข
สัญลักษณ
อะตอม

ชื่อธาตุ

ชื่อธาตุภาษาอังกฤษ

107

Bh

โบหเรียม

Bohrium

108

Hs

ฮัสเซียม

Hassium

109

Mt

ไมตเนเรียม

Meitnerium

110

Ds

ดารมสตัดเทียม

Darmstadtium

111

Rg

เรินตเกเนียม

Roentgenium

112

Cn

โคเปอรนิเซียม

Copernicium

113

Nh

นิโฮเนียม

Nihonium

114

Fl

ฟลีโรเวียม

Flerovium

115

Mc

มอสโกเวียม

Moscovium

116

Lv

ลิเวอรมอเรียม

Livermorium

117

Ts

เทนเนสซีน

Tennessine

118

Og

ออกาเนสซอน

Oganesson

...

...

...

...

ชื่อธาตุภาษา
ละติน

หมายเหตุ
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เรื่องที่ 3 ธาตุกัมมันตภาพรังสี
ธาตุกัมมันตรังสี (Radioactive Element)
ธาตุกัมมันตรังสี คือธาตุที่สามารถปลดปลอยรังสีออกมาไดเองจากธาตุบางชนิด อันเปน
ผลมาจากการเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดปฏิกิริยาที่นิวเคลียสของธาตุนั้น ปฏิกิริยาที่เกิดการ
เปลี่ ย นแปลงของนิ ว เคลี ย สของธาตุ นี้ มี ชื่ อ เรี ย กเฉพาะว า ปฏิ กิ ริ ย านิ ว เคลี ย ร (Nuclear
Reation) เฮนรี่ เบคเคอเรล นักฟ สิ กส ชาวฝรั่งเศสเปนผู คนพบกัมมันตภาพรังสี โดยบังเอิญ
ในขณะที่ทําการวิเคราะหเกี่ยวกับรังสีเอกซ กัมมันตภาพรังสีมีสมบัติแตกตางจากรังสีเอกซ คือ
มีความเขมนอยกวารังสีเอกซ การแผรังสีของธาตุกัมมันตรังสีเหลานี้เกิดขึ้นในไอโซโทปของธาตุ
ที่มีจํานวนนิวตรอนมากกวาจํานวนโปรตอนมาก ทําใหนิวเคลียสของธาตุไมเสถียรจึงตองมีการ
เปลี่ยนแปลงไปเปนธาตุที่มีความเสถียรมากขึ้น โดยการสลายตัวเองเพื่อปลอยอนุภาคภายใน
นิวเคลียสออกมาในรูปของการแผ รังสี การแผรังสี ของธาตุเปนปรากฏการณธรรมชาติ โดย
พบวาธาตุตางๆ ที่อยูในธรรมชาติที่มีเลขอะตอมสูงกวา 82 สวนใหญจะสามารถแผรังสีไดทั้งสิ้น
ตัวอยางเชน ธาตุเรเดียม, ยูเรเนียม, ทอเรียม เปนตน การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีจ ะ
เกิดขึ้นไดโดยอะตอมของธาตุมีการปลดปลอยองคประกอบ และพลังงานที่อยูภายในอะตอม
ออกมา ทําใหโครงสรางของอะตอมเปลี่ยนแปลงไป โดยองคประกอบและพลังงานของธาตุที่ถูก
ปลดปลอยออกมานั้นจะแผออกมาจากธาตุในรูปของรังสีตางๆ สามารถแบงไดเปน 3 ชนิด คือ
รังสีแอลฟา,รังสีบีตา และรังสีแกมมา ซึ่งรังสีตางๆจะมีลักษณะและสมบัติที่แตกตางกัน คือ
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อํานาจการทะลวงของรังสีตาง ๆ วิธีการควบคุมและปองกันอันตรายจากรังสี
1. กําหนดระดับของรังสีที่ปลอดภัยที่มนุษยสามารถยอมรับได
2. การตรวจระดับรังสีที่รางกายไดรับสม่ําเสมอ
3. ควบคุมแหลงกําเนิดรังสี ควบคุมใหอยูในระดับที่ปลอดภัยตอชุมชนและคนงาน
4. ควบคุมระยะเวลาในการสัมผัสใหเหลือนอยที่สุด
5. มีมาตรการในการเคลื่อนยายหรือเก็บขนใหเกิดความปลอดภัยมากที่สุด
6. ควบคุมระยะหางระหวางรังสีกับผูปฏิบัติงานใหหางมากที่สุด ถาไมจําเปนไมตองอยูใกล
7. มีฉากกําบังรังสีที่แข็งแรง และสามารถกั้นรังสีไดจริง
8. มีการกําจัดกากรังสีอยางถูกวิธี

การเกิดกัมมันตภาพรังสี
1. เกิดจากนิวเคลียสในสภาวะพื้นฐานไดรับพลังงาน ทําใหนิวเคลียสกระโดดไปสูระดับ
พลังงานสูงขึ้น กอนกลับสูสภาวะพื้นฐาน นิวเคลียสจะคายพลังงานออกมาในรูปรังสีแกมมา
2. เกิดจากนิวเคลียสที่อยูในสภาพเสถียร แตมีอนุภาคไมสมดุล นิวเคลียสจะปรับตัวแลว
คายอนุภาคที่ไมสมดุลออกมาเปนอนุภาคแอลฟาหรือเบตา
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คุณสมบัติของกัมมันตภาพรังสี
1. เดินทางเปนเสนตรง
2. บางชนิดเกิดการเลี้ยวเบนเมื่อผานสนามแมเหล็กและสนามไฟฟา เชน a, b
3. มีอํานาจในการทะลุสารตางๆ ไดดี
4. เมื่ อผ านสารตางๆจะสูญเสี ยพลั งงานไปโดยการทํ าใหสารนั้ นแตกตั วเป นอิ ออน ซึ่ ง
อิออนเหลานั้นจะกอใหเกิดปรากฏการณอื่นๆ เชน ปฏิกิริยาเคมี เกิดรอยดําบนฟลมถายรูป
5. การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส
5.1 การแผกัมมันตภาพรังสี เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนิวเคลียส เมื่อนิวเคลียส
ปลดปลอยรังสีออกมานิวเคลียสเองจะเปลี่ยนสภาพเปนนิวเคลียสของธาตุใหม
5.2 การแผ รัง สี แ อลฟา a นิ ว เคลี ยสของธาตุ เ ดิ ม จะเปลี่ ย นไปโดยที่ มวล และ
นิวเคลียสเดิมลดลงเทากับมวลของอนุภาคแอลฟา
5.3 การแผรังสีเบตา b ประจุไฟฟาของนิวเคลียสใหมจะเพิ่มหรือลดลง 1 e หนวย
5.4 รังสีแกมมา g เกิดจากการเปลี่ยนระดับพลังงานของนิวเคลี ยส จะไมมีการ
เปลี่ยนแปลงเลขมวลและเลขอะตอมของนิวเคลียสที่แผรังสีแกมมาออกมา

ประโยชนและโทษของของกัมมันตภาพรังสี
1. ดานธรณีวิทยา มีการใช C-14 คํานวณหาอายุของวัตถุโบราณ หรืออายุของซากดึก
ดําบรรพการหาอายุวัตถุโบราณและการศึกษาทางธรณี วิทยา ใชธาตุกัมมันตรังสีคารบอน-14
ซึ่งมีครึ่งชีวิต 5760 ป อัตราสวนของคารบอน-14 ตอคารบอน-12 ในพืชและสัตวมีคา คงตัว
ขณะที่ยังมีชีวิตอยู ภายหลังสิ่ งมีชีวิตตายไป อัตราส วนนี้จ ะลดลง นํา มาคํานวณหาอายุวัตถุ
โบราณได
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1.1 เครื่องปนดินเผาของบานเชียง จังหวัดอุดรธานี คํานวณอายุได 6,060 ปทําใหเรา
ทราบวาบานเชียงในอดีตเคยเปนแหลงอารยธรรมเกาแกของโลก
1.2 หัวหอกทําดวยสําริดของบานเชียงมีอายุ 5,600 ป

2. ดานการแพทย ใชรักษาโรคมะเร็ง ในการรักษาโรคมะเร็งบางชนิด กระทําไดโดยการ
ฉายรังสีแกมมาที่ไดจาก โคบอลต-60 เขาไปทําลายเซลลมะเร็ง ผูปวยที่เปนมะเร็งในระยะแรก
สามารถรักษาใหหายขาดได แลวยังใชโซเดียม-24 ที่อยูในรูปของ NaCl ฉีดเขาไปในเสนเลือด
เพื่อตรวจการไหลเวียนของโลหิต โดย โซเดียม-24 จะสลายใหรังสีบีตาซึ่งสามารถตรวจวัดได
และสามารถบอกไดวามีการตีบตันของเสนเลือดหรือไม
การตรวจอวัยวะตางๆ ภายในรางกายเพื่อตรวจและพิสูจนสมมุติฐานของโรค และความ
ผิดปกติของอวัยวะ มักใชสารกัมมันตรังสี ที่เปนของเหลว เชน เทคนิเชียม-99เอ็ม ใชตรวจการ
ทํางานของระบบอวัยวะ เชน ธัยรอยด กระดูก สมอง ปอด ตับ มาม ไขกระดูก ไต และหัวใจ
ไอโอดีน-131และ ไอโอดีน-123 ใชตรวจหาความผิ ดปกติของตอมธัยรอยดและใชติดตาม
ผลการรักษา
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3. ด า นเกษตรกรรม มี ก ารใช ธ าตุ กั ม มั น ตรั ง สี ติ ด ตามระยะเวลาการหมุ น เวี ย น
แรธาตุในพืช โดยเริ่มตนจากการดูดซึมที่รากจนกระทั่งถึงการคายออกที่ใบ หรือใชศึกษาความ
ตองการแรธาตุของพืช
4.ด า นอุ ต สาหกรรม ในอุ ต สาหกรรมการผลิ ต แผ น โลหะจะใช ป ระโยชน จ าก
กัมมันตภาพรังสีในการควบคุมการรีดแผนโลหะ เพื่อใหไดความหนาสม่ําเสมอตลอดแผน โดยใช
รังสี บีตายิงผ า นแนวตั้งฉากกับแผ นโลหะที่รีดแล ว แล ววัดปริมาณรังสี ที่ทะลุ ผ า นแผ นโลหะ
ออกมาดว ยเครื่ องวั ดรังสี ถา ความหนาของแผ นโลหะที่รีดแล วผิ ดไปจากความหนาที่ ตั้งไว
เครื่องวัดรังสีจะสงสัญญาณไปควบคุมความหนา โดยสั่งใหมอเตอรกดหรือผอนลูกกลิ้ง เพื่อให
ไดความหนาตามตองการการใชวัสดุ

กั ม มั น ตรั ง สี และเทคนิ ค ทางรั ง สี ซึ่ ง เรี ย กว า “เทคนิ ค นิ ว เคลี ย ร ” มาใช ป ระโยชน
ในระบบวัด และควบคุม ตา งๆ ของโรงงานอุตสาหกรรม ปจ จุ บัน มีก ารใชอ ยา งแพรห ลาย
ในประเทศไทย ซึ่งมีตัวอยางดังตอไปนี้
– การใช รัง สี แ กมมา วั ด ระดั บของไหลหรื อ สารเคมี ในกระบวนการผลิ ต เส น ใย
สังเคราะห
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– การใชรังสีแกมมา วัดระดับเศษไมในหมอนึ่ง เพื่อการผลิตไมอัดแผนเรียบ
– การใชรังสีแกมมา วัดความหนาแนนของน้ําปูนกับเสนใยหิน เพื่อการผลิตกระเบื้อง
กระดาษ
– การใชรังสีแกมมา วัดและควบคุมความหนาแนนของเนื้อยาง ที่เคลือบบนแผนผาใบ
เพื่อผลิตยางรถยนต
– การใชรังสีแกมมาวัดและควบคุมความหนาของแผนเหล็ก
– การใชรังสีบีตา วัดและควบคุมน้ําหนักของกระดาษ ในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ
– การใชรังสีเอกซ วัดหาปริมาณตะกั่วและกํามะถัน ในการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม
– การใชรังสีนิวตรอน ในการสํารวจแหลงน้ํามัน และกาซธรรมชาติใตดิน
– การใชรังสีแกมมา ตรวจสอบรอยเชื่อมโลหะ การหารอยรั่ว รอยราวของวัสดุ
– การใชรังสีแกมมา วัดหาปริมาณเถา ในถานหินบนสายพานลําเลียง

5. ดา นการถนอมอาหาร ใชรังสี แกมมาของธาตุโคบอลต-60 (Co–60) ปริมาณที่
พอเหมาะใชทําลายแบคทีเรียในอาหาร จึงชวยใหเก็บรักษาอาหารไวไดนานขึ้น

ดานการถนอมอาหาร
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6. ดานพลังงาน มีการใชพลังงานความรอนที่ไดจากปฏิกิริยานิวเคลียรในเตาปฏิกรณ
ปรมาณูของยูเรีเนียม-238 (U-238) ตมน้ําใหกลายเปนไอ แลวผานไอน้ําไปหมุนกังหัน เพื่อผลิต
กระแสไฟฟา

โทษของธาตุกัมมันตรังสี
เนื่องจากรังสีส ามารถทําใหตัวกลางที่มันเคลื่อนที่ ผาน เกิดการแตกตัวเปนไอออนได
รังสีจึงมีอันตรายตอมนุษย ผลของรังสีตอมนุษยสามารถแยกไดเปน 2 ประเภทคือ
1. ผลทางพันธุกรรม จะมีผลทําใหการสรางเซลลใหมในรางกายมนุษยเกิดการกลาย
พันธุ โดยเฉพาะเซลลสืบพันธุ
2. ความปวยไขจากรังสี สวนผลที่ทําใหเกิดความปวยไขจากรังสี เนื่องจากเมื่ออวัยวะ
สวนใดสวนหนึ่งของรางกายไดรับรังสี โมเลกุลของธาตุตางๆ ที่ประกอบเปนเซลลจะแตกตัว ทํา
ใหเกิดอากาปวยไขได

การเกิดอันตรายจากรังสีตอมนุษย อาจแบงได 2 กลุมใหญ คือ
1. การไดรับรังสีจากแหลงกําเนิดรังสีจากภายนอก (External exposure) ความรุนแรง
ของการบาดเจ็ บ ขึ้ น อยู กั บ ความแรงของแหล ง กํ า เนิ ด และระยะเวลาที่ ไ ด รั บ รั ง สี
แต ตั ว ผู ที่ ไ ด รั บ อั น ตรายไม ไ ด รั บ สารกั ม มั น ตรั ง สี เ ข า ไปในร า งกาย จึ ง ไม มี ก ารแผ รั ง สี
ไปทําอันตรายผูอื่น
2. การไดรับสารกัมมันตรังสีเขาสูรางกาย (Internal exposure) มักพบในกรณีมีการ
รั่วไหลของสารกัมมันตรังสีที่เปนกาซ ของเหลว หรือฝุนละอองจากแหลงเก็บสารกัมมันตรังสี
หรือที่เก็บกากสารกัมมันตรังสีจากการระเบิดของโรงไฟฟานิวเคลียร
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หลักในการปองกันอันตรายจากรังสี มีดังนี้
1. ใชเวลาเขาใกลบริเวณที่มีกัมมันตภาพรังสีใหนอยที่สุด
2. พยายามอยูใหหางจากกัมมันตภาพรังสีใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
3. ใชตะกั่ว คอนกรีต น้ํา หรือพาราฟน เปนเครื่องกําบังบริเวณที่มีการแผรังสี
กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอม (Radioactivity in Environment)
เราอาศัยอยูบนโลกที่มีกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอมอยูทั่วไป สวนใหญเปนรังสีที่มีอยู
ตามธรรมชาติ (Natural occurring radiation) และบางสวนเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย
(Man made radiation) ตนกําเนิดของ กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอม แบงออกไดเปน 3
ประเภท ไดแก
1. กัมมันตภาพรังสีจากพื้นโลก ซึ่งมาจากแรธาตุตางๆ ที่เปนองคประกอบของโลก โดย
มีมาตั้งแต โลกถือกําเนิดขึ้นมาแลว มีนิวไคลดกัมมันตรังสี หรือธาตุที่ใหรังสี ที่พบในธรรมชาติ
กวา 60 ชนิด เปนตนกําเนิดที่สําคัญของรังสีที่เราไดรับในแตละวัน
2. กัมมันตภาพจากรังสี คอสมิก เกิดจากรังสีคอสมิกที่มาจากนอกโลก และปฏิกิริยา
ระหวางรังสีคอสมิก กับธาตุที่อยูในบรรยากาศของโลก
3. กัมมันตภาพรังสีที่มนุษยสรางขึ้น เกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย ซึ่งมีสัดสวนที่
คอนขางต่ํา เมื่อเทียบกับผลรวมของปริมาณรังสีทั้งหมดในธรรมชาติ
ธาตุที่มีกัมมันตภาพรังสี เราเรียกวา ไอโซโทปกัมมันตรังสี หรือ นิวไคลดกัมมันตรังสี นิว
ไคลดรังสี หรืออาจเรียกเพียง นิวไคลด ซึ่งมีการตรวจพบแลวมากกวา 1,500 นิวไคลด เรามักใช
สั ญลั กษณ ของนิวไคลด โดยแสดง สั ญลั กษณ ข องธาตุ และเลขมวล เชน ไอโซโทปรั งสี ของ
ไฮโดรเจน ไดแก ตริเตียม มีเลขมวล 3 เขียนแทนดวย H-3 หรือ 3H หรือไอโซโทปรังสี ของ
ยูเรเนียม ซึ่งมีเลขมวล 235 เขียนแทนด วย U-235 หรือ 235Uนิวไคลด รังสี พบไดทั่วไปใน
ธรรมชาติ ในอากาศ ในน้ํ า ในดิ น รวมทั้ ง ในตั ว คนเราด ว ย เนื่ อ งจากร า งกายของเรา
ประกอบด วยแรธ าตุ ซึ่ง ไดรั บมาจากสิ่ ง แวดล อ ม แตล ะวั น เรารั บประทานอาหาร ดื่ม น้ํ า
สู ด หายใจ เอานิ ว ไคลดรั ง สี ที่มี อ ยูใ นอาหาร ในน้ํา และในอากาศเขา ไปกั มมั น ตภาพรั ง สี
ในธรรมชาติ พบไดทั่วไปในดินและหิน ซึ่งเปนสวนประกอบของเปลือกโลก ในน้ํา ในมหาสมุทร
และในวัสดุกอสรางที่เรานํามากอสรางอาคารบานเรือน ในโลกนี้จึงไมมีที่ไหนที่เราจะอยูโดยไมมี
รังสี
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กิจกรรมทายบทที่ 7
ธาตุ สมบัติของธาตุและธาตุกัมมันตภาพรังสี
คําชี้แจง จงทําเครื่องหมาย X ลงในขอที่ถูกตอง
1. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับแบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด
ก. โปรตอนและอิเล็กตรอนรวมกันเปนนิวเคลียสของอะตอม
ข. นิวเคลียสมีขนาดเล็กมากและมีมวลมาก ภายในประกอบดวยอนุภาคโปรตอน
ค. นิวเคลียสเปนกลางทางไฟฟาเพราะประจุของโปรตอนกับของอิเล็กตรอนเทากัน
ง. อะตอมของธาตุประกอบดวยอนุภาคโปรตอนและอิเล็กตรอนกระจัดกระจายอยู
ภายในดวยจํานวนเทากัน
2. อนุภาคขอใดที่มีมวลใกลเคียงกัน
ก. โปรตอนกับนิวตรอน
ข. โปรตอนกับอิเล็กตรอน
ค. นิวตรอนกับอิเล็กตรอน
ง. โปรตอน อิเล็กตรอน และนิวตรอน
3. ธาตุคลอรีน (CI) มีเลขอะตอม 17 จะอยูในคาบและหมูละที่เทาไรของตารางธาตุ
ก. คาบ 3 หมู 7
ข. คาบ 7 หมู 3
ค. คาบ 2 หมู 7
ง. คาบ 3 หมู 8
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4. สิ่งที่เหมือนกันในระหวางธาตุตาง ๆ ที่อยูในหมูเดียวกันในตารางธาตุ คือ
ก. มีขนาดใกลเคียงกันมาก
ข. มีการจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนเหมือนกัน
ค. มีคาพลังงานไอออไนเซชันลําดับที่ 1 เทากัน
ง. มีการจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนของระดับพลังงานชั้นนอกสุดเหมือนกัน
5. สมบัติที่ใชในการจําแนกสารขอใดถูกตองที่สุด
ก. อโลหะทุกชนิดไมสามารถนําไฟฟาได
ข. โลหะเปนธาตุที่สามารถนําไฟฟาไดทุกสถานะ
ค. ออกไซตของโลหะเมื่อละลายน้ํามีสมบัติเปนเบส
ง. โลหะมีคาพลังงานอิออไนส เพิ่มขึ้นตามเลขอะตอม
6. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับสมบัติของสารประกอบของธาตุในคาบที่ 2 และ 3
ก. ออกไซดของ L ไมละลายน้ํา
ข. ออกไซดของ C มีจุดหลอมเหลวสูงกวาออกไซดของ G
ค. คลอไรดของ O ละลายน้ําได สารละลายแสดงสมบัติเปนกรด
ง. คลอไรดของ J เกิดไดมากกวา 1 ชนิด สวนคลอไรดของ E เกิดไดเพียงชนิดเดียว
7. ขอใดกลาวไดถูกตองถึงประโยชนของตารางธาตุ
ก. การจัดธาตุเปนหมูและคาบ ทําใหทราบสมบัติของธาตุในหมูเดียวกันได
ข. นําไปทํานายสมบัติของธาตุตาง ๆ ที่ยังไมทราบในปจจุบันไวลวงหนาได
ค. สามารถที่จะทราบสมบัติตาง ๆ จากธาตุในหมูเดียวกัน จากธาตุที่ทราบสมบัติตาง ๆ แลว
ง. ถูกทุกขอ
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8. ธาตุกัมมันตรังสีใดที่ใชในการคํานวณหาอายุของวัตถุโบราณ คือ
ก. I-131
ข. P-32
ค. C-14
ง. Co-60
9. รังสีที่แผออกมาจากธาตุกัมมันตรังสี มีกี่ชนิด อะไรบาง ?
ก. 3 ชนิด คือ รังสีแอลฟา รังสีเบตา รังสีแกมมา
ข. 3 ชนิด คือ รังสีแอลฟา รังสีเบตา รังสีอินฟาเรด
ค. 4 ชนิด คือ รังสีแอลฟา รังสีเบตา รังสีอินฟาเรด รังสีเอกซ
ง. 4 ชนิด คือ รังสีแอลฟา รังสีเบตา รังสีแกมมา รังสีอินฟาเรด
10. การใชไอโซโทปของธาตุกัมมันตภาพรังสีตรวจหา รอยรั่ว รอยตําหนิ ของโลหะเปนการใช
ประโยชนทางดานใด
ก. ธรณีวิทยา
ข. การขนสง
ค. การแพทย
ง. อุตสาหกรรม
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บทที่ 8
สมการเคมีและปฏิกิริยาเคมี
สาระสําคัญ
การเกิดสมการเคมีและปฏิกิริยาเคมี ปจจัยที่มีผลตอปฏิกิริยาเคมี ตลอดจนผลที่เกิดจาก
ปฏิกิริยาเคมีตอสิ่งแวดลอม
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายการเกิดสมการเคมีและปฏิกิริยาเคมีและดุลสมการเคมีได
2. อธิบายปจจัยที่มีผลตอปฏิกิริยาเคมีได
3. อธิบายผลที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีตอชีวิตและสิ่งแวดลอมได
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 สมการเคมี
เรื่องที่ 2 หลักการเขียนสมการเคมี
เรื่องที่ 3 ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจําวัน
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บทที่ 8
สมการเคมีและปฏิกิริยาเคมี
เรื่องที่ 1 สมการเคมี (Chemical equation)
ความรูพื้นฐานของสมการเคมี
สมการเคมี คือ กลุมสัญลักษณที่เขียนแทนปฏิกิริยาเคมี ใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมี ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระบบ สมการเคมี ป ระกอบด ว ยสั ญ ลั ก ษณ แสดงสารตั้ ง ต น และ
ผลิตภัณฑ เงื่อนไขแสดงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น พรอมดวยลูกศรทิศทางแสดงของปฏิกิริยา
สารตั้งตน

ผลิตภัณฑ
ZnCl2(aq) + H2(g)

Zn(s) + 2HCl(aq)

สารที่เขียนทางซายมือของลูกศร เรียกวา สารตั้งตน
สารที่เขียนทางขวามือของลูกศร เรียกวา สารผลิตภัณฑ
เครื่องหมาย + หมายถึงทําปฏิกิริยากัน
เครื่องหมาย

แสดงการเปลี่ยนแปลงของสารตั้งตนไปเปนสารผลิตภัณฑ

สัญลักษณในวงเล็บแสดงสถานะไดแก
G (gas)

แทน แกส

l (liquid)

แทน ของเหลว

s (solid)

แทน ของแข็งหรือตะกอน

aq (aqueous) แทน สารที่ละลายน้ํา
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ประเภทของสมการเคมี
สมการเคมีมี 2 ประเภท คือ
1. สมการโมเลกุล (Molecule equation) เปนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่สารตั้งตน
และผลิตภัณฑเปนรูปอะตอม หรือโมเลกุล เชน
2NaHCO3(s)

Na2CO3(s) + H2O(l) + CO2(g)

2. สมการไอออนิก (Ionic equation) เปนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่สารตั้งตนและ
ผลิตภัณฑ อยางนอย 1 ชนิดเปนไอออน เชน
H+(aq) + OH-(aq)

H2O(l)

สมการเคมี ที่ ส มบู ร ณ จะต อ งมี จํ า นวนอะตอมของแต ล ะธาตุ ทางซ า ยและขวา
เทากัน เรียกวา สมดุลเคมี

การดุลสมการเคมี
วิธีการดุลสมการเคมีทั่วไป
1. ระบุวาสารใดเปนสารตั้งตน และสารใดเปนสารผลิตภัณฑ
2. เขียนสูตรเคมีที่ถูกตองของสารตั้งตนและสารผลิ ตภัณฑ ซึ่งสู ตรเคมีนี้จะไมมีการ
เปลี่ยนแปลง
3. ดุลสมการโดยหาตัวเลขสัมประสิทธิ์มาเติมขางหนาสูตรเคมี เพื่อทําใหอะตอมชนิด
เดียวกันทั้งซายและขวาของสมการมีจํานวนเทากัน
4. ใหคิดไอออนที่เปนกลุมอะตอมเปรียบเสมือนหนึ่งหนวย ถา ไอออนนั้นไมแตกกลุ ม
ออกมาในปฏิกิริยา ตรวจสอบอีกครั้งวาถูกตองโดยมีจํานวนอะตอมชนิดเดียวกันเทากันทั้งสอง
ขาง
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ตัวอยา ง อะลู มิเ นีย มซึ่ งเปน โลหะที่ว องไวตอ ปฏิ กิริ ยากับ กรด เมื่ ออะลู มิเ นีย มทํ า
ปฏิกิริยากับกรดซัลฟวริกจะเกิดแกสไฮโดรเจนและอะลูมิเนียมซัลเฟต
จงเขียนและดุลสมการของปฏิกิริยานี้
วิธีทํา (1) เขียนสูตรสารตั้งตนและสารผลิตภัณฑ Al + H2SO4 —-> H2(g) + Al2(SO4)3
(2) ดุลจํานวนอะตอม Al

2Al + H2SO4 —-> H2(g) + Al2(SO4)3

(3) ดุลจํานวนกลุมไอออน SO42(4) ดุลจํานวนอะตอม H

2Al + 3H2SO4 —-> H2(g) + Al2(SO4)3
2Al + 3H2SO4 —-> 3H2(g) + Al2(SO4)3

เรื่องที่ 2 หลักการเขียนสมการเคมี
1. ตองเขียนสูตรเคมีของสารตั้งตนแตละชนิดได
2. ตองทราบวาในปฏิกิริยาเคมีหนึ่งเกิดสารผลิตภัณฑใดขึ้นบาง และเขียนสูตรเคมีของ
สารผลิตภัณฑได
3. เมื่อเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาเคมีไดแลวใหทําสมการเคมีใหสมดุลดวยเสมอ คือทํา
ใหจํานวนอะตอมของธาตุทุกชนิดทางซายเทากับทางขวา โดยการเติมตัวเลขขางหนาสูตรเคมี
ของสารนั้นๆ เชน
N2 + H2 —-> NH3

ไมถูกตอง เพราะสมการนี้ไมดุล

N2 + 3H2 —-> 2NH3

ถูกตอง เพราะสมการนี้ดุลแลว

ขอควรจํา ในสมการเคมีที่ดุลแลวนี้จะมี จํานวนอะตอม โมลอะตอม และมวลสารตั้งตน
เทากับของสารผลิตภัณฑเสมอ สวนจํานวนโมเลกุลหรือจํานวนโมลโมเลกุล หรือปริมาตรของ
สารตั้งตนอาจเทากันหรือ ไมเทากับสารผลิตภัณฑก็ได(สวนใหญไมเทากัน)
ในการเขียนสมการเคมี ถาใหสมบูรณยิ่งขึ้น ควรบอกสถานะของสารแตละชนิดดวยคือ
ถ า เป น ของแข็ ง (solid) ใช ตั ว อั ก ษรย อ ว า “s” ถ า เป น ของเหลว (liquid) ใช อั ก ษรย อ ว า
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“l” เปนกาซ (gas) ใชอักษรยอวา “g” และถาเปนสารละลายในน้ํา (aqueous) ใชอักษรยอวา
“aq” เชน CaC2(s) + 2H2O(g) —-> Ca(OH)2(aq) + C2H2(g)
4. การเขียนสมการบางครั้งจะแสดงพลังงานขอปฏิกิริยาเคมีดวยเชน
2NH3(g) + 93(g) —-> N2(g) + 3H2(g) ปฏิกิริยาดูดพลังงาน = 93 kJ
CH4(g) + 2O2 —-> CO2(g) + 2H2O(l) + 889.5 kJ ปฏิกิริยาคายพลังงาน = 889.5

ประเภทของปฎิกิริยาเคมี
พิ จ ารณาลั ก ษณะของอะตอมของธาตุ ใ นสารตั้ ง ต น หรื อ ในธาตุ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ แ ล ว
วิ เ คราะห ลั ก ษณะของการเปลี่ ย นแปลง สู ต รของสารตั้ ง ต น มาเป น สู ต รของผลิ ต ภั ณ ฑ
อาจจําแนกประเภทของปฎิกิริยาเคมีไดเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. ปฏิกิริยาการรวมตัว (combination) เปนปฏิกิริยาที่เกิดจากการรวมตัวของสาร
โมเลกุลเล็กรวมกันเปนสารโมเลกุลใหญ หรือเกิดจากการรวมตัวของธาตุซึ่งจะไดสารประกอบ
เชน 2H2(g) + O2(g)  2H2O(l)
2. ปฏิกิริยาการแยกสลาย (decomposition) เปนปฏิกิริยาที่เกิดการแยกสลายของสาร
โมเลกุลใหญใหไดสารโมเลกุลเล็กลง เชน 2H2O(l)  2H2(g) + O2(g)
3. ปฏิ กิ ริ ย าการแทนที่ (replacement) เป น ปฏิ กิ ริ ย าการแทนที่ ข องสารหนึ่ ง
เขาไป แทนที่อีกสารหนึ่ง เชน MgSO4(aq) + H2(g)Mg(s) + H2SO4(aq)
นอกจากนี้ ยังมีปฏิกิริยาแบบอื่น ๆ เชน การจัดเรียงตัวใหม (Rearrangement) ซึ่งยัง
ไมกลาวถึงในที่นี้
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ปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ปจ จั ยที่ มีผ ลตอ การเกิด อัตราปฏิ กิริยาเคมี หมายถึงสิ่ งที่จ ะมีผ ลทํา ใหปฏิกิ ริยาเคมี
เกิดขึ้น เร็วขึ้นหรือชาลง ไดแก
1. ความเขมขนของสารตั้งตน สารละลายที่มีความเขมขนมากกวาจะเกิดปฏิกิริยาได
เร็ว กวาสารละลายที่เจือจาง
2. พื้นที่ผิว ของแข็งที่มีพื้นที่ผิวมากกวาจะเกิดปฏิกิริยาไดเร็วกวา
3. อุณหภูมิ ปฏิกิริยาเคมี โดยทั่วไปแลว จะเกิดปฏิกิริยาไดเร็วขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
4. การใชตัวเรงปฏิกิริ ยา (catalyst) เปนสารที่เติมลงไปในปฏิกิริยาแลวทํา ให
ปฏิกิริยา เกิดเร็วขึ้น /ตัวหนวงปฏิกิริยา (Inhibitor) เปนสารที่เติมลงไปในปฏิกิริยาแลวทําให
ปฏิกิริยาเกิดชาลง
การเปลี่ยนแปลงปจจัยแตละปจจัยดังกลาว มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยา ดังนี้
1. การเพิ่ ม ความเข ม ข น ของสารตั้ ง ต น เป น การเพิ่ ม โอกาสให โ มเลกุ ล ของสาร
ตั้งตนชนกัน มากขึ้น ปฏิกิริยาจึงเกิดไดเร็วขึ้น
2. การเพิ่มพื้นที่ผิว ในกรณีของของแข็ง ก็เปนการเพิ่มโอกาสใหโมเลกุลของสาร
ตั้งตนชนกันมากขึ้น ทําใหมีโอกาสในการเกิดปฏิกิริยามากขึ้น
3. การเพิ่มอุณหภูมิ เปนการทําใหโมเลกุล ของสารตั้งตนมี พ ลังงานจลนสู งขึ้น จึ งมี
โอกาส เปลี่ยนแปลงเปนผลิตภัณฑไดงายขึ้น ปฏิกิริยาจึงเกิดเร็วขึ้น
4. การใชตัวเรงหรือตัวหนวงปฏิกิริยาเปนการทําใหกลไกของปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงไป
จึงทําใหปฏิกิริยาเกิดไดเร็วขึ้น (เมื่อใชตัวเรง) หรือเกิดขึ้นไดชาลง (เมื่อใชตัวหนวง)
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เรื่องที่ 3 ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจําวัน
การเกิดปฏิกิริยาเคมี
การเกิดปฏิกิริยาเคมี คือกระบวนการของสารอยา งนอย 2 ชนิดทําปฏิกิริยากัน สาร
กอนการเปลี่ ยนแปลง เรียกสารนี้วา สารตั้งตน แล วเกิดการเปลี่ ยนแปลงทําใหเกิดสารใหม
เรียกวา ผลิตภัณฑ โดยสารที่เกิดใหมนั้นจะตองมีสมบัติแตกตางไปจากเดิม
·

ไมเกิดสารใหม = ไมเกิดปฏิกิริยาเคมี

การเปลี่ยนแปลงของสารในการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ในขณะเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี นั้ น สารตั้ ง ต น จะลดลง ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น เช น
การเกิดปฏิกิริยาของน้ํา มีสารตั้งตนเปนออกซิเจน และไฮโดรเจน เมื่อเกิดปฏิกิริยาโมเลกุลของ
สารตั้งตนทั้งจะคอยๆแตกสลายไป แลวรวมตัวใหมเปนโมเลกุลของน้ํา
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การเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาเคมีในพลังงาน
1. ปฏิกิริยาคายความรอน ปฏิกิริยาใชพลังงานในการยึดเหนี่ยวระหวางอะตอมนอยกวา
พลังงานที่ถูกปลอยออกมา ทําใหพลังงานภายในสารลดลงขณะที่ภายนอกเพิ่มขึ้น ผลที่ไดจะได
พลั ง งานถา ยทอดออกมา ส วนใหญ จ ะอยูใ นรูป ของพลั ง งานความร อน สามารถรูสึ กไดถึ ง
อุณหภูมิรอบขางที่จะรอนขึ้น ตัวอยางปฏิกิริยาการคายความรอน เชน การเผาผลาญเชื้อเพลิง
การหายใจ
2. ปฏิกิริยาดูดความรอน ใชพลังงานในการสลายแรงยึดเหนี่ยวระหวางอะตอมมากกวา
พลังงานที่ปลอยออกมา ดูดความรอนเขาไปมากกวาที่คายออกมา สามารถรูสึกไดโดยอุณหภูมิ
รอบขางจะเย็นขึ้น ตัวอยางปฏิกิริยาการดูดความรอน เชน การละลายของน้ําแข็ง
สราง -----------> คาย
สลาย -----------> ดูด

ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ปฏิกิริยาการสังเคราะหดวยแสง
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ปฏิกิริยาการสลายตัวของไฮโดรเจนเปอรออกไซด

ในภาวะปกติไฮโดรเจนเปอรออกไซดสลายตัวเองอยางชาๆใหแกสออกซิเจนและน้ํา แต
ถาไดรับแสงสวางและความรอน จะชวยใหเกิดการสลายตัวไดเร็วขึ้น

ปฏิกิริยาการสลายตัวของโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนตหรือผงฟู
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ผงฟูใชในการดับไฟปา แตไมนิยมดับไฟเมือง เพราะการสลายตัวของผงฟู นั้นจะเกิด
คารบอนไดออกไซดมาก

ปฏิกิริยาการเผาไหมเชื้อเพลิง
การเผาไหมตองมี
1.เชื้อเพลิง
2.ความรอน
3.ออกซิเจน

ผลิ ตภัณ ฑ การเผาไหมที่ส มบูรณ จ ะเกิดคารบอนไดออกไซดส ะสมในปริมาณมากใน
บรรยากาศทําใหเกิดภาวะโลกรอน แตถาการเผาไหมนั้นไมสมบูรณจ ะเกิดเขมาแกสคารบอน
มอนนอกไซด แ ละไอน้ํ า นอกจากนั้ น เชื้ อ เพลิ ง ที่ ไ ด จ ากซากดึ ก ดํ า บรรพ เมื่ อ เกิ ด การเผา
ไหม กํา มะถันในเชื้อ เพลิ ง จะทํ า ปฏิกิ ริยากั บออกซิเจนเกิด แกส ซัล เฟอรไดออกไซด ซึ่งทํ า
ปฏิกิริยากับออกซินเจนจนเกิดเปนแกสซัลเฟอรไตรออกไซด ดังสมการ
2SO2(g)+O2

2SO2(g)
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ปฏิกิริยาฝนกรด
เมื่อเกิดฝนตกลงมา น้ํา(H2O) จะละลายแกสตางๆ ที่อยูในอากาศตามธรรมชาติ เชน
แกสคารบอนไดออกไซด(CO2) แกสซัลเฟอรไดออกไซด(SO2) แกสไนโตรเจนไดออกไซด(NO2)
เมื่อน้ําละลายแกสคารบอนไดออกไซดในอากาศจะทําใหฝนมีสภาพเปนกรดคารบอนิก(H2CO3)
H2CO3(aq)
ดังสมการ H2O(l) + CO2(g)
ผลกระทบของฝนกรด
1. ทํ า ให ดิ นเป น กรดเพิ่ มขึ้ นมี ผ ลต อการเพาะปลู ก เช น ผลผลิ ตของพื ชน อยกว า
ปกติ
2. ฝนกรดทําใหดินเปรี้ยวจุลินทรียหลายชนิดในดินที่มีประโยชนตอการเจริญเติบโตของ
พืชถูกทําลาย ซึ่งจะมีผลกระทบในแงการยอยสลายในดินและการเจริญเติบโตของพืช
3. ฝนกรดสามารถทํ า ปฏิ กิ ริ ย ากั บ ธาตุ อ าหารที่ สํ า คั ญ ของพื ช เช น แคลเซี ย ม,
ไนเตรต,แมกนีเซียม และโพแทสเซียม ทําใหพืชไมสามารถนําธาตุอาหารเหลานี้ไปใชได
4. แก ส ซัล เฟอรไดออกไซดในบรรยากาศทํ า ใหปากใบป ดซึ่งจะมีผ ลกระทบตอการ
หายใจของพืช
5. ความเปนกรดที่เพิ่มขึ้นของน้ํายังมีผลกระทบดานระบบนิเวศ ที่อยูอาศัยรวมถึงการ
ดํารงชีวิตอีกดวย
6. ฝนกรดสามารถละลาย calcium carbonate ในหินทําใหเกิดการสึกกรอน เชน พิรา
มิดในประเทศอียิปตและ ทัชมาฮาลในประเทศอินเดียเปนตน นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์กัดกรอน
ทําลาย พวกโลหะทําใหเกิดสนิมเร็วขึ้นอีกดวย
7. ฝนกรดทําลายวัสดุสิ่งกอสรางและอุปกรณบางชนิด คือ จะกัดกรอนทําลายพวกโลหะ เชน
เหล็กเปนสนิม เร็วขึ้น สังกะสีมุงหลังคา ที่ใกลๆ โรงงานจะผุกรอนเร็ว สังเกตไดงาย นอกจากนี้ยังทําให
แอร ตูเย็น หรือวัสดุอื่นๆ เชน ปูนซีเมนตหมดอายุเร็วขึ้น ผุกรอนเร็วขึ้น เปนตน
8. ฝนกรดจะทํ า ลายทรั พ ยากรธรรมชาติ เช น ปู หอย กุ ง มี จํ า นวนลดลงหรื อ
สู ญพั นธุไปไดเพราะฝนกรดที่เ กิดจากแกส ซัล เฟอรไดออกไซด และเกิดจากแกส ไนโตรเจน
ออกไซด จะทําใหน้ําในแมน้ําทะเลสาบ มีความเปนกรดเพิ่มขึ้น ถาเกิดอยางรุนแรงจะทําใหสัตว
น้ําดังกลาวตาย
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กิจกรรมทายบทที่ 8
สมการเคมีและปฏิกิริยาเคมี
คําชี้แจง จงทําเครื่องหมาย X ลงในขอที่ถูกตอง
1. ขอใดเปนสารตั้งตนในปฏิกิริยาการสังเคราะหดวยแสง
ก. แกส CO2 และ C6H12O6
ข. แกส CO2 และ CO2 และ H2O
ค. แกส O2 และ C6H12O6
ง. แกส O2 และ H2O
2. ปฏิกิริยาการสลายตัวของไฮโดรเจนเปอรออกไซด จะไดสารใดเปนผลิตภัณฑ
ก. H2O2

ข. H2O

ค. O2

ง. H2O และ O2

3. ขอใดไมใชเกณฑในการตัดสินใจวามีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น
ก. เกิดฟองแกส

ข. เกิดตะกอน

ค. สีของสารละลายเปลี่ยนแปลง

ง. เกิดการละลาย

4. ขอใดแสดงวามีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น
ก. การตมน้ํา

ข. การละลายของน้ําแข็ง

ค. การจุดธูป

ง. การระเหิดของลูกเหม็น

5. สารเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี จะมีลักษณะในขอใด
ก. สีผิดไปจากเดิม

ข. มีสมบัติตางไปจากสารตั้งตน

ค. สถานะเปลี่ยนไป

ง. ไมมีการเปลี่ยนแปลง
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6. ใครมีเหตุผลในการเลือกใชสารเคมีไดอยางเหมาะสมที่สุด
ก. แปงใชผงซักฟอกทําความสะอาดจาน
ข. แปวใชผงซักฟอกทําความสะอาดหองน้ํา
ค. ปานใชผงซักฟอกทําความสะอาดรถยนต
ง. ปวใชผงซักฟอกทําความสะอาดเสื้อผาที่สกปรก
7. จงดุลสมการเคมีตอไปนี้ N2 + 3H2
ก. N2 + H2 —-> NH3

ข. N2 + 3H2 —-> 2NH3

ค. N2 + 2H2 —-> NH3

ง. N2 + H2 —-> 3NH3

8. สารเคมีชนิดใดสามารถดับไฟปาได
ก. ผงฟู

ข. สียอมผม

ค. ยาน้ําเดือด

ง. แกสบิวเทน

9. ขอใดไมใชผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฝนกรด
ก. ทําใหน้ําเค็มขึ้น
ข. ทําใหดินสึกกรอน
ค. กัดกรอนทําลายโลหะ
ง. ทําใหดินเปนกรดเพิ่มขึ้น
10. ขอใดไมใชปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ก. อุณหภูมิ

ข. พื้นที่ผิว

ค. ความยืดหยุน

ง. ความเขมขนของสารตั้งตน
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บทที่ 9
โปรตีน คารโบไฮเดรต และไขมัน
สาระสําคัญ
สิ่ งมี ชีวิ ตประกอบดว ย ธาตุและสารประกอบ ธาตุเ ปนหนว ยเล็ ก ที่สุ ด ของสิ่ งมี ชีวิ ต
โดยพบวา ธาตุที่เปนองคประกอบของสิ่งมีชีวิตในปริมาณมาก คือ คารบอน ไฮโดรเจน และ
ออกซิเจนซึ่งรวมตัวกันเปนสารประกอบจํานวนมากในเซลล สารในเซลลของสิ่งมีชีวิตที่มี
ธาตุคารบอนและไฮโดรเจนเปนองคประกอบ เรียกวา สารอินทรีย (Organic substance)
ส ว นสารประกอบในเซลล ที่ ไ ม มี ธ าตุ ค าร บ อนเป น องค ป ระกอบ เรี ย กว า สารอนิ น ทรี ย
(Inorganic substance)
สารอินทรีย (Organic substance) ที่พ บในธรรมชาติทั้งหลายมีแหล งกํา เนิดจาก
สิ่งมีชีวิตแทบทั้งสิ้น โมเลกุลของสารอินทรียเหลานี้มีตางๆกัน ตั้งแตขนาดเล็กโครงสรางแบบ
งา ยๆ จนถึงขนาดใหญมีโครงสารา งเปนสายยาวๆ หรือขดตัวเปนรูปรา งตา งๆ โมเลกุล ของ
สารอิ น ทรี ย ที่ พ บในสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ จั ด เป น สารชี ว โมเลกุ ล (Biological molecule) และมี
ความสํ า คั ญ ในกระบวนการทุ ก ชนิ ดในสิ่ ง มี ชีวิ ต ได แก โปรตี น (Protein) คาร โ บไฮเดรต
(Carbohydrate) และไขมัน(Lipid)
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายสมบัติ ชนิด ประเภทการเกิด และประโยชนของโปรตีนได
2. อธิบายสมบัติ ชนิด ประเภทการเกิด และประโยชนของคารโบไฮเดรตได
3. อธิบายสมบัติ ชนิด ประเภทการเกิด และประโยชนของไขมันได
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 โปรตีน
เรื่องที่ 2 คารโบไฮเดรต
เรื่องที่ 3 ไขมัน
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บทที่ 9
โปรตีน คารโบไฮเดรต และไขมัน
เรื่องที่ 1 โปรตีน
โปรตีน (Protein) เปนสารประกอบที่มีคารบอน (C) ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (O) และ
ไนโตรเจน (N) เปนสวนประกอบสําคัญ และนอกจากนี้โปรตีนบางชนิดอาจประกอบดวยอะตอม
ของธาตุอื่นๆ อีกเชน กํามะถัน (S) เหล็ก (Fe) และฟอสฟอรัส (P) เปนตน โดยทั่วไปในเซลลพืช
และเซลลสัตว มีโปรตีนอยูไมต่ํากวารอยละ 50 ของน้ําหนักแหง
โปรตีนสรางขึ้นจากกรดอะมิโนหลายๆ โมเลกุลมาเชื่อมตอกันเปนพอลิเมอรดวยพันธะ
เพปไทด (Peptide bond) โมเลกุลของโปรตีนอาจประกอบขึ้นดวยพอลิเพปไทดเพียงสายเดียว
หรือหลายสายเชื่อมโยงตอกันก็ได
สมบัติของโปรตีน
1. การละลายน้ํา ไมละลายน้ํา บางชนิดละลายน้ําไดเล็กนอย
2. ขนาดโมเลกุล และมวลโมเลกุล ขนาดใหญมีมวลโมเลกุลมาก
3. สถานะ ของแข็ง
4. การเผาไหม เผาไหมมีกลิ่นไหม
5. ไฮโดรลิซิส

6. การทําลายธรรมชาติ โปรตีนบางชนิดเมื่อไดรับความรอน หรือเปลี่ยนคา pH หรือ
เติมตัวทําลายอินทรียบางชนิดจะทําใหเปลี่ยนโครงสรางจับเปนกอนตกตะกอน
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ลักษณะโครงสรางของโปรตีน
โปรตีนประกอบดวยกรดอะมิโนมารวมกัน โดยใชพันธะเพปไทด (Peptide bond)
เปนตัวยึดกรดอะมิโน มีสูตรทั่วไปคือ
H
R - C

- COOH
NH2

- NH2 คือ หมูอะมิโน (Amino group)
- COOH คือ หมูคารบอกซิล (Carboxyl group)
- R คือ ไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon) หรือหมูอื่นๆกรดอะมิโนตางชนิดกันจะแตกตางกัน
พันธะเพปไทด คือ พันธะโคเวเลนทที่เกิดขึ้นระหวาง C อะตอมในหมูคารบอกซิล
ของกรดอะมิโน โมเลกุลหนึ่งยึดกับ N อะตอม ในหมูอะมิโน (-NH2) ของกรดอะมิโนอีกโมเลกุล
หนึ่ง

แผนภาพแสดงการยึดเกาะของโมเลกุลของกรดอะมิโน
ที่มา (โครงสรางของกรดอะมิน. ออน-ไลน. 2552)
- สารที่ประกอบดวยกรดอะมิโน 2 โมเลกุล เรียกวา ไดเพปไทด
- สารที่ประกอบดวยกรดอะมิโน 3 โมเลกุล เรียกวา ไตรเพปไทด
- สารที่ประกอบดวยกรดอะมิโนตั้งแต 100 โมเลกุลขึ้นไป เรียกวา พอลิเพปไทด นี้วา
โปรตีน
ดั ง นั้ น โปรตี น ชนิ ด ต า งๆ จึ ง ขึ้ น อยู กั บ จํ า นวนและการเรี ย งตั ว ของกรดอะมิ โ น
กรดอะมิโนจะมีเพียง 20 ชนิด แตจํานวนและการเรียงตัวที่ตางกันของกรดอะมิโน ทําใหจํานวน
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โปรตีนในรางกายคน มีจํานวนมากถึง 1 แสนกวาชนิด โปรตีนแตละชนิดอาจประกอบไปดวย
สายพอลิเพปไทด 1 สาย หรือหลายสายก็ได แลวแตชนิดของโปรตีน เชนโมเลกุลของอินซูลินวัว
ประกอบดวยสายพอลิเพปไทด 2 สาย โมเลกุลของฮีโมโกลบิน ประกอบดวยสายพอลิเพปไทด
4 สาย

โครงสรางโมเลกุลของอินซูลิน
ที่มา (โครงสรางโมเลกุลของอินซูลิน.ออน-ไลน. 2252)

โครงสรางโมเลกุลของฮีโมโกลบิน
ที่มา (โครงสรางโมเลกุลของฮีโมโกลบิน. ออน-ไลน. 2252)

การที่กรดอะมิโนทั้ง 20 ชนิดตอกันอยางอิสระ ทําใหโปรตีนแตละชนิดมีลําดับจํานวน
ของกรดอะมิโนแตกตางกัน และมีคุณสมบัติแตกตางกันดวย

ชนิดของโปรตีน
โปรตีนสามารถแบงตามโครงสรางและรูปรางของโมเลกุลได 3 กลุม
1. โปรตีนอยางงาย (simple proteins)
2. โปรตีนเชิงซอน (conjugated proteins)
3. อนุพันธโปรตีน (derived proteins)
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ชนิดของโปรตีน : โปรตีนอยางงาย (simple proteins)
- โปรตีน ที่ใ นโมเลกุ ล ประกอบด วยกรดอะมิ โนชนิ ดต า งๆ มาเรี ยงตอ กัน ดว ยพั นธะ
เพปไทด จํานวนหลายรอย หลายพันโมเลกุล
- ภายหลังการไฮโดรไลซดวยกรด ดาง หรือเอนไซมจะไดเปนกรดอะมิโนชนิดตางๆ เทานั้น
- แบงออกไดเปน 7 กลุ มยอย ไดแก แอลบูมิน (albumins) โกลบูลิน (globulins)
กลู เตลิ น (glutelins) โพรลามิ น(prolamins) สเคิล โรโปรตีน (scleroproteins) ฮิ ส โตน
(histones) และ โปรตามิน (protamines)
ชนิดของโปรตีน : โปรตีนเชิงซอน (conjugated proteins)
 โปรตีนที่เกิดจากการที่โปรตีนอยางงาย รวมตัวกับสารประกอบอื่นที่ไมใชโปรตีน เชน
รวมกับ ลิพิด กรดนิวคลิอิก และคารโบไฮเดรต
 ตัวอยางของโปรตีนเชิงซอน เชน ฟอสโฟโปรตีน (phosphoproteins) ไลโพโปรตีน
(lipoproteins) นิวคลีโอโปรตีน (nucleoproteins) ไกลโคโปรตีน (glycoproteins)
โครโมโปรตีน (chromoproteins) เมทอลโลโปรตีน (metalloproteins)
ชนิดของโปรตีน : อนุพันธโปรตีน (derived proteins)
 เปนโปรตีนที่ไดจากการยอยสลายโปรตีน 2 กลุม แรก ดวยเอนไซม หรือปฏิกิริยาทาง
เคมี เชน เจลาติน เปนอนุพันธของโปรตีนที่ไดจากคอลลาเจน
 Rennet-coagulated casein ไดจากการตกตะกอนโปรตีนในน้ํานมดวยเอนไซมเรนเนต
 โปรตีนที่โครงสรางเปลี่ยนแปลงจากจตุรภูมิหรือตติยภูมิเปนทุติยภูมิหรือปฐมภูมิ

ประเภทของโปรตีน
การแบงประเภทของโปรตีนมีเกณฑในการแบงแตกตางกัน ดังนี้
1. เกณฑการแบงตามหลักชีวเคมี แบงได 3 ประเภท คือ
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1.1 โปรตีนเชิงเดี่ยว (Simple protein) เปนโปรตีนชนิดที่ไมซับซอนประกอบดวย
กรดอะมิโนเพียงอยางเดียว ไมมีสารอื่นเจือปนอยู เชน
- serum albumin เปนโปรตีนในน้ําเลือด
- legumin เปนโปรตีนในเมล็ดถั่ว
- myosin เปนโปรตีนในกลามเนื้อ
- lactoglobulin เปนโปรตีนในขาวสาลี
1.2 โปรตี น เชิ ง ประกอบ (Compound protein) เป น โปรตี น ชนิ ด ที่ ซั บ ซ อ น
ประกอบดวย กรดอะมิโน และมีสารอื่นปนอยูดวย เชน
-phosphoprotein เปนโปรตีนที่มีฟอสเฟตอยูดวย
- lipoprotein เปนโปรตีนที่มีไขมันรวมอยูดวยเชน ไขแดง เยื่อหุมเซลล น้ํานม
-glucoprotein เปนโปรตีนที่ประกอบดวยคารโบไฮเดรต พบใน น้ําลาย
1.3 อนุพันธของโปรตีน ( Derived Protein) เปนโปรตีนชนิดที่ไดจากการสลายตัว
ของ โปรตี น เชิ ง เดี่ ย วและโปรตี น เชิ ง ประกอบ เช น myosan ได จ าก myosin
ซึ่งเปนโปรตีนเชิงเดี่ยวในกลามเนื้อ
2. เกณฑการแบงตามหนาที่ของโปรตีน แบงได 8 ประเภท คือ
2.1 โปรตีนที่ทําหนาที่เปนโครงสราง (Struture protein) คือโปรตีนที่ทําหนาที่เปน
องคประกอบของโครงสรางของรางกาย เชน เยื่อหุมเซลล ประกอบดวยโปรตีนฝงอยูในพื้นที่
ที่เปนไขมัน ไรโบโซม เปนแหลงที่มีการสังเคราะหโปรตีน ประกอบดวยโปรตีน 50% และ RNA
50% collagen ในกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
2.2 โปรตีนที่ทําหนาที่ขนสง (Transport protein) คือโปรตีนทําหนาที่ลําเลียงแกส
ออกซิเจน และคารบอนไดออกไซด เชน hemoglobin ในเม็ดเลือด ทําหนาที่นําออกซิเจนจาก
ปอดไปสงทั่วรางกาย transferrin ในซีรัม ทําหนาที่ขนสงธาตุเหล็ก
2.3 โปรตีนที่ทํา หนา ที่เปนเอนไซม (Enzyme protein) คือ โปรตีนที่ทํา หนา ที่
เกี่ยวกับการเรงปฏิกิริยาเคมีตางๆ ในรางกาย เชน catalase เปนเอนไซมที่เรงปฏิกิริยาการ
สลายตัวของ H2O2 lipase เปนเอนไซมของปฏิกิริยาการสลายไขมัน
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2.4 โปรตีนที่ทําหนาที่เกี่ยวกับเคลื่อนไหว (Contractile protein) คือ โปรตีนที่อยู
ในเซลลของกลามเนื้อ คือ แอกทิน และไมโอซิน
2.5 โปรตีนที่ทําหนาที่เก็บสะสม ( Storage protein) คือ โปรตีนที่ทําหนาที่สะสม
อาหาร เชน ovalbumin ในไขขาว casein และ lactoglobulin ในน้ํานม
2.6 โปรตีนที่ทําหนาที่สารพิษ (Toxin) คือโปรตีนที่ทําหนาที่เปนสารมีพิษ พบทั้งใน
เชื้อโรค สัตว และพืช เชน พิษงู ซึ่งประกอบดวยเอนไซมที่ยอยพวกไขมัน
2.7 โปรตีนที่ทําหนา ที่ปองกัน (Protective protein) คือ โปรตีนที่ทําหนาที่เปน
ภูมิคุมกันโรคใหกับรางกาย เชน immunoglobulin เปนไกลโคโปรตีน ซึ่งทําหนาที่กําจัดสาร
หรือเชื้อโรคที่ผานเขาสูรางกาย
2.8 โปรตีนที่ทําหนาที่ควบคุม (Control protein) คือโปรตีนที่ทําหนาที่ควบคุม
การทํางานของเซลลในรางกาย ไดแก พวกฮอรโมนตางๆ เชน insulin เปนฮอรโมนที่ควบคุมเม
ตาบอลิซึมของกลูโคส parathormone เปนฮอรโมนที่ควบคุมระดับสมดุลของแคลเซียมและ
ฟอสฟอรัสในรางกาย growth hormone เปนฮอรโมนที่ควบคุมและกระตุนการเจริญเติบโต
ของเนื้อเยื่อตางๆในรางกาย
3. เกณฑการแบงตามหลักโภชนาการ สามารถแบงได 2 ประเภท คือ
3.1 โปรตีนประเภทสมบูรณ (complete protein) คือโปรตีนที่มีกรดอะมิโน
ที่จํ า เปน ต อร า งกายครบทุ กตั ว สามารถนํา มาสร า งและซอ มแซมส วนที่ สึ ก หรอได ดี ได แ ก
เนื้อสัตว ไข นม เปนตน
3.2 โปรตี น ประเภทไม ส มบูร ณ (incomplete protein) คื อโปรตี นที่ มี ก รด
อะมิ โ นชนิ ด จํ า เป น ต อ ร า งกายไม ค รบทุ ก ตั ว ซึ่ ง ร า งกายนํ า มาสร า งและซ อ มแซมส ว นที่
สึกหรอไดไมดี สวนใหญเปนโปรตีนจากพืช
4. เกณฑการแบงตามลักษณะโครงรูปทั้งโมเลกุล สามารถแบงได 2 ประเภท คือ
4.1 โปรตี น ลั ก ษณะแบบเส น ใย (fibrous protein) เป น โปรตี น ที่ โ มเลกุ ล
มีลักษณะเปนเสนยาว สายพอลิเมอรจะเรียงตัวเปนระเบียบมีความแข็งแรง เหนียว ยืดหยุน
ไดม าก และมัก จะไมล ะลายน้ํ า เชน โปรตีน ในเส น ผม โปรตีน ในเส น ขน โปรตีน ในเส น เอ็ น
โปรตีนในเขาสัตว โปรตีนในเสนใหม เปนตน
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4.2 โปรตีนลักษณะเปนกอน (globular protein) เปนโปรตีนที่มีสายพอลิเพปไทด
พั น ไปมา และอั ด กั นแน น ทํ า ให มี ลั ก ษ ณะเป น ก อ น บางส วนของสา ยเพปไท ด
อาจทบกั น อย า งเป น ระเบี ย บ หรื อ มี ลั ก ษณะเป น เกลี ย ว หรื อ เป น แผ น เช น โปรตี น
พวกเอนไซม โปรตี น พวกฮี โ มโกลบิ น โปรตี น พวกฮอร โ มน โปรตี น ที่ อ ยู ใ กล ก ล า มเนื้ อ
เปนตน
การเกิดโปรตีน (Protein)
- โปรตีนเกิดจาก polypeptide ของ amino acid ที่ตอกันเปนลําดับเฉพาะตัวสําหรับ
โปรตีนแตละชนิด
- โปรตีนสามารถทํางานได ตองมีรูปราง (conformation) ที่เปนลักษณะเฉพาะตัว
- มนุษยมีโปรตีนมากกวา 10,000 ชนิด แตละชนิดมีโครงสรางและหนาที่แตกตางกัน
Amino acid เปนสารอินทรียที่มีหมู carboxylic และหมู amino ตอกับอะตอมคารบอนที่เปน
ศูนย กลาง อะตอมที่เปนศูนยกลางยังตอกับอะตอม hydrogen และหมู R group 1 หมูที่
แตกตางกัน

- Amino acid แบงออกเปนกลุมตามคุณสมบัติของ R group
- R group ที่แตกตางกันนี้ ทําใหเกิด amino acid แตกตางกัน 20 ชนิด แตละชนิดมี
คุณสมบัติทางเคมีและชีววิทยาแตกตางกัน
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ความสําคัญและประโยชนของสารอาหารประเภทโปรตีนตอสิ่งมีชีวิต
1. เปนสารอาหารที่ใหพลังงานแกรางกาย โดยโปรตีน 1 กรัม จะใหพลังงานประมาณ
4.1 กิโลแคลอรี ซึ่งเทากับสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรต
2. เป น ส ว นประกอบของเซลล โดยเป น องค ป ระกอบของเยื่ อ หุ ม เซลล แ ละ
โพรโทพลาสซึมของเซลล
3. เปนโครงสรางของผิวหนัง เสนผม และขน
4. ชวยในการเจริญเติบโต และซอมแซมสวนที่สึ กหรอในรา งกาย โดยรางกายจะนํา
โปรตีนไปใชในการสรางเนื้อเยื่อใหม
5. ชวยในการหดตัวของกลามเนื้อ ทําใหสิ่งมีชีวิตสามารถเคลื่อนไหวได
6. เปนสารที่ทําหนาที่สํ าคัญตางๆ ในร างกาย เชน ทําหนาที่ในการลํา เลียงออกซิเจน
และคารบอนไดออกไซด สรางภูมิตานทานใหแกรางกาย ชวยกระตุนการเกิดปฏิกิริยาเคมีตางๆ
ในรางกาย
7. สามารถเปลี่ยนเปนคารโบไฮเดรต และไขมันได โดยพบวากรดอะมิโนชนิดหนึ่งอาจ
เปลี่ยนแปลงไปเปนกรดอะมิโนอื่นๆ ได

เรื่องที่ 2 คารโบไฮเดรต
คารโบไฮเดรต (Cabohydrate) เปนสารประกอบอินทรียที่เปนแหลงใหพลังงานและ
คารบอนที่สําคัญของสิ่งมีชีวิตเพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิตและสรางสารอื่นๆตอไป โมเลกุลของ
คารโบไฮเดรตประกอบดวยอะตอมของธาตุ คารบอน (C) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O)
โดยมีอัตราส วนของอะตอมไฮโดรเจนตอออกซิเจน เทา กับ 2:1 (H:O = 2:1) จํ า นวนและ
การเรี ยงตัวของอะตอมทั้ง สามธาตุนี้ แตกตา งกั น จึ งทํ า ใหค ารโ บไฮเดรตมีห ลายชนิ ด เช น
น้ําตาลกลูโคส (C6H12O6) น้ําตาลซูโครส(C12H22O11) แปง(C6H10O5)n
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พื ช สี เขี ย วสามารถสรา งอาหารขึ้ น ได โดยกระบวนการสั ง เคราะห ดว ยแสง โดยใช
คารบอนไดออกไซดและน้ําเปนวัตถุดิบในการผลิตกลูโคส น้ําตาลอื่นๆ แปง เซลลูโลส และสาร
อื่ น ๆ คาร โ บไฮเดรตที่ พ บในพื ช มั ก อยู ใ นรู ป ของพอลิ แ ซ็ ก คาร ไ รด (Polysaccharides)
คารโบไฮเดรตที่เรารูจักกันดี คือ น้ําตาลชนิดตางๆ และแปง
น้ําตาล มีรสหวานบางครั้งเรียกวา แซ็กคารไรด (Saccharides) มีอยูทั่วไปทั้งในเนื้อเยื่อ
ของพื ชและสั ตว มนุษยและสัตวมีกลูโคสเปนน้ํา ตาลในเลื อด มีไกลโคเจนสะสมเปนกลู โคส
สํา รองไวใชในเนื้อเยื่อของตับและกล ามเนื้อ คารโบไฮเดรตทั้งสองชนิดนี้ เปนสารที่เซลล จ ะ
นําไปสลายใหไดพลังงานที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิต
สมบัติของคารโบไฮเดรต
1. มีสูตรทั่วไปของคารโบไฮเดรต คือ (CH2O)n
ขอ ยกเว น คาร โบไฮเดรต บางชนิ ด ไม มี สั ด ส ว นเหมื อนกั น ได เชน ดี ออกซี ไรโบส
(C5H10O4) สารบางอยางมีสูตรทั่วไปเปน (CH2O)n คลายคารโบไฮเดรต แตไมใชคารโบไฮเดรต
เชน กรดน้ําสม C2H4O2 กรดแลคติก C3H6O3
2. จัดเปนพวกโพลีไฮดรอกซีล
3. คารโบไอเดรตสวนใหญประกอบไปดวยแปง และน้ําตาล น้ําตาลเปนคารโบไฮเดรต
โมเลกุลเล็ก มักเรียกลงทายชื่อดวย โอส (-ose) เชน กลูโคส (glucose) มอสโทส (motose)
แปงเปนคารโบไฮเดรตโมเลกุลใหญ ไดแก ไกลโคเจน (glycogen) เซลลูโลส (cellulose)
4. คารโบไฮเดรตในคน และสั ตว สามารถสะสมในรา งกายในรูปของไกลโคเจน สวน
ใหญเก็บสะสมไวที่ตับ และกลามเนื้อ
5. แปงสามารถเปลี่ยนเปนน้ําตาลได โดยใชเอนไซมที่มีอยูในน้ําลาย
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ประเภทของคารโบไฮเดรต
คารโบไฮเดรตแบงออกเปน 3 พวกใหญๆ คือ
1. น้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว (Monosaccharides) เปนคารโบไฮเดรตที่มีขนาดเล็กที่สุด
เปน โมเลกุล สายเดี่ย ว ต อกั นเปน ลู ก โซ ยาวไม แตกกิ่ งหรือ แขนง ประกอบดว ยอะตอมของ
คารบอนตั้งแต 3 ถึง 7 อะตอม มีสูตรโครงสรา งทั่วไป คือ (CH2O)n โดย n แสดงจํ านวน
คาร บ อนอะตอมที่ รู จั ก กั น ทั่ ว ๆไปเป น คาร โ บไฮเดรตที่ มี ค าร บ อน 6 อะตอม เช น กลู โ คส
กาแลคโทส และฟรักโตส โครงสราง ดังภาพ
กลูโคส

กาแลคโทส

ฟรักโตส

แสดงโครงสรางของน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว
ที่มา (โครงสรางของน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว. ออน-ไลน. 2552)
น้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวที่ควรรูจัก ไดแก
กลู โคส (glucose , C6H12O6) พบในผักและผลไมทั่วไป จั ดวา เปนน้ํา ตาลที่สํ า คัญ
เพราะน้ํา ตาลชนิดนี้เปนสารที่ละลายอยูในเส นเลื อดและสามารถลํ าเลียงไปสูส วนตางๆของ
รางกายทันที เพื่อสรางพลังงานใหแกการทํางานของระบบตางๆของรางกาย
ฟรั ก โตส (fructose , C6 H12 O6 ) พบในผลไม น้ํ า ผึ้ ง สายรก น้ํ า อสุ จิ ( semen)
เปนน้ําตาลที่มีความหวานมากกวาน้ําตาลชนิดอื่นๆ ในธรรมชาติ ละลายน้ําไดดี
กาแลคโทส (galactose , C6H12O6) เปนน้ํา ตาลที่ไมพบในธรรมชาติแตไดจากการ
สลายตัวของน้ําตาลแลคโทส (lactose) เมื่อน้ําตาลแลกโทสซึ่งเปนนาตาลในนมถูกยอยจะได
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น้ํา ตาลกาแลกโทส และกลูโคส เปนสวนประกอบสํ า คัญในไกลโคลิ พิดของเนื้อเยื่อประสาท
น้ําตาลชนิดนี้มีความหวานนอยกวากลูโคส
ไรโบส (ribose , C5H10O5) เปนน้ําตาลที่เปนสวนประกอบโครงสรา งของกรดไรโบ
นิวคลิอิก หรือ RNA ซึ่งมีความสําคัญในกระบวนการสังเคราะหโปรตีน เปนสวนประกอบของ
สารพลังงานสูง คือ ATP (adenosine triphosphate)
ดีออกซีไรโบส (deoxyribose, C5H10O4 ) เปนน้ําตาลที่เปนสวนประกอบโครงสรางของ
กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (deoxyribonucleic acid หรือ DNA) ซึ่งเปนสวนประกอบที่สําคัญ
ในโครโมโซม โดยทํา หนา ที่ควบคุมกิจ กรรมต า งๆของเซลล เชน การถา ยทอดลั กษณะทาง
พันธุกรรม
ไรบูโลส (ribulose, C5H10O5) เปนน้ําตาลที่มีความสําคัญในกระบวนการสังเคราะหดวย
แสงของพืช โดยทําหนาที่รับ CO2 ในชวงปฏิกิริยาที่ไมใชแสง
2. โอลิโกแซ็กคาไรด (Oligosaccharides) เกิดจากน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวตั้งแต 2-10
โมเลกุ ล มารวมกั น ด ว ยพั น ธะไกลโคซิ ดิ ก (glycosidic) มี สู ต รทางเคมี คื อ C12 H22 O11
โอลิโกแซ็กคาไรดที่พบมากที่สุ ดในธรรมชาติ คือ พวกไดแซ็กคาไรด (Disaccharides) หรือ
น้ําตาลโมเลกุลคู
น้ําตาลโมเลกุลคู เปนน้ําตาลที่ประกอบดวยน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว 2 โมเลกุลมารวมกัน
ดวยพั นธะโควาเลนท กลายเปน ไดแซ็กคาไรด (น้ํา ตาลโมเลกุล คู ) 1 โมเลกุล โดยที่น้ํ า ตาล
โมเลกุลเดี่ยวที่มารวมกันจะเปนโมเลกุลชนิดเดียวกัน หรือตางชนิดก็ได
น้ําตาลโมเลกุลคูที่พบมากที่สุดในธรรมชาติ ไดแก
ซูโครส (sucose , C12 H22 O11 ) แตล ะโมเลกุ ล ประกอบดว ยกลู โ คสและฟรัก โตส
อยางละ 1 โมเลกุล ซูโครสมีลักษณะเปนผลึกสีขาว ละลายน้ําไดดี และมีรสหวาน พบในน้ําออย
มะพรา ว ตาล ผลไมสุ ก หัวบีท โดยเฉพาะพบมากที่สุดในออย จึ งอาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา
น้ําตาลออย ซูโครสที่รูจักกันดีคือ น้ําตาลหรือน้ําตาลกรวด
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แสดงโครงสรางของน้ําตาลซูโครส
ที่มา (โครงสรางโมเลกุลน้ําตาลซูโครส. ออน-ไลน. 2552)
แลคโตส (lactose,C12H22O11) เปนน้ํา ตาลโมเลกุล คูซึ่งแตล ะโมเลกุล ประกอบดว ย
กลูโคสและกาแลคโทสอยางละ1โมเลกุล พบในน้ํานมของคนและสัตว หรืออาจพบในปสสาวะ
ของหญิงมีครรภแตไม พบในพืช ดังนั้นอาจเรียกอีกอยางวา น้ําตาลนม (milk suger) ละลายน้ํา
ไดนอยกวาซูโครส และมีความหวานนอยกวา

แสดงโครงสรางของน้ําตาลแลกโทส
ที่มา (โครงสรางโมเลกุลแลกโทส ออน-ไลน. 2552)
มอสโทส (maltose,C12H22O11) เปนน้ํา ตาลโมเลกุลคูซึ่งแตล ะโมเลกุลประกอบดวย
กลูโคส 2 โมเลกุลมารวมตัวกัน เปนน้ําตาลที่ละลายน้ําไดดี แตความหวานไมมากนัก (มีความ
หวานเพียง 20% ของน้ําตาลซูโครส) เปนน้ําตาลที่พบในธัญพืช ไดแก ขาวมอลล แตไมพบใน
รูปอิสระในธรรมชาติ ไดจากการยอยสลายแปงและไกลโคเจน
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แสดงโครงสรางของน้ําตาลมอสโทส
ที่มา (โครงสรางน้ําตาลมอสโทส ออน-ไลน. 2552)
เซลโลไบโอส (cellobiose,C12H22O11) เปนน้ําตาลโมเลกุลที่ไมมีรูปอิสระในธรรมชาติ
และไมเปนประโยชนตอคน ไดจากกการยอยสลายเซลลูโลส

แสดงโครงสรางของเซลโลไบโอส
ที่มา (โครงสรางของเซลโลไบโอส ออน-ไลน. 2552)
3. พอลิแซ็ก คาร ไรด หรื อน้ําตาลโมเลกุล ใหญ เกิดจากน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวหลาย ๆ
โมเลกุลมารวมกันตั้งแต 11 จนถึง 1,000 โมเลกุล ตอกันเปนสายยาวๆ บางชนิดเปนสายโซยาว
ตรง บางชนิดมีกิ่งกานแยกออกไป พอลิแซ็กคารไรด แตกตางกันที่ชนิด และจํานวนของน้ําตาล
โมเลกุลเดี่ยวที่เปนองคประกอบพอลิแซ็กคารไรดที่พบมากที่สุด ไดแก
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แปง (starch) เปนพอลิแซ็กคาไรดที่พืชสามารถสังเคราะหได และสะสมในสวนตาง ๆ
ของพื ช ชั้นสู ง เชน เมล็ ด ราก ผล เปนต น โมเลกุล ของแปงแตล ะโมเลกุล ประกอบขึ้นดว ย
โมเลกุลของกลูโคสตอกันเปนสายยาว บางสวนแตกกิ่งกานสาขา

แสดงโครงสรางโมเลกุลของแปง
ที่มา (โครงสรางโมเลกุลของแปง ออน-ไลน. 2552)
ไกลโคเจน (glycogen) เปนพอลิแซกคารไรดที่สะสมในเซลลของกลามเนื้อลาย และ
เซลลตับ เพื่อใชในเวลาที่รางกายขาดแคลนกลูโคส มีบทบาทที่สําคัญในการรักษาระดับน้ําตาล
ในเลือด โมเลกุลของ ไกลโคเจนประกอบดวย หนวยยอยที่เปนกลูโคสเรียงตัวเปนสายยาว ใน
รางกายหากมีกลูโคสเหลือใช ในรางกายถาหากมีกลูโคสเหลือใช รางกายจะเปลี่ยนไปเปนไกล
โคเจน แลวเก็บสะสมไวที่ตับกับกลามเนื้อ
เซลลูโลส (cellulose) เปนพอลิแซกคารไรดที่เปนองคประกอบที่สําคัญของผนังเซลล
พืช โดยเปนสวนที่สรางความแข็งแรงใหแกเซลลพืช โมเลกุลของเซลลูโคสประกอบดวยโมเลกุล
ของกลู โคสจํ านวนมากมาย ประมาณ 1,200-12,500 โมเลกุล แตมีการเรียงตัวของโมเลกุล
กลูโคสแตกตางจากโมเลกุลของแปง และเปนสารที่ไมละลายน้ําเพราะโมเลกุลใหญมาก คน
สัตวเคี้ยวเอื้อง เชน วัว ควาย สามารถผลิตเอนไซมเซลลูเลสยอยเซลลูโคสเปนกลูโคสได
ไคทิน (chitin) เปนพอลิแซกคารไรดที่พบในสัตวไมมีกระดูกสันหลัง ไคทินจะเปนสวนที่
เปนเปลือกแข็งหุมตัวสัตว เชน กระดองปู เปลือกกุง เปนตน ไคทินไมละลายน้ําและไมสามารถ
ยอยสลายดวยน้ํายอยของรางกาย
เฮปาริ น (heparin) เป น พอลิ แ ซ ก คาร ไ รด ที่ พ บในปอด ตั บ ม า ม ผนั ง เส น เลื อ ด
เฮปารินเปนสารที่ทําใหเลือดไมแข็งตัว
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ลิกนิน (lignin) เปนพอลิแซกคารไรดที่พบในเนื้อเยื่อพืชมีความแข็งแรง โดยจะสะสม
ตามผนังเซลลพืช
เพกทิน (pectin) เปนพอลิแซกคารไรดที่พบในผลไมมีลักษณะคลายวุน ประกอบดวย
โมเลกุลของกาแลคโทสหลายๆโมเลกุลมารวมกัน พบในผนังเซลลพืช เปลือกผลไมตางๆ เชน
สม มะนาว และยังพบในสวนของรากและใบที่เปนสีเขียวของพืชดวย

ความสําคัญและประโยชนของสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรตตอสิ่งมีชีวิต
1. เปนสารอาหารที่ใหพ ลังงานแกเซลล เพื่ อทํากิจกรรมตา งๆ และใหความอบอุนแก
รางกาย โดยคารโบไฮเดรต 1 กรัม จะใหพลังงานประมาณ 4.1 กิโลแคลอรี
2. สามารถนําไปสังเคราะหเปนสารในรูปไกลโคเจนเก็บสะสมไวที่ตับและกลามเนื้อ เพื่อ
ใชในยามขาดแคลน การเก็บสะสมไวในรูปไกลโคเจนมีปริมาณจํากัด จึงมีการสะสมไวในรูปของ
ไขมันไวตามสวนตางๆของรางกายเก็บไวใชยามขาดแคลน
3. โอลิ โ กแซ ก คาร ไ รด และพอลิ แ ซ ก คาไรด เป น ส ว นประกอบของเซลล แ ละเป น
โครงสรางของเซลล
4. ควบคุมเมตาบอลิซึมของไขมันและโปรตีนใหเปนปกติ โดยรางกายจะใชคารโบไฮเดรต
สําหรับนําไปสรางพลังงานกอน ถาไมพอจึงจะใชจากไขมัน และมีการปองกันไมใหมีการสลายตัว
ของไขมันในตับมาก เพราะหากไขมันในตับไมสามารถสลายตัวไดสมบูรณทําใหเกิดสารคีโตน
(ketone body) ซึ่งเปนพิษตอรางกาย และถาหากขาดแคลนมากๆจึงมีการใชโปรตีน หากโปรตีน
ถูกนํามาสรางพลังงานจะมีผลเสียตอรางกาย เนื่องจากบทบาทโปรตีนมีบทบาทสําคัญ เชน สราง
เอนไซม สรางซอมแซมสวนที่ สึกหรอ สรางภูมิตานทานเชื้อโรค
5. เปนสาระสําคัญในการสรางสารบางชนิดในรางกาย เชน การสังเคราะห DNA RNA
และ ATP จะตองใชน้ําตาล
6. ชวยกระตุนการทํา งานของลํ า ไส เล็ ก ปองกันไมใหทองผู ก เชน เซลลู โคสจะทํา ให
รางกายมีกากอาหาร
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เรื่องที่ 3 ไขมัน
ไขมัน ( Fats หรือ Lipid) เปนสารอินทรียที่ไมละลายน้ํา แตละลายไดดีในตัวทําละลาย
อินทรีย เชน อีเทอร เบนซีน คลอโรฟอรม คารบอนเตตราคลอไรด อะซิโตน และแอลกอฮอล
ประกอบดวย คารบอน (C) ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (O) แตอัตราส วนของธาตุเหลา นี้ไม
เหมือนกับคารโบไฮเดรต (คารโบไฮเดรตอัตราสวนระหวาง H : O = 2 : 1) จํานวนออกซิเจน
จะมีนอย สวนจํานวนคารบอน และไฮโดรเจนนั้นมีตางๆกันตามชนิดของไขมันนั้นๆ
ไขมั น ที่ พ บในธรรมชาติ มั ก จะไม อ ยู ใ นสภาพอิ ส ระ แต จ ะปรากฏอยู กั บ สาร
ชี ว โมเลกุ ล อื่ น ๆ ถ า ไขมั น (gyucolipid) ประกอบอยู กั บ โปรตี น เรี ย กว า ไลโปโปรตี น
(lipoprotein)
สมบัติของไขมัน
1. ไขมันและน้ํามันไมละลายน้ํา ละลายไดดีในตัวทําลายที่ไมมีขั้ว เชน เฮกเซน
2. ไขมันมีความหนาแนนต่ํากวาน้ํา แตมีความหนาแนนสูงกวาเอทานอล
3. ไขมัน และน้ํามันเกิดกลิ่นหืดได โดยน้ํามันจะเกิดไดงายกวา เพราะเกิดปฏิกิริยากับ
O2 ไดงายกวา
4. ในกรณีที่มีคารบอนอะตอมเทากันการเผาไหมน้ํามันจะมีเขมามากกวาการเผาไหม
ไขมัน
5. ไขมันมีลักษณะเปนของแข็งที่ออน แตน้ํามันเปนของเหลว

ลักษณะโครงสรางของไขมัน
ไขมั น ทุ ก ชนิ ด มี ส ว นประกอบสํ า คั ญ 2 ส ว น คื อ กรดไขมั น (fatty
กลีเซอรอล (glycerol)
1. กรดไขมัน (fatty acid) มีสูตรโมเลกุลมีสูตรทั่วไป ดังนี้

acid)และ
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R คือ หมูไฮโดรคารบอนที่ประกอบดวย C กับ H ซึ่งมีจํานวนแตกตางกันไปตามชนิด
ของกรดไขมัน ดังนั้นกรดไขมันมีอยูมากมายหลายชนิด แตละชนิดมีจํานวนอะตอมของคารบอน
และไฮโดรเจนใน R แตกตางกัน เชน
R ของกรดปาลมิติก มี C 15 อะตอม และ H 31 อะตอม
R ของกรดไลโนเลอิก มี C 17 อะตอม และ H 31 อะตอม

แสดงสูตรโครงสรางของกรดอะมิโนบางชนิด
ที่มา (palmitic acid structure. On-line 2009)
ถ า พิ จ ารณาจากความต อ งการของร า งกาย สามารถแบ ง กรดไขมั น ออกเป น 2
ประเภท คื อ
1. กรดไขมันที่จําเปนตอรางกาย (essential fatty acid) เปนกรดไขมันที่มีประโยชน
ตอรางกาย แตรางกายไมสามารถสังเคราะหไดเอง จึงจําเปนตองไดรับจากอาหารโดยตรง กรด
ไขมัน นี้มีม ากในน้ํา นมถั่วเหลื อ ง น้ํา มันข า วโพด น้ํ า มัน ดอกคํ า ฝอย น้ํา มันรา ยกเวน น้ํา มั น
มะพราวและน้ํามันปาลม
2. กรดไขมันที่ไมจํา เปนตอรา งกาย (nonessential fatty acid) เปนกรดไขมันที่
รางกายสามารถสังเคราะหขึ้นไดเอง มีอยูในอาหารประเภทลิพิดทั่วไป
ถาพิจารณาตามระดับความอิ่มตัว สามารถแบงเปน 2 ประเภทคือ
1. กรดไขมันอิ่มตัว (saturated fatty acid) เปนกรดไขมันที่อะตอมของคารบอนใน
โมเลกุลมีแตพั นธะเดี่ยว และไมสามารถรับอะตอมของไฮโดรเจนเขาไปในโมเลกุลไดอีก มีจุ ด
หลอมเหลวสูงกวา กรดไขมันไมอิ่มตัว พบมากในไขมันสัตว เนย น้ํามันจากสัตวและน้ํามันพืช
บางชนิด เชน น้ํามันมะพรา ว จากการศึกษาทางการแพทยพบวา หากรับประทานอาหารที่
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ประกอบดวยน้ํามันหรือไขมันที่กรดไขมันอิ่มตัวมากเกินไป อาจจะมีผลทําใหเกิดโรคหัวใจขาด
เลือดและไขมันอุดตันในเสนเลือดได

ภาพแสดงสูตรโครงสรางของกรดไขมันอิ่มตัว
ที่มา (saturated fatty acid. On-line 2009)
2. กรดไขมันไมอิ่มตัว (unsaturated fatty acid) เปนกรดไขมันที่อะตอมของคารบอน
บางตัวมีพันธะคู (double bond) และสามารถรับอะตอมของไฮโดรเจนไดอีก มีจุดหลอมเหลว
ต่ํา ละลายไดงาย กรดไขมันอิ่มตัวที่มีมากที่สุดคือ กรดโอเลอิก (oleic acid) มีมากในน้ํามัน
มะกอก และน้ํามันพืชทั่วไป เชน น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันขาวโพด เปนตน

ภาพแสดงสูตรโครงสรางของกรดไขมันไมอิ่มตัว
ที่มา (unsaturated fatty acid. On-line 2009)
2. กลีเซอรอล (glycerol) เปนแอลกอฮอรรูปหนึ่ง มีสูตรโครงสราง ดังนี้
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ในการรวมกันของโมเลกุลของกลีเซอรอลกับแตละโมเลกุลของกรดไขมันนั้นจะไดน้ํา 1 โมเลกุล
และเรียกปฏิกิริยานี้วา ดีไฮเดชัน (dehydration) เชน เมื่อกลีเซอรอล 1 โมเลกุลรวมกับกรด
ไขมัน 3 โมเลกุล จะเกิดน้ํา 3 โมเลกุล

กลีเซอรอล 1 โมเลกุล

กรดไขมัน 3 โมเลกุล

ไขมัน 1 โมเลกุล น้ํา 3 โมเลกุล

ประเภทของไขมัน
ไขมันแบงออกตามลักษณะทางเคมีได 3 ประเภท คือ
1. ไขมันธรรมดา (simple lipid) เปนลิพิดที่ประกอบขึ้นดวยกรดไขมันกับแอลกอฮอล
เกิดจากการรวมตัวระหวางกลีเซอรอล 1 โมเลกุลกับกรดไขมัน 1-3 โมเลกุล แลวแตชนิดของ
ไขมันแบงออกเปน
1.1 ไขมัน (fat) อาจเรี ยกอีกอยา งวา กลี เซอไรด (glyceride) ประกอบดว ย
กลี เซอรอลกับกรดไขมันชนิดอิ่มตัว (saturated fatty acid) เปนสวนใหญ (กรดไขมัน 3
โมเลกุล กับกลีเซอรอล 1 โมเลกุล)
1.2 น้ํามัน (oil) ประกอบดวยกลีเซอรอลกับกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัว(unsaturated
fatty acid) เปนสวนใหญ (กรดไขมัน 3 โมเลกุล กับกลีเซอรอล 1 โมเลกุล)
1.3 ไขหรือขี้ผึ้ง (wax) ประกอบดวยกรดไขมันกับแอลกอฮอลที่มีโมเลกุลใหญกวา
กลีเซอรอล และมีน้ําหนักโมเลกุลสูงกวาดวย
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2. ไขมันเชิงประกอบ (compound lipid) ประกอบดวยไขมันรวมกับสารอื่นๆ เชน
2.1 ฟอสโฟลิ พิ ด (phospholipid)หรื อ ฟอสโฟกลี เ ซอไรด ( phosphoglyceride)
เป นไขมั นธรรมดาที่ มีห มูฟ อสเฟตเปน องคป ระกอบโดยเกิ ดจากการรวมตัว ของกรดไขมั น
กลีเซอรอล และหมูฟอสเฟต มีโครงสรางคลายกับไขมันและน้ํามัน ตางกันที่มีหมูฟอสเฟต
ไปแทนกรดไขมันอยูหนึ่งโมเลกุล

ภาพแสดงสูตรโครงสรางของฟอสโฟลิพิด
ที่มา (phospholipid. On-line 2009)
ฟอสโฟลิ พิ ด เป น ส ว นประกอบหลั ก ของเยื่ อ หุ ม เซลล เนื้ อ เยื่ อ ประสาท น้ํ า เลื อ ด
ไขแดง โดยเฉพาะสวนของเยื่อหุมเซลลจะมีการเรียงตัวกันเปนแผนบางๆ 2 ชั้นซอนกัน สวนหัว
ที่มีหมูฟอสเฟตอยูจะเปนบริเวณที่มีประจุเมื่ออยูในตัวกลางที่เปนน้ํา สวนนี้จะดึงดูดกับโมเลกุล
ของน้ํา เรียกวา สวนที่ชอบน้ํา (hydrophibic part) สวนหางที่ไมมีประจุจะแยกตัวออกจากน้ํา
เรียกวา สวนที่ไมชอบน้ํา(hydrophobic part)
2.2 ไกลโคลิพิด (glycolipid) เปนลิพิดที่มีคารโบไฮเดรตเปนองคประกอบอยูดวย
เชน กาแลคโทลิพิด (galactolipid) มีน้ําตาลกาแลกโทสเปนองคประกอบ พบที่เยื่อหุมสมอง
เสนประสาท และพบตามอวัยวะตางๆ เชน ตับ ไต มาม เปนตน
2.3 ลิโปโปรตีน (lipoprotein) เปนลิพิ ดธรรมดาที่มีโปรตีนหรือกรดอะมิโนเปน
องค ป ระกอบอยู ด ว ย ลิ โ ปโปรตี น เป น ส ว นประกอบสํ า คั ญ ของเยื่ อ หุ ม เซลล แ ละ
ในน้ําเลือด ทําหนาที่ลําเลียงลิพิดไปยังเซลลตางๆ ทั่วรางกาย

193

ความสําคัญและประโยชนของสารอาหารประเภทไขมันตอสิ่งมีชีวิต
1. เปนแหลงพลังงานที่สําคัญของรางกาย โดยไขมัน 1 กรัม จะใหพลังงานประมาณ 9.1
กิโลแคลอรี มากกวาสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรตและโปรตีน (รางกายตองการประมาณ
วันละ 40 กรัม)
2. ใหกรดไขมันที่จําเปนตอรางกาย คือ กรดไลโนเลอิก (linoleic)
3. ไขมันในอาหารจะเปนตัวทําละลาย และชวยในการดูดซึมวิตามิน A,D,E,K เขา สู
รางกาย
4. ไขมันที่สะสมภายในรางกาย ชวยยึดอวัยวะภายในและปองกันการกระทบกระแทก
5. เปนฉนวนป องกันความรอน ไมใหสูญเสี ยออกจากรา งกายโดยสะสมไวบริเวณใต
ผิวหนัง
6. เป น องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ของเยื่ อ หุ ม เซลล และเกี่ ย วข อ งกั บ การควบคุ ม การ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของเซลล
7. ควบคุมเมแทบอลิ ซึมของเซลล เปาหมายที่ถูกคุมโดยพวกสเตรอยดฮอรโมน เชน
เอสโทรเจน และโพรเจสเทอโรน ซึ่งเปนฮอรโมนในเพศหญิง จะควบคุมเมตาบอลิซึมของเซลล
ภายในรังไขและมดลูก เปนตน
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กิจกรรมทายบทที่ 9
โปรตีน คารโบไฮเดรต และไขมัน
คําชี้แจง จงทําเครื่องหมาย X ลงในขอที่ถูกตอง
1. หนวยยอยที่โมเลกุลเล็กที่สุดของโปรตีน คือ
ก. กรดคารบอกซิลิก
ข. กรดอะมิโน
ค. อะมีน
ง. เปปไทด
2. สารอาหารในขอใด ที่ใหพลังงานแกรางกายมากที่สุด
ก. โปรตีน
ข. ไขมัน
ค. เกลือแร
ง. คารโบไฮเดรต
3. ในโปรตีน 1 กรัม จะใหพลังงานแกรางกายของเรา ประมาณกี่กิโลแคลอรี
ก. 1 กิโลแคลอรี
ข. 2 กิโลแคลอรี
ค. 3 กิโลแคลอรี
ง. 4 กิโลแคลอรี
4. ขอใดกลาวถึงสารพวกคารโบไฮเดรตไดถูกตอง
ก. มีรสหวาน และละลายไดในน้ํา
ข. มีสูตรโมเลกุลเปน (CHO)n
ค. เมื่อเผาผลาญจะใหพลังงานมากกวาไขมันประมาณ 2 เทา
ง. เปนสารประกอบอัลดีไอดหรือคีโตนที่มีหมูไฮดรอกซิล ตั้งแต 2 หมูขึ้นไป
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5. ขอใดเปนคารโบไฮเดรตที่ไมละลายน้ํา และไมมีรสหวาน
ก. คีโตน (Ketose)
ข. มอโนแซ็กคาไรด (Monosaccharide)
ค. โอลิโกแซ็กคาไรด (Oligosaccharide)
ง. พอลิแซ็กคาไรด (Polysaccharide)
6. สารอาหารประเภทไขมันประกอบดวยธาตุหลักดังขอใด
ก. C H N
ข. C H O
ค. C H O N
ง. C H O P
7. อาหารประเภทโปรตีน เมื่อกินเขาไปแลวจะเกิดการยอยจนถึงที่สุด จะไดสารใด
ก. กรดไขมัน
ข. กรดอะมิโน
ค. กลูโคส
ง. กลีเซอรอล
8. เมื่อบริโภคไขมันเขาไป รางกายจะยอยสลายใหเปนไปตามขอใด
ก. กรดไขมันเพียงอยางเดียว
ข. กรดไขมันและกลีเซอรอล
ค. กรดไขมันและกรดอะมิโน
ง. กรดไขมัน กรดอะมิโน และกลีเซอรอล
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9. รับประทานขาวกระเพราไก 1 จาน ไดรับสารอาหารอะไร
ก. คารโบไเดรต, โปรตีน, ไขมัน
ข. ไขมัน, วิตามิน, คารโบไฮเดรต
ค. โปรตีน, ไขมัน, น้ํา
ง. โปรตีน, ไขมัน
10. การรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการรางกายจะไดรับประโยชนจากขอใดมากที่สุด
ก. อายุยืนมากขึ้น
ข. รางกายเจริญเติบโต มีความตานทานโรคสูง
ค. สุขภาพจิตดี สดชื่นแจมใส
ง. มีประสิทธิภาพในการทํางานสูง วองไว
11. หนวยยอยของไขมันคืออะไร
ก. กรดไขมัน
ข. กลูโคส
ค. ไลปด
ง. กรดไขมัน และกลีเซอรอล
12. วิตามินที่ละลายในไขมัน คือ
ก. C และ D
ข. A D E และ K
ค. A และ C
ง. K และ B2
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บทที่ 10
ปโตรเลียมและพอลิเมอร
สาระสําคัญ
การเกิดปโตรเลี ยม แหล งปโตรเลียม การกลั่นป โตรเลียมและผลิ ตภัณ ฑปโตรเลียม
ประโยชน และผลจากการใชปโตรเลียม
การเกิด และสมบัติของพอลิเมอร พอลิเมอรในชีวิตประจําวัน
การเกิด และผลกระทบจากการใชพลาสติก ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห เสนใย
ธรรมชาติและเสนใยสังเคราะห
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. อธิบายหลั กการกลั่ นปโตรเลียมโดยวิธีการกลั่นแบบลํ า ดับส วน ผลิ ตภัณฑ และ
ประโยชนของผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลกระทบจากการใชผลิตภัณฑปโตรเลียม
2. อธิบาย ความหมาย ประเภท ชนิดการเกิดและสมบัติของพอลิเมอร พอลิเมอร
ในชีวิตประจําวัน ผลกระทบจากการใชพลาสติก ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห เสนใยธรรมชาติ
และเสนใยสังเคราะห
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที 1 ปโตรเลียม
เรื่องที 2 พอลิเมอร

198

บทที่ 10
ปโตรเลียมและพอลิเมอร
เรื่องที่ 1 ปโตรเลียม
ปโตรเลียม (Petroleum) มาจากรากศัพทภาษาละติน 2 คํา คือ เพทรา (Petra)
แปลวาหิน และโอลิอุม(Oleum) แปลวาน้ํามัน รวมกันแลวมีความหมายวา น้ํามันที่ไดจากหิน
ปโตรเลียมเปนสารผสมของสารประกอบไฮโดรคารบอนและสารอินทรียหลายชนิดที่เกิด
ตามธรรมชาติทั้งในสถานะของเหลวและแกส ไดแก น้ํามันดิบ (Crude oil) และแกสธรรมชาติ
(Natural gas)
น้ํามันดิบ (Crude oil) เปนของเหลว ประกอบดวยสารไฮโดรคารบอนชนิดระเหยงาย
เปนสวนใหญ ที่เหลือเปนสารกํามะถัน ไนโตรเจน และสารประกอบออกไซดชนิดอื่น น้ํามันดิบ
จากแหล งกํา เนิดตา งกันอาจมีส มบัติทางกายภาพแตกตางกัน อาจมีลักษณะขนเหนียวจนถึง
หนืดคลายยางมะตอย มีสีเหลือง เขียว น้ําตาลจนถึงดํา มีความหนาแนน 0.79-0.97 g/cm3
แกสธรรมชาติ (Natural gas) เปนปโตรเลียมที่อยูในรูปของแกส ณ อุณหภูมิและ
ความกดดันที่ผิวโลก แกสธรรมชาติประกอบดวยสารไฮโดรคารบอนเปนหลัก อาจมีสัดสวนสูง
ถึงรอยละ 95 สวนที่เหลือ ไดแก ไนโตรเจนและคารบอนไดออกไซด บางครั้งจะพบไฮโดรเจน
ซัลไฟดปะปนอยูดวยแกสธรรมชาติอาจมีสถานะเปนของเหลว เรียกวา แกสธรรมชาติเหลว
(Condensate) ประกอบดวยไฮโดรคารบอนเชนเดียวกับแกสธรรมชาติ แตมีจํานวนอะตอม
คารบอนมากกวา เมื่ออยูในแหลงกักเก็บใตผิวโลกที่ลึกและมีอุณหภูมิสูงมาก จะมีสถานะเปน
แกส แตเมื่อนําขึ้นมาที่ระดับผิวดินซึ่ง มีอุณหภูมิต่ํากวา ไฮโดรคารบอนจะกลายสภาพเปน
ของเหลว
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ตารางที่ 1.1 แสดงปริมาณธาตุองคประกอบของน้ํามันดิบและแกสธรรมชาติ

ชนิดของปโตรเลียม

ปริมาณเปนรอยละโดยมวล
C

H

S

N

น้ํามันดิบ

82-87

12-15

0.1-1.5

0.1-1

แกสธรรมชาติ

65-80

1-25

0.2

1-15

การกําเนิดปโตรเลียม
ปโตรเลียมเกิดจากการทับถมและสลายตัวของอินทรียสารจากพืชและสัตวที่คลุกเคลา
อยูกับตะกอนในชั้นกรวดทรายและโคลนตมใตพื้นดิน เมื่อเวลาผานไปนับลานปตะกอนเหลานี้
จะจมตัวลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผิวโลก การถูกอัดแนนดวยความดันและความรอนสูง
และมีปริมาณออกซิเจนจํ า กัด จึ งสลายตัวกลายเปนแกส ธรรมชาติและน้ํามันดิบแทรกอยู
ระหวางชั้นหินที่มีรูพรุน
ป โ ตรเลี ย มจากแหล ง กํ า เนิ ด ต า งกั น จะมี ป ริ ม าณสารประกอบไฮโดรคาร บ อน
สารประกอบกํามะถัน ไนโตรเจน และออกซิเจนแตกตางกัน โดยขึ้นอยูกับชนิดของซากพืชและ
สัตวที่เปนตนกําเนิดอิทธิพลของแรงที่ทับถมอยูบนตะกอน
แหลงกักเก็บปโตรเลียม
ปโตรเลียมที่เกิดอยูในชั้นหินจะมีการเคลื่อนตัวออกไปตามรอยแตกและรูพรุนของหิน
ไปสูระดับความลึกที่นอยกวา แลวสะสมตัวอยูในโครงสรางหินที่มีรูพรุน มีโพรง หรือรอยแตกใน
เนื้ อ หิ น ที่ ส ามารถให ป โ ตรเลี ย มสะสมตั ว อยู ได ด า นบนเป น หิ น ตะกอนหรื อ หิ น ดิ น ดาน
เนื้อแนนละเอียดปดกั้นไมใหปโตรเลียมไหลลอดออกไปได โครงสรางปดกั้นดังกลาวเรียกวา
แหลงกักเก็บปโตรเลียม
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รูปภาพที่ 1.1 แสดงแหลงกักเก็บปโตรเลียม
การสํารวจปโตรเลียม
การสํารวจปโตรเลียมทําไดหลายวิธี ดังนี้
1) การสํารวจทางธรณีวิทยา (Geology) โดยการทําแผนที่ภาพถายทางอากาศ
2) การสํ ารวจทางธรณีวิทยาพื้ นผิว โดยการเก็บตัวอยางหิน ศึกษาลักษณะของหิน
วิเคราะหซากพืช ซากสัตวที่อยูในหิน ผลจากการสํารวจทําใหสามารถทราบโครงสรางและชนิด
ของหินที่เอื้ออํานวยตอการกักเก็บปโตรเลียมในบริเวณนั้น
3) การสํารวจทางธรณีฟสิกส (Geophysics) โดยการวัดความเขมสนามแมเหล็กโลก
ทําใหทราบถึงขอบเขต ความหนา ความกวางใหญของแอง และความลึกของชั้นหิน
การวัดคาความโนมถวงของโลก ทําใหทราบถึงชนิดของชั้นหินใตผิวโลกในระดับตาง ๆ
ชวยในการกําหนดขอบเขตและรูปรางของแองใตผิวดิน
การวัดคาความไหวสะเทือน (Seismic wave) ทําใหทราบตําแหนง รูปราง ลักษณะ
และโครงสรางของหินใตดิน
4) การเจาะสํารวจ เพื่อใหทราบถึงความยากงายของการขุดเจาะปโตรเลียม และเพื่อให
ทราบวา มีองคประกอบเปนน้ํา มันดิบ แกส ธรรมชาติ สารเจื อปนตางๆ เทา ใด มีความคุมทุน
ในเชิงพาณิชยหรือไม นํามาใชประกอบการตัดสินใจในการขุดเจาะปโตรเลียมขึ้นมาใชตอไป
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การสํารวจน้ํามันดิบในประเทศไทย
มีการสํารวจน้ํามันดิบครั้งแรกใน พ.ศ. 2464 พบที่ อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม และพบ
แกสธรรมชาติที่มีปริมาณมากพอในเชิงพาณิชย ที่บริเวณอาวไทยเมื่อ พ.ศ. 2516
แหลงน้ํามันดิบใหญที่สุดของประเทศไทย ไดแก น้ํามันดิบเพชร จากแหลงน้ํามันสิริกิติ์
กิ่งอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร สวนแหลงผลิตแกสธรรมชาติที่ใหญที่สุดอยูในบริเวณ
อาวไทย ชื่อวา แหลงบงกช เจาะสํารวจพบเมื่อ พ.ศ. 2523
แหลงสะสมปโตรเลียมใหญที่สุดของโลกอยูที่บริเวณอาวเปอรเซีย รองลงมาคือบริเวณ
อเมริกากลาง อเมริกาเหนือ และรัสเซีย สวนปโตรเลียมที่มีคุณภาพดีพบที่บริเวณประเทศ
ไนจีเรียเพราะมีปริมาณสารประกอบกํามะถันปะปนอยูนอยที่สุด
หนวยวัดปริมาณปโตรเลียม
หนวยที่ใชวัดปริมาณน้ํามันดิบคือบารเรล (barrel) โดยมีมาตราวัด ดังนี้
1 บารเรล มี 42 แกลลอน หรือ 158.987 ลิตร
หนวยที่ใชวัดปริมาตรของแกสธรรมชาติ นิยมใชหนวยวัดเปนลูกบาศกฟุต ที่อุณหภูมิ
60 องศาฟาเรนไฮด (15.56 องศาเซลเซียส) และความดัน 30 นิ้วของปรอท
ขั้นตอนการกลั่นน้ํามันดิบ
น้ํา มันดิบเปนของผสมของสารประกอบไฮโดรคารบอนหลายชนิด ดังนั้น การกลั่น
น้ํา มันดิบจึงใชวิธีการกลั่นแบบลําดับสวน (Fractional distillation) โดยการกลั่นแบบลําดับ
สวนเปนวิธีการแยกสารผสมออกจากกันใหอยูในรูปขององคประกอบยอย อาศัยความแตกตาง
กันของจุดเดือด (Boiling point) ดวยการใหความรอนกับสารประกอบนั้น สารประกอบแตละ
ตัวจะถูกแยกออกมาที่ความดันไอแตกตางกัน ซึ่งมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1) กอนการกลั่นลําดับสวน ตองแยกน้ําและสารประกอบตาง ๆ ออกจากน้ํามันดิบกอน
จนเหลือแตสารประกอบไฮโดรคารบอนเปนสวนใหญ
2) สง สารประกอบไฮโดรคารบ อนผา นทอ เขา ไปในเตาเผาที่มีอุณ หภูมิร ะหวา ง
320 – 385 oC น้ํามันดิบที่ผานเตาเผาจะมีอุณหภูมิสูง จนบางสวนเปลี่ยนสถานะเปนไอปนไป
กับของเหลว
3) สงสารประกอบไฮโดรคารบอนทั้งที่เปนของเหลว และไอผานเขาไปในหอกลั่น ซึ่งหอ
กลั่น เปนหอสูงประมาณ 30 เมตร รูปรางทรงกระบอก และมีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ
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2.5 - 8 เมตร ภายในหอกลั่นประกอบดวยชั้นเรียงกันหลายสิบชั้น แตละชั้นมีอุณหภูมิแตกตาง
กัน ชั้นบนจะมีอุณหภูมิต่ํา สวนชั้นลางจะมีอุณหภูมิสูง ดังนั้นสารประกอบไฮโดรคารบอนที่มี
มวลโมเลกุลต่ําและจุดเดือดต่ําจะระเหยขึ้นไปและควบแนนเปนของเหลว บริเวณสวนบนของ
หอกลั่น สวนสารประกอบไฮโดรคารบอนที่มีมวลโมเลกุลสูงและจุดเดือดสูงกวาจะควบแนนเปน
ของเหลวอยูในชั้นต่ําลงมาตามชวงอุณหภูมิของจุดเดือด สารประกอบไฮโดรคารบอนบางชนิดที่
มีจุดเดือดใกลเคียงกันจะควบแนนปนออกมาชั้นเดียวกัน ดังนั้น การเลือกชวงอุณหภูมิในการ
เก็บผลิตภัณฑจึงขึ้นยูกับวัตถุประสงคของการใชงานผลิตภัณฑนั้น
สารประกอบไฮโดรคารบอนที่มีมวลโมเลกุลสูงมาก เชน น้ํามันเตา น้ํามันหลอลื่น และ
ยางมะตอย ซึ่งมีจุดเดือดสูงจึงยังคงเปนของเหลวในชวงอุณหภูมิของการกลั่น และจะถูกแยกอยู
ในชั้นตอนลางของหอกลั่น

รูปภาพที่ 1.2 แสดงกระบวนการกลั่นแบบลําดับสวนที่นํามาใชในอุตสาหกรรมปโตรเลียม
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รูปภาพที่ 1.3 แสดงภาพจําลองหอกลั่นของกระบวนการกลั่นปโตรเลียม

ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลัน่ ปโตรเลียม
ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากการกลั่ น น้ํ า มั น ป โ ตรเลี ย ม เรี ย กว า สารประกอบไฮโดรคาร บ อน
ซึ่งประกอบดวยธาตุไฮโดรเจน และคารบอน จํานวนแตกตางกัน มีตั้งแตโมเลกุลที่มีคารบอน
1 อะตอมขึ้นไป จนถึงโมเลกุลที่มีคารบอน 50 อะตอม ถา โมเลกุล ที่มีจํ า นวนคารบอน 1-4
อะตอมจะมีสถานะเปนแกส เมื่อจํานวนคารบอนเพิ่มขึ้น สถานะจะเปนของเหลวและมีความขน
เหนียวมากขึ้นตามลําดับ ซึ่งโมเลกุลเหลานี้นํา มาใชประโยชนในทางอุตสาหกรรมแตกตางกัน
ดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 1.2 แสดงผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม คุณสมบัติและการใชประโยชน
ผลิตภัณฑที่ได จุดเดือด (OC) สถานะ
แกสปโตรเลียม < 30
แกส
แนฟทาเบา
แนฟทาหนัก
น้ํามันกาด

30 – 110
65 – 170
170 – 250

ของเหลว
ของเหลว
ของเหลว

น้ํามันดีเซล
น้ํามันหลอลื่น
ไข

250 – 340
> 350
> 500

ของเหลว
ของเหลว
ของแข็ง

น้ํามันเตา

> 500

ยางมะตอย

> 500

ของเหลว
หนืด
ของเหลว
หนืด

จํานวน C
การใชประโยชน
1–4
ทําสารเคมี วัสดุสังเคราะห
เชื้อเพลิงแกสหุงตม
5–7
น้ํามันเบนซิน ตัวทําละลาย
6 – 12
น้ํามันเบนซิน แนฟทาหนัก
10 – 19 น้ํามันกาด เชื้อเพลิง
เครื่องยนตไอพน และ
ตะเกียง
14– 19
เชื้อเพลิงเครื่องยนตดีเซล
19 – 35 น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเครื่อง
> 35
ใชทําเทียนไข เครื่องสําอาง
ยาขัดมัน ผลิตผงซักฟอก
> 35
เชื้อเพลิงเครื่องจักร
> 35

ยางมะตอย เปนของแข็งที่
ออนตัวและเหนียวหนืดเมื่อ
ถูกความรอน ใชเปนวัสดุ
กันซึม
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ผลกระทบของการใชปโตรเลียม
การเผาไหมปโตรเลียมจะกอใหเกิดมลภาวะทางอากาศ โดยการปลอยไอเสียออกมาจาก
ปล องควันของโรงงานอุ ตสาหกรรม โรงจั กรไฟฟ า และจากรถยนต สารมลพิ ษดังกล าวคือ
กาซซัลเฟอรไดออกไซด(SO2) กาซไนโตรเจนออกไซด (NO) กาซคารบอนมอนอกไซด (CO)
สารไฮโดรคารบอนและฝุนละออง เขมาตางๆ
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการใชผลิตภัณฑปโตรเลียม
สาเหตุการเกิดมลพิษ
มลพิษจะเกิดไดในหลายรูปแบบ สวนใหญมีสาเหตุมาจาก 2 ประการคือ
1) การเพิ่มของจํานวนประชากร
2) เทคโนโลยี
ซึ่งจากสาเหตุดังกลาวจะกอใหเกิดภาวะมลพิษในหลายดาน เชน ภาวะมลพิษทางน้ํา
ภาวะมลพิษทางอากาศ เปนตน
การเกิดภาวะมลพิษทางน้ํา
สาเหตุการเกิดภาวะมลพิษทางน้ําที่สําคัญมี 4 ประการ ไดแก
1. เกิดจากสารแขวนลอย สารแขวนลอย คือ สารผสมของสสารตางชนิดกันที่ไมเปนเนื้อ
เดียวกันและมีอนุภาคใหญกวา 1 ไมโครเมตร (1000 นาโนเมตร)
2. เกิดจากเชื้อโรคที่มากับน้ํา เชน โรคฉี่หนู โรคเทาเปอย
3. เกิดจากปริมาณ O2 ในน้ํา ออกซิเจนในน้ํามีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของสัตว
และพืชในน้ํา ปริมาณการละลายของออกซิเจนในน้ําเปนตัวบงบอกคุณภาพของน้ําในแหลงน้ํา
นั้น ถาหากปริมาณออกซิเจนนอยผิดปกติ แสดงวาน้ําเสียสงผลใหสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ไมสามารถ
อาศัยอยูในแหลงน้ํานั้นได ออกซิเจนที่ละลายอยูในน้ํามาจากอากาศเปนแหลงสําคัญ
4. เกิดจากสารเคมีในน้ําจําพวกสารโลหะหนัก เชน เหล็ก ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม
เปนตน
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การเกิดภาวะมลพิษทางอากาศ
สาเหตุการเกิดภาวะมลพิษทางอากาศที่สําคัญมี 4 ประการ ไดแก
1. เกิดจากกาซหรือไอของสารอินทรีย เชน ไอระเหยของน้ํามันเบนซินจะทํา ลาย
ไขกระดูกเม็ดเลือดแดงแตก ทําใหเกิดภาวะโรคโลหิตจาง และโรคทางประสาทสวนกลาง
2. เกิดจากสารโลหะหนัก ผลของความเปนพิษของโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตเกิดจากกลไก
ระดับเซลล 5 แบบ คือ
2.1 ทําใหเซลลตาย
2.2 เปลี่ยนแปลงโครงสรางและการทํางานของเซลล
2.3 เปนตัวการชักนําใหเกิดมะเร็ง
2.4 เปนตัวการทําใหเกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม
2.5 ทําความเสียหายตอโครโมโซมซึ่งเปนปจจัยทางพันธุกรรม
3. เกิดจากฝุนละออง ฝุนละอองขนาดเล็กจะมีผลกระทบตอสุขภาพเปนอยางมาก
เมื่อหายใจเขาไปในปอดจะเขาไปอยูในระบบทางเดินหายใจสวนลาง โดยเฉพาะผูปวยสูงอายุ
ผูปวยโรคหัวใจ โรคหืดหอบ
4. เกิดจากสารกัมมันตรังสี กาซที่กอใหเกิดมลพิษทางอากาศมีหลายชนิด เชน CO CO2
SO2 NO NO2 เปนตน นอกจากนี้อาจเปนพวกสารประกอบไฮโดรคารบอนที่มีพันธะคูรวมกับ
O2 ในอากาศไดสารพวกที่มีกลิ่นเหม็น จําพวกสารประกอบอัลดีไฮด แตถามี NO2 รวมอยูดวย
จะเกิดสารประกอบ Proxy acyl nitrate (PAN) ทําใหเกิดการระคายเคืองตอระบบหายใจ
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เรื่องที่ 2 พอลิเมอร
พอลิ เมอร (Polymer) เปนสารที่สามารถพบไดในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด มีลั กษณะเปน
โมเลกุลขนาดใหญ ซึ่งเกิดจากโมเลกุลพื้นฐานที่เรียกวา มอนอเมอร (Monomer) จํานวนมาก
มาสรางพันธะเชื่อมตอกันดวยพันธะโคเวเลนต1 โดยพอลิเมอรบางชนิดอาจเกิดจากมอนอเมอร
ที่เปนชนิดเดียวกันทั้งหมดมาเชื่อมตอกัน เชน แปง และพอลิเอทิลีน เปนตน แตในบางชนิดก็
อาจเกิดขึ้นจากมอนอเมอรที่แตกตางกันมาเชื่อมตอกันก็ได ตัวอยางเชน พอลิเอสเทอร และ
โปรตีน เปนตน
ในปจจุบันพอลิเมอรไดเขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตของมนุษยและกระบวนการ
อุตสาหกรรมตาง ๆ อยางมาก โดยตัวอยางของพอลิเมอรที่เปนที่รูจักอยางกวางขวางและมี
การใชประโยชนกันมาก ไดแก พลาสติก เสนใยสังเคราะห และยางพารา เปนตน
ประเภทของพอลิเมอร
1. พิจารณาตามแหลงกําเนิด สามารถแบงออกเปน 2 ชนิด คือ
1.1 พอลิเมอรธรรมชาติ (Natural Polymers) เปนพอลิเมอรที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ สามารถพบไดในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไดแก โปรตีน แปง เซลลูโลส ไกลโคเจน
กรดนิวคลีอิกและยางธรรมชาติ เปนตน
1.2 พอลิเมอรสังเคราะห (Synthetic Polymers) เกิดจากการสังเคราะหขึ้น
โดยมนุ ษ ย ด ว ยวิ ธี ก ารนํ า สารมอนอเมอร จํ า นวนมากมาทํ า ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ภ ายใต ส ภาวะที่
เหมาะสม ไดแก พลาสติก ไนลอน ดาครอน และลูไซต เปนตน
2. พิจารณาตามชนิดของมอนอเมอรที่เปนองคประกอบ สามารถแบงออกเปน 2
ชนิด คือ
2.1 โฮมอพอลิเมอร (Homopolymer) คือ พอลิเมอรที่ประกอบดวยมอนอเมอรชนิดเดียวกัน เชน แปง ประกอบดวยมอนอเมอรที่เปนกลูโคสทั้งหมด พอลิเอทิลีน หรือ
PVC ประกอบดวยมอนอเมอรที่เปนเอทิลีนทั้งหมด เปนตน

1

พันธะโคเวเลนต คือ พันธะที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากอะตอม 2 อะตอม นําอิเล็คตรอนมาใชรวมกัน
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2.2 โคพอลิเมอร (Copolymer) คือ พอลิเมอรที่เกิดจากมอนอเมอรมากกวา 1
ชนิดขึ้นไป เชน โปรตีน ซึ่งเกิดจากกรดอะมิโนที่มีลักษณะตาง ๆ มาเชื่อมตอกันและพอลิเอส
เทอร เปนตน

3. พิจารณาตามโครงสรางของพอลิเมอร สามารถแบงออกเปน 3 ชนิด คือ
3.1 พอลิเมอรแบบเสน (Chain length polymer) เปนพอลิเมอรที่เกิดจาก
มอนอเมอรสรางพันธะตอกันเปนสายยาว โซพอลิเมอรเรียงชิดกันมากกวาโครงสรางแบบอื่น ๆ
จึงมีความหนาแนน และจุดหลอมเหลวสูง มีลักษณะแข็ง ขุนเหนียวกวาโครงสรางแบบอื่น ๆ
ตัวอยางเชน PVC พอลิสไตรีน พอลิเอทิลีน เปนตน แสดงดังภาพ

3.2 พอลิเมอรแบบกิ่ง (Branched polymer) เปนพอลิเมอรที่เกิดจากมอนอ
เมอรมายึดกันแตกกิ่งกานสาขา มีทั้งโซสั้น และโซยาว กิ่งที่แตกจากพอลิเมอรของโซหลักไม
สามารถจัดเรียงโซพอลิเมอรใหชิดกันไดมาก จึงมีความหนาแนนและจุดหลอมเหลวต่ํายืดหยุน
ได ความเหนียวต่ํา โครงสรางเปลี่ยนรูปไดงายเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น แสดงดังภาพ
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3.3 พอลิเมอรแบบรางแห (Croos -linking polymer) เปนพอลิเมอรที่เกิดจาก
มอนอเมอรมาตอเชื่อมกันเป นรา งแห พอลิ เมอรช นิดนี้มีความแข็ งแกรง และเปราะหักงาย
ตัวอยางเชน เบกาไลต เมลามีนที่ใชทําถวยชาม แสดงดังภาพ

ชนิดของพอลิเมอร
เมื่อพิจารณาการเชื่อมโยงระหวางสายโซโมเลกุล (crosslinking) เราสามารถแบงชนิด
ของพอลิเมอรไดเปน 3 ชนิด ดังนี้
1. Thermoplastic polymers เปนพอลิเมอรสายตรงหรือกิ่ง ไมมีการเชื่อมโยงระหวางสาย
โซโมเลกุล สงผลใหสายโซโมเลกุลขยับตัวงายเมื่อไดรับแรงหรือความรอน สามารถหลอมและ
ไหลได เ มื่ อ ได รั บ ความร อ น เป น ส ว นประกอบหลั ก ในพลาสติ ก อ อ น เช น Polyethylene
ในถุงพลาสติก
2. Elastomers เปนพอลิเมอรที่มีการเชื่อมโยงระหวางสายโซโมเลกุลเล็กนอย
ซึ่งทําหนาที่ดึงสายโซโมเลกุลกลับมาใหอยูในสภาพเดิม เมื่อปลอยแรงกระทํา
3. Thermosetting polymers เปนพอลิเมอรที่มีการเชื่อมโยงระหวางสายโซโมเลกุล
อย า งหนาแน น ส ง ผลให ส ายโซ โ มเลกุ ล ขยั บตั ว ยากเมื่ อ ได รั บ แรงหรื อ ความร อ น วั ส ดุ ที่ มี
พอลิ เมอรชนิดนี้เปนองคประกอบหลัก จึงรับแรงไดดี และไมหลอมเหลวเมื่อไดรับความรอน
อยา งไรก็ตาม เมื่อความรอนสู งถึ งอุณ หภูมิส ลายตัว (Degradation temperature) วัส ดุ
จะสลายตั ว ไปเนื่ อ งจากพั น ธะเคมี แ ตกหั ก พอลิ เ มอร ช นิ ด นี้ เ ป น ส ว นประกอบหลั ก ใน
พลาสติกแข็ง เชน ถวยชามเมลามีน หลังคาไฟเบอร เปนตน
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พอลิเมอรที่ใชในชีวิตประจําวัน
1. พลาสติก
พลาสติ ก (Plastic) คื อ สารประกอบอิ น ทรี ย ที่ สั ง เคราะห ขึ้ น เพื่ อ ใช แ ทนวั ส ดุ จ าก
ธรรมชาติส ามารถทํา ใหเปนรูปตา ง ๆ ไดดวยความรอน พลาสติกเปนพอลิ เมอรขนาดใหญ
มวลโมเลกุลมาก บางชนิดเมื่อเย็นก็แข็งตัว เมื่อถูกความรอนก็ออนตัว บางชนิดแข็งตัวถาวร
สมบัติทั่วไปของพลาสติก
1) มีความเสถียรมากในธรรมชาติ สลายตัวยาก มีมวลนอย และเบา
2) เปนฉนวนความรอนและไฟฟาที่ดี
3) สวนมากออนตัวและหลอมเหลวเมื่อไดรับความรอน จึงเปลี่ยนเปนรูปตางๆ ไดตาม
ประสงค
ประเภทของพลาสติก
พลาสติกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ เทอรโมพลาสติก และ เทอรโมเซตติงพลาสติก
1) เทอรโมพลาสติก (Thermoplastic) หรือเรซิน เปนพลาสติกที่ใชกันแพรหลายที่สุด
เมื่อไดรับความรอนจะออนตัว และเมื่อเย็นลงจะแข็งตัว สามารถเปลี่ยนรูปได พลาสติกประเภทนี้
มีโครงสรางโมเลกุลเปนโซตรงยาว มีการเชื่อมตอระหวางโซพอลิเมอรนอยมาก จึ งสามารถ
หลอมเหลวใหมได หรือเมื่อผานการอัดแรงมากจะไมสามารถทําลายโครงสรางเดิม ตัวอยางเชน
พอลิเอทิลีน โพลิโพรพิลีน พอลิสไตรีน

โครงสรางของเทอรโมพลาสติก (Thermoplastic)
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2) เทอรโมเซตติงพลาสติก (Thermosetting plastic) เปนพลาสติกที่มีสมบัติพิเศษ คือ
ทนทานตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและทนปฏิกิริยาเคมีไดดี เกิดคราบและรอยเปอนไดยาก
คงรูปหลังการผานความรอนหรือแรงดันเพียงครั้งเดียว เมื่อเย็นลงจะแข็งมาก ทนความรอนและ
ความดัน ไมออนตัวและเปลี่ยนรูปรางไมได แตถาอุณหภูมิสูงก็จะแตกและไหมเปนขี้เถาสีดํา
พลาสติกประเภทนี้โมเลกุลจะเชื่อมโยงกันเปนรางแหจับกันแนน แรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุล
แข็งแรงมาก จึงไมสามารถนํามาหลอมเหลวใหมได

โครงสรางของเทอรโมเซตติงพลาสติก (Thermosetting plastic)
ตารางที่ 2.1 แสดงสมบัติบางประการของพลาสติกบางชนิด
ชนิดของ
พลาสติก

ประเภทของ
สมบัตบิ างประการ
พลาสติก สภาพการไหมไฟ ขอสังเกตอื่น
พอลิเอทิลีน เทอรโม
เปลวไฟสีน้ําเงินขอบ เล็บขีดเปน
พลาสติก
เหลือง กลิ่นเหมือน รอย ไมละลาย
พาราฟน เปลวไฟไม ในสารละลาย
ดับเอง
ทั่วไปลอยน้ํา
พอลิโพรพิลีน เทอรโม
เปลวไฟสีน้ําเงินขอบ ขีดดวยเล็บ
พลาสติก
เหลือง ควันขาว
ไมเปนรอย
กลิ่นเหมือนพาราฟน ไมแตก
พอลิสไตรีน

เทอรโม
พลาสติก

เปลวไฟสีเหลือง
เขมามาก

ตัวอยางการ
นําไปใชประโยชน
ถุง ภาชนะ ฟลม
ถายภาพ
ของเลนเด็ก
ดอกไม พลาสติก
โตะ เกาอี้ เชือก
พรม บรรจุภัณฑ
อาหาร ชิ้นสวน
รถยนต

เปราะ ละลาย โฟม
ไดในคารบอน อุปกรณไฟฟา
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ชนิดของ
พลาสติก

ประเภทของ
สมบัตบิ างประการ
พลาสติก สภาพการไหมไฟ ขอสังเกตอื่น
กลิ่นเหมือนกาซจุด เตตระคลอไรด
และโทลูอีน
ตะเกียง
ลอยน้ํา

ตัวอยางการ
นําไปใชประโยชน
เลนส ของเลนเด็ก
อุปกรณกีฬา
เครื่องมือสื่อสาร

พอลิวินิลคลอ เทอรโม
ไรด
พลาสติก

ติดไฟยาก เปลวสี ออนตัวได
เหลือง ขอบเขียว
คลายยาง
ควันขาว กลิ่นคลาย ลอยน้าํ
กรดเกลือ

ไนลอน

เปลวไฟสีน้ําเงินขอบ เหนียว
เครื่องนุงหม
ถุงนองสตรี
เหลือง กลิ่นคลาย ยืดหยุน
เขาสัตวติดไฟ
ไมแตก จมน้ํา พรม อวน แห

เทอรโม
พลาสติก

กระดาษติดผนัง
ภาชนะบรรจุ
สารเคมี รองเทา
กระเบื้องปูพื้น
ฉนวนหุมสายไฟ
ทอพีวีซี

ตารางที่ 2.1 แสดงสมบัติบางประการของพลาสติกบางชนิด
ชนิดของ
พลาสติก

ประเภทของ
สมบัตบิ างประการ
ตัวอยางการ
พลาสติก สภาพการไหมไฟ ขอสังเกตอื่น นําไปใชประโยชน

พอลิยูเรีย
เทอรโมเซต ติดไฟยากเปลวสี
แตกราว
ฟอรมาลดีไฮด ติงพลาสติก เหลืองออน ขอบฟา จมน้ํา
แกมเขียวกลิ่น
แอมโมเนีย
อีพอกซี

เตาเสียบไฟฟา
วัสดุเชิงวิศวกรรม

เทอรโมเซต ติดไฟงาย เปลวสี
ไมละลายใน กาว สี สารเคลือบ
ติงพลาสติก เหลือง ควันดํา กลิ่น สาร
ผิวหนาวัตถุ
คลายขาวคั่ว
ไฮโดรคารบอน
และน้ํา
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ชนิดของ
พลาสติก

พอลิเอสเทอร

ประเภทของ
สมบัตบิ างประการ
ตัวอยางการ
พลาสติก สภาพการไหมไฟ ขอสังเกตอื่น นําไปใชประโยชน
เทอรโมเซต ติดไฟยาก เปลวสี ออนตัว
ติงพลาสติก เหลือง ควันกลิ่นฉุน ยืดหยุน

เสนใยผา

เทอรโมเซต ติดไฟยาก เปลวสี เปราะ หรือ
ติงพลาสติก เหลือง ควันดํา กลิ่น แข็งเหนียว
ฉุน

ตัวถังรถยนต
ตัวถังเรือ
ใชบุภายใน
เครื่องบิน

2. ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห
2.1 ยางธรรมชาติ คือวัสดุพอลิเมอรที่มีตนกําเนิดจากของเหลวของพืชบางชนิด
ซึ่งมีลักษณะเปนของเหลวสีขาว คลายน้ํานม มีสมบัติเปนคอลลอยด2 อนุภาคเล็ก มีตัวกลาง
เปนน้ํา
ประวัติยางธรรมชาติ
ยางธรรมชาติเปนน้ํายางจากตนไมยืนตน มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งคือยางพารา
หรือตนยางพารา ยางพารามีถิ่นกําเนิดบริเวณลุมแมน้ําอเมซอน ประเทศบราซิล และประเทศ
เปรู ในทวีปอเมริกาใต ซึ่งชาวอินเดียนแดงเผามายัน ในอเมริกากลาง เปนผูนํายางพารามาใช
กอนป พ.ศ. 2000 โดยการจุมเทาลงในน้ํายางดิบเพื่อทําเปนรองเทา สวนเผาอื่น ๆ ก็นํายางไป
ใชประโยชน ในการทําผากันฝน ทําขวดใสน้ําและทําลูกบอลยาง เพื่อใชเลนเกมสตางๆ เปนตน
จนกระทั่งคริสโตเฟอร โคลัมบัสไดเดินทางมาสํารวจทวีปอเมริกาใต ในระหวางป พ.ศ. 2036 2

สารคอลลอยด (Colloid) เปนสารที่ป ระกอบดวยอนุภาคที่ก ระจายในตัวกลางโดยมีขนาด
เส นผ าศูนยก ลางระหวาง 10 - 10 เซนติเ มตร ซึ่ง มี ขนาดอนุภาคใหญก วาสารละลายจึ ง มีลั ก ษณะขุน
ในขณะที่สารละลายมีลักษณะใส อนุภาคในคอลลอยด เปรียบเสมือนตัวถูกละลาย และตัวกลาง
ในคอลลอยดเปรียบเสมือนตัวทําละลายในสารละลาย ลักษณะของคอลลอยด จะมีลักษณะขุนคลายกาว
เชน น้ํานม ฝุนละอองในอากาศ เปนตน
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2039 และไดพบกับชาวพื้นเมืองเกาะเฮติที่กําลังเลนลูกบอลยางซึ่งสามารถกระดอนได ทําใหคณะ
ผูเดินทางสํารวจประหลาดใจจึงเรียกวา "ลูกบอลผีสิง"
การผลิตยางธรรมชาติ
แหล ง ผลิ ตยางธรรมชาติที่ใ หญที่สุ ดในโลกคื อ แถบเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต
คิดเปนรอยละ 90 ของแหลงผลิตทั้งหมด สวนที่เหลือมาจากแอฟริกากลาง น้ํายางที่กรีดไดจาก
ตนจะเรียกวา น้ํา ยางสด (field latex) น้ํา ยางที่ไดจ ากตนยางมีลักษณะเปนเม็ดยางเล็ก ๆ
กระจายอยูใ นน้ํา มีลั กษณะเป นของเหลวสี ขาว มีส ภาพเป นคอลลอยด มีปริ มาณของแข็ ง
ประมาณรอยละ 30-40 มีคา pH 6.5-7 มีความหนาแนนประมาณ 0.975-0.980 กรัมตอ
มิลลิลิตร มีความหนืด 12-15 เซนติพอยส สวนประกอบในน้ํายางสด แบงออกไดเปน 2 สวนคือ
1) สวนที่เปนเนื้อยาง 35%
2) สวนที่ไมใชยาง 65% โดยแบงออกเปน สวนที่เปนน้ํา 55% และสวนของ
ลูทอยด 10%
คุณสมบัติของยางธรรมชาติ
ยางธรรมชาติมีความยืดหยุนสู ง มีส มบัติเยี่ยมในดา นการเหนียวติดกัน มีค า
ความทนทานตอแรงดึงสูงมากโดยไมตองเติมสารเสริมแรงมีความทนตอการฉีกขาดสูงมากทั้ง
ที่อุณ หภูมิหองและอุณหภูมิสูง มีความตา นทานตอการล าและการขัดถูสูง มีความเปนฉนวน
ไฟฟาสูงมาก ยางดิบละลายไดดีในตัวทําละลายที่ไมมีขั้ว เชน เบนซิน
เนื่องจากยางดิบไมมีขั้ว และไมทนตอน้ํามันปโตรเลียม แตทนตอของเหลวที่มี
ขั้ว เชน อะซิโตน หรือแอลกอฮอล นอกจากนี้ยังทนตอกรด และดางออนๆ แตไมทนตอกรด
และดา งเขมขน ไวตอการทํา ปฏิกิริยากับออกซิเจน ไมทนตอโอโซน การกระเดงกระดอนสูง
อุ ณ หภู มิ ใ ช ง าน ตั้ ง แต 55 - 70 องศาเซลเซี ย ส แต ห ากเก็ บ ไว น านจะทํ า ให ย างสู ญ เสี ย
ความยืดหยุนได
2.2 ยางสังเคราะห
ยางสังเคราะหไดมีการผลิตมานานแลว ตั้งแต ค.ศ. 1940 สาเหตุที่ทําใหมีการ
ผลิ ตยางสั งเคราะหขึ้นในอดีต เนื่องจากการขาดแคลนยางธรรมชาติที่ใชในการผลิ ตอาวุธ
ยุทโธปกรณและปญหาในการขนสงจากแหลงผลิตในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปจจุบันไดมี
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การพัฒนาการผลิตยางสังเคราะห เพื่อใหไดยางที่มีคุณสมบัติตามตองการในการใชงานที่สภาวะ
ตาง ๆ เชน ที่สภาวะทนตอน้ํามัน ทนความรอน ทนความเย็น เปนตน
การใชงานยางสังเคราะหสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทคือ
1) ยางสําหรับงานทั่วไป (Commodity rubbers) เชน IR (Isoprene Rubber)
BR (Butadiene Rubber)
2) ยางสําหรับงานสภาวะพิเศษ (Specialty rubbers) เชน การใชงานในสภาวะ
อากาศรอนจัด หนาวจัด หรือสภาวะที่มีสัมผัสกับน้ํามัน ไดแก Silicone, Acrylate rubber
เปนตน
การใชงานยางสั งเคราะห ยางสั งเคราะหนั้นเมื่อเทียบสมบัติเฉพาะตัวทาง
ดานเทคนิคกับยางธรรมชาติแลว ยางสังเคราะหจะมีคุณสมบัติที่มีความทนทานตอการขัดถูและ
การสึ ก กร อ น (Abrasion Resistance) ที่ดี ก วา มี ความเสถีย รทางความร อ น (Thermal
Stability) ที่ สู ง กว า ทํ า ให ย างสั ง เคราะห เ สื่ อ มสภาพไดช า กวา ยางธรรมชาติ ทั้ ง ยั งมี ย าง
สังเคราะหอีกหลายชนิดที่ส ามารถคงความยืดหยุนไดแมอยูในอุณหภูมิที่ต่ํา สามารถทนตอ
น้ํามันและจาระบี รวมทั้งยังทนเปลวไฟไดดีซึ่งเหมาะกับการนําไปใชทําเปนฉนวนในอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสไดดวย ดังนั้น ในปจจุบันยางสังเคราะหจึงไดรับความนิยมมากกวายางธรรมชาติ
ทั้งยังมีหลายชนิดใหเลื อกเหมาะกับการใชงาน หลากหลายประเภท ตั้งแตการนํา มาใชใน
อุตสาหกรรมยางรถยนต ใชผลิตเปนเครื่องมือแพทย หรือใชทําชิ้นสวนแมพิมพ และสายพานใน
เครื่องจักร เปนตน
3. เสนใยธรรมชาติและเสนใยสังเคราะห
เสนใย (Fibers) คือพอลิเมอรชนิดหนึ่งที่มีโครงสรางของโมเลกุลสามารถนํามา
เปนเสนดายหรือเสนใย จําแนกตามลักษณะการเกิดได ดังนี้
ประเภทของเสนใย
3.1 เสนใยธรรมชาติ ที่รูจักกันดีและใกลตัว คือ เสนใยเซลลูโลส เชน ลินิน ปอ
เสนใยสับปะรด เสนใยโปรตีน จากขนสัตว เชน ขนแกะ ขนแพะ และ เสนใยไหม เปนเสนใย
จากรังไหม
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3.2 เสนใยสังเคราะห มีหลายชนิดที่ใชกันทั่วไป คือเซลลูโลสแอซีเตด
เปนพอลิเมอรที่เตรียมไดจากการใชเซลลูโลสทําปฏิกริ ิยากับกรดอซิติกเขมขน โดยมีกรดซัลฟูริก
เปนตัวเรงปฏิกิริยา การใชประโยชนจากเซลลูโลสอะซีเตด เชน ผลิตเปนเสนใยอารแนล 60
ผลิตเปนแผนพลาสติกที่ใชทําแผงสวิตชและที่หุมสายไฟ
ผลกระทบของการใชพอลิเมอร
ปจจุบันมีการใชผลิตภัณฑจากพอลิเมอรอยางมากมาย ทั้งในดานยานยนต การกอสราง
เครื่องใช เฟอรนิเจอร ของเล น รวมทั้งวงการแพทย และยังมีแนวโนมที่ใชผ ลิตภัณฑ จาก
พอลิเมอรมากยิ่งขึ้น เนื่องจากวัส ดุ สิ่งของเครื่องใชตางๆ ที่ผลิ ตจากพอลิเมอรไมวา จะเปน
พลาสติก ยาง หรือเสนใย เมื่อใชแลวมักจะสลายตัวยาก ทั้งยังเกิดสิ่งตกคางมากขึ้นเรื่อย ๆ และ
สารตั้งตนของพอลิ เมอรส วนใหญเปนสารประกอบไฮโดรคารบอน ซึ่งเมื่อทํา ปฏิกิริยากั บ
ออกซิเจนและไนโตรเจนไดออกไซดจะเกิดเปนสารประกอบเปอรออกซีแอซิติลไนเตรต (PAN)
ซึ่งเปนพิษ ทําใหเกิดการระคายเคืองตาและระบบทางเดินหายใจ และยังทําใหไฮโดรเจนในชั้น
บรรยากาศลดลงดวย จะเห็นไดวาผลิตภัณฑพอลิเมอรแมจะมีประโยชนมากมาย แตกอใหเกิด
มลภาวะทางสิ่งแวดลอมไดมากมายเชนกัน ทั้งทางอากาศ ทางน้ํา และทางดิน
ผลกระทบจากการใชพอลิเมอรสามารถสรุปไดดังนี้
1) โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑพอลิเมอรตางๆ มีการเผาไหมเชื้อเพลิง
เกิดหมอกควันและกาซคารบอนไดออกไซดซึ่งเปนกาซพิษ นอกจากนี้ไฮโดรคารบอนยังทําให
เกิดสารประกอบออกซีแอวิติลไนเตรต ซึ่งเปนพิษกระจายไปในอากาศ ทําใหสัดสวนของอากาศ
เปลี่ยนแปลงไป และอุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลงไปดวย นอกจากเกิดมลภาวะทางอากาศ
แล ว ในกระบวนการผลิ ต ของโรงงานอุต สาหกรรม มัก ปล อ ยสารพิ ษ ลงสู แ หล งน้ํ า เช น
อุตสาหกรรมพลาสติกปลอยสารพีซีบี (PCB polychlorinated biphenyls) ซึ่งทําใหเกิด
ผมรวง ผิวหนังพุพอง ออนเพลีย และสารเคมีบางอยางละลายลงในน้ํา ทําใหน้ํามีสมบัติเปน
กรด ปริมาณออกซิเจนในน้ําลดลง เปนอันตรายกับสิ่งมีชีวิตในน้ํา
2) การใชผ ลิตภัณ ฑพอลิเมอร ของผูบริโภค เปนที่ ทราบกันวา ผลิตภัณฑพอลิเมอร
สวนใหญสลายตัวยาก และมีการนํามาใชมากขึ้นทุกวัน ทําใหมีซากเศษผลิตภัณฑมากยิ่งขึ้น
เกิดจากการทับถม หมักหมมบนดิน เกิดกลิ่นกาซฟุงกระจาย เพิ่มมลภาวะในอากาศ พื้นดินถูก
ใชไปในการจัดเก็บซากผลิตภัณฑมากขึ้น ทําใหพื้นที่สําหรับใชสอยลดลง และดินไมเหมาะตอ
การใชประโยชน เปนมลภาวะทางดินมากขึ้น นอกจากนี้ซากผลิตภัณ ฑบางส วนถูกทิ้งลงใน
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แหลงน้ํา นอกจากทําใหน้ําเสียเพิ่มมลภาวะทางน้ําแลว ยังทับถมปดกั้นการไหลของน้ํา ทําให
การไหลถายเทของน้ําไมสะดวก อาจทําใหน้ําทวมได
ผลิตภัณฑที่ผลิตจากพอลิเมอรสวนใหญเปนพลาสติก หลังจากใชงานพลาสติกเหลานี้ไป
ชวงเวลาหนึ่ง มักถูกทิ้งเปนขยะพลาสติก ซึ่งสวนหนึ่งถูกนํากลับมาใชอีกในลักษณะตางๆ กัน
และอีกสวนหนึ่งถูกนําไปกําจัดทิ้งโดยวิธีการตางๆ การนําขยะพลาสติกไปกําจัดทิ้งโดยการฝง
กลบเปนวิธีที่ส ะดวกแตมีผลเสียตอสิ่งแวดล อม ทั้งนี้เพราะโดยธรรมชาติพลาสติกจะถูกยอย
สลายไดยากจึงทับถมอยูในดิน และนับวันยิ่งมีปริมาณมากขึ้นตามปริมาณการใชพ ลาสติก
สวนการเผาขยะพลาสติกก็กอใหเกิดมลพิษและเปนอันตรายอยางมาก วิธีการแกปญหาขยะ
พลาสติกที่ไดผลดีที่สุดคือ การนําขยะพลาสติกกลับมาใชประโยชนใหม
การนําขยะพลาสติกใชแลวกลับมาใชประโยชนใหมมีหลายวิธี ดังนี้
1) การนํากลับมาใชซ้ํา ผลิตภัณฑพลาสติกที่ใชแลว สามารถนํากลับมาทําความสะอาด
เพื่อใชซ้ําไดหลายครั้งแตภาชนะเหลานั้นจะเสื่อมคุณภาพและลดความสวยงามลง นอกจากนี้ยัง
ตองคํานึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยดวย
2) การหลอมขึ้นรูปผลิตภัณฑใหม การนําขยะพลาสติกกลับมาใชใหม โดยวิธีขึ้นรูป
เปนผลิตภัณฑใหม เปนวิธีที่นิยมกันมาก แตเมื่อเทียบกับปริมาณของขยะพลาสติกทั้งหมดก็ยัง
เปนเพียงสวนนอย การนําพลาสติกใชแลวมาหลอมขึ้นรูปใหมเชนนี้ สามารถทําไดจํากัดเพียง
ไมกี่ครั้ง ทั้งนี้เพราะพลาสติกดังกลาวจะมีคุณภาพลดลงตามลําดับ และตองผสมกับพลาสติก
ใหมในอัตราสวนที่เหมาะสมทุกครั้ง อีกทั้งคุณภาพของผลิตภัณฑที่ไดจากพลาสติกที่นํากลับมา
ใชใหมจะต่ํากวาผลิตภัณฑที่ไดจากพลาสติกใหมทั้งหมด
3) การเปลี่ ย นเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องเหลวและก า ซ การเปลี่ ย นขยะพลาสติ ก เป น
ผลิตภัณฑของเหลวและกาซเปนวิธีการที่ที่ทําใหไดสารไฮโดรคารบอนที่เปนขยะเหลวและกาซ
หรือเปนสารผสมไฮโดรคารบอนหลายชนิด ซึ่งอาจใชเปนเชื้อเพลิงโดยตรง หรือกลั่นแยกเปน
สารบริสุทธิ์ เพื่อใชเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตพลาสติกเรซินไดเชนเดียวกันกับวัตถุดิบที่ไดจาก
ปโตรเลี ยม กระบวนการนี้จ ะไดพ ลาสติกเรซินที่ที่มีคุณภาพสูงเชนเดียวกัน วิธีการเปลี่ ยน
ผลิตภัณฑพลาสติกที่ใชแลวใหเปนของเหลวนี้เรียกวา ลิควิแฟกชัน (Liquefaction) ซึ่งเปนวิธี
ไพโรไลซิสโดยใชความรอนสูง ภายใตบรรยากาศไนโตรเจนหรือกาซเฉื่อยชนิดอื่น นอกจาก
ของเหลวแลวยังมีผลิตภัณฑขางเคียงเปนกากคารบอนซึ่งเปนของแข็ง สามารถใชเปนเชื้อเพลิง
ได สําหรับกาซที่เกิดขึ้นจากกระบวนการไพโรไลซิส คือกาซไฮโดรคารบอน สามารถใชเปน
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เชื้อเพลิงไดเชนกัน นอกจากนี้ยังอาจมีกาซอื่น ๆ เกิดขึ้นดวย เชน กา ซไฮโดรเจนคลอไรด
ซึ่งใชประโยชนในอุตสาหกรรมบางประเภทได
4) การใชเปนเชื้อเพลิงโดยตรง พลาสติกประเภทเทอรโมพลาสติกสวนมากมีสมบัติ
เปนสารที่ติดไฟและลุกไหมไดดีจึงใชเปนเชื้อเพลิงไดโดยตรง
5) การใชเปนวัสดุประกอบ อาจนําพลาสติกใชแลวผสมกับวัสดุอยางอื่น เพื่อผลิตเปน
ผลิตภัณฑวสั ดุประกอบที่เปนประโยชนได เชน ไมเทียม หินออนเทียม แตผลิตภัณฑเหลานี้อาจ
มีคุณภาพไมสูงนัก
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กิจกรรมทายบทที่ 10
คําสั่ง จงทําเครื่องหมาย X ลงในขอที่ถูกตอง
1. วิธีการกลั่นแบบใดนํามาใชในการกลั่นน้ํามันดิบ
ก. การกลั่นแบบงาย
ข. การกลั่นแบบธรรมดา
ค. การกลั่นลําดับสวน
ง. การกลั่นแบบสกัดโดยไอน้ํา
2. การกลั่นน้ํามันดิบจะไดผลิตภัณฑใดออกมาเปนอันดับแรก
ก. แกสหุงตม
ข. น้ํามันเบนซิน
ค. น้ํามันดีเซล
ง. น้ํามันเตา
3. ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นน้ํามันดิบจะมีองคประกอบมากหรือนอยขึ้นอยูกับอะไร
ก. แหลงน้ํามันดิบ
ข. ความรอน
ค. ความดันอากาศ
ง. การขนสง
4. ยางมะตอยเปนผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นน้ํามันดิบที่อุณหภูมิเทาใด
ก. < 30 oC
ข. 170-250 oC
ค. > 350 oC
ง. > 500 oC
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5. ผลกระทบที่เกิดจากการใชปโตรเลียมจะทําใหเกิดกาซพิษชนิดใด
ก. กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)
ข. กาซออกซิเจน (O2)
ค. กาซมีเทน (CH4)
ง. กาซโพรเพน (C3H8)
6. ขอใดอธิบายความหมายของพอลิเมอรไมถูกตอง
ก. พอลิเมอรเปนสารที่สามารถพบไดในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
ข. พอลิเมอรแบบกิ่งมีความหนาแนนและจุดหลอมเหลวสูง
ค. พอลิเมอรอาจเกิดจากมอนอเมอรชนิดเดียวกันหรือตางชนิดกันมาเชื่อมตอกัน
ง. พอลิเมอรเกิดจากมอนอเมอรจํานวนมากมาสรางพันธะเชื่อมตอกันดวยพันธะโคเวเลนต
7. เทอรโมพลาสติกคือพลาสติกประเภทใด
ก. มีโครงสรางโมเลกุลเปนโซตรงยาว สามารถเปลี่ยนรูปไดเมื่อไดรับความรอน
ข. ทนทานตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและปฏิกิริยาเคมี
ค. โมเลกุลเชื่อมตอกันเปนรางแห ไมสามารถหลอมเหลวใหมได
ง. คงรูปหลังการผานความรอนหรือแรงดันเพียงครั้งเดียว
8. ขอใดจัดเปนพอลิเมอรธรรมชาติ
ก. ไนลอน
ข. โปรตีน
ค. ดาครอน
ง. พลาสติก
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9. ขอใดจัดเปนพอลิเมอรแบบรางแห
ก. PVC
ข. พอลิสไตรีน
ค. พอลิเอทิลีน
ง. เมลามีน
10. ขอใดกลาวถึงผลกระทบจากการใชพอลิเมอรไมถูกตอง
ก. ทําใหน้ํามีสมบัติเปนกรด
ข. ทําใหเกิดผมรวง ผิวหนังพุพอง
ค. ทําใหปริมาณออกซิเจนในแหลงน้ําลดลง
ง. ทําใหไดผลิตภัณฑที่ทนทานตอความรอนสูง
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บทที่ 11
สารเคมีกับชีวิตและสิ่งแวดลอม
สาระสําคัญ
ชีวิตประจําวันของมนุษยที่จะดํารงชีวิตใหมีความสุขนั้น รางกายตองสมบูรณแข็งแรง
สิ่ งที่ จ ะมาบั่น ทอนความสุ ข ของมนุ ษย คื อสารเคมี ที่เ ขา สู ร า งกายจึ ง จํ า เป นตอ งรู ถึง การใช
สารเคมี ผลกระทบจากการใชสารเคมี
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายความสําคัญและความจําเปนที่ตองใชสารเคมีได
2. อธิบายวิธีการใชสารเคมีบางชนิดไดถูกตอง
3. อธิบายผลกระทบที่เกิดจากการใชสารเคมีได
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความสําคัญของสารกับชีวิตและสิ่งแวดลอม
เรื่องที่ 2 ความจําเปนที่ตองใชสารเคมี
เรื่องที่ 3 การใชสารเคมีที่ถูกตองและปลอดภัย
เรื่องที่ 4 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใชสารเคมี
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บทที่ 11
สารเคมีกับชีวิตและสิ่งแวดลอม
เรื่องที่ 1 ความสําคัญของสารเคมีกับชีวิตและสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอ ม คื อ ทุ กสิ่ งที่อ ยูร อบตั วเราทั้ งที่ มีชีวิ ตและไมมี ชีวิต ทั้ งที่เ ปน รูปธรรม
(จั บ ต องมองเห็ น ได ) และนามธรรม (วัฒ นธรรม ประเพณี ความเชื่อ ) มีอิ ท ธิ พ ลเกี่ ยวโยง
ถึงกันเปนปจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปจจัยหนึ่งจะมีสวนเสริมสรางหรือ
ทําลาย อีกสวนหนึ่งอยางหลีกเลี่ยงมิได สิ่งแวดลอมเปนวงจร และวัฏจักรที่เกี่ยวของกันไปทั้ง
ระบบ
สิ่งแวดลอม แบงออกเปนลักษณะกวาง ๆ ได 2 สวน คือ
1. สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน ปาไม ภูเขา ดิน น้ํา อากาศ ทรัพยากร
2. สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น เชน ชุมชนเมือง สิ่งกอสรางโบราณสถาน ศิลปกรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
มนุษยมีความสั มพั นธกับสิ่ งแวดล อมอยา งแนบแนน ในอดีตปญหาเรื่องความสมดุล
ของธรรมชาติต ามระบบนิเ วศยั งไมเ กิดขึ้น มากนัก เนื่องจากผู คนในยุคนั้น มีชีวิ ตอยูภ ายใต
อิทธิพลของธรรมชาติ ความเปลี่ยนแปลงทางดานธรรมชาติ และสภาวะแวดลอมเปนไปอยาง
คอยเปนคอยไป จึงทําใหธรรมชาติสามารถปรับสมดุลของตัวเองได แตปจจุ บันนี้ไดมีปญหา
อยางรุนแรงดานสิ่งแวดลอมขึ้นในบางสวนของโลก และปญหาดังกลาวก็มีลักษณะคลายคลึงกัน
ในทุกประเทศ ดังนี้
1. ปญหาทางดานภาวะมลพิษทางน้ํา
2. ปญหาทรัพ ยากรธรรมชาติที่เสื่ อมสลายและหมดสิ้ นไปอยา งรวดเร็ว เชน น้ํา มัน
แรธาตุ พืชสัตว ทั้งที่เปนอาหารและการอนุรักษไวเพื่อการศึกษา
3.ปญหาที่ เกี่ ยวกั บการตั้งถิ่ นฐานของชุ มชนมนุ ษย เช น การวางผั งเมื อง และชุ มชน
ไมถูกตองทําใหเกิดการแออัด การใชทรัพยากรผิดประเภทและเกิดปญหาจากของเหลือทิ้งพวก
ขยะมูลฝอย
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สสาร หมายถึง สิ่ งที่ มีม วล ตอ งการที่ อยู และสามารถสั ม ผั ส ได หรือ อาจหมายถึ ง
สิ่งตางๆที่อยูรอบตัวเรา มีตัวตนตองการที่อยูสั มผั สได อาจมองเห็นหรือมองไมเห็นก็ได เชน
อากาศ ดิน น้ํา เปนตน
สาร หมายถึง สสารที่ทราบสมบัติ หรือสสารที่จะศึกษาเปนสสารที่เฉพาะเจาะจง
สมบั ติ ข องสาร หมายถึ ง ลั ก ษณะเฉพาะตั ว ของสาร เช น เนื้ อ สาร สี กลิ่ น รส
การนําไฟฟา การละลายน้ํา จุดเดือด จุดหลอมเหลว ความเปนกรด – เบส เปนตน
สมบัติของสารจําแนกได 2 ประเภท คือ
1. สมบัติทางกายภาพ เปนสมบัติที่สั งเกตไดจ ากลั กษณะภายนอก หรือใช
เครื่อ งมื อง า ยๆในการสั ง เกต ซึ่ง เป นสมบั ติที ไม เกี่ ยวขอ งกั บปฏิกิ ริย าเคมี เชน สี กลิ่ น รส
สถานะ จุดเดือด ลักษณะ รูปผลึก ความหนาแนน การนําไฟฟา การละลาย จุดหลอมเหลว
2. สมบัติทางเคมีเปนสมบัติที่เกี่ยวของกับโครงสรางภายในของสาร เปนสมบัติ
ที่สังเกตไดเมื่อมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น เชน ความเปนกรด- เบส การเกิดสนิม เปนตน
ในชีวิตประจําวันของเราจึงมีความจําเปนตองใชสารตางๆ ทั้งเปนปจจัยในการดํารงชีวิต
ในรูปปจจัยสี่ คือ สารเปนแหลงอาหาร เราใชสารเปนเครื่องใชไมสอยในการสรา งที่อยูอาศัย
และเครื่องอํานวยความสะดวกเราใชสารพวกเส นใยมาผลิตสิ่งทอใชเปนเสื้อผ า เครื่องนุงหม
และยารักษาโรค อุปกรณ เวชภัณฑที่ใชเพื่อการปองกันโรค บําบัดรักษาโรค ลวนแตเปนสาร
ทั้งสิ้น
เรื่องที่ 2 ความจําเปนที่ตองใชสารเคมี
สารในชีวิตประจําวัน
ในชีวิ ต ประจํ า วั น เราจะต องเกี่ย วขอ งกับ สารหลายชนิ ด ซึ่ งมี ลั ก ษณะแตกต า งกั น
สารที่ใชในชีวิตประจําวันจะมีสารเคมีเปนองคประกอบ สารแตละชนิดมีสมบัติหลายประการ
และนํ า มาใช ป ระโยชน แ ตกต า งกั น เราต อ งจํ า แนกประเภทของสาร เพื่ อ ความสะดวกใน
การศึกษาและการนําไปใช

225

ประเภทของสารในชีวิตประจําวัน
1. สารปรุงแตงอาหาร หมายถึง สารที่เติมลงไปในอาหารเพื่อใหนารับประทาน สาร
เหล านั้นจะไปเพิ่ มสี รส กลิ่ นของอาหาร รวมไปถึงการใสวิตามินใส ผงชูรสใสเครื่องเทศดวย เชน
น้ําตาลใหรสหวาน เกลือ น้ําปลา ใหรสเค็ม น้ําสมสายชู น้ํามะนาว ใหรสเปรี้ยว

2. สารที่ ใ ช ทํ า ความสะอาด หมายถึ ง สารที่ มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการชํ า ระสิ่ ง สกปรก
ใชในการการดูแลรักษาสภาพของรางกาย เสื้อผ า นอกจากนั้นยังชวยใหเครื่องใชและเครื่อง
สุขภัณฑอยูในสภาพดีมีความทนทาน

3. สารที่ใชเปนเครื่องสําอาง หมายถึง วัตถุที่มุงหมายเอาไวทา ถู นวด โรย พน หยอด
ใส อบ หรือกระทําดวยวิธีอื่นใดตอสวนหนึ่งสวนใดของรางกายเพื่อความสะอาด ความสวยงาม
หรือสงเสริมใหเกิดความสวยงาม ตลอดทั้งเครื่องประทินผิวตาง ๆ ดวยรวมทั้งวัตถุที่ใชเปน
ส วนผสมในการผลิ ตเครื่องสํ า อางโดยเฉพาะ แต ไมรวมถึงเครื่ องประดับและเครื่องแตงตั ว
ซึ่งเปนอุปกรณรางกายภายนอก
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4. สารที่ใชเปนยา หมายถึง สารหรือผลิตภัณฑที่มีวัตถุประสงคในการใช เพื่อใหเกิดการ
เปลี่ ย นแปลงทางสรี ร วิ ท ยาของร า งกาย หรื อ ทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงของขบวนการ
ทางพยาธิวิทยา ซึ่งทําใหเกิดโรคทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดประโยชนแกผูรับยานั้น
สารที่ถูกจัดใหเปนยาควรมีประโยชนในการใชโดยมีหลัก ใหญ 3 ประการ คือ
1. ใชประโยชนในการรักษาโรคใหหายขาด
2. ใชประโยชนในการควบคุมโรคหรือบรรเทาอาการ
3. ใชประโยชนในการปองกันโรค
นอกจากนี้ยายังมีประโยชนในการวินิจฉัยโรค เชน การทดสอบภาวการณตั้งครรภ โดยการใช
วิธีการตรวจสอบฮอรโมนที่ชื่อวาเอสโตรเจน (Estrogens) และการทดสอบการทํางานของ
ระบบควบคุ มการหลั่ งฮอรโ มนของต อมใตส มองและต อมหมวกไตโดยใช ย าชื่ อ คอร ติซ อล
(Cortisol)

5.สารเคมีที่ใชในการเกษตร แบงเปน 2 ประเภท คือ สารเคมีที่ใชในการเพิ่มผลผลิต
และสารเคมีที่ใชในการกําจัดแมลงศัตรูพืช
5.1 สารเคมีที่ใชในการเพิ่มผลผลิต สารเคมีที่ใชในการเพิ่มผลผลิต คือ วัสดุใดก็ตามที่
เราใส ล งไปในดินไม วา ในทางใด โดยวั ส ดุนั้นมีธาตุอาหารจํ า เปนสํ า หรับพื ช ซึ่ง พื ชสามารถ
นําไปใชประโยชนไดเราเรียกวา “ปุย”
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5.2 สารเคมีที่ใชในการกําจัดแมลงศัตรูพืช หมายถึง สารเคมีหรือสวนผสมของสารใดๆ
ก็ตามที่ใชปองกัน กําจัด ทําลาย หรือขับไลศัตรูพืช

คุณสมบัติของสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน แบงตามคุณสมบัติได 3 ประเภทไดแก
1.สารที่มีความเปนกลาง เชน น้ํา น้ําเชื่อม
2.สารที่มีความเปนกรด เชน น้ํามะนาว น้ําสมสายชู น้ําอัดลม น้ํายาลางหองน้ํา
3.สารที่มีสมบัติเปนเบส เชน น้ําปูนใส น้ําสบู น้ํายาเช็ดกระจก

การหาคาความเปนกรด-เบส (Potential of Hydrogen ion : pH)
การหาคาความเปนกรดความเปนเบสของสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวันสามารถทดสอบ
การเปลี่ ยนสี ข อง กระดาษลิ ตมั ส ยู นิเ วอรซั ล อิ นดิ เคเตอร และสารละลายฟ น อล ฟ ธาลี น
ดังแสดงในตาราง
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ผลการเปลี่ยนแปลงเมื่อทดสอบความเปนกรด-เบสของสารเคมีในชีวิตประจําวัน
กระดาษลิตมัส
กรด (acid)

ยูนิเวอรซัลอินดิเคเตอร

เมื่อทดสอบดวยกระดาษ
ลิตมัสสีน้ําเงินจะเปลี่ยนจากสี
น้ําเงินเปนสีแดง

การตรวจสอบดวยยูนิ
เวอรซัลอินดิเคเตอร จะ
สามารถบอกคาความเปน
กรด-เบส (pH) ไดดังนี้

เมื่อทดสอบดวยกระดาษ
ลิตมัสสีแดงจะไมเปลี่ยนสี

-คา pH นอยกวา 7
เปนกรด

เบส Base

-คา pH มากกวา 7
เปนเบส

เมื่อทดสอบดวยกระดาษ
ลิตมัสสีแดงจะเปลี่ยนจากสีแดง -คา pH เทากับ 7
เปนกลาง
เปนสีน้ําเงิน
เมื่อทดสอบดวยกระดาษ
ลิตมัสสีน้ําเงินจะไมเปลี่ยนสี
กลาง
กระดาษลิตมัสทั้งสองสี
ไมเปลี่ยนแปลง

สารละลายฟนอลฟธาลีน
กรด (acid)
สารละลายฟนอลฟธาลีน
เปนสีใสหรือไมเปลี่ยนสี
เบส Base
สารละลายฟนอลฟธาลีน
เปลี่ยนเปนสีชมพูมวง
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เรื่องที่ 3 การใชสารเคมีที่ถูกตองและปลอดภัย
หลักสําคัญที่ตองคํานึงถึงในการใชสารเคมีอยางปลอดภัย มีหลักสําคัญ ดังนี้
1. การจัดเก็บ ตองจัดเก็บใหถูกตองเหมาะสมกับสมบัติของสารนั้น การจัดเก็บตองเปน
สัดสวน สารไวไฟตองเก็บในขวดที่ปดมิดชิด อากาศแหงเย็น หา งจากประกายไฟแหลงความ
รอน สารพิษและสารที่มีฤทธิ์กัดกรอนตองเก็บแยกตางหากมีปายบอกที่เก็บเปนสัดสวนชัดเจน
ไมจั ดเก็บปะปนกับวัตถุดิบที่นํา มาใชในกระบวนการปรุงอาหารที่สําคัญที่สุ ด ตองเก็บใหหา ง
จากมือเด็ก เด็กตองไมสามารถนําออกมาได
2. ฉลาก รูจักฉลากและใสใจในการอา นฉลากอยางละเอียดกอนนํา มาใช เนื่องจาก
ผลิตภัณฑที่ใชในบานสวนใหญเปนสารที่มีพิษใหโทษรุนแรงในระดับตางกันกอนนํามาใช จึงตอง
อา นฉลากใหเขา ใจและปฏิบัติตามคํา แนะนํา ที่ผู ผ ลิ ตระบุไ วที่ฉลากอยา งเครงครัด ตัวอยา ง
คําอธิบายในฉลาก เชน
- อันตราย (DANGER) แสดงใหเห็นวาควรใชผลิตภัณฑดวยความระมัดระวังเพิ่มมาก
ขึ้นเปนพิเศษสารเคมีที่ไมไดถูกทําใหเจือจางเมื่อสัมผัสถูกกับตาหรือผิวหนังโดยไมไดตั้งใจอาจ
ทําใหเนื้อเยื่อบริเวณนั้นถูกกัดทําลายหรือสารบางอยางอาจติดไฟไดถาสัมผัสกับเปลวไฟ
- สารพิษ (POISON) คือ สารที่ทําใหเปนอันตรายหรือทําใหเสียชีวิตถาถูกดูดซึมเขาสู
รางกายทางผิวหนังรับประทานหรือสูดดมคํานี้เปนเปนขอเตือนถึงอันตรายที่รุนแรงที่สุด
- เปนพิษ (TOXIC) หมายถึง เปนอันตรายทําใหอวัยวะตางๆทําหนาที่ผิดปกติไปหรือ
ทําใหเสียชีวิตไดถาถูกดูดซึมเขาสูรางกายทางผิวหนังรับประทานหรือสูดดม
- สารกอความระคายเคือง (IRRITANT) หมายถึง สารที่ทําใหเกิดความระคายเคือง
หรืออาการบวมตอผิวหนังตาเยื่อบุและระบบทางเดินหายใจ
- ติดไฟได (FLAMMABLE) หมายถึง สามารถติดไฟไดงาย และมีแนวโนมที่จะเผาไหม
ไดอยางรวดเร็ว
- สารกัดกรอน (CORROSIVE) หมายถึง สารเคมีหรือไอระเหยของสารเคมีนั้นสามารถ
ทําใหวัสดุถูกกัดกรอนผุหรือสิ่งมีชีวิตถูกทําลายได
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3. ซื้อมาเก็บเทาที่จําเปน ไมจําเปนตองมากักตุนไวจํานวนมากผลิตภัณฑเหลานี้ไมมี
ความจําเปนตองนํามาเก็บสํารองในปริมาณมาก การสํารองเทากับเปนการนําสารพิษมาเก็บไว
โดยไมตั้งใจนอกจากนี้ยังตองหมั่นตรวจสอบวาผลิตภัณฑมีสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจากตอนที่ซื้อ
มาใหมหรือไม เชน สี กลิ่น เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจจะหมดอายุหรือหมดสภาพจําเปนตองนําไป
ทิ้ง หรือทําลายดวยวิธีการที่ถูกตอง
4. ไมเก็บ สารเคมีป ะปนกับอาหาร ทั้งนี้เนื่องจากสารเคมี อาจหกหรือมีไอระเหย
ทําใหปนเปอนกับอาหารได และเมื่อใชผลิตภัณฑสารเคมีเสร็จแลวควรลางมือใหสะอาดทุกครั้ง
5. การทิ้งภาชนะบรรจุหรือผลิตภัณฑที่หมดอายุ ตองคํานึงเสมอวาภาชนะบรรจุหรือ
ผลิตภัณฑที่หมดอายุที่จําเปนตองทิ้ง อาจกอใหเกิดพิษตอสิ่งแวดลอมการทิ้งขยะจากผลิตภัณฑ
เหลานี้ตองแยกและนําทิ้งในระบบการจัดเก็บขยะมีพิษของเทศบาลหนวยงานที่เกี่ยวของหากไม
มีจําเปนตองฝงกลบหรือทําลายใหดูคําแนะนําในฉลากและปฏิบัติตามอยางเครงครัด
6. หลัก ปลอดภัยสูงสุดในขณะใช ตองคํานึงไวเสมอวาสารเคมีทุกอยางมีพิษแมจ ะ
มั่นใจวามีพิษต่ําก็ใหปฏิบัติเสมือนสารเคมีที่มีพิษสูงเพื่อความปลอดภัยการหยิบจับตองใชถุงมือ
มีเสื้อคลุมกันเปอนใชผาปดจมูก (mask) สวมแวนตากันสารเคมี (Goggle) หากสัมผัสสูดดม
เอาไอระเหยหรือเผลอกลืนกินเขาไปใหดูวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตนจากฉลาก และรีบนําไป
พบแพทยทันทีโดยนําภาชนะผลิตภัณฑที่มีฉลากติดตัวไปดวย
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เรื่องที่ 4 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใชสารเคมี
การใชสารเคมีในปริมาณมากเมื่อสารเคมีนั้นถูกนํามาใชแลวหรือสวนที่เหลือจากการใช
ยอมกลายเปนขยะหรือของเสียซึ่งโดยธรรมชาติจําเปนตองมีการยอยสลายหรือตองมีการบําบัด
เพื่อเปลี่ยนเปนสารที่ไมมีพิษหรือมีพิษนอยลง การกําจัดสารเคมีที่เหลือใชนั้นตองมีวิธีการกําจัด
อยา งเหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากสารแตล ะชนิดมีพิ ษตอสิ่ งแวดล อมในระดับตา งกัน หากไม
สามารถกําจัดไดอยางเหมาะสมแลวอาจตกคางในสิ่งแวดล อมซึ่งจะกอใหเกิดอันตรายตอคน
สัตว ระบบนิเวศได
1. ผลกระทบของของเสียที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม
1. ทําใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศ สารโลหะหนักหรือสารเคมีที่เจือปนอยูในของ
เสีย ที่เปนอันตราย นอกจากจะเปนอั นตรายตอมนุษยแลว ยังเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ
ทั้งพื ชและสั ตวทํา ใหเจ็บปวยและตายไดเชนกัน หรือถา ไดรับสารเหลา นั้นในปริมาณไมมาก
พอที่จะทําใหเกิดอาการอยางเฉียบพลัน ก็อาจมีผลกระทบตอโครงสรางของโครโมโซมทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม นอกจากนี้การสะสมของสารพิษไวในพืชหรือสัตวแลวถายทอด
ไป ตามหวงโซอาหาร ในที่สุดอาจเปนอันตรายตอมนุษยซึ่งนําพืชและสัตวดังกลาวมาบริโภค
2. ทํ า ให เ กิ ด ผลเสี ย หายต อ ทรั พ ย สิ น และสั ง คม เช น เกิ ด ไฟไหม เกิ ด การ
กัดกรอนเสียหายของวัสดุ เกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลทางออมทําใหเกิด
ปญหาทางสังคมดวย
2. ผลกระทบของสารเคมีที่มีตอสุขภาพของมนุษย
ปจจัยที่ทําใหสารเคมีมีผลตอสุขภาพของคน จากการศึกษาของ Dr.Helen Marphy
ผูเชี่ยวชาญทางดานพิษวิทยาประเทศอินโดนีเซีย พบวาปจจัยที่มีความเสี่ยงของสุขภาพของคน
อันดับตน ๆ คือ
1. เกษตรกรใชส ารเคมีชนิดที่องคการ WHO จํา แนกไวในกลุ มที่มีพิษรายแรงยิ่ง
(Extremely toxic) และมีพิษรายแรงมาก (Very Highly toxic) ซึ่งมีความเสียงสูงทําใหเกิด
การเจ็บปวยแกเกษตรกร ซึ่งใชสารพิษ

232

2. การผสมสารเคมีหลายชนิดฉีดพนในครั้งเดียว ซึ่งเปนลักษณะที่ทําใหเกิดความ
เขมขนสูง เกิดการแปรสภาพโครงสรางของสารเคมี เมื่อเกิดการเจ็บปวยแพทยไมสามารถรักษา
คนไขไดเนื่องจากไมมียารักษา โดยตรง ทําใหคนไขมีโอกาสเสียชีวิตสูง
3. ความถี่ของการฉีดพนสารเคมี ซึ่งหมายถึง จํานวนครั้งที่เกษตรกรฉีดพน เมื่อฉีด
พนบอยโอกาสที่จะสัมผัสสารเคมีก็เปนไปตามจํานวนครั้งทีฉีดพนทําใหผูฉีดพ นไดรับสารเคมี
ในปริมาณที่มากสะสมในรางกาย และผลผลิตทางการเกษตร
4. การสัมผั สสารเคมีของรางกายผู ฉีดพน บริเวณผิวหนังเปนพื้นที่ที่มากที่สุดของ
รางกาย หากผูฉีดพนสารเคมีไมมีการปองกันหรือเสื้อผาที่เปยกสารเคมี โดยเฉพาะบริเวณที่มือ
และขาของผูฉีดพนทําใหมีความเสี่ยงสูง เพราะสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชถูกผลิตมาให
ทําลายแมลงโดยการทะลุทะลวง หรือดูดซึมเขาทางผิวหนังของแมลง รวมทั้งใหแมลงกินแลวตาย
ดังนั้น ผิวหนังของคนที่มีความออนนุมกวาผิวหนังของแมลงงายตอการดูดซึมเขาไป
ทางตอมเหงื่อนอกเหนือจากการสูดละอองเขาทางจมูกโดยตรง จึงทําใหมีความเสี่ยงอันตราย
มากกวาแมลงมากมาย
5. พฤติกรรมการเก็บสารเคมี และทําลายภาชนะบรรจุไมถูกตองทําใหอันตรายตอผู
อยูอาศัยโดยเฉพาะเด็ก ๆ และสัตวเลี้ยง
6. ทํ า ให เ กิ ด ความเสี่ ย งต อ การเกิ ด โรคมะเร็ ง การสั ม ผั ส หรื อ เกี่ ย วข อ งกั บ
ของเสียที่เปนอันตรายซึ่งประกอบดวยสารพิษที่เปนสารกอมะเร็ง อาจทํา ใหเกิดโรคมะเร็งได
โดยเฉพาะเมื่อไดรับสารเหลานั้นเปนเวลาติดตอกันนาน อาทิ การหายใจเอาอากาศที่มีสารพิษ
เขาไป กินอาหารหรือน้ําที่ปนเปอนดวยสารเคมีพวกยาฆาแมลง
7. ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดโรคอื่น การที่ไดรับสารเคมีหรือสารโลหะหนักบาง
ชนิดเขาไปในรางกาย อาจทําใหเจ็ บปวยเปนโรคตาง ๆ จนอาจถึงตายได เชน โรคทางสมอง
หรือทางประสาท หรือโรคที่ทําใหเกิดความผิดปกติของรางกาย ตัวอยางของโรคที่เกิดจากการ
จัดการของเสียที่เปนอันตรายอยางไมถูกตอง เชน โรคมินามาตะซึ่งเกิดจากสารปรอท โรคอิไตอิไต ซึ่งเกิดจากสารแคดเมียมและโรคแพพิษสารตะกั่ว เปนตน
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กิจกรรมทายบทที่ 11
คําชี้แจง
1. ใหผูเรียนตรวจสอบคาความเปนกรด-เบส (pH) ของสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน
ดวยกระดาษลิตมัสและกระดาษยูนิเวอรซัลอินดิเคเตอร
2. เมื่อดําเนินการทดสอบเสร็จเรียบรอยแลวใหนักศึกษาบันทึ กผลการทดสอบลงใน
ตาราง
3.ใหผูเรียนตอบคําถามกิจกรรมการทดสอบหาคาความเปนกรด-เบส
4. ครูและนักศึกษาสรุปและอภิปรายผลการทดลองรวมกัน
ขั้นตอนวิธีทําการทดสอบ
1. ใหผูเรียนเตรียมสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน ดังนี้ น้ําอัดลม น้ํามะนาว น้ําสมสายชู
น้ํายาลางหองน้ํา น้ําเปลา น้ําเชื่อม สารละลายสบู สารละลายยาสีฟ น สารละลายยาสระผม
สารละลายผงชูรส เพื่อทําการทดลอง
2. นํ า สารเคมี จํ า นวน 50 มิล ลิ ลิ ตร ใส ใ นภาชนะที่เ ตรี ยมไวเพื่ อทํ า การทดลอง
ในกรณีสารเคมีที่เปนของแข็ง เชน สบู ยาสีฟน ใหผูเรียนนําไปละลายน้ําเพื่อทําเปนสารละลาย
3. นํา กระดาษยูนิเวอรซัล อินดิเครเตอรจุมทดสอบสารละลายแตล ะชนิดตามลํา ดับ
ตรวจสอบสีที่เปลี่ยนแปลงและเปรียบเทียบผล
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ตารางบันทึกผลการทดลอง
ผลการทดสอบคาความเปนกรด-เบส (pH) ของสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน
ชนิดของสารเคมี

คากรด-เบส pH

การเปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัส
สีแดง

สีน้ําเงิน

1. น้ําอัดลม
2. น้ํามะนาว
3. น้ําสมสายชู
4. น้ํายาลางหองน้ํา
5. น้ําเปลา
6. น้ําเชื่อม
7. สารละลายสบู
8. สารละลายยาสีฟน
9. สารละลายยาสระผม
10. สารละลายผงชูรส

คําถามจากการทํากิจกรรม
1. จงเรียงลําดับสารเคมีที่มีคากรด-เบส (pH) จากนอยไปหามากพรอมบอกคา pH
2. มีส ารละลายใดบ า งที่เ ปน กรด และสารละลายใดบา งที่ เ ปน เบส ผู เรี ยนทราบ
ไดอยางไร จงอธิบาย
3. ผู เ รี ยนคิ ด ว า จากการทํ า กิ จ กรรมการทดสอบค า กรด-เบสของสารเคมี ที่ ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางไร
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บทที่ 12
แรงและการเคลื่อนที่
สาระสําคัญ
แรงและการกระทํา ตอ วัต ถุ ความหมายของแรง การเคลื่ อ นที่ ของวั ตถุ ความเร ง
ความสัมพันธระหวางแรงและการเคลื่ อนที่ของอนุภาคในสนามโนมถวง สนามแมเหล็ก และ
ประโยชนของสนามแมเหล็ก
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งแรงกั บ การเคลื่ อ นที่ ใ นสนามโน ม ถ ว ง
สนามแมเหล็ก สนามไฟฟา การเคลื่อนที่แบบตาง ๆ และการนําไปใชประโยชนได
2. อธิบายเกี่ยวกับสมบัติ ประโยชน และมลภาวะจากเสียง ประโยชนและโทษของ
ธาตุกัมมันตรังสีตอชีวิตและสิ่งแวดลอมได
ขอบขายเนื้อหา
1. แรงและการเคลื่อนที่
เรื่องที่ 1 ความสัมพันธระหวางแรงและการเคลื่อนที่ในสนามโนมถวงสนามแมเหล็ก
และสนามไฟฟา
เรื่องที่ 2 แรงและความสัมพันธระหวางการเคลื่อนที่ของอนุภาค
เรื่องที่ 3 การเคลื่อนที่แบบตาง ๆ
2. พลังงานเสียง
เรื่องที่ 1 การเกิดเสียง
เรื่องที่ 2 สมบัติของเสียง
เรื่องที่ 3 ประโยชนของพลังงานเสียง
เรื่องที่ 4 อันตรายจากเสียง
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บทที่ 12
แรงและการเคลื่อนที่
เรื่องที่ 1 ความสัมพันธระหวางแรงและการเคลื่อนที่ในสนามโนมถวง สนามแมเหล็ก และ
สนามไฟฟา
สนามของแรง หมายถึง บริเวณที่เมื่อนํา วัตถุไปวางแล วเกิดแรงกระทํา กับวัตถุนั้ น
ซึ่งจะมีคามากหรือนอยขึ้นอยูกับขนาดของสนาม ขนาด และตําแหนงของวัตถุ
1. แรงโนมถวงและสนามโนมถวง
เมื่อเราปลอยวัตถุ วัตถุจะตกลงสูพื้น แสดงวามีแรงกระทําตอวัตถุ โดยแรงนั้นเกิดจาก
แรงที่โลกดึงดูดวัตถุ เรียกวา แรงโนมถวง (Gravitational force) และวัตถุอยูในสนามของแรง
โนมถวง เรียกสั้น ๆ วา สนามโนมถวง (Gravitational field) โดยสนามโนมถวงเปนปริมาณ
เวกเตอร มีทิศทางเขาสูศูนยกลางที่เปนตนกําเนิดสนาม เชน สนามโนมถวงของโลกมีทิศเขาสู
ศูนยกลางของโลก สวนสนามโนมถวงของดาวดวงใดก็มีทิศเขาสูศูนยกลางของดาวดวงนั้น
สนามโนมถวงที่ตําแหนงใด ๆ เทากับแรงโนมถวงที่ก ระทําตอวัตถุหารดวยมวล
ของวัตถุนั้น เชน วางวัตถุ 1 กิโลกรัม ไวที่ผิวโลก วัตถุจะถูกโลกดึงดูดดวยแรง 9.8 นิวตัน (N)
ในทิศทางเขาหาศูนยกลางโลก ดังนั้นสนามโนมถวงของโลกที่บริเวณนั้นจะมีขนาด เทากับ 9.8
นิวตันตอกิโลกรัม (N/Kg) และทิศทางเขาหาศูนยกลางโลก
สนามโนมถวงของโลกจะมีคาลดลงเรื่อย ๆ เมื่อสูงขึ้นจากผิวโลก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่
9.8 นิวตันตอกิโลกรัม (N/Kg)
การเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโนมถวงโลก
การตกของวัตถุที่มีมวลตางกันในสนามโนมถวงโลกซึ่งมีคา 9.8 นิวตันตอกิโลกรัม
(N/Kg) วัตถุเคลื่อนที่ดวยความเรงโนมถวง 9.8 เมตรตอวินาที2 (m/s2) มีทิศทางเขาสูศูนยกลาง
ของโลก ซึ่งหมายความวา ความเร็วของวัตถุจ ะเพิ่ มขึ้นวิ นาทีล ะ 9.8 เมตรตอวินาที ดังนั้น
เมื่อเวลาผานไป 1 วินาที และ 2 วินาที วัตถุจะมีความเร็ว 9.8 เมตรตอวินาที และ 19.6 เมตร
ตอ วิ น าที ตามลํ า ดับ โดยความเร งโน ม ถ ว งจะมี ค า แตกต า งกัน ตามตํ า แหน ง ที่ หา งจากจุ ด
ศูนยกลางของโลก
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การเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงของวัตถุบริเวณใกลผิวโลก ถาคํานึงถึงแรงโนมถวงเพียงอยาง
เดียวโดยไมคิดถึงแรงอื่น ๆ เชน แรงตานอากาศ หรือแรงพยุงของวัตถุในอากาศแลว วัตถุจ ะ
เคลื่อนที่ดวยความเรงโนมถวงที่มีคาคงตัวเทากับ 9.8 เมตรตอวินาที2 (m/s2) ในทิศทางลง เรียก
การเคลื่อนที่แบบนี้วา การตกแบบเสรี (Free ball)
2. แรงแมเหล็กและสนามแมเหล็ก
บริเวณที่มีแรงแมเหล็กกระทําตอสารแมเหล็ก เชน เหล็ก นิกเกิล และโคบอลต
เปนตน แสดงวา บริเวณนั้นมี สนามแมเหล็ ก (Magnetic field) โดยสนามแมเหล็กมีลักษณะ
ประกอบดวยเสนแผกระจายเต็มสนามแมเหล็ก เรียกเสนตาง ๆ เหลานี้วา เสนสนามแมเหล็ก

โดยเสนสนามแมเหล็ ก จะมีลั กษณะเปนเส นโคงออกจากขั้วเหนือของแทงแมเหล็ ก
เขาสูขั้วใตของแทงแมเหล็ก ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นโดย วางแผนกระดาษแข็งทับแทงแมเหล็ก
แลวโปรยผงตะไบเหล็กบนแผนกระดาษ จากนั้นเคาะแผ นกระดาษเบา ๆ จะเห็นวาผงตะไบ
เหล็กเรียงเปนแนวเสนโคง แนวโคงแตละแนวเรียกวาเสนแมเหล็ก ดังรูป

สมบัติของเสนสนามแมเหล็ก มีดังนี้
1. เสนสนามแมเหล็กพุงออกจากขั้วเหนือแมเหล็กเขาสูขั้วใต
2. เสนสนามแมเหล็กแตละเสนจะไมตัดกัน
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3. เส นสนามแมเหล็ กจากแมเ หล็ กตา งชนิด กันจะเสริมเปนแนวเดียวกัน ส วนเส น
สนามแม เ หล็ ก ชนิ ด ขั้ ว เดี ย วกั น จะไม เ สริ ม กั น เป น แนวเดี ย วกั น แต จ ะเบนออกไป
คนละทาง
4. เส นสนามแมเหล็กสามารถพุ งผานแทงวัตถุที่ไมใชสารแมเหล็กไดโดยปกติ แตถา
แทงวัตถุนั้นเปนแมเหล็กจะเกิดแรงกระทําตอตัวแทงวัตถุนั้น
การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟาในสนามแมเหล็ก
1. เมื่อประจุไฟฟาเคลื่อนที่ในสนามแมเหล็ก จะเกิดแรงกระทําตอประจุไฟฟาทําให
เกิดการเบี่ยงเบนขึ้น แรงนี้ตางจากสนามไฟฟาเพราะจะกระทําตอประจุที่มีการเคลื่อนที่เทานั้น
ประจุไฟฟาจะเคลื่อนที่เปนสวนของวงกลม แสดงใหเห็นวา ทิศของแรงมีทิศตั้งฉากกับความเร็ว
และประจุไฟฟา
2. เมื่ อ สนามแม เ หล็ ก เปลี่ ย นทิ ศ ทิ ศ การเบนของอิ เ ล็ ก ตรอนจะเปลี่ ย นไปด ว ย
เนื่องจากแรงแมเหล็กเปลี่ยนทิศ
ผลของสนามแมเหล็กตอการเคลื่อนที่ของตัวที่มีกระแสไฟฟาไหลผาน
เมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผานตัวนําวางไวในสนามแมเหล็กจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
คือ ถาผานตัวนําซึ่งวางตัดกับสนามแมเหล็ก จะมีแรงแมเหล็กกระทําตอขดลวดตัวนํา มีผลทํา
ใหขดลวดตัวนําเคลื่อนที่ โดยทิศทางของแรงแมเหล็กขึ้นอยูกับทิศทางการไหลของกระแสไฟฟา
และสนามแมเหล็ก ซึ่งหลักการนี้นําไปใชในการทํามอเตอรไฟฟา และเครื่องวัดไฟฟาตาง ๆ เชน
การนํ า ไปสรา งมอเตอรไฟฟ า ซึ่ งจะเปลี่ ย นจากพลั งงานไฟฟ า เปนพลั งงานกล เชน พั ดลม
ไดรเปาผม เปนตน
เรื่องที่ 2 แรงและความสัมพันธระหวางการเคลื่อนที่ของอนุภาค
1. ความหมายของแรง
แรง (Force) หมายถึง สิ่งที่มากระทําหรือพยายามกระทําตอวัตถุแลวทําใหวัตถุเกิด
การเปลี่ ยนแปลงสภาพ เชน ถา มีแรงมากระทํา กับวัตถุซึ่งกํา ลั งเคลื่อนที่ อาจทํา ใหวัตถุนั้น
เคลื่อนที่เร็วขึ้น ชาลง หรือหยุดนิ่ง หรือเปลี่ยนทิศทาง
แรงเปนปริมาณเวกเตอร คือ ตองบอกขนาดและทิศทาง มีหนวยเปน นิวตัน (N)
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2. การเคลื่อนที่ในแนวตรง
การเคลื่อนที่ในแนวตรง หมายถึง การเคลื่ อนที่ที่ไมเปลี่ ยนทิศทาง เชน ผลไมหล น
จากตนโดยการเคลื่อนที่ คือ การเปลี่ยนแปลงตําแหนงของวัตถุที่มีความเกี่ยวของกับสิ่งตอไปนี้
 ระยะทาง (Distance) คือ เส นทางหรือความยาวตามเส นทางการเคลื่ อนที่ จ าก
ตําแหนงเริ่มตนถึงตําแหนงสุดทาย ระยะทางใชสัญลักษณ “s” เปนปริมาณ สเกลาร มีหนวย
เปนเมตร (m)
 การกระจัด (Displacement) คือ ความยาวเสนตรงที่เชื่อมโยงระหวางจุดเริ่มตน
และจุดสุดทายของการเคลื่อนที่ การกระจัดใชสัญลักษณ ⃑ เปนปริมาณเวกเตอร มีหนวยเปน
เมตร (m)
การเคลื่อ นที่ใ นแนวตรง ระยะทางและการกระจั ดจะมีคา เทา กัน แตการกระจั ด
จะตองมีทิศทางการเคลื่ อนที่กํา กับดวยและเปนปริมาณเวกเตอร ดังนั้น การกระจั ดในหนึ่ง
หนวยเวลา คือ ความเร็ว และมีหนวยเปนเมตร / วินาที สําหรับความเร็วของรถยนตที่เคลื่อนที่
ความเร็วจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นจึงนิยมบอกความเร็วของรถยนตเปนความเร็ว
เฉลี่ย
ในการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งวัตถุเคลื่อนที่ ดวยความเร็วคงตัว เรียก ความเรงในการตก
ของวัตถุวาความเรงโนมถวง ซึ่งมีคา 9.8 เมตรตอวินาที2 และถาความเรงมีทิศทางตรงขามกับ
ความเร็วตนจะมีคาเปนลบ เรียกอีกอยางหนึ่งวา ความหนวง
3. ความเร็ว (Velocity)
ขณะที่รถยนตกําลังวิ่ง เราจะเห็นเข็มบอกความเร็วเบนขึ้นเรื่อย ๆ แสดงวารถเคลื่อนที่
ดวย อัตราเร็วเพิ่มขึ้น แตเมื่อพิจารณาถึงทิศทางที่รถวิ่งไปดวย จะกลาวไดวารถเคลื่อนที่ดวย
ความเร็ว (เพิ่มขึ้น) แตเมื่อพิจารณาตามขอเท็จจริงปรากฏวา ความเร็วของรถไมไดเคลื่อนที่ดวย
อัตราเร็วที่เทากันตลอด เชน จากชาแลวเร็วขึ้นเรื่อย ๆ หรือความเร็วเพิ่มบางลดบาง จึงนิยม
บอกความเร็วเปนอัตราเร็วเฉลี่ย
อัตราเร็ว
หรือ V

=
=

ระยะทางที่เคลื่อนที่
เวลาที่ใช
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4. ความเรง (Acceleration)
ความเรง คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วของวัตถุในหนึ่งหนวยเวลา เขียนแทน
ดวย ⃑ มีหนวยเปนเมตรตอวินาที2 (m/s2) แตเนื่องจากอัตราเร็วมีการเปลี่ยนแปลง คือ (1)
มีการเปลี่ ยนขนาดของความเร็ว หรือ (2) มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของความเร็ว หรือ (3)
มีการเปลี่ยนแปลงทั้งขนาดและทิศทางของความเร็ว จึงนิยมบอกความเร็วของรถเปนความเรง
เฉลี่ย
ความเรงเฉลี่ย (average acceleration) คือ อัตราสวนระหวางความเร็วที่เปลี่ยนไป
กับชวงเวลาที่เกิดความเปลี่ยนแปลงความเร็วนั้น ๆ เขียนแทนดวย ⃑ av
∆⃑

⃑ av =

∆

=

หรือกลาวไดวา :
ความเรงเฉลี่ย

=

ความเร็วที่เปลี่ยนไป
ชวงเวลาที่ใช

=

ความเร็วปลาย ความเร็วตน
ชวงเวลาที่ใช

ตั ว อย า งเช น จงหาความเร ง เฉลี่ ย ของเครื่ อ งบิ น ที่ เ ริ่ ม ต น จากจุ ด หยุ ด นิ่ ง เวลา
0 วินาที และบินออกจากรันเวยเมื่อเวลาผ า นไป 28 วินาที เครื่องบินมี ความเร็วเปน 246
กิโลเมตรตอชั่วโมง
วิธีทํา ⃑ av

=

∆⃑
∆

ในที่นี้ ∆v = 246 -0 = 246 กิโลเมตรตอชั่วโมง =
∆t

ดังนั้น

= t2 – t1 = 28 – 0 = 28 วินาที
⃑ av =

เมตรตอวินาที
วินาที

= 2.5 เมตรตอวินาที2
ความเรงเฉลี่ยของเครื่องบิน เทากับ 2.5 เมตรตอวินาที2

= 70 เมตรตอวินาที
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การเคลื่อนที่แนวตรง
การเคลื่อนที่แนวตรง หมายถึง การเคลื่อนที่ของวัตถุตามแนวเสนตรง โดยไมออกจาก
แนวเสนตรงของการเคลื่อนที่ หรือเรียกวา การเคลื่อนที่ แบบ 1 มิติ ของวัตถุ เชนการเคลื่อนที่
ของรถไฟ การเคลื่อนที่ของผลไมที่ตกตนลงสูพื้น
การเคลื่อนที่แนวตรง แบงได 2 กรณี คือ การเคลื่อนที่แนวตรงตามแนวราบ และการ
เคลื่อนที่แนวตรงตามแนวดิ่ง
การบอกตําแหนงของวัตถุสําหรับการเคลื่อนที่แนวตรง
ในการเคลื่ อนที่ของวัตถุ ตําแหนงของวัตถุจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงตองมีการ
บอกตํ า แหน ง เพื่ อความชั ด เจน การบอกตํ า แหน งของวั ตถุ จ ะตอ งเที ยบกับ จุ ด อ า งอิง หรื อ
ตําแหนงอางอิง
ระยะทาง(Distance)
ระยะทาง(Distance) คือ เสนทาง หรือความยาวตามเสนทางการเคลื่อนที่
จากตํา แหนงเริ่มตนถึงตํา แหนงสุ ดทาย ระยะทางใชสั ญญาลักษณ “S” เปนปริมาณสเกลาร
มีหนวยเปน เมตร(m)
การกระจัด(Displacement)
การกระจั ด(Displacement) คือ ความยาวเส น ตรงที่เ ชื่อ มโยงระหว า ง
จุดเริ่มตนและจุดสุดทายของการเคลื่อนที่ การกระจัดใชสัญญาลักษณ s̅ เปนปริมาณเวกเตอร
มีหนวยเปน เมตร(m)
ความแตกต า งของระยะทางกั บ การกระจั ด คื อ ระยะทางขึ้น อยู กั บ เส น ทางการ
เคลื่อนที่ สวนการกระจัด ขึ้นอยูกับตําแหนงจุดเริ่มตนและตําแหนงสุดทาย
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อัตราเร็วและความเร็ว
อัตราเร็ว (Speed) หมายถึง ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไดในหนึ่งหนวยเวลา ใชสัญญา
ลักษณ คือ V เปนปริมาณ สเกลาร มีหนวยเปนเมตร/วินาที(m/s) อัตราเร็ว แบงเปน 3 แบบคือ
1. อัตราเร็วเฉลี่ย (vav)
2. อัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่ง (vt)
3. อัตราเร็วคงที่(v)
1. อั ต ราเร็ วเฉลี่ย (vav) หมายถึง ระยะทางที่วัตถุเคลื่ อนที่ไดในหนึ่งหนวยเวลา
(ในชวงเวลาหนึ่งที่กําลังพิจารณาเทานั้น)
av

เมื่อ

=

หรือ

av

=

∆ , คือ ระยะทางที่เคลื่อนที่
คือ ชวงเวลา ที่ใชในการเคลื่อนที่

∆ ,

คือ อัตราเร็วเฉลี่ย

av

2. อัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่ง (vt) หมายถึง ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไดในหนึ่งหนวย
เวลา เมื่อชวงเวลาที่เคลื่อนที่นอยมากๆ (vt เขาใกลศูนย)
หรืออัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่ง คือ อัตราเร็ว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือ อัตราเร็วที่จุดใด
จุดหนึ่ง
av

=

เมื่อ (∆

0)

3. อั ตราเร็ วคงที่ (v) หมายถึง เปนการบอกใหทราบวาวัตถุมีการเคลื่ อนที่ อยา ง
สม่ําเสมอ ไมวาจะพิจารณาในชวงเวลาใดๆ
=
หมายเหตุ ถาวัตถุเคลื่อนที่ดวยอัตราเร็วคงที่ อัตราเร็วเฉลี่ย อัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่ง
จะมีคาเทากับอัตราเร็วคงที่นั้น
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ความเร็ว(Velocity)
ความเร็ว (Velocity) คืออัตราเปลี่ยนแปลงการกระจัดหรือการกระจัดที่เปลี่ยนแปลง
ไปในหนึ่งหนวยเวลา
การกระจัด ( ⃗) เปนปริมาณเวกเตอร มีหนวยเปนเมตร/วินาที(m/s)
ความเร็วแบงออกเปน 3 แบบ คือ
1. ความเร็วเฉลี่ย ( ⃑ av)
2. ความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง ( ⃑ t)
3. ความเร็วคงที่ ( ⃑)
1. ความเร็วเฉลี่ย ( ⃑ av) หมายถึง การกระจัดของวัตถุที่เปลี่ยนไปในเวลาหนึ่งหนวย
(ในชวงเวลาที่พิจารณา)
( ⃑ av) =

∆⃑
∆⃑

หรือ ∆

0

ทิศทางของ ⃑ av จะมีทิศทางเดียวกับ ∆ ⃑ หรือ ⃑ เสมอ
2. ความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง ( ⃑ t) คือ ความเร็ว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือความเร็วที่
จุดใดจุดหนึ่ง
หมายถึง การกระจั ดที่วัตถุเคลื่ อนที่ ไดในหนึ่งหนวยเวลาเมื่อชวงเวลาที่เคลื่อนที่ นอย
มากๆ (∆ เขาใกลศูนย)
( ⃑ av) =

∆⃑
∆⃑

เมื่อ(∆

0)

3. ความเร็วคงที่ ( ⃑) คือ เปนการบอกใหทราบวา วัตถุมีการเคลื่อนที่อยางสม่ําเสมอ
ในแนวตรงไมวาจะพิจารณาเปนชวงเวลาใดๆ
∆⃑
⃑=
∆
วัตถุเคลื่อนที่เปนเสนตรง พบวา การกระจั ดมีคาเทา กับระยะทาง ดังนั้นขนาดของ
ความเร็วเฉลี่ย จะเทากับ อัตราเร็วเฉลี่ย
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การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
การเคลื่อนที่ในแนวดิง่ ภายใตแรงดึงดูดของโลก คือ การเคลื่อนที่อยางอิสระของวัตถุ
โดยมีความเรงคงที่เทากับความเรงเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก (g) มีทิศพุงลงสูจุดศูนยกลางของ
โลก มีคาโดยเฉลี่ยทั่วโลกถือเปนคามาตรฐาน มีคาเทากับ 9.8065 m/s2
ลักษณะของการเคลื่อนที่มี 3 ลักษณะ
1. ปลอยลงในแนวดิ่งดวยความเร็วเทากับศูนย (u = 0)

2. ปาลงในแนวดิ่งดวยความเร็วตน (u ‹ 0)

3. ปาขึ้นในแนวดิ่งดวยความเร็วตน (u › 0)
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วัตถุตกอยางอิสระ เปนการเคลื่อนที่ดวย ความเรงคงที่ โดยวัตถุจะเคลื่อนที่ลงสูพื้น
โลกดวยความเรง 9.8 เมตร/วินาที
การคํานวณตามสูตร

สมการสําหรับคํานวณหาปริมาณตาง ๆ ของการเคลื่อนที่ของวัตถุภายใตแรงดึงดูดของโลก
ดังภาพ

สมการสํ าหรับการคํานวณ วัตถุเคลื่ อนที่ เปนเส นตรง แตมี 2 ทิศทาง คือ ขึ้นและลง
ดังนั้น ปริมาณเวกเตอรตางๆ ตองกําหนดทิศทางโดยใชเครื่องหมาย บวก (+) และ ลบ (-)
ดังภาพ
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เงื่อนไขการกําหนดทิศทางของปริมาณตาง ๆ
ดังภาพ
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การหาความเร็วและอัตราเร็วการเคลื่อนที่ในแนวตรง
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ความเรง
ความเรง (Acceleration) คือ การเคลื่อนที่ซึ่งขนาดหรือทิศทางของความเร็วมีการ
เปลี่ยนแปลง เรียกวา การเคลื่อนที่แบบมีความเรง
ความเรง

⃑

เปนปริมาณเวกเตอร มีหนวยเปน เมตร/วินาที2 (m/s2)

ความเรง หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็ว หรือ ความเร็วที่เปลี่ยนไปในหนึ่ง
หนวยเวลา
ความเรงแบงออกเปน 3 ประเภท
1.ความเรงเฉลี่ย(

⃑av

)คือ ความเร็วที่เปลี่ยนไปในชวงเวลา ที่พิจารณาเทานั้น

2. ความเรงขณะใดขณะหนึ่ง( ⃑t) คือ ความเรง ณ จุดใดจุดหนึ่งพิจารณาในชวงเวลาที่
สั้นมาก ๆ
3. ความเรงคงที่ ( ⃑) คือ ความเรงที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอยางสม่ําเสมอ
หาคาความเรงไดจาก
ดังภาพ

ขอสังเกต
1. ทิศทางของความเรง จะอยูในทิศทางเดี่ยวกับความเร็วที่เปลี่ยนไปเสมอ
2. เมื่ อวั ตถุ เ คลื่ อ นที่ ดว ยความเรง คงที่ คา ความเรง เฉลี่ ย และค า ความเรง ขณะใด
ขณะหนึ่งจะมีคาเทากับ ความเรงคงที่ นั้น
3. เมื่อวัตถุมีความเร็วลดลง เราจะไดวา ความเรงมีคา เปนลบ หรือความเรงมีทิศ
ทางตรงขามการเคลื่อนที่ บางครั้งเรียกวา ความเรง ที่มีคาเปนลบ (-) วา ความหนวง
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ความสัมพันธของปริมาณและการเคลื่อนที่
การหาคาความชัน หรือ slope ของกราฟเสนตรงหาไดจาก
ดังภาพ

ความสัมพันธระหวางการกระจัดกับเวลา
ดังภาพ
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การเคลื่อนที่ดวยความเรงคงที่
ดังภาพ

สมการสําหรับคํานวณหาปริมาณตาง ๆ ของการเคลื่อนที่แนวตรงดวยความเรงคงที่
ดังภาพ
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เรื่องที่ 3 การเคลือ่ นที่แบบตาง ๆ
1. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล หรือการเคลื่อนที่เปนเสนโคง
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล เปนการเคลื่อนที่ 2 มิติ คือ มีการเคลื่อนที่ในแนวระดับ
และแนวดิ่งพรอมกันและเปนอิสระตอกัน รูปรา งการเคลื่อนที่เปนรู ปพาราโบลา อัตราเร็วใน
แนวราบมักจะคงที่ เพราะไมมีแรงกระทําในแนวราบ อัตราเร็วในแนวดิ่งเปลี่ยนไปตามความเรง
เนื่องจากแรงโนมถวงโลก ตัวอยางการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลที่เห็นในชีวิตแระจํา วัน เชน
การโยนรับถังปูนของชางกอสราง การโยนผลแตงโมของคนขาย การเลนบาสเก็ตบอล เทนนิส
ทุมน้ําหนัก ขวางวัตถุ เปนตน

ตัวอยางการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลของวัตถุ

2. การเคลื่อนที่ของรถยนตตามถนนโคง
ขณะที่รถยนตกําลังเลี้ยวทางโคง แรงเขาสูศูนยกลางทําใหรถเลี้ยวโคงได คือ แรงเสียด
ทานที่เกิดจากพื้นถนนกับดานลางของยาง อัตราเรงของรถยนตจะมีทิศทางพุงเขาสูศูนยกลาง
และมีทิศตั้งฉากกับทิศของอัตราเร็วของรถยนต ความเรงนี้เกิดจากแรงเสียดทานระหวางล อ
รถยนต
การยกขอบถนนเพื่อชวยในการเคลื่อนที่
เพื่อเปนการชวยใหรถเคลื่ อนที่เขาสูทางโคง สามารถเคลื่ อนที่ ไดดวยอัตราเร็วสูงขึ้น
จึงนิยมยกขอบถนนใหสูงขึ้นเพื่อเพิ่มแรงในทิศเขาสูศูนยกลางความโคง
การเคลื่อนที่ของวัตถุตาง ๆ จะมีลักษณะเฉพาะคือ เปนการเคลื่อนที่วัตถุจะเคลื่อนที่
กลับมาซ้ําทางเดิมเสมอ ชวงเวลาที่ใชในการเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ เรียกวา คาบ (period)
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มีหนว ยเปน วินาที และจํ า นวนรอบที่วัตถุ เคลื่ อ นที่ได ในแนว 1 หนวยเวลาเรียกวา ความถี่
(frequency) ซึ่งมีหนวยเปนรอบตอวินาทีหรือเฮิรตซ
3. การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยางงาย
คือการเคลื่อนที่แบบกลั บไปกลับมาซ้ํารอบเดิม โดยไมมีการสูญเสียพลั งงาน หัวใจ
สําคัญคือ ความเรงมีทิศตรงกันขามกับการกระจัด ตัวอยาง เชน บอลติดปลายสปริง การแกวง
ของลูกตุม การแกวงชิงชา
จํานวนครั้งที่เคลื่อนที่กลับไปมาตอวินาที เรียกวา ความถี่ มีหนวยเปนรอบตอวินาที
เวลาที่ใชในการเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ เรียกคาบ ซึ่งมีหนวยเปนวินาที การแกวงของลูกตุมขึ้นอยู
กับความยาวของเสนเชือกกับความเรงเนื่องจาก แรงดึงดูดของโลก

พลังงานเสียง
เรื่องที่ 1 การเกิดเสียง
1. พลังงานเสียง (sound energy) เปนพลั งงานรู ปหนึ่งไมมีตัวตน ไมส ามารถ
มองเห็นได เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ เสียงจะเคลื่อนที่ออกจากแหลงกําเนิดของเสียง
ทุกทิศทาง โดยเดินทางผานตัวกลาง 3 ชนิด คือ ของแข็ง ของเหลว และกาซ ไปยังอวัยวะรับ
เสียงคือ หู (ear)
เสี ย งที่ เ ราได ยิ น นั้ น มาจากวั ต ถุ ต า งๆ ที่ อ ยู ร อบตั ว เรา วั ต ถุ ที่ ทํ า ให เ กิ ด เสี ย ง
เรียกว า แหลงกํา เนิด เสียง เสี ยงที่ไดยิ นมีทั้ง เสี ยงดั ง เสี ยงเบา เสี ยงเกิ ดขึ้นเมื่อวัต ถุที่เป น
แหลงกําเนิดเสียงสั่น เชน ลําโพงสั่น เสนเสียงในลําคอสั่นทําใหเราออกเสียงได
2. ตัวกลางของเสียง
เสียงเดินทางไดในตัวกลางนําเสียงที่เปน ของแข็ง ของเหลว และกาซไดตางกัน คือ
เสียงเดินทางในของแข็งไดดีกวาของเหลวและกาซ และเสียงเดินทางในของเหลวไดดีกวากาซ
ดังนั้น เสียงตองอาศัยตัวกลางเพื่อสงพลังงานจากตัวสั่นไปยังเยื่อแกวหูและสงพลังงาน
ผานไปยังสมองทําใหไดยินเสียง เราจึงตองระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากเยื่อแกวหู
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การที่เราไดยินเสียงนั้น มีองคประกอบ 3 สวนคือ แหลงกําเนิดเสียง ตัวกลางของเสียง
และอวัยวะรับเสียง

เรื่องที่ 2 สมบัติของเสียง
สมบัติของเสียง
เสี ยงเปนคลื่ นตามยาว เนื่องจากเสี ยงมีลักษณะเปนคลื่ นจึ งมีส มบัติเหมือนคลื่ นทุก
ประการคือ มีสมบัติทั้ง 4 ประการคือ การสะทอน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน
1.การสะทอนของเสียง
เสียงมีการสะทอนเหมือนกับคลื่น โดยที่เมื่อเสียงเคลื่อนที่จากตัวกลางจะมีการ
สะทอนของคลื่นเสียงเกิดขึ้น
ไม่สามารถแสดงรูปนีได ้ในขณะนี
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กฎการสะทอ น
1. มุมตกกระทบเทา กับมุมสะทอน
2. ทิศทางของคลื่ นตกกระทบ เส นแนวฉากและทิศ ทางการสะทอ นอยูใ นระนาบ
เดียวกัน
เงื่อ นไขการเกิด การสะทอ น
1. คลื่น เสีย งซึ่ง เคลื่อ นที่จ ากตัว กลางที่มี ความหนาแนน นอ ย ไปสูตัว กลางที่มี
ความหนาแนน มาก เชน คลื ่น เสีย งเคลื ่อ นที่ใ นอากาศไปชนผิว สะทอ นที่เ ปน ของแข็ง
คลื ่น เสีย งจะเกิด การสะทอ นโดยคลื ่น สะทอ นจะมีเ ฟสเปลี ่ย นไป 180º คลา ยกับ การ
สะทอนของคลื่ นในเส นเชือกที่ปลายตรึง
2. คลื่น เสีย งซึ่ง เคลื ่อ นที่จ ากตัว กลางที่มีค วามหนาแนน มาก ไปสูตัว กลางที่มี
ความหนาแนน นอ ย เชน การเดินทางของคลื่ นเสี ยงจากน้ํา ไปยังอากาศ เนื่องจากอากาศ
มีความหนาแนนนอยกวา น้ํา คลื่ นที่ส ะทอนกลั บมาในน้ํา จะมีเ ฟสเหมือ นเดิม ซึ่ง คลา ยกับ
การสะทอนของคลื่ นในเส นเชือกปลายอิส ระ
นอกจากนี้ ขนาดของหองก็ยังมีผ ลตอเสี ยงสะทอนที่เกิดขึ้น หากหอ งมีดา นกวา ง
ยาว หรือสู ง ไมเกิน 17 เมตร จะทําใหไดรับฟ งเสี ยงที่ไพเราะจากการชมภาพยนตร หรือ
ฟ งเพลง หองที่มีขนาดของหองดา นใดดา นหนึ่งมากกวา 17 เมตร (โดยไมมีก ารออกแบบ
ใดๆ ชว ย ในการลด เสีย งสะทอ น) จะ กอ ใหเ กิด "เสีย งกอ ง " หรือ ที ่เ ร าเรีย กวา
เสี ยง echo นั่นเอง
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ปรากฏการณการสะทอนของคลื่นเสียง
1. เสียงกอง (Echo) .คือการสะทอนของเสียงกลับ ซึ่งสามารถรับฟงได เมื่ออยูหาง
ตัวกลางที่ทําใหเกิดการสะทอนของเสียงมากกวา 17 เมตร เพราะหูของคนเราจะสามารถแยก
เสียงครั้งที่ 1และ 2 ไดเมื่อเสียงนั้น หางกันอยางนอย 0.1 วินาที
เราสามารถนํา ความรูเกี่ย วกับ อัตราเร็ว เสี ยงการสะทอ นของเสี ยงมาใชประโยชน
ในการคํานวณหาระยะทาง
ไดจากสมการ
โดยที่

S = Vt
S = ระยะทาง

มีหนวยเปนเมตร

V = ความเร็ว

มีหนวยเปนเมตร/วินาที

t = เวลา

มีหนวยเปนวินาที

ตัวอยางการคํานวณหาระยะทางของเสียง
ชายคนหนึ่ง ตะโกนในหุ บเขาไดยิน เสี ยงสะทอ นกลั บมาในเวลา 4 วิน าที ขณะนั้ น
อุณหภูมิของอากาศ 15 องศาเซลเซียส จงหาวาเสียงเดินทางเปนระยะทางเทาไร
วิเคราะห
เสียงเดินทางไป - กลับ ใชเวลา 4 วินาที
เสียงเดินทางเที่ยวเดียวใชเวลาเพียงครึ่งหนึ่ง เวลา = 2 วินาที
อัตราเร็วของเสียงในอากาศ เมื่ออุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส
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วิธีทํา
อัตราเร็วของเสียงในอากาศใชสูตร Vt = 331+0.6 t (t=อุณหภูมิ)
แทนคา

Vt (เวลา)

= 331 + 0.6 t (อุณหภูมิ)

Vt

= 331 + 0.6 x 15
= 331 + 9
= 340 เมตรตอวินาที (m/s)

หาระยะทางที่เสียงเดินทางเที่ยวเดียว ,เวลา (t) = 2 วินาที
จากสมการ

S

=

Vt

แทนคา

S

=

340x2

S

=

680 เมตร

ตอบ

ระยะทาง

680 เมตร

2. การหักเหของเสียง
การหั ก เหของคลื่ น เสี ย ง คื อ การเปลี่ ย นทิ ศ ทางการเคลื่ อ นที่ ข องคลื่ น เสี ย ง
เมื่อคลื่นเสียงเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งไปอีกตัวกลางหนึ่งที่มีความหนาแนนตางกัน
ลั ก ก ารนี้ ใช อธิ บ ายเ กี่ ย วกั บ การ เห็ นฟ า แลบ แต ไม ไ ด ยิ น เสี ยงฟ าร อ งไ ด
เพราะเมื่อ เกิ ดฟ า แลบเกิ ดเสี ย ง แตอ ากาศใกล พื้ นดิ นอุ ณ หภูมิ สู ง กว า อากาศเบื้ องบน การ
เคลื่อนที่ของเสียงเคลื่อนที่ไดในอัตราที่ตางกัน คือ เคลื่อนที่ในอากาศที่มีอุณหภูมิสูงไดเร็วกวา
ในอากาศที่มีอุณหภูมิต่ํา ดังนั้นการเคลื่อนที่ของเสียงจึงเบนขึ้นทีละนอยๆ จนขามหัวเราไปจึง
ทําใหไมไดยินเสียงฟารอง
การหักเหของคลื่นเสียงเมื่อเดินทางผานตัวกลางตางชนิดกัน หรืออุณหภูมิตางกัน
จะเปนไปตามกฎการหักเหของ สเนลล (Snell's law) คือ
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เมื่อ θ 1 คือ มุมตกกระทบ θ 1 อา นวา เซตา 1 มุมตกกระทบ)
θ 2 คือ มุมหักเห
(θ 2 อา นวา เซตา 2 มุมหักเห)
λ 1 , λ 2 คือ ความยาวคลื่ นเสี ยงในบริเวณที่ 1 และ 2 ตามลํา ดับ
(λ1, λ2 อานวา แลมบดา1 มุมตกกระทบ, แลมบดา2 มุมหักเห)
v 1 , v 2 คือ อัตราเร็วคลื่ นเสี ยงในบริเวณที่ 1 และ 2 ตามลํา ดับ
T1 , T2 คือ อุณ หภูมิของอากาศในบริเวณที่ 1 และ 2 ตามลํา ดับ
การหักเหของเสี ยงเมื่อคลื่ นเสี ยงเดินทางในอากาศจากบริเวณที่มีอุณ หภูมิต่ํา ไปสู
บริเ วณที่มีอุณ หภูมิสูง คลื ่น เสีย งจะเบนออกจากเสน ปกติ (θ 1< θ 2) และเมื่อ เสีย ง
เดินทางจากในอากาศจากบริเ วณที่มีอุณ หภูมิสูง ไปสูบ ริเ วณที่มีอุณ หภูมิต่ํา คลื่น เสีย งจะ
เบนเขา หาเส นปกติ (θ 1 > θ 2)
ตอนกลางวันอากาศเหนือพื้ นดินจะมีอุณ หภูมิสู งกวา อากาศบริเ วณดา นบน เสีย ง
จะหักเหขึ้นสู อากาศ ดังรูป

รู ป แสดงการหัก เหของเสี ยงตอนกลางวัน

สว นตอนกลางคืน นั้น อากาศเหนือ พื ้น ดิน จะมีอุณ หภูม ิต่ํา กวา อากาศบริเ วณ
ดา นบน เสี ยงจะหักเหลงสู พื้ นดิน ดังรูป

รู ป แสดงการหัก เหของเสี ยงตอนกลางคืน
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สํา หรับกรณี ที่เกิดฟ า แลบแตเราไมไดยินเสี ยงฟ า รองนั้น เปนเพราะวา ในขณะเกิด
ฟ า แลบ ถา อากาศเบื้องบนมีอุณ หภูมิต่ํากวา อากาศดา นล า ง ทําใหทิศทางของเสี ยงจากฟ า
รอ งนั้น เบนออกจากเสน แนวฉาก และเมื่อ มุม ตกกระทบโตกวา มุม วิก ฤต(ดูร ายละเอีย ด
เพิ่ มเติมไดในเรื่องการสะทอนกลั บหมดของคลื่ น) จะทํา ใหค ลื่น เสีย งเกิด การสะทอ นกลับ
หมดไปยังอากาศเบื้องบน เราจึ งไมไดยินเสี ยงฟ า รอง

รู ป แสดงการหัก เหของเสี ยงทํา ให ไม ไดยินเสี ยงฟ ารอ ง

มุ ม วิ ก ฤต (Critical Angle) และการสะท อ นกลั บ หมดของเสี ย ง (Total
Reflection) เมื่อคลื่นเสียงเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ําไปสูบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกวาจะ
เกิดมุมหักเห θ2 > θ1 เสมอ ถามุม θ1 โตจนกระทั่งทําใหมุมหักเห θ2 เทากับ 90 องศาพอดี
เราจะเรียกมุมตกกระทบที่ทําใหมุมหักเหเปน 90 องศา วา “มุมวิกฤติ (Critical Angle, θc)
ถามุมตกกระทบมีคามากกวามุมวิกฤติจะไมเกิดการหักเหตอไปอีก จะมีแตการสะทอน
กลั บ อย า งเดี ย วเท า นั้ น เราเรี ย กปรากฏการณ นี้ ว า “การสะท อ นกลั บ หมด (Total
reflection)”
หมายเหตุ : มุมวิกฤติจะเกิดจากบริเวณที่มีความหนาแนนสูง (Tต่ํา) ไปยังบริเวณที่มี
ความหนานแนนต่ํา (Tสูง) เทานั้น
สรุปคือ เกิดเมื่อคลื่นเสียงเคลื่อนที่จาก Tต่ํา => Tสูงเทานั้น
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ถามุมตกกระทบโตกวามุมวิกฤต คลื่นเสียงจะไมหักเหแต จะสะทอนกลับหมด

ตัวอยางการคํานวณ
คลื่ นเสี ยงหนึ่งในอากาศวิ่งจากบริเวณที่มีอุณ หภูมิสู ง T1 เขา สู บริเวณที่มีอุณ หภูมิ
ต่ํากวา T2 โดยมุมตกกระทบเทา กับ θ 1 และมุมหักเหเทา กับ θ 2 ใหหาคา ของอัต ราสว น
ระหวา ง sin θ 1 กับ sin θ 2 กํา หนดวา T1 = 1.0201 T2 เคลวิน
วิธีทํา

โจทยกํา หนดให T1 = 1.0201 T2 เคลวิน
จาก sin θ 1

=

sin θ 2
sin θ 1

T2
=

sin θ 2

ตอบ

T1

1.0201T2
T2

=

1.0201

=

1.01

3. การแทรกสอด
คือ ปรากฏการณที่คลื่นเสียง 2 ขบวนเคลื่อนที่เขามาในตัวกลางเดียวกันเกิดการรวม
คลื่นกันขึ้นทําใหเกิดการเสริมกันและหักลางกัน
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เมื่อ มีค ลื ่น เสีย งจากแหลง กํา เนิ ด 2 แหลง เคลื ่อ นที่ไ ปพบกัน จะทํา ใหเ กิด การ
รวมกัน ของคลื่น เปน คลื่น ลัพ ธซึ่ง มี 2 ลัก ษณะ คือ รวมกัน แบบเสริม กัน หรือ หัก ลา งกัน
ตําแหนงที่คลื่ นรวมกันแบบเสริมกันเรียกวา ปฏิบัพ (Antinode) ซึ่ง ตํา แหน ง นี้เ สีย งจะดัง
และตําแหนงที่คลื่ นรวมกันแบบหักล า งกัน เรียกวา บัพ (Node) ซึ่งตําแหนงนี้เสี ยงจะเบา
การรวมคลื ่น เสีย งแบบหัก ลา งทํา ใหเ สีย งเบาลงหรือ ไมไ ดยิน เลยเปน หลัก การ
สํา คัญ ของเทคโนโลยีก ารลดเสีย งรบกวน ที่ค รอบหูปอ งกัน เสีย งดัง ของนั ก บิน สรา งคลื ่น
เสี ยงที่เหมือนกับภาพสะทอนของเสี ยงออกมาเพื่ อหัก ลา งเสีย งรบกวน จนทํา ใหนั ก บิน ใน
หอ งเครื่อ งปลอดภัย จากเสีย งรบกวน และการออกแบบทอ ไอเสีย รถยนตใ หหัก ลา งกับ
เสี ยงจากทอระบายอากาศในเครื่องยนตไดทอไอเสี ยที่แบบเก็บเสี ยง
4. การเลี้ยวเบน
คือการที่คลื่นเสียงเคลื่อนที่ไปพบสิ่งกีดขวางแลวสามารถเคลื่อนที่ออมหลังสิ่งกีดขวาง
ไดอธิบายไดโดยใชหลักของฮอยเกนต

หลั กของฮอยเกนส กล า วว า “ทุก ๆ จุ ด บนหนา คลื่ นเสี ยงเดี ยวกัน อาจถือ วา เป น
แหลงกําเนิดคลื่นชุดใหม ที่แผออกไปทุกทิศทางดวยอัตราเร็วเทาเดิม
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ตัวอยางเชน ถาหองสองหองนั้นเชื่อมตอดวยทางเดิน และมีการกําเนิดเสียงที่มุมหนึ่ง
ของหองหนึ่ง ผูที่อยูในอีกหองหนึ่งจะสามารถไดยินเสียงนี้ ราวกับวา เสี ยงนี้มีจุดกํา เนิดอยูที่
ทางเดิน ซึ่งในความเปนจริงการสั่นไหวของอากาศที่ทางเดินนี้เปนแหลงกําเนิดเสียงนี้นั่นเอง

เรื่องที่ 3 ประโยชนของพลังงานเสียง
หากใชเกณฑ การไดยินเสี ยงของหูม นุษย เราก็ อาจจํ า แนกคลื่ นเสี ยงออกไดเปน 3
จําพวกดวยกัน คือ
1. คลื่นเสียงที่หูมนุษยไดยิน (Audible waves) ซึ่งโดยปกติแลวความถี่ของเสียงที่หู
มนุษยไดยินนั้นมีคาตั้งแต 20 ถึง 20,000 เฮิรตซ อันเปนเสียงจากเครื่องดนตรี เสียงพูดคุยของ
มนุษย หรือเสียงจากลําโพง เปนตน
2. คลื่นใตเสียง (Infrasonic waves) เปนคลื่นเสียงที่มีความถี่ต่ํากวาความถี่เสียงที่
มนุษยไดยิน ในธรรมชาติชางใชเสียงในระดับ infrasonic นี้ ในการสื่อสารกับชางตัวอื่นๆ ซึ่งอยู
ไกลออกไปหลายกิโลเมตร และแนนอนมนุษยเราไมสามารถไดยินเสียงของชาง เมื่อชางสื่อสาร
กันดวยความถี่เสียงระดับนี้
3. คลื่น เหนือ เสียง (Ultrasonic waves) เปนคลื่ นเสี ยงที่มีความถี่สู งกวา ความถี่
เสี ยง ที่ มนุษยได ยิน ตัว อยา งของอุปกรณ ที่ผ ลิ ตคลื่ นเสี ยงความถี่สู งระดับ นี้ ไดแก นกหวี ด
ไรเสียงที่ใชเปาเรียกสุนัขหรือแมว (silent whistle)
นอกจากนี้ คลื่นเสียง Ultrasonic ยังถูกนําไปใชประโยชนอยางหลากหลาย อาทิเชน
การใชหาฝูงปลาของเรือประมง หรือการใชในทางการแพทยเพื่อสรา งภาพของทารกที่อยูใน
ครรภและนอกจากเราจะใชเสียงในการสื่อสารระหวางมนุษยดวยกันและกับสัตวอื่น ๆ ยังมีการ
ประยุกตเอาเสียงไปใชในลักษณะตางๆมากมาย เชน
1. เสียงดานวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
วิศวกรใชคลื่ นเหนือเสี ยงในการตรวจสอบรอยรา วหรือรอยตําหนิในโลหะ แกวหรือ
เซรามิก โดยการสงคลื่นเสียงที่มีความถี่ในชวง 500 กิโลเฮิรตซ ถึง 15เมกะเฮิรตซ ผานเขาไปใน
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ชิ้นงานที่ตองการตรวจสอบ แลววิเคราะหลักษณะของคลื่นสะทอน หรือวิเคราะหลักษณะคลื่น
ที่รบกวนในคลื่นที่ผานออกไป วิธีนี้นอกจากจะใชตรวจสอบชิ้นงานประเภทโลหะหลอหรือเซรา
มิกแลวยังถูกนําไปใชตรวจสอบยางรถยนตที่ผลิตใหมดวย เครื่องมือวัดความหนาของแผนโลหะ
หรือวัสดุ ที่มีความแข็งอื่นๆ สามารถทําไดโดย ใชคลื่นเหนือเสียง แมคลื่นจะไมสามารถทะลุ
ถึงอีกดานหนึ่ง ของผิวหนาแผนโลหะนั้นไดก็ตาม เชน การตรวจสอบความหนาของหมอตมน้ํา
ความดันสูงสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเปนตน คลื่นเหนือเสียงพลังงานสูงยังถูกนําไปใชอยาง
กวางขวางในการทํา ความสะอาดผิวของเครื่องใชขนาดเล็ก เชน ชิ้นสวนในนาฬิกาขอมือและ
แว น ตา เป น ต น เพื่ อ ให อ นุ ภ าคสกปรกที่ จั บ เกาะผิ ว สั่ น ด ว ยพลั ง งานของคลื่ น เหนื อ เสี ย ง
เพราะความถี่ธรรมชาติ ของอนุภาคสกปรกตรงกันกับความถี่ธรรมชาติคลื่นเหนือเสียง คลื่นจึง
ทําใหอนุภาคสกปรกเหลานั้นหลุดจากผิวโลหะไปลอยปะปนไปในของเหลวที่โลหะแชอยู
2. ดานการแพทย
การใช เสี ย งย า นความถี่อั ล ตราโซนิ ค(เกิน 20,000 Hz) ในการตรวจวินิจ ฉัย ทาง
การแพทย โดยอาศัยหลักการสงคลื่นเขาไปกระทบกับอวัยวะภายใน แลวอาศัยคุณสมบัติการ
สะท อ นของเสี ย งออกมา แล ว ไปแปลงสั ญ ญาณด ว ยคอมพิ ว เตอร เ ป น ภาพให เ ห็ น ได เ ช น
การตรวจหาเนื้องอกในรางกาย ตรวจลักษณะความสมบูรณและเพศของทารกในครรภ

การตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiography)
เปนการตรวจหัวใจโดยใชเครื่องมือที่มีประสิ ทธิภาพสู งทํา งานโดยอาศัยหลั กการส ง
คลื่นเสียงความถี่สูงซึ่งสงออกมาจากผลึกแรชนิดพิเศษ และเมื่อรับสัญญานคลื่นเสียงที่สงออก
ไปนํามาแปรสัญญาณเปนภาพขึ้นจะทําใหสามารถเห็นการทํางานของหัวใจขณะกําลั งบีบตัว
และคลายตัวโดยการใชเทคโนโลยีอันทันสมัย ทําใหเราสามารถเห็นการไหลเวียนของเลือดผาน
ชองหัวใจหองตางๆเปนภาพสี และเห็นการทํางาน ปด-เปด ของลิ้นหัวใจทั้งสี่ลิ้นได
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3. ดานการประมงและสํารวจใตน้ํา
สงคลื่นเสียง ลงไปใตน้ําเพื่อการตรวจหาฝูงปลา และสิ่งแปลกปลอมกีดขวางภายใต
ทะเลลึกและการวัดความลึกของทองทะเลโดยใชหลักการของการสะทอนเสียง ซึ่งเรียกกันวา"
ระบบโซนาร"
ไม่สามารถแสดงรูปนีได ้ในขณะนี

เรื่องที่ 4 อันตรายจากเสียง
เสียงที่เราไดยินทุกวันนี้ ชวยใหเราดําเนินกิจกรรมและแสวงหาความเพลิ ดเพลิ นใน
ชีวิต เสียงที่เกิดขึ้นกอใหเกิดเสียงในระดับตาง ๆ กัน อาจเปนอันตรายตอสุขภาพได
แหลงกําเนิดเสียงที่สําคัญ
ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)* แหลงกําเนิดเสียง
30

เสียงกระซิบ

50

เสียงพิมพดีด

60

เสียงสนทนาทั่วไป

70

-

80

เสียงจราจรตามปกติ

90

-

100

เสียงขุดเจาะถนน

120

เสียงคอน เครื่องปมโลหะ

140

เสียงเครื่องบินขึ้น
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เดซิเบลเอ dB(A) คือ สเกลของเครื่องวัดเสียงที่สรางเลียนแบบลักษณะการทํางาน
ของหูมนุษย โดยจะกรองเอาความถี่ต่ํา และความถี่สูงของเสียงที่เกินกวามนุษยจะไดยินออกไป
เสี ย งที่ เปน อัน ตราย องคก ารอนามัย โลกกํา หนดวา เสี ยงที่ เป นอัน ตราย หมายถึ ง
เสียงที่ดังเกิน 85 เดซิเบลเอที่ทุกความถี่ สวนใหญพบวาโรงงานอุตสาหกรรมมีระดับเสียงที่ดัง
เกินมากกวา 85 เดซิเบลเอ เปนจํานวนมากซึ่งสามารถกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพทางกาย
และจิตใจ
เสียงรบกวน หมายถึง ระดับเสียงที่ผูฟงไมตองการจะไดยินเพราะสามารถกระทบตอ
อารมณความรูสึ ก ไดแมจะไมเกินเกณฑที่เปนอันตราย แตก็เปนเสียงรบกวนที่มีผลตอผูฟงได
การใช ความรู สึ กวั ด ได ยาก ว า เป น เสี ย งรบกวนหรื อไม เช น เสี ย งดนตรี ที่ดั ง มากในสถานที่
เตนรํา ไมทําใหผูที่เขาไปเที่ยวรูสึกวาถูกรบกวน แตในสถานที่ตองการความสงบ เชน หองสมุด
เสียงพูดคุยตามปกติที่มีความดัง ประมาณ 60 เดซิเบลเอ ก็ถือวาเปนเสียงรบกวนได
ผลเสียของเสียงที่มีตอสภาพรางกายและจิตใจ
1. ทําใหเกิดความรําคาญ รูสึกหงุดหงิดไมสบายใจ เกิดความเครียดทางประสาท
2. รบกวนตอการพักผอนนอนหลับ และการติดตอสื่อสาร
3. ทําใหขาดสมาธิ ประสิทธิภาพการทํางานลดลง และถาเสียงดังมากอาจทําใหทํางาน
ผิดพลาด หรือเชื่องชาจนเกิดอุบัติเหตุได
4. มีผลตอสุขภาพรางกายความเครียดอาจกอใหเกิดอาการปวยทางกาย เชน โรค
กระเพาะ โรคความดันสูง
5. การไดรับฟงเสียงดังเกินกวากําหนดเปนระยะนานเกินไปอาจทําใหสูญเสียการไดยิน
ซึ่งอาจเปนอยางชั่วคราวหรือถาวรก็ได
การปองกันและวิธีลดความดังของเสียง
1. ควบคุมที่แหลงกําเนิด
1. การออกแบบอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรใหมีการทํางานที่เงียบ
2. การเลือกใชอุปกรณ เครื่องมือ ควรเลือกประเภทที่มีเสียงดังนอยกวาเชน การใช
เครื่องปมโลหะที่เปนระบบไฮดรอลิกแทนเครื่องที่ใชระบบกล
3. การเปลี่ยนกระบวนการผลิตที่ไมทําใหเกิดเสียงดัง

265

4. การจัดหาที่ปดลอมเครื่องจักรโดยนําวัสดุดูดซับเสียงมาบุลงในโครงสราง ที่จะใช
ครอบหรือปดลอมเครื่องจักร
5. การติ ด ตั้ง เครื่ องจั ก รใหว างอยูใ นตํ า แหน ง ที่ มั่ นคง เนื่ องจากเสี ย งเกิ ดจากการ
สั่นสะเทือนของเครื่องจักร และการใชอุปกรณกันสะเทือนจะชวยลดเสียงได
6. การบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรอยูเสมอ เชน การทําความสะอาดเปน
ประจํา การหยอดน้ํามันหลอลื่นกันการเสียดสีของเครื่องจักร
2. การควบคุมที่ทางผานของเสียง
1. เพิ่มระยะหางระหวางเครื่องจักร และผูรับเสียง ทําใหมีผลตอระดับเสียง โดยระดับ
เสียงจะลดลง 6 เดซิเบลเอ ทุก ๆระยะทางที่เพิ่มขึ้น เปนสองเทา
2. การทําหองหรือกําแพงกั้นทางเดินของเสียง โดยออกแบบวัสดุเก็บเสียง หรือดูดซับ
เสียงที่สัมพันธกับความถี่ของเสียง
3. การปลูกตนไมยืนตนที่มีใบดกบริเวณริมรั้ว ชวยในการลดเสียงได
3. การควบคุมการรับเสียงที่ผูฟง
1. การใชอุปกรณปองกันตอหู เพื่อลดความดังของเสียงมี 2 แบบคือ
ที่ครอบหู จะปดหูและกระดูกรอบ ๆใบหูไวทั้งหมด สามารถลดระดับความดังของเสียง
ได 20-40 เดซิเบลเอ
ปลั๊กอุดหู ทําดวยยาง หรือพลาสติก ใชสอดเขาไปในชองหูสามารถลดระดับความดัง
ของเสียงได 10-20 เดซิเบลเอ การลดระยะเวลาในการรับเสียงของผูที่อยูในบริเวณที่มีเสียงดัง
เกินมาตรฐาน โดยจํากัดใหนอยลง
เกณฑกําหนดของระดับเสียงที่เปนอันตราย
กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ได กํา หนดมาตรฐานของระดั บ เสี ย งในสถาน
ประกอบการตาง ๆ ไวดังนี้คือ
1. ไดรับเสียงไมเกินวันละ 7 ชั่วโมง ตองมีระดับเสียงติดตอกันไมเกิน 91 เดซิเบล(เอ)
2. ไดรับเสียงวันละ 7-8 ชั่วโมง ตองมีระดับเสียง ติดตอกันไมเกิน 90 เดซิเบล(เอ)
3. ไดรับเสียงเกินวันละ 8 ชั่วโมง ตองมีระดับเสียง ติดตอกันไมเกิน 80 เดซิเบล(เอ)
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4. นายจางใหลูกจางทํางานในที่ ๆ มีระดับเสียงเกิน 140 เดซิเบล(เอ) ไมได
องคการอนามัยโลก ไดกําหนดวาระดับเสียงที่ดังเกินกวา 85 เดซิเบล(เอ) ถือวาเปน
อันตรายตอมนุษย

กิจกรรมทายบทที่ 12
แรงและการเคลื่อนที่
จงตอบคําถามตอไปนี้
1. แรงคืออะไร
2. ความเร็วกับอัตราเร็วแตกตางกันอยางไร
3. การกระจัดคืออะไร
4. จงอธิบายความสัมพันธระหวางสนามโนมถวงและแรงโนมถวง
5. จงหาความเรงเฉลี่ยของเครื่องบินที่เริ่มตนจากจุดหยุดนิ่งเวลา 0 วินาที และบินออก
จากรันเวยเมื่อเวลาผานไป 30 วินาที เครื่องบินมีความเร็วเปน 300 กิโลเมตรตอชั่วโมง
6. จงอธิบายการกําเนิดเสียง
7. สมบัติของเสียงมีกี่ประการ ประกอบดวยอะไรบางจงอธิบาย
8. สมชายตะโกนในหุ บเขาไดยิ นเสี ยงสะท อนกลั บ มาในเวลา 6 วิน าที ขณะนั้ น
อุณหภูมิของอากาศ 20 องศาเซลเซียส จงหาวาเสียงเดินทางเปนระยะทางเทาไร
9.จงบอกประโยชนของพลังงานเสียง
10. จงบอกอันตรายที่เกิดจากพลังงานเสียง
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บทที่ 13
เทคโนโลยีอากาศ
สาระสําคัญ
หว งอวกาศเป น สิ่ ง ที่ ไกลเกิน ตั ว แต มี ความจํ า เปน ต อ การดํ า รงชีวิ ต ของมวลมนุ ษ ย
จึงจําเปนตองศึกษา หวงอวกาศโดยนําเทคโนโลยีอวกาศมาใชใหเกิดประโยชน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. บอกความหมาย ความสําคัญ และความเปนมาของเทคโนโลยีอวกาศได
2. อธิบายและระบุประเภทของเทคโนโลยีอวกาศได
3. อธิบายการนําเทคโนโลยีอวกาศไปใชประโยชนได
4. บอกโครงการสํารวจอวกาศที่สําคัญในปจจุบันได
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญ และความเปนมาของเทคโนโลยีอวกาศ
เรื่องที่ 2 ประเภทของเทคโนโลยีอวกาศ
เรื่องที่ 3 ประโยชนของการใชเทคโนโลยีอวกาศ
เรื่องที่ 4 โครงการสํารวจอวกาศที่สําคัญในปจจุบัน

268

บทที่ 13
เทคโนโลยีอากาศ
เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญ และความเปนมาของเทคโนโลยีอวกาศ
เทคโนโลยีอวกาศ
เทคโนโลยีอวกาศ หมายถึง การนําความรูที่ไดจากการสํารวจสิ่งตางๆที่อยูนอกโลกของ
เราและสํารวจโลกของเรามาใชประโยชนกับมนุษยโดยอาศัยความรูดานวิทยาศาสตรอวกาศ
ซึ่งเกี่ยวกับทางดานดาราศาสตรและวิศวกรรมควบคูกัน หรือจะใหความหมายอีกดานหนึ่งไดวา
เทคโนโลยีอวกาศ หมายถึง การนําเทคโนโลยีที่ทํา ขึ้นเพื่อใชสํารวจอวกาศโดยมีวัตถุประสงค
ของการใชงานในแตละครั้งแตกตางกันไปตาม ความตองการของมนุษย เชน
- โครงการอะพอลโล (Apollo Project) จุดประสงคเพื่อสํารวจดวงจันทร
- โครงการสกายแล็บ (Skylab) จุดประสงคเพื่อคนควาทดลองการอยูในอวกาศใหได
นานที่สุดศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ การแพทย ฟสิกส
- โครงการอะพอลโล- โซยูส (Apollo-Soyuz Test Project: ASTP) จุดประสงค
เพื่อทดสอบระบบนัดพบ และเชื่อมยานอวกาศ
- โครงการขนสงอวกาศจุดประสงคเพื่อใชบรรทุกสิ่งของและมนุษยที่ไปอวกาศและ\
เพื่อลดการใชจายในการใชยานอวกาศ
ความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศ
ความสํ า คั ญของเทคโนโลยี อ วกาศ มี ป ระโยชน ทั้ ง ทางตรงและทางออ มกั บ มนุ ษ ย
มากมายในหลายดา น เชน การสื่ อสารดวยดาวเทียม การใชดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาการใช
ดาวเทียมสํา รวจทรัพยากรโลก สํ ารวจดา นการเกษตร การทดลองทางการแพทย และดา น
การทหารโดยใชดาวเทียม เปนตน
ความเปนมาเทคโนโลยีอวกาศ
เริ่ มตั้ ง แต การสร า งกล อ งโทรทรรศนส อ งดู วั ตถุ ทอ งฟ า โซเวี ย ตสรา งยานสปุ ตนิ ก 1
(Sputnik 1) ขึ้นไปโคจรรอบโลก ตอมาสหรัฐอเมริกาสงดาวเทียมขึ้นสูอวกาศ เกิดการแขงขัน
กันทางดานอวกาศ โดยองคการนาซาที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา มีโครงการตาง ๆ มากมาย
สําหรับการสํารวจอวกาศโดยเฉพาะ
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สิ่งมีชีวิตแรกที่เดินทางไปยังอวกาศ คือสุ นัขชื่อไลกาไปกับยานสปุตนิก2 ของโซเวียต
และนักบินอวกาศคนแรกของโลกคือ ยูริ กาการิน ไปกับยานวอสตอก1 ของโซเวียต นักบิน
อวกาศคนแรกที่โคจรรอบโลกคือ จอหน เกลน ของสหรัฐอเมริกา และนักบินอวกาศหญิงคน
แรกของโลกชื่อ วาเลนตินา เทเรซโกวา ชาวรัสเซียเดินทางไปกับยานวอสตอก
ยานอวกาศที่มีม นุษ ยเดิ นทางไปยัง ดวงจั น ทรเ ปน ของสหรัฐ อเมริ กา โดย นิล อาร ม
สตรอง เปนคนแรกที่เดินบนดวงจันทรไปกับยานอพอลโล 11

เรื่องที่ 2 ประเภทของเทคโนโลยีอวกาศ
ประเภทของเทคโนโลยีอวกาศ จําแนกไดดังนี้
1. ดาวเทียม เปนอุปกรณทางวิทยาศาสตรที่ถูกสงขึ้นไปสูอวกาศใหโคจรอยูรอบโลก เชน
1.1 ดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมสื่อสารดวงแรกของไทยชื่อ ไทยคม
1.2 ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา สงขอมูล ภาพถา ยเมฆ พายุ อุณหภูมิบนโลกและชั้น
บรรยากาศ นํา มาวิเคราะหรายงานสภาพอากาศ ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาสามารถแบงเป น
2 ชนิด คือ 1. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดโคจรคางฟา 2. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดโคจร
รอบโลก
1.3 ดาวเทียมสํารวจทรัพยากร สํารวจทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู เพื่อการวางแผน
ใชทรัพยากรธรรมชาติไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. ยานสํารวจอวกาศ เปนพาหนะพร อมอุ ปกรณ และเครื่องมือที่ ใชอ อกไปสํ า รวจ
ดวงจันทร และดาวเคราะหดวงตางๆ โครงการสราง ยานอวกาศทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและ
รัส เซียไดส รา งยานอวกาศเพื่ อสํ า รวจดวงจั นทรและดาวเคราะหในระบบสุ ริยะของเราและ
สามารถแบงเปน 2 ประเภท คือ
2.1. ยานอวกาศที่ ไ ม มี ม นุ ษ ย ค วบคุ ม อยู บ นยาน ส ว นใหญ สํ า รวจดวงจั น ทร
ดวงอาทิตย ดาวเคราะห หวงอวกาศระหวางดวงดาว เชน โครงการลูนาออบิเตอรไปถายภาพ
พื้นผิวรอบดวงจันทร
2.2 ยานอวกาศที่มีมนุษยขับควบคุม
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3. ยานขนสงอวกาศ เปนระบบขนสงอวกาศที่ออกแบบใหสามารถนําชิ้นสวนที่ใชไป
แลวกลับมาใชใหมอีก เพื่อประหยัดและประสิทธิภาพมากที่สุด ประกอบดวย 3 สวนหลัก คือ
จรวดเชื้อเพลิงแข็ง 2 ทอน ถังเชื้อเพลิง ภายนอก (ไฮโดรเจนเหลว และออกซิเจนเหลว) และ
ยานขนสงอวกาศ
ภารกิจขนสงอวกาศมีหลายหนาที่ เชน ทดลองวิทยาศาสตร สงดาวเทียมและสงกล อง
โทรทรรศน อวกาศฮั บเบิล เข า สู วงโคจรรอบโลก ส งมนุ ษย อวกาศไปบนสถานี อวกาศครั้ งละ
7-10 คนสถานีทดลองอวกาศ เปนสถานีอวกาศที่มนุษยใชชีวิตสะดวกสบายเหมือนกับอยูบน
โลกสามารถปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตรไดหลากหลายอยางมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแตโครงการ
สกายแลบ โครงการสถานีอวกาศเมียร โครงการสถานีอวกาศนานาชาติ เปนความรวมมือ
ระหวางชาติ 16 ประเทศ ไดแก อเมริกา แคนนาดา ญี่ปุน รัสเซีย ยุโรป (11 ประเทศ) และ
บราซิล
เรื่องที่ 3 ประโยชนของการใชเทคโนโลยีอวกาศ
ประโยชนของการใชเทคโนโลยีอวกาศ มีดังนี้
1. ปรากฏการณบนโลก เชน
การใชดาวเทียมสื่อสาร เชื่อมโยงถา ยทอดสั ญญาณไปยังสถานีภาคพื้นดินที่ทํา การส ง
และรับสัญญาณ ดาวเทียมไทยคมใชพัฒนาเครือขายการสื่อสาร และการกระจายเสียงและภาพ
โทรทัศนของประเทศไทย
การใช ด าวเที ย มอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา สํ า รวจถ า ยภาพการก อ ตั ว ของเมฆ วั ด อุ ณ หภู มิ
ชั้นบรรยากาศของโลกเปนประจําทุกวัน
การใชดาวเทียมสํารวจทรัพยากร สํารวจถายภาพการใชที่ดิน สํารวจพื้นที่เพาะปลูกและ
พื้นที่ปาไม
สํา รวจการประมงเพาะเลี้ ยงสัตวน้ําชายฝง สํ ารวจแหล งน้ําและชลประทาน สํ า รวจ
ธรณีวิทยา แหลงแร แหลงเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปนตน
2. ปรากฏการณในอวกาศ เชน
ยานขนส ง อวกาศ (Space Shuttle) ใชเ ปน พาหนะบรรทุก สิ่ ง ของและมนุ ษย ขึ้น ลง
ระหวางพื้นและอวกาศ
สถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station, ISS) ใชเปนหองปฏิบัติการ
ทดลองและวิจัยทางวิทยาศาสตร โดยแบงออกเปน 6 สวน ดังนี้
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1. Life Sciences: ศึกษาสิ่ งมีชีวิตภายใตส ภาวะไรแรงโนมถวง เพื่อเตรียมตัวอยูใน
อวกาศในอนาคต
2. Earth Sciences: ศึกษาสภาวะเปลี่ยนแปลงพื้นผิวโลก เพื่ อนําไปสู การวางแผน
การดํารงชีวิตอยูของมนุษยบนโลกในระยะยาว
3. Space Sciences: ศึกษาอวกาศในทุก ๆ ทิศทางในดานตาง ๆ เพื่อใหเขาใจอวกาศ
มากยิ่งขึ้น
4. Microgravity Science: ศึกษาทดลองทฤษฎีทางฟสิกสในสภาพไรแรงโนมถวง
5. Engineering Research and Technology Development: ศึกษาวิศวกรรม และ
เทคโนโลยีดานอวกาศ เพื่อออกแบบ สราง และใชงานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อตนแบบ
ใชงานในอนาคต
6. Space product development: ศึกษาความแตกตางที่เกิดขึ้นจากการทดลอง
ในสภาวะไรแรงโนมถวง กับสภาวะบนพื้นโลกวาใหผลตางกันอยางไร

เรื่องที่ 4 โครงการสํารวจอวกาศที่สําคัญในปจจุบัน
โครงการสํารวจอวกาศ มีการศึกษาเรื่องตางๆ ดังนี้
- ศึกษาการทดลอง และวิจั ยที่ลดสิ่ งรบกวน การทดลองทางฟสิกส การเกิดผลึ ก
การทดลองตัวนํายิ่งยวด และอื่นๆ การสงกลองโทรทรรศนอวกาศ
- ศึกษา เทคโนโลยีตางๆ ที่จําเปน และเหมาะสม ในการดําเนินชีวิตในอนาคต เชน
ทดลอง Biosphere
- ศึกษาวงการแพทยและสุขอนามัย วิจัยยาบางอยางในอวกาศ
- ศึกษา กําเนิด จุดเริ่มตนและจุดจบ โครงสราง หนาที่ของเอกภพ ซึ่งนําไปสูความ
เขาใจสภาวะและการคงอยูของเราเอง
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โครงการสํารวจ สถานีอวกาศในอนาคต มีการศึกษาเรื่องตางๆ ดังนี้
- โครงการสกายแลบและยานขนสงอวกาศของอเมริกา และโครงการสถานีโซยูส
ของรัสเซีย ทดลองผลิตบางสิ่งที่ทําไดยากบนโลก เชน ผลิตสารประกอบที่เบาแตแข็งแรง ผลิต
วัคซีนใหบริสุทธิ์ เปนตน
- โครงการศึกษา สรา งโรงงานอุตสาหกรรมในอวกาศ โดยใชยานขนส งอวกาศ
นําสวนตางๆของโรงงานไปตอเขาดวยกันในวงโคจรรอบโลก
- โครงการศึ ก ษาสร า งเมื อ งในอวกาศในอนาคต โดยออกแบบสถานี อ วกาศ
มีลั กษณะเปน วงแหวนใหญเสนผ านศูนยกลาง 2 ก.ม. ที่สามารถหมุนรอบตัวเองได 1 รอบ
ในเวลา 1 นาที 3 วินาที ทําใหเกิดแรงหนีศูนยกลางขึ้น ทําใหคนในเมืองอวกาศสามารถเดินที่
ขอบดานในวงแหวนไดโดยศีรษะหันเขาจุดศูนยกลางสถานีอวกาศ และมีบรรยากาศคลายโลก
และความดันราวครึ่งหนึ่งที่ระดับน้ําทะเลของโลก
โครงการอวกาศที่สําคัญและนาสนใจ
วัน/เดือน/ป

เหตุการณดานอวกาศที่สําคัญ

4 ตุลาคม 2500

สหภาพโซเวียตสงดาวเทียม สปุตนิก 1 โคจรรอบโลกเปนครั้งแรก
จนเสร็จสิ้น ภารกิจเมื่อ 4 มกราคม 2501

3 พฤศจิกายน 2500

สหภาพโซเวีย ตส งดาวเทีย ม สปุต นิก 2 พร อมสุ นั ขตัว แรกชื่ อ
ไลกา ซึ่งถูกสงไปอยู ในอวกาศ ดาวเทียมสปุตนิก 2 หลุดจากวง
โคจรในวันที่ 13 เมษายน 2501

31 มกราคม 2501

สหรัฐ อเมริกาส งดาวเทียมเอกพลอเรอร 1 ขึ้นสู วงโคจรพรอ ม
การทดลองทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการคนพบแถบรังสีของโลก

5 มีนาคม 2501

สหรัฐฯ ประสบความลมเหลวในการสงดาวเทียม เอกพลอเรอร 2

17 มีนาคม 2501

ดาวเทียมแวนการด 1 ถูกสงขึ้นไปในวงโคจร

15 พฤษภาคม 2501

ดาวเทียม สปุตนิก 3 ถูกสงขึ้นไปในวงโคจร

1 ตุลาคม 2501

สหรัฐฯ กอตั้งองคการนาซา

11 ตุลาคม 2501

ยานไพโอเนียร 1 ของสหรัฐฯ ถูกสงขึ้นไปที่ระดับ 70,700 ไมล
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วัน/เดือน/ป

เหตุการณดานอวกาศที่สําคัญ

2 มกราคม 2502

โซเวียตสงยานลูนาร 1 ไปโคจรรอบดวงอาทิตย

3 มีนาคม 2502

ยานไพโอเนียร 4 ของสหรัฐฯ ถูกสงไปเพื่อทดสอบเสนทางสูดวง
จันทร กอนจะเขา สูวงโคจรรอบดวงอาทิตย

12 สิงหาคม 2502

โซเวียตส งยานลูนาร 2 ไปสั มผัสพื้ นผิวของดวง จันทรไดเปนลํา
แรก

4 ตุลาคม 2502

โซเวียตสงยานลูนาร 3 ไปโคจรรอบดวงจันทรและถายรูปดานที่
หันออกจากโลก ไดขอมูลประมาณ 70 เปอรเซ็นต

12 เมษายน 2504

ยูริ กาการิน นักบินอวกาศคนแรกของโซเวียต ถูกสงขึ้นไปโคจร
รอบโลกพรอมกับ ยานวอสต็อก 1

5 พฤษภาคม 2504

สหรัฐฯ สง อลัน เชพารด นักบินอวกาศคนแรกของอเมริกาขึ้นไป
กับยานเมอรคิวรี ฟรีดอม 7

14 ธันวาคม 2505

ยานมาริเนอร ของสหรัฐฯ บินผานดาวศุกร

16 มิถุนายน 2506

วาเลนตินา เทอเรชโควา นักบินอวกาศหญิงคนแรกถูกส งขึ้นไป
พรอมกับยาน วอสต็อก 7

14 กรกฎาคม 2507

ยานมาริเนอร 4 ของสหรัฐ ฯ ถายรูปดาวอังคารในระยะใกล

16 พฤศจิกายน 2507

ยานวี นัส 3 ของโซเวียต เปนยานลํา แรกที่สัมผัส พื้นผิวของดาว
ศุกร

3 กุมภาพันธ 2509

ยานลูนาร 9 ของโซเวียต เปนยานลําแรกที่ลงจอดบนพื้นผิวของ
ดวงจันทรอยางนิ่มนวล

2 มิถุนายน 2509

ยานเซอรเวเยอร 1 ของสหรัฐฯ ลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทรอยาง
นิ่มนวล

24 เมษายน 2510

เกิดโศกนาฏกรรมทางอวกาศกับยานโซยุส 1 ของโซเวียต ทําให
วลาดิเมียร โคมารอฟ เสียชีวิตดวยสาเหตุที่ยานกระแทกกับพื้น
โลกระหวางเดินทางกลับ เนื่องจากระบบชูชีพไมทํางาน
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วัน/เดือน/ป

เหตุการณดานอวกาศที่สําคัญ

21 ธันวาคม 2511

ยานอะพอลโล 8 นํ า นั ก บิ นอวกาศ คนแรกไปโคจรรอบดวง
จันทร

20 กรกฎาคม 2512

สหรัฐฯ สง นีล อารมสตรอง และ เอ็ดวิน อลัดริน ขึ้นไปเหยียบ
บนพื้นผิวดวง จันทรเปนครั้งแรก

28 มกราคม 2529

กระสวยอวกาศแชลเลนเจอรระเบิดแตกเปนเสี่ยง ๆ 73 วินาที
หลังออกบิน ทําใหสมาชิกลูกเรือทั้งเจ็ดคนเสียชีวิต
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กิจกรรมทายบทที่ 13
ใหผูเรียนรวมกันอภิปรายเรื่องเทคโนโลยีอวกาศ ในหัวขอตอไปนี้
1. ความหมายของเทคโนโลยีอวกาศ
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

2. ยานสํ า รวจอวกาศเป น พาหนะพร อ มอุ ป กรณ แ ละเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช อ อกไปสํ า รวจนอกโลก
ซึ่งจะแบงออกเปนกี่ประเภท อะไรบาง พรอมทั้งอธิบาย

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
3. ใหผูเรียนบอกถึงประโยชนของเทคโนโลยีอวกาศ ของดาวเทียมมา 3 ขอพรอมทั้งอธิบาย
มาพอสังเขป
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
4. เทคโนโลยีอวกาศมีประโยชนตอชีวิตประจําวันอยางไรบาง
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
5.เหตุการณดานอวกาศที่สําคัญ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2529 เกิดเหตุการณอะไรขึ้น
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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จงตอบคําถามตอไปนี้
1. แรงคืออะไร
2. ความเร็วกับอัตราเร็วแตกตางกันอยางไร
3. การกระจัดคืออะไร
4. จงอธิบายความสัมพันธระหวางสนามโนมถวงและแรงโนมถวง
5. จงหาความเรงเฉลี่ยของเครื่องบินที่เริ่มตนจากจุดหยุดนิ่งเวลา 0 วินาที และบินออก
จากรันเวยเมื่อเวลาผานไป 30 วินาที เครื่องบินมีความเร็วเปน 300 กิโลเมตรตอชั่วโมง
6. จงอธิบายการกําเนิดเสียง
7. สมบัติของเสียงมีกี่ประการ ประกอบดวยอะไรบางจงอธิบาย
8. สมชายตะโกนในหุ บเขาไดยิ นเสี ยงสะท อนกลั บ มาในเวลา 6 วิน าที ขณะนั้ น
อุณหภูมิของอากาศ 20 องศาเซลเซียส จงหาวาเสียงเดินทางเปนระยะทางเทาไร
9.จงบอกประโยชนของพลังงานเสียง
10. จงบอกอันตรายที่เกิดจากพลังงานเสียง
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บทที่ 14
อาชีพชางไฟฟา
สาระสําคัญ
การเลือกอาชีพชางไฟฟานั้นเปนการประกอบอาชีพที่นา สนใจและมีรายไดดีอีกอาชีพ
หนึ่ง ชางไฟฟ ามีหลายประเภท และหนาที่ของชา งไฟฟา ก็แตกตางกัน ชา งไฟฟา ที่ทํา งานใน
สถานกอสราง ขนาดใหญก็ใชเครื่องมือและทักษะที่แตกตางไปจากชางไฟฟาที่ทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ อยางไรก็ดีถาจะกลาวโดยทั่วๆ ไปแลวชางไฟฟาทุกประเภทจะตองมี
ความรู พื้ นฐานทางดา นไฟฟ า มีความสามารถอ า นแบบพิ มพ เขี ยนวงจรไฟฟ า และสามารถ
ซอมแซมแกไขอุปกรณเครื่องใชไฟฟาได แหลงงานของชางไฟฟา สวนใหญในปจจุบันนั้นทํางาน
ใหกับผูรับเหมางานดานไฟฟา หรือไมก็ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ นอกจากนั้น
มีชา งไฟฟา อีกจํ า นวนไมนอยที่ทํา งานอิสระเปนผูรับเหมาเอง และมีชา งไฟฟ าจํ า นวนหนึ่งที่
ทํางานใหกับองคกรของรัฐบาลหรือทางธุรกิจ ซึ่งเปนงานที่ใหบริการแกหนวยงานของตน แมวา
แหลงงานของชางไฟฟาจะมีอยูทั่วประเทศ แตแหลงงานสวนใหญนั้นจะมีอยูในเขตอุตสาหกรรม
หรือเขตพื้นที่ที่กําลังพัฒนา
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
สามารถอธิบาย ออกแบบ วางแผน ทดลอง ทดสอบ ปฏิบัติการเรื่องไฟฟาไดอยา ง
ถูกตอ งและปลอดภัย คิด วิเคราะห เปรียบเทียบขอดี ขอเสี ย ของการตอ วงจรไฟฟ า แบบ
อนุ ก รม แบบขนาน แบบผสม ประยุ ก ต แ ละเลื อ กใช ค วามรู แ ละทั ก ษะอาชี พ ช า งไฟฟ า
ใหเหมาะสมกับการบริหารจัดการและการบริการ
ขอบขายเนื้อหา
1. ประเภทของไฟฟา
2. วัสดุ อุปกรณเครื่องมือชางไฟฟา
3. วัสดุ อุปกรณที่ใชในวงจรไฟฟา การตอวงจรไฟฟาอยางงาย
4. กฎของโอหม
5. การเดินสายไฟฟาอยางงาย

278

6. การใชเครื่องไฟฟาอยางงาย
7. ความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากอาชีพชางไฟฟา
8. การบริหารจัดการและการบริการ
9. โครงงานวิทยาศาสตรสูอาชีพ
10. คําศัพททางไฟฟา
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บทที่ 14
อาชีพชางไฟฟา
ประเภทของไฟฟา มีอะไรบาง
ประเภทของไฟฟา มี 2 แบบ ดังนี้
1. ไฟฟาสถิต ซึ่งเกิดจากการเสียดสีของวัตถุ 2 ชนิด มาถูกัน เชน แทงอําพันกับผาขนสัตว
2. ไฟฟากระแส เกิดจากอิเล็กตรอนจากแหลงกําเนิดไหลผานตัวนําไปยังที่ตองการใช
ไฟฟา มี 2 แบบ ดังนี้
1. ไฟฟากระแสตรง (Direct Current : DC) มีทิศทางการไหล และขนาดคงที่ เชน
แบตเตอรี่
2. ไฟฟ า กระแสสลั บ (Alternating Current : AC) มีทิศทางการไหลของ
กระแสสลับไปสลับมา และขนาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ใชภายในบาน เชน โทรทัศน
คลิปที่ 1 ไฟฟาสถิต
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเรียนสามารถอธิบายการเกิดไฟฟาสถิตไดอยางถูกตอง
คลิปที่ 2 ไฟฟากระแส
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเรียนสามารถอธิบายการเกิดไฟฟากระแสไดอยางถูกตอง

วัสดุอุปกรณเครื่องมือชางไฟฟา มีอะไรบาง
วัสดุอุปกรณเครื่องมือชางไฟฟา มีดังนี้
1. ไขควง มี 2 แบบ คือ ไขควงปากแบน และไขควงแบบฟลลิป หรือปากสี่แฉก
2. มีด ใชในการปอกสาย ตัด ฉนวนสายไฟฟา
3. คีม ใชในการบีบ ตัด มวนสายไฟฟา มีหลายแบบ คือ คีมตัด(ปากนกแกว) คีมปาก
จิ้งจก คีมปากแบน คีมปากกลม และคีมปอกสายไฟฟา
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4. สวาน ใชเจาะยึดสกรู ยึดอุปกรณไฟฟา มีสวาน 3 แบบ คือ สวานขอเสือ สวาน
เฟอง และสวานไฟฟา
5. คอน ใชตอกตะปู เพื่อยึดเข็มขัดรัดสาย

วัสดุอุปกรณที่ใชในวงจรไฟฟา มีอะไรบาง
วัสดุอุปกรณที่ใชในวงจรไฟฟา มีดังนี้
1. สายไฟ เปน ตัวนํา ไฟฟ า ไดแ ก สายไฟแรงสู งทํา ด วยอะลู มิเนี ยม สายไฟทั่วไป
(สายไฟในบาน)ทําดวยโลหะทองแดง สายทนความรอนมีเปลือกเปนฉนวนทนความรอน สายคู
ใชเดินในอาคาร สายเดี่ยวใชเดินในทอรอยสาย
2. ฟวส เปนอุปกรณ ตัดวงจรไฟฟา อัตโนมัติ ไมใหกระแสไฟฟ าไหลผ านมากเกินไป
เชน ฟวสเสน ฟวสแผน ฟวสกระเบื้อง ฟวสหลอด
3. สวิตช เปนอุปกรณตัดหรือตอวงจรไฟฟา มี 2 ประเภท คือ สวิตชทางเดียว สวิตช
สองทาง
4. สะพานไฟ เปนอุปกรณ ตัดหรือตอวงจรไฟฟ า จากมาตรไฟฟ า เขา สูวงจรไฟฟ า
ภายในบาน
5. สตารตเตอร เปนอุปกรณตัดหรือตอวงจรอุนไสหลอดไฟนีออน
6. บั ล ลาสต เป น อุ ป กรณ เ พิ่ ม ความต า งศั ก ย ไ ฟฟ า มี 2 ประเภท คื อ บั ล ลาสต
แมเหล็กไฟฟา บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส
7. มิเตอรไฟฟา เปนอุปกรณวัดกระแสไฟฟาในเสนลวด มีหลายประเภท ดังนี้
แกลแวนอมิเตอร (Galvanometer) เครื่องมือวัดกระแสตรง
แอมมิเตอร (Ammeter) เครื่องมือวัดกระแสไฟฟา
โวลทมิเตอร (Voltmeter) เครื่องมือวัดความตางศักยไฟฟาระหวาง 2 จุด
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มัลติมิเตอร (Multimeter) เครื่องมือวัดกระแสไฟฟา และความตางศักยไฟฟา

การตอวงจรไฟฟา มีอะไรบาง
การตอวงจรไฟฟาเปนเสนทางเคลื่อนที่ของประจุไฟฟาจากแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา
เชื่อมตอเสนลวดตัวนําไปยังอุปกรณไฟฟา เชน สวิตช หลอดไฟฟา เปนตน
การตอวงจรไฟฟา มี 3 แบบ ดังนี้
1. แบบอนุกรม เปนวงจรที่มีอุปกรณไฟฟาเชื่อมตอกับแหลงกําเนิดไฟฟา จากอุปกรณ
หนึ่งไปยังอุปกรณอื่นๆโดยตรง มีรูปแบบเปนวงจรเดียว ขอเสียคือ ถาอุปกรณใดเสียก็จะทําให
กระแสไฟฟาหยุดไหล อุปกรณอื่นๆจะไมสามารถทํางานได

ภาพ การตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรม
ลักษณะสําคัญของการตอแบบอนุกรม คือ
1. หาคาความตานทานไดโดยรวมกัน
2. กระแสไฟฟาไหลผานตัวตานทานแตละตัวเทากับกระแสไฟฟาในวงจร
3. ความตางศักยไฟฟ าระหวา งปลายทั้งสองของตัวตา นทานจะเทา กับผลบวกของ
ความตางศักยไฟฟาระหวางปลายทั้งสองของตัวตานทานแตละตัว
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2. แบบขนาน เปนวงจรไฟฟ าที่แยกอุปกรณแตละชนิดเชื่อมตอกันกับแหล งกํา เนิด
ไฟฟา ขอดีคือ ถาอุปกรณใดเสีย อุปกรณอื่นก็ยังมีกระแสไฟฟาไหลผานได

ภาพ การตอวงจรไฟฟาแบบขนาน
ลักษณะสําคัญของการตอแบบขนาน คือ
1. ความตานทานรวมของวงจรมีคานอย และนอยกวาความตานทาน ตัวที่นอยที่สุดที่
นํามาตอขนานกัน
2. ปริมาณกระแสไฟฟารวมของวงจรมีคาเทากับผลบวกของกระแสไฟฟาของวงจรยอย
3. ความตางศักยระหวางปลายทั้งสองของตัวตานทานแตละตัวมีคาเทากัน
3. แบบผสม เปนวงจรเปนวงจรที่นํา เอาวิธีการตอแบบอนุกรม และวิธีการตอแบบ
ขนานมารวมใหเปนวงจรเดียวกัน ซึ่งสามารถแบงตามลักษณะของการตอได 2 ลักษณะดังนี้
3.1 วงจรผสมแบบอนุกรม-ขนาน เปนการนําเครื่องใชไฟฟาหรือโหลดไปตอกันอยาง
อนุกรมกอน แลวจึงนําไปตอกันแบบขนานอีกครั้งหนึ่ง
3.2 วงจรผสมแบบขนาน-อนุกรม เปนการนําเครื่องใชไฟฟาหรือโหลดไปตอกันอยาง
ขนานกอน แลวจึงนําไปตอกันแบบอนุกรมอีกครั้งหนึ่ง
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ภาพ การตอวงจรไฟฟาแบบผสม
คุณ สมบัติ ที่สํ า คั ญของวงจรผสม เป นการนํา เอาคุ ณ สมบั ติข องวงจรอนุ กรม และ
คุณ สมบัติ ข องวงจรขนานมารวมกั น ซึ่ง หมายความว า ถา ตํ า แหน ง ที่ มีก ารตอ แบบอนุ ก รม
ก็ เ อาคุ ณ สมบั ติ ของวงจรการต อ อนุ ก รมมาพิ จ ารณา ตํ า แหน ง ใดที่ มี ก ารต อ แบบขนาน
ก็เอาคุณสมบัติของวงจรการตอขนานมาพิจารณาไปทีละขั้นตอน

วงจรไฟฟาภายในครัวเรือนจะเปนการตอแบบขนาน และเครื่องใชไฟฟาแตละชนิดรับ
แรงดันไฟฟา ขนาดเดียวกัน หากเครื่องใชไฟฟ าชนิดหนึ่งเกิดขัดของเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม
เครื่องใชไฟฟาชนิดอื่นก็ยังคงใชงานไดตามปกติ

ภาพการตอวงจรไฟฟาภายในบาน
สํ า หรั บ ประเทศไทย ไฟฟ า ที่ ใ ช ใ นครั ว เรื อ นเป น ไฟฟ า กระแสสลั บ ที่ มี ค วามต า ง
ศักยไฟฟา 220 โวลต (V) (ความตางศักยไฟฟา คือ พลังงานไฟฟาที่ตางกันระหวางจุด 2 จุด)
ความถี่ 50 เฮิรตซ (Hz) โดยใชสายไฟ 3 เสน คือ
1) สายไฟ หรือ สาย L (Line) เปนสายที่มีกระแสไฟไหลผานไปยังเครื่องใชไฟฟา มี
ความตางศักยไฟฟา 220 โวลต
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2) สายนิวทรัล หรือ สาย N (Neutral) เปนส วนหนึ่ง ของวงจร มีหน า ที่ทํา ให
กระแสไฟฟาไหลครบวงจร มีความตางศักยไฟฟา 0 โวลต
3) สายดิน หรือเรียกวา สาย G (Ground) เปนสายเสนที่ไมมีกระแสไฟฟา ทําหนาที่
รับกระแสไฟฟ า ที่รั่ วมาจากเครื่องใช ไฟฟ า เพื่ อ ปองกัน กระแสไฟฟ า ลั ด วงจร และปอ งกั น
อันตรายแกบุคคล อุปกรณไฟฟาและเครื่องใชไฟฟา
กระแสไฟฟ า จะส ง ผ า นมิ เตอรไ ฟฟ า มายั งแผงควบคุ มไฟฟ า ซึ่ งแผงควบคุ มไฟฟ า
ทําหนาที่จายกระแสไฟฟาไปยังอุปกรณเครื่องใชไฟฟา
แผงควบคุมไฟฟ าประกอบดวยอุปกรณตัดตอนหลัก หรือเรียกวา เบรกเกอร ซึ่งมี 1
ตอ ครั ว เรื อน และอุ ป กรณ ตั ด ตอนย อ ยหลายตัว ได ขึ้ น อยูกั บ จํ า นวนเครื่ อ งใช ไฟฟ า ที่ ใ ช ใ น
ครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีจุ ดตอสายดินที่จะตอไปยังเตารับหรือปลั๊ กตัวเมียทุกจุดในครัวเรือน
เพื่อตอเขาเครื่องใชไฟฟา
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ภาพ การออกแบบการติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายในบาน

กฎของโอหม คืออะไร
กฎของโอหม กลาววา กระแสไฟฟาที่ไหลในวงจรจะแปรผันตรงกับแรงดันไฟฟา และ
แปรผกผันกับความตานทานไฟฟา เขียนสมการ Current(I) = Voltage(V) / Resistance(R)
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การเดินสายไฟฟามีกแี่ บบอะไรบาง
การเดินสายไฟฟา มี 2 แบบ คือ แบบเดินบนผนัง และแบบฝงในผนัง
1. เดินสายไฟบนผนัง
การเดินสายไฟแบบนี้จะมองเห็นสายไฟ อาจทําใหดูไมเรียบรอย ไมสวยงาม หาก
ชวงเดินสายไฟไม เรีย บตรง ยิ่ง เสริ มให ดูไม เรียบรอยตกแตงห องใหดูส วยงามยาก มี ขอดี ที่
คาใชจายถูกกวาแบบฝงในผนังสามารถตรวจสอบและซอมแซมไดงาย
2. เดินสายไฟฝงในผนัง
การเดินแบบฝงในผนังเปนการเดินสายไฟโดยรอยสายผา นทอสายไฟซึ่งฝงในผนัง
อาคาร ทําใหดูเรียบรอยและตกแตงหองไดงายเพราะมองไมเห็นสายไฟจากภายนอก การเดิน
ทอ ร อ ยสายต องทํ า ควบคู ไ ปพร อ มการก อ -ฉาบ ไม ค วรประหยั ด หรื อ ปล อ ยให มี ก ารลั ก ไก
โดยการเดินสายไฟแบบฝ งในผนังโดยไมรอยใส ทอรอยสายไฟ เพราะหากเกิดไฟรั่วอาจเกิด
อุบัติ เหตุกั บผู อ าศั ยเมื่อ ไปสั มผั ส กํ า แพง การติ ดตั้ งมีค า ใชจ า ยสู งกวา แบบเดินสายบนผนั ง
การติดตั้งมีความยุงยากและซับซอน การเปลี่ยนแปลงและซอมแซมภายหลังจากที่ไดติดตั้งไป
แลวทําไดยากและเสียคาใชจายมากกวาแบบแรก

การใชเครื่องใชไฟฟาอยางงาย ปฏิบตั ิอยางไรบาง
การใชเครื่องใชไฟฟาอยางงาย ควรปฏิบัติ ดังนี้
ไฟฟาแสงสวาง ติดตั้งหลอดไฟฟาเทาที่จําเปน ใชหลอดไฟฟาที่ใหแสงสวางมากแตกิน
ไฟนอย
พัดลม เลือกขนาดและแบบใหเหมาะสม
เครื่องรับโทรทัศน เลือกขนาดและแบบใหเหมาะสมกับครอบครัวและพื้นที่ ถอดปลั๊ก
เครื่องทุกครั้ง
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เตารีดไฟฟา ปรับระดับความรอนใหเหมาะสมกับชนิดเสื้อผา
หมอชงกาแฟ ใสน้ําปริมาณพอควร ปดสวิตชเมื่อน้ําเดือด
หมอหุงขาวไฟฟา เลือกขนาดที่เหมาะสมกับครอบครัว
ตูเย็น เลือกขนาดที่เหมาะสมกับครอบครัว วางใหหางจากแหลงความรอน อาหารที่
รอนไมควรเขาตูเย็นทันที
เครื่ องปรั บอากาศ หองที่ใชเครื่องปรับอากาศเพดานควรมีฉนวนกันความรอน ปรับ
อุณหภูมิใหเหมาะสมในแตละฤดูกาล บํารุงรักษาและทําความสะอาดอุปกรณใหอยูในสภาพดีอยู
เสมอ
เครื่องซักผา ควรซักแตละครั้งใหปริมาณเสื้อผาพอเหมาะกับขนาดเครื่อง ควรศึกษา
คูมือการใชเครื่องกอนใชงาน

อาชีพชางไฟฟา ควรปฏิบัติงานอยางไร ใหมีความปลอดภัยและไมเกิดอุบัตเิ หตุ
เพื่อใหมีความปลอดภัยและไมเกิดอุบตั เิ หตุจากอาชีพชางไฟฟา ควรปฏิบัติงาน ดังนี้
- กอนปฏิบัติงานกับอุปกรณไฟฟา ใหตรวจวัดอุปกรณนั้นมีไฟฟาหรือไม
- การทํางานกับอุปกรณไฟฟาขณะปดสวิตชแลว ตองตอสายอุปกรณลงดิน
- การจับอุปกรณที่มีไฟฟา ตองอาศัยเครื่องมือ อุปกรณ และวิธีที่ถูกตอง
- คีม ไขควง ตองเปนชนิดที่มีฉนวนหุม 2 ชั้นอยางดี
- ขณะทํางาน ตองไมมีสวนรางกายหรือเครื่องมือสัมผัสอุปกรณที่มีกระแสไฟ
ขอควรระวังในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟาทั่วไป ดังนี้
- เมื่อพบกลองสวิตชชํารุด ควรรีบซอมแซมทันที
- รักษาความสะอาดพื้นบริเวณติดตั้งสวิทช
- ตรวจภายในตูควบคุมไฟฟา ไมใหมีเศษผงโลหะนําไฟฟาอยู
- กอนเปลี่ยนฟวส ตองสับสวิตชใหวงจรไฟฟาเปดกอน
- สวิตชแตละอัน ควรมีปายบอกรายละเอียด
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- ตองสับสวิตชใหวงจรเปด เมื่อตองการซอมแซมเครื่องจักร
- อยาปด-เปดสวิตชขณะมือเปยกน้ํา
- อุปกรณไฟฟาชํารุด อยาฝนใช
ขอที่ไมควรกระทําในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟา ดังนี้
- ไมถอดปลั๊กไฟ ดวยการดึงสายไฟ
- ไมควรใชเครื่องมือ หรือปลั๊กไฟ ที่ชํารุด
- ไมควรตอพวงไฟเกินกําลัง
- ไมควรตอปลั๊กผิดประเภท
- ไมควรซอมแซมอุปกรณไฟฟาดวยตนเอง หากไมมีความรูอยางแทจริง
ความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวผูปฏิบัติงาน ดังนี้
- การแตงกาย ใชเสื้อผาที่อยูในสภาพเรียบรอย ไมฉีกขาด เพราะอาจทําใหเขาไปติด
เครื่องจักรได
- ไมควรไวผมยาว ไมควรใสเครื่องประดับ เชน สรอยคอ นาฬิกา แหวน
- ใสรองเทาหุมสนเพื่อปองกันโลหะ
- ควรสวมหมวกปองกันศีรษะขณะปฏิบัติงาน

การบริหารจัดการและการบริการทีด่ ี คือ อะไร
การบริหารจัดการและการบริการที่ดี หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามในการ
ใหบริการ มีระดับปฏิบัติดังนี้
ระดับ ที่ 1 สามารถใหบริ ก าร ดวยความเต็มใจ เชน มิตรภาพที่ดี ขอมูลที่ถูกตอง
แจงขั้นตอนงานใหผูรับบริการประสานงานอยางตอเนื่องและรวดเร็วกับผูรับบริการ
ระดับที่ 2 ชวยแกปญ หา เชน แกไขปญหาที่เกิดขึ้น ไมบา ยเบี่ยง นํา ขอขัดของไป
พัฒนาการใหบริการใหดีขึ้น
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ระดับที่ 3 ใหบริการเกินความคาดหวัง ใหเวลาและชวยแกปญหากับผูรับบริการเปน
พิเศษ
ระดับที่ 4 เขาใจและใหบริการที่ตรงตามความตองการที่แทจริง ทําความเขาใจเพื่อ
ใหบริการตรงความตองการที่แทจริง
ระดับที่ 5 ใหบริการที่เปนประโยชนอยางแทจริง คํานึงประโยชนของผูรับบริการใน
ระยะยาว

โครงงานวิทยาศาสตรสอู าชีพ คืออะไร
โครงงานวิทยาศาสตรสูอาชีพ คือ อาชีพจําเปนมากในยุคปจจุบัน และตองปฏิบัติงาน
ดวยความรูความชํานาญ ยังสามารถสรางสรรคผลงานไดมากมาย อาทิเชน ประดิษฐโคมไฟ
ตกแตงในครัวเรือน เครื่องเตือนภัยน้ําทวม เปนตน

คําศัพททางไฟฟา ทีค่ วรรูมี อะไรบาง
คําศัพททางไฟฟา ที่ควรรู ดังนี้
ไฟฟา (electricity) : การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนผานตัวนําไฟฟา
ตัวนําไฟฟา (conductor) : สสารที่ยอมใหกระแสไฟฟาไหลผาน

290

ฉนวนไฟฟา (insulator) : วัตถุที่มีคุณสมบัติตานทานการไหลของกระแสไฟฟา
กําลังไฟฟา (electric power) : อัตราการผลิตหรือใชพลังงานไฟฟาในหนึ่งหนวยเวลา
วัตต (watt) : พลังงานไฟฟาที่อุปกรณแตละตัวในการทํา งาน เชน หลอดไฟ 100
วัตต กิโลวัตต-ชั่วโมง (kilowatt-hour) : หนวยวัดพลังงานไฟฟาในเวลา 1 ชั่วโมง ตามบานจะ
วัดคามี หนวยเปน กิโลวัตต-ชั่วโมง หรือ ยูนิต (unit)
ไฟฟากระแสสลับ (alternating current) : ระบบไฟฟาที่อิเล็กตรอนวิ่งมีทิศทาง
สลับไปมาตลอดเวลา สัญญลักษณ AC
ไฟฟากระแสตรง (direct current) : ระบบไฟฟาที่อิเล็ กตรอนวิ่งมีทิศทางเดียว
ตลอดเวลา สัญญลักษณ DC
แอมแปร (ampare) : หนวยวัดอัตราการไหลของไฟฟา สัญญลักษณ A หรือ amp
เฮิรทซ (hertz) : หนวยวัดความถี่เปนรอบตอวินาที ระบบไฟฟาบานมีความถี่ 50
เฮรตซ สัญญลักษณ Hz
โอหม (ohm) : หนวยความตานทานไฟฟา สัญลักษณ โอเมกา (Ω)
โวลต (volt) : หนวยวัดแรงดันไฟฟา สัญลักษณ V เชน พัดลมไฟฟา AC 220V
มัลติมิเตอร (multimeter) : เครื่องมือวัดแรงดันไฟฟา วัดกระแสไฟฟา และวัดความ
ตานทาน ในเครื่องเดียวกัน
เซอรกิตเบรกเกอร (circuit breaker) : อุปกรณจํากัดกระแสไฟฟาสูงสุดในวงจร
ฟวส (fuse) : อุปกรณจํากัดกระแสไฟฟาสูงสุดในวงจร (เมื่อกระแสเกินคาจํากัดฟวส
จะรอนละลายขาดจากกัน)
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กิจกรรมทายบทที่ 14
เรื่อง อาชีพชางไฟฟา
การทดลองที่ 1
อุปกรณการทดลอง
1. สายไฟ
2. สวิทซไฟ
3. หลอดไฟ
4. แหลงจายไฟ
5. เครื่องมือชางไฟฟา
วิธีการทดลอง
ทําการทดลองการตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรม ปฎิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดให แลวเขียน
ผลการทดลองพรอมทั้งสรุปผลการทดลอง
.
.
.

แหล่งจ่ายไฟฟ้ า

ขั้นตอนที่ 1 ตอวงจรอนุกรมตามภาพ โดยใชสายไฟตอใหครบวงจร โดยใสหลอด LED
ลงในฐานเสียบหลอด LED จํานวน 3 หลอด จากนั้นเปดเบรกเกอร และเปดไฟ โดยหลอด LED
โดยทุกหลอดตองติด
หมายเหตุ : หากใสหลอด LED แลวไฟไมติด ใหสลับขั้วหลอด LED
ขั้นตอนที่ 2 ทําการถอดหลอด LED ออก 1 หลอด สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล
ขั้นตอนที่ 3 ปดเบรกเกอร และสรุปผลการทดลอง
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คําถามทายการทดลองที่ 1
1. จากการทดลองการตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรมพบวา
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
2. จากการทดลองผูเรียนสามารถอธิบายหลักการทฤษฎี จากผลการทดลองไดอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
การทดลองที่ 2
อุปกรณการทดลอง
1. สายไฟ
2. สวิทซไฟ
3. หลอดไฟ
4. แหลงจายไฟ
5. เครื่องมือชางไฟฟา
วิธีการทดลอง
ทําการทดลองการตอวงจรไฟฟาแบบขนาน ปฎิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดให แลวเขียน
ผลการทดลองพรอมทั้งสรุปผลการทดลอง
.
.
.

แหล่งจ่ายไฟฟ้ า
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ขั้นตอนที่ 1 ตอวงจรขนานตามภาพ โดยใชสายไฟตอใหครบวงจร โดย นําหลอดไฟ
ทั้งสามประเภท (หลอดไส หลอดตะเกียบ และหลอด LED) มาติดตั้งกับขั้วหลอด จากนั้นเปดเบ
รกเกอร และเปดสวิตชไฟ โดยทุกหลอดตองติด
หมายเหตุ : หากใสหลอดไฟแลวไฟไมติดใหขยับขั้วหลอด
ขั้นตอนที่ 2 ทําการถอดหลอดไฟ ออก 1 หลอด หรือทดลองปดสวิตชบางตัวบนแผง
สาธิต สังเกตการเปลี่ยนแปลงของวงจรไฟฟา และบันทึกผลการทดลอง
ขั้นตอนที่ 3 ปดเบรกเกอร และสรุปผลการทดลอง
คําถามทายการทดลองที่ 2
1. จากการทดลองการตอวงจรไฟฟาแบบขนานพบวา
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
2. จากการทดลองผูเรียนสามารถอธิบายหลักการทฤษฎี จากผลการทดลองไดอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
การทดลองที่ 3
อุปกรณการทดลอง
1. สายไฟ
2. สวิทซไฟ
3. หลอดไฟ
4. แหลงจายไฟ
5. เครื่องมือชางไฟฟา
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วิธีการทดลอง
ทําการทดลองการตอวงจรไฟฟาแบบผสม ปฎิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดให แลวเขียน
ผลการทดลองพรอมทั้งสรุปผลการทดลอง
.

.

.

แหล่งจ่ายไฟฟ้ า

ขั้นตอนที่ 1 ตอวงจรผสมตามภาพ โดยใชสายไฟตอใหครบวงจร โดยใสหลอด LED ลง

ในฐานเสี ย บหลอด LED จํ า นวน 3 หลอด จากนั้ น ทํ า การเป ด เบรกเกอร และเป ด
สวิตชไฟ โดย หลอด LED ทุกหลอดตองติด ทําการปลดหลอด LED หลอดที่ 1 หรือ 2 ออก
สังเกตการ เปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ : หากใสหลอด LED แลวหลอดไมติดใหสลับขั้วหลอด LED
ขั้นตอนที่ 2 ทําการปลดหลอด LED หลอดที่ 3 ออก สังเกตการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนที่ 3 บันทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง
คําถามทายการทดลองที่ 3
1. จากการทดลองการตอวงจรไฟฟาแบบผสมพบวา
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
2. จากการทดลองผูเรียนสามารถอธิบายหลักการทฤษฎี จากผลการทดลองไดอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 1
1. ค. ทักษะการตั้งสมมติฐาน
2. ค. ทักษะการรวบรวมขอมูล
3. ข. ทักษะการควบคุมตัวแปร
4. ค. นายสมชายทํา Web Page เกี่ยวกับเรือ่ งซึนามิที่ตนสนใจและศึกษามา
5. ข. แรเงิน
6. ข. ฮีตเตอร (เครื่องทําความรอน)
7. ก. การทําขาวแชจัดเปนเทคโนโลยีอยางหนึ่ง
8. ค. ชนิดของอาหารมีผลตอการเจริญเติบโตหรือไม
9. ก. ตัวแปรอิสระ คือ ปริมาณผงซักฟอก
10. ค. ถาพืชที่ไดรับแสงสีน้ําเงินจะโตดีกวาพืชทีร่ ับแสงสีเขียว
11. ง. ทดสอบสมมติฐานทางวิทยาศาสตรแลวเปนจริงทุกครั้ง
12. ก. แผนใยขัดชวยลดอัตราการไหลของน้ํา
13. ง. ชวยอํานวยความสะดวกแกนักวิทยาศาสตรและทําใหผลการทดลองเที่ยงตรง
14. ข. ใชผงกํามะถันโรยลงไปแลวเก็บกวาด
15. ค. หองปฎิบัติการควรใชพื้นกระเบือ้ งสีขาวเพื่อใหสามารถทําความสะอาดไดงาย
16. ก. ประเภททั่วไป
17. ค. นางสาวบีเลือก Beaker 500 ml. เพื่อเตรียมสารละลาย 20 ml.
18. ค. เวอรเนีย
19. ค. เทอรโมมิเตอร
20. ค. ธิติใชเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิของน้ํา
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 2
1. โครงงานวิทยาศาสตรมีกี่ประเภท จงอธิบาย
ตอบ โครงงานวิทยาศาสตร มี 4 ประเภท
1. โครงงานประเภทสํารวจรวบรวม ผูทําโครงงานเพียงตองการสํารวจและรวบรวมขอมูล แลวนํา
ขอมูลนั้นมาจําแนกเปนหมวดหมู และนําเสนอในรูปแบบตางๆ เพื่อใหเห็นลักษณะหรือความสัมพันธใน
เรื่องที่ตองการศึกษาไดชัดเจน
2. โครงงานประเภททดลอง เปนโครงงานที่มีการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาของตัวแปรหนึ่ง
ที่มีตอแปรอีก ตัวหนึ่งที่ตอ งการศึกษา โดยควบคุมตัวแปรอื่นๆ ที่อ าจมีผ ลตอตัวแปรที่จะตองการศึกษา
เอาไว
3. โครงงานประเภทการพัฒนาหรือประดิษฐ เปนโครงงานที่ เกี่ยวกับการประยุกตทฤษฎีหรื อ
หลักการทางวิทยาศาสตรมาประดิษฐ เครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณ เพื่อประโยชนใชสอยตางๆ ซึ่งอาจ
เปนการคิดประดิษฐสิ่งของใหม หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ได
4. โครงงานประเภทการสร างทฤษฎีห รื อ อธิบ าย เป นโครงงานเกี่ยวกั บ การนําเสนอ ทฤษฎี
หลักการ หรือแนวความคิดใหมๆ ซึ่งอาจอยูในรูปของสูตร สมการ หรือคําอธิบายโดยผูเสนอไดตั้งกติกาหรือ
ขอตกลงเอง แลวเสนอทฤษฎี หลักการแนวความคิด หรือจินตนาการของตนเองตามกติกา หรือขอตกลงนั้น
2. ขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตรมีอะไรบาง จงอธิบาย
ตอบ ขั้นตอนที่ 1 การคิดและเลือกหัวเรื่อง เปนการหาหัวขอในการทดลอง ในการที่จะอยากรู
อยากเห็น
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาเอกสารที่เ กี่ยวของรวมไปถึง การขอคําปรึก ษา หรือขอมูล ตางๆจาก
ผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ 3 การเขียนเคาโครงของโครงงาน
ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติโครงงาน เปนการดําเนินงานตามแผน ที่ไดกําหนดไวในเคาโครงของ
โครงงาน และตองมีการจดบันทึ กขอมู ลตางๆไดอยางละเอียด และตอ งจัดทําอยางเปนระบบ ระเบียบ
เพื่อที่จะไดใชเปนขอมูลตอไป
ขั้นตอนที่ 5 การเขียนรายงาน ควรใชภาษาที่เขาใจงาย กระชับ ชัดเจน และครอบคลุมประเด็น
สําคัญของโครงงาน โดยสามารถเขียนใหอยูในรูปตางๆ เชน การสรุป รายงานผล ซึ่งประกอบไปดวยหัวขอ
ตางๆ เชน บทคัดยอ บทนํา เอกสารที่เกี่ยวของ
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ขั้นตอนที่ 6 การแสดงผล การแสดงผลงาน เป นการนําเสนอผลงาน สามารถจัดไดห ลาย
รู ป แบบ เช น การจั ดนิ ท รรศการ หรื อ ทํ าเป น สิ่ ง ตีพิ ม พ การสอนแบบเพื่ อ นสอนเพื่ อ น ตามแตความ
เหมาะสมของโครงงาน
3. การเขียนรายงานโครงการวิทยาศาสตร มีขั้นตอนอยางไร จงอธิบาย
ตอบ 1. ชื่อโครงงาน เป นสิ่งสําคัญประการแรก เพราะชื่อโครงการจะชวยโยงความคิดไปถึง
วัตถุประสงคของการทําโครงงานวิทยาศาสตร และควรกําหนดชื่อโครงการใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
หลักดวย
2. ชื่อผูจัดทําโครงงาน การเขียนชื่อผูรับผิดชอบโครงงานวิทยาศาสตร เปนสิ่งดีเพื่อจะไดทราบ
วาโครงงานนั้นอยูในความรับผิดชอบของใครสามารถติดตามไดที่ใด
3. ชื่ออาจารยที่ปรึกษาโครงงานการเขียนชื่อผูใหคําปรึกษาควรใหเกียรติยกยองและเผยแพร
รวมทั้งขอบคุณที่ไดใหคําแนะนําการทําโครงงานวิทยาศาสตรจนบรรลุเปาหมาย
4. บทคัดยอ อธิบายถึงที่มาและความสําคัญของโครงงาน วัตถุประสงค วิธีดําเนินการและผลที่
ไดตลอดจนขอสรุปตางๆ อยางยอประมาณ 300-350 คํา
5. กิตติกรรมประกาศ (คําขอบคุณ) สวนใหญโครงงานวิทยาศาสตรมักจะเปนกิจกรรมที่ไดรับ
ความรวมมือจากหลายฝายดัง นั้นเพื่ อเป นการเสริ มสรางบรรยากาศของความร วมมือ จึงควรไดกลาว
ขอบคุณบุคลากรหรือหนวยงานตาง ๆ ที่มีสวนชวยใหโครงงานนี้สําเร็จดวย
6. ที่ม าและความสํ า คัญของโครงงาน ในการเขียนที่ ม าและความสํ าคัญ ของโครงงาน
วิทยาศาสตร ผูทําโครงงานจําเปนตองศึกษา หลักการทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจจะศึกษา หรือพูดเขาใจ
งาย ๆ วาเรื่องที่สนใจจะศึกษานั้นตองมีทฤษฎีแนวคิดสนับสนุน
7. วัตถุประสงคของการทําโครงงาน เปนการกําหนดจุดมุงหมายปลายทางที่ตองการใหเกิด
จากการทําโครงงานวิทยาศาสตร ในการเขียนวัตถุประสงค ตองเขียนใหชัดเจน อานเขาใจงายสอดคลองกับ
ชื่อโครงงาน หากมีวัตถุป ระสงคหลายประเด็น ให ระบุเปนขอๆ การเขียนวัตถุประสงคมี ความสําคัญตอ
แนวทาง การศึกษา ตลอดจนขอความรูที่คนพบหรือสิ่งประดิษฐที่คนพบนั้นจะมีความสมบูรณครบถวน
คือ ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคทุกๆ ขอ
8. สมมติฐานของการศึกษา เปนทั กษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ที่ผู ทําโครงงานตอ งให
ความสําคัญ เพราะจะทําใหเปนการกําหนดแนวทางในการออกแบบการทดลองไดชัดเจนและรอบคอบ ซึ่ง
สมมติฐานก็คือ การคาดคะเนคําตอบของปญหาอยางมีหลักและเหตุผล ตามหลักการ ทฤษฎี รวมทั้งผล
การศึกษาของโครงงานที่ไดทํามาแล
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9. ขอบเขตของการทําโครงงาน ผูทําโครงงานวิทยาศาสตร ตองใหความสําคัญตอการกําหนด
ขอบเขตการทําโครงงาน เพื่อใหไดผลการศึกษาที่นาเชื่อถือ ซึ่งไดแก การกําหนดประชากร กลุมตัวอยาง
ตลอดจนตัวแปรที่ศึกษา
10. วิธีดําเนินการ เปนวิธีการที่ชวยใหงานบรรลุตามวัตถุประสงคของการทําโครงงานตั้งแตเริ่ม
เสนอโครงการกระทั่งสิ้นสุดโครงการ
11. ผลการศึกษาคนควา นําเสนอขอมูลหรือผลการทดลองตาง ๆ ที่สังเกตรวบรวมได รวมทั้ง
เสนอผลการวิเคราะหขอมูลที่วิเคราะหไดดวย
12. สรุปผลและขอเสนอแนะ อธิบายผลสรุปที่ไดจากการทําโครงงาน ถามีการ
ตั้งสมมติฐาน ควรระบุดวยวาขอมูลที่ไดสนับสนุนหรือคัดคานสมติฐานที่ตั้งไว หรือยังสรุปไมได นอกจากนี้
ยังควรกลาวถึงการนําผลการทดลองไปใชประโยชน อุปสรรคของการทําโครงงานหรือขอสังเกตทีส่ ําคัญหรือ
ขอผิดพลาดบางประการที่เกิดขึ้นจากการทําโครงงานนี้ รวมทั้งขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข หากมีผู
ศึกษาคนควาในเรื่องที่ทํานองนี้ตอไปในอนาคตดวย
13. เอกสารอา งอิง เอกสารอ างอิ ง คือ รายชื่อ เอกสารที่ นํามาอ างอิ ง เพื่ อ ประกอบการทํ า
โครงงานวิทยาศาสตร ตลอดจนการเขียนรายงานการทําโครงงานวิทยาศาสตร ควรเขียนตามหลักการที่
นิยมกัน
4. จงอธิบายวิธีการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร
ตอบ การนําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร อาจทําไดในแบบตาง ๆ กัน เชน การแสดงในรูป
นิทรรศการ ซึ่งมีทั้งการจัดแสดงและการอธิบายดวยคําพูด หรือในรูปแบบของการรายงานปากเปลาไมวา
การนําเสนอผลงานจะอยูในรูปแบบใด ควรครอบคลุมประเด็นสําคัญคือ มีความชัดเจน เขาใจงายและมี
ความถูกตองในเนื้อหา
การแสดงผลงานนั้นอาจทําไดหลายรูปแบบ เชน การแสดงในรูปนิทรรศการ ซึ่งมีทั้งการจัดแสดง
และการอธิบายดวยคําพูด หรือในรูปแบบของการจัดแสดงโดยไมมีการอธิบายประกอบหรือในรูปแบบของ
การรายงานปากเปลา ไมวาการแสดงผลงานจะอยูในรูปแบบใด ควรจัดทําใหครอบคลุมประเด็นสําคัญ
ดังตอไปนี้
1. ชื่อโครงงาน
2. ชื่อผูทําโครงงาน
3. ชื่ออาจารยที่ปรึกษาโครงงาน
4. ความเปนมาและความสําคัญของโครงงาน
5. วิธีดําเนินการ
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6. การสาธิตหรือแสดงผลที่ไดจากการทดลอง
7. ผลการสังเกตและขอมูลเดน ๆ ที่ไดจากการทําโครงงาน
5. จงอธิบายถึงประโยชนที่ไดรับจากการทําโครงงานวิทยาศาสตร
ตอบ โครงงานวิทยาศาสตรมีความสําคัญและกอประโยชนโดยตรงแกผูเรียนโดยตรงเปนการฝก
ใหผูเรียนรูจักศึกษาคนควาดวยตนเอง สรางความสัมพันธอันดีกับครูกับเพื่อนรวมงาน รูจักทํางานอยางเปน
ระบบใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหาและใชเวลาวางใหเปนประโยชน
เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 3
1. ค. ไมโทคอนเดรีย
2. ง. แวคิวโอล
3. ค. สะสมโปรตีนเพื่อสงออกนอกเซลล
4. ข. ไรโบโซม
5. ก. การคายน้ํา
6. ง. ถูกตองขอ
7. ง. ไต
8. ง. ถูกทุกขอ
9. ก. 2 ประเภท
10. ก. 2 แบบ
เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 4
1. ข
6. ข

2. ข
7. ง

3. ข
8. ค

4. ก
9. ค

5. ง
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 5
1. จงบอกประโยชนของเทคโนโลยีชีวภาพ
1. ดานการเกษตร
- การผสมพันธุส ัตวและการปรับปรุงพันธุสัตว
- การปรับปรุงพันธุพืชและการผลิตพืชพันธุใหม
- การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
2. ดานอุตสาหกรรม
- การถายฝากตัวออน
- การผสมเทียมสัตวบกและสัตวน้ํา
- พันธุวิศวกรรม
- ผลิตฮอรโมนเรงการเจริญเติบโตของสัตว
- ผลิตสัตวแปลงพันธุใหมลี ักษณะโตเร็ว เพิ่มผลผลิต
3. ดานการแพทย
- การใชยีนบําบัดโรค
- การตรวจวินิจฉัยหรือตรวจพาหะจากยีน เพื่อตรวจสอบโรคธาลัสซีเมีย
- การใชประโยชนจากการตรวจลายพิมพจากยีนของสิง่ มีชวี ิต
4. ดานอาหาร
- เพิ่มปริมาณเนือ้ สัตวทงั้ สัตวบกและสัตวน้ํา สัตวบก
- เพิ่มผลผลิตจากสัตว
- เพิ่มผลิตภัณฑที่แปรรูปจากผลผลิตของสัตว
5. ดานสิ่งแวดลอม
- การใชจุลินทรียชวยรักษาสภาพแวดลอม
- การคนหาทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนและการสรางทรัพยากร
6. ดานการผลิตพลังงาน
- แหลงพลังงานที่ไดจากชีวมวล คือ แอลกอฮอลชนิดตางๆ
2. จงบอกผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพ
1. สามารถนําไปใชผลิตเชื้อโรคชนิดรายแรงเพื่อใชในสงครามเชื้อโรค
2. สามารถนําสารพันธุกรรมของพืชจากประเทศกําลังพัฒนาเพื่อหวังผลกําไร
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3. จงบอกการนําเทคโนโลยีชีวภาพไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
1. การผลิตอาหาร เชน น้ําปลา ปลารา ปลาสม ผักดอง
2. การผลิตผงซักฟอกชนิดใหมที่มีเอนไซม
3. การทําปุยจากวัสดุเหลือทิ้ง เชน เศษผัก อาหาร ฟางขาว
4. การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม เชน การใชจลุ ินทรียในการกําจัดขยะ
5. การแกไขปญหาพลังงาน เชน การผลิตแกซโซฮอล
6. การเพิ่มคุณคาผลผลิตของอาหารเชนการปรับปรุงคุณภาพน้ํามันในพืชคาโนลา
7. การทําผลิตภัณฑจากไขมัน เชน นม เนย น้ํามัน
8. การรักษาโรค และบํารุงสุขภาพ เชน สมุนไพร

1. ง
6. ก

2. ก
7. ก

เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 6
3. ง
4. ข
5. ค
8. ก
9. ค
10. ก

เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 7
1. ข

2. ก

3. ก

4. ง

5. ค

6. ง

7. ง

8. ค

9. ก

10. ง

เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 8
1. ก

2. ง

3. ข

4. ง

5. ข

6. ง

7. ข

8. ก

9. ก

10. ค

เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 9
1. ข

2. ข

3. ง

4. ง

5. ง

6. ข

7. ข

8. ข

9. ก

10. ข

11. ง

12. ข
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 10
1. ค

2. ก

3. ก

4. ง

5. ก

6. ข

7. ก

8. ข

9. ง

10. ง

เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 11
กิจกรรมการทดสอบหาคาความเปนกรด-เบส (pH) ของสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน
ตารางบันทึกผลการทดลอง
ผลการทดสอบคาความเปนกรด-เบส (pH) ของสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน
ชนิดของสารเคมี

คากรด-เบส pH

การเปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัส
สีแดง

สีน้ําเงิน

1. น้ําอัดลม

3

ไมเปลี่ยนสี

เปลี่ยนเปนสีแดง

2. น้ํามะนาว

2-3

ไมเปลี่ยนสี

เปลี่ยนเปนสีแดง

3. น้ําสมสายชู

1-2

ไมเปลี่ยนสี

เปลี่ยนเปนสีแดง

4. น้ํายาลางหองน้ํา

1

ไมเปลี่ยนสี

เปลี่ยนเปนสีแดง

5. น้ําเปลา

7

ไมเปลี่ยนสี

ไมเปลี่ยนสี

6. น้ําเชื่อม

7

ไมเปลี่ยนสี

ไมเปลี่ยนสี

7. สารละลายสบู

8

เปลี่ยนเปนสีน้ําเงิน

ไมเปลี่ยนสี

8. สารละลายยาสีฟน

8

เปลี่ยนเปนสีน้ําเงิน

ไมเปลี่ยนสี

9. สารละลายยาสระผม

8

เปลี่ยนเปนสีน้ําเงิน

ไมเปลี่ยนสี

10. สารละลายน้ําปูนใส

12

เปลี่ยนเปนสีน้ําเงิน

ไมเปลี่ยนสี
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คําถามจากการทํากิจกรรม
1. จงเรียงลําดับสารเคมีที่มีคากรด-เบส (pH) จากนอยไปหามากพรอมบอกคา pH
น้ํายาลางหองน้ํา pH=1 น้ําสมสายชู pH=1-2 น้ํามะนาว pH=2-3 น้ําอัดลม pH=3

.

น้ําเชื่อม pH=7 น้ําเปลา pH=7 สารละลายยาสระผม pH=8 สารละลายสบู pH=8

.

สารละลายยาสีฟน pH=8 สารละลายน้ําปูนใส pH=12

.

2. มี ส ารละลายใดบ า งที่ เ ป น กรด และสารละลายใดบ า งที่ เ ป น เบส นั ก ศึ ก ษาทราบ
ไดอยางไร จงอธิบาย
เปนกรด ไดแก น้ําอัดลม น้ํามะนาว น้ําสมสายชู น้ํายาลางหองน้ํา
เปนเบส ไดแก สารละลายสบู สารละลายยาสีฟน สารละลายยาสระผม น้ําปูนใส
เปนกลาง ไดแก น้ําเปลา น้ําเชื่อม

.
.
.

ดูจากคากรด-เบส (pH) ถามีคา pH นอยกวา 7 เปน กรด ถามีคา pH มากกวา 7 เปนเบส .
และสารที่มีคา pH = 7 เปนกลาง

.

3. นักศึกษาคิดวาจากการทํากิจกรรมการทดสอบคากรด-เบสของสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางไร
การใชสารที่ฤทธิ์เปนกรดในชีวิตประจําวันจะตองใชอยางระมัดระวัง โดยเฉพาะภาชนะที่ นํามา
บรรจุสารละลายที่มีฤทธิ์ เปนกรด เชน น้ําสมสายชู น้ํามะนาว น้ํามะขามเปยก ควรใชภาชนะที่เปนแกว
หรือกระเบื้องเคลือบไมควรใชภาชนะบรรจุที่เปนโลหะและพลาสติก เนื่องจากกรดสามารถกัดกรอนโลหะ
สังกะสี อลูมิเนียม และสแตนเลสได
.
สารที่ มี ฤ ทธิ์ เ ป น ด า งต อ งใช ด ว ยความระมั ด ระวั ง และใช ใ ห ถู ก วิ ธี เช น ผงซั ก ฟอกไม ค วร
นํ า มาใช ล า งจาน เพราะอาจจะมี ส ารเคมี ต กค า งจากผงซั ก ฟอกซึ่ ง อาจเป น อั น ตรายเมื่ อ บริ โ ภค
เขาไป และไมควรนํามาใชสระผม เพราะดางมีฤทธิ์กัดกรอนโปรตีนทําใหเกิดการอักเสบอยางรุนแรงได
เชนกัน
.
นอกจากนี้การใชสารปรุงแตงอาหาร เราตองแนใจวาสารนั้นไมมีอันตราย เพราะผูผลิตบางรายนํา
กรดกํ ามะถันซึ่ งเปนกรดที่มีฤทธิ์กั ดกรอ นสูง มาเจือจางดวยน้ําแลวนํามาปลอมปนขายแทนน้ําสม สายชู
เมื่อบริโภคเขาไปจะทําใหสารเคลือบฟนถูกกัดกรอนกระเพาะอาหารและลําไสจะถูกกรดกัดกรอนเปนแผล
ดังนั้น การใช มะขามหรือน้ํามะนาวมาปรุงแตงรสเปรี้ยวของอาหารแทนน้ําสมสายชูจะมีความปลอดภัย
มากกวา
.
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 12
1. แรง (Force) หมายถึง สิ่ งที่ ม ากระทํ าหรื อ พยายามกระทํ าตอ วัตถุแล วทําให วัตถุเ กิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ เชน ถามีแรงมากระทํากับวัตถุซึ่งกําลังเคลื่อนที่ อาจทําใหวัตถุนั้นเคลื่อนที่เร็วขึ้น ชาลง
หรือหยุดนิ่ง หรือเปลี่ยนทิศทาง
แรงเปนปริมาณเวกเตอร คือ ตองบอกขนาดและทิศทาง มีหนวยเปน นิวตัน (N)
2. ความเร็ว (Velocity) คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงการกระจัด หรือการกระจัดที่เปลี่ยนแปลงไป
ในหนึ่งหนวยเวลา การกระจัด ( ⃑) เปนปริมาณเวกเตอร มีหนวยเปน เมตรตอวินาที (m/s)
สวนอัตราเร็ว (Speed) คือ ระยะทางที่ วัตถุเคลื่อนที่ไดในหนึ่งหนวยเวลา ใชสัญลักษณ คือ V
เปนปริมาณสเกลาร มีหนวยเปน เมตรตอวินาที (m/s)
3. การกระจั ด (Displacement) คือ ความยาวเส นตรงที่เ ชื่อมโยงระหวางจุ ดเริ่ม ตนและจุ ด
สุดทายของการเคลื่อนที่ การกระจัดใชสัญลักษณ ⃑ เปนปริมาณเวกเตอร มีหนวยเปนเมตร (m)
4. แรงโนมถวงและสนามโนมถวง เมื่อเราปลอยวัตถุ วัตถุจะตกลงสูพื้น แสดงวามีแรงกระทําตอ
วัตถุ โดยแรงนั้นเกิดจากแรงที่โลกดึงดูดวัตถุ เรียกวา แรงโนมถวง (Gravitational force) และวัตถุอยูใน
สนามของแรงโนมถวง เรียกสั้นๆ วา สนามโนมถวง (Gravitational field) โดยสนามโนมถวงเปนปริมาณ
เวกเตอร มีทิศทางเขาสูศูนยกลางทีเ่ ปนตนกําเนิดสนาม เชน สนามโนมถวงของโลกมีทิศเขาสูศูนยกลางของ
โลก สวนสนามโนมถวงของดาวดวงใดก็มีทิศเขาสูศูนยกลางของดาวดวงนั้น
5. วิธีทํา
จากสมการ ⃑ av

=

∆⃑
∆

ในที่นี้ ∆v = 300 -0 = 300 กิโลเมตรตอชั่วโมง =
∆t = t2 – t1 = 30 – 0 = 30 วินาที
ดังนั้น

⃑ av =

เมตรตอวินาที
วินาที

= 2.8 เมตรตอวินาที2
ความเรงเฉลี่ยของเครื่องบิน เทากับ 2.8 เมตรตอวินาที2

= 83 เมตรตอวินาที
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6. จงอธิบายการกําเนิดเสียง
เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุเสียงจะเคลื่อนที่ออกจากแหลงกําเนิดของเสียง ทุก
ทิศทาง.โดยเดินทางผานตัวกลาง 3 ชนิด คือ ของแข็ง ของเหลว และกาซ
7. สมบัติของเสียงมีกี่ประการ ประกอบดวยอะไรบางจงอธิบาย
สมบัติของเสียง ประกอบดวย 4 ประการ ไดแก การสะทอน การหักเห การแทรกสอด
และการเลี้ยวเบน
การสะทอนของเสียง เสียงเคลื่อนที่จากตัวกลางจะมีการสะทอนของคลื่นเสียงเกิดขึ้น
การหักเหของเสียง การหักเหของคลื่นเสียง คือ การเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง
เมื่อคลื่นเสียงเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งไปอีกตัวกลางหนึ่งที่มีความหนาแนนตางกัน
การแทรกสอด คือ ปรากฎการณที่คลื่นเสียง 2 ขบวนเคลื่อนที่เขามาในตัวกลางเดียวกัน
เกิดการรวมคลื่นกันขึ้นทําใหเกิดการเสริมกันและหักลางกัน
การเลี้ยวเบน คือ การที่คลื่นเสียงเคลื่อนที่ไปพบสิ่งกีดขวางแลวสามารถเคลื่อนที่ออม
หลังสิ่งกีดขวางได
8. สมชายตะโกนในหุ บเขาไดยินเสียงสะทอนกลั บมาในเวลา 6 วินาที ขณะนั้นอุณหภูมิ ของ
อากาศ 20 องศาเซลเซียส จงหาวาเสียงเดินทางเปนระยะทางเทาไร
เสียงเดินทางไป - กลับ ใชเวลา 6 วินาที
เสียงเดินทางเที่ยวเดียวใชเวลาเพียงครึ่งหนึ่ง เวลา = 3 วินาที
อัตราเร็วของเสียงในอากาศ เมื่ออุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
1. วิธีทํา อัตราเร็วของเสียงในอากาศใชสูตร Vt = 331+0.6 t (t=อุณหภูมิ)
แทนคา
Vt (เวลา) = 331 + 0.6 t (อุณหภูมิ)
Vt
= 331 + 0.6 x 20
= 331 + 12
= 343 เมตรตอวินาที (m/s)
หาระยะทางที่เสียงเดินทางเที่ยวเดียว ,เวลา (t) = 3 วินาที
จากสมการ
S
=
Vt
แทนคา
S
=
343x3
S
=
1,029 เมตร
ตอบ
ระยะทาง
1,029 เมตร
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9.จงบอกประโยชนของพลังงานเสียง
1.ประโยชนของเสียงทางดานวิศวกรรมอุตสาหกรรม
2.ประโยชนทางการแพทย
3.ประโยชนทางการประมง
10. จงบอกอันตรายที่เกิดจากพลังงานเสียง
เสียงที่ดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ) กอใหเกิดอันตรายได
เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 13
ใหนักศึกษารวมกันอภิปรายเรื่องเทคโนโลยีอวกาศ ในหัวขอตอไปนี้
1. ความหมายของเทคโนโลยีอวกาศ
ตอบ การนําความรูท ี่ไดจากการสํารวจสิ่งตางๆที่อยูนอกโลก และสํารวจโลกของเรามาใช
ประโยชนกบั มนุษย โดยอาศัยความรูวิทยาศาสตรและอวกาศ ซึ่งเกี่ยวกับดานดาราศาสตร
และวิศวกรรม ควบคูกัน
2. ยานสํารวจอวกาศเปนพาหนะพรอมอุปกรณและเครื่องมือทีใ่ ชออกไปสํารวจนอกโลก ซึง่ จะแบง
ออกเปนกี่ประเภท อะไรบาง พรอมทั้งอธิบาย
ตอบ 2 ประเภท คือ 1. ยานอวกาศที่ไมมีมนุษยควบคุมอยูบ นยาน สวนใหญสํารวจ ดวง
จันทร ดวงอาทิตย ดาวเคราะห หวงอวกาศระหวางดวงดาว เชน โครงการลูนาออบิเตอรไป
ถายภาพพื้นผิวรอบดวงจันทร 2. ยานอวกาศที่มีมนุษยขับควบคุมอยูบนยาน เชน โครงการ
เมอคิวรี่มนุษยอวกาศขึ้นไปโคจรรอบโลกครั้งละ 1 คน โครงการเจมินีมนุษยอวกาศขึ้นไป
เชื่อมตอกับยานลําอื่นครั้งละ 2 คน เปนตน
3. ใหนักศึกษาบอกถึงประโยชนของเทคโนโลยีอวกาศ ของดาวเทียมมา 3 ขอพรอมทัง้ อธิบายมาพอ
สังเขป
ตอบ
1. ใชดาวเทียมสื่อสาร เชื่อมโยงถายทอดสัญญาณไปยังสถานีภาคพื้นดินที่ทําการสงและ
รั บ สั ญ ญาณ ดาวเที ยมไทยคมใชพั ฒ นาเครื อ ขา ยการสื่ อ สาร และการกระจายเสี ยงและภาพ
โทรทัศนของประเทศไทย
2. การใชดาวเทียมอุ ตุนิยมวิทยา สํ ารวจถายภาพการก อตัวของเมฆ วัดอุ ณหภูมิ ชั้น
บรรยากาศของโลกเปนประจําทุกวัน
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3. การใชดาวเทียมสํารวจทรัพยากร สํารวจถายภาพการใชที่ดิน สํารวจพื้นที่เพาะปลูก
และพื้นที่ปาไม สํารวจการประมงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง สํารวจแหลงน้ําและชลประทาน สํารวจ
ธรณีวิทยา แหลงแร แหลงเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปนตน
4. เทคโนโลยีอวกาศมีประโยชนตอชีวิตประจําวันอยางไรบาง
ตอบ 1. ชวยในการตรวจสอบสภาพอากาศและสามารถวางแผนการดําเนินชีวิตประจําวันได
2. ดาวเทียมสือ่ สารชวยในการรับ- สง สัญญาณโทรศัพท และสัญญาณโทรทัศน ทําให
เราสาสมารถรับรูขาวสาร เหตุการณทเี่ กิดขึ้นในปจจุบัน ได
5. เหตุการณดานอวกาศที่สําคัญ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2529 เกิดเหตุการณอะไรขึ้น
ตอบ เกิดโศกนาฏกรรมทางอวกาศกับกระสวยอวกาศแชลเลนเจอรระเบิดแตกเปนเสี่ยง ๆ 73
วินาทีหลังออกบิน ทําใหสมาชิกลูกเรือทัง้ เจ็ดคนเสียชีวิต
เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 14
แนวคําตอบการทดลองที่ 1
1. จากการทดลองการตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรมพบวา
- เมื่อทําการถอดหลอด LED ออก 1 หลอด พบวาหลอด LED ที่เหลือจะดับ
2. จากการทดลองผูเรียนสามารถอธิบายหลักการทฤษฎี จากผลการทดลองไดอยางไร
- การต อ วงจรแบบอนุ ก รม คื อ การต อ วงจรด ว ยอุ ป กรณ ไ ฟฟ า ตั้ ง แต 2 ตั ว ขึ้ น ไปเรี ย งต อ กั น
โดยกระแสไฟฟาจะไหลจากแหลงจายผานไปยังอุปกรณไฟฟาตัวที่ 1 ผานอุปกรณไฟฟาตัวที่ 2 และผาน
ตัว ตอ ๆ ไป จนกลั บ มาครบวงจรที่ แ หล ง จ ายไฟ เมื่ อ อุ ป กรณ ตัว ใดตั ว หนึ่ง ขาดหรื อ หลุ ดจากวงจร
จึง เปรียบเสมื อ นวาวงจรขาด กระแสไฟฟาไมส ามารถไหลไดครบวงจร ทํ าใหอุ ป กรณที่ เหลื อ ในวงจร
ไมสามารถทํางานไดเชนกัน จากการทดลองเมื่อทําการถอดหลอด LED ออก 1 หลอด จึงเปนเหตุใหหลอด
LED ที่เหลือดับ
แนวคําตอบการทดลองที่ 2
1. จากการทดลองการตอวงจรไฟฟาแบบขนานพบวา
- เมื่อถอดหลอดไฟออกหนึง่ หลอด หรือปดสวิทชบางตัวบนแผงสาธิต หลอดไฟทีเ่ หลือยังคงติดอยู
2. จากการทดลองผูเรียนสามารถอธิบายหลักการทฤษฎี จากผลการทดลองไดอยางไร
- การตอวงจรแบบขนาน เมื่ออุปกรณไฟฟาตัวใดชํารุดหรือหลุดออกจากวงจร อุปกรณไฟฟาที่เหลือ
ยังสามารถทํางานได เนื่องจากกระแสในวงจรขนานไหลแยกกันแตละวงจร
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แนวคําตอบการทดลองที่ 3
1. จากการทดลองการตอวงจรไฟฟาแบบผสมพบวา
- เมื่อทําการถอดหลอด LED หลอดที่ 1 หรือ 2 ออก พบวา หลอด LED ที่เหลือยังคงติดอยู
- เมื่อทําการปลดหลอด LED หลอดที่ 3 ออก หลอด LED ที่เหลือดับ
2. จากการทดลองผูเรียนสามารถอธิบายหลักการทฤษฎี จากผลการทดลองไดอยางไร
- วงจรไฟฟ า แบบผสม คื อ การต อ วงจรไฟฟ า รวมกั น ระหวา งวงจรไฟฟ า แบบอนุ ก รมและ
วงจรไฟฟาแบบขนาน
- จากการทดลอง เมื่ อ ปลดหลอด LED หลอดที่ 1 หรื อ 2 ออกพบวา หลอด LED ที่ เ หลื อ
ยังคงสวางอยู เนื่องจากเปนสวนของวงจรขนาน ซึ่งกระแสไฟฟาสามารถไหลครบวงจรได แตเมื่อ
ทําการปลดหลอด LED หลอดที่ 3 ออก พบวาหลอด LED ที่เ หลื อดับทุ กหลอด เนื่องจาก
เปนสวน ของวงจรอนุกรม ทําใหกระแสไฟไมสามารถไหลไดครบวงจร
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
นายสุรพงษ จําจด
นางตรีนุช สุขสุเดช
นายวิมล ชาญชนบท
ด.ต.ชาติวุฒิ เพ็ชรนอย
ผูสรุปเนื้อหา ผูต รวจและบรรณาธิการ
นายเชวงศักดิ์ มาโชค
นางสาวจตุพร เกาะเกตุ
นางสาวอรุณรัตน จิตรมั่น
นางสาวจุรีรัตน ผลงาม
นางสาวชดาพร ฤทธิ์มังกร
นางสาวปานทิพย แสงจันทร
นางสาวจุรีพร ไปไล
นางสาวณัฐชุดา บุตรศรี
นางกมลรัตน กรรณสูต
นางสาวอรณัสภ บรรจงจัด

เลขาธิการ กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษา กศน.
ผูอานวยการ สถาบัน กศน. ภาคกลาง
รองผูอานวยการ สถาบัน กศน. ภาคกลาง

ครู(สาขาเคมี)
สํานักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครูอาสาสมัคร(สาขาชีววิทยาประยุกต)
สํานักงาน กศน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ครูอาสาสมัคร(สาขาชีววิทยาประยุกต)
สํานักงาน กศน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ครู กศน.ตําบล(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
สํานักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี
ครู กศน.ตําบล(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
สํานักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี
ครู กศน.ตําบล(สาขาชีววิทยา)
สํานักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี
ครู กศน.ตําบล(สาขาชีววิทยาประยุกต)
สํานักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี
ครู กศน.ตําบล(สาขาเคมี)
สํานักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี
ครู กศน.ตําบล(สาขาอารักขาพืช เอกโรคพืชวิทยา
สํานักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี
ครู กศน.ตําบล(สาขาเคมี)
สํานักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี
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ผูสรุปเนื้อหา ผูต รวจและบรรณาธิการ(ตอ)
นายทรงพล รังผึ้ง
ครู กศน.ตําบล(สาขาเกษตร-พืชศาสตร)
สํานักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นางสาวเกษสุวรรณ ทองเดือน
นางสาวปนัดดา จํานงคศิลป
นายธนพล สมภักดี
นายสุทธิ ปราศรัย
ผูพ ิมพตน ฉบับ
นางสาวอรุณโรจน ทองงาม
นางสาวอรุณวรรณ แสงทอง
นางสาวโชติกา ชัยชนะ
นางเหมือนฝน ยองเพชร
นายธนากร ไชยโพคา
นางสาวเพ็ญชลิตา ขําสุนทร

ครู กศน.ตําบล(สาขาเคมีอุตสาหกรรม)
สํานักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครู กศน.ตําบล(สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป)
สํานักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครู กศน.ตําบล(สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป)
สํานักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครู กศน.ตําบล(สาขาการไฟฟา)
สํานักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสาคร
ครู สถาบัน กศน.ภาคกลาง
ครู สถาบัน กศน.ภาคกลาง
ครูผูชวย สถาบัน กศน.ภาคกลาง
ครูผูชวย สถาบัน กศน.ภาคกลาง
ครูผูชวย สถาบัน กศน.ภาคกลาง
เจาหนาที่คอมพิวเตอร สถาบัน กศน.ภาคกลาง

ผูออกแบบปก
นายศุภโชค

ศรีรัตนศิลป

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
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