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คํานํา 
 

                         สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดดําเนินการจัดทํา

หนังสือเรียน ชุดใหมนี ้ขึ ้น เพื ่อสําหรับใชในการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ               

ระดับการศึกษาขั ้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ที ่มีวัตถุประสงคในการพัฒนาผู เรียนใหมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีสติปญญาและศักยภาพในการประกอบอาชีพ การศึกษาตอ และสามารถดํารงชีวิตอยูใน

ครอบครัว ชุมชน สังคมไดอยางมีความสุข โดยผูเรียนสามารถนําหนังสือเรียนไปใช ดวยวิธีการศึกษา

คนควาดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมรวมทั้งแบบฝกหัดเพื่อทดสอบความรูความเขาใจในสาระเน้ือหา              

โดยเมื่อศึกษาแลวยังไมเขาใจ สามารถกลับไปศึกษาใหมได  ผูเรียนอาจจะสามารถเพิ่มพูนความรูหลังจาก

ศึกษาหนังสือเรียนน้ี โดยนําความรูไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรียน ศึกษาจากภูมิปญญาทองถิ่น           

จากแหลงเรียนรูและจากสื่ออ่ืนๆ 
                         ในการดําเนินการจัดทําหนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ไดรับความรวมมือที่ดีจากผูทรงคุณวุฒิและผูเกี่ยวของหลายทานที่คนควา

และเรียบเรียงเน้ือหาสาระจากสื่อตางๆ เพื่อใหไดสื่อที่สอดคลองกับหลักสูตร และเปนประโยชน                  

ตอผูเรียนที่อยูนอกระบบอยางแทจริง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา คณะผูเรียบเรียง ตลอดจนคณะผูจัดทําทุกทานที่ไดใหความรวมมือดวยดี                  

ไว ณ โอกาสน้ี 
  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หวังวาหนังสือเรียน

ชุดนีจ้ะเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอนตามสมควร หากมีขอเสนอแนะประการใด สํานักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอนอมรับไวดวยความขอบคุณยิ่ง 
 

 
 สํานักงาน กศน.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 

         หนา 

 คํานํา 

             คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 

 โครงสรางรายวิชา (พว 31001) วิทยาศาสตร 

            บทที่  1  ทักษะทางวิทยาศาสตร และกระบวนการทางวิทยาศาสตร   1-29 

 บทที่  2  โครงงานวิทยาศาสตร      30-41 

 บทที่  3  เซลล        42-61 

 บทที่  4  พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ   62-83 

 บทที่  5  เทคโนโลยีชีวภาพ      84-94 

 บทที่  6  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    95-131 

 บทที่  7  ธาตุ  สมบัติของธาตุและธาตุกัมมันตรังสี    132-156 

 บทที่  8  สมการเคมี และปฏิกิริยาเคมี     157-170 

 บทที่  9   โปรตีน  คารโบไฮเดรต  และไขมัน    171-193 

 บทที่  10  ปโตรเลยีมและพอลเิมอร     194-227 

 บทที่  11  สารเคมีกับชีวิตและสิ่งแวดลอม     228-249 

 บทที่  12  แรงและการเคลื่อนที่      250-274 

 บทที่  13  เทคโนโลยีอวกาศ       275-300 

 เฉลยแบบฝกหัดทายบท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 
  
 หนังสือเรียนสาระความรูพื้นฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รหัส 

พว 31001 เปนหนังสือเรียนที่จัดทําขึ้น สําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ 
 ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระความรูพื้นฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร ผูเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 

1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ ผลการเรียนรูทีค่าดหวัง 

และขอบขายเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด 

2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามที่กําหนด แลว

ตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมตามที่กําหนด ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจ

ในเน้ือหาน้ันใหมใหเขาใจ กอนที่จะศึกษาเร่ืองตอ ๆ ไป 

3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเร่ืองของแตละเร่ือง เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเน้ือหา

ในเรื่องนัน้ ๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเนือ้หา แตละเรือ่ง ผู เรียนสามารถนําไป

ตรวจสอบกับครูและเพื่อน ๆ ที่รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได 

4. หนังสอืเรียนเลมน้ีมี 13 บท 

            บทที่  1  ทักษะทางวิทยาศาสตร และกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

 บทที่  2  โครงงานวิทยาศาสตร 

 บทที่  3  เซลล 

 บทที่  4  พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ 

 บทที่  5  เทคโนโลยีชีวภาพ 

 บทที่  6  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 บทที่  7  ธาตุ  สมบัติของธาตุและธาตุกัมมันตรังสี 

 บทที่  8  สมการเคมี และปฏิกิริยาเคมี 

 บทที่  9   โปรตีน  คารโบไฮเดรต  และไขมัน 

 บทที่  10  ปโตรเลยีมและพอลเิมอร 

 บทที่  11  สารเคมีกับชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 บทที่  12  แรงและการเคลื่อนที่ 

 บทที่  13  เทคโนโลยีอวกาศ  

 

 

 
 
 
 



โครงสรางรายวิชา  (พว 31001) วิทยาศาสตร 

 
สาระสําคัญ 

 1.  กระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เรื ่อง  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร  

กระบวนการทางวิทยาศาสตร  วิธีการทางวิทยาศาสตร  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เจตคติ

ทางวิทยาสาสตร  เทคโนโลยี และโครงงานวิทยาศาสตร 

 2.  สิง่มีชีวิตและสิง่แวดลอม  เรื่อง  เซลล  พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ  

เทคโนโลยีชีวภาพ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 3.  สารเพื่อชีวิต  เรือ่ง  ธาตุและสมบัติของธาตุ  กัมมันตภาพรังสี  สมการเคมีและปฏิกิริยา

เคมี  โปรตีน  คารโบไฮเดรตและไขมัน  ปโตรเลียมและพอลิเมอร  สารเคมีกับสิง่มีชีวิตและ

สิง่แวดลอม 

 4.  แรงและพลังงานเพื่อชีวิต  เร่ือง  แรงและการเคลื่อนที่  พลังงานเสียง 

 5.  ดาราศาสตรเพื่อชีวิต  เร่ือง  เทคโนโลยีอวกาศ 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 1.  ใชความรู และกระบวนการทางวิทยาศาสตร   วิธีการทางวิทยาศาสตร   ทักษะ  

กระบวนการทางวิทยาศาสตร  เจตคติทางวิทยาสาสตร  ทําโครงงานวิทยาศาสตรและนําผลไปใชได 

 2.  อธิบายเกี่ยวกับการแบงเซลล  พันธุกรรมและการถายทอดทางพันธุกรรม  การผาเหลา  

ความหลากหลายทางชีวภาพ  เทคโนโลยีชีวภาพ  การใชประโยชน และผลกระทบที่เกิดจากการใช

เทคโนโลยีชีวภาพตอสังคม และสิ่งแวดลอมได 

 3.  อธิบายเกี่ยวกับปญหาที่เกิดจากใชทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่น 

ประเทศและโลก ปรากฏการณทางธรณีวิทยาที่มีผลกระทบตอชีวิต และสิ่งแวดลอม วางแผนและ

ปฏิบัติรวมกับชุมชนเพื่อปองกันและแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 4.  อธิบายเกีย่วกับโครงสรางอะตอม ตารางธาตุ สมการและปฏิกิริยาเคมีทีพ่บใน

ชีวิตประจําวัน คารโบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน  ปโตรเลียมและผลิตภัณฑพอลิเมอร  สารเคมีกับ

ชีวิต  การนําไปใชและผลกระทบตอชีวิตและสิ่งแวดลอมได 

 5.  อธิบายเกี ่ยวกับแรงและความสัมพันธของแรงกับการเคลื ่อนที ่ในสนามโนมถวง  

สนามแมเหล็ก  สนามไฟฟา  การเคลื่อนที่แบบตางๆ และการนําไปใชประโยชนได 

 6.  อธิบายเกี่ยวกับ สมบัติ  ประโยชนและมลภาวะจากเสียง  ประโยชนและโทษของธาตุ

กัมมันตรังสีตอชีวิตและสิ่งแวดลอมได 

 7.  ศึกษา  คนควาและอธิบายเกีย่วกับการใชเทคโนโลยีอวกาศในการศึกษาปรากฏการณ

ตางๆ บนโลกและในอวกาศ 

 



 

ขอบขายเน้ือหา 

 บทที่  1  ทักษะทางวิทยาศาสตร และกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

 บทที่  2  โครงงานวิทยาศาสตร 

 บทที่  3  เซลล 

 บทที่  4  พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ 

 บทที่  5  เทคโนโลยีชีวภาพ 

 บทที่  6  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 บทที่  7  ธาตุ  สมบัติของธาตุและธาตุกัมมันตรังสี 

 บทที่  8  สมการเคมี และปฏิกิริยาเคมี 

 บทที่  9   โปรตีน  คารโบไฮเดรต  และไขมัน 

 บทที่  10  ปโตรเลยีมและพอลเิมอร 

 บทที่  11  สารเคมีกับชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 บทที่  12  แรงและการเคลื่อนที่ 

 บทที่  13  เทคโนโลยีอวกาศ  

 



บทที่ 1  

ทกัษะทางวิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

สาระสําคัญ 

วิทยาศาสตรเปนเรือ่งของการเรียนรูเกี ่ยวกับธรรมชาติ โดยมนุษยใชทักษะตางๆ สํารวจและ

ตรวจสอบ ทดลองเกีย่วกับปรากฏการณทางธรรมชาติ และนําผลทีไ่ดมาจัดใหเปนระบบ และตั้งขึน้เปน

ทฤษฏี ซึ่งทักษะทางวิทยาศาสตร ประกอบดวยกัน 13 ทักษะ 

 ในการดําเนินการหาคําตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งนอกจากจะตองใชทักษะทางวิทยาศาสตรแลว ใน

การหาคําตอบจะตองมีการกําหนดลําดับขั้นตอนอยางเปนระบบต้ังแตตนจนจบเรียกลําดับขั้นตอนในการ

หาคําตอบเหลานี้สา กระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

เร่ืองที่ 1 อธิบายธรรมชาติของวิทยาศาสตรและทักษะทางวิทยาศาสตร 

เร่ืองที่ 2 อธิบายขั้นตอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

เร่ืองที่ 3 อธิบายและบอกวิธีการใชวัสดุและอุปกรณทางวิทยาศาสตร 

 

ขอบขายเนื้อหา 

เร่ืองที่ 1 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและทักษะทางวิทยาศาสตร 

เร่ืองที่ 2 กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

เร่ืองที่ 3 วัสดุ และ อุปกรณทางวิทยาศาสตร 
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เร่ืองที่ 1  ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและทักษะทางวิทยาศาสตร 

 วิทยาศาสตรเปนเร่ืองของการเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติ  โดยมนุษยใชกระบวนการสังเกต  สํารวจ  

ตรวจสอบ  ทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณทางธรรมชาติ  และนําผลมาจัดเปนระบบหลักการ  แนวคิดและ

ทฤษฎี  แนวคิดและทฤษฎี  ดังนั้น ทักษะวิทยาศาสตร  จึงเปนการปฏิบัติเพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบในขอ

สงสัยหรือขอสมมติฐานตาง ๆ ของมนุษยต้ังไว 

 ทักษะทางวิทยาศาสตร ประกอบดวย 

1. การสังเกต  เปนวิธีการไดมาของขอสงสัย  รับรูขอมูล  พิจารณาขอมูล  จากปรากฏการณทาง

ธรรมชาติที่เกิดขึ้น 

2. ตัง้สมมติฐาน เปนการการระดมความคิด  สรุปสิ่งทีค่าดวาจะเปนคําตอบของปญหาหรือ   

ขอสงสัยน้ัน ๆ  

3. ออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาผลของตัวแปรทีต่องศึกษา โดยควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจมี

ผลตอตัวแปรที่ตองการศึกษา 

4. ดําเนินการทดลอง  เปนการจักกระทํากับตัวแปรที่กําหนด  ซึ่งไดแก  ตัวแปรตน  ตัวแปร

ตาม  และตัวแปรที่ตองควบคุม 

5. รวบรวมขอมูล  เปนการบันทึกรวบรวมผลการทดลองหรือผลจากการกระทําของตัวแปรที่

กาํหนด 

6. แปลและสรุปผลการทดลอง 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรประกอบดวย 13 ทักษะ  ดังน้ี 

 1. ทักษะข้ันมูลฐาน 8 ทักษะ ไดแก 

1.1 ทักษะการสังเกต ( Observing ) 

1.2 ทักษะการวัด ( Measuring ) 

1.3 ทักษะการจําแนกหรือทักษะการจัดประเภทสิ่งของ ( Classifying ) 

 1.4 ทักษะการใชความสัมพันธระหวางสเปสกบัเวลา( Using Space/Relationship ) 

1.5 ทักษะการคํานวณและการใชจํานวน ( Using Numbers ) 

1.6 ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล ( Comunication ) 

1.7 ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล ( Inferring ) 

1.8 ทักษะการพยากรณ ( Predicting ) 
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 2. ทักษะข้ันสูงหรือทักษะข้ันผสม 5 ทักษะ ไดแก 

2.1 ทักษะการต้ังสมมุติฐาน ( Formulating Hypthesis ) 

2.2 ทักษะการควบคุมตัวแปร ( Controlling Variables ) 

2.3 ทักษะการตีความและลงขอสรุป ( Interpreting data ) 

2.4 ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ( Defining Operationally ) 

2.5 ทักษะการทดลอง ( Experimenting ) 

รายละเอียดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท้ัง 13 ทักษะ มีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 

ทักษะการสังเกต ( Observing ) หมายถึงการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5  ในการ 

สังเกต ไกแก ใชตาดูรูปราง ใชหูฟงเสียง ใชลิน้ชิมรส ใชจมูกดมกลิน่ และใชผิวกายสัมผัสความรอนเย็น 

หรือใชมือจับตองความออนแข็ง เปนตน การใชประสาทสัมผัสเหลานีจ้ะใชทีละอยางหรือหลายอยาง

พรอมกัน เพื่อรวบรวมขอมูลก็ไดโดยไมเพิ่มความคิดเห็นของผูสังเกตลงไป 

ทักษะการวัด ( Measuring ) หมายถึง การเลือกและการใชเครื่องมือวัดปริมาณของ

สิ่งของออกมาเปนตัวเลขที่แนนอนไดอยางเหมาะสม และถูกตองโดยมีหนวยกํากับเสมอในการวัดเพื่อหา

ปริมาณของสิ่งที่วัดตองฝกใหผูเรียนหาคําตอบ 4 คา คือ จะวัดอะไร วัดทําไม ใชเครือ่งมืออะไรวัดและจะ

วัดไดอยางไร 

ทักษะการจําแนกหรือทักษะการจัดประเภทสิ่งของ ( Classifying ) หมายถึง การแบง

พวกหรือการเรียงลําดับวัตถุ หรือสิ่งที่อยูในปรากฏการณโดยการหาเกณฑหรือสรางเกณฑในการจําแนก

ประเภท ซึ่งอาจใชเกณฑความเหมือนกัน ความแตกตางกัน หรือความสัมพันธกันอยางใดอยางหนึ่งก็ได 

ซึ ่งแลวแตผู เรียนจะเลือกใชเกณฑใด นอกจากนี้ควรสรางความคิดรวบยอดใหเกิดขึน้ดวยวาของกลุม

เดียวกันนั้น อาจแบงออกไดหลายประเภท ทั ้งนี้ขึ ้นอยู กับเกณฑที ่เลือกใช และวัตถุชิ ้นหนึ่งในเวลา

เดียวกันจะตองอยูเพียงประเภทเดียวเทาน้ัน 

ทักษะการใชความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา(Using Space/Relationship) 

หมายถึง การหาความสัมพันธระหวางมิติตางๆ ทีเ่กีย่วกับสถานที ่รูปทรง ทิศทาง ระยะทาง พื้นที่ เวลา 

ฯลฯ เชน การหาความสัมพันธระหวาง สเปสกับสเปส คือ การหารูปรางของวัตถุ โดยสังเกตจากเงาของ

วัตถุ เมื่อใหแสงตกกระทบวัตถุในมุมตางๆกัน ฯลฯ 

   การหาความสัมพันธระหวาง เวลากับเวลา เชน การหาความสัมพันธระหวางจังหวะการแกวง

ของลูกตุมนาฬิกากับจังหวะการเตนของชีพจร ฯลฯ 

   การหาความสัมพันธระหวาง สเปสกับเวลา เชน การหาตําแหนงของวัตถุทีเ่คลือ่นทีไ่ปเมือ่เวลา

เปลี่ยนไป ฯลฯ 

 ทักษะการคํานวณและการใชจํานวน ( Using Numbers )   หมายถึง การนําเอาจํานวนที่

ไดจากการวัด การสังเกต และการทดลองมาจัดกระทําใหเกิดคาใหม เชน การบวก ลบ คูณ หาร การหา

คาเฉลี่ย การหาคาตางๆ ทางคณิตศาสตร เพื่อนําคาที่ไดจากการคํานวณ ไปใชประโยชนในการแปล
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ความหมาย และการลงขอสรุป ซึง่ในทางวิทยาศาสตรเราตองใชตัวเลขอยู ตลอดเวลา เชน การอาน

เทอรโมมิเตอร การตวงสารตาง ๆเปนตน     

ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล ( Communication )  

หมายถึงการนําเอาขอมูล ซึ่งไดมาจากการสังเกต การทดลอง ฯลฯ มาจัดกระทําเสียใหม เชน นํามาจัด

เรียงลําดับ หาคาความถี่ แยกประเภท คํานวณหาคาใหม นํามาจัดเสนอในรูปแบบใหม ตัวอยางเชน กราฟ 

ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ วงจร ฯลฯ การนําขอมูลอยางใดอยางหน่ึง หรือหลายๆอยางเชนน้ีเรียกวา การสื่อ

ความหมายขอมูล 

  ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล( Inferring  ) หมายถึง การเพิม่เติมความคิดเห็นใหกับ

ขอมูลที่มีอยูอยางมีเหตุผลโดยอาศัยความรูหรือประสบการณเดิมมาชวย ขอมูลอาจจะไดจากการสังเกต 

การวัด การทดลอง การลงความเห็นจากขอมูลเดียวกันอาจลงความเห็นไดหลายอยาง 

  ทักษะการพยากรณ (  Predicting  )  หมายถึงการคาดคะเนหาคําตอบลวงหนากอนการ

ทดลองโดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการสังเกต การวัด รวมไปถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรทีไ่ดศึกษา

มาแลว หรืออาศัยประสบการณที่เกิดซ้ํา ๆ 

  ทักษะการตั้งสมมุติฐาน( Formulating Hypothesis ) หมายถึง การคิดหาคาคําตอบ

ลวงหนากอนจะทําการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรู ประสบการณเดิมเปนพืน้ฐาน คําตอบทีค่ิด

ลวงหนายังไมเปนหลักการ กฎ หรือทฤษฎีมากอน คําตอบทีค่ิดไวลวงหนานี้ มักกลาวไวเปนขอความที่

บอกความสัมพันธ ระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตามเชน ถาแมลงวันไปไขบนกอนเนือ้ หรือขยะเปยก

แลวจะทาํใหเกดิตัวหนอน 

  ทักษะการควบคุมตัวแปร ( Controlling  Variables ) หมายถึงการควบคุมสิง่อืน่ๆ 

นอกเหนือจากตัวแปรอิสระ ทีจ่ะทําใหผลการทดลองคลาดเคลือ่น ถาหากวาไมควบคุมใหเหมือนๆกัน 

และเปนการปองกันเพื่อมิใหมีขอโตแยง ขอผิดพลาดหรือตัดความไมนาเชื่อถือออกไป 

   ตัวแปรแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

1. ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน 

2. ตัวแปรตาม 

3. ตัวแปรที่ตองควบคุม 

 

ทักษะการตีความและลงขอสรุป ( Interpreting data )   

ขอมูลทางวิทยาศาสตร สวนใหญจะอยูในรูปของลักษณะตาราง  รูปภาพ กราฟ ฯลฯ การนํา

ขอมูลไปใชจึงจําเปนตองตีความใหสะดวกที่จะสื่อความหมายไดถูกตองและเขาใจตรงกัน 

 การตีความหมายขอมูล คือ การบรรยายลักษณะและคุณสมบัติ 

 การลงขอสรุป คือ การบอกความสัมพันธของขอมูลที่มีอยู เชน ถา ความดันนอย น้ําจะเดือด ที่

อุณหภูมิตํ่าหรือนํ้าจะเดือดเร็ว ถาความดันมากนํ้าจะเดือดที่อุณหภูมิสูงหรือนํ้าจะเดือดชาลง 
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  ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally )หมายถึง การกําหนด

ความหมาย และขอบเขตของคําตาง ๆที่มีอยูในสมมุติฐานที่จะทดลองใหมีความรัดกุม เปนที่เขาใจตรงกัน

และสามารถสงัเกตและวัดได เชน “ การเจริญเติบโต ” หมายความวาอยางไร ตองกําหนดนิยามใหชัดเจน 

เชน การเจริญเติบโตหมายถึง มีความสูงเพิ่มขึ้น เปนตน 

  ทักษะการทดลอง ( Experimenting )  หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการโดยใชทักษะ

ตางๆ เชน การสังเกต การวัด การพยากรณ การตั้งสมมุติฐาน ฯลฯ มาใชรวมกันเพื่อหาคําตอบ หรือ

ทดลองสมมุติฐานที่ต้ังไว ซึ่งประกอบดวยกิจกรรม 3 ขั้นตอน 

1. การออกแบบการทดลอง 

2. การปฏิบัติการทดลอง 

3. การบันทึกผลการทดลอง 

การใชกระบวนการวิทยาศาสตร แสวงหาความรู หรือแกปญหาอยางสม่ําเสมอ ชวย

พัฒนาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร เกิดผลผลิตหรือผลิตภัณฑทางวิทยาศาสตร เกิดผลผลิตหรือ

ผลิตภัณฑทางวิทยาศาสตร ที่แปลกใหม และมีคุณคาตอการดํารงชีวิตของมนุษยมากขึ้น 

คุณลักษณะของบุคคลท่ีมีจิตวิทยาศาสตร 6 ลักษณะ 

1.       เปนคนที่มีเหตุผล  

1)    จะตองเปนคนที่ยอมรับ และเชื่อในความสําคัญของเหตุผล 

2)    ไมเชื่อโชคลาง คําทํานาย หรือสิ่งศักด์ิสิทธิ์ตาง ๆ  

3)     คนหาสาเหตุของปญหาหรือเหตุการณและหาความสัมพันธของสาเหตุกับผลที่

เกิดขึ้น 

4)    ตองเปนบุคคลที ่สนใจปรากฏการณตาง ๆ ที ่เกิดขึ ้น และจะตองเปนบุคคลที ่

พยายามคนหาคําตอบวา ปรากฏการณตาง ๆ นัน้เกิดขึน้ไดอยางไร  และทําไมจึง

เกิดเหตุการณเชนน้ัน 

2.       เปนคนที่มีความอยากรูอยากเห็น 

1)      มีความพยายามที่จะเสาะแสวงหาความรูในสถานการณใหม ๆ อยูเสมอ 

2)      ตระหนักถึงความสําคัญของการแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมเสมอ 

3)      จะตองเปนบุคคลที่ชอบซักถาม คนหาความรูโดยวิธีการตาง ๆ อยูเสมอ 

3.       เปนบุคคลที่มีใจกวาง 

1)      เปนบุคคลที่กลายอมรับการวิพากษวิจารณจากบุคคลอ่ืน 

2)      เปนบุคคลที่จะรับรูและยอมรับความคิดเห็นใหม ๆ อยูเสมอ 

3)      เปนบุคคลที่เต็มใจที่จะเผยแพรความรูและความคิดใหแกบุคคลอ่ืน  

4)      ตระหนักและยอมรับขอจํากัดของความรูที่คนพบในปจจุบัน 
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4.  เปนบุคคลที่มีความซื่อสัตย และมีใจเปนกลาง 

1) เปนบุคคลที่มีความซื่อตรง อดทน ยุติธรรม และละเอียดรอบคอบ 

2) เปนบุคคลที่มีความมั่นคง หนักแนนตอผลที่ไดจากการพิสูจน 

3) สังเกตและบันทึกผลตาง ๆ อยางตรงไปตรงมา ไมลําเอียง และมีอคติ 

5.  มีความเพียรพยายาม 

1) ทํากิจกรรมที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จสมบูรณ 

2)  ไมทอถอยเมื่อผลการทดลองลมเหลว หรือมีอุปสรรค 

3) มีความต้ังใจแนวแนตอการคนหาความรู 

6.  มีความละเอียดรอบคอบ 

1) รูจักใชวิจารณญาณกอนที่จะตัดสินใจใด ๆ 

2) ไมยอมรับสิ่งหน่ึงสิ่งใดจนกวาจะมีการพิสูจนที่เชื่อถือได 

3) หลีกเลี่ยงการตัดสินใจ และการสรุปผลที่ยังไมมีการวิเคราะหแลวเปนอยางดี 
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เร่ืองที่ 2  กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

  การดําเนินการเรือ่งใดเรือ่งหนึ่งจะตองมีการกําหนดขั้นตอน  อยางเปนลําดับตั้งแตตน

จนแลวเสร็จตามจุดประสงคที่กําหนด 

  กระบวนการทางวิทยาศาสตร  จึงเปนแนวทางการดําเนินการโดยใชทักษะวิทยาศาสตร

ใชในการจัดการ  ซึ่งมีลําดับขั้นตอน 5 ขั้นตอน  ดังน้ี 

1. การกาํหนดปญหา 

2. การต้ังสมมติฐาน 

3. การทดลองและรวบรวมขอมูล 

4. การวิเคราะหขอมูล 

5. การสรุปผล 
 

ขั้นตอนที่ 1  การกําหนดปญหา  เปนการกําหนดหัวเรื่องทีจ่ะศึกษาหรือปฏิบัติการแกปญหาเปน

ปญหาทีไ่ดมาจากการสังเกต  จากขอสงสัยในปรากฏการณตาง ๆ ทีพ่บเห็น  เชน ทําไมตนไมทีป่ลูกไว      

ใบเห่ียวเฉา  ปญหามีหนอนมาเจาะกิ่งมะมวงแกไขไดอยางไร  ปลากัดขยายพันธุไดอยางไร 
  

ตัวอยางการกาํหนดปญหา 

  ปาไมหลายแหงถูกทําลายอยูในสภาพที่ไมสมดุล  หนาดินเกิดการพังทลาย ไมมีตนไม 

หรือวัชพืชหญาปกคลุมดิน  เมื่อฝนตกลงมาน้ําฝนจะกัดเซาะหนาดินไปกับกระแสน้ําแตบริเวณพื้นที่มี

วัชพืชและหญาปกคลุมดินจะชวยดูดซับน้ําฝนและลดอัตราการไหลของน้าํ  ดังนั้นผูดําเนินการจึงสนใจ

อยากทราบวา  อัตราการไหลของน้ําจะขึ้นอยูกับสิง่ทีช่วยดูดซับน้าํหรือไม  โดยทดลองใชแผนใยขัดเพือ่

ทดสอบอัตรา   การไหลของน้ํา  จึงจัดทําโครงงาน การทดลอง  การลดอัตราไหลของน้ําโดยใชแผนใยขัด 
 

ขั้นตอนที่ 2   การตัง้สมมติฐานและการกําหนดตัวแปรเปนการคาดคะเนคําตอบของปญหาใด

ปญหาหน่ึงอยางมีเหตุผล  โดยอาศัยขอมูลจากการสังเกต  การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ  การพบผูรูใน

เร่ืองน้ันๆ ฯลฯ  และกําหนดตัวแปรที่เกีย่วของกับการทดลอง  ไดแก  ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม  ตัวแปร

ควบคุม 
 

สมมติฐาน  ตัวอยาง 

 แผนใยขดชวยลดอัตราการไหลของนํ้า  (ทําใหนํ้าไหลชาลง) 

 ตัวแปร 

 ตัวแปรตน คือ แผนใยขัด 

 ตัวแปรตาม คือ ปริมาณนํ้าที่ไหล 

 ตัวแปรควบคุม คือ ปริมาณนํ้าที่เทหรือรด 
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ขั้นตอนที่ 3  การทดลองและรวบรวมขอมูล  เปนการปฏิบัติการทดลองคนหาความจริงให

สอดคลองกับสมมติฐานทีตั่้งไวในขั้นตอนการตัง้สมมติฐาน  (ขั้นตอนที่ 2 ) และรวบรวมขอมูลจากการ

ทดลองหรือปฏิบัติการน้ันอยางเปนระบบ 

ตัวอยาง 

การออกแบบการทดลอง 

วัสดุอุปกรณ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ โดยจัดเตรียม กระบะ จํานวน 2 กระบะ 

- ทรายสําหรับใสกระบะทั้ง 2  ใหมีปริมาณเทา ๆ กัน 

- กิ่งไมจําลอง  สําหรับปกในกระบะทั้ง 2  จํานวนเทา ๆ กัน 

- แผนใยขัด  สําหรับปูบนพื้นทรายกระบะใดกระบะหนึ่ง 

- นํ้า  สําหรับเทลงในกระบะทั้ง 2 กระบะปริมาณเทา ๆ กัน 

 

ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานเปนการนําขอมูลที ่รวบรวมไดจาก

ขั้นตอน 

การทดลองและรวบรวมขอมูล  (ขั้นตอนที่ 3 ) มาวิเคราะหหาความสัมพันธของขอเท็จจริงตาง ๆ เพื่อ

นํามาอธิบายและตรวจสอบกับสมมติฐานทีตั่ง้ไวในขัน้ตอนการตัง้สมมติฐาน (ขั้นตอนที่ 2) ถาผลการ

วิเคราะหไมสอดคลองกับสมมติฐาน สรุปไดวาสมมติฐานนั้นไมถูกตอง ถาผลวิเคราะหสอดคลองกับ

สมมติฐาน ตรวจสอบหลายครัง้ไดผลเหมือนเดิมก็สรุปไดวาสมมติฐานและการทดลองนัน้เปนจริง 

สามารถนําไปอางอิงหรือเปนทฤษฎีตอไปนี ้

 

ตัวอยาง 

วิธีการทดลอง นําทรายใสกระบะทั้ง 2 ใหมีปริมาณเทา ๆ กัน ทําเปนพื้นลาดเอียง 

 กระบะที่ 1  วางแผนใยขัดในกระบะทรายแลวปกกิ่งไมจําลอง  

 กระบะที่ 2  ปกกิ่งไมจําลองโดยไมมีแผนใยขัด 

 ทดลองเทน้ําจากฝกบัวทีม่ีปริมาณน้ําเทา ๆ กัน พรอม ๆ กัน ทั้ง 2 กระบะ การทดลอง

ควรทดลองมากกวา 1 คร้ัง  เพื่อใหไดผลการทดลองที่มีความนาเชื่อถือ 

ผลการทดลอง 

กระบะที ่1 (มีแผนใยขัด) น้ํา ที่ไหลลงมาในกระบะ  จะไหลอยางชา ๆ เหลือปริมาณนอย  พื้น

ทรายไมพัง  กิ่งไมจําลองไมลม 

กระบะที่ 2 (ไมมีแผนใยขัด)  น้ําที่ไหลลงสูพ้ืนกระบะจะไหลอยางรวดเร็ว พรอมพัดพาเอากิ่งไม

จําลองมาดวย  พื้นทรายพังทลายจํานวนมาก 
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ขั้นตอนที่ 5  การสรุปผล  เปนการสรุปผลการศึกษา  การทดลอง  หรือการปฏิบัติการนัน้ ๆ โดย

อาศัยขอมูลและการวิเคราะหขอมูลจากขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล (ขั้นตอนที่ 4 ) เปนหลกั 

สรุปผลการทดลอง 

จากการทดลองสรุปไดวาแผนใยขัดมีผลตอการไหลของน้ํา ทําใหน้ําไหลไดอยางชาลง รวมทั้ง

ชวยใหกิ่งไมจําลองยึดติดกับทรายในกระบะได ซึ่งตางจากกระบะที่มีแผนใยขัดที่นํ้าไหลอยางรวดเร็ว ละ

พัดเอากิ่งไมและทรายลงไปดวย 

เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น  5  ขัน้ตอนนี้แลว  ผูดําเนินการตองจัดทําเปนเอกสารรายงานการศึกษา 

การทดลองหรือการปฏิบัติการน้ันเพื่อเผยแพรตอไป 

 

เทคโนโลยี และการนําเทคโนโลยีไปใช  

เทคโนโลยี 

เทคโนโลยี(Technology) หมายถึง  ความรู  วิชาการรวมกับความรูวิธีการและความชํานาญที่

สามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุด  สนองความตองการของมนุษยเปนสิ่งที่มนุษยพัฒนาขึ้น 

เพือ่ชวยในการทํางานหรือแกปญหาตาง ๆ เชน อุปกรณ, เครือ่งมือ, เครือ่งจักร, วัสดุ หรือ แมกระทัง่ที่

ไมไดเปนสิง่ของทีจั่บตองได เชน ระบบหรือกระบวนการตาง ๆ     เทคโนโลยี   มีความสัมพันธกับการ

ดํารงชีวิตของมนุษยมาเปนเวลานาน เปนสิง่ที่มนุษยใชแกปญหาพื้นฐาน ในการดํารงชีวิต เชน การ

เพาะปลูก ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค      ในระยะแรกเทคโนโลยีที่นํามาใช เปน เทคโนโลยี

พืน้ฐานไมสลับซับซอนเหมือนดังปจจุบัน การเพิม่ของประชากร และขอจํากัดดานทรัพยากรธรรมชาติ 

รวมทั้งมีการพัฒนาความสัมพันธกับตางประเทศเปนปจจัยดานเหตุสําคัญในการนําและพัฒนาเทคโนโลยี

มาใชมากขึ้น 

เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ   

1. เทคโนโลยีกับการพัฒนาอุตสาหกรรม การนําเทคโนโลยีมาใชในการผลิต ทําใหประสิทธิภาพ

ในการผลิตเพิ่มขึน้ ประหยัดแรงงาน ลดตนทุนและ รักษาสภาพแวดลอม เทคโนโลยีที่มีบทบาทในการ

พัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย เชน คอมพิวเตอร และอิเล็กทรอนิกส การสือ่สาร เทคโนโลยีชีวภาพ

และพันธุกรรม วิศวกรรม เทคโนโลยีเลเซอร การสื่อสาร การแพทย เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีวัสดุ

ศาสตร เชน พลาสติก แกว วัสดุกอสราง โลหะ  

2. เทคโนโลยีกับการพัฒนาดานการเกษตร ใชเทคโนโลยีในการเพิม่ผลผลิต ปรับปรุงพันธุ เปน

ตน เทคโนโลยีมีบทบาทในการพัฒนาอยางมาก แตทัง้นีก้ารนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาจะตอง

ศกึษาปจจัยแวดลอมหลายดาน เชน ทรัพยากรสิง่แวดลอม ความเสมอภาคในโอกาสและการแขงขันทาง

เศรษฐกิจและสังคม เพื่อใหเกิดความ ผสมกลมกลืนตอการพัฒนาประเทศชาติและสวนอ่ืนๆอีกมาก  
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เทคโนโลยีท่ีใชในชีวิตประจําวัน                                

 การนําเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจําวันของมนุษยมีมากมายเนื่องจากการไดรับการพัฒนา

ทางดานเทคโนโลยีกันอยางกวางขวาง  เชน  การสงจดหมายผานทางอินเตอรเน็ต  การหาความรูผาน

อินเตอรเน็ต  การพูดคุยและแลกเปลีย่นความคิดเห็นกัน การอานหนังสือผานอินเตอรเน็ต  ลวนแตเปน

เทคโนโลยีที่มีกาวหนางอยางรวดเร็ว  เปนการประหยัดเวลาในและสามารถหาความรูตาง ๆ ไดรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น                

เทคโนโลยีกอเกิดผลกระทบตอสังคม 1และในพื ้นที ่ทีม่ีเทคโนโลยีเขาไปเกีย่วของในหลาย

รูปแบบ เทคโนโลยีไดชวยใหสังคมหลาย ๆ แหงเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 1มากขึ้นซึ่งรวมทัง้เศรษฐกิจ

โลกในปจจุบัน ในหลาย ๆ ขั้นตอนของการผลิตโดยใชเทคโนโลยีไดกอใหผลผลิตที่ไมตองการ หรือ

เรียกวามลภาวะ 1 เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ 1และเปนการทําลายสิ่งแวดลอม 1 เทคโนโลยีหลาย ๆ 

อยางที่ถูกนํามาใชมีผลตอคานิยมและวัฒนธรรม 1

เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 

ของสังคม เมือ่มีเทคโนโลยีใหม ๆ เกิดขึ้นก็มักจะถูกตั้ง

คําถามทางจริยธรรม 

             คําวาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  หมายความถึงเหมาะสมตอสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความ

ตองการของประเทศ เทคโนโลยีบางเรือ่งเหมาะสมกับบางประเทศ ทั้งนีข้ึ ้นอยูกับสภาวะของแตละ

ประเทศ 

1. ความจําเปนทีนํ่าเทคโนโลยีมาใชในประเทศไทย ประชาชนสวนใหญเปนเกษตรกร รายได

จากผลผลิตทางการเกษตรมีมากกวารายไดอยางอื่น และประมาณรอยละ 80 ของประชากรอาศัยอยูใน

ชนบท ดังนัน้การนําเทคโนโลยีมาใชจึงเปนเรือ่งจําเปน โดยเฉพาะอยางยิง่เทคโนโลยีทางการเกษตร 

สินคาทางการเกษตร สวนใหญสงออกจําหนายตางประเทศในลักษณะวัตถุดิบ เชน การขายเมล็ดโกโกให

ตางประเทศแลวนําไปผลิตเปนช็อคโกแลต หากตั้งโรงงานในประเทศไทยตองใชเทคโนโลยีเขามามี

บทบาทในการพัฒนาการแปรรูป 

2. เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม มีผูรูหลายทานไดตีความหมายของคําวา “เหมาะสม” วาเหมาะสมกับ

อะไรตอเศรษฐกิจระยะเวลาหรือระดับเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม คือ เทคโนโลยีที่สามารถนํามาใชใหเกิด

ประโยชนตอการดําเนินกิจการตาง ๆ และสอดคลองกับความรู  ความสามารถ ประสบการณ 

สภาพแวดลอม วัฒนธรรมสิ่งแวดลอม และกําลังเศรษฐกิจของคนทั่วไป 

 

เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของ ไดแก 

1. การตัดตอยีน (genetic engineering) เทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม (recombinant DNA) และ

เทคโนโลยโีมเลกลุเคร่ืองหมาย (molecular markers) 

2. การเพาะเลี้ยงเซลล และ/หรือ การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ (cell and tissue culturing) พืช และสัตว 

3. การใชประโยชนจุลินทรียบางชนิดหรือใชประโยชนจากเอนไซมของจุลินทรีย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1�
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เทคโนโลยีชวีภาพทางการเกษตร 

      ไดแกการพฒันาการเกษตร ดานพืช และสัตว ดวยเทคโนโลยีชีวภาพ  

1.  การปรับปรุงพันธุพืชและการผลิตพืชพันธุใหม (crop lmprovement) เชน พชืไร    พืชผัก ไมดอก 

  2 .   การผลิตพืชพันธุ ดี ใหได ปริมาณมาก ๆ ในระยะเวลาอันสั ้น ในระยะเวลาอันสั ้น  

(micropropaagation) 

  3. การผสมพันธุสัตวและการปรับปรุงพันธุสัตว (breeding and upggrading of  livestocks) 

  4. การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (biological pest control) และจุลินทรียที่ชวยรักษาสภาพแวดลอม 

     5.การปรับปรุงขบวนการการผลิตอาหารใหมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยตอผูบริโภค 

 6.การริเร่ิมคนควาหาทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชน (search for utilization of  unused resources) 

และการสรางทรัพยากรใหม 
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เร่ืองที่ 3 วัสดุและอุปกรณทางวิทยาศาสตร 

อุปกรณทางวิทยาศาสตร  คือเครือ่งมือทีใ่หทัง้ภายในและภายนอกหองปฏิบัติการเพื่อ

ใชทดลองและหาคําตอบตางๆทางวิทยาศาสตร 

 

ประเภทของเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร 

1. ประเภททั่วไป  เชน บีกเกอร หลอดทดสอบ ไพเพท บิวเรต กระบอกตวง  หลอดหยดสาร 

แทงแกวคนสาร ซึ่งอุปกรณเหลาน้ีผลิตขึ้นจากวัสดุที่เปนแลวเน่ืองจากปองกันการทําปฏิกิริยากับสารเคมี 

นอกจากนีย้ังมี เครือ่งชั่งแบบตางๆ กลองจุลทรรศน ตะเกียงแอลกอฮอลเปนตน ซึง่อุปกรณเหลานีวิ้ธีใช

งานที่แตกตางกันออกไป ตามลักษณะของงาน  

2. ประเภทเครื ่องมือชาง เปนอุปกรณที ่ใชไดทั ้งภายในหองปฏิบั ติการ และภายนอก

หองปฏิบัติการ เชนเวอรเนีย คีม และแปรง เปนตน 

3. ประเภทสิ้นเปลือง และสารเคมี เปนอุปกรณทางวิทยาศาสตรทีใ่ชแลวหมดไปไมสามารถนํา

กลับมาใชไดอีก เชน กระดาษกรอง กระดาษลิตมัส และสารเคมี 

 

การใชอุปกรณทางวิทยาศาสตรประเภทตางๆ 

1.การใชงานอุปกรณวิทยาศาสตรประเภทท่ัวไป 

บีกเกอร(BEAKER) 

บีกเกอรมีหลายขนาดและมีความจุตางกัน โดยที่ขางบีกเกอรจะมีตัวเลขระบุความจุของบีกเกอร 

ทําใหผูใชสามารถทราบปริมาตรของของเหลวทีบ่รรจุอยูไดอยางคราวๆ และบีกเกอรมีความจุตั้งแต 5 

มิลลิเมตรจนถึงหลายๆลิตร อีกทั้งเปนแบบสูง แบบเตี้ย และแบบรูปทรงกรวย (conical beaker) บีก

เกอรจะมีปากงอเหมือนปากนกซึ่งเรียกวา spout ทําใหการเทของเหลวออกไดโดยสะดวก spout ทําให

สะดวกในการวางไมแกวซึ่งยืน่ออกมาจากฝาที่ปดบีกเกอร และ spout ยังเปนทางออกของไอน้ําหรือ

แกสเมื่อทําการระเหยของเหลวในบีกเกอรที่ปดดวยกระจกนาฬิกา (watch grass)  

การเลือกขนาดของบีกเกอรเพื่อใสของเหลวนั้นขึน้อยูกับปริมาณของเหลวทีจ่ะใส โดยปกติให

ระดับของเหลวอยูตํ่ากวาปากบีกเกอรประมาณ 1 - 1 1/2 น้ิว  

 

ประโยชนของบีกเกอร  

1. ใชสําหรับตมสารละลายที่มีปริมาณมากๆ  

2. ใชสําหรับเตรียมสารละลายตางๆ  

3. ใชสําหรับตกตะกอนและใชระเหยของเหลวที่มีฤทธิ์กรดนอย  
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หลอดทดสอบ ( TEST TUBE ) 

หลอดทดสอบมหีลายชนิดและหลายขนาด ชนิดทีม่ีปากและไมมีปาก ชนิดธรรมดาและชนิดทน

ไฟ ขนาดของหลอดทดสอบระบุได 2 แบบคือ ความยาวกับเสนผาศูนยกลางริมนอกหรือขนาดความจุ

เปนปริมาตร ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 

 

ความยาว * เสนผาศูนยกลางริมนอก 

(มิลิเมตร) 

ค ว า ม จุ 

(มิลิเมตร) 

75 * 11  

100 * 12 

120 * 15 

120 * 18 

150 * 16 

150 * 18 

4 

8 

14 

18 

20 

27 

 

หลอดทดสอบสวนมากใชสําหรับทดลองปฏิกิริยาเคมีระหวางสารตางๆ ที่เปนสารละลาย ใชตม

ของเหลวที่มีปริมาตรนอยๆ โดยมี test tube holder จับกันรอนมือ 

หลอดทดสอบแบบทนไฟจะมีขนาดใหญ และหนากวาหลอดธรรมดา ใชสําหรับเผาสารตางๆ 

ดวยเปลวไฟโดยตรงในอุณหภูมิทีสู่ง หลอดชนิดนีไ้มควรนําไปใชสําหรับทดลองปฏิกิริยาเคมีระหวาง

สารเหมอืนหลอดธรรมดา 

 

ไพเพท (PIPETTE) 

 ไพเพทเปนอุปกรณทีใ่ชในการวัดปริมาตรไดอยางใกลเคียง มีอยูหลายชนิด แตโดยทั่วไปที่มีใช

อยูในหองปฏิบัติการมีอยู 2 แบบ คือ Volumetric pipette หรือ Transfer pipette และ Measuring pipette 

Transfer pipette ซึง่ใชในการวัดปริมาตรไดเพียงคาเดียว คือถาหาก Transfer pipette จุ 25 มล. ก็จะวัด

ปริมาตรของของเหลวไดเฉพาะ 25 มล. เทาน้ัน Transfer pipette มีหลายขนาดตัง้แต 1 มล. ถึง 100 มล. 

ถึงแมไพเพทชนิดนี้จะใชวัดปริมาตรไดอยางใกลเคียงความจริงก็ตาม แตก็ยังมีขอผิดพลาดซึง่ขึน้อยูกับ

ขนาดของไพเพท เชน  

Transfer pipette ขนาด 10 มล. มีความผิดพลาด 0.2%  

Transfer pipette ขนาด 30 มล. มีความผิดพลาด 0.1%  

Transfer pipette ขนาด 50 มล. มีความผิดพลาด 0.1%  
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Transfer pipette ใชสําหรับสงผานของสารละลาย ที่มีปริมาตรตามขนาดของไพเพท เมือ่ปลอยสารละลาย

ออกจากไพเพทแลว หามเปาสารละลายทีต่กคางอยูทีป่ลายของไพเพท แตควรแตะปลายไพเพทกับขาง

ภาชนะเหนือระดับสารละลายภายในภาชนะนัน้ประมาณ 30 วินาที เพือ่ใหสารละลายทีอ่ยูขางในไพเพท

ไหลออกมาอีก ไพเพทชนิดนีใ้ชไดงายและเร็วกวาบิวเรท Measuring pipette หรือ Graduated pipette 

(บางทีเรียกวา Mohr pipette) จะมีขีดบอกปริมาตรตาง ๆ ไว ทําใหสามารถใชไดอยางกวางขวาง คือ

สามารถใชแทน Transfer pipette ได แตใชวัดปริมาตรไดแนนอนนอยกวา Transfer pipette และมีความ

ผิดพลาดมากกวา เชน  

Measuring pipette ขนาด 10 มล. มีความผิดพลาด 0.3%  

Measuring pipette ขนาด 30 มล. มีความผิดพลาด 0.3% 

 

บวิเรท (BURETTE) 

 บิวเรทเปนอุปกรณวัดปริมาตรทีม่ีขีดบอกปริมาตรตางๆ และมีก็อกสําหรับเปด-ปด เพือ่บังคับ

การไหลของของเหลว บิวเรทเปนอุปกรณทีใ่ชในการวิเคราะห มีขนาดตั้งแต 10 มล. จนถึง 100 มล. บิว

เรท สามารถวัดปริมาตรไดอยางใกลเคียงความจริงมากที่สุด แตก็ยังมีความผิดพลาดอยูเล็กนอย ซึ่งขึ้นอยู

กับขนาดของบิวเรท เชน  

บิวเรทขนาด 10 มล. มีความผดิพลาด 0.4%  

บิวเรทขนาด 25 มล. มีความผดิพลาด 0.24%  

บิวเรทขนาด 50 มล. มีความผดิพลาด 0.2%  

บิวเรทขนาด 100 มล. มีความผดิพลาด 0.2% 

 

 

 

 

 

เคร่ืองชั่ง ( BALANCE ) 

โดยทั่วไปจะมี 2 แบบคือ แบบ triple-beam และ แบบ equal-arm 

แบบ triple-beam 

เปนเครื่องชั่งชนิด Mechanical balance อีกชนิดหนึ่งที่มีราคาถูกและใชงาย แตมีความไวนอย 

เครือ่งชัง่ชนิดนีม้ีแขนขางขวาอยู 3 แขนและในแตละแขนจะมีขีดบอกน้ําหนักไวเชน 0-1.0 กรัม 0-10 

กรัม 0-100 กรัม และยังมีตุมนํ้าหนักสําหรับเลื่อนไปมาไดอีกดวย แขนทั้ง 3 น้ีติดกับเข็มชี้อันเดียวกัน  
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วิธีการใชเคร่ืองชั่งแบบ (Triple-beam balance)  

1. ต้ังเคร่ืองชั่งใหอยูในแนวระนาบ แลวปรับใหแขนของเครื่องชัง่อยูในแนบระนาบโดยหมุนสกรูใหเข็ม

ชี้ตรงขีด 0  

2. วางขวดบรรจุสารบนจานเครือ่งชัง่ แลวเลือ่นตุมน้าํหนักบนแขนทัง้สามเพือ่ปรับใหเข็มชี้ตรงขีด 0 

อานน้ําหนักบนแขนเคร่ืองชั่งจะเปนน้ําหนักของขวดบรรจุสาร  

3. ถาตองการชั่งสารตามน้ําหนักที่ตองการก็บวกน้ําหนักของสารกับน้ําหนักของขวดบรรจุสารที่ไดในขอ 

2 แลวเลื่อนตุมนํ้าหนักบนแขนทั้ง 3 ใหตรงกับนํ้าหนักที่ตองการ  

4. เติมสารที่ตองการชั่งลงในขวดบรรจุสารจนเข็มชี้ตรงขีด 0 พอดี จะไดนํ้าหนักของสารตามตองการ  

5. นําขวดบรรจุสารออกจากจานของเคร่ืองชั่งแลวเลื่อนตุมนํ้าหนักทุกอันใหอยูที่ 0 ทําความสะอาดเครือ่ง

ชั่งหากมีสารเคมีหกบนจานหรือรอบๆ เคร่ืองชั่ง  

แบบ equal-arm 

 

 

เปนเครื่องชั่งทีม่ีแขน 2 ขางยาวเทากันเมื่อ

วัดระยะจากจุดหมุนซึง่เปนสันมีด ขณะที่

แขนของเครือ่งชัง่อยูในสมดุล เมือ่ตองการ

หาน้ําหนักของสารหรือวัตถุ ใหวางสารนั้น

บนจานดานหนึ่งของเครือ่งชั่ง ตอนนี้แขน

ของเครื่องชัง่จะไมอยู ในภาวะที ่สมดุลจึง

ตองใสตุมนํ้าหนักเพื่อปรับใหแขนเคร่ืองชั่ง

อยูในสมดุล  
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วิธีการใชเคร่ืองชั่งแบบ (Equal-arm balance)  

1.จัดใหเครือ่งชัง่อยูในแนวระดับกอนโดยการปรับสกรูทีข่าตัง้แลวหาสเกลศูนยของเครื่องชั่ง 

เมื่อไมมีวัตถุอยูบนจาน ปลอยที่รองจาน แลวปรับใหเข็มชี้ที่เลข 0 บนสเกลศนูย  

2. วางขวดบรรจุสารบนจานทางดานซายมือและวางตุมน้ําหนักบนจานทางขวามือของเครือ่งชัง่

โดยใชคีบคีม  

3. ถาเข็มชีม้าทางซายของสเกลศูนยแสดงวาขวดชัง่สารเบากวาตุมน้ําหนัก ตองยกปุมควบคุม

คานขึ้นเพื่อตรึงแขนเคร่ืองชั่งแลวเติมตุมนํ้าหนักอีก ถาเข็มชี้มาทางขวาของสเกลศูนยแสดงวาขวดชั่งสาร

เบากวาตุมนํ้าหนัก ตองยกปุมควบคุมคานขึ้นเพื่อตรึงแขนเคร่ืองชั่งแลวเอาตุมนํ้าหนักออก  

4. ในกรณีที่ตุมน้าํหนักไมสามารถทําใหแขนทัง้ 2 ขางอยูในระนาบได ใหเลื่อนไรเดอรไปมา

เพื่อปรับใหนํ้าหนักทั้งสองขางใหเทากัน  

5. บันทึกนํ้าหนักทั้งหมดที่ชั่งได  

6. นําสารออกจากขวดใสสาร แลวทําการชั่งน้ําหนักของขวดใสสาร  

7. นํ้าหนักของสารสามารถหาไดโดยนํานํ้าหนักที่ชั่งไดคร้ังแรกลบนํ้าหนักที่ชั่งไดคร้ังหลัง  

8. หลังจากใชเคร่ืองชั่งเสร็จแลวใหทําความสะอาดจาน แลวเอาตุมนํ้าหนักออกและเลื่อนไรเดอร

ใหอยูที่ตําแหนงศูนย 

 

2.การใชงานอุปกรณวิทยาศาสตรประเภทเคร่ืองมือชาง 

 เวอรเนีย (VERNIER ) 

เปนเครือ่งมือทีใ่ชวัดความยาวของวัตถุทัง้ภายใน และภายนอกของชิ้นงาน เวอรเนียคาลิเปอรมีลักษณะ

ทั่วไป ดังรูป  
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สวนประกอบของเวอรเนีย 
 

 สเกลหลัก A  เปนสเกลไมบรรทัดธรรมดา ซึ่งเปนมิลลิเมตร (mm) และน้ิว (inch)  

 สเกลเวอรเนีย B  ซึ่งจะเลื่อนไปมาไดบนสเกลหลัก  

 ปากวัด C – D  ใชหนีบวัตถุที่ตองการวัดขนาด  

 ปากวัด E – F  ใชวดัขนาดภายในของวัตถุ  

 แกน G   ใชวัดความลึก  

 ปุม H   ใชกดเลื่อนสเกลเวอรเนียไปบนสเกลหลกั  

 สกรู I   ใชยึดสเกลเวอรเนียใหติดกับสเกลหลัก  

 

การใชเวอรเนีย 

1. ตรวจสอบเคร่ืองมือวัด ดังน้ี 

1.1 ใชผาเช็ดทําความสะอาด ทุกชิ้นสวนของเวอรเนียรกอนใชงาน 

1.2 คลายล็อคสกรู แลวทดลองเลื่อนเวอรเนียสเกลไป-มาเบา ๆ เพื่อตรวจสอบดูวาสามารถใช

งานไดคลองตัวหรือไม 

1.3 ตรวจสอบปากวัดของเวอรเนียโดยเลื่อนเวอรเนียรสเกลใหปากเวอรเนียวัดนอกเลื่อนชิด

ติดกันจากนั้นยกเวอรเนียรขึ้นสองดูวา บริเวณปากเวอรเนียร มีแสงสวางผานหรือไม ถาไมมีแสดงวา

สามารถใชงานไดดี กรณีที่แสงสวางสามารถลอดผานได แสดง วาปากวัดชํารุดไมควรนํามาใชวัดขนาด 

2. การวัดขนาดงาน ตามลําดับข้ันดังน้ี 

2.1 ทําความสะอาดบริเวณผิวงานที่ตองการวัด 

2.2 เลือกใชปากวัดงานใหเหมาะสมกับลักษณะงานทีต่องการ เชน ถาตองการวัดขนาดภายนอก

เลอืกใชปากวัดนอก วัดขนาดดานในชิน้งานเลอืกใชปากวัดใน ถาตองการวัดขนาดงานที่ทีเ่ปนชองเล็ก ๆ 

ใชบริเวณสวนปลายของปากวัดนอก ซื่งมีลักษณะเหมือนคมมีดทั้ง 2 ดาน 

2.3 เลื่อนเวอรเนียรสเกลใหปากเวอรเนียรสัมผัสชิ้นงาน ควรใชแรงกดใหพอดีถาใชแรงมาก

เกนิไป จะทําใหขนาดงานที่อานไมถูกตองและปากเวอรเนียรจะเสยีรูปทรง 

2.4 ขณะวัดงาน สายตาตองมองต้ังฉากกับตําแหนงที่อาน แลวจึงอานคา 

3. เมื่อเลิกปฏิบัติงาน ควรทําความสะอาด ชะโลมดวยนํ้ามัน และเก็บรักษาดวยความระมัดระวัง ในกรณีท่ี

ไมไดใชงานนาน ๆ ควรใชวาสลีนทาสวนท่ีจะเปนสนิม 
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คีม(TONG) 

คีมมีอยูหลายชนิด คีมที่ใชกับขวดปริมาตรเรียกวา flask tong คีมที่ใชกับบีกเกอรเรียกวา beaker 

tong และคีมที่ใชกับเบาเคลือบเรียกวา crucible tong ซึง่ทําดวยนิเกิล้หรือโลหะเจือเหล็กทีไ่มเปน

สนิม แตอยานํา crucible tong ไปใชจับบีกเกอรหรือขวดปริมาตรเพราะจะทําใหลื่นตกแตกได  

 

3.การใชงานอุปกรณวิทยาศาสตรประเภทสิ้นเปลืองและสารเคมี 

 กระดาษกรอง (FILTER PAPER) เปนกระดาษที่กรองสารที่อนุภาคใหญออกจากของเหลวซึ่งมี

ขนาดของอนุภาคที่เล็กกวา 

 กระดาษลิตมัส (LITMUS)เปนกระดาษ 1ที ่ใชทดสอบสมบัติความเปนกรด 1 -เบส 1ของของเหลว 1 

กระดาษลิตมัสมีสองสีคือสีแดง 1หรือสีชมพู 1 และสีน้ ําเงิน 1หรือสีฟา 1 วิธีใชคือการสัมผัสของเหลวลงบน

กระดาษ ถาหากของเหลวมีสภาพเปนกรด (pH < 4.5) กระดาษจะเปลีย่นจากสีน้ําเงินเปนสีแดง และ

ในทางกลับกันถาของเหลวมีสภาพเปนเบส (pH > 8.3) กระดาษจะเปลี่ยนจากสีแดงเปนสีน้าํเงิน ถาหาก

เปนกลาง (4.5 ≤ pH ≤ 8.3) กระดาษทั้งสองจะไมเปลี่ยนสี 

สารเคมี 0 หมายถึง สารที่ประกอบดวยธาตุเดียวกันหรือสารประกอบจากธาตุตางๆรวมกันดวย

พันธะเคมี0

 

ซึ่งในหองปฏิบัติการจะมีสารเคมีมากมาย 

 หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร (LAB) 

ในการทําการทดลองทางวิทยาศาสตรนัน้ผู ทดลองควรทําการทดลองในหองปฏิบัติการ

เนื่องจากวาภายในหองปฏิบัติการปราศจากสิ่งรบกวนจากภายนอก อาทิเชน กระแสลม ฝุนละออง ซึง่ตัว

แปรเหลาน้ีอาจทําใหผลการ ทดลองคลาดเคลื่อนได   

ลักษณะของหองปฏิบัติการ 

1) หองปฏิบัติการทีม่ีขนาดเทากันทุกหอง จะชวยใหการจัดการตาง ๆภายในหองปฏิบัติการทํา

ไดสะดวก เนือ่งจากสามารถจัดการให เปนไปในแนวทางเดียวกันและมีความสะดวกในการปรับเปลี่ยน

ไดดีกวาหองปฏิบัติการที่มีขนาดแตกตางกัน 

2) หองปฏิบัติการทีเ่ปนสีเ่หลี่ยมจัตุรัสจะชวยใหการดูแล การใหคําแนะนําและการอํานวยความ

สะดวกทําไดอยางทั่วถึง ลักษณะหองปฏิบัติการที่ดีตองไมมีซอกและมุมตาง ๆ และไมควรมีเสาอยู

ภายในหอง 

3) หองปฏิบัติการที่เปนสี่เหลี่ยมผืนผา ตองมีลักษณะหองไมยาวหรือแคบเกินไป จนทําให

มุมมองจากโตะสาธิตหนาชั้นเรียนแคบมาก หรือหนาชัน้และหลังชัน้เรียนอยูหางกันเกินไป โดยทั่วไป

ควรมสีดัสวนของดานกวางตอดานยาวไมเกนิ 1 : 1.2 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AA�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/PH�
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4) พืน้ของหองปฏิบัติการตองไมมีรอยตอหรือมีรอยตอนอยที่สุด พืน้หองควรทําดวยวัสดุทีท่น

ตอสารเคมี ไขมันและน้าํมันไดดี ไมลื่นเมื่อเปยกน้าํ และพืน้หองไมควรมีสีออนมากเนือ่งจากจะเกิดรอย

เปอนไดงาย หรือมีสีเขมมากจนทําใหความสวางของหองลดนอยลง 

 

ความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ 

(1) ระมัดระวังในการทําปฏิบัติการ และทําปฏิบัติการอยางต้ังใจ ไมเลนหยอกลอกัน 

(2) เรียนรูตําแหนงทีเ่ก็บและศึกษาการใชงานของอุปกรณทีเ่กี่ยวกับความปลอดภัย เชน ตูยา ที่

ลางตาหรือกอกนํ้า เคร่ืองดับเพลิง ที่กดสัญญาณไฟไหม (ถามี)และทางออกฉุกเฉิน 

(3) อานคูมือปฏิบัติการใหเขาใจกอนลงมือปฏิบัติ แตถาไมเขาใจขั้นตอนใดหรือยังไมเขาใจการ

ใชงานของอุปกรณทดลองใด ๆ ก็จะตองปรึกษาครูจนเขาใจกอนลงมือทําปฏิบัติการ 

(4) ปฏิบัติตามคูมืออยางเครงครัด ในกรณีที่ตองการทําปฏิบัติการนอกเหนือจากทีก่ําหนด 

จะตองไดรับอนุญาตจากครูกอนทุกคร้ัง 

(5) ไมควรทําปฏิบัติการอยูในหองปฏิบัติการเพียงคนเดียว เพราะถามีอุบัติเหตุเกิดขึน้ก็จะไมมี

ผูใหความชวยเหลือ 

(6) ไมรับประทานอาหารหรือดืม่เครือ่งดื่มในหองปฏิบัติการ และไมใชเครือ่งแกวหรืออุปกรณ

ทําปฏิบัติการเปนภาชนะใสอาหารและเคร่ืองด่ืม 

(7) ดูแลความสะอาดและความเปนระเบียบบนโตะทําปฏิบัติการตลอดเวลาใหมีเฉพาะคูมือ

ปฏิบัติการและอุปกรณจดบันทึกเทานัน้อยูบนโตะทําปฏิบัติการ สวนกระเปาหนังสือและเครือ่งใชอืน่ ๆ 

ตองเก็บไวในบริเวณที่จัดไวให 

(8) อานคูมือการใชอุปกรณทดลองทุกชนิดกอนใชงาน ถาเปนอุปกรณไฟฟาจะตองใหมือแหง

สนิทกอนใช การถอดหรือเสียบเตาเสียบตองจับที่เตาเสียบเทาน้ันอยาจับที่สายไฟ 

(9) การทดลองที่ใชความรอนจากตะเกียงและแกส ตองทําดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ ไมริน

ของเหลวที่ติดไฟงายใกลเปลวไฟ ไมมองลงในภาชนะขณะที่ต้ังไฟ ขณะเผาสารในหลอดทดลองตองหัน

ปากหลอดไปในบริเวณที่ไมมีผูอ่ืนอยู และดับตะเกียงหรือปดแกสทันทีเมื่อเลิกใชงาน 

(10) สารเคมีทุกชนิดในหองปฏิบัติการเปนอันตราย ไมสัมผัส ชิม หรือสูดดมสารเคมีใด ๆ 

นอกจากจะไดรับคําแนะนําที่ถูกตองแลว และไมนําสารเคมีใด ๆออกจากหองปฏิบัติการ 

(11) ตรวจสอบสลากที่ปดขวดสารเคมีทุกครัง้กอนนํามาใช รินหรือตักสารออกมาในปริมาณที่

พอใชเทาน้ัน ไมเทสารเคมีที่เหลือกลับขวดเดิม และไมเทน้ําลงในกรด 

(12) การทําปฏิบัติการชีววิทยา จะตองทําตามเทคนิคปลอดเชื้อตลอดเวลาดวยการลางมือดวยสบู

กอนและหลังทําปฏิบัติการ ทําความสะอาดโตะทําปฏิบัติการใหปลอดเชื้อกอนและหลังปฏิบัติการ และ

ใชเทคนิคเฉพาะในการหยิบจับจุลินทรีย ถามีปญหาดานสุขภาพเกีย่วกับระบบภูมิคุมกัน ตองแจงใหครู

ทราบกอนทําปฏิบัติการ 
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(13) เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือมีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึน้ใหรายงานครูทันทีและดําเนินการปฐม

พยาบาลอยางถูกวิธีดวย 

(14) เมื่อทําการทดลองเสร็จแลว ตองทําความสะอาดเครือ่งมือและเก็บเขาทีเ่ดิมทุกครัง้ ทําความ

สะอาดโตะทําปฏิบัติการและสอดเกาอ้ีเขาใตโตะ ลางมือดวยสบูและนํ้ากอนออกจากหองปฏิบัติการ 

 

 การทําความสะอาดบริเวณท่ีปนเปอนสารเคม ี

อุบัติเหตุจากสารเคมีหกในหองปฏิบัติการเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดตลอดเวลา ถาทําปฏิบัติการโดยขาด

ความระมัดระวัง แตเมื่อเกิดขึ้นแลวจะตองรีบกําจัดสารเคมีที่ปนเปอนและทําความสะอาดอยางถูกวิธีเพื่อ

ปองกันอันตรายจากสารเหลานัน้ สารเคมีแตละชนิดมีสมบัติและความเปนอันตรายแตกตางกัน จึงตองมี

ความรูความเขาใจเกี ่ยวกับการทําความสะอาดบริเวณที่ปนเป อนสารเคมีเหลานัน้ ซึ่งมีขอแนะนํา

ดังตอไปน้ี 

(1) สารที่เปนของแข็ง ควรใชแปรงกวาดสารมารวมกัน ตักสารใสในกระดาษแข็งแลวนําไป

ทําลาย 

(2) สารละลายกรด ควรใชน้าํลางบริเวณที่มีสารละลายกรดหกเพื่อทําใหกรดเจือจางลง และใช

สารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนตเจือจางลางเพื่อทําลายสภาพกรด แลวลางดวยนํ้าอีกคร้ัง 

(3) สารละลายเบส ควรใชน้ําลางบริเวณที่มีสารละลายเบสหกและซับน้ําใหแหง เนื่องจาก

สารละลายเบสทีห่กบนพืน้จะทําใหพืน้บริเวณนัน้ลืน่ ตองทําความสะอาดลักษณะดังกลาวหลาย ๆ ครัง้ 

และถายังไมหายลื่นอาจตองใชทรายโรยแลวเก็บกวาดทรายออกไป 

(4) สารท่ีเปนนํ้ามัน ควรใชผงซักฟอกลางสารที่เปนน้ํามันและไขมันจนหมดคราบน้ํามันและพื้น

ไมลื่น หรือทําความสะอาดโดยใชทรายโรยเพื่อซับน้ํามันใหหมดไป 

(5) สารท่ีระเหยงาย ควรใชผาเช็ดบริเวณที่สารหยดหลายครัง้จนแหง และในขณะเช็ดถูจะตองมี

การปองกันไมใหสัมผัสผิวหนังหรือสูดไอของสารเขารางกาย 

(6) สารปรอท กวาดสารปรอทกองรวมกันแลวใชเครื่องดูดเก็บรวบรวมไวในกรณีที่พืน้ที่สาร

ปรอทหกมีรอยแตกหรือรอยราวจะมีสารปรอทแทรกเขาไปอยูขางในตองปดรอยแตกหรือรอยราวนั้น

ดวยการทาขี้ผึ้งทับรอยดังกลาว เพื่อกันการระเหยของปรอท หรืออาจใชผงกํามะถันโรยบนปรอทเพื่อให

เกิดเปนสารประกอบซัลไฟด แลวเก็บกวาดอีกคร้ังหน่ึง 
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ภาพ ข 

กิจกรรมที่  1 ทักษะทางวิทยาศาสตร 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ก                                                                                                           

   

ภาพแสดงทรัพยากรธรรมชาติที่เคยมีอยางสมบูรณไดทําลายจนรอยหรอไปแลว 

        

ใหศึกษาภาพและสรุปผลการเกิดความแตกตางกันของภาพสมุดกิจกรรม  โดยใชทักษะ 

ทางวิทยาศาสตรตามหัวขอตอไปน้ี   

1.  จากการสังเกตภาพเห็นขอแตกตางในเร่ืองใดบาง 

2. ต้ังสมมติฐานของสาเหตุความแตกตางกันทางธรรมชาติ 

จากภาพดังกลาวสามารถต้ังสมมติฐาน  และหาสาเหตุความแตกตางทางธรรมชาติอะไรบาง 
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แบบทดสอบบทที่ 1 

เร่ือง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

คําช้ีแจง  จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุด 

1. คานํ้าที่บาน 3 เดือนที่ผานมาสูงกวาปกติ จากขอความเกิดจากทักษะขอใด 

ก.  สงัเกต 

ข.  ต้ังปญหา 

ค.  ต้ังสมมติฐาน 

ง.  ออกแบบการทดลอง  
 

2. จากขอ 1 นักเรียนพบวา ทอประปารั่วจึงทําใหคาน้าํสูงกวาปกตินักเรียนใชวิธีการทางวิทยาศาสตรขอ

ใดในการตรวจสอบขอเทจ็จริง  

ก. ต้ังปญหา 

ข. ต้ังสมมติฐาน  

ค. ออกแบบการทดลอง  

ง. สรุปผล 

3. ลักษณะนิสัยของนักวิทยาศาสตรขอใดที่ทําใหงานประสบความสําเร็จ  

ก.  ชอบจดบันทึก 

ข.  รักการอาน 

ค.  ชอบคนควา 

ง.  ความพยายามและอดทน 

4.นอยสวมเสื้อสีดําเดินทาง 2 กิโลเมตร และเปลีย่นเสื้อตัวใหมเปนสีขาวเดินในระยะทางเทากันและวัด

อุณหภูมิจากตัวเองหลังเดินทางทั้ง 2 คร้ัง ปรากฏวาไมเทากัน ปญหาของนอยคือขอใด      

ก.  สีใดมีความรอนมากกวากัน 

ข. สีมีผลตออุณหภูมิของรางกายหรือไม 

ค. สีดํารอนกวาสีขาว 

ง. สวมเสือ้สีขาวเย็นกวาสีดํา 

5. แกวเลี้ยงแมว 2 ตัว ตัว 1 กินนมกับปลายางและขาวสวย  ตัวที ่2กินปลาทูกับขาวสวย 4 สัปดาหตอมา

ปรากฏวาแมวทั้งสองตัวมีนํ้าหนักเพิ่มขึ้นเทากัน ปญหาของแกวกอนการทดลองคือขอใด  

ก.  ปลาอะไรที่แมวชอบกิน   

ข.  แมวชอบกินปลาทูหรือปลายาง 

ค.  ชนิดของอาหารมีผลตอการเจริญเติบโตหรือไม 

ง.  ปลาทูทําใหแมวสองตัวนํ้าหนักเพิ่มขึ้นเทากัน 
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6. ตอยทําเสือ้เปอนดวยคราบอาหารจึงนําไปซัก ดวยผงซักฟอก A ปรากฏวาไมสะอาด จึงนําไปซักดวย

ผงซักฟอก B ปรากฏวาสะอาด กอนการทดลองตอยต้ังปญหาวาอยางไร  

ก.  ชนิดของผงซักฟอกมผีลตอการลบรอยเปอนหรือไม 

ข.  ผงซักฟอก A ซักผาไดสะอาดกวาผงซักฟอก B 

ค.  ผงซักฟอกใดซักไดสะอาดกวากัน  

ง.  ถาใชผงซักฟอก B จะซกัไดสะอาดกวาผงซักฟอก A  

7. นํานํ้า 400 ลูกบาศกเซนติเมตรใสลงในภาชนะ ทองแดง และสังกะสี อยางละเทาๆกัน ตมใหเดือด 

ปรากฏวานํ้าในภาชนะอลูมิเนียมเดือดกอนนํ้าในภาชนะสังกะสี การทดลองนี้ต้ังสมมติฐานวาอยางไร  

ก.  ถาตมนํ้าเดือดในปริมาณที่เทากันจะเดือดในเวลาเดียวกัน 

ข.  ถาตมนํ้าเดือดดวยภาชนะที่ทําดวยอลูมิเนียมดังน้ันนํ้าจะเดือดเร็วกวาการตมดวยภาชนะสังกะสี 

ค.  ถาตมนํ้าที่ทําดวยภาชนะโลหะชนิดเดียวกนัจะเดือดในเวลาเดียวกนั 

ง.  ถาตมนํ้าเดือดดวยภาชนะที่ตางชนิดกันจะเดือดในเวลาตางกัน  

8. จากปญหา “ชนิดของเสียงจะมีผลตอการเจริญเติบโตของไกหรือไม” ควรจะต้ังสมมติฐานวาอยางไร  

ก.  จังหวะของเพลงมีผลตอการเจริญเติบโตของไกหรือไม 

ข.  ไกที่ชอบฟงเพลงจะโตดีกวาไกที่ไมฟงเพลง 

ค.  ถาไกฟงเพลงไทยเดิมจะโตดีกวาไกฟงเพลงสากล 

ง.  ไกที่ฟงเพลงสากลและเพลงไทยเดิมจะโตเทากัน  

9. จากปญหา “ผงซักฟอกมีผลตอการเจริญเติบโตของผักกระเฉดหรือไม” สมมติฐาน กอนการทดลองคือ

ขอใด  

ก.  ถาใชผงซักฟอกเทลงในนํ้าดังน้ันผักกระเฉดจะเจริญเติบโตดี 

ข.  พืชจะเจริญเติบโตดีเมื่อใสผงซักฟอก 

ค.  ผงซักฟอกมีสารทําใหผักกระเฉดเจริญเติบโตดี 

ง.  ผักกระเฉดจะเจริญเติบโตหรือไมถาขาดผงซักฟอก  

10.นิง้ใชสําลีกรองน้ํา นอยใชใยบวบกรองน้าํ 2 คน ใชวิธีการทดลองเดียวกันทั้ง 2 คน ใชสมมติฐาน

รวมกนัในขอใด  

ก. สาร ขอใดกรองนํ้าไดใสกวากัน       

ข. นํ้าใสสะอาดดวยสาํลแีละใยบวบ 

ค. ถาไมใชใยบวบและสําลีนํ้าจะไมใสสะอาด 

ง. ถาใชใยบวบกรองนํ้าดังน้ันนํ้าจะใสสะอาดกวาใชสําลี 
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11.  เมื่อใสนํ้าแข็งลงในแกว แลวต้ังทิ้งไวสักครูจะพบวารอบนอกของแกวมีหยดนํ้าเกาะอยูเต็ม ขอใดเปน

ผลจากการสังเกต และบันทึกผล 

ก.  มหียดนํ้าขนาดเลก็และขนาดใหญเกาะอยูจาํนวนมากทีผ่วิแกว  

ข.  ไอนํ้าในอากาศกลั่นตัวเปนหยดนํ้าเกาะอยูรอบๆแกว  

ค.  แกวนํ้าร่ัวเปนเหตุใหนํ้าซึมออกมาที่ผิวนอก  

ง.  หยดนํ้าทีเ่กดิเปนกระบวนการเดียวกบัการเกิดนํ้าคาง 

12. กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นตอนใด ที่จะนําไปสูการสรุปผล และการศึกษาตอไป 

ก. การต้ังสมมติฐานและการออกแบบการทดลอง  

ข. การสังเกต  

ค. การรวบรวมขอมูล  

ง.  การหาความสัมพันธของขอเท็จจริง 

13.ในการออกแบบการทดลองจะตองยึดอะไรเปนหลัก 

ก.  สมมติฐาน   ข.  ขอมูล  

ค.  ปญหา   ง.  ขอเท็จจริง 

14. สมมติฐานทางวิทยาศาสตรจะเปลี่ยนเปนทฤษฎีไดเมื่อใด 

ก.  เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป  

ข.  อธิบายไดกวางขวาง  

ค.  ทดสอบแลวเปนจริงทุกคร้ัง  

ง.  มีเคร่ืองมือพิสูจน 

15.  . อุปกรณตอไปน้ี ขอใดเปนอุปกรณสําหรับหาปริมาตรของสาร  

 ก. หลอดฉดียา 

 ข. กระบอกตวง 

 ค. เคร่ืองชั่งสองแขน 

 ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ข.  

16.  ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร ถาหากผลการทดลองที่ไดจากการทดสอบสมมติฐาน ไมสอดคลอง

กับสมมติฐาน จะตองทําอยางไร 

ก.  สังเกตใหม  

ข.  ต้ังปญหาใหม  

ค.  ออกแบบการทดลองใหม  

ง.  เปลี่ยนสมมติฐาน 
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17.  ขอใดเรียงลําดับขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตรไดถูกตอง 

ก.  การต้ังสมมติฐาน การรวบรวมขอมลู การทดลอง และสรุปผล  

ข.  การต้ังสมมติฐาน การสงัเกตและปญหา การตรวจสอบสมมติฐานและการทดลอง และสรุปผล  

ค.  การสงัเกตและปญหา การทดลองและต้ังสมมติฐาน การตรวจสอบสมมติฐาน และสรุปผล  

ง.  การสงัเกตและปญหา การต้ังสมมติฐาน การตรวจสอบสมมติฐานและการทดลอง และสรุปผล  

18.  นักวิทยาศาสตรจะสรุปผลการทดลองไดอยางมีความเชื่อมั่นเมื่อใด 

ก.  ออกแบบการทดลองทีม่กีารควบคมุตัวแปรตางๆ อยางรัดกุมมากที่สุด  

ข.  กําหนดปญหาและต้ังสมมติฐานที่ดี  

ค.  รวบรวมขอมลูจากแหลงตางๆ มาเปรียบเทยีบกบัผลการทดลองไดถกูตองตรงกนั  

ง.  ผลการทดลองสอดคลองตามทฤษฎีที่มีอยูเดิม 

19.  วิธีการทางวิทยาศาสตรขั้นตอนใด ที่ถือวาเปนความกาวหนาทางวิทยาศาสตรอยางแทจริง 

ก.  การต้ังปญหาและการต้ังสมมติฐาน  

ข.  การตรวจสอบสมมติฐาน  

ค.  การต้ังสมมติฐาน  

ง.  การต้ังปญหา 

20.  ขอใดเปนลักษณะของสมมติฐานที่ดี 

ก.  สามารถอธบิายปญหาไดหลายแงหลายมมุ  

ข.  ครอบคลมุเหตุการณและปรากฏการณตางๆ ภายในสภาพแวดลอมเดียวกนั  

ค.  สามารถแกปญหาที่สงสัยไดอยางชดัเจน  

ง.  สามารถอธบิายปญหาตางๆ ได แจมชดั  

21. “ แมเหล็กไฟฟาจะดูดจํานวนตะปูไดมากขึน้ใชหรือไม ถาแมเหล็กไฟฟานัน้มีจํานวนแบตเตอรีเ่พิ่มขึน้ ” 

จากขอความขางตน ขอใดกลาวถึงตัวแปรไดถูกตอง   

ก. ตัวแปรอิสระ คือ จํานวนแบตเตอร่ี 

ข. ตัวแปรอิสระ คือ จํานวนตะปูที่ถูกดูด 

ค. ตัวแปรตาม คอื จํานวนแบตเตอร่ี 

ง. ตัวแปรตาม คอื ชนิดของแบตเตอร่ี 

22. “การงอกของเมล็ดขาวโพด ในเวลาทีต่างกันขึน้อยูกับปริมาณของน้าํที่เมล็ดขาวโพดไดรับ ใชหรือไม” 

จากขอความขางตน ขอใดกลาวถึงตัวแปรไดถูกตอง  

ก. ตัวแปรอิสระ คือ ความสมบรูณของเมลด็ขาวโพด 

ข. ตัวแปรตาม คอื เวลาในการงอกของเมลด็ขาวโพด  

 ค. ตัวแปรที่ตองควบคุม คือ ปริมาณนํ้า 

ง. ถูกทุกขอที่กลาวมา 
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23. ใหนักเรียนเรียงลําดับขั้นตอนการต้ังสมมุติฐาน ตอไปน้ี  

    1. จากปญหาที่ศึกษาบอกไดวาตัวแปรใดเปนตัวแปรตน และตัวแปรใดเปน ตัวแปรตาม  

    2. ต้ังสมมุติฐานในรูป “ ถา....ดังน้ัน ”  

    3. ศึกษาธรรมชาติของตัวแปรตนตางๆที่มีผลตอตัวแปรตามมากที่สุดอยางมีหลักการและเหตุผล  

    4. บอกตัวแปรตนที่อาจจะมีผลตอตัวแปรตาม  

ก. ขอ 1 , 2 , 3 และ 4 ตามลําดับ 

ข. ขอ 1 , 4, 3 และ 2 ตามลําดับ 

ค. ขอ 4 , 2 , 3 และ 1 ตามลําดับ 

ง. ขอ 4 , 1 , 3 และ 2 ตามลําดับ 

24. พิจารณาขอความตอไปน้ีวา ขอความใดเปนการต้ังสมมติฐาน   

ก. ขณะเปดขวดมีเสียงดังปอก 

ข. ฟองกาซที่ปุดขึ้นมา คือ กาซคารบอนไดออกไซด 

ค. เคร่ืองด่ืมที่แชไวในตูเยน็จะมรีสหวาน 

ง. ทุกขอเปนสมมุติฐานทั้งหมด 

25. การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการที่ดีควรมีลักษณะอยางไร   

ก. มีความชัดเจน 

ข. ทาํการวัดได 

ค. สงัเกตได 

ง. ถูกทั้ง ขอ ก ข และ ค 

26. ถานักเรียนจะกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ” การเจริญเติบโตของไก ” นักเรียนจะมีวิธีการกําหนด

นิยามเชิงปฏิบัติการโดยคํานึงถึงขอใดเปนเกณฑ  

ก. ตรวจสอบจากความสูงของไกที่เพิ่มขึ้น 

ข. นํ้าหนักไกที่เพิ่มขึ้น 

ค. ความยาวของปกไก 

ง. ถูกทุกขอ 

27. ขอใดคือความหมายของคําวา “ การทดลอง ”   

ก. การทดลองมี 3 ขัน้ตอน คือการออกแบบการทดลอง การปฏิบัติการทดลอง และ การบันทึก

ผลการทดลอง 

ข. เปนการตรวจสอบที่มาและความสําคัญของปญหาที่ศึกษา 

ค. เปนการตรวจสอบสมมุติฐานที่ต้ังไววาถูกตองหรือไม 

ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ค. 



 27 

28. ถานักเรียนตองการจะตรวจสอบวาดินตางชนิดกันจะอุมนํ้าไดในปริมาณที่ตางกันอยางไร นักเรียนตั้ง

สมมุติฐานไดวาอยางไร  

ก. ถาชนิดของดินมีผลตอปริมาณนํ้าที่อุมไว ดังนั้นดินเหนียวจะอุมน้าํไดมากกวาดินรวนและดิน

รวนจะอุมนํ้าไวไดมากกวาดินทราย 

ข. ดินตางชนิดกันยอมอุมนํ้าไวไดตางกันดวย 

ค. ดินที่มีเน้ือดินละเอียดจะอุมนํ้าไดดีกวาดินเน้ือหยาบ 

ง. ถูกทุกขอที่กลาวมา 

จากขอมูลตอไปนี้ใหตอบคําถามขอ 29 และขอ 30  

จากการทดลองละลายสาร A ที่ละลายในของเหลว B ณ อุณหภูมิตางๆ ดังน้ี 

อุณหภูมิของเหลว B 

(องศาเซลเซยีส) 

ปริมาณของสาร A ที่ละลาย ในของเหลว B 

( g ) 

20 

30 

40 

50 

5 

10 

20 

40 

 

29. ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส สาร A ละลายในของเหลว B ไดกี่กรัม  

ก. ละลายได 20 กรัม 

ข. ละลายได 15 กรัม 

ค. ละลายได 10 กรัม 

ง. ละลายได 5 กรัม 

30. จากขอมูลในตาราง เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น การละลายของสาร A เปนอยางไร  

ก. สาร A ละลายในสาร B ไดนอยลง 

ข. สาร A ละลายในสาร B ไดมากขึ้น 

ค. อุณหภูมิไมมีผลตอการละลายของสาร A 

ง. ไมสามารถสรุปไดเพราะขอมูลมีไมเพียงพอ 
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แบบทดสอบ ทักษะวทิยาศาสตร 

คําชี้แจง           

   จงนําตัวอักษรหนาทักษะตาง ๆ ไปเติมหนาขอที่สัมพันธกัน 

ก. ทักษะการสังเกต 

ข. ทักษะการวัด 

ค. ทักษะการคํานวณ 

ง. ทักษะการจําแนกประเภท 

จ. ทักษะการทดลอง 
 

............1. ด.ญ.อริษากําลังทดสอบวิทยาศาสตร 

............2.ด.ญ.วิไล วัดอุณหภูมิของอากาศได 40  ํC  

............3. มามี 4 ขา  สุนัข มี4 ขา  ไกมี 2 ขา นกมี 2 ขา  ชางมี 4 ขา   

............4. ด.ญ. พนิดา กําลังเทสารเคมี 

............5. ด.ช. สุบินใชตลับเมตรวัดความยาวของสนามตะกรอ 

............6. ด.ญ. อพิจิตรแบงผลไมได 2 กลุม คือ กลุมรสเปร้ียวและรสหวาน 

............7. วรรณนิภา ดูภาพยนตรวิทยาสาสตร  3  มติิ 

............8.  ด.ญ. นันทพร หยดสารละลายไอโอดีน ลงบนขาวเหนียวทีเ่ตรียมไว 

............9.  รูปทรงกระบอกมีความสูงประมาณ  4 น้ิว ผิวเรียบ 

............10.  นักวิทยาศาสตรแบงพืชออกเปน 2 พวก คือ พืชใบเลี้ยงเด่ียวและพืชใบเลี้ยงคู 

 

 กิจกรรม ที่ 1  กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ใหนักศึกษาออกแบบแกปญหาจาสถานการณตอไปนี้ 

 

 

 

กาํหนดปญหา..........................................................................................................................................

การต้ังสมมติฐาน............................................................................................................................ 

การกําหนดตัวแปร 

 ตัวแปรตน....................................................................................................................................... 

 ตัวแปรตาม..................................................................................................................................... 

 ตัวแปรควบคุม.................................................................................................................... 

 

โดยมีอุปกรณ ดังน้ี  เมล็ดถั่ว    ถวยพลาสติก   กระดาษทิชชู    นํ้า    กระดาษสีดํา 
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การทดลอง.................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

วิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

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

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

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

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

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



บทที่ 2  

โครงงานวิทยาศาสตร 

สาระสําคัญ 

โครงงานวิทยาศาสตรเปนกิจกรรมเกีย่วกับวิทยาศาสตร ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตองใชกระบวนการทาง 

วิทยาศาสตร ในการศึกษาคนควา โดยผูเรียนจะเปนผูดําเนินการดวยตนเองทั้งหมด ตั้งแตเริ่มวางแผนใน 

การศึกษาคนควา การเก็บรวบรวมขอมูล จนถึงการแปลผล สรุปผล และการเสนอผลการศึกษา โดยมีผู 

ชํานาญ การเปนผูใหคําปรึกษา 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. อธิบายประเภทเลือกหัวขอ วางแผน วิธีนําเสนอและประโยชนของโครงงานได 

2. วางแผนและทําโครงงานวิทยาศาสตรได 

3. อธิบายและบอกแนวทางในการนําผลจากโครงงานไปใชได 

 

ขอบขายเน้ือหา 

 เร่ืองที่ 1 ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร 

 เร่ืองที่ 2 ขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร 

 เร่ืองที่ 3 การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร 
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เร่ืองที่  1  ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร 
 

 โครงงานวิทยาศาสตรเปนกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซึง่เปนกิจกรรมที่ตองใช

กระบวนการทางวิทยาศาสตรในการศึกษาคนควา  โดยผูเรียนจะเปนผูดําเนินการดวยตนเองทัง้หมด  ตัง้แต

เริ่มวางแผนในการศึกษาคนควา   การเก็บรวบรวมขอมูล  จนถึงเรื่องการแปลผล  สรุปผล  และเสนอผล

การศึกษา  โดยมีผูชํานาญการเปนผูใหคําปรึกษา 

 ลักษณะและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร   จําแนกไดเปน  4  ประเภท  ดังน้ี 

1. โครงงานประเภทสํารวจ  เปนโครงงานทีม่ีลักษณะเปนการศึกษาเชิงสํารวจ  รวบรวมขอมูล

แลวนําขอมูลเหลานั้นมาจัดกระทําและนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ  ดังนั้นลักษณะสําคัญของ

โครงงานประเภทนี้คือ  ไมมีการจัดทําหรือกําหนดตัวแปรอิสระที่ตองการศึกษา 

2. โครงงานประเภททดลอง  เปนโครงงานที่มีลักษณะกิจกรรมที่เปนการศึกษาหาคําตอบของ

ปญหาใดปญหาหนึ่งดวยวิธีการทดลอง ลักษณะสําคัญของโครงงานนี้คือ  ตองมีการออกแบบ

การทดลองและดําเนินการทดลองเพื่อหาคําตอบของปญหาทีต่องการทราบหรือเพื่อตรวจสอบ

สมมติฐานที่ต้ังไว โดยมีการจัดกระทํากับตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ เพือ่ดูผลทีเ่กิดขึน้กับตัว

แปรตาม  และมีการควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ ที่ไมตองการศึกษา 

3. โครงงานประเภทการพัฒนาหรือประดิษฐ  เปนโครงงานทีม่ีลักษณะกิจกรรมทีเ่ปนการศึกษา

เกี่ยวกับการประยุกต ทฤษฎี หรือหลักการทางวิทยาศาสตร เพือ่ประดิษฐเครื่องมือ เครื่องใช 

หรืออุปกรณเพือ่ประโยชนใชสอยตาง ๆ ซึ่งอาจเปนการประดิษฐของใหม ๆ หรือปรับปรุง

ของเดิมที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ซึ่งจะรวมไปถึงการสรางแบบจําลองเพื่ออธิบายแนวคิด 

4. โครงงานประเภทการสรางทฤษฎีหรืออธิบาย  เปนโครงงานทีม่ีลักษณะกิจกรรมทีผู่ทําจะตอง

เสนอแนวคิด หลักการ หรือทฤษฎีใหม ๆ อยางมีหลักการทางวิทยาศาสตรในรูปของสูตร

สมการหรือคําอธิบายอาจเปนแนวคิดใหมทีย่ังไมเคยนําเสนอ หรืออาจเปนการอธิบาย

ปรากฏการณในแนวใหมก็ได  ลักษณะสําคัญของโครงงานประเภทนี้ คือ ผู ทําจะตองมีพื้น

ฐานความรูทางวิทยาศาสตรเปนอยางดี  ตองคนควาศึกษาเรือ่งราวทีเ่กีย่วของอยางลึกซึ้ง จึงจะ

สามารถสรางคําอธิบายหรือทฤษฎีได 
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กิจกรรมที่ 1  โครงงาน 

  

 1 )  ใหนักศึกษาพิจารณาชื่อโครงงานตอไปนี้แลวตอบวาเปนโครงงานประเภทใด โดยเขียนคําตอบ

ลงในชองวาง 

1. แปรงลบกระดานไรฝุน                              โครงงาน..................................... 

2. ยาขัดรองเทาจากเปลือกมังคุด   โครงงาน.................................... 

3. การศึกษาบริเวณปาชายเลน   โครงงาน.................................... 

4. พฤติกรรมลองผิดลองถูกของนกพิราบ  โครงงาน..................................... 

5. บานยุคนิวเคลียร    โครงงาน..................................... 

6. การศึกษาคุณภาพนํ้าในแมนํ้าเจาพระยา โครงงาน..................................... 

7. เคร่ืองสงสัญญาณกันขโมย   โครงงาน..................................... 

8. สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินปรับสภาพนํ้าเสียจากนากุง     โครงงาน.......................... 

9. ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูแบบมีเงื่อนไขของหนูขาว โครงงาน......................... 

10. ศึกษาวงจรชีวิตของตัวดวง   โครงงาน...................................... 

 

 

2 )   ใหนักศึกษาอธิบายความสําคัญของโครงงานวิทยาศาสตรวามีความสําคัญอยางไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................... 
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เร่ืองที่  2  ข้ันตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
 

 การทํากิจกรรมโครงงานเปนการทํากิจกรรมที่เกิดจากคําถามหรือความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับ

เร่ืองตาง ๆ ดังนั้นการทําโครงงานจึงมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ข้ันสํารวจหรือตัดสินใจเลือกเร่ืองท่ีจะทํา 

การตัดสินใจเลือกเรือ่งที่จะทําโครงงานควรพิจารณาถึงความพรอมในดานตาง ๆ เชนแหลง

ความรูเพียงพอทีจ่ะศึกษาหรือขอคําปรึกษา  มีความรูและทักษะในการใชเครื่องมืออุปกรณ

ตางๆ ที่ใชในการศึกษา มีผูทรงคุณวุฒิรับเปนที่ปรึกษา มีเวลา และงบประมาณเพียงพอ 

2. ข้ันศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีตัดสินใจทํา 

การศึกษาขอมูลที ่เกี ่ยวของกับเรื่องที ่ตัดสินใจทํา  จะชวยใหผู เรียนไดแนวคิดทีจ่ะกําหนด

ขอบขายเร่ืองที่จะศึกษาคนควาใหเฉพาะเจาะจงมากขึ้นและยังไดความรู  เร่ืองที่จะศึกษาคนควา

เพิม่ เติมจนสามารถออกแบบการศึกษา ทดลอง และวางแผนดําเนินการทําโครงงาน

วิทยาศาสตรอยางเหมาะสม 

3. ข้ันวางแผนดาํเนินการ 

การทําโครงงานวิทยาศาสตรไมวาเรือ่งใดจะตองมีการวางแผนอยางละเอียด  รอบคอบ และมี

การกําหนดขัน้ตอนในการดําเนินงานอยางรัดกุม ทั้งนีเ้พือ่ใหการดําเนินงานบรรลุจุดมุงหมาย

หรือเปาหมายทีก่ําหนดไว  ประเด็นที่ตองรวมกันคิดวางแผนในการทําโครงงานมีดังนี้ คือ 

ปญหา สาเหตุของปญหา แนวทาง และวิธีการแกปญหาที่สามารถปฏิบัติได  การออกแบบ

การศึกษาทดลองโดยกําหนดและควบคุมตัวแปร วัสดุอุปกรณและสารเคมี เวลา และสถานที่จะ

ปฏิบัติงาน 

4. ข้ันเขียนเคาโครงของโครงงานวทิยาศาสตร 

การเขียนเคาโครงของโครงงานวิทยาศาสตรมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 ชื่อโครงงาน เปนขอความสั ้น ๆ กะทัดรัด ชัดเจน สือ่ความหมายตรง และมีความ

เฉพาะเจาะจงวาจะศึกษาเร่ืองใด 

4.2 ชื่อผูทําโครงงาน  เปนผูรับผิดชอบโครงงาน ซึ่งอาจเปนรายบุคคลหรือกลุมก็ได 

4.3 ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน ซึ่งเปนอาจารยหรือผูทรงคุณวุฒิก็ได 

4.4 ที่มาและความสําคัญของโครงงาน เปนการอธิบายเหตุผลที่เลือกทําโครงงานนี ้ความสําคัญ

ของโครงงาน แนวคิด หลักการ หรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับโครงงาน 

4.5 วัตถุประสงคโครงงาน เปนการบอกจุดมุ งหมายของงานที จ่ะทํา  ซึ ง่ควรมีความ

เฉพาะเจาะจงและเปนสิ่งที่สามารถวัดและประเมินผลได 

4.6 สมมติฐานของโครงงาน(ถามี)สมมติฐานเปนคําอธิบายที่คาดไวลวงหนา ซึ่งจะผิดหรือถูกก็

ได สมมติฐานที่ดีควรมีเหตุผลรองรับ และสามารถทดสอบได 
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4.7 วัสดุอุปกรณและสิ่งทีต่องใช  เปนการระบุวัสดุอุปกรณที่จําเปนใชในการดําเนินงานวามี

อะไรบาง ไดมาจากไหน 

4.8 วิธีดําเนินการ  เปนการอธิบายขั้นตอนการดําเนินงานอยางละเอียดทุกขั้นตอน 

4.9 แผนปฏบิติัการ เปนการกาํหนดเวลาเร่ิมตนและเวลาเสร็จงานในแตละขัน้ตอน 

4.10 ผลที่คาดวาจะไดรับ  เปนการคาดการณผลที่จะไดรับจากการดําเนินงานไวลวงหนา ซึ่ง

อาจไดผลตามที่คาดไวหรือไมก็ได 

4.11 เอกสารอางอิง  เปนการบอกแหลงขอมูลหรือเอกสารที่ใชในการศึกษาคนควา 

5. ข้ันลงมือปฏิบัติ 

การลงมือปฏิบัติเปนขั้นตอนที่สําคัญตอนหนึ่งในการทําโครงงานเนื่องจากเปนการลงมือปฏิบัติ

จริงตามแผนที่ไดกําหนดไวในเคาโครงของโครงงาน  อยางไรก็ตามการทําโครงงานาจะสําเร็จ

ไดดวยดี ผูเรียนจะตองคํานึงถึงเรือ่งความพรอมของวัสดุอุปกรณ และสิง่อืน่ ๆ เชนสมุดบันทึก

กิจกรรมประจําวัน ความละเอียดรอบคอบและความเปนระเบียบในการปฏิบัติงาน  ความ

ประหยัดและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ความนาเชื่อถือของขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติงาน 

การเรียงลําดับกอนหลังของงานสวนยอย ๆ ซึง่ตองทําแตละสวนใหเสร็จกอนทําสวนอื่นตอไป

ในขั้นลงมือปฏิบัติจะตองมีการบันทึกผล  การประเมินผล การวิเคราะห และสรุปผลการปฏิบัติ 

6. ข้ันเขียนรายงานโครงงาน 

การเขียนรายงานการดําเนินงานของโครงงาน ผู เรียนจะตองเขียนรายงานใหชัดเจน ใช

ศัพทเทคนิคทีถู่กตอง ใชภาษากะทัดรัด ชัดเจน เขาใจงาย และตองครอบคลุมประเด็นสําคัญ ๆ 

ทัง้หมดของโครงงานไดแก ชือ่โครงงาน ชื่อผูทําโครงงาน ชือ่ที่ปรึกษา บทคัดยอ ที่มาและ

ความสําคัญของโครงงาน จุดหมาย สมมติฐาน วิธีดําเนินงาน ผลการศึกษาคนควา ผลสรุปของ

โครงงาน ขอเสนอแนะ คําขอบคุณบุคลากรหรือหนวยงานและเอกสารอางอิง 

7. ข้ันเสนอผลงานและจดัแสดงผลงานโครงงาน 

หลังจากทําโครงงานวิทยาศาสตรเสร็จแลวจะตองนําผลงานทีไ่ดมาเสนอและจัดแสดง ซึง่อาจ

ทําไดหลายรูปแบบ เชน การจัดนิทรรศการ การประชุมทางวิชาการ เปนตน ในการเสนอผลงาน

และจัดแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร ควรนําเสนอใหครอบคลุมประเด็นสําคัญ ๆ ทั้งหมด

ของโครงงาน 
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กิจกรรมที่ 2 

1.   วางแผนจัดทําโครงงานวิทยาศาสตรที่นาสนใจอยากรูมา 1 โครงงาน โดยดําเนินการดังน้ี 

1) ระบุประเด็นที่สนใจ/อยากรู/อยากแกไขปญหา ( 1 ประเด็น ) 

ระบุเหตุผลที่สนใจ/อยากรู/อยากแกไขปญหา ( ทําไม ) 

ระบุแนวทางที่สามารถแกไขปญหานี้ได  ( ทําได ) 

ระบุผลดีหรือประโยชนทางการแกไขโดยใชกระบวนการที่ระบุ  

(พิจารณาขอมูลจากขอ 1) มาเปนชื่อโครงงาน  

2) ระบุชื่อโครงงานที่ตองการแกไขปญหาหรือทดลอง 

3) ระบุเหตุผลของการทําโครงงาน (มีวัตถุประสงคอยางไร ระบุเปนขอ ๆ ) 

4) ระบุตัวแปรที่ตองการศึกษา ( ตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคมุ ) 

5) ระบุความคาดเดา (สมมติฐาน) ที่ตองการพิสูจน 

2.  จากขอมูลตามขอ 1) ใหนักศึกษาเขียนเคาโครงโครงงานตามประเด็นดังนี้ 

 1)   ชื่อโครงงาน ( จาก 2 ).......................................................................................... 

 2)   ที่มาและความสําคัญของโครงงาน (จาก 1).............................................................. 

 3)   วัตถุประสงคของโครงงาน ( จาก 3 )...................................................................... 

 4)   ตัวแปรที่ตองการศึกษา ( จาก 4 )............................................................................ 

 5)   สมมติฐานของโครงงาน ( จาก 5 ).......................................................................... 

 6)   วัสดุอุปกรณและงบประมาณที่ตองใช 

  6.1   วัสดุอุปกรณ........................................................................................... 

  6.2   งบประมาณ........................................................................................... 

 7)   วิธดีาํเนินงาน ( ทําอยางไร ) 

 8)   แผนการปฏิบัติงาน ( ระบุกิจกรรม วันเดือนป และสถานที่ที่ปฏิบัติงาน ) 

กจิกรรม วันเดือนป สถานที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

 

 

   

 9)   ผลที่คาดวาจะไดรับ ( ทําโครงงานนี้แลวมีผลดีอยางไรบาง)......................................... 

          10)  เอกสารอางอิง(ใชเอกสารใดบางประกอบในการคนควาหาความรูในการทําโครงงานนี้) 

3.   นําเคาโครงที่จัดทําแลวเสร็จไปขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา แลวขออนุมัติดําเนินงาน 

4.   ดําเนินตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนดในเคาโครงโครงงาน พรอมบันทึกผล 

 1)   สภาพปญหาและแนวทางแกไข (ถามี) ในแตละกิจกรรม 

 2)   ผลการทดลองทุกคร้ัง 
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เร่ืองที่ 3  การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร 
 

การแสดงผลงานจัดไดวาเปนขั้นตอนสําคัญอีกประการหนึง่ของการทําโครงงานเรียกไดวา

เปนงานขัน้สุดทายของการทําโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปนการแสดงผลิตผลของ

ความคิด และการปฏิบัติการทั้งหมดที่ผูทําโครงงานไดทุมเทเวลาไป และเปนวิธีการที่จะทําใหผูอื่น

รับรู และเขาใจถึงผลงานนั้น ๆ มีผู กลาววาการวางแผนออกแบบเพื ่อจัดแสดงผลงานนั้นมี

ความสําคัญเทา ๆ กับการทําโครงงานนัน้เอง  ผลงานทีท่ําจะดียอดเยีย่มเพียงใด แตถาการจัด

แสดงผลงานทําไดไมดี ก็เทากับไมไดแสดงความดียอดเยี่ยมของผลงานน้ันน่ันเอง 

การแสดงผลงานนั้นอาจทําไดในรูปแบบตาง ๆ กัน เชน การแสดงในรูปนิทรรศการ ซึ่งมี

ทัง้การาจัดแสดงและการอธิบายดวยคําพูด  หรือในรูปแบบของการจัดแสดงโดยไมมีการอธิบาย

ประกอบหรือในรูปของการรายงานปากเปลา  ไมวาการแสดงผลงานจะอยูในรูปแบบใด  ควรจะจัด

ใหครอบคลุมประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ 

1. ชื่อโครงงาน ชื่อผูทําโครงงาน ชื่อที่ปรึกษา 

2. คําอธิบายถึงเหตุจูงใจในการทําโครงงาน และความสําคัญของโครงงาน 

3. วิธีการดําเนินการ โดยเลือกเฉพาะขั้นตอนที่เดนและสําคัญ 

4. การสาธิตหรือแสดงผลที่ไดจากการทดลอง 

5. ผลการสังเกตและขอมูลเดน ๆ ที่ไดจากการทําโครงงาน 

ในการจัดนิทรรศการโครงงานนั้น ควรไดคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ตอไปนี้ 

1. ความปลอดภัยของการจัดแสดง 

2. ความเหมาะสมกับเนื้อที่จัดแสดง 

3. คําอธิบายที ่เขียนแสดงควรเนนประเด็นสําคัญ และสิง่ที ่นาสนใจเทานั ้น โดยใช

ขอความกะทัดรัด ชัดเจน และเขาใจงาย 

4. ดึงดูดความสนใจผูเขาชม โดยใชรูปแบบการแสดงที่นาสนใจ ใชสีที่สดใส เนนจุดที่

สําคัญหรือใชวัสดุตางประเภทในการจัดแสดง 

5. ใชตารางและรูปภาพประกอบ โดยจัดวางอยางเหมาะสม 

6. สิ่งที่แสดงทุกอยางตองถูกตอง ไมมีการสะกดผิดหรืออธิบายหลักการที่ผิด 

7. ในกรณีที่เปนสิ่งประดิษฐ สิ่งน้ันควรอยูในสภาพที่ทํางานไดอยางสมบูรณ 
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ในการแสดงผลงาน ถาผูนําผลงานมาแสดงจะตองอธิบายหรือรายงานปากเปลาหรือคําถาม 

ตาง ๆ จากผูชมหรือตอกรรมการตัดสินโครงงาน การอธิบายตอบคําถาม หรือรายงานปากเปลานัน้ ควรได

คํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ตอไปน้ี 
 

1. ตองทําความเขาใจกับสิ่งที่อธิบายเปนอยางดี 

2. คํานึงถึงความเหมาะสมของภาษาที่ใชกับระดับผูฟง ควรใหชัดเจนและเขาใจงาย 

3. ควรรายงานอยางตรงไปตรงมา ไมออมคอม 

4. พยายามหลีกเลี่ยงการอานรายงาน แตอาจจดหัวขอสําคัญ ๆ ไวเพื่อชวยใหการรายงาน

เปนไปตามขั้นตอน 

5. อยาทองจํารายงานเพราะทําใหดูไมเปนธรรมชาติ 

6. ขณะที่รายงานควรมองตรงไปยังผูฟง 

7. เตรียมตัวตอบคําถามที่เกี่ยวกับเร่ืองน้ัน ๆ 

8. ตอบคําถามอยางตรงไปตรงมา ไมจําเปนตองกลาวถึงสิ่งที่ไมไดถาม 

9. หากติดขัดในการอธิบาย ควรยอมรับโดยดี อยากลบเกลื่อน หรือหาทางหลีกเลี่ยงเปน

อยางอ่ืน 

10. ควรรายงานใหเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

11. หากเปนไปไดควรใชสื ่อประเภทโสตทัศนูปกรณ ประกอบการรายงานดวย เชน 

แผนใส หรือสไลด เปนตน 

                       ขอควรพิจารณาและคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ ที่กลาวมาในการแสดงผลงานนั้น จะคลายคลึงกัน

ในการแสดงผลงานทุกประเภท  แตอาจแตกตางกันในรายละเอียดปลีกยอยเพียงเล็กนอย สิง่สําคัญก็คือ 

พยายามใหการแสดงผลงานนั้นดึงดูดความสนใจผูชม มีความชัดเจน เขาใจงาย และมีความถูกตองในเนื้อหา 

การทําแผงสําหรับแสดงโครงงานใหใชไมอัดมีขนาดดังรูป 

                                                                                                        60 ซม. 

 

 

60 ซม. 

120  ซม. 

                            ติดบานพับมีหวงรับและขอสับทํามุมฉากกับตัวแผงกลาง 
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ในการเขียนแบบโครงงานควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

1. ตองประกอบดวยชื่อโครงงาน ชื่อผูทําโครงงาน ชื่อที่ปรึกษา คําอธิบายยอ ๆ ถึงเหตุจูงใจในการ

ทําโครงงาน ความสําคัญของโครงงาน วิธีดําเนินการเลือกเฉพาะขั้นตอนที่สําคัญ ผลที่ไดจาก

การทดลองอาจแสดงเปนตาราง กราฟ หรือรูปภาพก็ได ประโยชนของโครงงาน สรุปผล 

เอกสารอางอิง 

2. จัดเน้ือที่ใหเหมาะสม  ไมแนนจนเกินไปหรือนอยจนเกนิไป 

3. คําอธิบายความกะทัดรัด ชัดเจน เขาใจงาย 

4. ใชสสีดใส  เนนจุดสาํคญั เปนการดึงดูดความสนใจ 

5. อุปกรณประเภทสิ่งประดิษฐควรอยูในสภาพที่ทํางานไดอยางสมบูรณ 
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กิจกรรมที่  3 

 ใหนักศึกษาพิจารณาขอมูลจากกิจกรรมที่ 2  มาสรุปผลการศึกษาทดลองในรูปแบบของ

รายงานการศึกษาทดลองตามประเด็นดังตอไปนี้ 

1) ชื่อโครงงาน..................................................................................................................... 

2) ผูทําโครงงาน................................................................................................................... 

3) ชื่ออาจารยที่ปรึกษา.......................................................................................................... 

4) คํานํา 

5) สารบัญ 

6) บทที่ 1  บทนํา 

- ที่มาและความสําคัญ 

- วัตถุประสงค 

- ตัวแปรที่ศึกษา 

- สมมติฐาน 

- ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

7) บทที่  2  เอกสารที่เกี่ยวของกับการทําโครงงาน 

8) บทที่  3  วิธีการศึกษา/ทดลอง 

- วัสดุอุปกรณ 

- งบประมาณ 

- ขัน้ตอนการดําเนินงาน 

- แผนปฏิบัติงาน 

9) บทที่  4  ผลการศึกษา/ทดลอง 

- การทดลองไดผลอยางไรบาง 

10) บทที่  5  สรุปผลและขอเสนอแนะ 

- ขอสรุปผลการทดลอง 

- ขอเสนอแนะ 

11) เอกสารอางอิง 

 



 40 

แบบทดสอบบทที ่2 

เร่ือง การทาํโครงงานวิทยาศาสตร 

จงเลือกวงกลมลอมรอบขอคําตอบที่ถูกที่สุดเพยีงขอเดียว 

1. โครงงานวิทยาศาสตรคืออะไร 

ก. แบบรางทักษะในวิชาวิทยาศาสตร 

ข. การวิจัยเล็ก ๆ เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในวิชาวิทยาศาสตร 

ค. ธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร 

2. โครงงานวิทยาศาสตรมีกี่ประเภท 

ก. 4  ประเภท 

ข. 5  ประเภท 

ค. 6  ประเภท 

3. โครงงานวิทยาศาสตรแบบใดที่เหมาะสมที่สุดกับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ก. โครงงานสํารวจ 

ข. โครงงานทฤษฎี 

ค. โครงงานทดลอง 

4. ขั้นตอนใดไมจําเปนตองมีในโครงงานวิทยาศาสตรประเภทสํารวจ 

ก. ต้ังปญหา 

ข. สรุปผล 

ค. สมมติฐาน 

5. กําหนดใหสิ่งตอไปน้ีควรจะต้ังปญหาอยางไร  นํ้าบริสุทธิ์  นํ้าหวาน  นํ้าเกลือ  ชนิดละ 10  ลูกบาศก

เซนติเมตร ตะเกยีงแอลกอฮอล  เทอรโมมเิตอร  บีกเกอร  หลอดทดลองขนาดกลาง   หลอดฉดียา 

ก. นํ้าทั้งสามชนิดมีนํ้าหนักเทากัน 

ข. น้ําทั้งสามชนิดมีรสชาติตางกัน 

ค. นํ้าทั้งสามชนิดมีจุดเดือดที่แตกตางกัน 
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6. จากคําถามขอ 5  อะไรคือ ตัวแปรตน 

ก. ความรอนจากตะเกยีงแอลกอฮอล 

ข. ความบริสุทธิ์ของน้ําทั้งสามชนิด 

ค. ขนาดของหลอดทดลอง 

7.   ผลการทดลองทางวิทยาศาสตรที่นาเชื่อถือไดตองเปนอยางไร 

ก. สรุปผลไดชดัเจนดวยตนเอง 

ข. ทําซ้ําหลาย ๆ คร้ังและผลเหมือนเดิมทุกคร้ัง 

ค.   ครูที่ปรึกษารับประกันผลงาน 

8.   สิ่งใดบงบอกวาโครงงานวิทยาศาสตรที่จัดทํานั้นมีคุณคา 

ก. ประโยชนที่ไดรับ 

ข. ขอเสนอแนะ 

ค. ขั้นตอนการทํางาน 

9.  การจัดทําโครงงานวิทยาศาสตรควรเร่ิมตนอยางไร 

ก. เร่ืองที่เปนที่นิยมทํากันในปจจุบัน 

ข. เร่ืองที่แปลก ๆ ใหม ๆ ยังไมมีใครทํา 

ค. เร่ืองที่เปนประโยชนใกล ๆ ตัว 

10.  โครงงานวิทยาศาสตร ที่ถูกตองสมบูรณตองเปนอยางไร 

ก. ใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ข. ใชวิธีคนควาจากหองสมุด 

ค. ใชวิธีหาคําตอบจากการซักถามผูรู 



บทที่ 3 

เซลล 

สาระสําคัญ   

 รางกายมนุษย พืช และสัตว ตางประกอบดวยเซลล จึงตองเรียนรูเกีย่วกับเซลลพืช และเซลลสัตว 

กลไกและการรักษาดุลยภาพของพืชสัตวและมนุษยปองกันดูแลรักษา ภูมิคุมกันรางกาย กระบวนการแบง

เซลล 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. อธิบายรูปราง สวนประกอบ ความแตกตาง ระบบการทํางาน การรักษาดุลยภาพของเซลลพืช 

และเซลลสัตวได 

2. อธิบายการรักษาดุลยภาพของพืชและสัตว และมนุษย และการนําความรูไปใช 

3. ศึกษา สืบคนขอมูลและอธิบายกระบวนการแบงเซลลแบบไบโทซิล และไปโอซิลได 

ขอบขายเน้ือหา 

เร่ืองที่ 1 เซลล 

เร่ืองที่ 2 กระบวนการแบงเซลล แบบไบโทซีส และ ไปโอซิล 
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เร่ืองที่ 1  เซลล 
 

 เซลล  (Cell) หมายถึง หนวยที่เล็กที่สุดของสิง่มีชีวิต  ซึ่งจะทําหนาที่เปนโครงสรางและหนาทีข่อง

การประสานและการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต 

โครงสรางพ้ืนฐานของเซลล 
 เซลลทั่วไปถึงจะมีขนาด รูปราง และหนาที่แตกตางกันอยางไรก็ตาม แตลักษณะพื้นฐานภายใน

เซลลมักไมแตกตางกัน ซึ่งจะประกอบดวยโครงสรางพื้นฐานที่คลายคลึงกันดังน้ี 
 1. สวนหอหุมเซลล  เปนสวนของเซลลที่ทําหนาที่หอหุมองคประกอบภายในเซลลใหคงรูป     

อยูได  ไดแก 

1.1 เ ย้ือหุมเซลล (Cell membrane) เยื่อหุ มเซลลมีชือ่เรียกไดหลายอยาง เชน            

พลาสมา  เมมเบรน (Plasma membrane)  ไซโทพลาสมิก เมมเบรน (Cytoplasmic membrane) เยื้อหุมเซลล

ประกอบดวยโปรตีนประมาณ 60%  ลิพิดประมาณ 40% โปรตีนสวนใหญเปนโปรตีนที ่อยู รวมกับ

คารโบไฮเดรต (Glycoprotein)  และโปรตีนเมือก (Mucoprotein) สวนลิพิดสวนใหญจะเปนฟอสโฟลิพิด 

(Phospholipid) และคลอเลสเทอรอล (Cholesterol) การเรียงตัวของโปรตีนและลิพิดจัดเรียงตัวเปน

สารประกอบเชิงซอน โดยมีลิพิดอยูตรงกลาง และโปรตีนหุมอยูทั้งสองดาน ชั้นของลิพิดจัดเรียงตัวเปน       

2 ชั้น โดยหันดานที่มีประจุออกดานนอก และหันดานที่ไมมีประจุ (Nonpolar) เขาดานในการเรียงตัวใน

ลักษณะเชนน้ี เรียกวา ยูนิต เมมเบรน (Unit membrane) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงเย่ือหุมเซลล 
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หนาท่ีของเย่ือหุมเซลล  คือ 

1.  หอหุมสวนของโพรโทพลาสซึมทีอ่ยูขางใน ทําใหเซลลแตละเซลลแยกออกจากกัน นอกจากนี้

ยงัหุมออแกเนลล อีกหลายชนิดดวย  

2.  ชวยควบคุมการเขาออกของสารตางๆ ระหวางภายในเซลลและสิ่งแวดลอม เรียกวามีคุณสมบัติ

เปน เซมิเพอรมีเอเบิล เมมเบรน (Semipermeable membrane) ซึ่งจะยินยอมใหสารบางชนิดเทานัน้             

ที่ผานเขาออกได ซึ่งการผานเขาออกจะมีอัตราเร็วที่แตกตางกัน  

1.2 ผนังเซลล (Cell wall)  เปนสวนที ่อยู นอกเซลล พบไดในสิ ่งมีชีวิตหลายชนิด            

เชน เซลลพืช สาหราย แบคทีเรีย และรา ผนังเซลลทําหนาที ่ปองกันและใหความแข็งแรงแกเซลล            

โดยที่ผนังเซลลเปนสวนที่ไมมีชีวิตของเซลล ผนังเซลลพืชประกอบดวยสารพวกเซลลูโลส เพกทิน ลิกนิน 

คิวทิน และซู เบอรินเปนองคประกอบอยู  การติดตอระหวาง เซลลพืชอาศัยพลาสโมเดสมาตา

(Plasmodesmata) เปนสายใยของไซโทพลาสซึมในเซลลหนึ ่งที ่ทะลุผ านผนังเซลล เชื ่อมตอกับ                   

ไซโทพลาสซึมของอีกเซลลหน่ึง ซึ่งเกี่ยวของกับการลําเลียงสารระหวางเซลล 

1.3 สารเคลือบเซลล (Cell coat)  เปนสารทีเ่ซลลสรางขึ้นมาเพื่อหอหุมเซลลอีกชั้นหนึ่ง  

เปนสารที่มีความแข็งแรง  ไมละลายน้ํา  ทําใหเซลลคงรูปรางได  และชวยลดการสูญเสียนํ้า 

ในเซลลสัตว สารเคลือบเซลลเปนสารพวกไกลโคโปรตีน (Glycoprotein) โดยเปนโปรตีน

ทีป่ระกอบดวย Simple protein (โปรตีนที่เมื่อสลายตัวแลวใหกรดอะมิโนอยางเดียว) กับคารโบไฮเดรต    

สารเคลือบเซลลนี้เปนสวนสําคัญทีท่ําใหเซลลชนิดเดียวกันจดจํากันได และเกาะกลุ มกันเปนเนื้อเยื ่อ       

เปนอวัยวะขึ้น  ถาหากสารเคลือบเซลลนีผ้ิดปกติไปจากเดิมเปนผลใหเซลลจดจํากันไมได  และ               

ขาดการติดตอประสานงานกัน เซลลเหลานีจ้ะทําหนาทีผ่ิดแปลกไป เชน เซลลมะเร็ง (Cencer cell) 

เซลลมะเร็งเปนเซลลที ่มีความผิดปกติหลายๆ  ประการ แตทีส่ําคัญประการหนึง่ คือ สารเคลือบเซลล        

ผิดไปจากเดิม ทําใหการติดตอและประสานงานกับเซลลอื่นๆ ผิดไปดวย เปนผลใหเกิดการแบงเซลล      

อยางมากมาย และไมสามารถควบคุมการแบงเซลลได จึงเกิดเปนเนื ้อรายและเปนอันตรายตอชีวิต      

เนื่องจากเซลลมะเร็งตองใชพลังงานและสารจํานวนมาก  จึงรุกรานเซลลอ่ืนๆ ใหไดรับอันตราย 

ในพวกเห็ด รา   มีสารเคลือบเซลลหรือผนัง เซลล เปนสารพวกไคทิน (Chitin)                  

ซึ่งเปนสารพวกเดียวกันกับเปลือกกุง  และแมลง ไคทินจัดเปนคารโบไฮเดรตชนิดหนึ่ง ซึง่ประกอบดวย

หนวยยอย คือ N – acetyl glucosamine มายึดเกาะกันดวย B -1 , 4 glycosidic bond  

               สารเคลือบเซลลหรือผนังเซลลของพวกสาหรายไดอะตอม (Diatom) มีสารซิลิกา (Silica) 

ซึ่งเปนสารพวกแกวประกอบอยูทําใหมองดูเปนเงาแวววาว 

2. โพรโทพลาสซึม (Protoplasm) 

โพรโทพลาสซึม เปนสวนของเซลลที ่อยู ภายในเยื ่อหุ มเซลลทั ้งหมด ทําหนาที ่เกี ่ยวของกับ          

การเจริญและการดํารงชีวิตของเซลล โพรโทพลาสซึมของเซลลตางๆ จะประกอบดวยธาตุทีค่ลายคลึงกัน    

4 ธาตุหลัก คือ คารบอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจน ซึ่งรวมกันถึง 90% สวนธาตุที่มีนอยก็คือ 
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ทองแดง สังกะสี  อะลูมิ เนียม โคบอลต  แมงกานีส โมลิบดินัม  และบอรอน ธาตุตางๆ เหลา น้ี                     

จะรวมตัวกันเปนสารประกอบตางๆ ที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของเซลล และสิ่งมีชีวิต  

โพรโทพลาสซึม ประกอบดวย 2 สวน คือ ไซโทพลาสซึม (Cytoplasm) และนิวเคลยีส (Nucleus) 

             2.1 ไซโทพลาสซึม (Cytoplasm)  คือสวนของโพรโทพลาสซึมที ่อยู นอกนิวเคลียส 

โดยทัว่ไปประกอบดวย  

2.1.1ออรแกเนลล (Organell) เปนสวนที่มีชีวิต ทําหนาที่คลาย ๆ กับอวัยวะ     

ของเซลลแบงเปนพวกที่มีเยื่อหุม และพวกที่ไมมีเยื่อหุม 

ออรแกเนลท่ีมีเย่ือหุม (Membrane b bounded organell)  ไดแก 

1)  ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria)  พบครั้งแรก โดยคอลลิกเกอร(Kollicker)                

ไมโทคอนเดรีย  สวนใหญจะมีรูปรางกลม ทอนสัน้ ทอนยาว หรือกลมรีคลายรูปไข โดยทั่วไปมีขนาด     

เสนผานศูนยกลางประมาณ 0.2 -1 ไมครอน และยาว 5-7 ไมครอน ประกอบดวยสารโปรตีน ประมาณ     

60-65 % และลิพิดประมาณ 35-40% ไมโทคอนเดรียเปนออรแกเนลลที ่มียูนิต เมมเบรน หุม 2 ชั้น      

(Double unit membrane) โดยเนือ้เยื ่อชั้นนอกเรียบมีความหนาประมาณ 60-70 อังตรอม เยื ่อชั้นใน           

พับเขาดานในเรียกวา คริสตี (Cristae) มีความหนาประมาณ 60-80 อังตรอม  ภายในไมโทคอนเดรีย             

มีของเหลวซึง่ประกอบดวยสารหลายชนิด เรียกวา มาทริกซ (Matrix) ไมโทคอนเดรียนอกจากจะมี

สารประกอบเคมีหลายชนิดแลว ยังมีเอนไซมที่สําคัญในการสรางพลังงานจากการหายใจ โดยพบเอนไซม   

ที่เกี ่ยวของกับวัฏจักรเครบส (Krebs cycle) ในมาทริกซ และพบเอ็นไซมในระบบขนสงอิเลคตรอน 

(Electron transport system) ทีค่ริสตีของเยือ่ชัน้ใน นอกจากนีย้ังพบเอนไซมในการสังเคราะห DNA 

สังเคราะห RNA และโปรตีนดวย  

จํานวนของไมโทคอนเดรียในเซลลแตละชนิด จะมีจํานวนไมแนนอนขึ้นอยู กับชนิด      

และกิจกรรมของเซลล โดยเซลลทีม่ีเมแทบอลิซึมสูง จะมีไมโทคอนเดรียมาก เชน เซลลตับ เซลลไต      

เซลลกลามเนือ้หัวใจ  เซลลตอมตางๆ  เซลลที่มีเมแทบอลิซึมต่ํา เชน เซลลผิวหนัง เซลลเยือ่เกีย่วพันจะมี    

ไมโทคอนเดรียนอย การทีไ่มโทคอนเดรีย มี DNA เปนของตัวเอง จึงทําใหไมโทคอนเดรียสามารถ           

ทวีจํานวนได และยังสามารถสังเคราะหโปรตีนที่จําเปนตอการทํางานของไมโทคอนเดรียได 

                หนาทีข่องไมโทคอนเดรีย คือเปนแหลงสรางพลังงานของเซลลโดยการหายใจ           

ระดับเซลลในชวงวัฎจักรเครบส ที่มาทริกซและระบบขนสงอิเลคตรอนที่คริสตี 

2) เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม (Endoplasmic reticulum : ER)  เปนออรแกเนลลที่มี          

เมมเบรนหอหุม ประกอบดวยโครงสรางระบบทอที่มีการเชือ่มประสานกันทั้งเซลล สวนของทอยังติดตอ

กับเยื่อหุมเซลล เยื่อหุมนิวเคลียสและกอลจิบอดีดวย  ภายในทอมีของเหลวซึ่งเรียกวา ไฮยาโลพลาสซึม 

(Hyaloplasm) บรรจุอยู  
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เอนโดพลาสมิเรติคูลัมแบงออกเปน 2 ชนิด คือ 

               2.1) เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดเรียบ (Smooth endoplasmic reticulum : SER) 

เปนชนิดที่ไมมีไรโบโซมเกาะ มีหนาที่สําคัญคือลําเลียงสารตางๆ เชน RNA ลิพิตโปรตีนสังเคราะห        

สารพวกไขมัน และสเตอรอยดฮอรโมน นอกจากนี้ เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดเรียบในเซลลตับ              

ยังชวยในการกําจัดสารพิษบางอยางอีกดวย 

2.2) เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดขรุขระ (Rough endoplasmic reticulum : 

RER)  เปนชนิดทีม่ีไรโบโซม (Ribosome) มาเกาะที่ผิวดานนอก มีหนาที่สําคัญคือ การสังเคราะห     

โปรตีนของไรโบโซมทีเ่กาะอยู  และลําเลียงสารซึ ่งไดแกโปรตีนทีส่รางได และสารอื่นๆ เชน ลิพิด         

ชนิดตางๆ  

3)  กอลจิบอดี (Golgi body) มีชือ่เรียกทีแ่ตกตางกันหลายอยางคือ กอลจิคอมเพลกซ 

(Golgi complex) กอลจิแอพพาราตัส (Golgi apparatus) ดิกไทโอโซม (Dictyosome) มีรูปรางลักษณะ      

เปนถุงแบนๆ หรือเปนทอเรียงซอนกันเปนชั้นๆ มีจํานวนไมแนนอน โดยทัว่ไปจะพบในเซลลสัตวที ่มี

กระดูกสันหลังมากกวาในสัตวไมมีกระดูกสันหลัง มีหนาที ่สําคัญ คือ เก็บสะสมสารทีเ่ซลลสรางขึน้    

กอนที ่จะปลอยออกนอกเซลล ซึ ่งสารสวนใหญเปนสารโปรตีน มีการจัดเรียงตัวหรือจัดสภาพใหม            

ใหเหมาะกับสภาพของการใชงาน  กอลจิบอดีเกีย่วของกับการสรางอะโครโซม (Acrosome) ซึ่งอยูที่      

สวนหัวของสเปรมโดยทําหนาที ่เจาะไขเมื ่อเกิดปฏิสนธิ นอกจากนีย้ังเกี ่ยวกับการสรางเนมาโทซีส 

(Nematocyst) ของไฮดราอีกดวย  

4)  ไลโซโซม (Lysosome) เปนออรแกเนลลที ่มี เมมเบรนหอหุ มเพียงชั ้นเดียว                  

พบครัง้แรกโดยคริสเตียน เดอ ดูฟ (Christain de Duve) รูปรางวงรี เสนผานศูนยกลางประมาณ              

0.15-0.8 ไมครอน พบเฉพาะในเซลลสัตวเทานัน้ โดยพบมากในฟาโกไทซิกเซลล (Phagocytic cell)        

เชน เซลลเม็ดเลือดขาว และ เซลลในระบบเรติคูโลแอนโดทีเลียล (Reticuloendothelial system)               

เชน ตับ มาม นอกจากนี้ยังพบไลโซโซมจํานวนมากในเซลลที ่ไดรับบาดเจ็บหรือมีการสลายตัวเอง          

เชน เซลลสวนหางของลูกออด  เปนตน ไลโซโซมมีเอนไซมหลายชนิด จึงสามารถยอยสสารตางๆ       

ภายในเซลลไดดี  จึงมีหนาที่สําคัญ 4 ประการคือ  

1. ยอยสลายอนุภาคและโมเลกุลของสารอาหารภายในเซลล  

2. ยอยหรือทําลายเชื้อโรคและสิง่แปลกปลอมตาง ๆ ที่เขาสูรางการหรือเซลล  เชน  เซลลเม็ดเลือด

ขาวกิน และยอยสลายเซลลแบคทีเรีย  

3. ทําลายเซลลที่ตายแลว หรือ เซลลที่มีอายุมากโดยเยื่อของไลโซโซมจะฉีกขาดไดงาย  แลวปลอย

เอนไซมออกมายอยสลายเซลลดังกลาว  

4. ยอยสลายโครงสรางตางๆ ของเซลลในระยะทีเ่ซลลมีการเปลีย่นแปลงและ มีเมตามอรโฟซีส 

(Metamorphosis) เชน ในเซลลสวนหางของลกูออด  
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5) แวคิวโอล (Vacuole) เปนออรแกเนลลที ่มีลักษณะเปนถุง มีเมมเบรนซึ่งเรียกวา           

โทโนพลาสต (Tonoplast) หอหุม ภายในมีสารตางๆบรรจุอยู  

แวควิโอลแบงออกเปน 3 ชนิด คอื  

5.1) แซปแวคิวโอล (Sap vacuole) พบเฉพาะในเซลลพืชเทานัน้ ภายในบรรจุของเหลว ซึ่ง

สวนใหญเปนน้ํา และสารละลายอืน่ๆ ในเซลลพืชที่ยังออนๆ อยู แซปแวคิวโอล จะมีขนาดเล็ก รูปราง

คอนขางกลม แตเมื่อเซลลแกขึน้ แวคิวโอลชนิดนี้จะมีขนาดใหญเกือบเต็มเซลล ทําให สวนของนิวเคลียส

และไซโทพลาซึมสวนอ่ืนๆ ถกูดันไปอยูทางดานขางดานใดดานหน่ึงของเซลล 

5.2) ฟูดแวคิวโอล (Food vacuole) พบในโพรโทซัวพวกอะมีบา และพวกทีม่ี ขนซีเรียส 

นอกจากน้ี ยังพบในเซลลเม็ดเลือดขาว และฟาโกไซทิก เซลล (Phagocytic cell) อ่ืนๆ ดวยฟูดแวคิวโอลเกิด

จากการนําอาหารเขาสูเซลลหรือการกินแบบฟาโกไซโทซิส (Phagocytosis) ซึง่อาหารนี้จะทําการยอยโดย

นํ้ายอยจากไลโซโซมตอไป 

5.3) คอนแทรกไทลแวคิวโอล (Contractile vacuole) พบในโพรโทซัวน้ําจืด หลายชนิด 

เชน อะมีบา พารามิเซียม ทําหนาที่ขับถายน้ําที่มากเกินความตองการ และของเสียที่ละลายน้าํออกจากเซลล 

และควบคุมสมดุลน้ําภายในเซลลใหพอเหมาะดวย 

6) พลาสติด (Plastid) เปนออรแกเนลลที ่พบไดในเซลลพืชและสาหรายทั ่วไป           

ยกเวน สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน ในโพรโทซัว พบเฉพาะพวกที่มีแส เชน ยูกลีนา วอลวอกซ เปนตน  

พลาสติด แบงออกเปน 3 ชนิด คือ 

6.1) ลิวโคพลาสต (Leucoplast) เปนพลาสติดที่ไมมีสี พบตามเซลลผิวของใบ และเนือ้เยือ่

สะสมอาหารพวก แปง โปรตีน 

6.2) โครโมพลาสต (Chromoplast) เปนพลาสติดที่มีรงควัตถุสีอื่นๆ นอกจากสีเขียว เชน 

แคโรทีน (Carotene) ใหสีสมและแดง   แซนโทฟลล (XanthophyII) ใหสีเหลืองน้ําตาล โครโมพลาสตพบ

มากในผลไมสุก เชน มะละกอ มะเขือเทศ กลีบของดอกไม 

6.3) คลอโรพลาสต (Chloroplast) เปนพลาสติดทีม่ีสีเขียว ซึ ่งสวนใหญเปนสาร

คลอโรฟลล ภายในคลอโรฟลลประกอบดวย สวนที่เปนของเหลวเรียกวา สโตรมา (Stroma) มีเอนไซมที่

เกี่ยวของกับการสังเคราะหดวยแสงแบบทีไ่มตองใชแสง (Dark reaction) มี DNA RNA  และไรโบโซม 

และเอนไซมอีกหลายชนิดปะปนกันอยู  อีกสวนหนึ่งเปนเยือ่ที ่เรียงซอนกัน เรียกวา กรานา (Grana) 

ระหวางกรานาจะมีเยื่อเมมเบรน เชื่อมใหกรานาติดตอถึงกัน เรียกวา อินเตอรกรานา (Intergrana) ทั้งกรานา

และอินเตอรกรานาเปนทีอ่ยูของคลอโรฟลล รงควัตถุอื่นๆ และพวกเอนไซม  ทีเ่กีย่วของกับการสังเคราะห

ดวยแสงแบบที่ตองใชแสง  (Light reaction)บรรจุอยู หนาทีส่ําคัญของ  คลอโรพลาสตก็คือ การสังเคราะห

ดวยแสง (Photosynthesis) โดยแสงสแีดงและแสงสนี้าํเงนิ เหมาะสม  ตอการสังเคราะหดวยแสงมากที่สุด 
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ภาพแสดง คลอโรพลาสต 

 

ออรแกเนลลท่ีไมมีเย่ือหุม (Nonmembrane bounded oranell

1) ไรโบโซม(Ribosome) เปนออรแกเนลลขนาดเลก็พบไดในสิ่งมีชีวิตทั่วไป ประกอบดวย

สารเคมี 2 ชนิด คือ กรดไรโบนิวคลีอิก (Ribonucleic acid : RNA) กับโปรตีนอยูรวมกันเรียกวา                  

ไรโบนิวคลีโอโปรตีน  (Ribonucleoprotien)ไรโบโซมมีทั ้งที ่อยู เปนอิสระในไซโทพลาซึมและ               

เกา ะอยู บ นเอนโดพ ลา สมิ ก เรติคู ลัม  (พบ เฉ พาะ ในเซ ลล ยูค า ริโอตเท า นั ้น)  พวกที่ เก าะ อยู ที ่                       

เอนโดพลาสมิก เรติ คูลัมจะพบมากในเซลลตอมที ส่ร าง เอนไซมต างๆ  พลาสมาเซลล เหล า นี ้                       

จะสรางโปรตีนที่นําไปใชนอกเซลลเปนสําคัญ 

)  

2) เซนทริโอล (Centriole) มีลักษณะคลายทอทรงกระบอก 2 อันตั้งฉากกัน พบเฉพาะ     

ในเซลลสัตวและโพรทิสตบางชนิด  มีหนาที่เกี่ยวกับการแบงเซลล  เซนทริโอลแตละอัน จะประกอบดวย     

ชุดของไมโครทูบูล (Microtubule) ซึง่เปนหลอดเล็กๆ 9 ชุด แตละชุดมี 3 ซับไฟเบอร (Subfiber) คือ A  B 

และ C บริเวณตรงกลางไมมีไมโครทูบูล จึงเรียกการเรียงตัวแบบนีว้า 9+0 เซนทริโอล มี DNA และ RNA 

เปนของตัวเอง ดังนั้นจึงสามารถจําลองตัวเองและสรางโปรตีนขึ้นมาใชเองได  

2.1.2 ไซโทพลาสมิก อินคลูชั่น (Cytoplamic inclusion) หมายถึง สารทีไ่มมีชีวิต

ที่อยูในไซโทพลาซึม เชน เม็ดแปง (Starch grain) เม็ดโปรตีน หรือพวกของเสียที่เกิดจากกระบวนการ        

เมแทบอลิซึม เชน ผลึกของแคลเซียม ออกซาเลต (Calcium oxalate) ซึง่เกิดจากปฏิกิริยาของแคลเซียม      

กับกรดออกซาลิก (Oxalic acid) เพื่อทําลายพิษของกรดดังกลาว 
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2.2 นิวเคลียส 

              นิวเคลียสคนพบโดย รอเบิรต บราวน นักพฤกษศาสตรชาวอังกฤษ เมื่อป ค.ศ. 1831 มีลักษณะ    

เปนกอนทึบแสงเดนชัน อยูบริเวณกลางๆ หรือคอนไปขางใดขางหนึ่งของเซลล เซลลโดยทัว่ไป                

จะมี 1 นิวเคลียส เซลลพารามีเซียม มี 2 นิวเคลียส สวนเซลลพวกกลามเนื้อลาย เซลลเวลเซล (Vessel)         

ทีเ่กี ่ยวของกับการผลิตลาเทกซในพืชชั ้นสูง และเซลลของราที่เสนใยไมมีผนังกั้นจะมีหลายนิวเคลียส     

เซลลเม็ดเลือดแดงของสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม และเซลลซีฟทิวบของโฟลเอมที่แกเต็มทีจ่ะไมมีนิวเคลียส 

นิวเคลียสมีความสําคัญเนื่องจากเปนที ่อยู ของสารพันธุกรรม จึงมีหนาที ่ควบคุมการทํางานของเซลล        

โดยทาํงานรวมกับไซโทพลาสซึม  

สารประกอบทางเคมีของนิวเคลียส ประกอบดวย  

1. ดีออกซีไรโบนิวคลีอิก แอซิด (Deoxyribonucleic acid) หรือ DNA เปนสวนประกอบของ

โครโมโซมในนิวเคลยีส  

2. ไรโบนิวคลีอิก แอซิด (Ribonucleic acid) หรือ RNA เปนสวนที่พบในนิวเคลียสโดยเปน

สวนประกอบของนิวคลีโอลัส  

3.  โปรตีน ที่สําคัญคือ โปรตีนฮีสโตน (Histone) โปรตีนโพรตามีน (Protamine) ซึง่เปนโปรตีน

เบส (Basic protein) ทําหนาทีเ่ชือ่มเกาะอยูกับ DNA สวนโปรตีนเอนไซมสวนใหญจะเปนเอนไซม                  

ในกระบวนการสังเคราะหกรดนิวคลีอิก และเมแทบอลิซึมของกรดนิวคลีอิก และเอนไซมในกระบวนการ

ไกลโคไล ซีส  ซึ่งเปนกระบวนการสรางพลังงานใหกับนิวเคลียส  

โครงสรางของนิวเคลียสประกอบดวย 3 สวน คือ  

1.  เ ย่ือหุมเซลล (Nulear membrane) เปนเยื ่อบางๆ 2 ชั ้น เรียงซอนกัน ที ่เยื ่อน้ีจะมีรู              

เรียกวานิวเคลยีรพอร  (Nuclear pore) หรือ แอนนูลสั(Annulus)  มากมาย รูเหลาน้ีทําหนาทีเ่ปนทางผานของ

สารตางๆ ระหวางไซโทพลาสซึมและนิวเคลียส นอกจากนี้เยือ่หุมนิวเคลียสยังมีลักษณะเปนเยือ่เลือกผาน

เชนเดียวกับเยื่อหุมเซลล  เยื่อหุมนิวเคลียสชั้นนอกจะติดตอกับเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมและมีไรโบโซม     

มาเกาะ เพื่อทําหนาที่ลําเลียงสารตาง ๆ ระหวางนิวเคลียสและไซโทพลาสซมึดวย  

  2.   โครมาทิน (Chromatin) เปนสวนของนิวเคลียสทีย่อมติดสี เปนเสนในเล็กๆ พันกันเปนรางแห 

เรียกรางแหโครมาทิน (Chromatin network) โดยประกอบดวย โปรตีนหลายชนิด และ DNA ในการยอมสี 

โครมาทินจะติดสีแตกตางกัน สวนทีติ่ดสีเขมจะเปนสวนทีไ่มมีจีน (Gene) อยูเลย หรือมีก็นอยมาก เรียกวา 

เฮเทอโรโครมาทิน (Heterochromatin) สวนที่ยอมติดสีจาง เรียกวา ยูโครมาทิน (Euchromatin) ซึง่เปนทีอ่ยู

ของจีน ในขณะทีเ่ซลลกําลังแบงตัว สวนของโครโมโซมจะหดสั้นเขาและมีลักษณะเปนแทงเรียกวา

โครโมโซม (Chromosome) และโครโมโซมจะจําลองตัวเองเปนสนคู เรียกวา โครมาทิด (Chromatid) 

โครโมโซมของสิง่มีชีวิตแตละชนิดจะมีจํานวนแนนอน เชน ของคนมี 23 คู ( 46 แทง ) แมลงหวี ่4 คู          

(8 แทง)  แมว 19 คู  (38 แทง)   หมู 20 คู  (40 แทง)  มะละกอ 9 คู  (18 แทง)  กาแฟ 22 คู  (44 แทง) 
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โครโมโซมมีหนาทีค่วบคุมกิจกรรมตาง ๆ ของเซลลและควบคุมการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของ

สิ่งมีชีวิตทั่วไป เชน หมูเลือด สีตา สีผิว ความสูง และการเกิดรูปรางของสิ่งมีชีวิต เปนตน  

3. นิวคลีโอลัส (Nucleolus) เปนสวนของนิวเคลียสทีม่ีลักษณะเปนกอนอนุภาคหนาทึบ คนพบโดย

ฟอนตานา (Fontana) เมี่อป ค.ศ. 1781 (พ.ศ. 2224) นิวคลีโอลัสพบเฉพาะเซลลของพวกยูคาริโอตเทานั้น 

เซลลอสุจิ เซลลเมด็เลอืดแดงทีเ่จริญเติบโตเต็มที่ของสัตวเลี้ยงลูกดวยนํ้านมและเซลลไฟเบอรของกลามเนือ้ 

จะไมมีนิวคลีโอลัส นิวคลีโอลัสประกอบดวย โปรตีน และ RNA โดยโปรตีนเปนชนิดฟอสโฟโปรตีน 

(Phosphoprotein) จะไมพบโปรตีนฮิสโตนเลย ในเซลลที ่มีกิจกกรรมสูงจะมีนิวคลีโอลัสขนาดใหญ       

สวนเซลลที ่มีกิจกรรมต่ํา จะมีนิวคลีโอลัสขนาดเล็ก  นิวคลีโอลัสมีหนาที ่ในการสังเคราะห RNA          

ชนิดตางๆ และถูกนําออกทางรูของเยื ่อหุมนิวเคลียส เพือ่สรางเปนไรโบโซมตอไป ดังนั้น นิวคลีโอลัส      

จึงมีความสําคัญตอการสรางโปรตีนเปนอยางมาก เนื่องจากไรโบโซมทําหนาที่สรางโปรตีน  
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แผนผังโครงสรางของเซลล 
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ภาพเซลลสัตวทั่วไป ประกอบดวยออรแกเนลลตางๆ 
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เร่ืองที่ 2  กระบวนการแบงเซลล 

การแบงเซลลมี 2 ขั้นตอน คือ  

1. การแบงนิวเคลียส (Karyokinesis) จะม ี2 แบบ คือ 

1.1 การแบงแบบ ไมโทซิส (mitosis)  

1.2 การแบงแบบ ไมโอซิส ( meiosis)  

2. การแบงไซโทพลาสซึม (Cytokinesis) มี 2 แบบ คือ  

2.1 แบบทีเ่ยือ่หุมเซลลคอดกิว่จาก 2 ขาง เขาใจกลางเซลล เรียกวา Furrow type ซึง่พบใน

เซลลสัตว  

2.2 แบบที่มีการสรางเซลลเพลท (Cell plate) มากอตัว บริเวณกึ่งกลางเซลลขยายไป 2 ขาง

ของเซลล เรียกวา Cell plate type ซึ่งพบในเซลลพืช  

 

1

ก า ร แ บ ง เ ซ ล ล แ บ บ ไ ม โ ท ซิ ส  เ ป น ก า ร แ บ ง เ ซ ล ล  เ พื อ่ เ พิ ม่ จํ า น ว น เ ซ ล ล ข อ ง ร า ง ก า ย                           

ในการเจริญเติบโต ในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล หรือในการแบงเซลล เพื่อการสืบพันธุ ในสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว 

และหลายเซลลบางชนิด เชน พืช  

การแบงเซลลแบบไมโทซิส ( Mitosis) 

• ไมมีการลดจํานวนชุดโครโมโซม (2n ไป 2n หรือ n ไป n )  

• เมื่อสิ้นสุดการแบงเซลลจะได 2 เซลลใหมที่มีโครโมโซมเทาๆ กัน และเทากับเซลลต้ังตน  

• พบที่เน้ือเยื่อเจริญปลายยอด ปลายราก แคมเบียม ของพืชหรือเนื้อเยือ่บุผิว ไขกระดูก       

ในสตัว การสรางสเปรม และไขของพืช  

• มี 5 ระยะ คือ อินเตอรเฟส (interphase) โพรเฟส (prophase) เมทาเฟส (metaphase)         

แอนาเฟส (anaphase) และเทโลเฟส (telophase)  

วฏัจกัรของเซลล (cell cycle)  

วัฏจักรของเซลล หมายถึง ชวงระยะเวลาการเปลีย่นแปลงของเซลล ในขณะทีเ่ซลลมีการแบงตัว 

ซึ่งประกอบดวย 2 ระยะไดแก การเตรียมตัวใหพรอม ที่จะแบงตัว และกระบวนการแบงเซลล  

1. ระยะอินเตอรเฟส (Interphase)  

ระยะน้ีเปนระยะเตรียมตัว ที่จะแบงเซลลในวัฏจักรของเซลล แบงออกเปน 3 ระยะยอย คือ  

 

 

 

  

http://student.nu.ac.th/phitsanu_edu/lesson/lesson_4.htm�
http://student.nu.ac.th/phitsanu_edu/lesson/lesson_5.htm�
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• ระยะ G1 เปนระยะกอนการสราง DNA ซึ่งเซลลมีการเจริญเติบโตเต็มที ่ ระยะนี้               

จะมีการสรางสารบางอยาง เพื่อใชสราง DNA ในระยะตอไป  

• ระยะ S เปนระยะสราง DNA (DNA replication) โดยเซลลมีการเจริญเติบโต                 

และมีการสังเคราะห DNA อีก 1 ตัว หรือมีการจําลองโครโมโซม อีก 1 เทาตัว แตโครโมโซมที่จําลองขึ้น 

ยังติดกับทอนเกา ที่ปมเซนโทรเมียร (Centromere) หรือไคเนโตคอร (Kinetochore) ระยะนีใ้ชเวลานาน

ที่สุด 

•  ระยะ G2 เปนระยะหลังสราง DNA ซึง่เซลลมีการเจริญเติบโต และเตรียมพรอม ที่จะแบง

โครโมโซม และไซโทพลาสซึมตอไป  

2. ระยะ M (M-phase)  

ระยะ M (M-phase) เปนระยะทีม่ีการแบงนิวเคลียส และแบงไซโทพลาสซึม ซึ่งโครโมโซม         

จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายขั้นตอน กอนที่จะถูกแบงแยกออกจากกัน ประกอบดวย 4 ระยะยอย คือ โพรเฟส 

เมทาเฟส แอนาเฟส และเทโลเฟส  

ในเซลลบางชนิด เชน เซลลเน้ือเยื่อเจริญของพืช เซลลไขกระดูก เพื่อสรางเม็ดเลือดแดง เซลลบุผิว 

พบวา เซลลจะมีการแบงตัว อยูเกือบตลอดเวลา จึงกลาวไดวา เซลลเหลานี้ อยูในวัฏจักรของเซลลตลอด    

แตเซลลบางชนิด เมือ่แบงเซลลแลว จะไมแบงตัวอีกตอไป นัน่คือ เซลลจะไมเขาสูวัฏจักรของเซลลอีก     

จนกระทัง่เซลลชราภาพ (Cell aging) และตายไป (Cell death) ในที่สุด แตเซลลบางชนิด จะพักตัวชั่ว

ระยะเวลาหนึ่ง ถาจะกลับมาแบงตัวอีก ก็จะเขาวัฏจักรของเซลลตอไป ซึ่งขั้นตอนตางๆในการแบงเซลล

แบบไมโทซิส ดังตาราง 

 

 

 

 

 

 



 54 

ตารางแสดง ลักษณะข้ันตอนการเปลี่ยนแปลงในระยะการแบงเซลลแบบ Mitosis 

 

 

1ระยะการแบง 1การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ 

อินเตอรเฟส (Interphase) 

 

• เพ่ิมจํานวนโครโมโซม (Duplication) ขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง และติดกันอยูที่

เซนโทรเมียร (1โครโมโซม มี 2 โครมาทิด)  

• มีการเปล่ียนแปลงทางเคมีมากทีสุ่ด (metabolic stage)  

• เซนตริโอ แบงเปน 2 อัน  

• ใชเวลานานที่สุด , โครโมโซมมีความยาวมากที่สุด  

โพรเฟส (Prophase) 

 

• โครมาทิดหดส้ัน ทําใหมองเหน็เปนแทงชัดเจน  

• เย่ือหุมนิวเคลียสและนิวคลีโอลัสหายไป  

• เซนตริโอลเคล่ือนไป 2 ขางของเซลล และสรางไมโทติก  

• สปนเดิลไปเกาะทีเ่ซนโทรเมียร ระยะนี้จงึมีเซนตริโอล 2 อัน  

เมตาเฟส (Metaphase) 

 

• โครโมโซมเรียงตัวตามแนวก่ึงกลางของเซลล  

• เหมาะตอการนบัโครโมโซม และศึกษารูปรางโครงสรางของ

โครโมโซม  

• เซนโทรเมียรจะแบงครึ่ง ทําใหโครมาทิดเริ่มแยกจากกัน  

• โครโมโซมหดส้ันมากที่สุด สะดวกตอการเคล่ือนที ่ 

แอนาเฟส (Anaphase) 

 

• โครมาทิดถูกดงึแยกออกจากกัน กลายเปนโครโมโซมอิสระ  

• โครโมโซมภายในเซลลเพ่ิมเปน 2 เทาตวั หรอืจาก 2n เปน 4n 

(tetraploid)  

• มองเหน็โครโมโซม มีรูปรางคลายอักษรรูปตัว V , J , I  

• ใชเวลาส้ันที่สุด  

เทโลเฟส (Telophase) 

 

• โครโมโซมลูก (daughter chromosome) จะไปรวมอยูขั้วตรงขามของ

เซลล  

• เย่ือหุมนิวเคลียส และนิวคลีโอลัสเริ่มปรากฏ  

• มีการแบงไซโทพลาสซึม เซลลสัตว เย่ือหุมเซลลคอดเขาไป บริเวณ

กลางเซลล เซลลพชื เกิดเซลลเพลท (Cell plate) ก้ันแนวกลางเซลล 

ขยายออกไปติดกับผนังเซลลเดิม  

• ได 2 เซลลใหม เซลลละ 2n เหมือนเดิมทุกประการ  
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1

การแบงเซลลแบบไมโอซิส เปนการแบงเซลลเพือ่สรางเซลลสืบพันธุ ของสัตว ซึ่งเกิดใน              

วัยเจริญพันธุ ของสิ่งมีชีวิต โดยพบในอัณฑะ (Testes)  รังไข (Ovary) และเปนการแบง เพือ่สรางสปอร        

(Spore) ในพืช ซึ่งพบในอับละอองเรณู (Pollen sac) และอับสปอร (Sporangium) หรือโคน (Cone)          

หรือในออวุล  (Ovule)   มีการลดจํานวนชุดโครโมโซมจาก 2n เปน n ซึง่เปนกลไกหนึ่ง ที่ชวยให        

จํานวนชุดโครโมโซมคงที่ ในแตละสปชีส ไมวาจะเปนโครโมโซม ในรุนพอ - แม หรือรุนลูก – หลาน       

กต็าม  

การแบงเซลลแบบไมโอซิส ( Meiosis) 

การแบงเซลลแบบไมโอซิส มี 2 ขั้นตอน คือ  

ไมโอซิส I (Meiosis - I) หรือ Reductional division ขั้นตอนนี้จะมีการแยก homologous 

chromosome ออกจากกันมี 5 ระยะยอย คือ  

1. ไมโอซิส I (Meiosis - I)  

•  Interphase- I  

•  Prophase - I  

•  Metaphase - I  

•  Anaphase - I  

•  Telophase - I  

ไมโอซิส II (Meiosis - II) หรือ Equational division ขั้นตอนน้ีจะมีการแยกโครมาทิด ออกจากกัน 

2. ไมโอซิส II (Meiosis - II)  

มี 5 ระยะยอย คือ  

•  Interphase - II  

•  Prophase - II  

•  Metaphase - II  

•  Anaphase - II  

•  Telophase - II  

เมือ่สิน้สุดการแบงจะได 4 เซลลที่มีโครโมโซมเซลลละ n (Haploid) ซึ่งเปนครึ่งหนึง่ของเซลล    

ต้ังตน และเซลลที่ไดเปนผลลัพธ ไมจําเปนตองมีขนาดเทากัน  

ข้ันตอน ในการแบงเซลลแบบไมโอซิส 

Meiosis - I มีข้ันตอน ดังนี้  

•  มีการสังเคราะห DNA อีก 1 เทาตัว หรือมีการจําลองโครโมโซม อีก 1 ชุด และยังติดกันอยูที่    

ปมเซนโทรเมียร ดังนั้น โครโมโซม 1 ทอน จึงมี 2 โครมาทิด  

Interphase- I  
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•  เปนระยะที่ใชเวลานานที่สุด  

Prophase - I  

•  มีความสําคัญ ตอการเกิดวิวัฒนาการ ของสิ่งมีชีวิตมากที่สุด เนื่องจากมีการแปรผันของยีนเกิดขึ้น  

•  โครโมโซมที่เปนคูกัน ( Homologous Chromosome) จะมาเขาคู และแนบชิดติดกัน เรียกวา     

เกดิไซแนปซสิ ( Synapsis) ซึง่คูของโฮโมโลกสั โครโมโซม ที่เกิดไซแนปซิสกันอยูน้ัน เรียกวา ไบแวเลนท 

(Bivalent) ซึ่งแตละไบแวเลนทมี 4 โครมาทิดเรียกวา เทแทรด ( Tetrad) ในคน มีโครโมโซม 23 คู               

จึงมี 23 ไบแวเลนท  

•  โฮโมโลกัส โครโมโซม ที่ไซแนปซิสกัน จะผละออกจากกัน บริเวณกลางๆ แตตอนปลาย        

ยังไขวกันอยู เรียกวา เกิดไคแอสมา (Chiasma)  

•  มีการเปลีย่นแปลงชิ้นสวนโครมาทิด ระหวางโครโมโซมทีเ่ปนโฮโมโลกัสกัน กับบริเวณที่เกิด

ไคแอสมา เรียกวา ครอสซิ่งโอเวอร (Crossing over) หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลง ชิน้สวนของโครมาทิด 

ระหวางโครโมโซม ที่ไมเปนโฮโมโลกัสกัน (Nonhomhlogous chromosome) เรียกวาทรานส-โลเคชัน 

(Translocation) กรณีทั้งสอง ทําใหเกิดการผันแปรของยีน (Geng variation) ซึ่งทําใหเกิดการแปรผัน       

ของลักษณะสิ่งมีชีวิต ( Variation)  

ไบแวเลนทจะมาเรียงตัวกัน อยูในแนวกึ่งกลางเซลล (โฮโมโลกสั โครโมโซม ยังอยูกันเปนคูๆ)  

Metaphase - I  

•  ไมโทติก สปนเดิล จะหดตัวดึงให โฮโมโลกัส โครโมโซม ผละแยกออกจากกัน  

Anaphase - I  

•  จํานวนชดุโครโมโซมในเซลล ระยะน้ียังคงเปน 2n เหมอืนเดิม ( 2n เปน 2n)  

•  โครโมโซมจะไปรวมอยู แตละขั้วของเซลล และในเซลลบางชนิด ในระยะนี้ จะมีการสราง       

เยือ่หุมนิวเคลียส มาลอมรอบโครโมโซม และแบงไซโทพลาสซึม ออกเปน 2 เซลล เซลลละ n แตในเซลล

บางชนิดจะไมแบงไซโทพลาสซึม โดยจะมีการเปลี่ยนแปลง ของโครโมโซม เขาสูระยะโพรเฟส II เลย  

Telophase - I  

Meiosis - II มีข้ันตอน ดังนี้  

•  เปนระยะพักตัว ซึ่งมีหรือไมก็ได ขึ้นอยูกับชนิดของเซลล  

Interphase - II  

•  ไมมีการสังเคราะห DNA หรือจําลองโครโมโซมแตอยางใด  

•  โครมาทิดจะหดสั้นมากขึ้น  

Prophase - II  

•  ไมมีการเกิดไซแนปซิส  ไคแอสมา  ครอสซิ่งโอเวอร แตอยางใด  
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•  โครมาทิดมาเรียงตัว อยูในแนวกึ่งกลางเซลล  

Metaphase - II  

•  มีการแยกโครมาทิดออกจากกัน ทําใหจํานวนชุดโครโมโซมเพิ่มจาก n  

Anaphase - II  

•  เปน 2n ชั่วขณะ  

•  มีการแบงไซโทพลาสซึม จนไดเซลลใหม 4 เซลล ซึ่งแตละเซลล มีโครโมโซม เปน n  

Telophase - II  

•  ใน 4 เซลลทีเ่กิดขึน้นัน้ จะมียีนเหมือนกันอยางละ 2 เซลล ถาไมเกิดครอสซิ่งโอเวอร   หรืออาจจะมี

ยีนตางกันทั้ง 4 เซลล ถาเกิดครอสซิ่งโอเวอร หรืออาจมียีนตางกันทั้ง 4 เซลลถาเกิด  ครอสซิง่โอเวอร 

 

ตารางแสดงลักษณะข้ันตอนการแบงเซลลในระยะตางๆของการแบงเซลลแบบ Meiosis 

 

ระยะ การเปลี่ยนแปลงสําคัญ 

อินเตอรเฟส I จําลองโครโมโซมขึ้นมาอีก 1 เทาตัว แตละโครโมโซม ประกอบดวย 2 โครมาทิด 

โปรเฟส I โฮโมโลกัส โครโมโซม มาจับคูแนบชิดกัน (synapsis) ทําใหมีกลุมโครโมโซม กลุมละ 2 ทอน 

(bivalent) แตละกลุม ประกอบดวย 4 โครมาทิด(tetrad) และเกิดการแลกเปล่ียน ช้ินสวนของ

โครมาทิด (crossing over)  

เมตาเฟส I คูของโฮโมโลกัส โครโมโซม เรียงตัวอยูตามแนวศูนย กลางของเซลล 

แอนาเฟส I โฮโมโลกัส โครโมโซม แยกคูออกจากกัน ไปยังแตละขางของขั้วเซลล 

ทีโลเฟส I เกิดนิวเคลียสใหม 2 นิวเคลียส แตละนิวเคลียส มีจํานวนโครโมโซม เปนแฮพลอยด (n) 

อินเตอรเฟส II เปนระยะพักช่ัวครู แตไมมีการจําลอง โครโมโซมขึ้นมาอีก 

โปรเฟส II โครโมโซมหดส้ันมาก ทําใหเห็นแตละโครโมโซม มี 2 โครมาทิด 

เมตาเฟส II โครโมโซมจะมาเรียงตัว อยูแนวศูนยกลางของเซลล 

แอนาเฟส II เกิดการแยกของโครมาทิด ที่อยูในโครโมโซมเดียวกัน ไปยังขั้วแตละขางของเซลล ทําให

โครโมโซม เพ่ิมจาก n เปน 2n 

ทีโลเฟส II เกิดนิวเคลียสใหมเปน 4 นิวเคลียส และแบงไซโทพลาสซึม เกิดเปน 4 เซลล สมบูรณ แตละ

เซลล มีจํานวนโครโมโซม เปนแฮพลอยด (n) หรือ เทากับครึง่หนึง่ ของเซลลเริ่มตน 
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ขอเปรียบเทียบการแบงเซลลแบบไมโทซิสและไมโอซิส 

ไมโทซิส ไมโอซิส 

1. โดยทัว่ไป เปนการแบงเซลลของรางกาย เพือ่เพิ่ม

จํานวนเซลล เพือ่การเจริญเติบโต หรือการสืบพันธุ 

ในสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว  

1. โดยทั่วไป เกิดกับเซลล ทีจ่ะทําหนาที่ ใหกําเนิด

เซลลสืบพันธุ จึงเปนการแบงเซลล เพื่อสรางเซลล

สืบพันธุ  

2. เร่ิมจาก 1 เซลล  แบงคร้ังเดียวไดเปน 2 เซลลใหม  2. เร่ิมจาก 1 เซลล แบง 2 คร้ัง ไดเปน 4 เซลลใหม  

3. เซลลใหมที ่เกิดขึ ้น 2 เซลล สามารถแบงตัว    

แบบไมโทซิสไดอีก  

3. เซลลใหมที่เกิดขึ้น 4 เซลล ไมสามารถแบงตัว

แบบไมโอซิสไดอีก แตอาจแบงตัวแบบไมโทซิสได  

4. การแบงแบบไมโทซิส จะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต ระยะ

ไซโกต และสืบเน่ืองกันไปตลอดชีวิต  

4. สวนใหญจะแบงไมโอซิส เมือ่อวัยวะสืบพันธุ

เจริญเต็มที่แลว หรือเกิดในไซโกต ของสาหราย 

และราบางชนิด  

5. จํานวนโครโมโซม หลังการแบงจะเทาเดิม (2n) 

เพราะไมมีการแยกคู ของโฮโมโลกสัโครโมโซม  

5. จํานวนโครโมโซม จะลดลงครึ่งหนึ่งในระยะ    

ไมโอซิส เนื ่องจากการแยกคู  ของโฮโมโลกัส

โครโมโซม ทําใหเซลลใหมมีจํานวนโครโมโซม

คร่ึงหน่ึง ของเซลลเดิม (n)  

6. ไมมีไซแนปซิส ไมมีไคแอสมา และไมมี       

ครอสซิงโอเวอร  

6. เกิดไซแนปซิส ไคแอสมา และมัก เกิด           

ครอสซงิโอเวอร  

7. ลักษณะของสารพันธุ กรรม (DNA) และ

โครโมโซมในเซลลใหม ทั้งสองจะเหมือนกันทุก

ประการ  

7. ลักษณะของสารพันธุกรรม และโครโมโซม      

ในเซลลใหม อาจเปลีย่นแปลง และแตกตางกัน           

ถาเกิดครอสซงิโอเวอร  
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แบบฝกหัด 

เร่ือง   เซลล  

จงทําเครื่องหมาย         หนาคําตอบที่ถูกเพียงขอเดียว 

1. โครงสรางของเซลลใดทําหนาที่ควบคุมการผานเขาออกของสาร 

  ก. ผนังเซลล    ข. เยื่อหุมเซลล  

  ค. เซลลคุม    ง. ไลโซโซม 

2. อวัยวะชนิดใดเปนทีเ่ก็บสะสมสารสีที่ไมละลายนํ้า 

ก. แวควิโอ     ข. คลอโรพลาสต  

ค. อะไมโลพลาสต    ง. อีธิโอพลาสต  

3.  โครงสรางใดของเซลลที่ทําใหเซลลพืชคงรูปรางอยูไดแมวาเซลลน้ันจะไดรับนํ้ามากเกินไป 

ก.  ผนังเซลล    ข.  เยื่อหุมเซลล 

ค.  นิวเคลยีส    ง.  ไซโทรพลาซึม 

4.  โครงสรางที่ทําหนาที่เปรียบไดกับสมองของเซลลไดแกขอใด 

ก.  นิวเคลยีส    ข.  คลอโรพลาสต 

ค.  เซนทริโอล    ค.  ไรโบโซม 

5.  โครงสรางใดของเซลลมีเฉพาะในเซลลของพืชเทานั้น 

ก.  ผนังเซลล    ข.  เยื่อหุมเซลล 

ค.  นิวเคลยีส    ง.  ไซโทรพลาซึม 

6. อวัยวะในเซลลชนิดใดไมมีเยื่อหุมลอมรอบ      

ก. ไมโตคอนเดรียและไรโบโซม  

ข. คลอโรพลาสตและกอลไจ แอพพาราตัส   

ค. ผนังเซลลและไรโบโซม  

ง. แวควิโอและไมโครบอดีส  

7. อวัยวะในเซลลชนิดใดเกี่ยวของกับการสรางผนังเซลล 

ก. ไมโตคอนเดรีย    ข. ไรโบโซม  

ค. เอนโดพลาสมิด เรติคูลัม    ง. กอลไจ แอพพาราตัส  

8. การแบงเซลลหมายถึงขอใด 

ก. แบงนิวเคลยีส    ข. แบงไซโทรพลาซึม 

ค. แบงนิวเคลียสและไซโทรพลาซึม ง. แบงผนังเซลล 
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9. ขอใดตอไปนี้เปนการเรียกตางไปจากกลุม 

  ก.โครโมโซม     ข.โครมาทิน 

  ค.โครมาทิด    ง.โครโมนีมา 

10. ระยะที่โครโมโซม หดตัวสัน้จนเห็นวา 1 โครโมโซม ประกอบดวยขอใด 

ก. 2 เซนโทรเมยีร   ข. 2 โครมาทิด 

  ค. 2 เซนตริโอล    ง. 2 ไคนีโตคอร 

11. ถาตรวจดูเซลลที่มีการแบงตัวดวยกลองจุลทรรศน จะสามารถบอกไดวาเปนเซลลสัตวเพราะขอใด 

ก. โครโมโซมแนบชิดกัน   ข. เซนตริโอลแยกออกจากกัน 

ค. นิวคลีโอลัสหายไป   ง. เยื่อหุมนิวเคลียสสลายตัว 

12. สัตวตัวหน่ึงมีจํานวนโครโมโซม 22 คู (44 แทง) ในการตรวจดูการแบงเซลลของสัตวน้ีในขั้น เมตาเฟส 

ของไมโทซิส จะมีโครมาติดกี่เสน  

ก. 22 เสน    ข. 44 เสน 

ค. 66 เสน    ง. 88 เสน 

13. ในกระบวนการแบงเซลล แบบไมโทซิส ถาไมมีการแบงไซโทรพลาซึม ผลจะเปนอยางไร 

ก. ไมมีการสรางเยื่อหุมนิวเคลียส 

ข. ไมมีการจําลองตัวเองของ DNA 

ค. แตละเซลลจะมีนิวเคลียสหลายอัน 

  ง. จํานวนโครโมโซมจะเพิ่มเปน 2 เทา 

14. ขณะที่เซลลแบงตัว ระยะใดจะมีโครโมโซมเปนเสนบางและยาวที่สุด 

ก. อินเตอรเฟส     ข.โพรเฟส 

ค. เมทาเฟส    ง. แอนาเฟส 

15. กระบวนการแบงตัวของไซโทรพลาซึม (Cytokinesis) เร่ิมเกิดขึ้นที่ระยะใด 

ก. แอนาเฟส    ข.โพรเฟส 

ค. เทโลเฟส    ง. เมทาเฟส 

16. ขอใดใหคํานิยามของคําวาการสืบพันธุไดเหมาะสมที่สุด 

ก. การแบงนิวเคลียสแบบไมไทซิส 

ข. การแบงนิวเคลียสแบบไมไอซิส 

ค. การเพิ่มจํานวนสิ่งมีชีวิตชนิดเดิม 

ง. การเพิ่มผลิตภัณฑใหลักษณะเหมือนเดิมทุกประการ 

17. เราจะพบการแบงเซลลแบบไมโอซิสในอวัยวะในขอใดตอไปนี้ 

  ก. รังไข     ข. ปกมดลูก 

ค. มดลกู    ง. ปากมดลูก 



 61 

18. การแบงเซลลแบบไมโอซิสมีความสําคัญตอวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตอยางไร 

ก.  เปนการดํารงลักษณะเดิมของสิ่งมีชีวิต 

ข.  เปนการลดจํานวนโครโมโซมลง 

ค.  เปนการกระจายลักษณะสิง่มีชีวิตใหหลากหลาย 

ง.  เปนการทําใหสิ่งมีชีวิตแข็งแรงกวาเดิม 

19. การสืบพันธุแบบใดมีโอกาสเกิดการแปรผันทางพันธุกรรมไดมากที่สุด 

ก.  แบบไมอาศัยเพศ เพราะมีไมโอซิส 

ข.  แบบไมอาศัยเพศ เพราะมีไมโอซิสและเกิดครอสซิ่งโอเวอร 

ค.  แบบอาศัยเพศ เพราะมีไมโทซิส 

ง.  แบบอาศัยเพศ เพราะมีไมโอซิส และเกิดครอส ซิ่งโอเวอร 

20. ขอใดกลาวถูกตองที่สุด 

ก.  การแบงนิวเคลียสแบบไมโทซิส มีการจับคูของฮอมอโลกสัโครโมโซม 

ข.  การแบงนิวเคลียสแบบไมโทซิสโครโมโซมในเซลลใหมตางไปจากเดิม 

ค.  การแบงนิวเคลียสแบบไมโทซิสเกิดเฉพาะสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุแบบไมอาศัยเพศเทานั้น 

ง.  การแบงนิวเคลียสแบบไมโทซิส จะไดเซลลใหมที่เหมือนเดิมทุกประการ 

 

******************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่  4  

พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ 

สาระสําคัญ 

 สิ่งมีชีวิตยอมมีลักษณะเฉพาะของแตละสปชีส  สิง่มีชีวิตสปชีสเดียวกันยอมมีความแตกตางกันนอยกวา

สิ่งมีชีวิตตางสปชีส  ความแตกตางเหลานี้เปนผลจากพันธุกรรมที่ตางกัน สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะมีลักษณะ

คลายกัน ซึ่งความแตกตางเหลานี้กอใหเกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต หรือความหลากหลายทางชีวภาพ  

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. อธิบายกระบวนการถายทอดทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การผาเหลา และการเกิด

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

2. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมได 

3. อธบิายความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดหมวดหมูสิ่งมีชีวิตได 

ขอบขายเน้ือหา 

เร่ืองที่ 1 การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

เร่ืองที่ 2 ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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เร่ืองที่  1   การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  

ลักษณะทางพันธุกรรม 

สิง่มีชีวิตแตละชนิดมีลักษณะเฉพาะตัว ทําใหสิง่มีชีวิตแตกตางกัน เชน ลักษณะสีผิว ลักษณะเสนผม 

ลักษณะสีตา สีและกลิ่นของดอกไม รสชาติของผลไม เสียงของนกชนิดตาง ๆ ลักษณะเหลาน้ีจะถูกสงผานจากพอ 

แม ไปยังลูกได หรือสงผานจากคนรุนหน่ึงไปยังรุนตอไป ลักษณะที่ถูกถายทอดน้ีเรียกวา ลักษณะทางพันธุกรรม  

( genetic character ) การที่จะพิจารณาวาลักษณะใดลักษณะหนึ่งเปนลักษณะทางพันธุกรรมนัน้ตองพิจารณา

หลายๆ รุน เพราะลักษณะบางอยางไมปรากฏในรุนลูกแตปรากฏในรุนหลาน  

ลักษณะตาง ๆ ในสิง่มีชีวิตทีเ่ปนลักษณะทางพันธุกรรม สามารถถายทอดจากรุนหนึง่ไปยังรุนตอ ๆ ไป

โดยผานทางเซลลสืบพันธุ เปนหนวยกลางในการถายทอดเมื่อเกิดการปฏิสนธิระหวางเซลลไขของแมและเซลล

อสุจิของพอ 

 สิง่มีชีวิตชนิดหนึ่ง มีลักษณะเฉพาะตัวที ่แตกตางจากลักษณะของสิ ่งมีชีวิตชนิดอืน่ ๆ เราจึงอาศัย

คุณสมบัติเฉพาะตัวที่ไมเหมือนกันในการระบุชนิดของสิ่งมีชีวิต 

 

                                           ลูกแมวไดรับการถายทอด                          ผลไมชนิดตาง 

                                                   ลักษณะพันธุกรรมจากพอแม                          

                

 

แมวาสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันยังมีลักษณะที่แตกตางกัน เชน คนจะมีรูปราง หนาตา กิริยาทาทาง เสียงพูด 

ไมเหมือนกัน เราจึงบอกไดวาเปนใคร แมวาจะเปนฝาแฝดรวมไขคลายกันมาก เมื ่อพิจารณาจริงแลวจะไม

เหมอืนกนั ลักษณะของสิ่งมีชีวิต เชน รูปราง สีผิว สีและกลิ่นของดอกไม รสชาติของผลไม ลักษณะเหลานี้

สามารถมองเห็นและสังเกตไดงาย แตลักษณะของสิง่มีชีวิตบางอยางสังเกตไดยาก ตองใชวิธีซับซอนในการ

สังเกต เชน หมูเลือด สติปญญา   เปนตน 

ความแปรผันของลักษณะทางพันธุกรรม 

 ความแปรผันของลักษณะทางพันธุกรรม(genetic variation) หมายถึง ลักษณะที่แตกตางกัน เนื่องจาก

พันธุกรรมที ่ไมเหมือนกัน และสามารถถายทอดไปสู รุ นลูกได โดยลูกจะไดรับการถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรมมาจากพอครึ่งหนึ่งและไดรับจากแมอีกครึ่งหนึง่ เชน ลักษณะเสนผม สีของตา หมู เลือด ซึ ่งแบง

ออกเปน 2 แบบ คือ 

1. ลักษณะทีม่ีความแปรผันแบบตอเนือ่ง  ( continuous variation) เปน

ลักษณะทางพันธุกรรมที ่ไมสามารถแยกความแตกตางไดชัดเจน 

ลักษณะพันธุกรรมเชนนี้  มักเกี่ยวของกันทางดานปริมาณ เชน ความสูง 

น้ําหนัก โครงราง สีผิว ลักษณะ     ที่มีความแปรผันตอเนือ่งเปนลักษณะ

ที่ไดรับอิทธิพลจากพันธุกรรม และสิ่งแวดลอมรวมกัน 

 

 ที่มา  ( แมว. ออน-ไลน.2551 ) 

ที่มา : ( ผลไม. ออน-ไลน.
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กิจกรรม ลักษณะทางพันธุกรรม 

 

              

 

 

 

 

 

2. ลักษณะท่ีมีความแปรผันแบบไมตอเน่ือง 

(discontinuous variation) เปนลักษณะทางพันธุกรรมที่สามารถแยกความแตกตางไดอยางชัดเจน ไมแปรผัน

ตามอิทธิพลของสิ่งแวดลอม ลักษณะทางพันธุกรรมเชนนี้เปนลักษณะที่เรียกวา ลักษณะทางคุณภาพ ซึ่งเกิดจาก

อิทธิพลทางพันธุกรรมเพียงอยางเดียว เชน ลักษณะหมูเลอืด ลกัษณะเสนผม ความถนัดของมอื จํานวนชัน้ตา เปนตน  
 

 

 

1. ใหผูเรียนสํารวจลักษณะทางพันธุกรรมทีป่รากฏในตัวผูเรียนและคนในครอบครัวอยางนอย 3 รุน  เชน  ปูยา  ตา

ยาย  พอแม  พี่นอง  วามีลักษณะใดที่เหมือนกันบาง 

2. ระบุวาลักษณะที่เหมือนกันน้ันปรากฏในสมาชิกคนใดของครอบครัวบันทึกผลลงในตารางบันทึกผลการสํารวจ 

3. นําเสนอและอธิบายผลการสํารวจลักษณะทางพันธุกรรมที่ถายทอดในครอบครัว 

ตารางผลการสํารวจลักษณะท่ีปรากฏในเครือญาติ 

ลักษณะท่ีสังเกต 

ลักษณะท่ี

ปรากฎใน

ตัวนักเรียน 

เหมือน

พอ 

เหมือน

แม 

เหมือน

ปู 

เหมือน

ยา 

เหมือน

ตา 

เหมือน

ยาย 

เหมือน

พี่ชายหรือ

นองชาย 

เหมือน

พี่สาวหรือ

นองสาว 

1. เสนผม          

2. ลิ้น          

3. ติ่งหู          

4. หนังตา          

5. ลักย้ิม          

6. สีผม          

7. ความถนัดของมอื          

หมายเหต ุ     ใชเครือ่งหมาย   มีลักษณะเหมือนกัน 

 •   ผูเรียนมีลักษณะทางพันธุกรรมแตละลักษณะเหมือนเครือญาติคนใดบาง จะสรุปผลขอมูลน้ีได อยางไร 

 

ลักษณะท่ีมีความแปรผันตอเนือ่ง 
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การศกึษาการถายทอดลักษณะทางพันธุศาสตร 

 เกรเกอร เมนเดล ( Gregor Mendel ) เปนบาทหลวงชาวออสเตรีย ดวยความเปนคนรักธรรมชาติ รูจัก

วิธีการปรับปรุงพันธุพืช และสนใจดานพันธุกรรม เมนเดลไดผสมถั่วลันเตา เพื่อศึกษาการถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรมลักษณะภายนอกของถั่วเตาที่เมนเดลศึกษามีหลายลักษณะ แตเมนเดลไดเลือกศึกษาเพียง 7 ลักษณะ 

โดยแตละลักษณะน้ันมีความแตกตางกันอยางชัดเจน เชน ตนสูงกับตนเต้ีย ลักษณะเมล็ดกลมกับเมล็ดขรุขระถั่วที่

เมนเดลนํามาใชเปนพอพันธุและแมพันธุน้ันเปนพันธุแททั้งคู โดยการนําตนถั่วลันเตาแตละสายพันธุมาปลูกและ

ผสมภายในดอกเดียวกัน เมื ่อตนถั ่วลันเตาออกฝก นําเมล็ดแกไปปลูก จากนั้นรอจนกระทั ่งตนถั ่วลันเตา

เจริญเติบโต จึงคัดเลือกตนที่มีลักษณะเหมือนพอแม นํามาผสมพันธุตอไปดวย วิธีการเชนเดียวกับครั้งแรกทํา

เชนน้ีตอไปอีกหลาย ๆ รุน จนไดเปนตนถั่วลันเตาพันธุแทมีลักษณะเหมือนพอแมทุกประการ 
 

 จากการผสมพนัธุระหวางตนถั่วลันเตาที่มีลักษณะแตกตางกัน 7 ลกัษณะ เมนเดลไดผลการทดลองดังตาราง 
 

ตารางแสดงผลการทดลองของเมนเดล 

ลักษณะของพอแมท่ีใชผสม 
ลักษณะท่ีปรากฏ 

ลูกรุนท่ี 1 ลูกรุนท่ี 2 

เมล็ดกลม X เมล็ดขรุขระ เมล็ดกลมทุกตน 
เมล็ดกลม 5,474 เมล็ด 

เมล็ดขรุขระ 1,850 เมล็ด 

เมล็ดสีเหลือง X เมล็ดสีเขียว เมล็ดสีเหลืองทุกตน 
เมล็ดสีเหลือง 6,022 ตน 

เมล็ดสีเขียว 2,001 ตน 

ฝกอวบ X ฝกแฟบ ฝกอวบทุกตน 
ฝกอวบ 882 ตน 

ฝกแฟบ 229 ตน 

ลักษณะของพอแมท่ีใชผสม 
ลักษณะท่ีปรากฏ 

ลูกรุนท่ี 1 ลูกรุนท่ี 2 

ฝกสีเขียว X ฝกสีเหลือง ฝกสีเขียวทุกตน 
ฝกสีเขียว 428 ตน 

ฝกสีเหลือง 152 ตน 

ดอกเกิดที่ลําตน X ดอกเกิดที่

ยอด 
ดอกเกิดที่ลําตนทุกตน 

ดอกเกิดที่ลําตน 651 ตน 

ดอกเกิดที่เกิดยอด 207 ตน 

ดอกสีมวง X ดอกสีขาว ดอกสีมวงทุกตน 
ดอกสีมวง 705 ตน 

ดอกสีขาว 224 ตน 

ตนสูง X ตนเตี้ย ตนสูงทุกตน 
ตนสูง 787 ตน 

ตนเตี้ย 277 ตน 

              X  หมายถึง  ผสมพันธุ 
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เมนเดลเรียกลักษณะตาง ๆ ที ่ปรากฏในลูกรุนที ่ 1 เชน เมล็ดกลม ลําตนสูง เรียกวา  ลักษณะเดน                  

( dominance ) สวนลักษณะที่ไมปรากฏในรุนลูกที ่1 แตกลับปรากฏในรุนที ่2 เชน เมล็ดขรุขระ ลักษณะตนเตี้ย 

เรียกวา ลักษณะดอย ( recessive ) ซึ่งลักษณะแตละลักษณะในลกูรุนที่ 2 ใหอัตราสวน  ลักษณะเดน : ลักษณะดอย  

ประมาณ 3 : 1 

 จากสัญลักษณตัวอักษรภาษาอังกฤษ (TT แทนตนสูง, tt แทนตนเต้ีย) แทนยีนทีก่ําหนด เขียนแผนภาพ

แสดงยนีทีค่วบคุมลักษณะ และผลของการถายทอดลักษณะในการผสมพันธุระหวางถั่วลันเตาตนสูงกับถัว่ลันเตา

ตนเต้ีย และการผสมพันธุระหวางลูกรุนที่ 1 ไดดังแผนภาพ 

ผลของการผสมพันธุระหวางถั่วลันเตาตนสูงกับถั่วลันเตาตนเตี้ย 

 ในลูกรุนที่ 1 เมื่อยีน T ที่ควบคุมลักษณะตนสูงซึ่งเปนลักษณะเดน เขาคูกับยีน t ทีค่วบคุมลักษณะตนเตี้ย

ซึ่งเปนลักษณะดอย ลักษณะที่ปรากฏจะเปนลักษณะทีค่วบคุมดวยยีนเดน ดังจะเห็นวาลูกในรุนที ่1 มีลักษณะตน

สูงหมดทุกตน และเมื่อนําลูกรุนที่ 1 มาผสมกันเองจะเปนดังแผนภาพ 

ผลของการผสมพันธุระหวางลกูรุนท่ี 1 

พอแม 

เซลลสืบพนัธุเพศผู 
เซลลสืบพนัธุเพศเมีย 

ลูกรุนท่ี 1 

ลูกรุนท่ี 1 

เซลลสืบพนัธุเพศผู 

ลูกรุนท่ี 2 

เซลลสืบพนัธุเพศเมีย 
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กิจกรรม การศึกษาการถายทอดลักษณะทางพนัธุศาสตร 

 

 

 

 ตอมานักชีววิทยารุนหลังไดทําการทดลองผสมพันธุถั่วลันเตาและพืชชนิดอื่นอีกหลายชนิด แลวนํามา

วิเคราะหขอมูลทางสถิติคลายกับทีเ่มนเดลศึกษา ทําใหมีการรือ้ฟนผลงานของเมนเดล  จนในที่สุดนักชีววิทยาจึง

ไดใหการยกยองเมนเดลวาเปนบิดาแหงวิชาพันธุศาสตร 

 
 
 
 

1. เหตุใดเมนเดลจึงตองคัดเลือกพันธุแทกอนที่จะทําการผสมพันธุ 

2. ถาหลังจากการผสมเกสรดวยวิธีของเมนเดลแลวมีแมลงบินมาผสมเกสรซ้ําจะเกิดปญหาอยางไรตอการทดลองน้ี

หากนักเรียนเปนเมนเดลจะแกปญหาอยางไร 

3. จากการทดลองของเมนเดล ลกัษณะใดของตนถัว่ลนัเตา เปนลกัษณะเดน และลกัษณะใดเปนลกัษณะดอย 

4. จากการทดลองของเมนเดลอัตราสวนของจํานวนลกัษณะเดนตอลกัษณะดอย ในลูกรุนที่ 2 ที่ไดมีคาประมาณเทาไร 

5. เพราะเหตุใดตนถั่วลันเตาที่มียีน TT กบั Tt จึงแสดงลักษณะตนสูงเหมือนกัน 

6. สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะที่มองเห็นเหมือนกันจําเปนจะตองมีลักษณะของยีนเหมือนกันหรือไม อยางไร 

7. ในการผสมหนูตะเภาขนสีดําดวยกัน ปรากฏวาไดลูกสีดํา 29 ตัว และสขีาว 9 ตัว ขอมูลน้ีบอก  อะไรเราไดบาง 

8. ถา B แทนยีนที่ควบคุมลักษณะขนสีดํา b แทนยีนที่ควบคุมลักษณะขนสีขาว หนูตะเภาคูนี้ควรมีลักษณะของยีน

อยางไร 

9. ผสมถั่วลันเตาเมลด็กลม ( RR ) และเมลด็ขรุขระ ( rr ) จงหาลักษณะของลูกรุนที่ 1 
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หนวยพันธุกรรม 

โครโมโซมของสิ่งมีชีวิต 

 หนวยพืน้ฐานที ่สําคัญของสิ ่งมีชีวิต คือ เซลลมีสวนประกอบทีส่ําคัญ 3 สวน ไดแก นิวเคลียส ไซ

โทพลาสซึมและเยื ่อหุมเซลลภายในนิวเคลียสมีโครงสรางที่สามารถติดสีได เรียกวา โครโมโซม และพบวา

โครโมโซมมีความเกี่ยวของกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

      โดยทั่วไปสิ่งมีชีวิตแตละชนิดหรือสปชีส ( species ) จะมจีาํนวนโครโมโซมคงทีด่ งัแสดงในตาราง 

ตารางจํานวนโครโมโซมของเซลลรางกายและเซลลสืบพันธุของสิ่งมีชีวิตบางชนิด 

ชนิดของสิ่งมีชีวิต 
จาํนวนโครโมโซม 

ในเซลลรางกาย ( แทง ) ในเซลลสืบพันธุ ( แทง ) 

แมลงหว่ี 8 4 

ถั่วลันเตา 14 7 

ขาวโพด 20 10 

ขาว 24 12 

ออย 80 40 

ปลากัด 42 21 

คน 46 23 

ชมิแพนซ ี 48 24 

ไก 78 39 

แมว 38 19 

 โครโมโซมในเซลลรางกายของคน 46 แทง นํามาจัดคูได 23 คู ซึ่งแบงไดเปน 2 ชนิด คือ 

1. ออโตโซม ( Autosome ) คอื โครโมโซม 22 คู ( คูที่ 1 – 22 ) ที่เหมือนกันทั้งเพศหญิงและเพศชาย 

2. โครโมโซมเพศ ( Sex Chromosome ) คือ โครโมโซมอีก 1 คู ( คูที่ 23 ) ในเพศหญิงและเพศชายจะตางกัน 

เพศหญิงมีโครโมโซมเพศแบบ XX สวนเพศชายมีโครโมโซมเพศแบบ XY โดยโครโมโซม Y จะมีขนาดเล็กกวา

โครโมโซม X 
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ยนี และ DNA   

 ยีน เปนสวนหน่ึงของโครโมโซม โครโมโซมหน่ึง ๆ มียีนควบคุมลักษณะตาง ๆ เปนพัน ๆ ลักษณะ ยีน  

( gene ) คือ หนวยพันธุกรรมทีค่วบคุมลักษณะตาง ๆ จากพอแมโดยผานทางเซลลสืบพันธุไปยังลูกหลาน ยีนจะ

อยูเปนคูบนโครโมโซม โดยยีนแตละคูจะควบคุมลักษณะทีถ่ายทอดทางพันธุกรรมเพียงลักษณะหนึ่งเทานัน้ เชน 

ยีนควบคุมลักษณะสีผิว ยีนควบคุมลักษณะลักยิ้ม ยีนควบคุมลักษณะจํานวนชั้นตา เปนตน 

 ภายในยีนพบวามีสารเคมีทีส่ําคัญชนิดหนึง่ คือ DNA  ซึง่ยอมาจาก Deoxyribonucleic acid ซึง่เปนสาร

พันธุกรรม พบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไมวาจะเปนพืช สัตว หรือแบคทีเรียซึ่งเปนสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว เปนตน  

DNA เกิดจากการตอกันเปนเสนโมเลกุลยอยเปนสายคลายบันไดเวียน ปกติจะอยูเปนเกลียวคู 

 

 

ดีเอ็นเอเปนสารพันธุกรรมที่อยูภายในโครโมโซมของสิ่งมีชีวิต 

 

 ในสิง่มีชีวิตแตละชนิดจะมีปริมาณ DNA ไมเทากัน แตในสิ่งมีชีวิตเดียวกันแตละเซลลมีปริมาณ DNA 

เทากัน ไมวาจะเปนเซลลกลามเน้ือ หัวใจ ตับ เปนตน 

ความผิดปกติของโครโมโซมและยีน 

 สิง่มีชีวิตแตละชนิดมีลักษณะแตกตางกัน อันเปนผลจากการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม แตในบาง

กรณีพบบุคคลที่มีลักษณะบางประการผิดไปจากปกติเนื่องจากความผิดปกติของโครโมโซมและยีน 

ความผิดปกติทางพันธุกรรมท่ีเกิดในระดับโครโมโซม เชน ผูปวยกลุมอาการดาวน มีจํานวนโครโมโซมคู

ที่ 21 เกินกวาปกติ คือมี 3 แทง สงผลใหมีความผิดปกติทางรางกาย เชน ตาชี้ขึ้น ลิ้นจุกปาก ด้ังจมูกแบน น้ิวมือสั้น

ปอม และมีการพัฒนาทางสมองชา 

ความผิดปกติทางพันธุกรรมท่ีเกิดในระดับยีน เชน โรคธาลัสซีเมีย เกิดจากความผิดปกติของยีนที่ควบคุม

การสรางฮีโมโกลบิน ผูปวยมีอาการซีด ตาเหลือง ผิวหนังคล้ําแดง รางกายเจริญเติบโตชา และติดเชื้องาย 

ที่มา ( DNA. On–line. 2009 ) 

ที่มา (sex chromosome. On–line. 2008) 
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  ก. ผูปวยอาการดาวน     ข. ผูปวยที่เปนโรคธาลัสซีเมีย 

  

 

ตาบอดสี เปนความผิดปกติทางพันธุกรรมในระดับยีน ผูที่ตาบอดสีจะมองเห็นสีบางชนิด เชน สีเขียว สี

แดง หรือสีนํ้าเงินผิดไปจากความเปนจริง 

 คนที่ตาบอดสีสวนใหญมักไดรับการถายทอดทางพันธุกรรมจากพอแมหรือบรรพบุรุษ แตคนปกติการ

เกิดตาบอดสีไดถาเซลลเกีย่วกับการรับสีภายในตาไดรับความกระทบกระเทือนอยางรุนแรงดังนั้นคนที่ตาบอดสี

จึงไมเหมาะแกการประกอบอาชีพบางอาชีพ เชน ทหาร แพทย พนักงานขับรถ เปนตน 

 

การกลายพันธุ (mutation) 

 การกลายพันธุเปนการเปลีย่นแปลงทางพันธุกรรมในระดับยีนหรือโครโมโซม ซึง่เปนผลมาจากการ

เปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้กับดีเอ็นเอ  ซึ่งมีผลตอการสังเคราะหโปรตีนในเซลลของสิง่มีชีวิต โดยที่โปรตีนบางชนิด

ทําหนาที่เปนโครงสรางของเซลลและเนือ้เยื่อ บางชนิดเปนเอนไซมควบคุมเมแทบอลิซึม การเปลี่ยนแปลงของดี

เอ็นเออาจทําใหโปรตีนที่สังเคราะหไดตางไปจากเดิม ซึ่งสงผลตอเมแทบอลิซึมของรางกาย หรือทําใหโครงสราง

และการทํางานของอวัยวะตางๆ เปลี่ยนแปลงไป จึงทําใหลักษณะที่ปรากฎเปลี่ยนแปลงไปดวย  

ชนิดของการกลายพันธุ  จําแนกเปน  2   แบบ  คือ                                                            

1.   การกลายพันธุของเซลลรางกาย  (Somatic  Mutation) เมื่อเกิดการกลายพันธุขึ้นกับเซลลรางกาย จะ

ไมสามารถถายทอดไปยังลูกหลานได                                                                                                

2.  การกลายพันธุของเซลลสบืพันธุ (Gemetic  Mutation) เมื่อเกิดการกลายพันธุขึ้นกับเซลลสืบพันธุ 

ลักษณะที่กลายพันธุสามารถถายทอดไปยังลูกหลานได                                                                                            

สาเหตุท่ีทําใหเกิดการกลายพันธุ  อาจเกิดขึ้นไดจาก  2  สาเหตุใหญๆ  คือ 

1. การกลายที่เกิดขึน้ไดเองตามธรรมชาติ  การกลายแบบนีพ้บไดทัง้คน  สัตว  พืช  มักจะเกิดในอัตราที่

ตํ่ามาก และมีการเปลี่ยนแปลงอยางชาๆ คอยเปนคอยไป ซึง่การเปลีย่นแปลงนี้ทําใหเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  

ทําใหเกิดสิ่งมีชีวิตใหมๆ เกิดขึ้นตามวันเวลา 

ข. ที่มา ( ธาลัสซีเมีย. ออน-ไลน. 2551) 

 

            ก. ที่มา ( trisomy21. On–line. 2008) 
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2. การกลายพันธุที่เกิดจากการกระตุนจากรังสี  แสงแดดและสารเคมี รังสีจะทําใหเสนสายโครโมโซม

เกิดหักขาด ทําใหยีนเปลี่ยนสภาพ จากการศึกษาพบวารังสีเอกซ ทําใหแมลงหวี่เกิดกลายพันธุสูงกวาที่เกิดตาม

ธรรมชาติถึง  150  เทา  

โดยทั่วไปการกลายพันธุจะนํามาซึง่ลักษณะไมพึง่ประสงค  เชน มะเร็งหรือโรคพันธุกรรมตางๆ แตการ

กลายพันธุบางลักษณะ ก็เปนความแปลกใหมที่มนุษยชื่นชอบ   เชน ชางเผือก เกงเผือก  หรือผลไมที่มีลักษณะผิด

แปลกไปจากเดิม  เชน แตงโมและกลวยที่เมล็ดลีบ  หรือแอปเปลที่มีผลใหญกวาพันธุด้ังเดิม 

ปจจุบันนักวิทยาศาสตรใชประโยชนจากรังสีเพือ่เรงอัตราการเกิดการกลายพันธุ โดยการนําสวนตางๆ 

ของพืชมาฉายรังสี เชนการฉายรังสีแกมมากับเนื้อเยื่อจากหนอหรือเหงาของพุทธรักษา  ทําใหไดพุทธรักษาสาย

พันธุใหมหลายสายพันธุ  พืชกลายพันธุอื่นๆ ทีเ่กิดจากการฉายรังสีแกมมา  ไดแก  เบญจมาศและปทุมมาทีม่ีของ

กลีบดอกเปลี่ยนแปลงไป  ขิงแดงมีใบลายและตนเต้ีย เปนตน 

การเปลีย่นแปลงทางพันธุกรรมทีเ่กิดจากการกลายพันธุกอใหเกิดลักษณะใหมๆ ซึ่งตางไปจากลักษณะ

เดิมที ่มีอยู และลักษณะดังกลาวสามารถถายทอดไปยังรุนตอไปได กอใหเกิดสิ ่งมีชีวิตรุนลูกที ่มีพันธุกรรม

หลากหลายแตกตางกัน 

 

 

 
 

 ใหผูเรียนสืบคนและรวบรวมตัวอยางและขอมูลเกี่ยวกับการกลายพันธุของสิ่งมีชีวิต  แลวนําเสนอและ

อภิปรายตามประเด็นตอไปนี้ 

•  การกลายพันธุเกิดขึ้นไดอยางไร 
•  ประโยชนและโทษของการกลายพันธุ 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม  สืบคนขอมูลเกี่ยวกับการกลายพันธุ 
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เร่ืองที่  2   ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ความหลากหลายทางชีวภาพของโลกมีมากมายมหาศาล ตลอดเวลาความหลากหลายทางชีวภาพได

เกื้อหนุนใหผูคนดํารงชีวิตอยูโดยมีอากาศและนํ้าที่สะอาด มียารักษาโรค  มีอาหาร  เคร่ืองนุงหม  เครือ่งใชไมสอย

ตางๆ การสูญเสียชนิดพันธุ การสูญเสียระบบนิเวศ การสูญเสียพันธุกรรมไมไดเพียงแตทําใหโลกลดความร่าํรวย

ทางชีวภาพลง  แตไดทําใหประชากรโลกสูญเสียโอกาสที่ไดอาศัยในสภาพแวดลอมที่สวยงามและสะอาด สูญเสีย

โอกาสที่จะไดมียารักษาโรคที่ดี  และสูญเสียโอกาสที่จะมีอาหารหลอเลี้ยงอยางพอเพียง  

ความหลากลายทางชวีภาพ คอื การทีม่สี ิง่มชีวีติมากมายหลากหลายสายพนัธุและชนิดในบริเวณใดบริเวณหน่ึง 
 

ประเภทของความหลากหลายทางชีวภาพ 

 ความหลากหลายทางชีวภาพแบงออกเปน  3 ประเภท ดังน้ี                                                     

1.  ความหลากหลายของชนิด (Species    diversity) เปนจุดเร่ิมตนของการศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลาย

ทางชีวภาพเนื่องจากนักนิเวศวิทยาไดศึกษาเกี่ยวกับกลุมสิง่มีชีวิต ในพื้นที่ตางๆ รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงกลุมของสิ่งมีชีวิตในเขตพื้นที่น้ัน เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป     

2.  ความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic diversity) เปนสวนที่มีความเกีย่วเนื่องมาจากความ

หลากหลายของชนิดและมีความสําคัญอยางยิ่งตอกลไกวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การปรากฏลักษณะของสิง่มีชีวิต

ทุกชนิดจะถูกควบคุมโดยหนวยพันธุกรรมหรือยีน และการปรากฏของยีนจะเกีย่วของกับการปรับตัวของ

สิง่มีชีวิตที่ทําใหสิ่งมีชีวิตนัน้ดํารงชีวิตอยูได และมีโอกาสถายทอดยีนนัน้ตอไปยังรุนหลัง เนื่องจากในสิ่งมีชีวิต

แตละชนิดจะมียีนจํานวนมาก และลักษณะหนึ่งลักษณะของสิง่มีชีวิตนั้นจะมีหนวยพันธุกรรมมากกวาหนึง่แบบ 

จึงทําใหสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมีลักษณะบางอยางตางกัน   

3.   ความหลากหลายของระบบนิเวศ   (Ecological  diversity)  หรือ ความหลากหลายของภูมิประเทศ  

(Landscape  diversity)   ในบางถิ่นกําเนิดตามธรรมชาติที่เปนลักษณะสภาพทางภูมิประเทศแตกตางกันหลายแบบ  

 

 

สํารวจและสืบคนตามความสนใจ  แลวรวบรวมขอมูลเพื่ออภิปรายรวมกันวา ในทองถิ่นของผูเรียนมี

ความหลากหลายทางความหลากหลายของชนิด  ความหลากหลายทางพันธุกรรม และความหลากหลายของระบบ

นิเวศ   อยางไรบาง เลือกศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในทองถิ่น  1  ชนิด 

•  ในทองถิ่นของผูเรียนมีระบบนิเวศใดบาง 

• ระบบนิเวศที่ผูเรียนมีโอกาสไดสํารวจมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดบาง  พืชและสัตวชนิดใดทีพ่บมาก ผูเรียนคิดวาเหตุ

ใดจึงพบสิ่งมีชีวิตเหลาน้ีเปนจํานวนมากในทองถิ่น 

• ตัวอยางความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในทองถิ่น  1  ชนิดทีผู่เรียนศึกษาใหขอมูลทีน่าสนใจ

อยางไรบาง 

กิจกรรม  ความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น 
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จากกิจกรรมจํานวนชนิดของสิ่งมีชีวิตที่ผูเรียนสํารวจพบสะทอนถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในทองถิ่น 

ผูเรียนทราบไดอยางไรวาสิ่งมีชีวิตใดเปนสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน  และสิ่งมีชีวิตใดเปนสิ่งมีชีวิตตางชนิดกัน 
 

การจัดหมวดหมูสิ่งมีชีวิต 

 อนุกรมวิธาน ( Taxonomy ) เปนสาขาหนึ่งของวิชาชีววิทยาเกี่ยวกับการจัดหมวดหมูสิ่งมีชีวิต 

ประโยชนของอนุกรมวิธาน                                                                                                

เนื่องจากสิ ่งมีชีวิตมีจํานวนมาก แตละชนิดก็มีลักษณะแตกตางกันออกไป จึงทําใหเกิดความไมสะดวกตอ

การศึกษา จึงจําเปนตองจัดแบงสิ่งมีชีวิตออกเปนหมวดหมูซึ่งจะทําใหเกิดประโยชนในดานตาง ๆ คือ 

1. เพื่อความสะดวกที่จะนํามาศึกษา 

2. เพื่อสะดวกในการนํามาใชประโยชน 

3. เพื่อเปนการฝกทักษะในการจัดจําแนกสิ่งตาง ๆ ออกเปนหมวดหมู 
 

หลักเกณฑในการจัดจําแนกหมวดหมู 

 การจําแนกหมวดหมูของสิง่มีชีวิต มีทัง้การรวบรวมสิง่มีชีวิตที่มีลักษณะเหมือน ๆ กัน หรือคลายกันเขา

ไวในหมวดหมูเดียวกนั และจําแนกสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตางกนัออกไวตางหมวดหมู 

 สําหรับการศึกษาในปจจุบันไดอาศัยหลักฐานที่แสดงถึงความใกลชิดทางวิวัฒนาการดานตาง ๆ มาเปน

เกณฑในการจัดจําแนก ดังน้ี 

1. เปรียบเทียบโครงสรางภายนอกและภายในวามีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร โดยทั่วไปจะใช

โครงสรางที่เห็นเดนชัดเปนเกณฑในการจัดจําแนกออกเปนพวก ๆ เชน การมีระยาง หรือขาเปนขอปลอง มีขน

เปนเสนเดียว หรือเปนแผงแบบขนนก มีเกล็ด เสน หรือ หนวด  มีกระดูกสันหลัง เปนตน 

ถาโครงสรางที่มีตนกําเนิดเดียวกัน แมจะทําหนาทีต่างกันก็จัดไวเปนพวกเดียวกัน เชน กระดูกแขนของ

มนุษย กระดูกครีบของปลาวาฬ ปกนก ขาคูหนาของสัตวสี่เทา ถาเปนโครงสรางที่มีตนกําเนิดตางกัน แมจะทํา

หนาที่เหมือนกันก็จัดไวคนละพวก เชน ปกนก และปกแมลง 

แสดงการเปรียบเทียบโครงสรางท่ีมีตนกําเนิดเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ท่ีมา ( Homologous  structures.On-line. 2008 ) 
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มนษุย 

 
นก 

 

ปลา 

 

2. แบบแผนการเจริญเติบโตของเอ็มบริโอ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีลําดับขัน้ตอนการเจริญของเอ็มบริโอ

เหมือนกัน ตางกันที่รายละเอียดในแตละขั้นตอนเทานั้น และสิ่งมีชีวิตที่มีความคลายกันในระยะการเจริญของ

เอ็มบริโอมาก แสดงวามีวิวัฒนาการใกลชิดกันมาก 

แสดงแบบแผนการเจริญเติบโตของตัวออนของสัตวบางชนดิ 

 

  

 

 

 

 

 

 

3. ซากดึกดําบรรพ การศึกษาซากดึกดําบรรพของสิ่งมีชีวิตทําใหทราบบรรพบุรุษของสิ่งมีชีวิตใน

ปจจุบันได และสิง่มีชีวิตที่มีบรรพบุรุษรวมกันก็จัดอยูพวกเดียวกัน เชน การจัดเอานกและสัตวเลือ้ยคลานไวใน

พวกเดียวกัน เพราะจากการศึกษาดึกดําบรรพ ของเทอราโนดอน  (Pteranodon) ซึ่งเปนสัตวเลื้อยคลานที่บินได 

และซากของอารเคออพเทอริกส (Archaeopteryx) ซึ่งเปนนกโบราณชนิดหนึ่งมีขากรรไกรยาว มีฟน มีปก มีนิ้ว 

ซึง่เปนลักษณะของสัตวเลือ้ยคลาน จากการศึกษาซากดึกดําบรรพดังกลาวชี้ใหเห็นวานกมีวิวัฒนาการมาจาก

บรรพบรุษุที่เปนสัตวเลื้อยคลาน 

   
เทอราโนดอน ( Pteranodon ) 

 

 

 
อารเคออพเทอริกส ( Archaeopteryx ) 

ท่ีมา (หลักฐานการเจริญเตบิโตของเอ็มบริโอ.ออน-ไลน.2551) 

ท่ีมา ( Pteranodon. On–line. 2008 ) 

ท่ีมา (Archaeopteryx.On –line. 2008 ) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Pteranodon_cat.jpg�
http://www.fossilmuseum.net/fossilpictures-wpd/Archaeopteryx/Archaeopteryx.jpg�
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4. ออรแกเนลลภายในเซลล โดยอาศัยหลักทีว่าสิ่งมีชีวิตทีม่ีความใกลชิดกันมากยอมมีสารเคมีและออร

แกเนลลภายในเซลลคลายคลึงกันดวย ออรแกเนลลที่นํามาพิจารณาไดแก พลาสติด และสารโปรตีนที่เซลลสราง

ขึ้น 

 

ลําดับในการจัดหมวดหมูสิ่งมีชีวิต 

 นักวิทยาศาสตรไดใชเกณฑตาง ๆ มาใชในการจัดจําแนกสิ่งมีชีวิตเปนหมวดหมูโดยเริ่มจากหมวดหมู

ใหญไปหาหมวดหมูยอยไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

การจัด ไฟลัม ( Phylum ) ในสตัว, ดิวิชั่น ( Division ) ในพืช เปนความเห็นของนักพฤกษศาสตรทั่วโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาณาจักร ( Kingdom

 

 
ไฟลัม ( Phylum ) ในสัตว    ดิวิชั่น ( Division ) ในพชื 

 
คลาส ( Class )  

 
ออรเดอร ( Order )  

 

แฟมิลี่ ( Family )  

 
จีนัส ( Genus )  

 
สปชีส ( Species )  

 



 76 

 

 

 ใหผูเรียนศึกษาคนควา พรอมยกตัวอยางลําดับในการจัดหมวดหมูสิง่มีชีวิต จากหนวยใหญไปหาหนวย

ยอย ของสิ่งมีชีวิตมา 3 ชนิดบันทึกลงในตาราง  

ระดับ 

ส่ิงมีชีวิต 

ส่ิงมีชีวิตชนิดท่ี 1 

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

ส่ิงมีชีวิตชนิดท่ี 2 

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

ส่ิงมีชีวิตชนิดท่ี 3 

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

Kingdom    

Phylum    

Class    

Order    

Family    

Genus    

Species    

 

ช่ือของสิ่งมีชีวิต 

 ชื่อของสิ่งมีชีวิตมีการต้ังขึ้นเพื่อใชเรียก หรือระบุสิ่งมีชีวิต การต้ังชื่อสิ่งมีชีวิตมี 2 แบบ คือ  

1. ชื่อสามัญ ( Common name )  

เปนชือ่ของสิ่งมีชีวิตตั้งขึ้นเพือ่ใชเรียกสิง่มีชีวิตแตกตางกันในแตละทองที ่เชน ฝรั่งภาคเหนือ ลําปาง  

เรียก บามั่น ลําพูนเรียก บากวย ภาคกลางเรียกฝร่ัง ภาคใตเรียกชมพู  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียก บักสีดา       

ฉะนัน้การเรียกชือ่สามัญอาจทําใหเกิดความสับสนไดงาย การตั้งชื่อสามัญ มักมีหลักเกณฑในการตั้งชื่อ ไดแก     

ต้ังตามลักษณะรูปราง เชน สาหรายหางกระรอก วานหางจระเข   ต้ังตามถิ่นกําเนิด เชน ผักตบชวา ยางอินเดีย  

กกอียิปต  ต้ังตามที่อยูเชน ดาวทะเล ทากบก  ต้ังตามประโยชนที่ไดรับ  เชน หอยมกุ 

2. ชื่อวิทยาศาสตร ( Scientific name )  

เปนชื่อเพื่อใชเรียกสิ่งมีชีวิตที่กําเนิดขึ้นตามหลักสากล ซึ่งนักวิทยาศาสตรทั่วโลกรูจัก คาโรลัส  ลินเนียส 

นักธรรมชาติวิทยา ชาวสวีเดน เปนผูริเริ่มในการตั้งชื่อวิทยาศาสตรใหกับสิ่งมีชีวิต โดยกําหนดใหสิ่งมีชีวิต

ประกอบดวยชื่อ 2 ชื่อ ชื่อแรกเปนชื่อ “ จีนัส ” ชื่อหลังเปนคําระบุชนิดของสิ่งมีชีวิต คือชื่อ “ สปชีส ” การเรียกชือ่

ซึ่งประกอบดวยชื่อ 2 ชื่อ เรียกวา “ การต้ังชื่อแบบทวินาม ”  

 

 

 

 

 

กจิกรรม การจัดหมวดหมูสิ่งมีชีวิต 
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หลักการตั้งชื่อ 

1. เปนภาษาละติน ( ภาษาละตินเปนภาษาที่ตายแลว ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได )  

2. การเขียน หรือพิมพชื่อวิทยาศาสตร เขียนดวยอักษรภาษาอังกฤษ ชื่อแรกใหขึน้ตนดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษ

ตัวพิมพใหญ ชื่อหลังใหขึ้นตนดวยภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็ก เขียนได  2 แบบ 

ถาเขียน หรือพิมพดวยตัวเอนไมตองขีดเสนใต เชน ชื่อวิทยาศาสตรของคนHomo sapiens 

ถาเขียน หรือพิมพดวยไมใชตัวเอนตองขีดเสนใตชื่อ 2 ชื่อ โดยเสนที่ขีดเสนใตทั้งสองไมติดตอกัน 

Homo  

3.   อาจมีชื่อยอของผูต้ังชื่อ หรือ ผูคนพบตามหลังดวยก็ได เชนPasser montanus Linn. 

sapiens  

4.   ชื่อวิทยาศาสตรอาจเปลี่ยนแปลงได ถามีการคนพบรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตน้ันเพิ่มเติมภายหลัง 

การต้ังชื่อวิทยาศาสตร อาจต้ังโดยการพิจารณาจากสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต 

1. สภาพท่ีอยูอาศัย 

ผักบุง มีชื่อวิทยาศาสตรวา  Ipomoca aquatica  ชื่อ aquatica มาจากคําวา aquatic               ซึ่งหมายถึง นํ้า 

2. ถิ่นท่ีอยูหรือถิ่นกําเนิด 

มะมวง มีชื่อวิทยาศาสตรวา  Mangfera indica  ชื่อ indica มาจากคําวา India ซึง่เปนตนไมทีม่ีตนกําเนิดอยูใน

ประเทศอินเดีย 

3. ลักษณะเดนบางอยาง 

กุหลาบสีแดง มีชื่อวิทยาศาสตรวา  Rosa rubra  ชื่อ rubra หมายถงึ สแีดง 

4. ชื่อบุคคลท่ีคนพบ หรือชื่อผูท่ีเกี่ยวของ เชน 

ตนเสี้ยวเครือ มีชื่อวิทยาศาสตรวา  Bauhinia sanitwongsei   ชื่อ sanitwongsei  เปนชื่อที่ตั้งใหเปนเกียรติแก

ผูเกี่ยวของ ซึ่งเปนนามสกุลของ ม.ร.ว. ใหญ  สนิทวงค   
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1. ใหผูเรียนคนควาชื่อวิทยาศาสตรของสิง่มีชีวิตจากแหลงเรียนรูตางๆ  คนละ 10 ชนิด โดยแบงเปนพืช 5 

ชนิด และสตัว 5 ชนิด 

2. บันทึกการคนควาลงในตาราง 

ลําดับท่ี ช่ือส่ิงมีชีวิต ช่ือวิทยาศาสตร 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

 จากจุดเริ่มตนของความหลากหลายทางชีวภาพบนโลกมนุษย เมื ่อหลายพันลานปมาแลว จนกระทั่ง

ปจจุบัน สิ่งมีชีวิตไดวิวัฒนาการแยกออกเปนชนิดตางๆ หลายชนิด โดยแตละชนิดมีลักษณะการดํารงชีวิตตางๆ 

เชน บางชนิดมีลักษณะงายๆ เหมือนชีวิตแรกเกิด บางชนิดมีลักษณะซับซอน บางชนิดดํารงชีวิตอยูในน้ํา บาง

ชนิดดํารงชีวิตอยูบนบก เปนตน ความหลากหลายของสิง่มีชีวิตในปจจุบัน ตามแนวความคิดของ อาร  เอช  วิทเท

เคอร (R.H. whittaker) จําแนกสิ่งมีชีวิตออกเปน  5   อาณาจักร  คือ 

1. อาณาจักรมอเนอรา ( Kingdom Monera ) 

 สิ ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอราเปนสิง่มีชีวิตชั ้นต่ํา ในกลุ มโพรคาริโอต ไมมีเยื ่อหุ มนิวเคลียส มี

โครงสรางไมซับซอน เปนสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว   สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรนี้ไดแก สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน และ

แบคทีเรีย ซึง่มีรูปรางตางกันออกไป เชน เปนแทง เกลียว กลม หรือตอกันเปนสายยาว แบคทีเรียบางชนิดทําให

เกิดโรค    เชน โรคบิด บาดทะยัก เรื้อน อหิวาตกโรค คอตีบ ไอกรน บางชนิดพบในปมรากถั่วที่เรียกวา ไร

โซเบียม ( Rhizobium sp. ) สามารถนําไนโตรเจนจากอากาศไปสรางไนเตรด ซึง่เปนธาตุอาหารสําคัญของพืช 

สวนสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน ที่รูจักดีคือ สไปรูรินา ( Sprirurina sp. ) ซึ่งมีโปรตีนสูง ใชทําอาหารเสริม 

 

 

กิจกรรม ชื่อวิทยาศาสตรของสิ่งมีชีวิต 
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ส่ิงมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอรา 

 

 

2. อาณาจกัรโพรทิสตา ( Kingdom Protista ) 

 สิง่มีชีวิตในอาณาจักรโพรทิสตา เปนสิ่งมีชีวิตกลุม ยูคาริโอต มีเยื ่อ

หุมนิวเคลียส สวนใหญเปนสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว สิง่มีชีวิตในอาณาจักรนี้มีทั้ง

ประเภทชั ้นต่าํ เซลลเดียวหรือหลายเซลล มีคลอโรพลาสตที ่ใชในการ

สังเคราะหแสง ไดแก สาหราย ซึ่งพบในนํ้าจืดและนํ้าเค็ม บางชนิดไมสามารถ

มองดวยตาเปลาตองสองดวยกลองจุลทรรศน เชน อมีบา พารามีเซียม ยูกลีนา 

นอกจากน้ันยังพบสิ่งมีชีวิตที่เรียกวา ราเมือก ซึ่งพบตามที่ชื้นแฉะ สิ่งมีชีวิตใน

อาณาจักรโพรทิสตาบางชนิดทําใหเกิดโรค เชน พลาสโมเดียม ( Plasmodium sp. ) ทําใหเกิดโรคไขมาลาเรีย 

สาหรายบางชนิดทําอาหารสัตว บางชนิดทําวุน เชน สาหรายสีแดง 

 

ส่ิงมีชีวติในอาณาจักรโพรทิสตา 

 

 

 

 

3. อาณาจักรฟงไจ ( Kingdom Fungi ) 

 สิง่มีชีวิตในอาณาจักรฟงไจสวนใหญเปนสิง่มีชีวิตที่ประกอบดวยเซลลหลายเซลล อาจมีเซลลเดียว เชน 

ยีสตที่ทําขนมปง หรือใชในการหมักสุรา ไวน เบียร เปนตน บางชนิดมีหลายเซลล เชน เห็ด มีการรวมตัวเปนกลุม

ของเสนใยหรืออัดแนนเปนกระจุก มีผนังเซลลคลายพืช แตไมมีคลอโรฟลล สืบพันธุโดยการสรางสปอร และ

ดํารงชีวิตโดยการยอยสลายสารอินทรีย โดยหลั่งนํ้ายอยออกมายอยอาหาร แลวจึงดูดเอาโมเลกุลที่ถูกยอยเขาสู เซลล ทํา

หนาที่เปนผูยอยสลายในระบบนิเวศ 

 

 

    ส่ิงมีชีวิตในอาณาจักรฟงไจ 

    ท่ีมา ( Monera.On–line. 2008 ) 

ท่ีมา  ( Fungi. On – line. 2008 ) 

  ท่ีมา (Protista.On– ine. 2008 ) 
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4. อาณาจักรพืช ( Kingdom Plantae ) 

 

ส่ิงมีชีวิตในอาณาจักรพืช                        

ท่ีมา  ( อาณาจักรพืช.ออน-ไลน. 2551 ) 

 

 

 

 

 

สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช เปนสิ่งมีชีวิตหลายเซลลที่ประกอบกันเปนเน้ือเยื่อ และเซลลมีการเปลี่ยนแปลง

ไปทําหนาทีเ่ฉพาะอยาง เชน ราก ลําตน ใบ มีคลอโรพลาสตซึง่เปนรงควัตถุที่ใชในการสังเคราะหดวยแสง โดย

อาศัยพลังงานแสงจากดวงอาทิตย จึงมีหนาที่เปนผูผลิตในระบบนิเวศ พบทั้งบนบกและในนํ้า โดยพืชชั้นตํ่าจะไม

มีทอลําเลียง ไดแก มอส พืชชัน้สูงจะมีทอลําเลียง หวายทะนอย หญาถอดปลอง ตีนตุกแก ชองนางคลี ่เฟรน สน 

ปรง พืชใบเลี้ยงคู และพืชใบเลี้ยงเด่ียว 

5. อาณาจักรสัตว ( Kingdom Animalia ) 

 สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว เปนสิ่งมีชีวิตที่มีเน้ือเยื่อซึ่งประกอบดวยเซลลหลายเซลล ไมมีผนังเซลล 

ภายในเซลลไมมีคลอโรพลาสต ตองอาศัยอาหารจากการกินสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน ๆ ดํารงชีวิตเปนผูบริโภคในระบบ

นิเวศ สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรนี้มีความสามารถในการตอบสนองตอสิ่งเรา  บางชนิดเคลื่อนที่ไมได เชน ฟองนํ้า 

ปะการัง กัลปงหา เปนตน                                   

 สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตวแบงออกเปน 2 กลุม คือ                                                                           

สัตวไมมีกระดูกสันหลัง ไดแก ฟองนํ้า กัลปงหา แมงกะพรุน พยาธิตาง ๆ ไสเดือน หอย ปู แมลง หมึก ดาวทะเล  

สัตวมีกระดูกสันหลัง ไดแก ปลา สัตวคร่ึงบกคร่ึงนํ้า  สัตวเลื้อยคลาน สัตวปก สัตวเลี้ยงลูกดวยนํ้านม 

                                  

 

 

                                   

 

 

 

ส่ิงมีชีวิตในอาณาจักรสัตว 

 

  

 

 

 

ท่ีมา  ( อาณาจักรสัตว. ออน-ไลน. 2551 ) 
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จากการศึกษา เร่ืองความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใหผูเรียนสรุปผลการศึกษาลงในตารางขางลางนี ้ 

ตาราง การแบงกลุมสิ่งมีชีวิต 

อาณาจักร ลักษณะท่ีสําคัญ ตัวอยางสิ่งมีชีวิต ความสําคัญ 

มอเนอรา 

   

 

โพรทิสตา 

 

   

 

ฟงไจ 

 

   

 

พืช 

 

   

 

สัตว 

 

   

คุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพ 

ความหลากหลายทางชีวภาพมีคุณคาและความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย ดังนี้ 

1. เปนแหลงปจจัยสี่ 

ปาไมซึง่เปนแหลงรวมของความหลากหลายทางชีวภาพ เปนแหลงอาหารของมนุษย        มาตั้งแตสมัย

ดึกดําบรรพ มนุษยไดอาศัยอาหารที่ไดจากปา เชน นําพืช สัตว เห็ด มาเปนอาหาร หรือทํายารักษาโรค มนุษยสราง

ที่อยู อาศัยจากตนไมในปา พืชบางชนิด เชน ตนฝาย นุน และไหม        ใชทําเปนเครื่องนุงหม เก็บฟนมาทํา

เชื้อเพลิงเพื่อหุงหาอาหาร และใหความอบอุน 

เมื่อจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นและมีเทคโนโลยีสูงขึน้ ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพของปาไมถูก

ทําลายลง มนุษยตองการที่อยูมากขึ้น มีการตัดไมทําลายปาเพิ่มขึ้น เพือ่ใหมีผลผลิตเพียงพอกับความตองการของ

กิจกรรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
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มนุษย ทําใหการเกษตรและการเลี้ยงสัตวเพียงหนึ่งหรือสองชนิดไดเขาไปแทนที่ความหลากหลายทางชีวภาพของ

ปาไม 

2. เปนแหลงความรู 

ปาเปนแหลงรวมความหลากหลายทางชีวภาพ เปนแหลงรวมพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต จึงเปรียบเสมือน

หองเรียนธรรมชาติ โดยเฉพาะความรูดานชีววิทยา นอกจากนัน้ยังเปนแหลงให การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสิง่มีชีวิต

ทั้งหลายที่อยูในปา ถาหากปาหรือธรรมชาติถูกทําลายไป   ความหลากหลายทางชีวภาพก็ถูกทําลายไปดวย จะทํา

ใหมนุษยขาดแหลงเรียนรูที่สําคัญไปดวย 

3. เปนแหลงพักผอนหยอนใจ 

ความหลากหลายทางชีวภาพกอใหเกิดทัศนียภาพที่งดงาม แตกตางกันไปตามสภาวะของภูมิอากาศ ใน

บริเวณที่ภูมิอากาศเหมาะสมแกการอยูอาศัยก็จะมีพรรณไมนานาชนิด มีสัตวปา แมลง ผีเสื้อ ชวยใหรูสึกสดชื่น 

สบายตา ผอนคลายความตึงเครียด และนอกจากนี้ยังปรับปรุงใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยและทองถิ่น 

 สิง่มีชีวิตในโลกนีม้ีประมาณ 5 ลานชนิด ในจํานวนนีม้ีอยูในประเทศไทย ประมาณรอยละ เจ็ดประเทศ

ไทยมีประชากรเพียงรอยละหนึ่ง ของประชากรโลก ดังนั้น เมื่อเทียบสัดสวนกับจํานวนประชากร ประเทศไทยจึง

นับวามีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตอยางมาก 

 สิง่มีชีวิตในประเทศไทยมีหลากหลายไดมาก เนือ่งจากมีสภาพทางภูมิศาสตรทีห่ลากหลายและแตละ

แหลงลวนมีปจจัยที่เอ้ือตอการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต  นับต้ังแตภูมิประเทศแถบชาย  ฝงทะเล ที่ราบลุมแมนํ้า ที่

ราบลอนคลื่น และภูเขาทีม่ีความสูงหลากหลายตัง้แตเนินเขาจนถึงภูเขาทีสู่งชันถึง 2,400 เมตรจากระดับน้าํทะเล 

ประเทศไทยจึงเปนแหลงของปาไมนานาชนิด  ไดแก       ปาชายเลน ปาพรุ ปาเบญจพรรณ ปาดิบ  และปาสนเขา 

 ในระยะเวลา  30  ป ที่ผานมา ประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ปาเปนจํานวนมหาศาล เนือ่งจากหลายสาเหตุ

ดวยกัน เชน การเพิ่มของประชากรทําใหมีการบุกเบิกปาเพิ่มขึ้น การใหสัมปทานปาไมที่ขาดการควบคุมอยาง

เพียงพอ การตัดถนนเขาพื้นที่ปา การเกษตรเชิงอุตสาหกรรม การแพรของเทคโนโลยีทีใ่ชทําลายปาไมไดอยาง

รวดเร็ว  และสวนใหญเกิดขึ้นกับปาบนภูเขาและปาชายเลน ยังผลใหพืชและสัตวสูญพันธุ อาทิ เนื้อสมัน แรด 

กระซู กรูปรี และเสี่ยงตอการสูญพันธุในอนาคตอันใกลนี้อีกเปนจํานวนมาก อาทิ ควายปา ละอง ละมั่ง เนือ้ทราย 

กวางผา เลียงผา สมเสร็จ           เสือลายเมฆ เสือโครง และชางปา รวมทั้งนก สัตวครึง่บกครึง่น้าํ สัตวเลือ้ยคลาน 

แมลง และสตัวน้าํอีกเปนจํานวนมาก 

 การทําลายปากอใหเกิดวิกฤตการณทางธรรมชาติเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ แหลงน้าํทีเ่คยอุดมสมบูรณ เริม่ลด

นอยลง ผืนปาที่เหลืออยูไมสามารถซับน้ําฝนทีต่กหนัก เกิดปรากฎการณน้าํทวมฉับพลัน ยังผลใหเกิดความ

เสียหายแกเศรษฐกิจ บานเรือน และความปลอดภัยของชีวิตคนและสัตวเปนอันมาก  

 ปญหาความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย จึงเปนปญหาใหญและเรงดวนที่จะตองชวยกันแกไข

ดวยการหยุดยัง้การสูญเสียระบบนิเวศปาทุกประเภท การอนุรักษสิง่ทีเ่หลืออยูและการฟนฟูปาเสือ่มโทรมให
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กลับคืนสูสภาพปาที่มีความหลากหลายทางชีวภาพดัง้เดิม เพราะความหลากหลายเหลานั้น เปนพื้นฐานของการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน 

การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของทองถิ่น 

การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของทองถิ่น ทําไดหลายวิธี  ดังนี้ 

1.   จัดระบบนิเวศใหใกลเคียงตามธรรมชาติ โดยฟนฟูหรือพัฒนาพืน้ที่เสื่อมโทรมใหความหลากหลาย

ทางชีวภาพไวมากที่สุด 

2.  จัดใหมีศูนยอนุรักษหรือพิทักษสิ่งมีชีวิตนอกถิ่นกําเนิด เพื่อเปนที่พักพิงชั่วคราวที่ปลอดภัย กอน

นํากลับไปสูธรรมชาติ เชน สวนพฤกษศาสตร ศูนยเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเค็ม 

3.   สงเสริมการเกษตรแบบไรนาสวนผสม และใชตนไมลอมรั้วบานหรือแปลงเกษตรเพื่อใหมีพืชและ

สัตวหลากหลายชนิดมาอาศัยอยูรวมกัน ซึ่งเปนการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพได 

 

 

 

สืบคนและรวบรวมขอมูลเพื่ออภิปรายรวมกัน เกีย่วกับความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพใน

ทองถิ่น 

• การที่ประเทศไทยเปนแหลงที่มีความหลากหลายทางชีวภาพทําใหเราไดประโยชนอะไรบาง 

• มีความจําเปนมากนอยเพียงใด ที่เราควรรักษาสภาพของความหลากหลายทางชีวภาพใหคงอยูไดนานๆ 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 



บทที่  5 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

 
สาระสําคัญ 

 เทคโนโลยีชีวภาพ   เปนเทคโนโลยีที นํ่ า เอาความรู ทางชีววิทยามาใชประโยชน                

ในชีวิตประจําวันแกมนุษยตั้งแตอดีต  เชน  การผลิตขนมปง  น้ําสมสายชู  น้ําปลา  ซีอิว๊  และ        

โยเกิรต  เปนตน ซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ ่นเกีย่วกับเทคโนโลยีชีวภาพทั ้งสิ ้น  รวมถึงการผลิต         

ยาปฏิชีวนะ ตลอดจนการปรับปรุงพันธุพืช  และพันธุสัตวชนิดตาง ๆ ในปจจุบัน 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 1.  อธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ  และประโยชนได 

 2.  อธิบายผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอชีวิตและสิง่แวดลอมได 

 3.  อธิบายบทบาทของภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพได 
 

ขอบขายเน้ือหา 

 เร่ืองที่  1.  ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ 

 เร่ืองที่  2.  ปจจัยที่มีผลตอเทคโนโลยีชีวภาพ 

 เร่ืองที่  3.  เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน 

 เร่ืองที่  4.  ภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ 

 เร่ืองที่  5.  ประโยชนและผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพ 
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เร่ืองท่ี 1  ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีชวีภาพ (Biotechnology) 

 เทคโนโลยีชีวภาพ คือ การใชความรูเกีย่วกับสิ่งมีชีวิตและผลิตผลของสิง่มีชีวิตใหเปน

ประโยชนกับมนุษย หรือการใชเทคโนโลยีในการนําสิ่งมีชีวิตหรือชิน้สวนของสิ่งมีชีวิตมาพัฒนา

หรือปรับปรุงพืช สัตว และผลิตภัณฑอ่ืนๆ เพื่อประโยชนเฉพาะตามที่เราตองการ 

ความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ 

 ปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีชีวภาพมาใชประโยชนอยางกวางขวาง เพื่อหาทางแกปญหา

สําคัญที่โลกกําลังเผชิญอยูทั้งดานเกษตรกรรม อาหาร การแพทย และเภสัชกรรม ไดแก 

1. การลดปริมาณการใชสารเคมีในเกษตรกรรม เพื ่อลดตนเหตุของปญหาดาน

สิ่งแวดลอม ดวยการคิดคนพันธุพืชใหมที่ตานทานโรคและศัตรูพืช 

2. การเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกของโลก ดวยการปรับปรุงพันธุพืชใหม ที่ทนทานตอภาวะแหง

แลงหรืออุณหภูมิที่สูงหรือตํ่าเกินไป 

3. การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของโลก ดวยการปรับปรุงพันธุพืชและพันธุสัตวใหม ที่

ทนทานตอโรคภัย และใหผลผลิตสูงขึ้น 

4. การผลิตอาหารทีใ่หคุณคาทางโภชนาการสูงขึน้ มีประโยชนตอผูบริโภคมากขึ้น เชน 

อาหารไขมันต่าํ อาหารทีค่งความสดไดนาน หรืออาหารทีม่ีอายุการบริโภคนานขึน้โดยไมตองใส

สารเคมี เปนตน 

5. การคนคิดยาปองกันและรักษาโรคติดตอหรือโรครายแรงตางๆ ที่ยังไมมีวิธีรักษาที่

ไดผล เชน การคิดตัวยาหยุดยัง้การลุกลามของเนื้อเยือ่มะเร็งแทนการใชสารเคมีทําลาย การคิดคน

วัคซีนปองกันไวรัสตับตางๆ หรือ วัคซีนปองกันโรคไขหวัด 2009 
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กิจกรรมท่ี  5.1 

 

 ใหผูเรียนสรุปความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ  ตามความเขาใจของตนเอง  บันทึกลงใน

สมดุกจิกรรม 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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เร่ืองที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอเทคโนโลยีชีวภาพ 

 การใชความรู  และประสบการณเกี ่ยวกับสิ ่งมีชีวิต เพื ่อประโยชนของมนุษย  ตั ้งแต

เทคโนโลยีคอนขางงาย  เชน  การทําน้าํปลา  จนถึงเทคโนโลยีทีย่าก  เชน  การออกแบบและสราง

โปรตีนใหมๆ ที ่มีคุณสมบัติพิเศษตามตองการที ่ไมอาจหาไดจากธรรมชาติ รวมถึงการคนพบ        

ยาปฏิชีวนะ และผลิตเปนอุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑทัง้หมดนี้อาศัยประโยชนจากจุลินทรียทีม่ีมา       

ในธรรมชาติ หรือที่คัดเลือกเปนสายพันธุบริสุทธิ์แลว 

 ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ไดมีการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑอาหาร สารที่ชวย     

ในการผลิตอาหาร  หรือสารทีใ่ชเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑอาหารเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทั้งใน

ดานชนิดและปริมาณ เชน  การผลิตยีสตขนมปง  เอนไซมหลายชนิด  เชน อมิเลส  แลคเทส  กลูโค     

อมิเลส ฯลฯ  และสารที่ใหรสหวาน  เชน แอสปาแตม  เปนตน 

 ในการผลิตผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีชีวภาพ  จะตองคํานึงถึงปจจัยหลัก  2  ประการ คือ 

  1.  ตองมีตัวเรงทางชีวภาพ ( Biological  Catalyst )  ทีดี่ทีสุ่ด  ซึ่งมีความจําเพาะตอการ

ผลิตผลิตภัณฑที่ตองการ  และกระบวนการที่ใชในการผลิต  ไดแก  เชื้อจุลินทรียตางๆ พืช หรือ 

สัตว  ซึ่งคัดเลือกขึ้นมา  และปรับปรุงพันธุใหดีขึ้น  สําหรับใชในการผลิตผลิตภัณฑจําเพาะน้ัน 

  2.  ตองมีการออกแบบถังหมัก ( Reacter )  และเครือ่งมือทีใ่ชในการควบคุมสภาพ      

ทางกายภาพในระหวางการผลิต  เชน  อุณหภูมิ  คาความเปนกรด – เบส  การใหอากาศ  เปนตน          

ใหเหมาะสมตอการทํางานของตัวเรงทางชีวภาพ ที่ใช 
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กิจกรรมท่ี  5.2 

 

 ใหตอบคําถามลงในสมุดบันทึกกิจกรรม 

 1.  ปจจัยตัวเรงทางชีวภาพในการผลิตผลิตภัณฑ ไดแก อะไรบาง   

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 2.  ในการผลิตผลิตภัณฑที่ตองการนั้นตองควบคุม สภาพทางกายอะไรบาง 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

89 

เร่ืองที่ 3  เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน 

 การนําเทคโนโลยีชีวภาพมาใชในชีวิตประจําวัน  เปนการนําความรูเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและ

ผลิตผลของสิ่งมีชีวิตใหเปนประโยชนกับมนุษย  ในการดํารงชีวิตต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน เชน 

 การผลิตอาหาร  เชน นํ้าปลา ปลารา  ปลาสม  ผักดอง นํ้าบูดู นํ้าสมสายชู  นมเปร้ียว 

 การผลิตผงซักฟอกชนิดใหมที่มีเอนไซม 

 การทําปุยจากวัสดุเหลือทิ้ง  เชน เศษผัก อาหาร ฟางขาว มูลสัตว 

 การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  เชน การใชจุลินทรียในการกําจัดขยะ หรือบําบัดนํ้าเสีย 

 การแกไขปญหาพลังงาน  เชน  การผลิตแอลกอฮอล ชนิด เอทานอลไรน้ํา  เพือ่ผสมกับ

นํ้ามันเบนซิน เปน “แกสโซฮอล”  เปนเชือ้เพลงิรถยนต 

 การเพิ่มคุณคาผลผลิตของอาหาร  เชน  การทําใหโคและสุกรเพิ่มปริมาณเน้ือ  การปรับปรุง

คุณภาพนํ้ามันในพืชคาโนลา 

 การทําผลิตภัณฑจากไขมัน  เชน  นม  เนย  นํ้ามัน  ยารักษาโรค ฯลฯ 

 การรักษาโรค  และบํารุงสุขภาพ  เชน  สมุนไพร 

เทคโนโลยีชีวภาพท่ีนํามาใชประโยชนในประเทศไทย 

 ประเทศไทยไดมีการคนควาทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ  เพือ่ทําประโยชนตอประเทศ     

ซึ่งสวนใหญจะเปนเทคโนโลยีชีวภาพดานการเกษตร  เชน 

 1.   การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ  ไดแก  การขยายและปรับปรุงพันธุกลวย  กลวยไม  ไผ   

ไมดอกไมประดับ  หญาแฝก 

 2.   การปรับปรุงพันธุพืช  ไดแก   

  การปรับปรุงพันธุมะเขือเทศ  พริก  ถัว่ฝกยาว  ใหตานทานตอศัตรูพืช           ดวย

เทคนิคการตัดตอยีน 

  การพัฒนาพืชทนแลง  ทนสภาพดินเค็ม และดินกรด เชน  ขาว 

  การปรับปรุงและขยายพันธุพืชที่เหมาะสมกับเกษตรที่สูง  เชน  สตรอเบอรร่ี  มันฝร่ัง   

  การผลิตไหลสตรอเบอรร่ีสําหรับปลูกในภาคเหนือ และอีสาน 

  การพัฒนาพันธุพืชตานทานโรค  เชน  มะเขือเทศ  มะละกอ 

 3.  การพัฒนาและปรับปรุงพันธุสัตว  ไดแก 

  การขยายพันธุโคนมที่ใหนํ้านมสูงโดยวิธี ปฏิสนธิในหลอดแกว และการฝากถาย ตัวออน 

  การลดการแพรระบาดของโรคสัตว  โดยพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็ว เชน  การ

ตรวจพยาธิใบไมในตับในกระบือ  การตรวจหาไวรัสสาเหตุโรคหัวเหลือง และจุดขาว จุดแดงในกุง

กุลาดํา 

 4.   การผลิตปุยชีวภาพ  เชน  ปุยคอก  ปุยหมัก  จุลินทรียตรึงไนโตรเจน  และปุยสาหราย 
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 5.   การควบคุมโรคและแมลงโดยชีวินทรีย  เชน   

  การใชจุลินทรียควบคุมโรคในแปลงปลูกมะเขือเทศ  ขิง  สตรอเบอรร่ี 

  การใชเชือ้ราบางชนิดควบคุมกําจัดโรครากเนาของทุเรียนและผลไมอื่นๆ ควบคุมโรค

ไสเดือนฝอย  รากปม 

  การใชแบคทีเรียหรือสารสกัดจากแบคทีเรียในการควบคุมและกําจัดแมลง  เชน  การ

ใชแบคทีเรียกําจัดลูกน้ําและยุงที่เปนพาหะนําโรคไขสมองอักเสบ  และโรคมาลาเรีย 

  นอกจากดานการเกษตรแลว  ประเทศไทยยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ  เพือ่

ประโยชนดานอ่ืน ๆ อีก  เชน 

  การพัฒนาเทคโนโลยีลายพิมพดีเอ็นเอ  เพื่อการตรวจการปลอมปนขาวหอมมะลิ  และ

การตรวจพันธุปลาทูนา 

  การวิจัย และพัฒนาทางการแพทย  ไดแก 

   การตรวจวินิจฉัยโรคไขเลือดออก  โรคทางเดินอาหาร 

   การพัฒนาวิธีการตรวจหาสารตอตานมาลาเรีย  วัณโรค  จากพืชและจุลินทรีย 

   การพัฒนาการเลี้ยงเซลลมนุษย และสัตว 

  การเพิ่มคุณภาพผลผลิตการเกษตร  เชน  

   การปรับลดสารโคเลสเตอรอลในไขไก 

   การพัฒนาผลไมใหสุกชา 

  การพัฒนาอาหารใหมีสวนปองกันและรักษาโรคได  เชน  การศึกษาสารที ่ชวย

เจริญเติบโตในนํ้านม 

 ปจจุบัน เทคโนโลยีชีวภาพถูกนํามาใชประโยชนอยางกวางขวางกอใหเกิดความหวังใหม ๆ 

ที่จะพัฒนาสิ่งมีชีวิตตางๆ ใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพใหดียิ่งขึ้น  ดังนั้น จึงมีบทบาทสําคัญตอ

คุณภาพชีวิตของมนุษยดวย ทั้งนี้ ควรติดตามขาวสารความกาวหนาดานเทคโนโลยีชีวภาพ  รวมถึง

ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบตอตนเองและสิ่งแวดลอมและอานฉลากสินคา กอนการตัดสนิใจ 

 

กิจกรรมท่ี  5.3 

 

 ใหผู เ รียนคนควา เพิ ่มเติม เกี ่ยวกับการนําเทคโนโลยีชีวภาพ มาใชประโยชนใน

ชีวิตประจําวัน  และในประเทศไทย  แลวทํารายงานสงผูสอน 
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เร่ืองที่  4  ภูมิปญญาทองถิ่นเก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพ 

 เทคโนโลยีชีวภาพที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นทีเ่กาทีสุ่ดในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ ก็คือ 0

เทคโนโลยีการหมัก 0 (Fermentation Technology)  โดยนําแบคทีเรียที่มีอยูตามธรรมชาติมาใชใน

กระบวนการถนอมอาหาร และแปรรูปอาหาร  เชน  การทํา น้ําปลา  ปลารา  แหนม  น้าํบูดู  เตาเจีย้ว  

ซีอ๊ิว  เตาหูยี้  ผักและผลไมดอง  นํ้าสมสายชู  เหลา  เบียร  ขนมปง  นมเปร้ียว  เปนตน ซึง่ผลิตภัณฑ

ที่ไดจากการหมักในลักษณะนี้ อาจจะมีคุณภาพไมแนนอน ยากตอการปรับปรุงประสิทธิภาพ       

ในการหมัก หรือขยายกําลังผลิตใหสูงขึ้น และยังเสี่ยงตอการปนเปอนของเชือ้โรค หรือจุลินทรีย     

ที่สรางสารพษิ 

 ในปจจุบันสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของชาวชนบท  จะพึ่งพาแตเฉพาะเทคโนโลยีระดับ

พื้นบานที่จัดเปนภูมิปญญาทองถิ่นดั้งเดิมดานเทคโนโลยีชีวภาพไมได    จึงเปนผลใหในปจจุบัน    

มีการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มขึ้นตามความตองการของทองถิ่น  ซึ่งการที่ภูมิปญญาเหลานัน้จะ

พัฒนาไดจะตองอาศัยนักพัฒนามาเปนสวนรวมในการนําเทคโนโลยีมาแนะนําใหชาวบาน            

ไดมีความรู และเขาใจถึงการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการประดิษฐคิดคนสิ ่งตาง ๆ ทีใ่ชใน        

การดําเนินงาน  ความจําเปนในการเลอืกใชและปรับปรุงเทคโนโลยีบางชนิดใหมีสมรรถนะทีสู่งขึน้ 

โดยเฉพาะในการเพิ ่มประสิทธิภาพของการทํางาน ซึ ่งขึ ้นอยู กับความรู และทักษะจากแหลง

ภายนอก  ดังน้ันภูมิปญญาทองถิ่นจําเปนจะตองอาศัยเทคโนโลยีมาประกอบเพื่อเพิ่มผลผลิตใหมาก

ขึ้น  เพือ่ใหสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางกวางขวาง  เชน  ดานอุตสาหกรรมอาหาร            

ดานการแพทย  ดานการศึกษา  เปนตน ซึ่งแตละทองถิน่ จะพัฒนาภูมิปญญาดานเทคโนโลยีชีวภาพ  

แตกตางกันตามสภาพภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  พฤติกรรมการดํารงชีวิต  วัตถุดิบ  และการใช

ประโยชน  โดยการศึกษา  คิดคน  และทดลอง  เปนผลใหในปจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพ  มี

ความกาวหนามาก 

 ทัง้นีก้ารถายทอดความรู  เทคนิคการผลิต  และทักษะการปฏิบัติ  เปนสิง่สําคัญและจําเปน  

ตอการสืบทอดภูมิปญญาทองถิน่เกี ่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพของคนรุนใหม  ซึง่จะกอใหเกิด        

การแตกยอด และพฒันาในรูปแบบใหมๆ  ตอไปในอนาคต 

 

 
กิจกรรมท่ี  5.4 

 

 ใหผู เรียนรวมกลุ มๆ ละ  4 – 5  คน  คนควาเพิ ่มเติม  และสัมภาษณผู รู เรื ่องภูมิปญญา

ทองถิ ่นเกี ่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ  ที ่นํามาใชในชีวิตประจําวันในชุมชน หรือทองถิ ่น โดย

ยกตัวอยางวิธีการผลิต  1  ชนิด  และทํารายงานสงผูสอน 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81�
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เร่ืองที่ 5  ประโยชนและผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพ 
ประโยชนของเทคโนโลยีชวีภาพ 

 ในปจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพไดถูกนํามาใชประโยชนในดานตางๆ ไดแก 

1. ดานเกษตรกรรม 

1.1 การผสมพันธุสัตวและการปรับปรุงพันธุสัตว 

การปรับปรุงพันธุสัตวโดยการนําสัตวพันธุดีจากตางประเทศซึ่งออนแอ ไมสามารถ

ทนตอสภาพอากาศของไทยมาผสมพันธุกับพันธุพื้นเมือง เพื่อใหไดลูกผสมที่มีลักษณะดีเหมือนกับ

พันธุตางประเทศที่แข็งแรง ทนทานตอโรคและทนตอสภาพภูมิอากาศของเมืองไทย และที่สําคัญคือ 

ราคาตํ่า  

1.2 การปรับปรุงพันธุพืชและการผลิตพืชพันธุใหม เชน พืชไร ผัก ไมดอก 

1.3 การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 

2. ดานอุตสาหกรรม 

2.1 การถายฝากตัวออน ทําใหเพิม่ปริมาณและคุณภาพของโคนมและโคเนือ้ เพื ่อ

นํามาใชในอุตสาหกรรมการผลิตเน้ือวัวและนํ้านมวัว 

2.2 การผสมเทียมสัตวบกและสัตวนํ้า เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพสัตวบกและสัตวนํ้า 

ทําใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการแชเย็นเน้ือสัตวและการผลิตอาหารกระปอง 

2.3 พันธุวิศวกรรม โดยนําผลิตผลของยีนมาใชประโยชนและผลิตเปนอุตสาหกรรม 

เชน ผลิตยา ผลิตวัคซีน น้ํายาสําหรับตรวจวินิจฉัยโรค ยาตอตานเนื้องอก ฮอรโมนอินซูลินรักษา

โรคเบาหวาน ฮอรโมนเรงการเจริญเติบโตของคน เปนตน 

2.4 ผลิตฮอรโมนเรงการเจริญเติบโตของสัตว โดยการนํายีนสรางฮอรโมนเรงการ

เจริญเติบโตของวัวและของคนมาฉีดเขาไปในรังไขที่เพิ่งผสมของหมู พบวาหมูจะมีการเจริญเติบโต

ดีกวาหมปูกติ 

2.5 ผลิตสัตวแปลงพันธุใหมีลักษณะโตเร็ว เพิ่มผลผลิต หรือมีภูมิตานทาน เชน แกะที่

ใหนํ้านมเพิ่มขึ้น ไกที่ตานทานไวรัส 

3. ดานการแพทย 

3.1 การใชยีนบําบัดโรค เชน การรักษาโรคไขกระดูกที่สรางโกลบินผิดปรกติ การดูแล

รักษาเด็กที่ติดเชื้องาย การรักษาผูปวยที่เปนมะเร็ง เปนตน 

3.2 การตรวจวินิจฉัยหรือตรวจพาหะจากยีน เพือ่ตรวจสอบโรคธาลัสซีเมีย โรคโลหิต

จาง สภาวะปญญาออน ยีนที่อาจทําใหเกิดโรคมะเร็ง เปนตน 

3.3 การใชประโยชนจากการตรวจลายพิมพจากยีนของสิ่งมีชีวิต เชน การสืบหาตัวผู

ตองสงสัยในคดีตางๆ การตรวจสอบความเปนพอ-แม-ลูกกัน การตรวจสอบพันธุสัตวเศรษฐกิจ

ตางๆ 

 



 

 

93 

4. ดานอาหาร 

4.1 เพิ่มปริมาณเนื้อสัตวทัง้สัตวบกและสัตวน้าํ สัตวบก ไดแก กระบือ สุกร สวนสัตว

น้าํมีทัง้สัตวน้ําจืดและสัตวน้าํเค็ม จําพวกปลา กุง หอยตางๆ ซึ่งเนือ้สัตวเปนแหลงสารโปรตีนที่

สําคัญมาก 

4.2 เพิ่มผลผลิตจากสัตว เชน นํ้านมวัว ไขเปด ไขไก เปนตน 

4.3 เพิ่มผลิตภัณฑที่แปรรูปจากผลผลิตของสัตว เชน เนย นมผง นมเปรีย้ว และโย

เกิรต เปนตน ทําใหเรามีอาหารหลากหลายที่ใหประโยชนมากมาย 

5. ดานสิ่งแวดลอม 

5.1 การใชจุลินทรียชวยรักษาสภาพแวดลอม โดยการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ         

จุลินทรียใหมีประสิทธิภาพในการยอยสลายสูงขึ้น แลวนําไปใชขจัดของเสีย 

5.2 การคนหาทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนและการสรางทรัพยากรใหม 

6. ดานการผลิตพลังงาน 

6.1 แหลงพลังงานที่ไดจากชีวมวล คือ แอลกอฮอลชนิดตางๆ  และอาซีโตน ซึ่งไดจาก

การแปรรูป แปง นํ้าตาล หรือเซลลูโลส โดยใชจุลินทรีย 

6.2 แกสชีวภาพ คือ แกสที่เกิดจากการที่จุลินทรียยอยสลายอินทรียวัตถุ โดยไมตองใช

ออกซิเจน ซึง่จะเกิดแกสมีเทนมากที่สุด (ไมมีสี ไมมีกลิน่และติดไฟได) แกสคารบอนไดออกไซด 

แกสไนโตรเจน แกสไฮโดรเจน ฯลฯ 

 

ผลของเทคโนโลยีชีวภาพดานการตัดตอพันธุกรรม 

 การนําเทคโนโลยีการตัดตอพันธุกรรมมาใช  เพื ่อใหจุลินทรียสามารถผลิตสารหรือ

ผลิตภัณฑบางชนิด หรือ ผลิตพืชที่ตานทานตอแมลงศัตรูพืช  โรคพืช  และยาปราบวัชพืช  และ

ปรับปรุงพันธุใหมีผลผลิตทีม่ีคุณภาพดีขึน้  ซึง่สิง่มีชีวิตทีไ่ดจากการตัดตอพันธุกรรมนี ้ เรียกวา  

จีเอ็มโอ (GMO)  เปนชื่อยอมาจากคําวา Genetically  Modified  Organism   

 พืช จีเอ็มโอ สวนใหญ  ไดแก   ขาวโพด  และฝายที่ตานทานแมลง 

      ถั่วเหลืองตานทานยาปราบศัตรูพืช 

      มะละกอ และ มันฝร่ังตานทานโรค 

 แมวาเทคโนโลยีชีวภาพน้ัน มีประโยชนในการพัฒนา  พันธุพืช  พันธุสัตว  ใหมีผลผลิตที่มี

ปริมาณและคุณภาพสูง  และมีตนทุนการผลิตต่ํา ก็ตาม  แตก็ยังไมมีหลักฐานที่แนนอนยืนยันไดวา

พืชที่ตัดตอยีน  จะไมสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ 

 ทั้งน้ี  มีการทดสอบการปลูกพืช จีเอ็มโอ ทั่วโลก  ดังน้ี 

 1.  พืชไรทนทานตอสารเคมีกําจัดวัชพืช  - เพื่อลดการใชยาปราบวัชพืชในปริมาณมาก 

 2.  พืชไรทนทานตอยาฆาแมลง กําจัดวัชพืช 

 3.  พืชไรทนทานตอไวรัส  ไดแก  มะละกอ และนํ้าเตา 
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ผลกระทบของการใชเทคโนโลยีชวีภาพ 

 การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ  ทําใหเกิดความหวาดกลัวในเรื่องความปลอดภัยของมนุษย  

และจริยธรรมของเทคโนโลยีชีวภาพทีม่ีตอสาธารณะชน  โดยกลัววามนุษยจะเขาไปจัดระบบ

สิ่งมีชีวิต  ซึ่งอาจจะทําใหเกิดความวิบัติทางสิง่แวดลอม และการแพทย หรืออาจนําไปสูการขัดแยง

กับธรรมชาติของมนุษย  เชน 

การผลิตเชื้อโรคชนิดรายแรงเพื่อใชในสงครามเชื้อโรค 

การใชสารพันธุกรรมของพืชจากประเทศกําลังพัฒนาเพื่อหวังผลกําไร 

 ดังนั้น  การใชเทคโนโลยีชีวภาพอยางถูกตอง และเหมาะสม จึงจะกอใหเกิดความมัน่คงใน

การดํารงชีวิต  แตถาใชอยางไมมีความตระหนักถึงผลในดานความปลอดภัยและไมมีจริยธรรมตอ

สาธารณะชน แลว อาจเกิดผลกระทบได  

ผลกระทบของสิ่งมีชีวิต จีเอ็มโอ   

 พบวาสิ่งมีชีวิต จีเอ็มโอ เคยสงผลกระทบ  ดังน้ี 

1.  ผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ  

 พบวา พืชที่ตัดแตงพันธุกรรมสงผลกระทบตอ แมลงที่ชวยผสมเกสร และพบวาแมลง

เตาทองที่เลี้ยงดวยเพลีย้ออนที่เลี้ยงในมันฝรั่งตัดตอยีน  วางไขนอยลง  1 ใน 3  และมีอายุสั้นกวา

ปกติคร่ึงหน่ึง  เมื่อเปรียบเทียบกับแมลงเตาทองที่เลี้ยงดวยเพลี้ยออนที่เลี้ยงดวยมันฝร่ังทั่วๆ ไป 

2.  ผลกระทบตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 ผลกระทบของสิง่มีชีวิต จีเอ็มโอ ตอ ชีวิตของผูบริโภค นัน้ เคยเกิดขึน้บางแลว โดยบริษัท

ผลิตอาหารเสริมประเภทวิตามิน บี 2  โดยใชเทคนิคพันธุวิศวกรรม  และนํามาขายในสหรัฐอเมริกา  

หลังจากนั้น พบวามีผู บริโภคปวยดวยอาการกลามเนื้อผิดปกติ  เกือบ  5000  คน  โดยมีอาการ

เจ็บปวด และมีอาการทางระบบประสาทรวมดวย  ทําใหมีผูเสียชีวิต  37  คน  และพิการอยางถาวร

เกอืบ  1,500  คน 

 การศึกษาหาความรู เพื่อที่จะเรียนรูและเขาใจเกีย่วกับเทคโนโลยีชีวภาพใหมากขึน้นั้นควร

ติดตามขาวสารความกาวหนา  การใชประโยชน รวมถึงความเสีย่งทีอ่าจเกิดผลกระทบตอตนเอง 

และสิ่งแวดลอม  เพื่อกําหนดทางเลือกของตนเองไดอยางปลอดภัย   

   

 

กิจกรรมท่ี  5.5 

 

 ใหผูเรียนศึกษาคนควาเพิม่เติม ในเรื่อง  ความกาวหนาของเทคโนโลยีชีวภาพ ในปจจุบัน  

แลวจัดทํารายงานสงผูสอน 

 



 

บทที่ 6 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สาระการเรียนรู 

 ทรัพยากรธรรมชาติ เปนสิ่งที่มีความสัมพันธกับชีวิตเราอยางมากมาย ซึง่มีผลตอสิง่มีชีวิต ฉะนั้น

เราจําเปนตองศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตและสิง่แวดลอมมนระดับทองถิ่น ประเทศ และโลก และหา

แนวทางในการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตได 

2. อธิบายการใชทรัพยากรธรรมชาติ สภาพปญหาสิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ

และระดับโลกได 

3. อธิบายสาเหตุของปญหาวางแผน และลงมือปฏิบัติได 

4. อธิบายการปองกัน แกไข เฝาระวัง อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได 

5. อธิบายปรากฏการณของธรณีวิทยาที่มีผลกระทบตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 

6. อธิบาย ปรากฏการณ สภาวะโลกรอน สาเหตุและผลกระทบตอชีวิตมนุษย 

ขอบขายเน้ือหา 

เร่ืองที่ 1 กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมในชุมชน 

เร่ืองที่ 2 การใชทรัพยากรธรรมชาติระดับทองถิ่น ประเทศและระดับโลก 

เร่ืองที่ 3 ปรากฏการณทางธรณีวิทยาที่มีผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

เร่ืองที่ 4 ปญหาและผลกระทบของระบบนิเวศและสภาพสิ่งแวดลอมในชุมชน ทองถิ่น ประเทศและ

โลก 

เร่ืองที่ 5 แนวทางการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 

เร่ืองที่ 6 การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เร่ืองที่ 7 สภาวะโลกรอน สาเหตุและผลกระทบ การปองกัน และแกปญหาโลกรอน 
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เร่ืองท่ี 1 กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมในชุมชน 

 การแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 

 การแทนทีข่องสิง่มีชีวิต หมายถึง การเปลีย่นแปลงของชนิดหรือชุมชนในระบบนิเวศตาม

กาลเวลา โดยเริ่มจากจุดที่ไมมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูเลย จนกระทั่งเริม่มีสิง่มีชีวิตกลุมแรกเกิดขึ้น ซึ่งกลุมของ

สิ่งมีชีวิตกลุมแรกจะเปนกลุมที่มีความทนทานสูง และวิวัฒนาการไปจนถึงสิ่งมีชีวิตกลุมสุดทายที่ เรียกวา 

ชุมชนสมบูรณ (climax stage) การแทนที่ของสิ่งมีชีวิตแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

 1.  การเกิดแทนที่ชัน้บุกเบิก (Primary succession) การเกิดแทนที่จะเริม่ขึน้ในพื้นทีท่ี่ไมเคยมี

สิ่งมีชีวิตอาศัยอยูมากอนเลย ซึ่งแบงออกได 2 ประเภท คือ 

 1.1  การเกิดแทนที่บนพื้นที่วางเปลาบนบก มี 2 ลักษณะดวยกันคือ 

 การเกิดแทนที่บนกอนหินที่วางเปลา ซึ่งจะเร่ิมจาก 

 ขั้นแรก จะเกิดสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว เชนสาหรายสีเขียว หรือ ไลเคนบนกอนหินนัน้ ตอมาหินนัน้

จะเริ่มสึกกรอน เนื่องจากความชืน้และสิง่มีชีวิตบนกอนหินนั้น ซึง่จากการสึกกรอนไดทําใหเกิดอนุภาค

เล็กๆของดินและทรายและเจือปนดวยสารอินทรียของซากสิง่มีชีวิตสะสมเพิ่มขึ้น จากนัน้ก็จะเกิดพืช

จําพวกมอสตามมา 

 ขั้นที่สอง เมื่อมีการสะสมอนุภาคดินทราย และซากของสิ่งมีชีวิตและความชืน้มากขึ้น พืชที่เกิด

ตอมาจึงเปนพวกหญา และพืชลมลุก มอสจะหายไป 

 ขั้นที่สาม เกิดไมพุมและตนไมเขามาแทนที ่ซึง่ไมยืนตนทีเ่ขามาในตอนแรกๆ จะเปนไมโตเร็ว

ชอบแสงแดด จากน้ันพืชเล็กๆที่เกิดขึ้นกอนหนาน้ีก็คอยๆ หายไป เนื่องจากถูกบดบังแสงแดดจากตนไมที่

โตกวา 

 ขัน้สุดทาย เปนขั้นทีส่มบูรณ (climax stage) เปนชุมชนของกลุมมีชีวิตที่เติบโตสมบูรณแบบมี

ลักษณะคงที ่มีความสมดุลในระบบคือ ตนไมไดวิวัฒนาการไปเปนไมใหญและมีสภาพเปนปาที่อุดม

สมบูรณน่ันเอง 

 การเกิดแทนทีบ่นพื้นทรายที่วางเปลา ขั้นตน พืชที่จะเกิดขึน้จะเปนประเภทเถาไม-เลื้อย ที่หยั่ง

รากลงในบริเวณที่ชื้น ขั้นตอไปก็จะเกิดเปนลําตนใตดินที่ยาวและสามารถแตกกิง่กานสาขาไปไดไกลและ

เมื่อใตดินมีรากไม ก็เกิดมีอินทรียวัตถุมากขึ้น ทําใหความสามารถในการอุมน้าํก็เพิ่มมากขึ้นและธาตุ

อาหารก็เพิ่มขึ้น และที่สุดก็เกิดไมพุม และไมใหญตามมาเปนขั้นตอนสุดทาย 

 1.2 การแทนที่ในแหลงนํ้า เชน ในบอนํ้า ทะเลทราย หนอง บึง ซึ่งจะเร่ิมตนจาก 

 ขัน้แรก บริเวณพื้นกนสระหรือหนองน้าํนั้นมีแตพืน้ทราย สิ่งมีชีวิตทีเ่กิดขึ้นคือ สิ่งมีชีวิตเล็กๆ 

ที่ลองลอยอยูในนํ้า เชนแพลงกตอน สาหรายเซลลเดียว ตัวออนของแมลงบางชนิด 

 ขั้นที่สอง เกิดการสะสมสารอินทรียขึน้บริเวณพืน้กนสระ จากนัน้ก็จะเริ่มเกิดพืชใตน้ําประเภท 

สาหราย และสัตวเล็กๆที่อาศัยอยูบริเวณที่มีพืชใตนํ้า เชน พวกปลากินพืช หอยและตัวออนของแมลง 
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 ขั้นที่สาม ที่พื้นพื้นกนสระมีอินทรียสารทับถมเพิ่มมากขึ้นอันเกิดจากการตายของสาหรายเมื่อมี

ธาตุอาหารมากขึ้นที่พื้นกนสระก็จะเกิดพืชมีใบโผลพนนํ้าเกิดขึ้น เชน กก พง ออ เตยนํ้า จากนั้นก็จะเกิดมี

สัตวจําพวก หอยโขง กบเขียด กุง หนอน ไสเดือน และวิวัฒนาการมาจนถึงที่มีสัตวมากชนิดขึน้ ปริมาณ

ออกซิเจนก็จะถูกใชมากขึ้น สัตวที่ออนแอก็จะตายไป 

 ขัน้ทีส่ี ่อินทรียสารทีส่ะสมอยูที่บริเวณกนสระจะเพิม่มากขึน้ ในขณะทีส่ระจะเกิดการตื้นเขินขึน้ ใน

หนาแลง ในชวงที่ต้ืนเขินก็จะเกิดตนหญาขึ้น สัตวที่อาศัยอยูในสระจะเปนสัตวประเภทสะเทินนํ้าสะเทินบก 

 ขัน้สุดทาย ซึง่เปนขั้นสมบูรณแบบสระน้าํนัน้จะตืน้เขินจนกลายสภาพเปนพื้นดินทําใหเกิดการ

แทนที่ พืชบกและสัตวบกและวิวัฒนาการจนกลายเปนปาไดในที่สุด 

 ซึง่กระทบการแทนทีข่องสิง่มีชีวิตในระบบนิเวศจะตองใชเวลานานมากในการวิวัฒนาการของ

การแทนที่ทุกขั้นตอน 

 2. การแทนที่สิ่งมีชีวิตในขั้นทดแทน (Secondary succession) เปนการเกิดการแทนทีข่องสิง่มีชีวิต

อืน่ๆในพืน้ที่เดิมที่ถูกเปลีย่นแปลงไป เชน บริเวณพื้นทีป่าไมทีถู่กโคนถาง ปรับเปนพืน้ทีเ่พาะปลูก หรือ 

พื้นที่ปาไมที่เกิดไฟปาในขั้นตนของการแทนที่จะเกิดสิ่งมีชีวิตกลุมอื่นเกิดขึ้นแทนที่ทั้งที่เกิดขึ้นเองโดย

ธรรมชาติและการปลุกโดยมนุษยในขั้นที่เกิดเองน้ัน มักจะเร่ิมดวยหญา 

การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสังคมสิ่งมีชีวิต 

 1.  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงแทนที่เปนดังน้ี 

  สิง่แวดลอมเดิมเปลี่ยนแปลงไป (condition change) 

  สิ่งมีชีวิตที่เขามาอาศัยอยูน้ันมีการปรับตัวใหเหมาะสม (adaptation) 

  มีการคัดเลือกชนิดที่เหมาะสมเปนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (natural selection) 

 2. รูปแบบการแทนที่ มี 2 รูปแบบ คือ  

  degradtive succession ในกระบวนการแทนที่แบบนี้ อินทรียวัตถุ ซากสิง่มีชีวิตตางๆ ถูกใชไป

โดย detritivore และ จุลินทรีย 

  autotrophic succession เปนสังคมใหมพัฒนาขึ้นมาบนพื้นที่วางเปลา 

 3. กระบวนการเปลีย่นแปลงแทนที ่เกดิได 3 ปจจัยดังน้ี 

  ก facilitation คือการแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยทางกายภาพทําใหเหมาะสมกับ

สิ่งมีชีวิตชนิดใหม ที่จะเขามาอยูได จึงเกิดการแทนที่ขึ้น 

  ข Inhibition เปนการแทนที่หลังเกิดการรบกวนทางธรรมชาติ หรือการตายของสปชีสเดิมเทาน้ัน 

  ค Tolerance คือการแทนที่เนื่องจาก สปชีสที่บุกรุกเขามาใหมสามารถทนตอระดับทรัพยากรที่

เหลือนอยแลวน้ันได และสามารถเอาชนะสปชีสกอนน้ีได 

 4.  ปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ 

  การเปลี่ยนแปลงแทนทีเ่กิดโดยธรรมชาติไดแก ภูเขาไฟระเบิด แผนดินไหว ผืนดินกลายเปน

แหลงนํ้า ฯลฯ 
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เร่ืองท่ี 2 การใชทรัพยากรธรรมชาติระดับทองถิ่น ประเทศและระดบัโลก 

 ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources) หมายถึง สิง่ที่ปรากฏอยูตามธรรมชาติหรือสิ่งทีข่ึ้นเอง

อํานวยประโยชนแกมนุษยและธรรมชาติดวยกันเอง (ทวี ทองสวาง และ ทัศนีย ทองสวาง,2523:4) ถาสิง่

น้ันยังไมใหประโยชนตอมนุษยก็ไมถือวาเปนทรัพยากรธรรมชาติ (เกษม จันทรแกว,2525:4) 

 การใชคําวา “ทรัพยากรธรรมชาติ” และคําวา “สิง่แวดลอม”  บางครัง้ผูใชอาจจะเกิดความสับสน

ไมทราบวาจะใชคําไหนดี จึงนาพิจารณาวาคําทั้งสองนี้มีความคลายคลึงและแตกตางกันอยางไร ในเร่ืองน้ี 

เกษม จันทรแกว (2525:7-8) ไดเสนอไวดังน้ี 

 1.  ความคลายคลึงกัน ในแงนีพ้ิจารณาจากที เ่กิด คือ เกิดขึ น้ตามธรรมชาติเหมือนกัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอมตางเปนสิง่ที่ใหประโยชนตอมนุษยเชนกัน มนุษยรูจักใช รูจักคิดใน

การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช และมนุษยอาศัยอยูในทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ก็ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ทรัพยากรธรรมชาติ แลวมนุษยเรียกสิง่ตางๆทัง้หมดวา “สิ่งแวดลอม” ความคลายคลึงกันของ คําวา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยูที่วาทรัพยากรธรรมชาติเปนสวนหน่ึงของสิ่งแวดลอม 

 2. ความแตกตาง ทรัพยากรธรรมชาติเปนสิง่ที ่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติแตสิ ่งแวดลอมนั้น

ประกอบดวยทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งที ่มนุษยสรางขึ ้นโดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ หากขาด

ทรัพยากรธรรมชาติ มนุษยไมสามารถสรางสิ่งแวดลอมอ่ืนๆไดเลย 

 

ประเภทของทรัพยากรธรรมชาต ิ

 การแบงประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ มีการแบงกันหลายลักษณะ แตในที่นี ้แบงโดยใชเกณฑ

ของการนํามาใช แบงออกเปน 4 ประเภท ดังน้ี 

 1. ทรัพยากรธรรมชาติที ่ใชแลวไมหมดสิ ้น (Inexhaustible natural resources) เปน

ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึน้กอนที่จะมีมนุษย เมือ่มีมนุษยเกิดขึ้นมาสิ่งเหลานี้ก็มีความจําเปนตอการ

ดํารงชีวิตของมนุษย จําแนกเปน 2 ประเภท ไดแก 

 1.1 ประเภททีค่งสภาพเดิมไมเปลี่ยนแปลง (Immutable) ไดแก พลังงานจากดวงอาทิตย ลม 

อากาศ ฝุน แมกาลเวลาจะผานไปนานเทาใดก็ตามสิ่งเหลานี้ก็ยังคงไมมีการเปลี่ยนแปลง 

 1.2 ประเภททีเ่กิดการเปลีย่นแปลง (Mutuable) การเปลีย่นแปลงที ่เกิดขึ ้นเนื่องจากการใช

ประโยชนอยางผิดวิธี เชน การใชที่ดิน การใชทําโดยวิธีการที่ไมถูกตอง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ทางดานกายภาพ และดานคุณภาพ 

 2. ทรัพยากรธรรมชาติที ่ใชแลวทดแทนได (renewable natural resources) เปน

ทรัพยากรธรรมชาติที ่ใชไปแลวสามารถเกิดขึ้นทดแทนได ซึ ่งอาจะเร็วหรือชาขึ ้นอยู กับชนิดของ

ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนั้น ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวทดแทนได เชน พืช ปาไม สัตวปา มนุษย 

ความสมบูรณของดิน คุณภาพของน้ําและ ทัศนียภาพที่สวยงาม เปนตน 
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 3. ทรัพยากรธรรมชาติสามารถนํามาใชใหมได (Recyclables natural resources) เปน

ทรัพยากรธรรมชาติจําพวกแรธาตุทีนํ่ามาใชแลวสามารถนําไปแปรรูปใหกลับไปสูสภาพเดิมได แลวนํา

กลับมาใชใหมอีก (อูแกว ประกอบไวยกิจ เวอร,2525:208) เชน แรอโลหะ ไดแก เหล็ก ทองแดง 

อะลูมิเนียม แกว ฯลฯ  

 4. ทรัพยากรธรรมชาติทีใ่ชแลวหมดสิ ้นไป (Exhausting natural resources) เปน

ทรัพยากรธรรมชาติทีนํ่ามาใชแลวจะหมดไปจากโลกนี ้หรือสามารถเกิดขึ้นทดแทนได แตตองใชเวลา

ยาวนานมาก ทรัพยากรธรรมชาติประเภทน้ี นํ้ามันปโตเลียม กาซธรรมชาติ และถานหิน เปนตน 

 

ความสําคัญและผลกระทบของทรัพยากรธรรมชาติ 

 ทรัพยากรธรรมชาติมีความสําคัญตอมนุษยมากมายหลายดานดังนี้ 

 1. การดํารงชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติเปนตนกําเนิดของปจจัย 4 ในการดํารงชีวิตของมนุษย

พบวามนุษยจะตองพึ ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเพื ่อสนองความตองการทางดานปจจัย 4 คือ อาหาร 

เคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค 

  อาหารที่มนุษยบริโภคแรกเริ่มสวนหนึ่งไดจากทรัพยากรธรรมชาติ เชน เผือก มัน ปลาน้าํจืด 

และปลานํ้าเค็ม เปนตน 

  เครื่องนุงหม แรกเริ่มมนุษยประดิษฐเครือ่งนุงหมจากทรัพยากรธรรมชาติ เชน จากฝาย ปาน 

ลินิน ขนสัตว ฯลฯ ทีม่ีอยูตามธรรมชาติ ตอมาเมือ่จํานวนประชากรเพิม่ขึน้ ความตองการเครือ่งนุงหมก็

เพิ ่มขึ ้นดวย จึงจําเปนตองปลูกหรือเลีย้งสัตว  เพื ่อการทําเครื ่องนุ งหมเอง และในที ่สุดก็ทําเปน

อุตสาหกรรม 

  ทีอ่ยูอาศัย การสรางทีอ่ยูอาศัยของชนเผาตางๆจะพยายามหาทรัพยากรธรรมชาติ ทีม่ีอยูใน

ทองถิ่นมาเปนองคประกอบหลักในการกอสรางทีอ่ยูอาศัยขึ้นมา ตัวอยางเชน ในเขตทะเลทรายทีแ่หงแลง 

และไรพืชพรรณธรรมชาติ บานทีส่รางขึน้อาจจะเจาะเปนอุโมงคตามหนาผา บานคนไทยในชนบทสราง

ดวยไม ไมไผ หลังคามุงดวยจากหรือหญา เปนตน 

  ยารักษาโรค ต้ังแตสมัยโบราณมนุษยรูจักนําพืชสมุนไพรมาใชในการรักษาโรค เชน คนไทย

ใช ฟาทะลายโจรรักษาโรคหวัด หอบ หืด หัวไพล ขมิ้น นํ้าผึ้งใชบํารุงผิว 

 2.  การต้ังถิ่นฐานและการประกอบอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติเปนพื้นฐานในการต้ังถิ่นฐานและ

ประกอบอาชีพของมนุษย เชน แถบลุ มแมน้าํหรือชายฝ งทะเลที ่อุดมสมบูรณดวยพืชและสัตว จะมี

ประชาชนเขาไปต้ังถิ่นฐานและประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมประมง เปนตน 

 3.  การพัฒนาทางเศรษฐกิจ จําเปนตองใชทรัพยากรธรรมชาติ 

 4.  ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การประดิษฐเครือ่งมือ เครือ่งใช เครือ่งจักร เครือ่งผอนแรง 

ตอง อาศัยทรัพยากรธรรมชาติ 

 5.  การรักษาสมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยในการรักษาสมดุลธรรมชาติ 
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กิจกรรมของมนุษยท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก 

 1. กิจกรรมทางดานอุตสาหกรรม โดยไมมีการคํานึงถึงสิ่งแวดลอม มีการใชทรัพยากรธรรมชาติ

มากมาย และกอใหเกิดมลพิษ ตอสิ่งแวดลอมเชน อุตสาหกรรมเหมืองแร มีการเปดหนาดิน กอใหเกิด

ปญหาการชะลาง พังทลายของดิน และปญหาน้ําทิ้ง จากเหมืองลงสูแหลงน้ํา กอใหเกิดมลพิษทางน้ํา 

 2. กิจกรรมทางการเกษตร เชน มีการใชยาฆาแมลงเพื่อเพิ่มผลผลิต สงผลใหเกิดอันตรายตอ

สิ่งแวดลอม และสุขภาพอนามัยของมนุษยเน่ืองจากมีการสะสมสารพิษ ไวในรางกายของสิ่งมีชีวิต และ

สิ่งแวดลอม กอใหเกิดอันตรายในระยะยาวและเกิดความสูญเสีย ทางดานเศรษฐกิจ เน่ืองจากการเจ็บปวย 

ของประชาชน และคุณภาพสิ่งแวดลอมที่แยลง 

 3. กจิกรรมการบริโภคของมนุษย สงผลใหมีการใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอย ขาดการคํานึงถึง

สิ่งแวดลอม กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตามมา เชน ปริมาณขยะที่มากขึ้นจากการบริโภคของเรานี้ที่มาก

ขึ้นซึ่งยากตอการกําจัด โดยเกิดจากการใชทรัพยากร อยางไมคุมคา ทําใหปริมาณทรัพยากรธรรมชาติ ลด

นอยลง เปนตน 

 

เร่ืองท่ี 3 ปรากฏการณทางธรณีวิทยาท่ีมีผลกระทบตอชีวิตและสิ่งแวดลอม  

ละลุ 

"ละลุ" เปนภาษาเขมร แปลวา "ทะลุ" เปนปรากฏการณทางธรรมชาติแตมีพืน้ทีก่วางกวา 2,000 

ไร ละลุ เกิดจากนํ้าฝนกัดเซาะ 1 ยุบตัวหรือพังทลายของดิน เนือ่งจากสภาพดินแข็งจะคงอยูไมยุบตัวเมื่อถูก

ลมกัดกรอนจึงมีลักษณะเปน รูปตางๆ มองคลายกําแพงเมือง หนาผา บางมีลักษณะเปนแทงๆ จึงทําใหละ

ลุมีความสวยงามและแปลกตาแตกตางกันตามจินตนาการของแตละคน อะไรซึ่งในทุกๆป ละลุจะเปลีย่น

รูปรางของมันไปเรือ่ยๆ ตามแตลมและฝนที่ชวยกันตกแตงชัน้ดิน และในบางพื้นที่ก็จะมีละลุทีข่ึ ้นอยู

กลางพืน้ทีท่ํานาของชาวบานซึง่สีน้ําตาลทองของละลุ ตัดกับสีเขียวสดของตนขาว เปนสิง่ที่สวยงามมาก 

ทีห่าดูไมไดในกรุงเทพสวยจนไดรับขนานนามวาเปน แกรนแคนยอนของเมืองไทย เลยทีเดียว 1 “ละลุ” ที่

จังหวัดสระแกวนี้จะมีลักษณะคลายกับ “แพะเมืองผี” ของจังหวัดแพร หรือ “เสาดินนานอย” (ฮอมจอม)  

จ.นาน1 บางคนก็จะเรียกวา “แพะเมืองผีแหงใหม” แตที่นีจ่ะมีละลุเยอะกวาซึง่จะมีละลุ กระจายกันอยูเปน

จุดๆในพื้นที่ ประมาณ 2,000 ไรโดยจะแบงละลุออกเปนโซนๆ ซึ่งแตละโซนก็จะมีละลุที่มีลักษณะ

สวยงามแตกตาง กัน สําหรับความเหมือนกันของ ละลุ แพะเมืองผี 1 

 

และเสาดินนานอยก็คือ ทัง้ 3 แหงลวน

เปนปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกจากการ ถลมของหนาดิน สวนที่แข็ง

กวาก็จะคงตัวอยูดานบน  ทําหนาที่เปนดังหมวกเหล็กคุมกันชั้น กรวดทรายทีอ่อนกวาดานลาง โดยมีลม

และฝนชวยกันทําหนาที่ศิลปนตกแตงชั้นดินในเวลาลานๆ ป แปลกตาแตกตางกันไป ไมวาจะเปนรูปเจดีย 

ปราสาท ดอกเห็ด กําแพง หรือรูปอะไรก็สุดแท แตวาคนที่มองจะจินตนาการ 
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1

 

ภาพละลุ  อําเภอตาพระยา  จังหวัดสระแกว 

 ทฤษฎีการเคลื่อนท่ีของแผนเปลือกโลก 

 นักวิทยาศาสตรไดพยายามศึกษาและรวบรวมขอมูล เพือ่สรุปเปนทฤษฎีอธิบายสาเหตุการเกิด

ของแผนดินไหว ในปจจุบันทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก (Plate Tectonics Theory) ไดรับการ

ยอมรับมากที่สุด ทฤษฎีน้ีพัฒนามาจากทฤษฎีวาดวยทวีปเลื่อน (Theory of Continental Drift) ของอัลเฟรด 

โลทาร เวเกเนอร (Alfred Lothar Wegener พ.ศ. ๒๔๒๓ - ๒๔๗๓ นักวิทยาศาสตร ชาวเยอรมัน) ซึง่เสนอ

ไวเมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๕ ตอมา แฮรรี แฮมมอนด เฮสส (Harry Hammond Hess พ.ศ. ๒๔๔๙ - ๒๕๑๒ นัก

ธรณีวิทยา ชาวอเมริกัน) ไดเสนอแนวคดิ ที่พัฒนาใหมน้ีในทศวรรษ ๒๕๐๐  

 ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก ไดอธิบายวา ปรากฏการณแผนดินไหวเกิดจากการ

เคลื่อนทีข่องแผนเปลือกโลกเปนลําดับขั้นตอน ดังนี ้เมื่อโลกแยกตัวจากดวงอาทิตยมีสภาพเปนกลุมกาซ

รอน ตอมาเย็นตัวลงเปนของเหลวรอน แตเนื่องจากบริเวณ ผิวเย็นตัวลงไดเร็วกวาจึงแข็งตัวกอน 

สวนกลางของโลกยังคงประกอบดวยของธาตุหนักหลอมเหลว ในทางธรณีวิทยา ไดแบงโครงสรางของ

โลกออกเปน ๓ สวนใหญๆ เรียกวา เปลือกโลก (crust) เนื้อโลก (mantle) และแกนโลก (core) เปลือกโลก

เปนสวนทีเ่ปนของแข็งและเปราะ หอหุมอยูชัน้นอกสุด ของโลก จนถึงระดับความลึกประมาณ ๕๐ 

กิโลเมตร เรียกอีกอยางหนึง่วา ธรณีภาคชัน้นอก หรือลิโทสเฟยร (Lithosphere) ใตชั้นนีล้งไปเปนสวน

บนสุดของชั้นเนื้อโลก เรียกวา ฐานธรณีภาค หรือแอสเทโนสเฟยร (asthenosphere) มีลักษณะเปนหิน

ละลายหลอมเหลวที่เรียกวา หินหนืด (magma) มีความออนตัวและยืดหยุนได อยูลึกจากผิวโลกลงไป   

๑๐๐ - ๓๕๐ กิโลเมตร ใตจากฐานธรณีภาคลงไป ยังคงเปนสวนที่เปนเนื้อ โลกอยู จนกระทั่งถึงระดับ

ความลึกประมาณ ๒,๙๐๐ กิโลเมตรจากผิวโลก จึงเปลีย่น เปนชั้นแกนโลก ซึ่งแบงเปน ๒ ชั้นยอย คือ 

แกนโลกชั้นนอก และแกนโลกชั้นใน โดยแกนโลกชัน้ในนัน้จะอยูลึกสุดจนถึงจุด ศูนยกลางของโลก ที่

ระดับความลึก ๖,๓๗๐ กิโลเมตร จากผิวโลกการเกิดแผนดินไหวนัน้ สวนใหญจํากัดอยูเฉพาะทีช่ั้นของ

เปลือกโลก โดยทีเ่ปลือกโลกไมไดเปนชิน้เดียวกันทัง้หมด เนือ่งจากวาเมื่อของเหลวที่รอนจัดปะทะชั้น
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แผนเปลือกโลก ก็จะดันตัวออกมา แนวรอยแยกของแผนเปลือกโลกจึงเปนแนวทีเ่ปราะบางและเกิด

เหตุการณแผนดินไหว และ ภูเขาไฟระเบิดมาก จากการบันทึกประวัติปรากฏการณแผนดินไหว ทําให

สามารถประมาณการแบงของแผนเปลือกโลกไดเปน ๑๕ แผน คือ  
 

 - แผนยูเรเชีย (Eurasian Plate)  

 - แผนแปซิฟก (Pacific Plate)  

 - แผนออสเตรเลยี (Australian Plate)  

 - แผนฟลิปปนส (Philippines Plate)  

 - แผนอเมริกาเหนือ (North American Plate)  

 - แผนอเมริกาใต (South American Plate)  

 - แผนสโกเชีย (Scotia Plate)  

 - แผนแอฟริกา (African Plate)  

 - แผนแอนตารกติก (Antarctic Plate)  

 - แผนนัซกา (Nazca Plate)  

 - แผนโคโคส (Cocos Plate)  

 - แผนแคริบเบยีน (Caribbean Plate)  

 - แผนอินเดีย (Indian Plate)  

 - แผนฮวนเดฟกูา (Juan de Fuca Plate)  

 - แผนอาหรับ (Arabian Plate)  
 

 แผนเปลือกโลกที่กลาวมาแลวไมไดอยู นิง่ แตมีการเคลื่อนที่คลายการเคลือ่นยายวัตถุบน

สายพานลําเลียงสิง่ของ จากผลการสํารวจทองมหาสมุทรในชวงทศวรรษ ๒๔๙๐ พบวา มีแนวสันเขา

กลางมหาสมุทร รอบโลก (Global Mid Ocean Ridge) ซึง่มีความยาวกวา ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร กวางกวา 

๘๐๐ กโิลเมตร จากการศึกษาทางดานธรณีวิทยา พบวา หินบริเวณสันเขาเปนหินใหม มีอายุนอยกวาหินที่

อยูในแนวถัดออกมา จึงไดมีการต้ังทฤษฎีวา แนวสันเขากลางมหาสมุทรนี้คือ รอยแตกกึง่กลางมหาสมุทร 

รอยแตกน้ีเปนรอยแตกของแผนเปลอืกโลก ซึง่ถูกแรงดันจากหินหนืดภายในเปลือกโลกดันออกจากกันที

ละนอย รอยแยกของแผนเปลือกโลกที่กลาวมาแลว ทําใหเกิดการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลกตางๆ  

 การเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลกทําให เกิดแผนดินไหวตามรอยตอของแผนตางๆ โดยสรุปแลว 

การเคลือ่นไหวระหวางกันของเปลือกโลกมี ๓ ลักษณะ ไดแก (๑) บริเวณที่แผนเปลือกโลกแยกออกจาก

กัน (Diver- gence Zone) (๒) บริเวณทีแ่ผนเปลือกโลกชนกัน (Convergence Zone) และ (๓) บริเวณที่

แผนเปลือกโลกเคลื่อนที่พาดผานกัน (Transform or Fracture Zone) 
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3

 ตัวอยางทีเ่ห็นไดชัดไดแก การแยกตัวของสันเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติก (Mid Atlantic Ridge) 

สันเขาน้ีเปนสวนหน่ึงของสันเขากลางมหาสมุทรรอบโลก มีแนวเร่ิมตนจากมหาสมุทรอารกติกลงมายังปลาย

ทวีปแอฟริกา มีผลทําใหแผนอเมริกาเหนือเคลือ่นที่แยกออกจากแผนยูเรเชีย และแผนอเมริกาใตเคลื่อนที่แยก

ออกจากแผนแอฟริกา ความเร็วของการเคลื่อนที่อยูระหวาง ๒-๓ เซนติเมตรตอป ตัวอยางของการเคลื่อนที่จะ

เห็นไดจากการแยกตัวของแผนดินบริเวณภูเขาไฟคราฟลา (Krafla Volcano) ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ

ไอซแลนด แผนดินไหวที่เกิดขึน้จากเหตุการณนี้จะมีลักษณะตืน้และมีทิศทางตามแนวแกนของการเคลือ่นที ่

แผนดินไหวที่เกิดจากการแยกตัวน้ีจะมีขนาดไมเกิน ๘ ตามมาตราริกเตอร  

บริเวณท่ีแผนเปลือกโลกแยกออกจากกัน  

          เมื ่อแผนเปลือกโลกแผนหนึ่งมุดตัวลงใตอีกแผนหนึ่ง บริเวณที่แผนเปลือกโลกมุดตัวลง 

(Subduction Zone) จะเกิดรองน้าํลึกและภูเขาไฟ แผนดินไหวอาจเกิดขึ้นทีค่วามลึกตางกันไดตั้งแตความ

ลึกใกลผิวโลกจนถึงความลึกลงไปหลายรอยกิโลเมตร (อาจลึกถึง ๗๐๐ กิโลเมตร) การเคลือ่นทีแ่บบนี้จะ

กอใหเกิดแผนดินไหวรุนแรงมากที่สุด โดยมีขนาดเกิน ๙ ตามมาตราริกเตอร ตัวอยางเชน การเกิด

แผนดินไหวใน   มลรัฐอะแลสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดจากแผนแปซิฟกชนกับแผนอเมริกาเหนือ 

และแผนดินไหวทีป่ระเทศชลิ ีเกดิจากแผนนัซกาชนและจมลงใตแผนอเมริกาใต  

 

บริเวณท่ีแผนเปลือกโลกชนกัน  

 

บริเวณท่ีแผนเปลือกโลกเคลื่อนท่ีพาดผานกัน  

 แผนดินไหวที่เกิดขึ้นจะตื้น (อยูที่ความลึกประมาณ ๒๕ กิโลเมตร) ขนาดไมเกิน ๘.๕ ตาม

มาตรา  ริกเตอร ตัวอยางของแผนดินไหวประเภทนี้ไดแก แผนแปซิฟก เคลื่อนที่พาดผานแผนอเมริกา

เหนือ ทําใหเกิดรอยเลื่อนที่สําคัญคือ รอยเลื่อนแซนแอนเดรียส (San Andreas Fault) ในมลรัฐ

แคลฟิอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่รอยเลือ่นประเภทนี ้แผนผิวโลกจะเคลือ่นที่ผานกันในแนวราบ แต

มีการจมตัวหรือยกตัวสูงขึ้นนอยกวาการเคลื่อนที่ใน ๒ ลักษณะแรก 

 การเกิดแผนดินไหวอาจเกิดจากการเคลื่อนตัวของแผนเปลือกโลกทั้ง ๓ ลักษณะรวมกันก็ได 

ตัวอยางเชน แผนดินไหวที่มลรัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 

 
                                                              ภาพแสดงโครงสรางของโลก 
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                                                         ภาพแสดงการแบงแผนเปลอืกโลก 
 

คลื่นแผนดินไหวคืออะไร 

 ขณะที่แผนเปลือกโลกยึดติดกันอยู แรงดันของของเหลวภายใตแผนเปลือกโลกจะทําใหรอยตอ

เกิดแรงเคน (Stress) เปรียบเทียบไดกับการดัดไม ซึง่ไมจะดัดงอและสะสมแรงเคนไปเรื่อยๆ จนแรงเคน

เกินจุดแตกหัก ไมก็จะหักออกจากกัน ในทํานองเดียวกัน เมื ่อเปลือกโลกสะสมแรงเคนถึงจุดแตกหัก 

เปลือกโลกจะเคลื ่อนที่สัมพัทธ ระหวางกัน พรอมทัง้ปลดปลอยพลังงานออกมา ทําใหเกิดการ

เปลีย่นแปลงรูปรางของเปลือกโลกและเกิดแรงสัน่สะเทือนเปนคลืน่แผนดินไหว ซึง่คนเราสามารถรูสึก

ได และสรางความเสียหายแกสิ่งกอสรางทั่วไป การสงผานพลังงานที่เปลือกโลกปลดปลอยจากจุดหน่ึงไป

ยังจุดหนึง่ เกิดจากการเคลือ่นตัวของอนุภาคของดิน การเคลือ่นตัวของอนุภาคของดินดังที่กลาวมานีจ้ะมี

ลักษณะ คลายคลื่น จึงเรียกวา คลื่นแผนดินไหว คลืน่แผนดินไหวม ี๒ ประเภท คือ  

 ประเภทแรก เปนคลืน่ที่เกิดจากการอัดตัวที่เรียกวา คลื่นอัดตัว (Compressional Wave) หรือ 

คลื่นปฐมภูมิ (Primary Wave : P-Wave) หากเรามองทีอ่นุภาคของดิน ณ จุดใดจุดหนึง่ เมื่อแผนเปลือก

โลกเคลื่อนที่เกิดแรงอัดขึ้น ทําใหอนุภาคของดินถูกอัดเขาหากันอยางรวดเร็ว การอัดตัวอยางรวดเร็ว ของ

อนุภาคดินกอใหเกิดแรงปฏิกิริยาภายใน ตอตานการหดตัว แรงปฏิกิริยานีจ้ะทําใหดินขยายตัวออกอยาง

รวดเร็ว ผานจุดที่เปนสภาวะเดิม การขยายตัวของอนุภาคดินนีก้็จะทําใหเกิดแรงอัดในอนุภาคถัดไป ทําให

เกิดปฏิกิริยาตอเนือ่งเปนลูกโซ และแผรัศมีออกโดยรอบ คลื ่นนี้จะเคลื ่อนที่ดวยความเร็ว ๑.๕ - ๘ 

กโิลเมตร/วินาที  

 ประเภทที่ ๒ เปนคลื่นที่เกิดจากการเปลี่ยนรูปรางของอนุภาคแบบเฉือน เรียกวา คลื่นเฉือน 

(Shear Wave หรือ คลืน่ทุติยภูมิ (Secondary Wave : S-Wave) เชนเดียวกับแรงอัดเมือ่แผนเปลือกโลก

เคลื่อนที่ นอกจากแรงอัดแลว ยังเกิดแรงที่ทําใหอนุภาคของดิน เปลี่ยนรูปราง การเปลีย่นรูปรางของ

อนุภาคดินกอใหเกิดแรงปฏิกิริยาภายในตอตานการเปลี่ยนรูปราง ซึง่ทําใหเกิดการเคลื่อนที่เปนคลื่นแผ

รัศมีออกโดยรอบ คลื่นน้ีจะเคลื่อนที่ ดวยความเร็วประมาณรอยละ ๖๐ - ๗๐ ของคลื่นอัดตัว  

 โดยธรรมชาติคลืน่อัดตัวจะทําใหเกิดการสัน่สะเทือนในทิศทางเดียวกันกับทีค่ลืน่ เคลื่อนทีไ่ป 

สวนคลืน่เฉือนจะทําใหพืน้ดินสัน่สะเทือนในทิศทางตัง้ฉากกับทิศทางการเคลือ่นทีข่องคลืน่ ถึงแมวา
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ความเร็วของคลื่นแผนดินไหวจะตางกนัมากถึง ๑๐ เทา แตอัตราสวนระหวางความเร็วของคลืน่อัดตัว กับ

ความเร็วของคลื่นเฉือนคอนขางคงที่ ฉะน้ัน นักวิทยาศาสตรดานแผนดินไหวจึงสามารถคํานวณหา

ระยะทางถงึจุดศนูยกลางของแผนดินไหวได โดยเอาเวลาที่คลื่นเฉือนมาถึง ลบดวยเวลาที่คลืน่อัดตัวมาถึง 

(เวลาเปนวินาที) คูณดวยแฟกเตอร ๘ จะไดระยะทางโดยประมาณเปนกิโลเมตร  

 (S - P) x 8  

 S คือ เวลาที่คลื่นเฉือนเคลื่อนที่มาถึง  

 P คือ เวลาที่คลื่นอัดตัวเคลื่อนที่มาถึง  

 คลื่นแผนดินไหวจะเคลื่อนที่ไปรอบโลก ฉะน้ัน หากเรามีเครือ่งมือทีล่ะเอียดเพียงพอ ก็สามารถ

วัดการเกดิแผนดินไหว จากที่ไหนก็ไดบนโลก หลักการน้ีไดนํามาใชในการตรวจจับเร่ืองการทดลองอาวุธ

ปรมาณู เทคโนโลยีทีม่ีอยู ในปจจุบันสามารถตรวจจับ การระเบิดของอาวุธปรมาณู ที่กอใหเกิดการ 

สัน่สะเทอืนเทยีบเทากบัแผนดินไหวขนาด ๓.๕ ตามมาตราริกเตอร 

 

เราใชอะไรวดัขนาดของแผนดนิไหว 

 ขนาดของแผนดินไหวสามารถวัดไดดวยเครื่องวัดความไหวสะเทือน (Seismograph) หลักการ

โดยสังเขปของเครือ่งมือคือ มีตัวโครงยึดติดกับพื้นดิน เมือ่แผนดินมีการ เคลื่อนที ่กระดาษกราฟทีติ่ดอยู

กับโครงจะเคลื่อนที่ตามแผนดิน แตลูกตุมซึ่งมีความ เฉื่อยจะไมเคลื่อนที่ตาม ปากกาทีผู่กติดกับลูกตุมก็จะ

เขียนกราฟลงบนกระดาษ และในขณะเดียวกัน กระดาษก็จะหมุนไปดวยความเร็วคงที ่ ทําใหไดกราฟ

แสดงความสัมพันธของขนาดการเคลื่อนที่ของแผนดินตอหนวยเวลา การวัดแผนดินไหวนิยมวัดอยู ๒ 

แบบ ไดแก การวัดขนาด (magnitude) และการวัดความรุนแรง (intensity) การวัดขนาดเปนการวัดกําลัง

หรือพลังงานที่ปลดปลอยในการเกิดแผนดินไหว สวนการวัดความรุนแรงเปนการวัดผลกระทบของ

แผนดินไหว ณ จุดใดจุดหนึง่ที่มีตอคน โครงสรางอาคาร และพืน้ดิน มาตรการวัดแผนดินไหวมีอยูหลาย

มาตรา ในที่น้ีจะกลาวถึงเฉพาะทีนิ่ยมใชทัว่ไป ๓ มาตรา ไดแก มาตราริกเตอร มาตราการวัดขนาด

โมเมนต และมาตราความรุนแรงเมอรคัลลี  

 ก. มาตราริกเตอร  มาตราการวัดขนาดแผนดินไหวทีไ่ดรับความนิยมมากทีสุ่ดในขณะนี ้ไดแก 

มาตราริกเตอร ซึง่เสนอโดย ชาลส เอฟ. ริกเตอร (Charles F. Richter นักวิทยาศาสตรดานแผนดินไหว    

ชาวอเมริกัน) ใน พ.ศ. ๒๔๗๘ ริกเตอรคนพบวา การวัดคาแผนดินไหวที่ดีทีสุ่ด ไดแก การวัดพลังงาน

จลนที่เกิดขึ้นในขณะเกิดแผนดินไหว ริกเตอรไดบันทึกคลื่นแผนดินไหวจากเหตุการณแผนดินไหว

จํานวนมาก งานวิจัยของริกเตอรแสดงใหเห็นวา พลังงานแผนดินไหวทีสู่งกวาจะทําใหเกิดความสูงคลื่น 

(amplitude) ทีสู่งกวา เมือ่ระยะทางหางจากจุดทีเ่กิดแผนดินไหวเทากัน ริกเตอร ไดหาความสัมพันธทาง

คณิตศาสตรระหวางพลังงานกับความสูงคลื่น และปรับแกดวยระยะทางจากศนูยกลางการเกดิแผนดินไหว  

 ML = log A+D  

 ML ขนาดของแผนดินไหว  
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 A ความสูงคลื่นหนวยเปนมิลลิเมตร  

 D ตัวแปรปรับแกระยะทางจากศูนยกลางแผนดินไหว ขึ้นอยูกับสถานที่เกิดแผนดินไหว  

 ข. มาตราขนาดโมเมนต การวัดขนาด ดวยมาตราริกเตอรเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย แต

วิธีการของริกเตอรยังไมแมนตรงนักในเชิงวิทยาศาสตร เมือ่มีสถานีตรวจวัดคลืน่แผนดินไหวมากขึน้ทัว่

โลก ขอมูลที่ได แสดงวา วิธีการของริกเตอรใชไดดีเฉพาะในชวงความถี่และระยะทางหนึ่งเทานั้น ใน 

พ.ศ. ๒๕๒๐ ฮิรู คะนะโมะริ ( Hiroo Kanamori นักธรณีฟสิกส ชาวญ่ีปุน) ไดเสนอวิธีวัดพลังงานโดยตรง

จากการวัดการเคลื่อนที่ของรอยเลื่อน มาตราการวัดขนาดของคะนะโมะริ เรียกวา มาตราขนาดโมเมนต             

( Moment Magnitude Scale)  

 ค. มาตราความรุนแรงเมอรคัลลี นอกจากการวัดขนาดแผนดินไหว บางครัง้นักธรณีวิทยาใช

มาตราความรุนแรง ( Intensity) เพื่ออธิบายผลกระทบที่แตกตางกันของแผนดินไหว มาตราความรุนแรงที่

นิยม   ใชกัน ไดแก มาตราความรุนแรงเมอรคัลลี ( Mercalli Intensity Scale) ซึง่มาตราความรุนแรงเมอร

คัลลีกําหนดขึ้นคร้ังแรกโดย กวีเซปเป เมอรคัลลี ( Guiseppe Mercalli) ชาวอิตาเลียน นักวิทยาศาสตรดาน

แผนดินไหวและภูเขาไฟ) ใน พ.ศ . ๒๔๔๕ และตอมาปรับปรุงโดยแฮรรี วูด ( Harry Wood)  

นักวิทยาศาสตรดานแผนดินไหว ชาวอเมริกัน) และแฟรงก นิวแมนน ( Frank Neumann นักวิทยาศาสตร

ดานแผนดินไหว ชาวอเมริกัน) ใน พ.ศ. ๒๔๗๔ มาตราความรุนแรงเมอรคัลลีจัดลําดับขัน้ความรุนแรง

ตามเลขโรมันจาก I-XII 
 

0

แผนดินถลมเปนปรากฏการณธรรมชาติของการสึกกรอนชนิดหนึ่ง ที่กอใหเกิดความเสียหายตอ

บริเวณพื้นทีท่ี่เปนเนินสูงหรือภูเขาทีม่ีความลาดชันมาก เนือ่งจากขาดความสมดุลในการทรงตัวบริเวณ

ดังกลาว ทําใหเกิดการปรับตัวของพืน้ดินตอแรงดึงดูดของโลกและเกิดการเคลื่อนตัวขององคประกอบ

ธรณีวิทยาบริเวณนั้นจากที่สูงลงสูที่ต่ํา แผนดินถลมมักเกิดในกรณีที่มีฝนตกหนักมากบริเวณภูเขาและ

ภูเขาน้ันอุมนํ้าไวจนเกิดการอ่ิมตัว จนทําใหเกิดการพังทลาย 

แผนดินถลม (land slides)  

 

0

แบงตามลักษณะการเคลื่อนตัวได 3 ชนิดคอื 

ประเภทของแผนดินถลม 

 1. แผนดินถลมที่เคลื่อนตัวอยางแผนดินถลมที่เคลื่อนตัวอยางชาๆ เรียกวา Creep เชน Surficial Creep  

 2. แผนดินถลมที่เคลื่อนตัวอยางรวดเร็วเรียกวา Slide หรือ Flow เชน Surficial  Slide  

 3. แผนดินถลมที่เคลื่อนตัวอยางฉับพลัน เรียกวา Fall Rock Fall  

 

 

นอกจากนี้ยังสามารถแบงออกไดตามลักษณะของวัสดุที่ลวงหลนลงมาได 3 ชนิด คือ 

o แผนดินถลมที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของผิวหนาดินของภูเขา 
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o แผนดินถลมที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ยังไมแข็งตัว 

o แผนดินถลมที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของชั้นหิน 
 

0

 แผนดินถลมในประเทศไทย สวนใหญมักเกิดภายหลังฝนตกหนักมากบริเวณภูเขาซึ่งเปนตนน้าํ

ลําธาร บริเวณตอนบนของประเทศ โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโอกาสเกิด

แผนดินถลมเนื่องมาจากพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนผานในระหวางเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ในขณะที่

ภาคใตจะเกิดในชวงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางเดือนพฤศจิกายนถงึธนัวาคม  

แผนดินถลมในประเทศไทย 

 

0

 1. ปริมาณฝนที่ตกบนภูเขา 

ปจจัยท่ีสงเสริมความรุนแรงของแผนดินถลม 

 2. ความลาดชันของภูเขา 

 3. ความสมบูรณของปาไม 

 4. ลักษณะทางธรณีวิทยาของภูเขา  
 

0

               เมือ่ฝนตกหนักน้าํซึมลงไปในดินอยางรวดเร็ว ในขณะทีดิ่น อิ่มน้าํ แรงยึดเกาะระหวางมวลดิน

จะลดลง ระดับน้ําใตผิวดินสูงขึ้นจะทําใหแรงตานทานการเลื่อนไหล ของดินลดลง เมื่อน้าํใตผิวดินมี

ระดับสูงก็จะไหลภายในชองวางของดิน ลงตามความชันของลาดเขา เมือ่มีการเปลีย่นความชัน ก็จะเกิด

เปนน้าํผุด และเปนจุดแรกทีม่ีการเลือ่นไหลของดิน เมือ่เกิดดินเลื่อนไหลแลวก็จะเกิดตอเนือ่งขึน้ไปตาม

ลาดเขา 

ลําดับเหตุการณของการเกิดแผนดินถลม 

 

0

 ลักษณะของดินที่เกิดจากการผุพังของหินบนลาดเขา 

ปจจัยสําคัญท่ีเปนสาเหตุของการเกิดแผนดินถลม 

 ลาดเขาที่มีความลาดชันมาก (มากกวา 30 เปอรเซนต) 

 มีการเปลี่ยนแปลงสภาพปา 
 

เร่ืองท่ี 4 ปญหาและผลกระทบของระบบนิเวศและสภาพสิ่งแวดลอมในชุมชนทองถิ่นประเทศและโลก 

 ในปจจุบันนี้สภาพปญหาความออนแอของระบบนิเวศของเมืองตาง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งเปน

ผลพวงดานหนึง่จากการเติบโตของเมืองที่ไว ระเบียบ และอีกดานหนึ่งเกิดจากการพัฒนา เศรษฐกิจใน

อดีต ทีนํ่าเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการจัดหาและใชทรัพยากรในกระบวนการผลิต และรูปแบบของ

การบริโภคที่ไมเหมาะสม ทําใหทรัพยากรอันจํากัดของประเทศและสิ่งแวดลอมธรรมชาติถูกใชสอย และ

ทําลายจนเสือ่มทัง้สภาพ ปริมาณและคุณภาพ จนเกือบหมดศักยภาพและยากทีจ่ะฟนฟูขึ้นมาใหม ซ้าํยัง

กอใหเกิดมลพิษหลาย ๆ ดานพรอมกัน สภาพการณดังกลาวจะยังคงความรุนแรงและเปนปญหาเรงดวนที่

ตองรีบดําเนินการแกไขและพัฒนาอยางเปนระบบเนื่องจากการเพิม่ขึน้ของประชากรในเขตเมือง จะยังคง
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เพิม่ทวีขึน้อยางตอเนือ่งแบบแผนตลอดจนกระบวนการผลิตและการบริโภคทีไ่มเหมาะสมดัง้เดิมยังไม

อาจปรับเปลี ่ยนแกไขไดโดยทันทีในระยะเวลาสั ้น ๆ และประการที ่สําคัญมาก คือ หากไมรีบเรง

ดําเนินการใด ๆ สภาพของระบบนิเวศทีเ่ปราะบางในลักษณะที่เปนอยูดังกลาว โดยเฉพาะจากสาเหตุของ

การแพรกระจายของมลพิษ ทั้งมลพิษทางน้ําทางอากาศ ทางเสียงจากสารเคมี ของเสีย อันตรายตาง ๆ และ

จากความสั่นสะเทือน กําลังกลายเปนขอจํากัดของการพัฒนาเมืองทีน่าอยูอยางยั่งยืน ทั้งทางดานเศรษฐกิจ 

สังคม และกายภาพทีเ่ปนผลตอสุขอนามัยของประชาชนพอจะมีตัวอยางทีไ่ดจากการศึกษาสภาวะดาน

สิง่แวดลอมของเมืองหลายเมืองทีก่ําลังเติบโตทีช่ีใ้หเห็นวาการปลอยปละละเลยขาดความเอาใจใสดูแล

และปลอยใหเกิดความขาดแคลนสาธารณูปโภคของเมือง หรือการขาดความเอาใจใสในการบํารุง รักษา

ระบบน้าํประปา และการสุขาภิบาล อันเปนสิง่จําเปนตอการดํารงชีพอยางถูกสุขลักษณะของประชากร

เมืองไดสรางความเสียหายอยางใหญหลวงตอเศรษฐกิจได เมื่อเกิดโรคระบาดรายแรง เชน การระบาดของ

อหิวาตกโรคที่เกิดขึ้นในประเทศกลุมลาตินอเมริกาในชวงป ค.ศ. 1991 ยังมีตัวอยางทีแ่สดงใหเห็นวา การ

เสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมของเมืองมีผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพของประชากรทีส่ามารถอางอิงได

อีกมาก จนรัฐบาลของหลายประเทศตองหันมาใหความสนใจตระหนักกับปญหาของสภาวะแวดลอม

โดยเฉพาะของเมืองอยางจริงจัง เพราะเหตุการณความสูญเสียทีเ่กิดขึน้ในเมืองอืน่ยอมมีโอกาสเกิดขึ้นใน

เมืองของทุก ๆ ประเทศไดเชนกัน ในสหัสวรรษที่ 21  

 ประเทศไทย (เชนเดียวกับหลาย ๆ ประเทศ) กําลังเร่ิมใหความสําคัญกับแนวทางการพัฒนาเมือง

แนวใหม คือ การพัฒนาเมืองใหนาอยูอยางยั่งยืน อันเปนแนวนโยบายเชิงยุทธศาสตรที่มีความสําคัญยิ่งตอ

การพัฒนาพืน้ทีเ่มือง เพราะการพัฒนาในแนวทางนี้จะตองมีการดําเนินงานที่ประสานและสนับสนุน

สอดคลองซึง่กันและกันในหลาย ๆ ดาน และหลายสาขาพรอม ๆ กันอยางมีระบบเปนเชิงองครวม 

(Holistic Approach) คือ เปนกระบวนการพัฒนาทีม่ีการวางกรอบวิสัยทัศน และแนวทางพัฒนาที ่

สอดคลองตองกันทั้งในดานประชากร ทรัพยากร สิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ และสภาพแวดลอมอื่นๆ ทาง

กายภาพที่สรางขึ ้น (Built Environment) ทรัพยากรดานศิลปะและวัฒนธรรม ความรู และวิทยากร

สมัยใหม โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพสนับสนุน

กระบวนการฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรทีส่รางทดแทนขึ้นใหมได และมีการอนุรักษสภาพแวดลอมที่

เหมาะสมเสริมสรางจิตวิญญาณและคุณคาของเมืองดวยการใหความสําคัญในดานการดํารงรักษาฟนฟู

ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามที่เปนเอกลักษณของแตละทองถิน่ และเปดโอกาสใหทองถิ่นเขารวมใน

ขบวนการพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพของตนเองเพือ่เปนภูมิคุมกันแรงกดดันของการเปลีย่นแปลงตาง ๆ 

ที่เปนผลของการจัดระเบียบใหมของโลกทางการคาและเทคโนโลยี โดยมีกรอบกลยุทธเพื่อไปสูความเปน

เมืองที่นาอยูอยางยั่งยืน ดังน้ี 

 

• มุงสงเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนใหเปนฐานของการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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• พืน้ทีเ่มืองและชุมชนจะตองเปนสถานที ่ๆ คํานึงถึงความเชื่อมโยงระหวางสิง่แวดลอม (ระบบ

นิเวศวิทยาของเมือง) กับสุขภาพของประชาชน 

• ใชกลยุทธการพัฒนาแบบพหุภาคี ที่เปดโอกาสใหกับการมีสวนรวมของประชาชนมากที่สุด 

ดังตัวอยางทีก่ลาวถึงแลวแตตน การพัฒนาดานภายภาพในพืน้ทีม่ีผลโดยตรงตอสุขภาพของผูอยูอาศัย 

ดังนัน้ในการกําหนดกรอบของการพัฒนา จึงควรคํานึงถึงวิธีการพัฒนาอยางรอบคอบและสอดคลอง

พอเพียง เนือ่งจากสิง่แวดลอมทีม่ีการสรางขึ้นในเมืองนั้น (Built – Environment) ประกอบขึ้นดวย

สิง่แวดลอมทัง้ภายนอกอาคารซึง่หมายถึง พืน้ทีน่อกอาณาเขตของบานเรือน สิ่งที่ปลูกสรางอื่น สถานที่

ประกอบการตาง  ๆในเขตหมูบาน ชุมชน เมือง หรือชนบท และในสิ่งแวดลอมภายในของบานเรือน และ

สิ่งปลูกสรางอ่ืนที่ผูคนเขาใชสอย และการใชสอยน้ัน อาจเปนอันตรายตอผูใชเน่ืองจากสิ่งแวดลอมที่สราง

ขึ้นนั้นไมเหมาะสมตอการใชงานปกติกลับกลายเปนบอเกิดของเชื้อโรค โรคระบาด หรือเปนสาเหตุที่

กอใหเกิดการบาดเจ็บ หรือแมกระทั ่งเปนสาเหตุของการตายกอนวัยอันสมควร ดังนั ้นการสราง

สิง่แวดลอมขึ้นมา (Built – Environment) จึงตองคํานึงถึงผลกระทบทีจ่ะมีตอสุขภาพของผูใชงานภายใต

หลักที่วา “สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้นในชุมชน ไมวาจะเปนในอาคาร บานเรือน หรือในชุมชนระดับ

หมูบานเรือในเมืองทุก ๆ ขนาดควรเปนสิ่งแวดลอมทีป่ลอดภัยตอการอยูอาศัย ใชงานเปนทีซ่ึง่ภยันตราย

จากสิ่งแวดลอม ตองมีโอกาสเกิดข้ึนไดนอยท่ีสุด และเปนท่ีซึ่งไมควรเปนตนเหตุของการบาดเจ็บ การเจ็บ

ไขไดปวยใด ๆ หรือเปนสาเหตุของการตายกอนวัยอันสมควร” ปญหาคือเราจะทําใหเปนไปตามความ

ตองการนี้ไดอยางไร พบขอสรุปทีส่อดคลองตรงกันกับหลักและเมืองทีม่ีสภาวะแวดลอมทีเ่หมาะกับการ

อยู อาศัยในลักษณะของเมืองนาอยู นั ้น มีการจัดการดานสิง่แวดลอมอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

สอดคลองรองรับขนาดทีข่ยายขึน้ของถิน่ฐานของเมืองที่มีการขยายตัวของเศรษฐกิจเพิม่มากขึ้น เปนผล

ใหตองเพิ่มอุปสงคที่มี่ตอทรัพยากรทองถิ่นและนอกทองถิ่นเพราะการบริโภคที่เพิ่มขึ้นน้ี ตองมีการจัดการ

อนุรกัษรกัษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัด โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับทรัพยากรธรรมชาติบางอยาง

ที่ไมอาจทดแทนไดอยางดีที่สุดและการจัดการกับของเสียทีถู่กขับถายออกจากเมืองอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยมีงานหลักทั้ง 3 ประการที่เกี่ยวของกับการจัดการดานสิ่งแวดลอมของเมืองที่สําคัญ ไดแก 

1. การสงวนรักษาไวซึง่ทรัพยากรธรรมชาติหลักโดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการดานน้ํา เพื่อให

ทุกคนไดรับน้าํสะอาดเพือ่การอุปโภคบริโภค และเพือ่การเพาะปลูกและแหลงน้าํตาง ๆ ไดรับการดูแล

ปองกันอยางดีที่สุด 

2. บรรดาของเสีย ขยะ ที่ขับถายออกจากกิจกรรมของเมือง มีการขนถายอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ไมปลอยใหมีการโยนภาระหรือตนทุน ดานสิ่งแวดลอมที่เปนภาระของบุคคลหรือธุรกิจ (ซึ่ง

เปนตนกําเนิดของมลภาวะน้ัน) ใหกับผูอ่ืน 

 

 

โลกาภิวัฒนและการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศเมือง 
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 การจัดระเบียบใหมของเศรษฐกิจภายใตเงื ่อนไขขอกําหนดของกระแสโลกาภิวัตนในชวง 2 

ทศวรรษทีผ่านมา ไดมีอิทธิพลตอกระแสการเลียนแบบแผนการลงทุน – การผลิตและการบริโภคจาก

ตางประเทศเปนอยางมาก การเอาอยางทีข่าดความเขาใจทีถู่กตองนี ้ไดแผขยาย และมีอิทธิพลเหนือ

พฤติกรรมของชุมชนในทองถิ่น สรางความเชื่อมโยงทางดานวัฒนธรรมในดานการผลิตและในดานการ

บริโภคจากระดับทองถิ่นกับระดับโลกที่เรียกความสัมพันธนี้วา Globalization ภายใตขบวนการนี ้การ

มุงเนน ปรับปรุงใหความสําคัญตอการพัฒนาสภาพแวดลอม สวนแนวคิดดานการพัฒนาอยางยั่งยืนที่มีผล

ตอการฟนฟูทางดานของระบบนิเวศเมือง ทัง้ทางดานทรัพยากรและดานสิง่แวดลอมตามธรรมชาติและ

ทางดานสังคม – การเมือง เปนเพียงเปาหมายอันดับรอง พรอม ๆ กับความเปลี่ยนแปลงอยางมากมาย

เพราะกระแสโลกาภิวัฒนน้ี 

 ระบบนิเวศของเมืองก็เปลีย่นเสือ่มสภาพลง แตในขณะเดียวกันการบริหารและการจัดการของ

ทองถิน่สวนใหญยังไมมีสมรรถภาพและตามไมทันกับสถานการณใหม ๆ ทีป่รับเปลีย่นอยางรวดเร็ว ผล

ตามมา คือ ปญหาตอการพัฒนาทางกายภาพของเมือง เชน ปญหาความขัดแยงในการใชที ่ดิน 

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการของเมืองไมทันและไมพอเพียง การบําบัดของเสียไมมีประสิทธิภาพ ชัก

นําปญหาความเสือ่มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม สงผลกระทบเชิงลบตอระบบนิเวศ 

และความสามารถในการพัฒนาอยางยัง่ยืนในอนาคตของเมืองและชุมชนชนบทตาง ๆ ระบบนิเวศของ

เมืองตามความหมายที่เขาใจกันอยูหมายถึงการเกีย่วของสัมพันธกัน ระหวางสิง่แวดลอมที่สรางขึน้ (Built 

Environment) กับผูที ่ใชงานสิ ่งแวดลอมนั้น เราสามารถแบงสิ ่งแวดลอมนี้เปน 2 กลุม กลุมแรกคือ 

สิ่งแวดลอมภายในอาคารและกลุมที่ 2 คือ สิ่งแวดลอมนอกอาคาร และเฉพาะที่เกีย่วกับปญหาทางสุขภาพ

ที่จะกลาวถึงตอไป 

 

อันตรายและท่ีมาของปญหาของระบบนิเวศเมืองตอสุขภาพประชากร 

 เราสามารถแบงอันตรายที่มีตอสุขภาพของมนุษยที่เกิดจากสิ่งแวดลอมไดเปน 2 สวน คือ 

1) สิ่งแวดลอมภายในอาคาร 

2) สิ่งแวดลอมภายนอกอาคารในหมูบานและในเมือง 

1.  อันตรายตอสุขภาพอันสืบเน่ืองมาจากสภาวะแวดลอมภายในของอาคาร 

 สภาวะแวดลอมภายในบานอยู อาศัย ดอยคุณภาพเกือบจะทั ้งหมดจะพบวามีรูปแบบของ

อันตรายตอสุขภาพเหมือน ๆ กันอยู 3 อยาง คือ 

1) นํ้าสะอาดเพื่อการใชสอยและระบบสุขาภิบาลท่ีไมพอเพียง 

2) มลภาวะภายในอาคารมีระดับสูง 

3) ความแออัดเกินมาตรฐานของการอยูอาศัย มี 3 สาเหตุสําคัญ ทีส่รางความเสี่ยงตอสุขภาพของ  

ผูอยูอาศัย 
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 3.1  เชื้อโรคทีม่ากับน้าํ มีตัวเลขที่ระบุวามีทารกและเด็กกวา 4 ลานคนทีต่องเสียชีวิตดวยเหตุ

ของโรคที่เกิดจากการขาดแคลนน้ําสะอาดเพือ่การบริโภคและสภาพของระบบสุขาภิบาลทีเ่ลวรายภายใน

ที่อยูอาศัย 

 3.2  มลภาวะทางอากาศ ภายในอาคารที่มักจะเกิดจากผลของการเผาไหมของเชื้อไฟตาง ๆ ทีไ่ม

สมบูรณภายใน  เตาไฟที ่ไมมีประสิทธิภาพและคุณภาพต่าํหรือจากระบบสรางความอบอุนภายใน

บานเรือนที่ไมมีประสิทธิภาพ ผลกระทบของมลภาวะทางอากาศตอสุขภาพทีเ่กิดขึน้ภายในที่อยูอาศัยจะ

รุนแรงมากหรือรุนแรงนอยขึ้นอยูกับระบบการระบายอากาศของอาคารที่ดีหรือไมดีดวย รวมทั้งระยะเวลา

ที่ผูอาศัยอยูภายใตสภาวะเชนน้ัน และชนิดของเชื้อเพลิง ในกรณีของเชื้อเพลิงธรรมชาติ เชน ฟน จะพบวา

การเผาไหมกอใหเกิดกาซคารบอนมอนนอกไซด ออกไซดของไนโตรเจน กํามะถันและสารเคมีอ่ืนอีก 5 – 

6 ชนิดซึง่ลวนแลวแตทาํอันตรายตอระบบทางเดินหายใจไดทั้งสิ้น 

 3.3  การออกแบบอาคารทีค่ํานึงถึงอันตรายตอสุขภาพไวก็จะมีสวนชวยลดความเสียหายลงได

ดวย ความแออัดของการอยูอาศัยมักจะทําใหเกิดการบาดเจ็บดวย อุบัติเหตุ หรือการติดเชื้ออยางรุนแรง

ของระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะจากโรคนิวมอเนีย วัณโรค จะพบวาการอยูอาศัยที่มีลักษณะแออัดที่

แตละคนมีเนื้อที่อยูอาศัยเฉลี่ยต่ํากวา 1 ตารางเมตรหรืออีกกรณีหนึ่งที่การอยูอาศัยมีลักษณะแออัด เชน 

อาศัยรวมกัน 2 – 3คนตอหองพักอาศัย 1 หอง ก็จะทําใหการแพรกระจายเชื้อโรคจากบุคคลหน่ึงไปยังผูอ่ืน

ไดอยางงายดายนอกจากการติดเชือ้แลว พบวา เหตุผสมผสานระหวางความแออัดและคุณภาพที่ต่ํากวา

มาตรฐานของทีอ่ยูอาศัย เพิ่มอัตราความเสี่ยงตออุบัติภัยภายในบานเรือนทีเ่กิดจากการลวกพอง ไหมไฟ

และอุบัติเหตุไฟไหมตัวเลขจากทัว่โลกพบวา หนึง่ในสามของการตายทีม่ีสาเหตุจากอุบัติเหตุมาจาก

อุบัติภัยภายในบานอยูอาศัย 
 

2. สภาวะแวดลอมทีเ่ปนอันตรายในชุมชน สําหรับหมูบานหรือชุมชนใด ๆ ที่การจัดการดานสิง่แวดลอม

ไมพอเพียงมักจะเปนผลใหเกิดความเสี่ยงสูงตอสุขภาพอันเกิดจากเชื้อโรค บางชนิดที่ขยะเปนบอเกิดเมื่อมี

ขยะมูลฝอยตกคาง น้ําทวมจากการขาดระบบระบายน้ําที่ดี และถนนที่ไมสามารถใชงานไดในทุกลักษณะ

อากาศเปนสาเหตุของอุบัติเหตุทั้งภายในและรอบ ๆ ของชุมชนในแตละปความตายจากอุบัติเหตุบนทอง

ถนนมจํีานวนสงูถงึ 885,000 ราย รวมทั้งยังมีผูบาดเจ็บในจํานวนที่สูงกวาอีกหลายเทาตัว นอกจากที่กลาว

แลวยังพบวา อันตรายตอสุขภาพทางกายยังจะเกิดจากที ่ตั ้งของชุมชนที่อยู บนพื้นที ่ที ่โดยสภาพทาง

ภูมิศาสตรแลวไมเหมาะสมกับการเปนทีตั่ง้ของชุมชนอยูอาศัย ทีตั่้งชุมชนเหลานี้ มักจะมีลักษณะทีเ่ปนที่

ลาดชัน น้ําทวมซ้ําซาก หรือเปนทะเลทรายแหงแลง มีประชากรยากจนหลายสิบลานคนที่มีรายไดนอยจน

ที่ไมมีทางเลือกอยางอื่นนอกจากตองอยูอาศัยในพืน้ที่ดังกลาวและมีความเสีย่งตอสุขภาพของตนอยาง

หลีกเลี่ยงไมได 
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เร่ืองท่ี  5  แนวทางการแกไขปญหาทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 

ปญหาสิ่งแวดลอมในเขตเมือง 

 1.  ภาวะมลพิษ 

         อากาศเสีย 

 การแกไขปญหาอากาศเสีย ปจจุบันเนนการแกปญหาควันดําและอากาศเสียจากรถยนต ซึง่เปน

สาเหตุใหญ โดยมีการกําหนดคามาตรฐานสําหรับควันดําที่ปลอยออกจากทอไอเสียของรถยนตที่ใชนํ้ามัน

ดีเซลและคามาตรฐานสําหรับกาซคารบอนมอนอกไซดทีป่ลอยออกจากทอไอเสียของรถยนตที่ใชน้าํมัน

เบนซินไวสําหรับควบคุมดูแลไมใหรถยนตปลอยอากาศเสียเหลานั้นเกินมาตรฐาน โดยมีกรมตํารวจและ

กรมการขนสงทางบกเปนหนวยงานควบคุม 

 การแกไขปญหาใหไดผลอยางจริงจังก็ตองอาศัยความรวมมือจากประชาชน โดยจะตองมีความ

ตืน่ตัวและเขาใจในปญหาทีเกีย่วกับอากาศเสีย ตลอดจนทราบถึงวิธีการปองกันและแกไขปญหาอยาง

ถูกตอง เชน ดูแลรักษาเคร่ืองยนตของรถยนตประเภทตาง ๆ ใหอยูในสภาพดี ซึ่งนอกจากจะชวยลดอากาศ

เสียแลวยังชวยประหยัดเชือ้เพลิงอีกดวย สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมก็ตองเห็นใจผูอาศัยขางเคียงโดยไม

ปลอยอากาศเสียที ่มีปริมาณความเขมขนของสารมลพิษสูงเกินมาตรฐานทีก่ําหนดโดยกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม นอกจากนี้ การปลูกตนไมจะชวยในการกรองอากาศเสียได ดังนั้นจึงควรรวมมือกันปลูก

และดูแลรักษาตนไมในเขตเมอืงดวย 

 2.  ปญหาทางสังคม 

      ชุมชนแออัด 

 สําหรับปญหาชุมชนแออัดซึ่งมักเกิดขึ้นในเมืองมากกวาในชนบทนั้น หนวยราชการหลักที่

รับผิดชอบ คือ การเคหะแหงชาติ และองคกรทองถิน่ (เชน ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครองคกรรับผิดชอบ 

ไดแก กรุงเทพมหานคร) โดยการปรับปรุงทัง้ในดานกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ไดแก การปรับปรุง

ทางดานสาธารณูปโภค เชน ทางเทา ทางระบายน้าํ ไฟฟา ประปา การจัดการขยะมูลฝอย การปรับปรุง

สภาพแวดลอมชุมชน การปองกันอัคคีภัย รวมทัง้มีโครงการตาง ๆ เชน การฝกอาชีพ โครงการหนวย

แพทยเคลื่อนที่ และสงเสริมใหประชาชนทองถิ่นไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาของชุมชน โดยการ

จัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพือ่ทําหนาที่แทนผูอยู อาศัยในชุมชน ในการประสานงานกับหนวยงานที่

เกี่ยวของในการพัฒนาชุมชนและเปนแกนนําในการพัฒนาชุมชน นอกจากนัน้การเคหะแหงชาติยังมีการ

ดําเนินงานในดานความมั่นคงในการครอบครองที่ดิน เชน ขอความรวมมือเจาของที่ดินในการทําสัญญา

ใหผูอยูอาศัยในชุมชนที่การเคหะแหงชาติเขาไปปรับปรุงไดอยูอาศัยตอไปอยางนอย 5 ป เรงรัดการออก

กฎหมายเกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติปรับปรุงชุมชนแออัด 

 นอกจากการแกไขปญหาชุมชนแออัดโดยวิธีปรับปรุงทางดานตาง ๆ ดังกลาวขางตนในทีดิ่น

เดิมแลวยังมีโครงการจัดหาที่อยูใหใหมสําหรับชุมชนแออัดทีป่ระชุมปญหาความเดือดรอนดานทีอ่ยูอาศัย
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จากทีเ่ดิม เชน กรณีเพลิงไหม ถูกไลที่ ถูกเวนคืนที่ดิน เปนตน จึงเห็นไดวา การแกไขปญหาชุมชนแออัด

ใหไดผลอยางจริงจัง จําเปนตองไดรับความรวมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 การขาดแคลนพื้นท่ีสีเขียวและพื้นท่ีเพื่อการนันทนาการ 

 ปญหาการขาดแคลนพืน้ที่เพื ่อการพักผอนหยอนใจในเขตเมืองนัน้ กรุงเทพมหานครนับวา

ประสบปญหารุนแรงทีสุ่ด อันเนือ่งมาจากเปนศูนยกลางของประเทศในทุก ๆ ดาน เชน การบริหาร

ประเทศ การพาณิชย การศึกษา ในการแกไขปญหาดังกลาว รัฐมีนโยบายสนับสนุนใหพื้นที่ดังกลาวทีม่ีอยู

เดิมคงสภาพไวใหมากที่สุด เชน การเขาไปดําเนินการในตําบลบางกะเจาและอีก 5 ตําบลใกลเคียงเนื้อที่

ประมาณ 9,000 ไร เพือ่รักษาสภาพแวดลอมใหเปนพื้นที่สีเขียวใหมากทีสุ่ด และการเพิม่จํานวนพื้นที่

ดังกลาว รัฐมีนโยบาย หากเปนการยายอาคารสถานที่ออกไปจากที่ดินของรัฐ รัฐก็จะปรับปรุงบริเวณเดิม

นัน้ใหเปนพืน้ทีส่ีเขียวตัวอยางของบริเวณหนาวัดราชนัดดาราม โดยรือ้อาคารโรงภาพยนตรศาลาเฉลิม

ไทยแลวปรับปรุงพื้นที่ดังกลาวใหมีสวนสาธารณะรวมอยูดวย สําหรับโครงการตอ ๆ ไป เชน บริเวณกรม

อุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร ถนนมหาไชยบริเวณโรงงานยาสูบ บริเวณ

โดยรอบปอมพระสุเมรุ ถนนพระสุเมรุ ซึ่งมีโครงการจะยายออกไปแลวจัดบริเวณใหเปนสวนสาธารณะ 

ทําใหประชาชนไดมีพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจเพิ่มขึ้น ในสวนของภาคเอกชนน้ัน หากคํานึงถึงเร่ืองน้ี

ก็สามารถจัดพื้นที่ใหโลงวางใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 

 สําหรับการแกไขปญหาในระยะยาวนั้น รัฐมีแนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวและนันทนาการทั่ว

ทั้งประเทศ ในรูปของการจัดต้ังองคกรเพื่อการจัดการพื้นที่สีเขียวฯ และสนับสนุนโครงการทั้งภาครัฐและ

เอกชนที่มีผลตอพื้นที่สีเขียว และพื้นที่นันทนาการของชุมชน 

แผนดินทรุด นํ้าทวม 

ปญหาแผนดินทรุดเปนปญหาใหญที่ตองแกไขโดยรีบดวน ดังนั้น ประชาชนจึงควรใหความ

รวมมือกับทางราชการ โดยการใชน้ ําบาดาลอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ รวมทั ้งปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินํ้าบาดาลอยางเครงครัด ขณะนี้ไดมีการกําหนดมาตรการทีจ่ะแกไขปญหาแผนดินทรุดใน

บริเวณเขตพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร และเขตบางเขน เขตพระโขนง เขตบางกะป เขตพระประแดง 

และเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ โดยใหยกเลิกใชน้าํบาดาลในเขตวิกฤติที่มีอัตราการทรุดของพืน้ดินสูง

ดังกลาวและใหมีการลดการใชนํ้าบาดาลในพื้นที่อ่ืน ๆ ลงดวย ซึ่งตามพระราชบัญญัตินํ้าบาดาลกําหนดให

ผูที่จะทํา การเจาะนํ้าบาดาล หรือใชนํ้าบาดาล หรือระบายนํ้าลงในบอบาดาลจะตองไดรับอนุญาตจากกรม

ทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรมเสียกอน ตลอดจนมีการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใชนํ้าบาดาล

ดวย 

ปญหาสิ่งแวดลอมในเขตชนบท 

 1.  ความเสือ่มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 

 เมื ่อความเสือ่มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติมีสาเหตุหลักมาจากการกระทําของมนุษย การ

แกไขปญหาจึงไม เพียงพอแตตองปลูกฝง จิตสํานึกใหกับประชาชนถึง เ รื ่องความสํ าคัญของ



114 
 

ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาใหคงอยูถาวรเพื่อลูกหลานเทานั้น หากรัฐยังตองดําเนินการแกไขปญหา

อยางจริงจัง ทั ้งในสวนที ่เกี ่ยวกับการเพิ ่มเนื ้อที ่ปา ทั ้งปาไมและปาชายเลน โดยการสนับสนุนให

ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมและวางแนวทางยับยัง้การบุกรุกทําลายทรัพยากรเหลานั้น เชน การจัดหาทีท่ํา

กินใหราษฎรใหพื้นที่ปาสงวนเสื่อมโทรมการปองกันมิใหการทํานากุงมาทําลายพืน้ทีป่าชายเลน การ

ปองกันมิใหเกิดปญหามลพิษอันเกิดจากสารเคมี และจากการระบายน้าํโสโครกจากแหลงชุมชนและ

โรงงานอุตสาหกรรมลงสู แหลงน้าํโดยมิไดผานการบําบัดเสียกอน ตลอดจนตองใหมีการบังคับใช

มาตรการที่เด็ดขาดและมีประสิทธิภาพในการที่จะปองกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

 2. มลพิษทางดานสารพิษทางการเกษตร 

 ในการดําเนินงานเพือ่แกไขปญหามลพิษดานสารพิษทางการเกษตรนัน้ รัฐไดดําเนินการใน

หลาย ๆ เร่ือง เร่ิมต้ังแตการปรับปรุงแกไขกฎหมาย ซึ่งชองโหวของกฎหมายเดิมมีผลใหสารพษิหลายชนิด

ที่นําเขาจากตางประเทศสามารถนํามาใชไดอยางอิสระโดยไมตองผานการควบคุมจากทางการ ดังนั้น ในป 

พ.ศ. 2533 จึงไดมีการปรับปรุงแกไขการประกาศควบคุมวัตถุมีพิษเสียใหม โดยนํามาขอขึน้ทะเบียนจาก

ทางการเสียกอนจึงจะสามารถนําไปใชได นอกจากนัน้ ในสวนทีเ่กีย่วของประชาชนโดยตรงก็มีการจัด

ฝกอบรมการใชสารพิษอยางถูกตองและปลอดภัย การเผยแพรความรูเกีย่วกับสารพิษแกประชาชนในรูป

ของสือ่ตาง ๆ เชน สารคดีโทรทัศน โดยหวังวาเมือ่ประชาชนเกิดความรู ความเขาใจเกีย่วกับการใช

สารเคมีอยางถูกตองตามหลักวิชาการแลวจะเปนการชวยลดมลพิษทีจ่ะเกิดจากสารพิษทางการเกษตรได

อีกทางหน่ึงดวย 
 

เร่ืองท่ี  6  การวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่มีอยู ตามธรรมชาติ ซึง่ไดแก อากาศ น้ํา ดิน แรธาตุ ปาไม 

สัตวปา พลังงานความรอน พลังงานแสงแดด และอืน่ ๆ มนุษยไดใชทรัพยากรธรรมชาติในการดํารงชีวิต

นับต้ังแตเกิดจนกระทั้งตาย ทรัพยากรธรรมชาติจึงเปนประโยชนและมีความสําคัญอยางยิ่งตอมวลมนุษย 

 สิง่แวดลอม หมายถึง สิง่ตาง ๆ ทุกสิ่งที่อยูลอมรอบตัวเราทัง้สิง่ที่มีชีวิตและไมมีชีวิต สิง่ตาง ๆ 

เหลาน้ีอาจเปนไดทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ 

ไดแก บรรยากาศ น้ํา ดิน แรธาตุ พืชและสัตว สวนสิง่แวดลอมที่มนุษยสรางขึน้ ไดแก สาธารณูปการตาง 

ๆ เชน ถนน เขื่อนกันนํ้า ฝาย คูคลอง เปนตน 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้นมีความสําคัญมากตอการพัฒนาและความเจริญของ

ประเทศ ตลอดจนถึงคุณภาพชีวิตทีดี่ของประชาชน ประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณและ

สิง่แวดลอมดี ก็จะสงผลใหประชาชนในประเทศนัน้มีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีดวยอยางไมตอง

สงสัย 

 ปจจุบัน ประเทศไทยมีปญหาเกี่ยวกับความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หลายประการ ซึ่งจําเปนตองแกไข เชน เร่ืองปาไมถูกทําลาย นํ้าในแมนํ้าลําคลองเนาเสีย มลพิษของอากาศ

ในพื้นที่บางแหงมีมากจนถึงขีดอันตรายเหลานี้เปนตน การแกไขในเรื่องเชนนี้อาจทําไดโดยการจัดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางถูกตองโดยเรงดวน หลักการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมอาจทําไดโดยพิจารณาเปนเร่ือง ๆ ดังตอไปน้ี 

ทรัพยากรท่ีใชแลวหมดไป ไดแก  

 น้าํมันปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ เปนทรัพยากรธรรมชาติที่หมดสิ้นไดเมื ่อหมดแลวก็ไม

สามารถเกิดขึน้มาใหมได หรือถาเกิดใหมก็ตองใชเวลานานหลายลานปจึงจะเกิดมีขึน้ แตในการใชเราจะ

ใชหมดไปในวันเวลาอันรวดเร็ว การจัดการทรัพยากรประเภทนี้ จึงตองเนนใหใชอยางประหยัด ใชให

คุมคาที่สุดและใหไดประโยชนที่สุด ไมเผาทิ้งไปโดยเปลาประโยชน 

 สินแร เปนทรัพยากรที่หมดสิ้นได และถาหมดสิ้นแลวก็ยากที่จะทําใหมีใหมได การจัดการเกี่ยวกับ

สินแรทําไดโดยการใชแรอยางฉลาดเพือ่ใหแรทีขุ่ดขึน้มาใชไดประโยชนมากทีสุ่ด แรชนิดใดที่เมื่อใชแลวอาจ

นํากลับมาใชใหมไดอีกก็ใหนํามาใช ไมทิ้งใหสูญเปลา นอกจากน้ันยังตองสํารวจหาแหลงแรใหม ๆ อยูเสมอ 

ทรัพยากรท่ีใชไมหมดสิ้น มีอยูในธรรมชาติมากมายหลายชนิด เชน ปาไม สัตวปา นํ้า ดิน และอากาศ 

 ปาไม เปนทรัพยากรไมหมดสิ้น เพราะถาปาถูกทําลาย ก็อาจปลูกปาขึ้นมาทดแทนได การ

จัดการเกีย่วกับปาไมทําได โดยการรักษาปาไมใหคงสภาพความเปนปา ถาตัดตนไมลงเพือ่นํามาใช

ประโยชนก็ตองปลูกใหมเพือ่ทดแทนเสมอ ไมทีตั่ดจากปาตองใชไดคุมคา และหาวัสดุอื่นมาใชแทนเพื่อ

ลดการใชไมลงใหมาก 

 สัตวปา เปนทรัพยากรไมหมดสิ้น เพราะเพิ่มจํานวนได การจัดการเกี่ยวกับสัตวปาทําได โดย

การปองกันและรักษาสัตวปาใหคงอยูได ไมสูญพันธุหมดไป ไมยอมใหสัตวปาถูกทําลายถูกลา ถูกฆามาก

เกินไป หรือถึงกับสูญพันธุ 

 นํ้า เปนทรัพยากรไมหมดสิ้น เพราะธรรมชาติจะนําน้ํากลับคืนมาใหมในรูปของน้ําฝน หลักการ

จัดการเร่ืองนํ้าก็คือ การควบคุมและรักษาน้ําธรรมชาติไวทัง้ในรูปปริมาณและคุณภาพไดอยางดี ไมปลอย

ใหแหงหายหรือเนาเสียทั้งน้ีก็เพื่อใหคงมีนํ้าใชตลอดเวลา 

 ดิน เปนทรัพยากรไมหมดสิ้น แตเสื่อมสภาพไดงาย เพราะฝนและลมสามารถทําลายดินชัน้บน

ใหหมดไปไดโดยรวดเร็ว คนก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหดินเสื่อมสภาพไดมาก หลักการจัดการเรือ่งดิน 

ไดแก การรักษาคุณภาพของดินใหคงความอุดมสมบูรณอยูเสมอ โดยการรักษาดินชั้นบนใหคงอยู ไม

ปลอยสารพิษลงในดินอันจะทําใหดินเสีย 

 อากาศ เปนทรัพยากรทีไ่มหมดสิน้ และมีอยูมากมายทีเ่ปลือกโลก หลักการจัดการกับอากาศ 

ไดแก การรักษาคุณภาพของอากาศไวใหบริสุทธิพ์อสําหรับหายใจ ไมมีกาซพิษเจือปนอยูกาซพิษควันพิษ

ในอากาศนี้เองที่ทําใหอากาศเสีย 

 วิธีการสําคัญที่ใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก การออกกฎหมาย

ควบคุมการจัดตั้งองคกรเพื่อบริหารงาน การวางแผนพัฒนาสิง่แวดลอม การกําหนดมาตรฐานคุณภาพ

สิง่แวดลอม การศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอมจากโครงการพัฒนา ทัง้ของ

ภาครัฐและภาคเอกชนและการประชาสัมพันธและสิ่งแวดลอมศึกษา ในวิธีการทั้งหลายทั้งปวงนี้ การออก
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กฎหมายซึ ่งมีบทลงโทษทีเ่หมาะสมจะเปนวิธีการสําคัญวิธีการหนึง่สามารถชวยใหการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมประสบผลสําเร็จ ตัวอยางของกฎหมายในเรื ่องนี ้มีอาทิเชน 

พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พระราชบัญญัติปาสงวน

แหงชาติ พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พระราชบัญญัติแร พระราชบัญญัติโรงงานแหงชาติ พระราชบัญญัติ

การผังเมือง พระราชบัญญัติน้ําบาดาล และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เปนตน การจัดองคกรเพือ่การ

บริหารงานดานการกําหนดนโยบายแผนการจัดการ การวางแผนงาน โครงการเปนวิธีการหนึง่ของการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับหนวยงานปฏิบัติ 

 ในป จจุ บั นมี หน วยงานรับผิ ดชอบในด านสิ ่งแวดล อมโดยตรง 3 หน วยงานภายใต

กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม คือ สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กรมควบคุม

มลพิษและกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังไดมีการจัดตั้งสํานักงานสิ่งแวดลอมภูมิภาคขึ้น 4 

ภาค ในภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวางแผนเพื่อแกไขปญหาหรือ

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนอีกวิธีหน่ึงที่จะทํา

ใหการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

การจัดทําแผนในลักษณะนี้ไดดําเนินการมาตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2536 – 2539) ไดมีการจัดทําแผนเพือ่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ไวชัดเจนกวาแผนที่แลวมา โดยแยกเปนแผนการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแผนการพัฒนา

สิง่แวดลอมเพือ่คุณภาพชีวิต วิธีการสําคัญอีกวิธีหนึ่งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม ก็คือ 

การกําหนดมาตรฐานเพื่อการควบคุมภาวะมลพิษของประเทศและควบคุมแหลงกําเนิดเพื่อใหคุณภาพ

สิ่งแวดลอมอยูในระดับมาตรฐานที่กําหนดตัวอยางของมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมที่กําหนดขึ้นแลว ไดแก 

มาตรฐานคาควันดําและคากาซคารบอนมอนอกไซดที่ระบายออกจากทอไอเสียของรถยนต มาตรฐานคุณภาพ

อากาศเสียที่ระบายออกจากโรงงาน มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ มาตรฐานระดับเสียงของรถยนต 

รถจักรยานยนต และเรือ มาตรฐานและวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลชายฝง มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง 

มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด มาตรฐานคุณภาพนํ้าด่ืม มาตรฐาน

วัตถุมีพิษในอาหารและเครื่องสําอาง การวางแผนพัฒนาสิ่งแวดลอมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติประเทศไทยไดเร่ิมมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาต้ังแต พ.ศ. 2504 แตการวางแผน

พัฒนาในระยะแรก ๆ ยังไมใหความสําคัญกับปญหาสิ่งแวดลอมมากนัก โดยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 

2504 – 2509) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 – 2514) และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2514  - 2519) ได

เนนการระดมใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดการวางแผนการจัดการที่เหมาะสม ขาดการ

คาํนึงถงึผลกระทบสิง่แวดลอมจนในชวงของปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ไดปรากฏใหเห็นชัดถึงปญหาความ

เสื่อมโทรมของทรัพยากรหลักของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปาไม ดินแหลงนํ้า และแรธาตุ รวมทั้งไดเร่ิมมี

การแพรกระจายของมลพิษ ทั้งมลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ เสียง กากของเสีย และสารอันตราย ดังน้ัน 

ประเทศไทยจึงไดเร่ิมใหความสําคัญกับปญหาสิ่งแวดลอมมาต้ังแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 เปนตนมา 
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แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520 – 2524)  

 กําหนดแนวทางการฟนฟูบูรณะทรัพยากรทีถู่กทําลายและมีสภาพเสื่อมโทรม การกําหนดแนว

ทางการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอยางกวาง ๆ ไวในแผนพัฒนาดานตาง ๆ และไดใหความสําคัญกับปญหา

สิ่งแวดลอมอยางจริงจังขึน้ โดยไดมีการจัดทํานโยบายและมาตรการการพัฒนาสิ่งแวดลอมแหงชาติ 2524 

ขึ้น ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2518 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525 – 2529) 

 กําหนดแนวทางการจัดการสิง่แวดลอมใหชัดเจนยิง่ขึน้ โดยการนํานโยบายและมาตรการการ

พัฒนาสิ่งแวดลอมแหงชาติที่ไดจัดทําขึน้มาเปนกรอบในการกําหนดแนวทาง มีการกําหนดมาตรฐาน

คุณภาพสิง่แวดลอม กําหนดใหโครงการพัฒนาของรัฐขนาดใหญตองจัดทํารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิง่แวดลอมรวมทั้งมีการจัดทําแผนการจัดการสิง่แวดลอมระดับพืน้ที ่เชน การพัฒนาลุมน้ํา

ทะเลสาบสงขลา การจัดการสิ ่งแวดลอมบริเวณชายฝ งทะเลตะวันออกการวางแผนการจัดการดาน

สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาภาคใตตอนบน 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530 – 2534) 

 ไดมีการปรับทิศทาง และแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมโดยการ

นําเอาทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท ซึง่ไดแก ทรัพยากรทีดิ่น ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรแหลงน้าํ 

ทรัพยากรประมง และทรัพยากรธรณี และการจัดการมลพิษมาไวในแผนเดียวกัน ภายใตชื่อแผนพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยใหความสําคัญในเร่ืองของการปรับปรุงการบริหารและการจัดการ

ใหมีประสิทธิภาพอยางเปนระบบ และสนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อใหมีการนําเอา

ทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมทําลายสิง่แวดลอมและไมกอใหเกิดปญหา

มลพิษ และทีส่ําคัญคือ เนนการสงเสริมใหประชาชน องคกรและหนวยงานในระดับทองถิน่ มีการวาง

แผนการจัดการและการกําหนดแผนปฏิบัติการในพื้นที่รวมกับสวนกลางอยางมีระบบ โดยเฉพาะการ

กาํหนดใหมกีารจัดทาํแผนพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมในระดับจังหวัดทัว่ประเทศ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) 

 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมยังคงเปนการดําเนินงานอยางตอเนื่องโดยการ

สนับสนุนองคกรเอกชนประชาชน ทั้งในสวนกลางและสวนทองถิ่น ใหเขามามีบทบาทในการกําหนด

นโยบายและแผนการจัดการ การเรงรัดการดําเนินงานตามแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมที่มีอยูแลว การจัดต้ังระบบขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนระบบเดียวกันเพื่อ

ใชในการวางแผน การนํามาตรการดานการเงินการคลังมาชวยในการจัดการและการเรงรัดการออก

กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการ

ควบคุมและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
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แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) 

 การฟนฟูบูรณะพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษใหไดรอยละ 25 ของพื้นที่ประเทศและจัดทําเคร่ืองหมาย

แนวเขตพื้นที่ปาอนุรักษ การรักษาพื้นที่ปาชายเลนเพื่อรักษาความสมดุลของสภาวะแวดลอมและความ

หลากหลายทางชีวภาพใหคงไวไมตํ่ากวา 1 ลานไร สงเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบของ

ปาชุมชนเพื่อการอนุรักษพัฒนาสภาวะแวดลอมและคุณภาพชีวิตของชุมชน 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) 

 การพัฒนาปรับปรุงการจัดการใหเกิดความสมดุลระหวางการใชประโยชนกับการอนุรักษฟนฟู 

สงเสริมการนําทรัพยากรไปใชประโยชนที่ยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมที่อาศัย

กระบวนการ มีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม มุงเนนประสิทธิภาพ การกํากับควบคุมที่มีประสิทธิภาพ 

มีความโปรงใส สุจริต 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) 

 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม คํานึงถึง “ความหลากหลายทางชีวภาพ” 

การพัฒนาอาชีพจะตองใหความสําคัญและคํานึงถึง “ระบบนิเวศน” ชุมชนจะเปนผูใชและดูแลอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนธรรม 

 

เ รื ่อ ง ที ่ 7  ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ห รื อ ก า ร ร ว ม มื อ กั บ ชุ ม ช น ใ น ก า ร ป อ ง กั น พั ฒ น า ห รื อ แ ก ไ ข ป ญ ห า

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แนวทางการอนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอม 

 การอนุรักษ หมายถึง การรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติอยางชาญฉลาดเพือ่ใหมีประโยชนตอ

มหาชนมากทีสุ่ด และใชไดเปนเวลานานที่สุด ทัง้นีต้องใหมีการสูญเสียทรัพยากรนอยทีสุ่ด และจะตองมี

การกระจายการใชทรัพยากรใหเปนไปโดยทั่วถึงกันดวย 

 การพัฒนา หมายถึง การทําใหเจริญ การปรับปรุงเปลี่ยนไปในทางทีท่ําใหเจริญขึ้น ซึ่งการที่จะ

ทําใหเกิดการพัฒนาขึ้นไดน้ัน จะตองมีการวางแผนตองอาศัยวิชาความรูและเทคโนโลยีเขามาชวย จึงจะทํา

ใหการพัฒนานั้นบรรลุตามวัตถุประสงค 

ความจําเปนท่ีจะตองมีการอนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอม 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมที่พบอยู ทั ่วไปในทองถิ ่นหรือตามชุมชนตาง ๆ ทั ่ว

ประเทศนั้นที่สําคัญ ไดแก ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ ปาไม และสัตวปา ซึ่งลวนแตใหคุณประโยชนทั้งสิ้น 

เหตุผลที่เราควรเรงอนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอม ก็เนือ่งมาจากทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเราได

ถูกทําลายลงมาจนขาดความสมดุล 

แนวทางในการอนุรกัษและพัฒนาสภาพแวดลอม 

3.1  ระดับบุคคล ประชาชนทุกคนควรมีจิตสํานึกที่ดีตอแนวทางการอนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอม ซึง่

มีวิธีการงาย ๆ ดังตอไปน้ี 
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 1.  ตองรูจักประหยัด 

 2.  ตองรูจักรักษา 

 3.  ตองรูจักฟนฟูทรัพยากรใหฟนตัวและรูจักปรับปรุงใหดีขึ้น 

 4.  ชวยกันสงเสริมการผลิตและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

 5.  ตองรูจักนําทรัพยากรที่ใชแลวมาผลิตใหม 

 6.  ตองรูจักนําทรัพยากรอ่ืน ๆ มาใชแทนทรัพยากรที่มีราคาแพงหรือกําลังจะลดนอยหมดสูญไป 

 7.  ตองชวยกันคนควาสํารวจหาแหลงทรัพยากรใหม เพื่อนํามาใชแทนทรัพยากรธรรมชาติทีห่ายาก 

 8.  ตองไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

 9.  ตองเต็มใจเขารับการอบรมศึกษา ใหเขาใจถึงปญหาและวิธีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

3.2  ระดับชุมชน เนือ่งจากประชาชนแตละคนเปนสมาชิกของชุมชนทีต่นอาศัยอยู ซึง่ลักษณะและสภาพ

ของชุมชน จะมีผลกระทบมาถึงประชาชนในชุมชนนั้น ๆ ดวย ทั้งที่เปนสิ่งที่ดีและไมดี ในการอนุรักษ

ควรรวมมือรวมใจกัน ดังน้ี 

 1.  ประชาชนในชุมชนจะตองตระหนักถึงการเขาไปมีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนา

สภาพแวดลอมในชุมชนของตน 

 2.  ประชาชนในชุมชนจะตองมีความรู ความเขาใจในเรือ่งระบบของการจัดการ และสามารถ

แกไขปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรมใหดีขึ้น 

 3.  จัดระบบวิธีการอนุรักษ และพัฒนาสภาพแวดลอมในชุมชนของตนใหประสานงานกับ

หนวยของรัฐและเอกชน 

3.3  ระดับรัฐบาล 

 1.  รัฐบาลควรกําหนดนโยบาย และวางแนวทางการอนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอมทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเปนหลักการใหหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐที่เกี ่ยวของไดยึดถือปฏิบัติ

ตอไป 

 2.  ในฐานะทีเ่ปนพลเมืองดีของชุมชนและของประเทศ ประชาชนไทยทุกคนควรปฏิบัติตนให

ถูกตองตามกฎขอบังคับ หรือตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่สําคัญ 

 3.  หนวยงานของรัฐทั้งในทองถิ่นและภูมิภาค จะตองเปนผูนําและเปนแบบอยางทีดี่ในการ

อนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอม รวมทั้งจะตองใหความสนับสนุนและรวมมือกับภาคเอกชนและ

ประชาชนไปดวย 

 4. เผยแพรขาวสารขอมูลกฎหมายทองถิ ่น และความรู ทางดานการอนุรักษและพัฒนา

สภาพแวดลอมทั้งทางตรงและทางออม 

 5. หนวยงานทีรั่บผิดชอบในทองถิ่น ภูมิภาค ตองรีบเรงดําเนินการแกไขฟนฟูสภาพแวดลอมที่

เสื่อมโทรมไปใหกลับสูสภาพเชนเดิม และหาทางปองกันไมใหเกิดสภาพการณเชนน้ันขึ้นมาอีก 

 



120 
 

เร่ืองท่ี 8 สภาวะโลกรอน สาเหตุและผลกระทบ การปองกันและการแกไขปญหาโลกรอน 

ภาวะโลกรอน (Global Warming)  

 ภาวะโลกรอน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เปน

ปญหาใหญของโลกเราในปจจุบัน สังเกตไดจาก อุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้นเร่ือยๆ สาเหตุหลักของปญหานี้ 

มาจาก กาซเรือนกระจก (Greenhouse gases)    ปรากฏการณเรือนกระจก มีความสําคัญกับโลก เพราะกาซ

จําพวก คารบอนไดออกไซด หรือ มีเทน จะกักเก็บความรอนบางสวนไวในในโลก ไมใหสะทอนกลับสู

บรรยากาศทั้งหมด มิฉะนั้น โลกจะกลายเปนแบบดวงจันทร ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด (และ ตอนกลางวัน

รอนจัด เพราะไมมีบรรยากาศ กรองพลังงาน จาก ดวงอาทิตย) ซึ่งการทําใหโลกอุนขึ้นเชนนี้ คลายกับ

หลักการของ เรือนกระจก (ที่ใชปลูกพืช) จึงเรียกวา ปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse Effect) แต

การเพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่งของ CO2 ที่ออกมาจาก โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต หรือการกระทําใดๆที่เผา 

เชือ้เพลงิฟอสซลิ (เชน ถานหิน น้ํามัน กาซธรรมชาติ หรือ สารประกอบไฮโดรคารบอน ) สงผลใหระดับ

ปริมาณ CO2 

สาเหต ุ 

ในปจจุบันสูงเกิน 300 ppm (300 สวน ใน ลานสวน) เปนครั้งแรกในรอบกวา 6 แสนปซึ่ง 

คารบอนไดออกไซด ที่มากขึน้นี ้ไดเพิ่มการกักเก็บความรอนไวในโลกของเรามากขึน้เรือ่ยๆ จนเกิดเปน 

ภาวะโลกรอน ดังเชนปจจุบันภาวะโลกรอนภายในชวง 10 ปนับตัง้แตป พ.ศ. 2533 มานี ้ไดมีการบันทึก

ถึงปทีม่ีอากาศรอนที่สุดถึง 3 ปคือ ป พ.ศ. 2533, พ.ศ.2538 และป พ.ศ. 2540 แมวาพยากรณการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังมีความไมแนนอนหลายประการ แตการถกเถียงวิพากษวิจารณไดเปลีย่น

หัวขอจากคําถามที่วา "โลกกําลังรอนขึ้นจริงหรือ" เปน "ผลกระทบจากการที่โลกรอนขึน้จะสงผลรายแรง 

และตอเน่ืองตอสิ่งที่มีชีวิตในโลกอยางไร" ดังน้ัน ยิง่เราประวิงเวลาลงมือกระทําการแกไขออกไปเพียงใด 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะยิง่รายแรงมากขึน้เทานั้น และบุคคลที่จะไดรับผลกระทบมากที่สุดก็คือ ลูกหลาน

ของพวกเราเอง 

 ภาวะโลกรอนเปนภัยพิบัติที่มาถึง โดยที่เราทุกคนตางทราบถึงสาเหตุของการเกิดเปนอยางดี น่ัน

คือ การทีม่นุษยเผาผลาญเชือ้เพลิงฟอสซิล เชน ถานหิน น้าํมัน และกาซธรรมชาติ เพือ่ผลิตพลังงาน เรา

ตางทราบดีถึงผลกระทบบางอยางของภาวะโลกรอน เชน การละลายของน้าํแข็งในขั้วโลก ระดับน้าํทะเล

ที่สูงขึน้ ความแหงแลงอยางรุนแรง การแพรระบาดของโรครายตางๆ อุทกภัย ปะการังเปลี่ยนสีและการ

เกิดพายุรุนแรงฉับพลัน โดยผูที่ไดรับผลกระทบมากทีสุ่ด ไดแก ประเทศตามแนวชายฝง ประเทศทีเ่ปน

เกาะ และภูมิภาคที่กําลังพัฒนาอยางเอเชียอาคเนย    จากการทํางานของคณะกรรมการของรัฐบาล

นานาชาติ วาดวยเรือ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีองคการวิทยาศาสตร ไดรวมมือกับองคการ

สหประชาชาติ เฝาสังเกตผลกระทบตางๆ และไดพบหลักฐานใหมที่แนชัดวา จากการทีภ่าวะโลกรอนขึน้

ในชวง 50 กวาปมาน้ี สวนใหญเปนผลมาจากการกระทําของมนุษย ซึง่สงผลกระทบอยางตอเนือ่งให

อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นในทุกหนทุกแหง ประมาณ 1.4-5.8 องศาเซลเซียส การเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศไมไดเปลีย่นแปลงไปทีละเล็กทีละนอย แตเปนการเปลีย่นแปลงอยางรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นบอยครัง้ 
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และมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ตัวอยางที่เห็นไดชัดไดแก ความแหงแลงอยางรุนแรง วาตภัย อุทกภัย 

พายุฝนฟาคะนอง พายุทอรนาโด แผนดินถลม และการเกิดพายุรุนแรงฉับพลัน จากภาวะอันตรายเหลานี้

พบวา ผูที่อาศัยอยูในเขตพืน้ที่ทีเ่สีย่งกับการเกิดเหตุการณดังกลาว ซึง่ไดรับผลกระทบมากกวาพืน้ที่สวน

อ่ืนๆ ยังไมไดรับการเอาใจใสและชวยเหลือเทาทีค่วร นอกจากนี ้ยังมีการคาดการณวา การทีอุ่ณหภูมิของ

โลกสูงขึน้ เปนเหตุใหปริมาณผลผลิตเพื่อการบริโภคโดยรวมลดลง ซึ่งทําใหจํานวนผูอดอยากหิวโหย

เพิม่ขึน้อีก 60-350 ลานคน ในประเทศไทยและฟลิปปนส มีโครงการพลังงานตางๆ ทีจั่ดตัง้ขึน้ และการ

ดําเนินงานของโครงการเหลานี้ ไดสงผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยาอยางเห็นไดชัด ตัวอยางเชน การ

เปลี่ยนแปลงของฝนที่ไมตกตามฤดูกาล และปริมาณนํ้าฝนที่ตกในแตละชวงไดเปลี่ยนแปลงไป การบุกรุก

และทําลายปาไมที่อุดมสมบูรณ การสูงขึน้ของระดับน้ําทะเลและอุณหภูมิของน้าํทะเล ซึง่สงผลกระทบ

อยางมากตอระบบนิเวศวิทยาตามแนวชายฝง และจากการที่อุณหภูมิของน้าํทะเลสูงขึน้นี ้ไดสงผลกระทบ

ตอการเปลี่ยนสีของนํ้าทะเล ดังน้ัน แนวปะการังตางๆ จึงไดรับผลกระทบและถูกทําลายเชนกัน  

 ประเทศไทยเปนตัวอยางของประเทศที่มีชายฝงทะเล ที่มีความยาวประมาณ 2,490 กิโลเมตร 

และเปนแหลงทีม่ีความสําคัญอยางมากตอเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิง่ การประมง การ

เพาะเลี้ยงสัตวน้าํ และความไมแนนอนของฤดูการทีส่งผลกระทบตอการทําเกษตรกรรม มีการคาดการณ

วา หากระดับน้ําทะเลสูงขึ้นอีกอยางนอย 1 เมตรภายในทศวรรษหนา หาดทรายและพืน้ทีช่ายฝงใน

ประเทศไทยจะลดนอยลง สถานทีต่ากอากาศชายทะเล รวมถึงอุตสาหกรรมการทองเทีย่วในสถานที่

ทองเที่ยวตางๆ เชน พัทยา และ ระยองจะไดรับผลกระทบโดยตรง แมแตกรุงเทพมหานคร ก็ไมสามารถ

หลีกเลีย่งจากผลกระทบของระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นนีเ้ชนกันปญหาดานสุขภาพ ก็เปนเรือ่งสําคัญอีกเรือ่ง

หนึง่ทีไ่ดรับผลกระทบอยางรุนแรง จากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนี้ดวย เนื่องจากอุณหภูมิและ

ความชื้นที่สูงขึ้น สงผลใหมีการเพิ่มขึ้นของยุงมากขึ้น ซึง่นํามาสูการแพรระบาดของไขมาเลเรียและไขสา 

นอกจากน้ีโรคที่เกี่ยวของกับนํ้า เชน อหิวาตกโรค ซึง่จัดวาเปนโรคทีแ่พรระบาดไดอยางรวดเร็วโรคหนึง่

ในภูมิภาคนี้ คาดวาจะเพิม่ขึน้อยางรวดเร็วและตอเนือ่ง จากอุณหภูมิและความชืน้ทีสู่งขึน้ คนยากจนเปน

กลุมคนทีม่ีความเสีย่งสูงตอผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงนี้ ประกอบกับการใหความรูในดานการดูแล

รักษาสุขภาพที่ดี ยังมีไมเพียงพอ ปจจุบันนีส้ัญญาณเบื้องตนของสภาพภูมิอากาศที่เปลีย่นแปลงไป ได

ปรากฏขึน้อยางแจงชัด ดังนัน้ สมควรหรือไมทีจ่ะรอจนกวาจะคนพบขอมูลมากขึน้ หรือ มีความรูในการ

แกไขมากขึ้น ซึ่ง ณ เวลาน้ันกอ็าจสายเกนิไปแลวทีจ่ะแกไขได 
 

กลไกของสภาวะโลกรอน 

 ในสภาวะปกติ โลกจะไดรับพลังงานประมาณ 99.95% จากดวงอาทิตย ในรูปแบบของการแผ

รังสี พลังงานที่เหลือมาจากความรอนใตพิภพซึ่งหลงเหลือจากการกอตัวของโลกจากฝุนธุลีในอวกาศ และ

การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีที่มีอยู ในโลก ตัง้แตดึกดําบรรพมาโลกเราสามารถรักษาสมดุลของ

พลังงานที่ไดรับอยางดีเยี่ยม โดยมีการสะทอนความรอน และการแผรังสีจากโลกจนพลังงานสุทธิทีไ่ดรับ

ในแตละวันเทากับศูนย ทําใหโลกมีสภาพอากาศเหมาะสมตอสิ่งมีชีวิตหลากหลาย กลไกหนึ่งที่ทําใหโลก
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เรารักษาพลังงานความรอนไวไดคือ “ปรากฏการณเรือนกระจก” (greenhouse effect) ที่ทําหนาทีดั่ก และ

สะทอนความรอนที่โลกแผกลับออกไปในอวกาศใหกลับเขาไปในโลกอีก หากไมมีแกสกลุมนี้โลกจะไม

สามารถเก็บพลังงานไวได และจะมีอุณหภูมิแปรปรวนในแตละวัน แกสกลุมนีจึ้งทําหนาทีเ่สมือนผาหม

บาง ๆ ที่คลุมโลกที่หนาวเย็นการณกลับกลายเปนวาในชวงระยะเวลาหลายสิบปที่ผานมา โลกเราไดมีการ

สะสมแกสเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศมากขึ้น เนื่องจากการเผาไหมเชื้อเพลิงตาง ๆ ที่ใชในกิจกรรม

ประจําวัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเผาไหมน้าํมันเชื้อเพลิงทีขุ่ดขึ้นมาจากใตดิน การเพิ่มขึน้ของแกสเรือน

กระจกทําใหโลกไมสามารถแผความรอนออกไปไดอยางที่เคย สงผลใหอุณหภูมิของโลกเพิ่มมากขึ้นอยาง

ตอเน่ือง เสมือนกับโลกเรามีผาหมที่หนาขึ้นน่ันเอง 

 

ปรากฏการณเรือนกระจกคืออะไร? 

 "ปรากฏการณเรือนกระจก" (greenhouse effect) คือ ปรากฏการณที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น

เน่ืองจาก พลังงานแสงอาทิตย  ในชวงความยาวคลืน่อินฟราเรดที่สะทอนกลับถูกดูดกลืนโดยโมเลกุลของ 

ไอนํ้า คารบอนไดออกไซด (CO2)  มีเทน (CH4) และ CFCsไนตรัสออกไซด (N2O)ในบรรยากาศทําให

โมเลกุลเหลานีม้ีพลังงานสูงขึ้นมีการถายเทพลังงานซึง่กันและกันทําใหอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศสูงขึ้น

การถายเทพลังงานและความยาวคลืน่ของโมเลกุลเหลานี้ตอๆกันไป ในบรรยากาศทําใหโมเลกุลเกิดการ

สัน่การเคลือ่นไหว ตลอดเวลาและมาชนถูกผิวหนังของเรา ทําใหเรารูสึกรอน  ในประเทศในเขตหนาวมี

การเพาะปลูกพืชโดยอาศัยการควบคุมอุณหภูมิความรอนโดยใชหลักการทีพ่ลังงานความรอนจาก

แสงอาทิตยสองผานกระจก แตความรอนที่อยูภายในเรือนกระจกไมสามารถสะทอนกลับออกมาทําให

อุณหภูมิภายในสูงขึ้นเหมาะแกการเพาะปลูกของพืช จึงมีการเปรียบเทียบปรากฏการณทีอุ่ณหภูมิของโลก

สูงขึ้นนี้วาภาวะ เรือนกระจก(greenhouse effect) กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) เปนกาซที่สะสม

พลังงานความรอนในบรรยากาศโลกไวมากที่สุดและมีผลทําให อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นมากที่สุดใน

บรรดากาซเรือนกระจกชนิดอ่ืนๆ CO2

 กาซที่กอใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจก  มีดังน้ี 

สวนมากเกิดจากการกระทําของมนุษยเชน   การเผาไหมเชื้อเพลิง ,  

การผลิตซีเมนต , การเผาไมทําลายปา  

• คารบอนไดออกไซด (CO2

• มีเทน ซึ่งสวนใหญเกิดจากการสลายตัวของอินทรียวัตถุ เชน ขยะมูลฝอยที่ยอยสลายได ของ

เสีย อุจจาระ  

) เกิดจากการเผาไหมตาง ๆ  

• CFC เปนสารประกอบสําหรับทําความเย็น พบในเครือ่งทําความเย็นตางๆ เปนสิ่งที่อยู

รวมกับฟรีออน และยังพบไดในสเปรยตาง ๆ อีกดวย  

• Nitrous Oxide (N2O) เปนกาซมีพิษที่เกิดจากเครื่องยนต การเผาถานหิน และใชประกอบใน

รถยนตเพื่อเพิ่มกําลังเคร่ือง  
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กาซเหลานี้เชน CFC จะทําปฏิกิริยากับรังสีอัลตราไวโอเลตและแตกตัวออกเปนโมเลกุลคลอรีน

และโมเลกุลตางๆอีกหลายชนิด ซึง่โมเลกุลเหลานี้จะเปนตัวทําลายโมเลกุลของออกซิเจนชนิดพิเศษหรือ 

O3

• กาซไฮโดรฟลโูรคารบอน ( HFCS)  

 บนชั้นบรรยากาศโอโซน ทําใหรังสีอัลตราไวโอเลต และอินฟาเรดสองผานลงมายังพื้นโลกมากขึ้น ใน

ขณะเดียวกันกาซเหลานีก้็กันรังสีไมใหออกไปจากบรรยากาศโลก ดวยวาทีรั่งสีเหลานีเ้ปนพลังงาน พวก

มันจึงทําใหโลกรอนขึ้น  

• กาซเปอรฟลูโรคารบอน ( CFCS)  

• กาซซัลเฟอรเฮกซาฟลูโอโรด ( SF6 )  

กาซเหลานี้สมควรที่จะตองลดการปลอยออกมา  ซึ่งผูที่จะลดการปลอยกาซเหลาน้ีไดก็คือ มนุษยทุกคน 
 

ตารางแสดงแกสเรือนกระจกและแหลงท่ีมา  

แกสเรือนกระจก แหลงท่ีมา สงผลใหโลกรอนข้ึน (%) 

แกสคารบอนไดออกไซด(CO2)  

1) จากแหลงธรรมชาติ เชน กระบวนการหายใจของ

สิ่งมีชีวิต 

2) จากมนุษย เชน การเผาไหมเชื้อเพลิงจากโรงงาน

อุตสาหกรรมตางๆ , การตัดไมทําลายปา (ลดการดูด

ซับ CO2) 

57 

แกสมีเทน(CH4) 

1) จากแหลงธรรมชาติ เชน จากการยอยสลายของ

สิ่งมีชีวิต, การเผาไหมที่เกิดจากธรรมชาติ 

2) จากมนุษย เชน จากนาขาว, แหลงนํ้าทวม, จากการ

เผาไหมเชื้อเพลิงประเภทถานหิน นํ้ามัน และแกส

ธรรมชาต 

12 

แกสไนตรัสออกไซด(N2O) 

 1) จากมนุษย เชน อุตสาหกรรมที่ใชกรดไนตริกใน

ขบวนการผลิต, อุตสาหกรรมพลาสติก, อุตสาหกรรม

ไนลอน, อุตสาหกรรมเคมี, การเผาไหมเชื้อเพลิงจาก

ซากพืชและสัตว, ปุย, การเผาปา 

2) จากแหลงธรรมชาติ - อยูในภาวะที่สมดุล 

6 

แกสที ่มีสวนประกอบคลอโรฟลูออโร

คารบอน(CFCS)  

จากมนุษย เชน อุตสาหกรรมตางๆ และอุปกรณ

เคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน เชน โฟม, กระปองสเปรย, 

เคร่ืองทําความเย็น ; ตูเย็น แอร , ตัวทําลาย (แกสน้ีจะ

รวมตัวทางเคมไีดดีกบัโอโซนทาํใหโอโซนในชั้น

บรรยากาศลดลงหรือเกดิรูร่ัวในชัน้โอโซน)   

25 
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ผลกระทบจากสภาวะโลกรอน 

 แมวาโดยเฉลี่ยแลวอุณหภูมิของโลกจะเพิ่มขึ้นไมมากนัก แตผลกระทบที่เกิดขึ้นจะสงผลตอเปน

ทอด ๆ และจะมีผลกระทบกับโลกในทีสุ่ด ขณะนีผ้ลกระทบดังกลาวเริ่มปรากฏใหเห็นแลวทั ่วโลก 

รวมทัง้ประเทศไทย ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ การละลายของน้ําแข็งทั่วโลก ทั้งที่เปนธารน้าํแข็ง (glaciers) 

แหลงน้าํแข็งบริเวณขั้วโลก และในกรีนแลนด ซึ่งจัดวาเปนแหลงน้าํแข็งที่ใหญที่สุดในโลก น้าํแข็งที่

ละลายนีจ้ะไปเพิม่ปริมาณน้ําในมหาสมุทร เมื่อประกอบกับอุณหภูมิเฉลีย่ของน้าํสูงขึน้ น้าํก็จะมีการ

ขยายตัวรวมดวย ทําใหปริมาณน้ําในมหาสมุทรทัว่โลกเพิม่ขึน้เปนทวีคูณ ทําใหระดับน้ําทะเลสูงขึน้มาก 

สงผลใหเมืองสําคัญๆ ที ่อยู ริมมหาสมุทรตกอยู ใตระดับน้ําทะเลทันที มีการคาดการณวาหากน้าํแข็ง

ดังกลาวละลายหมด จะทําใหระดับน้าํทะเลสูงขึน้ 6 – 8 เมตรทีเดียว ผลกระทบที่เริ่มเห็นไดอีกประการ

หนึ่งคือ การเกิดพายุหมุนที่มีความถี่มากขึ้น และมีความรุนแรงมากขึ้นดวย ดังเราจะเห็นไดจากขาวพายุเฮ

อริเคนที่พัดเขาถลมสหรัฐหลายลูกในชวงสองสามปที่ผานมา แตละลูกก็สรางความเสียหายในระดับ

หายนะทั้งสิ้น สาเหตุอาจอธิบายไดในแงพลังงาน กลาวคือ เมื่อมหาสมุทรมีอุณหภูมิสูงขึ้น พลังงานที่พายุ

ไดรับก็มากขึน้ไปดวย สงผลใหพายุมีความรุนแรงกวาที่เคย นอกจากนัน้สภาวะโลกรอนยังสงผลใหบาง

บริเวณในโลกประสบกับสภาวะแหงแลงอยางไมเคยมีมากอน เชนขณะนี้ไดเกิดสภาวะโลกรอนรุนแรง

ขึ้นอีก เนื่องจากตนไมในปาที่เคยทําหนาทีดู่ดกลืนแกสคารบอนไดออกไซดไดลมตายลงเนื่องจากขาดน้ํา 

นอกจากจะไมดูดกลนืแกสตอไปแลวยงัปลอยคารบอนไดออกไซดออกมาจากกระบวนการยอยสลายดวย 

และยังมีสัญญาณเตือนจากภัยธรรมชาติอืน่ ๆ อีกมาก ซึง่หากเราสังเกตดี ๆ จะพบวาเปนผลจากสภาวะนี้

ไมนอย 

 

ผลกระทบดานนิเวศวิทยา 

 แถบขั้วโลกไดรับผลกระทบมากทีสุ่ด และกอใหเกิดการเปลีย่นแปลงมากมาย โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งภูเขานํ้าแข็ง กอนนํ้าแข็งจะละลายอยางรวดเร็ว ทําใหระดับน้ําทะเลทางขั้วโลกเพิ่มขึ้น และไหลลงสูทัว่

โลกทําใหเกิดน้ําทวมไดทุกทวีป นอกจากนี้จะพลอยทําใหสัตวทางทะเลเสียชีวิตเพราะระบบนิเวศ

เปลี่ยนแปลง สวนทวีปยุโรป ยุโรปใตภูมิประเทศจะกลายเปนพื้นที่ลาดเอียงเกิดความแหงแลงในหลาย

พื้นที่ ปญหาอุทกภัยจะเพิ่มขึ้นเน่ืองจากธารนํ้าแข็งบนบริเวณยอดเขาสูงที่ปกคลุมดวยหิมะจะละลายจน

หมด ขณะที่เอเชียอุณหภูมิจะสูงขึ้นเกิดฤดูกาลที่แหงแลง มีนํ้าทวม ผลิตผลทางอาหารลดลง ระดับนํ้าทะเล

สูงขึน้ สภาวะอากาศแปรปรวน อาจทําใหเกิดพายุตาง ๆ มากมายเขาไปทําลายบานเรือนทีอ่ยูอาศัยของ

ประชาชน ซึ่งปจจุบันก็เห็นผลกระทบไดชัดไมวาจะเปนใตฝุนกก แตแถบทวีปอเมริกาเหนืออุตสาหกรรม

การผลิตอาหารจะไดรับผลประโยชนเนือ่งจากอากาศทีอุ่นขึ้น พรอมๆ กับทุงหญาใหญของแคนาดา และ

ทุงราบใหญสหรัฐอเมริกาจะลมตาย เพราะความแปรปรวนของอากาศจะสงผลตอสัตว นักวิจัยไดมีการ

คาดประมาณอุณหภูมิผิวโลก ในอีก 100 ปขางหนา หรือประมาณป 2643 วาอุณหภูมิจะสูงขึ้นจากปจจุบัน

ราว 4.5 องศาเซลเซียส เนือ่งจากคาดการณวาจะมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดถึงรอยละ 63 และ
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กาซมีเทนรอยละ 27 ของกาซเรือนกระจก สําหรับประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 1 องศาเซลเซียส 

ในชวง 40 ป อยางไรก็ตามหากอุณหภูมิเพิม่สูงขึ้น 2 – 4 องศาเซลเซียส จะทําใหพายุใตฝุนเปลีย่นทิศทาง 

เกิดความรุนแรง และมีจํานวนเพิ่มขึน้รอยละ 10 – 20 ในอนาคต นอกจากนีฤ้ดูรอนจะขยายเวลายาวนาน

ขึ้น ในขณะที่ฤดูหนาวจะสั้นลง 

 

ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 

 รัฐที่เปนเกาะเล็ก ๆ ของทวีปอเมริกา จะไดรับผลจากระดับน้ําทะเลทีสู่งขึ้นกัดกรอนชายฝง จะ

สรางความเสียหายแกระบบนิเวศ แนวปะการังจะถูกทําลาย ปลาทะเลประสบปญหา เนื่องจากระบบนิเวศ

ที่แปรเปลี่ยนไป ธุรกิจทองเที่ยวทางทะเลที่สําคัญจะสูญเสียรายไดมหาศาล นอกจากนี้ในเอเชียยังมีโอกาส

รอยละ 66 – 90 ที่อาจเกิดฝนกระหน่ํา และมรสุมอยางรุนแรง รวมถึงเกิดความแหงแลงในฤดูรอนที่

ยาวนาน ทั้งน้ีในป 2532 – 2545 ประเทศไทยเกิดความเสียหายจากอุทกภัย พายุ และภัยแลง คิดเปนมูลคา

เสียหายทางเศรษฐกิจมากกวา 70,000 ลานบาท รายงาน “Global Deserts Outlook” ของโครงการ

สิง่แวดลอมแหงสหประชาชาติ เนื่องในวันสิ่งแวดลอมโลก 5 มิถุนายน ชีว้าภายใน 50 ปขางหนา ระบบ

นิเวศวิทยาทางทะเลทรายจะเปลีย่นแปลงไป ทัง้ดานชีววิทยา เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ปจจุบันพืช และ

สัตวทางทะเลทรายคือแหลงทรัพยากรมีคุณคาสําหรับผลิตยา และธัญญาหารใหมๆ ที ่ทําใหไมตอง

สิน้เปลืองน้ํา และยังมีชองทางเศรษฐกิจใหม ๆ ที่เปนมิตรกับธรรมชาติ เชนการทําฟารมกุง และบอปลา

ในทะเลทรายรัฐอาริโซนา และทะเลทรายเนเจฟ ในอิสราเอล อยางไรก็ตามทะเลทรายที่มีอยู 12 แหงทั่ว

โลกกําลังเผชิญปญหาใหญ ไมใชเรือ่งการขยายตัว แตเปนความแหงแลงเนื่องจากโลกรอน ธารน้าํแข็งซึ่ง

สงน้ํามาหลอเลี้ยงทะเลทรายในอเมริกาใตกําลังละลาย น้ําใตดินเค็มขึ้น รวมทัง้ผลกระทบที่เกิดจากน้าํมือ

มนุษย ซึ่งหากไมมีการ ลงมือปองกันอยางทันทวงที ระบบนิเวศวิทยา และสัตวปาในทะเลทรายจะสูญ

หายไปภายใน 50 ปขางหนา       ในอนาคตประชากร 500 ลานคน ทีอ่าศัยอยูในเขตทะเลทรายทัว่โลกจะ

อยูไมไดอีกตอไป เพราะอุณหภูมิสูงขึ้น และนํ้าถูกใชจนหมด หรือเค็มจนด่ืมไมได 

 

ผลกระทบดานสุขภาพ 

 ภาวะโลกรอนไมเพียงทําใหระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไป แตมีสิ่งซอนเรนทีแ่อบแฝงมาพรอม

ปรากฏการณนีด้วยวาโลกรอนขึน้จะสรางสภาวะทีพ่อเหมาะพอควร ใหเชือ้โรคเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  

เดวิท พิเมนเทล นักนิเวศวิทยาแหงมหาวิทยาลัยคอรแนลในอเมริกา ระบุวาโลกรอนขึ้นจะกอใหเกิด

สภาพแวดลอมที่เหมาะสมแกการฟกตัวของเชือ้โรค และศัตรูพืชที่เปนอาหารของมนุษยบางชนิด โรคที ่ 

ฟกตัวไดดีในสภาพรอนชื้นของโลก จะสามารถเพิ่มขึน้มากในอีก 20 ปขางหนา ทั้งจะมีการติดเชื้อเพิ่ม

มากขึ้นในโรคมาลาเรีย ไขสา อหิวาตกโรค และอาหารเปนพิษ นักวิทยาศาสตรในทีป่ระชุมองคการ

อนามัยโลก และ London School of Hygiene and Tropical Medicine  วิทยาลัยศึกษาดานสุขอนามัย และ

เวชศาสตรเขตรอนของอังกฤษแถลงวา ในแตละปประชาชนราว 160,000 คน เสียชีวิตเพราะไดรับ
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ผลกระทบจากภาวะโลกรอน ตัง้แตโรคมาลาเรีย   ไปจนถึงการขาดแคลนสุขอนามัยทีดี่ และตัวเลข

ผูเสียชีวิตนีอ้าจเพิม่ขึน้เกือบสองเทาตัวในอีก 17 ปขางหนา แถลงการณของคณะแพทยระดับโลกระบุวา 

เด็กในประเทศกําลังพัฒนาจัดอยูในกลุมเสี่ยงมากทีสุ่ด เชนในประเทศแถบแอฟริกา ละตินอเมริกา และ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ทีจ่ะตองเผชิญกับการแพรขยายของการขาดแคลนสุขอนามัยโรคทองรวง และ

โรคมาเลเรีย ทามกลางอุณหภูมิโลกรอนขึ้น นํ้าทวม และภัยแลง 

 

 

 

การปองกัน 

 วิธีการชวยปองกันสภาวะโลกรอน ดังน้ี 

1. การลดระยะทาง 

2. ปดเคร่ืองปรับอากาศ 

3. ลดระดับการใชงานของเคร่ืองใชไฟฟา 

4. Reuse 

5. การรักษาปาไม 

6. ลดการใชนํ้ามัน 
 

1. ลดระยะทางใชสําหรับการขนสงอาหาร เนื่องจากมลพิษจากการขนสงนั้นเปนตัวการ 

สําคัญมากที่สุดในการเพิ่มปริมาณ กาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศ ใหเราพยายามบริโภคอาหารที่

ผลิต และปลูกในทองถิ่น จะชวยลดพลังงานที่ใชสําหรับการขนสงลงได 

 2.  ปดเครื่องปรับอากาศในโรงแรมทีเ่ราไดเขาพัก พรอมทัง้อยาใหพนักงานนําผาขนหนูทีย่ังไม

สกปรกมากไปซัก โดยพึงระลึกวาเราไมไดชวยใหโรงแรมประหยัดไฟฟา แตเรากําลังชวยโลกทีเ่ราอาศัย

อยู 

 3 .   ลดระดับการใชงานเค รือ่งใชไฟฟาลงแม เพียงนอยนิด เชน  เพิ ่มความรอนของ

เครือ่งปรับอากาศในสํานักงาน หรือที่พักอาศัยลงสักหนึง่องศา หรือปดไฟขณะไมใชงาน ปดฝาหมอที่มี

อาหารรอนอยู หรือลดจํานวนชั่วโมงการดูโทรทัศน หรือฟงวิทยุลง อาจลดคาใชจายของเราไมมากนัก แต

จะสงผลมหาศาลตอโลก 

 4.  Reuse  นํากระดาษ หรือภาชนะบรรจุอ่ืน ๆ กลับไปใชใหม พยายามซือ้สิ่งของที่มีอายุการใช

งานนาน ๆ จะชวยลดการใชพลังงานของโลกอยางมากมาย 

 5.  รักษาปาไมใหไดมากที่สุด และลด หรืองดการจัดซื้อสิ่งของ หรือเฟอรนิเจอรตาง ๆ ทีท่ําจาก

ไมที่ตัดเอามาจากปา เพื่อปลอยใหตนไม และปาไมเหลาน้ีไดทําหนาที่การเปนปอดของโลกสืบไป 



127 
 

 6.  ลดการใชน้าํมันจากการขับขีย่วดยานพาหนะ โดยปรับเปลีย่นนิสัยการขับรถ เชน ลด

ความเร็วในการขับรถลง ตรวจสอบสภาพลมในลอรถใหเหมาะสม และคอย ๆ เหยียบคันเรง รถยนตเมื่อ

ตองการเรงความเร็ว และทดลองเดินใหมากที่สุด 

 

การแกปญหาโลกรอน 

 เราจะหยุดสภาวะโลกรอนไดอยางไร เปนเรื่องที่นาเปนหวงวาเราคงไมอาจหยุดยั้งสภาวะโลก

รอนทีก่ําลังจะเกิดขึน้ในอนาคตได ถึงแมวาเราจะหยุดผลิตแกสเรือนกระจกโดยสิน้เชิงตัง้แตบัดนี ้เพราะ

โลกเปรียบเสมือนเครื่องจักรขนาดใหญที่มีกลไกเล็ก ๆ จํานวนมากทํางานประสานกัน การตอบสนองทีม่ี

ตอการกระตุนตาง ๆ จะตองใชเวลานานกวาจะกลับเขาสูสภาวะสมดุล และแนนอนวา สภาวะสมดุลอัน

ใหมทีจ่ะเกิดขึน้ยอมจะแตกตางจากสภาวะปจจุบันอยางมาก แตเราก็ยังสามารถบรรเทาผลอันรายแรงที่

อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต เพื ่อใหความรุนแรงลดลงอยู ในระดับที ่พอจะรับมือได และอาจจะชะลอ

ปรากฏการณโลกรอนใหชาลง กินเวลานานขึ้น สิง่ที ่เราพอจะทําไดตอนนี้คือพยายามลดการผลิตแกส

เรือนกระจกลง และเนือ่งจากเราทราบวาแกสดังกลาวมาจากกระบวนการใชพลังงาน การประหยัด

พลงังานจึงเปนแนวทางหน่ึงในการลดอัตราการเกดิสภาวะโลกรอนไปในตัว   

 

วิธีการแกปญหาโลกรอนมีดังน้ี 

 1.  เปลีย่นหลอดไฟ  การเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดไส เปนฟลูออเรสเซนหนึง่ดวง จะชวยลด

คารบอนไดออกไซดได 150 ปอนดตอป 

 2.  ขับรถใหนอยลง หากเปนระยะทางใกล ๆ สามารถเดิน หรือขี่จักรยานแทนได การขับรถยนต

เปนระยะทาง 1 ไมล  จะปลอยคารบอนไดออกไซด 1 ปอนด 

 3.  รีไซเคิลใหมากขึ้น  ลดขยะของบานคุณใหไดครึง่หนึง่ จะชวยลดคารบอนไดออกไซดไดถึง 

2,400 ปอนดตอป 

 4.  เช็คลมยาง  การขับรถโดยที่ยางมีลมนอย อาจทําใหเปลืองน้ํามันขึ้นไดถึง 3% จากปกติ  

นํ้ามันทุก ๆ แกลลอนที่ประหยัดได จะลดคารบอนไดออกไซดได 20 ปอนด 

 5.  ใชนํ้ารอนใหนอยลง  ในการทํานํ้ารอนใชพลังงานในการตมสูงมาก การปรับเครือ่งทําน้าํอุน

ใหมีอุณหภูมิ และแรงน้าํใหนอยลง จะลดคารบอนไดออกไซดได 350 ปอนดตอป หรือการซักผาในน้ํา

เยน็ จะลดคารบอนไดออกไซดไดปละ 500 ปอนด 

 6.   หลีกเลี ่ยงผลิตภัณฑที ่มีบรรจุภัณฑ เยอะ เพียงแคลดขยะของคุณเอง 10% จะลด

คารบอนไดออกไซดได 1,200 ปอนดตอป 

 7.  ปรับอุณหภูมิหองของคุณ (สําหรับเมืองนอก) ในฤดูหนาว ปรับอุณหภูมิของ heater    ให

ตํ่าลง 2 องศา และในฤดูรอน ปรับใหสูงขึ้น 2 องศา จะลดคารบอนไดออกไซดได 2,000 ปอนดตอป 
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 8.  ปลูกตนไม  การปลูกตนไมหนึ่งตน จะดูดซับคารบอนไดออกไซดได 1 ตัน ตลอดอายุของ

มัน 

 9.  ปดเครื่องใชไฟฟาที่ไมใช  ปดทีวี คอมพิวเตอร เครื่องเสียง และเครือ่งใชไฟฟาตาง ๆ เมือ่ไม

ใช จะลดคารบอนไดออกไซดไดนบัพนัปอนดตอป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานกุรม 

 

www.Thaigoodview.com 

www.nkw.ac.th 

http//kanchanapisek.or.th 

http//guru sanook.com 

http//www.school.net.th 
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แบบฝกหัดบทที่ 6  

แบบฝกหัดเร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

1.  จงบอกกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนของสิ่งมีชีวิตวามีกี่ประเภท  อะไรบาง 

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

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

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

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

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

2.  ละลุ คืออะไร 

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

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

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

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

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

3.  คลื่นแผนดินไหว  คืออะไร 

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

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

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

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

4.  จงอธิบายหลักการของเคร่ืองวัดความไหวสะเทือนของขนาดแผนดินไหวมาพอสังเขป 

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

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

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

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

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

5.  การวัดแผนดินไหวมีกี่แบบ  อะไรบาง 

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

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

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

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

6.  จงอธิบายปรากฏการณแผนดินถลม  (land slides) 

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

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

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

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

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

7.  แผนดินถลมในประเทศไทยเกดิขึน้ในภาพเหนือ และภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ เกดิจากสาเหตุใด 

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

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

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

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

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

8.  ปจจัยสําคัญที่เปนสาเหตุของการเกดิแผนดินถลม 

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

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

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

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

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

9.  ปรากฏการณเรือนกระจก  คืออะไร 
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     ............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

10.  กาซชนิดใดที่กอใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจก 

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

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

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

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

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

 

 

11.  ทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง 

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

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

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

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

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

12.  ทรัพยากรธรรมชาติแบงออกเปนกี่ประเภท  อะไรบาง 

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

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

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

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

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

 



บทที่  7 

ธาต ุ สมบัตขิองธาตแุละธาตกัุมมันตภาพรังสี 

 สาระสําคัญ 

 ทฤษฎี  โครงสราง  และการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม  สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ  

ประโยชนของตารางธาตุ  สมบัติธาตุกัมมันตภาพรังสีและกัมมันตภาพรังสี  ประโยชนและผลกระทบ

จากกัมมันตภาพรังสี 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 อธิบายเกี่ยวกับโครงสรางอะตอม  ตารางธาตุ  สมการและปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจําวัน 

 

ขอบขายเน้ือหา 

 เร่ืองที่  1. ธาตุ   

 เร่ืองที่  2. ตารางธาตุ  

เร่ืองที่  3. ธาตุกัมมันตภาพรังสี 
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เร่ืองที่  1  ธาตุ 

ความหมายของธาตุ 

 ธาตุ   สารเปนสารบริสุทธิ์ที่มีโมเลกุลประกอบดวยอะตอมชนิดเดียวกัน  มีธาตุที่คนพบแลว 

109 ธาตุ  เปนธาตุที่อยูในธรรมชาติ  89 ธาตุ  เชน  โซเดียม (Na)  แมกนีเซยีม (Mg)  คารบอน (C)  

ออกซเิจน (O)  เปนตน 

            
      แผนผังการจัดธาตุ 20 ธาตุแรกออกเปนหมวดหมู 

ตารางแสดงสมบัติบางประการของธาตุ    เรียงตามมวลอะตอม 

ธาตุ สัญลักษณ 
มวล

อะตอม 

ลักษณะที่

อุณหภูมิปกติ 
mp.(0C) 

d 

(g/cm3) 

ความเปน

โลหะ-

อโลหะ 

ความวองไว

ในการ

เกิดปฏิกิริยา 

ไฮโดรเจน H 1.008 กาซไมมีส ี -259 0.07* อโลหะ มาก 

ฮีเลยีม He 4.003 กาซไมมีส ี -272 0.15* โลหะ ไมเกิด 

ลิเทียม Li 6.94 ของแข็งสีเงิน 180 0.53 โลหะ มาก 

เบริลเลยีม Be 9.01 ของแข็งสีเงิน 1280 1.45 โลหะ ปานกลาง 

โบรอน B 10.81 ของแข็งสีดํา 2030 2.34 กึ่งโลหะ ปานกลาง 

คารบอน C 12.01 ของแข็งสีดํา 3730 2.26 อโลหะ นอย 

mp. = จุดหลอมเหลว d = ความหนาแนน * = ความหนาแนนขณะเปนของเหลว 
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จากตารางแสดงสมบัติของธาตุ  ถาจัดธาตุเหลานี้มาจัดเปนพวกโดยอาศัยเกณฑตาง ๆ ตาม

ตาราง  จะแบงธาตุออกเปน  3  กลุม ดังน้ี 

  1. โลหะ (metal) เปนกลุมธาตุที่มีสมบัติเปนตัวนําไฟฟาได นําความรอนที่ดี เหนียว มจีดุเดือด

สูง ปกติเปนของแข็งที่อุณหภูมิหอง (ยกเวน ปรอท) เชน แคลเซียม อะลูมิเนียม เหล็ก เปนตน 

    2. อโลหะ (non-metal) เปนกลุมธาตุที่มีสมบัติไมนําไฟฟา มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดตํ่า 

เปราะบาง และมีการแปรผันทางดานคุณสมบัติทางกายภาพมากกวาโลหะ 

  3. กึ่งโลหะ (metalloid)  เปนกลุมธาตุที่มีสมบัติก้ํากึ่งระหวางโลหะและอโลหะ เชน ธาตุ

ซิลิคอน และเจอเมเนียม มีสมบัติบางประการคลายโลหะ เชน นําไฟฟาไดบางที่อุณหภูมิปกติ  และ              

นําไฟฟาไดมากขึ้น  เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น เปนของแข็ง  เปนมนัวาวสเีงนิ จุดเดือดสูง แตเปราะแตกงาย               

คลายอโลหะ เชน ออกซิเจน กํามะถัน ฟอสฟอรัส เปนตน  

 

แบบจําลองอะตอม 

เปนที่ยอมรับกันแลววาสารตาง ๆ น้ันประกอบดวยอะตอม  แตอยางไรก็ตามยังไมมีผูใดเคย

เห็นรูปรางที่แทจริงของอะตอม  รูปรางหรือโครงสรางของอะตอม  จึงเปนเพียงจินตนาการหรือมโน

ภาพที่สรางขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับการทดลอง  เรียกวา  “แบบจําลองอะตอม”   ซึ่งจัดเปนทฤษฎี

ประเภทหน่ึง  แบบจําลองอะตอมอาจเปลี่ยนแปลงไปได  ตามผลการทดลองหรือขอมูลใหม ๆ   เมื่อ

แบบจําลองอะตอมเดิมอธิบายไมได    ดังนั้นแบบจําลองอะตอม    จึงไดมีการแกไขพัฒนาหลายคร้ัง

เพือ่ใหสอดคลองกบัการทดลอง  นักวิทยาศาสตรไดใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนที่มีกําลังขยายสูงมาก

รวมกับคอมพิวเตอร  และถายภาพที่เชื่อวาเปนภาพภายนอกของอะตอม 

   
                                                                 

อะตอมของของทองคําถายภาพดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน 
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แบบจําลองอะตอมของดอลตัน 

ในป พ.ศ.2346 (ค.ศ.1803)  จอหน ดอลตัน (John  

Dalton)  นักวิทยาศาสตร  ชาวอังกฤษไดเสนอทฤษฎอีะตอมเพือ่ 

ใชอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสารกอนและหลังทํา 

ปฏิกิริยา รวมทั้งอัตราสวนโดยมวลของธาตุที่รวมกันเปน 

สารประกอบ  ซึ่งสรุปไดดังน้ี 

    1. ธาตุประกอบดวยอนุภาคเล็ก ๆ หลายอนุภาค  อนุภาค 

เหลาน้ีเรียกวา “อะตอม” ซึ่งแบงแยกไมได และทาํใหสญูหาย 

ไมได 

   2. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีสมบัติเหมือนกัน  เชน มีมวลเทากัน  แตจะมีสมบัติตางจาก

อะตอมของธาตุอ่ืน 

  3. สารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุมากกวาหนึ่งชนิดทําปฏิกิริยาเคมีกันในอัตราสวนที่ 

เปนเลขลงตัวนอย ๆ 

  ทฤษฎีอะตอมของดอลตันใชอธิบายลักษณะและสมบัติของอะตอมไดเพียงระดับหนึ่ง  แต

ตอมานักวิทยาศาสตรคนพบขอมูลบางประการที่ไมสอดคลองกับทฤษฎีอะตอมของ ดอลตัน   

เชน  พบวาอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันอาจมมีวลแตกตางกนัได  อะตอมสามารถแบงแยกได 

   

                 แบบจําลองอะตอมของดอลตัน 

แบบจําลองอะตอมของทอมสัน  

เซอร โจเซฟ จอหน ทอมสนั (J.J Thomson) 

นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษไดสนใจปรากฏการณที่เกิดขึ้นใน

หลอดรังสแีคโทด  จึงทําการทดลองเกี่ยวกับการนําไฟฟาของ

แกสขึ้นในป พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897) และไดสรุปสมบัติของรังสี

ไวหลายประการ  ดังน้ี 

    1. รังสีแคโทดเดินทางเปนเสนตรงจากขั้วแคโทดไปยัง

ขัว้แอโนด  เน่ืองจากรังสีแคโทดทําใหเกิดเงาดําของวัตถุได  ถา

นําวัตถุไปขวางทางเดินของรังสี  
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    2. รังสีแคโทดเปนอนุภาคที่มีมวล เนื่องจากรังสีทําใหใบพัดที่ขวางทางเดินของรังสีหมุนไดเหมือน

ถูกลมพัด 

    3. รังสีแคโทดประกอบดวยอนุภาคที่มีประจุลบ  เนื่องจากเบี่ยงเบนเขาหาขั้วบวกของสนามไฟฟา 

 
 

หลอดรังสแีคโทด                   รังสีแคโทดบี่ยงเบนเขาหาขั้วบวกของสนามไฟฟา 

จากผลการทดลองน้ี  ทอมสันอธิบายไดวา  อะตอมของโลหะที่ขั้วแคโทดเมื่อไดรับ

กระแสไฟฟาที่มีความตางศักยสูงจะปลอยอิเล็กตรอนออกมาจากอะตอม  อิเล็กตรอนมีพลังงานสูง และ

เคลื่อนที่ภายในหลอด  ถาเคลือ่นทีช่นอะตอมของแกสจะทาํใหอเิลก็ตรอนในอะตอมของแกสหลดุออก

จากอะตอม  อิเลก็ตรอนจากขั้วแคโทดและจากแกสซึ่งเปนประจุลบจะเคลื่อนที่ไปยังขั้วแอโนด  ขณะ

เคลื่อนที่ถากระทบฉากที่ฉาบสารเรืองแสง  เชน  ZnS  ทําใหฉากเกิดการเรืองแสง  ซึ่งทอมสันสรุปวา

รังสีแคโทดประกอบดวยอนุภาคที่มีประจุลบเรียกวา “อิเล็กตรอน” และยังไดหาคาอัตราสวนประจุตอ

มวล (e/m) ของอิเล็กตรอนโดยใชสยามแมเหล็กและสนามไฟฟาชวยในการหา  ซึ่งไดคาประจุตอมวล

ของอิเลก็ตรอนเทากบั  1.76 x 10 8 C/g  คาอัตราสวน e/m นี้จะมีคาคงที่ ไมขึ้นอยูกับชนิดของโลหะที่

เปนขัว้แคโทด  และไมขึ้นอยูกับชนิดของแกสที่บรรจุอยูในหลอดรังสีแคโทด  แสดงวาในรังสแีคโทด

ประกอบดวยอนุภาคไฟฟาที่มีประจุลบเหมือนกันหมดคือ อิเล็กตรอน น่ันเอง  ทอมสันจึงสรุปวา  

     “อิเลก็ตรอนเปนสวนประกอบสวนหน่ึงของอะตอม  และอิเลก็ตรอนของทกุอะตอมจะมสีมบติั

เหมอืนกนั”  

การคนพบโปรตอน  

  ในป พ.ศ. 2409 (ค.ศ. 1866) ออยเกน  โกลดชไตน  นักวิทยาศาสตรชาวเยอรมัน  ไดทําการ

ทดลองโดยเจาะรูทีข่ั้วแคโทดในหลอดรังสแีคโทด  พบวาเมื่อผานกระแสไฟฟาเขาไปในหลอดรังสี

แคโทดจะมีอนุภาคชนิดหนึ่งเคลื่อนที่เปนเสนตรงไปในทิศทางตรงกันขามกับการเคลื่อนที่ของรังสี

แคโทดผานรูของขั้วแคโทด  และทําใหฉากดานหลงัขัว้แคโทดเรืองแสงได  โกลดชไตนไดต้ังชื่อวา 

“รังสแีคแนล” (canal ray)  หรือ “รังสีบวก” (positive ray)  สมบัติของรังสีบวกมีดังน้ี 
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1. เดินทางเปนเสนตรงไปยังขั้วแคโทด 

     2. เมื่อผานรังสีน้ีไปยังสนามแมเหล็กและสนามไฟฟา  รังสีน้ีจะเบี่ยงเบนไปในทิศทางตรงขาม

กับรังสีแคโทด แสดงวารังสีน้ีประกอบดวยอนุภาคที่มีประจุไฟฟาเปนบวก 

     3. มีอัตราสวนประจุตอมวลไมคงที่ ขึ้นอยูกับชนิดของแกสในหลอด และถาเปนแกสไฮโดรเจน

รังสีน้ีจะมีอัตราสวนประจุตอมวลสูงสุด เรียกอนุภาคบวกในรังสีแคแนลของไฮโดรเจนวา “โปรตอน” 

     4. มีมวลมากกวารังสีแคโทด  เน่ืองจากความเร็วในการเคลื่อนที่ตํ่ากวารังสีแคโทดทอมสันได

วิเคราะหการทดลองของโกลด ชไตน และการทดลองของทอมสัน  จึงเสนอแบบจําลองอะตอมวา  

  “อะตอมเปนรูปทรงกลมประกอบดวยเน้ืออะตอมซึ่งมีประจุบวกและมีอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบ

กระจายอยูทั่วไป  อะตอมในสภาพที่เปนกลางทางไฟฟาจะมีจํานวนประจุบวกเทากับจํานวนประจุลบ”  

 

แบบจําลองอะตอมของทอมสัน 

แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด 

ในป พ.ศ.2453 (ค.ศ.1910)เซอร เออรเนสต 

รัทเทอรฟอรด  (Sir Ernest Rutherford) ไดศึกษาแบบจําลอง

อะตอมของทอมสนั  และเกิดความสงสัยวาอะตอมจะมีโครงสราง

ตามแบบจําลองของทอมสันจริงหรือไม  โดยต้ังสมมติฐานวา 

     “ถาอะตอมมีโครงสรางตามแบบจําลองของทอมสัน

จริง  ดังนั้นเมื่อยิงอนุภาคแอลฟาซึ่งมีประจุไฟฟาเปนบวกเขาไปใน

อะตอม  แอลฟาทุกอนุภาคจะทะลุผานเปนเสนตรงทั้งหมด

เน่ืองจากอะตอมมีความหนาแนนสม่ําเสมอเหมือนกันหมดทั้งอะตอม” 

      เพื่อพิสูจนสมมติฐานน้ี  รัทเทอรฟอรดไดทําการทดลองยิงอนุภาคแอลฟาไปยังแผนทองคํา 

บาง ๆ โดยมีความหนาไมเกิน 10–4 cm  โดยมีฉากสารเรืองแสงรองรับ  ปรากฏผลการทดลองดังนี้ 

     1. อนุภาคสวนมากเคลื่อนที่ทะลุผานแผนทองคําเปนเสนตรง 

     2. อนุภาคสวนนอยเบี่ยงเบนไปจากเสนตรง 

     3. อนุภาคสวนนอยมากสะทอนกลับมาดานหนาของแผนทองคํา 
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ถาแบบจําลองอะตอมของทอมสันถูกตอง  เมื่อยิงอนุภาคแอลฟาไปยังแผนทองคําบาง ๆ 

น้ี  อนุภาคแอลฟาควรพุงทะลุผานเปนเสนตรงทั้งหมดหรือเบีย่งเบนเพยีงเลก็นอย  เพราะอนุภาคแอลฟา

มีประจุบวกจะเบี่ยงเบนเมื่อกระทบกับประจุบวกที่กระจายอยูในอะตอม  แตแบบจําลองอะตอมของ

ทอมสันอธบิายผลการทดลองของรัทเทอรฟอรดไมได  รัทเทอรฟอรดจึงเสนอแบบจําลองอะตอมขึ้นมาใหม

ดังน้ี  

 

           แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรท 

 

แบบจําลองอะตอมของโบร 

  

  

 

     จากแบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรดทําใหทราบถึงการจัดโครงสรางของอนุภาคตาง ๆ ใน

นิวเคลียส แตไมไดอธิบายวาอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสอยูในลักษณะใด  นักวิทยาศาสตรในลําดับตอมา

ไดหาวิธีทดลองเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงของอิเล็กตรอนที่อยูรอบนิวเคลียส  วิธีหน่ึงก็คือ
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การศึกษาสมบัติและปรากฏการณของคลื่นและแสง  แลวนํามาสรางเปนแบบจําลอง 

     คลื่นชนิดตาง ๆ เชน  คลืน่แสง  คลื่นเสียง  มีสมบัติสําคัญ  2  ประการ  คือ  ความยาวคลื่นและ

ความถี่  

     คลื่นแสงเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่และความยาวคลื่นตาง ๆ กัน  ดังรูปตอไปน้ี  

                                       
แบบจําลองอะตอมแบบกลุมหมอก 

อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสอยางรวดเร็ว ดวยรัศมีไมแนนอนจึงไมสามารถบอกตําแหนง

ที่แนนอนของอิเล็กตรอนไดบอกไดแตเพียงโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนในบริเวณตาง ๆ ปรากฏการณ

แบบน้ีเรียกวากลุมหมอกของอิเล็กตรอน บริเวณที่มีกลุมหมอกอิเล็กตรอนหนาแนนจะมีโอกาสพบ

อิเล็กตรอนมากกวาบริเวณที่เปนหมอกจาง          

  การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสอาจเปนรูปทรงกลมหรือรูปอ่ืน ๆ ขึ้นอยูกับระดับ

พลังงานของอิเล็กตรอน แตผลรวมของกลุมหมอกของอิเล็กตรอนทุกระดับพลังงาน 

 

 

 

 

 

การจัดเรียง อิเล็กตรอน

ในอะตอม  



 140 

1. อิเล็กตรอนที่ว่ิงอยูรอบๆนิวเคลียสน้ัน จะอยูกันเปนชั้นๆตามระดับพลังงาน ระดับพลังงานที่

อยูใกลนิวเคลียสที่สุด (ชั้น K)จะมีพลังงานตํ่าที่สุด และอิเลก็ตรอนในระดับพลงังานชั้นถดัออกมาจะมี

พลังงานสูงขี้นๆตามลําดับ   พลังงานของอิเล็กตรอนของระดับชั้นพลังงาน K < L < M < N < O < P < 

Q   หรือชั้นที่ 1< 2 < 3 <4 < 5 < 6 < 7  

 

2. ในแตละชั้นของระดับพลังงาน จะมีจํานวนอิเล็กตรอนได ไมเกิน 2n2

ตัวอยาง    จํานวน e

 เมือ่ n = เลขชั้น 

เลขชั้นของชั้น K=1,L=2,M=3,N=4,O=5,P=6 และ Q=7 

- ในระดับพลังงานชั้น K มีได ไมเกิน 2n2 = 2 x 12 = 2x1 = 2 

              จํานวน e-ในระดับพลังงานชั้น N มีได ไมเกิน 2n2 = 2 x 42

3. ในแตละระดับชั้นพลังงาน จะมีระดับพลังงานชั้นยอยได ไมเกิน 4 ชั้นยอย และมีชื่อเรียกชั้น

ยอย ดังน้ี s , p , d , f 

 = 2x16 = 32 

ในแตละชั้นยอย จะมีจํานวน e-ได ไมเกิน ดงัน้ี 

ระดับพลังงานชั้นยอย s มี e- ได ไมเกิน 2 ตัว ระดับพลังงานชั้นยอย p มี e- ได ไมเกิน 6 ตัวระดับ

พลังงานชั้นยอย d มี e-ได ไมเกิน 10 ตัว ระดับพลังงานชั้นยอย f มี e-ได ไมเกิน 14 ตัว  

เขยีนเปน s2 p6 d10 f

 

14 
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การจัดเรียงอิเลก็ตรอน ใหจัดเรียง e- ในระดับพลังงานชั้นยอยโดยจัดเรียงลําดับตามลูกศร 

 

   

                                                         การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม 

 

ตัวอยาง จงจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ คัลเซียม ( Ca ) 

  ธาตุ Ca มเีลขอะตอม = 20 แสดงวาม ีp = 20 และม ีe- = 20 ตัว (ดูเลขอะตอม จากตารางธาตุ) 

แลวจัดเรียง e- ดังน้ี  
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การจัดเรียง e- ของธาตุ Ca = 2 , 8 , 8 , 2 

มีแผนผังการจัดเรียง e- ดังน้ีCa มจํีานวน e- ในระดับพลงังานชัน้นอกสดุ = 2 ตัว 

จํานวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานชั้นนอกสุด เรียกวา เวเลนซอิเล็กตรอน (Valence electron) ดังน้ัน 

Ca มีเวเลนซอเิลก็ตรอน = 2 

 

 

ตารางธาตุ (Periodic table of elements) 
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เร่ืองที่  2  ตารางธาต ุ(Periodic table of elements)  

  คือ ตารางที่นักวิทยาศาสตรไดรวบรวมธาตุตางๆ ไวเปนหมวดหมูตามลักษณะ และคุณสมบัติ

ที่เหมือนกัน เพื่อเปนประโยชนในการศึกษาในแตละสวนของตารางธาตุ โดยคาบ ( Period ) เปนการจัด

แถวของธาตุแนวราบ   สวนหมู ( Group ) เปนการจัดแถวของธาตุในแนวด่ิง ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ภาพตารางธาตุปจจุบัน 

1. ธาตุหมูหลัก มีทั้งหมด 8 หมู 7 คาบ โดยธาตุที่อยูดานซายของเสนขั้นบันได จะเปนโลหะ 

(Metal) สวนทางดานขวาเปนอโลหะ (Non metal) สวนธาตุที่อยูติดกับเสนขั้นบันไดน้ัน จะ

เปนกึ่งโลหะ (Metalloid)  

2. ธาตุทรานซิชัน มีทั้งหมด 8 หมู แตหมู 8 มีทั้งหมด 3 หมูยอย จึงมีธาตุตางๆ รวม 10 หมู และมี

ทัง้หมด 4 คาบ ธาตุอินเนอรทรานซิชัน มี 2คาบโดยมชีือ่เฉพาะเรียกคาบแรกวาคาบแลนทาไนด  

3. (Lanthanide series) และเรียกคาบทีส่องวา คาบแอกทไินด (Actinide series) เพราะเปนคาบทีอ่ยู

ตอมาจาก 57La (Lanthanum) และ 89Ac (Actinium) ตามลาํดับ คาบละ 14 ตัวรวมเปน 28 ตัว  
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การจัดเรียงธาตุลงในตารางธาตุ 

เมื่อทราบการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุตางๆ แลว จะเห็นวาสามารถจัดกลุมธาตุไดงายขึ้น โดยธาตุที่มี

ระดับพลังงานเทากัน ก็จะถูกจัดอยูในคาบเดียวกัน สวนธาตุที่มีจํานวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงาน

นอกสุดเทากัน ก็จะถูกจัดอยูในหมูเดียวกัน ดังภาพ 

 

ภาพการจัดเรียงธาตุลงในตารางธาตุ 

ประเภทของธาตใุนตารางธาต ุ

ธาตุโลหะ (metal) โลหะทรานซิชันเปนตนฉบับของโลหะ ธาตุโลหะเปนธาตุที่มีสถานะเปนของแข็ง ( 

ยกเวนปรอท ที่เปนของเหลว) มีผิวที่มันวาว  นําความรอน และไฟฟาไดดี  มจุีดเดือดและจุดหลอมเหลว

สูง ( ชวงอุณหภมูิระหวางจุดหลอมเหลวกบัจุดเดือดจะตางกนัมาก)   ไดแก  โซเดียม (Na)    เหลก็ (Fe) 

แคลเซียม (Ca) ปรอท (Hg) อะลูมิเนียม (Al) แมกนีเซยีม (Mg)   สังกะส ี(Zn) ดีบุก (Sn)  เปนตน 

ธาตุอโลหะ ( Non metal ) มีไดทั้งสามสถานะ  สมบัติสวนใหญจะตรงขามกับอโลหะ  เชน ผิวไมมันวาว 

ไมนาํไฟฟา ไมนาํความรอน จุดเดือดและจุดหลอมเหลวตํ่า  เปนตน   ไดแก  คารบอน( C ) ฟอสฟอรัส 

(P) กํามะถัน (S) โบรมนี (Br)   ออกซเิจน (O 2)   คลอรีน (Cl 2) ฟลอูอรีน (F 2

ธาตุกึ่งโลหะ (metalloid)  เปนธาตุกึ่งตัวนํา  คือ  มันจะสามารถนําไฟฟาไดเฉพาะในภาวะหนึ่ง

เทาน้ัน  ธาตุกึ่งโลหะเหลาน้ีจะอยูบริเวณเสนขั้นบันได ไดแก  โบรอน (B) ซิลิคอน ( Si) เปนตน 

) เปนตน  

ธาตุกัมมันตภาพรังสี เปนธาตุที่มีสวนประกอบของ นิวตรอน กบัโปรตอน ไมเหมาะสม (>1.5) ธาตุที่ 

83ขึ้นไปเปนธาตุกัมมันตภาพรังสีทุกไอโซโทปมีคร่ึงชีวิต 
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      สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ 

สมบัติของธาตุในแตละหมู 

ธาตุหมู I A หรือโลหะอัลคาไล (alkaline metal)  

   โลหะอัลคาไล ไดแก ลิเทียม โซเดียม โพแทสเซียม รูบิเดียม ซีเซียม และแฟรนเซียม มีสมบัติดังน้ี คือ 

   เปนโลหะออน  ใชมดีตัดได 

   เปนหมูโลหะมีความวองไวตอการเกิดปฏิกิริยามากที่สุด สามารถทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ    

   จึงตองเก็บไวในนํ้ามัน 

   ออกไซดและไฮดรอกไซดของโลหะอัลคาไลละลายน้ําไดสารละลายเบสแก 

   เมือ่เปนไอออน  จะมีประจุบวก 

   มจุีดเดือดและจุดหลอมเหลวตํ่า  มีความหนาแนนตํ่าเมื่อเทียบกับโลหะอ่ืนๆ 

   มเีวเลนซอิเลก็ตรอน = 1  

ธาตุหมู II A หรือโลหะอัลคาไลนเอิรธ (alkaline earth) 

   โลหะอัลคาไลนเอิรธ ไดแก เบริลเลียม แมกนีเซียม แคลเซียม สตรอนเชียม แบเรียม เรเดียม มีสมบัติ

ดังน้ี คือ 

   มีความวองไวตอการเกิดปฏิกิริยามาก แตนอยกวาโลหะอัลคาไล  

   ทําปฏิกิริยากับน้ําไดสารละลายเบส สารประกอบโลหะอัลคาไลนเอิรธพบมากในธรรมชาติ 

   โลหะอัลคาไลนเอิรธมีความวองไวแตยังนอยกวาโลหะอัลคาไล 

   โลหะอัลคาไลนเอิรธมเีวเลนซอเิลก็ตรอน = 2  

ธาตุหมู III  

  - ธาตุหมู III ไดแก B Al Ga In Tl มีสมบัติดังน้ี คือ 

  - มเีวเลนซอิเลก็ตรอน = 3  

ธาตุหมู IV  

  - ธาตุหมู IV ไดแก C Si Ge Sn Pb มีสมบัติดังน้ี คือ 

  - มเีวเลนซอิเลก็ตรอน = 4  

ธาตุหมู V  

  - ธาตุหมู V ไดแก N P As Sb Bi มีสมบัติดังน้ี คือ 

  - มเีวเลนซอิเลก็ตรอน = 5  
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ธาตุหมู VI  

  - ธาตุหมู VI ไดแก O S Se Te Po 

  - มเีวเลนซอิเลก็ตรอน = 6  

ธาตุหมู VII หรือหมูแฮโลเจน (Halogen group)  

   - หมูธาตุแฮโลเจน ไดแก ฟลูออรีน คลอรีน โบรมีน ไอโอดีน และแอสทาทีน 

   - เปนหมูอโลหะที่วองไวตอการเกิดปฏิกิริยามากที่สุด (F วองไวตอการเกิดปฏิกิริยามากที่สุด) 

   - เปนธาตุที่มีพิษทุกธาตุและมีกลิ่นแรง 

   - โมเลกุลของธาตุแฮโลเจนประกอบดวย 2 อะตอม (Cl 2 Br 2 I 2) 

   - แฮโลเจนไอออนมปีระจุบลบหน่ึง (F - C - Br - I - At -)  

ธาตุหมู VIII หรือกาซเฉื่อย หรือกาซมีตระกูล (Inert gas )  

   - กาซมีตระกูล ไดแก ฮีเลียม นีออน อารกอน คริปทอน ซีนอน และเรดอน 

   - มเีวเลนซอิเลก็ตรอนเต็ม 8 อิเลก็ตรอน จึงทําใหเปนกาซที่ไมวองไวตอการเกิดปฏิกิริยา 

   - กาซมีตระกูลอยูเปนอะตอมเด่ียว แตยกเวน Kr กับ Xe ที่สามารถสรางพันธะได  

 ขนาดอะตอมของธาตุ 

หนวยพโิกเมตร 

 

ขนาดอะตอมของธาตุตางๆ 
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ขนาดของอะตอมนั้นถาจะพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบตอขนาดของอะตอมน้ัน อาจ

แบงแยกออกไดเปนขอ เรียงตามลําดับความสําคัญไดดังนี้  

  1. จํานวนระดับพลังงาน 

  2. จํานวนโปรตอน 

  3. จํานวนอิเล็กตรอน 

 ขนาดไอออนของธาตุ 

 

 
 

...........................   หนวยพโิกเมตร 
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   ประโยชนของตารางธาตุ 

1.  การจัดธาตุเปนหมูและคาบ ทําใหทราบสมบัติของธาตุในหมูเดียวกันได  

2. สามารถที่จะทราบสมบัติตาง ๆ จากธาตุในหมูเดียวกัน จากธาตุที่ทราบสมบัติตาง ๆ แลว  

3. นําไปทํานายสมบัติของธาตุตาง ๆ ที่ยังไมทราบในปจจุบันไวลวงหนาได  

4. ทําใหการศึกษาเร่ืองสมบัติของธาตุ เปนไปอยางรวดเร็ว 
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แบบทดสอบบทท่ี 7 

เร่ืองธาตุและตารางธาตุ 

คําชี้แจง 

1. สมบัติที่ใชในการจําแนกสารขอใดถูกตองที่สุด 

    ใหกาเคร่ืองหมาย X ทับอักษรหนาคําตอบที่ถูกตองที่สุด  เพียงคําตอบเดียว 

 ก. โลหะเปนธาตุที่สามารถนําไฟฟาไดทุกสถานะ 

 ข. อโลหะทุกชนิดไมสามารถนําไฟฟาได 

 ค. ออกไซตของโลหะเมื่อละลายน้ํามีสมบัติเปนเบส 

 ง. โลหะมีคาพลังงานอิออไนส  เพิ่มขึ้นตามเลขอะตอม 

2. ไสดินสอดําและเพชรจัดอยูในขอใด 

 ก. ธาตุตางชนิดกัน    ข. อันรูปของคารบอน 

 ค. ไอโซโทปของคารบอน   ง. สารประกอบคารบอน 

3. ธาตุใดแสดงความเปนเบสมากที่สุด 

 ก. MgO      ข. Al2O

 ค. SO

3 

2 

4. ในตารางธาตุนั้นธาตุทั้งหมดเรียงตามลําดับ 

     ง.  NO  

 ก. ขนาดอะตอม     ข. มวลของอะตอม 

 ค. อะตอมมกินัมเบอร    ง.  แมสนัมเบอร 

5. ในหมูธาตุเฉื่อยเดียวกัน  ธาตุใดทําปฏิกิริยาไดดีที่สุด 

 ก.  He      ข.  Ne 

 ค.  Ar      ง.  Kr 

6. สารประกอบออกไซตของธาตุ X มีสูตร XO  แสดงวาอยางไร 

 ก.  ธาตุ X เปนธาตุหมู  2    ข. ธาตุ X  เปนธาตุหมู 6 

 ค.  ธาตุ X  อยูหมูเดียวกันกับธาตุ O  ง.  ธาตุ X มวีาเลนตอิเลก็ตรอน 

7. ธาตุที่อยูหมูเดียวกัน  จะมีสิ่งใดเทากัน 

 ก. จํานวนอิเลก็ตรอน    ข. จํานวนโปรตอน 

 ค.  จํานวนนิวตรอน    ง. จํานวนวาเลนตอิเลก็ตรอน 

8. เหตุใดที่ใชฮีเลียมผสมกับออกซิเจน  สําหรับผูที่ลงไปทํางานในทะเลลึก 

 ก. หางาย     ข. ราคาถูก 

 ค. ละลายในโลหิตนอย    ง. รวมกับออกซิเจนไดดี 
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9. ธาตุเฉือ่ยมวีาเลนตอิเลก็ตรอนเทาใด 

 ก.  2      ข. 8 

 ค.  18      ง. 2 หรือ 8 

10. ธาตุ X อยูในหมู  6  คาบที่ 3 ดังน้ันธาตุ X  มีเลขอะตอมเทาใด 

 ก.  8      ข.  9 

 ค.  16      ง.  24 
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เร่ืองที่  3 ธาตุกัมมันตภาพรังสี 

กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity)  หมายถึง  รังสีทีแ่ผออกมาไดเองจากธาตุบางชนิด 

ธาตุกัมมันตภาพรังสี  หมายถึง ธาตุที่มีในธรรมชาติที่แผรังสีออกมาไดเอง   

เฮนร่ี เบคเคอเรล  นักฟสิกสชาวฝรั่งเศส เปนผูคนพบกัมมันตภาพรังสีโดยบังเอิญ  ในขณะที่ทําการ

วิเคราะหเกี่ยวกับรังสีเอกซ  กัมมันตภาพรังสีมีสมบัติแตกตางจากรังสีเอกซ คือ มีความเขมนอยกวารังสี

เอกซ  การแผรังสีเกิดขึน้อยางตอเนื่องตลอดเวลา    รังสี เปนปรากฏการณธรรมชาติ  บางชนิดเปนคลื่น

แมเหล็กไฟฟา เชน รังสีเอกซ  รังสอีลุตราไวโอเลต  รังสีอินฟราเรด  บางอยางเปนอนุภาค  เชนรังสีที่เกิดจาก

อนุภาคอิเลคตรอน  รังสีที่ไดจากธาตุกัมมันตภาพรังสีมี 3 ชนิด คอื  รังสีแอลฟา  รังสีเบตา  และรังสแีกมมา  

ชนิดของกัมมันตภาพรังสี               มี 3 ชนิด  คือ  

 1. รังสแีอลฟา (alpha, a) คอื นิวเคลยีสของอะตอมธาตุฮีเลยีม 4He2 มปีระจุไฟฟา +2 มีมวลมาก 

ความเร็วตํ่า อํานาจทะลุทะลวงนอย  มีพลังงานสูงมากทําใหเกิดการแตกตัวเปนอิออนไดดีที่สุด  

  2. รังสีเบตา (Beta, b) มี 2 ชนิด คือ อิเลคตรอน 0e-1 (ประจุลบ) และ โฟซิตรอน  0e+1 (ประจุ

บวก) มีความเร็วสูงมากใกลเคียงกับความเร็วแสง  

  3.  รังสีแกมมา (gamma, g) คือ รังสีที่ไมมีประจุไฟฟา หมายถึง โฟตอนหรือควอนตัมของแสง 

มอีาํนาจในการทะลทุะลวงไดสงูมาก  ไมเบี่ยงเบนในสนามแมเหล็กและสนามไฟฟา  เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา

ที่มีความถี่สูงกวารังสีเอกซ                                                                                   
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การเกิดกัมมันตภาพรังสี  

            1.  เกิดจากนิวเคลียสในสภาวะพื้นฐานไดรับพลังงาน ทําใหนิวเคลียสกระโดดไปสูระดับ

พลังงานสูงขึ้น  กอนกลับสูสภาวะพื้นฐาน  นิวเคลียสจะคายพลังงานออกมาในรูปรังสีแกมมา  

            2.  เกิดจากนิวเคลียสที่อยูในสภาพเสถียร  แตมีอนุภาคไมสมดุล  นิวเคลียสจะปรับตัวแลว 

คายอนุภาคที่ไมสมดุลออกมาเปนอนุภาคแอลฟาหรือเบตา  

คุณสมบัติของกัมมันตภาพรังสี   

            1.  เดินทางเปนเสนตรง  

            2.  บางชนิดเกิดการเลี้ยวเบนเมื่อผานสนามแมเหล็กและสนามไฟฟา เชน a, b  

            3.  มีอํานาจในการทะลุสารตางๆ ไดดี  

            4.  เมื่อผานสารตางๆจะสูญเสียพลังงานไปโดยการทําใหสารน้ันแตกตัวเปนอิออน ซึง่อิออน

เหลาน้ันจะกอใหเกิดปรากฏการณอ่ืนๆ เชน ปฏิกิริยาเคมี เกิดรอยดําบนฟลมถายรูป 

ประโยชนและโทษของกัมมันตภาพรังสี 

ประโยชนของธาตุกัมมันตภาพรังสี 

      1. ดานธรณีวิทยา  มีการใช C-14 คํานวณหาอายุของวัตถุโบราณ หรืออายุของซากดึกดําบรรพ

ซึง่หาไดดังนี้ ในบรรยากาศมี C-14 ซึ่งเกิดจากไนโตรเจน รวมตัวกับนิวตรอนจากรังสีคอสมิกจน

เกิดปฏิกิริยา แลว C-14 ที่เกิดขึ้นจะทําปฏิกิริยากับกาซออกซิเจน แลวผานกระบวนการสังเคราะหแสง

ของพืช และสัตวกินพืช คนกินสัตวและพืช ในขณะที่พืชหรือสัตวยังมีชีวิตอยู C-14 จะถูกรับเขาไปและ

ขับออกตลอดเวลา เมื่อสิ่งมีชีวิตตายลง การรับ C-14 ก็จะสิ้นสุดลงและมีการสลายตัวทําใหปริมาณ

ลดลงเร่ือยๆ ตามคร่ึงชีวิตของ C-14 ซึ่งเทากับ 5730 ป  

 

  ดังนัน้ ถาทราบอัตราการสลายตัวของ C-14 ในขณะทีย่ังมีชีวิตอยูและทราบอัตราการสลายตัว

ในขณะทีต่องการคํานวณอายุวัตถุนัน้ ก็สามารถทํานายอายุได เชน ซากสัตวโบราณชนิดหนึง่มีอัตรา

การสลายตัวของ C-14 ลดลงไปครึ่งหนึ่งจากของเดิมขณะทีย่ังมีชีวิตอยู เนือ่งจาก C-14 มีครึง่ชีวิต 5730 

ป จึงอาจสรุปไดวาซากสัตวโบราณชนิดน้ันมีอายุประมาณ 5730 ป 
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    2. ดานการแพทย ใชรักษาโรคมะเร็ง ในการรักษาโรคมะเร็งบางชนิด กระทําไดโดยการฉาย

รังสีแกมมาที่ไดจาก โคบอลต-60 เขาไปทําลายเซลลมะเร็ง ผูปวยที่เปนมะเร็งในระยะแรกสามารถรักษา

ใหหายขาดได แลวยงัใชโซเดียม-24 ที่อยูในรูปของ NaCl ฉีดเขาไปในเสนเลือด เพื่อตรวจการไหลเวียน

ของโลหิต โดย โซเดียม-24 จะสลายใหรังสีเบตาซึง่สามารถตรวจวัดได และสามารถบอกไดวามีการตีบ

ตันของเสนเลอืดหรือไม 

3. ดานเกษตรกรรม มีการใชธาตุกัมมันตภาพรังสีติดตามระยะเวลาการหมุนเวียนแรธาตุในพืช 

โดยเร่ิมตนจากการดูดซึมที่รากจนกระทั่งถึงการคายออกที่ใบ หรือใชศึกษาความตองการแรธาตุของพืช  

    4. ดานอุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมการผลิตแผนโลหะ จะใชประโยชนจากกัมมันตภาพรังสี

ในการควบคุมการรีดแผนโลหะ เพื่อใหไดความหนาสม่ําเสมอตลอดแผน โดยใชรังสีเบตายิงผาน

แนวตัง้ฉากกับแผนโลหะที่รีดแลว แลววัดปริมาณรังสีที่ทะลุผานแผนโลหะออกมาดวยเครื่องวัดรังสี 

ถาความหนาของแผนโลหะที่รีดแลวผิดไปจากความหนาที่ต้ังไว เครื่องวัดรังสีจะสงสัญญาณไปควบคุม

ความหนา โดยสั่งใหมอเตอรกดหรือผอนลูกกลิ้ง เพื่อใหไดความหนาตามตองการ 

 

 
 

      ในอุตสาหกรรมการผลิตถังแกส อุตสาหกรรมกอสราง การเชื่อมตอทอสงนํ้ามันหรือแกส

จําเปนตองตรวจสอบความเรียบรอยในการเชื่อตอโลหะ เพือ่ตองการดูวาการเชื่อมตอน้ันเหนียวแนนดี

หรือไม วิธีการตรวจสอบทําไดโดยใชรังสีแกมมายิงผานบริเวณการเชื่อมตอ ซึ่งอีกดานหน่ึงจะมีฟลมมา

รับรังสีแกมมาที่ทะลุผานออกมา ภาพการเชื่อมตอที่ปรากฏบนฟลม จะสามารถบอกไดวาการเชื่อมตอ

น้ันเรียบรอยหรือไม 
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โทษของธาตุกัมมันตภาพรังสี 

  เน่ืองจากรังสีสามารถทําใหตัวกลางที่มันเคลื่อนที่ผานเกิดการแตกตัวเปนไอออนได รังสีจึงมี

อันตรายตอมนุษย   ผลของรังสีตอมนุษยสามารถแยกไดเปน 2 ประเภท  คือ  

  1. ผลทางพันธุกรรม    

       จะมีผลทําใหการสรางเซลลใหมในรางกายมนุษยเกิดการกลายพันธุ โดยเฉพาะเซลลสืบพันธุ 

  2. และความปวยไขจากรังสี  

      สวนผลที่ทําใหเกิดความปวยไขจากรังสี เน่ืองจากเมื่ออวัยวะสวนใดสวนหน่ึงของรางกายได 

รับรังสี โมเลกุลของธาตุตางๆ ที่ประกอบเปนเซลลจะแตกตัว ทําใหเกิดอาการปวยไขได  

 

หลักในการปองกันอันตรายจากรังสี 

  1.  ใชเวลาเขาใกลบริเวณที่มีกัมมันตภาพรังสีใหนอยที่สุด 

       2.  พยายามอยูใหหางจากกัมมันตภาพรังสีใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 

       3. ใชตะกั่ว คอนกรีต นํ้า หรือพาราฟน เปนเคร่ืองกําบังบริเวณที่มีการแผรังสี 

 

สารกัมมันตภาพรังสีกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารกัมมันตภาพรังสีสามารถเขาสูสิ่งแวดลอมทางบก  ทางทะเล  และสิ่งแวดลอมชายฝงไดทั้ง

ทางตรงและทางออมจากกจิกรรมตาง ๆ ของมนุษย เชน การผลติพลงังานจากสารกัมมันตภาพรังสี  การ

ทดลองนิวเคลยีร  การใชสารกัมมันตภาพรังส ี  ทางการแพทยและทางการเกษตร  ตลอดทั้งการ

ปฏิบัติการตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการจัดการและการกําจัดของเสียกัมมันตภาพรังสี  รวมไปถึงการขนสง

วัสดุกัมมันตภาพรังสี  ที่อาจเกดิการร่ัวไหลจากอุบัติเหตุหรือการจัดเก็บที่ไมเหมาะสม   สารกัมมันตภาพรังสี

ดังกลาว เมือ่เขาสูสิง่แวดลอมจะกอใหเกดิอันตรายตอสุขภาพของมนุษยและตอสิ่งแวดลอมโดยตรงจาก

การปนเปอนในหวงโซอาหาร    

  วิธีในการควบคุมปองกนั ลด และขจัดภาวะมลพิษจากสารกัมมันตภาพรังสี คือ การหยุดยั้ง     

มใิหมกีารปลอยทิง้สารกมัมันตภาพรังสลีงสูสิง่แวดลอม และการดํารงไวซึง่กลไกในการกําหนดมาตรฐาน

และการประกันคุณภาพ ที่ใชบังคับอยูในทางระหวางประเทศ เพื่อสนับสนุนการวัดและการประเมิน
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ปริมาณกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอมก็เปนกลไกสําคัญ ทั้งน้ี อาจดําเนินการโดยทบวงการพลังงาน

ปรมาณูระหวางประเทศ (International Atomic Energy Agency) ซึ่งเปนองคการระหวางประเทศที่มี  

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานสารกัมมันตภาพรังสี รวมทั้งสงเสริมใหรัฐและองคการระหวางประเทศ 

ที่มีความเชี่ยวชาญในการทําความสะอาดและการกําจัดการปนเปอนของสารกัมมันตภาพรังส ี ใหความ

ชวยเหลอืแกรัฐที่รองขอ เพือ่แกไขปญหาการปนเปอนสารกมัมันตภาพรังสีในพื้นที่   ที่ไดรับผลกระทบ

และผลรายจากกัมมันตภาพรังสีดังกลาว   ซึ่งความรวมมือในการควบคุม   ปองกนัและแกไขปญหาสาร

กมัมนัตภาพรังสี นอกจากจะเปนการชวยเหลอืสิง่แวดลอมของโลกแลว ยังเปนการชวยเหลือเพื่อนมนุษย    

มิใหไดรับความทุกข ทรมานจากสารกัมมันตภาพรังสีอีกดวย 
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แบบฝกหัด 

    เร่ืองกัมมันตภาพรังสี 

1. กัมมันตภาพรังสี หมายถึงอะไร 

2. ชนิดของกัมมันตภาพรังสี   มีกี่ชนิด  อะไรบาง  

3. จงบอกประโยชนของธาตุกัมมันตภาพรังสี  มาอยางนอย  2  ดาน 

 

 

 

 



 บทที่  8   

สมการเคมีและปฏิกิริยาเคมี 

 

สาระสําคัญ 

 การเกิดสมการเคมีและปฏิกิริยาเคมี   ปจจัยที่มีผลตอปฏิกิริยาเคมี ตลอดจนผลที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีตอ

สิง่แวดลอม 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. อธิบายการเกิดสมการเคมีและปฏิกิริยาเคมีและดุลสมการเคมีได 

2. อธิบายปจจัยที่มีผลตอปฏิกิริยาเคมีได 

3. อธิบายผลที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีตอชีวิตและสิ่งแวดลอมได 

 

ขอบขายเน้ือหา 

 เร่ืองที่  1.  สมการเคมี 

 เร่ืองที่  2 หลกัการเขียนสมการเคมี  

เร่ืองที่  3 ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจําวัน 
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เร่ืองที่ 1  สมการเคมี  

สมการเคมี  (Chemical equation) คือสิ่งที่เขียนใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางเคมี   

ซึ่งเปนตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงทางเคมี แสดงใหเห็นวาสารต้ังตนใดทาํปฏกิริิยากนัแลวเกดิเปนสาร

ผลิตภัณฑใด สารต้ังตนอยูทางซายของลูกศร และสารผลิตภัณฑคือสารที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี จะอยูทางขวาของลูกศร 

สญัลกัษณในวงเลบ็แสดงสถานะ ไดแก 

G (gas)  แทน  แกส   

l (liquid) แทน   ของเหลว  

s (solid)  แทน ของแข็งหรือตะกอน  

aq (aqueous) แทน สารที่ละลายในนํ้า 

 สมการเคมีที่ดุลถูกตองแลว  ตัวเลขที่ใชในการดุล  หมายถึง จํานวนโมลของสารต้ังตน ที่ทําปฏิกิริยาพอดีกัน 

และจํานวนโมลของสารผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นในสมการน้ันสมการเคมีโดยทั่วไปแลวจะใชสัญลักษณแทนของธาตุตาง ๆ  

มีลูกศรที่ชี้จากดานซายของสมการไปทางดานขวาเพื่อบงบอกวาสารต้ังตน(reactant)ทางดานซายมือ ทําปฏิกิริยาเกิดสาร

ใหมขึ้นมาเรียกวาผลิตภัณฑ (product)ทางดานขวามือ ดังนั้น จากสมการเคมีเราสามารถใชคํานวณหาไดวาใชสารต้ังตน

เทาไรแลวจะไดผลิตภัณฑออกมาเทาไร 

การเปลี่ยนแปลงทางเคมีสามารถอธิบายไดโดยใชหลัก 3 ประการ ดังน้ี  

กฎท่ีหน่ึง : กฎทรงมวล (Law of Conservation of Mass) 

กฎท่ีสอง : 

 

กลาววา “ ในการเปลีย่นแปลงทางเคม ีมวลของสสารจะไมสูญหาย ” กลาวคือ มวลของสสารกอนและหลงัการเปลี่ยนแปลง

จะเทากัน  

กฎสัดสวนคงท่ี (Law of Definite Proportions) 

กฎท่ีสาม : 

 

  กลาววา “ เมื่อธาตุมารวมตัวกันเกิดเปนสารประกอบหน่ึงจะมีสัดสวนโดยมวลคงที่ ”  

กฎสัดสวนพหุคูณ (Law of Multiple Proportions) 

         จากกฎทรงมวลเราจึงตองทําใหแตละขางของสมการตองมีจํานวนอะตอม และประจุที่เทากัน เรียกวา การดุล

สมการ ซึ่งมีขอสังเกตดังน้ี 

 

  กลาววา “ เมื่อธาตุรวมตัวกันเกิดเปนสารประกอบไดมากกวาหนึ่งชนิด ถาใหมวลอะตอมของธาตุหนึ่งคงที่ 

                  1. พยายามดุลธาตุที่เหมือนกันใหมีจํานวนอะตอมทั้งสองดานเทากันกอน 

                  2. ในบางปฏิกิริยามีกลุมอะตอมใหดุลเปนกลุม 

                  3. ใชสัมประสิทธิ์(ตัวเลขที่ใชวางไวหนาอะตอม)ชวยในการดุลสมการ แลวนับจํานวนอะตอมแตละขางให

เทากัน  เชน  
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2C2H2(g)  +  5O2(g)                     4CO2(g)  +  2H2

AgNO

O(l) 

สารต้ังตน                                     สารผลิตภัณฑ 

3(aq)  +  HCl(aq)        AgCl(s)  +  HNO3

การดุลสมการเคมี 

(aq) 

สารต้ังตน                                 สารผลิตภัณฑ 

วิธีการดุลสมการเคมีท่ัวไป 

 1.ระบุวาสารใดเปนสารต้ังตน และสารใดเปนสารผลิตภัณฑ  

 2.เขียนสูตรเคมีที่ถูกตองของสารต้ังตนและสารผลิตภัณฑ ซึ่งสูตรเคมีน้ีจะไมมีการเปลี่ยนแปลง  

 3.ดุลสมการโดยหาตัวเลขสัมประสิทธิ์มาเติมขางหนาสูตรเคมี เพื่อทําใหอะตอมชนิดเดียวกนัทัง้ซายและขวาของ

สมการมีจํานวนเทากัน  

 4.ใหคิดไอออนที่เปนกลุมอะตอมเปรียบเสมือนหน่ึงหนวย ถาไอออนน้ันไมแตกกลุมออกมาในปฏิกิริยา  

 ตรวจสอบอีกคร้ังวาถูกตองโดยมีจํานวนอะตอมชนิดเดียวกันเทากันทั้งสองขาง  

ตัวอยาง   อะลูมิเนียมซึ่งเปนโลหะที่วองไวตอปฏิกิริยากับกรด เมื่ออะลูมิเนียมทําปฏิกิริยากับกรดซัลฟวริก จะเกิดแกส

ไฮโดรเจนและอะลูมิเนียมซัลเฟต  จงเขียนและดุลสมการของปฏิกิริยาน้ี 

วิธีทํา (1)  เขียนสูตรสารต้ังตนและสารผลิตภัณฑ  Al + H2SO4 ----> H2(g) + Al2(SO4

 (2)  ดุลจํานวนอะตอม Al                2Al + H

)3 

2SO4 ----> H2(g) + Al2(SO4)

 (3)  ดุลจํานวนกลุมไอออน SO42-        2Al + 3H

3 

2SO4 ----> H2(g) + Al2(SO4)

 (4)  ดุลจํานวนอะตอม H              2Al + 3H

3 

2SO4 ----> 3H2(g) + Al2(SO4)3 
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เร่ืองที่ 2  หลักในการเขียนสมการเคมี  

 1.ตองเขียนสูตรเคมีของสารต้ังตนแตละชนิดได  

 2.ตองทราบวาในปฏิกิริยาเคมีหน่ึงเกิดสารผลิตภัณฑใดขึ้นบาง และเขียนสูตรเคมีของสารผลิตภัณฑได  

 3.เมื่อเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาเคมีไดแลวใหทําสมการเคมีใหสมดุลดวยเสมอ คือทําใหจํานวนอะตอมของธาตุ

ทุกชนิดทางซายเทากับทางขวา โดยการเติมตัวเลขขางหนาสูตรเคมีของสารนั้นๆ เชน  

N2 + H2 ----> NH3

N

  ไมถูกตอง เพราะสมการน้ีไมดุล 

2 + 3H2 ----> 2NH3

 ขอควรจํา ในสมการเคมีที่ดุลแลวนี้จะมี จํานวนอะตอม โมลอะตอม และมวลสารต้ังตนเทากับของสาร

ผลิตภัณฑเสมอ สวนจํานวนโมเลกุลหรือจํานวนโมลโมเลกุล หรือปริมาตรของสารต้ังตนอาจเทากันหรือ ไมเทาหรือสาร

ผลิตภัณฑก็ได(สวนใหญไมเทากัน)  

  ถูกตอง เพราะสมการน้ีดุลแลว  

 ในการเขียนสมการเคมี ถาใหสมบูรณยิ่งขึ้น ควรบอกสถานะของสารแตละชนิดดวยคือถาเปนของแข็ง (solid) 

ใชตัวอักษรยอวา "s" ถาเปนของเหลว (liquid) ใชอักษรยอวา "l" เปนกาซ (gas) ใชอักษรยอวา "g" และถาเปนสารละลาย

ในนํ้า (aqueous) ใชอักษรยอวา "aq" เชน  

CaC2(s) + 2H2O(g) ----> Ca(OH)2(aq) + C2H2

       7.การเขียนสมการบางคร้ังจะแสดงพลังงานขอปฏิกิริยาเคมีดวยเชน  

(g) 

2NH3(g) + 93(g) ----> N2(g) + 3H2

CH

(g)   ปฏิกิริยาดูดพลังงาน = 93 kJ 

4(g) + 2O2 ----> CO2(g) + 2H2

 

O(l) + 889.5 kJ ปฏิกิริยาคายพลังงาน = 889.5  

พิจารณาลักษณะของอะตอมของธาตุในสารต้ังตนหรือในธาตุของผลิตภัณฑแลววิเคราะหลักษณะของการเปลี่ยนแปลง 

สูตรของสารต้ังตนมาเปนสูตรของผลิตภัณฑ อาจจําแนกประเภทของปฎิกิริยาเคมีไดเปน 3 ประเภท ดังน้ี  

1.ปฎิกิริยาการรวมตัว (Combination)  

ปฎิกิริยารวมตัวเกิดจากสารโมเลกุลเล็กกวารวมกันเปนโมเลกุลใหญ หรือเกิดจากธาตุทําปฎิกิริยากับธาตุได

สารประกอบ ดังตัวอยางตอไปน้ี  

ตัวอยางท่ี 1  แกส  H2 รวมกบัแกซ O2 ไดนํ้า (H2

                        2H

O) 

2(g) + O2(g) ----> 2H2

ตัวอยางท่ี 2  2Al(s) + 3Cl

O(l) 

2(g) ----> 2AlCl

 

3 

2.ปฎิกิริยาการแยกสลาย (Decomposition)  

ปฎิกิริยาการแยกสลายเกิดจากสารโมเลกุลใหญแยกสลายใหสารโมเลกุลเล็กๆ ดังตัวอยางตอไปน้ี  

ตัวอยางท่ี 1  แยกนํ้าดวยกระแสไฟฟาใหแกซ O2 และ H

                                  2H

2 

2O(l) ----> 2H2(g) + O2

 

(g) 
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ตัวอยางท่ี 2  เผาหินปนูดวยแคลเซยีมคารบอนเนต (CaCO3

ออกไซต (CO

) จะไดแคลเซยีมออกไซต (CaO) และแกสคารบอนได 

2

                                                            เผา 

)  

                                        CaCO3(s) ----> CaO(s) + CO2

 

(g) 

3.ปฎิกิริยาการแทนท่ี (Replacement)  

ปฎิกิริยาการแทนที่เปนปฏิกิริยาที่สารหนึ่งเขาไปแทนที่สารในอีกสารหนึ่ง  

เชน    Zn(s) + CuSO4 ----> ZnSO4

  4.ปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยน    มีหลายประเภทเชน 

 + Cu  

ปฏิกิริยาตะกอน เปนปฏิกิริยาแลกเปลี่ยนชนิดหน่ืงที่เมื่อแยกเขียนเปนสมการไออนิคจะพบวามีการตกตะกอน

เชน      Ba(CN)2(aq) + Na2CO3(aq)      ---->                BaCO3

Pb(NO

(s) + 2NaCN(aq) 

3)2(aq) + 2KI (aq)         ---->                 PbI2(s) + KNO3

 

 (aq) 

       ปฏิกิริยาสะเทิน (Neutralization Reaction) เปนปฏิกิริยาแลกเปลี่ยนประเภทหน่ึง เกิดกับปฏิกิริยาระหวางกรดกับเบส 

ไดเกลือกันนํ้า เชน 

HCl(aq) +NaOH(aq)            ---->                   NaCl (aq) +  H2

       ปฏิกิริยาการเกิดแกส (Gas Forming Reaction) เปนปฏิกิริยาเคมี ที่เกิดผลิตภัณฑเปนแกสสารต้ังตน มักเปนปฏิกิริยา

การแลกเปลี่ยนระหวางกรดหรือเบสกับสารเคมีอ่ืน 

O(l) 

        ปฏิกิริยารีดอกซ (Redox Reaction) เปนปฏิกิริยาที่มีการถายโอนอิเล็กตรอนกันหรือเปนปฏิกิริยาที่มีการเปลี่ยนเลข

ออกซิเดชันของธาตุทั้งเพิ่มและลดในปฏิกิริยาเดียวกัน 

ตัวอยาง    ในการสนัดาปของเอมลิแอลกอฮอล(C5H11

2C

OH) ดังน้ี 

5H11OH(g) + 15O2(g)                            10CO2(g) + 12H2

ก.จงหาจํานวนโมลของกาซออกซิเจนที่ตองใชในการสันดาปกับ 1 โมลของเอมลิแอลกอฮอล 

O(g) 

วิธีทํา   ก. 2C5H11OH(g) + 15O2(g)                       10CO2(g) + 12H2

วิธีทําท่ี 1   จากสมการ C5H

O(g) 

11OH 2

                                    C

 โมล  ?      O2 =15 โมล  

5H11OH 1 โมล  ?   O2

                                                                                             

 =   (15 mol?1mol)/2mol 7.5 โมล 

วิธีท่ี 2  molของC5H11OH/(mol ของ O2

             (1 mol)/(mol O

)   =    2/?(15โมล) 

2

              โมลของ O

)     =         2/15        

2

ข.จงหามวลของกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดขึ้นจากการใชเอมิลแอลกอฮอลมากเกินพอ แลวเกิดกาซ

คารบอนไดออกไซด 22 กรัม 

             = 15/2  โมล  = 7.5 โมล 

ข.2C5H11OH(g) + 15O2(g)             ---->                 10CO2(g) + 12H2O(g) 
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วิธีทําท่ี 1. จากสมการ CO2 10 mol มาจาก O2

                                    CO

 =15 mol 

2 10 ?44 g มาจาก O2

                                     CO

 =15? 22.4 dm3 STP 

2  22 g มาจาก O2

 

     = (15?22.4?22g)/(10?44g)=  16.8 dm3 

วิธีท่ี 2.  ให O2

CO

  มีปริมาตร = x dm 3 STP มจํีานวน  x/22.4   mol 

2 

                         (mol O

 22  g   มีจํานวน  =   22/44   = 1/2 mol                    

2)/(mol CO2 

                         x/22.4                =            15/10 

 )   =      15/10 

                          1/2 mol                                               

                       ?  X    =  15/10?1/2?22.4  = 16.8  dm3                                     

ปริมาตรของ O2

 

 ที่  STP   =   16.8  dm3 

ตัวอยาง     นําผลึกโซเดียมฟอสเฟต  (Na3PO4 (H2

วิธีทํา  Na

O) หนัก  3.615 g มาเผามวลสูญหายไป  2.055 g เมื่อเผาแลวใหเหลือ

เกลือที่ปราศจากน้ํา จงหาคา x ในสูตรสมการของผลึกน้ัน (มวลอะตอมของ H  =  1,O = 16,Na = 23,P =31 ) 

3PO4.xH2 O(s)        ?(?? )             Na3PO4(s) + xH2

           มวลโมเลกุลของ  Na

 O(g) 

3PO4.xH2

           จากสมการ     Na

O  =   (164 + 18x) 

3PO4.xH2O       1   mol   เผาแลวเกิด  H2

                                     Na

O  =  x mol 

3PO4.xH2O    (164 + 18x) g  เผาแลวเกดิ  H2

                                    Na

O  = x ?18 g 

3PO4.xH2O    3.615 g   เผาแลวเกิด  H2

                                                                                     

O  =  (18? g?3.615g)/(164+18x)g 

                                                                   มวลของ H2

                                                                                                        X    =   12.00 

O หนัก       =      65.07x/((164+18x))                                                                                                                              

ตัวอยาง    แรชนิดหน่ึงม ีZnS 79.55% นําแรชนิดน้ีหนัก 445 g ไปทําปฏิกิริยากับกาซออกซิเจนจนสมบรูณดังสมการ                                                         

     2ZnS + 3O2                     2ZnO  +  2SO

                        จงหาของกาซ O2ที่ตองใชทั้งหมด และหาปริมาตรของกาซ SO

2 

2

                         (มวลอะตอมของ O  = 16, S  = 32, Zn  =  65.39) 

 ที่  STP 

วิธีทํา                 2ZnS +  3O2                    2Zn(s)  +  2SO2 

                                แร  100 g มี ZnS  =  79.5 g 

                                แร  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                                                     
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                                    ?มวลของกาซ 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) 

                                                       มวลของกาซ  SO2  =  81.37 dm3  STP 

 

ตัวอยาง   การหมักเปนกระบวนการทางเคมีอยางซับซอนในการทําไวน โยการใชนํ้าตาลหมักใหเปลี่ยนเปนเอทานอล

และกาซคารบอนไดออกไซด 

                          C6H12O6                   2C2H5OH  +  2CO

                        เร่ิมตนใชกลูโคส  500.4 g จงหาปริมาตรของเอทานอลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนี้ 

2 

                         (ความหนาแนนของเอทานอล  =0.789 g/ml, มวลอะตอมของ H  =  1,C  =  12, O  =  16) 

วิธีทํา                 C6H12O6                              2C2H5OH  +  2CO

จากสมการ        C

2 

6H12O6   1   mol  C2H5

                             C

 OH   =   2   mol 

6H12O6   180  g  C2H5

                             C

OH     =   2?46  g 

16H12O6  500.4  g   C2H5

                                                                                              180  g 

OH   =  (2?46g?50.4)/180g 

                              มวลของเอทานอล                           =  255.79  g 

                               แตสูตร  d                                        =  M/V 

                                แทนคา ; 0.789 g/ml                        =  255.76g/V 

                                                  V                                 =   255.76g/(0.789g/ml)   =  324.16  ml 

                                                                                           

                                     ปริมาตรของเอทานอล               =  324.16  ml 

ปฏิกิริยาเคมี 

               3ปฏิกิริยาเคมี (chemical reaction) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหเกิดสารใหม มีสมบัติตางจากสารเดิม สาร

กอนการเปลี่ยนแปลงเรียกวา สารตั้งตน (reactant) และสารที่เกิดใหมเรียกวา ผลิตภัณฑ (product)

  

ในขณะที่เกิดปฏิกิริยา

เคมี นอกจากไดสารใหมแลวยังอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานอ่ืนๆ อีกได เชน การเปลี่ยนแปลงพลังงาน 
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3

ปฏิกิริยาเคมีจําแนกได 3 ประเภทดังน้ี 

ประเภทของปฏิกิริยาเคมี 

1. ปฏิกิริยาการรวมตัว (combination) เปนปฏิกิริยาที่เกิดจากการรวมตัวของสารโมเลกุลเล็กรวมกันเปนสารโมเลกุล

ใหญ หรือเกิดจากการรวมตัวของธาตุซึ่งจะไดสารประกอบ ดังเชน 

 
2. ปฏิกิริยาการแยกสลาย (decomposition) เปนปฏิกิริยาที่เกิดการแยกสลายของสารโมเลกุลใหญใหไดสารโมเลกุลเล็ก

ลง ดังเชน 

 
3. ปฏิกิริยาการแทนท่ี (replacement) เปนปฏิกิริยาการแทนที่ของสารหนึ่งเขาไปแทนที่อีกสารหนึ่ง ดังเชน 

 

3ปจจัยที่มีผลตอการเกิดปฏิกิริยาเคมี3 

ปจจัยที่มีผลตอการเกิดปฏิกิริยาเคมี หมายถึงสิ่งที่จะมีผลทาํใหปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นเร็วหรือชา ไดแก 

1. ความเขมขน สารละลายทีม่ีความเขมขนมากกวาจะเกิดปฏิกิริยาไดเร็วกวาสารละลายที่เจือจาง 

2. พื้นท่ีผิว3 ของแข็งที่มีพื้นที่ผิวมากกวาจะเกิดปฏิกิริยาไดเร็วกวา 

3. อุณหภูมิ ที่ที่มีอุณหภูมิสูงกวาจะเกิดปฏิกิริยาไดเร็วกวาที่ที่มีอุณหภูมิตํ่ากวา 

4. ตัวเรงปฏิกิริยาหรือตัวคะตะลิสต (catalyst)

 

 เปนสารชนิดตางๆ ที่สามารถทําใหเกิดปฏิกิริยาไดเร็วขึ้น 

3
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เร่ืองที่ 3  ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจําวัน 

ปฏิกิริยาเคมีเกิดจากสารทําปฏิกิริยากันแลวไดสารใหม ซึ่งสารน้ันคือผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑที่ไดน้ันมีทั้งประโยชน

และโทษ รอบๆ ตัวเรามีปฏิกิริยาเกิดขึ้นมากมาย เชน ปฏิกิริยาชีวเคมีในรางกาย การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ตัวอยาง

เหลาน้ีลวนเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีทั้งสิ้น จึงเห็นไดวาปฏิกิริยาเคมีมีความสําคัญตอชีวิตอยางยิ่ง 

ตัวอยางปฏิกิริยาเคมีท่ีพบในชีวิตประจําวัน 

4.1 ฝนกรด เมื่อเกิดฝนตกลงมา นํ้า (H2O) จะละลายแกสตาง  ๆทีอ่ยูในอากาศตามธรรมชาติ เชน แกสคารบอนไดออกไซด (CO2) 

แกสซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) แกสไนโตรเจนไดออกไซด (NO2)  เมื่อนํ้าละลายแกสคารบอนไดออกไซดในอากาศ จะ

ทําใหนํ้าฝนมีสภาพเปนกรดคารบอนิก (H2CO3) ดังสมการ 

 

เมื่อน้ําฝนที่มีสภาพเปนกรดไหลไปตามภูเขาหินปูนก็จะทําปฏิกิริยากับแคลเซียมคารบอเนต (CaCO3) ในหินปนู และได

สารละลายแคลเซียมไฮโดรเจนคารบอเนต (Ca(HCO3)2

 

) ออกมา ดังสมการ 

เมื่อสารละลายแคลเซียมไฮโดรเจนคารบอเนตไหลซึมไปตามเพดานถ้ํา นํ้าจะระเหยไปเหลอืแตหนิปูนเกาะจนกลายเปน

หินยอยที่เพดานถ้ํา ถาสารละลายน้ีหยดลงบนพื้นถ้ํา เมื่อนํ้าระเหย ไปจะกลายเปนหินงอกตอไป 

สรุปปฏิกิริยาเคมีในการเกิดหินยอยและหินงอก 

 

 

 

 

3

 

รูปแสดงหินยอย 

4.2 ถานไฟฉาย (Dry cell ) 

 ถานไฟฉายเปนเซลลกัลวานิกที่ใชประโยชนมากในปจจุบัน  ชั้นนอกสุดของถานไฟฉายจะมีกระดาษหรือโลหะ

หอหุม ชั้นถัดมาจะเปนกลอง (Zn) จะทําหนาที่เปนขั้วแอโนด ตรงกลางกลอง(Zn) ไวบรรจุสารและ Zn จะทําหนาที่เปน

ขัว้แอโนดตรงกลางกลอง Zn จะมีแทงแกรไฟต ทําหนาที่เปนขั้วแคโทด  สวนรอบ ๆ แทงแกรไฟตจะมีของผสมระหวาง
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ผงถานแอมโมเนียมคลอไรดชื้น แมงกานีส(IV)ออกไซด และกาวบรรจุอยูเปนอิเล็คโตรไลต  จะเห็นวาในถานไฟฉาย ไม

ใชอิเล็คโตรไลตที่เปนของเหลว ทําใหสะดวกตอการนําไปใชงาน 

4.3 เซลลสะสมไฟฟาแบบตะกั่ว (Lead storage cell)  

 หรือที่เรียกกันทั่วไปวา แบตเตอร่ีรถยนต  แตละเวลลจะใหศักยไฟฟา  2  โวลต ถาตองการใชกระแสไฟฟาที่มี

ศักยไฟฟาเทาใด ก็นําเซลลหลาย ๆ  เซลลมาตอกันอยางอนุกรม  ในแตละเซลลของเซลลสะสมไฟฟาแบบตะกั่ว  จะประกอบดวย

แผนตะกั่วซึ่งมีลักษณะคลายฟองนํ้าบรรจุในชองวางของแผนกริดส (gride) และแผนกริดสอีกชุดหน่ึงซึ่งมีเลอ (IV)   

ออกไซตบรรจุอยูแผนกริดสทั้ง 2 จุมอยูในสารละลาย  H2SO4

4.4การชุบโลหะดวยไฟฟา 

 เปนกระบวนการที่มีการเคลือบชั้นของโลหะที่ตองการชุบลงบนผิวโลหะอีกชนิดหนึ่ง  การชุบโลหะ หลักการ

ชบุโลหะดวยกระแสไฟฟา 

 1.สิ่งที่ตองการชุบใหตอกับขั้ว แคโทด(ขั้วลบ) ของแบตเตอร่ี 

 2.จะชบุดวยโลหะอะไรก็นําโลหะน้ันตอกบัขัว้แอโนด(ขั้วบวก) ของแบตเตอร่ี 

 3.ในอิเลค็โตรไลตตองประกอบดวย ไอออนของโลหะชนิดเดียวกนักบัทีต่อกบัขัว้แอโนด 

 4.กระแสไฟฟาที่ใชตองเปนกระแสตรง 

  

 ซึ่งทําหนาที่เปนอิเล็คโตรไลต 
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ที่ขั้วแอโนด(ขัว้บวก)โลหะ Zn จะจาย e-  ตามสมการ 

 Zn   ------->   Zn2+   +  2e-   ---------(1) 

ที่ขั้วแคโทด(ขั้วลบ)  Zn2-   จะมารับ  e-   เปนโลหะ  Zn  เคลือบที่ผิงของตะปู Fe 

 Zn2+ +      2e-

4.5 สบู 

 เปนสารอินทรีย จําพวกเกลือที่ไดจากการทําปฏิกิริยาระหวางไขมันจากพืชหรือสัตวกับเบส   เบสที่ใชในการทํา

สบู มีลักษณะที่ตางกันอยู  2 ชนิด   คือ 

 1.สบูเหลว  เตรียมโดยใชกรดไขมันจากพืชหรือสตัว ทําปฏิกิริยากับสารละลายโปตัสเซียมไฮดรอกไซต (KOH)  

ชาวบานเรียกวา  ดางคลี 

 2.สบูแข็ง เปนสบูที่เตรียมขึ้นจากการใชกรดไขมันจากพืชหรือสัตว ทําปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอก

ไซด   หรือโซดาไฟ( NaOH)  สบูมีชื่อทางเคมีวา   โซเดียมสเตียเรต  ซึ่งมีสูตรทางเคมี คือ C

    ------->   Zn  ---------(2) 

17H35

 การผลิตสบู 

 การผลิตสบู  ใชกรดไขมันจากพืชหรือสัตวทําปฏิกิริยากับสารละลายเบส  แลวจะใหผลเปนไปตามสมการ 

 ไขมัน    +    NaOH  หรือ KOH     ------->     สบู   +  กลเีซอรอล 

ในการผลิตสบูจะเติมโซเดียมคลอไรด(เกลอืแกง)   ลงไปในกรรมวิธีการผลิตเพื่อใหสบูกับ กลีเซอรอล  แยกออกจากกัน  

ซึ่งเรียกโซเดียมคลอไรดวา  เปนตัว Salting out 

CooNa 

 

 

 

 

 สารท่ีเติมลงในสบู  เพื่อใหสบูมีคุณภาพดี  ไดแก 

 1.สารเพิ่มความสะอาด    เชนโซดาซักผา  โซเดียมซิลิเกต  โซเดียมฟอสเฟต 

 2.สารฆาเชื้อโรค  มักใสในสบูฟอกตัวเพื่อฆาเชื้อโรคไดดีขึ้น 

 3.สารแตงเติมกลิ่น   ไดแก  หัวนํ้าหอม 

 4.สารดับกลิ่น  ซึ่งปนหรือผสมไปพรอมกับสารฆาเชื้อโรค 
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4.6 ผงซักฟอก  

 ผงซักฟอกโดยทั่วไป จะมีคาความเปนกรด – เบส  ประมาณ  9.0-10.6   สวนประกอบที่สําคัญไดแก 

1.ฟอสเฟต  ทําใหนํ้ามีสภาพเปนเบสพอเหมาะกับการทําปฏิกิริยาของผงซักฟอก  กันไมใหสิ่งสกปรกกลับเขามา

จับเสนใยไดอีก 

2.โซเดียมซิลิเกต  ปองกันไมใหโลหะ  ไมใหตะกอนสิ่งสกปรกจับเสื้อผาขณะซัก ใหนํามีสภาพเปนเบสออน 

3.สารฟอกขาว  เชน เปอรปอเรต  ชวยทําใหเสื้อผาที่ซักมีความขาวสะอาดขึ้น   

4.โซเดียมคารบอนซีเมธิลเซลลูโลส(C.M.C.)  ไมใหผงซักฟอกเกิดตะกอนขึ้นขณะซักลาง  ชวยจับอนุภาคสิ่ง

สกปรกที่หลุดออกมาไมใหกลับไปจับเสื้อผาอีก  ชวยใหรูสึกนุมมือขณะซักผา 

5.นํ้าหอม   สี  และยาฆาเชื้อโรค และสารลดแรงตึงผิว 
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แบบฝกหัดบทที่ 8 

เรื่อง สมการเคมีและปฏิกิริยาเคมี 

1.การทดลองใดที่ทําใหโลหะผุกรอนได 

 ก. Cu  ใน ZnSo4    ข. Na   ใน AgNO3 

 ค. Ag  ใน CuSO4   ง. Mg ใน ZnSo

2.เซลลถานไฟฉายถาเปลีย่นกลองที่ทําดวย Zn  เปน เหล็ก(Fe) จะมีผลอยางไร 

 ก.ไมมีกระแสไฟฟาเกิดขึ้น 

 ข.ถานไฟฉายมีอายุการใชงานนานกวาเดิม 

 ค.จะมีคาความตางศักยไฟฟาตํ่ากวาเดิม 

 ง.จะมีคาความตางศักยไฟฟาสูงกวาเดิม 

4 

3.การปองกันการผุกรอนของเหล็ก ทําไดหลายวิธี ยกเวนขอใด  

       ก.การทาสีหรือนํ้ามัน 

   ข.เคลือบหรือฉาบผิวโลหะบางชนิด  เชนสังกะสี 

   ค. เชือ่มดวยโลหะที่รับอิเล็คตรอนไดงายกวาเหล็ก 

    ง.ใสสารละลายที่ปองกันสนิม  เชน โซเดียมไนไตรท 

4.หลักการที่ถูกตองในการชุบโลหะดวยกระแสไฟฟา 

   ก.สิ่งที่ตองชุบตองเปนขั้วบวก 

   ข. จะชบุดวยโลหะใดใชโลหะน้ันเปนขัว้ลบ 

   ค. อิเลค็โตรไลตจะตองเปนอิออนของโลหะชนิดเดียวกับโลหะที่จะชุบ 

   ง.การชบุโลหะดวยกระแสไฟฟา ตองใชกระแสไฟฟาสลับ 

5.ถาตองการชุบสังกะสี ดวยเงิน  ควรทําการทดลองดังขอใด 

   ก. เงินเปน แอโนด  สังกะสีเปน แคโทด สารละลาย Ag2+ เปนอิเลค็โตรไลต 

  ข. สังกะสีเปน แอโนด เงนิเปนแคโทด สารละลาย Ag2+ เปนอิเลค็โตรไลต 

  ค. สังกะสีเปนแอโนด เงินเปนแคโทด สารละลาย Zn2+ เปนอิเลค็โตรไลต 

  ง.เงินเปน แอโนด  สังกะสีเปน แคโทด สารละลาย Zn2++ เปนอิเลค็โตรไลต 

 

  



บทที่  9 

 โปรตีน  คารโบไฮเดรต  และไขมัน 

สาระสําคัญ 

 สิ่งมีชีวิตประกอบดวย ธาตุและสารประกอบ ธาตุเปนหนวยเล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต โดยพบวาธาตุที่เปน

องคประกอบของสิ่งมีชีวิตในปริมาณมาก คือ คารบอน ไฮโดรเจน  และออกซิเจนซึ่งรวมตัวกันเปนสารประกอบ

จํานวนมากในเซลล  สารในเซลลของสิ่งมีชีวิตทีม่ี ธาตุคารบอนและไฮโดรเจนเปนองคประกอบ  เรียกวา สารอินทรีย 

(Organic  substance) สวนสารประกอบในเซลลทีไ่มมีธาตุคารบอนเปนองคประกอบ เรียกวา สารอนินทรีย  (Inorganic  

substance) 

 สารอินทรีย (Organic  substance) ที่พบในธรรมชาติทั้งหลายมีแหลงกําเนิดจากสิ่งมีชีวิตแทบทั้งสิ้น 

โมเลกุลของสารอินทรียเหลานี้มีตางๆกัน ตั้งแตขนาดเล็กโครงสรางแบบงายๆ จนถึงขนาดใหญมีโครงสารางเปน

สายยาวๆ หรือขดตัวเปนรูปรางตางๆ โมเลกุลของสารอินทรียที ่พบในสิ ่งมีชีวิตที ่จัดเปนสารชีวโมเลกุล 

(Biological  molecule)  และมีความสําคัญในกระบวนการทุกชนิดในสิ่งมีชีวิต ไดแก โปรตีน(Protein)   

คารโบไฮเดรต (Carbohydrate)  และไขมัน(Lipid)   

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. อธิบายสมบัติ ชนิด ประเภทการเกิด และประโยชนของโปรตีนได 

2. อธิบายสมบัติ ชนิด ประเภทการเกิด และประโยชนของคารโบไฮเดรตได 

3. อธิบายสมบัติ ชนิด ประเภทการเกิด และประโยชนของไขมันได 

ขอบขายเน้ือหา 

เร่ืองที่ 1 โปรตีน 

เร่ืองที่ 2  คารโบไฮเดรต 

เร่ืองที่ 3  ลิพิด 
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เร่ืองที่  1   โปรตีน 

 

 โปรตีน (Protein) เปนสารประกอบที่มีคารบอน (C)  ไฮโดรเจน (H)  ออกซเิจน (O)  และ ไนโตรเจน (N) 

เปนสวนประกอบสําคัญ และนอกจากนีโ้ปรตีนบางชนิดอาจประกอบดวยอะตอมของธาตุอืน่ๆ อีกเชน  กํามะถัน 

(S)  เหลก็ (Fe) และฟอสฟอรัส  (P) เปนตน โดยทั่วไปในเซลลพืชและเซลลสัตว มีโปรตีนอยูไมต่ํากวารอยละ 50  

ของนํ้าหนักแหง 

 โปรตีนสรางขึ ้นจากกรดอะมิโนหลายๆ โมเลกุลมาเชื ่อมตอกันเปนพอลิเมอรดวยพันธะเพปไทด 

(Peptide  bond) โมเลกุลของโปรตีนอาจประกอบขึน้ดวยพอลิเพปไทดเพียงสายเดียวหรือหลายสายเชื่อมโยงตอ

กันก็ได   

สมบัตขิองโปรตนี 

1. การละลายนํ้า  ไมละลายนํ้า  บางชนิดละลายนํ้าไดเล็กนอย 

2. ขนาดโมเลกลุ และมวลโมเลกุล ขนาดใหญมีมวลโมเลกุลมาก 

3. สถานะ ของแข็ง 

4. การเผาไหม เผาไหมมีกลิ่นไหม 

5. ไฮโดรลซิสิ 

           

         

 

6.   การทําลายธรรมชาติ โปรตีนบางชนิดเมื่อไดรับความรอน หรือเปลี่ยนคา  pH หรือเติมตัวทําลาย

อินทรียบางชนิดจะทําใหเปลี่ยนโครงสรางจับเปนกอนตกตะกอน  
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ลักษณะโครงสรางของโปรตีน 

โปรตีนประกอบดวยกรดอะมิโนมารวมกัน โดยใชพันธะเพปไทด  (Peptide  bond) เปนตัวยึดกรดอะมิโน      

มสีตูรทัว่ไปคือ             

  H 

                                           R         C          COOH 

                                                      NH

-     NH

2 

2

-     COOH   คือ  หมูคารบอกซิล  (Carboxyl  group) 

  คือ หมูอะมิโน (Amino  group)                                                                                                          

-    R    คอื ไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon) หรือหมูอ่ืนๆกรดอะมิโนตางชนิดกันจะแตกตางกัน       

พันธะเพปไทด คือ พนัธะโคเวเลนททีเ่กดิขึ้นระหวาง C อะตอมในหมูคารบอกซิล ของกรดอะมโิน                             

โมเลกุลหน่ึงยึดกับ N อะตอม ในหมูอะมิโน (-NH2)  ของกรดอะมิโนอีกโมเลกุล หน่ึง 

 

                                        แผนภาพแสดงการยึดเกาะของโมเลกุลของกรดอะมิโน 

                                         ท่ีมา (โครงสรางของกรดอะมิน. ออน-ไลน. 2552) 

-  สารทีป่ระกอบดวยกรดอะมโิน 2 โมเลกุล เรียกวา ไดเพปไทด                                                                                  

- สารที่ประกอบดวยกรดอะมิโน 3 โมเลกุล เรียกวา  ไตรเพปไทด    

- สารที่ประกอบดวยกรดอะมิโนต้ังแต 100 โมเลกุลขึ้นไป เรียกวา พอลิเพปไทดน้ีวา โปรตีน   

ดังน้ันโปรตีนชนิดตางๆ จึงขึ้นอยูกับจํานวนและการเรียงตัวของกรดอะมิโน กรดอะมิโนจะมีเพียง 20  

ชนิด แตจํานวนและการเรียงตัวที่ตางกันของกรดอะมิโน ทําใหจํานวนโปรตีนในรางกายคน มีจํานวนมากถึง 1 

แสนกวาชนิด  โปรตีนแตละชนิดอาจประกอบไปดวยสายพอลิเพปไทด  1  สาย  หรือหลายสายกไ็ด แลวแตชนิด

ของโปรตีน  เชน 

โมเลกุลของอินซลูนิวัวประกอบดวยสายพอลิเพปไทด  2 สาย 
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โมเลกุลของฮีโมโกลบิน ประกอบดวยสายพอลิเพปไทด  4  สาย  

      โครงสรางโมเลกุลของอินซลูนิ                                        โครงสรางโมเลกุลของฮีโมโกลบิน 

      ท่ีมา (โครงสรางโมเลกุลของอนิซูลิน. ออน-ไลน. 2252)       ท่ีมา (โครงสรางโมเลกุลของฮโีมโกลบนิ. ออน-ไลน. 2252) 

 การที่การที่กรดอะมิโนทั้ง 20 ชนิดตอกันอยางอิสระ ทําใหโปรตีนแตละชนิดมีลําดับและจํานวนของ

กรดอะมิโนแตกตางกัน และมีคุณสมบัติแตกตางกัน และมีคุณสมบัติที่แตกตางกันดวย   

ประเภทของโปรตีน 

 การแบงประเภทของโปรตีนมีเกณฑในการแบงแตกตางกัน ดังน้ี 

1) เกณฑการแบงตามหลักชีวเคมี  แบงได  3  ประเภท   คือ 

1.1  โปรตีนเชิงเดี่ยว (Simple  protein) เปนโปรตีนชนิดที่ไมซับซอนประกอบดวย       กรดอะมิโน

เพียงอยางเดียว  ไมมีสารอ่ืนเจือปนอยู เชน  

        -serum  albumin     เปนโปรตีนในนํ้าเลือดmyosin 

 -  legumin  เปนโปรตีนในเมลด็ถัว่ 

 -  myosin เปนโปรตีนในกลามเน้ือ 

 -  lactoglobulin เปนโปรตีนในขาวสาลี 

1.2  โปรตีนเชิงประกอบ (Compound  protein) เปนโปรตีนชนิดที่ซับซอน ประกอบดวย  

กรดอะมิโน และมสีารอ่ืนปนอยูดวย เชน 

 - phosphoprotein  เปนโปรตีนที่มีฟอสเฟตอยูดวย 

 -  lipoprotein  เปนโปรตีนที่มีไขมันรวมอยูดวย เชน ไขแดง เยื้อหุมเซลล  นํ้านม   

 - glucoprotein เปนโปรตีนที่ประกอบดวยคารโบไฮเดรต พบใน น้ําลาย 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:InsulinHexamer.jpg�
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://61.19.145.8/student/m5year2006-2/504/group10/protein4.jpg&imgrefurl=http://loveyouaui.multiply.com/journal/item/1/1&usg=__GAUWU6BVIWZHu02789nujStMwhA=&h=364&w=295&sz=65&hl=th&start=14&um=1&tbnid=0ffwp5E-XObtiM:&tbnh=121&tbnw=98&prev=/images?q=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99&hl=th&sa=N&um=1�
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1.3  อนุพันธของโปรตีน ( Derived  Protein) เปนโปรตีนชนิดที่ไดจากการสลายตัวของโปรตีน

เชิงเด่ียว และโปรตีนเชิงประกอบ   เชน 

 myosan  ไดจาก  myosin  ซึ่งเปนโปรตีนเชิงเด่ียวในกลามเน้ือ 

2) เกณฑการแบงตามหนาท่ีของโปรตีน  แบงได  8  ประเภท   คือ 

2.1  โปรตนีท่ีทําหนาท่ีเปนโครงสราง (Struture  protein)  คือโปรตีนที่ทําหนาที่เปนองคประกอบ

ของโครงสรางของรางกาย  เชน  

 เยื้อหุมเซลล ประกอบดวยโปรตีนฝงอยูในพื้นที่ที่เปนไขมัน 

 ไรโบโซม เปนแหลงที่มีการสังเคราะหโปรตีน ประกอบดวยโปรตีน 50%  และ RNA 50%  

 collagen  ในกระดูกและเน้ือเยื่อเกี่ยวพัน 

2.2  โปรตนีท่ีทําหนาท่ีขนสง (Transport  protein) คือโปรตีนที่ทําหนาที่ลําเลียงแกสออกซิเจน  

และคารบอนไดออกไซด  เชน 

 hemoglobin  ในเม็ดเลือด ทําหนาที่นําออกซิเจนจากปอดไปสงทั่วรางกาย 

 transferrin  ในซีรัม ทําหนาที่ขนสงธาตุเหล็ก 

2.3 โปรตีนที่ทําหนาที่เปนเอนไซม (Enzyme protein)  คือ  โปรตีนที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการเรง

ปฏิกิริยาเคมีตางๆ ในรางกาย เชน 

 catalase  เปนเอนไซมที่เรงปฏิกิริยาการสลายตัวของ  H2O2 

 

2.4  โปรตีนที่ทําหนาที่เกี่ยวกับเคลื่อนไหว (Contractile protein) คือโปรตีนที่อยูในเซลลของ

กลามเน้ือ  คือ แอกทิน  และไมโอซิน 

lipase  เปนเอนไซมของปฏิกิริยาการสลายลิพิด 

2.5 โปรตีนท่ีทําหนาท่ีเก็บสะสม ( Storage  protein) คือโปรตีนที่ทําหนาที่สะสมอาหาร เชน 

 ovalbumin  ในไขขาว 

 casein   และ  lactoglobulin  ในนํ้านม 

2.6  โปรตีนที่ทําหนาที่สารพิษ (Toxin)  คือโปรตีนที่ทําหนาทีเ่ปนสารมีพิษ พบทัง้ในเชื้อโรค สัตว 

และพืช เชน 

        พิษงู  ซึ่งประกอบดวยเอนไซมที่ยอยพวกลิพิด 

2.7 โปรตีนท่ีทําหนาท่ีปองกัน (Protective  protein)  คือ โปรตีนทีท่ําหนาที่เปนภูมิคุมกันโรคใหกับ

รางกาย  เชน 

 immunoglobulin  เปนไกลโคโปรตีน ซึ่งทําหนาที่กําจัดสารหรือเชื้อโรคที่ผานเขาสูรางกาย 
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2.8  โปรตีนท่ีทําหนาท่ีควบคุม (Control protein) คือโปรตีนที่ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของเซลล

ในรางกาย ไดแก พวกฮอรโมนตางๆ เชน 

 insulin   เปนฮอรโมนที่ควบคุมเมแทบอลิซึมของกลูโคส 

 parathormone   เปนฮอรโมนที่ควบคุมระดับสมดุลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในรางกาย 

 growth hormone  เปนฮอรโมนที่ควบคุมและกระตุนการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อตางๆในรางกาย 

 3) เกณฑการแบงตามหลักโภชนาการ สามารถแบงได 2 ประเภท คือ 

3.1 โปรตีนประเภทสมบูรณ (complete protein) คือโปรตีนทีม่ีกรดอะมิโนทีจํ่าเปนตอรางกายครบ

ทุกตัว สามารถนํามาสรางและซอมแซมสวนที่สึกหรอไดดี ไดแก  เน้ือสัตว ไข นม เปนตน 

3.2  โปรตีนประเภทไมสมบูรณ (incomplete protein) คือโปรตีนทีม่ีกรดอะมิโนชนิดจําเปนตอ

รางกายไมครบทุกตัว ซึ่งรางกายนํามาสรางและซอมแซมสวนที่สึกหรอไดไมดี สวนใหญเปนโปรตีนจากพืช 

4) เกณฑการแบงตามลักษณะโครงรูปท้ังโมเลกุล สามารถแบงได 2 ประเภท คือ  

4.1 โปรตีนลักษณะแบบเสนใย (fibrous protein) เปนโปรตีนทีโ่มเลกุลมีลักษณะเปนเสนยาว สาย

พอลิเมอรจะเรียงตัวเปนระเบียบมีความแข็งแรง เหนียว ยืดหยุนไดมาก และมักจะไมละลายนํ้า เชนโปรตีนในเสน

ผม โปรตีนในเสนขน โปรตีนในเสนเอ็น โปรตีนในเขาสัตว โปรตีนในเสนใหม เปนตน 

4.2 โปรตีนลักษณะเปนกอน (globular protein) เปนโปรตีนทีม่ีสายพอลิเพปไทดพันไปมา และอัด

กันแนน ทําใหมีลักษณะเปนกอน บางสวนของสายเพปไทดอาจทบกันอยางเปนระเบียบ หรือมีลักษณะเปนเกลียว 

หรือเปนแผน  เชน โปรตีนพวกเอนไซม โปรตีนพวกฮีโมโกลบิน โปรตีนพวกฮอรโมน โปรตีนที ่อยู ใกล

กลามเน้ือ เปนตน 

ความสําคัญของสารอาหารประเภทโปรตีนตอสิ่งมีชีวิต 

1.  เปนสารอาหารทีใ่หพลังงานแกรางกาย  โดยโปรตีน  1  กรัม จะใหพลังงานประมาณ  4.1  กิโล

แคลอรี  ซึ่งเทากับสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรต 

2.  เปนสวนประกอบของเซลล โดยเปนองคประกอบของเยื่อหุมเซลลและโพรโทพลาสซึมของเซลล 

3. เปนโครงสรางของผิวหนัง  เสนผม  และขน 

4.  ชวยในการเจริญเติบโต  และซอมแซมสวนทีส่ึกหรอในรางกาย  โดยรางกายจะนําโปรตีนไปใชใน

การสรางเน้ือเยื่อใหม 



 176 

5. ชวยในการหดตัวของกลามเน้ือ  ทําใหสิ่งมีชีวิตสามารถเคลื่อนไหวได 

6. เปนสารที่ทําหนาที่สําคัญตางๆ ในรางกาย เชน 

      ทําหนาที่ในการลําเลียงออกซิเจนและคารบอนไดออกไซด 

      สรางภูมิตานทานใหแกรางกาย 

      ชวยกระตุนการเกิดปฏิกิริยาเคมีตางๆ ในรางกาย 

7. สามารถเปลี่ยนเปนคารโบไฮเดรต และไขมันได โดยพบวากรดอะมิโนชนิดหนึ่งอาจเปลีย่นแปลงไป

เปนกรดอะมโินอ่ืนๆ ได 
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เร่ืองที่  2   คารโบไฮเดรต 

 

 คารโบไฮเดรต (Cabohydrate) เปนสารประกอบอินทรียที่เปนแหลงใหพลังงานและคารบอนทีส่ําคัญของ

สิง่มีชีวิตเพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิตและสรางสารอืน่ๆตอไป โมเลกุลของคารโบไฮเดรตประกอบดวยอะตอม

ของธาตุ  คารบอน (C)  ไฮโดรเจน (H)  และออกซิเจน (O) โดยมีอัตราสวนของอะตอมไฮโดรเจนตอออกซิเจน  

เทากับ  2:1 (H:O = 2:1) จํานวนและการเรียงตัวของอะตอมทั้งสามธาตุนี้แตกตางกัน  จึงทําใหคารโบไฮเดรตมีหลาย

ชนิด  เชน  นํ้าตาลกลโูคส  (C6H12O6)  นํ้าตาลซูโครส(C12H22O11) แปง(C6H10O5)n

 พืชสีเขียวสามารถสรางอาหารขึน้ได โดยกระบวนการสังเคราะหดวยแสง โดยใชคารบอนไดออกไซด

และน้าํเปนวัตถุดิบในการผลิตกลูโคส  น้าํตาลอื่นๆ แปง เซลลูโลส และสารอื่นๆ คารโบไฮเดรตที่พบในพืช มัก

อยูในรูปของพอลิแซ็กคารไรด (Polysaccharides)  คารโบไฮเดรตที่เรารูจักกันดี คือ นํ้าตาลชนิดตางๆ และแปง 

   

 น้ําตาล มีรสหวานบางครัง้เรียกวา แซ็กคารไรด (Saccharides)  มีอยูทัว่ไปทั้งในเนื้อเยือ่ของพืชและสัตว  

มนุษยและสัตวมีกลูโคสเปนน้ําตาลในเลือด มีไกลโคเจนสะสมเปนกลูโคสสํารองไวใชในเนื้อเยื่อของตับและ

กลามเน้ือ คารโบไฮเดรตทั้งสองชนิดน้ี เปนสารที่เซลลจะนําไปสลายใหไดพลังงานที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิต 

สมบัตขิองคารโบไฮเดรต 

1. มีสูตรทั่วไปของคารโบไฮเดรต คือ  (CH2O)n                                                                                       

ขอยกเวน                                                                                                                                                                                              

คารโบไฮเดรต  บางชนิด  ไมมีสัดสวนเหมือนกันได เชน ดีออกซีไรโบส (C5H10O4

       สารบางอยางมีสูตรทั่วไปเปน  (CH

)                    

2O)n  

       กรดนํ้าสม C

 คลายคารโบไฮเดรต แตไมใชคารโบไฮเดรต เชน                                                                                                                  

2H4O2  กรดแลคติก C3H6O

2. จัดเปนพวกโพลีไฮดรอกซีล 

3 

3. คารโบไอเดรตสวนใหญประกอบไปดวยแปง  และนํ้าตาล   น้ําตาลเปนคารโบไฮเดรตโมเลกุลเล็ก  

มักเรียกลงทายชื่อดวย โอส (-ose)   เชน  กลูโคส (glucose)   มอสโทส (motose)  แปงเปนคารโบไฮเดรตโมเลกุล

ใหญไดแก  ไกลโคเจน (glycogen)   เซลลูโลส (cellulose) 

4. คารโบไฮเดรตในคน และสัตว สามารถสะสมในรางกายในรูปของไกลโคเจน สวนใหญเก็บสะสม

ไวที่ตับ และกลามเน้ือ 

5. แปงสามารถเปลี่ยนเปนนํ้าตาลได โดยใชเอนไซมที่มีอยูในนํ้าลาย 
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ประเภทของคารโบไฮเดรต 

 คารโบไฮเดรตแบงออกเปน  3   พวกใหญๆ คือ 

1. น้าํตาลโมเลกุลเดี่ยว (Monosaccharides) เปนคารโบไฮเดรตทีม่ีขนาดเล็กที่สุด เปนโมเลกุลสาย

เด่ียว ตอกันเปนลูกโซยาวไมแตกกิง่หรือแขนง  ประกอบดวยอะตอมของคารบอนตัง้แต  3 ถึง  7  อะตอม  มีสูตร

โครงสรางทั่วไป  คือ (CH2O)n 

                   กลูโคส                                    กาแลคโทส                              ฟรักโตส 

โดย n แสดงจํานวนคารบอนอะตอมที่รูจักกันทั่วๆไปเปนคารโบไฮเดรตที่มี

คารบอน 6 อะตอม  เชน  กลูโคส  กาแลคโทส  และฟรักโตส    โครงสรางดังภาพ 

แสดงโครงสรางของน้ําตาลโมเลกุลเด่ียว                                                                               

ท่ีมา (โครงสรางของน้ําตาลโมเลกุลเดีย่ว. ออน-ไลน. 2552) 
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นํ้าตาลโมเลกุลเด่ียวที่ควรรูจัก ไดแก 

กลูโคส (glucose , C6H12O6

ฟรักโตส (fructose , C

)  พบในผักและผลไมทั่วไป จัดวาเปนนํ้าตาลที่สําคัญ เพราะนํ้าตาลชนิดน้ี

เปนสารที่ละลายอยูในเสนเลือดและสามารถลําเลียงไปสูสวนตางๆของรางกายทันที เพื่อสรางพลังงานใหแกการ

ทํางานของระบบตางๆของรางกาย 

6H12O6

กาแลคโทส (galactose , C

)  พบในผลไม  น้าํผึง้   สายรก  น้าํอสุจิ(semen) เปนน้าํตาลทีม่ีความหวาน

มากกวานํ้าตาลชนิดอ่ืนๆ ในธรรมชาติ ละลายนํ้าไดดี 

6H12O6

ไรโบส (ribose , C

) เปนน้ําตาลที่ไมพบในธรรมชาติแตไดจากการสลายตัวของน้ําตาล

แลคโทส (lactose) เมื่อน้ําตาลแลกโทสซึง่เปนน้ําตาลในนมถูกยอยจะไดน้ําตาลกาแลกโทส และกลูโคส  เปน

สวนประกอบสําคัญในไกลโคลิพิดของเนื้อเยื่อประสาท น้ําตาลชนิดนี้มีความหวานนอยกวากลูโคส 

5H10O5

ดีออกซีไรโบส (deoxyribose, C

) เปนน้าํตาลที่เปนสวนประกอบโครงสรางของกรดไรโบนิวคลิอิก หรือ RNA  

ซึง่มีความสําคัญในกระบวนการสังเคราะหโปรตีน เปนสวนประกอบของสารพลังงานสูง คือ ATP (adenosine 

triphosphate) 

5H10O4 

ไรบโูลส (ribulose, C

)  เปนน้าํตาลทีเ่ปนสวนประกอบโครงสรางของกรดดีออกซีไร

โบนิวคลีอิก (deoxyribonucleic  acid   หรือ  DNA) ซึง่เปนสวนประกอบทีส่ําคัญในโครโมโซม โดยทําหนาที่

ควบคุมกิจกรรมตางๆของเซลล เชน การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

5H10O5) เปนน้ําตาลที่มีความสําคัญในกระบวนการสังเคราะหดวยแสงของพืช  โดย

ทําหนาที่รับ CO2

 

 ในชวงปฏิกิริยาที่ไมใชแสง 

2. โอลิโกแซ็กคาไรด   (Oligosaccharides)  เกิดจากน้ําตาลโมเลกุลเดีย่วตัง้แต 2-10 โมเลกุลมารวมกัน

ดวยพนัธะไกลโคซดิิก (glycosidic)  มีสูตรทางเคมี คือ  C12H22O11 

         น้าํตาลโมเลกุลคู  เปนน้ําตาลที่ประกอบดวยน้ําตาลโมเลกุลเดีย่ว 2 โมเลกุลมารวมกันดวยพันธะ  

โควาเลนท  กลายเปนไดแซ็กคาไรด(น้ําตาลโมเลกุลคู) 1 โมเลกุล โดยที่น้าํตาลโมเลกุลเดี่ยวทีม่ารวมกันจะเปน

โมเลกุลชนิดเดียวกัน  หรือตางชนิดก็ได 

 โอลิโกแซ็กคาไรดทีพ่บมากทีสุ่ดในธรรมชาติ 

คือ พวกไดแซก็คาไรด   (Disaccharides)  หรือนํ้าตาลโมเลกุลคู 
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นํ้าตาลโมเลกุลคูที่พบมากที่สุดในธรรมชาติ  ไดแก 

ซูโครส (sucose , C12H22O11

  

) แตละโมเลกุลประกอบดวยกลูโคสและฟรักโตสอยางละ  1 โมเลกุล  

ซูโครสมีลักษณะเปนผลึกสีขาว ละลายน้าํไดดี และมีรสหวาน  พบในน้ําออย  มะพราว  ตาล  ผลไมสุก  หัวบีท 

โดยเฉพาะพบมากทีสุ่ดในออย จึงอาจเรียกอีกอยางหนึง่วาน้ําตาลออย  ซูโครสทีรู่จักกันดีคือ  น้ําตาลหรือน้าํตาล

กรวด 

                                                     แสดงโครงสรางของน้ําตาลซโูครส                                                                                             

ท่ีมา (โครงสรางโมเลกลุน้ําตาลซโูครส. ออน-ไลน. 2552) 

 

แลคโตส  (lactose , C12H22O11

 

) เปนนํ้าตาลโมเลกุลคูซึ่งแตละโมเลกุลประกอบดวยกลูโคสและกาแลคโท

สอยางละ  1  โมเลกุล  พบในนํ้านมของคนและสัตว หรืออาจพบในปสสาวะของหญิงมีครรภแตไมพบในพืช  

ดังน้ันอาจเรียกอีกอยางวา นํ้าตาลนม (milk  suger) ละลายนํ้าไดนอยกวาซโูครส และมคีวามหวานนอยกวา 

  

 

 

       แสดงโครงสรางของน้ําตาลแลกโทส                                                                                  

ท่ีมา (โครงสรางโมเลกลุแลกโทส ออน-ไลน. 2552)                                                                  

มอสโทส (maltose , C12H22O11) เปนนํ้าตาลโมเลกุลคูซึ่งแตละโมเลกุลประกอบดวยกลูโคส 2 โมเลกุลมา

รวมตัวกัน  เปนนํ้าตาลที่ละลายนํ้าไดดี แตความหวานไมมากนัก (มีความหวานเพียง 20% ของน้ําตาลซูโครส) 

เปนนํ้าตาลที่พบในธัญพืช ไดแก ขาวมอลล  แตไมพบในรูปอิสระในธรรมชาติ  ไดจากการยอยสลายแปงและไกล

โคเจน 
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         แสดงโครงสรางของน้ําตาลมอสโทส                                                                                                                                                                                                                   

ท่ีมา (โครงสรางน้าํตาลมอสโทส ออน-ไลน. 2552) 

เซลโลไบโอส (cellobiose , C12H22O11

 

)  เปนน้าํตาลโมเลกุลที่ไมมีรูปอิสระในธรรมชาติ และไมเปน

ประโยชนตอคน  ไดจากกการยอยสลายเซลลูโลส   

 

 

 

 

             

 

แสดงโครงสรางของเซลโลไบโอส                                                                                                               

ท่ีมา (โครงสรางของเซลโลไบโอส ออน-ไลน. 2552) 

3. พอลิแซ็กคารไรด  หรือนํ้าตาลโมเลกุลใหญ  เกิดจากนํ้าตาลโมเลกุลเด่ียวหลายๆโมเลกุลมารวมกัน

ต้ังแต  11  จนถงึ 1,000  โมเลกุล ตอกันเปนสายยาวๆ บางชนิดเปนสายโซยาวตรง บางชนิดมีกิ่งกานแยกออกไป  

พอลิแซ็กคารไรดแตกตางกัน  แตกตางกันที่ชนิด และจํานวนของนํ้าตาลโมเลกุลเด่ียวที่เปนองคประกอบ             

พอลิแซ็กคารไรดที่พบมากที่สุดไดแก            

แปง  (starch)  เปนพอลิแซ็กคาไรดที่พืชสามารถสังเคราะหได และสะสมในสวนตางๆของพืชชั้นสูง เชน 

เมล็ด  ราก  ผล  เปนตน โมเลกุลของแปงแตละโมเลกุลประกอบขึ้นดวยโมเลกุลของกลูโคสตอกันเปนสายยาว  

บางสวนแตกกิ่งกานสาขา 
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   แสดงโครงสรางโมเลกลุของแปง                                                                                                                    

ท่ีมา (โครงสรางโมเลกุลของแปง ออน-ไลน. 2552) 

 

ไกลโคเจน  (glycogen)  เปนพอลิแซกคาไรดทีส่ะสมในเซลลของกลามเนือ้ลาย และเซลลตับ เพือ่ใชใน

เวลาทีร่างกายขาดแคลนกลูโคส  มีบทบาททีส่ําคัญในการรักษาระดับน้ําตาลในเลือด โมเลกุลของ     ไกลโคเจน

ประกอบดวย หนวยยอยที่เปนกลูโคสเรียงตัวเปนสายยาว ในรางกายหากมีกลูโคสเหลือใช ในรางกายถาหากมี

กลูโคสเหลือใช รางกายจะเปลี่ยนไปเปนไกลโคเจน แลวเก็บสะสมไวที่ตับกับกลามเน้ือ 

เซลลูโลส (cellulose) เปนพอลิแซกคาไรดที่เปนองคประกอบทีส่ําคัญของผนังเซลลพืช โดยเปนสวนที่

สรางความแข็งแรงใหแกเซลลพืช โมเลกุลของเซลลูโคสประกอบดวยโมเลกุลของกลูโคสจํานวนมากมาย  

ประมาณ  1,200 - 12,500  โมเลกุล  แตมีการเรียงตัวของโมเลกุลกลูโคสแตกตางจากโมเลกุลของแปง  และเปน

สารที่ไมละลายน้าํเพราะโมเลกุลใหญมาก คน สัตวเคี้ยวเอือ้ง เชน วัว ควาย สามารถผลิตเอนไซมเซลลูเลสยอย

เซลลูโคสเปนกลูโคสได 

ไคทิน (chitin) เปนพอลิแซกคาไรดที่พบในสัตวไมมีกระดูกสันหลัง ไคทินจะเปนจะเปนสวนที่เปน

เปลือกแข็งหุมตัวสัตว  เชน  กระดองปู  เปลือกกุง  เปนตน ไคทินไมละลายน้าํและไมสามารถยอยสลายดวย

น้ํายอยของรางกาย 

เฮปาริน (heparin)  เปนพอลิแซกคาไรดทีพ่บในปอด ตับ มาม  ผนังเสนเลือด เฮปารินเปนสารทีท่ําให

เลือดไมแข็งตัว 

ลิกนิน (lignin) เปนพอลิแซกคาไรดที่พบในเนื้อเยื่อพืชมีความแข็งแรง โดยจะสะสมตามผนังเซลลพืช 

เพกทิน (pectin) เปนพอลิแซกคาไรดที่พบในผลไมมีลักษณะคลายวุน ประกอบดวยโมเลกุลของกาแลค

โทสหลายๆโมเลกุลมารวมกัน พบในผนังเซลลพืช เปลือกผลไมตางๆ เชน  สม  มะนาว และยังพบในสวนของ

รากและใบที่เปนสีเขียวของพืชดวย 
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ความสําคัญของสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรตตอสิ่งมีชีวิต 

1. เปนสารอาหารที ่ใหพลังงานแกเซลล เพือ่ทํากิจกรรมตางๆ และใหความอบอุนแกรางกาย โดย

คารโบไฮเดรต   1  กรัม จะใหพลังงานประมาณ  4.1  กโิลแคลอรี  

2. สามารถนําไปสังเคราะหเปนสารในรูปไกลโคเจนเก็บสะสมไวทีตั่บและกลามเนื้อ เพือ่ใชในยามขาด

แคลน การเก็บสะสมไวในรูปไกลโคเจนมีปริมาณจํากัด จึงมีการสะสมไวในรูปของไขมันไวตามสวนตางๆของ

รางกายเก็บไวใชยามขาดแคลน 

3. โอลิโกแซกคาไรด และพอลิแซกคาไรด เปนสวนประกอบของเซลลและเปนโครงสรางของเซลล 

4. ควบคุมเมแทบอลิซึมของไขมันและโปรตีนใหเปนปกติ โดยรางกายจะใชคารโบไฮเดรตสําหรับนําไป

สรางพลังงานกอน ถาไมพอจึงจะใชจากไขมัน  และมีการปองกันไมใหมีการสลายตัวของไขมันในตับมาก เพราะ

หากไขมันในตับไมสามารถสลายตัวไดสมบูรณทําใหเกิดสารคีโตน (ketone body) ซึง่เปนพิษตอรางกาย  และถา

หากขาดแคลนมากๆจึงมีการใชโปรตีน หากโปรตีนถูกนํามาสรางพลังงานจะมีผลเสียตอรางกาย เนือ่งจาก

บทบาทโปรตีนมีบทบาทสําคัญ เชน สรางเอนไซม  สรางซอมแซมสวนที่    สึกหรอ  สรางภูมิตานทานเชื้อโรค  

5. เปนสาระสําคัญในการสรางสารบางชนิดในรางกาย  เชน การสังเคราะห DNA  RNA  และ  ATP  

จะตองใชนํ้าตาล 

6. ชวยกระตุนการทํางานของลําไสเล็ก ปองกันไมใหทองผูก เชน เซลลูโคสจะทําใหรางกายมีกากอาหาร 
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เร่ืองที่  3  ลิพิด 

 

 ลิพิด (lipid) เปนสารอินทรียที่ไมละลายน้ํา แตละลายไดดีในตัวทําละลายอินทรีย  เชน อีเทอร เบนซีน  

คลอโรฟอรม  คารบอนเตตราคลอไรด  อะซิโตน และแอลกอฮอล ประกอบดวย  คารบอน (C)  ไฮโดรเจน (H)  ออกซิเจน 

(O)  แตอัตราสวนของธาตุเหลานี้ไมเหมือนกับคารโบไฮเดรต (คารโบไฮเดรตอัตราสวนระหวาง H : O = 2 : 1) 

จํานวนออกซเิจนจะมนีอย สวนจํานวนคารบอน และไฮโดรเจนน้ันมตีางๆกนัตามชนิดของไขมนัน้ันๆ  

 ลิพิดที ่พบในธรรมชาติมักจะไมอยู ในสภาพอิสระ แตจะปรากฏอยู กับสารชีวโมเลกุลอื่นๆ ถาลิพิด 

(gyucolipid) ถาประกอบอยูกับโปรตีน  เรียกวา ไลโปโปรตีน (lipoprotein) 

สมบัตขิองลิพิด 

 1. ไขมันและนํ้ามันไมละลายนํ้า ละลายไดดีในตัวทําลายที่ไมมัขั้ว เชน เฮกเซน 

 2. ไขมันมคีวามหนาแนนตํ่ากวานํ้า แตมคีวามหนาแนนสงูกวาเอทานอล 

 3. ไขมัน และนํ้ามันเกิดกลิ่นหืดได  โดยนํ้ามันจะเกิดไดงายกวา เพราะเกิดปฏิกิริยากับ O2

 4.    ในกรณีที่มีคารบอนอะตอมเทากันการเผาไหมนํ้ามันจะมีเขมามากกวาการเผาไหมไขมัน 

 ไดงายกวา 

 5.     ไขมันมีลักษณะเปนของแข็งที่ออน แตนํ้ามันเปนของเหลว  
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ลักษณะโครงสรางของลิพิด 

 ลิพิดทุกชนิดมีสวนประกอบสําคัญ  2  สวน  คือ  กรดไขมัน (fatty  acid) และ กลีเซอรอล (glycerol)  

1. กรดไขมนั (fatty acid)  มีสูตรโมเลกุลมีสูตรทั่วไป ดังน้ี 

                                                      O 

 

                                       R            C              OH 

R  คือ หมูไฮโดรคารบอนที่ประกอบดวย  C กับ  H ซึง่มีจํานวนแตกตางกันไปตามชนิดของกรด

ไขมัน   ดังนั้นกรดไขมันมีอยูมากมายหลายชนิด แตละชนิดมีจํานวนอะตอมของคารบอนและไฮโดรเจนใน R 

แตกตางกัน  เชน 

R   ของกรดปาลมิติก     มี C   15   อะตอม    และ  H  31  อะตอม 

R   ของกรดลไลโนเลอิก   มี C   17   อะตอม    และ  H  31  อะตอม 

                                                                                              

    แสดงสูตรโครงสรางของกรดอะมิดโนบางชนิด 

ท่ีมา (palmitic  acid structure. On-line 2009) 
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ถาพิจารณาจากความตองการของรางกาย  สามารถแบงกรดไขมันออกเปน  2  ประเภท คือ 

1. กรดไขมันที่จําเปนตอรางกาย  (essential  fatty  acid) เปนกรดไขมันที่มีประโยชนตอรางกาย แต

รางกายไมสามารถสังเคราะหไดเอง จึงจําเปนตองไดรับจากอาหารโดยตรง กรดไขมันนีม้ีมากในน้ํานมถัว่เหลือง  

นํ้ามันขาวโพด  นํ้ามันดอกคําฝอย  นํ้ามันรํา  ยกเวนนํ้ามันมะพราว  และนํ้ามันปาลม 

2. กรดไขมันที่ไมจําเปนตอรางกาย (nonessential  fatty  acid) เปนกรดไขมันที่รางกายสามารถ

สังเคราะหขึ้นไดเอง  มีอยูในอาหารประเภทลิพิดทั่วไป   

ถาพิจารณาตามระดับความอ่ิมตัว  สามารถแบงเปน 2 ประเภทคือ 

1. กรดไขมันอิ่มตัว (saturated  fatty  acid) เปนกรดไขมันทีอ่ะตอมของคารบอนในโมเลกุลมีแตพันธะ

เด่ียว และไมสามารถรับอะตอมของไฮโดรเจนเขาไปในโมเลกุลไดอีก มีจุดหลอมเหลวสูงกวากรดไขมันไมอ่ิมตัว  

พบมากในไขมันสัตว เนย  นํ้ามันจากสัตวและนํ้ามันพืชบางชนิด เชน นํ้ามันมะพราว จากการศึกษาทางการแพทย

พบวา หากรับประทานอาหารทีป่ระกอบดวยน้าํมันหรือไขมันทีก่รดไขมันอิม่ตัวมากเกินไป  อาจจะมีผลทําให

เกดิโรคหัวใจขาดเลอืดและไขมนัอุดตันในเสนเลอืดได 

 

 

 

                             ภาพแสดงสูตรโครงสรางของกรดไขมนัอิ่มตวั 

                               ท่ีมา (saturated  fatty  acid. On-line 2009) 

2. กรดไขมันไมอิม่ตัว (unsaturated  fatty  acid) เปนกรดไขมันทีอ่ะตอมของคารบอนบางตัวมีพันธะคู 

(double bond) และสามารถรับอะตอมของไฮโดรเจนไดอีก มีจุดหลอมเหลวต่าํ ละลายไดงาย กรดไขมันอิม่ตัวที่มี

มากที่สุดคือ กรดโอเลอิก (oleic acid) มีมากในน้ํามันมะกอก และน้าํมันพืชทั่วไป เชน น้าํมันถั่วเหลือง น้ํามัน

ขาวโพด เปนตน 

 

                              

 

                              ภาพแสดงสูตรโครงสรางของกรดไขมนัไมอิ่มตัว 

                               ท่ีมา (unsaturated  fatty  acid. On-line 2009) 
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2. กลีเซอรอล (glycerol)  

 เปนแอลกอฮอรรูปหน่ึง มีสูตรโครงสราง ดังน้ี 

  

 ในการรวมกันของโมเลกุลของกลีเซอรอลกับแตละโมเลกุลของกรดไขมันนั้นจะไดน้าํ  1 โมเลกุล 

และเรียกปฏิกิริยานี้วา ดีไฮเดชัน (dehydration)  เชน เมื่อกลีเซอรอล 1 โมเลกุลรวมกับกรดไขมัน 3 โมเลกุล จะ

เกิดนํ้า 3 โมเลกลุ 

 

       กลีเซอรอล 1 โมเลกลุ           กรดไขมัน 3 โมเลกลุ           ไขมัน 1 โมเลกลุ                น้ํา 3 โมเลกลุ 
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ประเภทของลิพิด 

 ลิพิดแบงออกตามลักษณะทางเคมีได 3 ประเภท คือ 

1. ลิพิดธรรมดา (simple lipid) เปนลิพิดที่ประกอบขึ้นดวยกรดไขมันกับแอลกอฮอล เกิดจากการ

รวมตัวระหวางกลีเซอรอล 1 โมเลกุลกับกรดไขมัน 1-3 โมเลกุล แลวแตชนิดของลิพิดแบงออกเปน 

1.1 ไขมัน (fat) อาจเรียกอีกอยางวา กลีเซอไรด (glyceride)  

       ประกอบดวยกลีเซอรอลกับกรดไขมันชนิดอิม่ตัว (saturated fatty acid) เปนสวนใหญ (กรด

ไขมัน 3 โมเลกุล กับกลีเซอรอล 1 โมเลกลุ) 

1.2 นํ้ามัน (oil) 

        ประกอบดวยกลีเซอรอลกับกรดไขมันชนิดไมอิม่ตัว (unsaturated fatty acid)เปนสวนใหญ 

(กรดไขมนั 3 โมเลกุล กับกลีเซอรอล 1 โมเลกลุ) 

1.3 ไขหรือขี้ผึ้ง(wax) 

      ประกอบดวยกรดไขมันกับแอลกอฮอลที่มีโมเลกุลใหญกวากลีเซอรอล และมีนํ้าหนักโมเลกุล

สงูกวาดวย  

 2. ลิพิดเชิงประกอบ (compound lipid) ประกอบดวยลิพิดรวมกับสารอ่ืนๆ เชน 

  2.1 ฟอสโฟลิพิด (phospholipid) หรือฟอสโฟกลีเซอไรด (phosphoglyceride) เปนลิพิดธรรมดา

ที่มีหมูฟอสเฟตเปนองคประกอบโดยเกิดจากการรวมตัวของกรดไขมัน กลีเซอรอล และหมูฟอสเฟต มีโครงสราง

คลายกับไขมันและนํ้ามัน ตางกันที่มีหมูฟอสเฟตไปแทนกรดไขมันอยูหน่ึงโมเลกุล 

 ภาพแสดงสูตรโครงสรางของฟอสโฟลพิดิ                                                                                            

ท่ีมา (phospholipid. On-line 2009) 

 ฟอสโฟลิพิดเปนสวนประกอบหลักของเยือ่หุมเซลล เนื้อเยือ่ประสาท น้าํเลือด ไขแดง โดยเฉพาะ

สวนของเยื่อหุมเซลลจะมีการเรียงตัวกันเปนแผนบางๆ 2 ชั้นซอนกัน สวนหัวที่มีหมูฟอสเฟตอยูจะเปนบริเวณที่มี
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ประจุเมื่ออยูในตัวกลางที่เปนน้ํา สวนนี้จะดึงดูดกับโมเลกุลของน้ํา เรียกวา สวนที่ชอบนํ้า (hydrophibic part) 

สวนหางที่ไมมีประจุจะแยกตัวออกจากนํ้า เรียกวา สวนที่ไมชอบนํ้า (hydrophobic part) 

 2.2 ไกลโคลิพิด (glycolipid) เปนลิพิดที่มีคารโบไฮเดรตเปนองคประกอบอยูดวย เชน  กาแลคโทลิพิด 

(galactolipid)มีน้าํตาลกาแลกโทสเปนองคประกอบ พบที่เยื่อหุมสมอง เสนประสาท และพบตามอวัยวะตางๆ 

เชน ตับ ไต มาม เปนตน 

 2.3  ลิโปโปรตีน (lipoprotein) เปนลิพิดธรรมดาทีม่ีโปรตีนหรือกรดอะมิโนเปนองคประกอบอยูดวย  

ลิโปโปรตีนเปนสวนประกอบสําคัญของเยื่อหุมเซลลและในน้ําเลือด ทําหนาทีล่ําเลียงลิพิดไปยังเซลลตางๆ ทั่ว

รางกาย 

ความสําคัญของสารอาหารประเภทลิพิดตอสิ่งมีชีวิต 

1. เปนแหลงพลังงานทีส่ําคัญของรางกาย โดยลิพิด 1 กรัม จะใหพลังงานประมาณ 9.1 กิโลแคลอรี 

มากกวาสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรตและโปรตีน(รางกายตองการประมาณวันละ 40 กรัม 

2. ใหกรดไขมันที่จําเปนตอรางกาย คือ กรดไลโนเลอิก (linoleic) 

3. ลพิดิในอาหารจะเปนจะเปนตัวทาํละลาย และชวยในการดูดซมึวิตามนิ A,D,E,K  เขาสูรางกาย 

4. ลิพิดที่สะสมภายในรางกาย  ชวยยึดอวัยวะภายในและปองกันการกระทบกระแทก 

5. เปนฉนวนปองกันความรอน ไมใหสูญเสียออกจากรางกายโดยสะสมไวบริเวณใตผิวหนัง 

6. เปนองคประกอบที่สําคัญของเยื่อหุมเซลล และเกี่ยวของกับการควบคุมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

ของเซลล 

7. ควบคุ มเม แท บอลิซึ ม ของเซล ล  เป า หม า ยที ่ถูก คุม โดย พวกส เตรอย ดฮอรโมน เช น                        

เอสโทรเจน และโพรเจสเทอโรน ซึ่งเปนฮอรโมนในเพศหญิง จะควบคุมเมแทบอลิซึมของเซลล

ภายในรังไขและมดลูก เปนตน 
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 ใหผูเรียนแบงกลุมทําการทดลอง  แลวตอบคําถามทายการทดลอง 

1. ใสน้าํแปงลงในหลอดทดลองขนาดกลาง จํานวน 3 หลอดๆละ  2  ลูกบาศกเซนติเมตร 

 

หลอดท่ี 1  หยดสารละลายไอโอดีน 1 หยด สังเกตและบันทึกผล 

 

 

      

            หลอดท่ี  2  หยดสารละลายเบเนดิกส 5 หยด แลวนําไปตม 2 นาทีสังเกตและ

บันทึกผล 

     

                                                  

                    

หลอดท่ี 3  หยดสารละลายคอปเปอรซัลเฟต  5 หยด และสารละลาย

โซเดียมไฮดรอกไซด  10  หยด  สังเกตและบันทึกผล         

 

 

 

 

 

กิจกรรม  การตรวจสอบสารอาหาร 
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นําแปงมันจํานวนคร่ึงชอนเบอร 1 ไปถูกับกระดาษขาวประมาณ 4-5 คร้ัง หลังจากนั้นยกกระดาษไปทาง

ที่มีแสงผาน สังเกตวาโปรงแสงหรือไมบันทึกผล                                

 

 2. ทําการทดลองเชนเดียวกับขอ 1 แตใชนํ้าตาลกลูโคส  นมสด  ไขขาว  และนํ้ามันพืช  สังเกตและบันทึกผลลง

ในตารางบันทึกผล 

 

อาหาร 

การเปล่ียนแปลงที่สังเกตได 

สารละลายไอโอดนี สารละลายเบเนดิกส สารละลายคอปเปอร (II)ซัลเฟต และ

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 

ถูกับกระดาษขาว 

แปงมัน 

 

    

นํ้าตาลกลูโคส       

นมสด       

ไขขาว       

นํ้ามันพืช       
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1. อาหารท่ีทําใหสีของสารละลายไอโอดีนเปล่ียนแปลงคืออาหารประเภทใด 

และการเปล่ียนแปลงท่ีสังเกตเปล่ียนสีสารละลายไอโอดีนเปนอยางไร 

2. อาหารท่ีทําใหสีของสารละลายเบเนดิกสเปล่ียนแปลงคืออาหารประเภทใด 

การเปล่ียนแปลงท่ีสังเกตไดหลังจากการนําไปตมเปนอยางไร 

3. อาหารทีทํ่าใหสารละลายคอปเปอร (II)ซัลเฟต และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเปลี่ยนแปลงคืออาหาร       

ประเภทใด   การเปล่ียนแปลงท่ีสังเกตไดเปนอยางไร 

4. อาหารท่ีนาํไปถูกับกระดาษขาว แลวทําใหกระดาษขาวโปรงแสงคอือาหารประเภทใด 

5. ในการการทดสอบสารอาหารดวยสารเคมี สารเคมีท่ีตองใชพลังงานความรอนคือ 

6. จากผลการทํากิจกรรม  สามารถจําแนกอาหารไดเปนก่ีประเภทอะไรบาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



บทที่ 10   
ปโตรเลียมและพอลิเมอร 

สาระสําคัญ 
 การเกิดปโตเลี่ยม แหลงปโตเลี่ยม การกลั่นและผลิตภัณฑปโตเลี่ยม ประโยชน และผลจากการใชปโตเลี่ยม 
 การเกิด และสมบัติของพอลิเมอร พอลอเมอรในชีวิตประจําวัน 
 การเกิด และผลกระทบจากการใชพลาสติก ยาง ยางสังเคราะห เสนและเสนใยสงัเคราะห 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
1. อธิบายหลักการกลั่นลําดับสวน ผลิตภัณฑและประโยชนของผลิตภัณฑปโตเลี่ยม ผลกระทบจาการใช

ผลิตภัณฑปโตเลี่ยม 
2. อธิบาย ความหมาย ประเภท ชนิดการเกิดและสมบัติของพอลิเมอร พอลิเมอรในชีวิตประจําวัน 

ผลกระทบจากการใชพลาสติก ยาง ยางสังเคราะห เสนและเสนใยสังเคราะห 
 
ขอบขายเน้ือหา 
 เร่ืองที่ 1  ปโตรเลี่ยม 

 เร่ืองที่ 2  พอลเิมอร 
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เร่ืองที่ 1   ปโตรเลียม 

ปโตรเลียม (Petroleum) มาจากรากศัพทภาษาละติน 2 คํา คือ เพทรา (Petra) แปลวาหิน และโอลิอุม 

(Oleum) แปลวานํ้ามัน รวมกันแลวมีความหมายวา นํ้ามันท่ีไดจากหิน 

ปโตรเลียมเปนสารผสมของสารประกอบไฮโดรคารบอนและสารอินทรียหลายชนิดที่เกิดตามธรรมชาติ

ทัง้ในสถานะของเหลวและแกส ไดแกน้าํมนัดิบ (Crude oil) และแกสธรรมชาติ (Natural gas) 

น้ํามันดิบ จากแหลงตาง ๆ อาจมีสมบัติทางกายภาพแตกตางกัน เชน มีลักษณะขนเหนียว จนถึงหนืด

คลายยางมะตอย มีสีเหลือง เขียว นํ้าตาลจนถึงดํา มีความหนาแนน 0.79 – 0.97 g/cm3

แกสธรรมชาติ (Natural gas) มีองคประกอบหลักคือ สารประกอบไฮโดรคารบอนทีม่ีคารบอนใน

โมเลกุล 1 – 5 อะตอม ประมาณรอยละ 95 ที่เหลือเปนแกสไนโตรเจน และคารบอนไดออกไซด อาจมีแกส

ไฮโดรเจนซัลไฟดปนอยูดวย แกสธรรมชาติอาจมีสถานะเปนของเหลว เรียกวา แกสธรรมชาติเหลว (Condensate) 

ประกอบดวยไฮโดรคารบอนเชนเดียวกับแกสธรรมชาติ แตมีจํานวนอะตอมคารบอนมากกวา เมือ่อยูในแหลงกัก

เก็บใตผิวโลกที่ลึกมากและมีอุณหภูมิสูงมากจะมีสถานะเปนแกส แตเมือ่นําขึ้นบนถึงระดับผิวดินซึ่งมีอุณหภูมิต่ํา

กวา ไฮโดรคารบอนจะกลายสภาพเปนของเหลว 

 น้ํามันดิบมีองคประกอบสวน

ใหญเปนสารประกอบไฮโดรคารบอนประเภทแอลเคน และไซโคลแอลเคน อาจมีสารประกอบของ N  ,  S  และ

สารประกอบออกไซดอ่ืน ๆ ปนอยูเล็กนอย 

 

 ปริมาณธาตุองคประกอบของนํ้ามันดิบและแกสธรรมชาติ 

ชนิดของปโตรเลียม 
ปริมาณเปนรอยละโดยมวล 

C H S N 

นํ้ามันดิบ 82 – 87 12 – 15 0.1 – 1.5 0.1 – 1 

แกสธรรมชาติ 65 – 80 1 – 25 0.2 1 – 15 

 

การเกิดปโตรเลียม 

ปโตรเลียมเกิดจากการทับถมและสลายตัวของอินทรียสารจากพืชและสัตวที่คลุกเคลาอยูกับตะกอนใน

ชั้นกรวดทรายและโคลนตมใตพื้นดิน เมื่อเวลาผานไปนับลานปตะกอนเหลาน้ีจะจมตัวลงเร่ือย ๆ เน่ืองจากการ

เปลี่ยนแปลงของผิวโลก ถูกอัดแนนดวยความดันและความรอนสูง และมีปริมาณออกซิเจนจํากัด จึงสลายตัวเปลี่ยน

สภาพเปนแกสธรรมชาติและนํ้ามันดิบแทรกอยูระหวางชั้นหินที่มีรูพรุน 

      ปโตรเลียมจากแหลงตางกันจะมีปริมาณของสารประกอบ

ไฮโดรคารบอนรวมทั้งสารประกอบของกํามะถัน ไนโตรเจน 

และออกซิเจนแตกตางกัน โดยขึ้นอยูกับชนิดของซากพืชและสัตว

ที่เปนตนกําเนิดของปโตรเลียม และอิทธิพลของแรงที่ทับถมอยู 

บนตะกอน 
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 แหลงกักเก็บปโตรเลียม 

ปโตรเลียมทีเ่กิดอยูในชัน้หิน จะมีการเคลือ่นตัวออกไปตามรอยแตกและรูพรุนของหินไปสูระดับความ

ลึกนอยกวาแลวสะสมตัวอยูในโครงสรางหินที่มีรูพรุน มีโพรง หรือรอยแตกในเนื้อหินที่สามารถใหปโตรเลียม

สะสมคัวอยูได ดานบนเปนหินตะกอนหรือหินดินดานเน้ือแนนละเอียดปดกั้นไมใหปโตรเลียมไหลลอดออกไปได 

โครงสรางปดกั้นดังกลาวเรียกวา แหลงกักเก็บปโตรเลียม 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสํารวจปโตรเลียม 

การสํารวจปโตรเลียมทําไดหลายวิธี และมีขั้นตอนตาง ๆ ดังน้ี 

1. การสาํรวจทางธรณีวิทยา (Geology) โดยทําแผนที่ภาพถายทางอากาศ 

2. สํารวจทางธรณีวิทยาพื้นผิว โดยการเก็บตัวอยางหิน ศึกษาลักษณะของหิน วิเคราะหซากพืช ซากสัตว

ที่อยูในหิน ผลการศึกษาชวยใหคาดคะคะเนไดวามีโอกาสพบโครงสรางและชนิดของหินที่เอ้ืออํานวยตอการกักเก็บ

ปโตรเลียมในบริเวณน้ันมากหรือนอยเพยีงใด 

3. การสํารวจทางธรณีฟสิกส (Geophysics) 

การวัดความเขมสนามแมเหล็กโลก จะบอกใหทราบถึงขอบเขต ความหนา ความกวางใหญของแอง และ

ความลึกของชั้นหิน 

การวัดคาความโนมถวงของโลก ทําใหทราบถึงชนิดของชั้นหินใตผิวโลกในระดับตาง ๆ ซึง่จะชวยใน

การกาํหนดขอบเขตและรูปรางของแองใตผิวดิน 

การวัดคาความไหวสะเทือน (Seismic wave) จะชวยบอกใหทราบตําแหนง รูปรางลักษณะ และ

โครงสรางของหินใตดิน 
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4. การเจาะสํารวจ จะบอกใหทราบถึงความยากงายของการขุดเจาะเพือ่นําปโตรเลียมมาใช และบอกให

ทราบวาสิ่งที่กักเก็บอยูเปนแกสธรรมชาติหรือน้าํมันดิบ และมีปริมาณมากนอยเพียงใด ขอมูลในการเจาะสํารวจจะ

นํามาใชในการตัดสินถึงความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ เมือ่เจาะสํารวจพบปโตรเลียมในรูปแกสธรรมชาติหรือ

น้ํามันดิบแลว ถาหลุมใดมีความดันภายในสูง ปโตรเลียมจะถูกดันใหไหลขึน้มาเอง แตถาหลุมใดมีความดันภายใน

ตํ่า จะตองเพิ่มแรงดันจากภายนอกโดยการอัดแกสบางชนิดลงไป เชน แกสธรรมชาติ แกสคารบอนไดออกไซด 

 

การสาํรวจนํ้ามนัดบิในประเทศไทย 

มีการสํารวจคร้ังแรกใน พ.ศ. 2464 พบที่อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม และพบแกสธรรมชาติที่มีปริมาณ

มากพอเชิงพาณิชยในอาวไทยเมื่อ พ.ศ. 2516 ตอมาพบที่อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน 

ปริมาณสํารองปโตรเลียมในประเทศไทย มีปริมาณที่ประเมินไดดังนี้ 

• นํ้ามันดิบ 806 ลานบารเรล 

• แกสธรรมชาติ  32 ลานลูกบาศกฟุต 

• แกสธรรมชาติเหลว  688 ลานบารเรล 

แหลงนํ้ามันดิบใหญที่สุดของประเทศ ไดแก นํ้ามันดบิเพชร จากแหลงสิริกิต์ิ กิ่งอําเภอลานกระบือ 

จังหวัดกําแพงเพชร แหลงผลิตแกสธรรมชาติที่ใหญที่สุดอยูในอาวไทยชื่อวา แหลงบงกช เจาะสํารวจพบเมื่อ พ.ศ. 

2523 

แหลงสะสมปโตรเลียมขนาดใหญที่สุดของโลกอยูที่อาวเปอรเซีย รองลงมาคือบริเวณอเมริกากลาง 

อเมริกาเหนือ และรัสเซยี ปโตรเลียมที่พบบริเวณประเทศไนจีเรียเปนแหลงปโตรเลียมที่มีคุณภาพดีที่สุด เพราะมี

ปริมาณสารประกอบกํามะถันปนอยูนอยที่สุด 

หนวยวัดปริมาณปโตรเลียม 

หนวยที่ใชวัดปริมาณนํ้ามันดิบคือบารเรล (barrel) 

1 บารเรล มี 42 แกลลอน หรือ 158.987 ลติร 

หนวยที่ใชวัดปริมาตรของแกสธรรมชาติ นิยมใชหนวยวัดเปนลูกบาศกฟุต ที่อุณหภูมิ 60 องศาฟาเรนไฮต 

(15.56 องศาเซลเซยีส) และความดัน 30 น้ิวของปรอท 

 

การกลั่นนํ้ามันดิบ 

น้ํามันดับเปนของผสมของสารประกอบไฮโดรคารบอนหลายชนิด ทัง้แอลเคน ไซโคลแอลเคน น้าํ และ

สารประกอบอ่ืน ๆ การกลั่นนํ้ามันดิบจึงใชการกลั่นลําดับสวน ซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 
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1. กอนการกลั่นตองแยกน้ําและสารประกอบตาง ๆ ออกจากน้ํามันดิบกอน จนเหลือแตสารประกอบ

ไฮโดรคารบอนเปนสวนใหญ 

2. สงผานสารประกอบไฮโดรคารบอนผานทอเขาไปในเตาเผาที่มีอุณหภูมิ  320 – 385O

3. สงสารประกอบไฮโดรคารบอนทั้งที่เปนของเหลวและไอผานเขาไปในหอกลัน่ ซึง่หอกลัน่เปนหอสูง

ทีภ่ายในประกอบดวยชั้นเรียงกันหลายสิบชัน้ แตละชัน้จะมีอุณหภูมิแตกตางกัน ชั้นบนมีอุณหภูมิต่ํา ชัน้ลางมี

อุณหภูมิสูง ดังน้ันสารประกอบไฮโดรคารบอนที่มีมวลโมเลกุลตํ่าและจุดเดือดตํ่าจะระเหยขึ้นไปและควบแนนเปน

ของเหลวบริเวณชั้นที่อยูสวนบนของหอกลั่น สวนสารประกอบไฮโดรคารบอนที่มีมวลโมเลกุลสูงและจุดเดือดสูง

กวาจะควบแนนเปนของเหลวอยูในชั้นตํ่าลงมาตามชวงอุณหภูมิของจุดเดือด สารประกอบไฮโดรคารบอนบางชนิด

ที่มีจุดเดือดใกลเคียงกันจะควบแนนปนกันออกมาชั้นเดียวกัน การเลือกชวงอุณหภูมิในการเก็บผลิตภัณฑจึงขึ้นอยู

กับจุดประสงคของการใชผลิตภัณฑที่ได 

C  นํ้ามันดิบที่

ผานเตาเผาจะมีอุณหภูมิสูง จนบางสวนเปลี่ยนสถานะเปนไอปนไปกับของเหลว 

สารประกอบไฮโดรคารบอนที่มีมวลโมเลกุลสูงมาก เชน น้ํามันเตา น้ํามันหลอลืน่ และยางมะตอย ซึ่งมี

จุดเดือดสูงจึงยังคงเปนของเหลวในชวงอุณหภูมิของการกลั่น และจะถูกแยกอยูในชั้นตอนลางของหอกลั่น 

1.1  การกลั่นลําดับสวน  (Fractional distillation)   

                   วิธีการนีค้ือการกลั่นน้ํามันแบบพื้นฐาน ซึ่งสามารถแยกน้ํามันดิบออกเปนสวน (Fractions) 

ตางๆ กระบวนการนีใ้ชหลักการจากลักษณะของสวนตางๆ ของน้าํมันดิบทีม่ีคาอุณหภูมิจุดเดือด (Boiling point) ที่

แตกตางกันออกไป และเปนผลใหสวนตางๆ ของน้าํมันดิบนัน้มีจุดควบแนน (Condensation point) ทีแ่ตกตางกัน

ออกไปดวย น้าํมันดิบจากถังจะไดรับการสูบผานเขาไปในเตาเผา (Furnace) ทีม่ีอุณหภูมิสูงมากพอที่จะทําใหทุกๆ 

สวนของน้ํามันดิบแปรสภาพไปเปนไอได แลวไอน้ํามันดังกลาวก็จะถูกสงผานเขาไปในหอกลัน่ลําดับสวน 
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(Fractionatingtower) ที่มีรูปรางเปนทรงกระบอก มีขนาดความสูงประมาณ 30 เมตร และมีขนาดเสนผาศูนยกลาง

ประมาณ     2.5 - 8    เมตร    ภายในหอกลั่นดังกลาวมีการแบงเปนหองตางๆ หลายหองตามแนวราบ โดยมีแผน

กั้นหองที่มีลักษณะคลายถาดกลม โดยแผนกั้นหองทุกแผนจะมีการเจาะรูเอาไว เพือ่ใหไอน้าํมันทีร่อนสามารถผาน

ทะลุขึ้นสูสวนบนของหอกลั่นได และมีทอตอเพื่อนําน้ํามันที่กลั่นตัวแลวออกไปจากหอกลัน่เมือ่ไอน้ํามันดิบทีร่อน

ถูกสงใหเขาไปสูหอกลั่นทางทอ ไอจะเคลื่อนตัวขึ้นไปสูสวนบนสุดของหอกลั่น และขณะที่เคลื่อนตัวขึ้นไปน้ัน ไอ

นํ้ามนัจะเยน็ตัวลงและควบแนนไปเร่ือยๆ แตละสวนของไอนํ้ามนัจะกลัน่ตัวเปนของเหลวที่ระดับตางๆ ในหอกลัน่ 

ทั้งนีข้ึน้อยูกับอุณหภูมิของการควบแนนที่แตกตางกันออกไป น้าํมันสวนทีเ่บากวา (Lighterfractions) เชน น้าํมัน

เบนซนิ (Petorl) และพาราฟน (Parafin) ซึง่มีคาอุณหภูมิของการควบแนนต่ําจะกลายเปนของเหลวทีห่องชั้นบนสุด

ของหอกลั่นและคางตัวอยูบนแผนกั้นหองชั้นบนสุด น้ํามันสวนกลาง (Medium fractions) เชน ดีเซล (Diesel) 

น้ํามันแกส (Gas oils) และนํ้ามันเตา(Fuel oils) บางสวนจะควบแนนและกลั่นตัวที่ระดับตางๆ ตอนกลางของ    

หอกลัน่ สวนน้าํมันหนัก (Heavy factions) เชน น้ํามันเตา และสารตกคางพวกแอสฟลต จะกลั่นตัวทีส่วนลางสุด

ของหอกลัน่ ซึ่งมีอุณหภูมิสูงและจะถูกระบายออกไปจากสวนฐานของหอกลั่น 

ขอเสียของกระบวนการกลั่นลําดับสวนคือ จะไดนํ้ามันเบาประเภทตางๆ ในสัดสวนที่นอยมากทั้งที่นํ้ามัน

เบาเหลานี้ลวนมีคุณคาทางเศรษฐกิจสูง 

  1.2  ผลิตภัณฑท่ีไดจากการกลั่นปโตรเลียม 

                                   น้ํามันดิบหรือปโตรเลียม มีสวนประกอบเปนธาตุคารบอน และไฮโดรเจน และอาจมีธาตุ

อื่นๆปะปนอยูดวย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแหลงน้ํามันดิบแตละที่จะมีองคประกอบ แตกตางกัน การนําน้าํมันดิบมาใช

กระบวนการกล่ันลําดับสวนท่ีนํามาใชในอุตสาหกรรมปโตรเลียม 
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ประโยชน ตองผานกระบวนการกลั่นแยก ซึ่งเรียกวา การกลั่นลําดับสวน8

                                   ผลิตภัณฑจากการกลั ่นน้ํามันปโตรเลียม เรียกวา สารประกอบไฮโดรคารบอน ซึ่ง

ประกอบดวยธาตุไฮโดรเจน และคารบอน จํานวนแตกตางกัน มีตัง้แตโมเลกุลทีม่ีคารบอน 1 อะตอม ขึ้นไปจนถึง

กวา 50 อะตอม ถาโมเลกุลที่มีจํานวน 1 - 4 อะตอม จะมีสถานะเปนแกส เมื่อจํานวนคารบอนเพิ่มขึ้น สถานะจะเปน

ของเหลว และมีความขนเหนียวมากขึ้นตามจํานวนคารบอน ซึ่งโมเลกุลเหลานี้ นําไปใชประโยชนในลักษณะ

แตกตางกันดังขอมูลในตารางนี้ 

 เพื่อแยกน้าํมันดิบออกเปนผลิตภัณฑตางๆ

จํานวนมาก ทัง้นี้ ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นลําดับสวน  น้ํามันดิบ จะมีองคประกอบชนิดใดมากหรือนอย ขึ้นอยู

กับแหลงน้าํมันดิบ เชน บางแหลงกลัน่ไดน้าํมันดีเซลมาก หรือบางแหงอาจจะไดน้าํมันเบนซินมาก เปนตนลําดับ

สวนน้าํมันดิบ จะมีองคประกอบชนิดใดมากหรือนอย ขึ้นอยูกับแหลงน้ํามันดิบ เชน บางแหลงกลัน่ไดน้าํมันดีเซล

มาก หรือบางแหงอาจจะไดน้ํามันเบนซินมาก เปนตนลําดับสวนน้าํมันดิบ จะมีองคประกอบชนิดใดมากหรือนอย 

ขึ้นอยูกับแหลงนํ้ามันดิบ เชน บางแหลงกลั่นไดนํ้ามันดีเซลมาก หรือบางแหงอาจจะไดนํ้ามันเบนซินมาก เปนตน 

ผลิตภัณฑท่ีไดจากการกลั่นปโตรเลียม สมบัติ และการใชประโยชน 

 

ผลิตภัณฑท่ีได จุดเดือด (OC) สถานะ จาํนวน C การใชประโยชน 

แกสปโตรเลียม < 30 แกส 1 – 4 ทําสารเคมี วัสดุสังเคราะห 

เชื้อเพลิงแกสหุงตม 

แนฟทาเบา 30 – 110 ของเหลว 5 – 7 นํ้ามันเบนซิน ตัวทําละลาย  

แนฟทาหนัก 65 – 170 ของเหลว 6 – 12 นํ้ามนัเบนซนิ แนฟทาหนัก 

นํ้ามันกาด 170 – 250 ของเหลว 10 – 19 นํ้ามันกาด เชื้อเพลิง

เคร่ืองยนตไอพน และตะเกียง 

นํ้ามันดีเซล 250 – 340 ของเหลว 14– 19 เชือ้เพลงิเคร่ืองยนตดีเซล 

นํ้ามันหลอลื่น > 350 ของเหลว 19 – 35 นํ้ามันหลอลื่น นํ้ามันเคร่ือง 

ไข > 500 ของแข็ง > 35 ใชทําเทียนไข เคร่ืองสําอาง ยา

ขัดมัน ผลิตผงซักฟอก  

นํ้ามันเตา > 500 ของเหลว

หนืด 

> 35 เชือ้เพลงิเคร่ืองจักร 

ยางมะตอย > 500 ของเหลว

หนืด 

> 35 ยางมะตอย เปนของแข็งที่

ออนตัวและเหนียวหนืดเมื่อ

ถูกความรอน ใชเปนวัสดุกัน

ซึม 
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1.3 ผลกระทบของการใชปโตรเลียม 
 

                                                       การเผาไหมปโตรเลียมจะกอใหเกิดมลภาวะทางอากาศ โดยการปลอยไอเสียออกมาจากปลอง

ควันของโรงงานอุตสาหกรรม โรงจักรไฟฟาและจากรถยนต สารมลพิษดังกลาวคือ กาซซัลเฟอรไดออกไซด(SO2

 ภาวะมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตและการใชผลิตภัณฑปโตรเลียม 

) 

กาซไนโตรเจนออกไซด ( NO ) กาซคารบอนมอนอกไซด ( CO ) สารไฮโดรคารบอนและฝุนละออง เขมาตางๆ 

  สาเหตุมลพิษ 

  มลพิษจะเกิดไดในหลายรูปแบบ  สวนใหญจะมีสาเหตุมาจาก 2 ประการคือ   

  1.  การเพิ่มของประชากร 

  2.  เทคโนโลยี 

  จากสาเหตุดังกลาวจะกอใหเกิดภาวะมลพิษ  ในหลายดาน เชน  ภาวะมลพิษทางน้ํา  ภาวะมลพิษ

ทางอากาศ  

  ภาวะมลพิษทางนํ้า 

  สาเหตุ  การเกิดภาวะมลพิษทางนํ้าที่สําคัญ  4  ประการ   

   1.  สารแขวนลอย  สารแขวนลอย คอื6สารผสม6ของสสารตางชนิดกันที่ไมเปนเน้ือเดียวกัน

และมีอนุภาคใหญกวา 1 6ไมโครเมตร6 (1000 6นาโนเมตร6)  

   2.  เชื้อโรคท่ีมากับนํ้า    เชน  โรคฉี่หนู  โรคเทาเปอย  

   3.  ปริมาณ  O2

   4.  สารเคมใีนนํ้า   จําพวกโลหะหนัก  เชน  เหล็ก  ตะกั่ว   

   ในนํ้า     ออกซิเจนในน้ํามีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของสัตว และพชื

ในนํ้า ปริมาณการละลายของออกซิเจนในน้ําเปนเคร่ืองบงบอกการชี้บอกคุณภาพของน้ําในแหลงน้ัน ถาหาก

ปริมาณออกซิเจนนอยผิดปกติ แสดงวานํ้าเสีย ทําใหสิ่งมีชีวิตตาง ๆ อยูไมได ออกซิเจนที่ละลายอยูในนํ้า มาจาก

อากาศเปนแหลงสําคัญ 

  มาตรฐานนํ้าท้ิงของกระทรวงอุตสาหกรรม   

   -    pH   5-9              -  T   =  40  ๐

   

C              BOD   =  20 -60  mg/l 

 

ภาวะมลพิษทางอากาศ 

  สาเหตุ  การเกิดภาวะมลพิษทางอากาศที่สําคัญ  4  ประการ   

1.  กาซหรือไอของสารอินทรีย   เชน  ไอระเหยของนํ้ามัน เบนซิน  จะทําลายไขกระดูก  

เมด็เลอืดแดงแตก โรคโลหิตจาง และอาการหรือโรคทางประสาทสวนกลาง 

2.  โลหะะหนัก   ผลของความเปนพิษของโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตเกิดจากกลไกระดับเซล  

5  แบบ  คือ              1. ทําใหเซลตาย  

                                2. เปลี่ยนแปลงโครงสรางและการทํางานของเซล  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3�
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                                3. เปนตัวการชักนําใหเกิดมะเร็ง  

                                4. เปนตัวการทําใหเกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม  

                                5. ทําความเสียหายตอโครโมโซม ซึ่งเปนปจจัยทางพันธุกรรม 

   3.  ฝุนละออง   ฝุนละอองขนาดเล็กจะมีผลกระทบตอสุขภาพเปนอยางมาก เมื่อหายใจเขา

ไปในปอดจะเขาไปอยูในระบบทางเดินหายใจสวนลาง    โดยเฉพาะผูปวยสูงอายุ ผูปวยโรคหัวใจ โรคหืดหอบ 

   4.  สารกัมมันตรังสี 

   กาซที่กอใหเกิดมลพิษทางอากาศมีหลายชนิด  เชน  CO   CO2   SO2  NO  NO2  

นอกจากนี้อาจเปนพวกไฮโดรคารบอน  ที่มีพันธะคู  รวมกับ O2  ในอากาศจไดสารพวกที่มีกลิ่นเหม็นพวกอัลดีไฮด  

แตถามี  NO2 รวมอยูดวยจะเกิดสารประกอบ Peroxy  acyl  nitrate  (PAN) ทําใหเกิดการระคายเคืองตอระบบหายใจ
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เร่ืองที่ 2  พอลิเมอร 

       2.1  ความหมาย  ประเภท  ชนิด การเกิด  และสมบัติของพอลิเมอร 

 8     พอลิเมอร (Polymer)

8

 คือ สารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ และมีมวลโมเลกุลมากประกอบดวย

หนวยเลก็ ๆ ของสารที่อาจจะเหมือนกันหรือตางกันมาเชื่อมตอกันดวยพันธะโควาเลนต  

มอนอเมอร (Monomer)

8

 คือ หนวยเล็ก ๆ ของสารในพอลิเมอร ดังภาพ  

ประเภทของพอลิเมอร แบงตามเกณฑตาง ๆ ดังน้ี  

1. แบงตามการเกิดเปนเกณฑ 

8

เปน 2 ชนิด คือ 

ก . พอลิเมอรธรรมชาติ8 เปนพอลิเมอรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน โปรตีน แปง เซลลูโลส ไกลโคเจน 

กรดนิวคลีอิกและยางธรรมชาติ(พอลไีอโซปรีน) 

8   ข . พอลิเมอรสังเคราะห8 เปนพอลิเมอรที่เกิดจากการสังเคราะหเพื่อใชประโยชนตาง ๆ เชน พลาสติก 

ไนลอน ดาครอน และลูไซต เปนต5

 

น 

2. แบงตามชนิดของมอนอเมอรท่ีเปนองคประกอบ 

8

เปน 2 ชนิด คือ 

ก . โฮมอพอลิเมอร8

 

 (Homopolymer) เปนพอลเิมอรที่ประกอบดวยมอนอเมอรชนิดเดียวกนั เชน แปง

(ประกอบดวยมอนอเมอรที่เปนกลูโคสทั้งหมด) พอลิเอทิลนี PVC (ประกอบดวยมอนอเมอรที่เปนเอทิลีนทั้งหมด)  

8ข . เฮเทอโรพอลิเมอร8 (Heteropolymer) เปนพอลิเมอรที่ประกอบดวยมอนอเมอรตางชนิดกัน เชน โปรตีน 

(ประกอบดวยมอนอเมอรที่เปนกรดอะมิโนตางชนิดกัน) พอลเิอสเทอร พอลเิอไมด เปนตน  
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3. แบงตามโครงสรางของพอลเิมอร 

8

แบงออกเปน 3 แบบ คือ 

ก. พอลิเมอรแบบเสน8

8

 (Chain length polymer) เปนพอลิเมอรที่เกิดจากมอนอเมอรสรางพันธะตอกันเปน

สายยาว โซพอลิเมอรเรียงชิดกันมากวาโครงสรางแบบอ่ืน ๆ จึงมีความหนาแนน และจุดหลอมเหลวสงู มลีกัษณะ

แข็ง ขุนเหนียวกวาโครงสรางอ่ืนๆ ตัวอยาง PVC พอลิสไตรีน พอลิเอทิลีน ดังภาพ 

ข. พอลิเมอรแบบกิ่ง8

 

 (Branched polymer) เปนพอลิเมอรที่เกิดจากมอนอเมอรยึดกันแตกกิ่งกานสาขา มีทั้ง

โซสั้นและโซยาว กิ่งที่แตกจาก พอลิเมอรของโซหลัก ทาํใหไมสามารถจัดเรียงโซพอลิเมอรใหชิดกนัไดมาก จึงมี

ความหนาแนนและจุดหลอมเหลวตํ่ายดืหยุนได ความเหนียวตํ่า โครงสรางเปลี่ยนรูปไดงายเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น 

ตัวอยาง พอลเิอทลินีชนิดความหนาแนนตํ่า ดังภาพ  

8ค. พอลิเมอรแบบรางแห8

 

 (Croos -linking polymer) เปนพอลิเมอรที่เกิดจากมอนอเมอรตอเชื่อมกันเปน

รางแห พอลิเมอรชนิดนี้มีความแข็งแกรง และเปราะหักงาย ตัวอยางเบกาไลต เมลามีนใชทําถวยชาม ดังภาพ  

    

 

8หมายเหต8ุ พอลิเมอรบางชนิดเปนพอลิเมอรที่เกิดจากสารอนินทรีย เชน ฟอสฟาซีน ซิลิโคน 
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8

4

การเกิดพอลิเมอร 

พอลิเมอรเกิดข้ึนจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอรไรเซชันของมอนอเมอร4 

8พอลิเมอรไรเซชัน (Polymerization)

 

 คือ กระบวนการเกิดสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ ( พอลเิมอร) จากสารที่มี

โมเลกุลเล็ก ( มอนอเมอร)  

ปฏิกิริยาพอลิเมอรไรเซชัน 

1. ปฏิกิริยาพอลิเมอรไรเซชันแบบเติม8

 

 (Addition polymerization reaction) คือปฏิกิริยาพอลิเมอรไรเซชันที่

เกิดจากมอนอเมอรของสารอินทรียชนิดเดียวกันที่มี C กับ C จับกันดวยพันธะคูมารวมตัวกันเกิดสารพอลิเมอรเพียง

ชนิดเดียวเทาน้ัน ดังภาพ  

2. ปฏิกิริยาพอลิเมอรไรเซชันแบบควบแนน 

 

(Condensation polymerization reaction) คือปฏิกิริยาพอลิ

เมอรไรเซชันที่เกิดจากมอนอเมอรที่มีหมูฟงกชันมากกวา 1 หมุ ทําปฏิกิริยากันเปนพอลิเมอรและสารโมเลกุลเล็ก 

เชน นํ้า กาซแอมโมเนีย กาซไฮโดรเจนคลอไรด เมทานอล เกิดขึ้นดวย ดังภาพ  
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คุณสมบัติของพอลิเมอร 

ชนิดของคุณสมบัติของพอลิเมอรแบงอยางกวางๆไดเปนหลายหมวดขึน้กับความละเอียด ในระดับนาโน

หรือไมโครเปนคุณสมบัติที่อธิบายลักษณะของสายโดยตรงโดยเฉพาะโครงสรางของพอลิเมอร ในระดับกลาง เปน

คุณสมบัติที่อธิบายสัณฐานของพอลิเมอรเมือ่อยูในที่วาง ในระดับกวางเปนการอธิบายพฤติกรรมโดยรวมของ     

พอลิเมอร ซึ่งเปนคุณสมบัติในระดับการใชงาน 

• คุณสมบัติในการขนสง เปนคุณสมบัติของอัตราการแพรหรือโมเลกุลเคลื่อนไปไดเร็วเทาใดในสารละลาย

ของพอลิเมอร มีความสําคัญมากในการนําพอลิเมอรไปใชเปนเยื่อหุม  

• จุดหลอมเหลว คําวาจุดหลอมเหลวที่ใชกับพอลิเมอรไมใชการเปลีย่นสถานะจากของแข็งเปนของเหลวแต

เปนการเปลีย่นจากรูปผลึกหรือกึง่ผลึกมาเปนรูปของแข็ง บางครัง้เรียกวาจุดหลอมเหลวผลึก ในกลุมของ

พอลิเมอรสังเคราะห จุดหลอมเหลวผลึกยังเปนที่ถกเถียงในกรณีของเทอรโมพลาสติกเชนเทอรโมเซต    

พอลิเมอรที่สลายตัวในอุณหภูมิสูงมากกวาจะหลอมเหลว  

• พฤตกิรรมการผสม โดยทั่วไปสวนผสมของพอลิเมอรมีการผสมกันไดนอยกวาการผสมของโมเลกุลเล็กๆ 

ผลกระทบนี้เปนผลจากขอเท็จจริงที่วาแรงขับเคลื่อนสําหรับการผสมมักเปนแบบระบบปดไมใชแบบใช

พลังงาน หรืออีกอยางหน่ึง วัสดุที่ผสมกันไดที่เกิดเปนสารละลายไมใชเพราะปฏิสัมพันธระหวางโมเลกุลที่

ชอบทําปฏิกิริยากันแตเปนเพราะการเพิม่คาเอนโทรปและพลังงานอิสระทีเ่กีย่วของกับการเพิม่ปริมาตรที่

ใชงานไดของแตละสวนประกอบ การเพิม่ขึน้ในระดับเอนโทรปขึน้กับจํานวนของอนุภาคทีนํ่ามาผสมกัน 

เพราะโมเลกุลของพอลิเมอรมีขนาดใหญกวาและมีความจําเพาะกับปริมาตรเฉพาะมากกวาโมเลกุลขนาด

เล็ก จํานวนของโมเลกุลที่เกี่ยวของในสวนผสมของพอลิเมอรมีคานอยกวาจํานวนในสวนผสมของโมเลกุล

ขนาดเล็กที่มีปริมาตรเทากัน คาพลังงานในการผสมเปรียบเทียบไดตอหนวยปริมาตรสําหรับสวนผสมของ

พอลิเมอรและโมเลกุลขนาดเล็ก มีแนวโนมเพิ่มขึ้นของพลังงานอิสระในการผสมสารละลายพอลิเมอรและ

ทําใหการละลายของพอลิเมอรเกิดไดนอย สารละลายพอลิเมอรที่เขมขนพบนอยกวาทีพ่บในสารละลาย

ของโมเลกุลขนาดเล็ก ในสารละลายที่เจือจาง คุณสมบัติของพอลิเมอรจําแนกโดยปฏิกิริยาระหวางตัวทํา

ละลายและพอลิเมอร ในตัวทําละลายที่ดี พอลิเมอรจะพองและมีปริมาตรมากขึน้ แรงระหวางโมเลกุลของ

ตัวทําละลายกับหนวยยอยจะสูงกวาแรงภายในโมเลกุล ในตัวทําละลายที่ไมดี แรงภายในโมเลกุลสูงกวา

และสายจะหดตัว ในตัวทําละลายแบบธีตา หรือสถานะที่สารละลายพอลิเมอรซึง่มีคาของสัมประสิทธิ ์       

วิเรียลที่สองเปนศูนย แรงผลักระหวางโมเลกุลของพอลิเมอรกับตัวทําละลายเทากับแรงภายในโมเลกุล

ระหวางหนวยยอย ในสภาวะน้ี พอลิเมอรอยูในรูปเกลียวอุดมคติ  

• การแตกกิ่ง การแตกกิ่งของสายพอลิเมอรมีผลกระทบตอคุณสมบัติทัง้หมดของพอลิเมอร สายยาวทีแ่ตกกิ่ง

จะเพิ่มความเหนียว เนื่องจากการเพิ่มจํานวนของความซับซอนตอสาย ความยาวอยางสุมและสายสัน้จะลด

แรงภายในพอลิเมอรเพราะการรบกวนการจัดตัว โซขางสั้นๆลดความเปนผลึกเพราะรบกวนโครงสราง

ผลึก การลดความเปนผลึกเกีย่วของกับการเพิม่ลักษณะโปรงใสแบบกระจกเพราะแสงผานบริเวณทีเ่ปน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1�
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ผลึกขนาดเล็ก ตัวอยางทีดี่ของผลกระทบนีเ้กีย่วของกับขอบเขตของลักษณะทางกายภาพของพอลิเอทิลีน 

พอลิเอทิลีนความหนาแนนสูงมีระดับการแตกกิ่งต่ํา มีความแข็งและใชเปนเหยือกนม พอลิเอทิลีนความ

หนาแนนต่ํา มีการแตกกิ่งขนาดสัน้ๆจํานวนมาก มีความยืดหยุนกวาและใชในการทําฟลมพลาสติก ดัชนี

การแตกกิ่งของพอลิเมอรเปนคุณสมบัติที่ใชจําแนกผลกระทบของการแตกกิ่งสายยาวตอขนาดของโมเลกุล

ที่แตกกิ่งในสารละลาย เดนไดรเมอรเปนกรณีพิเศษของพอลิเมอรทีห่นวยยอยทุกตัวแตกกิง่ ซึง่มีแนวโนม

ลดแรงระหวางโมเลกลุและการเกิดผลึก พอลิเมอรแบบเดนดริติกไมไดแตกกิ่งอยางสมบูรณแตมีคุณสมบัติ

ใกลเคียงกับเดนไดรเมอรเพราะมีการแตกกิ่งมากเหมือนกัน  

• การเติมพลาติซิเซอร การเติมพลาสติซิเซอรมีแนวโนมเพิม่ความยืดหยุนของพอลิเมอร พลาสติซิเซอร

โดยทั่วไปเปนโมเลกุลขนาดเล็กที่มีคุณสมบัติทางเคมีคลายกับพอลิเมอร เขาเติมในชองวางของพอลิเมอรที่

เคลื่อนไหวไดดีและลดปฏิกิริยาระหวางสาย ตัวอยางที่ดีของพลาสติซิเซอรเกี่ยวของกับพอลิไวนิลคลอไรด

หรือพีวีซี พีวีซีทีไ่มไดเติมพลาสติซิเซอรใชทําทอ สวนพีวีซีที ่เติมพลาสติซิเซอรใชทําผาเพราะมีความ

ยดืหยุนมากกวา 

     2.2  พอลิเมอรในชีวิตประจําวัน 

  2.2.1  พลาสติก 

                                  พลาสติก เปน6สารประกอบอินทรีย6ที่สังเคราะหขึ้นใชแทนวัสดุธรรมชาติ บางชนิดเมื่อเย็นก็

แข็งตัว เมื่อถูกความรอนก็ออนตัว บางชนิดแข็งตัวถาวร มีหลายชนิด เชน 6ไนลอน6 6ยางเทียม6 ใชทําสิ่งตาง ๆ เชน 6

เสื้อผา6 6ฟลม6 6ภาชนะ6 สวนประกอบ6เรือ6หรือ6รถยนต6 

สมบัติท่ัวไปของพลาสติก 

• มีความเสถียรมากในธรรมชาติ สลายตัวยาก มีมวลนอย และเบา  

• เปนฉนวนความรอนและไฟฟาทีด่ ี 

• สวนมากออนตัวและหลอมเหลวเมื่อไดรับความรอน จึงเปลี่ยนเปนรูปตางๆ ไดตามประสงค                                

ประเภทของพลาสตกิ                                                                                                                                                                                       

      พลาสติกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ เทอรโมพลาสติก และ เทอรโมเซตติงพลาสติก   

2เทอรโมพลาสติก 2 (Thermoplastic) หรือเรซิน เปนพลาสติกที่ใชกันแพรหลายทีสุ่ด ไดรับความรอนจะออนตัว 

และเมื่อเย็นลงจะแข็งตัว สามารถเปลี่ยนรูปได พลาสติกประเภทนีโ้ครงสรางโมเลกุลเปนโซตรงยาว มีการเชือ่มตอ

ระหวางโซพอลิเมอรนอย มาก จึงสามารถหลอมเหลว หรือเมือ่ผานการอัดแรงมากจะไมทําลายโครงสรางเดิม 

ตัวอยาง พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน พอลิสไตรีน มีสมบัติพิเศษคือ เมื่อหลอมแลวสามารถนํามาขึ้นรูปกลับมาใช

ใหมได ชนิดของพลาสติกใน ตระกูลเทอรโมพลาสติก ไดแก 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C�
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• 6โพลิเอทิลีน 6 (Polyethylene: PE) เปนพลาสติกที่ไอน้ําซึมผานไดเล็กนอย แตอากาศผานเขาออกได มี

ลักษณะขุนและทนความรอนไดพอควร เปนพลาสติกทีนํ่ามาใชมากที่สุดในอุตสาหกรรม เชน ทอน้ํา ถัง 

ถุง ขวด แทนรองรับสินคา 

• 6โพลิโพรพิลีน 6 (Polypropylene: PP) เปนพลาสติกที่ไอน้ําซึมผานไดเล็กนอย แข็งกวาโพลิเอทิลีนทนตอ

สารไขมันและความรอนสูงใชทําแผนพลาสติกถุงพลาสติกบรรจุอาหารที่ทนรอน หลอดดูดพลาสติก เปน

ตน 

• โพลิสไตรีน (Polystyrene: PS) มีลักษณะโปรงใส เปราะ ทนตอกรดและดาง ไอน้าํและอากาศซึมผานได

พอควร ใชทําชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เคร่ืองใชสํานักงาน เปนตน 

• SAN (styrene-acrylonitrile) เปนพลาสติกโปรงใส ใชผลิตชิ้นสวน เคร่ืองใชไฟฟา ชิ้นสวนยานยนต  

• ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene) สมบัติคลายโพลิสไตรีน แตทนสารเคมีดีกวา เหนียวกวา โปรง

แสง ใชผลิตถวย ถาด เปนตน 

• โพลิไวนิลคลอไรด (Polyvinylchloride: PVC) ไอน้ําและอากาศซึมผานไดพอควร แตปองกันไขมันไดดีมี

ลักษณะใส ใชทําขวดบรรจุนํ้ามันและไขมันปรุงอาหาร ขวดบรรจุเครือ่งดืม่ทีม่ีแอลกอฮอล เชน ไวน เบียร 

ใชทําแผนพลาสติก หอเนยแข็ง ทําแผนแลมิเนตชั้นในของถุงพลาสติก 

• ไนลอน (Nylon) เปนพลาสติกทีม่ีความเหนียวมาก คงทนตอการเพิ่มอุณหภูมิ ทําแผนแลมิเนตสําหรับทํา

ถุงพลาสติกบรรจุอาหารแบบสญุญากาศ 

• โพลิเอทิลีน เทอรฟะธาเลต (Terylene: polyethylene terephthalate) เหนียวมากโปรงใส ราคาแพง ใชทํา

แผนฟลมบาง ๆ บรรจุอาหาร 

• โพลิคารบอเนต (Polycarbonate: PC) มีลักษณะโปรงใส แข็ง ทนแรงยึดและแรงกระแทกไดดี ทนความ

รอนสูง ทนกรด แตไมทนดาง เปนรอยหรือคราบอาหาร จับยาก ใชทําถวย จาน ชาม ขวดนมเด็ก และขวด

บรรจุอาหารเด็ก 

                                      

 

 

โครงสรางของเทอรโมพลาสตกิ (Thermoplastic) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%95&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95&action=edit&redlink=1�
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 เทอรโมเซตติงพลาสติก (Thermosetting plastic) เปนพลาสติกที ่มีสมบัติพิเศษ คือทนทานตอการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและทนปฏิกิริยาเคมีไดดี เกิดคราบและรอยเปอนไดยาก คงรูปหลังการผานความรอนหรือ

แรงดันเพียงครัง้เดียว เมือ่เย็นลงจะแข็งมาก ทนความรอนและความดัน ไมออนตัวและเปลีย่นรูปรางไมได แตถา

อุณหภูมิสูงก็จะแตกและไหมเปนขี้เถาสีดํา พลาสติกประเภทน้ีโมเลกุลจะเชื่อมโยงกันเปนรางแหจับกันแนน แรงยึด

เหนี่ยวระหวางโมเลกุลแข็งแรงมาก จึงไมสามารถนํามาหลอมเหลวได กลาวคือ เกิดการเชือ่มตอขามไปมาระหวาง

สายโซของโมเลกุลของโพลิเมอร (cross linking among polymer chains) เหตุน้ีหลังจาก พลาสติกเย็นจนแข็งตัวแลว 

จะไมสามารถทําใหออนไดอีกโดยใชความรอน หากแตจะสลายตัวทันทีที่อุณหภูมิสูงถึงระดับ การทําพลาสติกชนิด

น้ีใหเปนรูปลักษณะตาง ๆ ตองใชความรอนสูง และโดยมากตองการแรงอัดดวย เทอรโมเซตติงพลาสติก ไดแก 

• เมลามีน ฟอรมาลดีไฮด (melamine formaldehyde) มีสมบัติทางเคมีทนแรงดันได 7,000-135,000 ปอนด

ตอตารางนิว้ ทนแรงอัดได 25,000-50,000 ปอนดตอตารางนิว้ ทนแรงกระแทกได 0.25-0.35 ทนทานตอ

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ทนความรอนไดถึง 140 องศาเซลเซียส และทนปฏิกิริยาเคมีไดดี เกิดคราบและ

รอยเปอนยาก เมลามีนใชทําภาชนะบรรจุอาหารหลายชนิด และนิยมใชกันมาก มีทัง้ที ่เปนสีเรียบและ

ลวดลายสวยงาม ขอเสียคือ น้ําสมสายชูจะซึมเขาเนื้อพลาสติกไดงาย ทําใหเกิดรอยดาง แตไมมีพิษภัย

เพราะไมมีปฏิกิริยากับพลาสติก 

• ฟนอลฟอรมาดีไฮต (phenol-formaldehyde) มีความตานทานตอตัวทําละลายสารละลายเกลือและน้ํามัน 

แตพลาสติกอาจพองบวมไดเน่ืองจากนํ้าหรือแอลกอฮอลพลาสติกชนิดน้ีใชทําฝาจุกขวดและหมอ 

• อีพ็อกซี (epoxy) ใชเคลือบผิวของอุปกรณภายในบานเรือน และทอเก็บกาซ ใชในการเชื่อมสวนประกอบ

โลหะ แกว และเซรามิก ใชในการหลออุปกรณที่ทําจากโลหะและเคลือบผิวอุปกรณ ใชใสในสวนประกอบ

ของอุปกรณไฟฟา เสนใยของทอ และทอความดัน ใชเคลือบผิวของพื้นและผนัง ใชเปนวัสดุของแผนกําบัง

นิวตรอน ซีเมนต และปูนขาว ใชเคลือบผิวถนน เพื่อกันลื่น ใชทําโฟมแข็ง ใชเปนสารในการทําสีของแกว 

• โพลิเอสเตอร (polyester) กลุ มของโพลิเมอรที ่มีหมู เอสเทอร (-O•CO-) ในหนวยซ้ ําเปนโพลิเมอรที ่

นํามาใชงานไดหลากหลาย เชน ใชทําพลาสติกสําหรับเคลือบผิว ขวดน้ํา เสนใย ฟลมและยาง เปนตน 

ตัวอยางโพลิเมอรในกลุมนี ้เชน โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต โพลิบิวทิลีนเทเรฟทาเลต และโพลิเมอรผลึก

เหลวบางชนิด 

• ยูรเีทน (u r e t h a n e )  ชื่อเรียกทั่วไปของเอทิลคารบาเมต มีสูตรทางเคมีคือ N H2C O O C2H5 

• โพลยิรูีเทน (polyurethane) โพลิเมอรประกอบดวยหมูยูรีเทน (–NH•CO•O-) เตรียมจากปฏิกิริยาระหวาง

ไดไอโซยาเนต (di-isocyanates) กับ ไดออล(diols) หรือไทรออล (triols) ที่เหมาะสม ใชเปนกาว และนํ้ามัน

ชักเงา พลาสติกและยาง ชื่อยอคือ PU 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99_%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1�
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ตาราง แสดงสมบัติบางประการของพลาสติกบางชนิด 

ชนิดของ

พลาสติก 

ประเภท

ของ

พลาสติก 

สมบัติบางประการ ตัวอยางการ

นําไปใช

ประโยชน 

สภาพการไหมไฟ ขอสังเกตอื่น 

พอลเิอทลินี เทอรมอ

พลาสติก 

เปลวไฟสีนํ้าเงนิขอบเหลอืง กลิน่เหมอืนพาราฟน เปลว

ไฟไมดับเอง  

เลบ็ขดีเปนรอย 

ไมละลายใน

สารละลาย

ทั่วไป ลอยนํ้า  

ถุง ภาชนะ 

ฟลมถายภาพ 

ของเลนเด็ก 

ดอกไม

พลาสติก  

พอลิโพรพิลีน เทอรมอ

พลาสติก 

เปลวไฟสนี้าํเงนิขอบเหลอืง ควันขาว กลิน่เหมือน

พาราฟน  

ขดีดวยเลบ็ไม

เปนรอย ไมแตก  

โตะ เกาอ้ี 

เชอืก พรม 

บรรจุภัณฑ

อาหาร 

ชิ้นสวน

รถยนต  

พอลิสไตรีน เทอรมอ

พลาสติก 

เปลวไฟสีเหลือง เขมามาก กลิ่นเหมือนกาซจุดตะเกียง  เปาะ ละลายได

ในคารบอนเต

ตระคลอไรด 

และโทลอีูน 

ลอยนํ้า  

โฟม อุปกรณ

ไฟฟา เลนส 

ของเลนเด็ก 

อุปกรณกีฬา 

เคร่ืองมือ

สื่อสาร  

พอลิวินิลคลอ

ไรด 

เทอรมอ

พลาสติก 

ติดไฟยาก เปลวสีเหลืองขอบเขียว ควันขาว กลิ่นกรด

เกลอื  

ออนตัวไดคลาย

ยาง ลอยนํ้า  

กระดาษติด

ผนัง ภาชนะ

บรรจุสารเคมี 

รองเทา 

กระเบื้องปู

โครงสรางของเทอรโมเซตติงพลาสติก   (Thermosetting plastic) 
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พืน้ ฉนวนหุม

สายไฟ 

ทอพีวีซี  

ไนลอน เทอรมอ

พลาสติก 

เปลวไฟสีนํ้าเงินขอบเหลือง กลิ่นคลายเขาสัตวติดไฟ  เหนียว ยดืหยุน 

ไมแตก จมนํ้า  

เคร่ืองนุงหม 

ถุงนองสตรี 

พรม อวน แห  

พอลิยูเรีย

ฟอรมาลดีไฮด 

พลาสติก

เทอรมอ

เซต 

ติดไฟยาก เปลวสีเหลืองออน ขอบฟาแกมเขียว กลิ่น

แอมโมเนีย  

 

แตกราว จมนํ้า  เตาเสยีบ

ไฟฟา วัสดุ

เชิงวิศวกรรม  

ชนิดของ

พลาสติก 

ประเภท

ของ

พลาสติก 

สมบัติบางประการ ตัวอยางการ

นําไปใช

ประโยชน 

สภาพการไหมไฟ ขอสังเกตอื่น 

อีพอกซี พลาสติก

เทอรมอ

เซต 

ติดไฟงาย เปลวสีเหลือง ควันดํา กลนคลายขาวคั่ว  ไมละลายในสาร

ไฮโดรคารบอน

และนํ้า  

กาว สี สาร

เคลอืบ

ผวิหนาวัตถุ  

พอลเิอสเทอร 

เทอรมอ

พลาสติก 

ติดไฟยาก เปลวสีเหลือง ควันกลิ่นฉุน  ออนตัว ยืดหยุน  เสนใยผา  

พลาสติก

เทอรมอ

เซต 

ติดไฟยาก เปลวสีเหลือง ควันดํา กลิ่นฉุน  เปราะ หรือแข็ง

เหนียว  

ตัวถังรถยนต 

ตัวถังเรือ ใชบุ

ภายใน

เคร่ืองบิน  
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8พลาสติกรีไซเคิล ( Plastic recycle) 

          การแปรรูปของใชแลวกลับมาใชใหม หรือกระบวนการที่เรียกวา "รีไซเคิล" คอื การนําเอาของเสยีที่

ผานการใชแลวกลับมาใชใหมที่อาจเหมือนเดิม หรือไมเหมอืนเดิมกไ็ด ของใชแลวจากภาคอุตสาหกรรม นํากลับมา

ใชใหม ไดแก กระดาษ แกว กระจก อะลูมิเนียม และพลาสติก "การรีไซเคลิ" เปนหน่ึงในวิธกีารลดขยะ ลดมลพิษ

ใหกบัสภาพแวดลอม ลดการใชพลังงานและลดการใชทรัพยากรธรรมชาติของโลกไมใหถูกนํามาใชสิ้นเปลืองมาก

เกนิไป 
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การแปรรูปของใชแลวกลับมาใชใหมมีกระบวนการอยู 4 ขัน้ตอน ไดแก  

         1. การเก็บรวบรวม 

         2. การแยกประเภทวัสดุแตละชนิดออกจากกัน  

         3. การผลติหรือปรับปรุง  

         4. การนํามาใชประโยชนในขั้นตอนการผลิตหรือปรับปรุงน้ัน วัสดุที่แตกตางชนิดกัน จะมีกรรมวิธีในการ

ผลิต แตกตางกัน เชน ขวด แกวที่ตางสี พลาสติกที่ตางชนิด หรือกระดาษที่เน้ือกระดาษ และสีที่แตกตางกัน ตอง

แยกประเภทออกจากกัน                                                                                                                                                          

ปจจุบันเราใชพลาสติกฟุมเฟอยมาก แตละปประเทศไทยมีขยะพลาสติกจํานวนมาก ซึ่งเปนปญหาดาน

สิง่แวดลอมของโลก จึงมีความพยายามคิดคนทําพลาสติกที่ยอยสลายทางชีวภาพ (Biodedradable) มาใชแทน แต

พลาสติกบางชนิดยังไมสามารถยอยสลายทางชีวภาพได ในทางปฏิบัติยังคงกําจัดขยะพลาสติกดวยวิธีฝงกลบใตดิน 

และเผา ซึ่งกอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมตามมา วิธีที่ดีที่สุดในการดูแลสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับขยะพลาสติก คือ ลด

ปริมาณการใชใหเหลือเทาที่จําเปน และมีการนําพลาสติกบางชนิดกลับไปผานบางขั้นตอนในการผลิต แลวนํา

กลับมาใชงานใหมไดตามเดิม  อุตสาหกรรมพลาสติก ประเทศสหรัฐอเมริกา (The Society of Plastics Industry ; 

SPI) ไดกําหนดสัญลักษณเพื่อบงชี้ประเภทของพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งจะกํากับไวในผลิตภัณฑสินคาที่ทําดวย

พลาสติก ดังตอไปน้ี 

   

พลาสติกกลุมที่ 1 คือ เพท (PETE) สัญลักษณคือ 1 เปนพลาสตกิ

ทีส่วนใหญมคีวามใส มองทะลุได มีความแขง็แรงทนทานและ

เหนียว ปองกันการผานของกาซไดด ี มีจดุหลอมเหลว 250-260 

องศาเซลเซียส มีความหนาแนน 1.38-1.39 นิยมนํามาใชทําบรรจุ

ภัณฑตางๆ เชน ขวดน้ําดื่ม ขวดน้าํปลา ขวดน้ํามันพืช เปนตน 
 

 

 

พลาสติกกลุมที่ 2 คอื HDPE สัญลักษณคือ 2 เปนพลาสติกที่มี

ความหนาแนนสูง คอนขางนิม่ มีความเหนยีวไมแตกงาย มีจุด

หลอมเหลว 130 องศาเซลเซียส มีความหนาแนน 0.95-0.92 นยิม

นํามาใชทําบรรจุภัณฑทําความสะอาด เชน แชมพู ถุงรอนชนดิ

ขุน ขวดนม เปนตน 

 

 

พลาสติกกลุมที่ 3 คือ พีวีซี (PVC) สัญลักษณคือ 3 เปนพลาสตกิ

ที่มีลักษณะทั้งแข็งและนิ่ม  สามารถผลิตเปนผลิตภัณฑไดหลาย

รูปแบบ มีสีสันสวยงาม มีจดุหลอมเหลว 75-90 องศาเซลเซียส 
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  2.2.2 ยางและยางสังเคราะห   

           ยางธรรมชาติ คอืวัสดุ6พอลเิมอร6ที่มีตนกําเนิดจากของเหลวของพืชบางชนิด ซึ่งมีลักษณะ

เปนของเหลวสีขาว คลายนํ้านม มีสมบัติเปน6คอลลอยด6 อนุภาคเล็ก มีตัวกลางเปนนํ้า 
 

เปนพลาสติกที่นิยมใชมาก เชน ทอพีวีซี สายยาง แผนฟลมหอ

อาหาร เปนตน 
 

 

พลาสติกกลุมที่ 4 คือ LDPE สัญลักษณคือ 4 เปนพลาสติกที่มี

ความหนาแนนต่ํา มีความนิ่มกวา HDPE มีความเหนยีว ยืดตวัได

ในระดบัหนึ่ง สวนใหญใสมองเหน็ได จดุหลอมเหลว 110 องศา

เซลเซียส มีความหนาแนน 0.92-0.94  นิยมนํามาใชทําแผนฟลม 

หออาหารและหอของ 
 

 

 

พลาสติกกลุมที่ 5 คอื pp สัญลักษณคือ 5 เปนพลาสติกที่สวน

ใหญมีความหนาแนนคอนขางต่ํา มีความแข็งและเหนียว คงรูปดี 

ทนตอความรอน และสารเคมี มีจดุหลอมเหลว 160-170 องศา

เซลเซียส ความหนานน 0.90-0.91 นิยมนํามาใชทําบรรจุภัณฑ

สําหรับอาหารในครัวเรือน เชน ถุงรอนชนิดใส จาน ชาม 

อุปกรณไฟฟาบางชนดิ 

 

  

 

 

พลาสติกกลุมที่ 6 คอื PS สัญลักษณคือ 6  เปนพลาสตกิทีม่คีวาม

ใส แข็งแตเปราะแตกงาย  สามารถทาํเปนโฟมได มีจุด

หลอมเหลว 70-115 องศาเซลเซียส ความหนาแนน 0.90-

0.91  นิยมนํามาใชทําบรรจุภัณฑ เชน กลองไอศกรีม กลองโฟม 

ฯลฯ 
 

 

 

พลาสติกกลุมที่ 7 คือ อ่ืนๆ เปนพลาสติกที่นอกเหนือจาก

พลาสตกิทัง้ 6 กลุม พบมากมายหลากหลายรปูแบบ 

  

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C�
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2ประวัติยางธรรมชาติ2

           ยางธรรมชาติเปนน้าํยางจากตนไมยืนตน มีชือ่เรียกอีกชือ่หนึ่งคือยางพารา

หรือ

  

6ตนยางพารา6  ยางพารามีถิน่กําเนิดบริเวณลุมนํ้าอเมซอน ประเทศบราซิล และ

เปรู ทวีปอเมริกาใต ซึง่ชาวอินเดียนแดงเผามายัน ในอเมริกากลาง ไดรูจักการนํา

ยางพารามาใชกอนป พ.ศ. 2000 โดยการจุมเทาลงในน้าํยางดิบเพือ่ทําเปนรองเทา 

สวนเผาอืน่ ๆ ก็นํายางไปใชประโยชน ในการทําผากันฝน ทําขวดใสน้ํา และทํา

ลูกบอลยางเลนเกมสตาง ๆ เปนตน จนกระทัง่คริสโตเฟอร โคลัมบัสไดเดินทาง

มาสํารวจทวีปอเมริกาใต ในระหวางป พ.ศ. 2036-2039 และไดพบกับชาว

พืน้เมืองเกาะไฮติทีก่ําลังเลนลูกบอลยางซึง่สามารถกระดอนได ทําใหคณะผู 

เดินทางสํารวจประหลาดใจจึงเรียกวา "ลูกบอลผีสิง" 

          ตอมาในป พ.ศ. 2279 นักวิทยาศาสตรชาวฝรัง่เศสชือ่ชาลส มารีเดอลา คองตามีน (Charles Merie de la 

Condamine) ไดใหชื่อเรียกยางตามคําพื้นเมืองของชาวไมกาวา "คาโอชู" (Caoutchouc) ซึ่งแปลวาตนไมรองไห และ

ใหชือ่เรียกของเหลวที่มีลักษณะขุนขาวคลายน้ํานมซึ่งไหลออกมาจากตนยางเมื่อกรีดเปนรอยแผลวา ลาเทกซ 

(latex) และใน พ.ศ. 2369 ฟาราเดย (Faraday) ไดรายงานวายางธรรมชาติเปนสารที่ประกอบดวยธาตุคารบอนและ

ไฮโดรเจน มีสูตรเอมไพริเคิล คือ C5H8

2

 หลังจากนั้นจึงไดมีการปรับปรุงสมบัติของยางพาราเพือ่ใหใชงานไดกวาง

ขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย 

การผลิตยางธรรมชาติ2

แหลงผลิตยางธรรมชาติที่ใหญที่สุดในโลกคือ แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตคิดเปนรอยละ 90 ของแหลงผลิต

ทั้งหมด สวนทีเ่หลือมาจากแอฟริกากลาง ซึ่งพันธุยางทีผ่ลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต คือ พันธุฮีเวียบราซิลเลียนซิส 

(Hevea brasiliensis) นํ้ายางที่กรีดไดจากตนจะเรียกวานํ้ายางสด (field latex) น้ํายางที่ไดจากตนยางมีลักษณะเปนเม็ด

ยางเลก็ ๆ กระจายอยูในนํ้า (emulsion) มลีกัษณะเปนของเหลวสีขาว มีสภาพเปน

         

คอลลอยด มีปริมาณของแข็งประมาณ

รอยละ 30-40 pH 6.5-7 นํ้ายางมีความหนาแนนประมาณ 0.975-0.980 กรัมตอมิลลิลิตร มีความหนืด 12-15 เซนติพอยส 

สวนประกอบในนํ้ายางสดแบงออกไดเปน 2 สวน คือ 

1. สวนที่เปนเน้ือยาง 35%  

2. สวนที่ไมใชยาง 65%  

2.1 สวนที่เปนนํ้า 55%  

2.2 สวนของลทูอยด 10% 

          น้ํายางสดที่กรีดไดจากตนยาง จะคงสภาพความเปนน้ํายางอยูไดไมเกิน 6 ชั่วโมง เนื่องจากแบคทีเรียในอากาศ 

และจากเปลือกของตนยางขณะกรีดยางจะลงไปในน้าํยาง และกินสารอาหารที่อยูในน้ํายาง เชน 6โปรตีน 6 น้าํตาล 

        น้าํยางจากตนยาง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99�


 215 

ฟอสโฟไลปด โดยแบคทีเรียจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหลังจากแบคทีเรียกินสารอาหาร คือ จะ

เกิดการยอยสลายไดเปนกาซชนิดตาง ๆ เชน กาซคารบอนไดออกไซด กาซมีเทน เริ่มเกิดการบูดเนาและสงกลิ่น

เหม็น การที่มีกรดที่ระเหยงายเหลานี้ในน้ํายางเพิ่มมากขึน้ จะสงผลใหคา pH ของน้าํยางเปลีย่นแปลงลดลง ดังนั้น

นํ้ายางจึงเกิดการสูญเสียสภาพ ซึ่งสังเกตไดจาก นํ้ายางจะคอย ๆ หนืดขึ้น เน่ืองจากอนุภาคของยางเร่ิมจับตัวเปนเม็ด

เล็ก ๆ และจับตัวเปนกอนใหญขึ้น จนนํ้ายางสูญเสียสภาพโดยนํ้ายางจะแยกเปน 2 สวน คือ สวนที่เปนเนือ้ยาง และ

สวนที่เปนเซรุม6

[1] ดังน้ันเพื่อปองกันการสูญเสียสภาพของนํ้ายางไมใหอนุภาคของเม็ดยางเกิดการรวมตัวกันเองตาม

ธรรมชาติ จึงมีการใสสารเคมีลงไปในน้าํยางเพือ่เก็บรักษาน้าํยางใหคงสภาพเปนของเหลว โดยสารเคมีที่ใชในการ

เก็บรักษาน้ํายางเรียกวา สารปองกันการจับตัว (Anticoagulant) ไดแก 

6

6แอมโมเนีย 6 6โซเดียมซัลไฟด 6 6ฟอรมาลดีไฮด 6 

เปนตน  เพื่อที่รักษานํ้ายางไมใหเสียสูญเสียสภาพ 

การนํายางธรรมชาติไปใชงานมีอยู 2 รูปแบบคือ รูปแบบน้าํยาง และรูปแบบยางแหง ในรูปแบบน้าํยางนัน้

น้ํายางสดจะถูกนํามาแยกน้าํออกเพือ่เพิ่มความเขมขนของเนื้อยางขัน้ตอนหนึ่งกอนดวยวิธีการตาง ๆ แตทีนิ่ยมใช

ในอุตหสาหกรรมคือการใชเครื่องเซนตริฟวส ในขณะทีก่ารเตรียมยางแหงนัน้มักจะใชวิธีการใสกรดอะซิติกลงใน

นํ้ายางสด การใสกรดอะซิติกเจือจางลงในนํ้ายาง ทําใหนํ้ายางจับตัวเปนกอน เกิดการแยกชัน้ระหวางเนื้อยางและน้าํ 

สวนนํ้าที่ปนอยูในยางจะถูกกําจัดออกไปโดยการรีดดวยลูกกลิ้ง 2 ลูกกลิ้ง วิธีการหลัก ๆ ที่จะทําใหยางแหงสนิทมี 2 

วิธีคือ การรมควันยาง และการทํา 6ยางเครพ 6 แตเนือ่งจากยางผลิตไดมาจากเกษตรกรจากแหลงทีแ่ตกตางกัน ทําให

ตองมีการแบงชั้นของยางตามความบริสุทธิ์ของยางนั้น ๆ 

2

ยางธรรมชาติสามารถแบงออกเปนหลายประเภทตามลักษณะรูปแบบของยางดิบ ไดแก 

รูปแบบของยางธรรมชาติ 

• นํ้ายาง  

o น้ํายางสด  

o น้ํายางขน 

• ยางแผนผึ่งแหง : ยางที่ไดจากการนําน้ํายางมาจับตัวเปนแผนโดยสารเคมีที่ใชจะตองตามเกณฑที่กําหนด 

สวนการทําใหแหงอาจใชวิธีการผึ่งลมในที่รม หรือ อบในโรงอบก็ไดแตตองปราศจากควัน  

• ยางแผนรมควัน  

• ยางเครพ  

• ยางแทง : กอนป 2508 ยางธรรมชาติที่ผลิตขึ้นมา สวนใหญจะผลิตในรูปของยางแผนรมควัน ยางเครพ 

หรือน้ํายางขน ซึ่งยางธรรมชาติเหลานี้จะไมมีการระบุมาตรฐานการจัดชั้นยางที่ชัดเจน ตามปกติจะใช

สายตาในการพิจารณาตัดสินชั้นยาง ตอมาในป 2508 สถาบันวิจัยยางมาเลเซีย (Rubber Research Institute 

of Malaysia) ไดมีการผลิตยางแทงขึ้นเปนแหงแรก เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของยาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4#cite_note-.E0.B8.81.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B8.9C.E0.B8.A5.E0.B8.B4.E0.B8.95.E0.B8.A2.E0.B8.B2.E0.B8.87.E0.B8.98.E0.B8.A3.E0.B8.A3.E0.B8.A1.E0.B8.8A.E0.B8.B2.E0.B8.95.E0.B8.B4-0�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B8%94%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%94�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E�


 216 

ธรรมชาติใหไดมาตรฐาน เหมาะสมกับการใชงาน จนทําใหยางแทงเปนยางธรรมชาติชนิดแรกที่ผลิตมา

โดยมีการควบคุมคุณภาพใหไดมาตรฐาน ตลอดจนมีการระบุคุณภาพของยางดิบที่ผลิตไดแนนอน  

• ยางแทงความหนืดคงที่ : เปนยางที่ผลิตขึ้นเพื่อใชในอุตสาหกรรมทําผลิตภัณฑที่ตองการควบคุมความหนืด

ของยางที่ใชในการแปรรูป เชน อุตสาหกรรมยางทอ, อุตสาหกรรมทํากาว  

• ยางสกิม : ยางสกิมเปนยางธรรมชาติที่ไดจากการจับตัวน้ํายางสกิม (skim latex) ดวยกรดแลวนํายางทีไ่ดไป

ทําการรีดแผนและทําใหแหง โดยนํ้ายางสกิมเปนนํ้าสวนที่เหลือจากการทําน้ํายางขนดวยการนํานํ้ายางสด

มาทําการเซนตริฟวส แยกอนุภาคเม็ดยางออกจากนํ้า ซึ่งอนุภาคเม็ดยางเบากวานํ้า สวนใหญจึงแยกตัว

ออกไปเปนน้ํายางขน น้ํายางขนที่ไดมีปริมาณเนื้อยางอยูรอยละ 60-63 ซึ่งนํ้ายางสกมิคือสวนที่เหลือจาก

การเซนตริฟวสแยกเน้ือยางสวนใหญออกไปแลว ก็ยังมีสวนของเน้ือยางออกมาดวย ซึ่งเปนเน้ือยางที่มี

ขนาดอนุภาคเล็ก ๆ มีปริมาณเน้ือยางอยูรอยละ 3-6 

 

 

 
 
 
2

          ยางธรรมชาติเปนยางที่มีสมบัติเดนดานความเหนียวติดกนัทีด่ี, สมบัติดานการขึ้นรูปที่ดี, ความรอนสะสม

ในขณะการใชงานตํ่า เปนตน แตก็มีสมบัติบางประการที่เปนขอดอย ดังนั้นในการแกไขขอดอยนั้น สามารถทําได

โดยการเลือกเอาสมบัติที่ดีจาก

การผสมยางธรรมชาติกับพอลิเมอรชนิดอื่น 

ยางสังเคราะหชนิดอ่ืนมาทดแทน เชน สมบัติดานความทนทานตอการขัดถูของยาง

บวิตาไดอีน (BR), สมบัติความทนทานตอน้ํามันของยางไนไตรล (NBR), สมบัติความทนทานตอความรอนและ

โอโซนของยาง EPDM เปนตน โดยการผสมยางธรรมชาติกับยางสังเคราะหเหลาน้ีเขาดวยกัน แตการที่จะผสมให

เขากันไดน้ันยางสังเคราะหชนิดนั้น ๆ ตองไมมีความเปนขั้วเหมือนกับยางธรรมชาติ จึงจะทําใหยางผสมรวมเขากัน

เปนเฟสเดียวกันไดดีขึ้น เชน ยาง BR, SBR, EPDM และ NBR (เกรดที่มีอะคริโลไนไตรลตํ่า ๆ) ซึ่งปจจัยที่มีผล

โดยตรงตอสมบัติของยางผสมที่ไดน้ัน มีดังน้ี   ความหนืดของยาง ยางธรรมชาติกอนที่จะทําการผสมตองทําการบด

เพือ่ลดความหนืดในตอนเร่ิมตนการผสมใหเทากับยางสังเคราะหหรือใกลเคียงซึ่งจะทําใหยางทั้งสองผสมเขากันได

ดีขึ้น 

• ระบบการวัลคาไนซของยาง ระบบที่ใชในการวัลคาไนซตองมีความเหมือนหรือแตกตางกันไมมากนัก   

เพื่อปองกันการแยกเฟสของยางผสมขณะที่ทําการผสมยาง 

• ความเปนขั ้วของยาง ในกรณีที ่ทําการผสมยางที ่มีความเปนขั ้วแตกตางกันมาก ควรพิจารณาถึง

ความสามารถในการกระจายตัวของสารเคมีในยางแตละชนิด โดยเฉพาะสารตัวเรงและสารตัวเติม เพราะ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%94�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%94�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C�
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สารเหลาน้ีมีแนวโนมที่จะกระจายตัวไดดีในยางที่มีความเปนขั้ว ซึ่งอาจสงผลใหยางผสมมีสมบัติตํ่าลงจาก

ที่ควรจะเปน หากการกระจายตัวของสารเคมีไมดีเทาที่ควร 

ยางสังเคราะหไดมีการผลิตมานานแลว ต้ังแต ค.ศ. 1940 ซึ่งสาเหตุที่ทําใหมีการผลิตยางสังเคราะหขึน้ใน

อดีต เนื่องจากการขาดแคลนยางธรรมชาติที่ใชในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณและปญหาในการขนสงจากแหลงผลิต

ในชวงสงครามโลกครัง้ที ่2 จนถึงปจจุบันไดมีการพัฒนาการผลิตยางสังเคราะหเพื่อใหไดยางที่มีคุณสมบัติตาม

ตองการในการใชงานที่สภาวะตาง ๆ เชน ที่สภาวะทนตอน้าํมัน ทนความรอน ทนความเย็น เปนตน การใชงานยาง

สังเคราะหจะแบงตามการใชงานออกเปน 2 ประเภทคือ 

• ยางสําหรับงานทั่วไป (Commodity rubbers) เชน IR (Isoprene Rubber) BR (Butadiene Rubber)  

• ยางสําหรับงานสภาวะพิเศษ (Specialty rubbers) เชน การใชงานในสภาวะอากาศรอนจัด หนาวจัด หรือ 

สภาวะที่มีการสัมผัสกับนํ้ามัน ไดแก Silicone, Acrylate rubber เปนตน 

การผลิตยางสังเคราะหเปนจะผลิตโดยการทําปฏิกิริยาพอลเิมอไรเซชนั (polymerization) ซึ่งการพอลิเมอไร

เซชันคือ ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร (polymer) จากมอนอเมอร (monomer) โดยพอลิเมอร ในทีนี่้คือ ยาง

สังเคราะหที่ตองการผลิต ในสวนของมอนอเมอรคือสารต้ังตนในการทําปฏิกิริยาน่ันเอง  

2

1.  ยางบิวไทล (Butyl Rubber, IIR) : ยางบิวไทลเปน

ชนิดของยางสงัเคราะห 

6โคพอลิเมอร 6ระหวาง6มอนอเมอร 6ของ6ไอโซพรีน6 และ6ไอ

โซบวิทาลนี6 เพื่อที่จะรักษาสมบัติเดนของ6ไอโซบวิทาลนี6ไว ยางบวิไทลจะมีปริมาณ6ไอโซพรีน6เพียงเล็กนอย (ประมาณ 

0.5-3 โมลเปอรเซนต) เพยีงเพือ่ใหสามารถ6วัลคาไนซ6ดวย6กาํมะถนั6ไดเทาน้ัน เน่ืองจาก6พอลิไอโซบิวทาลีน6ไมมี 6พันธะคู 6

ที่วองไวตอการทําปฏิกิริยา อยางไรก็ตามการที่มีปริมาณ6ไอโซพรีน 6เพียงเล็กนอยนี้ทําใหการ6วัลคาไนซ 6ยางบิวไทล

เปนไปอยางชามาก ทําใหเกิดปญหาในการสุกรวมกับยางไมอิม่ตัวอืน่ ๆ ยางบิวไทลมี 6นํ้าหนักโมเลกุล6เฉลี่ยอยูในชวง 

300,000 ถึง 500,000 มีคา6ความหนืดมูน่ี 6 (ML1+4 100°C) อยูในชวง 40 ถึง 70 6การกระจายขนาดโมเลกุล 6คอนขางจะ

กวาง ทําใหการแปรรูปยางบิวไทลทําไดงาย ยางบิวไทลมีสมบัติที่ดีหลายประการ คือ ทนตอการ6ออกซิเดชัน6 ทนตอ6

โอโซน6 ทนตอความดันไอน้ําไดสูง และมีความเปนฉนวนไฟฟาที่ดี อยางไรก็ตาม เนื่องจากยางบิวไทลปลอยใหกาซ

ซมึผานไดต่าํมาก ทาํใหตลาดสวนใหญของยางบวิไทล คอื ยางในรถยนตทกุขนาด 

2.  ยางบิวตาไดอีน (Butadiene Rubber, BR) หรือ ยางบิวนา (Buna Rubber) ผลิตจากปฏิกิริยา6พอลิเมอไรเซ

ชัน 6แบบสารละลาย (solution polymerization) ซึง่มีการจัดเรียงตัวไดทัง้แบบ cis-1,4 แบบ tran-1,4 และแบบ vinyl-

1,2 โดยยางชนิดน้ีจะมี 6นํ้าหนักโมเลกุล 6เฉลีย่ประมาณ 250,000-300,000 มีสมบัติเดนดานความยืดหยุ น ความ

ตานทานตอการขัดถู ความสามารถในการหักงอที่อุณหภูมิตํ่า ความรอนสะสมในยางตํ่า และเปนยางที่ไมมีขั้วจึงทน

ตอน้ํามันหรือตัวทําละลายที่ไมมีขั้ว ยางบิวตาไดอีนสวนใหญใชในอุตสาหกรรมยางลอ เพราะเปนยางทีม่ีความ

ตานทานตอการขัดถูสูง และมักถูกนําไปทําใสในลูกกอลฟและลูกฟุตบอลเน่ืองจากมีสมบัติดานการกระเดงตัวที่ดี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1940�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5�
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3. 6ยางสไตรีนบิวตาไดอีน6 (Styrene-Butadiene Rubber, SBR) : ยางสไตรีนบิวตาไดอีน หรือยาง SBR 

เปนยางสังเคราะหที่เตรียมขึน้โดยการนํา 6สไตรีน 6มา 6โคพอลิเมอไรซ 6กับ 6บิวตาไดอีน 6 โดยวิธี 6พอลิเมอไรเซชัน 6แบบ

อิมัลชั่น (emulsion polymerization) โดยเรียกยางที่ไดวา E-SBR และอาจใชวิธี 6พอลิเมอไรเซชัน 6แบบสารละลาย 

(solution polymerization) เรียกวา L-SBR โดยทัว่ไปสดัสวนของ6สไตรีน6ตอ6บวิตาไดอีน6อยูในชวง 23-40% 

4. 6ยางซิลิโคน 6 (Silicone Rubber) : เปนยางสังเคราะหที่ใชงานเฉพาะอยางและราคาสูง เปนไดทั้ง

สารอินทรียและอนินทรียพรอม ๆ กัน เน่ืองจาก6โมเลกลุ 6มีโครงสรางของสายโซหลักประกอบดวย 6ซิลิกอน 6 (Si) กับ 6

ออกซิเจน 6 (O2 6) และมีหมูขางเคียงเปนสารพวกไฮโดรคารบอน 6 ซึง่ตางจาก 6พอลิเมอร 6ชนิดอืน่ ๆ ทําให 6ยางซิลิโคน 6 

ทนทานตอความรอนไดสูง และยังสามารถออกสูตรยางใหทนทานความรอนไดสูงประมาณ 300°C 6ยางซิลิโคน 6มี

ชองวางระหวาง6โมเลกลุ 6ที่สูงและมีความทนทานตอแรงดึงตํ่า เน่ืองจากมีแรงดึงดูดระหวาง6โมเลกลุ 6ตํ่ามาก 

5.  ยางคลอโรพรีน (Chloroprene Rubber, CR) : มีชือ่ทางการคาวา ยางนีโอพรีน (Neoprene Rubber) 

เปนยางที่สังเคราะหจากมอนอเมอรของคลอโรพรีน ภายใตสภาวะที่เหมาะสม โมเลกุลของยาง CR สามารถจัดเรียง

ตัวไดอยางเปนระเบียบสามารถตกผลึกไดเมื่อดึง มีสมบัติคลายยางธรรมชาติ ยาง CR เปนยางที่มีขั้ว เนื่องจาก

ประกอบดวยอะตอมของคลอรีน ทําใหยางชนิดนีม้ีสมบัติดานการทนไฟ, ความทนตอสารเคมีและน้ํามัน ซึ่ง

ผลิตภัณฑยางที่ใชงานในลักษณะดังกลาวไดแก ยางซีล, ยางสายพานลําเลียงในเหมืองแร เปนตน 

  2.2.3  เสนใยธรรมชาตแิละเสนใยสงัเคราะห 

เสนใย (Fibers) คือ พอลิเมอรชนิดหนึ่งที่มีโครงสรางของโมเลกุลสามารถนํามาเปนเสนดาย หรือเสนใย 

จําแนกตามลักษณะการเกิดไดดังน้ี 

ประเภทของเสนใย 

• เสนใยธรรมชาติ ท่ีรูจักกันดีและใกลตัว คือ  

เสนใยเซลลูโลส เชน ลินิน ปอ เสนใยสับปะรด 

เสนใยโปรตีน จากขนสตัว เชน ขนแกะ ขนแพะ 

เสนใยไหม เปนเสนใยจากรังไหม  

• เสนใยสงัเคราะห มีหลายชนิดท่ีใชกันท่ัวไปคือ  

      เซลลูโลสแอซีเตด เปนพอลิเมอรที่เตรียมไดจากการใชเซลลูโลสทําปฏิกิริยากับกรดอซิติกเขมขน โดยมี

กรอซัลฟูริกเปนตัวเรงปฏิกิริยา การใชประโยชนจากเซลลูโลสอะซีเตด เชน ผลิตเปนเสนใยอารแนล 60 

ผลิตเปนแผนพลาสติกที่ใชทําแผงสวิตชและหุมสายไฟ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99�
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      ไนลอน (Nylon) เปนพอลิเมอรสังเคราะหจําพวกเสนใย เรียกวา “ เสนใยพอลเิอไมด” มหีลายชนิด เชน 

ไนลอน 6,6 ไนลอน 6,10 ไนลอน 6 ซึ่งตัวเลขที่เขียนกํากับหลังชื่อจะแสดงจํานวนคารบอนอะตอมใน

มอนอเมอรของเอมีนและกรดคารบอกซิลิก ไนลอนจัดเปนพวกเทอรมอพลาสติก มีความแข็งมากกวาพอลิ

เมอรแบบเติมชนิดอ่ืน (เพราะมีแรงดึงดูดที่แข็งแรงของพันธะเพปไทด) เปนสารที่ติดไฟยาก (เพราะ

ไนลอนมพีนัธะ C-H ในโมเลกลุนอยกวาพอลิเมอรแบบเติมชนิดอ่ืน) ไนลอนสามารถทดสอบโดยผสม

โซดาลาม (NaOH + Ca(OH) 2) หรือเผาจะใหกาซแอมโมเนีย 

      ดาครอน (Dacron) เปนเสนใยสงัเคราะหพวกพอลเิอสเทอร ซึ่งเรียกอีกชื่อหน่ึงวา Mylar มีประโยชนทํา

เสนใยทําเชือก และฟลม 

      Orlon เปนเสนใยสงัเคราะห ที่เตรียมไดจาก Polycrylonitrile  

  

 

 

     2.2.4  ผลกระทบของการใชพอลิเมอร  

ปจจุบันมีการใชผลิตภัณฑจากพอลิเมอรอยางมากมาย  ทั ้งในดานยานยนต  การกอสราง  เครื่องใช  

เฟอรนิเจอร  ของเลน  รวมทั้งวงการแพทย  และยังมีแนวโนมที่ใชผลิตภัณฑจากพอลิเมอรมากยิ่งขึ้น   เนื่องจาก

วัสดุ สิ่งของเครือ่งใชตางๆ  ทีผ่ลิตจากพอลิเมอรไมวาจะเปนพลาสติก  ยาง  หรือเสนใย  เมือ่ใชแลวมักจะสลายตัว

ยาก  ยังเกิดสิ่งตกคางมากขึน้เรื่อยๆ  และสารตั้งตนของพอลิเมอรสวนใหญเปนสารประกอบไฮโดรคารบอน        

ซึ ่งเมื ่อทําปฏิกิริยากับออกซิเจนและไนโตรเจนไดออกไซด  เกิดเปนสารประกอบเปอรออกซีแอซิติลไนเตรต 

(PAN)  ซึ่งเปนพิษทําใหเกิดการระคายเคืองตา  และระบบทางเดินหายใจ  และยังทําใหไฮโดรเจนในชัน้บรรยากาศ

ลดลงดวย            

 จะเห็นไดวา  ผลิตภัณฑพอลิเมอรแมจะมีประโยชนมากมาย  แตกอใหเกิดมลภาวะทางสิง่แวดลอมได

มากมายเชนกัน  ทั้งอากาศ  ทางนํ้า  ทางดิน  สรุปไดดังน้ี       

 1.  โรงงานอุตสาหกรรมทีผ่ลิตผลิตภัณฑพอลิเมอรตางๆ  มีการเผาไหมเชือ้เพลิง  เกิดหมอกควันและกาซ

คารบอนไดออกไซดซึ่งเปนกาซพิษ  นอกจากนี้ไฮโดรคารบอน  ยังทําใหเกิดสารประกอบออกซีแอวิติลไนเตรต  

ซึ่งเปนพิษกระจายไปในอากาศ  ทําใหสัดสวนของอากาศเปลีย่นแปลงไป  และอุณหภูมิของอากาศเปลีย่นแปลงไป

ดวย   นอกจากเกิดมลภาวะทางอากาศแลว  ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม  มักปลอยสารพิษลงสู

แหลงน้ํา  เชน  อุตสาหกรรมพลาสติกปลอยสารพีซีบี (PCB-polychlorinated  biphenyls)  ซึ่งทําใหเกิดผมรวง  

ผิวหนังพุพอง  ออนเพลีย  และสารเคมีบางอยางละลายลงนํ้า  ทําใหมีสมบัติเปนกรด  ปริมาณออกซิเจนลดลง  เปน

อันตรายกับสิ่งมีชีวิตในนํ้า          
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 2.  การใชผลิตภัณฑพอลิเมอรของผูบริโภค  เปนที่ทราบแลววาผลิตภัณฑพอลิเมอรสวนใหญ สลายตัว

อยาก  มีการนํามาใชมากขึ้นทุกวัน  ทําใหทีซากเศษผลิตภัณฑมากยิง่ขัน้  เกิดจากการทับถม  หมักหมมบนดิน  เกิด

กลิ่นกาซฟุงกระจาย  เพิม่มลภาวะในอากาศ  พืน้ที่ดินถูกใชไปในการจัดเก็บทิง้ซากผลิตภัณฑมากขึน้  ทําใหพืน้ที่

สําหรับใชสอยลดลง และดินไมเหมาะตอการใชประโยชนเปนมลภาะทางดินมากขึ้น  นอกจากนี้ซากผลิตภัณฑ  

บางสวนถูกทิ้งลงในแหลงนํ้า  นอกจากทําใหนํ้าเสียเพิ่มมลภาวะทางนํ้าแลว  ยังทับถมปดกั้นการไหลของนํ้า  ทําให

การไหลถายเทของน้ําไมสะดวก  อาจทําใหนํ้าทวมได 

         ผลิตภัณฑ ที่ผลิตจากพอลิเมอรสวนใหญเปนพลาสติก   หลังจากใชงานพลาสติกเหลานีไ้ปชวงเวลาหนึ่ง 

มักถูกทิ้งเปนขยะพลาสติก ซึง่สวนหนึง่ถูกนํากลับมาใชอีก ในลักษณะตางๆ กัน และอีกสวนหนึง่ถูกนําไปกําจัด

ทิง้โดยวิธีการตางๆ การนําขยะพลาสติกไปกําจัดทิ้งโดยการฝงกลบเปนวิธีที่สะดวกแตมีผลเสียตอสิ่งแวดลอม 
ทั้งน้ีเพราะโดยธรรมชาติพลาสติกจะถูกยอยสลาย เพราะโดยธรรมชาติพลาสติกจะถูกยอยสลายไดยาก จึงทับถมอยู

ในดิน  และนับวันยิ่งมีปริมาณมากขึน้ตามปริมาณการใชพลาสติกสวนการเผาขยะพลาสติกก็กอใหเกิดมลพิษและ

เปนอันตรายอยางมาก วิธีการแกปญหาขยะพลาสติกที่ไดผลดีที่สุดคือ การนําขยะพลาสติกกลับมาใชประโยชน

ใหม การนําขยะพลาสติกใชแลวกลับมาใชประโยชนใหม  มหีลายวิธี  ดังน้ี 

    

1. การนํากลับมาใชซ้ํา 

                             ผลิตภัณฑพลาสติกที่ใชแลว  เชน  สามารถนํากลับมาทําความสะอาดเพื่อใชซ้ําไดหลายคร้ังแต

ภาชนะเหลาน้ันจะเสื่อมคุณภาพลง  และความสวยงามลดลงตามลําดับนอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงความสะอาดและ

ความปลอดภัยดวย 

2.  การหลอมข้ึนรูปผลิตภัณฑใหม  

                          การนําขยะพลาสติกกลับมาใชใหม  โดยวิธีขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑใหม  เปนวิธีทีนิ่ยมกันมาก  แตเมือ่

เทียบกับปริมาณของขยะพลาสติกทั้งหมดก็ยังเปนเพียงสวนนอย  การนําพลาสติกใชแลวมาหลอมขึ้นรูปใหม

เชนน้ี  สามารถทําไดจํากัดเพียงไมกี่คร้ัง  ทั้งน้ีเพราะพลาสติกดังกลาวจะมีคุณภาพลดลงตามลําดับ และตองผสมกับ

พลาสติกใหมในอัตราสวนที่เหมาะสมทุกคร้ัง  อีกทั้งคุณภาพของผลิตภัณฑที่ไดจากพลาสติกที่นํากลับมาใชใหมจะ

ตํ่ากวาผลิตภัณฑที่ไดจากพลาสติกใหมทั้งหมด  

  3.  1

                           การเปลี่ยนขยะพลาสติกเปนผลิตภัณฑของเหลวและกาซเปนวิธีการที่ทําใหไดสารไฮโดรคารบอน

ที่เปนขยะเหลวและกาซ  หรือเปนสารผสมไฮโดรคารบอนหลายชนิด  ซึง่อาจใชเปนเชื้อเพลิงโดยตรง หรือกลั่น

แยกเปนสารบริสุทธิ ์ เพื ่อใชเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตพลาสติกเรซินไดเชนเดียวกันกับวัตถุดิบที ่ไดจาก 

ปโตรเลียม  กระบวนการนีจ้ะไดพลาสติกเรซินทีม่ีคุณภาพสูงเชนเดียวกัน  วิธีการเปลี่ยนผลิตภัณฑพลาสติกที่ใช

แลวใหเปนของเหลวนี้เรียกวา 

การเปลี่ยนเปนผลิตภัณฑของเหลวและกาซ  

ลิควิแฟกชัน8  (Liquefaction)  ซึ่งเปนวิธีไพโรไลซิสโดยใชความรอนสูง  ภายใต

บรรยากาศไนโตรเจนหรือกาซเฉือ่ยชนิดอื่น  นอกจากของเหลวแลวยังมีผลิตภัณฑขางเคียงเปนกากคารบอนซึง่
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เปน ของแข็ง สามารถใชเปนเชื ้อเพลิงได  สําหรับกาซที ่เกิดขึ ้นจากกระบวนการไพโรไลซิส  คือกาซ

ไฮโดรคารบอน  สามารถใชเปนเชื้อเพลิงไดเชนกัน  นอกจากน้ี  ยังอาจมีกาซอืน่ๆ เกิดขึน้ดวย  เชน  กาซไฮโดรเจน

คลอไรด ซึ่งใชประโยชนในอุตสาหกรรมบางประเภทได  

      4.  การใชเปนเชื้อเพลิงโดยตรง  

            พลาสติกประเภทเทอรโมพลาสติกสวนมากมีสมบัติเปนสารที่ติดไฟและลุกไหมไดดีจึงใชเปน

เชือ้เพลงิไดโดยตรง  

5. การใชเปนวัสดุประกอบ  

        อาจนําพลาสติกใชแลวผสมกับวัสดุอยางอ่ืน เพื่อผลิตเปนผลิตภัณฑวัสดุประกอบที่เปนประโยชนได 

เชน  ไมเทียม  หินออนเทยีม  แตผลิตภัณฑเหลาน้ีอาจมีคุณภาพไมสูงนัก 

 

กิจกรรมทายบท 

กิจกรรมท่ี 1

แนวคิดหลัก            

 การเพิ่มขึ้นของทรัพยากรมนุษย  ทําใหทรัพยากรธรรมชาติตางๆ  ถูกใชไปมากขึ้น  โดยเฉพาะพื้นที่ปาไม 

  ประชากรมนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติ 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง           

 1.  สํารวจและอภิปรายการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในทองถิ่น     

 2.  สืบคนขอมูลและนําเสนอจํานวนประชากรในทองถิ่น 

เวลาทํากิจกรรมประมาณ           

  2    ชั่วโมง 

สื่อการเรียนรู            

 1.  วีดิทัศน หรือ CD-ROM  เร่ืองการใชทรัพยากรธรรมชาติ  เชน  เร่ือง  การใชนํ้ามัน   

 2.  ภาพถายทองถิ่นในอดีตกับปจจุบัน        

 3.  ขอมูลประชากรและขอมูลการใชนํ้ามันทั้งในอดีต และปจจุบัน 
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แนวการจัดกิจกรรม           

 1.  ครูนําเขาสูบทเรียนโดยใหนักเรียนพิจารณาภาพกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเยาวราชในปจจุบันและใน

อดีตเพื่อนําไปสูปญหาประชากรมนุษยกับการใชทรัพยากรธรรมชาติ  เชน เร่ืองการใชนํ้ามัน เปลี่ยนแปลงไป

หรือไม  อยางไร            

 2.  นักเรียนรวมกันอภิปรายวาแตกตางกันอยางไร  อะไร  เปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง  โดยใชขอมูล

การใชนํ้ามันและจํานวนประชากรของประเทศไทยประกอบ      

 3.  นักเรียนชมวีดิทัศนเร่ืองการใชทรัพยากรธรรมชาติ  อภิปรายและตอบคําถาม  เพื่อนําไปสูขอสรุปวา  

จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นมีผลตอการลดลงของ ทรัพยากรธรรมชาติ  เพราะมนุษยตองการใชทรัพยากรธรรมชาติ  

เชน  นํ้ามันในการเปนเชื้อเพลิงรถยนตเพื่อไปทํางาน  หรือทํากิจกรรมตางๆ  ฯลฯ 

การประเมินผล            

 ประเมินผลจากการอภิปราย  การทําใบบันทึกกิจกรรมและการตอบคําถามรวมกัน 

 

 

ใบบันทึกกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบบันทึกกิจกรรม 
 
ชื่อ..........................................................................................ชั้น..........................เลขท่ี...................... 
วันท่ี.....................     .เดอืน........................................................  ป พ.ศ........................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชากรมนุษยกับการใชน้ํามัน 
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กิจกรรมท่ี 2  ขยะกับคุณภาพสิ่งแวดลอม 

แนวความคิดหลัก           

 ปญหาขยะมูลฝอยเปนปญหาสิ่งแวดลอมที่มนุษยทุกคนตองชวยกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  ขยะมูลฝอยมี

หลายประเภท  ทั้งประเภทที่ยอยสลายไดตามธรรมชาติและยอยสลายไดอยาก   รีไซเคิลเปนการนําเอาวัสดุที่ใชแลว

กลับไปเขากระบวนการผลิตใหม  ไดวัสดุใหมที่สามารถนําไปใชเปนประโยชนตอไป 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง           

 1.  สาํรวจและอภิปรายเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําใหโรงเรียนมีปริมาณขยะมากหรือนอย   

 2.  วิเคราะหขอมูลและอภิปรายเกี่ยวกับเวลาในการยอยสลายแตละชนิด    

 3.  ทํากระดาษรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน     

เวลาทํากิจกรรม            

 4 ชั่วโมง            

สื่อการเรียนรู            

 1.  กระดาษใชแลวหรือหนังสอืพมิพ        

 2.  เคร่ืองปนนํ้าผลไม          

 3.  ตะแกงตาถี่           
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 4.  กะละมัง           

 5.  สีผสมอาหาร           

 6.  แปงมัน 

แนวทางการจดักิจกรรม           

 1.  ครูสนทนากับนักเรียนเร่ืองขยะในชุมชนที่นํามาทิ้งในแตละวัน  เพื่อนําสูปญหาขยะในชุมชน 

 2.  ครูใหนักเรียนสํารวจขยะในชุมชนเปนเวลา  1 สัปดาห  โดยเก็บรวมรวมขอมูล  เชน  จํานวน  ชนิด 

 3. นักเรียนนําขอมูลเกี่ยวกับขยะที่สํารวจไดมานําเสนอในรูปของแผนภูมิ    

 4. นักเรียนวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาในการยอยสลายขยะ  ที่สํารวจไดแลวตอบคําถาม และ

อภิปรายรวมกัน  เพื่อนําไปสูขอสรุปวา  “ขยะในสิ่งแวดลอมมีหลายประเภท  ทั้งที่ยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ

และขยะที่ไมยอยสลาย”           

 5. เพื่อสรางจิตสาํนึกใหกบันักเรียนทํากระดาษรีไซเคิลโดยใหนักเรียนศึกษาวิธีการทํากระดาษและออกแบบ

การทดลองทํากระดาษรีไซเคิลเอง 

 

ใบบันทึกกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบบันทึกกิจกรรม  แผนท่ี 1 
 

ชื่อ..........................................................................................ชั้น..........................เลขท่ี...................... 
วันท่ี......................เดอืน........................................................ป พ.ศ........................... 

 
 
 
 
 
 

 
บนัทกึผลการสํารวจขยะในบริเวณชุมชน 

  

บริเวณที่สํารวจ ขยะทีส่าํรวจได 

บริเวณท่ีพัก  

ตลาด  

วัด  

โรงเรียน  

 

   สํารวจขยะในชุมชน 
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ใบบันทึกกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบบันทึกกิจกรรม  แผนท่ี 2 
 

ชื่อ..........................................................................................ชั้น..........................เลขท่ี...................... 
วันท่ี......................เดอืน........................................................ป พ.ศ........................... 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วิธีทํา 
1. ฉีกกระดาษเปนชิ้นเล็กๆ แชนํ้าจนเปอยยุย 
 

2.  เทกระดาษลงในกะละมังที่มีนํ้าผสมสีอยู 
 

3.  นําตะแกรงคอยๆ รอนกระดาษใหสม่ําเสมอ 
 

4.  นําตะแกรงคอยๆ รอนกระดาษไปตากแดดจนแหง 

 

   กระดาษรีไซเคิล 

วัสดุ – อุปกรณ 

1. ตะแกรง 
2. กะละมัง 
3. สีผสมอาหาร 
4. กระดาษใชแลว 
5. .................... 
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แบบฝกหัดทายบทที่ 10 

เร่ือง ปโตรเล่ียมและพอลิเมอร 

ตอนท่ี 1  จงทําเคร่ืองหมาย  x   ลงในขอท่ีถูกตอง 

1.   วิธีการแยกนํ้ามันดิบออกเปนสวนๆ  คือวิธีการที่เรียกวาอะไร                                           

 ก.  การกลั่นไอนํ้า          

 ข.  การกลั่นลําดับสวน          

 ค.  การกลั่นแบบคาตาลิติก  แครกกิ่ง        

 ง.  การกลัน่แบบโพลิเมอไรเซชั่น                                                               

2.  การกลั่นนํ้ามันดิบที่ อุณหภูมิสูงจะไดผลิตภัณฑจําพวกใด      

 ก.  นํ้ามันดีเซล   ข.  ไข        

 ค.  นํ้ามันเตา   ง.  ยางมะตอย 

3.  ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นลําดับสวนนํ้ามันดิบจะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับอะไร    

 ก.  กระบวนการกลั่น  ข.  อุณหภูมิ       

 ค.  แหลงนํ้ามนัดิบ  ง.  การขนสง 

 
 

ติดกระดาษรีไซเคิลของนักเรียนบริเวณน้ี 
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4.  การกลั่นนํ้ามันดิบที่อุณหภูมิ  300 ๐

5.  ผลกระทบจากการใชปโตรเลียมสวนใหญมีสาเหตุมาจากอะไร      

 ก.  การเพิ่มของประชากร  ข.  อากาศรอน       

 ค.  มีราคาแพง   ง.  ถูกทุกขอ 

C  จะไดผลิตภัณฑอะไร      

 ก.  นํ้ามันเตา   ข.  ไข        

 ค.  นํ้ามันดีเซล   ง.  แกสปโตรเลียม 

6.  คา  BOD  มาตรฐานน้ําทิ้งของกระทรวงอุตสาหกรรมมีคาอยูที่เทาใด     

 ก.   10  mg/l   ข.  50  mg/l       

 ค.   100  mg/l   ง.  500  mg/l  

7. ขอใดจัดเปนพอลิเมอรธรรมชาติ         

 ก.  ตะกรา   ข.  แปง        

 ค.  เสนดาย   ง.  ผาไนลอน 

8.  พอลิเมอรแบบใดมีคุณสมบัติ มีความหนาแนนและจุดหลอมเหลว      

 ก.  แบบเสน   ข. แบบกิ่ง       

 ค.  แบบรางแห   ง.  ถูกทุกขอ 

9.  เมลามีนที่ใชทําถวยชาม  เปนพอลิเมอรที่มีรูปรางแบบใด       

 ก.  แบบเสน   ข. แบบกิ่ง       

 ค.  แบบรางแห   ง.  ถูกทุกขอ 

10.  ฟลมถายภาพ  ดอกไมพลาสติก  ผลิตมาจากพลาสติกชนิดใด      

 ก.  ไนลอน   ข.  อีพอกซี       

 ค.  พอลเิอสเทอร  ง.  พอลเิอทลินี 

 

ตอนท่ี  2  จงตอบคําถามตอไปน้ี 

  1.จงอธิบายการเกิดปโตรเลียม และกระบวนการเกิดปโตรเลียม 

        2.การสํารวจทางธรณีวิทยาเพื่อหาแหลงปโตรเลียมชวยใหไดขอมูลในการคาดคะเนในเร่ืองใด 

              3.การสํารวจทางธรณีฟสิกสเพื่อหาแหลงปโตรเลียมไดแกการสํารวจในเร่ืองใด และขอมูลที่ไดมีประโยชน   
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                อยางไร           

 4. วัตถุดิบที่สําคัญที่ใชสําหรับการผลิตพลาสติก  คือ ผลิตภัณฑที่ไดจากอะไร    

 5.  โครงสรางของพอลิเมอรแบงออกเปนกี่แบบ  อธิบายสมบัติของแตละแบบมาพอสังเขป   

 

 

 

 



บทที่ 11 

สารเคมีกับชีวิตและสิ่งแวดลอม 

สาระสําคัญ 

 ชีวิตประจําวันของมนุษยที่จะดํารงชีวิตใหมีความสุขน้ัน รางกายตองสมบูรณ แข็งแรง สิ่งที่

จะมาบันทอนความสุขของมนุษย คือสารเคมีทีเ่ขาสู รางกาย จึงจําเปนตองรูถึงการใชสารเคมี 

ผลกระทบจากการใชสารเคมี 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. อธิบายความสําคัญและความจําเปนที่ตองใชสารเคมีได 

2. อธิบายวิธีการใชสารเคมีบางชนิดไดถูกตอง 

3. อธิบายผลกระทบที่เกิดจากการใชสารเคมีได 

ขอบขายเน้ือหา 

เร่ืองที่ 1 ความสําคัญของสารกับชีวิตและสิ่งแวดลอม 

เร่ืองที่ 2 ความจําเปนที่ตองใชสารเคมี 

เร่ืองที่ 3 การใชสารเคมีที่ถูกตองและปลอดภัย 

เร่ืองที่ 4 ผลกระทบที่เกิดจากการใชสารเคมี 
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เร่ืองที่ 1  ความสําคัญของสารกับชีวิตและสิ่งแวดลอม 

สิ่งแวดลอม  

คือ ทุกสิ ่งทุกอยางที ่อยู รอบตัวมนุษยทั ้งที ่มีชีวิตและไมมีชีวิต  รวมทั้งที่ เปน

รูปธรรม (สามารถจับตองและมองเห็นได) และนามธรรม (ตัวอยางเชนวัฒนธรรมแบบแผน 

ประเพณี ความเชือ่) มีอิทธิพลเกีย่วโยงถึงกัน เปนปจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบ

จากปจจัยหนึ่งจะมีสวนเสริมสรางหรือทําลายอีกสวนหนึ่ง อยางหลีกเลี่ยงมิได สิ่งแวดลอมเปน

วงจรและวัฏจักรที่เกี่ยวของกันไปทั้งระบบ 

สิ่งแวดลอมแบงออกเปนลักษณะกวาง ๆ ได 2 สวนคือ  

   สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน ปาไม ภูเขา ดิน นํ้า อากาศ ทรัพยากร  

   สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น เชน ชุมชนเมือง สิ่งกอสรางโบราณสถาน ศิลปกรรม  

          ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 

 

มนุษยกับสิ่งแวดลอม 

 มนุษยมีความสัมพันธกับสิง่แวดลอมอยางแนบแนน ในอดีตปญหาเรือ่งความสมดุลของ

ธรรมชาติตามระบบนิเวศยังไมเกิดขึ้นมากนัก ทั้งนี้เนื่องจากผูคนในยุคตนๆนัน้มีชีวิตอยูใตอิทธิพล

ของธรรมชาติ ความเปลีย่นแปลงทางดานธรรมชาติและสภาวะแวดลอมเปนไปอยางคอยเปนคอย

ไป จึงอยูในวิสัยทีธ่รรมชาติสามารถปรับดุลของตัวเองได แตปจจุบันนีป้รากฏวาไดเกิดมีปญหา

อยางรุนแรงดานสิ่งแวดลอมขึน้ในบางสวนของโลกและปญหาดังกลาวนี้ก็มีลักษณะคลายคลึงกัน

ในทุกประเทศทั้งที่พัฒนาแลวและกําลังพัฒนา 

       ปญหาทางดานภาวะมลพิษที่เกี่ยวกับนํ้า 

 ปญหาทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมสลายและหมดสิ้นไปอยางรวดเร็ว เชน น้าํมัน แรธาตุ พืช

สัตว ทั้งที่เปนอาหารและการอนุรักษไวเพื่อการศึกษา 

 ปญหาที่เกีย่วกับการตัง้ถิน่ฐานของชุมชนมนุษย เชน การวางผังเมืองและชุมชนไมถูกตอง

ทําใหเกิดการแออัดยัดเยียด ใชทรัพยากรผิดประเภทและเกิดปญหาจากของเหลือทิ้งพวก

ขยะมูลฝอย 

 

สสาร  

 หมายถึง สิง่ที ่มีมวล ตองการทีอ่ยู  และสามารถสัมผัสได หรืออาจหมายถึงสิ่งตางๆที่อยู

รอบตัวเรา มีตัวตน ตองการที่อยู สัมผัสได อาจมองเห็นหรือมองไมเห็นก็ได เชน อากาศ ดิน น้าํ  

เปนตน 

สาร  

 หมายถึง สสารที่ทราบสมบัติ หรือสสารที่จะศึกษา เปนสสารที่เฉพาะเจาะจง 
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สมบัติของสาร 

 หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของสาร เชน เน้ือสาร สี กลิ่น รส การนําไฟฟา การละลายนํ้า จุด

เดือด จุดหลอมเหลว ความเปนกรด – เบส เปนตน 

 สมบัติของสารจําแนกได 2 ประเภท คือ  

        สมบัติทางกายภาพ 

 สมบัติทางกายภาพเปนสมบัติที่สังเกตไดจากลักษณะภายนอกหรือใชเคร่ืองมืองายๆในการ

สังเกต ซึ่งเปนสมบัติที่ไมเกี่ยวของกับปฏิกิริยาเคมี เชน สี กลิ่น รส สถานะ จุดเดือด ลักษณะรูปผลึก 

ความหนาแนน การนําไฟฟา การละลาย จุดหลอมเหลว 

        สมบัติทางเคมี 

 สมบัติทางเคมีเปนสมบัติที่เกี่ยวของกับโครงสรางภายในของสาร เปนสมบัติที่สังเกตได

เมื่อมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น เชน ความเปนกรด – เบส การเกิดสนิม ความเปนโลหะ – อโลหะ เปนตน 
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เร่ืองที่ 2  ความจําเปนที่ตองใชสารเคมี 

 สารในชีวิตประจําวัน 

 ในชีวิตประจําวัน เราจะตองเกี่ยวของกับสารหลายชนิด ซึง่มีลักษณะแตกตางกัน สารที่ใช

ในชีวิตประจําวันจะมีสารเคมีเปนองคประกอบ สารแตละชนิดมีสมบัติหลายประการ และนํามาใช

ประโยชนแตกตางกัน เราตองจําแนกประเภทของสารเพือ่ความสะดวกในการศึกษาและการ

นําไปใช 

 ประเภทของสารในชีวิตประจําวัน 

    สารปรุงแตงอาหาร 

 สารปรุงแตงอาหาร หมายถึง สารที่เติมลงไปในอาหารเพือ่ใหเกิดความนารับประทาน สาร

เหลาน้ันจะไปเพิ่มสี รส กลิ่นของอาหาร รวมไปถึงการใสวิตามิน ใสผงชูรส ใสเคร่ืองเทศดวย เชน 

         นํ้าตาล ใหรสหวาน เกลือ นํ้าปลา ใหรสเค็ม 

     นํ้าสมสายชู นํ้ามะนาว ซอสมะเขือเทศ ใหรสเปร้ียว 

 

 

ตัวอยางของสารปรุงแตง 

นํ้าสมสายชู 

 นํ้าสมสายชูเปนสารเคมีที่ใชปรุงอาหาร ทําใหอาหารมีรสเปร้ียว 

นํ้าสมสายชูแท  ไดจากการหมักธัญพืชหรือผลไม มีทั้งชนิดกลั่นและไมกลั่น 

นํ้าสมสายชเูทียม ไดจากการนํากรดนํ้าสมมาผสมนํ้าเพื่อทําใหเจือจาง 

นํ้าสมสายชูปลอม ทํามาจากกรดกํามะถันหรือกรดเกลือผสมน้ําใหเจือจาง จึงไมควรนํามาใชปรุงรส

อาหารรับประทาน เพราะจะเปนอันตรายตอรางกาย ทําใหกระเพาะเปนแผล 

    การเลือกซื้อนํ้าสมสายชู 

  ศึกษาฉลากชื ่อสามัญทางการคา เครื่องหมายการคา เลขทะเบียนอาหาร เครื่องหมาย

มาตรฐานการคาผูผลิต ผูแทนจําหนาย วันหมดอายุ ปริมาณสุทธิ สังเกตความใสไมมีตะกอน ขวด

และฝาขวดของน้ําสมสายชูไมสึกกรอน 

ผงชูรส  

มีชื่อทางเคมีวา โมโนโซเดียมกลตูาเมท (Monosodium glutamate) หรือ เรียกยอวา MSG. มี

ผลึกสีขาวเปนแทงคลายกระดูก ผลิตจากมันสําปะหลังหรือกากน้ําตาล   โดยทั่วไปเชื่อวาทําให

อาหารอรอย ยังมีผงชูรสปลอมวางขายตามทองตลาด ซึ่งผงชูรสปลอมจะเปนอันตรายตอสุขภาพได 

ดังน้ัน จึงควรเลือกซื้ออยางระมัดระวัง 

     ผงชูรสจะมีลักษณะรูปรางดังน้ี  

             • เปนผลึกสีขาวคอนขางใส ไมมีความวาว 



 233 

             • เปนแทงสีเหลี่ยม ไมเรียบ ปลาขางใดขางหนึ่งเล็กคลายรูปกระบอง 

             • เปนแทงสีเหลี่ยม ไมเรียบ แตปลายทั้งสองขางใหญคอดตรงกลางคลายรูปกระดูก 

             ผงชูรสมีคุณสมบัติละลายไดดีในนํ้า ทั้งยังชวยละลายไขมันใหผสมกลมกลืนกับนํ้า  

   มีรสเหมือนนํ้าตมเน้ือ สามารถกระตุนปุมปลายประสาทโคนลิ้นกับลําคอ ทําใหรูสึกอรอยขึ้น 

 

    สารท่ีใชทําความสะอาด 

 สารทีใ่ชทําความสะอาด หมายถึงสารทีม่ีคุณสมบัติในการชําระลางสิง่สกปรก ใชในการ

ดูแลรักษาสภาพของรางกาย เสื้อผา นอกจากน้ันยังชวยใหเคร่ืองใชและเคร่ืองสุขภัณฑอยูในสภาพดี 

มีความอดทน 

   อันตรายจากการใชสารท่ีใชทําความสะอาด 

         จากการใชหรือ ที่ไมถูกตองผิดวัตถุประสงค เชน นําผงซักฟอกมาลางเน้ือหมู 

 จากการสัมผัส ทําใหผิวหนังบริเวณที่ไดรับการสัมผัส เกิดอากาศ

ปวดแสบปวดรอน ระคาย  เคือง หรือไหมเกรียมได 

 จากการรับประทาน ทําใหเกิดอาการปวดรอน ภายในชองปาก 

บริเวณลําคอ กลองเสียง หลอดอาหาร ระบบทางเดินอาหาร ทําให

เกิดอาการน้ําลายฟูมปาก อาเจียน อุจจาระรวง ถายเปนเลือด ความ

ดันโลหิตลดลงอยางรวดเร็ว ตับและไตถูกทําลายและเสียชีวิตไดในที่สุด 

 ถาสูดควันสีขาวของกรดเขมขนเขาไป จะทําใหเกิดอาการสําลัก ไอ แสบจมูก อาจเปนแผล

เปอยในระบบทางเดินหายใจ ทําลายเยื่อบุโพรงจมูก ทําลายระบบการรับกลิ่น 

 หากเขาตาจะทําลายเยือ่บุตา มีอาการปวดรอนบริเวณดวงตา น้ําไหล ในกรณีทีไ่ดรับสารที่

มีความเขมขนสูง อาจรุนแรงถึงขั้นตาบอดได 

 

    สารท่ีใชเปนเคร่ืองสําอาง 

 เครือ่งสําอาง หมายถึง วัตถุที่มุงหมายเอาไว ทา ถู นวด โรย พน หยอด ใส อบหรือกระทํา

ดวยวิธีอื่นใด ตอสวนหนึ่งสวนใดของรางกายเพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือสงเสริมใหเกิด

ความสวยงามตลอดทัง้เครื่องประทินผิวตางๆดวย แตไมรวมถึงเครื่องประดับและเครือ่งแตงตัวซึ่ง

เปนอุปกรณรางกายภายนอก รวมทั้งวัตถุที่มุงหมายใชเปนสวนผสมในการในการผลิตเคร่ืองสําอาง

โดยเฉพาะ 
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     อันตรายของเคร่ืองสําอาง 

 เคร่ืองสําอางอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูใช สวนใหญเกิดอาการอักเสบเปนผืน่แดง เปนเม็ด

หรือตุมคันเกิดอาการแพตอผิวหนัง เยือ่ตา บางชนิดทําใหผมรวง บางชนิดทําใหเกิดอาการอักเสบ

รุนแรง แผลเนาเปอย กอนตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง ควรเลือกเครือ่งสําอางที่ผานการตรวจรับรอง

จากองคการอาหารและยา (อย.) และทดสอบใชกอนวาเหมาะสมกับตัวเองหรือไม เกิดอาการแพ

หรืออักเสบหรือไม 

 

 

 

    สารท่ีใชเปนยา  

 สารที่ใชเปนยาหมายถึง สารหรือผลิตภัณฑที ่มีวัตถุประสงคในการใชเพื ่อใหเกิดการ

เปลีย่นแปลงทางสรีรวิทยาของรางกาย หรือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของขบวนการทางพยาธิ

วิทยาซึ่งทําใหเกิดโรค ทั้งน้ีเพื่อกอใหเกิดประโยชนแกผูไดรับยาน้ัน 

 สารที่ถูกจัดใหเปนยาควรมีประโยชนในการใชโดยมีหลักใหญ 3 ประการ คือ 

 1. ใชประโยชนในการรักษาโรคใหหายขาด 

 2. ใชประโยชนในการควบคุมโรคหรือบรรเทาอาการ 

 3. ใชประโยชนในการปองกันโรค 

 นอกจากน้ี ยายังมีประโยชนในการวินิจฉัยโรค เชน การทดสอบภาวการณ

ตั้งครรภโดยการใชเอสโตรเจน (Estrogens) และการทดสอบการทํางานของระบบควบคุมการหลั่ง

ฮอรโมนของตอมใตสมองและตอมหมวกไตโดยใชยาคอรติซอล (Cortisol)  

 

ขอควรระวังในการใช 

ยาเปนสิ่งที่ใหทั้งคุณและโทษ กลาวคือถารูจักใชก็จะใหคุณประโยชน แตถาใชไมถูกตองก็

จะกลายเปนโทษหรืออันตรายตอรางกายจนถึงขั ้นเสียชีวิตได การใชยาจึงตองใชดวยความ

ระมดัระวังและใชเทาที่จําเปนจริงๆ  

 

    สารเคมีท่ีใชในการเกษตร 

 สารเคมีที่ใชในการเกษตร หมายถึง สารเคมีที่ใชเพื่อมุงหวังเพิ่มผลทางการเกษตรหรือใช

เพื่อกําจัดแมลงศัตรูพืช แบงเปน 2 ประเภท คือ สารเคมีทีใ่ชในการเพิม่ผลผลิต และสารเคมีทีใ่ชใน

กําจัดแมลงศัตรูพืช 
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         สารเคมีท่ีใชในการเพิ่มผลผลิต 

 สารเคมีที่ใชในการเพิ่มผลผลิต คือ วัสดุใดก็ตามที่เราใสลงไปในดินไมวาในทางใด โดย

วัสดุน้ันมีธาตุอาหารจําเปนสําหรับพืช ซึ่งพืชสามารถนําไปใชประโยชนได เราเรียกวา “ปุย” 

 

        สารเคมีท่ีใชในกําจัดแมลงศัตรูพืช 

สารเคมีที่ใชในกําจัดแมลงศัตรูพืช หมายถึง สารเคมีหรือสวนผสมของสารใดๆ ก็ตาม ที่ใช

ปองกันกําจัดทําลายหรือขับไลศัตรูพืช 

 

  อันตรายของสารกําจัดแมลงและศัตรูพืช 

 เปนอันตรายตอผูใช ถาผูใชขาดความระมัดระวังหรือถาใชไมถูกวิธี 

 สิ่งแวดลอมเสียสมดุล ถาสารกระจายในอากาศ หรือสะสมตกคางในนํ้า ในดิน 

 ทําใหรางกายทํางานผิดปกติ ถามีการสะสมสารเคมีในรางกายมากเกินไป และอาจถึงขั้น

เสียชีวิตได  

 

 

 

ประเภทของสารท่ีใชในชีวิตประจําวัน 

แบงตามคุณสมบัติความเปนกรด – เบส 

สารท่ีมีความเปนกรด 

 สารประเภทนี้มีรสเปรี้ยวทําปฏิกิริยาเคมีกับโลหะ เชน สังกะสีทําปฏิกิริยาเคมีกับหินปูน 

ตัวอยางสารประเภทนี้ ไดแก มะนาว น้ําสมสายชู น้าํอัดลม น้าํมะขาม น้าํยาลางหองน้าํ เมือ่สารที่มี

สมบัติเปนกรดทดสอบดวยกระดาษลิตมัส  กระดาษลิตมัสจะเปลี่ยนจากสีนํ้าเงินเปนแดง 

 

สารท่ีมีสมบัติเปนเบส 

  สารประเภทนี้มีรสฝาด เมื่อนํามาถูกับฝามือจะรูสึกลืน่มือ ทําปฏิกิริยากับไขมัน หรือน้าํมัน

พืช หรือน้ํามันสัตว จะไดสารประเภทสบู ตัวอยางสารประเภทนี้ เชน น้ําปูนใส โซดาไฟ ผงฟู น้ํา

ขีเ้ถา เมื่อนําสารทีม่ีสมบัติเปนเบสทดสอบดวยกระดาษลิตมัส กระดาษลิตมัสจะเปลี่ยนจากสีแดง

เปนสีนํ้าเงิน 

 

สารท่ีมีความเปนกลาง 

 สารประเภทนี้มีสมบัติหลายประการและเมื่อนํามาทดสอบดวยกระดาษลิตมัสแลว กระดาษ

ลิตมัสจะไมมีการเปลี่ยนแปลง ตัวอยางของสารประเภทน้ี เชน นํ้า นํ้าเกลือ นํ้าเชื่อม เปนตน  
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อินดิเคเตอรสําหรับกรด – เบส 

 อินดิเคเตอรเปนสารที่ใชทดสอบความเปนกรด – เบส ของสารละลายได สวนใหญเปน

สารอินทรีย มีสมบัติเปนกรดออน ซึ ่งมีสีเปลี ่ยนไปเมื ่อความเปนกรด – เบส ของสารละลาย

เปลี่ยนไป หรือคา pH (positive potential of the hydrogen ions) ของสารละลายเปลี่ยนไป จึงใชการ

เปลีย่นสีบอกคา pH ของสารละลายไดอินดิเคเตอรทีค่วรรูจักคือ กระดาษลิตมัส สารละลาย             

ฟนอลฟธาลีน และยูนิเวอรซัลอินดิเคเตอร (อินดิเคเตอรสกัดไดจากดอกไมสีแดงและสีมวง เชน 

ดอกอัญชันและดอกตอยต่ิงใหสีมวง ดอกชบาซอนและดอกกระเจ๊ียบใหสีแดง เปนตน) 

 

กระดาษลิตมัส 

 เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากนํ้าเงินเปนแดง แตสีแดงไมเปลี่ยนสารมีคุณสมบัติเปนกรด 

 เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากแดง เปนนํ้าเงิน แตสีนํ้าเงินไมเปลี่ยนสารมีคุณสมบัติเปนเบส 

 กระดาษลิตมัสทั้งสองสีไมเปลี่ยน สารมีคุณสมบัติเปนกลาง  

 

สารละลายฟนอลฟธาลีน 

       สารละลายฟนอลฟธาลีน เปลี่ยนสีเปนสีชมพูมวง สารน้ันมีสมบัติเปนเบส 

    สารละลายฟนอลฟธาลีน ใสไมมีสีสารน้ันอาจเปน กรดหรือเปนกลางก็ได 

 

ยูนิเวอรซัลอินดิเคเตอร 

 - คา pH มีคานอยกวา 7 สารละลายเปนกรด 

 -  คา pH มีคามากกวา 7 สารละลายเปนเบส 

- คา pH มีคาเทากับ 7 สารละลายเปนกลาง 

 

ขอควรระวังในการใชสารละลายกรด 

กรดเปนสารที่มีพิษตอมนุษยและสัตว เพราะมีฤทธิ์ในการกัดกรอน ดังน้ันในการใชสารที่มี

ฤทธิ์เปนกรดในชีวิตประจําวันจะตองใชอยางระมัดระวัง โดยเฉพาะภาชนะที่นํามาบรรจุสารละลาย

ที่มีฤทธิ์เปนกรด เชน นํ้าสมสายชู นํ้ามะนาว นํ้ามะขามเปยก ควรใชภาชนะที่เปนแกวหรือกระเบื้อง

เคลือบ ไมควรใชภาชนะที ่เปนโลหะหรือพาสติกโดยเด็ดขาด สวนสารละลายกรดที ่มีผลตอ

สิ ่งแวดลอมนั ้น เมื ่อนํามาลางพื ้นหรือสุขภัณฑแลวไมควรปลอยลงในแหลงน้ ํา นอกจากนี้

สารละลายกรดยังทําลายพื้นบานที่เปนหินปูน ทําใหพื้นบานชํารุด ดังนั้นการใชสารละลายกรดจึง

ตองใชใหถูกวิธี และอานคําแนะนําใหเขาใจกอนนําไปใช 
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ขอควรระวังในการใชสารละลายเบส 

สารละลายเบสมีฤทธิ์ในการกัดกรอน เมือ่เบสสัมผัสกับผิวหนังจะทําใหผิวหนังเกิดการ

อักเสบ ปวดแสบปวดรอนและลอกเปนขุย ดังนั้นควรระวังในการสัมผัสกับเบส โดยสังเกตไดวา

เบสสัมผัสถูกสวนใดของรางกายจะรูสึกลื่นๆ จึงควรรีบลางออกดวยน้ําสะอาดแลวลางออกดวย

นํ้าสมสายชูและลางดวยนํ้าสะอาดอีกคร้ัง 
 

การหาคา pH ของสารในชีวิตประจําวัน 

สารละลายกรด-เบส สามารถเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสได นอกจากน้ียังสามารถเปลี่ยนสีของ

กระดาษยูนิเวอรซัลอินเคเตอร และสีของสารที่ไดจากสวนตางๆของพืช เชน ดอก ใบ เปนตนสิ่งที่

นํามาใชในการตรวจสอบเพือ่จําแนกความเปนกรด-เบสของสารละลายหรือสารละลายเบสได 

เรียกวา อินดิเคเตอร การทีจ่ะบอกวาสารละลายมีความเปนกรด-เบสมากนอยเทาใดใชระบุเปนคา 

pH ซึ่งกําหนดวาสารทีม่ีคา pH ที่เทากับ 7 มีสมบัติเปนกลาง และถาคา pH ต่าํกวา 7 จะเปนกรด ยิ่ง

คา pH นอย ยิ่งมีความเปนกรดมาก ถาคา pH สูงกวา 7 จะเปนเบส ยิ่งมีคา pH มาก ยิง่มีความเปน

เบสมาก 

ตัวอยางผลการทดสอบสารละลายบางชนิดดวยอินดิเคเตอรชนิดตางๆ 
 

สารละลายตัวอยาง ผลที่สังเกตไดเมื่อทดสอบ 

 กระดาษลิตมัส นํ้าคั้นจาก 

กะหล่ําปลีมวง 

นํ้าคั้นจาก 

ดอกอัญชญั 

นํ้าคั้นจาก 

ดอกกหุลาบ 

1. น้ํามะนาว 

 

2. นํ้าผงซักฟอก 

 

3. น้ําสมสายช ู

 

4. น้ํายาลางจาน 

 

5. ยาลดกรด 

 

6. ผงฟู 

 

7. นํ้าขี้เถา 

 

เปลี่ยนจากสี

นํ้าเงนิเปนแดง 

เปลี่ยนจากสี

แดงเปนนํ้าเงิน 

เปลี่ยนจากสี

แดงเปนนํ้าเงิน 

เปลี่ยนจากสี

แดงเปนนํ้าเงิน 

เปลี่ยนจากสี

นํ้าเงนิเปนแดง 

เปลี่ยนจากสี

แดงเปนนํ้าเงิน 

เปลี่ยนจากสี

แดงเปนนํ้าเงิน 

เปลีย่นจากสแีดง 

 

เปลี่ยนจากสีนํ้าเงิน 

 

เปลีย่นเปนสแีดง 

 

เปลี่ยนเปนสีนํ้าเงิน 

 

เปลี่ยนเปนสีนํ้าเงิน 

 

เปลี่ยนจากสีนํ้าเงิน 

 

เปลี่ยนจากสีนํ้าเงิน 

เปนสีนํ้าเงิน 

 

เปนสีนํ้าเงิน 

 

เปลี่ยนเปนสี

แดง 

เปลี่ยนเปนสี

นํ้าเงิน 

เปลี่ยนเปนสี

นํ้าเงิน 

เปนสีนํ้าเงิน 

 

เปนสีนํ้าเงิน 

เปลีย่นจากสแีดง 

 

เปนสีนํ้าเงิน 

 

ไมเปลี่ยน 

 

เปลี่ยนเปนสีนํ้าเงิน 

 

เปลี่ยนเปนสีนํ้าเงิน 

 

เปนสีนํ้าเงิน 

 

เปนสีนํ้าเงิน 
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สีของยูนิเวอรซัลอินดิเคเตอร 

แดง แดง แดง แดง ชมพ ู สม เหลือง เขียว เขียวนํ้า

เงิน 

นํ้าเงิน นํ้าเงิน

มวง 

มวง มวง มวง มวง 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

กรด               กลาง     เบส 

 pH1  pH3  pH6  pH8             pH10           pH13 

 

 

 

 

ตัวอยางคา pH ของสารและสีของยูนิเวอรซัลอินดิเคเตอรตั้งแต pH 0-14 
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เร่ืองที่ 3  การใชสารใหถกูตองและปลอดภัย 

 เมื่อนําสารตางๆมาใชเราตองศึกษาขอมูลและวิธีการใชสารใหเขาใจกอนโดยปฏิบัติ ดังนี้ 

1. อานฉลากใหเขาใจ กอนนําสารชนิดนั้นไปใชประโยชน 

2. ใชสารอยางถูกตอง เหมาะสมตามวิธีแนะนํา 

3. ใชสารในปริมาณเทาที่จําเปน 

4. ใชสารหมดแลวตองกําจัดภาชนะบรรจุสารอยางเหมาะสม 

สารบางประเภทที่เรานํามาใชประโยชนเปนสารอันตราย และเปนสารที่คงสภาพอยูไดนาน 

เชน สารกําจัดศัตรู เมื่อเกษตรกรนํามาฉีดพนผลิตผล จะมีสารพิษตกคางอยูกับผลิตผลและพื้นที่ใน

บริเวณที่ใชสาร ซึ่งมีผลตอคน สัตวและสิ่งแวดลอม  

ดังน้ันการนําสารตางๆมาใชโดยเฉพาะสารที่มีพิษ จึงตองรูจักใชอยางระมัดระวัง เพื่อไมให

เกิดอันตรายตอตัวเราเอง รวมทั้งกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมรอบตัวเราดวย 

 
 
 
 
 
-  เครือ่งหมายทะเบยีนอาหารและยาของสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข 
 

                                                                 
                                ภาพที่ 1 เครือ่งหมายทะเบยีนอาหารและยา 
 
 
  -  เครือ่งหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมขององคการอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณสุข 
 
                           

                                                                  
 
                                 ภาพที ่2 เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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เร่ืองที่ 4  ผลกระทบที่เกิดจากการใชสารเคมี 

 

ของเสียเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม  

   ของเหลือทิง้จากการอุปโภค บริโภค หรือสิง่ของเสือ่มสภาพจนใชการไมไดแลวตลอดจน

ของที่มนุษยไมตองการจะใชตอไปแลว เรารวมเรียกวา "ของเสยี" ของเสียบางชนิดไมเปนพิษภัยตอ

มนุษยและสิ่งแวดลอมมากนัก เชน ของเสียจําพวกเศษอาหาร เศษกระดาษจากบานเรือนที่พักอาศัย 

แตของเสียบางชนิดเปนอันตรายตอชีวิตของมนุษยและสัตว 

ตลอดจนสิ่งแวดลอมอื่น ๆ อยางมาก จําเปนตองเก็บหรือกําจัด

ทิง้ไปโดยระมัดระวังใหถูกหลักวิชาการ อาจทําใหเกิดอันตราย

ตอสุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอมได โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งเมื่อมีการปนเปอนหรือสะสมอยูใน "หวงโซอาหาร" จะเปน

สาเหตุหรือทําใหเกิดการเจ็บปวยอยางเฉียบพลัน หรือแบบเร้ือรัง 

ซึ่งจะทําใหพิการหรือเสียชีวิตได เราเรียกของเสียประเภทนี้วา 

"ของเสียทีเ่ปนอันตราย" และในบางกรณีของเสียทีเ่ปนอันตราย

อาจมีลักษณะของความเปนอันตรายหลายประเภทรวมกัน   

 

 

ของเสียท่ีเปนอันตราย ไดแกของเสียท่ีมีลักษณะของความเปนอันตรายลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ

หลายลักษณะรวมกัน ดังตอไปน้ี  

 

1. ของเสียเปนพิษ หรือเจือปน หรือมีสวนประกอบของสารที่เปนพิษ เชน มีสวนประกอบ

ของสารปรอท ตะกั่ว แคดเมียม สารหนู สารยาฆาแมลง เปนตน  

2. ของเสียที่ติดไฟงาย หรือมีสวนประกอบของสารที่ติดไฟงาย หรือสารไวไฟซึ่งอาจทําให

เกิดไฟไหมได ถาเก็บไวใกลไฟ หรือเมื่อมีอุณหภูมิสูงมาก ๆ  

3. ของเสียทีม่ีฤทธิ์เปนกรดหรือดางซึง่สามารถกัดกรอนวัสดุตาง ๆ ตลอดจนเนือ้เยือ่ของ

รางกายมนุษยหรือสัตว  

4. ของเสียทีเ่มื่อทําปฏิกิริยากับสารอืน่ เชน น้ํา จะทําใหเกิดมีกาซพิษ ไอพิษ หรือควันพิษ 

หรือของเสียที่เมื่อไดรับการทําใหรอนขึ้นในที่จํากัดอาจเกิดการระเบิดได  

5. ของเสียที่เปนสารกัมมันตรังสี หรือมีสารกัมมันตรังสีเจือปนอยู  

6. ของเสียที่เมื่อถูกนํ้าชะลาง จะปลดปลอยสารที่เปนอันตรายดังกลาวขางตนออกมาได  

7. ของเสียที่มีเชื้อโรคติดตอปะปนอยู  
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         ภาชนะบรรจยุาฆาแมลง                                                เคร่ืองสําอางและยาท่ีหมดอายุ 

 

ผลกระทบของของเสียท่ีเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม  

การจัดการของเสียทีเ่ปนอันตรายโดยไมระมัดระวัง หรือไมถูกตองเหมาะสมจะกอใหเกิด

ปญหาพื้นฐานที่มีผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอมได 4 ประการคือ 

1. ทําใหเกิดความเสีย่งตอการเกิดโรคมะเร็ง การสัมผัสหรือเกีย่วของกับของเสียทีเ่ปน

อันตรายซึ่งประกอบดวยสารพิษที่เปนสารกอมะเร็ง อาจทําใหเกิดโรคมะเร็งไดโดยเฉพาะเมื่อไดรับ

สารเหลานัน้เปนเวลาติดตอกันนาน ๆ อาทิ การหายใจเอาอากาศทีม่ีสารพวกไดออกซิน เบนซิน 

ฟอรมาลดีไฮดเขาไป หรือกินอาหารหรือนํ้าที่ปนเปอนดวยสารเคมีพวกยาฆาแมลง 

2. ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดโรคอื่น การที่ไดรับสารเคมีหรือสารโลหะหนักบางชนิด

เขาไปในรางกาย อาจทําใหเจ็บปวยเปนโรคตาง ๆ จนอาจถึงตายได เชน โรคทางสมองหรือทาง

ประสาท หรือโรคทีท่ําใหเกิดความผิดปกติของรางกาย ตัวอยางของโรคทีเ่กิดจากการจัดการของ

เสียที่เปนอันตรายอยางไมถูกตอง เชน โรคมินามาตะ ซึ่งเกิดจากสารปรอท โรคอิไต-อิไต ซึ่งเกิด

จากสารแคดเมียมและโรคแพพิษสารตะกั่ว เปนตน 

3. ทําใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศ สารโลหะหนัก หรือสารเคมีตาง ๆ ทีเ่จือปนอยูใน

ของเสียทีเ่ปนอันตราย นอกจากจะเปนอันตรายตอมนุษยแลว ยังเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ทั้ง

พืชและสัตว ทําใหเจ็บปวยและตายไดเชนกัน หรือถาไดรับสารเหลานัน้ในปริมาณไมมากพอที่จะ

ทําใหเกิดอาการอยางเฉียบพลัน ก็อาจมีผลกระทบตอโครงสรางของโครโมโซมทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม นอกจากน้ีการสะสมของสารพิษไวในพืชหรือสัตวแลวถายทอดไปตาม

หวงโซอาหาร ในที่สุดอาจเปนอันตรายตอมนุษยซึ่งนําพืชและสัตวดังกลาวมาบริโภค 

4. ทําใหเกิดผลเสียหายตอทรัพยสินและสังคม เชน เกิดไฟไหม เกิดการกัดกรอนเสียหาย

ของวัสดุ เกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลทางออมทําใหเกิดปญหาทางสังคมดวย 
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                         การเกิดเพลิงไหมโรงงานจะทําใหสารอันตรายตาง ๆ แพรกระจายออกไป 

ของเสียท่ีเปนอันตรายกอใหเกิดอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอมไดอยางไร  

ของเสียที่เปนอันตราย หรือสารที่เจือปนอยูในของเสียที่เปนอันตรายอาจกอใหเกิดอันตราย

ตอสุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอมไดหลายทาง คือ 

1. โดยการสัมผัสโดยตรง หากของเสียพวกกรดหรือดางทีม่ีความเขมขนไมมากหกรดถูก

รางกาย อาจทําใหผิวหนังบริเวณทีส่ัมผัสเกิดระคายเคืองเปนผืน่ แตถามีความเขมขนมาก ๆ อาจทํา

ใหผิวหนังไหม หรือเนื้อเยือ่ถูกทําลายจนเกิดบาดแผลพุพอง นอกจากนี้การใชสารยาฆาแมลงโดย

ไมมีอุปกรณปองกัน เชน หนากาก และถุงมือ สารดังกลาวอาจซึมเขาทางผิวหนังได การกินสาร

เหลานี้เขาไปโดยตรงจะเปนอันตรายอยางมาก และทําใหเกิดอาการอยางเฉียบพลัน ดังนั้นควร

ระมัดระวังรางกายหรืออาหารไมใหสัมผัสกับของเสีย ไมควรนําภาชนะบรรจุของเสียที่เปนอันตราย

มาใชอีก เน่ืองจากอาจมีเศษของสารอันตรายเหลือคางอยู 

2. โดยการสะสมอยูในหวงโซอาหาร พืชและสัตวจะดูดซึมหรือกินเอาสารอันตรายตาง ๆ 

ที่มีสะสมอยูในดินหรือในอาหารเขาไป สารดังกลาวจะไปสะสมอยูในสวนตาง ๆ ของพืชและสัตว

นัน้ ๆ เนื่องจากสารอันตรายเหลานี้สลายตัวไดชา ดังนั้นในรางกายของพืชและสัตวจึงมีความ

เขมขนของสารเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ เมื่อมนุษยกินพืชหรือสัตวนั้นก็จะไดรับสารอันตรายเขาไป

ดวย และจะไปสะสมอยูในรางกายของมนุษยจนมีปริมาณมากและกอใหเกิดอาการเจ็บปวยตาง ๆ 

ออกมาในที่สุด 

3. โดยการปนเปอนตอแหลงน้ําที่ใชในการอุปโภคและบริโภค การนําของเสียที่เปน

อันตรายไปฝงโดยไมถูกวิธี อาจทําใหเกิดน้ําเสียที่มีสารอันตรายปนเปอน น้ําเสียเหลานีจ้ะไหลซึม

ผานชั้นดินลงไปยังแหลงน้ําใตดิน นอกจากนี้การนําของเสียทีเ่ปนอันตรายมากองทิ้งไว อาจทําให

น้ําฝนไหลชะพาเอาสารอันตรายตาง ๆ ไปปนเปอนในแมนํ้าลําคลอง ดังนั้น เมือ่เรานําน้าํใตดินหรือ

น้าํผิวดินที่มีการปนเปอนของของเสียที่เปนอันตรายมาบริโภคหรืออุปโภค เราก็อาจจะไดรับสาร

อันตรายตาง ๆ เหลาน้ันเขาไปดวย 

4. โดยการเจือปนอยูในอากาศ ของเสียที่เปนอันตรายบางชนิดจะระเหยปลอยสารตาง ๆ 

ออกมา หรือปลิวฟุงเปนฝุนผสมอยูในอากาศที่เราหายใจ นอกจากนี ้การเผาของเสียทีเ่ปนอันตราย
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โดยไมมีการควบคุมปญหาอากาศอยางเขมงวด อาจทําใหมีสารอันตรายปะปนอยูในอากาศในรูป

ของไอหรือฝุนของสารเคมีตาง ๆ 

5. โดยการระเบิดหรือไฟไหม การเก็บของเสียทีม่ีลักษณะไวไฟหรือติดไฟงายในสถานที่

ตาง ๆ จะตองมีมาตรการระมัดระวังการติดไฟหรือระเบิด โดยเฉพาะอยางยิง่ หากสถานทีท่ีเ่ก็บมี

อุณหภูมิสูงเกินกวาจุดวาบไฟของของเสีย นอกจากนี้การนําของเสียตางชนิดกันมาผสมกัน อาจมี

ปฏิกิริยาเคมีตอกันอยางรุนแรงจนเกิดระเบิดขึ้น ทําอันตรายตอชีวิตและทรัพยสนิได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          สินคาสารเคมีเมื่อถูกเพลิงไหมจะกลายเปนของเสียท่ีเปนอันตราย 

 

ผลกระทบของสารเคมีท่ีมีตอสุขภาพ 

   ปจจัยทีท่ําใหสารเคมีมีผลตอสุขภาพของคน จากการศึกษาของ Dr.Helen Marphy 

ผูเชีย่วชาญทางดานพิษวิทยา จากโครงการ Community IPM จาก FAO ประเทศอินโดนีเซีย พบวา

ปจจัยที่มีความเสี่ยงของสุขภาพของคนอันดับตน ๆ คือ 

   1. เกษตรกรใชสารเคมีชนิดที่องคการ WHO จําแนกไวในกลุม 1a และ 1b คือ ทีม่ีพิษ

รายแรงยิง่ (Extremely toxic) และมีพิษรายแรงมาก (Very Highly toxic) ตามลําดับ ซึ่งมีความเสีย่ง

สูงทําใหเกิดการเจ็บปวยแกเกษตรกร ซึ่งใชสารพิษ โดยเฉพาะสารทั้งสองกลุม ดังกลาว  

   2. การผสมสารเคมีหลายชนิดฉีดพนในครัง้เดียว ซึง่เปนลักษณะทีท่ําใหเกิดความเขมขน

สูง เกิดการแปรสภาพโครงสรางของสารเคมี เมือ่เกิดการเจ็บปวยแพทยไมสามารถรักษาคนไขได

เนื่องจากไมมียารักษาโดยตรง ทําใหคนไขมีโอกาสเสียชีวิตสูง  

   3. ความถีข่องการฉีดพนสารเคมี ซึง่หมายถึงจํานวนครัง้ทีเ่กษตรกรฉีดพน เมือ่ฉีดพน

บอยโอกาสที่จะสัมผัสสารเคมีก็เปนไปตามจํานวนครัง้ที่ฉีดพน ทําใหผู ฉีดพนไดรับสารเคมีใน

ปริมาณที่มากและสะสมในรางกายและผลผลิต  

   4. การสัมผัสสารเคมีของรางกายผูฉีดพน บริเวณผิวหนังเปนพื้นที่ ๆ มากที่สุดของ

รางกาย หากผูฉีดพนสารเคมีไมมีการปองกัน หรือเสื้อผาที่เปยกสารเคมี และโดยเฉพาะบริเวณที่มือ
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และขาของผูฉีดพน ทําใหมีความเสี่ยงสูง ทั้งน้ีเพราะสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชถูกผลิตมาให

ทําลายแมลงโดยการทะลุทะลวง หรือดูดซึมเขาทางผิวหนังของแมลง รวมทัง้ใหแมลงกินแลวตาย 

ดังนัน้ ผิวหนังของคนทีม่ีความออนนุมกวาผิวหนังของแมลงงายตอการดูดซึมเขาไปทางตอมเหงื่อ

นอกเหนือจากการสูดละอองเขาทางจมูกโดยตรง จึงทําใหมีความเสี ่ยงอันตรายมากกวาแมลง

มากมาย  

   5. พฤติกรรมการเก็บสารเคมี และทําลายภาชนะบรรจุไมถูกตอง ทําใหอันตรายตอผูอยู

อาศัย โดยเฉพาะเด็ก ๆ และสัตวเลี้ยง 
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กิจกรรมท่ี 1 

เร่ืองสารละลายท่ีเปนกรด – เบส 

คําชี้แจง 1. ใหผูเรียนบันทึกผลการทดลองเฉพาะสารตัวอยางที่เลือกทําการทดลอง 5 ชนิด 

 2. ใหนักเรียนสรุปผลการทดลองจากสารตัวอยางทั้งหมดวาเปนกรดหรือเบสเพราะเหตุใด 

 3. ใหนักเรียนตอบคําถาม กิจกรรม pH ของสารในชีวิตประจําวัน 

 

ตารางบันทึกผล คา pH 
การเปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัส 

สแีดง สีนํ้าเงิน 

น้ํามะนาว 

นํ้าสมสายช ู

นํ้าขี้เถา 

สารละลายยาสีฟน 

นํ้ายาลางหองนํ้า 

นํ้าสบู 

น้ําประปา 

นํ้าอัดลม(ไมมีสี) 

   

 

สรุปผลการทดลองจากกิจกรรม 

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

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

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

 

คําถาม 

1. สารในชีวิตประจําวันแตละชนิด มีคา pH เปนอยางไร 

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

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

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

2. มีสารใดบางเปนเบส สารใดบางเปนกรด ทราบไดอยางไร 

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

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

........................................................................................................................................... 
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 3. ผูเรียนมีวิธีการทดสอบความเปนกรด-เบสของน้าํในแหลงน้ําของชุมชนไดอยางไร ถา

ตองการทราบวาแหลงน้ําในชุมชนมีความเปนกรด-เบสเพียงใด ผูเรียนจะมีวิธีการทดสอบอยางไร 

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

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

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

 

. 4. ผูเรียนคิดวาจากการศึกษากิจกรรมน้ีสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางไร 

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

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

........................................................................................................................................... 
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กิจกรรมท่ี 2 

เร่ือง การตรวจหาโซเดยีมเมตาฟอสเฟตในผงชรูส 

อุปกรณ 

 1. ผงชูรส 

 2. นํ้าสะอาด 

 3. แกว 

 4. ปูนขาว 

 5. น้ําสมสายช ู

 6. ชอน 

 

วิธีดําเนินกิจกรรม 

ข้ันเตรียมนํ้าปูนขาวผสมกรดนํ้าสม 

วิธีทําน้ํายาปูนขาวผสมกรดน้าํสม  ใชปูนขาวประมาณครึ่งชอนชา ละลายในน้าํสมสายชู

ประมาณ 7 ชอนโตะ คนใหทัว่ประมาณ 2-3 นาที แลวทิ้งไวใหตะกอนนอนกนรินเอาน้ํายาใส

ขางบนออกมาใช น้ํายาใสนี้คือ "นํ้าปูนขาวผสมกรดนํ้าสม" 

 ข้ันตอนการทดลอง 

1. นําผงชูรสที่สงสัยประมาณ 1 ชอนชา ละลายในน้ําสะอาดประมาณคร่ึงแกว 

 2. ใส "นํ้าปูนขาวผสมกรดนํ้าสม” ลงไปประมาณ 1 ชอนชา 

 (ถาเปนผงชูรสแทจะไมมีตะกอนเกิดขึ้น แตถาเปนผงชูรสที่มีโซเดียมเมตาฟอสเฟตผสมอยู

จะเกดิตะกอนขุนขาวทนัที) 

 

บันทึกผลการทดลอง 

ตัวอยางผงชูรส การเปลี่ยนแปลงเมื่อใสนํ้าปูนขาวผสมกรดนํ้าสม 

ผงชูรส 1  

ผงชูรส 2  

 

สรุปผลการทดลองจากกิจกรรม 

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

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

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

 

 

 
   โซเดียมเมตาฟอสเฟต 
             โซเดียมเมตาฟอสเฟต เปนผลึกแทงเหลี่ยมยาวคลายผงชูรสมาก แตมีลักษณะใส

และเรียบกวา ถาบริโภคเขาไปแลวจะ เกิดอาการถายทองอยางรุนแรง 
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แบบฝกหัดบทท่ี 11 

เร่ือง สารเคมี กับชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 

คําชี้แจง

 

   ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอเดียว    

1.      ขอใดไมเกี่ยวของกับสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน 
 

ก.      นํ้าปลา 

ข.      ยาสีฟน 

ค.      ผงซักฟอก 

ง.      ไมมีขอถูก 
 

2.  การทดสอบความเปนกรด – เบส ของสารเคมีใชอุปกรณขอใด 
 

        ก.  กระดาษกรอง 

        ข.  กระดาษลิตมัส 

        ค.  สารละลายไอโอดีน 

        ง.  สารละลายไฮโดรคลอริค 
 

3.  เราสามารถใชพืชเปนสารทําความสะอาดได ขอใดไมใชสารทําความสะอาดที่ไดจากธรรมชาติ 
 

       ก.  มะกรูด 

       ข.  มะนาว 

       ค.  มะพราว 

       ง.  มะขามเปยก 
 

4.  การสํารวจสิง่ของทีป่ระกอบดวยสารเคมีทีใ่ชในชีวิตประจําวัน พบวามีการรับรองคุณภาพวา

ปลอดภัย ดูไดจากขอใด 
 

 ก.  ยี่หอ 

 ข.  สถานที่ผลิต 

ค.  สวนประกอบของใชหรือรับประทาน 

 ง.  เคร่ืองหมายทะเบียนอาหารและยา 
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 5.  ขอใดเปนสีจากธรรมชาติที่ใหสีเหลือง 
 

      ก.  ใบยานาง 

      ข.  เหงาขมิ้นชัน 

      ค.  ดอกกระเจี๊ยบ 

      ง.  ดอกอัญชนั 

6.  พจนศึกษาสารเคมีชนิดตาง ๆ สรุปผลการทดลองและการสังเกตบันทึก เปนตารางไดดังนี้ 

 

ชนิดที่ สารละลาย กระดาษลิตมัส 

สีนํ้าเงิน 

กระดาษลิตมัส 

สแีดง 

1 น้ํามะนาว เปลี่ยนสี ไมเปลี่ยนสี 

2 นํ้าขี้เถา ไมเปลี่ยนสี เปลี่ยนสี 

3 นํ้าสบู ไมเปลี่ยนสี เปลี่ยนสี 

4 สารละลายไฮโดคลอริค เปลี่ยนสี ไมเปลี่ยนสี 

5 นํ้าเปลา ไมเปลี่ยนสี ไมเปลี่ยนสี 

 

จาก ขอมูลในตาราง  ขอใดสรุปถูกตอง 
 

            ก. นํ้ามะนาว นํ้าขี้เถาและนํ้าสบูเปนสารเคมีที่มีฤทธิ์เปนกรด 

            ข.  นํ้าขี้เถาและนํ้าสบูเปนสารเคมีที่มีฤทธิ์เปนกรด 

            ค.  น้ํามะนาว สารละลายไฮโดคลอริคเปนสารเคมีที่มีฤทธิ์เปนกรด 

            ง.  น้ํามะนาว สารละลายไฮโดคลอริคเปนสารเคมีที่มีฤทธิ์เปนเบส 
 

7.  เคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมขององคการอุตสาหกรรม คือขอใด 

 

 ก.        ข.   

 

 ค.      ง.            
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8. ขอใดเปนผลกระทบที่เกิดจากสารเคมี 

 ก. การปนเปอนตอแหลงนํ้าที่ใชในการอุปโภคและบริโภค 

ข. ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็ง 

ค. ทําใหเกิดผลเสียหายตอทรัพยสินและสังคม 

ง. ถูกทุกขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 12 

แรงและการเคล่ือนที่ 

 

เร่ืองท่ี 1  แรงและความสัมพันธระหวางกันการเคร่ืองท่ีของอนุภาค 

1. ความหมายของแรง 

แรง (Force) หมายถึง สิ ่งที ่มากระทําหรือพยายามกระทําตอวัตถุแลวทําให วัตถุ เกิดการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ เชน ถามีแรงมากระทํากับวัตถุซึ่งกําลังเคลื่อนที่ อาจทําใหวัตถุนัน้ เคลือ่นทีเ่ร็วขึน้ ชา

ลง หรือหยุดน่ิง หรือเปลี่ยนทิศทาง 

แรง เปนปริมาณเวกเตอรคือตองบอกขนาดและทิศทาง มีหนวยเปน นิวตัน 

2. การเคลื่อนท่ีในแนวตรง เปนการเคลื่อนที่ที่ไมเปลี่ยนทิศทาง เชน ผลไมหลนจากตน 

การเคลื่อนที่ คือการเปลี่ยนตําแหนงของวัตถุทีความเกี่ยวของกับสิ่งตอไปน้ี 

- ระยะทาง (distance) คือความเร็วของเสนทางทั้งหมดเคลือ่นทีจ่ากจุดเริม่ตนไปยังจุดสุดทาย 

เปนปริมาณ สเกลาร 

- การขจัดหรือกระจัด (disflacenunt) คือระยะทางทีส่ิ้นสุดจากจุดเริม่ตนไปยังจุดสุดทาย มีความ

ยาวเทากับความยาวของเสนตรงจากจุเร่ิมตนไปยังจุดสุดทาย เปนปริมาณเวกเตอร 

ความเร็วและอัตราเร็ว 

 ขณะที่รถยนตกําลังวิง่ เราจะเห็นเข็มบอกความเร็วเบนขึ้นเรื่อยๆ แสดงวารถเคลือ่นที่ดวย อัตราเร็ว

เพิม่ขึ ้น แตเมือ่พิจารณาถึงทิศทางรถวิง่ไปดวย จะกลาวไดวารถเคลือ่นที่ดวยความเร็ว (เพิ่มขึ้น) แตเมื่อ

พิจารณาตามขอเท็จจริง ผลปรากฏวาความเร็ว ผลปรากฏวาความเร็วของรถไมไดเคลือ่นทีด่วยอัตราเร็วที่

เทากันตลาด เชน จากชาแลวเร็วขึ้นเร่ือยๆ หรือความเร็วเพิ่มบางลดบาง จึงนิยมบอกอัตราเร็วเฉลี่ย 

 

อัตราเร็ว = ระยะทางที่เคลื่อนที่  

            เวลาที่ใช  

หรือ    
T
SV =  
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ความเรง คืออัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วตอหนวยเวลา หรือหมายถึงความเร็วที่เปลี่ยนไปใน

หนวยเวลา มหีนวยเปนเมตรตอวินาที2 (m/s2

ความเรงเฉลี่ย  =  ความเร็วที่เปลี่ยนไป  =  ความเร็วปลาย – ความเร็วตน 

) แตเนือ่งจากอัตราเร็วมีการเปลี่ยนแปลง คือมีการเปลีย่นขนาด

ของความเร็วหรือมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของความเร็ว หรือมีการเปลี่ยนทั้งขนาดและทิศทาง จึงนิยมบอก

ความเร็วของรถเปนความเรงเฉลี่ย 

          ชวงเวลาที่ใช   ชวงเวลาที่ใช 

เมือ่   u   =   ความเร็วตน (ขณะเวลา t1) 

 v   =   ความเร็วปลาย (ขณะเวลา t2) 

a  =  ความเรง 

จะได  
t

uva


 −
=  

 

 ในการเคลือ่นทีใ่นแนวดิ่งวัตถุเคลื ่อนดวยความเร็วคงตัว เรียกความเรงในการตกของวัตถุวา

ความเรงโนมถวง ซึ่งมีคา 9.8 เมตรตอวินาที2

 ตัวอยาง โยนลูกบอลขึน้ไปในแนวดิง่ดวยความเร็วตน 4.9 เมตรตอวินาที นานเทาใดลูกบอลจึงจะ

เคลื่อนที่ถึงจุดสูงสุด 

 และถาความเรงมีทิศทางตรงขามกับความเร็วตนจะมีคาเปนลบ 

เรียกอีกอยางหน่ึงวา ความหนวง 

วิธีทํา    
t

uva


 −
=  

 ในที่น้ี  มีคา  ( ) ?,/9.4,/0,/8.9 2 =−== tsmusmvsm 
 

 แทนคา  
( )

tt
9.49.408.9 =

−−
=  

   
2
1

8.9
9.4
==t  

 เพราะฉะน้ันจะใชเวลานาน  
2
1

 วินาที   ตอบ 



254 

 

เรื่องที่ 2  ความสัมพันธระหวางแระและการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามโนมถวง สนามแมเหล็กไปใช

ประโยชนในชีวิตประจําวัน 

 สนามของแรง 

 สนามของแรงหมายถึง บริเวณที่เมือ่นําวัตถุไปวางไวแลวเกิดแรงกระทํากับวัตถุนัน้ ซึง่จะมีคามาก

หรือนอยขึ้นอยูกับขนาดของสนาม ขนาดและตําแหนงของวัตถุในที่นี้จะศึกษาสนามของแรง 3 แบบดวยกัน

คือ สนามโนมถวง สนามแมเหล็ก และสนามไฟฟา 

 สนามแรงโนมถวง หมายถึงบริเวณรอบๆ โลกที่สงแรงกระทําตอวัตถุน้ัน คือเมื่อปลอยวัตถุจากที่สูง 

วัตถุจะเคลือ่นที่ตกลงสูผิวโลก ความเร็วของวัตถุจะเพิ่มขึน้เรือ่ยๆ ดวยอัตราคงที ่นั่นคือมีความเรงคงที่เกิด

จากแรงโนมถวงทีก่ระทําตอวัตถุ เนื่องจากโลกมีลักษณะคลายผลสม และผิวโลกไมสม่าํเสมอจึงทําใหคา

สนามโนมถวงจะมีคาเปลี่ยนแปลงเล็กนอย ณ สนามทีต่างกัน คาเฉลีย่ของสนามโนมถวง g มีคาประมาณ 

9.8 นิวตัน/กโิลกรัม (N/Kg) 

 สนามโนมถวงจะมีคาลดลงเรื่อยๆ เมือ่ระดับสูงขึน้จากผิวโลกแตการเคลือ่นทีข่ึน้หรือลงของวัตถุที่

บริเวณใกลผิวโลก คํานึงถึงแรงโนมถวงเพียงอยางเดียว ไมคิดแรงอืน่ วัตถุจะเคลือ่นทีด่วยความเรงโนมถวง

ที่มีคุณคาคงคาเทากับ 9.8 เมตร/วินาที2 (m/s2

1. เมื่อวัตถุตกลงมาอยางเสรี (free ball) ดวยความเรงโนมถวง 9.8 เมตร/วินาที

) คาความโนมถวงในทิศลงพิจารณาได 2 ลักษณะ 
2 หมายความวา 

ความเร็วของวัตถุจะเพิ่มขึ้นวินาทีละ 9.8 เมตร/วินาที

 กาํหนดให  u   =  ความเร็วตน หนวยเมตร/วินาท ี

2   

   v  =  ความเร็วปลาย หนวยเมตร/วินาท ี

   t   =  เวลาที่ใชในการเคลื่อนที่ หนวยวินาที 

 

   v  =  0 

          จุดสูงสุด 

      สูตร  v  =  u+gt 

           u 

            t = 0 
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การเคลื่อนท่ีในแนวเสนตรงและการกระจัดความเร็วและความเรง 

 การเคลือ่นทีแ่นวตรงของวัตถุ หมายถึง การเคลือ่นทีโ่ดยไมมีการเปลีย่นทิศทาง เชนการเคลือ่นที่

ของผลไมที่หลนจากตน การเคลือ่นทีข่องรถไฟบนราง หรือการวิง่แขงในลูของนักวิง่เปนตน ปริมาณตางๆ 

ที่เกี่ยวของเปนการเคลื่อนที่ในแนวตรงมีหลายอยางดังน้ี 

 การเคลื่อนที่ คือ การเลื่อนตําแหนงของวัตถุจากตําแหนงหน่ึงไปยังอีกตําแหนงห่ึง 

 ระยะทาง (Distance) คือความยาวของเสนทางทั้งหมดที่เคลื่อนที่จากจุดเร่ิมตนไปจนถึงจุดสุดทาย  

 การกระจัดหรือการขจัด (Displacement) คือระยะทางที ่สิน้สุดจากจุดเริม่ตนไปยังจุดหมายจุด

สุดทายที่ความยาวเทากับความยาวของเสนตรงจากจุดเร่ิมตนไปยังจุดสุดทาย 

 ความเร็ว (velocity) คอืการขจัดทีว่ตัถเุคลือ่นทีไ่ดในหน่ึงหนวยเวลาเขยีนแทนดวย  

 

t
s =ν  

 

 ความเร็วเฉลี่ย (Average velocity) เขียนแทนดวย    หมายถึง การเปลีย่นแปลงการขจัดในชวงเวลาที่

วัด เขยีนแทนดวย 
 

12

12

tt
xx

t
s

av −
−

=
∆
∆

=


ν  

 

 ตัวอยาง รถยนตคันหนึง่วิ่งดวยความเร็ว 20 เมตร/วินาที ไปทางทิศเหนือ นานเทาไรจึงจะเคลื่อนที่

ไดระยะทาง 50 เมตร  

 วิธีทํา   สตูร 
t
sν


 =  

ในที่น้ี  v  =  20 m/s s  =  500 m t  =  ? 

 แทนคา  
t

50020 =  

20
500t   =  

      =  25 

รถยนตใชเวลานาน  25  วินาที 
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ตัวอยาง  นกตัวหนึ่งบินดวยความเร็ว 45 m/s ไปทางทิศตะวันตกเปนเวลา 5 วินาที จะบินได

ระยะทางเทาใด 

 วิธีทํา  
t
sν


 =  

ในที่น้ี  v   =  45 m/s t  =  15 s s =  ?  

 แทนคา  
5
s  45


=  

s   =  45 × 5 

      =  225 

นกจะบินไดระยะทาง  225  เมตร 

อัตราเร็ว (speed) คือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปใน 1 หนวยเวลา เขยีนแทนดวย 

 

 

 

อัตราเร็วเฉลี่ย (average speed) คือการเปลี่ยนแปลงระยะทางในชวงเวลาที่วัดเขียนแทนดวย V

 

av 

 

 

 

 

t
sV =  

t 
s  Vav ∆

∆
= = 

12

12

tt
xx

−
−
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ตัวอยาง  จงหาความเรงเฉลี่ยของเคร่ืองบินที่เร่ิมตนจากจุดหยดุน่ิงเวลา 0 และออกรันเวยเมื่อผานไป 

28 วินาที เคร่ืองบินมีความเร็วเปน 246 กโิลเมตร/ชั่วโมง 

   ava    =   
t
v
∆
∆

 

 ในที่น้ี   
6060

1000246/2460246
×
×

==−=∆ hKmv = 70 m/s 

   2802812 =−=−=∆ ttt     วินาท ี

แทนคา   
28
70

=ava  

          =  2.5  m/s

ความเรงเฉลี่ยของเคร่ืองบิน 2.5 เมตร/วินาที

2 
2

 

   ตอบ 

ตัวอยาง  รถยนตคันหนึง่วิ่งดวยความเร็ว 90 กิโลเมตร/ชัว่โมง จากจุดหยุดนิง่โดยใชเวลา 45 วินาที 

จงหาความเรงเฉลี่ยของรถยนตคันนี้ 

วิธีทํา   
t
vaav ∆

∆
=

 

ในที่น้ี    smhKmvvv /25
6060

100090/9009012 =
×
×

==−=−=∆  

แทนคา    
25
90

=ava  

           = 
5

18
 

           =  3.6  m/s

รถยนตมีความเรงเฉลี่ย 3.6 เมตร/วินาที

2 

 

2 

การเคลื่อนท่ีในแนวดิ่ง  เปนการเคลื่อนที่ภายใตแรงดึงดูดของโลก ซึง่วัตถุจะตกลงมาดวยความเร็ว

สม่ําเสมอ หรือมีความเรงคงตัวและเรียกความเรงในการตกของวัตถุวาความเรงโนมถวง ((grauitatoner 

acceleration) g) ซึ่งคา 9.8 เมตร/วินาที2 และมีทิศทางดิ่งสูพื้นเสมอ เปนคามาตรฐานโลก คาที่ใชในการ

คํานวณอาจจะใชคา  g = 10 m/s2 
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การเคลื่อนท่ีแบบตางๆ  

การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล หรือการเคลื่อนท่ีเปนเสนโคง 

 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล เปนการเคลื่อนที่ 2 มิติ คือ มีการเคลื่อนที่ในแนวระดับและแนวด่ิง

พรอมกันและเปนอิสระตอกัน รูปรางการเคลื่อนที่เปนรูปพาราโบลา อัตราเร็วในแนวราบมกัจะคงที่ เพราะ

ไมมีแรงกระทําในแนวราบ อัตราเร็วในแนวด่ิงเปลี่ยนไปตามความเรง เนื่องจากแรงโนมถวงโลก ตัวอยาง 

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลที่เห็นในชีวิตประจําวันเชน การโยนรับถังปูนของชางกอสราง การโยนผล

แตงโมของคนขาย การเลนบาสเกตบอล เทนนิส ทุมนํ้าหนัก ขวางวัตถุ เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากรูป สรุปไดวาวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเร็วตน v ทํามุม θ กับแนวราย เราสามารถแตกความเร็ว v 

ออกไปในแนวด่ิงและแนวระดับไดดังน้ี   

  ความเร็วในแนวด่ิง  vy

  ความเร็วในแนวระดับ  v

  =  v sinθ 

x

 ในการคิดความเร็วในแนวด่ิงของวิถโีคง คิดเหมือนกบัการเคลือ่นทใีนแนวด่ิงธรรมดา ดังน้ันถา

เวลาเร่ิมตน t  = 0    v

  =  v cosθ  

y

 ถา t  ใดๆ v

  =  u sinθ  

y

 สําหรับความเร็วในแนวระดับจะคงตัวตลอดเพราะไมมีความเรง 

  =  u sinθ ± gt 

   Sx  =  vx

 

t 

 ตัวอยาง วางลํากลองปนกับพื้น 4 เมตร แกกระบอกปนหางจากเปา 4 เมตร เมื่อทําการยิง ลูกปน

เคลื่อนที่ออกจากปากกระบอกที่ลูกปนกระทบเปา เปาอยูสูงจากพื้นเทาใด 

 วิธีทํา  หาเวลาในแนวระดับ 

   Sx  =  vx

   4    = 4×t 

t  

vx 

vx 

vx 

vx 

Vb 

Vb 

Vb 
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   t    =  1   วินาที 

 เวลาที่ใชในการเคลื่อนที่เทากับเวลาที่วัตถุตกลงมาในแนวด่ิงคือ 1 วินาที ซึ่งลูกปนจะเคลื่อนที่ได   

4-h เมตร ( h คือระดับที่ลูกปนอยูหางจากพื้น) 

  จาก  2

2
1 gtsq =  

   ( )118.9
2
16 ××=− h  

( )18.9
2
16 ××=− h  

h=− 9.46  

1.1=h   เมตร 

ขณะที่ลูกปนกระทบเปาที่อยูสูงจากพืน้ดิน 1.1 เมตร 

 

ระยะทางในแนวระดบัของโปรเจคไทล 

 การเคลือ่นทีใ่นแนวระดับหรือแนวราบ 

 

    tutuS xx θcos==  

 

  

 

 

θsinuX y =  

 

     θcosuux =  

y 

x 
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2

2
1sin gtusy ±= θ  
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ดังน้ัน คา s  จะมากที่สุดก็ตอเมื่อ sin 2 θ  มากที่สุด และ sin 2 θ  จะมีคามากที่สุดคือ = 1 

   ระยะทางไกลที่สุด  =  
g

u 2

 

   และมุมที่ยิงแลวไดระยะทางไกลที่สุดคือ 

   90sin12sin =θ  

   902 =θ  

   45=θ  

  มุมที่ยิงไดระยะทางไกลที่สุด 45=q  

 

ตัวอยาง  เด็กคนหน่ึงขวางกอนหินไดไกลที่สุด 40 เมตร จงหาวากอนหินโคงสูงขึ้นเทาไร ( )2/10 smg =  

วิธีทํา  เราทราบวาถาเด็กคนน้ีปากอนหินใหไกลที่สุดตองปาดวยมุม 45  

  ระยะทางไกลสุด  = 
g

u 2

 

    40 = 
10

2u
 

    2u  = 400  

    u  = 20  เมตร/วินาที 

   จาก ( )tusy θcos=  

    145cos2040 ×=   

    
2
12040 t××

=  

    2
20
40

×=t  

    22=   วินาที 

 แตเวลา t น้ีเปนเวลาที่โพรเจกไทลโคงขึ้นไปแลวกระทบดิน 

  เวลาที่โพรเจกไทลโคงสูงสุด 22== t
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แบบฝกหัด 

1. จงตอบคําถามตอไปนี้ 

1.1 แรงคอือะไร 

1.2 ความเร็วกับอัตราเร็วแตกตางกันอยางไร 

1.3 การกระจังคอือะไร 

1.4 สนามโนมถวงคืออะไร 

1.5 สนามไฟฟาคืออะไร 

1.6 ถาปลอยใหกอนหินตกจากยอดตึกสูพื้นดิน ความเร็วของกอนหินเปนอยางไร 

1.7 บอกประโยชนของสนามโนมถวง, สนามไฟฟา และสนามแมเหล็กมาอยางละ 1 ขอ 

2. ปลอยกอนหินลงมาจากดาดฟาตึกแหงหนึง่ กอนหินตกถึงพืน้ดินใชเวลา 15 วินาที ตึกแหงนีสู้ง

เทาใด (g = 10 m/s2) 



บทที ่13 

เทคโนโลยีอวกาศ 

 

สาระสําคัญ 

 หวงอวกาศเปนสิ่งที่ไกลเกินตัว แตมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของมวลมนุษย จึงจําเปนตองศึกษา 

หวงอวกาศโดยนําใชเทคโนโลยีอวกาศ มาใชใหเกิดประโยชน 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. บอกความหมาย ความสําคัญ และความเปนมาของเทคโนโลยีอวกาศได 

2. อธิบายและระบุประเภทของเทคโนโลยีอวกาศได 

3. อธิบายการนําเทคโนโลยีอวกาศมาใชประโยชนได 

4. บอกโครงการสํารวจอวกาศที่สําคัญในปจจุบันได 

ขอบขายเน้ือหา 

 เร่ืองที่ 1   ความหมาย ความสําคัญ และความเปนมาของเทคโนโลยีอวกาศ 

 เร่ืองที่ 2  ประเภทของเทคโนโลยีอวกาศ 

เร่ืองที่ 3  ประโยชนของการใชเทคโนโลยีอวกาศ 

 เร่ืองที่ 4  โครงการสํารวจอวกาศที่สําคัญในปจจุบัน 
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เร่ืองที่ 1 ความหมาย ความสําคัญ และความเปนมา ของเทคโนโลยอีวกาศ 

 ความหมายเทคโนโลยีอวกาศ 

เทคโนโลยีอวกาศ  หมายถึง  การนําความรูทีไ่ดจากการสํารวจสิ่งตางๆที่อยู นอกโลกของเราและ

สํารวจโลกของเรามาใชประโยชนกับมนุษย โดยอาศัยความรูดานวิทยาศาสตรอวกาศ ซึง่เกีย่วกับทางดาน

ดาราศาสตร และวิศวกรรมควบคูกัน หรือจะใหความหมายอีกดานหนึ่งไดวา เทคโนโลยีอวกาศ หมายถึง การ

นําเทคโนโลยีที่ทําขึ้นเพื่อใชสํารวจอวกาศโดยมีวัตถุประสงคของการใชงานในแตละครัง้แตกตางกันไปตาม

ความตองการของมนุษย เชน โครงการอะพอลโล มีจุดประสงคเพือ่สํารวจดวงจันทร โครงการสกายแล็บ 

จุดประสงคเพื่อคนควาทดลองการอยูในอวกาศใหดานนานที่สุดศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ การแพทย 

ฟสิกส โครงการอะพอลโล-โซยูส มีจุดประสงคเพือ่ทดสอบระบบนัดพบ และเชือ่มยานอวกาศ โครงการ

ขนสงอวกาศเพื่อใชบรรทุกสิ่งของและมนุษยที่ไปอวกาศ และเพื่อลดการใชจายในการใชยานอวกาศ  

 ความสําคัญเทคโนโลยีอวกาศ 

มนุษยไดพยายามศึกษาคนควาเกีย่วกับจักรวาลและอวกาศโดยมีโครงการสํารวจอวกาศ โครงการ

สาํรวจอวกาศในหลายประเทศไดศึกษาคนควา และมีประโยชนทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีอวกาศมีประโยชนมากมายในดานตาง ๆ เชน การสือ่สาร การคมนาคม อุตุนิยมวิทยา การสํารวจ

ทรัพยาการโลก การเกษตร การแพทย และอื่น ๆ  

 ความเปนมาเทคโนโลยีอวกาศ 

ในอดีตชวงศตวรรษที่ 14 –15 เปนยคุของการสาํรวจดินแดนใหมๆ แนนอนการสํารวจดินแดนใหมๆ 

ตองเดินทางไปในเสนทางที่ไมเคยมีการเดินทางไปกอน เชน เดินทางไปทางทะเลการเดินทางไปในทะเลใน

ชวงเวลานั้นตองอาศัยดวงดาวในการบอกทิศทางและเวลา เพราะยังไมมีแผนที่ นอกจากนั้นทะเลก็เปนสภาวะ

ที่โหดรายสําหรับ มนุษยเคยออนแอมากเมื่อตองอยูในทะเลเปนเวลานาน ในทะเลไมมีแหลงน้าํจืด ในทะเลมี

พายุทีรุ่นแรง ไมมีแหลงเสบียง ในการเดินทางจําเปนตองนําไปจากแผนดิน จะเห็นไดวา การสํารวจตอง

ประกอบดวยความยากลําบาก และในหลายๆ ครัง้ตองมีการแลกดวยชีวิต แตการสํารวจเปนจิตวิญญาณของ

มนุษยชาติ และเราจะไมสามารถเจริญมาถึงขั้นนี้ไดเลยถาไมสามารถผานการทาทายตางๆ ที่ทําใหเราตอง

พัฒนาเทคโนโลยีและความรูตางๆ ขึ้น 

ในปจจุบัน ทะเล ไมเปนอะไรที่ทาทายมากนั้น ยกเวนการสํารวจใตทองมหาสมุทร ความตื่นเตนและ

การทาทายใหมๆ ในปจจุบันมาจากการสํารวจอวกาศ เร่ิมต้ังแตมีการสรางกลองโทรทรรศนเพื่อใชในการสอง

ดูวัตถุตางๆในทองฟา เริม่มีโครงการสํารวจอวกาศ เมือ่โซเวียตสงยานสปุตนิก1 ขึ้นไปโคจรรอบโลกแลว

ตอมาสหรัฐอเมริกาไดสงดาวเทียมขึ้นทําใหเกิดการแขงขันกันทางดานอวกาศ โดยมีองคการนาซา เปน

องคการที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา สํานักงานใหญอยูทีก่รุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีโครงการตางๆที่สรางขึ้น

โดยเฉพาะสําหรับการสํารวจอวกาศ 

 

 

 



 276 

การออกไปสํารวจอวกาศ ไมใชเรือ่งนาสนุกนัก อวกาศนั้นมีธรรมชาติที่โหดราย ไมเปน

มิตรตอมนุษยเลย ในอวกาศไมมีสิ่งปกปองมนุษยจากรังสีและสะเก็ดดาวตางๆ ไมมีอากาศใหมนุษย

หายใจ รวมทัง้ไมมีความดันบรรยากาศทีค่อยดันของเหลวตางๆ ภายในรางกาย รวมทั้ง มีแรงโนม

ถวงนอยหรือไมมีเลย ซึ่ง แรงโนมถวงนีเ้ปนปจจัยสําคัญในระบบๆ ตางๆ ของรางกาย เชน การ

เติบโตของกระดูก ภายในสถานีอวกาศ ตัวมนุษยและทุกอยางบนยานอวกาศขณะโคจรรอบโลกจะ

ไมมีน้าํหนัก (น้ําหนักเทากับ 0) เรียกวาอยูในสภาพ ไรน้าํหนัก รางกายและอวัยวะทุกสวน ของ

มนุษยวิวัฒนาการขึน้มา ภายใตแรงโนมถวงของโลก เมื่ออยูใน สภาพไรน้ําหนัก จะมีผลตออวัยวะ

ตาง ๆ เชน หัวใจทาํงานนอยลง เพราะไมตอง ออกแรง สูบฉีดโลหิต มากนักกลามเนือ้จะลีบเล็กลง 
เพราะไมตองออกแรงเคลือ่นไหวมากความหนาแนนของกระดูกลดลงเพราะ ไมตอง ออกแรงพยุง 
รางกายไมมีนํ้าหนัก นักบนิอวกาศ จําเปนตองออกกําลังกายสม่ําเสมอเพื่อใหอวัยวะ ทุกสวน ทํางาน

ปกติ อยางไรก็ตาม อวกาศ กเ็ปนดินแดนทาทายผืนสุดทายของมนุษยที่จะตองคนควา ศึกษา พัฒนา

และสรางเทคโนโลยีเพือ่ไปสํารวจสิ่งมีชีวิตแรกทีเ่ดินทางไปยังอวกาศคือสุนัขมีชื่อวาไลกา โดยขึ้น

ไปกับยานสปุตนิก 2 และนักบินอวกาศคนแรกของโลกคือ ยูริ กาการิน สหภาพโซเวียตขึน้ไปกับ

ยานวอสตอก 1 โดยนักบินอวกาศคนแรกที่โคจรรอบโลกคือ จอหน เกลน สหรัฐอเมริกา และ

นักบินอวกาศหญิงคนแรกของโลกเปนชาวโซเวียต ชื่อ วาเลนตินา เทเรชโกวา เดินทางไปกับยาน

วอสตอก สวนยานอวกาศที่เดินทางไปยังดวงจันทรเปนของสหรัฐอเมริกาโดย นีลอารมสตรอง เปน

คนแรกทีไ่ดเดินบนดวงจันทรเดินทางไปกับยาน อพอลโล 11 มนุษยอวกาศหรือนักบินอวกาศ ตอง

ฝกใหชินกับการเคลื่อนที่ภายใตความเรง เนื่องจากพวกเขาตองเคลื่อนทีอ่ยูภายใตความเรงของยานที่

ตองหนีแรงดึงดูดของโลกที่คอยดึงพวกเขาใหตกลงมา 
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เร่ืองที่ 2 ประเภทของเทคโนโลยีอวกาศ 

ปจจุบันเทคโนโลยีอวกาศไดมีการพัฒนาไปเปนอยางมากเมื่อเทียบกับสมัยกอน  ทําใหไดความรู

ใหมๆ  มากขึ้น  โดยองคการที่มีสวนมากในการพัฒนาทางดานนี ้คือองคการนาซาของสหรัฐ  อเมริกาไดมีการ

จัดทําโครงการขึ้นมากมายทั้งเพื่อการสํารวจดาวที่ตองการศึกษาโดยเฉพาะ  และทําขึ้นเพื่อการสังเกตการณ

ทางดาราศาสตร    การใชประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศนั้นมีทั้งดานการสื่อสารซึ่งทําใหการสือ่สารใน

ปจจุบันพัฒนาไปอยางรวดเร็ว   การสํารวจทรัพยากรโลกทําใหทราบวาปจจุบันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลง

อยางไรบาง   และการพยากรณอากาศเพื่อเตรียมพรอมที่จะรับกับสถานการณตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตอไปได  

ซึ่งเราสามารถจําแนกเทคโนโลยีอวกาศไดดังตอไปนี้ 

 

2.1 ดาวเทียม 

ปจจุบันดาวเทียมถูกมนุษยสงไปโคจรรอบโลกจํานวนนับไมถวนดวยประโยชนตางๆ  มากมาย ดังน้ี 

2.1.1 ดาวเทียมสือ่สาร 

ดาวเทียมสื่อสารเปนดาวเทียมที่ใชประโยชนในการสื่อสารภายในและระหวางประเทศโดยดาวเทยีม 

ของประเทศใดประเทศหนึ่ง มักอยูสูงในระดับประมาณ 36,000 กิโลเมตรเหนือประเทศนัน้ ๆ ดาวเทียม

สื่อสารจึงเปนดาวเทียมคางฟา ที่อยูคงที่บนฟาของประเทศใดประเทศหนึ่งตลอดเวลา นับวาสะดวกตอการรับ

สัญญาณจากดาวเทียมเปนอยางยิ่งปจจุบันมีดาวเทียมสื่อสารระหวางประเทศของบริษัทอินเทลแซท ซึ่งสง

ดาวเทียมอินเทลแซทขึน้ไปอยูเหนือมหาสมทุรอินเดียดวงหน่ึง เหนือมหาสมทุรแปซฟิคดวงหน่ึงและเหนือ 

มหาสมุทรแอตแลนติคอีกดวงหนึ่ง ทําใหสามารถสือ่สารติดตอระหวางประเทศไดทัว่โลกตลอดเวลา 24 
ชั่วโมง หลายประเทศมีดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศของตนเอง เชน 

ประเทศ ชื่อดาวเทียมสื่อสาร 
ไทย ไทยคม 

อินโดนีเซยี ปาลาปา 

ฮองกง เอเซยีแซท 

แคนาดา แอนิค 

ออสเตรเลยี ออสแซท 

สหรัฐอเมริกา เวสตาร 

ญ่ีปุน ซากรุะ 

ฝร่ังเศส ยรูิ 

 
ดาวเทียมไทยคมเปนดาวเทียมสื่อสารดวงแรกของไทยซึ่งออกแบบโดยบริษัทฮิวจแอรคราฟท สหรัฐอเมริกา 

สงขึน้สูอวกาศโดยอาศัยจรวดอารีอานขององคการอวกาศยุโรปที่เฟรนกิอานา ดาวเทียมไทยคมจึงขึน้ไปอยู

เหนือละจิจูด 7องศาเหนือและลองจิจูด 78.5 องศาตะวันออกประโยชนของดาวเทียมไทยคมคือชวยการ
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สื่อสารภายในประเทศในเรื่องโทรศัพท การถายทอดโทรทัศน โทรสาร โทรพิมพ โดยไมตองเชาดาวเทียม  

ปาลาปาของอินโดนีเซีย สถานีภาคพื้นดินสงสัญญาณขึ้นสูดาวเทียมอยูที่ ถนนรัตนาธเิบศร อ.เมอืง จ.นนทบรีุ 

ดาวเทียมสื่อสาร จะทําหนาที่ถายทอดทวนสัญญาณ (Repeater) ไปยังสถานีภาคพื้นดินที่ทําการสง

และรับสัญญาณ  การสงสัญญาณจะใชความถี่คลื่นไมโครเวฟจากสถานีภาคพื้นดินที่สงสัญญาณขาขึ้นหรือ  

"Up Link"  โดยจานรับสัญญาณบนตัวดาวเทียม จะรับคลื่นสัญญาณขอมูลภาพและเสียงไว  แลวนําไปขยาย

ใหมีความแรงของสัญญาณมากขึน้  หลงัจากน้ันคอยสงกลับลงมายังสถานีภาคพื้นดิน 

ปจจุบันนี้ประเทศไทยมีดาวเทียมสื ่อสารแหงชาติเปนของตนเอง  น้ันคือ ดาวเทียมไทยคม ซึ่ง

ดําเนินงานโดย บริษัท ชินเซทเทลไลท จํากัด (มหาชน) และขณะน้ีมจํีานวนทั้งสิ้น 3 ดวงไดแก   

1. ดาวเทียมไทยคม 1A ถูกสงขึ้นสูวงโคจรเมื่อวันที่ 17 ธนัวาคม 2536   

2. ดาวเทียมไทยคม 2 ถูกสงขึ้นสูวงโคจรเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2537   

3. ดาวเทียมไทยคม 3 ถูกสงขึ้นสูวงโคจรเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2540   

 

2.1.2  ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 

• ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาซึ้งสามารถสงขอมูลทางภาพถาย  และสัญญาณสูพื้นดินเปนระยะๆ  

ทําใหสามารถติดตามดูลักษณะของเมฆที่ปกคลุมโลก การกอตัวและเคลื่อนตัวของพายุ การตรวจ วัดระดับ

ของเมฆ ตรวจการแผรังสีของดวงอาทิตย  วัดอุณหภูมิบนโลกหรือชั้นบรรยากาศ ซึ่งขอมูลเหลาน้ีนักพยากรณ

อากาศ จะนํามาวิเคราะหเพื่อรายงานสภาพอากาศ และพยากรณอากาศใหประชาชนไดทราบตอไป  

• ดาวเทยีมอุตุนิยมวิทยา  ไดถูกสงขึ้นไปโคจรในอวกาศเปนคร้ังแรก เมื่อวันที่ 1  เมษายน  

พ.ศ. 2503 มีชือ่วา TIROS 01 (Television and Infrared Observational Satel ite) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

หากเราแบงดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ตามลักษณะการโคจรรอบโลกของดาวเทียม สามารถแบงออกเปน 2 ชนิด 

คือ   

 ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดโคจรคางฟา  ดาวเทียมชนิดนี้จะโคจรรอบโลกใชเวลา  24 ชั่วโมง   

ซึ่งเทากับเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเอง โดยวงโคจรจะอยูในตําแหนงเสนศูนยสูตรของโลก และจะโคจรไป

ในทางเดียวกับการโคจรรอบตัวเองของโลกดวยความเร็วทีเ่ทากัน   ดังน้ันตําแหนงของดาวเทียม จะสัมพันธ

กับตําแหนงบนพื้นโลกในบริเวณเดิมเสมอ  ครอบคลุมพื้นที่จากขั้วโลกเหนือจรดขั้วโลกใต  และวงโคจรมี

ความสูงจากพื้นโลก ประมาณ 35,800 กโิลเมตร  

 ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดโคจรรอบโลกดาวเทียมชนิดนี้จะโคจรผานใกลขั้วโลกเหนือและ   

ขั้วโลกใต มีความสูงจากพื้นโลกประมาณ 850  กิโลเมตร โดยจะโคจรรอบโลกประมาณ 102  นาที ตอ 1  

รอบ ในหน่ึงวันจะโคจรรอบโลกประมาณ 14  รอบ  และจะเคลือ่นที่ผานเสนศูนยสูตรในเวลาเดิม (ตามเวลา

ทองถิ่น) ผานแนวเดิม 2  คร้ัง  โดยจะโคจรเคลื่อนที่จากขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต 1  คร้ัง  และโคจร

เคลื่อนที่จากขั้วโลกใต ไปยังขัว้โลกเหนืออีก 1  คร้ัง  การถายภาพของดาวเทียมชนิดนี้ จะถายภาพ และสง

สัญญาณขอมูลสูภาคพืน้ดินในเวลาจริง (Real Time) ในขณะที่ดาวเทียมโคจรผานพื้นที่น้ันๆ โดยจะ

ครอบคลุมความกวาง 2,700 กโิลเมตร 
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2.1.3  ดาวเทียมสํารวจทรัพยากร  

ประเทศไทยไดเขารวมโครงการสํารวจทรัพยากรดวยกับดาวเทียมขององคการนาซาเมือ่เดือน

กันยายน 2514 และไดดําเนินการจัดตั้งสถานีภาคพื้นพื้นดินซึ่งเปนสถานีแหงแรกทีส่ามารถรับสัญญาณจาก

ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรเกือบทุกดวงที่โคจรอยูในขณะนี้ 

เน่ืองจากโลกที่เราอาศัยอยูน่ีมีขนาดขอบเขต  และทรัพยากรที่จํากัด ทรัพยากรบางอยางสามารถสราง

ขึ้นมาทดแทนได แตหลายอยางก็หมดไปโดยไมสามารถทดแทนได การที่จํานวนประชากรของโลกได

เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ น้ันทําใหมีความตองการใชทรัพยากรเพื่อการที่จะดํารงชีพเพิ่มขึ้นตามไปดวย ดังน้ันจึงตองมี

การวางแผนใชทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  โดยการใชดาวเทียมเขามาสํารวจชวย  

การสรางเครื่องมือทางดาราศาสตรเพื่อชวยในการสังเกตการณทางดาราศาสตร  ไดเร่ิมพัฒนากันแตโบราณ    

อุปกรณสวนใหญที่ฮิปปารคัส  และโทเลมีเคยใช  และตอมาไทโค  บราเฮ ไดปรับปรุงใหดีขึ้นน้ัน   สวนใหญ

เปนเครื่องมือที่แบงขีดใชสําหรับเล็งวัดทิศทางของเทหวัตถุฟา เชนที่ไทโค  บราเฮ  ออกแบบสรางขึ้นใชน้ัน

เรียกวาเคร่ืองเซก็สแตนท  (sextant)  และเครือ่งควอแดรนท  (quadrant) เปนเครื่องมือที่ใชในการสังเกต และ

หาพิกัดของดาว ซึ่งมีแขนยาวๆ สองแขนทําดวยไม  ตรึงปลายขางหนึ่งเขาดวยกันใหหมุนทํามุมกัน สวน

ปลายอีกขางหนึง่มีศูนยสาํหรับหาพกิดัของดาวติดตรึงไว  และหมนุกวาดไปบนสวนโคงของวงกลมที่แบงขีด

ไวอานเปนมุมที่วัดไดละเอียดและแมนยํา  เพื่อใชในการวัดความสูงของดาวจากขอบฟา  หรือระยะเชิงมุม

ระหวางดาวสองดวงไว  

ปจจุบันดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติมีหลายดวง ไดแก 

 ดาวเทียม Spot เปนของสถาบันพัฒนาอวกาศแหงชาติฝร่ังเศลรวมกับประเทศในกลุมยุโรป 

 ดาวเทียมแลนดแชต (Landsat) แตเดิมปนขององการนาซา ตอมาไดโอนใหแกบริษัท EOSAT 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนของภาคเอกชน เพื่อดําเนินการในเชิงพาณิชย 

 ดาวเทียม MOS-I  เปนขององคการพัฒนาอวกาศแหงชาติญ่ีปุน 

2.2 ยานสํารวจอวกาศ 

ยานอวกาศเปนพาหนะทีใ่ชสําหรับออกไปสํารวจดวงจันทร และดาวเคราะหตาง ๆ โครงการสราง

ยานอวกาศทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและรัสเซียไดสรางยานอวกาศเพื่อสํารวจดวงจันทรและดาวเคราะหใน

ระบบสุริยะ ของเรา 

 ยานอวกาศ  หมายถึง ยานที่ออกไปนอกโลกโดยมีมนุษยขึ้นไปดวยพรอมเคร่ืองมือและ 
อุปกรณสําหรับสํารวจ หรืออาจจะไมมีมนุษยขึ้นไป แตมีอุปกรณและเคร่ืองมือวิทยาศาสตรเทาน้ัน  

 อวกาศ  หมายถึง  ที่วางนอกโลก นอกดวงดาว ดังนั้นจึงมีอวกาศระหวางโลกกับดวงจันทร 

มนุษยมีความกระหายและกระตือรือรนในการแสวงหาความรูจากดินแดนใหมๆ มาเปนเวลานาน 
ภายหลังจากทีม่นุษยคิดคนจรวดได เปนแรงปรารถนาอันยิง่ใหญทีจ่ะสง ยานอวกาศ ไปพรอมกับจรวดเพือ่

สาํรวจดินแดนอันกวางใหญในอวกาศ จวบจนกระทั่งมาถึงปจจุบัน ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีอวกาศ

ดําเนินมาเร่ือยๆ หากแบงประเภทของการสํารวจอวกาศแลว สามารถแบงไดเปนสองประเภทใหญๆ คือ การ

สํารวจอวกาศโดย ยานอวกาศ ที่ไมมีมนุษยขับควบคุมบนยาน กับการสํารวจอวกาศโดย ยานอวกาศ ที่มี

มนุษยขับควบคุมไปดวย ยานอวกาศ ม ี2 ประเภทคือ ยานอวกาศที่มีมนุษยควบคุมและไมมีมนุษยควบคุม 
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 ยานอวกาศท่ีไมมีมนุษยควบคุม สวนใหญสาํรวจ ดวงจันทร ดวงอาทิตย ดาวเคราะห และ 

หวงอวกาศระหวางดาวเคราะห จะขอกลาวถึง โครงการที่สํารวจดวงจันทรคือ 

1. โครงการเรนเจอร ออกแบบใหยานพุงชนดวงจันทร  

2. โครงการลูนาออบิเตอร กาํหนดใหยานไปวนถายภาพรอบดวงจันทร  

3. โครงการเซอเวเยอร ออกแบบใหยานจอดลงบนพืน้อยางนุมนวล 

 ยานอวกาศมีมนุษยควบคุม เปนของสหรัฐอเมริกา มีโครงการตางๆ ดังน้ี 

1. โครงการเมอคิวร่ี มีจุดประสงคที่จะสงมนุษยขึ้นไปโคจรในอวกาศ สําหรับใหมนุษย 

อวกาศขึ้นไปคร้ังละ 1 คน โครงการไดยุติลงไปแลวในปจจุบัน 

2. โครงการเจมินี มีจุดประสงคคือ นํามนุษย 2 คนขึ้นไปดํารงชีพในอวกาศใหนานที่สุด  

ฝกการเชื่อตอกับยานลําอื่น ปรับปรุงการนํายานลงสูพื ้นและหาผลกระทบทีเ่กิดจากสภาวะไรนํ้าหนัก 

โครงการน้ีไดยุติลงแลว 

  3. โครงการอะพอลโล มีจุดประสงคคือ นํามนุษยไปสาํรวจดวงจันทร ใชมนุษยอวกาศ 

ครั้งละ 3 คน เปนโครงการตอจากเมอคิวรี่และเจมินี มนุษยอวกาศชุดแรกที่หยุดบนพื้นดวงจันทรเปนชุด

อวกาศทีเ่ดินทางไปกับยานอะพอลโล 11 โครงการอะพอลโลเรียกวาประสบความสําเร็จตามเปาหมายมา

ตลอด มีเพียงอะพอลโล 13 ลําเดียวที่เกิดอุบัติเหตุขณะมุงหนาสูดวงจันทร อะพอลโล 17 ถือเปนยานลํา

สุดทายที่เกิดในโครงการน้ี 

  4. โครงการสกายแล็บ จุดประสงคคือใหมนุษยขึ้นไปบนสถานีลอยฟาเพื่อคนควา 

ทดลองใหไดนานทีสุ่ด เปนโครงการทีศ่ึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ การแพทย ฟสิกส ผลกระทบของ

สภาพไรแรงดึงดูด  

5. โครงการอพอลโล - โซยสู มีจุดประสงคคือ เพื่อขึ้นไป ทดสอบระบบนัดพบและเชื่อม 

ยานอวกาศ เปนโครงการระหวางสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต 
 

2.3 ยานขนสงอวกาศ 

 โครงการยานขนสงอวกาศ 

      การสงยานอวกาศไปสูดาวเคราะหตางๆ ในระบบสุริยะ จําเปนตองอาศัยความรูทางดานวงโคจรใน

สนามแรงโนมถวงอยางแมนยําอยางมาก จึงตองมีการวางแผนดานการเดินทางของยานอวกาศอยางละเอียด

รอบคอบและระมัดระวังเปนอยางสูง เนือ่งจากการสงยานเพือ่ไปโคจรรอบหรือลงจอดบนดาวเคราะหดวง

หนึง่นั้นไมใชการเดินทางอยางตรงไปตรงมาจากโลกถึงดาวเคราะหดวงนัน้เลย แตจําเปนตองอาศัยการ

เคลือ่นที่ไปตามวงโคจรรอบดวงอาทิตย และในบางครั้งตองอาศัยแรงเหวีย่งจากดาวเคราะหดวงอืน่เพือ่

เปลีย่นเสนทางโคจรใหไปถึงจุดหมายปลายทาง เพือ่ใหสามารถเดินทางไปยังจุดหมายไกลๆ ไดโดยไมตอง

สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน  
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เพือ่ความเขาใจเบือ้งตนในเรือ่งแรงเหวีย่งเพือ่เปลีย่นเสนทางโคจร จะขอยกตัวอยางเสนทางการ

เคลื่อนที่ของยาน ระบบการขนสงอวกาศเปนโครงการทีถู่กออกแบบใหสามารถนําชิน้สวนบางสวนที่ใชไป

แลวกลับมาใชใหมอีกเพื่อเปนการประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ประกอบดวย 3 สวนหลัก คือ จรวด

เชื้อเพลิงแข็ง ถังเชื้อเพลิงภายนอก (สํารองไฮโดรเจน

เหลวและออกซิเจนเหลว) และยานอวกาศระบบขนสง

อวกาศมีน้าํหนักรวมเมือ่ขึน้จากฐานปลอยประมาณ 

2,041,200 กิโลกรัม โดยจรวดเชือ้เพลิงแข็งจะถูก

ขับเคลื่อนจากฐานปลอยใหนําพาทัง้ระบบขึน้สูอวกาศ

ดวยความเร็วที่มากกวาคาความเร็วหลุดพน เมือ่ถึงระดับ

หนึ่งจรวดเชื้อเพลิงแข็งทั้งสองขางจะแยกตัวออกมาจาก

ระบบ จากนั้นถังเชื้อเพลิงภายนอกจะแยกตัวออกจาก

ยานอวกาศ โดยตัวยานอวกาศจะเขาสูวงโคจรเพื่อปฏิบัติภารกิจตอไป ดังรูป 

การปฏิบัติภารกิจสําหรับระบบขนสงอวกาศมีหลากหลายหนาที่ ตัง้แตการทดลองทางวิทยาศาสตร 

(ในสภาวะไรน้ําหนัก) การสงดาวเทียม การประกอบกลองโทรทรรศนอวกาศ การสงมนุษยไปบนสถานี

อวกาศ ฯลฯ ยานอวกาศจึงถูกออกแบบสําหรับบรรทุกคนไดประมาณ 7-10 คน ปฏิบัติภารกิจไดนานตัง้แต

ไมกี่ชั่วโมงหรืออาจใชเวลาถึง 1 เดือน  

โครงการสําคัญๆ ของสหรัฐอเมริกา มีดังน้ี 
1. โครงการไพโอเนียร 

2. โครงการมาริเนอร 

3. โครงการไวกงิ 

4. โครงการวอยเอเจอร 

5. โครงการไพโอเนียร - วีนสั 

6. โครงการกาลเิลโอ 
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ปจจุบันเปนที ่ทราบกันวาโครงการแชลแลนเจอรและโครงการโคลัมเบียประสบความ

สูญเสียครัง้รายแรง เมื่อยานทัง้สองเกิดระเบิดขึ้นขณะอยูบนทองฟา โดยระบบขนสงยานอวกาศแชลแลน

เจอรระเบิดเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2529 ระหวางเดินทางขึน้สูอวกาศไมเพียงกีน่าทีดวยสาเหตุจากการรั่วไหล

ของกาซเชื้อเพลิงอุณหภูมิสูงจากรอยตอของจรวดเชื้อเพลิงแข็งดานขวาของตัวยาน ทําใหกาซอุณหภูมิสูง

ดังกลาวลามไปถึงถังเชื้อเพลิงภายนอกที่บรรจุไฮโดรเจนเหลว จึงเกิดการเผาไหมอยางรุนแรงและเกิดระเบิด

ขึ้น คราชีวิตนักบินอวกาศ 7 คน สวนระบบขนสงอวกาศโคลัมเบียเกิดระเบิดขึน้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2546 

(17 ป หลังการระเบิดของยานแชลแลนเจอร) โดยวิศวกรนาซาเชือ่วาอาจเพราะตัวยานมีการใชงานยาวนาน

จนอาจทําใหแผนกันความรอนที่หุมยานชํารุด ทําใหเกิดระเบิดขึน้หลังจากนักบินกําลังพยายามรอนลงสูพืน้

โลก แตทั้งสองเหตุการณในสหรัฐอเมริกายังไมรายแรงเทาเหตุการณระเบิดของจรวดของสหภาพโซเวียต

ขณะยังอยูที่ฐาน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2503 โดยมีผูเสียชีวิตจากเหตุการณดังกลาวถึง 165 คน โศกนาฏกรรม

เหลาน้ีที่เกิดขึ้นแมจะทําใหเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน แตมนุษยก็ยังไมเลิกลมโครงการอวกาศ ยัง

มีความพยายามคิดและสรางเทคโนโลยีใหมๆ เพือ่ความปลอดภัยและลดคาใชจายใหมากขึ้น ดวยเปาหมาย

หลกัของโครงการขนสงอวกาศในอนาคตคอืการสรางสถานีอวกาศถาวรและการทดลองทางวิทยาศาสตรอืน่ๆ 

2.4  สถานีทดลองอวกาศ 

ประเทศที่บุกเบิกการใชสถานีอวกาศในการปฏิบัติงาน ไดแก สหรัฐอเมริกาและรัสเซีย 

 โครงการสกายแลบ 

  สหรัฐอเมริกาไดสงยานสกายแลบขึ้นโคจรเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 ยานสกาย

แลบหนัก 85 ตัน มีความยาว 82.2 ฟุต เสนผาศูนยกลาง 22 ฟุต มีขนาดใหญเทากับบาน 3 หองนอน ขนาดเล็ก

โคจรรอบโลกระดับความสูงประมาณ 435 กโิลเมตร เหนือพืน้โลก โคจรรอบโลกใชเวลา 93 นาที 

 โครงการอพอลโล 

  สหรัฐอเมริการและรัสเซียไดมีโครงการอวกาศรวมกันโครงการหนึ่งคือโครงการอะพอลโล

ซัลยุต ซึง่มีจุดมุ งหมายเพือ่ขึน้ไปทอสอบระบบนัดพบและตอเชือ่มยานอวกาศของสหรัฐและรัสเซียเขา

ดวยกัน ทั้งน้ีเพื่อนําผลการทดลองมาพัฒนาใชกับยานอวกาศที่มนุษยควบคุม ตลอดจนโครงการสถานีอวกาศ

ของประเทศทั้งสอง 

  รัสเซียไดสงยานอวกาศโซยูสขึ้นจากฐานไบโคนูร ในคาซัคสถานของรัสเซีย เมื่อวันที่ 15 

กรกฏาคม พ.ศ. 2518 โดยมีอเล็กซิ เลโอนอฟ เปนผูบังคับการยานอวกาศ และวาเลอรี คุนาซอฟ เปนนักบิน

ผูชวย ตอมาอีก 6 ชั่วโมง ในวันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2518 สหรัฐอเมริกาไดสงยานอวกาศอะพอลโลโดย

จรวดแซทเทิรน-1บี ขึ้นจากฐานที่ศูนยอวกาศเคนเนดี โดยพลอากาศจัตวาโทมัส พี. สแตฟฟอรด เปนผูบังคับ

การยานอวกาศ แวนซ ดี. แบรนด เปนผูขับคุมยานอวกาศและโดแนลด เค. สเลตัน เปนผูควบคุมการตอเชื่อม 

มีการทดลองปฏิบัติการดานวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตร รวมทั้งรวมใหสัมภาษณหนังสือพิมพผาน

โทรทัศนกลับมายังพื้นผิวโลก ยานอะพอลโล ปลดแยกตัวออกจากกันในวันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2518 

ยานซัลยูสกลับคืนสูพื้นโลกในวันที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ.2518 โดยทีย่านอะพอลโลโคจรปฏิบัติการทดลองตอ

จนถึงวันที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2518 จึงกลับคืนสูพื้นโลกที่มหาสมุทรแปซิฟก 
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 โครงการสถานีอวกาศเมยีร 

เมือ่หลุดจากยุคของสถานีอวกาศซัลยูสของรัสเซีย และสถานีอวกาศสกายแลบของ

สหรัฐอเมริกา ก็เขาสูยุคของสถานีอวกาศเมียร (Mir space station) ของรัสเซีย ซึ่งวัตถุประสงคของสถานี

อวกาศเมียรยังคงคลายคลึงกับสถานีอวกาศซัลยูส นั้นคือ ใชเปนสถานที่ศึกษาการใชชีวิตในหวงอวกาศระยะ

ยาว รวมทัง้ใชสังเกตปรากฏการณในหวงอวกาศ และใชทําการทดลองทางวิทยาศาสตรผสมกันไปทั้ง

กิจกรรมทหารและพลเรือน ดวยเหตุทีรั่สเซียใหความสนใจบุกเบิกอวกาศทางดานสถานีอวกาศ ซึ่งจะเปน

รากฐานความรูสําหรับการสรางอาณานิคมในอวกาศตอไป 

  สถานีอวกาศเมียร เปนสถานีอวกาศแบบแยกสวน มีสวนประกอบหลักทั ้ง 7 สวน หรือ 

เรียกวา 7 มอดุล (Module) โดยมอดุลหลัก (Mir core module) ที่เปนแกนใหมอดูลอืน่ ๆ มาตอดวยนัน้ถูกสง

ตามขึ้นไปภายหลัง สถานีอวกาศเมียรทั้งระบบมีน้ําหนักรวมกันประมาณ 130 ตัน ในสวนของมอดูลแกนนัน้

ขนาดกวางประมาณ 4.2 เมตร ยาวประมาณ 13 เมตร ซึ่งประมาณเทากับตึกแถว ชั้นเดียว 1 คูหา มีมนุษย

ประจําการในระยะยาวได 2-3 คน 

 โครงการสถานีทดลองอวกาศนานาชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS - International Space Station) สถานีอวกาศนานาชาติ  

เปนโครงการทีเ่กิดจากความรวมมือระหวางชาติ 16 ประเทศ นําโดยประเทศสหรัฐอเมริกา คานาดา ญ่ีปุน 

รัสเซีย 11 ประเทศยุโรป และบราซิล โดยใชเที่ยวบินทั้งสิน้ 44 เที่ยวบิน เพือ่ทีจ่ะนําชิน้สวนแตละชิ้น ของ

สถานีอวกาศไปประกอบกันเปน สถานีอวกาศนานาชาติ ซึง่ประกอบดวยหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ที่

ใหญทีส่ดุในอวกาศ เทาที่มนุษยเคยมีมา 
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หลักการของการนําชิ ้นสวน    

แตละชิ้น ไปประกอบกัน เปนสถานีอวกาศขนาด

ใหญน้ี ประเทศรัสเซียเปนผู บุกเบิก และมี

ประสบการณดานนี้ มากทีสุ่ด โดยเฉพาะการขึน้

ไปอาศัยอยู ในสถานีอวกาศ เปนระยะเวลานาน 

ประเทศรัสเซีย มีประสบการณดานนี้ กวา 30 ป

แลว โดยเฉพาะกับโครงการ สถานีอวกาศเมียร 

(Mir's Space Station) 

โครงการสถานีอวกาศนานาชาติ 

น้ี เริ่มสงชิน้สวนแรก  ตั้งแตชวงปลายป  พ.ศ. 

2541 (ค.ศ.1998) และคาดวา จะแลวเสร็จในป พ.ศ. 2549 (ค.ศ.2006) ซึง่เมื่อเสร็จแลว จะมีขนาดยาวประมาณ 

88 เมตร (290 ฟุต) และความกวางสวนปกประมาณ 109 เมตร (356 ฟุต) ซึง่ใหญกวาสนามฟุตบอลเล็กนอย 

โดยมีน้าํหนักรวม เกือบ 473 ตัน (ประมาณ 1 ลานปอนด) โดยมีนักบินอวกาศ และเจาหนาทีป่ระจํา 7 คน 

โคจรรอบโลกดวยความสูงเกือบ 400กิโลเมตร ใชเวลาโคจรรอบโลกประมาณ 92 นาที 24 วินาทีตอรอบ โดย

ที่ 2 ใน 3 ของแตละรอบ จะอยูดานสวาง ขณะที่อีก 1 ใน 3 ของรอบ จะอยูดานมืดจากนั้น สถานีอวกาศ

นานาชาติจะรองรับการปฏิบัติการทดลอง และวิจัยทางวิทยาศาสตร โดยแบงปฏิบัติการทดลองออกเปน 6 

สวนใหญๆ  ดังน้ี 

 

 สวนประกอบตางๆ ของสถานีอวกาศนานาชาต ิ 

ตัวสถานีอวกาศนานาชาติ ประกอบดวยชิ้นสวนหลัก ดังน้ี Zarya 

Control Module: เปนชิ้นสวนแรกของสถานีอวกาศนานาชาติ 

ออกแบบโดยประเทศสหรัฐอเมริกา แตสราง และสงขึ้นไปในอวกาศ 

โดยประเทศรัสเซีย มีอีกชื่อหนึง่วา "FGB: Function Cargo Block" ทํา

หนาที่เปนแหลงกําเนิด พลังงานใหกับสถานีในชวงเริม่ตน มีน้ําหนัก 

19,323กิโลกรัม มีความยาว 12.6 เมตร กวาง 4.1 เมตร ถูกสงออกไป

โคจรรอบโลก ที ่ระดับความสูง 386.2

กิโลเมตร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2541 

(ค.ศ.1998) โดยที่ชือ่ยาน "Zarya" หมายถึง"

อาทิตยขึน้" (Sunrise)  Unity Module: เปน

ชิ้นสวนที่สอง ของสถานีอวกาศนานาชาติ 

ออกแบบ และสราง โดยประเทศ

สหรัฐอเมริกา ถูกสงขึ้นไปในอวกาศ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541 (ค.ศ.1998)โดยเชื่อมตอกับ Zarya Module ทํา

หนาที่เปนสวนตอเชือ่มระหวางสวนพักอาศัย กับสวนหองปฏิบัติการตางๆ โดยมีชองสําหรับตอกับ โมดูล
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อ่ืนๆได 6 ชอง (docking port) มีความยาว 5.5 เมตร เสนผานศูนยกลาง 4.6 เมตรZvezda Service Module: 

เปนชิ้นสวนที่สาม ของสถานีอวกาศนานาชาติ ออกแบบ และสรางโดยประเทศสหรัฐอเมริกา ถูกสงขึน้ไปใน

อวกาศ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2543 (ค.ศ.2000) โดยเชื่อมตอกับ 2 โมดูลแรก ทําหนาที่ระบบควบคุม,ที่พัก

อาศัย และระบบพลังงานหลัก แทน Zarya ซึง่จะเหลือเปนเพียงแคทางผาน ระหวางหองปฎิบัติการกับทีพ่ัก

อาศัยเทาน้ัน The First Crew:  

 

โฉมหนาของนักบินอวกาศ 3 คนแรกทีจ่ะไดประจําอยู บนสถานีอวกาศ

นานาชาติ โดยคนแรก เปนนักบินอวกาศ ชาวสหรัฐอเมริกา และทําหนาที่ ผูบังคับ

การ ชื่อBill Shepherd สวนอีก 2 คน เปนนักบินอวกาศ ชาวรัสเซีย ชื่อ Yuri 

Gidzenko และวิศวกรชาวรัสเซีย ชื่อSergei Krikalev ออกเดินทางเมื่อวันที่ 31 

ตุลาคม2543 (ค.ศ. 2000) โดยภารกิจหลัก คือการทดสอบสถานีอวกาศนานาชาติ มี

กําหนด 4 เดือน (Image by:NASA) The U.S. DestinyLaboratory Module เปน

หองปฏิบัติการ ทางวิทยาศาสตรหองแรกและเปนหองปฏิบัติการศูนยกลาง ที่ถูกสงขึ้นไปเมื่อวันที ่ 7 

กุมภาพันธ 2544(ค.ศ.2001) ที่ผานมา นอกจากเปนหองทดลองแลว ยังทําหนาทีเ่ชือ่มตอ ควบคุมและสง

พลังงาน ใหกับหองปฏิบัติการอีกดวยโดยหองปฏิบัติการนี้ มีขนาดยาว 8.5 เมตรเสนผานศูนยกลาง 4.3 เมตร 

สวนประกอบหลกัเปน อลูมิเนียมThe Second Crew:    

โฉมหนาของนักบินอวกาศ ชุดที่สองที่ไดประจําอยู บนสถานี

อวกาศนานาชาติ โดยคนแรก เปน

นักบินอวกาศ ชาวรัฐเซีย ทําหนาที ่ผู

บังคับการ ชื่อ (Commander)Yury 

Usachev สวนอีก 2 คน เปนนักบิน

อวกาศ ชาวสหรัฐอเมริกา ชื่อ (Flight 

Engineer) James Voss และ(Flight Engineer) Susan Helms ออก

เดินทางเมื่อวันที่8 มีนาคม 2544 (ค.ศ. 2001) (Image by: NASA) 

Space Station Remote Manipulator System (SSRMS): 

เปนสวนแขนกล(Robotic System) ทําหนาทีส่ําหรับใชประกอบ,

เคลื่อนที่, ซอมบํารุง สําหรับชิน้สวนทีจ่ะถูกสงขึ้นมา ในอนาคต 

นอกจากนี้ ยังไวสําหรับเปนตัวจับยึด เพื่อซอมดาวเทียม หรืออุปกรณ

อ่ืนๆ ซึ่งแขนกลน้ี มีความยาวถึง17 เมตร ใหการสนับสนุนโดย 

ประเทศแคนนาดา มีกําหนดจะสงขึ้นไป วันที่ 19 เมษายน 2544 (ค.ศ.2001) 
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เร่ืองที่ 3 ประโยชนของการใชเทคโนโลยีอวกาศ 

3.1 ปรากฏการบนโลก 

 การใชประโยชนจากดาวเทียมสื่อสาร  

เน่ืองจากดาวเทียมสื่อสารจะทําหนาทีถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีภาคพืน้ดินที่ทําการสงและรับ 

สัญญาณ ปจจุบันนี้ประเทศไทยมีดาวเทียมสื่อสารแหงชาติเปนของตนเองนั้นคือ ดาวเทียม  ไทยคม  ซึ่ง

ดําเนินงานโดย  บริษัท  ชินเซทเทลไลท  จํากัด  (มหาชน)  ซึ่งไดรับอนุมัติจากรัฐบาลใหเปนผู ดําเนิน

โครงการดาวเทียมแหงชาติ  ไดลงนามในสัญญาจางจัดสรางดาวเทียม  “ไทยคม 1A” และ “ไทยคม 2”  กับ

บริษัท ฮิวจแอรคราฟทจํากัด (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปนบริษัทโบอิง้) ประเทศสหรัฐอเมริกา และยังลงนามใน

สัญญาวาจางกับ บริษัทแอเรียนสเปซ จํากัด เปนผูจัดสงดาวเทียม  ซึ่งดาวเทียมทั้งสองดวงนี ้  มีคุณลักษณะ  

และคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการ โดยเปนดาวเทียมที่มีความสามารถหมุนรอบตัวเองคลายลูกขาง  ขณะน้ี

มีจํานวนทั้งสิ้น  3  ดวง ไดแก  ดาวเทียมไทยคม  1A  ดาวเทียมไทยคม  2    และดาวเทียมไทยคม  3  ซึ่ง

ดาวเทียมทัง้  3 ดวงเปนดาวเทยีมสื่อสารทีม่ีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเครือขายการสื่อสารของประเทศไทย  

ใหมีเทคโนโลยีรุดหนาทัดเทียมกับประเทศตางๆ  อีกทั้ งยังชวยตอบสนองการใชงานดานการสื อ่สาร

โทรคมนาคม และการกระจายเสียงโทรทัศนของประเทศไทยที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  ซึ่งเราจะ

เรียกดาวเทียมในลักษณะนี้วา  Spinners  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชโปรดเกลาฯ 

พระราชทานชือ่ดาวเทียมสื่อสารแหงชาติดวงแรกวา ”ไทยคม”  (THAICOM)  โดยดาวเทียมไทยคม  1  ถูกยิง

ขึ้นจากฐานยงิจรวดแอเรียนสเปซ  เมืองคูรู ประเทศเฟรนชกิอานา เมื่อวันที่ 17 ธนัวาคม 2536  

ประโยชนของดาวเทียมไทยคมทั้ง 3 ดวง เปนดาวเทียมสื่อสารที่มีบทบาทสําคัญ ในการพฒันา 

เครือขายการสื ่อสารของประเทศไทย ใหมีเทคโนโลยีรุดหนาทัดเทียมกับประเทศตางๆ อีกทัง้ยังชวย

ตอบสนองการใชงานดานการสือ่สารโทรคมนาคม และการกระจายเสียงโทรทัศนของประเทศไทยทีม่ีการ

ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว   

o ประโยชนของดาวเทียมไทยคมทั้ง 3 ดวง เปนดาวเทียมสื่อสารที่มีบทบาทสําคัญ ในการพฒันา 

เครือขายการสื่อสารของประเทศไทย ใหมีเทคโนโลยีรุดหนาทัดเทียมกับประเทศตางๆ  

o ชวยตอบสนองการใชงานดานการสือ่สารโทรคมนาคม และการกระจายเสียงโทรทัศนของ

ประเทศไทยที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว   

 การใชประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศทางอุตุนิยมวิทยา  
 

 ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยานีใ้ชสําหรับการตรวจสอบประกอบทางอุตุนิยมวิทยาในระยะไกล 

(Meteorology  Information  Remote  Sensing)  เชน การตรวจเมฆ  ทิศทางการเคลื่อนที่ของเมฆตรวจ

อุณหภูมิยอดเมฆ  อุณหภูมิพื้นโลก  อุณหภูมิผิวน้าํทะเล และความชื้นของบรรยากาศโลก ตามระดับความสูง

ตางๆ ,  ตรวจโอโซน และรังสีจากดวงอาทิตย หิมะและน้าํแข็งที่ปกคลุมโลก เปนตน   รวบรวมขอมูลรับ สง

ขอมูลทางดานอุตุนิยมวิทยา ที่ตรวจไดจากสถานีเคลื่อนที่  หรือสถานีตรวจอัตโนมัติ ทั้งภาคพื้นดินและในน้ํา 

เชน ทุนลอย  เรือ  รวมทั้งเคร่ืองบิน นอกจากนี้ยังใชในการกระจายขาว (Direct Broadcast) สงขาวสาร



 287 

ทางดานอุตุนิยมวิทยา ไปยังประเทศสมาชิกหรือผูใชขอมูลโดยตรง 

o เพื่อถายภาพชั้นบรรยากาศของโลกเปนประจําวัน  

o เพื่อไดภาพตอเน่ืองของบรรยากาศโลกและเพื่อเก็บและถายทอดขอมูลจากสถานีภาคพื้นดิน 

o เพื่อทําการตรวจอากาศของโลกประจําวัน 

 ประโยชนจากดาวเทียมสํารวจทรัพยากร  

เน่ืองจากโลกที่เราอาศัยอยูน้ีมีขนาดขอบเขต  และทรัพยากรที่จํากัด ทรัพยากรบางอยางสามารถสราง 

ขึ้นมาทดแทนได แตหลายอยางก็หมดไปโดยไมสามารถทดแทนได การที่จํานวนประชากรของโลกได

เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ น้ันทําใหมีความตองการใชทรัพยากรเพื่อการที่จะดํารงชีพเพิ่มขึ้นตามไปดวย ดังน้ันจึงตองมี

การวางแผนใชทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  โดยการใชดาวเทียมเขามาสํารวจชวย  

o ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรใหขอมูลที่สามารถนําไปใชศึกษาวิจัย ในสาขาวิชาตาง ๆ เพือ่ใช 

ประโยชนในการพัฒนาประเทศ ดังน้ี 

1. ดานการใชที่ดิน ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพการใชที่ดินในลักษณะตาง ๆ  เชน การทํา 

เกษตรกรรม เหมืองแร การขยายแหลงชุมชน สรางถนน การกอสราง ซึง่กรมการที่ดินเปนหนวยงานหลักใน

เร่ืองน้ี 

2. ดานการเกษตร ศึกษาสํารวจพื้นที่เพาะปลูกที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน  ขาวนา 

ปรัง พื้นที่ปลูกยางพารา พื้นที่ปลูกออย พื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง พื้นที่ปลูกนํ้ามันปาลม สํารวจพื้นที่มีความชื้น

สูงเพื่อใชในการปลูกพืชในฤดูแลง 

3. ดานปาไม ศึกษาพื้นที่ปาไมทั่วประเทศ การกําหนดระดับความสําคัญของพื้นที่ตนนํ้าลําธาร 

ตาง ๆ เพื่อการใชทีดิ่น  การทําปาไมและการทําเหมืองแร การสํารวจและการจัดทําแผนที่ปาไมชายเลน ปา

เสือ่มโทรม 

4. ดานการประมง ศึกษาสํารวจหาบริเวณพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงประเภทตาง ๆ  

5. ดานอุทกศาสตร ศึกษาเกี่ยวกับแหลงนํ้าในทะเล นํ้าบนดินและนํ้าใตดิน เพื่อใชพิจรณาการ 

หมุนเวียนของแหลงน้ํา การจัดสรรน้ํา การปรับปรุงแหลงน้ํา และชลประทาน การศึกษารูปแบบการระบายนํ้า 

ปริมาณคุณภาพของนํ้า การศึกษาสํารวจบริเวณที่จะเกิดสภาวะนํ้าทวม 

6. ดานธรณีวิทยา ศึกษาทําแผนที่ธรณีวิทยา โครงสรางประเทศไทย ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานใน 

การพัฒนาประเทศสวนอ่ืน ๆ เชน แหลงน้ําบาดาล การสรางเขื่อน การหาแหลงแร การหาเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

7. ดานสมุทรศาสตร ศึกษาทิศทางการหมุนเวียนของกระแสน้ําทะเล และคุณภาพของน้ําทะเล  

การแพรกระจายของตะกอนแขวนลอยทีเ่กิดจากบริเวณทีม่ีการทําเหมืองแร ตลอดจนการศึกษาถึงการแพร

ตะกอนในบริเวณปากแมนํ้าที่สําคัญตาง ๆ การทําแผนที่ชายฝงทะเลในการศึกษาแนวปะการัง 

8. ดานสิ่งแวดลอม ศึกษาปญหามลภาวะเปนพิษ เพื่อวางแผนจัดการดานสิ่งแวดลอม เชน  

ปญหาสิ่งแวดลอมจากการขยายตัวเมือง ตาง ๆ  ปญหามลภาวะจากน้ําเสีย พื้นที่ปาไมบริเวณตนน้ําธารถูก

ทําลาย หรือถูกบุกรุกแผวถางไป ควันพิษ ตรวจดูผลเสียที่เกิดจากสิ่งแวดลอมเปนพิษ 

9. ดานการทําแผนที่ นําขอมูลมาใชในการทําแผนที่ภูมิประเทศไดถูกตองเปนที่ยอมรับ ทําให 

ไดแผนที่ทันสมัยสามารถนําไปแกไขแผนที่ภูมิประเทศเพื่อแสดงสิ่งเปลี่ยนแปลงไป 
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3.2  ปรากฏการณในอวกาศ 

 ยานขนสงอวกาศ (Space Shuttle) 

เพื่อใชเปนพาหนะสําหรับบรรทุกสิ่งของและมนุษยที่ไปบนอวกาศ และเพื่อลดคาใชจาย ในการ 

ใชประโยชนจากอวกาศออกแบบสําหรับคนไดมากถึง 7 คน ในกรณีฉุกเฉินอาจเพิ่มไดเปน 10 คน ปฏิบัติงาน

นานครั้งละ 7 วัน พรอมทีจ่ะใชงานไดอีกภายใน 14 วัน ถาจําเปนอาจโคจรอวกาศไดนานถึง 1 เดือน ยานลํา

แรกของโครงการชือ่ เอ็นเตอรไพรส ตอจากนั้นแบงเปนโคลัมเบีย7 เที่ยว แชลเลนเจอร 10 เที่ยว ดิสคัฟเวอรี 

6 เที่ยว แอตแลนติส 6 เที่ยว ยานขนสงอวกาศนํากลับมาใชใหมในการบินครัง้ตอไป โครงการยานขนสงของ

สหรัฐอเมริกา จนถึงปจจุบัน มีดวยกัน 6 ลําคือ  

1. เอนเตอรไพรส (Enterprise) เปนยานทดสอบเบื้องตน,  

2. โคลัมเบีย (Columbia)  

3. ดิสคพัเวอรี (Discovery)  

4. แอตแลนติส (Atlantis)  

5. แชลเลนเจอร (Challenger) ระเบิดขณะขึ้นสูอวกาศวันที่ 28 มกราคม 2529,  

6. เอนดีฟเวอร (Endeavour) 

 สถานีอวกาศนานาชาต ิ(ISS - International Space Station) 

ประโยชนที่ไดจากสถานีอวกาศนานาชาติจะรองรับการปฏิบัติการทดลอง และวิจัยทาง 

วิทยาศาสตร โดยแบงปฏิบัติการทดลองออกเปน 6 สวนใหญๆ  ดังน้ี 

1. Life Sciences: เปนการศึกษาการพัฒนาการ ของสิง่มีชีวิต ภายใตสภาวะ 

ไรแรงโนมถวง ความแตกตางระหวางการใชชีวิตในอวกาศ สถานีอวกาศ และบน

โลก เพื่อนําความรูที่ได เตรียมตัวสําหรับ การเดินทาง และอาศัยในอวกาศในอนาคต 

 

2. Earth Sciences: เนือ่งจากวงโคจร ของสถานีอวกาศนานาชาติ สามารถ

ครอบคลุมพื้นที่กวา 75% บนพื้นผิวโลกและเปนสวนทีม่นุษย

เรา อาศัยอยูกวา 95% ทําใหเราสามารถศึกษาชั้นบรรยากาศ 

สภาวะอากาศ การเปลี่ยนแปลง สภาพปาทีอ่ยูอาศัย ทรัพยากร 

ทรัพยากรน้าํ ทะเลในระดับมหภาค ซึง่มีผลตอมวลมนุษยได 

การศึกษาดังกลาว จะนําไปสูการ วางแผน ที่มีผลตอการ

ดํารงชีวิตอยูได ของมนุษยบนโลก ในระยะยาว 

 

 

 

 

 



 289 

3. Space Sciences: เปนการศึกษาดานอวกาศโดยเฉพาะอยางยิ่ง  

การศึกษาไปในทุกๆทิศทาง ในดานตางๆเพื่อใหมีความเขาใจ เกี่ยวกับอวกาศ

มากยิ่งขึ้น 

4. Microgravity Sciences: เปนการทําการทดลองทฤษฎี 

ทางฟสิกสที่มีอยู ในสภาพไรแรงโนม

ถวง วาผลทีไ่ด จะแตกตางจากบนโลก

อยางไร ซึง่อาจนํามาถึงการคนพบ ทฤษฎีใหมๆ ที่จะเปนพื้นฐาน ใน

การไขปริศนา ความลับดานอวกาศ ในอนาคต ไมวาจะเปน ดานฟสิกส

พื้นฐาน ดานชวีวิทยา วัสดุ กลศาสตรของไหล การเกิดปฏิกิริยา เปนตน 

 

 

 

5. Engineering Research andTechnology Development: เปนการคนควา วิจัยและพฒันา ดาน 

วิศวกรรม และเทคโนโลยี ที่ใชในกิจการดานอวกาศ, การขนสง, โครงสราง, กลไก และพลังงาน โดยใช

สถานีอวกาศ นานาชาตินี้ เปนทีส่ําหรับออกแบบ สราง และใชงานจริง โดย

มีเปาหมายให อุปกรณหรือเครื่องมือทีอ่อกแบบ และสรางขึ้น ใชงานได

อยางมีประสิทธิภาพ โดยทีต่นทุนในการดําเนินการ และบํารุงรักษาต่ํา และ

สามารถใชเปน ตนแบบดานเทคโนโลยไีด ในอนาคต 

 

 

6. Space product development: เปนการคนควาวิจัย และพฒันา เพื่อหาเทคโนโลยีที่ได  

สําหรับการ พัฒนาคุณภาพ ของการผลิต เชิงอุตสาหกรรมบนโลกทุก

ปฏิบัติการในการคนควา และวิจัยที่จะเกิดขึน้ ในสถานีอวกาศนานาชาติ

ทั้งหมด จะเปนการทดลองในสภาวะ ไรแรงโนมถวงทัง้หมด เพือ่ศึกษาความ

แตกตาง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทดลอง วาใหผลแตกตางจากบนโลก

อยางไร และจะเปนการทดลองทีจ่ะใหผลเอื้ออํานวยตอมวลมนุษยชาติ อยาง

มหาศาลในเร็ววัน  
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เร่ืองที่ 4  โครงการสํารวจสถานีอวกาศที่สําคัญในปจจุบัน 

 

 ปจจุบันเทคโนโลยีอวกาศชวยมนุษยชาติในสิ่งตอไปนี้ในแงของการทดลองและวิจัยที่ลด 

สิง่รบกวน เชน กฏขอที่ 1 วัตถุจะคงสภาพการเคลื่อนที่ของมันตราบใดที่ไมมีแรงภายนอกมารบกวน          

กฎขอที่ 1 ของ นิวตัน ไมมีทางทําไดบนผิวโลกเพราะแรงโนมถวงของโลกจะทําใหการเคลื่อนทีข่องวัตถุเปน

แบบโปรเจกไทล ถาจะทดลองกฏของนิวตัน ใหเห็นจะ ๆ ตองออกไปทดลองในอวกาศ และยังมีการทดลอง

ทางฟสิกสอีกมากมาย ทีจํ่าเปนตองขจัดแรงโนมถวงออกไป เชน การเกิดผลึก การทดลองตัวนํายิ่งยวด และ

อ่ืนๆ อีกมากมาย รวมไปถึง กลองโทรทรรศนอวกาศที่ไมตองกังวลกับการรบกวนของบรรยากาศ นอกจากนี้

ยังมีการทดลองสราง Biosphere อีกดวย 

 เพื่อศึกษาถึง โครงสราง (Structure) และ หนาที่ (Function) ของเอกภพ เพื่อนําไปสูแนวทาง 

ในการจัดการกับรูปแบบและแนวทางที่ควรจะเปนไปไดของกิจกรรมตางๆของมนุษยที่พึงจะกระทําตอ     

เอกภพ นักวิทยาศาสตรเขาจะคิด และมองไกลไมใชคิดแครุนเราเทานั้น สักวันหากชาวโลกยังอยูตองอพยพ

หนีไปจักรวาลอ่ืนแนนอนเมือ่ดวงอาทติยหมดอายุ หรือโลกหมดสภาพ ถูกอุกกาบาตชน 

 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีตางๆที่จําเปน และเหมาะสม กับรูปแบบ หรือวิถทีางในการดําเนิน 

ชีวิตและรักษาเผาพันธุของมนุษยชาติ แมแตการพัฒนาอาวุธตางๆ ก็ถูกรวมในหัวขอนี้ สงครามก็ถูกรวมเขา

ไปในหัวขอนีด้วย นักปรัชญาเขามองสงคราม มีทัง้ขอดีขอเสีย ไมแนวาอนาคต ฮิตเลอรอาจถูกยกยองก็ได 

เชนโครงการสตารวอร 

 วงการแพทยและสุขอนามัย ยาบางอยางตอนนีถู้กนําไปวิจัยในอวกาศ (ในระดับของ

ปฏิกิริยา) โรคบางอยางถูกเชื่อมโยงไปยังการรักษาในอวกาศ นั่นคือนําไปสูนันทนาการในอวกาศในอนาคต 
ตอนน้ีก็มีรายการจับจองทัวรอวกาศแลว 

 การศึกษาถึงกําเนิดเอกภพ ศึกษาจุดเร่ิมตนของเอกภพ และทํานายถึงจุดจบของเอกภพ ซึ่งจะ 

นําไปสูความเขาใจภาวะและความจําเปนในการคงอยูของเราเอง 
 
โครงการสํารวจสถานีอวกาศในอนาคต 

 โครงการสกายแลบและยานขนสงอวกาศของประเทศสหรัฐอเมริกาและโครงการสถานีโซ 

ยูสของรัสเซีย ไดทําการทดลองผลิตและสรางสิง่ประดิษฐบางสิง่บางอยางทีท่ําไดยากหรือทําไมไดบนพืน้

โลก เชนการผลิตสารประกอบที่เบาแตแข็งแรง การสรางวัคซีนใหบริสุทธิ์ เปนตน 

 การที่จะสรางสิ่งตาง ๆ เหลานี้ออกมาในดานอุตสาหกรรมจําเปนตองมีโรงงานในอวกาศ 

ไมใชขึ้นไปทดลองกับยานอวกาศในแตละครัง้ และโรงงานอุตสาหกรรมนีอ้าจจะเริม่จากโรงงานขนาดเล็กก็

ได ตามโครงการนี้สหรัฐอเมริกาจะใชยานขนสงอวกาศนําสวนตาง ๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมอวกาศขึน้ไป 

ตามทีจ่ะบรทุกไปไดในหองเก็บสินคา และนําขึน้ไปตอเขาดวยกันในวงโคจรรอบโลก และจะไดโรงงานใน

อวกาศที่สมบูรณ ซึง่มีแหลงผลิต หองเก็บวัตถุดิบและทีพ่ักสําหรับคนงานที่จะอยูปฏิบัติการในอวกาศ รวาม

ทั้งแผงรับแสงอาทิตยเพื่อผลิตกระแสไฟฟาสําหรับโรงงาน 
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 ความคิดที่จะสรางโรงงานอุตสาหกรรมในอวกาศ โรงไฟฟาในอวกาศ จึงไดเกิดขึ้นโดยนัก 

ฟสิกสแหงมหาวิทยาลัยปรินซตัน ชื่อ เกอรารด เค โอนิล (Gerrard K. O’Neil) หลังจากโอนิล ไดเผยแพร

ความคิดของเขาตอสาธารณชน ไดมีนักวิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในสหรัฐอเมริกา ใหความสนใจ

และรวมมือกันศึกษาถึงโครงสรางของเมืองอวกาศในอนาคต  

 การออกแบบสถานีอวกาศขนาดใหญหรือเมืองอวกาศนั้น นักวิทยาศาสตรจะตองแกปญหา 

เกี่ยวกับการดํารงชีวิตอยูในบริเวณที่มีสภาพไรน้าํหนัก ทีไ่มไดอยูภายใตอิทธิพลของแรงโนมถวงของโลก 

ตัวอยางเชน ถาหากเราอยูในสภาพไรน้ําหนัก เปนระยะเวลาสั้น ๆ ในบริเวณที่จํากัดแลวอาจจะไมมีผลตอ

รางกายมากหนัก แตถาตองอาศัยอยูในบริเวณที่กวาง ๆ เปนระยะเวลานาน ๆ จะเกิดความวุนวายเกี่ยวกับการ

เคลื่อนที่ และไมสมารถอาศัยอยูได 

 นักวิทยาศาสตรกลุมหน่ึงจึงไดเสนอความคิดการออกแบบสถานีอวกาศใหมีลักษณะเปน 

วงกลมรูปวงแหวนที่สามารถหมุนรอบตัวเองไดซึ่งจะทําใหเกิดแรงหนีศูนยกลางขึน้ ลักษณะเชนนี้จะทําให

คนเราสามารถเคลื่อนที่ไปมาไดทางดานที่เปนของวงแหวน โดยการหันศีรษะเขาหาจุดศูนยกลางของสถานี

อวกาศ นักวิทยาศาสตรไดเสนอวา หากสถานีอวกาศวงแหวนมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 กิโลเมตร จะตอง

หมนุในอัตรา 1 รอบ ในเวลา 1 นาที 3.15 วินาที สถานีอวกาศขนาดใหญนี้จะตองมีบรรยากาศคลายโลก โดย

ที่อากาศในสถานีอวกาศจะตองมีแกสออกซิเจนในอัตราสวนเทากับทีม่ีอยู ในบรรยากาศโลก และมีแกส

ไนโตรเจนในอัตราสวนครึ่งหนึง่ของอัตราสวนไนโตรเจนในบรรยากาศของโลก ดังนั้น ความดันบรรยากาศ

ของสถานีอวกาศจะเปนคร่ึงหนึ่งของความดันบรรยากาศที่ระดับนํ้าทะเล 

 โครงการอวกาศท่ีสําคัญและนาสนใจ  

วัน/ เดือน/ ป เหตุการณดานอวกาศท่ีสําคัญ 

4 ตุลาคม 2500 
สหภาพโซเวียตสงดาวเทียม สปุตนิก 1 โคจรรอบโลกเปนครั้งแรก จนเสร็จสิ ้น

ภารกิจเมื่อ 4 มกราคม 2501  

3 พฤศจิกายน 2500 

สหภาพโซเวียตสงดาวเทียม สปุตนิก 2 พรอมสุนัขตัวแรกชื่อ ไลกา ซึ่งถูกสงไปอยู

ในอวกาศไดนาน 7 วัน ดาวเทียมสปุตนิก 2 หลุดจากวงโคจรในวันที่ 13 เมษายน 

2501  

31 มกราคม 2501 
สหรัฐอเมริกาสงดาวเทียม เอกพลอเรอร 1 ขึ้นสูวงโคจรพรอมกับการทดลองทาง

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับการคนพบแถบรังสีของโลก  

5 มีนาคม 2501 สหรัฐฯ ประสบความลมเหลวในการสงดาวเทียม เอกพลอเรอร 2  

17 มีนาคม 2501 ดาวเทยีมแวนการด 1 ถูกสงขึ้นไปในวงโคจร  

15 พฤษภาคม 2501 ดาวเทยีม สปุตนิก 3 ถูกสงขึ้นไปในวงโคจร  

1 ตุลาคม 2501 สหรัฐฯ กอต้ังองคการนาซา  

11 ตุลาคม 2501  ยานไพโอเนียร 1 ของสหรัฐฯ ถูกสงขึ้นไปทีร่ะดับ 70,700 ไมล  

2 มกราคม 2502  โซเวียตสงยานลนูาร 1 ไปโคจรรอบดวงอาทิตย 
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วัน/ เดือน/ ป เหตุการณดานอวกาศท่ีสําคัญ 

3 มีนาคม 2502  

 

ยานไพโอเนียร 4 ของสหรัฐฯ ถูกสงไปเพื่อทดสอบเสนทางสูดวงจันทร กอนจะเขา

สูวงโคจรรอบดวงอาทิตย  

12 สิงหาคม 2502  

 

โซเวียตสงยานลนูาร 2 ไปสัมผัสพื้นผวิของดวง 

จันทรไดเปนลําแรก 

4 ตุลาคม 2502  

 

โซเวียตสงยานลนูาร 3 ไปโคจรรอบดวงจันทรและถายรูปดานที่หันออกจากโลกได

ขอมูลประมาณ 70 เปอรเซน็ต  

12 เมษายน 2504  

 

ยูริ กาการิน นักบินอวกาศคนแรกของโซเวียต ถูกสงขึ้นไปโคจรรอบโลกพรอมกับ

ยานวอสต็อก 1  

5 พฤษภาคม 2504  
สหรัฐฯ สง อลัน เชพารด นักบินอวกาศคนแรกของอเมริกาขึ้นไปกับยานเมอรคิวรี 

ฟรีดอม 7  

14 ธันวาคม 2505  ยานมาริเนอร 2 ของสหรัฐฯ บนิผานดาวศกุร  

16 มถินุายน 2506  

 

วาเลนตินา เทอเรชโควา นักบินอวกาศหญิงคนแรกถูกสงขึ้นไปพรอมกับยานวอ

สต็อก 7  

14 กรกฎาคม 2507  ยานมาริเนอร 4 ของสหรัฐฯถายรูปดาวอังคารในระยะใกล  

16 พฤศจิกายน 2507  ยานวีนสั 3 ของโซเวียต เปนยานลําแรกทีส่ัมผัสพืน้ผวิของดาวศกุร  

3 กุมภาพันธ 2509  

 

ยานลูนาร 9 ของโซเวียต เปนยานลําแรกที่ลงจอดบนพื้นผิวของดวงจันทรอยางนิ่ม

นวล  

2 มถินุายน 2509  ยานเซอรเวเยอร 1 ของสหรัฐฯ ลงจอดบนพื้นผวิดวงจันทรอยางน่ิมนวล  

24 เมษายน 2510  

 

เกิดโศกนาฏกรรมทางอวกาศกับยานโซยุส 1 ของโซเวียต ทําใหวลาดิเมียร โคมา

รอฟ เสียชีวิตดวยสาเหตที่ยานกระแทกกับพืน้ โลกระหวางเดินทางกลับเนื่องจาก

ระบบชูชีพไมทํางาน 

21 ธันวาคม 2511  ยานอะพอลโล 8 นํานักบนิอวกาศ 3 คนแรกไปโคจรรอบดวงจันทร  

20 กรกาคม 2512  
สหรัฐฯ สง นีล อารมสตรอง และ เอ็ดวิน อัลดริน ขึ้นไปเหยียบบนพืน้ผิวดวงจันทร

เปนคร้ังแรก  
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คําถามประกอบกิจกรรม 

1. มนุษยใชประโยชนจากดาวเทียมในเร่ืองใดบาง อยางไร 

2. นักศึกษาคิดวา ยานขนสงอวกาศมีความจําเปนตอมนุษยในดานใดบาง เพราะเหตุใด 

3. ผลกระทบของเทคโนโลยีอวกาศที่มีตอการดํารงชีวิตของมนุษยมีอะไรบาง อยางไร 

กิจกรรมเสนอแนะ 

1. นักเรียนศึกษาคนควาความรู เรื ่อง การใชประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศ แลวนําผลงานที่ไดจาก

การศึกษาคนความาอภิปรายรวมกัน 
2. แบงกลุมนักศึกษาทํากิจกรรม เรื่อง การใชประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศ เมื่อดําเนินการทดลองเสร็จ

แลวใหจัดทํารายงานและผลการทดลองและนําขอมูลมาอภิปรายรวมกัน 
3. นักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่ เชน ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษารังสิต หรือ สถานีโทรทัศนทีอ่ยูใกล

โรงเรียน เปนตน หลังจากน้ันใหนักศึกษาเขียนรายงานสรุปความรูท่ีไดรับจากการไปทัศนศึกษา 
คําถามสรุป 

1. จงอธิบายการทํางานของดาวเทียมสื่อสาร ท่ีโคจรในระดับตํ่าและระดับสูง พรอมยกตัวอยางประกอบ 
2. นักศึกษาคิดวาเราไดประโยชนจากภาพถายดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติลักษณะใด 
3. ดาวเทียมไทยคมใหประโยชนกับประเทศไทยลักษณะใด 
4. การที่มนุษยสงยานอวกาศไปศึกษาดวงจันทร หรือดาวเคราะหตางๆ จะมีประโยชนตอมนุษยในดาน

ใดบาง 
5. นักศึกษาคิดวา การสรางโรงงานอุตสาหกรรมในอวกาศเพื่อใหมนุษยใชในการปฏิบัติงานในอวกาศมี

ความเปนไปไดหรือไม จงอธิบาย 
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แบบทดสอบท่ี 1 

 
ชื่อ-สกุล...........................................................................เลขที่................ระดับชั้น...........ป........... 

1.  ปจจุบันน้ีประเทศไทยมีดาวเทียมสื่อสารแหงชาติเปนของตนเอง  น้ันคือ ___________________ซึ่ง 

ดําเนินงานโดย บริษัท ________________________________   และขณะน้ีมจํีานวนทั้งสิ้น                    

ดวงไดแกดาวเทยีมดวงใดบาง และแตละดวงถกูสงขึน้ในปใด ( 2 คะแนน) 

               ตอบ  1.  _____________________________________________________________( 1 คะแนน) 

                         2.  ____________________________________________________________  ( 1 คะแนน) 

          3. _____________________________________________________________  ( 1 คะแนน) 
  

2.  ตําแหนงของดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดใดที่สัมพันธกับตําแหนงบนพื้นโลกในบริเวณเดิมเสมอ  

     (4 คะแนน) ตอบ ชนิดของดาวได( 1 คะแนน) ___________________________________________ 

ตอบการทํางานของดาวได ( 1คะแนน)________________________________________________   

ตอบตําแหนงที่ดาวเทยีมดวงน้ีอยู ( 1 คะแนน)__________________________________________  

3. ขอมูลภาพถายชั้นบรรยากาศของโลก และถายทอดขอมูลจากสถานีภาคพื้นดิน ทําการตรวจอากาศ

ของโลกประจําวัน ขอมูลเหลานี้ ไดจากดาวเทียมประเภทใด  ตอบ(1 คะแนน) 

_______________________________________________________________________________ 

4. ดาวเทียม Spot เปนของสถาบันพัฒนาอวกาศแหงชาติฝร่ังเศษรวมกับประเทศในกลุมยุโรป เปน

ดาวเทียมที่ใชประโยชนทางดานใด ตอบ( 1 คะแนน) 

_______________________________________________________________________________ 

5. ขอมูลดานการใชที่ดิน  ดานอุทกศาสตร  ดานปาไม  ดานการประมง  ดานการเกษตร ไดจาก

ดาวเทียมประเภทใด  ตอบ( 1 คะแนน) _______________________________________________ 

6. ยานอวกาศ  หมายถึง( 1 คะแนน)_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

7. อวกาศ  หมายถึง ( 1 คะแนน)_______________________________________________________ 

8. ยานอวกาศ ม ี_______ประเภทคือ ___________________________________________________ 

( 2 คะแนน)_____________________________________________________________________ 

9. ระบบการขนสงอวกาศเปนโครงการที่ถูกออกแบบใหสามารถนําชิ้นสวนบางสวนที่ใชไปแลว

กลับมาใชใหมอีกเพื่อเปนการประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ประกอบดวย ____สวนหลกั คือ 

( 2 คะแนน)______________________________________________________________________ 

10. เปาหมายหลักของโครงการขนสงอวกาศในอนาคตคือ___________________________________ 

( 2 คะแนน)______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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แบบทดสอบท่ี 2 

 

ชื่อ-สกุล...........................................................................เลขที่................ระดับชั้น...........ป........... 

 

1. ปรากฏการบนโลก เกี่ยวของกับเทคโนโลยีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีประเภทบาง ยกตัวอยาง 

ตอบ _________________________________________________________________________________  

2. ปรากฏการในอวกาศเกี่ยวของกับเทคโนโลยีประเภทใดบางจงยกตัวอยาง 

ตอบ _____________________________________________________________________________เชน 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________เปนตน 

3. โครงการใดเปนโครงการที่ประสบความสูญเสียคร้ังรายแรง เมื่อยานทั้งสองเกิดระเบิดขึ้น 

ขณะอยูบนทองฟาคือโครงการใด______________________________________________ โดยระบบขนสง

อวกาศระเบิดเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2529 ระหวางเดินทางขึ้นสูอวกาศไมเพียงกี่นาทีดวยสาเหตุใด 

_____________________________________________________________________________________ 

4. โครงการยานขนสงอวกาศ คอื ________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

5. ยานสาํรวจอวกาศหมายถึง__________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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แบบทดสอบ ท่ี 3 

 

ชื่อ-สกุล...........................................................................เลขที่................ระดับชั้น...........ป........... 

 

ใหนักศึกษาดูรูปภาพแลวนําหมายเลข เติมลงในกลองสี่เหลี่ยมผืนผาหนาขอความขางลาง (8 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.…..….. ถังเชื่อเพลิงแข็งแยกตัวออกมา 

2.…....…ยานขนสงอวกาศเขาสูวงโคจร 

3…..….. ลดระดับวงโคจรเพื่อเขาสูชั้นบรรยากาศ 

4…..….. ถงัเชือ่เพลงิภายนอกแยกตัวออกมา 

5…..….. ยานขนสงอวกาศปฏิบัติภารกิจ 

6…..…... ยานขนสงอวกาศกลับสูพื้นโลก 

7…....…. นําจรวจเชื้อเพลิงแข็งกลับมาใชใหม 

8…...…. ยานอวกาศถูกปลอยออกจากฐาน 

 

 

 

 

1 

2 

4 

3 

7 

5 

6 
8 
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แบบทดสอบท่ี 4 

 

ชื่อ-สกุล...........................................................................เลขที่................ระดับชั้น...........ป........... 

 

1. โครงการอะพอลโล มีจุดประสงค

เพื่อ_____________________________________________________  

2. โครงการสกายแล็บ เพื่อจุดประสงคใด 

เพื่อ________________________________________________ 

เชน____________________________________________________________________________ 

3. โครงการอะพอลโล-โซยูส มีจุดประสงคเพื่อ    

ตอบ ___________________________________________________________________________ 

4. โครงการขนสงอวกาศเพื่อ   

ตอบ ___________________________________________________________________________ 

5. ดาวเทียมไทยคม  1  ถูกยิงขึ้นจากฐานยงิจรวดแอเรียนสเปซ  เมืองคูรู ที่ประเทศใด  

ตอบ ___________________________________________________________________________ 

6. ดาวเทียมไทยคมทั้ง 3 ดวง เปนดาวเทียมประเภทใด  

ตอบ __________________________________________________________________________ 

7. การกอตัวและเคลื่อนตัวของพายุ เราสามารถทราบไดจากดาวเทียมประเภทใด ตอบ _____________ 

_______________________________________________________________________________ 

8. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา  ไดถูกสงขึ้นไปโคจรในอวกาศเปนคร้ังแรก เมื่อวันที่ 1  เมษายน พ.ศ. 2503 มี

ชื่อวา TIROS 01 (Television and Infrared Observational Satel ite) เปนของประเทศ  

ตอบ ___________________________________________________________________________ 

9. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดที่โคจรรอบโลกโดยจะโคจรรอบโลก จากทิศใดไปทิศใด  

ตอบ___________________________________________________________________________ 

10. ดาวเทียม Spot เปนของสถาบันพัฒนาอวกาศแหงชาติฝรั่งเศษรวมกับประเทศในกลุมยุโรป ใช

ประโยชนทางดานใด ตอบ _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  
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แบบฝกหัดท่ี 5 

 

1. ประเทศใดไดสรางยานอวกาศเพื่อสํารวจดวงจันทรและดาวเคราะหในระบบสุริยะ เปนชาติแรก  

ตอบ _______________________________________________________________________ 

2. โครงการใดที่ ออกแบบใหยานพุงชนดวงจันทร   

ตอบ _______________________________________________________________________ 

3. โครงการใด กาํหนดใหยานไปวนถายภาพรอบดวงจันทร   

ตอบ _______________________________________________________________________ 

4. โครงการใด ออกแบบใหยานจอดลงบนพืน้อยางนุมนวล   

ตอบ ________________________________________________________________________ 

5. โครงการอะพอลโล มีจุดประสงคคือ นํามนุษยไปสาํรวจดวงจันทร ใชมนุษยอวกาศ 

คร้ังละ 3 คน เปนโครงการตอจากเมอคิวร่ีและเจมินี มนุษยอวกาศชุดแรกที่หยุดบนพื้นดวงจันทรเปน

ชุดอวกาศที่เดินทางไปกับยานอะพอลโล 11 โครงการอะพอลโลเรียกวาประสบความสําเร็จตาม

เปาหมายมาตลอด มีเพียงลําเดียวที่เกิดอุบัติเหตุขณะมุงหนาสูดวงจันทร ยานที่วาคือยานอะไร 

ตอบ  _________________________________________________________________________ 

6. โครงการยานขนสงของสหรัฐอเมริกา จนถึงปจจุบัน มีดวยกัน _________ลําคือ _______________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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กระบวนการวัดและประเมินผลรายวชิาวทิยาศาสตร 

1. วิธีวัด 

 การทดสอบดวยแบบทดสอบกอนเรียนและหลงัเรียน 

 ใหปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง (กระบวนการกลุม) 

 ใหปฏิบัติกิจกรรมสืบคน (กระบวนการกลุม) 

 ใหอภิปรายกลุมยอยและนําเสนอผลงาน 

 ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือวัด 

 แบบทดสอบกอนเรียนและหลงัเรียน 

 แบบบันทึกผลจากการสังเกตการปฏิบัติงานกลุม  

 แบบบันทึกผลจากการสังเกตดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

 แบบบันทึกผลจากการประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร  

 ใบงาน 

 

กิจกรรมเสริมการเรียนรูเพิ่มเติม 

 1. นักศึกษาจัดหาวารสาร เชน วารสารวิทยาศาสตร ดาราศาสตร ฯลฯ ที่มีบทความเกี่ยวกับ 

ยานอวกาศ ดาวเทยีม และความกาวหนาทางดานอวกาศมาใหนักเรียนอาน แลวรวมกันอภิปราย 

พรอมทั้งสรุปประเด็นสําคัญ 

 2. ครูจัดหาสไลดหรือวีดิทัศนเกี่ยวกับดาวเทียมและยานอวกาศมาฉายใหนักเรียนชม 

 3. ใหนักเรียนเลือกทําโครงงานตอไปน้ี (เลอืก 1 ขอ) 

  1) โครงงานศึกษาคนควา เร่ือง ประวัติการพัฒนายานขนสงอวกาศ 

  2) โครงงานศึกษาคนควา เร่ือง การใชชีวิตและการทํางานของนักบินอวกาศ 

 

สื่อ/แหลงการเรียนรู 

 1. แบบทดสอบกอนเรียนและหลงัเรียน 

 2. สไลดหรือวีดิทัศนที่เกี่ยวของกับบทเรียน 

 3. สื่อ สิ่งพิมพ และเว็บไซตตาง ๆ ทางอินเทอรเน็ตที่เกี่ยวของ 

 4. หองสมุด 

 5. หนังสือวิทยาศาสตร รายวิชา โลก ดาราศาสตร และอวกาศ ชั้น ม. 4–6 สํานักพิมพ 

วัฒนาพานิช 

 6. หนังสือปฏิบัติการวิทยาศาสตร รายวิชา โลก ดาราศาสตร และอวกาศ ชั้น ม. 4–6 

สํานักพิมพวัฒนาพานิช 



เฉลยแบบทดสอบบทท่ี 1 เร่ือง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

1. ข  2. ข  3. ง  4. ค  5. ค 

6. ก  7. ข  8. ค  9. ก  10. ง 

11. ก  12. ก  13. ก  14. ค  15. ง 

16. ง  17. ง  18. ค  19. ข  20. ค 

21. ก  22. ข  23. ข  24. ค  25. ง 

26. ง  27. ง  28. ง  29. ง  30. ข 

 

เฉลยแบบทดสอบเร่ือง ทักษะวทิยาศาสตร 

1. ค  2. ข  3. ง  4. จ  5. ข 

6. ง  7. ก  8. จ  9. ข,ก  10. ง 

 

เฉลยแบบทดสอบบทท่ี 2  เร่ืองการทําโครงงานวทิยาศาสตร 

1.ข 2.ก 3.ค 4.ค 5.ค 6.ข 7.ข 8.ก 9.ค 10.ก  

 

เฉลยแบบทดสอบบทท่ี 7 เร่ือง กัมมันตภาพรังสี 

1.ค 2.ข 3.ก 4.ค 5.ง 6.ก 7.ง 8.ค 9.ง 10.ค  

เฉลยแบบฝกหัดเร่ือง กัมมันตภาพรังสี 

1. กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity)  หมายถึง  รังสีที่แผออกมาไดเองจากธาตุบางชนิด 

    ธาตุกัมมันตภาพรังสี  หมายถึง ธาตุที่มีในธรรมชาติที่แผรังสีออกมาไดเอง 

2.  มี 3 ชนิด  คือ  

 1. รังสีแอลฟา (alpha, a)  

 2. รังสีเบตา (Beta, b)  

 3.  รังสีแกมมา (gamma, g) 

3. ประโยชนของธาตุกัมมันตภาพรังสี 

  1. ดานธรณีวิทยา  มีการใช C-14 คํานวณหาอายุของวัตถุโบราณ ถาทราบอัตราการสลายตัว

ของ C-14 ในขณะที่ยังมีชีวิตอยูและทราบอัตราการสลายตัวในขณะที่ตองการคํานวณอายุวัตถุน้ัน ก็

สามารถทาํนายอายไุด เชน ซากสตัวโบราณชนิดหน่ึงมีอัตราการสลายตัวของ C-14 ลดลงไปคร่ึงหน่ึง

จากของเดิมขณะที่ยังมีชีวิตอยู เน่ืองจาก C-14 มีคร่ึงขีวิต 5730 ป จึงอาจสรุปไดวาซากสัตวโบราณ

ชนิดนั้นมีอายุประมาณ 5730 ป  



    2. ดานการแพทย ใชรักษาโรคมะเร็ง ในการรักษาโรคมะเร็งบางชนิด กระทําไดโดยการ

ฉายรังสีแกมมาที่ไดจาก โคบอลต-60 เขาไปทําลายเซลลมะเร็ง 

    3. ดานเกษตรกรรม มีการใชธาตุกัมมันตภาพรังสีติดตามระยะเวลาการหมุนเวียนแรธาตุใน

พืช โดยเร่ิมตนจากการดูดซึมที่รากจนกระทั่งถึงการคายออกที่ใบ หรือใชศึกษาความตองการแรธาตุ

ของพืช  

    4. ดานอุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมการผลติแผนโลหะ จะใชประโยชนจากกัมมันตภาพรังสี

ในการควบคุมการรีดแผนโลหะ เพื่อใหไดความหนาสม่ําเสมอตลอดแผน  

เฉลยแบบฝกหัดบทท่ี 8 เร่ือง สมการเคมีและปฏิกิริยาเคมี 

1. ง  2. ค  3. ค  4. ค  5. ก 

เฉลยแบบฝกหัดบทท่ี 10 เร่ือง ปโตรเลี่ยมและพอลิเมอร 

1. ข    2. ง   3. ค  4. ค   5. ก 

เฉลย   ตอนที่ 1   

6. ข  7. ข  8. ก  9. ค  10. ง 

1. ปโตรเลียมเกิดจากการทับถมและสลายตัวของอินทรียสารจากพืชและสัตวที่คลุกเคลาอยูกับ

ตะกอนในชั้นกรวดทรายและโคลนตมใตพืน้ดิน เมือ่เวลาผานไปนับลานปตะกอนเหลานีจ้ะจมตัว

ลงเรือ่ย ๆ เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงของผิวโลก ถูกอัดแนนดวยความดันและความรอนสูง และมี

ปริมาณออกซิเจนจํากัด จึงสลายตัวเปลีย่นสภาพเปนแกสธรรมชาติและน้ํามันดิบแทรกอยูระหวาง

ชั้นหินที่มีรูพรุน 

เฉลย   ตอนที่ 2   

2.  ชวยใหคาดคะคะเนไดวามีโอกาสพบโครงสรางและชนิดของหินทีเ่อือ้อํานวยตอการกักเก็บ

ปโตรเลียมในบริเวณน้ันมากหรือนอยเพียงใด 

3.  การวัดความเขมสนามแมเหล็กโลก จะบอกใหทราบถึงขอบเขต ความหนา ความกวางใหญของ

แอง และความลึกของชั้นหิน 

       การวัดคาความโนมถวงของโลก ทําใหทราบถึงชนิดของชัน้หินใตผิวโลกในระดับตาง ๆ ซึง่จะ

ชวยในการกําหนดขอบเขตและรูปรางของแองใตผิวดิน 



        การวัดคาความไหวสะเทือน (Seismic wave) จะชวยบอกใหทราบตําแหนง รูปรางลักษณะ 

และโครงสรางของหินใตดิน 

4.  ผลิตภัณฑที่ไดจากปโตรเลียม  กาซปโตรเลียม  กาซธรรมชาติ  ถานหิน  แรธาตุตางๆ เปนสวน

ใหญ  นอกจากน้ีอาจผลิตจากนํ้ามันพืชและสวนตางๆ ของพืช 

35. พอลิเมอรแบบเสน 0 (Chain length polymer) 

3

มีความหนาแนน และจุดหลอมเหลวสูง มีลักษณะ

แข็ง ขุนเหนียวกวาโครงสรางอ่ืนๆ ตัวอยาง PVC พอลิสไตรีน พอลิเอทิลีน 

พอลิเมอรแบบกิ่ง 0 (Branched polymer) 

3

มีความหนาแนนและจุดหลอมเหลวต่าํยืดหยุนได ความ

เหนียวตํ่า โครงสรางเปลี่ยนรูปไดงายเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น  

พอลิเมอรแบบรางแห 0 (Croos -linking polymer) 

 

มีความแข็งแกรง และเปราะหักงาย ตัวอยาง         

เบกาไลต เมลามีนใชทําถวยชาม 

เฉลยแบบฝกหัดทายบทท่ี 11 เร่ือง สารเคมีกับชีวิตและสิ่งแวดลอม 

1. ง  2.ข  3. ค  4. ง  5. ข 

6. ค.  7. ข  8. ง 

 

เฉลยแบบฝกหัดทายบทท่ี 13 เร่ือง เทคโนโลยีอวกาศ 

 

เฉลยแบบทดสอบที่ 1 

 

ชื่อ-สกุล...........................................................................เลขที่................ระดับชั้น...........ป........... 

1. ปจจุบันน้ีประเทศไทยมีดาวเทียมสื่อสารแหงชาติเปนของตนเอง  น้ันคือ     ดาวเทยีม

ไทยคม       ซึ่งดําเนินงานโดย บริษัท ชินเซทเทลไลท จํากัด (มหาชน)         และขณะน้ีมีจํานวน

ทั้งสิ้น      3

               ตอบ  1.  ดาวเทียมไทยคม 1A ถูกสงขึ้นสูวงโคจรเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2536  ( 1 คะแนน) 

  ดวงไดแกดาวเทียมดวงใดบาง และแตละดวงถกูสงขึน้ในปใด ( 3 คะแนน) 

                         2.  ดาวเทียมไทยคม 2 ถูกสงขึ้นสูวงโคจรเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2537  ( 1 คะแนน) 

          3. ดาวเทียมไทยคม 3 ถูกสงขึ้นสูวงโคจรเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2540  ( 1 คะแนน) 

2. ตําแหนงของดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดใดที่สัมพันธกับตําแหนงบนพื้นโลกในบริเวณ

เดิมเสมอ ( 4 คะแนน) 

ตอบ   ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดโคจรคางฟา  ( 1 คะแนน)  ดาวเทียมชนิดน้ีจะโคจรรอบ

โลกใชเวลา  24 ชั่วโมง  ซึ่งเทากับเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเอง ( 1คะแนน) โดยวงโคจรจะอยูใน



ตําแหนงเสนศนูยสตูรของโลก และจะโคจรไปในทางเดียวกบัการโคจรรอบตัวเองของโลกดวย

ความเร็วที่เทากัน   ดังน้ันตําแหนงของดาวเทียม จะสัมพันธกับตําแหนงบนพื้นโลกในบริเวณเดิม

เสมอ  ครอบคลุมพื้นที่จากขั้วโลกเหนือจรดขั้วโลกใต  และวงโคจรมีความสูงจากพื้นโลก ประมาณ 

35,800 กโิลเมตร ( 2 คะแนน) 

• ขอมูลภาพถายชั้นบรรยากาศของโลก และถายทอดขอมูลจากสถานีภาคพื้นดิน ทําการ

ตรวจอากาศของโลกประจําวัน ขอมูลเหลานี ้ไดจากดาวเทียมประเภทใด  ตอบ ดาวเทียม

อุตุนิยมวิทยา 

• ดาวเทียม Spot เปนของสถาบันพัฒนาอวกาศแหงชาติฝร่ังเศสรวมกับประเทศในกลุมยุโรป 

เปนดาวเทียมที่ใชประโยชนทางดานใด     ตอบ ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ 

• ขอมูลดานการใชที่ดิน  ดานอุทกศาสตร  ดานปาไม  ดานการประมง  ดานการเกษตร ไดจาก

ดาวเทียมประเภทใด  ตอบ ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ 

• ยานอวกาศ  หมายถึง ยานที่ออกไปนอกโลกโดยมีมนุษยขึ้นไปดวยพรอมเครื่องมือและ

อุปกรณสําหรับสํารวจ หรืออาจจะไมมีมนุษยขึ ้นไป แตมี อุปกรณและเครื ่องมือ

วิทยาศาสตรเทานั้น  

• อวกาศ  หมายถึง  ที่วางนอกโลก นอกดวงดาว ดังน้ันจึงมอีวกาศระหวางโลกกบัดวงจันทร 

•     ยานอวกาศ ม ี2 ประเภทคือ ยานอวกาศที่มีมนุษยควบคุมและไมมีมนุษยควบคุม 

•     ระบบการขนสงอวกาศเปนโครงการที่ถูกออกแบบใหสามารถนําชิน้สวนบางสวนที่ใชไป

แลวกลับมาใชใหมอีกเพื่อเปนการประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ประกอบดวย 3 

สวนหลัก คือ จรวดเชื ้อเพลิงแข็ง ถังเชื ้อเพลิงภายนอก (สํารองไฮโดรเจนเหลวและ

ออกซเิจนเหลว) และยานอวกาศ 

•     เปาหมายหลักของโครงการขนสงอวกาศในอนาคตคือการสรางสถานีอวกาศถาวรและการ

ทดลองทางวิทยาศาสตรอ่ืนๆ 

 

เฉลย  แบบทดสอบที่ 2 

1. ปรากฏการบนโลก เกี่ยวของกับเทคโนโลยีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีประเภทบาง 

ยกตัวอยาง 

ตอบ ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา  ดาวเทียมสื่อสาร  ดาวเทียมสํารวจทรัพยากร  

2. ปรากฏการในอวกาศเกี่ยวของกับเทคโนโลยีประเภทใดบางจงยกตัวอยาง 

ตอบ โครงการสํารวจอวกาศที่สําคัญในปจจุบัน เชน 

1. โครงการเรนเจอร ออกแบบใหยานพุงชนดวงจันทร  

2. โครงการลูนาออบิเตอร กําหนดใหยานไปวนถายภาพรอบดวงจันทร  



3. โครงการเซอเวเยอร ออกแบบใหยานจอดลงบนพืน้อยางนุมนวล 

4.  ยานอวกาศมีมนุษยควบคุม เปนของสหรัฐอเมริกา มีโครงการตางๆ ดังนี้ 

      5. โครงการเมอคิวร่ี มีจุดประสงคทีจ่ะสงมนุษยขึ้นไปโคจรในอวกาศ สําหรับให

มนุษยเปนตน 

3. โครงการแชลแลนเจอรและโครงการโคลัมเบียประสบความสูญเสียครัง้รายแรง 

เมื่อยานทั้งสองเกิดระเบิดขึ้นขณะอยูบนทองฟา โดยระบบขนสงอวกาศแชลแลนเจอร

ระเบิดเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2529 ระหวางเดินทางขึ้นสูอวกาศไมเพียงกีน่าทีดวย

สาเหตุจากการร่ัวไหลของกาซเชื้อเพลิง 

4. โครงการยานขนสงอวกาศ คือ เพือ่ใชเปนพาหนะสําหรับบรรทุกสิง่ของและ

มนุษยที่ไปบนอวกาศ และเพื่อลดคาใชจาย ในการใชประโยชนจากอวกาศ  

5. ยานสํารวจอวกาศหมายถึง  เปนยานอวกาศพาหนะทีใ่ชสําหรับออกไปสํารวจดวง

จันทร และดาวเคราะหตาง ๆ โครงการสรางยานอวกาศทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา

และรัสเซยีไดสรางยานอวกาศเพือ่สาํรวจดวงจันทรและดาวเคราะหในระบบสุริยะ 

ของเรา 

 

เฉลย แบบทดสอบ ที่ 3 

 

ใหนักศึกษาดูรูปภาพแลวนําหมายเลข เติมลงในหนาขอความขางลาง (8 คะแนน) 

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

 

 

D 

B 

C 

G 

F 

E 

H 
A 



1.…D….. ถังเชื่อเพลิงแข็งแยกตัวออกมา 

2.…H..…ยานขนสงอวกาศเขาสูวงโคจร 

3…F….. ลดระดับวงโคจรเพื่อเขาสูชั้นบรรยากาศ 

4…C….. ถังเชื่อเพลิงภายนอกแยกตัวออกมา 

5…E….. ยานขนสงอวกาศปฏิบัติภารกิจ 

6…G…... ยานขนสงอวกาศกลับสูพื้นโลก 

7…A..…. นําจรวจเชื้อเพลิงแข็งกลับมาใชใหม 

8…B.…. ยานอวกาศถูกปลอยออกจากฐาน 

 

เฉลย แบบทดสอบที่ 4 

ชื่อ-สกุล...........................................................................เลขที่................ระดับชั้น...........ป........... 

1. โครงการอะพอลโล มีจุดประสงคเพื่อ ตอบ สํารวจดาวเคราะหดวงใด  สํารวจดวง

จันทร  

2. โครงการสกายแล็บ เพือ่จุดประสงคใด ตอบ เพือ่คนควาทดลองการอยูในอวกาศ

ใหดานนานที่สุดศึกษาเกี่ยวกับ เชนทรัพยากรธรรมชาติ การแพทย ฟสิกส  

3. โครงการอะพอลโล-โซยูส มีจุดประสงคเพื่อ   ตอบ ทดสอบระบบนัดพบ และ

เชือ่มยานอวกาศ  

4. โครงการขนสงอวกาศเพื่อ  ตอบ ใชบรรทุกสิ่งของและมนุษยที่ไปอวกาศ และเพื่อ

ลดการใชจายในการใชยานอวกาศ 

5. ดาวเทียมไทยคม  1  ถูกยิงขึ้นจากฐานยิงจรวดแอเรียนสเปซ  เมืองคูรู ที่ประเทศใด 

ตอบ ประเทศเฟรนชกิอานา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2536 

6. ดาวเทียมไทยคมทั้ง 3 ดวง เปนดาวเทียมประเภทใด ตอบ ดาวเทียมสื่อสาร 

7. การกอตัวและเคลื่อนตัวของพายุ เราสามารถทราบไดจากดาวเทียมประเภทใด 

ตอบ ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 

8. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา  ไดถูกสงขึ้นไปโคจรในอวกาศเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 1  

เมษายน พ.ศ. 2503 มีชือ่วา TIROS 01 (Television and Infrared Observational 

Satel ite) เปนของประเทศ ตอบ ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

9. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดที่โคจรรอบโลกโดยจะโคจรรอบโลก จากทิศใดไปทิศ

ใด ตอบ จะโคจรผานใกลขัว้โลกเหนือและขั้วโลกใต และมีความสูงจากพืน้โลก

ประมาณกี่กิโลเมตร ตอบ 850  กโิลเมตร  

10. ดาวเทียม Spot เปนของสถาบันพัฒนาอวกาศแหงชาติฝรัง่เศสรวมกับประเทศใน

กลุมยุโรป ใชประโยชนทางดานใด ตอบ สํารวจทรัพยากรธรรมชาติ 



เฉลยแบบฝกหัดที่ 5 

1. ประเทศใดไดสรางยานอวกาศเพื่อสํารวจดวงจันทรและดาวเคราะหในระบบสุริยะ เปน

ชาติแรก ตอบ สหรัฐอเมริกาและรัสเซีย 

2. โครงการใดที่ ออกแบบใหยานพุงชนดวงจันทร  ตอบ โครงการเรนเจอร 

3. โครงการใด กาํหนดใหยานไปวนถายภาพรอบดวงจันทร  ตอบ โครงการลูนาออบิเตอร 

4. โครงการใด ออกแบบใหยานจอดลงบนพื้นอยางนุมนวล  ตอบ โครงการเซอเวเยอร 

5. โครงการอะพอลโล มีจุดประสงคคือ นํามนุษยไปสํารวจดวงจันทร ใชมนุษยอวกาศ 

คร้ังละ 3 คน เปนโครงการตอจากเมอคิวร่ีและเจมินี มนุษยอวกาศชดุแรกที่หยดุบนพืน้ดวง

จันทรเปนชุดอวกาศที่เดินทางไปกับยานอะพอลโล 11 โครงการอะพอลโลเรียกวาประสบ

ความสําเร็จตามเปาหมายมาตลอด มีเพียงลําเดียวที่เกิดอุบัติเหตุขณะมุงหนาสูดวงจันทร 

ยานทีว่าคือยานอะไร ตอบ  อะพอลโล 13 

6. โครงการยานขนสงของสหรัฐอเมริกา จนถึงปจจุบัน มีดวยกัน 6 ลําคือ  

1. เอนเตอรไพรส (Enterprise) เปนยานทดสอบเบื้องตน,  

2. โคลัมเบีย (Columbia)  

3. ดิสคพัเวอรี (Discovery)  

4. แอตแลนติส (Atlantis)  

5. แชลเลนเจอร (Challenger) ระเบิดขณะขึ้นสูอวกาศวันที่ 28 มกราคม 2529,  

6. เอนดีฟเวอร (Endeavour) 
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