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คาแนะนาการใช้ หนังสื อเรียน
หนังสื อเรี ยนสาระความรู ้พ้นื ฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รหัส พว 31001
เป็ นหนังสื อเรี ยนที่จดั ทาขึ้น สาหรับผูเ้ รี ยนที่เป็ นนักศึกษานอกระบบ
ในการศึกษาหนังสื อเรี ยนสาระความรู ้พ้นื ฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ผูเ้ รี ยนควรปฏิบตั ิดงั นี้
1. ศึ ก ษาโครงสร้ า งรายวิ ช าให้เข้าใจในหัวข้อและสาระส าคัญ ผลการเรี ย นรู้ ที่ คาดหวัง และ
ขอบข่ายเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด
2. ศึ ก ษารายละเอี ย ดเนื้ อ หาของแต่ ล ะบทอย่า งละเอี ย ด และท ากิ จ กรรมตามที่ ก าหนด แล้ว
ตรวจสอบกับแนวตอบกิ จกรรมตามที่ กาหนด ถ้าผูเ้ รี ยนตอบผิดควรกลับไปศึ กษาและทาความเข้าใจใน
เนื้อหานั้นใหม่ให้เข้าใจ ก่อนที่จะศึกษาเรื่ องต่อ ๆ ไป
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมท้ายเรื่ องของแต่ละเรื่ อง เพื่อเป็ นการสรุ ปความรู ้ ความเข้าใจของเนื้ อหาในเรื่ อง
นั้น ๆ อีกครั้ง และการปฏิ บตั ิกิจกรรมของแต่ละเนื้ อหา แต่ละเรื่ อง ผูเ้ รี ยนสามารถนาไปตรวจสอบกับครู
และเพื่อน ๆ ที่ร่วมเรี ยนในรายวิชาและระดับเดียวกันได้
4. หนังสื อเรี ยนเล่มนี้มี 14 บท
บทที่ 1 ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
บทที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์
บทที่ 3 เซลล์
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บทที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
บทที่ 7 ธาตุ สมบัติของธาตุและธาตุกมั มันตรังสี
บทที่ 8 สมการเคมี และปฏิกิริยาเคมี
บทที่ 9 โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน
บทที่ 10 ปิ โตรเลียมและพอลิเมอร์
บทที่ 11 สารเคมีกบั ชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
บทที่ 12 แรงและการเคลื่อนที่
บทที่ 13 เทคโนโลยีอวกาศ
บทที่ 14 อาชีพช่างไฟฟ้ า
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โครงสร้ างรายวิชา (พว 31001) วิทยาศาสตร์
สาระสาคัญ
1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เรื่ อง ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาสาสตร์
เทคโนโลยี และโครงงานวิทยาศาสตร์
2. สิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ งแวดล้ อ ม เรื่ อง เซลล์ พัน ธุ ก รรมและความหลากหลายทางชี ว ภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3. สารเพื่อชี วิต เรื่ อง ธาตุและสมบัติของธาตุ กัมมันตภาพรังสี สมการเคมีและปฏิ กิริยาเคมี
โปรตีน คาร์โบไฮเดรตและไขมัน ปิ โตรเลียมและพอลิเมอร์ สารเคมีกบั สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
4. แรงและพลังงานเพื่อชีวติ เรื่ อง แรงและการเคลื่อนที่ พลังงานเสี ยง
5. ดาราศาสตร์เพื่อชีวติ เรื่ อง เทคโนโลยีอวกาศ
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์
การทาโครงงานวิทยาศาสตร์ และนาผลไปใช้ได้
2. อธิ บายเกี่ ยวกับการแบ่งเซลล์ พันธุ ก รรมและการถ่ ายทอดทางพันธุ กรรม การผ่าเหล่ า ความ
หลากหลายทางชี วภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ การใช้ประโยชน์ และผลกระทบที่เกิ ดจากการใช้เทคโนโลยี
ชีวภาพต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อมได้
3. อธิ บายเกี่ ยวกับปั ญหาที่เกิ ดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมในระดับท้องถิ่ น
ประเทศและโลกปรากฏการณ์ ทางธรณี วิทยาที่มีผลกระทบต่อชี วิต และสิ่ งแวดล้อม วางแผนและปฏิ บตั ิ
ร่ วมกับชุมชนเพื่อป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมได้
4.อธิ บายเกี่ ยวกับ โครงสร้ างอะตอมตารางธาตุ สมการและปฏิ กิ ริย าเคมี ที่ พบในชี วิตประจาวัน
คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ปิ โตรเลียมและผลิตภัณฑ์ พอลิเมอร์ สารเคมีกบั ชี วิต การนาไปใช้และ
ผลกระทบต่อชีวติ และสิ่ งแวดล้อมได้
5.อธิ บายเกี่ยวกับแรงและความสัมพันธ์ของแรงกับการเคลื่อนที่ในสนามโน้มถ่วง สนามแม่เหล็ก
สนามไฟฟ้ า การเคลื่อนที่แบบต่างๆ และการนาไปใช้ประโยชน์ได้
6. อธิบายเกี่ยวกับ สมบัติ ประโยชน์และมลภาวะจากเสี ยง ประโยชน์และโทษของธาตุกมั มันตรังสี
ต่อชีวติ และสิ่ งแวดล้อมได้
7. ศึกษา ค้นคว้าและอธิ บายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอวกาศในการศึกษาปรากฏการณ์ ต่างๆ บน
โลกและในอวกาศ
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8. อธิ บาย ออกแบบ วางแผน ทดลอง ทดสอบ ปฏิบตั ิการเรื่ องไฟฟ้ าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
คิด วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบข้อดี ข้อเสี ย ของการต่อวงจรไฟฟ้ าแบบอนุ กรม แบบขนาน แบบผสม ประยุกต์
และเลื อกใช้ความรู ้ และทักษะอาชี พ ช่ างไฟฟ้ า ให้เหมาะสมกับด้า นบริ หารจัดการและการบริ ก าร เพื่ อ
นาไปสู่ การจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์
ขอบข่ ายเนือ้ หา
บทที่ 1 ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
บทที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์
บทที่ 3 เซลล์
บทที่ 4 พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ
บทที่ 5 เทคโนโลยีชีวภาพ
บทที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
บทที่ 7 ธาตุ สมบัติของธาตุและธาตุกมั มันตรังสี
บทที่ 8 สมการเคมี และปฏิกิริยาเคมี
บทที่ 9 โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน
บทที่ 10 ปิ โตรเลียมและพอลิเมอร์
บทที่ 11 สารเคมีกบั ชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
บทที่ 12 แรงและการเคลื่อนที่
บทที่ 13 เทคโนโลยีอวกาศ
บทที่ 14 อาชีพช่างไฟฟ้ า
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บทที่ 1
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สาระสาคัญ
วิท ยาศาสตร์ เป็ นเรื่ องของการเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกับ ธรรมชาติ โดยมนุ ษ ย์ใ ช้ท ัก ษะต่ า งๆ ส ารวจและ
ตรวจสอบ ทดลองเกี่ ยวกับปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ และนาผลที่ได้มาจัดให้เป็ นระบบ และตั้งขึ้ นเป็ น
ทฤษฏี ซึ่ งทักษะทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยกัน 13 ทักษะ
ในการดาเนินการหาคาตอบเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งนอกจากจะต้องใช้ทกั ษะทางวิทยาศาสตร์ แล้ว ในการ
หาคาตอบจะต้องมีการกาหนดลาดับขั้นตอนอย่างเป็ นระบบตั้งแต่ตน้ จนจบเรี ยกลาดับขั้นตอนในการหา
คาตอบเหล่านี้ส่า กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เรื่ องที่ 1 อธิบายธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และทักษะทางวิทยาศาสตร์
เรื่ องที่ 2 อธิ บายขั้นตอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เรื่ องที่ 3 อธิบายและบอกวิธีการใช้วสั ดุและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

ขอบข่ ายเนือ้ หา
เรื่ องที่ 1 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และทักษะทางวิทยาศาสตร์
เรื่ องที่ 2 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เรื่ องที่ 3 วัสดุ และ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
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เรื่องที่ 1 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และทักษะทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เป็ นเรื่ องของการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับธรรมชาติ โดยมนุ ษย์ใช้กระบวนการสังเกต สารวจ
ตรวจสอบ ทดลองเกี่ ยวกับปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ และนาผลมาจัดเป็ นระบบหลักการ แนวคิดและ
ทฤษฎี แนวคิดและทฤษฎี ดังนั้น ทักษะวิทยาศาสตร์ จึงเป็ นการปฏิบตั ิเพื่อให้ได้มาซึ่ งคาตอบในข้อสงสัย
หรื อข้อสมมติฐานต่าง ๆ ของมนุษย์ต้ งั ไว้
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
1. การสังเกต เป็ นวิธีการได้มาของข้อสงสัย รับรู้ขอ้ มูล พิจารณาข้อมูล จากปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่เกิดขึ้น
2. ตั้งสมมติฐาน เป็ นการการระดมความคิด สรุ ปสิ่ งที่คาดว่าจะเป็ นคาตอบของปั ญหาหรื อ ข้อ
สงสัยนั้น ๆ
3. ออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาผลของตัวแปรที่ตอ้ งศึกษา โดยควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจมีผล
ต่อตัวแปรที่ตอ้ งการศึกษา
4. ดาเนิ นการทดลอง เป็ นการจักกระทากับตัวแปรที่กาหนด ซึ่ งได้แก่ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม
และตัวแปรที่ตอ้ งควบคุม
5. รวบรวมข้อมูล เป็ นการบันทึกรวบรวมผลการทดลองหรื อผลจากการกระทาของตัวแปรที่
กาหนด
6. แปลและสรุ ปผลการทดลอง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้ วย 13 ทักษะ ดังนี้
1. ทักษะขั้นมูลฐาน 8 ทักษะ ได้แก่
1.1 ทักษะการสังเกต ( Observing )
1.2 ทักษะการวัด ( Measuring )
1.3 ทักษะการจาแนกหรื อทักษะการจัดประเภทสิ่ งของ ( Classifying )
1.4 ทักษะการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา( Using Space/Relationship )
1.5 ทักษะการคานวณและการใช้จานวน ( Using Numbers )
1.6 ทักษะการจัดกระทาและสื่ อความหมายข้อมูล ( Comunication )
1.7 ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล ( Inferring )
1.8 ทักษะการพยากรณ์ ( Predicting )
2. ทักษะขั้นสู งหรือทักษะขั้นผสม 5 ทักษะ ได้แก่
2.1 ทักษะการตั้งสมมุติฐาน ( Formulating Hypthesis )
2.2 ทักษะการควบคุมตัวแปร ( Controlling Variables )
2.3 ทักษะการตีความและลงข้อสรุ ป ( Interpreting data )
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2.4 ทักษะการกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ ( Defining Operationally )
2.5 ทักษะการทดลอง ( Experimenting )
รายละเอียดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท้งั 13 ทักษะ มีรายละเอียดโดยสรุ ปดังนี้
ทักษะการสั งเกต ( Observing ) หมายถึงการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการ
สังเกต ไก้แก่ ใช้ตาดู รูปร่ าง ใช้หูฟังเสี ยง ใช้ลิ้นชิ มรส ใช้จมูกดมกลิ่ น และใช้ผิวกายสัมผัสความร้ อนเย็น
หรื อใช้มือจับต้องความอ่อนแข็ง เป็ นต้น การใช้ประสาทสัมผัสเหล่านี้ จะใช้ทีละอย่างหรื อหลายอย่างพร้อม
กัน เพื่อรวบรวมข้อมูลก็ได้โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นของผูส้ ังเกตลงไป
ทักษะการวัด ( Measuring ) หมายถึง การเลือกและการใช้เครื่ องมือวัดปริ มาณของสิ่ งของ
ออกมาเป็ นตัวเลขที่แน่ นอนได้อย่างเหมาะสม และถูกต้องโดยมีหน่ วยกากับเสมอในการวัดเพื่อหาปริ มาณ
ของสิ่ งที่ วดั ต้องฝึ กให้ผูเ้ รี ยนหาคาตอบ 4 ค่า คื อ จะวัดอะไร วัดทาไม ใช้เครื่ องมื ออะไรวัดและจะวัดได้
อย่างไร
ทักษะการจาแนกหรือทักษะการจัดประเภทสิ่ งของ ( Classifying ) หมายถึง การแบ่งพวก
หรื อการเรี ยงลาดับวัตถุ หรื อสิ่ งที่อยูใ่ นปรากฏการณ์โดยการหาเกณฑ์หรื อสร้างเกณฑ์ในการจาแนกประเภท
ซึ่ งอาจใช้เกณฑ์ความเหมือนกัน ความแตกต่างกัน หรื อความสัมพันธ์กนั อย่างใดอย่างหนึ่ งก็ได้ ซึ่ งแล้วแต่
ผูเ้ รี ยนจะเลื อกใช้เกณฑ์ใด นอกจากนี้ ควรสร้างความคิดรวบยอดให้เกิ ดขึ้นด้วยว่าของกลุ่มเดียวกันนั้น อาจ
แบ่งออกได้หลายประเภท ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั เกณฑ์ที่เลื อกใช้ และวัตถุ ชิ้นหนึ่ งในเวลาเดี ยวกันจะต้องอยู่เพียง
ประเภทเดียวเท่านั้น
ทักษะการใช้ ความสั มพันธ์ ระหว่างสเปสกับเวลา(Using Space/Relationship)
หมายถึง การหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถานที่ รู ปทรง ทิศทาง ระยะทาง พื้นที่ เวลา ฯลฯ
เช่น การหาความสัมพันธ์ระหว่าง สเปสกับสเปส คือ การหารู ปร่ างของวัตถุ โดยสังเกตจากเงาของวัตถุ เมื่อ
ให้แสงตกกระทบวัตถุในมุมต่างๆกัน ฯลฯ
การหาความสัมพันธ์ระหว่าง เวลากับเวลา เช่น การหาความสัมพันธ์ระหว่างจังหวะการแกว่งของ
ลูกตุม้ นาฬิกากับจังหวะการเต้นของชีพจร ฯลฯ
การหาความสัมพันธ์ระหว่าง สเปสกับเวลา เช่ น การหาตาแหน่ งของวัตถุที่เคลื่อนที่ไปเมื่อเวลา
เปลี่ยนไป ฯลฯ
ทักษะการคานวณและการใช้ จานวน ( Using Numbers ) หมายถึง การนาเอาจานวนที่ได้
จากการวัด การสังเกต และการทดลองมาจัดกระทาให้เกิดค่าใหม่ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร การหาค่าเฉลี่ย
การหาค่าต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อนาค่าที่ได้จากการคานวณ ไปใช้ประโยชน์ในการแปลความหมาย และ
การลงข้อสรุ ป ซึ่ งในทางวิทยาศาสตร์ เราต้องใช้ตวั เลขอยู่ตลอดเวลา เช่ น การอ่านเทอร์ โมมิเตอร์ การตวง
สารต่าง ๆเป็ นต้น
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ทักษะการจัดกระทาและสื่ อความหมายข้ อมูล ( Communication )
หมายถึ ง การนาเอาข้อมู ล ซึ่ ง ได้ม าจากการสั งเกต การทดลอง ฯลฯ มาจัดกระทาเสี ย ใหม่ เช่ น นามาจัด
เรี ยงลาดับ หาค่าความถี่ แยกประเภท คานวณหาค่าใหม่ นามาจัดเสนอในรู ปแบบใหม่ ตัวอย่างเช่ น กราฟ
ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ วงจร ฯลฯ การนาข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ ง หรื อหลายๆอย่างเช่ นนี้ เรี ยกว่า การสื่ อ
ความหมายข้อมูล
ทักษะการลงความเห็นจากข้ อมู ล( Inferring ) หมายถึ ง การเพิ่มเติ มความคิ ดเห็ นให้กบั
ข้อมูลที่มีอยูอ่ ย่างมีเหตุผลโดยอาศัยความรู ้หรื อประสบการณ์เดิมมาช่วย ข้อมูลอาจจะได้จากการสังเกต การ
วัด การทดลอง การลงความเห็นจากข้อมูลเดียวกันอาจลงความเห็นได้หลายอย่าง
ทักษะการพยากรณ์ ( Predicting ) หมายถึ งการคาดคะเนหาคาตอบล่วงหน้าก่อนการ
ทดลองโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การวัด รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ได้ศึกษามาแล้ว
หรื ออาศัยประสบการณ์ที่เกิดซ้ า ๆ
ทักษะการตั้งสมมุ ติฐาน( Formulating Hypothesis ) หมายถึ ง การคิ ดหาค่ าคาตอบ
ล่ วงหน้าก่ อนจะทาการทดลอง โดยอาศัย การสังเกต ความรู ้ ประสบการณ์ เดิ มเป็ นพื้นฐาน คาตอบที่ คิ ด
ล่วงหน้ายังไม่เป็ นหลักการ กฎ หรื อทฤษฎีมาก่อน คาตอบที่คิดไว้ล่วงหน้านี้ มักกล่าวไว้เป็ นข้อความที่บอก
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามเช่น ถ้าแมลงวันไปไข่บนก้อนเนื้ อ หรื อขยะเปี ยกแล้วจะทา
ให้เกิดตัวหนอน
ทักษะการควบคุ มตัวแปร ( Controlling Variables ) หมายถึ งการควบคุ มสิ่ งอื่นๆ
นอกเหนือจากตัวแปรอิสระ ที่จะทาให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อน ถ้าหากว่าไม่ควบคุมให้เหมือนๆกัน และ
เป็ นการป้ องกันเพื่อมิให้มีขอ้ โต้แย้ง ข้อผิดพลาดหรื อตัดความไม่น่าเชื่อถือออกไป
ตัวแปรแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. ตัวแปรอิสระหรื อตัวแปรต้น
2. ตัวแปรตาม
3. ตัวแปรที่ตอ้ งควบคุม
ทักษะการตีความและลงข้ อสรุ ป ( Interpreting data )
ข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์ ส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นรู ปของลักษณะตาราง รู ปภาพ กราฟ ฯลฯ การนาข้อมูล
ไปใช้จึงจาเป็ นต้องตีความให้สะดวกที่จะสื่ อความหมายได้ถูกต้องและเข้าใจตรงกัน
การตีความหมายข้ อมูล คือ การบรรยายลักษณะและคุณสมบัติ
การลงข้ อ สรุ ป คื อ การบอกความสัม พันธ์ ของข้อมู ลที่ มีอยู่ เช่ น ถ้า ความดันน้อย น้ าจะเดื อด ที่
อุณหภูมิต่าหรื อน้ าจะเดือดเร็ ว ถ้าความดันมากน้ าจะเดือดที่อุณหภูมิสูงหรื อน้ าจะเดือดช้าลง
ทักษะการกาหนดนิยามเชิ งปฏิบัติการ (Defining Operationally )หมายถึ ง การกาหนด
ความหมาย และขอบเขตของคาต่าง ๆที่มีอยู่ในสมมุติฐานที่จะทดลองให้มีความรัดกุม เป็ นที่เข้าใจตรงกัน
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และสามารถสังเกตและวัดได้ เช่น “ การเจริ ญเติบโต ” หมายความว่าอย่างไร ต้องกาหนดนิ ยามให้ชดั เจน
เช่น การเจริ ญเติบโตหมายถึง มีความสู งเพิ่มขึ้น เป็ นต้น
ทักษะการทดลอง ( Experimenting ) หมายถึง กระบวนการปฏิบตั ิการโดยใช้ทกั ษะต่างๆ
เช่ น การสั ง เกต การวัด การพยากรณ์ การตั้ง สมมุ ติฐ าน ฯลฯ มาใช้ร่วมกันเพื่ อหาค าตอบ หรื อ ทดลอง
สมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งประกอบด้วยกิจกรรม 3 ขั้นตอน
1. การออกแบบการทดลอง
2. การปฏิบตั ิการทดลอง
3. การบันทึกผลการทดลอง
การใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ แสวงหาความรู ้ หรื อแก้ปัญหาอย่างสม่าเสมอ ช่วยพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เกิดผลผลิตหรื อผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ เกิดผลผลิ ตหรื อผลิตภัณฑ์
ทางวิทยาศาสตร์ ที่แปลกใหม่ และมีคุณค่าต่อการดารงชีวติ ของมนุษย์มากขึ้น
คุณลักษณะของบุคคลทีม่ ีจิตวิทยาศาสตร์ 6 ลักษณะ
1. เป็ นคนที่มีเหตุผล
1) จะต้องเป็ นคนที่ยอมรับ และเชื่อในความสาคัญของเหตุผล
2) ไม่เชื่อโชคลาง คาทานาย หรื อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ต่าง ๆ
3) ค้นหาสาเหตุของปั ญหาหรื อเหตุการณ์และหาความสัมพันธ์ของสาเหตุกบั ผลที่เกิดขึ้น
4) ต้องเป็ นบุคคลที่สนใจปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้น และจะต้องเป็ นบุ คคลที่พยายาม
ค้นหาคาตอบว่า ปรากฏการณ์ต่าง ๆ นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร และทาไมจึงเกิดเหตุการณ์
เช่นนั้น
2. เป็ นคนที่มีความอยากรู้อยากเห็น
1) มีความพยายามที่จะเสาะแสวงหาความรู ้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
2) ตระหนักถึงความสาคัญของการแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมเสมอ
3) จะต้องเป็ นบุคคลที่ชอบซักถาม ค้นหาความรู ้โดยวิธีการต่าง ๆ อยูเ่ สมอ
3. เป็ นบุคคลที่มีใจกว้าง
1) เป็ นบุคคลที่กล้ายอมรับการวิพากษ์วจิ ารณ์จากบุคคลอื่น
2) เป็ นบุคคลที่จะรับรู ้และยอมรับความคิดเห็นใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
3) เป็ นบุคคลที่เต็มใจที่จะเผยแพร่ ความรู ้และความคิดให้แก่บุคคลอื่น
4) ตระหนักและยอมรับข้อจากัดของความรู ้ที่คน้ พบในปัจจุบนั
4. เป็ นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ และมีใจเป็ นกลาง
1) เป็ นบุคคลที่มีความซื่อตรง อดทน ยุติธรรม และละเอียดรอบคอบ
2) เป็ นบุคคลที่มีความมัน่ คง หนักแน่นต่อผลที่ได้จากการพิสูจน์
3) สังเกตและบันทึกผลต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา ไม่ลาเอียง และมีอคติ
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5. มีความเพียรพยายาม
1) ทากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้เสร็ จสมบูรณ์
2) ไม่ทอ้ ถอยเมื่อผลการทดลองล้มเหลว หรื อมีอุปสรรค
3) มีความตั้งใจแน่วแน่ต่อการค้นหาความรู ้
6. มีความละเอียดรอบคอบ
1) รู ้จกั ใช้วจิ ารณญาณก่อนที่จะตัดสิ นใจใด ๆ
2) ไม่ยอมรับสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดจนกว่าจะมีการพิสูจน์ที่เชื่อถือได้
3) หลีกเลี่ยงการตัดสิ นใจ และการสรุ ปผลที่ยงั ไม่มีการวิเคราะห์แล้วเป็ นอย่างดี
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เรื่องที่ 2 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การดาเนิ นการเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งจะต้องมีการกาหนดขั้นตอน อย่างเป็ นลาดับตั้งแต่ตน้ จนแล้วเสร็ จ
ตามจุดประสงค์ที่กาหนด
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงเป็ นแนวทางการดาเนินการโดยใช้ทกั ษะวิทยาศาสตร์ ใช้ในการ
จัดการ ซึ่ งมีลาดับขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การกาหนดปั ญหา
2. การตั้งสมมติฐาน
3. การทดลองและรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. การสรุ ปผล
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดปั ญหา เป็ นการกาหนดหัวเรื่ องที่ จะศึกษาหรื อปฏิ บตั ิการแก้ปัญหาเป็ น
ปั ญหาที่ได้มาจากการสังเกต จากข้อสงสัยในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่พบเห็น เช่น ทาไมต้นไม้ที่ปลูกไว้ ใบ
เหี่ ยวเฉา ปั ญหามีหนอนมาเจาะกิ่งมะม่วงแก้ไขได้อย่างไร ปลากัดขยายพันธุ์ได้อย่างไร
ตัวอย่างการกาหนดปั ญหา
ป่ าไม้หลายแห่ งถูกทาลายอยู่ในสภาพที่ไม่สมดุล หน้าดิ นเกิดการพังทลาย ไม่มีตน้ ไม้ หรื อวัชพืช
หญ้าปกคลุมดิน เมื่อฝนตกลงมาน้ าฝนจะกัดเซาะหน้าดินไปกับกระแสน้ าแต่บริ เวณพื้นที่มีวชั พืชและหญ้า
ปกคลุ มดิ นจะช่ วยดู ดซับน้ าฝนและลดอัตราการไหลของน้ า ดัง นั้นผูด้ าเนิ นการจึ ง สนใจอยากทราบว่า
อัตราการไหลของน้ าจะขึ้ นอยู่กบั สิ่ งที่ช่วยดู ดซับน้ าหรื อไม่ โดยทดลองใช้แผ่นใยขัดเพื่อทดสอบอัตรา
การไหลของน้ า จึงจัดทาโครงงาน การทดลอง การลดอัตราไหลของน้ าโดยใช้แผ่นใยขัด
ขั้นตอนที่ 2 การตั้ง สมมติ ฐานและการกาหนดตัวแปรเป็ นการคาดคะเนคาตอบของปั ญหาใด
ปั ญหาหนึ่ งอย่างมีเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลจากการสังเกต การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ ยวข้อง การพบผูร้ ู ้ ใน
เรื่ องนั้นๆ ฯลฯ และกาหนดตัวแปรที่ เกี่ ยวข้องกับการทดลอง ได้แก่ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปร
ควบคุม
ตัวอย่าง สมมติฐาน
แผ่นใยขดช่วยลดอัตราการไหลของน้ า (ทาให้น้ าไหลช้าลง)
ตัวแปร
ตัวแปรต้น
คือ แผ่นใยขัด
ตัวแปรตาม คือ ปริ มาณน้ าที่ไหล
ตัวแปรควบคุม คือ ปริ มาณน้ าที่เทหรื อรด
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ขั้ น ตอนที่ 3 การทดลองและรวบรวมข้อ มู ล เป็ นการปฏิ บ ัติ ก ารทดลองค้น หาความจริ ง ให้
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ในขั้นตอนการตั้งสมมติฐาน (ขั้นตอนที่ 2 ) และรวบรวมข้อมูลจากการ
ทดลองหรื อปฏิบตั ิการนั้นอย่างเป็ นระบบ
ตัวอย่าง
การออกแบบการทดลอง
วัสดุอุปกรณ์ จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ โดยจัดเตรี ยม กระบะ จานวน 2 กระบะ
- ทรายสาหรับใส่ กระบะทั้ง 2 ให้มีปริ มาณเท่า ๆ กัน
- กิ่งไม้จาลอง สาหรับปั กในกระบะทั้ง 2 จานวนเท่า ๆ กัน
- แผ่นใยขัด สาหรับปูบนพื้นทรายกระบะใดกระบะหนึ่ง
- น้ า สาหรับเทลงในกระบะทั้ง 2 กระบะปริ มาณเท่า ๆ กัน
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและทดสอบสมมติฐานเป็ นการนาข้อมูลที่รวบรวมได้จากขั้นตอน
การทดลองและรวบรวมข้อมูล (ขั้นตอนที่ 3 ) มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริ งต่าง ๆ เพื่อนามา
อธิ บายและตรวจสอบกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ในขั้นตอนการตั้งสมมติฐาน (ขั้นตอนที่ 2) ถ้าผลการวิเคราะห์ไม่
สอดคล้องกับ สมมติ ฐ าน สรุ ป ได้ว่า สมมติ ฐานนั้น ไม่ ถู ก ต้อง ถ้าผลวิเ คราะห์ ส อดคล้อ งกับ สมมติ ฐาน
ตรวจสอบหลายครั้ งได้ผลเหมื อนเดิ มก็สรุ ป ได้ว่าสมมติ ฐานและการทดลองนั้นเป็ นจริ ง สามารถนาไป
อ้างอิงหรื อเป็ นทฤษฎีต่อไปนี้
ตัวอย่าง
วิธีการทดลอง นาทรายใส่ กระบะทั้ง 2 ให้มีปริ มาณเท่า ๆ กัน ทาเป็ นพื้นลาดเอียง
กระบะที่ 1 วางแผ่นใยขัดในกระบะทรายแล้วปั กกิ่งไม้จาลอง
กระบะที่ 2 ปั กกิ่งไม้จาลองโดยไม่มีแผ่นใยขัด
ทดลองเทน้ าจากฝักบัวที่มีปริ มาณน้ าเท่า ๆ กัน พร้อม ๆ กัน ทั้ง 2 กระบะ การทดลองควร
ทดลองมากกว่า 1 ครั้ง เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่มีความน่าเชื่อถือ
ผลการทดลอง
กระบะที่ 1 (มีแผ่นใยขัด) น้ า ที่ไหลลงมาในกระบะ จะไหลอย่างช้า ๆ เหลือปริ มาณน้อย พื้นทราย
ไม่พงั กิ่งไม้จาลองไม่ลม้
กระบะที่ 2 (ไม่มีแผ่นใยขัด) น้ าที่ไหลลงสู่ พ้ืนกระบะจะไหลอย่างรวดเร็ ว พร้อมพัดพาเอากิ่ งไม้
จาลองมาด้วย พื้นทรายพังทลายจานวนมาก
ขั้นตอนที่ 5 การสรุ ปผล เป็ นการสรุ ปผลการศึกษา การทดลอง หรื อการปฏิ บตั ิการนั้น ๆ โดย
อาศัยข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล (ขั้นตอนที่ 4 ) เป็ นหลัก
สรุ ปผลการทดลอง
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จากการทดลองสรุ ปได้วา่ แผ่นใยขัดมีผลต่อการไหลของน้ า ทาให้น้ าไหลได้อย่างช้าลง รวมทั้งช่วย
ให้กิ่งไม้จาลองยึดติดกับทรายในกระบะได้ ซึ่ งต่างจากกระบะที่มีแผ่นใยขัดที่น้ าไหลอย่างรวดเร็ ว ละพัดเอา
กิ่งไม้และทรายลงไปด้วย
เมื่อดาเนินการเสร็ จสิ้ น 5 ขั้นตอนนี้แล้ว ผูด้ าเนิ นการต้องจัดทาเป็ นเอกสารรายงานการศึกษา การ
ทดลองหรื อการปฏิบตั ิการนั้นเพื่อเผยแพร่ ต่อไป
เทคโนโลยี และการนาเทคโนโลยีไปใช้
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี(Technology) หมายถึ ง ความรู้ วิชาการรวมกับความรู ้ วิธีการและความชานาญที่
สามารถนาไปปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด สนองความต้องการของมนุ ษย์เป็ นสิ่ งที่มนุ ษย์พฒั นาขึ้น เพื่อ
ช่วยในการทางานหรื อแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์, เครื่ องมือ, เครื่ องจักร, วัสดุ หรื อ แม้กระทัง่ ที่ไม่ได้เป็ น
สิ่ งของที่จบั ต้องได้ เช่น ระบบหรื อกระบวนการต่าง ๆ เทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กบั การดารงชี วิตของ
มนุ ษย์มาเป็ นเวลานาน เป็ นสิ่ งที่มนุ ษย์ใช้แก้ปัญหาพื้นฐาน ในการดารงชี วิต เช่น การเพาะปลูก ที่อยูอ่ าศัย
เครื่ องนุ่งห่ ม ยารักษาโรค ในระยะแรกเทคโนโลยีที่นามาใช้ เป็ น เทคโนโลยีพ้ืนฐานไม่สลับซับซ้อน
เหมื อ นดัง ปั จ จุ บ ัน การเพิ่ ม ของประชากร และข้อจ ากัด ด้า นทรั พ ยากรธรรมชาติ รวมทั้ง มี ก ารพัฒ นา
ความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศเป็ นปั จจัยด้านเหตุสาคัญในการนาและพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น
เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ
1. เทคโนโลยีกบั การพัฒนาอุตสาหกรรม การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต ทาให้ประสิ ทธิ ภาพใน
การผลิตเพิ่มขึ้น ประหยัดแรงงาน ลดต้นทุนและ รักษาสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีที่มีบทบาทในการพัฒนา
อุตสาหกรรมในประเทศไทย เช่ น คอมพิวเตอร์ และอิ เล็กทรอนิ กส์ การสื่ อสาร เทคโนโลยีชีวภาพและ
พันธุกรรม วิศวกรรม เทคโนโลยีเลเซอร์ การสื่ อสาร การแพทย์ เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีวสั ดุศาสตร์
เช่น พลาสติก แก้ว วัสดุก่อสร้าง โลหะ
2. เทคโนโลยีกบั การพัฒนาด้านการเกษตร ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิต ปรับปรุ งพันธุ์ เป็ นต้น
เทคโนโลยีมีบทบาทในการพัฒนาอย่างมาก แต่ท้ งั นี้การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาจะต้องศึกษาปั จจัย
แวดล้อมหลายด้าน เช่น ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม ความเสมอภาคในโอกาสและการแข่งขันทางเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อให้เกิดความ ผสมกลมกลืนต่อการพัฒนาประเทศชาติและส่ วนอื่นๆอีกมาก
เทคโนโลยีทใี่ ช้ ในชี วติ ประจาวัน
การนาเทคโนโลยีมาใช้ในชีวติ ประจาวันของมนุษย์มีมากมายเนื่องจากการได้รับการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีกนั อย่างกว้างขวาง เช่ น การส่ งจดหมายผ่านทางอินเตอร์ เน็ต การหาความรู ้ ผ่านอินเตอร์ เน็ต
การพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน การอ่านหนังสื อผ่านอินเตอร์ เน็ต ล้วนแต่เป็ นเทคโนโลยีที่มีกาว
หน้างอย่างรวดเร็ ว เป็ นการประหยัดเวลาในและสามารถหาความรู ้ต่าง ๆ ได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
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เทคโนโลยีก่อเกิ ดผลกระทบต่อสังคมและในพื้นที่ที่มีเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องในหลายรู ปแบบ
เทคโนโลยีได้ช่วยให้สังคมหลาย ๆ แห่ งเกิ ดการพัฒนาทางเศรษฐกิ จมากขึ้ นซึ่ งรวมทั้งเศรษฐกิ จโลกใน
ปั จจุ บ นั ในหลาย ๆ ขั้นตอนของการผลิ ตโดยใช้เทคโนโลยีได้ก่ อให้ผลผลิ ตที่ ไ ม่ ตอ้ งการ หรื อเรี ยกว่า
มลภาวะ เกิ ดการสู ญเสี ยทรัพยากรธรรมชาติ และเป็ นการทาลายสิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยีหลาย ๆ อย่างที่ถูก
นามาใช้มีผลต่อค่านิ ยมและวัฒนธรรมของสังคม เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิ ดขึ้นก็มกั จะถูกตั้งคาถามทาง
จริ ยธรรม
เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
คาว่าเทคโนโลยีที่เหมาะสม หมายความถึ งเหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการ
ของประเทศ เทคโนโลยีบางเรื่ องเหมาะสมกับบางประเทศ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะของแต่ละประเทศ
1. ความจาเป็ นที่นาเทคโนโลยีมาใช้ในประเทศไทย ประชาชนส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกร รายได้จาก
ผลผลิตทางการเกษตรมีมากกว่ารายได้อย่างอื่น และประมาณร้ อยละ 80 ของประชากรอาศัยอยูใ่ นชนบท
ดังนั้นการนาเทคโนโลยีมาใช้จึงเป็ นเรื่ องจาเป็ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีทางการเกษตร สิ นค้าทาง
การเกษตร ส่ วนใหญ่ส่งออกจาหน่ายต่างประเทศในลักษณะวัตถุดิบ เช่น การขายเมล็ดโกโก้ให้ต่างประเทศ
แล้วนาไปผลิตเป็ นช็อคโกแลต หากตั้งโรงงานในประเทศไทยต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการ
พัฒนาการแปรรู ป
2. เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีผรู ้ ู ้หลายท่านได้ตีความหมายของคาว่า “เหมาะสม” ว่าเหมาะสมกับ
อะไรต่อเศรษฐกิ จระยะเวลาหรื อระดับเทคโนโลยีที่เหมาะสม คือ เทคโนโลยีที่สามารถนามาใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการต่าง ๆ และสอดคล้องกับความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ สภาพแวดล้อม
วัฒนธรรมสิ่ งแวดล้อม และกาลังเศรษฐกิจของคนทัว่ ไป
เทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้ อง ได้ แก่
1. การตัดต่อยีน (genetic engineering) เทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม (recombinant DNA) และ
เทคโนโลยีโมเลกุลเครื่ องหมาย (molecular markers)
2. การเพาะเลี้ยงเซลล์ และ/หรื อ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ (cell and tissue culturing) พืช และสัตว์
3. การใช้ประโยชน์จุลินทรี ยบ์ างชนิดหรื อใช้ประโยชน์จากเอนไซม์ของจุลินทรี ย ์
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
ได้แก่การพัฒนาการเกษตร ด้านพืช และสัตว์ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
1. การปรับปรุ งพันธุ์พืชและการผลิตพืชพันธุ์ใหม่ (crop lmprovement) เช่น พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก
2. การผลิ ตพื ช พั น ธุ์ ดี ให้ ไ ด้ ป ริ มาณมาก ๆ ในระยะเวลาอั น สั้ น ในระยะเวลาอั น สั้ น
(micropropaagation)
3. การผสมพันธุ์สัตว์และการปรับปรุ งพันธุ์สัตว์ (breeding and upggrading of livestocks)
4. การควบคุมศัตรู พืชโดยชีววิธี (biological pest control) และจุลินทรี ยท์ ี่ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม
5.การปรับปรุ งขบวนการการผลิตอาหารให้มีประสิ ทธิ ภาพและมีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค
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6.การริ เริ่ มค้นคว้าหาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ (search for utilization of unused resources)
และการสร้างทรัพยากรใหม่
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เรื่องที่ 3 วัสดุและอุปกรณ์ ทางวิทยาศาสตร์
อุปกรณ์ ทางวิทยาศาสตร์ คือเครื่ องมือที่ให้ท้ งั ภายในและภายนอกห้องปฏิ บตั ิการเพื่อใช้ทดลอง
และหาคาตอบต่างๆทางวิทยาศาสตร์
ประเภทของเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
1. ประเภททัว่ ไป เช่น บีกเกอร์ หลอดทดสอบ ไพเพท บิวเรต กระบอกตวง หลอดหยดสาร แท่ง
แก้วคนสาร ซึ่ ง อุ ป กรณ์ เหล่ า นี้ ผ ลิ ตขึ้ นจากวัส ดุ ที่ เป็ นแล้วเนื่ องจากป้ องกันการท าปฏิ กิ ริย ากับ สารเคมี
นอกจากนี้ยงั มี เครื่ องชัง่ แบบต่างๆ กล้องจุลทรรศน์ ตะเกียงแอลกอฮอล์เป็ นต้น ซึ่ งอุปกรณ์เหล่านี้ วิธีใช้งาน
ที่แตกต่างกันออกไป ตามลักษณะของงาน
2. ประเภทเครื่ องมือช่าง เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ได้ท้ งั ภายในห้องปฏิบตั ิการ และภายนอกห้องปฏิบตั ิการ
เช่นเวอร์ เนีย คีม และแปรง เป็ นต้น
3. ประเภทสิ้ นเปลื อง และสารเคมี เป็ นอุ ปกรณ์ ทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้แล้วหมดไปไม่สามารถนา
กลับมาใช้ได้อีก เช่น กระดาษกรอง กระดาษลิตมัส และสารเคมี
การใช้ อุปกรณ์ ทางวิทยาศาสตร์ ประเภทต่ างๆ
1.การใช้ งานอุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์ ประเภททัว่ ไป
บีกเกอร์ (BEAKER)
บีกเกอร์ มีหลายขนาดและมีความจุต่างกัน โดยที่ขา้ งบีกเกอร์ จะมีตวั เลขระบุความจุของบีกเกอร์ ทา
ให้ผูใ้ ช้สามารถทราบปริ มาตรของของเหลวที่ บรรจุ อยู่ได้อย่างคร่ าวๆ และบี กเกอร์ มีค วามจุ ต้ งั แต่ 5
มิลลิเมตรจนถึงหลายๆลิตร อีกทั้งเป็ นแบบสู ง แบบเตี้ย และแบบรู ปทรงกรวย (conical beaker) บีกเกอร์ จะ
มีปากงอเหมือนปากนกซึ่ งเรี ยกว่า spout ทาให้การเทของเหลวออกได้โดยสะดวก spout ทาให้สะดวกใน
การวางไม้แก้วซึ่ งยื่นออกมาจากฝาที่ปิดบีกเกอร์ และ spout ยังเป็ นทางออกของไอน้ าหรื อแก๊สเมื่อทาการ
ระเหยของเหลวในบีกเกอร์ที่ปิดด้วยกระจกนาฬิกา (watch grass)
การเลื อกขนาดของบีกเกอร์ เพื่อใส่ ของเหลวนั้นขึ้ นอยู่กบั ปริ มาณของเหลวที่จะใส่ โดยปกติให้
ระดับของเหลวอยูต่ ่ากว่าปากบีกเกอร์ ประมาณ 1 - 1 1/2 นิ้ว
ประโยชน์ ของบีกเกอร์
1. ใช้สาหรับต้มสารละลายที่มีปริ มาณมากๆ
2. ใช้สาหรับเตรี ยมสารละลายต่างๆ
3. ใช้สาหรับตกตะกอนและใช้ระเหยของเหลวที่มีฤทธิ์ กรดน้อย
หลอดทดสอบ ( TEST TUBE )
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หลอดทดสอบมีหลายชนิดและหลายขนาด ชนิดที่มีปากและไม่มีปาก ชนิดธรรมดาและชนิดทนไฟ
ขนาดของหลอดทดสอบระบุได้ 2 แบบคือ ความยาวกับเส้นผ่าศูนย์กลางริ มนอกหรื อขนาดความจุเป็ น
ปริ มาตร ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ความยาว * เส้ นผ่ าศู นย์กลางริมนอก
(มิลเิ มตร)

ความจุ
(มิลเิ มตร)

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

4
8
14
18
20
27

หลอดทดสอบส่ วนมากใช้สาหรับทดลองปฏิ กิริยาเคมีระหว่างสารต่างๆ ที่เป็ นสารละลาย ใช้ตม้
ของเหลวที่มีปริ มาตรน้อยๆ โดยมี test tube holder จับกันร้อนมือ
หลอดทดสอบแบบทนไฟจะมีขนาดใหญ่ และหนากว่าหลอดธรรมดา ใช้สาหรับเผาสารต่างๆ ด้วย
เปลวไฟโดยตรงในอุณหภูมิที่สูง หลอดชนิ ดนี้ ไม่ควรนาไปใช้สาหรับทดลองปฏิ กิริยาเคมี ระหว่างสาร
เหมือนหลอดธรรมดา
ไพเพท (PIPETTE)
ไพเพทเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดปริ มาตรได้อย่างใกล้เคียง มีอยูห่ ลายชนิ ด แต่โดยทัว่ ไปที่มีใช้อยู่
ในห้องปฏิ บตั ิการมีอยู่ 2 แบบ คือ Volumetric pipette หรื อ Transfer pipette และ Measuring pipette
Transfer pipette ซึ่ งใช้ในการวัดปริ มาตรได้เพียงค่าเดียว คือถ้าหาก Transfer pipette จุ 25 มล. ก็จะวัด
ปริ มาตรของของเหลวได้เฉพาะ 25 มล. เท่านั้น Transfer pipette มีหลายขนาดตั้งแต่ 1 มล. ถึง 100 มล.
ถึ งแม้ไพเพทชนิ ดนี้ จะใช้วดั ปริ มาตรได้อย่างใกล้เคี ยงความจริ งก็ตาม แต่ก็ยงั มี ขอ้ ผิดพลาดซึ่ งขึ้นอยู่กบั
ขนาดของไพเพท 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 ใช้สาหรับส่ งผ่านของสารละลาย ที่มีปริ มาตรตามขนาดของไพเพท เมื่อปล่อยสารละลาย
ออกจากไพเพทแล้ว ห้ามเป่ าสารละลายที่ตกค้างอยูท่ ี่ปลายของไพเพท แต่ควรแตะปลายไพเพทกับข้าง
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ภาชนะเหนื อระดับสารละลายภายในภาชนะนั้นประมาณ 30 วินาที เพื่อให้สารละลายที่อยูข่ า้ งในไพเพท
ไหลออกมาอีก ไพเพทชนิ ดนี้ ใช้ได้ง่ายและเร็ วกว่าบิวเรท Measuring pipette หรื อ Graduated pipette (บางที
เรี ยกว่า Mohr pipette) จะมีขีดบอกปริ มาตรต่าง ๆ ไว้ ทาให้สามารถใช้ได้อย่างกว้างขวาง คือสามารถใช้
แทน Transfer pipette ได้ แต่ใช้วดั ปริ มาตรได้แน่ นอนน้อยกว่า Transfer pipette และมีความผิดพลาด
มากกว่า เช่น
Measuring pipette ขนาด 10 มล. มีความผิดพลาด 0.3%
Measuring pipette ขนาด 30 มล. มีความผิดพลาด 0.3%
บิวเรท (BURETTE)
บิวเรทเป็ นอุปกรณ์วดั ปริ มาตรที่มีขีดบอกปริ มาตรต่างๆ และมีก็อกสาหรับเปิ ด-ปิ ด เพื่อบังคับการ
ไหลของของเหลว บิวเรทเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ มีขนาดตั้งแต่ 10 มล. จนถึง 100 มล. บิวเรท
สามารถวัดปริ มาตรได้อย่างใกล้เคียงความจริ งมากที่สุด แต่ก็ยงั มีความผิดพลาดอยู่เล็กน้อย ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั
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%

เครื่องชั่ง ( BALANCE )
โดยทัว่ ไปจะมี 2 แบบคือ แบบ triple-beam และ แบบ equal-arm
แบบ triple-beam
เป็ นเครื่ องชัง่ ชนิด Mechanical balance อีกชนิดหนึ่งที่มีราคาถูกและใช้ง่าย แต่มีความไวน้อย เครื่ อง
ชัง่ ชนิ ดนี้ มีแขนข้างขวาอยู่ 3 แขนและในแต่ละแขนจะมีขีดบอกน้ าหนักไว้เช่น 0-1.0 กรัม 0-10 กรัม 0-100
กรัม และยังมีตุม้ น้ าหนักสาหรับเลื่อนไปมาได้อีกด้วย แขนทั้ง 3 นี้ติดกับเข็มชี้อนั เดียวกัน
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วิธีการใช้ เครื่องชั่งแบบ (Triple-beam balance)
1. ตั้งเครื่ องชัง่ ให้อยูใ่ นแนวระนาบ แล้วปรับให้แขนของเครื่ องชัง่ อยูใ่ นแนบระนาบโดยหมุนสกรู
ให้เข็มชี้ตรงขีด 0
2. วางขวดบรรจุสารบนจานเครื่ องชัง่ แล้วเลื่อนตุม้ น้ าหนักบนแขนทั้งสามเพื่อปรับให้เข็มชี้ ตรงขีด
0 อ่านน้ าหนักบนแขนเครื่ องชัง่ จะเป็ นน้ าหนักของขวดบรรจุสาร
3. ถ้าต้องการชัง่ สารตามน้ าหนักที่ตอ้ งการก็บวกน้ าหนักของสารกับน้ าหนักของขวดบรรจุสารที่ได้
ในข้อ 2 แล้วเลื่อนตุม้ น้ าหนักบนแขนทั้ง 3 ให้ตรงกับน้ าหนักที่ตอ้ งการ
4. เติมสารที่ตอ้ งการชัง่ ลงในขวดบรรจุสารจนเข็มชี้ ตรงขีด 0 พอดี จะได้น้ าหนักของสารตาม
ต้องการ
5. นาขวดบรรจุสารออกจากจานของเครื่ องชัง่ แล้วเลื่อนตุม้ น้ าหนักทุกอันให้อยูท่ ี่ 0 ทาความสะอาด
เครื่ องชัง่ หากมีสารเคมีหกบนจานหรื อรอบๆ เครื่ องชัง่
แบบ equal-arm
เป็ นเครื่ องชัง่ ที่มีแขน 2 ข้างยาวเท่ากันเมื่อวัด
ระยะจากจุดหมุนซึ่ งเป็ นสันมีด ขณะที่แขน
ของเครื่ องชั่ง อยู่ใ นสมดุ ล เมื่ อต้องการหา
น้ าหนักของสารหรื อวัตถุ ให้วางสารนั้นบน
จานด้านหนึ่ งของเครื่ องชั่ง ตอนนี้ แขนของ
เครื่ องชั่งจะไม่อยู่ในภาวะที่ สมดุ ลจึ งต้องใส่
ตุ ้ม น้ า หนัก เพื่ อ ปรั บ ให้ แ ขนเครื่ อ งชั่ง อยู่ใ น
สมดุล
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วิธีการใช้ เครื่องชั่งแบบ (Equal-arm balance)
1.จัดให้เครื่ องชัง่ อยูใ่ นแนวระดับก่อนโดยการปรับสกรู ที่ขาตั้งแล้วหาสเกลศูนย์ของเครื่ องชัง่ เมื่อ
ไม่มีวตั ถุอยูบ่ นจาน ปล่อยที่รองจาน แล้วปรับให้เข็มชี้ที่เลข 0 บนสเกลศูนย์
2. วางขวดบรรจุสารบนจานทางด้านซ้ายมือและวางตุม้ น้ าหนักบนจานทางขวามือของเครื่ องชัง่ โดย
ใช้คีบคีม
3. ถ้าเข็มชี้ มาทางซ้ายของสเกลศูนย์แสดงว่าขวดชัง่ สารเบากว่าตุม้ น้ าหนัก ต้องยกปุ่ มควบคุมคาน
ขึ้นเพื่อตรึ งแขนเครื่ องชัง่ แล้วเติมตุม้ น้ าหนักอีก ถ้าเข็มชี้มาทางขวาของสเกลศูนย์แสดงว่าขวดชัง่ สารเบากว่า
ตุม้ น้ าหนัก ต้องยกปุ่ มควบคุมคานขึ้นเพื่อตรึ งแขนเครื่ องชัง่ แล้วเอาตุม้ น้ าหนักออก
4. ในกรณี ที่ตุม้ น้ าหนักไม่สามารถทาให้แขนทั้ง 2 ข้างอยูใ่ นระนาบได้ ให้เลื่อนไรเดอร์ ไปมาเพื่อ
ปรับให้น้ าหนักทั้งสองข้างให้เท่ากัน
5. บันทึกน้ าหนักทั้งหมดที่ชงั่ ได้
6. นาสารออกจากขวดใส่ สาร แล้วทาการชัง่ น้ าหนักของขวดใส่ สาร
7. น้ าหนักของสารสามารถหาได้โดยนาน้ าหนักที่ชงั่ ได้ครั้งแรกลบน้ าหนักที่ชงั่ ได้ครั้งหลัง
8. หลังจากใช้เครื่ องชัง่ เสร็ จแล้วให้ทาความสะอาดจาน แล้วเอาตุม้ น้ าหนักออกและเลื่อนไรเดอร์ ให้
อยูท่ ี่ตาแหน่งศูนย์
2.การใช้ งานอุปกรณ์ วทิ ยาศาสตร์ ประเภทเครื่องมือช่ าง
เวอร์ เนีย (VERNIER )
เป็ นเครื่ องมือที่ ใช้วดั ความยาวของวัตถุ ท้ งั ภายใน และภายนอกของชิ้ นงาน เวอร์ เนี ยคาลิ เปอร์ มีลกั ษณะ
ทัว่ ไป ดังรู ป

ส่ วนประกอบของเวอร์ เนีย
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สเกลหลัก A
สเกลเวอร์เนีย B
ปากวัด C – D
ปากวัด E – F
แกน G
ปุ่ ม H
สกรู I

เป็ นสเกลไม้บรรทัดธรรมดา ซึ่งเป็ นมิลลิเมตร (mm) และนิ้ว (inch)
ซึ่งจะเลื่อนไปมาได้บนสเกลหลัก
ใช้หนีบวัตถุที่ตอ้ งการวัดขนาด
ใช้วดั ขนาดภายในของวัตถุ
ใช้วดั ความลึก
ใช้กดเลื่อนสเกลเวอร์เนียไปบนสเกลหลัก
ใช้ยดึ สเกลเวอร์ เนียให้ติดกับสเกลหลัก

การใช้ เวอร์ เนีย
1. ตรวจสอบเครื่องมือวัด ดังนี้
1.1 ใช้ผา้ เช็ดทาความสะอาด ทุกชิ้นส่ วนของเวอร์ เนียร์ ก่อนใช้งาน
1.2 คลายล็อคสกรู แล้วทดลองเลื่อนเวอร์ เนียสเกลไป-มาเบา ๆ เพื่อตรวจสอบดูวา่ สามารถใช้งาน
ได้คล่องตัวหรื อไม่
1.3 ตรวจสอบปากวัดของเวอร์ เนี ยโดยเลื่อนเวอร์ เนี ยร์ สเกลให้ปากเวอร์ เนี ยวัดนอกเลื่อนชิ ดติดกัน
จากนั้นยกเวอร์ เนี ยร์ ข้ ึนส่ องดูวา่ บริ เวณปากเวอร์ เนี ยร์ มีแสงสว่างผ่านหรื อไม่ ถ้าไม่มีแสดงว่าสามารถใช้
งานได้ดี กรณี ที่แสงสว่างสามารถลอดผ่านได้ แสดง ว่าปากวัดชารุ ดไม่ควรนามาใช้วดั ขนาด
2. การวัดขนาดงาน ตามลาดับขั้นดังนี้
2.1 ทาความสะอาดบริ เวณผิวงานที่ตอ้ งการวัด
2.2 เลื อกใช้ปากวัดงานให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ตอ้ งการ เช่น ถ้าต้องการวัดขนาดภายนอก
เลือกใช้ปากวัดนอก วัดขนาดด้านในชิ้นงานเลือกใช้ปากวัดใน ถ้าต้องการวัดขนาดงานที่ที่เป็ นช่องเล็ก ๆ ใช้
บริ เวณส่ วนปลายของปากวัดนอก ซื่ งมีลกั ษณะเหมือนคมมีดทั้ง 2 ด้าน
2.3 เลื่อนเวอร์ เนียร์ สเกลให้ปากเวอร์ เนียร์ สัมผัสชิ้นงาน ควรใช้แรงกดให้พอดีถา้ ใช้แรงมากเกินไป
จะทาให้ขนาดงานที่อ่านไม่ถูกต้องและปากเวอร์ เนียร์ จะเสี ยรู ปทรง
2.4 ขณะวัดงาน สายตาต้องมองตั้งฉากกับตาแหน่งที่อ่าน แล้วจึงอ่านค่า
3. เมื่อเลิกปฏิบัติงาน ควรทาความสะอาด ชะโลมด้ วยน้ามัน และเก็บรักษาด้ วยความระมัดระวัง ใน
กรณีทไี่ ม่ ได้ ใช้ งานนาน ๆ ควรใช้ วาสลีนทาส่ วนทีจ่ ะเป็ นสนิม
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คีม(TONG)
คีมมีอยูห่ ลายชนิ ด คีมที่ใช้กบั ขวดปริ มาตรเรี ยกว่า flask tong คีมที่ใช้กบั บีกเกอร์ เรี ยกว่า beaker tong
และคีมที่ใช้กบั เบ้าเคลือบเรี ยกว่า crucible tong ซึ่ งทาด้วยนิ เกิ้ลหรื อโลหะเจือเหล็กที่ไม่เป็ นสนิ ม แต่
อย่านา crucible tong ไปใช้จบั บีกเกอร์หรื อขวดปริ มาตรเพราะจะทาให้ลื่นตกแตกได้
3.การใช้ งานอุปกรณ์ วทิ ยาศาสตร์ ประเภทสิ้นเปลืองและสารเคมี
กระดาษกรอง (FILTER PAPER) เป็ นกระดาษที่กรองสารที่อนุ ภาคใหญ่ออกจากของเหลวซึ่ งมี
ขนาดของอนุภาคที่เล็กกว่า
กระดาษลิตมัส (LITMUS)เป็ นกระดาษที่ใช้ทดสอบสมบัติความเป็ นกรด-เบสของของเหลว กระดาษ
ลิตมัสมีสองสี คือสี แดงหรื อสี ชมพู และสี น้ าเงินหรื อสี ฟ้า วิธีใช้คือการสัมผัสของเหลวลงบนกระดาษ ถ้าหาก
ของเหลวมี สภาพเป็ นกรด ( pH < 4.5) กระดาษจะเปลี่ ยนจากสี น้ าเงิ นเป็ นสี แดง และในทางกลับกันถ้า
ของเหลวมีสภาพเป็ นเบส (pH > 8.3) กระดาษจะเปลี่ยนจากสี แดงเป็ นสี น้ าเงิน ถ้าหากเป็ นกลาง (4.5 ≤ pH
≤ 8.3) กระดาษทั้งสองจะไม่เปลี่ยนสี
สารเคมี หมายถึง สารที่ประกอบด้วยธาตุเดียวกันหรื อสารประกอบจากธาตุต่างๆรวมกันด้วยพันธะ
เคมีซ่ ึงในห้องปฏิบตั ิการจะมีสารเคมีมากมาย

ห้ องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (LAB)
ในการทาการทดลองทางวิทยาศาสตร์ น้ นั ผูท้ ดลองควรทาการทดลองในห้องปฏิบตั ิการเนื่ องจากว่า
ภายในห้องปฏิบตั ิการปราศจากสิ่ งรบกวนจากภายนอก อาทิเช่น กระแสลม ฝุ่ นละออง ซึ่ งตัวแปรเหล่านี้ อาจ
ทาให้ผลการ ทดลองคลาดเคลื่อนได้
ลักษณะของห้ องปฏิบัติการ
1) ห้องปฏิบตั ิการที่มีขนาดเท่ากันทุกห้อง จะช่วยให้การจัดการต่าง ๆภายในห้องปฏิ บตั ิการทาได้
สะดวก เนื่ องจากสามารถจัดการให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันและมีความสะดวกในการปรับเปลี่ ยนได้
ดีกว่าห้องปฏิบตั ิการที่มีขนาดแตกต่างกัน
2) ห้องปฏิ บตั ิการที่เป็ นสี่ เหลี่ ยมจัตุรัสจะช่ วยให้การดูแล การให้คาแนะนาและการอานวยความ
สะดวกทาได้อย่างทัว่ ถึง ลักษณะห้องปฏิบตั ิการที่ดีตอ้ งไม่มีซอกและมุมต่าง ๆ และไม่ควรมีเสาอยูภ่ ายใน
ห้อง
3) ห้องปฏิบตั ิการที่เป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ต้องมีลกั ษณะห้องไม่ยาวหรื อแคบเกินไป จนทาให้มุมมอง
จากโต๊ะสาธิ ตหน้าชั้นเรี ยนแคบมาก หรื อหน้าชั้นและหลังชั้นเรี ยนอยู่ห่างกันเกิ นไป โดยทัว่ ไปควรมี
สัดส่ วนของด้านกว้างต่อด้านยาวไม่เกิน 1 : 1.2
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4) พื้นของห้องปฏิบตั ิการต้องไม่มีรอยต่อหรื อมีรอยต่อน้อยที่สุด พื้นห้องควรทาด้วยวัสดุที่ทนต่อ
สารเคมี ไขมันและน้ ามันได้ดี ไม่ลื่นเมื่อเปี ยกน้ า และพื้นห้องไม่ควรมีสีอ่อนมากเนื่ องจากจะเกิดรอยเปื้ อน
ได้ง่าย หรื อมีสีเข้มมากจนทาให้ความสว่างของห้องลดน้อยลง
ความปลอดภัยในการใช้ ห้องปฏิบัติการ
(1) ระมัดระวังในการทาปฏิบตั ิการ และทาปฏิบตั ิการอย่างตั้งใจ ไม่เล่นหยอกล้อกัน
(2) เรี ยนรู ้ตาแหน่งที่เก็บและศึกษาการใช้งานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น ตูย้ า ที่ลา้ ง
ตาหรื อก๊อกน้ า เครื่ องดับเพลิง ที่กดสัญญาณไฟไหม้ (ถ้ามี)และทางออกฉุกเฉิน
(3) อ่านคู่มือปฏิบตั ิการให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบตั ิ แต่ถา้ ไม่เข้าใจขั้นตอนใดหรื อยังไม่เข้าใจการใช้
งานของอุปกรณ์ทดลองใด ๆ ก็จะต้องปรึ กษาครู จนเข้าใจก่อนลงมือทาปฏิบตั ิการ
(4) ปฏิบตั ิตามคู่มืออย่างเคร่ งครัด ในกรณี ที่ตอ้ งการทาปฏิบตั ิการนอกเหนื อจากที่กาหนด จะต้อง
ได้รับอนุญาตจากครู ก่อนทุกครั้ง
(5) ไม่ควรทาปฏิบตั ิการอยูใ่ นห้องปฏิบตั ิการเพียงคนเดียว เพราะถ้ามีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นก็จะไม่มีผใู ้ ห้
ความช่วยเหลือ
(6) ไม่รับประทานอาหารหรื อดื่มเครื่ องดื่มในห้องปฏิบตั ิการ และไม่ใช้เครื่ องแก้วหรื ออุปกรณ์ทา
ปฏิบตั ิการเป็ นภาชนะใส่ อาหารและเครื่ องดื่ม
(7) ดู แลความสะอาดและความเป็ นระเบี ย บบนโต๊ะ ท าปฏิ บ ตั ิ การตลอดเวลาให้มี เฉพาะคู่ มื อ
ปฏิบตั ิการและอุปกรณ์จดบันทึกเท่านั้นอยู่บนโต๊ะทาปฏิ บตั ิการ ส่ วนกระเป๋ าหนังสื อและเครื่ องใช้อื่น ๆ
ต้ องเก็บไว้ ในบริ เวณที่จดั ไว้ให้
(8) อ่านคู่มือการใช้อุปกรณ์ทดลองทุกชนิดก่อนใช้งาน ถ้าเป็ นอุปกรณ์ไฟฟ้ าจะต้องให้มือแห้งสนิท
ก่อนใช้ การถอดหรื อเสี ยบเต้าเสี ยบต้องจับที่เต้าเสี ยบเท่านั้นอย่าจับที่สายไฟ
(9) การทดลองที่ใช้ความร้อนจากตะเกียงและแก๊ส ต้องทาด้วยความระมัดระวังเป็ นพิเศษ ไม่ริน
ของเหลวที่ติดไฟง่ายใกล้เปลวไฟ ไม่มองลงในภาชนะขณะที่ต้ งั ไฟ ขณะเผาสารในหลอดทดลองต้องหัน
ปากหลอดไปในบริ เวณที่ไม่มีผอู ้ ื่นอยู่ และดับตะเกียงหรื อปิ ดแก๊สทันทีเมื่อเลิกใช้งาน
(10) สารเคมีทุกชนิดในห้องปฏิบตั ิการเป็ นอันตราย ไม่สัมผัส ชิม หรื อสู ดดมสารเคมีใด ๆ นอกจาก
จะได้รับคาแนะนาที่ถูกต้องแล้ว และไม่นาสารเคมีใด ๆออกจากห้องปฏิบตั ิการ
(11) ตรวจสอบสลากที่ปิดขวดสารเคมีทุกครั้งก่อนนามาใช้ ริ นหรื อตักสารออกมาในปริ มาณที่
พอใช้เท่านั้น ไม่เทสารเคมีที่เหลือกลับขวดเดิม และไม่เทน้ าลงในกรด
(12) การทาปฏิบตั ิการชีววิท ยา จะต้องทาตามเทคนิ คปลอดเชื้ อตลอดเวลาด้วยการล้างมือด้วยสบู่
ก่อนและหลังทาปฏิบตั ิการ ทาความสะอาดโต๊ะทาปฏิบตั ิการให้ปลอดเชื้ อก่อนและหลังปฏิบตั ิการ และใช้
เทคนิคเฉพาะในการหยิบจับจุลินทรี ย ์ ถ้ามีปัญหาด้านสุ ขภาพเกี่ยวกับระบบภูมิคุม้ กัน ต้องแจ้งให้ครู ทราบ
ก่อนทาปฏิบตั ิการ
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(13) เมื่อเกิ ดอุบตั ิเหตุ หรื อมีความผิดปกติใด ๆ เกิ ดขึ้นให้รายงานครู ทนั ทีและดาเนิ นการปฐม
พยาบาลอย่างถูกวิธีดว้ ย
(14) เมื่อทาการทดลองเสร็ จแล้ว ต้องทาความสะอาดเครื่ องมือและเก็บเข้าที่เดิมทุกครั้ง ทาความ
สะอาดโต๊ะทาปฏิบตั ิการและสอดเก้าอี้เข้าใต้โต๊ะ ล้างมือด้วยสบู่และน้ าก่อนออกจากห้องปฏิบตั ิการ
การทาความสะอาดบริเวณทีป่ นเปื้ อนสารเคมี
อุบตั ิเหตุจากสารเคมีหกในห้องปฏิบตั ิการเป็ นสิ่ งที่เกิ ดขึ้นได้ตลอดเวลา ถ้าทาปฏิบตั ิการโดยขาด
ความระมัดระวัง แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องรี บกาจัดสารเคมีที่ปนเปื้ อนและทาความสะอาดอย่างถูกวิธีเพื่อ
ป้ องกันอันตรายจากสารเหล่านั้น สารเคมีแต่ละชนิ ดมีสมบัติและความเป็ นอันตรายแตกต่างกัน จึงต้องมี
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาความสะอาดบริ เวณที่ปนเปื้ อนสารเคมีเหล่านั้น ซึ่ งมีขอ้ แนะนาดังต่อไปนี้
(1) สารทีเ่ ป็ นของแข็ง ควรใช้แปรงกวาดสารมารวมกัน ตักสารใส่ ในกระดาษแข็งแล้วนาไปทาลาย
(2) สารละลายกรด ควรใช้น้ าล้างบริ เวณที่มีสารละลายกรดหกเพื่อทาให้กรดเจือจางลง และใช้
สารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเจือจางล้างเพื่อทาลายสภาพกรด แล้วล้างด้วยน้ าอีกครั้ง
(3) สารละลายเบส ควรใช้น้ าล้างบริ เวณที่ มีสารละลายเบสหกและซับน้ าให้แห้ง เนื่ องจาก
สารละลายเบสที่หกบนพื้นจะทาให้พ้นื บริ เวณนั้นลื่น ต้องทาความสะอาดลักษณะดังกล่าวหลาย ๆ ครั้ง และ
ถ้ายังไม่หายลื่นอาจต้องใช้ทรายโรยแล้วเก็บกวาดทรายออกไป
(4) สารที่เป็ นน้ามัน ควรใช้ผงซักฟอกล้างสารที่เป็ นน้ ามันและไขมันจนหมดคราบน้ ามันและพื้น
ไม่ลื่น หรื อทาความสะอาดโดยใช้ทรายโรยเพื่อซับน้ ามันให้หมดไป
(5) สารทีร่ ะเหยง่ าย ควรใช้ผา้ เช็ดบริ เวณที่สารหยดหลายครั้งจนแห้ง และในขณะเช็ดถูจะต้องมีการ
ป้ องกันไม่ให้สัมผัสผิวหนังหรื อสู ดไอของสารเข้าร่ างกาย
(6) สารปรอท กวาดสารปรอทกองรวมกันแล้วใช้เครื่ องดูดเก็บรวบรวมไว้ในกรณี ที่พ้ืนที่สารปรอท
หกมีรอยแตกหรื อรอยร้าวจะมีสารปรอทแทรกเข้าไปอยูข่ า้ งในต้องปิ ดรอยแตกหรื อรอยร้าวนั้นด้วยการทา
ขี้ผ้ ึงทับรอยดังกล่าว เพื่อกันการระเหยของปรอท หรื ออาจใช้ผงกามะถันโรยบนปรอทเพื่อให้เกิ ดเป็ น
สารประกอบซัลไฟด์ แล้วเก็บกวาดอีกครั้งหนึ่ง
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กิจกรรมที่ 1 ทักษะทางวิทยาศาสตร์

ภาพ ก

ภาพ ข

ภาพแสดงทรัพยากรธรรมชาติที่เคยมีอย่างสมบูรณ์ได้ทาลายจนร่ อยหรอไปแล้ว
ให้ศึกษาภาพและสรุ ปผลการเกิดความแตกต่างกันของภาพสมุดกิจกรรม โดยใช้ทกั ษะ
ทางวิทยาศาสตร์ ตามหัวข้อต่อไปนี้
1. จากการสังเกตภาพเห็นข้อแตกต่างในเรื่ องใดบ้าง
2. ตั้งสมมติฐานของสาเหตุความแตกต่างกันทางธรรมชาติ
จากภาพดังกล่าวสามารถตั้งสมมติฐาน และหาสาเหตุความแตกต่างทางธรรมชาติอะไรบ้าง
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แบบทดสอบบทที่ 1
เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
คาชี้แจง จงเลือกคาตอบทีถ่ ูกทีส่ ุ ด
1. ค่าน้ าที่บา้ น 3 เดือนที่ผา่ นมาสู งกว่าปกติ จากข้อความเกิดจากทักษะข้อใด
ก. สังเกต
ข. ตั้งปั ญหา
ค. ตั้งสมมติฐาน
ง. ออกแบบการทดลอง
2. จากข้อ 1 นักเรี ยนพบว่า ท่อประปารั่วจึงทาให้ค่าน้ าสู งกว่าปกตินกั เรี ยนใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ขอ้ ใด
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
ก. ตั้งปั ญหา
ข. ตั้งสมมติฐาน
ค. ออกแบบการทดลอง
ง. สรุ ปผล
3. ลักษณะนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ขอ้ ใดที่ทาให้งานประสบความสาเร็ จ
ก. ชอบจดบันทึก
ข. รักการอ่าน
ค. ชอบค้นคว้า
ง. ความพยายามและอดทน
4.น้อยสวมเสื้ อสี ดาเดินทาง 2 กิโลเมตร และเปลี่ยนเสื้ อตัวใหม่เป็ นสี ขาวเดินในระยะทางเท่ากันและวัด
อุณหภูมิจากตัวเองหลังเดินทางทั้ง 2 ครั้ง ปรากฏว่าไม่เท่ากัน ปั ญหาของน้อยคือข้อใด
ก. สี ใดมีความร้อนมากกว่ากัน
ข. สี มีผลต่ออุณหภูมิของร่ างกายหรื อไม่
ค. สี ดาร้อนกว่าสี ขาว
ง. สวมเสื้ อสี ขาวเย็นกว่าสี ดา
5. แก้วเลี้ยงแมว 2 ตัว ตัว 1 กินนมกับปลาย่างและข้าวสวย ตัวที่ 2กินปลาทูกบั ข้าวสวย 4 สัปดาห์ต่อมา
ปรากฏว่าแมวทั้งสองตัวมีน้ าหนักเพิ่มขึ้นเท่ากัน ปั ญหาของแก้วก่อนการทดลองคือข้อใด
ก. ปลาอะไรที่แมวชอบกิน
ข. แมวชอบกินปลาทูหรื อปลาย่าง
ค. ชนิดของอาหารมีผลต่อการเจริ ญเติบโตหรื อไม่
ง. ปลาทูทาให้แมวสองตัวน้ าหนักเพิ่มขึ้นเท่ากัน
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6. ต้อยทาเสื้ อเปื้ อนด้วยคราบอาหารจึงนาไปซัก ด้วยผงซักฟอก A ปรากฏว่าไม่สะอาด จึงนาไปซักด้วย
ผงซักฟอก B ปรากฏว่าสะอาด ก่อนการทดลองต้อยตั้งปั ญหาว่าอย่างไร
ก. ชนิดของผงซักฟอกมีผลต่อการลบรอยเปื้ อนหรื อไม่
ข. ผงซักฟอก A ซักผ้าได้สะอาดกว่าผงซักฟอก B
ค. ผงซักฟอกใดซักได้สะอาดกว่ากัน
ง. ถ้าใช้ผงซักฟอก B จะซักได้สะอาดกว่าผงซักฟอก A
7. นาน้ า 400 ลูกบาศก์เซนติเมตรใส่ ลงในภาชนะ ทองแดง และสังกะสี อย่างละเท่าๆกัน ต้มให้เดือด ปรากฏ
ว่าน้ าในภาชนะอลูมิเนียมเดือดก่อนน้ าในภาชนะสังกะสี การทดลองนี้ต้ งั สมมติฐานว่าอย่างไร
ก. ถ้าต้มน้ าเดือดในปริ มาณที่เท่ากันจะเดือดในเวลาเดียวกัน
ข. ถ้าต้มน้ าเดือดด้วยภาชนะที่ทาด้วยอลูมิเนียมดังนั้นน้ าจะเดือดเร็ วกว่าการต้มด้วยภาชนะสังกะสี
ค. ถ้าต้มน้ าที่ทาด้วยภาชนะโลหะชนิดเดียวกันจะเดือดในเวลาเดียวกัน
ง. ถ้าต้มน้ าเดือดด้วยภาชนะที่ต่างชนิดกันจะเดือดในเวลาต่างกัน
8. จากปัญหา “ชนิดของเสี ยงจะมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของไก่หรื อไม่” ควรจะตั้งสมมติฐานว่าอย่างไร
ก. จังหวะของเพลงมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของไก่หรื อไม่
ข. ไก่ที่ชอบฟังเพลงจะโตดีกว่าไก่ที่ไม่ฟังเพลง
ค. ถ้าไก่ฟังเพลงไทยเดิมจะโตดีกว่าไก่ฟังเพลงสากล
ง. ไก่ที่ฟังเพลงสากลและเพลงไทยเดิมจะโตเท่ากัน
9. จากปัญหา “ผงซักฟอกมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของผักกระเฉดหรื อไม่” สมมติฐาน ก่อนการทดลองคือข้อ
ใด
ก. ถ้าใช้ผงซักฟอกเทลงในน้ าดังนั้นผักกระเฉดจะเจริ ญเติบโตดี
ข. พืชจะเจริ ญเติบโตดีเมื่อใส่ ผงซักฟอก
ค. ผงซักฟอกมีสารทาให้ผกั กระเฉดเจริ ญเติบโตดี
ง. ผักกระเฉดจะเจริ ญเติบโตหรื อไม่ถา้ ขาดผงซักฟอก
10.นิ้งใช้สาลีกรองน้ า น้อยใช้ใยบวบกรองน้ า 2 คน ใช้วธิ ี การทดลองเดียวกันทั้ง 2 คน ใช้สมมติฐานร่ วมกัน
ในข้อใด
ก. สาร ข้อใดกรองน้ าได้ใสกว่ากัน
ข. น้ าใสสะอาดด้วยสาลีและใยบวบ
ค. ถ้าไม่ใช้ใยบวบและสาลีน้ าจะไม่ใสสะอาด
ง. ถ้าใช้ใยบวบกรองน้ าดังนั้นน้ าจะใสสะอาดกว่าใช้สาลี
11. เมื่อใส่ น้ าแข็งลงในแก้ว แล้วตั้งทิ้งไว้สักครู่ จะพบว่ารอบนอกของแก้วมีหยดน้ าเกาะอยูเ่ ต็ม ข้อใดเป็ น
ผลจากการสังเกต และบันทึกผล
ก. มีหยดน้ าขนาดเล็กและขนาดใหญ่เกาะอยูจ่ านวนมากที่ผวิ แก้ว
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ข. ไอน้ าในอากาศกลัน่ ตัวเป็ นหยดน้ าเกาะอยูร่ อบๆแก้ว
ค. แก้วน้ ารั่วเป็ นเหตุให้น้ าซึ มออกมาที่ผวิ นอก
ง. หยดน้ าที่เกิดเป็ นกระบวนการเดียวกับการเกิดน้ าค้าง
12. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั ตอนใด ที่จะนาไปสู่ การสรุ ปผล และการศึกษาต่อไป
ก. การตั้งสมมติฐานและการออกแบบการทดลอง
ข. การสังเกต
ค. การรวบรวมข้อมูล
ง. การหาความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริ ง
13.ในการออกแบบการทดลองจะต้องยึดอะไรเป็ นหลัก
ก. สมมติฐาน
ข. ข้อมูล
ค. ปัญหา
ง. ข้อเท็จจริ ง
14. สมมติฐานทางวิทยาศาสตร์จะเปลี่ยนเป็ นทฤษฎีได้เมื่อใด
ก. เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
ข. อธิบายได้กว้างขวาง
ค. ทดสอบแล้วเป็ นจริ งทุกครั้ง
ง. มีเครื่ องมือพิสูจน์
15. . อุปกรณ์ต่อไปนี้ ข้อใดเป็ นอุปกรณ์สาหรับหาปริ มาตรของสาร
ก. หลอดฉีดยา
ข. กระบอกตวง
ค. เครื่ องชัง่ สองแขน
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
16. ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ถ้าหากผลการทดลองที่ได้จากการทดสอบสมมติฐาน ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน จะต้องทาอย่างไร
ก. สังเกตใหม่
ข. ตั้งปั ญหาใหม่
ค. ออกแบบการทดลองใหม่
ง. เปลี่ยนสมมติฐาน

17. ข้อใดเรี ยงลาดับขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ได้ถูกต้อง
ก. การตั้งสมมติฐาน การรวบรวมข้อมูล การทดลอง และสรุ ปผล
ข. การตั้งสมมติฐาน การสังเกตและปั ญหา การตรวจสอบสมมติฐานและการทดลอง และสรุ ปผล
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ค. การสังเกตและปั ญหา การทดลองและตั้งสมมติฐาน การตรวจสอบสมมติฐาน และสรุ ปผล
ง. การสังเกตและปั ญหา การตั้งสมมติฐาน การตรวจสอบสมมติฐานและการทดลอง และสรุ ปผล
18. นักวิทยาศาสตร์ จะสรุ ปผลการทดลองได้อย่างมีความเชื่ อมัน่ เมื่อใด
ก. ออกแบบการทดลองที่มีการควบคุมตัวแปรต่างๆ อย่างรัดกุมมากที่สุด
ข. กาหนดปั ญหาและตั้งสมมติฐานที่ดี
ค. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาเปรี ยบเทียบกับผลการทดลองได้ถูกต้องตรงกัน
ง. ผลการทดลองสอดคล้องตามทฤษฎีที่มีอยูเ่ ดิม
19. วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั ตอนใด ที่ถือว่าเป็ นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ อย่างแท้จริ ง
ก. การตั้งปั ญหาและการตั้งสมมติฐาน
ข. การตรวจสอบสมมติฐาน
ค. การตั้งสมมติฐาน
ง. การตั้งปั ญหา
20. ข้อใดเป็ นลักษณะของสมมติฐานที่ดี
ก. สามารถอธิ บายปั ญหาได้หลายแง่หลายมุม
ข. ครอบคลุมเหตุการณ์และปรากฏการณ์ต่างๆ ภายในสภาพแวดล้อมเดียวกัน
ค. สามารถแก้ปัญหาที่สงสัยได้อย่างชัดเจน
ง. สามารถอธิ บายปั ญหาต่างๆ ได้ แจ่มชัด
21. “ แม่เหล็กไฟฟ้ าจะดูดจานวนตะปูได้มากขึ้นใช่หรื อไม่ ถ้าแม่เหล็กไฟฟ้ านั้นมีจานวนแบตเตอรี่ เพิ่มขึ้น ” จาก
ข้อความข้างต้น ข้ อใดกล่าวถึงตัวแปรได้ ถูกต้ อง
ก. ตัวแปรอิสระ คือ จานวนแบตเตอรี่
ข. ตัวแปรอิสระ คือ จานวนตะปูที่ถูกดูด
ค. ตัวแปรตาม คือ จานวนแบตเตอรี่
ง. ตัวแปรตาม คือ ชนิดของแบตเตอรี่
22. “การงอกของเมล็ดข้าวโพด ในเวลาที่ต่างกันขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณของน้ าที่เมล็ดข้าวโพดได้รับ ใช่หรื อไม่” จาก
ข้อความข้างต้น ข้ อใดกล่ าวถึงตัวแปรได้ ถูกต้ อง
ก. ตัวแปรอิสระ คือ ความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวโพด
ข. ตัวแปรตาม คือ เวลาในการงอกของเมล็ดข้าวโพด
ค. ตัวแปรที่ตอ้ งควบคุม คือ ปริ มาณน้ า
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
23. ให้นกั เรี ยนเรี ยงลาดับขั้นตอนการตั้งสมมุติฐาน ต่อไปนี้
1. จากปั ญหาที่ศึกษาบอกได้วา่ ตัวแปรใดเป็ นตัวแปรต้น และตัวแปรใดเป็ น ตัวแปรตาม
2. ตั้งสมมุติฐานในรู ป “ ถ้า....ดังนั้น ”
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3. ศึกษาธรรมชาติของตัวแปรต้นต่างๆที่มีผลต่อตัวแปรตามมากที่สุดอย่างมีหลักการและเหตุผล
4. บอกตัวแปรต้นที่อาจจะมีผลต่อตัวแปรตาม
ก. ข้อ 1 , 2 , 3 และ 4 ตามลาดับ
ข. ข้อ 1 , 4, 3 และ 2 ตามลาดับ
ค. ข้อ 4 , 2 , 3 และ 1 ตามลาดับ
ง. ข้อ 4 , 1 , 3 และ 2 ตามลาดับ
24. พิจารณาข้อความต่อไปนี้วา่ ข้อความใดเป็ นการตั้งสมมติฐาน
ก. ขณะเปิ ดขวดมีเสี ยงดังป๊ อก
ข. ฟองก๊าซที่ปุดขึ้นมา คือ ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
ค. เครื่ องดื่มที่แช่ไว้ในตูเ้ ย็นจะมีรสหวาน
ง. ทุกข้อเป็ นสมมุติฐานทั้งหมด
25. การกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการที่ดีควรมีลกั ษณะอย่างไร
ก. มีความชัดเจน
ข. ทาการวัดได้
ค. สังเกตได้
ง. ถูกทั้ง ข้อ ก ข และ ค
26. ถ้านักเรี ยนจะกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ ” การเจริญเติบโตของไก่ ” นักเรี ยนจะมีวิธีการกาหนดนิ ยาม
เชิงปฏิบตั ิการโดยคานึงถึงข้อใดเป็ นเกณฑ์
ก. ตรวจสอบจากความสู งของไก่ที่เพิ่มขึ้น
ข. น้ าหนักไก่ที่เพิ่มขึ้น
ค. ความยาวของปี กไก่
ง. ถูกทุกข้อ
27. ข้อใดคือความหมายของคาว่า “ การทดลอง ”
ก. การทดลองมี 3 ขั้นตอน คือการออกแบบการทดลอง การปฏิบตั ิการทดลอง และ การบันทึกผล
การทดลอง
ข. เป็ นการตรวจสอบที่มาและความสาคัญของปัญหาที่ศึกษา
ค. เป็ นการตรวจสอบสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้วา่ ถูกต้องหรื อไม่
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ค.
28. ถ้านักเรี ยนต้องการจะตรวจสอบว่าดินต่างชนิ ดกันจะอุม้ น้ าได้ในปริ มาณที่ต่างกันอย่างไร นักเรี ยนตั้ง
สมมุติฐานได้วา่ อย่างไร
ก. ถ้าชนิ ดของดินมีผลต่อปริ มาณน้ าที่อุม้ ไว้ ดังนั้นดินเหนี ยวจะอุม้ น้ าได้มากกว่าดิ นร่ วนและดิ น
ร่ วนจะอุม้ น้ าไว้ได้มากกว่าดินทราย
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ข. ดินต่างชนิดกันย่อมอุม้ น้ าไว้ได้ต่างกันด้วย
ค. ดินที่มีเนื้อดินละเอียดจะอุม้ น้ าได้ดีกว่าดินเนื้อหยาบ
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
จากข้อมูลต่อไปนี้ให้ตอบคาถามข้อ 29 และข้อ 30
จากการทดลองละลายสาร A ที่ละลายในของเหลว B ณ อุณหภูมิต่างๆ ดังนี้
อุณหภูมิของเหลว B

ปริ มาณของสาร A ที่ละลาย ในของเหลว B

(องศาเซลเซียส)

(g)

20

5

30

10

40
50

20
40

29. ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส สาร A ละลายในของเหลว B ได้กี่กรัม
ก. ละลายได้ 20 กรัม
ข. ละลายได้ 15 กรัม
ค. ละลายได้ 10 กรัม
ง. ละลายได้ 5 กรัม
30. จากข้อมูลในตาราง เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น การละลายของสาร A เป็ นอย่างไร
ก. สาร A ละลายในสาร B ได้นอ้ ยลง
ข. สาร A ละลายในสาร B ได้มากขึ้น
ค. อุณหภูมิไม่มีผลต่อการละลายของสาร A
ง. ไม่สามารถสรุ ปได้เพราะข้อมูลมีไม่เพียงพอ
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แบบทดสอบ ทักษะวิทยาศาสตร์
คาชี้แจง
จงนาตัวอักษรหน้าทักษะต่าง ๆ ไปเติมหน้าข้อที่สัมพันธ์กนั
ก. ทักษะการสังเกต
ข. ทักษะการวัด
ค. ทักษะการคานวณ
ง. ทักษะการจาแนกประเภท
จ. ทักษะการทดลอง
............1. ด.ญ.อริ ษากาลังทดสอบวิทยาศาสตร์
............2.ด.ญ.วิไล วัดอุณหภูมิของอากาศได้ 40 ํC
............3. ม้ามี 4 ขา สุ นขั มี4 ขา ไก่มี 2 ขา นกมี 2 ขา ช้างมี 4 ขา
............4. ด.ญ. พนิดา กาลังเทสารเคมี
............5. ด.ช. สุ บินใช้ตลับเมตรวัดความยาวของสนามตะกร้อ
............6. ด.ญ. อพิจิตรแบ่งผลไม้ได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มรสเปรี้ ยวและรสหวาน
............7. วรรณนิภา ดูภาพยนตร์วทิ ยาสาสตร์ 3 มิติ
............8. ด.ญ. นันทพร หยดสารละลายไอโอดีน ลงบนข้าวเหนียวที่เตรี ยมไว้
............9. รู ปทรงกระบอกมีความสู งประมาณ 4 นิ้ว ผิวเรี ยบ
............10. นักวิทยาศาสตร์ แบ่งพืชออกเป็ น 2 พวก คือ พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่
กิจกรรม ที่ 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ให้นกั ศึกษาออกแบบแก้ปัญหาจาสถานการณ์ต่อไปนี้
โดยมีอุปกรณ์ ดังนี้ เมล็ดถัว่ ถ้วยพลาสติก กระดาษทิชชู น้ า กระดาษสี ดา
กาหนดปั ญหา.....................................................................
การตั้งสมมติฐาน................................................................
การกาหนดตัวแปร
ตัวแปรต้น..........................................................................
ตัวแปรตาม.........................................................................
ตัวแปรควบคุม....................................................................
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การทดลอง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
วิเคราะห์ขอ้ มูลและทดสอบสมมติฐาน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
สรุ ปผลการทดลอง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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บทที่ 2
โครงงานวิทยาศาสตร์
สาระสาคัญ
โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็ นกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่ตอ้ งใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการศึกษาค้นคว้า โดยผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูด้ าเนิ นการด้วยตนเองทั้งหมด ตั้งแต่เริ่ มวางแผนใน
การศึ กษาค้นคว้า การเก็บรวบรวมข้อมูล จนถึ งการแปลผล สรุ ปผล และการเสนอผลการศึกษา โดยมีผู้
ชานาญ การเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษา
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. อธิบายประเภทเลือกหัวข้อ วางแผน วิธีนาเสนอและประโยชน์ของโครงงานได้
2. วางแผนและทาโครงงานวิทยาศาสตร์ได้
3. อธิบายและบอกแนวทางในการนาผลจากโครงงานไปใช้ได้
ขอบข่ ายเนื้อหา
เรื่ องที่ 1 ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่ องที่ 2 ขั้นตอนการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่ องที่ 3 การนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
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เรื่องที่ 1 ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็ นกิจกรรมเกี่ ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่ตอ้ งใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการศึกษาค้นคว้า โดยผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูด้ าเนิ นการด้วยตนเองทั้งหมด ตั้งแต่
เริ่ มวางแผนในการศึ กษาค้นคว้า การเก็บรวบรวมข้อมูล จนถึ งเรื่ องการแปลผล สรุ ปผล และเสนอผล
การศึกษา โดยมีผชู้ านาญการเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษา
ลักษณะและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ จาแนกได้เป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1. โครงงานประเภทสารวจ เป็ นโครงงานที่มีลกั ษณะเป็ นการศึกษาเชิ งสารวจ รวบรวมข้อมูล
แล้วนาข้อมูลเหล่านั้นมาจัดกระทาและนาเสนอในรู ปแบบต่าง ๆ ดังนั้นลักษณะสาคัญของ
โครงงานประเภทนี้คือ ไม่มีการจัดทาหรื อกาหนดตัวแปรอิสระที่ตอ้ งการศึกษา
2. โครงงานประเภททดลอง เป็ นโครงงานที่มีลกั ษณะกิ จกรรมที่ เป็ นการศึ กษาหาคาตอบของ
ปั ญหาใดปั ญหาหนึ่ งด้วยวิธีการทดลอง ลักษณะสาคัญของโครงงานนี้ คือ ต้องมีการออกแบบ
การทดลองและดาเนินการทดลองเพื่อหาคาตอบของปั ญหาที่ตอ้ งการทราบหรื อเพื่ อตรวจสอบ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยมีการจัดกระทากับตัวแปรต้นหรื อตัวแปรอิสระ เพื่อดูผลที่เกิดขึ้นกับตัว
แปรตาม และมีการควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ตอ้ งการศึกษา
3. โครงงานประเภทการพัฒนาหรื อประดิ ษฐ์ เป็ นโครงงานที่มีลกั ษณะกิจกรรมที่เป็ นการศึกษา
เกี่ ยวกับการประยุกต์ ทฤษฎี หรื อหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อประดิษฐ์เครื่ องมือ เครื่ องใช้
หรื ออุปกรณ์ เพื่อประโยชน์ใช้สอยต่าง ๆ ซึ่ งอาจเป็ นการประดิ ษฐ์ของใหม่ ๆ หรื อปรับปรุ ง
ของเดิ ม ที่ มี อยู่ใ ห้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพสู ง ขึ้ น ซึ่ ง จะรวมไปถึ ง การสร้ า งแบบจาลองเพื่ ออธิ บ าย
แนวคิด
4. โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรื ออธิ บาย เป็ นโครงงานที่มีลกั ษณะกิจกรรมที่ผทู ้ าจะต้อง
เสนอแนวคิ ด หลัก การ หรื อทฤษฎี ใหม่ ๆ อย่า งมี หลักการทางวิท ยาศาสตร์ ในรู ป ของสู ตร
สมการหรื อ ค าอธิ บ ายอาจเป็ นแนวคิ ด ใหม่ ที่ ย งั ไม่ เ คยน าเสนอ หรื อ อาจเป็ นการอธิ บ าย
ปรากฏการณ์ ในแนวใหม่ก็ได้ ลักษณะสาคัญของโครงงานประเภทนี้ คื อ ผูท้ าจะต้องมี พ้ืน
ฐานความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ เป็ นอย่างดี ต้องค้นคว้าศึกษาเรื่ องราวที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้ ง จึงจะ
สามารถสร้างคาอธิบายหรื อทฤษฎีได้

กิจกรรมที่ 1 โครงงาน

39
1 ) ให้นกั ศึกษาพิจารณาชื่อโครงงานต่อไปนี้แล้วตอบว่าเป็ นโครงงานประเภทใด โดยเขียนคาตอบ
ลงในช่องว่าง
1. แปรงลบกระดานไร้ฝนุ่
โครงงาน.....................................
2. ยาขัดรองเท้าจากเปลือกมังคุด
โครงงาน....................................
3. การศึกษาบริ เวณป่ าชายเลน
โครงงาน....................................
4. พฤติกรรมลองผิดลองถูกของนกพิราบ โครงงาน.....................................
5. บ้านยุคนิวเคลียร์
โครงงาน.....................................
6. การศึกษาคุณภาพน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาโครงงาน.....................................
7. เครื่ องส่ งสัญญาณกันขโมย
โครงงาน.....................................
8. สาหร่ ายสี เขียวแกมน้ าเงินปรับสภาพน้ าเสี ยจากนากุง้ โครงงาน...........
9. ศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนรู้แบบมีเงื่อนไขของหนูขาว โครงงาน.............
10. ศึกษาวงจรชีวติ ของตัวด้วง
โครงงาน......................................

2 ) ให้นกั ศึกษาอธิ บายความสาคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ วา่ มีความสาคัญอย่างไร
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................
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เรื่องที่ 2 ขั้นตอนการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
การทากิจกรรมโครงงานเป็ นการทากิจกรรมที่เกิดจากคาถามหรื อความอยากรู ้อยากเห็นเกี่ยวกับ
เรื่ องต่าง ๆ ดังนั้นการทาโครงงานจึงมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ขั้นสารวจหรือตัดสิ นใจเลือกเรื่องทีจ่ ะทา
การตัดสิ นใจเลื อกเรื่ องที่จะทาโครงงานควรพิจารณาถึ งความพร้ อมในด้านต่าง ๆ เช่ นแหล่ ง
ความรู้เพียงพอที่จะศึกษาหรื อขอคาปรึ กษา มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์
ต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษา มีผทู ้ รงคุณวุฒิรับเป็ นที่ปรึ กษา มีเวลา และงบประมาณเพียงพอ
2. ขั้นศึกษาข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องกับเรื่องทีต่ ัดสิ นใจทา
การศึ ก ษาข้อมู ล ที่ เกี่ ยวข้องกับเรื่ องที่ ตดั สิ นใจทา จะช่ วยให้ผูเ้ รี ย นได้แนวคิ ดที่ จะก าหนด
ขอบข่ า ยเรื่ องที่ จะศึ ก ษาค้นคว้า ให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้ นและยัง ได้ค วามรู ้ เรื่ องที่ จะศึ ก ษา
ค้นคว้าเพิ่มเติ มจนสามารถออกแบบการศึ กษา ทดลอง และวางแผนดาเนิ นการทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ อย่างเหมาะสม
3. ขั้นวางแผนดาเนินการ
การทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ไม่วา่ เรื่ องใดจะต้องมีการวางแผนอย่างละเอียด รอบคอบ และมี
การกาหนดขั้นตอนในการดาเนิ นงานอย่างรัดกุม ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนิ นงานบรรลุจุดมุ่งหมาย
หรื อเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ ประเด็นที่ ตอ้ งร่ วมกันคิ ดวางแผนในการทาโครงงานมี ดงั นี้ คื อ
ปั ญหา สาเหตุ ของปั ญหา แนวทาง และวิธีการแก้ปัญหาที่ สามารถปฏิ บ ตั ิ ได้ การออกแบบ
การศึกษาทดลองโดยกาหนดและควบคุมตัวแปร วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี เวลา และสถานที่จะ
ปฏิบตั ิงาน
4. ขั้นเขียนเค้ าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์
การเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้
4.1 ชื่ อ โครงงาน เป็ นข้อ ความสั้ น ๆ กะทัด รั ด ชั ด เจน สื่ อ ความหมายตรง และมี ค วาม
เฉพาะเจาะจงว่าจะศึกษาเรื่ องใด
4.2 ชื่อผูท้ าโครงงาน เป็ นผูร้ ับผิดชอบโครงงาน ซึ่ งอาจเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มก็ได้
4.3 ชื่อที่ปรึ กษาโครงงาน ซึ่ งเป็ นอาจารย์หรื อผูท้ รงคุณวุฒิก็ได้
4.4 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน เป็ นการอธิ บายเหตุผลที่เลือกทาโครงงานนี้ ความสาคัญ
ของโครงงาน แนวคิด หลักการ หรื อทฤษฎีที่เกี่ยวกับโครงงาน
4.5 วัต ถุ ป ระสงค์ โ ครงงาน เป็ นการบอกจุ ด มุ่ ง หมายของงานที่ จ ะท า ซึ่ งควรมี ค วาม
เฉพาะเจาะจงและเป็ นสิ่ งที่สามารถวัดและประเมินผลได้
4.6 สมมติฐานของโครงงาน(ถ้ามี)สมมติฐานเป็ นคาอธิ บายที่คาดไว้ล่วงหน้า ซึ่ งจะผิดหรื อถูก
ก็ได้ สมมติฐานที่ดีควรมีเหตุผลรองรับ และสามารถทดสอบได้
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4.7 วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่ งที่ตอ้ งใช้ เป็ นการระบุวสั ดุ อุปกรณ์ ที่จาเป็ นใช้ในการดาเนิ นงานว่ามี
อะไรบ้าง ได้มาจากไหน
4.8 วิธีดาเนินการ เป็ นการอธิ บายขั้นตอนการดาเนินงานอย่างละเอียดทุกขั้นตอน
4.9 แผนปฏิบตั ิการ เป็ นการกาหนดเวลาเริ่ มต้นและเวลาเสร็ จงานในแต่ละขั้นตอน
4.10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็ นการคาดการณ์ ผลที่จะได้รับจากการดาเนิ นงานไว้ล่วงหน้า ซึ่ ง
อาจได้ผลตามที่คาดไว้หรื อไม่ก็ได้
4.11 เอกสารอ้างอิง เป็ นการบอกแหล่งข้อมูลหรื อเอกสารที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
5. ขั้นลงมือปฏิบัติ
การลงมื อปฏิ บ ตั ิ เป็ นขั้นตอนที่ ส าคัญตอนหนึ่ ง ในการท าโครงงานเนื่ องจากเป็ นการลงมื อ
ปฏิบตั ิจริ งตามแผนที่ได้กาหนดไว้ในเค้าโครงของโครงงาน อย่างไรก็ตามการทาโครงงานาจะ
สาเร็ จได้ดว้ ยดี ผูเ้ รี ยนจะต้องคานึ งถึงเรื่ องความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ และสิ่ งอื่น ๆ เช่นสมุด
บันทึ ก กิ จกรรมประจาวัน ความละเอี ย ดรอบคอบและความเป็ นระเบี ย บในการปฏิ บ ตั ิ ง าน
ความประหยัดและความปลอดภัยในการปฏิ บตั ิ งาน ความน่ าเชื่ อถื อของข้อมูลที่ ได้จากการ
ปฏิบตั ิงาน การเรี ยงลาดับก่อนหลังของงานส่ วนย่อย ๆ ซึ่ งต้องทาแต่ละส่ วนให้เสร็ จก่อนทา
ส่ วนอื่ นต่อไปในขั้นลงมือปฏิ บตั ิจะต้องมี การบันทึกผล การประเมินผล การวิเคราะห์ และ
สรุ ปผลการปฏิบตั ิ
6. ขั้นเขียนรายงานโครงงาน
การเขี ย นรายงานการด าเนิ น งานของโครงงาน ผูเ้ รี ย นจะต้อ งเขี ย นรายงานใ ห้ชัด เจน ใช้
ศัพท์เทคนิคที่ถูกต้อง ใช้ภาษากะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย และต้องครอบคลุมประเด็นสาคัญ ๆ
ทั้งหมดของโครงงานได้แก่ ชื่ อโครงงาน ชื่ อผูท้ าโครงงาน ชื่ อที่ปรึ กษา บทคัดย่อ ที่มาและ
ความสาคัญของโครงงาน จุดหมาย สมมติฐาน วิธีดาเนินงาน ผลการศึกษาค้นคว้า ผลสรุ ปของ
โครงงาน ข้อเสนอแนะ คาขอบคุณบุคลากรหรื อหน่วยงานและเอกสารอ้างอิง
7. ขั้นเสนอผลงานและจัดแสดงผลงานโครงงาน
หลังจากทาโครงงานวิทยาศาสตร์ เสร็ จแล้วจะต้องนาผลงานที่ได้มาเสนอและจัดแสดง ซึ่ งอาจ
ทาได้หลายรู ป แบบ เช่ น การจัดนิ ท รรศการ การประชุ ม ทางวิช าการ เป็ นต้น ในการเสนอ
ผลงานและจัดแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ควรนาเสนอให้ครอบคลุมประเด็นสาคัญ ๆ
ทั้งหมดของโครงงาน
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กิจกรรมที่ 2
1. วางแผนจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่น่าสนใจอยากรู ้มา 1 โครงงาน โดยดาเนินการดังนี้
1) ระบุประเด็นที่สนใจ/อยากรู ้/อยากแก้ไขปั ญหา ( 1 ประเด็น )
ระบุเหตุผลที่สนใจ/อยากรู ้/อยากแก้ไขปั ญหา ( ทาไม )
ระบุแนวทางที่สามารถแก้ไขปั ญหานี้ได้ ( ทาได้ )
ระบุผลดีหรื อประโยชน์ทางการแก้ไขโดยใช้กระบวนการที่ระบุ
(พิจารณาข้อมูลจากข้อ 1) มาเป็ นชื่อโครงงาน
2) ระบุชื่อโครงงานที่ตอ้ งการแก้ไขปั ญหาหรื อทดลอง
3) ระบุเหตุผลของการทาโครงงาน (มีวตั ถุประสงค์อย่างไร ระบุเป็ นข้อ ๆ )
4) ระบุตวั แปรที่ตอ้ งการศึกษา ( ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม )
5) ระบุความคาดเดา (สมมติฐาน) ที่ตอ้ งการพิสูจน์
2. จากข้อมูลตามข้อ 1) ให้นกั ศึกษาเขียนเค้าโครงโครงงานตามประเด็นดังนี้
1) ชื่อโครงงาน ( จาก 2 )........................................................
2) ที่มาและความสาคัญของโครงงาน (จาก 1)............................
3) วัตถุประสงค์ของโครงงาน ( จาก 3 )....................................
4) ตัวแปรที่ตอ้ งการศึกษา ( จาก 4 )...........................................
5) สมมติฐานของโครงงาน ( จาก 5 ).......................................
6) วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณที่ตอ้ งใช้
6.1 วัสดุอุปกรณ์....................................................
6.2 งบประมาณ......................................................
7) วิธีดาเนินงาน ( ทาอย่างไร )
8) แผนการปฏิบตั ิงาน ( ระบุกิจกรรม วันเดือนปี และสถานที่ที่ปฏิบตั ิงาน )
กิจกรรม
วันเดือนปี
สถานที่ปฏิบตั ิงาน
หมายเหตุ
9) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ( ทาโครงงานนี้แล้วมีผลดีอย่างไรบ้าง)
10) เอกสารอ้างอิง(ใช้เอกสารใดบ้างประกอบในการค้นคว้าหาความรู ้ในการทาโครงงานนี้)
3. นาเค้าโครงที่จดั ทาแล้วเสร็ จไปขอคาปรึ กษาจากอาจารย์ที่ปรึ กษา แล้วขออนุมตั ิดาเนินงาน
4. ดาเนินตามแผนปฏิบตั ิงานที่กาหนดในเค้าโครงโครงงาน พร้อมบันทึกผล
1) สภาพปั ญหาและแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) ในแต่ละกิจกรรม
2) ผลการทดลองทุกครั้ง
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เรื่องที่ 3 การนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
การแสดงผลงานจัดได้วา่ เป็ นขั้นตอนสาคัญอีกประการหนึ่งของการทาโครงงานเรี ยกได้วา่
เป็ นงานขั้นสุ ดท้ายของการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็ นการแสดงผลิ ตผลของ
ความคิด และการปฏิบตั ิการทั้งหมดที่ผทู ้ าโครงงานได้ทุ่มเทเวลาไป และเป็ นวิธีการที่จะทาให้ผอู ้ ื่น
รั บ รู ้ แ ละเข้า ใจถึ ง ผลงานนั้น ๆ มี ผู ้ก ล่ า วว่ า การวางแผนออกแบบเพื่ อ จัด แสดงผลงานนั้น มี
ความส าคัญเท่ า ๆ กับ การท าโครงงานนั้นเอง ผลงานที่ ท าจะดี ย อดเยี่ย มเพี ย งใด แต่ ถ้า การจัด
แสดงผลงานทาได้ไม่ดี ก็เท่ากับไม่ได้แสดงความดียอดเยีย่ มของผลงานนั้นนัน่ เอง
การแสดงผลงานนั้นอาจทาได้ในรู ปแบบต่าง ๆ กัน เช่น การแสดงในรู ปนิ ทรรศการ ซึ่ งมี
ทั้งการาจัดแสดงและการอธิ บายด้วยคาพูด หรื อในรู ปแบบของการจัดแสดงโดยไม่มีการอธิ บาย
ประกอบหรื อในรู ปของการรายงานปากเปล่า ไม่วา่ การแสดงผลงานจะอยูใ่ นรู ปแบบใด ควรจะจัด
ให้ครอบคลุมประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้
1. ชื่อโครงงาน ชื่อผูท้ าโครงงาน ชื่อที่ปรึ กษา
2. คาอธิบายถึงเหตุจูงใจในการทาโครงงาน และความสาคัญของโครงงาน
3. วิธีการดาเนินการ โดยเลือกเฉพาะขั้นตอนที่เด่นและสาคัญ
4. การสาธิตหรื อแสดงผลที่ได้จากการทดลอง
5. ผลการสังเกตและข้อมูลเด่น ๆ ที่ได้จากการทาโครงงาน
ในการจัดนิทรรศการโครงงานนั้น ควรได้คานึงถึงสิ่ งต่าง ๆ ต่อไปนี้
1. ความปลอดภัยของการจัดแสดง
2. ความเหมาะสมกับเนื้อที่จดั แสดง
3. ค าอธิ บ ายที่ เ ขี ย นแสดงควรเน้น ประเด็ น ส าคัญ และสิ่ ง ที่ น่ า สนใจเท่ า นั้น โดยใช้
ข้อความกะทัดรัด ชัดเจน และเข้าใจง่าย
4. ดึงดูดความสนใจผูเ้ ข้าชม โดยใช้รูปแบบการแสดงที่น่าสนใจ ใช้สีที่สดใส เน้นจุดที่
สาคัญหรื อใช้วสั ดุต่างประเภทในการจัดแสดง
5. ใช้ตารางและรู ปภาพประกอบ โดยจัดวางอย่างเหมาะสม
6. สิ่ งที่แสดงทุกอย่างต้องถูกต้อง ไม่มีการสะกดผิดหรื ออธิ บายหลักการที่ผดิ
7. ในกรณี ที่เป็ นสิ่ งประดิษฐ์ สิ่ งนั้นควรอยูใ่ นสภาพที่ทางานได้อย่างสมบูรณ์
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ในการแสดงผลงาน ถ้าผูน้ าผลงานมาแสดงจะต้องอธิ บายหรื อรายงานปากเปล่าหรื อคาถามต่าง ๆ
จากผูช้ มหรื อต่อกรรมการตัดสิ นโครงงาน การอธิ บายตอบคาถาม หรื อรายงานปากเปล่านั้น ควรได้คานึงถึง
สิ่ งต่าง ๆ ต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

ต้องทาความเข้าใจกับสิ่ งที่อธิ บายเป็ นอย่างดี
คานึงถึงความเหมาะสมของภาษาที่ใช้กบั ระดับผูฟ้ ัง ควรให้ชดั เจนและเข้าใจง่าย
ควรรายงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ออ้ มค้อม
พยายามหลีกเลี่ยงการอ่านรายงาน แต่อาจจดหัวข้อสาคัญ ๆ ไว้เพื่อช่วยให้การรายงาน
เป็ นไปตามขั้นตอน
5. อย่าท่องจารายงานเพราะทาให้ดูไม่เป็ นธรรมชาติ
6. ขณะที่รายงานควรมองตรงไปยังผูฟ้ ัง
7. เตรี ยมตัวตอบคาถามที่เกี่ยวกับเรื่ องนั้น ๆ
8. ตอบคาถามอย่างตรงไปตรงมา ไม่จาเป็ นต้องกล่าวถึงสิ่ งที่ไม่ได้ถาม
9. หากติดขัดในการอธิ บาย ควรยอมรับโดยดี อย่ากลบเกลื่อน หรื อหาทางหลีกเลี่ยงเป็ น
อย่างอื่น
10. ควรรายงานให้เสร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนด
11. หากเป็ นไปได้ค วรใช้สื่ อประเภทโสตทัศ นู ป กรณ์ ประกอบการรายงานด้วย เช่ น
แผ่นใส หรื อสไลด์ เป็ นต้น
ข้อควรพิจารณาและคานึงถึงประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวมาในการแสดงผลงานนั้น จะคล้ายคลึงกัน
ในการแสดงผลงานทุ กประเภท แต่อาจแตกต่างกันในรายละเอียดปลี กย่อยเพียงเล็กน้อย สิ่ งสาคัญก็คือ
พยายามให้การแสดงผลงานนั้นดึงดูดความสนใจผูช้ ม มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และมีความถูกต้องในเนื้อหา
การทาแผงสาหรับแสดงโครงงานให้ใช้ไม้อดั มีขนาดดังรู ป
60 ซม.
60 ซม.
120 ซม.
ติดบานพับมีห่วงรับและขอสับทามุมฉากกับตัวแผงกลาง
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ในการเขียนแบบโครงงานควรคานึงถึงสิ่ งต่อไปนี้
1. ต้องประกอบด้วยชื่ อโครงงาน ชื่ อผูท้ าโครงงาน ชื่ อที่ปรึ กษา คาอธิ บายย่อ ๆ ถึ งเหตุจูงใจใน
การทาโครงงาน ความส าคัญของโครงงาน วิธี ดาเนิ นการเลื อกเฉพาะขั้นตอนที่ ส าคัญ ผลที่ ได้จากการ
ทดลองอาจแสดงเป็ นตาราง กราฟ หรื อรู ปภาพก็ได้ ประโยชน์ของโครงงาน สรุ ปผล เอกสารอ้างอิง
2. จัดเนื้อที่ให้เหมาะสม ไม่แน่นจนเกินไปหรื อน้อยจนเกินไป
3. คาอธิ บายความกะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย
4. ใช้สีสดใส เน้นจุดสาคัญ เป็ นการดึงดูดความสนใจ
5. อุปกรณ์ประเภทสิ่ งประดิษฐ์ควรอยูใ่ นสภาพที่ทางานได้อย่างสมบูรณ์
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กิจกรรมที่ 3
ให้นกั ศึกษาพิจารณาข้อมูลจากกิจกรรมที่ 2 มาสรุ ปผลการศึกษาทดลองในรู ปแบบของ
รายงานการศึกษาทดลองตามประเด็นดังต่อไปนี้
1) ชื่อโครงงาน.................................................................................................
2) ผูท้ าโครงงาน..............................................................................................
3) ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา.....................................................................................
4) คานา
5) สารบัญ
6) บทที่ 1 บทนา
- ที่มาและความสาคัญ
- วัตถุประสงค์
- ตัวแปรที่ศึกษา
- สมมติฐาน
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
7) บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทาโครงงาน
8) บทที่ 3 วิธีการศึกษา/ทดลอง
- วัสดุอุปกรณ์
- งบประมาณ
- ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
- แผนปฏิบตั ิงาน
9) บทที่ 4 ผลการศึกษา/ทดลอง
- การทดลองได้ผลอย่างไรบ้าง
10) บทที่ 5 สรุ ปผลและข้อเสนอแนะ
- ข้อสรุ ปผลการทดลอง
- ข้อเสนอแนะ
11) เอกสารอ้างอิง
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แบบทดสอบบทที่ 2
เรื่อง การทาโครงงานวิทยาศาสตร์
จงเลือกวงกลมล้อมรอบข้อคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. โครงงานวิทยาศาสตร์คืออะไร
ก. แบบร่ างทักษะในวิชาวิทยาศาสตร์
ข. การวิจยั เล็ก ๆ เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งในวิชาวิทยาศาสตร์
ค. ธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์
2. โครงงานวิทยาศาสตร์มีกี่ประเภท
ก. 4 ประเภท
ข. 5 ประเภท
ค. 6 ประเภท
3. โครงงานวิทยาศาสตร์ แบบใดที่เหมาะสมที่สุดกับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ก. โครงงานสารวจ
ข. โครงงานทฤษฎี
ค. โครงงานทดลอง
4. ขั้นตอนใดไม่จาเป็ นต้องมีในโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสารวจ
ก. ตั้งปั ญหา
ข. สรุ ปผล
ค. สมมติฐาน
5. ก าหนดให้ สิ่ งต่ อไปนี้ ควรจะตั้งปั ญหาอย่ างไร น้ าบริ สุ ทธิ์ น้ าหวาน น้ าเกลื อ ชนิ ดละ 10
ลู กบาศก์เซนติ เมตร ตะเกี ยงแอลกอฮอล์ เทอร์ โมมิ เตอร์ บี กเกอร์ หลอดทดลองขนาดกลาง
หลอดฉีดยา
ก. น้ าทั้งสามชนิดมีน้ าหนักเท่ากัน
ข. น้ าทั้งสามชนิดมีรสชาติต่างกัน
ค. น้ าทั้งสามชนิดมีจุดเดือดที่แตกต่างกัน
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6. จากคาถามข้อ 5 อะไรคือ ตัวแปรต้น
ก. ความร้อนจากตะเกียงแอลกอฮอล์
ข. ความบริ สุทธิ์ ของน้ าทั้งสามชนิด
ค. ขนาดของหลอดทดลอง
7. ผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ที่น่าเชื่อถือได้ตอ้ งเป็ นอย่างไร
ก. สรุ ปผลได้ชดั เจนด้วยตนเอง
ข. ทาซ้ าหลาย ๆ ครั้งและผลเหมือนเดิมทุกครั้ง
ค. ครู ที่ปรึ กษารับประกันผลงาน
8. สิ่ งใดบ่งบอกว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่จดั ทานั้นมีคุณค่า
ก. ประโยชน์ที่ได้รับ
ข. ข้อเสนอแนะ
ค. ขั้นตอนการทางาน
9. การจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ควรเริ่ มต้นอย่างไร
ก. เรื่ องที่เป็ นที่นิยมทากันในปั จจุบนั
ข. เรื่ องที่แปลก ๆ ใหม่ ๆ ยังไม่มีใครทา
ค. เรื่ องที่เป็ นประโยชน์ใกล้ ๆ ตัว
10. โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ถูกต้องสมบูรณ์ตอ้ งเป็ นอย่างไร
ก. ใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ข. ใช้วธิ ีคน้ คว้าจากห้องสมุด
ค. ใช้วธิ ีหาคาตอบจากการซักถามผูร้ ู้
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บทที่ 3
เซลล์
สาระสาคัญ
ร่ างกายมนุ ษย์ พืช และสัตว์ ต่างประกอบด้วยเซลล์ จึงต้องเรี ยนรู ้ เกี่ยวกับเซลล์พืช และเซลล์สัตว์
กลไกและการรักษาดุลยภาพของพืชสัตว์และมนุ ษย์ป้องกันดูแลรักษา ภูมิคุม้ กันร่ างกาย กระบวนการแบ่ง
เซลล์
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
a. อธิ บายรู ปร่ าง ส่ วนประกอบ ความแตกต่าง ระบบการทางาน การรักษาดุ ลยภาพของเซลล์พืช
และเซลล์สัตว์ได้
b. อธิบายการรักษาดุลยภาพของพืชและสัตว์ และมนุษย์ และการนาความรู้ไปใช้
c. ศึกษา สื บค้นข้อมูลและอธิ บายกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไบโทซิ ล และไปโอซิ ลได้
ขอบข่ ายเนือ้ หา
เรื่ องที่ 1 เซลล์
เรื่ องที่ 2 กระบวนการแบ่งเซลล์ แบบไบโทซี ส และ ไปโอซิ ล

50

เรื่องที่ 1 เซลล์
เซลล์ (Cell) หมายถึง หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่ งมีชีวิต ซึ่ งจะทาหน้าที่เป็ นโครงสร้างและหน้าที่ของ
การประสานและการเจริ ญเติบโตของสิ่ งมีชีวติ

โครงสร้ างพืน้ ฐานของเซลล์
เซลล์ทวั่ ไปถึ งจะมี ขนาด รู ปร่ าง และหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตาม แต่ลกั ษณะพื้นฐานภายใน
เซลล์มกั ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งจะประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่คล้ายคลึงกันดังนี้
1. ส่ วนห่ อหุ้มเซลล์ เป็ นส่ วนของเซลล์ที่ทาหน้าที่ห่อหุ ้มองค์ประกอบภายในเซลล์ให้คงรู ป
อยูไ่ ด้ ได้แก่
1.1 เยื้อ หุ้ ม เซลล์ (Cell membrane) เยื่ อ หุ ้ ม เซลล์ มี ชื่ อ เรี ย กได้ห ลายอย่ า ง เช่ น
พลาสมา เมมเบรน (Plasma membrane) ไซโทพลาสมิก เมมเบรน (Cytoplasmic membrane) เยื้อหุ ้มเซลล์
ประกอบด้ว ยโปรตี น ประมาณ 60% ลิ พิ ด ประมาณ 40% โปรตี น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นโปรตี น ที่ อ ยู่ ร วมกับ
คาร์ โบไฮเดรต (Glycoprotein) และโปรตีนเมือก (Mucoprotein) ส่ วนลิ พิดส่ วนใหญ่จะเป็ นฟอสโฟลิพิด
(Phospholipid) และคลอเลสเทอรอล (Cholesterol) การเรี ย งตัวของโปรตี นและลิ พิ ดจัดเรี ย งตัวเป็ น
สารประกอบเชิ งซ้อน โดยมีลิพิ ดอยู่ตรงกลาง และโปรตีนหุ ้มอยู่ท้ งั สองด้าน ชั้นของลิ พิดจัดเรี ยงตัวเป็ น
2 ชั้น โดยหันด้านที่มีประจุออกด้านนอก และหันด้านที่ไม่มีประจุ (Nonpolar) เข้าด้านในการเรี ยงตัวใน
ลักษณะเช่นนี้ เรี ยกว่า ยูนิต เมมเบรน (Unit membrane)

ภาพแสดงเยือ่ หุ้มเซลล์
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หน้ าทีข่ องเยือ่ หุ้มเซลล์ คือ
1. ห่ อหุ ้มส่ วนของโพรโทพลาสซึ มที่อยูข่ า้ งใน ทาให้เซลล์แต่ละเซลล์แยกออกจากกัน นอกจากนี้
ยังหุม้ ออแกเนลล์ อีกหลายชนิดด้วย
2. ช่วยควบคุมการเข้าออกของสารต่างๆ ระหว่างภายในเซลล์และสิ่ งแวดล้อม เรี ยกว่ามีคุณสมบัติ
เป็ น เซมิเพอร์มีเอเบิล เมมเบรน (Semipermeable membrane) ซึ่ งจะยินยอมให้สารบางชนิ ดเท่านั้น ที่ผา่ นเข้า
ออกได้ ซึ่ งการผ่านเข้าออกจะมีอตั ราเร็ วที่แตกต่างกัน
1.2 ผนั ง เซลล์ (Cell wall) เป็ นส่ ว นที่ อ ยู่น อกเซลล์ พบได้ใ นสิ่ ง มี ชี วิ ต หลายชนิ ด
เช่ น เซลล์พื ช สาหร่ า ย แบคที เ รี ย และรา ผนัง เซลล์ ท าหน้ า ที่ ป้ องกัน และให้ ค วามแข็ ง แรงแก่ เ ซลล์
โดยที่ผนังเซลล์เป็ นส่ วนที่ไม่มีชีวิตของเซลล์ ผนังเซลล์พืชประกอบด้วยสารพวกเซลลูโลส เพกทิน ลิกนิน
คิ ว ทิ น และซู เ บอริ นเป็ นองค์ ป ระกอบอยู่ การติ ด ต่ อ ระหว่ า งเซลล์ พื ช อาศัย พลาสโมเดสมาตา
(Plasmodesmata) เป็ นสายใยของไซโทพลาสซึ ม ในเซลล์ ห นึ่ งที่ ท ะลุ ผ่ า นผนั ง เซลล์ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ
ไซโทพลาสซึมของอีกเซลล์หนึ่ง ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการลาเลียงสารระหว่างเซลล์
1.3 สารเคลือบเซลล์ (Cell coat) เป็ นสารที่เซลล์สร้ างขึ้นมาเพื่อห่ อหุ ้มเซลล์อีกชั้นหนึ่ ง
เป็ นสารที่มีความแข็งแรง ไม่ละลายน้ า ทาให้เซลล์คงรู ปร่ างได้ และช่วยลดการสู ญเสี ยน้ า
ในเซลล์สัตว์ สารเคลือบเซลล์เป็ นสารพวกไกลโคโปรตีน (Glycoprotein) โดยเป็ นโปรตีน
ที่ประกอบด้วย Simple protein (โปรตีนที่เมื่อสลายตัวแล้วให้กรดอะมิโนอย่างเดี ยว) กับคาร์ โบไฮเดรต
สารเคลือบเซลล์น้ ี เป็ นส่ วนสาคัญที่ทาให้เซลล์ชนิ ดเดี ยวกันจดจากันได้ และเกาะกลุ่มกันเป็ นเนื้ อเยื่อ เป็ น
อวัยวะขึ้น ถ้าหากสารเคลือบเซลล์น้ ี ผิดปกติไปจากเดิ มเป็ นผลให้เซลล์จดจากันไม่ได้ และขาดการติดต่อ
ประสานงานกัน เซลล์เหล่านี้จะทาหน้าที่ผดิ แปลกไป เช่น เซลล์มะเร็ ง (Cencer cell) เซลล์มะเร็ งเป็ นเซลล์ที่
มีความผิดปกติหลายๆ ประการ แต่ที่สาคัญประการหนึ่ ง คื อ สารเคลื อบเซลล์ ผิดไปจากเดิม ทาให้การ
ติดต่อและประสานงานกับเซลล์อื่นๆ ผิดไปด้วย เป็ นผลให้เกิ ดการแบ่งเซลล์อย่างมากมาย และไม่สามารถ
ควบคุมการแบ่งเซลล์ได้ จึงเกิดเป็ นเนื้ อร้ ายและเป็ นอันตรายต่อชี วิต เนื่ องจากเซลล์มะเร็ งต้องใช้พลังงาน
และสารจานวนมาก จึงรุ กรานเซลล์อื่นๆ ให้ได้รับอันตราย
ในพวกเห็ ด รา มี ส ารเคลื อ บเซลล์ ห รื อผนั ง เซลล์ เ ป็ นสารพวกไคทิ น ( Chitin)
ซึ่ งเป็ นสารพวกเดี ยวกันกับเปลื อกกุง้ และแมลง ไคทินจัดเป็ นคาร์ โบไฮเดรตชนิ ดหนึ่ ง ซึ่ งประกอบด้วย
หน่วยย่อย คือ N – acetyl glucosamine มายึดเกาะกันด้วย B -1 , 4 glycosidic bond
สารเคลือบเซลล์หรื อผนังเซลล์ของพวกสาหร่ ายไดอะตอม (Diatom) มีสารซิ ลิกา (Silica)
ซึ่ งเป็ นสารพวกแก้วประกอบอยูท่ าให้มองดูเป็ นเงาแวววาว
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2. โพรโทพลาสซึม (Protoplasm)
โพรโทพลาสซึ ม เป็ นส่ ว นของเซลล์ ที่ อ ยู่ภ ายในเยื่ อ หุ ้ ม เซลล์ ท้ งั หมด ท าหน้ า ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
การเจริ ญและการดารงชีวติ ของเซลล์ โพรโทพลาสซึ มของเซลล์ต่างๆ จะประกอบด้วยธาตุที่คล้ายคลึงกัน 4
ธาตุ หลัก คือ คาร์ บอน ไฮโดรเจน ออกซิ เจน และไนโตรเจน ซึ่ งรวมกันถึ ง 90% ส่ วนธาตุ ที่มี น้อยก็คื อ
ทองแดง สังกะสี อะลูมิเนียม โคบอลต์ แมงกานีส โมลิบดินมั และบอรอน ธาตุต่างๆ เหล่านี้ จะรวมตัวกัน
เป็ นสารประกอบต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดารงชีวติ ของเซลล์ และสิ่ งมีชีวติ
โพรโทพลาสซึม ประกอบด้ วย 2 ส่ วน คือ ไซโทพลาสซึม (Cytoplasm) และนิวเคลียส (Nucleus)
2.1 ไซโทพลาสซึ ม (Cytoplasm) คื อ ส่ ว นของโพรโทพลาสซึ ม ที่ อ ยู่ น อกนิ ว เคลี ย ส
โดยทัว่ ไปประกอบด้วย
2.1.1 ออร์ แกเนลล์ (Organell) เป็ นส่ วนที่มีชีวิต ทาหน้าที่คล้าย ๆ กับอวัยวะ ของเซลล์
แบ่งเป็ นพวกที่มีเยื่อหุ ม้ และพวกที่ไม่มีเยือ่ หุ ม้
ออร์ แกเนลทีม่ ีเยือ่ หุ้ม (Membrane b bounded organell) ได้ แก่
1) ไมโทคอนเดรี ย (Mitochondria)
พบครั้ งแรก โดยคอลลิ ก เกอร์ ( Kollicker)
ไมโทคอนเดรี ย ส่ วนใหญ่จะมี รูป ร่ างกลม ท่ อนสั้น ท่อนยาว หรื อกลมรี คล้ายรู ปไข่ โดยทัว่ ไปมี ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.2 -1 ไมครอน และยาว 5-7 ไมครอน ประกอบด้วยสารโปรตีน ประมาณ 6065 % และลิพิดประมาณ 35-40% ไมโทคอนเดรี ยเป็ นออร์ แกเนลล์ที่มียนู ิ ต เมมเบรน หุ ้ม 2 ชั้น (Double unit
membrane) โดยเนื้ อเยื่อชั้นนอกเรี ยบมีความหนาประมาณ 60-70 อังตรอม เยื่อชั้นในพับเข้าด้านในเรี ยกว่า
คริ สตี (Cristae) มีความหนาประมาณ 60-80 อังตรอม ภายในไมโทคอนเดรี ยมีของเหลวซึ่ งประกอบด้วย
สารหลายชนิด เรี ยกว่า มาทริ กซ์ (Matrix) ไมโทคอนเดรี ยนอกจากจะมีสารประกอบเคมีหลายชนิดแล้ว ยังมี
เอนไซม์ที่สาคัญในการสร้างพลังงานจากการหายใจ โดยพบเอนไซม์ ที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรเครบส์ (Krebs
cycle) ในมาทริ กซ์ และพบเอ็นไซม์ในระบบขนส่ งอิเลคตรอน (Electron transport system) ที่คริ สตีของเยื่อ
ชั้นใน นอกจากนี้ยงั พบเอนไซม์ในการสังเคราะห์ DNA สังเคราะห์ RNA และโปรตีนด้วย
จานวนของไมโทคอนเดรี ยในเซลล์แต่ละชนิ ด จะมีจานวนไม่แน่นอนขึ้นอยูก่ บั ชนิ ด และ
กิ จกรรมของเซลล์ โดยเซลล์ที่มีเมแทบอลิ ซึมสู ง จะมี ไมโทคอนเดรี ยมาก เช่ น เซลล์ตบั เซลล์ไต เซลล์
กล้ามเนื้ อหัวใจ เซลล์ต่อมต่างๆ เซลล์ที่มีเมแทบอลิซึมต่ า เช่น เซลล์ผิวหนัง เซลล์เยื่อเกี่ ยวพันจะมีไมโท
คอนเดรี ยน้อย การที่ไมโทคอนเดรี ย มี DNA เป็ นของตัวเอง จึงทาให้ไมโทคอนเดรี ยสามารถทวีจานวนได้
และยังสามารถสังเคราะห์โปรตีนที่จาเป็ นต่อการทางานของไมโทคอนเดรี ยได้
หน้ า ที่ ข องไมโทคอนเดรี ย คื อ เป็ นแหล่ ง สร้ า งพลั ง งานของเซลล์ โ ดยการหายใจ
ระดับเซลล์ในช่วงวัฎจักรเครบส์ ที่มาทริ กซ์และระบบขนส่ งอิเลคตรอนที่คริ สตี
2) เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม (Endoplasmic reticulum : ER) เป็ นออร์ แกเนลล์ที่มี
เมมเบรนห่ อหุ ้ม ประกอบด้วยโครงสร้ างระบบท่อที่มีการเชื่ อมประสานกันทั้งเซลล์ ส่ วนของท่อยังติดต่อ
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กับเยื่อหุ ้มเซลล์ เยื่อหุ ้มนิ วเคลี ยสและกอลจิ บอดี ด้วย ภายในท่อมีของเหลวซึ่ งเรี ยกว่า ไฮยาโลพลาสซึ ม
(Hyaloplasm) บรรจุอยู่
เอนโดพลาสมิเรติคูลมั แบ่ งออกเป็ น 2 ชนิด คือ
2.1) เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดเรี ยบ (Smooth endoplasmic reticulum : SER) เป็ น
ชนิ ดที่ไม่มีไรโบโซมเกาะ มีหน้าที่สาคัญคือลาเลี ยงสารต่างๆ เช่ น RNA ลิพิตโปรตีนสังเคราะห์สารพวก
ไขมัน และสเตอรอยด์ฮอร์ โมน นอกจากนี้ เอนโดพลาสมิกเรติคูลมั ชนิ ดเรี ยบในเซลล์ตบั ยังช่ วยในการ
กาจัดสารพิษบางอย่างอีกด้วย
2.2) เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดขรุ ขระ (Rough endoplasmic reticulum : RER) เป็ น
ชนิ ดที่มีไรโบโซม (Ribosome) มาเกาะที่ผิวด้านนอก มีหน้าที่สาคัญคือ การสังเคราะห์ โปรตีนของไรโบ
โซมที่เกาะอยู่ และลาเลียงสารซึ่ งได้แก่โปรตีนที่สร้างได้ และสารอื่นๆ เช่น ลิพิด ชนิดต่างๆ
3) กอลจิบอดี (Golgi body) มี ชื่อเรี ยกที่ แตกต่างกันหลายอย่างคือ กอลจิ คอมเพลกซ์
(Golgi complex) กอลจิแอพพาราตัส (Golgi apparatus) ดิกไทโอโซม (Dictyosome) มีรูปร่ างลักษณะเป็ นถุง
แบนๆ หรื อเป็ นท่อเรี ยงซ้อนกันเป็ นชั้นๆ มีจานวนไม่แน่นอน โดยทัว่ ไปจะพบในเซลล์สัตว์ที่มีกระดูกสัน
หลังมากกว่าในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มีหน้าที่สาคัญ คือ เก็บสะสมสารที่เซลล์สร้างขึ้น ก่อนที่จะปล่อย
ออกนอกเซลล์ ซึ่ งสารส่ วนใหญ่เป็ นสารโปรตีน มีการจัดเรี ยงตัวหรื อจัดสภาพใหม่ ให้เหมาะกับสภาพของ
การใช้งาน กอลจิบอดี เกี่ ยวข้องกับการสร้ างอะโครโซม (Acrosome) ซึ่ งอยู่ที่ ส่ วนหัวของสเปิ ร์ มโดยทา
หน้าที่เจาะไข่เมื่อเกิดปฏิสนธิ นอกจากนี้ยงั เกี่ยวกับการสร้างเนมาโทซี ส (Nematocyst) ของไฮดราอีกด้วย
4) ไลโซโซม (Lysosome) เป็ นออร์ แ กเนลล์ ที่ มี เ มมเบรนห่ อ หุ ้ ม เพี ย งชั้ นเดี ย ว
พบครั้ งแรกโดยคริ ส เตี ย น เดอ ดู ฟ (Christain de Duve) รู ป ร่ า งวงรี เส้ นผ่า นศู นย์ก ลางประมาณ
0.15-0.8 ไมครอน พบเฉพาะในเซลล์สัตว์เท่ า นั้น โดยพบมากในฟาโกไทซิ กเซลล์ (Phagocytic cell)
เช่ น เซลล์ เ ม็ ด เลื อ ดขาว และ เซลล์ ใ นระบบเรติ คู โ ลแอนโดที เ ลี ย ล (Reticuloendothelial system)
เช่ น ตับ ม้า ม นอกจากนี้ ยัง พบไลโซโซมจ านวนมากในเซลล์ ที่ ไ ด้รั บ บาดเจ็ บ หรื อ มี ก ารสลายตัว เอง
เช่ น เซลล์ ส่ ว นหางของลู ก อ๊ อ ด เป็ นต้น ไลโซโซมมี เ อนไซม์ห ลายชนิ ด จึ ง สามารถย่อ ยสสารต่ า งๆ
ภายในเซลล์ได้ดี จึงมีหน้าที่สาคัญ 4 ประการคือ
1. ย่อยสลายอนุภาคและโมเลกุลของสารอาหารภายในเซลล์
2. ย่อยหรื อทาลายเชื้ อโรคและสิ่ งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่เข้าสู่ ร่างการหรื อเซลล์ เช่น เซลล์เม็ดเลือด
ขาวกิน และย่อยสลายเซลล์แบคทีเรี ย
3. ทาลายเซลล์ที่ตายแล้ว หรื อ เซลล์ที่มีอายุมากโดยเยื่อของไลโซโซมจะฉี กขาดได้ง่าย แล้วปล่อย
เอนไซม์ออกมาย่อยสลายเซลล์ดงั กล่าว
4. ย่อยสลายโครงสร้ างต่างๆ ของเซลล์ในระยะที่เซลล์มีการเปลี่ยนแปลงและ มีเมตามอร์ โฟซี ส
(Metamorphosis) เช่น ในเซลล์ส่วนหางของลูกอ๊อด
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5) แวคิ ว โอล (Vacuole) เป็ นออร์ แ กเนลล์ที่ มี ล ัก ษณะเป็ นถุ ง มี เมมเบรนซึ่ งเรี ย กว่า
โทโนพลาสต์ (Tonoplast) ห่อหุ ม้ ภายในมีสารต่างๆบรรจุอยู่
แวคิวโอลแบ่งออกเป็ น 3 ชนิด คือ
5.1) แซปแวคิวโอล (Sap vacuole) พบเฉพาะในเซลล์พืชเท่านั้น ภายในบรรจุของเหลว ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่เป็ นน้ า และสารละลายอื่ นๆ ในเซลล์พื ชที่ ยงั อ่ อนๆ อยู่ แซปแวคิ วโอล จะมี ขนาดเล็ก รู ปร่ า ง
ค่อนข้างกลม แต่เมื่อเซลล์แก่ข้ ึน แวคิวโอลชนิ ดนี้ จะมีขนาดใหญ่เกือบเต็มเซลล์ ทาให้ ส่ วนของนิ วเคลียส
และไซโทพลาซึ มส่ วนอื่นๆ ถูกดันไปอยูท่ างด้านข้างด้านใดด้านหนึ่งของเซลล์
5.2) ฟูดแวคิวโอล (Food vacuole) พบในโพรโทซัวพวกอะมีบา และพวกที่มี ขนซี เรี ยส
นอกจากนี้ ยังพบในเซลล์เม็ดเลือดขาว และฟาโกไซทิก เซลล์ (Phagocytic cell) อื่นๆ ด้วยฟูดแวคิวโอลเกิด
จากการนาอาหารเข้าสู่ เซลล์หรื อการกินแบบฟาโกไซโทซิ ส (Phagocytosis) ซึ่ งอาหารนี้ จะทาการย่อยโดย
น้ าย่อยจากไลโซโซมต่อไป
5.3) คอนแทรกไทล์ แวคิวโอล (Contractile vacuole) พบในโพรโทซัวน้ าจืด หลายชนิ ด
เช่น อะมีบา พารามิเซี ยม ทาหน้าที่ขบั ถ่ายน้ าที่มากเกินความต้องการ และของเสี ยที่ละลายน้ าออกจากเซลล์
และควบคุมสมดุลน้ าภายในเซลล์ให้พอเหมาะด้วย
6) พลาสติด (Plastid) เป็ นออร์ แกเนลล์ที่ พบได้ในเซลล์พื ชและสาหร่ ายทัว่ ไป ยกเว้น
สาหร่ ายสี เขียวแกมน้ าเงิน ในโพรโทซัว พบเฉพาะพวกที่มีแส้ เช่น ยูกลีนา วอลวอกซ์ เป็ นต้น
โดยแบ่งออกเป็ น 3 ชนิด คือ
6.1) ลิวโคพลาสต์ (Leucoplast) เป็ นพลาสติดที่ไม่มีสี พบตามเซลล์ผิวของใบ และเนื้ อเยื่อ
สะสมอาหารพวก แป้ ง โปรตีน
6.2) โครโมพลาสต์ (Chromoplast) เป็ นพลาสติดที่มีรงควัตถุ สีอื่นๆ นอกจากสี เขียว เช่ น
แคโรทีน (Carotene) ให้สีส้มและแดง แซนโทฟี ลล์ (XanthophyII) ให้สีเหลืองน้ าตาล โครโมพลาสต์พบ
มากในผลไม้สุก เช่น มะละกอ มะเขือเทศ กลีบของดอกไม้
6.3) คลอโรพลาสต์ (Chloroplast) เป็ นพลาสติ ด ที่ มี สี เ ขี ย ว ซึ่ งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นสาร
คลอโรฟี ลล์ ภายในคลอโรฟี ลล์ประกอบด้วย ส่ วนที่เป็ นของเหลวเรี ยกว่า สโตรมา (Stroma) มีเอนไซม์ที่
เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ดว้ ยแสงแบบที่ไม่ตอ้ งใช้แสง (Dark reaction) มี DNA RNA และไรโบโซม และ
เอนไซม์อีกหลายชนิดปะปนกันอยู่ อีกส่ วนหนึ่ งเป็ นเยื่อที่เรี ยงซ้อนกัน เรี ยกว่า กรานา (Grana) ระหว่างกรา
นาจะมีเยื่อเมมเบรน เชื่ อ มให้กรานาติ ดต่ อถึ งกัน เรี ย กว่า อิ นเตอร์ ก รานา (Intergrana) ทั้ง กรานาและ
อินเตอร์กรานาเป็ นที่อยูข่ องคลอโรฟิ ลล์ รงค์วตั ถุอื่นๆ และพวกเอนไซม์ ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ดว้ ย
แสงแบบที่ตอ้ งใช้แสง (Light reaction)บรรจุอยู่ หน้าที่สาคัญของ คลอโรพลาสต์ก็คือ การสังเคราะห์ดว้ ย
แสง (Photosynthesis) โดยแสงสี แดงและแสงสี น้ าเงิน เหมาะสม ต่อการสังเคราะห์ดว้ ยแสงมากที่สุด
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ภาพแสดง คลอโรพลาสต์
ออร์ แกเนลล์ ทไี่ ม่ มีเยือ่ หุ้ม (Nonmembrane bounded oranell)
1) ไรโบโซม(Ribosome) เป็ นออร์ แกเนลล์ขนาดเล็กพบได้ในสิ่ งมีชีวิตทัว่ ไป ประกอบด้วย
สารเคมี 2 ชนิด คือ กรดไรโบนิวคลีอิก (Ribonucleic acid : RNA) กับโปรตีนอยูร่ วมกันเรี ยกว่า ไรโบนิวคลี
โอโปรตีน (Ribonucleoprotien)ไรโบโซมมี ท้ งั ที่ อยู่เป็ นอิ สระในไซโทพลาซึ ม และ เกาะอยู่บนเอนโดพ
ลาสมิกเรติคูลมั (พบเฉพาะในเซลล์ยคู าริ โอตเท่านั้น) พวกที่เกาะอยูท่ ี่เอนโดพลาสมิกเรติคูลมั จะพบมากใน
เซลล์ต่อมที่สร้างเอนไซม์ต่างๆ พลาสมาเซลล์เหล่านี้จะสร้างโปรตีนที่นาไปใช้นอกเซลล์เป็ นสาคัญ
2) เซนทริโอล (Centriole) มีลกั ษณะคล้ายท่อทรงกระบอก 2 อันตั้งฉากกัน พบเฉพาะใน
เซลล์สัตว์และโพรทิสต์บางชนิด มีหน้าที่เกี่ ยวกับการแบ่งเซลล์ เซนทริ โอลแต่ละอัน จะประกอบด้วยชุ ด
ของไมโครทูบูล (Microtubule) ซึ่ งเป็ นหลอดเล็กๆ 9 ชุ ด แต่ละชุดมี 3 ซับไฟเบอร์ (Subfiber) คือ A B และ
C บริ เวณตรงกลางไม่มีไมโครทูบูล จึงเรี ยกการเรี ยงตัวแบบนี้ วา่ 9+0 เซนทริ โอล มี DNA และ RNA เป็ น
ของตัวเอง ดังนั้นจึงสามารถจาลองตัวเองและสร้างโปรตีนขึ้นมาใช้เองได้
2.1.2 ไซโทพลาสมิก อินคลูชั่น (Cytoplamic inclusion) หมายถึง สารที่ไม่มีชีวิต
ที่อยู่ในไซโทพลาซึ ม เช่ น เม็ดแป้ ง (Starch grain) เม็ดโปรตีน หรื อพวกของเสี ยที่เกิ ดจากกระบวนการเม
แทบอลิซึม เช่น ผลึกของแคลเซี ยม ออกซาเลต (Calcium oxalate) ซึ่ งเกิดจากปฏิกิริยาของแคลเซี ยม กับกรด
ออกซาลิก (Oxalic acid) เพื่อทาลายพิษของกรดดังกล่าว
2.2 นิวเคลียส
นิวเคลียสค้นพบโดย รอเบิร์ต บราวน์ นักพฤกษศาสตร์ ชาวอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1831 มีลกั ษณะเป็ น
ก้อ นทึ บ แสงเด่ น ชัน อยู่บ ริ เ วณกลางๆ หรื อ ค่ อ นไปข้า งใดข้า งหนึ่ งของเซลล์ เซลล์ โ ดยทั่ว ไปจะมี 1
นิวเคลียส เซลล์พารามีเซี ยม มี 2 นิวเคลีย ส ส่ วนเซลล์พวกกล้ามเนื้ อลาย เซลล์เวลเซล (Vessel) ที่เกี่ยวข้อง
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กับการผลิ ตลาเทกซ์ในพืชชั้นสู ง และเซลล์ของราที่เส้นใยไม่มีผนังกั้นจะมีหลายนิ วเคลี ยส เซลล์เม็ดเลือด
แดงของสัตว์เลี้ ยงลู กด้วยน้ านม และเซลล์ซีฟทิ วบ์ของโฟลเอมที่ แก่ เต็มที่ จะไม่มีนิวเคลี ยส นิ วเคลี ยสมี
ความสาคัญเนื่องจากเป็ นที่อยูข่ องสารพันธุ กรรม จึงมีหน้าที่ควบคุมการทางานของเซลล์ โดยทางานร่ วมกับ
ไซโทพลาสซึม
สารประกอบทางเคมีของนิวเคลียส ประกอบด้ วย
1. ดีออกซี ไรโบนิวคลีอิก แอซิ ด (Deoxyribonucleic acid) หรื อ DNA เป็ นส่ วนประกอบของ
โครโมโซมในนิวเคลียส
2. ไรโบนิวคลีอิก แอซิ ด (Ribonucleic acid) หรื อ RNA เป็ นส่ วนที่พบในนิ วเคลี ยสโดยเป็ น
ส่ วนประกอบของนิวคลีโอลัส
3. โปรตีน ที่สาคัญคือ โปรตีนฮีสโตน (Histone) โปรตีนโพรตามีน (Protamine) ซึ่ งเป็ นโปรตีนเบส
(Basic protein) ทาหน้าที่ เชื่ อมเกาะอยู่กบั DNA ส่ วนโปรตี นเอนไซม์ส่วนใหญ่จะเป็ นเอนไซม์ ใน
กระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิก และเมแทบอลิซึมของกรดนิวคลีอิก และเอนไซม์ในกระบวนการไกล
โคไล ซีส ซึ่ งเป็ นกระบวนการสร้างพลังงานให้กบั นิวเคลียส
โครงสร้ างของนิวเคลียสประกอบด้ วย 3 ส่ วน คือ
1. เยื่ อ หุ้ ม เซลล์ (Nulear membrane) เป็ นเยื่ อ บางๆ 2 ชั้น เรี ย งซ้ อ นกัน ที่ เ ยื่ อ นี้ จะมี รู
เรี ยกว่านิวเคลียร์ พอร์ (Nuclear pore) หรื อ แอนนูลสั (Annulus) มากมาย รู เหล่านี้ ทาหน้าที่เป็ นทางผ่านของ
สารต่างๆ ระหว่างไซโทพลาสซึ มและนิ วเคลียส นอกจากนี้ เยื่อหุ ้มนิ วเคลี ยสยังมีลกั ษณะเป็ นเยื่อเลือกผ่าน
เช่นเดียวกับเยื่อหุ ้มเซลล์ เยื่อหุ ้มนิ วเคลียสชั้นนอกจะติดต่อกับเอนโดพลาสมิกเรติคูลมั และมีไรโบโซม มา
เกาะเพื่อทาหน้าที่ลาเลียงสารต่าง ๆ ระหว่างนิวเคลียสและไซโทพลาสซึมด้วย
2. โครมาทิน (Chromatin) เป็ นส่ วนของนิ วเคลียสที่ยอ้ มติดสี เป็ นเส้นในเล็กๆ พันกันเป็ นร่ างแห
เรี ยกร่ างแหโครมาทิน (Chromatin network) โดยประกอบด้วย โปรตีนหลายชนิด และ DNA ในการย้อมสี
โครมาทินจะติดสี แตกต่างกัน ส่ วนที่ติดสี เข้มจะเป็ นส่ วนที่ไม่มีจีน (Gene) อยูเ่ ลย หรื อมีก็นอ้ ยมาก เรี ยกว่า
เฮเทอโรโครมาทิน (Heterochromatin) ส่ วนที่ยอ้ มติดสี จาง เรี ยกว่า ยูโครมาทิน (Euchromatin) ซึ่ งเป็ นที่อยู่
ของจี น ในขณะที่ เซลล์ ก าลัง แบ่ ง ตัว ส่ วนของโครโมโซมจะหดสั้ น เข้า และมี ล ัก ษณะเป็ นแท่ ง เรี ย กว่า
โครโมโซม (Chromosome) และโครโมโซมจะจาลองตัวเองเป็ นส้ นคู่ เรี ย กว่า โครมาทิ ด (Chromatid)
โครโมโซมของสิ่ งมีชีวิตแต่ละชนิ ดจะมีจานวนแน่ นอน เช่ น ของคนมี 23 คู่ ( 46 แท่ง ) แมลงหวี่ 4 คู่ (8
แท่ง) แมว 19 คู่ (38 แท่ง) หมู 20 คู่ (40 แท่ง) มะละกอ 9 คู่ (18 แท่ง) กาแฟ 22 คู่ (44 แท่ง) โครโมโซมมี
หน้าที่ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของเซลล์และควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรมของสิ่ งมีชีวิตทัว่ ไป
เช่น หมู่เลือด สี ตา สี ผวิ ความสู ง และการเกิดรู ปร่ างของสิ่ งมีชีวติ เป็ นต้น
3. นิวคลีโอลัส (Nucleolus) เป็ นส่ วนของนิ วเคลียสที่มีลกั ษณะเป็ นก้อนอนุ ภาคหนาทึบ ค้นพบโดย
ฟอนตานา (Fontana) เมี่อปี ค.ศ. 1781 (พ.ศ. 2224) นิวคลีโอลัสพบเฉพาะเซลล์ของพวกยูคาริ โอตเท่านั้น
เซลล์อสุ จิ เซลล์เม็ดเลือดแดงที่เจริ ญเติบโตเต็มที่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมและเซลล์ไฟเบอร์ ของกล้ามเนื้ อ
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จะไม่มีนิวคลี โอลัส นิ วคลี โอลัสประกอบด้วย โปรตีน และ RNA โดยโปรตีนเป็ นชนิ ดฟอสโฟโปรตีน
(Phosphoprotein) จะไม่พบโปรตีนฮิสโตนเลย ในเซลล์ที่มีกิจกกรรมสู งจะมีนิวคลีโอลัสขนาดใหญ่ ส่ วน
เซลล์ที่มีกิจกรรมต่า จะมีนิวคลี โอลัสขนาดเล็ก นิ วคลีโอลัสมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ RNA ชนิ ดต่างๆ
และถูกนาออกทางรู ของเยือ่ หุ ม้ นิวเคลียส เพื่อสร้างเป็ นไรโบโซมต่อไป ดังนั้น นิวคลีโอลัส จึงมีความสาคัญ
ต่อการสร้างโปรตีนเป็ นอย่างมาก เนื่องจากไรโบโซมทาหน้าที่สร้างโปรตีน
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แผนผังโครงสร้ างของเซลล์

เซนทริโอล
ไมโทคอนเดรีย

แวคิวโอล ไซโทพลาซึม
ไลโซโซม

นิวคลีโอลัส
นิวเคลียส ไรโบโซม
เวสิเคิล
เอนโดพลาสมิกเรติคูลมั
แบบผิวขรุขระ
กอลจิแอปพาราตัส

เอนโดพลาสมิกเรติคูลมั แบบผิวเรียบ

ไซโทสเกลเลตอน

ภาพเซลล์ โดยสั ตภาพเซลล์
ว์ ทั่วไป ประกอบด้
แกเนลล์ ต่างวๆยออร์ แกเนลล์ ต่างๆ
สัตว์ ทววั่ ยออร์
ไป ประกอบด้
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เรื่องที่ 2 กระบวนการแบ่ งเซลล์
การแบ่งเซลล์มี 2 ขั้นตอน 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 แบบที่เยื่อหุ ้มเซลล์คอดกิ่วจาก 2 ข้าง เข้าใจกลางเซลล์ เรี ยกว่า Furrow type ซึ่ งพบใน
เซลล์สัตว์
2.2 แบบที่มีการสร้างเซลล์เพลท (Cell plate) มาก่อตัว บริ เวณกึ่งกลางเซลล์ขยายไป 2 ข้าง
ของเซลล์ เรี ยกว่า Cell plate type ซึ่งพบในเซลล์พืช

การแบ่ งเซลล์แบบไมโทซิส ( Mitosis)
การแบ่ ง เซ ลล์ แ บบไมโทซิ ส เป็ นการแบ่ ง เซลล์ เพื่ อ เพิ่ ม จ านวนเซลล์ ข องร่ างกาย
ในการเจริ ญเติบโต ในสิ่ งมีชีวิตหลายเซลล์ หรื อในการแบ่งเซลล์ เพื่อการสื บพันธุ์ ในสิ่ งมีชีวิตเซลล์เดี ยว
และหลายเซลล์บางชนิด เช่น พืช
 ไม่มีการลดจานวนชุดโครโมโซม (2n ไป 2n หรื อ n ไป n )
 เมื่อสิ้ นสุ ดการแบ่งเซลล์จะได้ 2 เซลล์ใหม่ที่มีโครโมโซมเท่าๆ กัน และเท่ากับเซลล์ต้ งั ต้น
 พบที่เนื้ อเยื่อเจริ ญปลายยอด ปลายราก แคมเบียม ของพืชหรื อเนื้ อเยื่อบุผิว ไขกระดูก
ในสัตว์ การสร้างสเปิ ร์ ม และไข่ของพืช
 มี 5 ระยะ คือ อินเตอร์ เฟส (interphase) โพรเฟส (prophase) เมทาเฟส (metaphase) แอนา
เฟส (anaphase) และเทโลเฟส (telophase)

วัฏจักรของเซลล์ (cell cycle)
วัฏจักรของเซลล์ หมายถึง ช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ ในขณะที่เซลล์มีการแบ่งตัว ซึ่ ง
ประกอบด้วย 2 ระยะได้แก่ การเตรี ยมตัวให้พร้อม ที่จะแบ่งตัว และกระบวนการแบ่งเซลล์
1. ระยะอินเตอร์ เฟส (Interphase)
ระยะนี้เป็ นระยะเตรี ยมตัว ที่จะแบ่งเซลล์ในวัฏจักรของเซลล์ แบ่งออกเป็ น 3 ระยะย่อย คือ
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 ระยะ G1 เป็ นระยะก่ อ นการสร้ า ง DNA ซึ่ งเซลล์มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตเต็ ม ที่ ระยะนี้
จะมีการสร้างสารบางอย่าง เพื่อใช้สร้าง DNA ในระยะต่อไป
 ระยะ S เป็ นระยะสร้ าง DNA (DNA replication) โดยเซลล์มี ก ารเจริ ญเติ บโต
และมีการสังเคราะห์ DNA อีก 1 ตัว หรื อมีการจาลองโครโมโซม อีก 1 เท่าตัว แต่โครโมโซมที่จาลองขึ้น ยัง
ติดกับท่อนเก่า ที่ปมเซนโทรเมียร์ (Centromere) หรื อไคเนโตคอร์ (Kinetochore) ระยะนี้ใช้เวลานานที่สุด
 ระยะ G2 เป็ นระยะหลังสร้าง DNA ซึ่ งเซลล์มีการเจริ ญเติบโต และเตรี ยมพร้อม ที่จะแบ่ง
โครโมโซม และไซโทพลาสซึ มต่อไป
2. ระยะ M (M-phase)
ระยะ M (M-phase) เป็ นระยะที่มีการแบ่งนิ วเคลียส และแบ่งไซโทพลาสซึ ม ซึ่ งโครโมโซม จะมี
การเปลี่ยนแปลงหลายขั้นตอน ก่อนที่จะถูกแบ่งแยกออกจากกัน ประกอบด้วย 4 ระยะย่อย คือ โพรเฟส เม
ทาเฟส แอนาเฟส และเทโลเฟส
ในเซลล์บางชนิด เช่น เซลล์เนื้ อเยื่อเจริ ญของพืช เซลล์ไขกระดูก เพื่อสร้างเม็ดเลือดแดง เซลล์บุผิว
พบว่า เซลล์จะมีการแบ่งตัว อยู่เกื อบตลอดเวลา จึงกล่าวได้ว่า เซลล์เหล่านี้ อยู่ในวัฏจักรของเซลล์ตลอด
แต่เซลล์บางชนิ ด เมื่อแบ่งเซลล์แล้ว จะไม่แบ่งตัวอีกต่อไป นัน่ คื อ เซลล์จะไม่เข้าสู่ วฏั จักรของเซลล์อีก
จนกระทัง่ เซลล์ชราภาพ (Cell aging) และตายไป (Cell death) ในที่สุด แต่เซลล์บางชนิ ด จะพักตัวชัว่
ระยะเวลาหนึ่ ง ถ้าจะกลับมาแบ่งตัวอีก ก็จะเข้าวัฏจักรของเซลล์ต่อไป ซึ่ งขั้นตอนต่างๆในการแบ่งเซลล์
แบบไมโทซิส ดังตาราง
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ตารางแสดง ลักษณะขั้นตอนการเปลีย่ นแปลงในระยะการแบ่ งเซลล์แบบ Mitosis
ระยะการแบ่ ง
อินเตอร์เฟส (Interphase)

การเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญ






โพรเฟส (Prophase)






เมตาเฟส (Metaphase)







แอนาเฟส (Anaphase)







เทโลเฟส (Telophase)








เพิ่มจานวนโครโมโซม (Duplication) ขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง และติดกันอยูท่ ี่
เซนโทรเมียร์ (1โครโมโซม มี 2 โครมาทิด)
มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมากที่สุด (metabolic stage)
เซนตริ โอ แบ่งเป็ น 2 อัน
ใช้เวลานานที่สุด , โครโมโซมมีความยาวมากที่สุด
โครมาทิดหดสั้น ทาให้มองเห็นเป็ นแท่งชัดเจน
เยือ่ หุม้ นิวเคลียสและนิวคลีโอลัสหายไป
เซนตริ โอลเคลื่อนไป 2 ข้างของเซลล์ และสร้างไมโทติก
สปิ นเดิลไปเกาะที่เซนโทรเมียร์ ระยะนี้จึงมีเซนตริ โอล 2 อัน
โครโมโซมเรี ยงตัวตามแนวกึ่งกลางของเซลล์
เหมาะต่อการนับโครโมโซม และศึกษารู ปร่ างโครงสร้างของ
โครโมโซม
เซนโทรเมียร์จะแบ่งครึ่ ง ทาให้โครมาทิดเริ่ มแยกจากกัน
โครโมโซมหดสั้นมากที่สุด สะดวกต่อการเคลื่อนที่
โครมาทิดถูกดึงแยกออกจากกัน กลายเป็ นโครโมโซมอิสระ
โครโมโซมภายในเซลล์เพิ่มเป็ น 2 เท่าตัว หรื อจาก 2n เป็ น 4n
(tetraploid)
มองเห็นโครโมโซม มีรูปร่ างคล้ายอักษรรู ปตัว V , J , I
ใช้เวลาสั้นที่สุด
โครโมโซมลูก (daughter chromosome) จะไปรวมอยูข่ ้ วั ตรงข้ามของ
เซลล์
เยือ่ หุม้ นิวเคลียส และนิวคลีโอลัสเริ่ มปรากฏ
มีการแบ่งไซโทพลาสซึม เซลล์สัตว์ เยือ่ หุม้ เซลล์คอดเข้าไป บริ เวณ
กลางเซลล์ เซลล์พืช เกิดเซลล์เพลท (Cell plate) กั้นแนวกลางเซลล์
ขยายออกไปติดกับผนังเซลล์เดิม
ได้ 2 เซลล์ใหม่ เซลล์ละ 2n เหมือนเดิมทุกประการ
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การแบ่ งเซลล์แบบไมโอซิส ( Meiosis)
การแบ่ ง เซลล์แ บบไมโอซิ ส เป็ นการแบ่ ง เซลล์ เ พื่ อสร้ า งเซลล์ สื บ พันธุ์ ข องสั ต ว์ ซึ่ งเกิ ด ใน
วัยเจริ ญพันธุ์ ของสิ่ งมีชีวิต โดยพบในอัณฑะ (Testes) รังไข่ (Ovary) และเป็ นการแบ่ง เพื่อสร้ างสปอร์
(Spore) ในพืช ซึ่ งพบในอับละอองเรณู (Pollen sac) และอับสปอร์ (Sporangium) หรื อโคน (Cone) หรื อใน
ออวุล (Ovule) มีการลดจานวนชุ ดโครโมโซมจาก 2n เป็ น n ซึ่ งเป็ นกลไกหนึ่ ง ที่ช่วยให้ จานวนชุ ด
โครโมโซมคงที่ ในแต่ละสปี ชีส์ ไม่วา่ จะเป็ นโครโมโซม ในรุ่ นพ่อ - แม่ หรื อรุ่ นลูก – หลานก็ตาม
การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิ ส มี 2 ขั้นตอน คือ
1. ไมโอซิส I (Meiosis - I)
ไมโอซิ ส I (Meiosis - I) หรื อ Reductional division ขั้นตอนนี้ จะมี การแยก homologous
chromosome ออกจากกันมี 5 ระยะย่อย คือ
• Interphase- I
• Prophase - I
• Metaphase - I
• Anaphase - I
• Telophase - I
2. ไมโอซิส II (Meiosis - II)
ไมโอซิ ส II (Meiosis - II) หรื อ Equational division ขั้นตอนนี้ จะมีการแยกโครมาทิด ออกจากกันมี
5 ระยะย่อย คือ
• Interphase - II
• Prophase - II
• Metaphase - II
• Anaphase - II
• Telophase - II
เมื่อสิ้ นสุ ดการแบ่งจะได้ 4 เซลล์ที่มีโครโมโซมเซลล์ละ n (Haploid) ซึ่งเป็ นครึ่ งหนึ่งของเซลล์ ตั้ง
ต้น และเซลล์ที่ได้เป็ นผลลัพธ์ ไม่จาเป็ นต้องมีขนาดเท่ากัน
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ขั้นตอน ในการแบ่ งเซลล์แบบไมโอซิส
Meiosis - I มีข้นั ตอน ดังนี้
Interphase- I
• มีการสังเคราะห์ DNA อีก 1 เท่าตัว หรื อมีการจาลองโครโมโซม อีก 1 ชุ ด และยังติดกันอยู่ที่
ปมเซนโทรเมียร์ ดังนั้น โครโมโซม 1 ท่อน จึงมี 2 โครมาทิด
Prophase - I
• เป็ นระยะที่ใช้เวลานานที่สุด
• มีความสาคัญ ต่อการเกิดวิวฒั นาการ ของสิ่ งมีชีวติ มากที่สุด เนื่องจากมีการแปรผันของยีนเกิดขึ้น
• โครโมโซมที่เป็ นคู่กนั ( Homologous Chromosome) จะมาเข้าคู่ และแนบชิ ดติดกัน เรี ยกว่า
เกิดไซแนปซิ ส ( Synapsis) ซึ่ งคู่ของโฮโมโลกัส โครโมโซม ที่เกิดไซแนปซิ สกันอยูน่ ้ นั เรี ยกว่า ไบแวเลนท์
(Bivalent) ซึ่ งแต่ละไบแวเลนท์มี 4 โครมาทิดเรี ยกว่า เทแทรด ( Tetrad) ในคน มีโครโมโซม 23 คู่ จึงมี 23
ไบแวเลนท์
• โฮโมโลกัส โครโมโซม ที่ไซแนปซิ สกัน จะผละออกจากกัน บริ เวณกลางๆ แต่ตอนปลาย ยังไขว้
กันอยู่ เรี ยกว่า เกิดไคแอสมา (Chiasma)
• มีการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่ วนโครมาทิด ระหว่างโครโมโซมที่เป็ นโฮโมโลกัสกัน กับบริ เวณที่เกิด
ไคแอสมา เรี ยกว่า ครอสซิ่ งโอเวอร์ (Crossing over) หรื ออาจมีการเปลี่ ยนแปลง ชิ้ นส่ วนของโครมาทิด
ระหว่างโครโมโซม ที่ไม่เป็ นโฮโมโลกัสกัน (Nonhomhlogous chromosome) เรี ยกว่าทรานส-โลเคชัน
(Translocation) กรณี ท้ งั สอง ทาให้เกิดการผันแปรของยีน (Geng variation) ซึ่ งทาให้เกิดการแปรผัน ของ
ลักษณะสิ่ งมีชีวติ (Variation)
Metaphase - I
ไบแวเลนท์จะมาเรี ยงตัวกัน อยูใ่ นแนวกึ่งกลางเซลล์ (โฮโมโลกัส โครโมโซม ยังอยูก่ นั เป็ นคู่ๆ)
Anaphase - I
• ไมโทติก สปิ นเดิล จะหดตัวดึงให้ โฮโมโลกัส โครโมโซม ผละแยกออกจากกัน
• จานวนชุดโครโมโซมในเซลล์ ระยะนี้ยงั คงเป็ น 2n เหมือนเดิม ( 2n เป็ น 2n)
Telophase - I
• โครโมโซมจะไปรวมอยู่ แต่ละขั้วของเซลล์ และในเซลล์บางชนิ ด ในระยะนี้ จะมีการสร้าง เยื่อ
หุ ม้ นิวเคลียส มาล้อมรอบโครโมโซม และแบ่งไซโทพลาสซึ ม ออกเป็ น 2 เซลล์ เซลล์ละ n แต่ในเซลล์บาง
ชนิดจะไม่แบ่งไซโทพลาสซึ ม โดยจะมีการเปลี่ยนแปลง ของโครโมโซม เข้าสู่ ระยะโพรเฟส II เลย

Meiosis - II มีข้นั ตอน ดังนี้
Interphase - II
• เป็ นระยะพักตัว ซึ่ งมีหรื อไม่ก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของเซลล์
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• ไม่มีการสังเคราะห์ DNA หรื อจาลองโครโมโซมแต่อย่างใด
Prophase - II
• โครมาทิดจะหดสั้นมากขึ้น
• ไม่มีการเกิดไซแนปซิ ส ไคแอสมา ครอสซิ่ งโอเวอร์ แต่อย่างใด
Metaphase - II
• โครมาทิดมาเรี ยงตัว อยูใ่ นแนวกึ่งกลางเซลล์
Anaphase - II
• มีการแยกโครมาทิดออกจากกัน ทาให้จานวนชุดโครโมโซมเพิม่ จาก n
• เป็ น 2n ชัว่ ขณะ
Telophase - II
• มีการแบ่งไซโทพลาสซึ ม จนได้เซลล์ใหม่ 4 เซลล์ ซึ่ งแต่ละเซลล์ มีโครโมโซม เป็ น n
• ใน 4 เซลล์ที่เกิดขึ้นนั้น จะมียีนเหมือนกันอย่างละ 2 เซลล์ ถ้าไม่เกิดครอสซิ่ งโอเวอร์ หรื ออาจจะมี
ยีนต่างกันทั้ง 4 เซลล์ ถ้าเกิดครอสซิ่ งโอเวอร์ หรื ออาจมียนี ต่างกันทั้ง 4 เซลล์ถา้ เกิด ครอสซิ่ งโอเวอร์
ตารางแสดงลักษณะขั้นตอนการแบ่ งเซลล์ ในระยะต่ างๆของการแบ่ งเซลล์แบบ Meiosis
ระยะ

การเปลี่ยนแปลงสาคัญ

อินเตอร์เฟส I

จาลองโครโมโซมขึ้นมาอีก 1 เท่าตัว แต่ละโครโมโซม ประกอบด้วย 2 โครมาทิด

โปรเฟส I

โฮโมโลกัส โครโมโซม มาจับคู่แนบชิดกัน (synapsis) ทาให้มีกลุ่มโครโมโซม กลุ่มละ 2 ท่อน
(bivalent) แต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย 4 โครมาทิด(tetrad) และเกิดการแลกเปลี่ยน ชิ้นส่วนของ
โครมาทิด (crossing over)

เมตาเฟส I

คู่ของโฮโมโลกัส โครโมโซม เรี ยงตัวอยูต่ ามแนวศูนย์ กลางของเซลล์

แอนาเฟส I

โฮโมโลกัส โครโมโซม แยกคู่ออกจากกัน ไปยังแต่ละข้างของขั้วเซลล์

ทีโลเฟส I

เกิดนิวเคลียสใหม่ 2 นิวเคลียส แต่ละนิวเคลียส มีจานวนโครโมโซม เป็ นแฮพลอยด์ (n)

อินเตอร์เฟส II

เป็ นระยะพักชัว่ ครู่ แต่ไม่มีการจาลอง โครโมโซมขึ้นมาอีก

โปรเฟส II

โครโมโซมหดสั้นมาก ทาให้เห็นแต่ละโครโมโซม มี 2 โครมาทิด

เมตาเฟส II

โครโมโซมจะมาเรี ยงตัว อยูแ่ นวศูนย์กลางของเซลล์

แอนาเฟส II

เกิดการแยกของโครมาทิด ที่อยูใ่ นโครโมโซมเดียวกัน ไปยังขั้วแต่ละข้างของเซลล์ ทาให้
โครโมโซม เพิ่มจาก n เป็ น 2n

ทีโลเฟส II

เกิดนิวเคลียสใหม่เป็ น 4 นิวเคลียส และแบ่งไซโทพลาสซึม เกิดเป็ น 4 เซลล์ สมบูรณ์ แต่ละ
เซลล์ มีจานวนโครโมโซม เป็ นแฮพลอยด์ (n) หรื อ เท่ากับครึ่ งหนึ่ง ของเซลล์เริ่ มต้น
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ข้ อเปรียบเทียบการแบ่ งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส
ไมโทซิส
ไมโอซิส
1. โดยทัว่ ไป เป็ นการแบ่งเซลล์ของร่ างกาย เพื่อเพิ่ม
จานวนเซลล์ เพื่อการเจริ ญเติบโต หรื อการสื บพันธุ์
ในสิ่ งมีชีวติ เซลล์เดียว
2. เริ่ มจาก 1 เซลล์แบ่งครั้งเดียวได้เป็ น 2 เซลล์ใหม่
3. เซลล์ใหม่ที่ เกิ ดขึ้ น 2 เซลล์ สามารถแบ่ง ตัว
แบบไมโทซิสได้อีก
4. การแบ่งแบบไมโทซิ ส จะเริ่ มเกิดขึ้นตั้งแต่ ระยะ
ไซโกต และสื บเนื่องกันไปตลอดชีวติ
5. จานวนโครโมโซม หลังการแบ่งจะเท่าเดิ ม (2n)
เพราะไม่มีการแยกคู่ ของโฮโมโลกัสโครโมโซม

6. ไม่ มี ไ ซแนปซิ ส ไม่ มี ไ คแอสมา และไม่ มี
ครอสซิงโอเวอร์
7. ลัก ษณะของสารพัน ธุ์ ก รรม (DNA) และ
โครโมโซมในเซลล์ใหม่ ทั้งสองจะเหมือนกันทุ ก
ประการ

1. โดยทัว่ ไป เกิ ดกับเซลล์ ที่จะทาหน้าที่ ให้กาเนิ ด
เซลล์สืบพันธุ์ จึงเป็ นการแบ่งเซลล์ เพื่อสร้างเซลล์
สื บพันธุ์
2. เริ่ มจาก 1 เซลล์ แบ่ง 2 ครั้ง ได้เป็ น 4 เซลล์ใหม่
3. เซลล์ใหม่ที่เกิ ดขึ้น 4 เซลล์ ไม่สามารถแบ่งตัว
แบบไมโอซิสได้อีก แต่อาจแบ่งตัวแบบไมโทซิ สได้
4. ส่ วนใหญ่จะแบ่งไมโอซิ ส เมื่ ออวัยวะสื บพันธุ์
เจริ ญเต็มที่ แล้ว หรื อเกิ ดในไซโกต ของสาหร่ า ย
และราบางชนิด
5. จานวนโครโมโซม จะลดลงครึ่ งหนึ่ งในระยะ
ไมโอซิ ส เนื่ องจากการแยกคู่ ของโฮโมโลกัส
โครโมโซม ท าให้เซลล์ใ หม่ มี จานวนโครโมโซม
ครึ่ งหนึ่ง ของเซลล์เดิม (n)
6.
เกิ ด ไซแนปซิ ส ไคแอสมา และมั ก เกิ ด
ครอสซิงโอเวอร์
7. ลัก ษณะของสารพันธุ ก รรม และโครโมโซม
ในเซลล์ ใ หม่ อาจเปลี่ ย นแปลง และแตกต่ า งกัน
ถ้าเกิดครอสซิ งโอเวอร์

แบบฝึ กหัด
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เรื่อง เซลล์
จงทาเครื่องหมาย

หน้ าคาตอบทีถ่ ูกเพียงข้ อเดียว

1. โครงสร้างของเซลล์ใดทาหน้าที่ควบคุมการผ่านเข้าออกของสาร
ก. ผนังเซลล์
ข. เยือ่ หุม้ เซลล์
ค. เซลล์คุม
ง. ไลโซโซม
2. อวัยวะชนิดใดเป็ นที่เก็บสะสมสารสี ที่ไม่ละลายน้ า
ก. แวคิวโอ
ข. คลอโรพลาสต์
ค. อะไมโลพลาสต์
ง. อีธิโอพลาสต์
3. โครงสร้างใดของเซลล์ที่ทาให้เซลล์พืชคงรู ปร่ างอยูไ่ ด้แม้วา่ เซลล์น้ นั จะได้รับน้ ามากเกินไป
ก. ผนังเซลล์
ข. เยือ่ หุม้ เซลล์
ค. นิวเคลียส
ง. ไซโทรพลาซึม
4. โครงสร้างที่ทาหน้าที่เปรี ยบได้กบั สมองของเซลล์ได้แก่ขอ้ ใด
ก. นิวเคลียส
ข. คลอโรพลาสต์
ค. เซนทริ โอล
ค. ไรโบโซม
5. โครงสร้างใดของเซลล์มีเฉพาะในเซลล์ของพืชเท่านั้น
ก. ผนังเซลล์
ข. เยือ่ หุม้ เซลล์
ค. นิวเคลียส
ง. ไซโทรพลาซึม
6. อวัยวะในเซลล์ชนิดใดไม่มีเยือ่ หุ ม้ ล้อมรอบ
ก. ไมโตคอนเดรี ยและไรโบโซม
ข. คลอโรพลาสต์และกอลไจ แอพพาราตัส
ค. ผนังเซลล์และไรโบโซม
ง. แวคิวโอและไมโครบอดีส์
7. อวัยวะในเซลล์ชนิดใดเกี่ยวข้องกับการสร้างผนังเซลล์
ก. ไมโตคอนเดรี ย
ข. ไรโบโซม
ค. เอนโดพลาสมิด เรติคูลมั
ง. กอลไจ แอพพาราตัส
8. การแบ่งเซลล์หมายถึงข้อใด
ก. แบ่งนิวเคลียส
ข. แบ่งไซโทรพลาซึม
ค. แบ่งนิวเคลียสและไซโทรพลาซึ ม
ง. แบ่งผนังเซลล์
9. ข้อใดต่อไปนี้เป็ นการเรี ยกต่างไปจากกลุ่ม
ก.โครโมโซม
ข.โครมาทิน
ค.โครมาทิด
ง.โครโมนีมา
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10. ระยะที่โครโมโซม หดตัวสั้นจนเห็นว่า 1 โครโมโซม ประกอบด้วยข้อใด
ก. 2 เซนโทรเมียร์
ข. 2 โครมาทิด
ค. 2 เซนตริ โอล
ง. 2 ไคนีโตคอร์
11. ถ้าตรวจดูเซลล์ที่มีการแบ่งตัวด้วยกล้องจุลทรรศน์ จะสามารถบอกได้วา่ เป็ นเซลล์สัตว์เพราะข้อใด
ก. โครโมโซมแนบชิดกัน
ข. เซนตริ โอลแยกออกจากกัน
ค. นิวคลีโอลัสหายไป
ง. เยือ่ หุม้ นิวเคลียสสลายตัว
12. สัตว์ตวั หนึ่งมีจานวนโครโมโซม 22 คู่ (44 แท่ง) ในการตรวจดูการแบ่งเซลล์ของสัตว์น้ ีในขั้น เมตาเฟส
ของไมโทซิ ส จะมีโครมาติดกี่เส้น
ก. 22 เส้น
ข. 44 เส้น
ค. 66 เส้น
ง. 88 เส้น
13. ในกระบวนการแบ่งเซลล์ แบบไมโทซิ ส ถ้าไม่มีการแบ่งไซโทรพลาซึ ม ผลจะเป็ นอย่างไร
ก. ไม่มีการสร้างเยือ่ หุ ม้ นิวเคลียส
ข. ไม่มีการจาลองตัวเองของ DNA
ค. แต่ละเซลล์จะมีนิวเคลียสหลายอัน
ง. จานวนโครโมโซมจะเพิ่มเป็ น 2 เท่า
14. ขณะที่เซลล์แบ่งตัว ระยะใดจะมีโครโมโซมเป็ นเส้นบางและยาวที่สุด
ก. อินเตอร์เฟส
ข.โพรเฟส
ค. เมทาเฟส
ง. แอนาเฟส
15. กระบวนการแบ่งตัวของไซโทรพลาซึม (Cytokinesis) เริ่ มเกิดขึ้นที่ระยะใด
ก. แอนาเฟส
ข.โพรเฟส
ค. เทโลเฟส
ง. เมทาเฟส
16. ข้อใดให้คานิยามของคาว่าการสื บพันธุ์ได้เหมาะสมที่สุด
ก. การแบ่งนิวเคลียสแบบไมไทซิ ส
ข. การแบ่งนิวเคลียสแบบไมไอซิ ส
ค. การเพิ่มจานวนสิ่ งมีชีวติ ชนิดเดิม
ง. การเพิม่ ผลิตภัณฑ์ให้ลกั ษณะเหมือนเดิมทุกประการ
17. เราจะพบการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิ สในอวัยวะในข้อใดต่อไปนี้
ก. รังไข่
ข. ปี กมดลูก
ค. มดลูก
ง. ปากมดลูก
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18. การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิ สมีความสาคัญต่อวิวฒั นาการของสิ่ งมีชีวิตอย่างไร
ก. เป็ นการดารงลักษณะเดิมของสิ่ งมีชีวติ
ข. เป็ นการลดจานวนโครโมโซมลง
ค. เป็ นการกระจายลักษณะสิ่ งมีชีวติ ให้หลากหลาย
ง. เป็ นการทาให้สิ่งมีชีวิตแข็งแรงกว่าเดิม
19. การสื บพันธุ์แบบใดมีโอกาสเกิดการแปรผันทางพันธุ์กรรมได้มากที่สุด
ก. แบบไม่อาศัยเพศ เพราะมีไมโอซิ ส
ข. แบบไม่อาศัยเพศ เพราะมีไมโอซิ สและเกิดครอสซิ่ งโอเวอร์
ค. แบบอาศัยเพศ เพราะมีไมโทซิส
ง. แบบอาศัยเพศ เพราะมีไมโอซิ ส และเกิดครอส ซิ่ งโอเวอร์
20. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
ก. การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิ ส มีการจับคู่ของฮอมอโลกัสโครโมโซม
ข. การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิ สโครโมโซมในเซลล์ใหม่ต่างไปจากเดิม
ค. การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิ สเกิดเฉพาะสิ่ งมีชีวติ ที่สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเท่านั้น
ง. การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิ ส จะได้เซลล์ใหม่ที่เหมือนเดิมทุกประการ
********************************
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บทที่ 4
พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ
สาระสาคัญ
สิ่ งมี ชีวิตย่อมมีลกั ษณะเฉพาะของแต่ละสปี ชี ส์ สิ่ งมี ชีวิตสปี ชี ส์เดี ยวกันย่อมมีความแตกต่างกัน
น้อยกว่าสิ่ งมีชีวติ ต่างสปี ชีส์ ความแตกต่างเหล่านี้เป็ นผลจากพันธุ กรรมที่ต่างกัน สิ่ งมีชีวิตชนิ ดเดียวกันจะมี
ลักษณะคล้ายกัน ซึ่ งความแตกต่างเหล่านี้ก่อให้เกิดความหลากหลายของสิ่ งมีชีวติ หรื อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. อธิ บายกระบวนการถ่ายทอดทางพันธุ กรรม การแปรผันทางพันธุ กรรม การผ่าเหล่า และ
การเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
2. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมได้
3. อธิ บายความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวติ ได้
ขอบข่ ายเนือ้ หา
เรื่ องที่ 1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม
เรื่ องที่ 2 ความหลากหลายทางชีวภาพ
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เรื่องที่ 1 การถ่ ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ลักษณะทางพันธุกรรม
สิ่ งมีชีวิตแต่ละชนิ ดมีลกั ษณะเฉพาะตัว ทาให้สิ่งมีชีวิตแตกต่างกัน เช่น ลักษณะสี ผิว ลักษณะเส้น
ผม ลักษณะสี ตา สี และกลิ่ นของดอกไม้ รสชาติของผลไม้ เสี ยงของนกชนิ ดต่าง ๆ ลักษณะเหล่านี้ จะถู ก
ส่ งผ่านจากพ่อ แม่ ไปยังลูกได้ หรื อส่ งผ่านจากคนรุ่ นหนึ่ งไปยังรุ่ นต่อไป ลักษณะที่ถูกถ่ายทอดนี้ เรี ยกว่า
ลักษณะทางพันธุกรรม
( genetic character ) การที่จะพิจารณาว่าลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็ นลักษณะทางพันธุ กรรมนั้นต้องพิจารณา
หลายๆ รุ่ น เพราะลักษณะบางอย่างไม่ปรากฏในรุ่ นลูกแต่ปรากฏในรุ่ นหลาน
ลักษณะต่าง ๆ ในสิ่ งมีชีวติ ที่เป็ นลักษณะทางพันธุ กรรม สามารถถ่ายทอดจากรุ่ นหนึ่ งไปยังรุ่ นต่อ ๆ
ไปโดยผ่านทางเซลล์สืบพันธุ์ เป็ นหน่ วยกลางในการถ่ายทอดเมื่อเกิ ดการปฏิ สนธิ ระหว่างเซลล์ไข่ของแม่
และเซลล์อสุ จิของพ่อ
สิ่ งมีชีวิตชนิ ดหนึ่ ง มีลกั ษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากลักษณะของสิ่ งมีชีวิตชนิ ดอื่น ๆ เราจึงอาศัย
คุณสมบัติเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันในการระบุชนิดของสิ่ งมีชีวติ
ลูกแมวได้รับการถ่ ายทอด
ผลไม้ ชนิดต่ างๆ
ลักษณะพันธุกรรมจากพ่ อแม่

แม้ว่า สิ่ งมี ชี วิตชนิ ดเดี ย วกันยังมี ลกั ษณะที่ แตกต่ างกัน เช่ น คนจะมี รูปร่ าง หน้า ตา กิ ริยาท่ าทาง
เสี ยงพูด ไม่เหมือนกัน เราจึงบอกได้ว่าเป็ นใคร แม้ว่าจะเป็ นฝาแฝดร่ วมไข่คล้ายกันมาก เมื่อพิจารณาจริ ง
แล้วจะไม่เหมือนกัน ลักษณะของสิ่ งมีชีวิต เช่ น รู ปร่ าง สี ผิว สี และกลิ่นของดอกไม้ รสชาติของผลไม้
ลักษณะเหล่านี้สามารถมองเห็นและสังเกตได้ง่าย แต่ลกั ษณะของสิ่ งมีชีวิตบางอย่างสังเกตได้ยาก ต้องใช้วิธี
ซับซ้อนในการสังเกต เช่น หมู่เลือด สติปัญญา เป็ นต้น

ความแปรผันของลักษณะทางพันธุกรรม
ความแปรผัน ของลัก ษณะทางพันธุ ก รรม(genetic variation) หมายถึ ง ลัก ษณะที่ แ ตกต่ า งกัน
เนื่ องจากพัน ธุ ก รรมที่ ไ ม่ เ หมื อนกัน และสามารถถ่ า ยทอดไปสู่ รุ่ น ลู ก ได้ โดยลู ก จะได้รับ การถ่ า ยทอด
ลักษณะทางพันธุ กรรมมาจากพ่อครึ่ งหนึ่ งและได้รับจากแม่อีกครึ่ งหนึ่ ง เช่ น ลักษณะเส้นผม สี ของตา หมู่
เลือด ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ
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1. ลักษณะทีม่ ีความแปรผันแบบต่ อเนื่อง ( continuous variation) เป็ นลักษณะทางพันธุ กรรมที่ไม่สามารถ
แยกความแตกต่ า งได้ชัดเจน ลัก ษณะพันธุ ก รรมเช่ นนี้ มัก เกี่ ย วข้องกันทางด้า นปริ ม าณ เช่ น ความสู ง
น้ าหนัก โครงร่ าง สี ผวิ ลักษณะ ที่มีความแปรผันต่อเนื่องเป็ นลักษณะที่ได้รับอิทธิ พลจากพันธุ กรรม และ
สิ่ งแวดล้อมร่ วมกัน
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ลักษณะทีม่ คี วามแปรผันต่ อเนือ่ ง

ลักษณะที่มคี วามแปรผันไม่ต่อเนือ่ ง

2. ลักษณะทีม่ ีความแปรผันแบบไม่ ต่อเนื่อง
(discontinuous variation) เป็ นลักษณะทางพันธุ กรรมที่สามารถแยกความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ไม่
แปรผันตามอิทธิ พลของสิ่ งแวดล้อม ลักษณะทางพันธุ กรรมเช่นนี้ เป็ นลักษณะที่เรี ยกว่า ลักษณะทางคุ ณภาพ
ซึ่ งเกิ ดจากอิ ทธิ พลทางพันธุ กรรมเพียงอย่างเดี ยว เช่ น ลักษณะหมู่เลื อด ลักษณะเส้นผม ความถนัดของมื อ
จานวนชั้นตา เป็ นต้น
กิจกรรม ลักษณะทางพันธุกรรม
1. ให้ผเู ้ รี ยนสารวจลักษณะทางพันธุ กรรมที่ปรากฏในตัวผูเ้ รี ยนและคนในครอบครั วอย่างน้อย 3 รุ่ น เช่ น
ปู่ ย่า ตายาย พ่อแม่ พี่นอ้ ง ว่ามีลกั ษณะใดที่เหมือนกันบ้าง
2. ระบุวา่ ลักษณะที่เหมือนกันนั้นปรากฏในสมาชิกคนใดของครอบครัวบันทึกผลลงในตารางบันทึกผลการ
สารวจ
3. นาเสนอและอธิ บายผลการสารวจลักษณะทางพันธุ กรรมที่ถ่ายทอดในครอบครัว
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ตารางผลการสารวจลักษณะทีป่ รากฏในเครือญาติ
ลักษณะทีส่ ังเกต

ลักษณะที่
ปรากฎใน
ตัวนักเรียน

เหมือน
พ่ อ

เหมือน
แม่

เหมือน
ปู่

เหมือน
ย่ า

เหมือน
ตา

เหมือน
เหมือน
เหมือน
พีช่ ายหรือ พีส่ าวหรือ
ยาย
น้ องชาย น้ องสาว

1. เส้ นผม
2. ลิน้
3. ติง่ หู
4. หนังตา
5. ลักยิม้
6. สีผม
7. ความถนัดของมือ
หมายเหตุ ใช้ เครื่องหมาย  มีลกั ษณะเหมือนกัน

• ผูเ้ รี ยนมีลกั ษณะทางพันธุ กรรมแต่ละลักษณะเหมือนเครื อญาติคนใดบ้าง จะสรุ ปผลข้อมูลนี้ได้ อย่างไร

การศึกษาการถ่ ายทอดลักษณะทางพันธุศาสตร์
เกรเกอร์ เมนเดล ( Gregor Mendel ) เป็ นบาทหลวงชาวออสเตรี ย ด้วยความเป็ นคนรักธรรมชาติ
รู้จกั วิธีการปรับปรุ งพันธุ์พืช และสนใจด้านพันธุ กรรม เมนเดลได้ผสมถัว่ ลันเตา เพื่อศึ กษาการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุ กรรมลักษณะภายนอกของถัว่ เตาที่เมนเดลศึกษามีหลายลักษณะ แต่เมนเดลได้เลือกศึกษา
เพียง 7 ลักษณะ โดยแต่ละลักษณะนั้นมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เช่น ต้นสู งกับต้นเตี้ย ลักษณะเมล็ด
กลมกับเมล็ดขรุ ขระถัว่ ที่เมนเดลนามาใช้เป็ นพ่อพันธุ์และแม่พนั ธุ์ น้ นั เป็ นพันธุ์ แท้ ท้ งั คู่ โดยการนาต้นถัว่
ลันเตาแต่ละสายพันธุ์มาปลู กและผสมภายในดอกเดี ยวกัน เมื่อต้นถัว่ ลันเตาออกฝั ก นาเมล็ดแก่ ไปปลู ก
จากนั้นรอจนกระทัง่ ต้นถัว่ ลันเตาเจริ ญเติบโต จึงคัดเลือกต้นที่มีลกั ษณะเหมือนพ่อแม่ นามาผสมพันธุ์ต่อไป
ด้วย วิธีการเช่ นเดี ยวกับครั้งแรกทาเช่ นนี้ ต่อไปอีกหลาย ๆ รุ่ น จนได้เป็ นต้นถัว่ ลันเตาพันธุ์แท้มีลกั ษณะ
เหมือนพ่อแม่ทุกประการ

73
จากการผสมพันธุ์ระหว่างต้นถัว่ ลันเตาที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน 7 ลักษณะ เมนเดลได้ผลการทดลองดังตาราง
ตารางแสดงผลการทดลองของเมนเดล
ลักษณะของพ่อแม่ ทใี่ ช้ ผสม
เมล็ดกลม X เมล็ดขรุ ขระ

ลักษณะทีป่ รากฏ
ลูกรุ่นที่ 1
เมล็ดกลมทุกต้น

เมล็ดสี เหลือง X เมล็ดสี เขียว เมล็ดสี เหลืองทุกต้น
ฝักอวบ X ฝักแฟบ
ลักษณะของพ่อแม่ ทใี่ ช้ ผสม
ฝักสี เขียว X ฝักสี เหลือง

ฝักอวบทุกต้น
ลูกรุ่นที่ 1
ฝักสี เขียวทุกต้น

ดอกเกิดที่ลาต้น X ดอกเกิดที่
ดอกเกิดที่ลาต้นทุกต้น
ยอด
ดอกสี ม่วง X ดอกสี ขาว

ดอกสี ม่วงทุกต้น

ต้นสูง X ต้นเตี้ย

ต้นสูงทุกต้น

ลูกรุ่นที่ 2
เมล็ดกลม 5,474 เมล็ด
เมล็ดขรุ ขระ 1,850 เมล็ด
เมล็ดสี เหลือง 6,022 ต้น
เมล็ดสี เขียว 2,001 ต้น
ฝักอวบ 882 ต้น
ฝักแฟบ 229 ต้น
ลักษณะทีป่ รากฏ
ลูกรุ่นที่ 2
ฝี กสี เขียว 428 ต้น
ฝักสี เหลือง 152 ต้น
ดอกเกิดที่ลาต้น 651 ต้น
ดอกเกิดที่เกิดยอด 207 ต้น
ดอกสี ม่วง 705 ต้น
ดอกสี ขาว 224 ต้น
ต้นสูง 787 ต้น
ต้นเตี้ย 277 ต้น

X หมายถึง ผสมพันธุ์

เมนเดลเรี ยกลักษณะต่าง ๆ ที่ปรากฏในลูกรุ่ นที่ 1 เช่น เมล็ดกลม ลาต้นสู ง เรี ยกว่า ลักษณะเด่ น (
dominance ) ส่ วนลักษณะที่ไม่ปรากฏในรุ่ นลูกที่ 1 แต่กลับปรากฏในรุ่ นที่ 2 เช่น เมล็ดขรุ ขระ ลักษณะต้น
เตี้ย เรี ยกว่า ลักษณะด้ อย ( recessive ) ซึ่ งลักษณะแต่ละลักษณะในลูกรุ่ นที่ 2 ให้อตั ราส่ วน ลักษณะเด่น :
ลักษณะด้อย ประมาณ 3 : 1
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จากสัญลัก ษณ์ ตวั อักษรภาษาอังกฤษ (TT แทนต้นสู ง, tt แทนต้นเตี้ ย ) แทนยีนที่ ก าหนด เขี ย น
แผนภาพแสดงยีนที่ควบคุมลักษณะ และผลของการถ่ายทอดลักษณะในการผสมพันธุ์ระหว่างถัว่ ลันเตาต้น
สู งกับถัว่ ลันเตาต้นเตี้ย และการผสมพันธุ์ระหว่างลูกรุ่ นที่ 1 ได้ดงั แผนภาพ

พ่ อแม่

เซลล์ สืบพันธุ์เพศผู้

เซลล์ สืบพันธุ์เพศเมีย

ลูกรุ่นที่ 1
ผลของการผสมพันธุ์ระหว่ างถั่วลันเตาต้ นสู งกับถั่วลันเตาต้ นเตีย้

ในลูกรุ่ นที่ 1 เมื่อยีน T ที่ควบคุมลักษณะต้นสู งซึ่ งเป็ นลักษณะเด่น เข้าคู่กบั ยีน t ที่ควบคุมลักษณะ
ต้นเตี้ยซึ่ งเป็ นลักษณะด้อย ลักษณะที่ปรากฏจะเป็ นลักษณะที่ควบคุมด้วยยีนเด่น ดังจะเห็นว่าลูกในรุ่ นที่ 1 มี
ลักษณะต้นสู งหมดทุกต้น และเมื่อนาลูกรุ่ นที่ 1 มาผสมกันเองจะเป็ นดังแผนภาพ

ลูกรุ่นที่ 1

เซลล์ สืบพันธุ์เพศผู้

เซลล์ สืบพันธุ์เพศเมีย

ลูกรุ่นที่ 2
ผลของการผสมพันธุ์ระหว่ างลูกรุ่นที่ 1

ต่อมานักชี ววิทยารุ่ นหลังได้ทาการทดลองผสมพันธุ์ถวั่ ลันเตาและพืชชนิ ดอื่นอีกหลายชนิ ด แล้ว
นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติคล้ายกับที่เมนเดลศึกษา ทาให้มีการรื้ อฟื้ นผลงานของเมนเดล จนในที่สุดนัก
ชีววิทยาจึงได้ให้การยกย่องเมนเดลว่าเป็ นบิดาแห่งวิชาพันธุ ศาสตร์
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กิจกรรม การศึกษาการถ่ ายทอดลักษณะทางพันธุศาสตร์
1. เหตุใดเมนเดลจึงต้องคัดเลือกพันธุ์แท้ก่อนที่จะทาการผสมพันธุ์
2. ถ้าหลังจากการผสมเกสรด้วยวิธีของเมนเดลแล้วมี แมลงบิ นมาผสมเกสรซ้ าจะเกิ ดปั ญหาอย่างไรต่อการ
พันธุกรรม
ทดลองนี้หากนักเรี ยนเป็ นเมนเดลจะแก้ปัญหาอย่างไร
3. จากการทดลองของเมนเดล ลักษณะใดของต้นถัว่ ลันเตา เป็ นลักษณะเด่น และลักษณะใดเป็ นลักษณะด้อย
4. จากการทดลองของเมนเดลอัตราส่ วนของจานวนลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อย ในลูกรุ่ นที่ 2 ที่ได้มีค่าประมาณ
เท่าไร
5. เพราะเหตุใดต้นถัว่ ลันเตาที่มียนี TT กับ Tt จึงแสดงลักษณะต้นสู งเหมือนกัน
6. สิ่ งมีชีวติ ที่มีลกั ษณะที่มองเห็นเหมือนกันจาเป็ นจะต้องมีลกั ษณะของยีนเหมือนกันหรื อไม่ อย่างไร
7. ในการผสมหนู ตะเภาขนสี ดาด้วยกัน ปรากฏว่าได้ลูกสี ดา 29 ตัว และสี ขาว 9 ตัว ข้อมูลนี้ บอก อะไรเราได้
บ้าง
8. ถ้า B แทนยีนที่ควบคุมลักษณะขนสี ดา b แทนยีนที่ควบคุมลักษณะขนสี ขาว หนูตะเภาคู่น้ ี ควรมีลกั ษณะของ
ยีนอย่างไร
9. ผสมถัว่ ลันเตาเมล็ดกลม ( RR ) และเมล็ดขรุ ขระ ( rr ) จงหาลักษณะของลูกรุ่ นที่ 1
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หน่ วยพันธุกรรม
โครโมโซมของสิ่ งมีชีวติ
หน่ วยพื้นฐานที่สาคัญของสิ่ งมีชีวิต คือ เซลล์มีส่วนประกอบที่สาคัญ 3 ส่ วน ได้แก่ นิ วเคลียส ไซ
โทพลาสซึ มและเยือ่ หุ ม้ เซลล์ภายในนิวเคลียสมีโครงสร้างที่สามารถติดสี ได้ เรี ยกว่า โครโมโซม และพบว่า
โครโมโซมมีความเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
โดยทัว่ ไปสิ่ งมีชีวติ แต่ละชนิดหรื อสปี ชีส์ ( species ) จะมีจานวนโครโมโซมคงที่ดงั แสดงในตาราง
ตารางจานวนโครโมโซมของเซลล์ ร่างกายและเซลล์ สืบพันธุ์ของสิ่ งมีชีวติ บางชนิด
จานวนโครโมโซม
ชนิดของสิ่ งมีชีวติ
ในเซลล์ร่างกาย ( แท่ง )
ในเซลล์ สืบพันธุ์ ( แท่ง )
แมลงหวี่
8
4
ถัว่ ลันเตา
14
7
ข้าวโพด
20
10
ข้าว
24
12
อ้อย
80
40
ปลากัด
42
21
คน
46
23
ชิมแพนซี
48
24
ไก่
78
39
แมว
38
19
โครโมโซมในเซลล์ร่างกายของคน 46 แท่ง นามาจัดคู่ได้ 23 คู่ ซึ่ งแบ่งได้เป็ น 2 ชนิด คือ
1. ออโตโซม ( Autosome ) คือ โครโมโซม 22 คู่ ( คู่ที่ 1 – 22 ) ที่เหมือนกันทั้งเพศหญิงและเพศชาย
2. โครโมโซมเพศ ( Sex Chromosome ) คือ โครโมโซมอีก 1 คู่ ( คู่ที่ 23 ) ในเพศหญิงและเพศชายจะ
ต่างกัน เพศหญิงมีโครโมโซมเพศแบบ XX ส่ วนเพศชายมีโครโมโซมเพศแบบ XY โดยโครโมโซม Y จะมี
ขนาดเล็กกว่าโครโมโซม X
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ยีน และ DNA
ยีน เป็ นส่ วนหนึ่ งของโครโมโซม โครโมโซมหนึ่ ง ๆ มียีนควบคุมลักษณะต่าง ๆ เป็ นพัน ๆ ลักษณะ ยีน (
gene ) คือ หน่วยพันธุ กรรมที่ควบคุมลักษณะต่าง ๆ จากพ่อแม่โดยผ่านทางเซลล์สืบพันธุ์ไปยังลูกหลาน ยีนจะอยู่
เป็ นคู่บนโครโมโซม โดยยีนแต่ละคู่จะควบคุมลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุ กรรมเพียงลักษณะหนึ่ งเท่านั้น เช่น ยีน
ควบคุมลักษณะสี ผวิ ยีนควบคุมลักษณะลักยิม้ ยีนควบคุมลักษณะจานวนชั้นตา เป็ นต้น
ภายในยีนพบว่ามีสารเคมีที่สาคัญชนิ ดหนึ่ ง คือ DNA ซึ่ งย่อมาจาก Deoxyribonucleic acid ซึ่ งเป็ น
สารพันธุ กรรม พบในสิ่ งมีชีวติ ทุกชนิด ไม่วา่ จะเป็ นพืช สัตว์ หรื อแบคทีเรี ยซึ่ งเป็ นสิ่ งมีชีวติ เซลล์เดียว เป็ นต้น
DNA เกิดจากการต่อกันเป็ นเส้นโมเลกุลย่อยเป็ นสายคล้ายบันไดเวียน ปกติจะอยูเ่ ป็ นเกลียวคู่

ที่มา (sex chromosome. On–line. 2008)

ที่มา ( DNA. On–line. 2009 )

ดีเอ็นเอเป็ นสารพันธุกรรมทีอ่ ยู่ภายในโครโมโซมของสิ่งมีชีวติ

ในสิ่ งมี ชีวิตแต่ละชนิ ดจะมี ปริ มาณ DNA ไม่เท่ากัน แต่ในสิ่ งมี ชีวิตเดี ยวกันแต่ละเซลล์มีปริ มาณ
DNA เท่ากัน ไม่วา่ จะเป็ นเซลล์กล้ามเนื้อ หัวใจ ตับ เป็ นต้น

ความผิดปกติของโครโมโซมและยีน
สิ่ งมีชีวติ แต่ละชนิดมีลกั ษณะแตกต่างกัน อันเป็ นผลจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม แต่ใน
บางกรณี พบบุคคลที่มีลกั ษณะบางประการผิดไปจากปกติเนื่องจากความผิดปกติของโครโมโซมและยีน
ความผิ ด ปกติ ทางพั นธุ ก รรมที่เ กิด ในระดั บ โครโมโซม เช่ น ผูป้ ่ วยกลุ่ ม อาการดาวน์ มี จานวน
โครโมโซมคู่ที่ 21 เกินกว่าปกติ คือมี 3 แท่ง ส่ งผลให้มีความผิดปกติทางร่ างกาย เช่น ตาชี้ ข้ ึน ลิ้นจุกปาก ดั้ง
จมูกแบน นิ้วมือสั้นป้ อม และมีการพัฒนาทางสมองช้า
ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เกิดในระดับยีน เช่น โรคธาลัสซี เมีย เกิดจากความผิดปกติของยีนที่
ควบคุมการสร้างฮีโมโกลบิน ผูป้ ่ วยมีอาการซี ด ตาเหลือง ผิวหนังคล้ าแดง ร่ างกายเจริ ญเติบโตช้า และติด
เชื้อง่าย
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ก. ผู้ป่วยอาการดาวน์
ก. ที่มา ( trisomy21. On–line. 2008)

ข. ผู้ป่วยที่เป็ นโรคธาลัสซีเมีย
ข. ที่มา ( ธาลัสซีเมีย. ออน-ไลน์ . 2551)

oonon)((.....................................................
ตาบอดสี เป็ นความผิดปกติทางพันธุ กรรมในระดั...........................)
บยีน ผูท้ ี่ตาบอดสี จะมองเห็ นสี บางชนิ ด เช่ น สี

เขียว สี แดง หรื อสี น้ าเงินผิดไปจากความเป็ นจริ ง
คนที่ตาบอดสี ส่วนใหญ่มกั ได้รับการถ่ายทอดทางพันธุ กรรมจากพ่อแม่หรื อบรรพบุรุษ แต่คนปกติ
การเกิดตาบอดสี ได้ถา้ เซลล์เกี่ยวกับการรับสี ภายในตาได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุ นแรงดังนั้นคนที่
ตาบอดสี จึงไม่เหมาะแก่การประกอบอาชีพบางอาชีพ เช่น ทหาร แพทย์ พนักงานขับรถ เป็ นต้น

การกลายพันธุ์ (mutation)
การกลายพันธุ์เป็ นการเปลี่ยนแปลงทางพันธุ กรรมในระดับยีนหรื อโครโมโซม ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับดีเอ็นเอ ซึ่ งมีผลต่อการสังเคราะห์โปรตีนในเซลล์ของสิ่ งมีชีวิต โดยที่โปรตีน
บางชนิ ดทาหน้าที่ เป็ นโครงสร้ างของเซลล์และเนื้ อเยื่อ บางชนิ ดเป็ นเอนไซม์ควบคุ มเมแทบอลิ ซึม การ
เปลี่ ยนแปลงของดี เอ็นเออาจทาให้ โปรตี นที่ สังเคราะห์ ได้ต่างไปจากเดิ ม ซึ่ งส่ งผลต่อเมแทบอลิ ซึมของ
ร่ างกาย หรื อทาให้โครงสร้ างและการทางานของอวัยวะต่างๆ เปลี่ ยนแปลงไป จึงทาให้ลกั ษณะที่ปรากฎ
เปลี่ยนแปลงไปด้วย
ชนิดของการกลายพันธุ์ จาแนกเป็ น 2 แบบ คือ
1. การกลายพันธุ์ของเซลล์ร่างกาย (Somatic Mutation) เมื่อเกิดการกลายพันธุ์ข้ ึนกับเซลล์ร่างกาย
จะไม่สามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้
2. การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ (Gemetic Mutation) เมื่อเกิดการกลายพันธุ์ข้ ึนกับเซลล์
สื บพันธุ์ ลักษณะที่กลายพันธุ์สามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้
สาเหตุที่ทาให้ เกิดการกลายพันธุ์ อาจเกิดขึ้นได้จาก 2 สาเหตุใหญ่ๆ คือ
1. การกลายที่เกิ ดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ การกลายแบบนี้ พบได้ท้ งั คน สัตว์ พืช มักจะเกิ ดใน
อัตราที่ต่ามาก และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ ค่อยเป็ นค่อยไป ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทาให้เกิดวิวฒั นาการ
ของสิ่ งมีชีวติ ทาให้เกิดสิ่ งมีชีวติ ใหม่ๆ เกิดขึ้นตามวันเวลา
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2. การกลายพัน ธุ์ ที่ เ กิ ด จากการกระตุ ้น จากรั ง สี แสงแดดและสารเคมี รั ง สี จ ะท าให้ เ ส้ น สาย
โครโมโซมเกิดหักขาด ทาให้ยนี เปลี่ยนสภาพ จากการศึกษาพบว่ารังสี เอกซ์ ทาให้แมลงหวีเ่ กิดกลายพันธุ์สูง
กว่าที่เกิดตามธรรมชาติถึง 150 เท่า
โดยทัว่ ไปการกลายพันธุ์จะนามาซึ่ งลักษณะไม่พ่ งึ ประสงค์ เช่น มะเร็ งหรื อโรคพันธุ กรรมต่างๆ แต่
การกลายพันธุ์บางลักษณะ ก็เป็ นความแปลกใหม่ที่มนุ ษย์ชื่นชอบ เช่น ช้างเผือก เก้งเผือก หรื อผลไม้ที่มี
ลักษณะผิดแปลกไปจากเดิม เช่น แตงโมและกล้วยที่เมล็ดลีบ หรื อแอปเปิ้ ลที่มีผลใหญ่กว่าพันธุ์ด้ งั เดิม
ปั จจุบนั นักวิทยาศาสตร์ ใช้ประโยชน์จากรังสี เพื่อเร่ งอัตราการเกิ ดการกลายพันธุ์ โดยการนาส่ วน
ต่างๆ ของพืชมาฉายรั งสี เช่ นการฉายรังสี แกมมากับเนื้ อเยื่อจากหน่ อหรื อเหง้าของพุทธรั กษา ทาให้ได้
พุทธรักษาสายพันธุ์ใหม่หลายสายพันธุ์ พืชกลายพันธุ์อื่นๆ ที่เกิดจากการฉายรังสี แกมมา ได้แก่ เบญจมาศ
และปทุมมาที่มีของกลีบดอกเปลี่ยนแปลงไป ขิงแดงมีใบลายและต้นเตี้ย เป็ นต้น
การเปลี่ ยนแปลงทางพันธุ กรรมที่ เกิ ดจากการกลายพันธุ์ ก่อให้เกิ ดลักษณะใหม่ๆ ซึ่ งต่างไปจาก
ลักษณะเดิ มที่ มีอยู่และลักษณะดังกล่ าวสามารถถ่ ายทอดไปยังรุ่ นต่อไปได้ ก่ อให้เกิ ดสิ่ งมี ชีวิตรุ่ นลู กที่ มี
พันธุ กรรมหลากหลายแตกต่างกัน
กิจกรรม สื บค้ นข้ อมูลเกีย่ วกับการกลายพันธุ์
ให้ผเู ้ รี ยนสื บค้นและรวบรวมตัวอย่างและข้อมูลเกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของสิ่ งมีชีวติ แล้วนาเสนอ
และอภิปรายตามประเด็นต่อไปนี้
• การกลายพันธุ์เกิดขึ้นได้อย่างไร
• ประโยชน์และโทษของการกลายพันธุ์
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เรื่องที่ 2 ความหลากหลายทางชีวภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพของโลกมีมากมายมหาศาล ตลอดเวลาความหลากหลายทางชีวภาพได้
เกื้อหนุ นให้ผคู ้ นดารงชี วิตอยูโ่ ดยมีอากาศและน้ าที่สะอาด มียารักษาโรค มีอาหาร เครื่ องนุ่งห่ ม เครื่ องใช้
ไม้สอยต่างๆ การสู ญเสี ยชนิดพันธุ์ การสู ญเสี ยระบบนิเวศ การสู ญเสี ยพันธุ กรรมไม่ได้เพียงแต่ทาให้โลกลด
ความร่ ารวยทางชี วภาพลง แต่ได้ทาให้ประชากรโลกสู ญเสี ยโอกาสที่ได้อาศัยในสภาพแวดล้อมที่สวยงาม
และสะอาด สู ญเสี ยโอกาสที่จะได้มียารักษาโรคที่ดี และสู ญเสี ยโอกาสที่จะมีอาหารหล่อเลี้ยงอย่างพอเพียง
ความหลากลายทางชีวภาพ คือ การที่มีสิ่งมีชีวติ มากมายหลากหลายสายพันธุ์และชนิดในบริ เวณใดบริ เวณหนึ่ง

ประเภทของความหลากหลายทางชีวภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1. ความหลากหลายของชนิด (Species diversity) เป็ นจุดเริ่ มต้นของการศึกษาเกี่ยวกับความ
หลากหลายทางชี ว ภาพเนื่ องจากนัก นิ เ วศวิ ท ยาได้ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ กลุ่ ม สิ่ ง มี ชี วิ ต ในพื้ น ที่ ต่ า งๆ รวมถึ ง
การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกลุ่มของสิ่ งมีชีวติ ในเขตพื้นที่น้ นั เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป
2. ความหลากหลายทางพันธุ กรรม (Genetic diversity) เป็ นส่ วนที่มีความเกี่ ยวเนื่ องมาจากความ
หลากหลายของชนิ ดและมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อกลไกวิวฒั นาการของสิ่ งมีชีวิต การปรากฏลักษณะของ
สิ่ งมี ชีวิตทุ กชนิ ดจะถู กควบคุ ม โดยหน่ วยพันธุ กรรมหรื อยีน และการปรากฏของยีนจะเกี่ ยวข้องกับการ
ปรั บ ตัวของสิ่ งมี ชีวิตที่ ท าให้สิ่ งมี ชีวิตนั้นดารงชี วิตอยู่ได้ และมี โอกาสถ่ ายทอดยีนนั้นต่อไปยัง รุ่ นหลัง
เนื่ องจากในสิ่ งมีชีวิตแต่ละชนิ ดจะมียีนจานวนมาก และลักษณะหนึ่ งลักษณะของสิ่ งมีชีวิตนั้นจะมีหน่ วย
พันธุ กรรมมากกว่าหนึ่งแบบ จึงทาให้สิ่งมีชีวติ ชนิดเดียวกันมีลกั ษณะบางอย่างต่างกัน
3. ความหลากหลายของระบบนิ เวศ (Ecological diversity) หรื อ ความหลากหลายของภูมิ
ประเทศ (Landscape diversity) ในบางถิ่ นกาเนิ ดตามธรรมชาติที่เป็ นลักษณะสภาพทางภูมิประเทศ
แตกต่างกันหลายแบบ
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กิจกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
สารวจและสื บค้นตามความสนใจ แล้วรวบรวมข้อมูลเพื่ออภิปรายร่ วมกันว่า ในท้องถิ่นของผูเ้ รี ยน
มีความหลากหลายทางความหลากหลายของชนิด ความหลากหลายทางพันธุ กรรม และความหลากหลาย
ของระบบนิเวศ อย่างไรบ้าง เลือกศึกษาความหลากหลายทางพันธุ กรรมของสิ่ งมีชีวติ ในท้องถิ่น 1 ชนิด
• ในท้องถิ่นของผูเ้ รี ยนมีระบบนิเวศใดบ้าง
• ระบบนิ เวศที่ผเู ้ รี ยนมีโอกาสได้สารวจมีสิ่งมีชีวิตชนิ ดใดบ้าง พืชและสัตว์ชนิ ดใดที่พบมาก ผูเ้ รี ยนคิด
ว่าเหตุใดจึงพบสิ่ งมีชีวติ เหล่านี้เป็ นจานวนมากในท้องถิ่น
• ตัวอย่างความหลากหลายทางพันธุ กรรมของสิ่ งมีชีวิตในท้องถิ่ น 1 ชนิ ดที่ผเู้ รี ยนศึกษาให้ขอ้ มู ลที่
น่าสนใจอย่างไรบ้าง
จากกิ จกรรมจานวนชนิ ดของสิ่ งมี ชี วิตที่ ผูเ้ รี ยนส ารวจพบสะท้อนถึ งความหลากหลายของสิ่ งมี ชี วิตใน
ท้องถิ่น ผูเ้ รี ยนทราบได้อย่างไรว่าสิ่ งมีชีวิตใดเป็ นสิ่ งมีชีวิตชนิดเดียวกัน และสิ่ งมีชีวติ ใดเป็ นสิ่ งมีชีวิตต่างชนิ ดกัน

การจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวติ
อนุกรมวิธาน (Taxonomy) เป็ นสาขาหนึ่งของวิชาชีววิทยาเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวติ
ประโยชน์ ของอนุกรมวิธาน
เนื่ องจากสิ่ ง มี ชี วิตมี จานวนมาก แต่ ล ะชนิ ดก็ มี ล ัก ษณะแตกต่ า งกันออกไป จึ ง ท าให้เกิ ดความไม่
สะดวกต่อการศึกษา จึงจาเป็ นต้องจัดแบ่งสิ่ งมีชีวติ ออกเป็ นหมวดหมู่ซ่ ึ งจะทาให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
คือ
1. เพื่อความสะดวกที่จะนามาศึกษา
2. เพื่อสะดวกในการนามาใช้ประโยชน์
3. เพื่อเป็ นการฝึ กทักษะในการจัดจาแนกสิ่ งต่าง ๆ ออกเป็ นหมวดหมู่
หลักเกณฑ์ ในการจัดจาแนกหมวดหมู่
การจ าแนกหมวดหมู่ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต มี ท้ งั การรวบรวมสิ่ ง มี ชี วิ ตที่ มี ล ัก ษณะเหมื อ น ๆ กัน หรื อ
คล้ายกันเข้าไว้ในหมวดหมู่เดียวกัน และจาแนกสิ่ งมีชีวติ ที่มีลกั ษณะต่างกันออกไว้ต่างหมวดหมู่
สาหรับการศึกษาในปัจจุบนั ได้อาศัยหลักฐานที่แสดงถึงความใกล้ชิดทางวิวฒั นาการด้านต่าง ๆ มา
เป็ นเกณฑ์ในการจัดจาแนก ดังนี้
1. เปรี ยบเทียบโครงสร้างภายนอกและภายในว่ามีความเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร โดยทัว่ ไป
จะใช้โครงสร้ างที่เห็ นเด่นชัดเป็ นเกณฑ์ในการจัดจาแนกออกเป็ นพวก ๆ เช่ น การมีระยาง หรื อขาเป็ นข้อ
ปล้อง มีขนเป็ นเส้นเดียว หรื อเป็ นแผงแบบขนนก มีเกล็ด เส้น หรื อ หนวด มีกระดูกสันหลัง เป็ นต้น
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ถ้าโครงสร้างที่มีตน้ กาเนิดเดียวกัน แม้จะทาหน้าที่ต่างกันก็จดั ไว้เป็ นพวกเดียวกัน เช่น กระดูกแขน
ของมนุ ษย์ กระดูกครี บของปลาวาฬ ปี กนก ขาคู่หน้าของสัตว์สี่เท้า ถ้าเป็ นโครงสร้างที่มีตน้ กาเนิ ดต่างกัน
แม้จะทาหน้าที่เหมือนกันก็จดั ไว้คนละพวก เช่น ปี กนก และปี กแมลง
แสดงการเปรียบเทียบโครงสร้ างทีม่ ตี ้ นกาเนิดเดียวกัน

ทีม่ า ( Homologous structures.On-line. 2008 )
……………………………………….. )

2. แบบแผนการเจริ ญเติ บโตของเอ็มบริ โอ สิ่ ง มี ชี วิตทุ ก ชนิ ดจะมี ล าดับ ขั้นตอนการเจริ ญของ
เอ็มบริ โอเหมือนกัน ต่างกันที่รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนเท่านั้น และสิ่ งมีชีวิตที่มีความคล้ายกันในระยะ
การเจริ ญของเอ็มบริ โอมาก แสดงว่ามีววิ ฒั นาการใกล้ชิดกันมาก
แสดงแบบแผนการเจริญเติบโตของตัวอ่ อนของสัตว์ บางชนิด
มนุษย์
นก
ปลา
ทีม่ า (หลักฐานการเจริญเติบโตของเอ็มบริโอ.ออน-ไลน์ .2551)

3. ซากดึกดาบรรพ์ การศึกษาซากดึกดาบรรพ์ของสิ่ งมีชีวติ ทาให้ทราบบรรพบุรุษของสิ่ งมีชีวิตใน
ปั จจุบนั ได้ และสิ่ งมีชีวติ ที่มีบรรพบุรุษร่ วมกันก็จดั อยูพ่ วกเดียวกัน เช่น การจัดเอานกและสัตว์เลื้อยคลานไว้
ในพวกเดียวกัน เพราะจากการศึกษาดึกดาบรรพ์ ของเทอราโนดอน (Pteranodon) ซึ่ งเป็ นสัตว์เลื้อยคลานที่
บินได้ และซากของอาร์ เคออพเทอริ กส์ (Archaeopteryx) ซึ่ งเป็ นนกโบราณชนิดหนึ่งมี ขากรรไกรยาว มีฟัน
มี ปี ก มี นิ้ว ซึ่ ง เป็ นลักษณะของสั ตว์เลื้ อยคลาน จากการศึ กษาซากดึ กดาบรรพ์ดังกล่ าวชี้ ใ ห้เห็ นว่า นกมี
วิวฒั นาการมาจากบรรพบุรุษที่เป็ นสัตว์เลื้อยคลาน

83

เทอราโนดอน ( Pteranodon )
ทีม่ า ( Pteranodon. On–line. 2008 )

อาร์ เคออพเทอริกส์ ( Archaeopteryx )
ทีม่ า (Archaeopteryx.On –line. 2008 )

4. ออร์ แกเนลล์ภายในเซลล์ โดยอาศัยหลักที่ วา่ สิ่ งมีชีวิตที่มีความใกล้ชิดกันมากย่อมมีสารเคมี
และออร์ แกเนลล์ภายในเซลล์คล้า ยคลึ งกันด้วย ออร์ แกเนลล์ที่นามาพิ จารณาได้แก่ พลาสติ ด และสาร
โปรตีนที่เซลล์สร้างขึ้น
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ลาดับในการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวติ
นัก วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ใ ช้เกณฑ์ ต่า ง ๆ มาใช้ใ นการจัด จาแนกสิ่ ง มี ชี วิ ตเป็ นหมวดหมู่ โ ดยเริ่ ม จาก
หมวดหมู่ใหญ่ไปหาหมวดหมู่ยอ่ ยได้ดงั นี้
อาณาจั ก ร ( Kingdom
๘๘)
ไฟลัม ( Phylum ) ในสั ตว์ ดิวชิ ั่น ( Division ) ในพืช
คลาส ( Class )
ออร์ เดอร์ ( Order )
แฟมิลี่ ( Family )
จีนัส ( Genus )
สปี ชีส์ ( Species )
การจัด ไฟลัม ( Phylum ) ในสัตว์, ดิวชิ นั่ ( Division ) ในพืช เป็ นความเห็นของนักพฤกษศาสตร์ ทวั่ โลก
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กิจกรรม การจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวติ
ให้ผูเ้ รี ยนศึกษาค้นคว้า พร้อมยกตัวอย่างลาดับในการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิต จากหน่วยใหญ่ไปหา
หน่วยย่อย ของสิ่ งมีชีวติ มา 3 ชนิดบันทึกลงในตาราง
ระดับ

สิ่งมีชีวติ ชนิดที่ 1
....................................

สิ่งมีชีวติ
สิ่งมีชีวติ ชนิดที่ 2
....................................

สิ่งมีชีวติ ชนิดที่ 3
....................................

Kingdom
Phylum
Class
Order
Family
Genus
Species

ชื่อของสิ่ งมีชีวติ
ชื่อของสิ่ งมีชีวติ มีการตั้งขึ้นเพื่อใช้เรี ยก หรื อระบุสิ่งมีชีวติ การตั้งชื่อสิ่ งมีชีวติ มี 2 แบบ คือ
1. ชื่อสามัญ ( Common name )
เป็ นชื่ อของสิ่ งมี ชี วิตตั้ง ขึ้ นเพื่อใช้เรี ย กสิ่ ง มี ชี วิตแตกต่ า งกันในแต่ ละท้องที่ เช่ น ฝรั่ งภาคเหนื อ
ลาปาง เรี ยก บ่ามัน่ ลาพูนเรี ยก บ่าก้วย ภาคกลางเรี ยกฝรั่ง ภาคใต้เรี ยกชมพู่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือเรี ยก
บักสี ดา ฉะนั้นการเรี ยกชื่ อสามัญอาจทาให้เกิดความสับสนได้ง่าย การตั้งชื่ อสามัญ มักมีหลักเกณฑ์ใน
การตั้งชื่ อ ได้แก่ ตั้งตามลักษณะรู ปร่ าง เช่น สาหร่ ายหางกระรอก ว่านหางจระเข้ ตั้งตามถิ่นกาเนิ ด เช่น
ผักตบชวา ยางอินเดีย
กกอียปิ ต์ ตั้งตามที่อยูเ่ ช่น ดาวทะเล ทากบก ตั้งตามประโยชน์ที่ได้รับ เช่น หอยมุก
2. ชื่อวิทยาศาสตร์ ( Scientific name )
เป็ นชื่อเพื่อใช้เรี ยกสิ่ งมีชีวติ ที่กาเนิดขึ้นตามหลักสากล ซึ่ งนักวิทยาศาสตร์ ทวั่ โลกรู ้จกั คาโรลัส ลิน
เนี ยส นักธรรมชาติ วิทยา ชาวสวีเดน เป็ นผูร้ ิ เริ่ มในการตั้งชื่ อวิทยาศาสตร์ ให้กบั สิ่ งมี ชีวิต โดยกาหนดให้
สิ่ งมีชีวิตประกอบด้วยชื่ อ 2 ชื่อ ชื่อแรกเป็ นชื่อ “ จีนสั ” ชื่อหลังเป็ นคาระบุชนิ ดของสิ่ งมีชีวิต คือชื่ อ “ สปี
ชีส์ ” การเรี ยกชื่อซึ่งประกอบด้วยชื่อ 2 ชื่อ เรี ยกว่า “ การตั้งชื่อแบบทวินาม ”
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หลักการตั้งชื่อ
1. เป็ นภาษาละติน ( ภาษาละตินเป็ นภาษาที่ตายแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ )
2. การเขี ย น หรื อ พิ ม พ์ชื่อ วิท ยาศาสตร์ เขี ย นด้วยอั ก ษรภาษาอัง กฤษ ชื่ อแรกให้ ข้ ึ น ต้นด้ว ยตัว อัก ษร
ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ชื่อหลังให้ข้ ึนต้นด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก เขียนได้ 2 แบบ
ถ้าเขียน หรื อพิมพ์ดว้ ยตัวเอนไม่ตอ้ งขีดเส้นใต้ เช่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ของคนHomo sapiens
ถ้าเขียน หรื อพิมพ์ดว้ ยไม่ใช้ตวั เอนต้องขีดเส้นใต้ชื่อ 2 ชื่ อ โดยเส้นที่ขีดเส้นใต้ท้ งั สองไม่ติดต่อกัน
Homo sapiens
3. อาจมีชื่อย่อของผูต้ ้ งั ชื่อ หรื อ ผูค้ น้ พบตามหลังด้วยก็ได้ เช่นPasser montanus Linn.
4. ชื่อวิทยาศาสตร์ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ถ้ามีการค้นพบรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่ งมีชีวติ นั้นเพิ่มเติมภายหลัง
การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ อาจตั้งโดยการพิจารณาจากสิ่ งต่ าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับสิ่ งมีชีวติ
1. สภาพทีอ่ ยู่อาศัย
ผักบุง้ มีชื่อวิทยาศาสตร์ วา่ Ipomoca aquatica ชื่อ aquatica มาจากคาว่า aquatic
ซึ่ งหมายถึง
น้ า
2. ถิ่นทีอ่ ยู่หรือถิ่นกาเนิด
มะม่วง มีชื่อวิทยาศาสตร์ วา่ Mangfera indica ชื่อ indica มาจากคาว่า India ซึ่ งเป็ นต้นไม้ที่มีตน้ กาเนิ ด
อยูใ่ นประเทศอินเดีย
3. ลักษณะเด่ นบางอย่าง
กุหลาบสี แดง มีชื่อวิทยาศาสตร์ วา่ Rosa rubra ชื่อ rubra หมายถึง สี แดง
4. ชื่ อบุคคลทีค่ ้ นพบ หรือชื่ อผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง เช่ น
ต้นเสี้ ยวเครื อ มีชื่อวิทยาศาสตร์ วา่ Bauhinia sanitwongsei ชื่อ sanitwongsei เป็ นชื่ อที่ต้ งั ให้เป็ นเกียรติแก่
ผูเ้ กี่ยวข้อง ซึ่ งเป็ นนามสกุลของ ม.ร.ว. ใหญ่ สนิทวงค์
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กิจกรรม ชื่อวิทยาศาสตร์ ของสิ่ งมีชีวติ
1. ให้ผูเ้ รี ยนค้นคว้าชื่ อวิทยาศาสตร์ ของสิ่ งมีชีวิตจากแหล่งเรี ยนรู ้ ต่างๆ คนละ 10 ชนิ ด โดยแบ่งเป็ น
พืช 5 ชนิด และสัตว์ 5 ชนิด
2. บันทึกการค้นคว้าลงในตาราง
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อสิ่งมีชีวติ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ความหลากหลายของสิ่ งมีชีวติ
จากจุดเริ่ มต้นของความหลากหลายทางชีวภาพบนโลกมนุ ษย์ เมื่อหลายพันล้านปี มาแล้ว จนกระทัง่
ปั จจุบนั สิ่ งมีชีวิตได้วิวฒั นาการแยกออกเป็ นชนิ ดต่างๆ หลายชนิ ด โดยแต่ละชนิ ดมีลกั ษณะการดารงชี วิต
ต่างๆ เช่น บางชนิดมีลกั ษณะง่ายๆ เหมือนชีวติ แรกเกิด บางชนิดมีลกั ษณะซับซ้อน บางชนิ ดดารงชี วิตอยูใ่ น
น้ า บางชนิ ดดารงชี วิตอยู่บนบก เป็ นต้น ความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิตในปั จจุบนั ตามแนวความคิดของ
อาร์ เอช วิทเทเคอร์ (R.H. whittaker) จาแนกสิ่ งมีชีวติ ออกเป็ น 5 อาณาจักร คือ
1. อาณาจักรมอเนอรา ( Kingdom Monera )
สิ่ งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอราเป็ นสิ่ งมี ชีวิตชั้นต่ า ในกลุ่ มโพรคาริ โอต ไม่มีเยื่อหุ ้มนิ วเคลี ยส มี
โครงสร้ างไม่ซับซ้อน เป็ นสิ่ งมีชีวิตเซลล์เดี ยว สิ่ งมีชีวิตในอาณาจักรนี้ ได้แก่ สาหร่ ายสี เขียวแกมน้ าเงิ น
และแบคทีเรี ย ซึ่ งมีรูปร่ างต่างกันออกไป เช่ น เป็ นแท่ง เกลี ยว กลม หรื อต่อกันเป็ นสายยาว แบคทีเรี ยบาง
ชนิดทาให้เกิดโรค เช่น โรคบิด บาดทะยัก เรื้ อน อหิ วาตกโรค คอตีบ ไอกรน บางชนิ ดพบในปมรากถัว่ ที่
เรี ยกว่า ไรโซเบียม ( Rhizobium sp. ) สามารถนาไนโตรเจนจากอากาศไปสร้างไนเตรด ซึ่ งเป็ นธาตุอาหาร
สาคัญของพืช ส่ วนสาหร่ ายสี เขียวแกมน้ าเงิน ที่รู้จกั ดีคือ สไปรู รินา ( Sprirurina sp. ) ซึ่ งมีโปรตีนสู ง ใช้
ทาอาหารเสริ ม
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สิ่งมีชีวติ ในอาณาจักรมอเนอรา
ทีม่ า ( Monera.On–line. 2008 )

2. อาณาจักรโพรทิสตา ( Kingdom Protista )
สิ่ งมีชีวิตในอาณาจักรโพรทิสตา เป็ นสิ่ งมีชีวิตกลุ่ม ยูคาริ โอต มี
เยื่ อ หุ ้ ม นิ ว เคลี ย ส ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นสิ่ ง มี ชี วิ ต เซลล์ เ ดี ย ว สิ่ งมี ชี วิ ต ใน
อาณาจัก รนี้ มี ท้ งั ประเภทชั้นต่ า เซลล์เดี ย วหรื อหลายเซลล์ มี คลอโรพ
ลาสต์ที่ ใช้ใ นการสั ง เคราะห์ แสง ได้แก่ สาหร่ า ย ซึ่ งพบในน้ า จื ดและ
น้ าเค็ม บางชนิดไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าต้องส่ องด้วยกล้องจุลทรรศน์
เช่น อมีบา พารามีเซี ยม ยูกลีนา นอกจากนั้นยังพบสิ่ งมีชีวิตที่เรี ยกว่า รา
เมื อก ซึ่ งพบตามที่ช้ื นแฉะ สิ่ งมีชีวิตในอาณาจักรโพรทิ สตาบางชนิ ดทาให้เกิ ดโรค เช่ น พลาสโมเดี ยม (
Plasmodium sp. ) ทาให้เกิดโรคไข้มาลาเรี ย สาหร่ ายบางชนิ ดทาอาหารสัตว์ บางชนิ ดทาวุน้ เช่น สาหร่ ายสี
แดง
สิ่งมีชีวติ ในอาณาจักรโพรทิสตา
ทีม่ า (Protista.On– ine. 2008 )
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3. อาณาจักรฟังไจ ( Kingdom Fungi )
สิ่ งมีชีวติ ในอาณาจักรฟังไจส่ วนใหญ่เป็ นสิ่ งมีชีวติ ที่ประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์ อาจมีเซลล์เดียว
เช่ น ยีสต์ที่ทาขนมปั ง หรื อใช้ในการหมักสุ รา ไวน์ เบี ยร์ เป็ นต้น บางชนิ ดมี หลายเซลล์ เช่ น เห็ ด มี การ
รวมตัวเป็ นกลุ่มของเส้นใยหรื ออัดแน่ นเป็ นกระจุก มีผนังเซลล์คล้ายพืช แต่ไม่มีคลอโรฟิ ลล์ สื บพันธุ์โดย
การสร้ างสปอร์ และดารงชี วิตโดยการย่อยสลายสารอิ นทรี ย ์ โดยหลัง่ น้ าย่อยออกมาย่อยอาหาร แล้วจึงดูดเอา
โมเลกุลที่ถูกย่อยเข้าสู่ เซลล์ ทาหน้าที่เป็ นผูย้ อ่ ยสลายในระบบนิเวศ

สิ่งมีชีวติ ในอาณาจักรฟัง
ไจ

4. อทีาม่ ณา (าFungi.
จั ก รOn
พื ช– line.
( 2008
Kingdom
)
Plantae )
สิ่งมีชีวติ ในอาณาจักรพืช
ทีม่ า ( อาณาจักรพืช.ออน-ไลน์ . 2551 )

สิ่ ง มี ชี วิตในอาณาจัก รพื ช เป็ นสิ่ ง มี ชี วิต หลายเซลล์ที่ ป ระกอบกันเป็ นเนื้ อเยื่อ และเซลล์ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงไปท าหน้า ที่ เฉพาะอย่าง เช่ น ราก ล าต้น ใบ มี ค ลอโรพลาสต์ซ่ ึ ง เป็ นรงควัตถุ ที่ ใ ช้ใ นการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสง โดยอาศัยพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ จึงมีหน้าที่เป็ นผูผ้ ลิตในระบบนิ เวศ พบทั้งบนบก
และในน้ า โดยพืชชั้นต่ าจะไม่มีท่อลาเลี ยง ได้แก่ มอส พืชชั้นสู งจะมี ท่อลาเลี ยง หวายทะนอย หญ้าถอด
ปล้อง ตีนตุก๊ แก ช้องนางคลี่ เฟิ ร์ น สน ปรง พืชใบเลี้ยงคู่ และพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
5. อาณาจักรสั ตว์ ( Kingdom Animalia )
สิ่ งมีชีวติ ในอาณาจักรสัตว์ เป็ นสิ่ งมีชีวติ ที่มีเนื้ อเยื่อซึ่ งประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์ ไม่มีผนังเซลล์
ภายในเซลล์ไม่มีคลอโรพลาสต์ ต้องอาศัยอาหารจากการกินสิ่ งมีชีวติ ชนิดอื่น ๆ ดารงชีวติ เป็ นผูบ้ ริ โภคใน
ระบบนิเวศ สิ่ งมีชีวิตในอาณาจักรนี้มีความสามารถในการตอบสนองต่อสิ่ งเร้า บางชนิ ดเคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น
ฟองน้ า ปะการัง กัลปั งหา เป็ นต้น
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สิ่ งมีชีวติ ในอาณาจักรสั ตว์แบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
สั ตว์ ไม่ มีกระดูกสั นหลัง ได้แก่ ฟองน้ า กัลปั งหา แมงกะพรุ น พยาธิ ต่าง ๆ ไส้เดือน หอย ปู แมลง
หมึก ดาวทะเล
สั ตว์ มีกระดูกสั นหลัง ได้แก่ ปลา สัตว์ครึ่ งบกครึ่ งน้ า สัตว์เลื้ อยคลาน สัตว์ปีก สัตว์เลี้ ยงลูกด้วย
น้ านม

สิ่งมีชีวติ ในอาณาจักรสัตว์
ทีม่ า ( อาณาจักรสัตว์. ออน-ไลน์ . 2551 )
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กิจกรรม ความหลากหลายของสิ่ งมีชีวติ
จากการศึกษา เรื่ องความหลากหลายของสิ่ งมีชีวติ ให้ผเู ้ รี ยนสรุ ปผลการศึกษาลงในตารางข้างล่างนี้
ตาราง การแบ่ งกลุ่มสิ่ งมีชีวติ
อาณาจักร
ลักษณะทีส่ าคัญ
ตัวอย่างสิ่ งมีชีวติ
ความสาคัญ

มอเนอรา

โพรทิสตา

ฟังไจ

พืช

สั ตว์
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คุณค่ าของความหลากหลายทางชีวภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพมีคุณค่าและความสาคัญต่อการดารงชีวติ ของมนุษย์ ดังนี้
1. เป็ นแหล่งปัจจัยสี่
ป่ าไม้ซ่ ึ งเป็ นแหล่งรวมของความหลากหลายทางชี วภาพ เป็ นแหล่งอาหารของมนุ ษย์ มาตั้งแต่
สมัยดึกดาบรรพ์ มนุ ษย์ได้อาศัยอาหารที่ได้จากป่ า เช่น นาพืช สัตว์ เห็ด มาเป็ นอาหาร หรื อทายารักษาโรค
มนุ ษย์สร้ างที่อยู่อาศัยจากต้นไม้ในป่ า พืชบางชนิ ด เช่ น ต้นฝ้ าย นุ่ น และไหม ใช้ทาเป็ นเครื่ องนุ่ งห่ ม
เก็บฟื นมาทาเชื้อเพลิงเพื่อหุ งหาอาหาร และให้ความอบอุ่น
เมื่อจานวนประชากรเพิ่มขึ้นและมีเทคโนโลยีสูงขึ้น ทาให้ความหลากหลายทางชี วภาพของป่ าไม้
ถูกทาลายลง มนุ ษย์ตอ้ งการที่ อยู่มากขึ้น มี การตัดไม้ทาลายป่ าเพิ่มขึ้ น เพื่อให้มีผลผลิ ตเพียงพอกับความ
ต้อ งการของมนุ ษ ย์ ท าให้ ก ารเกษตรและการเลี้ ย งสั ต ว์เพี ย งหนึ่ ง หรื อ สองชนิ ด ได้เ ข้าไปแทนที่ ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพของป่ าไม้
2. เป็ นแหล่ งความรู้
ป่ าเป็ นแหล่ ง รวมความหลากหลายทางชี ว ภาพ เป็ นแหล่ ง รวมพัน ธุ ก รรมของสิ่ ง มี ชี วิ ต จึ ง
เปรี ยบเสมือนห้องเรี ยนธรรมชาติ โดยเฉพาะความรู ้ดา้ นชีววิทยา นอกจากนั้นยังเป็ นแหล่งให้ การศึกษาวิจยั
เกี่ยวกับสิ่ งมีชีวิตทั้งหลายที่อยูใ่ นป่ า ถ้าหากป่ าหรื อธรรมชาติถูกทาลายไป ความหลากหลายทางชี วภาพก็
ถูกทาลายไปด้วย จะทาให้มนุษย์ขาดแหล่งเรี ยนรู ้ที่สาคัญไปด้วย
3. เป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
ความหลากหลายทางชีวภาพก่อให้เกิดทัศนียภาพที่งดงาม แตกต่างกันไปตามสภาวะของภูมิอากาศ
ในบริ เวณที่ภูมิอากาศเหมาะสมแก่การอยูอ่ าศัยก็จะมีพรรณไม้นานาชนิ ด มีสัตว์ป่า แมลง ผีเสื้ อ ช่วยให้รู้สึก
สดชื่น สบายตา ผ่อนคลายความตึงเครี ยด และนอกจากนี้ยงั ปรับปรุ งให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยและท้ องถิ่น
สิ่ งมีชีวิตในโลกนี้ มีประมาณ 5 ล้านชนิ ด ในจานวนนี้ มีอยูใ่ นประเทศไทย ประมาณร้ อยละ เจ็ด
ประเทศไทยมีประชากรเพียงร้อยละหนึ่ ง ของประชากรโลก ดังนั้น เมื่อเทียบสัดส่ วนกับจานวนประชากร
ประเทศไทยจึงนับว่ามีความหลากหลายของสิ่ งมีชีวติ อย่างมาก
สิ่ งมีชีวิตในประเทศไทยมีหลากหลายได้มาก เนื่ องจากมีสภาพทางภูมิศาสตร์ ที่หลากหลายและแต่
ละแหล่งล้วนมีปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริ ญเติบโตของสิ่ งมีชีวิต นับตั้งแต่ภูมิประเทศแถบชาย ฝั่ งทะเล ที่ราบ
ลุ่มแม่น้ า ที่ราบลอนคลื่น และภูเขาที่มีความสู งหลากหลายตั้งแต่เนิ นเขาจนถึงภูเขาที่สูงชันถึง 2,400 เมตร
จากระดับน้ าทะเล ประเทศไทยจึงเป็ นแหล่ งของป่ าไม้นานาชนิ ด ได้แก่ ป่ าชายเลน ป่ าพรุ ป่ าเบญจ
พรรณ ป่ าดิบ และป่ าสนเขา
ในระยะเวลา 30 ปี ที่ ผ่านมา ประเทศไทยสู ญเสี ยพื้นที่ป่าเป็ นจานวนมหาศาล เนื่ องจากหลาย
สาเหตุ ดว้ ยกัน เช่ น การเพิ่มของประชากรทาให้มีการบุ กเบิกป่ าเพิ่มขึ้น การให้สัมปทานป่ าไม้ที่ขาดการ
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ควบคุ มอย่างเพียงพอ การตัดถนนเข้าพื้นที่ ป่า การเกษตรเชิ งอุ ตสาหกรรม การแพร่ ของเทคโนโลยีที่ใช้
ทาลายป่ าไม้ได้อย่างรวดเร็ ว และส่ วนใหญ่เกิดขึ้นกับป่ าบนภูเขาและป่ าชายเลน ยังผลให้พืชและสัตว์สูญ
พันธุ์ อาทิ เนื้อสมัน แรด กระซู่ กรู ปรี และเสี่ ยงต่อการสู ญพันธุ์ในอนาคตอันใกล้น้ ี อีกเป็ นจานวนมาก อาทิ
ควายป่ า ละอง ละมัง่ เนื้อทราย กวางผา เลียงผา สมเสร็ จ
เสื อลายเมฆ เสื อโคร่ ง และช้างป่ า รวมทั้งนก
สัตว์ครึ่ งบกครึ่ งน้ า สัตว์เลื้อยคลาน แมลง และสัตว์น้ าอีกเป็ นจานวนมาก
การทาลายป่ าก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ แหล่งน้ าที่เคยอุดมสมบูรณ์ เริ่ มลด
น้อยลง ผืนป่ าที่เหลืออยูไ่ ม่สามารถซับน้ าฝนที่ตกหนัก เกิดปรากฎการณ์น้ าท่วมฉับพลัน ยังผลให้เกิดความ
เสี ยหายแก่เศรษฐกิจ บ้านเรื อน และความปลอดภัยของชีวติ คนและสัตว์เป็ นอันมาก
ปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย จึงเป็ นปั ญหาใหญ่และเร่ งด่วนที่จะต้องช่วยกัน
แก้ไขด้วยการหยุดยั้งการสู ญเสี ยระบบนิ เวศป่ าทุกประเภท การอนุ รักษ์สิ่งที่เหลืออยูแ่ ละการฟื้ นฟูป่าเสื่ อม
โทรมให้กลับคืนสู่ สภาพป่ าที่มีความหลากหลายทางชี วภาพดั้งเดิ ม เพราะความหลากหลายเหล่ านั้น เป็ น
พื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยัง่ ยืน

การอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพของท้ องถิ่น
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น ทาได้หลายวิธี ดังนี้
1. จัด ระบบนิ เ วศให้ ใ กล้เ คี ย งตามธรรมชาติ โดยฟื้ นฟู ห รื อ พัฒ นาพื้ น ที่ เ สื่ อ มโทรมให้ ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพไว้มากที่สุด
2. จัดให้มีศูนย์อนุรักษ์หรื อพิทกั ษ์สิ่งมีชีวติ นอกถิ่นกาเนิด เพื่อเป็ นที่พกั พิงชัว่ คราวที่ปลอดภัย ก่อน
นากลับไปสู่ ธรรมชาติ เช่น สวนพฤกษศาสตร์ ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเค็ม
3. ส่ งเสริ มการเกษตรแบบไร่ นาสวนผสม และใช้ตน้ ไม้ลอ้ มรั้วบ้านหรื อแปลงเกษตรเพื่อให้มีพืช
และสัตว์หลากหลายชนิดมาอาศัยอยูร่ ่ วมกัน ซึ่ งเป็ นการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพได้
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กิจกรรม อนุรักษ์ ความหลากหลายทางชี วภาพ
สื บ ค้นและรวบรวมข้อมู ล เพื่ ออภิ ป รายร่ วมกัน เกี่ ย วกับ ความส าคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพในท้องถิ่น
• การที่ประเทศไทยเป็ นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพทาให้เราได้ประโยชน์อะไรบ้าง
• มีความจาเป็ นมากน้อยเพียงใด ที่เราควรรักษาสภาพของความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยูไ่ ด้นานๆ
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บทที่ 5
เทคโนโลยีชีวภาพ
สาระสาคัญ
เทคโนโลยีชีวภาพ เป็ นเทคโนโลยีที่นาเอาความรู้ทางชี ววิทยามาใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจาวัน
แก่มนุ ษย์ต้ งั แต่อดี ต เช่ น การผลิ ตขนมปั ง น้ าส้มสายชู น้ าปลา ซี อิ๊ว และโยเกิ ร์ต เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่ นเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพทั้งสิ้ น รวมถึงการผลิ ต ยาปฏิชีวนะ ตลอดจนการปรับปรุ งพันธุ์
พืช และพันธุ์สัตว์ชนิดต่าง ๆ ในปั จจุบนั
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. อธิ บายเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ และประโยชน์ได้
2. อธิ บายผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อชีวติ และสิ่ งแวดล้อมได้
3. อธิ บายบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพได้
ขอบข่ ายเนือ้ หา
เรื่ องที่ 1.
เรื่ องที่ 2.
เรื่ องที่ 3.
เรื่ องที่ 4.
เรื่ องที่ 5.

ความหมายและความสาคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ
ปัจจัยที่มีผลต่อเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพในชีวติ ประจาวัน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ
ประโยชน์และผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพ
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เรื่องที่ 1 ความหมายและความสาคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
เทคโนโลยีชีวภาพ คือ การใช้ความรู ้เกี่ยวกับสิ่ งมีชีวติ และผลิตผลของสิ่ งมีชีวติ ให้เป็ นประโยชน์กบั
มนุ ษย์ หรื อการใช้เทคโนโลยีในการนาสิ่ งมีชีวิตหรื อชิ้ นส่ วนของสิ่ งมีชีวิตมาพัฒนาหรื อปรับปรุ งพืช สัตว์
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อประโยชน์เฉพาะตามที่เราต้องการ
ความสาคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ
ปั จจุบนั มีการนาเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เพื่อหาทางแก้ปัญหาสาคัญที่
โลกกาลังเผชิญอยูท่ ้ งั ด้านเกษตรกรรม อาหาร การแพทย์ และเภสัชกรรม ได้แก่
1. การลดปริ มาณการใช้สารเคมีในเกษตรกรรม เพื่อลดต้นเหตุของปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม ด้วย
การคิดค้นพันธุ์พืชใหม่ที่ตา้ นทานโรคและศัตรู พืช
2. การเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกของโลก ด้วยการปรับปรุ งพันธุ์พืชใหม่ ที่ทนทานต่อภาวะแห้งแล้งหรื อ
อุณหภูมิที่สูงหรื อต่าเกินไป
3. การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของโลก ด้วยการปรับปรุ งพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ใหม่ ที่ทนทาน
ต่อโรคภัย และให้ผลผลิตสู งขึ้น
4. การผลิ ตอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสู งขึ้น มีประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภคมากขึ้น เช่ น อาหาร
ไขมันต่า อาหารที่คงความสดได้นาน หรื ออาหารที่มีอายุการบริ โภคนานขึ้นโดยไม่ตอ้ งใส่ สารเคมี เป็ นต้น
5. การค้นคิดยาป้ องกันและรักษาโรคติดต่อหรื อโรคร้ายแรงต่างๆ ที่ยงั ไม่มีวิธีรักษาที่ได้ผล เช่ น
การคิดตัวยาหยุดยั้งการลุกลามของเนื้ อเยื่อมะเร็ งแทนการใช้สารเคมีทาลาย การคิดค้นวัคซี นป้ องกันไวรัส
ตับต่างๆ หรื อ วัคซี นป้ องกันโรคไข้หวัด 2009
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กิจกรรมที่ 5.1
ให้ผเู้ รี ยนสรุ ปความสาคัญของเทคโนโลยีชี วภาพ ตามความเข้าใจของตนเอง บันทึกลงในสมุด
กิจกรรม
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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เรื่องที่ 2 ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อเทคโนโลยีชีวภาพ
การใช้ความรู ้ และประสบการณ์ เกี่ ยวกับสิ่ งมี ชีวิต เพื่อประโยชน์ของมนุ ษย์ ตั้งแต่เทคโนโลยี
ค่อนข้างง่าย เช่ น การทาน้ าปลา จนถึ งเทคโนโลยีที่ยาก เช่ น การออกแบบและสร้ างโปรตีนใหม่ๆ ที่มี
คุ ณสมบัติพิเศษตามต้องการที่ ไม่อาจหาได้จากธรรมชาติ รวมถึ ง การค้นพบ ยาปฏิ ชีวนะ และผลิ ตเป็ น
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ท้ งั หมดนี้อาศัยประโยชน์จากจุลินทรี ยท์ ี่มีมา ในธรรมชาติ หรื อที่คดั เลือกเป็ นสาย
พันธุ์บริ สุทธิ์ แล้ว
ตั้งแต่อดีตจนถึ งปั จจุบนั ได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร สารที่ช่วยในการผลิ ต
อาหาร หรื อสารที่ใช้เป็ นส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทั้งในด้านชนิ ดและปริ มาณ
เช่น การผลิตยีสต์ขนมปั ง เอนไซม์หลายชนิ ด เช่น อมิเลส แลคเทส กลูโค อมิเลส ฯลฯ และสารที่ให้รส
หวาน เช่น แอสปาแตม เป็ นต้น
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ จะต้องคานึงถึงปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ
1. ต้องมี ตวั เร่ งทางชี วภาพ ( Biological Catalyst ) ที่ดีที่สุด ซึ่ งมี ความจาเพาะต่อการผลิ ต
ผลิ ตภัณฑ์ที่ ต้องการ และกระบวนการที่ ใ ช้ใ นการผลิ ต ได้แก่ เชื้ อจุ ลิ นทรี ย ์ต่า งๆ พื ช หรื อ สั ตว์ ซึ่ ง
คัดเลือกขึ้นมา และปรับปรุ งพันธุ์ให้ดีข้ ึน สาหรับใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์จาเพาะนั้น
2. ต้องมีการออกแบบถังหมัก ( Reacter ) และเครื่ องมือที่ใช้ในการควบคุมสภาพทางกายภาพใน
ระหว่างการผลิต เช่น อุณหภูมิ ค่าความเป็ นกรด – เบส การให้อากาศ เป็ นต้น ให้เหมาะสมต่อการทางาน
ของตัวเร่ งทางชีวภาพ ที่ใช้
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กิจกรรมที่ 5.2
ให้ตอบคาถามลงในสมุดบันทึกกิจกรรม
1. ปั จจัยตัวเร่ งทางชีวภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อะไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการนั้นต้องควบคุม สภาพทางกายอะไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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เรื่องที่ 3 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวติ ประจาวัน
การนาเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในชี วิตประจาวัน เป็ นการนาความรู ้ เกี่ ยวกับสิ่ งมีชีวิตและผลิ ตผล
ของสิ่ งมีชีวติ ให้เป็ นประโยชน์กบั มนุษย์ ในการดารงชีวติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั เช่น
การผลิตอาหาร เช่น น้ าปลา ปลาร้า ปลาส้ม ผักดอง น้ าบูดู น้ าส้มสายชู นมเปรี้ ยว
การผลิตผงซักฟอกชนิดใหม่ที่มีเอนไซม์
การทาปุ๋ ยจากวัสดุเหลือทิ้ง เช่น เศษผัก อาหาร ฟางข้าว มูลสัตว์
การแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม เช่น การใช้จุลินทรี ยใ์ นการกาจัดขยะ หรื อบาบัดน้ าเสี ย
การแก้ไ ขปั ญหาพลัง งาน เช่ น การผลิ ตแอลกอฮอล์ ชนิ ด เอทานอลไร้ น้ า เพื่อผสมกับ น้ า มัน
เบนซิน เป็ น “แก๊สโซฮอล์” เป็ นเชื้อเพลิงรถยนต์
การเพิ่มคุณค่าผลผลิตของอาหาร เช่น การทาให้โคและสุ กรเพิ่มปริ มาณเนื้ อ การปรับปรุ งคุณภาพ
น้ ามันในพืชคาโนล่า
การทาผลิตภัณฑ์จากไขมัน เช่น นม เนย น้ ามัน ยารักษาโรค ฯลฯ
การรักษาโรค และบารุ งสุ ขภาพ เช่น สมุนไพร
เทคโนโลยีชีวภาพทีน่ ามาใช้ ประโยชน์ ในประเทศไทย
ประเทศไทยได้มีการค้นคว้าทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อทาประโยชน์ต่อประเทศ ซึ่ งส่ วนใหญ่
จะเป็ นเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร เช่น
1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ ได้แก่ การขยายและปรับปรุ งพันธุ์กล้วย กล้วยไม้ ไผ่ ไม้ดอกไม้
ประดับ หญ้าแฝก
2. การปรับปรุ งพันธุ์พืช ได้แก่
การปรับปรุ งพันธุ์มะเขือเทศ พริ ก ถัว่ ฝักยาว ให้ตา้ นทานต่อศัตรู พืช ด้วยเทคนิคการตัดต่อยีน
การพัฒนาพืชทนแล้ง ทนสภาพดินเค็ม และดินกรด เช่น ข้าว
การปรับปรุ งและขยายพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับเกษตรที่สูง เช่น สตรอเบอร์ รี่ มันฝรั่ง
การผลิตไหลสตรอเบอร์รี่สาหรับปลูกในภาคเหนือ และอีสาน
การพัฒนาพันธุ์พืชต้านทานโรค เช่น มะเขือเทศ มะละกอ
3. การพัฒนาและปรับปรุ งพันธุ์สัตว์ ได้แก่
การขยายพันธุ์โคนมที่ให้น้ านมสู งโดยวิธี ปฏิสนธิ ในหลอดแก้ว และการฝากถ่าย ตัวอ่อน
การลดการแพร่ ระบาดของโรคสัตว์ โดยพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็ ว เช่น การตรวจ
พยาธิ ใบไม้ในตับในกระบือ การตรวจหาไวรัสสาเหตุโรคหัวเหลือง และจุดขาว จุดแดงในกุง้ กุลาดา
4. การผลิตปุ๋ ยชีวภาพ เช่น ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมัก จุลินทรี ยต์ รึ งไนโตรเจน และปุ๋ ยสาหร่ าย
5. การควบคุมโรคและแมลงโดยชีวนิ ทรี ย ์ เช่น
การใช้จุลินทรี ยค์ วบคุมโรคในแปลงปลูกมะเขือเทศ ขิง สตรอเบอร์รี่
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การใช้เชื้อราบางชนิ ดควบคุมกาจัดโรครากเน่าของทุเรี ยนและผลไม้อื่นๆ ควบคุมโรคไส้เดือน
ฝอย รากปม
การใช้แ บคที เรี ย หรื อ สารสกัดจากแบคที เ รี ย ในการควบคุ ม และก าจัดแมลง เช่ น การใช้
แบคทีเรี ยกาจัดลูกน้ าและยุงที่เป็ นพาหะนาโรคไข้สมองอักเสบ และโรคมาลาเรี ย
นอกจากด้านการเกษตรแล้ว ประเทศไทยยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อประโยชน์
ด้านอื่น ๆ อีก เช่น
การพัฒนาเทคโนโลยีลายพิมพ์ดีเอ็นเอ เพื่อการตรวจการปลอมปนข้าวหอมมะลิ และการ
ตรวจพันธุ์ปลาทูน่า
การวิจยั และพัฒนาทางการแพทย์ ได้แก่
การตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก โรคทางเดินอาหาร
การพัฒนาวิธีการตรวจหาสารต่อต้านมาลาเรี ย วัณโรค จากพืชและจุลินทรี ย ์
การพัฒนาการเลี้ยงเซลล์มนุษย์ และสัตว์
การเพิ่มคุณภาพผลผลิตการเกษตร เช่น
การปรับลดสารโคเลสเตอรอลในไข่ไก่
การพัฒนาผลไม้ให้สุกช้า
การพัฒนาอาหารให้มีส่วนป้ องกันและรักษาโรคได้ เช่น การศึกษาสารที่ช่วยเจริ ญเติบโตในน้ านม
ปั จจุบนั เทคโนโลยีชีวภาพถูกนามาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางก่อให้เกิ ดความหวังใหม่ ๆ ที่จะ
พัฒนาสิ่ งมีชีวิตต่างๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพและคุ ณภาพให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น จึงมีบทบาทสาคัญต่อคุณภาพชี วิต
ของมนุ ษย์ดว้ ย ทั้งนี้ ควรติดตามข่าวสารความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงความเสี่ ยงที่อาจเกิ ด
ผลกระทบต่อตนเองและสิ่ งแวดล้อมและอ่านฉลากสิ นค้า ก่อนการตัดสิ นใจ
กิจกรรมที่ 5.3
ให้ผเู ้ รี ยนค้นคว้าเพิ่มเติม เกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีชีวภาพ มาใช้ประโยชน์ในชี วิตประจาวัน และ
ในประเทศไทย แล้วทารายงานส่ งผูส้ อน
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เรื่องที่ 4 ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นเกีย่ วกับเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยี ชี ว ภาพที่ เ ป็ นภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ที่ เ ก่ า ที่ สุ ด ในประวัติ ศ าสตร์ ข องมนุ ษ ยชาติ ก็ คื อ
เทคโนโลยี ก ารหมัก (Fermentation Technology) โดยน าแบคที เ รี ย ที่ มี อ ยู่ ต ามธรรมชาติ ม าใช้ ใ น
กระบวนการถนอมอาหาร และแปรรู ปอาหาร เช่น การทา น้ าปลา ปลาร้ า แหนม น้ าบูดู เต้าเจี้ยว ซี อิ๊ว
เต้าหูย้ ้ ี ผักและผลไม้ดอง น้ าส้มสายชู เหล้า เบียร์ ขนมปั ง นมเปรี้ ยว เป็ นต้น ซึ่ งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ
หมักในลักษณะนี้ อาจจะมีคุณภาพไม่แน่นอน ยากต่อการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการหมัก หรื อขยายกาลัง
ผลิตให้สูงขึ้น และยังเสี่ ยงต่อการปนเปื้ อนของเชื้อโรค หรื อจุลินทรี ยท์ ี่สร้างสารพิษ
ในปั จจุบนั สภาพเศรษฐกิจ และสังคมของชาวชนบท จะพึ่งพาแต่เฉพาะเทคโนโลยีระดับพื้นบ้านที่
จัด เป็ นภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ดั้ง เดิ ม ด้า นเทคโนโลยี ชี ว ภาพไม่ ไ ด้ จึ ง เป็ นผลให้ใ นปั จ จุ บ ัน มี ก ารพัฒ นา
เทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มขึ้นตามความต้องการของท้องถิ่ น ซึ่ งการที่ ภูมิปัญญาเหล่ านั้นจะพัฒนาได้จะต้อง
อาศัยนักพัฒนามาเป็ นส่ วนร่ วมในการนาเทคโนโลยีมาแนะนาให้ชาวบ้านได้มีความรู้ และเข้าใจถึงการนา
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่ งต่าง ๆ ที่ใช้ในการดาเนิ นงาน ความจาเป็ นในการเลือกใช้และ
ปรับปรุ งเทคโนโลยีบางชนิดให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการทางาน ซึ่ ง
ขึ้นอยู่กบั ความรู ้ และทักษะจากแหล่งภายนอก ดังนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่ นจาเป็ นจะต้องอาศัยเทคโนโลยีมา
ประกอบเพื่ อเพิ่ ม ผลผลิ ตให้ ม ากขึ้ น เพื่ อให้ส ามารถนามาใช้ป ระโยชน์ ไ ด้อย่า งกว้า งขวาง เช่ น ด้า น
อุ ตสาหกรรมอาหาร ด้านการแพทย์ ด้านการศึ ก ษา เป็ นต้น ซึ่ งแต่ล ะท้องถิ่ น จะพัฒนาภู มิปัญญาด้า น
เทคโนโลยีชีวภาพ แตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พฤติกรรมการดารงชี วิต วัตถุดิบ และ
การใช้ ป ระโยชน์ โดยการศึ ก ษา คิ ด ค้น และทดลอง เป็ นผลให้ ใ นปั จ จุ บ ัน เทคโนโลยี ชี ว ภาพมี
ความก้าวหน้ามาก
ทั้งนี้ การถ่ายทอดความรู ้ เทคนิ คการผลิ ต และทักษะการปฏิ บตั ิ เป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ นต่อการ
สื บทอดภูมิปัญญาท้องถิ่ นเกี่ ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพของคนรุ่ นใหม่ ซึ่ งจะก่ อให้เกิ ดการแตกยอด และ
พัฒนาในรู ปแบบใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต

กิจกรรมที่ 5.4
ให้ผูเ้ รี ย นรวมกลุ่ ม ๆ ละ 4 – 5 คน ค้นคว้า เพิ่ ม เติ ม และสั ม ภาษณ์ ผูร้ ู ้ เรื่ อ งภู มิ ปั ญญาท้องถิ่ น
เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ ที่นามาใช้ในชีวติ ประจาวันในชุมชน หรื อท้องถิ่น โดยยกตัวอย่างวิธีการผลิต 1
ชนิด และทารายงานส่ งผูส้ อน
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เรื่องที่ 5 ประโยชน์ และผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพ
ประโยชน์ ของเทคโนโลยีชีวภาพ
ในปัจจุบนั เทคโนโลยีชีวภาพได้ถูกนามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่
1. ด้ านเกษตรกรรม
1.1 การผสมพันธุ์สัตว์และการปรับปรุ งพันธุ์สัตว์
การปรับปรุ งพันธุ์สัตว์โดยการนาสัตว์พนั ธุ์ดีจากต่างประเทศซึ่ งอ่อนแอ ไม่สามารถทนต่อสภาพ
อากาศของไทยมาผสมพันธุ์กบั พันธุ์พ้ืนเมือง เพื่อให้ได้ลูกผสมที่มีลกั ษณะดี เหมือนกับพันธุ์ต่างประเทศที่
แข็งแรง ทนทานต่อโรคและทนต่อสภาพภูมิอากาศของเมืองไทย และที่สาคัญคือ ราคาต่า
1.2 การปรับปรุ งพันธุ์พืชและการผลิตพืชพันธุ์ใหม่ เช่น พืชไร่ ผัก ไม้ดอก
1.3 การควบคุมศัตรู พืชโดยชีววิธี
2. ด้ านอุตสาหกรรม
2.1 การถ่ายฝากตัวอ่อน ทาให้เพิ่มปริ มาณและคุณภาพของโคนมและโคเนื้ อ เพื่อนามาใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตเนื้อวัวและน้ านมวัว
2.2 การผสมเทียมสัตว์บกและสัตว์น้ า เพื่อเพิ่มปริ มาณและคุ ณภาพสัตว์บกและสัตว์น้ า ทาให้
เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการแช่เย็นเนื้ อสัตว์และการผลิตอาหารกระป๋ อง
2.3 พันธุ วศิ วกรรม โดยนาผลิตผลของยีนมาใช้ประโยชน์และผลิตเป็ นอุตสาหกรรม เช่น ผลิต
ยา ผลิ ตวัค ซี น น้ า ยาส าหรั บ ตรวจวินิจฉัย โรค ยาต่ อต้า นเนื้ องอก ฮอร์ โมนอิ นซู ลิ นรั ก ษาโรคเบาหวาน
ฮอร์ โมนเร่ งการเจริ ญเติบโตของคน เป็ นต้น
2.4 ผลิตฮอร์ โมนเร่ งการเจริ ญเติบโตของสัตว์ โดยการนายีนสร้างฮอร์ โมนเร่ งการเจริ ญเติบโต
ของวัวและของคนมาฉี ดเข้าไปในรังไข่ที่เพิ่งผสมของหมู พบว่าหมูจะมีการเจริ ญเติบโตดีกว่าหมูปกติ
2.5 ผลิ ตสั ตว์แปลงพันธุ์ ใ ห้มี ล ัก ษณะโตเร็ ว เพิ่ มผลผลิ ต หรื อมี ภูมิ ต้านทาน เช่ น แกะที่ ใ ห้
น้ านมเพิ่มขึ้น ไก่ที่ตา้ นทานไวรัส
3. ด้ านการแพทย์
3.1 การใช้ยีนบาบัดโรค เช่ น การรักษาโรคไขกระดูกที่สร้างโกลบินผิดปรกติ การดูแลรักษา
เด็กที่ติดเชื้อง่าย การรักษาผูป้ ่ วยที่เป็ นมะเร็ ง เป็ นต้น
3.2 การตรวจวินิจฉัย หรื อตรวจพาหะจากยีน เพื่อตรวจสอบโรคธาลัส ซี เมีย โรคโลหิ ตจาง
สภาวะปั ญญาอ่อน ยีนที่อาจทาให้เกิดโรคมะเร็ ง เป็ นต้น
3.3 การใช้ประโยชน์จากการตรวจลายพิมพ์จากยีนของสิ่ งมีชีวิต เช่น การสื บหาตัวผูต้ อ้ งสงสัย
ในคดีต่างๆ การตรวจสอบความเป็ นพ่อ-แม่-ลูกกัน การตรวจสอบพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจต่างๆ
4. ด้ านอาหาร
4.1 เพิ่มปริ มาณเนื้ อสัตว์ท้ งั สัตว์บกและสัตว์น้ า สัตว์บก ได้แก่ กระบือ สุ กร ส่ วนสัตว์น้ ามีท้ งั
สัตว์น้ าจืดและสัตว์น้ าเค็ม จาพวกปลา กุง้ หอยต่างๆ ซึ่ งเนื้อสัตว์เป็ นแหล่งสารโปรตีนที่สาคัญมาก
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4.2 เพิ่มผลผลิตจากสัตว์ เช่น น้ านมวัว ไข่เป็ ด ไข่ไก่ เป็ นต้น
4.3 เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่แปรรู ปจากผลผลิตของสัตว์ เช่น เนย นมผง นมเปรี้ ยว และโยเกิร์ต เป็ นต้น
ทาให้เรามีอาหารหลากหลายที่ให้ประโยชน์มากมาย
5. ด้ านสิ่ งแวดล้อม
5.1 การใช้จุลินทรี ยช์ ่วยรักษาสภาพแวดล้อม โดยการคัดเลือกและปรับปรุ งพันธุ์จุลินทรี ยใ์ ห้มี
ประสิ ทธิ ภาพในการย่อยสลายสู งขึ้น แล้วนาไปใช้ขจัดของเสี ย
5.2 การค้นหาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์และการสร้างทรัพยากรใหม่
6. ด้ านการผลิตพลังงาน
6.1 แหล่งพลังงานที่ได้จากชีวมวล คือ แอลกอฮอล์ชนิดต่างๆ และอาซี โตน ซึ่ งได้จากการแปร
รู ป แป้ ง น้ าตาล หรื อเซลลูโลส โดยใช้จุลินทรี ย ์
6.2 แก๊ ส ชี ว ภาพ คื อ แก๊ ส ที่ เ กิ ด จากการที่ จุ ลิ น ทรี ย ์ย่ อ ยสลายอิ น ทรี ย วัต ถุ โดยไม่ ต้อ งใช้
ออกซิ เจน ซึ่ งจะเกิ ดแก๊สมี เทนมากที่สุด (ไม่มีสี ไม่มีกลิ่ นและติดไฟได้) แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ แก๊ส
ไนโตรเจน แก๊สไฮโดรเจน ฯลฯ
ผลของเทคโนโลยีชีวภาพด้ านการตัดต่ อพันธุกรรม
การนาเทคโนโลยีการตัดต่อพันธุ กรรมมาใช้ เพื่อให้จุลินทรี ยส์ ามารถผลิ ตสารหรื อผลิตภัณฑ์บาง
ชนิด หรื อ ผลิตพืชที่ตา้ นทานต่อแมลงศัตรู พืช โรคพืช และยาปราบวัชพืช และปรับปรุ งพันธุ์ให้มีผลผลิต
ที่มีคุณภาพดีข้ ึน ซึ่ งสิ่ งมีชีวติ ที่ได้จากการตัดต่อพันธุ กรรมนี้ เรี ยกว่า จีเอ็มโอ (GMO) เป็ นชื่ อย่อมาจากคา
ว่า Genetically Modified Organism
พืช จีเอ็มโอ ส่ วนใหญ่ ได้แก่
ข้าวโพด และฝ้ ายที่ตา้ นทานแมลง
ถัว่ เหลืองต้านทานยาปราบศัตรู พืช
มะละกอ และ มันฝรั่งต้านทานโรค
แม้วา่ เทคโนโลยีชีวภาพนั้น มีประโยชน์ในการพัฒนา พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ให้มีผลผลิตที่มีปริ มาณ
และคุ ณภาพสู ง และมีตน้ ทุนการผลิ ตต่า ก็ตาม แต่ก็ยงั ไม่มีหลักฐานที่แน่ นอนยืนยันได้ว่าพืชที่ตดั ต่อยีน
จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
ทั้งนี้ มีการทดสอบการปลูกพืช จีเอ็มโอ ทัว่ โลก ดังนี้
1. พืชไร่ ทนทานต่อสารเคมีกาจัดวัชพืช - เพื่อลดการใช้ยาปราบวัชพืชในปริ มาณมาก
2. พืชไร่ ทนทานต่อยาฆ่าแมลง กาจัดวัชพืช
3. พืชไร่ ทนทานต่อไวรัส ได้แก่ มะละกอ และน้ าเต้า
ผลกระทบของการใช้ เทคโนโลยีชีวภาพ
การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ทาให้เกิ ดความหวาดกลัวในเรื่ องความปลอดภัยของมนุ ษย์ และ
จริ ยธรรมของเทคโนโลยีชีวภาพที่ มีต่อสาธารณะชน โดยกลัวว่ามนุ ษย์จะเข้าไปจัดระบบสิ่ งมี ชีวิต ซึ่ ง
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อาจจะทาให้เกิ ดความวิบตั ิทางสิ่ งแวดล้อม และการแพทย์ หรื ออาจนาไปสู่ การขัดแย้งกับธรรมชาติของ
มนุษย์ เช่น
การผลิตเชื้อโรคชนิดร้ายแรงเพื่อใช้ในสงครามเชื้ อโรค
การใช้สารพันธุ กรรมของพืชจากประเทศกาลังพัฒนาเพื่อหวังผลกาไร
ดังนั้น การใช้เทคโนโลยีชีวภาพอย่างถู กต้อง และเหมาะสม จึงจะก่อให้เกิ ดความมัน่ คงในการ
ดารงชีวติ แต่ถา้ ใช้อย่างไม่มีความตระหนักถึงผลในด้านความปลอดภัยและไม่มีจริ ยธรรมต่อสาธารณะชน
แล้ว อาจเกิดผลกระทบได้
ผลกระทบของสิ่ งมีชีวติ จีเอ็มโอ
พบว่าสิ่ งมีชีวติ จีเอ็มโอ เคยส่ งผลกระทบ ดังนี้
1. ผลกระทบต่ อความหลากหลายทางชีวภาพ
พบว่า พืชที่ตดั แต่งพันธุ กรรมส่ งผลกระทบต่อ แมลงที่ ช่วยผสมเกสร และพบว่าแมลงเต่าทองที่
เลี้ยงด้วยเพลี้ยอ่อนที่เลี้ยงในมันฝรั่งตัดต่อยีน วางไข่นอ้ ยลง 1 ใน 3 และมีอายุส้ ันกว่าปกติครึ่ งหนึ่ ง เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับแมลงเต่าทองที่เลี้ยงด้วยเพลี้ยอ่อนที่เลี้ยงด้วยมันฝรั่งทัว่ ๆ ไป
2. ผลกระทบต่ อชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบของสิ่ งมี ชีวิต จี เอ็มโอ ต่อ ชี วิตของผูบ้ ริ โภค นั้น เคยเกิ ดขึ้ นบ้างแล้ว โดยบริ ษทั ผลิ ต
อาหารเสริ มประเภทวิตามิน บี 2 โดยใช้เทคนิคพันธุวศิ วกรรม และนามาขายในสหรัฐอเมริ กา หลังจากนั้น
พบว่ามีผบู ้ ริ โภคป่ วยด้วยอาการกล้ามเนื้ อผิดปกติ เกือบ 5000 คน โดยมีอาการเจ็บปวด และมีอาการทาง
ระบบประสาทร่ วมด้วย ทาให้มีผเู ้ สี ยชีวติ 37 คน และพิการอย่างถาวรเกือบ 1,500 คน
การศึกษาหาความรู ้ เพื่อที่จะเรี ยนรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพให้มากขึ้นนั้นควรติดตาม
ข่าวสารความก้าวหน้า การใช้ประโยชน์ รวมถึงความเสี่ ยงที่อาจเกิ ดผลกระทบต่อตนเอง และสิ่ งแวดล้อม
เพื่อกาหนดทางเลือกของตนเองได้อย่างปลอดภัย
กิจกรรมที่ 5.5
ให้ผูเ้ รี ยนศึ กษาค้นคว้าเพิ่มเติ ม ในเรื่ อง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพ ในปั จจุบนั แล้ว
จัดทารายงานส่ งผูส้ อน
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บทที่ 6
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
สาระการเรี ยนรู้
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นสิ่ งที่มีความสัมพันธ์กบั ชี วิตเราอย่างมากมาย ซึ่ งมีผลต่อสิ่ งมีชีวิต ฉะนั้น
เราจาเป็ นต้องศึกษาผลที่ เกิ ดขึ้ นกับสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมมนระดับท้องถิ่ น ประเทศ และโลก และหา
แนวทางในการแก้ไขปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. อธิ บายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวติ ได้
2. อธิ บายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและ
ระดับโลกได้
3. อธิบายสาเหตุของปัญหาวางแผน และลงมือปฏิบตั ิได้
4. อธิ บายการป้ องกัน แก้ไข เฝ้ าระวัง อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมได้
5. อธิ บายปรากฏการณ์ของธรณี วทิ ยาที่มีผลกระทบต่อชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
6. อธิ บาย ปรากฏการณ์ สภาวะโลกร้อน สาเหตุและผลกระทบต่อชีวติ มนุษย์
ขอบข่ ายเนือ้ หา
เรื่ องที่ 1 กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อมในชุมชน
เรื่ องที่ 2 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติระดับท้องถิ่น ประเทศและระดับโลก
เรื่ องที่ 3 ปรากฏการณ์ทางธรณี วทิ ยาที่มีผลกระทบต่อสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
เรื่ องที่ 4 ปัญหาและผลกระทบของระบบนิเวศและสภาพสิ่ งแวดล้อมในชุมชน ท้องถิ่น ประเทศและโลก
เรื่ องที่ 5 แนวทางการแก้ไขปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในชุมชน
เรื่ องที่ 6 การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
เรื่ องที่ 7 สภาวะโลกร้อน สาเหตุและผลกระทบ การป้ องกัน และแก้ปัญหาโลกร้อน
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เรื่องที่ 1 กระบวนการเปลีย่ นแปลงแทนทีข่ องสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้ อมในชุ มชน
การแทนที่ของสิ่ งมีชีวติ ในระบบนิเวศ
การแทนที่ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของชนิ ด หรื อ ชุ ม ชนในระบบนิ เ วศตาม
กาลเวลา โดยเริ่ มจากจุดที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เลย จนกระทัง่ เริ่ มมีสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกเกิดขึ้น ซึ่ งกลุ่มของ
สิ่ งมีชีวิตกลุ่มแรกจะเป็ นกลุ่มที่มีความทนทานสู ง และวิวฒั นาการไปจนถึงสิ่ งมีชีวิตกลุ่มสุ ดท้ายที่ เรี ยกว่า
ชุมชนสมบูรณ์ (climax stage) การแทนที่ของสิ่ งมีชีวติ แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. การเกิ ดแทนที่ช้ นั บุกเบิก (Primary succession) การเกิ ดแทนที่จะเริ่ มขึ้นในพื้นที่ที่ไม่เคยมี
สิ่ งมีชีวติ อาศัยอยูม่ าก่อนเลย ซึ่ งแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ
1.1 การเกิดแทนที่บนพื้นที่วา่ งเปล่าบนบก มี 2 ลักษณะด้วยกันคือ
การเกิดแทนที่บนก้อนหิ นที่วา่ งเปล่า ซึ่ งจะเริ่ มจาก
ขั้นแรก จะเกิดสิ่ งมีชีวติ เซลล์เดียว เช่นสาหร่ ายสี เขียว หรื อ ไลเคนบนก้อนหิ นนั้น ต่อมาหิ นนั้นจะ
เริ่ มสึ กกร่ อน เนื่ องจากความชื้ นและสิ่ งมีชีวิตบนก้อนหิ นนั้น ซึ่ งจากการสึ กกร่ อนได้ทาให้เกิดอนุ ภาคเล็กๆ
ของดินและทรายและเจือปนด้วยสารอินทรี ยข์ องซากสิ่ งมีชีวติ สะสมเพิ่มขึ้น จากนั้นก็จะเกิดพืชจาพวกมอส
ตามมา
ขั้นที่สอง เมื่อมีการสะสมอนุ ภาคดิ นทราย และซากของสิ่ งมีชีวิตและความชื้ นมากขึ้น พืชที่เกิ ด
ต่อมาจึงเป็ นพวกหญ้า และพืชล้มลุก มอสจะหายไป
ขั้นที่สาม เกิ ดไม่พุ่มและต้นไม้เข้ามาแทนที่ ซึ่ งไม้ยืนต้นที่เข้ามาในตอนแรกๆ จะเป็ นไม้โตเร็ ว
ชอบแสงแดด จากนั้นพืชเล็กๆที่เกิ ดขึ้นก่อนหน้านี้ ก็ค่อยๆ หายไป เนื่ องจากถูกบดบังแสงแดดจากต้นไม้ที่
โตกว่า
ขั้นสุ ดท้าย เป็ นขั้นที่สมบูรณ์ (climax stage) เป็ นชุ มชนของกลุ่มมีชีวิตที่เติบโตสมบูรณ์ แบบมี
ลัก ษณะคงที่ มี ค วามสมดุ ล ในระบบคือ ต้นไม้ไ ด้วิวฒั นาการไปเป็ นไม้ใหญ่ และมี ส ภาพเป็ นป่ าที่ อุดม
สมบูรณ์นนั่ เอง
การเกิดแทนที่บนพื้นทรายที่วา่ งเปล่า ขั้นต้น พืชที่จะเกิดขึ้นจะเป็ นประเภทเถาไม้-เลื้อย ที่หยัง่ ราก
ลงในบริ เวณที่ช้ื น ขั้นต่อไปก็จะเกิดเป็ นลาต้นใต้ดินที่ยาวและสามารถแตกกิ่ งก้านสาขาไปได้ไกลและเมื่อ
ใต้ดินมีรากไม้ ก็เกิดมีอินทรี ยว์ ตั ถุ มากขึ้น ทาให้ความสามารถในการอุม้ น้ าก็เพิ่มมากขึ้นและธาตุอาหารก็
เพิม่ ขึ้น และที่สุดก็เกิดไม้พมุ่ และไม้ใหญ่ตามมาเป็ นขั้นตอนสุ ดท้าย
1.2 การแทนที่ในแหล่งน้ า เช่น ในบ่อน้ า ทะเลทราย หนอง บึง ซึ่ งจะเริ่ มต้นจาก
ขั้นแรก บริ เวณพื้นก้นสระหรื อหนองน้ านั้นมีแต่พ้ืนทราย สิ่ งมีชีวิตที่เกิดขึ้นคือ สิ่ งมีชีวิตเล็กๆ ที่
ล่องลอยอยูใ่ นน้ า เช่นแพลงก์ตอน สาหร่ ายเซลล์เดียว ตัวอ่อนของแมลงบางชนิด
ขั้นที่สอง เกิดการสะสมสารอินทรี ยข์ ้ ึนบริ เวณพื้นก้นสระ จากนั้นก็จะเริ่ มเกิดพืชใต้น้ าประเภท สาหร่ าย และ
สัตว์เล็กๆที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณที่มีพืชใต้น้ า เช่น พวกปลากินพืช หอยและตัวอ่อนของแมลง
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ขั้นที่สาม ที่พ้ืนพื้นก้นสระมีอินทรี ยส์ ารทับถมเพิ่มมากขึ้นอันเกิ ดจากการตายของสาหร่ ายเมื่อมี
ธาตุอาหารมากขึ้นที่พ้ืนก้นสระก็จะเกิดพืชมีใบโผล่พน้ น้ าเกิดขึ้น เช่น กก พง อ้อ เตยน้ า จากนั้นก็จะเกิดมี
สัตว์จาพวก หอยโข่ง กบเขียด กุง้ หนอน ไส้เดื อน และวิวฒั นาการมาจนถึ งที่มีสัตว์มากชนิ ดขึ้น ปริ มาณ
ออกซิ เจนก็จะถูกใช้มากขึ้น สัตว์ที่อ่อนแอก็จะตายไป
ขั้นที่สี่ อินทรี ยส์ ารที่สะสมอยู่ที่บริ เวณก้นสระจะเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่สระจะเกิ ดการตื้นเขินขึ้น ใน
หน้าแล้ง ในช่วงที่ต้ืนเขินก็จะเกิดต้นหญ้าขึ้น สัตว์ที่อาศัยอยูใ่ นสระจะเป็ นสัตว์ประเภทสะเทินน้ าสะเทินบก
ขั้นสุ ดท้าย ซึ่ งเป็ นขั้นสมบูรณ์ แบบสระน้ านั้นจะตื้นเขินจนกลายสภาพเป็ นพื้นดิ นทาให้เกิ ดการ
แทนที่ พืชบกและสัตว์บกและวิวฒั นาการจนกลายเป็ นป่ าได้ในที่สุด ซึ่ งกระทบการแทนที่ของสิ่ งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศจะต้องใช้เวลานานมากในการวิวฒั นาการของการแทนที่ทุกขั้นตอน
2. การแทนที่สิ่งมีชีวิตในขั้นทดแทน (Secondary succession) เป็ นการเกิดการแทนที่ของสิ่ งมีชีวิต
อื่นๆในพื้นที่เดิ มที่ ถูกเปลี่ ยนแปลงไป เช่ น บริ เวณพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกโค่นถาง ปรับเป็ นพื้นที่เพาะปลูก หรื อ
พื้นที่ป่าไม้ที่เกิ ดไฟป่ าในขั้นต้นของการแทนที่ จะเกิ ดสิ่ งมี ชีวิตกลุ่มอื่ นเกิ ดขึ้ นแทนที่ ท้ งั ที่ เกิ ดขึ้ นเองโดย
ธรรมชาติและการปลุกโดยมนุษย์ในขั้นที่เกิดเองนั้น มักจะเริ่ มด้วยหญ้า
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสังคมสิ่ งมีชีวติ
1. ลักษณะการเปลี่ยนแปลงแทนที่เป็ นดังนี้
สิ่ งแวดล้อมเดิมเปลี่ยนแปลงไป (condition change)
สิ่ งมีชีวติ ที่เข้ามาอาศัยอยูน่ ้ นั มีการปรับตัวให้เหมาะสม (adaptation)
มีการคัดเลือกชนิดที่เหมาะสมเป็ นการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (natural selection)
2. รู ปแบบการแทนที่ มี 2 รู ปแบบ คือ
degradtive succession ในกระบวนการแทนที่แบบนี้ อินทรี ยวัตถุ ซากสิ่ งมีชีวิตต่างๆ ถูกใช้ไป
โดย detritivore และ จุลินทรี ย ์
autotrophic succession เป็ นสังคมใหม่พฒั นาขึ้นมาบนพื้นที่วา่ งเปล่า
3. กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ เกิดได้ 3 ปั จจัยดังนี้
ก facilitation คือการแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยทางกายภาพทาให้เหมาะสมกับ
สิ่ งมีชีวติ ชนิดใหม่ ที่จะเข้ามาอยูไ่ ด้ จึงเกิดการแทนที่ข้ ึน
ข Inhibition เป็ นการแทนที่หลังเกิดการรบกวนทางธรรมชาติ หรื อการตายของสปี ชีส์เดิมเท่านั้น
ค Tolerance คือการแทนที่เนื่องจาก สปี ชี ส์ที่บุกรุ กเข้ามาใหม่สามารถทนต่อระดับทรัพยากรที่
เหลือน้อยแล้วนั้นได้ และสามารถเอาชนะสปี ชีส์ก่อนนี้ได้
4. ปั จจัยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่
การเปลี่ ยนแปลงแทนที่เกิ ดโดยธรรมชาติได้แก่ ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดิ นไหว ผืนดิ นกลายเป็ น
แหล่งน้ า ฯลฯ
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เรื่องที่ 2 การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติระดับท้องถิ่น ประเทศและระดับโลก
ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources) หมายถึ ง สิ่ งที่ปรากฏอยู่ตามธรรมชาติหรื อสิ่ งที่ข้ ึนเอง
อานวยประโยชน์แก่มนุษย์และธรรมชาติดว้ ยกันเอง (ทวี ทองสว่าง และ ทัศนี ย ์ ทองสว่าง,2523:4) ถ้าสิ่ งนั้น
ยังไม่ให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ก็ไม่ถือว่าเป็ นทรัพยากรธรรมชาติ (เกษม จันทร์ แก้ว,2525:4)
การใช้คาว่า “ทรัพยากรธรรมชาติ” และคาว่า “สิ่ งแวดล้อม” บางครั้งผูใ้ ช้อาจจะเกิดความสับสนไม่
ทราบว่าจะใช้คาไหนดี จึ งน่ าพิจารณาว่าคาทั้งสองนี้ มีความคล้ายคลึ งและแตกต่างกันอย่างไร ในเรื่ องนี้
เกษม จันทร์ แก้ว (2525:7-8) ได้เสนอไว้ดงั นี้
1. ความคล้ า ยคลึ ง กั น ในแง่ น้ ี พิ จ ารณาจากที่ เ กิ ด คื อ เกิ ด ขึ้ นตามธรรมชาติ เ หมื อ นกั น
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมต่างเป็ นสิ่ งที่ให้ประโยชน์ต่อมนุ ษย์เช่ นกัน มนุ ษย์รู้จกั ใช้ รู ้ จกั คิดใน
การนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ และมนุ ษย์อาศัยอยูใ่ นทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แล้วมนุ ษ ย์เ รี ย กสิ่ ง ต่ า งๆทั้ง หมดว่า “สิ่ ง แวดล้อ ม” ความคล้า ยคลึ ง กัน ของ ค าว่า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอยูท่ ี่วา่ ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นส่ วนหนึ่งของสิ่ งแวดล้อม
2. ความแตกต่ า ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ เ ป็ นสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น เองตามธรรมชาติ แ ต่ สิ่ ง แวดล้อ มนั้น
ประกอบด้ว ยทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ส ร้ า งขึ้ น โดยอาศัย ทรั พ ยากรธรรมชาติ หากขาด
ทรัพยากรธรรมชาติ มนุษย์ไม่สามารถสร้างสิ่ งแวดล้อมอื่นๆได้เลย
ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ
การแบ่งประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ มีการแบ่งกันหลายลักษณะ แต่ในที่น้ ี แบ่งโดยใช้เกณฑ์
ของการนามาใช้ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1. ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ใ ช้ แ ล้ว ไม่ ห มดสิ้ น (Inexhaustible natural resources) เป็ น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ เกิ ดขึ้ น ก่ อนที่ จะมี ม นุ ษ ย์ เมื่ อมี ม นุ ษ ย์เกิ ดขึ้ นมาสิ่ ง เหล่ า นี้ ก็ มี ค วามจาเป็ นต่ อการ
ดารงชีวติ ของมนุษย์ จาแนกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1.1 ประเภทที่คงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลง (Immutable) ได้แก่ พลังงานจากดวงอาทิตย์ ลม อากาศ
ฝุ่ น แม้กาลเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ตามสิ่ งเหล่านี้ก็ยงั คงไม่มีการเปลี่ยนแปลง
1.2 ประเภทที่เกิดการเปลี่ยนแปลง (Mutuable) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนื่ องจากการใช้ประโยชน์
อย่างผิดวิธี เช่น การใช้ที่ดิน การใช้ทาโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านกายภาพ
และด้านคุณภาพ
2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วทดแทนได้ (renewable natural resources) เป็ นทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ใช้ไปแล้วสามารถเกิ ดขึ้นทดแทนได้ ซึ่ งอาจะเร็ วหรื อช้าขึ้นอยูก่ บั ชนิ ดของทรัพยากรธรรมชาติประเภท
นั้น ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วทดแทนได้ เช่ น พืช ป่ าไม้ สัตว์ป่า มนุ ษย์ ความสมบูรณ์ ของดิ น คุ ณภาพ
ของน้ าและ ทัศนียภาพที่สวยงาม เป็ นต้น
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3. ทรั พ ยากรธรรมชาติ ส ามารถน ามาใช้ ใ หม่ ไ ด้ (Recyclables natural resources) เป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติ จาพวกแร่ ธาตุที่นามาใช้แล้วสามารถนาไปแปรรู ปให้กลับไปสู่ สภาพเดิ มได้ แล้วนา
กลับมาใช้ใหม่อีก (อู่แก้ว ประกอบไวยกิจ เวอร์ ,2525:208) เช่น แร่ อโลหะ ได้แก่ เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม
แก้ว ฯลฯ
4. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดสิ้ นไป (Exhausting natural resources) เป็ นทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ น ามาใช้ แ ล้ ว จะหมดไปจากโลกนี้ หรื อสามารถเกิ ด ขึ้ นทดแทนได้ แต่ ต้ อ งใช้ เ วลายาวนานมาก
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ น้ ามันปิ โตเลียม ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิ น เป็ นต้น
ความสาคัญและผลกระทบของทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติมีความสาคัญต่อมนุษย์มากมายหลายด้านดังนี้
1. การดารงชีวติ ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นต้นกาเนิดของปั จจัย 4 ในการดารงชี วิตของมนุ ษย์พบว่า
มนุษย์จะต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนองความต้องการทางด้านปั จจัย 4 คือ อาหาร เครื่ องนุ่งห่ ม ที่
อยูอ่ าศัย และยารักษาโรค
อาหารที่มนุ ษย์บริ โภคแรกเริ่ มส่ วนหนึ่ งได้จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่ น เผือก มัน ปลาน้ าจืด
และปลาน้ าเค็ม เป็ นต้น
เครื่ องนุ่ งห่ ม แรกเริ่ มมนุ ษย์ประดิ ษฐ์เครื่ องนุ่งห่ มจากทรัพยากรธรรมชาติ เช่ น จากฝ้ าย ป่ าน
ลิ นิน ขนสัตว์ ฯลฯ ที่ มีอยู่ตามธรรมชาติ ต่อมาเมื่อจานวนประชากรเพิ่มขึ้น ความต้องการเครื่ องนุ่ งห่ มก็
เพิ่มขึ้นด้วย จึงจาเป็ นต้องปลูกหรื อเลี้ยงสัตว์ เพื่อการทาเครื่ องนุ่งห่มเอง และในที่สุดก็ทาเป็ นอุตสาหกรรม
ที่อยู่อาศัย การสร้ างที่ อยู่อาศัยของชนเผ่าต่างๆจะพยายามหาทรั พยากรธรรมชาติ ที่ มีอยู่ใน
ท้องถิ่ นมาเป็ นองค์ประกอบหลักในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยขึ้นมา ตัวอย่างเช่น ในเขตทะเลทรายที่แห้งแล้ง
และไร้ พืชพรรณธรรมชาติ บ้านที่สร้ างขึ้นอาจจะเจาะเป็ นอุโมงค์ตามหน้าผา บ้านคนไทยในชนบทสร้ าง
ด้วยไม้ ไม้ไผ่ หลังคามุงด้วยจากหรื อหญ้า เป็ นต้น
ยารักษาโรค ตั้งแต่สมัยโบราณมนุ ษย์รู้จกั นาพืชสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรค เช่ น คนไทย
ใช้ ฟ้ าทะลายโจรรักษาโรคหวัด หอบ หื ด หัวไพล ขมิ้น น้ าผึ้งใช้บารุ งผิว
2. การตั้งถิ่ นฐานและการประกอบอาชี พ ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นพื้นฐานในการตั้งถิ่นฐานและ
ประกอบอาชีพของมนุษย์ เช่น แถบลุ่มแม่น้ าหรื อชายฝั่งทะเลที่อุดมสมบูรณ์ดว้ ยพืชและสัตว์ จะมีประชาชน
เข้าไปตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมประมง เป็ นต้น
3. การพัฒนาทางเศรษฐกิจ จาเป็ นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การประดิษฐ์เครื่ องมือ เครื่ องใช้ เครื่ องจักร เครื่ องผ่อนแรง ต้อง
อาศัยทรัพยากรธรรมชาติ
5. การรักษาสมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นปัจจัยในการรักษาสมดุลธรรมชาติ
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กิจกรรมของมนุษย์ ทสี่ ่ งผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมและทรั พยากรธรรมชาติ ได้ แก่
1. กิจกรรมทางด้านอุตสาหกรรม โดยไม่มีการคานึงถึงสิ่ งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
มากมาย และก่อให้เกิดมลพิษ ต่อสิ่ งแวดล้อมเช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ มีการเปิ ดหน้าดิน ก่อให้เกิดปั ญหา
การชะล้าง พังทลายของดิน และปั ญหาน้ าทิ้ง จากเหมืองลงสู่ แหล่งน้ า ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ า
2. กิจกรรมทางการเกษตร เช่น มีการใช้ยาฆ่าแมลงเพื่อเพิ่มผลผลิต ส่ งผลให้เกิดอันตรายต่อ
สิ่ งแวดล้อม และสุ ขภาพอนามัยของมนุษย์เนื่องจากมีการสะสมสารพิษ ไว้ในร่ างกายของสิ่ งมีชีวติ และ
สิ่ งแวดล้อม ก่อให้เกิดอันตรายในระยะยาวและเกิดความสู ญเสี ย ทางด้านเศรษฐกิจ เนื่ องจากการเจ็บป่ วย
ของประชาชน และคุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่แย่ลง
3. กิจกรรมการบริ โภคของมนุษย์ ส่ งผลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่ มเฟื อย ขาดการคานึงถึง
สิ่ งแวดล้อม ก่อให้เกิดปั ญหาสิ่ งแวดล้อมตามมา เช่น ปริ มาณขยะที่มากขึ้นจากการบริ โภคของเรานี้ที่มากขึ้น
ซึ่ งยากต่อการกาจัด โดยเกิดจากการใช้ทรัพยากร อย่างไม่คุม้ ค่า ทาให้ปริ มาณทรัพยากรธรรมชาติ ลด
น้อยลง เป็ นต้น
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เรื่องที่ 3 ปรากฏการณ์ ทางธรณีวทิ ยาทีม่ ีผลกระทบต่ อชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
ละลุ
"ละลุ" เป็ นภาษาเขมร แปลว่า "ทะลุ" เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่มีพ้ืนที่กว้างกว่า 2,000 ไร่
ละลุ เกิดจากน้ าฝนกัดเซาะ ยุบตัวหรื อพังทลายของดิน เนื่องจากสภาพดินแข็งจะคงอยูไ่ ม่ยุบตัวเมื่อถูกลมกัด
กร่ อนจึงมีลกั ษณะเป็ น รู ปต่างๆ มองคล้ายกาแพงเมือง หน้าผา บ้างมีลกั ษณะเป็ นแท่งๆ จึงทาให้ละลุมีความ
สวยงามและแปลกตาแตกต่างกันตามจินตนาการของแต่ละคน อะไรซึ่ งในทุกๆปี ละลุจะเปลี่ยนรู ปร่ างของ
มันไปเรื่ อยๆ ตามแต่ลมและฝนที่ช่วยกันตกแต่งชั้นดิน และในบางพื้นที่ก็จะมีละลุที่ข้ ึนอยูก่ ลางพื้นที่ทานา
ของชาวบ้านซึ่ งสี น้ าตาลทองของละลุ ตัดกับสี เขียวสดของต้นข้าว เป็ นสิ่ งที่สวยงามมาก ที่หาดูไม่ได้ใน
กรุ งเทพสวยจนได้รับขนานนามว่าเป็ น แกรนแคนยอนของเมืองไทย เลยทีเดียว “ละลุ” ที่จงั หวัดสระแก้วนี้
จะมีลกั ษณะคล้ายกับ “แพะเมืองผี” ของจังหวัดแพร่ หรื อ “เสาดินนาน้อย” (ฮ่อมจ๊อม) จ.น่าน บางคนก็จะ
เรี ย กว่า “แพะเมื องผีแห่ ง ใหม่” แต่ ที่ นี่จะมี ล ะลุ เยอะกว่า ซึ่ งจะมี ล ะลุ กระจายกันอยู่เป็ นจุ ดๆในพื้ นที่
ประมาณ 2,000 ไร่ โดยจะแบ่งละลุออกเป็ นโซนๆ ซึ่ งแต่ละโซนก็จะมีละลุที่มีลกั ษณะสวยงามแตกต่าง กัน
สาหรับความเหมือนกันของ ละลุ แพะเมืองผี และเสาดิ นนาน้อยก็คือ ทั้ง 3 แห่ งล้วนเป็ นปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกจากการ ถล่มของหน้าดิน ส่ วนที่แข็งกว่าก็จะคงตัวอยู่
ด้านบน ทาหน้าที่เป็ นดังหมวกเหล็กคุม้ กันชั้น กรวดทรายที่อ่อนกว่าด้านล่าง โดยมีลมและฝนช่วยกันทา
หน้าที่ศิลปิ นตกแต่งชั้นดินในเวลาล้านๆ ปี แปลกตาแตกต่างกันไป ไม่วา่ จะเป็ นรู ปเจดีย ์ ปราสาท ดอกเห็ด
กาแพง หรื อรู ปอะไรก็สุดแท้ แต่วา่ คนที่มองจะจินตนาการ

ภาพละลุ อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
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ทฤษฎีการเคลือ่ นทีข่ องแผ่นเปลือกโลก
นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามศึกษาและรวบรวมข้อมูล เพื่อสรุ ปเป็ นทฤษฎีอธิ บายสาเหตุการเกิดของ
แผ่นดินไหว ในปั จจุบนั ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก (Plate Tectonics Theory) ได้รับการยอมรับ
มากที่สุด ทฤษฎีน้ ี พฒั นามาจากทฤษฎีวา่ ด้วยทวีปเลื่อน (Theory of Continental Drift) ของอัลเฟรด โลทาร์
เวเกเนอร์ (Alfred Lothar Wegener พ.ศ. ๒๔๒๓ - ๒๔๗๓ นักวิทยาศาสตร์ ชาวเยอรมัน) ซึ่ งเสนอไว้เมื่อ
พ.ศ. ๒๔๕๕ ต่อมา แฮร์ รี แฮมมอนด์ เฮสส์ (Harry Hammond Hess พ.ศ. ๒๔๔๙ - ๒๕๑๒ นักธรณี วิทยา
ชาวอเมริ กนั ) ได้เสนอแนวคิด ที่พฒั นาใหม่น้ ีในทศวรรษ ๒๕๐๐
ทฤษฎี การเคลื่ อนที่ ของแผ่นเปลื อกโลก ได้อธิ บายว่า ปรากฏการณ์ แผ่นดิ นไหวเกิ ดจากการ
เคลื่ อนที่ของแผ่นเปลื อกโลกเป็ นลาดับขั้นตอน ดังนี้ เมื่อโลกแยกตัวจากดวงอาทิตย์มีสภาพเป็ นกลุ่มก๊าซ
ร้อน ต่อมาเย็นตัวลงเป็ นของเหลวร้อน แต่เนื่องจากบริ เวณ ผิวเย็นตัวลงได้เร็ วกว่าจึงแข็งตัวก่อน ส่ วนกลาง
ของโลกยังคงประกอบด้วยของธาตุหนักหลอมเหลว ในทางธรณี วิทยา ได้แบ่งโครงสร้างของโลกออกเป็ น
๓ ส่ วนใหญ่ๆ เรี ยกว่า เปลือกโลก (crust) เนื้ อโลก (mantle) และแก่นโลก (core) เปลือกโลกเป็ นส่ วนที่เป็ น
ของแข็งและเปราะ ห่อหุ ม้ อยูช่ ้ นั นอกสุ ด ของโลก จนถึงระดับความลึกประมาณ ๕๐ กิโลเมตร เรี ยกอีกอย่าง
หนึ่ งว่า ธรณี ภาคชั้นนอก หรื อลิ โทสเฟี ยร์ (Lithosphere) ใต้ช้ นั นี้ ลงไปเป็ นส่ วนบนสุ ดของชั้นเนื้ อโลก
เรี ยกว่า ฐานธรณี ภาค หรื อแอสเทโนสเฟี ยร์ (asthenosphere) มีลกั ษณะเป็ นหิ นละลายหลอมเหลวที่เรี ยกว่า
หิ นหนืด (magma) มีความอ่อนตัวและยืดหยุ่นได้ อยู่ลึกจากผิวโลกลงไป ๑๐๐ - ๓๕๐ กิโลเมตร ใต้จาก
ฐานธรณี ภาคลงไป ยังคงเป็ นส่ วนที่เป็ นเนื้อ โลกอยู่ จนกระทัง่ ถึงระดับความลึกประมาณ ๒,๙๐๐ กิโลเมตร
จากผิวโลก จึงเปลี่ยน เป็ นชั้นแก่นโลก ซึ่ งแบ่งเป็ น ๒ ชั้นย่อย คือ แก่นโลกชั้นนอก และแก่นโลกชั้นใน
โดยแก่นโลกชั้นในนั้นจะอยูล่ ึกสุ ดจนถึงจุด ศูนย์กลางของโลก ที่ระดับความลึก ๖,๓๗๐ กิโลเมตร จากผิว
โลกการเกิดแผ่นดินไหวนั้น ส่ วนใหญ่จากัดอยูเ่ ฉพาะที่ช้ นั ของเปลือกโลก โดยที่เปลือกโลกไม่ได้เป็ นชิ้ น
เดียวกันทั้งหมด เนื่ องจากว่าเมื่อของเหลวที่ร้อนจัดปะทะชั้นแผ่นเปลือกโลก ก็จะดันตัวออกมา แนวรอย
แยกของแผ่นเปลือกโลกจึงเป็ นแนวที่เปราะบางและเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว และ ภูเขาไฟระเบิดมาก จาก
การบันทึกประวัติปรากฏการณ์แผ่นดินไหว ทาให้สามารถประมาณการแบ่งของแผ่นเปลือกโลกได้เป็ น ๑๕
แผ่น คือ
- แผ่นยูเรเชีย (Eurasian Plate)
- แผ่นแปซิ ฟิก (Pacific Plate)
- แผ่นออสเตรเลีย (Australian Plate)
- แผ่นฟิ ลิปปิ นส์ (Philippines Plate)
- แผ่นอเมริ กาเหนือ (North American Plate)
- แผ่นอเมริ กาใต้ (South American Plate)
- แผ่นสโกเชีย (Scotia Plate)
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- แผ่นแอฟริ กา (African Plate)
- แผ่นแอนตาร์ กติก (Antarctic Plate)
- แผ่นนัซกา (Nazca Plate)
- แผ่นโคโคส (Cocos Plate)
- แผ่นแคริ บเบียน (Caribbean Plate)
- แผ่นอินเดีย (Indian Plate)
- แผ่นฮวนเดฟูกา (Juan de Fuca Plate)
- แผ่นอาหรับ (Arabian Plate)
แผ่นเปลือกโลกที่กล่าวมาแล้วไม่ได้อยูน่ ิ่ ง แต่มีการเคลื่อนที่คล้ายการเคลื่อนย้ายวัตถุบนสายพาน
ลาเลี ยงสิ่ งของ จากผลการสารวจท้องมหาสมุ ทรในช่ วงทศวรรษ ๒๔๙๐ พบว่า มี แนวสันเขากลาง
มหาสมุทร รอบโลก (Global Mid Ocean Ridge) ซึ่ งมีความยาวกว่า ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร กว้างกว่า ๘๐๐
กิโลเมตร จากการศึกษาทางด้านธรณี วิทยา พบว่า หิ นบริ เวณสันเขาเป็ นหิ นใหม่ มีอายุนอ้ ยกว่าหิ นที่อยูใ่ น
แนวถัดออกมา จึงได้มีการตั้งทฤษฎีวา่ แนวสันเขากลางมหาสมุทรนี้ คือ รอยแตกกึ่งกลางมหาสมุทร รอย
แตกนี้ เป็ นรอยแตกของแผ่นเปลือกโลก ซึ่ งถูกแรงดันจากหิ นหนื ดภายในเปลื อกโลกดันออกจากกันทีละ
น้อย รอยแยกของแผ่นเปลือกโลกที่กล่าวมาแล้ว ทาให้เกิดการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกต่างๆ
การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกทาให้ เกิดแผ่นดินไหวตามรอยต่อของแผ่นต่างๆ โดยสรุ ปแล้ว
การเคลื่อนไหวระหว่างกันของเปลือกโลกมี ๓ ลักษณะ ได้แก่ (๑) บริ เวณที่แผ่นเปลือกโลกแยกออกจากกัน
(Diver- gence Zone) (๒) บริ เวณที่แผ่นเปลือกโลกชนกัน (Convergence Zone) และ (๓) บริ เวณที่แผ่น
เปลือกโลกเคลื่อนที่พาดผ่านกัน (Transform or Fracture Zone)
บริเวณทีแ่ ผ่นเปลือกโลกแยกออกจากกัน
ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั ได้แก่ การแยกตัวของสันเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติก (Mid Atlantic Ridge)
สันเขานี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของสันเขากลางมหาสมุทรรอบโลก มีแนวเริ่ มต้นจากมหาสมุทรอาร์ กติกลงมายังปลาย
ทวีปแอฟริ กา มีผลทาให้แผ่นอเมริ กาเหนื อเคลื่ อนที่แยกออกจากแผ่นยูเรเชี ย และแผ่นอเมริ กาใต้เคลื่อนที่แยก
ออกจากแผ่นแอฟริ กา ความเร็ วของการเคลื่อนที่อยู่ระหว่าง ๒-๓ เซนติเมตรต่อปี ตัวอย่างของการเคลื่ อนที่จะ
เห็นได้จากการแยกตัวของแผ่นดิ นบริ เวณภูเขาไฟคราฟลา (Krafla Volcano) ทางตะวันออกเฉี ยงเหนือของเกาะ
ไอซ์แลนด์ แผ่นดิ นไหวที่เกิ ดขึ้นจากเหตุการณ์ น้ ี จะมีลกั ษณะตื้นและมีทิศทางตามแนวแกนของการเคลื่ อนที่
แผ่นดินไหวที่เกิดจากการแยกตัวนี้จะมีขนาดไม่เกิน ๘ ตามมาตราริ กเตอร์
บริเวณทีแ่ ผ่นเปลือกโลกชนกัน
เมื่อแผ่นเปลือกโลกแผ่นหนึ่ งมุดตัวลงใต้อีกแผ่นหนึ่ ง บริ เวณที่แผ่นเปลือกโลกมุดตัวลง (Subduction
Zone) จะเกิดร่ องน้ าลึกและภูเขาไฟ แผ่นดินไหวอาจเกิดขึ้นที่ความลึกต่างกันได้ต้ งั แต่ความลึกใกล้ผิวโลก
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จนถึ งความลึ กลงไปหลายร้ อยกิ โลเมตร (อาจลึกถึง ๗๐๐ กิ โลเมตร) การเคลื่ อนที่ แบบนี้ จะก่ อให้เกิ ด
แผ่นดินไหวรุ นแรงมากที่สุด โดยมีขนาดเกิน ๙ ตามมาตราริ กเตอร์ ตัวอย่างเช่น การเกิดแผ่นดินไหวใน มล
รัฐอะแลสกา ประเทศสหรัฐอเมริ กา เกิ ดจากแผ่นแปซิ ฟิกชนกับแผ่นอเมริ กาเหนื อ และแผ่นดิ นไหวที่
ประเทศชิลี เกิดจากแผ่นนัซกาชนและจมลงใต้แผ่นอเมริ กาใต้
บริเวณทีแ่ ผ่นเปลือกโลกเคลือ่ นทีพ่ าดผ่านกัน
แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นจะตื้น (อยูท่ ี่ความลึกประมาณ ๒๕ กิโลเมตร) ขนาดไม่เกิน ๘.๕ ตามมาตรา
ริ กเตอร์ ตัวอย่างของแผ่นดินไหวประเภทนี้ ได้แก่ แผ่นแปซิ ฟิก เคลื่อนที่พาดผ่านแผ่นอเมริ กาเหนื อ ทาให้
เกิดรอยเลื่ อนที่สาคัญคือ รอยเลื่อนแซนแอนเดรี ยส (San Andreas Fault) ในมลรัฐแคลิฟอร์ เนี ย ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ที่รอยเลื่อนประเภทนี้ แผ่นผิวโลกจะเคลื่อนที่ผา่ นกันในแนวราบ แต่มีการจมตัวหรื อยกตัว
สู งขึ้นน้อยกว่าการเคลื่อนที่ใน ๒ ลักษณะแรก
การเกิ ดแผ่นดิ นไหวอาจเกิ ดจากการเคลื่ อนตัวของแผ่นเปลื อกโลกทั้ง ๓ ลักษณะรวมกันก็ไ ด้
ตัวอย่างเช่น แผ่นดินไหวที่มลรัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริ กา

ภาพแสดงโครงสร้างของโลก

ภาพแสดงการแบ่งแผ่นเปลือกโลก
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คลืน่ แผ่นดินไหวคืออะไร
ขณะที่แผ่นเปลือกโลกยึดติดกันอยู่ แรงดันของของเหลวภายใต้แผ่นเปลือกโลกจะทาให้รอยต่อ
เกิดแรงเค้น (Stress) เปรี ยบเทียบได้กบั การดัดไม้ ซึ่ งไม้จะดัดงอและสะสมแรงเค้นไปเรื่ อยๆ จนแรงเค้นเกิน
จุดแตกหัก ไม้ก็จะหักออกจากกัน ในทานองเดี ยวกัน เมื่อเปลือกโลกสะสมแรงเค้นถึงจุดแตกหัก เปลือก
โลกจะเคลื่อนที่สัมพัทธ์ ระหว่างกัน พร้อมทั้งปลดปล่อยพลังงานออกมา ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ าง
ของเปลื อกโลกและเกิ ดแรงสั่นสะเทือนเป็ นคลื่ นแผ่นดิ นไหว ซึ่ งคนเราสามารถรู้สึกได้ และสร้างความ
เสี ยหายแก่สิ่งก่อสร้างทัว่ ไป การส่ งผ่านพลังงานที่เปลือกโลกปลดปล่อยจากจุดหนึ่ งไปยังจุดหนึ่ ง เกิดจาก
การเคลื่อนตัวของอนุภาคของดิน การเคลื่อนตัวของอนุภาคของดินดังที่กล่าวมานี้จะมีลกั ษณะ คล้ายคลื่น จึง
เรี ยกว่า คลื่นแผ่นดินไหว คลื่นแผ่นดินไหวมี ๒ ประเภท คือ
ประเภทแรก เป็ นคลื่นที่เกิดจากการอัดตัวที่เรี ยกว่า คลื่นอัดตัว (Compressional Wave) หรื อ คลื่น
ปฐมภูมิ (Primary Wave : P-Wave) หากเรามองที่อนุภาคของดิน ณ จุดใดจุ ดหนึ่ ง เมื่อแผ่นเปลื อกโลก
เคลื่อนที่เกิดแรงอัดขึ้น ทาให้อนุภาคของดินถูกอัดเข้าหากันอย่างรวดเร็ ว การอัดตัวอย่างรวดเร็ ว ของอนุภาค
ดินก่อให้เกิดแรงปฏิกิริยาภายใน ต่อต้านการหดตัว แรงปฏิกิริยานี้จะทาให้ดินขยายตัวออกอย่างรวดเร็ ว ผ่าน
จุดที่เป็ นสภาวะเดิม การขยายตัวของอนุ ภาคดินนี้ ก็จะทาให้เกิดแรงอัดในอนุ ภาคถัดไป ทาให้เกิดปฏิกิริยา
ต่อเนื่องเป็ นลูกโซ่ และแผ่รัศมีออกโดยรอบ คลื่นนี้จะเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ ว ๑.๕ - ๘ กิโลเมตร/วินาที
ประเภทที่ ๒ เป็ นคลื่นที่เกิดจากการเปลี่ยนรู ปร่ างของอนุภาคแบบเฉื อน เรี ยกว่า คลื่นเฉื อน (Shear
Wave หรื อ คลื่นทุติยภูมิ (Secondary Wave : S-Wave) เช่นเดียวกับแรงอัดเมื่อแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่
นอกจากแรงอัดแล้ว ยังเกิ ดแรงที่ทาให้อนุ ภาคของดิ น เปลี่ ยนรู ปร่ าง การเปลี่ ยนรู ปร่ างของอนุ ภาคดิ น
ก่อให้เกิ ดแรงปฏิ กิริยาภายในต่อต้านการเปลี่ ยนรู ปร่ าง ซึ่ งทาให้เกิ ดการเคลื่ อนที่ เป็ นคลื่ นแผ่รัศมี ออก
โดยรอบ คลื่นนี้จะเคลื่อนที่ ด้วยความเร็ วประมาณร้อยละ ๖๐ - ๗๐ ของคลื่นอัดตัว
โดยธรรมชาติคลื่ นอัดตัวจะทาให้เกิ ดการสั่นสะเทือนในทิศทางเดี ยวกันกับที่คลื่ น เคลื่อนที่ไป
ส่ วนคลื่ นเฉื อนจะทาให้พ้ืนดิ นสั่นสะเทื อนในทิ ศทางตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่ อนที่ของคลื่น ถึ งแม้ว่า
ความเร็ วของคลื่นแผ่นดินไหวจะต่างกันมากถึ ง ๑๐ เท่า แต่อตั ราส่ วนระหว่างความเร็ วของคลื่นอัดตัว กับ
ความเร็ วของคลื่ นเฉื อนค่อนข้างคงที่ ฉะนั้น นักวิทยาศาสตร์ ด้านแผ่นดิ นไหวจึ งสามารถคานวณหา
ระยะทางถึงจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวได้ โดยเอาเวลาที่คลื่นเฉื อนมาถึง ลบด้วยเวลาที่คลื่นอัดตัวมาถึง
(เวลาเป็ นวินาที) คูณด้วยแฟกเตอร์ ๘ จะได้ระยะทางโดยประมาณเป็ นกิโลเมตร
(S - P) x 8
S คือ เวลาที่คลื่นเฉือนเคลื่อนที่มาถึง
P คือ เวลาที่คลื่นอัดตัวเคลื่อนที่มาถึง
คลื่นแผ่นดินไหวจะเคลื่อนที่ไปรอบโลก ฉะนั้น หากเรามีเครื่ องมือที่ละเอียดเพียงพอ ก็สามารถ
วัดการเกิดแผ่นดินไหว จากที่ไหนก็ได้บนโลก หลักการนี้ ได้นามาใช้ในการตรวจจับเรื่ องการทดลองอาวุธ
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ปรมาณู เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปั จจุ บนั สามารถตรวจจับ การระเบิ ดของอาวุธปรมาณู ที่ ก่อให้เกิ ดการ
สั่นสะเทือนเทียบเท่ากับแผ่นดินไหวขนาด ๓.๕ ตามมาตราริ กเตอร์
เราใช้ อะไรวัดขนาดของแผ่นดินไหว
ขนาดของแผ่นดิ นไหวสามารถวัดได้ดว้ ยเครื่ องวัดความไหวสะเทือน (Seismograph) หลักการ
โดยสังเขปของเครื่ องมือคือ มีตวั โครงยึดติดกับพื้นดิน เมื่อแผ่นดินมีการ เคลื่อนที่ กระดาษกราฟที่ติดอยูก่ บั
โครงจะเคลื่อนที่ตามแผ่นดิน แต่ลูกตุม้ ซึ่ งมีความ เฉื่ อยจะไม่เคลื่อนที่ตาม ปากกาที่ผกู ติดกับลูกตุม้ ก็จะเขียน
กราฟลงบนกระดาษ และในขณะเดี ยวกัน กระดาษก็จะหมุนไปด้วยความเร็ วคงที่ ทาให้ได้กราฟแสดง
ความสัมพันธ์ ของขนาดการเคลื่ อนที่ ของแผ่นดิ นต่อหน่ วยเวลา การวัดแผ่นดิ นไหวนิ ยมวัดอยู่ ๒ แบบ
ได้แก่ การวัดขนาด (magnitude) และการวัดความรุ นแรง (intensity) การวัดขนาดเป็ นการวัดกาลังหรื อ
พลังงานที่ปลดปล่อยในการเกิดแผ่นดินไหว ส่ วนการวัดความรุ นแรงเป็ นการวัดผลกระทบของแผ่นดินไหว
ณ จุดใดจุดหนึ่งที่มีต่อคน โครงสร้างอาคาร และพื้นดิน มาตรการวัดแผ่นดินไหวมีอยูห่ ลายมาตรา ในที่น้ ี จะ
กล่าวถึงเฉพาะที่นิยมใช้ทวั่ ไป ๓ มาตรา ได้แก่ มาตราริ กเตอร์ มาตราการวัดขนาดโมเมนต์ และมาตราความ
รุ นแรงเมอร์คลั ลี
ก. มาตราริ กเตอร์ มาตราการวัดขนาดแผ่นดินไหวที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุดในขณะนี้ ได้แก่
มาตราริ กเตอร์ ซึ่งเสนอโดย ชาลส์ เอฟ. ริ กเตอร์ (Charles F. Richter นักวิทยาศาสตร์ ดา้ นแผ่นดินไหว ชาว
อเมริ กนั ) ใน พ.ศ. ๒๔๗๘ ริ กเตอร์ คน้ พบว่า การวัดค่าแผ่นดินไหวที่ดีที่สุด ได้แก่ การวัดพลังงานจลน์ที่
เกิดขึ้นในขณะเกิดแผ่นดิ นไหว ริ กเตอร์ ได้บนั ทึกคลื่นแผ่นดินไหวจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวจานวนมาก
งานวิจยั ของริ กเตอร์ แสดงให้เห็นว่า พลังงานแผ่นดินไหวที่สูงกว่าจะทาให้เกิดความสู งคลื่น (amplitude) ที่
สู งกว่า เมื่อระยะทางห่ างจากจุดที่ เกิ ดแผ่นดิ นไหวเท่ากัน ริ กเตอร์ ได้หาความสัมพันธ์ทางคณิ ตศาสตร์
ระหว่างพลังงานกับความสู งคลื่น และปรับแก้ดว้ ยระยะทางจากศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหว
ML = log A+D
ML ขนาดของแผ่นดินไหว
A ความสู งคลื่นหน่วยเป็ นมิลลิเมตร
D ตัวแปรปรับแก้ระยะทางจากศูนย์กลางแผ่นดินไหว ขึ้นอยูก่ บั สถานที่เกิดแผ่นดินไหว
ข. มาตราขนาดโมเมนต์ การวัดขนาด ด้วยมาตราริ กเตอร์ เป็ นที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลาย แต่วิธีการ
ของริ กเตอร์ ยงั ไม่แม่นตรงนักในเชิ งวิทยาศาสตร์ เมื่ อมี สถานี ตรวจวัดคลื่ นแผ่นดิ นไหวมากขึ้ นทัว่ โลก
ข้อมูลที่ได้ แสดงว่า วิธีการของริ กเตอร์ ใช้ได้ดีเฉพาะในช่ วงความถี่ และระยะทางหนึ่ งเท่านั้น ใน พ.ศ.
๒๕๒๐ ฮิรู คะนะโมะริ ( Hiroo Kanamori นักธรณี ฟิสิ กส์ ชาวญี่ปุ่น) ได้เสนอวิธีวดั พลังงานโดยตรงจาก
การวัดการเคลื่อนที่ของรอยเลื่อน มาตราการวัดขนาดของคะนะโมะริ เรี ยกว่า มาตราขนาดโมเมนต์
(
Moment Magnitude Scale)
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ค. มาตราความรุ นแรงเมอร์ คัลลี นอกจากการวัดขนาดแผ่นดิ นไหว บางครั้ งนักธรณี วิทยาใช้
มาตราความรุ นแรง ( Intensity) เพื่ออธิ บายผลกระทบที่แตกต่างกันของแผ่นดินไหว มาตราความรุ นแรงที่
นิยม ใช้กนั ได้แก่ มาตราความรุ นแรงเมอร์ คลั ลี ( Mercalli Intensity Scale) ซึ่ งมาตราความรุ นแรงเมอร์ คลั
ลีกาหนดขึ้นครั้งแรกโดย กวีเซปเป เมอร์ คลั ลี ( Guiseppe Mercalli) ชาวอิตาเลียน นักวิทยาศาสตร์ ดา้ น
แผ่ น ดิ น ไหวและภู เ ขาไฟ) ใน พ.ศ. ๒๔๔๕ และต่ อ มาปรั บ ปรุ งโดยแฮร์ รี วู ด ( Harry Wood)
นักวิทยาศาสตร์ ดา้ นแผ่นดินไหว ชาวอเมริ กนั ) และแฟรงก์ นิ วแมนน์ ( Frank Neumann นักวิทยาศาสตร์
ด้านแผ่นดินไหว ชาวอเมริ กนั ) ใน พ.ศ. ๒๔๗๔ มาตราความรุ นแรงเมอร์ คลั ลีจดั ลาดับขั้นความรุ นแรงตาม
เลขโรมันจาก I-XII
แผ่นดินถล่ม (land slides)
แผ่นดิ นถล่มเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติของการสึ กกร่ อนชนิ ดหนึ่ ง ที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
บริ เวณพื้นที่ที่เป็ นเนิ นสู งหรื อภูเขาที่มีความลาดชันมาก เนื่ องจากขาดความสมดุล ในการทรงตัวบริ เวณ
ดังกล่าว ทาให้เกิ ดการปรั บตัวของพื้นดิ นต่อแรงดึ งดู ดของโลกและเกิ ดการเคลื่ อนตัวขององค์ประกอบ
ธรณี วทิ ยาบริ เวณนั้นจากที่สูงลงสู่ ที่ต่า แผ่นดินถล่มมักเกิดในกรณี ที่มีฝนตกหนักมากบริ เวณภูเขาและภูเขา
นั้นอุม้ น้ าไว้จนเกิดการอิ่มตัว จนทาให้เกิดการพังทลาย
ประเภทของแผ่นดินถล่ม
แบ่งตามลักษณะการเคลื่อนตัวได้ 3 ชนิดคือ
1. แผ่นดินถล่มที่เคลื่อนตัวอย่างแผ่นดินถล่มที่เคลื่อนตัวอย่างช้าๆ เรี ยกว่า Creep เช่น Surficial Creep
2. แผ่นดินถล่มที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ วเรี ยกว่า Slide หรื อ Flow เช่น Surficial Slide
3. แผ่นดินถล่มที่เคลื่อนตัวอย่างฉับพลัน เรี ยกว่า Fall Rock Fall
นอกจากนี้ยงั สามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะของวัสดุที่ล่วงหล่นลงมาได้ 3 ชนิด คือ
o แผ่นดินถล่มที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของผิวหน้าดินของภูเขา
o แผ่นดินถล่มที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ยงั ไม่แข็งตัว
o แผ่นดินถล่มที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของชั้นหิ น
แผ่นดินถล่มในประเทศไทย
แผ่นดินถล่มในประเทศไทย ส่ วนใหญ่มกั เกิดภายหลังฝนตกหนักมากบริ เวณภูเขาซึ่ งเป็ นต้นน้ าลา
ธาร บริ เวณตอนบนของประเทศ โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ มีโอกาสเกิดแผ่นดิน
ถล่มเนื่องมาจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิ งหาคม ในขณะที่ภาคใต้จะเกิด
ในช่วงฤดูมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม

119
ปัจจัยทีส่ ่ งเสริมความรุ นแรงของแผ่ นดินถล่ ม
1. ปริ มาณฝนที่ตกบนภูเขา
2. ความลาดชันของภูเขา
3. ความสมบูรณ์ของป่ าไม้
4. ลักษณะทางธรณี วทิ ยาของภูเขา
ลาดับเหตุการณ์ ของการเกิดแผ่ นดินถล่ ม
เมื่อฝนตกหนักน้ าซึ มลงไปในดินอย่างรวดเร็ ว ในขณะที่ดิน อิ่มน้ า แรงยึดเกาะระหว่างมวลดินจะ
ลดลง ระดับน้ าใต้ผวิ ดินสู งขึ้นจะทาให้แรงต้านทานการเลื่อนไหล ของดินลดลง เมื่อน้ าใต้ผิวดินมีระดับสู งก็
จะไหลภายในช่องว่างของดิน ลงตามความชันของลาดเขา เมื่อมีการเปลี่ยนความชัน ก็จะเกิดเป็ นน้ าผุด และ
เป็ นจุดแรกที่มีการเลื่อนไหลของดิน เมื่อเกิดดินเลื่อนไหลแล้วก็จะเกิดต่อเนื่ องขึ้นไปตามลาดเขา
ปัจจัยสาคัญทีเ่ ป็ นสาเหตุของการเกิดแผ่ นดินถล่ ม
ลักษณะของดินที่เกิดจากการผุพงั ของหิ นบนลาดเขา
ลาดเขาที่มีความลาดชันมาก (มากกว่า 30 เปอร์เซนต์)
มีการเปลี่ยนแปลงสภาพป่ า
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เรื่องที่ 4 ปัญหาและผลกระทบของระบบนิเวศและสภาพสิ่ งแวดล้ อมในชุ มชนท้ องถิ่นประเทศและโลก
ในปั จจุบนั นี้สภาพปั ญหาความอ่อนแอของระบบนิ เวศของเมืองต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่ งเป็ นผล
พวงด้านหนึ่ งจากการเติบโตของเมืองที่ไว้ ระเบียบ และอีกด้านหนึ่ งเกิดจากการพัฒนา เศรษฐกิจในอดีต ที่
นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดหาและใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิต และรู ปแบบของการบริ โภค
ที่ไม่เหมาะสม ทาให้ทรัพยากรอันจากัดของประเทศและสิ่ งแวดล้อมธรรมชาติถูกใช้สอย และทาลายจน
เสื่ อมทั้งสภาพ ปริ มาณและคุ ณภาพ จนเกื อบหมดศักยภาพและยากที่ จะฟื้ นฟูข้ ึ นมาใหม่ ซ้ ายังก่ อให้เกิ ด
มลพิษหลาย ๆ ด้านพร้ อมกัน สภาพการณ์ ดงั กล่ าวจะยังคงความรุ นแรงและเป็ นปั ญหาเร่ งด่ วนที่ ตอ้ งรี บ
ดาเนิ นการแก้ไขและพัฒนาอย่างเป็ นระบบเนื่ องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรในเขตเมือง จะยังคงเพิ่มทวี
ขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ องแบบแผนตลอดจนกระบวนการผลิ ตและการบริ โ ภคที่ ไ ม่ เ หมาะสมดั้ง เดิ ม ยัง ไม่ อ าจ
ปรับเปลี่ยนแก้ไขได้โดยทันทีในระยะเวลาสั้น ๆ และประการที่สาคัญมาก คือ หากไม่รีบเร่ งดาเนิ นการใด ๆ
สภาพของระบบนิ เวศที่เปราะบางในลักษณะที่เป็ นอยู่ดงั กล่าว โดยเฉพาะจากสาเหตุของการแพร่ กระจาย
ของมลพิ ษ ทั้ง มลพิ ษ ทางน้ า ทางอากาศ ทางเสี ย งจากสารเคมี ของเสี ย อันตรายต่ า ง ๆ และจากความ
สั่นสะเทือน กาลังกลายเป็ นข้อจากัดของการพัฒนาเมืองที่น่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
กายภาพที่เป็ นผลต่อสุ ขอนามัยของประชาชนพอจะมีตวั อย่างที่ได้จากการศึกษาสภาวะด้านสิ่ งแวดล้อมของ
เมืองหลายเมื องที่กาลังเติ บโตที่ช้ ี ให้เห็ นว่าการปล่อยปละละเลยขาดความเอาใจใส่ ดูแลและปล่อยให้เกิ ด
ความขาดแคลนสาธารณูปโภคของเมือง หรื อการขาดความเอาใจใส่ ในการบารุ ง รักษาระบบน้ าประปา และ
การสุ ขาภิบาล อันเป็ นสิ่ งจาเป็ นต่อการดารงชีพอย่างถูกสุ ขลักษณะของประชากรเมืองได้สร้างความเสี ยหาย
อย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิ จได้ เมื่ อเกิ ดโรคระบาดร้ ายแรง เช่ น การระบาดของอหิ วาตกโรคที่เกิ ดขึ้นใน
ประเทศกลุ่ ม ลาติ น อเมริ ก าในช่ ว งปี ค.ศ. 1991 ยัง มี ต ัว อย่ า งที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า การเสื่ อ มโทรมของ
สภาพแวดล้อมของเมืองมีผลกระทบโดยตรงต่อสุ ขภาพของประชากรที่สามารถอ้างอิงได้อีกมาก จนรัฐบาล
ของหลายประเทศต้องหันมาให้ความสนใจตระหนักกับปั ญหาของสภาวะแวดล้อมโดยเฉพาะของเมืองอย่าง
จริ งจัง เพราะเหตุการณ์ความสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นในเมืองอื่นย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นในเมืองของทุก ๆ ประเทศได้
เช่นกัน ในสหัสวรรษที่ 21
ประเทศไทย (เช่นเดียวกับหลาย ๆ ประเทศ) กาลังเริ่ มให้ความสาคัญกับแนวทางการพัฒนาเมือง
แนวใหม่ คือ การพัฒนาเมืองให้น่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน อันเป็ นแนวนโยบายเชิ งยุทธศาสตร์ ที่มีความสาคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาพื้ นที่ เมื อง เพราะการพัฒนาในแนวทางนี้ จะต้องมี ก ารดาเนิ นงานที่ ป ระสานและสนับ สนุ น
สอดคล้องซึ่ งกันและกันในหลาย ๆ ด้าน และหลายสาขาพร้อม ๆ กันอย่างมีระบบเป็ นเชิ งองค์รวม (Holistic
Approach) คือ เป็ นกระบวนการพัฒนาที่มีการวางกรอบวิสัยทัศน์ และแนวทางพัฒนาที่ สอดคล้องต้องกัน
ทั้งในด้านประชากร ทรัพยากร สิ่ งแวดล้อมตามธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ทางกายภาพที่สร้างขึ้น
(Built Environment) ทรัพยากรด้านศิลปะและวัฒนธรรม ความรู ้ และวิทยากรสมัยใหม่ โดยเฉพาะการให้
ความสาคัญกับการใช้ทรั พยากรธรรมชาติ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพสนับสนุ นกระบวนการฟื้ นฟูและพัฒนา
ทรัพยากรที่สร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้ และมีการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเสริ มสร้างจิตวิญญาณและ
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คุ ณค่ า ของเมื องด้วยการให้ค วามส าคัญในด้า นการดารงรั ก ษาฟื้ นฟู ศิ ล ปะและวัฒนธรรมที่ ดีง ามที่ เป็ น
เอกลักษณ์ ของแต่ละท้องถิ่ น และเปิ ดโอกาสให้ทอ้ งถิ่ นเข้าร่ วมในขบวนการพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพ
ของตนเองเพื่อเป็ นภูมิคุม้ กันแรงกดดันของการเปลี่ ยนแปลงต่าง ๆ ที่ เป็ นผลของการจัดระเบียบใหม่ของ
โลกทางการค้าและเทคโนโลยี โดยมีกรอบกลยุทธ์เพื่อไปสู่ ความเป็ นเมืองที่น่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน ดังนี้
 มุ่งส่ งเสริ มการพัฒนาเมืองและชุมชนให้เป็ นฐานของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
 พื้นที่เมืองและชุ มชนจะต้องเป็ นสถานที่ ๆ คานึ งถึ งความเชื่ อมโยงระหว่างสิ่ งแวดล้อม (ระบบ
นิเวศวิทยาของเมือง) กับสุ ขภาพของประชาชน
 ใช้กลยุทธ์การพัฒนาแบบพหุ ภาคี ที่เปิ ดโอกาสให้กบั การมีส่วนร่ วมของประชาชนมากที่สุด
ดัง ตัวอย่างที่ ก ล่า วถึ งแล้วแต่ ตน้ การพัฒนาด้านภายภาพในพื้นที่ มี ผ ลโดยตรงต่ อสุ ขภาพของผูอ้ ยู่อาศัย
ดัง นั้นในการก าหนดกรอบของการพัฒนา จึ ง ควรค านึ ง ถึ ง วิธี ก ารพัฒนาอย่า งรอบคอบและสอดคล้อ ง
พอเพียง เนื่ องจากสิ่ งแวดล้อมที่ มีการสร้ างขึ้ นในเมื องนั้น (Built – Environment) ประกอบขึ้ นด้วย
สิ่ งแวดล้อมทั้งภายนอกอาคารซึ่ งหมายถึ ง พื้นที่ นอกอาณาเขตของบ้านเรื อน สิ่ งที่ปลูกสร้ างอื่ น สถานที่
ประกอบการต่าง ๆในเขตหมู่บา้ น ชุมชน เมือง หรื อชนบท และในสิ่ งแวดล้อมภายในของบ้านเรื อน และสิ่ ง
ปลูกสร้างอื่นที่ผคู ้ นเข้าใช้สอย และการใช้สอยนั้น อาจเป็ นอันตรายต่อผูใ้ ช้เนื่ องจากสิ่ งแวดล้อมที่สร้างขึ้น
นั้นไม่เหมาะสมต่อการใช้งานปกติกลับกลายเป็ นบ่อเกิดของเชื้อโรค โรคระบาด หรื อเป็ นสาเหตุที่ก่อให้เกิด
การบาดเจ็บ หรื อแม้กระทัง่ เป็ นสาเหตุ ของการตายก่อนวัยอันสมควร ดังนั้นการสร้ างสิ่ งแวดล้อมขึ้นมา
(Built – Environment) จึงต้องคานึงถึงผลกระทบที่จะมีต่อสุ ขภาพของผูใ้ ช้งานภายใต้หลักที่วา่ “สิ่ งแวดล้ อม
ที่มนุ ษย์ สร้ างขึ้นในชุ มชน ไม่ ว่าจะเป็ นในอาคาร บ้ านเรื อน หรื อในชุ มชนระดับหมู่บ้านเรื อในเมืองทุก ๆ
ขนาดควรเป็ นสิ่ งแวดล้ อ มที่ปลอดภั ยต่ อ การอยู่อาศั ย ใช้ งานเป็ นที่ซึ่ งภยันตรายจากสิ่ งแวดล้ อม ต้ องมี
โอกาสเกิดขึน้ ได้ น้อยทีส่ ุ ด และเป็ นทีซ่ ึ่ งไม่ ควรเป็ นต้ นเหตุของการบาดเจ็บ การเจ็บไข้ ได้ ป่วยใด ๆ หรื อเป็ น
สาเหตุ ของการตายก่ อนวัยอันสมควร” ปั ญหาคื อเราจะทาให้เป็ นไปตามความต้องการนี้ ได้อย่างไร พบ
ข้อสรุ ปที่สอดคล้องตรงกันกับหลักและเมื องที่มีสภาวะแวดล้อมที่ เหมาะกับการอยู่อาศัยในลักษณะของ
เมืองน่ าอยูน่ ้ นั มีการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างเหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องรองรับขนาดที่ขยาย
ขึ้ น ของถิ่ น ฐานของเมื อ งที่ มี ก ารขยายตัว ของเศรษฐกิ จ เพิ่ ม มากขึ้ น เป็ นผลให้ ต้อ งเพิ่ ม อุ ป สงค์ที่ มี่ ต่ อ
ทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น และนอกท้ อ งถิ่ น เพราะการบริ โภคที่ เ พิ่ ม ขึ้ นนี้ ต้อ งมี ก ารจัด การอนุ รั ก ษ์ รั ก ษา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มีอยู่อย่างจากัด โดยเฉพาะอย่า งยิ่งสาหรั บทรั พยากรธรรมชาติ บางอย่างที่ ไม่ อาจ
ทดแทนได้อย่างดีที่สุดและการจัดการกับของเสี ยที่ถูกขับถ่ายออกจากเมืองอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีงาน
หลักทั้ง 3 ประการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมของเมืองที่สาคัญ ได้แก่
1. การสงวนรักษาไว้ซ่ ึ งทรัพยากรธรรมชาติหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการด้านน้ า เพื่อให้ทุก
คนได้รับน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริ โภค และเพื่อการเพาะปลูกและแหล่งน้ าต่าง ๆ ได้รับการดูแลป้ องกัน
อย่างดีที่สุด
2. บรรดาของเสี ย ขยะ ที่ขบั ถ่ายออกจากกิจกรรมของเมือง มีการขนถ่ายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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3. ไม่ปล่อยให้มีการโยนภาระหรื อต้นทุน ด้านสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นภาระของบุคคลหรื อธุ รกิ จ (ซึ่ ง
เป็ นต้นกาเนิดของมลภาวะนั้น) ให้กบั ผูอ้ ื่น
โลกาภิวฒ
ั น์ และการเปลีย่ นแปลงระบบนิเวศเมือง
การจัดระเบี ย บใหม่ ข องเศรษฐกิ จภายใต้เงื่ อนไขข้อก าหนดของกระแสโลกาภิ วตั น์ ในช่ วง 2
ทศวรรษที่ ผ่า นมา ได้มีอิท ธิ พ ลต่อกระแสการเลี ย นแบบแผนการลงทุ น – การผลิ ตและการบริ โภคจาก
ต่ า งประเทศเป็ นอย่า งมาก การเอาอย่า งที่ ข าดความเข้า ใจที่ ถู ก ต้องนี้ ได้แ ผ่ข ยาย และมี อิท ธิ พ ลเหนื อ
พฤติกรรมของชุ มชนในท้องถิ่ น สร้ างความเชื่ อมโยงทางด้านวัฒนธรรมในด้านการผลิ ตและในด้านการ
บริ โภคจากระดับท้องถิ่ นกับระดับโลกที่ เรี ยกความสัมพันธ์ น้ ี ว่า Globalization ภายใต้ขบวนการนี้ การ
มุ่งเน้น ปรับปรุ งให้ความสาคัญต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อม ส่ วนแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนที่มีผล
ต่อการฟื้ นฟูทางด้านของระบบนิ เวศเมื อง ทั้งทางด้านทรั พยากรและด้านสิ่ งแวดล้อมตามธรรมชาติ และ
ทางด้านสังคม – การเมือง เป็ นเพียงเป้ าหมายอันดับรอง พร้อม ๆ กับความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายเพราะ
กระแสโลกาภิวฒั น์น้ ี
ระบบนิ เวศของเมืองก็เปลี่ ยนเสื่ อมสภาพลง แต่ในขณะเดี ยวกันการบริ หารและการจัดการของ
ท้องถิ่ นส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีสมรรถภาพและตามไม่ทนั กับสถานการณ์ ใหม่ ๆ ที่ปรับเปลี่ ยนอย่างรวดเร็ ว ผล
ตามมา คือ ปั ญหาต่อการพัฒนาทางกายภาพของเมือง เช่น ปั ญหาความขัดแย้งในการใช้ที่ดิน สาธารณู ปโภค
และสาธารณู ปการของเมืองไม่ทนั และไม่พอเพียง การบาบัดของเสี ยไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ชักนาปั ญหาความ
เสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ส่ งผลกระทบเชิ งลบต่อระบบนิ เวศ และความสามารถ
ในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในอนาคตของเมืองและชุ มชนชนบทต่าง ๆ ระบบนิ เวศของเมืองตามความหมายที่
เข้าใจกันอยูห่ มายถึงการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ระหว่างสิ่ งแวดล้อมที่สร้างขึ้น (Built Environment) กับผูท้ ี่ใช้
งานสิ่ งแวดล้อมนั้น เราสามารถแบ่งสิ่ งแวดล้อมนี้ เป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ สิ่ งแวดล้อมภายในอาคารและ
กลุ่มที่ 2 คือ สิ่ งแวดล้อมนอกอาคาร และเฉพาะที่เกี่ยวกับปั ญหาทางสุ ขภาพที่จะกล่าวถึงต่อไป
อันตรายและทีม่ าของปัญหาของระบบนิเวศเมืองต่ อสุ ขภาพประชากร
เราสามารถแบ่งอันตรายที่มีต่อสุ ขภาพของมนุษย์ที่เกิดจากสิ่ งแวดล้อมได้เป็ น 2 ส่ วน คือ
1) สิ่ งแวดล้อมภายในอาคาร
2) สิ่ งแวดล้อมภายนอกอาคารในหมู่บา้ นและในเมือง
1. อันตรายต่ อสุ ขภาพอันสื บเนื่องมาจากสภาวะแวดล้ อมภายในของอาคาร
สภาวะแวดล้อมภายในบ้านอยูอ่ าศัย ด้อยคุณภาพเกือบจะทั้งหมดจะพบว่ามีรูปแบบของอันตราย
ต่อสุ ขภาพเหมือน ๆ กันอยู่ 3 อย่าง คือ
1) นา้ สะอาดเพือ่ การใช้ สอยและระบบสุ ขาภิบาลทีไ่ ม่ พอเพียง
2) มลภาวะภายในอาคารมีระดับสู ง
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3) ความแออัดเกินมาตรฐานของการอยู่อาศั ย มี 3 สาเหตุสาคัญ ที่สร้ างความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ
ของ ผูอ้ ยูอ่ าศัย
3.1 เชื้อโรคที่มากับน้ า มีตวั เลขที่ระบุวา่ มีทารกและเด็กกว่า 4 ล้านคนที่ตอ้ งเสี ยชี วิตด้วยเหตุของ
โรคที่เกิ ดจากการขาดแคลนน้ าสะอาดเพื่อการบริ โภคและสภาพของระบบสุ ขาภิบาลที่เลวร้ายภายในที่อยู่
อาศัย
3.2 มลภาวะทางอากาศ ภายในอาคารที่มกั จะเกิดจากผลของการเผาไหม้ของเชื้ อไฟต่าง ๆ ที่ไม่
สมบูรณ์ภายใน เตาไฟที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพต่าหรื อจากระบบสร้างความอบอุ่นภายในบ้านเรื อน
ที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ผลกระทบของมลภาวะทางอากาศต่อสุ ขภาพที่เกิ ดขึ้นภายในที่อยู่อาศัยจะรุ นแรงมาก
หรื อรุ นแรงน้อยขึ้นอยูก่ บั ระบบการระบายอากาศของอาคารที่ดีหรื อไม่ดีดว้ ย รวมทั้งระยะเวลาที่ผอู ้ าศัยอยู่
ภายใต้สภาวะเช่นนั้น และชนิ ดของเชื้ อเพลิ ง ในกรณี ของเชื้ อเพลิ งธรรมชาติ เช่น ฟื น จะพบว่าการเผาไหม้
ก่อให้เกิ ดก๊าซคาร์ บอนมอนนอกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน กามะถันและสารเคมีอื่นอีก 5 – 6 ชนิ ดซึ่ ง
ล้วนแล้วแต่ทาอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจได้ท้ งั สิ้ น
3.3 การออกแบบอาคารที่คานึงถึงอันตรายต่อสุ ขภาพไว้ก็จะมีส่วนช่วยลดความเสี ยหายลงได้ดว้ ย
ความแออัดของการอยูอ่ าศัยมักจะทาให้เกิดการบาดเจ็บด้วย อุบตั ิเหตุ หรื อการติดเชื้ ออย่างรุ นแรงของระบบ
ทางเดินหายใจ โดยเฉพาะจากโรคนิวมอเนีย วัณโรค จะพบว่าการอยูอ่ าศัยที่มีลกั ษณะแออัดที่แต่ละคนมีเนื้ อ
ที่อยูอ่ าศัยเฉลี่ยต่ากว่า 1 ตารางเมตรหรื ออีกกรณี หนึ่ งที่การอยูอ่ าศัยมีลกั ษณะแออัด เช่น อาศัยรวมกัน 2 – 3
คนต่อห้องพักอาศัย 1 ห้อง ก็จะทาให้การแพร่ กระจายเชื้ อโรคจากบุคคลหนึ่ งไปยังผูอ้ ื่นได้อย่างง่ ายดาย
นอกจากการติดเชื้ อแล้ว พบว่า เหตุผสมผสานระหว่างความแออัดและคุณภาพที่ต่ ากว่ามาตรฐานของที่อยู่
อาศัย เพิ่มอัตราความเสี่ ยงต่ออุบตั ิภยั ภายในบ้านเรื อนที่เกิ ดจากการลวกพอง ไหม้ไฟและอุบตั ิเหตุไฟไหม้
ตัวเลขจากทัว่ โลกพบว่า หนึ่งในสามของการตายที่มีสาเหตุจากอุบตั ิเหตุมาจากอุบตั ิภยั ภายในบ้านอยูอ่ าศัย
2. สภาวะแวดล้ อ มที่เป็ นอันตรายในชุ มชน ส าหรั บหมู่บ ้านหรื อชุ มชนใด ๆ ที่ การจัดการด้า น
สิ่ งแวดล้อมไม่พอเพียงมักจะเป็ นผลให้เกิดความเสี่ ยงสู งต่อสุ ขภาพอันเกิดจากเชื้ อโรค บางชนิ ดที่ขยะเป็ น
บ่อเกิดเมื่อมีขยะมูลฝอยตกค้าง น้ าท่วมจากการขาดระบบระบายน้ าที่ดี และถนนที่ไม่สามารถใช้งานได้ใน
ทุกลักษณะอากาศเป็ นสาเหตุของอุบตั ิเหตุท้ งั ภายในและรอบ ๆ ของชุ มชนในแต่ละปี ความตายจากอุบตั ิเหตุ
บนท้องถนนมีจานวนสู งถึง 885,000 ราย รวมทั้งยังมีผบู ้ าดเจ็บในจานวนที่สูงกว่าอีกหลายเท่าตัว นอกจากที่
กล่าวแล้วยังพบว่า อันตรายต่อสุ ขภาพทางกายยังจะเกิ ดจากที่ต้ งั ของชุ มชนที่อยู่บนพื้นที่ที่โดยสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ แล้วไม่เหมาะสมกับการเป็ นที่ต้ งั ของชุ มชนอยู่อาศัย ที่ต้ งั ชุ มชนเหล่านี้ มักจะมีลกั ษณะที่เป็ นที่
ลาดชัน น้ าท่วมซ้ าซาก หรื อเป็ นทะเลทรายแห้งแล้ง มีประชากรยากจนหลายสิ บล้านคนที่มีรายได้นอ้ ยจนที่
ไม่ มี ท างเลื อ กอย่า งอื่ นนอกจากต้องอยู่อาศัย ในพื้ น ที่ ดัง กล่ า วและมี ค วามเสี่ ย งต่ อสุ ข ภาพของตนอย่า ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้
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เรื่องที่ 5 แนวทางการแก้ ไขปัญหาทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมในชุ มชน
ปัญหาสิ่ งแวดล้อมในเขตเมือง
1. ภาวะมลพิษ
อากาศเสี ย
การแก้ไขปั ญหาอากาศเสี ย ปั จจุบนั เน้นการแก้ปัญหาควันดาและอากาศเสี ยจากรถยนต์ ซึ่ งเป็ น
สาเหตุใหญ่ โดยมีการกาหนดค่ามาตรฐานสาหรับควันดาที่ปล่อยออกจากท่อไอเสี ยของรถยนต์ที่ใช้น้ ามัน
ดี เซลและค่ามาตรฐานสาหรับก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ที่ปล่อยออกจากท่อไอเสี ยของรถยนต์ที่ใช้น้ ามัน
เบนซิ นไว้สาหรับควบคุ มดูแลไม่ให้รถยนต์ปล่อยอากาศเสี ยเหล่านั้นเกิ นมาตรฐาน โดยมีกรมตารวจและ
กรมการขนส่ งทางบกเป็ นหน่วยงานควบคุม
การแก้ไขปั ญหาให้ได้ผลอย่างจริ งจังก็ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือจากประชาชน โดยจะต้องมีความ
ตื่ นตัวและเข้าใจในปั ญหาที เกี่ ยวกับอากาศเสี ย ตลอดจนทราบถึ งวิธี การป้ องกันและแก้ไ ขปั ญหาอย่า ง
ถูกต้อง เช่น ดูแลรักษาเครื่ องยนต์ของรถยนต์ประเภทต่าง ๆ ให้อยูใ่ นสภาพดี ซึ่ งนอกจากจะช่วยลดอากาศ
เสี ยแล้วยังช่ วยประหยัดเชื้ อเพลิ งอีกด้วย สาหรับโรงงานอุตสาหกรรมก็ตอ้ งเห็ นใจผูอ้ าศัยข้างเคียงโดยไม่
ปล่ อ ยอากาศเสี ย ที่ มี ป ริ ม าณความเข้ม ข้น ของสารมลพิ ษ สู ง เกิ น มาตรฐานที่ ก าหนดโดยกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ การปลูกต้นไม้จะช่วยในการกรองอากาศเสี ยได้ ดังนั้นจึงควรร่ วมมือกันปลูกและ
ดูแลรักษาต้นไม้ในเขตเมืองด้วย
2. ปัญหาทางสั งคม
ชุ มชนแออัด
ส าหรั บ ปั ญหาชุ ม ชนแออัดซึ่ งมัก เกิ ดขึ้ น ในเมื องมากกว่า ในชนบทนั้น หน่ วยราชการหลัก ที่
รับผิดชอบ คื อ การเคหะแห่ งชาติ และองค์กรท้องถิ่ น (เช่ น ในพื้นที่กรุ งเทพมหานครองค์กรรับผิดชอบ
ได้แก่ กรุ งเทพมหานคร) โดยการปรั บปรุ งทั้งในด้านกายภาพ สังคม และเศรษฐกิ จ ได้แก่ การปรั บปรุ ง
ทางด้านสาธารณู ป โภค เช่ น ทางเท้า ทางระบายน้ า ไฟฟ้ า ประปา การจัดการขยะมูล ฝอย การปรั บปรุ ง
สภาพแวดล้อมชุมชน การป้ องกันอัคคีภยั รวมทั้งมีโครงการต่าง ๆ เช่น การฝึ กอาชี พ โครงการหน่วยแพทย์
เคลื่ อนที่ และส่ ง เสริ มให้ประชาชนท้องถิ่ นได้มี ส่ วนร่ วมในการแก้ไ ขปั ญหาของชุ มชน โดยการจัดตั้ง
คณะกรรมการชุ มชนเพื่อทาหน้าที่แทนผูอ้ ยูอ่ าศัยในชุ มชน ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาชุ มชนและเป็ นแกนนาในการพัฒนาชุ มชน นอกจากนั้นการเคหะแห่ งชาติยงั มีการดาเนิ นงานใน
ด้านความมัน่ คงในการครอบครองที่ดิน เช่ น ขอความร่ วมมือเจ้าของที่ดินในการทาสัญญาให้ผอู ้ ยู่อาศัยใน
ชุ มชนที่การเคหะแห่ งชาติเข้าไปปรับปรุ งได้อยูอ่ าศัยต่อไปอย่างน้อย 5 ปี เร่ งรัดการออกกฎหมายเกี่ยวข้อง
เช่น พระราชบัญญัติปรับปรุ งชุมชนแออัด
นอกจากการแก้ไขปั ญหาชุ มชนแออัดโดยวิธีปรับปรุ งทางด้านต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นในที่ดินเดิม
แล้วยังมีโครงการจัดหาที่อยูใ่ ห้ใหม่สาหรับชุมชนแออัดที่ประชุ มปั ญหาความเดือดร้อนด้านที่อยูอ่ าศัยจากที่
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เดิม เช่น กรณี เพลิงไหม้ ถูกไล่ที่ ถูกเวนคืนที่ดิน เป็ นต้น จึงเห็นได้วา่ การแก้ไขปั ญหาชุ มชนแออัดให้ได้ผล
อย่างจริ งจัง จาเป็ นต้องได้รับความร่ วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
การขาดแคลนพืน้ ทีส่ ี เขียวและพืน้ ทีเ่ พือ่ การนันทนาการ
ปั ญหาการขาดแคลนพื้ นที่ เพื่ อการพัก ผ่อ นหย่อ นใจในเขตเมื องนั้น กรุ ง เทพมหานครนับ ว่า
ประสบปั ญหารุ นแรงที่สุด อันเนื่องมาจากเป็ นศูนย์กลางของประเทศในทุก ๆ ด้าน เช่น การบริ หารประเทศ
การพาณิ ชย์ การศึ กษา ในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว รัฐมีนโยบายสนับสนุ นให้พ้ืนที่ดงั กล่าวที่มีอยู่เดิ มคง
สภาพไว้ให้มากที่สุด เช่น การเข้าไปดาเนิ นการในตาบลบางกะเจ้าและอีก 5 ตาบลใกล้เคียงเนื้ อที่ประมาณ
9,000 ไร่ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้เป็ นพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุด และการเพิ่มจานวนพื้นที่ดงั กล่าว รัฐมี
นโยบาย หากเป็ นการย้ายอาคารสถานที่ออกไปจากที่ดินของรัฐ รัฐก็จะปรับปรุ งบริ เวณเดิมนั้นให้เป็ นพื้นที่
สี เขียวตัวอย่างของบริ เวณหน้าวัดราชนัดดาราม โดยรื้ ออาคารโรงภาพยนตร์ ศาลาเฉลิ มไทยแล้วปรับปรุ ง
พื้นที่ดงั กล่าวให้มีสวนสาธารณะรวมอยูด่ ว้ ย สาหรับโครงการต่อ ๆ ไป เช่น บริ เวณกรมอุตุนิยมวิทยา ถนน
สุ ขุมวิท เรื อนจาพิเศษกรุ งเทพมหานคร ถนนมหาไชยบริ เวณโรงงานยาสู บ บริ เวณโดยรอบป้ อมพระสุ เมรุ
ถนนพระสุ เมรุ ซึ่ งมีโครงการจะย้ายออกไปแล้วจัดบริ เวณให้เป็ นสวนสาธารณะ ทาให้ประชาชนได้มีพ้ืนที่
เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้น ในส่ วนของภาคเอกชนนั้น หากคานึ งถึ งเรื่ องนี้ ก็สามารถจัดพื้นที่ให้โล่ง
ว่างให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
สาหรับการแก้ไขปั ญหาในระยะยาวนั้น รัฐมีแนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวและนันทนาการทัว่
ทั้งประเทศ ในรู ปของการจัดตั้งองค์กรเพื่อการจัดการพื้นที่สีเขียวฯ และสนับสนุ นโครงการทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่มีผลต่อพื้นที่สีเขียว และพื้นที่นนั ทนาการของชุมชน
แผ่ นดินทรุ ด นา้ ท่ วม
ปั ญหาแผ่นดินทรุ ดเป็ นปั ญหาใหญ่ที่ตอ้ งแก้ไขโดยรี บด่วน ดังนั้น ประชาชนจึงควรให้ความร่ วมมือ
กับทางราชการ โดยการใช้น้ าบาดาลอย่างประหยัดและมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ า
บาดาลอย่างเคร่ งครั ด ขณะนี้ ได้มีการกาหนดมาตรการที่ จะแก้ไขปั ญหาแผ่นดิ นทรุ ดในบริ เวณเขตพื้นที่
ชั้นในของกรุ งเทพมหานคร และเขตบางเขน เขตพระโขนง เขตบางกะปิ เขตพระประแดง และเขตอาเภอ
เมืองสมุทรปราการ โดยให้ยกเลิกใช้น้ าบาดาลในเขตวิกฤติที่มีอตั ราการทรุ ดของพื้นดินสู งดังกล่าวและให้มี
การลดการใช้น้ าบาดาลในพื้นที่อื่น ๆ ลงด้วย ซึ่ งตามพระราชบัญญัติน้ าบาดาลกาหนดให้ผทู ้ ี่จะทา การเจาะ
น้ าบาดาล หรื อใช้น้ าบาดาล หรื อระบายน้ าลงในบ่อบาดาลจะต้องได้รับอนุ ญาตจากกรมทรั พยากรธรณี
กระทรวงอุตสาหกรรมเสี ยก่อน ตลอดจนมีการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้น้ าบาดาลด้วย
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ปัญหาสิ่ งแวดล้อมในเขตชนบท
1. ความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
เมื่อความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติมีสาเหตุหลักมาจากการกระทาของมนุ ษย์ การแก้ไข
ปั ญหาจึงไม่เพียงพอแต่ตอ้ งปลูกฝั งจิตสานึ กให้กบั ประชาชนถึงเรื่ องความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
และการรักษาให้คงอยู่ถาวรเพื่อลูกหลานเท่านั้น หากรัฐยังต้องดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาอย่างจริ งจัง ทั้งใน
ส่ วนที่เกี่ยวกับการเพิ่มเนื้ อที่ป่า ทั้งป่ าไม้และป่ าชายเลน โดยการสนับสนุ นให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วม
และวางแนวทางยับยั้งการบุกรุ กทาลายทรัพยากรเหล่านั้น เช่น การจัดหาที่ทากินให้ราษฎรให้พ้ืนที่ป่าสงวน
เสื่ อมโทรมการป้ องกันมิให้การทานากุง้ มาทาลายพื้นที่ป่าชายเลน การป้ องกันมิให้เกิดปั ญหามลพิษอันเกิด
จากสารเคมี และจากการระบายน้ าโสโครกจากแหล่งชุ มชนและโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่ แหล่งน้ าโดยมิได้
ผ่านการบาบัดเสี ยก่อน ตลอดจนต้องให้มีการบังคับใช้มาตรการที่เด็ดขาดและมีประสิ ทธิ ภาพในการที่จะ
ป้ องกันการบุกรุ กทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
2. มลพิษทางด้ านสารพิษทางการเกษตร
ในการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปั ญหามลพิษด้านสารพิษทางการเกษตรนั้น รัฐได้ดาเนิ นการในหลาย
ๆ เรื่ อง เริ่ มตั้งแต่การปรับปรุ งแก้ไขกฎหมาย ซึ่ งช่องโหว่ของกฎหมายเดิมมีผลให้สารพิษหลายชนิ ดที่นาเข้า
จากต่างประเทศสามารถนามาใช้ได้อย่างอิสระโดยไม่ตอ้ งผ่านการควบคุ มจากทางการ ดังนั้น ในปี พ.ศ.
2533 จึงได้มีการปรับปรุ งแก้ไขการประกาศควบคุมวัตถุมีพิษเสี ยใหม่ โดยนามาขอขึ้นทะเบียนจากทางการ
เสี ยก่อนจึงจะสามารถนาไปใช้ได้ นอกจากนั้น ในส่ วนที่เกี่ยวข้องประชาชนโดยตรงก็มีการจัดฝึ กอบรมการ
ใช้สารพิษอย่างถูกต้องและปลอดภัย การเผยแพร่ ความรู ้เกี่ ยวกับสารพิษแก่ประชาชนในรู ปของสื่ อต่าง ๆ
เช่ น สารคดีโทรทัศน์ โดยหวังว่าเมื่อประชาชนเกิดความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการแล้วจะเป็ นการช่วยลดมลพิษที่จะเกิดจากสารพิษทางการเกษตรได้อีกทางหนึ่งด้วย

127
เรื่องที่ 6 การวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่ งที่มีอยูต่ ามธรรมชาติ ซึ่ งได้แก่ อากาศ น้ า ดิน แร่ ธาตุ ป่ าไม้ สัตว์
ป่ า พลัง งานความร้ อ น พลัง งานแสงแดด และอื่ น ๆ มนุ ษ ย์ไ ด้ใ ช้ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นการดารงชี วิต
นับตั้งแต่เกิดจนกระทั้งตาย ทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็ นประโยชน์และมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อมวลมนุษย์
สิ่ งแวดล้อม หมายถึ ง สิ่ งต่าง ๆ ทุกสิ่ งที่ อยู่ลอ้ มรอบตัวเราทั้งสิ่ งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต สิ่ งต่าง ๆ
เหล่านี้อาจเป็ นได้ท้ งั สิ่ งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
ได้แก่ บรรยากาศ น้ า ดิน แร่ ธาตุ พืชและสัตว์ ส่ วนสิ่ งแวดล้อมที่มนุ ษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สาธารณู ปการต่าง ๆ
เช่น ถนน เขื่อนกันน้ า ฝาย คูคลอง เป็ นต้น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มนั้นมี ค วามส าคัญมากต่ อการพัฒนาและความเจริ ญของ
ประเทศ ตลอดจนถึ ง คุ ณภาพชี วิตที่ ดีของประชาชน ประเทศที่ มี ทรั พ ยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ และ
สิ่ งแวดล้อมดี ก็จะส่ งผลให้ประชาชนในประเทศนั้นมีคุณภาพชี วิตและความเป็ นอยู่ที่ดีด้วยอย่างไม่ตอ้ ง
สงสัย
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีปัญหาเกี่ยวกับความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
หลายประการ ซึ่ งจาเป็ นต้องแก้ไข เช่น เรื่ องป่ าไม้ถูกทาลาย น้ าในแม่น้ าลาคลองเน่าเสี ย มลพิษของอากาศ
ในพื้นที่บางแห่ งมีมากจนถึ งขี ดอันตรายเหล่ านี้ เป็ นต้น การแก้ไขในเรื่ องเช่ นนี้ อาจทาได้โดยการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างถูกต้องโดยเร่ งด่วน หลักการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมอาจทาได้โดยพิจารณาเป็ นเรื่ อง ๆ ดังต่อไปนี้
ทรัพยากรทีใ่ ช้ แล้วหมดไป ได้ แก่
น้ า มันปิ โตรเลี ย มและก๊า ซธรรมชาติ เป็ นทรั พยากรธรรมชาติ ที่ หมดสิ้ นได้เมื่ อหมดแล้วก็ ไ ม่
สามารถเกิดขึ้นมาใหม่ได้ หรื อถ้าเกิดใหม่ก็ตอ้ งใช้เวลานานหลายล้านปี จึงจะเกิดมีข้ ึน แต่ในการใช้เราจะใช้
หมดไปในวันเวลาอันรวดเร็ ว การจัดการทรัพยากรประเภทนี้ จึงต้องเน้นให้ใช้อย่างประหยัด ใช้ให้คุม้ ค่า
ที่สุดและให้ได้ประโยชน์ที่สุด ไม่เผาทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์
สิ นแร่ เป็ นทรั พยากรที่ หมดสิ้ นได้ และถ้าหมดสิ้ นแล้วก็ยากที่ จะทาให้มีใหม่ได้ การจัดการเกี่ ยวกับ
สิ นแร่ ทาได้โดยการใช้แร่ อย่างฉลาดเพื่อให้แร่ ที่ขุดขึ้นมาใช้ได้ประโยชน์มากที่สุด แร่ ชนิดใดที่เมื่อใช้แล้วอาจนา
กลับมาใช้ใหม่ได้อีกก็ให้นามาใช้ ไม่ทิ้งให้สูญเปล่า นอกจากนั้นยังต้องสารวจหาแหล่งแร่ ใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
ทรั พยากรที่ใช้ ไม่ หมดสิ้ น มีอยู่ในธรรมชาติมากมายหลายชนิ ด เช่ น ป่ าไม้ สัตว์ป่า น้ า ดิ น และ
อากาศ
ป่ าไม้ เป็ นทรัพยากรไม่หมดสิ้ น เพราะถ้าป่ าถูกทาลาย ก็อาจปลูกป่ าขึ้นมาทดแทนได้ การจัดการ
เกี่ยวกับป่ าไม้ทาได้ โดยการรักษาป่ าไม้ให้คงสภาพความเป็ นป่ า ถ้าตัดต้นไม้ลงเพื่อนามาใช้ประโยชน์ก็ตอ้ ง
ปลูกใหม่เพื่อทดแทนเสมอ ไม้ที่ตดั จากป่ าต้องใช้ได้คุม้ ค่า และหาวัสดุอื่นมาใช้แทนเพื่อลดการใช้ไม้ลงให้
มาก
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สัตว์ป่า เป็ นทรัพยากรไม่หมดสิ้ น เพราะเพิ่มจานวนได้ การจัดการเกี่ยวกับสัตว์ป่าทาได้ โดยการ
ป้ องกันและรั ก ษาสัตว์ป่าให้ค งอยู่ได้ ไม่สูญพันธุ์ หมดไป ไม่ยอมให้สัตว์ป่ าถู ก ทาลายถู ก ล่ า ถู กฆ่ ามาก
เกินไป หรื อถึงกับสู ญพันธุ์
น้ า เป็ นทรัพยากรไม่หมดสิ้ น เพราะธรรมชาติจะนาน้ ากลับคืนมาใหม่ในรู ปของน้ าฝน หลักการ
จัดการเรื่ องน้ าก็คือ การควบคุมและรักษาน้ าธรรมชาติไว้ท้ งั ในรู ปปริ มาณและคุณภาพได้อย่างดี ไม่ปล่อยให้
แห้งหายหรื อเน่าเสี ยทั้งนี้ก็เพื่อให้คงมีน้ าใช้ตลอดเวลา
ดิน เป็ นทรัพยากรไม่หมดสิ้ น แต่เสื่ อมสภาพได้ง่าย เพราะฝนและลมสามารถทาลายดินชั้นบนให้
หมดไปได้โดยรวดเร็ ว คนก็เป็ นอีกสาเหตุหนึ่ งที่ทาให้ดินเสื่ อมสภาพได้มาก หลักการจัดการเรื่ องดิน ได้แก่
การรั ก ษาคุ ณภาพของดิ นให้ค งความอุ ดมสมบู รณ์ อยู่เสมอ โดยการรั ก ษาดิ นชั้นบนให้ค งอยู่ ไม่ ป ล่ อย
สารพิษลงในดินอันจะทาให้ดินเสี ย
อากาศ เป็ นทรั พยากรที่ ไ ม่หมดสิ้ น และมี อยู่ม ากมายที่ เปลื อกโลก หลัก การจัดการกับ อากาศ
ได้แก่ การรักษาคุณภาพของอากาศไว้ให้บริ สุทธิ์ พอสาหรับหายใจ ไม่มีก๊าซพิษเจือปนอยูก่ ๊าซพิษควันพิษใน
อากาศนี้เองที่ทาให้อากาศเสี ย
วิธีการสาคัญที่ ใช้ในการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ การออกกฎหมาย
ควบคุ ม การจัดตั้งองค์กรเพื่อบริ หารงาน การวางแผนพัฒนาสิ่ งแวดล้อม การกาหนดมาตรฐานคุ ณภาพ
สิ่ งแวดล้อม การศึกษาและจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมจากโครงการพัฒนา ทั้งของ
ภาครัฐและภาคเอกชนและการประชาสัมพันธ์และสิ่ งแวดล้อมศึกษา ในวิธีการทั้งหลายทั้งปวงนี้ การออก
กฎหมายซึ่ งมี บ ทลงโทษที่ เ หมาะสมจะเป็ นวิ ธี ก ารส าคัญ วิ ธี ก ารหนึ่ งสามารถช่ ว ยให้ ก ารจัด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มประสบผลส าเร็ จ ตัว อย่ า งของกฎหมายในเรื่ องนี้ มี อ าทิ เ ช่ น
พระราชบัญญัติส งวนและคุ ้ม ครองสั ต ว์ป่ า พระราชบัญญัติอุ ท ยานแห่ ง ชาติ พระราชบัญญัติป่ าสงวน
แห่งชาติ พระราชบัญญัติวตั ถุมีพิษ พระราชบัญญัติแร่ พระราชบัญญัติโรงงานแห่ งชาติ พระราชบัญญัติการ
ผัง เมื อ ง พระราชบัญ ญัติ น้ า บาดาล และพระราชบัญญัติค วบคุ ม อาคาร เป็ นต้น การจัด องค์ก รเพื่ อ การ
บริ หารงานด้านการกาหนดนโยบายแผนการจัดการ การวางแผนงาน โครงการเป็ นวิธีการหนึ่ งของการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในระดับหน่วยงานปฏิบตั ิ
ในปั จจุ บั น มี หน่ วยงานรั บผิ ด ชอบในด้ า นสิ่ งแวดล้ อ มโดยตรง 3 หน่ วยงานภายใต้
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม คื อ สานักงานนโยบายและแผนสิ่ งแวดล้อม กรมควบคุ ม
มลพิษและกรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม นอกจากนี้ ยงั ได้มีการจัดตั้งสานักงานสิ่ งแวดล้อมภูมิภาคขึ้น 4 ภาค
ในภาคเหนื อ ภาคใต้ ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ การวางแผนเพื่ อแก้ไขปั ญหาหรื อพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ เป็ นอีกวิธีหนึ่ งที่จะทาให้การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศ การจัดทา
แผนในลักษณะนี้ได้ดาเนิ นการมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับ
ที่ 7 (พ.ศ. 2536 – 2539) ได้มีการจัดทาแผนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมไว้ชดั เจนกว่าแผน
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ที่ แล้วมา โดยแยกเป็ นแผนการบริ หารและจัดการทรั พยากรธรรมชาติ และแผนการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมเพื่ อ
คุ ณภาพชี วิต วิธี การส าคัญอี กวิธี หนึ่ งในการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ก็ คื อ การก าหนด
มาตรฐานเพื่อการควบคุ มภาวะมลพิษของประเทศและควบคุมแหล่ งกาเนิ ดเพื่อให้คุณภาพสิ่ งแวดล้อมอยู่ใน
ระดับมาตรฐานที่กาหนดตัวอย่างของมาตรฐานคุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่กาหนดขึ้นแล้ว ได้แก่ มาตรฐานค่าควันดา
และค่าก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ที่ระบายออกจากท่อไอเสี ยของรถยนต์ มาตรฐานคุ ณภาพอากาศเสี ยที่ระบาย
ออกจากโรงงาน มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ มาตรฐานระดับเสี ยงของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ
เรื อ มาตรฐานและวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้ง มาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ าทิ้ งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด มาตรฐานคุ ณภาพน้ าดื่ ม มาตรฐานวัตถุ มี พิ ษในอาหารและ
เครื่ องสาอาง การวางแผนพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ประเทศไทยได้เริ่ มมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2504 แต่ การวางแผนพัฒนาในระยะแรก ๆ ยังไม่ให้
ความสาคัญกับปั ญหาสิ่ งแวดล้อมมากนัก โดยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 – 2509) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่
2 (พ.ศ. 2510 – 2514) และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2514 - 2519) ได้เน้นการระดมใช้ประโยชน์จาก
ทรั พยากรธรรมชาติ โดยขาดการวางแผนการจัดการที่ เหมาะสม ขาดการคานึ งถึ งผลกระทบสิ่ งแวดล้อมจน
ในช่ วงของปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้ปรากฏให้เห็นชัดถึ งปั ญหาความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรหลักของ
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ป่ าไม้ ดินแหล่งน้ า และแร่ ธาตุ รวมทั้งได้เริ่ มมีการแพร่ กระจายของมลพิษ ทั้งมลพิษ
ทางน้ า มลพิษทางอากาศ เสี ยง กากของเสี ย และสารอันตราย ดังนั้น ประเทศไทยจึงได้เริ่ มให้ความสาคัญกับ
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 เป็ นต้นมา
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 – 2524)
กาหนดแนวทางการฟื้ นฟูบูรณะทรัพยากรที่ ถูกทาลายและมี สภาพเสื่ อมโทรม การกาหนดแนว
ทางการแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมอย่างกว้าง ๆ ไว้ในแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ และได้ให้ความสาคัญกับปั ญหา
สิ่ งแวดล้อมอย่างจริ งจังขึ้น โดยได้มีการจัดทานโยบายและมาตรการการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ 2524
ขึ้น ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 – 2529)
กาหนดแนวทางการจัดการสิ่ ง แวดล้อมให้ชัดเจนยิ่งขึ้ น โดยการนานโยบายและมาตรการการ
พัฒนาสิ่ ง แวดล้อ มแห่ ง ชาติ ที่ ไ ด้จดั ท าขึ้ น มาเป็ นกรอบในการก าหนดแนวทาง มี ก ารก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม กาหนดให้โครงการพัฒนาของรัฐขนาดใหญ่ตอ้ งจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมรวมทั้งมีการจัดทาแผนการจัดการสิ่ งแวดล้อมระดับพื้นที่ เช่น การพัฒนาลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา
การจัดการสิ่ งแวดล้อมบริ เวณชายฝั่ งทะเลตะวันออกการวางแผนการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ภาคใต้ตอนบน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 – 2534)
ได้มีการปรับทิศทาง และแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมใหม่โดยการ
นาเอาทรั พ ยากรธรรมชาติ ทุ ก ประเภท ซึ่ งได้แ ก่ ทรั พ ยากรที่ ดิ น ทรั พ ยากรป่ าไม้ ทรั พ ยากรแหล่ ง น้ า
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ทรั พยากรประมง และทรั พยากรธรณี และการจัดการมลพิษมาไว้ในแผนเดี ย วกัน ภายใต้ชื่อแผนพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมโดยให้ความสาคัญในเรื่ องของการปรับปรุ งการบริ หารและการจัดการ
ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย่า งเป็ นระบบ และสนับ สนุ นให้มี ก ารใช้เทคโนโลยีส มัย ใหม่ เพื่ อให้มี ก ารนาเอา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิ ดปั ญหา
มลพิ ษ และที่ ส าคัญคื อ เน้นการส่ งเสริ มให้ประชาชน องค์ก รและหน่ วยงานในระดับ ท้องถิ่ น มี ก ารวาง
แผนการจัดการและการก าหนดแผนปฏิ บ ตั ิ ก ารในพื้ นที่ ร่วมกับ ส่ วนกลางอย่า งมี ระบบ โดยเฉพาะการ
กาหนดให้มีการจัดทาแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัดทัว่ ประเทศ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539)
การจัดการทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมยังคงเป็ นการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องโดยการ
สนับสนุ นองค์กรเอกชนประชาชน ทั้งในส่ วนกลางและส่ วนท้องถิ่ น ให้เข้ามามี บทบาทในการก าหนด
นโยบายและแผนการจัด การ การเร่ ง รั ด การด าเนิ น งานตามแผนการจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อมที่มีอยูแ่ ล้ว การจัดตั้งระบบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นระบบเดียวกันเพื่อ
ใช้ในการวางแผน การนามาตรการด้านการเงินการคลังมาช่วยในการจัดการและการเร่ งรัดการออกกฎหมาย
เกี่ ยวกับการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการนาเอาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ในการควบคุ มและ
แก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544)
การฟื้ นฟูบูรณะพื้นที่ป่าเพื่อการอนุ รักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศและจัดทาเครื่ องหมาย
แนวเขตพื้นที่ ป่าอนุ รักษ์ การรั กษาพื้นที่ ป่ าชายเลนเพื่อรั กษาความสมดุ ลของสภาวะแวดล้อมและความ
หลากหลายทางชีวภาพให้คงไว้ไม่ต่ากว่า 1 ล้านไร่ ส่ งเสริ มการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในรู ปแบบของป่ า
ชุมชนเพื่อการอนุรักษ์พฒั นาสภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวติ ของชุมชน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)
การพัฒนาปรับปรุ งการจัดการให้เกิ ดความสมดุ ลระหว่างการใช้ประโยชน์กบั การอนุ รักษ์ฟ้ื นฟู
ส่ งเสริ มการนาทรัพยากรไปใช้ประโยชน์ที่ยงั่ ยืน การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่อาศัย
กระบวนการ มีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนในสังคม มุ่งเน้นประสิ ทธิ ภาพ การกากับควบคุมที่มีประสิ ทธิ ภาพ
มีความโปร่ งใส สุ จริ ต
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม คานึงถึง “ความหลากหลายทางชี วภาพ” การ
พัฒ นาอาชี พ จะต้อ งให้ค วามส าคัญ และค านึ ง ถึ ง “ระบบนิ เ วศน์ ” ชุ ม ชนจะเป็ นผูใ้ ช้แ ละดู แ ลอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างเป็ นธรรม
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เรื่องที่ 7 การปฏิบัติตนหรื อการร่ วมมือกับชุ มชนในการป้องกันพัฒนาหรื อแก้ ไขปั ญหาทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
แนวทางการอนุรักษ์ และพัฒนาสภาพแวดล้ อม
การอนุรักษ์ หมายถึง การรู ้จกั ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดเพื่อให้มีประโยชน์ต่อมหาชน
มากที่ สุ ด และใช้ไ ด้เป็ นเวลานานที่ สุ ด ทั้ง นี้ ต้องให้มี ก ารสู ญเสี ย ทรั พ ยากรน้อยที่ สุ ด และจะต้องมี ก าร
กระจายการใช้ทรัพยากรให้เป็ นไปโดยทัว่ ถึงกันด้วย
การพัฒนา หมายถึง การทาให้เจริ ญ การปรับปรุ งเปลี่ยนไปในทางที่ทาให้เจริ ญขึ้น ซึ่ งการที่จะทา
ให้เกิดการพัฒนาขึ้นได้น้ นั จะต้องมีการวางแผนต้องอาศัยวิชาความรู ้และเทคโนโลยีเข้ามาช่วย จึงจะทาให้
การพัฒนานั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์
ความจาเป็ นทีจ่ ะต้ องมีการอนุรักษ์ และพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่พบอยูท่ วั่ ไปในท้องถิ่นหรื อตามชุ มชนต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ
นั้นที่สาคัญ ได้แก่ ดิน น้ า อากาศ แร่ ธาตุ ป่ าไม้ และสัตว์ป่า ซึ่ งล้วนแต่ให้คุณประโยชน์ท้ งั สิ้ น เหตุผลที่เรา
ควรเร่ งอนุ รักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อม ก็เนื่ องมาจากทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเราได้ถูกทาลายลง
มาจนขาดความสมดุล
แนวทางในการอนุรักษ์ และพัฒนาสภาพแวดล้ อม
3.1 ระดั บ บุ ค คล ประชาชนทุ ก คนควรมี จิ ต ส านึ ก ที่ ดี ต่ อ แนวทางการอนุ รั ก ษ์ แ ละพัฒ นา
สภาพแวดล้อม ซึ่ งมีวธิ ี การง่าย ๆ ดังต่อไปนี้
1. ต้องรู้จกั ประหยัด
2. ต้องรู้จกั รักษา
3. ต้องรู ้จกั ฟื้ นฟูทรัพยากรให้ฟ้ื นตัวและรู ้จกั ปรับปรุ งให้ดีข้ ึน
4. ช่วยกันส่ งเสริ มการผลิตและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. ต้องรู ้จกั นาทรัพยากรที่ใช้แล้วมาผลิตใหม่
6. ต้องรู ้จกั นาทรัพยากรอื่น ๆ มาใช้แทนทรัพยากรที่มีราคาแพงหรื อกาลังจะลดน้อยหมดสู ญไป
7. ต้องช่วยกันค้นคว้าสารวจหาแหล่งทรัพยากรใหม่ เพื่อนามาใช้แทนทรัพยากรธรรมชาติที่หายาก
8. ต้องไม่ทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
9. ต้องเต็มใจเข้ารับการอบรมศึกษา ให้เข้าใจถึงปัญหาและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3.2 ระดับชุ มชน เนื่ องจากประชาชนแต่ละคนเป็ นสมาชิ กของชุ มชนที่ตนอาศัยอยู่ ซึ่ งลักษณะ
และสภาพของชุ มชน จะมีผลกระทบมาถึ งประชาชนในชุ มชนนั้น ๆ ด้วย ทั้งที่เป็ นสิ่ งที่ดีและไม่ดี ในการ
อนุรักษ์ควรร่ วมมือร่ วมใจกัน ดังนี้
1. ประชาชนในชุ ม ชนจะต้อ งตระหนัก ถึ ง การเข้า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ แ ละพัฒ นา
สภาพแวดล้อมในชุมชนของตน
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2. ประชาชนในชุ มชนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่ องระบบของการจัดการ และสามารถ
แก้ไขปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เสื่ อมโทรมให้ดีข้ ึน
3. จัดระบบวิธีการอนุ รักษ์ และพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุ มชนของตนให้ประสานงานกับหน่วย
ของรัฐและเอกชน
3.3 ระดับรัฐบาล
1. รัฐบาลควรกาหนดนโยบาย และวางแนวทางการอนุ รักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว เพื่อเป็ นหลักการให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ยดึ ถือปฏิบตั ิต่อไป
2. ในฐานะที่เป็ นพลเมืองดีของชุ มชนและของประเทศ ประชาชนไทยทุกคนควรปฏิบตั ิตนให้
ถูกต้องตามกฎข้อบังคับ หรื อตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมที่สาคัญ
3. หน่ วยงานของรั ฐทั้ง ในท้องถิ่ นและภู มิ ภาค จะต้องเป็ นผูน้ าและเป็ นแบบอย่า งที่ ดีใ นการ
อนุ รั ก ษ์แ ละพัฒ นาสภาพแวดล้อ ม รวมทั้ง จะต้อ งให้ ค วามสนับ สนุ น และร่ ว มมื อ กับ ภาคเอกชนและ
ประชาชนไปด้วย
4. เผยแพร่ ข่ า วสารข้ อ มู ล กฎหมายท้ อ งถิ่ น และความรู ้ ท างด้ า นการอนุ รั ก ษ์ แ ละพัฒ นา
สภาพแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. หน่ วยงานที่รับผิดชอบในท้องถิ่ น ภูมิภาค ต้องรี บเร่ งดาเนิ นการแก้ไขฟื้ นฟูสภาพแวดล้อมที่
เสื่ อมโทรมไปให้กลับสู่ สภาพเช่นเดิม และหาทางป้ องกันไม่ให้เกิดสภาพการณ์เช่นนั้นขึ้นมาอีก
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เรื่องที่ 8 สภาวะโลกร้ อน สาเหตุและผลกระทบ การป้องกันและการแก้ ไขปัญหาโลกร้ อน
ภาวะโลกร้ อน (Global Warming)
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรื อ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็ น
ปั ญหาใหญ่ของโลกเราในปั จจุบนั สังเกตได้จาก อุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้นเรื่ อยๆ สาเหตุหลักของปั ญหานี้
มาจาก ก๊าซเรื อนกระจก (Greenhouse gases) ปรากฏการณ์เรื อนกระจก มีความสาคัญกับโลก เพราะก๊าซ
จาพวก คาร์ บอนไดออกไซด์ หรื อ มีเทน จะกักเก็บความร้อนบางส่ วนไว้ในในโลก ไม่ให้สะท้อนกลับสู่
บรรยากาศทั้งหมด มิฉะนั้น โลกจะกลายเป็ นแบบดวงจันทร์ ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด (และ ตอนกลางวัน
ร้อนจัด เพราะไม่มีบรรยากาศ กรองพลังงาน จาก ดวงอาทิตย์) ซึ่ งการทาให้โลกอุ่นขึ้นเช่ นนี้ คล้ายกับ
หลักการของ เรื อนกระจก (ที่ใช้ปลูกพืช) จึงเรี ยกว่า ปรากฏการณ์เรื อนกระจก (Greenhouse Effect) แต่การ
เพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ องของ CO2 ที่ออกมาจาก โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต์ หรื อการกระทาใดๆที่เผา
เชื้ อเพลิงฟอสซิ ล (เช่น ถ่านหิ น น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ หรื อ สารประกอบไฮโดรคาร์ บอน ) ส่ งผลให้ระดับ
ปริ มาณ CO2 ในปั จจุบนั สู งเกิ น 300 ppm (300 ส่ วน ใน ล้านส่ วน) เป็ นครั้งแรกในรอบกว่า 6 แสนปี ซึ่ ง
คาร์ บอนไดออกไซด์ ที่มากขึ้นนี้ ได้เพิ่มการกักเก็บความร้ อนไว้ในโลกของเรามากขึ้นเรื่ อยๆ จนเกิ ดเป็ น
ภาวะโลกร้อน ดังเช่นปั จจุบนั ภาวะโลกร้อนภายในช่วง 10 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 มานี้ ได้มีการบันทึกถึงปี
ที่มีอากาศร้อนที่สุดถึง 3 ปี คือ ปี พ.ศ. 2533, พ.ศ.2538 และปี พ.ศ. 2540 แม้วา่ พยากรณ์ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ยังมี ความไม่แน่ นอนหลายประการ แต่การถกเถี ยงวิพากษ์วิจารณ์ ได้เปลี่ ยนหัวข้อจาก
คาถามที่ว่า "โลกกาลังร้ อนขึ้นจริ งหรื อ" เป็ น "ผลกระทบจากการที่โลกร้ อนขึ้ นจะส่ งผลร้ ายแรง และ
ต่อเนื่ องต่อสิ่ งที่มีชีวิตในโลกอย่างไร" ดังนั้น ยิ่งเราประวิงเวลาลงมื อกระทาการแก้ไขออกไปเพียงใด
ผลกระทบที่เกิ ดขึ้นก็จะยิ่งร้ ายแรงมากขึ้นเท่านั้น และบุคคลที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือ ลูกหลาน
ของพวกเราเอง
สาเหตุ
ภาวะโลกร้อนเป็ นภัยพิบตั ิที่มาถึง โดยที่เราทุกคนต่างทราบถึงสาเหตุของการเกิดเป็ นอย่างดี นัน่
คือ การที่มนุษย์เผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิ ล เช่น ถ่านหิ น น้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ เพื่อผลิตพลังงาน เราต่าง
ทราบดี ถึงผลกระทบบางอย่างของภาวะโลกร้ อน เช่ น การละลายของน้ าแข็งในขั้วโลก ระดับน้ าทะเลที่
สู งขึ้น ความแห้งแล้งอย่างรุ นแรง การแพร่ ระบาดของโรคร้ายต่างๆ อุทกภัย ปะการังเปลี่ยนสี และการเกิ ด
พายุรุนแรงฉับพลัน โดยผูท้ ี่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ ประเทศตามแนวชายฝั่ ง ประเทศที่เป็ นเกาะ
และภูมิภาคที่กาลังพัฒนาอย่างเอเชี ยอาคเนย์ จากการทางานของคณะกรรมการของรัฐบาลนานาชาติ ว่า
ด้วยเรื่ องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีองค์การวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ เฝ้ า
สังเกตผลกระทบต่างๆ และได้พบหลักฐานใหม่ที่แน่ชดั ว่า จากการที่ภาวะโลกร้อนขึ้นในช่วง 50 กว่าปี มานี้
ส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากการกระทาของมนุ ษย์ ซึ่ งส่ งผลกระทบอย่างต่อเนื่ องให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นใน
ทุกหนทุกแห่ง ประมาณ 1.4-5.8 องศาเซลเซียส การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปทีละ
เล็กทีละน้อย แต่เป็ นการเปลี่ ยนแปลงอย่างรุ นแรงซึ่ งเกิ ดขึ้นบ่อยครั้ง และมีความรุ นแรงมากขึ้นเรื่ อยๆ
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ตัวอย่างที่ เห็ นได้ชดั ได้แก่ ความแห้งแล้งอย่างรุ นแรง วาตภัย อุทกภัย พายุฝนฟ้ าคะนอง พายุทอร์ นาโด
แผ่นดินถล่ม และการเกิดพายุรุนแรงฉับพลัน จากภาวะอันตรายเหล่านี้ พบว่า ผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่ที่เสี่ ยง
กับการเกิ ดเหตุ การณ์ ดงั กล่าว ซึ่ งได้รับผลกระทบมากกว่าพื้นที่ส่วนอื่นๆ ยังไม่ได้รับการเอาใจใส่ และ
ช่ วยเหลื อเท่าที่ ควร นอกจากนี้ ยังมี การคาดการณ์ ว่า การที่ อุณหภูมิของโลกสู งขึ้ น เป็ นเหตุให้ปริ มาณ
ผลผลิตเพื่อการบริ โภคโดยรวมลดลง ซึ่ งทาให้จานวนผูอ้ ดอยากหิ วโหยเพิ่มขึ้นอีก 60-350 ล้านคน ใน
ประเทศไทยและฟิ ลิปปิ นส์ มีโครงการพลังงานต่างๆ ที่จดั ตั้งขึ้น และการดาเนินงานของโครงการเหล่านี้ ได้
ส่ งผลกระทบต่อระบบนิ เวศวิทยาอย่างเห็นได้ชดั ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงของฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาล
และปริ มาณน้ าฝนที่ตกในแต่ละช่วงได้เปลี่ยนแปลงไป การบุกรุ กและทาลายป่ าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ การสู งขึ้น
ของระดับน้ าทะเลและอุณหภูมิของน้ าทะเล ซึ่ งส่ งผลกระทบอย่างมากต่อระบบนิ เวศวิทยาตามแนวชายฝั่ง
และจากการที่ อุณหภูมิของน้ าทะเลสู งขึ้ นนี้ ได้ส่ งผลกระทบต่อการเปลี่ ย นสี ของน้ าทะเล ดังนั้น แนว
ปะการังต่างๆ จึงได้รับผลกระทบและถูกทาลายเช่นกัน
ประเทศไทยเป็ นตัวอย่างของประเทศที่มีชายฝั่งทะเล ที่มีความยาวประมาณ 2,490 กิโลเมตร และ
เป็ นแหล่งที่มีความสาคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิ จของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประมง การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า และความไม่แน่ นอนของฤดูการที่ส่งผลกระทบต่อการทาเกษตรกรรม มีการคาดการณ์ ว่า หาก
ระดับน้ าทะเลสู งขึ้นอีกอย่างน้อย 1 เมตรภายในทศวรรษหน้า หาดทรายและพื้นที่ชายฝั่งในประเทศไทยจะ
ลดน้อยลง สถานที่ตากอากาศชายทะเล รวมถึ งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่ น
พัทยา และ ระยองจะได้รับผลกระทบโดยตรง แม้แต่กรุ งเทพมหานคร ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากผลกระทบ
ของระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้นนี้เช่นกันปั ญหาด้านสุ ขภาพ ก็เป็ นเรื่ องสาคัญอีกเรื่ องหนึ่ งที่ได้รับผลกระทบอย่าง
รุ นแรง จากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ ยนแปลงนี้ ดว้ ย เนื่ องจากอุณหภูมิและความชื้ นที่สูงขึ้น ส่ งผลให้มีการ
เพิ่มขึ้นของยุง่ มากขึ้น ซึ่ งนามาสู่ การแพร่ ระบาดของไข้มาเลเรี ยและไข้ส่า นอกจากนี้ โรคที่เกี่ยวข้องกับน้ า
เช่น อหิ วาตกโรค ซึ่ งจัดว่าเป็ นโรคที่แพร่ ระบาดได้อย่างรวดเร็ วโรคหนึ่ งในภูมิภาคนี้ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ วและต่อเนื่อง จากอุณหภูมิและความชื้นที่สูงขึ้น คนยากจนเป็ นกลุ่มคนที่มีความเสี่ ยงสู งต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงนี้ ประกอบกับการให้ความรู ้ในด้านการดูแลรักษาสุ ขภาพที่ดี ยังมีไม่เพียงพอ ปั จจุบนั
นี้สัญญาณเบื้องต้นของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ได้ปรากฏขึ้นอย่างแจ้งชัด ดังนั้น สมควรหรื อไม่ที่
จะรอจนกว่าจะค้นพบข้อมูลมากขึ้น หรื อ มีความรู ้ในการแก้ไขมากขึ้น ซึ่ ง ณ เวลานั้นก็อาจสายเกินไปแล้ว
ที่จะแก้ไขได้
กลไกของสภาวะโลกร้ อน
ในสภาวะปกติ โลกจะได้รับพลังงานประมาณ 99.95% จากดวงอาทิตย์ ในรู ปแบบของการแผ่รังสี
พลังงานที่เหลือมาจากความร้อนใต้พิภพซึ่ งหลงเหลื อจากการก่อตัวของโลกจากฝุ่ นธุ ลีในอวกาศ และการ
สลายตัวของธาตุกมั มันตรังสี ที่มีอยูใ่ นโลก ตั้งแต่ดึกดาบรรพ์มาโลกเราสามารถรักษาสมดุลของพลังงานที่
ได้รับอย่างดีเยีย่ ม โดยมีการสะท้อนความร้อน และการแผ่รังสี จากโลกจนพลังงานสุ ทธิ ที่ได้รับในแต่ละวัน
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เท่ากับศูนย์ ทาให้โลกมี สภาพอากาศเหมาะสมต่อสิ่ งมี ชีวิตหลากหลาย กลไกหนึ่ งที่ ทาให้โลกเรารั กษา
พลังงานความร้อนไว้ได้คือ “ปรากฏการณ์เรื อนกระจก” (greenhouse effect) ที่ทาหน้าที่ดกั และสะท้อน
ความร้อนที่โลกแผ่กลับออกไปในอวกาศให้กลับเข้าไปในโลกอีก หากไม่มีแก๊สกลุ่มนี้ โลกจะไม่สามารถ
เก็บพลังงานไว้ได้ และจะมีอุณหภูมิแปรปรวนในแต่ละวัน แก๊สกลุ่มนี้ จึงทาหน้าที่เสมือนผ้าห่ มบาง ๆ ที่
คลุมโลกที่หนาวเย็นการณ์กลับกลายเป็ นว่าในช่วงระยะเวลาหลายสิ บปี ที่ผา่ นมา โลกเราได้มีการสะสมแก๊ส
เรื อนกระจกในชั้นบรรยากาศมากขึ้ น เนื่ องจากการเผาไหม้เชื้ อเพลิ ง ต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ใ นกิ จกรรมประจาวัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผาไหม้น้ ามันเชื้ อเพลิ งที่ขุดขึ้นมาจากใต้ดิน การเพิ่มขึ้นของแก๊สเรื อนกระจกทาให้
โลกไม่ส ามารถแผ่ค วามร้ อนออกไปได้อย่างที่ เคย ส่ ง ผลให้อุณหภู มิข องโลกเพิ่ มมากขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง
เสมือนกับโลกเรามีผา้ ห่มที่หนาขึ้นนัน่ เอง
ปรากฏการณ์เรือนกระจกคืออะไร?
"ปรากฏการณ์เรื อนกระจก" (greenhouse effect) คือ ปรากฏการณ์ที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นเนื่ องจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ ํ์ในช่ วงความยาวคลื่ นอินฟราเรดที่สะท้อนกลับถูกดูดกลื นโดยโมเลกุลของ ไอน้ า
คาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) และ CFCsไนตรัสออกไซด์ (N2O)ในบรรยากาศทาให้โมเลกุล
เหล่านี้ มีพลังงานสู งขึ้นมีการถ่ายเทพลังงานซึ่ งกันและกันทาให้อุณหภูมิในชั้นบรรยากาศสู งขึ้นการถ่ายเท
พลังงานและความยาวคลื่ นของโมเลกุลเหล่านี้ ต่อๆกันไป ในบรรยากาศทาให้โมเลกุลเกิ ดการสั่นการ
เคลื่อนไหว ตลอดเวลาและมาชนถูกผิวหนังของเรา ทาให้เรารู้สึกร้อน ในประเทศในเขตหนาวมีการ
เพาะปลูกพืชโดยอาศัยการควบคุมอุณหภูมิความร้อนโดยใช้หลักการที่พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์
ส่ องผ่านกระจก แต่ความร้อนที่อยูภ่ ายในเรื อนกระจกไม่สามารถสะท้อนกลับออกมาทาให้อุณหภูมิภายใน
สู งขึ้นเหมาะแก่การเพาะปลูกของพืช จึงมีการเปรี ยบเทียบปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิของโลกสู งขึ้นนี้ วา่ ภาวะ
เรื อนกระจก(greenhouse effect) ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็ นก๊าซที่สะสมพลังงานความร้อนใน
บรรยากาศโลกไว้มากที่สุดและมีผลทาให้ อุณหภูมิของโลกสู งขึ้นมากที่สุดในบรรดาก๊าซเรื อนกระจกชนิ ด
อื่นๆ CO2ส่ วนมากเกิดจากการกระทาของมนุ ษย์เช่น การเผาไหม้เชื้ อเพลิง , การผลิตซี เมนต์ , การเผาไม้
ทาลายป่ า
ก๊าซที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรื อนกระจก มีดงั นี้
• คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เกิดจากการเผาไหม้ต่าง ๆ
• มีเทน ซึ่ งส่ วนใหญ่เกิดจากการสลายตัวของอินทรี ยวัตถุ เช่น ขยะมูลฝอยที่ยอ่ ยสลายได้ ของ
เสี ย อุจจาระ
• CFC เป็ นสารประกอบสาหรับทาความเย็น พบในเครื่ องทาความเย็นต่างๆ เป็ นสิ่ งที่อยูร่ ่ วมกับ
ฟรี ออน และยังพบได้ในสเปรย์ต่าง ๆ อีกด้วย
• Nitrous Oxide (N2O) เป็ นก๊าซมีพิษที่เกิดจากเครื่ องยนต์ การเผาถ่านหิ น และใช้ประกอบใน
รถยนต์เพื่อเพิ่มกาลังเครื่ อง
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ก๊าซเหล่านี้ เช่ น CFC จะทาปฏิ กิริยากับรังสี อลั ตราไวโอเลตและแตกตัวออกเป็ นโมเลกุลคลอรี น
และโมเลกุลต่างๆอีกหลายชนิด ซึ่ งโมเลกุลเหล่านี้จะเป็ นตัวทาลายโมเลกุลของออกซิ เจนชนิ ดพิเศษหรื อ O3
บนชั้นบรรยากาศโอโซน ทาให้รังสี อลั ตราไวโอเลต และอินฟาเรดส่ องผ่านลงมายังพื้นโลกมากขึ้น ใน
ขณะเดียวกันก๊าซเหล่านี้ก็กนั รังสี ไม่ให้ออกไปจากบรรยากาศโลก ด้วยว่าที่รังสี เหล่านี้ เป็ นพลังงาน พวกมัน
จึงทาให้โลกร้อนขึ้น
• ก๊าซไฮโดรฟลูโรคาร์ บอน ( HFCS)
• ก๊าซเปอร์ ฟลูโรคาร์ บอน ( CFCS)
• ก๊าซซัลเฟอร์ เฮกซ่าฟลูโอโรด์ ( SF6 )
ก๊าซเหล่านี้สมควรที่จะต้องลดการปล่อยออกมา ซึ่ งผูท้ ี่จะลดการปล่อยก๊าซเหล่านี้ได้ก็คือ มนุษย์ทุกคน
ตารางแสดงแก๊สเรือนกระจกและแหล่ งทีม่ า
แก๊สเรือนกระจก

แหล่งทีม่ า

1) จากแหล่งธรรมชาติ เช่น กระบวนการหายใจของ
สิ่ งมีชีวติ
แก๊ ส คาร์ บ อนไดออกไซด์
2) จากมนุษย์ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากโรงงาน
(CO2)
อุตสาหกรรมต่างๆ , การตัดไม้ทาลายป่ า (ลดการดูดซับ
CO2)
แก๊สมีเทน(CH4)

1) จากแหล่งธรรมชาติ เช่น จากการย่อยสลายของสิ่ งมีชีวติ ,
การเผาไหม้ที่เกิดจากธรรมชาติ
2) จากมนุษย์ เช่น จากนาข้าว, แหล่งน้ าท่วม, จากการเผา
ไหม้เชื้อเพลิงประเภทถ่านหิ น น้ ามัน และแก๊สธรรมชาต

ส่ งผลให้ โลกร้ อนขึน้ (%)

57

12

1) จากมนุษย์ เช่น อุตสาหกรรมที่ใช้กรดไนตริ กใน
ขบวนการผลิต, อุตสาหกรรมพลาสติก, อุตสาหกรรม
แก๊สไนตรัสออกไซด(N2O) ไนลอน, อุตสาหกรรมเคมี, การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากซาก
พืชและสัตว์, ปุ๋ ย, การเผาป่ า
2) จากแหล่งธรรมชาติ - อยูใ่ นภาวะที่สมดุล

6

จากมนุษย์ เช่น อุตสาหกรรมต่างๆ และอุปกรณ์เครื่ องใช้
ในชีวติ ประจาวัน เช่น โฟม, กระป๋ องสเปรย์, เครื่ องทา
แก๊สที่มีส่วนประกอบคลอโร
ความเย็น ; ตูเ้ ย็น แอร์ , ตัวทาลาย (แก๊สนี้จะรวมตัวทางเคมี
ฟลูออโรคาร์บอน(CFCS)
ได้ดีกบั โอโซนทาให้โอโซนในชั้นบรรยากาศลดลงหรื อ
เกิดรู รั่วในชั้นโอโซน)

25
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ผลกระทบจากสภาวะโลกร้ อน
แม้วา่ โดยเฉลี่ ยแล้วอุณหภูมิของโลกจะเพิ่มขึ้นไม่มากนัก แต่ผลกระทบที่เกิ ดขึ้นจะส่ งผลต่อเป็ น
ทอด ๆ และจะมีผลกระทบกับโลกในที่สุด ขณะนี้ ผลกระทบดังกล่าวเริ่ มปรากฏให้เห็นแล้วทัว่ โลก รวมทั้ง
ประเทศไทย ตัวอย่างที่เห็ นได้ชดั คือ การละลายของน้ าแข็งทัว่ โลก ทั้งที่เป็ นธารน้ าแข็ง (glaciers) แหล่ง
น้ าแข็งบริ เวณขั้วโลก และในกรี นแลนด์ ซึ่ งจัดว่าเป็ นแหล่งน้ าแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก น้ าแข็งที่ละลายนี้ จะ
ไปเพิ่มปริ มาณน้ าในมหาสมุทร เมื่อประกอบกับอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ าสู งขึ้น น้ าก็จะมีการขยายตัวร่ วมด้วย
ทาให้ป ริ ม าณน้ า ในมหาสมุ ท รทัว่ โลกเพิ่ม ขึ้ นเป็ นทวีคู ณ ทาให้ระดับ น้ าทะเลสู งขึ้ นมาก ส่ งผลให้เมื อง
สาคัญๆ ที่อยูร่ ิ มมหาสมุทรตกอยู่ใต้ระดับน้ าทะเลทันที มีการคาดการณ์ว่าหากน้ าแข็งดังกล่าวละลายหมด
จะทาให้ระดับน้ าทะเลสู งขึ้น 6 – 8 เมตรทีเดียว ผลกระทบที่เริ่ มเห็นได้อีกประการหนึ่ งคือ การเกิดพายุหมุน
ที่มีความถี่มากขึ้น และมีความรุ นแรงมากขึ้นด้วย ดังเราจะเห็นได้จากข่าวพายุเฮอริ เคนที่พดั เข้าถล่มสหรัฐ
หลายลูกในช่วงสองสามปี ที่ผา่ นมา แต่ละลูกก็สร้างความเสี ยหายในระดับหายนะทั้งสิ้ น สาเหตุอาจอธิ บาย
ได้ในแง่พลังงาน กล่าวคือ เมื่อมหาสมุทรมีอุณหภูมิสูงขึ้น พลังงานที่พายุได้รับก็มากขึ้นไปด้วย ส่ งผลให้
พายุมีความรุ นแรงกว่าที่เคย นอกจากนั้นสภาวะโลกร้อนยังส่ งผลให้บางบริ เวณในโลกประสบกับสภาวะ
แห้งแล้งอย่างไม่เคยมีมาก่อน เช่นขณะนี้ ได้เกิดสภาวะโลกร้อนรุ นแรงขึ้นอีก เนื่ องจากต้นไม้ในป่ าที่เคยทา
หน้าที่ดูดกลืนแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ลม้ ตายลงเนื่ องจากขาดน้ า นอกจากจะไม่ดูดกลืนแก๊สต่อไปแล้ว
ยังปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ออกมาจากกระบวนการย่อยสลายด้วย และยังมีสัญญาณเตือนจากภัยธรรมชาติ
อื่น ๆ อีกมาก ซึ่ งหากเราสังเกตดี ๆ จะพบว่าเป็ นผลจากสภาวะนี้ไม่นอ้ ย
ผลกระทบด้ านนิเวศวิทยา
แถบขั้วโลกได้รับผลกระทบมากที่สุด และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภูเขาน้ าแข็ง ก้อนน้ าแข็งจะละลายอย่างรวดเร็ ว ทาให้ระดับน้ าทะเลทางขั้วโลกเพิ่มขึ้น และไหลลงสู่ ทวั่ โลก
ทาให้เกิดน้ าท่วมได้ทุกทวีป นอกจากนี้ จะพลอยทาให้สัตว์ทางทะเลเสี ยชี วิตเพราะระบบนิ เวศเปลี่ยนแปลง
ส่ วนทวีป ยุโรป ยุโรปใต้ภูมิ ประเทศจะกลายเป็ นพื้นที่ ลาดเอี ยงเกิ ดความแห้งแล้งในหลายพื้นที่ ปั ญหา
อุทกภัยจะเพิ่มขึ้ นเนื่ องจากธารน้ าแข็งบนบริ เวณยอดเขาสู งที่ ปกคลุ มด้วยหิ มะจะละลายจนหมด ขณะที่
เอเชียอุณหภูมิจะสู งขึ้นเกิดฤดูกาลที่แห้งแล้ง มีน้ าท่วม ผลิตผลทางอาหารลดลง ระดับน้ าทะเลสู งขึ้น สภาวะ
อากาศแปรปรวน อาจทาให้เกิ ดพายุต่าง ๆ มากมายเข้าไปทาลายบ้า นเรื อนที่ อยู่อาศัยของประชาชน ซึ่ ง
ปั จจุบนั ก็เห็นผลกระทบได้ชดั ไม่วา่ จะเป็ นใต้ฝุ่นกก แต่แถบทวีปอเมริ กาเหนื ออุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
จะได้รับผลประโยชน์ เนื่ องจากอากาศที่ อุ่นขึ้ น พร้ อมๆ กับ ทุ่ งหญ้าใหญ่ ข องแคนาดา และทุ่ งราบใหญ่
สหรัฐอเมริ กาจะล้มตาย เพราะความแปรปรวนของอากาศจะส่ งผลต่อสัตว์ นักวิจยั ได้มีการคาดประมาณ
อุณหภูมิผิวโลก ในอีก 100 ปี ข้างหน้า หรื อประมาณปี 2643 ว่าอุณหภูมิจะสู งขึ้นจากปั จจุบนั ราว 4.5 องศา
เซลเซี ยส เนื่ องจากคาดการณ์วา่ จะมีการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ถึงร้อยละ 63 และก๊าซมีเทนร้อยละ
27 ของก๊า ซเรื อนกระจก ส าหรั บ ประเทศไทยมี อุณหภู มิสู งขึ้ นประมาณ 1 องศาเซลเซี ย ส ในช่ วง 40 ปี
อย่า งไรก็ตามหากอุ ณหภูมิ เพิ่ม สู งขึ้ น 2 – 4 องศาเซลเซี ย ส จะทาให้พ ายุใ ต้ฝุ่นเปลี่ ยนทิ ศทาง เกิ ดความ

138
รุ นแรง และมีจานวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 – 20 ในอนาคต นอกจากนี้ฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้น ในขณะที่
ฤดูหนาวจะสั้นลง
ผลกระทบด้ านเศรษฐกิจ
รัฐที่เป็ นเกาะเล็ก ๆ ของทวีปอเมริ กา จะได้รับผลจากระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้นกัดกร่ อนชายฝั่ ง จะ
สร้างความเสี ยหายแก่ระบบนิเวศ แนวปะการังจะถูกทาลาย ปลาทะเลประสบปั ญหา เนื่ องจากระบบนิ เวศที่
แปรเปลี่ ยนไป ธุ รกิ จท่องเที่ยวทางทะเลที่สาคัญจะสู ญเสี ยรายได้มหาศาล นอกจากนี้ ในเอเชี ยยังมีโอกาส
ร้อยละ 66 – 90 ที่อาจเกิดฝนกระหน่ า และมรสุ มอย่างรุ นแรง รวมถึงเกิดความแห้งแล้งในฤดูร้อนที่ยาวนาน
ทั้งนี้ในปี 2532 – 2545 ประเทศไทยเกิดความเสี ยหายจากอุทกภัย พายุ และภัยแล้ง คิดเป็ นมูลค่าเสี ยหายทาง
เศรษฐกิ จมากกว่า 70,000 ล้านบาท รายงาน “Global Deserts Outlook” ของโครงการสิ่ งแวดล้อมแห่ ง
สหประชาชาติ เนื่ องในวันสิ่ งแวดล้อมโลก 5 มิ ถุนายน ชี้ ว่าภายใน 50 ปี ข้างหน้า ระบบนิ เวศวิทยาทาง
ทะเลทรายจะเปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้านชีววิทยา เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ปั จจุบนั พืช และสัตว์ทางทะเลทราย
คื อแหล่ ง ทรั พ ยากรมี คุ ณค่ า สาหรั บ ผลิ ตยา และธัญญาหารใหม่ ๆ ที่ ท าให้ไ ม่ต้องสิ้ นเปลื องน้ า และยัง มี
ช่องทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ ที่เป็ นมิตรกับธรรมชาติ เช่นการทาฟาร์ มกุง้ และบ่อปลาในทะเลทรายรัฐอาริ โซนา
และทะเลทรายเนเจฟ ในอิสราเอล อย่างไรก็ตามทะเลทรายที่มีอยู่ 12 แห่ งทัว่ โลกกาลังเผชิ ญปั ญหาใหญ่
ไม่ใช่เรื่ องการขยายตัว แต่เป็ นความแห้งแล้งเนื่ องจากโลกร้ อน ธารน้ าแข็งซึ่ งส่ งน้ ามาหล่อเลี้ยงทะเลทราย
ในอเมริ กาใต้กาลังละลาย น้ าใต้ดินเค็มขึ้น รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากน้ ามือมนุ ษย์ ซึ่ งหากไม่มีการ ลงมือ
ป้ องกันอย่างทันท่วงที ระบบนิเวศวิทยา และสัตว์ป่าในทะเลทรายจะสู ญหายไปภายใน 50 ปี ข้างหน้า ใน
อนาคตประชากร 500 ล้านคน ที่อาศัยอยูใ่ นเขตทะเลทรายทัว่ โลกจะอยูไ่ ม่ได้อีกต่อไป เพราะอุณหภูมิสูงขึ้น
และน้ าถูกใช้จนหมด หรื อเค็มจนดื่มไม่ได้
ผลกระทบด้ านสุ ขภาพ
ภาวะโลกร้ อนไม่เพี ยงทาให้ระบบนิ เวศเปลี่ ยนแปลงไป แต่ มีสิ่ งซ่ อนเร้ นที่ แอบแฝงมาพร้ อม
ปรากฏการณ์น้ ีดว้ ยว่าโลกร้อนขึ้นจะสร้างสภาวะที่พอเหมาะพอควร ให้เชื้อโรคเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว เด
วิ ท พิ เ มนเทล นัก นิ เ วศวิ ท ยาแห่ ง มหาวิ ท ยาลัย คอร์ แ นลในอเมริ ก า ระบุ ว่ า โลกร้ อ นขึ้ น จะก่ อ ให้ เ กิ ด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การฟักตัวของเชื้อโรค และศัตรู พืชที่เป็ นอาหารของมนุษย์บางชนิ ด โรคที่ ฟั ก
ตัวได้ดีในสภาพร้อนชื้ นของโลก จะสามารถเพิ่มขึ้นมากในอีก 20 ปี ข้างหน้า ทั้งจะมีการติดเชื้ อเพิ่มมากขึ้น
ในโรคมาลาเรี ย ไข้ส่า อหิ วาตกโรค และอาหารเป็ นพิษ นักวิทยาศาสตร์ ในที่ประชุ มองค์การอนามัยโลก
และ London School of Hygiene and Tropical Medicine วิทยาลัย ศึก ษาด้านสุ ขอนามัย และ
เวชศาสตร์ เ ขตร้ อ นของอัง กฤษแถลงว่า ในแต่ ล ะปี ประชาชนราว 160,000 คน เสี ย ชี วิ ต เพราะได้รั บ
ผลกระทบจากภาวะโลกร้ อน ตั้ง แต่ โ รคมาลาเรี ย ไปจนถึ งการขาดแคลนสุ ขอนามัย ที่ ดี และตัว เลข
ผูเ้ สี ยชี วิตนี้ อาจเพิ่มขึ้นเกื อบสองเท่าตัวในอีก 17 ปี ข้างหน้า แถลงการณ์ ของคณะแพทย์ระดับโลกระบุว่า
เด็กในประเทศกาลังพัฒนาจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ ยงมากที่สุด เช่ นในประเทศแถบแอฟริ กา ละติ นอเมริ กา และ
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะต้องเผชิ ญกับการแพร่ ขยายของการขาดแคลนสุ ขอนามัยโรคท้องร่ วง และโรค
มาเลเรี ย ท่ามกลางอุณหภูมิโลกร้อนขึ้น น้ าท่วม และภัยแล้ง
การป้องกัน
วิธีการช่วยป้ องกันสภาวะโลกร้อน ดังนี้
1. การลดระยะทาง
2. ปิ ดเครื่ องปรับอากาศ
3. ลดระดับการใช้งานของเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
4. Reuse
5. การรักษาป่ าไม้
6. ลดการใช้น้ ามัน
1. ลดระยะทางใช้สาหรับการขนส่ งอาหาร เนื่องจากมลพิษจากการขนส่ งนั้นเป็ นตัวการ
สาคัญมากที่สุดในการเพิ่มปริ มาณ ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ให้เราพยายามบริ โภคอาหารที่
ผลิต และปลูกในท้องถิ่น จะช่วยลดพลังงานที่ใช้สาหรับการขนส่ งลงได้
2. ปิ ดเครื่ องปรับอากาศในโรงแรมที่เราได้เข้าพัก พร้ อมทั้งอย่าให้พนักงานนาผ้าขนหนู ที่ยงั ไม่
สกปรกมากไปซัก โดยพึงระลึกว่าเราไม่ได้ช่วยให้โรงแรมประหยัดไฟฟ้ า แต่เรากาลังช่วยโลกที่เราอาศัยอยู่
3. ลดระดั บ การใช้ ง านเครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ าลงแม้ เ พี ย งน้ อ ยนิ ด เช่ น เพิ่ ม ความร้ อ นของ
เครื่ องปรับอากาศในสานักงาน หรื อที่ พกั อาศัยลงสักหนึ่ งองศา หรื อปิ ดไฟขณะไม่ใช้งาน ปิ ดฝาหม้อที่ มี
อาหารร้อนอยู่ หรื อลดจานวนชัว่ โมงการดูโทรทัศน์ หรื อฟั งวิทยุลง อาจลดค่าใช้จ่ายของเราไม่มากนัก แต่
จะส่ งผลมหาศาลต่อโลก
4. Reuse นากระดาษ หรื อภาชนะบรรจุอื่น ๆ กลับไปใช้ใหม่ พยายามซื้ อสิ่ งของที่มีอายุการใช้
งานนาน ๆ จะช่วยลดการใช้พลังงานของโลกอย่างมากมาย
5. รักษาป่ าไม้ให้ได้มากที่สุด และลด หรื องดการจัดซื้ อสิ่ งของ หรื อเฟอร์ นิเจอร์ ต่าง ๆ ที่ทาจาก
ไม้ที่ตดั เอามาจากป่ า เพื่อปล่อยให้ตน้ ไม้ และป่ าไม้เหล่านี้ได้ทาหน้าที่การเป็ นปอดของโลกสื บไป
6. ลดการใช้น้ ามันจากการขับขี่ยวดยานพาหนะ โดยปรับเปลี่ยนนิ สัยการขับรถ เช่น ลดความเร็ ว
ในการขับรถลง ตรวจสอบสภาพลมในล้อรถให้เหมาะสม และค่อย ๆ เหยียบคันเร่ ง รถยนต์เมื่อต้องการเร่ ง
ความเร็ ว และทดลองเดินให้มากที่สุด
การแก้ปัญหาโลกร้ อน
เราจะหยุดสภาวะโลกร้ อนได้อย่างไร เป็ นเรื่ องที่น่าเป็ นห่ วงว่าเราคงไม่อาจหยุดยั้งสภาวะโลก
ร้อนที่กาลังจะเกิ ดขึ้นในอนาคตได้ ถึ งแม้ว่าเราจะหยุดผลิ ตแก๊สเรื อนกระจกโดยสิ้ นเชิ งตั้งแต่บดั นี้ เพราะ
โลกเปรี ยบเสมือนเครื่ องจักรขนาดใหญ่ที่มีกลไกเล็ก ๆ จานวนมากทางานประสานกัน การตอบสนองที่มี
ต่อการกระตุน้ ต่าง ๆ จะต้องใช้เวลานานกว่าจะกลับเข้าสู่ สภาวะสมดุล และแน่นอนว่า สภาวะสมดุลอันใหม่
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ที่จะเกิ ดขึ้นย่อมจะแตกต่างจากสภาวะปั จจุบนั อย่างมาก แต่เราก็ยงั สามารถบรรเทาผลอันร้ ายแรงที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ความรุ นแรงลดลงอยูใ่ นระดับที่พอจะรับมือได้ และอาจจะชะลอปรากฏการณ์โลก
ร้ อนให้ช้าลง กิ นเวลานานขึ้น สิ่ งที่ เราพอจะทาได้ตอนนี้ คือพยายามลดการผลิ ตแก๊สเรื อนกระจกลง และ
เนื่องจากเราทราบว่าแก๊สดังกล่าวมาจากกระบวนการใช้พลังงาน การประหยัดพลังงานจึงเป็ นแนวทางหนึ่ ง
ในการลดอัตราการเกิดสภาวะโลกร้อนไปในตัว
วิธีการแก้ปัญหาโลกร้ อนมีดังนี้
1. เปลี่ ยนหลอดไฟ การเปลี่ ยนหลอดไฟจากหลอดไส้ เป็ นฟลูออเรสเซนหนึ่ งดวง จะช่ วยลด
คาร์ บอนไดออกไซด์ได้ 150 ปอนด์ต่อปี
2. ขับรถให้นอ้ ยลง หากเป็ นระยะทางใกล้ ๆ สามารถเดิน หรื อขี่จกั รยานแทนได้ การขับรถยนต์
เป็ นระยะทาง 1 ไมล์ จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 1 ปอนด์
3. รี ไซเคิลให้มากขึ้น ลดขยะของบ้านคุ ณให้ได้ครึ่ งหนึ่ ง จะช่ วยลดคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ถึง
2,400 ปอนด์ต่อปี
4. เช็คลมยาง การขับรถโดยที่ยางมีลมน้อย อาจทาให้เปลืองน้ ามันขึ้นได้ถึง 3% จากปกติ น้ ามัน
ทุก ๆ แกลลอนที่ประหยัดได้ จะลดคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ 20 ปอนด์
5. ใช้น้ าร้อนให้น้อยลง ในการทาน้ าร้ อนใช้พลังงานในการต้มสู งมาก การปรับเครื่ องทาน้ าอุ่น
ให้มีอุณหภูมิ และแรงน้ าให้นอ้ ยลง จะลดคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ 350 ปอนด์ต่อปี หรื อการซักผ้าในน้ าเย็น
จะลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ 500 ปอนด์
6. หลี ก เลี่ ย งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี บ รรจุ ภ ั ณ ฑ์ เ ยอะ เพี ย งแค่ ล ดขยะของคุ ณ เอง 10% จะลด
คาร์ บอนไดออกไซด์ได้ 1,200 ปอนด์ต่อปี
7. ปรับอุณหภูมิหอ้ งของคุณ (สาหรับเมืองนอก) ในฤดูหนาว ปรับอุณหภูมิของ heater ให้ต่าลง
2 องศา และในฤดูร้อน ปรับให้สูงขึ้น 2 องศา จะลดคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ 2,000 ปอนด์ต่อปี
8. ปลูกต้นไม้ การปลูกต้นไม้หนึ่งต้น จะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1 ตัน ตลอดอายุของมัน
9. ปิ ดเครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ไม่ใช้ ปิ ดทีวี คอมพิวเตอร์ เครื่ องเสี ยง และเครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่าง ๆ เมื่อไม่ใช้
จะลดคาร์ บอนไดออกไซด์ได้นบั พันปอนด์ต่อปี
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แบบฝึ กหัดบทที่ 6
แบบฝึ กหัดเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1. จงบอกกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนของสิ่ งมีชีวติ ว่ามีกี่ประเภท อะไรบ้าง
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2. ละลุ คืออะไร
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
3. คลื่นแผ่นดินไหว คืออะไร
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
4. จงอธิ บายหลักการของเครื่ องวัดความไหวสะเทือนของขนาดแผ่นดินไหวมาพอสังเขป
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
5. การวัดแผ่นดินไหวมีกี่แบบ อะไรบ้าง
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................
6. จงอธิ บายปรากฏการณ์แผ่นดินถล่ม (land slides)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
7. แผ่นดินถล่มในประเทศไทยเกิดขึ้นในภาพเหนือ และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ เกิดจากสาเหตุใด
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
8. ปั จจัยสาคัญที่เป็ นสาเหตุของการเกิดแผ่นดินถล่ม
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
9. ปรากฏการณ์เรื อนกระจก คืออะไร
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
10. ก๊าซชนิดใดที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรื อนกระจก
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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11. ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
12. ทรัพยากรธรรมชาติแบ่งออกเป็ นกี่ประเภท อะไรบ้าง
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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บทที่ 7
ธาตุ สมบัติของธาตุและธาตุกมั มันตภาพรังสี
สาระสาคัญ
ทฤษฎี โครงสร้าง และการจัดเรี ยงอิเล็กตรอนในอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
ประโยชน์ของตารางธาตุ สมบัติธาตุกมั มันตภาพรังสี และกัมมันตภาพรังสี ประโยชน์และผลกระทบจาก
กัมมันตภาพรังสี
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
อธิ บายเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมการและปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวติ ประจาวัน
ขอบข่ ายเนื้อหา
เรื่ องที่ 1. ธาตุ
เรื่ องที่ 2. ตารางธาตุ
เรื่ องที่ 3. ธาตุกมั มันตภาพรังสี
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เรื่องที่ 1 ธาตุ
ความหมายของธาตุ
ธาตุ สารเป็ นสารบริ สุทธิ์ ที่มีโมเลกุลประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกัน มีธาตุที่คน้ พบแล้ว 109
ธาตุ เป็ นธาตุที่อยูใ่ 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
ลักษณะที่
d
mp.(0C)
ธาตุ
สัญลักษณ์
โลหะในการ
(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
ของแข็งสี เงิน 180
โลหะ
มาก
Be
9.01
1.45
เบริ ลเลียม
ของแข็งสี เงิน 1280
โลหะ
ปานกลาง
B
10.81
2.34
โบรอน
ของแข็งสี ดา 2030
กึ่งโลหะ ปานกลาง
C
12.01
2.26
คาร์บอน
ของแข็งสี ดา 3730
อโลหะ
น้อย
mp. = จุดหลอมเหลว d = ความหนาแน่ น * = ความหนาแน่นขณะเป็ นของเหลว
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จากตารางแสดงสมบัติของธาตุ ถ้าจัดธาตุเหล่านี้มาจัดเป็ นพวกโดยอาศัยเกณฑ์ต่าง ๆ ตามตาราง
จะแบ่งธาตุออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. โลหะ (metal) เป็ นกลุ่มธาตุที่มีสมบัติเป็ นตัวนาไฟฟ้ าได้ นาความร้อนที่ดี เหนี ยว มีจุดเดือดสู ง
ปกติเป็ นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง (ยกเว้น ปรอท) เช่น แคลเซี ยม อะลูมิเนียม เหล็ก เป็ นต้น
2. อโลหะ (non-metal) เป็ นกลุ่มธาตุที่มีสมบัติไม่นาไฟฟ้ า มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดต่า
เปราะบาง และมีการแปรผันทางด้านคุณสมบัติทางกายภาพมากกว่าโลหะ
3. กึง่ โลหะ (metalloid) เป็ นกลุ่มธาตุที่มีสมบัติก้ ากึ่งระหว่างโลหะและอโลหะ เช่น ธาตุ
ซิลิคอน และเจอเมเนียม มีสมบัติบางประการคล้ายโลหะ เช่น นาไฟฟ้ าได้บา้ งที่อุณหภูมิปกติ และ
นาไฟฟ้ าได้มากขึ้น เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น เป็ นของแข็ง เป็ นมันวาวสี เงิน จุดเดือดสู ง แต่เปราะแตกง่าย คล้าย
อโลหะ เช่น ออกซิ เจน กามะถัน ฟอสฟอรัส เป็ นต้น
แบบจาลองอะตอม
เป็ นที่ยอมรับกันแล้วว่าสารต่าง ๆ นั้นประกอบด้วยอะตอม แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีผใู ้ ดเคยเห็น
รู ปร่ างที่แท้จริ งของอะตอม รู ปร่ างหรื อโครงสร้างของอะตอม จึงเป็ นเพียงจินตนาการหรื อมโนภาพที่สร้าง
ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการทดลอง เรี ยกว่า “แบบจาลองอะตอม” ซึ่งจัดเป็ นทฤษฎีประเภท
หนึ่ง แบบจาลองอะตอมอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ ตามผลการทดลองหรื อข้อมูลใหม่ ๆ เมื่อแบบจาลอง
อะตอมเดิมอธิ บายไม่ได้ ดังนั้นแบบจาลองอะตอม จึงได้มีการแก้ไขพัฒนาหลายครั้งเพื่อให้สอดคล้อง
กับการทดลอง นักวิทยาศาสตร์ ได้ใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่มีกาลังขยายสู งมากร่ วมกับ
คอมพิวเตอร์ และถ่ายภาพที่เชื่อว่าเป็ นภาพภายนอกของอะตอม

อะตอมของของทองคาถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
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แบบจาลองอะตอมของดอลตัน
ในปี พ.ศ.2346 (ค.ศ.1803) จอห์น ดอลตัน (John
Dalton) นักวิทยาศาสตร์ ชาวอังกฤษได้เสนอทฤษฎีอะตอมเพื่อ
ใช้อธิ บายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสารก่อนและหลังทา
ปฏิกิริยา รวมทั้งอัตราส่ วนโดยมวลของธาตุที่รวมกันเป็ น
สารประกอบ ซึ่ งสรุ ปได้ดงั นี้
1. ธาตุประกอบด้วยอนุภาคเล็ก ๆ หลายอนุภาค อนุภาค
เหล่านี้เรี ยกว่า “อะตอม” ซึ่ งแบ่งแยกไม่ได้ และทาให้สูญหาย
ไม่ได้
2. อะตอมของธาตุชนิ ดเดียวกันมีสมบัติเหมือนกัน เช่น มีมวลเท่ากัน แต่จะมีสมบัติต่างจาก
อะตอมของธาตุอื่น
ั ในอัตราส่ วนที่
3. สารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุมากกว่าหนึ่ งชนิ ดทาปฏิกิริยาเคมีกน
เป็ นเลขลงตัวน้อย ๆ
ทฤษฎีอะตอมของดอลตันใช้อธิบายลักษณะและสมบัติของอะตอมได้เพียงระดับหนึ่ง แต่ต่อมา
นักวิทยาศาสตร์ คน้ พบข้อมูลบางประการที่ไม่สอดคล้องกับทฤษฎีอะตอมของ ดอลตัน
เช่น พบว่าอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันอาจมีมวลแตกต่างกันได้ อะตอมสามารถแบ่งแยกได้

แบบจาลองอะตอมของดอลตัน
แบบจาลองอะตอมของทอมสั น
เซอร์ โจเซฟ จอห์น ทอมสัน (J.J Thomson)
นักวิทยาศาสตร์ ชาวอังกฤษได้สนใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน
หลอดรังสี แคโทด จึงทาการทดลองเกี่ยวกับการนาไฟฟ้ าของ
แก๊สขึ้นในปี พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897) และได้สรุ ปสมบัติของ
รังสี ไว้หลายประการ ดังนี้
1. รังสี แคโทดเดินทางเป็ นเส้นตรงจากขั้วแคโทดไปยัง
ขั้วแอโนด เนื่ องจากรังสี แคโทดทาให้เกิดเงาดาของวัตถุได้ ถ้า
นาวัตถุไปขวางทางเดินของรังสี
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2. รังสี แคโทดเป็ นอนุภาคที่มีมวล เนื่องจากรังสี ทาให้ใบพัดที่ขวางทางเดินของรังสี หมุนได้เหมือนถูกลม

พัด
3. รังสี แคโทดประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุลบ

หลอดรังสี แคโทด

เนื่ องจากเบี่ยงเบนเข้าหาขั้วบวกของสนามไฟฟ้ า

รังสี แคโทดบี่ยงเบนเข้าหาขั้วบวกของสนามไฟฟ้ า

จากผลการทดลองนี้ ทอมสันอธิ บายได้วา่ อะตอมของโลหะที่ข้ วั แคโทดเมื่อได้รับกระแสไฟฟ้ าที่
มีความต่างศักย์สูงจะปล่อยอิเล็กตรอนออกมาจากอะตอม อิเล็กตรอนมีพลังงานสู ง และเคลื่อนที่ภายใน
หลอด ถ้าเคลื่อนที่ชนอะตอมของแก๊สจะทาให้อิเล็กตรอนในอะตอมของแก๊สหลุดออกจาก
อะตอม อิเล็กตรอนจากขั้วแคโทดและจากแก๊สซึ่ งเป็ นประจุลบจะเคลื่อนที่ไปยังขั้วแอโนด ขณะเคลื่อนที่
ถ้ากระทบฉากที่ฉาบสารเรื องแสง เช่น ZnS ทาให้ฉากเกิดการเรื องแสง ซึ่ งทอมสันสรุ ปว่ารังสี แคโทด
ประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุลบเรี ยกว่า “อิเล็กตรอน” และยังได้หาค่าอัตราส่ วนประจุต่อมวล (e/m) ของ
อิเล็กตรอนโดยใช้สยามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ าช่วยในการหา ซึ่ งได้ค่าประจุต่อมวลของอิเล็กตรอน
เท่ากับ 1.76 x 10 8 C/g ค่าอัตราส่ วน e/m นี้จะมีค่าคงที่ ไม่ข้ ึนอยูก่ บั ชนิดของโลหะที่เป็ นขั้ว
แคโทด และไม่ข้ ึนอยูก่ บั ชนิ ดของแก๊สที่บรรจุอยูใ่ นหลอดรังสี แคโทด แสดงว่าในรังสี แคโทด
ประกอบด้วยอนุภาคไฟฟ้ าที่มีประจุลบเหมือนกันหมดคือ อิเล็กตรอน นัน่ เอง ทอมสันจึงสรุ ปว่า
“อิเล็กตรอนเป็ นส่ วนประกอบส่ วนหนึ่งของอะตอม และอิเล็กตรอนของทุกอะตอมจะมีสมบัติ
เหมือนกัน”
การค้ นพบโปรตอน
ในปี พ.ศ. 2409 (ค.ศ. 1866) ออยเกน โกลด์ชไตน์ นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ได้ทาการทดลอง
โดยเจาะรู ที่ข้ วั แคโทดในหลอดรังสี แคโทด พบว่าเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้ าเข้าไปในหลอดรังสี แคโทดจะมีอนุภาค
ชนิดหนึ่งเคลื่อนที่เป็ นเส้นตรงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของรังสี แคโทดผ่านรู ของขั้ว
แคโทด และทาให้ฉากด้านหลังขั้วแคโทดเรื องแสงได้ โกลด์ชไตน์ได้ต้ งั ชื่อว่า “รังสี แคแนล” (canal
ray) หรื อ “รังสี บวก” (positive ray) สมบัติของรังสี บวกมีดงั นี้
1. เดินทางเป็ นเส้นตรงไปยังขั้วแคโทด
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2. เมื่อผ่านรังสี น้ ีไปยังสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ า

รังสี น้ ีจะเบี่ยงเบนไปในทิศทางตรงข้ามกับรังสี
แคโทด แสดงว่ารังสี น้ ีประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้ าเป็ นบวก
่ บั ชนิ ดของแก๊สในหลอด และถ้าเป็ นแก๊สไฮโดรเจนรังสี น้ ี จะ
3. มีอตั ราส่ วนประจุต่อมวลไม่คงที่ ขึ้นอยูก
มีอตั ราส่ วนประจุต่อมวลสู งสุ ด เรี ยกอนุ ภาคบวกในรังสี แคแนลของไฮโดรเจนว่า “โปรตอน”
4. มีมวลมากกว่ารังสี แคโทด เนื่ องจากความเร็ วในการเคลื่อนที่ต่ากว่ารังสี แคโทดทอมสันได้วเิ คราะห์
การทดลองของโกลด์ ชไตน์ และการทดลองของทอมสัน จึงเสนอแบบจาลองอะตอมว่า
“อะตอมเป็ นรู ปทรงกลมประกอบด้วยเนื้ ออะตอมซึ่ งมีประจุบวกและมีอิเล็กตรอนซึ่ งมีประจุลบกระจายอยู่
ทัว่ ไป อะตอมในสภาพที่เป็ นกลางทางไฟฟ้ าจะมีจานวนประจุบวกเท่ากับจานวนประจุลบ”

แบบจาลองอะตอมของทอมสัน
แบบจาลองอะตอมของรัทเทอร์ ฟอร์ ด
ในปี พ.ศ.2453 (ค.ศ.1910)เซอร์ เออร์เนสต์
รัทเทอร์ฟอร์ ด (Sir Ernest Rutherford) ได้ศึกษาแบบจาลอง
อะตอมของทอมสัน และเกิดความสงสัยว่าอะตอมจะมีโครงสร้าง
ตามแบบจาลองของทอมสันจริ งหรื อไม่ โดยตั้งสมมติฐานว่า
“ถ้าอะตอมมีโครงสร้างตามแบบจาลองของทอมสัน
จริ ง ดังนั้นเมื่อยิงอนุ ภาคแอลฟาซึ่ งมีประจุไฟฟ้ าเป็ นบวกเข้าไป
ในอะตอม แอลฟาทุกอนุ ภาคจะทะลุผา่ นเป็ นเส้นตรงทั้งหมด
เนื่องจากอะตอมมีความหนาแน่นสม่าเสมอเหมือนกันหมดทั้งอะตอม”
เพื่อพิสูจน์สมมติฐานนี้ รัทเทอร์ ฟอร์ ดได้ทาการทดลองยิงอนุภาคแอลฟาไปยังแผ่นทองคา บาง ๆ
โดยมีความหนาไม่เกิน 10–4 cm โดยมีฉากสารเรื องแสงรองรับ ปรากฏผลการทดลองดังนี้
1. อนุ ภาคส่ วนมากเคลื่อนที่ทะลุผา่ นแผ่นทองคาเป็ นเส้นตรง
2. อนุ ภาคส่ วนน้อยเบี่ยงเบนไปจากเส้นตรง
3. อนุ ภาคส่ วนน้อยมากสะท้อนกลับมาด้านหน้าของแผ่นทองคา
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ถ้าแบบจาลองอะตอมของทอมสันถูกต้อง เมื่อยิงอนุภาคแอลฟาไปยังแผ่นทองคาบาง ๆ นี้ อนุภาค
แอลฟาควรพุง่ ทะลุผา่ นเป็ นเส้นตรงทั้งหมดหรื อเบี่ยงเบนเพียงเล็กน้อย เพราะอนุภาคแอลฟามีประจุบวกจะ
เบี่ยงเบนเมื่อกระทบกับประจุบวกที่กระจายอยูใ่ นอะตอม แต่แบบจาลองอะตอมของทอมสันอธิบายผลการ
ทดลองของรัทเทอร์ ฟอร์ ดไม่ได้ รัทเทอร์ ฟอร์ ดจึงเสนอแบบจาลองอะตอมขึ้นมาใหม่ดงั นี้

แบบจาลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ท
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แบบจาลองอะตอมของโบร์

จากแบบจาลองอะตอมของรัทเทอร์ ฟอร์ ดทาให้ทราบถึงการจัดโครงสร้างของอนุภาคต่าง ๆ ใน
นิวเคลียส แต่ไม่ได้อธิ บายว่าอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสอยูใ่ นลักษณะใด นักวิทยาศาสตร์ ในลาดับต่อมาได้
หาวิธีทดลองเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่งของอิเล็กตรอนที่อยูร่ อบนิวเคลียส วิธีหนึ่งก็คือการศึกษา
สมบัติและปรากฏการณ์ของคลื่นและแสง แล้วนามาสร้างเป็ นแบบจาลอง
คลื่นชนิดต่าง ๆ เช่น คลื่นแสง คลื่นเสี ยง มีสมบัติสาคัญ 2 ประการ คือ ความยาวคลื่นและความถี่
คลื่นแสงเป็ นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าที่มีความถี่และความยาวคลื่นต่าง ๆ กัน ดังรู ปต่อไปนี้
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แบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสอย่างรวดเร็ ว ด้วยรัศมีไม่แน่นอนจึงไม่สามารถบอกตาแหน่งที่
แน่นอนของอิเล็กตรอนได้บอกได้แต่เพียงโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนในบริ เวณต่าง ๆ ปรากฏการณ์แบบนี้
เรี ยกว่ากลุ่มหมอกของอิเล็กตรอน บริ เวณที่มีกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนหนาแน่นจะมีโอกาสพบอิเล็กตรอน
มากกว่าบริ เวณที่เป็ นหมอกจาง
การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนรอบนิ วเคลียสอาจเป็ นรู ปทรงกลมหรื อรู ปอื่น ๆ ขึ้นอยูก่ บั ระดับ
พลังงานของอิเล็กตรอน แต่ผลรวมของกลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนทุกระดับพลังงาน

การจัดเรียง
อะตอม

อิเล็กตรอนใน

อิเล็กตรอนที่วงิ่
อยูร่ อบๆนิ วเคลียสนั้น จะอยูก่ นั เป็ นชั้นๆตามระดับพลังงาน ระดับพลังงานที่อยูใ่ กล้นิวเคลียสที่สุด (ชั้น K)
จะมีพลังงานต่าที่สุด และอิเล็กตรอนในระดับพลังงานชั้นถัดออกมาจะมีพลังงานสู งขี้นๆตามลาดับ
พลังงานของอิเล็กตรอนของระดับชั้นพลังงาน K < L < M < N < O < P < Q หรื อชั้นที่ 1< 2 < 3 <4 <
1.

5<6<7

2. ในแต่ละชั้นของระดับพลังงาน จะมีจานวนอิเล็กตรอนได้ ไม่เกิน 2n2 เมื่อ n = เลขชั้น

เลขชั้นของชั้น K=1,L=2,M=3,N=4,O=5,P=6 และ Q=7
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ตัวอย่าง จานวน e- ในระดับพลังงานชั้น K มีได้ ไม่เกิน 2n2 = 2 x 12 = 2x1 = 2
จานวน e-ในระดับพลังงานชั้น N มีได้ ไม่เกิน 2n2 = 2 x 42 = 2x16 = 32
3. ในแต่ละระดับชั้นพลังงาน จะมีระดับพลังงานชั้นย่อยได้ ไม่เกิน 4 ชั้นย่อย และมีชื่อเรี ยกชั้นย่อย

ดังนี้ s , p , d , f
ในแต่ ละชั้นย่อย จะมีจานวน e-ได้ ไม่ เกิน ดังนี้
ระดับพลังงานชั้นย่อย s มี e- ได้ ไม่เกิน 2 ตัว ระดับพลังงานชั้นย่อย p มี e- ได้ ไม่เกิน 6 ตัวระดับพลังงาน
ชั้นย่อย d มี e-ได้ ไม่เกิน 10 ตัว ระดับพลังงานชั้นย่อย f มี e-ได้ ไม่เกิน 14 ตัว
เขียนเป็ น s2 p6 d10 f14

การจัดเรี ยงอิเล็กตรอน ให้จดั เรี ยง e- ในระดับพลังงานชั้นย่อยโดยจัดเรี ยงลาดับตามลูกศร

การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
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ตัวอย่าง จงจัดเรี ยงอิเล็กตรอนของธาตุ คัลเซียม ( Ca )
ธาตุ Ca มีเลขอะตอม = 20 แสดงว่ามี p = 20 และมี e- = 20 ตัว (ดูเลขอะตอม จากตารางธาตุ) แล้ว
จัดเรี ยง e- ดังนี้

การจัดเรี ยง e- ของธาตุ Ca = 2 , 8 , 8 , 2
มีแผนผังการจัดเรี ยง e- ดังนี้ Ca มีจานวน e- ในระดับพลังงานชั้นนอกสุ ด = 2 ตัว
จานวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานชั้นนอกสุ ด เรี ยกว่า เวเลนซ์อิเล็กตรอน (Valence electron) ดังนั้น Ca
มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน = 2

ตารางธาตุ (Periodic table of elements)
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เรื่องที่ 2 ตารางธาตุ (Periodic table of elements)
คือ ตารางที่นกั วิทยาศาสตร์ ได้รวบรวมธาตุต่างๆ ไว้เป็ นหมวดหมู่ตามลักษณะ และคุณสมบัติที่
เหมือนกัน เพื่อเป็ นประโยชน์ในการศึกษาในแต่ละส่ วนของตารางธาตุ โดยคาบ ( Period ) เป็ นการจัดแถว
ของธาตุแนวราบ ส่ วนหมู่ ( Group ) เป็ นการจัดแถวของธาตุในแนวดิ่ง ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ภาพตารางธาตุปัจจุบัน
1.

2.

3.

ธาตุหมู่หลัก มีท้ งั หมด 8 หมู่ 7 คาบ โดยธาตุที่อยูด่ า้ นซ้ายของเส้นขั้นบันได จะเป็ นโลหะ (Metal)
ส่ วนทางด้านขวาเป็ นอโลหะ (Non metal) ส่ วนธาตุที่อยูต่ ิดกับเส้นขั้นบันไดนั้น จะเป็ นกึ่งโลหะ
(Metalloid)
ธาตุทรานซิ ชนั มีท้ งั หมด 8 หมู่ แต่หมู่ 8 มีท้ งั หมด 3 หมู่ย่อย จึงมีธาตุต่างๆ รวม 10 หมู่ และมี
ทั้งหมด 4 คาบ ธาตุอินเนอร์ ทรานซิชนั มี 2คาบโดยมีชื่อเฉพาะเรี ยกคาบแรกว่าคาบแลนทาไนด์
(Lanthanide series) และเรี ยกคาบที่สองว่า คาบแอกทิไนด์ (Actinide series) เพราะเป็ นคาบที่อยู่
ต่อมาจาก 57La (Lanthanum) และ 89Ac (Actinium) ตามลาดับ คาบละ 14 ตัวรวมเป็ น 28 ตัว
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การจัดเรียงธาตุลงในตารางธาตุ
เมื่อทราบการจัดเรี ยงอิเล็กตรอนของธาตุต่างๆ แล้ว จะเห็นว่าสามารถจัดกลุ่มธาตุได้ง่ายขึ้น โดยธาตุที่มี
ระดับพลังงานเท่ากัน ก็จะถูกจัดอยูใ่ นคาบเดียวกัน ส่ วนธาตุที่มีจานวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุ ด
เท่ากัน ก็จะถูกจัดอยูใ่ นหมู่เดียวกัน ดังภาพ

ภาพการจัดเรียงธาตุลงในตารางธาตุ
ประเภทของธาตุในตารางธาตุ
ธาตุโลหะ (metal) โลหะทรานซิ ชนั เป็ นต้นฉบับของโลหะ ธาตุโลหะเป็ นธาตุที่มีสถานะเป็ น
ของแข็ง ( ยกเว้นปรอท ที่เป็ นของเหลว) มีผิวที่มนั วาว นาความร้อน และไฟฟ้ าได้ดี มีจุดเดือดและจุด
หลอมเหลวสู ง ( ช่ วงอุ ณหภูมิระหว่างจุ ดหลอมเหลวกับจุ ดเดื อดจะต่างกันมาก) ได้แก่ โซเดี ย ม
(Na) เหล็ก (Fe) แคลเซี ยม (Ca) ปรอท (Hg) อะลูมิเนียม (Al) แมกนีเซี ยม (Mg) สังกะสี (Zn) ดีบุก
(Sn) เป็ นต้น
ธาตุอโลหะ ( Non metal ) มีได้ท้ งั สามสถานะ สมบัติส่วนใหญ่จะตรงข้ามกับอโลหะ เช่น ผิวไม่
มันวาว ไม่นาไฟฟ้ า ไม่นาความร้อน จุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่า เป็ นต้น ได้แก่ คาร์ บอน( C )
ฟอสฟอรัส (P) กามะถัน (S) โบรมีน (Br) ออกซิเจน (O 2) คลอรี น (Cl 2) ฟลูออรี น (F 2) เป็ นต้น
ธาตุกึ่งโลหะ (metalloid) เป็ นธาตุก่ ึงตัวนา คือ มันจะสามารถนาไฟฟ้ าได้เฉพาะในภาวะหนึ่ง
เท่านั้น ธาตุก่ ึงโลหะเหล่านี้จะอยูบ่ ริ เวณเส้นขั้นบันได ได้แก่ โบรอน (B) ซิลิคอน ( Si) เป็ นต้น
ธาตุกัมมันตภาพรั งสี เป็ นธาตุที่มีส่วนประกอบของ นิ วตรอน กับโปรตอน ไม่เหมาะสม (>1.5)
ธาตุที่ 83ขึ้นไปเป็ นธาตุกมั มันตภาพรังสี ทุกไอโซโทปมีครึ่ งชีวติ
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สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
สมบัติของธาตุในแต่ ละหมู่
ธาตุหมู่ I A หรื อโลหะอัลคาไล (alkaline metal)
โลหะอัลคาไล ได้แก่ ลิเทียม โซเดียม โพแทสเซี ยม รู บิเดียม ซีเซียม และแฟรนเซียม มีสมบัติดงั นี้ คือ
เป็ นโลหะอ่อน ใช้มีดตัดได้
เป็ นหมู่โลหะมีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยามากที่สุด สามารถทาปฏิกิริยากับออกซิ เจนในอากาศ
จึงต้องเก็บไว้ในน้ ามัน
ออกไซด์และไฮดรอกไซด์ของโลหะอัลคาไลละลายน้ าได้สารละลายเบสแก่
เมื่อเป็ นไอออน จะมีประจุบวก
มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่า มีความหนาแน่นต่าเมื่อเทียบกับโลหะอื่นๆ
มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน = 1
ธาตุหมู่ II A หรื อโลหะอัลคาไลน์เอิร์ธ (alkaline earth)
โลหะอัลคาไลน์เอิร์ธ ได้แก่ เบริ ลเลียม แมกนีเซี ยม แคลเซียม สตรอนเชียม แบเรี ยม เรเดียม มีสมบัติดงั นี้
คือ
มีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยามาก แต่นอ้ ยกว่าโลหะอัลคาไล
ทาปฏิกิริยากับน้ าได้สารละลายเบส สารประกอบโลหะอัลคาไลน์เอิร์ธพบมากในธรรมชาติ
โลหะอัลคาไลน์เอิร์ธมีความว่องไวแต่ยงั น้อยกว่าโลหะอัลคาไล
โลหะอัลคาไลน์เอิร์ธมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน = 2
ธาตุหมู่ III
- ธาตุหมู่ III ได้แก่ B Al Ga In Tl มีสมบัติดงั นี้ คือ
- มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน = 3
ธาตุหมู่ IV
- ธาตุหมู่ IV ได้แก่ C Si Ge Sn Pb มีสมบัติดงั นี้ คือ
- มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน = 4
ธาตุหมู่ V
- ธาตุหมู่ V ได้แก่ N P As Sb Bi มีสมบัติดงั นี้ คือ
- มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน = 5
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ธาตุหมู่ VI
- ธาตุหมู่ VI ได้แก่ O S Se Te Po
- มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน = 6
ธาตุหมู่ VII หรื อหมู่แฮโลเจน (Halogen group)
- หมู่ธาตุแฮโลเจน ได้แก่ ฟลูออรี น คลอรี น โบรมีน ไอโอดีน และแอสทาทีน

่ งไวต่อการเกิดปฏิกิริยามากที่สุด (F ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยามากที่สุด)
- เป็ นหมู่อโลหะที่วอ
- เป็ นธาตุที่มีพิษทุกธาตุและมีกลิ่นแรง
- โมเลกุลของธาตุแฮโลเจนประกอบด้วย 2 อะตอม (Cl 2 Br 2 I 2)
- แฮโลเจนไอออนมีประจุบลบหนึ่ง (F - C - Br - I - At -)

ธาตุหมู่ VIII หรือก๊าซเฉื่อย หรือก๊ าซมีตระกูล (Inert gas )
- ก๊าซมีตระกูล ได้แก่ ฮีเลียม นี ออน อาร์ กอน คริ ปทอน ซี นอน และเรดอน

่ งไวต่อการเกิดปฏิกิริยา
- มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเต็ม 8 อิเล็กตรอน จึงทาให้เป็ นก๊าซที่ไม่วอ
- ก๊าซมีตระกูลอยูเ่ ป็ นอะตอมเดี่ยว แต่ยกเว้น Kr กับ Xe ที่สามารถสร้างพันธะได้
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ขนาดอะตอมของธาตุ
หน่วยพิโกเมตร

ขนาดอะตอมของธาตุต่างๆ
ขนาดของอะตอมนั้นถ้าจะพิจารณาถึงปั จจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อขนาดของอะตอมนั้น อาจ
แบ่งแยกออกได้เป็ นข้อ เรี ยงตามลาดับความสาคัญได้ดงั นี้
1. จานวนระดับพลังงาน
2. จานวนโปรตอน
3. จานวนอิเล็กตรอน
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ขนาดไอออนของธาตุ

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

หน่วยพิโกเมตร
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ประโยชน์ ของตารางธาตุ
1. การจัดธาตุเป็ นหมู่และคาบ ทาให้ทราบสมบัติของธาตุในหมู่เดียวกันได้
2. สามารถที่จะทราบสมบัติต่าง ๆ จากธาตุในหมู่เดียวกัน จากธาตุที่ทราบสมบัติต่าง ๆ แล้ว
3. นาไปทานายสมบัติของธาตุต่าง ๆ ที่ยงั ไม่ทราบในปั จจุบน
ั ไว้ล่วงหน้าได้
4. ทาให้การศึกษาเรื่ องสมบัติของธาตุ เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
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แบบทดสอบบทที่ 7
เรื่องธาตุและตารางธาตุ
คาชี้แจง ให้กาเครื่ องหมาย X ทับอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคาตอบเดียว
1. สมบัติที่ใช้ในการจาแนกสารข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. โลหะเป็ นธาตุที่สามารถนาไฟฟ้ าได้ทุกสถานะ
ข. อโลหะทุกชนิดไม่สามารถนาไฟฟ้ าได้
ค. ออกไซต์ของโลหะเมื่อละลายน้ ามีสมบัติเป็ นเบส
ง. โลหะมีค่าพลังงานอิออไนส์ เพิม่ ขึ้นตามเลขอะตอม
2. ไส้ดินสอดาและเพชรจัดอยูใ่ นข้อใด
ก. ธาตุต่างชนิดกัน
ข. อันรู ปของคาร์บอน
ค. ไอโซโทปของคาร์บอน
ง. สารประกอบคาร์บอน
3. ธาตุใดแสดงความเป็ นเบสมากที่สุด
ก. MgO
ข. Al2O3
ค. SO2
ง. NO
4. ในตารางธาตุน้ น
ั ธาตุท้ งั หมดเรี ยงตามลาดับ
ก. ขนาดอะตอม
ข. มวลของอะตอม
ค. อะตอมมิกนัมเบอร์
ง. แมสนัมเบอร์
5. ในหมู่ธาตุเฉื่ อยเดียวกัน ธาตุใดทาปฏิกิริยาได้ดีที่สุด
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 จะมีสิ่งใดเท่ากัน
7. ธาตุที่อยูห
ก. จานวนอิเล็กตรอน
ข. จานวนโปรตอน
ค. จานวนนิวตรอน
ง. จานวนวาเลนต์อิเล็กตรอน
8. เหตุใดที่ใช้ฮีเลียมผสมกับออกซิ เจน สาหรับผูท
้ ี่ลงไปทางานในทะเลลึก
ก. หาง่าย
ข. ราคาถูก
ค. ละลายในโลหิตน้อย
ง. รวมกับออกซิ เจนได้ดี
9. ธาตุเฉื่ อยมีวาเลนต์อิเล็กตรอนเท่าใด
ก. 2
ข. 8
ค. 18
ง. 2 หรื อ 8
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10. ธาตุ X อยูใ่ นหมู่ 6

ก.
ค.

8
16

คาบที่ 3 ดังนั้นธาตุ X มีเลขอะตอมเท่าใด
ข. 9
ง. 24
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บทที่ 8
สมการเคมีและปฏิกริ ิยาเคมี
สาระสาคัญ
การเกิดสมการเคมีและปฏิกิริยาเคมี ปั จจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาเคมี ตลอดจนผลที่เกิดจากปฏิกิริยา
เคมีต่อสิ่ งแวดล้อม
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. อธิ บายการเกิดสมการเคมีและปฏิกิริยาเคมีและดุลสมการเคมีได้
2. อธิ บายปั จจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาเคมีได้
3. อธิ บายผลที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีต่อชีวิตและสิ่ งแวดล้อมได้
ขอบข่ ายเนื้อหา
เรื่ องที่ 1. สมการเคมี
เรื่ องที่ 2 หลักการเขียนสมการเคมี
เรื่ องที่ 3 ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวติ ประจาวัน
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เรื่องที่ 1 สมการเคมี
สมการเคมี (Chemical equation) คือสิ่ งที่เขียนให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ซึ่งเป็ นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงทางเคมี แสดงให้เห็นว่าสารตั้งต้นใดทาปฏิกิริยากันแล้วเกิด
เป็ นสารผลิตภัณฑ์ใด สารตั้งต้นอยูท่ างซ้ายของลูกศร และสารผลิตภัณฑ์คือสารที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี จะอยู่
ทางขวาของลูกศร สัญลักษณ์ในวงเล็บแสดงสถานะ ได้แก่
G (gas)
l (liquid)
s (solid)
aq (aqueous)

แทน แก๊ส
แทน ของเหลว
แทน ของแข็งหรื อตะกอน
แทน สารที่ละลายในน้ า

สมการเคมีที่ดุลถูกต้องแล้ว ตัวเลขที่ใช้ในการดุล หมายถึง จานวนโมลของสารตั้งต้น ที่ทา
ปฏิกิริยาพอดีกนั และจานวนโมลของสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในสมการนั้นสมการเคมีโดยทัว่ ไปแล้วจะใช้
สัญลักษณ์แทนของธาตุต่าง ๆ
มีลูกศรที่ช้ ีจากด้านซ้ายของสมการไปทางด้านขวาเพื่อบ่งบอกว่าสารตั้งต้น(reactant)ทางด้านซ้ายมือ ทา
ปฏิกิริยาเกิดสารใหม่ข้ ึนมาเรี ยกว่าผลิตภัณฑ์ (product)ทางด้านขวามือ ดังนั้น จากสมการเคมีเราสามารถใช้
คานวณหาได้วา่ ใช้สารตั้งต้นเท่าไรแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเท่าไร
การเปลีย่ นแปลงทางเคมีสามารถอธิบายได้ โดยใช้ หลัก 3 ประการ ดังนี้
กฎทีห่ นึ่ง : กฎทรงมวล (Law of Conservation of Mass)
กล่าวว่า “ ในการเปลี่ยนแปลงทางเคมี มวลของสสารจะไม่สูญหาย ” กล่าวคือ มวลของสสารก่อนและหลังการ
เปลี่ยนแปลงจะเท่ากัน
กฎทีส่ อง : กฎสั ดส่ วนคงที่ (Law of Definite Proportions)
กล่าวว่า “ เมื่อธาตุมารวมตัวกันเกิดเป็ นสารประกอบหนึ่งจะมีสัดส่ วนโดยมวลคงที่ ”
กฎทีส่ าม : กฎสั ดส่ วนพหุคูณ (Law of Multiple Proportions)
กล่าวว่า “ เมื่อธาตุรวมตัวกันเกิดเป็ นสารประกอบได้มากกว่าหนึ่งชนิด ถ้าให้มวลอะตอมของธาตุหนึ่งคงที่
จากกฎทรงมวลเราจึงต้องทาให้แต่ละข้างของสมการต้องมีจานวนอะตอม และประจุที่เท่ากัน
เรี ยกว่า การดุลสมการ ซึ่ งมีขอ้ สังเกตดังนี้
1. พยายามดุลธาตุที่เหมือนกันให้มีจานวนอะตอมทั้งสองด้านเท่ากันก่อน
2. ในบางปฏิกิริยามีกลุ่มอะตอมให้ดุลเป็ นกลุ่ม
3. ใช้สัมประสิ ทธิ์(ตัวเลขที่ใช้วางไว้หน้าอะตอม)ช่วยในการดุลสมการ แล้วนับจานวนอะตอม
แต่ละข้างให้เท่ากัน เช่น
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2C2H2(g) + 5O2(g)
สารตั้งต้น

4CO2(g) + 2H2O(l)
สารผลิตภัณฑ์

AgNO3(aq) + HCl(aq)
สารตั้งต้น

AgCl(s) + HNO3(aq)
สารผลิตภัณฑ์

การดุลสมการเคมี
วิธีการดุลสมการเคมีทวั่ ไป
1.ระบุวา่ สารใดเป็ นสารตั้งต้น และสารใดเป็ นสารผลิตภัณฑ์
2.เขียนสู ตรเคมีที่ถูกต้องของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ ซึ่ งสู ตรเคมีน้ ี จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
3.ดุลสมการโดยหาตัวเลขสัมประสิ ทธิ์ มาเติมข้างหน้าสู ตรเคมี เพื่อทาให้อะตอมชนิดเดียวกันทั้ง
ซ้ายและขวาของสมการมีจานวนเท่ากัน
4.ให้คิดไอออนที่เป็ นกลุ่มอะตอมเปรี ยบเสมือนหนึ่งหน่วย ถ้าไอออนนั้นไม่แตกกลุ่มออกมาใน
ปฏิกิริยา
ตรวจสอบอีกครั้งว่าถูกต้องโดยมีจานวนอะตอมชนิดเดียวกันเท่ากันทั้งสองข้าง
ตัวอย่าง อะลูมิเนียมซึ่ งเป็ นโลหะที่วอ่ งไวต่อปฏิกิริยากับกรด เมื่ออะลูมิเนียมทาปฏิกิริยากับกรดซัลฟิ วริ ก
จะเกิดแก๊สไฮโดรเจนและอะลูมิเนียมซัลเฟต จงเขียนและดุลสมการของปฏิกิริยานี้
วิธีทา (1) เขียนสู ตรสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ Al + H2SO4 ----> H2(g) + Al2(SO4)3
(2) ดุลจานวนอะตอม Al
2Al + H2SO4 ----> H2(g) + Al2(SO4)3
(3) ดุลจานวนกลุ่มไอออน SO42- 2Al + 3H2SO4 ----> H2(g) + Al2(SO4)3
(4) ดุลจานวนอะตอม H
2Al + 3H2SO4 ----> 3H2(g) + Al2(SO4)3
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เรื่องที่ 2 หลักในการเขียนสมการเคมี
1.ต้องเขียนสู ตรเคมีของสารตั้งต้นแต่ละชนิดได้
2.ต้องทราบว่าในปฏิกิริยาเคมีหนึ่งเกิดสารผลิตภัณฑ์ใดขึ้นบ้าง และเขียนสู ตรเคมีของสาร
ผลิตภัณฑ์ได้
3.เมื่อเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาเคมีได้แล้วให้ทาสมการเคมีให้สมดุลด้วยเสมอ คือทาให้จานวน
อะตอมของธาตุทุกชนิดทางซ้ายเท่ากับทางขวา โดยการเติมตัวเลขข้างหน้าสู ตรเคมีของสารนั้นๆ เช่น
N2 + H2 ----> NH3
ไม่ถูกต้อง เพราะสมการนี้ไม่ดุล
N2 + 3H2 ----> 2NH3 ถูกต้อง เพราะสมการนี้ ดุลแล้ว
ข้อควรจา ในสมการเคมีที่ดุลแล้วนี้จะมี จานวนอะตอม โมลอะตอม และมวลสารตั้งต้นเท่ากับของ
สารผลิตภัณฑ์เสมอ ส่ วนจานวนโมเลกุลหรื อจานวนโมลโมเลกุล หรื อปริ มาตรของสารตั้งต้นอาจเท่ากัน
หรื อ ไม่เท่าหรื อสารผลิตภัณฑ์ก็ได้(ส่ วนใหญ่ไม่เท่ากัน)
ในการเขียนสมการเคมี ถ้าให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ควรบอกสถานะของสารแต่ล่ะชนิดด้วยคือถ้าเป็ น
ของแข็ง (solid) ใช้ตวั อักษรย่อว่า "s" ถ้าเป็ นของเหลว (liquid) ใช้อกั ษรย่อว่า "l" เป็ นก๊าซ (gas) ใช้อกั ษรย่อ
ว่า "g" และถ้าเป็ นสารละลายในน้ า (aqueous) ใช้อกั ษรย่อว่า "aq" เช่น
CaC2(s) + 2H2O(g) ----> Ca(OH)2(aq) + C2H2(g)
7.การเขียนสมการบางครั้งจะแสดงพลังงานขอปฏิกิริยาเคมีดว้ 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
พิจารณาลักษณะของอะตอมของธาตุในสารตั้งต้นหรื อในธาตุของผลิตภัณฑ์แล้ววิเคราะห์ลกั ษณะของการ
เปลี่ยนแปลง สู ตรของสารตั้งต้นมาเป็ นสู ตรของผลิตภัณฑ์ อาจจาแนกประเภทของปฎิกิริยาเคมีได้เป็ น 3
ประเภท ดังนี้
1.ปฎิกริ ิยาการรวมตัว (Combination)
ปฎิกิริยารวมตัวเกิดจากสารโมเลกุลเล็กกว่ารวมกันเป็ นโมเลกุลใหญ่ หรื อเกิดจากธาตุทาปฎิกิริยา
กับธาตุได้สารประกอบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 แก๊ส H2 รวมกับแก๊ซ O2 ได้น้ า (H2O)
2H2(g) + O2(g) ----> 2H2O(l)
ตัวอย่างที่ 2 2Al(s) + 3Cl2(g) ----> 2AlCl3
2.ปฎิกริ ิยาการแยกสลาย (Decomposition)
ปฎิกิริยาการแยกสลายเกิดจากสารโมเลกุลใหญ่แยกสลายให้สารโมเลกุลเล็กๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1
แยกน้ าด้วยกระแสไฟฟ้ าให้แก๊ซ O2 และ H2
2H2O(l) ----> 2H2(g) + O2(g)
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ตัวอย่างที่ 2
คาร์บอนได้

เผาหินปูนด้วยแคลเซียมคาร์ บอนเนต (CaCO3) จะได้แคลเซียมออกไซต์ (CaO) และแก๊ส
ออกไซต์ (CO2)
เผา
CaCO3(s) ----> CaO(s) + CO2(g)

3.ปฎิกริ ิยาการแทนที่ (Replacement)
ปฎิกิริยาการแทนที่เป็ นปฏิกิริยาที่สารหนึ่งเข้าไปแทนที่สารในอีกสารหนึ่ง
เช่น Zn(s) + CuSO4 ----> ZnSO4 + Cu
4.ปฏิกริ ิยาการแลกเปลีย่ น มีหลายประเภทเช่น
ปฏิกิริยาตะกอน เป็ นปฏิกิริยาแลกเปลี่ยนชนิดหนื่งที่เมื่อแยกเขียนเป็ นสมการไออนิคจะพบว่ามีการ
ตกตะกอนเช่น
Ba(CN)2(aq) + Na2CO3(aq) ----> BaCO3(s) + 2NaCN(aq)
Pb(NO3)2(aq) + 2KI (aq) ----> PbI2(s) + KNO3 (aq)
ปฏิกิริยาสะเทิน (Neutralization Reaction) เป็ นปฏิกิริยาแลกเปลี่ยนประเภทหนึ่ง เกิดกับปฏิกิริยา
ระหว่างกรดกับเบส ได้เกลือกันน้ า เช่น
HCl(aq) +NaOH(aq) ----> NaCl (aq) + H2O(l)
ปฏิกิริยาการเกิดแก๊ส (Gas Forming Reaction) เป็ นปฏิกิริยาเคมี ที่เกิดผลิตภัณฑ์เป็ นแก๊สสารตั้งต้น มัก
เป็ นปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนระหว่างกรดหรื อเบสกับสารเคมีอื่น
ปฏิกิริยารี ดอกซ์ (Redox Reaction) เป็ นปฏิกิริยาที่มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนกันหรื อเป็ นปฏิกิริยาที่มี
การเปลี่ยนเลขออกซิ เดชันของธาตุท้ งั เพิ่มและลดในปฏิกิริยาเดียวกัน
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ตัวอย่าง ในการสันดาปของเอมิลแอลกอฮอล์(C5H11OH) ดังนี้
2C5H11OH(g) + 15O2(g)
10CO2(g) + 12H2O(g)
ก.จงหาจานวนโมลของก๊าซออกซิ เจนที่ตอ้ งใช้ในการสันดาปกับ 1 โมลของเอมิลแอลกอฮอล์
วิธีทา ก. 2C5H11OH(g) + 15O2(g)
10CO2(g) + 12H2O(g)
วิธีทาที่ 1 จากสมการ C5H11OH 2 โมล ? O2 =15 โมล
C5H11OH 1 โมล ? O2 = (15 mol?1mol)/2mol 7.5 โมล
วิธีที่ 2 molของC5H11OH/(mol ของ O2) = 2/?(15โมล)
(1 mol)/(mol O2) = 2/15
โมลของ O2
= 15/2 โมล = 7.5 โมล
ข.จงหามวลของก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เอมิลแอลกอฮอล์มากเกินพอ แล้วเกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 22 กรัม
2C5H11OH(g) + 15O2(g) ----> 10CO2(g) + 12H2O(g)
วิธีทาที่ 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
วิธีที่ 2. ให้ O2 มีปริ มาตร = x dm 3 STP มีจานวน x/22.4 mol
CO2 22 g มีจานวน = 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 ที่ STP = 16.8 dm3
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ตัวอย่าง นาผลึกโซเดียมฟอสเฟต (Na3PO4 (H2O) หนัก 3.615 g มาเผามวลสู ญหายไป 2.055 g เมื่อเผา
แล้วให้เหลือเกลือที่ปราศจากน้ า จงหาค่า x ในสู ตรสมการของผลึกนั้น (มวลอะตอมของ H = 1,O = 16,Na
= 23,P =31 )
วิธีทา 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 ชนิ ดหนึ่งมี ZnS 79.55% นาแร่ ชนิดนี้หนัก 445 g ไปทาปฏิกิริยากับก๊าซออกซิ เจนจนสมบรู ณ์
ดังสมการ
2ZnS + 3O2
2ZnO + 2SO2
จงหาของก๊าซ O2ที่ตอ้ งใช้ท้ งั หมด และหาปริ มาตรของก๊าซ SO2 ที่ STP
(มวลอะตอมของ O = 16, S = 32, Zn = 65.39)
วิธีทา
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
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
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ตัวอย่าง การหมักเป็ นกระบวนการทางเคมีอย่างซับซ้อนในการทาไวน์ โยการใช้น้ าตาลหมักให้เปลี่ยนเป็ น
เอทานอลและก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
C6H12O6
2C2H5OH + 2CO2
เริ่ มต้นใช้กลูโคส 500.4 g จงหาปริ มาตรของเอทานอลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนี้
(ความหนาแน่นของเอทานอล =0.789 g/ml, มวลอะตอมของ H = 1,C = 12, O = 16)
วิธีทา
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
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ปฏิกริ ิยาเคมี
ปฏิกริ ิยาเคมี (chemical reaction) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ทาให้เกิดสารใหม่ มีสมบัติต่างจาก
สารเดิม สารก่อนการเปลี่ยนแปลงเรี ยกว่า สารตั้งต้ น (reactant) และสารที่เกิดใหม่เรี ยกว่า ผลิตภัณฑ์
(product)ในขณะที่เกิดปฏิกิริยาเคมี นอกจากได้สารใหม่แล้วยังอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านอื่นๆ อีกได้
เช่น การเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ประเภทของปฏิกริ ิยาเคมี
ปฏิกิริยาเคมีจาแนกได้ 3 ประเภทดังนี้
1. ปฏิกริ ิยาการรวมตัว (combination) เป็ นปฏิกิริยาที่เกิดจากการรวมตัวของสารโมเลกุลเล็ก
รวมกันเป็ นสารโมเลกุลใหญ่ หรื อเกิดจากการรวมตัวของธาตุซ่ ึ งจะได้สารประกอบ ดังเช่น

2. ปฏิกริ ิยาการแยกสลาย (decomposition) เป็ นปฏิกิริยาที่เกิดการแยกสลายของสารโมเลกุลใหญ่
ให้ได้สารโมเลกุลเล็กลง ดังเช่น

3. ปฏิกริ ิยาการแทนที่ (replacement) เป็ นปฏิกิริยาการแทนที่ของสารหนึ่งเข้าไปแทนที่อีกสาร
หนึ่ง ดังเช่น

ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี หมายถึงสิ่ งที่จะมีผลทาให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นเร็ วหรื อช้า ได้แก่
1. ความเข้ มข้ น สารละลายที่มีความเข้มข้นมากกว่าจะเกิดปฏิกิริยาได้เร็ วกว่าสารละลายที่เจือจาง
2. พืน้ ทีผ่ วิ ของแข็งที่มีพ้ืนที่ผวิ มากกว่าจะเกิดปฏิกิริยาได้เร็ วกว่า
3. อุณหภูมิ ที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจะเกิดปฏิกิริยาได้เร็ วกว่าที่ที่มีอุณหภูมิต่ากว่า
4. ตัวเร่ งปฏิกริ ิยาหรือตัวคะตะลิสต์ (catalyst) เป็ นสารชนิดต่างๆ ที่สามารถทาให้เกิดปฏิกิริยาได้
เร็ วขึ้น
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เรื่องที่ 3 ปฏิกริ ิยาเคมีทพี่ บในชีวติ ประจาวัน
ปฏิกิริยาเคมีเกิดจากสารทาปฏิกิริยากันแล้วได้สารใหม่ ซึ่ งสารนั้นคือผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้น้ นั มี
ทั้งประโยชน์และโทษ รอบๆ ตัวเรามีปฏิกิริยาเกิดขึ้นมากมาย เช่น ปฏิกิริยาชีวเคมีในร่ างกาย การเกษตร
กรรม อุตสาหกรรม ตัวอย่างเหล่านี้ลว้ นเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีท้ งั สิ้ น จึงเห็นได้วา่ ปฏิกิริยาเคมีมีความสาคัญ
ต่อชีวิตอย่างยิง่
ตัวอย่างปฏิกริ ิยาเคมีทพี่ บในชีวติ ประจาวัน
4.1 ฝนกรด เมื่อเกิดฝนตกลงมา น้ า (H2O) จะละลายแก๊สต่างๆ ที่อยูใ่ นอากาศตามธรรมชาติ เช่น แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แก๊สซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เมื่อน้ าละลาย
แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ในอากาศ จะทาให้น้ าฝนมีสภาพเป็ นกรดคาร์ บอนิก (H2CO3) ดังสมการ

เมื่อน้ าฝนที่มีสภาพเป็ นกรดไหลไปตามภูเขาหิ นปูนก็จะทาปฏิกิริยากับแคลเซี ยมคาร์ บอเนต (CaCO3) ใน
หินปูน และได้สารละลายแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (Ca(HCO3)2) ออกมา ดังสมการ

เมื่อสารละลายแคลเซี ยมไฮโดรเจนคาร์ บอเนตไหลซึ มไปตามเพดานถ้ า น้ าจะระเหยไปเหลือแต่หินปูนเกาะ
จนกลายเป็ นหิ นย้อยที่เพดานถ้ า ถ้าสารละลายนี้หยดลงบนพื้นถ้ า เมื่อน้ าระเหย ไปจะกลายเป็ นหินงอก
ต่อไป
สรุ ปปฏิกริ ิ ยาเคมีในการเกิดหินย้ อยและหินงอก

4.2 ถ่ านไฟฉาย (Dry cell )
ถ่านไฟฉายเป็ นเซลล์กลั วานิกที่ใช้ประโยชนมากในปั จจุบนั ชั้นนอกสุ ดของถ่านไฟฉายจะมี
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กระดาษหรื อโลหะห่ อหุ ม้ ชั้นถัดมาจะเป็ นกล่อง (Zn) จะทาหน้าที่เป็ นขั้วแอโนด ตรงกลางกล่อง(Zn) ไว้
บรรจุสารและ Zn จะทาหน้าที่เป็ นขั้วแอโนดตรงกลางกล่อง Zn จะมีแท่งแกร์ ไฟต์ ทาหน้าที่เป็ นขั้วแคโทด
ส่ วนรอบ ๆ แท่งแกร์ ไฟต์จะมีของผสมระหว่างผงถ่านแอมโมเนียมคลอไรด์ช้ืน แมงกานีส(IV)ออกไซด์
และกาวบรรจุอยูเ่ ป็ นอิเล็คโตรไลต์ จะเห็นว่าในถ่านไฟฉาย ไม่ใช้อิเล็คโตรไลต์ที่เป็ นของเหลว ทาให้
สะดวกต่อการนาไปใช้งาน
4.3 เซลล์สะสมไฟฟ้ าแบบตะกัว่ (Lead storage cell)
หรื อที่เรี ยกกันทัว่ ไปว่า แบตเตอรี่ รถยนต์ แต่ละเวลล์จะให้ศกั ย์ไฟฟ้ า 2 โวลต์ ถ้าต้องการใช้
กระแสไฟฟ้ าที่มีศกั ย์ไฟฟ้ าเท่าใด ก็นาเซลล์หลาย ๆ เซลล์มาต่อกันอย่างอนุกรม ในแต่ละเซลล์ของเซลล์สะสม
ไฟฟ้ าแบบตะกัว่ จะประกอบด้วยแผ่นตะกัว่ ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายฟองน้ าบรรจุในช่องว่างของแผ่นกริ ดส์ (gride)
และแผ่นกริ ดส์อีกชุดหนึ่งซึ่งมีเลอ (IV) ออกไซต์บรรจุอยูแ่ ผ่นกริ ดส์ท้ งั 2 จุ่มอยูใ่ นสารละลาย H2SO4 ซึ่ง
ทาหน้าที่เป็ นอิเล็คโตรไลต์
4.4การชุ บโลหะด้ วยไฟฟ้า
เป็ นกระบวนการที่มีการเคลือบชั้นของโลหะที่ตอ้ งการชุ บลงบนผิวโลหะอีกชนิ ดหนึ่ง การชุบ
โลหะ หลักการชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้ า
1.สิ่ งที่ตอ้ งการชุบให้ต่อกับขั้ว แคโทด(ขั้วลบ) ของแบตเตอรี่
2.จะชุบด้วยโลหะอะไรก็นาโลหะนั้นต่อกับขั้วแอโนด(ขั้วบวก) ของแบตเตอรี่
3.ในอิเล็คโตรไลต์ตอ้ งประกอบด้วย ไอออนของโลหะชนิ ดเดียวกันกับที่ต่อกับขั้วแอโนด
4.กระแสไฟฟ้ าที่ใช้ตอ้ งเป็ นกระแสตรง

ที่ข้ วั แอโนด(ขั้วบวก)โลหะ Zn จะจ่าย e- ตามสมการ
Zn -------> Zn2+ + 2e---------(1)
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ที่ข้ วั แคโทด(ขั้วลบ) Zn2- จะมารับ e- เป็ นโลหะ Zn เคลือบที่ผงิ ของตะปู Fe
Zn2+ + 2e- -------> Zn
---------(2)
4.5 สบู่
เป็ นสารอินทรี ย ์ จาพวกเกลือที่ได้จากการทาปฏิกิริยาระหว่างไขมันจากพืชหรื อสัตว์กบั เบส เบสที่
ใช้ในการทาสบู่ มีลกั ษณะที่ต่างกันอยู่ 2 ชนิ ด คือ
1.สบู่เหลว เตรี ยมโดยใช้กรดไขมันจากพืชหรื อสัตว์ ทาปฏิกิริยากับสารละลายโปตัสเซี ยมไฮดรอก
ไซต์ (KOH) ชาวบ้านเรี ยกว่า ด่างคลี
2.สบู่แข็ง เป็ นสบู่ที่เตรี ยมขึ้นจากการใช้กรดไขมันจากพืชหรื อสัตว์ ทาปฏิกิริยากับสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ หรื อโซดาไฟ( NaOH) สบู่มีชื่อทางเคมีวา่ โซเดียมสเตียเรต ซึ่ งมีสูตรทางเคมี คือ
C17H35CooNa
การผลิตสบู่
การผลิตสบู่ ใช้กรดไขมันจากพืชหรื อสัตว์ทาปฏิกิริยากับสารละลายเบส แล้วจะให้ผลเป็ นไปตาม
สมการ
ไขมัน + NaOH หรื อ KOH -------> สบู่ + กลีเซอรอล
ในการผลิตสบู่จะเติมโซเดียมคลอไรด์(เกลือแกง) ลงไปในกรรมวิธีการผลิตเพื่อให้สบู่กบั กลีเซอรอล แยก
ออกจากกัน ซึ่ งเรี ยกโซเดียมคลอไรด์วา่ เป็ นตัว Salting out

สารทีเ่ ติมลงในสบู่ เพื่อให้สบู่มีคุณภาพดี ได้แก่
1.สารเพิ่มความสะอาด เช่นโซดาซักผ้า โซเดียมซิ ลิเกต โซเดียมฟอสเฟต
2.สารฆ่าเชื้ อโรค มักใส่ ในสบู่ฟอกตัวเพื่อฆ่าเชื้อโรคได้ดีข้ ึน
3.สารแต่งเติมกลิ่น ได้แก่ หัวน้ าหอม
4.สารดับกลิ่น ซึ่ งปนหรื อผสมไปพร้อมกับสารฆ่าเชื้อโรค

176
4.6 ผงซักฟอก
ผงซักฟอกโดยทัว่ ไป จะมีค่าความเป็ นกรด – เบส ประมาณ 9.0-10.6 ส่ วนประกอบที่สาคัญ
ได้แก่
1.ฟอสเฟต ทาให้น้ ามีสภาพเป็ นเบสพอเหมาะกับการทาปฏิกิริยาของผงซักฟอก กันไม่ให้สิ่ง
สกปรกกลับเข้ามาจับเส้นใยได้อีก
2.โซเดียมซิลิเกต ป้ องกันไม่ให้โลหะ ไม่ให้ตะกอนสิ่ งสกปรกจับเสื้ อผ้าขณะซัก ให้นามีสภาพ
เป็ นเบสอ่อน
3.สารฟอกขาว เช่น เปอร์ ปอเรต ช่วยทาให้เสื้ อผ้าที่ซกั มีความขาวสะอาดขึ้น
4.โซเดียมคาร์บอนซีเมธิลเซลลูโลส(C.M.C.) ไม่ให้ผงซักฟอกเกิดตะกอนขึ้นขณะซักล้าง ช่วยจับ
อนุภาคสิ่ งสกปรกที่หลุดออกมาไม่ให้กลับไปจับเสื้ อผ้าอีก ช่วยให้รู้สึกนุ่มมือขณะซักผ้า
5.น้ าหอม สี และยาฆ่าเชื้ อโรค และสารลดแรงตึงผิว
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แบบฝึ กหัดบทที่ 8
เรื่อง สมการเคมีและปฏิกริ ิยาเคมี
1.การทดลองใดที่ทาให้โลหะผุกร่ อนได้
ก. Cu ใน ZnSo4
ค. Ag ใน CuSO4

ข. Na ใน AgNO3
ง. Mg ใน ZnSo4

2.เซลล์ถ่านไฟฉายถ้าเปลี่ยนกล่องที่ทาด้วย Zn เป็ น เหล็ก(Fe) จะมีผลอย่างไร
ก.ไม่มีกระแสไฟฟ้ าเกิดขึ้น
ข.ถ่านไฟฉายมีอายุการใช้งานนานกว่าเดิม
ค.จะมีค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ าต่ากว่าเดิม
ง.จะมีค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ าสู งกว่าเดิม
3.การป้ องกันการผุกร่ อนของเหล็ก ทาได้หลายวิธี ยกเว้นข้อใด
ก.การทาสี หรื อน้ ามัน
ข.เคลือบหรื อฉาบผิวโลหะบางชนิด เช่นสังกะสี
ค. เชื่อมด้วยโลหะที่รับอิเล็คตรอนได้ง่ายกว่าเหล็ก
ง.ใส่ สารละลายที่ป้องกันสนิม เช่น โซเดียมไนไตรท์
4.หลักการที่ถูกต้องในการชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้ า
ก.สิ่ งที่ตอ้ งชุบต้องเป็ นขั้วบวก
ข. จะชุบด้วยโลหะใดใช้โลหะนั้นเป็ นขั้วลบ
ค. อิเล็คโตรไลต์จะต้องเป็ นอิออนของโลหะชนิดเดียวกับโลหะที่จะชุบ
ง.การชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้ า ต้องใช้กระแสไฟฟ้ าสลับ
5.ถ้าต้องการชุบสังกะสี ด้วยเงิน ควรทาการทดลองดังข้อใด
ก. เงินเป็ น แอโนด สังกะสี เป็ น แคโทด สารละลาย Ag2+ เป็ นอิเล็คโตรไลต์
ข. สังกะสี เป็ น แอโนด เงินเป็ นแคโทด สารละลาย Ag2+ เป็ นอิเล็คโตรไลต์
ค. สังกะสี เป็ นแอโนด เงินเป็ นแคโทด สารละลาย Zn2+ เป็ นอิเล็คโตรไลต์
ง.เงินเป็ น แอโนด สังกะสี เป็ น แคโทด สารละลาย Zn2++ เป็ นอิเล็คโตรไลต์
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เรื่องที่ 3 ธาตุกมั มันตภาพรังสี
กัม มัน ตภาพรั ง สี ( Radioactivity)
หมายถึ ง รั ง สี ที่ แ ผ่ อ อกมาได้เ องจากธาตุ บ างชนิ ด
ธาตุกมั มันตภาพรังสี หมายถึง ธาตุที่มีในธรรมชาติที่แผ่รังสี ออกมาได้เอง
เฮนรี่ เบคเคอเรล นักฟิ สิ กส์ ชาวฝรั่ งเศส เป็ นผูค้ น้ พบกัมมันตภาพรั งสี โดยบังเอิ ญ ในขณะที่ทาการ
วิเคราะห์ เกี่ ยวกับรั งสี เอกซ์ กัมมันตภาพรั งสี มี สมบัติแตกต่ างจากรั งสี เอกซ์ คื อ มี ความเข้มน้อยกว่ารั งสี
เอกซ์ การแผ่รั งสี เกิ ดขึ้ นอย่างต่ อเนื่ องตลอดเวลา รั งสี เป็ นปรากฏการณ์ ธรรมชาติ บางชนิ ดเป็ นคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้ า เช่น รังสี เอกซ์ รังสี อุลตราไวโอเลต รังสี อินฟราเรด บางอย่างเป็ นอนุ ภาค เช่นรังสี ที่เกิดจาก
อนุภาคอิเลคตรอน รังสี ที่ได้จากธาตุกมั มันตภาพรังสี มี 3 ชนิด คือ รังสี แอลฟา รังสี เบต้า และรังสี แกมมา
ชนิดของกัมมันตภาพรังสี
มี 3 ชนิด คือ
1. รังสี แอลฟา (alpha, a) คือ นิวเคลียสของอะตอมธาตุฮีเลียม 4He2 มีประจุไฟฟ้ า +2 มีมวลมาก
ความเร็ วต่า อานาจทะลุทะลวงน้อย มีพลังงานสู งมากทาให้เกิดการแตกตัวเป็ นอิออนได้ดีที่สุด
2. รังสี เบต้า (Beta, b) มี 2 ชนิด คือ อิเลคตรอน 0e-1 (ประจุลบ) และ โฟซิตรอน 0e+1 (ประจุ
บวก) มีความเร็ วสู งมากใกล้เคียงกับความเร็ วแสง
3. รังสี แกมมา (gamma, g) คือ รังสี ที่ไม่มีประจุไฟฟ้ า หมายถึง โฟตอนหรื อควอนตัมของแสง มี
อานาจในการทะลุทะลวงได้สูงมาก ไม่เบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ า เป็ นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าที่มี
ความถี่สูงกว่ารังสี เอกซ์
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การเกิดกัมมันตภาพรังสี
1. เกิดจากนิวเคลียสในสภาวะพื้นฐานได้รับพลังงาน ทาให้นิวเคลียสกระโดดไปสู่ ระดับพลังงาน
สู งขึ้น ก่อนกลับสู่ สภาวะพื้นฐาน นิวเคลียสจะคายพลังงานออกมาในรู ปรังสี แกมมา
2. เกิดจากนิวเคลียสที่อยูใ่ นสภาพเสถียร แต่มีอนุ ภาคไม่สมดุล นิวเคลียสจะปรับตัวแล้วคาย
อนุภาคที่ไม่สมดุลออกมาเป็ นอนุภาคแอลฟาหรื อเบตา
คุณสมบัติของกัมมันตภาพรั งสี
1. เดินทางเป็ นเส้นตรง
2. บางชนิดเกิดการเลี้ยวเบนเมื่อผ่านสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ า เช่น a, b
3. มีอานาจในการทะลุสารต่างๆ ได้ดี
4. เมื่อผ่านสารต่างๆจะสู ญเสี ยพลังงานไปโดยการทาให้สารนั้นแตกตัวเป็ นอิออน ซึ่ งอิออน
เหล่านั้นจะก่อให้เกิดปรากฏการณ์อื่นๆ เช่น ปฏิกิริยาเคมี เกิดรอยดาบนฟิ ล์มถ่ายรู ป
ประโยชน์ และโทษของกัมมันตภาพรังสี
ประโยชน์ ของธาตุกมั มันตภาพรังสี
ด้ านธรณี วิทยา มีการใช้ C-14 คานวณหาอายุของวัตถุโบราณ หรื ออายุของซากดึกดาบรรพ์ซ่ ึ ง
หาได้ดงั นี้ ในบรรยากาศมี C-14 ซึ่ งเกิดจากไนโตรเจน รวมตัวกับนิ วตรอนจากรังสี คอสมิกจนเกิดปฏิกิริยา
แล้ว C-14 ที่เกิดขึ้นจะทาปฏิกิริยากับก๊าซออกซิ เจน แล้วผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช และสัตว์
กินพืช คนกินสัตว์และพืช ในขณะที่พืชหรื อสัตว์ยงั มีชีวิตอยู่ C-14 จะถูกรับเข้าไปและขับออกตลอดเวลา
เมื่อสิ่ งมีชีวิตตายลง การรับ C-14 ก็จะสิ้ นสุ ดลงและมีการสลายตัวทาให้ปริ มาณลดลงเรื่ อยๆ ตามครึ่ งชี วิต
ของ C-14 ซึ่ งเท่ากับ 5730 ปี
1.

ดังนั้น ถ้าทราบอัตราการสลายตัวของ C-14 ในขณะที่ยงั มีชีวิตอยูแ่ ละทราบอัตราการสลายตัวใน
ขณะที่ ตอ้ งการคานวณอายุวตั ถุ น้ นั ก็สามารถทานายอายุได้ เช่ น ซากสัตว์โบราณชนิ ดหนึ่ งมีอตั ราการ
สลายตัวของ C-14 ลดลงไปครึ่ งหนึ่ งจากของเดิมขณะที่ยงั มีชีวิตอยู่ เนื่ องจาก C-14 มีครึ่ งชี วิต 5730 ปี จึง
อาจสรุ ปได้วา่ ซากสัตว์โบราณชนิดนั้นมีอายุประมาณ 5730 ปี
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ด้ านการแพทย์ ใช้รักษาโรคมะเร็ ง ในการรักษาโรคมะเร็ งบางชนิด กระทาได้โดยการฉายรังสี
แกมมาที่ได้จาก โคบอลต์-60 เข้าไปทาลายเซลล์มะเร็ ง ผูป้ ่ วยที่เป็ นมะเร็ งในระยะแรกสามารถรักษาให้
หายขาดได้ แล้วยังใช้โซเดียม-24 ที่อยูใ่ นรู ปของ NaCl ฉี ดเข้าไปในเส้นเลือด เพื่อตรวจการไหลเวียนของ
โลหิต โดย โซเดียม-24 จะสลายให้รังสี เบตาซึ่งสามารถตรวจวัดได้ และสามารถบอกได้วา่ มีการตีบตันของ
เส้นเลือดหรื อไม่
ั มันตภาพรังสี ติดตามระยะเวลาการหมุนเวียนแร่ ธาตุในพืช โดย
3. ด้ านเกษตรกรรม มีการใช้ธาตุกม
เริ่ มต้นจากการดูดซึ มที่รากจนกระทัง่ ถึงการคายออกที่ใบ หรื อใช้ศึกษาความต้องการแร่ ธาตุของพืช
4. ด้ านอุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นโลหะ จะใช้ประโยชน์จากกัมมันตภาพรังสี ใน
การควบคุมการรี ดแผ่นโลหะ เพื่อให้ได้ความหนาสม่าเสมอตลอดแผ่น โดยใช้รังสี เบตายิงผ่านแนวตั้งฉาก
กับแผ่นโลหะที่รีดแล้ว แล้ววัดปริ มาณรังสี ที่ทะลุผา่ นแผ่นโลหะออกมาด้วยเครื่ องวัดรังสี ถ้าความหนาของ
แผ่นโลหะที่รีดแล้วผิดไปจากความหนาที่ต้ งั ไว้ เครื่ องวัดรังสี จะส่ งสัญญาณไปควบคุมความหนา โดยสั่งให้
มอเตอร์ กดหรื อผ่อนลูกกลิ้ง เพื่อให้ได้ความหนาตามต้องการ
2.

ในอุตสาหกรรมการผลิตถังแก๊ส อุตสาหกรรมก่อสร้าง การเชื่ อมต่อท่อส่ งน้ ามันหรื อแก๊ส
จาเป็ นต้องตรวจสอบความเรี ยบร้อยในการเชื่อต่อโลหะ เพื่อต้องการดูวา่ การเชื่ อมต่อนั้นเหนียวแน่นดี
หรื อไม่ วิธีการตรวจสอบทาได้โดยใช้รังสี แกมมายิงผ่านบริ เวณการเชื่ อมต่อ ซึ่งอีกด้านหนึ่งจะมีฟิล์มมารับ
รังสี แกมมาที่ทะลุผา่ นออกมา ภาพการเชื่อมต่อที่ปรากฏบนฟิ ล์ม จะสามารถบอกได้วา่ การเชื่อมต่อนั้น
เรี ยบร้อยหรื อไม่
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โทษของธาตุกมั มันตภาพรังสี
เนื่องจากรังสี สามารถทาให้ตวั กลางที่มนั เคลื่อนที่ผา่ นเกิดการแตกตัวเป็ นไอออนได้ รังสี จึงมี
อันตรายต่อมนุษย์ ผลของรังสี ต่อมนุษย์สามารถแยกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. ผลทางพันธุ กรรม
จะมีผลทาให้การสร้างเซลล์ใหม่ในร่ างกายมนุษย์เกิดการกลายพันธุ์ โดยเฉพาะเซลล์สืบพันธุ์
2. และความป่ วยไข้จากรังสี
ส่ วนผลที่ทาให้เกิดความป่ วยไข้จากรังสี เนื่ องจากเมื่ออวัยวะส่ วนใดส่ วนหนึ่งของร่ างกายได้
รับรังสี โมเลกุลของธาตุต่างๆ ที่ประกอบเป็ นเซลล์จะแตกตัว ทาให้เกิดอาการป่ วยไข้ได้
หลักในการป้องกันอันตรายจากรังสี
ั มันตภาพรังสี ให้นอ้ ยที่สุด
1. ใช้เวลาเข้าใกล้บริ เวณที่มีกม
2. พยายามอยูใ่ ห้ห่างจากกัมมันตภาพรังสี ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
3. ใช้ตะกัว่ คอนกรี ต น้ า หรื อพาราฟิ น เป็ นเครื่ องกาบังบริ เวณที่มีการแผ่รังสี
สารกัมมันตภาพรังสี กบั ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
สารกัมมันตภาพรังสี สามารถเข้าสู่ สิ่งแวดล้อมทางบก ทางทะเล และสิ่ งแวดล้อมชายฝั่งได้ท้ งั
ทางตรงและทางอ้อมจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ เช่น การผลิตพลังงานจากสารกัมมันตภาพรังสี การทดลอง
นิวเคลียร์ การใช้สารกัมมันตภาพรังสี ทางการแพทย์และทางการเกษตรตลอดทั้งการปฏิบตั ิการต่าง ๆที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการและการกาจัดของเสี ยกัมมันตภาพรังสี รวมไปถึงการขนส่ งวัสดุกมั มันตภาพรังสี ที่
อาจเกิ ดการรั่ วไหลจากอุ บ ตั ิ เหตุ หรื อการจัดเก็ บที่ ไม่ เหมาะสม สารกัมมันตภาพรั งสี ดัง กล่ า ว เมื่อเข้า สู่
สิ่ งแวดล้อมจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพของมนุ ษย์และต่อสิ่ งแวดล้อมโดยตรงจากการปนเปื้ อนในห่ วง
โซ่อาหาร
วิธีในการควบคุมป้ องกัน ลด และขจัดภาวะมลพิษจากสารกัมมันตภาพรังสี คือ การหยุดยั้งมิให้มี
การปล่อยทิ้งสารกัมมันตภาพรังสี ลงสู่ สิ่งแวดล้อม และการดารงไว้ซ่ ึ งกลไกในการกาหนดมาตรฐานและการ
ประกันคุ ณภาพ ที่ใช้บงั คับอยู่ในทางระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุ นการวัดและการประเมินปริ มาณ
กัมมันตภาพรังสี ในสิ่ งแวดล้อมก็เป็ นกลไกสาคัญ ทั้งนี้ อาจดาเนิ นการโดยทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency) ซึ่ งเป็ นองค์การระหว่างประเทศที่มี ความ
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เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสารกัมมันตภาพรังสี รวมทั้งส่ งเสริ มให้รัฐและองค์การระหว่างประเทศ ที่มีความ
เชี่ ยวชาญในการทาความสะอาดและการกาจัดการปนเปื้ อนของสารกัมมันตภาพรังสี ให้ความช่วยเหลือแก่
รัฐที่ร้องขอ เพื่อแก้ไขปั ญหาการปนเปื้ อนสารกัมมันตภาพรังสี ในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบและผลร้ ายจาก
กัมมันตภาพรังสี ดงั กล่าว ซึ่ งความร่ วมมือในการควบคุม ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสารกัมมันตภาพรังสี
นอกจากจะเป็ นการช่วยเหลื อสิ่ งแวดล้อมของโลกแล้ว ยังเป็ นการช่ วยเหลือเพื่อนมนุ ษย์ มิให้ได้รับความ
ทุกข์ ทรมานจากสารกัมมันตภาพรังสี อีกด้วย
แบบฝึ กหัด
เรื่ องกัมมันตภาพรังสี
1. กัมมันตภาพรังสี

หมายถึงอะไร
2. ชนิดของกัมมันตภาพรังสี มีกี่ชนิด อะไรบ้าง
ั มันตภาพรังสี มาอย่างน้อย
3. จงบอกประโยชน์ของธาตุกม

2

ด้าน
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บทที่ 9
โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต และไขมัน
สาระสาคัญ
สิ่ งมีชีวติ ประกอบด้วย ธาตุและสารประกอบ ธาตุเป็ นหน่วยเล็กที่สุดของสิ่ งมีชีวิต โดยพบว่าธาตุที่เป็ น
องค์ประกอบของสิ่ งมีชีวติ ในปริ มาณมาก คือ คาร์ บอน ไฮโดรเจน และออกซิ เจนซึ่ งรวมตัวกันเป็ นสารประกอบ
จานวนมากในเซลล์ สารในเซลล์ของสิ่ งมี ชี วิตที่ มี ธาตุ คาร์ บอนและไฮโดรเจนเป็ นองค์ประกอบ เรี ยกว่า
สารอินทรี ย ์ (Organic substance) ส่ วนสารประกอบในเซลล์ที่ไม่มีธาตุคาร์ บอนเป็ นองค์ประกอบ เรี ยกว่า สารอ
นินทรี ย ์ (Inorganic substance)
สารอินทรี ย ์ (Organic substance) ที่พบในธรรมชาติท้ งั หลายมีแหล่งกาเนิดจากสิ่ งมีชีวิตแทบทั้งสิ้ น
โมเลกุลของสารอินทรี ยเ์ หล่านี้ มีต่างๆกัน ตั้งแต่ขนาดเล็กโครงสร้ างแบบง่ายๆ จนถึ งขนาดใหญ่มีโครงสา
ร้ างเป็ นสายยาวๆ หรื อขดตัวเป็ นรู ปร่ างต่างๆ โมเลกุลของสารอิ นทรี ยท์ ี่ พบในสิ่ งมี ชีวิตที่ จดั เป็ นสารชี ว
โมเลกุล (Biological molecule) และมีความสาคัญในกระบวนการทุกชนิ ดในสิ่ งมีชีวิต ได้แก่ โปรตีน
(Protein) คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) และไขมัน(Lipid)
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
4. อธิ บายสมบัติ ชนิด ประเภทการเกิด และประโยชน์ของโปรตีนได้
5. อธิบายสมบัติ ชนิด ประเภทการเกิด และประโยชน์ของคาร์ โบไฮเดรตได้
6. อธิ บายสมบัติ ชนิด ประเภทการเกิด และประโยชน์ของไขมันได้
ขอบข่ ายเนือ้ หา
เรื่ องที่ 1 โปรตีน
เรื่ องที่ 2 คาร์โบไฮเดรต
เรื่ องที่ 3 ลิพิด
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เรื่องที่ 1 โปรตีน
โปรตีน (Protein) เป็ นสารประกอบที่มีคาร์ บอน (C) ไฮโดรเจน (H) ออกซิ เจน (O) และ
ไนโตรเจน (N) เป็ นส่ วนประกอบสาคัญ และนอกจากนี้ โปรตีนบางชนิ ดอาจประกอบด้วยอะตอมของธาตุ
อื่นๆ อีกเช่น กามะถัน (S) เหล็ก (Fe) และฟอสฟอรัส (P) เป็ นต้น โดยทัว่ ไปในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ มี
โปรตีนอยูไ่ ม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของน้ าหนักแห้ง
โปรตีนสร้ างขึ้นจากกรดอะมิโนหลายๆ โมเลกุลมาเชื่ อมต่อกันเป็ นพอลิเมอร์ ดว้ ยพันธะเพปไทด์
(Peptide bond) โมเลกุลของโปรตีนอาจประกอบขึ้ นด้วยพอลิ เพปไทด์เพียงสายเดี ยวหรื อหลายสาย
เชื่อมโยงต่อกันก็ได้

สมบัติของโปรตีน
1. การละลายน้ า ไม่ละลายน้ า บางชนิดละลายน้ าได้เล็กน้อย
2. ขนาดโมเลกุล และมวลโมเลกุล ขนาดใหญ่มีมวลโมเลกุลมาก
3. สถานะ ของแข็ง
4. การเผาไหม้ เผาไหม้มีกลิ่นไหม้
5. ไฮโดรลิซิส

6. การทาลายธรรมชาติ โปรตีนบางชนิดเมื่อได้รับความร้อน หรื อเปลี่ยนค่า pH หรื อเติมตัว
ทาลายอินทรี ยบ์ างชนิดจะทาให้เปลี่ยนโครงสร้างจับเป็ นก้อนตกตะกอน

ลักษณะโครงสร้ างของโปรตีน
โปรตีนประกอบด้วยกรดอะมิโนมารวมกัน โดยใช้พนั ธะเพปไทด์ (Peptide bond) เป็ นตัวยึดกรดอะมิ
โน มีสูตรทัว่ ไปคือ
H
R C
COOH
NH2
- NH2 คือ หมู่อะมิโน (Amino group)
- COOH คือ หมู่คาร์ บอกซิ ล (Carboxyl group)
- R คือ ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) หรื อหมู่อื่นๆกรดอะมิโนต่างชนิดกันจะแตกต่างกัน
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พันธะเพปไทด์ คือ พันธะโคเวเลนท์ที่เกิดขึ้นระหว่าง C อะตอมในหมู่คาร์ บอกซิ ล ของกรดอะมิโน
โมเลกุลหนึ่งยึดกับ N อะตอม ในหมู่อะมิโน (-NH2) ของกรดอะมิโนอีกโมเลกุล
หนึ่ง
แผนภาพแสดงการยึดเกาะของโมเลกุลของกรดอะมิโน

ทีม่ า (โครงสร้ างของกรดอะมิน. ออน-ไลน์ . 2552)

- สารที่ประกอบด้วยกรดอะมิโน 2 โมเลกุล เรี ยกว่า ไดเพปไทด์
- สารที่ประกอบด้วยกรดอะมิโน 3 โมเลกุล เรี ยกว่า ไตรเพปไทด์
- สารที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนตั้งแต่ 100 โมเลกุลขึ้นไป เรี ยกว่า พอลิเพปไทด์น้ ีวา่ โปรตีน
ดังนั้นโปรตีนชนิ ดต่างๆ จึงขึ้นอยูก่ บั จานวนและการเรี ยงตัวของกรดอะมิโน กรดอะมิโนจะมีเพียง
20 ชนิด แต่จานวนและการเรี ยงตัวที่ต่างกันของกรดอะมิโน ทาให้จานวนโปรตีนในร่ างกายคน มีจานวน
มากถึง 1 แสนกว่าชนิด โปรตีนแต่ละชนิดอาจประกอบไปด้วยสายพอลิเพปไทด์ 1 สาย หรื อหลายสายก็
ได้ แล้วแต่ชนิ ดของโปรตีน เช่น
โมเลกุลของอินซูลินวัวประกอบด้วยสายพอลิเพปไทด์ 2 สาย
โมเลกุลของฮีโมโกลบิน ประกอบด้วยสายพอลิเพปไทด์ 4 สาย

โครงสร้ างโมเลกุลของอินซูลนิ
ทีม่ า (โครงสร้ างโมเลกุลของอินซู ลนิ . ออน-ไลน์ . 2252)

โครงสร้ างโมเลกุลของฮีโมโกลบิน
ทีม่ า (โครงสร้ างโมเลกุลของฮีโมโกลบิน. ออน-ไลน์ . 2252)

การที่การที่กรดอะมิโนทั้ง 20 ชนิดต่อกันอย่างอิสระ ทาให้โปรตีนแต่ละชนิดมีลาดับและจานวน
ของกรดอะมิโนแตกต่างกัน และมีคุณสมบัติแตกต่างกัน และมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันด้วย
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ประเภทของโปรตีน
การแบ่งประเภทของโปรตีนมีเกณฑ์ในการแบ่งแตกต่างกัน ดังนี้
1) เกณฑ์ การแบ่ งตามหลักชีวเคมี แบ่งได้ 3 ประเภท คือ
1.1 โปรตีนเชิงเดี่ยว (Simple protein) เป็ นโปรตีนชนิดที่ไม่ซบั ซ้อนประกอบด้วย

กรดอะ

มิโนเพียงอย่างเดียว ไม่มีสารอื่นเจือปนอยู่ เช่น
-serum albumin เป็ นโปรตีนในน้ าเลือดmyosin
- legumin เป็ นโปรตีนในเมล็ดถัว่
- myosin เป็ นโปรตีนในกล้ามเนื้อ
- lactoglobulin เป็ นโปรตีนในข้าวสาลี
1.2 โปรตีนเชิงประกอบ (Compound protein) เป็ นโปรตีนชนิดที่ซบั ซ้อน ประกอบด้วย
กรดอะมิโน และมีสารอื่นปนอยูด่ ว้ ย เช่น
- phosphoprotein เป็ นโปรตีนที่มีฟอสเฟตอยูด่ ว้ ย
- lipoprotein เป็ นโปรตีนที่มีไขมันรวมอยูด่ ว้ ย เช่น ไข่แดง เยื้อหุ ม้ เซลล์ น้ านม
- glucoprotein เป็ นโปรตีนที่ประกอบด้วยคาร์ โบไฮเดรต พบใน น้ าลาย
1.3 อนุพนั ธ์ ของโปรตีน ( Derived Protein) เป็ นโปรตีนชนิดที่ได้จากการสลายตัวของ
โปรตีนเชิงเดี่ยว และโปรตีนเชิงประกอบ เช่น
myosan ได้จาก myosin ซึ่ งเป็ นโปรตีนเชิงเดี่ยวในกล้ามเนื้อ
2) เกณฑ์ การแบ่ งตามหน้ าทีข่ องโปรตีน แบ่งได้ 8 ประเภท คือ
2.1 โปรตีนที่ทาหน้ าทีเ่ ป็ นโครงสร้ าง (Struture protein) คือโปรตีนที่ทาหน้าที่เป็ น
องค์ประกอบของโครงสร้างของร่ างกาย เช่น
เยื้อหุ ม้ เซลล์ ประกอบด้วยโปรตีนฝังอยูใ่ นพื้นที่ที่เป็ นไขมัน
ไรโบโซม เป็ นแหล่งที่มีการสังเคราะห์โปรตีน ประกอบด้วยโปรตีน 50% และ RNA 50%
collagen ในกระดูกและเนื้อเยือ่ เกี่ยวพัน
2.2 โปรตีนที่ทาหน้ าทีข่ นส่ ง (Transport protein) คือโปรตีนที่ทาหน้าที่ลาเลียงแก๊ส
ออกซิ เจน และคาร์ บอนไดออกไซด์ เช่น
hemoglobin ในเม็ดเลือด ทาหน้าที่นาออกซิ เจนจากปอดไปส่ งทัว่ ร่ างกาย
transferrin ในซี รัม ทาหน้าที่ขนส่ งธาตุเหล็ก
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2.3 โปรตีนทีท่ าหน้ าที่เป็ นเอนไซม์ (Enzyme protein) คือ โปรตีนที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการเร่ ง
ปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ในร่ างกาย เช่น
catalase เป็ นเอนไซม์ที่เร่ งปฏิกิริยาการสลายตัวของ H2O2
lipase เป็ นเอนไซม์ของปฏิกิริยาการสลายลิพิด
2.4 โปรตีนที่ทาหน้ าที่เกี่ยวกับเคลื่อนไหว (Contractile protein) คือโปรตีนที่อยูใ่ นเซลล์ของ
กล้ามเนื้อ คือ แอกทิน และไมโอซิน
2.5 โปรตีนทีท่ าหน้ าทีเ่ ก็บสะสม ( Storage protein) คือโปรตีนที่ทาหน้าที่สะสมอาหาร เช่น
ovalbumin ในไข่ขาว
casein และ lactoglobulin ในน้ านม
2.6 โปรตีนที่ทาหน้ าที่สารพิษ (Toxin) คือโปรตีนที่ทาหน้าที่เป็ นสารมีพิษ พบทั้งในเชื้ อโรค
สัตว์ และพืช เช่น พิษงู ซึ่ งประกอบด้วยเอนไซม์ที่ยอ่ ยพวกลิพิด
2.7 โปรตีนที่ทาหน้ าที่ป้องกัน (Protective protein) คือ โปรตีนที่ทาหน้าที่เป็ นภูมิคุม้ กันโรค
ให้กบั ร่ างกาย เช่น
immunoglobulin เป็ นไกลโคโปรตีน ซึ่ งทาหน้าที่กาจัดสารหรื อเชื้อโรคที่ผา่ นเข้าสู่ ร่างกาย
2.8 โปรตีนทีท่ าหน้ าทีค่ วบคุม (Control protein) คือโปรตีนที่ทาหน้าที่ควบคุมการทางานของ
เซลล์ในร่ างกาย ได้แก่ พวกฮอร์ โมนต่างๆ เช่น
insulin เป็ นฮอร์ โมนที่ควบคุมเมแทบอลิซึมของกลูโคส
parathormone

เป็ นฮอร์ โมนที่ควบคุ มระดับสมดุ ลของแคลเซี ยมและฟอสฟอรัสใน

ร่ างกาย
growth hormone เป็ นฮอร์ โมนที่ควบคุมและกระตุน้ การเจริ ญเติบโตของเนื้ อเยื่อต่างๆใน
ร่ างกาย
3) เกณฑ์ การแบ่ งตามหลักโภชนาการ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
3.1 โปรตีนประเภทสมบูรณ์ (complete protein) คือโปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่จาเป็ นต่อร่ างกาย
ครบทุกตัว สามารถนามาสร้างและซ่อมแซมส่ วนที่สึกหรอได้ดี ได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่ นม เป็ นต้น
3.2 โปรตีนประเภทไม่ สมบูรณ์ (incomplete protein) คือโปรตีนที่มีกรดอะมิโนชนิดจาเป็ น
ต่อร่ างกายไม่ครบทุกตัว ซึ่ งร่ างกายนามาสร้ างและซ่ อมแซมส่ วนที่สึกหรอได้ไม่ดี ส่ วนใหญ่เป็ นโปรตี น
จากพืช
4) เกณฑ์ การแบ่ งตามลักษณะโครงรู ปทั้งโมเลกุล สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
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4.1 โปรตีนลักษณะแบบเส้ นใย (fibrous protein) เป็ นโปรตีนที่โมเลกุลมีลกั ษณะเป็ นเส้นยาว
สายพอลิ เมอร์ จะเรี ยงตัวเป็ นระเบียบมี ความแข็งแรง เหนี ยว ยืดหยุ่นได้มาก และมักจะไม่ละลายน้ า เช่ น
โปรตีนในเส้นผม โปรตีนในเส้นขน โปรตีนในเส้นเอ็น โปรตีนในเขาสัตว์ โปรตีนในเส้นใหม เป็ นต้น
4.2 โปรตีนลักษณะเป็ นก้ อน (globular protein) เป็ นโปรตีนที่มีสายพอลิเพปไทด์พนั ไปมา
และอัดกันแน่ น ทาให้มีลกั ษณะเป็ นก้อน บางส่ วนของสายเพปไทด์อาจทบกันอย่างเป็ นระเบี ยบ หรื อมี
ลักษณะเป็ นเกลียว หรื อเป็ นแผ่น เช่น โปรตีนพวกเอนไซม์ โปรตีนพวกฮีโมโกลบิน โปรตีนพวกฮอร์ โมน
โปรตีนที่อยูใ่ กล้กล้ามเนื้อ เป็ นต้น

ความสาคัญของสารอาหารประเภทโปรตีนต่ อสิ่ งมีชีวติ
1. เป็ นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย โดยโปรตีน 1 กรัม จะให้พลังงานประมาณ 4.1 กิโล
แคลอรี ซึ่ งเท่ากับสารอาหารประเภทคาร์ โบไฮเดรต
2. เป็ นส่ วนประกอบของเซลล์ โดยเป็ นองค์ประกอบของเยื่อหุ ้มเซลล์และโพรโทพลาสซึ มของ
เซลล์
3. เป็ นโครงสร้างของผิวหนัง เส้นผม และขน
4. ช่วยในการเจริ ญเติบโต และซ่อมแซมส่ วนที่สึกหรอในร่ างกาย โดยร่ างกายจะนาโปรตีนไปใช้
ในการสร้างเนื้อเยือ่ ใหม่
5. ช่วยในการหดตัวของกล้ามเนื้อ ทาให้สิ่งมีชีวติ สามารถเคลื่อนไหวได้
6. เป็ นสารที่ทาหน้าที่สาคัญต่างๆ ในร่ างกาย เช่น
ทาหน้าที่ในการลาเลียงออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์
สร้างภูมิตา้ นทานให้แก่ร่างกาย
ช่วยกระตุน้ การเกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ในร่ างกาย
7. สามารถเปลี่ ย นเป็ นคาร์ โ บไฮเดรต และไขมัน ได้ โดยพบว่ า กรดอะมิ โ นชนิ ด หนึ่ งอาจ
เปลี่ยนแปลงไปเป็ นกรดอะมิโนอื่นๆ ได้
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เรื่องที่ 2 คาร์ โบไฮเดรต
คาร์ โบไฮเดรต (Cabohydrate) เป็ นสารประกอบอินทรี ยท์ ี่ เป็ นแหล่งให้พลังงานและคาร์ บอนที่
สาคัญของสิ่ งมี ชีวิตเพื่อนาไปใช้ในการดารงชี วิตและสร้ า งสารอื่ นๆต่ อไป โมเลกุล ของคาร์ โบไฮเดรต
ประกอบด้วยอะตอมของธาตุ คาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) โดยมีอตั ราส่ วนของอะตอม
ไฮโดรเจนต่อออกซิ เจน เท่ากับ 2:1 (H:O = 2:1) จานวนและการเรี ยงตัวของอะตอมทั้งสามธาตุน้ ี แตกต่างกัน
จึงทาให้คาร์ โบไฮเดรตมีหลายชนิด เช่น น้ าตาลกลูโคส (C6H12O6) น้ าตาลซูโครส(C12H22O11) แป้ ง(C6H10O5)n
พื ช สี เขี ย วสามารถสร้ า งอาหารขึ้ นได้ โดยกระบวนการสั ง เคราะห์ ด้ ว ยแสง โดยใช้
คาร์ บอนไดออกไซด์และน้ าเป็ นวัตถุ ดิบในการผลิ ตกลู โคส น้ าตาลอื่ นๆ แป้ ง เซลลูโลส และสารอื่นๆ
คาร์ โบไฮเดรตที่พบในพืช มักอยูใ่ นรู ปของพอลิแซ็กคาร์ ไรด์ (Polysaccharides) คาร์ โบไฮเดรตที่เรารู ้จกั กัน
ดี คือ น้ าตาลชนิดต่างๆ และแป้ ง
น้ าตาล มีรสหวานบางครั้งเรี ยกว่า แซ็กคาร์ ไรด์ (Saccharides) มีอยูท่ วั่ ไปทั้งในเนื้ อเยื่อของพืชและ
สัตว์ มนุษย์และสัตว์มีกลูโคสเป็ นน้ าตาลในเลือด มีไกลโคเจนสะสมเป็ นกลูโคสสารองไว้ใช้ในเนื้ อเยื่อของ
ตับและกล้ามเนื้อ คาร์ โบไฮเดรตทั้งสองชนิดนี้ เป็ นสารที่เซลล์จะนาไปสลายให้ได้พลังงานที่จาเป็ นสาหรับ
การดารงชีวติ

สมบัติของคาร์ โบไฮเดรต
1. มีสูตรทัว่ ไปของคาร์ โบไฮเดรต คือ (CH2O)n
ข้ อยกเว้น
คาร์ โบไฮเดรต บางชนิด ไม่มีสัดส่ วนเหมือนกันได้ เช่น ดีออกซี ไรโบส (C5H10O4)
สารบางอย่างมีสูตรทัว่ ไปเป็ น (CH2O)n คล้ายคาร์ โบไฮเดรต แต่ไม่ใช่คาร์ โบไฮเดรต เช่น
กรดน้ าส้ม C2H4O2 กรดแลคติก C3H6O3
2. จัดเป็ นพวกโพลีไฮดรอกซีล
3. คาร์ โบไอเดรตส่ วนใหญ่ประกอบไปด้วยแป้ ง และน้ าตาล น้ าตาลเป็ นคาร์ โบไฮเดรตโมเลกุล
เล็ก มักเรี ยกลงท้ายชื่อด้วย โอส (-ose) เช่น กลูโคส (glucose) มอสโทส (motose) แป้ งเป็ น
คาร์ โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ได้แก่ ไกลโคเจน (glycogen) เซลลูโลส (cellulose)
4. คาร์ โบไฮเดรตในคน และสัตว์ สามารถสะสมในร่ างกายในรู ปของไกลโคเจน ส่ วนใหญ่เก็บ
สะสมไว้ที่ตบั และกล้ามเนื้อ
5. แป้ งสามารถเปลี่ยนเป็ นน้ าตาลได้ โดยใช้เอนไซม์ที่มีอยูใ่ นน้ าลาย
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ประเภทของคาร์ โบไฮเดรต
คาร์ โบไฮเดรตแบ่งออกเป็ น 3 พวกใหญ่ๆ คือ
1. น้าตาลโมเลกุลเดี่ยว (Monosaccharides) เป็ นคาร์ โบไฮเดรตที่มีขนาดเล็กที่สุด เป็ นโมเลกุล
สายเดี่ ยว ต่อกันเป็ นลู กโซ่ ยาวไม่แตกกิ่ งหรื อแขนง ประกอบด้วยอะตอมของคาร์ บอนตั้งแต่ 3 ถึ ง 7
อะตอม มีสูตรโครงสร้ างทัว่ ไป คือ (CH2O)n โดย n แสดงจานวนคาร์ บอนอะตอมที่รู้จกั กันทัว่ ๆไปเป็ น
คาร์โบไฮเดรตที่มีคาร์บอน 6 อะตอม เช่น กลูโคส กาแลคโทส และฟรักโตส โครงสร้างดังภาพ
กลูโคส

กาแลคโทส

ฟรักโตส

แสดงโครงสร้ างของนา้ ตาลโมเลกุลเดีย่ ว
ทีม่ า (โครงสร้ างของนา้ ตาลโมเลกุลเดีย่ ว. ออน-ไลน์ . 2552)

นา้ ตาลโมเลกุลเดี่ยวทีค่ วรรู้ จัก ได้ แก่
กลูโคส (glucose , C6H12O6) พบในผักและผลไม้ทวั่ ไป จัดว่าเป็ นน้ าตาลที่สาคัญ เพราะน้ าตาลชนิด
นี้เป็ นสารที่ละลายอยูใ่ นเส้นเลือดและสามารถลาเลียงไปสู่ ส่วนต่างๆของร่ างกายทันที เพื่อสร้างพลังงาน
ให้แก่การทางานของระบบต่างๆของร่ างกาย
ฟรักโตส (fructose , C6H12O6) พบในผลไม้ น้ าผึ้ง สายรก น้ าอสุ จิ(semen) เป็ นน้ าตาลที่มีความ
หวานมากกว่าน้ าตาลชนิดอื่นๆ ในธรรมชาติ ละลายน้ าได้ดี
กาแลคโทส (galactose , C6H12O6) เป็ นน้ าตาลที่ไม่พบในธรรมชาติแต่ได้จากการสลายตัวของ
น้ าตาลแลคโทส (lactose) เมื่อน้ าตาลแลกโทสซึ่ งเป็ นน้ าตาลในนมถูกย่อยจะได้น้ าตาลกาแลกโทส และ
กลูโคส เป็ นส่ วนประกอบสาคัญในไกลโคลิ พิดของเนื้ อเยื่อประสาท น้ าตาลชนิ ดนี้ มีความหวานน้อยกว่า
กลูโคส
ไรโบส (ribose , C5H10O5) เป็ นน้ าตาลที่เป็ นส่ วนประกอบโครงสร้างของกรดไรโบนิ วคลิอิก หรื อ
RNA ซึ่ งมีความสาคัญในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน เป็ นส่ วนประกอบของสารพลังงานสู ง คือ ATP
(adenosine triphosphate)
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ดีออกซีไรโบส (deoxyribose, C5H10O4 ) เป็ นน้ าตาลที่เป็ นส่ วนประกอบโครงสร้างของกรดดีออกซี
ไรโบนิวคลีอิก (deoxyribonucleic acid หรื อ DNA) ซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญในโครโมโซม โดยทา
หน้าที่ควบคุมกิจกรรมต่างๆของเซลล์ เช่น การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม
ไรบูโลส (ribulose, C5H10O5) เป็ นน้ าตาลที่มีความสาคัญในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช
โดยทาหน้าที่รับ CO2 ในช่วงปฏิกิริยาที่ไม่ใช้แสง
2. โอลิโกแซ็กคาไรด์ (Oligosaccharides) เกิดจากน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวตั้งแต่ 2-10 โมเลกุลมา
รวมกันด้วยพันธะไกลโคซิ ดิก (glycosidic) มีสูตรทางเคมี คือ C12H22O11 โอลิโกแซ็กคาไรด์ที่พบมากที่สุด
ในธรรมชาติ คือ พวกไดแซ็กคาไรด์ (Disaccharides) หรื อน้ าตาลโมเลกุลคู่
น้ าตาลโมเลกุลคู่ เป็ นน้ าตาลที่ประกอบด้วยน้ าตาลโมเลกุลเดี่ ยว 2 โมเลกุลมารวมกันด้วย
พันธะ โควาเลนท์ กลายเป็ นไดแซ็ กคาไรด์(น้ าตาลโมเลกุลคู่) 1 โมเลกุล โดยที่น้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวที่มา
รวมกันจะเป็ นโมเลกุลชนิดเดียวกัน หรื อต่างชนิดก็ได้
นา้ ตาลโมเลกุลคู่ทพี่ บมากทีส่ ุ ดในธรรมชาติ ได้ แก่
ซู โครส (sucose , C12H22O11) แต่ละโมเลกุลประกอบด้วยกลูโคสและฟรักโตสอย่างละ 1 โมเลกุล
ซูโครสมีลกั ษณะเป็ นผลึกสี ขาว ละลายน้ าได้ดี และมีรสหวาน พบในน้ าอ้อย มะพร้าว ตาล ผลไม้สุก หัว
บีท โดยเฉพาะพบมากที่สุดในอ้อย จึงอาจเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่าน้ าตาลอ้อย ซู โครสที่รู้จกั กันดี คือ น้ าตาล
หรื อน้ าตาลกรวด

แสดงโครงสร้ างของนา้ ตาลซู โครส
ทีม่ า (โครงสร้ างโมเลกุลนา้ ตาลซูโครส. ออน-ไลน์ . 2552)

แลคโตส (lactose , C12H22O11) เป็ นน้ าตาลโมเลกุลคู่ซ่ ึ งแต่ละโมเลกุลประกอบด้วยกลูโคสและกา
แลคโทสอย่างละ 1 โมเลกุล พบในน้ านมของคนและสัตว์ หรื ออาจพบในปั สสาวะของหญิงมีครรภ์แต่ไม่
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พบในพืช ดังนั้นอาจเรี ยกอีกอย่างว่า น้ าตาลนม (milk suger) ละลายน้ าได้นอ้ ยกว่าซูโครส และมีความ
หวานน้อยกว่า

แสดง
โครงสร้ างของนา้ ตาลแลกโทส
ทีม่ า (โครงสร้ างโมเลกุลแลกโทส ออน-ไลน์ . 2552)

มอสโทส (maltose , C12H22O11) เป็ นน้ าตาลโมเลกุลคู่ซ่ ึ งแต่ละโมเลกุลประกอบด้วยกลูโคส 2
โมเลกุลมารวมตัวกัน เป็ นน้ าตาลที่ละลายน้ าได้ดี แต่ความหวานไม่มากนัก (มีความหวานเพียง 20% ของ
น้ าตาลซูโครส) เป็ นน้ าตาลที่พบในธัญพืช ได้แก่ ข้าวมอลล์ แต่ไม่พบในรู ปอิสระในธรรมชาติ ได้จากการ
ย่อยสลายแป้ งและไกลโคเจน

แสดงโครงสร้ างของนา้ ตาลมอสโทส
ทีม่ า (โครงสร้ างนา้ ตาลมอสโทส ออน-ไลน์ . 2552)

เซลโลไบโอส (cellobiose , C12H22O11) เป็ นน้ าตาลโมเลกุลที่ไม่มีรูปอิสระในธรรมชาติ และไม่
เป็ นประโยชน์ต่อคน ได้จากกการย่อยสลายเซลลูโลส

แสดงโครงสร้ างของเซลโลไบโอส
ทีม่ า (โครงสร้ างของเซลโลไบโอส ออน-ไลน์ . 2552)
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3. พอลิแซ็กคาร์ ไรด์ หรือนา้ ตาลโมเลกุลใหญ่ เกิดจากน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวหลายๆโมเลกุลมา

รวมกันตั้งแต่ 11 จนถึง 1,000 โมเลกุล ต่อกันเป็ นสายยาวๆ บางชนิดเป็ นสายโซ่ยาวตรง บางชนิดมีกิ่งก้าน
แยกออกไป พอลิแซ็กคาร์ ไรด์แตกต่างกัน แตกต่างกันที่ชนิด และจานวนของน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวที่เป็ น
องค์ประกอบ
พอลิแซ็กคาร์ ไรด์ที่พบมากที่สุดได้แก่
แป้ง (starch) เป็ นพอลิแซ็กคาไรด์ที่พืชสามารถสังเคราะห์ได้ และสะสมในส่ วนต่างๆของพืช
ชั้นสู ง เช่น เมล็ด ราก ผล เป็ นต้น โมเลกุลของแป้ งแต่ละโมเลกุลประกอบขึ้นด้วยโมเลกุลของกลูโคสต่อ
กันเป็ นสายยาว บางส่ วนแตกกิ่งก้านสาขา

แสดงโครงสร้ างโมเลกุลของแป้ ง
ทีม่ า (โครงสร้ างโมเลกุลของแป้ ง ออน-ไลน์ . 2552)

ไกลโคเจน (glycogen) เป็ นพอลิแซ๊กคาไรด์ที่สะสมในเซลล์ของกล้ามเนื้ อลาย และเซลล์ตบั เพื่อ
ใช้ในเวลาที่ร่างกายขาดแคลนกลูโคส มีบทบาทที่ สาคัญในการรั กษาระดับน้ าตาลในเลื อด โมเลกุลของ
ไกลโคเจนประกอบด้วย หน่ วยย่อยที่เป็ นกลูโคสเรี ยงตัวเป็ นสายยาว ในร่ างกายหากมีกลูโคสเหลือใช้ ใน
ร่ างกายถ้าหากมีกลูโคสเหลือใช้ ร่ างกายจะเปลี่ยนไปเป็ นไกลโคเจน แล้วเก็บสะสมไว้ที่ตบั กับกล้ามเนื้อ
เซลลูโลส (cellulose) เป็ นพอลิแซ๊กคาไรด์ที่เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของผนังเซลล์พืช โดยเป็ น
ส่ วนที่สร้ างความแข็งแรงให้แก่เซลล์พืช โมเลกุลของเซลลูโคสประกอบด้วยโมเลกุลของกลูโคสจานวน
มากมาย ประมาณ 1,200 - 12,500 โมเลกุล แต่มีการเรี ยงตัวของโมเลกุลกลูโคสแตกต่างจากโมเลกุลของ
แป้ ง และเป็ นสารที่ไม่ละลายน้ าเพราะโมเลกุลใหญ่มาก คน สัตว์เคี้ยวเอื้ อง เช่ น วัว ควาย สามารถผลิ ต
เอนไซม์เซลลูเลสย่อยเซลลูโคสเป็ นกลูโคสได้
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ไคทิน (chitin) เป็ นพอลิแซ๊กคาไรด์ที่พบในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ไคทินจะเป็ นจะเป็ นส่ วนที่เป็ น
เปลือกแข็งหุ ม้ ตัวสัตว์ เช่น กระดองปู เปลือกกุง้ เป็ นต้น ไคทินไม่ละลายน้ าและไม่สามารถย่อยสลายด้วย
น้ าย่อยของร่ างกาย
เฮปาริน (heparin) เป็ นพอลิแซ๊กคาไรด์ที่พบในปอด ตับ ม้าม ผนังเส้นเลือด เฮปาริ นเป็ นสารที่ทา
ให้เลือดไม่แข็งตัว
ลิกนิน (lignin) เป็ นพอลิแซ๊กคาไรด์ที่พบในเนื้ อเยื่อพืชมีความแข็งแรง โดยจะสะสมตามผนังเซลล์
พืช
เพกทิน (pectin) เป็ นพอลิแซ๊กคาไรด์ที่พบในผลไม้มีลกั ษณะคล้ายวุน้ ประกอบด้วยโมเลกุลของกา
แลคโทสหลายๆโมเลกุลมารวมกัน พบในผนังเซลล์พืช เปลือกผลไม้ต่างๆ เช่น ส้ม มะนาว และยังพบใน
ส่ วนของรากและใบที่เป็ นสี เขียวของพืชด้วย

ความสาคัญของสารอาหารประเภทคาร์ โบไฮเดรตต่ อสิ่ งมีชีวติ
1. เป็ นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่เซลล์ เพื่อทากิ จกรรมต่างๆ และให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย โดย
คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม จะให้พลังงานประมาณ 4.1 กิโลแคลอรี
2. สามารถนาไปสังเคราะห์เป็ นสารในรู ปไกลโคเจนเก็บสะสมไว้ที่ตบั และกล้ามเนื้ อ เพื่อใช้ใน
ยามขาดแคลน การเก็บสะสมไว้ในรู ปไกลโคเจนมีปริ มาณจากัด จึงมีการสะสมไว้ในรู ปของไขมันไว้ตาม
ส่ วนต่างๆของร่ างกายเก็บไว้ใช้ยามขาดแคลน
3. โอลิโกแซ๊กคาไรด์ และพอลิแซ๊กคาไรด์ เป็ นส่ วนประกอบของเซลล์และเป็ นโครงสร้างของเซลล์
4. ควบคุมเมแทบอลิซึมของไขมันและโปรตีนให้เป็ นปกติ โดยร่ างกายจะใช้คาร์ โบไฮเดรตสาหรับ
นาไปสร้างพลังงานก่อน ถ้าไม่พอจึงจะใช้จากไขมัน และมีการป้ องกันไม่ให้มีการสลายตัวของไขมันในตับ
มาก เพราะหากไขมันในตับไม่สามารถสลายตัวได้สมบูรณ์ทาให้เกิดสารคีโตน (ketone body) ซึ่ งเป็ นพิษต่อ
ร่ างกาย และถ้าหากขาดแคลนมากๆจึงมีการใช้โปรตีน หากโปรตีนถูกนามาสร้ างพลังงานจะมีผลเสี ยต่อ
ร่ างกาย เนื่องจากบทบาทโปรตีนมีบทบาทสาคัญ เช่น สร้างเอนไซม์ สร้างซ่อมแซมส่ วนที่ สึ กหรอ สร้าง
ภูมิตา้ นทานเชื้อโรค
5. เป็ นสาระสาคัญในการสร้างสารบางชนิ ดในร่ างกาย เช่น การสังเคราะห์ DNA RNA และ
ATP จะต้องใช้น้ าตาล
6. ช่วยกระตุน้ การทางานของลาไส้เล็ก ป้ องกันไม่ให้ทอ้ งผูก เช่น เซลลูโคสจะทาให้ร่างกายมีกากอาหาร
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เรื่องที่ 3 ลิพดิ
ลิพิด (lipid) เป็ นสารอินทรี ยท์ ี่ไม่ละลายน้ า แต่ละลายได้ดีในตัวทาละลายอินทรี ย ์ เช่น อีเทอร์ เบน
ซี น คลอโรฟอร์ ม คาร์ บอนเตตราคลอไรด์ อะซิ โตน และแอลกอฮอล์ ประกอบด้วย คาร์ บอน (C) ไฮโดรเจน (H)
ออกซิเจน (O) แต่อตั ราส่ วนของธาตุเหล่านี้ ไม่เหมือนกับคาร์ โบไฮเดรต (คาร์ โบไฮเดรตอัตราส่ วนระหว่าง
H : O = 2 : 1) จานวนออกซิ เจนจะมีนอ้ ย ส่ วนจานวนคาร์ บอน และไฮโดรเจนนั้นมีต่างๆกันตามชนิ ดของ
ไขมันนั้นๆ
ลิพิดที่พบในธรรมชาติมกั จะไม่อยูใ่ นสภาพอิสระ แต่จะปรากฏอยูก่ บั สารชี วโมเลกุลอื่นๆ ถ้าลิพิด
(gyucolipid) ถ้าประกอบอยูก่ บั โปรตีน เรี ยกว่า ไลโปโปรตีน (lipoprotein)

สมบัติของลิพดิ
1. ไขมันและน้ ามันไม่ละลายน้ า ละลายได้ดีในตัวทาลายที่ไม่มขั ้ วั เช่น เฮกเซน
2. ไขมันมีความหนาแน่นต่ากว่าน้ า แต่มีความหนาแน่นสู งกว่าเอทานอล
3. ไขมัน และน้ ามันเกิดกลิ่นหื ดได้ โดยน้ ามันจะเกิดได้ง่ายกว่า เพราะเกิดปฏิกิริยากับ O2 ได้ง่าย
กว่า
4. ในกรณี ที่มีคาร์ บอนอะตอมเท่ากันการเผาไหม้น้ ามันจะมีเขม่ามากกว่าการเผาไหม้ไขมัน
5. ไขมันมีลกั ษณะเป็ นของแข็งที่อ่อน แต่น้ ามันเป็ นของเหลว
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ลักษณะโครงสร้ างของลิพดิ
ลิ พิดทุ กชนิ ดมีส่วนประกอบสาคัญ 2 ส่ วน คือ กรดไขมัน (fatty
(glycerol)
1. กรดไขมัน (fatty acid) มีสูตรโมเลกุลมีสูตรทัว่ ไป ดังนี้

acid) และ กลีเซอรอล

O
R

C

OH

R คือ หมู่ไฮโดรคาร์ บอนที่ประกอบด้วย C กับ H ซึ่ งมีจานวนแตกต่างกันไปตามชนิ ดของกรด
ไขมัน ดังนั้นกรดไขมันมีอยูม่ ากมายหลายชนิด แต่ละชนิดมีจานวนอะตอมของคาร์ บอนและไฮโดรเจนใน
R แตกต่างกัน เช่น
R ของกรดปาล์มิติก มี C 15 อะตอม และ H 31 อะตอม
R ของกรดลไลโนเลอิก มี C 17 อะตอม และ H 31 อะตอม

แสดงสู ตรโครงสร้ างของกรดอะมิดโนบางชนิด
ทีม่ า (palmitic

acid structure. On-line 2009)

ถ้าพิจารณาจากความต้องการของร่ างกาย สามารถแบ่งกรดไขมันออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. กรดไขมันที่จาเป็ นต่อร่ างกาย (essential fatty acid) เป็ นกรดไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย แต่
ร่ างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้เอง จึงจาเป็ นต้องได้รับจากอาหารโดยตรง กรดไขมันนี้ มีมากในน้ านมถัว่
เหลือง น้ ามันข้าวโพด น้ ามันดอกคาฝอย น้ ามันรา ยกเว้นน้ ามันมะพร้าว และน้ ามันปาล์ม
2. กรดไขมันที่ไม่จาเป็ นต่อร่ างกาย (nonessential fatty acid) เป็ นกรดไขมันที่ร่างกายสามารถ
สังเคราะห์ข้ ึนได้เอง มีอยูใ่ นอาหารประเภทลิพิดทัว่ ไป
ถ้าพิจารณาตามระดับความอิ่มตัว สามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ
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1. กรดไขมันอิ่มตัว (saturated fatty acid) เป็ นกรดไขมันที่อะตอมของคาร์ บอนในโมเลกุลมีแต่
พันธะเดี่ ยว และไม่สามารถรับอะตอมของไฮโดรเจนเข้าไปในโมเลกุลได้อีก มีจุดหลอมเหลวสู งกว่ากรด
ไขมันไม่อิ่มตัว พบมากในไขมันสัตว์ เนย น้ ามันจากสัตว์และน้ ามันพืชบางชนิ ด เช่น น้ ามันมะพร้าว จาก
การศึกษาทางการแพทย์พบว่า หากรับประทานอาหารที่ประกอบด้วยน้ ามันหรื อไขมันที่กรดไขมันอิ่มตัว
มากเกินไป อาจจะมีผลทาให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดและไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้

ภาพแสดงสู ตรโครงสร้ างของกรดไขมันอิม่ ตัว
ทีม่ า (saturated

fatty acid. On-line 2009)

2. กรดไขมันไม่อิ่มตัว (unsaturated fatty acid) เป็ นกรดไขมันที่อะตอมของคาร์ บอนบางตัวมี
พันธะคู่ (double bond) และสามารถรับอะตอมของไฮโดรเจนได้อีก มีจุดหลอมเหลวต่า ละลายได้ง่าย กรด
ไขมันอิ่ มตัวที่ มีมากที่ สุดคื อ กรดโอเลอิ ก (oleic acid) มีมากในน้ ามันมะกอก และน้ ามันพืชทัว่ ไป เช่ น
น้ ามันถัว่ เหลือง น้ ามันข้าวโพด เป็ นต้น

ภาพแสดงสู ตรโครงสร้ างของกรดไขมันไม่ อมิ่ ตัว
ทีม่ า (unsaturated

fatty acid. On-line 2009)

2. กลีเซอรอล (glycerol)
เป็ นแอลกอฮอร์ รูปหนึ่ง มีสูตรโครงสร้าง ดังนี้
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ในการรวมกันของโมเลกุ ล ของกลี เซอรอลกับ แต่ ล ะโมเลกุ ล ของกรดไขมันนั้น จะได้น้ า 1
โมเลกุล และเรี ยกปฏิกิริยานี้วา่ ดีไฮเดชัน (dehydration) เช่น เมื่อกลีเซอรอล 1 โมเลกุลรวมกับกรดไขมัน 3
โมเลกุล จะเกิดน้ า 3 โมเลกุล

กลีเซอรอล 1 โมเลกุล

กรดไขมัน 3 โมเลกุล

ไขมัน 1 โมเลกุล

นา้ 3 โมเลกุล

ประเภทของลิพดิ
ลิพิดแบ่งออกตามลักษณะทางเคมีได้ 3 ประเภท คือ
1. ลิพดิ ธรรมดา (simple lipid) เป็ นลิพิดที่ประกอบขึ้นด้วยกรดไขมันกับแอลกอฮอล์ เกิดจากการ
รวมตัวระหว่างกลีเซอรอล 1 โมเลกุลกับกรดไขมัน 1-3 โมเลกุล แล้วแต่ชนิดของลิพิดแบ่งออกเป็ น
1.1 ไขมัน (fat) อาจเรี ยกอีกอย่างว่า กลีเซอไรด์ (glyceride) ประกอบด้วยกลีเซอรอลกับกรด
ไขมันชนิดอิ่มตัว (saturated fatty acid) เป็ นส่ วนใหญ่ (กรดไขมัน 3 โมเลกุล กับกลีเซอรอล
1 โมเลกุล)
1.2 น้ ามัน (oil) ประกอบด้วยกลีเซอรอลกับกรดไขมันชนิ ดไม่อิ่มตัว (unsaturated fatty
acid)เป็ นส่ วนใหญ่ (กรดไขมัน 3 โมเลกุล กับกลีเซอรอล 1 โมเลกุล)
1.3 ไขหรื อขี้ผ้ ึง(wax) ประกอบด้วยกรดไขมันกับแอลกอฮอล์ที่มีโมเลกุลใหญ่กว่ากลี เซ
อรอล และมีน้ าหนักโมเลกุลสู งกว่าด้วย
2. ลิพดิ เชิงประกอบ (compound lipid) ประกอบด้วยลิพิดรวมกับสารอื่นๆ เช่น
2.1 ฟอสโฟลิพิด (phospholipid) หรื อฟอสโฟกลีเซอไรด์ (phosphoglyceride) เป็ นลิ พิด
ธรรมดาที่ มี ห มู่ ฟ อสเฟตเป็ นองค์ป ระกอบโดยเกิ ดจากการรวมตัวของกรดไขมัน กลี เซอรอล และหมู่
ฟอสเฟต มีโครงสร้างคล้ายกับไขมันและน้ ามัน ต่างกันที่มีหมู่ฟอสเฟตไปแทนกรดไขมันอยูห่ นึ่งโมเลกุล

ภาพแสดงสู ตรโครงสร้ างของฟอสโฟลิพดิ
ทีม่ า (phospholipid. On-line 2009)
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ฟอสโฟลิ พิ ด เป็ นส่ ว นประกอบหลัก ของเยื่ อ หุ ้ ม เซลล์ เนื้ อ เยื่ อ ประสาท น้ าเลื อ ด ไข่ แ ดง
โดยเฉพาะส่ วนของเยือ่ หุ ม้ เซลล์จะมีการเรี ยงตัวกันเป็ นแผ่นบางๆ 2 ชั้นซ้อนกัน ส่ วนหัวที่มีหมู่ฟอสเฟตอยู่
จะเป็ นบริ เวณที่มีประจุเมื่ออยูใ่ นตัวกลางที่เป็ นน้ า ส่ วนนี้ จะดึงดูดกับโมเลกุลของน้ า เรี ยกว่า ส่ วนที่ชอบน้ า
(hydrophibic part) ส่ วนหางที่ไม่มีประจุจะแยกตัวออกจากน้ า เรี ยกว่า ส่ วนที่ไม่ชอบน้ า (hydrophobic part)
2.2 ไกลโคลิพิด (glycolipid) เป็ นลิพิดที่มีคาร์ โบไฮเดรตเป็ นองค์ประกอบอยูด่ ว้ ย เช่ น กาแลค
โทลิพิด (galactolipid)มีน้ าตาลกาแลกโทสเป็ นองค์ประกอบ พบที่เยื่อหุ ้มสมอง เส้นประสาท และพบตาม
อวัยวะต่างๆ เช่น ตับ ไต ม้าม เป็ นต้น
2.3 ลิโปโปรตีน (lipoprotein) เป็ นลิพิดธรรมดาที่มีโปรตีนหรื อกรดอะมิโนเป็ นองค์ประกอบอยู่
ด้วย ลิโปโปรตีนเป็ นส่ วนประกอบสาคัญของเยื่อหุ ้มเซลล์และในน้ าเลือด ทาหน้าที่ลาเลียงลิพิดไปยังเซลล์
ต่างๆ ทัว่ ร่ างกาย

ความสาคัญของสารอาหารประเภทลิพดิ ต่ อสิ่ งมีชีวติ
1. เป็ นแหล่งพลังงานที่สาคัญของร่ างกาย โดยลิพิด 1 กรัม จะให้พลังงานประมาณ 9.1 กิโล
แคลอรี มากกว่าสารอาหารประเภทคาร์ โบไฮเดรตและโปรตีน(ร่ างกายต้องการประมาณวันละ 40 กรัม
2. ให้กรดไขมันที่จาเป็ นต่อร่ างกาย คือ กรดไลโนเลอิก (linoleic)
3. ลิพิดในอาหารจะเป็ นจะเป็ นตัวทาละลาย และช่ วยในการดูดซึ มวิตามิน A,D,E,K เข้าสู่
ร่ างกาย
4. ลิพิดที่สะสมภายในร่ างกาย ช่วยยึดอวัยวะภายในและป้ องกันการกระทบกระแทก
5. เป็ นฉนวนป้ องกันความร้อน ไม่ให้สูญเสี ยออกจากร่ างกายโดยสะสมไว้บริ เวณใต้ผวิ หนัง
6. เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของเยื่อหุ ้มเซลล์ และเกี่ ยวข้องกับการควบคุมการเปลี่ ยนแปลง
อุณหภูมิของเซลล์
7. ควบคุ ม เมแทบอลิ ซึ ม ของเซลล์ เป้ าหมายที่ ถู ก คุ ม โดยพวกสเตรอยด์ ฮ อร์ โ มน เช่ น
เอสโทรเจน และโพรเจสเทอโรน ซึ่ งเป็ นฮอร์ โมนในเพศหญิง จะควบคุมเมแทบอลิซึมของเซลล์ภายในรัง
ไข่และมดลูก เป็ นต้น
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กิจกรรม การตรวจสอบสารอาหาร

1.

ให้ผเู ้ รี ยนแบ่งกลุ่มทาการทดลอง แล้วตอบคาถามท้ายการทดลอง
ใส่ น้ าแป้ งลงในหลอดทดลองขนาดกลาง จานวน 3 หลอดๆละ 2 ลูกบาศก์เซนติเมตร



หลอดที่ 1 หยดสารละลายไอโอดีน 1 หยด สังเกตและบันทึกผล

หลอดที่ 2 หยดสารละลายเบเนดิกส์ 5 หยด แล้วนาไปต้ม 2 นาทีสงั เกต
และบันทึกผล

หลอดที่ 3 หยดสารละลายคอปเปอร์ซลั เฟต 5 หยด และสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 หยด สังเกตและบันทึกผล

นาแป้ งมันจานวนครึ่ งช้อนเบอร์ 1 ไปถูกบั กระดาษขาวประมาณ 4-5 ครั้ง หลังจากนั้นยกกระดาษ
ไปทางที่มีแสงผ่าน สังเกตว่าโปร่ งแสงหรื อไม่บนั ทึกผล
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2. ทาการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 1 แต่ใช้น้ าตาลกลูโคส นมสด ไข่ขาว และน้ ามันพืช สังเกตและบันทึก
ผลลงในตารางบันทึกผล
อาหาร

การเปลี่ยนแปลงที่สงั เกตได้
สารละลายไอโอดีน

สารละลายเบเนดิกส์

สารละลายคอปเปอร์ (II)ซัลเฟต และ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์

ถูกบั กระดาษขาว

แป้ งมัน

น้ าตาลกลูโคส
นมสด
ไข่ขาว
น้ ามันพืช
1. อาหารที่ทาให้สีของสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนแปลงคืออาหารประเภทใดและการเปลี่ยนแปลงที่
สังเกตเปลี่ยนสี สารละลายไอโอดีนเป็ นอย่างไร
2. อาหารที่ทาให้สีของสารละลายเบเนดิกส์เปลี่ยนแปลงคืออาหารประเภทใดการเปลี่ยนแปลงที่สงั เกต
ได้หลังจากการนาไปต้มเป็ นอย่างไร
3. อาหารที่ทาให้สารละลายคอปเปอร์ (II)ซัลเฟต และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เปลี่ยนแปลงคือ
อาหารประเภทใด การเปลี่ยนแปลงที่สงั เกตได้เป็ นอย่างไร
4. อาหารที่นาไปถูกบั กระดาษขาว แล้วทาให้กระดาษขาวโปร่ งแสงคืออาหารประเภทใด
5. ในการการทดสอบสารอาหารด้วยสารเคมี สารเคมีที่ตอ้ งใช้พลังงานความร้อนคือ
6. จากผลการทากิจกรรม สามารถจาแนกอาหารได้เป็ นกี่ประเภทอะไรบ้าง
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บทที่ 10
ปิ โตรเลียมและพอลิเมอร์
สาระสาคัญ
การเกิดปิ โตเลี่ยม แหล่งปิ โตเลี่ยม การกลัน่ และผลิตภัณฑ์ปิโตเลี่ยม ประโยชน์ และผลจากการใช้ปิ
โตเลี่ยม
การเกิด และสมบัติของพอลิเมอร์ พอลอเมอร์ ในชีวติ ประจาวัน
การเกิด และผลกระทบจากการใช้พลาสติก ยาง ยางสังเคราะห์ เส้นและเส้นใยสังเคราะห์
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. อธิ บายหลักการกลัน่ ลาดับส่ วน ผลิตภัณฑ์และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ปิโตเลี่ยม ผลกระทบจา
การใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตเลี่ยม
2. อธิ บาย ความหมาย ประเภท ชนิดการเกิดและสมบัติของพอลิเมอร์ พอลิเมอร์ ในชี วิตประจาวัน
ผลกระทบจากการใช้พลาสติก ยาง ยางสังเคราะห์ เส้นและเส้นใยสังเคราะห์
ขอบข่ ายเนือ้ หา
เรื่ องที่ 1 ปิ โตรเลี่ยม
เรื่ องที่ 2 พอลิเมอร์
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เรื่องที่ 1 ปิ โตรเลียม
ปิ โตรเลียม (Petroleum) มาจากรากศัพท์ภาษาละติน 2 คา คือ เพทรา (Petra) แปลว่าหิ น และโอลิ
อุม (Oleum) แปลว่าน้ ามัน รวมกันแล้วมีความหมายว่า นา้ มันทีไ่ ด้ จากหิน
ปิ โตรเลี ยมเป็ นสารผสมของสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนและสารอินทรี ยห์ ลายชนิ ดที่เกิ ดตาม
ธรรมชาติท้ งั ในสถานะของเหลวและแก๊ส ได้แก่น้ ามันดิบ (Crude oil) และแก๊สธรรมชาติ (Natural gas)
น้ามันดิบ จากแหล่งต่าง ๆ อาจมีสมบัติทางกายภาพแตกต่างกัน เช่ น มีลกั ษณะข้นเหนี ยว จนถึ ง
หนื ดคล้ายยางมะตอย มี สีเหลื อง เขียว น้ าตาลจนถึ งดา มี ความหนาแน่ น 0.79 – 0.97 g/cm3 น้ ามันดิ บมี
องค์ป ระกอบส่ วนใหญ่ เป็ นสารประกอบไฮโดรคาร์ บ อนประเภทแอลเคน และไซโคลแอลเคน อาจมี
สารประกอบของ N , S และสารประกอบออกไซด์อื่น ๆ ปนอยูเ่ ล็กน้อย
แก๊สธรรมชาติ (Natural gas) มีองค์ประกอบหลักคือ สารประกอบไฮโดรคาร์ บอนที่มีคาร์ บอนใน
โมเลกุล 1 – 5 อะตอม ประมาณร้อยละ 95 ที่เหลือเป็ นแก๊สไนโตรเจน และคาร์ บอนไดออกไซด์ อาจมีแก๊ส
ไฮโดรเจนซัล ไฟด์ป นอยู่ด้ว ย แก๊ ส ธรรมชาติ อ าจมี ส ถานะเป็ นของเหลว เรี ย กว่า แก๊ ส ธรรมชาติเ หลว
(Condensate) ประกอบด้วยไฮโดรคาร์ บอนเช่นเดียวกับแก๊สธรรมชาติ แต่มีจานวนอะตอมคาร์ บอนมากกว่า
เมื่ออยูใ่ นแหล่งกักเก็บใต้ผิวโลกที่ลึกมากและมีอุณหภูมิสูงมากจะมีสถานะเป็ นแก๊ส แต่เมื่ อนาขึ้นบนถึ ง
ระดับผิวดินซึ่ งมีอุณหภูมิต่ากว่า ไฮโดรคาร์ บอนจะกลายสภาพเป็ นของเหลว
ปริมาณธาตุองค์ ประกอบของนา้ มันดิบและแก๊ สธรรมชาติ
ปริมาณเป็ นร้ อยละโดยมวล
ชนิดของปิ โตรเลียม
C
H
S
N
น้ ามันดิบ
82 – 87 12 – 15 0.1 – 1.5 0.1 – 1
แก๊สธรรมชาติ
65 – 80
1 – 25
0.2
1 – 15
การเกิดปิ โตรเลียม
ปิ โตรเลียมเกิดจากการทับถมและสลายตัวของอินทรี ยสารจากพืชและสัตว์ที่คลุกเคล้าอยูก่ บั
ตะกอนในชั้นกรวดทรายและโคลนตมใต้พ้นื ดิน เมื่อเวลาผ่านไปนับล้านปี ตะกอนเหล่านี้จะจมตัวลงเรื่ อย ๆ
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผิวโลก ถูกอัดแน่นด้วยความดันและความร้อนสู ง และมีปริ มาณออกซิ เจน
จากัด จึงสลายตัวเปลี่ยนสภาพเป็ นแก๊สธรรมชาติและน้ ามันดิบแทรกอยูร่ ะหว่างชั้นหิ นที่มีรูพรุ น
ปิ โตรเลียมจากแหล่งต่างกันจะมปริ มาณของสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนรวมทั้งสารประกอบของ
กามะถัน ไนโตรเจน และออกซิ เจนแตกต่างกัน โดยขึ้นอยูก่ บั ชนิดของซากพืชและสัตว์ที่เป็ นต้นกาเนิ ดของ
ปิ โตรเลียม และอิทธิ พลของแรงที่ทบั ถมอยูบ่ นตะกอน
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แหล่งกักเก็บปิ โตรเลียม
ปิ โตรเลี ยมที่ เกิ ดอยู่ใ นชั้นหิ น จะมี ก ารเคลื่ อนตัวออกไปตามรอยแตกและรู พ รุ นของหิ นไปสู
ระดับ ความลึ ก น้อยกว่า แล้วสะสมตัวอยู่ใ นโครงสร้ า งหิ นที่ มี รูพ รุ น มี โ พรง หรื อ รอยแตกในเนื้ อหิ น ที่
สามารถให้ปิโตรเลียมสะสมคัวอยูไ่ ด้ ด้านบนเป็ นหิ นตะกอนหรื อหิ นดินดานเนื้ อแน่นละเอียดปิ ดกั้นไม่ให้
ปิ โตรเลียมไหลลอดออกไปได้ โครงสร้างปิ ดกั้นดังกล่าวเรี ยกว่า แหล่งกักเก็บ ปิ โตรเลียม

การสารวจปิ โตรเลียม
การสารวจปิ โตรเลียมทาได้หลายวิธี และมีข้ นั ตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. การสารวจทางธรณีวิทยา (Geology) โดยทาแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
2. สารวจทางธรณีวิทยาพืน้ ผิว โดยการเก็บตัวอย่างหิ น ศึกษาลักษณะของหิ น วิเคราะห์ซากพืช
ซากสั ต ว์ที่ อยู่ใ นหิ น ผลการศึ ก ษาช่ วยให้ ค าดคะคะเนได้ว่า มี โอกาสพบโครงสร้ า งและชนิ ดของหิ น ที่
เอื้ออานวยต่อการกักเก็บปิ โตรเลียมในบริ เวณนั้นมากหรื อน้อยเพียงใด
3. การสารวจทางธรณีฟิสิ กส์ (Geophysics)
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การวัดความเข้มสนามแม่เหล็กโลก จะบอกให้ทราบถึ งขอบเขต ความหนา ความกว้างใหญ่ของ
แอ่ง และความลึกของชั้นหิ น
การวัดค่าความโน้มถ่วงของโลก ทาให้ทราบถึ งชนิ ดของชั้นหิ นใต้ผิวโลกในระดับต่าง ๆ ซึ่ งจะ
ช่วยในการกาหนดขอบเขตและรู ปร่ างของแอ่งใต้ผวิ ดิน
การวัดค่าความไหวสะเทือน (Seismic wave) จะช่วยบอกให้ทราบตาแหน่ง รู ปร่ างลักษณะ และ
โครงสร้างของหินใต้ดิน
4. การเจาะสารวจ จะบอกให้ทราบถึงความยากง่ายของการขุดเจาะเพื่อนาปิ โตรเลี ยมมาใช้ และ
บอกให้ทราบว่าสิ่ งที่กกั เก็บอยูเ่ ป็ นแก๊สธรรมชาติหรื อน้ ามันดิบ และมีปริ มาณมากน้อยเพียงใด ข้อมูลในการ
เจาะสารวจจะนามาใช้ในการตัดสิ นถึงความเป็ นไปได้ในเชิ งเศรษฐกิจ เมื่อเจาะสารวจพบปิ โตรเลียมในรู ป
แก๊สธรรมชาติหรื อน้ ามันดิ บแล้ว ถ้าหลุมใดมีความดันภายในสู ง ปิ โตรเลียมจะถูกดันให้ไหลขึ้นมาเอง แต่
ถ้าหลุ มใดมี ความดันภายในต่ า จะต้องเพิ่มแรงดันจากภายนอกโดยการอัดแก๊สบางชนิ ดลงไป เช่ น แก๊ส
ธรรมชาติ แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์
การสารวจนา้ มันดิบในประเทศไทย
มีการสารวจครั้งแรกใน พ.ศ. 2464 พบที่อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และพบแก๊สธรรมชาติที่มี
ปริ มาณมากพอเชิงพาณิ ชย์ในอ่าวไทยเมื่อ พ.ศ. 2516 ต่อมาพบที่อาเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น
ปริ มาณสารองปิ โตรเลียมในประเทศไทย มีปริ มาณที่ประเมินได้ดงั นี้
 น้ ามันดิบ 806 ล้านบาร์ เรล
 แก๊สธรรมชาติ 32 ล้านลูกบาศก์ฟุต
 แก๊สธรรมชาติเหลว 688 ล้านบาร์ เรล
แหล่งน้ ามันดิบใหญ่ที่สุดของประเทศ ได้แก่ นา้ มันดิบเพชร จากแหล่งสิ ริกิต์ ิ กิ่งอาเภอลาน
กระบือ จังหวัดกาแพงเพชร แหล่งผลิตแก๊สธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดอยูใ่ นอ่าวไทยชื่อว่า แหล่งบงกช เจาะ
สารวจพบเมื่อ พ.ศ. 2523
แหล่งสะสมปิ โตรเลียมขนาดใหญ่ที่สุดของโลกอยูท่ ี่อ่าวเปอร์ เซี ย รองลงมาคือบริ เวณอเมริ กา
กลาง อเมริ กาเหนือ และรัสเซี ย ปิ โตรเลียมที่พบบริ เวณประเทศไนจีเรี ยเป็ นแหล่งปิ โตรเลียมที่มีคุณภาพดี
ที่สุด เพราะมีปริ มาณสารประกอบกามะถันปนอยูน่ อ้ ยที่สุด
หน่ วยวัดปริมาณปิ โตรเลียม
หน่วยที่ใช้วดั ปริ มาณน้ ามันดิบคือบาร์ เรล (barrel)
1 บาร์เรล มี 42 แกลลอน หรื อ 158.987 ลิตร
หน่วยที่ใช้วดั ปริ มาตรของแก๊สธรรมชาติ นิ ยมใช้หน่วยวัดเป็ นลูกบาศก์ฟุต ที่อุณหภูมิ 60 องศาฟา
เรนไฮต์ (15.56 องศาเซลเซียส) และความดัน 30 นิ้วของปรอท

206
การกลัน่ นา้ มันดิบ
น้ ามันดับเป็ นของผสมของสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนหลายชนิ ด ทั้งแอลเคน ไซโคลแอลเคน
น้ า และสารประกอบอื่น ๆ การกลัน่ น้ ามันดิบจึงใช้การกลัน่ ลาดับส่ วน ซึ่ งมีข้ นั ตอนดังนี้

1. ก่อนการกลัน่ ต้องแยกน้ าและสารประกอบต่าง ๆ ออกจากน้ ามันดิบก่อน จนเหลือแต่
สารประกอบไฮโดรคาร์ บอนเป็ นส่ วนใหญ่
2. ส่ งผ่านสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนผ่านท่อเข้าไปในเตาเผาที่มีอุณหภูมิ 320 – 385OC
น้ ามันดิบที่ผา่ นเตาเผาจะมีอุณหภูมิสูง จนบางส่ วนเปลี่ยนสถานะเป็ นไอปนไปกับของเหลว
3. ส่ งสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนทั้งที่เป็ นของเหลวและไอผ่านเข้าไปในหอกลั่น ซึ่ งหอกลัน่
เป็ นหอสู งที่ภายในประกอบด้วยชั้นเรี ยงกันหลายสิ บชั้น แต่ละชั้นจะมีอุณหภูมิแตกต่างกัน ชั้นบนมีอุณหภูมิ
ต่า ชั้นล่างมีอุณหภูมิสูง ดังนั้นสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนที่มีมวลโมเลกุลต่ าและจุดเดื อดต่าจะระเหยขึ้น
ไปและควบแน่ นเป็ นของเหลวบริ เวณชั้นที่อยู่ส่วนบนของหอกลัน่ ส่ วนสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนที่ มี
มวลโมเลกุลสู งและจุดเดือดสู งกว่าจะควบแน่นเป็ นของเหลวอยูใ่ นชั้นต่าลงมาตามช่วงอุณหภูมิของจุดเดือด
สารประกอบไฮโดรคาร์ บอนบางชนิ ดที่มีจุดเดื อดใกล้เคียงกันจะควบแน่ นปนกันออกมาชั้นเดี ยวกัน การ
เลือกช่วงอุณหภูมิในการเก็บผลิตภัณฑ์จึงขึ้นอยูก่ บั จุดประสงค์ของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้
สารประกอบไฮโดรคาร์ บอนที่มีมวลโมเลกุลสู งมาก เช่ น น้ ามันเตา น้ ามันหล่อลื่ น และยางมะ
ตอย ซึ่ งมีจุดเดือดสู งจึงยังคงเป็ นของเหลวในช่วงอุณหภูมิของการกลัน่ และจะถูกแยกอยูใ่ นชั้นตอนล่างของ
หอกลัน่
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1.1 การกลัน่ ลาดับส่ วน (Fractional distillation)
วิธีการนี้ คือการกลัน่ น้ ามันแบบพื้นฐาน ซึ่ งสามารถแยกน้ ามันดิ บออกเป็ นส่ วน (Fractions) ต่างๆ
กระบวนการนี้ ใช้หลักการจากลักษณะของส่ วนต่างๆ ของน้ ามันดิบที่มีค่าอุณหภูมิจุดเดือด (Boiling point)
ที่แตกต่างกันออกไป และเป็ นผลให้ส่วนต่างๆ ของน้ ามันดิ บนั้นมีจุดควบแน่ น (Condensation point) ที่
แตกต่างกันออกไปด้วย น้ ามันดิบจากถังจะได้รับการสู บผ่านเข้าไปในเตาเผา (Furnace) ที่มีอุณหภูมิสูงมาก
พอที่จะทาให้ทุกๆ ส่ วนของน้ ามันดิบแปรสภาพไปเป็ นไอได้ แล้วไอน้ ามันดังกล่าวก็จะถูกส่ งผ่านเข้าไปใน
หอกลัน่ ลาดับส่ วน (Fractionatingtower) ที่มีรูปร่ างเป็ นทรงกระบอก มีขนาดความสู งประมาณ 30 เมตร
และมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 - 8 เมตร ภายในหอกลัน่ ดังกล่าวมีการแบ่งเป็ นห้องต่างๆ
หลายห้องตามแนวราบ โดยมีแผ่นกั้นห้องที่มีลกั ษณะคล้ายถาดกลม โดยแผ่นกั้นห้องทุกแผ่นจะมีการเจาะรู
เอาไว้ เพื่อให้ไอน้ ามันที่ร้อนสามารถผ่านทะลุข้ ึนสู่ ส่วนบนของหอกลัน่ ได้ และมีท่อต่อเพื่อนาน้ ามันที่กลัน่
ตัวแล้วออกไปจากหอกลัน่ เมื่อไอน้ ามันดิบที่ร้อนถูกส่ งให้เข้าไปสู่ หอกลัน่ ทางท่อ ไอจะเคลื่อนตัวขึ้นไปสู่
ส่ วนบนสุ ดของหอกลัน่ และขณะที่เคลื่อนตัวขึ้นไปนั้น ไอน้ ามันจะเย็นตัวลงและควบแน่นไปเรื่ อยๆ แต่ละ
ส่ วนของไอน้ า มันจะกลั่นตัวเป็ นของเหลวที่ ระดับ ต่ า งๆ ในหอกลั่น ทั้ง นี้ ข้ ึ นอยู่ก ับ อุ ณหภู มิ ข องการ

กระบวนการกลัน่ ลาดับส่ วนที่นามาใช้ ในอุตสาหกรรมปิ โตรเลียม

ควบแน่ นที่แตกต่างกันออกไป น้ ามันส่ วนที่เบากว่า (Lighterfractions) เช่ น น้ ามันเบนซิ น (Petorl) และ
พาราฟิ น (Parafin) ซึ่ งมีค่าอุณหภูมิของการควบแน่นต่าจะกลายเป็ นของเหลวที่ห้องชั้นบนสุ ดของหอกลัน่
และค้างตัวอยูบ่ นแผ่นกั้นห้องชั้นบนสุ ด น้ ามันส่ วนกลาง (Medium fractions) เช่ น ดีเซล (Diesel) น้ ามัน
แก๊ส (Gas oils) และน้ ามันเตา(Fuel oils) บางส่ วนจะควบแน่นและกลัน่ ตัวที่ระดับต่างๆ ตอนกลางของ
หอกลัน่ ส่ วนน้ ามันหนัก (Heavy factions) เช่น น้ ามันเตา และสารตกค้างพวกแอสฟั ลต์ จะกลัน่ ตัวที่ส่วน
ล่างสุ ดของหอกลัน่ ซึ่ งมีอุณหภูมิสูงและจะถูกระบายออกไปจากส่ วนฐานของหอกลัน่
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ข้อเสี ยของกระบวนการกลัน่ ลาดับส่ วนคือ จะได้น้ ามันเบาประเภทต่างๆ ในสัดส่ วนที่นอ้ ยมากทั้งที่
น้ ามันเบาเหล่านี้ลว้ นมีคุณค่าทางเศรษฐกิจสู ง
1.2 ผลิตภัณฑ์ ทไี่ ด้ จากการกลัน่ ปิ โตรเลียม
น้ ามันดิ บหรื อปิ โตรเลี ยม มีส่วนประกอบเป็ นธาตุคาร์ บอน และไฮโดรเจน และอาจมีธาตุอื่นๆ
ปะปนอยู่ดว้ ย ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั แหล่งน้ ามันดิ บแต่ละที่จะมีองค์ประกอบ แตกต่างกัน การนาน้ ามันดิบมาใช้
ประโยชน์ ต้องผ่านกระบวนการกลัน่ แยก ซึ่ งเรี ยกว่า การกลั่นลาดับส่ วน เพื่อแยกน้ ามันดิ บออกเป็ น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆจานวนมาก ทั้งนี้ ผลิ ตภัณฑ์ที่ได้จากการกลัน่ ลาดับส่ วน น้ ามันดิบ จะมีองค์ประกอบชนิ ด
ใดมากหรื อน้อย ขึ้นอยู่กบั แหล่งน้ ามันดิบ เช่ น บางแหล่งกลัน่ ได้น้ ามันดี เซลมาก หรื อบางแห่ งอาจจะได้
น้ ามันเบนซิ นมาก เป็ นต้นล าดับ ส่ วนน้ ามันดิ บ จะมี องค์ประกอบชนิ ดใดมากหรื อน้อย ขึ้ นอยู่กบั แหล่ ง
น้ ามันดิ บ เช่ น บางแหล่งกลัน่ ได้น้ ามันดี เซลมาก หรื อบางแห่ งอาจจะได้น้ ามันเบนซิ นมาก เป็ นต้นลาดับ
ส่ วนน้ ามันดิ บ จะมีองค์ประกอบชนิ ดใดมากหรื อน้อย ขึ้นอยู่กบั แหล่งน้ ามันดิ บ เช่ น บางแหล่ งกลัน่ ได้
น้ ามันดีเซลมาก หรื อบางแห่งอาจจะได้น้ ามันเบนซิ นมาก เป็ นต้น
ผลิตภัณฑ์จากการกลัน่ น้ ามันปิ โตรเลียม เรี ยกว่า สารประกอบไฮโดรคาร์ บอน ซึ่ งประกอบด้วย
ธาตุไฮโดรเจน และคาร์ บอน จานวนแตกต่างกัน มีต้ งั แต่โมเลกุลที่มีคาร์ บอน 1 อะตอม ขึ้นไปจนถึงกว่า 50
อะตอม ถ้าโมเลกุลที่มีจานวน 1 - 4 อะตอม จะมีสถานะเป็ นแก๊ส เมื่อจานวนคาร์ บอนเพิ่มขึ้น สถานะจะเป็ น
ของเหลว และมี ความข้นเหนี ยวมากขึ้ นตามจานวนคาร์ บอน ซึ่ งโมเลกุลเหล่ านี้ นาไปใช้ประโยชน์ใน
ลักษณะแตกต่างกันดังข้อมูลในตารางนี้
ผลิตภัณฑ์ ทไี่ ด้ จากการกลัน่ ปิ โตรเลียม สมบัติ และการใช้ ประโยชน์
ผลิตภัณฑ์ ทไี่ ด้

จุดเดือด (OC)

สถานะ

จานวน C

การใช้ ประโยชน์

แก๊สปิ โตรเลียม

< 30

แก๊ส

1–4

แนฟทาเบา
แนฟทาหนัก
น้ ามันก๊าด

30 – 110
65 – 170
170 – 250

ของเหลว
ของเหลว
ของเหลว

5–7
6 – 12
10 – 19

น้ ามันดีเซล
น้ ามันหล่อลื่น
ไข

250 – 340
> 350
> 500

ของเหลว
ของเหลว
ของแข็ง

14– 19
19 – 35
> 35

ทาสารเคมี วัสดุสังเคราะห์
เชื้อเพลิงแก๊สหุ งต้ม
น้ ามันเบนซิ น ตัวทาละลาย
น้ ามันเบนซิ น แนฟทาหนัก
น้ ามันก๊าด เชื้ อเพลิง
เครื่ องยนต์ไอพ่น และตะเกียง
เชื้อเพลิงเครื่ องยนต์ดีเซล
น้ ามันหล่อลื่น น้ ามันเครื่ อง
ใช้ทาเทียนไข เครื่ องสาอาง ยา
ขัดมัน ผลิตผงซักฟอก
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ผลิตภัณฑ์ ทไี่ ด้

จุดเดือด (OC)

สถานะ

จานวน C

น้ ามันเตา

> 500

> 35

เชื้อเพลิงเครื่ องจักร

ยางมะตอย

> 500

ของเหลว
หนืด
ของเหลว
หนืด

> 35

ยางมะตอย เป็ นของแข็งที่
อ่อนตัวและเหนียวหนื ดเมื่อ
ถูกความร้อน ใช้เป็ นวัสดุกนั
ซึม

การใช้ ประโยชน์

1.3 ผลกระทบของการใช้ ปิโตรเลียม
การเผาไหม้ปิโตรเลียมจะก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ โดยการปล่อยไอเสี ยออกมาจากปล่อง
ควันของโรงงานอุตสาหกรรม โรงจักรไฟฟ้ าและจากรถยนต์ สารมลพิษดังกล่าวคือ ก๊าซซัลเฟอร์ ได
ออกไซด์(SO2) ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ( NO ) ก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ ( CO ) สารไฮโดรคาร์บอนและ
ฝุ่ นละออง เขม่าต่างๆ
ภาวะมลพิษทีเ่ กิดจากการผลิตและการใช้ ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม
สาเหตุมลพิษ
มลพิษจะเกิดได้ในหลายรู ปแบบ ส่ วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจาก 2 ประการคือ
1. การเพิม่ ของประชากร
2. เทคโนโลยี
จากสาเหตุดงั กล่าวจะก่อให้เกิดภาวะมลพิษ ในหลายด้าน เช่น ภาวะมลพิษทางน้ า ภาวะ
มลพิษทางอากาศ
ภาวะมลพิษทางนา้
สาเหตุ การเกิดภาวะมลพิษทางน้ าที่สาคัญ 4 ประการ
1. สารแขวนลอย สารแขวนลอย คือสารผสมของสสารต่างชนิดกันที่ไม่เป็ นเนื้อ
เดียวกันและมีอนุ ภาคใหญ่กว่า 1 ไมโครเมตร (1000 นาโนเมตร)
2. เชื้อโรคทีม่ ากับนา้ เช่น โรคฉี่ หนู โรคเท้าเปื่ อย
3. ปริมาณ O2 ในนา้ ออกซิ เจนในน้ ามีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของสัตว์
และพืชในน้ า ปริ มาณการละลายของออกซิ เจนในน้ าเป็ นเครื่ องบ่งบอกการชี้บอกคุณภาพของน้ าในแหล่ง
นั้น ถ้าหากปริ มาณออกซิ เจนน้อยผิดปกติ แสดงว่าน้ าเสี ย ทาให้สิ่งมีชีวติ ต่าง ๆ อยูไ่ ม่ได้ ออกซิเจนที่ละลาย
อยูใ่ นน้ า มาจากอากาศเป็ นแหล่งสาคัญ
4. สารเคมีในนา้ จาพวกโลหะหนัก เช่น เหล็ก ตะกัว่
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มาตรฐานนา้ ทิง้ ของกระทรวงอุตสาหกรรม
- pH 5-9
- T = 40 ๐C

BOD = 20 -60 mg/l

ภาวะมลพิษทางอากาศ
สาเหตุ การเกิดภาวะมลพิษทางอากาศที่สาคัญ 4 ประการ
1. ก๊าซหรือไอของสารอินทรีย์ เช่น ไอระเหยของน้ ามัน เบนซิ น จะทาลายไขกระดูก
เม็ดเลือดแดงแตก โรคโลหิ ตจาง และอาการหรื อโรคทางประสาทส่ วนกลาง
2. โลหะะหนัก ผลของความเป็ นพิษของโลหะหนักในสิ่ งมีชีวติ เกิดจากกลไกระดับเซล 5
แบบ คือ
1.ทาให้เซลตาย
2.เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทางานของเซล
3.เป็ นตัวการชักนาให้เกิดมะเร็ ง
4.เป็ นตัวการทาให้เกิดความผิดปกติทางพันธุ กรรม
5. ทาความเสี ยหายต่อโครโมโซม ซึ่ งเป็ นปั จจัยทางพันธุ กรรม
3. ฝุ่ นละออง ฝุ่ นละอองขนาดเล็กจะมีผลกระทบต่อสุ ขภาพเป็ นอย่างมาก เมื่อหายใจเข้า
ไปในปอดจะเข้าไปอยูใ่ นระบบทางเดินหายใจส่ วนล่าง โดยเฉพาะผูป้ ่ วยสู งอายุ ผูป้ ่ วยโรคหัวใจ โรคหื ด
หอบ
4. สารกัมมันตรังสี
ก๊าซที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศมีหลายชนิด เช่น CO CO2 SO2 NO NO2 นอกจากนี้
อาจเป็ นพวกไฮโดรคาร์ บอน ที่มีพนั ธะคู่ ร่ วมกับ O2 ในอากาศจได้สารพวกที่มีกลิ่นเหม็นพวกอัลดีไฮด์
แต่ถา้ มี NO2 รวมอยูด่ ว้ ยจะเกิดสารประกอบ Peroxy acyl nitrate (PAN) ทาให้เกิดการระคายเคืองต่อ
ระบบหายใจ
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เรื่องที่ 2 พอลิเมอร์
2.1 ความหมาย ประเภท ชนิด การเกิด และสมบัติของพอลิเมอร์
พอลิเมอร์ (Polymer) คือ สารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ และมีมวลโมเลกุลมากประกอบด้วย
หน่วยเล็ก ๆ ของสารที่อาจจะเหมือนกันหรื อต่างกันมาเชื่ อมต่อกันด้วยพันธะโควาเลนต์
มอนอเมอร์ (Monomer) คือ หน่วยเล็ก ๆ ของสารในพอลิเมอร์ ดังภาพ

ประเภทของพอลิเมอร์ แบ่งตามเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้
1. แบ่งตามการเกิดเป็ นเกณฑ์ เป็ น 2 ชนิด คือ
ก . พอลิเมอร์ ธรรมชาติ เป็ นพอลิเมอร์ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น โปรตีน แป้ ง เซลลูโลส ไกล
โคเจน กรดนิวคลีอิกและยางธรรมชาติ(พอลีไอโซปรี น)
ข . พอลิเมอร์ สังเคราะห์ เป็ นพอลิเมอร์ ที่เกิดจากการสังเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น
พลาสติก ไนลอน ดาครอน และลูไซต์ เป็ นต้น
2. แบ่งตามชนิดของมอนอเมอร์ ที่เป็ นองค์ประกอบ เป็ น 2 ชนิด คือ
ก . โฮมอพอลิเมอร์ (Homopolymer) เป็ นพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยมอนอเมอร์ ชนิ ดเดียวกัน เช่น
แป้ ง(ประกอบด้วยมอนอเมอร์ ที่เป็ นกลูโคสทั้งหมด) พอลิเอทิลีน PVC (ประกอบด้วยมอนอเมอร์ที่เป็ นเอ
ทิลีนทั้งหมด)

ข . เฮเทอโรพอลิเมอร์ (Heteropolymer) เป็ นพอลิเมอร์ ที่ประกอบด้วยมอนอเมอร์ ตา่ งชนิดกัน เช่น
โปรตีน (ประกอบด้วยมอนอเมอร์ที่เป็ นกรดอะมิโนต่างชนิดกัน) พอลิเอสเทอร์ พอลิเอไมด์ เป็ นต้น
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3. แบ่งตามโครงสร้างของพอลิเมอร์ แบ่งออกเป็ น 3 แบบ คือ
ก. พอลิเมอร์ แบบเส้ น (Chain length polymer) เป็ นพอลิเมอร์ ที่เกิดจากมอนอเมอร์ สร้างพันธะต่อ
กันเป็ นสายยาว โซ่พอลิเมอร์ เรี ยงชิดกันมากว่าโครงสร้างแบบอื่น ๆ จึงมีความหนาแน่น และจุดหลอมเหลว
สู ง มีลกั ษณะแข็ง ขุ่นเหนียวกว่าโครงสร้างอื่นๆ ตัวอย่าง PVC พอลิสไตรี น พอลิเอทิลีน ดังภาพ
ข. พอลิเมอร์ แบบกิง่ (Branched polymer) เป็ นพอลิเมอร์ ที่เกิดจากมอนอเมอร์ ยดึ กันแตก

กิ่งก้านสาขา มีท้ งั โซ่ส้ นั และโซ่ยาว กิ่งที่แตกจาก พอลิเมอร์ ของโซ่หลัก ทาให้ไม่สามารถจัดเรี ยงโซ่พอลิ
เมอร์ ให้ชิดกันได้มาก จึงมีความหนาแน่นและจุดหลอมเหลวต่ายืดหยุน่ ได้ ความเหนียวต่า โครงสร้างเปลี่ยน
รู ปได้ง่ายเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ตัวอย่าง พอลิเอทิลีนชนิ ดความหนาแน่นต่า ดังภาพ

ค. พอลิเมอร์ แบบร่ างแห (Croos -linking polymer) เป็ นพอลิเมอร์ ที่เกิดจากมอนอเมอร์ ต่อเชื่อมกัน
เป็ นร่ างแห พอลิเมอร์ ชนิดนี้ มีความแข็งแกร่ ง และเปราะหักง่าย ตัวอย่างเบกาไลต์ เมลามีนใช้ทาถ้วยชาม ดัง
ภาพ

หมายเหตุ พอลิเมอร์ บางชนิ ดเป็ นพอลิเมอร์ ที่เกิดจากสารอนินทรี ย ์ เช่น ฟอสฟาซี น ซิ ลิโคน
การเกิดพอลิเมอร์
พอลิเมอร์ เกิดขึ้นจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ ไรเซชันของมอนอเมอร์
พอลิเมอร์ ไรเซชัน (Polymerization) คือ กระบวนการเกิดสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ ( พอลิเมอร์ )
จากสารที่มีโมเลกุลเล็ก ( มอนอเมอร์ )
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ปฏิกริ ิยาพอลิเมอร์ ไรเซชัน
1. ปฏิกริ ิยาพอลิเมอร์ ไรเซชันแบบเติม (Addition polymerization reaction) คือปฏิกิริยาพอลิเมอร์ ไร
เซชันที่เกิดจากมอนอเมอร์ ของสารอินทรี ยช์ นิ ดเดียวกันที่มี C กับ C จับกันด้วยพันธะคู่มารวมตัวกันเกิดสาร
พอลิเมอร์ เพียงชนิดเดียวเท่านั้น ดังภาพ

2. ปฏิกริ ิยาพอลิเมอร์ ไรเซชันแบบควบแน่ น (Condensation polymerization reaction) คือปฏิกิริยา
พอลิเมอร์ ไรเซชันที่เกิดจากมอนอเมอร์ ที่มีหมู่ฟังก์ชนั มากกว่า 1 หมุ่ ทาปฏิกิริยากันเป็ นพอลิเมอร์ และสาร
โมเลกุลเล็ก เช่น น้ า ก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ เมทานอล เกิดขึ้นด้วย ดังภาพ
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คุณสมบัติของพอลิเมอร์
ชนิดของคุณสมบัติของพอลิเมอร์ แบ่งอย่างกว้างๆได้เป็ นหลายหมวดขึ้นกับความละเอียด ในระดับ
นาโนหรื อไมโครเป็ นคุณสมบัติที่อธิ บายลักษณะของสายโดยตรงโดยเฉพาะโครงสร้างของพอลิเมอร์ ใน
ระดับกลาง เป็ นคุ ณสมบัติที่อธิ บายสัณฐานของพอลิ เมอร์ เมื่ ออยู่ในที่ ว่าง ในระดับกว้างเป็ นการอธิ บาย
พฤติกรรมโดยรวมของ พอลิเมอร์ ซึ่งเป็ นคุณสมบัติในระดับการใช้งาน






คุณสมบัติในการขนส่ ง
เป็ นคุณสมบัติของอัตราการแพร่ หรื อโมเลกุลเคลื่อนไปได้เร็ วเท่าใดใน
สารละลายของพอลิเมอร์ มีความสาคัญมากในการนาพอลิเมอร์ไปใช้เป็ นเยื่อหุม้
จุ ดหลอมเหลว ค าว่า จุ ดหลอมเหลวที่ ใช้ก ับพอลิ เมอร์ ไม่ใ ช่ การเปลี่ ยนสถานะจากของแข็ง เป็ น
ของเหลวแต่ เ ป็ นการเปลี่ ย นจากรู ป ผลึ ก หรื อกึ่ ง ผลึ ก มาเป็ นรู ป ของแข็ ง บางครั้ งเรี ย กว่ า จุ ด
หลอมเหลวผลึก ในกลุ่มของพอลิเมอร์ สังเคราะห์ จุดหลอมเหลวผลึกยังเป็ นที่ถกเถียงในกรณี ของ
เทอร์ โมพลาสติกเช่นเทอร์ โมเซต พอลิเมอร์ ที่สลายตัวในอุณหภูมิสูงมากกว่าจะหลอมเหลว
พฤติก รรมการผสม โดยทัว่ ไปส่ วนผสมของพอลิ เมอร์ มี ก ารผสมกันได้น้อยกว่า การผสมของ
โมเลกุลเล็กๆ ผลกระทบนี้ เป็ นผลจากข้อเท็จจริ งที่ว่าแรงขับเคลื่ อนสาหรั บการผสมมักเป็ นแบบ
ระบบปิ ดไม่ใช่ แบบใช้พลังงาน หรื ออี กอย่างหนึ่ ง วัส ดุ ที่ผสมกันได้ที่เกิ ดเป็ นสารละลายไม่ใ ช่
เพราะปฏิ สั มพันธ์ ระหว่างโมเลกุลที่ ชอบท าปฏิ กิริยากันแต่เป็ นเพราะการเพิ่มค่าเอนโทรปี และ
พลังงานอิ สระที่เกี่ ยวข้องกับการเพิ่มปริ มาตรที่ ใช้งานได้ของแต่ละส่ วนประกอบ การเพิ่มขึ้นใน
ระดับเอนโทรปี ขึ้นกับจานวนของอนุภาคที่นามาผสมกัน เพราะโมเลกุลของพอลิเมอร์ มีขนาดใหญ่
กว่าและมีความจาเพาะกับปริ มาตรเฉพาะมากกว่าโมเลกุลขนาดเล็ก จานวนของโมเลกุลที่เกี่ยวข้อง
ในส่ วนผสมของพอลิ เมอร์ มี ค่า น้อยกว่าจานวนในส่ วนผสมของโมเลกุล ขนาดเล็ก ที่ มีป ริ ม าตร
เท่ากัน ค่าพลังงานในการผสมเปรี ยบเทียบได้ต่อหน่วยปริ มาตรสาหรับส่ วนผสมของพอลิเมอร์ และ
โมเลกุลขนาดเล็ก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นของพลังงานอิสระในการผสมสารละลายพอลิเมอร์ และทาให้
การละลายของพอลิเมอร์ เกิดได้นอ้ ย สารละลายพอลิเมอร์ ที่เข้มข้นพบน้อยกว่าที่พบในสารละลาย
ของโมเลกุลขนาดเล็ก ในสารละลายที่เจือจาง คุณสมบัติของพอลิเมอร์ จาแนกโดยปฏิกิริยาระหว่าง
ตัวทาละลายและพอลิเมอร์ ในตัวทาละลายที่ดี พอลิเมอร์ จะพองและมีปริ มาตรมากขึ้น แรงระหว่าง
โมเลกุลของตัวทาละลายกับหน่ วยย่อยจะสู งกว่าแรงภายในโมเลกุล ในตัวทาละลายที่ ไม่ดี แรง
ภายในโมเลกุลสู งกว่าและสายจะหดตัว ในตัวทาละลายแบบธี ตา หรื อสถานะที่ สารละลายพอลิ
เมอร์ ซ่ ึ งมีค่าของสัมประสิ ทธิ์ วิเรี ยลที่สองเป็ นศูนย์ แรงผลักระหว่างโมเลกุลของพอลิเมอร์ กบั
ตัวทาละลายเท่ากับแรงภายในโมเลกุลระหว่างหน่ วยย่อย ในสภาวะนี้ พอลิ เมอร์ อยู่ในรู ปเกลี ยว
อุดมคติ
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การแตกกิง่ การแตกกิ่งของสายพอลิเมอร์ มีผลกระทบต่อคุณสมบัติท้ งั หมดของพอลิเมอร์ สายยาวที่
แตกกิ่ งจะเพิ่มความเหนี ยว เนื่ องจากการเพิ่มจานวนของความซับซ้อนต่อสาย ความยาวอย่างสุ่ ม
และสายสั้นจะลดแรงภายในพอลิเมอร์ เพราะการรบกวนการจัดตัว โซ่ ขา้ งสั้นๆลดความเป็ นผลึ ก
เพราะรบกวนโครงสร้ างผลึ ก การลดความเป็ นผลึ กเกี่ ย วข้องกับการเพิ่ม ลัก ษณะโปร่ งใสแบบ
กระจกเพราะแสงผ่านบริ เวณที่เป็ นผลึกขนาดเล็ก ตัวอย่างที่ดีของผลกระทบนี้ เกี่ยวข้องกับขอบเขต
ของลักษณะทางกายภาพของพอลิเอทิลีน พอลิ เอทิลีนความหนาแน่ นสู งมีระดับการแตกกิ่ งต่ า มี
ความแข็งและใช้เป็ นเหยือกนม พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่า มีการแตกกิ่งขนาดสั้นๆจานวนมาก
มีความยืดหยุน่ กว่าและใช้ในการทาฟิ ล์มพลาสติก ดัชนีการแตกกิ่งของพอลิเมอร์ เป็ นคุณสมบัติที่ใช้
จาแนกผลกระทบของการแตกกิ่งสายยาวต่อขนาดของโมเลกุลที่แตกกิ่งในสารละลาย เดนไดรเมอร์
เป็ นกรณี พิเศษของพอลิ เมอร์ ที่หน่ วยย่อยทุกตัวแตกกิ่ ง ซึ่ งมีแนวโน้มลดแรงระหว่างโมเลกุลและ
การเกิดผลึก พอลิเมอร์ แบบเดนดริ ติกไม่ได้แตกกิ่งอย่างสมบูรณ์แต่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเดนไดร
เมอร์ เพราะมีการแตกกิ่งมากเหมือนกัน
การเติมพลาติซิเซอร์ การเติมพลาสติซิเซอร์ มีแนวโน้มเพิ่มความยืดหยุ่นของพอลิ เมอร์ พลาสติซิ
เซอร์ โดยทัว่ ไปเป็ นโมเลกุลขนาดเล็กที่มีคุณสมบัติทางเคมีคล้ายกับพอลิ เมอร์ เข้าเติมในช่ องว่าง
ของพอลิ เ มอร์ ที่ เ คลื่ อ นไหวได้ดี แ ละลดปฏิ กิ ริ ย าระหว่า งสาย ตัว อย่า งที่ ดีข องพลาสติ ซิ เ ซอร์
เกี่ยวข้องกับพอลิไวนิลคลอไรด์หรื อพีวซี ี พีวซี ี ที่ไม่ได้เติมพลาสติซิเซอร์ ใช้ทาท่อ ส่ วนพีวีซีที่เติมพ
ลาสติซิเซอร์ ใช้ทาผ้าเพราะมีความยืดหยุน่ มากกว่า

2.2 พอลิเมอร์ ในชีวติ ประจาวัน
2.2.1 พลาสติก
พลาสติก เป็ นสารประกอบอินทรี ยท์ ี่สังเคราะห์ข้ ึนใช้แทนวัสดุธรรมชาติ บางชนิดเมื่อเย็นก็แข็งตัว
เมื่อถูกความร้อนก็อ่อนตัว บางชนิดแข็งตัวถาวร มีหลายชนิด เช่น ไนลอน ยางเทียม ใช้ทาสิ่ งต่าง ๆ เช่น
เสื้ อผ้า ฟิ ล์ม ภาชนะ ส่ วนประกอบเรื อหรื อรถยนต์
สมบัติทวั่ ไปของพลาสติก
 มีความเสถียรมากในธรรมชาติ สลายตัวยาก มีมวลน้อย และเบา
 เป็ นฉนวนความร้อนและไฟฟ้ าที่ดี
 ส่ วนมากอ่อนตัวและหลอมเหลวเมื่อได้รับความร้อน จึงเปลี่ยนเป็ นรู ปต่างๆ ได้ตามประสงค์
ประเภทของพลาสติก
พลาสติกแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ เทอร์ โมพลาสติก และ เทอร์ โมเซตติงพลาสติก
เทอร์ โมพลาสติก (Thermoplastic) หรื อเรซิ น เป็ นพลาสติกที่ใช้กนั แพร่ หลายที่สุด ได้รับความร้อนจะ
อ่อนตัว และเมื่อเย็นลงจะแข็งตัว สามารถเปลี่ยนรู ปได้ พลาสติกประเภทนี้ โครงสร้ างโมเลกุลเป็ นโซ่ ตรง

216
ยาว มีการเชื่ อมต่อระหว่างโซ่ พอลิเมอร์ นอ้ ย มาก จึงสามารถหลอมเหลว หรื อเมื่อผ่านการอัดแรงมากจะไม่
ทาลายโครงสร้ างเดิ ม ตัวอย่าง พอลิ เอทิลีน พอลิ โพรพิลีน พอลิ สไตรี น มีสมบัติพิเศษคื อ เมื่ อหลอมแล้ว
สามารถนามาขึ้นรู ปกลับมาใช้ใหม่ได้ ชนิดของพลาสติกใน ตระกูลเทอร์ โมพลาสติก ได้แก่
 โพลิเอทิลีน (Polyethylene: PE) เป็ นพลาสติกที่ไอน้ าซึ มผ่านได้เล็กน้อย แต่อากาศผ่านเข้าออกได้
มีลกั ษณะขุ่นและทนความร้อนได้พอควร เป็ นพลาสติกที่นามาใช้มากที่สุดในอุตสาหกรรม เช่น ท่อ
น้ า ถัง ถุง ขวด แท่นรองรับสิ นค้า
 โพลิโพรพิลีน (Polypropylene: PP) เป็ นพลาสติกที่ไอน้ าซึ มผ่านได้เล็กน้อย แข็งกว่าโพลิ เอทิลีน
ทนต่อสารไขมันและความร้อนสู งใช้ทาแผ่นพลาสติกถุงพลาสติกบรรจุอาหารที่ทนร้อน หลอดดูด
พลาสติก เป็ นต้น
 โพลิสไตรี น (Polystyrene: PS) มีลก
ั ษณะโปร่ งใส เปราะ ทนต่อกรดและด่าง ไอน้ าและอากาศซึ ม
ผ่านได้พอควร ใช้ทาชิ้นส่ วนอุปกรณ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่ องใช้สานักงาน เป็ นต้น
 SAN (styrene-acrylonitrile) เป็ นพลาสติ กโปร่ งใส ใช้ผลิ ตชิ้ นส่ วน เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ชิ้ นส่ วนยาน
ยนต์
 ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene) สมบัติคล้ายโพลิ สไตรี น แต่ทนสารเคมีดีกว่า เหนี ยวกว่า
โปร่ งแสง ใช้ผลิตถ้วย ถาด เป็ นต้น
 โพลิไวนิ ลคลอไรด์ (Polyvinylchloride: PVC) ไอน้ า และอากาศซึ ม ผ่า นได้พอควร แต่ป้องกัน
ไขมัน ได้ดีมี ล ัก ษณะใส ใช้ท าขวดบรรจุ น้ า มัน และไขมัน ปรุ ง อาหาร ขวดบรรจุ เ ครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์ เช่น ไวน์ เบียร์ ใช้ทาแผ่นพลาสติก ห่อเนยแข็ง ทาแผ่นแลมิเนตชั้นในของถุงพลาสติก
 ไนลอน (Nylon) เป็ นพลาสติ ก ที่ มีค วามเหนี ยวมาก คงทนต่อ การเพิ่ ม อุ ณ หภู มิ ท าแผ่นแลมิ เ นต
สาหรับทาถุงพลาสติกบรรจุอาหารแบบสุ ญญากาศ
 โพลิเอทิลน
ี เทอร์ ฟะธาเลต (Terylene: polyethylene terephthalate) เหนียวมากโปร่ งใส ราคาแพง
ใช้ทาแผ่นฟิ ล์มบาง ๆ บรรจุอาหาร
 โพลิคาร์ บอเนต (Polycarbonate: PC) มีลก
ั ษณะโปร่ งใส แข็ง ทนแรงยึดและแรงกระแทกได้ดี ทน
ความร้อนสู ง ทนกรด แต่ไม่ทนด่าง เป็ นรอยหรื อคราบอาหาร จับยาก ใช้ทาถ้วย จาน ชาม ขวดนม
เด็ก และขวดบรรจุอาหารเด็ก

โครงสร้ างของเทอร์ โมพลาสติก (Thermoplastic)

217
เทอร์ โมเซตติงพลาสติก (Thermosetting plastic) เป็ นพลาสติกที่มีสมบัติพิเศษ คือทนทานต่อการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและทนปฏิกิริยาเคมีได้ดี เกิดคราบและรอยเปื้ อนได้ยาก คงรู ปหลังการผ่านความร้อน
หรื อแรงดันเพียงครั้งเดี ยว เมื่อเย็นลงจะแข็งมาก ทนความร้อนและความดัน ไม่อ่อนตัวและเปลี่ ยนรู ปร่ าง
ไม่ได้ แต่ถ้าอุ ณหภูมิสูงก็จะแตกและไหม้เป็ นขี้ เถ้าสี ดา พลาสติ กประเภทนี้ โมเลกุลจะเชื่ อมโยงกันเป็ น
ร่ างแหจับกันแน่ น แรงยึดเหนี่ ยวระหว่างโมเลกุลแข็งแรงมาก จึงไม่สามารถนามาหลอมเหลวได้ กล่าวคือ
เกิดการเชื่ อมต่อข้ามไปมาระหว่างสายโซ่ ของโมเลกุลของโพลิเมอร์ (cross linking among polymer chains)
เหตุ น้ ี หลังจาก พลาสติ ก เย็นจนแข็งตัวแล้ว จะไม่ส ามารถทาให้อ่อนได้อีกโดยใช้ความร้ อน หากแต่จะ
สลายตัวทันที ที่อุณหภูมิสูงถึ งระดับ การทาพลาสติกชนิ ดนี้ ให้เป็ นรู ปลักษณะต่าง ๆ ต้องใช้ความร้ อนสู ง
และโดยมากต้องการแรงอัดด้วย เทอร์ โมเซตติงพลาสติก ได้แก่
เมลามีน ฟอร์ มาลดีไฮด์ (melamine formaldehyde) มีสมบัติทางเคมีทนแรงดันได้ 7,000135,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ทนแรงอัดได้ 25,000-50,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ทนแรงกระแทกได้ 0.25-0.35
ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ทนความร้อนได้ถึง 140 องศาเซลเซี ยส และทนปฏิกิริยาเคมีได้ดี เกิ ด
คราบและรอยเปื้ อนยาก เมลามีนใช้ทาภาชนะบรรจุอาหารหลายชนิ ด และนิ ยมใช้กนั มาก มีท้ งั ที่เป็ นสี เรี ยบ
และลวดลายสวยงาม ข้อเสี ยคือ น้ าส้มสายชูจะซึ มเข้าเนื้ อพลาสติกได้ง่าย ทาให้เกิดรอยด่าง แต่ไม่มีพิษภัย
เพราะไม่มีปฏิกิริยากับพลาสติก
 ฟี นอลฟอร์ มาดีไฮต์ (phenol-formaldehyde) มีความต้านทานต่อตัวทาละลายสารละลายเกลื อ
และน้ ามัน แต่พลาสติ กอาจพองบวมได้เนื่ องจากน้ าหรื อแอลกอฮอล์พลาสติกชนิ ดนี้ ใช้ทาฝาจุกขวดและ
หม้อ
 อีพ็อกซี (epoxy) ใช้เคลื อบผิวของอุ ปกรณ์ ภายในบ้านเรื อน และท่อเก็บก๊าซ ใช้ในการเชื่ อม
ส่ วนประกอบโลหะ แก้ว และเซรามิก ใช้ในการหล่ออุปกรณ์ที่ทาจากโลหะและเคลือบผิวอุปกรณ์ ใช้ใส่ ใน
ส่ วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้ า เส้นใยของท่อ และท่อความดัน ใช้เคลือบผิวของพื้นและผนัง ใช้เป็ นวัสดุ
ของแผ่นกาบังนิวตรอน ซี เมนต์ และปูนขาว ใช้เคลือบผิวถนน เพื่อกันลื่น ใช้ทาโฟมแข็ง ใช้เป็ นสารในการ
ทาสี ของแก้ว
 โพลิเอสเตอร์ (polyester) กลุ่มของโพลิ เมอร์ ที่มีหมู่เอสเทอร์ (-O•CO-) ในหน่ วยซ้ าเป็ นโพลิ
เมอร์ ที่นามาใช้งานได้หลากหลาย เช่น ใช้ทาพลาสติกสาหรับเคลือบผิว ขวดน้ า เส้นใย ฟิ ล์มและยาง เป็ นต้น
ตัวอย่างโพลิเมอร์ ในกลุ่มนี้ เช่น โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต โพลิบิวทิลีนเทเรฟทาเลต และโพลิเมอร์ ผลึกเหลว
บางชนิด
 ยูรีเทน (urethane) ชื่ อเรี ยกทัว
่ ไปของเอทิลคาร์ บาเมต มีสูตรทางเคมีคือ NH2COOC2H5
 โพลิยูรีเทน (polyurethane) โพลิเมอร์ ประกอบด้วยหมู่ยร
ู ี เทน (–NH•CO•O-) เตรี ยมจาก
ปฏิกิริยาระหว่างไดไอโซยาเนต (di-isocyanates) กับ ไดออล(diols) หรื อไทรออล (triols) ที่เหมาะสม ใช้
เป็ นกาว และน้ ามันชักเงา พลาสติกและยาง ชื่อย่อคือ PU
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ตาราง แสดงสมบัติบางประการของพลาสติกบางชนิด
ชนิดของ
พลาสติก
พอลิเอทิลีน

พอลิโพรพิลีน

พอลิสไตรี น

พอลิวนิ ิลคลอ
ไรด์

ไนลอน

พอลิยเู รี ย
ฟอร์มาลดีไฮด์

ประเภทของ
พลาสติก

สมบัติบางประการ
ตัวอย่างการนาไปใช้
ประโยชน์
สภาพการไหม้ ไฟ
ข้ อสั งเกตอืน่
เทอร์มอ เปลวไฟสี น้ าเงินขอบ เล็บขีดเป็ นรอย ไม่
ถุง ภาชนะ ฟิ ล์มถ่ายภาพ
พลาสติก เหลือง กลิ่นเหมือน ละลายในสารละลาย ของเล่นเด็ก ดอกไม้
พาราฟิ น เปลวไฟไม่ดบั ทัว่ ไป ลอยน้ า
พลาสติก
เอง
เทอร์มอ เปลวไฟสี น้ าเงินขอบ ขีดด้วยเล็บไม่เป็ นรอย โต๊ะ เก้าอี้ เชือก พรม
พลาสติก เหลือง ควันขาว กลิ่น ไม่แตก
บรรจุภณั ฑ์อาหาร
เหมือนพาราฟิ น
ชิ้นส่ วนรถยนต์
เทอร์มอ เปลวไฟสี เหลือง เขม่า เปาะ ละลายได้ใน
โฟม อุปกรณ์ไฟฟ้ า
พลาสติก มาก กลิ่นเหมือนก๊าซจุด คาร์บอนเตตระคลอไรด์ เลนส์ ของเล่นเด็ก
ตะเกียง
และโทลูอีน ลอยน้ า อุปกรณ์กีฬา เครื่ องมือ
สื่ อสาร
เทอร์มอ ติดไฟยาก เปลวสี เหลือง อ่อนตัวได้คล้ายยาง กระดาษติดผนัง ภาชนะ
พลาสติก ขอบเขียว ควันขาว กลิ่น ลอยน้ า
บรรจุสารเคมี รองเท้า
กรดเกลือ
กระเบื้องปูพ้นื ฉนวนหุ ม้
สายไฟ ท่อพีวซี ี
เทอร์มอ เปลวไฟสี น้ าเงินขอบ เหนียว ยืดหยุน่ ไม่แตก เครื่ องนุ่งห่ม ถุงน่องสตรี
พลาสติก เหลือง กลิ่นคล้ายเขา จมน้ า
พรม อวน แห
สัตว์ติดไฟ
พลาสติกเทอร์ ติดไฟยาก เปลวสี เหลือง แตกร้าว จมน้ า
เต้าเสี ยบไฟฟ้ า วัสดุเชิง
มอเซต อ่อน ขอบฟ้ าแกมเขียว
วิศวกรรม
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กลิ่นแอมโมเนีย
อีพอกซี

พลาสติกเทอร์ ติดไฟง่าย เปลวสี เหลือง ไม่ละลายในสาร
มอเซต ควันดา กล่นคล้ายข้าว ไฮโดรคาร์ บอนและน้ า
คัว่
เทอร์มอ ติดไฟยาก เปลวสี เหลือง อ่อนตัว ยืดหยุน่
พลาสติก ควันกลิ่นฉุ น
พอลิเอสเทอร์
พลาสติกเทอร์ ติดไฟยาก เปลวสี เหลือง เปราะ หรื อแข็งเหนียว
มอเซต ควันดา กลิ่นฉุ น

กาว สี สารเคลือบ
ผิวหน้าวัตถุ
เส้นใยผ้า
ตัวถังรถยนต์ ตัวถังเรื อ
ใช้บุภายในเครื่ องบิน
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พลาสติกรีไซเคิล ( Plastic recycle)
การแปรรู ปของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ หรื อกระบวนการที่เรี ยกว่า "รี ไซเคิล" คือ การนาเอาของเสี ยที่
ผ่านการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ที่อาจเหมือนเดิม หรื อไม่เหมือนเดิมก็ได้ ของใช้แล้วจากภาคอุตสาหกรรม นา
กลับมาใช้ใหม่ ได้แก่ กระดาษ แก้ว กระจก อะลูมิเนียม และพลาสติก "การรี ไซเคิล" เป็ นหนึ่งในวิธีการลด
ขยะ ลดมลพิษให้กบั สภาพแวดล้อม ลดการใช้พลังงานและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกไม่ให้ถูก
นามาใช้สิ้นเปลืองมากเกินไป

การแปรรู ปของใช้ แล้ วกลับมาใช้ ใหม่ มีกระบวนการอยู่ 4 ขั้นตอน ได้ แก่
1. การเก็บรวบรวม
2. การแยกประเภทวัสดุแต่ละชนิดออกจากกัน
3. การผลิตหรื อปรับปรุ ง
4. การนามาใช้ประโยชน์ในขั้นตอนการผลิตหรื อปรับปรุ งนั้น วัสดุที่แตกต่างชนิ ดกัน จะมีกรรมวิธีใน
การผลิต แตกต่างกัน เช่น ขวด แก้วที่ต่างสี พลาสติกที่ต่างชนิด หรื อกระดาษที่เนื้ อกระดาษ และสี ที่แตกต่าง
กัน ต้องแยกประเภทออกจากกัน
ปั จจุบนั เราใช้พลาสติกฟุ่ มเฟื อยมาก แต่ละปี ประเทศไทยมีขยะพลาสติกจานวนมาก ซึ่งเป็ นปัญหา
ด้านสิ่ งแวดล้อมของโลก จึงมีความพยายามคิดค้นทาพลาสติกที่ยอ่ ยสลายทางชีวภาพ (Biodedradable) มาใช้
แทน แต่พลาสติกบางชนิดยังไม่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ ในทางปฏิบตั ิยงั คงกาจัดขยะพลาสติกด้วย
วิธีฝังกลบใต้ดิน และเผา ซึ่ งก่อให้เกิดปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมตามมา วิธีที่ดีที่สุดในการดูแลสิ่ งแวดล้อม
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เกี่ยวกับขยะพลาสติก คือ ลดปริ มาณการใช้ให้เหลือเท่าที่จาเป็ น และมีการนาพลาสติกบางชนิดกลับไปผ่าน
บางขั้นตอนในการผลิต แล้วนากลับมาใช้งานใหม่ได้ตามเดิม อุตสาหกรรมพลาสติก ประเทศสหรัฐอเมริ กา
(The Society of Plastics Industry ; SPI) ได้กาหนดสัญลักษณ์เพื่อบ่งชี้ประเภทของพลาสติกรี ไซเคิล ซึ่งจะ
กากับไว้ในผลิตภัณฑ์สินค้าที่ทาด้วยพลาสติก ดังต่อไปนี้

พลาสติกกลุ่มที่ 1 คือ เพท (PETE) สัญลักษณ์คือ 1 เป็ น
พลาสติกที่ส่วนใหญ่มีความใส มองทะลุได้ มีความแข็งแรง
ทนทานและเหนียว ป้ องกันการผ่านของก๊าซได้ดี มีจุด
หลอมเหลว 250-260 องศาเซลเซียส มีความหนาแน่น 1.381.39 นิยมนามาใช้ทาบรรจุภณ
ั ฑ์ต่างๆ เช่น ขวดน้ าดื่ม ขวด
น้ าปลา ขวดน้ ามันพืช เป็ นต้น
พลาสติกกลุ่มที่ 2 คือ HDPE สัญลักษณ์คือ 2 เป็ นพลาสติกที่
มีความหนาแน่นสูง ค่อนข้างนิ่ม มีความเหนียวไม่แตกง่าย มี
จุดหลอมเหลว 130 องศาเซลเซียส มีความหนาแน่น 0.950.92 นิยมนามาใช้ทาบรรจุภณั ฑ์ทาความสะอาด เช่น แชมพู
ถุงร้อนชนิดขุ่น ขวดนม เป็ นต้น
พลาสติกกลุ่มที่ 3 คือ พีวซี ี (PVC) สัญลักษณ์คือ 3 เป็ น
พลาสติกที่มีลกั ษณะทั้งแข็งและนิ่ม
สามารถผลิตเป็ น
ผลิตภัณฑ์ได้หลายรู ปแบบ มีสีสันสวยงาม มีจุดหลอมเหลว
75-90 องศาเซลเซียส เป็ นพลาสติกที่นิยมใช้มาก เช่น
ท่อพีวซี ี สายยาง แผ่นฟิ ล์มห่ออาหาร เป็ นต้น
พลาสติกกลุ่มที่ 4 คือ LDPE สัญลักษณ์คือ 4 เป็ นพลาสติกที่
มีความหนาแน่นต่า มีความนิ่มกว่า HDPE มีความเหนียว ยืด
ตัวได้ในระดับหนึ่ง ส่วนใหญ่ใสมองเห็นได้ จุดหลอมเหลว
110 องศาเซลเซียส มีความหนาแน่น 0.92-0.94 นิยม
นามาใช้ทาแผ่นฟิ ล์ม ห่ออาหารและห่อของ
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พลาสติกกลุ่มที่ 5 คือ pp สัญลักษณ์คือ 5 เป็ นพลาสติกที่ส่วน
ใหญ่มีความหนาแน่นค่อนข้างต่า มีความแข็งและเหนียว คง
รู ปดี ทนต่อความร้อน และสารเคมี มีจุดหลอมเหลว 160-170
องศาเซลเซียส ความหนาน่น 0.90-0.91 นิยมนามาใช้ทา
บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับอาหารในครัวเรื อน เช่น ถุงร้อนชนิดใส
จาน ชาม อุปกรณ์ไฟฟ้ าบางชนิด

พลาสติกกลุ่มที่ 6 คือ PS สัญลักษณ์คือ 6 เป็ นพลาสติกที่มี
ความใส แข็งแต่เปราะแตกง่าย สามารถทาเป็ นโฟมได้ มีจุด
หลอมเหลว 70-115 องศาเซลเซียส ความหนาแน่น 0.900.91 นิยมนามาใช้ทาบรรจุภณั ฑ์ เช่น กล่องไอศกรี ม กล่อง
โฟม ฯลฯ
พลาสติกกลุ่มที่ 7 คือ อื่นๆ เป็ นพลาสติกที่นอกเหนือจาก
พลาสติกทั้ง 6 กลุม่ พบมากมายหลากหลายรู ปแบบ

2.2.2 ยางและยางสั งเคราะห์
ยางธรรมชาติ คือวัสดุพอลิเมอร์ ที่มีตน้ กาเนิ ดจากของเหลวของพืชบางชนิด ซึ่ งมีลกั ษณะ
เป็ นของเหลวสี ขาว คล้ายน้ านม มีสมบัติเป็ นคอลลอยด์ อนุภาคเล็ก มีตวั กลางเป็ นน้ า
ประวัติยางธรรมชาติ
ยางธรรมชาติเป็ นน้ ายางจากต้นไม้ยืนต้น มีชื่อเรี ยกอีกชื่ อหนึ่ งคือยางพารา
หรื อต้นยางพารา ยางพารามีถิ่นกาเนิดบริ เวณลุ่มน้ าอเมซอน ประเทศบราซิ ล และ
เปรู ทวีปอเมริ กาใต้ ซึ่ งชาวอินเดียนแดงเผ่ามายัน ในอเมริ กากลาง ได้รู้จกั การนา
ยางพารามาใช้ก่อนปี พ.ศ. 2000 โดยการจุ่มเท้าลงในน้ ายางดิบเพื่อทาเป็ นรองเท้า
ส่ วนเผ่าอื่น ๆ ก็นายางไปใช้ประโยชน์ ในการทาผ้ากันฝน ทาขวดใส่ น้ า และทา
ลูกบอลยางเล่นเกมส์ ต่าง ๆ เป็ นต้น จนกระทัง่ คริ สโตเฟอร์ โคลัมบัสได้เดิ นทาง
มาส ารวจทวี ป อเมริ ก าใต้ ในระหว่ า งปี พ.ศ. 2036-2039 และได้พ บกับ ชาว
พื้ นเมื องเกาะไฮติ ที่ ก าลัง เล่ นลู ก บอลยางซึ่ ง สามารถกระดอนได้ ท าให้ค ณะผู ้
เดินทางสารวจประหลาดใจจึงเรี ยกว่า "ลูกบอลผีสิง"

นา้ ยางจากต้ นยาง
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2279 นักวิทยาศาสตร์ ชาวฝรั่งเศสชื่ อชาลส์ มารี เดอลา คองตามีน์ (Charles Merie de
la Condamine) ได้ให้ชื่อเรี ยกยางตามคาพื้นเมืองของชาวไมกาว่า "คาโอชู" (Caoutchouc) ซึ่ งแปลว่าต้นไม้
ร้องไห้ และให้ชื่อเรี ยกของเหลวที่มีลกั ษณะขุ่นขาวคล้ายน้ านมซึ่ งไหลออกมาจากต้นยางเมื่อกรี ดเป็ นรอย
แผลว่า ลาเทกซ์ (latex) และใน พ.ศ. 2369 ฟาราเดย์ (Faraday) ได้รายงานว่า ยางธรรมชาติ เป็ นสารที่
ประกอบด้วยธาตุคาร์ บอนและไฮโดรเจน มีสูตรเอมไพริ เคิล คือ C5H8 หลังจากนั้นจึ งได้มีการปรั บปรุ ง
สมบัติของยางพาราเพื่อให้ใช้งานได้กว้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์
การผลิตยางธรรมชาติ
แหล่ งผลิ ตยางธรรมชาติ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคื อ แถบเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้คิดเป็ นร้ อยละ 90 ของ
แหล่งผลิ ตทั้งหมด ส่ วนที่เหลือมาจากแอฟริ กากลาง ซึ่ งพันธุ์ยางที่ผลิ ตในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ คือ พันธุ์ฮี
เวียบราซิลเลียนซิ ส (Hevea brasiliensis) น้ ายางที่กรี ดได้จากต้นจะเรี ยกว่าน้ ายางสด (field latex) น้ ายางที่ได้จาก
ต้นยางมีลกั ษณะเป็ นเม็ดยางเล็ ก ๆ กระจายอยู่ในน้ า (emulsion) มีลกั ษณะเป็ นของเหลวสี ขาว มีสภาพเป็ น
คอลลอยด์ มีปริ มาณของแข็งประมาณร้อยละ 30-40 pH 6.5-7 น้ ายางมีความหนาแน่ นประมาณ 0.975-0.980
กรัมต่อมิลลิลิตร มีความหนืด 12-15 เซนติพอยส์ ส่ วนประกอบในน้ ายางสดแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วน คือ
1. ส่ วนที่เป็ นเนื้อยาง 35%
2. ส่ วนที่ไม่ใช่ยาง 65%
2.1 ส่ วนที่เป็ นน้ า 55%
2.2 ส่ วนของลูทอยด์ 10%
น้ ายางสดที่กรี ดได้จากต้นยาง จะคงสภาพความเป็ นน้ ายางอยูไ่ ด้ไม่เกิน 6 ชัว่ โมง เนื่ องจากแบคทีเรี ย
ในอากาศ และจากเปลือกของต้นยางขณะกรี ดยางจะลงไปในน้ ายาง และกินสารอาหารที่อยู่ในน้ ายาง เช่ น
โปรตี น น้ า ตาล ฟอสโฟไลปิ ด โดยแบคที เ รี ย จะเจริ ญ เติ บ โตอย่า งรวดเร็ ว ปฏิ กิ ริย าที่ เ กิ ด ขึ้ น หลัง จาก
แบคทีเรี ยกินสารอาหาร คือ จะเกิดการย่อยสลายได้เป็ นก๊าซชนิ ดต่าง ๆ เช่น ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ก๊าซ
มีเทน เริ่ มเกิดการบูดเน่าและส่ งกลิ่นเหม็น การที่มีกรดที่ระเหยง่ายเหล่านี้ ในน้ ายางเพิ่มมากขึ้น จะส่ งผลให้
ค่า pH ของน้ ายางเปลี่ยนแปลงลดลง ดังนั้นน้ ายางจึงเกิดการสู ญเสี ยสภาพ ซึ่ งสังเกตได้จาก น้ ายางจะค่อย ๆ
หนื ดขึ้น เนื่ องจากอนุ ภาคของยางเริ่ มจับตัวเป็ นเม็ดเล็ก ๆ และจับตัวเป็ นก้อนใหญ่ข้ ึ น จนน้ ายางสู ญเสี ย
สภาพโดยน้ ายางจะแยกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่เป็ นเนื้ อยาง และส่ วนที่เป็ นเซรุ่ ม[1] ดังนั้นเพื่อป้ องกันการ
สู ญเสี ยสภาพของน้ ายางไม่ให้อนุภาคของเม็ดยางเกิดการรวมตัวกันเองตามธรรมชาติ จึงมีการใส่ สารเคมีลง
ไปในน้ ายางเพื่อเก็บรักษาน้ ายางให้คงสภาพเป็ นของเหลว โดยสารเคมีที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ ายางเรี ยกว่า
สารป้ องกันการจับตัว (Anticoagulant) ได้แก่ แอมโมเนี ย โซเดี ยมซัลไฟด์ ฟอร์ มาลดีไฮด์ เป็ นต้น เพื่อที่
รักษาน้ ายางไม่ให้เสี ยสู ญเสี ยสภาพ
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การนายางธรรมชาติไปใช้งานมีอยู่ 2 รู ปแบบคือ รู ปแบบน้ ายาง และรู ปแบบยางแห้ง ในรู ปแบบน้ า
ยางนั้นน้ ายางสดจะถูกนามาแยกน้ าออกเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของเนื้ อยางขั้นตอนหนึ่ งก่อนด้วยวิธีการต่าง ๆ
แต่ที่นิยมใช้ในอุตหสาหกรรมคือการใช้เครื่ องเซนตริ ฟิวส์ ในขณะที่การเตรี ยมยางแห้งนั้นมักจะใช้วิธีการ
ใส่ กรดอะซิ ติกลงในน้ ายางสด การใส่ กรดอะซิ ติกเจือจางลงในน้ ายาง ทาให้น้ ายางจับตัวเป็ นก้อน เกิดการ
แยกชั้นระหว่างเนื้ อยางและน้ า ส่ วนน้ าที่ปนอยูใ่ นยางจะถูกกาจัดออกไปโดยการรี ดด้วยลูกกลิ้ง 2 ลูกกลิ้ง
วิธีการหลัก ๆ ที่จะทาให้ยางแห้งสนิ ทมี 2 วิธีคือ การรมควันยาง และการทายางเครพ แต่เนื่ องจากยางผลิ ต
ได้มาจากเกษตรกรจากแหล่งที่แตกต่างกัน ทาให้ตอ้ งมีการแบ่งชั้นของยางตามความบริ สุทธิ์ ของยางนั้น ๆ
รู ปแบบของยางธรรมชาติ













ยางธรรมชาติสามารถแบ่งออกเป็ นหลายประเภทตามลักษณะรู ปแบบของยางดิบ ได้แก่
น้ ายาง
o น้ ายางสด
o น้ ายางข้น
ยางแผ่นผึ่งแห้ง : ยางที่ได้จากการนาน้ ายางมาจับตัวเป็ นแผ่นโดยสารเคมีที่ใช้จะต้องตามเกณฑ์ที่
กาหนด ส่ วนการทาให้แห้งอาจใช้วธิ ี การผึ่งลมในที่ร่ม หรื อ อบในโรงอบก็ได้แต่ตอ้ งปราศจากควัน
ยางแผ่นรมควัน
ยางเครพ
ยางแท่ง : ก่อนปี 2508 ยางธรรมชาติที่ผลิตขึ้นมา ส่ วนใหญ่จะผลิตในรู ปของยางแผ่นรมควัน ยางเค
รพ หรื อ น้ า ยางข้น ซึ่ งยางธรรมชาติ เ หล่ า นี้ จะไม่ มี ก ารระบุ ม าตรฐานการจัด ชั้น ยางที่ ชัด เจน
ตามปกติ จะใช้ส ายตาในการพิ จารณาตัดสิ นชั้นยาง ต่ อ มาในปี 2508 สถาบันวิจยั ยางมาเลเซี ย
(Rubber Research Institute of Malaysia) ได้มีการผลิ ตยางแท่งขึ้นเป็ นแห่ งแรก เพื่อเป็ นการ
ปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพของยางธรรมชาติให้ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับการใช้งาน จนทาให้ยาง
แท่งเป็ นยางธรรมชาติชนิ ดแรกที่ผลิตมาโดยมีการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนมีการ
ระบุคุณภาพของยางดิบที่ผลิตได้แน่นอน
ยางแท่งความหนื ดคงที่ : เป็ นยางที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมทาผลิ ตภัณฑ์ที่ตอ้ งการควบคุ ม
ความหนืดของยางที่ใช้ในการแปรรู ป เช่น อุตสาหกรรมยางท่อ, อุตสาหกรรมทากาว
ยางสกิม : ยางสกิมเป็ นยางธรรมชาติที่ได้จากการจับตัวน้ ายางสกิม (skim latex) ด้วยกรดแล้วนายาง
ที่ได้ไปทาการรี ดแผ่นและทาให้แห้ง โดยน้ ายางสกิ มเป็ นน้ าส่ วนที่เหลื อจากการทาน้ ายางข้นด้วย
การนาน้ ายางสดมาทาการเซนตริ ฟิวส์ แยกอนุ ภาคเม็ดยางออกจากน้ า ซึ่ งอนุ ภาคเม็ดยางเบากว่าน้ า
ส่ วนใหญ่ จึง แยกตัวออกไปเป็ นน้ า ยางข้น น้ า ยางข้นที่ ได้มีป ริ ม าณเนื้ อยางอยู่ร้อยละ 60-63 ซึ่ ง
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น้ ายางสกิมคือส่ วนที่เหลือจากการเซนตริ ฟิวส์แยกเนื้อยางส่ วนใหญ่ออกไปแล้ว ก็ยงั มีส่วนของเนื้ อ
ยางออกมาด้วย ซึ่ งเป็ นเนื้อยางที่มีขนาดอนุภาคเล็ก ๆ มีปริ มาณเนื้อยางอยูร่ ้อยละ 3-6

การผสมยางธรรมชาติกบั พอลิเมอร์ ชนิดอืน่
ยางธรรมชาติเป็ นยางที่มีสมบัติเด่นด้านความเหนี ยวติดกันที่ดี, สมบัติดา้ นการขึ้นรู ปที่ดี, ความร้อน
สะสมในขณะการใช้งานต่ า เป็ นต้น แต่ก็มีสมบัติบางประการที่เป็ นข้อด้อย ดังนั้นในการแก้ไขข้อด้อยนั้น
สามารถทาได้โดยการเลือกเอาสมบัติที่ดีจากยางสังเคราะห์ชนิดอื่นมาทดแทน เช่น สมบัติดา้ นความทนทาน
ต่อการขัดถูของยางบิวตาไดอีน (BR), สมบัติความทนทานต่อน้ ามันของยางไนไตรล์ (NBR), สมบัติความ
ทนทานต่อความร้ อนและโอโซนของยาง EPDM เป็ นต้น โดยการผสมยางธรรมชาติ กบั ยางสังเคราะห์
เหล่านี้เข้าด้วยกัน แต่การที่จะผสมให้เข้ากันได้น้ นั ยางสังเคราะห์ชนิดนั้น ๆ ต้องไม่มีความเป็ นขั้วเหมือนกับ
ยางธรรมชาติ จึงจะทาให้ยางผสมรวมเข้ากันเป็ นเฟสเดียวกันได้ดีข้ ึน เช่น ยาง BR, SBR, EPDM และ NBR
(เกรดที่มีอะคริ โลไนไตรล์ต่า ๆ) ซึ่ งปั จจัยที่มีผลโดยตรงต่อสมบัติของยางผสมที่ได้น้ นั มีดงั นี้ ความหนืด
ของยาง ยางธรรมชาติก่อนที่จะทาการผสมต้องทาการบดเพื่อลดความหนืดในตอนเริ่ มต้นการผสมให้เท่ากับ
ยางสังเคราะห์หรื อใกล้เคียงซึ่ งจะทาให้ยางทั้งสองผสมเข้ากันได้ดีข้ ึน
 ระบบการวัลคาไนซ์ของยาง ระบบที่ใช้ในการวัลคาไนซ์ตอ
้ งมีความเหมือนหรื อแตกต่างกันไม่มาก
นัก เพื่อป้ องกันการแยกเฟสของยางผสมขณะที่ทาการผสมยาง
 ความเป็ นขั้ว ของยาง ในกรณี ที่ ท าการผสมยางที่ มี ค วามเป็ นขั้ว แตกต่ า งกัน มาก ควรพิ จ ารณาถึ ง
ความสามารถในการกระจายตัวของสารเคมีในยางแต่ละชนิ ด โดยเฉพาะสารตัวเร่ งและสารตัวเติม
เพราะสารเหล่านี้ มีแนวโน้มที่จะกระจายตัวได้ดีในยางที่มีความเป็ นขั้ว ซึ่ งอาจส่ งผลให้ยางผสมมี
สมบัติต่าลงจากที่ควรจะเป็ น หากการกระจายตัวของสารเคมีไม่ดีเท่าที่ควร
ยางสั งเคราะห์ ได้มีการผลิตมานานแล้ว ตั้งแต่ ค.ศ. 1940 ซึ่ งสาเหตุที่ทาให้มีการผลิตยางสังเคราะห์
ขึ้นในอดีต เนื่ องจากการขาดแคลนยางธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์และปั ญหาในการขนส่ ง
จากแหล่งผลิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบนั ได้มีการพัฒนาการผลิตยางสังเคราะห์เพื่อให้ได้ยาง
ที่มีคุณสมบัติตามต้องการในการใช้งานที่สภาวะต่าง ๆ เช่น ที่สภาวะทนต่อน้ ามัน ทนความร้อน ทนความ
เย็น เป็ นต้น การใช้งานยางสังเคราะห์จะแบ่งตามการใช้งานออกเป็ น 2 ประเภทคือ
 ยางสาหรับงานทัว
่ ไป (Commodity rubbers) เช่น IR (Isoprene Rubber) BR (Butadiene Rubber)
 ยางสาหรับงานสภาวะพิเศษ (Specialty rubbers) เช่ น การใช้งานในสภาวะอากาศร้ อนจัด หนาวจัด
หรื อ สภาวะที่มีการสัมผัสกับน้ ามัน ได้แก่ Silicone, Acrylate rubber เป็ นต้น
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การผลิตยางสังเคราะห์เป็ นจะผลิตโดยการทาปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน (polymerization) ซึ่ งการพอ
ลิเมอไรเซชันคือ ปฏิกิริยาการเตรี ยมพอลิเมอร์ (polymer) จากมอนอเมอร์ (monomer) โดยพอลิเมอร์ ในที่น้ ี
คือ ยางสังเคราะห์ที่ตอ้ งการผลิต ในส่ วนของมอนอเมอร์ คือสารตั้งต้นในการทาปฏิกิริยานัน่ เอง
ชนิดของยางสั งเคราะห์
1. ยางบิวไทล์ (Butyl Rubber, IIR) : ยางบิวไทล์เป็ นโคพอลิเมอร์ ระหว่างมอนอเมอร์ ของไอโซพรี น
และไอโซบิวทาลีน เพื่อที่จะรั กษาสมบัติเด่นของไอโซบิวทาลี นไว้ ยางบิวไทล์จะมีปริ มาณไอโซพรี นเพียง
เล็กน้อย (ประมาณ 0.5-3 โมลเปอร์ เซนต์) เพียงเพื่อให้สามารถวัลคาไนซ์ดว้ ยกามะถันได้เท่านั้น เนื่องจากพอลิ
ไอโซบิวทาลีนไม่มีพนั ธะคู่ที่วอ่ งไวต่อการทาปฏิกิริยา อย่างไรก็ตามการที่มีปริ มาณไอโซพรี นเพียงเล็กน้อยนี้
ทาให้การวัลคาไนซ์ยางบิวไทล์เป็ นไปอย่างช้ามาก ทาให้เกิดปั ญหาในการสุ กร่ วมกับยางไม่อิ่มตัวอื่น ๆ ยางบิว
ไทล์มีน้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 300,000 ถึง 500,000 มีค่าความหนืดมูนี่ (ML1+4 100°C) อยูใ่ นช่วง 40
ถึง 70 การกระจายขนาดโมเลกุลค่อนข้างจะกว้าง ทาให้การแปรรู ปยางบิวไทล์ทาได้ง่าย ยางบิวไทล์มีสมบัติที่ดี
หลายประการ คื อ ทนต่ อการออกซิ เดชัน ทนต่ อโอโซน ทนต่ อความดัน ไอน้ า ได้สู ง และมี ค วามเป็ น
ฉนวนไฟฟ้ าที่ดี อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากยางบิวไทล์ปล่อยให้ก๊าซซึ มผ่านได้ต่ ามาก ทาให้ตลาดส่ วนใหญ่ของ
ยางบิวไทล์ คือ ยางในรถยนต์ทุกขนาด
2. ยางบิวตาไดอีน (Butadiene Rubber, BR) หรื อ ยางบิวนา (Buna Rubber) ผลิตจากปฏิกิริยาพอลิ
เมอไรเซชันแบบสารละลาย (solution polymerization) ซึ่ งมีการจัดเรี ยงตัวได้ท้ งั แบบ cis-1,4 แบบ tran-1,4
และแบบ vinyl-1,2 โดยยางชนิ ดนี้ จะมีน้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยประมาณ 250,000-300,000 มีสมบัติเด่นด้าน
ความยืดหยุน่ ความต้านทานต่อการขัดถู ความสามารถในการหักงอที่อุณหภูมิต่า ความร้อนสะสมในยางต่า
และเป็ นยางที่ไม่มีข้ วั จึงทนต่อน้ ามันหรื อตัวทาละลายที่ไม่มีข้ วั ยางบิวตาไดอีนส่ วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรม
ยางล้อ เพราะเป็ นยางที่มีความต้านทานต่อการขัดถูสูง และมักถูกนาไปทาใส้ในลูกกอล์ฟและลูกฟุตบอล
เนื่องจากมีสมบัติดา้ นการกระเด้งตัวที่ดี
3. ยางสไตรีนบิวตาไดอีน (Styrene-Butadiene Rubber, SBR) : ยางสไตรี นบิวตาไดอีน หรื อยาง
SBR เป็ นยางสังเคราะห์ที่เตรี ยมขึ้นโดยการนาสไตรี นมาโคพอลิเมอไรซ์กบั บิวตาไดอีน โดยวิธีพอลิเมอไร
เซชันแบบอิมลั ชัน่ (emulsion polymerization) โดยเรี ยกยางที่ได้วา่ E-SBR และอาจใช้วิธีพอลิเมอไรเซชัน
แบบสารละลาย (solution polymerization) เรี ยกว่า L-SBR โดยทัว่ ไปสัดส่ วนของสไตรี นต่อบิวตาไดอีนอยู่
ในช่วง 23-40%
4. ยางซิลิโคน (Silicone Rubber) : เป็ นยางสังเคราะห์ที่ใช้งานเฉพาะอย่างและราคาสู ง เป็ นได้ท้ งั
สารอินทรี ยแ์ ละอนิ นทรี ยพ์ ร้อม ๆ กัน เนื่ องจากโมเลกุลมีโครงสร้างของสายโซ่ หลักประกอบด้วย ซิ ลิกอน
(Si) กับออกซิเจน (O2) และมีหมู่ขา้ งเคียงเป็ นสารพวกไฮโดรคาร์บอน ซึ่ งต่างจากพอลิเมอร์ ชนิดอื่น ๆ ทาให้
ยางซิ ลิโคน ทนทานต่อความร้ อนได้สูง และยังสามารถออกสู ตรยางให้ทนทานความร้อนได้สูงประมาณ
300°C ยางซิ ลิโคนมี ช่องว่างระหว่างโมเลกุล ที่ สูงและมี ความทนทานต่อแรงดึ งต่ า เนื่ องจากมี แรงดึ งดู ด
ระหว่างโมเลกุลต่ามาก
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5. ยางคลอโรพรี น (Chloroprene Rubber, CR) : มีชื่อทางการค้าว่า ยางนี โอพรี น (Neoprene
Rubber) เป็ นยางที่สังเคราะห์จากมอนอเมอร์ ของคลอโรพรี น ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม โมเลกุลของยาง CR
สามารถจัดเรี ยงตัวได้อย่างเป็ นระเบียบสามารถตกผลึกได้เมื่อดึง มีสมบัติคล้ายยางธรรมชาติ ยาง CR เป็ น
ยางที่มีข้ วั เนื่องจากประกอบด้วยอะตอมของคลอรี น ทาให้ยางชนิ ดนี้ มีสมบัติดา้ นการทนไฟ, ความทนต่อ
สารเคมีและน้ ามัน ซึ่ งผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้งานในลักษณะดังกล่าวได้แก่ ยางซี ล, ยางสายพานลาเลียงในเหมือง
แร่ เป็ นต้น
2.2.3 เส้ นใยธรรมชาติและเส้ นใยสั งเคราะห์
เส้ นใย (Fibers) คือ พอลิเมอร์ ชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างของโมเลกุลสามารถนามาเป็ นเส้นด้าย หรื อ
เส้นใย จาแนกตามลักษณะการเกิดได้ดงั นี้
ประเภทของเส้ นใย
 เส้ นใยธรรมชาติ ทีร
่ ้ ู จักกันดีและใกล้ ตัว คือ
เส้ นใยเซลลูโลส เช่น ลินิน ปอ เส้นใยสับปะรด
เส้ นใยโปรตีน จากขนสัตว์ เช่น ขนแกะ ขนแพะ
เส้ นใยไหม เป็ นเส้นใยจากรังไหม
 เส้ นใยสั งเคราะห์ มีหลายชนิดทีใ่ ช้ กน
ั ทัว่ ไปคือ
เซลลูโลสแอซี เตด เป็ นพอลิ เมอร์ ที่เตรี ยมได้จากการใช้เซลลูโลสทาปฏิกิริยากับกรดอซิ ติก
เข้มข้น โดยมีกรอซัลฟูริกเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา การใช้ประโยชน์จากเซลลูโลสอะซี เตด เช่น ผลิตเป้ น
เส้ นใยอาร์ แนล 60
ผลิ ตเป็ นแผ่ น พล าส ติ กที่ ใช้ ท าแผงส วิ ต ช์ แ ล ะหุ ้ ม ส าย ไฟ
ไนลอน (Nylon) เป็ นพอลิเมอร์ สังเคราะห์จาพวกเส้นใย เรี ยกว่า “ เส้นใยพอลิเอไมด์” มีหลาย
ชนิ ด เช่ น ไนลอน 6,6 ไนลอน 6,10 ไนลอน 6 ซึ่ งตัวเลขที่เขียนกากับหลังชื่ อจะแสดงจานวน
คาร์ บอนอะตอมในมอนอเมอร์ ของเอมี นและกรดคาร์ บอกซิ ลิ ก ไนลอนจัดเป็ นพวกเทอร์ มอ
พลาสติก มีความแข็งมากกว่าพอลิ เมอร์ แบบเติมชนิ ดอื่น (เพราะมีแรงดึงดูดที่แข็งแรงของพันธะ
เพปไทด์) เป็ นสารที่ติดไฟยาก (เพราะไนลอนมีพนั ธะ C-H ในโมเลกุลน้อยกว่าพอลิเมอร์ แบบเติม
ชนิ ดอื่น) ไนลอนสามารถทดสอบโดยผสมโซดาลาม (NaOH + Ca(OH)หรื อเผาจะให้ก๊าซ
แอมโมเนีย
ดาครอน (Dacron) เป็ นเส้นใยสังเคราะห์พวกพอลิเอสเทอร์ ซึ่ งเรี ยกอีกชื่ อหนึ่ งว่า Mylar มี
ประโยชน์ทาเส้นใยทาเชือก และฟิ ล์ม
Orlon เป็ นเส้นใยสังเคราะห์ ที่เตรี ยมได้จาก Polycrylonitrile
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2.2.4 ผลกระทบของการใช้ พอลิเมอร์
ปั จจุบนั มีการใช้ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ อย่างมากมาย ทั้งในด้านยานยนต์ การก่อสร้าง เครื่ องใช้
เฟอร์ นิเจอร์ ของเล่ น รวมทั้ง วงการแพทย์ และยัง มี แนวโน้ม ที่ ใ ช้ผ ลิ ตภัณฑ์จากพอลิ เมอร์ ม ากยิ่ง ขึ้ น
เนื่ องจากวัสดุ สิ่ งของเครื่ องใช้ต่างๆ ที่ผลิ ตจากพอลิ เมอร์ ไม่วา่ จะเป็ นพลาสติก ยาง หรื อเส้นใย เมื่อใช้
แล้ว มัก จะสลายตัว ยาก ยัง เกิ ด สิ่ ง ตกค้า งมากขึ้ น เรื่ อ ยๆ และสารตั้ง ต้น ของพอลิ เ มอร์ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
สารประกอบไฮโดรคาร์ บอน
ซึ่ งเมื่ อทาปฏิ กิริยากับออกซิ เจนและไนโตรเจนไดออกไซด์ เกิ ดเป็ น
สารประกอบเปอร์ออกซีแอซิติลไนเตรต (PAN) ซึ่ งเป็ นพิษทาให้เกิดการระคายเคืองตา และระบบทางเดิน
หายใจ และยัง ท าให้ไ ฮโดรเจนในชั้นบรรยากาศลดลงด้วย จะเห็ นได้ว่า ผลิ ตภัณฑ์พ อลิ เมอร์ แม้จะมี
ประโยชน์มากมาย แต่ก่อให้เกิ ดมลภาวะทางสิ่ งแวดล้อมได้มากมายเช่ นกัน ทั้งอากาศ ทางน้ า ทางดิ น
สรุ ปได้ดงั นี้
1. โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิ ตผลิ ตภัณฑ์พอลิ เมอร์ ต่างๆ มีการเผาไหม้เชื้ อเพลิ ง เกิ ดหมอกควัน
และก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ซ่ ึ งเป็ นก๊าซพิษ นอกจากนี้ไฮโดรคาร์ บอน ยังทาให้เกิดสารประกอบออกซี แอ
วิติลไนเตรต ซึ่ งเป็ นพิษกระจายไปในอากาศ ทาให้สัดส่ วนของอากาศเปลี่ยนแปลงไป และอุณหภูมิของ
อากาศเปลี่ ย นแปลงไปด้ว ย นอกจากเกิ ด มลภาวะทางอากาศแล้ว ในกระบวนการผลิ ตของโรงงาน
อุ ต สาหกรรม มัก ปล่ อ ยสารพิ ษ ลงสู่ แ หล่ ง น้ า เช่ น อุ ต สาหกรรมพลาสติ ก ปล่ อ ยสารพี ซี บี (PCBpolychlorinated biphenyls) ซึ่ งทาให้เกิดผมร่ วง ผิวหนังพุพอง อ่อนเพลีย และสารเคมีบางอย่างละลายลง
น้ า ทาให้มีสมบัติเป็ นกรด ปริ มาณออกซิ เจนลดลง เป็ นอันตรายกับสิ่ งมีชีวติ ในน้ า
2. การใช้ผลิ ตภัณฑ์พ อลิ เมอร์ ของผูบ้ ริ โภค เป็ นที่ ท ราบแล้วว่า ผลิ ตภัณฑ์พ อลิ เมอร์ ส่ วนใหญ่
สลายตัวอยาก มี ก ารนามาใช้ม ากขึ้ นทุ ก วัน ท าให้ที ซ ากเศษผลิ ตภัณฑ์ม ากยิ่ง ขั้น เกิ ดจากการทับ ถม
หมักหมมบนดิน เกิ ดกลิ่นก๊าซฟุ้ งกระจาย เพิ่มมลภาวะในอากาศ พื้นที่ดินถูกใช้ไปในการจัดเก็บทิ้งซาก
ผลิตภัณฑ์มากขึ้น ทาให้พ้นื ที่สาหรับใช้สอยลดลง และดินไม่เหมาะต่อการใช้ประโยชน์เป็ นมลภาะทางดิน
มากขึ้น นอกจากนี้ ซากผลิตภัณฑ์ บางส่ วนถูกทิ้งลงในแหล่งน้ า นอกจากทาให้น้ าเสี ยเพิ่มมลภาวะทางน้ า
แล้ว ยังทับถมปิ ดกั้นการไหลของน้ า ทาให้การไหลถ่ายเทของน้ าไม่สะดวก อาจทาให้น้ าท่วมได้
ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ตจากพอลิ เ มอร์ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นพลาสติ ก หลัง จากใช้ง านพลาสติ ก เหล่ า นี้ ไป
ช่วงเวลาหนึ่ ง มักถูกทิ้งเป็ นขยะพลาสติก ซึ่ งส่ วนหนึ่ งถูกนากลับมาใช้อีก ในลักษณะต่างๆ กัน และอีก
ส่ วนหนึ่งถูกนาไปกาจัดทิง้ โดยวิธีการต่างๆ การนาขยะพลาสติกไปกาจัดทิง้ โดยการฝังกลบเป็ นวิธีที่สะดวก
แต่มีผลเสี ยต่อสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้เพราะโดยธรรมชาติพลาสติกจะถูกย่อยสลาย เพราะโดยธรรมชาติพลาสติก
จะถูกย่อยสลายได้ยาก จึงทับถมอยูใ่ นดิน และนับวันยิ่งมีปริ มาณมากขึ้นตามปริ มาณการใช้พลาสติกส่ วน
การเผาขยะพลาสติกก็ก่อให้เกิดมลพิษและเป็ นอันตรายอย่างมาก วิธีการแก้ปัญหาขยะพลาสติกที่ได้ผลดี
ที่สุดคือ การนาขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ การนาขยะพลาสติกใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
มีหลายวิธี ดังนี้
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1. การนากลับมาใช้ ซ้า
ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้ว เช่ น สามารถนากลับมาทาความสะอาดเพื่อใช้ซ้ าได้หลายครั้งแต่
ภาชนะเหล่านั้นจะเสื่ อมคุ ณภาพลง และความสวยงามลดลงตามลาดับนอกจากนี้ ยงั ต้องคานึ งถึ งความ
สะอาดและความปลอดภัยด้วย
2. การหลอมขึน้ รู ปผลิตภัณฑ์ ใหม่
การนาขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ โดยวิธีข้ ึนรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็ นวิธีที่นิยมกันมาก แต่
เมื่อเทียบกับปริ มาณของขยะพลาสติกทั้งหมดก็ยงั เป็ นเพียงส่ วนน้อย การนาพลาสติกใช้แล้วมาหลอมขึ้น
รู ปใหม่เช่นนี้ สามารถทาได้จากัดเพียงไม่กี่ครั้ง ทั้งนี้ เพราะพลาสติกดังกล่าวจะมีคุณภาพลดลงตามลาดับ
และต้องผสมกับพลาสติ กใหม่ในอัตราส่ วนที่ เหมาะสมทุ กครั้ ง อี กทั้งคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ที่ได้จาก
พลาสติกที่นากลับมาใช้ใหม่จะต่ากว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพลาสติกใหม่ท้ งั หมด
3. การเปลีย่ นเป็ นผลิตภัณฑ์ ของเหลวและก๊าซ
การเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็ นผลิตภัณฑ์ของเหลวและก๊าซเป็ นวิธีการที่ทาให้ได้สารไฮโดรคาร์ บอนที่
เป็ นขยะเหลวและก๊าซ หรื อเป็ นสารผสมไฮโดรคาร์ บอนหลายชนิด ซึ่ งอาจใช้เป็ นเชื้ อเพลิงโดยตรง หรื อ
กลัน่ แยกเป็ นสารบริ สุทธิ์ เพื่อใช้เป็ นวัตถุดิบสาหรับการผลิตพลาสติกเรซิ นได้เช่นเดียวกันกับวัตถุดิบที่ได้
จาก ปิ โตรเลียม กระบวนการนี้ จะได้พลาสติกเรซิ นที่มีคุณภาพสู งเช่ นเดี ยวกัน วิธีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
พลาสติกที่ใช้แล้วให้เป็ นของเหลวนี้ เรี ยกว่า ลิควิแฟกชั น (Liquefaction) ซึ่ งเป็ นวิธีไพโรไลซิ สโดยใช้
ความร้อนสู ง ภายใต้บรรยากาศไนโตรเจนหรื อก๊าซเฉื่ อยชนิ ดอื่น นอกจากของเหลวแล้วยังมีผลิตภัณฑ์
ข้า งเคี ย งเป็ นกากคาร์ บ อนซึ่ ง เป็ น ของแข็ง สามารถใช้เป็ นเชื้ อเพลิ ง ได้ ส าหรั บ ก๊ า ซที่ เกิ ดขึ้ นจาก
กระบวนการไพโรไลซิ ส คือก๊าซไฮโดรคาร์ บอน สามารถใช้เป็ นเชื้ อเพลิงได้เช่นกัน นอกจากนี้ ยังอาจมี
ก๊าซอื่นๆ เกิดขึ้นด้วย เช่น ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ ซึ่งใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมบางประเภทได้
4. การใช้ เป็ นเชื้อเพลิงโดยตรง
พลาสติ กประเภทเทอร์ โมพลาสติ กส่ วนมากมี สมบัติเป็ นสารที่ ติดไฟและลุ กไหม้ได้ดีจึงใช้เป็ น
เชื้อเพลิงได้โดยตรง
5. การใช้ เป็ นวัสดุประกอบ
อาจนาพลาสติกใช้แล้วผสมกับวัสดุอย่างอื่น เพื่อผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์วสั ดุประกอบที่เป็ นประโยชน์
ได้ เช่น ไม้เทียม หิ นอ่อนเทียม แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจมีคุณภาพไม่สูงนัก
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กิจกรรมท้ ายบท
กิจกรรมที่ 1 ประชากรมนุษย์ กบั ทรัพยากรธรรมชาติ
แนวคิดหลัก
การเพิ่มขึ้นของทรัพยากรมนุษย์ ทาให้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ถูกใช้ไปมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่
ป่ าไม้
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. สารวจและอภิปรายการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
2. สื บค้นข้อมูลและนาเสนอจานวนประชากรในท้องถิ่น
เวลาทากิจกรรมประมาณ 2 ชัว่ โมง
สื่ อการเรียนรู้
1. วีดิทศั น์ หรื อ CD-ROM เรื่ องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น เรื่ อง การใช้น้ ามัน
2. ภาพถ่ายท้องถิ่นในอดีตกับปั จจุบนั
3. ข้อมูลประชากรและข้อมูลการใช้น้ ามันทั้งในอดีต และปั จจุบนั
แนวการจัดกิจกรรม
1. ครู นาเข้า สู่ บ ทเรี ย นโดยให้นัก เรี ย นพิ จารณาภาพกรุ งเทพมหานครบริ เวณถนนเยาวราชใน
ปั จจุบนั และในอดีตเพื่อนาไปสู่ ปัญหาประชากรมนุษย์กบั การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น เรื่ องการใช้น้ ามัน
เปลี่ยนแปลงไปหรื อไม่ อย่างไร
2. นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายว่าแตกต่างกันอย่างไร อะไร เป็ นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง โดยใช้
ข้อมูลการใช้น้ ามันและจานวนประชากรของประเทศไทยประกอบ
3. นักเรี ยนชมวีดิทศั น์เรื่ องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อภิปรายและตอบคาถาม เพื่อนาไปสู่ ขอ้
สรุ ปว่า จานวนประชากรที่ เพิ่มขึ้ นมี ผลต่อการลดลงของ ทรั พ ยากรธรรมชาติ เพราะมนุ ษย์ตอ้ งการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ ามันในการเป็ นเชื้อเพลิงรถยนต์เพื่อไปทางาน หรื อทากิจกรรมต่างๆ ฯลฯ
การประเมินผล
ประเมินผลจากการอภิปราย การทาใบบันทึกกิจกรรมและการตอบคาถามร่ วมกัน
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ใบบันทึกกิจกรรม
ใบบันทึกกิจกรรม
ชื่อ..........................................................................................ชั้น..........................เลขที.่ .....................
วันที.่ .................... .เดือน........................................................ ปี พ.ศ...........................

ประชากรมนุษย์ กบั การใช้ นา้ มัน

เยาวราชในปี 2495

เยาวราชในปัจจุบัน

กิจกรรมที่ 2 ขยะกับคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
แนวความคิ
ดหลักงเกตพบว่า..................................................................................................................................
จากการสั
ปั ญหาขยะมูลฝอยเป็ นปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่มนุ ษย์ทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
................................................................................................................................................................................
ขยะมูลฝอยมีหลายประเภท ทั้งประเภทที่ยอ่ ยสลายได้ตามธรรมชาติและย่อยสลายได้อยาก รี ไซเคิลเป็ น
................................................................................................................................................................................
การนาเอาวัสดุ ที่ใช้แล้วกลับไปเข้ากระบวนการผลิ ตใหม่ ได้วสั ดุ ใหม่ที่สามารถนาไปใช้เป็ นประโยชน์
...............................................................................................................................................................................
ต่อไป
................................................................................................................................................................................
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
................................................................................................................................................................................
1. สารวจและอภิปรายเกี่ยวกับสาเหตุที่ทาให้โรงเรี ยนมีปริ มาณขยะมากหรื อน้อย
...............................................................................................................................................................................
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลและอภิปรายเกี่ยวกับเวลาในการย่อยสลายแต่ละชนิด
................................................................................................................................................................................
3. ทากระดาษรี ไซเคิลเพื่อลดปริ มาณขยะในชุมชน
................................................................................................................................................................................
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เวลาทากิจกรรม
4 ชัว่ โมง
สื่ อการเรียนรู้
1. กระดาษใช้แล้วหรื อหนังสื อพิมพ์
2. เครื่ องปั่ นน้ าผลไม้
3. ตะแกงตาถี่
4. กะละมัง
5. สี ผสมอาหาร
6. แป้ งมัน
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ครู สนทนากับนักเรี ยนเรื่ องขยะในชุมชนที่นามาทิ้งในแต่ละวัน เพื่อนาสู่ ปัญหาขยะในชุมชน
2. ครู ให้นกั เรี ยนสารวจขยะในชุ มชนเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ โดยเก็บรวมรวมข้อมูล เช่ น จานวน
ชนิด
3. นักเรี ยนนาข้อมูลเกี่ยวกับขยะที่สารวจได้มานาเสนอในรู ปของแผนภูมิ
4. นักเรี ยนวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับระยะเวลาในการย่อยสลายขยะ ที่สารวจได้แล้วตอบคาถาม และ
อภิปรายร่ วมกัน เพื่อนาไปสู่ ขอ้ สรุ ปว่า “ขยะในสิ่ งแวดล้อมมีหลายประเภท ทั้งที่ย่อยสลายได้เองตาม
ธรรมชาติและขยะที่ไม่ยอ่ ยสลาย”
5. เพื่อสร้ างจิตสานึ กให้กบั นักเรี ยนทากระดาษรี ไซเคิลโดยให้นกั เรี ยนศึกษาวิธีการทากระดาษและ
ออกแบบการทดลองทากระดาษรี ไซเคิลเอง

233

ใบบันทึกกิจกรรม
ใบบันทึกกิจกรรม แผ่นที่ 1
ชื่อ..........................................................................................ชั้น..........................เลขที.่ .....................
วันที.่ .....................เดือน........................................................ปี พ.ศ...........................

สารวจขยะในชุ มชน
บันทึกผลการสารวจขยะในบริเวณชุมชน
บริเวณที่สารวจ

บริ เวณที่พกั
ตลาด
วัด
โรงเรี ยน
สวนสาธารณะ
อื่น

ขยะที่สารวจได้
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ใบบันทึกกิจกรรม
ใบบันทึกกิจกรรม แผ่นที่ 2
ชื่อ..........................................................................................ชั้น..........................เลขที.่ .....................
วันที.่ .....................เดือน........................................................ปี พ.ศ...........................

กระดาษรีไซเคิล

วิธีทา
1. ฉี กกระดาษเป็ นชิ้นเล็กๆ แช่น้ าจนเปื่ อยยุย่

วัสดุ – อุปกรณ์

2. เทกระดาษลงในกะละมังที่มีน้ าผสมสี อยู่
3. นาตะแกรงค่อยๆ ร่ อนกระดาษให้สม่าเสมอ
4. นาตะแกรงค่อยๆ ร่ อนกระดาษไปตากแดดจนแห้ง
5. ค่อยๆ แกะกระดาษรี ไซเคิลออก
6. นากระดาษไปใช้ประโยชน์ต่อ

ติดกระดาษรีไซเคิลของนักเรียนบริเวณนี้

1. ตะแกรง
2. กะละมัง
3. สี ผสมอาหาร
4. กระดาษใช้แล้ว
5. ....................
6. ....................
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แบบฝึ กหัดท้ ายบทที่ 10
เรื่อง ปิ โตรเลีย่ มและพอลิเมอร์
ตอนที่ 1 จงทาเครื่องหมาย x ลงในข้ อทีถ่ ูกต้ อง
1. วิธีการแยกน้ ามันดิบออกเป็ นส่ วนๆ คือวิธีการที่เรี ยกว่าอะไร
ก. การกลัน่ ไอน้ า
ข. การกลัน่ ลาดับส่ วน
ค. การกลัน่ แบบคาตาลิติก แครกกิ่ง
ง. การกลัน่ แบบโพลิเมอไรเซชัน่
2. การกลัน่ น้ ามันดิบที่ อุณหภูมิสูงจะได้ผลิตภัณฑ์จาพวกใด
ก. น้ ามันดีเซล
ข. ไข
ค. น้ ามันเตา
ง. ยางมะตอย
3. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลัน่ ลาดับส่ วนน้ ามันดิบจะมีมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั อะไร
ก. กระบวนการกลัน่
ข. อุณหภูมิ
ค. แหล่งน้ ามันดิบ
ง. การขนส่ ง
4. การกลัน่ น้ ามันดิบที่อุณหภูมิ 300 ๐C จะได้ผลิตภัณฑ์อะไร
ก. น้ ามันเตา
ข. ไข
ค. น้ ามันดีเซล
ง. แก๊สปิ โตรเลียม
5. ผลกระทบจากการใช้ปิโตรเลียมส่ วนใหญ่มีสาเหตุมาจากอะไร
ก. การเพิ่มของประชากร
ข. อากาศร้อน
ค. มีราคาแพง
ง. ถูกทุกข้อ
6. ค่า BOD มาตรฐานน้ าทิง้ ของกระทรวงอุตสาหกรรมมีค่าอยูท่ ี่เท่าใด
ก. 10
mg/l
ข. 50
mg/l
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ค. 100 mg/l
ง. 500
mg/l
7. ข้อใดจัดเป็ นพอลิเมอร์ธรรมชาติ
ก. ตะกร้า
ข. แป้ ง
ค. เส้นด้าย
ง. ผ้าไนลอน
8. พอลิเมอร์ แบบใดมีคุณสมบัติ มีความหนาแน่นและจุดหลอมเหลว
ก. แบบเส้น
ข. แบบกิ่ง
ค. แบบร่ างแห
ง. ถูกทุกข้อ
9. เมลามีนที่ใช้ทาถ้วยชาม เป็ นพอลิเมอร์ที่มีรูปร่ างแบบใด
ก. แบบเส้น
ข. แบบกิ่ง
ค. แบบร่ างแห
ง. ถูกทุกข้อ
10. ฟิ ล์มถ่ายภาพ ดอกไม้พลาสติก ผลิตมาจากพลาสติกชนิดใด
ก. ไนลอน
ข. อีพอกซี
ค. พอลิเอสเทอร์
ง. พอลิเอทิลีน
ตอนที่ 2 จงตอบคาถามต่ อไปนี้
1.จงอธิบายการเกิดปิ โตรเลียม และกระบวนการเกิดปิ โตรเลียม
2.การสารวจทางธรณี วทิ ยาเพื่อหาแหล่งปิ โตรเลียมช่วยให้ได้ขอ้ มูลในการคาดคะเนในเรื่ องใด
3.การสารวจทางธรณี ฟิสิ กส์ เพื่อหาแหล่งปิ โตรเลียมได้แก่การสารวจในเรื่ องใด และข้อมูลที่ได้มี
ประโยชน์ อย่างไร
4. วัตถุดิบที่สาคัญที่ใช้สาหรับการผลิตพลาสติก คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอะไร
5. โครงสร้างของพอลิเมอร์ แบ่งออกเป็ นกี่แบบ อธิ บายสมบัติของแต่ละแบบมาพอสังเขป
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บทที่ 11
สารเคมีกบั ชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
สาระสาคัญ
ชี วิตประจาวันของมนุ ษย์ที่จะดารงชี วิตให้มีความสุ ขนั้น ร่ างกายต้องสมบูรณ์ แข็งแรง สิ่ งที่จะมา
บันทอนความสุ ขของมนุ ษย์ คือสารเคมีที่เข้าสู่ ร่างกาย จึงจาเป็ นต้องรู ้ถึงการใช้สารเคมี ผลกระทบจากการ
ใช้สารเคมี
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. อธิบายความสาคัญและความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้สารเคมีได้
2. อธิบายวิธีการใช้สารเคมีบางชนิดได้ถูกต้อง
3. อธิ บายผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเคมีได้
ขอบข่ ายเนือ้ หา
เรื่ องที่ 1 ความสาคัญของสารกับชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
เรื่ องที่ 2 ความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้สารเคมี
เรื่ องที่ 3 การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัย
เรื่ องที่ 4 ผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเคมี
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เรื่องที่ 1 ความสาคัญของสารกับชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้อม
คือ ทุกสิ่ งทุกอย่างที่อยูร่ อบตัวมนุ ษย์ท้ งั ที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งที่เป็ นรู ปธรรม (สามารถจับ
ต้องและมองเห็นได้) และนามธรรม (ตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมแบบแผน ประเพณี ความเชื่ อ) มีอิทธิ พลเกี่ยว
โยงถึงกัน เป็ นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่ งกันและกัน ผลกระทบจากปั จจัยหนึ่ งจะมีส่วนเสริ มสร้างหรื อทาลาย
อีกส่ วนหนึ่ง อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ สิ่ งแวดล้อมเป็ นวงจรและวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันไปทั้งระบบ
สิ่ งแวดล้อมแบ่ งออกเป็ นลักษณะกว้าง ๆ ได้ 2 ส่ วนคือ
 สิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ป่ าไม้ ภูเขา ดิน น้ า อากาศ ทรัพยากร
 สิ่ งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ชุมชนเมือง สิ่ งก่อสร้างโบราณสถาน ศิลปกรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
มนุ ษย์มีความสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมอย่างแนบแน่ น ในอดีตปั ญหาเรื่ องความสมดุลของธรรมชาติ
ตามระบบนิ เวศยังไม่เกิ ดขึ้ นมากนัก ทั้งนี้ เนื่ องจากผูค้ นในยุคต้นๆนั้นมี ชีวิตอยู่ใต้อิทธิ พลของธรรมชาติ
ความเปลี่ ย นแปลงทางด้า นธรรมชาติ และสภาวะแวดล้อมเป็ นไปอย่า งค่ อยเป็ นค่ อยไป จึ ง อยู่ในวิสั ย ที่
ธรรมชาติสามารถปรับดุลของตัวเองได้ แต่ปัจจุบนั นี้ ปรากฏว่าได้เกิ ดมีปัญหาอย่างรุ นแรงด้านสิ่ งแวดล้อม
ขึ้นในบางส่ วนของโลกและปั ญหาดังกล่ าวนี้ ก็มีลกั ษณะคล้ายคลึ งกันในทุกประเทศทั้งที่พฒั นาแล้วและ
กาลังพัฒนา
 ปั ญหาทางด้านภาวะมลพิษที่เกี่ยวกับน้ า
 ปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่ อมสลายและหมดสิ้ นไปอย่างรวดเร็ ว เช่น น้ ามัน แร่ ธาตุ พืชสัตว์ ทั้ง
ที่เป็ นอาหารและการอนุรักษ์ไว้เพื่อการศึกษา
 ปั ญหาที่เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมนุษย์ เช่น การวางผังเมืองและชุ มชนไม่ถูกต้องทาให้เกิด
การแออัดยัดเยียด ใช้ทรัพยากรผิดประเภทและเกิดปั ญหาจากของเหลือทิ้งพวกขยะมูลฝอย
สสาร
หมายถึง สิ่ งที่มีมวล ต้องการที่อยู่ และสามารถสัมผัสได้ หรื ออาจหมายถึงสิ่ งต่างๆที่อยูร่ อบตัวเรา
มีตวั ตน ต้องการที่อยูส่ ัมผัสได้ อาจมองเห็นหรื อมองไม่เห็นก็ได้ เช่น อากาศ ดิน น้ า เป็ นต้น
สาร
หมายถึง สสารที่ทราบสมบัติ หรื อสสารที่จะศึกษา เป็ นสสารที่เฉพาะเจาะจง
สมบัติของสาร
หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของสาร เช่น เนื้ อสาร สี กลิ่ น รส การนาไฟฟ้ า การละลายน้ า จุดเดื อด
จุดหลอมเหลว ความเป็ นกรด – เบส เป็ นต้น
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สมบัติของสารจาแนกได้ 2 ประเภท คือ
 สมบัติทางกายภาพ
สมบัติทางกายภาพเป็ นสมบัติที่สังเกตได้จากลักษณะภายนอกหรื อ ใช้เครื่ องมือง่ายๆในการสังเกต
ซึ่ ง เป็ นสมบัติ ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้องกับ ปฏิ กิ ริย าเคมี เช่ น สี กลิ่ น รส สถานะ จุ ด เดื อ ด ลัก ษณะรู ป ผลึ ก ความ
หนาแน่น การนาไฟฟ้ า การละลาย จุดหลอมเหลว
 สมบัติทางเคมี
สมบัติท างเคมี เป็ นสมบัติที่เกี่ ย วข้องกับโครงสร้ า งภายในของสาร เป็ นสมบัติที่ สังเกตได้เมื่อมี
ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น เช่น ความเป็ นกรด – เบส การเกิดสนิม ความเป็ นโลหะ – อโลหะ เป็ นต้น
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เรื่องที่ 2 ความจาเป็ นทีต่ ้ องใช้ สารเคมี
สารในชีวติ ประจาวัน
ในชี วิตประจาวัน เราจะต้องเกี่ ย วข้องกับ สารหลายชนิ ด ซึ่ ง มี ล ัก ษณะแตกต่า งกัน สารที่ ใ ช้ใ น
ชี วิตประจาวันจะมีสารเคมีเป็ นองค์ประกอบ สารแต่ละชนิ ดมีสมบัติหลายประการ และนามาใช้ประโยชน์
แตกต่างกัน เราต้องจาแนกประเภทของสารเพื่อความสะดวกในการศึกษาและการนาไปใช้
ประเภทของสารในชีวติ ประจาวัน
 สารปรุ งแต่ งอาหาร
สารปรุ งแต่งอาหาร หมายถึง สารที่เติมลงไปในอาหารเพื่อให้เกิดความน่ารับประทาน สารเหล่านั้น
จะไปเพิ่มสี รส กลิ่นของอาหาร รวมไปถึงการใส่ วติ ามิน ใส่ ผงชูรส ใส่ เครื่ องเทศด้วย เช่น
 น้ าตาล ให้รสหวาน เกลือ น้ าปลา ให้รสเค็ม
 น้ าส้มสายชู น้ ามะนาว ซอสมะเขือเทศ ให้รสเปรี้ ยว

ตัวอย่ างของสารปรุ งแต่ ง
นา้ ส้ มสายชู
น้ าส้มสายชูเป็ นสารเคมีที่ใช้ปรุ งอาหาร ทาให้อาหารมีรสเปรี้ ยว
นา้ ส้ มสายชู แท้ ได้จากการหมักธัญพืชหรื อผลไม้ มีท้ งั ชนิดกลัน่ และไม่กลัน่
นา้ ส้ มสายชู เทียม ได้จากการนากรดน้ าส้มมาผสมน้ าเพื่อทาให้เจือจาง
นา้ ส้ มสายชู ปลอม ทามาจากกรดกามะถันหรื อกรดเกลือผสมน้ าให้เจือจาง จึงไม่ควรนามาใช้ปรุ งรสอาหาร
รับประทาน เพราะจะเป็ นอันตรายต่อร่ างกาย ทาให้กระเพาะเป็ นแผล
การเลือกซื้อนา้ ส้ มสายชู
ศึกษาฉลากชื่ อสามัญทางการค้า เครื่ องหมายการค้า เลขทะเบียนอาหาร เครื่ องหมายมาตรฐาน
การค้าผูผ้ ลิ ต ผูแ้ ทนจาหน่ าย วันหมดอายุ ปริ มาณสุ ทธิ สังเกตความใสไม่มีตะกอน ขวดและฝาขวดของ
น้ าส้มสายชูไม่สึกกร่ อน
ผงชู รส
มีชื่อทางเคมีวา่ โมโนโซเดียมกลูตาเมท (Monosodium glutamate) หรื อ เรี ยกย่อว่า MSG. มีผลึกสี
ขาวเป็ นแท่งคล้ายกระดูก ผลิตจากมันสาปะหลังหรื อกากน้ าตาล โดยทัว่ ไปเชื่ อว่าทาให้อาหารอร่ อย ยังมี
ผงชูรสปลอมวางขายตามท้องตลาด ซึ่ งผงชูรสปลอมจะเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพได้ ดังนั้น จึงควรเลือกซื้ อ
อย่างระมัดระวัง
ผงชู รสจะมีลกั ษณะรู ปร่ างดังนี้
• เป็ นผลึกสี ขาวค่อนข้างใส ไม่มีความวาว
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• เป็ นแท่งสี เหลี่ยม ไม่เรี ยบ ปลาข้างใดข้างหนึ่งเล็กคล้ายรู ปกระบอง
• เป็ นแท่งสี เหลี่ยม ไม่เรี ยบ แต่ปลายทั้งสองข้างใหญ่คอดตรงกลางคล้ายรู ปกระดูก
ผงชูรสมีคุณสมบัติละลายได้ดีในน้ า ทั้งยังช่วยละลายไขมันให้ผสมกลมกลืนกับน้ า
มีรสเหมือนน้ าต้มเนื้ อ สามารถกระตุน้ ปุ่ มปลายประสาทโคนลิ้นกับลาคอ ทาให้รู้สึกอร่ อยขึ้น
 สารทีใ่ ช้ ทาความสะอาด
สารที่ใช้ทาความสะอาด หมายถึงสารที่มีคุณสมบัติในการชาระล้างสิ่ งสกปรก ใช้ในการดูแลรักษา
สภาพของร่ างกาย เสื้ อผ้า นอกจากนั้นยังช่วยให้เครื่ องใช้และเครื่ องสุ ขภัณฑ์อยูใ่ นสภาพดี มีความอดทน
อันตรายจากการใช้ สารทีใ่ ช้ ทาความสะอาด
 จากการใช้หรื อ ที่ไม่ถูกต้องผิดวัตถุประสงค์ เช่น นาผงซักฟอกมาล้างเนื้อหมู
 จากการสัมผัส ทาให้ผิวหนังบริ เวณที่ ไ ด้รับการสัมผัส เกิ ดอากาศ
ปวดแสบปวดร้อน ระคาย เคือง หรื อไหม้เกรี ยมได้
 จากการรั บ ประทาน ท าให้ เ กิ ด อาการปวดร้ อ น ภายในช่ อ งปาก
บริ เวณลาคอ กล่องเสี ยง หลอดอาหาร ระบบทางเดิ นอาหาร ทาให้
เกิ ดอาการน้ าลายฟูมปาก อาเจียน อุจจาระร่ วง ถ่ายเป็ นเลื อด ความ
ดันโลหิ ตลดลงอย่างรวดเร็ ว ตับและไตถูกทาลายและเสี ยชีวติ ได้ในที่สุด
 ถ้าสู ดควันสี ขาวของกรดเข้มข้นเข้าไป จะทาให้เกิดอาการสาลัก ไอ แสบจมูก อาจเป็ นแผลเปื่ อยใน
ระบบทางเดินหายใจ ทาลายเยือ่ บุโพรงจมูก ทาลายระบบการรับกลิ่น
 หากเข้าตาจะทาลายเยื่อบุตา มีอาการปวดร้อนบริ เวณดวงตา น้ าไหล ในกรณี ที่ได้รับสารที่มีความ
เข้มข้นสู ง อาจรุ นแรงถึงขั้นตาบอดได้
 สารทีใ่ ช้ เป็ นเครื่องสาอาง
เครื่ องสาอาง หมายถึง วัตถุที่มุ่งหมายเอาไว้ ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบหรื อกระทาด้วยวิธีอื่น
ใด ต่อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของร่ างกายเพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรื อส่ งเสริ มให้เกิดความสวยงามตลอด
ทั้งเครื่ องประทินผิวต่างๆด้วย แต่ไม่รวมถึงเครื่ องประดับและเครื่ องแต่งตัวซึ่ งเป็ นอุปกรณ์ร่างกายภายนอก
รวมทั้งวัตถุที่มุ่งหมายใช้เป็ นส่ วนผสมในการในการผลิตเครื่ องสาอางโดยเฉพาะ

242
อันตรายของเครื่องสาอาง
เครื่ องสาอางอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผูใ้ ช้ ส่ วนใหญ่เกิดอาการอักเสบเป็ นผื่นแดง เป็ นเม็ดหรื อตุ่ม
คันเกิ ดอาการแพ้ต่อผิวหนัง เยื่อตา บางชนิ ดทาให้ผมร่ วง บางชนิ ดทาให้เกิ ดอาการอักเสบรุ นแรง แผลเน่ า
เปื่ อย ก่อนตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอาง ควรเลือกเครื่ องสาอางที่ผา่ นการตรวจรับรองจากองค์การอาหารและยา
(อย.) และทดสอบใช้ก่อนว่าเหมาะสมกับตัวเองหรื อไม่ เกิดอาการแพ้หรื ออักเสบหรื อไม่

 สารทีใ่ ช้ เป็ นยา
สารที่ใช้เป็ นยาหมายถึ ง สารหรื อผลิ ตภัณฑ์ที่มีวตั ถุประสงค์ในการใช้เพื่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
ทางสรี รวิทยาของร่ างกาย หรื อทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงของขบวนการทางพยาธิ วิทยาซึ่ งทาให้เกิ ดโรค
ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผไู ้ ด้รับยานั้น
สารที่ถูกจัดให้เป็ นยาควรมีประโยชน์ในการใช้โดยมีหลักใหญ่ 3 ประการ คือ
1. ใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคให้หายขาด
2. ใช้ประโยชน์ในการควบคุมโรคหรื อบรรเทาอาการ
3. ใช้ประโยชน์ในการป้ องกันโรค
นอกจากนี้ ยายังมีประโยชน์ในการวินิจฉัยโรค เช่น การทดสอบภาวการณ์
ตั้งครรภ์โดยการใช้เอสโตรเจน (Estrogens) และการทดสอบการทางานของระบบควบคุมการหลัง่ ฮอร์ โมน
ของต่อมใต้สมองและต่อมหมวกไตโดยใช้ยาคอร์ ติซอล (Cortisol)
ข้ อควรระวังในการใช้
ยาเป็ นสิ่ ง ที่ ใ ห้ท้ งั คุ ณและโทษ กล่ าวคื อถ้า รู ้ จกั ใช้ก็จะให้คุ ณประโยชน์ แต่ ถ้า ใช้ไ ม่ถู กต้องก็จะ
กลายเป็ นโทษหรื ออันตรายต่อร่ างกายจนถึงขั้นเสี ยชี วิตได้ การใช้ยาจึงต้องใช้ดว้ ยความระมัดระวังและใช้
เท่าที่จาเป็ นจริ งๆ
 สารเคมีทใี่ ช้ ในการเกษตร
สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร หมายถึง สารเคมีที่ใช้เพื่อมุ่งหวังเพิ่มผลทางการเกษตรหรื อใช้เพื่อกาจัด
แมลงศัตรู พืช แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ สารเคมีที่ใช้ในการเพิ่มผลผลิต และสารเคมีที่ใช้ในกาจัดแมลงศัตรู พืช
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 สารเคมีทใี่ ช้ ในการเพิม่ ผลผลิต
สารเคมีที่ใช้ในการเพิ่มผลผลิต คือ วัสดุใดก็ตามที่เราใส่ ลงไปในดินไม่วา่ ในทางใด โดยวัสดุน้ นั มี
ธาตุอาหารจาเป็ นสาหรับพืช ซึ่ งพืชสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ เราเรี ยกว่า “ปุ๋ ย”
 สารเคมีทใี่ ช้ ในกาจัดแมลงศัตรู พชื
สารเคมีที่ใช้ในกาจัดแมลงศัตรู พืช หมายถึง สารเคมีหรื อส่ วนผสมของสารใดๆ ก็ตาม ที่ใช้ป้องกัน
กาจัดทาลายหรื อขับไล่ศตั รู พืช
อันตรายของสารกาจัดแมลงและศัตรู พชื
 เป็ นอันตรายต่อผูใ้ ช้ ถ้าผูใ้ ช้ขาดความระมัดระวังหรื อถ้าใช้ไม่ถูกวิธี
 สิ่ งแวดล้อมเสี ยสมดุล ถ้าสารกระจายในอากาศ หรื อสะสมตกค้างในน้ า ในดิน
 ทาให้ร่างกายทางานผิดปกติ ถ้ามีการสะสมสารเคมีในร่ างกายมากเกินไป และอาจถึงขั้นเสี ยชี วิตได้

ประเภทของสารทีใ่ ช้ ในชีวติ ประจาวัน
แบ่ งตามคุณสมบัติความเป็ นกรด – เบส
สารทีม่ ีความเป็ นกรด
สารประเภทนี้ มีรสเปรี้ ยวทาปฏิกิริยาเคมีกบั โลหะ เช่ น สังกะสี ทาปฏิกิริยาเคมีกบั หิ นปูน ตัวอย่าง
สารประเภทนี้ ได้แก่ มะนาว น้ าส้มสายชู น้ าอัดลม น้ ามะขาม น้ ายาล้างห้องน้ า เมื่อสารที่มีสมบัติเป็ นกรด
ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส กระดาษลิตมัสจะเปลี่ยนจากสี น้ าเงินเป็ นแดง
สารทีม่ ีสมบัติเป็ นเบส
สารประเภทนี้มีรสฝาด เมื่อนามาถูกบั ฝ่ ามือจะรู ้สึกลื่นมือ ทาปฏิกิริยากับไขมัน หรื อน้ ามันพืช หรื อ
น้ ามันสัตว์ จะได้สารประเภทสบู่ ตัวอย่างสารประเภทนี้ เช่น น้ าปูนใส โซดาไฟ ผงฟู น้ าขี้เถ้า เมื่อนาสารที่มี
สมบัติเป็ นเบสทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส กระดาษลิตมัสจะเปลี่ยนจากสี แดงเป็ นสี น้ าเงิน
สารทีม่ ีความเป็ นกลาง
สารประเภทนี้ มีสมบัติหลายประการและเมื่อนามาทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสแล้ว กระดาษลิตมัส
จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างของสารประเภทนี้ เช่น น้ า น้ าเกลือ น้ าเชื่อม เป็ นต้น
อินดิเคเตอร์ สาหรับกรด – เบส
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อินดิเคเตอร์เป็ นสารที่ใช้ทดสอบความเป็ นกรด – เบส ของสารละลายได้ ส่ วนใหญ่เป็ นสารอินทรี ย ์
มี ส มบัติเป็ นกรดอ่ อน ซึ่ ง มี สี เปลี่ ย นไปเมื่ อความเป็ นกรด – เบส ของสารละลายเปลี่ ย นไป หรื อค่ า pH
(positive potential of the hydrogen ions) ของสารละลายเปลี่ยนไป จึงใช้การเปลี่ย นสี บอกค่า pH ของ
สารละลายได้อินดิเคเตอร์ ที่ควรรู้จกั คือ กระดาษลิตมัส สารละลาย
ฟี นอล์ฟธาลีน และยูนิเวอร์ ซัล
อินดิเคเตอร์ (อินดิเคเตอร์ สกัดได้จากดอกไม้สีแดงและสี ม่วง เช่น ดอกอัญชันและดอกต้อยติ่งให้สีม่วง ดอก
ชบาซ้อนและดอกกระเจี๊ยบให้สีแดง เป็ นต้น)
กระดาษลิตมัส
เปลี่ยนสี กระดาษลิตมัสจากน้ าเงินเป็ นแดง แต่สีแดงไม่เปลี่ยนสารมีคุณสมบัติเป็ นกรด
เปลี่ยนสี กระดาษลิตมัสจากแดง เป็ นน้ าเงิน แต่สีน้ าเงินไม่เปลี่ยนสารมีคุณสมบัติเป็ นเบส
กระดาษลิตมัสทั้งสองสี ไม่เปลี่ยน สารมีคุณสมบัติเป็ นกลาง
สารละลายฟี นอล์ฟธาลีน
 สารละลายฟี นอล์ฟธาลีน เปลี่ยนสี เป็ นสี ชมพูม่ ่วง สารนั้นมีสมบัติเป็ นเบส
 สารละลายฟี นอล์ฟธาลีน ใสไม่มีสีสารนั้นอาจเป็ น กรดหรื อเป็ นกลางก็ได้
ยูนิเวอร์ ซัลอินดิเคเตอร์
- ค่า pH มีค่าน้อยกว่า 7 สารละลายเป็ นกรด
- ค่า pH มีค่ามากกว่า 7 สารละลายเป็ นเบส
- ค่า pH มีค่าเท่ากับ 7 สารละลายเป็ นกลาง
ข้ อควรระวังในการใช้ สารละลายกรด
กรดเป็ นสารที่มีพิษต่อมนุ ษย์และสัตว์ เพราะมีฤทธิ์ ในการกัดกร่ อน ดังนั้นในการใช้สารที่มีฤทธิ์
เป็ นกรดในชีวติ ประจาวันจะต้องใช้อย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะภาชนะที่นามาบรรจุสารละลายที่มีฤทธิ์ เป็ น
กรด เช่ น น้ าส้มสายชู น้ ามะนาว น้ ามะขามเปี ยก ควรใช้ภาชนะที่เป็ นแก้วหรื อกระเบื้องเคลือบ ไม่ควรใช้
ภาชนะที่เป็ นโลหะหรื อพาสติกโดยเด็ดขาด ส่ วนสารละลายกรดที่มีผลต่อสิ่ งแวดล้อมนั้น เมื่อนามาล้างพื้น
หรื อสุ ขภัณฑ์แล้วไม่ควรปล่อยลงในแหล่งน้ า นอกจากนี้ สารละลายกรดยังทาลายพื้นบ้านที่เป็ นหิ นปูน ทา
ให้พ้นื บ้านชารุ ด ดังนั้นการใช้สารละลายกรดจึงต้องใช้ให้ถูกวิธี และอ่านคาแนะนาให้เข้าใจก่อนนาไปใช้
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ข้ อควรระวังในการใช้ สารละลายเบส
สารละลายเบสมีฤทธิ์ ในการกัดกร่ อน เมื่อเบสสัมผัสกับผิวหนังจะทาให้ผวิ หนังเกิดการอักเสบ ปวด
แสบปวดร้ อนและลอกเป็ นขุย ดังนั้นควรระวังในการสัมผัสกับเบส โดยสังเกตได้วา่ เบสสัมผัสถูกส่ วนใด
ของร่ า งกายจะรู ้ สึ กลื่ นๆ จึ ง ควรรี บล้างออกด้วยน้ าสะอาดแล้วล้า งออกด้วยน้ าส้ มสายชู และล้างด้วยน้ า
สะอาดอีกครั้ง
การหาค่ า pH ของสารในชีวิตประจาวัน
สารละลายกรด-เบส สามารถเปลี่ยนสี กระดาษลิตมัสได้ นอกจากนี้ยงั สามารถเปลี่ยนสี ของกระดาษ
ยูนิเวอร์ ซลั อินเคเตอร์ และสี ของสารที่ได้จากส่ วนต่างๆของพืช เช่น ดอก ใบ เป็ นต้นสิ่ งที่นามาใช้ในการ
ตรวจสอบเพื่อจาแนกความเป็ นกรด-เบสของสารละลายหรื อสารละลายเบสได้ เรี ยกว่า อินดิเคเตอร์ การที่จะ
บอกว่าสารละลายมีความเป็ นกรด-เบสมากน้อยเท่าใดใช้ระบุเป็ นค่า pH ซึ่ งกาหนดว่าสารที่มีค่า pH ที่เท่ากับ
7 มีสมบัติเป็ นกลาง และถ้าค่า pH ต่ากว่า 7 จะเป็ นกรด ยิ่งค่า pH น้อย ยิ่งมีความเป็ นกรดมาก ถ้าค่า pH สู ง
กว่า 7 จะเป็ นเบส ยิง่ มีค่า pH มาก ยิง่ มีความเป็ นเบสมาก
ตัวอย่างผลการทดสอบสารละลายบางชนิดด้ วยอินดิเคเตอร์ ชนิดต่ างๆ
สารละลายตัวอย่าง
กระดาษลิตมัส
1. น้ ามะนาว
2. น้ าผงซักฟอก
3. น้ าส้มสายชู
4. น้ ายาล้างจาน
5. ยาลดกรด
6. ผงฟู
7. น้ าขี้เถ้า

เปลี่ยนจากสี น้ าเงิน
เป็ นแดง
เปลี่ยนจากสี แดงเป็ น
น้ าเงิน
เปลี่ยนจากสี แดงเป็ น
น้ าเงิน
เปลี่ยนจากสี แดงเป็ น
น้ าเงิน
เปลี่ยนจากสี น้ าเงิน
เป็ นแดง
เปลี่ยนจากสี แดงเป็ น
น้ าเงิน
เปลี่ยนจากสี แดงเป็ น
น้ าเงิน

ผลที่สงั เกตได้เมื่อทดสอบ
น้ าคั้นจาก
น้ าคั้นจาก
กะหล่าปลีม่วง
ดอกอัญชัญ
เปลี่ยนจากสี แดง
เป็ นสี น้ าเงิน

น้ าคั้นจาก
ดอกกุหลาบ
เปลี่ยนจากสี แดง

เปลี่ยนจากสี น้ าเงิน

เป็ นสี น้ าเงิน

เป็ นสี น้ าเงิน

เปลี่ยนเป็ นสี แดง

เปลี่ยนเป็ นสี แดง
เปลี่ยนเป็ นสี น้ าเงิน
เปลี่ยนเป็ นสี น้ าเงิน
เป็ นสี น้ าเงิน

ไม่เปลี่ยน

เปลี่ยนเป็ นสี น้ าเงิน
เปลี่ยนเป็ นสี น้ าเงิน

เปลี่ยนเป็ นสี น้ าเงิน
เปลี่ยนเป็ นสี น้ าเงิน

เป็ นสี น้ าเงิน
เปลี่ยนจากสี น้ าเงิน

เป็ นสี น้ าเงิน

เปลี่ยนจากสี น้ าเงิน

เป็ นสี น้ าเงิน
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สี ของยูนิเวอร์ซลั อินดิเคเตอร์
แดง

แดง

แดง

แดง

ชมพู

ส้ม

เหลือง

เขียว

เขียว
น้ าเงิน

น้ า
เงิน

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

กรด

น้ า
เงิน
ม่วง
10

ม่วง

ม่วง

ม่วง

ม่วง

11

12

13

14

กลาง
pH1

pH3

pH6

pH8

pH10

ตัวอย่างค่ า pH ของสารและสี ของยูนิเวอร์ ซัลอินดิเคเตอร์ ต้ งั แต่ pH 0-14

เบส
pH13
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เรื่องที่ 3 การใช้ สารให้ ถูกต้ องและปลอดภัย
เมื่อนาสารต่างๆมาใช้เราต้องศึกษาข้อมูลและวิธีการใช้สารให้เข้าใจก่อนโดยปฏิบตั ิ ดังนี้
1. อ่านฉลากให้เข้าใจ ก่อนนาสารชนิดนั้นไปใช้ประโยชน์
2. ใช้สารอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามวิธีแนะนา
3. ใช้สารในปริ มาณเท่าที่จาเป็ น
4. ใช้สารหมดแล้วต้องกาจัดภาชนะบรรจุสารอย่างเหมาะสม
สารบางประเภทที่เรานามาใช้ประโยชน์เป็ นสารอันตราย และเป็ นสารที่คงสภาพอยู่ได้นาน เช่ น
สารกาจัดศัตรู เมื่อเกษตรกรนามาฉี ดพ่นผลิตผล จะมีสารพิษตกค้างอยู่กบั ผลิ ตผลและพื้นที่ในบริ เวณที่ใช้
สาร ซึ่ งมีผลต่อคน สัตว์และสิ่ งแวดล้อม
ดังนั้นการนาสารต่างๆมาใช้โดยเฉพาะสารที่มีพิษ จึงต้องรู ้ จกั ใช้อย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิ ด
อันตรายต่อตัวเราเอง รวมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมรอบตัวเราด้วย
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เรื่องที่ 4 ผลกระทบทีเ่ กิดจากการใช้ สารเคมี
ของเสี ยเป็ นอันตรายต่ อสิ่ งแวดล้อม
ของเหลื อทิ้งจากการอุ ปโภค บริ โภค หรื อสิ่ งของเสื่ อมสภาพจนใช้การไม่ได้แล้วตลอดจนของที่
มนุ ษย์ไม่ตอ้ งการจะใช้ต่อไปแล้ว เรารวมเรี ยกว่า "ของเสี ย" ของเสี ยบางชนิ ดไม่เป็ นพิษภัยต่อมนุ ษย์และ
สิ่ งแวดล้อมมากนัก เช่น ของเสี ยจาพวกเศษอาหาร เศษกระดาษจากบ้านเรื อนที่พกั อาศัย แต่ของเสี ยบางชนิ ด
เป็ นอันตรายต่อชีวติ ของมนุษย์และสัตว์ ตลอดจนสิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ อย่าง
มาก จาเป็ นต้องเก็บหรื อกาจัดทิ้งไปโดยระมัดระวังให้ถูกหลักวิชาการ
อาจทาให้เกิ ดอันตรายต่อสุ ขภาพอนามัยของมนุ ษย์และสิ่ งแวดล้อมได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการปนเปื้ อนหรื อสะสมอยู่ใน "ห่ วงโซ่ อาหาร"
จะเป็ นสาเหตุหรื อทาให้เกิดการเจ็บป่ วยอย่างเฉี ยบพลัน หรื อแบบเรื้ อรัง
ซึ่งจะทาให้พิการหรื อเสี ยชีวติ ได้ เราเรี ยกของเสี ยประเภทนี้วา่ "ของเสี ยที่
เป็ นอันตราย" และในบางกรณี ของเสี ยที่เป็ นอันตรายอาจมีลกั ษณะของ
ความเป็ นอันตรายหลายประเภทรวมกัน

ของเสี ยที่เป็ นอันตราย ได้ แก่ ของเสี ยที่มีลักษณะของความเป็ น
อันตรายลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือหลายลักษณะรวมกัน ดังต่ อไปนี้
1. ของเสี ยเป็ นพิษ หรื อเจือปน หรื อมีส่วนประกอบของสารที่เป็ นพิษ เช่น มีส่วนประกอบของสาร
ปรอท ตะกัว่ แคดเมียม สารหนู สารยาฆ่าแมลง เป็ นต้น
2. ของเสี ยที่ติดไฟง่าย หรื อมีส่วนประกอบของสารที่ติดไฟง่าย หรื อสารไวไฟซึ่ งอาจทาให้เกิดไฟ
ไหม้ได้ ถ้าเก็บไว้ใกล้ไฟ หรื อเมื่อมีอุณหภูมิสูงมาก ๆ
3. ของเสี ยที่มีฤทธิ์ เป็ นกรดหรื อด่างซึ่ งสามารถกัดกร่ อนวัสดุต่าง ๆ ตลอดจนเนื้ อเยื่อของร่ างกาย
มนุษย์หรื อสัตว์
4. ของเสี ยที่เมื่อทาปฏิกิริยากับสารอื่น เช่น น้ า จะทาให้เกิดมีก๊าซพิษ ไอพิษ หรื อควันพิษ หรื อของ
เสี ยที่เมื่อได้รับการทาให้ร้อนขึ้นในที่จากัดอาจเกิดการระเบิดได้
5. ของเสี ยที่เป็ นสารกัมมันตรังสี หรื อมีสารกัมมันตรังสี เจือปนอยู่
6. ของเสี ยที่เมื่อถูกน้ าชะล้าง จะปลดปล่อยสารที่เป็ นอันตรายดังกล่าวข้างต้นออกมาได้
7. ของเสี ยที่มีเชื้อโรคติดต่อปะปนอยู่
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เครื่องสาอางและยาที่หมดอายุ
ผลกระทบของของเสี ยทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสิ่ งแวดล้อม
การจัดการของเสี ยที่เป็ นอันตรายโดยไม่ระมัดระวัง หรื อไม่ถูกต้องเหมาะสมจะก่อให้เกิ ดปั ญหา
พื้นฐานที่มีผลกระทบต่อสุ ขภาพของมนุษย์และสิ่ งแวดล้อมได้ 4 ประการคือ
1. ทาให้เกิดความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ ง การสัมผัสหรื อเกี่ ยวข้องกับของเสี ยที่เป็ นอันตรายซึ่ ง
ประกอบด้วยสารพิษที่เป็ นสารก่อมะเร็ ง อาจทาให้เกิดโรคมะเร็ งได้โดยเฉพาะเมื่อได้รับสารเหล่านั้นเป็ น
เวลาติดต่อกันนาน ๆ อาทิ การหายใจเอาอากาศที่มีสารพวกไดออกซิ น เบนซิ น ฟอร์ มาลดีไฮด์เข้าไป หรื อ
กินอาหารหรื อน้ าที่ปนเปื้ อนด้วยสารเคมีพวกยาฆ่าแมลง
2. ทาให้เกิดความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคอื่น การที่ได้รับสารเคมีหรื อสารโลหะหนักบางชนิ ดเข้าไปใน
ร่ างกาย อาจทาให้เจ็บป่ วยเป็ นโรคต่าง ๆ จนอาจถึงตายได้ เช่น โรคทางสมองหรื อทางประสาท หรื อโรคที่
ทาให้เกิ ดความผิดปกติ ของร่ างกาย ตัวอย่างของโรคที่ เกิ ดจากการจัดการของเสี ยที่เป็ นอันตรายอย่างไม่
ถูกต้อง เช่น โรคมินามาตะ ซึ่ งเกิดจากสารปรอท โรคอิไต-อิไต ซึ่ งเกิดจากสารแคดเมียมและโรคแพ้พิษสาร
ตะกัว่ เป็ นต้น
3. ทาให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิ เวศ สารโลหะหนัก หรื อสารเคมีต่าง ๆ ที่เจือปนอยูใ่ นของเสี ยที่
เป็ นอันตราย นอกจากจะเป็ นอันตรายต่อมนุ ษย์แล้ว ยังเป็ นอันตรายต่อสิ่ งมีชีวิตอื่น ๆ ทั้งพืชและสัตว์ ทาให้
เจ็บ ป่ วยและตายได้เช่ นกัน หรื อถ้า ได้รับ สารเหล่ า นั้นในปริ ม าณไม่ ม ากพอที่ จะท าให้ เกิ ดอาการอย่า ง
เฉี ย บพลัน ก็ อาจมี ผ ลกระทบต่ อโครงสร้ า งของโครโมโซมท าให้เ กิ ดการเปลี่ ย นแปลงทางพันธุ ก รรม
นอกจากนี้ การสะสมของสารพิ ษไว้ในพืช หรื อสัตว์แล้วถ่ ายทอดไปตามห่ วงโซ่ อาหาร ในที่ สุ ดอาจเป็ น
อันตรายต่อมนุษย์ซ่ ึ งนาพืชและสัตว์ดงั กล่าวมาบริ โภค
4. ทาให้เกิดผลเสี ยหายต่อทรัพย์สินและสังคม เช่น เกิดไฟไหม้ เกิดการกัดกร่ อนเสี ยหายของวัสดุ
เกิดความเสื่ อมโทรมของสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งจะส่ งผลทางอ้อมทาให้เกิดปั ญหาทางสังคมด้วย
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การเกิดเพลิงไหม้โรงงานจะทาให้สารอันตรายต่าง ๆ แพร่ กระจายออกไป
ของเสี ยทีเ่ ป็ นอันตรายก่อให้ เกิดอันตรายต่ อมนุษย์ และสิ่ งแวดล้ อมได้ อย่ างไร
ของเสี ยที่ เป็ นอันตราย หรื อสารที่ เจื อปนอยู่ในของเสี ยที่ เป็ นอันตรายอาจก่ อให้เกิ ดอันตรายต่ อ
สุ ขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่ งแวดล้อมได้หลายทาง คือ
1. โดยการสัมผัสโดยตรง หากของเสี ยพวกกรดหรื อด่างที่มีความเข้มข้นไม่มากหกรดถูกร่ างกาย
อาจทาให้ผิวหนังบริ เวณที่สัมผัสเกิ ดระคายเคืองเป็ นผื่น แต่ถา้ มีความเข้มข้นมาก ๆ อาจทาให้ผิวหนังไหม้
หรื อเนื้ อเยื่อถูกทาลายจนเกิดบาดแผลพุพอง นอกจากนี้ การใช้สารยาฆ่าแมลงโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน เช่ น
หน้ากาก และถุงมือ สารดังกล่าวอาจซึ มเข้าทางผิวหนังได้ การกินสารเหล่านี้ เข้าไปโดยตรงจะเป็ นอันตราย
อย่างมาก และทาให้เกิดอาการอย่างเฉี ยบพลัน ดังนั้นควรระมัดระวังร่ างกายหรื ออาหารไม่ให้สัมผัสกับของ
เสี ย ไม่ควรนาภาชนะบรรจุของเสี ยที่เป็ นอันตรายมาใช้อีก เนื่องจากอาจมีเศษของสารอันตรายเหลือค้างอยู่
2. โดยการสะสมอยูใ่ นห่วงโซ่อาหาร พืชและสัตว์จะดูดซึ มหรื อกินเอาสารอันตรายต่าง ๆ ที่มีสะสม
อยู่ในดิ นหรื อในอาหารเข้าไป สารดังกล่าวจะไปสะสมอยู่ในส่ วนต่าง ๆ ของพืชและสัตว์น้ นั ๆ เนื่ องจาก
สารอันตรายเหล่านี้ สลายตัวได้ช้า ดังนั้นในร่ างกายของพืชและสัตว์จึงมีความเข้มข้นของสารเพิ่มมากขึ้น
เป็ นลาดับ เมื่อมนุ ษย์กินพืชหรื อสัตว์น้ นั ก็จะได้รับสารอันตรายเข้าไปด้วย และจะไปสะสมอยู่ในร่ างกาย
ของมนุษย์จนมีปริ มาณมากและก่อให้เกิดอาการเจ็บป่ วยต่าง ๆ ออกมาในที่สุด
3. โดยการปนเปื้ อนต่อแหล่งน้ าที่ใช้ในการอุปโภคและบริ โภค การนาของเสี ยที่เป็ นอันตรายไปฝัง
โดยไม่ถูกวิธี อาจทาให้เกิ ดน้ าเสี ยที่มีสารอันตรายปนเปื้ อน น้ าเสี ยเหล่านี้ จะไหลซึ มผ่านชั้นดิ นลงไปยัง
แหล่ งน้ าใต้ดิน นอกจากนี้ การนาของเสี ยที่ เป็ นอันตรายมากองทิ้งไว้ อาจทาให้น้ าฝนไหลชะพาเอาสาร
อันตรายต่าง ๆ ไปปนเปื้ อนในแม่น้ าลาคลอง ดังนั้น เมื่อเรานาน้ าใต้ดินหรื อน้ าผิวดินที่มีการปนเปื้ อนของ
ของเสี ยที่เป็ นอันตรายมาบริ โภคหรื ออุปโภค เราก็อาจจะได้รับสารอันตรายต่าง ๆ เหล่านั้นเข้าไปด้วย
4. โดยการเจือปนอยู่ในอากาศ ของเสี ยที่เป็ นอันตรายบางชนิ ดจะระเหยปล่อยสารต่าง ๆ ออกมา
หรื อปลิ วฟุ้ งเป็ นฝุ่ นผสมอยู่ในอากาศที่ เราหายใจ นอกจากนี้ การเผาของเสี ยที่ เป็ นอันตรายโดยไม่มีการ
ควบคุ มปั ญหาอากาศอย่างเข้มงวด อาจทาให้มีสารอันตรายปะปนอยู่ในอากาศในรู ปของไอหรื อฝุ่ นของ
สารเคมีต่าง ๆ
5. โดยการระเบิดหรื อไฟไหม้ การเก็บของเสี ยที่มีลกั ษณะไวไฟหรื อติดไฟง่ายในสถานที่ต่าง ๆ
จะต้องมีมาตรการระมัดระวังการติดไฟหรื อระเบิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสถานที่ที่เก็บมีอุณหภูมิสูงเกิ น
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กว่าจุดวาบไฟของของเสี ย นอกจากนี้ การนาของเสี ยต่างชนิ ดกันมาผสมกัน อาจมีปฏิ กิริยาเคมีต่อกันอย่าง
รุ นแรงจนเกิดระเบิดขึ้น ทาอันตรายต่อชีวติ และทรัพย์สินได้

สิ นค้าสารเคมีเมื่อถูกเพลิงไหม้จะกลายเป็ นของเสี ยที่เป็ นอันตราย
ผลกระทบของสารเคมีทมี่ ีต่อสุ ขภาพ
ปั จจัยที่ทาให้สารเคมีมีผลต่อสุ ขภาพของคน จากการศึ กษาของ Dr.Helen Marphy ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ทางด้านพิษวิทยา จากโครงการ Community IPM จาก FAO ประเทศอินโดนี เซี ย พบว่าปั จจัยที่มีความเสี่ ยง
ของสุ ขภาพของคนอันดับต้น ๆ คือ
1. เกษตรกรใช้สารเคมีชนิดที่องค์การ WHO จาแนกไว้ในกลุ่ม 1a และ 1b คือ ที่มีพิษร้ ายแรงยิ่ง
(Extremely toxic) และมีพิษร้ายแรงมาก (Very Highly toxic) ตามลาดับ ซึ่ งมีความเสี่ ยงสู งทาให้เกิดการ
เจ็บป่ วยแก่เกษตรกร ซึ่ งใช้สารพิษ โดยเฉพาะสารทั้งสองกลุ่ม ดังกล่าว
2. การผสมสารเคมีหลายชนิดฉี ดพ่นในครั้งเดียว ซึ่ งเป็ นลักษณะที่ทาให้เกิดความเข้มข้นสู ง เกิดการ
แปรสภาพโครงสร้างของสารเคมี เมื่อเกิดการเจ็บป่ วยแพทย์ไม่สามารถรักษาคนไข้ได้เนื่ องจากไม่มียารักษา
โดยตรง ทาให้คนไข้มีโอกาสเสี ยชีวติ สู ง
3. ความถี่ของการฉี ดพ่นสารเคมี ซึ่ งหมายถึงจานวนครั้งที่เกษตรกรฉี ดพ่น เมื่อฉี ดพ่นบ่อยโอกาสที่
จะสัมผัสสารเคมีก็เป็ นไปตามจานวนครั้งที่ฉีดพ่น ทาให้ผฉู ้ ี ดพ่นได้รับสารเคมีในปริ มาณที่มากและสะสม
ในร่ างกายและผลผลิต
4. การสัมผัสสารเคมีของร่ างกายผูฉ้ ี ดพ่น บริ เวณผิวหนังเป็ นพื้นที่ ๆ มากที่สุดของร่ างกาย หากผูฉ้ ี ด
พ่นสารเคมีไม่มีการป้ องกัน หรื อเสื้ อผ้าที่เปี ยกสารเคมี และโดยเฉพาะบริ เวณที่มือและขาของผูฉ้ ี ดพ่น ทาให้
มีความเสี่ ยงสู ง ทั้งนี้ เพราะสารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรู พืชถูกผลิ ตมาให้ทาลายแมลงโดยการทะลุทะลวง
หรื อดูดซึมเข้าทางผิวหนังของแมลง รวมทั้งให้แมลงกินแล้วตาย ดังนั้น ผิวหนังของคนที่มีความอ่อนนุ่มกว่า
ผิวหนังของแมลงง่ายต่อการดูดซึ มเข้าไปทางต่อมเหงื่อนอกเหนื อจากการสู ดละอองเข้าทางจมูกโดยตรง จึง
ทาให้มีความเสี่ ยงอันตรายมากกว่าแมลงมากมาย
5. พฤติ กรรมการเก็บสารเคมี และทาลายภาชนะบรรจุ ไม่ถูก ต้อง ท าให้อนั ตรายต่อผูอ้ ยู่อาศัย
โดยเฉพาะเด็ก ๆ และสัตว์เลี้ยง
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กิจกรรมที่ 1
เรื่องสารละลายทีเ่ ป็ นกรด – เบส
คาชี้แจง 1. ให้ผเู ้ รี ยนบันทึกผลการทดลองเฉพาะสารตัวอย่างที่เลือกทาการทดลอง 5 ชนิด
2. ให้นกั เรี ยนสรุ ปผลการทดลองจากสารตัวอย่างทั้งหมดว่าเป็ นกรดหรื อเบสเพราะเหตุใด
3. ให้นกั เรี ยนตอบคาถาม กิจกรรม pH ของสารในชีวติ ประจาวัน
การเปลี่ยนสี ของกระดาษลิตมัส
ตารางบันทึกผล
ค่า pH
สี แดง
สี น้ าเงิน
น้ ามะนาว
น้ าส้มสายชู
น้ าขี้เถ้า
สารละลายยาสี ฟัน
น้ ายาล้างห้องน้ า
น้ าสบู่
น้ าประปา
น้ าอัดลม(ไม่มีสี)
สรุ ปผลการทดลองจากกิจกรรม
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
คาถาม
1. สารในชีวติ ประจาวันแต่ละชนิด มีค่า pH เป็ นอย่างไร
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. มีสารใดบ้างเป็ นเบส สารใดบ้างเป็ นกรด ทราบได้อย่างไร
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3. ผูเ้ รี ยนมีวิธีการทดสอบความเป็ นกรด-เบสของน้ าในแหล่งน้ าของชุ มชนได้อย่างไร ถ้าต้องการ
ทราบว่าแหล่งน้ าในชุมชนมีความเป็ นกรด-เบสเพียงใด ผูเ้ รี ยนจะมีวธิ ี การทดสอบอย่างไร
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.
4. ผูเ้ รี ยนคิดว่าจากการศึกษากิจกรรมนี้สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างไร
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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กิจกรรมที่ 2
เรื่อง การตรวจหาโซเดียมเมตาฟอสเฟตในผงชู รส
อุปกรณ์
1. ผงชูรส
2. น้ าสะอาด
3. แก้ว
4. ปูนขาว
5. น้ าส้มสายชู
6. ช้อน
วิธีดาเนินกิจกรรม
ขั้นเตรียมนา้ ปูนขาวผสมกรดนา้ ส้ ม
วิธีทาน้ ายาปูนขาวผสมกรดน้ าส้ม ใช้ปูนขาวประมาณครึ่ งช้อนชา ละลายในน้ าส้มสายชูประมาณ
7 ช้อนโต๊ะ คนให้ทวั่ ประมาณ 2-3 นาที แล้วทิ้งไว้ให้ตะกอนนอนก้นริ นเอาน้ ายาใสข้างบนออกมาใช้ น้ ายา
ใสนี้คือ "น้ าปูนขาวผสมกรดน้ าส้ม"
ขั้นตอนการทดลอง
1. นาผงชูรสที่สงสัยประมาณ 1 ช้อนชา ละลายในน้ าสะอาดประมาณครึ่ งแก้ว
2. ใส่ "น้ าปูนขาวผสมกรดน้ าส้ม” ลงไปประมาณ 1 ช้อนชา
(ถ้าเป็ นผงชูรสแท้จะไม่มีตะกอนเกิดขึ้น แต่ถา้ เป็ นผงชูรสที่มีโซเดียมเมตาฟอสเฟตผสมอยูจ่ ะเกิ ด
ตะกอนขุ่นขาวทันที)
บันทึกผลการทดลอง
ตัวอย่ างผงชู รส
ผงชู รส 1
ผงชู รส 2

การเปลีย่ นแปลงเมื่อใส่ นา้ ปูนขาวผสมกรดนา้ ส้ ม

สรุ ปผลการทดลองจากกิจกรรม
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
โซเดียมเมตาฟอสเฟต
โซเดียมเมตาฟอสเฟต เป็ นผลึกแท่งเหลี่ยมยาวคล้ายผงชูรสมาก แต่มีลกั ษณะใส
และเรี ยบกว่า ถ้าบริ โภคเข้าไปแล้วจะ เกิดอาการถ่ายท้องอย่างรุ นแรง
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แบบฝึ กหัดบทที่ 11
เรื่อง สารเคมี กับชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
คาชี้แจง ให้ นักเรียนเลือกคาตอบทีถ่ ูกทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียว
1. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับสารเคมีที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน
ก.
ข.
ค.
ง.

น้ าปลา
ยาสี ฟัน
ผงซักฟอก
ไม่มีขอ้ ถูก

2. การทดสอบความเป็ นกรด – เบส ของสารเคมีใช้อุปกรณ์ขอ้ ใด
ก. กระดาษกรอง
ข. กระดาษลิตมัส
ค. สารละลายไอโอดีน
ง. สารละลายไฮโดรคลอริ ค
3. เราสามารถใช้พืชเป็ นสารทาความสะอาดได้ ข้อใดไม่ใช่สารทาความสะอาดที่ได้จากธรรมชาติ
ก. มะกรู ด
ข. มะนาว
ค. มะพร้าว
ง. มะขามเปี ยก
4. การสารวจสิ่ งของที่ประกอบด้วยสารเคมีที่ใช้ในชี วิตประจาวัน พบว่ามีการรับรองคุณภาพว่าปลอดภัย ดู
ได้จากข้อใด
ก. ยีห่ อ้
ข. สถานที่ผลิต
ค. ส่ วนประกอบของใช้หรื อรับประทาน
ง. เครื่ องหมายทะเบียนอาหารและยา
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5. ข้อใดเป็ นสี จากธรรมชาติที่ให้สีเหลือง
ก. ใบย่านาง
ข. เหง้าขมิ้นชัน
ค. ดอกกระเจี๊ยบ
ง. ดอกอัญชัน
6. พจน์ศึกษาสารเคมีชนิดต่าง ๆ สรุ ปผลการทดลองและการสังเกตบันทึก เป็ นตารางได้ดงั นี้
ชนิดที่ สารละลาย
1
2
3
4
5

น้ ามะนาว
น้ าขี้เถ้า
น้ าสบู่
สารละลายไฮโดคลอริ ค
น้ าเปล่า

กระดาษลิตมัส
สี น้ าเงิน
เปลี่ยนสี
ไม่เปลี่ยนสี
ไม่เปลี่ยนสี
เปลี่ยนสี
ไม่เปลี่ยนสี

กระดาษลิตมัส
สี แดง
ไม่เปลี่ยนสี
เปลี่ยนสี
เปลี่ยนสี
ไม่เปลี่ยนสี
ไม่เปลี่ยนสี

จาก ข้อมูลในตาราง ข้อใดสรุ ปถูกต้อง
ก. น้ ามะนาว น้ าขี้เถ้าและน้ าสบู่เป็ นสารเคมีที่มีฤทธิ์ เป็ นกรด
ข. น้ าขี้เถ้าและน้ าสบู่เป็ นสารเคมีที่มีฤทธิ์ เป็ นกรด
ค. น้ ามะนาว สารละลายไฮโดคลอริ คเป็ นสารเคมีที่มีฤทธิ์ เป็ นกรด
ง. น้ ามะนาว สารละลายไฮโดคลอริ คเป็ นสารเคมีที่มีฤทธิ์ เป็ นเบส
7. เครื่ องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขององค์การอุตสาหกรรม คือข้อใด
ก.

ข.

ค.

ง.
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8. ข้อใดเป็ นผลกระทบที่เกิดจากสารเคมี
ก. การปนเปื้ อนต่อแหล่งน้ าที่ใช้ในการอุปโภคและบริ โภค
ข. ทาให้เกิดความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ ง
ค. ทาให้เกิดผลเสี ยหายต่อทรัพย์สินและสังคม
ง. ถูกทุกข้อ
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บทที่ 12
แรงและการเคลือ่ นที่
เรื่องที่ 1 แรงและความสั มพันธ์ ระหว่ างกันการเครื่องทีข่ องอนุภาค
1. ความหมายของแรง
แรง (Force) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ม ากระท าหรื อพยายามกระท าต่ อ วัต ถุ แ ล้ ว ท าให้ ว ัต ถุ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงสภาพ เช่น ถ้ามีแรงมากระทากับวัตถุซ่ ึ งกาลังเคลื่อนที่ อาจทาให้วตั ถุน้ นั เคลื่อนที่เร็ วขึ้น ช้า
ลง หรื อหยุดนิ่ง หรื อเปลี่ยนทิศทาง
แรง เป็ นปริ มาณเวกเตอร์ คือต้องบอกขนาดและทิศทาง มีหน่วยเป็ น นิวตัน
2. การเคลือ่ นทีใ่ นแนวตรง เป็ นการเคลื่อนที่ที่ไม่เปลี่ยนทิศทาง เช่น ผลไม้หล่นจากต้น
การเคลื่อนที่ คือการเปลี่ยนตาแหน่งของวัตถุทีความเกี่ยวข้องกับสิ่ งต่อไปนี้
- ระยะทาง (distance) คือความเร็ วของเส้นทางทั้งหมดเคลื่ อนที่ จากจุดเริ่ มต้นไปยังจุ ดสุ ดท้าย
เป็ นปริ มาณ สเกลาร์
- การขจัดหรื อกระจัด (disflacenunt) คือระยะทางที่สิ้นสุ ดจากจุดเริ่ มต้นไปยังจุดสุ ดท้าย มีความ
ยาวเท่ากับความยาวของเส้นตรงจากจุเริ่ มต้นไปยังจุดสุ ดท้าย เป็ นปริ มาณเวกเตอร์
ความเร็วและอัตราเร็ว
ขณะที่รถยนต์กาลังวิง่ เราจะเห็นเข็มบอกความเร็ วเบนขึ้นเรื่ อยๆ แสดงว่ารถเคลื่อนที่ดว้ ย อัตราเร็ ว
เพิ่มขึ้ น แต่เมื่ อพิจารณาถึ งทิ ศทางรถวิ่งไปด้วย จะกล่ าวได้ว่ารถเคลื่ อนที่ ด้วยความเร็ ว (เพิ่มขึ้ น) แต่เมื่ อ
พิจารณาตามข้อเท็จจริ ง ผลปรากฏว่าความเร็ ว ผลปรากฏว่าความเร็ วของรถไม่ได้เคลื่ อนที่ดว้ ยอัตราเร็ วที่
เท่ากันตลาด เช่น จากช้าแล้วเร็ วขึ้นเรื่ อยๆ หรื อความเร็ วเพิม่ บ้างลดบ้าง จึงนิยมบอกอัตราเร็ วเฉลี่ย
อัตราเร็ ว =
หรื อ

V 

ระยะทางที่เคลื่อนที่
เวลาที่ใช้
S
T
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ความเร่ ง คืออัตราการเปลี่ ยนแปลงความเร็ วต่อหน่ วยเวลา หรื อหมายถึ งความเร็ วที่เปลี่ยนไปใน
หน่วยเวลา มีหน่วยเป็ นเมตรต่อวินาที2 (m/s2) แต่เนื่ องจากอัตราเร็ วมีการเปลี่ยนแปลง คือมีการเปลี่ยนขนาด
ของความเร็ วหรื อมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของความเร็ ว หรื อมีการเปลี่ยนทั้งขนาดและทิศทาง จึงนิ ยมบอก
ความเร็ วของรถเป็ นความเร่ งเฉลี่ย
ความเร่ งเฉลี่ย =
ความเร็ วที่เปลี่ยนไป =
ความเร็ วปลาย – ความเร็ วต้น
ช่วงเวลาที่ใช้
ช่วงเวลาที่ใช้
เมื่อ u = ความเร็ วต้น (ขณะเวลา t1)
v = ความเร็ วปลาย (ขณะเวลา t2)

= ความเร่ ง
a
 
 v u
a
t

จะได้

ในการเคลื่ อนที่ ใ นแนวดิ่ ง วัตถุ เคลื่ อนด้ว ยความเร็ วคงตัว เรี ย กความเร่ ง ในการตกของวัต ถุ ว่า
ความเร่ งโน้มถ่วง ซึ่ งมีค่า 9.8 เมตรต่อวินาที2 และถ้าความเร่ งมีทิศทางตรงข้ามกับความเร็ วต้นจะมีค่าเป็ นลบ
เรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า ความหน่วง
ตัวอย่ าง โยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็ วต้น 4.9 เมตรต่อวินาที นานเท่าใดลูกบอลจึงจะ
เคลื่อนที่ถึงจุดสู งสุ ด
วิธีทา

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

ในที่น้ ี

มีค่า

แทนค่า

9.8 

0   4.9 4.9

t
t
4.9 1
t

9.8 2
เพราะฉะนั้นจะใช้เวลานาน 1 วินาที ตอบ
2
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เรื่ องที่ 2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างแระและการเคลื่อนที่ของอนุ ภาคในสนามโน้ มถ่ วง สนามแม่ เหล็กไปใช้
ประโยชน์ ในชีวติ ประจาวัน
สนามของแรง
สนามของแรง หมายถึง บริ เวณที่เมื่อนาวัตถุไปวางไว้แล้วเกิดแรงกระทากับวัตถุน้ นั ซึ่ งจะมีค่ามาก
หรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ขนาดของสนาม ขนาดและตาแหน่งของวัตถุในที่น้ ีจะศึกษาสนามของแรง 3 แบบด้วยกัน
คือ สนามโน้มถ่วง สนามแม่เหล็ก และสนามไฟฟ้ า
สนามแรงโน้มถ่วง หมายถึ งบริ เวณรอบๆ โลกที่ส่งแรงกระทาต่อวัตถุ น้ นั คือเมื่อปล่อยวัตถุ จากที่
สู ง วัตถุจะเคลื่อนที่ตกลงสู่ ผิวโลก ความเร็ วของวัตถุจะเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ด้วยอัตราคงที่ นัน่ คือมีความเร่ งคงที่
เกิดจากแรงโน้มถ่วงที่กระทาต่อวัตถุ เนื่ องจากโลกมีลกั ษณะคล้ายผลส้ม และผิวโลกไม่สม่าเสมอจึงทาให้
ค่าสนามโน้มถ่วงจะมีค่าเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ณ สนามที่ต่างกัน ค่าเฉลี่ยของสนามโน้มถ่วง g มีค่าประมาณ
9.8 นิวตัน/กิโลกรัม (N/Kg)
สนามโน้มถ่วงจะมีค่าลดลงเรื่ อยๆ เมื่อระดับสู งขึ้นจากผิวโลกแต่การเคลื่อนที่ข้ ึนหรื อลงของวัตถุที่
บริ เวณใกล้ผวิ โลก คานึงถึงแรงโน้มถ่วงเพียงอย่างเดียว ไม่คิดแรงอื่น วัตถุจะเคลื่อนที่ดว้ ยความเร่ งโน้มถ่วง
ที่มีคุณค่าคงค่าเท่ากับ 9.8 เมตร/วินาที2 (m/s2) ค่าความโน้มถ่วงในทิศลงพิจารณาได้ 2 ลักษณะ
1. เมื่อวัตถุ ตกลงมาอย่างเสรี (free ball) ด้วยความเร่ งโน้มถ่วง 9.8 เมตร/วินาที2 หมายความว่า
ความเร็ วของวัตถุจะเพิ่มขึ้นวินาทีละ 9.8 เมตร/วินาที2
กาหนดให้ u = ความเร็ วต้น หน่วยเมตร/วินาที
v = ความเร็ วปลาย หน่วยเมตร/วินาที
t = เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ หน่วยวินาที
v=0
จุดสู งสุ ด
สู ตร v = u+gt
u
t=0
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การเคลือ่ นทีใ่ นแนวเส้ นตรงและการกระจัดความเร็วและความเร่ ง
การเคลื่อนที่แนวตรงของวัตถุ หมายถึง การเคลื่ อนที่โดยไม่มีการเปลี่ยนทิศทาง เช่นการเคลื่อนที่
ของผลไม้ที่หล่นจากต้น การเคลื่อนที่ของรถไฟบนราง หรื อการวิ่งแข่งในลู่ของนักวิ่งเป็ นต้น ปริ มาณต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องเป็ นการเคลื่อนที่ในแนวตรงมีหลายอย่างดังนี้
การเคลื่อนที่ คือ การเลื่อนตาแหน่งของวัตถุจากตาแหน่งหนึ่งไปยังอีกตาแหน่งหึ่ ง
ระยะทาง (Distance) คือความยาวของเส้นทางทั้งหมดที่เคลื่อนที่จากจุดเริ่ มต้นไปจนถึงจุดสุ ดท้าย
การกระจัดหรื อการขจัด (Displacement) คื อระยะทางที่ สิ้ นสุ ด จากจุ ดเริ่ ม ต้นไปยัง จุ ดหมายจุ ด
สุ ดท้ายที่ความยาวเท่ากับความยาวของเส้นตรงจากจุดเริ่ มต้นไปยังจุดสุ ดท้าย
ความเร็ ว (velocity) คือการขจัดที่วตั ถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลาเขียนแทนด้วย


 


s
t

ความเร็ วเฉลี่ย (Average velocity) เขียนแทนด้วย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงการขจัดในช่วงเวลาที่
วัด เขียนแทนด้วย


 av


s x2  x1


t
t 2  t1

ตัวอย่ าง รถยนต์คนั หนึ่ งวิ่งด้วยความเร็ ว 20 เมตร/วินาที ไปทางทิศเหนื อ นานเท่าไรจึงจะเคลื่อนที่
ได้ระยะทาง 50 เมตร
สู ตร

วิธีทา
ในที่น้ ี v = 20 m/s
แทนค่า

s = 500 m
500
t
500
t 
20

20 

= 25
รถยนต์ใช้เวลานาน 25 วินาที


 s
ν
t

t=?
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ตัวอย่าง นกตัวหนึ่ ง บิ นด้วยความเร็ ว 45 m/s ไปทางทิศตะวันตกเป็ นเวลา 5 วินาที จะบิ นได้
ระยะทางเท่าใด
วิธีทา
ในที่น้ ี


v

= 45 m/s

แทนค่า


 s
ν
t


s=

t = 15 s


s
45 
5

s = 45 × 5

?

= 225
นกจะบินได้ระยะทาง 225 เมตร
อัตราเร็ว (speed) คือระยะทางที่วตั ถุเคลื่อนที่ไปใน 1 หน่วยเวลา เขียนแทนด้วย
V

s
t

อัตราเร็วเฉลีย่ (average speed) คือการเปลี่ยนแปลงระยะทางในช่วงเวลาที่วดั เขียนแทนด้วย Vav
Vav 

s x2  x1
=
t 2  t1
t
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ตัวอย่ าง จงหาความเร่ งเฉลี่ ยของเครื่ องบินที่เริ่ มต้นจากจุดหยุดนิ่ งเวลา 0 และออกรันเวย์เมื่อผ่านไป 28
วินาที เครื่ องบินมีความเร็ วเป็ น 246 กิโลเมตร/ชัว่ โมง

v
t

วิธีทา


aav

ในที่น้ ี

v  246  0  246 Km / h 

=

t  t 2  t1  28  0  28

246 1000
= 70 m/s
60  60

วินาที

70

aav 
28

แทนค่า

= 2.5 m/s2
ตอบ ความเร่ งเฉลี่ยของเครื่ องบิน 2.5 เมตร/วินาที2
ตัวอย่าง รถยนต์คนั หนึ่งวิง่ ด้วยความเร็ ว 90 กิโลเมตร/ชัว่ โมง จากจุดหยุดนิ่ งโดยใช้เวลา 45 วินาที
จงหาความเร่ งเฉลี่ยของรถยนต์คนั นี้
วิธีทา
ในที่น้ ี
แทนค่า

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 งเฉลี่ย 3.6 เมตร/วินาที2
การเคลือ่ นทีใ่ นแนวดิ่ง เป็ นการเคลื่อนที่ภายใต้แรงดึงดูดของโลก ซึ่ งวัตถุจะตกลงมาด้วยความเร็ ว
สม่ าเสมอ หรื อมี ความเร่ งคงตัวและเรี ยกความเร่ งในการตกของวัตถุ ว่าความเร่ งโน้ม ถ่ วง ((grauitatoner
acceleration) g) ซึ่ งค่า 9.8 เมตร/วินาที2 และมี ทิศทางดิ่ งสู่ พ้ืนเสมอ เป็ นค่ามาตรฐานโลก ค่าที่ใช้ในการ
คานวณอาจจะใช้ค่า g = 10 m/s2
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การเคลือ่ นทีแ่ บบต่ างๆ
การเคลือ่ นทีแ่ บบโพรเจกไทล์ หรือการเคลือ่ นทีเ่ ป็ นเส้ นโค้ ง
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ เป็ นการเคลื่อนที่ 2 มิติ คือ มีการเคลื่อนที่ในแนวระดับและแนวดิ่ง
พร้อมกันและเป็ นอิสระต่อกัน รู ปร่ างการเคลื่อนที่เป็ นรู ปพาราโบลา อัตราเร็ วในแนวราบมักจะคงที่ เพราะ
ไม่มีแรงกระทาในแนวราบ อัตราเร็ วในแนวดิ่งเปลี่ยนไปตามความเร่ ง เนื่ องจากแรงโน้มถ่วงโลก ตัวอย่าง
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ที่เห็นในชีวติ ประจาวันเช่น การโยนรับถังปูนของช่างก่อสร้าง การโยนผล
แตงโมของคนขาย การเล่นบาสเกตบอล เทนนิส ทุ่มน้ าหนัก ขว้างวัตถุ เป็ นต้น

vx
vx
Vb

vx
Vb

vx
Vb

จากรู ป สรุ ปได้วา่ วัตถุเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วต้น v ทามุม θ กับแนวราย เราสามารถแตกความเร็ ว v
ออกไปในแนวดิ่งและแนวระดับได้ดงั นี้
ความเร็ วในแนวดิ่ง
vy = v sinθ
ความเร็ วในแนวระดับ vx = v cosθ
ในการคิดความเร็ วในแนวดิ่งของวิถีโค้ง คิดเหมือนกับการเคลื่อนทีในแนวดิ่งธรรมดา ดังนั้นถ้า
เวลาเริ่ มต้น t = 0 vy = u sinθ
ถ้า t ใดๆ vy = u sinθ ± gt
สาหรับความเร็ วในแนวระดับจะคงตัวตลอดเพราะไม่มีความเร่ ง
Sx = vxt
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ตัวอย่าง วางลากล้องปื นกับพื้น 4 เมตร แกกระบอกปื นห่างจากเป้ า 4 เมตร เมื่อทาการยิง ลูกปื นเคลื่อนที่
ออกจากปากกระบอกที่ลูกปื นกระทบเป้ า เป้ าอยูส่ ู งจากพื้นเท่าใด
วิธีทา
หาเวลาในแนวระดับ
Sx = vxt
4 = 4×t
t = 1 วินาที
เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เท่ากับเวลาที่วตั ถุตกลงมาในแนวดิ่งคือ 1 วินาที ซึ่ งลูกปื นจะเคลื่อนที่ได้
4-h เมตร ( h คือระดับที่ลูกปื นอยูห่ ่างจากพื้น)
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

เมตร
ตอบ ขณะที่ลูกปื นกระทบเป้ าที่อยูส่ ู งจากพื้นดิน 1.1 เมตร
h  1.1

ระยะทางในแนวระดับของโปรเจคไทล์
การเคลื่อนที่ในแนวระดับหรื 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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ดังนั้น ค่า s จะมากที่สุดก็ต่อเมื่อ sin 2  มากที่สุด และ sin 2  จะมีค่ามากที่สุดคือ = 1
ระยะทางไกลที่สุด =

u2
g

และมุมที่ยงิ แล้วได้ระยะทางไกลที่สุดคือ
sin 2  1sin 90
2  90

  45

มุมที่ยงิ ได้ระยะทางไกลที่สุด q  45
ตัวอย่าง เด็กคนหนึ่งขว้างก้อนหิ นได้ไกลที่สุด 40 เมตร จงหาว่าก้อนหิ นโค้งสู งขึ้นเท่าไร g  10m / s 2 
วิธีทา เราทราบว่าถ้าเด็กคนนี้ปาก่อนหิ นให้ไกลที่สุดต้องปาด้วยมุม 45
=

u2
g

40

=

u2
10

u2

=
=

400
20 เมตร/วินาที

ระยะทางไกลสุ ด

u

จาก

s y  ucos t
40  20 cos 45 1
20 1 t
40 
2
40
t  2
20
 2 2 วินาที

ตอบ

แต่เวลา t นี้เป็ นเวลาที่โพรเจกไทล์โค้งขึ้นไปแล้วกระทบดิน
เวลาที่โพรเจกไทล์โค้งสู งสุ ด  t  2 2
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แบบฝึ กหัด
1. จงตอบคาถามต่อไปนี้
1.1 แรงคืออะไร
1.2 ความเร็ วกับอัตราเร็ วแตกต่างกันอย่างไร
1.3 การกระจังคืออะไร
1.4 สนามโน้มถ่วงคืออะไร
1.5 สนามไฟฟ้ าคืออะไร
1.6 ถ้าปล่อยให้กอ้ นหิ นตกจากยอดตึกสู่ พ้นื ดิน ความเร็ วของก้อนหิ นเป็ นอย่างไร
1.7 บอกประโยชน์ของสนามโน้มถ่วง, สนามไฟฟ้ า และสนามแม่เหล็กมาอย่างละ 1 ข้อ
2. ปล่ อยก้อนหิ นลงมาจากดาดฟ้ าตึกแห่ งหนึ่ ง ก้อนหิ นตกถึ งพื้นดิ นใช้เวลา 15 วินาที ตึ กแห่ งนี้ สูง
เท่าใด (g = 10 m/s2)
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บทที่ 13
เทคโนโลยีอวกาศ
สาระสาคัญ
ห้วงอวกาศเป็ นสิ่ งที่ ไกลเกิ นตัว แต่มีความจาเป็ นต่อการดารงชี วิตของมวลมนุ ษย์ จึงจาเป็ นต้อง
ศึกษา ห้วงอวกาศโดยนาใช้เทคโนโลยีอวกาศ มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. บอกความหมาย ความสาคัญ และความเป็ นมาของเทคโนโลยีอวกาศได้
2. อธิบายและระบุประเภทของเทคโนโลยีอวกาศได้
3. อธิบายการนาเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์ได้
4. บอกโครงการสารวจอวกาศที่สาคัญในปัจจุบนั ได้
ขอบข่ ายเนือ้ หา
เรื่ องที่ 1 ความหมาย ความสาคัญ และความเป็ นมาของเทคโนโลยีอวกาศ
เรื่ องที่ 2 ประเภทของเทคโนโลยีอวกาศ
เรื่ องที่ 3 ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีอวกาศ
เรื่ องที่ 4 โครงการสารวจอวกาศที่สาคัญในปัจจุบนั
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เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสาคัญ และความเป็ นมา ของเทคโนโลยีอวกาศ
 ความหมายเทคโนโลยีอวกาศ
เทคโนโลยีอวกาศ หมายถึง การนาความรู้ที่ได้จากการสารวจสิ่ งต่างๆที่อยูน่ อกโลกของเราและ
สารวจโลกของเรามาใช้ประโยชน์กบั มนุ ษย์ โดยอาศัยความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ อวกาศ ซึ่ งเกี่ ยวกับทางด้าน
ดาราศาสตร์ และวิศ วกรรมควบคู่กนั หรื อจะให้ความหมายอีกด้านหนึ่ งได้ว่า เทคโนโลยีอวกาศ หมายถึ ง
การนาเทคโนโลยีที่ทาขึ้นเพื่อใช้สารวจอวกาศโดยมีวตั ถุประสงค์ของการใช้งานในแต่ละครั้งแตกต่างกันไป
ตามความต้องการของมนุ ษย์ เช่ น โครงการอะพอลโล มีจุดประสงค์เพื่ อสารวจดวงจันทร์ โครงการสกาย
แล็บ จุ ดประสงค์เพื่อค้นคว้าทดลองการอยู่ในอวกาศให้ด้านนานที่สุดศึ กษาเกี่ ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
การแพทย์ ฟิ สิ กส์ โครงการอะพอลโล-โซยูส มีจุดประสงค์เพื่อทดสอบระบบนัดพบ และเชื่อมยานอวกาศ
โครงการขนส่ งอวกาศเพื่อใช้บรรทุ กสิ่ งของและมนุ ษย์ที่ไปอวกาศ และเพื่อลดการใช้จ่ายในการใช้ยาน
อวกาศ
 ความสาคัญเทคโนโลยีอวกาศ
มนุ ษย์ได้พยายามศึกษาค้นคว้าเกี่ ยวกับจักรวาลและอวกาศโดยมีโครงการสารวจอวกาศ โครงการ
สารวจอวกาศในหลายประเทศได้ศึกษาค้นคว้า และมีประโยชน์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม ซึ่ งความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีอวกาศมีประโยชน์มากมายในด้านต่าง ๆ เช่ น การสื่ อสาร การคมนาคม อุตุนิยมวิทยา การ
สารวจทรัพยาการโลก การเกษตร การแพทย์ และอื่น ๆ
 ความเป็ นมาเทคโนโลยีอวกาศ
ในอดี ตช่วงศตวรรษที่ 14 –15 เป็ นยุคของการสารวจดิ นแดนใหม่ๆ แน่นอนการสารวจดิ นแดน
ใหม่ๆ ต้องเดินทางไปในเส้นทางที่ไ ม่เคยมีการเดินทางไปก่อน เช่น เดินทางไปทางทะเลการเดินทางไปใน
ทะเลในช่วงเวลานั้นต้องอาศัยดวงดาวในการบอกทิศทางและเวลา เพราะยังไม่มีแผนที่ นอกจากนั้นทะเลก็
เป็ นสภาวะที่โหดร้ายสาหรับ มนุ ษย์เคยอ่อนแอมากเมื่อต้องอยูใ่ นทะเลเป็ นเวลานาน ในทะเลไม่มีแหล่งน้ า
จืด ในทะเลมีพายุที่รุนแรง ไม่มีแหล่งเสบียง ในการเดินทางจาเป็ นต้องนาไปจากแผ่นดิน จะเห็นได้วา่ การ
สารวจต้องประกอบด้วยความยากลาบาก และในหลายๆ ครั้งต้องมีการแลกด้วยชี วิต แต่การสารวจเป็ นจิต
วิญญาณของมนุษยชาติ และเราจะไม่สามารถเจริ ญมาถึงขั้นนี้ได้เลยถ้าไม่สามารถผ่านการท้าทายต่างๆ ที่ทา
ให้เราต้องพัฒนาเทคโนโลยีและความรู ้ต่างๆ ขึ้น
ในปั จจุบนั ทะเล ไม่เป็ นอะไรที่ทา้ ทายมากนั้น ยกเว้นการสารวจใต้ทอ้ งมหาสมุทร ความตื่นเต้น
และการท้าทายใหม่ๆ ในปั จจุบนั มาจากการสารวจอวกาศ เริ่ มตั้งแต่มีการสร้างกล้องโทรทรรศน์เพื่อใช้ใน
การส่ องดูวตั ถุต่างๆในท้องฟ้ า เริ่ มมีโครงการสารวจอวกาศ เมื่อโซเวียตส่ งยานสปุตนิ ก1 ขึ้นไปโคจรรอบ
โลกแล้วต่อมาสหรัฐอเมริ กาได้ส่งดาวเทียมขึ้นทาให้เกิดการแข่งขันกันทางด้านอวกาศ โดยมีองค์การนาซา
เป็ นองค์การที่มีชื่อเสี ยงของสหรัฐอเมริ กา สานักงานใหญ่อยูท่ ี่กรุ งวอชิ งตัน ดี.ซี . มีโครงการต่างๆที่สร้างขึ้น
โดยเฉพาะสาหรับการสารวจอวกาศ

282
การออกไปสารวจอวกาศ ไม่ใช่เรื่ องน่าสนุ กนัก อวกาศนั้นมีธรรมชาติที่โหดร้าย ไม่เป็ น
มิตรต่อมนุษย์เลย ในอวกาศไม่มีสิ่งปกป้ องมนุ ษย์จากรังสี และสะเก็ดดาวต่างๆ ไม่มีอากาศให้มนุ ษย์หายใจ
รวมทั้งไม่มีความดันบรรยากาศที่คอยดันของเหลวต่างๆ ภายในร่ างกาย รวมทั้ง มีแรงโน้มถ่วงน้อยหรื อไม่
มีเลย ซึ่ ง แรงโน้มถ่วงนี้ เป็ นปั จจัยสาคัญในระบบๆ ต่างๆ ของร่ างกาย เช่น การเติบโตของกระดูก ภายใน
สถานีอวกาศ ตัวมนุ ษย์และทุกอย่างบนยานอวกาศขณะโคจรรอบโลกจะไม่มีน้ าหนัก (น้ าหนักเท่ากับ 0)
เรี ยกว่าอยูใ่ นสภาพ ไร้น้ าหนัก ร่ างกายและอวัยวะทุกส่ วน ของมนุษย์ววิ ฒั นาการขึ้นมา ภายใต้แรงโน้มถ่วง
ของโลก เมื่ออยูใ่ น สภาพไร้น้ าหนัก จะมีผลต่ออวัยวะต่าง ๆ เช่น หัวใจทางานน้อยลง เพราะไม่ตอ้ ง ออก
แรง สู บฉี ดโลหิ ต มากนักกล้ามเนื้ อจะลีบเล็กลง เพราะไม่ตอ้ งออกแรงเคลื่อนไหวมากความหนาแน่นของ
กระดูกลดลงเพราะ ไม่ตอ้ ง ออกแรงพยุง ร่ างกายไม่มีน้ าหนัก นักบินอวกาศ จาเป็ นต้องออกกาลังกาย
สม่าเสมอเพื่อให้อวัยวะ ทุกส่ วน ทางานปกติ อย่างไรก็ตาม อวกาศ ก็เป็ นดินแดนท้าทายผืนสุ ดท้ายของ
มนุษย์ที่จะต้องค้นคว้า ศึกษา พัฒนาและสร้างเทคโนโลยีเพื่อไปสารวจสิ่ งมีชีวิตแรกที่เดินทางไปยังอวกาศ
คือสุ นขั มีชื่อว่าไลก้า โดยขึ้นไปกับยานสปุตนิ ก 2 และนักบินอวกาศคนแรกของโลกคือ ยูริ กาการิ น
สหภาพโซเวียตขึ้นไปกับยานวอสต๊อก 1 โดยนักบินอวกาศคนแรกที่โคจรรอบโลกคือ จอห์น เกลน
สหรัฐอเมริ กา และนักบินอวกาศหญิงคนแรกของโลกเป็ นชาวโซเวียต ชื่อ วาเลนติน่า เทเรชโกว่า เดินทาง
ไปกับยานวอสต๊อก ส่ วนยานอวกาศที่เดินทางไปยังดวงจันทร์ เป็ นของสหรัฐอเมริ กาโดย นีลอาร์ มสตรอง
เป็ นคนแรกที่ได้เดินบนดวงจันทร์ เดินทางไปกับยาน อพอลโล 11 มนุษย์อวกาศหรื อนักบินอวกาศ ต้องฝึ ก
ให้ชินกับการเคลื่ อนที่ภายใต้ความเร่ ง เนื่องจากพวกเขาต้องเคลื่ อนที่อยู่ภายใต้ความเร่ งของยานที่ตอ้ งหนี
แรงดึงดูดของโลกที่คอยดึงพวกเขาให้ตกลงมา

283

เรื่องที่ 2 ประเภทของเทคโนโลยีอวกาศ
ปั จจุบนั เทคโนโลยีอวกาศได้มีการพัฒนาไปเป็ นอย่างมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อน ทาให้ได้ความรู ้
ใหม่ๆ มากขึ้น โดยองค์การที่มีส่วนมากในการพัฒนาทางด้านนี้ คือองค์การนาซ่ าของสหรัฐ อเมริ กาได้มี
การจัด ท าโครงการขึ้ น มากมายทั้ง เพื่ อ การส ารวจดาวที่ ต้อ งการศึ ก ษาโดยเฉพาะ และท าขึ้ น เพื่ อ การ
สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศนั้นมีท้ งั ด้านการสื่ อสารซึ่ งทาให้การ
สื่ อสารในปั จจุ บ นั พัฒนาไปอย่า งรวดเร็ ว การสารวจทรั พยากรโลกทาให้ท ราบว่า ปั จจุ บนั นี้ โลกมี การ
เปลี่ ยนแปลงอย่างไรบ้าง และการพยากรณ์ อากาศเพื่อเตรี ยมพร้อมที่ จะรับกับสถานการณ์ ต่างๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นต่อไปได้ ซึ่ งเราสามารถจาแนกเทคโนโลยีอวกาศได้ดงั ต่อไปนี้
2.1 ดาวเทียม
ปั จจุบนั ดาวเที ยมถู กมนุ ษย์ส่งไปโคจรรอบโลกจานวนนับไม่ถว้ นด้วยประโยชน์ต่างๆ มากมาย
ดังนี้
2.1.1.1.1 ดาวเทียมสื่ อสาร
ดาวเที ย มสื่ อ สารเป็ นดาวเที ย มที่ ใ ช้ป ระโยชน์ ใ นการสื่ อสารภายในและระหว่า งประเทศโดย
ดาวเทียมของประเทศใดประเทศหนึ่ ง มักอยูส่ ู งในระดับประมาณ 36,000 กิโลเมตรเหนื อประเทศนั้น ๆ
ดาวเทียมสื่ อสารจึงเป็ นดาวเทียมค้างฟ้ า ที่อยู่คงที่บนฟ้ าของประเทศใดประเทศหนึ่ งตลอดเวลา นับว่า
สะดวกต่อการรับสัญญาณจากดาวเทียมเป็ นอย่างยิง่ ปั จจุบนั มีดาวเทียมสื่ อสารระหว่างประเทศของบริ ษทั อิน
เทลแซท ซึ่ งส่ งดาวเทียมอินเทลแซทขึ้นไปอยูเ่ หนือมหาสมุทรอินเดียดวงหนึ่ง เหนือมหาสมุทรแปซิ ฟิคดวง
หนึ่งและเหนือมหาสมุทรแอตแลนติคอีกดวงหนึ่ง ทาให้สามารถสื่ อสารติดต่อระหว่างประเทศได้ทวั่ โลก
ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง หลายประเทศมีดาวเทียมสื่ อสารภายในประเทศของตนเอง เช่น
ประเทศ
ไทย
อินโดนีเซี ย
ฮ่องกง
แคนาดา
ออสเตรเลีย
สหรัฐอเมริ กา
ญี่ปุ่น
ฝรั่งเศส

ชื่อดาวเทียมสื่ อสาร
ไทยคม
ปาลาปา
เอเซียแซท
แอนิค
ออสแซท
เวสตาร์
ซากุระ
ยูริ

ดาวเทียมไทยคมเป็ นดาวเทียมสื่ อสารดวงแรกของไทยซึ่งออกแบบโดยบริ ษทั ฮิวจ์แอร์คราฟท์ สหรัฐอเมริ กา
ส่ งขึ้นสู่ อวกาศโดยอาศัยจรวดอารี อานขององค์การอวกาศยุโรปที่เฟรนกิอานา ดาวเทียมไทยคมจึงขึ้นไปอยู่
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เหนื อละจิจูด 7องศาเหนื อและลองจิจูด 78.5 องศาตะวันออกประโยชน์ของดาวเทียมไทยคมคือช่ วยการ
สื่ อสารภายในประเทศในเรื่ องโทรศัพท์ การถ่ายทอดโทรทัศน์ โทรสาร โทรพิมพ์ โดยไม่ตอ้ งเช่าดาวเทียม
ปาลาปาของอินโดนี เซี ย สถานี ภาคพื้นดิ นส่ งสัญญาณขึ้นสู่ ดาวเทียมอยู่ที่ ถนนรัตนาธิ เบศร์ อ.เมือง จ.
นนทบุรี
ดาวเทียมสื่ อสาร จะทาหน้าที่ ถ่ายทอดทวนสัญญาณ (Repeater) ไปยังสถานี ภาคพื้นดินที่ทาการส่ ง
และรับสัญญาณ การส่ งสัญญาณจะใช้ความถี่คลื่นไมโครเวฟจากสถานี ภาคพื้นดินที่ส่งสัญญาณขาขึ้นหรื อ
"Up Link" โดยจานรับสัญญาณบนตัวดาวเทียม จะรับคลื่นสัญญาณข้อมูลภาพและเสี ยงไว้ แล้วนาไปขยาย
ให้มีความแรงของสัญญาณมากขึ้น หลังจากนั้นค่อยส่ งกลับลงมายังสถานีภาคพื้นดิน
ปั จจุ บนั นี้ ประเทศไทยมีดาวเทีย มสื่ อสารแห่ ง ชาติ เป็ นของตนเอง นั้นคื อ ดาวเที ยมไทยคม ซึ่ ง
ดาเนินงานโดย บริ ษทั ชินเซทเทลไลท์ จากัด (มหาชน) และขณะนี้มีจานวนทั้งสิ้ น 3 ดวงได้แก่
1. ดาวเทียมไทยคม 1A ถูกส่ งขึ้นสู่ วงโคจรเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2536
2. ดาวเทียมไทยคม 2 ถูกส่ งขึ้นสู่ วงโคจรเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2537
3. ดาวเทียมไทยคม 3 ถูกส่ งขึ้นสู่ วงโคจรเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2540
2.1.1.2 ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
 ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาซึ้ งสามารถส่ งข้อมูลทางภาพถ่าย และสัญญาณสู่ พ้นื ดินเป็ นระยะๆ
ทาให้สามารถติดตามดูลกั ษณะของเมฆที่ปกคลุมโลก การก่อตัวและเคลื่อนตัวของพายุ การตรวจ วัดระดับ
ของเมฆ ตรวจการแผ่รัง สี ข องดวงอาทิ ตย์ วัดอุ ณหภู มิ บ นโลกหรื อชั้นบรรยากาศ ซึ่ ง ข้อมู ล เหล่ า นี้ นัก
พยากรณ์อากาศ จะนามาวิเคราะห์เพื่อรายงานสภาพอากาศ และพยากรณ์อากาศให้ประชาชนได้ทราบต่อไป
 ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ได้ถูกส่ งขึ้นไปโคจรในอวกาศเป็ นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 เมษายน
พ.ศ. 2503 มีชื่อว่า TIROS 01 (Television and Infrared Observational Satel ite) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา
หากเราแบ่งดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ตามลักษณะการโคจรรอบโลกของดาวเที ยม สามารถแบ่งออกเป็ น 2
ชนิด คือ
 ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดโคจรค้างฟ้ า ดาวเทียมชนิดนี้จะโคจรรอบโลกใช้เวลา 24 ชัว่ โมง
ซึ่ งเท่ากับเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเอง โดยวงโคจรจะอยู่ในตาแหน่ งเส้นศูนย์สูตรของโลก และจะโคจรไป
ในทางเดียวกับการโคจรรอบตัวเองของโลกด้วยความเร็ วที่เท่ากัน ดังนั้นตาแหน่งของดาวเทียม จะสัมพันธ์
กับตาแหน่งบนพื้นโลกในบริ เวณเดิมเสมอ ครอบคลุมพื้นที่จากขั้วโลกเหนื อจรดขั้วโลกใต้ และวงโคจรมี
ความสู งจากพื้นโลก ประมาณ 35,800 กิโลเมตร
 ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิ ดโคจรรอบโลกดาวเทียมชนิ ดนี้ จะโคจรผ่านใกล้ข้ วั โลกเหนื อ
และ ขั้วโลกใต้ มีความสู งจากพื้นโลกประมาณ 850 กิโลเมตร โดยจะโคจรรอบโลกประมาณ 102 นาที
ต่อ 1 รอบ ในหนึ่ งวันจะโคจรรอบโลกประมาณ 14 รอบ และจะเคลื่ อนที่ผ่านเส้นศูนย์สูตรในเวลาเดิ ม
(ตามเวลาท้องถิ่น) ผ่านแนวเดิม 2 ครั้ง โดยจะโคจรเคลื่ อนที่จากขั้วโลกเหนื อไปยังขั้วโลกใต้ 1 ครั้ง และ
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โคจรเคลื่ อนที่จากขั้วโลกใต้ ไปยังขั้วโลกเหนื ออีก 1 ครั้ง การถ่ายภาพของดาวเทียมชนิ ดนี้ จะถ่ายภาพ
และส่ งสัญญาณข้อมูลสู่ ภาคพื้นดินในเวลาจริ ง (Real Time) ในขณะที่ดาวเทียมโคจรผ่านพื้นที่น้ นั ๆ โดยจะ
ครอบคลุมความกว้าง 2,700 กิโลเมตร
2.1.2 ดาวเทียมสารวจทรัพยากร
ประเทศไทยได้เข้าร่ วมโครงการส ารวจทรั พ ยากรด้วยกับดาวเที ยมขององค์การนาซาเมื่อเดื อน
กันยายน 2514 และได้ดาเนินการจัดตั้งสถานีภาคพื้นพื้นดินซึ่ งเป็ นสถานี แห่ งแรกที่สามารถรับสัญญาณจาก
ดาวเทียมสารวจทรัพยากรเกือบทุกดวงที่โคจรอยูใ่ นขณะนี้
เนื่ องจากโลกที่เราอาศัยอยู่นี่มีขนาดขอบเขต และทรัพยากรที่ จากัด ทรัพยากรบางอย่างสามารถ
สร้างขึ้นมาทดแทนได้ แต่หลายอย่างก็หมดไปโดยไม่สามารถทดแทนได้ การที่จานวนประชากรของโลกได้
เพิม่ ขึ้นเรื่ อยๆ นั้นทาให้มีความต้องการใช้ทรัพยากรเพื่อการที่จะดารงชี พเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นจึงต้องมี
การวางแผนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพ โดยการใช้ดาวเทียมเข้ามาสารวจ
ช่วย
การสร้างเครื่ องมือทางดาราศาสตร์ เพื่อช่วยในการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ ได้เริ่ มพัฒนากันแต่โบราณ
อุปกรณ์ ส่วนใหญ่ที่ฮิปปาร์ คสั และโทเลมีเคยใช้ และต่อมาไทโค บราเฮ ได้ปรับปรุ งให้ดีข้ ึนนั้น ส่ วน
ใหญ่เป็ นเครื่ องมือที่แบ่งขีดใช้สาหรับเล็งวัดทิศทางของเทหวัตถุฟ้า เช่นที่ไทโค บราเฮ ออกแบบสร้างขึ้น
ใช้น้ นั เรี ยกว่าเครื่ องเซ็กสแตนท์ (sextant) และเครื่ องควอแดรนท์ (quadrant) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการ
สังเกต และหาพิกดั ของดาว ซึ่ งมีแขนยาวๆ สองแขนทาด้วยไม้ ตรึ งปลายข้างหนึ่ งเข้าด้วยกันให้หมุนทามุม
กัน ส่ วนปลายอีก ข้างหนึ่ ง มีศูนย์สาหรั บ หาพิ กดั ของดาวติ ดตรึ งไว้ และหมุ นกวาดไปบนส่ วนโค้งของ
วงกลมที่แบ่งขีดไว้อ่านเป็ นมุมที่วดั ได้ละเอี ยดและแม่นยา เพื่อใช้ในการวัดความสู งของดาวจากขอบฟ้ า
หรื อระยะเชิงมุมระหว่างดาวสองดวงไว้
ปัจจุบนั ดาวเทียมสารวจทรัพยากรธรรมชาติมีหลายดวง ได้แก่
 ดาวเทียม Spot เป็ นของสถาบันพัฒนาอวกาศแห่งชาติฝรั่งเศลร่ วมกับประเทศในกลุ่มยุโรป
 ดาวเทียมแลนด์แชต (Landsat) แต่เดิมป็ นขององการนาซา ต่อมาได้โอนให้แก่บริ ษทั EOSAT
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่งเป็ นของภาคเอกชน เพื่อดาเนินการในเชิงพาณิ ชย์
 ดาวเทียม MOS-I เป็ นขององค์การพัฒนาอวกาศแห่งชาติญี่ปุ่น
2.2 ยานสารวจอวกาศ
ยานอวกาศเป็ นพาหนะที่ใช้สาหรับออกไปสารวจดวงจันทร์ และดาวเคราะห์ต่าง ๆ โครงการสร้าง
ยานอวกาศทั้งประเทศสหรัฐอเมริ กาและรัสเซี ยได้สร้างยานอวกาศเพื่อสารวจดวงจันทร์ และดาวเคราะห์ใน
ระบบสุ ริยะ ของเรา
 ยานอวกาศ หมายถึง ยานที่ออกไปนอกโลกโดยมีมนุษย์ข้ ึนไปด้วยพร้อมเครื่ องมือและ
อุปกรณ์สาหรับสารวจ หรื ออาจจะไม่มีมนุษย์ข้ ึนไป แต่มีอุปกรณ์และเครื่ องมือวิทยาศาสตร์ เท่านั้น
 อวกาศ หมายถึง ที่วา่ งนอกโลก นอกดวงดาว ดังนั้นจึงมีอวกาศระหว่างโลกกับดวงจันทร์
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มนุษย์มีความกระหายและกระตือรื อร้นในการแสวงหาความรู ้จากดินแดนใหม่ๆ มาเป็ นเวลานาน
ภายหลังจากที่มนุษย์คิดค้นจรวดได้ เป็ นแรงปรารถนาอันยิง่ ใหญ่ที่จะส่ ง ยานอวกาศ ไปพร้อมกับจรวดเพื่อ
สารวจดินแดนอันกว้างใหญ่ในอวกาศ จวบจนกระทัง่ มาถึ งปั จจุบนั ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
อวกาศดาเนินมาเรื่ อยๆ หากแบ่งประเภทของการสารวจอวกาศแล้ว สามารถแบ่งได้เป็ นสองประเภทใหญ่ๆ
คือ การสารวจอวกาศโดย ยานอวกาศ ที่ไม่มีมนุ ษย์ขบั ควบคุมบนยาน กับการสารวจอวกาศโดย ยาน
อวกาศ ที่มีมนุ ษย์ขบั ควบคุมไปด้วย ยานอวกาศ มี 2 ประเภทคือ ยานอวกาศที่มีมนุ ษย์ควบคุมและไม่มี
มนุษย์ควบคุม
 ยานอวกาศทีไ่ ม่ มีมนุษย์ ควบคุม ส่ วนใหญ่สารวจ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ และ
ห้วงอวกาศระหว่างดาวเคราะห์ จะขอกล่าวถึง โครงการที่สารวจดวงจันทร์คือ
1. โครงการเรนเจอร์ ออกแบบให้ยานพุง่ ชนดวงจันทร์
2. โครงการลูน่าออบิเตอร์ กาหนดให้ยานไปวนถ่ายภาพรอบดวงจันทร์
3. โครงการเซอเวเยอร์ ออกแบบให้ยานจอดลงบนพื้นอย่างนุ่มนวล
 ยานอวกาศมีมนุษย์ ควบคุม เป็ นของสหรัฐอเมริ กา มีโครงการต่างๆ ดังนี้
1. โครงการเมอคิวรี่ มีจุดประสงค์ที่จะส่ งมนุษย์ข้ ึนไปโคจรในอวกาศ สาหรับให้มนุษย์
อวกาศขึ้นไปครั้งละ 1 คน โครงการได้ยตุ ิลงไปแล้วในปัจจุบนั
2. โครงการเจมินี มีจุดประสงค์คือ นามนุษย์ 2 คนขึ้นไปดารงชีพในอวกาศให้นานที่สุด
ฝึ กการเชื่ อต่อกับยานลาอื่ น ปรั บปรุ งการนายานลงสู่ พ้ืนและหาผลกระทบที่ เกิ ดจากสภาวะไร้ น้ าหนัก
โครงการนี้ได้ยตุ ิลงแล้ว
3. โครงการอะพอลโล มีจุดประสงค์คือ นามนุษย์ไปสารวจดวงจันทร์ ใช้มนุ ษย์อวกาศ
ครั้งละ 3 คน เป็ นโครงการต่อจากเมอคิวรี่ และเจมินี มนุ ษย์อวกาศชุ ดแรกที่หยุดบนพื้นดวงจันทร์ เป็ นชุ ด
อวกาศที่เดิ นทางไปกับยานอะพอลโล 11 โครงการอะพอลโลเรี ยกว่าประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายมา
ตลอด มีเพียงอะพอลโล 13 ลาเดี ยวที่เกิ ดอุบตั ิเหตุขณะมุ่งหน้าสู่ ดวงจันทร์ อะพอลโล 17 ถือเป็ นยานลา
สุ ดท้ายที่เกิดในโครงการนี้
4. โครงการสกายแล็บ จุดประสงค์คือให้มนุษย์ข้ ึนไปบนสถานีลอยฟ้ าเพื่อค้นคว้า
ทดลองให้ได้นานที่สุด เป็ นโครงการที่ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ การแพทย์ ฟิ สิ กส์ ผลกระทบของ
สภาพไร้แรงดึงดูด
5. โครงการอพอลโล - โซยูส มีจุดประสงค์คือ เพื่อขึ้นไป ทดสอบระบบนัดพบและเชื่อม
ยานอวกาศ เป็ นโครงการระหว่างสหรัฐอเมริ กาและสหภาพโซเวียต
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2.3 ยานขนส่ งอวกาศ
 โครงการยานขนส่ งอวกาศ
การส่ งยานอวกาศไปสู่ ดาวเคราะห์ต่างๆ ในระบบสุ ริยะ จาเป็ นต้องอาศัยความรู้ทางด้านวงโคจรใน
สนามแรงโน้มถ่วงอย่างแม่นยาอย่างมาก จึงต้องมีการวางแผนด้านการเดินทางของยานอวกาศอย่างละเอียด
รอบคอบและระมัดระวังเป็ นอย่างสู ง เนื่ องจากการส่ งยานเพื่อไปโคจรรอบหรื อลงจอดบนดาวเคราะห์ดวง
หนึ่ งนั้นไม่ใช่ การเดิ นทางอย่างตรงไปตรงมาจากโลกถึ งดาวเคราะห์ดวงนั้นเลย แต่จาเป็ นต้องอาศัยการ
เคลื่อนที่ไปตามวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ และในบางครั้งต้องอาศัยแรงเหวี่ยงจากดาวเคราะห์ดวงอื่นเพื่อ
เปลี่ยนเส้นทางโคจรให้ไปถึงจุดหมายปลายทาง เพื่อให้สามารถเดินทางไปยังจุดหมายไกลๆ ได้โดยไม่ตอ้ ง
สิ้ นเปลืองเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน
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เพื่อความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่ องแรงเหวี่ยงเพื่อเปลี่ ยนเส้นทางโคจร จะขอยกตัวอย่างเส้นทางการ
เคลื่อนที่ของยาน ระบบการขนส่ งอวกาศเป็ นโครงการที่ถูกออกแบบให้สามารถนาชิ้นส่ วนบางส่ วนที่ใช้ไป
แล้วกลับมาใช้ใหม่อีกเพื่อเป็ นการประหยัดและมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด ประกอบด้วย 3 ส่ วนหลัก คือ
จรวดเชื้ อ เพลิ ง แข็ ง ถัง เชื้ อ เพลิ ง ภายนอก (ส ารอง
ไฮโดรเจนเหลวและออกซิ เจนเหลว) และยานอวกาศ
ระบบขนส่ งอวกาศมีน้ าหนักรวมเมื่อขึ้นจากฐานปล่อย
ประมาณ 2,041,200 กิโลกรัม โดยจรวดเชื้ อเพลิงแข็งจะ
ถู ก ขับ เคลื่ อ นจากฐานปล่ อ ยให้ น าพาทั้ง ระบบขึ้ นสู่
อวกาศด้วยความเร็ วที่มากกว่าค่าความเร็ วหลุดพ้น เมื่อ
ถึ งระดับหนึ่ งจรวดเชื้ อเพลิ งแข็งทั้งสองข้างจะแยกตัว
ออกมาจากระบบ จากนั้นถังเชื้ อเพลิงภายนอกจะแยกตัว
ออกจากยานอวกาศ โดยตัวยานอวกาศจะเข้าสู่ วงโคจรเพื่อปฏิบตั ิภารกิจต่อไป ดังรู ป
การปฏิบตั ิภารกิจสาหรับระบบขนส่ งอวกาศมีหลากหลายหน้าที่ ตั้งแต่การทดลองทางวิทยาศาสตร์
(ในสภาวะไร้ น้ าหนัก) การส่ งดาวเทียม การประกอบกล้องโทรทรรศน์อวกาศ การส่ งมนุ ษย์ไปบนสถานี
อวกาศ ฯลฯ ยานอวกาศจึงถูกออกแบบสาหรับบรรทุกคนได้ประมาณ 7-10 คน ปฏิบตั ิภารกิจได้นานตั้งแต่
ไม่กี่ชวั่ โมงหรื ออาจใช้เวลาถึง 1 เดือน
โครงการสาคัญๆ ของสหรัฐอเมริ กา มีดงั นี้
1. โครงการไพโอเนียร์
2. โครงการมาริ เนอร์
3. โครงการไวกิง
4. โครงการวอยเอเจอร์
5. โครงการไพโอเนียร์ - วีนสั
6. โครงการกาลิเลโอ
ปั จจุ บนั เป็ นที่ ท ราบกันว่าโครงการแชลแลนเจอร์ และโครงการโคลัมเบี ยประสบความ
สู ญเสี ยครั้งร้ายแรง เมื่อยานทั้งสองเกิดระเบิดขึ้นขณะอยูบ่ นท้องฟ้ า โดยระบบขนส่ งยานอวกาศแชลแลน
เจอร์ระเบิดเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2529 ระหว่างเดินทางขึ้นสู่ อวกาศไม่เพียงกี่นาทีดว้ ยสาเหตุจากการรั่วไหล
ของก๊าซเชื้ อเพลิงอุณหภูมิสูงจากรอยต่อของจรวดเชื้ อเพลิงแข็งด้านขวาของตัวยาน ทาให้ก๊าซอุณหภูมิสูง
ดังกล่าวลามไปถึงถังเชื้อเพลิงภายนอกที่บรรจุไฮโดรเจนเหลว จึงเกิดการเผาไหม้อย่างรุ นแรงและเกิดระเบิด
ขึ้น คร่ าชีวติ นักบินอวกาศ 7 คน ส่ วนระบบขนส่ งอวกาศโคลัมเบียเกิดระเบิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2546
(17 ปี หลังการระเบิดของยานแชลแลนเจอร์ ) โดยวิศวกรนาซาเชื่ อว่าอาจเพราะตัวยานมีการใช้งานยาวนาน
จนอาจทาให้แผ่นกันความร้อนที่หุม้ ยานชารุ ด ทาให้เกิดระเบิดขึ้นหลังจากนักบินกาลังพยายามร่ อนลงสู่ พ้ืน
โลก แต่ท้ งั สองเหตุการณ์ในสหรัฐอเมริ กายังไม่ร้ายแรงเท่าเหตุการณ์ระเบิดของจรวดของสหภาพโซเวียต
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ขณะยังอยูท่ ี่ฐาน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2503 โดยมีผเู ้ สี ยชี วิตจากเหตุการณ์ดงั กล่าวถึง 165 คน โศกนาฏกรรม
เหล่านี้ ที่เกิดขึ้นแม้จะทาให้เกิ ดความสู ญเสี ยทั้งชี วิตและทรัพย์สิน แต่มนุ ษย์ก็ยงั ไม่เลิกล้มโครงการอวกาศ
ยังมี ความพยายามคิ ดและสร้ างเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อความปลอดภัยและลดค่าใช้จ่ายให้มากขึ้ น ด้วย
เป้ าหมายหลักของโครงการขนส่ งอวกาศในอนาคตคื อการสร้ างสถานี อวกาศถาวรและการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์อื่นๆ
2.4 สถานีทดลองอวกาศ
ประเทศที่บุกเบิกการใช้สถานีอวกาศในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ สหรัฐอเมริ กาและรัสเซี ย
 โครงการสกายแลบ
สหรัฐอเมริ กาได้ส่งยานสกายแลบขึ้นโคจรเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 ยานสกาย
แลบหนัก 85 ตัน มีความยาว 82.2 ฟุต เส้นผ่าศูนย์กลาง 22 ฟุต มีขนาดใหญ่เท่ากับบ้าน 3 ห้องนอน ขนาด
เล็กโคจรรอบโลกระดับความสู งประมาณ 435 กิโลเมตร เหนือพื้นโลก โคจรรอบโลกใช้เวลา 93 นาที
 โครงการอพอลโล
สหรัฐอเมริ การและรัสเซี ยได้มีโครงการอวกาศร่ วมกันโครงการหนึ่ งคือโครงการอะพอล
โลซัลยุต ซึ่ งมีจุดมุ่งหมายเพื่อขึ้นไปทอสอบระบบนัดพบและต่อเชื่ อมยานอวกาศของสหรัฐและรัสเซี ยเข้า
ด้วยกัน ทั้ง นี้ เพื่ อนาผลการทดลองมาพัฒนาใช้ก ับยานอวกาศที่ ม นุ ษย์ค วบคุ ม ตลอดจนโครงการสถานี
อวกาศของประเทศทั้งสอง
รัสเซี ยได้ส่งยานอวกาศโซยูสขึ้นจากฐานไบโคนูร์ ในคาซัคสถานของรัสเซี ย เมื่อวันที่ 15
กรกฏาคม พ.ศ. 2518 โดยมีอเล็กซิ เลโอนอฟ เป็ นผูบ้ งั คับการยานอวกาศ และวาเลอรี คุนาซอฟ เป็ นนักบิน
ผูช้ ่วย ต่อมาอีก 6 ชัว่ โมง ในวันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2518 สหรัฐอเมริ กาได้ส่งยานอวกาศอะพอลโลโดย
จรวดแซทเทิร์น-1บี ขึ้ นจากฐานที่ ศูนย์อวกาศเคนเนดี โดยพลอากาศจัตวาโทมัส พี. สแตฟฟอร์ ด เป็ นผู ้
บังคับการยานอวกาศ แวนซ์ ดี. แบรนด์ เป็ นผูข้ บั คุมยานอวกาศและโดแนลด์ เค. สเลตัน เป็ นผูค้ วบคุมการ
ต่ อ เชื่ อ ม มี ก ารทดลองปฏิ บ ัติ ก ารด้า นวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ รวมทั้ง ร่ ว มให้ สั ม ภาษณ์
หนัง สื อ พิ ม พ์ผ่ า นโทรทัศ น์ ก ลับ มายัง พื้ น ผิ ว โลก ยานอะพอลโล ปลดแยกตัว ออกจากกัน ในวัน ที่ 19
กรกฏาคม พ.ศ. 2518 ยานซัลยูสกลับคืนสู่ พ้ืนโลกในวันที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ.2518 โดยที่ยานอะพอลโล
โคจรปฏิบตั ิการทดลองต่อจนถึงวันที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2518 จึงกลับคืนสู่ พ้นื โลกที่มหาสมุทรแปซิ ฟิก
 โครงการสถานีอวกาศเมียร์
เมื่ อ หลุ ด จากยุค ของสถานี อ วกาศซัล ยูส ของรั ส เซี ย และสถานี อ วกาศสกายแลบของ
สหรัฐอเมริ กา ก็เข้าสู่ ยุคของสถานี อวกาศเมียร์ (Mir space station) ของรัสเซี ย ซึ่ งวัตถุประสงค์ของสถานี
อวกาศเมียร์ ยงั คงคล้ายคลึ งกับสถานี อวกาศซัลยูส นั้นคือ ใช้เป็ นสถานที่ศึกษาการใช้ชีวิตในห้วงอวกาศ
ระยะยาว รวมทั้งใช้สังเกตปรากฏการณ์ในห้วงอวกาศ และใช้ทาการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ผสมกันไปทั้ง
กิจกรรมทหารและพลเรื อน ด้วยเหตุที่รัสเซี ยให้ความสนใจบุกเบิกอวกาศทางด้านสถานี อวกาศ ซึ่ งจะเป็ น
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รากฐานความรู้สาหรับการสร้างอาณานิคมในอวกาศต่อไป
สถานี อวกาศเมียร์ เป็ นสถานี อวกาศแบบแยกส่ วน มี ส่วนประกอบหลักทั้ง 7 ส่ วน หรื อ
เรี ยกว่า 7 มอดุล (Module) โดยมอดุลหลัก (Mir core module) ที่เป็ นแกนให้มอดูลอื่น ๆ มาต่อด้วยนั้นถูกส่ ง
ตามขึ้นไปภายหลัง สถานี อวกาศเมียร์ ท้ งั ระบบมีน้ าหนักรวมกันประมาณ 130 ตัน ในส่ วนของมอดูลแกน
นั้นขนาดกว้างประมาณ 4.2 เมตร ยาวประมาณ 13 เมตร ซึ่ งประมาณเท่ากับตึกแถว ชั้นเดียว 1 คูหา มีมนุษย์
ประจาการในระยะยาวได้ 2-3 คน
 โครงการสถานีทดลองอวกาศนานาชาติ

โครงการสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS - International Space Station) สถานีอวกาศนานาชาติ
เป็ นโครงการที่เกิดจากความร่ วมมือระหว่างชาติ 16 ประเทศ นาโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา คานาดา ญี่ปุ่น
รัสเซี ย 11 ประเทศยุโรป และบราซิ ล โดยใช้เที่ยวบินทั้งสิ้ น 44 เที่ยวบิน เพื่อที่จะนาชิ้นส่ วนแต่ละชิ้น ของ
สถานีอวกาศไปประกอบกันเป็ น สถานีอวกาศนานาชาติ ซึ่งประกอบด้วยห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ ที่
ใหญ่ที่สุดในอวกาศ เท่าที่มนุษย์เคยมีมา

หลักการของการนาชิ้นส่ วน แต่ละชิ้น ไปประกอบกัน เป็ นสถานี อวกาศขนาดใหญ่น้ ี
ประเทศรัสเซี ยเป็ นผูบ้ ุกเบิก และมีประสบการณ์ดา้ นนี้ มากที่สุด โดยเฉพาะการขึ้นไปอาศัยอยู่ ในสถานี
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อวกาศ เป็ นระยะเวลานาน ประเทศรัสเซี ย มีประสบการณ์ดา้ นนี้ กว่า 30 ปี แล้ว โดยเฉพาะกับโครงการ
สถานีอวกาศเมียร์ (Mir's Space Station)
โครงการสถานีอวกาศนานาชาติ
นี้ เริ่ มส่ งชิ้นส่ วนแรก ตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2541 (ค.ศ.1998) และคาดว่า จะแล้วเสร็ จในปี พ.ศ. 2549
(ค.ศ.2006) ซึ่งเมื่อเสร็ จแล้ว จะมีขนาดยาวประมาณ 88 เมตร (290 ฟุต) และความกว้างส่ วนปี กประมาณ 109
เมตร (356 ฟุต) ซึ่ งใหญ่กว่าสนามฟุตบอลเล็กน้อย โดยมีน้ าหนักรวม เกือบ 473 ตัน (ประมาณ 1 ล้าน
ปอนด์) โดยมีนกั บินอวกาศ และเจ้าหน้าที่ประจา 7 คน โคจรรอบโลกด้วยความสู งเกือบ 400กิโลเมตร ใช้
เวลาโคจรรอบโลกประมาณ 92 นาที 24 วินาทีต่อรอบ โดยที่ 2 ใน 3 ของแต่ละรอบ จะอยูด่ า้ นสว่าง ขณะที่
อีก 1 ใน 3 ของรอบ จะอยูด่ า้ นมืดจากนั้น สถานีอวกาศนานาชาติจะรองรับการปฏิบตั ิการทดลอง และวิจยั
ทางวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งปฏิบตั ิการทดลองออกเป็ น 6 ส่ วนใหญ่ๆ ดังนี้
 ส่ วนประกอบต่ างๆ ของสถานีอวกาศนานาชาติ
ตัวสถานี อวกาศนานาชาติ ประกอบด้วยชิ้ นส่ วนหลัก ดังนี้ Zarya
Control Module: เป็ นชิ้ น ส่ ว นแรกของสถานี อวกาศนานาชาติ
ออกแบบโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา แต่สร้าง และส่ งขึ้นไปในอวกาศ
โดยประเทศรัสเซี ย มีอีกชื่ อหนึ่ งว่า "FGB: Function Cargo Block" ทา
หน้าที่เป็ นแหล่งกาเนิ ด พลังงานให้กบั สถานี ในช่ วงเริ่ มต้น มีน้ าหนัก
19,323กิโลกรัม มีความยาว 12.6 เมตร กว้าง 4.1 เมตร ถูกส่ งออกไป
โคจรรอบโลก ที่ ร ะดับ ความสู ง 386.2
กิ โลเมตร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2541
(ค.ศ.1998) โดยที่ชื่อยาน "Zarya" หมายถึง"
อาทิตย์ข้ ึน" (Sunrise) Unity Module: เป็ น
ชิ้ นส่ วนที่ สอง ของสถานี อวกาศนานาชาติ
ออกแบบ และสร้ า ง โดยประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ถูกส่ งขึ้นไปในอวกาศ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541 (ค.ศ.1998)โดยเชื่ อมต่อกับ Zarya Module
ทาหน้าที่เป็ นส่ วนต่อเชื่ อมระหว่างส่ วนพักอาศัย กับส่ วนห้องปฏิ บตั ิการต่างๆ โดยมีช่องสาหรับต่อกับ
โมดูลอื่นๆได้ 6 ช่อง (docking port) มีความยาว 5.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.6 เมตรZvezda Service Module:
เป็ นชิ้นส่ วนที่สาม ของสถานีอวกาศนานาชาติ ออกแบบ และสร้างโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา ถูกส่ งขึ้นไปใน
อวกาศ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2543 (ค.ศ.2000) โดยเชื่ อมต่อกับ 2 โมดูลแรก ทาหน้าที่ระบบควบคุม,ที่พกั อาศัย
และระบบพลังงานหลัก แทน Zarya ซึ่ งจะเหลือเป็ นเพียงแค่ทางผ่าน ระหว่างห้องปฎิ บตั ิการกับที่พกั อาศัย
เท่านั้น The First Crew:
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โฉมหน้าของนักบินอวกาศ 3 คนแรกที่จะได้ประจาอยู่ บนสถานี อวกาศ
นานาชาติ โดยคนแรก เป็ นนักบินอวกาศ ชาวสหรัฐอเมริ กา และทาหน้าที่ ผูบ้ งั คับ
การ ชื่อBill Shepherd ส่ วนอีก 2 คน เป็ นนักบินอวกาศ ชาวรัสเซี ย ชื่อ Yuri Gidzenko
และวิศวกรชาวรัสเซี ย ชื่อSergei Krikalev ออกเดินทางเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม2543 (ค.ศ.
2000) โดยภารกิ จหลัก คือการทดสอบสถานีอวกาศนานาชาติ มีกาหนด 4 เดือน
(Image by:NASA) The U.S. DestinyLaboratory Module เป็ นห้องปฏิบตั ิการ ทาง
วิทยาศาสตร์ ห้องแรกและเป็ นห้องปฏิบตั ิการศูนย์กลาง ที่ถูกส่ งขึ้นไปเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2544(ค.ศ.2001) ที่
ผ่านมา นอกจากเป็ นห้องทดลองแล้ว ยังทาหน้าที่เชื่ อมต่อ ควบคุมและส่ งพลังงาน ให้กบั ห้องปฏิบตั ิการอีกด้วย
โดยห้องปฏิบตั ิการนี้ มีขนาดยาว 8.5 เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.3 เมตร ส่ วนประกอบหลักเป็ น อลูมิเนียมThe
Second Crew:
โฉมหน้าของนักบินอวกาศ ชุ ดที่ สองที่ ได้ประจาอยู่ บนสถานี
อวกาศนานาชาติ โดยคนแรก เป็ น
นักบินอวกาศ ชาวรัฐเซี ย ทาหน้าที่ ผู้
บังคับการ ชื่ อ (Commander)Yury
Usachev ส่ วนอีก 2 คน เป็ นนักบิน
อวกาศ ชาวสหรัฐอเมริ กา ชื่อ (Flight
Engineer) James Voss และ(Flight Engineer) Susan Helms ออกเดินทางเมื่อ
วันที่8 มีนาคม 2544 (ค.ศ. 2001) (Image by: NASA)
Space Station Remote Manipulator System (SSRMS): เป็ น
ส่ วนแขนกล(Robotic System) ทาหน้าที่สาหรับใช้ประกอบ,เคลื่อนที่ ,
ซ่ อมบารุ ง สาหรับชิ้นส่ วนที่จะถูกส่ งขึ้นมา ในอนาคต นอกจากนี้ ยังไว้
สาหรับเป็ นตัวจับยึด เพื่อซ่ อมดาวเทียม หรื ออุปกรณ์อื่นๆ ซึ่ งแขนกลนี้ มี
ความยาวถึง17 เมตร ให้การสนับสนุนโดย ประเทศแคนนาดา มีกาหนดจะ
ส่ งขึ้นไป วันที่ 19 เมษายน 2544 (ค.ศ.2001)
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เรื่องที่ 3 ประโยชน์ ของการใช้ เทคโนโลยีอวกาศ
3.1 ปรากฏการบนโลก
 การใช้ ประโยชน์ จากดาวเทียมสื่ อสาร
เนื่องจากดาวเทียมสื่ อสารจะทาหน้าที่ถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีภาคพื้นดินที่ทาการส่ งและรับ
สัญญาณ ปั จจุบนั นี้ ประเทศไทยมีดาวเทียมสื่ อสารแห่ งชาติเป็ นของตนเองนั้นคือ ดาวเทียม ไทยคม ซึ่ ง
ดาเนิ นงานโดย บริ ษ ทั ชิ นเซทเทลไลท์ จากัด (มหาชน) ซึ่ งได้รับอนุ มตั ิจากรั ฐบาลให้เป็ นผูด้ าเนิ น
โครงการดาวเทียมแห่ งชาติ ได้ลงนามในสัญญาจ้างจัดสร้างดาวเทียม “ไทยคม 1A” และ “ไทยคม 2” กับ
บริ ษทั ฮิวจ์แอร์ คราฟท์จากัด (ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่ อเป็ นบริ ษทั โบอิ้ง) ประเทศสหรัฐอเมริ กา และยังลงนามใน
สัญญาว่าจ้างกับ บริ ษทั แอเรี ยนสเปซ จากัด เป็ นผูจ้ ดั ส่ งดาวเทียม ซึ่ งดาวเทียมทั้งสองดวงนี้ มีคุณลักษณะ
และคุ ณสมบัติเหมื อนกันทุ ก ประการ โดยเป็ นดาวเที ย มที่ มี ค วามสามารถหมุ นรอบตัวเองคล้า ยลู ก ข่ า ง
ขณะนี้มีจานวนทั้งสิ้ น 3 ดวง ได้แก่ ดาวเทียมไทยคม 1A ดาวเทียมไทยคม 2 และดาวเทียมไทยคม 3
ซึ่งดาวเทียมทั้ง 3 ดวงเป็ นดาวเทียมสื่ อสารที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาเครื อข่ายการสื่ อสารของประเทศ
ไทย ให้มีเทคโนโลยีรุดหน้าทัดเทียมกับประเทศต่างๆ
อี ก ทั้ง ยัง ช่ ว ยตอบสนองการใช้ ง านด้า นการ
สื่ อสารโทรคมนาคม และการกระจายเสี ยงโทรทัศน์ของประเทศไทยที่ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว
ซึ่ งเราจะเรี ยกดาวเทียมในลักษณะนี้ วา่ Spinners พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุ ลยเดชมหาราช
โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ อดาวเทียมสื่ อสารแห่ งชาติดวงแรกว่า ”ไทยคม” (THAICOM) โดยดาวเทียม
ไทยคม 1 ถูกยิงขึ้นจากฐานยิงจรวดแอเรี ยนสเปซ เมืองคูรู ประเทศเฟรนช์กิอานา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม
2536
ประโยชน์ของดาวเทียมไทยคมทั้ง 3 ดวง เป็ นดาวเทียมสื่ อสารที่มีบทบาทสาคัญ ในการพัฒนา
เครื อข่ า ยการสื่ อ สารของประเทศไทย ให้มี เทคโนโลยีรุดหน้า ทัดเที ย มกับ ประเทศต่ า งๆ อี ก ทั้ง ยัง ช่ ว ย
ตอบสนองการใช้งานด้านการสื่ อสารโทรคมนาคม และการกระจายเสี ยงโทรทัศน์ของประเทศไทยที่มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว
o ประโยชน์ของดาวเทียมไทยคมทั้ง 3 ดวง เป็ นดาวเทียมสื่ อสารที่มีบทบาทสาคัญ ในการพัฒนา
เครื อข่ายการสื่ อสารของประเทศไทย ให้มีเทคโนโลยีรุดหน้าทัดเทียมกับประเทศต่างๆ
o ช่ วยตอบสนองการใช้งานด้านการสื่ อสารโทรคมนาคม และการกระจายเสี ยงโทรทัศน์ของ
ประเทศไทยที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว
 การใช้ ประโยชน์ จากเทคโนโลยีอวกาศทางอุตุนิยมวิทยา
ดาวเที ย มอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยานี้ ใช้ส าหรั บ การตรวจสอบประกอบทางอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาในระยะไกล
(Meteorology Information Remote Sensing) เช่น การตรวจเมฆ ทิศทางการเคลื่อนที่ของเมฆตรวจ
อุณหภูมิยอดเมฆ อุณหภูมิพ้ืนโลก อุณหภูมิผิวน้ าทะเล และความชื้ นของบรรยากาศโลก ตามระดับ ความ
สู งต่างๆ , ตรวจโอโซน และรังสี จากดวงอาทิตย์ หิ มะและน้ าแข็งที่ปกคลุมโลก เป็ นต้น รวบรวมข้อมูลรับ

294
ส่ งข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยา ที่ ตรวจได้จากสถานีเคลื่ อนที่ หรื อสถานี ตรวจอัตโนมัติ ทั้งภาคพื้นดินและ
ในน้ า เช่ น ทุ่นลอย เรื อ รวมทั้งเครื่ องบิ น นอกจากนี้ ยงั ใช้ในการกระจายข่าว (Direct Broadcast) ส่ ง
ข่าวสารทางด้านอุตุนิยมวิทยา ไปยังประเทศสมาชิกหรื อผูใ้ ช้ขอ้ มูลโดยตรง
o เพือ่ ถ่ายภาพชั้นบรรยากาศของโลกเป็ นประจาวัน
o เพื่อได้ภาพต่อเนื่องของบรรยากาศโลกและเพื่อเก็บและถ่ายทอดข้อมูลจากสถานีภาคพื้นดิน
o เพื่อทาการตรวจอากาศของโลกประจาวัน
 ประโยชน์ จากดาวเทียมสารวจทรัพยากร
เนื่องจากโลกที่เราอาศัยอยูน่ ้ ีมีขนาดขอบเขต และทรัพยากรที่จากัด ทรัพยากรบางอย่างสามารถสร้าง
ขึ้นมาทดแทนได้ แต่หลายอย่างก็หมดไปโดยไม่สามารถทดแทนได้ การที่ จานวนประชากรของโลกได้
เพิม่ ขึ้นเรื่ อยๆ นั้นทาให้มีความต้องการใช้ทรัพยากรเพื่อการที่จะดารงชี พเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นจึงต้องมี
การวางแผนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพ โดยการใช้ ดาวเทียมเข้ามาสารวจ
ช่วย
o ดาวเทียมสารวจทรัพยากรให้ขอ้ มูลที่สามารถนาไปใช้ศึกษาวิจยั ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้
1. ด้านการใช้ที่ดิน ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินในลักษณะต่าง ๆ เช่น การทา
เกษตรกรรม เหมืองแร่ การขยายแหล่งชุมชน สร้างถนน การก่อสร้าง ซึ่ งกรมการที่ดินเป็ นหน่วยงานหลักใน
เรื่ องนี้
2. ด้านการเกษตร ศึกษาสารวจพื้นที่เพาะปลูกที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าวนา
ปรั ง พื้ นที่ ป ลู กยางพารา พื้ นที่ ป ลู ก อ้อย พื้นที่ ป ลู ก มันส าปะหลัง พื้ นที่ ปลู ก น้ า มันปาล์ม ส ารวจพื้ นที่ มี
ความชื้นสู งเพื่อใช้ในการปลูกพืชในฤดูแล้ง
3. ด้านป่ าไม้ ศึกษาพื้นที่ป่าไม้ทวั่ ประเทศ การกาหนดระดับความสาคัญของพื้นที่ตน้ น้ าลาธาร
ต่าง ๆ เพื่อการใช้ที่ดิน การทาป่ าไม้และการทาเหมืองแร่ การสารวจและการจัดทาแผนที่ป่าไม้ชายเลน ป่ า
เสื่ อมโทรม
4. ด้านการประมง ศึกษาสารวจหาบริ เวณพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งประเภทต่าง ๆ
5. ด้านอุทกศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งน้ าในทะเล น้ าบนดินและน้ าใต้ดิน เพื่อใช้พิจรณาการ
หมุนเวียนของแหล่งน้ า การจัดสรรน้ า การปรับปรุ งแหล่งน้ า และชลประทาน การศึกษารู ปแบบการระบาย
น้ า ปริ มาณคุณภาพของน้ า การศึกษาสารวจบริ เวณที่จะเกิดสภาวะน้ าท่วม
6. ด้านธรณี วทิ ยา ศึกษาทาแผนที่ธรณี วทิ ยา โครงสร้างประเทศไทย ซึ่ งเป็ นข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาประเทศส่ วนอื่น ๆ เช่น แหล่งน้ าบาดาล การสร้างเขื่อน การหาแหล่งแร่ การหาเชื้อเพลิงธรรมชาติ
7. ด้านสมุทรศาสตร์ ศึกษาทิศทางการหมุนเวียนของกระแสน้ าทะเล และคุณภาพของน้ าทะเล
การแพร่ กระจายของตะกอนแขวนลอยที่เกิดจากบริ เวณที่มีการทาเหมืองแร่ ตลอดจนการศึกษาถึงการแพร่
ตะกอนในบริ เวณปากแม่น้ าที่สาคัญต่าง ๆ การทาแผนที่ชายฝั่งทะเลในการศึกษาแนวปะการัง
8. ด้านสิ่ งแวดล้อม ศึกษาปั ญหามลภาวะเป็ นพิษ เพื่อวางแผนจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม เช่น
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมจากการขยายตัวเมือง ต่าง ๆ ปั ญหามลภาวะจากน้ าเสี ย พื้นที่ป่าไม้บริ เวณต้นน้ าธารถูก
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ทาลาย หรื อถูกบุกรุ กแผ้วถางไป ควันพิษ ตรวจดูผลเสี ยที่เกิดจากสิ่ งแวดล้อมเป็ นพิษ
9. ด้านการทาแผนที่ นาข้อมูลมาใช้ในการทาแผนที่ภูมิประเทศได้ถูกต้องเป็ นที่ยอมรับ ทาให้
ได้แผนที่ทนั สมัยสามารถนาไปแก้ไขแผนที่ภูมิประเทศเพื่อแสดงสิ่ งเปลี่ยนแปลงไป
3.2 ปรากฏการณ์ในอวกาศ
 ยานขนส่ งอวกาศ (Space Shuttle)
เพื่อใช้เป็ นพาหนะสาหรับบรรทุกสิ่ งของและมนุ ษย์ที่ไปบนอวกาศ และเพื่อลดค่าใช้จ่าย ใน
การใช้ประโยชน์จากอวกาศออกแบบสาหรับคนได้มากถึง 7 คน ในกรณี ฉุกเฉิ นอาจเพิ่มได้เป็ น 10 คน
ปฏิบตั ิงานนานครั้งละ 7 วัน พร้อมที่จะใช้งานได้อีกภายใน 14 วัน ถ้าจาเป็ นอาจโคจรอวกาศได้นานถึง 1
เดือน ยานลาแรกของโครงการชื่อ เอ็นเตอร์ ไพรส์ ต่อจากนั้นแบ่งเป็ นโคลัมเบีย7 เที่ยว แชลเลนเจอร์ 10
เที่ยว ดิสคัฟเวอรี 6 เที่ยว แอตแลนติส 6 เที่ยว ยานขนส่ งอวกาศนากลับมาใช้ใหม่ในการบินครั้งต่อไป
โครงการยานขนส่ งของสหรัฐอเมริ กา จนถึงปัจจุบนั มีดว้ ยกัน 6 ลาคือ
1. เอนเตอร์ไพรส์ (Enterprise) เป็ นยานทดสอบเบื้องต้น,
2. โคลัมเบีย (Columbia)
3. ดิสคัพเวอรี (Discovery)
4. แอตแลนติส (Atlantis)
5. แชลเลนเจอร์ (Challenger) ระเบิดขณะขึ้นสู่ อวกาศวันที่ 28 มกราคม 2529,
6. เอนดีฟเวอร์ (Endeavour)
 สถานีอวกาศนานาชาติ (ISS - International Space Station)
ประโยชน์ที่ได้จากสถานีอวกาศนานาชาติจะรองรับการปฏิบตั ิการทดลอง และวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์ โดยแบ่งปฏิบตั ิการทดลองออกเป็ น 6 ส่ วนใหญ่ๆ ดังนี้
1. Life Sciences: เป็ นการศึกษาการพัฒนาการ ของสิ่ งมีชีวิต ภายใต้สภาวะ
ไร้แรงโน้มถ่วง ความแตกต่างระหว่างการใช้ชีวิตในอวกาศ สถานี อวกาศ และบน
โลก เพื่อนาความรู้ที่ได้ เตรี ยมตัวสาหรับ การเดินทาง และอาศัยในอวกาศในอนาคต
2. Earth Sciences: เนื่องจากวงโคจร ของสถานีอวกาศนานาชาติ สามารถ
ครอบคลุ มพื้นที่กว่า 75% บนพื้นผิวโลกและเป็ นส่ วนที่
มนุ ษย์เรา อาศัยอยู่กว่า 95% ทาให้เราสามารถศึกษาชั้น
บรรยากาศ สภาวะอากาศ การเปลี่ยนแปลง สภาพป่ าที่อยู่
อาศัย ทรัพยากร ทรัพยากรน้ า ทะเลในระดับมหภาค ซึ่ งมีผล
ต่อมวลมนุ ษย์ได้ การศึกษาดังกล่าว จะนาไปสู่ การ วางแผน
ที่มีผลต่อการดารงชีวติ อยูไ่ ด้ ของมนุษย์บนโลก ในระยะยาว
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3. Space Sciences: เป็ นการศึกษาด้านอวกาศโดยเฉพาะอย่างยิง่
การศึกษาไปในทุกๆทิศทาง ในด้านต่างๆเพื่อให้มีความเข้าใจ เกี่ยวกับอวกาศ
มากยิง่ ขึ้น
4. Microgravity Sciences: เป็ นการทาการทดลองทฤษฎี
ทางฟิ สิ กส์ ที่มีอยู่ ในสภาพไร้แรงโน้ม
ถ่วง ว่าผลที่ได้ จะแตกต่างจากบนโลก
อย่างไร ซึ่ งอาจนามาถึงการค้นพบ ทฤษฎีใหม่ๆ ที่จะเป็ นพื้นฐาน ใน
การไขปริ ศนา ความลับด้านอวกาศ ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็ น ด้าน
ฟิ สิ กส์พ้นื ฐาน ด้านชีววิทยา วัสดุ กลศาสตร์ ของไหล การเกิดปฏิกิริยา
เป็ นต้น

5. Engineering Research andTechnology Development: เป็ นการค้นคว้า วิจยั และพัฒนา ด้าน
วิศวกรรม และเทคโนโลยี ที่ใช้ในกิจการด้านอวกาศ, การขนส่ ง, โครงสร้าง, กลไก และพลังงาน โดยใช้
สถานีอวกาศ นานาชาติน้ ี เป็ นที่สาหรับออกแบบ สร้าง และใช้งานจริ ง โดย
มีเป้ าหมายให้ อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือที่ออกแบบ และสร้างขึ้น ใช้งานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยที่ตน้ ทุนในการดาเนินการ และบารุ งรักษาต่า และ
สามารถใช้เป็ น ต้นแบบด้านเทคโนโลยีได้ ในอนาคต

6. Space product development: เป็ นการค้นคว้าวิจยั และพัฒนา เพื่อหาเทคโนโลยีที่ได้
สาหรับการ พัฒนาคุ ณภาพ ของการผลิ ต เชิ งอุตสาหกรรมบนโลกทุก
ปฏิบตั ิการในการค้นคว้า และวิจยั ที่จะเกิดขึ้น ในสถานี อวกาศนานาชาติ
ทั้งหมด จะเป็ นการทดลองในสภาวะ ไร้แรงโน้มถ่วงทั้งหมด เพื่อศึกษา
ความแตกต่าง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทดลอง ว่าให้ผลแตกต่างจาก
บนโลกอย่า งไร และจะเป็ นการทดลองที่ จะให้ผ ลเอื้ อ อานวยต่ อ มวล
มนุษยชาติ อย่างมหาศาลในเร็ ววัน
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เรื่องที่ 4 โครงการสารวจสถานีอวกาศทีส่ าคัญในปัจจุบัน
 ปัจจุบนั เทคโนโลยีอวกาศช่วยมนุษยชาติในสิ่ งต่อไปนี้ในแง่ของการทดลองและวิจยั ที่ลด
สิ่ งรบกวน เช่น กฏข้อที่ 1 วัตถุ จะคงสภาพการเคลื่ อนที่ของมันตราบใดที่ไม่มีแรงภายนอกมารบกวน
กฎข้อที่ 1 ของ นิวตัน ไม่มีทางทาได้บนผิวโลกเพราะแรงโน้มถ่วงของโลกจะทาให้การเคลื่อนที่ของวัตถุ
เป็ นแบบโปรเจกไทล์ ถ้าจะทดลองกฏของนิวตัน ให้เห็นจะ ๆ ต้องออกไปทดลองในอวกาศ และยังมีการ
ทดลองทางฟิ สิ กส์อีกมากมาย ที่จาเป็ นต้องขจัดแรงโน้มถ่วงออกไป เช่น การเกิดผลึก การทดลองตัวนา
ยิ่งยวด และอื่นๆ อีกมากมาย รวมไปถึ ง กล้องโทรทรรศน์อวกาศที่ไม่ตอ้ งกังวลกับการรบกวนของ
บรรยากาศ นอกจากนี้ยงั มีการทดลองสร้าง Biosphere อีกด้วย
 เพื่อศึกษาถึง โครงสร้าง (Structure) และ หน้าที่ (Function) ของเอกภพ เพื่อนาไปสู่
แนวทาง
ในการจัดการกับรู ปแบบและแนวทางที่ควรจะเป็ นไปได้ของกิ จกรรมต่างๆของมนุ ษย์ที่พึงจะกระทาต่อ
เอกภพ นักวิทยาศาสตร์เขาจะคิด และมองไกลไม่ใช่คิดแค่รุ่นเราเท่านั้น สักวันหากชาวโลกยังอยูต่ อ้ งอพยพ
หนีไปจักรวาลอื่นแน่นอนเมื่อดวงอาทิตย์หมดอายุ หรื อโลกหมดสภาพ ถูกอุกกาบาตชน
 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆที่จาเป็ น และเหมาะสม กับรู ปแบบ หรื อวิถีทางในการดาเนิน
ชีวติ และรักษาเผ่าพันธุ์ของมนุษยชาติ แม้แต่การพัฒนาอาวุธต่างๆ ก็ถูกรวมในหัวข้อนี้ สงครามก็ถูกรวมเข้า
ไปในหัวข้อนี้ ดว้ ย นักปรัชญาเขามองสงคราม มีท้ งั ข้อดีขอ้ เสี ย ไม่แน่วา่ อนาคต ฮิตเลอร์ อาจถูกยกย่องก็ได้
เช่นโครงการสตาร์ วอร์
 วงการแพทย์และสุ ขอนามัย ยาบางอย่างตอนนี้ ถูกนาไปวิจยั ในอวกาศ (ในระดับของ
ปฏิ กิริยา) โรคบางอย่างถูกเชื่ อมโยงไปยังการรักษาในอวกาศ นัน่ คือนาไปสู่ นนั ทนาการในอวกาศใน
อนาคต ตอนนี้ก็มีรายการจับจองทัวร์ อวกาศแล้ว
 การศึกษาถึงกาเนิดเอกภพ ศึกษาจุดเริ่ มต้นของเอกภพ และทานายถึงจุดจบของเอกภพ ซึ่งจะ
นาไปสู่ ความเข้าใจภาวะและความจาเป็ นในการคงอยูข่ องเราเอง
โครงการสารวจสถานีอวกาศในอนาคต
 โครงการสกายแลบและยานขนส่ งอวกาศของประเทศสหรัฐอเมริ กาและโครงการสถานีโซ
ยูสของรัสเซี ย ได้ทาการทดลองผลิ ตและสร้างสิ่ งประดิ ษฐ์บางสิ่ งบางอย่างที่ทาได้ยากหรื อทาไม่ได้บนพื้น
โลก เช่นการผลิตสารประกอบที่เบาแต่แข็งแรง การสร้างวัคซี นให้บริ สุทธิ์ เป็ นต้น
 การที่จะสร้างสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ออกมาในด้านอุตสาหกรรมจาเป็ นต้องมีโรงงานในอวกาศ
ไม่ใช่ข้ ึนไปทดลองกับยานอวกาศในแต่ละครั้ง และโรงงานอุตสาหกรรมนี้ อาจจะเริ่ มจากโรงงานขนาดเล็ก
ก็ได้ ตามโครงการนี้สหรัฐอเมริ กาจะใช้ยานขนส่ งอวกาศนาส่ วนต่าง ๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมอวกาศขึ้น
ไป ตามที่ จะบรทุ ก ไปได้ใ นห้องเก็ บ สิ นค้า และนาขึ้ นไปต่ อเข้าด้วยกันในวงโคจรรอบโลก และจะได้
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โรงงานในอวกาศที่สมบูรณ์ ซึ่ งมีแหล่งผลิต ห้องเก็บวัตถุดิบและที่พกั สาหรับคนงานที่จะอยูป่ ฏิ บตั ิการใน
อวกาศ รวามทั้งแผงรับแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ าสาหรับโรงงาน
 ความคิดที่จะสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในอวกาศ โรงไฟฟ้ าในอวกาศ จึงได้เกิดขึ้นโดยนัก
ฟิ สิ กส์ แห่ งมหาวิทยาลัยปริ นซ์ตนั ชื่ อ เกอราร์ ด เค โอนิ ล (Gerrard K. O’Neil) หลังจากโอนิ ล ได้เผยแพร่
ความคิดของเขาต่อสาธารณชน ได้มีนกั วิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริ กา ให้ความสนใจ
และร่ วมมือกันศึกษาถึงโครงสร้างของเมืองอวกาศในอนาคต
 การออกแบบสถานีอวกาศขนาดใหญ่หรื อเมืองอวกาศนั้น นักวิทยาศาสตร์ จะต้องแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการดารงชี วิตอยูใ่ นบริ เวณที่มีสภาพไร้ น้ าหนัก ที่ไม่ได้อยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของแรงโน้มถ่วงของโลก
ตัวอย่างเช่น ถ้าหากเราอยู่ในสภาพไร้น้ าหนัก เป็ นระยะเวลาสั้น ๆ ในบริ เวณที่จากัดแล้วอาจจะไม่มีผลต่อ
ร่ างกายมากหนัก แต่ถา้ ต้องอาศัยอยู่ในบริ เวณที่กว้าง ๆ เป็ นระยะเวลานาน ๆ จะเกิ ดความวุ่นวายเกี่ ยวกับ
การเคลื่อนที่ และไม่สมารถอาศัยอยูไ่ ด้
 นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มหนึ่งจึงได้เสนอความคิดการออกแบบสถานีอวกาศให้มีลกั ษณะเป็ น
วงกลมรู ปวงแหวนที่สามารถหมุนรอบตัวเองได้ซ่ ึ งจะทาให้เกิดแรงหนี ศูนย์กลางขึ้น ลักษณะเช่นนี้ จะทาให้
คนเราสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ทางด้านที่เป็ นของวงแหวน โดยการหันศีรษะเข้าหาจุดศูน ย์กลางของสถานี
อวกาศ นักวิทยาศาสตร์ ได้เสนอว่า หากสถานี อวกาศวงแหวนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 กิ โลเมตร จะต้อง
หมุนในอัตรา 1 รอบ ในเวลา 1 นาที 3.15 วินาที สถานี อวกาศขนาดใหญ่น้ ี จะต้องมีบรรยากาศคล้ายโลก
โดยที่อากาศในสถานีอวกาศจะต้องมีแก๊สออกซิ เจนในอัตราส่ วนเท่ากับที่มีอยูใ่ นบรรยากาศโลก และมีแก๊ส
ไนโตรเจนในอัต ราส่ ว นครึ่ งหนึ่ ง ของอัต ราส่ ว นไนโตรเจนในบรรยากาศของโลก ดัง นั้น ความดัน
บรรยากาศของสถานีอวกาศจะเป็ นครึ่ งหนึ่งของความดันบรรยากาศที่ระดับน้ าทะเล
โครงการอวกาศทีส่ าคัญและน่ าสนใจ
วัน/ เดือน/ ปี
4 ตุลาคม 2500
3 พฤศจิกายน 2500
31 มกราคม 2501
5 มีนาคม 2501
17 มีนาคม 2501

เหตุการณ์ ด้านอวกาศทีส่ าคัญ
สหภาพโซเวียตส่ งดาวเที ยม สปุ ตนิ ก 1 โคจรรอบโลกเป็ นครั้ งแรก จนเสร็ จสิ้ น
ภารกิจเมื่อ 4 มกราคม 2501
สหภาพโซเวียตส่ งดาวเทียม สปุตนิก 2 พร้อมสุ นขั ตัวแรกชื่ อ ไลกา ซึ่ งถูกส่ งไปอยู่
ในอวกาศได้นาน 7 วัน ดาวเทียมสปุตนิ ก 2 หลุดจากวงโคจรในวันที่ 13 เมษายน
2501
สหรัฐอเมริ กาส่ งดาวเทียม เอกพลอเรอร์ 1 ขึ้นสู่ วงโคจรพร้ อมกับการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการค้นพบแถบรังสี ของโลก
สหรัฐฯ ประสบความล้มเหลวในการส่ งดาวเทียม เอกพลอเรอร์ 2
ดาวเทียมแวนการ์ ด 1 ถูกส่ งขึ้นไปในวงโคจร
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วัน/ เดือน/ ปี
15 พฤษภาคม 2501
1 ตุลาคม 2501

เหตุการณ์ ด้านอวกาศทีส่ าคัญ
ดาวเทียม สปุตนิก 3 ถูกส่ งขึ้นไปในวงโคจร
สหรัฐฯ ก่อตั้งองค์การนาซา

11 ตุลาคม 2501
2 มกราคม 2502
3 มีนาคม 2502

ยานไพโอเนียร์ 1 ของสหรัฐฯ ถูกส่ งขึ้นไปที่ระดับ 70,700 ไมล์
โซเวียตส่ งยานลูนาร์ 1 ไปโคจรรอบดวงอาทิตย์
ยานไพโอเนียร์ 4 ของสหรัฐฯ ถูกส่ งไปเพื่อทดสอบเส้นทางสู่ ดวงจันทร์ ก่อนจะเข้า
สู่ วงโคจรรอบดวงอาทิตย์

โซเวียตส่ งยานลูนาร์ 2 ไปสัมผัสพื้นผิวของดวง
จันทร์ได้เป็ นลาแรก
4 ตุลาคม 2502
โซเวียตส่ งยานลูนาร์ 3 ไปโคจรรอบดวงจันทร์ และถ่ายรู ปด้านที่หันออกจากโลก
ได้ขอ้ มูลประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์
12 เมษายน 2504
ยูริ กาการิ น นักบินอวกาศคนแรกของโซเวียต ถูกส่ งขึ้นไปโคจรรอบโลกพร้อมกับ
ยานวอสต็อก 1
สหรัฐฯ ส่ ง อลัน เชพาร์ ด นักบินอวกาศคนแรกของอเมริ กาขึ้นไปกับยานเมอร์ คิวรี
5 พฤษภาคม 2504
ฟรี ดอม 7
14 ธันวาคม 2505
ยานมาริ เนอร์ 2 ของสหรัฐฯ บินผ่านดาวศุกร์
16 มิถุนายน 2506 วาเลนตินา เทอเรชโควา นักบินอวกาศหญิงคนแรกถูกส่ งขึ้นไปพร้ อมกับยานวอ
สต็อก 7
14 กรกฎาคม 2507 ยานมาริ เนอร์ 4 ของสหรัฐฯถ่ายรู ปดาวอังคารในระยะใกล้
16 พฤศจิกายน 2507 ยานวีนสั 3 ของโซเวียต เป็ นยานลาแรกที่สัมผัสพื้นผิวของดาวศุกร์
3 กุมภาพันธ์ 2509 ยานลูนาร์ 9 ของโซเวียต เป็ นยานลาแรกที่ ลงจอดบนพื้นผิวของดวงจันทร์ อย่างนิ่ ม
นวล
2 มิถุนายน 2509
ยานเซอร์ เวเยอร์ 1 ของสหรัฐฯ ลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ อย่างนิ่มนวล
เกิ ดโศกนาฏกรรมทางอวกาศกับยานโซยุส 1 ของโซเวียต ทาให้วลาดิเมียร์ โคมา
24 เมษายน 2510
รอฟ เสี ยชี วิตด้วยสาเหตที่ ยานกระแทกกับพื้น โลกระหว่างเดินทางกลับเนื่ องจาก
ระบบชูชีพไม่ทางาน
ยานอะพอลโล 8 นานักบินอวกาศ 3 คนแรกไปโคจรรอบดวงจันทร์
21 ธันวาคม 2511
สหรั ฐฯ ส่ ง นี ล อาร์ ม สตรอง และ เอ็ดวิน อัล ดริ น ขึ้ นไปเหยีย บบนพื้ นผิวดวง
20 กรกาคม 2512
จันทร์ เป็ นครั้งแรก
12 สิ งหาคม 2502
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คาถามประกอบกิจกรรม
1. มนุษย์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมในเรื่ องใดบ้าง อย่างไร
2. นักศึกษาคิดว่า ยานขนส่ งอวกาศมีความจาเป็ นต่อมนุษย์ในด้านใดบ้าง เพราะเหตุใด
3. ผลกระทบของเทคโนโลยีอวกาศที่มีต่อการดารงชีวติ ของมนุษย์มีอะไรบ้าง อย่างไร
กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนศึกษาค้นคว้าความรู้เรื่ อง การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ แล้วนาผลงานที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้ามาอภิปรายร่ วมกัน
2. แบ่ ง กลุ่ ม นัก ศึ ก ษาท ากิ จกรรม เรื่ อง การใช้ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยีอวกาศ เมื่ อดาเนิ นการ
ทดลองเสร็ จแล้วให้จดั ทารายงานและผลการทดลองและนาข้อมูลมาอภิปรายร่ วมกัน
3. นักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่ เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษารังสิ ต หรื อ สถานี โทรทัศน์ที่
อยูใ่ กล้โรงเรี ยน เป็ นต้น หลังจากนั้นให้นกั ศึกษาเขียนรายงานสรุ ปความรู ้ที่ได้รับจากการไปทัศน
ศึกษา
คาถามสรุ ป
1. จงอธิ บายการทางานของดาวเที ยมสื่ อสาร ที่ โคจรในระดับต่ าและระดับสู ง พร้ อมยกตัวอย่า ง
ประกอบ
2. นักศึกษาคิดว่าเราได้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียมสารวจทรัพยากรธรรมชาติในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติลกั ษณะใด
3. ดาวเทียมไทยคมให้ประโยชน์กบั ประเทศไทยลักษณะใด
4. การที่มนุ ษย์ส่งยานอวกาศไปศึกษาดวงจันทร์ หรื อดาวเคราะห์ต่างๆ จะมีประโยชน์ต่อมนุ ษย์ใน
ด้านใดบ้าง
5. นักศึ กษาคิ ดว่า การสร้ างโรงงานอุตสาหกรรมในอวกาศเพื่อให้มนุ ษย์ใช้ในการปฏิ บตั ิงานใน
อวกาศมีความเป็ นไปได้หรื อไม่ จงอธิ บาย
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แบบทดสอบที่ 1
ชื่อ-สกุล...........................................................................เลขที่................ระดับชั้น...........ปี ...........
1. ปั จจุบนั นี้ประเทศไทยมีดาวเทียมสื่ อสารแห่งชาติเป็ นของตนเอง นั้นคือ ______________
ซึ่งดาเนินงานโดย บริ ษทั ________________________________ และขณะนี้มีจานวนทั้งสิ้ น
ดวงได้แก่ดาวเทียมดวงใดบ้าง และแต่ละดวงถูกส่ งขึ้นในปี ใด ( 2 คะแนน)
ตอบ 1. __________________________________________________( 1 คะแนน)
2. _________________________________________________ ( 1 คะแนน)
3. _________________________________________________ ( 1 คะแนน)
2. ตาแหน่งของดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดใดที่สัมพันธ์กบั ตาแหน่งบนพื้นโลกในบริ เวณเดิมเสมอ
(4 คะแนน) ตอบ ชนิดของดาวได้( 1 คะแนน) _____________________________
ตอบการทางานของดาวได้ ( 1คะแนน)_____________________________________ ___
ตอบตาแหน่งที่ดาวเทียมดวงนี้อยู่ ( 1 คะแนน)__________________________________________
3. ข้อมูลภาพถ่ายชั้นบรรยากาศของโลก และถ่ายทอดข้อมูลจากสถานีภาคพื้นดิน ทาการตรวจอากาศ
ของโลกประจาวัน ข้อมูลเหล่านี้ ได้จากดาวเทียมประเภทใด ตอบ(1 คะแนน)
______________________________________________________________________________
4. ดาวเทียม Spot เป็ นของสถาบันพัฒนาอวกาศแห่งชาติฝรั่งเศษร่ วมกับประเทศในกลุ่มยุโรป เป็ น
ดาวเทียมที่ใช้ประโยชน์ทางด้านใด ตอบ( 1 คะแนน)
______________________________________________________________________________
5. ข้อมูลด้านการใช้ที่ดิน 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. ระบบการขนส่ งอวกาศเป็ นโครงการที่ถูกออกแบบให้สามารถนาชิ้นส่ วนบางส่ วนที่ใช้ไปแล้ว
กลับมาใช้ใหม่อีกเพื่อเป็ นการประหยัดและมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด ประกอบด้วย ____ส่ วนหลัก
คือ ( 2 คะแนน)___________________________________________________
9. เป้ าหมายหลักของโครงการขนส่ งอวกาศในอนาคตคือ___________________________________
( 2 คะแนน)__________________________________________________
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แบบทดสอบที่ 2
ชื่อ-สกุล...........................................................................เลขที่................ระดับชั้น...........ปี ...........
1. ปรากฏการบนโลก เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีประเภทบ้าง ยกตัวอย่าง
ตอบ
_________________________________________________________________________________
2. ปรากฏการในอวกาศเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีประเภทใดบ้างจงยกตัวอย่าง
ตอบ _____________________________________________________________________________
เช่น
_____________________________________________________________________________________
____________________________เป็ นต้น
3. โครงการใดเป็ นโครงการที่ประสบความสู ญเสี ยครั้งร้ายแรง เมื่อยานทั้งสองเกิดระเบิดขึ้น
ขณะอยูบ่ นท้องฟ้ าคือโครงการใด______________________________________________ โดยระบบ
ขนส่ งอวกาศระเบิดเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2529 ระหว่างเดินทางขึ้นสู่ อวกาศไม่เพียงกี่นาทีดว้ ยสาเหตุใด
_____________________________________________________________________________________
4. โครงการยานขนส่ งอวกาศ คือ _____________________________________________
5. ยานสารวจอวกาศหมายถึง__________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_
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แบบทดสอบ ที่ 3
ชื่อ-สกุล...........................................................................เลขที่................ระดับชั้น...........ปี ...........
ให้ นักศึกษาดูรูปภาพแล้ วนาหมายเลข เติมลงในกล่ องสี่ เหลี่ยมผืนผ้ าหน้ าข้ อความข้ างล่ าง (8 คะแนน)
7

1

5

4

2

8
6

3

1.…..….. ถังเชื่อเพลิงแข็งแยกตัวออกมา
2.…....…ยานขนส่ งอวกาศเข้าสู่ วงโคจร
3…..….. ลดระดับวงโคจรเพื่อเข้าสู่ ช้ นั บรรยากาศ
4…..….. ถังเชื่อเพลิงภายนอกแยกตัวออกมา
5…..….. ยานขนส่ งอวกาศปฏิบตั ิภารกิจ
6…..…... ยานขนส่ งอวกาศกลับสู่ พ้นื โลก
7…....…. นาจรวจเชื้อเพลิงแข็งกลับมาใช้ใหม่
8…...…. ยานอวกาศถูกปล่อยออกจากฐาน
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แบบทดสอบที่ 4
ชื่อ-สกุล...........................................................................เลขที่................ระดับชั้น...........ปี ...........
1. โครงการอะพอลโล มีจุดประสงค์
เพื่อ_____________________________________________________
2. โครงการสกายแล็บ เพื่อจุดประสงค์ใด
เพื่อ________________________________________________
เช่น___________________________________________________________________________
3. โครงการอะพอลโล-โซยูส มีจุดประสงค์เพื่อ
ตอบ
___________________________________________________________________________
4. โครงการขนส่ งอวกาศเพื่อ
ตอบ
___________________________________________________________________________
5. ดาวเทียมไทยคม 1 ถูกยิงขึ้นจากฐานยิงจรวดแอเรี ยนสเปซ เมืองคูรู ที่ประเทศใด
ตอบ
___________________________________________________________________________
6. ดาวเทียมไทยคมทั้ง 3 ดวง เป็ นดาวเทียมประเภทใด
ตอบ __________________________________________________________________________
7. การก่อตัวและเคลื่อนตัวของพายุ เราสามารถทราบได้จากดาวเทียมประเภทใด
ตอบ _________________________________________________________
8. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ได้ถูกส่ งขึ้นไปโคจรในอวกาศเป็ นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2503
มีชื่อว่า TIROS 01 (Television and Infrared Observational Satel ite) เป็ นของประเทศ
ตอ ___________________________________________________________________________
9. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดที่โคจรรอบโลกโดยจะโคจรรอบโลก จากทิศใดไปทิศใด
ตอบ__________________________________________________________________________
_
10. ดาวเทียม Spot เป็ นของสถาบันพัฒนาอวกาศแห่ งชาติฝรั่งเศษร่ วมกับประเทศในกลุ่มยุโรป ใช้
ประโยชน์ทางด้านใด
ตอบ _________________________________________________________
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แบบฝึ กหัดที่ 5
1. ประเทศใดได้สร้างยานอวกาศเพื่อสารวจดวงจันทร์และดาวเคราะห์ในระบบสุ ริยะ เป็ นชาติแรก
ตอบ _______________________________________________________________________
2. โครงการใดที่ ออกแบบให้ยานพุง่ ชนดวงจันทร์
ตอบ _______________________________________________________________________
3. โครงการใด กาหนดให้ยานไปวนถ่ายภาพรอบดวงจันทร์
ตอบ _______________________________________________________________________
4. โครงการใด ออกแบบให้ยานจอดลงบนพื้นอย่างนุ่มนวล
ตอบ ________________________________________________________________________
5. โครงการอะพอลโล มีจุดประสงค์คือ นามนุษย์ไปสารวจดวงจันทร์ ใช้มนุษย์อวกาศ
ครั้งละ 3 คน เป็ นโครงการต่อจากเมอคิวรี่ และเจมินี มนุ ษย์อวกาศชุ ดแรกที่หยุดบนพื้นดวงจันทร์
เป็ นชุ ดอวกาศที่เดินทางไปกับยานอะพอลโล 11 โครงการอะพอลโลเรี ยกว่าประสบความสาเร็ จ
ตามเป้ าหมายมาตลอด มีเพียงลาเดียวที่เกิดอุบตั ิเหตุขณะมุ่งหน้าสู่ ดวงจันทร์ ยานที่วา่ คือยานอะไร
ตอบ _________________________________________________________________________
6. โครงการยานขนส่ ง ของสหรั ฐ อเมริ ก า จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน มี ด้ว ยกัน _________ล าคื อ
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

306
กระบวนการวัดและประเมินผลรายวิชาวิทยาศาสตร์
1. วิธีวดั
การทดสอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ให้ปฏิบตั ิกิจกรรมการทดลอง (กระบวนการกลุ่ม)
ให้ปฏิบตั ิกิจกรรมสื บค้น (กระบวนการกลุ่ม)
ให้อภิปรายกลุ่มย่อยและนาเสนอผลงาน
ตรวจผลงาน
2. เครื่องมือวัด
แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
แบบบันทึกผลจากการสังเกตการปฏิบตั ิงานกลุ่ม
แบบบันทึกผลจากการสังเกตด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แบบบันทึกผลจากการประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ใบงาน
กิจกรรมเสริ มการเรี ยนรู้เพิม่ เติม
1. นักศึกษาจัดหาวารสาร เช่น วารสารวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฯลฯ ที่มีบทความเกี่ยวกับ
ยานอวกาศ ดาวเทียม และความก้าวหน้าทางด้านอวกาศมาให้นกั เรี ยนอ่าน แล้วร่ วมกันอภิปราย
พร้อมทั้งสรุ ปประเด็นสาคัญ
2. ครู จดั หาสไลด์หรื อวีดิทศั น์เกี่ยวกับดาวเทียมและยานอวกาศมาฉายให้นกั เรี ยนชม
3. ให้นกั เรี ยนเลือกทาโครงงานต่อไปนี้ (เลือก 1 ข้อ)
1) โครงงานศึกษาค้นคว้า เรื่ อง ประวัติการพัฒนายานขนส่ งอวกาศ
2) โครงงานศึกษาค้นคว้า เรื่ อง การใช้ชีวติ และการทางานของนักบินอวกาศ
สื่อ/แหล่ งการเรี ยนรู้
1. แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. สไลด์หรื อวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องกับบทเรี ยน
3. สื่ อ สิ่ งพิมพ์ และเว็บไซต์ต่าง ๆ ทางอินเทอร์ เน็ตที่เกี่ยวข้อง
4. ห้องสมุด
5. หนังสื อวิทยาศาสตร์ รายวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้น ม. 4–6 สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช
6. หนังสื อปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ รายวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้น ม. 4–6
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
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บทที่ 14
อาชีพช่ างไฟฟ้ า
สาระสาคัญ
การเลือกอาชี พช่ างไฟฟ้ านั้น หมายถึ งการประกอบอาชี พที่น่าสนใจและมีรายได้ดีอีกอาชี พหนึ่ ง
ช่างไฟฟ้ ามีหลายประเภท และหน้าที่ของช่างไฟฟ้ าก็แตกต่างกันมาก ช่างไฟฟ้ าที่ทางานในสถานก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ก็ใช้เครื่ องมือและทักษะต่างๆที่แตกต่างไปจากช่างไฟฟ้ าที่ทางานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ อย่างไรก็ดีถา้ จะกล่าวโดยทัว่ ๆ ไปแล้ว ช่างไฟฟ้ าทุกประเภทจะต้องมีความรู ้พ้ืนฐานทางด้านไฟฟ้ า มี
ความสามารถอ่านแบบพิมพ์เขียนวงจรไฟฟ้ าและสามารถซ่ อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าได้ แหล่ง
งานของช่ างไฟฟ้ า ส่ วนใหญ่ในปั จจุ บนั นี้ ทางานให้กบั ผูร้ ั บเหมางานด้านไฟฟ้ า หรื อไม่ก็ทาในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นอกจากนั้นมีช่างไฟฟ้ าอีกจานวนไม่น้อยที่ทางานอย่างอิสระเป็ นผูร้ ับเหมาเอง
และมีช่างไฟฟ้ าจานวนหนึ่ งที่ ทางานให้กบั องค์กรของรัฐบาลหรื อทางธุ รกิ จ ซึ่ งเป็ นงานที่ให้บริ การแก่
หน่วยงานของตน แม้วา่ แหล่งงานของช่างไฟฟ้ าจะมีอยูท่ วั่ ประเทศ แต่แหล่งงานส่ วนใหญ่น้ นั จะมีอยูใ่ นเขต
อุตสาหกรรม หรื อเขตพื้นที่ที่กาลังพัฒนา
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
สามารถอธิ บาย ออกแบบ วางแผน ทดลอง ทดสอบ ปฏิ บตั ิการเรื่ องไฟฟ้ าได้ อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย คิด วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบข้อดี ข้อเสี ย ของการต่อวงจรไฟฟ้ าแบบอนุ กรม แบบขนาน แบบผสม
ประยุกต์และเลือกใช้ความรู้ และทักษะอาชีพช่างไฟฟ้ า ให้เหมาะสมกับด้านบริ หารจัดการและการบริ การ
ขอบข่ ายเนื้อหา
1. ประเภทของไฟฟ้ า
2. วัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือช่างไฟฟ้ า
3. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้ า
การต่อวงจรไฟฟ้ าอย่างง่าย
4. กฎของโอห์ม
5. การเดินสายไฟฟ้ าอย่างง่าย
6. การใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ าอย่างง่าย
7. ความปลอดภัยและอุบตั ิเหตุจากอาชีพช่างไฟฟ้ า
8. การบริ หารจัดการและการบริ การ
9. โครงงานวิทยาศาสตร์ สู่อาชีพ
10. คาศัพท์ทางไฟฟ้ า
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1. ประเภทของไฟฟ้า แบ่งได้เป็ น 2 แบบ ดังนี้
1.1 ไฟฟ้าสถิต เป็ นไฟฟ้ าที่เก็บอยู่ภายในวัตถุ ซึ่ งเกิดจากการเสี ยดสี ของวัตถุ 2 ชนิ ด มาถูกนั เช่ น
แท่งอาพันจะถ่ายอิเล็กตรอนให้แก่ผา้ ขนสัตว์ แท่งอาพันจึงมีประจุลบ และผ้าขนสัตว์มีประจุบวก

1.2 ไฟฟ้ากระแส เป็ นไฟฟ้ าที่เกิดจากการไหลของอิเล็กตรอนจากแหล่งกาเนิ ดไฟฟ้ า โดยไหล
ผ่านตัวนาไฟฟ้ าไปยังที่ตอ้ งการใช้กระแสไฟฟ้ า ซึ่ งเกิดขึ้นได้จากแรงกดดัน ความร้ อน แสงสว่าง ปฏิกิริยา
เคมี และอานาจแม่เหล็กไฟฟ้ า ไฟฟ้ ากระแสแบ่งเป็ น 2 แบบ ดังนี้
1) ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current : DC) เป็ นไฟฟ้ าที่มีทิศทางการไหลของกระแส
และขนาดคงที่ตลอดเวลา แหล่งกาเนิ ดไฟฟ้ ากระแสตรงที่รู้จกั กันดี เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย การเปลี่ยน
กระแสไฟฟ้ าเป็ นไฟฟ้ ากระแสตรง (DC) ต้องใช้ตวั แปลงไฟ (Adapter)
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2) ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current : AC) เป็ นไฟฟ้ าที่มีทิศทางการไหลของ
กระแสสลับไปสลับมา และขนาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไฟฟ้ ากระแสสลับได้นามาใช้ภายในบ้านกับงาน
ต่าง ๆ เช่น ระบบแสงสว่าง เครื่ องรับวิทยุ โทรทัศน์ พัดลม เป็ นต้น

2. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือช่ างไฟฟ้า
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานช่างไฟฟ้ า ที่ควรรู ้มีดงั นี้
2.1 ไขควง แบ่งเป็ น 2 แบบ คือ
1) ไขควงแบบปากแบน

2) ไขควงแบบฟิ ลลิป หรื อสี่ แฉก

ขนาดและความหนาของปากไขควงทั้งสองแบบจะมีขนาดต่าง ๆ กัน ขึ้นอยูก่ บั ขนาดของหัวสกรู ที่
ใช้ในการคลาย หรื อขันสกรู โดยปกติการขันสกรู จะหมุนไปทางขวาตามเข็มนาฬิกา ส่ วนการคลายสกรู จะ
หมุนไปทางซ้ายทวนเข็มนาฬิกา
ไขควงอีกประเภทหนึ่ง เป็ นไขควงเฉพาะงานไฟฟ้ า คือ ไขควงวัดไฟฟ้ า ซึ่งเป็ นไขควงที่มี
หลอดไฟอยูท่ ี่ดา้ ม ใช้ในการทดสอบวงจรไฟฟ้ า
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2.2 มีด มีดที่ใช้กบั การปฏิบตั ิงานไฟฟ้ าส่ วนใหญ่เป็ นมีดพับ หรื อคัตเตอร์ ใช้ในการ
ปอกฉนวน ตัด หรื อควัน่ ฉนวนของสายไฟฟ้ า

วิธีการใช้มีดอย่างถูกต้องในการปอกสายไฟฟ้ า
1. ใช้มีดควัน่ รอบ ๆ เปลือกหุ ม้ ภายนอก
2. ผ่าเปลือกที่หุม้ ระหว่างกลางสาย
3. แยกสายออกจากกัน
2. 3 คีม เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการบีบ ตัด ม้วนสายไฟฟ้ า สามารถแบ่งออกได้ดงั นี้
1) คีมตัด เป็ นคีมตัดแบบด้านข้าง ใช้ตดั สายไฟฟ้ าสายเกลียว สายเกลียวอ่อน และสายส่ ง
กาลังไฟฟ้ าที่มีขนาดเล็ก

2) คีมปากจิง้ จก เป็ นคีมที่ใช้สาหรับงานจับ ดึง หรื อขมวดสายไฟเส้นเล็ก

3) คีมปากแบน เป็ นคีมใช้ตดั บีบ หรื อขมวดสายไฟ

4) คีมปากกลม เป็ นคีมที่ใช้สาหรับทาหูสาย (ม้วนหัวสาย สาหรับงานยึดสายไฟ
เข้ากับหลักสาย)
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5) คีมปอกสาย ใช้สาหรับปอกฉนวนของสายไฟฟ้ า สายเกลียวอ่อน และสายส่ ง
กาลังไฟฟ้ า คีมปอกฉนวนจะใช้กบั สายไฟที่มีขนาดของลวดตัวนาเฉพาะเท่านั้น คีมปอกสายควรหุ ม้ ด้วย
ฉนวน เช่น พลาสติก เพื่อป้ องกันไฟฟ้ ารั่ว หรื อไฟฟ้ าดูด

2.4 สว่าน ใช้ในการเจาะยึดอุปกรณ์ไฟฟ้ า เช่น สวิตซ์ โคมไฟฟ้ า แป้ นไม้ ซึ่ งยึดด้วยน๊อต หรื อ
สกรู จาเป็ นต้องเจาะรู การเจาะสามารถทาได้โดยใช้สว่าน หรื อบิดหล่า
สว่านที่ใช้มี 3 แบบ คือ
1) สว่านข้อเสื อ

2) สว่านเฟื อง

3) สว่านไฟฟ้ า

การเลือกใช้สว่าน และดอกสว่าน ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับขนาดของอุปกรณ์
ไฟฟ้ า และขนาดของงาน การเจาะประเภทเบา ๆ เช่น การเจาะแป้ นไม้ สามารถใช้สว่านเฟื อง หรื อสว่านข้อ
เสื อได้ ถ้าเป็ นการเจาะโลหะ หรื อคอนกรี ต หรื อพื้นปูน ต้องใช้สว่านไฟฟ้ า
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2.5 ค้ อน ใช้ในงานตอกตะปู เพื่อยึดเข็มขัดรัดสาย (clip) ให้ติดกับผนัง หรื องานนาศูนย์
สาหรับการเจาะโลหะ คอนกรี ต พื้นปูน ค้อนที่ใช้จะมีขนาด และน้ าหนักแตกต่างกัน แต่ที่นิยมใช้จะมี
น้ าหนัก 200 กรัม

ข้ อควรระวัง

ในการใช้งานหัวค้อนจะต้องอัดเข้ากับด้ามค้อนที่เป็ นไม้ให้แน่น และหัวค้อนจะต้องผ่าน
การชุบผิวแข็งมาเรี ยบร้อยแล้ว

3. วัสดุอปุ กรณ์ ทใี่ ช้ ในวงจรไฟฟ้ า
3.1 สายไฟ เป็ นอุปกรณ์สาหรับส่ งพลังงานไฟฟ้ าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยกระแสไฟฟ้ าจะนา
พลังงานไฟฟ้ าผ่านไปตามสายไฟจนถึงเครื่ องใช้ไฟฟ้ า สายไฟทาด้วยสารที่มีคุณสมบัติเป็ นตัวนาไฟฟ้ า
(ยอมให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านได้ดี) ได้แก่
1) สายไฟแรงสู ง ทาด้วยอะลูมิเนียม เพราะอะลูมิเนียมมีราคาถูก และน้ าหนักเบากว่าทองแดง
2) สายไฟทัว่ ไป (สายไฟในบ้าน) ทาด้วยโลหะทองแดง เพราะทองแดงมีราคาถูกว่าโลหะเงิน
ก. สายทนความร้อน มีเปลือกนอกเป็ นฉนวนที่ทนความร้อน
เช่น สายเตารี ด
ข. สายคู่ ใช้เดินในอาคารบ้านเรื อน
ค. สายคู่ มีลกั ษณะอ่อน ใช้กบั เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้าน เช่น วิทยุ
โทรทัศน์
ง. สายเดี่ยว ใช้เดินในท่อร้อยสาย
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3.2 ฟิ วส์ เป็ นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านเข้ามามากเกินไป ถ้ามีกระแส
ผ่านมามากฟิ วส์จะตัดวงจรไฟฟ้ าโดยอัตโนมัติ ฟิ วส์ทาด้วยโลหะผสมระหว่างตะกัว่ กับดีบุก และบิสมัท
ผสมอยู่ ซึ่ งเป็ นโลหะที่มีจุดหลอดเหลวต่า มีความต้านทานสู ง และมีรูปร่ างแตกต่างกันไปตามความต้องการ
ใช้งาน

3.3 สวิตซ์ เป็ นอุปกรณ์ที่ตดั หรื อต่อวงจรไฟฟ้ าในส่ วนที่ตอ้ งการ ทาหน้าที่คล้ายสะพานไฟ โดยต่อ
อนุกรมเข้ากับเครื่ องใช้ไฟฟ้ า สวิตซ์มี 2 ประเภท คือ สวิตซ์ทางเดียว และสวิตซ์สองทาง

3.4 สะพานไฟ เป็ นอุปกรณ์สาหรับตัด หรื อต่อวงจรไฟฟ้ า ประกอบด้วย ฐาน และคันโยกที่มี
ลักษณะเป็ นขาโลหะ 2 ขา ซึ่ งมีที่จบั เป็ นฉนวน เมื่อสับคันโยกลงไปในช่องที่ทาด้วยตัวนาไฟฟ้ า
กระแสไฟฟ้ าจากมาตรไฟฟ้ าจะไหลเข้าสู่ วงจรไฟฟ้ า และเมื่อยกคันโยกขึ้นกระแสไฟฟ้ าจะหยุดไหล
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3.5 สตาร์ ตเตอร์ (Starter) หมายถึง อุปกรณ์นอกเหนื อสวิตช์หลัก ทาหน้าที่ต่อหรื อตัดวงจรอุ่นไส้
ก่อนของหลอด สตาร์ ตเตอร์ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ

ประเภท 1 สตาร์ ตเตอร์ ไม่มีขีดจากัดระยะเวลาการทางาน
ประเภท 2 สตาร์ ตเตอร์ มีขีดจากัดระยะเวลาการทางาน ซึ่ งแบ่งเป็ น 3 ชนิด ดังต่อไปนี้
1) ชนิดไม่สามารถตั้งใหม่ได้
2) ชนิดตั้งใหม่ได้
3) ชนิ ดตั้งใหม่ได้อตั โนมัติโดยการกระตุน้ ด้วยสวิตช์ หลัก หรื อวิธีการอื่นๆ ที่ออกแบบไว้โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการจุดหลอด
3.6 บัลลาสต์ (Ballast) ทาหน้าที่เพิ่มความต่างศักย์ไฟฟ้ า มีความต้านทานต่อไฟฟ้ ากระแสสลับสู ง
บัลลาสต์ที่ใช้แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1.บัลลาสต์แม่เหล็กไฟฟ้ า 2.บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
1) บัลลาสต์ แม่ เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Ballast) เป็ นบัลลาสต์ที่ใช้ขดลวดพันรอบแกนเหล็ก
เพื่อทางานเป็ น Reactor ต่ออนุกรมกับหลอด

ภาพแสดงบัลลาสต์แม่เหล็กไฟฟ้ า
2) บัลลาสต์ อเิ ล็กทรอนิกส์ (Electronic Ballast) เป็ นบัลลาสต์ที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทางานจะมี
ราคาค่อนข้างแพง แต่มีขอ้ ดีกว่าบัลลาสต์แม่เหล็กไฟฟ้ าหลายข้อคือ ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของหลอด ไม่เกิด
การกระพริ บหรื อเกิดแสงวาบ สามารถเปิ ดติดทันทีไม่ตอ้ งใช้สตาร์ ตเตอร์ เพิ่มอายุการใช้งานของหลอด และ
ไม่ตอ้ งปรับปรุ งเรื่ องตัวประกอบกาลัง (Power Factor P.F.) นอกจากนี้ยงั ไม่มีเสี ยงรบกวน และน้ าหนักเบา
อีกด้วย
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ภาพแสดงบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
3.7 มิเตอร์ ไฟฟ้า
เราสามารถตรวจสอบกระแสไฟฟ้ าในเส้นลวดได้ โดยแขวนแท่งแม่เหล็กใกล้ๆเส้นลวด แล้วสังเกต
การเบนของแท่งแม่เหล็ก แนวความคิดนี้ นาไปสู่ การสร้างเครื่ องวัด(มิเตอร์ ) การเบนของเข็มบนสเกลจะ
บอกปริ มาณของกระแสไฟฟ้ าเป็ นเครื่ องวัดความต่างศักย์ไฟฟ้ าได้

แกลแวนอมิเตอร์ (Galvanometer) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ตรวจหากระแสตรงใช้หลักการของผลทาง
แม่เหล็ก เครื่ องมือที่ง่ายที่สุด คือเข็มทิศวางไว้ใกล้เส้นลวดเพื่อตรวจดูวา่ มีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านเส้นลวด
หรื อไม่ แกลแวนอมิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่ใช้หลักการผลทางมอเตอร์ในการแสดงการเบนของเข็ม
แอมมิเตอร์ (Ammeter) เป็ นเครื่ องมือใช้วดั กระแสไฟฟ้ า ทาด้วยแกลแวนอมิเตอร์ ชนิ ดขดลวด มี
การออกแบบท าให้ เ ข็ ม เบนไปตามสเกลในการวัด กระแสไฟฟ้ าค่ า สู ง ๆ ต้อ งเพิ่ ม ชัน ต์ เ ข้า ไปเพื่ อ ให้
กระแสไฟฟ้ าสู งทาให้เข็มเบนเต็มสเกลใหม่
โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้วดั ความต่างศักย์ไฟฟ้ าระหว่างจุด 2 จุด ทาจากแกล
แวนอมิเตอร์ ที่ต่ออนุ กรม กับความต้านทานสู งความต่างศักย์ขนาดหนึ่ งให้กระแสไฟฟ้ าที่ทาให้เข็มเบนไป
เต็มสเกล ในการวัดความต่างศักย์สูงมากๆ ต้องใช้มลั ติไพลเออร์
มัลติมิเตอร์ (Multimeter) เป็ นแกลแวนอมิเตอร์ ที่ต่อกับชันต์(ดูแอมมิเตอร์ )และมัลติไพลเออร์ (ดู
โวลต์มิเตอร์ )ใช้วดั กระแสไฟฟ้ าและความต่างศักย์ไฟฟ้ า
มิเตอร์ ชนิ ดแท่งเหล็กเคลื่อนที่ (Moving iron meter) เป็ นมิเตอร์ ที่ใช้วดั กระแสไฟฟ้ าซึ่ งทาให้เกิด
การเหนี่ยวนาแม่เหล็กในแท่งเหล็ก 2 อัน ดูดหรื อผลักกัน ทาให้เกิดการเบนของแท่งเหล็กนั้น
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4. การต่ อวงจรไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้ าเป็ นเส้นทางเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้ า การเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีแหล่งกาเนิด
พลังงานไฟฟ้ าต่อเชื่อมเข้ากับเส้นลวดตัวนา และอุปกรณ์ไฟฟ้ าหนึ่ง หรื อสองชนิ ด เช่น สวิตซ์ความ
ต้านทาน แอมมิเตอร์ โวลด์มิเตอร์ หรื อหลอดไฟฟ้ า เป็ นต้น กระแสไฟฟ้ าจะไหลออกจากแหล่งกาเนิดไป
โดยรอบวงจรที่ต่อเชื่ อมกัน

วงจรไฟฟ้ าที่มีอุปกรณ์ต่อเชื่ อมกัน และแผนผังวงจรไฟฟ้ า
นักวิทยาศาสตร์ นิยมใช้สัญลักษณ์เป็ นตัวแทนอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้ าเพื่อให้วาดง่าย
และทาความเข้าใจได้ในเวลาอันรวดเร็ ว โดยใช้สัญลักษณ์ที่ใช้แทนอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ แสดงไว้ดงั ตาราง
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การต่ อวงจรไฟฟ้าแบบต่ าง ๆ มี 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การต่ อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
การต่อแบบอนุ กรมเป็ นวงจรที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้ าเชื่ อมต่อกันกับแหล่งกาเนิ ดไฟฟ้ า จากอุปกรณ์หนึ่ ง
ไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ โดยตรง มีรูปแบบเป็ นวงจรเดี ยว ข้อเสี ยของการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ าแบบอนุ กรมก็คือ ถ้า
อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งเสี ยก็จะทาให้กระแสไฟฟ้ าในวงจรหยุดไหลไม่สามารถใช้อุปกรณ์อื่นได้

สรุ ปลักษณะสาคัญของการต่ อความต้ านทานแบบอนุกรม
1. สามารถหาค่าความต้านทานได้โดยการรวมกัน ดังนั้นความต้านทานรวมจะมีค่ามากขึ้น
2. ปริ มาณกระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวเท่ากับกระแสไฟฟ้ าในวงจร
3. ความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของตัวต้านทานจะเท่ากับผลบวกของความต่างศักย์ไฟฟ้ า
ระหว่างปลายทั้งสองของตัวต้านทานจะเท่ากับผลบวกของความต่างศักย์ไฟฟ้ าระหว่างปลายทั้งสองของตัว
ต้านทานแต่ละตัว
2. การต่ อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน
การต่อแบบขนานเป็ นวงจรไฟฟ้ าที่แยกอุปกรณ์แต่ละชนิ ดในการเชื่ อมต่อกันกับแผล่งกาเนิดไฟฟ้ า
มีลกั ษณะของรู ปแบบวงจรหลาย ๆ วงจร ในวงจรรวมดังแผน ข้อดีของการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ าแบบขนานก็คือ
ถ้าอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งเสี ย หรื อชารุ ด อุปกรณ์อี่นก็ยงั มีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านได้

การต่อหลอดไฟฟ้ า 2 หลอด ที่ต่อโดยให้ข้ วั ทั้งสองของหลอดไฟฟ้ าหลอดหนึ่งคร่ อมขั้วทั้งสองของ
อีกหลอดหนึ่ง เราเรี ยกว่า การต่อแบบขนาน กระแสไฟฟ้ าจากแหล่งกาเนิดที่ไหลเข้าไปในวงจรจะถูกแบ่ง
ให้ไหลเข้าไปในอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ ด้วยปริ มาณที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยูก่ บั ความต้านทานของอุปกรณ์ไฟฟ้ า ถ้า
อุปกรณ์ไฟฟ้ ามีความต้านทานสู ง ก็จะมีปริ มาณกระแสไฟฟ้ าไหลอย่างน้อย แต่ถา้ อุปกรณ์ไฟฟ้ ามีความ
ต้านทานต่า จะมีปริ มาณกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านมาก และกระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้ าแต่ละอัน
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รวมกันแล้วจะเท่ากับกระแสไฟฟ้ าที่ไหลออกจากแหล่งกาเนิด เราใช้หลักการและความสัมพันธ์จากกฎของ
โอห์มมาคานวณหาความต้านทาน และปริ มาณกระแสไฟฟ้ าที่ไหลในวงจรเมื่อต่อหลอดไฟฟ้ าแบบขนานได้
สรุ ปสาระสาคัญของการต่ อความต้ านทานแบบขนาน
1. ความต้านทานรวมของวงจรมีค่าน้อยลง และน้อยกว่าความต้านทาน ตัวที่นอ้ ยที่สุดที่นามาต่อ
ขนานกัน
2. ปริ มาณกระแสไฟฟ้ ารวมของวงจรมีค่าเท่ากับผลบวกของกระแสไฟฟ้ าของวงจรย่อย
3. ความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของตัวต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่ากัน และเท่ากับความต่าง
ศักย์ไฟฟ้ าระหว่างปลายทั้งสองของตัวต้านทานที่ต่อขนานกัน
5. กฎของโอห์ ม
กระแสไฟฟ้ าที่ไหลในวงจรไฟฟ้ าได้น้ นั เกิดจากแรงดันไฟฟ้ าที่จ่ายให้กบั วงจร และปริ มาณ
กระแสไฟฟ้ าภายในวงจรจะถูกจากัดโดยความต้านทานไฟฟ้ าภายในวงจรไฟฟ้ านั้น ๆ ดังนั้นปริ มาณ
กระแสไฟฟ้ าภายในวงจรจะขึ้นอยูก่ บั แรงดันไฟฟ้ า และค่าความต้านทานของวงจร ซึ่ งวงจรนี้ เรี ยกว่า กฎ
ของโอห์ม กล่าวว่ากระแสไฟฟ้ าที่ไหลในวงจรจะแปรผันตรงกับแรงดันไฟฟ้ า และแปรผกผันกับความ
ต้านทานไฟฟ้ า โดยเขียนความสัมพันธ์ได้ดงั นี้
Voltage
Resistance
=V
R

Current =
I
ตัวอย่าง

จงคานวณหาค่าปริ มารกระแสไฟฟ้ าของวงจรไฟฟ้ าที่มีแรงดันไฟฟ้ าขนาด 50 โวลต์ และมีค่าความ
ต้านทานของวงจรเท่ากับ 5 โอห์ม
วิธีทา

จากสู ตร

I=V

แทนค่า

I=

R
50V
50

I = 10 แอมแปร์
อุปกรณ์ ทดลอง
1. เครื่ องจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงปรับค่าได้ 0.30 V
2. มัลติมิเตอร์
3. ตัวต้านทานขนาดต่าง ๆ จานวน 3 ตัว
4. สายไฟ
การทดลอง
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1. นาตัวต้านทานแหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงที่ปรับค่าได้ต่อวงจร ดังรู ป
2. ปรับค่าโวลต์ที่แหล่งจ่ายไฟประมาณ 5 ค่า และแต่ละครั้งที่ปรับค่าโวลต์ให้วดั ค่ากระแสไฟที่
ไหลผ่านวงจร บันทึกผลการทดลอง
3. หาค่าระหว่าง
4. นาค่าที่ได้ไปเขียนกราฟระหว่าง V กับ 1 ดังรู ป
5. หาค่าความชันเปรี ยบเทียบกับค่าที่ได้ในข้อ 3 เปรี ยบเทียบตัวต้านทาน และทาการทดลอง
เช่นเดียวกันกับข้อ 1 – 4
คาถาม ค่า V ที่ทดลองได้เป็ นไปตามกฎของโอห์มหรื อไม่ เพราะเหตุใด
I

6. การเดินสายไฟฟ้า
วิธีการเดินสายไฟฟ้า แบ่ งออกได้ 2 แบบ คือแบบเดินบนผนังและแบบฝังในผนัง
6.1 การเดินสายไฟบนผนัง
การเดินสายไฟแบบนี้ จะมองเห็นสายไฟ อาจทาให้ดูไม่เรี ยบร้อย ไม่สวยงาม หากช่างเดินสายไฟ
ไม่เรี ยบตรง ยิง่ จะเสริ มให้ดูไม่เรี ยบร้อยตกแต่งห้องให้ดูสวยงามยาก มีขอ้ ดีที่ค่าใช้จ่ายถูกกว่าแบบฝังในผนัง
สามารถตรวจสอบและซ่อมแซมได้ง่าย
ขั้นตอนที่ 1
กาหนดรู ปแบบจุดตาแหน่งของปลัก๊ ที่ตอ้ งการเพิ่มแ ละแนวการเดินสายไฟ ควรให้อยูใ่ นแนวเดิม
ของสายที ํ่เดินอยูแ่ ล้ว ในกรณี ที่มีสายแบบเดินลอยอยูแ่ ล้ วให้ใช้แนวสายไฟเดิมก็ได้ แล้วค่อยแยกเข้าตา
แหน ํ่งที่ตอ้ งการ
ขั้นตอนที่ 2
การเดินแนวใหม่ ควรเดินลากจากจุดต่อขึ้นบนเพดาน ก่อนแล้วจึงเดินลงตาแหน่งที่ตอ้ งการวัด
ระยะจากข อบผนัง แล้วตีแนวสายไฟด้วยด้ายตีเส้น

320
ขั้นตอนที่ 3
ตอกตะปูเข็มขัดสายไฟตามแนวที่ตีเส้นเข้าที่ผนัง และแนวที่จะลงตาแหน่งที่ติดตั้งใหม่ดว้ ยโดยพับ
เข็มขัดทับหัวตะปูเพื่อจับขณะตอก
ขั้นตอนที่ 4
เว้นระยะห่างของเข็มขัดรัดสายไฟประมาณ 10-15ซม. ใ นส่ วนโค้งหรื อหักมุมของเพดานให้ตอก
เข็มขัดถี่ปร ะมาณช่องละ1-2 ซม. เพื่อที่จะรัดสายไฟให้แนบสนิท กับผนังไม่โก่งงอ
ขั้นตอนที่ 5
ติดตั้ง เต้าเสี ยบที่ตาแหน่งใหม่ เจาะยึดตัวบล็ อคด้วยสว่านไฟฟ้ าและขันด้วยสกรู ยึดให้แน่นหากเ
ป็ นผนังไม้ควรหาโดรงไม้ทาบในผนังก่อนเพื่อความแ ข็งแรง
ขั้นตอนที่ 6
เดินสายไฟในแนวตอกเข็มขัดไว้และรัดสายไฟเข้ากับ เข็มขัดให้แน่น ต่อสายใส่ เข้ากับเต้าเสี ยบ
ใหม่ใ ห้เรี ยบร้อยประกอบเข้าบล็อค
ขั้นตอนที่ 7
ปิ ดเมนสวิทช์ก่อนเช็คดูวา่ ไม่มีไฟเข้าปลัก๊ ที่จ ะต่อพ่วง โดยใช้ไขควงเช็คไฟเช็คดูวา่ ไม่มีแสงไฟใ
นด้ามไขควง แล้วจึงทาการพ่วงสายไฟเข้ากับปลัก๊ เ ดิม และทดลองเปิ ดสวิทช์แล้วใช้ไขควงเช็คไฟที่ปลัก๊ จุด
ใหม่
6.2 การเดินแบบฝังในผนัง
การเดิ นแบบฝั งในผนังเป็ นการเดิ นสายไฟโดยร้ อยสายผ่านท่ อสายไฟซึ่ งฝั งในผนังอาคาร ทาให้ดู
เรี ยบร้อยและตกแต่งห้องได้ง่ายเพราะมองไม่เห็นสายไฟจากภายนอก การเดินท่อร้อยสายต้องทาควบคู่ไปพร้อม
การก่อ-ฉาบ ไม่ควรประหยัดหรื อปล่อยให้มีการลักไก่โดยการเดิ นสายไฟแบบฝั งในผนังโดยไม่ร้อยใส่ ท่อร้ อย
สายไฟ เพราะหากเกิ ดไฟรั่ วอาจเกิ ดอุบตั ิเหตุกบั ผูอ้ าศัยเมื่อไปสัมผัสกาแพง การติดตั้งมี ค่าใช้จ่ายสู งกว่าแบบ
เดินสายบนผนัง การติดตั้งมีความยุ่งยากและซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงและซ่ อมแซมภายหลังจากที่ได้ติดตั้งไป
แล้วทาได้ยากและเสี ยค่าใช้จ่ายมากกว่าแบบแรกมาก
การเดินสายไฟมักจะใช้วิธีเดินสาย ลอยตามผนังอาคาร ขณะที่ การเดิ นท่อน้ าจะเดิ นท่อลอยตาม
ขอบพื้นและขอบผนังเมื่อใช้งานไป หากเกิดการชารุ ดเสี ยหายขึ้นการตรวจสอบและการซ่ อมแซมก็สามารถ
ทาได้ไม่ยาก แต่ในปั จจุบนั บ้านเรื อนสมัยใหม่ มีความพิถีพิถนั ในด้านความสวยงามมากขึ้น การเดินสายไฟ
มักจะใช้วิธีเดิ นสายร้ อยท่อ ซึ่ งฝั งอยูภ่ ายในผนัง หรื อเหนื อเพดานขณะที่การเดินท่อน้ า จะใช้วิธีเดิ นท่อฝัง
อยู่ภายในผนัง หรื อใต้พ้ืน เพื่อซ่ อนความรกรุ งรัง ของสายไฟ และท่อน้ าเอาไว้ การเดิ นสายไฟและท่อน้ า
แบบฝังนี้แม้จะเพิม่ ความสวยงาม และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ให้แก่ตวั บ้าน แต่ก็มีขอ้ เสี ยแฝงอยู่ เพราะ
ถ้าเกิดปั ญหาไฟช็อต ไฟรั่ว หรื อท่อน้ ารั่ว ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจาก การใช้วสั ดุที่ดอ้ ยคุณภาพ การติดตั้งอย่าง
ผิดวิธี หรื อการชารุ ดเสี ยหายอันเนื่ องมาจากการใช้งานก็ตาม การตรวจสอบ หรื อการซ่ อมแซมย่อมทาได้
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ลาบาก อาจถึ งขั้นต้องทา การรื้ อฝ้ าเพดานรื้ อกาแพงหรื อพื้นที่ บางส่ วนเพื่อทาการตรวจสอบและ แก้ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ้น ซึ่ งทาให้เกิด ความเสี ยหายต่อตัวบ้าน เสี ยเวลา และเสี ยค่าใช้จ่ายสู งในการวางระบบไฟฟ้ า
วิธีหลีกเลี่ยงปั ญหาข้างต้นอย่างง่ายๆวิธีหนึ่ งก็คือการเลือกเดินสายไฟแบบลอย ซึ่ งอาจจะดูไม่เรี ยบร้อยนัก
และเหมาะสาหรับ อาคารบ้านเรื อนขนาดเล็กเท่านั้น แต่สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการความประณี ตสวยงามหรื อบ้าน
ขนาดใหญ่ที่มีการเดินสายไฟ เป็ นจานวนมาก การเดินสายไฟแบบฝัง ดูจะมีความเหมาะสมกว่า อย่างไรก็
ตาม ปั ญหาต่างๆ ดังกล่าวอาจจะป้ องกันหรื อทาให้ ลดน้อยลงได้โดยการเลือกใช้วสั ดุที่มีคุณภาพ ใช้วสั ดุที่
ถูกต้อง และมีขนาดที่เหมาะสม รวมทั้งมีการติดตั้งอย่างถูกวิธีและมีระบบ แบบแผน
ข้ อแนะนาในการออกแบบระบบวงจรไฟฟ้าภายใน
ระบบวงจรไฟฟ้ าภายในบ้านควรแยกวงจรควบคุมพื้นที่ต่างๆ เป็ นส่ วนๆ เช่น แยกตามชั้นหรื อแยก
ตามประเภทของการใช้ไฟฟ้ า ทาให้ง่ายต่อการซ่อมแซมในกรณี ไฟฟ้ าขัดข้อง ห้องควรแยกไว้ตะหากเพราะ
หากต้องดับไฟในบ้าน เพื่อซ่ อมแซมจะได้ไม่ตอ้ งดับไฟห้องครัวที่มีตเู ้ ย็นที่แช่อาหารไว้ อาหารจะได้ไม่เสี ย
7. การใช้ เครื่องใช้ ไฟฟ้าอย่างง่ าย
ไฟฟ้าแสงสว่าง
- ติดตั้งจานวนหลอดไฟฟ้ าเท่าที่จาเป็ นและเหมาะสมกับการใช้งาน
- ใช้หลอดไฟฟ้ าชนิดที่ใช้แสงสว่างมากแต่กินไฟน้อย และมีอายุกี่ใช้งานยาวนานกว่า เช่น
หลอดฟูออเรสเซนต์ หลอดคอมแพคท์ เป็ นต้น
- ทาความสะอาดหลอดไฟฟ้ าหรื อโคมไฟเป็ นประจา
- ตกแต่งภายในอาคารสถานที่โดยใช้สีอ่อนเพื่อเพิ่มการสะท้อนของแสง
- ปิ ดสวิตซ์หลอดไฟฟ้ าทุกดวงเมื่อเลิกใช้งาน
พัดลม
- เลือกขนาดและแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- ปรับระดับความเร็ วลมพอสมควร
- เปิ ดเฉพาะเวลาที่จาเป็ นเท่านั้น
- หมัน่ บารุ งดูแลรักษาให้อยูใ่ นสภาพที่ดี
เครื่องรับโทรทัศน์
- ควรเลือกขนาดที่เหมาะสมกับครอบครัวและพื้นที่ในห้อง
- ควรเลือกชมรายการเดี่ยว หรื อเปิ ดเมื่อถึงเวลาที่มีรายการที่ตอ้ งการชม
- ถอดปลัก๊ เครื่ องรับโทรทัศน์ทุกครั้งเมื่อไม่มีคนชม
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เครื่องเป่ าผม
- ควรเช็ดผมให้หมาดก่อนใช้เครื่ องเป่ าผม
- ควรขยี้และสางผมไปด้วยขณะใช้เครื่ องเป่ าผม
- เป่ าผมด้วยลมร้อนเท่าที่จาเป็ น
เตารีดไฟฟ้ า
- พรมน้ าเสื้ อผ้าแต่พอสมควร
- ปรับระดับความร้อนให้เหมาะสมกับชนิดของเสื้ อผ้า
- เริ่ มต้นรี ดผ้าบาง ๆ ขณะที่เตารี ดยังร้อนไม่มาก
-

เสื้ อผ้าควรมีปริ มาณมากพอสมควรในการรี ดแต่ละครั้ง

- ถอดปลัก๊ ก่อนเสร็ จสิ้ นการรี ด 2-3 นาที เพราะยังคงมรความร้อนเหลือพอ
หม้ อชงกาแฟ
- ใส่ น้ าให้มีปริ มาณพอสมควร
- ปิ ดฝาให้สนิทก่อนต้ม
- ปิ ดสวิตซ์ทนั ทีเมื่อน้ าเดือด
หม้ อหุงข้ าวไฟฟ้า
- เลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมกับครอบครัว
- ถอดปลัก๊ ออกเมื่อข้าวสุ กหรื อไม่มีความจาเป็ นต้องอุ่นให้ร้อนอีกต่อไป
ตู้เย็น
- เลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมกับครอบครัว
- ตั้งวางตูเ้ ย็นให้ห่างจากแหล่งความร้อน
- ไม่ควรนาอาหารที่ร้อนเข้าตูเ้ ย็นทันที
- ไม่ควรใส่ อาหารไว้ในตูเ้ ย็นมากเกินไป
- หมัน่ ละลายน้ าแข็งออกสัปดาห์ละครั้ง
- หมัน่ ทาความสะอาดแผงระบายความร้อน
- ไม่ควรเปิ ดประตูตเู ้ ย็นบ่อย ๆ หรื อปล่อยให้เปิ ดทิ้งไว้
- ดูแลยางขอบประตูตเู้ ย็นให้ปิดสนิทเสมอ
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เครื่องทาความร้ อน
- เลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมกับครอบครัว
- ไม่ควรปรับระดับความร้อนสู งจนเกิดไป
- ควรปิ ดวาล์วบ้างเพื่อรักษาน้ าร้อนไว้ขณะอาบน้ า
- ไม่ควรใช้เครื่ องทาความร้อนในฤดูร้อน
- ปิ ดวาล์วน้ าและสวิตซ์ทนั ทีเมื่อเลิกใช้งาน
เครื่องปรับอากาศ
- ห้องที่ติดตั้งเครื่ องปรับอากาศ ควรใช้ฝ้าเพดานที่มีคุณสมบัติเป็ นฉนวนป้ องกันความร้อน
- เลือกขนาดของเครื่ องให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่หอ้ ง
- เลือกใช้เครื่ องปรับอากาศที่ได้รับการรับรองคุณภาพและช่วยประหยัดพลังงาน
- ปรับระดับอุณหภูมิและปริ มาณลมให้เกิดความรู ้สึกสบายในแต่ละฤดูกาล
- หมัน่ ดูแลบารุ งรักษาและทาความสะอาดชิ้นส่ วนอุปกรณ์และเครื่ องให้อยูใ่ นสภาพที่ดีอยูเ่ สมอ
- ดูแลประตูหน้าต่างให้ปิดสนิ ทเสมอ
- ใช้พดั ลมระบายอากาศเท่าที่จาเป็ น
- ปิ ดเครื่ องก่อนเลิกใช้พ้นื ที่ปรับอากาศประมาณ 2-3 นาที
เครื่องซักผ้ า
- ในการซักแต่ละครั้งควรให้ปริ มาณเสื้ อผ้าพอเหมาะกับขนาดเครื่ อง
- ควรใช้วธิ ีผ่งึ แดดแทนการใช้เครื่ องอบผ้าแห้ง
- ศึกษาและปฏิบตั ิตามวิธีการในคู่มือการใช้
8. ความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากอาชีพช่ างไฟฟ้ า
1) ก่อนลงมือปฏิบตั ิงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้ า ให้ตรวจหรื อวัดด้วยเครื่ องมือวัดไฟฟ้ าว่าในสายไฟ
หรื ออุปกรณ์น้ นั มีไฟฟ้ าหรื อไม่
2) การทางานกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าในขณะปิ ดสวิตช์ไฟหรื อตัดไฟฟ้ าแล้ว ต้องต่อสายอุปกรณ์น้ นั ลง
ดินก่อนทางานและตลอดเวลาที่ทางาน
3) การต่อสายดินให้ต่อปลายทางด้าน" ดิน "ก่อนเสมอจากนั้นจึงต่อปลายอีกข้างเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ า
4) การสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าแรงดันต่าใดๆ หากไม่แน่ใจให้ใช้อุปกรณ์ทดสอบไฟวัดก่อน
5) การจับต้องอุปกรณ์ที่มีไฟฟ้ า จะต้องทาโดยอาศัยเครื่ องมือ-อุปกรณ์ และวิธีการที่ถูกต้องเท่านั้น
6) เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ทางานกับอุปกรณ์ไฟฟ้ า เช่น คีม ไขควง ต้องเป็ นชนิดที่มีฉนวนหุม้ 2 ชั้นอย่างดี
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7) ขณะทางานต้องมัน่ ใจว่า ไม่มีส่วนใดส่ วนหนึ่งของร่ างกายหรื อเครื่ องมือที่ใช้อยูส่ ัมผัสกับส่ วน
อื่นของอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟด้วยความพลั้งเผลอ
8) การใช้กุญแจป้ องกันการสับสวิตช์ การแขวนป้ ายเตือนห้ามสับสวิตช์ตลอดจนการปลดกุญแจ
และป้ ายต้องกระทาโดยบุคคลคนเดียวกันเสมอ
9) การขึ้นที่สูงเพื่อทางานกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าต้องใช้เข็มขัดนิ รภัย หากไม่มีการใช้เชือกขนาดใหญ่
คล้องเอาไว้กบั โครงสร้างหรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของอาคาร
10) การทางานเกี่ยวกับไฟฟ้ าหากเป็ นไปได้ควรมีผชู ้ ่วยเหลืออยูด่ ว้ ย
8.1 ข้ อควรระวังในการทางานเกีย่ วกับไฟฟ้ าทัว่ ๆ ไป
- เมื่อพบว่าฝาครอบ หรื อกล่องสวิตช์ชารุ ด หรื อตกเสี ยหาย และควรรี บเปลี่ยนและซ่อมแซมทันที
- รักษาความสะอาดของพื้นบริ เวณที่ซ่ ึ งสวิตช์อยูใ่ กล้ ๆ
- หมัน่ สารวจตรวจตราภายในแผงสวิตช์ ตูค้ วบคุมทางไฟฟ้ า ไม่ให้มีเศษผงทองแดงหรื อโลหะที่
นาไฟฟ้ าอยูแ่ ละอย่านาชิ้นส่ วนอุปกรณ์ภายในตูค้ วบคุม เช่น ฟิ วส์ ออกจากตูค้ วบคุม
- การเปลี่ยนฟิ วส์ ควรใช้ฟิวส์ เฉพาะงานนั้น ๆ และก่อนเปลี่ยนต้องสับสวิตช์ (ให้วงจรไฟฟ้ าเปิ ด
ให้เรี ยบร้อยก่อน)
- อย่าใช้ฝาครอบที่ทาด้วยสารที่สามารถลุกติดไฟได้ เปิ ดฝาครอบสวิตช์
- สวิตช์แต่ละอัน ควรมีป้ายแสดงรายละเอียดดังนี้
* ใช้กบั กระแสไฟตรง หรื อกระแสสลับ
* ความต่างศักย์ทางไฟฟ้ า (หรื อแรงดัน/แรงเคลื่อนไฟฟ้ า)
* กระแสไฟฟ้ า
* เครื่ องมือเครื่ องใช้ทางไฟฟ้ าที่ต่อกับสวิตช์น้ นั
* ชื่อผูร้ ับ
- ต้องสับ สวิตช์ ใ ห้วงจรไฟฟ้ าเปิ ด เมื่ อต้องการตรวจสอบหรื อซ่ อมแซมเครื่ องจัก รแล้วให้ท า
สัญลักษณ์หรื อป้ ายที่สวิตช์วา่ "กาลังซ่อม"- ก่อนสับสวิตช์ให้วงจรไฟฟ้ าปิ ด ต้องแน่ใจว่าทุกอย่างเรี ยบร้อย
และได้รับสัญญาณถูกต้อง และก่ อนเปิ ดทดลองเดิ นเครื่ องควรตรวจดูว่าเครื่ องจักรนั้นไม่มีวตั ถุ อื่นใดติ ด
หรื อขัดอยู่
- การส่ งสัญญาณเกี่ยวกับเปิ ด-ปิ ดสวิตช์ ควรทาด้วยความระมัดระวัง
- อย่าปิ ด-เปิ ดสวิตช์ขณะมือเปี ยกน้ า
- การสับสวิตช์ให้วงจรไฟฟ้ าปิ ดต้องแน่ใจว่าสัญญาณนั้นถูกต้อง
- การขันสลักเกลียวเพื่อยึดสายไฟฟ้ า ต้องขันให้แน่น
- อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ชารุ ดอย่าฝื นใช้งานจะเกิดอันตรายได้
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8.2 ข้ อทีไ่ ม่ ควรกระทาในการปฏิบัติงานเกีย่ วกับไฟฟ้ า
- ไม่ควรถอดปลัก๊ ไฟด้วยการดึงสายไฟ
- ไม่ควรใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ชารุ ด
- ไม่ควรใช้ปลัก๊ ไฟที่ชารุ ด
- ไม่ควรต่อพ่วงไฟเกินกาลัง
- ไม่ควรต่อปลัก๊ ผิดประเภท
- ไม่ควรซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้ าด้วยตนเองถ้าหากไม่มีความรู ้อย่างแท้จริ ง
8.3 ความปลอดภัยเกีย่ วกับตัวผู้ปฏิบัติงาน
การแต่ งกาย
- เครื่ องแบบที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับเครื่ องจักร คือ เสื้ อและกางเกงที่เป็ นชิ้น
เดียวกัน ซึ่ งอยูใ่ นสภาพที่เรี ยบร้อย เสื้ อผ้าที่ฉีกขาดไม่ควรนามาใช้ เพราะจะทาให้เข้าไปติดกับเครื่ องจักรที่
กาลังหมุนได้
- ติดกระดุมทุกเม็ดให้เรี ยบร้อย
- ไม่ควรใส่ เครื่ องประดับ เช่น สร้อยคอ นาฬิกา แหวน
- ต้องใส่ รองเท้าหุ ม้ ส้น หรื อรองเท้าบูด๊ เพื่อป้ องกันเศษโลหะทิ่มตา
- ควรสวมแว่นตา เพื่อป้ องกันเศษโลหะกระเด็นเข้าตา เช่น การเจียระไนงาน หรื อแสงจากการ
เชื่อมโลหะ
- ควรสวมหมวกในกรณี ที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวก
- ไม่ควรไว้ผมยาวหรื อมิฉะนั้นควรสวมหมวก
- สภาพการทางานที่มีเสี ยงดัง ควรสวมที่ครอบหู
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9. การบริหารจัดการและการบริการทีด่ ี
บริ การที่ดี หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามในการให้บริ การต่อผูร้ ับบริ การ มีระดับการปฏิบตั ิ
ดังนี้
ระดับที่ 1 สามารถให้ บริการแก่ ผ้ รู ับบริการ ด้ วยความเต็มใจ
o ให้บริ การที่เป็ นมิตรภาพ
o ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถุกต้องชัดเจนแก้ผรู ้ ับบริ การ
o แจ้งให้ผรู ้ ับบริ การทราบความคืบหน้าในการดาเนิ นเรื่ อง หรื อขั้นตอนงานต่าง ๆ ที่ให้บริ การอยู่
o ประสานงานให้แก่ผรู ้ ับบริ การได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ ว
ระดับที่ 2 ช่ วยแก้ ปัญหาให้ แก่ ผ้ รู ับบริการ
o ช่วยแก้ปัญหาหรื อหาแนวทางแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้นแก้ผรู ้ ับบริ การอย่างรวดเร็ วไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้
ตัวหรื อปัดภาระ
o ผูร้ ับบริ การได้รับความพึงพอใจและนาข้อขัดข้องที่เกิดจากการให้บริ การไปพัฒนาให้การบริ การดี
ยิง่ ขึ้น
ระดับที่ 3 ให้ บริการทีเ่ กินความคาดหวัง แม้ ต้องให้ เวลาหรือความพยายามอย่างมาก
o ให้เวลาแก่ผรู ้ ับบริ การเป็ นพิเศษ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผรู ้ ับบริ การ
o นาเสนอวิธีการในการให้บริ การที่ผรุ ับบริ การจะได้รับประโยชน์สูงสุ ด
ระดับที่ 4 เข้ าใจและให้ บริการทีต่ รงตามความต้ องการทีแ่ ท้ จริงของผู้รับบริการได้
o พยายามท าความเข้า ใจด้ ว ยวิ ธี ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ บ ริ การได้ต รงตามความต้อ งการที่ แ ท้จ ริ ง ของ
ผูร้ ับบริ การ
o ให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์แก้ผรู ้ ับบริ การ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ระดับที่ 5 ให้ บริการทีเ่ ป้นประโยชน์ อย่ างแท้ จริ งให้ แก่ ผ้ รู ับบริการ
o คิดถึงประโยชน์ของผูร้ ับบริ การในระยะยาว
o เป็ นที่ปรึ กษาที่มีส่วนช่วยในการตัดสิ นใจที่ผรู ้ ับบริ การไว้วางใจ
o สามารถให้ความเห็ นที่แตกต่างจากวีการหรื อขั้นตอนที่ผรู ้ ับบริ การต้องการให้สอดคล้องกับความ
จาเป็ น ปั ญหา โอกาส เพื่อประโยชน์อย่างแท้จริ งของผูร้ ับบริ การ
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10. โครงงานวิทยาศาสตร์ ส่ ู อาชี พ
อาชี พช่ างไฟฟ้ า เป็ นอาชี พสาคัญจาเป็ นกับสังคมเทคโนโลยีในทุกยุคทุกสมัย ผูม้ ีอาชี พช่างไฟฟ้ า
ต้องมีความชานาญเฉพาะทาง มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ สร้ างผลงาน นอกเหนื อจากการติดตั้ง ซ่ อมแซม
อุปกรณ์ไฟฟ้ า และยังสามารถสร้ างสรรค์ผลงานเป็ นอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ า สาหรับครัวเรื อน เพื่อความ
สะดวกสบายในชีวติ ประจาวันของมนุษย์ ดังนั้น ช่างไฟฟ้ า นอกจากเป็ นอาชีพเพื่อบริ การ ยังนาไปสู่ เพื่อการ
พาณิ ชย์ได้ดี โดยผูเ้ รี ยนนาความรู ้ ผลงาน จากโครงงานเรื่ องไฟฟ้ า ไปต่อยอดสู่ อาชีพได้อย่างหลากหลาย
อาทิเช่ น การประดิษฐ์โคมไฟเพื่อประดับตกแต่ง โคมไฟเพื่ออ่านหนังสื อ เครื่ องเตือนภัยน้ าท่วมอย่างง่าย
ฯลฯ
ตัวอย่างที่ 1

การประดิษฐ์ โคมไฟเพือ่ ประดับตกแต่ ง

วัสดุทใี่ ช้
1. สวิทซ์ไฟ สาหรับเปิ ดปิ ด

ราคาประมาณ 30 บาท

2. หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบยาว

ราคาประมาณ 79 บาท

3. แผ่นซี ดี 61 แผ่น

นากลับมาใช้ใหม่ (reuse)

4. สายไฟ 1.8 เมตร

ราคาประมาณ 30 บาท

วิธีทาโคมไฟจากแผ่นซีดี
วิธีทาโคมไฟจากแผ่นซี ดี แผ่นซี ดีที่เสี ยแล้วใครจะเชื่ อว่าสามารถนามาทาโคมไฟอันสวยหรู มี
ระดับ อย่างที่ใครนึกไม่ถึงมากก่อน สนใจละซิ ลองมาทาดูวา่ เขาทากันอย่างไรทาให้ได้โคมไฟสวยสดุด
ใจ โดยใช้ตน้ ทุนประมาณ 139 บาท ดังนี้
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หลอดไฟที่ใช้

ถอดส่ วนประกอบหลอดไฟออก เพื่อจะได้แยกเอาสวิทซ์กบั หลอดไฟ
ไว้สาหรับติดนอกกล่องโคมไฟ

นามากะระยะว่าสวิทซ์ กับหลอดไฟจะอยูต่ าแหน่งไหน
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ตัดแผ่นไม้อดั หนาขนาด 3/8 นิ้ว เป็ นรู ปวงกลมขนาด แผ่นซี ดี จานวน 18 แผ่น

แผ่นไม้อดั ที่ตดั ออกมา

ทาด้วยกาวร้อน แล้วใช้สกรู อดั ให้แน่น ทิง้ ไว้ให้กาวแห้ง ประมาณ 20 นาที
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ใช้สว่านเจาะช่องตรงกลางไม้ให้ใส่ หลอดไฟได้ เจาะช่องให้สายไฟ กับสวิทซ์ไฟใส่ ได้

วางหลอดไฟใส่ ลงไปในช่องนี้
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ใส่ สวิทซ์ไฟ กับสายไฟตามช่องที่เจาะไว้

เจาะรู ตรงกลางแผ่นซี ดี ให้กว้างพอที่จะใส่ หลอดไฟได้

เจาะให้ใส่ หลอดไฟได้แบบนี้
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จับแผ่นซี ดีสองแผ่น มาจับคู่ประกบกัน โดยหันด้านที่มนั วาวออกทั้งสองด้าน แล้วใช้กาวร้อนทา
ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วเจาะรู 3 รู ไว้สาหรับใส่ น็อตยาวเป็ นเสาขา 3 ขา ดังภาพ ชั้นแรกใส่ แผ่นเดียว จากนั้น
ค่อยใส่ วงแหวน รองเพื่อให้เป็ นชั้นๆ มีช่องว่างให้แสงกระจายออก ใส่ ไปเรื่ อยๆจนถึงชั้นสุ ดท้าย ใช้แผ่น
ซีดี 4 แผ่นทากาวประกบกัน ปิ ดเป็ นฝาข้างบน

เวลาจะเปลี่ยนหลอดไฟข้างใน ก็ไขน็อตออก แล้วหยิบหลอดไฟมาเปลี่ยน

ประกอบเสร็ จแล้ว เมื่อเปิ ดไฟ จะได้ภาพดังนี้
ที่มา http://www.yousaytoo.com/tensionnot/how-to-make-a-cool-cd-lamp/4877
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ตัวอย่ างที่ 2

สิ่ งประดิษฐ์ เครื่องเตือนภัยนา้ ท่ วมอย่ างง่ าย

วัสดุทใี่ ช้
1. สวิทซ์และกริ่ งไฟฟ้ าแบบไร้สาย

ราคาประมาณ 100-150 บาท

2. เศษโฟม

นากลับมาใช้ใหม่ (reuse)

3. ถุงพลาสติก

นากลับมาใช้ใหม่ (reuse)

วิธีทา
1. หาซื้ อกริ่ งประตูบา้ นแบบไร้สายมีขายเกือบทุกห้าง (ราคาประมาณร้อยกว่าบาทถึงห้าร้อย
บาท) เอาแบบกดค้างแล้วร้องต่อเนื่อง นอนหลับแล้วจะได้ตื่น (บางยีห่ ้อกดค้างแล้วร้องครั้งเดียว)
2. หาอุปกรณ์ดงั นี้ ตระกร้าทรงเตี้ย แผ่นโฟม ซองซิ ปกันน้ า เทปกาว กาวสองหน้า ก้อนอิฐหรื อ
หิน

3. นากริ่ งตัวลูก(สวิตซ์ที่กดกริ่ ง)มาติดกาวสองหน้าบริ เวณที่กดให้ที่กดนูนขึ้น(ไม่ตอ้ งลอกกระดาษ
อีกด้านออก) แล้วใส่ ซองซิ ปไม่ให้น้ าเข้า

4. ตัดโฟมให้มีขนาดเล็กกว่าตะกร้าเล็กน้อย นากริ่ งตัวลูกที่อยูใ่ นซองซิ ปไปวางกลางโฟมแล้วติด
เทปกาวบนโฟม
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5. หาที่เหมาะๆวางโฟมที่พ้นื ที่ตอ้ งการทราบว่าน้ าท่วมแล้วเช่นประตูร้ ัว ครอบโฟมด้วย
ตะกร้า ทับตะกร้าด้วยอิฐหรื อหิ น (ระยะสัญญาณประมาณ100เมตรจากตัวแม่)

6. เสี ยบปลัก๊ ตัวแม่(สัญญาณกระดิ่ง)ไว้ในบ้าน

7. เมื่ อ น้ าท่ ว มโฟมจะลอยตัว ดัน สวิ ต ซ์ ที่ ก ดกริ่ งกับ ก้ น ตะกร้ า ที่ ถู ก ทับ ไว้ด้ ว ยอิ ฐ หรื อหิ น
ทาให้สัญญาณร้องเตือน

ที่มา http://www.oknation.net/blog/print.php?id=653105
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11. คาศัพท์ทางไฟฟ้า
ช่างไฟฟ้ าทุกคนจะต้องเข้าใจคาจากัดความทัว่ ไปของคาศัพท์ที่ใช้ในทางช่างไฟฟ้ า เพื่อให้การสั่ง
วัสดุอุปกรณ์ และการอ่านรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ของบริ ษทั ผูผ้ ลิตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูส้ ั่งและ
ผูอ้ ่านจะต้องมีความคุน้ เคยกับภาษาที่ใช้ในทางช่างไฟฟ้ าด้วย ดังนั้นจึงควรอ่านคาจากัดความแต่ละคาอย่าง
ระเอียดให้เข้าใจ และควรพลิกดูคาเหล่านี้ ทุกครั่งเมื่อมีความจาเป็ น นอกจากนี้ ยงั มีรายละเอียดเกี่ยวกับคา
นิยามของคาศัพท์เหล่านี้เพิม่ เติมในท้ายเล่มของหนังสื อเล่มนี้ดว้ ย
พลังงาน (energy) : ความสามารถในการทางาน
กาลังม้ า (horsepower) : หน่วยวัดการทางานของเครื่ องจักรกลพวกมอเตอร์ และเครื่ องยนต์ เราจะ
ใช้อกั ษรย่อ HP หรื อ hp แทน โดยทัว่ ไปกาลังม้านี้จะใช้บ่งบอกเอาท์พุทของมอเตอร์ ไฟฟ้ า
ไฟฟ้า (electricity) : การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนผ่านตัวนาไฟฟ้ า
ตัวนาไฟฟ้ า (conductor) : สสารที่ยอมให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านตัวมันเองได้ง่าย
ความนาไฟฟ้าหรือความเป็ นสื่ อไฟฟ้า (conductance) : ความสะดวกสบายต่อการไหลผ่านของ
กระแสไฟฟ้ าในวงจร
ฉนวนไฟฟ้า (insulator) : วัตถุที่มีคุณสมบัติดา้ นต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้ า อาจจะกล่าว
ได้วา่ สสารนั้น ขัดขวางการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน
อานาจแม่ เหล็ก (magnetism) : คุณสมบัติอย่างหนึ่งของสสารที่แสดงอานาจดึงดูดเหล็กได้
ขั้วไฟฟ้า (polarity) : คุณสมบัติของประจุไฟฟ้ าที่แสดงออกมา ซึ่ งจะมีค่าเป็ นบวกหรื อเป็ นลบ
แม่ เหล็กไฟฟ้า (electromagnet) : ขดลวดตัวนาไฟฟ้ าที่แสดงอานาจหรื อคุณสมบัติทางแม่เหล็กเมื่อ
มีกระแสไฟฟ้ า ไหลผ่านขดลวดนั้น
ขดปฐมภูมิ (primary) : ขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้ า ซึ่ งต่ออยูก่ บั แหล่งจ่ายไฟฟ้ าและรับพลังงาน
นั้นก็คือด้านรับไฟฟ้ าข้าวของหม้อแปลงไฟฟ้ า
ขดทุติยภูมิ (secondary) : ขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้ าที่ติดอยูก่ บั โหลด (ภาระทางไฟฟ้ า) โดยจะ
รับพลังงานด้วยหลักการเหนี่ ยวนาทางอานาจแม่เหล็กไฟฟ้ าจากขดลวดปฐมภูมิไปสู่ โหลดนั้นก็คือด้าน
จ่ายไฟออกของหม้อแปลงไฟฟ้ า
กาลังไฟฟ้า (electric power) : อัตราการผลิตหรื อใช้พลังงานทางทาวงไฟฟ้ าในหนึ่งหน่วยเวลา
วัตต์ (watt) : หน่วยวัดกาลังไฟฟ้ า เราเรี ยนอักรย่อตัวพิมพ์ใหญ่ W แทน กาลังไฟฟ้ ามีจะเป็ นอักษร
บอกพลังงานไฟฟ้ าที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้ าแต่ละตัวในการทางาน อย่างเช่น หลอดไฟ 1,000 วัตต์ เครื่ องปิ้ งขนม
ปัง 1,000 วัตต์
กิโลวัตต์ (kilowatt) : หน่วยกาลังไฟฟ้ าที่มีค่าเท่ากับ 1,000 วัตต์ เราใช้ตวั ย่อว่า KW เพราะเหตุวา่
ในทางปฏิ บตั ิน้ นั โหลด หรื อภาระทางไฟฟ้ ามีจานวนมากๆ จึงมีค่าวัตต์สูงๆ หน่วยวัตต์ซ่ ึ งทาให้การเรี ยก
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หรื อบันทึกค่ายุง่ ยากและเสี ยเวลา เราจึงนิ ยมใช้กิโลวัตต์ซ่ ึ งเป็ นหน่วยที่ใหญ่ข้ ึนนี้ แทน และยังมีหน่วยใหญ่
กว่ากิโลวัตต์อีกก็คือ เมกกะวัตต์ (megawatt) ซึ่ งเท่ากับ 1,000 กิโลวัตต์ หรื อเขียนย่อๆ ว่า 1 MW
กิโลวัตต์ – ชั่ วโมง (kilowatt – hour) : หน่วยวัดการใช้กาลังไฟฟ้ าในเวลา 1 ชัว่ โมง เราจาใช้อกั ษร
ย่อพิมพ์ตวั ใหญ่ KWH แทน ปกติแล้วการใช้พลังงานไฟฟ้ าตามบ้านจะวัดค่าออกจากเครื่ องวัดพลังงาน
(หรื อที่เราเรี ยกกันว่า หม้อมิเตอร์ ) มีหน่วยเป็ นกิโลวัตต์ – ชัว่ โมง หรื อที่เรี ยกกันว่า ยูนิต (unit) แล้วคิดราคา
ไฟฟ้ าที่เราต้องจ่ายเท่ากับ จานวนยูนิตที่เราต้องใช้คูณด้วยราคาไฟฟ้ าต่อหนึ่งยูนิต
ไฟฟ้ากระแสสลับ (alternating current) : ระบบไฟฟ้ าที่ทิศทางการวิ่งของอิเล็กตรอนมีการสลับ
ไปมาตลอดเวลา เราใช้สัญลักษณ์แทนด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ AC และมักนิยมใช้เป็ นระบบไฟฟ้ าตามบ้าน
อาคาร โรงงานทัว่ ๆ ไป
ไฟฟ้ากระแสตรง (direct current) : ระบบไฟฟ้ าที่อิเล็กตรอนมีการวิ่งไปทางเดียวกันตลอดเวลา
และต่อเนื่องกัน มักจะพบว่าใช้กนั อยูท่ วั่ ๆ ไป ก็คือ เครื่ องชาร์ จแบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ รถยนต์เป็ น
ต้น ใช้อกั ษรตัวพิมพ์ใหญ่ DC เป็ นสัญลักษณ์แทน
วงจรไฟฟ้ า (circuit)
:
ทางเดิ น ไฟฟ้ าที่ ต่ อ ถึ ง กั น และไฟฟ้ าไหลผ่ า นได้ ดี
วงจรอนุ กรมหรื อวงจรอันดับ (series circuit) : วงจรไฟฟ้ าที่มีทางเดิ นไฟฟ้ าได้เพียงทางเดี ยว จาก
แหล่งจ่ายไฟฟ้ าผ่านวงจรไฟฟ้ าไปครบวงจรอีกขั้วของแหล่งจ่ายไฟ และในวงจรนี้ อาจจะมีอุปกรณ์ พวก
ฟิ วส์ สวิตซ์ เซอร์ กิต – เบรกเกอร์ โดยต่อเป็ นวงจรอันดับเข้าไปเพื่อป้ องกัน และควบคุมวงจร
วงจรขนาน (parallelcircuit):วงจรไฟฟ้ าที่มีทางเดิ นไฟฟ้ าของกระแสไฟฟ้ าผ่านได้มากกว่า 1
ทางเดินขึ้นไป และจะมีอุปกรณ์เช่นพวกเต้าเสี ยบหลอดไฟต่อขนานกัน และข้อดีของวงจรก็คือ ถ้าอุปกรณ์
ตัวหนึ่ งตัวใดไม่ทางาน ขัดข้องหรื อเสี ยขึ้ นมา วงจรทางเดิ นไฟฟ้ าจะไม่ขนาน ซึ่ งตรงกันข้ามกับวงจร
อนุกรม อุปกรณ์ในวงจรขนานตัวอื่นๆ ยังคงทางานได้ต่อไปดังรู ปที่2

รู ปวงจรขนาน
วงจรเปิ ด (open circuit) : สภาวการณ์ที่ทางเดินไฟฟ้ าเกิดขาดวงจร เกิดวงจร หรื อไม่ตลบวงจรทา
ให้กระแสไฟฟ้ าไหลไม่ได้
วงจรลัด (short circuit) : สภาวการณ์ที่เกิดมีการลัดวงจรทางเดินของกระแสไฟฟ้ า อันเนื่องมาจาก
รอยต่อของสายต่างๆ พลาดถึงกัน มีกระแสไฟฟ้ ารั่วต่อถึงกัน เป็ นต้น
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แอมแปร์ (ampere) : หน่วยการวัดค่าอัตราการไหลของไฟฟ้ าที่ผา่ นตัวนา เราจะใช้อกั ษรย่อตัวพิมพ์
ใหญ่ A หรื อ amp แทน ปกติแล้วหน่วยแอมแปร์ น้ ี นิยมใช้ระบุขอบของการใช้กระแสไฟฟ้ าด้านสู งสุ ดใน
การทางานของอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ านั้นอย่างปลอดภัย อย่างเช่น เต้าเสี ยบ 15 แอมแปร์ ฟิ วส์ 30 แอมแปร์
เฮิร์ตซ์ (hertz) : หน่ วยความถี่ มีค่าเป็ นรอบต่อวินาที การที่อิเล็กตรอนวิ่งไปในทิศทางหนึ่ งแล้ว
วกกลับมาสู่ แหล่งจ่ายไฟฟ้ าจากนั้นก็มีอิเล็กตรอนวิ่งออกมาจากแหล่งจ่ายไฟไปในทิศทางหนึ่ งวกกลับมา
โดยทิศทางการวิ่งของอิเล็กตรอนทั้ง 2 ครั้งวิ่งสวนทางกัน (หรื อพูดอีกนับหนึ่ งก็คือ วิ่งสลับไปสลับมา
นั้นเอง) เราเรี ยกว่า 1 รอบ ความถี่ของระบบไฟฟ้ าบ้านเราใช้ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์ ใช้สัญลักษณ์ HZ แสดงแทน
โอห์ ม (ohm) : หน่วยความต้านทานทางไฟฟ้ าใช้สัญลักษณ์แทนด้วยตัวโอเมก้า ( ? ) ความต้านทาน
จะพยายามต่อต้านการไหลของกระแสไฟฟ้ า ความต้านทานเป็ นได้ท้ งั ผูท้ างานให้หรื อขัดขวางการทางานให้
ผูใ้ ช้ไฟ มันทางานให้ในขณะที่ใช้มนั เป็ นฉนวนหรื อใช้ควบคุมวงจร ตัวอย่างเช่น เทปพันสายไฟ เต้าเสี ยบที่
ทาจากพลาสติก จะป้ องกันอันตรายให้กบั ผูใ้ ช้ไฟได้ และใช้ความต้านทานแบบปรับค่าได้ (rheostat) ปรับ
ความสว่างของหลอดไฟฟ้ า แต่มนั จะขัดขวางการทางานเมื่อผูใ้ ช้ไฟ ใช้สายไฟเส้นเล็ก และยาวมากๆ หรื อมี
สนิ มตามจุดสัมผัสต่างๆ ของตัวนา จะเป็ นสาเหตุของการเพิ่มค่าความต้านทาน ทาให้เกิ ดความร้ อนมาก
เกินไป พร้อมทั้งเกิดการสู ญเสี ยกาลังไฟฟ้ าไปในสายตัวนาด้วย
กฎของโอห์ ม (Ohm’s law) : กฎที่วา่ ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างแรงดัน กระแส และความต้านทาน
ในวงจรไฟฟ้ า กฎนี้ กล่าวว่า ค่ากระแสไฟฟ้ า (I) จะเป็ นสัดส่ วนโดยตรงกับค่าแรงดันไฟฟ้ า (E) และเป็ น
สัดส่ วนผกผันกับค่าความต้านทาน (R) สู ตร I = E / R
โวลต์ (volt) : หน่ วยวัดแรงดันไฟฟ้ า แรงดันไฟฟ้ าหรื อแรงดันที่ทาให้เกิ ดมีการเคลื่ อนที่ของ
อิเล็กตรอนภายในตัวนาไฟฟ้ า เราใช้ตวั ย่อแทนแรงดันไฟฟ้ าด้วย V, E หรื อ EMF ปกติจะใช้ E และ EMF
แทนแรงดันที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้ าหรื อ electromotive force (ซึ่ งเป็ นอีกนิ ยามหนึ่ งของคาว่า
โวลต์) เช่นเดียวกับคาว่า แอมแปร์ แรงดันซึ่ งระบุไว้ที่ตวั อุปกรณ์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าจะเป็ นตัวกาหนดขอบเขต
การใช้แรงดันไฟฟ้ าขณะทางานได้โดยปลอดภัย เช่น มอเตอร์ 220 โวลต์ เครื่ องเป่ าผม 110 โวลต์ เราจะต้อง
ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ ากับแรงดันไฟฟ้ าตามที่ระบุไว้เท่านั้น
แอมมิเตอร์ (ammeter) : เป็ นเครื่ องวัดทางไฟฟ้ าชนิดหนึ่ง ใช้วดั ค่ากระแสไฟฟ้ าที่ไหลในวงจรที่
เราต้องการวัด โดยปกติเราจะใช้เครื่ องมือนี้ต่ออนุกรมกับวงจรที่เราต้องการวัดค่ากระแส แต่ก็มีเครื่ องมือวัด
ชนิดพิเศษที่ไม่ตอ้ งต่อวงจรอันดับเข้ากับวงจรไฟฟ้ านั้น จะได้กล่าวถึงในบทต่อๆ ไป
โอห์ มมิเตอร์ (ohm meter) : เป็ นเครื่ องวัดทางไฟฟ้ าชนิดหนึ่ง ใช้วดั ค่าความต้านทานไฟฟ้ าเวลาใช้
จะต้องไม่มีการจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟใดในวงจรไฟฟ้ านั้น
โวลต์ มิเตอร์ (volt meter) : เป็ นเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ าชนิดหนึ่ง ใช้วดั ค่าแรงดันไฟฟ้ า
มัลติมิเตอร์ (multimeter) : เป็ นเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ าชนิดหนึ่งที่สามารถวัดค่าแรงดัน กระแสและ
ความต้านทานได้ในเครื่ องวัดตัวเดียวกัน
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National Electric Code : เป็ นหนังสื อคู่มือรวบรวมข้อแนะนาและกฎข้อบังคับในการติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้ าให้มีความปลอดภัย แม้วา่ จะมีเนื้ อหามากมายแต่หนังสื อคู่มือนี้ ก็ไม่มีจุดมุ่งหมายสาหรับการ
สอน หรื อใช้แก่บุคคลที่ไม่เคยผ่านการอบรมมาก่อน ส่ วนของไทยเราก็มีคู่มือพวกนี้ หลายแห่ งด้วยกัน เช่น
คู่มือของการไฟฟ้ านครหลวง การพลังงานแห่งชาติ การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ซึ่ งหลักการและกฎข้อบังคับส่ วน
ใหญ่ก็คล้ายๆ กับของ NEC (National Electric Code) ของต่างประเทศนัน่ เอง
สวิตซ์ อัตโนมัติหรื อเซอร์ กิตเบรกเกอร์ (circuit breaker) : เป็ นอุ ป กรณ์ ป้องกันที่ ใ ช้จากัด
กระแสไฟฟ้ าสู งสุ ดในวงจร เมื่อกระแสเกินค่าจากัดเซอร์ กิตเบรกเกอร์ จะเปิ ดวงจรไม่ให้กระแสไฟฟ้ าไหลสู่
วงจรอีก จนกว่าจะกดปุ่ มทางานใหม่ ปั จจุบนั ใช้แทนสวิตซ์ฟิวส์ กนั มาก เนื่ องจากสามารถต่อวงจรเข้าไป
ใหม่ได้ทนั ที ในขณะที่ฟิวส์ตอ้ งสลับเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแทน และยิ่งในระบบไฟฟ้ า 3 เฟสด้วยแล้วถ้าเกิด
ขาดที่ฟิวส์ เพียงเส้นเดียวเหลือไฟฟ้ ามาแค่ 2 เฟสเท่านั้น อาจเกิดการเสี ยหายไหม้ข้ ึนที่มอเตอร์ 3 เฟสได้
หลักการทางานของเซอร์ กิตเบรกเกอร์ จะทางานโดยอาศัยอานาจแม่เหล็ก เมื่อมีกระแสไฟฟ้ าในวงจรไหล
เข้ามามากๆ สนามแม่เหล็กจะดึงสวิตซ์ให้ตดั วงจรออก และบางแบบจะมีตวั ป้ องกันกระแสเกินขนาดด้วย
ความร้อนต่อร่ วมมาด้วยโดยอาศัยการที่มีกระแสไหลผ่านความต้านทานของตัว ไบเมตอลลิก (bimetallic)
(ไบเมตอลลิก เป็ นโลหะที่ขยายตัวเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นและหดตัวเมื่ออุณภูมิต๋าลง) เมื่อกระแสไหลผ่านมากจะ
เกความร้อนมาก ตัวไบเมตอลลิกจะขยายตัวดึงให้สวิตซ์ตดั วงจรออก เราใช้ตวั อักษรย่อแทนเซอร์ กิตเบรก
เกอร์ดว้ ย CB
ฟิ วส์ (fuse) เป็ นอุปกรณ์ป้องกันที่ใช้จากัดกระแสไฟฟ้ าสู งสุ ดในวงจร เมื่อกระแสเกินค่าจากัดฟิ วส์
จะเกิดความร้อนมากขึ้นจนกระทัง่ หลอมละลายขาดจากกัน วงจรก็จะเปิ ด ฟิ วส์จะต้องอย่างอนุกรมกับวงจร
หม้ อแปลง (transformer) : เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้ าให้สูงขึ้นหรื อต่าลง เพื่อให้ตรงกับ
แรงดันที่ใช้กบั อุปกรณ์ไฟฟ้ าต่างๆ เช่น มีเครื่ องซักผ้าแรงดัน 110 โวลต์ แต่มีไฟฟ้ าแรงดัน 220 โวลต์ เราก็
ต้องใช้หม้อแปลงแรงดัน 220 โวลต์ ให้เป็ นแรงดัน 110 โวลต์ จึงจะใช้เครื่ องซักผ้าได้ นอกจากนี้ เรายังนิ ยม
ใช้หม้อแปลงกับเครื่ องติดต่อภายใน และระบบเสี ยงกริ่ งเรี ยก เป็ นต้น
เฟส (phase) : หมายถึงชนิดของระบบไฟฟ้ าที่ใช้มีท้ งั ระบบ 1 เฟส 2 สาย แล 3 เฟส 4 สาย อุปกรณ์
ไฟฟ้ า 1 เฟส 2 สาย จะใช้ตามบ้านที่อยูอ่ าศัย ส่ วนระบบไฟฟ้ า 3 เฟส 4 สาย นิยมใช้กบั ธุ รกิจใหญ่กบั
โรงงานอุตสาหกรรม
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ภาคผนวก
1. แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เพือ่ การประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพมีความสาคัญต่อการดารงชี วิตของมนุ ษย์เป็ นอันมาก ทั้งนี้ เพราะอาชี พไม่ใช่จะ
สนองตอบความต้องการของมนุ ษย์เพียงด้านเศรษฐกิ จเท่านั้น แต่ยงั สนองความต้องการด้านอื่น เช่ น ด้าน
สังคม และจิตใจ เป็ นต้น การเลือกอาชีพจึงมีความสาคัญต่อชีวติ ของบุคคล ถ้าเราเลือกอาชี พได้เหมาะสมก็มี
แนวโน้มที่จะประสบความสาเร็ จในการประกอบอาชีพมีความเจริ ญก้าวหน้าเป็ นอันมาก ในทางตรงกันข้าม
ถ้าเลือกอาชีพได้ไม่เหมาะสมโอกาสที่จะประสบความล้มเหลวในการประกอบอาชี พก็มีมาก ซึ่ งได้กาหนด
แนวทางแท่งหลักสู ตรของ 5 กลุ่มอาชีพ ดังนี้
ตาราง วิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เพื่อการประกอบอาชีพ
ด้ านกลุ่มอาชี พ
1. เกษตรกรรม

ลักษณะอาชีพ
1. กสิ กรรม หมายถึง การ
เพาะปลูกพืช เช่น การทานา
การทาสวน การทาไร่ เป็ นต้น
2. ปศุสัตว์ หมายถึง การ
ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บน
บก เช่น เลี้ยงวัว เลี้ยงหมู
หรื อเลี้ยงสัตว์จาพวกสัตว์ปีก
เป็ นต้น
3. การประมง หมายถึง การ
ประกอบอาชีพการเกษตร
ทางน้ า เช่น การเลี้ยงสัตว์น้ า
การจับสัตว์น้ า เป็ นต้น
4. ด้านป่ าไม้ หมายถึง การ
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่ า
เช่น การปลูกป่ าไม้เศรษฐกิจ
การนาผลผลิตจากป่ ามาแปร
รู ปให้เกิดประโยชน์ เป็ นต้น

เนือ้ หาตามสาระ
1. กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการนา
ความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
โครงงานไปใช้ เทคโนโลยี
กับชีวติ
2. สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
ในการจัดกลุ่มของสิ่ งมีชีวิต
ระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อม การอนุ รักษ์ ภู
มิปัญาท้องถิ่น และ
เทคโนโลยีชีวภาพ
3. พลังงานใน
ชีวติ ประจาวันและการ
อนุรักษ์พลังงาน
4. ดาราศาสตร์เพื่อชีวติ
ความสัมพันธ์ระหว่างดวง

อาชีพทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.ปศุสัตว์
ตัวอย่าง อาชีพทางด้านการ
ปศุสัตว์ ฟาร์ มขนาดใหญ่
ได้แก่ เลี้ยงไก่พนั ธุ์พ้นื เมือง
เลี้ยงหมู เลี้ยงโคเนื้ อ โคนม
เลี้ยงผึ้ง เลี้ยงแพะ เลี้ยงกบ
เลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแขวน
เชือก หอยนางรม เลี้ยงไหม
เกษตร เลี้ยงปลาเกาในกระด้ง
ปลาดุก ปลาตะเพียน เลี้ยง
เป็ ดเทศ เป็ นต้น
2.ทาไร่ ทาสวน
3.ทานา
ตัวอย่าง อาชีพการทาไร่ ทา
สวน เช่น การทาไร่ ออ้ ย
ไร่ กระชาย สวนส้มโอ สวน
มะม่วง สวนมังคุด สวน
ทุเรี ยน สวนมะลิ สวนไม้
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ด้ านกลุ่มอาชี พ

2. อุตสาหกรรม

ลักษณะอาชีพ

1. อาชีพช่างอุตสาหกรรม
เกษตร เช่นฟาร์ มโคนม การ
ปลูกพืชไร้ดิน โรงงานผลิต
ลาไยกระป๋ อง และ
อุตสาหกรรมแปรรู ปผลิตผล
ทางเกษตรฯลฯ
2. อาชีพช่างอุตสาหกรรม
ผลิตสิ นค้าสาเร็ จรู ป เช่น
โรงงานผลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
โรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์
โรงงานผลิตรถจักรยาน ฯลฯ
3. อาชีพช่างอุตสาหกรรม
ผลิตวัตถุดิบ เช่น
โรงงานผลิตยางดิบ
โรงงานผลิตน้ ามันปาล์ม
4. อาชีพช่างอุตสาหกรรม
ผลิตสิ นค้าอุตสาหกรรม เช่น
โรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์
โรงงานผลิตเหล็กรี ดร้อนและ
เหล็กรี ดเย็น
5. อาชีพช่างอุตสาหกรรม
น้ ามัน เช่น การสารวจแหล่ง
น้ ามันและการขุดเจาะน้ ามัน
โรงกลัน่ น้ ามันเพื่อผลิตน้ ามัน
ชนิดต่าง ๆ ฯลฯ
6. อาชีพช่างอุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกล เช่น
โรงงานผลิต คอมเพลสเซอร์
เครื่ องปรับอากาศ

เนือ้ หาตามสาระ
อาทิตย์ โลก และดวงจันทร์
และปรากฎการณ์
1. กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการนา
ความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
โครงงานไปใช้ เทคโนโลยี
กับชีวติ
2. สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
ในการจัดกลุ่มของสิ่ งมีชีวิต
ระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมและการอนุรักษ์
ภูมิปัญาท้องถิ่น และ
เทคโนโลยีชีวภาพ
3. สารเพื่อชีวิต ธาตุ
สารประกอบ สารละลาย
สารและผลิตภัณฑ์ในชีวติ
สารสังเคราะห์ ผลกระทบที่
เกิดจากสาร และผลิตภัณฑ์
ที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม
4. แรงและพลังงานเพื่อชีวิต
การอนุรักษ์พลังงาน และ
พลังงานทดแทน

อาชีพทีเ่ กีย่ วข้ อง
ดอกไม้ประดับ ปลูกพืชสวน
ครัว เป็ นต้น
1. การผลิตสิ นค้า แปรรู ป
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมหรื อ
หัตถกรรมในครัวเรื อน

2. การผลิตสิ นค้าจาพวก
อะไหล อุปกรณ์ไฟฟ้ า และ
ซ่อมบารุ ง

3. การผลิตสิ นค้าในครัวเรื อน
เช่นน้ ามัน พืช ปาล์ม ฯลฯ

4. การผลิตเครื่ องนอน การ
ผลิตตุก๊ ตาผ้า

5. การผลิตสิ นค้าพลาสติก
ผงซักฟอก ขวดน้ า ฯลฯ

6. การรับช่วงงานบาง
ขั้นตอนของการผลิตมา
ดาเนินการ
ตัวอย่าง การผลิตสิ นค้าด้าน
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3. พาณิ ชยกรรม

ลักษณะอาชีพ
โรงงานผลิตปั๊ มน้ า
โรงงานผลิตเครื่ องยนต์เล็ก
โรงงานประกอบ
รถจักรยานยนต์ เป็ นต้น
7. อาชีพช่างอุตสาหกรรม
รถยนต์ เช่น โรงงาน
ประกอบรถยนต์ โรงงาน
ประกอบตัวถังรถยนต์ ฯลฯ

เนือ้ หาตามสาระ

การค้าและบริ หารที่เกี่ยวกับ
การค้าทุกชนิดไม่วา่ จะเป็ น
การค้าปลีก ค้าส่ ง การส่ งออก
การธนาคาร การประกันภัย
และปัญญาประดิษฐ์ในวงการ
คอมพิวเตอร์เพื่อพาณิ ชย
กรรม

1. กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการนา
ความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
โครงงานไปใช้
2. สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
ในการจัดกลุ่มของสิ่ งมีชีวิต
ระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมและการอนุรักษ์
3. พลังงานใน
ชีวติ ประจาวันและการ
อนุรักษ์พลังงาน
4. เทคโนโลยี

อาชีพทีเ่ กีย่ วข้ อง
อุตสาหกรรมในครัวเรื อน
เช่น ทอผ้าตีนจก,ผ้ามัดหมี่,ผ้า
ไหม จักรสาน ,ทอเสื่ อ เย็บ
ผ้าใบ ทายางแผ่น ทาเสื้ อยืด
ผ้าปาติก ประดิษฐ์ที่ติดผม
ประดิษฐ์สิ่งของจากกระดาษ
สา ประดิษฐ์ของที่ระลึกและ
ของชาร่ วย ร้อยพวงมาลัย
ดอกพุดส่ งร้านขายพวงมาลัย
เย็บเสื้ อสาเร็ จรู ป เผาถ่าน ทา
ไส้กรอกอีสาน ทาขนมจีบ
เป็ นต้น
1.ค้าขายสิ นค้า รับทาจ้าง
บัญชี
2.บริ การ
ผลิตอาหารสาเร็ จรู ป เช่น ค้าขายของที่ระลึก ขายสิ นค้า
พื้นเมือง ขายก๋ วยเตี๋ยว ขาย
อาหาร ขายสิ นค้าเบ็ดเตล็ด
ขายของชา ขายสิ นค้า
สาเร็ จรู ป ขายขนม ขายผลไม้
ขายอาหารและเครื่ องดื่ม ขาย
ลอตเตอรี่ ขายตุก๊ ตา ข่าย
ปาท่องโก๋ ขายอาหารทะเล
สด
3.เป็ นคนกลางรับซื้ อ-ขาย
ตัวอย่าง อาชีพค้าขาย เช่น
อาชีพพ่อค้า แม่คา้ คนกลาง
การบริ การลูกค้า
ขายสัตว์เลี้ยง ขายตัว๋
เครื่ องบิน ขายเฟอร์ นิเจอร์
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4. ความคิด
สร้างสรรค์

ลักษณะอาชีพ

เนือ้ หาตามสาระ

กลุ่มอาชีพที่ส่งเสริ มความคิด
สร้างสรรค์” (Creative
Profession)
1) ประเภทมรดกทาง
วัฒนธรรม (Heritage or
Cultural Heritage) เป็ นกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี
วัฒนธรรม ประเพณี ความ
เชื่อ และสภาพสังคม เป็ นต้น
แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
การแสดงออกทางวัฒนธรรม
แบบดั้งเดิม (Traditional
Cultural Expression) เช่น
ศิลปะและงานฝี มือ เทศกาล
งานและงานฉลอง เป็ นต้น
และกลุ่มที่ต้ งั ทางวัฒนธรรม
(Cultural Sites) เช่น
โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์
ห้องสมุด และการแสดง
นิทรรศการ เป็ นต้น
2) ประเภทศิลปะ (Arts)

1. กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการนา
ความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
โครงงานไปใช้ เทคโนโลยี
กับชีวติ
2. สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
ในการจัดกลุ่มของสิ่ งมีชีวิต
ระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมและการอนุรักษ์
3. สารเพื่อชีวิต ธาตุ
สารประกอบ สารละลาย
สารและผลิตภัณฑ์ในชีวติ
สารสังเคราะห์ ผลกระทบที่
เกิดจากสาร และผลิตภัณฑ์
ที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม
4. แรงและพลังงานเพื่อชีวิต
การอนุรักษ์พลังงาน และ
พลังงานทดแทน
5. พลังงานใน
ชีวติ ประจาวันและการ

อาชีพทีเ่ กีย่ วข้ อง
4. เวชภัณฑ์ เช่น ขายยา
ขายเครื่ องสาอาง ขาย
เครื่ องประดับทาด้วยเงิน
ขายทองรู ปพรรณ ขาย
ดอกไม้สด ขายแก็สหุ งต้ม
ขายตรงเครื่ องสาอาง
ขายผลผลิตทางการเกษตร
สิ นค้าอุตสาหกรรมที่ตนเอง
เป็ นผูผ้ ลิต เป็ นต้น
แบ่งออกเป็ น 9 กลุ่มได้แก่
1) งานฝี มือและหัตถกรรม
(Crafts)
2) งานออกแบบ (Design)
3) แฟชัน่ (Fashion)
4) ภาพยนตร์และวิดีโอ (Film
& Video)
5) การกระจายเสี ยง
(Broadcasting)
6) ศิลปะการแสดง
(Performing Arts)
7) ธุ รกิจโฆษณา
(Advertising) และ
ธุ รกิจการพิมพ์ (Publishing)
9) สถาปัตยกรรม
(Architecture)
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ลักษณะอาชีพ
เนือ้ หาตามสาระ
เป็ นกลุ่มอุตสาหกรรม
อนุรักษ์พลังงาน
สร้างสรรค์บนพื้นฐานของ
ศิลปะ และวัฒนธรรม แบ่ง
ออกเป็ น 2 กุล่ม คือ งาน
ศิลปะ (Visual Arts) เช่น
ภาพวาด รู ปปั้ น ภาพถ่าย และ
วัตถุโบราณ เป็ นต้น รวมทั้ง
ศิลปะการแสดง (Performing
Arts) เช่น การแสดงดนตรี
การแสดงละคร การเต้นรา
โอเปร่ า ละครสัตว์ และการ
เชิดหุ่นกระบอก เป็ นต้น
3) ประเภทสื่ อ (Media)
เป็ น กลุ่มสื่ อผลิตงาน
สร้างสรรค์ที่สื่อสารกับคน
กลุ่มใหญ่ แบ่งออกเป็ น 2
กลุ่ม คือ งานสื่ อสิ่ งพิมพ์
(Publishing and Printed
Media) เช่น หนังสื อ
หนังสื อพิมพ์ และสิ่ งตีพิมพ์
อื่นๆ เป็ นต้น และงานโสต
ทัศน์ (Audiovisual) เช่น
ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุ และ
การออกอากาศอื่นๆ เป็ นต้น
4) ประเภทสร้างสรรค์งาน
(Functional Creation) เป็ น
กลุ่มของสิ นค้าและบริ การที่
ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าที่แตกต่างกัน แบ่ง
ออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มการออกแบบ (Design)

อาชีพทีเ่ กีย่ วข้ อง
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5. บริ หารจัดการ
และบริ การ

ลักษณะอาชีพ
เช่น การออกแบบภายใน
กราฟิ ค แฟชัน่ อัญมณี และ
ของเด็กเล่น เป็ นต้น
ส่ วนกลุ่ม New Media ได้แก่
ซอฟต์แวร์ วิดีโอเกม และ
เนื้อหาดิจิตอล เป็ นต้น
และกลุ่มบริ การทางความคิด
สร้างสรรค์ (Creative
Services) ได้แก่ บริ การทาง
สถาปัตยกรรม โฆษณา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานวิจยั และพัฒนา และ
บริ การอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ดิจิตอล และความคิด
สร้างสรรค์ เป็ นต้น
อาชีพการให้บริ การ (Service
Sector) เป็ นอาชีพที่
ผูป้ ระกอบการมีสินค้าเป็ น
การบริ การ เพื่ออานวยความ
สะดวกให้แก่ผซู ้ ้ื อบริ การหรื อ
ลูกค้า คุณภาพของสิ นค้า
บริ การ คือความพึงพอใจจาก
การใช้บริ การนั้น ๆ รายได้
คือ ค่าตอบแทนที่ได้จากการ
บริ การ การประกอบอาชีพ
ประเภทนี้ ตอ้ งการเงินลงทุน
ไม่มากนักเมื่อเทียบกับการ
ลงทุนด้านการผลิตสิ นค้า
กระบวนการไม่ซบั ซ้อน
เพียงแต่ผใู ้ ห้บริ การต้องเป็ นผู ้
ที่มีความรู้ความสามารถและ

เนือ้ หาตามสาระ

อาชีพทีเ่ กีย่ วข้ อง

1. กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการนา
ความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
โครงงานไปใช้ เทคโนโลยี
กับชีวติ
2. สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
ในการจัดกลุ่มของสิ่ งมีชีวิต
ระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมและการอนุรักษ์
3. สารเพื่อชีวิต ธาตุ
สารประกอบ สารละลาย
สารและผลิตภัณฑ์ในชีวติ
สารสังเคราะห์ ผลกระทบที่
เกิดจากสาร และผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง อาชีพบริ การ
ช่างซ่อม เช่น ช่างซ่อม
มอเตอร์ไซด์ ช่างซ่อม
รถยนต์ ช่างเคาะปะผุและพ่น
สี รถยนต์ ช่างซ่อมเบาะ
รถยนต์ ช่างซ่อมโทรทัศน์
วิทยุ ช่างซ่อมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ช่างเชื่อมโลหะ ช่างทา
หลังคาอะลูมิเนียม
เสริ มสวยความงาม เช่น ช่าง
ตัดเย็บเสื้ อผ้า ช่างเสริ มสวยช่างแต่งหน้า นวดหน้า ช่าง
ทาผม ช่างตัดผมบุรุษ
ช่างศิลป์ ช่างเขียน
ภาพเหมือน ช่างศิลป์ ทา
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ลักษณะอาชีพ
มีประสบการณ์ หรื อ
เชี่ยวชาญในอาชีพ

เนือ้ หาตามสาระ
ที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม
4. แรงและพลังงานเพื่อชีวิต
การอนุรักษ์พลังงาน และ
พลังงานทดแทน พลังงาน
ไฟฟ้ า พลังงานแสง
พลังงานเสี ยง พลังงานใน
ชีวติ ประจาวันและการ
อนุรักษ์พลังงาน

อาชีพทีเ่ กีย่ วข้ อง
โปสเตอร์ โฆษณา ช่าง
ก่อสร้าง ช่างจัดดอกไม้สด,
ดอกไม้แห้ง
รับจ้างทัว่ ไป เช่น รับเลี้ยงเด็ก
อ่อน บริ การซักอบรี ด
บริ การให้เช่าวีดีโอ,หนังสื อ
อ่านเล่น บ้านพักตากอากาศ
,หอพัก สกูตเตอร์ชายหาด
,รถเช่า ขับรถแท็กซี่ ,มอเตอร์
ไซด์รับจ้าง,รถรับจ้างระหว่าง
หมู่บา้ น,สามล้อ บริ การถ่าย
เอกสาร,รับพิมพ์รายงาน เล่น
ดนตรี ในร้านอาหาร รับเหมา
แกะหอยนางรม รับเหมาสับ
ตระไคร้ส่งโรงงาน รับเหมา
ก่อสร้าง เป็ นต้น
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เฉลยแบบทดสอบบทที่ 1 เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ข
2. ข
3. ง
4. ค
6. ก
7. ข
8. ค
9. ก
11. ก
12. ก
13. ก
14. ค
16. ง
17. ง
18. ค
19. ข
21. ก
22. ข
23. ข
24. ค
26. ง
27. ง
28. ง
29. ง

5. ค
10. ง
15. ง
20. ค
25. ง
30. ข

เฉลยแบบทดสอบเรื่อง ทักษะวิทยาศาสตร์
1. ค
2. ข
3. ง
6. ง
7. ก
8. จ

5. ข
10. ง

4. จ
9. ข,ก

เฉลยแบบทดสอบบทที่ 2 เรื่องการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
1.ข 2.ก 3.ค 4.ค 5.ค 6.ข 7.ข 8.ก

9.ค

10.ก

9.ง

10.ค

เฉลยแบบทดสอบบทที่ 7 เรื่อง กัมมันตภาพรังสี
1.ค

2.ข

3.ก

4.ค

5.ง

6.ก

7.ง

8.ค

เฉลยแบบฝึ กหัดเรื่อง กัมมันตภาพรังสี
1. กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) หมายถึง รังสี ที่แผ่ออกมาได้เองจากธาตุบางชนิ ด
ธาตุกมั มันตภาพรังสี หมายถึง ธาตุที่มีในธรรมชาติที่แผ่รังสี ออกมาได้เอง
2. มี 3 ชนิด คือ
1. รังสี แอลฟา (alpha, a)
2. รังสี เบต้า (Beta, b)
3. รังสี แกมมา (gamma, g)
3. ประโยชน์ของธาตุกมั มันตภาพรังสี
1. ด้านธรณี วทิ ยา มีการใช้ C-14 คานวณหาอายุของวัตถุโบราณ ถ้าทราบอัตราการสลายตัวของ C14 ในขณะที่ยงั มีชีวติ อยูแ่ ละทราบอัตราการสลายตัวในขณะที่ตอ้ งการคานวณอายุวตั ถุน้ นั ก็สามารถทานาย
อายุได้ เช่น ซากสัตว์โบราณชนิดหนึ่งมีอตั ราการสลายตัวของ C-14 ลดลงไปครึ่ งหนึ่งจากของเดิมขณะที่ยงั มี
ชีวติ อยู่ เนื่องจาก C-14 มีครึ่ งขีวติ 5730 ปี จึงอาจสรุ ปได้วา่ ซากสัตว์โบราณชนิดนั้นมีอายุประมาณ 5730 ปี
2. ด้านการแพทย์ ใช้รักษาโรคมะเร็ ง ในการรักษาโรคมะเร็ งบางชนิด กระทาได้โดยการฉายรังสี
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แกมมาที่ได้จาก โคบอลต์-60 เข้าไปทาลายเซลล์มะเร็ ง
3. ด้านเกษตรกรรม มีการใช้ธาตุกมั มันตภาพรังสี ติดตามระยะเวลาการหมุนเวียนแร่ ธาตุในพืช โดย
เริ่ มต้นจากการดูดซึ มที่รากจนกระทัง่ ถึงการคายออกที่ใบ หรื อใช้ศึกษาความต้องการแร่ ธาตุของพืช
4. ด้านอุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นโลหะ จะใช้ประโยชน์จากกัมมันตภาพรังสี ในการ
ควบคุมการรี ดแผ่นโลหะ เพื่อให้ได้ความหนาสม่าเสมอตลอดแผ่น
เฉลยแบบฝึ กหัดบทที่ 8 เรื่อง สมการเคมีและปฏิกิริยาเคมี
1. ง

2. ค

3. ค

4. ค

5. ก

เฉลยแบบฝึ กหัดบทที่ 10 เรื่อง ปิ โตรเลี่ยมและพอลิเมอร์
เฉลย ตอนที่ 1
1. ข

2. ง

3. ค

4. ค

5. ก

6. ข

7. ข

8. ก

9. ค

10. ง

เฉลย ตอนที่ 2
1. ปิ โตรเลียมเกิดจากการทับถมและสลายตัวของอินทรี ยสารจากพืชและสัตว์ที่คลุกเคล้าอยูก่ บั ตะกอนในชั้น
กรวดทรายและโคลนตมใต้พ้นื ดิน เมื่อเวลาผ่านไปนับล้านปี ตะกอนเหล่านี้ จะจมตัวลงเรื่ อย ๆ เนื่ องจากการ
เปลี่ ย นแปลงของผิว โลก ถู ก อัดแน่ น ด้วยความดันและความร้ อนสู ง และมี ป ริ ม าณออกซิ เจนจากัด จึ ง
สลายตัวเปลี่ยนสภาพเป็ นแก๊สธรรมชาติและน้ ามันดิบแทรกอยูร่ ะหว่างชั้นหิ นที่มีรูพรุ น
2. ช่วยให้คาดคะคะเนได้วา่ มีโอกาสพบโครงสร้างและชนิ ดของหิ นที่เอื้ออานวยต่อการกักเก็บปิ โตรเลียม
ในบริ เวณนั้นมากหรื อน้อยเพียงใด
3. การวัดความเข้มสนามแม่เหล็กโลก จะบอกให้ทราบถึงขอบเขต ความหนา ความกว้างใหญ่ของแอ่ง และ
ความลึกของชั้นหิ น
การวัดค่าความโน้มถ่วงของโลก ทาให้ทราบถึงชนิ ดของชั้นหิ นใต้ผิวโลกในระดับต่าง ๆ ซึ่ งจะช่วยใน
การกาหนดขอบเขตและรู ปร่ างของแอ่งใต้ผวิ ดิน
การวัดค่ าความไหวสะเทื อน (Seismic wave) จะช่ วยบอกให้ทราบตาแหน่ ง รู ป ร่ า งลักษณะ และ
โครงสร้างของหินใต้ดิน
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4. ผลิ ตภัณฑ์ที่ได้จากปิ โตรเลี ยม ก๊าซปิ โตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิ น แร่ ธาตุต่างๆ เป็ นส่ วนใหญ่
นอกจากนี้อาจผลิตจากน้ ามันพืชและส่ วนต่างๆ ของพืช
5. พอลิเมอร์ แบบเส้น (Chain length polymer) มีความหนาแน่น และจุดหลอมเหลวสู ง มีลกั ษณะแข็ง ขุ่น
เหนียวกว่าโครงสร้างอื่นๆ ตัวอย่าง PVC พอลิสไตรี น พอลิเอทิลีน
พอลิเมอร์ แบบกิ่ ง (Branched polymer) มีความหนาแน่นและจุดหลอมเหลวต่ายืดหยุน่ ได้ ความเหนี ยวต่ า
โครงสร้างเปลี่ยนรู ปได้ง่ายเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น
พอลิเมอร์ แบบร่ างแห (Croos -linking polymer) มีความแข็งแกร่ ง และเปราะหักง่าย ตัวอย่าง เบกาไลต์ เม
ลามีนใช้ทาถ้วยชาม
เฉลยแบบฝึ กหัดท้ายบทที่ 11 เรื่อง สารเคมีกบั ชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
1. ง
2.ข
3. ค
4. ง
6. ค.
7. ข
8. ง

5. ข

เฉลยแบบฝึ กหัดท้ายบทที่ 13 เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ
เฉลยแบบทดสอบที่ 1
ชื่อ-สกุล...........................................................................เลขที่................ระดับชั้น...........ปี ...........
1. ปั จจุบนั นี้ประเทศไทยมีดาวเทียมสื่ อสารแห่งชาติเป็ นของตนเอง นั้นคือ ดาวเทียมไทยคม
ซึ่งดาเนินงานโดย บริ ษทั ชินเซทเทลไลท์ จากัด (มหาชน) และขณะนี้มีจานวนทั้งสิ้ น 3 ดวงได้แก่
ดาวเทียมดวงใดบ้าง และแต่ละดวงถูกส่ งขึ้นในปี ใด ( 3 คะแนน)
ตอบ 1. ดาวเทียมไทยคม 1A ถูกส่ งขึ้นสู่ วงโคจรเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2536 ( 1 คะแนน)
2. ดาวเทียมไทยคม 2 ถูกส่ งขึ้นสู่ วงโคจรเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2537 ( 1 คะแนน)
3. ดาวเทียมไทยคม 3 ถูกส่ งขึ้นสู่ วงโคจรเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2540 ( 1 คะแนน)
2. ตาแหน่งของดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดใดที่สัมพันธ์กบั ตาแหน่งบนพื้นโลกในบริ เวณเดิมเสมอ
( 4 คะแนน)
ตอบ ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดโคจรค้างฟ้ า ( 1 คะแนน) ดาวเทียมชนิดนี้ จะโคจรรอบโลกใช้
เวลา 24 ชัว่ โมง ซึ่ งเท่ากับเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเอง ( 1คะแนน) โดยวงโคจรจะอยูใ่ นตาแหน่งเส้นศูนย์
สู ตรของโลก และจะโคจรไปในทางเดียวกับการโคจรรอบตัวเองของโลกด้วยความเร็ วที่เท่ากัน ดังนั้น
ตาแหน่งของดาวเทียม จะสัมพันธ์กบั ตาแหน่งบนพื้นโลกในบริ เวณเดิมเสมอ ครอบคลุมพื้นที่จากขั้วโลก
เหนื อจรดขั้วโลกใต้ และวงโคจรมีความสู งจากพื้นโลก ประมาณ 35,800 กิโลเมตร ( 2 คะแนน)
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 ข้อมูลภาพถ่ายชั้นบรรยากาศของโลก และถ่ายทอดข้อมูลจากสถานี ภาคพื้นดิน ทาการตรวจอากาศ
ของโลกประจาวัน ข้อมูลเหล่านี้ ได้จากดาวเทียมประเภทใด ตอบ ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
 ดาวเทียม Spot เป็ นของสถาบันพัฒนาอวกาศแห่ งชาติฝรั่งเศสร่ วมกับประเทศในกลุ่มยุโรป เป็ น
ดาวเทียมที่ใช้ประโยชน์ทางด้านใด ตอบ ดาวเทียมสารวจทรัพยากรธรรมชาติ
 ข้อมูลด้านการใช้ที่ดิน ด้านอุทกศาสตร์ ด้านป่ าไม้ ด้านการประมง ด้านการเกษตร ได้จากดาวเทียม
ประเภทใด ตอบ ดาวเทียมสารวจทรัพยากรธรรมชาติ
 ยานอวกาศ หมายถึ ง ยานที่ ออกไปนอกโลกโดยมีมนุ ษย์ข้ ึนไปด้วยพร้ อมเครื่ องมือและอุปกรณ์
สาหรับสารวจ หรื ออาจจะไม่มีมนุษย์ข้ ึนไป แต่มีอุปกรณ์และเครื่ องมือวิทยาศาสตร์ เท่านั้น
 อวกาศ หมายถึง ที่วา่ งนอกโลก นอกดวงดาว ดังนั้นจึงมีอวกาศระหว่างโลกกับดวงจันทร์
 ยานอวกาศ มี 2 ประเภทคือ ยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมและไม่มีมนุษย์ควบคุม
 ระบบการขนส่ งอวกาศเป็ นโครงการที่ ถูกออกแบบให้สามารถนาชิ้ นส่ วนบางส่ วนที่ ใช้ไปแล้ว
กลับมาใช้ใหม่อีกเพื่อเป็ นการประหยัดและมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด ประกอบด้วย 3 ส่ วนหลัก คือ
จรวดเชื้ อเพลิ งแข็ง ถังเชื้ อเพลิ งภายนอก (สารองไฮโดรเจนเหลวและออกซิ เจนเหลว) และยาน
อวกาศ
 เป้ าหมายหลักของโครงการขนส่ งอวกาศในอนาคตคือการสร้างสถานี อวกาศถาวรและการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ
เฉลย แบบทดสอบที่ 2
1. ปรากฏการบนโลก เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีประเภทบ้าง ยกตัวอย่าง
ตอบ ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ดาวเทียมสื่ อสาร ดาวเทียมสารวจทรัพยากร
2. ปรากฏการในอวกาศเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีประเภทใดบ้างจงยกตัวอย่าง
ตอบ โครงการสารวจอวกาศที่สาคัญในปั จจุบนั เช่น
1. โครงการเรนเจอร์ ออกแบบให้ยานพุง่ ชนดวงจันทร์
2. โครงการลูน่าออบิเตอร์ กาหนดให้ยานไปวนถ่ายภาพรอบดวงจันทร์
3. โครงการเซอเวเยอร์ ออกแบบให้ยานจอดลงบนพื้นอย่างนุ่มนวล
4. ยานอวกาศมีมนุษย์ควบคุม เป็ นของสหรัฐอเมริ กา มีโครงการต่างๆ ดังนี้
5. โครงการเมอคิวรี่ มีจุดประสงค์ที่จะส่ งมนุ ษย์ข้ ึนไปโคจรในอวกาศ สาหรับให้มนุ ษย์
เป็ นต้น
3. โครงการแชลแลนเจอร์ และโครงการโคลัมเบียประสบความสู ญเสี ยครั้งร้ายแรง เมื่อยานทั้ง
สองเกิดระเบิดขึ้นขณะอยูบ่ นท้องฟ้ า โดยระบบขนส่ งอวกาศแชลแลนเจอร์ ระเบิดเมื่อวันที่ 28
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มกราคม 2529 ระหว่างเดินทางขึ้นสู่ อวกาศไม่เพียงกี่ นาทีดว้ ยสาเหตุจากการรั่วไหลของ
ก๊าซเชื้อเพลิง
4. โครงการยานขนส่ งอวกาศ คือ เพื่อใช้เป็ นพาหนะสาหรับบรรทุกสิ่ งของและมนุ ษย์ที่ไป
บนอวกาศ และเพื่อลดค่าใช้จ่าย ในการใช้ประโยชน์จากอวกาศ
5. ยานสารวจอวกาศหมายถึง เป็ นยานอวกาศพาหนะที่ใช้สาหรับออกไปสารวจดวงจันทร์
และดาวเคราะห์ต่าง ๆ โครงการสร้ างยานอวกาศทั้งประเทศสหรัฐอเมริ กาและรัสเซี ยได้
สร้างยานอวกาศเพื่อสารวจดวงจันทร์และดาวเคราะห์ในระบบสุ ริยะ ของเรา
เฉลย แบบทดสอบ ที่ 3
ให้นกั ศึกษาดูรูปภาพแล้วนาหมายเลข เติมลงในหน้าข้อความข้างล่าง (8 คะแนน)
6.
7.
F
D
8.
9.
10.
C 11.
12.
13.
A
14.
B
15.
16.
17.
1.…D….. ถังเชื่อเพลิงแข็งแยกตัวออกมา
2.…H..…ยานขนส่ งอวกาศเข้าสู่ วงโคจร
3…F….. ลดระดับวงโคจรเพื่อเข้าสู่ ช้ นั บรรยากาศ
4…C….. ถังเชื่อเพลิงภายนอกแยกตัวออกมา
5…E….. ยานขนส่ งอวกาศปฏิบตั ิภารกิจ
6…G…... ยานขนส่ งอวกาศกลับสู่ พ้นื โลก
7…A..…. นาจรวจเชื้อเพลิงแข็งกลับมาใช้ใหม่
8…B.…. ยานอวกาศถูกปล่อยออกจากฐาน

E

H

G
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เฉลย แบบทดสอบที่ 4
ชื่อ-สกุล...........................................................................เลขที่................ระดับชั้น...........ปี ...........
1. โครงการอะพอลโล มีจุดประสงค์เพื่อ ตอบ สารวจดาวเคราะห์ดวงใด สารวจดวงจันทร์
2. โครงการสกายแล็บ เพื่อจุดประสงค์ใด ตอบ เพื่อค้นคว้าทดลองการอยู่ในอวกาศให้ดา้ น
นานที่สุดศึกษาเกี่ยวกับ เช่นทรัพยากรธรรมชาติ การแพทย์ ฟิ สิ กส์
3. โครงการอะพอลโล-โซยูส มีจุดประสงค์เพื่อ ตอบ ทดสอบระบบนัดพบ และเชื่ อมยาน
อวกาศ
4. โครงการขนส่ งอวกาศเพื่อ ตอบ ใช้บรรทุกสิ่ งของและมนุ ษย์ที่ไปอวกาศ และเพื่อลดการ
ใช้จ่ายในการใช้ยานอวกาศ
5. ดาวเทียมไทยคม 1 ถูกยิงขึ้นจากฐานยิงจรวดแอเรี ยนสเปซ เมืองคูรู ที่ประเทศใด ตอบ
ประเทศเฟรนช์กิอานา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2536
6. ดาวเทียมไทยคมทั้ง 3 ดวง เป็ นดาวเทียมประเภทใด ตอบ ดาวเทียมสื่ อสาร
7. การก่ อตัวและเคลื่ อนตัวของพายุ เราสามารถทราบได้จากดาวเทีย มประเภทใด ตอบ
ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
8. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ได้ถูก ส่ งขึ้นไปโคจรในอวกาศเป็ นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 เมษายน
พ.ศ. 2503 มีชื่อว่า TIROS 01 (Television and Infrared Observational Satel ite) เป็ นของ
ประเทศ ตอบ ของประเทศสหรัฐอเมริ กา
9. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดที่โคจรรอบโลกโดยจะโคจรรอบโลก จากทิศใดไปทิศใด ตอบ
จะโคจรผ่ า นใกล้ข้ ัว โลกเหนื อ และขั้ว โลกใต้ และมี ค วามสู ง จากพื้ น โลกประมาณกี่
กิโลเมตร ตอบ 850 กิโลเมตร
10. ดาวเทียม Spot เป็ นของสถาบันพัฒนาอวกาศแห่งชาติฝรั่งเศสร่ วมกับประเทศในกลุ่มยุโรป
ใช้ประโยชน์ทางด้านใด ตอบ สารวจทรัพยากรธรรมชาติ
เฉลยแบบฝึ กหัดที่ 5
1. ประเทศใดได้สร้างยานอวกาศเพื่อสารวจดวงจันทร์ และดาวเคราะห์ในระบบสุ ริยะ เป็ นชาติแรก
ตอบ สหรัฐอเมริ กาและรัสเซีย
2. โครงการใดที่ ออกแบบให้ยานพุง่ ชนดวงจันทร์ ตอบ โครงการเรนเจอร์
3. โครงการใด กาหนดให้ยานไปวนถ่ายภาพรอบดวงจันทร์ ตอบ โครงการลูน่าออบิเตอร์
4. โครงการใด ออกแบบให้ยานจอดลงบนพื้นอย่างนุ่มนวล ตอบ โครงการเซอเวเยอร์
5. โครงการอะพอลโล มีจุดประสงค์คือ นามนุษย์ไปสารวจดวงจันทร์ ใช้มนุษย์อวกาศ
ครั้งละ 3 คน เป็ นโครงการต่อจากเมอคิวรี่ และเจมินี มนุษย์อวกาศชุดแรกที่หยุดบนพื้นดวงจันทร์
เป็ นชุดอวกาศที่เดินทางไปกับยานอะพอลโล 11 โครงการอะพอลโลเรี ยกว่าประสบความสาเร็ จ
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ตามเป้ าหมายมาตลอด มีเพียงลาเดียวที่เกิดอุบตั ิเหตุขณะมุ่งหน้าสู่ ดวงจันทร์ ยานที่วา่ คือยานอะไร
ตอบ อะพอลโล 13
6. โครงการยานขนส่ งของสหรัฐอเมริ กา จนถึงปัจจุบนั มีดว้ ยกัน 6 ลาคือ
1. เอนเตอร์ไพรส์ (Enterprise) เป็ นยานทดสอบเบื้องต้น,
2. โคลัมเบีย (Columbia)
3. ดิสคัพเวอรี (Discovery)
4. แอตแลนติส (Atlantis)
5. แชลเลนเจอร์ (Challenger) ระเบิดขณะขึ้นสู่ อวกาศวันที่ 28 มกราคม 2529,
6. เอนดีฟเวอร์ (Endeavour)
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คณะผู้จดั ทา
ทีป่ รึกษา
1. นายประเสริ ฐ บุญเรื อง
2. นายชัยยศ อิ่มสุ วรรณ์
3. นายวัชริ นทร์ จาปี
4. นางวัทนี จันทร์ โอกุล
5. นางชุลีพร ผาตินินนาท
5. นางอัญชลี ธรรมวิธีกุล
6. นางศุทธินี งามเขตต์
ผู้เขียนและเรี ยบเรี ยง
1. นายสงัด
ประดิษฐสุ วรรณ์
2. นายประกิต

จันทร์ศรี

3. นายชัยกิจ
4. นายสุ ชาติ

อนันตนิรัติศยั
มาลากรรณ์

ผู้บรรณาธิการ และพัฒนาปรั บปรุ ง
1. นายสงัด
ประดิษฐสุ วรรณ์
2. นายประกิต

จันทร์ศรี

3. นายชัยกิจ
4. นายสุ ชาติ

อนันตนิรัติศยั
มาลากรรณ์

5. นางสาวสุ รีพร
6. นางธัญญวดี
7. นางเอื้อจิตร
8. นางสาวชนิตา
9. นางสาวอนงค์
11. นางดุษฎี

เจริ ญนิช
เหล่าพาณิ ชย์
สมจิตต์ชอบ
จิตต์ธรรม
เชื้อนนท์
ศรี วฒั นาโรทัย

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอน
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ ทางการศึกษา
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
ผูอ้ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
ผูอ้ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า
ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขนั ธุ์
ผูอ้ านวยการศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
สมุทรสาคร
ผูอ้ านวยการศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
ผูอ้ านวยการศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
พระนครศรี อยุธยา
ผูอ้ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า
ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขนั ธุ์
ผูอ้ านวยการศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
สมุทรสาคร
ผูอ้ านวยการศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
ผูอ้ านวยการศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
พระนครศรี อยุธยา
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
สานักงาน กศน เขตบางเชน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
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12. นางพรทิพย์
13. นางสาวเยาวรัตน์

เข็มทอง
คาตรง

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

คณะทางาน
1. นายสุ รพงษ์
2. นายศุภโชค
3. นางสาววรรณพร
4. นางสาวศริ ญญา

มัน่ มะโน
ศรี รัตนศิลป์
ปัทมานนท์
กุลประดิษฐ์

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

5. นางสาวเพชริ นทร์ เหลืองจิตวัฒนา

คณะบรรณาธิการปรับสาระความรู้ พนื้ ฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์ เพือ่ การประกอบอาชีพ
1. นายสงัด
ประดิษฐสุ วรรณ
ผูอ้ านวยการศูนย์วทิ ยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาพระจอมเกล้า
ณ หว้ากอ ประจวบคีรีขนั ธ์
2. นายมาโนชฐ์ ลาภจิตร
รองผูอ้ านวยการศูนย์วทิ ยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา นครราชสี มา
3. นางจันทร์ศรี อาจสุ โพธิ์
รองผูอ้ านวยการศูนย์วทิ ยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา อุบลราชธานี
4. นางณัฐพร
มนูประเสริ ฐ
ครู ชานาญการพิเศษ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา ขอนแก่น
5. นางอัญอฑิกา คชเสนีย ์
ครู ชานาญการพิเศษ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา สมุทรสาคร
6. นายชัยพัฒน์ พันธุ์วฒั นสกุล
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
ผู้พมิ พ์ ต้นฉบับ
นางสาวเพชริ นทร์ เหลืองจิตวัฒนา
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

คณะบรรณาธิการและพัฒนาปรับปรุง ครั้งที่ 2
1. นายสงัด

ประดิษฐสุ วรรณ

2. นายมาโนชฐ์
3. นางจันทร์ศรี
4. นางณัฐพร
5. นางอัญอฑิกา
6. นายชัยพัฒน์

ลาภจิตร
อาจสุ โพธิ์
มนูประเสริ ฐ
คชเสนีย ์
พันธุ์วฒั นสกุล

ผูอ้ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า
ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
รองผูอ้ านวยการศูนย์วทิ ยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา นครราชสี มา
รองผูอ้ านวยการศูนย์วทิ ยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา อุบลราชธานี
ครู ชานาญการพิเศษ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา ขอนแก่น
ครู ชานาญการพิเศษ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา สมุทรสาคร
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

