หนังสื อเรี ยนสาระความรู้พ้นื ฐาน

รายวิชา วิทยาศาสตร์
( พว 31001 )
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
หลักสู ตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

สานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

ห้ ามจาหน่ าย
หนังสื อเรี ยนเล่มนี้ จดั พิมพ์ดว้ ยเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อการศึกษาตลอดชีวติ สาหรับประชาชน
ลิขสิ ทธิ์ เป็ นของ สานักงาน กศน. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
เอกสารทางวิชาการลาดับที่ 11/2554

หนังสื อเรี ยนสาระความรู้พ้นื ฐาน

รายวิชา วิทยาศาสตร์ ( พว 31001 )
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560
ลิขสิ ทธิ์ เป็ นของ สานักงาน กศน. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
เอกสารทางวิชาการลาดับที่ 11/2554

คํานํา
กระทรวงศึก ษาธิ ก ารได้ประกาศใช้หลัก สู ต รการศึก ษานอกระบบระดับการศึก ษาขันพืนฐาน
พุทธศักราช
เมือวันที กันยายน พ.ศ.
แทนหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรี ยน
ตามหลัก สูตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
ซึ งเป็ นหลักสูต รทีพัฒนาขึ นตามหลักปรัชญาและ
ความเชือพืนฐานในการจัดการศึกษานอกโรงเรี ยนทีมีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นผูใ้ หญ่มีการเรี ยนรู้และสังสมความรู้
และประสบการณ์อย่างต่อเนือง
ในปี งบประมาณ
กระทรวงศึกษาธิการได้กาํ หนดแผนยุทธศาสตร์ ในการขับเคลือนนโยบาย
ทางการศึกษาเพือเพิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประชาชนได้มีอาชีพทีสามารถสร้าง
รายได้ทีมังคังและมันคง เป็ นบุ ค ลากรที มีวิ นัย เปี ยมไปด้ว ยคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม และมีจิ ต สํา นึ ก
รับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ืน สํานักงาน กศน. จึงได้พิจารณาทบทวนหลักการ จุดหมาย มาตรฐาน ผลการ
เรี ยนรู้ทีคาดหวัง และเนื อหาสาระ ทัง กลุ่มสาระการเรี ย นรู้ ของหลัก สู ตรการศึก ษานอกระบบระดับ
การศึก ษาขันพืนฐาน พุทธศัก ราช
ให้มีค วามสอดคล้องตอบสนองนโยบายกระทรวงศึก ษาธิ ก าร
ซึงส่ งผลให้ต ้องปรั บปรุ งหนังสื อเรี ยน โดยการเพิมและสอดแทรกเนื อหาสาระเกียวกับอาชีพ คุ ณธรรม
จริ ย ธรรมและการเตรี ย มพร้ อม เพือเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ย น ในรายวิ ชาที มีค วามเกี ยวข้องสัมพัน ธ์ก ัน
แต่ยงั คงหลัก การและวิธีการเดิมในการพัฒ นาหนังสื อที ให้ผเู้ รี ยนศึกษาค้น คว้าความรู้ ดว้ ยตนเอง ปฏิบัติ
กิจกรรม ทําแบบฝึ กหัด เพือทดสอบความรู้ความเข้าใจ มีการอภิปรายแลกเปลียนเรี ยนรู้กบั กลุ่มหรื อศึกษา
เพิมเติมจากภูมิปัญญาท้องถิน แหล่งการเรี ยนรู้และสืออืน
การปรับปรุ งหนังสือเรี ยนในครังนี ได้รับความร่ วมมืออย่างดียงจากผู
ิ
ท้ รงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา
และผูเ้ กียวข้องในการจัดการเรี ยนการสอนทีศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้จากสื อต่าง ๆ มาเรี ยบ
เรี ย งเนื อหาให้ครบถ้ว นสอดคล้องกับมาตรฐาน ผลการเรี ย นรู้ ทีคาดหวัง ตัวชี วัด และกรอบเนื อหาสาระ
ของรายวิชา สํานักงาน กศน. ขอขอบคุณผูม้ ีส่วนเกียวข้องทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี และหวังว่าหนังสื อเรี ยน
ชุด นี จะเป็ นประโยชน์แก่ ผเู้ รี ย น ครู ผูส้ อน และผูเ้ กี ยวข้องในทุ ก ระดับ หากมีข ้อเสนอแนะประการใด
สํานักงาน กศน. ขอน้อมรับด้วยความขอบคุณยิง

สารบัญ
หน้ า
คํานํา
คําแนะนําการใช้หนังสือเรี ยน
โครงสร้างรายวิชา (พว 31001) วิทยาศาสตร์
บทที ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
บทที โครงงานวิทยาศาสตร์
บทที เซลล์
บทที พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ
บทที เทคโนโลยีชีวภาพ
บทที ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
บทที ธาตุ สมบัติของธาตุและธาตุกมั มันตรังสี
บทที สมการเคมี และปฏิกิริยาเคมี
บทที โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน
บทที ปิ โตรเลียมและพอลิเมอร์
บทที สารเคมีกบั ชีวิตและสิ งแวดล้อม
บทที แรงและการเคลือนที
บทที เทคโนโลยีอวกาศ
บทที 4 อาชีพช่างไฟฟ้ า
เฉลยแบบฝึ กหัดท้ายบท
บรรณานุกรม
คณะผูจ้ ดั ทํา

คําแนะนําการใช้ หนังสื อเรียน
หนังสือเรี ยนสาระความรู้พนฐาน
ื
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รหัส พว
เป็ นหนังสือเรี ยนทีจัดทําขึน สําหรับผูเ้ รี ยนทีเป็ นนักศึกษานอกระบบ
ในการศึกษาหนังสือเรี ยนสาระความรู้พนฐาน
ื
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ผูเ้ รี ยนควรปฏิบตั ิดงั นี
1. ศึก ษาโครงสร้ างรายวิ ชาให้เข้าใจในหัว ข้อและสาระสําคัญ ผลการเรี ย นรู้ ที คาดหวัง และ
ขอบข่ายเนื อหาของรายวิชานัน ๆ โดยละเอียด
2. ศึก ษารายละเอีย ดเนื อหาของแต่ ล ะบทอย่า งละเอี ย ด และทํา กิ จ กรรมตามที กํา หนด แล้ว
ตรวจสอบกับแนวตอบกิ จ กรรมตามที กําหนด ถ้าผูเ้ รี ย นตอบผิด ควรกลับไปศึก ษาและทําความเข้าใจ
ในเนือหานันใหม่ให้เข้าใจ ก่อนทีจะศึกษาเรื องต่อ ๆ ไป
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมท้ายเรื องของแต่ละเรื อง เพือเป็ นการสรุ ปความรู้ ความเข้าใจของเนื อหาในเรื อง
นัน ๆ อีกครัง และการปฏิบตั ิกิจกรรมของแต่ละเนื อหา แต่ละเรื อง ผูเ้ รี ยนสามารถนําไปตรวจสอบกับครู และ
เพือน ๆ ทีร่ วมเรี ยนในรายวิชาและระดับเดียวกันได้
4. หนังสือเรี ยนเล่มนีมี 4 บท
บทที ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
บทที โครงงานวิทยาศาสตร์
บทที เซลล์
บทที พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ
บทที เทคโนโลยีชีวภาพ
บทที ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
บทที ธาตุ สมบัติของธาตุและธาตุกมั มันตรังสี
บทที สมการเคมี และปฏิกิริยาเคมี
บทที โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน
บทที ปิ โตรเลียมและพอลิเมอร์
บทที สารเคมีกบั ชีวิตและสิ งแวดล้อม
บทที แรงและการเคลือนที
บทที เทคโนโลยีอวกาศ
บทที 4 อาชีพช่างไฟฟ้ า

โครงสร้ างรายวิชา (พว 31001) วิทยาศาสตร์
สาระสํ าคัญ
. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื อง ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และโครงงานวิทยาศาสตร์
. สิ งมี ชี วิ ต และสิ งแวดล้อ ม เรื อง เซลล์ พัน ธุ ก รรมและความหลากหลายทางชี ว ภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
3. สารเพือชีวิต เรื อง ธาตุและสมบัติ ของธาตุ กัมมันตภาพรังสี สมการเคมีและปฏิกิริ ยาเคมี
โปรตีน คาร์โบไฮเดรตและไขมัน ปิ โตรเลียมและพอลิเมอร์ สารเคมีกบั สิ งมีชีวิตและสิ งแวดล้อม
. แรงและพลังงานเพือชีวิต เรื อง แรงและการเคลือนที พลังงานเสียง
. ดาราศาสตร์เพือชีวิต เรื อง เทคโนโลยีอวกาศ

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
. ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีก ารทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์
การทําโครงงานวิทยาศาสตร์และนําผลไปใช้ได้
2. อธิ บ ายเกี ยวกับ การแบ่ ง เซลล์ พัน ธุ ก รรมและการถ่ า ยทอดทางพัน ธุ ก รรม การผ่ า เหล่ า
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ เทคโนโลยีชีว ภาพ การใช้ป ระโยชน์ และผลกระทบที เกิ ด จากการใช้
เทคโนโลยี ชีวภาพต่อสังคม และสิงแวดล้อมได้
3. อธิบายเกียวกับปั ญ หาที เกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อมในระดับท้องถิน
ประเทศและโลกปรากฏการณ์ทางธรณี วิทยาทีมีผลกระทบต่ อชีวิต และสิ งแวดล้อม วางแผนและปฏิบัติ
ร่ วมกับชุมชนเพือป้ องกัน และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อมได้
4.อธิ บายเกี ยวกับโครงสร้างอะตอมตารางธาตุ สมการและปฏิกิ ริย าเคมีทีพบในชี วิต ประจําวัน
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ปิ โตรเลียมและผลิตภัณฑ์ พอลิเมอร์ สารเคมีกบั ชีวิต การนําไปใช้และ
ผลกระทบต่อชีวิตและสิ งแวดล้อมได้
5.อธิบายเกียวกับแรงและความสัมพันธ์ของแรงกับการเคลือนทีในสนามโน้มถ่วง สนามแม่เหล็ก
สนามไฟฟ้ า การเคลือนทีแบบต่าง ๆ และการนําไปใช้ประโยชน์ได้

6. อธิบายเกียวกับ สมบัติ ประโยชน์และมลภาวะจากเสียง ประโยชน์และโทษของธาตุกมั มันตรังสี
ต่อชีวิตและสิ งแวดล้อมได้
7. ศึกษา ค้นคว้าและอธิบายเกียวกับการใช้เทคโนโลยีอวกาศในการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ บน
โลกและในอวกาศ
8. อธิบาย ออกแบบ วางแผน ทดลอง ทดสอบ ปฏิบตั ิการเรื องไฟฟ้ าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
คิด วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบข้อดี ข้อเสี ย ของการต่อวงจรไฟฟ้ าแบบอนุ กรม แบบขนาน แบบผสม ประยุกต์
และเลื อ กใช้ค วามรู้ และทัก ษะอาชี พ ช่ า งไฟฟ้ า ให้เ หมาะสมกับ ด้า นบริ หารจัด การและการบริ การ
เพือนําไปสู่การจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์

ขอบข่ ายเนือหา
บทที ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
บทที โครงงานวิทยาศาสตร์
บทที เซลล์
บทที พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ
บทที เทคโนโลยีชีวภาพ
บทที ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
บทที ธาตุ สมบัติของธาตุและธาตุกมั มันตรังสี
บทที สมการเคมี และปฏิกิริยาเคมี
บทที โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน
บทที ปิ โตรเลียมและพอลิเมอร์
บทที สารเคมีกบั ชีวิตและสิ งแวดล้อม
บทที แรงและการเคลือนที
บทที เทคโนโลยีอวกาศ
บทที 4 อาชีพช่างไฟฟ้ า
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บทที 1
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สาระสํ าคัญ
วิ ทยาศาสตร์ เป็ นเรื องของการเรี ย นรู้ เกี ยวกับธรรมชาติ โดยมนุ ษ ย์ใช้ทัก ษะต่ างๆ สํารวจและ
ตรวจสอบ ทดลองเกียวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และนําผลทีได้มาจัดให้เป็ นระบบ และตังขึ นเป็ น
ทฤษฏี ซึงทักษะทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยกัน 13 ทักษะ
ในการดําเนินการหาคําตอบเรื องใดเรื องหนึงนอกจากจะต้องใช้ทกั ษะทางวิทยาศาสตร์ แล้ว ในการ
หาคําตอบจะต้องมีการกําหนดลําดับขันตอนอย่างเป็ นระบบตังแต่ตน้ จนจบเรี ยกลําดับขันตอนในการหา
คําตอบเหล่านี ว่า กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึงประกอบด้วย 5 ขันตอน

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
เรื องที 1 อธิบายธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และทักษะทางวิทยาศาสตร์
เรื องที 2 อธิบายขันตอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เรื องที อธิบายและบอกวิธีการใช้วสั ดุและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และทักษะทางวิทยาศาสตร์
เรื องที กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เรื องที วัสดุ และ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
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เรืองที ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และทักษะทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์เป็ นเรื องของการเรี ยนรู้เกียวกับธรรมชาติ โดยมนุ ษย์ใช้กระบวนการสังเกต สํารวจ
ตรวจสอบ ทดลองเกียวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และนําผลมาจัดเป็ นระบบหลักการ แนวคิดและ
ทฤษฎี ดังนัน ทักษะวิทยาศาสตร์ จึงเป็ นการปฏิบตั ิ เพือให้ได้มาซึงคําตอบในข้อสงสัยหรื อข้อสมมติฐาน
ต่าง ๆ ของมนุษย์ตงไว้
ั
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
1. การสังเกต เป็ นวิธีการได้มาของข้อสงสัย รับรู้ขอ้ มูล พิจารณาข้อมูล จากปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติทีเกิดขึน
2. ตังสมมติฐาน เป็ นการการระดมความคิด สรุ ปสิงทีคาดว่าจะเป็ นคําตอบของปัญหาหรื อ
ข้อสงสัยนัน ๆ
3. ออกแบบการทดลอง เพือศึกษาผลของตัวแปรทีต้องศึกษา โดยควบคุมตัวแปรอืน ๆ ทีอาจมีผล
ต่อตัวแปรทีต้องการศึกษา
4. ดําเนิ นการทดลอง เป็ นการจัดกระทํากับตัวแปรที กําหนด ซึงได้แก่ ตัวแปรต้น ตัว แปรตาม
และตัวแปรทีต้องควบคุม
5. รวบรวมข้อมูล เป็ นการบันทึกรวบรวมผลการทดลองหรื อผลจากการกระทําของตัวแปร
ทีกําหนด
6. แปลและสรุ ปผลการทดลอง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้ วย ทักษะ ดังนี
. ทักษะขันมูลฐาน ทักษะ ได้แก่
. ทักษะการสังเกต (Observing)
. ทักษะการวัด (Measuring)
. ทักษะการจําแนกหรื อทักษะการจัดประเภทสิงของ (Classifying)
. ทักษะการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลา (Using Space/Relationship)
. ทักษะการคํานวณและการใช้จาํ นวน (Using Numbers)
. ทักษะการจัดกระทําและสือความหมายข้อมูล (Comunication)
. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring)
. ทักษะการพยากรณ์ (Predicting)
. ทักษะขันสู งหรือทักษะขันผสม ทักษะ ได้แก่
. ทักษะการตังสมมติฐาน (Formulating Hypthesis)
. ทักษะการควบคุมตัวแปร (Controlling Variables)
. ทักษะการตีความและลงข้อสรุ ป (Interpreting data)
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. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ (Defining Operationally)
. ทักษะการทดลอง (Experimenting)
รายละเอียดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทัง ทักษะ มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี
ทักษะการสังเกต (Observing) หมายถึง การใช้ประสาทสัมผัสทัง ในการสังเกต ได้แก่
ใช้ตาดูรูปร่ าง ใช้หูฟังเสียง ใช้ลนชิ
ิ มรส ใช้จมูกดมกลิน และใช้ผวิ กายสัมผัสความร้อนเย็น หรื อใช้มือจับต้อง
ความอ่อนแข็ง เป็ นต้น การใช้ประสาทสัมผัสเหล่านี จะใช้ทีละอย่างหรื อหลายอย่างพร้อมกัน เพือรวบรวม
ข้อมูลก็ได้โดยไม่เพิมความคิดเห็นของผูส้ งั เกตลงไป
ทักษะการวัด (Measuring) หมายถึง การเลือกและการใช้เครื องมือวัดปริ มาณของสิ งของ
ออกมาเป็ นตัวเลขทีแน่นอนได้อย่างเหมาะสม และถูกต้องโดยมีหน่ วยกํากับเสมอในการวัด เพือหาปริ มาณ
ของสิ งที วัด ต้องฝึ กให้ผเู้ รี ย นหาคําตอบ ค่า คื อ จะวัดอะไร วัด ทําไม ใช้เครื องมืออะไรวัดและจะวัดได้
อย่างไร
ทักษะการจําแนกหรื อทักษะการจัดประเภทสิ งของ (Classifying) หมายถึง การแบ่งพวก
หรื อการเรี ยงลําดับวัตถุ หรื อสิ งทีอยูใ่ นปรากฏการณ์ โดยการหาเกณฑ์หรื อสร้างเกณฑ์ในการจําแนกประเภท
ซึงอาจใช้เกณฑ์ความเหมือนกัน ความแตกต่างกัน หรื อความสัมพันธ์กนั อย่างใดอย่างหนึ งก็ได้ ซึงแล้วแต่
ผูเ้ รี ยนจะเลือกใช้เกณฑ์ใด นอกจากนี ควรสร้างความคิดรวบยอดให้เกิดขึนด้วยว่าของกลุ่มเดียวกันนัน
อาจแบ่งออกได้หลายประเภท ทังนีขึนอยูก่ บั เกณฑ์ทีเลือกใช้ และวัตถุชินหนึงในเวลาเดียวกันจะต้องอยู่เพียง
ประเภทเดียวเท่านัน
ทักษะการใช้ ความสัมพันธ์ ระหว่างสเปซกับเวลา (Using Space/Relationship)
หมายถึง การหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติต่างๆ ทีเกียวกับสถานที รู ปทรง ทิศทาง ระยะทาง พืนที เวลา ฯลฯ
เช่น การหาความสัมพัน ธ์ร ะหว่าง สเปซกับสเปซ คื อ การหารู ปร่ างของวัตถุ โดยสังเกตจากเงาของวัต ถุ
เมือให้แสงตกกระทบวัตถุในมุมต่างๆกัน ฯลฯ
การหาความสัมพันธ์ระหว่าง เวลากับเวลา เช่น การหาความสัมพันธ์ระหว่างจังหวะการแกว่งของ
ลูกตุม้ นาฬิกากับจังหวะการเต้นของชีพจร ฯลฯ
การหาความสัมพันธ์ระหว่าง สเปซกับเวลา เช่น การหาตําแหน่ งของวัตถุทีเคลือนทีไปเมือเวลา
เปลียนไป ฯลฯ
ทักษะการคํานวณและการใช้ จํานวน (Using Numbers) หมายถึง การนําเอาจํานวนทีได้
จากการวัด การสังเกต และการทดลองมาจัดกระทําให้เกิดค่าใหม่ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร การหาค่าเฉลีย
การหาค่าต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ เพือนําค่าทีได้จากการคํานวณ ไปใช้ประโยชน์ในการแปลความหมาย และ
การลงข้อสรุ ป ซึงในทางวิทยาศาสตร์เราต้องใช้ตวั เลขอยูต่ ลอดเวลา เช่น การอ่านเทอร์โมมิเตอร์ การตวงสาร
ต่าง ๆ เป็ นต้น

4

ทักษะการจัดกระทําและสือความหมายข้ อมูล (Communication)
หมายถึงการนําเอาข้อมูล ซึ งได้มาจากการสังเกต การทดลอง ฯลฯ มาจัด กระทําเสี ย ใหม่ เช่ น นํามาจัด
เรี ยงลําดับ หาค่าความถี แยกประเภท คํานวณหาค่าใหม่ นํามาจัดเสนอในรู ปแบบใหม่ ตัวอย่างเช่น กราฟ
ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ วงจร ฯลฯ การนําข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ ง หรื อหลาย ๆ อย่างเช่นนี เรี ยกว่า การสื อ
ความหมายข้อมูล
ทัก ษะการลงความเห็น จากข้ อมู ล (Inferring) หมายถึง การเพิมเติ มความคิ ด เห็ น ให้ก ับ
ข้อมูลทีมีอยูอ่ ย่างมีเหตุผลโดยอาศัยความรู้หรื อประสบการณ์เดิมมาช่วย ข้อมูลอาจจะได้จากการสังเกต
การวัด การทดลอง การลงความเห็นจากข้อมูลเดียวกันอาจลงความเห็นได้หลายอย่าง
ทั ก ษะการพยากรณ์ (Predicting) หมายถึง การคาดคะเนหาคําตอบล่ว งหน้า ก่ อนการ
ทดลองโดยอาศัยข้อมูลทีได้จากการสังเกต การวัด รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีได้ศึกษามาแล้ว
หรื ออาศัยประสบการณ์ทีเกิดซํา ๆ
ทักษะการตังสมมุตฐิ าน (Formulating Hypothesis) หมายถึง การคิดหาค่าคําตอบล่วงหน้า
ก่อนจะทําการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรู้ ประสบการณ์เดิมเป็ นพืนฐาน คําตอบทีคิดล่วงหน้ายังไม่
เป็ นหลักการ กฎ หรื อทฤษฎีมาก่อน คําตอบทีคิดไว้ล่วงหน้านี มักกล่าวไว้เป็ นข้อความทีบอกความสัมพันธ์
ระหว่างตัว แปรต้น กับตัวแปรตามเช่ น ถ้าแมลงวัน ไปไข่บนก้อนเนื อ หรื อขยะเปี ยกแล้วจะทําให้เกิ ดตัว
หนอน
ทักษะการควบคุมตัวแปร (Controlling Variables) หมายถึง การควบคุมสิงอืนๆ
นอกเหนื อจากตัวแปรอิสระ ทีจะทําให้ผลการทดลองคลาดเคลือน ถ้าหากว่ าไม่ควบคุมให้เหมือน ๆ กัน
และเป็ นการป้ องกันเพือมิให้มีขอ้ โต้แย้ง ข้อผิดพลาดหรื อตัดความไม่น่าเชือถือออกไป
ตัวแปรแบ่งออกเป็ น ประเภท คือ
1. ตัวแปรอิสระหรื อตัวแปรต้น
2. ตัวแปรตาม
3. ตัวแปรทีต้องควบคุม
ทักษะการตีความและลงข้ อสรุป (Interpreting data)
ข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นรู ปของลักษณะตาราง รู ปภาพ กราฟ ฯลฯ การนําข้อมูล
ไปใช้จึงจําเป็ นต้องตีความให้สะดวกทีจะสือความหมายได้ถกู ต้องและเข้าใจตรงกัน
การตีความหมายข้ อมูล คือ การบรรยายลักษณะและคุณสมบัติ
การลงข้ อสรุป คือ การบอกความสัมพันธ์ของข้อมูลทีมีอยู่ เช่น ถ้าความดันน้อย นําจะเดือด
ทีอุณหภูมิตาหรื
ํ อนําจะเดือดเร็ ว ถ้าความดันมากนําจะเดือดทีอุณหภูมิสูงหรื อนําจะเดือดช้าลง
ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบั ติก าร (Defining Operationally) หมายถึง การกําหนด
ความหมาย และขอบเขตของคําต่าง ๆ ทีมีอยู่ในสมมติฐานทีจะทดลองให้มีความรัดกุม เป็ นทีเข้าใจตรงกัน
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และสามารถสังเกตและวัดได้ เช่น “ การเจริ ญเติบโต ” หมายความว่าอย่างไร ต้องกําหนดนิ ยามให้ชดั เจน
เช่น การเจริ ญเติบโตหมายถึง มีความสูงเพิมขึน เป็ นต้น
ทักษะการทดลอง ( Experimenting ) หมายถึง กระบวนการปฏิบตั ิการโดยใช้ทกั ษะต่าง ๆ
เช่น การสังเกต การวัด การพยากรณ์ การตังสมมุติฐาน ฯลฯ มาใช้ร่วมกัน เพือหาคําตอบ หรื อทดลอง
สมมุติฐานทีตังไว้ ซึงประกอบด้วยกิจกรรม ขันตอน
1. การออกแบบการทดลอง
2. การปฏิบตั ิการทดลอง
3. การบันทึกผลการทดลอง
การใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ แสวงหาความรู้ หรื อแก้ปัญหาอย่างสมําเสมอ ช่วยพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เกิดผลผลิตหรื อผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ เกิดผลผลิตหรื อผลิตภัณฑ์
ทางวิทยาศาสตร์ ทีแปลกใหม่ และมีคุณค่าต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์มากขึน
คุณลักษณะของบุคคลทีมีจติ วิทยาศาสตร์ ลักษณะ
1. เป็ นคนทีมีเหตุผล
1) จะต้องเป็ นคนทียอมรับ และเชือในความสําคัญของเหตุผล
2) ไม่เชือโชคลาง คําทํานาย หรื อสิ งศักดิสิทธิต่าง ๆ
3) ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรื อเหตุการณ์และหาความสัมพันธ์ของสาเหตุกบั ผลทีเกิดขึน
4) ต้องเป็ นบุ คคลทีสนใจปรากฏการณ์ต่ าง ๆ ที เกิด ขึ น และจะต้องเป็ นบุ คคลทีพยายาม
ค้นหาคําตอบว่า ปรากฏการณ์ต่าง ๆ นันเกิดขึ นได้อย่างไร และทําไมจึงเกิดเหตุการณ์
เช่นนัน
2. เป็ นคนทีมีความอยากรู้อยากเห็น
1) มีความพยายามทีจะเสาะแสวงหาความรู้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
2) ตระหนักถึงความสําคัญของการแสวงหาข้อมูลเพิมเติมเสมอ
3) จะต้องเป็ นบุคคลทีชอบซักถาม ค้นหาความรู้โดยวิธีการต่าง ๆ อยูเ่ สมอ
3. เป็ นบุคคลทีมีใจกว้าง
1) เป็ นบุคคลทีกล้ายอมรับการวิพากษ์วิจารณ์จากบุคคลอืน
2) เป็ นบุคคลทีจะรับรู้และยอมรับความคิดเห็นใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
3) เป็ นบุคคลทีเต็มใจทีจะเผยแพร่ ความรู้และความคิดให้แก่บุคคลอืน
4) ตระหนักและยอมรับข้อจํากัดของความรู้ทีค้นพบในปัจจุบนั
4. เป็ นบุคคลทีมีความซือสัตย์ และมีใจเป็ นกลาง
1) เป็ นบุคคลทีมีความซือตรง อดทน ยุติธรรม และละเอียดรอบคอบ
2) เป็ นบุคคลทีมีความมันคง หนักแน่นต่อผลทีได้จากการพิสูจน์
3) สังเกตและบันทึกผลต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา ไม่ลาํ เอียง หรื อมีอคติ
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5. มีความเพียรพยายาม
1) ทํากิจกรรมทีได้รับมอบหมายให้เสร็ จสมบูรณ์
2) ไม่ทอ้ ถอยเมือผลการทดลองล้มเหลว หรื อมีอุปสรรค
3) มีความตังใจแน่วแน่ต่อการค้นหาความรู้
6. มีความละเอียดรอบคอบ
) รู้จกั ใช้วิจารณญาณก่อนทีจะตัดสินใจใด ๆ
) ไม่ยอมรับสิงหนึงสิงใดจนกว่าจะมีการพิสูจน์ทีเชือถือได้
) หลีกเลียงการตัดสินใจ และการสรุ ปผลทียังไม่มีการวิเคราะห์แล้วเป็ นอย่างดี

เรืองที กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การดําเนินการเรื องใดเรื องหนึงจะต้องมีการกําหนดขันตอน อย่างเป็ นลําดับตังแต่ตน้ จนแล้วเสร็ จ
ตามจุดประสงค์ทีกําหนด
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงเป็ นแนวทางการดําเนิ นการ โดยใช้ทกั ษะวิทยาศาสตร์ มาใช้ใน
การจัดการ ซึงมีลาํ ดับขันตอน ขันตอน ดังนี
1. การกําหนดปัญหา
2. การตังสมมติฐาน
3. การทดลองและรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. การสรุ ปผล
ขันตอนที การกําหนดปั ญหา เป็ นการกําหนดหัว เรื องทีจะศึกษาหรื อปฏิบตั ิ การแก้ปัญหาเป็ น
ปัญหาทีได้มาจากการสังเกต จากข้อสงสัยในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทีพบเห็น เช่น ทําไมต้นไม้ทีปลูกไว้
ใบเหียวเฉา ปัญหามีหนอนมาเจาะกิงมะม่วงแก้ไขได้อย่างไร ปลากัดขยายพันธุไ์ ด้อย่างไร
ตัวอย่างการกําหนดปัญหา
ป่ าไม้หลายแห่งถูกทําลายอยูใ่ นสภาพทีไม่สมดุล หน้าดินเกิดการพังทลาย ไม่มีตน้ ไม้ หรื อวัชพืช
หญ้าปกคลุมดิน เมือฝนตกลงมานําฝนจะกัดเซาะหน้าดินไปกับกระแสนําแต่บริ เวณพืนทีมีวชั พืชและหญ้า
ปกคลุมดินจะช่วยดูดซับนําฝนและลดอัตราการไหลของนํา ดังนันผูด้ าํ เนินการจึงสนใจอยากทราบว่า อัตรา
การไหลของนําจะขึนอยูก่ บั สิ งทีช่วยดูดซับนําหรื อไม่ โดยทดลองใช้แผ่นใยขัดเพือทดสอบอัตรา การไหล
ของนํา จึงจัดทําโครงงาน การทดลอง การลดอัตราไหลของนําโดยใช้แผ่นใยขัด
ขันตอนที การตังสมมติฐานและการกําหนดตัวแปรเป็ นการคาดคะเนคําตอบของปัญหาใดปัญหา
หนึงอย่างมีเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลจากการสังเกต การศึกษาจากเอกสารทีเกียวข้อง การพบผูร้ ู้
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ในเรื องนัน ๆ ฯลฯ และกําหนดตัวแปรทีเกียวข้องกับการทดลอง ได้แก่ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปร
ควบคุม
ตัวอย่าง สมมติฐาน
แผ่นใยขัดช่วยลดอัตราการไหลของนํา (ทําให้นาไหลช้
ํ
าลง)
ตัวแปร
ตัวแปรต้น
คือ แผ่นใยขัด
ตัวแปรตาม คือ ปริ มาณนําทีไหล
ตัวแปรควบคุม คือ ปริ มาณนําทีเทหรื อรด
ขันตอนที การทดลองและรวบรวมข้อมูล เป็ นการปฏิบตั ิการทดลองค้นหาความจริ งให้สอดคล้อง
กับสมมติฐานทีตังไว้ในขันตอนการตังสมมติฐาน (ขันตอนที ) และรวบรวมข้อมูลจากการทดลองหรื อ
ปฏิบตั ิการนันอย่างเป็ นระบบ
ตัวอย่าง
การออกแบบการทดลอง
วัสดุอุปกรณ์ จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ โดยจัดเตรี ยม กระบะ จํานวน กระบะ
- ทรายสําหรับใส่กระบะทัง ให้มีปริ มาณเท่า ๆ กัน
- กิงไม้จาํ ลอง สําหรับปักในกระบะทัง จํานวนเท่า ๆ กัน
- แผ่นใยขัด สําหรับปูบนพืนทรายกระบะใดกระบะหนึง
- นํา สําหรับเทลงในกระบะทัง กระบะปริ มาณเท่า ๆ กัน
ขันตอนที การวิเคราะห์ขอ้ มูลและทดสอบสมมติฐานเป็ นการนําข้อมูลทีรวบรวมได้จากขันตอน
การทดลองและรวบรวมข้อมูล (ขันตอนที ) มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริ งต่าง ๆ เพือนํามา
อธิบายและตรวจสอบกับสมมติฐานทีตังไว้ในขันตอนการตังสมมติฐาน (ขันตอนที ) ถ้าผลการวิเคราะห์
ไม่สอดคล้องกับสมมติ ฐาน สรุ ปได้ว่ าสมมติ ฐานนันไม่ถูกต้อง ถ้าผลวิเคราะห์สอดคล้องกับสมมติ ฐาน
ตรวจสอบหลายครั งได้ผลเหมือนเดิมก็ สรุ ปได้ว่ าสมมติ ฐานและการทดลองนันเป็ นจริ ง สามารถนําไป
อ้างอิงหรื อเป็ นทฤษฎีต่อไปนี
ตัวอย่าง
วิธีการทดลอง นําทรายใส่กระบะทัง ให้มีปริ มาณเท่า ๆ กัน ทําเป็ นพืนลาดเอียง
กระบะที วางแผ่นใยขัดในกระบะทรายแล้วปักกิงไม้จาํ ลอง
กระบะที ปักกิงไม้จาํ ลองโดยไม่มีแผ่นใยขัด
ทดลองเทนําจากฝักบัวทีมีปริ มาณนําเท่า ๆ กัน พร้อม ๆ กัน ทัง กระบะ การทดลอง
ควรทดลองมากกว่า ครัง เพือให้ได้ผลการทดลองทีมีความน่าเชือถือ
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ผลการทดลอง
กระบะที (มีแผ่นใยขัด) นํา ทีไหลลงมาในกระบะ จะไหลอย่างช้า ๆ เหลือปริ มาณน้อย พืนทราย
ไม่พงั กิงไม้จาํ ลองไม่ลม้
กระบะที (ไม่มีแผ่นใยขัด) นําทีไหลลงสู่พืนกระบะจะไหลอย่างรวดเร็ ว พร้อมพัดพาเอากิ งไม้
จําลองมาด้วย พืนทรายพังทลายจํานวนมาก
ขั นตอนที การสรุ ป ผล เป็ นการสรุ ป ผลการศึ ก ษา การทดลอง หรื อการปฏิบัติ ก ารนัน ๆ
โดยอาศัยข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากขันตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล (ขันตอนที ) เป็ นหลัก
สรุ ปผลการทดลอง
จากการทดลองสรุ ปได้ว่าแผ่นใยขัดมีผลต่อการไหลของนํา ทําให้นาไหลได้
ํ
อย่างช้าลง รวมทังช่วย
ให้กิงไม้จาํ ลองยึดติดกับทรายในกระบะได้ ซึงต่างจากกระบะทีมีแผ่นใยขัดทีนําไหลอย่างรวดเร็ ว และพัด
เอากิงไม้และทรายลงไปด้วย
เมือดําเนินการเสร็ จสิ น ขันตอนนีแล้ว ผูด้ าํ เนินการต้องจัดทําเป็ นเอกสารรายงานการศึกษา
การทดลองหรื อการปฏิบตั ิการนันเพือเผยแพร่ ต่อไป
เทคโนโลยี และการนําเทคโนโลยีไปใช้
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง ความรู้ วิ ชาการรวมกับความรู้ วิ ธีก ารและความชํานาญ
ทีสามารถนําไปปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนองความต้องการของมนุษย์เป็ นสิ งทีมนุษย์พฒั นาขึน
เพือช่วยในการทํางานหรื อแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์, เครื องมือ, เครื องจักร, วัสดุ หรื อ แม้กระทังทีไม่ได้
เป็ นสิ งของทีจับต้องได้ เช่น ระบบหรื อกระบวนการต่าง ๆ เทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กบั การดํารงชีวิต
ของมนุ ษย์มาเป็ นเวลานาน เป็ นสิ งทีมนุ ษย์ใช้แก้ปัญหาพืนฐาน ในการดํารงชีวิต เช่น การเพาะปลูก ทีอยู่
อาศัย เครื องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ในระยะแรกเทคโนโลยีทีนํามาใช้ เป็ น เทคโนโลยีพืนฐานไม่สลับซับซ้อน
เหมือ นดัง ปั จ จุ บัน การเพิ มของประชากร และข้อ จํากัด ด้านทรั พ ยากรธรรมชาติ รวมทังมี ก ารพัฒ นา
ความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศเป็ นปัจจัยด้านเหตุสาํ คัญในการนําและพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้มากขึน
เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ
. เทคโนโลยีกบั การพัฒนาอุตสาหกรรม การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต ทําให้ประสิทธิภาพ
ในการผลิต เพิมขึ น ประหยัดแรงงาน ลดต้นทุ นและ รักษาสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีทีมีบทบาทในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย เช่น คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิ กส์ การสื อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ
และพันธุกรรม วิศวกรรม เทคโนโลยีเลเซอร์ การสื อสาร การแพทย์ เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีวสั ดุศาสตร์ เช่น พลาสติก แก้ว วัสดุก่อสร้าง โลหะ
. เทคโนโลยีกบั การพัฒนาด้านการเกษตร ใช้เทคโนโลยีในการเพิมผลผลิต ปรับปรุ งพันธุ์ เป็ นต้น
เทคโนโลยีมีบทบาทในการพัฒนาอย่างมาก แต่ทงนี
ั การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาจะต้องศึกษาปั จจัย
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แวดล้อมหลายด้าน เช่น ทรัพยากรสิงแวดล้อม ความเสมอภาคในโอกาสการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคม
เพือให้เกิดความ ผสมกลมกลืนต่อการพัฒนาประเทศชาติและส่วนอืน ๆ อีกมาก
เทคโนโลยีทีใช้ ในชีวติ ประจําวัน
การนําเทคโนโลยีมาใช้ในชี วิ ต ประจําวัน ของมนุ ษ ย์มีมากมาย เนื องจากการได้รั บการพัฒ นา
ทางด้านเทคโนโลยีก ัน อย่างกว้างขวาง เช่ น การส่ งจดหมายผ่านทางอิน เตอร์ เน็ ต การหาความรู้ ผ่า น
อิน เตอร์ เน็ ต การพูดคุ ย และแลกเปลียนความคิด เห็น กัน การอ่านหนังสื อผ่านอินเตอร์ เน็ ต ล้ว นแต่เป็ น
เทคโนโลยีทีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว เป็ นการประหยัดเวลาและสามารถหาความรู้ต่าง ๆ ได้รวดเร็ ว
ยิงขึน
เทคโนโลยีก่อเกิดผลกระทบต่อสังคมและในพืนทีทีมีเทคโนโลยีเข้าไปเกียวข้องในหลายรู ปแบบ
เทคโนโลยีได้ช่ว ยให้สังคมหลาย ๆ แห่ งเกิ ด การพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ มากขึ นซึ งรวมทังเศรษฐกิ จ โลก
ในปั จจุบนั ในหลาย ๆ ขันตอนของการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีได้ก่อให้ผลผลิตทีไม่ตอ้ งการ หรื อเรี ยกว่ า
มลภาวะ เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและเป็ นการทําลายสิ งแวดล้อม เทคโนโลยีหลาย ๆ อย่างทีถูก
นํามาใช้มีผลต่อค่านิยม และวัฒนธรรมของสังคม เมือมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึนก็มกั จะถูกตังคําถาม
ทางจริ ยธรรม
เทคโนโลยีทีเหมาะสม
คําว่าเทคโนโลยีทีเหมาะสม หมายความถึง เหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการ
ของประเทศ เทคโนโลยีบางเรื องเหมาะสมกับบางประเทศ ทังนีขึนอยูก่ บั สภาวะของแต่ละประเทศ
. ความจําเป็ นทีนําเทคโนโลยีมาใช้ในประเทศไทย ประชาชนส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกร รายได้จาก
ผลผลิตทางการเกษตรมีมากกว่ารายได้อย่างอืน และประมาณร้อยละ 80 ของประชากรอาศัยอยู่ในชนบท
ดังนัน การนําเทคโนโลยีมาใช้จึงเป็ นเรื องจําเป็ น โดยเฉพาะอย่างยิงเทคโนโลยีทางการเกษตร สิ นค้าทาง
การเกษตร ส่วนใหญ่ส่งออกจําหน่ายต่างประเทศในลักษณะวัตถุดิบ เช่น การขายเมล็ดโกโก้ให้ต่างประเทศ
แล้วนําไปผลิตเป็ นช็อกโกแลต หากตังโรงงานในประเทศไทยต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการ
พัฒนาการแปรรู ป
2. เทคโนโลยีทีเหมาะสม มีผรู้ ู้หลายท่านได้ตีความหมายของคําว่า “เหมาะสม” ว่าเหมาะสมกับ
อะไรต่อเศรษฐกิจ ระยะเวลาหรื อระดับเทคโนโลยีทีเหมาะสม คือ เทคโนโลยีทีสามารถนํามาใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการต่าง ๆ และสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สภาพแวดล้อม
วัฒนธรรมสิ งแวดล้อม และกําลังเศรษฐกิจของคนทัวไป
เทคโนโลยีทีเกียวข้ อง ได้ แก่
1. การตัดต่อยีน (genetic engineering) เทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม (recombinant DNA) และ
เทคโนโลยีโมเลกุลเครื องหมาย (molecular markers)
2. การเพาะเลียงเซลล์ และการเพาะเลียงเนื อเยือ (cell and tissue culturing) พืช และสัตว์
3. การใช้ประโยชน์จุลินทรี ยบ์ างชนิดหรื อใช้ประโยชน์จากเอนไซม์ของจุลินทรี ย ์
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เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
ได้แก่การพัฒนาการเกษตร ด้านพืช และสัตว์ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
. การปรับปรุ งพันธุพ์ ืชและการผลิตพืชพันธุใ์ หม่ (crop lmprovement) เช่น พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก
. การผลิตพืชพันธุด์ ีให้ได้ปริ มาณมาก ๆ ในระยะเวลาอันสัน (micropropaagation)
. การผสมพันธุส์ ตั ว์และการปรับปรุ งพันธุส์ ตั ว์ (breeding and upggrading of livestocks)
4. การควบคุมศัตรู พืชโดยชีววิธี (biological pest control) และจุลินทรี ยท์ ีช่วยรักษาสภาพแวดล้อม
5. การปรับปรุ งขบวนการการผลิตอาหารให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค
6. การริ เริ มค้นคว้าหาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ (search for utilization of unused
resources) และการสร้างทรัพยากรใหม่

เรืองที วัสดุและอุปกรณ์ ทางวิทยาศาสตร์
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ คือ เครื องมือทีให้ทงภายในและภายนอกห้
ั
องปฏิบตั ิการเพือใช้ทดลอง
และหาคําตอบต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์
ประเภทของเครืองมือทางวิทยาศาสตร์
. ประเภททัวไป เช่น บีกเกอร์ หลอดทดสอบ ไพเพท บิวเรต กระบอกตวง หลอดหยดสาร
แท่งแก้วคนสาร ซึงอุปกรณ์เหล่านี ผลิตขึ นจากวัสดุทีเป็ นแก้วเนื องจากป้ องกันการทําปฏิกิริยากับสารเคมี
นอกจากนี ยังมี เครื องชังแบบต่าง ๆ กล้องจุลทรรศน์ ตะเกียงแอลกอฮอล์ เป็ นต้น ซึงอุปกรณ์เหล่านี มีวิธีใช้
งานทีแตกต่างกันออกไป ตามลักษณะของงาน
2. ประเภทเครื องมือช่าง เป็ นอุปกรณ์ทีใช้ได้ทงภายในห้
ั
องปฏิบตั ิการ และภายนอกห้องปฏิบตั ิการ
เช่น เวอร์เนีย คีม และแปรง เป็ นต้น
3. ประเภทสิ นเปลือง และสารเคมี เป็ นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ทีใช้แล้วหมดไปไม่สามารถ
นํากลับมาใช้ได้อีก เช่น กระดาษกรอง กระดาษลิตมัส และสารเคมี
การใช้ อปุ กรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ประเภทต่าง ๆ
1. การใช้ งานอุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์ ประเภททัวไป
บีกเกอร์ (BEAKER)
บีกเกอร์ มีหลายขนาดและมีความจุต่างกัน โดยทีข้างบีกเกอร์ จะมีตวั เลขระบุความจุของบีกเกอร์
ทําให้ผใู้ ช้สามารถทราบปริ มาตรของของเหลวที บรรจุอยู่ได้อย่างคร่ าว ๆ และบี กเกอร์ มีค วามจุตงแต่
ั 5
มิลลิลิตรจนถึงหลาย ๆ ลิตร อีกทังเป็ นแบบสูง แบบเตี ย และแบบรู ปทรงกรวย (conical beaker) บีกเกอร์
จะมีปากงอเหมือนปากนกซึงเรี ยกว่า spout ทําให้การเทของเหลวออกได้โดยสะดวก spout ทําให้สะดวก
ในการวางไม้แก้วซึงยืนออกมาจากฝาทีปิ ดบีกเกอร์ และ spout ยังเป็ นทางออกของไอนําหรื อแก๊ส เมือทําการ
ระเหยของเหลวในบีกเกอร์ทีปิ ดด้วยกระจกนาฬิกา (watch grass)
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การเลือกขนาดของบีกเกอร์ เพือใส่ ของเหลวนันขึ นอยู่กบั ปริ มาณของเหลวที จะใส่ โดยปกติให้
ระดับของเหลวอยูต่ ากว่
ํ าปากบีกเกอร์ประมาณ 1 - 1 ½ นิว
ประโยชน์ ของบีกเกอร์
1. ใช้สาํ หรับต้มสารละลายทีมีปริ มาณมาก ๆ
2. ใช้สาํ หรับเตรี ยมสารละลายต่าง ๆ
3. ใช้สาํ หรับตกตะกอนและใช้ระเหยของเหลวทีมีฤทธิกรดน้อย
หลอดทดสอบ ( TEST TUBE )
หลอดทดสอบมีหลายชนิดและหลายขนาด ชนิดทีมีปากและไม่มีปาก ชนิดธรรมดาและชนิ ดทนไฟ
ขนาดของหลอดทดสอบระบุได้ 2 แบบ คือ ความยาวกับเส้นผ่าศูนย์กลางริ มนอกหรื อขนาดความจุเป็ น
ปริ มาตร ดังแสดงในตารางต่อไปนี
ความยาว * เส้ นผ่าศู นย์กลางริมนอก
(มิลลิลติ ร)

ความจุ
(มิลลิลติ ร)

75 * 11
100 * 12
120 * 15
120 * 18
150 * 16
150 * 18

4
8
14
18
20
27

หลอดทดสอบส่ วนมากใช้สาํ หรับทดลองปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารต่าง ๆ ทีเป็ นสารละลาย ใช้ตม้
ของเหลวทีมีปริ มาตรน้อย ๆ โดยมี test tube holder จับกันร้อนมือ
หลอดทดสอบแบบทนไฟจะมีขนาดใหญ่ และหนากว่าหลอดธรรมดา ใช้สาํ หรับเผาสารต่าง ๆ ด้วย
เปลวไฟโดยตรงในอุณหภูมิทีสูง หลอดชนิ ดนี ไม่ค วรนําไปใช้สาํ หรับทดลองปฏิกิริ ยาเคมีระหว่างสาร
เหมือนหลอดธรรมดา
ไพเพท (PIPETTE)
ไพเพทเป็ นอุปกรณ์ทีใช้ในการวัดปริ มาตรได้อย่างใกล้เคียง มีอยู่หลายชนิ ด แต่โดยทัวไปทีมีใช้อยู่
ในห้องปฏิบตั ิก ารมีอยู่ 2 แบบ คื อ Volumetric pipette หรื อ Transfer pipette และ Measuring pipette
Transfer pipette ซึงใช้ในการวัดปริ มาตรได้เพียงค่าเดียว คือถ้าหาก Transfer pipette จุ 25 มล. ก็จะวัด
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ปริ มาตรของของเหลวได้เฉพาะ 25 มล. เท่านัน Transfer pipette มีหลายขนาดตังแต่ 1 มล. ถึง 100 มล. ถึงแม้
ไพเพทชนิดนีจะใช้วดั ปริ มาตรได้อย่างใกล้เคียงความจริ งก็ตาม แต่ก็ยงั มีขอ้ ผิดพลาดซึงขึนอยู่กบั ขนาดของ
ไพเพท เช่น
Transfer pipette ขนาด 10 มล. มีความผิดพลาด 0.2%
Transfer pipette ขนาด 30 มล. มีความผิดพลาด 0.1%
Transfer pipette ขนาด 50 มล. มีความผิดพลาด 0.1%
Transfer pipette ใช้สาํ หรับส่งผ่านของสารละลาย ทีมีปริ มาตรตามขนาดของไพเพท เมือปล่อยสารละลาย
ออกจากไพเพทแล้ว ห้ามเป่ าสารละลายทีตกค้างอยู่ทีปลายของไพเพท แต่ควรแตะปลายไพเพทกับข้าง
ภาชนะเหนื อระดับสารละลายภายในภาชนะนันประมาณ 30 วินาที เพือให้สารละลายทีอยู่ขา้ งในไพเพท
ไหลออกมาอีก ไพเพทชนิดนี ใช้ได้ง่ายและเร็ วกว่าบิวเรท Measuring pipette หรื อ Graduated pipette (บางที
เรี ยกว่า Mohr pipette) จะมีขีดบอกปริ มาตรต่าง ๆ ไว้ ทําให้สามารถใช้ได้อย่างกว้างขวาง คือสามารถใช้แทน
Transfer pipette ได้ แต่ใช้วดั ปริ มาตรได้แน่นอนน้อยกว่า Transfer pipette และมีความผิดพลาดมากกว่า เช่น
Measuring pipette ขนาด 10 มล. มีความผิดพลาด 0.3%
Measuring pipette ขนาด 30 มล. มีความผิดพลาด 0.3%
บิวเรท (BURETTE)
บิวเรทเป็ นอุปกรณ์วดั ปริ มาตรทีมีขีดบอกปริ มาตรต่าง ๆ และมีก็อกสําหรับเปิ ด-ปิ ด เพือบังคับ
การไหลของของเหลว บิวเรทเป็ นอุปกรณ์ทีใช้ในการวิเคราะห์ มีขนาดตังแต่ 10 มล. จนถึง 100 มล. บิวเรท
สามารถวัดปริ มาตรได้อย่างใกล้เคียงความจริ งมากทีสุ ด แต่ก็ยงั มีความผิดพลาดอยู่เล็กน้อย ซึงขึ นอยู่กบั
ขนาดของบิวเรท เช่น
บิวเรทขนาด 10 มล. มีความผิดพลาด 0.4%
บิวเรทขนาด 25 มล. มีความผิดพลาด 0.24%
บิวเรทขนาด 50 มล. มีความผิดพลาด 0.2%
บิวเรทขนาด 100 มล. มีความผิดพลาด 0.2%
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เครืองชัง ( BALANCE )
โดยทัวไปจะมี 2 แบบคือ แบบ triple - beam และ แบบ equal - arm
แบบ triple-beam balance
เป็ นเครื องชังชนิ ด Mechanical balance อีกชนิ ด หนึ งทีมีราคาถูก และใช้ง่าย แต่มีความไวน้อย
เครื องชังชนิ ดนี มีแขนข้างขวาอยู่ 3 แขนและในแต่ละแขนจะมีขีดบอกนําหนักไว้เช่น 0 - 1.0 กรัม,0 - 10
กรัม, 0 - 100 กรัม และยังมีตุม้ นําหนักสําหรับเลือนไปมาได้อีกด้วย แขนทัง 3 นี ติดกับเข็มชีอันเดียวกัน

วิธีการใช้ เครืองชังแบบ (Triple - beam balance)
1. ตังเครื องชังให้อยูใ่ นแนวระนาบ แล้วปรับให้แขนของเครื องชังอยู่ในแนวระนาบโดยหมุนสกรู
ให้เข็มชีตรงขีด 0
2. วางขวดบรรจุสารบนจานเครื องชัง แล้วเลือนตุม้ นําหนักบนแขนทังสาม เพือปรับให้เข็มชีตรงขีด
0 อ่านนําหนักบนแขนเครื องชังจะเป็ นนําหนักของขวดบรรจุสาร
3. ถ้าต้องการชังสารตามนําหนักทีต้องการก็บวกนําหนักของสารกับนําหนักของขวดบรรจุสารทีได้
ในข้อ 2 แล้วเลือนตุม้ นําหนักบนแขนทัง 3 ให้ตรงกับนําหนักทีต้องการ
4. เติมสารทีต้องการชังลงในขวดบรรจุสารจนเข็มชีตรงขีด 0 พอดี จะได้นาหนั
ํ กของสาร
ตามต้องการ
5. นําขวดบรรจุสารออกจากจานของเครื องชังแล้วเลือนตุม้ นําหนักทุกอันให้อยูท่ ี 0 ทําความสะอาด
เครื องชังหากมีสารเคมีหกบนจานหรื อรอบๆ เครื องชัง
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แบบ equal-arm balance
เป็ นเครื องชังทีมีแขน 2 ข้างยาวเท่ากันเมือวัดระยะจากจุด
หมุน ซึงเป็ นสันมีด ขณะทีแขนของเครื องชังอยูใ่ นสมดุล
เมือต้องการหานําหนักของสารหรื อวัตถุ ให้วางสารนัน
บนจานด้านหนึงของเครื องชัง ตอนนีแขนของเครื องชัง
จะไม่อยูใ่ นภาวะทีสมดุลจึงต้องใส่ตุม้ นําหนัก เพือปรับให้
แขนเครื องชังอยูใ่ นสมดุล

วิธีการใช้ เครืองชังแบบ (Equal - arm balance)
1. จัดให้เครื องชังอยูใ่ นแนวระดับก่อนโดยการปรับสกรู ทีขาตังแล้วหาสเกลศูนย์ของเครื องชัง
เมือไม่มีวตั ถุอยูบ่ นจาน ปล่อยทีรองจาน แล้วปรับให้เข็มชีทีเลข 0 บนสเกลศูนย์
2. วางขวดบรรจุสารบนจานทางด้านซ้ายมือและวางตุม้ นําหนักบนจานทางขวามือของเครื องชัง
โดยใช้คีมคีบ
3. ถ้าเข็มชีมาทางซ้ายของสเกลศูนย์แสดงว่าขวดชังสารเบากว่าตุม้ นําหนัก ต้องยกปุ่ มควบคุมคาน
ขึน เพือตรึ งแขนเครื องชังแล้วเติมตุม้ นําหนักอีก ถ้าเข็มชีมาทางขวาของสเกลศูนย์แสดงว่าขวดชังสารเบา
กว่าตุม้ นําหนัก ต้องยกปุ่ มควบคุมคานขึน เพือตรึ งแขนเครื องชังแล้วเอาตุม้ นําหนักออก
4. ในกรณี ทีตุม้ นําหนักไม่สามารถทําให้แขนทัง 2 ข้างอยู่ในระนาบได้ ให้เลือนไรเดอร์ ไปมา
เพือปรับนําหนักทังสองข้างให้เท่ากัน
5. บันทึกนําหนักทังหมดทีชังได้
6. นําสารออกจากขวดใส่สาร แล้วทําการชังนําหนักของขวดใส่สาร
7. นําหนักของสารสามารถหาได้โดยนํานําหนักทีชังได้ครังแรกลบนําหนักทีชังได้ครังหลัง
8. หลังจากใช้เครื องชังเสร็ จแล้วให้ทาํ ความสะอาดจาน แล้วเอาตุม้ นําหนักออกและเลือนไรเดอร์ ให้
อยูท่ ีตําแหน่งศูนย์
2.การใช้ งานอุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์ ประเภทเครืองมือช่ าง
เวอร์ เนีย (VERNIER )
เป็ นเครื องมือทีใช้วดั ความยาวของวัตถุทงภายใน
ั
และภายนอกของชินงาน เวอร์เนียคาลิเปอร์
มีลกั ษณะทัวไป ดังรู ป
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ส่ วนประกอบของเวอร์ เนีย
สเกลหลัก 4 - 5
สเกลเวอร์เนีย 6
ปากวัด 1
ปากวัด 2
แกน 3
ปุ่ ม 7
สกรู 8

เป็ นสเกลไม้บรรทัดธรรมดา ซึงเป็ นมิลลิเมตร (mm) และนิ ว (inch)
ซึงจะเลือนไปมาได้บนสเกลหลัก
ใช้หนีบวัตถุทีต้องการวัดขนาด
ใช้วดั ขนาดภายในของวัตถุ
ใช้วดั ความลึก
ใช้กดเลือนสเกลเวอร์เนียไปบนสเกลหลัก
ใช้ยดึ สเกลเวอร์เนียให้ติดกับสเกลหลัก

การใช้ เวอร์ เนีย
1. ตรวจสอบเครืองมือวัด ดังนี
1.1 ใช้ผา้ เช็ดทําความสะอาด ทุกชินส่วนของเวอร์เนียร์ก่อนใช้งาน
1.2 คลายล็อคสกรู แล้วทดลองเลือนเวอร์เนียสเกลไป - มาเบา ๆ เพือตรวจสอบดูว่าสามารถใช้งาน
ได้คล่องตัวหรื อไม่
1.3 ตรวจสอบปากวัดของเวอร์เนีย โดยเลือนเวอร์เนียร์สเกลให้ปากเวอร์เนี ยวัดนอกเลือนชิดติดกัน
จากนันยกเวอร์เนียร์ขึนส่องดูว่า บริ เวณปากเวอร์ เนี ยร์ มีแสงสว่างผ่านหรื อไม่ ถ้าไม่มีแสดงว่าสามารถใช้
งานได้ดี กรณี ทีแสงสว่างสามารถลอดผ่านได้ แสดงว่าปากวัดชํารุ ดไม่ควรนํามาใช้วดั ขนาด
2. การวัดขนาดงาน ตามลําดับขันดังนี
2.1 ทําความสะอาดบริ เวณผิวงานทีต้องการวัด
2.2 เลือกใช้ปากวัดงานให้เหมาะสมกับลักษณะงานทีต้องการ เช่น ถ้าต้องการวัดขนาดภายนอก
เลือกใช้ปากวัดนอก วัดขนาดด้านในชินงานเลือกใช้ปากวัดใน ถ้าต้องการวัดขนาดงานทีทีเป็ นช่องเล็ก ๆ ใช้
บริ เวณส่วนปลายของปากวัดนอก ซืงมีลกั ษณะเหมือนคมมีดทัง 2 ด้าน
2.3 เลือนเวอร์เนียร์สเกลให้ปากเวอร์เนียร์สมั ผัสชินงาน ควรใช้แรงกดให้พอดีถา้ ใช้แรงมากเกินไป
จะทําให้ขนาดงานทีอ่านไม่ถกู ต้องและปากเวอร์เนียร์จะเสียรู ปทรง
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2.4 ขณะวัดงาน สายตาต้องมองตังฉากกับตําแหน่งทีอ่าน แล้วจึงอ่านค่า
3. เมือเลิกปฏิบัติงาน ควรทําความสะอาด ชะโลมด้ วยนํามัน และเก็บรักษาด้ วยความระมัดระวัง
ในกรณีทีไม่ได้ ใช้ งานนาน ๆ ควรใช้ วาสลีนทาส่ วนทีจะเป็ นสนิม
คีม (TONG)
คีมมีอยู่หลายชนิ ด คีมทีใช้กบั ขวดปริ มาตรเรี ยกว่า flask tong คีมทีใช้กบั บีกเกอร์ เรี ยกว่า beaker
tong และคีมทีใช้กบั เบ้าเคลือบเรี ยกว่า crucible tong ซึงทําด้วยนิเกิลหรื อโลหะเจือเหล็กทีไม่เป็ นสนิม
แต่อย่านํา crucible tong ไปใช้จบั บีกเกอร์หรื อขวดปริ มาตรเพราะจะทําให้ลืนตกแตกได้
3. การใช้ งานอุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์ ประเภทสินเปลืองและสารเคมี
กระดาษกรอง (FILTER PAPER) เป็ นกระดาษทีกรองสารทีอนุ ภาคใหญ่ออกจากของเหลว ซึงมี
ขนาดของอนุภาคทีเล็กกว่า
กระดาษลิตมัส (LITMUS) เป็ นกระดาษทีใช้ทดสอบสมบัติ ค วามเป็ นกรด - เบสของของเหลว
กระดาษลิต มัสมีสองสี คื อสี แดงหรื อสี ชมพู และสี น ําเงิ น หรื อสี ฟ้า วิ ธีใช้คื อการสัมผัสของเหลวลงบน
กระดาษ ถ้าหากของเหลวมีสภาพเป็ นกรด (pH < . ) กระดาษจะเปลียนจากสี นาเงิ
ํ นเป็ นสี แดง และในทาง
กลับกันถ้าของเหลวมีสภาพเป็ นเบส (pH > . ) กระดาษจะเปลียนจากสี แดงเป็ นสี นาเงิ
ํ น ถ้าหากเป็ นกลาง
( . ≤ pH ≤ . ) กระดาษทังสองจะไม่เปลียนสี
สารเคมี หมายถึง สารทีประกอบด้วยธาตุเดียวกันหรื อสารประกอบจากธาตุต่างๆรวมกันด้วยพันธะ
เคมีซึงในห้องปฏิบตั ิการจะมีสารเคมีมากมาย
ห้ องปฏิบัตกิ ารทางวิทยาศาสตร์ (LAB)
ในการทําการทดลองทางวิทยาศาสตร์นนผู
ั ท้ ดลองควรทําการทดลองในห้องปฏิบตั ิการ เนืองจากว่า
ภายในห้องปฏิบตั ิการปราศจากสิ งรบกวนจากภายนอก อาทิเช่น กระแสลม ฝุ่ นละออง ซึงตัวแปรเหล่านี
อาจทําให้ผลการ ทดลองคลาดเคลือนได้
ลักษณะของห้ องปฏิบัตกิ าร
1) ห้องปฏิบตั ิการทีมีขนาดเท่ากันทุกห้อง จะช่วยให้การจัดการต่าง ๆ ภายในห้องปฏิบตั ิการทําได้
สะดวก เนื องจากสามารถจัดการให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันและมีความสะดวกในการปรับเปลียนได้
ดีกว่าห้องปฏิบตั ิการทีมีขนาดแตกต่างกัน
2) ห้องปฏิบตั ิการทีเป็ นสีเหลียมจัตุรัสจะช่วยให้การดูแล การให้คาํ แนะนําและการอํานวย
ความสะดวกทําได้อย่างทัวถึง ลักษณะห้องปฏิบตั ิการทีดีตอ้ งไม่มีซอกและมุมต่าง ๆ และไม่ควรมีเสา
อยูภ่ ายในห้อง
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3) ห้องปฏิบตั ิการทีเป็ นสีเหลียมผืนผ้า ต้องมีลกั ษณะห้องไม่ยาวหรื อแคบเกินไป จนทําให้มุมมอง
จากโต๊ ะสาธิ ตหน้าชันเรี ยนแคบมาก หรื อหน้าชันและหลังชันเรี ยนอยู่ห่างกันเกิน ไป โดยทัวไปควรมี
สัดส่วนของด้านกว้างต่อด้านยาวไม่เกิน 1 : 1.2
4) พืนของห้องปฏิบตั ิการต้องไม่มีรอยต่อหรื อมีรอยต่อน้อยทีสุ ด พืนห้องควรทําด้วยวัสดุทีทนต่อ
สารเคมี ไขมันและนํามันได้ดี ไม่ลืนเมือเปี ยกนํา และพืนห้องไม่ควรมีสีอ่อนมากเนื องจากจะเกิดรอยเปื อน
ได้ง่าย หรื อมีสีเข้มมากจนทําให้ความสว่างของห้องลดน้อยลง
ความปลอดภัยในการใช้ ห้องปฏิบัตกิ าร
(1) ระมัดระวังในการทําปฏิบตั ิการและทําปฏิบตั ิการอย่างตังใจ ไม่เล่นหยอกล้อกัน
(2) เรี ยนรู้ตาํ แหน่งทีเก็บและศึกษาการใช้งานของอุปกรณ์ทีเกียวกับความปลอดภัย เช่น ตูย้ า ทีล้าง
ตาหรื อก๊อกนํา เครื องดับเพลิง ทีกดสัญญาณไฟไหม้ (ถ้ามี) และทางออกฉุกเฉิน
(3) อ่านคู่มือปฏิบตั ิการให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบตั ิ แต่ถา้ ไม่เข้าใจขันตอนใดหรื อยังไม่เข้าใจการใช้
งานของอุปกรณ์ทดลองใด ๆ ก็จะต้องปรึ กษาครู จนเข้าใจก่อนลงมือทําปฏิบตั ิการ
(4) ปฏิบตั ิตามคู่มืออย่างเคร่ งครัด ในกรณี ทีต้องการทําปฏิบตั ิการนอกเหนื อจากทีกําหนด จะต้อง
ได้รับอนุญาตจากครู ก่อนทุกครัง
(5) ไม่ควรทําปฏิบตั ิการอยูใ่ นห้องปฏิบตั ิการเพียงคนเดียว เพราะถ้ามีอุบตั ิเหตุเกิดขึนก็จะไม่มีผใู้ ห้
ความช่วยเหลือ
(6) ไม่รับประทานอาหารหรื อดืมเครื องดืมในห้องปฏิบตั ิการ และไม่ใช้เครื องแก้วหรื ออุปกรณ์
ทําปฏิบตั ิการเป็ นภาชนะใส่อาหารและเครื องดืม
(7) ดู แลความสะอาดและความเป็ นระเบี ย บบนโต๊ ะ ทําปฏิบัติ ก ารตลอดเวลาให้มี เฉพาะคู่ มื อ
ปฏิบตั ิการและอุปกรณ์จดบันทึกเท่านันอยู่บนโต๊ะทําปฏิบตั ิการ ส่ วนกระเป๋ าหนังสื อและเครื องใช้อืน ๆ
ต้องเก็บไว้ในบริ เวณทีจัดไว้ให้
(8) อ่านคู่มือการใช้อุปกรณ์ทดลองทุกชนิดก่อนใช้งาน ถ้าเป็ นอุปกรณ์ไฟฟ้ าจะต้องให้มือแห้งสนิ ท
ก่อนใช้ การถอดหรื อเสียบเต้าเสียบต้องจับทีเต้าเสียบเท่านันอย่าจับทีสายไฟ
(9) การทดลองทีใช้ความร้อนจากตะเกียงและแก๊ส ต้องทําด้วยความระมัดระวังเป็ นพิเศษ ไม่ริน
ของเหลวทีติดไฟง่ายใกล้เปลวไฟ ไม่มองลงในภาชนะขณะทีตังไฟ ขณะเผาสารในหลอดทดลองต้องหัน
ปากหลอดไปในบริ เวณทีไม่มีผอู้ ืนอยู่ และดับตะเกียงหรื อปิ ดแก๊สทันทีเมือเลิกใช้งาน
(10) สารเคมีทุกชนิดในห้องปฏิบตั ิการเป็ นอันตราย ไม่สมั ผัส ชิม หรื อสูดดมสารเคมีใด ๆ นอกจาก
จะได้รับคําแนะนําทีถูกต้องแล้ว และไม่นาํ สารเคมีใด ๆ ออกจากห้องปฏิบตั ิการ
(11) ตรวจสอบสลากทีปิ ดขวดสารเคมีทุกครังก่อนนํามาใช้ ริ นหรื อตักสารออกมาในปริ มาณ
ทีพอใช้เท่านัน ไม่เทสารเคมีทีเหลือกลับขวดเดิม และไม่เทนําลงในกรด
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(12) การทําปฏิบตั ิการชีววิทยา จะต้องทําตามเทคนิ คปลอดเชือตลอดเวลาด้วยการล้างมือด้วยสบู่
ก่อนและหลังทําปฏิบตั ิการ ทําความสะอาดโต๊ะทําปฏิบตั ิการให้ปลอดเชื อก่อนและหลังปฏิบตั ิการ และใช้
เทคนิคเฉพาะในการหยิบจับจุลินทรี ย ์ ถ้ามีปัญหาด้านสุ ขภาพเกียวกับระบบภูมิคุม้ กัน ต้องแจ้งให้ครู ทราบ
ก่อนทําปฏิบตั ิการ
(13) เมือเกิดอุบตั ิเหตุหรื อมีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึนให้รายงานครู ทนั ทีและดําเนินการ
ปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีดว้ ย
(14) เมือทําการทดลองเสร็ จแล้ว ต้องทําความสะอาดเครื องมือและเก็บเข้าทีเดิมทุกครัง ทําความสะอาด
โต๊ะทําปฏิบตั ิการและสอดเก้าอีเข้าใต้โต๊ะ ล้างมือด้วยสบู่และนําก่อนออกจากห้องปฏิบตั ิการ
การทําความสะอาดบริเวณทีปนเปื อนสารเคมี
อุบตั ิเหตุจากสารเคมีหกในห้องปฏิบตั ิการเป็ นสิ งทีเกิดขึนได้ตลอดเวลา ถ้าทําปฏิบตั ิการโดยขาด
ความระมัด ระวัง แต่เมือเกิด ขึ นแล้ว จะต้องรี บกําจัด สารเคมีทีปนเปื อนและทําความสะอาดอย่างถูก วิ ธี
เพือป้ องกันอันตรายจากสารเหล่านัน สารเคมีแต่ละชนิดมีสมบัติและความเป็ นอันตรายแตกต่างกัน จึงต้องมี
ความรู้ความเข้าใจเกียวกับการทําความสะอาดบริ เวณทีปนเปื อนสารเคมีเหล่านัน ซึงมีขอ้ แนะนําดังต่อไปนี
(1) สารทีเป็ นของแข็ง ควรใช้แปรงกวาดสารมารวมกัน ตักสารใส่ในกระดาษแข็งแล้วนําไปทําลาย
(2) สารละลายกรด ควรใช้นาล้
ํ างบริ เวณทีมีสารละลายกรดหกเพือทําให้กรดเจือจางลง และใช้
สารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเจือจางล้างเพือทําลายสภาพกรด แล้วล้างด้วยนําอีกครัง
(3) สารละลายเบส ควรใช้น ําล้างบริ เวณที มีสารละลายเบสหกและซับนําให้แห้ง เนื องจาก
สารละลายเบสทีหกบนพืนจะทําให้พนบริ
ื เวณนันลืน ต้องทําความสะอาดลักษณะดังกล่าวหลาย ๆ ครั ง และ
ถ้ายังไม่หายลืนอาจต้องใช้ทรายโรยแล้วเก็บกวาดทรายออกไป
(4) สารทีเป็ นนํามัน ควรใช้ผงซักฟอกล้างสารทีเป็ นนํามันและไขมันจนหมดคราบนํามันและพืนไม่ลืน
หรื อทําความสะอาดโดยใช้ทรายโรย เพือซับนํามันให้หมดไป
(5) สารทีระเหยง่ าย ควรใช้ผา้ เช็ดบริ เวณทีสารหยดหลายครังจนแห้ง และในขณะเช็ดถูจะต้องมีการ
ป้ องกันไม่ให้สมั ผัสผิวหนังหรื อสูดไอของสารเข้าร่ างกาย
(6) สารปรอท กวาดสารปรอทกองรวมกันแล้วใช้เครื องดูดเก็บรวบรวมไว้ในกรณี ทีพืนทีสารปรอท
หกมีรอยแตกหรื อรอยร้าวจะมีสารปรอทแทรกเข้าไปอยูข่ า้ งในต้องปิ ดรอยแตกหรื อรอยร้าวนันด้วยการทา
ขีผึงทับรอยดังกล่าว เพือกัน การระเหยของปรอท หรื ออาจใช้ผงกํามะถัน โรยบนปรอท เพือให้เกิดเป็ น
สารประกอบซัลไฟด์ แล้วเก็บกวาดอีกครังหนึง
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กิจกรรมที ทักษะทางวิทยาศาสตร์

ภาพ ก

ภาพ ข

ภาพแสดงทรัพยากรธรรมชาติทีเคยมีอย่างสมบูรณ์ได้ทาํ ลายจนร่ อยหรอไปแล้ว
ให้ศึกษาภาพและสรุ ปผลการเกิดความแตกต่างกันของภาพสมุดกิจกรรม โดยใช้ทกั ษะ
ทางวิทยาศาสตร์ตามหัวข้อต่อไปนี
1. จากการสังเกตภาพเห็นข้อแตกต่างในเรื องใดบ้าง
2. ตังสมมติฐานของสาเหตุความแตกต่างกันทางธรรมชาติ
จากภาพดังกล่าวสามารถตังสมมติฐาน และหาสาเหตุความแตกต่างทางธรรมชาติอะไรบ้าง

แบบทดสอบบทที
เรือง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
คําชีแจง จงเลือกคําตอบทีถูกทีสุ ด
1. ค่านําทีบ้าน 3 เดือนทีผ่านมาสูงกว่าปกติ จากข้อความเกิดจากทักษะข้อใด
ก. สังเกต
ข. ตังปัญหา
ค. ตังสมมติฐาน
ง. ออกแบบการทดลอง
2. จากข้อ 1 นักเรี ยนพบว่า ท่อประปารัวจึงทําให้ค่านําสูงกว่าปกตินักเรี ยนใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ขอ้ ใด
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
ก. ตังปัญหา
ข. ตังสมมติฐาน
ค. ออกแบบการทดลอง
ง. สรุ ปผล
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3. ลักษณะนิสยั ของนักวิทยาศาสตร์ขอ้ ใดทีทําให้งานประสบความสําเร็ จ
ก. ชอบจดบันทึก
ข. รักการอ่าน
ค. ชอบค้นคว้า
ง. ความพยายามและอดทน
4. น้อยสวมเสื อสี ด าํ เดิ นทาง 2 กิ โลเมตร และเปลียนเสื อตัว ใหม่เป็ นสี ขาวเดิ นในระยะทางเท่ ากัน และ
วัดอุณหภูมิจากตัวเองหลังเดินทางทัง 2 ครัง ปรากฏว่าไม่เท่ากัน ปัญหาของน้อยคือข้อใด
ก. สีใดมีความร้อนมากกว่ากัน
ข. สีมีผลต่ออุณหภูมิของร่ างกายหรื อไม่
ค. สีดาํ ร้อนกว่าสีขาว
ง. สวมเสื อสีขาวเย็นกว่าสีดาํ
5. แก้วเลียงแมว 2 ตัว ตัวที 1 กินนมกับปลาย่างและข้าวสวย ตัวที 2กินปลาทูกบั ข้าวสวย 4 สัปดาห์ต่อมา
ปรากฏว่าแมวทังสองตัวมีนาหนั
ํ กเพิมขึนเท่ากัน ปัญหาของแก้วก่อนการทดลองคือข้อใด
ก. ปลาอะไรทีแมวชอบกิน
ข. แมวชอบกินปลาทูหรื อปลาย่าง
ค. ชนิดของอาหารมีผลต่อการเจริ ญเติบโตหรื อไม่
ง. ปลาทูทาํ ให้แมวสองตัวนําหนักเพิมขึนเท่ากัน
6. ต้อยทําเสื อเปื อนด้วยคราบอาหารจึงนําไปซัก ด้วยผงซักฟอก A ปรากฏว่าไม่สะอาด จึงนําไปซักด้วย
ผงซักฟอก B ปรากฏว่าสะอาด ก่อนการทดลองต้อยตังปัญหาว่าอย่างไร
ก. ชนิดของผงซักฟอกมีผลต่อการลบรอยเปื อนหรื อไม่
ข. ผงซักฟอก A ซักผ้าได้สะอาดกว่าผงซักฟอก B
ค. ผงซักฟอกใดซักได้สะอาดกว่ากัน
ง. ถ้าใช้ผงซักฟอก B จะซักได้สะอาดกว่าผงซักฟอก A
7. นํานํา 400 ลูก บาศก์เซนติเมตรใส่ ลงในภาชนะ ทองแดง และสังกะสี อย่างละเท่าๆกัน ต้มให้เดื อด
ปรากฏว่านําในภาชนะอลูมิเนียมเดือดก่อนนําในภาชนะสังกะสี การทดลองนี ตังสมมติฐานว่าอย่างไร
ก. ถ้าต้มนําเดือดในปริ มาณทีเท่ากันนําจะเดือดในเวลาเดียวกัน
ข. ถ้าต้มนําเดือดด้วยภาชนะทีทําด้วยอลูมิเนียม ดังนัน นําจะเดือดเร็ วกว่าการต้มด้วยภาชนะสังกะสี
ค. ถ้าต้มนําทีทําด้วยภาชนะโลหะชนิดเดียวกันนําจะเดือดในเวลาเดียวกัน
ง. ถ้าต้มนําเดือดด้วยภาชนะทีต่างชนิดกันนําจะเดือดในเวลาต่างกัน
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8. จากปัญหา “ชนิดของเสียงจะมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของไก่หรื อไม่” ควรจะตังสมมติฐานว่าอย่างไร
ก. จังหวะของเพลงมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของไก่หรื อไม่
ข. ไก่ทีชอบฟังเพลงจะโตดีกว่าไก่ทีไม่ฟังเพลง
ค. ถ้าไก่ฟังเพลงไทยเดิมจะโตดีกว่าไก่ทีฟังเพลงสากล
ง. ไก่ทีฟังเพลงสากลและเพลงไทยเดิมจะโตเท่ากัน
9. จากปั ญหา “ผงซัก ฟอกมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของผักกระเฉดหรื อไม่” สมมติ ฐาน ก่ อนการทดลอง
คือข้อใด
ก. ถ้าใช้ผงซักฟอกเทลงในนําดังนันผักกระเฉดจะเจริ ญเติบโตดี
ข. พืชจะเจริ ญเติบโตดีเมือใส่ผงซักฟอก
ค. ผงซักฟอกมีสารทําให้ผกั กระเฉดเจริ ญเติบโตได้ดี
ง. ผักกระเฉดจะเจริ ญเติบโตหรื อไม่ถา้ ขาดผงซักฟอก
10. นิ งใช้สาํ ลีกรองนํา น้อยใช้ใยบวบกรองนํา 2 คน ใช้วิธีการทดลองเดียวกันทัง 2 คน ใช้สมมติฐานร่ วมกัน
ในข้อใด
ก. สาร ข้อใดกรองนําได้ใสกว่ากัน
ข. นําใสสะอาดด้วยสําลีและใยบวบ
ค. ถ้าไม่ใช้ใยบวบและสําลีนาจะไม่
ํ
ใสสะอาด
ง. ถ้าใช้ใยบวบกรองนําดังนันนําจะใสสะอาดกว่าใช้สาํ ลี
. เมือใส่นาแข็
ํ งลงในแก้ว แล้วตังทิงไว้สกั ครู่ จะพบว่ารอบนอกของแก้วมีหยดนําเกาะอยูเ่ ต็ม ข้อใดเป็ นผล
จากการสังเกต และบันทึกผล
ก. มีหยดนําขนาดเล็กและขนาดใหญ่เกาะอยูจ่ าํ นวนมากทีผิวแก้ว
ข. ไอนําในอากาศกลันตัวเป็ นหยดนําเกาะอยูร่ อบๆแก้ว
ค. แก้วนํารัวเป็ นเหตุให้นาซึ
ํ มออกมาทีผิวนอก
ง. หยดนําทีเกิดเป็ นกระบวนการเดียวกับการเกิดนําค้าง
. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนตอนใด
ั
ทีจะนําไปสู่การสรุ ปผล และการศึกษาต่อไป
ก. การตังสมมติฐานและการออกแบบการทดลอง
ข. การสังเกต
ค. การรวบรวมข้อมูล
ง. การหาความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริ ง
. ในการออกแบบการทดลองจะต้องยึดอะไรเป็ นหลัก
ก. สมมติฐาน
ข. ข้อมูล
ค. ปัญหา
ง. ข้อเท็จจริ ง
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. สมมติฐานทางวิทยาศาสตร์จะเปลียนเป็ นทฤษฎีได้เมือใด
ก. เป็ นทียอมรับโดยทัวไป
ข. อธิบายได้กว้างขวาง
ค. ทดสอบแล้วเป็ นจริ งทุกครัง
ง. มีเครื องมือพิสูจน์
. อุปกรณ์ต่อไปนี ข้อใดเป็ นอุปกรณ์สาํ หรับหาปริ มาตรของสาร
ก. หลอดฉีดยา
ข. กระบอกตวง
ค. เครื องชังสองแขน
ง. ถูกทังข้อ ก. และข้อ ข.
. ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ถ้าหากผลการทดลองทีได้จากการทดสอบสมมติฐาน ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน จะต้องทําอย่างไร
ก. สังเกตใหม่
ข. ตังปัญหาใหม่
ค. ออกแบบการทดลองใหม่
ง. เปลียนสมมติฐาน
. ข้อใดเรี ยงลําดับขันตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ถกู ต้อง
ก. การตังสมมติฐาน การรวบรวมข้อมูล การทดลอง และสรุ ปผล
ข. การตังสมมติฐาน การสังเกตและปัญหา การตรวจสอบสมมติฐานและการทดลอง และสรุ ปผล
ค. การสังเกตและปัญหา การทดลองและตังสมมติฐาน การตรวจสอบสมมติฐาน และสรุ ปผล
ง. การสังเกตและปัญหา การตังสมมติฐาน การตรวจสอบสมมติฐานการทดลอง และสรุ ปผล
. นักวิทยาศาสตร์จะสรุ ปผลการทดลองได้อย่างมีความเชือมันเมือใด
ก. ออกแบบการทดลองทีมีการควบคุมตัวแปรต่างๆ อย่างรัดกุมมากทีสุด
ข. กําหนดปัญหาและตังสมมติฐานทีดี
ค. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาเปรี ยบเทียบกับผลการทดลองได้ถกู ต้องตรงกัน
ง. ผลการทดลองสอดคล้องตามทฤษฎีทีมีอยูเ่ ดิม
. วิธีการทางวิทยาศาสตร์ขนตอนใด
ั
ทีถือว่าเป็ นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริ ง
ก. การตังปัญหาและการตังสมมติฐาน
ข. การตรวจสอบสมมติฐาน
ค. การตังสมมติฐาน
ง. การตังปัญหา
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. ข้อใดเป็ นลักษณะของสมมติฐานทีดี
ก. สามารถอธิบายปัญหาได้หลายแง่หลายมุม
ข. ครอบคลุมเหตุการณ์และปรากฏการณ์ต่างๆ ภายในสภาพแวดล้อมเดียวกัน
ค. สามารถแก้ปัญหาทีสงสัยได้อย่างชัดเจน
ง. สามารถอธิบายปัญหาต่างๆ ได้ แจ่มชัด
21. “ แม่เหล็กไฟฟ้ าจะดูดจํานวนตะปูได้มากขึนใช่หรื อไม่ ถ้าแม่เหล็กไฟฟ้ านันมีจาํ นวนแบตเตอรี เพิมขึ น ”
จากข้อความข้างต้น ข้ อใดกล่าวถึงตัวแปรได้ ถูกต้อง
ก. ตัวแปรอิสระ คือ จํานวนแบตเตอรี
ข. ตัวแปรอิสระ คือ จํานวนตะปูทีถูกดูด
ค. ตัวแปรตาม คือ จํานวนแบตเตอรี
ง. ตัวแปรตาม คือ ชนิดของแบตเตอรี
22. “การงอกของเมล็ดข้าวโพด ในเวลาทีต่างกันขึนอยูก่ บั ปริ มาณของนําทีเมล็ดข้าวโพดได้รับ ใช่หรื อไม่”
จากข้อความข้างต้น ข้ อใดกล่าวถึงตัวแปรได้ ถูกต้อง
ก. ตัวแปรอิสระ คือ ความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวโพด
ข. ตัวแปรตาม คือ เวลาในการงอกของเมล็ดข้าวโพด
ค. ตัวแปรทีต้องควบคุม คือ ปริ มาณนํา
ง. ถูกทุกข้อทีกล่าวมา
23. ให้นกั เรี ยนเรี ยงลําดับขันตอนการตังสมมุติฐาน ต่อไปนี
1. จากปัญหาทีศึกษาบอกได้ว่าตัวแปรใดเป็ นตัวแปรต้น และตัวแปรใดเป็ น ตัวแปรตาม
2. ตังสมมุติฐานในรู ป “ ถ้า....ดังนัน ”
3. ศึกษาธรรมชาติของตัวแปรต้นต่างๆทีมีผลต่อตัวแปรตามมากทีสุดอย่างมีหลักการและเหตุผล
4. บอกตัวแปรต้นทีอาจจะมีผลต่อตัวแปรตาม
ก. ข้อ 1 , 2 , 3 และ 4 ตามลําดับ
ข. ข้อ 1 , 4, 3 และ 2 ตามลําดับ
ค. ข้อ 4 , 2 , 3 และ 1 ตามลําดับ
ง. ข้อ 4 , 1 , 3 และ 2 ตามลําดับ
24. พิจารณาข้อความต่อไปนี ว่า ข้อความใดเป็ นการตังสมมติฐาน
ก. ขณะเปิ ดขวดมีเสียงดังป๊ อก
ข. ฟองก๊าซทีปุดขึนมา คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ค. เครื องดืมทีแช่ไว้ในตูเ้ ย็นจะมีรสหวาน
ง. ทุกข้อเป็ นสมมุติฐานทังหมด
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25. การกําหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการทีดีควรมีลกั ษณะอย่างไร
ก. มีความชัดเจน
ข. ทําการวัดได้
ค. สังเกตได้
ง. ถูกทัง ข้อ ก ข และ ค
26. ถ้านักเรี ยนจะกําหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ ” การเจริญเติบโตของไก่ ” นักเรี ยนจะมีวิธีการกําหนดนิ ยาม
เชิงปฏิบตั ิการโดยคํานึงถึงข้อใดเป็ นเกณฑ์
ก. ตรวจสอบจากความสูงของไก่ทีเพิมขึน
ข. นําหนักไก่ทีเพิมขึน
ค. ความยาวของปี กไก่
ง. ถูกทุกข้อ
27. ข้อใดคือความหมายของคําว่า “ การทดลอง ”
ก. การทดลองมี 3 ขันตอน คือการออกแบบการทดลอง การปฏิบตั ิการทดลอง
และการบันทึกผล การทดลอง
ข. เป็ นการตรวจสอบทีมาและความสําคัญของปัญหาทีศึกษา
ค. เป็ นการตรวจสอบสมมุติฐานทีตังไว้ว่าถูกต้องหรื อไม่
ง. ถูกทังข้อ ก. และข้อ ค.
28. ถ้านักเรี ยนต้องการจะตรวจสอบว่าดินต่างชนิ ดกันจะอุม้ นําได้ในปริ มาณทีต่างกันอย่างไร นักเรี ยนตัง
สมมุติฐานได้ว่าอย่างไร
ก. ถ้าชนิดของดินมีผลต่อปริ มาณนําทีอุม้ ไว้ ดังนันดินเหนี ยวจะอุม้ นําได้มากกว่าดินร่ วนและดิน
ร่ วนจะอุม้ นําไว้ได้มากกว่าดินทราย
ข. ดินต่างชนิดกันย่อมอุม้ นําไว้ได้ต่างกันด้วย
ค. ดินทีมีเนื อดินละเอียดจะอุม้ นําได้ดีกว่าดินเนือหยาบ
ง. ถูกทุกข้อทีกล่าวมา
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จากข้อมูลต่อไปนี ให้ตอบคําถามข้อ และข้อ 30
จากการทดลองละลายสาร A ทีละลายในของเหลว B ณ อุณหภูมิต่าง ๆ ดังนี
อุณหภูมิของเหลว B
(องศาเซลเซียส)

ปริ มาณของสาร A ทีละลาย ในของเหลว B
(g)

20
30
40
50

5
10
20
40

29. ทีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส สาร A ละลายในของเหลว B ได้กีกรัม
ก. ละลายได้ 20 กรัม
ข. ละลายได้ 15 กรัม
ค. ละลายได้ 10 กรัม
ง. ละลายได้ 5 กรัม
30. จากข้อมูลในตาราง เมืออุณหภูมิสูงขึน การละลายของสาร A เป็ นอย่างไร
ก. สาร A ละลายในสาร B ได้นอ้ ยลง
ข. สาร A ละลายในสาร B ได้มากขึน
ค. อุณหภูมิไม่มีผลต่อการละลายของสาร A
ง. ไม่สามารถสรุ ปได้เพราะข้อมูลมีไม่เพียงพอ
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แบบทดสอบ ทักษะวิทยาศาสตร์
คําชีแจง
จงนําตัวอักษรหน้าทักษะต่าง ๆ ไปเติมหน้าข้อทีสัมพันธ์กนั
ก. ทักษะการสังเกต
ข. ทักษะการวัด
ค. ทักษะการคํานวณ
ง. ทักษะการจําแนกประเภท
จ. ทักษะการทดลอง
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............

. ด.ญ.อริ ษากําลังทดสอบวิทยาศาสตร์
.ด.ญ.วิไล วัดอุณหภูมิของอากาศได้ 40  C
. ม้ามี ขา สุนขั มี ขา ไก่มี ขา นกมี ขา ช้างมี ขา
. ด.ญ. พนิดา กําลังเทสารเคมี
. ด.ช. สุบินใช้ตลับเมตรวัดความยาวของสนามตะกร้อ
. ด.ญ. พิจิตรแบ่งผลไม้ได้ กลุ่ม คือ กลุ่มรสเปรี ยวและรสหวาน
. วรรณนิภา ดูภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ มิติ
. ด.ญ. นันทพร หยดสารละลายไอโอดีน ลงบนข้าวเหนียวทีเตรี ยมไว้
. รู ปทรงกระบอกมีความสูงประมาณ นิ ว ผิวเรี ยบ
. นักวิทยาศาสตร์แบ่งพืชออกเป็ น พวก คือ พืชใบเลียงเดียวและพืชใบเลียงคู่

กิจกรรม ที กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ให้นกั ศึกษาออกแบบแก้ปัญหาจาสถานการณ์ต่อไปนี
โดยมีอุปกรณ์ ดังนี เมล็ดถัว ถ้วยพลาสติก กระดาษทิชชู นํา กระดาษสีดาํ
กําหนดปัญหา.....................................................................
การตังสมมติฐาน................................................................
การกําหนดตัวแปร
ตัวแปรต้น..........................................................................
ตัวแปรตาม.........................................................................
ตัวแปรควบคุม....................................................................
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การทดลอง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
วิเคราะห์ขอ้ มูลและทดสอบสมมติฐาน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
สรุ ปผลการทดลอง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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บทที 2
โครงงานวิทยาศาสตร์
สาระสํ าคัญ
โครงงานวิทยาศาสตร์เป็ นกิจกรรมเกียวกับวิทยาศาสตร์ ซึงเป็ นกิจกรรมทีต้องใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ในการศึกษาค้นคว้า โดยผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูด้ าํ เนินการด้วยตนเองทังหมด ตังแต่เริ มวางแผน
ในการศึกษาค้นคว้า การเก็บรวบรวมข้อมูล จนถึงการแปลผล สรุ ปผล และการเสนอผลการศึกษา โดยมี
ผูช้ าํ นาญการเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1. อธิบายประเภทเลือกหัวข้อ วางแผน วิธีนาํ เสนอและประโยชน์ของโครงงานได้
2. วางแผนและทําโครงงานวิทยาศาสตร์ได้
3. อธิบายและบอกแนวทางในการนําผลจากโครงงานไปใช้ได้

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์
เรื องที ขันตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร์
เรื องที การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
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เรืองที ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์เป็ นกิจกรรมเกียวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึงเป็ นกิจกรรมทีต้องใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้า โดยผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูด้ าํ เนิ นการด้วยตนเองทังหมด ตังแต่
เริ มวางแผนในการศึก ษาค้น คว้า การเก็บรวบรวมข้อมูล จนถึงเรื องการแปลผล สรุ ปผล และเสนอผล
การศึกษา โดยมีผชู้ าํ นาญการเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา
ลักษณะและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ จําแนกได้เป็ น ประเภท ดังนี
1. โครงงานประเภทสํารวจ เป็ นโครงงานทีมีลกั ษณะเป็ นการศึกษาเชิงสํารวจ รวบรวมข้อมูลแล้ว
นํา ข้อ มูล เหล่ านั นมาจัด กระทํา และนําเสนอในรู ปแบบต่ า ง ๆ ดังนั น ลัก ษณะสําคัญ ของ
โครงงานประเภทนี คือ ไม่มีการจัดทําหรื อกําหนดตัวแปรอิสระทีต้องการศึกษา
2. โครงงานประเภททดลอง เป็ นโครงงานทีมีลกั ษณะกิจกรรมทีเป็ นการศึกษาหาคําตอบ
ของปั ญ หาใดปั ญ หาหนึ งด้ว ยวิ ธี ก ารทดลอง ลัก ษณะสําคัญ ของโครงงานนี คื อ ต้อ งมี ก าร
ออกแบบการทดลองและดําเนิ น การทดลองเพือหาคําตอบของปั ญ หาที ต้องการทราบหรื อ
เพือตรวจสอบสมมติฐานทีตังไว้ โดยมีการจัดกระทํากับตัวแปรต้นหรื อตัวแปรอิสระ เพือดูผล
ทีเกิดขึนกับตัวแปรตาม และมีการควบคุมตัวแปรอืน ๆ ทีไม่ตอ้ งการศึกษา
3. โครงงานประเภทการพัฒนาหรื อประดิษฐ์ เป็ นโครงงานทีมีลกั ษณะกิจกรรมทีเป็ นการศึกษา
เกียวกับการประยุกต์ ทฤษฎี หรื อหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพือประดิษฐ์เครื องมือ เครื องใช้
หรื ออุปกรณ์เพือประโยชน์ใช้สอยต่าง ๆ ซึงอาจเป็ นการประดิษ ฐ์ของใหม่ ๆ หรื อปรั บปรุ ง
ของเดิมทีมีอยูใ่ ห้มีประสิทธิภาพสูงขึน ซึงจะรวมไปถึงการสร้างแบบจําลอง เพืออธิบายแนวคิด
4. โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรื ออธิบาย เป็ นโครงงานทีมีลกั ษณะกิจกรรมทีผูท้ าํ จะต้อง
เสนอแนวคิ ด หลักการ หรื อทฤษฎี ใหม่ ๆ อย่างมีหลักการทางวิ ทยาศาสตร์ ในรู ปของสู ต ร
สมการหรื อคํา อธิ บ ายอาจเป็ นแนวคิ ด ใหม่ ที ยัง ไม่ เ คยนําเสนอ หรื ออาจเป็ นการอธิ บ าย
ปรากฏการณ์ ใ นแนวใหม่ ก็ ไ ด้ ลัก ษณะสําคัญ ของโครงงานประเภทนี คื อ ผูท้ ําจะต้องมี
พืนฐานความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ เป็ นอย่างดี ต้องค้นคว้าศึกษาเรื องราวทีเกียวข้องอย่างลึกซึ ง
จึงจะสามารถสร้างคําอธิบายหรื อทฤษฎีได้
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กิจกรรมที โครงงาน
1 ) ให้นกั ศึกษาพิจารณาชือโครงงานต่อไปนีแล้วตอบว่าเป็ นโครงงานประเภทใด โดยเขียนคําตอบ
ลงในช่องว่าง
1. แปรงลบกระดานไร้ฝนุ่
โครงงาน.....................................................
2. ยาขัดรองเท้าจากเปลือกมังคุด
โครงงาน.....................................................
3. การศึกษาบริ เวณป่ าชายเลน
โครงงาน.....................................................
4. พฤติกรรมลองผิดลองถูกของนกพิราบ โครงงาน.....................................................
5. บ้านยุคนิวเคลียร์
โครงงาน.....................................................
6. การศึกษาคุณภาพนําในแม่นาเจ้
ํ าพระยาโครงงาน....................................................
7. เครื องส่งสัญญาณกันขโมย
โครงงาน......................................................
8. สาหร่ ายสีเขียวแกมนําเงินปรับสภาพนําเสียจากนากุง้ โครงงาน................................
9. ศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนรู้แบบมีเงือนไขของหนูขาว โครงงาน...............................
10. ศึกษาวงจรชีวิตของตัวด้วง
โครงงาน......................................................
) ให้นกั ศึกษาอธิบายความสําคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ว่ามีความสําคัญอย่างไร
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

เรืองที ขันตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร์
การทํากิจกรรมโครงงานเป็ นการทํากิจกรรมทีเกิดจากคําถามหรื อความอยากรู้อยากเห็นเกียวกับ
เรื องต่าง ๆ ดังนัน การทําโครงงานจึงมีขนตอน
ั
ดังนี
1. ขันสํารวจหรือตัดสินใจเลือกเรืองทีจะทํา
การตัดสิ นใจเลือกเรื องทีจะทําโครงงานควรพิจารณาถึงความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่นแหล่ง
ความรู้เพียงพอทีจะศึกษาหรื อขอคําปรึ กษา มีความรู้และทักษะในการใช้เครื องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ
ทีใช้ในการศึกษา มีผทู้ รงคุณวุฒิรับเป็ นทีปรึ กษา มีเวลา และงบประมาณเพียงพอ
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2. ขันศึกษาข้ อมูลทีเกียวข้ องกับเรืองทีตัดสินใจทํา
การศึก ษาข้อมูลที เกี ยวข้องกับเรื องที ตัด สิ น ใจทํา จะช่ ว ยให้ผเู้ รี ยนได้แนวคิ ด ที จะกําหนด
ขอบข่ายเรื องทีจะศึกษาค้นคว้าให้เฉพาะเจาะจงมากขึนและยังได้ความรู้ เรื องทีจะศึกษาค้นคว้า
เพิ มเติ ม จนสามารถออกแบบการศึ ก ษา ทดลอง และวางแผนดํา เนิ น การทํา โครงงาน
วิทยาศาสตร์อย่างเหมาะสม
3. ขันวางแผนดําเนินการ
การทําโครงงานวิทยาศาสตร์ไม่ว่าเรื องใดจะต้องมีการวางแผนอย่างละเอียด รอบคอบ และมี
การกําหนดขันตอนในการดําเนินงานอย่างรัดกุม ทังนี เพือให้การดําเนิ นงานบรรลุจุดมุ่งหมาย
หรื อเป้ าหมายที กําหนดไว้ ประเด็นที ต้องร่ วมกัน คิด วางแผนในการทําโครงงานมีด ังนี คื อ
ปั ญ หา สาเหตุข องปั ญ หา แนวทาง และวิ ธีก ารแก้ปัญหาทีสามารถปฏิบตั ิ ได้ การออกแบบ
การศึกษาทดลองโดยกําหนดและควบคุมตัวแปร วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี เวลา และสถานทีจะ
ปฏิบตั ิงาน
4. ขันเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์
การเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์มีรายละเอียด ดังนี
4.1 ชื อโครงงาน เป็ นข้อ ความสัน ๆ กะทัด รั ด ชัด เจน สื อความหมายตรง และมีค วาม
เฉพาะเจาะจงว่าจะศึกษาเรื องใด
4.2 ชือผูท้ าํ โครงงาน เป็ นผูร้ ับผิดชอบโครงงาน ซึงอาจเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มก็ได้
4.3 ชือทีปรึ กษาโครงงาน ซึงเป็ นอาจารย์หรื อผูท้ รงคุณวุฒิก็ได้
4.4 ที มาและความสํา คัญ ของโครงงาน เป็ นการอธิ บ ายเหตุ ผ ลที เลื อ กทํา โครงงานนี
ความสําคัญของโครงงาน แนวคิด หลักการ หรื อทฤษฎีทีเกียวกับโครงงาน
4.5 วัต ถุ ป ระสงค์โ ครงงาน เป็ นการบอกจุ ด มุ่ ง หมายของงานที จะทํา ซึ งควรมี ค วาม
เฉพาะเจาะจงและเป็ นสิงทีสามารถวัดและประเมินผลได้
4.6 สมมติฐานของโครงงาน (ถ้ามี) สมมติฐานเป็ นคําอธิบายทีคาดไว้ล่วงหน้า ซึงจะผิดหรื อ
ถูกก็ได้ สมมติฐานทีดีควรมีเหตุผลรองรับ และสามารถทดสอบได้
4.7 วัสดุอุปกรณ์และสิ งทีต้องใช้ เป็ นการระบุวสั ดุอุปกรณ์ทีจําเป็ นใช้ในการดําเนิ นงานว่ามี
อะไรบ้าง ได้มาจากไหน
4.8 วิธีดาํ เนินการ เป็ นการอธิบายขันตอนการดําเนินงานอย่างละเอียดทุกขันตอน
4.9 แผนปฏิบตั ิการ เป็ นการกําหนดเวลาเริ มต้นและเวลาเสร็ จงานในแต่ละขันตอน
4.10 ผลทีคาดว่าจะได้รับ เป็ นการคาดการณ์ผลทีจะได้รับจากการดําเนินงานไว้ล่วงหน้า
ซึงอาจได้ผลตามทีคาดไว้หรื อไม่ก็ได้
4.11 เอกสารอ้างอิง เป็ นการบอกแหล่งข้อมูลหรื อเอกสารทีใช้ในการศึกษาค้นคว้า
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5. ขันลงมือปฏิบัติ
การลงมือปฏิบตั ิเป็ นขันตอนทีสําคัญตอนหนึงในการทําโครงงานเนืองจากเป็ นการลงมือปฏิบตั ิ
จริ งตามแผนทีได้กาํ หนดไว้ในเค้าโครงของโครงงาน อย่างไรก็ตามการทําโครงงานจะสําเร็ จ
ได้ดว้ ยดี ผูเ้ รี ยนจะต้องคํานึงถึงเรื องความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ และสิ งอืน ๆ เช่นสมุดบันทึก
กิ จ กรรมประจํา วัน ความละเอี ย ดรอบคอบและความเป็ นระเบี ย บในการปฏิ บัติ ง าน
ความประหยัดและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน ความน่ าเชื อถือของข้อมูลทีได้จากการ
ปฏิบตั ิงาน การเรี ยงลําดับก่อนหลังของงานส่ วนย่อย ๆ ซึงต้องทําแต่ละส่ วนให้เสร็ จก่อนทํา
ส่ วนอืนต่อไปในขันลงมือปฏิบัติจะต้องมีก ารบัน ทึกผล การประเมินผล การวิเคราะห์ และ
สรุ ปผลการปฏิบตั ิ
6. ขันเขียนรายงานโครงงาน
การเขี ย นรายงานการดําเนิ น งานของโครงงาน ผูเ้ รี ย นจะต้อ งเขี ย นรายงานให้ชัด เจนใช้
ศัพท์เทคนิคทีถูกต้อง ใช้ภาษากะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย และต้องครอบคลุมประเด็นสําคัญ ๆ
ทังหมดของโครงงานได้แก่ ชือโครงงาน ชือผูท้ าํ โครงงาน ชือทีปรึ กษา บทคัดย่อ ทีมาและ
ความสําคัญของโครงงาน จุดมุ่งหมาย สมมติฐาน วิธีดาํ เนินงาน ผลการศึกษาค้นคว้า ผลสรุ ป
ของโครงงาน ข้อเสนอแนะ คําขอบคุณบุคลากรหรื อหน่วยงานและเอกสารอ้างอิง
7. ขันเสนอผลงานและจัดแสดงผลงานโครงงาน
หลังจากทําโครงงานวิทยาศาสตร์เสร็ จแล้วจะต้องนําผลงานทีได้มาเสนอและจัดแสดง ซึงอาจ
ทําได้หลายรู ปแบบ เช่น การจัดนิทรรศการ การประชุมทางวิชาการ เป็ นต้น ในการเสนอผลงาน
และจัดแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ควรนําเสนอให้ครอบคลุมประเด็นสําคัญ ๆ ทังหมด
ของโครงงาน

กิจกรรมที
. วางแผนจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์ทีน่าสนใจอยากรู้มา โครงงาน โดยดําเนินการ ดังนี
1) ระบุประเด็นทีสนใจ/อยากรู้/อยากแก้ไขปัญหา ( ประเด็น)
ระบุเหตุผลทีสนใจ/อยากรู้/อยากแก้ไขปัญหา (ทําไม)
ระบุแนวทางทีสามารถแก้ไขปัญหานี ได้ (ทําได้)
ระบุผลดีหรื อประโยชน์ทางการแก้ไขโดยใช้กระบวนการทีระบุ
(พิจารณาข้อมูลจากข้อ ) มาเป็ นชือโครงงาน
2) ระบุชือโครงงานทีต้องการแก้ไขปัญหาหรื อทดลอง
3) ระบุเหตุผลของการทําโครงงาน (มีวตั ถุประสงค์อย่างไร ระบุเป็ นข้อ ๆ)
4) ระบุตวั แปรทีต้องการศึกษา (ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม)
5) ระบุความคาดเดา (สมมติฐาน) ทีต้องการพิสูจน์
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. จากข้อมูลตามข้อ ) ให้นกั ศึกษาเขียนเค้าโครงโครงงานตามประเด็น ดังนี
) ชือโครงงาน (จาก )............................................................
) ทีมาและความสําคัญของโครงงาน (จาก )............................
) วัตถุประสงค์ของโครงงาน (จาก )......................................
) ตัวแปรทีต้องการศึกษา (จาก )...........................................
) สมมติฐานของโครงงาน (จาก ).........................................
) วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณทีต้องใช้
. วัสดุอุปกรณ์.......................................................
. งบประมาณ.......................................................
) วิธีดาํ เนินงาน (ทําอย่างไร)
) แผนการปฏิบตั ิงาน (ระบุกิจกรรม วันเดือนปี และสถานทีทีปฏิบตั ิงาน)
กิจกรรม
วันเดือนปี
สถานทีปฏิบตั ิงาน
หมายเหตุ
9) ผลทีคาดว่าจะได้รับ (ทําโครงงานนี แล้วมีผลดีอย่างไรบ้าง)
) เอกสารอ้างอิง (ใช้เอกสารใดบ้างประกอบในการค้นคว้าหาความรู้ในการทําโครงงานนี )
. นําเค้าโครงทีจัดทําแล้วเสร็ จไปขอคําปรึ กษาจากอาจารย์ทีปรึ กษา แล้วขออนุมตั ิดาํ เนินงาน
. ดําเนินตามแผนปฏิบตั ิงานทีกําหนดในเค้าโครงโครงงาน พร้อมบันทึกผล
) สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) ในแต่ละกิจกรรม
) ผลการทดลองทุกครัง

เรืองที การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
การแสดงผลงานจัดได้ว่าเป็ นขันตอนสําคัญอีกประการหนึงของการทําโครงงานเรี ยกได้ว่า
เป็ นงานขันสุ ดท้ายของการทําโครงงานวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็ นการแสดงผลิต ผลของ
ความคิด และการปฏิบตั ิการทังหมดทีผูท้ าํ โครงงานได้ทุ่มเทเวลาไป และเป็ นวิธีการทีจะทําให้ผอู้ ืน
รั บ รู้ แ ละเข้า ใจถึ ง ผลงานนัน ๆ มี ผูก้ ล่ า วว่ า การวางแผนออกแบบเพื อจัด แสดงผลงานนั นมี
ความสําคัญ เท่ า ๆ กับการทําโครงงานนันเอง ผลงานทีทําจะดี ย อดเยียมเพีย งใด แต่ ถา้ การจัด
แสดงผลงานทําได้ไม่ดี ก็เท่ากับไม่ได้แสดงความดียอดเยียมของผลงานนันนันเอง
การแสดงผลงานนันอาจทําได้ในรู ปแบบต่าง ๆ กัน เช่น การแสดงในรู ปนิ ทรรศการ ซึงมี
ทังการจัดแสดงและการอธิบายด้วยคําพูด หรื อในรู ปแบบของการจัด แสดงโดยไม่มีการอธิบาย
ประกอบหรื อในรู ปของการรายงานปากเปล่า ไม่ว่าการแสดงผลงานจะอยู่ในรู ปแบบใด ควรจะจัด
ให้ครอบคลุมประเด็นสําคัญดังต่อไปนี
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1. ชือโครงงาน ชือผูท้ าํ โครงงาน ชือทีปรึ กษา
2. คําอธิบายถึงเหตุจูงใจในการทําโครงงาน และความสําคัญของโครงงาน
3. วิธีการดําเนินการ โดยเลือกเฉพาะขันตอนทีเด่นและสําคัญ
4. การสาธิตหรื อแสดงผลทีได้จากการทดลอง
5. ผลการสังเกตและข้อมูลเด่น ๆ ทีได้จากการทําโครงงาน
ในการจัดนิทรรศการโครงงานนัน ควรได้คาํ นึงถึงสิ งต่าง ๆ ต่อไปนี
1. ความปลอดภัยของการจัดแสดง
2. ความเหมาะสมกับเนื อทีจัดแสดง
3. คําอธิ บ ายที เขี ย นแสดงควรเน้น ประเด็ น สํา คัญ และสิ งที น่ า สนใจเท่ านั น โดยใช้
ข้อความกะทัดรัด ชัดเจน และเข้าใจง่าย
4. ดึงดูดความสนใจผูเ้ ข้าชม โดยใช้รูปแบบการแสดงทีน่ าสนใจ ใช้สีทีสดใส เน้นจุดที
สําคัญหรื อใช้วสั ดุต่างประเภทในการจัดแสดง
5. ใช้ตารางและรู ปภาพประกอบ โดยจัดวางอย่างเหมาะสม
6. สิ งทีแสดงทุกอย่างต้องถูกต้อง ไม่มีการสะกดผิดหรื ออธิบายหลักการทีผิด
7. ในกรณี ทีเป็ นสิงประดิษฐ์ สิ งนันควรอยูใ่ นสภาพทีทํางานได้อย่างสมบูรณ์
ในการแสดงผลงาน ถ้าผูน้ าํ ผลงานมาแสดงจะต้องอธิบายหรื อรายงานปากเปล่าหรื อคําถามต่าง ๆ
จากผูช้ มหรื อต่อกรรมการตัดสินโครงงาน การอธิบายตอบคําถาม หรื อรายงานปากเปล่านัน ควรได้คาํ นึ งถึง
สิ งต่าง ๆ ต่อไปนี
1.
2.
3.
4.

ต้องทําความเข้าใจกับสิ งทีอธิบายเป็ นอย่างดี
คํานึงถึงความเหมาะสมของภาษาทีใช้กบั ระดับผูฟ้ ัง ควรให้ชดั เจนและเข้าใจง่าย
ควรรายงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ออ้ มค้อม
พยายามหลีกเลียงการอ่านรายงาน แต่อาจจดหัวข้อสําคัญ ๆ ไว้ เพือช่วยให้การรายงาน
เป็ นไปตามขันตอน
5. อย่าท่องจํารายงานเพราะทําให้ดูไม่เป็ นธรรมชาติ
6. ขณะทีรายงานควรมองตรงไปยังผูฟ้ ัง
7. เตรี ยมตัวตอบคําถามทีเกียวกับเรื องนัน ๆ
8. ตอบคําถามอย่างตรงไปตรงมา ไม่จาํ เป็ นต้องกล่าวถึงสิ งทีไม่ได้ถาม
9. หากติดขัดในการอธิบาย ควรยอมรับโดยดี อย่ากลบเกลือน หรื อหาทางหลีกเลียงเป็ น
อย่างอืน
10. ควรรายงานให้เสร็ จภายในระยะเวลาทีกําหนด
11. หากเป็ นไปได้ควรใช้สือประเภทโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบการรายงานด้วย เช่น
แผ่นใส หรื อสไลด์ เป็ นต้น
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ข้อควรพิจารณาและคํานึงถึงประเด็นต่าง ๆ ทีกล่าวมาในการแสดงผลงานนัน จะคล้ายคลึงกัน
ในการแสดงผลงานทุก ประเภท แต่ อาจแตกต่างกันในรายละเอียดปลีก ย่อยเพียงเล็ก น้อย สิ งสําคัญก็คื อ
พยายามให้การแสดงผลงานนันดึงดูดความสนใจผูช้ ม มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และมีความถูกต้องในเนื อหา
การทําแผงสําหรับแสดงโครงงานให้ใช้ไม้อดั มีขนาดดังรู ป
60 ซม.

60 ซม.
ซม.
ติดบานพับมีห่วงรับและขอสับทํามุมฉากกับตัวแผงกลาง
ในการเขียนแบบโครงงานควรคํานึงถึงสิงต่อไปนี
1. ต้องประกอบด้วยชือโครงงาน ชือผูท้ าํ โครงงาน ชือทีปรึ กษา คําอธิบายย่อ ๆ ถึงเหตุจูงใจในการ
ทําโครงงาน ความสําคัญของโครงงาน วิธีดาํ เนินการเลือกเฉพาะขันตอนทีสําคัญ ผลทีได้จากการทดลองอาจ
แสดงเป็ นตาราง กราฟ หรื อรู ปภาพก็ได้ ประโยชน์ของโครงงาน สรุ ปผล เอกสารอ้างอิง
2. จัดเนือทีให้เหมาะสม ไม่แน่นจนเกินไปหรื อน้อยจนเกินไป
3. คําอธิบายควรกะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย
4. ใช้สีสดใส เน้นจุดสําคัญ เป็ นการดึงดูดความสนใจ
5. อุปกรณ์ประเภทสิงประดิษฐ์ควรอยูใ่ นสภาพทีทํางานได้อย่างสมบูรณ์

กิจกรรมที
ให้นกั ศึกษาพิจารณาข้อมูลจากกิจกรรมที มาสรุ ปผลการศึกษาทดลองในรู ปแบบของ
รายงานการศึกษาทดลองตามประเด็นดังต่อไปนี
1) ชือโครงงาน.................................................................................................
2) ผูท้ าํ โครงงาน..............................................................................................
3) ชืออาจารย์ทีปรึ กษา.....................................................................................
4) คํานํา
5) สารบัญ
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6) บทที บทนํา
- ทีมาและความสําคัญ
- วัตถุประสงค์
- ตัวแปรทีศึกษา
- สมมติฐาน
- ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ
7) บทที

เอกสารทีเกียวข้องกับการทําโครงงาน

8) บทที

วิธีการศึกษา/ทดลอง

- วัสดุอุปกรณ์
- งบประมาณ
- ขันตอนการดําเนินงาน
- แผนปฏิบตั ิงาน
9) บทที

ผลการศึกษา/ทดลอง

- การทดลองได้ผลอย่างไรบ้าง
10) บทที

สรุ ปผลและข้อเสนอแนะ

- ข้อสรุ ปผลการทดลอง
- ข้อเสนอแนะ
11) เอกสารอ้างอิง

แบบทดสอบบทที
เรือง การทําโครงงานวิทยาศาสตร์
จงเลือกวงกลมล้อมรอบข้อคําตอบทีถูกทีสุดเพียงข้อเดียว
. โครงงานวิทยาศาสตร์คืออะไร
ก. แบบร่ างทักษะในวิชาวิทยาศาสตร์
ข. การวิจยั เล็ก ๆ เรื องใดเรื องหนึงในวิชาวิทยาศาสตร์
ค. ธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์
ง. การศึกษาเพือหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา
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. โครงงานวิทยาศาสตร์มีกีประเภท
ก.

ประเภท

ข.

ประเภท

ค.

ประเภท

ง.

ประเภท

. โครงงานวิทยาศาสตร์แบบใดทีเหมาะสมทีสุดกับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ก. โครงงานสํารวจ
ข. โครงงานทฤษฎี
ค. โครงงานทดลอง
ง. โครงงานพัฒนา, หรื อประดิษฐ์
. ขันตอนใดไม่จาํ เป็ นต้องมีในโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสํารวจ
ก. ตังปัญหา
ข. สรุ ปผล
ค. สมมติฐาน
ง. การกําหนดตัวแปร
. กําหนดให้สิงต่อไปนี ควรจะตังปัญหาอย่างไร นําบริ สุทธิ นําหวาน นําเกลือ ชนิดละ ลูกบาศก์
เซนติเมตร ตะเกียงแอลกอฮอล์ เทอร์โมมิเตอร์ บีกเกอร์ หลอดทดลองขนาดกลาง หลอดฉีดยา
ก. นําทังสามชนิดมีนาหนั
ํ กเท่ากัน
ข. นําทังสามชนิดมีรสชาติต่างกัน
ค. นําทังสามชนิดมีจุดเดือดทีแตกต่างกัน
ง. นําทังสามชนิดมีความใสทีต่างกัน
6. จากคําถามข้อ อะไรคือ ตัวแปรต้น
ก. ความร้อนจากตะเกียงแอลกอฮอล์
ข. ความบริ สุทธิของนําทังสามชนิด
ค. ขนาดของหลอดทดลอง
ง. อุณหภูมิของห้องขณะทดลอง
. ผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ทีน่าเชือถือได้ตอ้ งเป็ นอย่างไร
ก. สรุ ปผลได้ชดั เจนด้วยตนเอง
ข. ทําซําหลาย ๆ ครังและผลเหมือนเดิมทุกครัง
ค. ครู ทีปรึ กษารับประกันผลงาน
ง. ใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในการทดลองเป็ นจํานวนมาก
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. สิงใดบ่งบอกว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ทีจัดทํานันมีคุณค่า
ก. ประโยชน์ทีได้รับ
ข. ข้อเสนอแนะ
ค. ขันตอนการทํางาน
ง. รู ปแบบการทําโครงงาน
. การจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์ควรเริ มต้นอย่างไร
ก. เรื องทีเป็ นทีนิยมทํากันในปัจจุบนั
ข. เรื องทีแปลก ๆ ใหม่ ๆ ยังไม่มีใครทํา
ค. เรื องทีเป็ นประโยชน์ใกล้ ๆ ตัว
ง. เรื องทีลงทุนมาก
. โครงงานวิทยาศาสตร์ ทีถูกต้องสมบูรณ์ตอ้ งเป็ นอย่างไร
ก. ใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ข. ใช้วิธีคน้ คว้าจากห้องสมุด
ค. ใช้วิธีหาคําตอบจากการซักถามผูร้ ู้
ง. ใช้อุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์
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บทที
เซลล์
สาระสํ าคัญ
ร่ างกายมนุษย์ พืช และสัตว์ ต่างประกอบด้วยเซลล์ จึงต้องเรี ยนรู้เกียวกับเซลล์พืช และเซลล์สัตว์
กลไกและการรักษาดุลยภาพของพืชสัตว์และมนุษย์ป้องกันดูแลรักษา ภูมิคุม้ กันร่ างกาย กระบวนการแบ่งเซลล์

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1. อธิบายรู ปร่ าง ส่วนประกอบ ความแตกต่าง ระบบการทํางาน การรักษาดุลยภาพของเซลล์พืช
และเซลล์สตั ว์ได้
2. อธิบายการรักษาดุลยภาพของพืชและสัตว์ และมนุษย์ และการนําความรู้ไปใช้
3. ศึกษา สืบค้นข้อมูลและอธิบายกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส และโมโอซิสได้

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที เซลล์
เรื องที กระบวนการแบ่งเซลล์ แบบไมโทซีส และ ไมโอซิส
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เรืองที เซลล์
เซลล์ (Cell) หมายถึง หน่วยทีเล็กทีสุดของสิ งมีชีวิต ซึงจะทําหน้าทีเป็ นโครงสร้างหน้าทีของการ
ประสานและการเจริ ญเติบโตของสิงมีชีวิต

โครงสร้ างพืนฐานของเซลล์
เซลล์ทวไปถึ
ั
งจะมีข นาด รู ปร่ าง และหน้าทีแตกต่างกันอย่างไรก็ต าม แต่ลกั ษณะพืนฐานภายใน
เซลล์มกั ไม่แตกต่างกัน ซึงจะประกอบด้วยโครงสร้างพืนฐานทีคล้ายคลึงกัน ดังนี
. ส่ วนห่ อ หุ้ มเซลล์ เป็ นส่ วนของเซลล์ทีทําหน้าที ห่ อหุ ้มองค์ประกอบภายในเซลล์ให้คงรู ป
อยูไ่ ด้ ได้แก่
. เยือหุ้มเซลล์ (Cell membrane) เยือหุ ้มเซลล์มีชือเรี ยกได้หลายอย่าง เช่น พลาสมา
เมมเบรน (Plasma membrane) ไซโทพลาสมิ ก เมมเบรน (Cytoplasmic membrane) เยื อหุ ้ม เซลล์
ประกอบด้ว ยโปรตี น ประมาณ % ลิ พิ ด ประมาณ % โปรตี น ส่ ว นใหญ่ เป็ นโปรตี น ที อยู่ร วมกับ
คาร์ โบไฮเดรต (Glycoprotein) และโปรตีนเมือก (Mucoprotein) ส่ วนลิพิดส่ วนใหญ่จะเป็ นฟอสโฟลิพิด
(Phospholipid) และคลอเลสเทอรอล (Cholesterol) การเรี ยงตัว ของโปรตี น และลิ พิ ด จัด เรี ยงตัว
เป็ นสารประกอบเชิงซ้อน โดยมีลิพิดอยู่ตรงกลาง และโปรตีนหุ ้มอยู่ทงสองด้
ั
าน ชันของลิพิดจัดเรี ยงตัว
เป็ น ชัน โดยหันด้านทีมีประจุออกด้านนอก และหันด้านทีไม่มีประจุ (Nonpolar) เข้าด้านในการเรี ยงตัว
ในลักษณะเช่นนี เรี ยกว่า ยูนิต เมมเบรน (Unit membrane)

ภาพแสดงเยือหุ้มเซลล์
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หน้ าทีของเยือหุ้มเซลล์ คือ
. ห่อหุม้ ส่วนของโพรโทพลาสซึมทีอยูข่ า้ งใน ทําให้เซลล์แต่ละเซลล์แยกออกจากกัน นอกจากนี
ยังหุม้ ออแกเนลล์ อีกหลายชนิดด้วย
2. ช่วยควบคุมการเข้าออกของสารต่างๆ ระหว่างภายในเซลล์และสิงแวดล้อม เรี ยกว่า มีคุณสมบัติ
เป็ น เซมิเพอร์มีเอเบิล เมมเบรน (Semipermeable membrane) ซึงจะยินยอมให้สารบางชนิดเท่านัน ทีผ่านเข้า
ออกได้ ซึงการผ่านเข้าออกจะมีอตั ราเร็ วทีแตกต่างกัน
. ผนังเซลล์ (Cell wall) เป็ นส่วนทีอยูน่ อกเซลล์ พบได้ในสิงมีชีวิตหลายชนิด เช่น เซลล์
พืช สาหร่ าย แบคทีเรี ย และรา ผนังเซลล์ทาํ หน้าทีป้ องกันและให้ความแข็งแรงแก่เซลล์ โดยทีผนังเซลล์
เป็ นส่วนทีไม่มีชีวิตของเซลล์ ผนังเซลล์พืชประกอบด้วยสารพวกเซลลูโลส เพกทิน ลิกนิน คิวทิน และซูเบอริ น
เป็ นองค์ประกอบอยู่ การติดต่อระหว่างเซลล์พืชอาศัยพลาสโมเดสมาตา (Plasmodesmata) เป็ นสายใยของ
ไซโทพลาสซึมในเซลล์หนึงทีทะลุผา่ นผนังเซลล์เชือมต่อกับไซโทพลาสซึมของอีกเซลล์หนึ ง ซึงเกียวข้อง
กับการลําเลียงสารระหว่างเซลล์
. สารเคลือบเซลล์ (Cell coat) เป็ นสารทีเซลล์สร้างขึนมาเพือห่ อหุ ้มเซลล์อีกชันหนึ ง
เป็ นสารทีมีความแข็งแรง ไม่ละลายนํา ทําให้เซลล์คงรู ปร่ างได้ และช่วยลดการสูญเสียนํา
ในเซลล์สตั ว์ สารเคลือบเซลล์เป็ นสารพวกไกลโคโปรตีน (Glycoprotein) โดยเป็ นโปรตีน
ทีประกอบด้วย Simple protein (โปรตีนทีเมือสลายตัวแล้วให้กรดอะมิโนอย่างเดียว) กับคาร์ โบไฮเดรต
สารเคลือบเซลล์นีเป็ นส่ วนสําคัญทีทําให้เซลล์ชนิ ดเดียวกันจดจํากันได้ และเกาะกลุ่มกันเป็ นเนื อเยือเป็ น
อวัยวะขึน ถ้าหากสารเคลือบเซลล์นีผิดปกติไปจากเดิมเป็ นผลให้เซลล์จดจํากันไม่ได้ และขาดการติดต่อ
ประสานงานกัน เซลล์เหล่านี จะทําหน้าทีผิดแปลกไป เช่น เซลล์มะเร็ ง (Cencer cell) เซลล์มะเร็ งเป็ นเซลล์ที
มีความผิดปกติหลาย ๆ ประการ แต่ทีสําคัญประการหนึ ง คือ สารเคลือบเซลล์ ผิดไปจากเดิม ทําให้การ
ติดต่อและประสานงานกับเซลล์อืนๆ ผิดไปด้วย เป็ นผลให้เกิดการแบ่งเซลล์อย่างมากมาย และไม่สามารถ
ควบคุมการแบ่งเซลล์ได้ จึงเกิดเป็ นเนื อร้ายและเป็ นอันตรายต่อชีวิต เนื องจากเซลล์มะเร็ งต้องใช้พลังงาน
และสารจํานวนมาก จึงรุ กรานเซลล์อืน ๆ ให้ได้รับอันตราย
ในพวกเห็ด รา มีสารเคลือบเซลล์หรื อผนังเซลล์เป็ นสารพวกไคทิน (Chitin) ซึงเป็ นสาร
ประเภทเดียวกันกับเปลือกกุง้ และแมลง ไคทินจัดเป็ นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ ง ซึงประกอบด้วยหน่ วยย่อย
คือ N - acetyl glucosamine มายึดเกาะกันด้วย B - , glycosidic bond
สารเคลือบเซลล์หรื อผนังเซลล์ของพวกสาหร่ ายไดอะตอม (Diatom) มีสารซิลิกา (Silica)
ซึงเป็ นสารพวกแก้วประกอบอยูท่ าํ ให้มองดูเป็ นเงาแวววาว

. โพรโทพลาสซึม (Protoplasm)
โพรโทพลาสซึม เป็ นส่วนของเซลล์ทีอยูภ่ ายในเยือหุ ้มเซลล์ทงหมด
ั
ทําหน้าทีเกียวข้องกับ การเจริ ญ
และการดํารงชีวิตของเซลล์ โพรโทพลาสซึมของเซลล์ต่าง ๆ จะประกอบด้วยธาตุทีคล้ายคลึงกัน ธาตุหลัก
คือ คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจน ซึงรวมกันถึง % ส่วนธาตุทีมีน้อยก็คือ ทองแดง สังกะสี
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อะลูมิเนียม โคบอลต์ แมงกานีส โมลิบดินมั และโบรอน ธาตุต่าง ๆ เหล่านี จะรวมตัวกันเป็ นสารประกอบต่าง ๆ
ทีจําเป็ นต่อการดํารงชีวิตของเซลล์ และสิ งมีชีวิต
โพรโทพลาสซึม ประกอบด้ วย ส่ วน คือ ไซโทพลาสซึม (Cytoplasm) และนิวเคลียส (Nucleus)
. ไซโทพลาสซึม (Cytoplasm) คือส่วนของโพรโทพลาสซึมทีอยูน่ อกนิวเคลียส โดยทัวไป
ประกอบด้วย
2.1.1 ออร์ แกเนลล์ (Organell) เป็ นส่วนทีมีชีวิต ทําหน้าทีคล้ายๆ กับอวัยวะของเซลล์
แบ่งเป็ นพวกทีมีเยือหุม้ และพวกทีไม่มีเยือหุม้
ออร์ แกเนลทีมีเยือหุ้ม (Membrane b bounded organell) ได้ แก่
) ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) พบครังแรกโดยคอลลิกเกอร์ (Kollicker) ไมโทคอนเดรี ย
ส่ ว นใหญ่ จะมีรูปร่ างกลม ท่อนสัน ท่ อนยาว หรื อกลมรี ค ล้ายรู ปไข่ โดยทัวไปมีขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ . - ไมครอน และยาว - ไมครอน ประกอบด้วยสารโปรตีน ประมาณ - % และลิพิด
ประมาณ - % ไมโทคอนเดรี ยเป็ นออร์แกเนลล์ทีมียนู ิต เมมเบรน หุม้ ชัน (Double unit membrane)
โดยเนื อเยือชันนอกเรี ยบมีความหนาประมาณ - อังตรอม เยือชันในพับเข้าด้านในเรี ยกว่า คริ สตี (Cristae)
มีความหนาประมาณ - อังตรอม ภายในไมโทคอนเดรี ย มีของเหลวซึงประกอบด้วยสารหลายชนิ ด
เรี ยกว่า มาทริ กซ์ (Matrix) ไมโทคอนเดรี ยนอกจากจะมีสารประกอบเคมีหลายชนิ ดแล้ว ยังมีเอนไซม์ทีสําคัญ
ในการสร้างพลังงานจากการหายใจ โดยพบเอนไซม์ ทีเกียวข้องกับวัฏจักรเครบส์ (Krebs cycle) ในมาทริ กซ์
และพบเอนไซม์ในระบบขนส่งอิเล็กตรอน (Electron transport system) ทีคริ สตีของเยือชันใน นอกจากนี ยังพบ
เอนไซม์ในการสังเคราะห์ DNA สังเคราะห์ RNA และโปรตีนด้วย
จํานวนของไมโทคอนเดรี ย ในเซลล์แต่ละชนิ ด จะมีจ าํ นวนไม่แน่ น อนขึนอยู่ก ับชนิ ด และ
กิจกรรมของเซลล์ โดยเซลล์ทีมีเมตาบอลิซึมสูง จะมีไมโทคอนเดรี ยมาก เช่น เซลล์ตบั เซลล์ไต เซลล์กล้ามเนื อ
หัวใจ เซลล์ต่อมต่าง ๆ เซลล์ทีมีเมตาบอลิซึมตํา เช่น เซลล์ผวิ หนัง เซลล์เยือเกียวพันจะมีไมโทคอนเดรี ยน้อย
การทีไมโทคอนเดรี ย มี DNA เป็ นของตัวเอง จึงทําให้ไมโทคอนเดรี ยสามารถทวีจาํ นวนได้ และยังสามารถ
สังเคราะห์โปรตีนทีจําเป็ นต่อการทํางานของไมโทคอนเดรี ยได้
หน้าทีของไมโทคอนเดรี ย คือเป็ นแหล่งสร้างพลังงานของเซลล์โดยการหายใจ ระดับเซลล์
ในช่วงวัฏจักรเครบส์ ทีมาทริ กซ์และระบบขนส่งอิเล็กตรอนทีคริ สตี
) เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม (Endoplasmic reticulum : ER) เป็ นออร์ แกเนลล์ทีมี เมมเบร
นห่อหุม้ ประกอบด้วยโครงสร้างระบบท่อทีมีการเชือมประสานกันทังเซลล์ ส่ วนของท่อยังติดต่อกับเยือหุ ้ม
เซลล์ เยือหุม้ นิ วเคลียสและกอลจิบอดีดว้ ย ภายในท่อมีของเหลวซึงเรี ยกว่า ไฮยาโลพลาสซึม (Hyaloplasm)
บรรจุอยู่
เอนโดพลาสมิเรติคูลมั แบ่ งออกเป็ น ชนิด คือ
. ) เอนโดพลาสมิก เรติคูลัมชนิ ด เรี ย บ (Smooth endoplasmic reticulum : SER)
เป็ นชนิ ดทีไม่มีไรโบโซมเกาะ มีหน้าทีสําคัญคือลําเลียงสารต่าง ๆ เช่น RNA ลิพิตโปรตีนสังเคราะห์สาร
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พวกไขมัน และสเตอรอยด์ฮอร์โมน นอกจากนี เอนโดพลาสมิกเรติคูลมั ชนิดเรี ยบในเซลล์ตบั ยังช่วยในการ
กําจัดสารพิษบางอย่างอีกด้วย
. ) เอนโดพลาสมิก เรติคูลัมชนิ ด ขรุ ข ระ (Rough endoplasmic reticulum : RER)
เป็ นชนิ ด ที มี ไรโบโซม (Ribosome) มาเกาะที ผิว ด้านนอก มีหน้าที สํา คัญ คื อ การสังเคราะห์ โปรตี น
ของ ไรโบโซมทีเกาะอยู่ และลําเลียงสาร ซึงได้แก่ โปรตีนทีสร้างได้ และสารอืน ๆ เช่น ลิพิด ชนิดต่าง ๆ
3) กอลจิบอดี (Golgi body) มีชือเรี ย กทีแตกต่ างกัน หลายอย่างคื อ กอลจิค อมเพลกซ์
(Golgi complex) กอลจิแอพพาราตัส (Golgi apparatus) ดิก ไทโอโซม (Dictyosome) มีรูปร่ างลักษณะ
เป็ นถุงแบน ๆ หรื อเป็ นท่อเรี ยงซ้อนกันเป็ นชัน ๆ มีจาํ นวนไม่แน่ นอน โดยทัวไปจะพบในเซลล์สัตว์ทีมี
กระดู ก สันหลังมากกว่าในสัตว์ไม่มีกระดูก สัน หลัง มีหน้าทีสําคัญ คือ เก็ บสะสมสารที เซลล์สร้ างขึ น
ก่อนทีจะปล่อยออกนอกเซลล์ ซึงสารส่วนใหญ่เป็ นสารโปรตีน มีการจัดเรี ยงตัวหรื อจัดสภาพใหม่ ให้เหมาะ
กับสภาพของการใช้งาน กอลจิบอดีเกียวข้องกับการสร้างอะโครโซม (Acrosome) ซึงอยู่ที ส่ วนหัวของ
สเปิ ร์มโดยทําหน้าทีเจาะไข่เมือเกิดการปฏิสนธิ นอกจากนี ยังเกียวกับการสร้างเนมาโทซีส (Nematocyst)
ของไฮดราอีกด้วย
) ไลโซโซม (Lysosome) เป็ นออร์ แกเนลล์ทีมีเมมเบรนห่ อหุ ้มเพียงชันเดียว พบครั งแรก
โดยคริ สเตีย น เดอ ดูฟ (Christain de Duve) รู ปร่ างวงรี เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ . - . ไมครอน
พบเฉพาะในเซลล์สัตว์เท่านัน โดยพบมากในฟาโกไทซิกเซลล์ (Phagocytic cell) เช่น เซลล์เม็ดเลือดขาว
และ เซลล์ในระบบเรติคูโลแอนโดทีเลียล (Reticuloendothelial system) เช่น ตับ ม้าม นอกจากนี ยังพบไลโซ
โซมจํานวนมากในเซลล์ทีได้รับบาดเจ็บหรื อมีการสลายตัวเอง เช่น เซลล์ส่วนหางของลูกอ๊อด เป็ นต้น
ไลโซโซมมีเอนไซม์หลายชนิด จึงสามารถย่อยสสารต่าง ๆ ภายในเซลล์ได้ดี จึงมีหน้าทีสําคัญ ประการ คือ
. ย่อยสลายอนุภาคและโมเลกุลของสารอาหารภายในเซลล์
. ย่อยหรื อทํา ลายเชื อโรคและสิ งแปลกปลอมต่ าง ๆ ที เข้าสู่ ร่ า งกายหรื อเซลล์ เช่ น
เซลล์เม็ดเลือดขาวกิน และย่อยสลายเซลล์แบคทีเรี ย
. ทําลายเซลล์ทีตายแล้ว หรื อ เซลล์ทีมีอายุมากโดยเยือของไลโซโซมจะฉี กขาดได้ง่าย
แล้วปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยสลายเซลล์ดงั กล่าว
. ย่อยสลายโครงสร้ างต่ าง ๆ ของเซลล์ในระยะทีเซลล์มีการเปลียนแปลงและ มีเมตา
มอร์-โฟซีส (Metamorphosis) เช่น ในเซลล์ส่วนหางของลูกอ๊อด
) แวคิวโอล (Vacuole) เป็ นออร์แกเนลล์ทีมีลกั ษณะเป็ นถุง มีเมมเบรนซึงเรี ยกว่า โทโนพลาสต์
(Tonoplast) ห่อหุม้ ภายในมีสารต่าง ๆ บรรจุอยู่
แวคิวโอลแบ่งออกเป็ น ชนิด คือ
. ) แซปแวคิวโอล (Sap vacuole) พบเฉพาะในเซลล์พืชเท่านัน ภายในบรรจุของเหลว
ซึงส่วนใหญ่เป็ นนํา และสารละลายอืน ๆ ในเซลล์พืชทียังอ่อน ๆ อยู่ แซปแวคิวโอล จะมีขนาดเล็ก รู ปร่ าง
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ค่อนข้างกลม แต่เมือเซลล์แก่ขึน แวคิวโอลชนิ ดนี จะมีขนาดใหญ่เกือบเต็มเซลล์ ทําให้ ส่ วนของนิ วเคลียส
และไซโทพลาซึมส่วนอืน ๆ ถูกดันไปอยูท่ างด้านข้างด้านใดด้านหนึงของเซลล์
. ) ฟูดแวคิวโอล (Food vacuole) พบในโปรโทซัวพวกอะมีบา นอกจากนี ยังพบในเซลล์
เม็ดเลือดขาว และฟาโกไซทิก เซลล์ (Phagocytic cell) อืน ๆ ด้วยฟูดแวคิวโอลเกิดจากการนําอาหารเข้าสู่
เซลล์หรื อการกินแบบฟาโกไซโทซิส (Phagocytosis) ซึงอาหารนี จะทําการย่อยโดยนําย่อยจากไลโซโซม
ต่อไป
. ) คอนแทรกไทล์ แวคิวโอล (Contractile vacuole) พบในโปรโทซัวนําจืด หลายชนิ ด
เช่น อะมีบา พารามิเซียม ทําหน้าทีขับถ่ายนําทีมากเกินความต้องการ และของเสี ยทีละลายนําออกจากเซลล์
และควบคุมสมดุลนําภายในเซลล์ให้พอเหมาะด้วย
) พลาสติด (Plastid) เป็ นออร์ แกเนลล์ทีพบได้ในเซลล์พืชและสาหร่ ายทัวไป ยกเว้น
สาหร่ ายสีเขียวแกมนําเงิน ในโพรโทซัว พบเฉพาะพวกทีมีแส้ เช่น ยูกลีนา วอลวอกซ์ เป็ นต้น
โดยแบ่งออกเป็ น ชนิด คือ
. ) ลิวโคพลาสต์ (Leucoplast) เป็ นพลาสติดทีไม่มีสี พบตามเซลล์ผิวของใบ และเนื อเยือ
สะสมอาหารพวก แป้ ง โปรตีน
. ) โครโมพลาสต์ (Chromoplast) เป็ นพลาสติดทีมีรงควัตถุสีอืนๆ นอกจากสี เขียว เช่น
แคโรทีน (Carotene) ให้สีส้มและแดง แซนโทฟี ลล์ (XanthophyII) ให้สีเหลืองนําตาล โครโมพลาสต์
พบมากในผลไม้สุก เช่น มะละกอ มะเขือเทศ กลีบของดอกไม้
. ) คลอโรพลาสต์ (Chloroplast) เป็ นพลาสติดทีมีสีเขียว ซึงส่วนใหญ่เป็ นสารคลอโรฟี ลล์
ภายในคลอโรฟี ลล์ประกอบด้วย ส่ วนทีเป็ นของเหลวเรี ยกว่า สโตรมา (Stroma) มีเอนไซม์ทีเกี ยวข้องกับ
การสังเคราะห์ดว้ ยแสงแบบทีไม่ตอ้ งใช้แสง (Dark reaction) มี DNA RNA ไรโบโซม และเอนไซม์อีกหลาย
ชนิดปะปนกันอยู่ อีกส่วนหนึงเป็ นเยือทีเรี ยงซ้อนกัน เรี ยกว่า กรานา (Grana) ระหว่างรานาจะมีเยือเมมเบรน
เชือมให้กรานาติดต่อถึงกัน เรี ยกว่า อินเตอร์ กรานา (Intergrana) ทังกรานาและอินเตอร์ กรานาเป็ นทีอยู่ของ
คลอโรฟิ ลล์ รงควัตถุอืน ๆ และพวกเอนไซม์ ทีเกียวข้องกับการสังเคราะห์ดว้ ยแสงแบบทีต้องใช้แสง (Light
reaction) บรรจุอยู่ หน้าทีสําคัญของ คลอโรพลาสต์ก็คือ การสังเคราะห์ดว้ ยแสง (Photosynthesis) โดยแสงสี
แดงและแสงสีนาเงิ
ํ น เหมาะสม ต่อการสังเคราะห์ดว้ ยแสงมากทีสุด

ภาพแสดง คลอโรพลาสต์
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ออร์ แกเนลล์ทีไม่มเี ยือหุ้ม (Nonmembrane bounded oranell)
) ไรโบโซม(Ribosome) เป็ นออร์แกเนลล์ขนาดเล็กพบได้ในสิ งมีชีวิตทัวไป ประกอบด้วย
สารเคมี ชนิด คือ กรดไรโบนิวคลีอิก (Ribonucleic acid : RNA) กับโปรตีนอยูร่ วมกันเรี ยกว่า ไรโบนิวคลีโอโปรตีน (Ribonucleoprotien)ไรโบโซมมีทงที
ั อยูเ่ ป็ นอิสระในไซโทพลาซึมและ เกาะอยูบ่ นเอนโดพลาสมิกเรติคูลมั (พบเฉพาะในเซลล์ยคู าริ โอตเท่านัน) พวกทีเกาะอยู่ทีเอนโดพลาสมิกเรติคูลมั จะพบมาก
ในเซลล์ต่อมทีสร้างเอนไซม์ต่าง ๆ พลาสมาเซลล์เหล่านี จะสร้างโปรตีนทีนําไปใช้นอกเซลล์เป็ นสําคัญ
) เซนทริโอล (Centriole) มีลกั ษณะคล้ายท่อทรงกระบอก อันตังฉากกัน พบเฉพาะใน
เซลล์สตั ว์และโพรทิสต์บางชนิด มีหน้าทีเกียวกับการแบ่งเซลล์ เซนทริ โอลแต่ละอัน จะประกอบด้วยชุด
ของไมโครทูบูล (Microtubule) ซึงเป็ นหลอดเล็ก ๆ ชุด แต่ละชุดมี ซับไฟเบอร์ (Subfiber) คือ A B และ
C บริ เวณตรงกลางไม่มีไมโครทูบูล จึงเรี ยกการเรี ยงตัวแบบนี ว่า + เซนทริ โอล มี DNA และ RNA เป็ น
ของตัวเอง ดังนันจึงสามารถจําลองตัวเองและสร้างโปรตีนขึนมาใช้เองได้
. . ไซโทพลาสมิก อินคลูชัน (Cytoplamic inclusion) หมายถึง สารทีไม่มีชีวิต
ทีอยูใ่ นไซโทพลาซึม เช่น เม็ดแป้ ง (Starch grain) เม็ดโปรตีน หรื อพวกของเสียทีเกิดจากกระบวนการ
เมตาบอลิซึม เช่น ผลึกของแคลเซียม ออกซาเลต (Calcium oxalate) ซึงเกิดจากปฏิกิริยาของแคลเซียมกับ
กรดออกซาลิก (Oxalic acid) เพือทําลายพิษของกรดดังกล่าว
. นิวเคลียส
นิวเคลียสค้นพบโดย รอเบิร์ต บราวน์ นักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษ เมือปี ค.ศ.
มีลกั ษณะเป็ น
ก้อนทึ บแสงเด่ น ชัด อยู่บริ เวณกลาง ๆ หรื อค่ อนไปข้างใดข้า งหนึ งของเซลล์ เซลล์โ ดยทัวไปจะมี
นิวเคลียส เซลล์พารามีเซียม มี นิวเคลียส ส่วนเซลล์พวกกล้ามเนื อลาย เซลล์เวลเซล (Vessel) ทีเกียวข้อง
กับการผลิตลาเทกซ์ในพืชชันสูง และเซลล์ของราทีเส้นใยไม่มีผนังกันจะมีหลายนิ วเคลียส เซลล์เม็ดเลือด
แดงของสัต ว์เลียงลูก ด้วยนํานม และเซลล์ซีฟทิว บ์ข องโฟลเอมที แก่ เต็ มที จะไม่มีนิ วเคลียส นิ วเคลีย ส
มีความสําคัญ เนื องจากเป็ นที อยู่ของสารพันธุ กรรม จึงมีหน้าทีควบคุ มการทํางานของเซลล์ โดยทํางาน
ร่ วมกับไซโทพลาสซึม
สารประกอบทางเคมีของนิวเคลียส ประกอบด้ วย
. ดีออกซีไรโบนิวคลีอกิ แอซิด (Deoxyribonucleic acid) หรื อ DNA เป็ นส่วนประกอบของ
โครโมโซมในนิวเคลียส
. ไรโบนิวคลีอกิ แอซิด (Ribonucleic acid) หรื อ RNA เป็ นส่วนทีพบในนิวเคลียสโดยเป็ น
ส่วนประกอบของนิวคลีโอลัส
. โปรตีน ทีสําคัญคือ โปรตีนฮีสโตน (Histone) โปรตีนโพรตามีน (Protamine) ซึงเป็ นโปรตีน
เบสิค (Basic protein) ทําหน้าทีเชือมเกาะอยูก่ บั DNA ส่วนโปรตีนเอนไซม์ส่วนใหญ่จะเป็ นเอนไซม์
ในกระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิก และเมตาบอลิซึมของกรดนิ วคลีอิก และเอนไซม์ในกระบวนการ
ไกลโคไลซีส ซึงเป็ นกระบวนการสร้างพลังงานให้กบั นิวเคลียส
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โครงสร้ างของนิวเคลียสประกอบด้ วย ส่ วน คือ
. เยือหุ้มเซลล์ (Nuclear membrane) เป็ นเยือบาง ๆ ชัน เรี ยงซ้อนกัน ทีเยือนี จะมีรู เรี ยกว่ า
นิวเคลียร์พอร์ (Nuclear pore) หรื อ แอนนูลสั (Annulus) มากมาย รู เหล่านี ทําหน้าทีเป็ นทางผ่าน ของสาร
ต่าง ๆ ระหว่ างไซโทพลาสซึมและนิ วเคลียส นอกจากนี เยือหุ ้มนิ ว เคลียสยังมีลกั ษณะเป็ นเยือเลือกผ่าน
เช่นเดียวกับเยือหุ ้มเซลล์ เยือหุ ้มนิ วเคลียสชันนอกจะติ ดต่อกับเอนโดพลาสมิก เรติคู ลมั และมีไรโบโซม
มาเกาะเพือทําหน้าทีลําเลียงสารต่าง ๆ ระหว่างนิวเคลียสและไซโทพลาสซึมด้วย
2. โครมาทิน (Chromatin) เป็ นส่วนของนิวเคลียสทีย้อมติดสี เป็ นเส้นในเล็ก ๆ พันกันเป็ นร่ างแห
เรี ยกร่ างแหโครมาทิน (Chromatin network) โดยประกอบด้วย โปรตีนหลายชนิ ด และ DNA ในการย้อมสี
โครมาทินจะติดสีแตกต่างกัน ส่วนทีติดสีเข้มจะเป็ นส่วนทีไม่มีจีน (Gene) อยู่เลย หรื อมีก็น้อยมาก เรี ยกว่า
เฮเทอโรโครมาทิน (Heterochromatin) ส่วนทีย้อมติดสีจาง เรี ยกว่า ยูโครมาทิน (Euchromatin) ซึงเป็ นทีอยู่
ของจี น ในขณะที เซลล์ก าํ ลังแบ่ งตัว ส่ ว นของโครโมโซมจะหดสันเข้าและมีลกั ษณะเป็ นแท่ งเรี ยกว่ า
โครโมโซม (Chromosome) และโครโมโซมจะจําลองตัว เองเป็ นส้น คู่ เรี ยกว่ า โครมาทิ ด (Chromatid)
โครโมโซมของสิงมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีจาํ นวนแน่นอน เช่น ของคนมี คู่ ( แท่ง) แมลงหวี คู่ ( แท่ง)
แมว คู่ ( แท่ง) หมู คู่ ( แท่ง) มะละกอ คู่ ( แท่ง) กาแฟ คู่ ( แท่ง) โครโมโซมมีหน้าที
ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของเซลล์และควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ งมีชีวิตทัวไป เช่น
หมู่เลือด สีตา สีผวิ ความสูง และการเกิดรู ปร่ างของสิงมีชีวิต เป็ นต้น
. นิ วคลีโ อลัส (Nucleolus) เป็ นส่ วนของนิ วเคลียสทีมีลกั ษณะเป็ นก้อนอนุ ภ าคหนาทึบ ค้นพบ
โดยฟอนตานา (Fontana) เมีอปี ค.ศ.
(พ.ศ.
) นิ วคลีโ อลัสพบเฉพาะเซลล์ข องพวกยูค าริ โอต
เท่านัน เซลล์อสุจิ เซลล์เม็ดเลือดแดงทีเจริ ญเติบโตเต็มทีของสัตว์เลียงลูกด้วยนํานมและเซลล์ไฟเบอร์ ของ
กล้ามเนือ จะไม่มีนิวคลีโอลัส นิวคลีโอลัสประกอบด้วย โปรตีน และ RNA โดยโปรตีนเป็ นชนิ ดฟอสโฟโปรตีน (Phosphoprotein) จะไม่พบโปรตีนฮิสโตนเลย ในเซลล์ทีมีกิจกรรมสูงจะมีนิวคลีโอลัสขนาดใหญ่
ส่วนเซลล์ทีมีกิจกรรมตํา จะมีนิวคลีโอลัสขนาดเล็ก นิวคลีโอลัสมีหน้าทีในการสังเคราะห์ RNA ชนิดต่าง ๆ
และถูกนําออกทางรู ของเยือหุม้ นิวเคลียส เพือสร้างเป็ นไรโบโซมต่อไป ดังนัน นิวคลีโอลัส จึงมีความสําคัญ
ต่อการสร้างโปรตีนเป็ นอย่างมาก เนืองจากไรโบโซมทําหน้าทีสร้างโปรตีน

แผนผังโครงสร้ างของเซลล์
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แวคิวโอล ไซโทพลาซึม
เซนทริโอล
ไลโซโซม
ไมโทคอนเดรีย

นิวคลีโอลัส
นิวเคลียส ไรโบโซม
เวสิ เคิล
เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม
แบบผิวขรุขระ
กอลจิแอปพาราตัส

เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมแบบผิวเรียบ

ไซโทสเกลเลตอน

ภาพเซลล์ สัตว์ทัวไป ประกอบด้ วยออร์ แกเนลล์ ต่าง ๆ
เรืองที กระบวนการแบ่ งเซลล์
การแบ่งเซลล์มี 2 ขันตอน คือ

1. การแบ่ งนิวเคลียส (Karyokinesis) จะมี 2 แบบ คือ
1.1 การแบ่งแบบ ไมโทซิส (Mitosis)
1.2 การแบ่งแบบ ไมโอซิส (Meiosis)

2. การแบ่ งไซโทพลาสซึม (Cytokinesis) มี 2 แบบ คือ
2.1 แบบทีเยือหุม้ เซลล์คอดกิ วจาก 2 ข้าง เข้าใจกลางเซลล์ เรี ยกว่า Furrow type ซึงพบใน
เซลล์สตั ว์
2.2 แบบทีมีการสร้างเซลล์เพลท (Cell plate) มาก่อตัว บริ เวณกึงกลางเซลล์ขยายไป 2 ข้าง
ของเซลล์ เรี ยกว่า Cell plate type ซึงพบในเซลล์พืช

การแบ่ งเซลล์ แบบไมโทซิส ( Mitosis)
การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส เป็ นการแบ่งเซลล์ เพือเพิมจํานวนเซลล์ของร่ างกาย ในการเจริ ญเติบโต
ในสิ งมีชีวิ ต หลายเซลล์ หรื อในการแบ่ งเซลล์ เพือการสื บพัน ธุ์ ในสิ งมีชีวิต เซลล์เดี ย ว และหลายเซลล์
บางชนิด เช่น พืช
 ไม่มีการลดจํานวนชุดโครโมโซม ( n ไป n หรื อ n ไป n )
 เมือสินสุดการแบ่งเซลล์จะได้ เซลล์ใหม่ทีมีโครโมโซมเท่าๆ กัน และเท่ากับเซลล์ตงต้
ั น
 พบทีเนื อเยือเจริ ญ ปลายยอด ปลายราก แคมเบี ยม ของพืชหรื อเนื อเยือบุผิว ไขกระดู ก
ในสัตว์ การสร้างสเปิ ร์ม และไข่ของพืช
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 มี ระยะ คือ อินเตอร์เฟส (interphase) โพรเฟส (prophase) เมทาเฟส (metaphase)
แอนาเฟส (anaphase) และเทโลเฟส (telophase)

วัฏจักรของเซลล์ (cell cycle)
วัฏจักรของเซลล์ หมายถึง ช่วงระยะเวลาการเปลียนแปลงของเซลล์ ในขณะทีเซลล์มีการแบ่งตัว
ซึงประกอบด้วย ระยะได้แก่ การเตรี ยมตัวให้พร้อม ทีจะแบ่งตัว และกระบวนการแบ่งเซลล์
. ระยะอินเตอร์ เฟส (Interphase)
ระยะนี เป็ นระยะเตรี ยมตัว ทีจะแบ่งเซลล์ในวัฏจักรของเซลล์ แบ่งออกเป็ น ระยะย่อย คือ

 ระยะ G เป็ นระยะก่อนการสร้าง DNA ซึงเซลล์มีการเจริ ญเติบโตเต็มที ระยะนี
จะมีการสร้างสารบางอย่าง เพือใช้สร้าง DNA ในระยะต่อไป
 ระยะ S เป็ นระยะสร้ า ง DNA (DNA replication) โดยเซลล์มี ก ารเจริ ญเติ บ โต
และมีการสังเคราะห์ DNA อีก ตัว หรื อมีการจําลองโครโมโซม อีก เท่าตัว แต่โครโมโซมทีจําลองขึน
ยังติดกับท่อนเก่า ทีปมเซนโทรเมียร์ (Centromere) หรื อไคเนโตคอร์ (Kinetochore) ระยะนี ใช้เวลานานทีสุด
 ระยะ G เป็ นระยะหลังสร้าง DNA ซึงเซลล์มีการเจริ ญเติบโต และเตรี ยมพร้อม ทีจะแบ่ง
โครโมโซม และไซโทพลาสซึมต่อไป
. ระยะ M (M - phase)
ระยะ M (M-phase) เป็ นระยะทีมีการแบ่งนิ วเคลียส และแบ่งไซโทพลาสซึม ซึงโครโมโซม จะมี
การเปลียนแปลงหลายขันตอน ก่อนทีจะถูกแบ่งแยกออกจากกัน ประกอบด้วย ระยะย่อย คือ โพรเฟส
เมทาเฟส แอนาเฟส และเทโลเฟส
ในเซลล์บางชนิด เช่น เซลล์เนือเยือเจริ ญของพืช เซลล์ไขกระดูก เพือสร้างเม็ดเลือดแดง เซลล์บุผิว
พบว่า เซลล์จะมีการแบ่งตัว อยู่เกือบตลอดเวลา จึงกล่าวได้ว่า เซลล์เหล่านี อยู่ในวัฏจักรของเซลล์ตลอด
แต่เซลล์บางชนิ ด เมือแบ่ งเซลล์แล้ว จะไม่แบ่ งตัวอีกต่ อไป นันคื อ เซลล์จะไม่เข้าสู่ว ฏั จักรของเซลล์อีก
จนกระทังเซลล์ชราภาพ (Cell aging) และตายไป (Cell death) ในทีสุ ด แต่ เซลล์บางชนิ ด จะพัก ตัวชัว
ระยะเวลาหนึง ถ้าจะกลับมาแบ่งตัวอีก ก็จะเข้าวัฏจักรของเซลล์ต่อไป ซึงขันตอนต่างๆในการแบ่งเซลล์แบบ
ไมโทซิส ดังตาราง
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ระยะการแบ่ ง
อินเตอร์ เฟส (Interphase)

การเปลียนแปลงทีสํ าคัญ






โพรเฟส (Prophase)






เมทาเฟส (Metaphase)






แอนาเฟส (Anaphase)






เทโลเฟส (Telophase)








เพิมจํานวนโครโมโซม (Duplication) ขึนมาอีกชุดหนึง และติดกันอยูท่ ี
เซนโทรเมียร์ (1โครโมโซม มี 2 โครมาทิด)
มีการเปลียนแปลงทางเคมีมากทีสุ ด (metabolic stage)
เซนตริ โอ แบ่งเป็ น 2 อัน
ใช้เวลานานทีสุ ด , โครโมโซมมีความยาวมากทีสุ ด
โครมาทิดหดสัน ทําให้มองเห็นเป็ นแท่งชัดเจน
เยือหุม้ นิวเคลียสและนิวคลีโอลัสหายไป
เซนตริ โอลเคลือนไป 2 ข้างของเซลล์ และสร้างไมโทติก
สปิ นเดิลไปเกาะทีเซนโทรเมียร์ ระยะนีจึงมีเซนตริ โอล 2 อัน
โครโมโซมเรี ยงตัวตามแนวกึงกลางของเซลล์
เหมาะต่อการนับโครโมโซม และศึกษารู ปร่ างโครงสร้างของโครโมโซม
เซนโทรเมียร์ จะแบ่งครึ ง ทําให้โครมาทิดเริ มแยกจากกัน
โครโมโซมหดสันมากทีสุ ด สะดวกต่อการเคลือนที
โครมาทิดถูกดึงแยกออกจากกัน กลายเป็ นโครโมโซมอิสระ
โครโมโซมภายในเซลล์เพิมเป็ น 2 เท่าตัว หรื อจาก 2n เป็ น 4n (tetraploid)
มองเห็นโครโมโซม มีรูปร่ างคล้ายอักษรรู ปตัว V , J , I
ใช้เวลาสันทีสุ ด
โครโมโซมลูก (daughter chromosome) จะไปรวมอยูข่ วตรงข้
ั
าม
ของเซลล์
เยือหุม้ นิวเคลียส และนิวคลีโอลัสเริ มปรากฏ
มีการแบ่งไซโทพลาสซึ ม เซลล์สัตว์ เยือหุม้ เซลล์คอดเข้าไป บริ เวณกลาง
เซลล์ เซลล์พืช เกิดเซลล์เพลท (Cell plate) กันแนวกลางเซลล์ ขยายออกไป
ติดกับผนังเซลล์เดิม
ได้ 2 เซลล์ใหม่ เซลล์ละ 2n เหมือนเดิมทุกประการ

ตารางแสดง ลักษณะขันตอนการเปลียนแปลงในระยะการแบ่ งเซลล์แบบ Mitosis
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การแบ่ งเซลล์ แบบไมโอซิส ( Meiosis)
การแบ่ ง เซลล์แ บบไมโอซิ ส เป็ นการแบ่ ง เซลล์เ พื อสร้ า งเซลล์สื บ พัน ธุ์ข องสัต ว์ ซึ งเกิ ด ใน
วัยเจริ ญพันธุ์ ของสิ งมีชีวิต โดยพบในอัณฑะ (Testes) รังไข่ (Ovary) และเป็ นการแบ่ง เพือสร้างสปอร์
(Spore) ในพืช ซึงพบในอับละอองเรณู (Pollen sac) และอับสปอร์ (Sporangium) หรื อโคน (Cone) หรื อใน
ออวุล (Ovule) มีก ารลดจํานวนชุดโครโมโซมจาก 2n เป็ น n ซึงเป็ นกลไกหนึ ง ทีช่ วยให้ จํานวนชุ ด
โครโมโซมคงที ในแต่ละสปี ชีส์ ไม่ว่าจะเป็ นโครโมโซม ในรุ่ นพ่อ - แม่ หรื อรุ่ นลูก – หลานก็ตาม
การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส มี 2 ขันตอน คือ
1. ไมโอซิส I (Meiosis - I)
ไมโอซิ ส I (Meiosis - I) หรื อ Reductional division ขันตอนนี จะมีก ารแยก homologous
chromosome ออกจากกันมี 5 ระยะย่อย คือ
• Interphase - I
• Prophase - I
• Metaphase - I
• Anaphase - I
• Telophase - I
2. ไมโอซิส II (Meiosis - II)
ไมโอซิส II (Meiosis - II) หรื อ Equational division ขันตอนนี จะมีการแยกโครมาทิด ออกจากกัน
มี 5 ระยะย่อย คือ
• Interphase - II
• Prophase - II
• Metaphase - II
• Anaphase - II
• Telophase - II
เมือสินสุดการแบ่งจะได้ 4 เซลล์ทีมีโครโมโซมเซลล์ละ n (Haploid) ซึงเป็ นครึ งหนึงของเซลล์
ตังต้น และเซลล์ทีได้เป็ นผลลัพธ์ ไม่จาํ เป็ นต้องมีขนาดเท่ากัน

ขันตอน ในการแบ่ งเซลล์ แบบไมโอซิส
Meiosis - I มีขันตอน ดังนี
Interphase - I
• มีการสังเคราะห์ DNA อีก 1 เท่าตัว หรื อมีการจําลองโครโมโซม อีก 1 ชุด และยังติดกันอยู่ที
ปมเซนโทรเมียร์ ดังนัน โครโมโซม 1 ท่อน จึงมี 2 โครมาทิด
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Prophase - I
• เป็ นระยะทีใช้เวลานานทีสุด
• มีความสําคัญ ต่อการเกิดวิวฒั นาการ ของสิงมีชีวิตมากทีสุด เนืองจากมีการแปรผันของยีนเกิดขึน
• โครโมโซมที เป็ นคู่ กนั ( Homologous Chromosome) จะมาเข้าคู่ และแนบชิด ติดกัน เรี ยกว่ า
เกิดไซแนปซิส ( Synapsis) ซึงคู่ของโฮโมโลกัส โครโมโซม ทีเกิดไซแนปซิสกันอยูน่ นั เรี ยกว่า ไบแวเลนท์
(Bivalent) ซึงแต่ละไบแวเลนท์มี 4 โครมาทิดเรี ยกว่า เทแทรด (Tetrad) ในคน มีโครโมโซม 23 คู่ จึงมี 23
ไบแวเลนท์
• โฮโมโลกัส โครโมโซม ทีไซแนปซิสกัน จะผละออกจากกัน บริ เวณกลาง ๆ แต่ตอนปลาย ยังไขว้
กันอยู่ เรี ยกว่า เกิดไคแอสมา (Chiasma)
• มีการเปลียนแปลงชินส่วนโครมาทิด ระหว่างโครโมโซมทีเป็ นโฮโมโลกัสกัน กับบริ เวณทีเกิด
ไคแอสมา เรี ยกว่า ครอสซิงโอเวอร์ (Crossing over) หรื ออาจมีการเปลียนแปลง ชินส่ วนของโครมาทิ ด
ระหว่ างโครโมโซม ทีไม่เป็ นโฮโมโลกัสกัน (Nonhomhlogous chromosome) เรี ยกว่ า ทรานสโลเคชัน
(Translocation) กรณี ทงสอง
ั
ทําให้เกิดการผันแปรของยีน (Geng variation) ซึงทําให้เกิดการแปรผันของ
ลักษณะสิงมีชีวิต (Variation)
Metaphase - I
ไบแวเลนท์จะมาเรี ยงตัวกัน อยูใ่ นแนวกึงกลางเซลล์ (โฮโมโลกัส โครโมโซม ยังอยูก่ นั เป็ นคู่ ๆ)
Anaphase - I
• ไมโทติก สปิ นเดิล จะหดตัวดึงให้ โฮโมโลกัส โครโมโซม ผละแยกออกจากกัน
• จํานวนชุดโครโมโซมในเซลล์ ระยะนี ยังคงเป็ น 2n เหมือนเดิม ( 2n เป็ น 2n)
Telophase - I
• โครโมโซมจะไปรวมอยู่ แต่ละขัวของเซลล์ และในเซลล์บางชนิ ด ในระยะนี จะมีก ารสร้าง
เยือหุม้ นิวเคลียส มาล้อมรอบโครโมโซม และแบ่งไซโทพลาสซึม ออกเป็ น 2 เซลล์ เซลล์ละ n แต่ในเซลล์
บางชนิดจะไม่แบ่งไซโทพลาสซึม โดยจะมีการเปลียนแปลง ของโครโมโซม เข้าสู่ระยะโพรเฟส II เลย

Meiosis - II มีขันตอน ดังนี
Interphase - II
• เป็ นระยะพักตัว ซึงมีหรื อไม่ก็ได้ ขึนอยูก่ บั ชนิดของเซลล์
• ไม่มีการสังเคราะห์ DNA หรื อจําลองโครโมโซมแต่อย่างใด
Prophase - II
• โครมาทิดจะหดสันมากขึน
• ไม่มีการเกิดไซแนปซิส ไคแอสมา ครอสซิงโอเวอร์ แต่อย่างใด
Metaphase - II
• โครมาทิดมาเรี ยงตัว อยูใ่ นแนวกึงกลางเซลล์
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Anaphase - II
• มีการแยกโครมาทิดออกจากกัน ทําให้จาํ นวนชุดโครโมโซมเพิมจาก n
• เป็ น 2n ชัวขณะ
Telophase - II
• มีการแบ่งไซโทพลาสซึม จนได้เซลล์ใหม่ 4 เซลล์ ซึงแต่ละเซลล์ มีโครโมโซม เป็ น n
• ใน 4 เซลล์ทีเกิดขึนนัน จะมียนี เหมือนกันอย่างละ 2 เซลล์ ถ้าไม่เกิดครอสซิงโอเวอร์ หรื ออาจจะ
มียนี ต่างกันทัง 4 เซลล์ ถ้าเกิดครอสซิงโอเวอร์ หรื ออาจมียนี ต่างกันทัง 4 เซลล์ถา้ เกิด ครอสซิงโอเวอร์
ตารางแสดงลักษณะขันตอนการแบ่งเซลล์ในระยะต่างๆของการแบ่งเซลล์แบบ Meiosis
ระยะ

การเปลียนแปลงสําคัญ

อินเตอร์ เฟส I

จําลองโครโมโซมขึนมาอีก 1 เท่าตัว แต่ละโครโมโซม ประกอบด้วย 2 โครมาทิด

โพรเฟส I

โฮโมโลกัส โครโมโซม มาจับคู่แนบชิดกัน (synapsis) ทําให้มีกลุ่มโครโมโซม กลุ่มละ 2 ท่อน
(bivalent) แต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย 4 โครมาทิด(tetrad) และเกิดการแลกเปลียน ชินส่ วนของ
โครมาทิด (crossing over)

เมตาเฟส I

คู่ของโฮโมโลกัส โครโมโซม เรี ยงตัวอยูต่ ามแนวศูนย์ กลางของเซลล์

แอนาเฟส I

โฮโมโลกัส โครโมโซม แยกคู่ออกจากกัน ไปยังแต่ละข้างของขัวเซลล์

ทีโลเฟส I

เกิดนิวเคลียสใหม่ 2 นิวเคลียส แต่ละนิวเคลียส มีจาํ นวนโครโมโซม เป็ นแฮพลอยด์ (n)

อินเตอร์ เฟส II

เป็ นระยะพักชัวครู่ แต่ไม่มีการจําลอง โครโมโซมขึนมาอีก

โพรเฟส II

โครโมโซมหดสันมาก ทําให้เห็นแต่ละโครโมโซม มี 2 โครมาทิด

เมตาเฟส II

โครโมโซมจะมาเรี ยงตัว อยูแ่ นวศูนย์กลางของเซลล์

แอนาเฟส II

เกิดการแยกของโครมาทิด ทีอยูใ่ นโครโมโซมเดียวกัน ไปยังขัวแต่ละข้างของเซลล์ ทําให้
โครโมโซม เพิมจาก n เป็ น 2n

ทีโลเฟส II

เกิดนิวเคลียสใหม่เป็ น 4 นิวเคลียส และแบ่งไซโทพลาสซึ ม เกิดเป็ น 4 เซลล์ สมบูรณ์ แต่ละ
เซลล์ มีจาํ นวนโครโมโซม เป็ นแฮพลอยด์ (n) หรื อ เท่ากับครึ งหนึง ของเซลล์เริ มต้น

ข้ อเปรียบเทียบการแบ่ งเซลล์ แบบไมโทซิสและไมโอซิส
ไมโทซิส
ไมโอซิส
1. โดยทัวไป เป็ นการแบ่งเซลล์ของร่ างกาย เพือเพิม
จํานวนเซลล์ เพือการเจริ ญเติบโต หรื อการสืบพันธุ์
ในสิงมีชีวิตเซลล์เดียว
2. เริ มจาก 1 เซลล์แบ่งครังเดียวได้เป็ น 2 เซลล์ใหม่

1. โดยทัวไป เกิดกับเซลล์ ทีจะทําหน้าที ให้กาํ เนิด
เซลล์สืบพันธุ์ จึงเป็ นการแบ่งเซลล์ เพือสร้างเซลล์
สืบพันธุ์
2. เริ มจาก 1 เซลล์ แบ่ง 2 ครัง ได้เป็ น 4 เซลล์ใหม่
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ไมโทซิส

ไมโอซิส

3. เซลล์ใหม่ทีเกิดขึน 2 เซลล์ สามารถแบ่งตัว
แบบไมโทซิสได้อีก
4. การแบ่งแบบไมโทซิส จะเริ มเกิดขึนตังแต่ ระยะ
ไซโกต และสืบเนืองกันไปตลอดชีวิต

3. เซลล์ใหม่ทีเกิดขึน 4 เซลล์ ไม่สามารถแบ่งตัว
แบบไมโอซิสได้อีก แต่อาจแบ่งตัวแบบไมโทซิสได้
4. ส่วนใหญ่จะแบ่งไมโอซิส เมืออวัยวะสืบพันธุ์
เจริ ญเต็มทีแล้ว หรื อเกิดในไซโกต ของสาหร่ าย
และราบางชนิด
5. จํานวนโครโมโซม จะลดลงครึ งหนึงในระยะ
ไมโอซิส เนืองจากการแยกคู่ ของโฮโมโลกัส
โครโมโซม ทําให้เซลล์ใหม่มีจาํ นวนโครโมโซม
ครึ งหนึง ของเซลล์เดิม (n)
6. เกิดไซแนปซิส ไคแอสมา และมักเกิด
ครอสซิงโอเวอร์
7. ลักษณะของสารพันธุกรรม และโครโมโซม
ในเซลล์ใหม่ อาจเปลียนแปลง และแตกต่างกัน
ถ้าเกิดครอสซิงโอเวอร์

5. จํานวนโครโมโซม หลังการแบ่งจะเท่าเดิม (2n)
เพราะไม่มีการแยกคู่ ของโฮโมโลกัสโครโมโซม

6. ไม่มีไซแนปซิส ไม่มีไคแอสมา และไม่มี
ครอสซิงโอเวอร์
7. ลักษณะของสารพันธุก์ รรม (DNA) และ
โครโมโซมในเซลล์ใหม่ ทังสองจะเหมือนกัน
ทุกประการ

แบบฝึ กหัด
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เรือง เซลล์
จงทําเครืองหมาย

หน้ าคําตอบทีถูกเพียงข้ อเดียว

1. โครงสร้างของเซลล์ใดทําหน้าทีควบคุมการผ่านเข้าออกของสาร
ก. ผนังเซลล์
ข. เยือหุม้ เซลล์
ค. เซลล์คุม
ง. ไลโซโซม
2. อวัยวะชนิดใดเป็ นทีเก็บสะสมสารสีทีไม่ละลายนํา
ก. แวคิวโอ
ข. คลอโรพลาสต์
ค. อะไมโลพลาสต์
ง. อีธิโอพลาสต์
. โครงสร้างใดของเซลล์ทีทําให้เซลล์พืชคงรู ปร่ างอยูไ่ ด้แม้ว่าเซลล์นนจะได้
ั
รับนํามากเกินไป
ก. ผนังเซลล์
ข. เยือหุม้ เซลล์
ค. นิวเคลียส
ง. ไซโทรพลาซึม
. โครงสร้างทีทําหน้าทีเปรี ยบได้กบั สมองของเซลล์ได้แก่ขอ้ ใด
ก. นิวเคลียส
ข. คลอโรพลาสต์
ค. เซนทริ โอล
ค. ไรโบโซม
. โครงสร้างใดของเซลล์มีเฉพาะในเซลล์ของพืชเท่านัน
ก. ผนังเซลล์
ข. เยือหุม้ เซลล์
ค. นิวเคลียส
ง. ไซโทรพลาซึม
. อวัยวะในเซลล์ชนิดใดไม่มีเยือหุม้ ล้อมรอบ
ก. ไมโตคอนเดรี ยและไรโบโซม
ข. คลอโรพลาสต์และกอลไจ แอพพาราตัส
ค. ผนังเซลล์และไรโบโซม
ง. แวคิวโอและไมโครบอดีส์
. อวัยวะในเซลล์ชนิดใดเกียวข้องกับการสร้างผนังเซลล์
ก. ไมโตคอนเดรี ย
ข. ไรโบโซม
ค. เอนโดพลาสมิด เรติคูลมั
ง. กอลไจ แอพพาราตัส
8. การแบ่งเซลล์หมายถึงข้อใด
ก. แบ่งนิวเคลียส
ข. แบ่งไซโทรพลาซึม
ค. แบ่งนิวเคลียสและไซโทรพลาซึม
ง. แบ่งผนังเซลล์
9. ข้อใดต่อไปนีเป็ นการเรี ยกต่างไปจากกลุ่ม
ก.โครโมโซม
ข.โครมาทิน
ค.โครมาทิด
ง.โครโมนีมา
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10. ระยะทีโครโมโซม หดตัวสันจนเห็นว่า 1 โครโมโซม ประกอบด้วยข้อใด
ก. 2 เซนโทรเมียร์
ข. 2 โครมาทิด
ค. 2 เซนตริ โอล
ง. 2 ไคนีโตคอร์
11. ถ้าตรวจดูเซลล์ทีมีการแบ่งตัวด้วยกล้องจุลทรรศน์ จะสามารถบอกได้ว่าเป็ นเซลล์สตั ว์เพราะข้อใด
ก. โครโมโซมแนบชิดกัน
ข. เซนตริ โอลแยกออกจากกัน
ค. นิวคลีโอลัสหายไป
ง. เยือหุม้ นิวเคลียสสลายตัว
12. สัตว์ตวั หนึงมีจาํ นวนโครโมโซม 22 คู่ (44 แท่ง) ในการตรวจดูการแบ่งเซลล์ของสัตว์นีในขัน เมตาเฟส
ของไมโทซิส จะมีโครมาติดกีเส้น
ก. 22 เส้น
ข. 44 เส้น
ค. 66 เส้น
ง. 88 เส้น
13. ในกระบวนการแบ่งเซลล์ แบบไมโทซิส ถ้าไม่มีการแบ่งไซโทรพลาซึม ผลจะเป็ นอย่างไร
ก. ไม่มีการสร้างเยือหุม้ นิวเคลียส
ข. ไม่มีการจําลองตัวเองของ DNA
ค. แต่ละเซลล์จะมีนิวเคลียสหลายอัน
ง. จํานวนโครโมโซมจะเพิมเป็ น 2 เท่า
14. ขณะทีเซลล์แบ่งตัว ระยะใดจะมีโครโมโซมเป็ นเส้นบางและยาวทีสุด
ก. อินเตอร์เฟส
ข.โพรเฟส
ค. เมทาเฟส
ง. แอนาเฟส
15. กระบวนการแบ่งตัวของไซโทรพลาซึม (Cytokinesis) เริ มเกิดขึนทีระยะใด
ก. แอนาเฟส
ข.โพรเฟส
ค. เทโลเฟส
ง. เมทาเฟส
16. ข้อใดให้คาํ นิยามของคําว่าการสืบพันธุไ์ ด้เหมาะสมทีสุด
ก. การแบ่งนิวเคลียสแบบไมไทซิส
ข. การแบ่งนิวเคลียสแบบไมไอซิส
ค. การเพิมจํานวนสิงมีชีวิตชนิดเดิม
ง. การเพิมผลิตภัณฑ์ให้ลกั ษณะเหมือนเดิมทุกประการ
17. เราจะพบการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสในอวัยวะในข้อใดต่อไปนี
ก. รังไข่
ข. ปี กมดลูก
ค. มดลูก
ง. ปากมดลูก
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18. การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสมีความสําคัญต่อวิวฒั นาการของสิงมีชีวิตอย่างไร
ก. เป็ นการดํารงลักษณะเดิมของสิงมีชีวิต
ข. เป็ นการลดจํานวนโครโมโซมลง
ค. เป็ นการกระจายลักษณะสิงมีชีวติ ให้หลากหลาย
ง. เป็ นการทําให้สิงมีชีวิตแข็งแรงกว่าเดิม
19. การสืบพันธุแ์ บบใดมีโอกาสเกิดการแปรผันทางพันธุก์ รรมได้มากทีสุด
ก. แบบไม่อาศัยเพศ เพราะมีไมโอซิส
ข. แบบไม่อาศัยเพศ เพราะมีไมโอซิสและเกิดครอสซิงโอเวอร์
ค. แบบอาศัยเพศ เพราะมีไมโทซิส
ง. แบบอาศัยเพศ เพราะมีไมโอซิส และเกิดครอสซิงโอเวอร์
20. ข้อใดกล่าวถูกต้องทีสุด
ก. การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส มีการจับคู่ของฮอมอโลกัสโครโมโซม
ข. การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสโครโมโซมในเซลล์ใหม่ต่างไปจากเดิม
ค. การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสเกิดเฉพาะสิงมีชีวิตทีสืบพันธุแ์ บบไม่อาศัยเพศเท่านัน
ง. การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส จะได้เซลล์ใหม่ทีเหมือนเดิมทุกประการ
********************************
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บทที 4
พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ
สาระสํ าคัญ
สิ งมีชีวิตย่อมมีลกั ษณะเฉพาะของแต่ละสปี ชีส์ สิงมีชีวิตสปี ชีส์เดียวกันย่อมมีความแตกต่างกันน้อย
กว่าสิ งมีชีวิต ต่างสปี ชีส์ ความแตกต่างเหล่านี เป็ นผลจากพันธุก รรมทีต่างกัน สิ งมีชีวิตชนิ ดเดียวกันจะมี
ลักษณะคล้ายกัน ซึงความแตกต่างเหล่านี ก่อให้เกิดความหลากหลายของสิงมีชีวิต หรื อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1. อธิบายกระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การผ่าเหล่า และ
การเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
2. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมได้
3. อธิบายความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดหมวดหมู่สิงมีชีวิตได้

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เรื องที ความหลากหลายทางชีวภาพ
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เรืองที 1 การถ่ ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ลักษณะทางพันธุกรรม
สิงมีชีวิตแต่ละชนิดมีลกั ษณะเฉพาะตัว ทําให้สิงมีชีวิตแตกต่างกัน เช่น ลักษณะสีผวิ ลักษณะ
เส้นผม ลักษณะสีตา สีและกลินของดอกไม้ รสชาติของผลไม้ เสียงของนกชนิดต่าง ๆ ลักษณะเหล่านี จะถูก
ส่งผ่านจากพ่อ แม่ ไปยังลูกได้ หรื อส่ งผ่านจากคนรุ่ นหนึ งไปยังรุ่ นต่อไป ลักษณะทีถูกถ่ายทอดนี เรี ยกว่า
ลักษณะทางพันธุก รรม (genetic character) การทีจะพิจารณาว่าลัก ษณะใดลักษณะหนึ งเป็ นลัก ษณะทาง
พันธุกรรมนันต้องพิจารณาหลาย ๆ รุ่ น เพราะลักษณะบางอย่างไม่ปรากฏในรุ่ นลูกแต่ปรากฏในรุ่ นหลาน
ลักษณะต่าง ๆ ในสิงมีชีวิตทีเป็ นลักษณะทางพันธุกรรม สามารถถ่ายทอดจากรุ่ นหนึงไปยังรุ่ นต่อ ๆ
ไปโดยผ่านทางเซลล์สืบพันธุ์ เป็ นหน่ วยกลางในการถ่ายทอดเมือเกิดการปฏิสนธิระหว่างเซลล์ไข่ของแม่
และเซลล์อสุจิของพ่อ
สิ งมีชีวิตชนิดหนึง มีลกั ษณะเฉพาะตัวทีแตกต่างจากลักษณะของสิ งมีชีวิตชนิ ดอืน ๆ เราจึงอาศัย
คุณสมบัติเฉพาะตัวทีไม่เหมือนกันในการระบุชนิดของสิ งมีชีวิต
ลูกแมวได้ รับการถ่ ายทอด
ผลไม้ ชนิดต่ าง ๆ
ลักษณะพันธุกรรมจากพ่ อแม่

แม้ว่าสิ งมีชีวิตชนิดเดียวกันยังมีลกั ษณะทีแตกต่างกัน เช่น คนจะมีรูปร่ าง หน้าตา กิริยาท่าทาง
เสียงพูด ไม่เหมือนกัน เราจึงบอกได้ว่าเป็ นใคร แม้ว่าจะเป็ นฝาแฝดร่ วมไข่คล้ายกันมาก เมือพิจารณาจริ ง
แล้วจะไม่เหมือนกัน ลักษณะของสิงมีชีวิต เช่น รู ปร่ าง สีผวิ สีและกลินของดอกไม้ รสชาติของผลไม้
ลักษณะเหล่านี สามารถมองเห็นและสังเกตได้ง่าย แต่ลกั ษณะของสิงมีชีวิตบางอย่างสังเกตได้ยาก ต้องใช้วิธี
ซับซ้อนในการสังเกต เช่น หมู่เลือด สติปัญญา เป็ นต้น

ความแปรผันของลักษณะทางพันธุกรรม
ความแปรผัน ของลัก ษณะทางพัน ธุ ก รรม (genetic variation) หมายถึง ลัก ษณะที แตกต่ างกัน
เนืองจากพันธุกรรมทีไม่เหมือนกัน และสามารถถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกได้ โดยลูกจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมมาจากพ่อครึ งหนึงและได้รับจากแม่อีกครึ งหนึง เช่น ลักษณะเส้นผม สีของตา
หมู่เลือด ซึงแบ่งออกเป็ น แบบ คือ
1. ลัก ษณะทีมีความแปรผัน แบบต่ อ เนื อง (continuous variation) เป็ นลักษณะทางพัน ธุ ก รรมที
ไม่สามารถแยกความแตกต่างได้ชดั เจน ลักษณะพันธุกรรมเช่นนี มักเกียวข้องกันทางด้านปริ มาณ
เช่น ความสูง
2. นําหนัก โครงร่ าง สีผวิ ลักษณะทีมีความแปรผันต่อเนืองเป็ นลักษณะทีได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรม
และสิงแวดล้อมร่ วมกัน
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ลักษณะทีมีความแปรผันไม่ ต่อเนือง

ลักษณะทีมีความแปรผันต่ อเนื อง

2. ลักษณะทีมีความแปรผันแบบไม่ต่อเนือง (discontinuous variation) เป็ นลักษณะทางพันธุกรรมทีสามารถ
แยกความแตกต่ างได้อย่างชัด เจน ไม่แปรผันตามอิทธิ พลของสิ งแวดล้อม ลัก ษณะทางพัน ธุ กรรมเช่ น นี
เป็ นลักษณะทีเรี ยกว่า ลักษณะทางคุณภาพ ซึงเกิดจากอิทธิพลทางพันธุกรรมเพียงอย่างเดียว เช่น ลักษณะหมู่
เลือด ลักษณะเส้นผม ความถนัดของมือ จํานวนชันตา เป็ นต้น
กิจกรรม ลักษณะทางพันธุกรรม
1. ให้ผเู้ รี ยนสํารวจลักษณะทางพันธุกรรมทีปรากฏในตัวผูเ้ รี ยนและคนในครอบครัวอย่างน้อย 3 รุ่ น เช่น
ปู่ ย่า ตายาย พ่อแม่ พีน้อง ว่ามีลกั ษณะใดทีเหมือนกันบ้าง
2. ระบุว่าลักษณะทีเหมือนกันนันปรากฏในสมาชิกคนใดของครอบครัวบันทึกผลลงในตารางบันทึก
ผลการสํารวจ
3. นําเสนอและอธิบายผลการสํารวจลักษณะทางพันธุกรรมทีถ่ายทอดในครอบครัว
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ตารางผลการสํารวจลักษณะทีปรากฏในเครือญาติ

ลักษณะทีสั งเกต

ลักษณะที
ปรากฎใน
ตัวนักเรียน

เหมือน
พ่ อ

เหมือน
แม่

เหมือนปู่

เหมือน
ย่ า

เหมือน
ตา

เหมือน
ยาย

เหมือน
พีชายหรือ
น้ องชาย

เหมือน
พีสาวหรือ
น้ องสาว

. เส้ นผม
. ลิน
. ติงหู
. หนังตา
. ลักยิม
. สี ผม
. ความถนัดของมือ
หมายเหตุ ใช้ เครืองหมาย  มีลักษณะเหมือนกัน

• ผูเ้ รี ยนมีลกั ษณะทางพันธุกรรมแต่ละลักษณะเหมือนเครื อญาติคนใดบ้าง จะสรุ ปผลข้อมูลนี ได้ อย่างไร

การศึกษาการถ่ ายทอดลักษณะทางพันธุศาสตร์
เกรเกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel) เป็ นบาทหลวงชาวออสเตรี ย ด้วยความเป็ นคนรักธรรมชาติ รู้จกั
วิธีการปรับปรุ งพันธุพ์ ืช และสนใจด้านพันธุกรรม เมนเดลได้ผสมถัวลันเตา เพือศึกษาการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมลักษณะภายนอกของถัวลันเตาทีเมนเดลศึกษามีหลายลักษณะ แต่เมนเดลได้เลือกศึกษาเพียง
ลักษณะ โดยแต่ละลักษณะนันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เช่น ต้นสูงกับต้นเตี ย ลักษณะเมล็ดกลมกับ
เมล็ดขรุ ขระถัวที เมนเดลนํามาใช้เป็ นพ่อพันธุ์และแม่พนั ธุ์นันเป็ นพัน ธุ์แท้ ทงคู
ั ่ โดยการนําต้นถัวลัน เตา
แต่ละสายพันธุ์มาปลูกและผสมภายในดอกเดียวกัน เมือต้นถัวลันเตาออกฝัก นําเมล็ดแก่ไปปลูก จากนัน
รอจนกระทังต้นถัวลันเตาเจริ ญเติบโต จึงคัดเลือกต้นทีมีลกั ษณะเหมือนพ่อแม่ นํามาผสมพันธุ์ต่อไปด้วย
วิธีการเช่นเดียวกับครังแรกทําเช่นนี ต่อไปอีกหลาย ๆ รุ่ น จนได้เป็ นต้นถัวลันเตาพันธุ์แท้มีลกั ษณะเหมือน
พ่อแม่ทุกประการ
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จากการผสมพันธุร์ ะหว่างต้นถัวลันเตาทีมีลกั ษณะแตกต่างกัน ลักษณะ เมนเดลได้ผลการทดลองดังตาราง
ตารางแสดงผลการทดลองของเมนเดล
ลักษณะของพ่ อแม่ ทีใช้ ผสม
เมล็ดกลม X เมล็ดขรุ ขระ

ลักษณะทีปรากฏ
ลูกรุ่นที
เมล็ดกลมทุกต้น

เมล็ดสี เหลือง X เมล็ดสี เขียว เมล็ดสี เหลืองทุกต้น
ฝักอวบ X ฝักแฟบ
ลักษณะของพ่ อแม่ ทีใช้ ผสม
ฝักสี เขียว X ฝักสี เหลือง

ฝักอวบทุกต้น
ลูกรุ่นที
ฝักสี เขียวทุกต้น

ดอกเกิดทีลําต้น X ดอกเกิดที
ดอกเกิดทีลําต้นทุกต้น
ยอด
ดอกสี ม่วง X ดอกสี ขาว

ดอกสี ม่วงทุกต้น

ต้นสู ง X ต้นเตีย

ต้นสู งทุกต้น

ลูกรุ่นที
เมล็ดกลม , เมล็ด
เมล็ดขรุ ขระ , เมล็ด
เมล็ดสี เหลือง , ต้น
เมล็ดสี เขียว , ต้น
ฝักอวบ ต้น
ฝักแฟบ ต้น
ลักษณะทีปรากฏ
ลูกรุ่นที
ฝี กสี เขียว ต้น
ฝักสี เหลือง ต้น
ดอกเกิดทีลําต้น ต้น
ดอกเกิดทีเกิดยอด ต้น
ดอกสี ม่วง ต้น
ดอกสี ขาว ต้น
ต้นสู ง ต้น
ต้นเตีย ต้น

X หมายถึง ผสมพันธุ์
เมนเดลเรี ยกลักษณะต่าง ๆ ทีปรากฏในลูกรุ่ นที เช่น เมล็ดกลม ลําต้นสูง เรี ยกว่า ลักษณะเด่ น
(dominance) ส่วนลักษณะทีไม่ปรากฏในรุ่ นลูกที แต่กลับปรากฏในรุ่ นที เช่น เมล็ดขรุ ขระ ลักษณะ
ต้นเตีย เรี ยกว่า ลักษณะด้ อย (recessive) ซึงลักษณะแต่ละลักษณะในลูกรุ่ นที ให้อตั ราส่ วน ลักษณะเด่น :
ลักษณะด้อย ประมาณ :
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จากสัญลัก ษณ์ ต ัว อัก ษรภาษาอังกฤษ (TT แทนต้น สู ง, tt แทนต้น เตี ย) แทนยีน ที กําหนด เขี ยน
แผนภาพแสดงยีนทีควบคุมลักษณะ และผลของการถ่ายทอดลักษณะในการผสมพันธุร์ ะหว่างถัวลันเตา
ต้นสูงกับถัวลันเตาต้นเตีย และการผสมพันธุร์ ะหว่างลูกรุ่ นที ได้ดงั แผนภาพ

พ่ อแม่

เซลล์ สืบพันธุ์เพศผู้

เซลล์ สืบพันธุ์เพศเมีย

ลูกรุ่นที
ผลของการผสมพันธุ์ระหว่ างถัวลันเตาต้ นสู งกับถัวลันเตาต้ นเตีย

ในลูกรุ่ นที 1 เมือยีน T ทีควบคุมลักษณะต้นสูงซึงเป็ นลักษณะเด่น เข้าคู่กบั ยีน t ทีควบคุมลักษณะ
ต้นเตียซึงเป็ นลักษณะด้อย ลักษณะทีปรากฏจะเป็ นลักษณะทีควบคุมด้วยยีนเด่น ดังจะเห็นว่าลูกในรุ่ นที 1
มีลกั ษณะต้นสูงหมดทุกต้น และเมือนําลูกรุ่ นที 1 มาผสมกันเองจะเป็ นดังแผนภาพ

ลูกรุ่นที

เซลล์ สืบพันธุ์เพศผู้

เซลล์ สืบพันธุ์เพศเมีย

ลูกรุ่นที
ผลของการผสมพันธุ์ระหว่ างลูกรุ่นที 1

ต่ อมานัก ชี ว วิ ทยารุ่ นหลัง ได้ทาํ การทดลองผสมพัน ธุ์ถ วลั
ั น เตาและพื ชชนิ ด อืนอีก หลายชนิ ด
แล้วนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติคล้ายกับทีเมนเดลศึกษา ทําให้มีการรื อฟื นผลงานของเมนเดล จนในทีสุด
นักชีววิทยาจึงได้ให้การยกย่องเมนเดลว่าเป็ นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์
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กิจกรรม การศึกษาการถ่ ายทอดลักษณะทางพันธุศาสตร์
1. เหตุใดเมนเดลจึงต้องคัดเลือกพันธุแ์ ท้ก่อนทีจะทําการผสมพันธุ์
2. ถ้าหลังจากการผสมเกสรด้วยวิ ธีของเมนเดลแล้ว มีแมลงบิ นมาผสมเกสรซําจะเกิ ดปั ญหาอย่างไรต่ อ
การทดลองนี หากนักเรี ยนเป็ นเมนเดลจะแก้ปัญหาอย่างไร
3. จากการทดลองของเมนเดล ลักษณะใดของต้นถัวลันเตา เป็ นลักษณะเด่น และลักษณะใดเป็ นลักษณะด้อย
4. จากการทดลองของเมนเดล อัตราส่ วนของจํานวนลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อย ในลูกรุ่ นที ทีได้มีค่า
ประมาณเท่าไร
5. เพราะเหตุใดต้นถัวลันเตาทีมียนี TT กับ Tt จึงแสดงลักษณะต้นสูงเหมือนกัน
6. สิงมีชีวิตทีมีลกั ษณะทีมองเห็นเหมือนกันจําเป็ นจะต้องมีลกั ษณะของยีนเหมือนกันหรื อไม่ อย่างไร
7. ในการผสมหนู ต ะเภาขนสี ด ํา ด้ว ยกัน ปรากฏว่ าได้ลู ก สี ด ํา ตัว และสี ข าว ตัว ข้อมูล นี บอก
อะไรเราได้บา้ ง
8. ถ้า B แทนยีน ที ควบคุ มลัก ษณะขนสี ด าํ b แทนยีนที ควบคุ มลัก ษณะขนสี ข าว หนู ต ะเภาคู่ นี ควรมี
ลักษณะของยีนอย่างไร
9. ผสมถัวลันเตาเมล็ดกลม (RR) และเมล็ดขรุ ขระ (rr) จงหาลักษณะของลูกรุ่ นที

หน่ วยพันธุกรรม
โครโมโซมของสิงมีชีวติ
หน่วยพืนฐานทีสําคัญของสิงมีชีวิต คือ เซลล์มีส่วนประกอบทีสําคัญ 3 ส่วน ได้แก่ นิวเคลียส
ไซโทพลาสซึมและเยือหุ ้มเซลล์ ภายในนิ วเคลียสมีโครงสร้างทีสามารถติดสี ได้ เรี ยกว่า โครโมโซม และ
พบว่าโครโมโซมมีความเกียวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
โดยทัวไปสิ งมีชีวิตแต่ละชนิดหรื อสปี ชีส์ (species) จะมีจาํ นวนโครโมโซมคงทีดังแสดงในตาราง
ตารางจํานวนโครโมโซมของเซลล์ร่างกายและเซลล์สืบพันธุ์ของสิงมีชีวติ บางชนิด
ชนิดของสิงมีชีวติ
แมลงหวี
ถัวลันเตา
ข้าวโพด
ข้าว
อ้อย
ปลากัด

จํานวนโครโมโซม
ในเซลล์ร่างกาย ( แท่ ง )
ในเซลล์สืบพันธุ์ ( แท่ง )
8
4
14
7
20
10
24
12
80
40
42
21

64

ชนิดของสิงมีชีวติ
คน
ชิมแพนซี
ไก่
แมว

จํานวนโครโมโซม
ในเซลล์ร่างกาย ( แท่ ง )
ในเซลล์สืบพันธุ์ ( แท่ง )
46
23
48
24
78
39
38
19

โครโมโซมในเซลล์ร่างกายของคน 46 แท่ง นํามาจัดคู่ได้ 23 คู่ ซึงแบ่งได้เป็ น 2 ชนิด คือ
1. ออโตโซม (Autosome) คือ โครโมโซม 22 คู่ (คู่ที 1 - 22) ทีเหมือนกันทังเพศหญิงและเพศชาย
2. โครโมโซมเพศ (Sex Chromosome) คือ โครโมโซมอีก 1 คู่ (คู่ที 23) ในเพศหญิงและเพศชายจะต่างกัน
เพศหญิงมีโครโมโซมเพศแบบ XX ส่ วนเพศชายมีโครโมโซมเพศแบบ XY โดยโครโมโซม Y จะมีขนาด
เล็กกว่าโครโมโซม X

ยีน และ DNA
ยีน เป็ นส่ ว นหนึ งของโครโมโซม โครโมโซมหนึ ง ๆ มียีน ควบคุ มลัก ษณะต่ าง ๆ เป็ นพัน ๆ
ลักษณะยีน (gene) คือ หน่วยพันธุกรรมทีควบคุมลักษณะต่าง ๆ จากพ่อแม่โดยผ่านทางเซลล์สืบพันธุ์ไปยัง
ลูกหลาน ยีนจะอยู่เป็ นคู่บนโครโมโซม โดยยีนแต่ละคู่จะควบคุมลักษณะทีถ่ายทอดทางพันธุกรรมเพีย ง
ลักษณะหนึงเท่านัน เช่น ยีนควบคุมลักษณะสีผวิ ยีนควบคุมลักษณะลักยิม ยีนควบคุมลักษณะจํานวนชันตา
เป็ นต้น
ภายในยีนพบว่ามีสารเคมีทีสําคัญชนิ ดหนึ ง คือ DNA ซึงย่อมาจาก Deoxyribonucleic acid ซึงเป็ น
สารพันธุกรรม พบในสิงมีชีวิตทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็ นพืช สัตว์ หรื อแบคทีเรี ยซึงเป็ นสิงมีชีวิตเซลล์เดียว เป็ นต้น
DNA เกิดจากการต่อกันเป็ นเส้นโมเลกุลย่อยเป็ นสายคล้ายบันไดเวียน ปกติจะอยูเ่ ป็ นเกลียวคู่
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ทีมา (sex chromosome. On - line. 2008)

ทีมา ( DNA. On–line. 2009 )

ดีเอ็นเอเป็ นสารพันธุกรรมทีอยู่ภายในโครโมโซมของสิ งมีชีวิต

ในสิ งมีชีวิตแต่ละชนิ ดจะมีปริ มาณ DNA ไม่เท่ากัน แต่ในสิ งมีชีวิตเดียวกันแต่ละเซลล์มีปริ มาณ
DNA เท่ากัน ไม่ว่าจะเป็ นเซลล์กล้ามเนื อ หัวใจ ตับ เป็ นต้น

ความผิดปกติของโครโมโซมและยีน
สิ งมีชีวิตแต่ละชนิดมีลกั ษณะแตกต่างกัน อันเป็ นผลจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม แต่ใน
บางกรณี พบบุคคลทีมีลกั ษณะบางประการผิดไปจากปกติเนืองจากความผิดปกติของโครโมโซมและยีน
ความผิด ปกติทางพัน ธุ ก รรมทีเกิด ในระดั บ โครโมโซม เช่ น ผูป้ ่ วยกลุ่มอาการดาวน์ มีจ าํ นวน
โครโมโซมคู่ที 21 เกินกว่าปกติ คือ มี 3 แท่ง ส่ งผลให้มีความผิดปกติทางร่ างกาย เช่น ตาชี ขึ น ลินจุกปาก
ดังจมูกแบน นิ วมือสันป้ อม และมีการพัฒนาทางสมองช้า
ความผิดปกติทางพันธุกรรมทีเกิดในระดับยีน เช่น โรคธาลัสซีเมีย เกิดจากความผิดปกติของยีน
ทีควบคุมการสร้างฮีโมโกลบิน ผูป้ ่ วยมีอาการซีด ตาเหลือง ผิวหนังคลําแดง ร่ างกายเจริ ญเติบโตช้า และติด
เชือง่าย

ก. ผู้ป่วยอาการดาวน์
ก. ทีมา (trisomy21. On - line. 2008)

ข. ผู้ป่วยทีเป็ นโรคธาลัสซีเมีย
ข. ทีมา (ธาลัสซี เมีย. ออน - ไลน์. 2551)
oonon)((....................................
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ตาบอดสี เป็ นความผิดปกติทางพันธุกรรมในระดับยีน ผูท้ ีตาบอดสีจะมองเห็นสีบางชนิด เช่น
สีเขียว สีแดง หรื อสีนาเงิ
ํ นผิดไปจากความเป็ นจริ ง
คนทีตาบอดสีส่วนใหญ่มกั ได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อแม่หรื อบรรพบุรุษ แต่คนปกติ
การเกิดตาบอดสีได้ ถ้าเซลล์เกียวกับการรับสีภายในตาได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุ นแรง ดังนัน คนที
ตาบอดสีจึงไม่เหมาะแก่การประกอบอาชีพบางอาชีพ เช่น ทหาร แพทย์ พนักงานขับรถ เป็ นต้น

การกลายพันธุ์ (mutation)
การกลายพันธุ์เป็ นการเปลียนแปลงทางพันธุกรรมในระดับยีนหรื อโครโมโซม ซึงเป็ นผลมาจาก
การเปลียนแปลงทีเกิดขึนกับดีเอ็นเอ ซึงมีผลต่อการสังเคราะห์โปรตีนในเซลล์ของสิ งมีชีวิต โดยทีโปรตีน
บางชนิ ด ทํา หน้า ที เป็ นโครงสร้ า งของเซลล์แ ละเนื อเยือ บางชนิ ด เป็ นเอนไซม์ค วบคุ ม เมตาบอลิ ซึ ม
การเปลียนแปลงของดี เอ็นเอ อาจทําให้โปรตี นที สังเคราะห์ได้ต่ างไปจากเดิม ซึ งส่ งผลต่อเมตาบอลิซึม
ของร่ างกาย หรื อทําให้โ ครงสร้ างและการทํางานของอวัย วะต่ าง ๆ เปลียนแปลงไป จึ งทําให้ลกั ษณะ
ทีปรากฎเปลียนแปลงไปด้วย
ชนิดของการกลายพันธุ์ จําแนกเป็ น 2 แบบ คือ
1. การกลายพันธุข์ องเซลล์ร่างกาย (Somatic Mutation) เมือเกิดการกลายพันธุข์ ึนกับเซลล์ร่างกาย
จะไม่สามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้
2. การกลายพันธุข์ องเซลล์สืบพันธุ์ (Gemetic Mutation) เมือเกิดการกลายพันธุข์ ึนกับเซลล์สืบพันธุ์
ลักษณะทีกลายพันธุส์ ามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้
สาเหตุทีทําให้ เกิดการกลายพันธุ์ อาจเกิดขึนได้จาก 2 สาเหตุใหญ่ ๆ คือ
1. การกลายทีเกิดขึนได้เองตามธรรมชาติ การกลายแบบนี พบได้ทงคน
ั
สัตว์ พืช มักจะเกิดใน
อัตราทีตํามาก และมีการเปลียนแปลงอย่างช้า ๆ ค่อยเป็ นค่อยไป ซึงการเปลียนแปลงนี ทําให้เกิดวิวฒั นาการ
ของสิงมีชีวิต ทําให้เกิดสิ งมีชีวิตใหม่ ๆ เกิดขึนตามวันเวลา
2. การกลายพัน ธุ์ที เกิ ด จากการกระตุ ้น จากรั งสี แสงแดดและสารเคมี รั ง สี จ ะทํา ให้เส้น สาย
โครโมโซมเกิดหักขาด ทําให้ยนี เปลียนสภาพ จากการศึกษาพบว่ารังสีเอกซ์ ทําให้แมลงหวีเกิดกลายพันธุส์ ูง
กว่าทีเกิดตามธรรมชาติถึง 150 เท่า
โดยทัวไปการกลายพันธุจ์ ะนํามาซึงลักษณะไม่พึงประสงค์ เช่น มะเร็ งหรื อโรคพันธุกรรมต่าง ๆ
แต่การกลายพันธุบ์ างลักษณะ ก็เป็ นความแปลกใหม่ทีมนุ ษย์ชืนชอบ เช่น ช้างเผือก เก้งเผือก หรื อผลไม้
ทีมีลกั ษณะผิดแปลกไปจากเดิม เช่น แตงโมและกล้วยทีเมล็ดลีบ หรื อแอปเปิ ลทีมีผลใหญ่กว่าพันธุด์ งเดิ
ั ม
ปัจจุบนั นักวิทยาศาสตร์ ใช้ประโยชน์จากรังสี เพือเร่ งอัตราการเกิดการกลายพันธุ์ โดยการนําส่ วน
ต่าง ๆ ของพืชมาฉายรังสี เช่ นการฉายรังสี แกมมากับเนื อเยือจากหน่ อหรื อเหง้าของพุทธรักษา ทําให้ได้
พุทธรักษาสายพันธุใ์ หม่หลายสายพันธุ์ พืชกลายพันธุอ์ ืน ๆ ทีเกิดจากการฉายรังสีแกมมา ได้แก่ เบญจมาศ
และปทุมมาทีมีของกลีบดอกเปลียนแปลงไป ขิงแดงมีใบลายและต้นเตีย เป็ นต้น
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การเปลียนแปลงทางพัน ธุก รรมทีเกิด จากการกลายพัน ธุ์ก่ อให้เกิ ดลักษณะใหม่ๆ ซึ งต่ างไปจาก
ลักษณะเดิมทีมีอยู่ และลักษณะดังกล่าวสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่ นต่อไปได้ ก่อให้เกิด สิ งมีชีวิตรุ่ น ลูกที มี
พันธุกรรมหลากหลายแตกต่างกัน
กิจกรรม สืบค้นข้อมูลเกียวกับการกลายพันธุ์
ให้ผเู้ รี ยนสืบค้นและรวบรวมตัวอย่างและข้อมูลเกียวกับการกลายพันธุข์ องสิงมีชีวิต แล้วนําเสนอและ
อภิปรายตามประเด็นต่อไปนี
• การกลายพันธุเ์ กิดขึนได้อย่างไร
• ประโยชน์และโทษของการกลายพันธุ์

เรืองที ความหลากหลายทางชีวภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพของโลกมีมากมายมหาศาลตลอดเวลาความหลากหลายทางชีวภาพ
ได้เกือหนุนให้ผคู้ นดํารงชีวิตอยู่ โดยมีอากาศและนําทีสะอาด มียารักษาโรค มีอาหาร เครื องนุ่งห่มเครื องใช้
ไม้สอยต่าง ๆ การสูญเสียชนิดพันธุ์ การสูญเสียระบบนิเวศ การสูญเสียพันธุกรรมไม่ได้เพียงแต่ทาํ ให้โลก
ลดความรํ ารวยทางชี ว ภาพลง แต่ ได้ทาํ ให้ประชากรโลกสู ญ เสี ยโอกาสที ได้อ าศัยในสภาพแวดล้อ ม
ทีสวยงามและสะอาด สูญเสียโอกาสทีจะได้มียารักษาโรคทีดี และสูญเสียโอกาสทีจะมีอาหารหล่อเลียงอย่าง
พอเพียง
ความหลากลายทางชีวภาพ คือ การทีมีสิงมีชีวิตมากมายหลากหลายสายพันธุแ์ ละชนิดในบริ เวณใด
บริ เวณหนึง

ประเภทของความหลากหลายทางชีวภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี
. ความหลากหลายของชนิด (Species diversity) เป็ นจุดเริ มต้นของการศึกษาเกียวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพเนืองจากนักนิ เวศวิทยาได้ศึกษาเกียวกับกลุ่มสิ งมีชีวิต ในพืนทีต่าง ๆ รวมถึง
การศึกษาเกียวกับการเปลียนแปลงกลุ่มของสิงมีชีวิตในเขตพืนทีนัน เมือเวลาเปลียนแปลงไป
2. ความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic diversity) เป็ นส่ วนทีมีความเกียวเนื องมาจากความ
หลากหลายของชนิ ดและมีความสําคัญอย่างยิงต่อกลไกวิวฒั นาการของสิ งมีชีวิต การปรากฏลักษณะของ
สิ งมีชี วิ ต ทุ ก ชนิ ด จะถู ก ควบคุ มโดยหน่ ว ยพัน ธุ ก รรมหรื อยีน และการปรากฏของยีน จะเกี ยวข้องกับ
การปรับตัวของสิงมีชีวิตทีทําให้สิงมีชีวิตนันดํารงชีวิตอยู่ได้ และมีโอกาสถ่ายทอดยีนนันต่อไปยังรุ่ นหลัง
เนืองจากในสิ งมีชีวิตแต่ละชนิ ดจะมียีนจํานวนมาก และลักษณะหนึ งลักษณะของสิ งมีชีวิตนันจะมีหน่ วย
พันธุกรรมมากกว่าหนึงแบบ จึงทําให้สิงมีชีวิตชนิดเดียวกันมีลกั ษณะบางอย่างต่างกัน
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3. ความหลากหลายของระบบนิเวศ (Ecological diversity) หรื อ ความหลากหลายของภูมิประเทศ
(Landscape diversity) ในบางถินกําเนิดตามธรรมชาติทีเป็ นลักษณะสภาพทางภูมิประเทศแตกต่างกัน
หลายแบบ
กิจกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพในท้ องถิน
สํารวจและสืบค้นตามความสนใจ แล้วรวบรวมข้อมูลเพืออภิปรายร่ วมกันว่า ในท้องถินของผูเ้ รี ยน
มีความหลากหลายทางความหลากหลายของชนิ ด ความหลากหลายทางพันธุกรรม และความหลากหลาย
ของระบบนิเวศ อย่างไรบ้าง เลือกศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิงมีชีวิตในท้องถิน 1 ชนิด
• ในท้องถินของผูเ้ รี ยนมีระบบนิเวศใดบ้าง
• ระบบนิเวศทีผูเ้ รี ยนมีโอกาสได้สาํ รวจมีสิงมีชีวิตชนิดใดบ้าง พืชและสัตว์ชนิ ดใดทีพบมาก ผูเ้ รี ยนคิด
ว่าเหตุใดจึงพบสิ งมีชีวิตเหล่านี เป็ นจํานวนมากในท้องถิน
• ตัว อย่างความหลากหลายทางพัน ธุก รรมของสิ งมีชีวิ ตในท้องถิน 1 ชนิ ด ที ผูเ้ รี ยนศึกษาให้ข ้อมูลที
น่าสนใจอย่างไรบ้าง
จากกิ จกรรมจํานวนชนิ ด ของสิ งมีชีวิ ตที ผูเ้ รี ยนสํารวจพบ สะท้อนถึงความหลากหลายของสิ งมีชีวิ ต
ในท้องถิ น ผูเ้ รี ยนทราบได้อย่างไรว่ าสิ งมีชี วิ ต ใดเป็ นสิ งมีชี วิ ต ชนิ ด เดี ยวกัน และสิ งมี ชีวิ ต ใดเป็ นสิ งมี ชีวิ ต
ต่างชนิดกัน

การจัดหมวดหมู่สิงมีชีวติ
อนุกรมวิธาน (Taxonomy) เป็ นสาขาหนึงของวิชาชีววิทยาเกียวกับการจัดหมวดหมู่สิงมีชีวิต
ประโยชน์ ของอนุกรมวิธาน
เนื องจากสิ งมีชี วิ ต มีจ ํา นวนมาก แต่ ล ะชนิ ด ก็ มี ล ัก ษณะแตกต่ า งกัน ออกไป จึ ง ทํา ให้เ กิ ด ความ
ไม่สะดวกต่อการศึกษา จึงจําเป็ นต้องจัดแบ่งสิ งมีชีวิตออกเป็ นหมวดหมู่ซึงจะทําให้เกิดประโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ คือ
1. เพือความสะดวกทีจะนํามาศึกษา
2. เพือสะดวกในการนํามาใช้ประโยชน์
3. เพือเป็ นการฝึ กทักษะในการจัดจําแนกสิงต่าง ๆ ออกเป็ นหมวดหมู่
หลักเกณฑ์ในการจัดจําแนกหมวดหมู่
การจํา แนกหมวดหมู่ ข องสิ งมี ชี วิ ต มี ทังการรวบรวมสิ งมี ชี วิ ต ที มี ล ัก ษณะเหมื อ น ๆ กั น
หรื อคล้ายกันเข้าไว้ในหมวดหมู่เดียวกัน และจําแนกสิ งมีชีวิตทีมีลกั ษณะต่างกันออกไว้ต่างหมวดหมู่
สําหรับการศึกษาในปั จจุบนั ได้อาศัยหลักฐานทีแสดงถึงความใกล้ชิดทางวิว ฒ
ั นาการด้านต่าง ๆ
มาเป็ นเกณฑ์ในการจัดจําแนก ดังนี

69

1. เปรี ยบเทียบโครงสร้างภายนอกและภายในว่ามีความเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร โดยทัวไป
จะใช้โ ครงสร้ า งที เห็ น เด่ น ชัด เป็ นเกณฑ์ในการจัด จํา แนกออกเป็ นพวก ๆ เช่ น การมี ร ะยาง หรื อขา
เป็ นข้อปล้อง มีขนเป็ นเส้นเดียว หรื อเป็ นแผงแบบขนนก มีเกล็ด เส้น หรื อ หนวด มีกระดูกสันหลัง เป็ นต้น
ถ้าโครงสร้างทีมีตน้ กําเนิดเดียวกัน แม้จะทําหน้าทีต่างกันก็จดั ไว้เป็ นพวกเดียวกัน เช่น กระดูกแขน
ของมนุษย์ กระดูกครี บของวาฬ ปี กนก ขาคู่หน้าของสัตว์สีเท้า ถ้าเป็ นโครงสร้างทีมีตน้ กําเนิ ดต่างกัน แม้จะ
ทําหน้าทีเหมือนกันก็จดั ไว้คนละพวก เช่น ปี กนก และปี กแมลง
แสดงการเปรียบเทียบโครงสร้ างทีมีต้นกําเนิดเดียวกัน

ทีมา (Homologous structures.On - line. 2008)

2. แบบแผนการเจริ ญเติ บโตของเอ็มบริ โ อ สิ งมีชีวิต ทุ กชนิ ดจะมีลาํ ดับขันตอนการเจริ ญ ของ
เอ็มบริ โอเหมือนกัน ต่างกันทีรายละเอียดในแต่ละขันตอนเท่านัน และสิ งมีชีวิตทีมีความคล้ายกันในระยะ
การเจริ ญของเอ็มบริ โอมาก แสดงว่ามีวิวฒั นาการใกล้ชิดกันมาก
แสดงแบบแผนการเจริญเติบโตของตัวอ่ อนของสั ตว์ บางชนิด
มนุษมนุ
ย์ ษย์
นก นก
ปลา ปลา
ทีมา (หลักฐานการเจริญเติบโตของเอ็มบริโอ.ออน - ไลน์ .2551)

3. ซากดึกดําบรรพ์ การศึกษาซากดึกดําบรรพ์ของสิ งมีชีวิต ทําให้ทราบบรรพบุรุษของสิ งมีชีวิต
ในปัจจุบนั ได้ และสิ งมีชีวิตทีมีบรรพบุรุษร่ วมกันก็จดั อยูพ่ วกเดียวกัน เช่น การจัดเอานกและสัตว์เลือยคลาน
ไว้ในพวกเดียวกัน เพราะจากการศึกษาซากดึกดําบรรพ์ ของเทอราโนดอน (Pteranodon) ซึงเป็ นสัตว์
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เลื อยคลานที บิ น ได้ และซากของอาร์ เ คออพเทอริ กส์ (Archaeopteryx) ซึ งเป็ นนกโบราณชนิ ด หนึ ง
มีขากรรไกรยาว มีฟัน มีปีก มีนิว ซึงเป็ นลักษณะของสัตว์เลือยคลาน จากการศึกษาซากดึกดําบรรพ์ดงั กล่าว
ชีให้เห็นว่านกมีวิวฒั นาการมาจากบรรพบุรุษทีเป็ นสัตว์เลือยคลาน

เทอราโนดอน (Pteranodon)
ทีมา (Pteranodon. On - line. 2008)

อาร์ เคออพเทอริ กส์ (Archaeopteryx)
ทีมา (Archaeopteryx.On - line. 2008 )

4. ออร์แกเนลล์ภายในเซลล์ โดยอาศัยหลักทีว่าสิ งมีชีวิตทีมีความใกล้ชิดกันมากย่อมมีสารเคมีและ
ออร์แกเนลล์ภายในเซลล์คล้ายคลึงกันด้วย ออร์แกเนลล์ทีนํามาพิจารณาได้แก่ พลาสติด และสารโปรตีนที
เซลล์สร้างขึน
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ลําดับในการจัดหมวดหมู่สิงมีชีวติ
นัก วิ ทยาศาสตร์ ได้ใช้เ กณฑ์ต่ าง ๆ มาใช้ในการจัด จําแนกสิ งมีชีวิ ต เป็ นหมวดหมู่โ ดยเริ มจาก
หมวดหมู่ใหญ่ไปหาหมวดหมู่ยอ่ ยได้ ดังนี
อาณาจัก ร ( Kingdom )
ไฟลัม ( Phylum ) ในสัตว์ ดิวชิ ัน ( Division ) ในพืช
คลาส ( Class )
ออร์ เดอร์ ( Order )
แฟมิลี ( Family )
จีนัส ( Genus )
สปี ชีส์ ( Species )
การจัด ไฟลัม (Phylum) ในสัตว์, ดิวิชนั (Division) ในพืช เป็ นความเห็นของนักพฤกษศาสตร์ทวโลก
ั
กิจกรรม การจัดหมวดหมู่สิงมีชีวิต
ให้ผเู้ รี ยนศึกษาค้นคว้า พร้อมยกตัวอย่างลําดับในการจัดหมวดหมู่สิงมีชีวิต จากหน่ วยใหญ่ไปหา
หน่วยย่อย ของสิงมีชีวิตมา 3 ชนิดบันทึกลงในตาราง
ระดับ
Kingdom
Phylum
Class
Order
Family
Genus
Species

สิ งมีชีวิตชนิดที 1
....................................

สิ งมีชีวิต
สิ งมีชีวิตชนิดที 2
....................................

สิ งมีชีวิตชนิดที 3
....................................
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ชือของสิ งมีชีวติ
ชือของสิ งมีชีวิตมีการตังขึนเพือใช้เรี ยก หรื อระบุสิงมีชีวิต การตังชือสิงมีชีวิตมี 2 แบบ คือ
1. ชือสามัญ (Common name)
เป็ นชื อของสิ งมีชีวิ ตตังขึ นเพือใช้เรี ย กสิ งมีชีวิ ตแตกต่ างกัน ในแต่ ละท้องที เช่ น ฝรั งภาคเหนื อ
ลําปาง เรี ยก บ่ามัน ลําพูนเรี ยก บ่าก้วย ภาคกลางเรี ยกฝรัง ภาคใต้เรี ยกชมพู่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ เรี ยก
บักสีดา ฉะนันการเรี ยกชือสามัญอาจทําให้เกิดความสับสนได้ง่าย การตังชือสามัญ มักมีหลักเกณฑ์ในการ
ตังชื อ ได้แก่ ตังตามลัก ษณะรู ปร่ า ง เช่ น สาหร่ ายหางกระรอก ว่ านหางจระเข้ ตังตามถิ นกํา เนิ ด เช่ น
ผักตบชวา ยางอินเดีย กกอียปิ ต์ ตังตามทีอยูเ่ ช่น ดาวทะเล ทากบก ตังตามประโยชน์ทีได้รับ เช่น หอยมุก
2. ชือวิทยาศาสตร์ (Scientific name)
เป็ นชื อเพือใช้เรี ย กสิ งมีชีวิ ตทีกําเนิ ด ขึ นตามหลักสากล ซึงนักวิ ทยาศาสตร์ ทวโลกรู
ั
้จกั คาโรลัส
ลินเนียส นักธรรมชาติวิทยา ชาวสวีเดน เป็ นผูร้ ิ เริ มในการตังชือวิทยาศาสตร์ ให้กบั สิ งมีชีวิต โดยกําหนด
ให้สิงมีชีวิตประกอบด้วยชือ 2 ชือ ชือแรกเป็ นชือ “ จีนสั ” ชือหลังเป็ นคําระบุชนิดของสิ งมีชีวิต คือ ชือ
“ สปี ชีส์ ” การเรี ยกชือซึงประกอบด้วยชือ 2 ชือ เรี ยกว่า “ การตังชือแบบทวินาม ”
หลักการตังชือ
1. เป็ นภาษาละติน (ภาษาละตินเป็ นภาษาทีตายแล้ว ไม่สามารถเปลียนแปลงได้)
2. การเขี ย น หรื อ พิมพ์ชือวิ ทยาศาสตร์ เขี ย นด้ว ยอัก ษรภาษาอังกฤษ ชื อแรกให้ขึ นต้น ด้ว ยตัว อัก ษร
ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ชือหลังให้ขึนต้นด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก เขียนได้ 2 แบบ
ถ้าเขียน หรื อพิมพ์ดว้ ยตัวเอนไม่ตอ้ งขีดเส้นใต้ เช่น ชือวิทยาศาสตร์ของคน Homo sapiens
ถ้าเขียน หรื อพิมพ์ดว้ ยไม่ใช้ตวั เอนต้องขีดเส้นใต้ชือ 2 ชือ โดยเส้นทีขีดเส้นใต้ทงสองไม่
ั
ติดต่อกัน
Homo sapiens
3. อาจมีชือย่อของผูต้ งชื
ั อ หรื อ ผูค้ น้ พบตามหลังด้วยก็ได้ เช่น Passer montanus Linn.
4. ชือวิทยาศาสตร์อาจเปลียนแปลงได้ ถ้ามีการค้นพบรายละเอียดเกียวกับสิงมีชีวิตนันเพิมเติมภายหลัง
การตังชือวิทยาศาสตร์ อาจตังโดยการพิจารณาจากสิงต่าง ๆ ทีเกียวกับสิงมีชีวติ
1. สภาพทีอยู่อาศัย
ผักบุง้ มีชือวิทยาศาสตร์ว่า Ipomoca aquatica ชือ aquatica มาจากคําว่า aquatic ซึงหมายถึง นํา
2. ถินทีอยู่หรือถินกําเนิด
มะม่วง มีชือวิทยาศาสตร์ว่า Mangfera indica ชือ indica มาจากคําว่า India ซึงเป็ นต้นไม้ทีมีตน้ กําเนิ ด
อยูใ่ นประเทศอินเดีย
3. ลักษณะเด่ นบางอย่าง
กุหลาบสีแดง มีชือวิทยาศาสตร์ว่า Rosa rubra ชือ rubra หมายถึง สีแดง
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4. ชือบุคคลทีค้นพบ หรือชือผู้ทีเกียวข้ อง เช่ น
ต้นเสี ยวเครื อ มีชือวิทยาศาสตร์ว่า Bauhinia sanitwongsei ชือ sanitwongsei เป็ นชือที
ตังให้เป็ นเกียรติแก่ผเู้ กียวข้อง ซึงเป็ นนามสกุลของ ม.ร.ว. ใหญ่ สนิทวงค์
กิจกรรม ชือวิทยาศาสตร์ ของสิงมีชีวติ
1. ให้ผเู้ รี ยนค้นคว้าชือวิทยาศาสตร์ของสิงมีชีวิตจากแหล่งเรี ยนรู้ต่าง ๆ คนละ 10 ชนิ ด โดยแบ่งเป็ น
พืช 5 ชนิด และสัตว์ 5 ชนิด
2. บันทึกการค้นคว้าลงในตาราง
ลําดับที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชือสิ งมีชีวิต

ชือวิทยาศาสตร์

ความหลากหลายของสิ งมีชีวติ
จากจุดเริ มต้นของความหลากหลายทางชีวภาพบนโลกมนุษย์ เมือหลายพันล้านปี มาแล้ว จนกระทัง
ปัจจุบนั สิ งมีชีวิตได้วิวฒั นาการแยกออกเป็ นชนิดต่าง ๆ หลายชนิ ด โดยแต่ละชนิ ดมีลกั ษณะการดํารงชีวิต
ต่าง ๆ เช่น บางชนิดมีลกั ษณะง่าย ๆ เหมือนชีวิตแรกเกิด บางชนิ ดมีลกั ษณะซับซ้อน บางชนิ ดดํารงชีวิตอยู่
ในนํา บางชนิดดํารงชีวิตอยูบ่ นบก เป็ นต้น ความหลากหลายของสิ งมีชีวิตในปัจจุบนั ตามแนวความคิดของ
อาร์ เอช วิทเทเคอร์ (R.H. whittaker) จําแนกสิ งมีชีวิตออกเป็ น 5 อาณาจักร คือ
1. อาณาจักรมอเนอรา (Monera Kingdom)
สิ งมีชีวิ ตในอาณาจัก รมอเนอราเป็ นสิ งมีชีวิต ชันตํา ในกลุ่มโพรคาริ โอต ไม่มีเยือหุ ้มนิ ว เคลียส
มีโครงสร้างไม่ซบั ซ้อน เป็ นสิงมีชีวิตเซลล์เดียว สิ งมีชีวิตในอาณาจักรนี ได้แก่ สาหร่ ายสี เขียวแกมนําเงิน
และแบคทีเรี ย ซึงมีรูปร่ างต่างกันออกไป เช่น เป็ นแท่ง เกลียว กลม หรื อต่อกันเป็ นสายยาว แบคทีเรี ยบาง
ชนิดทําให้เกิดโรค เช่น โรคบิด บาดทะยัก เรื อน อหิ วาตกโรค คอตีบ ไอกรน บางชนิ ดพบในปมรากถัว
ทีเรี ยกว่า ไรโซเบียม (Rhizobium sp.) สามารถนําไนโตรเจนจากอากาศไปสร้างไนเตรด ซึงเป็ นธาตุอาหาร
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สําคัญ ของพืช ส่ ว นสาหร่ ายสี เขี ย วแกมนําเงิ น ที รู้ จ ัก ดี คื อ สไปรู ริ น า (Sprirurina sp.) ซึงมีโ ปรตี น สู ง
ใช้ทาํ อาหารเสริ ม

สิ งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอรา
ทีมา (Monera.On - line. 2008)

2. อาณาจักรโพรทิสตา (Protista Kingdom)
สิ งมีชีวิ ตในอาณาจักรโพรทิสตา เป็ นสิ งมีชีวิตกลุ่ม ยูค าริ โอต
มี เ ยื อหุ ้ ม นิ วเคลี ย ส ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นสิ งมี ชี วิ ต เซลล์ เ ดี ย ว สิ งมี ชี วิ ต
ในอาณาจักรนี มีทงประเภทชั
ั
นตํา เซลล์เดียวหรื อหลายเซลล์ มีคลอโรพลาสต์ทีใช้ในการสังเคราะห์แสง ได้แก่ สาหร่ าย ซึงพบในนําจื ดและ
นําเค็ ม บางชนิ ด ไม่ ส ามารถมองด้ว ยตาเปล่ า ต้อ งส่ อ งด้ว ยกล้อ ง
จุลทรรศน์ เช่น อมีบา พารามีเซียม ยูกลีนา นอกจากนันยังพบสิ งมีชีวิต
ทีเรี ยกว่า ราเมือก ซึงพบตามทีชืนแฉะ สิงมีชีวิตในอาณาจักรโพรทิสตาบางชนิ ดทําให้เกิดโรค เช่น พลาสโมเดียม (Plasmodium sp.) ทําให้เกิดโรคไข้มาลาเรี ย สาหร่ ายบางชนิ ดทําอาหารสัตว์ บางชนิ ดทําวุน้ เช่น
สาหร่ ายสีแดง
สิ งมีชีวิตในอาณาจักรโพรทิสตา
ทีมา (Protista.On - line. 2008)
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3. อาณาจักรฟังไจ (Fungi Kingdom)
สิ งมีชีวิตในอาณาจักรฟังไจส่วนใหญ่เป็ นสิงมีชีวิตทีประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์ อาจมีเซลล์เดียว
เช่น ยีสต์ทีทําขนมปั ง หรื อใช้ในการหมัก สุ ร า ไวน์ เบีย ร์ เป็ นต้น บางชนิ ดมีหลายเซลล์ เช่น เห็ด มีการ
รวมตัว เป็ นกลุ่มของเส้น ใยหรื ออัด แน่ น เป็ นกระจุ ก มีผนังเซลล์ค ล้ายพืช แต่ ไม่มีคลอโรฟิ ลล์ สื บพัน ธุ์
โดยการสร้างสปอร์ และดํารงชีวิตโดยการย่อยสลายสารอินทรี ย ์ โดยหลังนําย่อยออกมาย่อยอาหาร แล้วจึง
ดูดเอาโมเลกุลทีถูกย่อยเข้าสู่เซลล์ ทําหน้าทีเป็ นผูย้ อ่ ยสลายในระบบนิเวศ

สิ งมีชีวิตในอาณาจักรฟังไจ

4. อาณาจักรพืช (Kingdom
ทีPlantae
มา (Fungi.
) On - line. 2008)

สิ งมีชีวิตในอาณาจักรพืช
ทีมา (อาณาจักรพืช.ออน - ไลน์ . 2551)

. อาณาจักรพืช (Plantae Kingdom)
สิ งมีชีวิ ต ในอาณาจัก รพืช เป็ นสิ งมีชีวิ ต หลายเซลล์ทีประกอบกัน เป็ นเนื อเยือ และเซลล์มีก าร
เปลียนแปลงไปทําหน้าที เฉพาะอย่าง เช่ น ราก ลําต้น ใบ มีค ลอโรพลาสต์ ซึ งเป็ นรงควัต ถุทีใช้ในการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสง โดยอาศัยพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ จึงมีหน้าทีเป็ นผูผ้ ลิตในระบบนิ เวศ พบทังบนบก
และในนํา โดยพืช ชันตําจะไม่ มี ท่อ ลําเลี ย ง ได้แก่ มอส พื ช ชันสู ง จะมี ท่ อลํา เลี ย ง เช่ น หวายทะนอย
หญ้าถอดปล้อง ตีนตุ๊กแก ช้องนางคลี เฟิ ร์น สน ปรง พืชใบเลียงคู่ และพืชใบเลียงเดียว
5. อาณาจักรสัตว์ (Animalia Kingdom)
สิ งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ เป็ นสิ งมีชีวิตทีมีเนือเยือซึงประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์ ไม่มีผนังเซลล์
ภายในเซลล์ไม่มีคลอโรพลาสต์ ต้องอาศัยอาหารจากการกินสิ งมีชีวิตชนิ ดอืน ๆ ดํารงชี วิตเป็ นผูบ้ ริ โภค
ในระบบนิเวศ สิ งมีชีวิตในอาณาจักรนี มีความสามารถในการตอบสนองต่อสิ งเร้า บางชนิดเคลือนทีไม่ได้
เช่น ฟองนํา ปะการัง กัลปังหา เป็ นต้น
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สิงมีชีวติ ในอาณาจักรสัตว์แบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
สัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลัง ได้แก่ ฟองนํา กัลปังหา แมงกะพรุ น พยาธิต่าง ๆ ไส้เดือน หอย ปู แมลง
หมึก ดาวทะเล
สั ตว์ มีกระดู กสั นหลัง ได้แก่ ปลา สัตว์ครึ งบกครึ งนํา สัตว์เลือยคลาน สัตว์ปีก สัตว์เลียงลูกด้ว ย
นํานม

สิ งมีชีวิตในอาณาจักรสั ตว์
ทีมา (อาณาจักรสั ตว์ . ออน - ไลน์ . 2551)

กิจกรรม ความหลากหลายของสิงมีชีวติ
จากการศึกษา เรื องความหลากหลายของสิ งมีชีวิตให้ผเู้ รี ยนสรุ ปผลการศึกษาลงในตารางข้างล่างนี
ตาราง การแบ่งกลุ่มสิงมีชีวติ
อาณาจักร
ลักษณะทีสําคัญ
ตัวอย่างสิงมีชีวติ
ความสําคัญ
มอเนอรา

โพรทิสตา
ฟังไจ
พืช

สัตว์
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คุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพมีคุณค่าและความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ ดังนี
1. เป็ นแหล่งปัจจัยสี
ป่ าไม้ซึงเป็ นแหล่งรวมของความหลากหลายทางชีวภาพ เป็ นแหล่งอาหารของมนุษย์ มาตังแต่สมัย
ดึกดําบรรพ์ มนุษย์ได้อาศัยอาหารทีได้จากป่ า เช่น นําพืช สัตว์ เห็ด มาเป็ นอาหาร หรื อทํายารักษาโรค มนุษย์
สร้างทีอยูอ่ าศัยจากต้นไม้ในป่ า พืชบางชนิด เช่น ต้นฝ้ าย นุ่น และไหม ใช้ทาํ เป็ นเครื องนุ่ งห่ ม เก็บฟื นมาทํา
เชือเพลิงเพือหุงหาอาหาร และให้ความอบอุ่น
เมือจํานวนประชากรเพิมขึนและมีเทคโนโลยีสูงขึ น ทําให้ความหลากหลายทางชีวภาพของป่ าไม้
ถูก ทํา ลายลง มนุ ษ ย์ต ้อ งการที อยู่ม ากขึ น มีก ารตัด ไม้ท ําลายป่ าเพิ มขึ น เพื อให้มี ผ ลผลิ ต เพี ย งพอกับ
ความต้อ งการของมนุ ษ ย์ ทําให้ก ารเกษตรและการเลี ยงสัต ว์เพีย งหนึ งหรื อสองชนิ ด ได้เ ข้า ไปแทนที
ความหลากหลายทางชีวภาพของป่ าไม้
2. เป็ นแหล่งความรู้
ป่ าเป็ นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพ เป็ นแหล่งรวมพันธุกรรมของสิ งมีชีวิต
จึงเปรี ยบเสมือนห้องเรี ยนธรรมชาติ โดยเฉพาะความรู้ดา้ นชีววิทยา นอกจากนันยังเป็ นแหล่งให้ การศึกษา
วิจยั เกียวกับสิงมีชีวิตทังหลายทีอยูใ่ นป่ า ถ้าหากป่ าหรื อธรรมชาติถกู ทําลายไป ความหลากหลายทางชีวภาพ
ก็ถกู ทําลายไปด้วย จะทําให้มนุษย์ขาดแหล่งเรี ยนรู้ทีสําคัญไปด้วย
3. เป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
ความหลากหลายทางชีวภาพก่อให้เกิดทัศนียภาพทีงดงาม แตกต่างกันไปตามสภาวะของภูมิอากาศ
ในบริ เวณทีภูมิอากาศเหมาะสมแก่การอยูอ่ าศัยก็จะมีพรรณไม้นานาชนิด มีสตั ว์ป่า แมลง ผีเสื อ ช่วยให้รู้สึก
สดชืน สบายตา ผ่อนคลายความตึงเครี ยด และนอกจากนี ยังปรับปรุ งให้เป็ นแหล่งท่องเทียวเชิงอนุรักษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยและท้ องถิน
สิ งมีชีวิตในโลกนี มีประมาณ 5 ล้านชนิ ด ในจํานวนนี มีอยู่ในประเทศไทย ประมาณร้ อยละเจ็ ด
ประเทศไทยมีประชากรเพียงร้อยละหนึง ของประชากรโลก ดังนัน เมือเทียบสัดส่ วนกับจํานวนประชากร
ประเทศไทยจึงนับว่ามีความหลากหลายของสิงมีชีวิตอย่างมาก
สิ งมีชีวิต ในประเทศไทยมีหลากหลายได้มาก เนื องจากมีสภาพทางภู มิศาสตร์ ทีหลากหลายและ
แต่ละแหล่งล้วนมีปัจจัยทีเอือต่อการเจริ ญเติบโตของสิ งมีชีวิต นับตังแต่ภูมิประเทศแถบชาย ฝังทะเล ทีราบ
ลุ่มแม่นาํ ทีราบลอนคลืน และภูเขาทีมีความสูงหลากหลายตังแต่เนิ นเขาจนถึงภูเขาทีสูงชันถึง 2,400 เมตร
จากระดับนําทะเล ประเทศไทยจึงเป็ นแหล่งของป่ าไม้นานาชนิ ด ได้แก่ ป่ าชายเลน ป่ าพรุ ป่ าเบญจพรรณ
ป่ าดิบ และป่ าสนเขา
ในระยะเวลา 30 ปี ทีผ่านมา ประเทศไทยสูญ เสี ย พืนที ป่ าเป็ นจํานวนมหาศาล เนื องจากหลาย
สาเหตุ ด ้ว ยกัน เช่ น การเพิ มของประชากรทํา ให้ มี ก ารบุ ก เบิ ก ป่ าเพิ มขึ น การให้สั ม ปทานป่ าไม้
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ทีขาดการควบคุมอย่างเพียงพอ การตัดถนนเข้าพืนทีป่ า การเกษตรเชิงอุตสาหกรรม การแพร่ ของเทคโนโลยี
ทีใช้ทาํ ลายป่ าไม้ได้อย่างรวดเร็ ว และส่วนใหญ่เกิดขึนกับป่ าบนภูเขาและป่ าชายเลน ยังผลให้พืชและสัตว์
สูญพันธุ์ อาทิ เนื อสมัน แรด กระซู่ กูปรี และเสี ยงต่อการสูญพันธุ์ในอนาคตอันใกล้นีอีกเป็ นจํานวนมาก
อาทิ ควายป่ า ละอง ละมัง เนื อทราย กวางผา เลียงผา สมเสร็ จ เสื อลายเมฆ เสื อโคร่ ง และช้างป่ า รวมทังนก
สัตว์ครึ งบกครึ งนํา สัตว์เลือยคลาน แมลง และสัตว์นาอี
ํ กเป็ นจํานวนมาก
การทําลายป่ าก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติเพิมขึนเรื อย ๆ แหล่งนําทีเคยอุดมสมบูรณ์ เริ มลด
น้อยลง ผืนป่ าทีเหลืออยู่ไม่สามารถซับนําฝนที ตกหนัก เกิด ปรากฎการณ์ นาท่
ํ ว มฉับพลัน ยังผลให้เกิ ด
ความเสียหายแก่เศรษฐกิจ บ้านเรื อน และความปลอดภัยของชีวิตคนและสัตว์เป็ นอันมาก
ปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย จึงเป็ นปัญหาใหญ่และเร่ งด่วนทีจะต้องช่วยกัน
แก้ไขด้วยการหยุดยังการสูญเสียระบบนิเวศป่ าทุกประเภท การอนุ รักษ์สิงทีเหลืออยู่และการฟื นฟู ป่ าเสื อม
โทรมให้ก ลับ คื น สู่ สภาพป่ าที มี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพดังเดิ ม เพราะความหลากหลายเหล่ านัน
เป็ นพืนฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยังยืน

การอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพของท้ องถิน
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิน ทําได้หลายวิธี ดังนี
1. จัดระบบนิเวศให้ใกล้เคียงตามธรรมชาติ โดยฟื นฟูหรื อพัฒนาพืนทีเสือมโทรม
ให้ความหลากหลายทางชีวภาพไว้มากทีสุด
2. จัดให้มีศนู ย์อนุรักษ์หรื อพิทกั ษ์สิงมีชีวิตนอกถินกําเนิด เพือเป็ นทีพักพิงชัวคราว
ทีปลอดภัยก่อนนํากลับไปสู่ธรรมชาติ เช่น สวนพฤกษศาสตร์ ศูนย์เพาะเลียงสัตว์นาเค็
ํ ม
3. ส่งเสริ มการเกษตรแบบไร่ นาสวนผสม และใช้ตน้ ไม้ลอ้ มรัวบ้านหรื อแปลงเกษตร
เพือให้มีพืชและสัตว์หลากหลายชนิดมาอาศัยอยูร่ ่ วมกัน ซึงเป็ นการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพได้
กิจกรรม อนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ
สื บ ค้น และรวบรวมข้อ มูล เพื ออภิ ป รายร่ วมกัน เกี ยวกับ ความสํา คัญ ของความหลากหลาย
ทางชีวภาพในท้องถิน
• การทีประเทศไทยเป็ นแหล่งทีมีความหลากหลายทางชีวภาพทําให้เราได้ประโยชน์อะไรบ้าง
• มีความจําเป็ นมากน้อยเพียงใด ทีเราควรรักษาสภาพของความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยูไ่ ด้นาน ๆ
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บทที
เทคโนโลยีชีวภาพ
สาระสํ าคัญ
เทคโนโลยีชีวภาพ เป็ นเทคโนโลยีทีนําเอาความรู้ทางชีววิทยามาใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจําวัน
แก่ ม นุ ษ ย์ต ังแต่ อ ดี ต เช่ น การผลิ ต ขนมปั ง นําส้ ม สายชู นําปลา ซี อิ ว และโยเกิ ร์ ต เป็ นต้น ซึ งเป็ น
ภูมิปัญญาท้องถินเกียวกับเทคโนโลยีชีวภาพทังสิน รวมถึงการผลิต ยาปฏิชีวนะ ตลอดจนการปรับปรุ งพันธุ์
พืช และพันธุส์ ตั ว์ชนิดต่าง ๆ ในปัจจุบนั

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
. อธิบายเกียวกับเทคโนโลยีชีวภาพ และประโยชน์ได้
. อธิบายผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อชีวิตและสิ งแวดล้อมได้
. อธิบายบทบาทของภูมิปัญญาท้องถินเกียวกับเทคโนโลยีชีวภาพได้

ขอบข่ ายเนือหา
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ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ
ปัจจัยทีมีผลต่อเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน
ภูมิปัญญาท้องถินเกียวกับเทคโนโลยีชีวภาพ
ประโยชน์และผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพ
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เรืองที ความหมายและความสํ าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
เทคโนโลยีชีวภาพ คือ การใช้ความรู้เกียวกับสิ งมีชีวิตและผลิตผลของสิ งมีชีวิตให้เป็ นประโยชน์กบั
มนุษย์ หรื อการใช้เทคโนโลยีในการนําสิงมีชีวิตหรื อชินส่ วนของสิ งมีชีวิตมาพัฒนาหรื อปรับปรุ งพืช สัตว์
และผลิตภัณฑ์อืน ๆ เพือประโยชน์เฉพาะตามทีเราต้องการ
ความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ
ปัจจุบนั มีการนําเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เพือหาทางแก้ปัญหาสําคัญที
โลกกําลังเผชิญอยูท่ งด้
ั านเกษตรกรรม อาหาร การแพทย์ และเภสัชกรรม ได้แก่
1. การลดปริ มาณการใช้สารเคมีในเกษตรกรรม เพือลดต้นเหตุของปัญหาด้านสิ งแวดล้อมด้วยการ
คิดค้นพันธุพ์ ืชใหม่ทีต้านทานโรคและศัตรู พืช
2. การเพิมพืนทีเพาะปลูกของโลก ด้วยการปรับปรุ งพันธุพ์ ืชใหม่ ทีทนทานต่อภาวะแห้งแล้งหรื อ
อุณหภูมิทีสูงหรื อตําเกินไป
3. การเพิมผลผลิตทางการเกษตรของโลก ด้วยการปรับปรุ งพันธุพ์ ืชและพันธุ์สัตว์ใหม่ ทีทนทาน
ต่อโรคภัย และให้ผลผลิตสูงขึน
4. การผลิตอาหารทีให้คุณค่าทางโภชนาการสูงขึ น มีประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภคมากขึ น เช่น อาหาร
ไขมันตํา อาหารทีคงความสดได้นาน หรื ออาหารทีมีอายุการบริ โภคนานขึนโดยไม่ตอ้ งใส่สารเคมี เป็ นต้น
5. การค้นคิดยาป้ องกันและรักษาโรคติดต่อหรื อโรคร้ายแรงต่างๆ ทียังไม่มีวิธีรักษาทีได้ผล เช่น
การคิดตัวยาหยุดยังการลุกลามของเนือเยือมะเร็ งแทนการใช้สารเคมีทาํ ลาย การคิดค้นวัคซีนป้ องกันไวรัส
ตับต่าง ๆ หรื อ วัคซีนป้ องกันโรคไข้หวัด
เป็ นต้น
กิจกรรมที 5.
ให้ผเู้ รี ยนสรุ ปความสําคัญ ของเทคโนโลยีชีวภาพ ตามความเข้าใจของตนเอง บัน ทึกลงในสมุด
กิจกรรม
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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เรืองที ปัจจัยทีมีผลต่อเทคโนโลยีชีวภาพ
การใช้ความรู้ และประสบการณ์ เกียวกับสิ งมีชีวิต เพือประโยชน์ข องมนุ ษ ย์ ตังแต่ เทคโนโลยี
ค่อนข้างง่าย เช่น การทํานําปลา จนถึงเทคโนโลยีทียาก เช่ น การออกแบบและสร้ างโปรตีนใหม่ๆ ที มี
คุ ณ สมบัติ พิเศษตามต้องการที ไม่อาจหาได้จ ากธรรมชาติ รวมถึงการค้น พบ ยาปฏิชีว น และผลิต เป็ น
อุตสาหกรรม เป็ นต้น ผลิตภัณฑ์ทงหมดนี
ั
อาศัยประโยชน์จากจุลินทรี ยท์ ีมีมา ในธรรมชาติ หรื อทีคัดเลือก
เป็ นสายพันธุบ์ ริ สุทธิแล้ว
ตังแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร สารทีช่วยในการผลิต
อาหาร หรื อสารทีใช้เป็ นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหารเพิมขึนตลอดเวลา ทังในด้านชนิ ดและปริ มาณ
อาทิเช่น การผลิตยีสต์ขนมปัง เอนไซม์หลายชนิด เช่น อมิเลส แลคเทส กลูโคส อมิเลส ฯลฯ และสาร
ทีให้รสหวาน เช่น แอสปาแตม เป็ นต้น
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ จะต้องคํานึงถึงปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ
1. ต้องมีตวั เร่ งทางชีวภาพ (Biological Catalyst) ทีดีทีสุด ซึงมีความจําเพาะต่อการผลิตผลิตภัณฑ์
ทีต้องการ และกระบวนการทีใช้ในการผลิต ได้แก่ เชือจุลนิ ทรี ยต์ ่าง ๆ พืช หรื อ สัตว์ ซึงคัดเลือกขึนมา
และปรับปรุ งพันธุใ์ ห้ดีขึน สําหรับใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์จาํ เพาะนัน
2. ต้องมีการออกแบบถังหมัก (Reacter) และเครื องมือทีใช้ในการควบคุมสภาพทางกายภาพ
ในระหว่างการผลิต เช่น อุณหภูมิ ค่าความเป็ นกรด - เบส การให้อากาศ เป็ นต้น ให้เหมาะสมต่อการ
ทํางานของตัวเร่ งทางชีวภาพ ทีใช้
กิจกรรมที 5.2
ให้ตอบคําถามลงในสมุดบันทึกกิจกรรม
. ปัจจัยตัวเร่ งทางชีวภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อะไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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2. ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทีต้องการนันต้องควบคุม สภาพทางกายอะไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

เรืองที เทคโนโลยีชีวภาพในชีวติ ประจําวัน
การนําเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในชีวิตประจําวัน เป็ นการนําความรู้เกียวกับสิ งมีชีวิตและผลิตผล
ของสิงมีชีวิต มาใช้ให้เป็ นประโยชน์กบั มนุษย์ในการดํารงชีวิตตังแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เช่น
การผลิตอาหาร เช่น นําปลา ปลาร้า ปลาส้ม ผักดอง นําบูดู นําส้มสายชู นมเปรี ยว
การผลิตผงซักฟอกชนิดใหม่ทีมีเอนไซม์
การทําปุ๋ ยจากวัสดุเหลือทิง เช่น เศษผัก อาหาร ฟางข้าว มูลสัตว์
การแก้ไขปัญหาสิ งแวดล้อม เช่น การใช้จุลินทรี ยใ์ นการกําจัดขยะ หรื อบําบัดนําเสีย
การแก้ไขปัญหาพลังงาน เช่น การผลิตแอลกอฮอล์ ชนิด เอทานอลไร้นาํ เพือผสมกับนํามันเบนซิน
เป็ น “แก๊สโซฮอล์” เป็ นเชือเพลิงรถยนต์
การเพิมคุณค่าผลผลิตของอาหาร เช่น การทําให้โคและสุ กรเพิมปริ มาณเนื อ การปรับปรุ งคุณภาพ
นํามันในพืชคาโนล่า
การทําผลิตภัณฑ์จากไขมัน เช่น นม เนย นํามัน ยารักษาโรค ฯลฯ
การรักษาโรค และบํารุ งสุขภาพ เช่น สมุนไพร
เทคโนโลยีชีวภาพทีนํามาใช้ ประโยชน์ ในประเทศไทย
ประเทศไทยได้มีการค้นคว้าทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพือทําประโยชน์ต่อประเทศ ซึงส่ วนใหญ่
จะเป็ นเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร เช่น
1. การเพาะเลียงเนื อเยือ ได้แก่ การขยายและปรับปรุ งพันธุก์ ล้วย กล้วยไม้ ไผ่ ไม้ดอก
ไม้ประดับ หญ้าแฝก
. การปรับปรุ งพันธุพ์ ืช ได้แก่
การปรับปรุ งพันธุม์ ะเขือเทศ พริ ก ถัวฝักยาว ให้ตา้ นทานต่อศัตรู พืช ด้วยเทคนิคการตัดต่อยีน
การพัฒนาพืชทนแล้ง ทนสภาพดินเค็ม และดินกรด เช่น ข้าว
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การปรับปรุ งและขยายพันธุพ์ ืชทีเหมาะสมกับเกษตรทีสูง เช่น สตรอเบอร์รี มันฝรัง
การผลิตไหลสตรอเบอร์รีสําหรับปลูกในภาคเหนือ และอีสาน
การพัฒนาพันธุพ์ ืชต้านทานโรค เช่น มะเขือเทศ มะละกอ
. การพัฒนาและปรับปรุ งพันธุส์ ตั ว์ ได้แก่
การขยายพันธุโ์ คนมทีให้นานมสู
ํ
งโดยวิธี ปฏิสนธิในหลอดแก้ว และการฝากถ่าย ตัวอ่อน
การลดการแพร่ ระบาดของโรคสัตว์ โดยพัฒนาวิธีการตรวจวินิ จฉัยทีรวดเร็ ว เช่น การตรวจ
พยาธิใบไม้ในตับในกระบือ การตรวจหาไวรัสสาเหตุโรคหัวเหลือง และจุดขาว จุดแดงในกุง้ กุลาดํา
. การผลิตปุ๋ ยชีวภาพ เช่น ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมัก จุลินทรี ยต์ รึ งไนโตรเจน และปุ๋ ยสาหร่ าย
. การควบคุ มโรคและแมลงโดยชี วิ น ทรี ย์ เช่ น การใช้จุ ลิ น ทรี ย์ค วบคุ มโรคในแปลงปลูก
มะเขือเทศ ขิง สตรอเบอร์รี
การใช้เ ชื อราบางชนิ ด ควบคุ มกําจัด โรครากเน่ าของทุ เรี ยนและผลไม้อืน ๆ ควบคุ มโรค
ไส้เดือนฝอย รากปม
การใช้แบคที เ รี ยหรื อสารสกัด จากแบคที เ รี ย ในการควบคุ มและกํา จัด แมลง เช่ น การใช้
แบคทีเรี ยกําจัดลูกนําและยุงทีเป็ นพาหะนําโรคไข้สมองอักเสบ และโรคมาลาเรี ย
นอกจากด้านการเกษตรแล้ว ประเทศไทยยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เพือประโยชน์
ด้านอืน ๆ อีก เช่น
การพัฒนาเทคโนโลยีลายพิมพ์ดีเอ็นเอ เพือการตรวจการปลอมปนข้าวหอมมะลิ และการตรวจ
พันธุป์ ลาทูน่า
การวิจยั และพัฒนาทางการแพทย์ ได้แก่
การตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก โรคทางเดินอาหาร
การพัฒนาวิธีการตรวจหาสารต่อต้านมาลาเรี ย วัณโรค จากพืชและจุลินทรี ย ์
การพัฒนาการเลียงเซลล์มนุษย์ และสัตว์
การเพิมคุณภาพผลผลิตการเกษตร เช่น
การปรับลดสารโคเลสเตอรอลในไข่ไก่
การพัฒนาผลไม้ให้สุกช้า
การพัฒนาอาหารให้มีส่วนป้ องกันและรักษาโรคได้ เช่น การศึกษาสารทีช่วยเจริ ญเติบโตในนํานม
ปัจจุบนั เทคโนโลยีชีวภาพถูกนํามาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางก่อให้เกิดความหวังใหม่ ๆ ทีจะ
พัฒนาสิงมีชีวิตต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพให้ดียิงขึ น ดังนัน จึงมีบทบาทสําคัญต่อคุณภาพชีวิต
ของมนุษย์ดว้ ย ทังนี ควรติดตามข่าวสารความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงความเสี ยงทีอาจเกิด
ผลกระทบต่อตนเองและสิ งแวดล้อมและอ่านฉลากสินค้า ก่อนการตัดสินใจ
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กิจกรรมที 5.
ให้ผเู้ รี ยนค้นคว้าเพิมเติม เกียวกับการนําเทคโนโลยีชีวภาพ มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน และ
ในประเทศไทย แล้วทํารายงานส่งผูส้ อน

เรืองที 4 ภูมิปัญญาท้ องถินเกียวกับเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชี ว ภาพที เป็ นภู มิปั ญ ญาท้องถิ นที เก่ า ที สุ ด ในประวัติ ศาสตร์ ข องมนุ ษ ยชาติ ก็ คื อ
เทคโนโลยีการหมัก (Fermentation Technology) โดยนําแบคทีเรี ยทีมีอยูต่ ามธรรมชาติมาใช้ในกระบวนการ
ถนอมอาหาร และแปรรู ปอาหาร เช่น การทํา นําปลา ปลาร้า แหนม นําบูดู เต้าเจียว ซีอวิ เต้าหูย้ ี ผักและ
ผลไม้ดอง นําส้มสายชู เหล้า เบียร์ ขนมปัง นมเปรี ยว เป็ นต้น ซึงผลิตภัณฑ์ทีได้จากการหมักในลักษณะนี
อาจจะมีคุณภาพไม่แน่นอน ยากต่อการปรับปรุ งประสิทธิภาพในการหมัก หรื อขยายกําลังผลิตให้สูงขึน และ
ยังเสียงต่อการปนเปื อนของเชือโรค หรื อจุลินทรี ยท์ ีสร้างสารพิษ
ในปัจจุบนั สภาพเศรษฐกิจ และสังคมของชาวชนบท จะพึงพาแต่เฉพาะเทคโนโลยีระดับพืนบ้านที
จัด เป็ นภู มิปั ญ ญาท้อ งถิ นดังเดิ ม ด้า นเทคโนโลยีชี ว ภาพไม่ ได้ จึ ง เป็ นผลให้ในปั จ จุ บัน มีก ารพัฒ นา
เทคโนโลยีชีวภาพเพิมขึ นตามความต้องการของท้องถิน ซึงการทีภูมิปัญญาเหล่านันจะพัฒนาได้จะต้อง
อาศัย นักพัฒ นามาเป็ นส่ วนร่ ว มในการนําเทคโนโลยีมาแนะนําให้ชาวบ้านได้มีความรู้ และเข้าใจถึงการ
นําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการประดิษฐ์คิดค้นสิ งต่าง ๆ ทีใช้ในการดําเนิ นงาน ความจําเป็ นในการเลือกใช้
และปรับปรุ งเทคโนโลยีบางชนิดให้มีสมรรถนะทีสูงขึน โดยเฉพาะในการเพิมประสิทธิภาพของการทํางาน
ซึงขึนอยูก่ บั ความรู้ และทักษะจากแหล่งภายนอก ดังนันภูมิปัญญาท้องถินจําเป็ นจะต้องอาศัยเทคโนโลยีมา
ประกอบเพื อเพิ มผลผลิ ต ให้ม ากขึ น เพื อให้ส ามารถนํา มาใช้ป ระโยชน์ ไ ด้อ ย่ า งกว้า งขวาง เช่ น
ด้านอุตสาหกรรมอาหาร ด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา เป็ นต้น ซึงแต่ละท้องถิน จะพัฒนาภูมิปัญญาด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ แตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พฤติกรรมการดํารงชีวิต วัตถุดิบ และการ
ใช้ประโยชน์ โดยการศึกษา คิดค้น และทดลอง เป็ นผลให้ในปัจจุบนั เทคโนโลยีชีวภาพมีความก้าวหน้ามาก
ทังนีการถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการผลิต และทักษะการปฏิบตั ิ เป็ นสิ งสําคัญและจําเป็ นต่อการสืบ
ทอดภูมิปัญญาท้องถินเกียวกับเทคโนโลยีชีวภาพของคนรุ่ นใหม่ ซึงจะก่อให้เกิดการแตกยอด และพัฒนา
ในรู ปแบบใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต
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กิจกรรมที .
ให้ผเู้ รี ยนรวมกลุ่มๆ ละ - คน ค้นคว้าเพิมเติม และสัมภาษณ์ผรู้ ู้เรื องภูมิปัญญาท้องถินเกียวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ ทีนํามาใช้ในชีวิตประจําวันในชุมชน หรื อท้องถิน โดยยกตัวอย่างวิธีการผลิต ชนิ ด
และทํารายงานส่งผูส้ อน

เรืองที ประโยชน์ และผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพ
ประโยชน์ ของเทคโนโลยีชีวภาพ
ในปัจจุบนั เทคโนโลยีชีวภาพได้ถกู นํามาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่
1. ด้ านเกษตรกรรม
1.1 การผสมพันธุส์ ตั ว์และการปรับปรุ งพันธุส์ ตั ว์
การปรับปรุ งพันธุ์สัตว์โดยการนําสัตว์พนั ธุ์ดีจากต่างประเทศซึงอ่อนแอ ไม่สามารถทนต่อสภาพ
อากาศของไทยมาผสมพันธุ์กบั พัน ธุ์พืนเมือง เพือให้ได้ลูกผสมทีมีลกั ษณะดีเหมือนกับพันธุ์ต่ างประเทศ
ทีแข็งแรง ทนทานต่อโรคและทนต่อสภาพภูมิอากาศของเมืองไทย และทีสําคัญคือ ราคาตํา
1.2 การปรับปรุ งพันธุพ์ ืชและการผลิตพืชพันธุใ์ หม่ เช่น พืชไร่ ผัก ไม้ดอก
1.3 การควบคุมศัตรู พืชโดยชีววิธี
2. ด้ านอุตสาหกรรม
2.1 การถ่ายฝากตัวอ่อน ทําให้เพิมปริ มาณและคุณภาพของโคนมและโคเนื อ เพือนํามาใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตเนื อวัวและนํานมวัว
2.2 การผสมเทียมสัตว์บกและสัตว์นาํ เพือเพิมปริ มาณและคุณภาพสัตว์บกและสัตว์นาํ ทําให้
เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการแช่เย็นเนือสัตว์และการผลิตอาหารกระป๋ อง
2.3 พันธุวิศวกรรม โดยนําผลิตผลของยีนมาใช้ประโยชน์และผลิตเป็ นอุตสาหกรรม เช่น ผลิต
ยา ผลิตวัค ซี น นํายาสําหรั บตรวจวิ นิจ ฉัย โรค ยาต่อต้านเนื องอก ฮอร์ โมนอิน ซูลิน รั ก ษาโรคเบาหวาน
ฮอร์โมนเร่ งการเจริ ญเติบโตของคน เป็ นต้น
2.4 ผลิตฮอร์โมนเร่ งการเจริ ญเติบโตของสัตว์ โดยการนํายีนสร้างฮอร์โมนเร่ งการเจริ ญเติบโต
ของวัวและของคนมาฉีดเข้าไปในรังไข่ทีเพิงผสมของหมู พบว่าหมูจะมีการเจริ ญเติบโตดีกว่าหมูปกติ
2.5 ผลิตสัตว์แปลงพันธุใ์ ห้มีลกั ษณะโตเร็ ว เพิมผลผลิต หรื อมีภูมิตา้ นทาน เช่น แกะทีให้นานม
ํ
เพิมขึน ไก่ทีต้านทานไวรัส
3. ด้ านการแพทย์
3.1 การใช้ยีนบําบัดโรค เช่น การรักษาโรคไขกระดู กทีสร้างฮีโมโกลบินผิดปรกติ การดูแล
รักษาเด็กทีติดเชือง่าย การรักษาผูป้ ่ วยทีเป็ นมะเร็ ง เป็ นต้น
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3.2 การตรวจวินิ จฉัย หรื อตรวจพาหะจากยีน เพือตรวจสอบโรคธาลัสซี เมีย โรคโลหิ ตจาง
สภาวะปัญญาอ่อน ยีนทีอาจทําให้เกิดโรคมะเร็ ง เป็ นต้น
3.3 การใช้ประโยชน์จากการตรวจลายพิมพ์จากยีนของสิ งมีชีวิต เช่น การสืบหาตัวผูต้ อ้ งสงสัย
ในคดีต่างๆ การตรวจสอบความเป็ นพ่อ - แม่ - ลูกกัน การตรวจสอบพันธุส์ ตั ว์เศรษฐกิจต่าง ๆ
4. ด้ านอาหาร
4.1 เพิมปริ มาณเนื อสัตว์ทงสั
ั ตว์บกและสัตว์นาํ สัตว์บก ได้แก่ กระบือ สุ กร ส่ วนสัตว์นามี
ํ ทงั
สัตว์นาจื
ํ ดและสัตว์นาเค็
ํ ม จําพวกปลา กุง้ หอยต่าง ๆ ซึงเนือสัตว์เป็ นแหล่งสารโปรตีนทีสําคัญมาก
4.2 เพิมผลผลิตจากสัตว์ เช่น นํานมวัว ไข่เป็ ด ไข่ไก่ เป็ นต้น
4.3 เพิมผลิตภัณฑ์ทีแปรรู ปจากผลผลิตของสัตว์ เช่น เนย นมผง นมเปรี ยว และโยเกิร์ต
เป็ นต้น ทําให้เรามีอาหารหลากหลายทีให้ประโยชน์มากมาย
5. ด้ านสิงแวดล้อม
5.1 การใช้จุลินทรี ยช์ ่วยรักษาสภาพแวดล้อม โดยการคัดเลือกและปรับปรุ งพันธุ์จุลินทรี ยใ์ ห้มี
ประสิทธิภาพในการย่อยสลายสูงขึน แล้วนําไปใช้ขจัดของเสีย
5.2 การค้นหาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์และการสร้างทรัพยากรใหม่
6. ด้ านการผลิตพลังงาน
6.1 แหล่งพลังงานทีได้จากชีวมวล คือ แอลกอฮอล์ชนิดต่าง ๆ และอาซีโตน ซึงได้จากการ
แปรรู ป แป้ ง นําตาล หรื อเซลลูโลส โดยใช้จุลินทรี ย ์
6.2 แก๊ ส ชี ว ภาพ คื อ แก๊ ส ที เกิ ด จากการที จุ ลิ น ทรี ย ์ย่อ ยสลายอิน ทรี ยวัต ถุ โดยไม่ต ้อ งใช้
ออกซิเจน ซึงจะเกิด แก๊สมีเทนมากทีสุ ด (ไม่มีสี ไม่มีก ลินและติดไฟได้) แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ แก๊ ส
ไนโตรเจน แก๊สไฮโดรเจน ฯลฯ
ผลของเทคโนโลยีชีวภาพด้ านการตัดต่อพันธุกรรม
การนําเทคโนโลยีการตัด ต่ อพัน ธุ กรรมมาใช้ เพือให้จุ ลินทรี ยส์ ามารถผลิต สารหรื อผลิต ภัณ ฑ์
บางชนิ ด หรื อ ผลิตพืชทีต้านทานต่อแมลงศัตรู พืช โรคพืช และยาปราบวัชพืช และปรั บปรุ งพันธุ์ให้มี
ผลผลิตทีมีคุณภาพดีขึน ซึงสิงมีชีวิตทีได้จากการตัดต่อพันธุกรรมนี เรี ยกว่า จีเอ็มโอ (GMO) เป็ นชือย่อมา
จากคําว่า Genetically Modified Organism
พืช จีเอ็มโอ ส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าวโพด และฝ้ ายทีต้านทานแมลง
ถัวเหลืองต้านทานยาปราบศัตรู พืช
มะละกอ และ มันฝรังต้านทานโรค
แม้ว่าเทคโนโลยีชีวภาพนัน มีประโยชน์ในการพัฒนา พันธุพ์ ืช พันธุส์ ตั ว์ ให้มีผลผลิตทีมีปริ มาณ
และคุณภาพสูง และมีตน้ ทุนการผลิตตํา ก็ตาม แต่ก็ยงั ไม่มีหลักฐานทีแน่ นอนยืนยันได้ว่าพืชทีตัดต่อยีน
จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
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ทังนี มีการทดสอบการปลูกพืช จีเอ็มโอ ทัวโลก ดังนี
. พืชไร่ ทนทานต่อสารเคมีกาํ จัดวัชพืช - เพือลดการใช้ยาปราบวัชพืชในปริ มาณมาก
. พืชไร่ ทนทานต่อยาฆ่าแมลง กําจัดวัชพืช
. พืชไร่ ทนทานต่อไวรัส ได้แก่ มะละกอ และนําเต้า
ผลกระทบของการใช้ เทคโนโลยีชีวภาพ
การพัฒ นาเทคโนโลยีชีว ภาพ ทําให้เกิ ด ความหวาดกลัว ในเรื องความปลอดภัย ของมนุ ษ ย์และ
จริ ยธรรมของเทคโนโลยีชีวภาพทีมีต่อสาธารณะชน โดยกลัวว่ามนุษย์จะเข้าไปจัดระบบสิ งมีชีวิต ซึงอาจจะ
ทําให้เกิดความวิบตั ิทางสิงแวดล้อม และการแพทย์ หรื ออาจนําไปสู่การขัดแย้งกับธรรมชาติของมนุษย์ เช่น
การผลิตเชือโรคชนิดร้ายแรง เพือใช้ในสงครามเชือโรค
การใช้สารพันธุกรรมของพืชจากประเทศกําลังพัฒนาเพือหวังผลกําไร
ดังนัน การใช้เทคโนโลยีชีวภาพอย่างถูก ต้อง และเหมาะสม จึ งจะก่อให้เกิด ความมันคงในการ
ดํารงชีวิต แต่ถา้ ใช้อย่างไม่มีความตระหนักถึงผลในด้านความปลอดภัยและไม่มีจริ ยธรรมต่อสาธารณะชน
แล้ว อาจเกิดผลกระทบได้
ผลกระทบของสิงมีชีวติ จีเอ็มโอ
พบว่าสิงมีชีวิต จีเอ็มโอ เคยส่งผลกระทบ ดังนี
. ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
พบว่า พืชทีตัดแต่งพันธุกรรมส่งผลกระทบต่อ แมลงทีช่วยผสมเกสร และพบว่าแมลงเต่าทองทีเลียง
ด้ว ยเพลี ยอ่ อ นที เลี ยงในมัน ฝรั งตัด ต่ อ ยี น วางไข่ น้ อ ยลง ใน และมี อ ายุ สั นกว่ า ปกติ ค รึ งหนึ ง
เมือเปรี ยบเทียบกับแมลงเต่าทองทีเลียงด้วยเพลียอ่อนทีเลียงด้วยมันฝรังทัว ๆ ไป
. ผลกระทบต่อชีวติ และสิงแวดล้อม
ผลกระทบของสิ งมีชีวิ ต จี เอ็มโอ ต่ อ ชีวิ ตของผูบ้ ริ โภคนัน เคยเกิ ดขึ นบ้างแล้ว โดยบริ ษ ัทผลิต
อาหารเสริ มประเภทวิตามิน บี โดยใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรม และนํามาขายในสหรัฐอเมริ กา หลังจากนัน
พบว่ามีผบู้ ริ โภคป่ วยด้วยอาการกล้ามเนื อผิดปกติ เกือบ
คน โดยมีอาการเจ็บปวด และมีอาการทาง
ระบบประสาทร่ วมด้วย ทําให้มีผเู้ สียชีวิต คน และพิการอย่างถาวรเกือบ , คน
การศึกษาหาความรู้ เพือทีจะเรี ยนรู้และเข้าใจเกียวกับเทคโนโลยีชีวภาพให้มากขึ นนันควรติดตาม
ข่าวสารความก้าวหน้า การใช้ประโยชน์ รวมถึงความเสี ยงทีอาจเกิดผลกระทบต่อตนเอง และสิ งแวดล้อม
เพือกําหนดทางเลือกของตนเองได้อย่างปลอดภัย
กิจกรรมที .5
ให้ผเู้ รี ยนศึกษาค้นคว้าเพิมเติม ในเรื อง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพ ในปัจจุบนั แล้วจัดทํา
รายงานส่งผูส้ อน
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บทที
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม
สาระการเรียนรู้
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นสิ งทีมีความสัมพันธ์กบั ชีวิตเราอย่างมากมาย ซึงมีผลต่อสิงมีชีวิต ฉะนันเรา
จํา เป็ นต้ อ งศึ ก ษาผลที เกิ ด ขึ นกับ สิ งมี ชี วิ ต และสิ งแวดล้อ มในระดั บ ท้ อ งถิ น ประเทศ และโลก
และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1. อธิบายกระบวนการเปลียนแปลงแทนทีของสิ งมีชีวิตได้
2. อธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพปัญหาสิ งแวดล้อมในระดับท้องถิน ระดับประเทศและ
ระดับโลกได้
3. อธิบายสาเหตุของปัญหาวางแผน และลงมือปฏิบตั ิได้
4. อธิบายการป้ องกัน แก้ไข เฝ้ าระวัง อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมได้
5. อธิบายปรากฏการณ์ของธรณี วิทยาทีมีผลกระทบต่อชีวิตและสิ งแวดล้อม
6. อธิบาย ปรากฏการณ์ สภาวะโลกร้อน สาเหตุและผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที
เรื องที
เรื องที
เรื องที
เรื องที
เรื องที
เรื องที

กระบวนการเปลียนแปลงแทนทีของสิ งมีชีวิตและสิ งแวดล้อมในชุมชน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติระดับท้องถิน ประเทศและระดับโลก
ปรากฏการณ์ทางธรณี วิทยาทีมีผลกระทบต่อสิงมีชีวิตและสิ งแวดล้อม
ปัญหาและผลกระทบของระบบนิเวศและสภาพสิ งแวดล้อมในชุมชน ท้องถิน ประเทศและโลก
แนวทางการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในชุมชน
การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
สภาวะโลกร้อน สาเหตุและผลกระทบ การป้ องกัน และแก้ปัญหาโลกร้อน
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เรืองที กระบวนการเปลียนแปลงแทนทีของสิ งมีชีวติ และสิ งแวดล้ อมในชุมชน
การแทนทีของสิงมีชีวิตในระบบนิเวศ
การแทนทีของสิงมีชีวิต หมายถึง การเปลียนแปลงของชนิดหรื อชุมชนในระบบนิเวศตามกาลเวลา
โดยเริ มจากจุดทีไม่มีสิงมีชีวิตอาศัยอยู่เลย จนกระทังเริ มมีสิงมีชีวิตกลุ่มแรกเกิดขึน ซึงกลุ่มของสิ งมีชีวิต
กลุ่มแรกจะเป็ นกลุ่มที มีความทนทานสูง และวิวฒั นาการไปจนถึงสิ งมีชีวิตกลุ่มสุ ดท้ายที เรี ยกว่า ชุมชน
สมบูรณ์ (climax stage) การแทนทีของสิงมีชีวิตแบ่งได้เป็ น ประเภท คือ
. การเกิดแทนทีชันบุกเบิก (Primary succession) การเกิดแทนทีจะเริ มขึ นในพืนทีทีไม่เคยมี
สิ งมีชีวิตอาศัยอยูม่ าก่อนเลย ซึงแบ่งออกได้ ประเภท คือ
. การเกิดแทนทีบนพืนทีว่างเปล่าบนบก มี ลักษณะด้วยกัน คือ
การเกิดแทนทีบนก้อนหินทีว่างเปล่า ซึงจะเริ มจาก
ขันแรก จะเกิดสิ งมีชีวิตเซลล์เดียว เช่นสาหร่ ายสี เขียว หรื อ ไลเคนบนก้อนหิ นนัน ต่อมาหิ นนัน
จะเริ มสึ กกร่ อน เนื องจากความชืนและสิ งมีชีวิตบนก้อนหิ นนัน ซึงจากการสึ กกร่ อนได้ทาํ ให้เกิดอนุ ภาค
เล็ก ๆ ของดิน และทรายและเจื อปนด้ว ยสารอิน ทรี ยข์ องซากสิ งมีชีวิต สะสมเพิมขึ น จากนันก็ จะเกิ ดพืช
จําพวกมอสตามมา
ขันทีสอง เมือมีการสะสมอนุ ภาคดินทราย และซากของสิ งมีชีวิตและความชื นมากขึ น พืชทีเกิด
ต่อมาจึงเป็ นพวกหญ้า และพืชล้มลุก มอสจะหายไป
ขันทีสาม เกิดไม้พุ่มและต้นไม้เข้ามาแทนที ซึงไม้ยืนต้นทีเข้ามาในตอนแรก ๆ จะเป็ นไม้โตเร็ ว
ชอบแสงแดด จากนันพืชเล็ก ๆ ทีเกิดขึนก่อนหน้านีก็ค่อย ๆ หายไป เนื องจากถูกบดบังแสงแดดจากต้นไม้
ทีโตกว่า
ขันสุ ดท้าย เป็ นขันทีสมบูรณ์ (climax stage) เป็ นชุมชนของกลุ่มมีชีวิตทีเติบโตสมบูรณ์แบบมี
ลัก ษณะคงที มีค วามสมดุ ลในระบบคื อ ต้น ไม้ได้วิ ว ฒ
ั นาการไปเป็ นไม้ใหญ่ และมีสภาพเป็ นป่ าที อุด ม
สมบูรณ์นนเอง
ั
การเกิดแทนทีบนพืนทรายทีว่างเปล่า ขันต้น พืชทีจะเกิดขึ นจะเป็ นประเภทเถาไม้ - เลือย ทีหยัง
รากลงในบริ เวณทีชืน ขันต่อไปก็จะเกิดเป็ นลําต้นใต้ดินทียาวและสามารถแตกกิ งก้านสาขาไปได้ไกลและ
เมือใต้ดินมีรากไม้ ก็เกิดมีอินทรี ยว์ ตั ถุมากขึน ทําให้ความสามารถในการอุม้ นําก็เพิมมากขึนและธาตุอาหาร
ก็เพิมขึน และทีสุดก็เกิดไม้พุ่ม และไม้ใหญ่ตามมาเป็ นขันตอนสุดท้าย
. การแทนทีในแหล่งนํา เช่น ในบ่อนํา ทะเลทราย หนอง บึง ซึงจะเริ มต้นจาก
ขันแรก บริ เวณพืนก้นสระหรื อหนองนํานันมีแต่พนทราย
ื
สิ งมีชีวิตทีเกิดขึนคือ สิ งมีชีวิตเล็ก ๆ ที
ล่องลอยอยูใ่ นนํา เช่นแพลงก์ตอน สาหร่ ายเซลล์เดียว ตัวอ่อนของแมลงบางชนิด
ขันทีสอง เกิดการสะสมสารอินทรี ยข์ ึนบริ เวณพืนก้นสระ จากนันก็จะเริ มเกิดพืชใต้นาประเภท
ํ
สาหร่ าย
และสัตว์เล็ก ๆ ทีอาศัยอยูบ่ ริ เวณทีมีพืชใต้นาํ เช่น พวกปลากินพืช หอยและตัวอ่อนของแมลง
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ขันทีสาม ทีพืนก้นสระมีอินทรี ยส์ ารทับถมเพิมมากขึนอันเกิดจากการตายของสาหร่ าย เมือมีธาตุ
อาหารมากขึนทีพืนก้นสระก็จะเกิดพืชมีใบโผล่พน้ นําเกิดขึน เช่น กก พง อ้อ เตยนํา จากนันก็จะเกิดมีสัตว์
จําพวก หอยโข่ ง กบ เขี ย ด กุ ้ง หนอน ไส้เดื อน และวิ ว ฒ
ั นาการมาจนถึงที มีสัต ว์มากชนิ ด ขึ น ปริ มาณ
ออกซิเจนก็จะถูกใช้มากขึน สัตว์ทีอ่อนแอก็จะตายไป
ขันทีสี อินทรี ยส์ ารทีสะสมอยู่ทีบริ เวณก้นสระจะเพิมมากขึน ในขณะทีสระจะเกิดการตื นเขินขึ น
ในหน้าแล้ง ในช่วงทีตืนเขินก็จะเกิดต้นหญ้าขึน สัตว์ทีอาศัยอยูใ่ นสระจะเป็ นสัตว์ประเภทสะเทินนําสะเทินบก
ขันสุ ดท้าย ซึงเป็ นขันสมบูรณ์ แบบสระนํานันจะตื นเขินจนกลายสภาพเป็ นพืนดิน ทําให้เกิดการ
แทนที พืชบกและสัตว์บกและวิวฒั นาการจนกลายเป็ นป่ าได้ในทีสุ ด ซึงกระทบการแทนทีของสิ งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศจะต้องใช้เวลานานมากในการวิวฒั นาการของการแทนทีทุกขันตอน
. การแทนทีสิ งมีชีวิตในขันทดแทน (Secondary succession) เป็ นการเกิดการแทนทีของสิ งมีชีวิต
อืน ๆ ในพืนทีเดิมทีถูกเปลียนแปลงไป เช่น บริ เวณพืนทีป่ าไม้ทีถูกโค่นถาง ปรับเป็ นพืนทีเพาะปลูก หรื อ
พืนที ป่ าไม้ทีเกิ ด ไฟป่ าในขันต้น ของการแทนที จะเกิ ด สิ งมี ชีวิ ต กลุ่ มอืนเกิ ด ขึ นแทนที ทังที เกิ ด ขึ นเอง
โดยธรรมชาติและการปลูกโดยมนุษย์ในขันทีเกิดเองนัน มักจะเริ มด้วยหญ้า
การเปลียนแปลงแทนทีของสังคมสิงมีชีวิต
. ลักษณะการเปลียนแปลงแทนทีเป็ น ดังนี
สิ งแวดล้อมเดิมเปลียนแปลงไป (condition change)
สิ งมีชีวิตทีเข้ามาอาศัยอยูน่ นมี
ั การปรับตัวให้เหมาะสม (adaptation)
มีการคัดเลือกชนิดทีเหมาะสมเป็ นการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (natural selection)
. รู ปแบบการแทนที มี รู ปแบบ คือ
degradtive succession ในกระบวนการแทนทีแบบนี อินทรี ยวัตถุ ซากสิ งมีชีวิตต่าง ๆ ถูกใช้ไป
โดย detritivore และ จุลินทรี ย ์
autotrophic succession เป็ นสังคมใหม่พฒั นาขึนมาบนพืนทีว่างเปล่า
. กระบวนการเปลียนแปลงแทนที เกิดได้ ปัจจัยดังนี
ก facilitation คือการแทนทีเกิดจากการเปลียนแปลงของปั จจัยทางกายภาพทําให้เหมาะสมกับ
สิ งมีชีวิตชนิดใหม่ ทีจะเข้ามาอยูไ่ ด้ จึงเกิดการแทนทีขึน
ข Inhibition เป็ นการแทนทีหลังเกิดการรบกวนทางธรรมชาติ หรื อการตายของสปี ชีส์เดิมเท่านัน
ค Tolerance คือการแทนทีเนื องจาก สปี ชีส์ทีบุกรุ กเข้ามาใหม่สามารถทนต่อระดับทรัพยากร
ทีเหลือน้อยแล้วนันได้ และสามารถเอาชนะสปี ชีส์ก่อนนี ได้
. ปัจจัยทีทําให้เกิดการเปลียนแปลงแทนที
การเปลียนแปลงแทนทีเกิดโดยธรรมชาติได้แก่ ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ผืนดินกลายเป็ น
แหล่งนํา ฯลฯ
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เรืองที การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติระดับท้ องถิน ประเทศและระดับโลก
ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources) หมายถึง สิ งทีปรากฏอยู่ตามธรรมชาติ หรื อสิ งทีขึนเอง
อํานวยประโยชน์แก่มนุษย์และธรรมชาติดว้ ยกันเอง (ทวี ทองสว่าง และ ทัศนีย ์ ทองสว่าง, :4) ถ้าสิ งนัน
ยังไม่ให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ก็ไม่ถือว่าเป็ นทรัพยากรธรรมชาติ (เกษม จันทร์แก้ว, :4)
การใช้คาํ ว่า “ทรัพยากรธรรมชาติ” และคําว่า “สิ งแวดล้อม” บางครั งผูใ้ ช้อาจจะเกิดความสับสน
ไม่ทราบว่าจะใช้คาํ ไหนดี จึงน่าพิจารณาว่าคําทังสองนี มีความคล้ายคลึงและแตกต่างกันอย่างไร ในเรื องนี
เกษม จันทร์แก้ว ( : 7 - 8) ได้เสนอไว้ ดังนี
. ความคล้า ยคลึ ง กั น ในแง่ นี พิ จ ารณาจากที เกิ ด คื อ เกิ ด ขึ นตามธรรมชาติ เ หมื อ นกั น
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อมต่างเป็ นสิงทีให้ประโยชน์ต่อมนุษย์เช่นกัน มนุษย์รู้จกั ใช้ รู้จกั คิดในการ
นําทรั พยากรธรรมชาติ มาใช้ และมนุ ษย์อาศัย อยู่ในทรัพยากรธรรมชาติต่ าง ๆ ก็ให้เกิ ดการเปลียนแปลง
ทรั พยากรธรรมชาติ แล้ว มนุ ษ ย์เรี ย กสิ งต่ าง ๆ ทังหมดว่ า “สิ งแวดล้อม” ความคล้ายคลึงกัน ของ คําว่ า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอยูท่ ีว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็ นส่วนหนึงของสิงแวดล้อม
. ความแตกต่าง ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นสิงทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติแต่สิงแวดล้อมนันประกอบด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งทีมนุ ษย์สร้างขึ นโดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ หากขาดทรัพยากรธรรมชาติ
มนุษย์ไม่สามารถสร้างสิงแวดล้อมอืน ๆ ได้เลย
ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ
การแบ่งประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ มีการแบ่งกันหลายลักษณะ แต่ในทีนี แบ่งโดยใช้เกณฑ์
ของการนํามาใช้ แบ่งออกเป็ น ประเภท ดังนี
1. ทรัพยากรธรรมชาติทีใช้แล้วไม่หมดสิ น (Inexhaustible natural resources)
เป็ นทรัพยากรธรรมชาติทีเกิดขึ นก่อนทีจะมีมนุ ษย์ เมือมีมนุ ษย์เกิดขึ นมาสิ งเหล่านี ก็มีความจําเป็ นต่อการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์ จําแนกเป็ น ประเภท ได้แก่
. ประเภททีคงสภาพเดิมไม่เปลียนแปลง (Immutable) ได้แก่ พลังงานจากดวงอาทิตย์ ลม อากาศ
ฝุ่ น แม้กาลเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ตามสิ งเหล่านี ก็ยงั คงไม่มีการเปลียนแปลง
. ประเภททีเกิดการเปลียนแปลง (Mutuable) การเปลียนแปลงทีเกิดขึน เนืองจากการใช้ประโยชน์
อย่างผิดวิธี เช่น การใช้ทีดิน การใช้ทาํ โดยวิธีการทีไม่ถกู ต้อง ทําให้เกิดการเปลียนแปลงทังทางด้านกายภาพ
และด้านคุณภาพ
. ทรัพยากรธรรมชาติทีใช้แล้วทดแทนได้ (renewable natural resources) เป็ นทรัพยากรธรรมชาติ
ทีใช้ไปแล้วสามารถเกิดขึนทดแทนได้ ซึงอาจจะเร็ วหรื อช้าขึนอยู่กบั ชนิ ดของทรัพยากรธรรมชาติประเภท
นัน ทรัพยากรธรรมชาติทีใช้แล้วทดแทนได้ เช่น พืช ป่ าไม้ สัตว์ป่า มนุ ษย์ ความสมบูรณ์ของดิน คุณภาพ
ของนําและ ทัศนียภาพทีสวยงาม เป็ นต้น
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. ทรัพยากรธรรมชาติสามารถนํามาใช้ใหม่ได้ (Recyclables natural resources) เป็ นทรัพยากรธรรมชาติจาํ พวกแร่ ธาตุทีนํามาใช้แล้วสามารถนําไปแปรรูปให้กลับไปสู่สภาพเดิมได้ แล้วนํากลับมาใช้
ใหม่อีก (อู่แก้ว ประกอบไวยกิจ เวอร์,
: 208) เช่น แร่ อโลหะ ได้แก่ เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม แก้ว ฯลฯ
. ทรัพยากรธรรมชาติทีใช้แล้วหมดสิ นไป (Exhausting natural resources) เป็ นทรัพยากรธรรมชาติ
ทีนํามาใช้แล้วจะหมดไปจากโลกนี หรื อสามารถเกิดขึนทดแทนได้ แต่ตอ้ งใช้เวลายาวนานมาก
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี นํามันปิ โตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน เป็ นต้น
ความสําคัญและผลกระทบของทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติมีความสําคัญต่อมนุษย์มากมายหลายด้านดังนี
. การดํารงชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นต้นกําเนิดของปัจจัย ในการดํารงชีวิตของมนุษย์ พบว่า
มนุ ษย์จะต้องพึงพาทรัพยากรธรรมชาติเพือสนองความต้องการทางด้านปั จจัย คือ อาหาร เครื องนุ่ งห่ ม
ทีอยูอ่ าศัย และยารักษาโรค
อาหารทีมนุษย์บริ โภคแรกเริ มส่วนหนึ งได้จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น เผือก มัน ปลานําจืด
และปลานําเค็ม เป็ นต้น
เครื องนุ่งห่ม แรกเริ มมนุษย์ประดิษฐ์เครื องนุ่ งห่ มจากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น จากฝ้ าย ป่ าน
ลินิน ขนสัตว์ ฯลฯ ทีมีอยู่ตามธรรมชาติ ต่อมาเมือจํานวนประชากรเพิมขึ น ความต้องการเครื องนุ่ งห่ มก็
เพิมขึนด้วย จึงจําเป็ นต้องปลูกหรื อเลียงสัตว์ เพือการทําเครื องนุ่งห่มเอง และในทีสุดก็ทาํ เป็ นอุตสาหกรรม
ทีอยู่อาศัย การสร้ างที อยู่อาศัย ของชนเผ่าต่ างๆจะพยายามหาทรั พยากรธรรมชาติ ทีมีอยู่ใน
ท้องถินมาเป็ นองค์ประกอบหลักในการก่อสร้างทีอยู่อาศัยขึนมา ตัวอย่างเช่น ในเขตทะเลทรายทีแห้งแล้ง
และไร้พืชพรรณธรรมชาติ บ้านทีสร้างขึ นอาจจะเจาะเป็ นอุโมงค์ตามหน้าผา บ้านคนไทยในชนบทสร้าง
ด้วยไม้ ไม้ไผ่ หลังคามุงด้วยจากหรื อหญ้า เป็ นต้น
ยารักษาโรค ตังแต่สมัยโบราณมนุษย์รู้จกั นําพืชสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรค เช่น คนไทยใช้
ฟ้ าทะลายโจรรักษาโรคหวัด หอบ หืด หัวไพล ขมิน นําผึงใช้บาํ รุ งผิว
. การตังถินฐานและการประกอบอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นพืนฐานในการตังถินฐานและ
ประกอบอาชีพของมนุษย์ เช่น แถบลุ่มแม่นาหรื
ํ อชายฝังทะเลทีอุดมสมบูรณ์ดว้ ยพืชและสัตว์ จะมีประชาชน
เข้าไปตังถินฐานและประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมประมง เป็ นต้น
. การพัฒนาทางเศรษฐกิจ จําเป็ นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การประดิษ ฐ์เครื องมือ เครื องใช้ เครื องจักร เครื องผ่อนแรง
ต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ
. การรักษาสมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นปัจจัยในการรักษาสมดุลธรรมชาติ
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กิจกรรมของมนุษย์ทีส่ งผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ได้ แก่
. กิจกรรมทางด้านอุตสาหกรรม โดยไม่มีการคํานึ งถึงสิ งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
มากมาย และก่อให้เกิดมลพิษ ต่อสิ งแวดล้อมเช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ มีการเปิ ดหน้าดิน ก่อให้เกิดปั ญหา
การชะล้าง พังทลายของดิน และปัญหานําทิง จากเหมืองลงสู่แหล่งนํา ก่อให้เกิดมลพิษทางนํา
. กิ จ กรรมทางการเกษตร เช่น มีก ารใช้ย าฆ่าแมลงเพือเพิมผลผลิต ส่ งผลให้เกิ ด อันตรายต่ อ
สิ งแวดล้อม และสุ ขภาพอนามัยของมนุ ษย์เนื องจากมีการสะสมสารพิษ ไว้ในร่ างกายของสิ งมีชีวิต และ
สิ งแวดล้อม ก่อให้เกิดอันตรายในระยะยาวและเกิดความสูญเสี ย ทางด้านเศรษฐกิจ เนื องจากการเจ็บป่ วย
ของประชาชน และคุณภาพสิงแวดล้อมทีแย่ลง
. กิ จกรรมการบริ โภคของมนุ ษย์ ส่ งผลให้มีก ารใช้ทรั พยากรอย่างฟุ่ มเฟื อย ขาดการคํานึ งถึง
สิ งแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหาสิ งแวดล้อมตามมา เช่น ปริ มาณขยะทีมากขึนจากการบริ โภคของเรานี ทีมากขึน
ซึงยากต่อการกําจัด โดยเกิดจากการใช้ทรัพยากร อย่างไม่คุม้ ค่า ทําให้ปริ มาณทรัพยากรธรรมชาติ ลดน้อยลง
เป็ นต้น

เรืองที ปรากฏการณ์ ทางธรณีวทิ ยาทีมีผลกระทบต่อชีวติ และสิ งแวดล้ อม
ละลุ
"ละลุ" เป็ นภาษาเขมร แปลว่า "ทะลุ" เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่มีพืนทีกว้างกว่า 2,000 ไร่
ละลุ เกิดจากนําฝนกัดเซาะ ยุบตัวหรื อพังทลายของดิน เนืองจากสภาพดินแข็งจะคงอยูไ่ ม่ยบุ ตัวเมือถูกลม
กัดกร่ อนจึงมีลกั ษณะเป็ น รู ปต่าง ๆ มองคล้ายกําแพงเมือง หน้าผา บ้างมีลกั ษณะเป็ นแท่ง ๆ จึงทําให้ละลุ
มีความสวยงามและแปลกตาแตกต่างกันตามจินตนาการของแต่ละคน ซึงในทุก ๆ ปี ละลุจะเปลียนรู ปร่ าง
ของมันไปเรื อย ๆ ตามแต่ลมและฝนทีช่วยกันตกแต่งชันดิน และในบางพืนทีก็จะมีละลุทีขึนอยู่กลางพืนที
ทํานาของชาวบ้านซึงสีนาตาลทองของละลุ
ํ
ตัดกับสีเขียวสดของต้นข้าว เป็ นสิ งทีสวยงามมาก ทีหาดูไม่ได้
ในกรุ งเทพสวยจนได้รับขนานนามว่าเป็ น แกรนแคนยอนของเมืองไทย เลยทีเดียว “ละลุ” ทีจังหวัดสระแก้ว
นี จะมีลกั ษณะคล้ายกับ “แพะเมืองผี” ของจังหวัดแพร่ หรื อ “เสาดินนาน้อย” (ฮ่อมจ๊อม) จ.น่าน บางคนก็จะ
เรี ย กว่ า “แพะเมืองผีแห่ งใหม่” แต่ทีนี จะมีละลุเยอะกว่ าซึ งจะมีละลุ กระจายกัน อยู่เป็ นจุ ด ๆ ในพืนที
ประมาณ 2,000 ไร่ โดยจะแบ่งละลุออกเป็ นโซน ๆ ซึงแต่ละโซนก็จะมีละลุทีมีลกั ษณะสวยงามแตกต่างกัน
สําหรั บความเหมือนกัน ของ ละลุ แพะเมืองผี และเสาดิน นาน้อยก็ คือ ทัง 3 แห่ งล้ว นเป็ นปรากฏการณ์
ธรรมชาติทีเกิดจากการเปลียนแปลงของเปลือกโลกจากการ ถล่มของหน้าดิน ส่ วนทีแข็งกว่าก็จะคงตัวอยู่
ด้านบน ทําหน้าทีเป็ นดังหมวกเหล็กคุม้ กันชัน กรวดทรายทีอ่อนกว่าด้านล่าง โดยมีลมและฝนช่วยกันทํา
หน้าทีศิลปิ นตกแต่งชันดินในเวลาล้าน ๆ ปี แปลกตาแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็ นรู ปเจดีย ์ ปราสาท ดอกเห็ด
กําแพง หรื อรู ปอะไรก็สุดแท้ แต่ว่าคนทีมองจะจินตนาการ
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ภาพละลุ อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ทฤษฎีการเคลือนทีของแผ่นเปลือกโลก
นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามศึกษาและรวบรวมข้อมูล เพือสรุ ปเป็ นทฤษฎีอธิบายสาเหตุการเกิดของ
แผ่นดินไหว ในปัจจุบนั ทฤษฎีการเคลือนทีของแผ่นเปลือกโลก (Plate Tectonics Theory) ได้รับการยอมรับ
มากทีสุด ทฤษฎีนีพัฒนามาจากทฤษฎีว่าด้วยทวีปเลือน (Theory of Continental Drift) ของอัลเฟรด โลทาร์
เวเกเนอร์ (Alfred Lothar Wegener พ.ศ.
นักวิทยาศาสตร์ ชาวเยอรมัน) ซึงเสนอไว้เมือ พ.ศ.
ต่อมา แฮร์รี แฮมมอนด์ เฮสส์ (Harry Hammond Hess พ.ศ.
นักธรณี วิทยา ชาวอเมริ กนั )
ได้เสนอแนวคิด ทีพัฒนาใหม่นีในทศวรรษ
ทฤษฎีก ารเคลือนที ของแผ่น เปลือกโลก ได้อธิบายว่ า ปรากฏการณ์ แผ่นดิ น ไหวเกิด จากการ
เคลือนทีของแผ่นเปลือกโลกเป็ นลําดับขันตอน ดังนี เมือโลกแยกตัวจากดวงอาทิตย์มีสภาพเป็ นกลุ่มก๊าซ
ร้อน ต่อมาเย็นตัวลงเป็ นของเหลวร้อน แต่เนืองจากบริ เวณ ผิวเย็นตัวลงได้เร็ วกว่าจึงแข็งตัวก่อน ส่ วนกลาง
ของโลกยังคงประกอบด้วยของธาตุหนักหลอมเหลว ในทางธรณี วิทยา ได้แบ่งโครงสร้างของโลกออกเป็ น
ส่ วนใหญ่ๆ เรี ยกว่า เปลือกโลก (crust) เนื อโลก (mantle) และแก่นโลก (core) เปลือกโลกเป็ นส่ วนทีเป็ น
ของแข็งและเปราะ ห่อหุม้ อยูช่ นนอกสุ
ั
ด ของโลก จนถึงระดับความลึกประมาณ กิโลเมตร เรี ยกอีกอย่าง
หนึ งว่า ธรณี ภาคชันนอก หรื อลิโ ทสเฟี ยร์ (Lithosphere) ใต้ชนนี
ั ลงไปเป็ นส่ ว นบนสุ ดของชันเนื อโลก
เรี ยกว่า ฐานธรณี ภาค หรื อแอสเทโนสเฟี ยร์ (asthenosphere) มีลกั ษณะเป็ นหิ นละลายหลอมเหลวทีเรี ยกว่า
หินหนืด (magma) มีความอ่อนตัวและยืดหยุน่ ได้ อยูล่ ึกจากผิวโลกลงไป
- กิโลเมตร ใต้จากฐาน
ธรณี ภาคลงไป ยังคงเป็ นส่วนทีเป็ นเนื อ โลกอยู่ จนกระทังถึงระดับความลึกประมาณ ,900 กิโลเมตรจากผิว
โลก จึงเปลียน เป็ นชันแก่นโลก ซึงแบ่งเป็ น ชันย่อย คือ แก่นโลกชันนอก และแก่นโลกชันใน โดยแก่น
โลกชันในนันจะอยูล่ ึกสุดจนถึงจุด ศูนย์กลางของโลก ทีระดับความลึก ,370 กิโลเมตร จากผิวโลกการเกิด
แผ่นดิ นไหวนัน ส่ ว นใหญ่จาํ กัดอยู่เฉพาะที ชันของเปลือกโลก โดยที เปลือกโลกไม่ได้เป็ นชิ นเดี ยวกัน
ทังหมด เนืองจากว่าเมือของเหลวทีร้อนจัดปะทะชันแผ่นเปลือกโลก ก็จะดันตัวออกมา แนวรอยแยกของ
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แผ่นเปลือกโลกจึ งเป็ นแนวทีเปราะบางและเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว และ ภูเขาไฟระเบิดมาก จากการ
บันทึกประวัติปรากฏการณ์แผ่นดินไหว ทําให้สามารถประมาณการแบ่งของแผ่นเปลือกโลกได้เป็ น แผ่น
คือ
- แผ่นยูเรเชีย (Eurasian Plate)
- แผ่นแปซิฟิก (Pacific Plate)
- แผ่นออสเตรเลีย (Australian Plate)
- แผ่นฟิ ลิปปิ นส์ (Philippines Plate)
- แผ่นอเมริ กาเหนือ (North American Plate)
- แผ่นอเมริ กาใต้ (South American Plate)
- แผ่นสโกเชีย (Scotia Plate)
- แผ่นแอฟริ กา (African Plate)
- แผ่นแอนตาร์กติก (Antarctic Plate)
- แผ่นนัซกา (Nazca Plate)
- แผ่นโคโคส (Cocos Plate)
- แผ่นแคริ บเบียน (Caribbean Plate)
- แผ่นอินเดีย (Indian Plate)
- แผ่นฮวนเดฟูกา (Juan de Fuca Plate)
- แผ่นอาหรับ (Arabian Plate)
แผ่นเปลือกโลกทีกล่าวมาแล้วไม่ได้อยูน่ ิง แต่มีการเคลือนทีคล้ายการเคลือนย้ายวัตถุบนสายพาน
ลําเลียงสิ งของ จากผลการสํารวจท้องมหาสมุทรในช่วงทศวรรษ
พบว่า มีแนวสันเขากลางมหาสมุทร
รอบโลก (Global Mid Ocean Ridge) ซึ งมีค วามยาวกว่ า ,000 กิ โ ลเมตร กว้างกว่ า กิ โ ลเมตร
จากการศึกษาทางด้านธรณี วิทยา พบว่า หิ นบริ เวณสันเขาเป็ นหิ นใหม่ มีอายุน้อยกว่าหิ นทีอยู่ในแนวถัด
ออกมา จึงได้มีการตังทฤษฎีว่า แนวสันเขากลางมหาสมุทรนีคือ รอยแตกกึงกลางมหาสมุทร รอยแตกนี เป็ น
รอยแตกของแผ่นเปลือกโลก ซึงถูกแรงดันจากหินหนืดภายในเปลือกโลกดันออกจากกันทีละน้อย รอยแยก
ของแผ่นเปลือกโลกทีกล่าวมาแล้ว ทําให้เกิดการเคลือนทีของแผ่นเปลือกโลกต่าง ๆ
การเคลือนทีของแผ่นเปลือกโลกทําให้ เกิดแผ่นดินไหวตามรอยต่อของแผ่นต่าง ๆ โดยสรุ ปแล้ว
การเคลือนไหวระหว่างกันของเปลือกโลกมี ลักษณะ ได้แก่ ( ) บริ เวณทีแผ่นเปลือกโลกแยกออกจากกัน
(Diver- gence Zone) ( ) บริ เวณทีแผ่นเปลือกโลกชนกัน (Convergence Zone) และ ( ) บริ เวณทีแผ่นเปลือก
โลกเคลือนทีพาดผ่านกัน (Transform or Fracture Zone)
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บริเวณทีแผ่นเปลือกโลกแยกออกจากกัน
ตัวอย่างทีเห็นได้ชดั ได้แก่ การแยกตัวของสันเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติก (Mid Atlantic
Ridge) สันเขานี เป็ นส่วนหนึงของสันเขากลางมหาสมุทรรอบโลก มีแนวเริ มต้นจากมหาสมุทรอาร์กติกลง
มายังปลายทวีปแอฟริ กา มีผลทําให้แผ่นอเมริ กาเหนือเคลือนทีแยกออกจากแผ่นยูเรเชีย และแผ่นอเมริ กาใต้
เคลือนทีแยกออกจากแผ่นแอฟริ กา ความเร็วของการเคลือนทีอยูร่ ะหว่าง - เซนติเมตรต่อปี ตัวอย่างของ
การเคลือนทีจะเห็นได้จากการแยกตัวของแผ่นดินบริ เวณภูเขาไฟคราฟลา (Krafla Volcano)
ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไอซ์แลนด์ แผ่นดินไหวทีเกิดขึนจากเหตุการณ์นีจะมีลกั ษณะตืนและ
มีทิศทางตามแนวแกนของการเคลือนที แผ่นดินไหวทีเกิดจากการแยกตัวนีจะมีขนาดไม่เกิน ตามมาตรา
ริ กเตอร์
บริเวณทีแผ่นเปลือกโลกชนกัน
เมือแผ่นเปลือกโลกแผ่นหนึงมุดตัวลงใต้อีกแผ่นหนึง บริ เวณทีแผ่นเปลือกโลกมุดตัวลง (Subduction
Zone) จะเกิดร่ องนําลึกและภูเขาไฟ แผ่นดินไหวอาจเกิดขึ นทีความลึกต่างกันได้ตงแต่
ั ความลึกใกล้ผิวโลก
จนถึงความลึก ลงไปหลายร้ อยกิ โ ลเมตร (อาจลึก ถึง กิ โ ลเมตร) การเคลือนที แบบนี จะก่อให้เกิ ด
แผ่นดินไหวรุ นแรงมากทีสุด โดยมีขนาดเกิน ตามมาตราริ กเตอร์ ตัวอย่างเช่น การเกิดแผ่นดินไหวใน
มลรัฐอะแลสกา ประเทศสหรัฐอเมริ กา เกิดจากแผ่นแปซิฟิกชนกับแผ่นอเมริ กาเหนื อ และแผ่นดินไหวที
ประเทศชิลี เกิดจากแผ่นนัซกาชนและจมลงใต้แผ่นอเมริ กาใต้
บริเวณทีแผ่นเปลือกโลกเคลือนทีพาดผ่านกัน
แผ่นดินไหวทีเกิดขึนจะตืน (อยูท่ ีความลึกประมาณ กิโลเมตร) ขนาดไม่เกิน . ตามมาตรา
ริ กเตอร์ ตัวอย่างของแผ่นดินไหวประเภทนี ได้แก่ แผ่นแปซิฟิก เคลือนทีพาดผ่านแผ่นอเมริ กาเหนื อ ทําให้
เกิดรอยเลือนทีสําคัญคือ รอยเลือนแซนแอนเดรี ยส (San Andreas Fault) ในมลรัฐแคลิฟอร์ เนี ย ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ทีรอยเลือนประเภทนี แผ่นผิวโลกจะเคลือนทีผ่านกันในแนวราบ แต่มีการจมตัวหรื อยกตัว
สูงขึนน้อยกว่าการเคลือนทีใน ลักษณะแรก
การเกิ ดแผ่นดิ น ไหวอาจเกิ ด จากการเคลือนตัวของแผ่น เปลือกโลกทัง ลัก ษณะรวมกันก็ ได้
ตัวอย่างเช่น แผ่นดินไหวทีมลรัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริ กา

ภาพแสดงโครงสร้างของโลก
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ภาพแสดงการแบ่งแผ่นเปลือกโลก

คลืนแผ่นดินไหวคืออะไร
ขณะทีแผ่นเปลือกโลกยึดติดกันอยู่ แรงดันของของเหลวภายใต้แผ่นเปลือกโลกจะทําให้รอยต่อ
เกิดแรงเค้น (Stress) เปรี ยบเทียบได้กบั การดัดไม้ ซึงไม้จะดัดงอและสะสมแรงเค้นไปเรื อย ๆ จนแรงเค้นเกิน
จุดแตกหัก ไม้ก็จะหักออกจากกัน ในทํานองเดียวกัน เมือเปลือกโลกสะสมแรงเค้นถึงจุดแตกหัก เปลือกโลก
จะเคลือนทีสัมพัทธ์ ระหว่างกัน พร้อมทังปลดปล่อยพลังงานออกมา ทําให้เกิดการเปลียนแปลงรู ปร่ างของ
เปลือกโลกและเกิดแรงสันสะเทือนเป็ นคลืนแผ่นดินไหว ซึงคนเราสามารถรู้สึกได้ และสร้างความเสี ยหาย
แก่สิงก่อสร้างทัวไป การส่ งผ่านพลังงานที เปลือกโลกปลดปล่อยจากจุดหนึ งไปยังจุด หนึ ง เกิด จากการ
เคลือนตัวของอนุภาคของดิน การเคลือนตัวของอนุภาคของดินดังทีกล่าวมานี จะมีลกั ษณะ คล้ายคลืน
จึงเรี ยกว่า คลืนแผ่นดินไหว คลืนแผ่นดินไหวมี ประเภท คือ
ประเภทแรก เป็ นคลืนทีเกิดจากการอัดตัวทีเรี ยกว่า คลืนอัดตัว (Compressional Wave) หรื อ คลืน
ปฐมภูมิ (Primary Wave : P - Wave) หากเรามองทีอนุ ภาคของดิน ณ จุดใดจุดหนึ ง เมือแผ่นเปลือกโลก
เคลือนทีเกิดแรงอัดขึน ทําให้อนุภาคของดินถูกอัดเข้าหากันอย่างรวดเร็ ว การอัดตัวอย่างรวดเร็ ว ของอนุภาค
ดินก่อให้เกิดแรงปฏิกิริยาภายใน ต่อต้านการหดตัว แรงปฏิกิริยานี จะทําให้ดินขยายตัวออกอย่างรวดเร็ ว ผ่าน
จุดทีเป็ นสภาวะเดิม การขยายตัวของอนุภาคดินนี ก็จะทําให้เกิดแรงอัดในอนุ ภาคถัดไป ทําให้เกิดปฏิกิริยา
ต่อเนืองเป็ นลูกโซ่ และแผ่รัศมีออกโดยรอบ คลืนนี จะเคลือนทีด้วยความเร็ ว . - กิโลเมตร/วินาที
ประเภทที เป็ นคลืนทีเกิดจากการเปลียนรู ปร่ างของอนุภาคแบบเฉือน เรี ยกว่า คลืนเฉื อน (Shear
Wave หรื อ คลืนทุติยภูมิ (Secondary Wave : S - Wave) เช่นเดียวกับแรงอัดเมือแผ่นเปลือกโลกเคลือนที
นอกจากแรงอัด แล้ว ยังเกิดแรงทีทําให้อนุ ภ าคของดิน เปลียนรู ปร่ าง การเปลียนรู ปร่ างของอนุ ภ าคดิ น
ก่อให้เกิดแรงปฏิกิริยาภายในต่อต้านการเปลียนรู ปร่ าง ซึงทําให้เกิดการเคลือนทีเป็ นคลืนแผ่รัศมี
ออกโดยรอบ คลืนนี จะเคลือนที ด้วยความเร็ วประมาณร้อยละ - ของคลืนอัดตัว
โดยธรรมชาติคลืนอัดตัวจะทําให้เกิดการสันสะเทือนในทิศทางเดียวกันกับทีคลืน เคลือนทีไป
ส่ ว นคลืนเฉื อนจะทําให้พืนดิ น สันสะเทื อนในทิ ศทางตังฉากกับทิศทางการเคลือนทีของคลืน ถึงแม้ว่ า
ความเร็ วของคลืนแผ่นดินไหวจะต่างกันมากถึง เท่า แต่อตั ราส่วนระหว่างความเร็ วของคลืนอัดตัว
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กับความเร็ วของคลืนเฉือนค่อนข้างคงที ฉะนัน นักวิทยาศาสตร์ดา้ นแผ่นดินไหวจึงสามารถคํานวณหาระยะ
ทางถึงจุ ด ศูน ย์กลางของแผ่น ดิ นไหวได้ โดยเอาเวลาที คลืนเฉื อนมาถึง ลบด้ว ยเวลาทีคลืนอัด ตัวมาถึง
(เวลาเป็ นวินาที) คูณด้วยแฟกเตอร์ จะได้ระยะทางโดยประมาณเป็ นกิโลเมตร
(S - P) x 8
S คือ เวลาทีคลืนเฉือนเคลือนทีมาถึง
P คือ เวลาทีคลืนอัดตัวเคลือนทีมาถึง
คลืนแผ่นดินไหวจะเคลือนทีไปรอบโลก ฉะนัน หากเรามีเครื องมือทีละเอียดเพียงพอ ก็สามารถ
วัดการเกิดแผ่นดินไหว จากทีไหนก็ได้บนโลก หลักการนี ได้นาํ มาใช้ในการตรวจจับเรื องการทดลองอาวุธ
ปรมาณู เทคโนโลยีทีมีอยู่ในปั จ จุ บัน สามารถตรวจจับ การระเบิ ด ของอาวุ ธปรมาณู ที ก่อให้เกิ ด การ
สันสะเทือนเทียบเท่ากับแผ่นดินไหวขนาด . ตามมาตราริ กเตอร์
เราใช้ อะไรวัดขนาดของแผ่นดินไหว
ขนาดของแผ่นดินไหวสามารถวัดได้ดว้ ยเครื องวัดความไหวสะเทือน (Seismograph) หลักการ
โดยสังเขปของเครื องมือคือ มีตวั โครงยึดติดกับพืนดิน เมือแผ่นดินมีการ เคลือนที กระดาษกราฟทีติดอยู่กบั
โครงจะเคลือนทีตามแผ่นดิน แต่ลกู ตุม้ ซึงมีความ เฉือยจะไม่เคลือนทีตาม ปากกาทีผูกติดกับลูกตุม้ ก็จะเขียน
กราฟลงบนกระดาษ และในขณะเดีย วกัน กระดาษก็จะหมุน ไปด้วยความเร็ วคงที ทําให้ได้ก ราฟแสดง
ความสัมพันธ์ของขนาดการเคลือนทีของแผ่นดินต่อหน่วยเวลา การวัดแผ่นดินไหวนิยมวัดอยู่ แบบ ได้แก่
การวัดขนาด (magnitude) และการวัดความรุ นแรง (intensity) การวัดขนาดเป็ นการวัดกําลังหรื อพลังงาน
ทีปลดปล่อยในการเกิดแผ่นดินไหว ส่วนการวัดความรุ นแรงเป็ นการวัดผลกระทบของแผ่นดินไหว ณ จุดใด
จุดหนึ งทีมีต่อคน โครงสร้างอาคาร และพืนดิน มาตรวัดแผ่นดินไหวมีอยู่หลายมาตรา ในทีนี จะกล่าวถึง
เฉพาะทีนิยมใช้ทวไป
ั
มาตรา ได้แก่ มาตราริ กเตอร์ มาตราวัดขนาดโมเมนต์ และมาตราความรุ นแรงเมอร์คลั ลี
ก. มาตราริกเตอร์ มาตราการวัดขนาดแผ่นดินไหวทีได้รับความนิ ยมมากทีสุ ดในขณะนี ได้แก่
มาตราริ กเตอร์ ซึงเสนอโดย ชาลส์ เอฟ. ริ กเตอร์ (Charles F. Richter นักวิทยาศาสตร์ดา้ นแผ่นดินไหว
ชาวอเมริ กนั ) ใน พ.ศ.
ริ กเตอร์ ค้นพบว่า การวัดค่าแผ่นดินไหวทีดีทีสุ ด ได้แก่ การวัดพลังงานจลน์
ทีเกิดขึนในขณะเกิดแผ่นดินไหว ริ กเตอร์ได้บนั ทึกคลืนแผ่นดินไหวจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวจํานวนมาก
งานวิจยั ของริ กเตอร์ แสดงให้เห็นว่า พลังงานแผ่นดินไหวทีสูงกว่าจะทําให้เกิดความสูงคลืน (amplitude)
ทีสูงกว่า เมือระยะทางห่ างจากจุดทีเกิดแผ่นดินไหวเท่ากัน ริ กเตอร์ ได้หาความสัมพันธ์ทางคณิ ตศาสตร์
ระหว่างพลังงานกับความสูงคลืน และปรับแก้ดว้ ยระยะทางจากศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหว
ML = log A+D
ML ขนาดของแผ่นดินไหว
A ความสูงคลืนหน่วยเป็ นมิลลิเมตร
D ตัวแปรปรับแก้ระยะทางจากศูนย์กลางแผ่นดินไหว ขึนอยูก่ บั สถานทีเกิดแผ่นดินไหว
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ข. มาตราขนาดโมเมนต์ การวัดขนาด ด้วยมาตราริ กเตอร์ เป็ นทีรู้จกั กันอย่างแพร่ หลาย แต่วิธีการ
ของริ กเตอร์ ยงั ไม่แม่นตรงนักในเชิ งวิทยาศาสตร์ เมือมีสถานี ตรวจวัดคลืนแผ่นดิ นไหวมากขึ นทัวโลก
ข้อมูลทีได้ แสดงว่า วิธีการของริ กเตอร์ใช้ได้ดีเฉพาะในช่วงความถีและระยะทางหนึงเท่านัน ใน พ.ศ.
ฮิรู คะนะโมะริ ( Hiroo Kanamori นักธรณี ฟิสิกส์ ชาวญีปุ่ น) ได้เสนอวิธีวดั พลังงานโดยตรงจากการวัดการ
เคลื อนที ของรอยเลือน มาตราการวัด ขนาดของคะนะโมะริ เรี ย กว่ า มาตราขนาดโมเมนต์( Moment
Magnitude Scale)
ค. มาตราความรุ นแรงเมอร์ คัลลี นอกจากการวัดขนาดแผ่นดิน ไหว บางครั งนัก ธรณี วิทยาใช้
มาตราความรุ นแรง ( Intensity) เพืออธิบายผลกระทบทีแตกต่างกันของแผ่นดินไหว มาตราความรุ นแรงที
นิยมใช้กนั ได้แก่ มาตราความรุ นแรงเมอร์คลั ลี ( Mercalli Intensity Scale) ซึงมาตราความรุ นแรงเมอร์ คลั ลี
กําหนดขึ นครั งแรกโดย กวี เซปเป เมอร์ ค ัลลี ( Guiseppe Mercalli) ชาวอิต าเลีย น นัก วิ ทยาศาสตร์
ด้านแผ่นดิ นไหวและภูเขาไฟ) ใน พ.ศ.
และต่อมาปรับปรุ งโดยแฮร์ รี วูด ( Harry Wood) นักวิทยาศาสตร์
ด้านแผ่นดินไหว ชาวอเมริ กนั ) และแฟรงก์ นิ วแมนน์ ( Frank Neumann นักวิทยาศาสตร์ ดา้ นแผ่นดินไหว
ชาวอเมริ กนั ) ใน พ.ศ.
มาตราความรุ นแรงเมอร์คลั ลีจดั ลําดับขันความรุ นแรงตามเลขโรมันจาก I-XII
แผ่นดินถล่ม (land slides)
แผ่นดินถล่มเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติของการสึ กกร่ อนชนิ ดหนึ ง ทีก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
บริ เวณพืนทีทีเป็ นเนิ นสูงหรื อภูเขาที มีความลาดชันมาก เนื องจากขาดความสมดุลในการทรงตัวบริ เวณ
ดังกล่าว ทําให้เกิดการปรับตัวของพืนดิน ต่อแรงดึงดู ดของโลกและเกิด การเคลือนตัวขององค์ประกอบ
ธรณี วิทยาบริ เวณนันจากทีสูงลงสู่ทีตํา แผ่นดินถล่มมักเกิดในกรณี ทีมีฝนตกหนักมากบริ เวณภูเขาและภูเขา
นันอุม้ นําไว้จนเกิดการอิมตัว จนทําให้เกิดการพังทลาย
ประเภทของแผ่นดินถล่ม
แบ่งตามลักษณะการเคลือนตัวได้ 3 ชนิดคือ
1. แผ่นดินถล่มทีเคลือนตัวอย่างช้า ๆ เรี ยกว่า Creep เช่น Surficial Creep
2. แผ่นดินถล่มทีเคลือนตัวอย่างรวดเร็ วเรี ยกว่า Slide หรื อ Flow เช่น Surficial Slide
3. แผ่นดินถล่มทีเคลือนตัวอย่างฉับพลัน เรี ยกว่า Fall Rock Fall
นอกจากนี ยังสามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะของวัสดุทีล่วงหล่นลงมาได้ 3 ชนิด คือ
o แผ่นดินถล่มทีเกิดจากการเคลือนตัวของผิวหน้าดินของภูเขา
o แผ่นดินถล่มทีเกิดจากการเคลือนทีของวัตถุทียังไม่แข็งตัว
o แผ่นดินถล่มทีเกิดจากการเคลือนตัวของชันหิน
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แผ่นดินถล่มในประเทศไทย
แผ่นดินถล่มในประเทศไทย ส่วนใหญ่มกั เกิดภายหลังฝนตกหนักมากบริ เวณภูเขาซึงเป็ นต้นนํา
ลําธาร บริ เวณตอนบนของประเทศ โดยเฉพาะในภาคเหนื อและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มีโอกาสเกิ ด
แผ่นดิ นถล่มเนื องมาจากพายุหมุน เขตร้ อนเคลือนผ่านในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิ งหาคม ในขณะที
ภาคใต้จะเกิดในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม
ปัจจัยทีส่ งเสริมความรุนแรงของแผ่นดินถล่ม
1. ปริ มาณฝนทีตกบนภูเขา
2. ความลาดชันของภูเขา
3. ความสมบูรณ์ของป่ าไม้
4. ลักษณะทางธรณี วิทยาของภูเขา
ลําดับเหตุการณ์ของการเกิดแผ่นดินถล่ม
เมือฝนตกหนักนําซึมลงไปในดินอย่างรวดเร็ ว ในขณะทีดิน อิมนํา แรงยึดเกาะระหว่างมวลดินจะ
ลดลง ระดับนําใต้ผวิ ดินสูงขึนจะทําให้แรงต้านทานการเลือนไหล ของดินลดลง เมือนําใต้ผวิ ดินมีระดับสูงก็
จะไหลภายในช่องว่างของดิน ลงตามความชันของลาดเขา เมือมีการเปลียนความชัน ก็จะเกิดเป็ นนําผุด และ
เป็ นจุดแรกทีมีการเลือนไหลของดิน เมือเกิดดินเลือนไหลแล้วก็จะเกิดต่อเนืองขึนไปตามลาดเขา
ปัจจัยสําคัญทีเป็ นสาเหตุของการเกิดแผ่นดินถล่ม
ลักษณะของดินทีเกิดจากการผุพงั ของหินบนลาดเขา
ลาดเขาทีมีความลาดชันมาก (มากกว่า 30 เปอร์เซนต์)
มีการเปลียนแปลงสภาพป่ า

เรืองที ปัญหาและผลกระทบของระบบนิเวศและสภาพสิ งแวดล้ อมในชุมชนท้ องถินประเทศและโลก
ในปัจจุบนั นี สภาพปัญหาความอ่อนแอของระบบนิเวศของเมืองต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึงเป็ นผล
พวงด้านหนึงจากการเติบโตของเมืองทีไร้ ระเบียบ และอีกด้านหนึงเกิดจากการพัฒนา เศรษฐกิจในอดีตทีนํา
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดหาและใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิต และรู ปแบบของการบริ โภค
ทีไม่เหมาะสม ทําให้ทรัพยากรอัน จํากัดของประเทศและสิ งแวดล้อมธรรมชาติถูกใช้สอย และทําลายจน
เสื อมทังสภาพ ปริ มาณและคุณ ภาพ จนเกือบหมดศักยภาพและยากที จะฟื นฟูขึ นมาใหม่ ซํายังก่ อให้เกิ ด
มลพิษ หลาย ๆ ด้านพร้ อมกัน สภาพการณ์ดงั กล่าวจะยังคงความรุ นแรงและเป็ นปั ญหาเร่ งด่ วนทีต้องรี บ
ดําเนินการแก้ไขและพัฒนาอย่างเป็ นระบบ เนืองจากการเพิมขึ นของประชากรในเขตเมือง จะยังคงเพิมทวี
ขึ นอย่า งต่ อเนื องแบบแผนตลอดจนกระบวนการผลิต และการบริ โ ภคที ไม่เ หมาะสมดังเดิ มยัง ไม่อาจ
ปรับเปลียนแก้ไขได้โดยทันทีในระยะเวลาสัน ๆ และประการทีสําคัญมาก คือ หากไม่รีบเร่ งดําเนินการใด ๆ
สภาพของระบบนิเวศทีเปราะบางในลักษณะทีเป็ นอยู่ดงั กล่าว โดยเฉพาะจากสาเหตุของการแพร่ กระจาย
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ของมลพิษ ทังมลพิษ ทางนําทางอากาศ ทางเสี ย งจากสารเคมี ของเสี ย อัน ตรายต่ า ง ๆ และจากความ
สันสะเทือน กําลังกลายเป็ นข้อจํากัดของการพัฒนาเมืองทีน่าอยูอ่ ย่างยังยืน ทังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
กายภาพทีเป็ นผลต่อสุขอนามัยของประชาชน
พอจะมีตวั อย่างที ได้จ ากการศึกษาสภาวะด้านสิ งแวดล้อมของเมืองหลายเมืองที กําลังเติ บโต
ทีชีให้เห็นว่าการปล่อยปละละเลยขาดความเอาใจใส่ ดูแลและปล่อยให้เกิดความขาดแคลนสาธารณูปโภค
ของเมือง หรื อการขาดความเอาใจใส่ในการบํารุ ง รักษาระบบนําประปา และการสุขาภิบาล อันเป็ นสิงจําเป็ น
ต่อการดํารงชีพอย่างถูกสุขลักษณะของประชากรเมืองได้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจได้
เมือเกิดโรคระบาดร้ายแรง เช่น การระบาดของอหิวาตกโรคทีเกิดขึนในประเทศกลุ่มลาตินอเมริ กาในช่วงปี
ค.ศ.
เป็ นต้น ยังมีตวั อย่างทีแสดงให้เห็นว่า การเสื อมโทรมของสภาพแวดล้อมของเมืองมีผลกระทบ
โดยตรงต่อสุ ขภาพของประชากรที สามารถอ้างอิงได้อีกมาก จนรัฐบาลของหลายประเทศต้องหันมาให้
ความสนใจตระหนัก กับปั ญ หาของสภาวะแวดล้อมโดยเฉพาะของเมืองอย่างจริ งจัง เพราะเหตุ ก ารณ์
ความสูญเสียทีเกิดขึนในเมืองอืนย่อมมีโอกาสเกิดขึนในเมืองของทุก ๆ ประเทศได้เช่นกัน ในสหัสวรรษที
ประเทศไทย (เช่นเดียวกับหลาย ๆ ประเทศ) กําลังเริ มให้ความสําคัญกับแนวทางการพัฒนาเมือง
แนวใหม่ คือ การพัฒนาเมืองให้น่าอยูอ่ ย่างยังยืน อันเป็ นแนวนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ ทีมีความสําคัญยิงต่อ
การพัฒ นาพืนที เมือง เพราะการพัฒ นาในแนวทางนี จะต้องมีก ารดําเนิ น งานที ประสานและสนับสนุ น
สอดคล้องซึงกันและกันในหลาย ๆ ด้าน และหลายสาขาพร้อม ๆ กันอย่างมีระบบเป็ นเชิงองค์รวม (Holistic
Approach) คือ เป็ นกระบวนการพัฒนาทีมีการวางกรอบวิสยั ทัศน์ และแนวทางพัฒนาทีสอดคล้องต้องกันทัง
ในด้านประชากร ทรั พยากร สิ งแวดล้อมตามธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมอืนๆ ทางกายภาพทีสร้างขึ น
(Built Environment) ทรัพยากรด้านศิลปะและวัฒนธรรม ความรู้ และวิทยากรสมัยใหม่ โดยเฉพาะการให้
ความสําคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิ ทธิภาพ สนับสนุ นกระบวนการฟื นฟูและพัฒนา
ทรัพยากรทีสร้างทดแทนขึนใหม่ได้ และมีการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทีเหมาะสมเสริ มสร้างจิตวิญญาณและ
คุณ ค่ าของเมืองด้ว ยการให้ค วามสําคัญ ในด้านการดํารงรั ก ษาฟื นฟูศิลปะและวัฒ นธรรมที ดี งามที เป็ น
เอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิน และเปิ ดโอกาสให้ทอ้ งถินเข้าร่ วมในขบวนการพัฒนาเพือยกระดับศักยภาพของ
ตนเองเพือเป็ นภูมิคุม้ กันแรงกดดันของการเปลียนแปลงต่าง ๆ ทีเป็ นผลของการจัดระเบียบใหม่ของโลกทาง
การค้าและเทคโนโลยี โดยมีกรอบกลยุทธ์เพือไปสู่ความเป็ นเมืองทีน่าอยูอ่ ย่างยังยืน ดังนี
 มุ่งส่งเสริ มการพัฒนาเมืองและชุมชนให้เป็ นฐานของการพัฒนาอย่างยังยืน
 พืนทีเมืองและชุมชนจะต้องเป็ นสถานที ๆ คํานึ งถึงความเชือมโยงระหว่างสิ งแวดล้อม (ระบบ
นิเวศของเมือง) กับสุขภาพของประชาชน
 ใช้กลยุทธ์การพัฒนาแบบพหุภาคี ทีเปิ ดโอกาสให้กบั การมีส่วนร่ วมของประชาชนมากทีสุด
ดังตัวอย่างทีกล่าวถึงแล้วแต่ตน้ การพัฒนาด้านภายภาพในพืนทีมีผลโดยตรงต่อสุขภาพของผูอ้ ยูอ่ าศัย ดังนัน
ในการกําหนดกรอบของการพัฒนา จึ งควรคํานึ งถึงวิธีการพัฒนาอย่างรอบคอบและสอดคล้องพอเพีย ง
เนื องจากสิ งแวดล้อมทีมีการสร้างขึ นในเมืองนัน (Built - Environment) ประกอบขึ นด้วยสิ งแวดล้อมทัง
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ภายนอกอาคารซึงหมายถึง พืนทีนอกอาณาเขตของบ้านเรื อน สิ งทีปลูกสร้างอืน สถานทีประกอบการต่าง ๆ
ในเขตหมู่บา้ น ชุมชน เมือง หรื อชนบท และในสิ งแวดล้อมภายในของบ้านเรื อน และสิงปลูกสร้างอืนทีผูค้ น
เข้าใช้สอย และการใช้สอยนัน อาจเป็ นอันตรายต่อผูใ้ ช้เนื องจากสิ งแวดล้อมทีสร้างขึ นนันไม่เหมาะสมต่อ
การใช้งานปกติกลับกลายเป็ นบ่อเกิดของเชือโรค โรคระบาด หรื อเป็ นสาเหตุทีก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรื อ
แม้ก ระทังเป็ นสาเหตุ ข องการตายก่ อ นวัย อัน สมควร ดัง นั นการสร้ า งสิ งแวดล้อมขึ นมา (Built –
Environment) จึงต้องคํานึงถึงผลกระทบทีจะมีต่อสุขภาพของผูใ้ ช้งานภายใต้หลักทีว่า “สิงแวดล้อมทีมนุ ษย์
สร้ างขึนในชุ มชน ไม่ว่าจะเป็ นในอาคาร บ้ านเรือน หรือในชุมชนระดับหมู่บ้านหรือในเมืองทุก ๆ ขนาดควร
เป็ นสิงแวดล้อมทีปลอดภัยต่อการอยู่อาศัย ใช้ งานเป็ นทีซึงภยันตรายจากสิงแวดล้อม ต้องมีโอกาสเกิดขึนได้
น้ อยทีสุ ด และเป็ นทีซึงไม่ควรเป็ นต้นเหตุของการบาดเจ็บ การเจ็บไข้ ได้ ป่วยใด ๆ หรือเป็ นสาเหตุของการ
ตายก่อนวัยอันสมควร” ปัญหาคือเราจะทําให้เป็ นไปตามความต้องการนี ได้อย่างไร พบข้อสรุ ปทีสอดคล้อง
ตรงกันกับหลักของเมืองทีมีสภาวะแวดล้อมทีเหมาะกับการอยู่อาศัยในลักษณะของเมืองน่ าอยู่นัน มีการ
จัดการด้านสิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม มีประสิ ทธิภาพ สอดคล้องรองรับขนาดทีขยายขึ นของถินฐานของ
เมืองทีมีการขยายตัวของเศรษฐกิจเพิมมากขึน เป็ นผลให้ตอ้ งเพิมอุปสงค์ทีมีต่อทรัพยากรท้องถิน และนอก
ท้องถินเพราะการบริ โภคทีเพิมขึ นนี ต้องมีการจัดการอนุ รักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติทีมีอยู่อย่างจํากัด
โดยเฉพาะอย่างยิงสําหรับทรัพยากรธรรมชาติบางอย่างทีไม่อาจทดแทนได้อย่างดีทีสุ ด และการจัดการกับ
ของเสียทีถูกขับถ่ายออกจากเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีงานหลักทัง ประการทีเกียวข้องกับการจัดการ
ด้านสิงแวดล้อมของเมืองทีสําคัญ ได้แก่
1. การสงวนรักษาไว้ซึงทรัพยากรธรรมชาติหลัก โดยเฉพาะอย่างยิงการจัดการด้านนํา เพือให้ทุก
คนได้รับนําสะอาดเพือการอุปโภคบริ โภค และเพือการเพาะปลูกและแหล่งนําต่าง ๆ ได้รับการดูแลป้ องกัน
อย่างดีทีสุด
2. บรรดาของเสีย ขยะ ทีขับถ่ายออกจากกิจกรรมของเมือง มีการขนถ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ไม่ปล่อยให้มีการโยนภาระหรื อต้นทุน ด้านสิงแวดล้อมทีเป็ นภาระของบุคคลหรื อธุรกิจ
(ซึงเป็ นต้นกําเนิดของมลภาวะนัน) ให้กบั ผูอ้ ืน
โลกาภิวฒ
ั น์ และการเปลียนแปลงระบบนิเวศเมือง
การจัด ระเบี ย บใหม่ข องเศรษฐกิ จ ภายใต้เงื อนไขข้อกําหนดของกระแสโลกาภิ ว ตั น์ ในช่ ว ง
ทศวรรษที ผ่านมา ได้มีอิทธิ พลต่ อกระแสการเลีย นแบบแผนการลงทุน - การผลิต และการบริ โ ภคจาก
ต่ างประเทศเป็ นอย่า งมาก การเอาอย่า งที ขาดความเข้าใจที ถูก ต้องนี ได้แ ผ่ข ยาย และมีอิ ทธิ พลเหนื อ
พฤติกรรมของชุมชนในท้องถิน สร้างความเชือมโยงทางด้านวัฒ นธรรมในด้านการผลิตและในด้านการ
บริ โภคจากระดับท้อ งถิ นกับระดับโลกที เรี ยกความสัม พัน ธ์นี ว่ า Globalization ภายใต้ข บวนการนี
การมุ่งเน้น ปรับปรุ งให้ความสําคัญต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อม ส่วนแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยังยืนทีมี
ผลต่อการฟื นฟูทางด้านของระบบนิเวศเมือง ทังทางด้านทรัพยากรและด้านสิ งแวดล้อมตามธรรมชาติและ
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ทางด้านสังคม - การเมือง เป็ นเพีย งเป้ าหมายอัน ดับรอง พร้ อม ๆ กับความเปลียนแปลงอย่างมากมาย
เพราะกระแสโลกาภิวฒั น์นี
ระบบนิเวศของเมืองก็เปลียนเสือมสภาพลง แต่ในขณะเดียวกันการบริ หารและการจัดการ
ของท้องถินส่วนใหญ่ยงั ไม่มีสมรรถภาพและตามไม่ทนั กับสถานการณ์ใหม่ ๆ ทีปรับเปลียนอย่างรวดเร็ ว
ผลตามมา คือ ปัญหาต่อการพัฒนาทางกายภาพของเมือง เช่น ปัญหาความขัดแย้งในการใช้ทีดินสาธารณูปโภค
และสาธารณู ปการของเมืองไม่ทนั และไม่พอเพียง การบําบัด ของเสี ยไม่มีประสิ ทธิภาพ ชักนําปั ญหาความ
เสือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ส่งผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิ เวศ และความสามารถใน
การพัฒนาอย่างยังยืนในอนาคตของเมืองและชุมชนชนบทต่าง ๆ ระบบนิเวศของเมืองตามความหมายทีเข้าใจ
กันอยู่หมายถึงการเกียวข้องสัมพันธ์กนั ระหว่ างสิ งแวดล้อมทีสร้างขึ น (Built Environment) กับผูท้ ีใช้งาน
สิ งแวดล้อมนัน เราสามารถแบ่งสิงแวดล้อมนี เป็ น กลุ่ม กลุ่มแรกคือ สิ งแวดล้อมภายในอาคารและกลุ่มที
คือ สิงแวดล้อมนอกอาคาร และเฉพาะทีเกียวกับปัญหาทางสุขภาพทีจะกล่าวถึงต่อไป
อันตรายและทีมาของปัญหาของระบบนิเวศเมืองต่อสุ ขภาพประชากร
เราสามารถแบ่งอันตรายทีมีต่อสุขภาพของมนุษย์ทีเกิดจากสิ งแวดล้อมได้เป็ น ส่วน คือ
1) สิ งแวดล้อมภายในอาคาร
2) สิ งแวดล้อมภายนอกอาคารในหมู่บา้ นและในเมือง
. อันตรายต่อสุ ขภาพอันสืบเนืองมาจากสภาวะแวดล้อมภายในของอาคาร
สภาวะแวดล้อมภายในบ้านอยูอ่ าศัย ด้อยคุณภาพเกือบจะทังหมดจะพบว่ามีรูปแบบของอันตราย
ต่อสุขภาพเหมือน ๆ กันอยู่ อย่าง คือ
1) นําสะอาดเพือการใช้สอยและระบบสุขาภิบาลทีไม่พอเพียง
2) มลภาวะภายในอาคารมีระดับสูง
3) ความแออัดเกินมาตรฐานของการอยู่อาศัย มี สาเหตุสาํ คัญ ทีสร้างความเสียงต่อสุขภาพของ
ผูอ้ ยูอ่ าศัย
. เชือโรคทีมากับนํา มีตวั เลขทีระบุว่ามีทารกและเด็กกว่า ล้านคนทีต้องเสี ยชีวิตด้วยเหตุของ
โรคทีเกิดจากการขาดแคลนนําสะอาดเพือการบริ โภคและสภาพของระบบสุ ขาภิบาลทีเลวร้ายภายในทีอยู่
อาศัย
. มลภาวะทางอากาศ ภายในอาคารทีมักจะเกิดจากผลของการเผาไหม้ของเชื อไฟต่าง ๆ ทีไม่
สมบูรณ์ภายใน เตาไฟทีไม่มีประสิทธิภาพและคุณภาพตําหรื อจากระบบสร้างความอบอุ่นภายในบ้านเรื อน
ทีไม่มีประสิทธิภาพ ผลกระทบของมลภาวะทางอากาศต่อสุ ขภาพทีเกิดขึนภายในทีอยู่อาศัยจะรุ นแรงมาก
หรื อรุ นแรงน้อยขึนอยูก่ บั ระบบการระบายอากาศของอาคารทีดีหรื อไม่ดีดว้ ย รวมทังระยะเวลาทีผูอ้ าศัยอยู่
ภายใต้สภาวะเช่นนัน และชนิดของเชือเพลิง ในกรณี ของเชื อเพลิงธรรมชาติ เช่น ฟื น จะพบว่าการเผาไหม้
ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน กํามะถันและสารเคมีอืนอีก - ชนิด
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ซึงล้วนแล้วแต่ทาํ อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจได้ทงสิ
ั น
. การออกแบบอาคารทีคํานึงถึงอันตรายต่อสุขภาพไว้ก็จะมีส่วนช่วยลดความเสียหายลงได้ดว้ ย
ความแออัดของการอยูอ่ าศัยมักจะทําให้เกิดการบาดเจ็บด้วย อุบตั ิเหตุ หรื อการติดเชืออย่างรุ นแรงของระบบ
ทางเดินหายใจ โดยเฉพาะจากโรคนิวมอเนีย วัณโรค จะพบว่าการอยูอ่ าศัยทีมีลกั ษณะแออัดทีแต่ละคนมีเนื อ
ทีอยูอ่ าศัยเฉลียตํากว่า ตารางเมตรหรื ออีกกรณี หนึงทีการอยูอ่ าศัยมีลกั ษณะแออัด เช่น อาศัยรวมกัน คนต่อห้องพักอาศัย ห้อง ก็จะทําให้การแพร่ กระจายเชื อโรคจากบุค คลหนึ งไปยังผูอ้ ืนได้อย่างง่ายดาย
นอกจากการติดเชือแล้ว พบว่า เหตุผสมผสานระหว่างความแออัดและคุณภาพทีตํากว่ามาตรฐานของทีอยู่
อาศัย เพิมอัตราความเสียงต่ออุบตั ิภยั ภายในบ้านเรื อนทีเกิดจากการลวกพอง ไหม้ไฟและอุบตั ิเหตุไฟไหม้
ตัวเลขจากทัวโลกพบว่า หนึงในสามของการตายทีมีสาเหตุจากอุบตั ิเหตุมาจากอุบตั ิภยั ภายในบ้านอยูอ่ าศัย
. สภาวะแวดล้ อ มที เป็ นอันตรายในชุ มชน สําหรับหมู่บา้ นหรื อชุมชนใด ๆ ที การจัดการด้าน
สิ งแวดล้อมไม่พอเพีย งมัก จะเป็ นผลให้เกิ ด ความเสี ยงสู งต่อสุ ขภาพอัน เกิ ด จากเชื อโรค บางชนิ ดที ขยะ
เป็ นบ่อเกิดเมือมีขยะมูลฝอยตกค้าง นําท่วมจากการขาดระบบระบายนําทีดี และถนนทีไม่สามารถใช้งานได้
ในทุก ลักษณะอากาศเป็ นสาเหตุข องอุบตั ิ เหตุ ทังภายในและรอบ ๆ ของชุ มชนในแต่ ละปี ความตายจาก
อุบตั ิเหตุบนท้องถนนมีจาํ นวนสูงถึง , ราย รวมทังยังมีผบู้ าดเจ็บในจํานวนทีสูงกว่าอีกหลายเท่าตัว
นอกจากที กล่าวแล้ว ยังพบว่ า อัน ตรายต่ อสุ ข ภาพทางกายยังจะเกิ ด จากที ตังของชุ มชนที อยู่บนพืนที ที
โดยสภาพทางภูมิศาสตร์ แล้วไม่เหมาะสมกับการเป็ นที ตังของชุมชนอยู่อาศัย ทีตังชุมชนเหล่านี มักจะมี
ลักษณะเป็ นทีลาดชัน นําท่วมซําซาก หรื อเป็ นทะเลทรายแห้งแล้ง มีประชากรยากจนหลายสิ บล้านคนทีมี
รายได้นอ้ ยจนทีไม่มีทางเลือกอย่างอืนนอกจากต้องอยูอ่ าศัยในพืนทีดังกล่าว และมีความเสียงต่อสุขภาพของ
ตนอย่างหลีกเลียงไม่ได้

เรืองที แนวทางการแก้ ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อมในชุมชน
ปัญหาสิงแวดล้อมในเขตเมือง
. ภาวะมลพิษ
อากาศเสีย
การแก้ไขปั ญหาอากาศเสี ย ปั จจุบนั เน้นการแก้ปัญหาควันดําและอากาศเสี ยจากรถยนต์ ซึงเป็ น
สาเหตุใหญ่ โดยมีการกําหนดค่ามาตรฐานสําหรับควันดําทีปล่อยออกจากท่อไอเสี ยของรถยนต์ทีใช้นามั
ํ น
ดีเซลและค่ามาตรฐานสําหรับก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ทีปล่อยออกจากท่อไอเสี ยของรถยนต์ทีใช้นามั
ํ น
เบนซินไว้สาํ หรับควบคุมดูแลไม่ให้รถยนต์ปล่อยอากาศเสี ยเหล่านันเกินมาตรฐาน โดยมีสาํ นักงานตํารวจ
และกรมการขนส่งทางบกเป็ นหน่วยงานควบคุม
การแก้ไขปัญหาให้ได้ผลอย่างจริ งจังก็ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือจากประชาชน โดยจะต้องมีความ
ตืนตัวและเข้าใจในปัญหาทีเกียวกับอากาศเสีย ตลอดจนทราบถึงวิธีการป้ องกันและแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง
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เช่น ดูแลรักษาเครื องยนต์ของรถยนต์ประเภทต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี ซึงนอกจากจะช่วยลดอากาศเสี ยแล้ว
ยังช่ว ยประหยัด เชื อเพลิงอีกด้วย สําหรั บโรงงานอุตสาหกรรมก็ต ้องเห็นใจผูอ้ าศัยข้างเคี ยงโดยไม่ปล่อย
อากาศเสียทีมีปริ มาณความเข้มข้นของสารมลพิษสูงเกินมาตรฐานทีกําหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
นอกจากนี การปลูก ต้นไม้จะช่ วยในการกรองอากาศเสี ยได้ ดังนันจึ งควรร่ วมมือกันปลูกและดูแลรักษา
ต้นไม้ในเขตเมืองด้วย
. ปัญหาทางสังคม
ชุมชนแออัด
สํา หรั บ ปั ญ หาชุ ม ชนแออัด ซึ งมัก เกิ ด ขึ นในเมือ งมากกว่ า ในชนบทนัน หน่ ว ยราชการหลัก
ทีรับผิดชอบ คือ การเคหะแห่ งชาติ และองค์กรท้องถิน (เช่น ในพืนทีกรุ งเทพมหานครองค์กรรับผิดชอบ
ได้แก่ กรุ งเทพมหานคร) โดยการปรั บปรุ งทังในด้านกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ได้แก่ การปรั บปรุ ง
ทางด้านสาธารณูปโภค เช่ น ทางเท้า ทางระบายนํา ไฟฟ้ า ประปา การจัด การขยะมูลฝอย การปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อมชุมชน การป้ องกันอัคคีภยั รวมทังมีโครงการต่าง ๆ เช่น การฝึ กอาชีพ โครงการหน่ วยแพทย์
เคลือนที และส่ งเสริ มให้ประชาชนท้องถินได้มีส่ว นร่ ว มในการแก้ไขปั ญ หาของชุมชน โดยการจัด ตัง
คณะกรรมการชุมชนเพือทําหน้าทีแทนผูอ้ ยูอ่ าศัยในชุมชน ในการประสานงานกับหน่ วยงานทีเกียวข้องใน
การพัฒนาชุมชนและเป็ นแกนนําในการพัฒนาชุมชน นอกจากนันการเคหะแห่ งชาติยงั มีการดําเนิ นงานใน
ด้านความมันคงในการครอบครองทีดิน เช่น ขอความร่ วมมือเจ้าของทีดินในการทําสัญญาให้ผอู้ ยู่อาศัยใน
ชุมชนทีการเคหะแห่งชาติเข้าไปปรับปรุ งได้อยูอ่ าศัยต่อไปอย่างน้อย ปี เร่ งรัดการออกกฎหมายเกียวข้อง
เช่น พระราชบัญญัติปรับปรุ งชุมชนแออัด
นอกจากการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดโดยวิธีปรับปรุ งทางด้านต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นในทีดินเดิม
แล้วยังมีโครงการจัดหาทีอยูใ่ ห้ใหม่สาํ หรับชุมชนแออัดทีประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านทีอยู่อาศัยจากที
เดิม เช่น กรณี เพลิงไหม้ ถูกไล่ที ถูกเวนคืนทีดิน เป็ นต้น จึงเห็นได้ว่า การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดให้ได้ผล
อย่างจริ งจัง จําเป็ นต้องได้รับความร่ วมมือทังภาครัฐและภาคเอกชน
การขาดแคลนพืนทีสีเขียวและพืนทีเพือการนันทนาการ
ปัญหาการขาดแคลนพืนทีเพือการพักผ่อนหย่อนใจในเขตเมืองนัน กรุ งเทพมหานครนับว่าประสบ
ปั ญ หารุ น แรงที สุ ด อัน เนื องมาจากเป็ นศูน ย์ก ลางของประเทศในทุ ก ๆ ด้าน เช่ น การบริ หารประเทศ
การพาณิ ชย์ การศึกษา ในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว รัฐมีนโยบายสนับสนุ นให้พืนที ดังกล่าวทีมีอยู่เดิมคง
สภาพไว้ให้มากทีสุด เช่น การเข้าไปดําเนินการในตําบลบางกะเจ้าและอีก ตําบลใกล้เคียงเนื อทีประมาณ
, ไร่ เพือรักษาสภาพแวดล้อมให้เป็ นพืนทีสี เขียวให้มากทีสุ ด และการเพิมจํานวนพืนทีดังกล่าว รัฐมี
นโยบาย หากเป็ นการย้ายอาคารสถานทีออกไปจากทีดินของรัฐ รัฐก็จะปรับปรุ งบริ เวณเดิมนันให้เป็ นพืนที
สีเขียวตัวอย่างของบริ เวณหน้าวัดราชนัดดาราม โดยรื ออาคารโรงภาพยนตร์ ศาลาเฉลิมไทยแล้วปรับปรุ ง
พืนที ดังกล่าวให้มีสวนสาธารณะรวมอยู่ด ้วย สําหรั บโครงการต่ อ ๆ ไป เช่ น บริ เวณกรมอุตุ นิ ย มวิ ทยา
ถนนสุ ขุมวิท เรื อนจําพิเศษกรุ งเทพมหานคร ถนนมหาไชยบริ เวณโรงงานยาสู บ บริ เวณโดยรอบป้ อม-
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พระสุเมรุ ถนนพระสุเมรุ ซึงมีโครงการจะย้ายออกไปแล้วจัดบริ เวณให้เป็ นสวนสาธารณะ ทําให้ประชาชน
ได้มีพนที
ื เพือการพักผ่อนหย่อนใจเพิมขึน ในส่วนของภาคเอกชนนัน หากคํานึงถึงเรื องนีก็สามารถจัดพืนที
ให้โล่งว่างให้มากทีสุดเท่าทีจะทําได้
สําหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนัน รัฐมีแนวทางการจัดการพืนทีสี เขียวและนันทนาการทัว
ทังประเทศ ในรู ปของการจัดตังองค์กรเพือการจัดการพืนทีสี เขียวฯ และสนับสนุ นโครงการทังภาครัฐและ
เอกชนทีมีผลต่อพืนทีสีเขียว และพืนทีนันทนาการของชุมชน
แผ่นดินทรุ ด นําท่ วม
ปัญหาแผ่นดินทรุ ดเป็ นปัญหาใหญ่ทีต้องแก้ไขโดยรี บด่วน ดังนัน ประชาชนจึงควรให้ความร่ วมมือ
กับทางราชการ โดยการใช้นาบาดาลอย่
ํ
างประหยัดและมีประสิ ทธิภาพ รวมทังปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติ
นําบาดาลอย่างเคร่ งครัด ขณะนี ได้มีการกําหนดมาตรการทีจะแก้ไขปั ญหาแผ่นดินทรุ ดในบริ เวณเขตพืนที
ชันในของกรุ งเทพมหานคร และเขตบางเขน เขตพระโขนง เขตบางกะปิ อําเภอพระประแดง และเขตอําเภอ
เมืองสมุทรปราการ โดยให้ยกเลิกใช้นาบาดาลในเขตวิ
ํ
กฤติทีมีอตั ราการทรุ ดของพืนดินสูงดังกล่าวและให้มี
การลดการใช้นาบาดาลในพื
ํ
นทีอืน ๆ ลงด้วย ซึงตามพระราชบัญญัตินาบาดาลกํ
ํ
าหนดให้ผทู้ ีจะทํา การเจาะ
นําบาดาล หรื อใช้นาบาดาล
ํ
หรื อระบายนําลงในบ่อบาดาลจะต้องได้รั บอนุ ญาตจากกรมทรัพยากรธรณี
กระทรวงอุตสาหกรรมเสียก่อน ตลอดจนมีการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้นาบาดาลด้
ํ
วย
ปัญหาสิงแวดล้อมในเขตชนบท
. ความเสือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
เมือความเสือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติมีสาเหตุหลักมาจากการกระทําของมนุ ษย์ การแก้ไข
ปัญหาจึงไม่เพียงพอแต่ตอ้ งปลูกฝังจิตสํานึ กให้กบั ประชาชนถึงเรื องความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
และการรักษาให้คงอยู่ถาวรเพือลูกหลานเท่านัน หากรัฐยังต้องดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาอย่างจริ งจัง ทังใน
ส่วนทีเกียวกับการเพิมเนื อทีป่ า ทังป่ าไม้และป่ าชายเลน โดยการสนับสนุ นให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วม
และวางแนวทางยับยังการบุกรุ กทําลายทรัพยากรเหล่านัน เช่น การจัดหาทีทํากินให้ราษฎรให้พนที
ื ป่ าสงวน
เสือมโทรมการป้ องกันมิให้การทํานากุง้ มาทําลายพืนทีป่ าชายเลน การป้ องกันมิให้เกิดปั ญหามลพิษอันเกิด
จากสารเคมี และจากการระบายนําโสโครกจากแหล่งชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งนําโดยมิได้
ผ่านการบําบัดเสียก่อน ตลอดจนต้องให้มีการบังคับใช้มาตรการทีเด็ดขาดและมีประสิ ทธิภาพในการทีจะ
ป้ องกันการบุกรุ กทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
. มลพิษทางด้ านสารพิษทางการเกษตร
ในการดําเนิ น งานเพือแก้ไขปั ญหามลพิษ ด้านสารพิษทางการเกษตรนัน รั ฐได้ด าํ เนิ น การใน
หลาย ๆ เรื อง เริ มตังแต่การปรับปรุ งแก้ไขกฎหมาย ซึงช่องโหว่ของกฎหมายเดิมมีผลให้สารพิษหลายชนิ ด
ทีนําเข้าจากต่างประเทศสามารถนํามาใช้ได้อย่างอิสระโดยไม่ตอ้ งผ่านการควบคุมจากทางการ ดังนัน ในปี
พ.ศ.
จึงได้มีการปรับปรุ งแก้ไขการประกาศควบคุมวัตถุมีพิษเสี ยใหม่ โดยนํามาขอขึนทะเบียนจาก
ทางการเสี ยก่ อนจึ งจะสามารถนําไปใช้ได้ นอกจากนัน ในส่ ว นทีเกียวข้องประชาชนโดยตรงก็มีก ารจัด
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ฝึ กอบรมการใช้สารพิษอย่างถูกต้องและปลอดภัย การเผยแพร่ ความรู้เกียวกับสารพิษแก่ประชาชนในรู ปของ
สือต่าง ๆ เช่น สารคดีโทรทัศน์ โดยหวังว่าเมือประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกียวกับการใช้สารเคมีอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วจะเป็ นการช่วยลดมลพิษทีจะเกิดจากสารพิษทางการเกษตรได้อีกทางหนึงด้วย

เรืองที การวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิงทีมีอยูต่ ามธรรมชาติ ซึงได้แก่ อากาศ นํา ดิน แร่ ธาตุ ป่ าไม้
สัตว์ป่า พลังงานความร้อน พลังงานแสงแดด และอืน ๆ มนุ ษย์ได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการดํารงชีวิต
นับตังแต่เกิดจนกระทังตาย ทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็ นประโยชน์และมีความสําคัญอย่างยิงต่อมวลมนุษย์
สิ งแวดล้อม หมายถึง สิ งต่าง ๆ ทุก สิ งทีอยู่ลอ้ มรอบตัวเราทังสิ งทีมีชีวิต และไม่มีชีวิ ต สิ งต่าง ๆ
เหล่านี อาจเป็ นได้ทงสิ
ั งทีเกิดขึนโดยธรรมชาติและสิ งทีมนุษย์สร้างขึน สิ งแวดล้อมทีเกิดขึนโดยธรรมชาติ
ได้แก่ บรรยากาศ นํา ดิน แร่ ธาตุ พืชและสัตว์ ส่วนสิ งแวดล้อมทีมนุษย์สร้างขึน ได้แก่ สาธารณูปการต่าง ๆ
เช่น ถนน เขือนกันนํา ฝาย คูคลอง เป็ นต้น
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อมนันมีค วามสําคัญ มากต่ อการพัฒ นาและความเจริ ญ ของ
ประเทศ ตลอดจนถึงคุณ ภาพชีวิ ต ที ดี ข องประชาชน ประเทศที มีทรั พยากรธรรมชาติอุด มสมบูร ณ์ และ
สิ งแวดล้อมดี ก็จะส่ งผลให้ประชาชนในประเทศนันมีคุณภาพชีวิต และความเป็ นอยู่ทีดีด ้วยอย่างไม่ตอ้ ง
สงสัย
ปัจจุบนั ประเทศไทยมีปัญหาเกียวกับความเสื อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
หลายประการ ซึงจําเป็ นต้องแก้ไข เช่น เรื องป่ าไม้ถกู ทําลาย นําในแม่นาลํ
ํ าคลองเน่ าเสี ย มลพิษของอากาศ
ในพืนทีบางแห่ งมีมากจนถึงขีด อันตรายเหล่านี เป็ นต้น การแก้ไขในเรื องเช่ นนี อาจทําได้ โดยการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอย่างถูกต้องโดยเร่ งด่วน หลักการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อมอาจทําได้โดยพิจารณาเป็ นเรื อง ๆ ดังต่อไปนี
ทรัพยากรทีใช้ แล้วหมดไป ได้ แก่
นํามัน ปิ โตรเลีย มและก๊าซธรรมชาติ เป็ นทรั พยากรธรรมชาติ ทีหมดสิ นได้เมือหมดแล้ว ก็ ไม่
สามารถเกิดขึนมาใหม่ได้ หรื อถ้าเกิดใหม่ก็ตอ้ งใช้เวลานานหลายล้านปี จึงจะเกิดมีขึน แต่ในการใช้เราจะใช้
หมดไปในวันเวลาอันรวดเร็ ว การจัดการทรัพยากรประเภทนี จึงต้องเน้นให้ใช้อย่างประหยัด ใช้ให้คุม้ ค่า
ทีสุดและให้ได้ประโยชน์ทีสุด ไม่เผาทิงไปโดยเปล่าประโยชน์
สิ นแร่ เป็ นทรัพยากรทีหมดสิ นได้ และถ้าหมดสิ นแล้วก็ยากทีจะทําให้มีใหม่ได้ การจัดการเกียวกับ
สินแร่ ทาํ ได้โดยการใช้แร่ อย่างฉลาดเพือให้แร่ ทีขุดขึนมาใช้ได้ประโยชน์มากทีสุด แร่ ชนิ ดใดทีเมือใช้แล้วอาจนํา
กลับมาใช้ใหม่ได้อีกก็ให้นาํ มาใช้ ไม่ทิงให้สูญเปล่า นอกจากนัน ยังต้องสํารวจหาแหล่งแร่ ใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
ทรัพยากรทีใช้ ไม่ หมดสิ น มีอยู่ในธรรมชาติมากมายหลายชนิ ด เช่น ป่ าไม้ สัตว์ป่า นํา ดิน และ
อากาศ
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ป่ าไม้ เป็ นทรัพยากรไม่หมดสิ น เพราะถ้าป่ าถูกทําลาย ก็อาจปลูกป่ าขึ นมาทดแทนได้ การจัดการ
เกียวกับป่ าไม้ทาํ ได้ โดยการรักษาป่ าไม้ให้คงสภาพความเป็ นป่ า ถ้าตัดต้นไม้ลงเพือนํามาใช้ประโยชน์ก็ตอ้ ง
ปลูกใหม่เพือทดแทนเสมอ ไม้ทีตัดจากป่ าต้องใช้ได้คุม้ ค่า และหาวัสดุอืนมาใช้แทนเพือลดการใช้ไม้ลงให้มาก
สัตว์ป่า เป็ นทรัพยากรไม่หมดสิ น เพราะเพิมจํานวนได้ การจัดการเกียวกับสัตว์ป่าทําได้ โดยการ
ป้ องกัน และรั กษาสัต ว์ป่าให้ค งอยู่ได้ ไม่สูญ พันธุ์หมดไป ไม่ย อมให้สัตว์ป่าถูก ทําลายถูกล่า ถูก ฆ่ามาก
เกินไป หรื อถึงกับสูญพันธุ์
นํา เป็ นทรัพยากรไม่หมดสิน เพราะธรรมชาติจะนํานํากลับคืนมาใหม่ในรู ปของนําฝน หลักการ
จัดการเรื องนําก็คือ การควบคุมและรักษานําธรรมชาติไว้ทงในรู
ั ปปริ มาณและคุณภาพได้อย่างดี ไม่ปล่อยให้
แห้งหายหรื อเน่าเสียทังนีก็เพือให้คงมีนาใช้
ํ ตลอดเวลา
ดิน เป็ นทรัพยากรไม่หมดสิ น แต่เสือมสภาพได้ง่าย เพราะฝนและลมสามารถทําลายดินชันบนให้
หมดไปได้โดยรวดเร็ ว คนก็เป็ นอีกสาเหตุหนึงทีทําให้ดินเสือมสภาพได้มาก หลักการจัดการเรื องดิน ได้แก่
การรักษาคุณภาพของดินให้คงความอุดมสมบูรณ์อยูเ่ สมอ โดยการรักษาดินชันบนให้คงอยู่ ไม่ปล่อยสารพิษ
ลงในดินอันจะทําให้ดินเสีย
อากาศ เป็ นทรัพยากรทีไม่หมดสิน และมีอยูม่ ากมายทีเปลือกโลก หลักการจัดการกับอากาศ ได้แก่
การรักษาคุณภาพของอากาศไว้ให้บริ สุทธิพอสําหรับหายใจ ไม่มีก๊าซพิษเจือปนอยูก่ ๊าซพิษควันพิษในอากาศ
นี เองทีทําให้อากาศเสีย
วิธีการสําคัญ ทีใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ได้แก่ การออกกฎหมาย
ควบคุ มการจัดตังองค์ก รเพือบริ หารงาน การวางแผนพัฒ นาสิ งแวดล้อม การกําหนดมาตรฐานคุ ณภาพ
สิ งแวดล้อม การศึก ษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ งแวดล้อมจากโครงการพัฒนา ทังของ
ภาครัฐและภาคเอกชนและการประชาสัมพันธ์และสิ งแวดล้อมศึกษา ในวิธีการทังหลายทังปวงนี การออก
กฎหมายซึ งมี บ ทลงโทษที เหมาะสมจะเป็ นวิ ธี ก ารสํา คัญ วิ ธี ก ารหนึ งสามารถช่ ว ยให้ ก ารจัด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้อ มประสบผลสํา เร็ จ ตัว อย่ า งของกฎหมายในเรื องนี มี อ าทิ เ ช่ น
พระราชบัญ ญัติ สงวนและคุ ้มครองสัต ว์ป่ า พระราชบัญ ญัติ อุ ทยานแห่ ง ชาติ พระราชบัญ ญัติ ป่าสงวน
แห่งชาติ พระราชบัญญัติวตั ถุมีพิษ พระราชบัญญัติแร่ พระราชบัญญัติโรงงานแห่ งชาติ พระราชบัญญัติการ
ผังเมือง พระราชบัญ ญัติ น ําบาดาล และพระราชบัญ ญัติ ค วบคุ มอาคาร เป็ นต้น การจัด องค์ก รเพือการ
บริ หารงานด้านการกําหนดนโยบายแผนการจัดการ การวางแผนงาน โครงการเป็ นวิธีการหนึ งของการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในระดับหน่วยงานปฏิบตั ิ
ในปั จจุ บั น มี ห น่ วยงานรั บผิ ด ชอบในด้ า นสิ งแวดล้ อ มโดยตรง หน่ วยงานภายใต้
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ งแวดล้อม คือ สํานักงานนโยบายและแผนสิ งแวดล้อม กรมควบคุ ม
มลพิษและกรมส่งเสริ มคุณภาพสิงแวดล้อม นอกจากนี ยังได้มีการจัดตังสํานักงานสิ งแวดล้อมภูมิภาคขึน ภาค
ในภาคเหนื อ ภาคใต้ ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ การวางแผนเพือแก้ไขปั ญหาหรื อพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ เป็ นอีกวิธีหนึ งทีจะทําให้การ
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จัด การทรั พยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อมสอดคล้องกับการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคมของประเทศ
การจัดทําแผนในลักษณะนี ได้ดาํ เนินการมาตังแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ ฉบับที (พ.ศ.
) ได้มี ก ารจัด ทํา แผนเพื อการจัด การทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ งแวดล้อมไว้ชดั เจนกว่าแผนทีแล้วมา โดยแยกเป็ นแผนการบริ หารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
แผนการพัฒนาสิงแวดล้อมเพือคุณภาพชีวิต วิธีการสําคัญอีกวิธีหนึงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม ก็คือ การกําหนดมาตรฐานเพือการควบคุมภาวะมลพิษของประเทศและควบคุมแหล่งกําเนิ ด
เพือให้คุ ณ ภาพสิ งแวดล้อมอยู่ในระดับมาตรฐานที กําหนดตัว อย่างของมาตรฐานคุ ณ ภาพสิ งแวดล้อม
ทีกําหนดขึนแล้ว ได้แก่ มาตรฐานค่าควันดําและค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ทีระบายออกจากท่อไอเสียของ
รถยนต์ มาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศเสี ย ที ระบายออกจากโรงงาน มาตรฐานคุณ ภาพอากาศในบรรยากาศ
มาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรื อ มาตรฐานและวิธีการตรวจสอบคุณภาพนําทะเล
ชายฝั ง มาตรฐานคุณภาพนําทิง มาตรฐานควบคุมการระบายนําทิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
มาตรฐานคุ ณภาพนําดื ม มาตรฐานวัตถุมีพิษ ในอาหารและเครื องสําอาง การวางแผนพัฒนาสิ งแวดล้อม
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเทศไทยได้เริ มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติมา
ตังแต่ พ.ศ.
แต่การวางแผนพัฒนาในระยะแรก ๆ ยังไม่ให้ความสําคัญกับปั ญหาสิ งแวดล้อมมากนัก
โดยในแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที (พ.ศ.
) แผนพัฒ นาฯ ฉบับที (พ.ศ.
) และ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที (พ.ศ.
- ) ได้เน้นการระดมใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยขาด
การวางแผนการจัดการทีเหมาะสม ขาดการคํานึงถึงผลกระทบสิ งแวดล้อมจนในช่วงของปลายแผนพัฒนาฯ
ฉบับที ได้ปรากฏให้เห็นชัดถึงปัญหาความเสือมโทรมของทรัพยากรหลักของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง
ป่ าไม้ ดิ นแหล่งนํา และแร่ ธาตุ รวมทังได้เริ มมีก ารแพร่ ก ระจายของมลพิษ ทังมลพิษทางนํา มลพิษ ทาง
อากาศ เสี ย ง กากของเสี ย และสารอัน ตราย ดังนั น ประเทศไทยจึ ง ได้เ ริ มให้ค วามสําคัญ กับปั ญ หา
สิ งแวดล้อมมาตังแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที เป็ นต้นมา
แผนพัฒนาฯ ฉบับที (พ.ศ.
- )
กําหนดแนวทางการฟื นฟูบูรณะทรั พยากรที ถูกทําลายและมีสภาพเสื อมโทรม การกําหนดแนว
ทางการแก้ไขปัญหาสิงแวดล้อมอย่างกว้าง ๆ ไว้ในแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ และได้ให้ความสําคัญกับปั ญหา
สิ งแวดล้อมอย่างจริ งจังขึน โดยได้มีการจัดทํานโยบายและมาตรการการพัฒนาสิงแวดล้อมแห่งชาติ
ขึน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
แผนพัฒนาฯ ฉบับที (พ.ศ.
- )
กําหนดแนวทางการจัด การสิ งแวดล้อมให้ชัดเจนยิงขึ น โดยการนํานโยบายและมาตรการการ
พัฒนาสิงแวดล้อมแห่งชาติทีได้จดั ทําขึนมาเป็ นกรอบในการกําหนดแนวทาง มีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
สิ งแวดล้อม กําหนดให้โ ครงการพัฒ นาของรั ฐขนาดใหญ่ ต ้องจัด ทํา รายงานการวิ เ คราะห์ผ ลกระทบ
สิ งแวดล้อมรวมทังมีการจัดทําแผนการจัดการสิงแวดล้อมระดับพืนที เช่น การพัฒนาลุ่มนําทะเลสาบสงขลา
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การจัดการสิ งแวดล้อมบริ เวณชายฝังทะเลตะวันออก การวางแผนการจัดการด้านสิงแวดล้อม เพือการพัฒนา
ภาคใต้ตอนบน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที (พ.ศ.
- )
ได้มีการปรับทิศทาง และแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมใหม่ โดยการ
นําเอาทรั พ ยากรธรรมชาติ ทุ ก ประเภท ซึ งได้แ ก่ ทรั พ ยากรที ดิ น ทรั พยากรป่ าไม้ ทรั พยากรแหล่ งนํา
ทรัพยากรประมง และทรั พยากรธรณี และการจัดการมลพิษมาไว้ในแผนเดีย วกัน ภายใต้ชือแผนพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมโดยให้ความสําคัญในเรื องของการปรับปรุ งการบริ หารและการจัดการ
ให้มีป ระสิ ท ธิ ภ าพอย่างเป็ นระบบ และสนับสนุ น ให้มีก ารใช้เทคโนโลยีส มัย ใหม่ เพื อให้มี ก ารนําเอา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ไม่ทาํ ลายสิ งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดปั ญหา
มลพิษ และที สําคัญคื อ เน้นการส่ งเสริ มให้ประชาชน องค์ก รและหน่ ว ยงานในระดับท้องถิน มีก ารวาง
แผนการจัด การและการกําหนดแผนปฏิบัติ การในพืนที ร่ ว มกับส่ ว นกลางอย่างมีร ะบบ โดยเฉพาะการ
กําหนดให้มีการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในระดับจังหวัดทัวประเทศ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที (พ.ศ.
- )
การจัดการทรั พยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมยังคงเป็ นการดําเนิ น งานอย่างต่อเนื อง โดยการ
สนับสนุ นองค์ก รเอกชนประชาชน ทังในส่ ว นกลางและส่ ว นท้องถิน ให้เข้ามามีบทบาทในการกําหนด
นโยบายและแผนการจัด การ การเร่ ง รั ด การดําเนิ น งานตามแผนการจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ งแวดล้อมทีมีอยูแ่ ล้ว การจัดตังระบบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมให้เป็ นระบบเดียวกัน
เพือใช้ในการวางแผน การนํามาตรการด้านการเงิน การคลังมาช่วยในการจัดการและการเร่ งรัด การออก
กฎหมายเกียวกับการอนุ รั กษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการนําเอาเทคโนโลยีทีทันสมัย มาใช้ในการ
ควบคุมและแก้ไขปัญหาสิงแวดล้อม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที (พ.ศ.
- )
การฟื นฟูบูรณะพืนทีป่ าเพือการอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ ของพืนทีประเทศและจัดทําเครื องหมาย
แนวเขตพืนทีป่ าอนุ รัก ษ์ การรั กษาพืนทีป่ าชายเลนเพือรั กษาความสมดุลของสภาวะแวดล้อมและความ
หลากหลายทางชีวภาพให้คงไว้ไม่ตากว่
ํ า ล้านไร่ ส่งเสริ มการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในรู ปแบบ
ของป่ าชุมชนเพือการอนุรักษ์พฒั นาสภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที (พ.ศ.
- )
การพัฒนาปรับปรุ งการจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กบั การอนุ รักษ์ฟืนฟู
ส่งเสริ มการนําทรัพยากรไปใช้ประโยชน์ทียังยืน การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อมทีอาศัย
กระบวนการ มีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วนในสังคม มุ่งเน้นประสิทธิภาพ การกํากับควบคุมทีมีประสิทธิภาพ
มีความโปร่ งใส สุจริ ต
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที (พ.ศ.
- )
การพัฒ นาด้านทรั พยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม คํานึ งถึง “ความหลากหลายทางชี ว ภาพ”
การพัฒ นาอาชี พจะต้องให้ความสําคัญและคํานึ งถึง “ระบบนิ เวศน์ ” ชุ มชนจะเป็ นผูใ้ ช้และดู แลอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอย่างเป็ นธรรม

เรืองที การปฏิบัตติ นหรือการร่ วมมือกับชุมชนในการป้องกันพัฒนาหรือแก้ ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม
แนวทางการอนุรักษ์ และพัฒนาสภาพแวดล้อม
การอนุรักษ์ หมายถึง การรู้จกั ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด เพือให้มีประโยชน์ต่อมหาชน
มากที สุ ด และใช้ได้เป็ นเวลานานที สุ ด ทังนี ต้องให้มีก ารสู ญเสี ย ทรัพยากรน้อยทีสุ ด และจะต้องมีก าร
กระจายการใช้ทรัพยากรให้เป็ นไปโดยทัวถึงกันด้วย
การพัฒนา หมายถึง การทําให้เจริ ญ การปรับปรุ งเปลียนไปในทางทีทําให้เจริ ญขึ น ซึงการทีจะทํา
ให้เกิดการพัฒนาขึนได้นนั จะต้องมีการวางแผนต้องอาศัยวิชาความรู้และเทคโนโลยีเข้ามาช่วย จึงจะทําให้
การพัฒนานันบรรลุตามวัตถุประสงค์
ความจําเป็ นทีจะต้องมีการอนุรักษ์ และพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทีพบอยูท่ วไปในท้
ั
องถินหรื อตามชุมชนต่าง ๆ ทัวประเทศ
นันทีสําคัญ ได้แก่ ดิน นํา อากาศ แร่ ธาตุ ป่ าไม้ และสัตว์ป่า ซึงล้วนแต่ให้คุณประโยชน์ทงสิ
ั น เหตุผลทีเรา
ควรเร่ งอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อม ก็เนืองมาจากทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเราได้ถูกทําลายลง
มาจนขาดความสมดุล
แนวทางในการอนุรักษ์ และพัฒนาสภาพแวดล้อม
3.1 ระดับบุคคล ประชาชนทุกคนควรมีจิตสํานึกทีดีต่อแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา
สภาพแวดล้อม ซึงมีวิธีการง่าย ๆ ดังต่อไปนี
) ต้องรู้จกั ประหยัด
) ต้องรู้จกั รักษา
) ต้องรู้จกั ฟื นฟูทรัพยากรให้ฟืนตัวและรู้จกั ปรับปรุ งให้ดีขึน
) ช่วยกันส่งเสริ มการผลิตและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
) ต้องรู้จกั นําทรัพยากรทีใช้แล้วมาผลิตใหม่
) ต้องรู้จกั นําทรัพยากรอืน ๆ มาใช้แทนทรัพยากรทีมีราคาแพงหรื อกําลังจะลดน้อยหมดสูญไป
) ต้องช่วยกันค้นคว้าสํารวจหาแหล่งทรัพยากรใหม่ เพือนํามาใช้แทนทรัพยากรธรรมชาติทีหายาก
) ต้องไม่ทาํ ลายทรัพยากรธรรมชาติ
) ต้องเต็มใจเข้ารับการอบรมศึกษา ให้เข้าใจถึงปัญหาและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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. ระดับชุ มชน เนื องจากประชาชนแต่ละคนเป็ นสมาชิกของชุมชนทีตนอาศัยอยู่ ซึงลักษณะ
และสภาพของชุมชน จะมีผลกระทบมาถึงประชาชนในชุมชนนัน ๆ ด้วย ทังทีเป็ นสิ งทีดีและไม่ดี ในการ
อนุรักษ์ควรร่ วมมือร่ วมใจกัน ดังนี
. ประชาชนในชุมชนจะต้องตระหนักถึงการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์และพัฒนา
สภาพแวดล้อมในชุมชนของตน
. ประชาชนในชุมชนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื องระบบของการจัด การ และสามารถ
แก้ไขปรับปรุ งและเปลียนแปลงสภาพแวดล้อมทีเสือมโทรมให้ดีขึน
. จัดระบบวิธีการอนุรักษ์ และพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนของตนให้ประสานงานกับหน่ วย
ของรัฐและเอกชน
. ระดับรัฐบาล
. รัฐบาลควรกําหนดนโยบาย และวางแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทังในระยะ
สันและระยะยาว เพือเป็ นหลักการให้หน่วยงานและเจ้าหน้าทีของรัฐทีเกียวข้องได้ยดึ ถือปฏิบตั ิต่อไป
. ในฐานะที เป็ นพลเมืองดี ข องชุ มชนและของประเทศ ประชาชนไทยทุ ก คนควรปฏิบัติ ต น
ให้ถกู ต้องตามกฎข้อบังคับ หรื อตามกฎหมายเกียวกับสิ งแวดล้อมทีสําคัญ
. หน่ ว ยงานของรั ฐทังในท้องถินและภู มิภ าค จะต้องเป็ นผูน้ ําและเป็ นแบบอย่างที ดี ในการ
อนุ รั ก ษ์แ ละพัฒ นาสภาพแวดล้อ ม รวมทังจะต้องให้ค วามสนับ สนุ น และร่ ว มมื อกับ ภาคเอกชนและ
ประชาชนไปด้วย
. เผยแพร่ ข่ า วสารข้อ มู ล กฎหมายท้อ งถิ น และความรู้ ท างด้า นการอนุ รั ก ษ์ แ ละพัฒ นา
สภาพแวดล้อมทังทางตรงและทางอ้อม
. หน่ วยงานที รับผิด ชอบในท้องถิน ภู มิภ าค ต้องรี บเร่ งดําเนิ นการแก้ไขฟื นฟูสภาพแวดล้อม
ทีเสือมโทรมไปให้กลับสู่สภาพเช่นเดิม และหาทางป้ องกันไม่ให้เกิดสภาพการณ์เช่นนันขึนมาอีก

เรืองที สภาวะโลกร้ อน สาเหตุและผลกระทบ การป้องกันและการแก้ ไขปัญหาโลกร้ อน
ภาวะโลกร้ อน (Global Warming)
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรื อ ภาวะภูมิอากาศเปลียนแปลง (Climate Change) เป็ นปัญหา
ใหญ่ของโลกเราในปัจจุบนั สังเกตได้จาก อุณหภูมิ ของโลกทีสูงขึนเรื อย ๆ สาเหตุหลักของปั ญหานี มาจาก
ก๊าซเรื อนกระจก (Greenhouse gases) ปรากฏการณ์เรื อนกระจก มีความสําคัญกับโลก เพราะก๊าซจําพวก
คาร์บอนไดออกไซด์ หรื อ มีเทน จะกักเก็บความร้อนบางส่วนไว้ในในโลก ไม่ให้สะท้อนกลับสู่บรรยากาศ
ทังหมด มิฉะนัน โลกจะกลายเป็ นแบบดวงจันทร์ ที ตอนกลางคื นหนาวจัด (และตอนกลางวันร้ อนจัด
เพราะไม่มีบรรยากาศ กรองพลังงาน จาก ดวงอาทิตย์) ซึงการทําให้โลกอุ่นขึนเช่นนี คล้ายกับหลักการของ
เรื อนกระจก (ทีใช้ปลูกพืช) จึงเรี ยกว่า ปรากฏการณ์เรื อนกระจก (Greenhouse Effect) แต่การเพิมขึ นอย่าง
ต่อเนื องของ CO2 ทีออกมาจาก โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต์ หรื อการกระทําใดๆทีเผา เชื อเพลิงฟอสซิล
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(เช่น ถ่านหิน นํามัน ก๊าซธรรมชาติ หรื อ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน) ส่งผลให้ระดับปริ มาณ CO2 ในปั จจุบนั
สูงเกิน 300 ppm (300 ส่วนในล้านส่วน) เป็ นครั งแรกในรอบกว่า 6 แสนปี ซึงคาร์ บอนไดออกไซด์ทีมากขึนนี
ได้เพิมการกักเก็บความร้อนไว้ในโลกของเรามากขึนเรื อย ๆ จนเกิดเป็ นภาวะโลกร้อน ดังเช่น ปั จจุบนั ภาวะ
โลกร้อนภายในช่วง 10 ปี นับตังแต่ปี พ.ศ. 2533 มานี ได้มีการบันทึกถึงปี ทีมีอากาศร้อนทีสุ ดถึง 3 ปี คือ
ปี พ.ศ. 2533, พ.ศ. 2538 และปี พ.ศ. 2540 แม้ว่าพยากรณ์การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังมีความไม่
แน่นอนหลายประการ แต่การถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ได้เปลียนหัวข้อจากคําถามทีว่า "โลกกําลังร้อนขึ นจริ ง
หรื อ “เป็ น” ผลกระทบจากการทีโลกร้อนขึ นจะส่ งผลร้ายแรงและต่อเนื องต่อสิ งทีมีชีวิตในโลกอย่างไร"
ดังนัน ยิงเราประวิงเวลาลงมือกระทําการแก้ไขออกไปเพียงใด ผลกระทบทีเกิดขึ นก็จะยิงร้ายแรงมากขึน
เท่านัน และบุคคลทีจะได้รับผลกระทบมากทีสุดก็คือ ลูกหลานของพวกเราเอง
สาเหตุ
ภาวะโลกร้ อนเป็ นภัย พิบัติทีมาถึง โดยทีเราทุ กคนต่ างทราบถึงสาเหตุ ของการเกิด เป็ นอย่างดี
นันคือ การที มนุ ษย์เผาผลาญเชื อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิ น นํามัน และก๊าซธรรมชาติ เพือผลิตพลังงาน
เราต่างทราบดีถึงผลกระทบบางอย่างของภาวะโลกร้อน เช่น การละลายของนําแข็งในขัวโลก ระดับนําทะเล
ทีสูงขึน ความแห้งแล้งอย่างรุ นแรง การแพร่ ระบาดของโรคร้ายต่างๆ อุทกภัย ปะการังเปลียนสี และการเกิด
พายุรุนแรงฉับพลัน โดยผูท้ ีได้รับผลกระทบมากทีสุ ด ได้แก่ ประเทศตามแนวชายฝั ง ประเทศทีเป็ นเกาะ
และภูมิภาคทีกําลังพัฒนาอย่างเอเชียอาคเนย์ จากการทํางานของคณะกรรมการของรัฐบาลนานาชาติว่าด้วย
เรื องการเปลียนแปลงสภาพภู มิอากาศที มีองค์ก ารวิ ทยาศาสตร์ ได้ร่ ว มมือกับองค์ก ารสหประชาชาติ
เฝ้ าสังเกตผลกระทบต่าง ๆ และได้พบหลักฐานใหม่ทีแน่ ชดั ว่า จากการทีภาวะโลกร้อนขึนในช่วง 50 กว่า
ปี มานี ส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากการกระทําของมนุ ษ ย์ ซึงส่ งผลกระทบอย่างต่อเนื องให้อุณหภูมิของโลก
เพิมขึ นในทุ กหนทุ กแห่ ง ประมาณ 1.4 - 5.8 องศาเซลเซีย ส การเปลียนแปลงสภาพภู มิอากาศไม่ได้
เปลียนแปลงไปทีละเล็กทีละน้อย แต่เป็ นการเปลียนแปลงอย่างรุ นแรงซึงเกิดขึนบ่อยครัง และมีความรุ นแรง
มากขึนเรื อยๆ ตัวอย่างทีเห็นได้ชดั ได้แก่ ความแห้งแล้งอย่างรุ นแรง วาตภัย อุทกภัย พายุฝนฟ้ าคะนอง พายุ
ทอร์นาโด แผ่นดินถล่ม และการเกิดพายุรุนแรงฉับพลัน จากภาวะอันตรายเหล่านี พบว่า ผูท้ ีอาศัยอยู่ในเขต
พืนทีทีเสียงกับการเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว ซึงได้รับผลกระทบมากกว่าพืนทีส่วนอืน ๆ ยังไม่ได้รับการเอาใจ
ใส่และช่วยเหลือเท่าทีควร นอกจากนี ยังมีการคาดการณ์ว่า การทีอุณหภูมิของโลกสูงขึน เป็ นเหตุให้ปริ มาณ
ผลผลิต เพือการบริ โ ภคโดยรวมลดลง ซึ งทําให้จ าํ นวนผูอ้ ดอยากหิ ว โหยเพิมขึ นอีก 60 - 350 ล้านคน
ในประเทศไทยและฟิ ลิปปิ นส์ มีโครงการพลังงานต่าง ๆ ทีจัดตังขึน และการดําเนินงานของโครงการเหล่านี
ได้ส่งผลกระทบต่ อระบบนิ เวศวิทยาอย่างเห็น ได้ชดั ตัว อย่างเช่ น การเปลียนแปลงของฝนที ไม่ตกตาม
ฤดูกาล และปริ มาณนําฝนทีตกในแต่ละช่วงได้เปลียนแปลงไป การบุกรุ กและทําลายป่ าไม้ทีอุดมสมบูรณ์
การสูงขึนของระดับนําทะเลและอุณหภูมิของนําทะเล ซึงส่ งผลกระทบอย่างมากต่อระบบนิ เวศ ตามแนว
ชายฝัง และจากการทีอุณหภูมิของนําทะเลสูงขึนนี ได้ส่งผลกระทบต่อการเปลียนสีของนําทะเล ดังนัน แนว
ปะการังต่าง ๆ จึงได้รับผลกระทบและถูกทําลายเช่นกัน
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ประเทศไทยเป็ นตัวอย่างของประเทศทีมีชายฝังทะเล ทีมีความยาวประมาณ 2,490 กิโลเมตร และ
เป็ นแหล่งทีมีความสําคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง การประมง การเพาะเลียง
สัต ว์น ํา และความไม่แน่ น อนของฤดู ก าล ที ส่ งผลกระทบต่ อ การทําเกษตรกรรม มี ก ารคาดการณ์ ว่ า
หากระดับนําทะเลสูงขึนอีกอย่างน้อย 1 เมตรภายในทศวรรษหน้า หาดทรายและพืนทีชายฝังในประเทศไทย
จะลดน้อยลง สถานทีตากอากาศชายทะเล รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเทียวในสถานทีท่องเทียวต่างๆ เช่น
พัทยา และ ระยองจะได้รับผลกระทบโดยตรง แม้แต่กรุ งเทพมหานคร ก็ไม่สามารถหลีกเลียงจากผลกระทบ
ของระดับนําทะเลทีสูงขึนนี เช่นกันปัญหาด้านสุขภาพ ก็เป็ นเรื องสําคัญอีกเรื องหนึงทีได้รับผลกระทบอย่าง
รุ นแรง จากสภาพภูมิอากาศทีเปลียนแปลงนี ด้วย เนื องจากอุณหภูมิและความชืนทีสูงขึ น ส่ งผลให้มีการ
เพิมขึนของยุงมากขึน ซึงนํามาสู่การแพร่ ระบาดของไข้มาลาเรี ยและไข้ส่า นอกจากนี โรคทีเกียวข้องกับนํา
เช่น อหิวาตกโรค ซึงจัดว่าเป็ นโรคทีแพร่ ระบาดได้อย่างรวดเร็ วโรคหนึงในภูมิภาคนี คาดว่าจะเพิมขึ นอย่าง
รวดเร็ วและต่อเนือง จากอุณหภูมิและความชืนทีสูงขึน คนยากจนเป็ นกลุ่มคนทีมีความเสียงสูงต่อผลกระทบ
จากการเปลียนแปลงนี ประกอบกับการให้ความรู้ในด้านการดูแลรักษาสุขภาพทีดี ยังมีไม่เพียงพอ ปัจจุบนั นี
สัญญาณเบืองต้นของสภาพภูมิอากาศทีเปลียนแปลงไป ได้ปรากฏขึนอย่างแจ้งชัด ดังนัน สมควรหรื อไม่ที
จะรอจนกว่าจะค้นพบข้อมูลมากขึน หรื อ มีความรู้ในการแก้ไขมากขึน ซึง ณ เวลานันก็อาจสายเกินไปแล้วที
จะแก้ไขได้
กลไกของสภาวะโลกร้ อน
ในสภาวะปกติ โลกจะได้รับพลังงานประมาณ . % จากดวงอาทิตย์ ในรู ปแบบของการแผ่รังสี
พลังงานทีเหลือมาจากความร้อนใต้พิภพซึงหลงเหลือจากการก่อตัวของโลกจากฝุ่ นธุลีในอวกาศ และการ
สลายตัวของธาตุกมั มันตรังสี ทีมีอยู่ในโลก ตังแต่ดึกดําบรรพ์มาโลกเราสามารถรักษาสมดุลของพลังงาน
ทีได้รับอย่างดีเยียม โดยมีการสะท้อนความร้อน และการแผ่รังสี จากโลกจนพลังงานสุ ทธิทีได้รับในแต่ละ
วันเท่ากับศูนย์ ทําให้โลกมีสภาพอากาศเหมาะสมต่อสิ งมีชีวิตหลากหลาย กลไกหนึ งทีทําให้โลกเรารักษา
พลังงานความร้อนไว้ได้คือ “ปรากฏการณ์เรื อนกระจก” (greenhouse effect) ทีทําหน้าทีดัก และสะท้อน
ความร้อนทีโลกแผ่กลับออกไปในอวกาศให้กลับเข้าไปในโลกอีก หากไม่มีแก๊สกลุ่มนี โลกจะไม่สามารถ
เก็ บพลังงานไว้ได้ และจะมีอุณ หภูมิแปรปรวนในแต่ ละวัน แก๊ สกลุ่มนี จึงทําหน้าที เสมือนผ้าห่ มบาง ๆ
ทีคลุมโลกทีหนาวเย็นแต่กลับกลายเป็ นว่าในช่วงระยะเวลาหลายสิ บปี ทีผ่านมา โลกเราได้มีการสะสมแก๊ส
เรื อนกระจกในชันบรรยากาศมากขึ น เนื องจากการเผาไหม้เชื อเพลิงต่ าง ๆ ที ใช้ในกิ จ กรรมประจําวัน
โดยเฉพาะอย่างยิงการเผาไหม้นามั
ํ นเชือเพลิงทีขุดขึ นมาจากใต้ดิน การเพิมขึ นของแก๊สเรื อนกระจกทําให้
โลกไม่สามารถแผ่ค วามร้ อนออกไปได้อย่างทีเคย ส่ งผลให้อุณ หภู มิข องโลกเพิมมากขึ นอย่างต่ อเนื อง
เสมือนกับโลกเรามีผา้ ห่มทีหนาขึนนันเอง
ปรากฏการณ์เรือนกระจกคืออะไร?
“ปรากฏการณ์เรื อนกระจก” (greenhouse effect) คือ ปรากฏการณ์ทีโลกมีอุณหภูมิสูงขึนเนืองจาก
พลังงานแสงอาทิ ตย์ ในช่ วงความยาวคลืนอิน ฟราเรดทีสะท้อนกลับถูกดู ด กลืนโดยโมเลกุลของไอนํา
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คาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) และ CFCsไนตรัสออกไซด์ (N2O) ในบรรยากาศทําให้โมเลกุล
เหล่านี มีพลังงานสูงขึนมีการถ่ายเทพลังงานซึงกันและกันทําให้อุณหภูมิในชันบรรยากาศสูงขึนการถ่ายเท
พลังงานและความยาวคลืนของโมเลกุลเหล่านี ต่อ ๆ กันไป ในบรรยากาศทําให้โมเลกุลเกิดการสันการ
เคลือนไหว ตลอดเวลาและมาชนถูกผิวหนังของเรา ทําให้เรารู้สึกร้ อน ในประเทศในเขตหนาวมีก าร
เพาะปลูกพืชโดยอาศัยการควบคุมอุณหภูมิความร้อนโดยใช้หลักการทีพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์
ส่องผ่านกระจก แต่ความร้อนทีอยูภ่ ายในเรื อนกระจกไม่สามารถสะท้อนกลับออกมาทําให้อุณหภูมิภายใน
สูงขึนเหมาะแก่การเพาะปลูกของพืช จึงมีการเปรี ยบเทียบปรากฏการณ์ทีอุณหภูมิของโลกสูงขึนนี ว่าภาวะ
เรื อนกระจก(greenhouse effect) ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็ นก๊าซทีสะสมพลังงานความร้อนใน
บรรยากาศโลกไว้มากทีสุดและมีผลทําให้ อุณหภูมิของโลกสูงขึนมากทีสุ ดในบรรดาก๊าซเรื อนกระจกชนิ ด
อืนๆ CO2ส่ วนมากเกิดจากการกระทําของมนุ ษย์ เช่น การเผาไหม้เชือเพลิง, การผลิตซีเมนต์, การเผาไม้
ทําลายป่ า
ก๊าซทีก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรื อนกระจก มีดงั นี
• คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เกิดจากการเผาไหม้ต่าง ๆ
• มีเทน ซึงส่วนใหญ่เกิดจากการสลายตัวของอินทรี ยวัตถุ เช่น ขยะมูลฝอยทีย่อยสลายได้
ของเสีย อุจจาระ
• ซี เอฟ ซี (CFC) เป็ นสารประกอบสําหรับทําความเย็น พบในเครื องทําความเย็นต่าง ๆ เป็ นสิ ง
ทีอยูร่ ่ วมกับฟรี ออน และยังพบได้ในสเปรย์ต่าง ๆ อีกด้วย
• Nitrous Oxide (N2O) เป็ นก๊าซมีพิษทีเกิดจากเครื องยนต์ การเผาถ่านหิน และใช้ประกอบ
ในรถยนต์เพือเพิมกําลังเครื อง
ก๊าซเหล่านี เช่น CFC จะทําปฏิกิริยากับรังสีอลั ตราไวโอเลตและแตกตัวออกเป็ นโมเลกุลคลอรี นและ
โมเลกุลต่างๆอีกหลายชนิ ด ซึงโมเลกุ ลเหล่านี จะเป็ นตัวทําลายโมเลกุลของออกซิเจนชนิ ดพิเศษหรื อ O3
บนชันบรรยากาศโอโซน ทําให้รั งสี อลั ตราไวโอเลต และอิน ฟาเรดส่ องผ่านลงมายังพืนโลกมากขึ น
ในขณะเดียวกันก๊ าซเหล่านี ก็ก ันรังสี ไม่ให้ออกไปจากบรรยากาศโลก ด้วยว่ าทีรั งสี เหล่านี เป็ นพลังงาน
พวกมันจึงทําให้โลกร้อนขึน
• ก๊าซไฮโดรฟลูโรคาร์บอน ( HFCS)
• ก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ( CFCS)
• ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซ่าฟลูโอโรด์ ( SF6 )
ก๊าซเหล่านี สมควรทีจะต้องลดการปล่อยออกมา ซึงผูท้ ีจะลดการปล่อยก๊าซเหล่านีได้ก็คือ มนุษย์ทุกคน
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ตารางแสดงแก๊สเรือนกระจกและแหล่งทีมา
แก๊สเรือนกระจก

แหล่งทีมา

ส่ งผลให้ โลกร้ อนขึน (%)

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
( CO 2 )

1) จากแหล่งธรรมชาติ เช่น กระบวนการหายใจของ
สิ งมีชีวิต
2) จากมนุษย์ เช่น การเผาไหม้เชือเพลิงจากโรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ , การตัดไม้ทาํ ลายป่ า
(ลดการดูดซับ CO 2 )

57

แก๊สมีเทน ( CH )

1) จากแหล่งธรรมชาติ เช่น จากการย่อยสลายของสิ งมีชีวิต,
การเผาไหม้ทีเกิดจากธรรมชาติ
2) จากมนุษย์ เช่น จากนาข้าว, แหล่งนําท่วม, จากการเผา
ไหม้เชือเพลิงประเภทถ่านหิน นํามัน และแก๊สธรรมชาต

12

4

1) จากมนุษย์ เช่น อุตสาหกรรมทีใช้กรดไนตริ กใน
ขบวนการผลิต, อุตสาหกรรมพลาสติก, อุตสาหกรรม
แก๊สไนตรัสออกไซด์(N2O) ไนลอน, อุตสาหกรรมเคมี, การเผาไหม้เชือเพลิงจาก
ซากพืชและสัตว์, ปุ๋ ย, การเผาป่ า
2) จากแหล่งธรรมชาติ - อยูใ่ นภาวะทีสมดุล

6

จากมนุษย์ เช่น อุตสาหกรรมต่าง ๆ และอุปกรณ์เครื องใช้
ในชีวิตประจําวัน เช่น โฟม, กระป๋ องสเปรย์, เครื องทํา
แก๊สทีมีส่วนประกอบคลอโร
ความเย็น ; ตูเ้ ย็น แอร์, ตัวทําลาย (แก๊สนี จะรวมตัวทางเคมี
ฟลูออโรคาร์บอน(CFCS)
ได้ดีกบั โอโซนทําให้โอโซนในชันบรรยากาศลดลงหรื อ
เกิดรู รวในชั
ั
นโอโซน)

25

ผลกระทบจากสภาวะโลกร้ อน
แม้ว่าโดยเฉลียแล้วอุณหภูมิของโลกจะเพิมขึนไม่มากนัก แต่ผลกระทบทีเกิดขึ นจะส่ งผลต่อเป็ น
ทอด ๆ และจะมีผลกระทบกับโลกในทีสุด ขณะนี ผลกระทบดังกล่าวเริ มปรากฏให้เห็นแล้วทัวโลก รวมทัง
ประเทศไทย ตัวอย่างทีเห็นได้ชดั คือ การละลายของนําแข็งทัวโลก ทังทีเป็ นธารนําแข็ง (glaciers) แหล่ง
นําแข็งบริ เวณขัวโลก และในกรี นแลนด์ ซึงจัด ว่าเป็ นแหล่งนําแข็งทีใหญ่ทีสุ ดในโลก นําแข็งที ละลายนี
จะไปเพิมปริ มาณนําในมหาสมุทร เมือประกอบกับอุณหภูมิเฉลียของนําสูงขึน นําก็จะมีการขยายตัวร่ วมด้วย
ทําให้ปริ มาณนําในมหาสมุทรทัวโลกเพิมขึ นเป็ นทวีคู ณ ทําให้ระดับนําทะเลสู งขึ นมาก ส่ งผลให้เมือง
สําคัญๆ ทีอยูร่ ิ มมหาสมุทรตกอยูใ่ ต้ระดับนําทะเลทันที มีการคาดการณ์ว่าหากนําแข็งดังกล่าวละลายหมด
จะทําให้ระดับนําทะเลสูงขึน - เมตรทีเดียว ผลกระทบทีเริ มเห็นได้อีกประการหนึ งคือ การเกิดพายุหมุน
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ทีมีความถีมากขึน และมีความรุ นแรงมากขึนด้วย ดังเราจะเห็นได้จากข่าวพายุเฮอริ เคนทีพัดเข้าถล่มสหรัฐ
หลายลูกในช่วงสองสามปี ทีผ่านมา แต่ละลูกก็สร้างความเสี ยหายในระดับหายนะทังสิ น สาเหตุอาจอธิบาย
ได้ในแง่พลังงาน กล่าวคือ เมือมหาสมุทรมีอุณหภูมิสูงขึ น พลังงานทีพายุได้รับก็มากขึ นไปด้วย ส่ งผลให้
พายุมีความรุ นแรงกว่าทีเคย นอกจากนัน สภาวะโลกร้อนยังส่ งผลให้บางบริ เวณในโลกประสบกับสภาวะ
แห้งแล้งอย่างไม่เคยมีมาก่อน เช่นขณะนี ได้เกิดสภาวะโลกร้อนรุ นแรงขึ นอีก เนื องจากต้นไม้ในป่ าทีเคย
ทําหน้าทีดูดกลืนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ลม้ ตายลงเนื องจากขาดนํา นอกจากจะไม่ดูดกลืนแก๊สต่อไป
แล้ว ยังปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ออกมาจากกระบวนการย่อยสลายด้วย และยังมีสัญญาณเตือนจากภัย
ธรรมชาติอืน ๆ อีกมาก ซึงหากเราสังเกตดี ๆ จะพบว่าเป็ นผลจากสภาวะนี ไม่นอ้ ย
ผลกระทบด้ านนิเวศวิทยา
แถบขัวโลกได้รับผลกระทบมากทีสุด และก่อให้เกิดการเปลียนแปลงมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิง
ภูเขานําแข็ง ก้อนนําแข็งจะละลายอย่างรวดเร็ ว ทําให้ระดับนําทะเลทางขัวโลกเพิมขึน และไหลลงสู่ทวโลก
ั
ทําให้เกิดนําท่วมได้ทุกทวีป นอกจากนี จะพลอยทําให้สตั ว์ทางทะเลเสี ยชีวิตเพราะระบบนิ เวศเปลียนแปลง
ส่ วนทวีปยุโรป ในยุโ รปใต้ภูมิประเทศจะกลายเป็ นพืนทีลาดเอียงเกิดความแห้งแล้งในหลายพืนทีปั ญหา
อุทกภัยจะเพิมขึนเนืองจากธารนําแข็งบนบริ เวณยอดเขาสูงทีปกคลุมด้วยหิมะจะละลายจนหมด ขณะทีทวีป
เอเชียอุณหภูมิจะสูงขึนเกิดฤดูกาลทีแห้งแล้ง มีนาท่
ํ วม ผลิตผลทางอาหารลดลง ระดับนําทะเลสูงขึน สภาวะ
อากาศแปรปรวน อาจทําให้เกิดพายุต่าง ๆ เข้าไปทําลายบ้านเรื อนทีอยูอ่ าศัยของประชาชน ซึงปั จจุบนั ก็เห็น
ผลกระทบได้ชดั แต่ แถบทวีปอเมริ กาเหนื ออุต สาหกรรมการผลิต อาหารจะได้รับผลประโยชน์เนื องจาก
อากาศทีอุ่นขึน พร้อม ๆ กับทุ่งหญ้าใหญ่ของแคนาดา และทุ่งราบใหญ่สหรัฐอเมริ กาจะล้มตาย เพราะความ
แปรปรวนของอากาศจะส่งผลต่อสัตว์ นักวิจยั ได้มีการคาดประมาณอุณหภูมิผิวโลก ในอีก ปี ข้างหน้า
หรื อประมาณปี
ว่าอุณหภูมิจะสูงขึนจากปัจจุบนั ราว . องศาเซลเซียส เนืองจากคาดการณ์ว่าจะมีการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึงร้อยละ และก๊าซมีเทนร้อยละ ของก๊าซเรื อนกระจก สําหรับประเทศ
ไทยมีอุณหภูมิสูงขึ นประมาณ องศาเซลเซียส ในช่ วง ปี อย่างไรก็ตามหากอุณหภู มิเพิมสูงขึ น องศาเซลเซียส จะทําให้พายุใต้ฝุ่นเปลียนทิศทาง เกิดความรุ นแรง และมีจาํ นวนเพิมขึ นร้อยละ - ใน
อนาคต นอกจากนี ฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึน ในขณะทีฤดูหนาวจะสันลง
ผลกระทบด้ านเศรษฐกิจ
รัฐที เป็ นเกาะเล็ก ๆ ของทวี ปอเมริ ก า จะได้รั บผลจากระดับนําทะเลที สู งขึ นกัดกร่ อนชายฝั ง
จะสร้างความเสียหายแก่ระบบนิเวศ แนวปะการังจะถูกทําลาย ปลาทะเลประสบปัญหา เนืองจากระบบนิ เวศ
ทีแปรเปลียนไป ธุรกิจท่องเทียวทางทะเลทีสําคัญจะสูญเสี ยรายได้มหาศาล นอกจากนี ในเอเชียยังมีโอกาส
ร้อยละ - ทีอาจเกิดฝนกระหนํา และมรสุมอย่างรุ นแรง รวมถึงเกิดความแห้งแล้งในฤดูร้อนทียาวนาน
ทังนีในปี
ประเทศไทยเกิดความเสียหายจากอุทกภัย พายุ และภัยแล้ง คิดเป็ นมูลค่าเสี ยหายทาง
เศรษฐกิจมากกว่า , ล้านบาท รายงาน “Global Deserts Outlook” ของโครงการสิ งแวดล้อมแห่ ง
สหประชาชาติ เนืองในวันสิ งแวดล้อมโลก มิถุนายน ชีว่าภายใน ปี ข้างหน้า ระบบนิเวศ ทางทะเลทราย
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จะเปลียนแปลงไป ทังด้านชีววิทยา เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ปัจจุบนั พืช และสัตว์ทางทะเลทราย คือ แหล่ง
ทรั พยากรมีคุ ณ ค่ าสําหรับผลิต ยา และธัญ ญาหารใหม่ ๆ ที ทําให้ไม่ตอ้ งสิ นเปลืองนํา และยังมีช่องทาง
เศรษฐกิจใหม่ ๆ ทีเป็ นมิต รกับธรรมชาติ เช่นการทําฟาร์ มกุง้ และบ่อปลาในทะเลทรายรัฐอาริ โซนาและ
ทะเลทรายเนเกฟ ในอิสราเอล อย่างไรก็ตามทะเลทรายทีมีอยู่ แห่ งทัวโลกกําลังเผชิญปั ญหาใหญ่ไม่ใช่
เรื องการขยายตัว แต่ เป็ นความแห้งแล้งเนื องจากโลกร้ อน ธารนําแข็ งซึ งส่ งนํามาหล่อเลียงทะเลทราย
ในอเมริ กาใต้กาํ ลังละลาย นําใต้ดินเค็มขึ น รวมทังผลกระทบทีเกิดจากนํามือมนุ ษย์ ซึงหากไม่มีการลงมือ
ป้ องกัน อย่างทันท่ ว งที ระบบนิ เวศวิ ทยา และสัต ว์ป่าในทะเลทรายจะสูญ หายไปภายใน ปี ข้างหน้า
ในอนาคตประชากร ล้านคน ทีอาศัยอยู่ในเขตทะเลทรายทัวโลกจะอยู่ไม่ได้อีกต่อไป เพราะอุณหภูมิ
สูงขึน และนําถูกใช้จนหมด หรื อเค็มจนดืมไม่ได้
ผลกระทบด้ านสุ ขภาพ
ภาวะโลกร้อนไม่เพีย งทําให้ร ะบบนิ เวศเปลียนแปลงไป แต่ มีสิงซ่ อนเร้ น ทีแอบแฝงมาพร้ อม
ปรากฏการณ์นีด้วยว่า โลกร้อนขึนจะสร้างสภาวะทีพอเหมาะพอควร ให้เชือโรคเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว
เดวิ ท พิเมนเทล นัก นิ เวศวิ ทยาแห่ งมหาวิ ทยาลัย คอร์ แนลในอเมริ กา ระบุ ว่ าโลกร้ อนขึ นจะก่ อให้เกิ ด
สภาพแวดล้อมทีเหมาะสมแก่ การฟักตัวของเชื อโรค และศัตรู พืชที เป็ นอาหารของมนุ ษ ย์บางชนิ ด โรคที
ฟักตัวได้ดีในสภาพร้อนชืนของโลก จะสามารถเพิมขึ นมากในอีก ปี ข้างหน้า ทังจะมีการติดเชือเพิมมาก
ขึนในโรคมาลาเรี ย ไข้ส่า อหิวาตกโรค และอาหารเป็ นพิษ นักวิทยาศาสตร์ ในทีประชุมองค์การอนามัยโลก
และ London School of Hygiene and Tropical Medicine วิทยาลัยศึกษาด้านสุ ขอนามัยและเวชศาสตร์ เขตร้อน
ของอังกฤษแถลงว่า ในแต่ละปี ประชาชนราว , คน เสียชีวิตเพราะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
ตังแต่โรคมาลาเรี ย ไปจนถึงการขาดแคลนสุขอนามัยทีดี และตัวเลขผูเ้ สียชีวิตนี อาจเพิมขึ นเกือบสองเท่าตัว
ในอีก ปี ข้างหน้า แถลงการณ์ของคณะแพทย์ระดับโลกระบุว่า เด็กในประเทศกําลังพัฒนาจัดอยู่ในกลุ่ม
เสียงมากทีสุด เช่นในประเทศแถบแอฟริ กา ละตินอเมริ กา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทีจะต้องเผชิญกับการ
แพร่ ขยายของการขาดแคลนสุขอนามัยโรคท้องร่ วง และโรคมาเลเรี ย ท่ามกลางอุณหภูมิโลกร้อนขึน นําท่วม
และภัยแล้ง
การป้องกัน
วิธีการช่วยป้ องกันสภาวะโลกร้อน ดังนี
1. การลดระยะทาง
2. ปิ ดเครื องปรับอากาศ
3. ลดระดับการใช้งานของเครื องใช้ไฟฟ้ า
4. Reuse
5. การรักษาป่ าไม้
6. ลดการใช้นามั
ํ น
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ตัวอย่างเช่ น
1. ลดระยะทางใช้สาํ หรับการขนส่ งอาหาร เนื องจากมลพิษจากการขนส่ งนันเป็ นตัวการ สําคัญ
มากทีสุดในการเพิมปริ มาณ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ให้เราพยายามบริ โภคอาหารทีผลิต และ
ปลูกในท้องถิน จะช่วยลดพลังงานทีใช้สาํ หรับการขนส่งลงได้
. ปิ ดเครื องปรับอากาศในโรงแรมทีเราได้เข้าพัก พร้อมทังอย่าให้พนักงานนําผ้าขนหนูทียังไม่
สกปรกมากไปซัก โดยพึงระลึกว่าเราไม่ได้ช่วยให้โรงแรมประหยัดไฟฟ้ า แต่เรากําลังช่วยโลกทีเราอาศัยอยู่
. ลดระดับการใช้งานเครื องใช้ไฟฟ้ าลงแม้เพียงน้อยนิด เช่น เพิมความร้อนของเครื องปรับอากาศ
ในสํานักงาน หรื อทีพักอาศัยลงสักหนึ งองศา หรื อปิ ดไฟขณะไม่ใช้งาน ปิ ดฝาหม้อทีมีอาหารร้อนอยู่ หรื อ
ลดจํานวนชัวโมงการดูโทรทัศน์ หรื อฟังวิทยุลง อาจลดค่าใช้จ่ายของเราไม่มากนัก แต่จะส่ งผลมหาศาล
ต่อโลก
. Reuse นํากระดาษ หรื อภาชนะบรรจุอืน ๆ กลับไปใช้ใหม่ พยายามซือสิ งของทีมีอายุการใช้
งานนาน ๆ จะช่วยลดการใช้พลังงานของโลกอย่างมากมาย
. รักษาป่ าไม้ให้ได้มากทีสุด และลด หรื องดการจัดซือสิงของ หรื อเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ทีทําจากไม้
ทีตัดเอามาจากป่ า เพือปล่อยให้ตน้ ไม้ และป่ าไม้เหล่านี ได้ทาํ หน้าทีการเป็ นปอดของโลกสืบไป
. ลดการใช้นามั
ํ นจากการขับขียวดยานพาหนะ โดยปรับเปลียนนิสยั การขับรถ เช่น ลดความเร็ ว
ในการขับรถลง ตรวจสอบสภาพลมในล้อรถให้เหมาะสม และค่อย ๆ เหยียบคันเร่ ง รถยนต์ เมือต้องการเร่ ง
ความเร็ วและทดลองเดินให้มากทีสุด
การแก้ปัญหาโลกร้ อน
เราจะหยุดสภาวะโลกร้อนได้อย่างไร เป็ นเรื องทีน่าเป็ นห่วงว่าเราคงไม่อาจหยุดยังสภาวะโลกร้อน
ทีกําลังจะเกิดขึนในอนาคตได้ ถึงแม้ว่าเราจะหยุดผลิตแก๊สเรื อนกระจกโดยสิ นเชิง ตังแต่บดั นี เพราะโลก
เปรี ยบเสมือนเครื องจักรขนาดใหญ่ทีมีกลไกเล็ก ๆ จํานวนมากทํางานประสานกัน การตอบสนองทีมีต่อการ
กระตุน้ ต่าง ๆ จะต้องใช้เวลานานกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะสมดุล และแน่ นอนว่า สภาวะสมดุลอันใหม่ทีจะ
เกิดขึนย่อมจะแตกต่างจากสภาวะปัจจุบนั อย่างมาก แต่เราก็ยงั สามารถบรรเทาผลอันร้ายแรงทีอาจจะเกิดขึน
ในอนาคต เพือให้ความรุ นแรงลดลงอยูใ่ นระดับทีพอจะรับมือได้ และอาจจะชะลอปรากฏการณ์โลกร้อนให้
ช้าลง กินเวลานานขึน สิ งทีเราพอจะทําได้ตอนนี คือ พยายามลดการผลิตแก๊สเรื อนกระจกลง และเนื องจาก
เราทราบว่าแก๊สดังกล่าวมาจากกระบวนการใช้พลังงาน การประหยัดพลังงานจึงเป็ นแนวทางหนึงในการลด
อัตราการเกิดสภาวะโลกร้อนไปในตัว
วิธีการแก้ปัญหาโลกร้ อน มีดังนี
. เปลียนหลอดไฟ การเปลียนหลอดไฟจากหลอดไส้ เป็ นหลอดฟลูออเรสเซนต์หนึงดวง จะช่วย
ลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ปอนด์ต่อปี
. ขับรถให้นอ้ ยลง หากเป็ นระยะทางใกล้ ๆ สามารถเดิน หรื อขีจักรยานแทนได้ การขับรถยนต์
เป็ นระยะทาง ไมล์ จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ปอนด์
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. รี ไซเคิลให้มากขึ น ลดขยะของบ้านคุณให้ได้ครึ งหนึ ง จะช่วยลดคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ถึง
, ปอนด์ต่อปี
. เช็คลมยาง การขับรถโดยทียางมีลมน้อย อาจทําให้เปลืองนํามันขึนได้ถึง % จากปกติ นํามัน
ทุก ๆ แกลลอนทีประหยัดได้ จะลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ปอนด์
. ใช้นาร้
ํ อนให้นอ้ ยลง ในการทํานําร้อนใช้พลังงานในการต้มสูงมาก การปรับเครื องทํานําอุ่น
ให้มีอุณหภูมิและแรงนําให้นอ้ ยลง จะลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ปอนด์ต่อปี หรื อการซักผ้าในนําเย็น
จะลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ ปอนด์
. หลี ก เลี ยงผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที มี บ รรจุ ภ ั ณ ฑ์ เ ยอะ เพี ย งแค่ ล ดขยะของคุ ณ เอง % จะลด
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ , ปอนด์ต่อปี
. ปรับอุณหภูมิหอ้ งของคุณ (สําหรับเมืองนอก) ในฤดูหนาว ปรับอุณหภูมิของ heater ให้ตาลง
ํ
องศา และในฤดูร้อน ปรับให้สูงขึน องศา จะลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ , ปอนด์ต่อปี
. ปลูกต้นไม้ การปลูกต้นไม้หนึงต้น จะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ตัน ตลอดอายุของมัน
. ปิ ดเครื องใช้ไฟฟ้ าทีไม่ใช้ ปิ ดทีวี คอมพิวเตอร์ เครื องเสียง และเครื องใช้ไฟฟ้ าต่าง ๆ เมือไม่ใช้
จะลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้นบั พันปอนด์ต่อปี

แบบฝึ กหัดบทที
แบบฝึ กหัดเรือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม
. จงบอกกระบวนการเปลียนแปลงของสิงมีชีวิตว่ามีกีประเภท อะไรบ้าง
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
. ละลุ คืออะไร
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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. คลืนแผ่นดินไหว คืออะไร
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
. จงอธิบายหลักการของเครื องวัดความไหวสะเทือนของขนาดแผ่นดินไหวมาพอสังเขป
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
. การวัดแผ่นดินไหวมีกีแบบ อะไรบ้าง
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
. จงอธิบายปรากฏการณ์แผ่นดินถล่ม (land slides)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
. แผ่นดินถล่มในประเทศไทยทีเกิดขึนในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดจากสาเหตุใด
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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. ปัจจัยสําคัญทีเป็ นสาเหตุของการเกิดแผ่นดินถล่ม
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
. ปรากฏการณ์เรื อนกระจก คืออะไร
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
. ก๊าซชนิดใดทีก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรื อนกระจก
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
. ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
. ทรัพยากรธรรมชาติแบ่งออกเป็ นกีประเภท อะไรบ้าง
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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บทที 7
ธาตุ สมบัติของธาตุและธาตุกัมมันตภาพรังสี
สาระสํ าคัญ
ทฤษฎี โครงสร้าง และการจัดเรี ยงอิเล็กตรอนในอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ประโยชน์
ของตารางธาตุ สมบัติธาตุกมั มันตภาพรังสีและกัมมันตภาพรังสี ประโยชน์และผลกระทบจากธาตุ
กัมมันตภาพรังสี

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
อธิบายเกียวกับโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมการและปฏิกิริยาเคมีทีพบในชีวติ ประจําวัน

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที
เรื องที
เรื องที

1
2
3

ธาตุ
ตารางธาตุ
ธาตุกมั มันตภาพรังสี
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เรืองที 1 ธาตุ
ความหมายของธาตุ
ธาตุ สารเป็ นสารบริ สุทธิทีมีโมเลกุลประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกัน มีธาตุทีค้นพบแล้ว 109
ธาตุ เป็ นธาตุทีอยูใ่ นธรรมชาติ 89 ธาตุ เช่น โซเดียม (Na) แมกนีเซียม (Mg) คาร์บอน (C) ออกซิเจน (O)
เป็ นต้น

แผนผังการจัดธาตุ 20 ธาตุแรกออกเป็ นหมวดหมู่
ตารางแสดงสมบัติบางประการของธาตุ เรี ยงตามมวลอะตอม
ความเป็ น ความว่องไว
มวล
ลักษณะที
d
mp.(0C)
โลหะในการ
ธาตุ
สัญลักษณ์
(g/cm3)
อะตอม อุณหภูมิปกติ
อโลหะ เกิดปฏิกิริยา
H
1.008
-259
0.07*
ไฮโดรเจน
ก๊าซไม่มีสี
อโลหะ
มาก
He
4.003
-272
0.15*
ฮีเลียม
ก๊าซไม่มีสี
โลหะ
ไม่เกิด
Li
6.94
0.53
ลิเทียม
ของแข็งสีเงิน 180
โลหะ
มาก
Be
9.01
1.45
เบริ ลเลียม
ของแข็งสีเงิน 1280
โลหะ
ปานกลาง
B
10.81
2030
2.34
โบรอน
ของแข็งสีดาํ
กึงโลหะ ปานกลาง
C
12.01
3730
2.26
คาร์บอน
ของแข็งสีดาํ
อโลหะ
น้อย
mp. = จุดหลอมเหลว d = ความหนาแน่น * = ความหนาแน่ นขณะเป็ นของเหลว
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จากตารางแสดงสมบัติของธาตุ ถ้าจัดธาตุเหล่านีมาจัดเป็ นพวกโดยอาศัยเกณฑ์ต่าง ๆ ตามตาราง
จะแบ่งธาตุออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี
1. โลหะ (metal) เป็ นกลุ่มธาตุทีมีสมบัติเป็ นตัวนําไฟฟ้ าได้ นําความร้อนทีดี เหนียว มีจุดเดือดสูง
ปกติเป็ นของแข็งทีอุณหภูมิหอ้ ง (ยกเว้น ปรอท) เช่น แคลเซียม อะลูมิเนียม เหล็ก เป็ นต้น
2. อโลหะ (non-metal) เป็ นกลุ่มธาตุทีมีสมบัติไม่นาํ ไฟฟ้ า มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดตํา
เปราะบาง และมีการแปรผันทางด้านคุณสมบัติทางกายภาพมากกว่าโลหะ
3. กึงโลหะ (metalloid) เป็ นกลุ่มธาตุทีมีสมบัติกากึ
ํ งระหว่างโลหะและอโลหะ เช่น ธาตุ
ซิลิคอน และเจอเมเนียม มีสมบัติบางประการคล้ายโลหะ เช่น นําไฟฟ้ าได้บา้ งทีอุณหภูมิปกติ และ
นําไฟฟ้ าได้มากขึน เมืออุณหภูมิเพิมขึน เป็ นของแข็ง เป็ นมันวาวสีเงิน จุดเดือดสูง แต่เปราะแตกง่าย
คล้ายอโลหะ เช่น ออกซิเจน กํามะถัน ฟอสฟอรัส เป็ นต้น
แบบจําลองอะตอม
เป็ นทียอมรับกัน แล้วว่าสารต่าง ๆ นันประกอบด้วยอะตอม แต่อย่างไรก็ต ามยังไม่มีผใู้ ดเคยเห็ น
รู ปร่ างทีแท้จริ งของอะตอม รู ปร่ างหรื อโครงสร้างของอะตอม จึงเป็ นเพียงจินตนาการหรื อมโนภาพทีสร้าง
ขึนเพือให้สอดคล้องกับการทดลอง เรี ยกว่า “แบบจําลองอะตอม” ซึงจัดเป็ นทฤษฎีประเภทหนึ งแบบจําลอง
อะตอมอาจเปลียนแปลงไปได้ ตามผลการทดลองหรื อข้อมูลใหม่ ๆ เมือแบบจําลองอะตอมเดิมอธิบาย
ไม่ ไ ด้ ดัง นัน แบบจํา ลองอะตอม จึ ง ได้มี ก ารแก้ไ ขพัฒ นาหลายครั งเพือให้สอดคล้อ งกับ การทดลอง
นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนทีมีกาํ ลังขยายสูงมากร่ วมกับคอมพิวเตอร์และถ่ายภาพทีเชือ
ว่าเป็ นภาพภายนอกของอะตอม

อะตอมของทองคําถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
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แบบจําลองอะตอมของดอลตัน
ในปี พ.ศ. 2346 (ค.ศ.1803) จอห์น ดอลตัน (John
Dalton) นักวิทยาศาสตร์ ชาวอังกฤษได้เสนอทฤษฎีอะตอม
เพือใช้อธิบายเกียวกับการเปลียนแปลงของสารก่อนและหลังทํา
ปฏิกิริยา รวมทังอัตราส่วนโดยมวลของธาตุทีรวมกันเป็ น
สารประกอบ ซึงสรุ ปได้ดงั นี
1. ธาตุประกอบด้วยอนุภาคเล็ก ๆ หลายอนุภาค อนุภาค
เหล่านี เรี ยกว่า “อะตอม” ซึงแบ่งแยกไม่ได้ และทําให้สูญหายไม่ได้
2. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีสมบัติเหมือนกัน เช่น มีมวลเท่ากัน แต่จะมีสมบัติต่างจาก
อะตอมของธาตุอืน
3. สารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุมากกว่าหนึงชนิดทําปฏิกิริยาเคมีกนั ในอัตราส่วนที
เป็ นเลขลงตัวน้อย ๆ
ทฤษฎีอะตอมของดอลตันใช้อธิบายลักษณะและสมบัติของอะตอมได้เพียงระดับหนึง แต่ต่อมา
นักวิทยาศาสตร์คน้ พบข้อมูลบางประการทีไม่สอดคล้องกับทฤษฎีอะตอมของ ดอลตัน เช่น พบว่าอะตอม
ของธาตุชนิดเดียวกันอาจมีมวลแตกต่างกันได้ อะตอมสามารถแบ่งแยกได้

แบบจําลองอะตอมของดอลตัน
แบบจําลองอะตอมของทอมสัน
เซอร์ โจเซฟ จอห์น ทอมสัน (J.J Thomson)
นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้สนใจปรากฏการณ์ทีเกิดขึนใน
หลอดรังสีแคโทด จึงทําการทดลองเกียวกับการนําไฟฟ้ าของ
แก๊สขึนในปี พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897) และได้สรุ ปสมบัติของรังสี
ไว้หลายประการ ดังนี
1. รังสีแคโทดเดินทางเป็ นเส้นตรงจากขัวแคโทดไปยัง
ขัวแอโนด เนืองจากรังสีแคโทดทําให้เกิดเงาดําของวัตถุได้
ถ้านําวัตถุไปขวางทางเดินของรังสี
2. รังสีแคโทดเป็ นอนุภาคทีมีมวล เนืองจากรังสีทาํ ให้ใบพัดทีขวางทางเดินของรังสีหมุนได้เหมือนถูกลมพัด
3. รังสีแคโทดประกอบด้วยอนุภาคทีมีประจุลบ เนืองจากเบียงเบนเข้าหาขัวบวกของสนามไฟฟ้ า
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หลอดรังสีแคโทด

รังสีแคโทด เบียงเบนเข้าหาขัวบวกของสนามไฟฟ้ า

จากผลการทดลองนี ทอมสันอธิบายได้ว่า อะตอมของโลหะทีขัวแคโทดเมือได้รับกระแสไฟฟ้ า
ทีมีความต่างศักย์สูงจะปล่อยอิเล็กตรอนออกมาจากอะตอม อิเล็กตรอนมีพลังงานสูง และเคลือนทีภายใน
หลอด ถ้าเคลือนที ชนอะตอมของแก๊ สจะทํา ให้อิเ ล็ก ตรอนในอะตอมของแก๊ สหลุด ออกจากอะตอม
อิเล็กตรอนจากขัวแคโทดและจากแก๊สซึงเป็ นประจุลบจะเคลือนทีไปยังขัวแอโนด ขณะเคลือนทีถ้ากระทบ
ฉากทีฉาบสารเรื องแสง เช่น ZnS ทําให้ฉากเกิดการเรื องแสง ซึงทอมสันสรุ ปว่ารังสี แคโทดประกอบด้วย
อนุ ภาคทีมีประจุลบเรี ยกว่า “อิเล็กตรอน” และยังได้หาค่าอัตราส่ วนประจุต่อมวล (e/m) ของอิเล็กตรอน
โดยใช้สยามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ าช่วยในการหา ซึงได้ค่าประจุต่อมวลของอิเล็กตรอนเท่ากับ 1.76 x
10.8 C/g ค่าอัตราส่วน e/m นี จะมีค่าคงที ไม่ขึนอยูก่ บั ชนิดของโลหะทีเป็ นขัวแคโทด และไม่ขึนอยูก่ บั ชนิ ด
ของแก๊สทีบรรจุอยู่ในหลอดรังสี แคโทด แสดงว่าในรังสี แคโทดประกอบด้วยอนุ ภาคไฟฟ้ าทีมีประจุลบ
เหมือนกันหมดคือ อิเล็กตรอน นันเอง ทอมสันจึงสรุ ปว่า “อิเล็ก ตรอนเป็ นส่ วนประกอบส่ วนหนึ งของ
อะตอมและอิเล็กตรอนของทุกอะตอมจะมีสมบัติเหมือนกัน”
การค้นพบโปรตอน
ในปี พ.ศ. 2409 (ค.ศ. 1866) ออยเกน โกลด์ชไตน์ นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ได้ทาํ การทดลอง
โดยเจาะรู ทีขัวแคโทดในหลอดรังสีแคโทด พบว่าเมือผ่านกระแสไฟฟ้ าเข้าไปในหลอดรังสีแคโทดจะมี
อนุภาคชนิดหนึงเคลือนทีเป็ นเส้นตรงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลือนทีของรังสีแคโทดผ่านรูของ
ขัว แคโทด และทําให้ฉากด้านหลังขัวแคโทดเรื องแสงได้ โกลด์ชไตน์ได้ตงชื
ั อว่า “รังสีแคแนล” (canal
ray) หรื อ “รังสีบวก” (positive ray) สมบัติของรังสีบวก มีดงั นี
1. เดินทางเป็ นเส้นตรงไปยังขัวแคโทด
2. เมือผ่านรังสีนีไปยังสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ า รังสีนีจะเบียงเบนไปในทิศทางตรงข้ามกับ
รังสีแคโทด แสดงว่ารังสีนีประกอบด้วยอนุภาคทีมีประจุไฟฟ้ าเป็ นบวก
3. มีอตั ราส่วนประจุต่อมวลไม่คงที ขึนอยูก่ บั ชนิดของแก๊สในหลอด และถ้าเป็ นแก๊สไฮโดรเจนรังสีนี
จะมีอตั ราส่วนประจุต่อมวลสูงสุด เรี ยกอนุภาคบวกในรังสีแคแนลของไฮโดรเจนว่า “โปรตอน”
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4. มีมวลมากกว่ารังสีแคโทด เนืองจากความเร็วในการเคลือนทีตํากว่ารังสีแคโทดทอมสันได้
วิเคราะห์การทดลองของโกลด์ ชไตน์ และการทดลองของทอมสัน จึงเสนอแบบจําลองอะตอมว่า
“อะตอมเป็ นรู ปทรงกลมประกอบด้วยเนื ออะตอมซึงมีประจุบวกและมีอิเล็กตรอนซึงมีประจุลบกระจาย
อยูท่ วไป
ั อะตอมในสภาพทีเป็ นกลางทางไฟฟ้ าจะมีจาํ นวนประจุบวกเท่ากับจํานวนประจุลบ”

แบบจําลองอะตอมของทอมสัน
แบบจําลองอะตอมของรัทเทอร์ ฟอร์ ด
ในปี พ.ศ.2453 (ค.ศ.1910) เซอร์ เออร์เนสต์
รัทเทอร์ฟอร์ด (Sir Ernest Rutherford) ได้ศึกษาแบบจําลอง
อะตอมของทอมสัน และเกิดความสงสัยว่าอะตอมจะมีโครงสร้าง
ตามแบบจําลองของทอมสันจริ งหรื อไม่ โดยตังสมมติฐานว่า
“ถ้าอะตอมมีโครงสร้างตามแบบจําลองของทอมสัน
จริ ง ดังนันเมือยิงอนุภาคแอลฟาซึงมีประจุไฟฟ้ าเป็ นบวกเข้าไป
ในอะตอม แอลฟาทุกอนุภาคจะทะลุผา่ นเป็ นเส้นตรงทังหมด
เนืองจากอะตอมมีความหนาแน่นสมําเสมอเหมือนกันหมดทังอะตอม”
เพือพิสูจน์สมมติฐานนี รัทเทอร์ฟอร์ดได้ทาํ การทดลองยิงอนุภาคแอลฟาไปยังแผ่นทองคําบาง ๆ
โดยมีความหนาไม่เกิน 10 - 4 cm โดยมีฉากสารเรื องแสงรองรับ ปรากฏผลการทดลอง ดังนี
1. อนุภาคส่วนมากเคลือนทีทะลุผา่ นแผ่นทองคําเป็ นเส้นตรง
2. อนุภาคส่วนน้อยเบียงเบนไปจากเส้นตรง
3. อนุภาคส่วนน้อยมากสะท้อนกลับมาด้านหน้าของแผ่นทองคํา
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ถ้าแบบจําลองอะตอมของทอมสันถูกต้อง เมือยิงอนุภาคแอลฟาไปยังแผ่นทองคําบาง ๆ นี อนุภาค
แอลฟาควรพุ่งทะลุผา่ นเป็ นเส้นตรงทังหมดหรื อเบียงเบนเพียงเล็กน้อย เพราะอนุภาคแอลฟามีประจุบวก
จะเบียงเบนเมือกระทบกับประจุบวกทีกระจายอยู่ในอะตอม แต่แบบจําลองอะตอมของทอมสันอธิบายผล
การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ดไม่ได้ รัทเทอร์ฟอร์ดจึงเสนอแบบจําลองอะตอมขึนมาใหม่ ดังนี

แบบจําลองอะตอมของรัทเทอร์ ฟอร์ ท

แบบจําลองอะตอมของโบร์

จากแบบจํา ลองอะตอมของรั ท เทอร์ ฟอร์ ด ทํา ให้ท ราบถึ ง การจัด โครงสร้ า งของอนุ ภ าคต่ า ง ๆ
ในนิวเคลียส แต่ไม่ได้อธิบายว่าอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสอยู่ในลักษณะใด นักวิทยาศาสตร์ ในลําดับต่อมา
ได้หาวิ ธีทดลองเพือรวบรวมข้อมูลเกี ยวกับตําแหน่ งของอิเล็ก ตรอนที อยู่ร อบนิ ว เคลียส วิ ธีหนึ งก็ คื อ
การศึก ษาสมบัติ และปรากฏการณ์ข องคลืนและแสง แล้ว นํามาสร้างเป็ นแบบจําลอง คลืนชนิ ด ต่าง ๆ
เช่น คลืนแสง คลืนเสียง มีสมบัติสาํ คัญ ประการ คือ ความยาวคลืนและความถี
คลืนแสงเป็ นคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าทีมีความถีและความยาวคลืนต่าง ๆ กัน ดังรู ปต่อไปนี
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แบบจําลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
อิเล็กตรอนเคลือนทีรอบนิวเคลียสอย่างรวดเร็ ว ด้วยรัศมีไม่แน่นอนจึงไม่สามารถบอกตําแหน่ง
ทีแน่นอนของอิเล็กตรอนได้บอกได้แต่เพียงโอกาสทีจะพบอิเล็กตรอนในบริ เวณต่าง ๆ ปรากฏการณ์แบบนี
เรี ยกว่ากลุ่มหมอกของอิเล็กตรอน บริ เวณทีมีกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนหนาแน่นจะมีโอกาสพบอิเล็กตรอน
มากกว่าบริ เวณทีเป็ นหมอกจาง
การเคลือนทีของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสอาจเป็ นรู ปทรงกลมหรื อรู ปอืน ๆ ขึนอยูก่ บั ระดับ
พลังงานของอิเล็กตรอน แต่ผลรวมของกลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนทุกระดับพลังงาน

การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
1. อิเล็กตรอนทีวิงอยูร่ อบ ๆ นิวเคลียสนัน จะอยูก่ นั เป็ นชันๆตามระดับพลังงาน ระดับพลังงานทีอยู่
ใกล้นิวเคลียสทีสุด (ชัน K) จะมีพลังงานตําทีสุด และอิเล็กตรอนในระดับพลังงานชันถัดออกมาจะมี
พลังงานสูงขีน ๆตามลําดับ พลังงานของอิเล็กตรอนของระดับชันพลังงาน K < L < M < N < O < P < Q
หรื อชันที 1< 2 < 3 <4 < 5 < 6 < 7
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2. ในแต่ละชันของระดับพลังงาน จะมีจาํ นวนอิเล็กตรอนได้ ไม่เกิน 2n2 เมือ n = เลขชัน

เลขชันของชัน K=1,L=2,M=3,N=4,O=5,P=6 และ Q=7
ตัวอย่าง จํานวน e- ในระดับพลังงานชัน K มีได้ ไม่เกิน 2n2 = 2 x 12 = 2x1 = 2
จํานวน e-ในระดับพลังงานชัน N มีได้ ไม่เกิน 2n2 = 2 x 42 = 2x16 = 32
3. ในแต่ละระดับชันพลังงาน จะมีระดับพลังงานชันย่อยได้ ไม่เกิน 4 ชันย่อย และมีชือเรี ยกชันย่อย

ดังนี s , p , d , f
ในแต่ละชันย่อย จะมีจาํ นวน e-ได้ ไม่เกิน ดังนี
ระดับพลังงานชันย่อย s มี e- ได้ ไม่เกิน 2 ตัว ระดับพลังงานชันย่อย p มี e- ได้ ไม่เกิน 6 ตัวระดับพลังงาน
ชันย่อย d มี e-ได้ ไม่เกิน 10 ตัว ระดับพลังงานชันย่อย f มี e-ได้ ไม่เกิน 14 ตัว เขียนเป็ น s2 p6 d10 f14

การจัดเรี ยงอิเล็กตรอน ให้จดั เรี ยง e- ในระดับพลังงานชันย่อยโดยจัดเรี ยงลําดับตามลูกศร
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การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
ตัวอย่าง จงจัดเรี ยงอิเล็กตรอนของธาตุ แคลเซียม ( Ca )
ธาตุ Ca มีเลขอะตอม = 20 แสดงว่ามี p = 20 และมี e- = 20 ตัว (ดูเลขอะตอม จากตารางธาตุ) แล้ว
จัดเรี ยง e- ดังนี

การจัดเรี ยง e- ของธาตุ Ca = 2 , 8 , 8 , 2
มีแผนผังการจัดเรี ยง e- ดังนี Ca มีจาํ นวน e- ในระดับพลังงานชันนอกสุด = 2 ตัว
จํานวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานชันนอกสุด เรี ยกว่า เวเลนซ์อิเล็กตรอน (Valence electron)
ดังนัน Ca มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน = 2
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ตารางธาตุ (Periodic table of elements)

เรืองที 2 ตารางธาตุ (Periodic table of elements)
คือ ตารางทีนักวิทยาศาสตร์ได้รวบรวมธาตุต่าง ๆ ไว้เป็ นหมวดหมู่ตามลักษณะ และคุณสมบัติ
ทีเหมือนกัน เพือเป็ นประโยชน์ในการศึกษาในแต่ละส่วนของตารางธาตุ โดยคาบ (Period) เป็ นการจัดแถว
ของธาตุแนวราบ ส่วนหมู่ (Group) เป็ นการจัดแถวของธาตุในแนวดิง ซึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี

ภาพตารางธาตุปัจจุบัน
1.

8 หมู่ 7 คาบ โดยธาตุทีอยูด
ธาตุหมู่หลัก มีทงหมด
ั
่ า้ นซ้ายของเส้นขันบันได จะเป็ นโลหะ (Metal)
ส่วนทางด้านขวาเป็ นอโลหะ (Non metal) ส่วนธาตุทีอยูต่ ิดกับเส้นขันบันไดนัน จะเป็ นกึงโลหะ
(Metalloid)
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2.

3.

ธาตุทรานซิชนั มีทงหมด
ั
ั
8 หมู่ แต่ หมู่ 8 มีทงหมด
3 หมู่ย่อย จึ งมีธาตุ ต่างๆ รวม 10 หมู่ และมี
ทังหมด 4 คาบ ธาตุอินเนอร์ทรานซิชนั มี 2คาบโดยมีชือเฉพาะเรี ยกคาบแรกว่าคาบแลนทาไนด์
(Lanthanide series) และเรี ยกคาบทีสองว่า คาบแอกทิไนด์ (Actinide series) เพราะเป็ นคาบทีอยู่
ต่อมาจาก 57La (Lanthanum) และ 89Ac (Actinium) ตามลําดับ คาบละ 14 ตัวรวมเป็ น 28 ตัว

การจัดเรียงธาตุลงในตารางธาตุ
เมือทราบการจัดเรี ยงอิเล็กตรอนของธาตุต่าง ๆ แล้ว จะเห็นว่าสามารถจัดกลุ่มธาตุได้ง่ายขึน โดยธาตุทีมี
ระดับพลังงานเท่ากัน ก็จะถูกจัดอยูใ่ นคาบเดียวกัน ส่วนธาตุทีมีจาํ นวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุด
เท่ากัน ก็จะถูกจัดอยูใ่ นหมู่เดียวกัน ดังภาพ

ภาพการจัดเรียงธาตุลงในตารางธาตุ
ประเภทของธาตุในตารางธาตุ
ธาตุโ ลหะ (Metal) โลหะทรานซิชนั เป็ นต้นฉบับของโลหะ ธาตุโลหะเป็ นธาตุทีมีสถานะเป็ น
ของแข็ง (ยกเว้นปรอท ทีเป็ นของเหลว) มีผิวทีมันวาว นําความร้อน และไฟฟ้ าได้ดี มีจุดเดือดและจุ ด
หลอมเหลวสูง (ช่วงอุณหภูมิระหว่างจุดหลอมเหลวกับจุดเดือดจะต่างกันมาก) ได้แก่ โซเดียม (Na) เหล็ก
(Fe) แคลเซียม (Ca) ปรอท (Hg) อะลูมิเนียม (Al) แมกนีเซียม (Mg) สังกะสี (Zn) ดีบุก (Sn) เป็ นต้น
ธาตุอโลหะ ( Non metal ) มีได้ทงสามสถานะ
ั
คุณสมบัติส่วนใหญ่จะตรงข้ามกับอโลหะ เช่น
ผิวไม่มนั วาว ไม่นาํ ไฟฟ้ า ไม่นาํ ความร้อน จุดเดือดและจุดหลอมเหลวตํา เป็ นต้น ได้แก่ คาร์ บอน(C)
ฟอสฟอรัส (P) กํามะถัน (S) โบรมีน (Br) ออกซิเจน (O 2) คลอรี น (Cl 2) ฟลูออรี น (F2) เป็ นต้น
ธาตุกึงโลหะ (Metalloid) เป็ นธาตุกึงตัวนํา คือ มันจะสามารถนําไฟฟ้ าได้เฉพาะในภาวะหนึ ง
เท่านัน ธาตุกึงโลหะเหล่านี จะอยูบ่ ริ เวณเส้นขันบันได ได้แก่ โบรอน (B) ซิลิคอน ( Si) เป็ นต้น
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ธาตุกัมมันตภาพรังสี เป็ นธาตุทีมีส่วนประกอบของนิ วตรอน กับโปรตอน ไม่เหมาะสม (>1.5)
ธาตุที 83 ขึนไป เป็ นธาตุกมั มันตภาพรังสีทุกไอโซโทปมีครึ งชีวิต
สมบัตขิ องธาตุตามตารางธาตุ
สมบัตขิ องธาตุในแต่ละหมู่
ธาตุหมู่ I A หรื อโลหะอัลคาไล (alkaline metal)
* โลหะอัลคาไล ได้แก่ ลิเทียม โซเดียม โพแทสเซียม รู บิเดียม ซีเซียม และแฟรนเซียม มีสมบัติดงั นี คือ
เป็ นโลหะอ่อน ใช้มีดตัดได้
- เป็ นหมู่โลหะมีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยามากทีสุ ด สามารถทําปฏิกิริยากับออกซิเจน
ในอากาศ จึงต้องเก็บไว้ในนํามัน
- ออกไซด์และไฮดรอกไซด์ของโลหะอัลคาไลละลายนําได้สารละลายเบสแก่
- เมือเป็ นไอออน จะมีประจุบวก
- มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวตํา มีความหนาแน่นตําเมือเทียบกับโลหะอืน ๆ
- มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน = 1
ธาตุหมู่ II A หรื อโลหะอัลคาไลน์เอิร์ธ (alkaline earth)
โลหะอัลคาไลน์เอิร์ธ ได้แก่ เบริ ลเลียม แมกนีเซียม แคลเซียม สตรอนเชียม แบเรี ยม เรเดียม มีสมบัติดงั นี
- มีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยามาก แต่นอ้ ยกว่าโลหะอัลคาไล
- ทําปฏิกิริยากับนําได้สารละลายเบส สารประกอบโลหะอัลคาไลน์เอิร์ธพบมากในธรรมชาติ
- โลหะอัลคาไลน์เอิร์ธมีความว่องไวแต่ยงั น้อยกว่าโลหะอัลคาไล
- โลหะอัลคาไลน์เอิร์ธมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน = 2
ธาตุหมู่ III
- ธาตุหมู่ III ได้แก่ B Al Ga In Tl มีสมบัติดงั นี คือ
- มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน = 3
ธาตุหมู่ IV
- ธาตุหมู่ IV ได้แก่ C Si Ge Sn Pb มีสมบัติดงั นี คือ
- มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน = 4
ธาตุหมู่ V
-

ธาตุหมู่ V ได้แก่ N P As Sb Bi มีสมบัติดงั นี คือ
มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน = 5
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ธาตุหมู่ VI
-

ธาตุหมู่ VI ได้แก่ O S Se Te Po
มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน = 6

ธาตุหมู่ VII หรือหมู่แฮโลเจน (Halogen group)
- หมู่ธาตุแฮโลเจน ได้แก่ ฟลูออรี น คลอรี น โบรมีน ไอโอดีน และแอสทาทีน
- เป็ นหมู่อโลหะทีว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยามากทีสุ ด (F ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยามากทีสุ ด)
- เป็ นธาตุทีมีพิษทุกธาตุและมีกลินแรง
- โมเลกุลของธาตุแฮโลเจนประกอบด้วย 2 อะตอม (Cl 2 Br 2 I 2)
- แฮโลเจนไอออนมีประจุบลบหนึ ง (F - C - Br - I - At -)
ธาตุหมู่ VIII หรือก๊าซเฉือย หรือก๊าซมีตระกูล (Inert gas )
- ก๊าซมีตระกูล ได้แก่ ฮีเลียม นี ออน อาร์ กอน คริ ปทอน ซีนอน และเรดอน
- มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเต็ม 8 อิเล็กตรอน จึงทําให้เป็ นก๊าซทีไม่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยา
- ก๊าซมีตระกูลอยูเ่ ป็ นอะตอมเดียว แต่ยกเว้น Kr กับ Xe ทีสามารถสร้างพันธะได้
ขนาดอะตอมของธาตุ
หน่วยพิโกเมตร

ขนาดอะตอมของธาตุต่าง ๆ

137

ขนาดของอะตอมนันถ้าจะพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ทีส่งผลกระทบต่อขนาดของอะตอมนัน อาจ
แบ่งแยกออกได้เป็ นข้อ เรี ยงตามลําดับความสําคัญได้ ดังนี
1. จํานวนระดับพลังงาน
2. จํานวนโปรตอน
3. จํานวนอิเล็กตรอน
ขนาดไอออนของธาตุ

...........................

หน่วยพิโกเมตร
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ลักษณะสําคัญของธาตุภายในหมู่เดียวกัน
ลักษณะสําคัญของธาตุภายในหมู่เดียวกัน
ธาตุซึงอยูใ่ นหมู่เดียวกันมีลกั ษณะสําคัญ ดังนี
. ธาตุทีอยูใ่ นหมู่เดียวกันมีจาํ นวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากัน จึงทําให้มีสมบัติคล้ายกัน เช่น
ธาตุลิเทียม ( Li มีการจัดอิเล็กตรอนเป็ น , ) และธาตุโซเดียม ( Na มีการจัดอิเล็กตรอน เป็ น , , )
ต่างก็มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ ทังสองธาตุจึงมีคุณสมบัติคล้ายกัน เป็ นต้น
. ธาตุในหมู่ยอ่ ย A (IA - VIII A) ยกเว้นธาตุแทรนซิชนั มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับเลขที
ของหมู่ เช่น ธาตุในหมู่ I จะมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ ธาตุในหมู่ II จะมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน
เท่ากับ เป็ นต้น
. ธาตุแทรนซิชนั ส่วนใหญ่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ ยกเว้นบางธาตุ เช่น Cr Cu เป็ นต้น
มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ
. ธาตุในหมู่เดียวกันจะมีจาํ นวนระดับพลังงานไม่เท่ากัน โดยมีระดับพลังงานเพิมขึนจากบน
ลงล่าง เช่น Li 11Li 19K 37Rb 55Cs เป็ นธาตุทีอยูใ่ นหมู่ที จากบนลงล่าง มีจาํ นวนระดับพลังงาน
เท่ากับ
และ ตามลําดับ
. ธาตุในหมู่เดียวกันจากบนลงล่าง (จากคาบที ถึงคาบที ) จํานวนอิเล็กตรอนหรื อ
จํานวนโปรตอนหรื อเลขอะดอมจะเพิมขึน ดังนี , , , , , ตามลําดับ เช่น ธาตุ หมู่
H (Z = 1) Li (Z = 3) Na (Z = 11) K (Z = 19) Rb (Z = 37) Cs (Z = 55) Fr (Z = 87
ลักษณะสําคัญของธาตุภายในคาบเดียวกัน
ธาตุซึงอยูภ่ ายในคาบเดียวกันมีลกั ษณะสําคัญ ดังนี
. ธาตุในคาบเดียวกันมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนไม่เท่ากัน โดยมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเพิมขึนจาก
ซ้ายไปขวา ดังนัน ธาตุในคาบเดียวกันจึงมีสมบัติต่างกัน ยกเว้นธาตุแทรนซิชนั ซึงส่วนใหญ่มีจาํ นวน
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ เท่ากัน จึงมีคุณสมบัติคล้ายกันทังในหมู่และในคาบเดียวกัน
. ธาตุในคาบเดียวกันมีจาํ นวนระดับพลังงานเท่ากัน และเท่ากับเลขทีของคาบ เช่น ธาตุใน
คาบที ทุกธาตุ (Li ถึง Ne) ต่างก็มีจาํ นวนระดับพลังงานเท่ากับ คือ ชัน K (n = 1) และชัน L (n = 2)
เป็ นต้น
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ประโยชน์ ของตารางธาตุ
1. การจัดธาตุเป็ นหมู่และคาบ ทําให้ทราบสมบัติของธาตุในหมู่เดียวกันได้
2. สามารถทีจะทราบสมบัติต่าง ๆ จากธาตุในหมู่เดียวกัน จากธาตุทีทราบสมบัติต่าง ๆ แล้ว
ั ไว้ล่วงหน้าได้
3. นําไปทํานายสมบัติของธาตุต่าง ๆ ทียังไม่ทราบในปั จจุบน
4. ทําให้การศึกษาเรื องสมบัติของธาตุ เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
แบบทดสอบบทที
เรืองธาตุและตารางธาตุ
คําชีแจง ให้กาเครื องหมาย X ทับอักษรหน้าคําตอบทีถูกต้องทีสุด เพียงคําตอบเดียว
1. สมบัติทีใช้ในการจําแนกสารข้อใดถูกต้องทีสุ ด
ก. โลหะเป็ นธาตุทีสามารถนําไฟฟ้ าได้ทุกสถานะ
ข. อโลหะทุกชนิดไม่สามารถนําไฟฟ้ าได้
ค. ออกไซต์ของโลหะเมือละลายนํามีสมบัติเป็ นเบส
ง. โลหะมีค่าพลังงานอิออไนส์ เพิมขึนตามเลขอะตอม
2. ไส้ดินสอดําและเพชรจัดอยูใ่ นข้อใด
ก. ธาตุต่างชนิดกัน
ข. อันรู ปของคาร์บอน
ค. ไอโซโทปของคาร์บอน
ง. สารประกอบคาร์บอน
3. ธาตุใดแสดงความเป็ นเบสมากทีสุ ด
ก. MgO
ข. Al2O3
ค. SO2
ง. NO
4. ในตารางธาตุนนธาตุ
ั
ทงหมดเรี
ั
ยงตามลําดับ
ก. ขนาดอะตอม
ข. มวลของอะตอม
ค. อะตอมมิกนัมเบอร์
ง. แมสนัมเบอร์
5. ในหมู่ธาตุเฉื อยเดียวกัน ธาตุใดทําปฏิกิริยาได้ดีทีสุ ด
ก. He
ข. Ne
ค. Ar
ง. Kr
6. สารประกอบออกไซต์ของธาตุ X มีสูตร XO แสดงว่าอย่างไร
ก. ธาตุ X เป็ นธาตุหมู่ 2
ข. ธาตุ X เป็ นธาตุหมู่ 6
ค. ธาตุ X อยูห่ มู่เดียวกันกับธาตุ O
ง. ธาตุ X มีวาเลนต์อิเล็กตรอน
่ มู่เดียวกัน จะมีสิงใดเท่ากัน
7. ธาตุทีอยูห
ก. จํานวนอิเล็กตรอน
ข. จํานวนโปรตอน
ค. จํานวนนิวตรอน
ง. จํานวนวาเลนต์อิเล็กตรอน
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8. เหตุใดทีใช้ฮีเลียมผสมกับออกซิเจน

สําหรับผูท้ ีลงไปทํางานในทะเลลึก
ข. ราคาถูก
ง. รวมกับออกซิเจนได้ดี

ก. หาง่าย
ค. ละลายในโลหิตน้อย
9. ธาตุเฉื อยมีวาเลนต์อิเล็กตรอนเท่าใด
ก. 2
ข. 8
ค. 18
ง. 2 หรื อ 8
10. ธาตุ X อยูใ่ นหมู่ 6 คาบที 3 ดังนันธาตุ X มีเลขอะตอมเท่าใด
ก. 8
ข. 9
ค. 16
ง. 24
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บทที
สมการเคมีและปฏิกิริยาเคมี
สาระสํ าคัญ
การเกิดสมการเคมีและปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยทีมีผลต่อปฏิกิริยาเคมี ตลอดจนผลทีเกิดจากปฏิกิริยาเคมี
ต่อสิงแวดล้อม

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1. อธิบายการเกิดสมการเคมีและปฏิกิริยาเคมีและดุลสมการเคมีได้
2. อธิบายปัจจัยทีมีผลต่อปฏิกิริยาเคมีได้
3. อธิบายผลทีเกิดจากปฏิกิริยาเคมีต่อชีวิตและสิงแวดล้อมได้

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที 1 สมการเคมี
เรื องที หลักการเขียนสมการเคมี
เรื องที ปฏิกิริยาเคมีทีพบในชีวิตประจําวัน
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เรืองที สมการเคมี
สมการเคมี (Chemical equation) คือ สิ งทีเขียนให้ทราบถึงการเปลียนแปลงทางเคมี
ซึงเป็ นตัวแทนของการเปลียนแปลงทางเคมี แสดงให้เห็นว่าสารตังต้นใดทําปฏิกิริยากันแล้วเกิดเป็ น
สารผลิตภัณฑ์ใด สารตังต้นอยู่ทางซ้ายของลูกศร และสารผลิตภัณฑ์คือสารทีเกิดจากปฏิกิริยาเคมี จะอยู่
ทางขวาของลูกศร สัญลักษณ์ในวงเล็บแสดงสถานะ ได้แก่
G (gas)
l (liquid)
s (solid)
aq (aqueous)

แทน แก๊ส
แทน ของเหลว
แทน ของแข็งหรื อตะกอน
แทน สารทีละลายในนํา

สมการเคมีทีดุลถูกต้องแล้ว ตัวเลขทีใช้ในการดุล หมายถึง จํานวนโมลของสารตังต้นทีทําปฏิกิริยา
พอดีกนั และจํานวนโมลของสารผลิตภัณฑ์ทีเกิดขึนในสมการนันสมการเคมี โดยทัวไปแล้วจะใช้สัญลักษณ์
แทนของธาตุต่าง ๆ มีลกู ศรทีชี จากด้านซ้ายของสมการไปทางด้านขวา เพือบ่งบอกว่าสารตังต้น(reactant)
ทางด้านซ้ายมือ ทําปฏิกิริ ยาเกิ ดสารใหม่ขึ นมาเรี ยกว่าผลิตภัณฑ์ (product) ทางด้านขวามือ ดังนัน จาก
สมการเคมี เ ราสามารถใช้ค ํา นวณหาได้ว่ า ใช้ส ารตังต้น เท่ า ไรแล้ว จะได้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ อ อกมาเท่ า ไร
การเปลียนแปลงทางเคมีสามารถอธิบายได้โดยใช้หลัก 3 ประการ ดังนี
กฎทีหนึง : กฎทรงมวล (Law of Conservation of Mass)
กล่าวว่า “ ในการเปลียนแปลงทางเคมี มวลของสสารจะไม่สูญหาย ” กล่าวคือ มวลของสสารก่อนและหลัง
การเปลียนแปลงจะเท่ากัน
กฎทีสอง : กฎสัดส่ วนคงที (Law of Definite Proportions)
กล่าวว่า “ เมือธาตุมารวมตัวกันเกิดเป็ นสารประกอบหนึงจะมีสดั ส่วนโดยมวลคงที ”
กฎทีสาม : กฎสัดส่ วนพหุคณ
ู (Law of Multiple Proportions)
กล่าวว่า “ เมือธาตุรวมตัวกันเกิดเป็ นสารประกอบได้มากกว่าหนึงชนิด ถ้าให้มวลอะตอมของธาตุหนึง
คงที”
จากกฎทรงมวล เราจึงต้องทําให้แต่ละข้างของสมการต้องมีจาํ นวนอะตอม และประจุทีเท่ากัน
เรี ยกว่า การดุลสมการ ซึงมีขอ้ สังเกต ดังนี
1. พยายามดุลธาตุทีเหมือนกันให้มีจาํ นวนอะตอมทังสองด้านเท่ากันก่อน
2. ในบางปฏิกิริยามีกลุ่มอะตอมให้ดุลเป็ นกลุ่ม
3. ใช้สมั ประสิทธิ(ตัวเลขทีใช้วางไว้หน้าอะตอม)ช่วยในการดุลสมการ แล้วนับจํานวนอะตอม
แต่ละข้างให้เท่ากัน เช่น
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2C2H2(g) + 5O2(g)
สารตังต้น

4CO2(g) + 2H2O(l)
สารผลิตภัณฑ์

AgNO3(aq) + HCl(aq)
สารตังต้น

AgCl(s) + HNO3(aq)
สารผลิตภัณฑ์

การดุลสมการเคมี
วิธีการดุลสมการเคมีทัวไป
1.ระบุว่าสารใดเป็ นสารตังต้น และสารใดเป็ นสารผลิตภัณฑ์
.เขียนสูตรเคมีทีถูกต้องของสารตังต้นและสารผลิตภัณฑ์ ซึงสูตรเคมีนีจะไม่มกี ารเปลียนแปลง
3.ดุลสมการโดยหาตัวเลขสัมประสิทธิมาเติมข้างหน้าสูตรเคมี เพือทําให้อะตอมชนิดเดียวกัน
ทังซ้ายและขวาของสมการมีจาํ นวนเท่ากัน
4.ให้คิดไอออนทีเป็ นกลุ่มอะตอมเปรี ยบเสมือนหนึงหน่วย ถ้าไอออนนันไม่แตกกลุ่มออกมา
ในปฏิกิริยา ตรวจสอบอีกครังว่าถูกต้องโดยมีจาํ นวนอะตอมชนิดเดียวกันเท่ากันทังสองข้าง
ตัวอย่าง อะลูมิเนียมซึงเป็ นโลหะทีว่องไวต่อปฏิกิริยากับกรด เมืออะลูมิเนียมทําปฏิกิริยากับกรดซัลฟิ วริ ก
จะเกิดแก๊สไฮโดรเจนและอะลูมิเนียมซัลเฟต จงเขียนและดุลสมการของปฏิกิริยานี
วิธีทํา (1) เขียนสูตรสารตังต้นและสารผลิตภัณฑ์ Al + H2SO4 ----> H2(g) + Al2(SO4)3
(2) ดุลจํานวนอะตอม Al
2Al + H2SO4 ----> H2(g) + Al2(SO4)3
(3) ดุลจํานวนกลุ่มไอออน SO42- 2Al + 3H2SO4 ----> H2(g) + Al2(SO4)3
(4) ดุลจํานวนอะตอม H
2Al + 3H2SO4 ----> 3H2(g) + Al2(SO4)3

เรืองที หลักในการเขียนสมการเคมี
.ต้องเขียนสูตรเคมีของสารตังต้นแต่ละชนิดได้
.ต้องทราบว่าในปฏิกิริยาเคมีหนึงเกิดสารผลิตภัณฑ์ใดขึนบ้าง และเขียนสูตรเคมีของ
สารผลิตภัณฑ์ได้
.เมือเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาเคมีได้แล้วให้ทาํ สมการเคมีให้สมดุลด้วยเสมอ คือ ทําให้จาํ นวน
อะตอมของธาตุทุกชนิดทางซ้ายเท่ากับทางขวา โดยการเติมตัวเลขข้างหน้าสูตรเคมีของสารนัน ๆ เช่น
N2 + H2 ----> NH3
ไม่ถกู ต้อง เพราะสมการนีไม่ดุล
N2 + 3H2 ----> 2NH3 ถูกต้อง เพราะสมการนีดุลแล้ว
ข้อควรจํา ในสมการเคมีทีดุลแล้วนีจะมี จํานวนอะตอม โมลอะตอม และมวลสารตังต้นเท่ากับของ
สารผลิตภัณฑ์เสมอ ส่ วนจํานวนโมเลกุลหรื อจํานวนโมลโมเลกุล หรื อปริ มาตรของสารตังต้นอาจเท่ากัน
หรื อไม่เท่าหรื อสารผลิตภัณฑ์ก็ได้ (ส่วนใหญ่ไม่เท่ากัน)
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ในการเขี ยนสมการเคมี ถ้าให้สมบูร ณ์ยงขึ
ิ น ควรบอกสถานะของสารแต่ ละชนิ ดด้วยคื อ ถ้าเป็ น
ของแข็ง (solid) ใช้ตวั อักษรย่อว่า "s" ถ้าเป็ นของเหลว (liquid) ใช้อกั ษรย่อว่า "l" เป็ นก๊าซ (gas) ใช้อกั ษรย่อ
ว่า "g" และถ้าเป็ นสารละลายในนํา (aqueous) ใช้อกั ษรย่อว่า "aq" เช่น
CaC2(s) + 2H2O(g) ----> Ca(OH)2(aq) + C2H2(g)
7.การเขียนสมการบางครังจะแสดงพลังงานขอปฏิกิริยาเคมีดว้ ยเช่น
2NH3(g) + 93(g) ----> N2(g) + 3H2(g)
ปฏิกิริยาดูดพลังงาน = 93 kJ
CH4(g) + 2O2 ----> CO2(g) + 2H2O(l) + 889.5 kJ ปฏิกิริยาคายพลังงาน = 889.5
พิจารณาลักษณะของอะตอมของธาตุในสารตังต้นหรื อในธาตุของผลิตภัณฑ์แล้ววิเคราะห์ลกั ษณะของการ
เปลียนแปลง สูตรของสารตังต้นมาเป็ นสูตรของผลิตภัณฑ์ อาจจําแนกประเภทของปฏิกิริยาเคมีได้เป็ น 3
ประเภท ดังนี
1.ปฏิกริ ิยาการรวมตัว (Combination)
ปฏิกิริยารวมตัวเกิดจากสารโมเลกุลเล็กกว่ารวมกันเป็ นโมเลกุลใหญ่ หรื อเกิดจากธาตุทาํ ปฏิกิริยา
กับธาตุได้สารประกอบ ดังตัวอย่างต่อไปนี
ตัวอย่างที 1 แก๊ส H2 รวมกับแก๊ซ O2 ได้นาํ (H2O)
2H2(g) + O2(g) ----> 2H2O(l)
ตัวอย่างที 2 2Al(s) + 3Cl2(g) ----> 2AlCl3
2.ปฏิกริ ิยาการแยกสลาย (Decomposition)
ปฏิกิริยาการแยกสลายเกิดจากสารโมเลกุลใหญ่แยกสลายให้สารโมเลกุลเล็กๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี
ตัวอย่างที 1
แยกนําด้วยกระแสไฟฟ้ าให้แก๊ซ O2 และ H2
2H2O(l) ----> 2H2(g) + O2(g)
ตัวอย่างที 2
เผาหินปูนด้วยแคลเซียมคาร์บอนเนต (CaCO3) จะได้แคลเซียมออกไซด์ (CaO) และแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ได้
ออกไซด์ (CO2)
เผา
CaCO3(s) ----> CaO(s) + CO2(g)
3.ปฏิกริ ิยาการแทนที (Replacement)
ปฏิกิริยาการแทนทีเป็ นปฏิกิริยาทีสารหนึงเข้าไปแทนทีสารในอีกสารหนึง
เช่น Zn(s) + CuSO4 ----> ZnSO4 + Cu
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4.ปฏิกริ ิยาการแลกเปลียน มีหลายประเภทเช่น
ปฏิกิริยาตะกอน เป็ นปฏิกิริยาแลกเปลียนชนิดหนึงทีเมือแยกเขียนเป็ นสมการไออนิคจะพบว่า
มีการตกตะกอนเช่น
Ba(CN)2(aq) + Na2CO3(aq) ----> BaCO3(s) + 2NaCN(aq)
Pb(NO3)2(aq) + 2KI (aq) ----> PbI2(s) + KNO3 (aq)
ปฏิกิริยาสะเทิน (Neutralization Reaction) เป็ นปฏิกิริยาแลกเปลียนประเภทหนึง เกิดกับปฏิกิริยา
ระหว่างกรดกับเบส ได้เกลือกับนํา เช่น
HCl(aq) +NaOH(aq) ----> NaCl (aq) + H2O(l)
ปฏิกิริยาการเกิดแก๊ส (Gas Forming Reaction) เป็ นปฏิกิริยาเคมี ทีเกิดผลิตภัณฑ์เป็ นแก๊สสารตังต้น
มักเป็ นปฏิกิริยาการแลกเปลียนระหว่างกรดหรื อเบสกับสารเคมีอืน
ปฏิกิริยารี ดอกซ์ (Redox Reaction) เป็ นปฏิกิริยาทีมีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนกันหรื อเป็ นปฏิกิริยาทีมี
การเปลียนเลขออกซิเดชันของธาตุทงเพิ
ั มและลดในปฏิกิริยาเดียวกัน
ตัวอย่าง ในการสันดาปของเอทิลแอลกอฮอล์(C5H11OH) ดังนี
2C5H11OH(g) + 15O2(g)
10CO2(g) + 12H2O(g)
ก.จงหาจํานวนโมลของก๊าซออกซิเจนทีต้องใช้ในการสันดาปกับ 1 โมลของเอทิลแอลกอฮอล์
วิธีทํา ก. 2C5H11OH(g) + 15O2(g)
10CO2(g) + 12H2O(g)
วิธีทําที 1 จากสมการ C5H11OH 2 โมล ? O2 =15 โมล
C5H11OH 1 โมล ? O2 = (15 mol?1mol)/2mol 7.5 โมล
วิธีที 2 molของC5H11OH/(mol ของ O2) = 2/?(15โมล)
(1 mol)/(mol O2) = 2/15
โมลของ O2
= 15/2 โมล = 7.5 โมล
ข.จงหามวลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทีเกิดขึนจากการใช้เอทิลแอลกอฮอล์มากเกินพอ แล้วเกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 22 กรัม
2C5H11OH(g) + 15O2(g) ----> 10CO2(g) + 12H2O(g)
วิธีที 1. จากสมการ CO2 10 mol มาจาก O2 =15 mol
CO2 10 ?44 g มาจาก O2 =15? 22.4 dm3 STP
CO2 22 g มาจาก O2 = (15?22.4?22g)/(10?44g)= 16.8 dm3
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วิธีที 2. ให้ O2 มีปริ มาตร = x dm 3 STP มีจาํ นวน x/22.4 mol
CO2 22 g มีจาํ นวน = 22/44 = 1/2 mol
(mol O2)/(mol CO2 ) = 15/10
x/22.4
=
15/10
1/2 mol
? X = 15/10?1/2?22.4 = 16.8 dm3
ปริ มาตรของ O2 ที STP = 16.8 dm3
ตัวอย่าง นําผลึกโซเดียมฟอสเฟต (Na3PO4 (H2O) หนัก 3.615 g มาเผามวลสูญหายไป 2.055 g เมือเผา
แล้วให้เหลือเกลือทีปราศจากนํา จงหาค่า x ในสูตรสมการของผลึกนัน (มวลอะตอมของ H = 1,O = 16,
Na = 23,P =31 )
วิธีทาํ Na3PO4.xH2 O(s) ?(?? )
Na3PO4(s) + xH2 O(g)
มวลโมเลกุลของ Na3PO4.xH2O = (164 + 18x)
จากสมการ Na3PO4.xH2O 1 mol เผาแล้วเกิด H2O = x mol
Na3PO4.xH2O (164 + 18x) g เผาแล้วเกิด H2O = x ?18 g
Na3PO4.xH2O 3.615 g เผาแล้วเกิด H2O = (18? g?3.615g)/(164+18x)g
มวลของ H2O หนัก

= 65.07x/((164+18x))
X = 12.00
ตัวอย่าง แร่ ชนิดหนึงมี ZnS 79.55% นําแร่ ชนิดนี หนัก 445 g ไปทําปฏิกิริยากับก๊าซออกซิเจนจนสมบรู ณ์
ดังสมการ
2ZnS + 3O2
2ZnO + 2SO2
จงหาของก๊าซ O2ทีต้องใช้ทงหมด
ั
และหาปริ มาตรของก๊าซ SO2 ที STP
(มวลอะตอมของ O = 16, S = 32, Zn = 65.39)
วิธีทาํ
2ZnS + 3O2
2Zn(s) + 2SO2
แร่ 100 g มี ZnS = 79.5 g
แร่ 100 g มี ZnS = 79.5 g ?445 g = 353.78 g
100 g
จากสมการ
ZnS 2 mol = O2 = 3 mol
ZnS 2 ? 97.39 g = O2 = 3 ?32 g
ZnS 353.78 g = O2 = (3?32g?353.78g)/(2?97.38g) = 174.38 g
?มวลของก๊าซ O2 = 174.38 g
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จากสมการ

ZnS 2?97.39 g เกิด SO2 = 2?22.4 dm3
ZnS 353.78 g เกิด SO2 = (2?22.4dm3?353.78g)/(2?97.39g)
มวลของก๊าซ SO2 = 81.37 dm3 STP

ตัวอย่าง การหมักเป็ นกระบวนการทางเคมีอย่างซับซ้อนในการทําไวน์ โดยการใช้นาตาลหมั
ํ
กให้
เปลียนเป็ นเอทานอลและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
C6H12O6
2C2H5OH + 2CO2
เริ มต้นใช้กลูโคส 500.4 g จงหาปริ มาตรของเอทานอลทีเกิดขึนจากกระบวนการนี
(ความหนาแน่นของเอทานอล =0.789 g/ml, มวลอะตอมของ H = 1,C = 12, O = 16)
วิธีทาํ
C6H12O6
2C2H5OH + 2CO2
จากสมการ C6H12O6 1 mol C2H5 OH = 2 mol
C6H12O6 180 g C2H5OH = 2?46 g
C16H12O6 500.4 g C2H5OH = (2?46g?50.4)/180g
180 g
มวลของเอทานอล
= 255.79 g
แต่สูตร d
= M/V
แทนค่า ; 0.789 g/ml
= 255.76g/V
V
= 255.76g/(0.789g/ml) = 324.16 ml
ปริ มาตรของเอทานอล

= 324.16 ml

ปฏิกริ ิยาเคมี
ปฏิกริ ิยาเคมี (chemical reaction) หมายถึง การเปลียนแปลงทีทําให้เกิดสารใหม่ มีสมบัติต่างจาก
สารเดิม สารก่อนการเปลียนแปลงเรี ยกว่า สารตังต้น (reactant) และสารทีเกิดใหม่เรี ยกว่า ผลิตภัณฑ์ (product)
ในขณะทีเกิดปฏิกิริยาเคมี นอกจากได้สารใหม่แล้วยังอาจเกิดการเปลียนแปลงในด้านอืนๆ อีกได้ เช่น
การเปลียนแปลงพลังงาน
ประเภทของปฏิกริ ิยาเคมี
ปฏิกิริยาเคมีจาํ แนกได้ 3 ประเภท ดังนี
1. ปฏิกริ ิยาการรวมตัว (combination) เป็ นปฏิกิริยาทีเกิดจากการรวมตัวของสารโมเลกุลเล็ก
รวมกันเป็ นสารโมเลกุลใหญ่ หรื อเกิดจากการรวมตัวของธาตุ ซึงจะได้สารประกอบ ดังเช่น
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2. ปฏิกริ ิยาการแยกสลาย (decomposition) เป็ นปฏิกิริยาทีเกิดการแยกสลายของสารโมเลกุลใหญ่
ให้ได้สารโมเลกุลเล็กลง ดังเช่น

3. ปฏิกริ ิยาการแทนที (replacement) เป็ นปฏิกิริยาการแทนทีของสารหนึงเข้าไปแทนทีอีกสาร
หนึง ดังเช่น

ปัจจัยทีมีผลต่อการเกิดปฏิกริ ิยาเคมี
ปัจจัยทีมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี หมายถึงสิ งทีจะมีผลทําให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึนเร็ วหรื อช้า ได้แก่
1. ความเข้ มข้น สารละลายทีมีความเข้มข้นมากกว่าจะเกิดปฏิกิริยาได้เร็ วกว่าสารละลายทีเจือจาง
2. พืนทีผิว ของแข็งทีมีพนที
ื ผิวมากกว่าจะเกิดปฏิกิริยาได้เร็ วกว่า
3. อุณหภูมิ ทีทีมีอุณหภูมิสูงกว่าจะเกิดปฏิกิริยาได้เร็ วกว่าทีทีมีอุณหภูมิตากว่
ํ า
4. ตัวเร่ งปฏิกริ ิยาหรือตัวคะตะไลต์ (catalyst) เป็ นสารชนิดต่าง ๆ ทีสามารถทําให้เกิดปฏิกิริยา
ได้เร็ วขึน

เรืองที 3 ปฏิกิริยาเคมีทีพบในชีวติ ประจําวัน
ปฏิกิริยาเคมีเกิดจากสารทําปฏิกิริยากันแล้วได้สารใหม่ ซึงสารนันคือผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทีได้นนั
มีทงประโยชน์
ั
และโทษ รอบ ๆ ตัวเรามีปฏิกิริยาเกิดขึนมากมาย เช่น ปฏิกิริยาชีวเคมีในร่ างกาย การเกษตร
กรรม อุตสาหกรรม ตัวอย่างเหล่านี ล้วนเกียวกับปฏิกิริยาเคมีทงสิ
ั น จึงเห็นได้ว่า ปฏิกิริยาเคมีมีความสําคัญ
ต่อชีวิตอย่างยิง
ตัวอย่างปฏิกริ ิยาเคมีทีพบในชีวติ ประจําวัน
4.1 ฝนกรด เมือเกิ ดฝนตกลงมา นํา (H2O) จะละลายแก๊ สต่ าง ๆ ที อยู่ในอากาศตามธรรมชาติ เช่ น
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แก๊สซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เมือนํา
ละลายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ จะทําให้นาฝนมี
ํ
สภาพเป็ นกรดคาร์บอนิก (H2CO3) ดังสมการ

เมือนําฝนทีมีสภาพเป็ นกรดไหลไปตามภูเขาหินปูนก็จะทําปฏิกิริยากับแคลเซียมคาร์บอเนต
(CaCO3) ในหินปูน และได้สารละลายแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (Ca(HCO3)2) ออกมา ดังสมการ
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เมือสารละลายแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตไหลซึมไปตามเพดานถํา นําจะระเหยไปเหลือแต่
หินปูนเกาะจนกลายเป็ นหินย้อยทีเพดานถํา ถ้าสารละลายนีหยดลงบนพืนถํา เมือนําระเหย ไปจะกลายเป็ น
หินงอกต่อไป
สรุปปฏิกริ ิยาเคมีในการเกิดหินย้อยและหินงอก

4.2 ถ่ านไฟฉาย (Dry cell )
ถ่านไฟฉายเป็ นเซลล์กลั วานิ ก ที ใช้ประโยชน์ มากในปั จ จุ บนั ชันนอกสุ ด ของถ่านไฟฉายจะมี
กระดาษหรื อโลหะห่ อหุ ้ม ชันถัด มาจะเป็ นกล่อง (Zn) จะทําหน้าที เป็ นขัวแอโนด ตรงกลางกล่อง(Zn)
ไว้บรรจุสารและ Zn จะทําหน้าทีเป็ นขัวแอโนดตรงกลางกล่อง Zn จะมีแท่ งแกร์ ไฟต์ ทําหน้าที เป็ นขัว
แคโทด ส่ วนรอบ ๆ แท่งแกร์ ไฟต์จะมีของผสมระหว่างผงถ่านแอมโมเนี ยมคลอไรด์ชืน แมงกานี ส (IV)
ออกไซด์ และกาวบรรจุอยูเ่ ป็ นอิเล็คโทรไลต์ จะเห็นว่าในถ่านไฟฉาย ไม่ใช้อิเล็คโทรไลต์ทีเป็ นของเหลว
ทําให้สะดวกต่อการนําไปใช้งาน
. เซลล์สะสมไฟฟ้ าแบบตะกัว (Lead storage cell)
หรื อที เรี ย กกัน ทัวไปว่ า แบตเตอรี รถยนต์ แต่ ล ะเวลล์จ ะให้ศกั ย์ไฟฟ้ า โวลต์ ถ้าต้องการใช้
กระแสไฟฟ้ าทีมีศกั ย์ไฟฟ้ าเท่าใด ก็นาํ เซลล์หลาย ๆ เซลล์มาต่อกันอย่างอนุ กรม ในแต่ละเซลล์ของเซลล์
สะสมไฟฟ้ าแบบตะกัว จะประกอบด้วยแผ่นตะกัวซึงมีลกั ษณะคล้ายฟองนําบรรจุในช่องว่างของแผ่นกริ ดส์
(gride) และแผ่น กริ ด ส์อีก ชุ ด หนึ งซึงมีเลอ (IV) ออกไซด์บรรจุ อยู่แผ่น กริ ด ส์ทัง จุ่ มอยู่ในสารละลาย
H2SO4 ซึงทําหน้าทีเป็ นอิเล็คโทรไลต์
. การชุบโลหะด้ วยไฟฟ้ า
เป็ นกระบวนการทีมีการเคลือบชันของโลหะทีต้องการชุบลงบนผิวโลหะอีกชนิดหนึง การชุบ
โลหะ หลักการชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้ า มีดงั นี
1.สิงทีต้องการชุบให้ต่อกับขัวแคโทด(ขัวลบ) ของแบตเตอรี
.จะชุบด้วยโลหะอะไรก็นาํ โลหะนันต่อกับขัวแอโนด (ขัวบวก) ของแบตเตอรี
.ในอิเล็คโทรไลต์ตอ้ งประกอบด้วย ไอออนของโลหะชนิดเดียวกันกับทีต่อกับขัวแอโนด
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.กระแสไฟฟ้ าทีใช้ตอ้ งเป็ นกระแสตรง
ทีขัวแอโนด(ขัวบวก)โลหะ Zn จะจ่าย e- ตามสมการ
Zn -------> Zn2+ + 2e---------( )
ทีขัวแคโทด(ขัวลบ) Zn2- จะมารับ e- เป็ นโลหะ Zn เคลือบทีผิงของตะปู Fe
Zn2+ + 2e- -------> Zn
---------( )
. สบู่
เป็ นสารอินทรี ย ์ จําพวกเกลือทีได้จากการทําปฏิกิริยาระหว่างไขมันจากพืชหรื อสัตว์กบั เบส เบสที
ใช้ในการทําสบู่ มีลกั ษณะทีต่างกันอยู่ ชนิด คือ
.สบู่เหลว เตรี ยมโดยใช้กรดไขมันจากพืชหรื อสัตว์ ทําปฏิกิริยากับสารละลายโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์
(KOH) ชาวบ้านเรี ยกว่า ด่างคลี
.สบู่แข็ง เป็ นสบู่ทีเตรี ยมขึนจากการใช้กรดไขมันจากพืชหรื อสัตว์ ทําปฏิกิริยากับสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ หรื อโซดาไฟ( NaOH) สบู่มีชือทางเคมีว่า โซเดียมสเตียเรต ซึงมีสูตรทางเคมี คือ
C17H35CooNa
การผลิตสบู่
การผลิตสบู่ ใช้กรดไขมันจากพืชหรื อสัตว์ทาํ ปฏิกิริยากับสารละลายเบส แล้วจะให้ผลเป็ นไป
ตามสมการ
ไขมัน + NaOH หรื อ KOH -------> สบู่ + กลีเซอรอล
ในการผลิตสบู่จะเติมโซเดียมคลอไรด์(เกลือแกง) ลงไปในกรรมวิธีการผลิตเพือให้สบู่กบั กลีเซอรอล
แยกออกจากกัน ซึงเรี ยกโซเดียมคลอไรด์ ว่า เป็ นตัว Salting out
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สารทีเติมลงในสบู่ เพือให้สบู่มีคุณภาพดี ได้แก่
.สารเพิมความสะอาด เช่น โซดาซักผ้า โซเดียมซิลิเกต โซเดียมฟอสเฟต
.สารฆ่าเชือโรค มักใส่ในสบู่ฟอกตัวเพือฆ่าเชือโรคได้ดีขึน
.สารแต่งเติมกลิน ได้แก่ หัวนําหอม
.สารดับกลิน ซึงปนหรื อผสมไปพร้อมกับสารฆ่าเชือโรค
. ผงซักฟอก
ผงซักฟอกโดยทัวไป จะมีค่าความเป็ นกรด - เบส ประมาณ . - . ส่วนประกอบทีสําคัญ
ได้แก่
. ฟอสเฟต ทําให้นามี
ํ สภาพเป็ นเบสพอเหมาะกับการทําปฏิกิริยาของผงซักฟอก หรื อกันไม่ให้
สิ งสกปรกกลับเข้ามาจับเส้นใยได้อีก
. โซเดียมซิลิเกต ป้ องกันไม่ให้ตะกอนสิ งสกปรกจับเสื อผ้าขณะซัก ให้นามี
ํ สภาพเป็ นเบสอ่อน
. สารฟอกขาว เช่น เปอร์ปอเรต ช่วยทําให้เสื อผ้าทีซักมีความขาวสะอาดขึน
. โซเดียมคาร์บอนซีเมธิลเซลลูโลส (C.M.C.) ไม่ให้ผงซักฟอกเกิดตะกอนขึนขณะซักล้าง ช่วยจับ
อนุภาคสิงสกปรกทีหลุดออกมาไม่ให้กลับไปจับเสื อผ้าอีก ช่วยให้รู้สึกนุ่มมือขณะซักผ้า
. นําหอม สี ยาฆ่าเชือโรค และสารลดแรงตึงผิว
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แบบฝึ กหัดบทที
เรือง สมการเคมีและปฏิกิริยาเคมี
. การทดลองใดทีทําให้โลหะผุกร่ อนได้
ก. Cu ใน ZnSo4
ค. Ag ใน CuSO4

ข. Na ใน AgNO3
ง. Mg ใน ZnSo4

. เซลล์ถ่านไฟฉายถ้าเปลียนกล่องทีทําด้วย Zn เป็ น เหล็ก (Fe) จะมีผลอย่างไร
ก.ไม่มีกระแสไฟฟ้ าเกิดขึน
ข.ถ่านไฟฉายมีอายุการใช้งานนานกว่าเดิม
ค.จะมีค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ าตํากว่าเดิม
ง.จะมีค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ าสูงกว่าเดิม
. การป้ องกันการผุกร่ อนของเหล็ก ทําได้หลายวิธี ยกเว้นข้อใด
ก.การทาสีหรื อนํามัน
ข.เคลือบหรื อฉาบผิวโลหะบางชนิด เช่นสังกะสี
ค. เชือมด้วยโลหะทีรับอิเล็กตรอนได้ง่ายกว่าเหล็ก
ง.ใส่สารละลายทีป้ องกันสนิม เช่น โซเดียมไนไตรท์
. หลักการทีถูกต้องในการชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้ า
ก.สิ งทีต้องชุบต้องเป็ นขัวบวก
ข. จะชุบด้วยโลหะใดใช้โลหะนันเป็ นขัวลบ
ค. อิเล็คโตรไลต์จะต้องเป็ นอิออนของโลหะชนิดเดียวกับโลหะทีจะชุบ
ง.การชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้ า ต้องใช้กระแสไฟฟ้ าสลับ
. ถ้าต้องการชุบสังกะสี ด้วยเงิน ควรทําการทดลองดังข้อใด
ก. เงินเป็ น แอโนด สังกะสีเป็ น แคโทด สารละลาย Ag2+ เป็ นอิเล็คโทรไลต์
ข. สังกะสีเป็ น แอโนด เงินเป็ นแคโทด สารละลาย Ag2+ เป็ นอิเล็คโทรไลต์
ค. สังกะสีเป็ นแอโนด เงินเป็ นแคโทด สารละลาย Zn2+ เป็ นอิเล็คโทรไลต์
ง.เงินเป็ น แอโนด สังกะสีเป็ น แคโทด สารละลาย Zn2++ เป็ นอิเล็คโทรไลต์
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เรืองที 3 ธาตุกัมมันตภาพรังสี
กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) หมายถึง รังสีทีแผ่ออกมาได้เองจากธาตุบางชนิด
ธาตุกมั มันตภาพรังสี หมายถึง ธาตุทีมีในธรรมชาติทีแผ่รังสีออกมาได้เอง
เฮนรี เบคเคอเรล นักฟิ สิกส์ชาวฝรังเศส เป็ นผูค้ น้ พบกัมมันตภาพรังสีโดยบังเอิญ ในขณะทีทําการ
วิ เคราะห์เกี ยวกับรั งสี เอกซ์ กัมมัน ตภาพรั ง สี มีสมบัติ แตกต่ างจากรั งสี เอกซ์ คื อ มีค วามเข้มน้อยกว่ า
รังสีเอกซ์ การแผ่รังสีเกิดขึนอย่างต่อเนื องตลอดเวลา รังสี เป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติ บางชนิ ดเป็ นคลืน
แม่เหล็กไฟฟ้ า เช่น รังสีเอกซ์ รังสี อุลตราไวโอเลต รังสี อินฟราเรด บางอย่างเป็ นอนุ ภาค เช่น รังสี ทีเกิด
จากอนุ ภาคอิเลคตรอน รังสี ทีได้จากธาตุกมั มันตภาพรังสี มี ชนิ ด คือ รังสี แอลฟา รังสี เบต้า และรังสี
แกมมา
ชนิดของกัมมันตภาพรังสี มี ชนิด คือ
. รังสี แอลฟา (alpha, a) คือ นิ วเคลียสของอะตอมธาตุฮีเลียม He มีประจุไฟฟ้ า + มีมวลมาก
ความเร็ วตํา อํานาจทะลุทะลวงน้อย มีพลังงานสูงมากทําให้เกิดการแตกตัวเป็ นอิออนได้ดีทีสุด
. รังสี เบต้า (Beta, b) มี ชนิ ด คือ อิเลคตรอน e- (ประจุลบ) และ โฟซิตรอน e+
(ประจุบวก) มีความเร็วสูงมากใกล้เคียงกับความเร็ วแสง
. รังสี แกมมา (gamma, g) คือ รังสี ทีไม่มีประจุไฟฟ้ า หมายถึง โฟตอนหรื อควอนตัมของแสง
มีอาํ นาจในการทะลุทะลวงได้สูงมาก ไม่เบียงเบนในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ า เป็ นคลืน
แม่เหล็กไฟฟ้ าทีมีความถีสูงกว่ารังสีเอกซ์
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การเกิดกัมมันตภาพรังสี
. เกิดจากนิวเคลียสในสภาวะพืนฐานได้รับพลังงาน ทําให้นิวเคลียสกระโดดไปสู่ระดับพลังงาน
สูงขึน ก่อนกลับสู่สภาวะพืนฐาน นิวเคลียสจะคายพลังงานออกมาในรู ปรังสีแกมมา
. เกิดจากนิวเคลียสทีอยูใ่ นสภาพเสถียร แต่มีอนุภาคไม่สมดุล นิวเคลียสจะปรับตัวแล้วคาย
อนุภาคทีไม่สมดุลออกมาเป็ นอนุภาคแอลฟาหรื อเบตา
คุณสมบัตขิ องกัมมันตภาพรังสี
. เดินทางเป็ นเส้นตรง
. บางชนิดเกิดการเลียวเบนเมือผ่านสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ า เช่น a, b
. มีอาํ นาจในการทะลุสารต่าง ๆ ได้ดี
. เมือผ่านสารต่าง ๆ จะสูญเสียพลังงานไปโดยการทําให้สารนันแตกตัวเป็ นอิออน ซึงอิออน
เหล่านันจะก่อให้เกิดปรากฏการณ์อืน ๆ เช่น ปฏิกิริยาเคมีเกิดรอยดําบนฟิ ล์มถ่ายรู ป
ประโยชน์ และโทษของกัมมันตภาพรังสี
ประโยชน์ ของธาตุกมั มันตภาพรังสี
1. ด้านธรณี วิทยา มีการใช้ C-14 คํานวณหาอายุของวัตถุโบราณ หรื ออายุของซากดึกดําบรรพ์
ซึงหาได้ดงั นี ในบรรยากาศมี C-14 ซึงเกิดจากไนโตรเจน รวมตัวกับนิวตรอนจากรังสีคอสมิกจนเกิด
ปฏิกิริยา แล้ว C-14 ทีเกิดขึนจะทําปฏิกิริยากับก๊าซออกซิเจน แล้วผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช
และสัตว์กิ นพืช คนกินสัตว์และพืช ในขณะทีพืชหรื อสัตว์ยงั มีชีวิตอยู่ C-14 จะถูกรับเข้าไปและขับออก
ตลอดเวลา เมือสิ งมีชีวิตตายลง การรับ C-14 ก็จะสิ นสุ ดลงและมีการสลายตัวทําให้ปริ มาณลดลงเรื อย ๆ
ตามครึ งชีวิตของ C-14 ซึงเท่ากับ 5730 ปี

ดังนัน ถ้าทราบอัตราการสลายตัวของ C-14 ในขณะทียังมีชีวิตอยู่และทราบอัตราการสลายตัวใน
ขณะที ต้องการคํานวณอายุว ตั ถุนันก็ สามารถทํานายอายุได้ เช่ น ซากสัต ว์โ บราณชนิ ด หนึ งมีอตั ราการ
สลายตัวของ C-14 ลดลงไปครึ งหนึ งจากของเดิมขณะทียังมีชีวิตอยู่ เนื องจาก C-14 มีครึ งชีวิต 5730 ปี
จึงอาจสรุ ปได้ว่าซากสัตว์โบราณชนิดนันมีอายุประมาณ 5730 ปี
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2. ด้านการแพทย์ ใช้รักษาโรคมะเร็ ง ในการรักษาโรคมะเร็ งบางชนิด กระทําได้โดยการฉาย
รังสีแกมมาทีได้จาก โคบอลต์-60 เข้าไปทําลายเซลล์มะเร็ ง ผูป้ ่ วยทีเป็ นมะเร็ งในระยะแรกสามารถรักษา
ให้หายขาดได้ แล้วยังใช้โซเดียม-24 ทีอยูใ่ นรู ปของ NaCl ฉีดเข้าไปในเส้นเลือด เพือตรวจการไหลเวียน
ของโลหิต โดย โซเดียม-24 จะสลายให้รังสีเบตาซึงสามารถตรวจวัดได้ และสามารถบอกได้ว่ามีการตีบตัน
ของเส้นเลือดหรื อไม่
3. ด้านเกษตรกรรม มีการใช้ธาตุกมั มันตภาพรังสีติดตามระยะเวลาการหมุนเวียนแร่ ธาตุในพืช
โดยเริ มต้นจากการดูดซึมทีรากจนกระทังถึงการคายออกทีใบ หรื อใช้ศึกษาความต้องการแร่ ธาตุของพืช
4. ด้านอุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นโลหะ จะใช้ประโยชน์จากกัมมันตภาพรังสี
ในการควบคุ ม การรี ดแผ่น โลหะ เพื อให้ไ ด้ค วามหนาสมําเสมอตลอดแผ่น โดยใช้รั ง สี เ บตายิง ผ่า น
แนวตังฉากกับแผ่น โลหะทีรี ด แล้ว แล้ว วัด ปริ มาณรั งสี ทีทะลุผ่านแผ่น โลหะออกมาด้ว ยเครื องวัดรั งสี
ถ้าความหนาของแผ่นโลหะทีรี ดแล้วผิดไปจากความหนาทีตังไว้ เครื องวัดรังสี จะส่ งสัญญาณไปควบคุม
ความหนา โดยสังให้มอเตอร์กดหรื อผ่อนลูกกลิง เพือให้ได้ความหนาตามต้องการ

ในอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ถัง แก๊ ส อุต สาหกรรมก่ อสร้ า ง การเชื อมต่ อ ท่ อ ส่ ง นํามัน หรื อ แก๊ ส
จําเป็ นต้องตรวจสอบความเรี ยบร้อยในการเชือมต่อโลหะ เพือต้องการดูว่าการเชือมต่อนันเหนี ยวแน่ นดี
หรื อไม่ วิธีการตรวจสอบทําได้ โดยใช้รังสีแกมมายิงผ่านบริ เวณการเชือมต่อ ซึงอีกด้านหนึงจะมีฟิล์มมารับ
รังสี แกมมาทีทะลุผ่านออกมา ภาพการเชือมต่อทีปรากฏบนฟิ ล์ม จะสามารถบอกได้ว่าการเชือมต่อนัน
เรี ยบร้อยหรื อไม่
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โทษของธาตุกมั มันตภาพรังสี
เนืองจากรังสีสามารถทําให้ตวั กลางทีมันเคลือนทีผ่านเกิดการแตกตัวเป็ นไอออนได้ รังสีจึงมี
อันตรายต่อมนุษย์ ผลของรังสีต่อมนุษย์สามารถแยกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. ผลทางพันธุกรรม
จะมีผลทําให้การสร้างเซลล์ใหม่ในร่ างกายมนุษย์เกิดการกลายพันธุ์ โดยเฉพาะเซลล์สืบพันธุ์
2. ความป่ วยไข้จากรังสี
ส่วนผลทีทําให้เกิดความป่ วยไข้จากรังสี เนืองจากเมืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึงของร่ างกายได้
รับรังสี โมเลกุลของธาตุต่าง ๆ ทีประกอบเป็ นเซลล์จะแตกตัว ทําให้เกิดอาการป่ วยไข้ได้
หลักในการป้องกันอันตรายจากรังสี
1. ใช้เวลาเข้าใกล้บริ เวณทีมีกม
ั มันตภาพรังสีให้นอ้ ยทีสุด
2. พยายามอยูใ่ ห้ห่างจากกัมมันตภาพรังสี ให้มากทีสุ ดเท่าทีจะทําได้
3. ใช้ตะกัว คอนกรี ต นํา หรื อพาราฟิ น เป็ นเครื องกําบังบริ เวณทีมีการแผ่รังสี
สารกัมมันตภาพรังสีกบั ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม
สารกัมมัน ตภาพรั งสี สามารถเข้าสู่ สิงแวดล้อมทางบก ทางทะเล และสิ งแวดล้อมชายฝั งได้
ทังทางตรงและทางอ้อมจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุ ษย์ เช่น การผลิต พลังงานจากสารกัมมันตภาพรังสี
การทดลองนิวเคลียร์ การใช้สารกัมมันตภาพรังสี ทางการแพทย์และทางการเกษตรตลอดทังการปฏิบตั ิการ
ต่ า ง ๆ ที เกี ยวข้อ งกับ การจัด การและการกํา จัด ของเสี ย กัมมัน ตภาพรั ง สี รวมไปถึ ง การขนส่ งวัส ดุ
กัมมันตภาพรังสี ทีอาจเกิดการรั วไหลจากอุบตั ิเหตุหรื อการจัดเก็บทีไม่เหมาะสม สารกัมมันตภาพรังสี
ดังกล่าว เมือเข้าสู่สิงแวดล้อมจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และต่อสิงแวดล้อมโดยตรงจากการ
ปนเปื อนในห่วงโซ่อาหาร
วิธีในการควบคุมป้ องกัน ลด และขจัดภาวะมลพิษจากสารกัมมันตภาพรังสี คือ การหยุดยังมิให้มี
การปล่อยทิ งสารกัมมันตภาพรั งสี ลงสู่ สิงแวดล้อม และการดํารงไว้ซึงกลไกในการกําหนดมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพ ทีใช้บงั คับอยู่ในทางระหว่างประเทศ เพือสนับสนุ นการวัดและการประเมินปริ มาณ
กัมมัน ตภาพรังสี ในสิ งแวดล้อมก็เป็ นกลไกสําคัญ ทังนี อาจดําเนิ นการโดยทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency) ซึงเป็ นองค์การระหว่างประเทศทีมี
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ความเชียวชาญเฉพาะทางด้านสารกัมมันตภาพรังสี รวมทังส่งเสริ มให้รัฐและองค์การระหว่างประเทศ
ทีมีความเชียวชาญในการทําความสะอาดและการกําจัด การปนเปื อนของสารกัมมันตภาพรังสี ให้ความ
ช่วยเหลือแก่รัฐทีร้องขอ เพือแก้ไขปัญหาการปนเปื อนสารกัมมันตภาพรังสี ในพืนทีทีได้รับผลกระทบและ
ผลร้ า ยจากกัม มัน ตภาพรั ง สี ด ัง กล่ า ว ซึ งความร่ วมมื อ ในการควบคุ ม ป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หาสาร
กัมมันตภาพรังสี นอกจากจะเป็ นการช่วยเหลือสิ งแวดล้อมของโลกแล้ว ยังเป็ นการช่วยเหลือเพือนมนุษย์
มิให้ได้รับความทุกข์ ทรมานจากสารกัมมันตภาพรังสีอีกด้วย
แบบฝึ กหัด
เรื องกัมมันตภาพรังสี
1. กัมมันตภาพรังสี หมายถึงอะไร
2. ชนิ ดของกัมมันตภาพรังสี

มีกีชนิด อะไรบ้าง
3. จงบอกประโยชน์ของธาตุกม
ั มันตภาพรังสี มาอย่างน้อย

2

ด้าน
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บทที 9
โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต และไขมัน
สาระสํ าคัญ
สิ งมีชีวิตประกอบด้วย ธาตุและสารประกอบ ธาตุเป็ นหน่วยเล็กทีสุดของสิ งมีชีวิต โดยพบว่าธาตุ
ทีเป็ นองค์ประกอบของสิงมีชีวิตในปริ มาณมาก คือ คาร์ บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจนซึงรวมตัวกันเป็ น
สารประกอบจํา นวนมากในเซลล์ สารในเซลล์ข องสิ งมี ชี วิ ต ที มี ธาตุ ค าร์ บ อนและไฮโดรเจนเป็ น
องค์ประกอบ เรี ยกว่า สารอินทรี ย ์ (Organic substance) ส่วนสารประกอบในเซลล์ทีไม่มีธาตุคาร์ บอนเป็ น
องค์ประกอบ เรี ยกว่า สารอนินทรี ย ์ (Inorganic substance)
สารอินทรี ย ์ (Organic substance) ทีพบในธรรมชาติทงหลายมี
ั
แหล่งกําเนิดจากสิ งมีชีวิตแทบทังสิ น
โมเลกุ ล ของสารอิ น ทรี ย์เ หล่ า นี มี ต่ า งๆกัน ตังแต่ ข นาดเล็ก โครงสร้ า งแบบง่ า ย ๆ จนถึ ง ขนาดใหญ่
มีโครงสร้างเป็ นสายยาว ๆ หรื อขดตัวเป็ นรู ปร่ างต่าง ๆ โมเลกุลของสารอินทรี ยท์ ีพบในสิ งมีชีวิตทีจัดเป็ น
สารชีวโมเลกุล (Biological molecule) และมีความสําคัญในกระบวนการทุกชนิดในสิงมีชีวิต ได้แก่ โปรตีน
(Protein) คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) และไขมัน(Lipid)

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1. อธิบายสมบัติ ชนิด ประเภทการเกิด และประโยชน์ของโปรตีนได้
2. อธิบายสมบัติ ชนิด ประเภทการเกิด และประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรตได้
3. อธิบายสมบัติ ชนิด ประเภทการเกิด และประโยชน์ของไขมันได้

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที โปรตีน
เรื องที คาร์โบไฮเดรต
เรื องที ลิพิด
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เรืองที 1 โปรตีน
โปรตีน (Protein) เป็ นสารประกอบทีมีคาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (O) และ ไนโตรเจน
(N) เป็ นส่วนประกอบสําคัญ และนอกจากนี โปรตีนบางชนิดอาจประกอบด้วยอะตอมของธาตุอืน ๆ อีก เช่น
กํามะถัน (S) เหล็ก (Fe) และฟอสฟอรัส (P) เป็ นต้น โดยทัวไปในเซลล์พืชและเซลล์สตั ว์ มีโปรตีนอยูไ่ ม่
ตํากว่าร้อยละ 50 ของนําหนักแห้ง
โปรตีนสร้างขึนจากกรดอะมิโนหลาย ๆ โมเลกุลมาเชือมต่อกันเป็ นพอลิเมอร์ ดว้ ยพันธะเพปไทด์
(Peptide bond) โมเลกุลของโปรตีนอาจประกอบขึนด้วยพอลิเพปไทด์เพียงสายเดียวหรื อหลายสายเชือมโยง
ต่อกันก็ได้

สมบัตขิ องโปรตีน
1. การละลายนํา ไม่ละลายนํา บางชนิดละลายนําได้เล็กน้อย
2. ขนาดโมเลกุล และมวลโมเลกุล ขนาดใหญ่มีมวลโมเลกุลมาก
3. สถานะของแข็ง
4. การเผาไหม้ เผาไหม้มีกลินไหม้
5. ไฮโดรลิซิส

6. การทําลายธรรมชาติ โปรตีนบางชนิดเมือได้รับความร้อน หรื อเปลียนค่า pH หรื อเติมตัวทําลาย
อินทรี ยบ์ างชนิดจะทําให้เปลียนโครงสร้างจับเป็ นก้อนตกตะกอน

ลักษณะโครงสร้ างของโปรตีน
โปรตีนประกอบด้วยกรดอะมิโ นมารวมกัน โดยใช้พนั ธะเพปไทด์ (Peptide bond) เป็ นตัวยึด
กรดอะมิโน มีสูตรทัวไป คือ
H
R

C

COOH

NH2
- NH2 คือ หมู่อะมิโน (Amino group)
- COOH คือ หมู่คาร์บอกซิล (Carboxyl group)
- R คือ ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) หรื อหมู่อืน ๆ กรดอะมิโนต่างชนิดกันจะแตกต่างกัน
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พันธะเพปไทด์ คือ พันธะโคเวเลนด์ทีเกิดขึนระหว่าง C อะตอมในหมู่คาร์บอกซิล ของกรดอะมิโน
โมเลกุลหนึงยึดกับ N อะตอม ในหมู่อะมิโน (-NH2) ของกรดอะมิโนอีกโมเลกุลหนึง
แผนภาพแสดงการยึดเกาะของโมเลกุลของกรดอะมิโน

ทีมา (โครงสร้ างของกรดอะมิโน. ออน - ไลน์ . 2552)

- สารทีประกอบด้วยกรดอะมิโน 2 โมเลกุล เรี ยกว่า ไดเพปไทด์
- สารทีประกอบด้วยกรดอะมิโน 3 โมเลกุล เรี ยกว่า ไตรเพปไทด์
- สารทีประกอบด้วยกรดอะมิโนตังแต่ 100 โมเลกุลขึนไป เรี ยกว่า พอลิเพปไทด์นีว่า โปรตีน
ดังนัน โปรตีนชนิดต่าง ๆ จึงขึนอยูก่ บั จํานวนและการเรี ยงตัวของกรดอะมิโน กรดอะมิโนจะมีเพียง
20 ชนิด แต่จาํ นวนและการเรี ยงตัวทีต่างกันของกรดอะมิโน ทําให้จาํ นวนโปรตีนในร่ างกายคน มีจาํ นวน
มากถึง 1 แสนกว่าชนิด โปรตีนแต่ละชนิดอาจประกอบไปด้วยสายพอลิเพปไทด์ 1 สาย หรื อหลายสาย
ก็ได้ แล้วแต่ชนิดของโปรตีน เช่น
โมเลกุลของอินซูลินวัวประกอบด้วย สายพอลิเพปไทด์ 2 สาย
โมเลกุลของฮีโมโกลบิน ประกอบด้วย สายพอลิเพปไทด์ 4 สาย

โครงสร้ างโมเลกุลของอินซูลิน
โครงสร้ างโมเลกุลของฮีโมโกลบิน
ทีมา (โครงสร้ างโมเลกุลของอินซูลิน. ออน - ไลน์ . 2252) ทีมา (โครงสร้ างโมเลกุลของฮีโมโกลบิน. ออน - ไลน์ . 2252)

การทีกรดอะมิโนทัง 20 ชนิดต่อกันอย่างอิสระ ทําให้โปรตีนแต่ละชนิดมีลาํ ดับและจํานวนของ
กรดอะมิโนแตกต่างกัน และมีคุณสมบัติแตกต่างกันด้วย
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ประเภทของโปรตีน
การแบ่งประเภทของโปรตีนมีเกณฑ์ในการแบ่งแตกต่างกัน ดังนี
1) เกณฑ์การแบ่ งตามหลักชีวเคมี แบ่งได้ 3 ประเภท คือ
1.1 โปรตีนเชิงเดียว (Simple protein) เป็ นโปรตีนชนิดทีไม่ซบั ซ้อนประกอบด้วย กรดอะมิโน
เพียงอย่างเดียว ไม่มีสารอืนเจือปนอยู่ เช่น
-serum albumin เป็ นโปรตีนในนําเลือด
- legumin เป็ นโปรตีนในเมล็ดถัว
- myosin เป็ นโปรตีนในกล้ามเนื อ
- lactoglobulin เป็ นโปรตีนในข้าวสาลี
1.2 โปรตีนเชิงประกอบ (Compound protein) เป็ นโปรตีนชนิดทีซับซ้อน ประกอบด้วย
กรดอะมิโน และมีสารอืนปนอยูด่ ว้ ย เช่น
- phosphoprotein เป็ นโปรตีนทีมีฟอสเฟตอยูด่ ว้ ย
- lipoprotein เป็ นโปรตีนทีมีไขมันรวมอยูด่ ว้ ย เช่น ไข่แดง เยือหุม้ เซลล์ นํานม
- glucoprotein เป็ นโปรตีนทีประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต พบใน นําลาย
1.3 อนุพนั ธ์ ของโปรตีน ( Derived protein) เป็ นโปรตีนชนิดทีได้จากการสลายตัวของโปรตีน
เชิงเดียว และโปรตีนเชิงประกอบ เช่น
myosan ได้จาก myosin ซึงเป็ นโปรตีนเชิงเดียวในกล้ามเนื อ
2) เกณฑ์การแบ่ งตามหน้ าทีของโปรตีน แบ่งได้ 8 ประเภท คือ
2.1 โปรตีนทีทําหน้ าทีเป็ นโครงสร้ าง (Struture protein) คือ โปรตีนทีทําหน้าทีเป็ น
องค์ประกอบของโครงสร้างของร่ างกาย เช่น
เยือหุม้ เซลล์ ประกอบด้วยโปรตีนฝังอยูใ่ นพืนทีทีเป็ นไขมัน
ไรโบโซม เป็ นแหล่งทีมีการสังเคราะห์โปรตีน ประกอบด้วย โปรตีน 50% และ RNA 50%
collagen ในกระดูกและเนื อเยือเกียวพัน
2.2 โปรตีนทีทําหน้ าทีขนส่ ง (Transport protein) คือโปรตีนทีทําหน้าทีลําเลียงแก๊ส
ออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น
hemoglobin ในเม็ดเลือด ทําหน้าทีนําออกซิเจนจากปอดไปส่งทัวร่ างกาย
transferrin ในซีรัม ทําหน้าทีขนส่งธาตุเหล็ก
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2.3 โปรตีนทีทําหน้ าทีเป็ นเอนไซม์ (Enzyme protein) คือ โปรตีนทีทําหน้าทีเกียวกับการเร่ ง
ปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ในร่ างกาย เช่น
catalase เป็ นเอนไซม์ทีเร่ งปฏิกิริยาการสลายตัวของ H2O2
lipase เป็ นเอนไซม์ของปฏิกิริยาการสลายลิพิด
2.4 โปรตีนทีทําหน้ าทีเกียวกับเคลือนไหว (Contractile protein) คือ โปรตีนทีอยูใ่ นเซลล์
ของกล้ามเนือ คือ แอกทิน และไมโอซิน
2.5 โปรตีนทีทําหน้ าทีเก็บสะสม ( Storage protein) คือโปรตีนทีทําหน้าทีสะสมอาหาร เช่น
ovalbumin ในไข่ขาว
casein และ lactoglobulin ในนํานม
2.6 โปรตีนทีทําหน้ าทีสารพิษ (Toxin) คือ โปรตีนทีทําหน้าทีเป็ นสารมีพิษ พบทังในเชื อโรค
สัตว์ และพืช เช่น พิษงู ซึงประกอบด้วยเอนไซม์ทีย่อยพวกลิพิด
2.7 โปรตีนทีทําหน้ าทีป้องกัน (Protective protein) คือ โปรตีนทีทําหน้าทีเป็ นภูมิคุม้ กันโรค
ให้กบั ร่ างกาย เช่น
immunoglobulin เป็ นไกลโคโปรตีน ซึงทําหน้าทีกําจัดสารหรื อเชือโรคทีผ่านเข้าสู่ร่างกาย
2.8 โปรตีนทีทําหน้ าทีควบคุม (Control protein) คือโปรตีนทีทําหน้าทีควบคุมการทํางาน
ของเซลล์ในร่ างกาย ได้แก่ พวกฮอร์โมนต่าง ๆ เช่น
insulin เป็ นฮอร์โมนทีควบคุมเมตาบอลิซึมของกลูโคส
parathormone เป็ นฮอร์โมนทีควบคุมระดับสมดุลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในร่ างกาย
growth hormone เป็ นฮอร์โมนทีควบคุมและกระตุน้ การเจริ ญเติบโตของเนื อเยือต่าง ๆ
ในร่ างกาย
3) เกณฑ์การแบ่ งตามหลักโภชนาการ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
3.1 โปรตีนประเภทสมบูรณ์ (complete protein) คือ โปรตีน ที มีก รดอะมิโ นทีจําเป็ นต่ อ
ร่ างกายครบทุกตัว สามารถนํามาสร้างและซ่อมแซมส่วนทีสึกหรอได้ดี ได้แก่ เนือสัตว์ ไข่ นม เป็ นต้น
3.2 โปรตีนประเภทไม่สมบูรณ์ (incomplete protein) คือ โปรตีนทีมีกรดอะมิโนชนิ ดจําเป็ น
ต่อร่ างกายไม่ครบทุกตัว ซึงร่ างกายนํามาสร้างและซ่อมแซมส่ วนทีสึ กหรอได้ไม่ดี ส่ วนใหญ่เป็ นโปรตีน
จากพืช
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4) เกณฑ์การแบ่ งตามลักษณะโครงรู ปทังโมเลกุล สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
4.1 โปรตีนลักษณะแบบเส้ นใย (fibrous protein) เป็ นโปรตีนทีโมเลกุลมีลกั ษณะเป็ นเส้นยาว
สายพอลิเมอร์ จะเรี ย งตัวเป็ นระเบียบมีค วามแข็งแรง เหนี ย ว ยืด หยุ่นได้มาก และมัก จะไม่ละลายนํา เช่ น
โปรตีนในเส้นผม โปรตีนในเส้นขน โปรตีนในเส้นเอ็น โปรตีนในเขาสัตว์ โปรตีนในเส้นไหม เป็ นต้น
4.2 โปรตีนลักษณะเป็ นก้ อน (globular protein) เป็ นโปรตีนทีมีสายพอลิเพปไทด์พนั ไปมา
และอัดกัน แน่ น ทําให้มีลกั ษณะเป็ นก้อน บางส่ วนของสายเพปไทด์อาจทบกัน อย่างเป็ นระเบี ยบหรื อมี
ลักษณะเป็ นเกลียว หรื อเป็ นแผ่น เช่น โปรตีนพวกเอนไซม์ โปรตีนพวกฮีโมโกลบิน โปรตีนพวกฮอร์ โมน
โปรตีนทีอยูใ่ กล้กล้ามเนือ เป็ นต้น

ความสํ าคัญของสารอาหารประเภทโปรตีนต่อสิ งมีชีวติ
1. เป็ นสารอาหารทีให้พลังงานแก่ร่างกาย โดยโปรตีน 1 กรัม จะให้พลังงานประมาณ 4.1
กิโลแคลอรี ซึงเท่ากับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต
2. เป็ นส่วนประกอบของเซลล์ โดยเป็ นองค์ประกอบของเยือหุม้ เซลล์และโพรโทพลาสซึม
ของเซลล์
3. เป็ นโครงสร้างของผิวหนัง เส้นผม และขน
4. ช่วยในการเจริ ญเติบโต และซ่อมแซมส่วนทีสึกหรอในร่ างกาย โดยร่ างกายจะนําโปรตีนไปใช้
ในการสร้างเนือเยือใหม่
5. ช่วยในการหดตัวของกล้ามเนือ ทําให้สิงมีชีวิตสามารถเคลือนไหวได้
6. เป็ นสารทีทําหน้าทีสําคัญต่าง ๆ ในร่ างกาย เช่น
- ทําหน้าทีในการลําเลียงออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์
- สร้างภูมิตา้ นทานให้แก่ร่างกาย
- ช่วยกระตุน้ การเกิดปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ในร่ างกาย
7. สามารถเปลี ยนเป็ นคาร์ โ บไฮเดรต และไขมัน ได้ โดยพบว่ า กรดอะมิ โ นชนิ ด หนึ งอาจ
เปลียนแปลงไปเป็ นกรดอะมิโนอืน ๆ ได้

เรืองที 2 คาร์ โบไฮเดรต
คาร์ โ บไฮเดรต (Cabohydrate) เป็ นสารประกอบอิน ทรี ย ท์ ี เป็ นแหล่งให้พลังงานและคาร์ บอน
ทีสําคัญของสิ งมีชีวิตเพือนําไปใช้ในการดํารงชีวิต และสร้างสารอืนๆต่อไป โมเลกุลของคาร์ โบไฮเดรต
ประกอบด้วยอะตอมของธาตุ คาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) โดยมีอตั ราส่วนของอะตอม
ไฮโดรเจนต่อออกซิเจน เท่ากับ 2:1 (H:O = 2:1) จํานวนและการเรี ยงตัวของอะตอมทังสามธาตุนีแตกต่าง
กัน จึงทําให้คาร์ โบไฮเดรตมีหลายชนิ ด เช่น นําตาลกลูโคส (C6H12O6) นําตาลซูโครส(C12H22O11) แป้ ง
(C6H10O5)n
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พืชสีเขียวสามารถสร้างอาหารขึนได้ โดยกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง โดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์และนําเป็ นวัตถุดิบในการผลิตกลูโคส นําตาลอืน ๆ แป้ ง เซลลูโลส และสารอืน ๆ คาร์ โบไฮเดรต
ทีพบในพืช มักอยูใ่ นรู ปของพอลิแซ็กคาร์ไรด์ (Polysaccharides) คาร์ โบไฮเดรตทีเรารู้จกั กันดี คือ นําตาล
ชนิดต่าง ๆ และแป้ ง
นําตาล มีรสหวานบางครั ง เรี ยกว่า แซ็กคาร์ ไรด์ (Saccharides) มีอยู่ทวไปทั
ั
งในเนื อเยือของพืช
และสัตว์ มนุษย์และสัตว์มีกลูโคสเป็ นนําตาลในเลือด มีไกลโคเจนสะสมเป็ นกลูโคสสํารองไว้ใช้ในเนื อเยือ
ของตับและกล้ามเนื อ คาร์ โบไฮเดรตทังสองชนิ ดนี เป็ นสารทีเซลล์จะนําไปสลายให้ได้พลังงานทีจําเป็ น
สําหรับการดํารงชีวิต

สมบัตขิ องคาร์ โบไฮเดรต
1. มีสูตรทัวไปของคาร์โบไฮเดรต คือ (CH2O)n
ข้ อยกเว้น
คาร์โบไฮเดรต บางชนิด ไม่มีสดั ส่วนเหมือนกันได้ เช่น ดีออกซีไรโบส (C5H10O4)
สารบางอย่างมีสูตรทัวไปเป็ น (CH2O)n คล้ายคาร์โบไฮเดรต แต่ไม่ใช่คาร์โบไฮเดรต เช่น
กรดนําส้ม C2H4O2 กรดแลคติก C3H6O3
2. จัดเป็ นพวกโพลีไฮดรอกซีล
3. คาร์โบไอเดรตส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยแป้ ง และนําตาล นําตาลเป็ นคาร์โบไฮเดรตโมเลกุล
เล็ก มักเรี ยกลงท้ายชือด้วย โอส (-ose) เช่น กลูโคส (glucose) มอสโทส (motose) แป้ งเป็ นคาร์โบไฮเดรต
โมเลกุลใหญ่ได้แก่ ไกลโคเจน (glycogen) เซลลูโลส (cellulose)
4. คาร์โบไฮเดรตในคน และสัตว์ สามารถสะสมในร่ างกายในรู ปของไกลโคเจน ส่วนใหญ่เก็บ
สะสมไว้ทีตับ และกล้ามเนื อ
5. แป้ งสามารถเปลียนเป็ นนําตาลได้ โดยใช้เอนไซม์ทีมีอยูใ่ นนําลาย
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ประเภทของคาร์ โบไฮเดรต
คาร์โบไฮเดรตแบ่งออกเป็ น 3 พวกใหญ่ๆ คือ
1. นําตาลโมเลกุลเดียว (Monosaccharides) เป็ นคาร์ โบไฮเดรตทีมีขนาดเล็กทีสุ ด เป็ นโมเลกุล
สายเดียว ต่ อกัน เป็ นลูก โซ่ ยาวไม่แตกกิ งหรื อแขนง ประกอบด้ว ยอะตอมของคาร์ บอนตังแต่ 3 ถึง 7
อะตอม มีสูตรโครงสร้างทัวไป คือ (CH2O)n โดย n แสดงจํานวนคาร์ บอนอะตอมทีรู้จกั กันทัวๆไปเป็ น
คาร์โบไฮเดรตทีมีคาร์บอน 6 อะตอม เช่น กลูโคส กาแลคโทส และฟรักโตส โครงสร้างดังภาพ
กลูโคส

กาแลคโทส

ฟรักโตส

แสดงโครงสร้ างของนํ าตาลโมเลกุลเดียว
ทีมา (โครงสร้ างของนําตาลโมเลกุลเดียว. ออน - ไลน์ . 2552)

นําตาลโมเลกุลเดียวทีควรรู้จกั ได้ แก่
กลูโคส (glucose , C6H12O6) พบในผักและผลไม้ทวไป
ั จัดว่าเป็ นนําตาลทีสําคัญ เพราะนําตาลชนิด
นีเป็ นสารทีละลายอยูใ่ นเส้นเลือดและสามารถลําเลียงไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของร่ างกายทันที เพือสร้างพลังงาน
ให้แก่การทํางานของระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย
ฟรักโตส (fructose , C6H12O6) พบในผลไม้ นําผึง สายรก นําอสุ จิ(semen) เป็ นนําตาลทีมีความ
หวานมากกว่านําตาลชนิดอืน ๆ ในธรรมชาติ ละลายนําได้ดี
กาแลคโทส (galactose , C6H12O6) เป็ นนําตาลที ไม่พบในธรรมชาติแต่ได้จ ากการสลายตัวของ
นําตาลแลคโทส (lactose) เมือนําตาลแลกโทส ซึงเป็ นนําตาลในนมถูกย่อยจะได้นาตาลกาแลกโทส
ํ
และ
กลูโคส เป็ นส่วนประกอบสําคัญในไกลโคลิพิดของเนื อเยือประสาท นําตาลชนิ ดนี มีความหวานน้อยกว่า
กลูโคส
ไรโบส (ribose , C5H10O5) เป็ นนําตาลทีเป็ นส่วนประกอบโครงสร้างของกรดไรโบนิ วคลิอิก หรื อ
RNA ซึงมีความสําคัญในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน เป็ นส่ วนประกอบของสารพลังงานสูง คือ ATP
(adenosine triphosphate)
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ดีออกซี ไรโบส (deoxyribose, C5H10O4 ) เป็ นนําตาลที เป็ นส่ ว นประกอบโครงสร้ างของกรด
ดีออกซีไรโบนิ วคลีอิก (deoxyribonucleic acid หรื อ DNA) ซึงเป็ นส่ วนประกอบทีสําคัญในโครโมโซม
โดยทําหน้าทีควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของเซลล์ เช่น การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ไรบูโลส (ribulose, C5H10O5) เป็ นนําตาลทีมีความสําคัญในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช
โดยทําหน้าทีรับ CO2 ในช่วงปฏิกิริยาทีไม่ใช้แสง
2. โอลิโกแซ็กคาไรด์ (Oligosaccharides) เกิดจากนําตาลโมเลกุลเดียวตังแต่ 2 - 10 โมเลกุล
มารวมกันด้วยพันธะไกลโคซิดิก (glycosidic) มีสูตรทางเคมี คือ C12H22O11 โอลิโกแซ็กคาไรด์ทีพบมาก
ทีสุดในธรรมชาติ คือ พวกไดแซ็กคาไรด์ (Disaccharides) หรื อนําตาลโมเลกุลคู่
นําตาลโมเลกุลคู่ เป็ นนําตาลทีประกอบด้วย นําตาลโมเลกุลเดียว 2 โมเลกุลมารวมกันด้วย
พันธะ โคเวเลนต์ กลายเป็ นไดแซ็กคาไรด์ (นําตาลโมเลกุลคู่) 1 โมเลกุล โดยทีนําตาลโมเลกุลเดียวทีมา
รวมกันจะเป็ นโมเลกุลชนิดเดียวกัน หรื อต่างชนิดก็ได้
นําตาลโมเลกุลคู่ทีพบมากทีสุ ดในธรรมชาติ ได้ แก่
ซู โครส (sucose , C12H22O11) แต่ละโมเลกุลประกอบด้วยกลูโคสและฟรักโตสอย่างละ 1 โมเลกุล
ซูโ ครสมีลกั ษณะเป็ นผลึกสี ข าว ละลายนําได้ดี และมีร สหวาน พบในนําอ้อย มะพร้ าว ตาล ผลไม้สุก
หัวบีท โดยเฉพาะพบมากทีสุดในอ้อย จึงอาจเรี ยกอีกอย่างหนึงว่านําตาลอ้อย ซูโครสทีรู้จกั กันดี คือ นําตาล
หรื อนําตาลกรวด

แสดงโครงสร้ างของนําตาลซูโครส
ทีมา (โครงสร้ างโมเลกุลนํ าตาลซูโครส. ออน - ไลน์ . 2552)
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แลคโตส (lactose , C12H22O11) เป็ นนําตาลโมเลกุลคู่ ซึงแต่ละโมเลกุลประกอบด้วยกลูโคสและ
กาแลคโทสอย่างละ 1 โมเลกุล พบในนํานมของคนและสัตว์ หรื ออาจพบในปัสสาวะของหญิงมีครรภ์
แต่ไม่พบในพืช ดังนันอาจเรี ยกอีกอย่างว่า นําตาลนม (milk suger) ละลายนําได้นอ้ ยกว่าซูโครส และมี
ความหวานน้อยกว่า

แสดง
โครงสร้ างของนํ าตาลแลกโทส
ทีมา (โครงสร้ างโมเลกุลแลกโทส ออน-ไลน์ . 2552)

มอสโทส (maltose , C12H22O11) เป็ นนําตาลโมเลกุลคู่ซึงแต่ละโมเลกุลประกอบด้วยกลูโคส 2
โมเลกุลมารวมตัวกัน เป็ นนําตาลทีละลายนําได้ดี แต่ความหวานไม่มากนัก (มีความหวานเพียง 20% ของ
นําตาลซูโครส) เป็ นนําตาลทีพบในธัญพืช ได้แก่ ข้าวมอลล์ แต่ไม่พบในรู ปอิสระในธรรมชาติ ได้จาก
การย่อยสลายแป้ งและไกลโคเจน

แสดงโครงสร้ างของนําตาลมอสโทส
ทีมา (โครงสร้ างนํ าตาลมอสโทส ออน-ไลน์ . 2552)

เซลโลไบโอส (cellobiose , C12H22O11) เป็ นนําตาลโมเลกุลทีไม่มีรูปอิสระในธรรมชาติ และไม่
เป็ นประโยชน์ต่อคน ได้จากการย่อยสลายเซลลูโลส

แสดงโครงสร้างของเซลโลไบโอส
ทีมา (โครงสร้างของเซลโลไบโอส ออน-
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3. พอลิแซ็กคาร์ ไรด์ หรือนําตาลโมเลกุลใหญ่ เกิดจากนําตาลโมเลกุลเดียวหลาย ๆโมเลกุลมา
รวมกันตังแต่ 11 จนถึง 1,000 โมเลกุล ต่อกันเป็ นสายยาว ๆ บางชนิดเป็ นสายโซ่ยาวตรง บางชนิดมีกิงก้าน
แยกออกไป พอลิแซ็กคาร์ไรด์แตกต่างกันทีชนิด และจํานวนของนําตาลโมเลกุลเดียวทีเป็ นองค์ประกอบ
พอลิแซ็กคาร์ไรด์ทีพบมากทีสุด ได้แก่
แป้ง (starch) เป็ นพอลิแซ็กคาไรด์ทีพืชสามารถสังเคราะห์ได้ และสะสมในส่วนต่าง ๆ ของพืช
ชันสูง เช่น เมล็ด ราก ผล เป็ นต้น โมเลกุลของแป้ งแต่ละโมเลกุลประกอบขึนด้วยโมเลกุลของกลูโคส
ต่อกันเป็ นสายยาว บางส่วนแตกกิงก้านสาขา

แสดงโครงสร้ างโมเลกุลของแป้ ง
ทีมา (โครงสร้ างโมเลกุลของแป้ง ออน - ไลน์ . 2552)

ไกลโคเจน (glycogen) เป็ นพอลิแซ๊กคาไรด์ทีสะสมในเซลล์ของกล้ามเนือลาย และเซลล์ตบั เพือใช้
ในเวลาทีร่ างกายขาดแคลนกลูโคส มีบทบาททีสําคัญในการรักษาระดับนําตาลในเลือด โมเลกุลของไกลโคเจน
ประกอบด้วย หน่ วยย่อยทีเป็ นกลูโคสเรี ยงตัวเป็ นสายยาว ในร่ างกายถ้าหากมีกลูโคสเหลือใช้ ร่ างกายจะ
เปลียนไปเป็ นไกลโคเจน แล้วเก็บสะสมไว้ทีตับกับกล้ามเนื อ
เซลลูโลส (cellulose) เป็ นพอลิแซ๊กคาไรด์ทีเป็ นองค์ประกอบทีสําคัญของผนังเซลล์พืช โดยเป็ น
ส่ วนทีสร้างความแข็งแรงให้แก่เซลล์พืช โมเลกุลของเซลลูโลสประกอบด้วยโมเลกุลของกลูโคสจํานวน
มากมาย ประมาณ 1,200 - 12,500 โมเลกุล แต่มีการเรี ยงตัวของโมเลกุลกลูโคสแตกต่างจากโมเลกุลของ
แป้ ง และเป็ นสารทีไม่ละลายนําเพราะโมเลกุลใหญ่มาก คน สัต ว์เคี ยวเอือง เช่น วัว ควาย สามารถผลิต
เอนไซม์เซลลูเลสย่อยเซลลูโลสเป็ นกลูโคสได้
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ไคทิน (chitin) เป็ นพอลิแซ๊กคาไรด์ทีพบในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ไคทินจะเป็ นจะเป็ นส่วนทีเป็ น
เปลือกแข็งหุม้ ตัวสัตว์ เช่น กระดองปู เปลือกกุง้ เป็ นต้น ไคทินไม่ละลายนําและไม่สามารถย่อยสลายด้วย
นําย่อยของร่ างกาย
เฮปาริน (heparin) เป็ นพอลิแซ๊กคาไรด์ทีพบในปอด ตับ ม้าม ผนังเส้นเลือด เฮปาริ นเป็ นสารที
ทําให้เลือดไม่แข็งตัว
ลิกนิน (lignin) เป็ นพอลิแซ๊กคาไรด์ทีพบในเนือเยือพืชมีความแข็งแรง โดยจะสะสมตามผนังเซลล์พืช
เพกทิน (pectin) เป็ นพอลิแซ๊กคาไรด์ทีพบในผลไม้มีลกั ษณะคล้ายวุน้ ประกอบด้วยโมเลกุลของ
กาแลคโทสหลาย ๆ โมเลกุลมารวมกัน พบในผนังเซลล์พืช เปลือกผลไม้ต่าง ๆ เช่น ส้ม มะนาว และยังพบ
ในส่วนของรากและใบทีเป็ นสีเขียวของพืชด้วย

ความสํ าคัญของสารอาหารประเภทคาร์ โบไฮเดรตต่อสิ งมีชีวติ
1. เป็ นสารอาหารทีให้พลังงานแก่เซลล์ เพือทํากิจกรรมต่าง ๆ และให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย
โดยคาร์โบไฮเดรต 1 กรัม จะให้พลังงานประมาณ 4.1 กิโลแคลอรี
2. สามารถนําไปสังเคราะห์เป็ นสารในรู ปไกลโคเจนเก็บสะสมไว้ทีตับและกล้ามเนื อ เพือใช้ในยาม
ขาดแคลน การเก็บสะสมไว้ในรู ปไกลโคเจนมีปริ มาณจํากัด จึงมีการสะสมไว้ในรู ปของไขมันไว้ตามส่ วน
ต่าง ๆ ของร่ างกายเก็บไว้ใช้ยามขาดแคลน
3. โอลิโกแซ๊กคาไรด์ และพอลิแซ๊กคาไรด์ เป็ นส่วนประกอบของเซลล์และเป็ นโครงสร้างของเซลล์
4. ควบคุมเมตาบอลิซึมของไขมันและโปรตีนให้เป็ นปกติ โดยร่ างกายจะใช้คาร์โบไฮเดรตสําหรับ
นําไปสร้างพลังงานก่อน ถ้าไม่พอจึงจะใช้จากไขมัน และมีการป้ องกันไม่ให้มีการสลายตัวของไขมันในตับ
มาก เพราะหากไขมันในตับไม่สามารถสลายตัวได้สมบูรณ์ทาํ ให้เกิดสารคีโตน (ketone body) ซึงเป็ นพิษต่อ
ร่ างกาย และถ้าหากขาดแคลนมาก ๆ จึงมีการใช้โปรตีน หากโปรตีนถูกนํามาสร้างพลังงานจะมีผลเสี ยต่อ
ร่ างกาย เนื องจากบทบาทโปรตีนมีบทบาทสําคัญ เช่น สร้างเอนไซม์ สร้างซ่อมแซมส่ วนทีสึ กหรอ สร้าง
ภูมิตา้ นทานเชือโรค
5. เป็ นสาระสําคัญ ในการสร้างสารบางชนิ ดในร่ างกาย เช่ น การสังเคราะห์ DNA RNA และ
ATP จะต้องใช้นาตาล
ํ
6. ช่วยกระตุน้ การทํางานของลําไส้เล็ก ป้ องกันไม่ให้ทอ้ งผูก เช่น เซลลูโลสจะทําให้ร่างกายมีกากอาหาร
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เรืองที 3 ลิพดิ
ลิพิด (lipid) เป็ นสารอินทรี ยท์ ีไม่ละลายนํา แต่ละลายได้ดีในตัวทําละลายอินทรี ย ์ เช่น อีเทอร์
เบนซีน คลอโรฟอร์ ม คาร์ บอนเตตราคลอไรด์ อะซิ โตน และแอลกอฮอล์ ประกอบด้วย คาร์ บอน (C)
ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (O) แต่อตั ราส่ วนของธาตุเหล่านี ไม่เหมือนกับคาร์ โบไฮเดรต (คาร์ โบไฮเดรต
อัตราส่ วนระหว่าง H : O = 2 : 1) จํานวนออกซิเจนจะมีน้อย ส่ วนจํานวนคาร์ บอน และไฮโดรเจนนัน
มีต่าง ๆ กันตามชนิดของไขมันนัน ๆ
ลิพิดทีพบในธรรมชาติมกั จะไม่อยูใ่ นสภาพอิสระ แต่จะปรากฏอยู่กบั สารชีวโมเลกุลอืน ๆ ถ้าลิพิด
(gyucolipid) ถ้าประกอบอยูก่ บั โปรตีน เรี ยกว่า ไลโปโปรตีน (lipoprotein)

สมบัตขิ องลิพดิ
1. ไขมันและนํามันไม่ละลายนํา ละลายได้ดีในตัวทําลายทีไม่มีขวั เช่น เฮกเซน
2. ไขมันมีความหนาแน่นตํากว่านํา แต่มีความหนาแน่นสูงกว่าเอทานอล
3. ไขมัน และนํามันเกิดกลินหืดได้ โดยนํามันจะเกิดได้ง่ายกว่า เพราะเกิดปฏิกิริยากับ O2 ได้ง่ายกว่า
4. ในกรณี ทีมีคาร์บอนอะตอมเท่ากันการเผาไหม้นามั
ํ นจะมีเขม่ามากกว่าการเผาไหม้ไขมัน
5. ไขมันมีลกั ษณะเป็ นของแข็งทีอ่อน แต่นามั
ํ นเป็ นของเหลว

ลักษณะโครงสร้ างของลิพดิ
ลิพิดทุกชนิดมีส่วนประกอบสําคัญ 2 ส่วน คือ กรดไขมัน (fatty acid) และ กลีเซอรอล (glycerol)
1. กรดไขมัน (fatty acid) มีสูตรโมเลกุลมีสูตรทัวไป ดังนี
O
R

C

OH

R คือ หมู่ไฮโดรคาร์ บอนทีประกอบด้วย C กับ H ซึงมีจาํ นวนแตกต่างกันไปตามชนิ ดของ
กรดไขมัน ดังนันกรดไขมันมีอยูม่ ากมายหลายชนิด แต่ละชนิดมีจาํ นวนอะตอมของคาร์บอนและไฮโดรเจน
ใน R แตกต่างกัน เช่น
R ของกรดปาล์มิติก มี C 15 อะตอม และ H 31 อะตอม
R ของกรดลไลโนเลอิก มี C 17 อะตอม และ H 31 อะตอม
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แสดงสู ตรโครงสร้ างของกรดอะมิโนบางชนิด
ทีมา (palmitic

acid structure. On - line 2009)

ถ้าพิจารณาจากความต้องการของร่ างกาย สามารถแบ่งกรดไขมันออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. กรดไขมันทีจําเป็ นต่อร่ างกาย (essential fatty acid) เป็ นกรดไขมันทีมีประโยชน์ต่อร่ างกาย
แต่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้เอง จึงจําเป็ นต้องได้รับจากอาหารโดยตรง กรดไขมันนี มีมากในนํานม
ถัวเหลือง นํามันข้าวโพด นํามันดอกคําฝอย นํามันรํา ยกเว้นนํามันมะพร้าว และนํามันปาล์ม
2. กรดไขมันทีไม่จาํ เป็ นต่อร่ างกาย (nonessential fatty acid) เป็ นกรดไขมันทีร่ างกายสามารถ
สังเคราะห์ขึนได้เอง มีอยูใ่ นอาหารประเภทลิพิดทัวไป
ถ้าพิจารณาตามระดับความอิมตัว สามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ
1. กรดไขมันอิมตัว (saturated fatty acid) เป็ นกรดไขมันทีอะตอมของคาร์ บอนในโมเลกุลมีแต่
พันธะเดียว และไม่สามารถรับอะตอมของไฮโดรเจนเข้าไปในโมเลกุลได้อีก มีจุดหลอมเหลวสูงกว่ากรด
ไขมันไม่อิมตัว พบมากในไขมันสัตว์ เนย นํามันจากสัตว์และนํามันพืชบางชนิด เช่น นํามันมะพร้าว
จากการศึกษาทางการแพทย์พบว่ า หากรั บประทานอาหารทีประกอบด้วยนํามัน หรื อไขมันทีกรดไขมัน
อิมตัวมากเกินไป อาจจะมีผลทําให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดและไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้

ภาพแสดงสู ตรโครงสร้ างของกรดไขมันอิมตัว
ทีมา (saturated

fatty acid. On - line 2009)
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2. กรดไขมันไม่อมตั
ิ ว (unsaturated fatty acid) เป็ นกรดไขมันทีอะตอมของคาร์บอนบางตัว
มีพนั ธะคู่ (double bond) และสามารถรับอะตอมของไฮโดรเจนได้อีก มีจุดหลอมเหลวตํา ละลายได้ง่าย กรด
ไขมันอิมตัวทีมีมากทีสุดคือ กรดโอเลอิก (oleic acid) มีมากในนํามันมะกอก และนํามันพืชทัวไป เช่น นํามัน
ถัวเหลือง นํามันข้าวโพด เป็ นต้น

ภาพแสดงสู ตรโครงสร้ างของกรดไขมันไม่ อิมตัว
ทีมา (unsaturated

fatty acid. On - line 2009)

2. กลีเซอรอล (glycerol)
เป็ นแอลกอฮอรล์รูปหนึง มีสูตรโครงสร้าง ดังนี

ในการรวมกัน ของโมเลกุ ลของกลีเซอรอลกับแต่ ละโมเลกุ ลของกรดไขมัน นันจะได้น ํา 1
โมเลกุล และเรี ยกปฏิกิริยานี ว่า ดีไฮเดชัน (dehydration) เช่น เมือกลีเซอรอล 1 โมเลกุลรวมกับกรดไขมัน 3
โมเลกุล จะเกิดนํา 3 โมเลกุล

กลีเซอรอล 1 โมเลกุล

กรดไขมัน 3 โมเลกุล

ไขมัน 1 โมเลกุล

นํา 3 โมเลกุล
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ประเภทของลิพดิ
ลิพิดแบ่งออกตามลักษณะทางเคมีได้ 3 ประเภท คือ
1. ลิพดิ ธรรมดา (simple lipid) เป็ นลิพิดทีประกอบขึนด้วยกรดไขมันกับแอลกอฮอล์ เกิดจาก
การรวมตัวระหว่างกลีเซอรอล 1 โมเลกุลกับกรดไขมัน 1 - 3 โมเลกุล แล้วแต่ชนิดของลิพิดแบ่งออกเป็ น
1.1 ไขมัน (fat) อาจเรี ยกอีกอย่างว่า กลีเซอไรด์ (glyceride) ประกอบด้วยกลีเซอรอลกับ
ไขมันชนิดอิมตัว (saturated fatty acid) เป็ นส่วนใหญ่ (กรดไขมัน 3 โมเลกุล กับกลีเซอรอล 1 โมเลกุล)
1.2 นํามัน (oil) ประกอบด้วยกลีเซอรอลกับกรดไขมัน ชนิ ด ไม่อิมตัว (unsaturated fatty
acid)เป็ นส่วนใหญ่ (กรดไขมัน 3 โมเลกุล กับกลีเซอรอล 1 โมเลกุล)
1.3 ไขหรื อขีผึง (wax) ประกอบด้วยกรดไขมันกับแอลกอฮอล์ทีมีโมเลกุลใหญ่กว่า
กลีเซอรอล และมีนาหนั
ํ กโมเลกุลสูงกว่าด้วย
2. ลิพดิ เชิงประกอบ (compound lipid) ประกอบด้วยลิพิดรวมกับสารอืนๆ เช่น
2.1 ฟอสโฟลิพิด (phospholipid) หรื อฟอสโฟกลีเซอไรด์ (phosphoglyceride) เป็ นลิพิด
ธรรมดาที มีหมู่ฟอสเฟตเป็ นองค์ป ระกอบโดยเกิ ด จากการรวมตัว ของกรดไขมัน กลี เซอรอล และหมู่
ฟอสเฟต มีโครงสร้างคล้ายกับไขมันและนํามัน ต่างกันทีมีหมู่ฟอสเฟตไปแทนกรดไขมันอยูห่ นึงโมเลกุล

ภาพแสดงสู ตรโครงสร้ างของฟอสโฟลิพิด
ทีมา (phospholipid. On - line 2009)

ฟอสโฟลิ พิ ด เป็ นส่ ว นประกอบหลัก ของเยือหุ ้ม เซลล์ เนื อเยือประสาท นําเลื อ ด ไข่ แ ดง
โดยเฉพาะส่วนของเยือหุม้ เซลล์จะมีการเรี ยงตัวกันเป็ นแผ่นบาง ๆ 2 ชันซ้อนกัน ส่วนหัวทีมีหมู่ฟอสเฟตอยู่
จะเป็ นบริ เวณทีมีประจุเมืออยูใ่ นตัวกลางทีเป็ นนํา ส่วนนี จะดึงดูดกับโมเลกุลของนํา เรี ยกว่า ส่ วนทีชอบนํา
(hydrophibic part) ส่วนหางทีไม่มีประจุจะแยกตัวออกจากนํา เรี ยกว่า ส่วนทีไม่ชอบนํา (hydrophobic part)
2.2 ไกลโคลิพิด (glycolipid) เป็ นลิพิดทีมีคาร์โบไฮเดรตเป็ นองค์ประกอบอยูด่ ว้ ย เช่น
กาแลคโทลิพิด (galactolipid) มีนาตาลกาแลกโทสเป็
ํ
นองค์ประกอบ พบทีเยือหุม้ สมอง เส้นประสาท และ
พบตามอวัยวะต่างๆ เช่น ตับ ไต ม้าม เป็ นต้น
2.3 ลิโปโปรตีน (lipoprotein) เป็ นลิพิดธรรมดาทีมีโปรตีนหรื อกรดอะมิโนเป็ นองค์ประกอบ
อยูด่ ว้ ย ลิโปโปรตีนเป็ นส่ วนประกอบสําคัญของเยือหุ ้มเซลล์และในนําเลือด ทําหน้าทีลําเลียงลิพิดไปยัง
เซลล์ต่าง ๆ ทัวร่ างกาย
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ความสํ าคัญของสารอาหารประเภทลิพดิ ต่อสิ งมีชีวติ
1. เป็ นแหล่งพลังงานทีสําคัญของร่ างกาย โดยลิพิด 1 กรัม จะให้พลังงานประมาณ 9.1
กิโลแคลอรี มากกว่าสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน(ร่ างกายต้องการประมาณวันละ 40 กรัม
2. ให้กรดไขมันทีจําเป็ นต่อร่ างกาย คือ กรดไลโนเลอิก (linoleic)
3. ลิพิดในอาหารจะเป็ นจะเป็ นตัวทําละลาย และช่วยในการดูดซึมวิตามิน A,D,E,K
เข้าสู่ร่างกาย
4. ลิพิดทีสะสมภายในร่ างกาย ช่วยยึดอวัยวะภายในและป้ องกันการกระทบกระแทก
5. เป็ นฉนวนป้ องกันความร้อน ไม่ให้สูญเสียออกจากร่ างกาย โดยสะสมไว้บริ เวณใต้ผวิ หนัง
6. เป็ นองค์ประกอบทีสําคัญของเยือหุ ้มเซลล์ และเกียวข้องกับการควบคุมการเปลียนแปลง
อุณหภูมิของเซลล์
7. ควบคุ ม เมตาบอลิ ซึ ม ของเซลล์ เป้ าหมายที ถู ก คุ ม โดยพวกสเตรอยด์ฮ อร์ โ มน เช่ น
เอสโทรเจน และโพรเจสเทอโรน ซึงเป็ นฮอร์โมนในเพศหญิง จะควบคุมเมตาบอลิซึมของเซลล์ภายในรังไข่
และมดลูก เป็ นต้น

กิจกรรม การตรวจสอบสารอาหาร
ให้ผเู้ รี ยนแบ่งกลุ่มทําการทดลอง แล้วตอบคําถามท้ายการทดลอง
1. ใส่นาแป้
ํ งลงในหลอดทดลองขนาดกลาง จํานวน 3 หลอด ๆ ละ 2 ลูกบาศก์เซนติเมตร


หลอดที 1 หยดสารละลายไอโอดีน 1 หยด สังเกตและบันทึกผล

หลอดที 2 หยดสารละลายเบเนดิกส์ 5 หยด แล้วนําไปต้ม 2 นาที
สังเกตและบันทึกผล

หลอดที 3 หยดสารละลายคอปเปอร์ ซลั เฟต 5 หยด และสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 หยด สังเกตและบันทึกผล
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นําแป้ งมันจํานวนครึ งช้อนเบอร์ 1 ไปถูกบั กระดาษขาวประมาณ 4 - 5 ครัง หลังจากนันยกกระดาษ
ไปทางทีมีแสงผ่าน สังเกตว่าโปร่ งแสงหรื อไม่บนั ทึกผล

2. ทําการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 1 แต่ใช้นาตาลกลู
ํ
โคส นมสด ไข่ขาว และนํามันพืช สังเกตและ
บันทึกผลลงในตารางบันทึกผล
การเปลียนแปลงทีสังเกตได้
อาหาร สารละลาย
สารละลาย
สารละลายคอปเปอร์ (II)ซัลเฟต
ถูกบั กระดาษขาว
ไอโอดีน
เบเนดิกส์
และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
แป้งมัน
นําตาล
กลูโคส
นมสด
ไข่ขาว
นํามันพืช
1. อาหารทีทําให้สีของสารละลายไอโอดีนเปลียนแปลงคือ อาหารประเภทใดและการ
เปลียนแปลงทีสังเกตเปลียนสีสารละลายไอโอดีนเป็ นอย่างไร
2. อาหารทีทําให้สีของสารละลายเบเนดิกส์เปลียนแปลงคือ อาหารประเภทใดการเปลียนแปลง
ทีสังเกตได้หลังจากการนําไปต้มเป็ นอย่างไร
3. อาหารทีทําให้สารละลายคอปเปอร์ ซัลเฟต และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เปลียนแปลง
คืออาหารประเภทใด การเปลียนแปลงทีสังเกตได้เป็ นอย่างไร
4. อาหารทีนําไปถูกบั กระดาษขาว แล้วทําให้กระดาษขาวโปร่ งแสงคืออาหารประเภทใด
5. ในการทดสอบสารอาหารด้วยสารเคมี สารเคมีทีต้องใช้พลังงานความร้อนคือ
6. จากผลการทํากิจกรรม สามารถจําแนกอาหารได้เป็ นกีประเภทอะไรบ้าง
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บทที
ปิ โตรเลียมและพอลิเมอร์
สาระสํ าคัญ
การเกิดปิ โตรเลียม แหล่งปิ โตรเลียม การกลันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ประโยชน์ และผลจากการ
ใช้ปิโตรเลียม
การเกิด และสมบัติของพอลิเมอร์ พอลอเมอร์ในชีวิตประจําวัน
การเกิด และผลกระทบจากการใช้พลาสติก ยาง ยางสังเคราะห์ เส้นและเส้นใยสังเคราะห์

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1. อธิบายหลักการกลันลําดับส่วน ผลิตภัณฑ์และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลกระทบ
จากการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
2. อธิบาย ความหมาย ประเภท ชนิดการเกิดและสมบัติของพอลิเมอร์ พอลิเมอร์ ในชีวิตประจําวัน
ผลกระทบจากการใช้พลาสติก ยาง ยางสังเคราะห์ เส้นและเส้นใยสังเคราะห์

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที ปิ โตรเลียม
เรื องที พอลิเมอร์
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เรืองที ปิ โตรเลียม
ปิ โตรเลีย ม (Petroleum) มาจากรากศัพท์ภ าษาละติน คํา คือ เพทรา (Petra) แปลว่ าหิ น และ
โอลิอุม (Oleum) แปลว่านํามัน รวมกันแล้วมีความหมายว่า นํามันทีได้ จากหิน
ปิ โตรเลียมเป็ นสารผสมของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและสารอินทรี ยห์ ลายชนิดทีเกิด
ตามธรรมชาติทงในสถานะของเหลวและแก๊
ั
ส ได้แก่ นํามันดิบ (Crude oil) และแก๊สธรรมชาติ (Natural gas)
นํามันดิบ จากแหล่งต่าง ๆ อาจมีสมบัติทางกายภาพแตกต่างกัน เช่น มีลกั ษณะข้นเหนี ยว จนถึง
หนื ด คล้ายยางมะตอย มีสีเหลือง เขี ย ว นําตาลจนถึงดํา มีค วามหนาแน่ น . - . g/cm3 นํามัน ดิ บ
มีองค์ประกอบส่ ว นใหญ่เป็ นสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนประเภทแอลเคน และไซโคลแอลเคน อาจมี
สารประกอบของ N , S และสารประกอบออกไซด์อืน ๆ ปนอยูเ่ ล็กน้อย
แก๊สธรรมชาติ (Natural gas) มีองค์ประกอบหลักคือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนทีมีคาร์บอน
ในโมเลกุล - อะตอม ประมาณร้อยละ ทีเหลือเป็ นแก๊สไนโตรเจน และคาร์ บอนไดออกไซด์ อาจมี
แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ปนอยู่ดว้ ย แก๊สธรรมชาติอาจมีสถานะเป็ นของเหลว เรี ยกว่า แก๊ สธรรมชาติเหลว
(Condensate) ประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอนเช่นเดียวกับแก๊สธรรมชาติ แต่มีจาํ นวนอะตอมคาร์บอนมากกว่า
เมืออยู่ในแหล่งกักเก็บใต้ผิวโลกที ลึกมากและมีอุณ หภูมิสูงมากจะมีสถานะเป็ นแก๊ส แต่เมือนําขึ นบนถึง
ระดับผิวดินซึงมีอุณหภูมิตากว่
ํ า ไฮโดรคาร์บอนจะกลายสภาพเป็ นของเหลว
ปริมาณธาตุองค์ประกอบของนํามันดิบและแก๊สธรรมชาติ
ปริมาณเป็ นร้ อยละโดยมวล
ชนิดของปิ โตรเลียม
C
H
S
N
นํามันดิบ
82 - 87
12 - 15 0.1 - 1.5 0.1 - 1
แก๊สธรรมชาติ
65 - 80
1 - 25
0.2
1 - 15
การเกิดปิ โตรเลียม
ปิ โตรเลีย มเกิด จากการทับถมและสลายตัวของอิน ทรี ย ส์ ารจากพืชและสัตว์ทีคลุกเคล้าอยู่ก ับ
ตะกอนในชันกรวดทรายและโคลนตมใต้พนดิ
ื น เมือเวลาผ่านไปนับล้านปี ตะกอนเหล่านีจะจมตัวลงเรื อย ๆ
เนืองจากการเปลียนแปลงของผิวโลก ถูกอัดแน่ นด้วยความดันและความร้อนสูง และมีปริ มาณออกซิเจน
จํากัด จึงสลายตัวเปลียนสภาพเป็ นแก๊สธรรมชาติและนํามันดิบแทรกอยูร่ ะหว่างชันหินทีมีรูพรุ น
ปิ โตรเลียมจากแหล่งต่างกันจะมีปริ มาณของสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนรวมทังสารประกอบ
ของกํามะถัน ไนโตรเจน และออกซิเจนแตกต่างกัน โดยขึนอยูก่ บั ชนิดของซากพืชและสัตว์ทีเป็ นต้นกําเนิ ด
ของปิ โตรเลียม และอิทธิพลของแรงทีทับถมอยูบ่ นตะกอน
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แหล่งกักเก็บปิ โตรเลียม
ปิ โตรเลียมทีเกิดอยูใ่ นชันหิน จะมีการเคลือนตัวออกไปตามรอยแตกและรู พรุ นของหินไป
สู่ระดับความลึกน้อยกว่าแล้วสะสมตัวอยูใ่ นโครงสร้างหินทีมีรูพรุ น มีโพรง หรื อรอยแตกในเนื อหิน
ทีสามารถให้ปิโตรเลียมสะสมตัวอยูไ่ ด้ ด้านบนเป็ นหินตะกอนหรื อหินดินดานเนื อแน่นละเอียดปิ ดกัน
ไม่ให้ปิโตรเลียมไหลลอดออกไปได้ โครงสร้างปิ ดกันดังกล่าวเรี ยกว่า แหล่งกักเก็บปิ โตรเลียม

การสํารวจปิ โตรเลียม
การสํารวจปิ โตรเลียมทําได้หลายวิธี และมีขนตอนต่
ั
าง ๆ ดังนี
. การสํารวจทางธรณีวทิ ยา (Geology) โดยทําแผนทีภาพถ่ายทางอากาศ
. สํารวจทางธรณีวทิ ยาพืนผิว โดยการเก็บตัวอย่างหิ น ศึกษาลักษณะของหิ น วิเคราะห์ซากพืช
ซากสัต ว์ทีอยู่ในหิ น ผลการศึก ษาช่ ว ยให้ค าดคะคะเนได้ว่ ามีโ อกาสพบโครงสร้ างและชนิ ด ของหิ น ที
เอืออํานวยต่อการกักเก็บปิ โตรเลียมในบริ เวณนันมากหรื อน้อยเพียงใด
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. การสํารวจทางธรณีฟิสิกส์ (Geophysics)
การวัดความเข้มสนามแม่เหล็กโลก จะบอกให้ทราบถึงขอบเขต ความหนา ความกว้างใหญ่
ของแอ่ง และความลึกของชันหิน
การวัดค่าความโน้มถ่วงของโลก ทําให้ทราบถึงชนิ ดของชันหิ นใต้ผิวโลกในระดับต่าง ๆ ซึงจะ
ช่วยในการกําหนดขอบเขตและรู ปร่ างของแอ่งใต้ผวิ ดิน
การวัดค่าความไหวสะเทือน (Seismic wave) จะช่วยบอกให้ทราบตําแหน่ง รู ปร่ างลักษณะ
และโครงสร้างของหินใต้ดิน
. การเจาะสํารวจ จะบอกให้ทราบถึงความยากง่ายของการขุดเจาะเพือนําปิ โตรเลียมมาใช้ และ
บอกให้ทราบว่าสิงทีกักเก็บอยูเ่ ป็ นแก๊สธรรมชาติหรื อนํามันดิบ และมีปริ มาณมากน้อยเพียงใด ข้อมูลในการ
เจาะสํารวจจะนํามาใช้ในการตัดสินถึงความเป็ นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ เมือเจาะสํารวจพบปิ โตรเลียมในรู ป
แก๊สธรรมชาติหรื อนํามันดิบแล้ว ถ้าหลุมใดมีความดันภายในสูง ปิ โตรเลียมจะถูกดันให้ไหลขึนมาเอง แต่ถา้
หลุ ม ใดมี ค วามดัน ภายในตํา จะต้อ งเพิ มแรงดัน จากภายนอกโดยการอัด แก๊ ส บางชนิ ด ลงไป เช่ น
แก๊สธรรมชาติ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
การสํารวจนํามันดิบในประเทศไทย
มีการสํารวจครังแรกใน พ.ศ.
พบทีอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และพบแก๊สธรรมชาติทีมี
ปริ มาณมากพอในเชิงพาณิ ชย์ในอ่าวไทย เมือ พ.ศ.
ต่อมาพบที อําเภอนําพอง จังหวัดขอนแก่น
ปริ มาณสํารองปิ โตรเลียมในประเทศไทย มีปริ มาณทีประเมินได้ ดังนี
 นํามันดิบ ล้านบาร์เรล
 แก๊สธรรมชาติ ล้านลูกบาศก์ฟุต
 แก๊สธรรมชาติเหลว ล้านบาร์เรล
แหล่งนํามันดิบใหญ่ทีสุดของประเทศ ได้แก่ นํามันดิบเพชร จากแหล่งสิริกิติ อําเภอลานกระบือ
จังหวัดกําแพงเพชร แหล่งผลิตแก๊สธรรมชาติทีใหญ่ทีสุดอยูใ่ นอ่าวไทยชือว่า แหล่งบงกช เจาะสํารวจพบ
เมือ พ.ศ.
แหล่งสะสมปิ โตรเลียมขนาดใหญ่ทีสุดของโลกอยูท่ ีอ่าวเปอร์เซีย รองลงมา คือ บริ เวณอเมริ กา
กลาง อเมริ กาเหนือ และรัสเซีย ปิ โตรเลียมทีพบบริ เวณประเทศไนจีเรี ยเป็ นแหล่งปิ โตรเลียมทีมีคุณภาพดี
ทีสุด เพราะมีปริ มาณสารประกอบกํามะถันปนอยูน่ อ้ ยทีสุด
หน่ วยวัดปริมาณปิ โตรเลียม
หน่วยทีใช้วดั ปริ มาณนํามันดิบคือบาร์เรล (barrel)
บาร์เรล มี แกลลอน หรื อ . ลิตร
หน่วยทีใช้วดั ปริ มาตรของแก๊สธรรมชาติ นิยมใช้หน่วยวัดเป็ นลูกบาศก์ฟุต ทีอุณหภูมิ องศา
ฟาเรนไฮต์ ( . องศาเซลเซียส) และความดัน นิ วของปรอท
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การกลันนํามันดิบ
นํามันดิบเป็ นของผสมของสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนหลายชนิ ด ทังแอลเคน ไซโคลแอลเคน
นํา และสารประกอบอืน ๆ การกลันนํามันดิบจึงใช้การกลันลําดับส่วน ซึงมีขนตอนดั
ั
งนี

1. ก่อนการกลันต้องแยกนําและสารประกอบต่าง ๆ ออกจากนํามันดิบก่อน จนเหลือแต่
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนเป็ นส่วนใหญ่
. ส่งผ่านสารประกอบไฮโดรคาร์บอนผ่านท่อเข้าไปในเตาเผาทีมีอุณหภูมิ - C 
นํามันดิบทีผ่านเตาเผาจะมีอุณหภูมิสูง จนบางส่วนเปลียนสถานะเป็ นไอปนไปกับของเหลว
. ส่งสารประกอบไฮโดรคาร์บอนทังทีเป็ นของเหลวและไอผ่านเข้าไปในหอกลัน ซึงหอกลันเป็ น
หอสูงทีภายในประกอบด้วยชันเรี ยงกันหลายสิบชัน แต่ละชันจะมีอุณหภูมิแตกต่างกัน ชันบนมีอุณหภูมิตาํ
ชันล่างมีอุณหภูมิสูง ดังนันสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนทีมีมวลโมเลกุลตําและจุดเดือดตําจะระเหยขึ นไป
และควบแน่นเป็ นของเหลวบริ เวณชันทีอยูส่ ่วนบนของหอกลัน ส่ วนสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนทีมีมวล
โมเลกุลสูงและจุ ดเดือดสูงกว่าจะควบแน่ นเป็ นของเหลวอยู่ในชันตําลงมาตามช่ วงอุณ หภูมิข องจุด เดือด
สารประกอบไฮโดรคาร์ บอนบางชนิ ด ที มีจุ ด เดื อดใกล้เคี ยงกัน จะควบแน่ น ปนกัน ออกมาชันเดี ยวกัน
การเลือกช่วงอุณหภูมิในการเก็บผลิตภัณฑ์จึงขึนอยูก่ บั จุดประสงค์ของการใช้ผลิตภัณฑ์ทีได้
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนทีมีมวลโมเลกุลสูงมาก เช่น นํามันเตา นํามันหล่อลืน และ
ยางมะตอย ซึ งมีจุ ด เดื อ ดสู งจึ งยังคงเป็ นของเหลวในช่ ว งอุณ หภู มิข องการกลัน และจะถูก แยกอยู่ใ น
ชันตอนล่างของหอกลัน
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. การกลันลําดับส่ วน (Fractional distillation)
วิธีการนี คือการกลันนํามัน แบบพืนฐาน ซึงสามารถแยกนํามันดิ บออกเป็ นส่ วนต่ างๆ(Fractions)
กระบวนการนี ใช้หลักการจากลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของนํามันดิบทีมีค่าอุณหภูมิจุดเดือด (Boiling point)
ทีแตกต่างกันออกไป และเป็ นผลให้ส่ว นต่ าง ๆ ของนํามันดิ บนันมีจุ ดควบแน่ น (Condensation point)
ทีแตกต่างกันออกไปด้วย นํามันดิบจากถังจะได้รับการสูบผ่านเข้าไปในเตาเผา (Furnace) ทีมีอุณหภูมิสูงมาก
พอทีจะทําให้ทุก ๆ ส่วนของนํามันดิบแปรสภาพไปเป็ นไอได้ แล้วไอนํามันดังกล่าวก็จะถูกส่งผ่านเข้าไปใน
หอกลันลําดับส่วน (Fractionatingtower) ทีมีรูปร่ างเป็ นทรงกระบอก มีขนาดความสูงประมาณ เมตร และ
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 - 8 เมตร ภายในหอกลันดังกล่าวมีการแบ่งเป็ นห้องต่าง ๆ หลายห้อง
ตามแนวราบ โดยมีแผ่นกันห้องทีมีลกั ษณะคล้ายถาดกลม โดยแผ่นกันห้องทุกแผ่นจะมีการเจาะรู เอาไว้
เพือให้ไอนํามันทีร้อนสามารถผ่านทะลุขึนสู่ส่วนบนของหอกลันได้ และมีท่อต่อเพือนํานํามันทีกลันตัวแล้ว
ออกไปจากหอกลันเมือไอนํามันดิบทีร้อนถูกส่ งให้เข้าไปสู่หอกลันทางท่อ ไอจะเคลือนตัวขึนไป สู่ส่วน
บนสุดของหอกลัน และขณะทีเคลือนตัวขึนไปนัน ไอนํามันจะเย็นตัวลงและควบแน่นไปเรื อย ๆ แต่ละส่ วน
ของไอนํามันจะกลันตัวเป็ นของเหลวทีระดับต่าง ๆ ในหอกลัน ทังนี ขึ นอยู่กบั อุณหภูมิ ของการควบแน่ นที
แตกต่ างกันออกไป นํามันส่ ว นที เบากว่ า (Lighterfractions) เช่ น นํามัน เบนซิน (Petorl) และพาราฟิ น
(Parafin) ซึงมีค่าอุณหภูมิของการควบแน่นตําจะกลายเป็ นของเหลวทีห้องชันบนสุดของหอกลันและค้างตัว
อยูบ่ นแผ่นกันห้องชันบนสุด นํามันส่วนกลาง (Medium fractions) เช่น ดีเซล (Diesel) นํามันแก๊ส (Gas oils)
และนํามันเตา(Fuel oils) บางส่วนจะควบแน่นและกลันตัวทีระดับต่าง ๆ ตอนกลางของ หอกลัน ส่ วนนํามัน
หนัก (Heavy factions) เช่น นํามันเตา และสารตกค้างพวกแอสฟัลต์ จะกลันตัวทีส่ วนล่างสุ ดของหอกลัน
ซึงมีอุณหภูมิสูงและจะถูกระบายออกไปจากส่วนฐานของหอกลัน

กระบวนการกลันลําดับส่ วนทีนํามาใช้ ในอุตสาหกรรมปิ โตรเลียม
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ข้อเสียของกระบวนการกลันลําดับส่วนคือ จะได้นามั
ํ นเบาประเภทต่าง ๆ ในสัดส่วนทีน้อยมาก
ทังทีนํามันเบาเหล่านีล้วนมีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูง
1.2 ผลิตภัณฑ์ทได้
ี จากการกลันปิ โตรเลียม
นํามัน ดิบหรื อปิ โตรเลีย ม มีส่วนประกอบเป็ นธาตุคาร์ บอน และไฮโดรเจน และอาจมีธาตุอืน ๆ
ปะปนอยู่ดว้ ย ทังนี ขึนอยู่กบั แหล่งนํามันดิบแต่ละทีจะมีองค์ประกอบ แตกต่างกัน การนํานํามันดิบมาใช้
ประโยชน์ ต้องผ่านกระบวนการกลันแยก ซึงเรี ย กว่ า การกลันลําดับ ส่ วน เพือแยกนํามันดิ บออกเป็ น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆจํานวนมาก ทังนี ผลิตภัณฑ์ทีได้จากการกลันลําดับส่วน นํามันดิบ จะมีองค์ประกอบ
ชนิดใดมากหรื อน้อย ขึนอยูก่ บั แหล่งนํามันดิบ เช่น บางแหล่งกลันได้นามั
ํ นดีเซลมาก หรื อบางแหล่งอาจจะ
ได้นามั
ํ นเบนซินมาก เป็ นต้น
ผลิตภัณฑ์จากการกลันนํามันปิ โตรเลียม เรี ยกว่า สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึงประกอบด้วยธาตุ
ไฮโดรเจน และคาร์ บอน จํานวนแตกต่างกัน มีตงแต่
ั โมเลกุลทีมีคาร์ บอน 1 อะตอม ขึ นไปจนถึงกว่า 50
อะตอม ถ้าโมเลกุลทีมีจาํ นวน 1 - 4 อะตอม จะมีสถานะเป็ นแก๊ส เมือจํานวนคาร์บอนเพิมขึ น สถานะจะเป็ น
ของเหลว และมีค วามข้นเหนี ยวมากขึ นตามจํานวนคาร์ บอน ซึ งโมเลกุ ลเหล่านี นําไปใช้ประโยชน์ใน
ลักษณะแตกต่างกันดังข้อมูลในตารางนี
ผลิตภัณฑ์ทได้
ี จากการกลันปิ โตรเลียม สมบัติ และการใช้ ประโยชน์
ผลิตภัณฑ์ทได้
ี

จุดเดือด (OC)

สถานะ

จํานวน C

การใช้ ประโยชน์

แก๊สปิ โตรเลียม

< 30

แก๊ส

-

แนฟทาเบา
แนฟทาหนัก
นํามันก๊าด

-

ของเหลว
ของเหลว
ของเหลว

-

นํามันดีเซล
นํามันหล่อลืน
ไข

> 350
> 500

ของเหลว
ของเหลว
ของแข็ง

> 35

นํามันเตา

> 500

ของเหลว
หนืด

> 35

ทําสารเคมี วัสดุสงั เคราะห์
เชือเพลิงแก๊สหุงต้ม
นํามันเบนซิน ตัวทําละลาย
นํามันเบนซิน แนฟทาหนัก
นํามันก๊าด เชือเพลิง
เครื องยนต์ไอพ่น และตะเกียง
เชือเพลิงเครื องยนต์ดีเซล
นํามันหล่อลืน นํามันเครื อง
ใช้ทาํ เทียนไข เครื องสําอาง ยา
ขัดมัน ผลิตผงซักฟอก
เชือเพลิงเครื องจักร
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ผลิตภัณฑ์ทได้
ี

จุดเดือด (OC)

สถานะ

จํานวน C

การใช้ ประโยชน์

ยางมะตอย

> 500

ของเหลว
หนืด

> 35

ยางมะตอย เป็ นของแข็งที
อ่อนตัวและเหนียวหนืดเมือ
ถูกความร้อน ใช้เป็ นวัสดุกนั
ซึม

1.3 ผลกระทบของการใช้ ปิโตรเลียม
การเผาไหม้ปิโตรเลียมจะก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ โดยการปล่อยไอเสียออกมาจาก
ปล่องควันของโรงงานอุตสาหกรรม โรงจักรไฟฟ้ าและจากรถยนต์ สารมลพิษดังกล่าวคือ ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์(SO2) ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ( NO ) ก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ ( CO ) สารไฮโดรคาร์ บอนและ
ฝุ่ นละออง เขม่าต่าง ๆ
ภาวะมลพิษทีเกิดจากการผลิตและการใช้ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
สาเหตุมลพิษ
มลพิษจะเกิดได้ในหลายรู ปแบบ ส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจาก ประการ คือ
. การเพิมของประชากร
. เทคโนโลยี
จากสาเหตุ ด ังกล่ าวจะก่ อ ให้เกิ ด ภาวะมลพิษ ในหลายด้าน เช่ น ภาวะมลพิ ษ ทางนํา
ภาวะมลพิษทางอากาศ
ภาวะมลพิษทางนํา
สาเหตุ การเกิดภาวะมลพิษทางนําทีสําคัญ ประการ
. สารแขวนลอย สารแขวนลอย คือสารผสมของสสารต่างชนิดกันทีไม่เป็ นเนือ
เดียวกันและมีอนุภาคใหญ่กว่า ไมโครเมตร ( นาโนเมตร)
. เชือโรคทีมากับนํา เช่น โรคฉีหนู โรคเท้าเปื อย
. ปริมาณ O2 ในนํา ออกซิเจนในนํามีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของสัตว์
และพืชในนํา ปริ มาณการละลายของออกซิเจนในนําเป็ นเครื องบ่งบอกคุณภาพของนําในแหล่งนันถ้าหาก
ปริ มาณออกซิเจนน้อยผิดปกติ แสดงว่านําเสีย ทําให้สิงมีชีวิตต่าง ๆ อยูไ่ ม่ได้ ออกซิเจนทีละลายอยูใ่ นนํา
มาจากอากาศเป็ นแหล่งสําคัญ
4. สารเคมีในนํา จําพวกโลหะหนัก เช่น เหล็ก ตะกัว
มาตรฐานนําทิงของกระทรวงอุตสาหกรรม
- pH 5-9
- T = 40 ๐C
BOD = 20 -60 mg/l
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ภาวะมลพิษทางอากาศ
สาเหตุ การเกิดภาวะมลพิษทางอากาศทีสําคัญ ประการ
. ก๊าซหรือไอของสารอินทรีย์ เช่น ไอระเหยของนํามันเบนซิน จะทําลายไขกระดูก
เม็ดเลือดแดงแตก โรคโลหิตจาง และอาการหรื อโรคทางประสาทส่วนกลาง
2. โลหะหนัก ผลของความเป็ นพิษของโลหะหนักในสิ งมีชีวิตเกิดจากกลไกระดับเซลล์ 5
แบบ คือ
1. ทําให้เซลล์ตาย
2. เปลียนแปลงโครงสร้างและการทํางานของเซลล์
3. เป็ นตัวการชักนําให้เกิดมะเร็ ง
4. เป็ นตัวการทําให้เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม
5. ทําความเสียหายต่อโครโมโซม ซึงเป็ นปัจจัยทางพันธุกรรม
. ฝุ่ นละออง ฝุ่ นละอองขนาดเล็กจะมีผลกระทบต่อสุขภาพเป็ นอย่างมาก เมือหายใจ
เข้าไปในปอดจะเข้าไปอยูใ่ นระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง โดยเฉพาะผูป้ ่ วยสูงอายุ ผูป้ ่ วยโรคหัวใจ โรค
หืดหอบ
. สารกัมมันตรังสี
ก๊าซทีก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศมีหลายชนิด เช่น CO CO2 SO2 NO NO2 นอกจากนี
อาจเป็ นพวกไฮโดรคาร์บอน ทีมีพนั ธะคู่ ร่ วมกับ O2 ในอากาศได้สารพวกทีมีกลินเหม็นพวกอัลดีไฮด์
แต่ถา้ มี NO2 รวมอยูด่ ว้ ยจะเกิดสารประกอบ Peroxy acyl nitrate (PAN) ทําให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบ
หายใจ
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เรืองที พอลิเมอร์
2.1 ความหมาย ประเภท ชนิด การเกิด และสมบัตขิ องพอลิเมอร์
พอลิเมอร์ (Polymer) คือ สารประกอบทีมีโมเลกุลขนาดใหญ่ และมีมวลโมเลกุลมากประกอบด้วย
หน่วยเล็ก ๆ ของสารทีอาจจะเหมือนกันหรื อต่างกันมาเชือมต่อกันด้วยพันธะโควาเลนต์
มอนอเมอร์ (Monomer) คือ หน่วยเล็ก ๆ ของสารในพอลิเมอร์ ดังภาพ

ประเภทของพอลิเมอร์ แบ่งตามเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี
1. แบ่งตามการเกิดเป็ นเกณฑ์ เป็ น 2 ชนิด คือ
ก . พอลิเมอร์ ธรรมชาติ เป็ นพอลิเมอร์ทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติ เช่น โปรตีน แป้ ง เซลลูโลส
ไกลโคเจน กรดนิวคลีอิกและยางธรรมชาติ(พอลีไอโซปรี น)
ข . พอลิเมอร์ สังเคราะห์ เป็ นพอลิเมอร์ทีเกิดจากการสังเคราะห์ เพือใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น
พลาสติก ไนลอน ดาครอน และลูไซต์ เป็ นต้น
2. แบ่งตามชนิดของมอนอเมอร์ทีเป็ นองค์ประกอบ เป็ น 2 ชนิด คือ
ก . โฮมอพอลิเมอร์ (Homopolymer) เป็ นพอลิเมอร์ทีประกอบด้วยมอนอเมอร์ชนิดเดียวกัน เช่น
แป้ ง(ประกอบด้วยมอนอเมอร์ทีเป็ นกลูโคสทังหมด) พอลิเอทิลีน PVC (ประกอบด้วยมอนอเมอร์ทีเป็ น
เอทิลีนทังหมด)

ข . เฮเทอโรพอลิเมอร์ (Heteropolymer) เป็ นพอลิเมอร์ทีประกอบด้วยมอนอเมอร์ต่างชนิดกัน เช่น
โปรตีน (ประกอบด้วยมอนอเมอร์ทีเป็ นกรดอะมิโนต่างชนิดกัน) พอลิเอสเทอร์ พอลิเอไมด์ เป็ นต้น
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3. แบ่งตามโครงสร้างของพอลิเมอร์ แบ่งออกเป็ น 3 แบบ คือ
ก. พอลิเมอร์ แบบเส้ น (Chain length polymer) เป็ นพอลิเมอร์ทีเกิดจากมอนอเมอร์สร้างพันธะ
ต่อกัน เป็ นสายยาว โซ่ พอลิเมอร์ เรี ยงชิ ด กัน มากว่ าโครงสร้ างแบบอืน ๆ จึ งมีค วามหนาแน่ น และจุ ด
หลอมเหลวสูง มีลกั ษณะแข็ง ขุ่นเหนียวกว่าโครงสร้างอืนๆ ตัวอย่าง PVC พอลิสไตรี น พอลิเอทิลีน ดังภาพ

ข. พอลิเ มอร์ แบบกิง (Branched polymer) เป็ นพอลิ เมอร์ ทีเกิ ด จากมอนอเมอร์ ยึด กัน แตก
กิงก้านสาขา มีทังโซ่สันและโซ่ ยาว กิ งทีแตกจาก พอลิเมอร์ ข องโซ่หลัก ทําให้ไม่สามารถจัดเรี ยงโซ่
พอลิเมอร์ให้ชิดกันได้มาก จึงมีความหนาแน่นและจุดหลอมเหลวตํายืดหยุ่นได้ ความเหนี ยวตํา โครงสร้าง
เปลียนรู ปได้ง่ายเมืออุณหภูมิเพิมขึน ตัวอย่าง พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นตํา ดังภาพ

ค. พอลิเมอร์ แบบร่ างแห (Croos - linking polymer) เป็ นพอลิเมอร์ทีเกิดจากมอนอเมอร์ต่อเชือมกัน
เป็ นร่ างแห พอลิเมอร์ชนิดนี มีความแข็งแกร่ ง และเปราะหักง่าย ตัวอย่างเบกาไลต์ เมลามีนใช้ทาํ ถ้วยชาม
ดังภาพ

หมายเหตุ พอลิเมอร์บางชนิดเป็ นพอลิเมอร์ทีเกิดจากสารอนินทรี ย ์ เช่น ฟอสฟาซีน ซิลิโคน
การเกิดพอลิเมอร์
พอลิเมอร์เกิดขึนจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันของมอนอเมอร์
พอลิเมอร์ ไรเซชัน (Polymerization) คือ กระบวนการเกิดสารทีมีโมเลกุลขนาดใหญ่ ( พอลิเมอร์ )
จากสารทีมีโมเลกุลเล็ก ( มอนอเมอร์)
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ปฏิกริ ิยาพอลิเมอร์ ไรเซชัน
1. ปฏิกริ ิยาพอลิเมอร์ ไรเซชันแบบเติม (Addition polymerization reaction) คือ ปฏิกิริยาพอลิเมอร์
ไรเซชันทีเกิดจากมอนอเมอร์ของสารอินทรี ยช์ นิดเดียวกันทีมี C กับ C จับกันด้วยพันธะคู่มารวมตัวกันเกิด
สารพอลิเมอร์เพียงชนิดเดียวเท่านัน ดังภาพ

2. ปฏิกริ ิยาพอลิเมอร์ ไรเซชันแบบควบแน่ น (Condensation polymerization reaction) คือ ปฏิกิริยา
พอลิเมอร์ไรเซชันทีเกิดจากมอนอเมอร์ทีมีหมู่ฟังก์ชนั มากกว่า 1 หมู่ ทําปฏิกิริยากันเป็ นพอลิเมอร์และสาร
โมเลกุลเล็ก เช่น นํา ก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ เมทานอล เกิดขึนด้วย ดังภาพ

คุณสมบัตขิ องพอลิเมอร์
ชนิดของคุณสมบัติของพอลิเมอร์แบ่งอย่างกว้าง ๆ ได้เป็ นหลายหมวดขึนกับความละเอียด ในระดับ
นาโนหรื อไมโครเป็ นคุณสมบัติทีอธิบายลักษณะของสายโดยตรง โดยเฉพาะโครงสร้างของพอลิเมอร์
ในระดับกลาง เป็ นคุณสมบัติทีอธิบายสัณฐานของพอลิเมอร์เมืออยูใ่ นทีว่าง ในระดับกว้างเป็ นการอธิบาย
พฤติกรรมโดยรวมของ พอลิเมอร์ ซึงเป็ นคุณสมบัติในระดับการใช้งาน
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คุณสมบัตใิ นการขนส่ ง เป็ นคุณสมบัติของอัตราการแพร่ หรื อโมเลกุลเคลือนไปได้เร็ วเท่าใด
ในสารละลายของพอลิเมอร์ มีความสําคัญมากในการนําพอลิเมอร์ไปใช้เป็ นเยือหุม้
 จุดหลอมเหลว คําว่าจุดหลอมเหลวทีใช้กบ
ั พอลิเมอร์ไม่ใช่การเปลียนสถานะจากของแข็ง
เป็ นของเหลวแต่เป็ นการเปลียนจากรู ปผลึกหรื อกึงผลึกมาเป็ นรู ปของแข็ง บางครังเรี ยกว่า จุดหลอมเหลว
ผลึก ในกลุ่มของพอลิเมอร์สงั เคราะห์ จุดหลอมเหลวผลึกยังเป็ นทีถกเถียงในกรณี ของเทอร์ โมพลาสติก เช่น
เทอร์โมเซต พอลิเมอร์ทีสลายตัวในอุณหภูมิสูงมากกว่าจะหลอมเหลว
 พฤติกรรมการผสม โดยทัวไปส่ วนผสมของพอลิเมอร์ มีการผสมกันได้นอ
้ ยกว่าการผสมของ
โมเลกุลเล็กๆ ผลกระทบนี เป็ นผลจากข้อเท็จจริ งทีว่าแรงขับเคลือนสําหรับการผสมมักเป็ นแบบระบบ
ปิ ดไม่ ใช่ แบบใช้พลังงาน หรื อ อี ก อย่า งหนึ ง วัส ดุ ที ผสมกัน ได้ที เกิ ด เป็ นสารละลายไม่ ใช่ เพราะ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างโมเลกุลทีชอบทําปฏิกิริยากันแต่เป็ นเพราะการเพิมค่าเอนโทรปี และพลังงานอิสระที
เกียวข้องกับการเพิมปริ มาตรทีใช้งานได้ของแต่ละส่วนประกอบ การเพิมขึ นในระดับเอนโทรปี ขึนกับ
จํานวนของอนุภาคทีนํามาผสมกัน เพราะโมเลกุลของพอลิเมอร์มีขนาดใหญ่กว่าและมีความจําเพาะกับ
ปริ มาตรเฉพาะมากกว่าโมเลกุลขนาดเล็ก จํานวนของโมเลกุลทีเกียวข้องในส่วนผสมของพอลิเมอร์ มีค่า
น้อ ยกว่ า จํา นวนในส่ ว นผสมของโมเลกุ ล ขนาดเล็ก ที มี ป ริ มาตรเท่ า กัน ค่ า พลัง งานในการผสม
เปรี ย บเทีย บได้ต่ อหน่ วยปริ มาตรสําหรั บส่ ว นผสมของพอลิเมอร์ และโมเลกุลขนาดเล็ก มีแนวโน้ม
เพิมขึนของพลังงานอิสระในการผสมสารละลายพอลิเมอร์ และทําให้การละลายของพอลิเมอร์ เกิดได้
น้อย สารละลายพอลิเมอร์ทีเข้มข้นพบน้อยกว่าทีพบในสารละลายของโมเลกุลขนาดเล็ก ในสารละลาย
ทีเจื อจาง คุ ณสมบัติ ของพอลิเมอร์ จ าํ แนกโดยปฏิกิริ ยาระหว่างตัวทําละลายและพอลิเมอร์ ในตัวทํา
ละลายทีดี พอลิเมอร์จะพองและมีปริ มาตรมากขึน แรงระหว่างโมเลกุลของตัวทําละลายกับหน่ วยย่อย
จะสูงกว่าแรงภายในโมเลกุล ในตัวทําละลายทีไม่ดี แรงภายในโมเลกุลสูงกว่าและสายจะหดตัว ในตัว
ทําละลายแบบธีตา หรื อสถานะทีสารละลายพอลิเมอร์ ซึงมีค่าของสัมประสิ ทธิ วิเรี ยลทีสองเป็ นศูน ย์
แรงผลักระหว่างโมเลกุลของพอลิเมอร์กบั ตัวทําละลายเท่ากับแรงภายในโมเลกุลระหว่างหน่วยย่อย
ในสภาวะนี พอลิเมอร์อยูใ่ นรู ปเกลียวอุดมคติ
ั
เมอร์ สายยาว
 การแตกกิง การแตกกิงของสายพอลิเมอร์ มีผลกระทบต่อคุณสมบัติทงหมดของพอลิ
ทีแตกกิงจะเพิมความเหนียว เนืองจากการเพิมจํานวนของความซับซ้อนต่อสาย ความยาวอย่างสุ่ มและสาย
สันจะลดแรงภายในพอลิเมอร์ เพราะการรบกวนการจัด ตัวโซ่ ขา้ งสัน ๆ ลดความเป็ นผลึก เพราะรบกวน
โครงสร้ างผลึก การลดความเป็ นผลึกเกียวข้องกับการเพิมลักษณะโปร่ งใสแบบกระจก เพราะแสงผ่าน
บริ เวณทีเป็ นผลึกขนาดเล็ก ตัวอย่างทีดีของผลกระทบนี เกียวข้องกับขอบเขตของลักษณะทางกายภาพของ
พอลิเอทิลีน พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงมีระดับการแตกกิงตํา มีความแข็ง พอลิเอทิลีนความหนาแน่ นตํา
มีการแตกกิงขนาดสันๆจํานวนมาก มีความยืดหยุน่ กว่าและใช้ในการทําฟิ ล์มพลาสติกดัชนี การแตกกิ งของ
พอลิเมอร์ เป็ นคุณสมบัติทีใช้จ าํ แนกผลกระทบของการแตกกิ งสายยาวต่อขนาดของโมเลกุลทีแตกกิงใน
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สารละลาย เดนไดรเมอร์ เป็ นกรณี พิเศษของพอลิเมอร์ ทีหน่ วยย่อยทุ ก ตัว แตกกิ ง ซึ งมีแนวโน้มลดแรง
ระหว่างโมเลกุลและ
การเกิดผลึกพอลิเมอร์ แบบเดนดริ ติกไม่ได้แตกกิงอย่างสมบูร ณ์แต่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเดนไดรเมอร์
เพราะมีการแตกกิงมากเหมือนกัน
่ ของพอลิเมอร์พลาติซิเซอร์
 การเติมพลาติซิเซอร์ การเติมพลาสติซิเซอร์ มีแนวโน้มเพิมความยืดหยุน
โดยทัวไปเป็ นโมเลกุลขนาดเล็กทีมีคุณสมบัติทางเคมีคล้ายกับพอลิเมอร์ เข้าเติมในช่องว่างของพอลิเมอร์
ทีเคลือนไหวได้ดีและลดปฏิกิริยาระหว่างสาย ตัวอย่างทีดีของพลาสติซิเซอร์เกียวข้องกับพอลิไวนิลคลอไรด์
หรื อพีวีซี พีวีซีทีไม่ได้เติมพลาสติซิเซอร์ ใช้ทาํ ท่อ ส่ วนพีวีซีทีเติ ม พลาสติซิเซอร์ ใช้ทาํ ผ้า เพราะมีค วาม
ยืดหยุน่ มากกว่า
2.2 พอลิเมอร์ ในชีวติ ประจําวัน
. . พลาสติก
พลาสติก เป็ นสารประกอบอินทรี ยท์ ีสังเคราะห์ขึนใช้แทนวัสดุธรรมชาติ บางชนิ ดเมือเย็นก็แข็งตัว
เมือถูกความร้อนก็อ่อนตัว บางชนิ ดแข็งตัวถาวร มีหลายชนิ ด เช่ น ไนลอน ยางเทียม ใช้ทาํ สิ งต่าง ๆ เช่ น
เสือผ้า ฟิ ล์ม ภาชนะ ส่วนประกอบเรื อหรื อรถยนต์
สมบัตทิ ัวไปของพลาสติก
 มีความเสถียรมากในธรรมชาติ สลายตัวยาก มีมวลน้อย และเบา
 เป็ นฉนวนความร้อนและไฟฟ้ าทีดี
 ส่ วนมากอ่อนตัวและหลอมเหลวเมือได้รับความร้อน จึงเปลียนเป็ นรู ปต่าง ๆ ได้ตามประสงค์
ประเภทของพลาสติก
พลาสติกแบ่งออกเป็ น ประเภท คือ เทอร์โมพลาสติก และ เทอร์โมเซตติงพลาสติก
เทอร์ โมพลาสติก (Thermoplastic) หรื อเรซิน เป็ นพลาสติกทีใช้กนั แพร่ หลายทีสุ ด ได้รับความร้อนจะ
อ่อนตัว และเมือเย็นลงจะแข็งตัว สามารถเปลียนรู ปได้ พลาสติกประเภทนี โครงสร้างโมเลกุลเป็ นโซ่ตรงยาว
มีการเชือมต่อระหว่างโซ่พอลิเมอร์นอ้ ยมาก จึงสามารถหลอมเหลว หรื อเมือผ่านการอัดแรงมากจะไม่ทาํ ลาย
โครงสร้างเดิม ตัวอย่าง พอลิเอทิลีน โพลิโพรพิลีน พอลิสไตรี น มีสมบัติพิเศษคือ เมือหลอมแล้วสามารถ
นํามาขึนรู ปกลับมาใช้ใหม่ได้ ชนิดของพลาสติกใน ตระกูลเทอร์โมพลาสติก ได้แก่
 โพลิเอทิลน
ี (Polyethylene: PE) เป็ นพลาสติกทีไอนําซึมผ่านได้เล็กน้อย แต่อากาศผ่านเข้าออกได้
มีลกั ษณะขุ่ นและทนความร้อนได้พอควร เป็ นพลาสติก ทีนํามาใช้มากทีสุ ดในอุตสาหกรรม เช่น ท่ อนํา
ถัง ถุง ขวด แท่นรองรับสินค้า
ี (Polypropylene: PP) เป็ นพลาสติกทีไอนําซึมผ่านได้เล็กน้อย แข็งกว่าโพลิเอทิลีน
 โพลิโพรพิลน
ทนต่อสารไขมันและความร้อนสูงใช้ทาํ แผ่นพลาสติกถุงพลาสติกบรรจุอาหารทีทนร้อน หลอดดูดพลาสติก
เป็ นต้น
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โพลิสไตรีน (Polystyrene: PS) มีลกั ษณะโปร่ งใส เปราะ ทนต่อกรดและด่าง ไอนําและอากาศซึม
ผ่านได้พอควร ใช้ทาํ ชินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื องใช้สาํ นักงาน เป็ นต้น
 SAN (styrene - acrylonitrile) เป็ นพลาสติกโปร่ งใส ใช้ผลิตชินส่ วน เครื องใช้ไฟฟ้ า ชินส่ วน
ยานยนต์
 ABS (acrylonitrile - butadiene - styrene) สมบัติคล้ายโพลิสไตรี น แต่ ทนสารเคมีดีกว่า เหนี ยวกว่า
โปร่ งแสง ใช้ผลิตถ้วย ถาด เป็ นต้น
 โพลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride : PVC) ไอนําและอากาศซึมผ่านได้พอควร แต่ป้องกัน
ไขมันได้ดีมีลกั ษณะใส ใช้ทาํ ขวดบรรจุนามั
ํ นและไขมันปรุ งอาหาร ขวดบรรจุเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์ เช่น
ไวน์ เบียร์ ใช้ทาํ แผ่นพลาสติก ห่อเนยแข็ง ทําแผ่นแลมิเนตชันในของถุงพลาสติก
 ไนลอน (Nylon) เป็ นพลาสติกทีมีความเหนี ยวมาก คงทนต่อการเพิมอุณหภูมิ ทําแผ่นแลมิเนต
สําหรับทําถุงพลาสติกบรรจุอาหารแบบสุญญากาศ
ี เทอร์ ฟะธาเลต (Terylene : polyethylene terephthalate) เหนียวมากโปร่ งใส ราคาแพง
 โพลิเอทิลน
ใช้ทาํ แผ่นฟิ ล์มบาง ๆ บรรจุอาหาร
 โพลิคาร์ บอเนต (Polycarbonate: PC) มีลก
ั ษณะโปร่ งใส แข็ง ทนแรงยึดและแรงกระแทกได้ดี
ทนความร้อนสูง ทนกรด แต่ไม่ทนด่าง เป็ นรอยหรื อคราบอาหาร จับยาก ใช้ทาํ ถ้วย จาน ชาม ขวดนมเด็ก
และขวดบรรจุอาหารเด็ก


โครงสร้ างของเทอร์ โมพลาสติก (Thermoplastic)
เทอร์ โมเซตติง พลาสติก (Thermosetting plastic) เป็ นพลาสติ ก ที มี สมบัติ พิเศษ คื อทนทาน
ต่อการเปลียนแปลงอุณหภูมิและทนปฏิกิ ริยาเคมีได้ดี เกิด คราบและรอยเปื อนได้ยาก คงรู ปหลังการผ่าน
ความร้อนหรื อแรงดันเพียงครังเดียว เมือเย็นลงจะแข็งมาก ทนความร้อนและความดัน ไม่อ่อนตัวและเปลียน
รู ปร่ างไม่ได้ แต่ถา้ อุณหภูมิสูงก็จะแตกและไหม้เป็ นขี เถ้าสี ดาํ พลาสติกประเภทนี โมเลกุลจะเชือมโยงกัน
เป็ นร่ างแหจับกัน แน่ น แรงยึด เหนี ยวระหว่ างโมเลกุลแข็ งแรงมาก จึ งไม่สามารถนํามาหลอมเหลวได้
กล่าวคือ เกิดการเชือมต่อข้ามไปมาระหว่างสายโซ่ของโมเลกุลของโพลิเมอร์ (cross linking among polymer
chains) เหตุนีหลังจาก พลาสติกเย็นจนแข็งตัวแล้ว จะไม่สามารถทําให้อ่อนได้อีกโดยใช้ความร้อน หากแต่
จะสลายตัวทันทีทีอุณหภูมิสูงถึงระดับ การทําพลาสติกชนิดนี ให้เป็ นรู ปลักษณะต่าง ๆ ต้องใช้ความร้อนสูง
และโดยมากต้องการแรงอัดด้วย เทอร์โมเซตติงพลาสติก ได้แก่
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เมลามีน ฟอร์ มาลดีไ ฮด์ (melamine formaldehyde) มีสมบัติทางเคมีทนแรงดันได้ , , ปอนด์ต่อตารางนิ ว ทนแรงอัดได้ , - , ปอนด์ต่อตารางนิ ว ทนแรงกระแทกได้ . . ทนทานต่อการเปลียนแปลงอุณหภูมิ ทนความร้อนได้ถึง องศาเซลเซียส และทนปฏิกิริยาเคมีได้ดี
เกิดคราบและรอยเปื อนยาก เมลามีนใช้ทาํ ภาชนะบรรจุอาหารหลายชนิ ด และนิ ยมใช้กนั มาก มีทงที
ั เป็ นสี
เรี ยบและลวดลายสวยงาม ข้อเสียคือ นําส้มสายชูจะซึมเข้าเนื อพลาสติกได้ง่าย ทําให้เกิดรอยด่าง แต่ไม่มีพิษ
ภัยเพราะไม่มีปฏิกิริยากับพลาสติก
 ฟี นอลฟอร์ มาดีไฮต์ (phenol-formaldehyde) มีความต้านทานต่อตัวทําละลายสารละลายเกลือ
และนํามัน แต่พลาสติกอาจพองบวมได้เนืองจากนําหรื อแอลกอฮอล์พลาสติกชนิดนีใช้ทาํ ฝาจุกขวดและหม้อ
 อีพ็อ กซี (epoxy) ใช้เคลือบผิว ของอุปกรณ์ ภ ายในบ้านเรื อน และท่ อเก็ บก๊ าซ ใช้ในการเชื อม
ส่วนประกอบโลหะ แก้ว และเซรามิก ใช้ในการหล่ออุปกรณ์ทีทําจากโลหะและเคลือบผิวอุปกรณ์ ใช้ใส่ ใน
ส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้ า เส้นใยของท่อ และท่อความดัน ใช้เคลือบผิวของพืนและผนัง ใช้เป็ นวัสดุ
ของแผ่นกําบังนิวตรอน ซีเมนต์ และปูนขาว ใช้เคลือบผิวถนน เพือกันลืน ใช้ทาํ โฟมแข็ง ใช้เป็ นสารในการ
ทําสีของแก้ว
 โพลิเอสเตอร์ (polyester) กลุ่มของโพลิเมอร์ ทีมีหมู่เอสเทอร์ (-O•CO-) ในหน่ วยซําเป็ น
โพลิเมอร์ทีนํามาใช้งานได้หลากหลาย เช่น ใช้ทาํ พลาสติกสําหรับเคลือบผิว ขวดนํา เส้นใย ฟิ ล์มและยาง
เป็ นต้น ตัวอย่างโพลิเมอร์ในกลุ่มนี เช่น โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต โพลิบิวทิลีนเทเรฟทาเลต และโพลิเมอร์
ผลึกเหลวบางชนิด
 ยูรีเทน (urethane) ชือเรี ยกทัวไปของเอทิลคาร์ บาเมต มีสูตรทางเคมีคือ NH COOC H
 โพลิยูรีเทน (polyurethane) โพลิเมอร์ ประกอบด้วยหมู่ยรู ี เทน (–NH•CO•O-) เตรี ยมจาก
ปฏิกิริยาระหว่างไดไอโซยาเนต (di-isocyanates) กับ ไดออล(diols) หรื อไทรออล (triols) ทีเหมาะสม ใช้
เป็ นกาว และนํามันชักเงา พลาสติกและยาง ชือย่อคือ PU


โครงสร้ างของเทอร์ โมเซตติงพลาสติก (Thermosetting plastic)
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ตาราง แสดงสมบัตบิ างประการของพลาสติกบางชนิด
ชนิดของ ประเภทของ
สมบัตบิ างประการ
พลาสติก
พลาสติก
สภาพการไหม้ไฟ
ข้ อสังเกตอืน
พอลิเอทิลีน

พอลิโพรพิลีน

พอลิสไตรี น

พอลิวินิล
คลอไรด์

ไนลอน

เทอร์โม เปลวไฟสีนาเงิ
ํ นขอบ
พลาสติก เหลือง กลินเหมือน
พาราฟิ น เปลวไฟไม่ดบั
เอง
เทอร์โม เปลวไฟสีนาเงิ
ํ นขอบ
พลาสติก เหลือง ควันขาว กลิน
เหมือนพาราฟิ น
เทอร์โม เปลวไฟสีเหลือง เขม่า
พลาสติก มาก กลินเหมือนก๊าซจุด
ตะเกียง
เทอร์โม ติดไฟยาก เปลวสีเหลือง
พลาสติก ขอบเขียว ควันขาว กลิน
กรดเกลือ

เล็บขีดเป็ นรอย ไม่
ละลายในสารละลาย
ทัวไป ลอยนํา

ถุง ภาชนะ ฟิ ล์มถ่ายภาพ
ของเล่นเด็ก ดอกไม้
พลาสติก

ขีดด้วยเล็บไม่เป็ นรอย โต๊ะ เก้าอี เชือก พรม
ไม่แตก
บรรจุภณั ฑ์อาหาร
ชินส่วนรถยนต์
เปราะ ละลายได้ใน
โฟม อุปกรณ์ไฟฟ้ า เลนส์
คาร์บอนเตตระคลอไรด์ ของเล่นเด็ก อุปกรณ์กีฬา
และโทลูอีน ลอยนํา เครื องมือสือสาร
อ่อนตัวได้คล้ายยาง ลอย กระดาษติดผนัง ภาชนะ
นํา
บรรจุสารเคมี รองเท้า
กระเบืองปูพนื ฉนวนหุม้
สายไฟ ท่อพีวีซี
เหนียว ยืดหยุน่ ไม่แตก เครื องนุ่งห่ม ถุงน่องสตรี
จมนํา
พรม อวน แห

เทอร์โม เปลวไฟสีนาเงิ
ํ นขอบ
พลาสติก เหลือง กลินคล้ายเขา
สัตว์ติดไฟ
พอลิยเู รี ย เทอร์โมเซตติง ติดไฟยาก เปลวสีเหลือง แตกร้าว จมนํา
ฟอร์มาลดีไฮด์ พลาสติก อ่อน ขอบฟ้ าแกมเขียว
กลินแอมโมเนีย
อีพอกซี

ตัวอย่างการนําไปใช้
ประโยชน์

เทอร์โมเซตติง ติดไฟง่าย เปลวสีเหลือง ไม่ละลายในสาร
พลาสติก ควันดํา กลินคล้ายข้าว ไฮโดรคาร์บอนและนํา
คัว
เทอร์โมเซตติง ติดไฟยาก เปลวสีเหลือง อ่อนตัว ยืดหยุน่
พลาสติก ควันกลินฉุน
พอลิเอสเทอร์
เทอร์โมเซตติง ติดไฟยาก เปลวสีเหลือง เปราะ หรื อแข็งเหนียว
พลาสติก ควันดํา กลินฉุน

เต้าเสียบไฟฟ้ า วัสดุเชิง
วิศวกรรม

กาว สี สารเคลือบผิวหน้า
วัตถุ
เส้นใยผ้า
ตัวถังรถยนต์ ตัวถังเรื อ ใช้
บุภายในเครื องบิน
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พลาสติกรีไซเคิล ( Plastic recycle)
การแปรรู ปของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ หรื อกระบวนการทีเรี ยกว่า "รี ไซเคิล" คือ การนําเอาของเสียที
ผ่านการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ทีอาจเหมือนเดิม หรื อไม่เหมือนเดิมก็ได้ ของใช้แล้วจากภาคอุตสาหกรรม
นํากลับมาใช้ใหม่ ได้แก่ กระดาษ แก้ว กระจก อะลูมิเนียม และพลาสติก "การรี ไซเคิล" เป็ นหนึงในวิธีการ
ลดขยะ ลดมลพิษให้กบั สภาพแวดล้อม ลดการใช้พลังงานและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกไม่ให้
ถูกนํามาใช้สินเปลืองมากเกินไป

การแปรรู ปของใช้ แล้วกลับมาใช้ ใหม่มกี ระบวนการอยู่ 4 ขันตอน ได้ แก่
1. การเก็บรวบรวม
2. การแยกประเภทวัสดุแต่ละชนิดออกจากกัน
3. การผลิตหรื อปรับปรุ ง
4. การนํามาใช้ประโยชน์ในขันตอนการผลิตหรื อปรับปรุ งนัน วัสดุทีแตกต่างชนิดกัน จะมีกรรมวิธี
ในการผลิต แตกต่างกัน เช่น ขวด แก้วทีต่างสี พลาสติกทีต่างชนิด หรื อกระดาษทีเนื อกระดาษ และสีที
แตกต่างกันต้องแยกประเภทออกจากกัน
ปัจจุบนั เราใช้พลาสติกฟุ่ มเฟื อยมาก แต่ละปี ประเทศไทยมีขยะพลาสติกจํานวนมาก ซึงเป็ นปัญหา
ด้านสิ งแวดล้อมของโลก จึงมีความพยายามคิดค้นทําพลาสติกทีย่อยสลายทางชีวภาพ (Biodedradable) มาใช้
แทน แต่พลาสติกบางชนิดยังไม่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ ในทางปฏิบตั ิยงั คงกําจัดขยะพลาสติกด้วย
วิธีฝังกลบใต้ดิน และเผา ซึงก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ งแวดล้อมตามมา วิธีทีดีทีสุดในการดูแลสิ งแวดล้อม
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เกียวกับขยะพลาสติก คือ ลดปริ มาณการใช้ให้เหลือเท่าทีจําเป็ น และมีการนําพลาสติกบางชนิ ด
กลับไปผ่านบางขันตอนในการผลิต แล้วนํากลับมาใช้งานใหม่ได้ตามเดิม อุตสาหกรรมพลาสติก ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา (The Society of Plastics Industry ; SPI) ได้กาํ หนดสัญลักษณ์เพือบ่งชีประเภทของพลาสติกรี
ไซเคิล ซึงจะกํากับไว้ในผลิตภัณฑ์สินค้าทีทําด้วยพลาสติก ดังต่อไปนี

พลาสติก กลุ่ มที 1 คื อ เพท (PETE) สั ญลักษณ์ คื อ 1 เป็ น
พลาสติกทีส่ วนใหญ่มีความใส มองทะลุได้ มีความแข็งแรง
ทนทานและเหนี ยวป้ องกั น การผ่ านของก๊ า ซได้ ดี มี
จุ ดหลอมเหลว 250 - 260 องศาเซลเซี ยส มีความหนาแน่ น
1.38 - 1.39 นิยมนํามาใช้ทาํ บรรจุภณั ฑ์ต่าง ๆ เช่น ขวดนําดืม
ขวดนําปลา ขวดนํามันพืช เป็ นต้น
พลาสติกกลุ่มที 2 คือ HDPE สัญลักษณ์คือ 2 เป็ นพลาสติก
ทีมีความหนาแน่นสู ง ค่อนข้างนิม มีความเหนี ยวไม่แตกง่าย
มีจุดหลอมเหลว 130 องศาเซลเซี ยส มีความหนาแน่ น 0.95 0.92 นิยมนํามาใช้ทาํ บรรจุภณ
ั ฑ์ทาํ ความสะอาด เช่น แชมพู
ถุงร้อนชนิดขุ่น ขวดนม เป็ นต้น
พลาสติก กลุ่ มที 3 คื อ พี วีซี (PVC) สัญลัก ษณ์ คื อ 3 เป็ น
พลาสติ ก ที มี ล ัก ษณะทั งแข็ ง และนิ ม สามารถผลิ ต เป็ น
ผลิตภัณฑ์ได้หลายรู ปแบบ มีสีสันสวยงาม มีจุดหลอมเหลว
75 - 90 องศาเซลเซี ย ส เป็ นพลาสติ กที นิ ย มใช้มาก เช่น
ท่อพีวีซี สายยาง แผ่นฟิ ล์มห่ออาหาร เป็ นต้น
พลาสติกกลุ่มที 4 คือ LDPE สัญลักษณ์คือ 4 เป็ นพลาสติก
ทีมีความหนาแน่ นตํา มีความนิ มกว่า HDPE มีความเหนี ยว
ยื ด ตั ว ไ ด้ ใ น ร ะ ดั บ ห นึ ง ส่ ว น ใ ห ญ่ ใ ส ม อ ง เ ห็ น ไ ด้
จุ ดหลอมเหลว 110 องศาเซลเซี ยส มีความหนาแน่ น 0.92 0.94 นิยมนํามาใช้ทาํ แผ่นฟิ ล์ม ห่ออาหารและห่อของ

195

พลาสติกกลุ่มที 5 คือ pp สัญลักษณ์คือ 5 เป็ นพลาสติกทีส่ วน
ใหญ่มีค วามหนาแน่ น ค่ อนข้า งตํา มีค วามแข็งและเหนี ย ว
คงรู ปดี ทนต่อความร้อน และสารเคมี มีจุดหลอมเหลว 160 170 องศาเซลเซี ยส ความหนาแน่น 0.90 - 0.91 นิ ยมนํามาใช้
ทําบรรจุ ภณ
ั ฑ์สําหรั บอาหารในครั วเรื อน เช่น ถุงร้ อนชนิ ด
ใส จาน ชาม อุปกรณ์ไฟฟ้ าบางชนิด

พลาสติกกลุ่มที 6 คือ PS สัญลักษณ์ คือ 6 เป็ นพลาสติกทีมี
ความใส แข็งแต่เปราะแตกง่าย สามารถทําเป็ นโฟมได้ มีจุด
หลอมเหลว 70 - 115 องศาเซลเซี ยส ความหนาแน่ น 0.90 0.91 นิยมนํามาใช้ทาํ บรรจุ ภณ
ั ฑ์ เช่น กล่องไอศกรี ม กล่อง
โฟม ฯลฯ
พลาสติกกลุ่มที 7 คือ อืน ๆ เป็ นพลาสติกทีนอกเหนือจาก
พลาสติกทัง 6 กลุ่ม พบมากมายหลากหลายรู ปแบบ

. . ยางและยางสังเคราะห์
ยางธรรมชาติ คือวัสดุพอลิเมอร์ทีมีตน้ กําเนิดจากของเหลวของพืชบางชนิด ซึงมีลกั ษณะ
เป็ นของเหลวสีขาว คล้ายนํานม มีสมบัติเป็ นคอลลอยด์ อนุภาคเล็ก มีตวั กลางเป็ นนํา
ประวัตยิ างธรรมชาติ
ไม่สามารถแสดงรูปนีไดในขณะนี
้

ยางธรรมชาติ เ ป็ นนํายางจากต้น ไม้ยื น ต้น มี ชื อเรี ยกอี ก ชื อหนึ ง คื อ
ยางพาราหรื อต้นยางพารา ยางพารามีถินกําเนิ ดบริ เวณลุ่มนําอเมซอน ประเทศ
บราซิล และเปรู ในทวีปอเมริ กาใต้ ซึงชาวอินเดียนแดงเผ่ามายัน ในอเมริ กากลาง
ได้รู้จกั การนํายางพารามาใช้ก่อนปี พ.ศ.
โดยการจุ่มเท้าลงในนํายางดิบ เพือ
ทําเป็ นรองเท้า ส่วนเผ่าอืน ๆ ก็นาํ ยางไปใช้ประโยชน์ ในการทําผ้ากันฝน ทําขวด
ใส่ น ํา และทํา ลู ก บอลยางเล่ น เกมส์ ต่ า ง ๆ เป็ นต้น จนกระทังคริ สโตเฟอร์
โคลัมบัสได้เดินทางมาสํารวจทวีปอเมริ กาใต้ ในระหว่างปี พ.ศ.
และ
ได้พบกับชาวพืนเมืองเกาะเฮติ ทีกําลังเล่น ลูก บอลยางซึ งสามารถกระดอนได้
ทําให้คณะผูเ้ ดินทางสํารวจประหลาดใจจึงเรี ยกว่า "ลูกบอลผีสิง"

นํายางจากต้ นยาง
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ต่อมาในปี พ.ศ.
นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรังเศสชือชาลส์ มารี เดอลา คองตามีน์ (Charles Merie de la
Condamine) ได้ให้ชือเรี ยกยางตามคําพืนเมืองของชาวไมกาว่า "คาโอชู" (Caoutchouc) ซึงแปลว่าต้นไม้
ร้องไห้ และให้ชือเรี ยกของเหลวทีมีลกั ษณะขุ่นขาวคล้ายนํานมซึงไหลออกมาจากต้นยาง เมือกรี ดเป็ นรอย
แผลว่ า ลาเทกซ์ (latex) และใน พ.ศ.
ฟาราเดย์ (Faraday) ได้ร ายงานว่ ายางธรรมชาติ เป็ นสารที
ประกอบด้วย ธาตุ คาร์ บอนและไฮโดรเจน มีสูตรเอมไพริ เคิล คือ C H หลังจากนัน จึ งได้มีการปรับปรุ ง
สมบัติของยางพาราเพือให้ใช้งานได้กว้างขึนเพือตอบสนองความต้องการของมนุษย์
การผลิตยางธรรมชาติ
แหล่งผลิตยางธรรมชาติทีใหญ่ ทีสุ ดในโลกคื อ แถบเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้คิ ดเป็ นร้อยละ ของ
แหล่งผลิตทังหมด ส่วนทีเหลือมาจากแอฟริ กากลาง ซึงพันธุย์ างทีผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ
พันธุฮ์ ีเวียบราซิลเลียนซิส (Hevea brasiliensis) นํายางทีกรี ดได้จากต้นจะเรี ยกว่านํายางสด (field latex) นํายาง
ทีได้จากต้นยางมีลกั ษณะเป็ นเม็ดยางเล็ก ๆ กระจายอยูใ่ นนํา (emulsion) มีลกั ษณะเป็ นของเหลวสี ขาว มีสภาพ
เป็ นคอลลอยด์ มีปริ มาณของแข็งประมาณร้อยละ - pH . - นํายางมีความหนาแน่ นประมาณ . . กรัมต่อมิลลิลิตร มีความหนืด - เซนติพอยส์ ส่วนประกอบในนํายางสดแบ่งออกได้เป็ น ส่วน คือ
1. ส่วนทีเป็ นเนือยาง %
2. ส่วนทีไม่ใช่ยาง %
2.1 ส่วนทีเป็ นนํา %
2.2 ส่วนของลูทอยด์ %
นํายางสดทีกรี ดได้จากต้นยาง จะคงสภาพความเป็ นนํายางอยู่ได้ไม่เกิน ชัวโมง เนื องจากแบคทีเรี ย
ในอากาศ และจากเปลือกของต้นยางขณะกรี ดยางจะลงไปในนํายาง และกินสารอาหารทีอยู่ในนํายาง เช่น
โปรตีน นําตาล ฟอสโฟไลปิ ด โดยแบคทีเรี ยจะเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว ปฏิกิริยาทีเกิดขึนหลังจากแบคทีเรี ย
กินสารอาหาร คือ จะเกิดการย่อยสลายได้เป็ นก๊าซชนิดต่าง ๆ เช่น ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน เริ ม
เกิดการบูดเน่าและส่งกลินเหม็น การทีมีกรดทีระเหยง่ายเหล่านีในนํายางเพิมมากขึน จะส่งผลให้ค่า pH ของ
นํายางเปลียนแปลงลดลง ดังนันนํายางจึงเกิดการสูญเสี ยสภาพ ซึงสังเกตได้จาก นํายางจะค่อย ๆ หนื ดขึน
เนืองจากอนุภาคของยางเริ มจับตัวเป็ นเม็ดเล็ก ๆ และจับตัวเป็ นก้อนใหญ่ขึน จนนํายางสูญเสี ยสภาพโดยนํา
ยางจะแยกเป็ น ส่วน คือ ส่วนทีเป็ นเนื อยาง และส่วนทีเป็ นเซรุ่ ม[ ] ดังนันเพือป้ องกันการสูญเสียสภาพของ
นํายางไม่ให้อนุ ภ าคของเม็ด ยางเกิด การรวมตัว กัน เองตามธรรมชาติ จึ งมีการใส่ สารเคมีลงไปในนํายาง
เพือเก็บรักษานํายางให้คงสภาพเป็ นของเหลว โดยสารเคมีทีใช้ในการเก็บรักษานํายางเรี ยกว่า สารป้ องกันการจับตัว
(Anticoagulant) ได้แก่ แอมโมเนี ย โซเดี ยมซัลไฟด์ ฟอร์ มาลดีไฮด์ เป็ นต้น เพือทีรั กษานํายางไม่ให้เสี ย
สูญเสียสภาพ
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การนํายางธรรมชาติไปใช้งานมีอยู่ รู ปแบบคือ รู ปแบบนํายาง และรู ปแบบยางแห้ง ในรู ปแบบนํา
ยางนันนํายางสดจะถูกนํามาแยกนําออกเพือเพิมความเข้มข้นของเนื อยางขันตอนหนึงก่อนด้วยวิธีการต่าง ๆ
แต่ทีนิยมใช้ในอุตหสาหกรรมคือการใช้เครื องเซนตริ ฟิวส์ ในขณะทีการเตรี ยมยางแห้งนันมักจะใช้วิธีการ
ใส่กรดอะซิติกลงในนํายางสด การใส่กรดอะซิติกเจือจางลงในนํายาง ทําให้นายางจั
ํ
บตัวเป็ นก้อน เกิดการ
แยกชันระหว่างเนือยางและนํา ส่ วนนําทีปนอยู่ในยางจะถูกกําจัดออกไปโดยการรี ดด้วยลูกกลิง ลูกกลิง
วิธีการหลัก ๆ ทีจะทําให้ยางแห้งสนิทมี วิธีคือ การรมควันยาง และการทํายางเครพ แต่เนื องจากยางผลิต
ได้มาจากเกษตรกรจากแหล่งทีแตกต่างกัน ทําให้ตอ้ งมีการแบ่งชันของยางตามความบริ สุทธิของยางนัน ๆ
รู ปแบบของยางธรรมชาติ













ยางธรรมชาติสามารถแบ่งออกเป็ นหลายประเภทตามลักษณะรู ปแบบของยางดิบ ได้แก่
นํายาง
o นํายางสด
o นํายางข้น
ยางแผ่นผึงแห้ง : ยางทีได้จากการนํานํายางมาจับตัวเป็ นแผ่นโดยสารเคมีทีใช้จะต้องตามเกณฑ์ที
กําหนด ส่วนการทําให้แห้งอาจใช้วิธีการผึงลมในทีร่ ม หรื อ อบในโรงอบก็ได้แต่ตอ้ งปราศจากควัน
ยางแผ่นรมควัน
ยางเครพ
ยางแท่ง : ก่อนปี
ยางธรรมชาติทีผลิตขึนมา ส่วนใหญ่จะผลิตในรู ปของยางแผ่นรมควัน
ยางเครพ หรื อนํายางข้น ซึงยางธรรมชาติเหล่านี จะไม่มีการระบุมาตรฐานการจัดชันยางทีชัดเจน
ตามปกติ จ ะใช้สายตาในการพิจ ารณาตัด สิ น ชันยาง ต่ อมาในปี
สถาบัน วิ จ ัย ยางมาเลเซี ย
(Rubber Research Institute of Malaysia) ได้มีการผลิต ยางแท่ งขึ นเป็ นแห่ งแรก เพือเป็ นการ
ปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพของยางธรรมชาติให้ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับการใช้งาน จนทําให้ยาง
แท่งเป็ นยางธรรมชาติชนิดแรกทีผลิตมาโดยมีการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนมีการ
ระบุคุณภาพของยางดิบทีผลิตได้แน่นอน
ยางแท่งความหนืดคงที : เป็ นยางทีผลิตขึ น เพือใช้ในอุตสาหกรรมทําผลิตภัณฑ์ทีต้องการควบคุม
ความหนืดของยางทีใช้ในการแปรรู ป เช่น อุตสาหกรรมยางท่อ อุตสาหกรรมทํากาว
ยางสกิม : ยางสกิมเป็ นยางธรรมชาติทีได้จากการจับตัวนํายางสกิม (skim latex) ด้วยกรดแล้วนํายาง
ทีได้ไปทําการรี ดแผ่นและทําให้แห้ง โดยนํายางสกิมเป็ นนําส่วนทีเหลือจากการทํานํายางข้น
ด้วยการนํานํายางสดมาทําการเซนตริ ฟิวส์ แยกอนุภาคเม็ดยางออกจากนํา ซึงอนุภาคเม็ดยางเบากว่า
นํา ส่วนใหญ่จึงแยกตัวออกไปเป็ นนํายางข้น นํายางข้นทีได้มีปริ มาณเนือยางอยูร่ ้อยละ –
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ซึงนํายางสกิม คือ ส่วนทีเหลือจากการเซนตริ ฟิวส์แยกเนื อยางส่วนใหญ่ออกไปแล้ว ก็ยงั มีส่วนของ
เนือยางออกมาด้วย ซึงเป็ นเนื อยางทีมีขนาดอนุภาคเล็ก ๆ มีปริ มาณเนื อยางอยูร่ ้อยละ -

การผสมยางธรรมชาติกบั พอลิเมอร์ ชนิดอืน
ยางธรรมชาติเป็ นยางทีมีสมบัติเด่นด้านความเหนี ยวติดกันทีดี, สมบัติดา้ นการขึ นรู ปทีดี, ความร้อน
สะสมในขณะการใช้งานตํา เป็ นต้น แต่ก็มีสมบัติบางประการทีเป็ นข้อด้อย ดังนัน ในการแก้ไขข้อด้อยนัน
สามารถทําได้โดยการเลือกเอาสมบัติทีดีจากยางสังเคราะห์ชนิดอืนมาทดแทน เช่น สมบัติดา้ นความทนทาน
ต่ อการขัด ถู ข องยางบิ ว ตาไดอีน (BR), สมบัติ ค วามทนทานต่ อนํามัน ของยางไนไตรล์ (NBR), สมบัติ
ความทนทานต่อความร้อนและโอโซนของยาง EPDM เป็ นต้น โดยการผสมยางธรรมชาติกบั ยางสังเคราะห์
เหล่านี เข้าด้วยกัน แต่การทีจะผสมให้เข้ากันได้นนยางสั
ั
งเคราะห์ชนิดนัน ๆ ต้องไม่มีความเป็ นขัวเหมือนกับ
ยางธรรมชาติ จึงจะทําให้ยางผสมรวมเข้ากันเป็ นเฟสเดียวกันได้ดีขึน เช่น ยาง BR, SBR, EPDM และ NBR
(เกรดทีมีอะคริ โลไนไตรล์ตาํ ๆ) ซึงปัจจัยทีมีผลโดยตรงต่อสมบัติของยางผสมทีได้นนั มีดงั นี
ความหนื ด ของยาง ยางธรรมชาติก่ อนที จะทําการผสมต้องทําการบดเพือลดความหนื ด ในตอนเริ มต้น
การผสมให้เท่ากับยางสังเคราะห์หรื อใกล้เคียง ซึงจะทําให้ยางทังสองผสมเข้ากันได้ดีขึน
้ งมีความเหมือนหรื อแตกต่างกัน
 ระบบการวัลคาไนซ์ของยาง ระบบทีใช้ในการวัลคาไนซ์ตอ
ไม่มากนัก เพือป้ องกันการแยกเฟสของยางผสมขณะทีทําการผสมยาง
 ความเป็ นขัวของยาง ในกรณี ทีทําการผสมยางที มี ค วามเป็ นขัวแตกต่ า งกัน มาก ควรพิจ ารณาถึ ง
ความสามารถในการกระจายตัวของสารเคมีในยางแต่ละชนิด โดยเฉพาะสารตัวเร่ งและสารตัวเติม
เพราะสารเหล่านี มีแนวโน้มทีจะกระจายตัวได้ดีในยางทีมีความเป็ นขัว ซึงอาจส่งผลให้ยางผสม
มีสมบัติตาลงจากที
ํ
ควรจะเป็ น หากการกระจายตัวของสารเคมีไม่ดีเท่าทีควร
ยางสังเคราะห์ ได้มีการผลิตมานานแล้ว ตังแต่ ค.ศ.
ซึงสาเหตุทีทําให้มีการผลิตยางสังเคราะห์
ขึนในอดีต เนืองจากการขาดแคลนยางธรรมชาติทีใช้ในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์และปั ญหาในการขนส่ ง
จากแหล่งผลิตในช่วงสงครามโลกครังที จนถึงปัจจุบนั ได้มีการพัฒนาการผลิตยางสังเคราะห์ เพือให้ได้ยาง
ทีมีคุณสมบัติตามต้องการในการใช้งานทีสภาวะต่าง ๆ เช่น ทีสภาวะทนต่อนํามัน ทนความร้อน ทนความเย็น
เป็ นต้น การใช้งานยางสังเคราะห์จะแบ่งตามการใช้งานออกเป็ น ประเภทคือ
 ยางสําหรับงานทัวไป (Commodity rubbers) เช่น IR (Isoprene Rubber) BR (Butadiene Rubber)
 ยางสําหรับงานสภาวะพิเศษ (Specialty rubbers) เช่น การใช้งานในสภาวะอากาศร้อนจัด หนาวจัด
หรื อ สภาวะทีมีการสัมผัสกับนํามัน ได้แก่ Silicone, Acrylate rubber เป็ นต้น
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การผลิตยางสังเคราะห์เป็ นการผลิตโดยการทําปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน (polymerization) ซึงการ
พอลิเมอไรเซชัน คือ ปฏิกิริยาการเตรี ยมพอลิเมอร์ (polymer) จากมอนอเมอร์ (monomer) โดยพอลิเมอร์
ในทีนี คือ ยางสังเคราะห์ทีต้องการผลิต ในส่วนของมอนอเมอร์ คือ สารตังต้นในการทําปฏิกิริยานันเอง
ชนิดของยางสังเคราะห์
. ยางบิวไทล์ (Butyl Rubber, IIR) : ยางบิวไทล์เป็ นโคพอลิเมอร์ ระหว่างมอนอเมอร์ ของไอโซพรี น
และไอโซบิวทาลีน เพือทีจะรักษาสมบัติเด่นของไอโซบิวทาลีนไว้ ยางบิวไทล์จะมีปริ มาณไอโซพรี น
เพียงเล็กน้อย (ประมาณ . - โมลเปอร์ เซนต์) เพียงเพือให้สามารถวัลคาไนซ์ด ้วยกํามะถันได้เท่ านัน
เนืองจากพอลิไอโซบิวทาลีนไม่มีพนั ธะคู่ทีว่องไวต่อการทําปฏิกิริยา อย่างไรก็ตามการทีมีปริ มาณไอโซพรี น
เพียงเล็กน้อยนี ทําให้การวัลคาไนซ์ยางบิ วไทล์เป็ นไปอย่างช้ามาก ทําให้เกิดปั ญหาในการสุ กร่ วมกับยางไม่
อิมตัวอืน ๆ ยางบิวไทล์มีน าหนั
ํ กโมเลกุลเฉลียอยู่ในช่วง , ถึง , มีค่าความหนื ดมูนี (ML +
°C) อยูใ่ นช่วง ถึง การกระจายขนาดโมเลกุลค่อนข้างจะกว้าง ทําให้การแปรรู ปยางบิวไทล์ทาํ ได้ง่าย
ยางบิวไทล์มีสมบัติทีดีหลายประการ คือ ทนต่อการออกซิเดชัน ทนต่อโอโซน ทนต่อความดันไอนําได้สูง และ
มีความเป็ นฉนวนไฟฟ้ าทีดี อย่างไรก็ตาม เนืองจากยางบิวไทล์ปล่อยให้ก๊าซซึมผ่านได้ตามาก
ํ
ทําให้ตลาดส่ วน
ใหญ่ของยางบิวไทล์ คือ ยางในรถยนต์ทุกขนาด
. ยางบิวตาไดอีน (Butadiene Rubber, BR) หรื อ ยางบิวนา (Buna Rubber) ผลิตจากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบสารละลาย (solution polymerization) ซึงมีการจัดเรี ยงตัวได้ทงแบบ
ั
cis- , แบบ tran- ,
และแบบ vinyl- , โดยยางชนิดนี จะมีนาหนั
ํ กโมเลกุลเฉลียประมาณ , - , มีสมบัติเด่นด้าน
ความยืดหยุน่ ความต้านทานต่อการขัดถู ความสามารถในการหักงอทีอุณหภูมิตาํ ความร้อนสะสมในยางตํา
และเป็ นยางทีไม่มีขวจึ
ั งทนต่อนํามันหรื อตัวทําละลายทีไม่มีขวั ยางบิวตาไดอีนส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรม
ยางล้อ เพราะเป็ นยางทีมีความต้านทานต่อการขัดถูสูง และมักถูกนําไปทําใส้ในลูกกอล์ฟและลูกฟุตบอล
เนืองจากมีสมบัติดา้ นการกระเด้งตัวทีดี
3. ยางสไตรีนบิวตาไดอีน (Styrene-Butadiene Rubber, SBR) : ยางสไตรี นบิวตาไดอีน หรื อยาง
SBR เป็ นยางสังเคราะห์ทีเตรี ยมขึนโดยการนําสไตรี นมาโคพอลิเมอไรซ์กบั บิวตาไดอีน โดยวิธีพอลิเมอไรเซชันแบบอิมลั ชัน (emulsion polymerization) โดยเรี ยกยางทีได้ว่า E-SBR และอาจใช้วิธีพอลิเมอไรเซชัน
แบบสารละลาย (solution polymerization) เรี ยกว่า L-SBR โดยทัวไปสัดส่ วนของสไตรี นต่อบิวตาไดอีนอยู่
ในช่วง - %
4. ยางซิลโิ คน (Silicone Rubber) : เป็ นยางสังเคราะห์ทีใช้งานเฉพาะอย่างและราคาสูง เป็ นได้ทงั
สารอินทรี ยแ์ ละอนินทรี ยพ์ ร้อม ๆ กัน เนืองจากโมเลกุลมีโครงสร้างของสายโซ่หลักประกอบด้วย ซิลิกอน
(Si) กับออกซิเจน (O2) และมีหมู่ขา้ งเคียงเป็ นสารพวกไฮโดรคาร์บอน ซึงต่างจากพอลิเมอร์ชนิดอืน ๆ ทําให้
ยางซิลิโคน ทนทานต่อความร้อนได้สูง และยังสามารถออกสูตรยางให้ทนทานความร้อนได้สูงประมาณ
°C ยางซิ ลิโ คนมีช่องว่ างระหว่างโมเลกุลทีสูงและมีความทนทานต่ อแรงดึ งตํา เนื องจากมีแรงดึ งดู ด
ระหว่างโมเลกุลตํามาก
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5. ยางคลอโรพรีน (Chloroprene Rubber, CR) : มีชือทางการค้าว่ า ยางนี โ อพรี น (Neoprene
Rubber) เป็ นยางทีสังเคราะห์จากมอนอเมอร์ของคลอโรพรี น ภายใต้สภาวะทีเหมาะสม โมเลกุลของยาง CR
สามารถจัดเรี ยงตัวได้อย่างเป็ นระเบียบสามารถตกผลึกได้เมือดึง มีสมบัติคล้ายยางธรรมชาติ ยาง CR เป็ น
ยางทีมีขวั เนืองจากประกอบด้วยอะตอมของคลอรี น ทําให้ยางชนิ ดนี มีสมบัติดา้ นการทนไฟ, ความทนต่อ
สารเคมีและนํามัน ซึงผลิตภัณฑ์ยางทีใช้งานในลักษณะดังกล่าวได้แก่ ยางซีล, ยางสายพานลําเลียงในเหมืองแร่
เป็ นต้น
2.2.3 เส้ นใยธรรมชาติและเส้ นใยสังเคราะห์
เส้ นใย (Fibers) คือ พอลิเมอร์ชนิดหนึงทีมีโครงสร้างของโมเลกุลสามารถนํามาเป็ นเส้นด้าย หรื อ
เส้นใย จําแนกตามลักษณะการเกิดได้ ดังนี
ประเภทของเส้ นใย
ั กันดีและใกล้ตวั คือ
 เส้ นใยธรรมชาติ ทีรู้ จก
เส้ นใยเซลลูโลส เช่น ลินิน ปอ เส้นใยสับปะรด
เส้ นใยโปรตีน จากขนสัตว์ เช่น ขนแกะ ขนแพะ
เส้ นใยไหม เป็ นเส้นใยจากรังไหม
 เส้ นใยสั งเคราะห์ มีหลายชนิดทีใช้ กน
ั ทัวไปคือ
เซลลูโลสแอซีเตด เป็ นพอลิเมอร์ ทีเตรี ยมได้จากการใช้เซลลูโลสทําปฏิกิริยากับกรดอซิติกเข้มข้น
โดยมีกรอซัลฟูริกเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา การใช้ประโยชน์จากเซลลูโลสอะซีเตด เช่น ผลิตเป็ นเส้นใยอาร์แน 60
ผลิตเป็ นแผ่นพลาสติกทีใช้ทาํ แผงสวิตช์และหุม้ สายไฟ
ไนลอน (Nylon) เป็ นพอลิเมอร์สงั เคราะห์จาํ พวกเส้นใย เรี ยกว่า “ เส้นใยพอลิเอไมด์” มีหลายชนิ ด
เช่น ไนลอน 6,6 ไนลอน 6,10 ไนลอน 6 ซึงตัวเลขทีเขียนกํากับหลังชือจะแสดงจํานวนคาร์ บอนอะตอม
ในมอนอเมอร์ ของเอมีนและกรดคาร์ บอกซิลิก ไนลอนจัดเป็ นพวกเทอร์ มอพลาสติก มีความแข็งมากกว่า
พอลิเ มอร์ แบบเติ ม ชนิ ด อืน (เพราะมี แรงดึ งดู ด ที แข็ ง แรงของพัน ธะเพปไทด์) เป็ นสารที ติ ด ไฟยาก
(เพราะไนลอนมีพนั ธะ C-H ในโมเลกุลน้อยกว่าพอลิเมอร์ แบบเติมชนิ ดอืน) ไนลอนสามารถทดสอบ
โดยผสมโซดาลาม (NaOH + Ca(OH)หรื อเผาจะให้ก๊าซแอมโมเนีย
ดาครอน (Dacron) เป็ นเส้นใยสังเคราะห์พวกพอลิเอสเทอร์ ซึงเรี ยกอีกชือหนึงว่า Mylar
มีประโยชน์ทาํ เส้นใยทําเชือก และฟิ ล์ม
Orlon เป็ นเส้นใยสังเคราะห์ ทีเตรี ยมได้จาก Polycrylonitrile
2.2.4 ผลกระทบของการใช้ พอลิเมอร์
ปัจจุบนั มีการใช้ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ อย่างมากมาย ทังในด้านยานยนต์ การก่อสร้าง เครื องใช้
เฟอร์ นิ เจอร์ ของเล่น รวมทังวงการแพทย์ และยังมี แนวโน้มที ใช้ผลิ ต ภัณ ฑ์จ ากพอลิเมอร์ มากยิงขึ น
เนืองจากวัสดุ สิงของเครื องใช้ต่าง ๆ ทีผลิตจากพอลิเมอร์ไม่ว่าจะเป็ นพลาสติก ยาง หรื อเส้นใย เมือใช้แล้ว
มักจะสลายตัวยาก ยังเกิดสิงตกค้างมากขึนเรื อย ๆ และสารตังต้นของพอลิเมอร์ ส่วนใหญ่เป็ นสารประกอบ
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ไฮโดรคาร์บอน ซึงเมือทําปฏิกิริยากับออกซิเจนและไนโตรเจนไดออกไซด์ เกิดเป็ นสารประกอบเปอร์ ออกซีแอซิ ติลไนเตรต (PAN) ซึงเป็ นพิษทําให้เกิ ดการระคายเคื องตา และระบบทางเดิน หายใจ และยังทําให้
ไฮโดรเจนในชันบรรยากาศลดลงด้ว ย จะเห็ น ได้ว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์พอลิ เมอร์ แ ม้จ ะมี ประโยชน์ ม ากมาย
แต่ก่อให้เกิดมลภาวะทางสิงแวดล้อมได้มากมายเช่นกัน ทังอากาศ ทางนํา ทางดิน สรุ ปได้ดงั นี
. โรงงานอุตสาหกรรมทีผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ต่าง ๆ มีการเผาไหม้เชือเพลิง เกิดหมอกควันและ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึงเป็ นก๊าซพิษ นอกจากนี ไฮโดรคาร์บอน ยังทําให้เกิดสารประกอบ ออกซีแอวิติลไนเตรต ซึงเป็ นพิษ กระจายไปในอากาศ ทําให้สัด ส่ ว นของอากาศเปลียนแปลงไป และอุณหภูมิของ
อากาศเปลี ยนแปลงไปด้ว ย นอกจากเกิ ด มลภาวะทางอากาศแล้ว ในกระบวนการผลิ ต ของโรงงาน
อุ ต สาหกรรม มัก ปล่ อ ยสารพิ ษ ลงสู่ แ หล่ ง นํา เช่ น อุ ต สาหกรรมพลาสติ ก ปล่ อ ยสารพี ซี บี (PCBpolychlorinated biphenyls) ซึงทําให้เกิดผมร่ วง ผิวหนังพุพอง อ่อนเพลีย และสารเคมีบางอย่างละลายลงนํา
ทําให้มีสมบัติเป็ นกรด ปริ มาณออกซิเจนลดลง เป็ นอันตรายกับสิงมีชีวิตในนํา
. การใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์พอลิเ มอร์ ข องผูบ้ ริ โภค เป็ นที ทราบแล้ว ว่ าผลิต ภัณ ฑ์พอลิเ มอร์ ส่ ว นใหญ่
สลายตัว ยาก มี ก ารนํา มาใช้ม ากขึ นทุ ก วัน ทํา ให้ มี ซ ากเศษผลิ ต ภัณ ฑ์ม ากยิ งขึ น เกิ ด จากการทับ ถม
หมักหมมบนดิน เกิดกลินก๊าซฟุ้ งกระจาย เพิมมลภาวะในอากาศ พืนทีดิ นถูกใช้ไปในการจัดเก็ บทิ งซาก
ผลิตภัณฑ์มากขึน ทําให้พนที
ื สําหรับใช้สอยลดลง และดินไม่เหมาะต่อการใช้ประโยชน์เป็ นมลภาวะทางดิน
มากขึน นอกจากนี ซากผลิตภัณฑ์ บางส่ วนถูกทิงลงในแหล่งนํา นอกจากทําให้นาเสี
ํ ยเพิมมลภาวะทางนํา
แล้ว ยังทับถมปิ ดกันการไหลของนํา ทําให้การไหลถ่ายเทของนําไม่สะดวก อาจทําให้นาท่
ํ วมได้
ผลิตภัณฑ์ ทีผลิตจากพอลิเมอร์ส่วนใหญ่เป็ นพลาสติก หลังจากใช้งานพลาสติกเหล่านี ไปช่วงเวลา
หนึง มักถูกทิงเป็ นขยะพลาสติก ซึงส่วนหนึ งถูกนํากลับมาใช้อีก ในลักษณะต่าง ๆ กัน และอีกส่ วนหนึ ง
ถูกนําไปกําจัดทิงโดยวิธีการต่าง ๆ การนําขยะพลาสติกไปกําจัดทิ งโดยการฝังกลบเป็ นวิธีทีสะดวกแต่มี
ผลเสียต่อสิงแวดล้อม ทังนี เพราะโดยธรรมชาติพลาสติกจะถูกย่อยสลายได้ยาก จึงทับถมอยู่ในดิน และ
นับวันยิงมีปริ มาณมากขึนตามปริ มาณการใช้พลาสติก ส่วนการเผาขยะพลาสติกก็ก่อให้เกิดมลพิษและเป็ น
อันตรายอย่างมาก วิธีการแก้ปัญหาขยะพลาสติกทีได้ผลดีทีสุดคือ การนําขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ การนําขยะพลาสติกใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มีหลายวิธี ดังนี
1. การนํากลับมาใช้ ซํา
ผลิตภัณฑ์พลาสติ กที ใช้แล้ว เช่ น สามารถนํากลับมาทําความสะอาดเพือใช้ซาได้
ํ หลายครั ง
แต่ ภ าชนะเหล่านันจะเสื อมคุ ณ ภาพลง และความสวยงามลดลงตามลํา ดับนอกจากนี ยังต้อ งคํานึ งถึ ง
ความสะอาดและความปลอดภัยด้วย
2. การหลอมขึนรูปผลิตภัณฑ์ใหม่
การนําขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ โดยวิธีขึนรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็ นวิธีทีนิยมกันมาก แต่เมือ
เทียบกับปริ มาณของขยะพลาสติกทังหมดก็ยงั เป็ นเพียงส่ วนน้อย การนําพลาสติกใช้แล้วมาหลอมขึนรู ปใหม่
เช่นนี สามารถทําได้จาํ กัดเพียงไม่กีครัง ทังนีเพราะพลาสติกดังกล่าวจะมีคุณภาพลดลงตามลําดับ และต้อง
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ผสมกับพลาสติกใหม่ในอัตราส่วนทีเหมาะสมทุกครั ง อีกทังคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทีได้จากพลาสติกทีนํา
กลับมาใช้ใหม่จะตํากว่าผลิตภัณฑ์ทีได้จากพลาสติกใหม่ทงหมด
ั
. การเปลียนเป็ นผลิตภัณฑ์ของเหลวและก๊าซ
การเปลี ยนขยะพลาสติ ก เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องเหลวและก๊ า ซเป็ นวิ ธี ก ารที ทํา ให้ ไ ด้ส าร
ไฮโดรคาร์บอนทีเป็ นขยะเหลวและก๊าซ หรื อเป็ นสารผสมไฮโดรคาร์บอนหลายชนิด ซึงอาจใช้เป็ นเชือเพลิง
โดยตรง หรื อกลันแยกเป็ นสารบริ สุทธิ เพือใช้เป็ นวัตถุดิบสําหรับการผลิตพลาสติกเรซินได้เช่นเดียวกันกับ
วัตถุดิบทีได้จาก ปิ โตรเลียม กระบวนการนี จะได้พลาสติกเรซินทีมีคุณภาพสูงเช่นเดียวกัน วิธีการเปลียน
ผลิตภัณฑ์พลาสติกทีใช้แล้วให้เป็ นของเหลวนี เรี ยกว่า ลิควิแฟกชัน (Liquefaction) ซึงเป็ นวิธีไพโรไลซิส
โดยใช้ค วามร้ อนสู ง ภายใต้บรรยากาศไนโตรเจนหรื อก๊ าซเฉื อยชนิ ดอืน นอกจากของเหลวแล้ว ยังมี
ผลิตภัณฑ์ขา้ งเคียงเป็ นกากคาร์ บอนซึงเป็ น ของแข็ง สามารถใช้เป็ นเชื อเพลิงได้ สําหรับก๊าซทีเกิดขึ นจาก
กระบวนการไพโรไลซิส คือ ก๊าซไฮโดรคาร์ บอน สามารถใช้เป็ นเชื อเพลิงได้เช่นกัน นอกจากนี ยังอาจมี
ก๊าซอืน ๆ เกิดขึนด้วย เช่น ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ ซึงใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมบางประเภทได้
. การใช้ เป็ นเชือเพลิงโดยตรง
พลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติกส่ วนมากมีสมบัติเป็ นสารทีติดไฟและลุกไหม้ได้ดีจึงใช้เป็ น
เชือเพลิงได้โดยตรง
. การใช้ เป็ นวัสดุประกอบ
อาจนําพลาสติ ก ใช้แ ล้ว ผสมกับวัสดุ อย่างอืน เพือผลิ ต เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ว สั ดุ ป ระกอบที เป็ น
ประโยชน์ได้ เช่น ไม้เทียม หินอ่อนเทียม แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านีอาจมีคุณภาพไม่สูงนัก

203

กิจกรรมท้ ายบท
กิจกรรมที ประชากรมนุษย์กบั ทรัพยากรธรรมชาติ
แนวคิดหลัก
การเพิมขึนของทรัพยากรมนุษย์ ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ถูกใช้ไปมากขึน โดยเฉพาะพืนที
ป่ าไม้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
. สํารวจและอภิปรายการเปลียนแปลงสภาพแวดล้อมในท้องถิน
. สืบค้นข้อมูลและนําเสนอจํานวนประชากรในท้องถิน
เวลาทํากิจกรรมประมาณ

ชัวโมง

สือการเรียนรู้
. วีดิทศั น์ หรื อ CD-ROM เรื องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น เรื อง การใช้นามั
ํ น
. ภาพถ่ายท้องถินในอดีตกับปัจจุบนั
. ข้อมูลประชากรและข้อมูลการใช้นามั
ํ นทังในอดีต และปัจจุบนั
แนวการจัดกิจกรรม
. ครู นาํ เข้าสู่บทเรี ยนโดยให้นกั เรี ยนพิจารณาภาพกรุ งเทพมหานครบริ เวณถนนเยาวราชในปัจจุบนั
และในอดี ต เพือนําไปสู่ ปัญ หาประชากรมนุ ษ ย์ก ับการใช้ทรั พยากรธรรมชาติ เช่ น เรื องการใช้น ํามัน
เปลียนแปลงไปหรื อไม่ อย่างไร
. นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายว่าแตกต่างกันอย่างไร อะไร เป็ นสาเหตุของการเปลียนแปลง โดยใช้
ข้อมูลการใช้นามั
ํ นและจํานวนประชากรของประเทศไทยประกอบ
. นักเรี ยนชมวีดิทศั น์ เรื องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อภิปรายและตอบคําถาม เพือนําไปสู่ขอ้ สรุ ปว่า
จํา นวนประชากรที เพิ มขึ นมี ผ ลต่ อ การลดลงของ ทรั พ ยากรธรรมชาติ เพราะมนุ ษ ย์ต ้อ งการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น นํามันในการเป็ นเชือเพลิงรถยนต์เพือไปทํางาน หรื อทํากิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ
การประเมินผล
ประเมินผลจากการอภิปราย การทําใบบันทึกกิจกรรมและการตอบคําถามร่ วมกัน
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ใบบันทึกกิจกรรม
ใบบันทึกกิจกรรม
ชือ..........................................................................................ชัน..........................เลขที......................
วันที..................... .เดือน........................................................ ปี พ.ศ...........................

ประชากรมนุษย์ กับการใช้ นํามัน

เยาวราชในปี

เยาวราชในปัจจุบัน

กิจกรรมที ขยะกับคุณภาพสิงแวดล้อม
แนวความคิ
ดหลักงเกตพบว่า..................................................................................................................................
จากการสั
ปัญหาขยะมูลฝอยเป็ นปัญหาสิงแวดล้อมทีมนุษย์ทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ งแวดล้อม
................................................................................................................................................................................
ขยะมูลฝอยมีหลายประเภท ทังประเภททีย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและย่อยสลายได้อยาก รี ไซเคิลเป็ น
................................................................................................................................................................................
การนําเอาวัสดุ ทีใช้แล้วกลับไปเข้ากระบวนการผลิตใหม่ ได้วสั ดุ ใหม่ทีสามารถนําไปใช้เป็ นประโยชน์
...............................................................................................................................................................................
ต่อไป
................................................................................................................................................................................
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
................................................................................................................................................................................
1. สํารวจและอภิปรายเกียวกับสาเหตุทีทําให้โรงเรี ยนมีปริ มาณขยะมากหรื อน้อย
...............................................................................................................................................................................
. วิเคราะห์ขอ้ มูลและอภิปรายเกียวกับเวลาในการย่อยสลายแต่ละชนิด
................................................................................................................................................................................
. ทํากระดาษรี ไซเคิลเพือลดปริ มาณขยะในชุมชน
................................................................................................................................................................................
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เวลาทํากิจกรรม
4 ชัวโมง
สือการเรียนรู้
. กระดาษใช้แล้วหรื อหนังสือพิมพ์
. เครื องปั นนําผลไม้
. ตะแกรงตาถี
. กะละมัง
. สีผสมอาหาร
. แป้ งมัน
แนวทางการจัดกิจกรรม
. ครู สนทนากับนักเรี ยนเรื องขยะในชุมชนทีนํามาทิงในแต่ละวัน เพือนําสู่ปัญหาขยะในชุมชน
. ครู ให้นกั เรี ยนสํารวจขยะในชุมชนเป็ นเวลา สัปดาห์ โดยเก็บรวมรวมข้อมูล เช่น จํานวน ชนิด
. นักเรี ยนนําข้อมูลเกียวกับขยะทีสํารวจได้มานําเสนอในรู ปของแผนภูมิ
. นักเรี ยนวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับระยะเวลาในการย่อยสลายขยะ ทีสํารวจได้แล้วตอบคําถาม และ
อภิ ปรายร่ ว มกัน เพือนําไปสู่ข ้อสรุ ปว่ า “ขยะในสิ งแวดล้อมมีหลายประเภท ทังที ย่อยสลายได้เองตาม
ธรรมชาติและขยะทีไม่ยอ่ ยสลาย”
. เพือสร้างจิตสํานึกให้กบั นักเรี ยนทํากระดาษรี ไซเคิลโดยให้นักเรี ยนศึกษาวิธีการทํากระดาษและ
ออกแบบการทดลองทํากระดาษรี ไซเคิลเอง
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ใบบันทึกกิจกรรม
ใบบันทึกกิจกรรม แผ่นที
ชือ..........................................................................................ชัน..........................เลขที......................
วันที......................เดือน........................................................ปี พ.ศ. ..........................

สํารวจขยะในชุ มชน
บันทึกผลการสํ ารวจขยะในบริเวณชุ มชน
บริเวณทีสํ ารวจ

บริ เวณทีพัก
ตลาด
วัด
โรงเรี ยน
สวนสาธารณะ
อืน ๆ

ขยะทีสํ ารวจได้
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ใบบันทึกกิจกรรม
ใบบันทึกกิจกรรม แผ่นที 2
ชือ..........................................................................................ชัน..........................เลขที......................
วันที......................เดือน........................................................ปี พ.ศ. ..........................

กระดาษรีไซเคิล

วิธีทํา
1. ฉีกกระดาษเป็ นชินเล็ก ๆ แช่นาจนเปื
ํ
อยยุย่

วัสดุ - อุปกรณ์

. เทกระดาษลงในกะละมังทีมีนาผสมสี
ํ
อยู่
. นําตะแกรงค่อย ๆ ร่ อนกระดาษให้สมําเสมอ
. นําตะแกรงค่อย ๆ ร่ อนกระดาษไปตากแดดจนแห้ง
. ค่อย ๆ แกะกระดาษรี ไซเคิลออก
. นํากระดาษไปใช้ประโยชน์ต่อ

ติดกระดาษรีไซเคิลของนักเรียนบริเวณนี

. ตะแกรง
. กะละมัง
. สีผสมอาหาร
. กระดาษใช้แล้ว
. ....................
. ....................

208

แบบฝึ กหัดท้ ายบทที
เรือง ปิ โตรเลียมและพอลิเมอร์
ตอนที จงทําเครืองหมาย x ลงในข้ อทีถูกต้อง
. วิธีการแยกนํามันดิบออกเป็ นส่วน ๆ คือวิธีการทีเรี ยกว่าอะไร
ก. การกลันไอนํา
ข. การกลันลําดับส่วน
ค. การกลันแบบคาตาลิติก แครกกิง
ง. การกลันแบบโพลิเมอไรเซชัน
. การกลันนํามันดิบที อุณหภูมิสูงจะได้ผลิตภัณฑ์จาํ พวกใด
ก. นํามันดีเซล
ข. ไข
ค. นํามันเตา
ง. ยางมะตอย
. ผลิตภัณฑ์ทีได้จากการกลันลําดับส่วนนํามันดิบจะมีมากหรื อน้อยขึนอยูก่ บั อะไร
ก. กระบวนการกลัน
ข. อุณหภูมิ
ค. แหล่งนํามันดิบ
ง. การขนส่ง
. การกลันนํามันดิบทีอุณหภูมิ ๐C จะได้ผลิตภัณฑ์อะไร
ก. นํามันเตา
ข. ไข
ค. นํามันดีเซล
ง. แก๊สปิ โตรเลียม
. ผลกระทบจากการใช้ปิโตรเลียมส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากอะไร
ก. การเพิมของประชากร
ข. อากาศร้อน
ค. มีราคาแพง
ง. ถูกทุกข้อ
. ค่า BOD มาตรฐานนําทิงของกระทรวงอุตสาหกรรมมีค่าอยูท่ ีเท่าใด
ก.
mg/l
ข.
mg/l
ค.
mg/l
ง.
mg/l
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. ข้อใดจัดเป็ นพอลิเมอร์ธรรมชาติ
ก. ตะกร้า
ข. แป้ ง
ค. เส้นด้าย
ง. ผ้าไนลอน
. พอลิเมอร์แบบใดมีคุณสมบัติ มีความหนาแน่นและจุดหลอมเหลว
ก. แบบเส้น
ข. แบบกิง
ค. แบบร่ างแห
ง. ถูกทุกข้อ
. เมลามีนทีใช้ทาํ ถ้วยชาม เป็ นพอลิเมอร์ทีมีรูปร่ างแบบใด
ก. แบบเส้น
ข. แบบกิง
ค. แบบร่ างแห
ง. ถูกทุกข้อ
10. ฟิ ล์มถ่ายภาพ ดอกไม้พลาสติก ผลิตมาจากพลาสติกชนิดใด
ก. ไนลอน
ข. อีพอกซี
ค. พอลิเอสเทอร์
ง. พอลิเอทิลีน
ตอนที จงตอบคําถามต่อไปนี
.จงอธิบายการเกิดปิ โตรเลียม และกระบวนการเกิดปิ โตรเลียม
.การสํารวจทางธรณี วิทยาเพือหาแหล่งปิ โตรเลียมช่วยให้ได้ขอ้ มูลในการคาดคะเนในเรื องใด
.การสํารวจทางธรณี ฟิสิ กส์เพือหาแหล่งปิ โตรเลียมได้แก่การสํารวจในเรื องใด และข้อมูลทีได้มี
ประโยชน์ อย่างไร
4. วัตถุดิบทีสําคัญทีใช้สาํ หรับการผลิตพลาสติก คือ ผลิตภัณฑ์ทีได้จากอะไร
5. โครงสร้างของพอลิเมอร์แบ่งออกเป็ นกีแบบ อธิบายสมบัติของแต่ละแบบมาพอสังเขป
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บทที 11
สารเคมีกับชีวิตและสิ งแวดล้ อม
สาระสํ าคัญ
ชีวิตประจําวันของมนุษย์ทีจะดํารงชีวิตให้มีความสุ ขนัน ร่ างกายต้องสมบูรณ์ แข็งแรง สิ งทีจะมา
บันทอนความสุขของมนุษย์ คือ สารเคมีทีเข้าสู่ร่างกาย จึงจําเป็ นต้องรู้ถึงการใช้สารเคมี ผลกระทบจากการ
ใช้สารเคมี

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1. อธิบายความสําคัญและความจําเป็ นทีต้องใช้สารเคมีได้
2. อธิบายวิธีการใช้สารเคมีบางชนิดได้ถกู ต้อง
3. อธิบายผลกระทบทีเกิดจากการใช้สารเคมีได้

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที
เรื องที
เรื องที
เรื องที

ความสําคัญของสารกับชีวิตและสิงแวดล้อม
ความจําเป็ นทีต้องใช้สารเคมี
การใช้สารเคมีทีถูกต้องและปลอดภัย
ผลกระทบทีเกิดจากการใช้สารเคมี
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เรืองที ความสํ าคัญของสารกับชีวติ และสิ งแวดล้ อม
สิงแวดล้อม
คือ ทุกสิ งทุกอย่างทีอยู่รอบตัวมนุ ษย์ทงที
ั มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทังทีเป็ นรู ปธรรม (สามารถจับ
ต้องและมองเห็นได้) และนามธรรม (ตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมแบบแผน ประเพณี ความเชือ) มีอิทธิพลเกียว
โยงถึงกัน เป็ นปัจจัยในการเกือหนุนซึงกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึงจะมีส่วนเสริ มสร้างหรื อทําลาย
อีกส่วนหนึง อย่างหลีกเลียงมิได้ สิงแวดล้อมเป็ นวงจรและวัฏจักรทีเกียวข้องกันไปทังระบบ
สิงแวดล้อมแบ่ งออกเป็ นลักษณะกว้าง ๆ ได้ 2 ส่ วนคือ
 สิ งแวดล้อมทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติ เช่น ป่ าไม้ ภูเขา ดิน นํา อากาศ ทรัพยากร
 สิ งแวดล้อมทีมนุษย์สร้างขึน เช่น ชุมชนเมือง สิงก่อสร้างโบราณสถาน ศิลปกรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
มนุษย์กบั สิงแวดล้อม
มนุษย์มีความสัมพันธ์กบั สิงแวดล้อมอย่างแนบแน่น ในอดีตปั ญหาเรื องความสมดุลของธรรมชาติ
ตามระบบนิเวศยังไม่เกิดขึนมากนัก ทังนี เนื องจากผูค้ นในยุคต้น ๆ นัน มีชีวิตอยู่ใต้อิทธิพลของธรรมชาติ
ความเปลียนแปลงทางด้า นธรรมชาติ และสภาวะแวดล้อมเป็ นไปอย่างค่ อยเป็ นค่ อยไป จึ งอยู่ในวิ สัย
ที ธรรมชาติ สามารถปรั บสมดุ ลของตัว เองได้ แต่ ปัจ จุ บัน นี ปรากฏว่ า ได้เ กิ ด มี ปัญ หาอย่างรุ นแรงด้า น
สิ งแวดล้อมขึนในบางส่วนของโลกและปัญหาดังกล่าวนี ก็มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันในทุกประเทศทังทีพัฒนา
แล้วและกําลังพัฒนา
 ปัญหาทางด้านภาวะมลพิษทีเกียวกับนํา
 ปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติทีเสื อมสลายและหมดสิ นไปอย่างรวดเร็ ว เช่น นํามัน แร่ ธาตุ พืชสัต ว์
ทังทีเป็ นอาหารและการอนุรักษ์ไว้เพือการศึกษา
 ปัญหาทีเกียวกับการตังถินฐานของชุมชนมนุษย์ เช่น การวางผังเมืองและชุมชนไม่ถกู ต้องทําให้เกิด
การแออัดยัดเยียด ใช้ทรัพยากรผิดประเภทและเกิดปัญหาจากของเหลือทิงพวกขยะมูลฝอย
สสาร
หมายถึง สิ งทีมีมวล ต้องการทีอยู่ และสามารถสัมผัสได้ หรื ออาจหมายถึงสิ งต่างๆทีอยูร่ อบตัวเรา
มีตวั ตน ต้องการทีอยูส่ มั ผัสได้ อาจมองเห็นหรื อมองไม่เห็นก็ได้ เช่น อากาศ ดิน นํา เป็ นต้น
สาร
หมายถึง สสารทีทราบสมบัติ หรื อสสารทีจะศึกษา เป็ นสสารทีเฉพาะเจาะจง
สมบัตขิ องสาร
หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของสาร เช่น เนื อสาร สี กลิน รส การนําไฟฟ้ า การละลายนํา จุดเดือด
จุดหลอมเหลว ความเป็ นกรด - เบส เป็ นต้น
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สมบัติของสารจําแนกได้ ประเภท คือ
 สมบัติทางกายภาพ
สมบัติทางกายภาพเป็ นสมบัติทีสังเกตได้จากลักษณะภายนอกหรื อใช้เครื องมือง่าย ๆในการสังเกต
ซึงเป็ นสมบัติทีไม่เกียวข้องกับปฏิกิริยาเคมี เช่น สี กลิน รส สถานะ จุดเดือด ลักษณะรู ปผลึก ความหนาแน่น
การนําไฟฟ้ า การละลาย จุดหลอมเหลว
 สมบัติทางเคมี
สมบัติทางเคมีเป็ นสมบัติ ทีเกี ยวข้องกับโครงสร้ างภายในของสาร เป็ นสมบัติ ทีสังเกตได้เมือมี
ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึน เช่น ความเป็ นกรด - เบส การเกิดสนิม ความเป็ นโลหะ - อโลหะ เป็ นต้น

เรืองที ความจําเป็ นทีต้องใช้ สารเคมี
สารในชีวติ ประจําวัน
ในชี วิ ต ประจําวัน เราจะต้องเกี ยวข้องกับสารหลายชนิ ด ซึ งมีลกั ษณะแตกต่ างกัน สารที ใช้ใน
ชีวิตประจําวันจะมีสารเคมีเป็ นองค์ประกอบ สารแต่ละชนิ ดมีสมบัติหลายประการ และนํามาใช้ประโยชน์
แตกต่างกัน เราต้องจําแนกประเภทของสารเพือความสะดวกในการศึกษาและการนําไปใช้
ประเภทของสารในชีวติ ประจําวัน
 สารปรุ งแต่งอาหาร
สารปรุ งแต่งอาหาร หมายถึง สารทีเติมลงไปในอาหารเพือให้เกิดความน่ารับประทาน สารเหล่านัน
จะไปเพิมสี รส กลินของอาหาร รวมไปถึงการใส่วิตามิน ใส่ผงชูรส ใส่เครื องเทศด้วย เช่น
 นําตาล ให้รสหวาน เกลือ นําปลา ให้รสเค็ม
 นําส้มสายชู นํามะนาว ซอสมะเขือเทศ ให้รสเปรี ยว
ตัวอย่างของสารปรุ งแต่ง
นําส้ มสายชู
นําส้มสายชูเป็ นสารเคมีทีใช้ปรุ งอาหาร ทําให้อาหารมีรสเปรี ยว
นําส้ มสายชูแท้ ได้จากการหมักธัญพืชหรื อผลไม้ มีทงชนิ
ั ดกลันและไม่กลัน
นําส้ มสายชูเทียม ได้จากการนํากรดนําส้มมาผสมนําเพือทําให้เจือจาง
นําส้ มสายชูปลอม ทํามาจากกรดกํามะถันหรื อกรดเกลือผสมนําให้เจือจาง จึงไม่ควรนํามาใช้ปรุ งรสอาหาร
รับประทาน เพราะจะเป็ นอันตรายต่อร่ างกาย ทําให้กระเพาะเป็ นแผล
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การเลือกซือนําส้ มสายชู
ศึกษาฉลากชือสามัญทางการค้า เครื องหมายการค้า เลขทะเบียนอาหาร เครื องหมายมาตรฐานการค้า
ผูผ้ ลิต ผูแ้ ทนจําหน่าย วันหมดอายุ ปริ มาตรสุทธิ สังเกตความใสไม่มีตะกอน ขวดและฝาขวด
ของนําส้มสายชูไม่สึกกร่ อน
ผงชู รส
มีชือทางเคมีว่า โมโนโซเดียมกลูตาเมท (Monosodium glutamate) หรื อ เรี ยกย่อว่า MSG. มีผลึก
สีขาวเป็ นแท่งคล้ายกระดูก ผลิตจากมันสําปะหลังหรื อกากนําตาล โดยทัวไปเชือว่าทําให้อาหารอร่ อยยังมี
ผงชูรสปลอมวางขายตามท้องตลาด ซึงผงชูรสปลอมจะเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพได้ ดังนัน จึงควรเลือกซือ
อย่างระมัดระวัง
ผงชูรสจะมีลกั ษณะรูปร่ างดังนี
• เป็ นผลึกสีขาวค่อนข้างใส ไม่มีความวาว
• เป็ นแท่งสีเหลียม ไม่เรี ยบ ปลายข้างใดข้างหนึงเล็กคล้ายรู ปกระบอง
• เป็ นแท่งสีเหลียม ไม่เรี ยบ แต่ปลายทังสองข้างใหญ่คอดตรงกลางคล้ายรู ปกระดูก
ผงชูรสมีคุณสมบัติละลายได้ดีในนํา ทังยังช่วยละลายไขมันให้ผสมกลมกลืนกับนํา
มีรสเหมือนนําต้มเนื อ สามารถกระตุน้ ปุ่ มปลายประสาทโคนลินกับลําคอ ทําให้รู้สึกอร่ อยขึน
 สารทีใช้ ทําความสะอาด
สารทีใช้ทาํ ความสะอาด หมายถึง สารทีมีคุณสมบัติในการชําระล้างสิงสกปรก ใช้ในการดูแลรักษา
สภาพของร่ างกาย เสื อผ้า นอกจากนันยังช่วยให้เครื องใช้และเครื องสุขภัณฑ์อยูใ่ นสภาพดี มีความอดทน
อันตรายจากการใช้ สารทีใช้ ทําความสะอาด
 จากการใช้หรื อ ทีไม่ถกู ต้องผิดวัตถุประสงค์ เช่น นําผงซักฟอกมาล้างเนือหมู
 จากการสัมผัส ทําให้ผวิ หนังบริ เวณทีได้รับการสัมผัส เกิดอากาศปวดแสบปวดร้อน
ระคายเคือง หรื อไหม้เกรี ยมได้
 จากการรับประทาน ทําให้เกิดอาการปวดร้อน ภายในช่องปาก บริ เวณลําคอ กล่อง
เสี ยง หลอดอาหาร ระบบทางเดิ นอาหาร ทําให้เกิด อาการนําลายฟูมปาก อาเจี ย น
อุจจาระร่ วง ถ่ายเป็ นเลือด
ความดันโลหิตลดลงอย่างรวดเร็ ว ตับและไตถูกทําลายและเสียชีวิตได้ในทีสุด
 ถ้าสูดควันสีขาวของกรดเข้มข้นเข้าไป จะทําให้เกิดอาการสําลัก ไอ แสบจมูก อาจเป็ นแผลเปื อย
ในระบบทางเดินหายใจ ทําลายเยือบุโพรงจมูก ทําลายระบบการรับกลิน
 หากเข้าตาจะทําลายเยือบุตา มีอาการปวดร้อนบริ เวณดวงตา นําตาไหล ในกรณี ทีได้รั บสารที มี
ความเข้มข้นสูง อาจรุ นแรงถึงขันตาบอดได้
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 สารทีใช้ เป็ นเครืองสําอาง
เครื องสําอาง หมายถึง วัตถุทีมุ่งหมายเอาไว้ ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบหรื อกระทําด้วยวิธี
อืนใด ต่อส่ วนหนึ งส่ วนใดของร่ างกายเพือความสะอาด ความสวยงาม หรื อส่ งเสริ มให้เกิดความสวยงาม
ตลอดทังเครื องประทินผิวต่าง ๆ ด้วย แต่ไม่รวมถึงเครื องประดับและเครื องแต่งตัวซึงเป็ นอุปกรณ์ร่างกาย
ภายนอก รวมทังวัตถุทีมุ่งหมายใช้เป็ นส่วนผสมในการในการผลิตเครื องสําอางโดยเฉพาะ
อันตรายของเครืองสําอาง
เครื องสําอางอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผูใ้ ช้ ส่วนใหญ่เกิดอาการอักเสบเป็ นผืนแดง เป็ นเม็ด
หรื อตุ่มคันเกิดอาการแพ้ต่อผิวหนัง เยือตา บางชนิ ดทําให้ผมร่ วง บางชนิ ดทําให้เกิดอาการอักเสบรุ นแรง
แผลเน่าเปื อย ก่อนตัดสินใจซือเครื องสําอาง ควรเลือกเครื องสําอางทีผ่านการตรวจรับรองจากองค์การอาหาร
และยา (อย.) และทดสอบใช้ก่อนว่าเหมาะสมกับตัวเองหรื อไม่ เกิดอาการแพ้หรื ออักเสบหรื อไม่

 สารทีใช้ เป็ นยา
สารทีใช้เป็ นยา หมายถึง สารหรื อผลิตภัณฑ์ทีมีวตั ถุประสงค์ในการใช้เพือให้เกิดการเปลียนแปลง
ทางสรี รวิทยาของร่ างกาย หรื อทําให้เกิดการเปลียนแปลงของขบวนการทางพยาธิวิทยาซึงทําให้เกิดโรค
ทังนีเพือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผไู้ ด้รับยานัน
สารทีถูกจัดให้เป็ นยาควรมีประโยชน์ในการใช้โดยมีหลักใหญ่ 3 ประการ คือ
1. ใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคให้หายขาด
2. ใช้ประโยชน์ในการควบคุมโรคหรื อบรรเทาอาการ
3. ใช้ประโยชน์ในการป้ องกันโรค
นอกจากนี ยายังมีประโยชน์ในการวินิจฉัยโรค เช่น การทดสอบภาวการณ์
ตังครรภ์โดยการใช้เอสโตรเจน (Estrogens) และการทดสอบการทํางานของระบบควบคุมการหลังฮอร์ โมน
ของต่อมใต้สมองและต่อมหมวกไตโดยใช้ยาคอร์ติซอล (Cortisol)
ข้ อควรระวังในการใช้
ยาเป็ นสิ งที ให้ทงคุ
ั ณและโทษ กล่าวคื อถ้ารู้ จกั ใช้ก็ จ ะให้คุ ณประโยชน์ แต่ถา้ ใช้ไม่ถูก ต้องก็ จ ะ
กลายเป็ นโทษหรื ออันตรายต่อร่ างกายจนถึงขันเสี ยชีวิตได้ การใช้ยาจึงต้องใช้ดว้ ยความระมัดระวังและใช้
เท่าทีจําเป็ นจริ ง ๆ
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 สารเคมีทีใช้ ในการเกษตร
สารเคมีทีใช้ในการเกษตร หมายถึง สารเคมีทีใช้เพือมุ่งหวังเพิมผลทางการเกษตรหรื อใช้ เพือกําจัด
แมลงศัตรู พืช แบ่งเป็ น ประเภท คือ สารเคมีทีใช้ในการเพิมผลผลิต และสารเคมีทีใช้ในกําจัดแมลงศัตรู พืช
 สารเคมีทีใช้ ในการเพิมผลผลิต
สารเคมีทีใช้ในการเพิมผลผลิต คือ วัสดุใดก็ตามทีเราใส่ ลงไปในดินไม่ว่าในทางใด โดยวัสดุนนั
มีธาตุอาหารจําเป็ นสําหรับพืช ซึงพืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ เราเรี ยกว่า “ปุ๋ ย”
 สารเคมีทีใช้ ในกําจัดแมลงศัตรูพชื
สารเคมีทีใช้ในกําจัดแมลงศัตรู พืช หมายถึง สารเคมีหรื อส่วนผสมของสารใด ๆ ก็ตาม ทีใช้ป้องกัน
กําจัดทําลายหรื อขับไล่ศตั รู พืช
อันตรายของสารกําจัดแมลงและศัตรู พชื
 เป็ นอันตรายต่อผูใ้ ช้ ถ้าผูใ้ ช้ขาดความระมัดระวังหรื อถ้าใช้ไม่ถกู วิธี
 สิ งแวดล้อมเสียสมดุล ถ้าสารกระจายในอากาศ หรื อสะสมตกค้างในนํา ในดิน
 ทําให้ร่างกายทํางานผิดปกติ ถ้ามีการสะสมสารเคมีในร่ างกายมากเกินไป และอาจถึงขันเสียชีวิตได้

ประเภทของสารทีใช้ ในชีวติ ประจําวัน
แบ่ งตามคุณสมบัติความเป็ นกรด - เบส
สารทีมีความเป็ นกรด
สารประเภทนี มีรสเปรี ยวทําปฏิกิริยาเคมีกบั โลหะ เช่น สังกะสี ทาํ ปฏิกิริยาเคมีกบั หิ นปูน ตัวอย่าง
สารประเภทนี ได้แก่ มะนาว นําส้มสายชู นําอัดลม นํามะขาม นํายาล้างห้องนํา เมือสารทีมีสมบัติเป็ นกรด
ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส กระดาษลิตมัสจะเปลียนจากสีนาเงิ
ํ นเป็ นแดง
สารทีมีสมบัตเิ ป็ นเบส
สารประเภทนีมีรสฝาด เมือนํามาถูกบั ฝ่ ามือจะรู้สึกลืนมือ ทําปฏิกิริยากับไขมัน หรื อนํามันพืช หรื อ
นํามันสัตว์ จะได้สารประเภทสบู่ ตัวอย่างสารประเภทนี เช่น นําปูนใส โซดาไฟ ผงฟู นําขีเถ้า เมือนําสารทีมี
สมบัติเป็ นเบสทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส กระดาษลิตมัสจะเปลียนจากสีแดงเป็ นสีนาเงิ
ํ น
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สารทีมีความเป็ นกลาง
สารประเภทนี มีสมบัติหลายประการและเมือนํามาทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสแล้ว กระดาษลิตมัส
จะไม่มีการเปลียนแปลง ตัวอย่างของสารประเภทนี เช่น นํา นําเกลือ นําเชือม เป็ นต้น
อินดิเคเตอร์ สําหรับกรด - เบส
อินดิเคเตอร์ เป็ นสารทีใช้ทดสอบความเป็ นกรด - เบส ของสารละลายได้ ส่ วนใหญ่เป็ นสารอินทรี ย ์
มีสมบัติเป็ นกรดอ่อน ซึงมีสีเปลียนไปเมือความเป็ นกรด - เบส ของสารละลายเปลียนไป หรื อค่า pH (positive
potential of the hydrogen ions) ของสารละลายเปลียนไป จึงใช้การเปลียนสี บอกค่า pH ของสารละลายได้
อินดิเคเตอร์ทีควรรู้จกั คือ กระดาษลิตมัส สารละลาย ฟี นอล์ฟธาลีน และยูนิเวอร์ ซลั อินดิเคเตอร์ (อินดิเคเตอร์
สกัดได้จากดอกไม้สีแดงและสีม่วง เช่น ดอกอัญชันและดอกต้อยติงให้สีม่วง ดอกชบาซ้อนและดอกกระเจียบ
ให้สีแดง เป็ นต้น)
กระดาษลิตมัส
เปลียนสีกระดาษลิตมัสจากนําเงินเป็ นแดง แต่สีแดงไม่เปลียนสารมีคุณสมบัติเป็ นกรด
เปลียนสีกระดาษลิตมัสจากแดง เป็ นนําเงิน แต่สีนาเงิ
ํ นไม่เปลียนสารมีคุณสมบัติเป็ นเบส
กระดาษลิตมัสทังสองสีไม่เปลียน สารมีคุณสมบัติเป็ นกลาง
สารละลายฟี นอล์ฟธาลีน
 สารละลายฟี นอล์ฟธาลีน เปลียนสีเป็ นสีชมพู่ม่วง สารนันมีสมบัติเป็ นเบส
 สารละลายฟี นอล์ฟธาลีน ใสไม่มีสีสารนันอาจเป็ น กรดหรื อเป็ นกลางก็ได้
ยูนิเวอร์ ซัลอินดิเคเตอร์
- ค่า pH มีค่าน้อยกว่า สารละลายเป็ นกรด
- ค่า pH มีค่ามากกว่า สารละลายเป็ นเบส
- ค่า pH มีค่าเท่ากับ สารละลายเป็ นกลาง
ข้ อควรระวังในการใช้ สารละลายกรด
กรดเป็ นสารทีมีพิษต่อมนุษย์และสัตว์ เพราะมีฤทธิในการกัดกร่ อน ดังนันในการใช้สารทีมีฤทธิเป็ น
กรดในชีวิตประจําวันจะต้องใช้อย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะภาชนะทีนํามาบรรจุสารละลายทีมีฤทธิเป็ นกรด
เช่น นําส้มสายชู นํามะนาว นํามะขามเปี ยก ควรใช้ภาชนะทีเป็ นแก้วหรื อกระเบืองเคลือบ ไม่ควรใช้ภาชนะที
เป็ นโลหะหรื อพาสติกโดยเด็ดขาด ส่วนสารละลายกรดทีมีผลต่อสิงแวดล้อมนัน เมือนํามาล้างพืนหรื อสุขภัณฑ์
แล้วไม่ควรปล่อยลงในแหล่งนํา นอกจากนีสารละลายกรดยังทําลายพืนบ้านทีเป็ นหิ นปูน ทําให้พืนบ้านชํารุ ด
ดังนันการใช้สารละลายกรดจึงต้องใช้ให้ถกู วิธี และอ่านคําแนะนําให้เข้าใจก่อนนําไปใช้
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ข้ อควรระวังในการใช้ สารละลายเบส
สารละลายเบสมีฤทธิในการกัดกร่ อน เมือเบสสัมผัสกับผิวหนังจะทําให้ผวิ หนังเกิดการอักเสบ
ปวดแสบปวดร้อนและลอกเป็ นขุย ดังนันควรระวังในการสัมผัสกับเบส โดยสังเกตได้ว่าเบสสัมผัสถูกส่ วน
ใดของร่ างกายจะรู้สึกลืน ๆ จึงควรรี บล้างออกด้วยนําสะอาดแล้วล้างออกด้วยนําส้มสายชูและล้างด้วยนํา
สะอาดอีกครัง
การหาค่า pH ของสารในชีวติ ประจําวัน
สารละลายกรด - เบส สามารถเปลียนสี ก ระดาษลิต มัสได้ นอกจากนี ยังสามารถเปลียนสี ข อง
กระดาษยูนิเวอร์ซลั อินเคเตอร์ และสีของสารทีได้จากส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ดอก ใบ เป็ นต้นสิ งทีนํามาใช้
ในการตรวจสอบเพือจําแนกความเป็ นกรด - เบสของสารละลายหรื อสารละลายเบสได้ เรี ยกว่า อินดิเคเตอร์
การทีจะบอกว่าสารละลายมีความเป็ นกรด - เบสมากน้อยเท่าใดใช้ระบุเป็ นค่า pH ซึงกําหนดว่าสารทีมีค่า
pH ทีเท่ากับ มีสมบัติเป็ นกลาง และถ้าค่า pH ตํากว่า จะเป็ นกรด ยิงค่า pH น้อย ยิงมีความเป็ นกรดมาก
ถ้าค่า pH สูงกว่า จะเป็ นเบส ยิงมีค่า pH มาก ยิงมีความเป็ นเบสมาก
ตัวอย่างผลการทดสอบสารละลายบางชนิดด้ วยอินดิเคเตอร์ ชนิดต่าง ๆ
สารละลายตัวอย่าง
. นํามะนาว
. นําผงซักฟอก
. นําส้มสายชู
. นํายาล้างจาน
. ยาลดกรด
6. ผงฟู
. นําขีเถ้า

กระดาษลิตมัส
เปลียนจากสี นาเงิ
ํ น
เป็ นแดง
เปลียนจากสี แดงเป็ น
นําเงิน
เปลียนจากสี แดงเป็ น
นําเงิน
เปลียนจากสี แดงเป็ น
นําเงิน
เปลียนจากสี นาเงิ
ํ น
เป็ นแดง
เปลียนจากสี แดงเป็ น
นําเงิน
เปลียนจากสี แดงเป็ น
นําเงิน

ผลทีสังเกตได้เมือทดสอบ
นําคันจาก
นําคันจาก
กะหลําปลีม่วง
ดอกอัญชัญ
เปลียนจากสี แดง
เป็ นสี นาเงิ
ํ น

นําคันจาก
ดอกกุหลาบ
เปลียนจากสี แดง

เปลียนจากสี นาเงิ
ํ น

เป็ นสี นาเงิ
ํ น

เป็ นสี นาเงิ
ํ น

เปลียนเป็ นสี แดง

เปลียนเป็ นสี แดง

ไม่เปลียน

เปลียนเป็ นสี นาเงิ
ํ น

เปลียนเป็ นสี นาเงิ
ํ น

เปลียนเป็ นสี นาเงิ
ํ น

เปลียนเป็ นสี นาเงิ
ํ น

เปลียนเป็ นสี นาเงิ
ํ น

เปลียนเป็ นสี นาเงิ
ํ น

เปลียนจากสี นาเงิ
ํ น

เป็ นสี นาเงิ
ํ น

เป็ นสี นาเงิ
ํ น

เปลียนจากสี นาเงิ
ํ น

เป็ นสี นาเงิ
ํ น

เป็ นสี นาเงิ
ํ น
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สี ของยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์
แดง

แดง

แดง

แดง

ชมพู

ส้ม

เหลือง

กรด

เขียว

เขียว
นําเงิน

นํา
เงิน

นํา
เงิน
ม่วง

ม่วง

กลาง
pH1

pH3

pH6

pH8

pH10

ม่วง

ม่วง

ม่วง

เบส
pH13

ตัวอย่างค่า pH ของสารและสีของยูนเิ วอร์ ซัลอินดิเคเตอร์ ตงแต่
ั pH 0-14

เรืองที การใช้ สารให้ ถูกต้องและปลอดภัย
เมือนําสารต่างๆมาใช้เราต้องศึกษาข้อมูลและวิธีการใช้สารให้เข้าใจก่อนโดยปฏิบตั ิ ดังนี
. อ่านฉลากให้เข้าใจ ก่อนนําสารชนิดนันไปใช้ประโยชน์
. ใช้สารอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามวิธีแนะนํา
. ใช้สารในปริ มาณเท่าทีจําเป็ น
. ใช้สารหมดแล้วต้องกําจัดภาชนะบรรจุสารอย่างเหมาะสม
สารบางประเภททีเรานํามาใช้ประโยชน์เป็ นสารอันตราย และเป็ นสารทีคงสภาพอยู่ได้นาน เช่ น
สารกําจัดศัตรู พืช เมือเกษตรกรนํามาฉีดพ่นผลิตผล จะมีสารพิษตกค้างอยู่กบั ผลิตผลและพืนทีในบริ เวณที
ใช้สาร ซึงมีผลต่อคน สัตว์และสิ งแวดล้อม
ดังนัน การนําสารต่าง ๆ มาใช้โดยเฉพาะสารทีมีพิษ จึงต้องรู้จกั ใช้อย่างระมัดระวัง เพือไม่ให้เกิด
อันตรายต่อตัวเราเอง รวมทังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมรอบตัวเราด้วย
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เรืองที ผลกระทบทีเกิดจากการใช้ สารเคมี
ของเสียเป็ นอันตรายต่อสิงแวดล้อม
ของเหลือทิ งจากการอุปโภค บริ โภค หรื อสิ งของเสื อมสภาพจนใช้การไม่ได้แล้วตลอดจนของที
มนุษย์ไม่ตอ้ งการจะใช้ต่อไปแล้ว เรารวมเรี ยกว่า "ของเสีย" ของเสียบางชนิดไม่เป็ นพิษภัยต่อมนุษย์และ
สิ งแวดล้อมมากนัก เช่น ของเสียจําพวกเศษอาหาร เศษกระดาษจากบ้านเรื อนทีพักอาศัย แต่ของเสียบางชนิด
เป็ นอันตรายต่อชีวิตของมนุษย์และสัตว์ ตลอดจนสิ งแวดล้อมอืน ๆ อย่างมาก จําเป็ นต้องเก็บหรื อกําจัดทิง
ไปโดยระมัดระวังให้ถกู หลักวิชาการ อาจทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิงแวดล้อมได้
โดยเฉพาะอย่างยิงเมือมีการปนเปื อนหรื อสะสมอยู่ใน "ห่ วงโซ่อาหาร"
จะเป็ นสาเหตุหรื อทําให้เกิดการเจ็บป่ วยอย่างเฉี ยบพลัน หรื อแบบเรื อรัง
ซึงจะทําให้พิการหรื อเสียชีวิตได้ เราเรี ยกของเสียประเภทนีว่า "ของเสี ยที
เป็ นอันตราย" และในบางกรณี ของเสี ยทีเป็ นอันตรายอาจมีลกั ษณะของ
ความเป็ นอันตรายหลายประเภทรวมกัน
ของเสียทีเป็ นอันตราย ได้ แก่ ของเสี ยทีมีลักษณะของความเป็ น
อันตรายลักษณะใดลักษณะหนึง หรือหลายลักษณะรวมกัน ดังต่อไปนี
1. ของเสี ยเป็ นพิษ หรื อเจือปน หรื อมีส่วนประกอบของสารที
เป็ นพิษ เช่ น มีส่ว นประกอบของสารปรอท ตะกัว แคดเมีย ม สารหนู
ยาฆ่าแมลง เป็ นต้น
2. ของเสียทีติดไฟง่าย หรื อมีส่วนประกอบของสารทีติดไฟง่าย
หรื อสารไวไฟซึงอาจทําให้เกิดไฟไหม้ได้ ถ้าเก็บไว้ใกล้ไฟ หรื อเมือมีอุณหภูมิสูงมาก ๆ
3. ของเสี ยทีมีฤทธิเป็ นกรดหรื อด่างซึงสามารถกัดกร่ อนวัสดุต่าง ๆ ตลอดจนเนื อเยือของร่ างกาย
มนุษย์หรื อสัตว์
4. ของเสียทีเมือทําปฏิกิริยากับสารอืน เช่น นํา จะทําให้เกิดมีก๊าซพิษ ไอพิษ หรื อควันพิษ หรื อของ
เสียทีเมือได้รับการทําให้ร้อนขึนในทีจํากัดอาจเกิดการระเบิดได้
5. ของเสียทีเป็ นสารกัมมันตรังสี หรื อมีสารกัมมันตรังสีเจือปนอยู่
6. ของเสียทีเมือถูกนําชะล้าง จะปลดปล่อยสารทีเป็ นอันตรายดังกล่าวข้างต้นออกมาได้
7. ของเสียทีมีเชือโรคติดต่อปะปนอยู่
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เครืองสําอางและยาทีหมดอายุ
ผลกระทบของของเสียทีเป็ นอันตรายต่อสิงแวดล้อม
การจัดการของเสี ยทีเป็ นอันตรายโดยไม่ระมัดระวัง หรื อไม่ถูกต้องเหมาะสมจะก่อให้เกิดปั ญหา
พืนฐานทีมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิงแวดล้อมได้ 4 ประการคือ
1. ทําให้เกิ ดความเสี ยงต่อการเกิ ดโรคมะเร็ ง การสัมผัสหรื อเกียวข้องกับของเสี ยที เป็ นอันตราย
ซึงประกอบด้วยสารพิษทีเป็ นสารก่อมะเร็ ง อาจทําให้เกิดโรคมะเร็ งได้โดยเฉพาะเมือได้รับสารเหล่านันเป็ น
เวลาติดต่อกันนาน ๆ อาทิ การหายใจเอาอากาศทีมีสารพวกไดออกซิน เบนซิน ฟอร์ มาลดีไฮด์เข้าไป หรื อ
กินอาหารหรื อนําทีปนเปื อนด้วยสารเคมีพวกยาฆ่าแมลง
2. ทําให้เกิดความเสียงต่อการเกิดโรคอืน การทีได้รับสารเคมีหรื อสารโลหะหนักบางชนิ ดเข้าไปใน
ร่ างกาย อาจทําให้เจ็บป่ วยเป็ นโรคต่าง ๆ จนอาจถึงตายได้ เช่น โรคทางสมองหรื อทางประสาท หรื อโรคที
ทําให้เกิดความผิดปกติของร่ างกาย ตัวอย่างของโรคทีเกิ ดจากการจัดการของเสี ยที เป็ นอันตรายอย่างไม่
ถูกต้อง เช่น โรคมินามาตะ ซึงเกิดจากสารปรอท โรคอิไต-อิไต ซึงเกิดจากสารแคดเมียมและโรคแพ้พิษสาร
ตะกัว เป็ นต้น
3. ทําให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ สารโลหะหนัก หรื อสารเคมีต่าง ๆ ทีเจือปนอยู่ในของเสี ยที
เป็ นอันตราย นอกจากจะเป็ นอันตรายต่อมนุษย์แล้ว ยังเป็ นอันตรายต่อสิ งมีชีวิตอืน ๆ ทังพืชและสัตว์ ทําให้
เจ็ บป่ วยและตายได้เช่ น กัน หรื อถ้าได้รั บสารเหล่านันในปริ มาณไม่ มากพอที จะทําให้เกิ ด อาการอย่า ง
เฉี ย บพลัน ก็ อาจมีผลกระทบต่ อโครงสร้ างของโครโมโซมทําให้เกิ ด การเปลียนแปลงทางพัน ธุ ก รรม
นอกจากนี การสะสมของสารพิษไว้ในพืชหรื อสัตว์แล้วถ่ายทอดไปตามห่ วงโซ่ อาหาร ในที สุ ด อาจเป็ น
อันตรายต่อมนุษย์ซึงนําพืชและสัตว์ดงั กล่าวมาบริ โภค
4. ทําให้เกิดผลเสียหายต่อทรัพย์สินและสังคม เช่น เกิดไฟไหม้ เกิดการกัดกร่ อนเสี ยหายของวัสดุ
เกิดความเสือมโทรมของสิ งแวดล้อม ซึงจะส่งผลทางอ้อมทําให้เกิดปัญหาทางสังคมด้วย
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การเกิดเพลิงไหม้โรงงานจะทําให้สารอันตรายต่าง ๆ แพร่ กระจายออกไป
ของเสียทีเป็ นอันตรายก่อให้ เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิงแวดล้อมได้ อย่างไร
ของเสียทีเป็ นอันตราย หรื อสารทีเจือปนอยูใ่ นของเสียทีเป็ นอันตรายอาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิงแวดล้อมได้หลายทาง คือ
1. โดยการสัมผัสโดยตรง หากของเสี ยพวกกรดหรื อด่างทีมีความเข้มข้นไม่มากหกรดถูกร่ างกาย
อาจทําให้ผวิ หนังบริ เวณทีสัมผัสเกิดระคายเคืองเป็ นผืน แต่ถา้ มีความเข้มข้นมาก ๆ อาจทําให้ผิวหนังไหม้
หรื อเนื อเยือถูก ทําลายจนเกิด บาดแผลพุพอง นอกจากนี การใช้ย าฆ่าแมลงโดยไม่มีอุปกรณ์ ป้องกัน เช่ น
หน้ากาก และถุงมือ สารดังกล่าวอาจซึมเข้าทางผิวหนังได้ การกินสารเหล่านี เข้าไปโดยตรงจะเป็ นอันตราย
อย่างมาก และทําให้เกิดอาการอย่างเฉียบพลัน ดังนัน ควรระมัดระวังร่ างกายหรื ออาหารไม่ให้สมั ผัส
กับของเสีย ไม่ควรนําภาชนะบรรจุของเสียทีเป็ นอันตรายมาใช้อีก เนืองจากอาจมีเศษของสารอันตรายเหลือ
ค้างอยู่
2. โดยการสะสมอยูใ่ นห่วงโซ่อาหาร พืชและสัตว์จะดูดซึมหรื อกินเอาสารอันตรายต่าง ๆ ทีมีสะสม
อยูใ่ นดินหรื อในอาหารเข้าไป สารดังกล่าวจะไปสะสมอยู่ในส่ วนต่าง ๆ ของพืชและสัตว์นัน ๆ เนื องจาก
สารอันตรายเหล่านี สลายตัวได้ชา้ ดังนัน ในร่ างกายของพืชและสัตว์จึงมีความเข้มข้นของสารเพิมมากขึน
เป็ นลําดับ เมือมนุษย์กินพืชหรื อสัตว์นนก็
ั จะได้รับสารอันตรายเข้าไปด้วย และจะไปสะสมอยูใ่ นร่ างกายของ
มนุษย์จนมีปริ มาณมากและก่อให้เกิดอาการเจ็บป่ วยต่าง ๆ ออกมาในทีสุด
3. โดยการปนเปื อนต่อแหล่งนําทีใช้ในการอุปโภคและบริ โภค การนําของเสี ยทีเป็ นอันตรายไปฝัง
โดยไม่ถูกวิธี อาจทําให้เกิดนําเสี ยทีมีสารอันตรายปนเปื อน นําเสี ย เหล่านี จะไหลซึมผ่านชันดิ นลงไปยัง
แหล่งนําใต้ดิ น นอกจากนี การนําของเสี ย ทีเป็ นอัน ตรายมากองทิงไว้ อาจทําให้น ําฝนไหลชะพาเอาสาร
อันตรายต่าง ๆ ไปปนเปื อนในแม่นาลํ
ํ าคลอง ดังนัน เมือเรานํานําใต้ดินหรื อนําผิวดินทีมีการปนเปื อน
ของของเสียทีเป็ นอันตรายมาบริ โภคหรื ออุปโภค เราก็อาจจะได้รับสารอันตรายต่าง ๆ เหล่านันเข้าไปด้วย
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4. โดยการเจือปนอยู่ในอากาศ ของเสี ยทีเป็ นอันตรายบางชนิ ดจะระเหยปล่อยสารต่าง ๆ ออกมา
หรื อปลิว ฟุ้ งเป็ นฝุ่ นผสมอยู่ในอากาศทีเราหายใจ นอกจากนี การเผาของเสี ยที เป็ นอันตรายโดยไม่มีการ
ควบคุมปั ญหาอากาศอย่างเข้มงวด อาจทําให้มีสารอันตรายปะปนอยู่ในอากาศในรู ปของไอหรื อฝุ่ นของ
สารเคมีต่าง ๆ
5. โดยการระเบิดหรื อไฟไหม้ การเก็บของเสี ยทีมีลกั ษณะไวไฟหรื อติดไฟง่ายในสถานทีต่าง ๆ
จะต้องมีมาตรการระมัดระวังการติดไฟหรื อระเบิด โดยเฉพาะอย่างยิง หากสถานทีทีเก็บมีอุณหภูมิสูงเกิน
กว่าจุดวาบไฟของของเสีย นอกจากนีการนําของเสี ยต่างชนิ ดกันมาผสมกัน อาจมีปฏิกิริยาเคมีต่อกันอย่าง
รุ นแรงจนเกิดระเบิดขึน ทําอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

สินค้าสารเคมีเมือถูกเพลิงไหม้จะกลายเป็ นของเสียทีเป็ นอันตราย
ผลกระทบของสารเคมีทีมีต่อสุ ขภาพ
ปั จจัยที ทําให้สารเคมีมีผลต่อสุ ข ภาพของคน จากการศึกษาของ Dr.Helen Marphy ผูเ้ ชี ยวชาญ
ทางด้านพิษวิทยา จากโครงการ Community IPM จาก FAO ประเทศอินโดนี เซีย พบว่าปั จจัยทีมีความเสี ยง
ของสุขภาพของคนอันดับต้น ๆ คือ
1. เกษตรกรใช้สารเคมีชนิ ดทีองค์การ WHO จําแนกไว้ในกลุ่ม 1a และ 1b คือ ทีมีพิษร้ายแรงยิง
(Extremely toxic) และมีพิษร้ายแรงมาก (Very Highly toxic) ตามลําดับ ซึงมีความเสี ยงสูงทําให้เกิดการ
เจ็บป่ วยแก่เกษตรกร ซึงใช้สารพิษ โดยเฉพาะสารทังสองกลุ่ม ดังกล่าว
2. การผสมสารเคมีหลายชนิดฉีดพ่นในครังเดียว ซึงเป็ นลักษณะทีทําให้เกิดความเข้มข้นสูง เกิดการ
แปรสภาพโครงสร้างของสารเคมี เมือเกิดการเจ็บป่ วยแพทย์ไม่สามารถรักษาคนไข้ได้เนืองจากไม่มียารักษา
โดยตรง ทําให้คนไข้มีโอกาสเสียชีวิตสูง
3. ความถีของการฉีดพ่นสารเคมี ซึงหมายถึงจํานวนครังทีเกษตรกรฉีดพ่น เมือฉีดพ่นบ่อยโอกาสที
จะสัมผัสสารเคมีก็เป็ นไปตามจํานวนครังทีฉีดพ่น ทําให้ผฉู้ ี ดพ่นได้รับสารเคมีในปริ มาณทีมากและสะสม
ในร่ างกายและผลผลิต
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4. การสัมผัสสารเคมีของร่ างกายผูฉ้ ีดพ่น บริ เวณผิวหนังเป็ นพืนที ๆ มากทีสุดของร่ างกาย หากผูฉ้ ีด
พ่นสารเคมีไม่มีการป้ องกัน หรื อเสือผ้าทีเปี ยกสารเคมี และโดยเฉพาะบริ เวณทีมือและขาของผูฉ้ ีดพ่น ทําให้
มีความเสียงสูง ทังนีเพราะสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู พืชถูกผลิตมาให้ทาํ ลายแมลงโดยการทะลุทะลวง
หรื อดูดซึมเข้าทางผิวหนังของแมลง รวมทังให้แมลงกินแล้วตาย ดังนัน ผิวหนังของคนทีมีความอ่อนนุ่มกว่า
ผิวหนังของแมลงง่ายต่อการดูดซึมเข้าไปทางต่อมเหงือนอกเหนื อจากการสูดละอองเข้าทางจมูกโดยตรง
จึงทําให้มีความเสียงอันตรายมากกว่าแมลงมากมาย
5. พฤติ ก รรมการเก็บสารเคมี และทําลายภาชนะบรรจุ ไม่ถูกต้อง ทําให้อนั ตรายต่ อผูอ้ ยู่อาศัย
โดยเฉพาะเด็ก ๆ และสัตว์เลียง

กิจกรรมที
เรืองสารละลายทีเป็ นกรด - เบส
คําชีแจง . ให้ผเู้ รี ยนบันทึกผลการทดลองเฉพาะสารตัวอย่างทีเลือกทําการทดลอง ชนิด
. ให้ผเู้ รี ยนสรุ ปผลการทดลองจากสารตัวอย่างทังหมดว่าเป็ นกรดหรื อเบสเพราะเหตุใด
. ให้ผเู้ รี ยนตอบคําถาม กิจกรรม pH ของสารในชีวิตประจําวัน
การเปลียนสีของกระดาษลิตมัส
ตารางบันทึกผล
ค่า pH
สีแดง
สีนาเงิ
ํ น
นํามะนาว
นําส้มสายชู
นําขีเถ้า
สารละลายยาสีฟัน
นํายาล้างห้องนํา
นําสบู่
นําประปา
นําอัดลม (ไม่มีสี)
สรุปผลการทดลองจากกิจกรรม
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
คําถาม
1. สารในชีวิตประจําวันแต่ละชนิด มีค่า pH เป็ นอย่างไร
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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2. มีสารใดบ้างเป็ นเบส สารใดบ้างเป็ นกรด ทราบได้อย่างไร
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
. ผูเ้ รี ยนมีวิธีการทดสอบความเป็ นกรด - เบสของนําในแหล่งนําของชุมชนได้อย่างไร
ถ้าต้องการทราบว่าแหล่งนําในชุมชนมีความเป็ นกรด - เบสเพียงใด ผูเ้ รี ยนจะมีวิธีการทดสอบ
อย่างไร
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.
. ผูเ้ รี ยนคิดว่าจากการศึกษากิจกรรมนี สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไร
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

กิจกรรมที
เรือง การตรวจหาโซเดียมเมตาฟอสเฟตในผงชูรส
อุปกรณ์
. ผงชูรส
. นําสะอาด
3. แก้ว
. ปูนขาว
. นําส้มสายชู
6. ช้อน
วิธีดําเนินกิจกรรม
ขันเตรียมนําปูนขาวผสมกรดนําส้ ม
วิธีทาํ นํายาปูนขาวผสมกรดนําส้ม ใช้ปูนขาวประมาณครึ งช้อนชา ละลายในนําส้มสายชูประมาณ 7
ช้อนโต๊ะ คนให้ทวประมาณ
ั
- นาที แล้วทิงไว้ให้ตะกอนนอนก้นริ นเอานํายาใสข้างบนออกมาใช้ นํายา
ใสนีคือ “นําปูนขาวผสมกรดนําส้ม”
ขันตอนการทดลอง
1. นําผงชูรสทีสงสัยประมาณ 1 ช้อนชา ละลายในนําสะอาดประมาณครึ งแก้ว
2. ใส่ “นําปูนขาวผสมกรดนําส้ม” ลงไปประมาณ 1 ช้อนชา
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(ถ้าเป็ นผงชูรสแท้จะไม่มีตะกอนเกิดขึน แต่ถา้ เป็ นผงชูรสทีมีโซเดียมเมตาฟอสเฟตผสมอยู่จะเกิด
ตะกอนขุ่นขาวทันที)
บันทึกผลการทดลอง
ตัวอย่างผงชูรส
ผงชู รส
ผงชู รส

การเปลียนแปลงเมือใส่ นําปูนขาวผสมกรดนําส้ ม

สรุปผลการทดลองจากกิจกรรม
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
โซเดียมเมตาฟอสเฟต
โซเดียมเมตาฟอสเฟต เป็ นผลึกแท่งเหลียมยาวคล้ายผงชูรสมาก แต่มีลกั ษณะใส
และเรี ยบกว่า ถ้าบริ โภคเข้าไปแล้วจะ เกิดอาการถ่ายท้องอย่างรุ นแรง

แบบฝึ กหัดบทที
เรือง สารเคมี กับชีวติ และสิ งแวดล้ อม
คําชีแจง ให้ นักเรียนเลือกคําตอบทีถูกทีสุ ดเพียงข้ อเดียว
1. ข้อใดไม่เกียวข้องกับสารเคมีทีใช้ในชีวิตประจําวัน
ก. นําปลา
ข. ยาสีฟัน
ค. ผงซักฟอก
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
2. การทดสอบความเป็ นกรด - เบส ของสารเคมีใช้อุปกรณ์ขอ้ ใด
ก. กระดาษกรอง
ข. กระดาษลิตมัส
ค. สารละลายไอโอดีน
ง. สารละลายไฮโดรคลอริ ค
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3. ข้อใดไม่ใช่สารทําความสะอาดทีได้จากธรรมชาติ
ก. มะกรู ด
ข. มะนาว
ค. มะพร้าว
ง. มะขามเปี ยก
4. การสํารวจสิ งของทีประกอบด้วยสารเคมีทีใช้ในชีวิตประจําวัน พบว่ามีการรับรองคุณภาพว่าปลอดภัย
ดูได้จากข้อใด
ก. ยีห้อ
ข. สถานทีผลิต
ค. ส่วนประกอบของใช้หรื อรับประทาน
ง. เครื องหมายทะเบียนอาหารและยา
5. ข้อใดเป็ นสีจากธรรมชาติทีให้สีเหลือง
ก. ใบย่านาง
ข. เหง้าขมินชัน
ค. ดอกกระเจียบ
ง. ดอกอัญชัน
6. พจน์ศึกษาสารเคมีชนิดต่าง ๆ สรุ ปผลการทดลองและการสังเกตบันทึก เป็ นตารางได้ดงั นี
ชนิดที

สารละลาย
นํามะนาว
นําขีเถ้า
นําสบู่
สารละลายไฮโดคลอริ ค
นําเปล่า

กระดาษลิตมัส
สีนาเงิ
ํ น
เปลียนสี
ไม่เปลียนสี
ไม่เปลียนสี
เปลียนสี
ไม่เปลียนสี

กระดาษลิตมัส
สีแดง
ไม่เปลียนสี
เปลียนสี
เปลียนสี
ไม่เปลียนสี
ไม่เปลียนสี

จากข้อมูลในตาราง ข้อใดสรุ ปถูกต้อง
ก. นํามะนาว นําขีเถ้าและนําสบู่เป็ นสารเคมีทีมีฤทธิเป็ นกรด
ข. นําขีเถ้าและนําสบู่เป็ นสารเคมีทีมีฤทธิเป็ นกรด
ค. นํามะนาว สารละลายไฮโดคลอริ คเป็ นสารเคมีทีมีฤทธิเป็ นกรด
ง. นํามะนาว สารละลายไฮโดคลอริ คเป็ นสารเคมีทีมีฤทธิเป็ นเบส
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7. เครื องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขององค์การอุตสาหกรรม คือข้อใด
ก.

ข.

ค.

ง.

. ข้อใดเป็ นผลกระทบทีเกิดจากสารเคมี
ก. การปนเปื อนต่อแหล่งนําทีใช้ในการอุปโภคและบริ โภค
ข. ทําให้เกิดความเสียงต่อการเกิดโรคมะเร็ ง
ค. ทําให้เกิดผลเสียหายต่อทรัพย์สินและสังคม
ง. ถูกทุกข้อ
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บทที
แรงและการเคลือนที
สาระสํ าคัญ
แรง แรงที กระทําต่ อวัต ถุ ความหมายของแรง การเคลือนที ของวัต ถุ ความเร่ ง ความสัมพัน ธ์
ระหว่ า งแรงและการเคลี อนที ของอนุ ภ าคในสนามโน้ม ถ่ ว ง และสนามแม่ เ หล็ ก ประโยชน์ ข อง
สนามแม่เหล็ก

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
อธิบายเกียวกับ แรง ความแรง ความสัมพันธ์ ระหว่างแรงและการเคลือนทีได้พร้อมทังสามารถนํา
ความรู้เรื องแรงไปใช้ในชีวิตประจําวันได้

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที แรงและความสัมพันธ์ระหว่างการเคลือนทีของอนุภาค
เรื องที ความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเคลือนทีของอนุ ภาคในสนามโน้มถ่วง สนามแม่เหล็ก
และการนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน

229

เรืองที แรงและความสั มพันธ์ ระหว่างการเคลือนทีของอนุภาค
1. ความหมายของแรง
แรง (Force) หมายถึ ง สิ งที มากระทํา หรื อพยายามกระทํา ต่ อ วัต ถุ แ ล้ว ทํา ให้ ว ัต ถุ เ กิ ด การ
เปลียนแปลงสภาพ เช่น ถ้ามีแรงมากระทํากับวัตถุซึงกําลังเคลือนที อาจทําให้วตั ถุนัน เคลือนทีเร็ วขึน ช้าลง
หรื อหยุดนิ ง หรื อเปลียนทิศทาง
แรง เป็ นปริ มาณเวกเตอร์คือต้องบอกขนาดและทิศทาง มีหน่วยเป็ น นิวตัน
2. การเคลือนทีในแนวตรง เป็ นการเคลือนทีทีไม่เปลียนทิศทาง เช่น ผลไม้หล่นจากต้น
การเคลือนที คือ การเปลียนตําแหน่งของวัตถุทีเกียวข้องกับสิ งต่อไปนี
- ระยะทาง (distance) คื อความเร็ วของเส้นทางทังหมดเคลือนทีจากจุดเริ มต้นไปยังจุดสุ ดท้าย
เป็ นปริ มาณ สเกลาร์
- การขจัดหรื อกระจัด (disflacenunt) คือ ระยะทางทีสินสุดจากจุดเริ มต้นไปยังจุดสุดท้าย มีความ
ยาวเท่ากับความยาวของเส้นตรงจากจุเริ มต้นไปยังจุดสุดท้าย เป็ นปริ มาณเวกเตอร์
ความเร็วและอัตราเร็ว
ขณะทีรถยนต์กาํ ลังวิง เราจะเห็นเข็มบอกความเร็ วเบนขึนเรื อย ๆ แสดงว่ารถเคลือนทีด้วย อัตราเร็ ว
เพิมขึ น แต่เมือพิจารณาถึงทิศทางรถวิ งไปด้วย จะกล่าวได้ว่ ารถเคลือนทีด้ว ยความเร็ ว (เพิมขึ น) แต่ เมือ
พิจารณาตามข้อเท็จจริ ง ผลปรากฏว่าความเร็ ว ผลปรากฏว่าความเร็ วของรถไม่ได้เคลือนทีด้วยอัตราเร็ วที
เท่ากันตลาด เช่น จากช้าแล้วเร็ วขึนเรื อย ๆ หรื อความเร็ วเพิมบ้างลดบ้าง จึงนิยมบอกอัตราเร็ วเฉลีย
อัตราเร็ ว =
หรื อ

V

ระยะทางทีเคลือนที
เวลาทีใช้
S
T
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ความเร่ ง คือ อัตราการเปลียนแปลงความเร็ วต่อหน่ วยเวลา หรื อ หมายถึง ความเร็ วทีเปลียนไปใน
หน่วยเวลา มีหน่วยเป็ นเมตรต่อวินาที (m/s2) แต่เนืองจากอัตราเร็ วมีการเปลียนแปลง คือ มีการเปลียนขนาด
ของความเร็ วหรื อมีการเปลียนแปลงทิศทางของความเร็ ว หรื อมีการเปลียนทังขนาดและทิศทาง จึงนิ ยมบอก
ความเร็ วของรถเป็ นความเร่ งเฉลีย
ความเร่ งเฉลีย =
ความเร็ วทีเปลียนไป =
ความเร็ วปลาย - ความเร็ วต้น
ช่วงเวลาทีใช้
ช่วงเวลาทีใช้
เมือ u = ความเร็ วต้น (ขณะเวลา t1)
v = ความเร็ วปลาย (ขณะเวลา t2)

= ความเร่ ง
a
 
 v u
a
t

จะได้

ในการเคลือนที ในแนวดิ งวัต ถุเคลือนด้ว ยความเร็ ว คงตัว เรี ย กความเร่ งในการตกของวัต ถุว่ า
ความเร่ งโน้มถ่วง ซึงมีค่า . เมตรต่อวินาที และถ้าความเร่ งมีทิศทางตรงข้ามกับความเร็ วต้นจะมีค่าเป็ นลบ
เรี ยกอีกอย่างหนึงว่า ความหน่วง
ตัวอย่าง โยนลูกบอลขึนไปในแนวดิงด้วยความเร็ วต้น . เมตรต่อวินาที นานเท่าใดลูกบอลจึงจะ
เคลือนทีถึงจุดสูงสุด
วิธีทํา
ในทีนี

มีค่า

 
 v u
a
t
2 
9.8m / s , v  0m / s, u   4.9m / s, t  ?

0   4.9 4.9

t
t
4. 9 1
t

9. 8 2
เพราะฉะนันจะใช้เวลานาน 1 วินาที ตอบ
2

แทนค่า

9. 8 
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เรืองที ความสั มพันธ์ ระหว่างแรงและการเคลือนทีของอนุภาคในสนามโน้ มถ่ วง
สนามแม่ เหล็กและการนําไปใช้ ประโยชน์ ในชีวติ ประจําวัน
สนามของแรง
สนามของแรง หมายถึง บริ เวณทีเมือนําวัตถุไปวางไว้แล้วเกิดแรงกระทํากับวัตถุนนั ซึงจะมีค่ามาก
หรื อน้อยขึนอยูก่ บั ขนาดของสนาม ขนาดและตําแหน่งของวัตถุในทีนี จะศึกษาสนามของแรง แบบด้วยกัน
คือ สนามโน้มถ่วง สนามแม่เหล็ก และสนามไฟฟ้ า
สนามแรงโน้มถ่วง หมายถึงบริ เวณรอบ ๆ โลกทีส่งแรงกระทําต่อวัตถุนัน คือ เมือปล่อยวัตถุจากทีสูง
วัตถุจะเคลือนทีตกลงสู่ผวิ โลก ความเร็ วของวัตถุจะเพิมขึนเรื อย ๆ ด้วยอัตราคงที นันคือ มีความเร่ งคงทีเกิด
จากแรงโน้มถ่วงทีกระทําต่อวัตถุ เนื องจากโลกมีลกั ษณะคล้ายผลส้ม และผิวโลกไม่สมําเสมอจึงทําให้ค่า
สนามโน้มถ่วงจะมีค่าเปลียนแปลงเล็กน้อย ณ สนามทีต่างกัน ค่าเฉลียของสนามโน้มถ่วง g มีค่าประมาณ
. นิวตัน/กิโลกรัม (N/Kg)
สนามโน้มถ่วงจะมีค่าลดลงเรื อย ๆ เมือระดับสูงขึนจากผิวโลกแต่การเคลือนทีขึนหรื อลงของวัตถุที
บริ เวณใกล้ผวิ โลก คํานึงถึงแรงโน้มถ่วงเพียงอย่างเดียว ไม่คิดแรงอืน วัตถุจะเคลือนทีด้วยความเร่ งโน้มถ่วง
ทีมีคุณค่าคงค่าเท่ากับ . เมตร/วินาที (m/s ) ค่าความโน้มถ่วงในทิศลงพิจารณาได้ ลักษณะ
1. เมือวัตถุตกลงมาอย่างเสรี (free ball) ด้วยความเร่ งโน้มถ่วง . เมตร/วินาที หมายความว่า
ความเร็ วของวัตถุจะเพิมขึนวินาทีละ . เมตร/วินาที
กําหนดให้ u = ความเร็ วต้น หน่วยเมตร/วินาที
v = ความเร็ วปลาย หน่วยเมตร/วินาที
t = เวลาทีใช้ในการเคลือนที หน่วยวินาที
v=0
จุดสูงสุด
สูตร v = u+gt
u
t=0
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การเคลือนทีในแนวเส้ นตรงและการกระจัดความเร็วและความเร่ ง
การเคลือนทีแนวตรงของวัตถุ หมายถึง การเคลือนทีโดยไม่มีการเปลียนทิศทาง เช่นการเคลือนที
ของผลไม้ทีหล่นจากต้น การเคลือนทีของรถไฟบนราง หรื อการวิงแข่งในลู่ของนักวิงเป็ นต้น ปริ มาณต่าง ๆ
ทีเกียวข้องเป็ นการเคลือนทีในแนวตรงมีหลายอย่างดังนี
การเคลือนที คือ การเลือนตําแหน่งของวัตถุจากตําแหน่งหนึงไปยังอีกตําแหน่งหนึง
ระยะทาง (Distance) คือความยาวของเส้นทางทังหมดทีเคลือนทีจากจุดเริ มต้นไปจนถึงจุดสุดท้าย
การกระจัดหรื อการขจัด (Displacement) คือระยะทางทีสิ นสุดจากจุดเริ มต้นไปยังจุดหมาย
จุดสุดท้ายทีความยาวเท่ากับความยาวของเส้นตรงจากจุดเริ มต้นไปยังจุดสุดท้าย
ความเร็ ว (velocity) คือการขจัดทีวัตถุเคลือนทีได้ในหนึงหน่วยเวลาเขียนแทนด้วย


 


s
t

ความเร็ วเฉลีย (Average velocity) หมายถึง การเปลียนแปลงการขจัดในช่วงเวลาทีวัด เขียนแทนด้วย


 av 


s x 2  x1

t
t 2  t1

ตัวอย่าง รถยนต์คนั หนึงวิงด้วยความเร็ ว เมตร/วินาที ไปทางทิศเหนื อ นานเท่าไรจึงจะเคลือนที
ได้ระยะทาง เมตร
สูตร

วิธีทํา
ในทีนี v = 20 m/s
แทนค่า

s = 500 m
500
t
500
t 
20
20 

= 25
รถยนต์ใช้เวลานาน วินาที


 s
ν
t

t=?
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ตัว อย่าง นกตัว หนึ งบิ นด้ว ยความเร็ ว
ระยะทางเท่าใด
วิธีทาํ
ในทีนี


v

= 45 m/s

แทนค่า


 s
ν
t


s=

t = 15 s


s
45 
5

s = 45 × 5

m/s ไปทางทิ ศตะวัน ตกเป็ นเวลา วิ น าที จะบิ น ได้

?

= 225
นกจะบินได้ระยะทาง
เมตร
อัตราเร็ว (speed) คือระยะทางทีวัตถุเคลือนทีไปใน หน่วยเวลา เขียนแทนด้วย
V

s
t

อัตราเร็วเฉลีย (average speed) คือการเปลียนแปลงระยะทางในช่วงเวลาทีวัดเขียนแทนด้วย Vav
Vav 

s x2  x1
=
t 2  t1
t
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ตัวอย่ าง จงหาความเร่ งเฉลียของเครื องบินทีเริ มต้นจากจุดหยุดนิ งเวลา และออกรันเวย์เมือผ่านไป
วินาที เครื องบินมีความเร็ วเป็ น กิโลเมตร/ชัวโมง

v
t

วิธีทํา


aav

ในทีนี

v  246  0  246 Km / h 

=

t  t 2  t1  28  0  28
70

aav 
28

แทนค่า

246  1000
= 70 m/s
60  60

วินาที

= 2.5 m/s2
ตอบ ความเร่ งเฉลียของเครื องบิน . เมตร/วินาที

ตัวอย่าง รถยนต์คนั หนึงวิงด้วยความเร็ ว กิโลเมตร/ชัวโมง จากจุดหยุดนิ งโดยใช้เวลา
จงหาความเร่ งเฉลียของรถยนต์คนั นี
วิธีทํา
ในทีนี
แทนค่า

วินาที

v

aav 
t
v  v2  v1  90  0  90 Km / h 

90  1000
 25m / s
60  60

90

aav 
25
= 18
5

= 3.6 m/s2
ตอบ รถยนต์มีความเร่ งเฉลีย . เมตร/วินาที
การเคลือนทีในแนวดิง เป็ นการเคลือนทีภายใต้แรงดึงดูดของโลก ซึงวัตถุจะตกลงมาด้วยความเร็ ว
สมําเสมอ หรื อมีความเร่ งคงตัว และเรี ยกความเร่ งในการตกของวัตถุว่าความเร่ งโน้มถ่ว ง ((grauitatoner
acceleration) g) ซึงค่า . เมตร/วินาที และมีทิศทางดิ งสู่พืนเสมอ เป็ นค่ ามาตรฐานโลก ค่ าทีใช้ในการ
คํานวณอาจจะใช้ค่า g = 10 m/s2
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การเคลือนทีแบบต่าง ๆ
การเคลือนทีแบบโพรเจกไทล์ หรือการเคลือนทีเป็ นเส้ นโค้ง
การเคลือนทีแบบโพรเจกไทล์ เป็ นการเคลือนที มิติ คือ มีการเคลือนทีในแนวระดับและแนวดิง
พร้อมกันและเป็ นอิสระต่อกัน รู ปร่ างการเคลือนทีเป็ นรู ปพาราโบลา อัตราเร็ วในแนวราบมักจะคงที เพราะ
ไม่มีแรงกระทําในแนวราบ อัตราเร็วในแนวดิงเปลียนไปตามความเร่ ง เนืองจากแรงโน้มถ่วงโลก ตัวอย่าง
การเคลือนทีแบบโพรเจกไทล์ทีเห็นในชีวิตประจําวันเช่น การโยนรับถังปูนของช่างก่อสร้าง การโยนผล
แตงโมของคนขาย การเล่นบาสเกตบอล เทนนิส ทุ่มนําหนัก ขว้างวัตถุ เป็ นต้น

vx
vx
Vb

vx
Vb

vx
Vb

จากรู ป สรุ ปได้ว่าวัตถุเคลือนทีด้วยความเร็ วต้น v ทํามุม θ กับแนวราบ เราสามารถแตกความเร็ ว
v ออกไปในแนวดิงและแนวระดับได้ดงั นี
ความเร็ วในแนวดิง
vy = v sinθ
ความเร็ วในแนวระดับ vx = v cosθ
ในการคิดความเร็วในแนวดิงของวิถีโค้ง คิดเหมือนกับการเคลือนทีในแนวดิงธรรมดา ดังนัน
ถ้าเวลาเริ มต้น t = 0 vy = u sinθ
ถ้า t ใดๆ vy = u sinθ ± gt
สําหรับความเร็ วในแนวระดับจะคงตัวตลอดเพราะไม่มคี วามเร่ ง
Sx = vxt
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ตัวอย่าง วางลํากล้องปื นกับพืน เมตร ปากกระบอกปื นห่างจากเป้ า เมตร เมือทําการยิง ลูกปื นเคลือนที
ออกจากปากกระบอกปื นกระทบเป้ า เป้ าอยูส่ ูงจากพืนเท่าใด
วิธีทํา
หาเวลาในแนวระดับ
Sx = vxt
4 = 4×t
t = 1 วินาที
เวลาทีใช้ในการเคลือนทีเท่ากับเวลาทีวัตถุตกลงมาในแนวดิงคือ วินาที ซึงลูกปื นจะเคลือนทีได้
-h เมตร ( h คือระดับทีลูกปื นอยูห่ ่างจากพืน)
จาก

1 2
gt
2
1
1
6  h   9.8  1
2
1
6  h   9.8  1
2
sq 

6  4.9  h
h  1.1

เมตร
ตอบ ขณะทีลูกปื นกระทบเป้ าทีอยูส่ ูงจากพืนดิน . เมตร
ระยะทางในแนวระดับของโปรเจคไทล์
การเคลือนทีในแนวระดับหรื อแนวราบ
S x  u x t  u cost

y

X y  u sin 

x

u x  u cos
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s y  u sin   1 gt 2
2
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ดังนัน ค่า s จะมากทีสุดก็ต่อเมือ sin 2  มากทีสุด และ sin 2  จะมีค่ามากทีสุดคือ = 1
ระยะทางไกลทีสุด =

u2
g

และมุมทียิงแล้วได้ระยะทางไกลทีสุดคือ
sin 2  1sin 90 
2  90 

  45 

มุมทียิงได้ระยะทางไกลทีสุด q  45
ตัวอย่าง เด็กคนหนึงขว้างก้อนหินได้ไกลทีสุด เมตร จงหาว่าก้อนหินโค้งสูงขึนเท่าไร g  10m / s 2 
วิธีทํา เราทราบว่าถ้าเด็กคนนีปาก้อนหินให้ไกลทีสุดต้องปาด้วยมุม 45
ระยะทางไกลสุด

=
40

=

u2

=
=

u

จาก

u2
g
u2
10

400
20 เมตร/วินาที

s y  u cos t
40  20 cos 45   1
20 1 t
40 
2
40
t  2
20

วินาที
ตอบ แต่เวลา t นี เป็ นเวลาทีโพรเจกไทล์โค้งขึนไปแล้วกระทบดิน
เวลาทีโพรเจกไทล์โค้งสูงสุด  t  2 2
2 2
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มีหน่วยเป็ นวินาที และ
ซึ ง มีหน่วยเป็ นรอบ

มีหน่วยเป็ นรอบต่อวินาที
ซึ ง มีหน่วยเป็ นวินาที
ยาวของเส้นเชือกกับความเร่ งเนืองจากแรงดึงดูดของโลกตาม สมการ
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แบบฝึ กหัด
1. จงตอบคําถามต่อไปนี
1.1 แรงคืออะไร
1.2 ความเร็ วกับอัตราเร็ วแตกต่างกันอย่างไร
1.3 การกระจัดคืออะไร
1.4 สนามโน้มถ่วงคืออะไร
1.5 สนามไฟฟ้ าคืออะไร
1.6 ถ้าปล่อยให้กอ้ นหินตกจากยอดตึกสู่พนดิ
ื น ความเร็ วของก้อนหินเป็ นอย่างไร
1.7 บอกประโยชน์ของสนามโน้มถ่วง, สนามไฟฟ้ า และสนามแม่เหล็กมาอย่างละ ข้อ
2. ปล่อยก้อนหิ น ลงมาจากดาดฟ้ าตึ กแห่ งหนึ ง ก้อนหิ น ตกถึงพืนดินใช้เวลา วินาที ตึกแห่ งนี สู ง
เท่าใด (g = 10 m/s2)
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บทที 13
เทคโนโลยีอวกาศ
สาระสํ าคัญ
ห้วงอวกาศเป็ นสิ งทีไกลเกิน ตัว แต่มีความจําเป็ นต่อการดํารงชีวิตของมวลมนุ ษย์ จึงจําเป็ นต้อง
ศึกษา ห้วงอวกาศโดยนําเทคโนโลยีอวกาศ มาใช้ให้เกิดประโยชน์

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1.
2.
3.
4.
5.

บอกความหมาย ความสําคัญ และความเป็ นมาของเทคโนโลยีอวกาศได้
อธิบายและระบุประเภทของเทคโนโลยีอวกาศได้
อธิบายการนําเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์ได้
บอกโครงการสํารวจอวกาศทีสําคัญในปัจจุบนั ได้

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที
เรื องที
เรื องที
เรื องที

ความหมาย ความสําคัญ และความเป็ นมาของเทคโนโลยีอวกาศ
ประเภทของเทคโนโลยีอวกาศ
ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีอวกาศ
โครงการสํารวจอวกาศทีสําคัญในปัจจุบนั
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เรืองที 1 ความหมาย ความสํ าคัญ และความเป็ นมา ของเทคโนโลยีอวกาศ
 ความหมายเทคโนโลยีอวกาศ
เทคโนโลยีอวกาศ หมายถึง การนําความรู้ทีได้จากการสํารวจสิ งต่าง ๆ ที อยู่นอกโลกของเราและ
สํารวจโลกของเรามาใช้ประโยชน์กบั มนุ ษย์ โดยอาศัยความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์ อวกาศ ซึงเกียวกับทางด้าน
ดาราศาสตร์ และวิศวกรรมควบคู่ กนั หรื อจะให้ความหมายอีกด้านหนึ งได้ว่ า เทคโนโลยีอวกาศ หมายถึง
การนําเทคโนโลยีทีทําขึน เพือใช้สาํ รวจอวกาศโดยมีวตั ถุประสงค์ของการใช้งานในแต่ละครั งแตกต่างกันไป
ตามความต้องการของมนุษย์ เช่น โครงการอะพอลโล มีจุดประสงค์เพือสํารวจดวงจันทร์ โครงการสกายแล็บ
จุดประสงค์ เพือค้นคว้าทดลองการอยูใ่ นอวกาศให้ได้นานทีสุ ดศึกษาเกียวกับทรัพยากรธรรมชาติ การแพทย์
ฟิ สิ กส์ โครงการอะพอลโล-โซยูส มีจุ ดประสงค์ เพือทดสอบระบบนัด พบ และเชือมยานอวกาศ โครงการ
ขนส่งอวกาศเพือใช้บรรทุกสิงของและมนุษย์ทีไปอวกาศ และเพือลดการใช้จ่ายในการใช้ยานอวกาศ
 ความสําคัญเทคโนโลยีอวกาศ
มนุษย์ได้พยายามศึกษาค้นคว้าเกียวกับจักรวาลและอวกาศ โดยมีโครงการสํารวจอวกาศ โครงการ
สํารวจอวกาศในหลายประเทศได้ศึกษาค้นคว้า และมีประโยชน์ทงทางตรงและทางอ้
ั
อม ซึงความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีอวกาศมีประโยชน์มากมายในด้านต่าง ๆ เช่น การสื อสาร การคมนาคม อุตุนิยมวิทยา การสํารวจ
ทรัพยากรโลก การเกษตร การแพทย์ และอืน ๆ
 ความเป็ นมาเทคโนโลยีอวกาศ
ในอดีตช่วงศตวรรษที 14 –15 เป็ นยุคของการสํารวจดินแดนใหม่ ๆ แน่นอนการสํารวจดินแดนใหม่ ๆ
ต้องเดินทางไปในเส้นทางทีไม่เคยมีการเดินทางไปก่อน เช่น การเดินทางไปในทะเลในช่วงเวลานันต้องอาศัย
ดวงดาวในการบอกทิศทางและเวลา เพราะยังไม่มีแผนที นอกจากนันทะเลก็เป็ นสภาวะทีโหดร้ายสําหรั บ
มนุษย์เคยอ่อนแอมากเมือต้องอยูใ่ นทะเลเป็ นเวลานาน ในทะเลไม่มีแหล่งนําจืด ในทะเลมีพายุทีรุ นแรง ไม่มี
แหล่งเสบียง ในการเดินทางจําเป็ นต้องนําไปจากแผ่นดิน จะเห็นได้ว่า การสํารวจต้องประกอบด้วยความ
ยากลําบาก และในหลายๆ ครังต้องมีการแลกด้วยชีวิต แต่การสํารวจเป็ นจิตวิญญาณของมนุ ษยชาติ และเราจะ
ไม่สามารถเจริ ญมาถึงขันนี ได้เลยถ้าไม่สามารถผ่านการท้าทายต่างๆ ทีทําให้เราต้องพัฒนาเทคโนโลยีและ
ความรู้ต่างๆ ขึน
ในปัจจุบนั ทะเล ไม่เป็ นอะไรทีท้าทายมากนัน ยกเว้นการสํารวจใต้ทอ้ งมหาสมุทร ความตืนเต้นและ
การท้าทายใหม่ ๆ ในปัจจุบนั มาจากการสํารวจอวกาศ เริ มตังแต่มีการสร้างกล้องโทรทรรศน์ เพือใช้ในการส่อง
ดูวตั ถุต่าง ๆในท้องฟ้ า เริ มมีโครงการสํารวจอวกาศ เมือโซเวียตส่ งยานสปุตนิ ก1 ขึนไปโคจรรอบโลกแล้ว
ต่อมาสหรัฐอเมริ กาได้ส่งดาวเทียมขึนทําให้เกิดการแข่งขันกันทางด้านอวกาศ โดยมีองค์การนาซาเป็ นองค์การ
ทีมีชือเสียงของสหรัฐอเมริ กา สํานักงานใหญ่อยู่ทีกรุ งวอชิงตัน ดี.ซี. มีโครงการต่าง ๆ ทีสร้างขึ นโดยเฉพาะ
สําหรับการสํารวจอวกาศ
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การออกไปสํารวจอวกาศ ไม่ใช่เรื องน่ าสนุ กนัก อวกาศนันมีธรรมชาติทีโหดร้าย ไม่เป็ น
มิตรต่อมนุษย์เลย ในอวกาศไม่มีสิงปกป้ องมนุษย์จากรังสีและสะเก็ดดาวต่าง ๆ ไม่มีอากาศให้มนุ ษย์หายใจ
รวมทังไม่มีความดันบรรยากาศทีคอยดันของเหลวต่าง ๆ ภายในร่ างกาย รวมทัง มีแรงโน้มถ่วงน้อยหรื อไม่
มีเลย ซึง แรงโน้มถ่วงนี เป็ นปัจจัยสําคัญในระบบ ๆ ต่าง ๆ ของร่ างกาย เช่น การเติบโตของกระดูก ภายใน
สถานี อวกาศ ตัวมนุ ษย์และทุกอย่างบนยานอวกาศขณะโคจรรอบโลกจะไม่มีนาหนั
ํ ก (นําหนักเท่ากับ 0)
เรี ยกว่าอยูใ่ นสภาพ ไร้นาหนั
ํ ก ร่ างกายและอวัยวะทุกส่วน ของมนุษย์วิวฒั นาการขึนมา ภายใต้แรงโน้มถ่วง
ของโลก เมืออยูใ่ น สภาพไร้นาหนั
ํ ก จะมีผลต่ออวัยวะต่าง ๆ เช่น หัวใจทํางานน้อยลง เพราะไม่ตอ้ ง
ออกแรง สูบฉีดโลหิตมากนักกล้ามเนือจะลีบเล็กลง เพราะไม่ตอ้ งออกแรงเคลือนไหวมาก ความหนาแน่ น
ของกระดูกลดลงเพราะไม่ตอ้ งออกแรงพยุง ร่ างกายไม่มีนาหนั
ํ ก นักบินอวกาศ จําเป็ นต้องออกกําลังกาย
สมําเสมอเพือให้อวัยวะ ทุกส่ วน ทํางานปกติ อย่างไรก็ตาม อวกาศ ก็เป็ นดินแดนท้าทายผืนสุ ดท้ายของ
มนุษย์ทีจะต้องค้นคว้า ศึกษา พัฒนาและสร้างเทคโนโลยีเพือไปสํารวจ สิงมีชีวิตแรกทีเดินทางไปยังอวกาศ
คือสุนขั มีชือว่าไลก้า โดยขึนไปกับยานสปุตนิก 2 และนักบินอวกาศคนแรกของโลกคือ ยูริ กาการิ น
ชาวสหภาพโซเวียตขึนไปกับยานวอสต๊อก 1 โดยนักบินอวกาศคนแรกทีโคจรรอบโลกคือ จอห์น เกลน
ชาวสหรัฐอเมริ ก า และนักบินอวกาศหญิงคนแรกของโลกเป็ นชาวโซเวียต ชือ วาเลนติน่า เทเรชโกว่ า
เดินทางไปกับยานวอสต๊อก ส่วนยานอวกาศทีเดินทางไปยังดวงจันทร์เป็ นของสหรัฐอเมริ กาโดย นี ล อาร์ มสตรอง เป็ นคนแรกทีได้เดินบนดวงจันทร์ โดยเดินทางไปกับยาน อพอลโล 11 มนุ ษย์อวกาศหรื อนักบิน
อวกาศ ต้องฝึ กให้ชินกับการเคลือนทีภายใต้ความเร่ ง เนืองจากพวกเขาต้องเคลือนทีอยู่ภายใต้ความเร่ งของ
ยานทีต้องหนีแรงดึงดูดของโลกทีคอยดึงพวกเขาให้ตกลงมา

เรืองที 2 ประเภทของเทคโนโลยีอวกาศ
ปัจจุบนั เทคโนโลยีอวกาศได้มีการพัฒนาไปเป็ นอย่างมากเมือเทียบกับสมัยก่อน ทําให้ได้ความรู้
ใหม่ ๆ มากขึน โดยองค์การทีมีส่วนมากในการพัฒนาทางด้านนี คือองค์การนาซ่าของสหรัฐอเมริ กาได้มี
การจัด ทําโครงการขึ นมากมายทัง เพื อการสํา รวจดาวที ต้อ งการศึก ษาโดยเฉพาะและทํา ขึ นเพื อการ
สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศนันมีทงด้
ั านการสื อสารซึงทําให้การ
สื อสารในปั จจุ บัน พัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว การสํารวจทรัพยากรโลกทําให้ทราบว่าปั จ จุ บนั นี โลกมีก าร
เปลียนแปลงอย่างไรบ้าง และการพยากรณ์อากาศเพือเตรี ยมพร้อมทีจะรับกับสถานการณ์ต่างๆ ทีอาจจะ
เกิดขึนต่อไปได้ ซึงเราสามารถจําแนกเทคโนโลยีอวกาศได้ดงั ต่อไปนี
2.1 ดาวเทียม
ปั จจุบนั ดาวเทีย มถูกมนุ ษย์ส่งไปโคจรรอบโลกจํานวนนับไม่ถว้ นด้วยประโยชน์ต่ างๆ มากมาย
ดังนี
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2.1.1.1.1 ดาวเทียมสือสาร
ดาวเที ย มสื อสารเป็ นดาวเที ย มที ใช้ป ระโยชน์ ใ นการสื อสารภายในและระหว่ า งประเทศ
โดยดาวเทียมของประเทศใดประเทศหนึง มักอยูส่ ูงในระดับประมาณ 36,000 กิโลเมตรเหนื อประเทศนัน ๆ
ดาวเทีย มสื อสารจึงเป็ นดาวเทีย มค้างฟ้ า ที อยู่ค งที บนฟ้ าของประเทศใดประเทศหนึ งตลอดเวลา นับว่ า
สะดวกต่อการรับสัญญาณจากดาวเทียมเป็ นอย่างยิงปัจจุบนั มีดาวเทียมสือสารระหว่างประเทศของบริ ษทั
อินเทลแซท ซึงส่งดาวเทียมอินเทลแซทขึนไปอยูเ่ หนือมหาสมุทรอินเดียดวงหนึ ง เหนื อมหาสมุทรแปซิฟิค
ดวงหนึงและเหนื อมหาสมุทรแอตแลนติคอีกดวงหนึ ง ทําให้สามารถสื อสารติดต่อระหว่างประเทศได้ทวั
โลกตลอดเวลา 24 ชัวโมง หลายประเทศมีดาวเทียมสือสารภายในประเทศของตนเอง เช่น
ประเทศ
ไทย
อินโดนีเซีย
ฮ่องกง
แคนาดา
ออสเตรเลีย
สหรัฐอเมริ กา
ญีปุ่ น
ฝรังเศส

ชือดาวเทียมสือสาร
ไทยคม
ปาลาปา
เอเซียแซท
แอนิค
ออสแซท
เวสตาร์
ซากุระ
ยูริ

ดาวเที ย มไทยคมเป็ นดาวเที ย มสื อสารดวงแรกของไทย ซึ งออกแบบโดยบริ ษัท ฮิ ว จ์แ อร์ ค ราฟท์
สหรัฐอเมริ กา ส่งขึนสู่อวกาศโดยอาศัยจรวดอารี อานขององค์การอวกาศยุโรปทีเฟรนซ์กิอานา ดาวเทียมไทย
คมจึงขึนไปอยูเ่ หนือละจิจูด 7องศาเหนือและลองจิจูด 78.5 องศาตะวันออกประโยชน์ของดาวเทียมไทยคม
คือช่วยการสือสารภายในประเทศในเรื องโทรศัพท์ การถ่ายทอดโทรทัศน์ โทรสาร โทรพิมพ์ โดยไม่ตอ้ งเช่า
ดาวเทียม ปาลาปาของอินโดนี เซีย สถานี ภาคพืนดินส่ งสัญญาณขึ นสู่ดาวเทียมอยู่ที ถนนรัตนาธิเบศร์ อ.
เมือง จ.นนทบุรี
ดาวเทียมสือสาร จะทําหน้าทีถ่ายทอดทวนสัญญาณ (Repeater) ไปยังสถานี ภาคพืนดินทีทําการส่ ง
และรับสัญญาณ การส่งสัญญาณจะใช้ความถีคลืนไมโครเวฟจากสถานี ภาคพืนดินทีส่ งสัญญาณขาขึ นหรื อ
"Up Link" โดยจานรับสัญญาณบนตัวดาวเทียม จะรับคลืนสัญญาณข้อมูลภาพและเสียงไว้ แล้วนําไปขยาย
ให้มีความแรงของสัญญาณมากขึน หลังจากนันค่อยส่งกลับลงมายังสถานีภาคพืนดิน
ปั จ จุ บัน นี ประเทศไทยมี ด าวเที ย มสื อสารแห่ ง ชาติ เ ป็ นของตนเอง นั นคื อ ดาวเที ย มไทยคม
ซึงดําเนินงานโดย บริ ษทั ชินเซทเทลไลท์ จํากัด (มหาชน) และขณะนี มีจาํ นวนทังสิน ดวงได้แก่
1. ดาวเทียมไทยคม 1A ถูกส่งขึนสู่วงโคจรเมือวันที 17 ธันวาคม 2536
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2. ดาวเทียมไทยคม 2 ถูกส่งขึนสู่วงโคจรเมือวันที 7 ตุลาคม 2537
3. ดาวเทียมไทยคม 3 ถูกส่งขึนสู่วงโคจรเมือวันที 16 เมษายน 2540
2.1.1.2 ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
 ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาซึงสามารถส่งข้อมูลทางภาพถ่าย และสัญญาณสู่พนดิ
ื นเป็ นระยะ ๆ
ทําให้สามารถติดตามดูลกั ษณะของเมฆทีปกคลุมโลก การก่อตัวและเคลือนตัวของพายุ การตรวจ วัดระดับ
ของเมฆ ตรวจการแผ่รั งสี ข องดวงอาทิ ต ย์ วัด อุณ หภู มิบนโลกหรื อชันบรรยากาศ ซึ งข้อมูลเหล่านี นัก
พยากรณ์อากาศ จะนํามาวิเคราะห์เพือรายงานสภาพอากาศ และพยากรณ์อากาศให้ประชาชนได้ทราบต่อไป
 ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ได้ถกู ส่งขึนไปโคจรในอวกาศเป็ นครังแรก เมือวันที 1 เมษายน
พ.ศ. 2503 มีชือว่า TIROS 01 (Television and Infrared Observational Satelite) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา
หากเราแบ่งดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ตามลักษณะการโคจรรอบโลกของดาวเทียม สามารถแบ่งออกเป็ น 2
ชนิด คือ
 ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดโคจรค้างฟ้ า ดาวเทียมชนิดนีจะโคจรรอบโลกใช้เวลา 24 ชัวโมง
ซึงเท่ากับเวลาทีโลกหมุนรอบตัวเอง โดยวงโคจรจะอยู่ในตําแหน่ งเส้นศูนย์สูตรของโลก และจะโคจรไป
ในทางเดียวกับการโคจรรอบตัวเองของโลกด้วยความเร็ วทีเท่ากัน ดังนัน ตําแหน่งของดาวเทียมจะสัมพันธ์
กับตําแหน่งบนพืนโลกในบริ เวณเดิมเสมอ ครอบคลุมพืนทีจากขัวโลกเหนือจรดขัวโลกใต้ และวงโคจรมี
ความสูงจากพืนโลก ประมาณ , กิโลเมตร
 ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดโคจรรอบโลกดาวเทียมชนิ ดนี จะโคจรผ่านใกล้ขวโลกเหนื
ั
อและ
ขัวโลกใต้ มีความสูงจากพืนโลกประมาณ 850 กิโลเมตร โดยจะโคจรรอบโลกประมาณ 102 นาที ต่อ 1
รอบ ในหนึงวันจะโคจรรอบโลกประมาณ 14 รอบ และจะเคลือนทีผ่านเส้นศูนย์สูตรในเวลาเดิม (ตามเวลา
ท้องถิน) ผ่านแนวเดิ ม 2 ครั ง โดยจะโคจรเคลือนทีจากขัวโลกเหนื อไปยังขัวโลกใต้ 1 ครั ง และโคจร
เคลือนทีจากขัวโลกใต้ ไปยังขัวโลกเหนื ออีก 1 ครั ง การถ่ายภาพของดาวเทียมชนิ ดนี จะถ่ายภาพ และส่ ง
สัญ ญาณข้อมูลสู่ ภ าคพืนดิ น ในเวลาจริ ง (Real Time) ในขณะทีดาวเที ย มโคจรผ่านพืนทีนันๆ โดยจะ
ครอบคลุมความกว้าง 2,700 กิโลเมตร
2.1.2 ดาวเทียมสํารวจทรัพยากร
ประเทศไทยได้เข้าร่ ว มโครงการสํารวจทรั พยากรด้วยกับดาวเที ยมขององค์การนาซ่ าเมือเดื อน
กันยายน 2514 และได้ดาํ เนินการจัดตังสถานีภาคพืนพืนดิน ซึงเป็ นสถานีแห่งแรกทีสามารถรับสัญญาณจาก
ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรเกือบทุกดวงทีโคจรอยูใ่ นขณะนี
เนืองจากโลกทีเราอาศัยอยู่นีมีขนาดขอบเขต และทรัพยากรทีจํากัด ทรัพยากรบางอย่างสามารถ
สร้างขึนมาทดแทนได้ แต่หลายอย่างก็หมดไปโดยไม่สามารถทดแทนได้ การทีจํานวนประชากรของโลกได้
เพิมขึนเรื อย ๆ นันทําให้มีความต้องการใช้ทรัพยากรเพือการทีจะดํารงชีพเพิมขึนตามไปด้วย ดังนันจึงต้องมี
การวางแผนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ดาวเทียมเข้ามาสํารวจช่วย
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การสร้างเครื องมือทางดาราศาสตร์ เพือช่วยในการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ ได้เริ มพัฒนากันแต่โบราณ
อุปกรณ์ส่วนใหญ่ทีฮิปปาร์คสั และปโทเลมีเคยใช้ และต่อมาไทโค บราเฮ ได้ปรับปรุ งให้ดีขึนนัน ส่ วนใหญ่
เป็ นเครื องมือทีแบ่งขีดใช้สาํ หรับเล็งวัดทิศทางของเทหวัตถุฟ้า เช่น ทีไทโค บราเฮ ออกแบบสร้างขึนใช้นนั
เรี ยกว่า เครื องเซ็กสแตนท์ (sextant) และเครื องควอแดรนท์ (quadrant) เป็ นเครื องมือทีใช้ในการสังเกต และ
หาพิก ัด ของดาว ซึ งมีแขนยาว ๆ สองแขนทําด้ว ยไม้ ตรึ งปลายข้างหนึ งเข้าด้ว ยกัน ให้หมุน ทํามุมกัน
ส่วนปลายอีกข้างหนึงมีศนู ย์สาํ หรับหาพิกดั ของดาวติดตรึ งไว้ และหมุนกวาดไปบนส่ วนโค้งของวงกลม
ทีแบ่งขีดไว้อ่านเป็ นมุมทีวัดได้ละเอียดและแม่นยํา เพือใช้ในการวัดความสูงของดาวจากขอบฟ้ าหรื อระยะ
เชิงมุมระหว่างดาวสองดวง
ปัจจุบนั ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติมีหลายดวง ได้แก่
 ดาวเทียม Spot เป็ นของสถาบันพัฒนาอวกาศแห่งชาติฝรังเศสร่ วมกับประเทศในกลุ่มยุโรป
 ดาวเทียมแลนด์แซต (Landsat) แต่เดิมเป็ นขององค์กรนาซ่า ต่อมาได้โอนให้แก่บริ ษทั EOSAT
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึงเป็ นของภาคเอกชน เพือดําเนินการในเชิงพาณิ ชย์
 ดาวเทียม MOS-I เป็ นขององค์การพัฒนาอวกาศแห่งชาติญีปุ่ น
2.2 ยานสํารวจอวกาศ
ยานอวกาศเป็ นพาหนะทีใช้สาํ หรับออกไปสํารวจดวงจันทร์ และดาวเคราะห์ต่าง ๆ โครงการสร้าง
ยานอวกาศทังประเทศสหรัฐอเมริ กาและรัสเซียได้สร้างยานอวกาศเพือสํารวจดวงจันทร์ และดาวเคราะห์ใน
ระบบสุริยะ ของเรา
 ยานอวกาศ หมายถึง ยานทีออกไปนอกโลกโดยมีมนุษย์ขึนไปด้วยพร้อมเครื องมือและ
อุปกรณ์สาํ หรับสํารวจ หรื ออาจจะไม่มีมนุษย์ขึนไป แต่มีอุปกรณ์และเครื องมือวิทยาศาสตร์เท่านัน
 อวกาศ หมายถึง ทีว่างนอกโลก นอกดวงดาว ดังนันจึงมีอวกาศระหว่างโลกกับดวงจันทร์
มนุษย์มีความกระหายและกระตือรื อร้นในการแสวงหาความรู้จากดินแดนใหม่ๆ มาเป็ นเวลานาน
ภายหลังจากทีมนุ ษย์คิดค้นจรวดได้ เป็ นแรงปรารถนาอันยิงใหญ่ทีจะส่ ง ยานอวกาศ ไปพร้อมกับจรวด
เพือสํารวจดินแดนอันกว้างใหญ่ในอวกาศ จวบจนกระทังมาถึงปั จจุบนั ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
อวกาศดําเนินมาเรื อยๆ หากแบ่งประเภทของการสํารวจอวกาศแล้ว สามารถแบ่งได้เป็ นสองประเภทใหญ่ ๆ
คือ การสํารวจอวกาศโดย ยานอวกาศ ทีไม่มีมนุษย์ขบั ควบคุมบนยาน กับการสํารวจอวกาศ โดยยานอวกาศ
ทีมีมนุษย์ขบั ควบคุมไปด้วย ยานอวกาศ มี 2 ประเภทคือ ยานอวกาศทีมีมนุษย์ควบคุมและไม่มีมนุษย์ควบคุม
 ยานอวกาศทีไม่มมี นุษย์ควบคุม ส่วนใหญ่สาํ รวจ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ และ
ห้วงอวกาศระหว่างดาวเคราะห์ จะขอกล่าวถึง โครงการทีสํารวจดวงจันทร์คือ
1. โครงการเรนเจอร์ ออกแบบให้ยานพุ่งชนดวงจันทร์
2. โครงการลูน่าออบิเตอร์ กําหนดให้ยานไปวนถ่ายภาพรอบดวงจันทร์
3. โครงการเซอเวเยอร์ ออกแบบให้ยานจอดลงบนพืนอย่างนุ่มนวล
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 ยานอวกาศมีมนุษย์ควบคุม เป็ นของสหรัฐอเมริ กา มีโครงการต่าง ๆ ดังนี
1. โครงการเมอร์คิวรี มีจุดประสงค์ทีจะส่งมนุษย์ขึนไปโคจรในอวกาศ สําหรับให้มนุษย์
อวกาศขึนไปครังละ 1 คน โครงการได้ยตุ ิลงไปแล้วในปัจจุบนั
2. โครงการเจมินี มีจุดประสงค์คือ นํามนุษย์ 2 คนขึนไปดํารงชีพในอวกาศให้นานทีสุด
ฝึ กการเชื อต่ อกับยานลําอืน ปรั บปรุ งการนํายานลงสู่พืนและหาผลกระทบทีเกิ ดจากสภาวะไร้น ําหนัก
โครงการนี ได้ยตุ ิลงแล้ว
. โครงการอะพอลโล มีจุดประสงค์ คือ นํามนุ ษย์ไปสํารวจดวงจันทร์ ใช้มนุ ษย์อวกาศ
ครั งละ 3 คน เป็ นโครงการต่อจากเมอร์ คิวรี และเจมินี มนุ ษย์อวกาศชุดแรกทีลงบนพืนดวงจันทร์ เป็ นชุด
อวกาศทีเดินทางไปกับยานอะพอลโล 11 โครงการอะพอลโลเรี ยกว่า ประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมาย
มาตลอด มีเพียงอะพอลโล 13 ลําเดียวทีเกิดอุบตั ิเหตุขณะมุ่งหน้าสู่ดวงจันทร์ อะพอลโล 17 ถือเป็ นยานลํา
สุดท้ายทีเกิดในโครงการนี
4. โครงการสกายแล็บ จุดประสงค์คือให้มนุษย์ขึนไปบนสถานีลอยฟ้ า เพือค้นคว้า
ทดลองให้ได้นานทีสุด เป็ นโครงการทีศึกษาเกียวกับทรัพยากรธรรมชาติ การแพทย์ ฟิ สิ กส์ ผลกระทบของ
สภาพไร้แรงดึงดูด
5. โครงการอพอลโล - โซยูส มีจุดประสงค์ คือ เพือขึนไป ทดสอบระบบนัดพบและเชือม
ยานอวกาศ เป็ นโครงการระหว่างสหรัฐอเมริ กาและสหภาพโซเวียต
2.3 ยานขนส่ งอวกาศ
 โครงการยานขนส่ งอวกาศ
การส่งยานอวกาศไปสู่ดาวเคราะห์ต่างๆ ในระบบสุริยะ จําเป็ นต้องอาศัยความรู้ทางด้านวงโคจร
ในสนามแรงโน้มถ่วงอย่างแม่น ยําอย่างมาก จึงต้องมีการวางแผนด้านการเดิ นทางของยานอวกาศอย่าง
ละเอีย ดรอบคอบและระมัด ระวังเป็ นอย่างสู ง เนื องจากการส่ ง ยานเพือไปโคจรรอบหรื อลงจอดบน
ดาวเคราะห์ ด วงหนึ งนันไม่ ใ ช่ ก ารเดิ น ทางอย่า งตรงไปตรงมาจากโลกถึ ง ดาวเคราะห์ ด วงนั นเลย
แต่จาํ เป็ นต้องอาศัยการเคลือนทีไปตามวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ และในบางครั งต้องอาศัยแรงเหวียงจาก
ดาวเคราะห์ดวงอืนเพือเปลียนเส้น ทางโคจรให้ไปถึงจุ ด หมายปลายทาง เพือให้สามารถเดิ นทางไปยัง
จุดหมายไกลๆ ได้โดยไม่ตอ้ งสิ นเปลืองเชือเพลิงในการขับเคลือน
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เพือความเข้าใจเบืองต้นในเรื องแรงเหวียง เพือเปลียนเส้นทางโคจร จะขอยกตัวอย่างเส้นทางการ
เคลือนทีของยาน ระบบการขนส่งอวกาศเป็ นโครงการทีถูกออกแบบให้สามารถนําชินส่วนบางส่ วนทีใช้ไป
แล้วกลับมาใช้ใหม่อีก เพือเป็ นการประหยัดและมีประสิ ทธิภาพมากทีสุ ด ประกอบด้วย 3 ส่ วนหลัก คื อ
จรวดเชื อเพลิ ง แข็ ง ถัง เชื อเพลิ ง ภายนอก (สํา รอง
ไฮโดรเจนเหลวและออกซิ เจนเหลว) และยานอวกาศ
ระบบขนส่งอวกาศมีนาหนั
ํ กรวมเมือขึ นจากฐานปล่อย
ประมาณ 2,041,200 กิโลกรัม โดยจรวดเชือเพลิงแข็งจะ
ถูก ขับ เคลื อนจากฐานปล่ อ ยให้น ํา พาทังระบบขึ นสู่
อวกาศด้วยความเร็ วทีมากกว่าค่าความเร็ วหลุดพ้น เมือ
ถึงระดับหนึ งจรวดเชื อเพลิงแข็งทังสองข้างจะแยกตัว
ออกมาจากระบบ จากนันถังเชือเพลิงภายนอกจะแยกตัว
ออกจากยานอวกาศ โดยตัวยานอวกาศจะเข้าสู่วงโคจรเพือปฏิบตั ิภารกิจต่อไป ดังรู ป
การปฏิบตั ิภารกิจสําหรับระบบขนส่งอวกาศมีหลากหลายหน้าที ตังแต่การทดลองทางวิทยาศาสตร์
(ในสภาวะไร้นาหนั
ํ ก) การส่ งดาวเทียม การประกอบกล้องโทรทรรศน์อวกาศ การส่ งมนุ ษย์ไปบนสถานี
อวกาศ ฯลฯ ยานอวกาศจึงถูกออกแบบสําหรับบรรทุกคนได้ประมาณ 7-10 คน ปฏิบตั ิภารกิจได้นานตังแต่
ไม่กีชัวโมงหรื ออาจใช้เวลาถึง 1 เดือน
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โครงการสําคัญๆ ของสหรัฐอเมริ กา มีดงั นี
1. โครงการไพโอเนียร์
2. โครงการมาริ เนอร์
3. โครงการไวกิง
4. โครงการวอยเอเจอร์
5. โครงการไพโอเนียร์ - วีนสั
6. โครงการกาลิเลโอ
ปั จ จุ บัน เป็ นที ทราบกัน ว่ า โครงการแชลแลนเจอร์ แ ละโครงการโคลัม เบี ย ประสบ
ความสําเร็ จสูญเสียครังร้ายแรง เมือยานทังสองเกิดระเบิดขึนขณะอยูบ่ นท้องฟ้ า โดยระบบขนส่ งยานอวกาศ
แชลแลนเจอร์ระเบิดเมือวันที 28 มกราคม 2529 ระหว่างเดินทางขึนสู่อวกาศไม่เพียงกีนาทีดว้ ยสาเหตุจาก
การรัวไหลของก๊าซเชือเพลิงอุณหภูมิสูงจากรอยต่อของจรวดเชือเพลิงแข็งด้านขวาของตัวยาน ทําให้ก๊าซ
อุณหภูมิสูงดังกล่าวลามไปถึงถังเชื อเพลิงภายนอกทีบรรจุไฮโดรเจนเหลว จึงเกิดการเผาไหม้อย่างรุ นแรง
และเกิดระเบิดขึน คร่ าชีวิตนักบินอวกาศ 7 คน ส่วนระบบขนส่ งอวกาศโคลัมเบียเกิดระเบิดขึ นเมือวันที 1
กุมภาพันธ์ 2546 (17 ปี หลังการระเบิดของยานแชลแลนเจอร์ ) โดยวิศวกรนาซาเชือว่าอาจเพราะตัวยานมี
การใช้งานยาวนานจนอาจทําให้แผ่นกันความร้อนทีหุ ้มยานชํารุ ด ทําให้เกิดระเบิดขึนหลังจากนักบินกําลัง
พยายามร่ อนลงสู่พนโลก
ื
แต่ทงสองเหตุ
ั
การณ์ในสหรัฐอเมริ กายังไม่ร้ายแรงเท่าเหตุการณ์ระเบิดของจรวด
ของสหภาพโซเวียตขณะยังอยูท่ ีฐาน เมือวันที 24 ตุลาคม 2503 โดยมีผเู้ สียชีวิตจากเหตุการณ์ดงั กล่าวถึง 165
คน โศกนาฏกรรมเหล่านีทีเกิดขึนแม้จะทําให้เกิดความสูญเสียทังชีวิตและทรัพย์สิน แต่มนุษย์ก็ยงั ไม่เลิกล้ม
โครงการอวกาศ ยังมีความพยายามคิดและสร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพือความปลอดภัยและลดค่าใช้จ่ายให้
มากขึน ด้วยเป้ าหมายหลักของโครงการขนส่งอวกาศในอนาคต คือ การสร้างสถานีอวกาศถาวรและ
การทดลองทางวิทยาศาสตร์อืน ๆ
2.4 สถานีทดลองอวกาศ
ประเทศทีบุกเบิกการใช้สถานีอวกาศในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ สหรัฐอเมริ กาและสหภาพโซเวียด
 โครงการสกายแลบ
สหรัฐอเมริ กาได้ส่งยานสกายแลบขึ นโคจรเมือวันที 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 ยานสกาย
แลบหนัก 85 ตัน มีความยาว 82.2 ฟุต เส้นผ่าศูนย์กลาง 22 ฟุต มีขนาดใหญ่เท่ากับบ้าน 3 ห้องนอน
ขนาดเล็กโคจรรอบโลกระดับความสูงประมาณ 435 กิโลเมตร เหนือพืนโลก โคจรรอบโลกใช้เวลา 93 นาที
 โครงการอพอลโล
สหรั ฐ อเมริ การและสหภาพโซเวี ย ดได้มี โ ครงการอวกาศร่ วมกัน โครงการหนึ งคื อ
โครงการอะพอลโลโซยุซ ซึงมีจุด มุ่งหมาย เพือขึ นไปทดสอบระบบนัดพบและต่อเชือมยานอวกาศของ
สหรัฐและรัสเซียเข้าด้วยกัน ทังนีเพือนําผลการทดลองมาพัฒนาใช้กบั ยานอวกาศทีมนุ ษย์ควบคุม ตลอดจน
โครงการสถานีอวกาศของประเทศทังสอง
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สหภาพโซเวียดได้ส่งยานอวกาศโซยูสขึ นจากฐานไบโคนูร์ ในคาซัคสถานของ เมือวันที
15 กรกฏาคม พ.ศ. 2518 โดยมีอ เล็ก ซิ เลโอนอฟ เป็ นผูบ้ ัง คับ การยานอวกาศ และวาเลอรี คุ น าซอฟ
เป็ นนักบินผูช้ ่วย ต่อมาอีก 6 ชัวโมง ในวันที 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2518 สหรัฐอเมริ กาได้ส่งยานอวกาศอะพอล
โลโดยจรวดแซทเทิร์น -1บี ขึ นจากฐานทีศูนย์อวกาศเคนเนดี โดยพลอากาศจัตวาโทมัส พี. สแตฟฟอร์ ด
เป็ นผูบ้ งั คับการยานอวกาศ แวนซ์ ดี. แบรนด์ เป็ นผูข้ บั คุมยานอวกาศและโดแนลด์ เค. สเลตัน เป็ นผูค้ วบคุม
การต่ อเชื อม มีการทดลองปฏิบัติ ก ารด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิ ทยาศาสตร์ รวมทังร่ วมให้สัมภาษณ์
หนังสื อพิ มพ์ผ่านโทรทัศ น์ ก ลับ มายังพื นผิว โลก ยานอะพอลโล ปลดแยกตัว ออกจากกัน ในวัน ที 19
กรกฏาคม พ.ศ. 2518 ยานโซยุสกลับคืนสู่พืนโลกในวันที 21 กรกฏาคม พ.ศ.2518 โดยทียานอะพอลโล
โคจรปฏิบตั ิการทดลองต่อจนถึงวันที 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2518 จึงกลับคืนสู่พนโลกที
ื
มหาสมุทรแปซิฟิก
 โครงการสถานีอวกาศเมียร์
เมือหลุดจากยุคของสถานี อวกาศโซยูสของสหภาพโซเวียด และสถานี อวกาศสกายแลบ
ของสหรัฐอเมริ กา ก็เข้าสู่ยุคของสถานี อวกาศเมียร์ (Mir space station) ของรัสเซีย ซึงวัตถุประสงค์ของ
สถานี อวกาศเมียร์ ยงั คงคล้ายคลึงกับสถานี อวกาศโซยุส นันคือ ใช้เป็ นสถานที ศึก ษาการใช้ชีวิต ในห้ว ง
อวกาศระยะยาว รวมทังใช้สงั เกตปรากฏการณ์ในห้วงอวกาศ และใช้ทาํ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ผสมกัน
ไปทังกิ จกรรมทหารและพลเรื อน ด้วยเหตุทีสหภาพโซเวี ยดให้ค วามสนใจบุก เบิกอวกาศทางด้านสถานี
อวกาศ ซึงจะเป็ นรากฐานความรู้สาํ หรับการสร้างอาณานิคมในอวกาศต่อไป
สถานี อวกาศเมียร์ เป็ นสถานี อวกาศแบบแยกส่ วน มีส่วนประกอบหลักทัง 7 ส่ วน หรื อ
เรี ยกว่า 7 โมดูล (Module) โดยโมดูลหลัก (Mir core module) ทีเป็ นแกนให้โมดูลอืน ๆ มาต่อด้วยนันถูกส่ ง
ตามขึนไปภายหลัง สถานี อวกาศเมียร์ ทงระบบมี
ั
นาหนั
ํ กรวมกันประมาณ 130 ตัน ในส่ วนของโมดูลแกน
นันขนาดกว้างประมาณ 4.2 เมตร ยาวประมาณ 13 เมตร ซึงประมาณเท่ากับตึกแถว ชันเดียว 1 คูหา มีมนุ ษย์
ประจําการในระยะยาวได้ 2-3 คน
 โครงการสถานีทดลองอวกาศนานาชาติ

โครงการสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS - International Space Station) สถานีอวกาศนานาชาติ
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เป็ นโครงการทีเกิดจากความร่ วมมือระหว่างชาติ 16 ประเทศ นําโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา แคนาดา ญีปุ่ น
รัสเซีย 11 ประเทศยุโรป และบราซิล โดยใช้เทียวบินทังสิ น 44 เทียวบิน เพือทีจะนําชิ นส่ วนแต่ละชิ นของ
สถานีอวกาศไปประกอบกันเป็ น สถานี อวกาศนานาชาติ ซึงประกอบด้วยห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์
ทีใหญ่ทีสุดในอวกาศ เท่าทีมนุษย์เคยมีมา

หลักการของการนําชิ นส่ ว นแต่ละชิน ไปประกอบกัน เป็ นสถานี อวกาศขนาดใหญ่ นี
ประเทศรั สเซียเป็ นผูบ้ ุกเบิ ก และมีประสบการณ์ ดา้ นนี มากทีสุ ดโดยเฉพาะการขึ นไปอาศัยอยู่ในสถานี อวกาศ เป็ นระยะเวลานาน ประเทศรัสเซีย มีประสบการณ์ดา้ นนี กว่า 30 ปี แล้ว โดยเฉพาะกับโครงการ
สถานีอวกาศเมียร์ (Mir's Space Station)โครงการสถานี อวกาศนานาชาติ นี เริ มส่ งชิ นส่ วนแรก ตังแต่ช่วง
ปลายปี พ.ศ. 2541 (ค.ศ.1998) และคาดว่า จะแล้วเสร็ จในปี พ.ศ. 2549 (ค.ศ.2006) ซึงเมือเสร็ จแล้ว จะมี
ขนาดยาวประมาณ 88 เมตร (290 ฟุต) และความกว้างส่ วนปี กประมาณ 109 เมตร (356 ฟุต) ซึงใหญ่กว่า
สนามฟุตบอลเล็กน้อย โดยมีนาหนั
ํ กรวม เกือบ 473 ตัน (ประมาณ 1 ล้านปอนด์) โดยมีนักบินอวกาศ และ
เจ้าหน้าทีประจํา 7 คน โคจรรอบโลกด้วยความสูงเกือบ 400กิโลเมตร ใช้เวลาโคจรรอบโลกประมาณ 92
นาที 24 วินาทีต่อรอบ โดยที 2 ใน 3 ของแต่ละรอบ จะอยูด่ า้ นสว่าง ขณะทีอีก 1 ใน 3 ของรอบ จะอยูด่ า้ นมืด
จากนัน สถานี อวกาศนานาชาติจ ะรองรั บการปฏิบัติก ารทดลอง และวิ จ ัยทางวิ ทยาศาสตร์ โดยแบ่ ง
ปฏิบตั ิการทดลองออกเป็ น 6 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี
 ส่ วนประกอบต่างๆ ของสถานีอวกาศนานาชาติ
ตัว สถานี อวกาศนานาชาติ ประกอบด้ว ยชิ นส่ ว นหลัก ดังนี Zarya
Control Module: เป็ นชินส่วนแรกของสถานีอวกาศนานาชาติ ออกแบบ
โดยประเทศสหรัฐอเมริ กา แต่สร้าง และส่ งขึ นไปในอวกาศ โดยประเทศ
รั ส เ ซี ย มี อี ก ชื อ ห นึ ง ว่ า "FGB:
Function Cargo Block" ทําหน้าที เป็ นแหล่งกําเนิ ด พลังงานให้ก ับ
สถานี ในช่วงเริ มต้น มีนาหนั
ํ ก 19,323 กิโลกรัม มีความยาว 12.6 เมตร
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กว้าง 4.1เมตร ถูกส่ งออกไปโคจรรอบโลก ทีระดับความสูง 386.2 กิโลเมตร
เมือวันที 20 พฤศจิกายน 2541 (ค.ศ.1998) โดยทีชือยาน "Zarya" หมายถึง"
อาทิตย์ขึน" (Sunrise) Unity Module: เป็ นชินส่ วนทีสอง ของสถานี อวกาศ
นานาชาติ ออกแบบ และสร้าง โดยประเทศสหรัฐอเมริ กา ถูกส่ งขึ นไปใน
อวกาศ เมือวันที 4 ธันวาคม 2541 (ค.ศ.1998)โดยเชือมต่อกับ Zarya Module
ทําหน้าทีเป็ นส่วนต่อเชือมระหว่างส่วนพักอาศัย กับส่วนห้องปฏิบตั ิการต่าง ๆ
โดยมีช่องสําหรับต่อกับ โมดูลอืน ๆได้ 6 ช่อง (docking port) มีความยาว 5.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.6 เมตร
Zvezda Service Module: เป็ นชินส่ วนทีสาม ของสถานี อวกาศนานาชาติ ออกแบบ และสร้างโดยประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ถูกส่ งขึ นไปในอวกาศ เมือวันที 11 กรกฎาคม 2543 (ค.ศ.2000) โดยเชือมต่อกับ 2 โมดูลแรก
ทําหน้าทีระบบควบคุม,ทีพักอาศัย และระบบพลังงานหลัก แทน Zarya ซึงจะเหลือเป็ นเพียงแค่ทางผ่าน ระหว่าง
ห้องปฎิบตั ิการกับทีพักอาศัยเท่านัน
โฉมหน้าของนักบินอวกาศ 3 คนแรกทีจะได้ประจําอยู่ บนสถานีอวกาศ
นานาชาติ โดยคนแรก เป็ นนัก บิน อวกาศ ชาวสหรั ฐอเมริ กา และทําหน้าที
ผูบ้ งั คับการ ชือ Bill Shepherd ส่ วนอีก 2 คน เป็ นนักบินอวกาศ ชาวรัสเซี ย
ชือ Yuri Gidzenko และวิศวกรชาวรัสเซีย ชือSergei Krikalev ออกเดินทางเมือ
วันที 31 ตุลาคม2543 (ค.ศ. 2000) โดยภารกิจหลัก คือการทดสอบสถานี อวกาศ
นานาชาติ มีกาํ หนด 4 เดือน (Image by:NASA) The U.S. DestinyLaboratory
Module เป็ นห้องปฏิบตั ิการ ทางวิทยาศาสตร์หอ้ งแรกและเป็ นห้องปฏิบตั ิการศูนย์กลาง ทีถูกส่ งขึ นไปเมือ
วันที 7 กุมภาพันธ์ 2544(ค.ศ.2001) ทีผ่านมา นอกจากเป็ นห้องทดลองแล้ว ยังทําหน้าทีเชือมต่อ ควบคุมและ
ส่งพลังงาน ให้กบั ห้องปฏิบตั ิการอีกด้วยโดยห้องปฏิบตั ิการนี มีขนาดยาว 8.5 เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.3
เมตร ส่วนประกอบหลักเป็ น อลูมิเนียมThe Second Crew:
โฉมหน้าของนักบิ นอวกาศ ชุ ดที
สองทีได้ประจําอยู่ บนสถานีอวกาศนานาชาติ
โดยคนแรก เป็ นนักบินอวกาศ ชาวรัสเซีย ทํา
หน้าที ผูบ้ งั คับการ ชือ (Commander) Yury
Usachev ส่ วนอีก 2 คน เป็ นนักบินอวกาศ
ชาวสหรัฐอเมริ กา ชือ (Flight Engineer) James
Voss และ(Flight Engineer) Susan Helms ออกเดินทางเมือวันที8 มีนาคม 2544
(ค.ศ. 2001) (Image by: NASA)
Space Station Remote Manipulator System (SSRMS): เป็ นส่วนแขน
กล(Robotic System) ทําหน้าทีสําหรับใช้ประกอบ,เคลือนที, ซ่อมบํารุ ง สําหรับ
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ชินส่วนทีจะถูกส่งขึนมา ในอนาคต นอกจากนี ยังไว้สาํ หรับเป็ นตัวจับยึด เพือซ่อมดาวเทียม หรื ออุปกรณ์อืน ๆ
ซึงแขนกลนี มีความยาวถึง17 เมตร ให้การสนับสนุ นโดย ประเทศแคนาดา มีกาํ หนดจะส่ งขึ นไป วันที 19
เมษายน 2544 (ค.ศ.2001)

เรืองที 3 ประโยชน์ ของการใช้ เทคโนโลยีอวกาศ
3.1 ปรากฏการณ์บนโลก
 การใช้ ประโยชน์ จากดาวเทียมสือสาร
เนืองจากดาวเทียมสือสารจะทําหน้าทีถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีภาคพืนดินทีทําการส่งและรับ
สัญ ญาณ ปั จ จุ บัน นี ประเทศไทยมี ด าวเที ย มสื อสารแห่ งชาติ เป็ นของตนเองนันคื อ ดาวเที ย ม ไทยคม
ซึงดําเนิ นงานโดย บริ ษทั ชินเซทเทลไลท์ จํากัด (มหาชน) ซึงได้รับอนุ มตั ิจากรัฐบาลให้เป็ นผูด้ าํ เนิ น
โครงการดาวเทียมแห่งชาติ ได้ลงนามในสัญญาจ้างจัดสร้างดาวเทียม “ไทยคม 1A” และ “ไทยคม 2” กับ
บริ ษทั ฮิวจ์แอร์ คราฟท์จ าํ กัด (ปั จจุ บนั เปลียนชื อเป็ นบริ ษทั โบอิง) ประเทศสหรัฐอเมริ กา และยังลงนาม
ในสัญญาว่าจ้างกับ บริ ษทั แอเรี ยนสเปซ จํากัด เป็ นผูจ้ ดั ส่งดาวเทียม ซึงดาวเทียมทังสองดวงนี มีคุณลักษณะ
และคุ ณ สมบัติ เหมือนกันทุ ก ประการ โดยเป็ นดาวเที ย มทีมีค วามสามารถหมุน รอบตัว เองคล้ายลูก ข่ าง
ขณะนี มีจาํ นวนทังสิ น ดวง ได้แก่ ดาวเที ย มไทยคม A ดาวเที ย มไทยคม และดาวเทีย มไทยคม
ซึงดาวเทียมทัง ดวงเป็ นดาวเทียมสือสารทีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเครื อข่ายการสื อสารของประเทศไทย
ให้มีเทคโนโลยีรุ ด หน้าทัด เที ย มกับประเทศต่ าง ๆ อีก ทังยังช่ ว ยตอบสนองการใช้งานด้านการสื อสาร
โทรคมนาคม และการกระจายเสียงโทรทัศน์ของประเทศไทยทีมีการขยายตัวเพิมขึนอย่างรวดเร็ ว ซึงเราจะ
เรี ยกดาวเทียมในลักษณะนี ว่า Spinners พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที )
โปรดเกล้าฯ พระราชทานชือดาวเทียมสื อสารแห่ งชาติดวงแรกว่า “ไทยคม” (THAICOM) โดยดาวเทียม
ไทยคม ถูกยิงขึ นจากฐานยิงจรวดแอเรี ยนสเปซ เมืองคูรู ประเทศเฟรนช์กิอานา เมือวันที ธันวาคม
ประโยชน์ ข องดาวเที ยมไทยคมทัง ดวง เป็ นดาวเที ยมสื อสารทีมีบทบาทสําคัญ ในการพัฒ นา
เครื อข่ ายการสื อสารของประเทศไทย ให้มีเทคโนโลยีรุ ด หน้าทัด เที ย มกับประเทศต่ างๆ อีก ทังยังช่ ว ย
ตอบสนองการใช้งานด้านการสือสารโทรคมนาคม และการกระจายเสี ยงโทรทัศน์ของประเทศไทยทีมีการ
ขยายตัวเพิมขึนอย่างรวดเร็ ว
 การใช้ ประโยชน์ จากเทคโนโลยีอวกาศทางอุตุนิยมวิทยา
ดาวเที ย มอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยานี ใช้สํา หรั บ การตรวจสอบประกอบทางอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาในระยะไกล
(Meteorology Information Remote Sensing) เช่น การตรวจเมฆ ทิศทางการเคลือนทีของเมฆตรวจ
อุณหภูมิยอดเมฆ อุณหภูมิพนโลก
ื
อุณหภูมิผวิ นําทะเล และความชืนของบรรยากาศโลก ตามระดับความสูง
ต่างๆ , ตรวจโอโซน และรังสีจากดวงอาทิตย์ หิมะและนําแข็งทีปกคลุมโลก เป็ นต้น รวบรวมข้อมูลรับ -ส่ง
ข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยา ทีตรวจได้จากสถานีเคลือนที หรื อสถานี ตรวจอัตโนมัติ ทังภาคพืนดินและใน
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นํา เช่น ทุ่นลอย เรื อ รวมทังเครื องบิน นอกจากนี ยังใช้ในการกระจายข่าว (Direct Broadcast) ส่ งข่าวสาร
ทางด้านอุตุนิยมวิทยา ไปยังประเทศสมาชิกหรื อผูใ้ ช้ขอ้ มูลโดยตรง
 ประโยชน์ จากดาวเทียมสํารวจทรัพยากร
เนืองจากโลกทีเราอาศัยอยูน่ ี มีขนาดขอบเขต และทรัพยากรทีจํากัด ทรัพยากรบางอย่างสามารถสร้าง
ขึนมาทดแทนได้ แต่หลายอย่างก็ หมดไปโดยไม่สามารถทดแทนได้ การที จํานวนประชากรของโลกได้
เพิมขึนเรื อยๆ นันทําให้มีความต้องการใช้ทรัพยากร เพือการทีจะดํารงชีพเพิมขึนตามไปด้วย ดังนัน จึงต้องมี
การวางแผนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ดาวเทียมเข้ามาสํารวจช่วย
o ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรให้ขอ้ มูลทีสามารถนําไปใช้ศึกษาวิจยั ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพือใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ดังนี
1. ด้านการใช้ทีดิน ศึกษาการเปลียนแปลงสภาพการใช้ทีดินในลักษณะต่าง ๆ เช่น การทํา
เกษตรกรรม เหมืองแร่ การขยายแหล่งชุมชน สร้างถนน การก่อสร้าง ซึงกรมทีดินเป็ นหน่ วยงานหลักใน
เรื องนี
2. ด้านการเกษตร ศึกษาสํารวจพืนทีเพาะปลูกทีเกียวกับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าวนา
ปรั ง พืนที ปลูก ยางพารา พืนที ปลูก อ้อย พืนที ปลูก มัน สําปะหลัง พืนที ปลูก นํามัน ปาล์ม สํารวจพืนที มี
ความชืนสูงเพือใช้ในการปลูกพืชในฤดูแล้ง
3. ด้านป่ าไม้ ศึกษาพืนทีป่ าไม้ทวประเทศ
ั
การกําหนดระดับความสําคัญของพืนทีต้นนําลําธาร
ต่าง ๆ เพือการใช้ทีดิน การทําป่ าไม้และการทําเหมืองแร่ การสํารวจและการจัดทําแผนทีป่ าชายเลน ป่ าเสือม
โทรม
4. ด้านการประมง ศึกษาสํารวจหาบริ เวณพืนทีเพาะเลียงสัตว์นาชายฝั
ํ
งประเภทต่าง ๆ
5. ด้านอุทกศาสตร์ ศึกษาเกียวกับแหล่งนําในทะเล นําบนดินและนําใต้ดิน เพือใช้พิจารณาการ
หมุนเวียนของแหล่งนํา การจัดสรรนํา การปรับปรุ งแหล่งนํา และชลประทาน การศึกษารู ปแบบการระบาย
นํา ปริ มาณคุณภาพของนํา การศึกษาสํารวจบริ เวณทีจะเกิดสภาวะนําท่วม
6. ด้านธรณี วิทยา ศึกษาทําแผนทีธรณี วิทยา โครงสร้างประเทศไทย ซึงเป็ นข้อมูลพืนฐาน
ในการพัฒนาประเทศส่วนอืน ๆ เช่น แหล่งนําบาดาล การสร้างเขือน การหาแหล่งแร่ การหาเชือเพลิงธรรมชาติ
7. ด้านสมุทรศาสตร์ ศึกษาทิศทางการหมุนเวียนของกระแสนําทะเล และคุณภาพของนําทะเล
การแพร่ กระจายของตะกอนแขวนลอยทีเกิดจากบริ เวณทีมีการทําเหมืองแร่ ตลอดจนการศึกษาถึงการแพร่
ตะกอนในบริ เวณปากแม่นาที
ํ สําคัญต่าง ๆ การทําแผนทีชายฝังทะเลในการศึกษาแนวปะการัง
8. ด้านสิงแวดล้อม ศึกษาปัญหามลภาวะเป็ นพิษ เพือวางแผนจัดการด้านสิงแวดล้อม เช่น
ปัญหาสิงแวดล้อมจากการขยายตัวเมือง ต่าง ๆ ปัญหามลภาวะจากนําเสีย พืนทีป่ าไม้บริ เวณต้นนําลําธารถูก
ทําลาย หรื อถูกบุกรุ กแผ้วถางไป ควันพิษ ตรวจดูผลเสียทีเกิดจากสิ งแวดล้อมเป็ นพิษ
9. ด้านการทําแผนที นําข้อมูลมาใช้ในการทําแผนทีภูมิประเทศได้ถกู ต้องเป็ นทียอมรับ ทําให้
ได้แผนทีทันสมัยสามารถนําไปแก้ไขแผนทีภูมิประเทศเพือแสดงสิงเปลียนแปลงไป
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3.2 ปรากฏการณ์ในอวกาศ
 ยานขนส่งอวกาศ (Space Shuttle)
เพือใช้เป็ นพาหนะสําหรับบรรทุกสิงของและมนุษย์ทีไปบนอวกาศ และเพือลดค่าใช้จ่ายในการ
ใช้ประโยชน์ จากอวกาศออกแบบสําหรั บคนได้มากถึง 7 คน ในกรณี ฉุ กเฉิ น อาจเพิมได้เป็ น 10 คน
ปฏิบตั ิงานนานครังละ 7 วัน พร้อมทีจะใช้งานได้อีกภายใน 14 วัน ถ้าจําเป็ นอาจโคจรอวกาศได้นานถึง 1
เดือน ยานลําแรกของโครงการชือ เอ็นเตอร์ ไพรส์ ต่อจากนันแบ่งเป็ นโคลัมเบีย7 เทียว แชลเลนเจอร์ 10
เทียว ดิสคัฟเวอรี 6 เทียว แอตแลนติส 6 เทียว ยานขนส่ งอวกาศนํากลับมาใช้ใหม่ในการบินครังต่อไป
โครงการยานขนส่งของสหรัฐอเมริ กา จนถึงปัจจุบนั มีดว้ ยกัน 6 ลําคือ
1. เอนเตอร์ไพรส์ (Enterprise) เป็ นยานทดสอบเบืองต้น,
2. โคลัมเบีย (Columbia)
3. ดิสคัพเวอรี (Discovery)
4. แอตแลนติส (Atlantis)
5. แชลเลนเจอร์ (Challenger) ระเบิดขณะขึนสู่อวกาศวันที 28 มกราคม 2529,
6. เอนดีฟเวอร์ (Endeavour)
 สถานีอวกาศนานาชาติ (ISS - International Space Station)
ประโยชน์ทีได้จากสถานีอวกาศนานาชาติจะรองรับการปฏิบตั ิการทดลอง และวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์ โดยแบ่งปฏิบตั ิการทดลองออกเป็ น 6 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี
1. Life Sciences: เป็ นการศึกษาการพัฒนาการ ของสิ งมีชีวิต ภายใต้สภาวะ
ไร้แรงโน้มถ่วง ความแตกต่างระหว่างการใช้ชีวิตในอวกาศ สถานี อวกาศ และบน
โลก เพือนําความรู้ทีได้ เตรี ยมตัวสําหรับ การเดินทาง และอาศัยในอวกาศในอนาคต
2. Earth Sciences: เนืองจากวงโคจร ของสถานีอวกาศนานาชาติ สามารถ
ครอบคลุมพืนทีกว่า 75% บนพืนผิวโลกและเป็ นส่วนทีมนุษย์เรา อาศัยอยู่
กว่ า 95% ทําให้เราสามารถศึก ษาชันบรรยากาศ สภาวะอากาศ การ
เปลียนแปลง สภาพป่ าทีอยู่อาศัย ทรั พยากร ทรัพยากรนํา ทะเลใน
ระดับมหภาค ซึงมีผลต่อมวลมนุษย์ได้ การศึกษาดังกล่าว จะนําไปสู่การ
วางแผน ทีมีผลต่อการดํารงชีวิตอยูไ่ ด้ ของมนุษย์บนโลก ในระยะยาว
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3. Space Sciences: เป็ นการศึกษาด้านอวกาศโดยเฉพาะอย่างยิง
การศึกษาไปในทุกๆทิศทาง ในด้านต่างๆเพือให้มีความเข้าใจ เกียวกับอวกาศ
มากยิงขึน
4. Microgravity Sciences: เป็ นการทําการทดลองทฤษฎี
ทางฟิ สิ กส์ทีมีอยู่ ในสภาพไร้แรงโน้ม
ถ่วง ว่าผลทีได้ จะแตกต่างจากบนโลก
อย่างไร ซึงอาจนํามาถึงการค้นพบ ทฤษฎี ใหม่ๆ ทีจะเป็ นพืนฐาน
ในการไขปริ ศนา ความลับด้านอวกาศ ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็ นด้าน
ฟิ สิกส์พนฐาน
ื
ด้านชีววิทยา วัสดุ กลศาสตร์ของไหล การเกิดปฏิกิริยา
เป็ นต้น

5. Engineering Research andTechnology Development: เป็ นการค้นคว้า วิจยั และพัฒนา
ด้านวิศวกรรม และเทคโนโลยี ทีใช้ในกิจการด้านอวกาศ, การขนส่ง, โครงสร้าง, กลไก และพลังงาน โดยใช้
สถานีอวกาศ นานาชาตินี เป็ นทีสําหรับออกแบบ สร้าง และใช้งานจริ ง โดย
มีเป้ าหมายให้ อุปกรณ์หรื อเครื องมือทีออกแบบ และสร้างขึ น ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีต้นทุนในการดําเนินการ และบํารุ งรักษาตํา และ
สามารถใช้เป็ น ต้นแบบด้านเทคโนโลยีได้ ในอนาคต

6. Space product development: เป็ นการค้นคว้าวิจยั และพัฒนา เพือหาเทคโนโลยีทีได้
สําหรั บการ พัฒ นาคุ ณ ภาพ ของการผลิต เชิ งอุต สาหกรรมบนโลกทุ ก
ปฏิบตั ิการในการค้นคว้า และวิจยั ที จะเกิดขึน ในสถานี อวกาศนานาชาติ
ทังหมด จะเป็ นการทดลองในสภาวะ ไร้แรงโน้มถ่วงทังหมด เพือศึกษา
ความแตกต่าง และผลกระทบทีเกิดขึนจากการทดลอง ว่าให้ผลแตกต่างจาก
บนโลกอย่า งไร และจะเป็ นการทดลองที จะให้ผ ลเอื ออํา นวยต่ อมวล
มนุษยชาติ อย่างมหาศาลในเร็ ววัน
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เรืองที 4 โครงการสํ ารวจสถานีอวกาศทีสํ าคัญในปัจจุบัน
 ปัจจุบนั เทคโนโลยีอวกาศช่วยมนุษยชาติในสิ งต่อไปนี ในแง่ของการทดลองและวิจยั ทีลด
สิ งรบกวน เช่น กฏข้อที 1 วัตถุจะคงสภาพการเคลือนทีของมันตราบใดทีไม่มีแรงภายนอกมารบกวน
กฎข้อที 1 ของ นิวตัน ไม่มีทางทําได้บนผิวโลกเพราะแรงโน้มถ่วงของโลกจะทําให้การเคลือนทีของวัตถุ
เป็ นแบบโปรเจกไทล์ ถ้าจะทดลองกฏของนิ วตัน ให้เห็นจะ ๆ ต้องออกไปทดลองในอวกาศ และยังมีการ
ทดลองทางฟิ สิ กส์อีกมากมาย ทีจําเป็ นต้องขจัดแรงโน้มถ่วงออกไป เช่น การเกิดผลึก การทดลองตัวนํา
ยิงยวด และอืนๆ อีกมากมาย รวมไปถึง กล้องโทรทรรศน์อวกาศทีไม่ต ้องกังวลกับการรบกวนของ
บรรยากาศ นอกจากนี ยังมีการทดลองสร้าง Biosphere อีกด้วย
 เพือศึกษาถึง โครงสร้าง (Structure) และ หน้าที (Function) ของเอกภพ เพือนําไปสู่
แนวทางในการจัดการกับรู ปแบบและแนวทางทีควรจะเป็ นไปได้ของกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุ ษย์ทีพึงจะ
กระทําต่อ เอกภพ นักวิทยาศาสตร์เขาจะคิด และมองไกลไม่ใช่คิดแค่รุ่นเราเท่านัน สักวันหากชาวโลกยังอยู่
ต้องอพยพหนีไปจักรวาลอืนแน่นอน เมือดวงอาทิตย์หมดอายุ หรื อโลกหมดสภาพ ถูกอุกกาบาตชน
 เพือพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ทีจําเป็ น และเหมาะสม กับรู ปแบบ หรื อวิถีทางในการดําเนิน
ชีวิตและรักษาเผ่าพันธุข์ องมนุษยชาติ แม้แต่การพัฒนาอาวุธต่าง ๆ ก็ถกู รวมในหัวข้อนี สงครามก็ถกู รวมเข้า
ไปในหัวข้อนีด้วย นักปรัชญาเขามองสงคราม มีทงข้
ั อดีขอ้ เสี ย ไม่แน่ ว่าอนาคต ฮิตเลอร์ อาจถูกยกย่องก็ได้
เช่น โครงการสตาร์วอร์
 วงการแพทย์และสุ ข อนามัย ยาบางอย่างตอนนี ถูกนําไปวิ จยั ในอวกาศ (ในระดับของ
ปฏิกิริยา) โรคบางอย่างถูกเชือมโยงไปยังการรักษาในอวกาศ นันคือนําไปสู่นนั ทนาการในอวกาศในอนาคต
ตอนนี ก็มีรายการจับจองทัวร์อวกาศแล้ว
 การศึกษาถึงกําเนิดเอกภพ ศึกษาจุดเริ มต้นของเอกภพ และทํานายถึงจุดจบของเอกภพ ซึงจะ
นําไปสู่ความเข้าใจภาวะและความจําเป็ นในการคงอยูข่ องเราเอง
โครงการสํารวจสถานีอวกาศในอนาคต
 โครงการสกายแลบและยานขนส่งอวกาศของประเทศสหรัฐอเมริ กาและโครงการสถานี
โซยูสของสหภาพโซเวียด ได้ทาํ การทดลองผลิตและสร้างสิ งประดิษฐ์บางสิ งบางอย่างทีทําได้ยากหรื อทํา
ไม่ได้บนพืนโลก เช่นการผลิตสารประกอบทีเบาแต่แข็งแรง การสร้างวัคซีนให้บริ สุทธิ เป็ นต้น
 การทีจะสร้างสิงต่าง ๆ เหล่านีออกมาในด้านอุตสาหกรรมจําเป็ นต้องมีโรงงานในอวกาศ
ไม่ใช่ขึนไปทดลองกับยานอวกาศในแต่ละครัง และโรงงานอุตสาหกรรมนี อาจจะเริ มจากโรงงานขนาดเล็กก็
ได้ ตามโครงการนี สหรัฐอเมริ กาจะใช้ยานขนส่งอวกาศนําส่ วนต่าง ๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมอวกาศขึ น
ไป ตามที จะบรทุ ก ไปได้ในห้องเก็ บสิ นค้า และนําขึ นไปต่ อเข้าด้ว ยกันในวงโคจรรอบโลก และจะได้
โรงงานในอวกาศทีสมบูรณ์ ซึงมีแหล่งผลิต ห้องเก็บวัตถุดิบและทีพักสําหรับคนงานทีจะอยู่ปฏิบตั ิการใน
อวกาศ รวามทังแผงรับแสงอาทิตย์เพือผลิตกระแสไฟฟ้ าสําหรับโรงงาน
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 ความคิดทีจะสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในอวกาศ โรงไฟฟ้ าในอวกาศ จึงได้เกิดขึน
โดยนักฟิ สิกส์แห่งมหาวิทยาลัยปริ นซ์ตนั ชือ เกอราร์ด เค โอนิล (Gerrard K. O’Neil) หลังจากโอนิล
ได้เผยแพร่ ความคิดของเขาต่อสาธารณชน ได้มีนกั วิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริ กา
ให้ความสนใจและร่ วมมือกันศึกษาถึงโครงสร้างของเมืองอวกาศในอนาคต
 การออกแบบสถานีอวกาศขนาดใหญ่หรื อเมืองอวกาศนัน นักวิทยาศาสตร์จะต้องแก้ปัญหา
เกียวกับการดํารงชีวิตอยูใ่ นบริ เวณทีมีสภาพไร้นาหนั
ํ ก ทีไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลก
ตัวอย่างเช่น ถ้าหากเราอยูใ่ นสภาพไร้นาหนั
ํ ก เป็ นระยะเวลาสัน ๆ ในบริ เวณทีจํากัดแล้วอาจจะไม่มีผลต่อ
ร่ างกายมากหนัก แต่ถา้ ต้องอาศัยอยูใ่ นบริ เวณทีกว้าง ๆ เป็ นระยะเวลานาน ๆ จะเกิดความวุ่นวายเกียวกับการ
เคลือนที และไม่สามารถอาศัยอยูไ่ ด้
 นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึงจึงได้เสนอความคิดการออกแบบสถานีอวกาศให้มีลกั ษณะเป็ น
วงกลมรู ปวงแหวนทีสามารถหมุนรอบตัวเองได้ซึงจะทําให้เกิดแรงหนีศนู ย์กลางขึน ลักษณะเช่นนี จะทําให้
คนเราสามารถเคลือนทีไปมาได้ทางด้านทีเป็ นของวงแหวน โดยการหันศีรษะเข้าหาจุดศูนย์กลางของสถานี
อวกาศ นักวิทยาศาสตร์ได้เสนอว่า หากสถานี อวกาศวงแหวนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 กิโลเมตร จะต้อง
หมุนในอัตรา 1 รอบ ในเวลา 1 นาที 3 วินาที สถานีอวกาศขนาดใหญ่นีจะต้องมีบรรยากาศคล้ายโลก โดยที
อากาศในสถานี อวกาศจะต้องมีแก๊ สออกซิ เจนในอัตราส่ ว นเท่ ากับที มีอยู่ในบรรยากาศโลก และมีแก๊ ส
ไนโตรเจนในอัต ราส่ ว นครึ งหนึ งของอัต ราส่ ว นไนโตรเจนในบรรยากาศของโลก ดัง นัน ความดัน
บรรยากาศของสถานีอวกาศจะเป็ นครึ งหนึงของความดันบรรยากาศทีระดับนําทะเล
โครงการอวกาศทีสําคัญและน่ าสนใจ
วัน/ เดือน/ ปี

5 มีนาคม 2501
17 มีนาคม 2501
15 พฤษภาคม 2501
1 ตุลาคม 2501

เหตุการณ์ด้านอวกาศทีสําคัญ
สหภาพโซเวีย ตส่ งดาวเทียม สปุต นิ ก โคจรรอบโลกเป็ นครั งแรก จนเสร็ จสิ น
ภารกิจเมือ มกราคม
สหภาพโซเวียตส่งดาวเทียม สปุตนิก 2 พร้อมสุนขั ตัวแรกชือ ไลก้า ซึงถูกส่ งไปอยู่
ในอวกาศ ดาวเทียมสปุตนิก หลุดจากวงโคจรในวันที เมษายน
สหรัฐอเมริ กาส่งดาวเทียม เอกพลอเรอร์ ขึ นสู่วงโคจรพร้อมกับการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์เกียวกับการค้นพบแถบรังสีของโลก
สหรัฐฯ ประสบความล้มเหลวในการส่งดาวเทียม เอกพลอเรอร์
ดาวเทียมแวนการ์ด ถูกส่งขึนไปในวงโคจร
ดาวเทียม สปุตนิก ถูกส่งขึนไปในวงโคจร
สหรัฐฯ ก่อตังองค์การนาซา

11 ตุลาคม 2501
2 มกราคม 2502

ยานไพโอเนียร์ ของสหรัฐฯ ถูกส่งขึนไปทีระดับ ,
โซเวียตส่งยานลูนาร์ 1 ไปโคจรรอบดวงอาทิตย์

4 ตุลาคม 2500
3 พฤศจิกายน 2500
31 มกราคม 2501

ไมล์
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วัน/ เดือน/ ปี
3 มีนาคม 2502

เหตุการณ์ด้านอวกาศทีสําคัญ
ยานไพโอเนียร์ ของสหรัฐฯ ถูกส่งไปเพือทดสอบเส้นทางสู่ดวงจันทร์ ก่อนจะเข้า
สู่วงโคจรรอบดวงอาทิตย์

โซเวียตส่งยานลูนาร์ ไปสัมผัสพืนผิวของดวง
จันทร์ได้เป็ นลําแรก
4 ตุลาคม 2502
โซเวียตส่งยานลูนาร์ ไปโคจรรอบดวงจันทร์ และถ่ายรู ปด้านทีหันออกจากโลก
ได้ขอ้ มูลประมาณ เปอร์เซ็นต์
12 เมษายน 2504
ยูริ กาการิ น นักบินอวกาศคนแรกของโซเวียต ถูกส่งขึนไปโคจรรอบโลกพร้อมกับ
ยานวอสต็อก 1
สหรัฐฯ ส่ง อลัน เชพาร์ด นักบินอวกาศคนแรกของอเมริ กาขึนไปกับยานเมอร์ คิวรี
5 พฤษภาคม 2504
ฟรี ดอม
14 ธันวาคม 2505
ยานมาริ เนอร์ ของสหรัฐฯ บินผ่านดาวศุกร์
16 มิถุนายน 2506 วาเลนตินา เทอเรชโควา นักบินอวกาศหญิงคนแรกถูกส่งขึนไปพร้อมกับยาน
วอสต็อก
14 กรกฎาคม 2507 ยานมาริ เนอร์ ของสหรัฐฯถ่ายรู ปดาวอังคารในระยะใกล้
16 พฤศจิกายน 2507 ยานวีนสั ของโซเวียต เป็ นยานลําแรกทีสัมผัสพืนผิวของดาวศุกร์
3 กุมภาพันธ์ 2509 ยานลูนาร์ ของโซเวียต เป็ นยานลําแรกทีลงจอดบนพืนผิวของดวงจันทร์ อย่างนิ ม
นวล
2 มิถุนายน 2509
ยานเซอร์เวเยอร์ ของสหรัฐฯ ลงจอดบนพืนผิวดวงจันทร์อย่างนิมนวล
เกิดโศกนาฏกรรมทางอวกาศกับยานโซยุส ของโซเวียต ทําให้วลาดิเมียร์
24 เมษายน 2510
โคมารอฟ เสี ยชี วิ ต ด้ว ยสาเหตุทียานกระแทกกับพืน โลกระหว่างเดิ น ทางกลับ
เนืองจากระบบชูชีพไม่ทาํ งาน
ยานอะพอลโล นํานักบินอวกาศ คนแรกไปโคจรรอบดวงจันทร์
21 ธันวาคม 2511
สหรั ฐฯ ส่ ง นี ล อาร์ มสตรอง และ เอ็ด วิ น อัลดริ น ขึนไปเหยีย บบนพืนผิว ดวง
20 กรกฎาคม 2512
จันทร์เป็ นครังแรก
12 สิงหาคม 2502

271

คําถามประกอบกิจกรรม
1. มนุษย์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมในเรื องใดบ้าง อย่างไร
2. นักศึกษาคิดว่า ยานขนส่งอวกาศมีความจําเป็ นต่อมนุษย์ในด้านใดบ้าง เพราะเหตุใด
3. ผลกระทบของเทคโนโลยีอวกาศทีมีต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์มีอะไรบ้าง อย่างไร
กิจกรรมเสนอแนะ
1. นัก ศึก ษาค้น คว้าความรู้ เรื อง การใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีอวกาศ แล้วนําผลงานทีได้จ าก
การศึกษาค้นคว้ามาอภิปรายร่ วมกัน
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษาทํากิจกรรม เรื อง การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ เมือดําเนินการทดลอง
เสร็ จแล้วให้จดั ทํารายงานและผลการทดลองและนําข้อมูลมาอภิปรายร่ วมกัน
3. นักศึกษาไปศึกษานอกสถานที เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือการศึกษารังสิ ต หรื อ สถานี โทรทัศน์ที
อยูใ่ กล้โรงเรี ยน เป็ นต้น หลังจากนันให้นกั ศึกษาเขียนรายงานสรุ ปความรู้ทีได้รับจากการไป
ทัศนศึกษา
คําถามสรุ ป
1. จงอธิบายการทํางานของดาวเทีย มสื อสาร ที โคจรในระดับตําและระดับสูง พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
2. นักศึกษาคิดว่าเราได้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติลกั ษณะใด
3. ดาวเทียมไทยคมให้ประโยชน์กบั ประเทศไทยลักษณะใด
4. การทีมนุษย์ส่งยานอวกาศไปศึกษาดวงจันทร์ หรื อดาวเคราะห์ต่างๆ จะมีประโยชน์ต่อมนุษย์
ในด้านใดบ้าง
5. นักศึกษาคิดว่า การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในอวกาศเพือให้มนุษย์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ในอวกาศมีความเป็ นไปได้หรื อไม่ จงอธิบาย
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แบบทดสอบที 1
ชือ-สกุล...........................................................................เลขที................ระดับชัน...........ปี ...........
1. ปัจจุบนั นี ประเทศไทยมีดาวเทียมสือสารแห่งชาติเป็ นของตนเอง ชือว่า ______________
ซึงดําเนินงานโดย บริ ษทั ________________________________ และขณะนี มีจาํ นวนทังสิน
กีดวงได้แก่ดาวเทียมดวงใดบ้าง และแต่ละดวงถูกส่งขึนในปี ใด (3 คะแนน)
ตอบ 1. __________________________________________________( 1 คะแนน)
2. _________________________________________________ ( 1 คะแนน)
3. _________________________________________________ ( 1 คะแนน)
2. ตําแหน่งของดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดใดทีสัมพันธ์กบั ตําแหน่งบนพืนโลกในบริ เวณเดิมเสมอ
(3 คะแนน) ตอบ ชนิดของดาวได้( 1 คะแนน) _____________________________
ตอบการทํางานของดาวได้ ( 1คะแนน)_____________________________________ ___
ตอบตําแหน่งทีดาวเทียมดวงนี อยู่ ( 1 คะแนน)__________________________________________
3. ข้อมูลภาพถ่ายชันบรรยากาศของโลก และถ่ายทอดข้อมูลจากสถานีภาคพืนดิน ทําการตรวจอากาศ
ของโลกประจําวัน ข้อมูลเหล่านี ได้จากดาวเทียมประเภทใด ตอบ(1 คะแนน)
______________________________________________________________________________
4. ดาวเทียม Spot เป็ นของสถาบันพัฒนาอวกาศแห่งชาติฝรังเศสร่ วมกับประเทศในกลุ่มยุโรป เป็ น
ดาวเทียมทีใช้ประโยชน์ทางด้านใด ตอบ( 1 คะแนน)
______________________________________________________________________________
5. ข้อมูลด้านการใช้ทีดิน ด้านอุทกศาสตร์ ด้านป่ าไม้ ด้านการประมง ด้านการเกษตร ได้จาก
ดาวเทียมประเภทใด ตอบ( 1 คะแนน) _______________________________________________
6. ยานอวกาศ หมายถึง( 1 คะแนน)__________________________________________________
______________________________________________________________________________
อวกาศ หมายถึง ( 1 คะแนน)_______________________________________________________
7. ยานอวกาศ มี _______ประเภทคือ ( 2 คะแนน)_________________________
8. ระบบการขนส่งอวกาศเป็ นโครงการทีถูกออกแบบให้สามารถนําชินส่วนบางส่วนทีใช้ไปแล้ว
กลับมาใช้ใหม่อีกเพือเป็ นการประหยัดและมีประสิทธิภาพมากทีสุด ประกอบด้วย ____ส่วนหลัก
คือ ( 2 คะแนน)___________________________________________________
9. เป้ าหมายหลักของโครงการขนส่งอวกาศในอนาคตคือ___________________________________
( 2 คะแนน)__________________________________________________
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แบบทดสอบที 2
ชือ-สกุล...........................................................................เลขที................ระดับชัน...........ปี ...........
1. ปรากฏการณ์บนโลก เกียวข้องกับเทคโนโลยีประเภทบ้าง ยกตัวอย่าง
ตอบ _________________________________________________________________________________
2. ปรากฏการณ์ในอวกาศเกียวข้องกับเทคโนโลยีประเภทใดบ้าง จงยกตัวอย่าง
ตอบ _____________________________________________________________________________
เช่น
_____________________________________________________________________________________
____________________________เป็ นต้น
3. โครงการใดเป็ นโครงการทีประสบความสูญเสียครังร้ายแรง เมือยานเกิดระเบิดขึน
ขณะอยูบ่ นท้องฟ้ าคือโครงการใด______________________________________________ และเกิดจาก
สาเหตุใด
_____________________________________________________________________________________
4. โครงการยานขนส่งอวกาศ คือ _____________________________________________
5. ยานสํารวจอวกาศหมายถึง__________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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แบบทดสอบ ที 3
ชือ-สกุล...........................................................................เลขที................ระดับชัน...........ปี ...........
ให้ นักศึกษาดูรูปภาพแล้วนําหมายเลข เติมลงในกล่องสีเหลียมผืนผ้าหน้ าข้ อความข้ างล่าง (8 คะแนน)
7

1

5

4

2

8
6

3

1.…..….. ถังเชือเพลิงแข็งแยกตัวออกมา
2.…....…ยานขนส่งอวกาศเข้าสู่วงโคจร
3…..….. ลดระดับวงโคจรเพือเข้าสู่ชนบรรยากาศ
ั
4…..….. ถังเชือเพลิงภายนอกแยกตัวออกมา
5…..….. ยานขนส่งอวกาศปฏิบตั ิภารกิจ
6…..…... ยานขนส่งอวกาศกลับสู่พนโลก
ื
7…....…. นําจรวจเชือเพลิงแข็งกลับมาใช้ใหม่
8…...…. ยานอวกาศถูกปล่อยออกจากฐาน

275

แบบทดสอบที 4
ชือ-สกุล...........................................................................เลขที................ระดับชัน...........ปี ...........
1. โครงการอะพอลโล มีจุดประสงค์
เพือ_____________________________________________________
2. โครงการสกายแล็บ เพือจุดประสงค์ใด
เพือ________________________________________________
เช่น___________________________________________________________________________
3. โครงการอะพอลโล-โซยูส มีจุดประสงค์เพือ
ตอบ
___________________________________________________________________________
4. โครงการขนส่งอวกาศมีขึนเพือ
ตอบ
___________________________________________________________________________
5. ดาวเทียมไทยคม ถูกยิงขึนจากฐานยิงจรวดแอเรี ยนสเปซ เมืองคูรู ทีประเทศใด
ตอบ
___________________________________________________________________________
6. ดาวเทียมไทยคมทัง ดวง เป็ นดาวเทียมประเภทใด
ตอบ __________________________________________________________________________
7. การก่อตัวและเคลือนตัวของพายุ เราสามารถทราบได้จากดาวเทียมประเภทใด
ตอบ _________________________________________________________
8. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ได้ถกู ส่งขึนไปโคจรในอวกาศเป็ นครังแรก เมือวันที เมษายน พ.ศ. 2503
มีชือว่า TIROS 01 (Television and Infrared Observational Satel ite) เป็ นของประเทศ
ตอ ___________________________________________________________________________
9. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดทีโคจรรอบโลกโดยจะโคจรรอบโลก จากทิศใดไปทิศใด
ตอบ__________________________________________________________________________
10. ดาวเทียม Spot เป็ นของสถาบันพัฒนาอวกาศแห่งชาติฝรังเศสร่ วมกับประเทศในกลุ่มยุโรป
ใช้ประโยชน์ทางด้านใด
ตอบ _________________________________________________________________________
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แบบฝึ กหัดที 5
1. ประเทศใดได้สร้างยานอวกาศเพือสํารวจดวงจันทร์และดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เป็ นชาติแรก
ตอบ _______________________________________________________________________
2. โครงการใดที ออกแบบให้ยานพุ่งชนดวงจันทร์
ตอบ _______________________________________________________________________
3. โครงการใด กําหนดให้ยานไปวนถ่ายภาพรอบดวงจันทร์
ตอบ _______________________________________________________________________
4. โครงการใด ออกแบบให้ยานจอดลงบนพืนอย่างนุ่มนวล
ตอบ ________________________________________________________________________
5. โครงการอะพอลโล มีจุดประสงค์คือ นํามนุษย์ไปสํารวจดวงจันทร์ ใช้มนุษย์อวกาศ
ครังละ 3 คน เป็ นโครงการต่อจากเมอร์คิวรี และเจมินี มนุษย์อวกาศชุดแรกทีหยุดบนพืนดวงจันทร์
เป็ นชุดอวกาศทีเดินทางไปกับยานอะพอลโล 11 โครงการอะพอลโลเรี ยกว่าประสบความสําเร็ จตาม
เป้ าหมายมาตลอด มีเพียงลําเดียวทีเกิดอุบตั ิเหตุขณะมุ่งหน้าสู่ดวงจันทร์ ยานทีว่าคือยานอะไร
ตอบ _________________________________________________________________________
6. โครงการยานขนส่งของสหรัฐอเมริ กา จนถึงปัจจุบนั มีดว้ ยกัน _________ลําประกอบด้วย
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
กระบวนการวัดและประเมินผลรายวิชาวิทยาศาสตร์
1. วิธีวดั
การทดสอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ให้ปฏิบตั ิกิจกรรมการทดลอง (กระบวนการกลุ่ม)
ให้ปฏิบตั ิกิจกรรมสืบค้น (กระบวนการกลุ่ม)
ให้อภิปรายกลุ่มย่อยและนําเสนอผลงาน
ตรวจผลงาน
2. เครืองมือวัด
แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
แบบบันทึกผลจากการสังเกตการปฏิบตั ิงานกลุ่ม
แบบบันทึกผลจากการสังเกตด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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แบบบันทึกผลจากการประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ใบงาน
กิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพิมเติม
1. นักศึกษาจัดหาวารสาร เช่น วารสารวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฯลฯ ทีมีบทความเกียวกับ
ยานอวกาศ ดาวเทียม และความก้าวหน้าทางด้านอวกาศมาให้นกั เรี ยนอ่าน แล้วร่ วมกันอภิปราย
พร้อมทังสรุ ปประเด็นสําคัญ
2. ครู จดั หาสไลด์หรื อวีดิทศั น์เกียวกับดาวเทียมและยานอวกาศมาฉายให้นกั เรี ยนชม
3. ให้นกั เรี ยนเลือกทําโครงงานต่อไปนี (เลือก 1 ข้อ)
1) โครงงานศึกษาค้นคว้า เรื อง ประวัติการพัฒนายานขนส่งอวกาศ
2) โครงงานศึกษาค้นคว้า เรื อง การใช้ชีวิตและการทํางานของนักบินอวกาศ
สือ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. สไลด์หรื อวีดิทศั น์ทีเกียวข้องกับบทเรี ยน
3. สือ สิงพิมพ์ และเว็บไซต์ต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ตทีเกียวข้อง
4. ห้องสมุด
5. หนังสือวิทยาศาสตร์ รายวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชัน ม. 4–6 สํานักพิมพ์
วัฒนาพานิช
6. หนังสือปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ รายวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชัน ม. 4–6
สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
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บทที 14
อาชีพช่ างไฟฟ้า
สาระสํ าคัญ
การเลือกอาชีพช่างไฟฟ้ านัน หมายถึงการประกอบอาชีพทีน่ าสนใจและมีรายได้ดีอีกอาชีพหนึ ง
ช่างไฟฟ้ ามีหลายประเภท และหน้าทีของช่างไฟฟ้ าก็แตกต่างกันมาก ช่างไฟฟ้ าทีทํางานในสถานก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ก็ใช้เครื องมือและทักษะต่างๆทีแตกต่างไปจากช่างไฟฟ้ าทีทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ อย่างไรก็ดีถา้ จะกล่าวโดยทัวๆ ไปแล้ว ช่างไฟฟ้ าทุกประเภทจะต้องมีความรู้พืนฐานทางด้านไฟฟ้ า
มีความสามารถอ่านแบบพิมพ์เขียนวงจรไฟฟ้ าและสามารถซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครื องใช้ไฟฟ้ าได้ แหล่ง
งานของช่างไฟฟ้ า ส่ วนใหญ่ในปั จ จุบนั นี ทํางานให้กบั ผูร้ ับเหมางานด้านไฟฟ้ า หรื อไม่ก็ทาํ ในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นอกจากนันมีช่างไฟฟ้ าอีกจํานวนไม่น้อยทีทํางานอย่างอิสระเป็ นผูร้ ับเหมาเอง
และมีช่างไฟฟ้ าจํานวนหนึ งทีทํางานให้กบั องค์ก รของรัฐบาลหรื อทางธุรกิ จ ซึงเป็ นงานที ให้บริ การแก่
หน่วยงานของตน แม้ว่าแหล่งงานของช่างไฟฟ้ าจะมีอยูท่ วประเทศ
ั
แต่แหล่งงานส่วนใหญ่นนจะมี
ั
อยู่ในเขต
อุตสาหกรรม หรื อเขตพืนทีทีกําลังพัฒนา

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
สามารถอธิ บาย ออกแบบ วางแผน ทดลอง ทดสอบ ปฏิบตั ิก ารเรื องไฟฟ้ าได้อย่างถูก ต้องและ
ปลอดภัย คิด วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของการต่อวงจรไฟฟ้ าแบบอนุ กรม แบบขนาน แบบผสม
ประยุกต์และเลือกใช้ความรู้ และทักษะอาชีพช่างไฟฟ้ า ให้เหมาะสมกับด้านบริ หารจัดการและการบริ การ

ขอบข่ ายเนือหา
1. ประเภทของไฟฟ้ า
2. วัสดุอุปกรณ์เครื องมือช่างไฟฟ้ า
3. วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในวงจรไฟฟ้ า
การต่อวงจรไฟฟ้ าอย่างง่าย
4. กฎของโอห์ม
5. การเดินสายไฟฟ้ าอย่างง่าย
6. การใช้เครื องใช้ไฟฟ้ าอย่างง่าย
7. ความปลอดภัยและอุบตั ิเหตุจากอาชีพช่างไฟฟ้ า
8. การบริ หารจัดการและการบริ การ
9. โครงงานวิทยาศาสตร์สู่อาชีพ
10. คําศัพท์ทางไฟฟ้ า
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1. ประเภทของไฟฟ้ า แบ่งได้เป็ น 2 แบบ ดังนี
1.1 ไฟฟ้ าสถิต เป็ นไฟฟ้ าทีเก็บอยูภ่ ายในวัตถุ ซึงเกิดจากการเสี ยดสี ของวัตถุ ชนิ ด มาถูกนั เช่น
แท่งอําพันจะถ่ายอิเล็กตรอนให้แก่ผา้ ขนสัตว์ แท่งอําพันจึงมีประจุลบ และผ้าขนสัตว์มีประจุบวก

1. ไฟฟ้ ากระแส เป็ นไฟฟ้ าทีเกิดจากการไหลของอิเล็กตรอนจากแหล่งกําเนิ ดไฟฟ้ า โดยไหล
ผ่านตัวนําไฟฟ้ าไปยังทีต้องการใช้กระแสไฟฟ้ า ซึงเกิดขึนได้จากแรงกดดัน ความร้อน แสงสว่าง ปฏิกิริยา
เคมี และอํานาจแม่เหล็กไฟฟ้ า ไฟฟ้ ากระแสแบ่งเป็ น แบบ ดังนี
) ไฟฟ้ ากระแสตรง (Direct Current : DC) เป็ นไฟฟ้ าทีมีทิศทางการไหลของกระแส และ
ขนาดคงที ตลอดเวลา แหล่งกําเนิ ด ไฟฟ้ ากระแสตรงที รู้ จกั กัน ดี เช่น แบตเตอรี ถ่านไฟฉาย การเปลียน
กระแสไฟฟ้ าเป็ นไฟฟ้ ากระแสตรง (DC) ต้องใช้ตวั แปลงไฟ (Adapter)

2) ไฟฟ้ ากระแสสลับ (Alternating Current : AC) เป็ นไฟฟ้ าทีมีทิศทางการไหลของ
กระแสสลับไปสลับมา และขนาดเปลียนแปลงตลอดเวลา ไฟฟ้ ากระแสสลับได้นาํ มาใช้ภายในบ้านกับงาน
ต่าง ๆ เช่น ระบบแสงสว่าง เครื องรับวิทยุ โทรทัศน์ พัดลม เป็ นต้น
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2. วัสดุอุปกรณ์เครืองมือช่ างไฟฟ้ า
วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการปฏิบตั ิงานช่างไฟฟ้ า ทีควรรู้มดี งั นี
2. ไขควง แบ่งเป็ น แบบ คือ
) ไขควงแบบปากแบน

2) ไขควงแบบฟิ ลลิป หรื อสีแฉก

ขนาดและความหนาของปากไขควงทังสองแบบจะมีขนาดต่าง ๆ กัน ขึนอยูก่ บั ขนาดของหัวสกรู
ทีใช้ในการคลาย หรื อขันสกรู โดยปกติการขันสกรูจะหมุนไปทางขวาตามเข็มนาฬิกา ส่วนการคลายสกรู
จะหมุนไปทางซ้ายทวนเข็มนาฬิกา
ไขควงอีกประเภทหนึง เป็ นไขควงเฉพาะงานไฟฟ้ า คือ ไขควงวัดไฟฟ้ า ซึงเป็ นไขควงทีมี
หลอดไฟอยูท่ ีด้าม ใช้ในการทดสอบวงจรไฟฟ้ า
2.2 มีด มีดทีใช้กบั การปฏิบตั ิงานไฟฟ้ าส่วนใหญ่เป็ นมีดพับ หรื อคัตเตอร์ ใช้ในการ
ปอกฉนวน ตัด หรื อควัน ฉนวนของสายไฟฟ้ า
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วิธีการใช้มีดอย่างถูกต้องในการปอกสายไฟฟ้ า
. ใช้มีดควันรอบ ๆ เปลือกหุม้ ภายนอก
. ผ่าเปลือกทีหุม้ ระหว่างกลางสาย
. แยกสายออกจากกัน
2. 3 คีม เป็ นอุปกรณ์ทีใช้ในการบีบ ตัด ม้วนสายไฟฟ้ า สามารถแบ่งออกได้ ดังนี
) คีมตัด เป็ นคีมตัดแบบด้านข้าง ใช้ตดั สายไฟฟ้ าสายเกลียว สายเกลียวอ่อน และสายส่ง
กําลังไฟฟ้ าทีมีขนาดเล็ก

) คีมปากจิงจก เป็ นคีมทีใช้สาํ หรับงานจับ ดึง หรื อขมวดสายไฟเส้นเล็ก

3) คีมปากแบน เป็ นคีมใช้ตดั บีบ หรื อขมวดสายไฟ

4) คีมปากกลม เป็ นคีมทีใช้สาํ หรับทําหูสาย (ม้วนหัวสาย สําหรับงานยึดสายไฟ
เข้ากับหลักสาย)
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) คีมปอกสาย ใช้สาํ หรับปอกฉนวนของสายไฟฟ้ า สายเกลียวอ่อน และสายส่งกําลังไฟฟ้ า คีม
ปอกฉนวนจะใช้กบั สายไฟทีมีขนาดของลวดตัวนําเฉพาะเท่านัน คีมปอกสายควรหุม้ ด้วยฉนวน เช่น
พลาสติก เพือป้ องกันไฟฟ้ ารัว หรื อไฟฟ้ าดูด

2.4 สว่าน ใช้ในการเจาะยึดอุปกรณ์ไฟฟ้ า เช่น สวิตซ์ โคมไฟฟ้ า แป้ นไม้ ซึงยึดด้วยน๊อต หรื อ
สกรู จําเป็ นต้องเจาะรู การเจาะสามารถทําได้โดยใช้สว่าน หรื อบิดหล่า
สว่านทีใช้มี แบบ คือ
1) สว่านข้อเสือ

2) สว่านเฟื อง

3) สว่านไฟฟ้ า

การเลือกใช้สว่าน และดอกสว่าน ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับขนาดของอุปกรณ์
ไฟฟ้ า และขนาดของงาน การเจาะประเภทเบา ๆ เช่น การเจาะแป้ นไม้ สามารถใช้สว่านเฟื อง หรื อสว่านข้อ
เสือได้ ถ้าเป็ นการเจาะโลหะ หรื อคอนกรี ต หรื อพืนปูน ต้องใช้สว่านไฟฟ้ า

283

2. ค้อน ใช้ในงานตอกตะปู เพือยึดเข็มขัดรัดสาย (clip) ให้ติดกับผนัง หรื องานนําศูนย์
สําหรับการเจาะโลหะ คอนกรี ต พืนปูน ค้อนทีใช้จะมีขนาด และนําหนักแตกต่างกัน แต่ทีนิยมใช้จะมี
นําหนัก กรัม

ข้ อควรระวัง

ในการใช้งานหัวค้อนจะต้องอัดเข้ากับด้ามค้อนทีเป็ นไม้ให้แน่น และหัวค้อนจะต้องผ่าน
การชุบผิวแข็งมาเรี ยบร้อยแล้ว

3. วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ ในวงจรไฟฟ้ า
3.1 สายไฟ เป็ นอุปกรณ์สาํ หรับส่งพลังงานไฟฟ้ าจากทีหนึงไปยังอีกทีหนึง โดยกระแสไฟฟ้ าจะนํา
พลังงานไฟฟ้ าผ่านไปตามสายไฟจนถึงเครื องใช้ไฟฟ้ า สายไฟทําด้วยสารทีมีคุณสมบัติเป็ นตัวนําไฟฟ้ า
(ยอมให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านได้ดี) ได้แก่
) สายไฟแรงสูง ทําด้วยอะลูมิเนียม เพราะอะลูมิเนียมมีราคาถูก และนําหนักเบากว่าทองแดง
) สายไฟทัวไป (สายไฟในบ้าน) ทําด้วยโลหะทองแดง เพราะทองแดงมีราคาถูกว่าโลหะเงิน
ก. สายทนความร้อน มีเปลือกนอกเป็ นฉนวนทีทนความร้อน
เช่น สายเตารี ด
ข. สายคู่ ใช้เดินในอาคารบ้านเรื อน
ค. สายคู่ มีลกั ษณะอ่อน ใช้กบั เครื องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้าน เช่น วิทยุ
โทรทัศน์
ง. สายเดียว ใช้เดินในท่อร้อยสาย
3.2 ฟิ วส์ เป็ นอุปกรณ์ทีทําหน้าทีป้ องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านเข้ามามากเกินไป ถ้ามีกระแส
ผ่านมามากฟิ วส์จะตัดวงจรไฟฟ้ าโดยอัตโนมัติ ฟิ วส์ทาํ ด้วยโลหะผสมระหว่างตะกัว กับดีบุก และบิสมัท
ผสมอยู่ ซึงเป็ นโลหะทีมีจุดหลอมเหลวตํา มีความต้านทานสูง และมีรูปร่ างแตกต่างกันไปตามความต้องการ
ใช้งาน
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.3 สวิตซ์ เป็ นอุปกรณ์ทีตัดหรื อต่อวงจรไฟฟ้ าในส่วนทีต้องการ ทําหน้าทีคล้ายสะพานไฟ โดยต่อ
อนุกรมเข้ากับเครื องใช้ไฟฟ้ า สวิตซ์มี ประเภท คือ สวิตซ์ทางเดียว และสวิตซ์สองทาง

3.4 สะพานไฟ เป็ นอุปกรณ์สาํ หรับตัด หรื อต่อวงจรไฟฟ้ า ประกอบด้วย ฐาน และคันโยกทีมี
ลักษณะเป็ นขาโลหะ ขา ซึงมีทีจับเป็ นฉนวน เมือสับคันโยกลงไปในช่องทีทําด้วยตัวนําไฟฟ้ า
กระแสไฟฟ้ าจากมาตรไฟฟ้ าจะไหลเข้าสู่วงจรไฟฟ้ า และเมือยกคันโยกขึนกระแสไฟฟ้ าจะหยุดไหล

3.5 สตาร์ ตเตอร์ (Starter) หมายถึง อุปกรณ์นอกเหนือสวิตช์หลัก ทําหน้าทีต่อหรื อตัดวงจรอุ่นไส้
ก่อนของหลอด สตาร์ตเตอร์แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
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ประเภท 1 สตาร์ตเตอร์ไม่มีขีดจํากัดระยะเวลาการทํางาน
ประเภท 2 สตาร์ตเตอร์มีขีดจํากัดระยะเวลาการทํางาน ซึงแบ่งเป็ น 3 ชนิด ดังต่อไปนี
1) ชนิดไม่สามารถตังใหม่ได้
2) ชนิดตังใหม่ได้
3) ชนิ ดตังใหม่ได้อตั โนมัติโดยการกระตุน้ ด้วยสวิตช์หลัก หรื อวิธีการอืนๆ ทีออกแบบไว้โดยมี
วัตถุประสงค์เพือการจุดหลอด
3.6 บัลลาสต์ (Ballast) ทําหน้าทีเพิมความต่างศักย์ไฟฟ้ า มีความต้านทานต่อไฟฟ้ ากระแสสลับสูง
บัลลาสต์ทีใช้แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1.บัลลาสต์แม่เหล็กไฟฟ้ า 2.บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
1) บัลลาสต์แม่เหล็กไฟฟ้ า (Electromagnetic Ballast) เป็ นบัลลาสต์ทีใช้ขดลวดพันรอบแกนเหล็ก
เพือทํางานเป็ น Reactor ต่ออนุกรมกับหลอด

ภาพแสดงบัลลาสต์แม่เหล็กไฟฟ้ า
2) บัลลาสต์อเิ ล็กทรอนิกส์ (Electronic Ballast) เป็ นบัลลาสต์ทีใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทาํ งานจะมี
ราคาค่อนข้างแพง แต่มขี อ้ ดีกว่าบัลลาสต์แม่เหล็กไฟฟ้ าหลายข้อคือ ช่วยเพิมประสิทธิภาพของหลอด ไม่เกิด
การกระพริ บหรื อเกิดแสงวาบ สามารถเปิ ดติดทันทีไม่ตอ้ งใช้สตาร์ตเตอร์ เพิมอายุการใช้งานของหลอด และ
ไม่ตอ้ งปรับปรุ งเรื องตัวประกอบกําลัง (Power Factor P.F.) นอกจากนี ยังไม่มีเสียงรบกวน และนําหนักเบา
อีกด้วย

ภาพแสดงบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
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3.7 มิเตอร์ ไฟฟ้ า
เราสามารถตรวจสอบกระแสไฟฟ้ าในเส้นลวดได้ โดยแขวนแท่งแม่เหล็กใกล้ๆเส้นลวด แล้วสังเกต
การเบนของแท่งแม่เหล็ก แนวความคิดนี นําไปสู่การสร้างเครื องวัด(มิเตอร์ ) การเบนของเข็มบนสเกลจะ
บอกปริ มาณของกระแสไฟฟ้ าเป็ นเครื องวัดความต่างศักย์ไฟฟ้ าได้

แกลแวนอมิเตอร์ (Galvanometer) เป็ นเครื องมือทีใช้ตรวจหากระแสตรงใช้หลักการของผลทาง
แม่เหล็ก เครื องมือทีง่ายทีสุด คือเข็มทิศวางไว้ใกล้เส้นลวดเพือตรวจดูว่ามีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านเส้นลวด
หรื อไม่ แกลแวนอมิเตอร์แบบขดลวดเคลือนทีใช้หลักการผลทางมอเตอร์ในการแสดงการเบนของเข็ม
แอมมิเตอร์ (Ammeter) เป็ นเครื องมือใช้วดั กระแสไฟฟ้ า ทําด้วยแกลแวนอมิเตอร์ชนิดขดลวด มีการ
ออกแบบทําให้เข็มเบนไปตามสเกลในการวัดกระแสไฟฟ้ าค่าสูงๆ ต้องเพิมชันต์เข้าไปเพือให้กระแสไฟฟ้ า
สูงทําให้เข็มเบนเต็มสเกลใหม่
โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter) เป็ นเครื องมือทีใช้วดั ความต่างศักย์ไฟฟ้ าระหว่างจุด 2 จุด ทําจากแกล
แวนอมิเตอร์ทีต่ออนุกรม กับความต้านทานสูงความต่างศักย์ขนาดหนึ งให้กระแสไฟฟ้ าทีทําให้เข็มเบนไป
เต็มสเกล ในการวัดความต่างศักย์สูงมากๆ ต้องใช้มลั ติไพลเออร์
มัลติ มิเตอร์ (Multimeter) เป็ นแกลแวนอมิเตอร์ ทีต่ อกับชันต์( ดูแอมมิเตอร์ ) และมัลติ ไพลเออร์
(ดูโวลต์มิเตอร์)ใช้วดั กระแสไฟฟ้ าและความต่างศักย์ไฟฟ้ า
มิเตอร์ชนิดแท่งเหล็กเคลือนที (Moving iron meter) เป็ นมิเตอร์ ทีใช้วดั กระแสไฟฟ้ า ซึงทําให้เกิด
การเหนียวนําแม่เหล็กในแท่งเหล็ก 2 อัน ดูดหรื อผลักกัน ทําให้เกิดการเบนของแท่งเหล็กนัน
4. การต่อวงจรไฟฟ้ า
วงจรไฟฟ้ าเป็ นเส้นทางเคลือนทีของประจุไฟฟ้ า การเคลือนทีจะเกิดขึนได้จะต้องมีแหล่งกําเนิด
พลังงานไฟฟ้ าต่อเชือมเข้ากับเส้นลวดตัวนํา และอุปกรณ์ไฟฟ้ าหนึง หรื อสองชนิด เช่น สวิตซ์ความต้านทาน
แอมมิเตอร์โวลด์มิเตอร์ หรื อหลอดไฟฟ้ า เป็ นต้น กระแสไฟฟ้ าจะไหลออกจากแหล่งกําเนิดไปโดยรอบ
วงจรทีต่อเชือมกัน
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วงจรไฟฟ้ าทีมีอุปกรณ์ต่อเชือมกัน และแผนผังวงจรไฟฟ้ า
นักวิทยาศาสตร์นิยมใช้สญ
ั ลักษณ์เป็ นตัวแทนอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้ าเพือให้วาดง่าย
และทําความเข้าใจได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดยใช้สญ
ั ลักษณ์ทีใช้แทนอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ แสดงไว้ดงั ตาราง

การต่อวงจรไฟฟ้ าแบบต่าง ๆ มี ลักษณะ ดังนี
. การต่อวงจรไฟฟ้ าแบบอนุกรม
การต่อแบบอนุกรมเป็ นวงจรทีมีอุปกรณ์ไฟฟ้ าเชือมต่อกันกับแหล่งกําเนิ ดไฟฟ้ า จากอุปกรณ์หนึ ง
ไปยังอุปกรณ์ อืน ๆ โดยตรง มีรูปแบบเป็ นวงจรเดี ยว ข้อเสี ยของการต่ ออุปกรณ์ ไฟฟ้ าแบบอนุ กรมก็คื อ
ถ้าอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึงเสียก็จะทําให้กระแสไฟฟ้ าในวงจรหยุดไหลไม่สามารถใช้อุปกรณ์อืนได้
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สรุ ปลักษณะสําคัญของการต่อความต้านทานแบบอนุกรม
1. สามารถหาค่าความต้านทานได้โดยการรวมกัน ดังนันความต้านทานรวมจะมีค่ามากขึน
. ปริ มาณกระแสไฟฟ้ าทีไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวเท่ากับกระแสไฟฟ้ าในวงจร
. ความต่างศักย์ระหว่างปลายทังสองของตัวต้านทานจะเท่ากับผลบวกของความต่างศักย์ไฟฟ้ า
ระหว่างปลายทังสองของตัวต้านทานจะเท่ากับผลบวกของความต่างศักย์ไฟฟ้ าระหว่างปลายทังสองของตัว
ต้านทานแต่ละตัว
. การต่อวงจรไฟฟ้ าแบบขนาน
การต่อแบบขนานเป็ นวงจรไฟฟ้ าทีแยกอุปกรณ์แต่ละชนิดในการเชือมต่อกันกับแผล่งกําเนิดไฟฟ้ า
มีลกั ษณะของรู ปแบบวงจรหลาย ๆ วงจร ในวงจรรวมดังแผน ข้อดีของการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ าแบบขนานก็คือ
ถ้าอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึงเสีย หรื อชํารุ ด อุปกรณ์อีนก็ยงั มีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านได้

การต่อหลอดไฟฟ้ า หลอด ทีต่อโดยให้ขวทั
ั งสองของหลอดไฟฟ้ าหลอดหนึงคร่ อมขัวทังสองของ
อีกหลอดหนึง เราเรี ยกว่า การต่อแบบขนาน กระแสไฟฟ้ าจากแหล่งกําเนิดทีไหลเข้าไปในวงจรจะถูกแบ่งให้
ไหลเข้าไปในอุปกรณ์ ไฟฟ้ าต่าง ๆ ด้วยปริ มาณที ไม่เท่ ากัน ขึ นอยู่กบั ความต้านทานของอุปกรณ์ไฟฟ้ า
ถ้า อุป กรณ์ ไฟฟ้ ามี ค วามต้านทานสู ง ก็ จ ะมี ปริ มาณกระแสไฟฟ้ าไหลอย่างน้อย แต่ ถา้ อุป กรณ์ ไฟฟ้ า
มีความต้านทานตํา จะมีปริ มาณกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านมาก และกระแสไฟฟ้ าทีไหลผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้ าแต่ละ
อันรวมกันแล้วจะเท่ากับกระแสไฟฟ้ าทีไหลออกจากแหล่งกําเนิ ด เราใช้หลักการและความสัมพันธ์จากกฎ
ของโอห์มมาคํานวณหาความต้านทาน และปริ มาณกระแสไฟฟ้ าทีไหลในวงจรเมือต่อหลอดไฟฟ้ าแบบ
ขนานได้
สรุปสาระสําคัญของการต่อความต้านทานแบบขนาน
. ความต้านทานรวมของวงจรมีค่าน้อยลง และน้อยกว่าความต้านทาน ตัวทีน้อยทีสุดทีนํามาต่อ
ขนานกัน
. ปริ มาณกระแสไฟฟ้ ารวมของวงจรมีค่าเท่ากับผลบวกของกระแสไฟฟ้ าของวงจรย่อย
. ความต่างศักย์ระหว่างปลายทังสองของตัวต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่ากัน และเท่ากับความต่าง
ศักย์ไฟฟ้ าระหว่างปลายทังสองของตัวต้านทานทีต่อขนานกัน
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5. กฎของโอห์ ม
กระแสไฟฟ้ าทีไหลในวงจรไฟฟ้ าได้นนั เกิดจากแรงดันไฟฟ้ าทีจ่ายให้กบั วงจร และปริ มาณ
กระแสไฟฟ้ าภายในวงจรจะถูกจํากัดโดยความต้านทานไฟฟ้ าภายในวงจรไฟฟ้ านัน ๆ ดังนัน ปริ มาณ
กระแสไฟฟ้ าภายในวงจรจะขึนอยูก่ บั แรงดันไฟฟ้ า และค่าความต้านทานของวงจร ซึงวงจรนี เรี ยกว่า
กฎของโอห์ม กล่าวว่ากระแสไฟฟ้ าทีไหลในวงจรจะแปรผันตรงกับแรงดันไฟฟ้ า และแปรผกผันกับ
ความต้านทานไฟฟ้ า โดยเขียนความสัมพันธ์ได้ดงั นี
Voltage
Resistance
=V
R

Current =
I
ตัวอย่าง

จงคํานวณหาค่าปริ มาณกระแสไฟฟ้ าของวงจรไฟฟ้ าทีมีแรงดันไฟฟ้ าขนาด โวลต์ และมีค่าความ
ต้านทานของวงจรเท่ากับ โอห์ม
วิธีทํา

จากสูตร

I=V

แทนค่า

I=

R
50V
5

I = 10 แอมแปร์
อุปกรณ์ทดลอง
. เครื องจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงปรับค่าได้ . V
. มัลติมิเตอร์
. ตัวต้านทานขนาดต่าง ๆ จํานวน ตัว
. สายไฟ
การทดลอง

1. นําตัวต้านทานแหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงทีปรับค่าได้ต่อวงจร ดังรู ป
. ปรับค่าโวลต์ทีแหล่งจ่ายไฟประมาณ ค่า และแต่ละครังทีปรับค่าโวลต์ให้วดั ค่ากระแสไฟ
ทีไหลผ่านวงจร บันทึกผลการทดลอง
. หาชันต์ค่าระหว่าง V กับ I
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. นําค่าทีได้ไปเขียนกราฟระหว่าง V กับ ดังรู ป
. หาค่าความชันต์เปรี ยบเทียบกับค่าทีได้ในข้อ เปรี ยบเทียบตัวต้านทาน และทําการทดลอง
เช่นเดียวกันกับข้อ –
คําถาม ค่า V ทีทดลองได้เป็ นไปตามกฎของโอห์มหรื อไม่ เพราะเหตุใด
I

6. การเดินสายไฟฟ้ า
วิธีการเดินสายไฟฟ้ า แบ่งออกได้ 2 แบบ คือแบบเดินบนผนังและแบบฝังในผนัง
6.1 การเดินสายไฟบนผนัง
การเดินสายไฟแบบนีจะมองเห็นสายไฟ อาจทําให้ดูไม่เรี ยบร้อย ไม่สวยงาม หากช่างเดินสายไฟ
ไม่เรี ยบตรง ยิงจะเสริ มให้ดูไม่เรี ยบร้อยตกแต่งห้องให้ดูสวยงามยาก มีขอ้ ดีทีค่าใช้จ่ายถูกกว่าแบบฝังในผนัง
สามารถตรวจสอบและซ่อมแซมได้ง่าย
ขันตอนที 1
กําหนดรู ปแบบจุดตําแหน่งของปลักทีต้องการเพิมแ ละแนวการเดินสายไฟ ควรให้อยูใ่ นแนวเดิม
ของสายทีเดินอยูแ่ ล้ว ในกรณี ทีมีสายแบบเดินลอยอยูแ่ ล้วให้ใช้แนวสายไฟเดิมก็ได้ แล้วค่อยแยกเข้า
ตําแหน่งทีต้องการ
ขันตอนที 2
การเดินแนวใหม่ ควรเดินลากจากจุดต่อขึนบนเพดาน ก่อนแล้วจึงเดินลงตําแหน่งทีต้องการวัดระยะ
จากขอบผนัง แล้วตีแนวสายไฟด้วยด้ายตีเส้น
ขันตอนที 3
ตอกตะปูเข็มขัดสายไฟตามแนวทีตีเส้นเข้าทีผนัง และแนวทีจะลงตําแหน่งทีติดตังใหม่ดว้ ยโดยพับ
เข็มขัดทับหัวตะปูเพือจับขณะตอก
ขันตอนที 4
เว้นระยะห่างของเข็มขัดรัดสายไฟประมาณ 10-15ซม. ในส่วนโค้งหรื อหักมุมของเพดานให้ตอก
เข็มขัดถีประมาณช่องละ1-2 ซม. เพือทีจะรัดสายไฟให้แนบสนิท กับผนังไม่โก่งงอ
ขันตอนที 5
ติดตังเต้าเสียบทีตําแหน่งใหม่ เจาะยึดตัวบล็อคด้วยสว่านไฟฟ้ าและขันด้วยสกรู ยึดให้แน่นหาก
เป็ นผนังไม้ควรหาโดรงไม้ทาบในผนังก่อนเพือความแข็งแรง
ขันตอนที 6
เดินสายไฟในแนวตอกเข็มขัดไว้และรัดสายไฟเข้ากับ เข็มขัดให้แน่น ต่อสายใส่เข้ากับเต้าเสียบใหม่
ให้เรี ยบร้อยประกอบเข้าบล็อค
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ขันตอนที 7
ปิ ดเมนสวิทช์ก่อนเช็คดูว่าไม่มีไฟเข้าปลักทีจะต่อพ่วง โดยใช้ไขควงเช็คไฟเช็คดูว่าไม่มีแสงไฟ
ในด้ามไขควง แล้วจึงทําการพ่วงสายไฟเข้ากับปลักเดิม และทดลองเปิ ดสวิทช์แล้วใช้ไขควงเช็คไฟทีปลักจุดใหม่
6.2 การเดินแบบฝังในผนัง
การเดินแบบฝั งในผนังเป็ นการเดินสายไฟโดยร้ อยสายผ่านท่อสายไฟซึ งฝังในผนังอาคาร ทําให้ดู
เรี ยบร้อยและตกแต่งห้องได้ง่ายเพราะมองไม่เห็นสายไฟจากภายนอก การเดินท่อร้อยสายต้องทําควบคู่ไปพร้อม
การก่อ -ฉาบ ไม่ควรประหยัดหรื อปล่อยให้มีการลักไก่โดยการเดินสายไฟแบบฝังในผนัง โดยไม่ร้อยใส่ท่อร้อย
สายไฟ เพราะหากเกิดไฟรั วอาจเกิดอุบตั ิเหตุกบั ผูอ้ าศัยเมือไปสัมผัสกําแพง การติดตังมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าแบบ
เดินสายบนผนัง การติดตังมีความยุง่ ยากและซับซ้อน การเปลียนแปลงและซ่อมแซมภายหลังจากทีได้ติดตังไป
แล้วทําได้ยากและเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าแบบแรกมาก
การเดินสายไฟมักจะใช้วิธีเดินสาย ลอยตามผนังอาคาร ขณะที การเดินท่อนําจะเดินท่อลอยตาม
ขอบพืนและขอบผนังเมือใช้งานไป หากเกิดการชํารุ ดเสียหายขึนการตรวจสอบและการซ่อมแซมก็สามารถ
ทําได้ไม่ย าก แต่ในปั จ จุบันบ้านเรื อนสมัยใหม่ มีค วามพิถีพิถนั ในด้านความสวยงามมากขึ น การเดิ น
สายไฟมักจะใช้วิธีเดินสายร้อยท่อ ซึงฝังอยูภ่ ายในผนัง หรื อเหนือเพดานขณะทีการเดินท่อนํา จะใช้วิธีเดิน
ท่อฝัง อยูภ่ ายในผนัง หรื อใต้พนื เพือซ่อนความรกรุ งรัง ของสายไฟ และท่อนําเอาไว้ การเดินสายไฟและ
ท่อนําแบบฝังนี แม้จะเพิมความสวยงาม และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ให้แก่ตวั บ้าน แต่ก็มีขอ้ เสียแฝงอยู่
เพราะถ้าเกิ ด ปั ญ หาไฟช็อต ไฟรั ว หรื อท่อนํารั ว ซึงอาจจะมีสาเหตุ มาจาก การใช้ว สั ดุ ทีด้อยคุ ณภาพ
การติ ด ตังอย่างผิด วิ ธี หรื อการชํารุ ด เสี ยหายอัน เนื องมาจากการใช้งานก็ ต าม การตรวจสอบ หรื อการ
ซ่อมแซมย่อมทําได้ลาํ บาก อาจถึงขันต้องทํา การรื อฝ้ าเพดานรื อกําแพงหรื อพืนที บางส่ ว นเพือทําการ
ตรวจสอบและ แก้ไขปัญหาทีเกิดขึน ซึงทําให้เกิด ความเสี ยหายต่อตัวบ้าน เสี ยเวลา และเสี ยค่าใช้จ่ายสูง
ในการวางระบบไฟฟ้ า วิ ธีหลีก เลียงปั ญหาข้างต้นอย่างง่ ายๆวิ ธีหนึ งก็คือการเลือกเดินสายไฟแบบลอย
ซึงอาจจะดูไม่เรี ยบร้อยนัก และเหมาะสําหรั บ อาคารบ้านเรื อนขนาดเล็กเท่ านัน แต่สาํ หรับผูท้ ีต้องการ
ความประณี ตสวยงามหรื อบ้านขนาดใหญ่ทีมีการเดินสายไฟ เป็ นจํานวนมาก การเดินสายไฟแบบฝัง ดูจะมี
ความเหมาะสมกว่า อย่างไรก็ตาม ปั ญหาต่างๆ ดังกล่าวอาจจะป้ องกันหรื อทําให้ ลดน้อยลงได้โดยการ
เลือกใช้วสั ดุทีมีคุณภาพ ใช้วสั ดุทีถูกต้อง และมีขนาดทีเหมาะสม รวมทังมีการติดตังอย่างถูกวิธีและมีระบบ
แบบแผน
ข้ อแนะนําในการออกแบบระบบวงจรไฟฟ้ าภายใน
ระบบวงจรไฟฟ้ าภายในบ้านควรแยกวงจรควบคุมพืนทีต่างๆ เป็ นส่วนๆ เช่น แยกตามชันหรื อแยก
ตามประเภทของการใช้ไฟฟ้ า ทําให้ง่ายต่อการซ่อมแซมในกรณี ไฟฟ้ าขัดข้อง ห้องควรแยกไว้ตะหาก
เพราะหากต้องดับไฟในบ้าน เพือซ่อมแซมจะได้ไม่ตอ้ งดับไฟห้องครัวทีมีตเู้ ย็นทีแช่อาหารไว้ อาหารจะได้
ไม่เสีย
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7. การใช้ เครืองใช้ ไฟฟ้ าอย่างง่ าย
ไฟฟ้ าแสงสว่าง
- ติดตังจํานวนหลอดไฟฟ้ าเท่าทีจําเป็ นและเหมาะสมกับการใช้งาน
- ใช้หลอดไฟฟ้ าชนิดทีใช้แสงสว่างมากแต่กินไฟน้อย และมีอายุกีใช้งานยาวนานกว่า เช่น
หลอดฟูออเรสเซนต์ หลอดคอมแพคท์ เป็ นต้น
- ทําความสะอาดหลอดไฟฟ้ าหรื อโคมไฟเป็ นประจํา
- ตกแต่งภายในอาคารสถานทีโดยใช้สีอ่อน เพือเพิมการสะท้อนของแสง
- ปิ ดสวิตซ์หลอดไฟฟ้ าทุกดวงเมือเลิกใช้งาน
พัดลม
- เลือกขนาดและแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- ปรับระดับความเร็ วลมพอสมควร
- เปิ ดเฉพาะเวลาทีจําเป็ นเท่านัน
- หมันบํารุ งดูแลรักษาให้อยูใ่ นสภาพทีดี
เครืองรับโทรทัศน์
- ควรเลือกขนาดทีเหมาะสมกับครอบครัวและพืนทีในห้อง
- ควรเลือกชมรายการเดียว หรื อเปิ ดเมือถึงเวลาทีมีรายการทีต้องการชม
- ถอดปลักเครื องรับโทรทัศน์ทุกครังเมือไม่มีคนชม
เครืองเป่ าผม
- ควรเช็ดผมให้หมาดก่อนใช้เครื องเป่ าผม
- ควรขยีและสางผมไปด้วยขณะใช้เครื องเป่ าผม
- เป่ าผมด้วยลมร้อนเท่าทีจําเป็ น
เตารีดไฟฟ้ า
- พรมนําเสื อผ้าแต่พอสมควร
- ปรับระดับความร้อนให้เหมาะสมกับชนิดของเสื อผ้า
- เริ มต้นรี ดผ้าบาง ๆ ขณะทีเตารี ดยังร้อนไม่มาก
-

เสือผ้าควรมีปริ มาณมากพอสมควรในการรี ดแต่ละครัง

- ถอดปลักก่อนเสร็ จสินการรี ด 2-3 นาที เพราะยังคงความร้อนเหลือพอ
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หม้อชงกาแฟ
- ใส่นาให้
ํ มีปริ มาณพอสมควร
- ปิ ดฝาให้สนิทก่อนต้ม
- ปิ ดสวิตซ์ทนั ทีเมือนําเดือด
หม้อหุงข้ าวไฟฟ้ า
- เลือกใช้ขนาดทีเหมาะสมกับครอบครัว
- ถอดปลักออกเมือข้าวสุกหรื อไม่มีความจําเป็ นต้องอุ่นให้ร้อนอีกต่อไป
ตู้เย็น
- เลือกใช้ขนาดทีเหมาะสมกับครอบครัว
- ตังวางตูเ้ ย็นให้ห่างจากแหล่งความร้อน
- ไม่ควรนําอาหารทีร้อนเข้าตูเ้ ย็นทันที
- ไม่ควรใส่อาหารไว้ในตูเ้ ย็นมากเกินไป
- หมันละลายนําแข็งออกสัปดาห์ละครัง
- หมันทําความสะอาดแผงระบายความร้อน
- ไม่ควรเปิ ดประตูตูเ้ ย็นบ่อย ๆ หรื อปล่อยให้เปิ ดทิงไว้
- ดูแลยางขอบประตูตูเ้ ย็นให้ปิดสนิทเสมอ
เครืองทําความร้ อน
- เลือกใช้ขนาดทีเหมาะสมกับครอบครัว
- ไม่ควรปรับระดับความร้อนสูงจนเกิดไป
- ควรปิ ดวาล์วบ้างเพือรักษานําร้อนไว้ขณะอาบนํา
- ไม่ควรใช้เครื องทําความร้อนในฤดูร้อน
- ปิ ดวาล์วนําและสวิตซ์ทนั ทีเมือเลิกใช้งาน
เครืองปรับอากาศ
- ห้องทีติดตังเครื องปรับอากาศ ควรใช้ฝ้าเพดานทีมีคุณสมบัติเป็ นฉนวนป้ องกันความร้อน
- เลือกขนาดของเครื องให้เหมาะสมกับขนาดพืนทีห้อง
- เลือกใช้เครื องปรับอากาศทีได้รับการรับรองคุณภาพและช่วยประหยัดพลังงาน
- ปรับระดับอุณหภูมิและปริ มาณลมให้เกิดความรู้สึกสบายในแต่ละฤดูกาล
- หมันดูแลบํารุ งรักษาและทําความสะอาดชินส่วนอุปกรณ์และเครื องให้อยูใ่ นสภาพทีดีอยูเ่ สมอ
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- ดูแลประตูหน้าต่างให้ปิดสนิทเสมอ
- ใช้พดั ลมระบายอากาศเท่าทีจําเป็ น
- ปิ ดเครื องก่อนเลิกใช้พนที
ื ปรับอากาศประมาณ 2-3 นาที
เครืองซักผ้า
- ในการซักแต่ละครังควรให้ปริ มาณเสือผ้าพอเหมาะกับขนาดเครื อง
- ควรใช้วิธีผงแดดแทนการใช้
ึ
เครื องอบผ้าแห้ง
- ศึกษาและปฏิบตั ิตามวิธีการในคู่มือการใช้
8. ความปลอดภัยและอุบัตเิ หตุจากอาชีพช่ างไฟฟ้ า
1) ก่อนลงมือปฏิบตั ิงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้ า ให้ตรวจหรื อวัดด้วยเครื องมือวัดไฟฟ้ าว่าในสายไฟ
หรื ออุปกรณ์นนมี
ั ไฟฟ้ าหรื อไม่
2) การทํางานกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าในขณะปิ ดสวิตช์ไฟหรื อตัดไฟฟ้ าแล้ว ต้องต่อสายอุปกรณ์นนลง
ั
ดินก่อนทํางานและตลอดเวลาทีทํางาน
3) การต่อสายดินให้ต่อปลายทางด้าน" ดิน "ก่อนเสมอจากนันจึงต่อปลายอีกข้างเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ า
4) การสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าแรงดันตําใดๆ หากไม่แน่ใจให้ใช้อุปกรณ์ทดสอบไฟวัดก่อน
5) การจับต้องอุปกรณ์ทีมีไฟฟ้ า จะต้องทําโดยอาศัยเครื องมือ-อุปกรณ์ และวิธีการทีถูกต้องเท่านัน
6) เครื องมือเครื องใช้ทีทํางานกับอุปกรณ์ไฟฟ้ า เช่น คีม ไขควง ต้องเป็ นชนิดทีมีฉนวนหุม้ 2 ชันอย่างดี
7) ขณะทํางานต้องมันใจว่า ไม่มีส่วนใดส่วนหนึงของร่ างกายหรื อเครื องมือทีใช้อยูส่ มั ผัสกับส่วน
อืนของอุปกรณ์ทีมีกระแสไฟด้วยความพลังเผลอ
8) การใช้กุญแจป้ องกันการสับสวิตช์ การแขวนป้ ายเตือนห้ามสับสวิตช์ตลอดจนการปลดกุญแจ
และป้ ายต้องกระทําโดยบุคคลคนเดียวกันเสมอ
9) การขึนทีสูงเพือทํางานกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าต้องใช้เข็มขัดนิรภัย หากไม่มกี ารใช้เชือกขนาดใหญ่
คล้องเอาไว้กบั โครงสร้างหรื อส่วนหนึงส่วนใดของอาคาร
10) การทํางานเกียวกับไฟฟ้ าหากเป็ นไปได้ควรมีผชู้ ่วยเหลืออยูด่ ว้ ย
8.1 ข้ อควรระวังในการทํางานเกียวกับไฟฟ้ าทัว ๆ ไป
- เมือพบว่าฝาครอบ หรื อกล่องสวิตช์ชาํ รุ ด หรื อแตกเสียหาย และควรรี บเปลียนและซ่อมแซมทันที
- รักษาความสะอาดของพืนบริ เวณทีซึงสวิตช์อยูใ่ กล้ ๆ
- หมันสํารวจตรวจตราภายในแผงสวิตช์ ตูค้ วบคุมทางไฟฟ้ า ไม่ให้มีเศษผงทองแดงหรื อโลหะที
นําไฟฟ้ าอยูแ่ ละอย่านําชินส่วนอุปกรณ์ภายในตูค้ วบคุม เช่น ฟิ วส์ ออกจากตูค้ วบคุม
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- การเปลียนฟิ วส์ ควรใช้ฟิวส์เฉพาะงานนัน ๆ และก่อนเปลียนต้องสับสวิตช์ (ให้วงจรไฟฟ้ าเปิ ด
ให้เรี ยบร้อยก่อน)
- อย่าใช้ฝาครอบทีทําด้วยสารทีสามารถลุกติดไฟได้ เปิ ดฝาครอบสวิตช์
- สวิตช์แต่ละอัน ควรมีป้ายแสดงรายละเอียดดังนี
* ใช้กบั กระแสไฟตรง หรื อกระแสสลับ
* ความต่างศักย์ทางไฟฟ้ า (หรื อแรงดัน/แรงเคลือนไฟฟ้ า)
* กระแสไฟฟ้ า
* เครื องมือเครื องใช้ทางไฟฟ้ าทีต่อกับสวิตช์นนั
* ชือผูร้ ับ
- ต้องสับสวิ ต ช์ให้ว งจรไฟฟ้ าเปิ ด เมือต้องการตรวจสอบหรื อซ่ อมแซมเครื องจัก รแล้ว ให้ทาํ
สัญลักษณ์หรื อป้ ายทีสวิตช์ว่า "กําลังซ่อม"- ก่อนสับสวิตช์ให้วงจรไฟฟ้ าปิ ด ต้องแน่ใจว่าทุกอย่างเรี ยบร้อย
และได้รับสัญญาณถูกต้อง และก่อนเปิ ดทดลองเดินเครื องควรตรวจดูว่าเครื องจักรนันไม่มีวตั ถุอืนใดติด
หรื อขัดอยู่
- การส่งสัญญาณเกียวกับเปิ ด-ปิ ดสวิตช์ ควรทําด้วยความระมัดระวัง
- อย่าปิ ด-เปิ ดสวิตช์ขณะมือเปี ยกนํา
- การสับสวิตช์ให้วงจรไฟฟ้ าปิ ดต้องแน่ใจว่าสัญญาณนันถูกต้อง
- การขันสลักเกลียวเพือยึดสายไฟฟ้ า ต้องขันให้แน่น
- อุปกรณ์ไฟฟ้ าทีชํารุ ดอย่าฝื นใช้งานจะเกิดอันตรายได้
8.2 ข้ อทีไม่ควรกระทําในการปฏิบัตงิ านเกียวกับไฟฟ้ า
- ไม่ควรถอดปลักไฟด้วยการดึงสายไฟ
- ไม่ควรใช้เครื องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้ าทีชํารุ ด
- ไม่ควรใช้ปลักไฟทีชํารุ ด
- ไม่ควรต่อพ่วงไฟเกินกําลัง
- ไม่ควรต่อปลักผิดประเภท
- ไม่ควรซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้ าด้วยตนเองถ้าหากไม่มีความรู้อย่างแท้จริ ง
8.3 ความปลอดภัยเกียวกับตัวผู้ปฏิบัตงิ าน
การแต่งกาย
- เครื องแบบทีเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานเกียวกับเครื องจักร คือ เสื อและกางเกงทีเป็ นชิน
เดียวกัน ซึงอยูใ่ นสภาพทีเรี ยบร้อย เสือผ้าทีฉีกขาดไม่ควรนํามาใช้ เพราะจะทําให้เข้าไปติดกับเครื องจักรที
กําลังหมุนได้
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- ติดกระดุมทุกเม็ดให้เรี ยบร้อย
- ไม่ควรใส่เครื องประดับ เช่น สร้อยคอ นาฬิกา แหวน
- ต้องใส่รองเท้าหุม้ ส้น หรื อรองเท้าบู๊ด เพือป้ องกันเศษโลหะทิมตํา
- ควรสวมแว่นตา เพือป้ องกันเศษโลหะกระเด็นเข้าตา เช่น การเจียระไนงาน หรื อแสงจากการ
เชือมโลหะ
- ควรสวมหมวกในกรณี ทีปฏิบตั ิงานเกียวกับการทําไฟ
- ไม่ควรไว้ผมยาวหรื อมิฉะนันควรสวมหมวก
- สภาพการทํางานทีมีเสียงดัง ควรสวมทีครอบหู

9. การบริหารจัดการและการบริการทีดี
บริ การทีดี หมายถึง ความตังใจและความพยายามในการให้บริ การต่อผูร้ ับบริ การ มีระดับการปฏิบตั ิ
ดังนี
ระดับที 1 สามารถให้ บริการแก่ผ้รู ับบริการ ด้ วยความเต็มใจ
o ให้บริ การทีเป็ นมิตรภาพ
o ให้ขอ้ มูลข่าวสารทีถูกต้องชัดเจนแก้ผรู้ ับบริ การ
o แจ้งให้ผรู้ ับบริ การทราบความคืบหน้าในการดําเนินเรื อง หรื อขันตอนงานต่าง ๆ ทีให้บริ การอยู่
o ประสานงานให้แก่ผรู้ ับบริ การได้อย่างต่อเนืองและรวดเร็ ว
ระดับที 2 ช่ วยแก้ปัญหาให้ แก่ผ้รู ับบริการ
o ช่วยแก้ปัญหาหรื อหาแนวทางแก้ไขปัญหาทีเกิดขึนแก้ผรู้ ับบริ การอย่างรวดเร็ วไม่บ่ายเบียง ไม่แก้ตวั
หรื อปัดภาระ
o ผูร้ ับบริ การได้รับความพึงพอใจและนําข้อขัดข้องทีเกิดจากการให้บริ การไปพัฒนาให้การบริ การดี
ยิงขึน
ระดับที 3 ให้ บริการทีเกินความคาดหวัง แม้ต้องให้ เวลาหรือความพยายามอย่างมาก
o ให้เวลาแก่ผรู้ ับบริ การเป็ นพิเศษ เพือช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผรู้ ับบริ การ
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o นําเสนอวิธีการในการให้บริ การทีผุรับบริ การจะได้รับประโยชน์สูงสุด
ระดับที 4 เข้ าใจและให้ บริการทีตรงตามความต้องการทีแท้ จริงของผู้รับบริการได้
o พยายามทําความเข้าใจด้วยวิธีต่าง ๆ เพือให้บริ การได้ตรงตามความต้องการทีแท้จริ งของผูร้ ับบริ การ
o ให้คาํ แนะนําทีเป็ นประโยชน์แก้ผรู้ ับบริ การ เพือตอบสนองความต้องการ
ระดับที 5 ให้ บริการทีเป็ นประโยชน์ อย่างแท้ จริงให้ แก่ผ้รู ับบริการ
o คิดถึงประโยชน์ของผูร้ ับบริ การในระยะยาว
o เป็ นทีปรึ กษาทีมีส่วนช่วยในการตัดสินใจทีผูร้ ับบริ การไว้วางใจ
o สามารถให้ความเห็นทีแตกต่างจากวิธีการหรื อขันตอนทีผูร้ ับบริ การต้องการให้สอดคล้องกับความ
จําเป็ น ปัญหา โอกาส เพือประโยชน์อย่างแท้จริ งของผูร้ ับบริ การ
10. โครงงานวิทยาศาสตร์ สู่อาชีพ
อาชีพช่างไฟฟ้ า เป็ นอาชีพสําคัญจําเป็ นกับสังคมเทคโนโลยีในทุกยุคทุกสมัย ผูม้ ีอาชีพช่างไฟฟ้ า
ต้องมีความชํานาญเฉพาะทาง มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ สร้างผลงาน นอกเหนื อจากการติดตัง ซ่อมแซม
อุปกรณ์ไฟฟ้ า และยังสามารถสร้างสรรค์ผลงานเป็ นอุปกรณ์เครื องใช้ไฟฟ้ า สําหรับครั วเรื อน เพือความ
สะดวกสบายในชีวิตประจําวันของมนุษย์ ดังนัน ช่างไฟฟ้ า นอกจากเป็ นอาชีพเพือบริ การ ยังนําไปสู่เพือการ
พาณิ ชย์ได้ดี โดยผูเ้ รี ยนนําความรู้ ผลงาน จากโครงงานเรื องไฟฟ้ าไปต่อยอดสู่อาชีพได้อย่างหลากหลาย
อาทิเช่น การประดิษฐ์โคมไฟเพือประดับตกแต่ง โคมไฟเพืออ่านหนังสื อ เครื องเตือนภัยนําท่วมอย่างง่าย
ฯลฯ
ตัวอย่างที 1 การประดิษฐ์ โคมไฟเพือประดับตกแต่ ง
วัสดุทีใช้
1. สวิทซ์ไฟ สําหรับเปิ ดปิ ด

ราคาประมาณ 30 บาท

2. หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบยาว

ราคาประมาณ 79 บาท

3. แผ่นซีดี 61 แผ่น

นํากลับมาใช้ใหม่ (reuse)

4. สายไฟ 1.8 เมตร

ราคาประมาณ 30 บาท

วิธีทําโคมไฟจากแผ่นซีดี
วิธีทาํ โคมไฟจากแผ่นซีดี แผ่นซีดีทีเสียแล้วใครจะเชือว่าสามารถนํามาทําโคมไฟอันสวยหรู มี
ระดับ อย่างทีใครนึกไม่ถึงมากก่อน สนใจละซิ ลองมาทําดูว่าเขาทํากันอย่างไรทําให้ได้โคมไฟสวยสะดุด
ใจ โดยใช้ตน้ ทุนประมาณ 139 บาท ดังนี
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หลอดไฟทีใช้

ถอดส่วนประกอบหลอดไฟออก เพือจะได้แยกเอาสวิทซ์กบั หลอดไฟ
ไว้สาํ หรับติดนอกกล่องโคมไฟ
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นํามากะระยะว่าสวิทซ์ กับหลอดไฟจะอยูต่ าํ แหน่งไหน

ตัดแผ่นไม้อดั หนาขนาด 3/8 นิว เป็ นรู ปวงกลมขนาด แผ่นซีดี จํานวน 18 แผ่น

แผ่นไม้อดั ทีตัดออกมา
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ทาด้วยกาวร้อน แล้วใช้สกรู อดั ให้แน่น ทิงไว้ให้กาวแห้ง ประมาณ 20 นาที

ใช้สว่านเจาะช่องตรงกลางไม้ให้ใส่หลอดไฟได้ เจาะช่องให้สายไฟ กับสวิทซ์ไฟใส่ได้
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วางหลอดไฟใส่ลงไปในช่องนี

ใส่สวิทซ์ไฟ กับสายไฟตามช่องทีเจาะไว้

เจาะรู ตรงกลางแผ่นซีดี ให้กว้างพอทีจะใส่หลอดไฟได้
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เจาะให้ใส่หลอดไฟได้แบบนี

จับแผ่นซีดีสองแผ่น มาจับคู่ประกบกัน โดยหันด้านทีมันวาวออกทังสองด้าน แล้วใช้กาวร้อนทา
ทิงไว้ให้แห้ง แล้วเจาะรู 3 รู ไว้สาํ หรับใส่น็อตยาวเป็ นเสาขา 3 ขา ดังภาพ ชันแรกใส่แผ่นเดียว จากนัน
ค่อยใส่วงแหวน รองเพือให้เป็ นชันๆ มีช่องว่างให้แสงกระจายออก ใส่ไปเรื อย ๆ จนถึงชันสุดท้าย ใช้แผ่น
ซีดี 4 แผ่นทากาวประกบกัน ปิ ดเป็ นฝาข้างบน

เวลาจะเปลียนหลอดไฟข้างใน ก็ไขน็อตออก แล้วหยิบหลอดไฟมาเปลียน

ประกอบเสร็ จแล้ว เมือเปิ ดไฟ จะได้ภาพดังนี
ทีมา http://www.yousaytoo.com/tensionnot/how-to-make-a-cool-cd-lamp/4877
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ตัวอย่ างที 2 สิ งประดิษฐ์ เครืองเตือนภัยนําท่ วมอย่ างง่าย
วัสดุทีใช้
1. สวิทซ์และกริ งไฟฟ้ าแบบไร้สาย

ราคาประมาณ 100-150 บาท

2. เศษโฟม

นํากลับมาใช้ใหม่ (reuse)

3. ถุงพลาสติก

นํากลับมาใช้ใหม่ (reuse)

วิธีทํา
1. หาซือกริ งประตูบา้ นแบบไร้สายมีขายเกือบทุกห้าง (ราคาประมาณ – ) เอาแบบกดค้าง
แล้วร้องต่อเนือง นอนหลับแล้วจะได้ตืน (บางยีห้อกดค้างแล้วร้องครังเดียว)
. หาอุปกรณ์ดงั นี ตระกร้าทรงเตีย แผ่นโฟม ซองซิปกันนํา เทปกาว กาวสองหน้า ก้อนอิฐหรื อหิน

. นํากริ งตัวลูก(สวิตซ์ทีกดกริ ง)มาติดกาวสองหน้าบริ เวณทีกดให้ทีกดนูนขึน (ไม่ตอ้ งลอกกระดาษ
อีกด้านออก) แล้วใส่ซองซิปไม่ให้นาเข้
ํ า

. ตัดโฟมให้มีขนาดเล็กกว่าตะกร้าเล็กน้อย นํากริ งตัวลูกทีอยูใ่ นซองซิปไปวางกลางโฟมแล้วติด
เทปกาวบนโฟม
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. หาทีเหมาะๆวางโฟมทีพืน ทีต้องการทราบว่านําท่วมแล้วเช่นประตูรัว ครอบโฟมด้วย
ตระกร้า ทับตระกร้าด้วยอิฐหรื อหิน (ระยะสัญญาณประมาณ เมตรจากตัวแม่)

. เสียบปลักตัวแม่ (สัญญาณกระดิง)ไว้ในบ้าน

. เมื อนําท่ ว มโฟมจะลอยตัว ดัน สวิ ต ซ์ที กดกริ งกับ ก้น ตระกร้ า ที ถูก ทับ ไว้ด ้ว ยอิ ฐ หรื อหิ น
ทําให้สญ
ั ญาณร้องเตือน

ทีมา http://www.oknation.net/blog/print.php?id=653105
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11. คําศัพท์ ทางไฟฟ้ า
ช่างไฟฟ้ าทุกคนจะต้องเข้าใจคําจํากัดความทัวไปของคําศัพท์ทีใช้ในทางช่างไฟฟ้ า เพือให้การสัง
วัสดุอุปกรณ์ และการอ่านรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ของบริ ษทั ผูผ้ ลิตอย่างมีประสิ ทธิภาพ ผูส้ งและผู
ั
อ้ ่าน
จะต้องมีความคุ ้นเคยกับภาษาที ใช้ในทางช่างไฟฟ้ าด้วย ดังนัน จึงควรอ่านคําจํากัด ความแต่ละคําอย่าง
ละเอียดให้เข้าใจ และควรพลิกดูคาํ เหล่านีทุกครังเมือมีความจําเป็ นนอกจากนี ยังมีรายละเอียดเกียวกับ
คํานิยามของคําศัพท์เหล่านี เพิมเติมในท้ายเล่มของหนังสือเล่มนีด้วย
พลังงาน (energy) : ความสามารถในการทํางาน
กําลังม้า (horsepower) : หน่วยวัดการทํางานของเครื องจักรกลพวกมอเตอร์ และเครื องยนต์ เราจะ
ใช้อกั ษรย่อ HP หรื อ hp แทน โดยทัวไปกําลังม้านี จะใช้บ่งบอกเอาท์พุทของมอเตอร์ไฟฟ้ า
ไฟฟ้ า (electricity) : การเคลือนทีของอิเล็กตรอนผ่านตัวนําไฟฟ้ า
ตัวนําไฟฟ้ า (conductor) : สสารทียอมให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านตัวมันเองได้ง่าย
ความนําไฟฟ้ าหรือความเป็ นสื อไฟฟ้ า (conductance) : ความสะดวกสบายต่อการไหลผ่านของ
กระแสไฟฟ้ าในวงจร
ฉนวนไฟฟ้ า (insulator) : วัตถุทีมีคุณสมบัติดา้ นต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้ า อาจจะกล่าว
ได้ว่าสสารนัน ขัดขวางการเคลือนทีของอิเล็กตรอน
อํานาจแม่เหล็ก (magnetism) : คุณสมบัติอย่างหนึงของสสารทีแสดงอํานาจดึงดูดเหล็กได้
ขัวไฟฟ้ า (polarity) : คุณสมบัติของประจุไฟฟ้ าทีแสดงออกมา ซึงจะมีค่าเป็ นบวกหรื อเป็ นลบ
แม่ เหล็กไฟฟ้ า (electromagnet) : ขดลวดตัวนําไฟฟ้ าทีแสดงอํานาจหรื อคุณสมบัติทางแม่เหล็ก
เมือมีกระแสไฟฟ้ า ไหลผ่านขดลวดนัน
ขดปฐมภูมิ (primary) : ขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้ า ซึงต่ออยู่กบั แหล่งจ่ายไฟฟ้ าและรับพลังงาน
นันก็คือด้านรับไฟฟ้ าข้าวของหม้อแปลงไฟฟ้ า
ขดทุตยิ ภูมิ (secondary) : ขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้ าทีติดอยู่กบั โหลด (ภาระทางไฟฟ้ า) โดยจะ
รับพลังงานด้วยหลักการเหนี ยวนําทางอํานาจแม่เหล็กไฟฟ้ าจากขดลวดปฐมภู มิไปสู่โหลดนันก็คื อด้าน
จ่ายไฟออกของหม้อแปลงไฟฟ้ า
กําลังไฟฟ้ า (electric power) : อัตราการผลิตหรื อใช้พลังงานทางไฟฟ้ าในหนึงหน่วยเวลา
วัตต์ (watt) : หน่วยวัดกําลังไฟฟ้ า เราใช้เรี ยนอักษรย่อตัวพิมพ์ใหญ่ W แทน กําลังไฟฟ้ ามีจะเป็ น
อักษรบอกพลังงานไฟฟ้ าทีมีอุปกรณ์ไฟฟ้ าแต่ละตัวในการทํางาน อย่างเช่น หลอดไฟ 1,000 วัตต์ เครื องปิ ง
ขนมปัง 1,000 วัตต์
กิโลวัตต์ (kilowatt) : หน่ วยกําลังไฟฟ้ าทีมีค่าเท่ากับ 1,000 วัตต์ เราใช้ตวั ย่อว่า KW เพราะเหตุว่า
ในทางปฏิบตั ินันโหลด หรื อภาระทางไฟฟ้ ามีจาํ นวนมากๆ จึงมีค่าวัตต์สูงๆ หน่ วยวัตต์ซึงทําให้การเรี ยก
หรื อบันทึกค่ายุง่ ยากและเสียเวลา เราจึงนิยมใช้กิโลวัตต์ซึงเป็ นหน่ วยทีใหญ่ขึนนี แทน และยังมีหน่ วยใหญ่
กว่ากิโลวัตต์อีกก็คือ เมกกะวัตต์ (megawatt) ซึงเท่ากับ 1,000 กิโลวัตต์ หรื อเขียนย่อๆ ว่า 1 MW
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กิโลวัตต์ – ชัวโมง (kilowatt – hour) : หน่วยวัดการใช้กาํ ลังไฟฟ้ าในเวลา 1 ชัวโมง เราจําใช้อกั ษร
ย่อพิมพ์ตวั ใหญ่ KWH แทน ปกติแล้วการใช้พลังงานไฟฟ้ าตามบ้านจะวัดค่าออกจากเครื องวัดพลังงาน
(หรื อทีเราเรี ยกกันว่า หม้อมิเตอร์) มีหน่วยเป็ นกิโลวัตต์ – ชัวโมง หรื อทีเรี ยกกันว่า ยูนิต (unit) แล้วคิดราคา
ไฟฟ้ าทีเราต้องจ่ายเท่ากับ จํานวนยูนิตทีเราต้องใช้คูณด้วยราคาไฟฟ้ าต่อหนึงยูนิต
ไฟฟ้ ากระแสสลับ (alternating current) : ระบบไฟฟ้ าทีทิศทางการวิงของอิเล็กตรอนมีการสลับ
ไปมาตลอดเวลา เราใช้สญ
ั ลักษณ์แทนด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ AC และมักนิ ยมใช้เป็ นระบบไฟฟ้ าตามบ้าน
อาคาร โรงงานทัว ๆ ไป
ไฟฟ้ ากระแสตรง (direct current) : ระบบไฟฟ้ าทีอิเล็กตรอนมีการวิงไปทางเดียวกันตลอดเวลา
และต่อเนื องกัน มักจะพบว่าใช้กนั อยู่ทวั ๆ ไป ก็คือ เครื องชาร์ จแบตเตอรี ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี รถยนต์
เป็ นต้น ใช้อกั ษรตัวพิมพ์ใหญ่ DC เป็ นสัญลักษณ์แทน
วงจรไฟฟ้ า (circuit) : ทางเดินไฟฟ้ าทีต่อถึงกัน และไฟฟ้ าไหลผ่านได้ดี วงจรอนุ กรมหรื อวงจร
อันดับ (series circuit) : วงจรไฟฟ้ าทีมีทางเดินไฟฟ้ าได้เพียงทางเดียว จากแหล่งจ่ายไฟฟ้ าผ่านวงจรไฟฟ้ าไป
ครบวงจรอีกขัวของแหล่งจ่ายไฟ และในวงจรนี อาจจะมีอุปกรณ์พวกฟิ วส์ สวิตซ์ เซอร์ กิต – เบรกเกอร์
โดยต่อเป็ นวงจรอันดับเข้าไปเพือป้ องกัน และควบคุมวงจร
วงจรขนาน (parallelcircuit):วงจรไฟฟ้ าที มีทางเดิน ไฟฟ้ าของกระแสไฟฟ้ าผ่านได้มากกว่ า 1
ทางเดินขึนไป และจะมีอุปกรณ์เช่นพวกเต้าเสียบหลอดไฟต่อขนานกัน และข้อดีของวงจรก็คือ ถ้าอุปกรณ์
ตัว หนึ งตัวใดไม่ทาํ งาน ขัด ข้องหรื อเสี ยขึ นมา วงจรทางเดิน ไฟฟ้ าจะไม่ขนาน ซึงตรงกันข้ามกับวงจร
อนุกรม อุปกรณ์ในวงจรขนานตัวอืนๆ ยังคงทํางานได้ต่อไปดังรู ปที2

รู ปวงจรขนาน
วงจรเปิ ด (open circuit) : สภาวการณ์ทีทางเดินไฟฟ้ าเกิดขาดวงจร เกินวงจร หรื อไม่ครบวงจรทํา
ให้กระแสไฟฟ้ าไหลไม่ได้
วงจรลัด (short circuit) : สภาวการณ์ทีเกิดมีการลัดวงจรทางเดินของกระแสไฟฟ้ า อันเนื องมาจาก
รอยต่อของสายต่างๆ พลาดถึงกัน มีกระแสไฟฟ้ ารัวต่อถึงกัน เป็ นต้น
แอมแปร์ (ampere) : หน่วยการวัดค่าอัตราการไหลของไฟฟ้ าทีผ่านตัวนํา เราจะใช้อกั ษรย่อตัวพิมพ์
ใหญ่ A หรื อ amp แทน ปกติแล้วหน่วยแอมแปร์นีนิยมใช้ระบุขอบของการใช้กระแสไฟฟ้ าด้านสูงสุดในการ
ทํางานของอุปกรณ์เครื องใช้ไฟฟ้ านันอย่างปลอดภัย อย่างเช่น เต้าเสียบ 15 แอมแปร์ ฟิ วส์ 30 แอมแปร์
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เฮิร์ตซ์ (hertz) : หน่ วยความถีมีค่าเป็ นรอบต่อวินาที การทีอิเล็กตรอนวิงไปในทิศทางหนึ งแล้ว
วกกลับมาสู่แหล่งจ่ายไฟฟ้ าจากนันก็มีอิเล็กตรอนวิงออกมาจากแหล่งจ่ายไฟไปในทิศทางหนึ งวกกลับมา
โดยทิศทางการวิ งของอิเล็กตรอนทัง 2 ครั งวิงสวนทางกัน (หรื อพูดอีกนับหนึ งก็คือ วิงสลับไปสลับมา
นันเอง) เราเรี ยกว่า 1 รอบ ความถีของระบบไฟฟ้ าบ้านเราใช้ความถี 50 เฮิร์ตซ์ ใช้สญ
ั ลักษณ์ HZ แสดงแทน
โอห์ ม (ohm) : หน่วยความต้านทานทางไฟฟ้ าใช้สญ
ั ลักษณ์แทนด้วยตัวโอเมก้า (Ω) ความต้านทาน
จะพยายามต่อต้านการไหลของกระแสไฟฟ้ า ความต้านทานเป็ นได้ทงผู
ั ท้ าํ งานให้หรื อขัดขวางการทํางานให้
ผูใ้ ช้ไฟ มันทํางานให้ในขณะทีใช้มนั เป็ นฉนวนหรื อใช้ควบคุมวงจร ตัวอย่างเช่น เทปพันสายไฟ เต้าเสี ยบที
ทําจากพลาสติก จะป้ องกันอันตรายให้กบั ผูใ้ ช้ไฟได้ และใช้ความต้านทานแบบปรับค่าได้ (rheostat) ปรับ
ความสว่างของหลอดไฟฟ้ า แต่มนั จะขัดขวางการทํางานเมือผูใ้ ช้ไฟ ใช้สายไฟเส้นเล็ก และยาวมากๆ หรื อมี
สนิ มตามจุดสัมผัสต่างๆ ของตัวนํา จะเป็ นสาเหตุของการเพิมค่าความต้านทาน ทําให้เกิดความร้อนมาก
เกินไป พร้อมทังเกิดการสูญเสียกําลังไฟฟ้ าไปในสายตัวนําด้วย
กฎของโอห์ ม (Ohm’s law) : กฎทีว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างแรงดัน กระแส และความต้านทาน
ในวงจรไฟฟ้ า กฎนี กล่าวว่า ค่ากระแสไฟฟ้ า (I) จะเป็ นสัดส่ วนโดยตรงกับค่าแรงดันไฟฟ้ า (E) และเป็ น
สัดส่วนผกผันกับค่าความต้านทาน (R) สู ตร I = E / R
โวลต์ (volt) : หน่ วยวัด แรงดันไฟฟ้ า แรงดันไฟฟ้ าหรื อแรงดันที ทําให้เกิ ดมีการเคลือนที ของ
อิเล็กตรอนภายในตัวนําไฟฟ้ า เราใช้ตวั ย่อแทนแรงดันไฟฟ้ าด้วย V, E หรื อ EMF ปกติจะใช้ E และ EMF
แทนแรงดันทีเกิดจากการเคลือนทีของประจุไฟฟ้ าหรื อ electromotive force (ซึงเป็ นอีกนิ ยามหนึ งของคําว่า
โวลต์) เช่นเดียวกับคําว่า แอมแปร์แรงดันซึงระบุไว้ทีตัวอุปกรณ์เครื องใช้ไฟฟ้ าจะเป็ นตัวกําหนดขอบเขต
การใช้แรงดันไฟฟ้ าขณะทํางานได้โดยปลอดภัย เช่น มอเตอร์ 220 โวลต์ เครื องเป่ าผม 110 โวลต์ เราจะต้อง
ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ ากับแรงดันไฟฟ้ าตามทีระบุไว้เท่านัน
แอมมิเตอร์ (ammeter) : เป็ นเครื องวัดทางไฟฟ้ าชนิ ดหนึ ง ใช้วดั ค่ากระแสไฟฟ้ าทีไหลในวงจรที
เราต้องการวัด โดยปกติเราจะใช้เครื องมือนี ต่ออนุกรมกับวงจรทีเราต้องการวัดค่ากระแส แต่ก็มีเครื องมือวัด
ชนิดพิเศษทีไม่ตอ้ งต่อวงจรอันดับเข้ากับวงจรไฟฟ้ านัน จะได้กล่าวถึงในบทต่อๆ ไป
โอห์ มมิเตอร์ (ohm meter) : เป็ นเครื องวัดทางไฟฟ้ าชนิดหนึง ใช้วดั ค่าความต้านทานไฟฟ้ าเวลาใช้
จะต้องไม่มีการจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟใดในวงจรไฟฟ้ านัน
โวลต์มเิ ตอร์ (volt meter) : เป็ นเครื องมือวัดทางไฟฟ้ าชนิดหนึง ใช้วดั ค่าแรงดันไฟฟ้ า
มัลติมเิ ตอร์ (multimeter) : เป็ นเครื องมือวัดทางไฟฟ้ าชนิดหนึงทีสามารถวัดค่าแรงดัน กระแสและ
ความต้านทานได้ในเครื องวัดตัวเดียวกัน
National Electric Code : เป็ นหนังสื อคู่ มือรวบรวมข้อแนะนําและกฎข้อบังคับในการติ ดตัง
อุปกรณ์ไฟฟ้ าให้มีความปลอดภัย แม้ว่าจะมีเนื อหามากมายแต่หนังสื อคู่มือนี ก็ไม่มีจุดมุ่งหมายสําหรับการ
สอน หรื อใช้แก่บุคคลทีไม่เคยผ่านการอบรมมาก่อน ส่วนของไทยเราก็มีคู่มือพวกนี หลายแห่ งด้วยกัน เช่น
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คู่มือของการไฟฟ้ านครหลวง การพลังงานแห่งชาติ การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค ซึงหลักการและกฎข้อบังคับส่ วน
ใหญ่ก็คล้าย ๆ กับของ NEC (National Electric Code) ของต่างประเทศนันเอง
สวิตซ์ อัตโนมัติห รื อ เซอร์ กิตเบรกเกอร์ (circuit breaker) : เป็ นอุปกรณ์ ป้องกัน ที ใช้จ าํ กัด
กระแสไฟฟ้ าสูงสุดในวงจร เมือกระแสเกินค่าจํากัดเซอร์กิตเบรกเกอร์จะเปิ ดวงจรไม่ให้กระแสไฟฟ้ าไหลสู่
วงจรอีก จนกว่าจะกดปุ่ มทํางานใหม่ ปั จจุบนั ใช้แทนสวิตซ์ฟิวส์กนั มาก เนื องจากสามารถต่อวงจรเข้าไป
ใหม่ได้ทนั ที ในขณะทีฟิ วส์ตอ้ งสลับเปลียนตัวใหม่เข้าไปแทน และยิงในระบบไฟฟ้ า 3 เฟสด้วยแล้วถ้าเกิด
ขาดทีฟิ วส์เพียงเส้นเดียวเหลือไฟฟ้ ามาแค่ 2 เฟสเท่านัน อาจเกิดการเสี ยหายไหม้ขึนทีมอเตอร์ 3 เฟสได้
หลักการทํางานของเซอร์กิตเบรกเกอร์ จะทํางานโดยอาศัยอํานาจแม่เหล็ก เมือมีกระแสไฟฟ้ าในวงจรไหล
เข้ามามาก ๆ สนามแม่เหล็กจะดึงสวิตซ์ให้ตดั วงจรออก และบางแบบจะมีตวั ป้ องกันกระแสเกินขนาดด้วย
ความร้อนต่อร่ วมมาด้วยโดยอาศัยการทีมีกระแสไหลผ่านความต้านทานของตัว ไบเมตอลลิก (bimetallic)
(ไบเมตอลลิก เป็ นโลหะทีขยายตัวเมืออุณหภูมิสูงขึนและหดตัวเมืออุณภูมิตาลง)
ํ เมือกระแสไหลผ่านมากจะ
เกิดความร้อนมาก ตัวไบเมตอลลิกจะขยายตัวดึงให้สวิตซ์ตดั วงจรออก เราใช้ตวั อักษรย่อแทนเซอร์ กิตเบรก
เกอร์ดว้ ย CB
ฟิ วส์ (fuse) เป็ นอุปกรณ์ป้องกันทีใช้จาํ กัดกระแสไฟฟ้ าสูงสุดในวงจร เมือกระแสเกินค่าจํากัดฟิ วส์
จะเกิดความร้อนมากขึนจนกระทังหลอมละลายขาดจากกัน วงจรก็จะเปิ ด ฟิ วส์จะต้องอย่างอนุกรมกับวงจร
หม้อแปลง (transformer) : เป็ นอุปกรณ์ทีใช้เปลียนแรงดันไฟฟ้ าให้สูงขึนหรื อตําลง เพือให้ตรงกับ
แรงดันทีใช้กบั อุปกรณ์ไฟฟ้ าต่างๆ เช่น มีเครื องซักผ้าแรงดัน 110 โวลต์ แต่มีไฟฟ้ าแรงดัน 220 โวลต์ เราก็
ต้องใช้หม้อแปลงแรงดัน 220 โวลต์ ให้เป็ นแรงดัน 110 โวลต์ จึงจะใช้เครื องซักผ้าได้ นอกจากนี เรายังนิ ยม
ใช้หม้อแปลงกับเครื องติดต่อภายใน และระบบเสียงกริ งเรี ยก เป็ นต้น
เฟส (phase) : หมายถึงชนิดของระบบไฟฟ้ าทีใช้มีทงระบบ
ั
1 เฟส 2 สาย และ 3 เฟส 4 สาย
อุปกรณ์ไฟฟ้ า 1 เฟส 2 สาย จะใช้ตามบ้านทีอยูอ่ าศัย ส่วนระบบไฟฟ้ า 3 เฟส 4 สาย นิยมใช้กบั ธุรกิจใหญ่
กับโรงงานอุตสาหกรรม
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ภาคผนวก
1. แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เพือการประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์เป็ นอันมาก ทังนี เพราะอาชีพไม่ใช่จะ
สนองตอบความต้องการของมนุ ษย์เพียงด้านเศรษฐกิจเท่านัน แต่ยงั สนองความต้องการด้านอืน เช่น ด้าน
สังคม และจิตใจ เป็ นต้น การเลือกอาชีพจึงมีความสําคัญต่อชีวิตของบุคคล ถ้าเราเลือกอาชีพได้เหมาะสมก็มี
แนวโน้มทีจะประสบความสําเร็ จในการประกอบอาชีพมีความเจริ ญก้าวหน้าเป็ นอันมาก ในทางตรงกันข้าม
ถ้าเลือกอาชีพได้ไม่เหมาะสมโอกาสทีจะประสบความล้มเหลวในการประกอบอาชีพก็มีมาก ซึงได้กาํ หนด
แนวทางแท่งหลักสูตรของ 5 กลุ่มอาชีพ ดังนี
ตาราง วิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เพือการประกอบอาชีพ
ด้ านกลุ่มอาชีพ
1. เกษตรกรรม

ลักษณะอาชีพ
. กสิกรรม หมายถึง การ
เพาะปลูกพืช เช่น การทํานา
การทําสวน การทําไร่
เป็ นต้น
. ปศุสตั ว์ หมายถึง
การประกอบอาชีพเลียง
สัตว์บนบก เช่น เลียงวัว
เลียงหมู หรื อเลียงสัตว์
จําพวกสัตว์ปีก เป็ นต้น
. การประมง หมายถึง
การประกอบอาชีพ
การเกษตรทางนํา เช่น
การเลียงสัตว์นาํ การจับ
สัตว์นาํ เป็ นต้น
. ด้านป่ าไม้ หมายถึง
การประกอบอาชีพเกียวกับ
ป่ า เช่น การปลูกป่ าไม้
เศรษฐกิจ การนําผลผลิต
จากป่ ามาแปรรู ปให้เกิด
ประโยชน์ เป็ นต้น

เนือหาตามสาระ
1. กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการนํา
ความรู้เกียวกับกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
โครงงานไปใช้ เทคโนโลยี
กับชีวิต
2. สิ งมีชีวิตและสิ งแวดล้อม
ในการจัดกลุ่มของสิ งมีชีวิต
ระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ งแวดล้อม การอนุรักษ์
ภูมิปัญาท้องถิน และ
เทคโนโลยีชีวภาพ
3. พลังงานในชีวิตประจําวัน
และการอนุรักษ์พลังงาน
4. ดาราศาสตร์เพือชีวิต
ความสัมพันธ์ระหว่างดวง
อาทิตย์ โลก และดวงจันทร์
และปรากฎการณ์

อาชีพทีเกียวข้อง
.ปศุสตั ว์
ตัวอย่าง อาชีพทางด้านการปศุสตั ว์
ฟาร์มขนาดใหญ่ ได้แก่ เลียงไก่
พันธุพ์ นเมื
ื อง
เลียงหมู เลียงโคเนือ โคนม
เลียงผึง เลียงแพะ เลียงกบ
เลียงหอยแมลงภู่แบบแขวนเชือก
หอยนางรม เลียงไหมเกษตร
เลียงปลาเก๋ าในกระชัง ปลาดุก
ปลาตะเพียน เลียงเป็ ดเทศ เป็ นต้น
.ทําไร่ ทําสวน
.ทํานา
ตัวอย่าง อาชีพการทําไร่ ทาํ สวน
เช่น การทําไร่ ออ้ ย
ไร่ กระชาย สวนส้มโอ สวน
มะม่วง สวนมังคุด สวนทุเรี ยน
สวนมะลิ สวนไม้ดอกไม้ประดับ
ปลูกพืชสวนครัว เป็ นต้น
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2. อุตสาหกรรม

ลักษณะอาชีพ
. อาชีพช่างอุตสาหกรรม
เกษตร เช่นฟาร์มโคนม
การปลูกพืชไร้ดิน
โรงงานผลิตลําไยกระป๋ อง
และอุตสาหกรรมแปรรู ป
ผลิตผลทางเกษตรฯลฯ
. อาชีพช่างอุตสาหกรรม
ผลิตสินค้าสําเร็ จรู ป เช่น
โรงงานผลิตเครื องใช้ไฟฟ้ า
โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์
โรงงานผลิตรถจักรยาน
ฯลฯ
. อาชีพช่างอุตสาหกรรม
ผลิตวัตถุดิบ เช่น
โรงงานผลิตยางดิบ
โรงงานผลิตนํามันปาล์ม
. อาชีพช่างอุตสาหกรรม
ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
เช่นโรงงานผลิตเส้นใย
สังเคราะห์ โรงงานผลิต
เหล็กรี ดร้อนและเหล็ก
รี ดเย็น
. อาชีพช่างอุตสาหกรรม
นํามัน เช่น การสํารวจ
แหล่งนํามันและการขุดเจาะ
นํามัน โรงกลันนํามัน เพือ
ผลิตนํามันชนิดต่าง ๆ ฯลฯ
. อาชีพช่างอุตสาหกรรม
เครื องจักรกล เช่น
โรงงานผลิต คอมเพลส
เซอร์ เครื องปรับอากาศ

เนือหาตามสาระ
1. กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการนํา
ความรู้เกียวกับกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
โครงงานไปใช้ เทคโนโลยี
กับชีวิต
2. สิ งมีชีวิตและสิ งแวดล้อม
ในการจัดกลุ่มของสิ งมีชีวิต
ระบบนิเวศ ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม
และการอนุรักษ์ ภูมิปัญา
ท้องถิน และ
เทคโนโลยีชีวภาพ
3. สารเพือชีวิต ธาตุ
สารประกอบ สารละลาย สาร
และผลิตภัณฑ์ในชีวิต
สารสังเคราะห์ ผลกระทบ
ทีเกิดจากสาร และผลิตภัณฑ์
ทีมีต่อสิ งแวดล้อม
4. แรงและพลังงานเพือชีวิต
การอนุรักษ์พลังงาน และ
พลังงานทดแทน

อาชีพทีเกียวข้อง
1. การผลิตสินค้า แปรรู ป
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมหรื อ
หัตถกรรมในครัวเรื อน

2. การผลิตสินค้าจําพวกอะไหล่
อุปกรณ์ไฟฟ้ า และซ่อมบํารุ ง

3. การผลิตสินค้าในครัวเรื อน เช่น
นํามัน พืช ปาล์ม ฯลฯ

4. การผลิตเครื องนอน การผลิต
ตุ๊กตาผ้า
5. การผลิตสินค้าพลาสติก
ผงซักฟอก ขวดนํา ฯลฯ
6. การรับช่วงงานบางขันตอนของ
การผลิตมาดําเนินการ
ตัวอย่าง การผลิตสินค้าด้าน
อุตสาหกรรมในครัวเรื อน เช่น ทอ
ผ้าตีนจก,ผ้ามัดหมี,ผ้าไหม จักร
สาน ,ทอเสือ เย็บผ้าใบ ทํายางแผ่น
ทําเสื อยืดผ้าปาติก ประดิษฐ์ทีติด
ผม ประดิษฐ์สิงของจากกระดาษสา ประดิษฐ์ของทีระลึกและของ
ชําร่ วย ร้อยพวงมาลัยดอกพุดส่ง
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ลักษณะอาชีพ
โรงงานผลิตปั มนํา
โรงงานผลิตเครื องยนต์เล็ก
โรงงานประกอบ
รถจักรยานยนต์ เป็ นต้น
. อาชีพช่างอุตสาหกรรม
รถยนต์ เช่น โรงงาน
ประกอบรถยนต์ โรงงาน
ประกอบตัวถังรถยนต์ ฯลฯ
3. พาณิ ชยกรรม การค้าและบริ หารทีเกียวกับ
การค้าทุกชนิดไม่ว่าจะเป็ น
การค้าปลีก ค้าส่ง
การส่งออก การธนาคาร
การประกันภัย และ
ปัญญาประดิษฐ์ในวงการ
คอมพิวเตอร์เพือพาณิ ชย
กรรม

เนือหาตามสาระ

1. กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการนํา
ความรู้เกียวกับกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
โครงงานไปใช้
2. สิ งมีชีวิตและสิ งแวดล้อม
ในการจัดกลุ่มของสิ งมีชีวิต
ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม
และการอนุรักษ์
3. พลังงานในชีวิตประจําวัน
และการอนุรักษ์พลังงาน
4. เทคโนโลยี

อาชีพทีเกียวข้อง
ร้านขายพวงมาลัย เย็บเสือ
สําเร็ จรู ป เผาถ่าน ทําไส้กรอก
อีสาน ทําขนมจีน
เป็ นต้น

1.ค้าขายสินค้า รับทําจ้างบัญชี
2.บริ การ
ผลิตอาหารสําเร็ จรู ป เช่น - ค้าขาย
ของทีระลึก ขายสินค้าพืนเมือง
ขายก๋ วยเตียว ขายอาหาร
ขายสินค้าเบ็ดเตล็ด
ขายของชํา ขายสินค้าสําเร็ จรู ป
ขายขนม ขายผลไม้
ขายอาหารและเครื องดืม
ขายลอตเตอรี ขายตุก๊ ตา
ขายปาท่องโก๋ ขายอาหารทะเลสด
3.เป็ นคนกลางรับซือ - ขาย
ตัวอย่าง อาชีพค้าขาย เช่น อาชีพ
พ่อค้า แม่คา้ คนกลาง การบริ การ
ลูกค้า ขายสัตว์เลียง ขายตัว
เครื องบิน ขายเฟอร์นิเจอร์
4. เวชภัณฑ์ เช่น ขายยา
ขายเครื องสําอาง ขาย
เครื องประดับทําด้วยเงิน
ขายทองรู ปพรรณ ขายดอกไม้สด
ขายแก็สหุงต้ม
ขายตรงเครื องสําอาง
ขายผลผลิตทางการเกษตร

312

ด้ านกลุ่มอาชีพ

4. ความคิด
สร้างสรรค์

ลักษณะอาชีพ

เนือหาตามสาระ

อาชีพทีเกียวข้อง
สินค้าอุตสาหกรรมทีตนเองเป็ น
ผูผ้ ลิต เป็ นต้น
1. กระบวนการทาง
กลุ่มอาชีพทีส่งเสริ ม
แบ่งออกเป็ น 9 กลุ่มได้แก่
วิทยาศาสตร์ ในการนํา
ความคิดสร้างสรรค์”
1) งานฝี มือและหัตถกรรม
ความรู้เกียวกับกระบวนการ (Crafts)
(Creative Profession)
1) ประเภทมรดกทาง ทางวิทยาศาสตร์และ
2) งานออกแบบ (Design)
โครงงานไปใช้ เทคโนโลยี 3) แฟชัน (Fashion)
วัฒนธรรม (Heritage or
Cultural Heritage) เป็ นกลุ่ม กับชีวิต
4) ภาพยนตร์และวิดีโอ (Film &
อุตสาหกรรมทีเกียวเนือง 2. สิ งมีชีวิตและสิ งแวดล้อม Video)
กับประวัติศาสตร์
ในการจัดกลุ่มของสิ งมีชีวิต 5) การกระจายเสียง
โบราณคดี วัฒนธรรม
ระบบนิเวศ
(Broadcasting)
ประเพณี ความเชือ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
6) ศิลปะการแสดง (Performing
สภาพสังคม เป็ นต้น แบ่ง สิ งแวดล้อมและการอนุรักษ์ Arts)
ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม 3. สารเพือชีวิต ธาตุ
7) ธุรกิจโฆษณา (Advertising)
การแสดงออกทาง
สารประกอบ สารละลาย สาร และ
วัฒนธรรมแบบดังเดิม
และผลิตภัณฑ์ในชีวิต
ธุรกิจการพิมพ์ (Publishing)
(Traditional Cultural
สารสังเคราะห์ ผลกระทบที 9) สถาปัตยกรรม (Architecture)
Expression) เช่น ศิลปะและ เกิดจากสาร และผลิตภัณฑ์
งานฝี มือ เทศกาลงานและ ทีมีต่อสิ งแวดล้อม
งานฉลอง เป็ นต้น และกลุ่ม 4. แรงและพลังงานเพือชีวิต
ทีตังทางวัฒนธรรม
การอนุรักษ์พลังงาน และ
(Cultural Sites) เช่น
พลังงานทดแทน
โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ 5. พลังงานในชีวิตประจําวัน
ห้องสมุด และการแสดง
และการอนุรักษ์พลังงาน
นิทรรศการ เป็ นต้น
2) ประเภทศิลปะ (Arts)
เป็ นกลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์บนพืนฐานของ
ศิลปะ และวัฒนธรรม แบ่ง
ออกเป็ น 2 กุล่ม คือ
งานศิลปะ (Visual Arts)
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เช่น ภาพวาด รู ปปัน
ภาพถ่าย และวัตถุโบราณ
เป็ นต้น รวมทัง
ศิลปะการแสดง
(Performing Arts) เช่น
การแสดงดนตรี การแสดง
ละคร การเต้นรํา โอเปร่ า
ละครสัตว์ และการเชิดหุ่น
กระบอก เป็ นต้น
3) ประเภทสือ (Media)
เป็ น กลุ่มสือผลิตงาน
สร้างสรรค์ทีสือสารกับคน
กลุ่มใหญ่ แบ่งออกเป็ น 2
กลุ่ม คือ งานสือสิ งพิมพ์
(Publishing and Printed
Media) เช่น หนังสือ
หนังสือพิมพ์ และสิงตีพิมพ์
อืนๆ เป็ นต้น และงานโสต
ทัศน์ (Audiovisual) เช่น
ภาพยนตร์โทรทัศน์ วิทยุ
และการออกอากาศอืน ๆ
เป็ นต้น
4) ประเภทสร้างสรรค์
งาน (Functional Creation)
เป็ นกลุ่มของสินค้าและ
บริ การทีตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที
แตกต่างกัน แบ่งออกเป็ น
3 กลุ่ม คือ
กลุ่มการออกแบบ (Design)
เช่น การออกแบบภายใน

เนือหาตามสาระ

อาชีพทีเกียวข้อง
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5. บริ หาร
จัดการและ
บริ การ

ลักษณะอาชีพ
กราฟิ ค แฟชัน อัญมณี และ
ของเด็กเล่น เป็ นต้น
ส่วนกลุ่ม New Media
ได้แก่ ซอฟต์แวร์ วิดีโอเกม
และเนือหาดิจิตอล เป็ นต้น
และกลุ่มบริ การทาง
ความคิดสร้างสรรค์
(Creative Services) ได้แก่
บริ การทางสถาปัตยกรรม
โฆษณา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานวิจยั และ
พัฒนา และบริ การอืนที
เกียวข้องกับดิจิตอล และ
ความคิดสร้างสรรค์ เป็ นต้น
อาชีพการให้บริ การ
(Service Sector) เป็ นอาชีพ
ทีผูป้ ระกอบการมีสินค้า
เป็ นการบริ การ เพืออํานวย
ความสะดวกให้แก่ผซู้ ือ
บริ การหรื อลูกค้า คุณภาพ
ของสินค้าบริ การ คือความ
พึงพอใจจากการใช้บริ การ
นัน ๆ รายได้ คือ
ค่าตอบแทนทีได้จากการ
บริ การ การประกอบอาชีพ
ประเภทนี ต้องการเงิน
ลงทุนไม่มากนักเมือเทียบ
กับการลงทุนด้านการผลิต
สินค้า กระบวนการไม่
ซับซ้อน เพียงแต่ผู้
ให้บริ การต้องเป็ นผูท้ ีมี

เนือหาตามสาระ

อาชีพทีเกียวข้อง

1. กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการนํา
ความรู้เกียวกับกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
โครงงานไปใช้ เทคโนโลยี
กับชีวิต
2. สิ งมีชีวิตและสิ งแวดล้อม
ในการจัดกลุ่มของสิ งมีชีวิต
ระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ งแวดล้อมและการอนุรักษ์
3. สารเพือชีวิต ธาตุ
สารประกอบ สารละลาย สาร
และผลิตภัณฑ์ในชีวิต สาร
สังเคราะห์ ผลกระทบทีเกิด
จากสาร และผลิตภัณฑ์ทีมีต่อ
สิ งแวดล้อม

ตัวอย่าง อาชีพบริ การ
ช่างซ่อม เช่น ช่างซ่อมมอเตอร์
ไซด์ ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างเคาะปะ
ผุและพ่นสีรถยนต์ ช่างซ่อมเบาะ
รถยนต์ ช่างซ่อมโทรทัศน์ วิทยุ
ช่างซ่อมเครื องใช้ไฟฟ้ า
ช่างเชือมโลหะ ช่างทําหลังคา
อะลูมิเนียม
เสริ มสวยความงาม เช่น ช่างตัด
เย็บเสือผ้า ช่างเสริ มสวย ช่างแต่งหน้า นวดหน้า ช่างทําผม
ช่างตัดผมบุรุษ ช่างศิลป์ ช่างเขียน
ภาพเหมือน ช่างศิลป์ ทําโปสเตอร์
โฆษณา ช่างก่อสร้าง ช่างจัด
ดอกไม้สด,ดอกไม้แห้ง
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เนือหาตามสาระ
ความรู้ความสามารถและมี 4. แรงและพลังงานเพือชีวิต
การอนุรักษ์พลังงาน และ
ประสบการณ์ หรื อ
พลังงานทดแทน พลังงาน
เชียวชาญในอาชีพ
ไฟฟ้ า พลังงานแสง
พลังงานเสียง พลังงานใน
ชีวิตประจําวันและการ
อนุรักษ์พลังงาน

อาชีพทีเกียวข้อง
รับจ้างทัวไป เช่น รับเลียงเด็กอ่อน
บริ การซักอบรี ด บริ การให้เช่า
วีดีโอ,หนังสืออ่านเล่น บ้านพัก
ตากอากาศ,หอพัก สกูตเตอร์ชาย
หาด,รถเช่า ขับรถแท็กซี,มอเตอร์
ไซด์รับจ้าง,รถรับจ้างระหว่าง
หมู่บา้ น,สามล้อ บริ การถ่าย
เอกสาร,รับพิมพ์รายงาน เล่น
ดนตรี ในร้านอาหาร รับเหมาแกะ
หอยนางรม รับเหมาสับตระไคร้
ส่งโรงงาน รับเหมาก่อสร้าง เป็ น
ต้น
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เฉลยแบบทดสอบ
เฉลยแบบทดสอบบทที เรือง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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เฉลยแบบทดสอบเรือง ทักษะวิทยาศาสตร์
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เฉลยแบบทดสอบบทที เรืองการทําโครงงานวิทยาศาสตร์
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เฉลยแบบทดสอบบทที เรือง กัมมันตภาพรังสี
.ค

.ข

.ก

.ค

.ง

.ก

.ง

.ค

เฉลยแบบฝึ กหัดเรือง กัมมันตภาพรังสี
1. กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) หมายถึง รังสีทีแผ่ออกมาได้เองจากธาตุบางชนิด
ธาตุกมั มันตภาพรังสี หมายถึง ธาตุทีมีในธรรมชาติทีแผ่รังสีออกมาได้เอง
2. มี ชนิด คือ
. รังสีแอลฟา (alpha, a)
. รังสีเบต้า (Beta, b)
. รังสีแกมมา (gamma, g)
3. ประโยชน์ของธาตุกมั มันตภาพรังสี
1. ด้านธรณี วิทยา มีการใช้ C-14 คํานวณหาอายุของวัตถุโบราณ ถ้าทราบอัตราการสลายตัวของ
C-14 ในขณะทียังมีชีวิตอยูแ่ ละทราบอัตราการสลายตัวในขณะทีต้องการคํานวณอายุวตั ถุนนั ก็สามารถ
ทํานายอายุได้ เช่น ซากสัตว์โบราณชนิดหนึงมีอตั ราการสลายตัวของ C-14 ลดลงไปครึ งหนึงจากของเดิม
ขณะทียังมีชีวิตอยู่ เนืองจาก C-14 มีครึ งชีวิต 5730 ปี จึงอาจสรุ ปได้ว่าซากสัตว์โบราณชนิดนันมีอายุ
ประมาณ 5730 ปี
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2. ด้านการแพทย์ ใช้รักษาโรคมะเร็ ง ในการรักษาโรคมะเร็งบางชนิด กระทําได้โดยการฉายรังสี
แกมมาทีได้จาก โคบอลต์-60 เข้าไปทําลายเซลล์มะเร็ ง
3. ด้านเกษตรกรรม มีการใช้ธาตุกมั มันตภาพรังสีติดตามระยะเวลาการหมุนเวียนแร่ ธาตุในพืช
โดยเริ มต้นจากการดูดซึมทีรากจนกระทังถึงการคายออกทีใบ หรื อใช้ศึกษาความต้องการแร่ ธาตุของพืช
4. ด้านอุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นโลหะ จะใช้ประโยชน์จากกัมมันตภาพรังสีในการ
ควบคุมการรี ดแผ่นโลหะ เพือให้ได้ความหนาสมําเสมอตลอดแผ่น
เฉลยแบบฝึ กหัดบทที เรือง สมการเคมีและปฏิกริ ิยาเคมี
.ง
.ค
.ค
.ค
.ก
เฉลยแบบฝึ กหัดบทที เรือง ปิ โตรเลียมและพอลิเมอร์
เฉลย ตอนที
.ข
.ง
.ค
.ข
.ข
.ก

.ค
.ค

.ก
.ง

เฉลย ตอนที
1. ปิ โตรเลียมเกิ ดจากการทับถมและสลายตัวของอินทรี ย สารจากพืชและสัต ว์ทีคลุกเคล้าอยู่ก ับ
ตะกอนในชันกรวดทรายและโคลนตมใต้พนดิ
ื น เมือเวลาผ่านไปนับล้านปี ตะกอนเหล่านี จะจมตัวลงเรื อย ๆ
เนืองจากการเปลียนแปลงของผิวโลก ถูกอัดแน่ นด้วยความดันและความร้อนสูง และมีปริ มาณออกซิเจน
จํากัด จึงสลายตัวเปลียนสภาพเป็ นแก๊สธรรมชาติและนํามันดิบแทรกอยูร่ ะหว่างชันหินทีมีรูพรุ น
. ช่วยให้คาดคะคะเนได้ว่ามีโอกาสพบโครงสร้างและชนิดของหินทีเอืออํานวยต่อการกักเก็บ
ปิ โตรเลียมในบริ เวณนันมากหรื อน้อยเพียงใด
. การวัดความเข้มสนามแม่เหล็กโลก จะบอกให้ทราบถึงขอบเขต ความหนา ความกว้างใหญ่ของ
แอ่ง และความลึกของชันหิน การวัดค่าความโน้มถ่วงของโลก ทําให้ทราบถึงชนิดของชันหินใต้ผวิ โลกใน
ระดับต่าง ๆ ซึงจะช่วยในการกําหนดขอบเขตและรู ปร่ างของแอ่งใต้ผวิ ดินการวัดค่าความไหวสะเทือน
(Seismic wave) จะช่วยบอกให้ทราบตําแหน่ง รู ปร่ างลักษณะ และโครงสร้างของหินใต้ดิน
. ผลิตภัณฑ์ทีได้จากปิ โตรเลียม ก๊าซปิ โตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน แร่ ธาตุต่าง ๆ เป็ นส่วน
ใหญ่ นอกจากนี อาจผลิตจากนํามันพืชและส่วนต่างๆ ของพืช
. พอลิเมอร์แบบเส้น (Chain length polymer) มีความหนาแน่น และจุดหลอมเหลวสูง มีลกั ษณะ
แข็ง ขุ่นเหนียวกว่าโครงสร้างอืนๆ ตัวอย่าง PVC พอลิสไตรี น พอลิเอทิลีน
พอลิเมอร์ แบบกิง (Branched polymer) มีความหนาแน่ นและจุดหลอมเหลวตํายืดหยุ่นได้ ความเหนี ยวตํา
โครงสร้างเปลียนรู ปได้ง่ายเมืออุณหภูมิเพิมขึน
พอลิเมอร์ แบบร่ างแห (Cross -linking polymer) มีความแข็ งแกร่ ง และเปราะหักง่ าย ตัวอย่าง เบกาไลต์
เมลามีนใช้ทาํ ถ้วยชาม
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เฉลยแบบฝึ กหัดท้ ายบทที เรือง สารเคมีกบั ชีวติ และสิงแวดล้อม
1. ง
.ข
.ค
.ง
6. ค.
.ข
.ง

.ข

เฉลยแบบฝึ กหัดท้ ายบทที เรือง เทคโนโลยีอวกาศ
เฉลยแบบทดสอบที 1
ชือ-สกุล...........................................................................เลขที................ระดับชัน...........ปี ...........
1. ปัจจุบนั นีประเทศไทยมีดาวเทียมสือสารแห่งชาติเป็ นของตนเอง นันคือ ดาวเทียมไทยคม
ซึงดําเนินงานโดย บริ ษทั ชินเซทเทลไลท์ จํากัด (มหาชน) และขณะนี มีจาํ นวนทังสิน
ดวงได้แก่
ดาวเทียมดวงใดบ้าง และแต่ละดวงถูกส่งขึนในปี ใด ( 3 คะแนน)
ตอบ 1. ดาวเทียมไทยคม 1A ถูกส่งขึนสู่วงโคจรเมือวันที 17 ธันวาคม 2536 ( 1 คะแนน)
2. ดาวเทียมไทยคม 2 ถูกส่งขึนสู่วงโคจรเมือวันที 7 ตุลาคม 2537 ( 1 คะแนน)
3. ดาวเทียมไทยคม 3 ถูกส่งขึนสู่วงโคจรเมือวันที 16 เมษายน 2540 ( 1 คะแนน)
2. ตําแหน่งของดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดใดทีสัมพันธ์กบั ตําแหน่งบนพืนโลกในบริ เวณเดิมเสมอ
( 4 คะแนน)
ตอบ ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดโคจรค้างฟ้ า ( 1 คะแนน) ดาวเทียมชนิ ดนี จะโคจรรอบโลกใช้
เวลา 24 ชัวโมง ซึงเท่ากับเวลาทีโลกหมุนรอบตัวเอง ( 1คะแนน) โดยวงโคจรจะอยู่ในตําแหน่ งเส้นศูนย์
สูตรของโลก และจะโคจรไปในทางเดีย วกับการโคจรรอบตัวเองของโลกด้ว ยความเร็ ว ทีเท่ ากัน ดังนัน
ตําแหน่งของดาวเทียม จะสัมพันธ์กบั ตําแหน่ งบนพืนโลกในบริ เวณเดิมเสมอ ครอบคลุมพืนทีจากขัวโลก
เหนือจรดขัวโลกใต้ และวงโคจรมีความสูงจากพืนโลก ประมาณ , กิโลเมตร ( 2 คะแนน)
 ข้อมูลภาพถ่ายชันบรรยากาศของโลก และถ่ายทอดข้อมูลจากสถานีภาคพืนดิน ทําการตรวจอากาศ
ของโลกประจําวัน ข้อมูลเหล่านี ได้จากดาวเทียมประเภทใด ตอบ ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
 ดาวเทียม Spot เป็ นของสถาบันพัฒนาอวกาศแห่งชาติฝรังเศสร่ วมกับประเทศในกลุ่มยุโรป
เป็ นดาวเทียมทีใช้ประโยชน์ทางด้านใด ตอบ ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ
 ข้อมูลด้านการใช้ทีดิ น ด้านอุทกศาสตร์ ด้านป่ าไม้ ด้านการประมง ด้านการเกษตร ได้จ าก
ดาวเทียมประเภทใด ตอบ ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ
 ยานอวกาศ หมายถึง ยานทีออกไปนอกโลกโดยมีมนุ ษย์ขึนไปด้วยพร้อมเครื องมือและอุปกรณ์
สําหรับสํารวจ หรื ออาจจะไม่มีมนุษย์ขึนไป แต่มีอุปกรณ์และเครื องมือวิทยาศาสตร์เท่านัน
 อวกาศ หมายถึง ทีว่างนอกโลก นอกดวงดาว ดังนันจึงมีอวกาศระหว่างโลกกับดวงจันทร์
 ยานอวกาศ มี 2 ประเภทคือ ยานอวกาศทีมีมนุษย์ควบคุมและไม่มีมนุษย์ควบคุม
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 ระบบการขนส่ งอวกาศเป็ นโครงการที ถูกออกแบบให้สามารถนําชิ นส่ ว นบางส่ วนทีใช้ไปแล้ว
กลับมาใช้ใหม่อีกเพือเป็ นการประหยัดและมีประสิ ทธิภาพมากทีสุ ด ประกอบด้วย 3 ส่ วนหลัก คือ
จรวดเชื อเพลิงแข็ง ถังเชื อเพลิงภายนอก (สํารองไฮโดรเจนเหลวและออกซิเจนเหลว) และยาน
อวกาศ
 เป้ าหมายหลักของโครงการขนส่งอวกาศในอนาคตคือการสร้างสถานี อวกาศถาวรและการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์อืน ๆ
เฉลย แบบทดสอบที 2
1. ปรากฏการบนโลก เกียวข้องกับเทคโนโลยีเกียวข้องกับเทคโนโลยีประเภทบ้าง ยกตัวอย่าง
ตอบ ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ดาวเทียมสือสาร ดาวเทียมสํารวจทรัพยากร
2. ปรากฏการในอวกาศเกียวข้องกับเทคโนโลยีประเภทใดบ้างจงยกตัวอย่าง
ตอบ โครงการสํารวจอวกาศทีสําคัญในปัจจุบนั เช่น
1. โครงการเรนเจอร์ ออกแบบให้ยานพุ่งชนดวงจันทร์
2. โครงการลูน่าออบิเตอร์ กําหนดให้ยานไปวนถ่ายภาพรอบดวงจันทร์
3. โครงการเซอเวเยอร์ ออกแบบให้ยานจอดลงบนพืนอย่างนุ่มนวล
4. ยานอวกาศมีมนุษย์ควบคุม เป็ นของสหรัฐอเมริ กา มีโครงการต่างๆ ดังนี
5. โครงการเมอคิวรี มีจุดประสงค์ทีจะส่งมนุษย์ขึนไปโคจรในอวกาศ สําหรับให้มนุษย์
ใช้งาน เป็ นต้น
3. โครงการแชลแลนเจอร์และโครงการโคลัมเบียประสบความสูญเสียครังร้ายแรง เมือยานทัง
สองเกิดระเบิดขึนขณะอยูบ่ นท้องฟ้ า โดยระบบขนส่งอวกาศแชลแลนเจอร์ระเบิดเมือวันที 28
มกราคม 2529 ระหว่างเดินทางขึ นสู่อวกาศไม่เพียงกีนาทีดว้ ยสาเหตุจากการรั วไหลของ
ก๊าซเชือเพลิง
4. โครงการยานขนส่งอวกาศ คือ เพือใช้เป็ นพาหนะสําหรับบรรทุกสิงของและมนุษย์ทีไปบน
อวกาศ และเพือลดค่าใช้จ่าย ในการใช้ประโยชน์จากอวกาศ
5. ยานสํารวจอวกาศหมายถึง เป็ นยานอวกาศพาหนะทีใช้สาํ หรับออกไปสํารวจดวงจันทร์
และดาวเคราะห์ต่าง ๆ โครงการสร้างยานอวกาศทังประเทศสหรัฐอเมริ กาและรัสเซียได้
สร้างยานอวกาศเพือสํารวจดวงจันทร์และดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ของเรา
เฉลย แบบทดสอบ ที 3
ให้นกั ศึกษาดูรูปภาพแล้วนําตัวอักษร (A – H) เติมลงในหน้าข้อความข้างล่าง (8 คะแนน)
D

F
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C

B

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

E

A
H

G

1.…D….. ถังเชือเพลิงแข็งแยกตัวออกมา
2.…H..…ยานขนส่งอวกาศเข้าสู่วงโคจร
3…F….. ลดระดับวงโคจรเพือเข้าสู่ชนบรรยากาศ
ั
4…C….. ถังเชือเพลิงภายนอกแยกตัวออกมา
5…E….. ยานขนส่งอวกาศปฏิบตั ิภารกิจ
6…G…... ยานขนส่งอวกาศกลับสู่พนโลก
ื
7…A..…. นําจรวจเชือเพลิงแข็งกลับมาใช้ใหม่
8…B.…. ยานอวกาศถูกปล่อยออกจากฐาน
เฉลย แบบทดสอบที 4
ชือ-สกุล...........................................................................เลขที................ระดับชัน...........ปี ...........
1. โครงการอะพอลโล มีจุดประสงค์เพือ ตอบ สํารวจดาวเคราะห์ดวงใด สํารวจดวงจันทร์
2. โครงการสกายแล็บ เพือจุดประสงค์ใด ตอบ เพือค้นคว้าทดลองการอยู่ในอวกาศให้ดา้ น
นานทีสุดศึกษาเกียวกับ เช่นทรัพยากรธรรมชาติ การแพทย์ ฟิ สิกส์
3. โครงการอะพอลโล-โซยูส มีจุดประสงค์เพือ ตอบ ทดสอบระบบนัดพบ และเชือมยาน
อวกาศ
4. โครงการขนส่งอวกาศเพือ ตอบ ใช้บรรทุกสิงของและมนุ ษย์ทีไปอวกาศ และเพือลดการ
ใช้จ่ายในการใช้ยานอวกาศ
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5. ดาวเทียมไทยคม ถูกยิงขึนจากฐานยิงจรวดแอเรี ยนสเปซ เมืองคูรู ทีประเทศใด ตอบ
ประเทศเฟรนช์กิอานา เมือวันที ธันวาคม
6. ดาวเทียมไทยคมทัง ดวง เป็ นดาวเทียมประเภทใด ตอบ ดาวเทียมสือสาร
7. การก่ อตัว และเคลือนตัว ของพายุ เราสามารถทราบได้จ ากดาวเที ย มประเภทใด ตอบ
ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
8. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ได้ถูกส่ งขึ นไปโคจรในอวกาศเป็ นครั งแรก เมือวันที เมษายน
พ.ศ. 2503 มีชือว่า TIROS 01 (Television and Infrared Observational Satel ite) เป็ นของ
ประเทศใด ตอบ ของประเทศสหรัฐอเมริ กา
9. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดทีโคจรรอบโลกโดยจะโคจรรอบโลก จากทิศใดไปทิศใด ตอบ
จะโคจรผ่า นใกล้ข ัวโลกเหนื อและขัวโลกใต้ และมี ค วามสู ง จากพื นโลกประมาณกี
กิโลเมตร ตอบ กิโลเมตร
10. ดาวเทียม Spot เป็ นของสถาบันพัฒนาอวกาศแห่งชาติฝรังเศสร่ วมกับประเทศในกลุ่มยุโรป
ใช้ประโยชน์ทางด้านใด ตอบ สํารวจทรัพยากรธรรมชาติ
เฉลยแบบฝึ กหัดที 5
1. ประเทศใดได้สร้างยานอวกาศเพือสํารวจดวงจันทร์และดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เป็ นชาติแรก
ตอบ สหรัฐอเมริ กาและรัสเซีย
2. โครงการใดที ออกแบบให้ยานพุ่งชนดวงจันทร์ ตอบ โครงการเรนเจอร์
3. โครงการใด กําหนดให้ยานไปวนถ่ายภาพรอบดวงจันทร์ ตอบ โครงการลูน่าออบิเตอร์
4. โครงการใด ออกแบบให้ยานจอดลงบนพืนอย่างนุ่มนวล ตอบ โครงการเซอเวเยอร์
5. โครงการอะพอลโล มีจุดประสงค์คือ นํามนุษย์ไปสํารวจดวงจันทร์ ใช้มนุษย์อวกาศ
ครังละ 3 คน เป็ นโครงการต่อจากเมอคิวรี และเจมินี มนุษย์อวกาศชุดแรกทีหยุดบนพืนดวงจันทร์
เป็ นชุดอวกาศทีเดินทางไปกับยานอะพอลโล 11 โครงการอะพอลโลเรี ยกว่าประสบความสําเร็ จ
ตามเป้ าหมายมาตลอด มีเพียงลําเดียวทีเกิดอุบตั ิเหตุขณะมุง่ หน้าสู่ดวงจันทร์ ยานทีว่าคือยานอะไร
ตอบ อะพอลโล 13
6. โครงการยานขนส่งของสหรัฐอเมริ กา จนถึงปัจจุบนั มีดว้ ยกัน 6 ลําคือ
1. เอนเตอร์ไพรส์ (Enterprise) เป็ นยานทดสอบเบืองต้น,
2. โคลัมเบีย (Columbia)
3. ดิสคัพเวอรี (Discovery)
4. แอตแลนติส (Atlantis)
5. แชลเลนเจอร์ (Challenger) ระเบิดขณะขึนสู่อวกาศวันที 28 มกราคม 2529,
6. เอนดีฟเวอร์ (Endeavour)
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รองผูอ้ าํ นวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพือการศึกษา อุบลราชธานี
ครู ชาํ นาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือการศึกษา ขอนแก่น
ครู ชาํ นาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือการศึกษา สมุทรสาคร
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
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คณะผู้ปรับปรุงข้ อมูลเกียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ปี พ.ศ.
ทีปรึกษา
. นายสุรพงษ์
2. นายประเสริ ฐ

จําจด
หอมดี

3. นางตรี นุช

สุขสุเดช

เลขาธิการ กศน.
ผูต้ รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบตั ิหน้าที
รองเลขาธิการ กศน.
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

ผู้ปรับปรุงข้ อมูล
นางสาวอนงค์
นางทิพวัลย์

เชือนนท์
ศรี นวล

กศน.เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
กศน.เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร

. นายสุรพงษ์

มันมะโน

. นายศุภโชค

ศรี รัตนศิลป์

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย

คณะทํางาน

. นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี
. นางเยาวรัตน์

ปิ นมณี วงศ์

. นางสาวสุลาง

เพ็ชรสว่าง

. นางสาวทิพวรรณ วงค์เรื อน
. นางสาวนภาพร

อมรเดชาวัฒน์

. นางสาวชมพูนท สังข์พิชยั

