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กินดีอยูด
 ี
อาหาร เปนปจจัยพืน้ ฐานทีส่ ําคัญ เพราะอาหารทําใหรา งกายเจริญเติบโต ใหพลังงานในการดํารงชีวติ มีพลัง
สมอง สติปญ
 ญา ความรูส กึ นึกคิดตางๆ เราจึงควรคํานึงถึงคุณคาของอาหารทีก่ นิ เขาไป สนใจเกีย่ วกับการปรุง การถนอม
เก็บรักษาไมใหเนาเสีย ระมัดระวังสิง่ ปนเปอ นทีเ่ ปนพิษ

อาหารและสารอาหาร
สารอาหาร (Nutrient) เปนองคประกอบทางเคมีของอาหาร (Food) อาหารแตละอยางเมือ่ วิเคราะหดจู ะ
ประกอบดวยสารอาหารหลายชนิด หลักการกินอาหารก็คอื ในแตละมือ้ ควรไดรบั สารอาหารครบทุกหมู และสัดสวน
เหมาะสมกับวัย เพศ และภาวะของรางกาย เรียกวา กินอาหารถูกหลักโภชนาการ
ไขมัน
โปรตีน

คารโบไฮเดรต
ผัก, ผลไม
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คุณภาพและสัดสวนของสารอาหาร
โภชนาการดี คือ การกินอาหารทีถ่ กู สัดสวน ครบทุกประเภท มีปริมาณและคุณภาพตามทีร่ า งกายตองการแตละวัน
ในแตละวัน องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) กําหนดวาพลโลกตองการพลังงานวันละ 2,800 kcal
ฉะนัน้ สัดสวนสารอาหารทีเ่ หมาะสมควรเปนดังนี้
สารอาหาร
คารโบไฮเดรต
ไขมัน
โปรตีน
ผัก ผลไม

50%
20%
20%
10%

ปริมาณ (กรัม/วัน)
300-400
100
100
-

พลังงาน (kcal)
1560
840
400
-

1. คารโบไฮเดรต (Carbohydrate)
คารโบไฮเดรต เปนอาหารหลักของประเทศแถบตะวันออก ไดแก จีน อินเดีย เกาหลี ญีป่ นุ และไทย ถือเปน
อาหารทีม่ รี าคาถูกในบรรดาอาหารตางๆ และเปนอาหารหลักทีใ่ หพลังงานแกรา งกาย คือ คารโบไฮเดรต 1 กรัม ให
พลังงาน 4 กิโลแคลอรี
ชนิดของคารโบไฮเดรต แบงตามขนาดของโมเลกุล ดังนี้
นํ้าตาลหลายโมเลกุล
(Polysaccharide)
แปง

ไกลโคเจน (สัตว)
เซลลูโลส (พืช)

อะไมเลส

นํ้าตาลโมเลกุลคู
(Disaccharide)
มอลโตส
ซูโครส
แลกโตส

มอลเตส
ซูเครส
แลกเตส

นํ้าตาลโมเลกุลเดีย่ ว
(Monosaccharide)
กลูโคส + กลูโคส
กลูโคส + ฟรุกโตส
กลูโคส + กาแลกโตส
กลูโคส
กลูโคส

- นํ้าตาลในกระแสเลือด คือ นํ้าตาลกลูโคส ควรมีในกระแสเลือด ประมาณ 65-120 มิลลิกรัมตอเลือด 100
ลูกบาศกเซนติเมตร ถาตําเกิ
่ นไปจะมีอาการออนเพลีย เปนลมหมดสติได แตถา มากเกินไปจะเปนโรคเบาหวาน
- นํ้าตาลเทียม เปนสารทีม่ รี สหวาน แตไมใหพลังงาน บางชนิดเปนอันตรายตอรางกาย ไดแก ขัณฑสกร
ไซคลาเมต ซอรบทิ อล แอสปาแตม (ชื่อการคาคือ อีควล)
- เซลลูโลส พบมากในผัก ผลไม รางกายของเรายอยเซลลูโลสไมได เพราะไมมีนาย
ํ้ อยเซลลูเลส แตมี
ประโยชน คือ เปนกากชวยในการขับถาย ปองกันโรคทางเดินอาหาร (ทีล่ ําไสใหญของเรามีแบคทีเรีย E. coli ชวยยอย
เซลลูโลสเปนนําตาลกลู
้
โคส)
- การรับประทานคารโบไฮเดรตมากเกินไป จะเกิดโรคอวน เพราะคารโบไฮเดรตถูกเปลีย่ นเปนไขมัน อันจะ
เปนเหตุใหเกิดโรคอืน่ ๆ ตามมา เชน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ไขมันอุดตันเสนเลือด
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2. ไขมัน (Fat)
ไขมัน ใหพลังงานมากถึง 9 กิโลแคลอรีตอ กรัม และยังชวยลําเลียงวิตามิน A D E และ K การยอยไขมันเริม่ ที่
ลําไสเล็ก ดังนี้

ไขมัน นํ้าดีจากตับ ไขมันแตกเล็กลง

ไลเปส

กรดไขมัน + กลีเซอรอล

กรดไขมัน (Fatty acid) แบงเปน 2 ชนิด คือ
1. กรดไขมันอิม่ ตัว สูตร CnH2n+1COOH เปนไขงาย ไมควรรับประทานเพราะจะเพิม่ สารคอเลสเตอรอล
2. กรดไขมันไมอม่ิ ตัว จะมีไฮโดรเจนนอยกวากรดไขมันอิม่ ตัว ไมอดุ ตันเสนเลือด แตเหม็นหืนงายเมื่อรวมกับ O2
กรดไขมันอิม่ ตัว
จุดหลอมเหลว (°C)
กรดคลอริก (C11H23COOH)
44
กรดไมริสติก (C13H27COOH)
54
กรดปาลมมิติก (C15H31COOH)
63
กรดสเตียริก (C17H35COOH)
70

กรดไขมันไมอม่ิ ตัว
กรดโอเลอิก (C17H33COOH)
กรดไลโนเลอิก (C17H31COOH)
กรดไลโนเลนิก (C17H29COOH)
กรดอะราชิโดนิก (C19H31COOH)

จุดหลอมเหลว (°C)
16
-5
-11
-49.5

ควรทราบ - จุดหลอมเหลวของกรดไขมันสัมพันธกบั คารบอนอะตอม คือ คารบอนอะตอมสูง จุดหลอมเหลวสูง แต
ถาคารบอนอะตอมตํ่า จุดหลอมเหลวก็จะตําด
่ วย
- กรดไขมันไมอิ่มตัว ถามีคารบอนอะตอมเทากัน ดูทอ่ี ะตอมของไฮโดรเจน ยิง่ ไฮโดรเจนนอยจุดหลอมเหลว
ยิง่ ตํา่
- กรดไขมันไมอม่ิ ตัวจําเปนตอรางกาย เชน ไลโนเลอิก ถารางกายขาดจะไมเจริญเติบโตเทาทีค่ วร ผิวหนัง
อักเสบ ติดเชื้องาย แผลหายชา (พบในนมแม) ไลโนเลอิกยังชวยปองกันคอเลสเตอรอลในเลือดสูงอีกดวย
- เนยแท คือ ไขมันจากนม มีกรดไขมันอิม่ ตัวมากอุดตันเสนเลือดงาย เนยเทียม (มาการีน) คือ ไขมันจาก
พืช มีกรดไขมันไมอิ่มตัวมาก เหม็นหืนงาย ในอุตสาหกรรมมีการเติมไฮโดรเจนลงไป เพือ่ ใหเปนกรดไขมันอิม่ ตัว
ปองกันการเหม็นหืน กินแลวอุดตันเสนเลือดเชนเดียวกับเนยแท
- คอเลสเตอรอล คือ ไขมันที่มีประโยชน ใชสรางฮอรโมนเพศ สรางนําดี
้ และกระตุน ใหเกิดวิตามิน D
แตถา มีมากเกินไปจะเคลือบเสนเลือด ทําใหเกิดการอุดตันเสนเลือดทีไ่ ปเลีย้ งหัวใจและสมอง ปกติควรมี 150-200 มิลลิกรัม
ตอเลือด 100 ลูกบาศกเซนติเมตร

BOBBYtutor BioPhysics Note

3. โปรตีน (Protein)
โปรตีนทุกชนิดประกอบดวยธาตุ C H O และ N แตโปรตีนบางชนิดประกอบดวยธาตุกํามะถัน (S) ฟอสฟอรัส
(P) โพแตสเซียม (K) และแมกนีเซียม (Mg) โปรตีนเปนสารอาหารทีม่ บี ทบาทและคุณคาอยางมาก เพราะใหทง้ั พลังงาน
(4 Kcal/g) สรางเนือ้ เยือ่ ตางๆ ทําใหรา งกายเจริญเติบโตและซอมแซม สรางสมอง ฮีโมโกลบิน (เม็ดเลือดแดง) ฮอรโมน
เอนไซม แอนติบอดี
โปรตีนโมเลกุลใหญ เปปซิน โปรตีนโมเลกุลเล็ก เปปติเดส กรดอะมิโน
(Polypeptide)
(Peptide)
(Amino acid)
กรดอะมิโน (Amino acid) แบงเปน 2 ชนิด คือ
1. กรดอะมิโนทีจ่ าเป
ํ น (Essential amino acid) เปนกรดอะมิโนทีร่ า งกายสังเคราะหไมได หรือสังเคราะหได
แตไมเพียงพอ ตองกินจากอาหารเทานัน้ มี 8 ชนิด ไดแก วาลี ลิวซีน ไอโซลิวซีน ทริโอนีน เมไทโอนีน เฟนิอะลานีน
ทริปโทเฟน ไลซีน โปรตีนจากสัตว ไดแก เนือ้ สัตวตา งๆ ไข นม จะมีครบทัง้ 8 ชนิด เรียกวา โปรตีนคุณภาพสูง
2. กรดอะมิโนทีไ่ มจาเป
ํ น (Nonessential amino acid) เปนกรดอะมิโนทีร่ า งกายเราสังเคราะหขน้ึ ไดเอง
ไมจําเปนตองกินจากอาหาร มี 12 ชนิด ไดแก อะลานีน แอสพาราจีน แอสปารตกิ ซีสตีน กลูตามิก กลูตามีน ไกลซีน
โปรลีน เซอรีน ไทโลซีน ฮิสติดนี และอาจินนี
โปรตีนคุณภาพสูง หมายถึง โปรตีนทีม่ กี รดอะมิโนทีจ่ ําเปนครบทัง้ 8 ชนิด และมีปริมาณเพียงพอ ไดแก
โปรตีนจากเนือ้ สัตวตา งๆ ไข นม
โปรตีนเกษตร หมายถึง โปรตีนทีม่ กี รดอะมิโนทีจ่ ําเปนไมครบ 8 ชนิด เปนโปรตีนจากถัว่ เชน ถัว่ ลิสง ไมมี
เมไทโอนีน แตในงามีมาก จึงควรกินถัว่ ผสมงาเพือ่ ใหครบ โปรตีนจากถัว่ ราคาถูก เชน นมถัว่ เหลืองราคาถูกกวานมวัว
เปนตน
- นมแม มีโปรตีนตํากว
่ านมวัว แตเปนโปรตีนทีเ่ ด็กทารกยอยงาย และยังมีกรดไขมันทีจ่ ําเปน เชน ไลโนเลอิก
นอกจากนัน้ นมแมยงั มีภมู คิ มุ กันโรค สะอาด และเกิดความผูกพัน
- นมขนหวาน ไมเหมาะทีใ่ ชเลีย้ งทารก เปนนมที่เติมนําตาลลงไปมาก
้
ทําใหโปรตีนนอย หามใชเลีย้ งทารก
อายุต่ากว
ํ า 1 ขวบ จะทําใหทารกเปนโรคขาดสารอาหารได
การขาดโปรตีน เปนปญหาสําคัญมากของเด็กไทย สาเหตุมกั เกิดจากฐานะทางเศรษฐกิจไมดี และพอแมขาด
ความรูทางโภชนาการ เชน โรคควาซิออรเคอร ทําใหรา งกายหยุดการเจริญเติบโต บวมตามตัว แขนขา กลามเนื้อออนเปลีย้ สีผมจาง ผิวแตกแหงเปนเกล็ด ซึมเซา สมองเสือ่ ม ติดเชื้องาย
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4. วิตามิน
รางกายตองการวิตามินเพือ่ กระตุน ใหเกิดปฏิกริ ยิ าตางๆ ทางเคมี อันจะชวยใหการทํางานของรางกายดําเนินไป
อยางปกติ ถาขาดทําใหเกิดโรคตางๆ
ประเภทของวิตามิน
1. วิตามินละลายไขมัน ไดแก วิตามิน A D E และ K ลําเลียงโดยไขมัน ถาเกินจะสะสมในสวนของรางกายที่
เปนไขมัน เชน ตับ
2. วิตามินละลายนํ้า ไดแก วิตามิน B และ C ขับถายออกทางปสสาวะ จึงไมมโี อกาสเก็บ แตตอ งรับประทาน
ทุกวัน
วิตามินละลายไขมัน
แหลงอาหาร
ผลการขาดวิตามิน
A
นํ้ามันตับปลา ตับ ไข นมเนย ผักสีเขียว - ไมเจริญเติบโต ตาฟาง ผิวแหงกราน
และเหลือง
เกิดโรคผิวหนัง
D
นํ้ามันตับปลา ไข เนย เมล็ดขาว
- โรคกระดูกออน ฟนไมแข็งแรง
ผักสีเขียว
E
เมล็ดขาวตางๆ ผักสีเขียว
- โลหิตจาง (ในเด็ก) เปนหมัน
(ในผูใ หญ) แทงลูก (หญิงตัง้ ครรภ)
K
ไขแดง ผักสีเขียว (E. coli ในลําไสใหญ - เลือดไมแข็งตัว เลือดออกงาย
สราง)
วิตามินละลายนํ้า
B1 (ไทอามีน)
B2 (ไรโบเฟลวิน)
B5 (ไนอาซีน)
B6 (กรดโฟลิก)
B12
C (กรดแอสคอบิค)

แหลงอาหาร
เนื้อหมู ยีสต ถัว่ ตับ ไข ขาวซอมมือ
เนื้อหมู ยีสต ถัว่ ตับ ไข

ผลการขาดวิตามิน
- เปนโรคเหน็บชา เบือ่ อาหาร ออนเพลีย
- โรคปากนกกระจอก, ลิน้ อักเสบ,
ผิวหนังแหง
เนื้อหมู ยีสต ถัว่ ตับ ไข
- คลืน่ ไส อาเจียน เบือ่ อาหาร ผิวหนัง
ตกกระ ประสาทเสือ่ ม
เนือ้ สัตว ตับ ผัก ถัว่ ขาวซอมมือ
- เบือ่ อาหาร โลหิตจาง ผิวหนังเปนแผล
มีอาการทางประสาท
ตับไก เนือ้ ปลา (E. coli สราง)
- โลหิตจาง ประสาทเสือ่ ม
ผัก ผลไม เชน มะเขือเทศ สม ฝรั่ง - ลักปดลักเปด เสนเลือดฝอยเปราะ
มะขามปอม กะหลําปลี
่
แตกงาย
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5. เกลือแร
รางกายนําเกลือแรไปสรางสวนตางๆ ของรางกาย ความตองการเกลือแรเรียงลําดับ ดังนี้
แคลเซียม > ฟอสฟอรัส > โพแทสเซียม > กํามะถัน > โซเดียม > แมกนีเซียม > เหล็ก > ไอโอดีน
เกลือแร
แคลเซียม (Ca)

แหลงอาหาร
ความสําคัญ
นม ไข เนย ปลาไสตนั - สรางกระดูกและฟน
กุง ฝอย คะนา ตําลึง
ชวยการแข็งตัวของเลือด
ชวยการทํางานของหัวใจ
และประสาท
ฟอสฟอรัส (P)
อาหารประเภทเดียวกับ
- สรางกระดูกและฟน
สรางเซลลประสาท
แคลเซียม
โพแทสเซียม (K) เนือ้ สัตว ไข นม ผักสีเขียว - เปนสวนประกอบของโปรตีน
สรางกลามเนือ้ , ประสาท
- สรางโปรตีน
กํามะถัน (S)
เนื้อ นม ไข ถัว่
- รักษาสมดุลของนํ้าในเซลล
โซเดียม (Na)
เกลือทะเล
การทํางานของระบบประสาท
แมกนีเซียม (Mg) เนื้อวัว นํ้านม ผักสีเขียว - เปนสวนประกอบของกระดูก
และฟน การทํางานของ
กลามเนือ้
เหล็ก (Fe)
ตับ มะเขือพวง เนื้อวัว - เปนสวนประกอบของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง
ตําลึง ไข ถัว่ คะนา
และนําย
้ อยบางชนิด
- ชวยในการเจริญเติบโต
เกลือทะเล อาหารทะเล
ไอโอดีน (I)
ปองกันโรคคอพอก

อาการเมื่อขาด
- กระดูกออนในเด็ก
กระดูกผุในผูใ หญ

- กระดูกออน ไมมแี รง
- กลามเนือ้ ออนแรง
- เปนโรคตานขโมย
- เบื่ออาหาร ชัก เปนตะคริว
- ชัก

- โลหิตจาง

- เด็กรางกายแคระแกร็น
เปนโรคเออ

6. นํ้า
นํ้า เปนสวนประกอบสําคัญทีส่ ดุ ของรางกาย รางกายของเรามีนา้ํ 70% (ประมาณ 2 ใน 3 ของนํ้าหนักตัว) รางกาย
ขาดนํ้าไดไมเกิน 4-5 วัน วันหนึง่ ๆ ควรดื่มนํ้าอยางนอย 6 แกว (1500 cc) เพราะเราปสสาวะวันหนึง่ ประมาณ 1500 cc
ความสําคัญของนํา้
- ลําเลียงสารอาหาร ฮอรโมน นํ้ายอย ของเสีย โดยเปนสวนประกอบของนําเลื
้ อด
- ควบคุมอุณหภูมขิ องรางกาย เชน ขณะเลนกีฬารางกายรอนจัดจะขับเหงือ่ ออกมาเพือ่ ระบายความรอน
- ชวยรักษาสมดุลออสโมซิสรวมกับโปรตีน และเกลือแร
- เปนปจจัยสําคัญตอปฏิกริ ยิ าเคมี เชน การยอยอาหาร นอกจากใชน้ํายอยยังตองมีนาช
้ํ วยใหเกิดการยอยดวย
การควบคุมสมดุลของนํ้า รางกายไดรบั นําจากอาหาร
้
เครื่องดื่ม นํ้าดื่ม และนําที
้ เ่ กิดจากกระบวนการเมตาบอลิซมึ
นําไปใชในอวัยวะตางๆ เมื่อรางกายขาดนํ้า ศูนยควบคุมนํ้าในสมองจะกระตุน ใหรสู กึ กระหายนํ้า และลดปริมาณการขับ
นํ้าออกจากรางกายดวย
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การไหลเวียนของนํ้าเขาและออกจากเซลล มีบทบาทสําคัญตอการดํารงชีวติ เพราะนํ้าเปนตัวกลางในการนํากาซ
และสารตางๆ ผานเขาสูใ นเซลลและนําของเสียออกจากเซลล เพือ่ กําจัดออกจากรางกาย

การเปลีย่ นแปลงของสารอาหาร
การยอยอาหาร แบงเปน
1. การยอยเชิงกล ทําใหอาหารชิน้ ใหญเล็กลง โดยการบดเคีย้ ว หรือบีบรัด นํ้าดีทําใหไขมันแตกเล็กลง
2. การยอยทางเคมี ทําใหอาหารโมเลกุลใหญมขี นาดเล็กลงจนสามารถดูดซึมไปใชได มีปจ จัยสําคัญ คือ นําย
้ อย
และนํา้
นํ้ายอย (Enzyme) นํ้ายอยแตละชนิดจะยอยอาหารเฉพาะอยาง แหลงสรางนําย
้ อย ไดแก ตอมนํ้าลายภายใน
ปาก ผนังกระเพาะอาหาร ผนังลําไสเล็ก และตับออน นํ้ายอยจะทํางานไดดใี นภาวะเหมาะสม ดังนี้
- อุณหภูมริ า งกาย 37°C
- ความเปนกรด-เบส (pH) ทีเ่ หมาะสม ปากและลําไสเปนเบสออนๆ แตทก่ี ระเพาะเปนกรด
- ความเขมขนของนํ้ายอย
ขั้นตอนการยอยอาหาร
นํ้าดีจากตับ
ปาก

คอหอย

หลอดอาหาร

กระเพาะอาหาร

ลําไสเล็ก

ลําไสใหญ

นํ้ายอยจากตับออน

ตอมนํ้าลาย
คอหอย
หลอดอาหาร

ถุงนํ้าดี

ปาก
ลิ้น
ตอมนํ้าลาย

ตับ
กระเพาะ
ตับออน

ลําไสเล็ก

ลําไสใหญ

ไสติ่ง
ทวารหนัก

ไสตรง

ไสตรง

ทวารหนัก
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อวัยวะ

การยอย

ปาก
กระเพาะอาหาร

แปง
โปรตีนโมเลกุลใหญ

อะไมเลส
เปปซิน

มอลโตส
โปรตีนโมเลกุลเล็ก

ลําไสเล็ก

ไขมัน
โปรตีนโมเลกุลใหญ
แปง อะไมเลส

ไลเปส
ทริปซิน

กรดไขมัน + กลีเซอรอล
โปรตีนโมเลกุลเล็ก เปปติเดส กรดอะมิโน
มอลเตส กลูโคส + กลูโคส
ซูเครส
กลูโคส + ฟรุกโตส
แลกเตส กลูโคส + กาแลกโตส

มอลโตส
ซูโครส
แลกโตส

การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร
เนือ่ งจากอาหารสดเกิดการเปลีย่ นแปลงไดงา ย อาจเนือ่ งจากจุลนิ ทรียป ลอยนําย
้ อยออกมายอยอาหาร ทําให
อาหารบูดเนาหรือเกิดสารพิษอันจะเปนอันตรายตอรางกายเมือ่ บริโภคเขาไป หรือเกิดจากนําย
้ อยในผัก ผลไม ทําให
อาหารเปลีย่ นแปลงไปทําใหสกุ ผลทีส่ ดุ เนาเสียหาย
ผลไมดิบ (แปง) เอนไซม

ผลไมสกุ (นํ้าตาล)

จุดประสงคของการถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร
1. เพือ่ เก็บอาหารไวไดนานๆ โดยไมเนาเสีย สุกงอม
2. เพือ่ ใหไดอาหารรสชาติใหม ซึง่ แปลกไปกวาเดิม
3. เพือ่ การสงออก สะดวกในการขนยายไปไกลๆ ซึง่ ตองใชเวลานาน
การถนอมอาหาร ใชหลักการระงับการเจริญเติบโตของจุลนิ ทรีย และหยุดการทํางานของนําย
้ อยในอาหาร ทําได
โดยการควบคุมอุณหภูมิ (ใชความรอน ความเย็น), ทําใหแหง, ใสสารเคมี (สารกันบูด กันหืน)
การแปรรูปอาหาร เพือ่ สะดวกในการเก็บ การบรรจุ และการขนสง ตองนําเทคโนโลยีในการถนอมอาหารมาใช
ประโยชนดวย เปนการทําใหผลผลิตทางการเกษตรมีคณ
ุ คามากขึน้ ไดราคาขึ้น ไมตอ งกลัวของเสียหาย
หลักการถนอมอาหาร ใชวธิ กี ารตางๆ เพือ่ เก็บอาหารไวไดนานกวาธรรมดา โดยทีอ่ าหารยังคงสภาพดีอยู บางครัง้
ตองแปรสภาพอาหาร เพือ่ ความสะดวกในการบรรจุหบี หอและขนสงไปไกลๆ
วิธกี ารถนอมอาหาร
1. วิธที างกายภาพ
1.1 ควบคุมอุณหภูมิ
- ใชความรอน ทําลายจุลนิ ทรียใ นนม อาหารกระปอง (ยิง่ ใชความรอนสูงคุณคาก็ยง่ิ ลดลง)
- ใชความเย็น เพือ่ ยับยัง้ การเจริญเติบโตของจุลนิ ทรีย เชน การแชนาแข็
้ํ ง หรือการแชแข็ง
1.2 การทําใหแหง เชน ตากแดด อบ จุลินทรียจะขาดความชื้น ไมเจริญเติบโต
1.3 การฉายรังสีแกมมา จาก Co-60 จะทําใหอาหารสุกชาลง ไมเนา และไมงอก และยังปลอดภัยจาก
เชื้อโรค และพยาธิตา งๆ ไมเกิดอันตรายแตอยางใด เพราะไมมกี ารตกคาง
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2. วิธที างเคมี ใสสารตางๆ ลง
2.1 เติมเกลือ ทําใหอาหารเค็ม เชน ไขเค็ม ปลาเค็ม
2.2 เติมนํ้าตาล ทําใหอาหารหวานจัด เชน แยม ผลไมกวน
2.3 ใสสารกันบูด หรือกันหืน ในปริมาณทีเ่ หมาะสม เชน กรดซอรบกิ กรดเบนโซอิกกันบูด สวนกรดโพรพิออนิกกันหืน ในอุตสาหกรรมทําเนยแข็ง
3. วิธที างชีวภาพ ไดแก การทําอาหารหมักดอง โดยจุลนิ ทรียท ําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงจนเกิดกรด ทําใหเปรีย้ ว
ผัก, ผลไม (แปง, เซลลูโลส) เชื้อรา

นํ้าตาล

ยีสต

แอลกอฮอล แบคทีเรีย กรดอะซิตกิ

การทดลอง การทําผักดอง

ฟนอฟทาลีน
1

2

การทดลองที่
1. ผัก + นํ้า
2. ผัก + นํ้าเกลือ
3. ผัก + นํ้าซาวขาวละลายเกลือ

3

จํานวนหยด NaOH
10
6
18

สรุปผลการทดลอง หลอดที่ 3 เปนกรดมากทีส่ ดุ เพราะมีอาหารของจุลนิ ทรีย (นํ้าซาวขาว) เมื่อเปนกรดมากก็ใช
NaOH มาก จึงจะเปนกลาง และเปนเบส จึงเกิดสีแดงบานเย็น (ฟนอฟทาลีนอยูใ นกรดจะไมมสี ี, แตอยูใ นเบสมีสแี ดง
บานเย็น)

สารปรุงแตงอาหาร
สารปรุงแตงอาหาร หมายถึง สิง่ ทีม่ นุษยจงใจใสลงไปในอาหาร เพือ่ จุดประสงคตา งๆ ดังนี้
1. เพือ่ ใหอาหารนารับประทาน เชน มีสสี วย กลิน่ หอม และรสชาติดี
2. เพือ่ เพิม่ คุณคาทางอาหาร เชน วิตามิน C ในอาหารกระปอง, เติมแคลเซียมลงในนม, เติมไอโอดีนในเกลือ
3. เพือ่ กันเสีย กันบูด กันหืน สวนมากจะเปนอาหารแปรรูป
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สารปรุงแตงทีใ่ สลงในอาหารอาจจะมีประโยชนหรือไมมปี ระโยชนกไ็ ด แตไมควรจะมีโทษตอรางกาย เพราะสาร
ปรุงแตงทีน่ ยิ มใสในอาหาร ดังตาราง
สารปรุงแตง

ชนิดไมอนั ตราย (แท)
สี
สีจากธรรมชาติ
ผงชูรส
โมโนโซเดียมกลูตาเมต
นํ้าสมปรุงรส
กรดอะซิตกิ
สารทําใหเนือ้ นุม ยางมะละกอ, นํ้าสับปะรด

ชนิดอันตราย (ปลอม)
สีสงั เคราะหอนินทรีย
โซเดียมเมตาฟอสเฟต
กรดซัลฟวริกปนอยู
โซเดียมคารบอเนต

อันตรายจากของปลอม
มีโลหะหนักปนอยู เชน ตะกัว่ โครเมียม
มักมีบอแรกซ และกรดบอริคปนอยู
กัดเยือ่ บุทางเดินอาหาร
คลืน่ ไส อาเจียน กัดเยือ่ บุทางเดินอาหาร

สีใสอาหาร - สีจากธรรมชาติ ไมเปนอันตรายตอรางกาย เชน สีเขียวจากใบเตย สีเหลืองจากลูกตาลหรือขมิน้
- สีสงั เคราะห ถาเปนสีสังเคราะหอนิ ทรียท อี่ นุญาตใหใสอาหาร ใชได แตถา มากเกินก็เกิดอันตราย
สวนสีสงั เคราะหอนินทรียอ นั ตรายมาก หามใสอาหารเพราะมีโลหะหนักหลายชนิด เชน ตะกัว่
โครเมียม แคดเมียม เปนสวนประกอบ
ผงชูรส
- เปนเกลือโซเดียมของกรดกลูตามิก นอกจากทําใหอาหารมีรสกลมกลอมอรอย แลวยังมีคณ
ุ สมบัติ
ลดกลิน่ คาว ลดความขม ถาใสเพียงเล็กนอยไมกอ ใหเกิดอันตราย เพราะเปนกรดอะมิโน
ชนิดหนึ่ง แตถา ใชมากเกินไปกรดกลูตามิกสูงเกินไป ทําใหสมดุลระหวางกรดอะมิโนชนิดอืน่ ๆ
ในรางกายเสียไป หญิงมีครรภอาจมีลกู พิการเมือ่ คลอด
นํ้าสมสายชู - ปรุงแตงใหรสเปรีย้ ว มีชนิดหมักจากผลไม เชน องุน แอปเปล มีคณ
ุ คาสูง, ชนิดกลัน่ แลว
ทําใหเจือจางเปนกรดอินทรียก ดั เนือ้ เยือ่ นอยกวานําส
้ มปลอมทีม่ กี รดซัลฟวริกปน
นํ้าตาลเทียม - บางชนิดหวานมากกวานําตาล
้ แตบางชนินหวานนอยกวา และบางชนิดเปนสารกอมะเร็ง ปจจุบนั
นิยมใสในอาหารหวานชนิดลดความอวน เชน นํ้าอัดลม กาแฟ ไอศกรีม
ดินประสิว - โพแทสเซียมไนเตรดใชเปนสารกันบูดและทําใหเนือ้ มีสแี ดงสด เชน เนื้อเค็ม เนื้อสวรรค
กุนเชียง หมูยอ ไสกรอก ทําใหเปนโรคกระเพาะอาหารและลําไส อาจเปนสาเหตุของมะเร็งตับ
มะเร็งกระเพาะปสสาวะ
บอแรกซ - นํ้าประสานทองหรือผงกรอบ นิยมใสในลูกชิน้ ทอดมัน และผลไมดอง อันตรายตอระบบ
ทางเดินอาหาร สมอง และไตอยางมาก อาจทําใหไตพิการและตายได
สารกันบูด - กรดซาลิซาลิค เกิดแผลในกระเพาะอาหาร เปนพิษตอระบบประสาท เปนแผลตามตัว
สารกันหืน - กรดโพรพิออนิก เติมลงในเนย ขมนปง ปองกันไมใหสารอาหาร (กรดไขมันไมอิ่มตัว) รวมกับ
กาซออกซิเจนในอากาศ

สารพิษในอาหาร
1. พิษทีเ่ กิดเองตามธรรมชาติ เชน
- สารอะฟลาทอกซิน จากเชือ้ ราแอสเปอรจลิ ลัส ฟลาวัส (สลายที่ 260°C) ตองหลีกเลีย่ งการกินอาหารที่
ขึ้นรา เชน ถัว่ ลิสง หอม กระเทียม พริกปน
- สารพิษในเห็ด ลูกเนียง ผักเสีย้ น มันสําปะหลัง ปลาปกเปา แมงดาทะเลบางชนิด
- พยาธิในปลาดิบ จุลนิ ทรียใ นแหนม และอาหารทะเล ทําลายอวัยวะ เชน ตับ สมอง
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2. พิษทีเ่ กิดจากการกระทําของมนุษย เชน
- ยาฆาแมลง ตกคางในผัก และสัตวน้าํ โดยเฉพาะประเภททีส่ ลายตัวชา เชน พาราควอต, ดีดที ี
- ฮอรโมนเรงการเจริญเติบโต ปุย เคมี
- สารปรุงแตงอาหารแปลกปลอม เชน สารกันบูดและกันหืน ผงชูรสปลอมทีใ่ สลงในอาหาร
อันตรายทีเ่ กิดจากการบริโภคอาหารมีพษิ
- พิษเฉียบพลัน มีอาการทองเสียรุนแรง คลืน่ ไส อาเจียน หายใจไมออก เปนอัมพาต อาจถึงตายได
- พิษเรือ้ รัง สะสมในรางกาย รางกายทรุดโทรมลงเรือ่ ยๆ ถาตรวจพบชาอาจสายจนรักษาไมได

ประชากรและการขาดแคลนอาหาร
ขาดแคลนอาหาร (ทุพภิกขภัย) เปนปจจัยแรกทีจ่ ะเกิดขึน้ เมือ่ ประชากรโลกมีมากขึน้ ผลผลิตทางการเกษตร
ไมเพียงพอ ตองพยายามศึกษาสงเสริมใหเพิม่ ผลผลิตทางอาหาร ทัง้ ปริมาณและคุณภาพทัว่ โลก (อีกประมาณ 50 ป
จะมีประชากรโลกเพิม่ ขึน้ อีกเทาตัว คือ จะมีถงึ 1 หมืน่ ลานคน)
วิธแี กไข
1. เพิม่ ผลผลิตรทางการเกษตร โดยการคัดเลือกพันธุ การปรับปรุงดิน การใชปยุ การจัดระบบการชลประทาน
และการกําจัดศัตรูพชื
2. ควบคุมจํานวนประชากร โดยลดอัตราเพิม่ ของประชากร
ขาดสารอาหาร พบมากในประเทศดอยพัฒนา เนื่องจากขาดความรูดานโภชนาการ ไมเอาใจใสในเรือ่ งการบริโภค
อาหาร ความยากจนก็เปนสาเหตุหนึง่ ประเทศไทยมีเด็กขาดโปรตีนอันดับ 1 นอกนัน้ เปนเกลือแร วิตามิน เชน ไอโอดีน
เหล็ก แคลเซียม วิตามิน A B เปนตน
โภชนาการที่ดี คือ การรับประทานอาหารครบทุกหมูใ นทุกมือ้ และมีปริมาณเพียงพอเหมาะสมกับสภาพรางกาย
จะทําใหแข็งแรง เจริญเติบโต ผิวสดใสนุมเนียน ผมเปนเงางาม จิตใจแจมใส สุขภาพทัว่ ๆ ไปดี
ทุโภชนาการ (Malnutrition) เปนสภาพผิดปกติทเ่ี กิดจากโภชนาการไมเหมาะสม แบงเปน 2 ประเภท คือ
1. โภชนาการเกินควร (Over nutrition) ทําใหเกิดโรคอวน แตอาจเกิดจากพันธุกรรม กระบวนการเคมีและ
รางกาย การออกกําลังกาย เพิม่ ไขมันในเซลล จํานวนเซลลไขมันเพิ่มขึ้น การรับประทานวิตามิน A D E มากไป รางกาย
จะผิดปกติ
2. โภชนาการขาดแคลน (Under nutrition) พบในประเทศทีก่ าลั
ํ งพัฒนา เปนปญหาใหญกวาโภชนาการเกินควร
โดยเฉพาะการขาดแคลนโปรตีน และแคลอรี อาจจะขาดตอนมารดาตัง้ ครรภหรือตัง้ แตเด็ก
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ตารางสรุปการทดสอบสารอาหาร
สารอาหาร
นํ้าตาลกลูโคส
นํ้าตาลซูโครส
แปง (สุก)
เซลลูโลส

ไขมัน
โปรตีน

วิตามินซี
(กรดแอสคอบิค)
นํ้าสมสายชู (แท)
กรดอะซิตกิ
กรดซัลฟวริก
(ปลอม เปนกรดแร)

สารที่ใชทดสอบสารอาหาร
สารละลายเบเนดิกต (สีฟา )
สารละลายเบเนดิกต (สีฟา )

ผลทีส่ งั เกตเห็นได
เมือ่ ตมเกิดตะกอนสีสม แดง
เมื่อตมเกิดสีเขียว-เหลือง (หยดกรดกอน
ตมจึงจะเกิดตะกอนสีสม แดง)
สารละลายไอโอดีน (สีน้าตาลแดง)
ํ
เกิดสีมวงเขมหรือนําเงิ
้ นเขม (ถาตมกับกรด
จะเกิดสีสม แดงกับเบเนดิกต)
สารละลายเบเนดิกต, สารละลายไอโอดีน ไมใหผลทัง้ กับเบเนดิกตและไอโอดีน แตถา
ตมกับกรดนาน 5-10 ชั่วโมง จะเกิดสีสม
แดงกับเบเนดิกต
ไมใชสารทดสอบ แตถกู บั กระดาษ
เกิดรอยโปรงแสงซึง่ หยดนําลงไปจะไม
้
ซมึ
วิธที ่ี 1 ใชไบยูเรต (จุนสี + NaOH) สีฟา เกิดสีมว ง
วิธที ่ี 2 ใชกรดไนตริกเขมขน, แอมโมเนีย เกิดสีเหลือง เมือ่ หยดแอมโมเนียจะเหลือง
เขมขึ้น
แปงสุก + สารละลายไอโอดีน (สีน้าเงิ
ํ น) สีน้าเงิ
ํ นจะจางหายไป
(สีน้าเงิ
ํ นหายเร็ว
แสดงวามีวติ ามินซีมาก)
เมทิลไวโอเลต (สีมว ง)
สีมว งเหมือนเดิม
เมทิลไวโอเลต (สีมว ง)

สีมว งเปลีย่ นเปนสีนาเงิ
้ํ นหรือเขียว
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แบบทดสอบ
จงเลือกคําตอบที่ถูกตอง
1. สารอาหารจําพวกคารโบไฮเดรตตอไปนี้ ขอใดจัดอยูใ นจําพวกเดียวกัน
1) กลูโคส แลกโตส กาแลกโตส
2) ซูโครส มอลโตส แลกโตส
3) มอลโตส กลูโคส ฟรุกโตส
4) ฟรุกโตส กาแลกโตส มอลโตส
2. อาหารทีร่ บั ประทานแตละมือ้ สวนใหญมคี ารโบไฮเดรตมากกวาโปรตีนและไขมัน แตเมือ่ วิเคราะหสารอาหารทีเ่ ก็บ
ในสวนตางๆ ของรางกาย พบคารโบไฮเดรตนอยทีส่ ดุ ทีเ่ ปนเชนนีเ้ พราะเหตุใด
ก. เปลีย่ นเปนไขมัน
ข. เปลีย่ นเปนโปรตีน
ค. เกิดการสลายตัวเร็ว
ง. เปนเชือ้ เพลิงในการสรางพลังงาน
1) ก. และ ข.
2) ข. และ ค.
3) ค. และ ง.
4) ง. และ ก.
3. กราฟเสนใดแสดงระดับปริมาณกลูโคสในเลือดหลังจากกินอาหารเชาไปแลว
ปริมาณกลูโคสในเลือด
ก ข ค

ง

เวลานับจากกินอาหาร (ชั่วโมง)
2

1) เสน ก
4. ขอสรุปใดถูกตอง

4

2) เสน ข

กรดไขมัน
A
B
C
D
E

6

8

3) เสน ค

จํานวนอะตอมคารบอน
16
18
18
18
18

4) เสน ง
จุดหลอมเหลว (°C)
63
70
16
-5
-11

ก. A B C เปนกรดไขมันอิ่มตัว
ข. B มีจํานวนอะตอมของไฮโดรเจนมากกวา D
ค. D E เปนของเหลว ถาเติมไฮโดรเจนเขาไปจะไดกรดไขมันที่เปนของแข็ง
ง. B มีจํานวนอะตอมของไฮโดรเจนเทากับ C เพราะมีจานวนคาร
ํ
บอนเทากัน
1) ก. และ ข.
2) ข. และ ค.
3) ค. และ ง.
4) ง. และ ก.
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5. ขอใดถูกตอง
ก. การรับประทานอาหารทีป่ รุงจากถัว่ เมล็ดแหงชนิดเดียวเปนเวลานาน อาจทําใหขาดโปรตีนบางชนิดได
ข. รับประทานไขมัน 20 กรัม โปรตีน 10 กรัม จะไดพลังงานเทากับรับประทานคารโบไฮเดรต 55 กรัม
ค. ผูส งู อายุมคี วามตองการโปรตีนมากขึน้ เพื่อนําไปซอมแซมสวนทีส่ กึ หรอและเสริมสรางใหเกิดความสมบูรณ
ง. โปรตีนเกษตรผลิตจากโปรตีนจากพืชและโปรตีนจากสัตวผสมกัน พรอมทัง้ เติมกรดอะมิโนจําเปนบางตัว
และวิตามินเขาไป
1) ก. และ ข.
2) ข. และ ค.
3) ค. และ ง.
4) ง. และ ก.
6.
สารอาหาร
A
B
C

พลังงานทีใ่ ห (kcal/g)
องคประกอบ
การเปลีย่ นแปลง
4
ธาตุ X, Y, Z
เปลีย่ นเปนสารอาหาร C ได
4
ธาตุ X, Y, Z และ M เปลีย่ นเปนสารอาหาร C ได
9
ธาตุ X, Y, Z
ไมสามารถเปลีย่ นเปนสารอาหาร A และ B ได

จากขอมูลในตาราง จะสรุปไดวา อยางไร
1) สารอาหาร C มีความสําคัญทีส่ ดุ
2) สารอาหาร B ใชทดแทนสารอาหาร A ได
3) สารอาหาร A และ B ใชทดแทนสารอาหาร C ได
4) สารอาหาร C มีธาตุทเ่ี ปนองคประกอบบางชนิดในปริมาณสูงกวาในสารอาหาร A
7. จากการสํารวจเด็กในหมูบ า น พบเด็กชายชนัญ มีลกั ษณะทีต่ า งจากเด็กอืน่ เนือ่ งจากเตีย้ กวาปกติ ผมบางกรอบและ
หักขาดงาย ตัวผอม กลามเนือ้ ลีบเล็ก ทัง้ นีเ้ พราะขาดสารอาหารชนิดใดบาง
1) โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน
2) ไขมัน เกลือแร คารโบไฮเดรต
3) คารโบไฮเดรต เกลือแร โปรตีน
4) โปรตีน ไขมัน เกลือแร
8. เกลือแรในขอใดทีธ่ าตุทง้ั สองมีบทบาทในรางกายคลายกัน
ก. เหล็กและแคลเซียม
ข. โซเดียมและไอโอดีน
ค. โพแทสเซียมและโซเดียม
ง. ฟอสฟอรัสและแคลเซียม
1) ก. และ ข.
2) ข. และ ค.
3) ค. และ ง.
4) ก. และ ง.
9. จากตารางสาร ก และ ข คืออะไรตามลําดับ
สารที่ใช
ก
ข
1) วิตามิน B1 วิตามิน D
3) วิตามิน B2 วิตามิน E

ผลทีส่ งั เกตไดจากการละลาย
ในนํา้
ในนํามั
้ นพืช
ไมละลาย แยกเปนชัน้
ละลายรวมเปนเนือ้ เดียวกัน
ละลายรวมเปนเนือ้ เดียวกัน ไมละลาย เปนตะกอน
2) นํ้ามันตับปลา วิตามิน K
4) วิตามิน A กรดแอสคอรบกิ
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10. ในการทําขาวผัดไขใสคะนา วิตามินทีส่ ญ
ู เสียไปมากทีส่ ดุ คืออะไร
1) วิตามินบี 1 และวิตามินซี
2) วิตามินซี และวิตามินบี 2
3) วิตามินบี 1 และวิตามินบี 2
4) วิตามินบี 1 และวิตามินบี 12
11. (ก.) (ข.) และ (ค.) เปนการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จากการทดสอบดังตาราง
การทดสอบสาร
ซูโครส
แปงมัน
นมถัว่ เหลือง
สําลี

12.

13.

14.

15.
16.

สารละลาย
คอปเปอรซลั เฟตในเบส
ไมเปลีย่ นแปลง
ไมเปลีย่ นแปลง
สีมว งเขม
(ก.)

เติมกรดแลวหยด
สารละลายเบเนดิกต
ตะกอนสีแดงอิฐ
(ข.)
ไมเปลีย่ นแปลง
ไมเปลีย่ นแปลง

สารละลาย
ไอโอดีน
(ค.)
สีน้าเงิ
ํ น
ไมเปลีย่ นแปลง
ไมเปลีย่ นแปลง

(ก.) (ข.) และ (ค.) ตามลําดับคือขอใด
1) ไมเปลีย่ นแปลง ตะกอนสีแดงอิฐ สีน้าเงิ
ํ น
2) สีมว งเขม ไมเปลีย่ นแปลง สีน้าเงิ
ํ น
3) สีมว งเขม ไมเปลีย่ นแปลง ไมเปลีย่ นแปลง
4) ไมเปลีย่ นแปลง ตะกอนสีแดงอิฐ ไมเปลีย่ นแปลง
เมือ่ รับประทานปลานึง่ รางกายตองใชเอนไซมชนิดใดยอย
ก. อะไมเลส
ข. เปปซิน
ค. ไลเปส
ง. แลกเตส
1) ก. และ ข.
2) ข. และ ค.
3) ค. และ ง.
4) ง. และ ก.
ในการรับประทานขาวไกทอด จะมีจดุ เริม่ ตนการยอยสลายสารอาหารทีใ่ ดบาง
1) กระเพาะ ลําไสเล็ก
2) ปาก กระเพาะ
3) ปาก ลําไสเล็ก
4) ปาก กระเพาะ ลําไสเล็ก
ชุตมิ นตองการรักษารางกายใหสวยเพรียว จึงไมรบั ประทานไขมันเลย ตอมาเธอรูส กึ มองไมเห็นอะไรเลยในเวลา
กลางคืน และมีผวิ หนังแหง เธอขาดสารใด
1) แคลเซียม
2) ฟอสฟอรัส
3) วิตามินเอ
4) วิตามินเค
โดยทัว่ ไปอาหารควรประกอบดวย คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และผักผลไมเปนสัดสวนเทาใดตามลําดับ
1) 4 : 4 : 1 : 1
2) 5 : 3 : 1 : 1
3) 5 : 2 : 2 : 1
4) 3 : 5 : 1 : 1
กรณีใดบางทีไ่ มมกี ารทํางานของเอนไซมเกิดขึ้น
ก. หยดยางมะละกอลงในหมอทีก่ ําลังตมเนือ้
ข. ผสมนํ้าสับปะรดกับเนือ้
ค. เคีย้ วขาวใหละเอียด
ง. ผสมทริปซินกับไลเปส
1) ก.
2) ข.
3) ก. และ ง.
4) ก., ค. และ ง.
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17. หลอด A B C และ D บรรจุสารละลายไมมสี ี ซึง่ อาจเปนกรดอะซิตกิ หรือกรดซัลฟวริก เมื่อนํามาผสมกัน
ดังตาราง โดยทุกการผสมจะหยดสารละลายเมทิลไวโอเลตลงไปดวย
การผสม
A กับ B
B กับ C
C กับ D

ทีส่ งั เกตได
สารละลายเปนสีเขียว
ไมมกี ารเปลีย่ นแปลง
สารละลายเปนสีน้ําเงิน

ขอใดถูก
1) A และ B เปนหลอดทีใ่ สกรดอะซิตกิ C และ D เปนหลอดทีใ่ สกรดซัลฟวริก
2) A และ C เปนหลอดทีใ่ สกรดอะซิตกิ B และ D เปนหลอดทีใ่ สกรดซัลฟวริก
3) A และ B เปนหลอดทีใ่ สกรดซัลฟวริก C และ D เปนหลอดทีใ่ สกรดอะซิตกิ
4) A และ D เปนหลอดทีใ่ สกรดซัลฟวริก B และ C เปนหลอดทีใ่ สกรดอะซิตกิ
18. ขอใดถูกตอง
1) นมที่ผานอุณหภูมิ 71 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที ปนการฆาเชื้อโรคทุกชนิด จึงเหมาะสําหรับทารก
2) การฉายรังสีแอลฟาจากสารโคบอล-60 ทีก่ ลวยหอม เปนการทําลายเอนไซมบางสวนทีอ่ ยูใ นกลวยหอม
3) เกลือแคลเซียมของกรดโพรพิโอนิก ทีใ่ ชเติมลงไปในขนมปง และเนยแข็งนัน้ เพือ่ ปองกันไมใหสารอาหาร
ทําปฏิกริ ยิ ากับออกซิเจนในอากาศ
4) อาหารกระปองถูกฆาเชือ้ โรคทีท่ ําใหอาหารเสียโดยการอุน ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 63 องศาเซลเซียส ภายใตความดันเปน
เวลา 30 นาที แลวทําใหเย็นลงทันที
19. การแปรรูปอาหารขอใด ใชหลักการถนอมอาหารแตกตางจากขออืน่
1) นมเปรีย้ ว
2) นํ้าสมสายชู
3) มะมวงแชอม่ิ
4) กระหลํ่าปลีดอง
20. ขอใดถูก
1) ผลไมดองทีก่ รอบผูผ ลิตแชดว ยโซเดียมคารบอเนต ถารับประทานเปนประจําจะทําใหไตพิการ
2) เนือ้ แหงทีม่ สี สี ดผูผ ลิตทาดวยดินประสิว ถารับประทานเปนประจําจะทําใหเม็ดเลือดแดงเสือ่ มคุณภาพ
3) เนือ้ ทีค่ ลุกดวยนํ้าสับปะรดจะนุม กวาทีค่ ลุกดวยโซเดียมคารบอเนต แตถา รับประทานเปนประจําจะกัดเยือ่ บุออ น
ของระบบทางเดินอาหาร
4) อาหารที่ปรุงแตงดวยสียอมผามีสสี นั สวยงามกวาปรุงแตงดวยสีที่รับประทานได ถารับประทานเปนประจําจะเปน
พิษตอระบบประสาท

เฉลย
1. 2)
11. 4)

2. 4)
12. 2)

3. 1)
13. 4)

4. 2)
14. 3)

5. 1)
15. 3)

6. 3)
16. 3)

7. 4)
17. 4)

8. 3)
18. 3)

9. 4)
19. 3)

10. 1)
20. 2)
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รางกายของเรา
โมเลกุล
เซลลกลามเนื้อเรียบ อะตอม
เซลล
หนวยมีชีวิตที่เล็กที่สุด

เนื้อเยื่อกลามเนื้อ
เนื้อเยื่อ
ประกอบดวยเซลลชนิดเดียวกันทํางานรวมกัน
เนื้อเยื่อ
บุผิว
เนื้อเยื่อ
กลามเนื้อ หลอดเลือด
เนื้อเยื่อ
ยึดเหนี่ยว
รางกาย
ระบบไหลเวียนโลหิต
อวัยวะ
ประกอบด
วยระบบอวัยวะ
ประกอบดวยเนื้อเยื่อหลาย
ระบบอวัยวะ
ตางๆ ทํางานรวมกัน
ชนิดทํางานรวมกัน
ประกอบดวยอวัยวะหลาย
อวัยวะทํางานรวมกัน

การจัดระบบการทํางานของรางกาย
เซลล (Cell) เปนหนวยมีชวี ติ ทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ภายในเซลลประกอบดวยโมเลกุลของสารตางๆ ทัง้ สารอินทรียแ ละ
สารอนินทรีย
เนือ้ เยือ่ (Tissue) ประกอบดวยเซลลชนิดเดียวกันหลายเซลลทางานร
ํ วมกัน เชน เนื้อเยื่อบุผิว เนือ้ เยือ่ ยึดเหนีย่ ว
เนือ้ เยือ่ ประสาท เนื้อเยื่อกลามเนื้อ และเนือ้ เยือ่ เลือด (เนือ้ เยือ่ กลามเนือ้ และเนือ้ เยือ่ กระดูก พบในบางอวัยวะเทานัน้ )
อวัยวะ (Organ) ประกอบดวยเนือ้ เยือ่ หลายชนิดทํางานรวมกัน เชน ผิวหนัง หลอดเลือด หัวใจ สมอง มัดกลามเนื้อ บางอวัยวะทําหนาทีม่ ากกวา 1 ระบบ เชน ตับ ตับออน ปอด ไต และผิวหนัง
ระบบอวัยวะ (Organ system) ประกอบดวยหลายอวัยวะทํางานรวมกัน เชน ระบบยอยอาหาร ระบบไหลเวียน
รางกาย (Body) เปนหนวยใหญทส่ี ดุ แบงการทํางานออกเปน 10 ระบบ ไดแก ระบบยอยอาหาร ระบบไหลเวียน
โลหิต ระบบหายใจ ระบบขับถาย ระบบหอหุม รางกาย ระบบโครงกระดูก ระบบกลามเนือ้ ระบบประสาท ระบบตอมไรทอ
และระบบสืบพันธุ
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ระบบการทํางานของรางกาย
รางกายของเราแบงการทํางานออกเปน 10 ระบบ แตละระบบมีอวัยวะทีส่ าคั
ํ ญทํางานรวมกัน ในบทเรียนนีจ้ ะกลาว
ถึงระบบตอไปนี้
ระบบการทํางาน
1. ระบบหอหุม รางกาย
2. ระบบโครงกระดูก
3. ระบบกลามเนือ้
4. ระบบประสาท
5. ระบบตอมไรทอ

อวัยวะสําคัญในระบบตางๆ
ผิวหนัง ขน (ผม) เล็บ
กระดูกแข็ง กระดูกออน ขอตอ เอ็น (Ligament)
มัดกลามเนื้อ เอ็น (Tendon)
สมอง ไขสันหลัง เสนประสาท หนวยรับสัมผัสตางๆ
ตอมไรทอ ตางๆ ตอมใตสมอง ตอมไทรอยด ตอมหมวกไต ตอมในตับออน

ภาพแสดงการสรางเลือดและสวนประกอบสําคัญ
ไต ผลิตฮอรโมนไปกระตุน ไขกระดูก ใหผลิตทัง้ เม็ดเลือดแดง (RBC) เม็ดเลือดขาว (WBC) และเกล็ดเลือด
(Platelet) ดังภาพ
เม็ดเลือดขาว
Eosinophit
Basophil

Lymphocyte

เม็ดเลือดแดง
ไต

Monocyte
Neutrophil
ผลิตฮอรโมน
เกล็ดเลือด
เม็ดเลือดแดง

เกล็ดเลือด
เม็ดเลือดขาว

Hormone

การตรวจหาสวนประกอบของเลือด
การเจาะเลือดจากหลอดเลือด นําไปเขาเครือ่ งเหวีย่ ง (Centrifuge) เลือดจะแยกเปน 2 สวน สวนทีเ่ ปนนําเลื
้ อด
(Plasma) ประมาณ 55% และสวนทีต่ กตะกอน ประมาณ 45%
นํ้าเลือด

เครือ่ งเหวีย่ ง (Centirifuge)

สวนที่ตกตะกอน
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สวนประกอบของเลือด
นํ้าเลือด (Plasma)
1. นํ้า
2. อาหาร นํ้ายอย ฮอรโมน
3. ของเสีย ยูเรีย แอมโมเนีย
สวนทีต่ กตะกอน
เม็ดเลือดแดง
เม็ดเลือดขาว
เกล็ดเลือด

ปริมาณ

หนาที่

91 - 92%
7 - 8%
1 - 2%
(ลูกบาศกมลิ ลิเมตร)
4.5 - 5 ลาน
6 - 8 พัน
2.5 - 5 แสน

เปนตัวทําละลาย ลําเลียง
ลําเลียงไปใหเซลลตา งๆ
ลําเลียงออกจากรางกาย
ลําเลียงกาซ O2 และ CO2
ทําลายเชื้อโรค
ชวยใหเลือดแข็งตัว

ระบบหอหุม
 รางกาย
ผิวหนัง เปนอวัยวะทีส่ ําคัญทีส่ ดุ ในระบบหอหุม รางกาย ประกอบดวยเนือ้ เยือ่ หลายชนิด ไดแก เนื้อเยื่อบุผิว
ตอมไขมัน ตอมเหงือ่ เสนเลือด เสนประสาท กลามเนือ้ กวางประมาณ 2 ตารางเมตร หนัก 3 กิโลกรัม หนา 1-3
มิลลิเมตร มีเลือดไปเลีย้ งประมาณ 30%
1. โครงสรางภายนอกของผิวหนัง มีขน เล็บ ผิวในสวนตางๆ มีลกั ษณะแตกตางกัน เชน
- ฝามือ มีรอยลึกตืน้ เปนลายมือ มีประโยชนในการหยิบจับวัตถุไมใหลน่ื หลุดมือ ไมมีขุมขน
- ปลายนิว้ มือ ดูจากรอยพิมพหมึก เปนรอยริว้ วนเปนกนหอย ใชเปนหลักฐานประกอบคดีได
- ผิวบริเวณแขน เนื้อเยื่อเปนรอง มีขนตามรอยบุม
2. โครงสรางภายในของผิวหนัง ศึกษาจากภาพตัดลึก แบงออกเปน 3 ชั้น ดังนี้

ขน
ผนังกําพรา

1
2

หนังแท
3
4

ชัน้ ไขมัน
ตอมไขมัน ขุมขน
เสนเลือดฝอย

5
ปลายใยประสาท
กลามเนือ้ เรียบ ตอมเหงือ่
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2.1 ผิวหนังกําพรา ประกอบดวยเซลลเรียงซอนกัน
ชั้นบนๆ เปนชัน้ ของเซลลทต่ี ายแลว ชัน้ ลางๆ ซึง่ ติดกับหนังแท ยังมีชวี ติ อยู ทําหนาทีแ่ บงเซลลผวิ หนัง
ดันขึน้ ไปแทนชัน้ บนๆ เซลลหนังกําพราชั้นลางมีเม็ดสีเมลามิน ปองกัน รังสีอลั ตราไวโอเลต
2.2 ผิวหนังแท เปนชัน้ ทีม่ โี ครงสรางซับซอน
- เสนเลือดฝอย มีหนาทีป่ รับอุณหภูมใิ หกบั รางกาย ถาหนาวจะตีบ รอนจะโปงพอง
- เสนประสาทและปลายประสาทรับความรูส กึ
- ตอมไขมัน ขับไขมันออกทางรูขุมขน เพือ่ กันนํ้าภายนอกเขา (ฝามือ ฝาเทา)
- ตอมเหงือ่ ผลิตเหงือ่ ซึง่ มีนา้ํ ยูเรีย เกลือแร
- กลามเนื้อเรียบบริเวณขุมขน หดตัวทําใหขนลุก
2.3 ชัน้ ไขมัน เรียกวา ไขมันใตผวิ หนัง เปนฉนวนความรอน และทําใหผวิ หนังตึง กันการกระเทือน เมื่อมี
อายุมากชัน้ ไขมันเสือ่ มไมเทากันทําใหมลี กั ษณะเหยีว่ ยน
ปลายประสาท
ชัน้ หนังกําพรา ปลายประสาทรับสัมผัส และเจ็บปวด
ชัน้ หนังแท ปลายประสาทรับความรอน และความเย็น
ชั้นไขมัน ปลายประสาทรับแรงกดดัน
การทดลองเกีย่ วกับผิวหนัง
- การหารูตอ มเหงือ่ ใชสารละลายไอโดอีนปายทีน่ ว้ิ ปลอยใหแหง แลวกดลงบนกระดาษขาว สังเกตสิง่ ทีเ่ กิดบน
กระดาษ จะเกิดเปนจุดสีมว งบนกระดาษ เนือ่ งจากเหงือ่ ละลายไอโอดีนทีแ่ หงแลว ทําปฏิกริ ยิ ากับแปงบนกระดาษ
- การหาตอมไขมัน ใชกระดาษซับมันเช็ดผิวหนังบริเวณใบหนา สังเกตรอยโปงแสงบนกระดาษ
ปญหาและการบํารุงรักษาผิวหนัง
1. เชื้อโรค แบคทีเรีย รา ไวรัส ทําใหเกิดกลิน่ ตัว อักเสบ เจ็บปวด ปองกันโดยการรักษาความสะอาด ระวังการ
ติดเชื้อ ควรพบแพทยมากกวารักษาเอง
2. สารเคมี เครือ่ งสําอาง นํ้ายาลางจาน ผงซักฟอก แชมพู ทําใหเกิดการแพ ถาแพตอ งหลีกเลีย่ ง
3. ผิวแหงกราน หยาบ สนเทาแตก ควรดูแลโดยการใชครีมบํารุงผิว ครีมกันแดด แสงแดดเปนสาเหตุสําคัญ
ทีส่ ดุ ทีท่ าให
ํ ผวิ เหีย่ วยน
4. อาหาร คนทีข่ าดสารอาหารประเภทโปรตีน วิตามิน A B C ผิวจะหยาบไมนมุ เปนขุย
5. อื่นๆ สิว กระ ฝา ปาน ไฝ ถาเปนมากผิดปกติกค็ วรปรึกษาแพทย เชน สิว เกิดจากฮอรโมนเพศชายมาก
แพทยอาจจะใหกนิ ยาคุมกําเนิดซึง่ เปนฮอรโมนเพศหญิงแตไมควรใชเอง และยังตองรักษาความสะอาดอยาหมักหมม
สรุปหนาทีส่ ําคัญของผิวหนัง
1. ปกคลุมหอหุม ปองกันอวัยวะทีอ่ ยูภ ายใน
2. ปองกันอันตรายตางๆ โดยเฉพาะเชือ้ โรคไมใหเขาสูร า งกาย การสูญเสียนํา้ ปองกันรังสีอนั ตรายจากดวงอาทิตย
3. ปรับอุณหภูมใิ หกบั รางกาย รางกายระบายความรอนทางเหงือ่ มากทีส่ ดุ มีของเสียถูกขับออกไปบาง
4. รับความรูส กึ ตางๆ เพราะมีปลายประสาท ทําใหรา งกายหลบหลีกอันตรายตางๆ ไดทนั
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เล็บ มีหนาทีป่ อ งกันอันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้ กับปลายนิว้ และยังชวยหยิบจับของไดถนัดแมนยํา ยิง่ งานละเอียดตอง
ใชฝมือ เชน เย็บปกถักรอย การเขียนหนังสือ เล็บทีม่ สี ขุ ภาพดีตอ งสะอาดไมเปนแหลงถายเชือ้ โรค เชน เชื้อรา ทําใหเล็บ
เปนดอกสีขาว เล็บแยกจากปลายนิว้ กุด ขรุขระไมเรียบ มีสสี กปรก
เล็บมีสว นประกอบคลายเขาสัตว สวนทีย่ น่ื พนนิว้ เปนสวนทีต่ ายแลว สวนทีต่ ดิ กับเนือ้ มีชวี ติ เล็บยาววันละ 0.1
มิลลิเมตร โดยไมมกี ารหยุดจนแกตายเชนเดียวกับผิวหนัง การตัดเล็บไมควรตัดใหสน้ั เกินไป และไมควรควานจมูกเล็บ
หรือหนังคลุมโคนเล็บ ซึง่ ปองกันเชือ้ โรคออก
ขน

หนังกําพรา

หลอดเลือด
โคนขน
เซลลที่กําลังแบงตัว
เสนประสาท

ตอมไขมัน
กลามเนื้อเรียบ
เซลลสรางสี
(Melanocyte)

ขน (ผม) จัดเปนอวัยวะ จากรูปจะเห็นวาขุมขนฝงตัวอยูใ นชัน้ ผิวหนังแท ภายในมีเซลลทก่ี ําลังแบงตัว มีเซลล
สรางสี (Melanocyte) ทําใหเสนขนหรือผมมีสี ซึง่ ขึน้ อยูก บั เชือ้ ชาติ เซลลทย่ี งั มีชวี ติ ตองมีประสาท และเลือดไปเลีย้ ง
หนังศีรษะ มีการลอกหลุดของหนังกําพราเหมือนผิวบริเวณอืน่ ถาลอกมากกวาปกติเห็นเปนเกล็ดขาว เรียกวา รังแค
เปนอาการของโรคผิวหนังอยางหนึง่
การสระผม การหวีผมบอยๆ นอกจากชวยขจัดผุน ละอองและเหาแลว ยังเปนการนวดหนังศีรษะ ทําใหเลือดไป
หลอเลีย้ งรากขนไดมากขึน้ ทําใหเสนผมแข็งแรงไมหลุดรวงงาย
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ระบบโครงกระดูก

กระดูกแขน

กะโหลกศีรษะ
กระดูกอก
ไหปลารา

สะบัก
ซีโ่ ครง

กระดูกสันหลัง
เชิงกราน
กระดูกกนกบ

กระเบนเหน็บ
กระดูกขา

สะบา

1. กระดูกแข็ง (Bone)
กระดูกแข็งในรางกายเรามีทง้ั หมด 206 ชิ้น แบงตามหนาทีไ่ ดเปน 2 ชนิด คือ
- กระดูกแกน 80 ชิ้น ไดแก แผนกะโหลก ใบหนา กระดูกในหู กระดูกสันหลัง กระเบนเหน็บ กนกบ ซีโ่ ครง อก
- กระดูกรยางค 126 ชิ้น ไดแก กระดูกแขน ขา ฝามือฝาเทา นิ้วมือนิ้วเทา ไหปลารา สะบัก สะบา
สวนประกอบของกระดูก

กระดูก

แชกรด

เผาไฟ
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กระดูกมีสมบัตทิ ง้ั แข็งและเหนียว ไมสามารถหักหรือโคงงอได
กระดูกแชกรดไฮโดรคลอริกจะนิม่ โคงงอได ไมแข็ง มีลกั ษณะเหนียว แสดงวากรดทําลายสวนแข็ง ซึง่ ประกอบดวย
สาร CaCO3, Ca3(PO4)2 และ Mg3(PO4)2
กระดูกเผาไฟ มีไขกระดูกและเลือดไหลออกมา เปราะหักงาย เพราะสวนเหนียวและสวนมีชวี ติ ไดแก เซลลกระดูก
เนือ้ เยือ่ ยึดเหนีย่ วถูกความรอนทําลายไป
กระดูกฟองนํ้า
เนื้อเยื่อยึดเหนี่ยว กระดูกแข็ง
เนื้อเยื่อเจริญ
โพรงไขกระดูก
กระดูกออน

ไขกระดูก (Bone marrow) เปนอวัยวะทีอ่ ยูใ นโพรงกระดูกทอนโตๆ มีหนาทีส่ รางเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว
และเกล็ดเลือด จึงถือวาไขกระดูกทําหนาทีใ่ นระบบไหลเวียนโลหิต
การซอมแซมกระดูก เยือ่ บางๆ ทีอ่ ยูร ะหวางเนือ้ เยือ่ กระดูกกับไขกระดูก จะสรางเซลลกระดูกใหมเพือ่ ทดแทน
เซลลกระดูกสวนทีต่ ายไป จึงซอมแซมเชือ่ มตอรอยหักไดเองตามธรรมชาติ การใสเฝอกทําใหนง่ิ ชวยใหกระดูกจัดเรียง
ตัวใหเขาทีค่ งรูปเดิม
2. กระดูกออน (Cartilage) เด็กออนกระดูกสวนใหญเปนกระดูกออน เมื่อมีอายุมากขึน้ ก็จะกลายเปนกระดูกแข็ง
แตบางสวนของรางกายก็พบกระดูกออนอยู เชน ใบหู ปลายจมูก หลอดลม และขอตอตางๆ ชวยใหขอ ตอเคลือ่ นไหว
ไดสะดวกขึน้ กระดูกออนไมแข็งแรงเทากับกระดูกแข็ง แตมกี ารยืดหยุน มากกวา จัดเปนเนื้อเยื่อยึดเหนี่ยวชนิดหนึ่ง
3. ขอตอและเอ็น
ขอตอ เกิดจากกระดูกตัง้ แต 2 ชิ้นขึ้นไป ทีอ่ ยูใ กลกนั มาเชือ่ มตอกันโดยมีเอ็นและกลามเนือ้ ชวยยึด เสริมความ
แข็งแรงใหแกขอ ตอ เพือ่ ใหสว นตางๆ ของรางกายเคลือ่ นไหวไดสะดวก
เอ็น เหนียวทนตอแรงดึง มี 2 ชนิด ไดแก เทนดอน (Tendon) ยึดกลามเนือ้ กับกระดูก เชน เอ็นรอยหวาย
สวนลิกาเมนต (Ligament) ยึดกระดูกกับกระดูก
ชนิดของขอตอ แบงตามลักษณะและทิศทางการเคลือ่ นทีไ่ ดดงั นี้
1. ชนิดเคลือ่ นทีไ่ มไดเลย ไดแก รอยตอแผนกระโหลก มีลกั ษณะคลายฟนปลา เชื่อมกันสนิท
2. ชนิดเคลือ่ นไดเล็กนอย ไดแก รอยตอกระดูกสันหลังแตละขอ มีกระดูกออนทําหนาทีเ่ ปนหมอนรองกระดูก
และรอยตอกระดูกซีโ่ ครงกับอก ทําใหขยับไดเล็กนอยชวยในการหายใจเต็มปอด
3. ชนิดเคลือ่ นไหวไดมาก มีหลายแบบแบงตามลักษณะของกระดูกทีม่ าตอกันและทิศทางการเคลือ่ นไหว ดังรูป
3.1 แบบบานพับ เคลือ่ นทีข่ น้ึ ลงไดทศิ ทางเดียวเทานัน้ ไดแก ขอศอก หัวเขา นิ้วมือ นิว้ เทา
3.2 แบบลูกกลมในเบา หมุนไดรอบเปนวงกลม ไดแก หัวไหล และขอตอสะโพก
3.3 แบบประกบเดือย เชน ตนคอ เคลื่อนที่ขึ้นลง ซาย-ขวา และหมุนเปนกรวยได

BOBBYtutor BioPhysics Note

กระดูกออน

รอยตอแผนกะโหลก
ขอพับแขน

หมอนรองกระดูก

ตนคอ

ขอตอสะโพก

กระดูกสันหลัง

การบํารุงรักษากระดูกและการพัฒนาโครงรางทาทางทีด่ ี
ความผิดปกติตา งๆ ของการเจริญเติบโตของกระดูก มีผลทําใหโครงรางของรางกายผิดปกติ เชน รางกายแคระแกร็น รางยักษ หลังคอม ไหลเอียง ขาโกงโคงงอ ขาเปเนื่องจากขา 2 ขางยาวไมเทากัน ปจจุบนั เปนโรคกระดูกพรุน
มีสาเหตุหลายอยาง พอสรุปไดคอื กลามเนือ้ ยึดกระดูกไมแข็งแรง ขาดสารอาหารทีจ่ ะบํารุงกระดูกใหแข็งแรง เชน
แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามิน D ฮอรโมนผิดปกติ รวมทัง้ การยืน เดิน นั่ง นอน ยกของทีไ่ มถกู ทา
สรุปหนาทีข่ องระบบโครงกระดูก
1. เปนแกนพยุงรางกาย เปนทีย่ ดึ เกาะของสวนตางๆ ของรางกาย และทําใหรา งกายมีทรวดทรง
2. ชวยในการเคลือ่ นไหวของรางกาย โดยทํางานรวมกับระบบกลามเนือ้ และระบบประสาท
3. ชวยปองกันอวัยวะสําคัญ เชน กะโหลกปองกันสมอง ซีโ่ ครงปองกันหัวใจและปอด กระดูกสันหลังปองกัน
ไขสันหลัง
4. เปนเสมือนโกดังเก็บธาตุแคลเซียม ซึง่ เปนแรธาตุทร่ี า งกายตองการมากทีส่ ดุ
5. ไขกระดูกสรางเม็ดเลือดตางๆ สงออกไปใชทว่ั รางกาย
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ระบบกลามเนื้อ

กลามเนื้อลาย

กลามเนื้อเรียบ

กลามเนื้อหัวใจ

ระบบกลามเนือ้ ประกอบดวยมัดกลามเนือ้ กวา 650 มัด ทุกครัง้ ทีเ่ คลือ่ นไหวตองมีกลามเนือ้ อยางนอย 2 มัด
ขึ้นไป ทํางานรวมกันโดยการหดและคลาย อวัยะเกิดการบีบตัวหรือเคลือ่ นไหว
ประเภทของกลามเนือ้ กลามเนือ้ แบงออกเปน 3 ชนิด แบงตามรูปรางและการทํางาน
1. กลามเนื้อลาย หรือกลามเนือ้ ยึดกระดูก
- ทํางานอยูใ ตอานาจจิ
ํ
ตใจ (ควบคุมโดยซีรบี รัม)
- มีปริมาณมากทีส่ ดุ
- เซลลขยายขนาดใหญขน้ึ เมือ่ ออกกําลังกาย
- สรางพลังงานโดยไมมี O2 ได
- ตัวอยางกลามเนือ้ แขน ขา กลามเนือ้ ยึดซีโ่ ครง
2. กลามเนือ้ เรียบ
- ทํางานอยูน อกอํานาจจิตใจ (ควบคุมโดยเมดุลลา)
- เปนกลามเนือ้ ของอวัยวะภายใน ยกเวนหัวใจ
- สรางขึน้ ใหมไมได
- ขาดออกซิเจนไมได
3. กลามเนือ้ หัวใจ
- ทํางานอยูน อกอํานาจจิตใจ (ควบคุมโดยเมดุลลา)
- มีเฉพาะทีห่ วั ใจเทานัน้
- สรางขึน้ ใหมไมได
- ขาดออกซิเจนไมได
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การทํางานของกลามเนื้อยึดกระดูกตนแขน (กลามเนือ้ ลาย)
กลามเนื้อลาย เปนกลามเนือ้ ทีย่ ดึ ติดกับกระดูก ทํางานอยูใ ตอานาจจิ
ํ
ตใจ แตละมัดมีการทํางานประสานกัน ตัว
อยางเชน กลามเนื้อตนแขน มัดเหนือขอพับ (ไบเส็บ = Biceps) และมัดเหนือขอศอก (ไตรเส็บ = Triceps)
Biceps
หดตัว

ยกแขนขึ้น

เอ็น (Tendon)

Triceps
Biceps
คลายตัว
คลายตัว
ยาวออก
ยาวออก
เอ็น (Tendon)

Triceps
หดตัว

ปลอยแขนลง

เอ็น (Tendon) ยึดปลายมัดกลามเนือ้ ใหตดิ กับกระดูกบริเวณขอตอกระดูก
ขณะงอแขน กลามเนือ้ ไบเส็บหดตัว กลามเนือ้ ไตรเส็บคลายตัว
ขณะเหยียดแขนออก กลามเนือ้ ไบเส็บคลายตัว กลามเนือ้ ไตรเส็บหดตัว
กําลังของกลามเนือ้
การวัดกําลังของกลามเนือ้ สวนตางๆ ทดสอบไดโดยกดตาชัง่ ผูท ม่ี กี ลามเนือ้ แข็งแรงจะกดใหจํานวนกิโลกรัม
มากกวา คนทีอ่ อกกําลังสมําเสมอ
่
กลามเนื้อจะมีขนาดมัดใหญขึ้น (เปนผลจากเซลลกลามเนือ้ ขยายขนาด) และไมลา งาย
เชน นักกีฬาออกกําลังกายอยูเ ปนประจํา กลามเนือ้ มัดใหญและมีประสิทธิภาพสูง สามารถทํางานไดมากโดยใชพลังงาน
นอยและออกซิเจนนอยกวาคนทีไ่ มเคยออกกําลังกาย ทําใหไมลา งายเมือ่ ทํากิจกรรมเดียวกัน แตถา เลนกีฬาหักโหมอาจจะ
เปนตะคริวกลามเนือ้ หดตัวแลวไมยอมคลาย ตองนวดเบาๆ ใหกลามเนือ้ คลายตัว (ตะคริวอาจจะเกิดจากเสนประสาทถูก
รบกวนทําใหกลามเนือ้ เกร็ง)
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ระบบประสาท
ระบบประสาท ประกอบดวยอวัยวะสําคัญ ไดแก สมอง ไขสันหลัง เสนประสาท และหนวยรับสัมผัสตางๆ
อาจจะแบงเปน
1. ระบบประสาทสวนกลาง ไดแก สมอง และไขสันหลัง สามารถออกคําสัง่ ตางๆ ได
2. ระบบประสาทสวนปลาย ไดแก เสนประสาท ซึง่ มีทง้ั เสนประสาทรับหรือนําสัญญาณ และเสนประสาทสัง่ การ
หรือนําคําสัง่ เสนประสาทแตกออกจากสมอง 12 คู และแตกออกจากไขสันหลัง 31 คู
ระบบประสาท

ระบบประสาท
สวนกลาง

สมอง

สมอง

ระบบประสาท
สวนปลาย
ไขสันหลัง

ไขสันหลัง

ประสาทรับ
สัญญาณ

เสนประสาทไขสันหลัง

ประสาท
สั่งการ

สวนใต สวนอัตโนมัติ
อํานาจจิตใจ ควบคุมสวนที่
อยูนอกอํานาจ
จิตใจ

ขัน้ ตอนการทํางานของระบบประสาท
หนวยรับความรูส กึ
เสนประสาทรับหรือนําสัญญาณ
สิง่ เรา
การตอบสนอง

หนวยปฏิบตั งิ าน (กลามเนือ้ และตอม)

สมอง, ไขสันหลัง

เสนประสาทนําคําสัง่ หรือสัง่ การ

สมอง (Brain)
ตอมใตสมอง
ซีรีบรัม
ซีรีเบลลัม

เมดุลลา
ไขสันหลัง
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ซีรบี รัม (Cerebrum)
ซีรเี บลลัม (Cerebellum)
- รับรูอ วัยวะสัมผัสตางๆ ตา หู จมูก - ประสานการทํางานของกลามลิน้ ผิวหนัง
เนือ้ และประสาท
- การเรียนรู ความคิดความจํา
- ทรงตัว เดิน วิง่ เลนกีฬา
- การคิดแกปญ
 หา
- ไหวพริบ วิจารณญาณ
- ควบคุมกลามเนือ้ ยึดกระดูก
การพูด การเดิน

เมดุลลา (Medullar)
- ควบคุมการทํางานของอวัยวะ
ภายใน
- การเตนของหัวใจ
- การหายใจของปอด
- การหดตัวของกระเพาะ, ลําไส
- การทํางานอัตโนมัตขิ องกลามเนื้อเรียบ และหัวใจ

ไขสันหลัง (Spinal cord)
เปนสวนของสมองทีย่ น่ื ยาวลงไปตามลําตัว ทําหนาทีท่ างผานของสมองและสวนตางๆ ของรางกาย และอาจจะ
สัง่ การไดเมือ่ เกิดความจําเปนรีบดวน มีเสนประสาทเปนคูๆ แตกออกไปควบคุมสวนตางๆ
การตอบสนองฉับพลัน (Reflex action) เปนการตอบสนองโดยไขสันหลังไมผา นสมอง เมือ่ มีเหตุการณทต่ี อ ง
ตอบสนองรีบดวน เชน ถูกไฟฟาดูด เดินเหยียบของรอน หรือของแหลม กระโดดหนีเมือ่ ตกใจ กะพริบตาทันทีเมือ่ นํ้ามัน
จะกระเด็นเขาตา
ไขสันหลัง

เสนประสาทรับ เสนประสาท
หรือนําสัญญาณ นําคําสั่ง

กลามเนื้อหดตัวกระตุกเทาขึ้นทันที
เปนการตอบสนอง

เทาเหยียบของแหลมคม

การตอบสนองฉับพลันนีไ้ มสามารถฝกฝนและไมสามารถบังคับได เปนไปโดยอัตโนมัติ จะทําใหรา งกายพนจาก
อันตราย
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ระบบตอมไรทอ
ตอมไรทอ มีอยูต ามสวนตางๆ ของรางกาย มีหนาทีผ่ ลิตฮอรโมนตางๆ ฮอรโมนแตละชนิดจะทําหนาทีค่ วบคุม
รางกายรวมกับระบบประสาท บางชนิดมีหนาทีก่ ระตุน หรือยับยัง้ การทํางานของอวัยวะ ถาตอมผลิตฮอรโมนมากเกินไป
หรือนอยเกินไปจะทําใหรา งกายผิดปกติ เชน โรคเบาหวาน โรคไทรอยดเปนพิษ เปนตน

ตอมใตสมอง
ตอมไทรอยด

ตอมในตับออน

ตอมพาราไทรอยด
ตอมไทมัส
ตอมหมวกไต
ตอมในไต

ตอมในรังไข
ตอมในอัณฑะ

ตอมไรทอ

ตอมพาราไทรอยด
ตอมไทมัส
ตอมหมวกไต

ฮอรโมน
Growth hormone
Thyroid stimulating hormone
Gonadotropic hormone
T3 T4
Thyrocalcitonin
Parathomone
Thymic serum factor
Adrenalin

ตอมในตับออน
ตอมในไต
ตอมในรังไข

Insulin
Erythroginin
เอสโตรเจน โปเจสเตอโรน

ตอมในอัณฑะ

แอนโดรเจน เทสโตสเตอโรน

ตอมใตสมอง
ตอมไทรอยด

หนาที่สําคัญ
ควบคุมการเจริญเติบโตของรางกาย
ควบคุมการทํางานของตอมไทรอยด
ควบคุมการเจริญ, การทํางานของอวัยวะสืบพันธุ
ควบคุมการใชพลังงานของเซลล
ควบคุมสมดุลของแคลเซียม
ควบคุมสมดุลของ Ca รวมกับวิตามิน D
ควบคุมการสรางเม็ดเลือดขาวบางชนิด
กระตุนการเปลี่ยนไกลโคเจนเปนกลูโคสเมือ่ ตกใจ
ทําใหมพี ลังงานมากกวาปกติ
ควบคุมการเปลีย่ นกลูโคสเปนไกลโคเจน
กระตุน การสรางเม็ดเลือดแดง
ควบคุมการเจริญ, การทํางานของระบบสืบพันธุ
เพศหญิง
ควบคุมการเจริญ, การทํางานของระบบสืบพันธุ
เพศชาย

BOBBYtutor BioPhysics Note

การสรางพลังงานของรางกาย
ทุกชีวติ ตองใชพลังงานในการดํารงชีวติ ใชในการประกอบอาชีพ ออกกําลังกาย เลนกีฬา ฯลฯ แหลงของพลังงาน
ทีส่ ําคัญก็คอื อาหาร อาหารจะเผาผลาญกับกาซออกซิเจน (O2) ทีเ่ ราหายใจเขาไป ดังภาพ
การสรางพลังงานของรางกาย
เกิดในทุกๆ เซลล โดยเฉพาะเซลล
กลามเนือ้ เซลลตอ งการสารอาหาร ไดแก
กลูโคส และกาซออกซิเจนเผาผลาญ
เกิดสาร ATP สะสม และเปลีย่ น
เปนพลังงานเมือ่ รางกายตองการ
กลูโคส + O2 ATP + CO2 + H2 O

กลูโคส
ATP
Energy
+
CO2

นํา้

การสรางพลังงานของรางกาย เกิดในทุกๆ เซลล โดยเฉพาะเซลลกลามเนือ้ เซลลตอ งการสารอาหาร เชน
กลูโคส และกาซออกซิเจน เผาผลาญ เกิดสาร ATP สะสม และเปลีย่ นเปนพลังงานเมือ่ รางกายตองการดังสมการ
กลูโคส + O2
ATP + CO2 + H2O
การทดลองวัดพลังงาน จากกาซออกซิเจนทีห่ ายใจเขาไป
1. วัดอัตราหายใจ โดยการหายใจเขา-ออก ปกติประมาณ 15-20 ครั้ง/นาที (วัด 5 ครั้ง แลวหาคาเฉลีย่ )
2. วัดปริมาตรอากาศทีห่ ายใจไดในแตละครัง้ โดยการหายใจเขาและปลอยออกไปแทนทีน่ า้ํ ปริมาตรอากาศนี้
ขึน้ กับปอดของแตละคน
จากนั้นนําคาที่ไดมาคํานวณหาพลังงาน โดยอาศัยขอมูล ดังนี้
อากาศ
20,000 cm3 จะมีกา ซออกซิเจนแพรเขาเลือด (บริเวณปอด) 1,000 cm3
กาซออกซิเจน 1,000 cm3 รางกายนําไปสรางพลังงานได
19.2 กิโลจูล
ตัวอยาง นักเรียนหญิงคนหนึง่ ทดลองวัดอัตราหายใจได 17 ครั้ง/นาที แตละครัง้ หายใจอากาศได 250 cm3 นักเรียน
คนนีส้ รางพลังงานไดนาทีละเทาใด
1 นาที หายใจอากาศได 17 × 250
= 4,250 cm3
อากาศ 20,000 cm3 มีออกซิเจนแพรเขาเลือด = 1,000 cm3
× 4,250
อากาศ 4,250 cm3 มีออกซิเจนแพรเขาเลือด = 1,00020,000
= 212.5 cm3

สรุป 1.
2.
3.
4.

ออกซิเจน 1,000 cm3 สรางพลังงานได
= 19.2 กิโลจูล
× 215.5 = 4.08 กิโลจูล
= 19.21,000
ออกซิเจน 212.5 cm3 สรางพลังงานได
แสดงวาในเวลา 1 นาที นักเรียนคนนีส้ รางพลังงานไดประมาณ 4.08 กิโลจูล
ความตองการพลังงานของแตละคนขึน้ อยูก บั กิจกรรม การเลนกีฬาจะใชพลังงานมากกวาทํางานนัง่ โตะ
วัยรุน และวัยทํางานใชพลังงานมากกวาเด็กและคนแก
กิจกรรมเดียวกันเพศชายจะใชพลังงานมากกวาเพศหญิง
การนอนหลับเปนชวงทีใ่ ชพลังงานนอยทีส่ ดุ จึงนับวาการนอนหลับเปนการพักผอนทีด่ ที ส่ี ดุ
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แบบทดสอบ
จงเลือกคําตอบที่ถูกตอง
1. ขอใดจัดเปนอวัยวะทัง้ หมด
1) จมูก หลอดลม ปอด
2) กลามเนือ้ กระดูก เลือด
3) ลิน้ กลามเนือ้ กระดูกออน
4) เอ็น กระดูก ผิวหนัง
2. ผิวหนังทําหนาทีค่ ลายสิง่ ใด
1) เครือ่ งกรอง เครือ่ งปรับอุณหภูมิ
2) เครือ่ งกรอง โรงงานผลิตอาวุธเคมี
3) โรงงานขจัดขยะมูลฝอยและสารพิษ โรงงานผลิตอาวุธเคมี
4) เครือ่ งปรับอุณหภูมิ โรงงานขจัดขยะมูลฝอยและสารพิษ
3. ขอใดเปรียบเทียบไดกบั การทํางานของไต
1) เครือ่ งกรอง เครือ่ งปรับอุณหภูมิ
2) เครือ่ งยนต ระบบลําเลียงและคมนาคม
3) เครือ่ งกรอง โรงงานขจัดขยะมูลฝอยและสารพิษ 4) เครือ่ งถายภาพ โรงงานผลิตสารเพือ่ ตอตานเชือ้ โรค
4. อวัยวะในขอใดทําหนาทีอ่ ยูใ นระบบใดระบบหนึง่ เพียงระบบเดียว
1) จมูก อัณฑะ
2) รังไข ผิวหนัง
3) ตับออน ลําไสใหญ
4) สมอง กระเพาะปสสาวะ
5. ขอความใดตอไปนีก้ ลาวถูกตอง
1) เซลลทม่ี เี มลานินอยูภ ายในจะเปนตนเหตุทท่ี าให
ํ เกิดฝา เซลลดงั กลาวจะอยูใ นชัน้ หนังกําพรา
2) ตอมนํ้ามันอยูใ นชัน้ หนังแท ทําหนาทีผ่ ลิตนํามั
้ นซึมออกสูผ วิ หนังทางรูเปดเดียวกับตอมเหงือ่
3) เสนเลือดซึง่ อยูใ นชัน้ หนังกําพรา อาจพองตัวหรือบีบตัวเพือ่ ระบายความรอนออกจากรางกาย
4) ที่ผิวหนังมีปลายประสาทรับความเจ็บปวดอยูด ว ย คนทีไ่ มมปี ลายประสาทชนิดนีจ้ ะไมรสู กึ เจ็บปวด ซึง่ เปนการดี
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6. จากภาพแสดงลักษณะโครงสรางของผิวหนัง ขอใดเรียงตําแหนงของปลายประสาทชนิดตางๆ ไดอยางถูกตอง
ขน
รูเปดของตอมเหงื่อ
หนังกําพรา
หลอดเลือดฝอย
ตอมไขมัน
กลามเนื้อเรียบ
ขุมขน
ตอมเหงื่อ

หนังแท
ชั้นไขมัน

ภาพแสดงโครงสรางของผิวหนัง

1)
2)
3)
4)

ชัน้ หนังกําพรา
เจ็บปวด, ความรอน
สัมผัส, เจ็บปวด
สัมผัส, ความเย็น
แรงกด, ความรอน

ชัน้ หนังแท
แรงกด, สัมผัส
ความเย็น, ความรอน
ความรอน, แรงกด
สัมผัส, เจ็บปวด

ชัน้ ไขมัน
ความเย็น
แรงกด
เจ็บปวด
ความเย็น

7. ขอความใดกลาวถูกตอง
1) ในฤดูหนาวเมือ่ ไดวง่ิ เลนพบวามีเหงือ่ ออกตามบริเวณทีม่ เี สือ้ ผาปกคลุม ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากเสนเลือดฝอยมีการหดตัว
ทําใหความรอนกระจายออกมานอกรางกาย
2) เมือ่ สิน้ สุดการแขงขันวายนํ้าฟรีสไตล 200 เมตร พบวาเสนเลือดฝอยทีบ่ ริเวณผิวหนังมีการพองตัวออกและ
พาเอาความรอนภายในรางกายออกไป
3) ในการเดินออกกําลังกายทุกเชาประมาณครึง่ ชัว่ โมง พบวาเสนเลือดฝอยทีบ่ ริเวณแขนและขาเกิดการหดตัวทําให
ความรอนภายในรางกายแพรกระจายออกไป
4) เมื่อเดินขึ้นบันไดครบ 5 ชัน้ พบวามีเหงือ่ ออกทัว่ รางกาย ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากเสนเลือดฝอยมีการพองตัวทําใหความรอน
แพรกระจายออกไปนอกรางกาย
8. ขอใดมีลกั ษณะการเชือ่ มของกระดูกขอตอเปนแบบเดียวกัน
1) หัวไหล หัวเขา สะโพก
2) หัวเขา นิ้วมือ นิว้ เทา
3) ซี่โครง กะโหลกศีรษะ กระดูกสันหลัง
4) หัวไหล หัวเขา ตนคอกับฐานกะโหลกศีรษะ
9. ขอใดไมตรงกับความหมายของคําวา "ประสิทธิภาพของกลามเนือ้ "
1) กลามเนือ้ อยูใ นสภาพทีแ่ ข็งแรง
2) กลามเนื้อนําออกซิเจนมาใชไดมาก
3) กลามเนือ้ พรอมทํางานไดอยางเต็มที่
4) กลามเนือ้ ใชพลังงานนอยทีส่ ดุ ในการทํางาน
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10. ชายคนหนึง่ เปนนักกีฬา ออกกําลังกายอยูเ สมอ การทํางานภายในเซลลกลามเนือ้ ของเขาในขณะทีอ่ อกกําลังกาย
จะเปนอยางไร
1) มีการใชออกซิเจนมาก และเกิดกรดแลกติกมาก 2) มีการใชออกซิเจนนอย และเกิดกรดแลกติกนอย
3) มีการใชออกซิเจนมาก และเกิดกรดแลกติกนอย 4) มีการใชออกซิเจนนอย และเกิดกรดแลกติกมาก
11. บริเวณใดของรางกายทีพ่ บกระดูกออน
ก. ไหล ใบหู ซี่โครง
ข. สะบัก หลอดลม กระดูกยาว
ค. ใบหู หลอดลม รอยเชือ่ มตอกระดูกสันหลัง
ง. หลอดลม ปลายจมูก ซีโ่ ครงสวนทีต่ ดิ กระดูกหนาอก
1) ก. และ ข.
2) ข. และ ค.
3) ค. และ ง.
4) ง. และ ก.
12. นาย ก นัง่ เขียนหนังสืออยูท โ่ี ตะทํางานดวยมือขวา ขณะทีม่ อื ซายถือหูโทรศัพทตดิ ตอลูกคา กลามเนื้อแขนของ
นาย ก จะอยูใ นลักษณะใด
1) ไบเส็บหด ไตรเส็บคลาย
2) ไบเส็บคลาย ไตรเส็บหด
3) ไบเส็บมีทง้ั คลายและหด ไตรเส็บหด
4) ไบเส็บมีทง้ั คลายและหด ไตรเส็บมีทง้ั คลายและหด
13.

มัดกลามเนื้อ ก และ ข ตนขาขวาในภาพใดตางหดตัวทัง้ คู
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
14. ขอใดไมใชผลจากการทีเ่ ซลลกลามเนือ้ ไดรบั ออกซิเจนไมเพียงพอ
1) กลามเนือ้ จะมีการสะสมกรดแลกติกไว
2) กลามเนือ้ จะมีการสะสมพลังงานไวจํานวนมาก
3) กลามเนือ้ จะเมือ่ ยลาและกอใหเกิดความเจ็บปวด
4) กลามเนือ้ จะหายใจโดยกระบวนการแบบไมใชออกซิเจน
15. การสงคําสัง่ ของระบบประสาทสัง่ การ มีทศิ ทางตามขอใด
1) สมองไปยังกลามเนือ้ หัวใจ
2) หนวยรับความรูส กึ ไปยังสมอง
3) กลามเนือ้ หัวใจไปยังไขสันหลัง
4) ไขสันหลังไปยังหนวยรับความรูส กึ
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16. คนทีเ่ ดินไมตรงทางและหกลมบอยๆ อาจเกิดจากมีเนือ้ งอกในสมองสวนใด และไปกระทบกระเทือนการทํางาน
ดานใด
1) ซีรบี รัม ความจํา
2) ซีรเี บลลัม การทรงตัว
3) ซีรเี บลลัม การมองเห็น
4) เมดุลลา การเตนของหัวใจ
17. ขอใดเปนตัวอยางของปฏิกริ ยิ ารีเฟลกซ
1) เมือ่ ไดกลิน่ ผัดพริกแกง วลัยก็จามออกมาทันที
2) เมือ่ เห็นลูกบอลกระเด็นมาเด็กชายปบ ยกเทาขึน้ เตะลูกบอล
3) เมือ่ เห็นสุนขั วิง่ เขามาใกลเด็กหญิงขยันก็ยกไมขน้ึ ตีสนุ ขั
4) นายโกสินยกมือขึน้ บังหนา เมื่อเห็นลูกเทนนิสกระเด็นเขามาใกลศีรษะ
18. ขอใดแสดงวงจรของการเกิดปฏิกริ ยิ ารีเฟลกซไดอยางถูกตอง
1) สิง่ เรา → ประสาทรับความรูส กึ → สมอง → ประสาทนําคําสัง่ → กลามเนือ้
2) สิง่ เรา → ประสาทนําคําสัง่ → สมอง → ประสาทรับความรูส กึ → กลามเนือ้
3) สิง่ เรา → ประสาทรับความรูส กึ → ไขสันหลัง → ประสาทนําคําสัง่ → กลามเนือ้
4) สิง่ เรา → ประสาทนําคําสัง่ → ไขสันหลัง → ประสาทรับความรูส กึ → กลามเนือ้
19. ในการทดลองวิง่ ของนายมังกร พบวามีปริมาณอากาศทีห่ ายใจเขา 2000 ลูกบาศกเซนติเมตร/นาที จะมีปริมาณ
ออกซิเจนทีแ่ พรเขากระแสเลือดตามขอใด
1) 10 ลูกบาศกเซนติเมตร/นาที
2) 100 ลูกบาศกเซนติเมตร/นาที
3) 1000 ลูกบาศกเซนติเมตร/นาที
4) 2000 ลูกบาศกเซนติเมตร/นาที
20. สมมติวา ในขณะนอนหลับวัดอัตราการหายใจได 10 ครัง้ ตอนาที และอากาศทีห่ ายใจเขา-ออก แตละครัง้ วัดได
500 cm3 จงคํานวณหาปริมาณพลังงานทีใ่ ชในการนอน
1) 2.4 จูล/นาที
2) 4.8 จูล/นาที
3) 2.4 กิโลจูล/นาที
4) 4.8 กิโลจูล/นาที

เฉลย
1. 1)
11. 3)

2. 4)
12. 1)

3. 3)
13. 4)

4. 4)
14. 2)

5. 1)
15. 1)

6. 2)
16. 2)

7. 4)
17. 1)

8. 2)
18. 3)

9. 2)
19. 2)

10. 2)
20. 2)
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ยากับชีวิต
สุขภาพกับความยืนยาวของชีวต
ิ
ความเจริญกาวหนาทางดานการแพทยและการสาธารณสุข ทําใหมนุษยมชี วี ติ ยืนยาวขึน้ กวาในอดีต คนทีม่ ี
สุขภาพดีจะดํารงชีวติ อยางมีความสุขและมีอายุยนื ยาวกวาคนทีไ่ มเอาใจใสเรือ่ งของสุขภาพ ทีส่ ําคัญผูที่เริ่มมีอายุ อาจจะ
ตัง้ แต 35 ปขน้ึ ไป ควรมีการตรวจเช็คสุขภาพเบือ้ งตนเปนประจําอยางนอยปละครัง้

สุขภาพและวิธสี ง เสริมสุขภาพ
องคการอนามัยโลก (WHO) ใหความหมายของสุขภาพวา สุขภาพ (Health) หมายถึง สภาวะความสมบูรณ
แข็งแรงทัง้ รางกายและจิตใจ รวมทัง้ การดํารงชีวติ อยูใ นสังคมดวยดี
อายุขัย มีความหมายดังนี้
- ชวงเวลาตัง้ แตเกิดถึงตาย (ผูท ต่ี ายเร็ว เรียกวา มีอายุขยั สัน้ , ผูท อ่ี ายุยนื เรียกวา มีอายุขัยยาว) ขึ้นอยูกับ
กรรมพันธุแ ละสิง่ แวดลอม
- ระยะเวลายาวทีส่ ดุ ทีส่ ง่ิ มีชวี ติ นัน้ ๆ จะมีได เชน คน มีอายุขยั 100-120 ป, สุนขั 30 ป, เตา 300 กวาป
และแมว 20 ป เปนตน
อายุคาด หมายถึง อายุขยั เฉลีย่ ของคนกลุม หนึง่ ในชวงระยะเวลาหนึง่ ซึง่ สามารถเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ หรือ
ลดลงได แลวแตสถานการณ ในชวงเวลาเดียวกัน แตละกลุม คนมีอายุขยั ไมเทากัน ประเทศทีย่ ากจน มีสงคราม ภัย
ธรรมชาติ โรคระบาดรายแรง จะเปนผลใหอายุคาดตําลงได
่
อายุคาดจึงสัมพันธกบั อัตราการตายของประชากร ดังนี้
- อัตราการตายสูง อายุคาดจะตํา่ โดยเฉพาะกลุม คนทีม่ กี ารตายของเด็กทารกมาก อายุคาดจะตํ่ามาก
- อัตราการตายตํ่า อายุคาดจะสูง ประเทศทีป่ ระชากรสวนใหญตายในวัยชรา อายุคาดจะสูง เชน ประเทศญีป่ นุ
กราฟแสดงอายุขยั เฉลีย่ ของประเทศในภาคพืน้ เอเชียแปซิฟก พ.ศ. 2536
อัฟกานิสถาน
ภูฏาน
กัมพูชา
ลาว
เนปาล
บังคลาเทศ
พมา
อินเดีย
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
ฟลิปปนส
ไทย
มาเลเซีย
จีน
เกาหลีใต
สิงคโปร
นิวซีแลนด
ออสเตรเลีย
ฮองกง
ญี่ปุน

ชาย
หญิง

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 อายุขัยเฉลี่ย (ป)
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ขอสังเกต
1. ประเทศทีพ่ ฒ
ั นามากกวา เจริญกวา จะมีอายุขยั เฉลีย่ สูงกวาประเทศทีด่ อ ยพัฒนา เนือ่ งจากการแพทยเจริญ
มีการบริการสาธารณสุขทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
2. เพศชายมีอายุขยั เฉลีย่ ตํ่ากวาเพศหญิงเล็กนอย เนือ่ งจากสาเหตุหลายประการ เชน
- ผูช ายทําอาชีพเสีย่ งอันตราย เชน ทหาร ตํารวจ กอสราง
- มีปจ จัยเสีย่ งของโรคหัวใจสูง เชน บุหรี่ อาหาร ความเครียด
- ชอบเสีย่ งภัย โลดโผน การแขงขัน เกิดอุบตั ภิ ยั งาย
- มีสง่ิ ปน ทอนสุขภาพมาก เหลา สิง่ เสพติด
หมายเหตุ
- อัตราตายของประชากรไทยเนือ่ งจากสาเหตุบางอยางสูงขึน้ เชน การตายดวยโรคหัวใจและหลอดเลือด
มะเร็ง อุบตั เิ หตุและการเปนพิษ ไตพิการ ปอดอักเสบ เอดส เนือ่ งจากสิง่ แวดลอมตางๆ ทัง้ ทางกายภาพ ชีวภาพ
เศรษฐกิจ สังคม มลพิษ อาหาร การออกกําลังกาย และการพักผอน
- อัตราตายของประชากรไทยทีม่ แี นวโนมลดลง เชน การฆาตัวตาย โรคติดตอทีไ่ ดรบั การฉีดวัคซีน เชน
วัณโรค โรคตับอักเสบ

โรคและสาเหตุของการเกิดโรค
โรค หมายถึง ความผิดปกติทเี่ กิดขึน้ กับรางกายหรือจิตใจ แลวกอใหเกิดความทุกขทรมาน แตละโรคมีความรุนแรง
ไมเทากัน และมีความยากงายในการรักษาตางกัน
สาเหตุของการเกิดโรค
1. โรคทางรางกาย มีสาเหตุสําคัญจาก
- เกิดจากอวัยวะตางๆ ในรางกาย ทํางานผิดปกติ เชน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน (ตับออน) โรคไต โรคกระเพาะ
- เกิดจากเชื้อโรค ไดแก แบคทีเรีย รา ไวรัส พยาธิ เชน โรคติดตอตางๆ เอดส ตับอักเสบ ปอดอักเสบ
- เกิดจากการถายทอดทางพันธุกรรม เชน โรคทาลัสซิเมีย ดาวนซินโดรม โรคหัวใจ และเบาหวานตัง้ แต
กําเนิด
- เกิดจากภาวะทุพโภชนาการ การขาดสารอาหารตางๆ เชน ตานขโมย ตาฟาง เหน็บชา กระดูกออน เลือดจาง
- เกิดจากอุบตั เิ หตุ เชน ไฟไหม อุบตั เิ หตุจากการจราจร งูกดั ระเบิด สารเคมี
- เกิดจากเนือ้ งอกราย ไดแก มะเร็ง ผูช ายมักจะเปนทีต่ บั ปอด ตอมลูกหมาก ผูห ญิงมักจะเปนทีเ่ ตานม
ปากชองคลอด มดลูก มะเร็งทีอ่ น่ื ๆ เชน สมอง คอ (กลองเสียง) เลือด (ลิวคิเมีย) ไขกระดูก
2. โรคทางจิตใจ เนือ่ งจากครอบครัว ทีท่ างาน
ํ คนรอบขาง และสังคม
- โรคประสาท (Neurosis) มักจะเกิดจากความวิตกกังวล กลัว ระแวง กระวนกระวาย มีอาการยําคิ
้ ดยํ้าทํา
ไมสามารถเขากับผูอื่นได แตยงั ดํารงชีวติ อยูใ นสังคมได ยังรูว า ตนเองเปนใคร
- โรคจิต (Psychosis) มีความผิดปกติทางบุคลิกภาพอยางรุนแรง ประสาทหลอน ไมสามารถเผชิญกับ
ความจริงในโลกได ไมสนใจสิง่ รอบขาง แยกตัวออกจากสังคม มีทั้งชนิดซึมเศรา และคลุม คลัง่

BOBBYtutor BioPhysics Note

โรคเบาหวาน
โรคเบาหวาน เปนโรคที่เกิดจากตอมไรทอ ในตับออนทํางานผิดปกติ คือ ผลิตฮอรโมนอินซูลนิ (Insulin) นอย
เกินไปทําใหไมสามารถควบคุมระดับนําตาลกลู
้
โคสใหอยูใ นระดับปกติได ปกติควรมี 65-100 มิลลิกรัมตอเลือด 100
ลูกบาศกเซนติเมตร
หนาที่ของอินซูลิน
อินซูลิน

1. กระตุน การเปลีย่ นนํ้าตาลกลูโคสเปนไกลโคเจน เก็บไวทต่ี บั และกลามเนือ้ (กลูโคส
ไกลโคเจน)
2. กระตุน การนํากลูโคสไปสรางพลังงาน (กลูโคส + O2
พลังงาน + CO2 + นํ้า)
การตรวจโรคเบาหวาน
1. ตรวจเลือด หลังงดอาหาร 8-10 ชั่วโมง ถายังมีกลูโคสในเลือดสูงเกิน 100 มิลลิกรัมตอเลือด 100 ลูกบาศกเซนติเมตร มาก แสดงวาอาจจะเปนโรคเบาหวาน
2. ตรวจปสสาวะ ถามีนาตาลกลู
ํ้
โคสแสดงวาเปนโรคเบาหวาน (นํ้าตาลในเลือดสูงเกิน 160-180 มิลลิกรัมตอ
เลือด 100 ลูกบาศกเซนติเมตร)
การทดลอง ตรวจหาความเขมขนของนําตาลกลู
้
โคส นําสารละลายนําตาลกลู
้
โคสความเขมขนตางๆ มาตมกับสาร
ละลายเบเนดิกต 0% สีฟา , 0.1% สีเขียวหรือเหลือง, 0.5% สีน้าตาลแดง,
ํ
5% ตะกอนสีสม แดง
อาการของโรคเบาหวาน
1. กินจุ หิวบอย ปสสาวะบอย นําหนั
้ กตัวลด
2. ชาตามปลายมือปลายเทา เนือ่ งจากปลายประสาทอักเสบ
3. มีความตานทานโรคตํ่า ติดเชื้องาย เชื้อโรคลุกลามเร็ว คันตามผิวหนัง ขาหนีบ
4. เปนแผลแลวหายยาก หลอดเลือดตีบตัน แข็งไมยดื หยุน
5. ตาเปนตอกระจก เสนเลือดไปเลีย้ งจอตาแตก ทําใหตาพรามัวและอาจจะบอดได
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โรคที่เกิดจากเชื้อโรค
รางกายตองมีภมู คิ มุ กันโรค เพื่อตอตานเชื้อโรคที่เขามาในรางกาย โดยการฉีดวัคซีนตามเวลาทีเ่ หมาะสม เพือ่
กระตุน ใหรา งกายสรางภูมคิ มุ กันโรคตางๆ ดังนี้
การใหภมู คิ มุ กันทารกจนถึงวัยเด็ก
อายุ
แรกเกิด

2 เดือน
4 เดือน
6 เดือน
9-12 เดือน 1 ป
2 ป
2.5 ป
5 ป
หลังจากนี้ -

ภูมคิ มุ กันโรคทีเ่ ด็กควรไดรบั
วัคซีน บีซจี ี ปองกันวัณโรค
วัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบ บี
วัคซีนรวมไวรัสตับอักเสบ บี คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก*
และหยอดวัคซีนปองกันโปลิโอ ครัง้ ที่ 1
วัคซีนรวมไวรัสตับอักเสบ บี คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก*
และหยอดวัคซีนปองกันโปลิโอ ครัง้ ที่ 2
วัคซีนรวมไวรัสตับอักเสบ บี คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก
และหยอดวัคซีนปองกันโปลิโอ ครัง้ ที่ 3
วัคซีนปองกันหัด คางทูม และหัดเยอรมัน
วัคซีนปองกันโรคอีสกุ อีใส**
วัคซีนปองกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก และโปลิโอ กระตุน ครัง้ แรก
วัคซีนปองกันไขสมองอักเสบ ครัง้ ที่ 1
วัคซีนปองกันไขสมองอักเสบ ครัง้ ที่ 2 (หางจากครัง้ แรก 2 สัปดาห)
วัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบ เอ ครัง้ ที่ 1**
วัคซีนปองกันไขสมองอักเสบ ครัง้ ที่ 3
วัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบ เอ ครัง้ ที่ 2**
วัคซีนปองกันไขไทฟอยด**
วัคซีนปองกันคอตีบ บาดทะยักทุก 10 ป

วัคซีน (Vaccine) เปนสิง่ กระตุน หรือแอนติเจน (Antigen) เขาไปกระตุน ใหรา งกายสรางแอนติบอดีเพือ่ คุม กัน
โรคตางๆ วัคซีนทํามาจาก
- เชือ้ โรคทีต่ ายแลว แตยงั มีฤทธิใ์ นการกระตุน รางกาย
- เชื้อโรคที่ยังมีชีวิต แตออ นกําลัง ไมสามารถทําใหเกิดโรคแตกระตุน ใหรา งกายสรางแอนติบอดี
- สารพิษ (Toxin) ทีท่ ําใหพษิ นอยลง เรียกวา ทอกซอยด (Toxiod)
วัคซีนทีเ่ ด็กเล็กควรไดรบั BCG. ปองกันวัณโรค, DTP ปองกันโรคคอตีบ (D), บาดทะยัก (T), ไอกรน (P) และ
วัคซีนชนิดกิน ไดแก วัคซีนปองกันโรคโปลิโอ โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะใหบริการฟรี สําหรับวัคซีนโรค
อื่นๆ เชน โรคหัด อีสกุ อีใส ตับอักเสบจากไวรัส B มีราคาแพงตองจายเอง
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เซรุม (Serum) เปนแอนติบอดี (Antibody) ทีใ่ หกบั รางกาย ทําใหคมุ กันโรคไดทนั ที ทําจากการนําเชื้อโรคหรือ
สารพิษไปฉีดใหกบั สัตว สัตวจะสรางแอนติบอดีอยูใ นนํ้าเลือด เมือ่ ดูดเลือดสัตวออกมาแลวแยกเม็ดเลือดตางๆ รวมทัง้
สารทีท่ าให
ํ เลือดแข็งตัวออก จะไดเซรุม เมื่อนําไปฉีดใหกบั คนจึงคุม กันโรคไดในทันที แตราคาคอนขางแพง
ขอดีของวัคซีน ราคาถูก ไมกอ ใหเกิดอาการขางเคียงรุนแรง และคุม กันไดนาน
ขอดีของเซรุม คุม กันโรคไดทนั ที เพราะเปนแอนติบอดี (Antibody)

ยาชวยชีวต
ิ
ยา ตามพระราชบัญญัติ หมายถึง สารหรือวัตถุทใ่ี ชในการปองกันโรค บําบัดบรรเทาโรค รักษาโรค หรือวินจิ ฉัย
โรคใหกบั มนุษยและสัตว
ฉะนัน้ สิง่ ทีไ่ มจดั วาเปนยาในความหมายดังกลาวขางตนไดแก อาหาร เครือ่ งสําอาง สารเคมีทใ่ี ชในโรงงานอุตสาห
กรรมตางๆ ยาฆาแมลง เครือ่ งมือแพทย และรังสีตา งๆ
"ยา" แมวา จะมีประสิทธิภาพดีเพียงใดก็ตาม หากมีการวินจิ ฉัยโรค การสัง่ ยา หรือมีวธิ กี ารใชยาอยางไมเหมาะสม
และถูกตองแลว ก็จะไมไดผลในการรักษาอยางเต็มที่ ยาแทบทุกชนิดก็มฤี ทธิข์ า งเคียงหรือฤทธิไ์ มพงึ ประสงค ซึง่ อาจจะ
ทําใหเกิดพิษหรืออันตรายตอผูใ ชยาได ดังนัน้ ผูใ ชยาหรือผูป ว ยจําเปนตองมีความรูพ น้ื ฐานเรือ่ งยาเพือ่ ใหเกิดประโยชน
และความปลอดภัยตอตนเอง

การใชยาใหถูกตอง
เมือ่ เกิดอาการเจ็บปวยหรือไมสบาย คนสวนมากมักนึกถึงการใชยาเปนลําดับแรก แตโรคบางโรคจําเปนตอง
พบแพทยเพือ่ การวินจิ ฉัยใหทราบสาเหตุทแ่ี ทจริง และตองใชยาจึงจะหายหรือทุเลาได เพือ่ ใหการใชยาไดผลดี ควร
ปฏิบตั ดิ งั นี้
1. ใชยาใหถกู วิธหี รือถูกทาง
1.1 ยาเม็ดหรือแคปซูล กลืนยาทัง้ เม็ด มีวตั ถุประสงคใหยาไปแตกตัวหรือละลายทีก่ ระเพาะอาหารหรือ
ลําไส นอกจากนีย้ งั ปองกันการรับรสทีไ่ มพงึ ประสงคจากยาบางชนิดอีกดวย
1.2 ยานํ้าสําหรับรับประทาน มีทง้ั ทีเ่ ปนยานํ้าใสและยาแขวนตะกอน กอนรินยาตองเขยาขวดกอนทุกครัง้
เพือ่ ใหยากระจายทัว่ ขวด ตองใชเครือ่ งตวงยามาตรฐาน เชน ถวยตวงยา 1 ชอนโตะ = 15 cc, 1 ชอนโตะ = 3 ชอนชา
และ 1 ชอนแกง = 2 ชอนชา)
1.3 ยาผงสําหรับรับประทาน หากระบุใหละลายนําก
้ อนรับประทานก็ตอ งละลายกอน เพราะหากเทใสปาก
ในลักษณะผงแหงแลวดืม่ นํ้าตาม อาจเกิดอันตราย โดยเฉพาะเกิดการอุดตันในหลอดอาหารได
1.4 ยาขี้ผึ้งหรือครีม เปนยาที่ใชกบั ผิวภายนอกรางกาย และใชโดยการทาบางๆ วันละ 2 - 3 ครัง้ โดยไมตอ ง
ถูหรือนวด ยกเวนเมือ่ มีระบุไวในฉลากเทานัน้ จึงจะทาและถูนวดเพือ่ ใหยาซึมซาบดีขน้ึ
1.5 ยาประเภทหยอดหู ตา จมูก กอนใชอานฉลากทีแ่ นะนําวิธกี ารใชกอ น และหากไมเขาใจควรถามผูข าย
หรือผูม หี นาทีจ่ า ยยากอนเสมอ
1.6 ยาเหน็บ เปนยาทีใ่ ชสอดเขาชองทวารหนักหรือชองคลอด เพือ่ ใหยาละลายแลวดูดซึมเขาสูร า งกายหรือ
ออกฤทธิเ์ ฉพาะที่ ซึง่ ขึน้ อยูก บั วัตถุประสงคของการใช
1.7 ยาอม เปนยาทีต่ อ งการใหละลายในปาก บางชนิดใชอมใตลน้ิ เพือ่ ใหยาถูกดูดซึมเขาสูก ระแสโลหิต
ทางเสนเลือดใตลน้ิ บางชนิดใชอมเพือ่ ใหออกฤทธิเ์ ฉพาะที่ เชน ยาอมแกเจ็บคอ ดังนัน้ จึงหามเคีย้ วหรือกลืนยา
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1.8 ยาฉีด เปนยาทีใ่ หเขาสูก ระแสโลหิตโดยไมผา นการรับประทาน ใชกบั คนปวยทีห่ มดสติ มีอาการรุนแรง
หรืออาเจียนมาก
2. ใชยาใหถกู กับโรค เมือ่ มีการเจ็บปวยเกิดขึน้ และจําเปนตองใชยา ควรเลือกซือ้ ยาจากรานขายยาทีม่ เี ภสัชกร
เปนผูแนะนํายาใหเหมาะสมกับโรคทีเ่ ปน ไมควรใชตามคําแนะนําของเพือ่ นหรือผูใ กลชดิ ทีไ่ มมคี วามรูเ กีย่ วกับโรคและยา
3. ใชยาใหถกู ขนาดและถูกเวลา "ขนาดยา" คือ จํานวนยาทีใ่ หเขาไปในรางกายเพือ่ ทําใหเกิดผลในการรักษาดี
ทีส่ ดุ โดยทั่วไปขนาดยาหรือขนาดใชยาในแตละคนจะไมเทากัน ซึง่ แตกตางกันไปตามอายุ นําหนั
้ กรางกาย และความรุนแรง
ของโรค อาจแบงไดดงั นี้
3.1 ยากอนอาหาร ตองกินกอนอาหารประมาณ 21 -1 ชั่วโมง เปนยาทีถ่ กู ดูดซึมตอนทองวาง ไมกดั
กระเพาะ และไมถกู กรดในกระเพาะทําลาย ถาลืมใหกนิ หลังอาหาร 2-3 ชั่วโมง
3.2 ยาหลังอาหาร มีทง้ั กินพรอมอาหาร กินหลังอาหารทันที ถาไมระบุกก็ นิ หลังอาหารประมาณ 15 นาที
อาจเปนยากัดกระเพาะ ดูดกรดในกระเพาะ ทําลายหรือดูดซึมพรอมอาหารบางอยาง
3.3 ยากอนนอน กินแลวตองการใหรา งกายพักผอน อาจจะงวงนอน มักใชรบั ประทานกอนนอนตอน
กลางคืนวันละ 1 ครัง้ เทานัน้
หากลืมรับประทานยาตามกําหนดในฉลาก เมือ่ นึกไดและเปนเวลาใกลเคียงกับเวลาเดิมใหรบั ประทานทันทีทน่ี กึ ได
แตถา ใกลกบั ครัง้ ตอไปใหรบั ประทานตามปกติโดยไมตอ งเพิม่ ขนาด เพราะอาจเกิดอันตรายได

อันตรายจากการใชยา
1. การแพยา เกิดขึน้ เนือ่ งจากรางกายเปลีย่ นแปลงการตอบสนองตอยาทีเ่ คยไดรบั หรือไดรบั สารทีม่ สี ตู ร
คลายคลึงกับยานัน้ มากอน แลวเกิดการกระตุน ใหรา งกายสรางภูมคิ มุ กันขึน้ เรียกวา สิง่ ตอตาน (แอนติบอดี) สารนีจ้ ะ
กระตุน ใหเซลลในรางกายหลัง่ สารบางอยางออกมา เชน ฮีสตามีน ซึง่ เปนตัวสําคัญทีก่ อ ใหเกิดอาการแพขน้ึ อาการแพ
อาจมีลกั ษณะแตกตางกันตัง้ แตอาการเล็กนอย เชน ผื่นคัน หรือลมพิษ จนถึงอาการรุนแรง เชน ปวดเมื่อยตามขอ บวม
ทีห่ ลอดลม ทําใหหายใจไมออก เปนลมหมดสติถงึ ตายได การแพยาไมมคี วามสัมพันธกบั ขนาดของยาที่ไดรับ แตการแพยา
จะมากหรือนอยขึน้ อยูก บั ชนิดของยา วิธกี ารใชยา และรางกายของผูร บั ยา ขอปฏิบตั เิ มือ่ เกิดอาการแพยา
- แพนอ ย หยุดยา แลวดืม่ นํ้ามากๆ จําชื่อยา และบอกแพทยทกุ ครัง้ ทีส่ ง่ั ยา
- แพมาก มีอาการรุนแรง ดื่มนํ้ามากๆ และรีบติดตอแพทย หรือสงโรงพยาบาลทันที
2. อาการขางเคียง (Side effect) คือ อาการทีไ่ มพงึ ประสงคแตเกิดจากฤทธิข์ องยา ฤทธิข์ องยาทีเ่ กิดขึน้ ทําให
เกิดอาการผิดปกติ ไมทําใหเกิดผลทางการรักษา ซึง่ มักเกิดควบคูก นั ไปกับผลในการรักษา ยาสวนใหญโดยเฉพาะยา
สังเคราะห ทําใหเกิดอาการขางเคียงทีไ่ มพงึ ประสงคไดมากกวายาทีไ่ ดจากธรรมชาติ บางชนิดทําใหเกิดอาการขางเคียงที่
รุนแรง แตบางชนิดไมคอ ยรุนแรง ขึน้ อยูก บั ความสามารถในการตานยาของตัวผูป ว ยเอง ระยะเวลาทีไ่ ดรบั ยา และการใช
ขนาดของยาสูงติดตอกันเปนเวลานาน
3. การติดยา เปนผลสืบเนือ่ งมาจากการทีผ่ ปู ว ยไดรบั ยาติดตอกันเปนเวลานาน ยาบางชนิดถาใชไมถกู ตองหรือ
นําไปใชในทางทีผ่ ดิ และใชเปนเวลานานๆ จนเกิดการติดยา ถาหยุดยาจะเกิดอาการผิดปกติขน้ึ สวนมากมักเปนยาทีม่ ี
ฤทธิต์ อ ระบบประสาทสวนกลาง เชน มอรฟน บารบทิ เู รท แอมเฟตามีน ยากดประสาท ยากลอมประสาท ซึง่ ตองอยูใ น
ความดูแลของแพทยอยางใกลชดิ เปนยาควบคุมพิเศษ ตองมีใบสัง่ แพทย
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4. การดือ้ ยา เกิดขึน้ เนือ่ งจากการใชยาอยางไมถกู ตอง ใชกันอยางผิดๆ เชน เปนหวัดก็กนิ ยาปฏิชวี นะ นอน
ไมหลับกินยาแกหวัด ไมกนิ ใหครบตามกําหนด หรือใชเปนระยะเวลานานจนทําใหเชือ้ ดือ้ ยา การใชยาในลักษณะเหลานี้
เปนสาเหตุใหเชือ้ โรคทีถ่ กู ทําลายไมหมดพัฒนาตัวเองจนสามารถตอตานยาตัวใหมไปเรือ่ ยๆ จนในทีส่ ดุ ก็ไมมยี าทีใ่ ช
รักษาได การดือ้ ยาทีพ่ บมากทีส่ ดุ ในยาปฏิชวี นะ เชน เพนิซลิ ลิน เตตราซัยคลิน คลอแรมฟนคิ อล เปนตน
5. ปฏิกริ ยิ าตอกันของยา เปนผลจากการใชยารวมกันมากกวาหนึง่ ชนิดขึน้ ไป ผลของปฏิกริ ยิ าตอกันของยา
อาจทําใหฤทธิใ์ นการรักษาของยาชนิดใดชนิดหนึง่ เพิม่ ขึน้ หรือลดนอยลงกวาเมือ่ ใชยานัน้ ตามลําพังอยางเดียว เชน
การใชยาลดกรดรวมกับเตตราซัยคลิน หรือธาตุเหล็ก หรือแอสไพริน หรือสเตียรอยด จะมีผลใหการดูดซึม
ของยาตางๆ ลดลง

การเสื่อมและการหมดอายุของยา
ยามีการเสือ่ มและหมดอายุเชนเดียวกับอาหารและของใชบางอยาง ยาแตละชนิดมีอายุการใชงานทีแ่ ตกตางกัน
บางชนิดเสื่อมเร็ว เชน ยาปฏิชวี นะ วัคซีน ฮอรโมน หรือวิตามินบางอยาง และจะตองเก็บในทีๆ่ เหมาะสม ไมชื้น ไมรอ น
จัด ไมถกู แสงแดด ยาบางอยางตองเก็บในขวดสีชา แถบอะลูมเิ นียม หรือเก็บในตูเ ย็น
- ยาเสือ่ มเร็ว มักบอกวันหมดอายุ (Expiry Date = Exp. Date) เชน Exp. Date 12 Jan 99 แสดงวา
หมดอายุวนั ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2542
- ยาเสื่อมชา มักบอกวันผลิต (Manufacturing Date = Mfd. หรือ Mfg. Date) สามารถเก็บไดนาน 5
ป นับจากวันผลิต เชน Mfd. 1 Feb 98 หมดอายุเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2003 หรือ พ.ศ. 2545
- ถาเปนยาทีก่ ําหนดทัง้ วันผลิตและวันหมดอายุ เหมือนตัวอยางก็ตอ งปฏิบตั ติ ามทีก่ ําหนด
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การสังเกตยาเสือ่ ม
ยาอาจจะเสือ่ มกอนวันหมดอายุได ถาเก็บไมถกู ตอง เชน ไมเก็บไวในตูเ ย็น ถูกความชืน้ แสงแดด ความรอน
ฉะนัน้ นอกจากดูวนั หมดอายุและวันผลิตแลว ควรดูลกั ษณะของยา ถามีลกั ษณะผิดปกติ เชน แคปซูลบวม ยาเม็ดแตกรวน
มีเชื้อรา ยานํ้าตกผลึก ไมควรนํามาใชอยางยิง่ เพราะตัวยาเปลีย่ นแปลงทางเคมี ไมใหผลในทางรักษา แลวยังอาจจะกอ
ใหเกิดเปนโรคได
แหลงตัวยา
1. ไดจากธรรมชาติ ไดแก พืช สัตว และแรธาตุ ปจจุบนั มีบทบาทมากขึน้ ทํารูปแบบใหใชงา ยยิง่ ขึน้
2. ไดจากจุลนิ ทรีย เชน ยาปฏิชีวนะ ใชแกอกั เสบ หนอง ฝ ที่เกิดจากเชื้อรา และแบคทีเรีย (ไมรกั ษาโรคทีเ่ กิด
จากไวรัส)
3. ไดจากการสังเคราะห ไดแก ยาแผนปจจุบนั ทีใ่ ชกนั เปนสวนใหญ เชน
- ยาแกปวด ลดไข พาราเซตามอล แอสไพริน
- ยาซัลฟา เปนยาสังเคราะหทม่ี สี รรพคุณเหมือนยาปฏิชวี นะ
- ยาลดกรด ลดอาการทองอืดทองเฟอ ปรับคา pH ในกระเพาะอาหาร
- ยาฆาเชือ้ ภายนอกรางกาย ยาใสแผล ลางแผล และสิง่ ของตางๆ

ยาสมุนไพร
ขอดี ใชแลวไมคอ ยเกิดอาการขางเคียงรุนแรง
ขอเสีย ไมคอ ยสะดวกเวลาใช ตองสกัดยาโดยวิธกี ารตางๆ เชน ชง ตม ดองเหลา เปนตน พืชบางอยางมีพษิ ตอง
ระมัดระวัง
การทดลอง สกัดนํ้ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร
ผิวมะกรูดหั่นละเอียด
ผาขาวบาง

หลอดนํากาซ
ผิวมะกรูดหั่นละเอียด
ของเหลวที่กลั่นได

ผิวมะกรูดหั่นละเอียด

นํ้ากลั่น
นํ้ากลั่น
นํ้า

ผลการทดลอง นํ้ามันหอมระเหยเปนนํ้ามันทีม่ กี ลิน่ หอม ระเหยงาย มีกลิ่นเฉพาะตัวชวนดม เชน นํ้ามันกานพลู
แกปวดฟน นํ้ามันตะไครหอมทาปองกันยุง ยูคาลิปตัสใชเปนยาแกไอขับเสมหะ สูดดมแกหวัด กลิน่ บําบัดอาการซึมเศรา
ตัวทําละลายใหใชสกัดตัวยาควรมีสมบัตสิ กัดสารไดมาก แยกออกจากตัวยาไดดว ย (จุดเดือดตํ่า) และตอง
ไมเปนพิษตอรางกายผูใ ชยา เชน การสกัดสารจากขิงหรือพริกไทยปน ใชเอทิลแอลกอฮอลไมใชเมทิลแอลกอฮอล
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ยาปฏิชวี นะ (Antibiotic)
เปนยาทีส่ กัดจากจุลนิ ทรีย คือ รา และแบคทีเรีย แลวนําไปผานกระบวนการทางเคมี มีสรรพคุณใชแกอกั เสบ
หนอง ฝ ขนานแรกของโลก คือ ยาเพนิซลิ นิ คนพบโดย อเล็กซานเดอร เฟลมมิง (ปจจุบนั บางชนิดสังเคราะหขน้ึ ได)
การเลือกใชยาปฏิชวี นะ
- ชนิดมีอํานาจทําลายเชื้อจํากัด ชนิดนี้ทําลายเชื้อไดบางชนิดเทานั้น เชน เพนิซลิ นิ สวนมากฆาเชื้อที่ทาให
ํ เกิด
หนอง ฝ
- ชนิดมีอํานาจทําลายเชื้อกวางขวาง หรือครอบจักรวาล คือ สามารถทําลายเชือ้ จุลนิ ทรียไ ดมากชนิด แต
ประสิทธิภาพในการทําลายเชือ้ แตละชนิดไมเทากัน ปจจุบนั มีการใชยากลุม นีม้ าก เชน เตตราซัยคลิน คลอแรมฟนคิ อล
หลักการใชยาปฏิชวี นะ
1. เลือกใชยาปฏิชวี นะใหตรงกับชนิดของจุลนิ ทรีย โดยใหแพทยเปนผูต รวจวินจิ ฉัยและสัง่ ยา
2. ระยะเวลาทีใ่ ชยาปฏิชวี นะ ควรใชตดิ ตอกันนานพอทีจ่ ะทําลายเชือ้ ไดหมด หรือครบตามเวลาทีก่ าหนด
ํ
5-7 วัน
3. ไมใชยาปฏิชวี นะหลายขนานรวมกัน และยาครอบจักรวาล
4. หญิงมีครรภ และใหนมบุตร ตองใชอยางระมัดระวัง
5. หากมีอาการผิดปกติเกิดขึน้ เชน แพยา หรือเกิดอาการแทรกซอน ใหหยุดยาทันที แลวปรึกษาแพทย
6. เมือ่ ใชยาจนครบกําหนดเวลาแลว อาการไมดขี น้ึ ควรไปพบแพทยอกี ครัง้ เพราะอาจจะมีปญ
 หาดือ้ ยา
ปญหาการใชยาปฏิชีวนะ คนไขมกั เกิดการดือ้ ยา เมือ่ ใชยาไมถกู ตอง แพทยตอ งเปลีย่ นยา หรือเพิ่มความเขมขน
ของยาใหกบั คนไข
การเพาะเลีย้ งเชือ้ โรค เพือ่ เลือกยาใหกบั คนไขดอ้ื ยา ดังรูป

จากรูป ยาบางชนิดยับยัง้ เชือ้ ไดดมี าก สังเกตจากบริเวณปลอดเชือ้ กวาง บางชนิดยับยัง้ ไดนอ ย และบางชนิด
ยับยัง้ เชือ้ ไมได ทําใหแพทยสามารถเลือกใชยากับคนไขไดถกู ตอง
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ยาลดกรด
ยาลดกรด (Antacid) ใชสําหรับคนทีก่ ระเพาะสรางกรดมากเกินไป ทําใหอาหารไมยอ ย ทองอืด และทําใหเกิด
เปนโรคกระเพาะได (ถากระเพาะเปนกรดมากเกินไป จะไปยับยัง้ การหลัง่ นํ้ายอยเปปซิน)
ประเภทของยาลดกรด
1. ประเภทไฮดรอกไซด เมือ่ ทําปฏิกริ ยิ ากับกรด จะไดเกลือกับนํ้าเทานั้น ไมเกิดกาซ
กรด + ยาลดกรดประเภทไฮดรอกไซด
เกลือ + นํ้า
- แมกนีเซียมไฮดรอกไซด (Mg(OH)2) ใชแลวเกิดอาการทองเสีย และอาจจะเกิดการสะสมแมกนีเซียมทีไ่ ต
- อะลูมเิ นียมไฮดรอกไซด (Al(OH)3) ใชแลวเกิดอาการทองผูก และอาจเกิดการอุดตันของลําไส
2. ประเภทคารบอเนต เมือ่ ทําปฏิกริ ยิ ากับกรดไดเกลือ นํ้า และกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) สังเกตจากมี
ฟองกาซปุด ตองระวังอยาใชมากเกินไป เพราะดูดซึมเร็วจะทําใหเลือดเปนเบส เกิดอาการคลืน่ ไส อาเจียน ทองผูก
เบือ่ อาหาร
กรด + ยาลดกรดประเภทคารบอเนต
เกลือ + นํ้า + CO2
การทดลอง ปฏิกริ ยิ าของยาลดกรด

ยาลดกรด

ยาลดกรด
กรดไฮโดรคลอริก

ชนิดยาลดกรด
กรดไฮโดรคลอริก (pH) ยาลดกรด (pH) กรด + ยาลดกรด (pH)
1. อีโน
2
8
5
2. อะลั่มมินต
2
9
5.5
3. แมก 77
2
8
5
4. แมกนีเซียมไตรซิลเิ กต
2
8
4

การเปลีย่ นแปลง
เกิดฟองกาซ
ไมเปลีย่ นแปลง
ไมเปลีย่ นแปลง
ไมเปลีย่ นแปลง

ผลการทดลอง
ยาลดกรดมีฤทธิเ์ ปนเบส คา pH ประมาณ 8 - 9 สามารถลดกรดในกระเพาะ ทําใหกระเพาะมีคา pH สูงขึน้
เปน 4 - 5 แสดงวาความเปนกรดนอยลง (ยาลดกรดทีด่ จี ะตองไมทาให
ํ คา pH ในกระเพาะสูงกวา 5 และคงอยูใ น
กระเพาะไมต่ากว
ํ า 1 ชั่วโมง)
ยาฆาเชือ้ โรคภายนอกรางกาย แบงเปน
1. ยาระงับเชือ้ (Antiseptic) มีความรุนแรงนอย ใชกบั รางกาย เชน ระงับเชือ้ ตามผิวหนัง ชองปาก ตา หู เชน
แอลกอฮอล 70% ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 3% ยาใสแผล ยาหยอดตา ยาดับกลิน่ ปาก ดางทับทิม
2. ยาฆาเชือ้ ทีใ่ ชกบั เครือ่ งมือเครือ่ งใช (Disinfactant) หรือทําความสะอาดบริเวณโรงพยาบาล หองนํา้ มีฤทธิ์
รุนแรงกวา เชน นํ้ายาฟอรมาลิน ไลโซล ฟนอลหรือกรดคารบอลิก เปนตน
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ยาสามัญประจําบาน
เปนยาทีม่ อี นั ตรายนอย ใชบาบั
ํ ดการเล็กๆ นอยๆ เชน ปวดศีรษะ ตัวรอน ปวดทอง ไอ เปนแผลเล็กนอย
ระคายเคืองตา สามารถซือ้ ใชเองได ถาผลิตโดยองคการเภสัชกรรม เรียกวา "ยาตําราหลวง"
ประเภทของยาสามัญประจําบาน
1. ยารับประทาน มีทง้ั ยานํ้า ยาเม็ด เชน พาราเซตามอล ยาแกไอนําดํ
้ า คลอเฟนิรามีน ยาลดกรด วิตามิน
ผงนําตาลเกลื
้
อแร ยาระบายแมกนีเซียม เปนตน
2. ยาใชภายนอก เปนยาอันตราย หามรับประทาน เปนยาทา ปาย เหน็บ โรยแผล เชน ยาใสแผลสด แผลเปอ ย
เจนเชียนไวโอเลต ยารักษากลาก เกลือ้ น นํ้ากัดเทา เหลาแอมโมเนียหอม ดมแกวงิ เวียนหนามืด
การจัดตูย า ตองแยกประเภทยารับประทานและยาใชภายนอก ฉลากยาตองชัดเจน เพือ่ ปองกันการหยิบยาผิด
นอกจากนีย้ งั ควรมีสําลี ผาพันแผล พลาสเตอร กรรไกร ควรตรวจดูตยู าอยางนอยปละครัง้ เพือ่ กําจัดยาทีห่ มดอายุแลว

วัตถุมีพษิ ในการกําจัดศัตรูพืช และปราบพาหะนําโรค
ศัตรูพชื ไดแก แมลง สัตวตา งๆ เชน ไสเดือนฝอย หอยทาก หนู ไร เชื้อรา และวัชพืช ศัตรูเหลานีท้ าให
ํ ผลผลิต
ทางการเกษตรลดตําลง
่
พาหะนําโรค ไดแก ยุง แมลงวัน หนู แมลงสาบ มด ปลวก
วิธกี ําจัด
1. ชีววิธีหรือวิธีชีวภาพ หรือการควบคุมทางชีวภาพหรือชีววิธี ใชสง่ิ มีชวี ติ ควบคุม เชน ตัวหํา้ แตนเบียน
แบคทีเรียอาจจะทําลายวงจรชีวติ หรือทําใหเกิดเปนหมันไป
2. ใชสารเคมี ใชงา ยไดผลรวดเร็วแนนอน แตกอ ใหเกิดอันตรายตอสิง่ มีชวี ติ และสิง่ แวดลอมถาจําเปนก็เลือก
ใชชนิดที่มีอายุสลายเร็ว ไมสะสมนาน
ความกาวหนาในการวินจิ ฉัยและรักษาโรค
1. ใชรงั สีเอกซ และแกมมา ทัง้ วินจิ ฉัยและรักษาความผิดปกติทง้ั อวัยวะและกระดูกโดยเฉพาะมะเร็ง
2. อัลตราซาวด เสียงความถีส่ งู ๆ สามารถใชวนิ จิ ฉัยถุงนํ้า กอนเนือ้ แทนรังสีได และยังสามารถสลายกอนนิว่
บางชนิดได
3. เลเซอร เปนแสงทีม่ นุษยสรางขึน้ ปจจุบนั ใชผา ตัดแทนใบมีด ไมเสียเลือดมาก ไมตดิ เชื้อ และไมเจ็บปวดมาก
4. ไตเทียม ใชฟอกเลือดเพือ่ นําของเสียออกจากรางกาย สําหรับผูป ว ยโรคไตเรือ้ รังจะชวยยืดอายุของคนไข เพือ่
รอการเปลีย่ นไตตอไป
หลักการทํางานของไต
เลือดจากรางกาย

ของเสียถูกทิ้ง 60%
ใยกรอง

ของเสีย (ยูเรีย แอมโมเนีย ยูริค)
เม็ดเลือดแดง
ของดีมีประโยชน (กลูโคส กรดอะมิโน)
นํ้ายา

ของดีกลับเขาสูรางกาย
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นํ้ายาทีใ่ ชมสี ว นประกอบอืน่ ๆ เหมือนนําเลื
้ อด แตไมมขี องเสีย จึงทําใหเลือดทีไ่ หลกลับเขารางกายมีสว นประกอบ
เหมือนเดิม แตของเสียถูกกําจัดออกไปแลว ไตเทียมไมจดั เปนยา เปนเครือ่ งมือแพทยและถือวาเปนการรักษาโรคดวย
การทดลอง การแยกสารทีม่ โี มเลกุลขนาดตางกัน
นําสารละลายกลูโคสและไขขาวมาหอดวยกระดาษเซลโลเฟน แลวแชในนํากลั
้ น่ 30 นาที นํานํ้ากลัน่ มาทดสอบหา
กลูโคสและโปรตีน
นํ้ากลั่น
ไขขาว + กลูโคส

สารทีท่ ดสอบ
ผลกับสารเบเนดิกต
1. นํ้ากลัน่
ไมเห็นการเปลีย่ นแปลง
2. สารในบีกเกอร เกิดตะกอนสีสม แดง

ผลกับกรดไนตริก
ไมเห็นการเปลีย่ นแปลง
ไมเห็นการเปลีย่ นแปลง

ผลการทดลอง กลูโคสในถุงเซลโลเฟน ออกมานอกถุงได แตโปรตีนในไขขาวออกมาไมได แสดงวาโปรตีนมี
ขนาดโมเลกุลใหญกวากลูโคส และกระดาษเซลโลเฟนจัดเปนเยือ่ เลือกผานเชนเดียวกันกับหนวยไตยอมใหสารโมเลกุลเล็ก
ผาน แตเม็ดเลือดมีขนาดใหญผา นออกมาไมได
ตอมหมวกไต
ไตเดิม
เสนเลือดแดง
ไตที่นํามาเปลี่ยน

เสนเลือดดํา

ทอไต
กระเพาะปสสาวะ

รูปแสดงการเปลีย่ นไต
การเปลีย่ นไต ตองเช็คเลือดและเนือ้ เยือ่ วาเขากับผูร บั ไดหรือไม ตองเสียคาใชจา ยสูง หลังผาตัดอาจจะตองใช
ยากดระบบคุม กันไประยะหนึง่ เพือ่ ปองกันไมใหรา งกายผูป ว ยตอตานอวัยวะทีร่ บั มา
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แบบทดสอบ
จงเลือกคําตอบที่ถูกตอง
1. ขอใดไมถกู ตอง
1) อัตราการตายของทารกสูง อายุคาดจะมีคา ตํา่
2) อายุคาดของประชากรไทยชายสูงกวาประชากรไทยหญิง เพราะผูช ายเปนเพศทีแ่ ข็งแรงกวา
3) อายุคาดของประชากรไทยชายและหญิงในแตละชวงปมคี า สูงขึน้ เนือ่ งจากความเจริญกาวหนาทางการแพทย
4) อายุคาดของประชากรไทยหญิงสูงกวาประชากรไทยชาย เพราะผูช ายทํางานทีเ่ สีย่ งอันตรายมากกวาและรับผิดชอบ
สูงกวา
2. ขอใดเปนการใชยาทีไ่ มถกู ตอง
ก. นาย ก ลืมกินยากอนอาหาร ตองรอจนอาหารมือ้ นัน้ ผานไป 2 ชัว่ โมงถึงจะกินยาได
ข. นาย ข ไมมีชอนโตะสําหรับกินยา จึงใชชอนชาแทนโดยกินยา 3 ชอนชา
ค. นาย ค ทานยากอนอาหารเปนเวลา 15 นาที กอนรับประทานอาหาร
ง. นาย ง เปนแผลทีเ่ ทา จึงแกะยาจากแคปซูลมาใชโรยแผล
1) ก. และ ข.
2) ข. และ ค.
3) ค. และ ง.
4) ง. และ ก.
3. ขอใดเปนกลุม ทีต่ รงความหมายของยา
1) นํ้ามันมวย ผงนําตาลเกลื
้
อแร มอรฟน
2) วัคซีน เหลาแอมโนเนียหอม รังสีเอกซ
3) นํ้าเกลือ กลูโคส นํ้ายาเบเนดิกต
4) ทิงเจอรไอโอดีน วิตามินซี ไลโซล
4. ในยาชนิดเดียวกัน แพทยกําหนดขนาดของยาใหเด็กรับประทานนอยกวาผูใ หญเสมอ ทัง้ นีเ้ พราะเหตุใด
1) เด็กแพยางายกวาผูใ หญ
2) เด็กมีการขับถายนอยกวาผูใ หญ
3) รางกายเด็กมีโลหิตหมุนเวียนนอยกวาผูใ หญ
4) รางกายเด็กมีกลไกในการดูดซึมตัวยาไดดกี วา
5. แพทยสง่ั ใหสมศรีใชนาสุ
้ํ กผสมยาจนไดปริมาตร 120 มิลลิลติ ร แลวใหรบั ประทาน 1 ชอนโตะ ปรากฏวาสมศรี
เติมนํ้ามากเกินไปจนได 180 มิลลิลติ ร แลวจึงรับประทานยาไป 4 ชอนชาแทน สมศรีรบั ประทานยาทีผ่ สมนีม้ าก
หรือนอยเกินไปเทาใด
1) นอยไป 0.5 ชอนชา
2) นอยไป 1.0 ชอนชา
3) มากไป 0.5 ชอนชา
4) มากไป 1.0 ชอนชา
6. ขอใดไมถกู ตอง
1) อินซูลนิ เปนฮอรโมนทีผ่ ลิตในตับออน
2) คนทีเ่ ปนโรคเบาหวาน รางกายจะมีอนิ ซูลนิ ในปริมาณนอยกวาปกติ
3) ในภาวะปกติรา งกายจะมีกลูโคสอยูใ นเลือดประมาณ 65-100 ไมโครกรัมตอเลือด 100 ลูกบาศกเซนติเมตร
4) โรคแทรกซอนของโรคเบาหวาน คือ โรคไต วัณโรค หรือหลอดเลือดตีบตัน
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7. ยาทีว่ างจําหนายในรานขายยาชนิดหนึ่ง ที่ขางขวดเขียนไวดังนี้
ขวดที่ 1 Exp. Date 26 Jan 99
ขวดที่ 2 Used before 13 June 98
ขวดที่ 3 Expiration Date 1 Feb 97
ขวดที่ 4 Mfg. Date 10 Dec. 96
ขอใดเปนการจัดเรียงลําดับการหมดอายุของยาจากกอนไปหลัง ตามลําดับ
1) ขวดที่ 1, 2, 3, 4
2) ขวดที่ 2, 3, 4, 1
3) ขวดที่ 3, 2, 1, 4
4) ขวดที่ 4, 1, 2, 3
8. ทารกคนหนึง่ ไมไดดม่ื นมแมแตไดรบั วัคซีนตามกําหนด เขาจะมีระดับภูมิคุมกันโรคตามขอใด
ระดับภูมิคุมกัน
1 : 100
1 : 80
ไดจากการทําขึ้น
1) 1 : 40
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
1 : 20
1 : 10
0 1 2 3 4 5
อายุ (ป)

ระดับภูมิคุมกัน
1 : 100
1 : 80
ไดจากการทําขึ้น
2) 1 : 40
1 : 20
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
1 : 10
0 1 2 3 4 5
อายุ (ป)

ระดับภูมิคุมกัน
1 : 100
1 : 80
ไดจากการทําขึ้น
3) 1 : 40
เกิ
ด
ขึ้นตามธรรมชาติ
1 : 20
1 : 10
0 1 2 3 4 5
อายุ (ป)

ระดับภูมิคุมกัน
1 : 100
1 : 80
ไดจากการทําขึ้น
4) 1 : 40
1 : 20
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
1 : 10
0 1 2 3 4 5
อายุ (ป)
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9. สมชายมีประวัตเิ คยเปนโรคปอดอักเสบ แตสมศรีกาลั
ํ งปวยเปนโรคกระเพาะปสสาวะอักเสบ กราฟขอใดแสดงผล
การตรวจเลือดของสมชายและสมศรี
ปริมาณเม็ดเลือดขาว
ปริมาณเม็ดเลือดขาว

เวลา

เวลา

A

B

ปริมาณเม็ดเลือดขาว

ปริมาณเม็ดเลือดขาว

เวลา

เวลา

C

1)
2)
3)
4)

สมชาย
A
B
A
B

D

สมศรี
D
C
C
D

10. ตารางแสดงการบําบัดอาการอักเสบโดยใชยาคลอแรมฟนคิ อลทีม่ คี วามเขมขนตางๆ กัน
ขนาดของยาคลอแรมฟนคิ อล
(mg/cm3)
นาย ก
5
ยังแสดงอาการอักเสบใหเห็น
10
ไมมอี าการอักเสบใหเห็น
50
ไมมอี าการอักเสบใหเห็น

อาการของคนไข
นาย ข
ยังแสดงอาการอักเสบใหเห็น
ยังแสดงอาการอักเสบใหเห็นและมีผน่ื ตามตัว
ไมมอี าการอักเสบใหเห็น แตหายใจไมออก

ทานจะวินจิ ฉัยคนไขทง้ั สองอยางไร
1) รางกายของนาย ก สามารถทําลายยาไดดกี วานาย ข
2) อาการอักเสบของนาย ข บําบัดดวยยาคลอแรมฟนคิ อลไมได
3) เชื้อที่ทําใหเกิดอาการอักเสบในตัวนาย ข มีอาการดือ้ ยา
4) ขนาดของยาทีเ่ หมาะสมกับนาย ข ควรมากกวา 50 mg/cm3
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11. ตารางแสดงผลการยับยัง้ ของยาฆาเชือ้ ทีค่ วามเขมขนตางๆ ตอเชื้อโรคบางชนิดดังนี้
ความเขมขนของยาฆาเชื้อ (µg/cm3)
0.5
1
1.5
2

เชือ้ ไทฟอยด
+
+
+
-

เชือ้ บิด
+
+
-

เชื้อหนอง
+
-

เชือ้ ในลําคอ
-

ผูป ว ยดวยโรคบิดและมีแผลติดเชือ้ ทีแ่ ขน ควรจะกินยาทีม่ คี วามเขมขนเทาใดจึงจะเหมาะสมทีส่ ดุ
1) 0.5
2) 1
3) 1.5
4) 2
12. เมื่อนํากระดาษชุบสารสกัด ก, ข, ค และ ง มาวางบนจานอาหารวุน ทีม่ เี ชือ้ ในลําไส ไดผลดังรูป

ก. สารสกัดจากปูนขาว
ข. สารสกัดจากแบคทีเรีย
ค. สารสกัดจากขมิน้ ชัน
ง. สารสกัดจากตับออน
ขอใดถูกตอง
1) เชื้อในลําไสดอ้ื ตอสารสกัดจากปูนขาวและเซลลแบคทีเรีย
2) สารสกัดทีไ่ ดจากปูนขาวและเซลลแบคทีเรีย จัดเปนสารปฏิชีวนะ
3) เชื้อในลําไสไวตอสารสกัดจากเซลลแบคทีเรีย ขมิน้ ชันและตับออน
4) การเจริญของเชือ้ ในลําไสถกู ยับยัง้ ดวยสารสกัดจากปูนขาวและเซลลแบคทีเรีย
13. จากการทดลองยาลดกรดชนิดไฮดรอกไซดและชนิดคารบอเนต
ชนิดของ
ยาลดกรด
ก
ข
ค
ง

กรด HCl
2
2
2
2

pH ของสารละลาย
ยาลดกรด
ยาลดกรด + กรด HCl
8
6
9
5
8
4
8
4

ขอใดสรุปไมถกู ตอง
1) ข, ค และ ง เปนยาลดกรดทีด่ ี
2) ค เปนยาลดกรดชนิดคารบอเนต
3) ก, ข และ ง เปนยาลดกรดชนิดไฮดรอกไซด
4) ค เมือ่ ทําปฏิกริ ยิ ากับกรดในกระเพาะอาหารจะไดเกลือกับนํ้า

การเปลีย่ นแปลงที่
สังเกตเห็น
ไมเห็นการเปลีย่ นแปลง
ไมเห็นการเปลีย่ นแปลง
เกิดฟองกาซ
ไมเห็นการเปลีย่ นแปลง
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14. ขอใดมียาที่ไมใชยาสามัญประจําบานปะปน
1) ผงนําตาลเกลื
้
อแร ไธเมอโรซอลทิงเจอร ยาเม็ดมีเบนดาโซล ยาแกไอนําดํ
้ า
2) ยาเม็ดคลอเฟนิรามีน ยาแคปซูลแอมพิซลิ นิ ยาถายพยาธิรวม เหลาแอมโมเนียหอม
3) ยานํ้าอะลูมินา-แมกนีเซีย เจนเชียนไวโอเลต ยารักษากลากวิทฟลด ยาเม็ดวิตามินรวม
4) ยาธาตุน้าแดง
ํ
ยาแอสไพริน ยาแกไอนําดํ
้ า ยาถายพยาธิน้าเชื
ํ ่อม
15. ขอใดอธิบายยาสามัญประจําบานไมถกู ตอง
ก. เปนยาทีใ่ ชไดโดยไมตอ งปรึกษาแพทย
ข. เปนยาทีส่ ามารถเพิม่ ขนาดของยาโดยไมจากั
ํ ด
ค. เปนยาทีป่ ระกอบดวยยาหลายประเภทมีทง้ั กิน ทา ดม ฉีด
ง. เปนยาทีค่ วรจัดไวในตูย าแยกประเภท
1) ก. และ ข.
2) ข. และ ค.
3) ค. และ ง.
4) ง. และ ก.
16. ขอใดจัดเปนการควบคุมแมลงทางชีวภาพ
ก. ใชไฟลอใหแมลงมารวมกันเปนกลุม จํานวนมาก แลวฉีดดวยยาปราบศัตรูพชื
ข. ใชฮอรโมนบางชนิดลอใหแมลงมารวมกันเปนกลุม ใหญ แลวใชเปลวไฟพนฆาใหตาย
ค. จับแมลงตัวผูม าฉายรังสีใหเปนหมันแลวปลอยกลับสูแ หลงเดิม ทําใหไมมตี วั ออนเกิดใหม
ง. ใชสารเคมีชว ยใหตวั ออนของแมลงมีการเจริญเติบโตอยูใ นสภาพดักแด ทีไ่ มสามารถทําอันตรายตอพืชได
ตลอดไป
1) ก. และ ข.
2) ข. และ ค.
3) ค. และ ง.
4) ง. และ ก.
17. ผลการตรวจวิเคราะหหาปริมาณยาฆาแมลงทีต่ กคางในดินในสวนสมแหงหนึง่ ในชวงระยะเวลา 1 ป เปนไปดังรูป
สาร A B C คืออะไร
ปริมาณสารในดิน
A
B

C

1)
2)
3)
4)

A
ดีดที ี
ดีดที ี
พาราควอต
พาราควอต

B
พาราควอต
คาบาริล
พาราไธออน
ดีดที ี

C
คาบาริล
พาราไธออน
ดีดที ี
พาราไธออน

เวลา

BOBBYtutor BioPhysics Note

18. ตารางแสดง .................................................................
A
โครเมียม-51
โครเมียม-57
เหล็ก-59
โซเดียม-24

B
หาปริมาตรของเลือด
หาปริมาตรการใชวติ ามินบี 12
วัดอัตราการสรางเม็ดเลือดแดง
หาตําแหนงเสนเลือดตีบ

ชองวางบนหัวตารางควรเติมขอความใด
1) การเลือกใชสารเคมีในการวินจิ ฉัยโรค
2) ประโยชนของสารเคมีในทางการแพทย
3) ประโยชนของสารรังสีในการวินจิ ฉัยโรค
4) การเลือกใชสารกัมมันตรังสีในการรักษาโรค
19. ขอใดไมใชหลักในการเลือกสารกัมมันตรังสีเพือ่ การวินจิ ฉัยโรค
1) มีอนั ตรายตอเซลลและเนือ้ เยือ่ นอยทีส่ ดุ
2) ใหรงั สีทม่ี พี ลังงานเพียงพอทีจ่ ะใชอปุ กรณตดิ ตามได
3) ไปรวมกลุม ตรงบริเวณทีต่ อ งการวินจิ ฉัย ไมกระจายไปทัว่ รางกาย
4) มีอตั ราสลายตัวเร็ว ขับถายออกจากรางกายไดชา เพือ่ ใหมรี ะยะเวลานานพอทีจ่ ะติดตามได
20. อวัยวะใดทีร่ า งกายยอมรับไดงา ยในการปลูกถายอวัยวะจากบุคคลอืน่
1) ตับ
2) แกวตา
3) ผิวหนัง
4) ไขกระดูก

เฉลย
1. 2)
11. 3)

2. 1)
12. 4)

3. 1)
13. 4)

4. 3)
14. 2)

5. 1)
15. 2)

6. 3)
16. 3)

7. 3)
17. 4)

8. 4)
18. 3)

9. 3)
19. 4)

10. 2)
20. 2)
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สารสังเคราะห
สารสังเคราะหทางธรรมชาติ หมายถึง สารทีพ่ ชื หรือสัตวสรางขึน้ ไดแก ไม ฝาย ไหม ครั่ง ขี้ผึ้ง นํ้าตาล
ฮอรโมน โปรตีน แปง ยางพารา หวาย เชือกมะนิลา ใยมะพราว เชือกกลวย กระดาษ เสือ่ กก หนังสัตว ฯลฯ (แรธาตุ
ตางๆ เชน โลหะ เพชร พลอย และทราย แกว กระเบือ้ ง อากาศ นํ้า ไมใชสารสังเคราะห)
สารสังเคราะหทางวิทยาศาสตร หมายถึง สารทีม่ นุษยคดิ สรางขึน้ โดยนําวัตถุดบิ จากธรรมชาติมาผานกระบวนการ
ทางเคมีไดสารสังเคราะหหลายชนิดทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีม่ นุษยตอ งการ ไดแก พลาสติกตางๆ เสนใยสังเคราะห เชือกฟาง
ไนลอน ยาฆาแมลง ปุย เคมี โฟม ผงซักฟอก สบู สีสงั เคราะห กลิน่ สังเคราะห ยางเทียม เปนตน
จุดประสงคของการผลิตสารสังเคราะหทางวิทยาศาสตร
1. เพือ่ ใหมนุษยทม่ี จี านวนเพิ
ํ
ม่ มากขึน้ ไดมขี องใชอยางเพียงพอ เนือ่ งจากผลิตไดรวดเร็วกวาธรรมชาติ
2. เพือ่ ปรับปรุงคุณสมบัตบิ างประการใหดขี น้ึ เชน แข็งแรง ทนทาน ทนตอความรอน-ความเย็น
3. เพือ่ ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติบางอยาง เชน ไม โลหะตางๆ
พอลิเมอร (Polymer) หมายถึง สารทีม่ โี มเลกุลใหญมาก เกิดจากการนําสารโมเลกุลเล็กๆ ซํ้าๆ จํานวนเปนพัน
เปนหมืน่ โมเลกุลมารวมกันทางเคมี สารใหมทไ่ี ดจะมีคณ
ุ สมบัตแิ ตกตางไปจากสารโมเลกุลเล็กทัว่ ๆ ไป สารทีม่ นุษย
สังเคราะหขน้ึ สวนใหญเปนสารพอลิเมอร และกระบวนการทางเคมีน้ี เรียกวา พอลิเมอไรเซชัน (Polymerization)
มอนอเมอร + มอนอเมอร + มอนอเมอร + ...
พอลิเมอร
พอลิเมอรไรเซชัน มี 2 แบบ ไดแก
1. การรวมตัวแบบตอเติม เกิดจากการรวมตัวของสารมอนอเมอร (Monomer) จํานวนหลายพันโมเลกุลทางเคมี
ไดสารพอลิเมอรเทานัน้ ไมเกิดสารอืน่ ๆ เปนผลพลอยได
พอลิเอทิลนี (PE)
เอทิลนี + เอทิลนี + เอทิลนี + ...
โพรพิลนี + โพรพิลนี + โพรพิลนี + ...
พอลิโพรพิลนี (PP)
สไตรีน + สไตรีน + สไตรีน + ...
พอลิสไตรีน (PS)
พอลิไวนีลคลอไรด (PVC)
ไวนีลคลอไรด + ไวนีลคลอไรด + ...
2. การรวมตัวแบบควบแนน เกิดจากการรวมตัวของมอนอเมอรจํานวนมากเชนกัน นอกจากจะไดสารใหม คือ
พอลิเมอรแลวยังไดสารโมเลกุลเล็กๆ เชน นํ้าหรือสารอืน่ เปนผลพลอยได ไดพอลิเมอรทม่ี คี วามแข็งแรงกวาแบบตอเติม
กลูโคส + กลูโคส + กลูโคส + ...
แปง + นํ้า
กรดอะมิโน + กรดอะมิโน + กรดอะมิโน + ...
โปรตีน + นํ้า
ยางพารา + นํ้า
ไอโซปรีน + ไอโซปรีน + ไอโซปรีน + ...
ยูเรียฟอรมลั ดีไฮด + ยูเรียฟอรมลั ดีไฮด + ...
พอลิยเู รียฟอรมลั ดีไฮด (UF) + นํ้า
แปง เซลลูโลส โปรตีน ยางพารา เปนพอลิเมอรธรรมชาติ สวน PE PP PVC UF เปนพอลิเมอรวทิ ยาศาสตร
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สมบัตขิ องพอลิเมอร ขึน้ อยูก บั ปจจัยหลายอยาง เชน
1. ชนิดของมอนอเมอรที่มารวมกันเปนพอลิเมอร
2. การรวมตัวทางเคมี (แบบตอเติมหรือแบบควบแนน)
3. โครงสรางของพอลิเมอร (แบบสายยาว สาขา หรือตาขาย)
4. ชนิดของตัวเรงปฏิกริ ยิ า และสารเสริมตัวเรงปฏิกริ ยิ า
โครงสรางของพอลิเมอร จะเปนรูปแบบใดขึน้ อยูก บั ลักษณะโครงสรางของมอนอเมอรทม่ี าตอกัน การทีพ่ อลิเมอร
มีโครงสรางไมเหมือนกันจะมีผลตอสมบัตทิ างกายภาพบางประการดวย โครงสรางของพอลิเมอร แบงเปน 3 แบบ คือ
1. โครงสรางแบบสายยาวหรือเสนตรง เกิดจากมอนอเมอรทมี่ ตี าแหน
ํ งทีไ่ วตอปฏิกริ ยิ าเพียง 2 ตําแหนงเทานัน้
A
B

A A A A A A A A A
หนาแนนมาก
ยืดหยุน

A B A B A B A B A

2. โครงสรางแบบสายยาวหรือแขนง เกิดจากมอนอเมอรทม่ี ตี ําแหนงทีไ่ วตอปฏิกริ ยิ าเพียง 2 หรือ 3 ตําแหนง
มีสมบัตโิ คงงอไดดี ยืดตัวไดนอ ย และออนตัวเมือ่ ไดรบั ความรอน
A
B
C

A
A
B
B
C B C B C B C B
B
B

โคงงอดี

พอลิเมอรที่มีโครงสรางแบบสายยาวและสาขา มีสมบัตคิ ลายกันมาก คือ โคงงอไดมาก ออนตัวเมือ่ ไดรบั ความรอน
แข็งตัวเมือ่ อุณหภูมลิ ดลง และสามารถเปลีย่ นรูปรางกลับไปกลับมาได โดยทีส่ มบัตขิ องพอลิเมอรไมเปลีย่ นแปลง ไดแก
พลาสติกประเภทเทอรโมพลาสติก (TP)
3. โครงสรางแบบตาขายหรือรางแห เกิดจากการเชือ่ มโยงระหวางแบบสายยาวกับแบบสาขาตัง้ แต 2 สายขึน้ ไป
ใหเปนรางแห 3 มิติ พอลิเมอรมคี วามแข็งแรงมาก แตยดื หยุน และโคงงอไดนอ ย เมือ่ ไดรบั ความรอนสูงจึงจะออนตัว
และไมสามารถเปลีย่ นรูปรางกลับไปกลับมาได (ไดแก พลาสติกประเภท TS)
A B C A B
A
B
B C C A B
A

C A B
A
B
C A B
คงรูปราง
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พลาสติก (Plastic)
พลาสติก เปนสารสังเคราะหสารพัดประโยชน สามารถนําไปใชแทนวัสดุจากธรรมชาติ เชน โลหะ ไม กระดาษ
แกว กระเบือ้ ง ยางพารา ผา ฯลฯ สามารถทําเปนรูปรางตางๆ ไดงา ย ไมจํากัดรูป จึงมีราคาถูก
ขอดีของพลาสติก นํ้าหนักเบา สะดวกในการใชงาน แข็งแรง ไมผกุ รอนงาย มีทง้ั ชนิดใสและทึบใหเลือก สีสนั
สวยงาม ราคาไมแพง ไมซมึ นํ้า ใชบรรจุของเหลวได บางชนิดทนความรอนไดมาก ไมแตกเมือ่ กระแทก บางชนิดทนทาน
มากกวาโลหะ จึงนําไปใชเปนชิน้ สวนในเครือ่ งยนต สวนประกอบของบานเรือน เครือ่ งมือเครือ่ งใชตา งๆ ไดอยางกวางขวาง
วัตถุดบิ ทีใ่ ชในการผลิตพลาสติก
ถานหิน

กาซธรรมชาติ

เบนซิน

เอทิลนี
เอทิลเบนซิน พอลิเอทีลีน

เกลือแกง

หินปูน

คลอรีน

แคลเซียมคารไบด

พืช (หมัก)

ไวนิลคลอไรด

อะเซทิลนี

กรดอะซิตกิ

สไตรีน
พอลิสไตรีน

ถานโคก

ไวนิลอะซิเตต
พอลิไวนิลคลอไรด

พอลิไวนิลอะซิเตต

ประเทศไทยพบกาซธรรมชาติทอ่ี า วไทยจํานวนมาก ทําใหสามารถผลิตพอลิเมอรไดหลายชนิด เชน พอลิสไตรีน
พอลิเอทิลนี พอลิโพรพิลนี และพอลิไวนิลคลอไรด ทําใหไมตอ งสัง่ ซือ้ พอลิเมอรจากตางประเทศ
ประเภทของพลาสติก แบงเปนประเภทใหญๆ 2 ประเภท ตามคุณสมบัตเิ มือ่ ไดรบั ความรอน
รายการเปรียบเทียบ
1. ความทนทานเมื่อรอน
2. พอลิเมอรไรเซชัน
3. โครงสรางพอลิเมอร
4. กรรมวิธีผลิต
5. ความแข็งแรง
6. การรีไซเคิล
7. ตัวอยางผลิตภัณฑ

เทอรโมพลาสติก (TP)
ออนตัว หลอมเหลว
แบบตอเติม
แบบสายยาว, แบบสาขา (แขนง)
ฉีดเขาแบบ, อัดแบบกดอากาศออก,
รีดเปนแผนบาง, อัดตอเนื่อง
ยืดหยุน หรือโคงงอ
ทําได ทําใหขยะนอยลง
ปกหนังสือ ผาปูโตะ อางนํ้า ของเด็กเลน
ภาชนะบรรจุภณ
ั ฑตา งๆ

เทอรโมเซต (TS)
ไมออ นตัว แตถา รอนจัดอาจจะไหม
แบบควบแนน
แบบตาขาย (รางแห)
หลอแบบ, อัดเขาแบบ
ไมยดื หยุน หรือโคงงอ คงรูปราง
ทําไมได แตมขี ยะนอย
โตะเกาอี้ อางอาบนํ้า คอนโซล ถวย
ชามเมลามีน หูหมอ หูกระทะ
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ตัวอยางพลาสติกประเภทเทอรโมเซต
- พอลิเอสเตอร ใชหลอไฟเบอรกลาส เชน ตัวถังเรือ รถยนต ชิน้ สวนเครือ่ งบิน โตะ เกาอี้
- ยูเรียฟอมัลดีไฮด ทําภาชนะสําหรับใสสารเคมี เพราะทนตอกรด นํ้ามัน แอลกอฮอล ทํากลองใสของราคาแพง
- เมลามีน ทนสารเคมี และความรอนสูง ใชทาถ
ํ วยชามอยางดี แผนฟอรไมกา บุโตะอาหาร โตะในหองทดลองวิทยาศาสตร
- อีพอกซีชนิดเหลว ใชเปนกาวติดโลหะ กระเบือ้ ง แกว เซรามิก ทําไฟเบอรกลาส
การทดลอง สังเคราะหพลาสติกพอลิยเู รียฟอรมลั ดีไฮด
กรดซัลฟวริก

ฟอรมลั ดีไฮด
ยูเรีย

แมแบบทาวาสลิน

รายการทดลอง
การเปลีย่ นแปลงทีส่ งั เกตได
1. ยูเรีย + ฟอรมลั ดีไฮด
ละลายปนกัน
2. ยูเรีย + ฟอรมลั ดีไฮด + กรดซัลฟวริก แข็งเปนกอนสีขาวขุน (รอน)
3. ยูเรีย + ฟอรมลั ดีไฮดไมใส H2SO4
ตองทิง้ คางคืนจึงจะแข็ง
ผลการทดลอง ใชยเู รียและฟอรมลั ดีไฮดเปนสารตัง้ ตนในการผลิตการซัลฟวริก (H2SO4) เปนตัวเรงปฏิกริ ยิ า
ไดพอลิยเู รียฟอรมลั ดีไฮด มีสมบัตแิ ข็งแรง เปนพลาสติกประเภทเทอรโมเซตติง
ยูเรีย + ฟอรมลั ดีไฮด

กรด H2SO4
กรด H SO

ยูเรียฟอรมลั ดีไฮด

...(1)

2 4
ยูเรียฟอรมลั ดีไฮด + ยูเรียฟอรมลั ดีไฮด + ...
พอลิยเู รียฟอรมลั ดีไฮด + นํ้า ...(2) ควบแนน
พลาสติกเสริมแรง (วัสดุทรงพลัง) ใชวัสดุอื่นมาเสริม เพือ่ ใหพลาสติกมีความแข็งแรงเพิม่ ขึน้ ไดแก
1. ฟอรไมกา ทนความรอนและสารเคมี ไมเปนรอยขีดขวนงาย ทําความสะอาดงาย ใชบผุ วิ โตะอาหาร
เฟอรนิเจอรในครัว และเปนวัสดุกนั ความรอน
- วัสดุเสริมกําลัง ไดแก ไม กระดาษ
- พลาสติกประสาน ใชเมลามีน หรือยูเรียฟอมัลดีไฮด (TS)
2. ไฟเบอรกลาส แข็งแรงมาก ทนตอการกระแทก ทนสารเคมี ทําเรือ ตัวถังรถ อุปกรณในเครือ่ งบิน
- วัสดุเสริมกําลัง แผน หรือเสนใยแกว (ไมยดื ไมหด ไมตดิ ไฟ ไมเนาเปอย เปนฉนวนไฟฟา)
- พลาสติกประสาน ใชพอลิเอสเทอร หรืออิพอกซี (TS)
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การหลอไฟเบอรกลาส อาจทําดวยมือ หรือเครือ่ งพนบนแมแบบ ใชใยแกวเปนเสน หรือแผนผาปู แลวเทพลาสติก
เหลวผสมตัวเรงทับ ถาตองการใหหนาและแข็งแรงมาก เททับหลายๆ ชั้น

ใยแกว

วัสดุทน่ี ํามาใชเติมแตงใหมคี ณ
ุ สมบัตติ ามตองการ เรียกวา ฟลเลอร (Filler) ใชผสมลงไปในเรซิน เพือ่ ลดตนทุน
ในการผลิต และทําใหพอลิเมอรมสี มบัตแิ ตกตางไปจากเดิม เชน
ใยหิน ทนความรอน ขยายตัวนอย
กราไฟต ทนตอการเสียดสี
คารบอน นําไฟฟาไดดี
ไมกา เปนตัวตานทานไฟฟา
กรรมวิธใี นการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก การเลือกใชวธิ ใี ดในการผลิต ตองคํานึงถึงรูปรางของผลิตภัณฑเปนหลัก
และประเภทของพลาสติกวาเปน TP หรือ TS
เรซิน (Resin) หมายถึง พลาสติกทีย่ งั ไมมสี มบัตเิ ปนพอลิเมอรอยางสมบูรณ ตองเติมตัวเรง และสารเสริมตัวเรง
เพือ่ ใหเปนพลาสติกอยางสมบูรณแบบ เรซินทีซ่ อ้ื มาใชผลิตภัณฑพลาสติกอาจเปนเม็ด ผง หรือเหลว ถาเปนเม็ดหรือผง
ตองใชความรอนทําใหหลอมเหลวกอนขึน้ รูป
วิธผี ลิต แบงออกเปน 2 แบบ ดังนี้
1. ใชแมแบบ
- หลอแบบ ใชกบั พลาสติกเหลวเทลงไปในแมแบบ ซึง่ ทานํายาถอดแบบ
้
- อัดเขาแบบ ใชกบั พลาสติกผง เชน เมลามีน (TS) ผลิตภัณฑแข็งแรงกวาแบบฉีดเขาแบบ
- อัดแบบดูดอากาศออก ใชกบั พลาสติก TP เทานั้น เพราะตองทําใหออ นตัวแนบติดกับแมแบบ
- อัดแบบลมเปา อัดอากาศเขาไป พลาสติกเหลวจะถูกดันใหโปงออกไปแนบกับแมแบบ
- ฉีดเขาแบบ ใชกบั พลาสติก TP โดยฉีดพลาสติกเหลว ผานชองฉีดเขาไปในแมแบบ ผลิตไดเร็ว
2. ไมใชแมแบบ
- อัดตอเนือ่ ง ใชผลิตผลิตภัณฑทม่ี คี วามยาว เชน เชือก หลอดกาแฟ สายไฟ ทอนํ้า เสนใยสังเคราะห
- ลูกกลิง้ รีด ใชผลิตพลาสติกแผนแบนบาง ใชเปนวัสดุเอนกประสงค สามารถทําลวดลายบนแผนพลาสติกได
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โฟม
โฟม (พลาสติกลอยนํ้า) โฟมเปนพลาสติกชนิดแหง มีลกั ษณะพิเศษ คือ มีนํ้าหนักเบามาก เนือ่ งจากมีอากาศ
แทรกอยูใ นเนือ้ พลาสติก ทําใหมนี ้าหนั
ํ กเบามาก มีคณ
ุ สมบัตแิ ตกตางจากพลาสติกอืน่ หลายอยาง
วิธผี ลิตโฟม
1. อัดอากาศเขาไปในพลาสติกเหลวขณะทีย่ งั รอน อากาศจะขยายตัวทําใหเนือ้ พลาสติกฟู เมือ่ เย็นจะไดพลาสติก
ทีม่ รี พู รุนเล็กๆ
2. ใชสารเคมีประเภททีไ่ ดรบั ความรอนแลวเกิดฟองกาซ (คลายผงฟู) กาซนีจ้ ะทําใหพลาสติกฟู วิธนี จ้ี ะไดรพู รุน
ขนาดใหญกวา
ประเภทและประโยชนของโฟม
1. โฟมออน (ฟองนํา)้ ออนนุม และยืดหยุน ดี ใชพอลิยรู เี ทน (TS) และพอลิเอทิลนี (TP)
- ทําทีน่ อน หมอน ผาหม
- เบาะรองนัง่ เกาอีโ้ ซฟา
2. โฟมแข็ง ใชพอลิสไตรีน (TP) มีประโยชนหลายอยาง เชน
- ใชบรรจุหบี หอเครือ่ งไฟฟา ทํากลองอาหาร ตาขายโฟมใสผลไม กันการกระแทก ยืดหยุน และคงรูปราง
- เปนฉนวนกันความรอน ทําฝาเพดาน ผนังตูเ ย็น ปองกันการถายเทความรอน
- ใชเก็บเสียง เนือ่ งจากผิวไมเรียบและมีรพู รุน จึงมีสมบัตดิ ดู กลืนเสียง

กาว
ในยุคแรกๆ กาวไดจากธรรมชาติ คือ จากพืชและสัตว ปจจุบนั มีการพัฒนาการผลิตกาว จากพอลิเมอรสงั เคราะห
โดยมีประโยชนการใชอยางกวางขวาง มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมแข็งแรงกวากาวจากธรรมชาติ
1. กาวธรรมชาติ ไดจากพืชและสัตว เชน กาวแปงเปยก ยางสน กาวยางนํา้ กาวกระดูกสัตว กาวหนังสัตว
2. กาวสังเคราะห ไดจากพอลิเมอรสงั เคราะห เปนพลาสติกเหลว มีความเหนียวหนืด ทําใหผวิ หนาวัสดุตดิ กัน
- กาวลาเทกซ (TP) หรือกาวพอลิไวนิลอะซีเตท ใชตดิ วัสดุทเ่ี ปนกระดาษ ไม ผา และพลาสติกบางอยาง
- กาวอิพอกซี (TS) มีโครงสรางแบบตาขาย ไมหลอมละลาย แข็งแรง ติดแนน ใชตดิ วัสดุตา งๆ ไดดเี กือบ
ทุกชนิด โดยเฉพาะโลหะ คอนกรีต กระเบือ้ งเซรามิก และแกว ราคาคอนขางแพง และยุง ยาก เพราะตองผสม 2 สวนใน
อัตราทีก่ ําหนด แหงชา เสียเวลานาน

ยาง
ยางแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. ยางเทียม (วัสดุยดื หยุน ) ยางเทียมหรือยางสังเคราะหไมใชพลาสติก เพราะยางเทียมถูกความรอนแลวคุณภาพ
ตางๆ และสมบัตติ า งๆ จะเสียไป ยางเทียมมีคณ
ุ สมบัตเิ หมือนยางธรรมชาติ (ยางพารา) แตมโี ครงสรางทางเคมีและ
สมบัตหิ ลายอยางตางไปจากยางธรรมชาติ ทีเ่ หมือนกันคือ มีโมเลกุลเปนสายยาว ยืดหยุน และทําเปนวงกลมได
ยางสังเคราะห หรือยางเทียม ผลิตจากปโตรเลียม
ขอดีของยางเทียม เมือ่ เปรียบเทียบกับยางพาราซึง่ เปนยางธรรมชาติ
- ทนความรอนไดดกี วายางพารา คือ รอนแลวไมเหลว
- ไมละลายในนํ้ามัน จึงใชทําทอนํามั
้ น หรือทอแกสหุงตม
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2. ยางธรรมชาติ (Natural rubber) กรีดจากตนยางพารา แลวเติมกรดอะซิตกิ หรือฟอรมกิ เนือ้ ยางจะตกตะกอน
ออกมาเปนพอลิเมอรของไอโซปรีน (C5H8)
ขอดีของยางพารา มีความแข็งแรง ทนทาน และความยืดหยุน ทีพ่ อเหมาะ สะดวกทีจ่ ะนําไปทําผลิตภัณฑ
การปรับปรุงยางพารา เติมกํามะถัน (S) ลงไป เพือ่ ใหมโี ครงสรางเปลีย่ นจากสายยาวเปนแบบตาขาย ยืดหยุน
แตมคี วามคงตัวสูง ไมสกึ กรอนงาย ไมละลายนํามั
้ น เรียกวา ยางวัลคาไนซ

ยางดิบ โครงสรางแบบสายยาว

ยางสุก โครงสรางแบบตาขาย

ซิลิโคน
ซิลิโคน (วัสดุทส่ี ลายตัวยาก) เปนพอลิเมอรของธาตุซลิ กิ อน (Si) แตกตางกับพอลิเมอรทว่ั ไปซึง่ เปนพอลิเมอร
ของธาตุคารบอน สมบัตทิ เ่ี ดนคือไมวอ งไวในการทําปฏิกริ ยิ าเคมี จึงสลายตัวยาก ทนตอการเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมิ
ไดมาก
ชนิดของซิลโิ คน มีหลายลักษณะ ขึ้นอยูกับขนาดของพอลิเมอร
- ซิลโิ คนเหลว มีลกั ษณะเหลวคลายนํ้ามัน มีพอลิเมอรขนาดเล็ก เชน นํ้ามันหลอลืน่ สังเคราะห
- ซิลโิ คนกึง่ แข็งกึง่ เหลว คลายขี้ผึ้ง หรือเปนยางเหนียว มีขนาดพอลิเมอรปานกลาง ใชทากาวยากระเบื
ํ
อ้ ง
- ซิลโิ คนแข็ง มีโครงสรางแบบตาขาย มีพอลิเมอรขนาดใหญ นิยมใชทําแมแบบ สายเคเบิล
ประโยชนของซิลโิ คน ใชในศัลยกรรมตกแตง ชิน้ สวนเทียมบนใบหนา คอนแทกซเลนส เสริมจมูก ทําอวัยวะ
เทียม เชน ชิน้ สวนตางๆ ในหู ลิน้ หัวใจ ขอตอเทียม เติมลงไปในสีทําใหสตี ดิ ทนนาน
ปญหาการใชพลาสติกและการกําจัด แนวโนมของการใชพลาสติกสูงมากขึน้ ตามลําดับ ทําใหมปี ญ
 หาการใชและ
การกําจัด
- ปญหาขณะใช ถาเลือกประเภทพลาสติกไมเหมาะสมอาจกอใหเกิดอันตราย เชน ถวยชาม จานพลาสติก ควร
ใชประเภท TS ถาใชประเภท TP เนือ้ พลาติกและสีจะละลายออกมา โดยเฉพาะใสอาหารรอนจัด และเปนกรด
- การกําจัด ยังไมมวี ธิ ที เ่ี หมาะสมทีส่ ดุ เนือ่ งจากอายุสลายตัวนานถึง 400-500 ป มีนํ้าหนักเบา ปลิวลม
ในตางประเทศเริม่ คิดมา 10-20 ปมาแลว เนือ่ งจากพลาสติกมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
วิธกี ําจัดขยะพลาสติก
1. ทําลาย หรือทําใหหายไป เชน
- นําไปถมทีว่ า งเปลา ถมถนน ถมทะเล ซึง่ อาจจะกอใหเกิดมลพิษภายหลัง ถาไมไดคดิ ปองกันไว
- เผาทิ้ง เปนวิธสี ะดวกรวดเร็ว ถามีเตาเผาทีอ่ อกแบบถูกตอง จะเกิดอันตรายนอยกวา
2. นํามาใชอีก เชน นําขยะพลาสติก (TP) มาหลอมใชใหม แตไมควรนําไปบรรจุอาหาร เพราะผูผ ลิตมักผสมสี
และสารเคมีอน่ื ลงไป เพือ่ กลบสี และสิง่ สกปรก หรืออาจมีสารพิษติดอยูใ นพลาสติก (ในอนาคตจะมีขยะประเภทเทอรโม
เซตติงมากขึน้ หลอมใชใหมไมได จะมีปญ
 หามากกวาปจจุบนั )
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เสนใย
เสนใย เสนใยทีน่ ามาใช
ํ ทําสิง่ ทอตางๆ เชน เสื้อผา ลูกไม ตาขาย เชือก กระสอบ เอ็น แบงออกเปน 2 ประเภท
ดังนี้
1. เสนใยธรรมชาติ ไดจากแหลงธรรมชาติโดยตรง แบงออกเปน 3 ประเภทยอยๆ คือ
1.1 เสนใยจากพืช ประกอบดวยเซลลูโลสเปนสวนใหญ ไดมาจากสวนตางๆ ของพืช เชน ลําตน เปลือก
ของลําตน ใบ ผล หรือเมล็ด ไดแก ลินนิ ปาน ใยสับปะรด ใยมะพราว นุน
1.2 เสนใยจากสัตว ประกอบดวยโปรตีนเปนสวนใหญ เชน ไหม ขนแกะ ขนแพะ ขนไก ขนนก ขนกระตาย
1.3 เสนใยจากสินแร มีเพียงชนิดเดียว ไดแก ใยหิน (ทนตอสารเคมี ทนไฟ และทนความรอนสูง ไมนําไฟฟา
นิยมใชทําเปนเสื้อ ผาชุดตํารวจดับเพลิง กระเบือ้ งยาง มานเวทีละคร)
2. เสนใยสังเคราะห มนุษยทําขึ้นเพือ่ ใหเพียงพอตอความตองการ เพราะผลิตไดเร็ว และยังมีสมบัตหิ ลายประการ
ทีด่ กี วาเสนใยธรรมชาติ เชน เหนียวทนทาน ยืดหยุน ผาทีท่ อจากเสนใยธรรมชาติ ซักรีดงาย ไมคอ ยยับ เปนตน เชน
พวกอะซิเตต ออรลอน ไนลอน พอลิเอสเตอร
3. เสนใยทีไ่ ดจากการนําสารธรรมชาติมาปรุงแตง (เสนใยกึง่ สังเคราะห)
- เซลลูโลสจากพืช เชน วิสคอสเรยอง แบมเบิกเรยอง อะซิเตตเรยอง สปนเรยอง
- โปรตีนจากนํานมสั
้ ตว ใชทาผ
ํ าขนสัตวเทียม (ลานิตสั )
- โปรตีนจากพืช เชน ถัว่ เหลือง ใชทาเอ็
ํ นเย็บแผลผาตัด ชนิดสลายตัว
การทดลอง การผลิตเสนใยสังเคราะห (คิวพรัมโมเนียนเรยอง)
นํา้ แอมโมเนียเขมขน

กรด

CuCO3
สําลี
นํ้า

การทดลอง
ลักษณะของสารทีไ่ ด
1. ฉีดลงในสารละลายกรดซัลฟวริก ไดเสนสีน้ําเงิน ยาว มีฟอง
2. ฉีดลงในนํ้า
ละลายกับนํา้ ไมไดเสนใย
ผลการทดลอง เสนใยทีไ่ ดเปนเสนใยกึง่ สังเคราะห คือ ผลิตจากเสนใยธรรมชาติ (เซลลูโลส) และสารเคมี
แลวนํามาฉีดเปนเสนใยยาว (อัดตอเนื่อง) ทําใหมคี ณ
ุ สมบัตเิ หนียวทนทานขึน้
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ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัตขิ องเสนใยธรรมชาติและเสนใยสังเคราะห
เสนใยธรรมชาติ
สมบัตทิ างกายภาพ
1. ไมเหนียวทนทาน ดึงแลวขาดงาย
2. ไมยดื หยุน ทําใหยบั งาย ซักรีดยาก
3. เปอ นงาย และซักออกยาก ตองขยีน้ าน
4. ดูดซับนําดี
้ สวมใสสบาย ซับเหงือ่
5. แชนํ้าแลวเปอ ยงาย ขึ้นรา เนางาย
6. ทนความรอนไดดี เวลารีดใชไฟแรง
สมบัตทิ างเคมี
7. ไมคอ ยทนตอสารเคมีประเภทกรดและเบส เปอ ย
8. ลุกติดไฟทันที ขีเ้ ถาปนเปนผงสีเทาหรือดํา กลิน่
เหมือนของธรรมชาติ เชน ไม เสนผมไหม

เสนใยสังเคราะห
1. เหนียวทนทานตอแรงดึง ไมขาดงาย
2. มีความยืดหยุน ดี ไมคอ ยยับ ซักรีดงาย
3. ไมคอ ยเปอ น และซักออกงาย ไมตอ งขยีม้ าก
4. ไมดดู ซับนํา้ ใสแลวรอน ไมระบายเหงือ่
5. แชนํ้าไมเปอ ย ไมขาดงาย เชน สายเบ็ด แห อวน
6. ไมทนความรอน ใชไฟรีดแรงจะหลอมหรือกรอบขาด
7. คอนขางทนมากกวา แตถา กรดเขมขนจะละลายเหนียว
8. ลุกติดไฟชาๆ หลอมเหลว ขี้เถาดําเปนกอนแข็ง กลิน่
เหมือนสารเคมี

วิธปี รับปรุงคุณภาพของเสนใย เนือ่ งจากเสนใยธรรมชาติและใยสังเคราะหลว นๆ มีสมบัตบิ างประการไมตรงกับ
ความตองการใชงาน เพือ่ ใหมคี ณ
ุ ภาพตรงกับทีต่ อ งการมากทีส่ ดุ โดยนําเสนใยสังเคราะหและเสนใยธรรมชาติมาทอ
ผสมกันตามอัตราสวนทีเ่ หมาะสม จะไดผา ทีส่ วมใสสบายพอสมควร และไมยบั มาก รวมทัง้ ซักรีดงาย
ตัวอยางเสนใยผสมบางชนิด
พอลิเอสเตอร-ฝาย เปอรเซ็นตของสวนผสมทีน่ ยิ มมาก คือ พอลิเอสเตอร 65% ฝาย 35% สมบัตขิ องพอลิเอสเตอร จะใหความแข็งแรง คงรูป ไมยบั งาย ไมดดู ซับเหงือ่ ในขณะทีฝ่ า ยดูดซับเหงือ่ ไดดี มีความออนนุม สวมใสสบาย
พอลิเอสเตอร-เรยอง สมบัตขิ องเรยองชวยในการดูดซับเหงือ่ ใหความสบายในการสวมใส และทําใหผาดูมีเนื้อ
มากขึ้น พอลิเอสเตอรคงรูป และทนทาน
พอลิเอสเตอร-ขนสัตว ชวยใหผา ขนสัตวมคี วามแข็งแรงทนทานขึน้ ดูแลรักษาซักงายขึน้ สามารถใชเครือ่ งซักผา
ซักได ขนสัตวดดู ซึมไดดี และสบายในการสวมใส
ฝาย-ขนสัตว ฝายทําใหสวมใสสบายกวาขนสัตวลว น ไมระคายเคืองผิวหนัง และไมหดตัวเมือ่ ซัก (ปกติผา ขนสัตว
ลวนจะหดตัวเมือ่ ซัก)

สารทําความสะอาด
แบงออกไดดงั นี้
1. สบู เปนสารประกอบเกลือโซเดียมของกรดไขมัน สังเคราะหจากการตมไขมันของพืชหรือสัตวกบั เบส เชน
โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) โพแทสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) หรือนํ้าขี้เถา ดังสมการ
ไขมันสัตวหรือนํ้ามันพืช + เบส (โซดาไฟ) → เกลือโซเดียมของกรดไขมัน (สบู) + กลีเซอรอล
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ประเภทของสบู สบูท ใ่ี ชกนั มีหลายชนิดใหเลือกตามความเหมาะสม เชน
- สบูเ ด็ก จะมีฤทธิเ์ ปนกลาง (pH 7) ไมเปนเบสเหมือนสบูผ ใู หญ เพือ่ ไมใหลา งไขมันมากเกินไปจนผิวแหง
- สบูห อม (pH 8-9) เปนสบูท ใ่ี ชกนั ทัว่ ไป ใสนาหอม
้ํ
เพือ่ ใหความรูส กึ สบายสดชืน่ อาจจะใสสที าให
ํ นาใช
หรือเติมครีมบํารุงผิว เชน ลาโนลิน สบูใ ส ใชลา งหนา เปนกลางคลายสบูเ ด็ก
- สบูเ หลว สวนใหญใชโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) แทนโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH)
- สบูย า ผสมยาฆาเชื้อโรคลงไป เชน สบูเ ดตตอล สบูเ ซฟการด สบูโ พรเทค
- สบูซ กั ลาง เชน สบูซ ลั ไลต สบูก รด ใชซกั เสือ้ ผา
2. ผงซักฟอก เดิมเปนสารทําความสะอาดเอนกประสงค ใชทง้ั ซักผา ลางจาน ทําความสะอาดหองนํ้า มีสมบัติ
หลายประการคลายสบู
สวนประกอบของผงซักฟอก
1. สารลดแรงตึงผิว หรือสารอินทรียซ ลั ฟอเนต มีสมบัตลิ ะลายไดดใี นคลอโรฟอรม เชน แอลคิลซัลเฟต แอล
คิลเบนซินฟอเนต ทําหนาทีล่ ะลายไขมัน ลดแรงตึงผิวของนํ้า ทําใหน้าเข
ํ าไปสัมผัสสิง่ สกปรกได เชน ไขมัน คราบเหงือ่
ไคล ยิง่ มีปริมาณมากยิง่ ทําความสะอาดสิง่ สกปรกไดดี เกณฑมาตรฐานไมตากว
่ํ า 18%
2. สารประกอบฟอสเฟต มีหนาทีล่ ดความกระดางของนํ้า เพิม่ ประสิทธิภาพของสารลดแรงตึงผิว และยึดสิง่
สกปรกไมใหจบั เสือ้ ผาอีก เชน เตตระโซเดียมฟอสเฟต หรือโซเดียมพอลิฟอสเฟต มีปริมาณไมเกิน 22% (ถามากเกิด
ปญหาตอสิง่ แวดลอม เพราะเปนปุย ของพืชนํ้า)
3. สารเบ็ดเตล็ด ไดแก สารกันสนิม สารเพิม่ ความสดใส (สารเรืองแสง ทําใหเสื้อผาดูใหม เชน อัลตรามารีนบลู)
สีน้าหอม
ํ
สารเพิม่ ฟอง (ซักมือ) สารลดฟอง (ซักเครือ่ ง) สารฟอกขาว ฯลฯ รวมทัง้ สารเพิม่ เนือ้ คือ โซเดียมซัลเฟต
ตารางเปรียบเทียบสบูแ ละผงซักฟอก
รายการ
สูตรเคมี
ชื่อเคมี
วัตถุดบิ
ความสามารถในการลดแรงตึงผิว
การใชกบั นํากระด
้
าง
คา pH

สบู
C17H35COO-Na+
โซเดียมสเตียเรต
ไขมัน และเบส
นอยกวา (คลิปจมชา)
เกิดฟองนอยและเกิดไคล
8-9

ผงซักฟอก
C12H25SO-3 Na+
โซเดียมลอริลซัลฟอเนต
นํ้ามันปโตรเลียม
มากกวา (คลิปจมเร็วกวา)
เกิดฟองมาก ไมเกิดไคล
9-11
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วิธกี ําจัดคราบไขมันสกปรกของสบูแ ละผงซักฟอก
โมเลกุลของสบูแ ละผงซักฟอก ประกอบดวยสวนทีแ่ ตกตัวเปนประจุไฟฟา และสวนทีไ่ มแตกตัวเปนประจุ ถาใช
สัญลักษณแทน ดังนี้
แทนสวนทีแ่ ตกตัวเปนประจุ ละลายนําได
้
แทนสวนทีไ่ มแตกตัวเปนประจุ ละลายไขมัน
นํ้ามัน
ผงซักฟอก

เม็ดนํ้ามัน

นํ้า

เกณฑมาตรฐานผงซักฟอก
คา pH
เกณฑเดิม
9-10.5
เกณฑปจ จุบนั ไมเกิน 11

สารละลายในคลอโรฟอรม
ไมตากว
่ํ า 18%
ไมตากว
่ํ า 18%

สารประกอบฟอสเฟต
12-29%
ไมเกิน 22%

วิธแี กไขนําทิ
้ ง้ จากการใชผงซักฟอก
1. ควรใชผงซักฟอกในปริมาณทีเ่ หมาะสมกับสิง่ ทีต่ อ งการซักลาง เพราะถาใชในปริมาณมาก ปริมาณของสาร
ตกคางจากการซักลางจะมากไปดวย
2. นํ้าทิง้ ถานํามาทําใหเจือจาง ใชรดตนไมและหญาได เพราะมีปยุ ฟอสเฟต
ผงซักฟอกใชทําความสะอาดรางกายไมได เพราะเปนเบสมาก มีผลทําใหลา งไขมันออกจากผิวหนังมากเกินไป
ทําใหผิวหนังแหงและแตก เปนหนทางใหเชือ้ โรคเขาสูร า งกาย เกิดเปนโรคผิวหนัง
เครือ่ งซักผา มีระบบการทํางานในการทําความสะอาดสิง่ สกปรกเชนเดียวกับการซักดวยมือ เพียงแตใชเครือ่ ง
จักรกล โดยใชพลังงานไฟฟาทํางานแทนมือ และสามารถจะปรับระบบการทํางานไดโดยอัตโนมัติ ตามขั้นดังนี้
ลางนํ้า
บิดใหหมาด
ปน ใหแหง
ซัก (ปน )
ปจจุบนั มีสารทําความสะอาดมากมาย เฉพาะซักผามีหลายชนิด ทัง้ ผงและเหลว ซักมือ ซักผาขาว ซักผาสี
ซักดวยเครือ่ ง นํ้ายาซักแหงสําหรับผาไหมซึง่ ไมทนตอเบส นอกจากนัน้ เชน ยาสระผม โฟมลางหนา นํ้ายาลางจาน
นํ้ายาเช็ดกระจก นํ้ายาเช็ดกระเบื้อง นํ้ายาลางหองนํ้า แชมพูลา งรถ เปนตน
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แบบทดสอบ
จงเลือกคําตอบที่ถูกตอง
1. ขอใดผิด
ก. สารสังเคราะหวทิ ยาศาสตรตา งจากสารสังเคราะหธรรมชาติตรงทีม่ สี มบัตเิ ฉพาะตัว
ข. นักวิทยาศาสตรสามารถสังเคราะหสารโมเลกุลใหญไดโดยการเลียนแบบการสังเคราะหสารธรรมชาติ
ค. สารสังเคราะหวทิ ยาศาสตรทน่ี ามาใช
ํ แทนสารสังเคราะหธรรมชาติสว นใหญจะเปนสารทีม่ โี มเลกุลใหญ
ง. สมบัตโิ ดยสวนรวมของสารสังเคราะหวทิ ยาศาสตรสามารถนําไปใชในกิจกรรมตางๆ ไดนอ ยกวาสารสังเคราะห
ธรรมชาติ
1) ก. และ ข.
2) ข. และ ค.
3) ค. และ ง.
4) ง. และ ก.
2. กระบวนการใดตอไปนี้ เปนพอลิเมอไรเซชันแบบตอเติม
ก. เอทิลนี + เอทิลนี + .....
พอลิเอทิลนี
ยูเรียฟอรมลั ดีไฮด
ข. ยูเรีย + ฟอรมลั ดีไฮด
ค. ยูเรียฟอรมลั ดีไฮด + ยูเรียฟอรมลั ดีไฮด + .....
พอลิเมอรของยูเรียฟอรมลั ดีไฮด
แปง + นํ้า
ง. กลูโคส + กลูโคส + .....
1) ก.
2) ก. และ ข.
3) ข. และ ค.
4) ค. และ ง.
3. ขอใดทําจากพอลิเมอรชนิดควบแนนทัง้ คู
1) ถุงใสอาหารรอน ทอพีวซี ี
2) ชามเมลามีน เตาเสียบไฟฟา
3) กระดาษปดผนังพีวซี ี ชามเมลามีน
4) ทอรอยสายไฟ เตาเสียบไฟฟา
4. ขอใดถูกตอง
ก. ถุงพลาสติกเกิดจากกระบวนการรวมแบบตอเติม
ข. กระบวนการทีน่ าตาลกลู
้ํ
โคสเปลีย่ นเปนแปง เปนกระบวนการรวมแบบควบแนน
ค. โครงสรางแบบตาขายของพอลิเมอร เกิดจากโครงสรางแบบสายยาวเทานัน้
ง. โครงสรางแบบสาขาโคงงอไดมากแตไมแข็งตัว เมือ่ อุณหภูมลิ ดลง
1) ก. และ ข.
2) ข. และ ค.
3) ค. และ ง.
4) ง. และ ก.
5. พอลิเมอรทม่ี คี ณ
ุ สมบัตโิ คงงอไดมาก ออนตัวเมือ่ ไดรบั ความรอน แข็งตัวเมือ่ อุณหภูมลิ ดลง เปลีย่ นกลับไปกลับมาได
ไดแกพอลิเมอรชนิดใด
1) ชนิดทีม่ โี ครงแบบรางแห
2) ชนิดทีม่ โี ครงสรางแบบตาขาย
3) ชนิดทีเ่ กิดจากการรวมตัวแบบตอเติม
4) ชนิดทีเ่ กิดจากการรวมตัวแบบควบแนน
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6. พิจารณาขอมูลในตาราง
ชนิดของพลาสติก
A
B
C
D

วัตถุดบิ
ถานหิน กาซธรรมชาติ
เกลือแกง กาซธรรมชาติ
ถานหิน กาซธรรมชาติ
ถานโคก หินปูน

ขอใดถูกตอง
1) A = พอลิสไตรีน
3) C = พอลิเอทิลนี
7. ขอใดผิด
1)
2)
3)
4)

ผลิตภัณฑ
ทอพีวซี ี
ดายไนลอน
ชามเมลามีน
แผนฟอรไมกา

ประเภทของพลาสติก
เทอรโมพลาสติก
เทอรโมพลาสติก
เทอรโมเซต
เทอรโมพลาสติก

ปฏิกริ ยิ าการรวมตัว
แบบตอเติม
แบบตอเติม
แบบควบแนน
แบบควบแนน

2) B = พอลิไวนิลอะซิเตต
4) D = พอลิไวนิลคลอไรด
กระบวนการขึน้ รูป
อัดตอเนื่อง
อัดฉีดเปนเสน
อัดแบบ
อัดรีดผานลูกกลิง้

การนํากลับมาหลอมใชใหม
ได
ได
ไมได
ไมได

8. ผลิตภัณฑพลาสติกในขอใดใชวธิ กี ารผลิต ก., ข., ค. และ ง. ตามลําดับ
วิธีการผลิต
ก. การอัดแบบ
ข. การอัดตอเนือ่ ง
ค. การอัดแบบลมเปา
ง. การอัดแบบดูดเอาอากาศออก
1) หูกะทะ สายยาง หลอดยาสีฟน ถาดใสอาหาร
2) แปรงสีฟน หวงยาง หลอดกาแฟ ถาดทํานํ้าแข็ง
3) กลองใสไข สายไฟ ถวยกาแฟ ถังนํา้
4) ชาม ชอน ตุก ตา กลองโฟม

BOBBYtutor BioPhysics Note

9. จากรูป

พลาสติกเหลว
ลูกกลิง้ เย็น

1

2

ลูกกลิง้ รอน

4
3

10.

11.

12.

13.

14.

5

7
6

ชิ้นงาน

ขอใดถูกตอง
1) ลูกกลิง้ รอนทําหนาทีร่ ดี พลาสติกใหบางลงขนาดหนึง่ ลูกกลิง้ เย็นทําหนาทีร่ ดี ซําให
้ บางตามตองการ
2) ถาตองการชิน้ งานมีลวดลาย ควรแกะลวดลายไวทผ่ี วิ ลูกกลิง้ อันที่ 4 5 และ 6
3) ถาตองการเคลือบแผนวัสดุดว ยพลาสติก ควรนําแผนวัสดุสอดเขาไปในระหวางลูกกลิง้ ที่ 2 3 และ 4
4) ถาตองการชิน้ งานมีลวดลาย ควรแกะลวดลายไวทผ่ี วิ ลูกกลิง้ อันที่ 5 6 และ 7
ขอใดไมใชวธิ กี ารผลิตโฟม
1) อัดอากาศเขาไปในเนือ้ พลาสติก
2) ผสมสารทีส่ ลายใหกา ซเขาไปในเนือ้ พลาสติก
3) ผสมสารทีเ่ กิดกาซเพือ่ ทําปฏิกริ ยิ ากับพลาสติก 4) ใหความรอนสูงอยางรวดเร็วเพือ่ ใหพลาสติกพองตัว
ขอใดถูกตอง
1) โฟมสวนมากจะออนนุม และยืดหยุน ไดดี เพราะมีรพู รุนเหมือนฟองนํ้า
2) โฟมใชเปนฉนวนปองกันหรือเก็บรักษาความรอนและความเย็นได เนือ่ งจากเนือ้ โฟมมีความเปนตัวนําตํา่
3) ฟองอากาศในโฟมเกิดจากการกวนพลาสติกขณะยังเหลวอยูอ ยางรวดเร็ว จนกระทัง่ เริม่ แข็งตัวจึงหยุด
4) พลาสติกทีใ่ ชทําโฟมเปนประเภทเทอรโมเซต เพราะมีความแข็งแรงกวาพลาสติกประเภทเทอรโมพลาสติก
ขอใดผิด
1) ซิลโิ คนทีม่ ลี กั ษณะเปนนํ้ามันมีโครงสรางเปนพอลิเมอรขนาดเล็กกวาซิลโิ คนทีม่ ลี กั ษณะเปนขีผ้ ง้ึ
2) ซิลโิ คนทีม่ ลี กั ษณะเปนยางเหนียวมีโครงสรางแบบตาขายใชเปนแมแบบ
3) ซิลโิ คนใชเปนกาวประสานรอยตอของขอบกระเบือ้ งหรือทองเรือ เพือ่ กันนํ้าซึม
4) ซิลโิ คนวองไวในปฏิกริ ยิ าเคมี สลายตัวงาย ไมทนตอการเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมิ
ขอใดถูกตอง
1) ยางเปนพลาสติกทีม่ โี ครงสรางแบบสาขาจึงยืดหยุน ไดมาก
2) ยางธรรมชาติมคี วามตานทานตอนํ้ามันและกาซธรรมชาติ จึงนํามาใชทาท
ํ อสงนํามั
้ นและกาซธรรมชาติ
3) ยางธรรมชาตินบั วันจะมีทใ่ี ชลดนอยลง เพราะเทคโนโลยีการสังเคราะหกา วหนาจนตนทุนการผลิตลดลง
4) ปจจุบนั ยางธรรมชาติไดรบั การปรับปรุงคุณภาพใหมคี วามคงทน และเหมาะสมกับการใชงานมากขึน้ เทากับ
ยางสังเคราะห
คุณสมบัตขิ อ ใดทีเ่ สนใยธรรมชาติดอ ยกวาเสนใยสังเคราะห
ก. ความยากงายในการซักลาง
ข. การดูดซับความชืน้
ค. การระบายความรอน
ง. ความคงทน
1) ก. และ ข.
2) ข. และ ค.
3) ค. และ ง.
4) ง. และ ก.
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15.
เสนใย
ลักษณะภายนอก
การซักลาง
การติดไฟ
ตัวอยาง
ความสกปรก
A
เปนมัน นุม เบา ไมยบั ดูดซับนํ้า ซักออกงาย ติดไฟชาๆ
ไดนอย ไมระบายความรอน
มีการหลอมตัว

ความคงทนตอ
กรด
เบส
ละลาย เหนียว คงเดิม

B

เปนมัน นุม เบามาก ยับงาย ดูดซับนํ้า ซักออกไดบา ง ติดไฟเร็ว
ไดดี ระบายความรอนเร็ว
ไมมีเขมา

เปอ ยยุย

คงเดิม

C

ไมเปนมัน ไมนุม เนือ้ หนัก ยับงาย
ดูดซับนํ้าไดดี ระบายความรอนเร็ว

เปอ ยยุย

คงเดิม

ซักออกไดบา ง ติดไฟและ
ไหมเร็ว

จากตาราง ขอใดจัดประเภทของเสนใยไดถกู ตอง
1) เสนใย A และ B เปนเสนใยสังเคราะห
2) เสนใย B และ C เปนเสนใยสังเคราะห
3) เสนใย A และ B เปนเสนใยธรรมชาติ
4) เสนใย B และ C เปนเสนใยธรรมชาติ
16. คนทีเ่ ปนโรคภูมแิ พเกีย่ วกับระบบทางเดินหายใจ เชน แพนนุ ควรเลือกใชเครื่องนอนในขอใด
1) หมอนพอลิเอสเทอร ผาปูทน่ี อนและปลอกหมอนผาฝาย ผานวมฝาย
2) หมอนพอลิเอสเทอร ผาปูทน่ี อนและปลอกหมอนพอลิเอสเทอร ผานวมไนลอน
3) หมอนฝาย ผาปูทน่ี อนและปลอกหมอนผาฝาย ผานวมเสนใยอะคริลกิ
4) หมอนฝาย ผาปูทนี่ อนและปลอกหมอนพอลิเอสเทอร ผานวมฝาย
17. ในการทดลองเขยาสารละลาย 6 หลอดตามตารางขางลาง
หลอดที่
1
2
3
4
5
6

สารในหลอดทดลอง
นํ้า + นํ้ามัน
นํ้า + นํ้ามัน + นํ้าสบู
นํ้า + นํ้ามัน + นํ้าผงซักฟอก
นํ้า + นํ้ามัน + สารละลายเกลือ
นํ้า + นํ้ามัน + นํ้าสบู + สารละลายเกลือ
นํ้า + นํ้ามัน + นํ้าผงซักฟอก + สารละลายเกลือ

การทดลองขางตนตองการตรวจสอบสิง่ ใด
1) สมบัตขิ องสบูแ ละผงซักฟอก
2) การรวมตัวของนําและนํ
้
ามั
้ น
3) อิทธิพลของสารเคมีทม่ี ตี อ การรวมตัวของนํ้าและนํามั
้ น
4) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการซักฟอกของสบูแ ละผงซักฟอก
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18. พิจารณาขอมูลตอไปนี้
ก. สูตรเคมีของสบู C17H35COO- Na+ สูตรเคมีของผงซักฟอก C12H25 SO-3 Na+
ข. รูปแสดงการจัดตัวของสบูแ ละผงซักฟอกในนํ้ากับนํ้ามัน
นํ้ามัน
นํ้า

ถาสัญลักษณ ในภาพแทนสบูแ ละผงซักฟอก | แทนอะไร และ แทนอะไร
แทน C17H35
2) | แทน C12H25
! แทน SO-3
1) | แทน COO-Na+
3) | แทน C17H35
แทน Na+
4) | แทน SO-3 Na+ ! แทน C12H25
19. นักเรียน 4 กลุม ทดสอบสารละลายในหลอด A และหลอด B ซึง่ หลอดหนึง่ เปนสบู และอีกหลอดหนึง่ เปนผงซักฟอก
ไดผลการทดลองและขอสรุปดังตาราง
นักเรียน
วิธกี ารทดลอง
(กลุม ที่)
1
สาร + นํ้า
2
สาร + นํ้า แลวเอาคลิป
ไปลอยทีผ่ วิ สารละลาย
3
สาร + นํ้า
4
สาร + นํ้า + สารละลาย
เกลือแคลเซียม

การเปลีย่ นแปลงหลังจากการเขยาหลอด
สารในหลอด A
สารในหลอด B
เปนฟอง
เปนฟองมากกวา
คลิปจมลงเร็วกวา
คลิปจมลง

สรุปผลการทดลอง
A เปนผงซักฟอก
A เปนสบู

pH 8
pH 10
B เปนผงซักฟอก
มีผงสีขาวลอยอยูใ นสารละลาย ไมมีผงสีขาวเกิดขึ้น B เปนสบู

นักเรียนกลุม ใดออกแบบและสรุปผลการทดลองไดถกู ตอง
1) กลุม ที่ 1
2) กลุม ที่ 2
3) กลุม ที่ 3
4) กลุม ที่ 4
20. ผงซักฟอกทีม่ คี วามสามารถในการขจัดความสกปรกไดดกี วา ทําใหเกิดมลพิษแกแหลงนําได
้ นอ ยกวาและอยูใ น
เกณฑมาตรฐานผงซักฟอกทีก่ ระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดไว คือผงซักฟอกอะไร
ชื่อผงซักฟอก
A
B
C
D
1) A

ความเปนกรด-เบส (pH)
9.5
11.0
10.5
10.0
2) B

สารทีล่ ะลายในคลอโรฟอรม (รอยละ) ฟอสเฟต (รอยละ)
17
17
20
25
19
21
21
18
3) C

4) D
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เฉลย
1. 4)
11. 2)

2. 1)
12. 4)

3. 2)
13. 4)

4. 1)
14. 4)

5. 3)
15. 4)

6. 1)
16. 2)

7. 4)
17. 4)

8. 1)
18. 2)

9. 3)
19. 3)

10. 3)
20. 4)
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ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resource) หมายถึง สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ และอํานวยประโยชนตอชีวิต
ของมนุษย โดยเฉพาะเปนปจจัยสีส่ าหรั
ํ บมนุษย ปจจุบนั มนุษยนําทรัพยากรธรรมชาติมาแปรสภาพ เปนสิง่ อํานวยความ
สะดวกในชีวติ ประจําวันมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติทอ่ี ดุ มสมบูรณและสิง่ แวดลอมทีด่ ี คือ รากฐานความมัน่ คงของชาติ
ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ แบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. ทรัพยากรธรรมชาติหมุนเวียน หมายถึง ทรัพยากรพวกทีใ่ ชไมหมด หรือหมดแตหามาทดแทนได
- ใชไมหมด ไดแก ดิน นํ้า แสงอาทิตย อากาศ
- ใชหมด แตหาคืนไดทนั ไดแก ปาไม สัตวปา
2. ทรัพยากรธรรมชาติสน้ิ เปลือง หมายถึง พวกทีใ่ ชแลวหมดไป และไมสามารถหามาทดแทนไดในชวงชีวติ
ไดแก แรธาตุตา งๆ
การอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การใชทรัพยากรทีม่ อี ยูใ หเกิดประโยชนมากทีส่ ดุ คุม คามากทีส่ ดุ และ
เกิดการสูญเปลานอยทีส่ ดุ เพื่อจะไดใชไดนานๆ แตถา กลัวจะหมดแลวไมยอมนํามาใชเลยก็ไมใชการอนุรกั ษ
อุตสาหกรรม (Industry) เปนการแปรสภาพทรัพยากรเปนสินคาใหมทน่ี ามาใช
ํ ประโยชนไดมากขึ้น เชน
วัตถุดบิ (ทรัพยากรธรรมชาติ)
อุตสาหกรรม (แปรรูป)
ผลิตภัณฑ (สินคา)
ความหมายของอุตสาหกรรมในปจจุบนั หมายถึง การประกอบกิจการใดๆ ก็ไดทส่ี ง ผลตอบแทนตอผูป ระกอบ
กิจการสูง ไมจาเป
ํ นจะตองผลิตสินคามากๆ ก็ได เชน อุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว ศูนยการคา อุตสาหกรรมขนสง
ประเภทของอุตสาหกรรม การแบงประเภทของอุตสาหกรรมแบงไดหลายแบบ แลวแตเกณฑทใ่ี ชในการแบง เชน
แบงตามขนาด แบงตามลักษณะการประกอบกิจการ แบงตามลักษณะการใชประโยชน หรือแบงตามสภาพหรือสมบัติ
ของผลิตภัณฑ
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เกณฑทใ่ี ชแบงประเภท
แบงตามขนาด

ประเภทของอุตสาหกรรม
ตัวอยาง
1. อุตสาหกรรมหนัก
ผลิตรถยนต ตอเรือเดินสมุทร
โรงงานปูนซีเมนต โรงงานถลุงแร
2. อุตสาหกรรมเบา
โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูป โรงงานทอผา
ผลิตเครือ่ งใชไฟฟา
3. อุตสาหกรรมครอบครัว ทอผาดวยมือ ทําสวนอาหาร เครือ่ งจักสาน
เครือ่ งเงิน เครื่องปนดินเผา
แบงตามลักษณะการประกอบกิจการ 1. อุตสาหกรรมเบือ้ งตน
ทําปาไม ประมง ทําเหมืองแร
2. อุตสาหกรรมการผลิต ทําเฟอรนิเจอร ทําเสือ้ ผาสงออก
ผลิตเครือ่ งใชไฟฟา รถยนต
3. อุตสาหกรรมการขนสง ขสมก. รสพ. การรถไฟ การบินไทย
ขนสินคาระหวางประเทศ
4. อุตสาหกรรมบริการ
การทองเทีย่ ว ศูนยการคาตางๆ
แบงตามลักษณะการใชประโยชน
1. สินคาประเภททุน
ผลิตเครือ่ งจักร รถทํางาน
2. สินคาบริโภค
รถยนต เครือ่ งใชไฟฟา อาหารสําเร็จรูป
เสื้อผา กระดาษ
แบงตามสภาพและสมบัตผิ ลิตภัณฑ 1. ประเภทถาวร
เครือ่ งจักร รถยนต
2. ประเภทกึง่ ถาวร
เครือ่ งใชไฟฟา เสื้อผา
3. ประเภทสิน้ เปลือง
กระดาษชําระ เครือ่ งสําอาง ผงซักฟอก สบู
ยาสีฟน

1. ทรัพยากรดิน
ทรัพยากรดิน จัดเปนทรัพยากรหมุนเวียน เปนทีต่ ง้ั ทีอ่ ยูอ าศัย เพาะปลูก เลีย้ งสัตว ดินเกิดจากสวนผสมของหิน
และแรทส่ี ลายตัวรวมกับอินทรียวัตถุทเ่ี นาเปอ ยผุพงั ดังแผนภาพ
อินทรียวัตถุเนาเปอยผุพัง
สลายตัว
หิน แรธาตุตางๆ

ทับถม
ทับถมกันเปนวัตถุตนกําเนิดดิน

ดิน
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สวนประกอบของดิน ทีเ่ หมาะในการเพาะปลูก

นํ้า 25% สารอนินทรีย
45%
อากาศ 25%

สารอินทรีย 5%

ชนิดของดิน แบงตามขนาดของอนุภาค ดังนี้
1. ทรายหยาบ (0.2-2 มิลลิเมตร)
2. ทรายละเอียด (0.02-0.2 มิลลิเมตร)
3. ดินโคลน (0.002-0.02 มิลลิเมตร)
4. ดินเหนียว (เล็กกวา 0.002 มิลลิเมตร)
อุตสาหกรรมจากดิน ผลิตภัณฑทไ่ี ดจากดินหรือทราย โดยผานความรอน เรียกวา เซรามิก (Ceramic) ไดแก
เครื่องปนดินเผา ปูนซีเมนต อิฐทนไฟ รวมทัง้ เครือ่ งแกว
1. เครือ่ งปน ดินเผาและเครือ่ งเคลือบดินเผา ใชดนิ เหนียวเปนวัตถุดบิ เนือ่ งจากมีเนือ้ ละเอียด นวดเปนเงา ปน
แลวคงรูปราง
- เครือ่ งปน ดินเผา เชน อิฐแดง กระถางปลูกตนไม คนโทนํ้า เตาถาน และรังผึง้ มีขั้นตอนดังนี้
ดินเหนียว
นวด
ปน
ผึง่ ใหแหงในทีร่ ม
เผา
เครื่องปนดินเผา
- เครือ่ งเคลือบดินเผา นําเครือ่ งปน ดินเผาไปเคลือบนํ้ายาเพือ่ ใหผวิ มันเรียบ ไมซมึ นํ้า สีสวยงาม และ
แข็งแรงยิง่ ขึน้ ไดแก ถวยชาม แจกัน กระเบือ้ งปูพน้ื โอง กระถางบัว เครือ่ งสุขภัณฑ เปนตน
จุมนํายาเคลื
้
อบ
ผึง่ ใหแหง
เผาเคลือบ
เครือ่ งเคลือบดินเผา
เครื่องปน ดินเผา
สีของเครือ่ งเคลือบดินเผาและเครือ่ งแกว เกิดจากออกไซดของโลหะบางชนิด เมือ่ ไดรบั ความรอนหรือเผา จะเกิด
สีตา งๆ ดังนี้
ออกไซดของโคบอลต
- ใหสนี าเงิ
้ํ น
ออกไซดของเหล็ก
- ใหสนี าตาลแดง
้ํ
ออกไซดของทองแดง
- ใหสเี ขียวสด
ออกไซดของโครเมียม + ดีบกุ
- ใหสชี มพู
ออกไซดของพลวง + ตะกัว่
- ใหสเี หลือง
ออกไซดของแมงกานีส
- ใหสนี าตาล
้ํ
คุณภาพของเครือ่ งปน ดินเผาและเครือ่ งเคลือบดินเผา
1. เนื้อดิน ถาเนือ้ ดินละเอียด องคประกอบทางเคมีเหมาะสม จะไดผลิตภัณฑทเ่ี นียน สวยงาม
2. อุณหภูมิที่ใชเผา ตองสัมพันธกบั เนือ้ ดิน ดินเนือ้ ดีเผาอุณหภูมสิ งู ไดผลิตภัณฑแข็งแรง
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2. เครือ่ งแกว ทําจากทรายแกว นํามาผลิตเครื่องใช เชน ภาชนะใสอาหาร ประดับอาคาร เชน กระจกนิรภัย
แบบตางๆ ทําใหดหู รูหรา รวมทัง้ เครือ่ งประดับแกวเจียระไน หรือทีเ่ รียกวา คริสตัล (Crystal) มีราคาแพงพอสมควร
ชนิดของแกว
1. แกวธรรมชาติ เชน ออบซิเดียน ซิลกิ า และเท็กตไตท หรือมณีหยาดฟา
2. แกววิทยาศาสตร ใชความรูท างวิทยาศาสตร ทําขึน้ จากทรายแกวซึง่ มีซลิ กิ าเปนองคประกอบสูง เชน
ทรายทีจ่ งั หวัดระยอง สงขลา นราธิวาส มีซลิ กิ า (SiO2) ถึง 99% สมบัตขิ องแกวขึน้ อยูก บั องคประกอบดังตาราง
ชนิดแกว

แกวธรรมดา
แกวทนไฟ
แกวควอตซ

องคประกอบทีส่ าคั
ํ ญ (คิดเปนรอยละ)
ซิลกิ อน- โซเดียม- แคลเซียม- โบรอนออกไซด ออกไซด ออกไซด ออกไซด
67.9
80.6
100

14.7
4.4
-

5.5
-

1.4
13.0
-

สมบัติ
สัมประสิทธิการ จุดออนตัว
ขยายตามเสนตอ
(°C)
องศาเซลเซียส
9.2 × 10-6
550
-6
3.3 × 10
615
-6
1625
0.54 × 10

แกวทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี ตองประกอบดวยซิลกิ อนไดออกไซด (SiO2) ปริมาณสูง มีออกไซดของธาตุอน่ื ๆ นอย
จะทําใหมคี า สัมประสิทธิข์ องการขยายตัวตามเสนตอองศาเซลเซียส (ส.ป.ส.) ตํา่ ขยายตัวนอย ไมแตกงายเมือ่ รอน เปน
แกวทนไฟ ดังนี้
สวนผสมของแกว ไดแก ซิลกิ า โซเดียมคารบอเนต และปูนขาว ถาตองการใหคณ
ุ ภาพแกวดีขน้ึ อาจจะเติมสาร
ตางๆ ลงไปดวย
- หินปูนบดละเอียด ทําใหแกวไมเปราะงาย
- โบโรซิลิเกต แกวจะทนความรอนไดสงู
- ตะกัว่ ทําใหแกวใสและมีความแวววาว
- เศษแกวแตกหัก ทําใหหลอมเหลวไดงา ยขึน้
วิธผี ลิตเครือ่ งแกว
1. ผลิตดวยมือ ไดผลิตภัณฑทป่ี ระณีต มีรายละเอียดมากกวา ตองมีความชํานาญมากเปนพิเศษ เชน ทําเปน
ชอดอกไม รูปสัตวตา งๆ เรือสุพรรณหงส ราชรถ มักใชเปนของทีร่ ะลึก
2. ผลิตดวยเครือ่ งจักร ผลิตไดเร็ว ไดปริมาณมาก อาจใชวธิ หี ลอมแลวเปา รีด หรือหลอในแมพมิ พ
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แกวบางชนิดทีผ่ ลิตใหมคี ณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษเฉพาะอยาง
1. แกวเทอรมอส ทําดวยแกวทนไฟเปนแกว 2 ชั้น ตรงกลางเปนสุญญากาศ ปองกันการถายเทความรอนโดย
การนําและการพา ใชทากระติ
ํ
กนํ้ารอนและนํ้าแข็ง

สุญญากาศ

โฟม

ฉาบดวยเงิน

พลาสติก 2
พลาสติก 1

กระติกแกวเทอรมอส

กระติกโฟม

2. แกวนิรภัย (Safety glass) เปนกระจกทีม่ คี วามแข็งแรงมากเปนพิเศษ ทนตอแรงกระแทก และแตกแลว
ไมมีคม ลดอันตรายลง ใชทากระจกรถยนต
ํ
กระจกหองโชวรมู และตกแตงอาคาร เพือ่ ความหรูหรา
- วิธที ําใหกระจกมีความแข็งแรงมากขึน้ โดยการพนลมเย็นลงไปในแกวทีก่ ําลังรอนจัด
- วิธที ําใหแกวแตกแลวไมมคี ม ใชกาว หรือแผนฟลม ประกบแผน แลวใหตดิ กันในขณะทีย่ งั รอนอยู
3. แวนตาเปลีย่ นสี ใสสารเคมีบางชนิดลงไป เชน ซิลเวอรโบรไมด (AgBr) หรือซิลเวอรคลอไรด (AgCl) สารนี้
เมือ่ ถูกแสงจะเกิดสีดํา กันแดดได แตถา แสงนอย แวนจะมีสจี าง สําหรับคนทีม่ ปี ญ
 หาสายตาสัน้ หรือยาวและแพแสงแดด
ดวย
ซิลเวอรโบรไมด

แสง
ซิลเวอร (สีเขม) + โบรมีน
ไมถูกแสง

2. ทรัพยากรแร
แร เปนทรัพยากรทีม่ นุษยสามารถนํามาใชประโยชนไดมากมาย เชน นํามาผลิตเครื่องมือเครื่องใช เปนแหลง
พลังงาน เปนเครือ่ งประดับ กอสราง ฯลฯ
ประเภทของแร แบงตามสวนประกอบทางเคมีหรือสมบัตทิ างกายภาพ แบงได 4 ประเภท คือ
- แรโลหะ เรียกวา สินแร สวนใหญตอ งนําไปถลุงเพือ่ ใหไดธาตุโลหะออกมาใชประโยชน เชน แรดบี กุ (แคสซิเทอรไรด) เหล็ก (แรฮมี าไตต, แมกเนไตต) ทองแดง (แรไพไรด)
- แรอโลหะ ไมตอ งนําไปถลุง นําไปใชไดเลย หรือเผาเพือ่ เปลีย่ นแปลงคุณสมบัตบิ างอยาง เชน แรแคลไซต
(หินปูน, หินออน) แรยปิ ซัม แรหนิ เขีย้ วหนุมาน แรหนิ พันธุไ ม
- แรรตั นชาติ มักนําไปใชเปนเครือ่ งประดับ ไดแก เพชร พลอย เศษเพชรพลอยใชทําเครื่องขัด ตัดเจาะ เจียร
เนือ่ งจากมีความแข็งแรงมาก
- แรเชือ้ เพลิง ไดแก ปโตรเลียม ถานหิน หินนํามั
้ น ใชเปนเชือ้ เพลิงใหพลังงาน และผลิตสารสังเคราะห เชน
พลาสติก ไนลอน เสนใยสังเคราะห สีเคมี
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1. แรโลหะ (สินแร) หมายถึง แรทม่ี ธี าตุโลหะเปนองคประกอบ เมื่อนํามาถลุงจึงจะไดธาตุโลหะบริสทุ ธิ์ (ทีเ่ กิด
บริสทุ ธิต์ ามธรรมชาติมนี อ ย ไดแก ทองคํา ทองแดง เงิน ทองคําขาว)
การถลุงแรโลหะ เปนการแยกธาตุโลหะบริสทุ ธิอ์ อกจากสินแร ซึง่ เปนสารประกอบทีม่ โี ลหะปนอยู การถลุงแรมี
2 วิธี คือ
1. ถลุงแรโดยใชความรอน ใชถา นหิน หรือถานโคก เปนเชือ้ เพลิงและเปนตัวรีดวิ ส เพราะมีธาตุคารบอนเปน
องคประกอบมาก บางชนิดตองเผาในอากาศกอน แลวจึงเผากับตัวรีดวิ ส ไดโลหะไมคอ ยบริสทุ ธิ์ แตไดปริมาณมาก
2. ถลุงแรโดยใชกระแสไฟฟา จะไดโลหะบริสทุ ธิ์ 100% จะไดปริมาณนอย ไมคมุ ทุน และมีขอ จํากัด คือ
สินแรโลหะนัน้ จะตองละลายนํา้ แลวแตกตัวเปนประจุไฟฟาบวกและลบ
ตัวอยางการถลุงโลหะบางชนิด
โลหะออกไซด เผากับผงถานในทีอ่ บั อากาศ จะไดธาตุโลหะ และกาซ หรือเปนผลพลอยได
โลหะทองแดง (Cu) + กาซคารบอนมอนอกไซด (CO)
ทองแดงออกไซด (CuO) + ผงถาน (C)

เผาปดฝา (อับอากาศ)

เผาเปดฝา (กลางอากาศ)

โลหะซัลไฟต เผาในอากาศ เพือ่ รวมกับกาซออกซิเจน (O2) เพือ่ ใหเปนโลหะออกไซดกอ น จึงเผากับผงถาน
ซิงคซลั ไฟต + กาซออกซิเจน
ซิงคออกไซด + กาซซัลเฟอรไดออกไซด
...(1)
ซิงคออกไซด + ผงผาน
สังกะสี + กาซคารบอนมอนอกไซด
...(2)
โลหะคารบอเนต เผาไลกา ซคารบอนไดออกไซด (CO2) เพือ่ ใหเปนโลหะออกไซด แลวจึงเผากับผงถาน
เหล็กออกไซด + กาซคารบอนไดออกไซด
...(1)
เหล็กคารบอเนต
เหล็กออกไซด + ผงถาน
เหล็ก + กาซคารบอนมอนอกไซด
...(2)
การแยกคอปเปอรคลอไรดดว ยไฟฟา จะไดโลหะทองแดงบริสทุ ธิท์ ข่ี ว้ั ลบ และมีกา ซคลอรีน ปุดขึน้ ทางขัว้ บวก
+
กาซคลอรีน

ขั้วบวก จะเกิดกาซคลอรีน (Cl2) มีกลิน่ ฉุน
ขั้วลบ มีทองแดง (Cu) มาเกาะรอบๆ

ทองแดง
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การชุบโลหะ เชน เหล็กชุบโครเมียม ชุบทอง ชุบเงิน เพือ่ ตองการใหไมเกิดสนิม หรือสวยงาม ใชวธิ ปี ลอย
กระแสไฟฟาเขาไปในสารละลาย เชนเดียวกับการแยกสินแรดว ยกระแสไฟฟา โดยนําอุปกรณทต่ี อ งการจะชุบตอกับขัว้ ลบ
โลหะจึงจะมาเกาะ
โลหะผสม (Alloy) เกิดจากการนําโลหะ 2 ชนิดขึ้นไปมาหลอมรวมกัน โลหะจะรวมเปนเนือ้ เดียวกัน เรียกวา
สารละลายโลหะผสมจะมีคณ
ุ สมบัตแิ ตกตางไปจากเดิม เปนตนวา จุดหลอมเหลวสูงขึน้ หรือตําลง
่ แข็งแรงขึน้ เปนตน
ตัวอยางโลหะผสมบางชนิด
- ทองเหลือง (ทองแดง + สังกะสี + ดีบกุ ) มีราคาถูก ใชทากลอนประตู
ํ
ลูกบิด เชิงเทียน ขัน
- ทองสัมฤทธิ์ (ทองแดง + ดีบกุ ) สีเหมือนทองคํา ใชหลอพระพุทธรูป
- สแตนเลส (เหล็ก + โครเมียม) ไมเปนสนิม ใชทาเครื
ํ ่องครัว หมอ กระทะ มีด ปนโต
- นาก (ทองคํา + ทองแดง) เครือ่ งประดับราคาไมแพง
- ตะกัว่ บัดกรี (ตะกัว่ + ดีบกุ ) จุดหลอมเหลวตํา่ เชือ่ มสายไฟ โลหะฟวส
- ลวดนิโครม (เหล็ก + นิกเกิล + โครเมียม) จุดหลอมเหลวสูง ใชทาลวดต
ํ
านทานในเตาไฟฟา เตารีด
ทองคําบริสุทธิ์ 100% = 24K
ทองคําไมบริสทุ ธิ์ จะมีคา นอยกวา 24K เชน ทอง 18K หมายถึง ทองคํา 75% ดังนี้
ทอง 24K = 100%
ทอง 18K = 10024× 18 = 75%
2. แรอโลหะ สวนมากเปนแรประกอบหิน เชน แรเฟสสปาร แรแคสไซต กราไฟต ทรายแกว ฟอสเฟต ฟลู
ออไรด แบไรด เกลือ หิน โปแตส และแรยปิ ซัม เวลานําไปใชไมตอ งผานการถลุง แตอาจจะนําไปบดแลวเผาเพือ่ ไล
ความชื้น
1. แรแคลไซต (CaCO3) เปนสวนประกอบสําคัญของหินปูนและหินออน นํามาผลิตปูนซีเมนต ปูนขาว และ
ยอยเปนหินใชในการกอสราง แตหนิ ออนสวยและแข็งแรงกวาหินปูน ใชประดับอาคาร และแกะสลักเปนรูปตางๆ
วิธกี ารผลิตปูนขาว นําหินปูนมาบดแลวเผา ไดปนู ดิบรวมกับความชืน้ ไดปูนขาว ดังสมการ
แคลเซียมออกไซด (ปูนดิบ) + กาซคารบอนไดออกไซด
แคลเซียมคารบอเนต
(CaCO3)
(CaO)
(CO2)
ปูนขาว หรือแคลเซียมไฮดรอกไซด
แคลเซียมออกไซด + นํ้า
(Ca(OH)2)
(CaO) (H2O)
2. แรยปิ ซัม (CaSO4, 2H2O) เรียกวา เกลือจืด ใชเปนองคประกอบในการผลิตปูนซีเมนต ปูนพลาสเตอร
แผนยิปซัมบอรด แปงนวล ชอรก ปุย และใชผลิตเตาหูแ ข็ง
วิธกี ารผลิตปูนพลาสเตอร ทําโดยการนําแรยปิ ซัมมาบดแลวเผาไลความชืน้ นิยมนํามาทําแมแบบตางๆ
ปูนพลาสเตอร + นํ้า
ยิปซัม
(CaSO4, 2H2O)
(CaSO4) (H2O)
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การทดลอง สมบัตขิ องแคลเซียมซัลเฟต (CaSO4) หรือปูนพลาสเตอร
บด, เผา

+ นํ้า
แข็งตัว

บด, ไมเผา
ปูนพลาสเตอร + นํ้า

+ นํ้า
ไมแข็งตัว

สารทีใ่ ชทดลอง
แคลเซียมซัลเฟต (ปูนพลาสเตอร) + นํ้า
สารจากเบา + ความรอน + นํ้า
สารจากเบา + นํ้า

ลักษณะของสารทีไ่ ด
แข็งตัว
แข็งตัว
ไมแข็งตัว

ผลการทดลอง ปูนพลาสเตอรเมือ่ รวมกับนํ้าจะแข็งตัว มีรปู รางตามแมแบบและกลายเปนยิปซัม สวนยิปซัม
ละลายนําจะไม
้
แข็งตัว ไมวา จะทิง้ ไวนานเทาใด
3. แรรต
ั นชาติ หรืออัญมณี เปนแรทส่ี วยงาม ทัง้ สีและความแวววาว มีความแข็งแรงมาก ไมเปนรอยขูดขีด
ไดงา ย เปนแรทห่ี ายาก จึงมีราคาแพงมาก นิยมใชทําเปนเครือ่ งประดับ เศษเพชรพลอยใชผสมทําเครื่องขัด ตัด เจาะ
เจียร โดยอาศัยสมบัตทิ ม่ี คี วามแข็งแรงมาก จัดวามีความสําคัญทางดานอุตสาหกรรมดวย
การแบงชนิดของแรรตั นชาติ แลวแตวา จะใชเกณฑใด
1. แบงตามคุณคาหรือราคา แบงได 2 ชนิด คือ
1.1 แรรตั นชาติทม่ี คี า สูง มีราคาแพง ไดแก เพชร ทับทิม ไพลิน บุษราคัม มรกต ไขมุก
1.2 แรรตั นชาติคา รอง มีราคาไมสงู มาก ไดแก พลอยสีมว ง โกเมน นิล เพทาย ไพฑูรย เขียวสอง
2. แบงตามการเกิด ได 2 ชนิด ดังนี้
2.1 แรรตั นชาติทเ่ี ปนสารอนินทรีย เกิดเหมือนแรอน่ื ๆ ทัว่ ไป ไดแก เพชร พลอยสีตา งๆ ทับทิม ไพลิน
2.2 แรรตั นชาติทเ่ี กิดจากสารอินทรีย มีเพียงไมกช่ี นิด เชน ไขมุก อําพัน ปะการัง
รัตนชาติแท ดูทค่ี า ความถวงจําเพาะ (ถ.พ.) และคาดรรชนีหกั เห ไมใชดูที่ความแข็ง เพราะความแข็งไมใช
คุณสมบัตเิ ฉพาะตัวของแร แตรตั นชาติทม่ี คี วามแข็งมาก ยอมมีราคาสูงมาก
ความแข็งของเพชร พลอย ควรจะเกิน 6 คาความแข็งตํ่ากวา ราคาจะถูก
ความแข็ง 10 คือ เพชร แข็งทีส่ ดุ ราคาแพงมากทีส่ ดุ มีหลายสีแตนยิ มสีขาว
ความแข็ง 9 คือ แรคอรันดัม ไดแก ทับทิม สีแดงเพราะมีออกไซดของโครเมียม สวนไพลิน มีสนี ้ําเงิน
เพราะมีออกไซดของเหล็กและติเตเนียม
ความแข็ง 8-9 คือ บุษราคัม มีสเี หลือง, ความแข็ง 7-8 คือ มรกต มีสีเขียว
ไขมุก ความแข็งเพียง 3.5-4 ก็มรี าคาแพงเพราะเกิดยาก ถาเกิดโดยธรรมชาติตอ งใชเวลาถึง 7 ป
การเจียระไน หมายถึง การตัดเหลีย่ มแรรตั นชาติ เพือ่ ใหแสงเกิดการหักเหและสะทอนกลับหมดเขาตาหลายๆ มุม
ยิง่ เหลีย่ มมากจะยิง่ แวววาวมาก แตการเจียระไนเพชร ทับทิม และไพลิน ทํายากเพราะแข็งมาก ราคาจึงแพง
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รัตนชาติเทียม มนุษยทําขึน้ โดยการผสมสารยอมสีในกอนแกว แลวนําไปเจียระไน หรือผลิตโดยการหลอม
อะลูมเิ นียมออกไซด คารบอน ซึง่ เปนองคประกอบสําคัญของรัตนชาติแท ผสมกับสารทีท่ ําใหเกิดสี ไดแก ออกไซดของ
โลหะบางชนิด ใชความดันบรรยากาศสูงมากได เพชรพลอยเทียมดูไมคอ ยออก สวยงามมาก แตคา ความถวงจําเพาะ
และดรรชนีหกั เหไมเทากับของแท
4. แรเชือ้ เพลิง เปนแรชนิดเดียวทีเ่ ปนอินทรีย เพราะทับถมจากซากพืชซากสัตวนบั ลานป มีความสําคัญมาก
โดยเฉพาะดานอุตสาหกรรม เพราะใหพลังงาน ไดแก กาซธรรมชาติ นํ้ามัน ถานหิน หินนํามั
้ น
การทําเหมืองแร กอใหเกิดผลเสียหายตอสิง่ แวดลอม โดยเฉพาะเหมืองฉีด ทําลายทัง้ ปาไม สัตวปา ดิน แหลงนํา้
และสัตวนา้ํ
การอนุรกั ษ เนือ่ งจากทรัพยากรแรเปนทรัพยากรสิน้ เปลือง เมือ่ ใชหมดแลวไมสามารถทดแทนไดอกี จึงควรใช
ทรัพยากรแรอยางประหยัดคุม คาทีส่ ดุ เชน นํากลับมาใชใหม (เศษเหล็กนํามาหลอมใหม) หาอยางอืน่ มาใชแทน รัฐบาล
ควรตรึงราคาแรไมใหถกู หรือแพงเกินไป

3. ทรัพยากรปาไม
ปาไม หมายถึง อาณาบริเวณทีม่ ตี น ไมขน้ึ หนาแนน และมีพน้ื ทีก่ วางพอทีจ่ ะมีผลตอสิง่ แวดลอม เชน มีผลตอ
อากาศ ความชุมชื้น นํ้าทวม ปาไมจดั เปนทรัพยากรธรรมชาติประเภทหมุนเวียนเพราะใชแลวหาคืนทดแทนได เชน ปลูกปา
ปาไมมปี ระโยชนตอ มนุษยทง้ั ทางตรงและทางออม ดังนี้
ประโยชนทางตรง เปนประโยชนตอ คนบางกลุม เทานัน้ เชน พอคาไม เผาถานไม คาของปา สมุนไพร เขาสัตว
หนังสัตว
ประโยชนทางออม สวนมากมีผลดีตอ สิง่ แวดลอมซึง่ อํานวยประโยชนตอ มวลมนุษย ดังนี้
1. ชวยรักษาความชุมชื้น ดูดซับนํ้าฝน และทําใหเกิดฝน ไมแหงแลง เพราะพืชสังเคราะหแสงเกิดไอนํา้
2. รักษาความอุดมสมบูรณของดิน เนือ่ งจากมีการทับถมของซากพืชซากสัตว
3. เปนสถานทีพ่ กั ผอนหยอนใจ ใหธรรมชาติความรมรื่น อากาศบริสทุ ธิ์ มีออกซิเจนมาก ฝุนนอย
4. เปนทีอ่ ยูอ าศัยของสัตวปา ทําใหสตั วปา ไมสญ
ู พันธุ
พืน้ ทีป่ า ไม ตามหลักวิชาตองมีถงึ 50% ของพืน้ ทีท่ ง้ั หมด ทีเ่ หลือจึงจะเปนพืน้ ทีเ่ กษตร ทีอ่ ยูอ าศัย และโรงงานอุตสาหกรรม แตเดิมประเทศไทยก็มปี า เกิน 50% เมื่อประมาณ พ.ศ. 2500 แตพน้ื ทีก่ ล็ ดลงๆ จนขณะนีเ้ หลือไมถงึ
25% ทําใหตอ งปดปาและมีโครงการปลูกปาอยางตอเนือ่ ง จะทําใหพน้ื ทีป่ า ไมเพิม่ ขึน้
พืน้ ทีป่ า
ป พ.ศ.
2504
2516
2521
2541
ทีม่ า : กรมปาไม

พืน้ ทีป่ า (ไร)
171,017,812
138,578,125
109,515,000
81,016,428

% พืน้ ทีป่ า
53.33
43.21
34.15
25.28
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เปาหมายของประเทศไทย ตองการใหมปี า ไมนอ ยกวา 40% ของพืน้ ทีท่ ง้ั หมดประมาณ 128.3 ลานไร (พืน้ ที่
ประเทศไทย 320.7 ลานไร)
- เปนปาอุทยาน 25% หามตัดไม หรือถางปาทําไรเลือ่ นลอย หรือตัดไมมาเผาถาน
- เปนปาเศรษฐกิจ 15% ปลูกไมเศรษฐกิจ ไดแก ไมเนื้อแข็ง ไมสกั ไมมะคา ไมยาง ฯลฯ ตัดไปใชได
ปริมาณนําฝนในป
้
าทีม่ รี ะดับความสูงตางกัน ปาไมในทีส่ งู จะทําใหเกิดฝนตกไดมากกวาปาไมในทีต่ ่าํ เพราะใน
ทีส่ งู อากาศเย็น ไอนํ้าทีพ่ ชื คายออกจะกลัน่ ตัวเปนหยดนําเกิ
้ ดฝนตกบริเวณนัน้ ปาไมในทีส่ งู จึงเปนแหลงตนนํ้าลําธาร
ไมควรตัด
ความสูงของพืน้ ทีป่ า ไม (สูงจากระดับนําทะเล)
้
ตํ่ากวา 100 เมตร
100-169 เมตร
500-700 เมตร
700-800 เมตร

ปริมาณนําฝนที
้ ต่ กในปามากกวาทีโ่ ลง (%)
1.4
14.2
19.0
43.0

การอนุรกั ษปา ไม ทําไดหลายวิธี เชน
1. กําหนดเปนพืน้ ทีป่ า สงวน อุทยานแหงชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร และปลูกสรางสวนปาเพิม่
2. ใชวสั ดุอน่ื แทน เชน พลาสติกแทนกระดาษ, กาซหุงตมแทนถานไมและฟน
3. ลดการสูญเสียเนือ้ ไม โดยการนําเศษไม และขีเ้ ลือ่ ยมาทําไมอดั
4. การรักษาเนือ้ ไมใหมอี ายุการใช
- การนําไมไผไปแชน้าํ 7-10 วัน เพือ่ ลดการทําลายจากเห็ดรา
- การใชสารเคมีรกั ษาเนือ้ ไมโดยการอัดนํายาไม
้
แตตอ งไมเปนอันตรายตอคนและสัตวเลีย้ ง อาจจะตอง
สูบอากาศออกจากเนือ้ ไมกอ นแลวปลอยนํ้ายาเขาไปแทน หรือการทา หรือแชไมลงในนํายา
้

4. ทรัพยากรสัตวปา
สัตวปา อาศัยอยูใ นปา ทําใหธรรมชาติสมดุล การทําลายปาไมจงึ เทากับเปนการทําลายสัตวปา ไปดวย เปนสาเหตุ
สําคัญทีส่ ดุ ทีท่ ําใหสตั วปา หลายชนิดสูญพันธุ จึงควรจะมีการอนุรกั ษเพือ่ ปองกันไมใหสตั วปา สูญพันธุ
ประเภทของสัตวปา พ.ร.บ. สงวนและคุม ครองสัตวปา แบงสัตวปา ออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. สัตวปา สงวน หมายถึง สัตวทห่ี ายาก 15 ชนิด หามมิใหผใู ดลาหรือมีไวในครอบครองอยางเด็ดขาด เวนแต
จะทําเพือ่ การศึกษาหรือวิจยั ทางวิชาการ หรือเพือ่ กิจการสวนสาธารณะ และไดรบั อนุญาตจากอธิบดีกรมปาไม ไดแก
แรด กระซู กูปรีหรือโคไพร ควายปา สมัน ละองหรือละมัง่ เลียงผา กวางผา สมเสร็จ พะยูน แมวลายหินออน
นกเจาฟาสิรนิ ธร นกกระเรียน และนกแตวแรวทองดํา
2. สัตวปา คุม ครอง เปนสัตวทย่ี งั มีอยูจ ํานวนมาก แตถา ไมคมุ ครองอาจจะทําใหจานวนลดลง
ํ
จนกระทัง่ สูญพันธุ
แบงออกเปน
- สัตวปา คุม ครองประเภทที่ 1 ไดแก นกตางๆ นางอาย สมเสร็จ เสือปลา ประดับปาใหสวยงาม
- สัตวปา คุม ครองประเภทที่ 2 ไดแก หมูปา กระจง กระตายปา กวาง ฯลฯ มักถูกลาเปนอาหาร
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5. ทรัพยากรนํ้า
แหลงนํ้า หมายถึง นํ้าทะเล มหาสมุทร แมน้าํ ลําคลอง หวย หนอง บึง แมแตนาบาดาลที
้ํ
อ่ ยูใ ตดนิ และไอนํา้
ความสําคัญของแหลงนํา้ ใชอุปโภค บริโภค ประกอบอาชีพ เชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ทําเหมือง ขนสง
เปนแหลงของความเจริญ แหลงอาหาร รวมทัง้ แหลงแรในนํา้
ทะเลและผลิตผล ประเทศไทยมีชายฝง ยาว 2,700 กิโลเมตร อาวไทยเปนทะเลกึง่ ปด กระแสนําไหลวน
้
มีความ
อุดมสมบูรณมาก ชายฝง เปนทีเ่ พาะพันธุป ลา กุง หอย
อาหารจากทะเล
- สัตวทะเล ไดแก กุง หอย ปู ปลา เปนแหลงโปรตีน แรธาตุตา งๆ เชน เหล็ก ไอโอดีน แคลเซียม
ฟอสฟอรัส วิตามิน
- สาหรายทะเล เชน สาหรายสีแดง จีไฉ สาหรายผมนาง อุดมดวยไอโอไดด
เกลือแรในนํ้าทะเล ในนํ้าทะเลมีเกลือหลายชนิดละลายปนกันอยูใ นรูปของสารละลาย เชน
เกลือโซเดียมคลอไรด (NaCl)
27.87 กรัม/นําทะเล
้
1,000 ลูกบาศกเซนติเมตร
เกลือแมกนีเซียมคลอไรด (MgCl2) 3.78 กรัม/นํ้าทะเล 1,000 ลูกบาศกเซนติเมตร
เกลือแคลเซียมซัลเฟต (CaSO4) 1.45 กรัม/นํ้าทะเล 1,000 ลูกบาศกเซนติเมตร
โพแทสเซียมคลอไรด (KCl)
0.79 กรัม/นํ้าทะเล 1,000 ลูกบาศกเซนติเมตร
แมกนีเซียมโบรไมด (MgBr2) และแคลเซียมคารบอเนต (HCl) อยางละ 0.03 กรัม/นํ้าทะเล 1,000
ลูกบาศกเซนติเมตร
เกลือไอโอไดด เชน โซเดียมไอโอไดด และโพแทสเซียมไอโอไดดเล็กนอย (ทําใหไมเปนโรคคอพอก)
การทดลอง สารประกอบไอโดไดดในเกลือทะเล
วิธที ดลอง
1. เกล็ดไอโอดีน + นํ้า + แปง
2. เกล็ดไอโอดีน + สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด + นํ้าแปง
3. เกล็ดไอโอดีน + สารละลายของเกลือทะเล + นํ้าแปง
4. เกล็ดไอโอดีน + สารละลายเกลือสินเธาว + นํ้าแปง

ผลทีไ่ ด
ไมเปลีย่ นแปลง
สีน้าเงิ
ํ น
สีน้าเงิ
ํ น
ไมเปลีย่ นแปลง

ผลการทดลอง ในนําทะเลมี
้
เกลือไอโอไดด เพราะเกล็ดไอโอดีนละลายไดดเี ชนเดียวกับโพแทสเซียมไอโอไดด
สารเคมีทผ่ี ลิตจากเกลือทะเล เกลือโซเดียมคลอไรด (NaCl) ซึง่ เปนเกลือทีม่ ปี ริมาณมากทีส่ ดุ ในนํ้าทะเล นํามา
ผลิตสารเคมีหลายชนิด โซดาไฟ (NaOH) ใชในอุตสาหกรรมหลายอยาง โซดาแอช (Na2CO3) ใชผลิตผงซักฟอก
กรดไฮโดรคลอริก (HCl) และโลหะโซเดียม (Na) คลอรีน (Cl) ใชฆาเชือ้ โรคในนําประปา
้
สระวายนํ้า เปนนํ้ายาซักผาขาว
เชน คลอรอกซ ไฮเตอร กรดเกลือ (HCl) ใชในอุตสาหกรรมเคมีตา งๆ
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แบบทดสอบ
จงเลือกคําตอบที่ถูกตอง
1. ขอใดเปนทรัพยากรธรรมชาติสน้ิ เปลืองทัง้ หมด
ก. หินเกลือ แรยเู รเนียม และใยหิน
ข. นํามั
้ นดิบ เพชร และแรดบี กุ
ค. แสงอาทิตย ปาไม และสัตวปา
ง. นํ้าทะเล สัตวนาเค็
้ํ ม และเกลือทะเล
1) ก. และ ข.
2) ข. และ ค.
3) ค. และ ง.
4) ง. และ ก.
2. ขอใดไมใชเกณฑในการจําแนกประเภทอุตสาหกรรมออกเปนขนาดใหญ ขนาดยอม และในครัวเรือน
1) เงินทุน
2) จํานวนคนงาน
3) จํานวนผูบริโภค
4) ลักษณะและขนาดของกิจการอุตสาหกรรม
3. กิจการใดจัดเปนอุตสาหกรรม
1) การตัดเย็บเสือ้ ผาสําเร็จรูป ซึง่ ประกอบการเปนกลุม ๆ ตามบานเชาในกรุงเทพฯ
2) การวาดภาพโดยใชสวี ทิ ยาศาสตรบนแผนกระเบือ้ ง ใหสวยงามและคงทนโดยจิตรกรทีม่ ชี อ่ื เสียง
3) การทําอาหารถุงจําหนาย โดยเฉพาะเปนอาหารมื้อเย็น ประกอบการโดยครอบครัวซึง่ มีสมาชิก 15 คน
4) บริษทั ภัยขาวรวมทุน ทําอูซ อ มรถมอเตอรไซคมสี าขากวา 50 แหง ตามตรอกซอกซอยในกรุงเทพฯ
4. ขอใดถูกตอง
1) แกวเกิดจากการตกผลึกของของเหลวทีเ่ กิดการเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว
2) การใสเศษแกวทีแ่ ตกหักลงในสวนผสมทีจ่ ะผลิตแกว จะชวยทําใหสว นผสมนัน้ มีจดุ หลอมเหลวสูงขึน้ ไดแกว
เนื้อละเอียดขึ้น
3) ถาพนลมเย็นลงไปบนแผนแกวทีก่ ําลังรอนจัด จะไดกระจกทีม่ คี วามแข็งแรงทนตอแรงกระแทกไดดกี วากระจก
ทัว่ ไป
4) ถาใสผลึกซิลเวอรคลอไรด ซิลเวอรโบรไมด หรือซิลเวอรไอโอไดดลงไปในแกว จะไดกระจกทีก่ น้ั แสงอัลตราไวโอเลตได
5. ขอใดถูกตอง

ก.
ข.
ค.
ง.

สารทีเ่ ติมลงไป
หินปูนบดละเอียด
โบโรซิลิเกต
ตะกัว่
แมงกานีสออกไซด

1) ก. และ ข.

ผลทีเ่ กิดขึน้ กับแกวทีไ่ ด
ไมเปราะงาย
ทนความรอนไดสงู
เนือ้ แกวขุน แสงผานไดนอ ย
เนือ้ แกวใสมีความแวววาว
2) ข. และ ค.

3) ค. และ ง.

4) ง. และ ก.
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6. จากตารางขอใดถูกตอง

แกว
A
B
C

สวนประกอบทีส่ าคั
ํ ญ%
โซเดียมแคลเซียมออกไซด
ออกไซด
14.7
5.5
4.4
-

ซิลกิ อนไดออกไซด
67.9
80.6
100

บอรอนออกไซด
1.4
13.0
-

สมบัติ
สัมประสิทธิก์ ารขยายตัวตามเสนตอองศาเซลเซียส
9.2 × 10-6
3.3 × 10-6
0.54 × 10-6

ก. แกว A ทนความรอนไดดกี วาแกว C
ข. แกว B ทนความรอนไดดกี วาแกว C
ค. แกว C ทนความรอนไดดกี วาแกว A และ B
ง. แกว A B และ C มีสมบัตแิ ตกตางกันเพราะปริมาณของซิลกิ อนตางกัน
1) ก. และ ข.
2) ข. และ ค.
3) ค. และ ง.
4) ง. และ ก.
7. ขอใดถูก
1) โดยปกติแกวมีสขี าว ถาตองการใหมสี ตี า งๆ ก็ใสผงโลหะบางชนิดลงไป
2) ถาทําใหผวิ ของแกวเย็นอยางรวดเร็วจะไดแกวทีม่ เี นือ้ แข็งมาก
3) ผลิตภัณฑจากแกวโดยใชมอื จะเหมือนกับทีท่ ําดวยเครือ่ งจักร ตางกันทีจ่ ํานวนผลิต
4) แกวเกิดจากการเย็นตัวลงอยางรวดเร็วของของเหลวทีน่ ํามาทําแกวเกิดผลึกซอนกันเปนแผน
8. ในการถลุงแรเหล็กซึง่ อยูใ นรูปออกไซด คารบอเนต และซัลไฟตรวมกัน จะตองมีกรรมวิธอี ยางไร
1) แยกดวยกระแสไฟฟา แลวเผารวมกับตัวรีดวิ ส
2) เผาในอากาศ แลวเผาอีกครัง้ กับตัวรีดวิ ส
3) เผากับตัวรีดวิ ส แลวเผาอีกครัง้ ในอากาศ
4) เผาในอากาศ แยกดวยไฟฟา แลวเผาอีกครัง้ กับตัวรีดวิ ส
9. ถาตองการชุบแหวนเงินดวยทองคํา จะตองดําเนินการตามขอใด
ใชแหวนเงินเปนขัว้
บวก
ลบ
1)
2)
3)
4)

ใชแผนทองคําเปนขั้ว
บวก
ลบ

"
"

"
"
"
"

"
"

ใชสารละลาย
เงินคลอไรด ทองคําคลอไรด
"
"
"
"
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10. เบาหลอมทีม่ สี ารละลายของทองคํา ทองแดง เงิน และอะลูมนิ มั อยูป นกัน เมือ่ ทิง้ เบาหลอมใหเย็น โลหะทีเ่ ห็นแข็งตัว
กอนจะเปนโลหะอะไร
โลหะ
ทองคํา
ทองแดง
อะลูมินัม
เงิน

11.

12.

13.

14.

15.

16.

จุดเดือด (°C)
2,970
2,600
2,450
2,210

จุดหลอมเหลว (°C)
1,063
1,083
660
961

1) ทองคํา
2) ทองแดง
3) อะลูมินัม
4) เงิน
คํากลาวเกีย่ วกับปูนดิบ หินปูน และปูนขาว ขอใดไมถกู ตอง
1) ปูนดิบและปูนขาวผลิตไดจากหินปูน
2) สารทัง้ สามลวนมีแคลเซียมเปนองคประกอบ
3) เมื่อเผาหินปูนจะไดปูนดิบ เมือ่ ปูนดิบทําปฏิกริ ยิ ากับนํ้าจะไดปูนขาว
4) สารทัง้ สามลวนเกิดปฏิกริ ยิ ามีฟองฟู เมือ่ หยดกรดไฮโดรคลอริกลงไป
ในปริมาณทีเ่ ทากัน สารทีม่ นี ้าผลึ
ํ กเรียงจากมากไปนอยตามลําดับคือขอใด
1) ปูนปลาสเตอร ยิปซัม แคลเซียมซัลเฟต
2) ยิปซัม ปูนปลาสเตอร แคลเซียมซัลเฟต
3) แคลเซียมซัลเฟต ยิปซัม ปูนปลาสเตอร
4) ปูนปลาสเตอร แคลเซียมซัลเฟต ยิปซัม
ขอใดถูก
ก. ทับทิมและไพลินมีสมบัตเิ หมือนกันเพราะเปนแรชนิดเดียวกัน
ข. บุษราคัมเปนรัตนชาติทม่ี คี วามแข็งนอยกวามรกตแตมากกวาเพทาย
ค. แรรตั นชาติพวกคอรันดัมทีม่ มี ลทินพวกธาตุเหล็กและติเตเนียมจะใหสแี ดง
ง. แรรตั นชาติปกติจะมีความแข็งนับจากระดับขีดกระจกเปนรอยขึน้ ไป
1) ก. และ ข.
2) ข. และ ค.
3) ค. และ ง.
4) ง. และ ก.
พลอยเทียมสีแดงผลิตจากสารในขอใด
1) เหล็ก ติเตเนียม และโครเมียม
2) โครเมียม ติเตเนียม และคารบอน
3) อะลูมเิ นียมออกไซด เหล็ก และติเตเนียม
4) อะลูมเิ นียมออกไซด โครเมียม และคารบอน
ขอใดถูกตอง
1) เพชรแทกบั เพชรเทียม มีคา ความถวงจําเพาะตางกัน แตคา ดัชนีหกั เหของแสงเทากัน
2) แรรตั นชาติมกี าเนิ
ํ ดมาจากอนินทรียวัตถุและอินทรียวัตถุ
3) ความแข็งของแรรตั นชาติ สามารถบอกไดวา เปนรัตนชาติชนิดใด
4) หลักการเจียระไนแรรตั นชาติ คือการใหแสงตกกระทบถูกสะทอนออกมามากทีส่ ดุ
ปาไมทถ่ี กู ทําลายเปนไรขา วโพดแลว ถาตองการฟน ฟูสภาพปาไมทน่ี ใ่ี หมรี ะบบนิเวศเหมือนหรือใกลเคียงกับทีเ่ คย
เปนมาแตเดิม ควรใชวธิ ใี ด
1) ปลูกพืชโตเร็วทดแทน
2) ปลูกพืชเศรษฐกิจทีส่ ําคัญในพืน้ ที่
3) คัดเลือกแตพชื สําคัญทีเ่ คยมีอยูแ ลวนํามาปลูก 4) ปลอยทิง้ ไวใหปา ฟน ตัวเองตามธรรมชาติ
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17. ในการทํากระดาษ หนาทีข่ องสารในขอใดถูกตอง
1)
2)
3)
4)

โซเดียมไฮดรอกไซด
ฟอกสีใหจางลง
ยอยสลายใหละเอียด
ชวยทําใหเยือ่ เรียงกันเปนชัน้ ๆ
ฟอกสีใหจางลง

โซเดียมไฮโปคลอไรต
เพิม่ ปริมาณเยือ่ กระดาษ
ฟอกสีใหจางลง
เปนการเชือ่ มเยือ่ แตละชัน้ ใหหนาเปนแผน
ลดความพรุนของเยือ่ กระดาษ

18. ขอใดเปนลําดับขัน้ ตอนการผลิตกระดาษสาอยางถูกวิธกี อ นการตักชอนและแตะ
ก. ยอยใหมขี นาดเล็กลงแลวแชน้ํา
ข. ทุบใหเนือ้ ยุย
ค. ฟอกสีดว ยแคลเซียมไฮโปคลอไรต
ง. ตมกับโซดาไฟใหนม่ิ
1) ก-ข-ค-ง
2) ก-ค-ข-ง
3) ก-ง-ค-ข
4) ก-ง-ข-ค
19. ขอใดเปนการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ดวยหลักการเดียวกับการอนุรกั ษน้าด
ํ วยการสรางอางเก็บนํ้า
1) การนําปลามาตากแหงเพือ่ ใหเก็บไดนาน
2) การใชอวนทีถ่ กู ขนาดตามมาตรฐานในการจับปลา
3) การบริโภคโปรตีนจากถัว่ แทนปลา
4) การนําเปลือกหอยมาทําเครือ่ งประดับ
20. ขอใดไมใชการอนุรกั ษทรัพยากรทางทะเล
ก. การพัฒนาชายฝง ทะเลใหเปนนากุง
ข. การหามจับสัตวน้าบางชนิ
ํ
ดในฤดูวางไข
ค. การแปรรูปอาหารทะเล เชน ทําเปนอาหารแหง
ง. การนําปะการังมาทําเครือ่ งประดับหรือตกแตงสวนหยอม
1) ก. และ ข.
2) ข. และ ค.
3) ค. และ ง.
4) ง. และ ก.
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