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สถานศึกษาไดด้าํเนินการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา รายวิชาเลือก วิชานํ� ากบัชีวิต  พว02019 เพื%อใชใ้น
การดาํเนินการจดักิจกรรมการศึกษาขั�นพื�นฐานนอกระบบ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัการศึกษา
หลกัสูตรการศึกษา ขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551  โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ และบุคลากรในสังกดั
ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอเมืองกาํแพงเพชร ได้ร่วมกนัดาํเนินการจดัทาํ
หลักสูตรขึ�น  และคณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกนัแล้วเห็นว่า หลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาขั�นพื�นฐาน 
พุทธศกัราช  2551  รายวิชาเลือก วิชานํ� ากบัชีวิต มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง สภาพปัญหา 
และความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย  จึงอนุมติัให้ใช ้หลกัสูตรสถานศึกษารายวิชาเลือก วิชานํ� ากบัชีวิต  ฉบบันี� ได ้ 
ทั�งนี�ตั�งแต่วนัที%  1  พฤศจิกายน พ.ศ.  2554  เป็นตน้ไป 

  
ความเห็นของคณะกรรมการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษา 
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                                   (                                        ) 
 

ลงชื%อ.............................................................. กรรมการสถานศึกษา 
                     (                                       ) 

 
ลงชื%อ.............................................................. กรรมการสถานศึกษา 

                      (                                       ) 
 
ลงชื%อ.............................................................. กรรมการสถานศึกษา 

                      (                                       ) 
 
ลงชื%อ.............................................................. กรรมการสถานศึกษา 

                      (                                       ) 
 
ลงชื%อ.............................................................. กรรมการสถานศึกษา 

                      (                                       ) 
 
ลงชื%อ.............................................................. กรรมการสถานศึกษา 

                       (                                       ) 
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(1) 
คํานํา 

 

 ชุดการเรียน วิชานํ� ากบัชีวิต เป็นรายวชิาหนึ%งในสาระความรู้พื�นฐาน ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบ ระดบั
การศึกษาขั�นพื�นฐาน  พุทธศกัราช 2551  ที%ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอบึงสามคัคี  
ได้จดัทาํขึ�นเพื%อให้นกัศึกษาใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนรายวิชานํ�ากบัชีวิต ระดบั มธัยมศึกษาตอนตน้ 
และ มธัยมศึกษาตอนปลาย ชุดการเรียน วชิานํ�ากบัชีวิต ประกอบดว้ย 8 หน่วยการเรียนรู้ ดงันี�  
 หน่วยการเรียนรู้ ที% 1   องคป์ระกอบของนํ�า 
 หน่วยการเรียนรู้ ที% 2   สมบติัของนํ�า 

หน่วยการเรียนรู้ ที% 3   แหล่งนํ�าต่างๆ 
หน่วยการเรียนรู้ ที% 4   ความสาํคญัของนํ�า 
หน่วยการเรียนรู้ ที% 5   วฎัจกัรของนํ�า 
หน่วยการเรียนรู้ ที% 6   นํ�าเสีย ( สาเหตุ ผลกระทบ ) 
หน่วยการเรียนรู้ ที% 7   การปรับปรุงคุณภาพนํ�า 
หน่วยการเรียนรู้ ที% 8   แนวทางการอนุรักษ ์
 

  การจดัทาํชุดการเรียน วิชานํ� ากบัชีวิต  ไดรั้บความร่วมมืออยา่งดียิ%งจากผูบ้ริหาร คณะครู   ศูนยก์ารศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอบึงสามคัคี  ไดศึ้กษาคน้ควา้ คณะกรรมการสถานศึกษา ให้ขอ้คิดเห็น  
ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ  ที%เป็นประโยชน์ จนทาํใหชุ้ดการเรียน วชิานํ�ากบัชีวติ มีความถูกตอ้งสมบูรณ์ยิ%งขึ�น  
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอบึงสามคัคี จึงขอขอบคุณบุคลากร  กศน.อาํเภอบึง
สามคัคี คณะกรรมการสถานศึกษาและผูเ้กี%ยวขอ้ง ในโอกาสนี�  
 
 

ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอบึงสามคัคี  
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1 
คําอธิบายรายวชิา พว02019 นํ�ากบัชีวติ จํานวน 1 หน่วยกิต 

ระดับ    มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ที< 2.2   มีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะพื�นฐานเกี%ยวกบัคณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์และ                            
                                    เทคโนโลย ี
 

ศึกษาและฝึกทกัษะเกี<ยวกบัเรื<องต่อไปนี� 
นํ�ากบัชีวติ องคป์ระกอบ สมบติัของนํ�า แหล่งที%มาของนํ�า ความสาํคญั สาเหตุการเกิดนํ�าเสีย ผลกระทบ 

ต่อมนุษยแ์ละสิ%งแวดลอ้ม การปรับปรุงคุณภาพนํ�า และการอนุรักษน์ํ�าในชุมชน 
 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

ให้ผูเ้รียน ศึกษา คน้ควา้  ทดลอง  อธิบาย  อภิปราย และนาํเสนอดว้ยการจดักระบวนการเรียนรู้โดยการ
พบกลุ่ม การเรียนรู้แบบทางไกล  แบบชั�นเรียน  ตามอธัยาศยั การสอนเสริม การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  การทาํรายงาน 
การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ประสบการณ์โดยตรง ใช้สถานการณ์จริง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ประสบการณ์การ
เรียน และการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน 
 

การวดัและประเมินผล 

 การสังเกต การอภิปราย การสัมภาษณ์  ทกัษะปฏิบติั  รายงานการทดลอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ ผลงาน การทดสอบ การประเมิน การนาํไปใชป้ระโยชน์ในชีวติ 
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รายละเอยีดคําอธิบายรายวชิา พว 02019 นํ�ากบัชีวติ จํานวน 1 หน่วยกติ 

  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานที< 2.2 มีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะพื�นฐานเกี%ยวกบัคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ที< หัวเรื<อง ตัวชี�วดั เนื�อหา 
จํานวน 

(ชั<วโมง) 

1 นํ�ากบัชีวติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.อธิบายองคป์ระกอบและ 
สมบติัของนํ�าได ้
2. บอกแหล่งที%มาความสาํคญัของ
นํ�าได ้
3. อธิบายและเขียนผงัแสดง 
วฎัจกัรของนํ�าได ้
4. วเิคราะห์สาเหตุการเกิดนํ�า 
เสียและผลกระทบต่อมนุษย ์
และสิ%งแวดลอ้มได ้
5. ปฏิบติัการปรับปรุงคุณภาพนํ�า
ดว้ยวธีิการต่างๆ 
6. อธิบายและวเิคราะห์การ 
อนุรักษน์ํ�าและแหล่งนํ�าใน 
ชุมชน ได ้
7. รณรงคแ์ละส่งเสริมการ 
อนุรักษน์ํ�าและแหล่งนํ�าในชุมชน
ได ้

1. องคป์ระกอบของนํ�า 
   - แหล่งของนํ�า 
   - ประโยชน์ของนํ�า 
   2. สมบติัของนํ�า 
   - คุณสมบติัของนํ�าทางกายภาพ 
   - คุณสมบติัของนํ�าทางเคมี 
3. แหล่งนํ�าต่างๆ 
    - แหล่งนํ�าจืด 
    - แหล่งนํ�าเคม็ 
4. ความสาํคญัของนํ�า 
    - ความสาํคญัของนํ�าต่อมนุษย ์ 
    - ความสาํคญัของนํ�าต่อพืช 
5. วฎัจกัรของนํ�า 
    - การระเหยเป็นไอ  
    - หยาดนํ�าฟ้า 
    - การซึม 
    - นํ�าทา่ 
6. นํ�าเสีย ( สาเหตุ ผลกระทบ ) 
    - สาเหตุที%ทาํให้นํ�าเสีย  
    - ผลกระทบที%ทาํใหน้ํ�าเสีย 
7. การปรับปรุงคุณภาพนํ�า 
    - วธีิการปรับปรุงคุณภาพนํ�า 
8. แนวทางการอนุรักษน์ํ�าและ 
แหล่งนํ�าในชุมชน 
    - การป้องกนัมลพิษทางนํ�าและ 
นํ�าในชุมชน 
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คําแนะนําการใช้ชุดการเรียน วชิานํ�ากบัชีวติ พว 02019 

สําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั�นพื�นฐาน พทุธศักราช 2551 

ชุดการเรียน  วชิานํ�ากบัชีวติ  ประกอบดว้ย 
  1) ใบความรู้ 
  2) ใบงาน/แบบฝึกกิจกรรม 
 
คําอธิบายชุดการเรียน วชิานํ�ากบัชีวติ ;   

 ชุดการเรียนวชิานํ�ากบัชีวิต เป็นการเรียนรู้เรื%ององคป์ระกอบสมบติัของนํ�า แหล่งที%มาของ 
นํ�า ความสาํคญั สาเหตุการเกิดนํ�าเสีย ผลกระทบต่อมนุษยแ์ละสิ%งแวดลอ้ม การปรับปรุงคุณภาพนํ�า การอนุรักษ ์
และแหล่งนํ�าในชุมชน 

 
   
มาตรฐานการเรียนรู้ชุดการเรียน วชิานํ�ากบัชีวติ 

 เมื%อเรียนชุดการเรียนวชิานํ�ากบัชีวติ จบแลว้ผูเ้รียน 
  1. มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะพื�นฐานเกี%ยวกบัคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
รายชื<อหน่วยการเรียนรู้ชุดการเรียน วชิานํ�ากบัชีวติ 
 หน่วยการเรียนรู้ ที% 1   องคป์ระกอบของนํ�า                       จาํนวน 5 ชั%วโมง 
 หน่วยการเรียนรู้ ที% 2   สมบติัของนํ�า                                                 จาํนวน  5 ชั%วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ ที% 3   แหล่งของนํ�า                                จาํนวน 5 ชั%วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ ที% 4   ความสาํคญัของนํ�า                         จาํนวน  5 ชั%วโมง 

             หน่วยการเรียนรู้ ที% 5   วฎัจกัรนํ�า                                                                จาํนวน  5 ชั%วโมง 
 หน่วยการเรียนรู้ ที% 6   นํ�าเสีย                                                                จาํนวน  5 ชั%วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ ที% 7   การปรับปรุงคุณภาพนํ�า                                             จาํนวน  5 ชั%วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ ที% 8   แนวทางการอนุรักษน์ํ�าและนํ�าในชุมชน                   จาํนวน  5 ชั%วโมง 
 

 
 
 

 

 

 

 



4 

วธีิการศึกษาชุดการเรียน  วชิานํ�ากบัชีวติ 
 1. การเตรียมตวัเพื%อการศึกษาดว้ยตนเอง    
     ผูเ้รียนตอ้งจดัเวลาการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์สําหรับตนเอง  หลงัจากที%ไดเ้รียนรู้จากครูผูส้อนแลว้   
เพื%อทบทวน  ศึกษาเพิ%มเติม  สัมภาษณ์ผูรู้้  และทาํกิจกรรมตามใบงานที%กาํหนดให ้  
 
 2. การประเมินผลก่อนและหลงัเรียน 
     การประเมินผลตนเองก่อนและหลงัเรียนชุดการเรียนวชิานํ�ากบัชีวติ  มีวตัถุประสงคเ์พื%อสาํรวจ 
ตนเองวา่จะมีความรู้ในหน่วยที%จะเรียนมากนอ้ยเพียงไร ก่อนที%จะศึกษาในหน่วยนั�น ขอให้ผูเ้รียนทาํแบบประเมิน
ตนเองก่อนเรียนเสียก่อน  เมื%อทาํแบบประเมินผลตนเองเสร็จแลว้จึงหาคาํตอบจากเฉลย  ในแบบประเมินผลตนเอง
ก่อนและหลงัเรียน แลว้รวมคะแนนการประเมินตนเองไวใ้นดา้นบนของกระดาษคาํตอบเพื%อนาํไปเปรียบเทียบกบั
คะแนนการประเมินผลตนเองหลงัเรียน 
 
เมื%อผูเ้รียนไดศึ้กษาเรียนรู้จบหน่วยนั�นแลว้  เพื%อดูความกา้วหนา้ของตน  ขอให้ผูเ้รียนทาํแบบประเมินผลตนเอง
หลงัเรียนที%มีอยูต่อนทา้ยของชุดการเรียนนี�   เมื%อทาํเสร็จแลว้จึงตรวจคาํตอบจากเฉลยแลว้รวมคะแนนการประเมินผล
ตนเองหลงัเรียนไวบ้นด้านบนของแบบประเมิน  แล้วนาํผลการทดสอบนี� ไปเปรียบเทียบกบัคะแนนการทดสอบ
ตนเองก่อนเรียน หากผูเ้รียนทาํคะแนนได ้ตํ%ากวา่ร้อยละ  80 ขอใหศึ้กษาหน่วยการเรียนนั�นซํ� าอีกครั� งจนกวา่ 
จะสามารถทาํคะแนนเพิ%มขึ�น ผูเ้รียนพึงระลึกวา่ ผลจากการทาํแบบทดสอบประเมินผลตนเองหลงัเรียนนั�นอาจเป็น
สิ%งบง่ชี�ไดว้า่การสอบตอนสิ�นสุดภาคการศึกษาจะเป็นเช่นไร 
 
 3.  การศึกษาเอกสารชุดการเรียนและการทาํกิจกรรม 
      3.1 ชุดการเรียนวิชานํ� ากบัชีวิต  เป็นชุดการเรียนดว้ยตนเอง   และใชป้ระกอบการสอนของครูผูส้อน 
ใน เอกสารเล่มนี�  ประกอบดว้ย หน่วยการเรียนรู้  8  หน่วย  หน่วยการเรียนรู้ที% 1  ประกอบดว้ยเนื�อหาความรู้  
จาํนวน  2  เรื%อง   และใบงาน/แบบฝึกกิจกรรม  หน่วยการเรียนรู้ที% 2  ประกอบดว้ยเนื�อหาความรู้  จาํนวน  2  เรื%อง  
และใบงาน/แบบฝึกกิจกรรม  หน่วยการเรียนรู้ที% 3  ประกอบดว้ยเนื�อหาความรู้  จาํนวน  2  เรื%องและใบงาน/แบบ
ฝึกกิจกรรม หน่วยการเรียนรู้ที% 4  ประกอบดว้ยเนื�อหาความรู้  จาํนวน  2  เรื%องและใบงาน/แบบฝึกกิจกรรม หน่วย
การเรียนรู้ที% 5  ประกอบดว้ยเนื�อหาความรู้  จาํนวน  4  เรื%องและใบงาน/แบบฝึกกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ที% 6  
ประกอบดว้ยเนื�อหาความรู้  จาํนวน  2  เรื%องและใบงาน/แบบฝึกกิจกรรม หน่วยการเรียนรู้ที% 7  ประกอบดว้ย
เนื�อหาความรู้  จาํนวน  1  เรื%องและใบงาน/แบบฝึกกิจกรรม หน่วยการเรียนรู้ที% 8  ประกอบดว้ยเนื�อหาความรู้  
จาํนวน  1  เรื%องและใบงาน/แบบฝึกกิจกรรม ใชเ้วลาทั�งเรียนรู้จากครูผูส้อน ศึกษาดว้ยตนเอง และทาํใบงาน/แบบ
ฝึกกิจกรรม  รวมทั�งสิ�น  40   ชั%วโมง      
      3.2  ผูเ้รียนตอ้งศึกษาคาํแนะนาํการใชชุ้ดการเรียนและแผนการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียน    เพื%อทราบ
ผลการเรียนรู้ที%คาดหวงัเมื%อผูเ้รียนไดศึ้กษาเรียนรู้ในแต่ละเรื%องจบแลว้ สาระสาํคญัของหน่วยการเรียนรู้   
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ขอบขา่ยเนื�อหาของชุดการเรียน  การทาํกิจกรรมระหวา่งเรียน  สื%อการเรียนการสอนและการประเมินผล  สําหรับ
ใชป้ระกอบ การวางแผนการเรียนรู้ไดเ้หมาะสมกบัตนเอง 
      
3.3 ทาํแบบประเมินตนเองก่อนเรียนแลว้ตรวจคาํตอบจากเฉลย  และกรอกคะแนนการประเมินผลตนเองก่อนเรียน
ไวบ้นดา้นขวาของแบบประเมิน 
       3.4  ศึกษาและทาํความเขา้ใจแผนการเรียนรู้ให้ครบทุกแผนดว้ยตนเอง  1  รอบ  ก่อนไปเรียนรู้จาก
ครูผูส้อน 
      3.5 ในตอนทา้ยของแผนการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้  จะมีใบงาน/แบบฝึกกิจกรรมผูเ้รียนตอ้งทาํ
ตามใหค้รบทุกใบงาน/กิจกรรม  แลว้นาํส่งครูผูส้อน  
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แบบประเมินตนเองก่อนเรียน 

วตัถุประสงค์   เพื%อวดัความรู้พื�นฐานเดิมของผูเ้รียนเกี%ยวกบัเรื%อง  นํ�ากบัชีวติ  
คําชี�แจง   ผูเ้รียนอ่านคาํถามที%ละขอ้  แลว้ตอบคาํถามโดยกาเครื%องหมาย  X  ทบัตวัอกัษร  ก  ข  ค  ง       
ที%อยูห่นา้คาํตอบที%ผูเ้รียนเห็นวา่ถูกตอ้งที%สุดเพียงขอ้เดียว  โดยใชเ้วลา  10  นาที  
 
แบบประเมินก่อนเรียน วชิานํ�ากบัชีวติ       

1. นํ�าในขอ้ใดเป็นนํ�าที%สะอาดบริสุทธิT ที%สุด 
 ก. นํ�าฝน           ข.  นํ�าบอ่ 
 ค.  นํ�าบาดาล  ง.  นํ�าประปา 
2. โดยปกติคนเราตอ้งดื%มนํ�าอยา่งนอ้ยเฉลี%ย วนัล่ะกี%ลิตร                    
ก.  1  ลิตร             ข.  2  ลิตร 
ค.  3  ลิตร        ง.  4  ลิตร 

3. ขอ้ใด จดัอยูใ่นคุณสมบติัของนํ�าทางกายภาพ 
ก.  สีและแสง  ข.  นํ�าและอากาศ  

    ค.  กลิ%นและรส        ง.  รูปและเสียง 
4. แหล่งนํ�าจืดจะมีความเคม็อยูไ่มเ่กิน กี%เปอร์เซ็นต ์
ก.  0.2    เปอร์เซ็นต ์  
ข.  0.3    เปอร์เซ็นต ์
ค.  0.4    เปอร์เซ็นต ์
ง.  0.5     เปอร์เซ็นต ์

5. บอ่นํ�าเป็นแหล่งนํ�าชนิดใด 
ก.  เป็นแหล่งนํ�าตามธรรมชาติ         ข.  เป็นแหล่งนํ�าที%มนุษยส์ร้างขึ�น 
ค. เป็นแหล่งนํ�าโบราณ                    ง.   เป็นแหล่งนํ�าที%เกิดขึ�นใหม ่

6.การแบง่เขตนํ�าทะเลสามารถแบง่กวา้งๆไดเ้ป็นกี%ส่วน 
ก.  1 ส่วน   
ข.  2 ส่วน  
ค.  3 ส่วน  
ง.  4 ส่วน 
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7. นํ�า สามารถป้องกนัโรคใดในร่างกายมนุษยไ์ด ้
ก.  โรคหวัใจ            ข.  โรคมะเร็ง 
ค.  โรคตบัแขง็  ง.  โรคไตวาย 

8. หยาดนํ�าฟ้า เป็นปรากฏการของอะไร 
ก.  นํ�าในดิน   
ข.  นํ�าในอากาศ 
ค.  นํ�าในบอ่   
ง.  นํ�าในทะเล 

9. นํ�าทา่ คือนํ�าประเภทใด 
ก.  นํ�าบาดาล  ข.  นํ�าในทะเล 
ค.  นํ�าในลาํธาร ง.  นํ�าในบอ่ 

 10. วธีิการใดเป็นการทาํเพื%อประหยดันํ�า 
ก.  อาบนํ�าเมื%อเวลาร้อนเทา่นั�น  
ข.  รดนํ�าตน้ไมเ้ฉพาะเชา้และเยน็  
ค.  ลา้งจานครั� งล่ะมากๆ  
ง.  ไมมี่ขอ้ใดถูกตอ้ง 

11. นํ�าในมหาสมุทรมีอยูท่ ั�งหมดจาํนวนกี%เปอร์เซนต ์
  ก. 97 เปอร์เซ็นต ์       ข.  87 เปอร์เซ็นต ์        
 ค.  77 เปอร์เซ็นต ์      ง.  67 เปอร์เซ็นต ์        
12. นํ�าบาดาลที%อยูลึ่กลงในดินจะมีฤทธิT เป็นเช่นใด                   
ก.  ฤทธิT เป็นปกติ            ข. ฤทธิT เป็นกรด             
ค.  ฤทธิT เป็นเบส             ง.  ฤทธิT เป็นด่าง 

13. การนาํนํ�าตกหรือนํ�าไหลมาใชห้มุนลอ้จะเกิดพลงังานใด 
ก.  พลงังานนํ�า        ข.  พลงังานลม  

    ค.  พลงังานกล        ง.  พลงังานไฟฟ้า 
14. ทีโอซี คือคา่ปริมาณใด 
ก.  ปริมาณคาร์บอน  
ข.  ปริมาณแอมโมเนีย 
ค.  ปริมาณไนเตรท 
ง.  ปริมาณฟอสฟอรัส 
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15. ไอนํ�าเป็นนํ�าที%อยูใ่นสถานะใด 
ก.  สถานะลม  ข.  สถานะนํ�าคา้ง 
ค. สถานะกา๊ซ                   ง.   สถานะแกส็ 

16.เมฆ มีลกัษณะอยา่งไร 
ก.  กลุ่มควนั  
ข.  กลุ่มฝุ่ น  
ค.  กลุ่มละอองนํ�า  
ง.  ไมมี่ขอ้ใดถูก 

17 ลุ่มนํ�าใดต่อไปนี�อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ.  
ก.  ลุ่มนํ�าชี            ข.  ลุ่มนํ�าปิง 
ค.  ลุ่มนํ�าเจา้พระยา  ง.  ลุ่มนํ�าตาปี 

18. นํ�าเสียจากการทาํเหมืองแร่จะมีสารชนิดใดปนเปื� อน 
ก.  สารไนโตรเจน   
ข.  สารตะกั%ว 
ค.  สารฟอสฟอรัส  
ง.  สารไนเตรท 

19. ความร้อนขณะที%นํ�าเดือดจะมีอุณภูมิ กี%องศา 
ก.  60 – 80 องศา  ข.  80 – 90 องศา 
ค.  90 – 100 องศา                   ง.  100 – 110 องศา 

20. นํ�าเสียในขอ้ใดต่อไปนี� ที%สามารถนาํกลบัมาใชใ้หมไ่ด ้
ก.  นํ�าจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ข.  นํ�าจากการทาํเคมี  
ค.  นํ�าจากการใชใ้นชุมชน  
ง.  นํ�าจากการทาํเหมืองแร่ 
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หน่วยการเรียนรู้ที<  1 
องค์ประกอบของนํ�า 

แผนการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที<  1 

 

ชุดการเรียน  นํ�ากบัชีวติ 
หน่วยการเรียนรู้ที<  1   
เรื<องที<  1.1 แหล่งของนํ�า 
 1.2 ประโยชน์ของนํ�า 
  

ผลการเรียนรู้ที<คาดหวงั 

 เมื%อเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที%  1 จบแลว้ ผูเ้รียนสามารถ 
  อธิบายความหมายและความสาํคญัของแหล่งที%มาและประโยชน์ต่างๆของนํ�าได ้
         
กจิกรรมระหว่างเรียน 

 1. เรียนรู้จากครูผูส้อน 
 2. ศึกษาเอกสาร  ( ใบความรู้ ) 
 3. ทาํกิจกรรมตามใบงานที%ไดรั้บมอบหมาย 
 
สื<อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารชุดการเรียนชุดวชิา นํ�ากบัชีวติ 
 2. ใบงาน / แบบฝึกกิจกรรม 
 3. สื%ออิเล็กทรอนิกส์ 
การประเมินผล 

 1. การทาํกิจกรรมตามใบงาน / แบบทดสอบ 
 2. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม 
 
 เมื%อเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที% 1 จากครูผูส้อนแลว้ โปรดศึกษาเอกสารและทาํใบงาน/กิจกรรมตามที%
กาํหนดให ้
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หน่วยการเรียนรู้ที<  1   
เรื<อง  องค์ประกอบของนํ�า 

จํานวน   5  ชั<วโมง 

 
 
 
 นํ� าเป็นสารประกอบเคมีที%มีมากที%สุดในโลก ประมาณ ¾ ของโลก ประกอบดว้ยนํ� า  พื�นนํ� ามีมากกว่า 
พื�นดิน ร่างกายมีนํ� า 50-70% ของนํ� าหนกัร่างกาย อาหารที%รับประทานมีนํ� าประกอบอยูด่ว้ยไม่มีมากก็น้อย เช่น 
ก๋วยเตี[ยวสุกมีนํ� า 76% ขา้ว 11% กระหลํ%าดอก 91% แตงโม 92.2% เนื�อหมูติดมนัมีนํ� า 42% ปูทะเล 80% นมววั 
88.3% ผงโกโกมี้นํ� า 3.1% เป็นตน้ นํ�า เป็นของเหลวชนิดหนึ%ง ที%มีอยูม่ากที%สุดบนผิวโลก และเป็นปัจจยัสําคญัต่อ
การดาํรงชีวิตของสิ%งมีชีวิตทุกชนิดที%มนุษยรู้์จกั เราสามารถพบนํ� าได้ในหลายๆ สถานที% อาทิ ทะเล ทะเลสาบ  
แม่นํ� า ห้วย หนอง คลอง บึง  และในหลายๆ  รูปแบบ  เช่น  นํ� าแข็ง  หิมะ  ฝน   ลูกเห็บ เมฆ  และไอนํ� านํ� ามี
รูปแบบและ สถานะเป็นของเหลว แต่นํ�ากย็งัมีในรูปของสถานะของแขง็ที%เรียกวา่นํ�าแขง็ และสถานะแกส๊ที%เรียกวา่
ไอนํ� า นํ� าปริมาณ ประมาณ 1.460 เพตะตนั ปกคลุม 71% บนพื�นผิวโลก ส่วนมากในมหาสมุทรและในแหล่งนํ� า
แห่งใหญ่ ทั%วไป นํ�า 1.6% อยูภ่ายใตหิ้นหรือพื�นดินที%ยงัมีนํ�าแขง็อยู ่และอีก 0.001% อยูใ่นอากาศในรูปแบบของไอ
นํ� าและ กอ้นเมฆซึ% งเป็นลกัษณะของส่วนของของแข็งและของเหลวลอยอยูบ่นอากาศและเกิดการตกตะกอน นํ� า
บนโลก บางส่วนถูกบรรจุลงในสิ%งของต่าง ๆ ที%เกิด โดยธรรมชาติและที%มนุษยส์ร้างขึ�นบนโลก  อยา่งเช่น  อ่างเก็บ
นํ� า ใน ร่างกายของสัตวแ์ละพืช ผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ และร้านอาหารนํ� าในมหาสมุทรมีอยูม่ากถึง 97% ของพื�นผิวนํ� า
ทั�งหมด บน โลก ธารนํ� าแข็งและนํ� าแข็งขั�วโลกอีก 2.4% และที%เหลือคือนํ� าที%อยูบ่นพื�นดินเช่น  แม่นํ� า ทะเลสาบ 
บ่อนํ� า อีก  0.6%  นํ� าเคลื%อนที%อยา่งต่อเนื%องผา่นวฏัจกัรของการ กลายเป็นไอหรือการคายนํ� า การตกลงมาเป็นฝน 
และการไหล ของนํ� าซึ% งโดยปกติจะไหลไปสู่ทะเล ลมเป็นตวัพาไอนํ� าผ่านเหนือพื�นดินในอตัราที%เท่า ๆ กัน
เช่นเดียวกบัการไหล ออกสู่ทะเล นํ� าบางส่วนถูกกกัขงัไวเ้ป็นเวลาหลายยุหลายสมยัในรูปแบบของนํ� าแข็งขั�วโลก 
ธารนํ�าแขง็ นํ�าที%อยูต่าม หิน หรือดิน หรือในทะเลสาบ บางครั� งอาจมีการหารนํ� าสะอาดมาเลี�ยงสิ%งมีชีวิตบนพื�นดิน 
นํ�าใสและสะอาด นั�น เป็นสิ%งจาํเป็นต่อมนุษยแ์ละสิ%งมีชีวิตอื%น ๆนํ� ามีสมบติัเป็นตวัทาํละลายที%ดีมาก เราจึงไม่ค่อย
พบนํ� าบริสุทธิT ในธรรมชาติ ดงันั�น นํ� าสะอาดที%เหมาะสมต่อการ  บริโภคของมนุษยจึ์งเป็นทรัพยากรที%มีค่ายิ%ง ใน
บางประเทศปัญหาการขาดแคลนนํ� าเป็นปัญหาใหญ่ที%ส่งผล กระทบต่อสังคม และเศรษฐกิจของประเทศนั�นอยา่ง
กวา้งขวาง 

 

 

 

เร่ืองที่  1.1  แหล่งของน้าํ 
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แหล่งนํ�าต่างๆ 

นํ�าฝน เป็นนํ� าที%สะอาดบริสุทธิT ที%สุด เนื%องจากไม่มีเกลือแร่ที%เป็นพิษต่อกลว้ยไมป้นอยู ่และมีคุณสมบติัเป็นกรด
อ่อนๆ คือมี pH ประมาณ 6.5 ซึ% งเหมาะสมต่อความตอ้งการของกลว้ยไมม้ากที%สุด ขอ้เสียในการใชน้ํ� าฝนคือการ 
กกัเกบ็นํ�าฝนใหไ้ดป้ริมาณมากเพียงพอกบัปริมาณของกลว้ยไมต้อ้งใชเ้นื�อที%และภาชนะมาก  

นํ�าประปา เป็นนํ�าที%ผา่นกรรมวิธีการตกตะกอนและไดรั้บการปรุงแต่งในดา้นความสะอาดและความเป็นกรด เป็น
ด่างมาแล้ว เป็นนํ� าที%ใช้รดกล้วยไมไ้ดดี้รองมาจากนํ� าฝน ขอ้เสียของนํ� าประปาก็คือจะมีคลอรีนซึ% งเป็นพิษต่อ 
กลว้ยไมป้นอยูด่ว้ย วิธีแกโ้ดยใส่นํ� าประปาในตุ่มหรือภาชนะวางไวก้ลางแดดอยา่งน้อย 1 วนั เพื%อให้คลอรีน
สลายตวัไปเสียก่อนจึงนาํไปใชร้ดกลว้ยไมไ้ด ้

นํ�าบาดาล เป็นนํ� าที%ไดจ้ากการเจาะบ่อบาดาลลึกลงไปจากผิวดินจะมีฤทธิT เป็นด่าง และมีสารเกลือแร่ต่างๆ เช่น 
แคลเซียมไบคาร์บอเนต เกลือแร่พวกนี�ทาํให้ฟอสเฟตบางชนิดตกตะกอนภายในรากกล้วยไมแ้ละทาํให้ราก
กลว้ยไมผ้งุ่าย ดงันั�นก่อนนาํไปใชค้วรกาํจดัสารที%เป็นพิษต่อกลว้ยไมเ้หล่านี� เสีย โดยตอ้งให้ค่า pH อยูร่ะหวา่ง 6-7 
เสียก่อน หากไม่สามารถแกไ้ขไดไ้ม่ควรนาํไปใช้รดกลว้ยไม ้ เพราะจะทาํให้กลว้ยไมช้ะงกัการเจริญเติบโตและ
อาจตายไปในที%สุด วธีิการปรับนํ�าบาดาลโดยการผสมกรดฟอสฟอริก 10 ซีซี ต่อนํ� า 1 ปีบ ทิ�งไวป้ระมาณ 3 วนั จึง
ใชร้ดตน้ไมไ้ด ้และยงัเป็นการเพิ%มปุ๋ยฟอสเฟตใหก้บัพืชอีกดว้ย  

นํ�าบ่อหรือนํ�าคลอง เป็นนํ� าที%มีดินหรือตะกอนทาํให้นํ� าขุ่นและมีสารเกลือแร่ต่างๆ ปนอยูแ่ละมีฤทธิT เป็นด่าง ถา้นํ� า 
ไม่เน่าเสียมีกลิ%นเหม็น ก่อนนาํไปใชค้วรทาํการกรองให้นํ� าใสและปรับปรุงคุณภาพให้ฃปราศจากสารเกลือแร่ที% 
เป็นพิษต่อกลว้ยไม ้และทาํให้มีค่า pH อยูร่ะหวา่ง 6-7 ก่อนนาํไปรดกลว้ยไม ้แต่ถา้นํ� าเน่าเสียกลิ%นเหม็นมีเชื�อโรค 
ไมค่วรนาํไปรดกลว้ยไมเ้พราะโรคอาจระบาดต่อไปยงักลว้ยไมไ้ด ้ขอ้เสียของนํ� าบ่อหรือนํ� าคลอง คือ มื%อนาํมาใช้
รดกลว้ยไมม้กัจะทาํใหเ้กิดตะไคร่นํ�าจบักระถาง เครื%องงปลูก และรากกลว้ยไมไ้ดง่้าย ซึ% งตะไคร่นํ� าจะเป็นอุปสรรค 
ต่อการเจริญเติบโตของกลว้ยไม ้ทาํใหก้ลว้ยไมไ้มเ่จริญเติบโตเทา่ที%ควรและไมส่วยงามตามตอ้งการ 
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 นํ�าเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการดาํรงชีวติ โดยเฉพาะอยา่งยิ%งในดา้นสุขภาพอนามยั คนเราใชป้ระโยชน์จากนํ�า 
เพื%อใหเ้กิดสุขภาพอนามยัที%ดีใน 3 ทาง ไดแ้ก่  

ใช้ในการบริโภค โดยทั%วไปคนปกติใช้นํ� าเพื%อดื%มหรือบริโภคเฉลี%ยวนัละ 3 ลิตร ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัการทาํ
กิจกรรมของแต่ละบุคคล และสภาพความร้อนหนาวของอากาศ นํ� าที%คนเราใช้บริโภคมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
อนามยั หลายประการ ที%สําคญัคือ ช่วยให้อวยัวะต่าง ๆ ทาํงานไดป้กติ และมีประสิทธิภาพ และเนื%องจากนํ� าเป็น 
องคป์ระกอบที%สาํคญัในการทาํงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ดงันั�น ถา้ร่างกายขาดนํ� า หรือเสียความสมดุลของ 
นํ� าในร่างกาย ก็จะเกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามยัดว้ย เช่น ถา้ร่างกายขาดนํ� า จะทาํให้ผิวหนงัแห้งแตกและเป็นแผล
ไดง่้าย ซึ% งนอกจากไม่สวยงามแลว้อาจทาํให้เชื�อโรคผา่นทางผิวหนงัเขา้สู่ร่างกายไดง่้ายขึ�น ในทางตรงกนัขา้ม ถา้
เราดื%มนํ� าเพียงพอก็จะทาํให้ร่างกายเปล่งปลั%ง สวยงามและสามารถป้องกนัโรคไดอี้กดว้ย นอกจากนี�นํ� ายงัช่วยใน 
การ ขบัถ่ายอุจจาระให้เป็นไดส้ะดวกและปกติ ถา้ร่างกายขาดนํ� าจะทาํให้ทอ้งผูกไดง่้าย และถา้ทอ้งผกูติดต่อกนั   
นาน ๆ กอ็าจทาํใหเ้กิดโรคริดสีดวงทวารไดใ้นส่วนของการไหลเวยีนของเลือด เนื%องจากนํ� าเป็นส่วนประกอบส่วน 
ใหญ่ของเลือดซึ% งทาํหนา้ที%นาํอาหารและออกซิเจนมาเลี�ยงเนื�อเยื%อเซลล์หรืออวยัวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ% งทาํ
ให้ร่างกายเจริญเติบโตและมีชีวิตอยูโ่ดยปกติสุข แต่ในทางกลบักนัถา้ร่างกายขาดนํ� าจะทาํให้ปริมาณของเลือด 
ลดลง และทาํให้การนาํอาหารและออกซิเจนมาเลี�ยงร่างกายลดลงดว้ย ทาํให้ระบบการทาํงานของร่างกายผิดปกติ
ไป การที%ร่างกายขาดออกซิเจนจะทาํให้เสียชีวิตในที%สุด ซึ% งเป็นการชี� ให้เห็นวา่ถา้ร่างกายขาดนํ� าเพียง 2-3 วนั 
อาจจะทาํใหเ้สียชีวติได ้ในขณะที%ถา้ร่างกายขาดอาหารกย็งัสามารถดาํรงชีวติอยูไ่ดเ้ป็นเดือน ๆ 

ใช้ในการอปุโภค คนเราใชน้ํ�าในการอุปโภคใน 2 ลกัษณะ คือ เพื%อทาํความสะอาดชาํระร่างกายและการทาํ
ความสะอาดเสื�อผา้ สิ%งของ เครื%องใชต่้าง ๆ เพื%อใหมี้สุขภาพที%ดี 

 ใช้ในการนันทนาการและการกฬีา นอกจากคนเราจะใชน้ํ� าเพื%อบริโภค อุปโภค เพื%อการมีสุขภาพอนามยัที%
ดีดงัที%ไดก้ล่าวมาแลว้นั�น เรายงัใชน้ํ�าเพื%อนนัทนาการและการกีฬาหรือการพกัผอ่น ซึ% งมีผลต่อสุขภาพอนามยัที%ดีอีก
ดว้ย แหล่งนํ� าต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ%งนํ� าตก ทะเล แม่นํ� า เป็นสถานที%พกัผอ่นหยอ่นใจที%สําคญั ทั�งนี� เพราะแหล่ง
นํ�า ดงักล่าวโดยทั%วไปมกัจะมีทิวทศัน์ธรรมชาติที%สวยงาม อีกทั�งในนํ�ากย็งัมีสัตวน์ํ�า และปะการังหลากหลายชนิดที% 
ใหค้วามเพลิดเพลิน และความสุขทางใจไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

เร่ืองที่  1.2  ประโยชน์ของน้ํา 
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นอกจากนี�  แหล่งนํ� า เช่น ทะเล หรือมหาสมุทร ยงัใช้เป็นสถานที%สําหรับออกกาํลงักายหรือเล่นกีฬา
ประเภทต่าง ๆ หลายชนิด เช่น กระดานโตค้ลื%น สกีนํ� า ตกปลา วา่ยนํ� า และกีฬา ทางนํ� าอื%น ๆ ซึ% งช่วยให้สุขภาพ
อนามยัสมบูรณ์ แขง็แรง 

 ความสําคัญของนํ�าในด้านเศรษฐกิจ นํ� าเป็นวตัถุดิบที%สําคญัยิ%งประการหนึ% งในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 
ทางดา้นเศรษฐกิจ เช่น การเพาะปลูก นํ�าเป็นปัจจยัหลกัในการเพาะปลูก การเพาะปลูกที%มีนํ� าเพียงพอจะช่วยให ้มี
ผลผลิตที%ดี ในทางตรงกนัขา้มถา้ขาดแคลนนํ� า หรือมีนํ� าไม่เพียงพอส่งผลให้เกิดความเสียหาย เช่น ไดผ้ลผลิตไม ่
เตม็ เมด็เตม็หน่วย ซึ% งทาํใหร้ายไดข้องเกษตรกรนอ้ยไปดว้ย และยงัส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศอีกดว้ย เพื%อให้
เกษตรกรมีนํ�าสาํหรับการเพาะปลูกที%เพียงพอ รัฐบาลจึงไดท้าํการกกัเกบ็นํ�าในหลายรูปแบบ เช่น เหมือง ฝาย คลอง 
ส่งนํ�า และอ่างเกบ็นํ�าต่าง ๆ มีกระจายอยูทุ่กภาคของประเทศ  

การเลี�ยงสัตว์ทุกชนิด ตอ้งอาศยันํ�าเป็นปัจจยัสาํคญั ทั�งเพื%อใหส้ัตวกิ์น ทาํความสะอาดสัตว ์คอกหรือที%อยูอ่าศยัของ
สัตว ์เพื%อให้สัตวมี์การเจริญเติบโตที%ดี และป้องกนัโรคที%เกิดจากสัตวอี์กทั�งยงัช่วยลดมลภาวะ ตลอดจนการแพร่
ระบาดของเชื�อโรคไดอี้กทางหนึ%งดว้ย 

 การประมง แหล่งนํ� าเป็นแหล่งอาหารที%ใหญ่ที%สุดของมนุษย ์ เพราะแหล่งนํ� าเป็นที%อาศยัของสัตวแ์ละพืชนานา
ชนิด ที%มนุษยส์ามารถนาํมาใชเ้พื%อบริโภค ดงันั�น ประเทศใดที%มีแหล่งนํ� าอุดมสมบูรณ์ดว้ยสัตวน์ํ� า ประชากรของ
ประเทศก็จะสามารถใชแ้หล่งนํ� าเพื%อทาํการประมงไดเ้ป็นอยา่งดี ซึ% งเป็นอาชีพหนึ% งที%ทาํรายไดใ้ห้แก่ชาวประมง 
นอกจากนี�ยงัใชเ้ป็นสินคา้ส่งออกที%ทาํรายไดใ้หป้ระเทศเป็นอยา่งดี 

 การอตุสาหกรรม ในการประกอบโรงงานต่าง ๆ นํ�าเป็นปัจจยัสําคญัอยา่งหนึ%งในกระบวนการผลิต เช่น ใชใ้นการ 
หล่อเยน็เครื%องจกัร การชาํระล้างทาํความสะอาดวตัถุดิบทางการผลิตบางอย่าง การทาํความสะอาดเครื%องจกัร 
อุปกรณ์ต่าง ๆ หรือเป็นส่วนผสมในการผลิตของอุตสาหกรรมบางชนิด เช่น นํ� าแข็ง สุรา เครื%องดื%ม ผลไมก้ระป๋อง 
ฯลฯ ถา้ขาดนํ� าหรือนํ� าไม่เพียงพอจะทาํให้กระบวนการผลิตไม่สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งเต็มที% ก่อให้เกิดความ
เสียหายในทางเศรษฐกิจทั�งต่อผูป้ระกอบการเองโดยตรงและของประเทศ 

การท่องเที<ยว แหล่งนํ� าตามธรรมชาติจาํนวนมากเป็นแหล่งท่องเที%ยวที%สําคญั สามารถทาํรายไดใ้ห้กบัคนใน
ทอ้งถิ%นหรือประเทศปีหนึ% ง ๆ จาํนวนมหาศาล เช่น ประเทศไทยมีแหล่งนํ� าที%เป็นแหล่งท่องเที%ยวที%สวยงามอยู ่
มากมายในทุกภาค เช่น นํ� าตกไทรโยค วงัตะไคร้ หมู่เกาะอ่างทอง ฯลฯ ปีหนึ% ง ๆ ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการ
ท่องเที%ยวของชาวต่างประเทศนบัเป็นหมื%น ๆ ลา้น แหล่งนํ� าธรรมชาติจึงนบัไดว้า่มีความสําคญัอยา่งยิ%งต่อการ 
พฒันา เศรษฐกิจของประเทศ 
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ความสําคัญของนํ�าในด้านสาธารณูปโภค เป็นสิ%งอาํนวยความสะดวกสบายใหก้บัชีวติประจาํวนัของคนเรามากมาย 
ซึ% งนํ�าไดเ้ขา้มามีส่วนเกี%ยวขอ้งดว้ย เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้าพลงันํ�า การคมนาคมขนส่ง เป็นตน้ 

 การผลติกระแสไฟฟ้าพลงันํ�า การนาํพลงังานนํ�ามาผลิตกระแสไฟฟ้าไดเ้ริ%มขึ�นโดยการนาํนํ� าไหล หรือนํ� าตกมาใช ้
หมุนลอ้เพื%อให้เกิดพลงัานไฟฟ้า ในช่วง 2-3 ทศวรรษที%ผา่นมา ความจาํเป็นในการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพิ%มขึ�นอยา่ง
รวดเร็วตามอตัราการเพิ%มของประชากรและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีประกอบกบัราคาเชื�อเพลิงที%นาํมาใชใ้น
การผลิตพลงังานไฟฟ้าเพิ%มสูงขึ�นอยา่งต่อเนื%อง โดยเฉพาะอยา่งยิ%งนํ� ามนั จึงเป็นเหตุให้พลงังานจากนํ� ามีบทบาท 
สาํคญัในการผลิตไฟฟ้าอยา่งรวดเร็ว และนํ� าที%นาํมาใชห้มุนกงัหนัแลว้นั�นคุณภาพไม่เปลี%ยนแปลงและยงัสามารถ 
นาํมาไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกหรือดา้นอื%น ๆ ไดอี้ก ซึ% งนบัวา่ช่วยประหยดัเชื�อเพลิงจาํพวกถ่านหินและ
นํ� ามนั ซึ% งเป็นทรัพยากรแร่ธาตุที%สูญสิ�นไดเ้ป็นจาํนวนมาก และนอกจากนี�การใช้พลงังานนํ� ายงัเป็นการช่วยลด 
มลภาวะใหก้บัสภาพแวดลอ้มแทนการใชถ่้านหินและนํ�ามนั ซึ% งทาํใหเ้กิดมลภาวะต่อสภาพแวดลอ้มอยา่งรุนแรง 

การคมนาคม การคมนาคมขนส่งทางนํ� ามีความสําคญัมาตั�งแต่สมยัโบราณ และปัจจุบนัยงัเป็นเส้นทางคมนาคมที%
สําคญัอยู ่ ซึ% งจะไดเ้ปรียบกวา่การคมนาคมขนส่งทางบกและทางอากาศหลายประการ ที%สําคญัคือ ประหยดัค่า
ขนส่ง และยงัสามารถขนส่งสินคา้ขนาดใหญ่ มีนํ� าหนกัไดส้ะดวก เช่น หวัรถจกัร ยานพานะ และผลผลิตทางการ
เกษตร อีกทั�งยงัเป็นเส้นทางขนส่งเสรีโดยเฉพาะเส้นทางเดินทางเดินเรือที%ผา่นน่านนํ�าสากล 
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หน่วยการเรียนรู้ที<  2    

สมบัติของนํ�า 
 
แผนการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที<  2 

 

ชุดการเรียน  นํ�ากบัชีวติ 
 
หน่วยการเรียนรู้ที<  2   
 
เรื<องที<  2.1 คุณสมบติัของนํ�าทางกายภาพ 
เรื<องที<  2.1 คุณสมบติัของนํ�าทางเคมี 
   

ผลการเรียนรู้ที<คาดหวงั 

 เมื%อเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที%  2 จบแลว้ ผูเ้รียนสามารถ อธิบายความหมายและความสาํคญัของคุณสมบติั
ของนํ�าทางกายภาพและคุณสมบติัของนํ�าทางเคมีได ้
         
กจิกรรมระหว่างเรียน 

 1. เรียนรู้จากครูผูส้อน 
 2. ศึกษาเอกสาร  ( ใบความรู้ ) 
 3. ทาํกิจกรรมตามใบงานที%ไดรั้บมอบหมาย 
 
สื<อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารชุดการเรียนชุดวชิา นํ�ากบัชีวติ 
 2. ใบงาน / แบบฝึกกิจกรรม 
 3. สื%ออิเล็กทรอนิกส์ 
การประเมินผล 
 1. การทาํกิจกรรมตามใบงาน / แบบทดสอบ 
 2. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม 
 
 เมื%อเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที% 2 จากครูผูส้อนแลว้ โปรดศึกษาเอกสารและทาํใบงาน/กิจกรรมตามที%
กาํหนดให ้
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หน่วยการเรียนรู้ที<  2   
เรื<อง  สมบัติของนํ�า 

จํานวน   5  ชั<วโมง 

 
 
 
              
  นํ�าจะมีคุณสมบติัที%แตกต่างกนัขึ�นอยูก่บัสารต่างๆ ที%ละลายปะปนอยูใ่นนํ�าการที%มีสารต่าง ๆ ละลาย 
ปะปนอยูใ่นนํ�า คุณสมบติัของนํ�ามีรายละเอียดดงันี�  
      1. คุณสมบัติทางกายภาพของนํ�า คือ ลกัษณะทางภายนอกที%แตกต่างกนั เช่นความใส  ความขุน่  กลิ%นสี   
       - อณุหภูมิ (temperature) อุณหภูมิของนํ�ามีผลในดา้นการเร่งปฏิกิริยาทางเคมีซึ% งจะส่งผลต่อการลดปริมาณ 
ออกซิเจนที%ละลายนํ�า 
       - สี (color) สีของนํ�าเกิดจากการสะทอ้นแสงของสารแขวนลอยในนํ�า เช่น นํ�าตามธรรมชาติจะมีสีเหลือง ซึ% ง
เกิด จากกรดอินทรีย ์นํ�าในแหล่งนํ�าที%มีใบไมท้บัถมจะมีสีนํ�าตาล หรือถา้มีตะไคร่นํ�ากจ็ะมีสีเขียว 
      - กลิ<นและรส กลิ%นและรสของนํ�าจะมีคุณสมบติัแตกต่างกนัขึ�นอยูก่บัปริมาณสารอินทรียที์%อยูใ่นนํ�า เช่น ซาก
พืช ซากสัตวที์%เน่าเปื% อยหรือสารในกลุ่มของฟีนอล เกลือโซเดียมคลอไรดซึ์% งจะทาํให้นํ�ามีรสกร่อยหรือเคม็   
      - ความขุ่น (turbidity) เกิดจากสารแขวนลอยในนํ�า เช่น ดิน ซากพืช ซากสัตว ์
      - การนําไฟฟ้า (electical conductivity) บอกถึงความสามารถของนํ� าที%กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผา่น ทั�งนี�
ขึ� นอยู่กับความ เข้มข้นของอิออนโดยรวมในนํ� า  และอุณหภูมิขณะทําการว ัดค่ าการนําไฟฟ้า  
      - ของแข็งทั�งหมด (total solid: TS) คือ ปริมาณของแข็งในนํ� า สามารถคาํนวณจากการระเหยนํ� าออก ไดแ้ก่ 
ของแข็งละลายนํ� าทั�งหมด (Total Dissolved Solids: TDS) จะมีขนาดเล็กผา่นขนาดกรองมาตรฐาน คาํนวณไดจ้าก
การระเหยนํ�าที%กรองผา่นกระดาษกรองออกไป ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids: SS) หมายถึง ของแข็งที%อยู่
บนกระดาษกรองมาตรฐานหลงัจากการกรอง แลว้นาํมาอบเพื%อระเหยนํ� าออก ของแข็งระเหยง่าย (Volatile Solids: 
VS) หมายถึง ส่วนของแขง็ที%เป็นสารอินทรียแ์ต่ละลายนํ�า สามารถคาํนวณไดโ้ดยการนาํกระดาษกรองวิเคราะห์เอา
ของแข็งที%แขวนลอยออก แลว้นาํของแข็งส่วนที%ละลายทั�งหมดมาระเหยอุณหภูมิประมาณ 550 องศาเซลเซียส นาํ 
นํ� าหนักนํ� าที%ชั%งหลังการกรองลบด้วยนํ� าหนักหลังจากการเผา นํ� าหนักที%ได้คือ ของแข็งส่วนที%ระเหยไป 
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 สมบัติทางด้านเคมีของนํ�า คือ ลกัษณะทางเคมีของนํ�า เช่น ความเป็นกรด - เบส ความกระดา้ง ปริมาณ
ออกซิเจนที%ละลายนํ�า เป็นตน้ 
       - pH แสดงความเป็นกรดหรือเบสของนํ�า  (  นํ�าดื%มควรมีคา่  pH  ระหวา่ง  6.8-7.3)  โดยทั%วไปนํ�าที%ปล่อยจาก 
โรงงานอุตสาหกรรมมกัจะมีคา่ pH ที%ต ํ%า (PH < 7) ซึ% งหมายถึงมีความเป็นกรดสูงมีฤทธิT กดักร่อน การวดัคา่ pH ทาํ
ไดง่้าย โดยการใชก้ระดาษลิตมสัในการวดัค่าความเป็นกรด – เบส ซึ% งใหสี้ตามความเขม้ขน้ของ [H+] หรือการวดั
โดยใช ้pH meter เมื%อตอ้งการใหมี้ความละเอียดมากขึ�น สภาพเบส (alkalinity) คือสภาพที%นํ�ามีสภาพความเป็นเบส 
สูงจะประกอบดว้ยไอออนของ OH-, CO3

- , H2CO3ของธาตุแคลเซียม โซเดียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม หรือ
แอมโมเนีย ซึ% งสภาพเบสนี�จะช่วยทาํหนา้ที%คลา้ยบฟัเฟอร์ตา้นการเปลี%ยนแปลงคา่ pH ในนํ�าทิ�ง  สภาพกรด  ( 
acidity) โดยทั%วไปนํ�าทิ�งจากแหล่งชุมชนจะมีบฟัเฟอร์ในสภาพเบสจึงไมท่าํใหน้ํ�ามีคา่ pH ที%ต ํ%าเกินไป แต่นํ�าทิ�ง
จาก โรงงานอุตสาหกรรมมกัจะมีคา่ pH ตํ%ากวา่ 4.5 ซึ% งมาจาก CO2 ที%ละลายนํ�า 
 

 
      
 - ความกระด้าง (hardness) เป็นการไม่เกิดฟองกบัสบู่และเมื%อตม้นํ� ากระดา้งนี� จะเกิดตะกอน นํ� ากระดา้งชั%วคราว 
เกิดจากสารไบคาร์บอเนต (CO3

2-) รวมตวักบั ไออออนของโลหะเช่น Ca2+, Mg2+ ซึ% งสามารถแกไ้ดโ้ดยการตม้ 
นอกจากนี�แลว้ยงัมีความกระดา้งถาวรซึ%งเกิดจากอิออนของโลหะและสารที%ไม่ใช่พวกคาร์บอเนต เช่น SO4

2-- ,NO3
- 

, CI- รวมตวักบั Ca+, Fe2+,Mg2+เป็นตน้ ความกระดา้งจึงเป็นขอ้เสียในดา้นการสิ�นเปลืองทรัพยากร คือตอ้งใช้
ป ริม าณสบู่ ห รื อผงซักฟอกในการซั กผ้า ในป ริม าณมาก  ซึ% ง ก็ จ ะ เ กิ ดตะกอนมาก เ ช่นกัน  
       - ปริมาณออกซิเจนที<ละลายนํ�า (dissolved oxygen, DO) แบคทีเรียที%เป็นสารอินทรียใ์นนํ� าตอ้งการออกซิเจน 
(aerobic bacteria) ในการยอ่ยสลายสารอนินทรีย ์ความตอ้งการออกซิเจนของแบคทีเรียนี� จะทาํให้จะทาํให้ปริมาณ
ออกซิเจนที%ละลายในนํ�าลดลง ดงันั�นในนํ�าที%สะอาดจะมีคา่ DO สูง และนํ�าเสียจะมีคา่ DO ตํ%า มาตรฐานของนํ�าที%มี  
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 คุณภาพดีโดยทั%วไปจะมีค่า DO ประมาณ 5-8 ppm หรือปริมาณ O2 ละลายอยูป่ริมาณ 5-8 มิลลิกรัม / ลิตร 
หรือ 5-8 ppm. นํ�าเสียจะมีคา่ DO ตํ%ากวา่ 3 ppm. คา่ DO มีความสาํคญัในการบง่บอกวา่แหล่ง 
นํ�านั�นมีปริมาณออกซิเจน เพียงพอต่อความตอ้งการของสิ%งมีชีวติหรือไม่ 
      - บีโอดี (biological oxygen demand) เป็นปริมาณออกซิเจนที%จุลินทรียต์อ้งการใชใ้นการยอ่ยสลายสารอินทรีย์
ในนํ�า    นํ�าที%มีคุณภาพดี   ควรมีคา่บีโอดี   ไมเ่กิน   6   มิลลิกรัมต่อลิตร   ถา้คา่บีโอดีสูงมากแสดงวา่นํ�านั�นเน่ามาก 
แหล่ง นํ�า ที%มีคา่บีโอดีสูงกวา่ 100  มิลลิกรัมต่อลิตรจะจดัเป็นนํ�าเน่าหรือนํ�าเสีย   พระราชบญัญติันํ�าทิ�งจากโรงงาน 
อุตสาหกรรม กาํหนดไวว้า่ นํ�าทิ�งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ�าธรรมชาติ ตอ้งมีคา่บีโอดีไมเ่กิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร การ
หาคา่ บีโอดี หาไดโ้ดยใชแ้บคทีเรียยอ่ยสลายอินทรียส์ารซึ% งจะเป็นไปชา้  ๆ   ดงันั�นจึงตอ้งใชเ้วลานานหลายสิบวนั 
ตามหลกัสากลใชเ้วลา 5 วนั ที%อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสโดยนาํตวัอยา่งนํ�าที%ตอ้งการหาบีโอดีมา 2 ขวด  ขวดหนึ%ง
นาํมาวเิคราะห์เพื%อหาคา่ออกซิเจนทนัที สมมุติวา่มีออกซิเจนอยู ่6.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนนํ�าอีกขวดหนึ%งปิดจุกให ้
แน่น เพื%อไมใ่หอ้ากาศเขา้ นาํไปเกบ็ไวใ้นที%มืดที%อุณหภูมิ  20  องศาเซลเซียสนาน  5  วนั   แลว้นาํมาวเิคราะห์   หา
ปริมาณออกซิเจน สมมุติได ้.47 มิลลิกรัม ต่อลิตร ดงันั�นจะไดค้า่ซึ% งเป็นปริมาณออกซิเจน ที%ถูกใชไ้ป หรือ คา่บีโอ
ดี =6.5-.47 = 5.03 มิลลิกรัมต่อลิตร 
       - COD  (Chemical Oxygen Demand)  คือ  ปริมาณ  O2 ที%ใชใ้นการออกซิไดซ์ในการสลายสารอินทรียด์ว้ย
สารเคมีโดยใช ้ สารละลายเช่น  โพแทสเซียม ไดโครเมต  (K2Cr2O7)  ในปริมาณมากเกินพอ ในสารละลายกรด
ซลัฟิวริกซึ% งสารอินทรียใ์นนํ� าทั�งหมดทั�งที%จุลินทรียย์อ่ย 
สลายไดแ้ละยอ่ยสลายไมไ่ดก้จ็ะถูกออกซิไดซ์ภายใตภ้าวะที%เป็นกรดและการใหค้วามร้อน โดยทั%วไปคา่ COD จะ
มีคา่มากกวา่ BOD เสมอ ดงันั�นคา่ COD จึงเป็นตวัแปรที%สาํคญัตวัหนึ%งที%แสดงถึงความสกปรกของนํ�าเสีย 
        - ทโีอซี (Total Organic Carbon: TOC) คือ ปริมาณคาร์บอนในนํ�า 
        - ไนโตรเจน  เป็นธาตุสําคญัสาํหรับพืช ซึ% งจะอยูใ่นรูปของ แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนไตรท ไนเตรต ยิ%งถา้ใน
นํ�ามีปริมาณไนโตรเจนสูง จะทาํใหพ้ืชนํ�าเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว 
        - ฟอสฟอรัส  ในนํ�าจะอยูใ่นรูปของสารประกอบพวก   ออร์โธฟอสเฟต (Orthophosphate)  เช่นสาร PO4

3-, 
HPO4

2- , H2 PO4
-
 และ H3PO4 นอกจากนี�ยงัมีสารพวกโพลีฟอสเฟต 

        - ซัลเฟอร์  มีอยูใ่นธรรมชาติและเป็นองคป์ระกอบภายในของสิ%งมีชีวติ  สารประกอบซลัเฟอร์ในนํ�าจะอยูใ่น
รูป ของ organic sulfur เช่น ไฮโดรเจนซลัไฟต ์สารซลัเฟต เป็นตน้ ซึ% งสารพวกนี�จะทาํใหเ้กิดกลิ%นเหม็นเน่า เช่น ที%
เรียกวา่กา๊ซไขเ่น่า และนอกจากนี�ยงัมีฤทธิT กดักร่อนในสิ%งแวดลอ้มได ้
        - โลหะหนัก มีทั�งที%เป็นพิษและไมเ่ป็นพิษ แต่ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัปริมาณที%ไดรั้บ  
ถา้มากเกินไปจะเป็นพิษ ไดแ้ก่ โครเมียม ทองแดง เหลก็ แมงกานีสและสังกะสี บางชนิดไมเ่ป็นอนัตรายต่อ
สิ%งมีชีวติ ไดแ้ก่ แคดเมียม ตะกั%ว ปรอทและนิกเกิล 
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หน่วยการเรียนรู้ที<  3    

แหล่งนํ�าต่างๆ 

แผนการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที< 3 

 

ชุดการเรียน  นํ�ากบัชีวติ 
 
หน่วยการเรียนรู้ที<  3  แหล่งนํ�าต่างๆ 
 
เรื<องที<  3.1 แหล่งนํ�าจืด 
เรื<องที<  3.2 แหล่งนํ�าเคม็ 
  

ผลการเรียนรู้ที<คาดหวงั 

 เมื%อเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที%  3 จบแลว้ ผูเ้รียนสามารถ อธิบายความหมายและความสาํคญัของแหล่งนํ�า   
จืดและแหล่งนํ�าเคม็ได ้
         
กจิกรรมระหว่างเรียน 

 1. เรียนรู้จากครูผูส้อน 
 2. ศึกษาเอกสาร  ( ใบความรู้ ) 
 3. ทาํกิจกรรมตามใบงานที%ไดรั้บมอบหมาย 
 
 
สื<อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารชุดการเรียนชุดวชิา นํ�ากบัชีวติ 
 2. ใบงาน / แบบฝึกกิจกรรม 
 3. สื%ออิเล็กทรอนิกส์ 
การประเมินผล 

 1. การทาํกิจกรรมตามใบงาน / แบบทดสอบ 
 2. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม 
 
 เมื%อเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที% 3 จากครูผูส้อนแลว้ โปรดศึกษาเอกสารและทาํใบงาน/กิจกรรมตามที%
กาํหนดให ้
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หน่วยการเรียนรู้ที<  3 
เรื<อง  แหล่งนํ�าต่างๆ 

จํานวน   5  ชั<วโมง 

 
 
 

นํ�าจืด หมายถึงนํ� าในแหล่งนํ� าทั%วไปอาทิ บ่อนํ� า ทะเลสาบ แม่นํ� า ลาํธาร เป็นตน้ ที%ซึ% งมีเกลือและของแข็ง
อื%นละลายอยูใ่นระดบัตํ%า นั%นคือนํ� าจืดไม่ไดเ้ป็นนํ� าเค็มและนํ� ากร่อย นํ� าจืดสามารถเป็นผลผลิตของนํ� าทะเลที%เอา
เกลือ ออก แลว้ ได ้นํ� าจืดเป็นทรัพยากรหมุนเวียนที%สําคญัต่อสิ%งมีชีวิตบนบกเป็นส่วนใหญ่ และเป็นที%จาํเป็นต่อ
มนุษย ์สําหรับ  นํ� า ดื%ม   และใช้ในเกษตรกรรม เป็นตน้ องค์การสหประชาชาติไดค้าดการณ์ไวว้า่ ประชากรโลก
ประมาณร้อยละ 18 ขาดแคลนนํ�าดื%มที%ปลอดภยั  

แหล่งนํ�าจืด คือ แหล่งนํ�าที%มีความเคม็ ไมเ่กิน 0.5 %o (คิดจาํนวนเกลือเป็นหน่วยต่อนํ�า 1000 ส่วน โดยนํ�าหนกั) 
ศาสตร์ที%ศึกษาเกี%ยวกบัแหล่งนํ�าจืด คือ ชลธีวทิยา (Limnology) เป็นศาสตร์ที%วา่ดว้ยลกัษณะของนํ�าในแผน่ดิน เช่น 
ทะเลสาบ แมน่ํ�า ลาํธาร รวมทั�งสิ%งมีชีวติและไมมี่ชีวติในแหล่งนํ�า สาํหรับการศึกษาทางดา้นลกัษณะของแหล่งนํ�า 
เป็นการศึกษาทั�งคุณสมบติัทางเคมีและฟิสิกส์  
การแบ่งเขตแหล่งนํ�าจืด  
     การแบง่เขตแหล่งนํ�าจืดสามารถจาํแนกโดยใชสิ้%งรองรับหรือสิ%งที%ใชย้ดึเกาะ (Substrate) ดงันี�   
      1) เขตชายฝั%ง (Littoral zone) ระยะจากผวินํ�าลงมาถึงสิ%งรองรับระดบั 2 เมตร เป็นเขตที%แสงแดดส่องถึงพื�นดิน 
บริเวณนี�จะมีพรรณไมเ้กิดขึ�นจาํนวนมาก สิ%งมีชีวติที%พบในบริเวณนี� มีมากชนิดเนื%องจากเป็นพื�นที%ที%เหมาะสาํหรับ
การเลี�ยงตวัและหาอาหาร  
      2) Sublittoral zone เป็นบริเวณถดัลงมาจากเขตแรกในระดบั 6-8 เมตร เป็นเขตที%ไดรั้บแสงนอ้ยกวา่เขตแรก มี
สิ%งมีชีวติอาศยัอยูแ่ต่ไมมี่มากเทา่กลุ่มสัตวห์นา้ดิน (Benttic fauna)  
      3) Inflalittoral zone เป็นเขตที%ถดัลงมาจากเขต 2 ลงมาในระดบั 10 เมตร จะมีแสงบา้ง แต่แสงไมมี่ผลต่อการ
เจริญเติบโตของสิ%งมีชีวิต สิ%งมีชีวติที%พบเป็นกลุ่มหอย (Aquatic mollusk) และสัตวห์นา้ดิน  
      4) เขตกลางนํ�า (Limnetic zone) เป็นเขตผวิหนา้นํ�าที%อยูถ่ดัออกไปจากเขตชายฝั%ง เป็นบริเวณที%มีแสงแดดส่อง 
ถึง ความลึกของชั�นนํ�านี� ขึ�นอยูก่บัปริมาณแสงที%ส่องลงในนํ�าไดเ้พียงใด บริเวณนี� เราอาจเรียกวา่ Open water 
สิ%งมีชีวติกลุ่มเนกตอน (Nekton) สามารถอยูอ่าศยัและเจริญเติบโตไดดี้  
      5) เขตนํ�าลึก (Profundal zone) เป็นบริเวณที%อยูลึ่กลงมาจากเขตที% 1 ถึง 4 เป็นเขตที%แสงแดดส่องไมถึ่ง ใน 

 

เร่ืองที่  3.1 แหล่งน้ําจืด 
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เขตนี�จะไมมี่พืชสีเขียวหรือแพลงกต์อนพืชในเขตนี�  สตัวที์%พบตามพื�นทอ้งนํ�าบริเวณนี� ส่วนใหญ่เป็นพวกกินซาก 
เน่า เปื% อยเป็นอาหาร (Detritus)  

ประเภทของแหล่งนํ�าจืด  
แหล่งนํ�าจืดสามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 
      1) แหล่งนํ�านิ<ง (Lentic or Standing water) เป็นแหล่งนํ� าปิด (Closed water body)     ที%อาจมีทางติดต่อกบัแมน่ํ�า 
ลาํธาร หรือบริเวณที%มีนํ�าทว่มถึง ในบางแห่งแหล่งนํ�าปิดอาจไดรั้บนํ�าจากนํ�าฝนแต่เพียงอยา่งเดียวเทา่นั�น    แต่บาง
แห่งกไ็ดรั้บนํ�าจากการทว่มทน้ของแม่นํ�าและการไหลลงมาโดยลาํธารหลายสาย แหล่งนํ�านิ%งจะไมมี่การขึ�นลงของ 
นํ�า โดยนํ�าจะเคลื%อนที%ไดส่้วนใหญ่เกิดจากกระแสลม แหล่งนํ�านิ%งที%สาํคญั ไดแ้ก่ ทะเลสาบ บึง หนอง บอ่ แหล่งนํ�า 
ทว่ม อ่างเกบ็นํ�า เป็นตน้  

ทะเลสาบ(Lake)เป็นแหล่งนํ� าขนาดใหญ่ที%เกิดขึ�นเองตามธรรมชาติ โดยมีเขตกลางนํ� าและเขตนํ� าลึกมากกวา่เขต 
ชายฝั%ง ส่วนใหญ่มีทางนํ� าไหลเขา้ได ้ จะมีนํ� าอยูต่ลอดปีและมีระดบัแตกต่างกนัไม่มากนกัทะเลสาบมีรูปร่างที%ไม ่
แน่นอน ทะเลสาปนํ�าจืดที%มีขนาดใหญ่ที%สุดในโลก คือ ทะเลสาปสุพีเรียในประเทศสหรัฐอเมริกา มีพื�นที%ผิวนํ� าถึง 
31,800 ตารางไมล์ ลึก1,333 ฟุต สําหรับทะเลสาปที%ลึกที%สุด ไดแ้ก่ ทะเลสาปไบคาล ในไซบีเรียตอนใต ้มีพื�นที% 
21,150 ตารางไมล ์ลึก 5,700 ฟุต ประเภทของทะเลสาบเมื%อแบง่ตามความอุดมสมบูรณ์และ 

บึง (Swamp)  เป็นแหล่งนํ� าขนาดกลางหรือใหญ่ที%เป็นที%ลุ่ม (Low Land) มีนํ� าท่วมขงัตลอดปี มีความลึก
พอประมาณ ลกัษณะชายฝั%งเป็นที%ราบมีพรรณไมพุ้ม่หรือตน้ไมขึ้�นอยูร่อบๆ ตวัอยา่งบึงในปะเทศไทย ไดแ้ก่ บึง
บอระเพด็ ในจงัหวดันครสวรรค ์ทะเลสาปสงขลาในจงัหวดัสงขลา กวา๊นพะเยา ในจงัหวดัพะเยา 

 หนอง(Marsh)เป็นแหล่งนํ�าตื�นๆที%มีความลาดชนัของชายฝั%งนอ้ย ไมมี่เขตนํ�าลึกเลย ส่วนใหญ่เป็นที%ลุ่มนํ� าท่วม ไม ่
มีทางนํ� าไหลเขา้ออก ในฤดูฝนพื�นที%จะกลายเป็นพื�นนํ� ากวา้งใหญ่ แต่ในฤดูแลง้ ปริมาณนํ� าอาจลดลงมาก จนตื�น
เขินไปทั�งหมด บริเวณรอบๆหนองนํ�าจะมีพืชลม้ลุกขึ�นอยูโ่ดยรอบ ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ หนองหาร ในจงัหวดัสกลนคร 

 บ่อ (Pond) เป็นแหล่งนํ�าขนาดเล็กที%ถูกสร้างโดยมนุษย ์ทาํให้ชายฝั%งมีความลาดชนัสูง ความลึกไม่มาก เป็นแหล่ง
นํ� าที%ไม่มีทางนํ� าเขา้ ปริมาณนํ� าจะเปลี%ยนแปลงไปตามฤดูกาล วตัถุประสงคข์องการสร้างบ่อแตกต่างกนัออกไป 
เช่น สาํหรับการอุปโภคบริโภค การเพาะเลี�ยงสัตวน์ํ�า เป็นตน้ 

 แหล่งนํ�าท่วม (Flood Plains)หมายถึง บริเวณที%ราบลุ่มริมฝั%งแมน่ํ�า คลอง หนอง บึง เมื%อถึงฤดูฝน นํ� าจะหลากท่วม 
บริเวณเหล่านี� เป็นพื�นนํ� ากวา้งใหญ่ หรือเป็นแนวแคบขนานไปกบัลาํนํ� า ตวัอยา่ง ที%ราบภาคกลางจงัหวดัอยุธยา 
อ่างทอง สิงห์บุรี ปทุมธานี 
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 อ่างเกบ็นํ�า (Reservoir) 

     เป็นแหล่งนํ�าขนาดใหญ่ที%มนุษยส์ร้างขึ�น โดยการสร้างเขื%อนปิดกั�นทางเดินของนํ�า ทาํใหร้ะดบันํ�าหนา้เขื%อนถูก 
ยกขึ�นมาสูงตามระดบัความสูงของเขื%อน ปริมาณนํ�าเหนือเขื%อนจาํนวนมากนี�จะทว่มพื�นดินที%ต ํ%าตามลกัษณะภูมิ 
ประเทศ ปัจจุบนัสามารถจดั 

          

ประเภทของอ่างเกบ็นํ�าออกเป็น 4 ประเภท ตามวตัถุประสงคห์ลกัของการใชง้านดงันี�  
     1. Flood control reservoir สร้างเพื%อป้องกนันํ�าทว่มในพื�นราบ   ทอ้งทุง่ ไร่นา  บา้นเมืองที%อยูอ่าศยัของคนใน
ชุมชน เช่น เขื%อนเจา้พระยา จ.ชยันาท 
      2. Storage reservoir สร้างเพื%อเกบ็กกันํ�าไวใ้นการชลประมานและการอุปโภคบริโภค   ตวัอยา่ง   อ่างเกบ็นํ�า 
บางพระ จ.ชลบุรี 
      3. Hydro-electric reservoir สร้างเพื%อเกบ็กกันํ�าไวใ้ชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า  ตวัอยา่ง   เขื%อนภูมิพล จ.ตาก 
เขื%อนบางลาง จ.ยะลา เขื%อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี 
      4. Multipurpose reservoir สร้างเพื%อใชง้านหลายๆอยา่ง เช่น ผลิตกะแสไฟฟ้า การชลประทาน การป้องกนันํ�า 
ทว่ม  การประมง  เป็นตน้  ตวัอยา่ง   เขื%อนอุบลรัตน์   จ.ขอนแก่น   เขื%อนแก่นกระจาน    จ.เพชรบุรี    เขื%อนสิรินธร             
จ. อุบลราชธานี 

     2) แหล่งนํ�าไหล (Lotic or Running water)ลกัษณะของแหล่งนํ�าไหล ไดแ้ก่ แมน่ํ�า ลาํธาร คลอง คู เป็นตน้ โดย
ตน้นํ�าอาจมีขนาดเล็กและจะคอ่ยๆใหญ่ขึ�นในช่วงตอนปลายนํ�า สาํหรับแหล่งนํ�าไหลสามารถแบง่เขตได ้ 2   เขต
หลกั คือ 
1. เขตนํ�าไหลเชี%ยว(Rapid zone) บริเวณนี�มกัตื�น พื�นล่างของแหล่งนํ�าจะสะอาด เพราะกระแสนํ�าพดัพาตะกอนไป 
หมด พืชที%ขึ�นในบริเวณนี� เป็นกลุ่มสาหร่าย (Algae) ซึ% งยดึเกาะแน่นกบัสิ%งหนึ%งสิ%งใด ลาํตน้หรือใบสามารถลู่ไป
ตามกระแสนํ�าได ้ 
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 2. เขตนํ�าไหลเอื%อย (Pool zone) บริเวณนี�มกัลึก กระแสนํ� าไหลชา้ๆ พื�นล่างของแหล่งนํ�ามีตะกอนทบัถมกนัอยู ่พืช 
ที%ขึ�นในบริเวณนี�  จะมีรากหยั%งลึกไมแ่น่นหนา  
ประเภทของแหล่งนํ�าไหลที%สาํคญั มีลกัษณะดงันี�    
     แมน่ํ�า (River) หมายถึง ธารนํ�าขนาดใหญ่ที%มีมวลนํ�าไหลตลอดปีจากที%สูงลงสูที%ต ํ%า หรือจากตน้นํ�าไปสู่ปลายนํ�า 
คือทะเล แมน่ํ�าและลาํธารเป็นแหล่งนํ�าที%สาํคญัที%เกิดเองตามธรรมชาติ  เปรียบเสมือนถนนหรือช่องทางใหน้ํ�าไหล 
ผา่นจากที%หนึ%งไปสู่แหล่งนํ�าที%ต ํ%ากวา่ตามแรงดึงดูดของโลก    และทา้ยสุดกจ็ะ   ไหลกลบัไปสู่ทะเลและมหาสมุทร 
แมน่ํ�ามีองคป์ระกอบที%สาํคญั 3 ส่วน คือ ส่วนของหลงัคารับนํ�า(Watershed area) ส่วนของลาํธาร(Stream)   และ
ส่วนของแมน่ํ�า (River) ลกัษณะของลาํธารที%พบมีอยู ่3 ลกัษณะคือ  

 

 
       1. ลาํธารที%มีนํ�าตลอดปี (permanent stream) ลาํธารนี� ในฤดูฝนจะไดรั้บนํ�าจาก overland run off ส่วนในฤดูแลง้
จะไดน้ํ�าหล่อเลี�ยงจากนํ�าใตดิ้น  
       2. ลาํธารที%มีนํ�าบางฤดู (Intermittent stream) เป็นลาํธารที%มีนํ�าในช่วงฤดูฝนเทา่นั�น ลกัษณะพื�นลาํธารเป็นดิน
ทราย กรวด อยูใ่นเขตป่าละเมาะ  
       3. ลาํธารที%ขาดบางตอน (Interupted stream) เป็นลาํธารที%มีบางช่วงที%นํ�าจะไหลวกลงสู่ใตดิ้นทาํใหล้าํธารขาด 
หายไปแลว้ไปเปิดเป็นลาํธารบนพื�นดินอีกในบริเวณ เป็นลาํธารที%อยูใ่นทะเลทราย  

       ลุ่มนํ�าหรือระบบแม่นํ�า (River system)คือ แมน่ํ�าทั�งสายตั�งแต่ตน้นํ�าถึงปากนํ�าที%ไหลลงสู่ทะเล รวมทั�งลาํธาร
สาขาที%ไหลลงสู่แมน่ํ�า หลงัคารับนํ�า ที%ราบลุ่มนํ�าทว่มถึง หนอง บึง ที%มีทางนํ�าติดถึงแม่นํ�าหรือถูกนํ�าทว่มไดใ้นฤดู
นํ�าหลากในประเทศไทยมีลุ่มนํ�ามากมายโดยมีลุ่มนํ�าประธานทั�งหมด 25 ลุ่มนํ�า ดงันี�  (เรียงตามพื�นที%มากไปนอ้ย)  
  - ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีพื�นที%ทั�งหมด 176,599 ตร.กม. ครอบคลุมพื�นที% 17 จงัหวดั ลุ่มนํ�าที%เกี%ยวขอ้งไดแ้ก่  
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โขง ชี มูล (ชี มูล ไหลลงสู่แมน่ํ�าโขง  
     - ภาคเหนือ มีพื�นที%ทั�งหมด 128,450 ตร.กม. ครอบคลุมพื�นที% 16 จงัหวดั ลุ่มนํ�าที%เกี%ยวขอ้งไดแ้ก่ ไดแ้ก่ สาละวน 
กก ปิง วงั ยม น่าน (ปิง วงั ยม น่าน จะไหลลงสู่ลุ่มนํ�าภาคกลางแลว้ไหลออกทะเลในอ่าวไทย  ในเขตภาคเหนือ 
ตอนบน คือ ลุ่มนํ�ากก ซึ% งจะไหลลงสู่แมน่ํ�าโขง)  
     - ภาคกลาง มีพื�นที%ทั�งหมด  98,476 ตร.กม.   ครอบคลุมพื�นที%  19  จงัหวดั  ลุ่มนํ�าที%เกี%ยวขอ้งไดแ้ก่ คือ เจา้พระยา 
สะแกกรัง ป่าสัก ทา่จีน แมก่ลอง เพชรบุรี ชายฝั%งทะเลตะวนัตก (ลุ่มนํ�าป่าสัก สะแกกรัง ไหลลงสู่ลุ่มนํ�าเจา้พระยา 
บางปะกง ลุ่มนํ�าแมก่ลอง ก่อนไหลลงสู่อ่าวไทยตอนใน)  
     - ภาคใต ้มีพื�นที%ทั�งหมด 72,102 ตร.กม. ครอบคลุมพื�นที% 14 จงัหวดั ลุ่มนํ�าที%เกี%ยวขอ้งไดแ้ก่ แมน่ํ�าสายสั�นๆ เช่น  
แมน่ํ�าตาปี ปัตตานี ทะเลสาปสงขลา ภาคใตฝั้%งทะเลตะวนัออก ภาคใตฝั้%งทะเลตะวนัตก  
     - ภาคตะวนัออก มีพื�นที%ทั�งหมด 36,480 ตร.กม. ครอบคลุมพื�นที% 7 จงัหวดั     ลุ่มนํ�าที%เกี%ยวขอ้งไดแ้ก่ ปราจีนบุรี 
บาง ปะกง โตนทะเลสาป ชายฝั%งทะเลตะวนัออก (แมน่ํ�าสายสั�นๆ เช่น แมน่ํ�าเวฬุ)  

คู คลอง เป็นทางนํ�าที%เกิดจากการขดุของมนุษย ์เช่น คลองแสนแสบ คลองดาํเนินสะดวก เป็นตน้ 
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4. แหล่งนํ�าไหลแบง่ได ้กี%เขต อะไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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           แหล่งนํ�าเค็ม  แหล่งนํ�าเคม็ หมายถึง แหล่งนํ�าที%มีความเคม็มากกวา่ 30 %o ไดแ้ก่ ทะเลและมหาสมุทร  คา่
ความเคม็เฉลี%ยของมหาสมุทรทั�งหมด คือ 34.72 %o วชิาที%เกี%ยวขอ้ง คือ   Oceanography  หรือ สมุทรศาสตร์  คือ 
ศาสตร์ที%วา่ดว้ยนํ�าเคม็ (Salt water) หรือ วชิาที%วา่ดว้ยศาสตร์แขนงต่างๆ ที%เกี%ยวขอ้งสัมพนัธ์อยูก่บัหว้งมหาสมุทร 
ศาสตร์แขนงต่างๆ ไดแ้ก่ สมุทรศาสตร์สกายะ สมุทรศาสตร์เคมี  สมุทรศาสตร์ธรณี     และสมุทรศาสตร์ชีวภาพ 
      -สมทุรศาสตร์สกายะ   เป็นการศึกษาขบวนการทางกายภาพต่าง ๆ   เช่น   กระแสนํ� า คลื%นในมหาสมุทร การ
เปลี%ยนแปลงของระดบัอุณหภูมิในบริเวณต่างๆของมหาสมุทร เป็นตน้ 
    -สมทุรศาสตร์เคมี  เป็นการศึกษาองคป์ระกอบทางเคมีปัจจยั        และสาเหตุที%ทาํให้องคป์ระกอบทางเคมีของ
มหาสมุทรเปลี%ยนไป เป็นตน้ 
    -สมทุรศาสตร์ธรณี     เป็นการศึกษาจุดกาํเนิดของพื�นกน้สมุทรโครงสร้างและชั�นดินตะกอนและพื�นของทอ้ง
มหาสมุทร เป็นตน้ 
     - สมุทรศาสตร์ชีวภาพ เป็นการศึกษาสิ%งมีชีวติที%อาศยัอยูใ่นมหาสมุทร รูปร่าง การแพร่กระจายความสัมพนัธ์
ระหวา่งสิ%งมีชีวติต่างๆ เป็นตน้ 
        นํ�าทะเล เป็นนํ�าเคม็ หรือมีเกลือเป็นสารละลายประกอบอยู ่องคป์ระกอบของนํ�าทะเล ประกอบดว้ย คลอรีน 
55% โซเดียม 31% โดยนํ�าหนกั ธาตุสาํคญัอื%น ๆ   ไดแ้ก่ โบรมีน  คาร์บอน สตรอนเดียม โบลอน ซิลิคอน และ
ฟลูออรีน 
มหาสมุทร ซึ% งเป็นแหล่งนํ�าที%มีขนาดใหญ่ที%สุดของโลก มีอยู ่4 แห่ง คือ 
     • มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นมหาสมุทรที%ใหญ่ที%สุด มีพื�นที%ถึง 180 ลา้นตารางกิโลเมตร  อยูร่ะหวา่งทวปีเอเซียกบั
ทวปีอเมริกา  
     • มหาสมุทรแอตแลนติก เป็นมหาสมุทรที%ใหญ่เป็นอนัดบั   2 มีพื�นที%ถึง 107  ลา้นตารางกิโลเมตร อยูร่ะหวา่ง
ทวปีอเมริกากบัทวปียโุรป  
     • มหาสมุทรอินเดีย เป็นมหาสมุทรที%ใหญ่เป็นอนัดบั  3   มีพื�นที%  74  ลา้นตารางกิโลเมตร อยูต่อนใตข้องทวปี
เอเซีย  
     • มหาสมุทรอาร์กติก เป็นมหาสมุทรที%เล็กที%สุด อยูต่อนเหนือของทวปียโุรป  
ในการศึกษาเกี%ยวกบัแหล่งนํ� าเคม็ ขบวนการหนึ%งที%เกิดขึ�นและน่าสนใจ คือ ขบวนการ up-welling หมายถึง การ
หมุนเวยีนของมวลนํ�าทะเล เกิดจากกระแลลมนํ�าทะเลและความหนาแน่นของนํ�า นาํเอาธาตุอาหาร ที%อยูใ่ตพ้ื�นทอ้ง
นํ�าขึ�นมาบนชั�นผวินํ�าธาตุอาหารเหล่านี�จะใชส้ังเคราะห์แสงและสร้างเป็นอาหาร 
 
 

เร่ืองที่  3.2 แหล่งน้ําเค็ม 
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การแบ่งเขตในทะเล (Zonation of the sea)  
การแบง่เขตในทะเลสามารถแบง่ในลกัษณะกวา้งๆ ไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ 
1. ส่วนพื�นท้องนํ�า (benthic) 
พื�นทอ้งนํ�าของทะเลจะกล่าวคือ ลกัษณะของพื�นที%รองรับ (Substratum) ตั�งแต่บริเวณฝั%งที%นํ�าทะเลทว่มไมถึ่งจน ถึง
เขตที%ลึกที%สุดซึ% งแบง่ไดเ้ป็น 4 เขต ดงันี�  
     1) เขตชายฝั�งทวีป (Continental shelf) เป็นเขตชายฝั%งทะเลเริ%มตั�งแต่บริเวณที%นํ�าทะเลทว่มไมถึ่ง ไปจนถึงพื�นที%
บริเวณที%ๆมีความลาดชนั(slope)มาก บริเวณนี�  แสงแดดส่องถึงพื�นนํ�า ความลึกของเขตนี�อยูร่ะหวา่ง 0-200 เมตร 
เป็นเขตที%มีความสมบูรณ์มากกวา่เขตอื%นๆ แบง่เป็นเขตยอ่ยไดด้งันี�  
     - เขตริมทะเล (Supra-tidal zone) เป็นเขตที%อยูเ่หนือบริเวณที%นํ�าทะเลขึ�นสูงสุด (high tide) นํ�าทะเลจึงทว่มไม ่ถึง
เขตนี�  พืช-สัตวไ์มไ่ดรั้บอิทธิพลของนํ�าทะเลโดยตรง แต่อาจไดรั้บอิทธิพลจากไอความชื�นของนํ�าทะเลเทา่นั�น  
     - เขตชายทะเล (Intertidal zone) เป็นเขตชายฝั%งทะเลที%อยูร่ะหวา่งนํ�าทะเลขึ�นสูงสุดและนํ�าทะเลลงตํ%าสุด (Hing 
tide and low tide) เขตนี�บางพื�นที%กวา้ง   บางพื�นที%แคบ   ขึ�นอยูก่บัภูมิประเทศ  พืชและสัตวจ์ะตอ้งปรับตวัเองมาก
ที%สุดจึงตอ้งมีคุณสมบติัหรือลกัษณะพิเศษเฉพาะเพื%อปรับตวัเองในดา้นการเปลี%ยนแปลงอุณหภูมิ ความชื�น  ความ
เคม็ หรือแรงกระแทกของคลื%น ทราย เป็นตน้  
          - เขตใตน้ํ�า (Sub-tidal zone) เขตนี�อยูต่ ํ%าจากเขตชายทะเลลงมา มีนํ�าทว่มอยูโ่ดยตลอด บางพื�นที%มีความกวา้ง
มาก เขตนี�นบัวา่มีความอุดมสมบูรณ์มากที%สุด การปรับตวัของพืชและสัตวมี์นอ้ยกวา่เขตชายทะเล ในบางแห่งมีที%
กาํบงัคลื%น-ลม    ทาํใหล้ดความเสียดทานลงได ้   เนื%องจากเป็นบริเวณที%มีแสงแดดส่องถึงและอยูใ่กลช้ายฝั%งทาํให้
ไดรั้บแร่ธาตุอาหารมาก จึงมีการสร้างอาหารโดยในกลุ่มผูผ้ลิตเบื�องตน้ (Primary producer) ไดม้ากที%สุด จึงมีพืช
และสัตวอ์ยูอ่าศยับริเวณนี�มาก  
     2) เขตไหล่ทวีป (Continental slope)     เป็นบริเวณที%อยูถ่ดัจากเขตชายฝั%งทวปีโดยเริ%มจากเขตที%มีความลาดชนั 
(Slpoe) เพิ%มขึ�นจากแนวเดิม ความลึกเริ%มตั�งแต่ระดบัประมาณ 200 เมตรลงไปจนถึงประมาณ 4,000 เมตร 
     3) เขตพื3นมหาสมทุร (Abyssal plain) เป็นเขตที%ราบกวา้งใหญ่ คลา้ยทอ้งกะทะ มีความชนัไมม่ากนกั อยูถ่ดัจาก
เขตไหล่ทวปี ระดบัความลึกของพื�นที%ราบนี�ตั�งแต่ 4,000 เมตร ไปจนถึง 6,000 เมตร พื�นที%มีบางแห่งที%เป็นเสมือน
ภูเขาบนพื�นราบ บริเวณนี�ไมมี่แสงสวา่ง สิ%งมีชีวติมีอยูอ่ยา่งเบาบางสัตวที์%พบไดแ้ก่ Chinoderms, Polychaetes และ 
Bryozoa เป็นตน้ 
     4) เขตหุบเหว (Trenches zone or Hadal zone) หรือ สะดือทะเล ลึกลงมาจากระดบั 6,000 เมตร เป็นเขตที%ไมมี่
แสงสวา่งและสิ%งมีชีวติมีนอ้ยกวา่เขตอื%นๆ 
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2. ส่วนที<เป็นนํ�า (Pelagic) 

ในส่วนที%เป็นนํ�าแบง่ไดเ้ป็น 2 เขตตามแนวราบ (Horizontal approach) คือ 
     1) เขตชายฝั�งทะเล (Coastal sea or Neritic zone)      เป็นเขตตั�งแต่ชายฝั%งออกไป เป็นบริเวณที%มีแร่ธาตุอาหาร
สมบูรณ์ซึ% งไดรั้บจากแม่นํ�าและแผน่ดินมีแสงแดดส่องถึงพื�นทอ้งนํ�า    ซึ% งมีความลึกไมเ่กิน   200  เมตร  อยูเ่หนือ
พื�นดินบริเวณชายฝั%งทวปี อาหารปฐมภูมิ (Primary production) จึงเกิดขึ�นในบริเวณนี�อยา่งมาก เป็นที%อยูอ่าศยัของ
พืชและสัตวทุ์กขนาด ทุกวยั   โดยเฉพาะอยา่งยิ%งสัตวท์ะเลวยัอ่อนจะพฒันาและเจริญเติบโตในบริเวณนี�ไดอ้ยา่งดี 
     2) เขตทะเลเปิด (Open sea) หรือมหาสมุทร (Oceanic zone)    เป็นบริเวณที%อยูถ่ดัจากเขตทะเลชายฝั%งออกไป 
ตั�งแต่เขตเหนือบริเวณไหล่ทวปีออกไปนอกชายฝั%ง ในเขตนี�สามารถแบง่เป็นเขตยอ่ยได ้3 เขต โดยใชแ้สงแดดเป็น
ปัจจยัแบง่คือ 
     2.1 Euphotic zone เป็นบริเวณที%ไดรั้บแสงแดดอยา่งเต็มที% ทาํใหเ้ขตนี� มีขบวนการสังเคราะห์แสง ซึ% งในนํ�าทะเล 
มีความลึกประมาณ 200 เมตร อยูใ่นเขตเดียวกบั Continental shelf  
     2.2 Dysphotic zone เป็นบริเวณที%ลึกถดัลงมาจากเขตที% 1 จนถึงความลึก 1000 เมตร ปริมาณแสงและอุณหภูมิจะ
นอ้ยกวา่ในเขตที% 1 ซึ% งไมเ่พียงพอต่อการสังเคราะห์แสง  
     2.3 Aphotic zone คือ บริเวณที%แสงแดดส่องลงไปไมถึ่ง ซึ% งอยูลึ่กลงไปจากเขตที% 2   ในเขตนี�จะไมมี่การ
สังเคราะห์แสง และสิ%งมีชีวติจึงมีจาํนวนนอ้ย  
 
หากแบง่ตามสิ%งมีชีวติ สามารถแบง่ส่วนที%เป็นนํ�านี� ได ้4 เขต คือ 
     1) Epipelagic zone เป็นบริเวณที%ลึกจากผวินํ�าลงไปจนถึงระดบั 200 เมตร สิ%งมีชีวติในเขตนี� เรียกวา่ Epipelagic 
organism  
     2) Mesopelagic zone เป็นบริเวณที%ลึกลงมาจากระดบั 200 เมตร จนถึง 1000 เมตร สิ%งมีชีวติในเขตนี� เรียกวา่ 
Mesopelagic organism  
     3) Bethypelagic zone เป็นบริเวณที%อยูถ่ดัลงมาจากระดบั 1000 เมตร ถึง 4000 เมตร สิ%งมีชีวติในเขตนี� เรียกวา่ 
Bethypelagic organism  
     4) Abyssalpelagic zone เป็นบริเวณที%อยูใ่นระดบั 4000-6000 เมตร สิ%งมีชีวติในเขตนี� เรียกวา่ Abyssalpelagic 
organism  
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ลกัษณะที<อยู่อาศัยของสัตว์ หรือลกัษณะของพื�นดิน(Substratum) ที%สาํคญั ไดแ้ก่  
     1) หาดทราย (sandy beach) ลกัษณะของ substratum เป็นทรายตลอด ตวัอยา่งเช่น หาดบางแสน หาดพทัยา หาด
หวัหิน เป็นตน้ ลกัษณะหาดมกัอยูช่ายฝั%งทะเลที%เป็นอ่าวเปิดกวา้ง    ไดรั้บคลื%นลมอยา่งสมํ%าเสมอ หาดทราย       
โดยทั%วไปจะมีความลาดชนัไมม่าก 
     2) หาดหิน (rocky shore) ลกัษณะหาดมี substratum เป็นกอ้นขนาดต่างๆ อาจมีทรายปนอยูบ่า้ง พื�นที%เหนือเขต
นํ�าทะเลสูงสุดมกัเป็นภูเขา    ที%ตั�งของหาดชนิดนี�จะอยูใ่นเขตทะเลเปิดที%รับคลื%นลมแรงตลอดเวลา   ความลาดชนั     
ของเขตนํ�าขึ�น-นํ�าลงสูงสุดที%มี substratum  เป็นกอ้นหินขนาดใหญ่จะมีความลาดชนัสูง  ถา้เป็นกอ้นหินขนาดเล็ก 
จะมีความลาดชนันอ้ย ตวัอยา่งเช่น หาดที%เกาะหินงาม เป็นตน้  
     3) หาดโคลน (muddy flat) ลกัษณะพื�นทอ้งนํ�าเป็นเลนหรือโคลน มกัจะอยูบ่ริเวณอ่าวเกือบปิดหรือบริเวณที%   มี
คลื%นลมไมม่าก   เช่น    บริเวณปากคลองหรือแมน่ํ�ามีตะกอนแขวนลอยสูง  ความลาดชนันอ้ย  ลกัษณะภูมิประเทศ
เช่นเดียวกนักบัป่าชายเลนแต่มีบริเวณเล็กกวา่และมีการเปลี%ยนแปลงทางดา้นความเคม็ไมม่าก เช่น บริเวณอ่าวที%เขา
สามมุก อ่าวที%หมูบ่า้นตลาดนาเกลือพทัยา และหาดปากพารา เป็นตน้  
เนื%องดว้ยแหล่งนํ�าเคม็เป็นระบบนิเวศน์ขนาดใหญ่ที%ประกอบสังคมและขมุขนของสิ%งมีชีวติที%หลากหลายและ
มากมาย การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลจึงมีมากมายและนบัวา่มีความสาํคญัมากขึ�น  
อย่างไรกต็ามสามารถสรุปลกัษณะการใช้ประโยชน์ที<สําคัญได้ดังนี� 
     1) การทาํประมง ผลผลิตสัตวน์ํ�าของประเทศที%มีชายฝั%งทะเล ส่วนใหญ่ไดม้าจากการทาํการประมงทะเล การทาํ
การประมงก่อให้เกิดรายไดก้บัชาวประมง เกิดการจา้งงาน   และนาํเงินตราต่างประเทศเขา้สู่ประเทศ      เป็นตน้ 
     2) การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานนํ�าทะเล โดยมีหลกัการ คือ ใชพ้ลงังานซึ%งเกิดขึ�นจากการไหลเวยีนของ
กระแสนํ�าขึ�นนํ�าลงเป็นตวัฉุดลากกงัหนัเทอไบน์ ซึ% งต่อเขา้กบัเครื%องกาํเนิดกระแสไฟฟ้ากาํลงัสูง มกันิยมทาํบริเวณ
ปากอ่าวหรือปากนํ�ากร่อย เช่น โรงไฟฟ้าพลงันํ�าทะเลในสหภาพโซเวยีตและฝรั%งเศส  
     3) การทาํนํ�าจืดจากนํ�าทะเล เป็นโครงการที%มีประโยชน์ต่อภูมิภาคที%แหง้แลง้กนัดารแต่มีอาณาเขตติดทะเล เช่น 
กลุ่มประเทศตะวนัออกกลางโดยใชพ้ลงังานความร้อนจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นตวักลั%นนํ�าทะเล นอกจากนี�  ยงั
ไดเ้กลือแร่ที%ไดจ้ากการระเหยนํ�าออกจากนํ�าทะเล  

              
  
 
 



38 
 

 

 

 

1. แหล่งนํ�าหมายถึง
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
2. แหล่งนํ�าที%ใหญ่ที%สุดของโลกมีอยูกี่%แห่ง อะไรบา้ง 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
3. การแบง่เขตทางทะเลสามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 ส่วนมีอะไรบา้ง 
1)…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. จงยกตวัอยา่งการใชป้ระโยชน์จากแหล่งนํ�าเคม็ มา 2 ตวัอยา่ง 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

กิจกรรมที่  3  :  ใบงานที่  3.2 
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หน่วยการเรียนรู้ที<  4 

ความสําคัญของนํ�า 

แผนการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที<  4 

 

ชุดการเรียน  นํ�ากบัชีวติ 
 
หน่วยการเรียนรู้ที<  4   
 
เรื<องที<  4.1 ความสาํคญัของนํ�าต่อมนุษย ์
เรื<องที<  4.2 ความสาํคญัของนํ�าต่อพืช 
  

ผลการเรียนรู้ที<คาดหวงั 

 เมื%อเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที%  4 จบแลว้ ผูเ้รียนสามารถอธิบายความหมายและความสาํคญัของนํ�าต่อ 
มนุษยแ์ละความสาํคญัของนํ� าต่อพืชได ้
         
กจิกรรมระหว่างเรียน 

 1. เรียนรู้จากครูผูส้อน 
 2. ศึกษาเอกสาร  ( ใบความรู้ ) 
 3. ทาํกิจกรรมตามใบงานที%ไดรั้บมอบหมาย 
 
สื<อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารชุดการเรียนชุดวชิา นํ�ากบัชีวติ 
 2. ใบงาน / แบบฝึกกิจกรรม 
 3. สื%ออิเล็กทรอนิกส์ 
การประเมินผล 
 1. การทาํกิจกรรมตามใบงาน / แบบทดสอบ 
 2. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม 
 
 เมื%อเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที% 4 จากครูผูส้อนแลว้ โปรดศึกษาเอกสารและทาํใบงาน/กิจกรรมตามที%
กาํหนดให ้
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หน่วยการเรียนรู้ที<  4   

เรื<อง  ความสําคัญของนํ�า 

จํานวน   5  ชั<วโมง 

 
 
 

ความสาํคญัของนํ�าต่อมนุษย ์มีดงันี�  
1. เป็นส่วนประกอบที%มีมากที%สุดในร่างกาย มีอยู ่2 ใน 3 ของนํ�าหนกัตวั โดยส่วนประกอบของส่วนต่างๆ 
ในร่างกาย เช่น เลือด นํ�าเหลือง ตบั ไต เนื�อ 
2. ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายใหค้งที% 
3. เป็นสารที%ช่วยให้กระบวนการทางเคมีในร่างกายดาํเนินไปอย่างต่อเนื%อง เช่น การย่อยอาหาร ทั�ง
ประเภทคาร์โบไฮเดรต ไขมนั และโปรตีน ไดอ้าหารที%มีโมเลกุลขนาดเล็กลงที%ร่างกายสามารถดูดซึมไป
ใชไ้ด ้
4. ช่วยในการลาํเลียงสารต่างๆ ในร่างกาย เช่น การลาํเลียงอาหาร การไหลเวียนของเลือด และยงัช่วยขบั
ของเสียออกจากร่างกาย เช่น ปัสสาวะ เหงื%อ 
โดยปกติในวนัหนึ%งๆ ร่างกายจะเสียนํ�าไปโดยเฉลี%ยประมาณ 2.7 – 3.2 ลิตร ดงันั�นร่างกายจึงจาํเป็นตอ้งหา
นํ� ามาทดแทนให้กับนํ� าที% ร่างกายเสียไป โดยการดื%มนํ� าโดยตรงหรือรับประทานอาหารที%มีนํ� าเป็น
องค์ประกอบอาหารแต่ละประเภทจะมีนํ� าเป็นองค์ประกอบไม่เท่ากนั โดยเฉลี%ยอาหารประเภทผกัและ
ผลไมจ้ะมีนํ�าเป็นองคป์ระกอบมากกวา่ประเภทอื%นๆ 
5. นอกจากนํ�าจะมีประโยชน์ต่อร่างกายเราโดยตรงแลว้ยงัมีประโยชน์ต่อเราในดา้นต่างๆ อีก เช่น  
5.1 ใชใ้นดา้นอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยถูกใช้เป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิต เป็นตวัระบายความ
ร้อนจากเครื%องจกัรต่างๆ ตลอดจนใชเ้ป็นตวัทาํความสะอาดวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ดว้ย 
5.2 ใชเ้ป็นแหล่งผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานนํ�า 
5.3 ใชใ้นการเกษตรกรรมทั�งการเพาะปลูกและเลี�ยงสัตว ์
5.4 ใชเ้ป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งทั�งภายในปะเทศและระหวา่งประเทศ 
5.5 ใชเ้ป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นสถานที%ทอ่งเที%ยวและสถานที%เล่นกีฬาทางนํ�า 

          5.6 ใชป้รุงอาหาร ทาํความสะอาด และซกัผา้ 
 

 

 

เร่ืองที่  4.1 ความสําคัญของน้ําต่อมนุษย์ 
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บทบาทของ “นํ�า” ในร่างกายมนุษย์ นํ�าเป็นตวันาํพาสารอาหาร สารอาหารชนิดใดกต็าม ที%เรารับประทานเขา้ไปจะ
สามารถทาํละลายได ้ตอ้งมีนํ� าเป็นตวักลางจากนั�นสาอาหารจะถูกลาํเลียงส่งดูดซึม เพื%อนาํไปสร้างพลงังานให้กบั
เซลลที์%อยูภ่ายในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และนํ�าอีกเช่นกนัที%ทาํหนา้ที%ลาํเลียงของเสียซึ% งถูกกาํจดัออกจากร่างกาย 

นํ�า เป็นตัวลาํเลยีงภูมิต้านทานและสารต้านอนุมูลอสิระ เนื%องจากเลือดมีองคป์ระกอบเป็นนํ�าถึง 92 % ดงันั�นเลือดก็
คือ นํ� านั%นเอง ดงันั�นนํ� าจึงช่วยนาํพาภูมิตา้นทาน(Antibodies) และสารตา้นอนุมูลอิสระ (Antioxidants) ไปยงั
อวยัวะต่าง ๆ เพื%อทาํลายสิ%งแปลกปลอม แต่ถ้านํ� ามีการปนเปื� อนหรือมีคุณสมบติัเป็นกรดภูมิตา้นทานก็จะไม่
เขม้แขง็ ไมส่ามารถต่อสู้กบัเชื�อโรค สารพิษหรือสิ%งแปลกปลอมได ้ร่างกายตอ้งพา่ยแพ ้ทาํใหเ้กิดโรค รวมทั�งความ
แก่ชรากจ็ะเริ%มปรากฏใหเ้ห็นก่อนวยัอนัควรได ้

นํ�า ช่วยควบคุมสมดุลของของเหลว และลดการสะสมของของเสียในร่างกาย การขาดการพกัผอ่นจะก่อให้เกิด
ความเหนื%อยล้าและร่างกายสูญเสียนํ� า ซึ% งส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลของของเหลวในร่างกาย นอกจากนั�น 
ความเครียดทางจิตใจ การรับประทานยามากเกินไป การรับประทานอาหารสําเร็จรูป และการรับประทานอาหาร
มากเกินไป ฯลฯ กย็ิ%งทาํใหร่้างกายตอ้งการนํ�ามากยิ%งขึ�น หากไมมี่การเติมนํ�าใหร่้างกายอยา่งเหมาะสม ของเสียก็จะ
ยิ%งตกค้างในร่างกาย และเกิดปัญหาใหญ่ ซับซ้อนตามมาอย่างมากมายได้ การสะสมของเสียในร่างกายอย่าง
ต่อเนื%องเป็นการเร่งใหเ้กิดกระบวนการแก่ชรา ไดเ้กิดเร็วขึ�นอยา่งหลีกเลี%ยงไมไ่ด ้

นํ�า ช่วยในระบบการหายใจ ร่าง กายตอ้งใช้นํ� าเพื%อการหายใจ เมื%อเราหายใจเอาออกซิเจน เขา้ไปในปอด และ
ขบัถ่ายคาร์บอนได-ออกไซด์ ( CO2 ) ออกจากปอด โดยลมหายใจออกจากปอดของเรา จะตอ้งมีนํ� าเพื%อช่วยความ
ชุ่มชื�น 

นํ�า ช่วยป้องกันไตวาย ไตมีหนา้ที%ขบัถ่ายของเสีย เช่น กรดยริูค (Uric Acid) ยเูรีย (Urea) และกรดแลคติค  (Lactic 
Acid) ซึ% งละลายไดใ้นนํ� า ดงันั�น ถา้นํ� าผา่นไตไม่พอเพียง ของเสียเหล่านี� จะไม่ถูกขบัออกมาไดห้มด เป็นผลให้ไต 
ทาํงานหนกัเกินไป จนกระทั%งพิการหรือไตวายได ้นํ�ายงัช่วยป้องกนัการอกัเสบของกระเพาะปัสสาวะไดอี้กดว้ย 

นํ�า ช่วยหล่อลื<นข้อต่อต่าง ๆ ปลายกระดูกที%ต่อกนัเกิดเป็นขอ้ต่อ เช่น ขอ้ต่อกระดูกไขสันหลงั ถา้มีนํ� าไม่พอเพียง
ขอ้ต่อจะขยบัไดย้าก ถา้นํ� าหล่อเลี�ยงขอ้ต่อพอเพียง ขอ้ต่อจะเคลื%อนไหวไดอ้ยา่งสะดวกทาํให้การเสียดสีกนัมีนอ้ย 
มากและอนัตรายจาก การถลอกตรงกระดูกออ่น (Abrasive Damage) จะไม่เกิด ดงันั�น จึงลดความเสี%ยงของอาการ
ปวดขอ้ 
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นํ�า เป็นส่วนประกอบของสมองในปริมาณมากรองจากเลือด เนื�อสมองมีนํ� ามากถึง 85 % การขาดนํ� าจะทาํให้
ความสามารถทางสมองลดลง ความคิดอ่อนลา้ และเกิดอาการเครียดทางจิตใจตามมา 

นํ�า ให้ผลกับการลดนํ�าหนัก นํ� าเป็นสารอาหารที%ไม่มีแคลอรี%  จึงมีบทบาทในการลดนํ� าหนกั การดื%มนํ� ามาก ๆ จะ
ช่วยลดความอยากอาหารเมื%อรับประทานอาหารลดลง ทาํใหร่้างกายตอ้งเผาผลาญไขมนัที%เกบ็ไวแ้ทน 

นํ�า ช่วยในระบบย่อยอาหารในทุกระดับ ถา้ขาดนํ� า การยอ่ยในทางเดินอาหารจะไม่สมบูรณ์ เพราะนํ� าและเอ็นไซม์
จะทาํงานไดไ้ม่ดี ถา้นํ� าพอเพียง นํ� าจะช่วยให้การแตกตวัทางอาหารดีขึ�นและสามารถซึมผา่นเขา้สู่ร่างกายไดง่้าย 
อีกดว้ย อาการทอ้งผกูส่วนมากเป็นเพราะคนขาดนํ� าเรื� อรัง ถา้เราดื%มนํ� าเพิ%มและรับประทานอาหารที%กากใย อาการ
ทอ้งผกูจะหมดไป มีการวิจยัพบวา่ กระเพาะอาหารอกัเสบ ลาํไส้อกัเสบและอาการทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อจะทุเลาถา้ได้
ดื%มนํ�ามากขึ�น นํ�าจะช่วยละลายสารพิษที%ตกคา้งในลาํใหญ่ออกมาพร้อมกบัอุจจาระ มีผลทางออ้มให้รีดสีดวงทวาร
ทุเลาลงดว้ย 

นํ�า ช่วยในการเผาผลาญอาหาร นํ�าเป็นตวักลางในทุกปฏิกิริยาเคมีในร่างกายและยงัเป็นตวัทาํละลายที%ดี จึงสามารถ
พาสารอาหาร ฮอร์โมน ออกซิเจน ฯลฯ ไปยงัเซลล์ต่าง ๆ ผา่นทางเลือดและนํ� าเหลือง ถา้ขาดนํ� า การเผาผลาญ
อาหารเพื%อเกิดพลงังานยอ่มทาํไมไ่ด ้

นํ�า ช่วยสร้างสุขภาพที<ดี และชะลอความเหี<ยวย่นของผวิหนัง เพราะร่างกายประกอบดว้ยนํ� าถึง 70 % ในเซลล์มีนํ� า 
70 % และดีเอ็นเอ (DNA) เป็นตวักาํหนดตน้แบบของเซลล์เกิดใหม่โดยมีรหัสจาํเพาะ) ก็มีนํ� าเช่นกนั ถา้ร่างกาย
ขาดนํ�า ปฏิกิริยาเคมีในร่างกายจะเสียสมดุลหากขาดนํ�าเรื�อรังจะทาํใหผ้วิหนงัแหง้ เหี%ยวยน่ ความตา้นทานโรคตํ%า 

ลกัษณะของนํ�าดื<มที<ควรหลกีเลี<ยง 

นํ�าอ่อน คือนํ�าที%ไมมี่แร่ธาตุและมีส่วนเกี%ยวพนักบัการเกิดโรคหวัใจและความดนัโลหิตสูง 

นํ�ากลั<น ซึ% ง ไม่มีแร่ธาตุที%มีประโยชน์ละลายอยู่เลยเป็นผลให้ร่างกายต้องดึงแร่ธาตุที%จาํ เป็น เช่น แคลเซียม 
แมกนีเซียม และเกลือแร่อื%น ๆ ออกมาใช้ จึงอาจทาํให้ร่างกายขาดแร่ธาตุเหล่านี�  ก่อให้เกิด โรคหัวใจ และหลอด
เลือดจนเป็นอนัตรายถึงชีวติ 

นํ�าดื<มบรรจุขวด ที%มีสารปนเปื� อนและไม่ไดม้าตรฐานแมจ้ะดูใส และปลอดภยักวา่นํ� าประปา แต่ 25 % ของนํ� าดื%ม
บรรจุขวดเป็นเพียงการนาํนํ�าประปามาใส่ขวด และปรับปรุงคุณภาพเล็กนอ้ยเทา่นั�น 
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นํ�าประปา มีคลอรีนซึ%งช่วยฆ่าเชื�อแบคทีเรียแต่จะก่อให้เกิดสารพิษชื%อไตฮาโลมีเทน (Trihalomethanes-THM) เกิด
จากคลอรีนทาํปฏิกิริยากบัสารอินทรียใ์นธรรมชาติซึ% งละลายอยูใ่นนํ�า ก่อใหเ้กิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคความดนัโลหิต
สูง โลหิตจาง มะเร็งลาํไส้ใหญ่ สมองเสื%อม เป็นตน้ 

                                  

นํ�าอัดลม ทาํมาจากนํ� ากลั%นหรือนํ� าอ่อนที%ไม่มีแร่ธาตุ ทาํให้ร่างกายตอ้งสูญเสียแร่ธาตุและดึงแร่ธาตุที% จาํเป็น
ออกมาใช ้อาทิแคลเซียมและแร่ธาตุเหล่านี� จะสูญเสียออกจากร่างกายผา่นทางปัสสาวะ และอื%น ๆ ซึ% งการสูญเสีแร่
ธาตุจากร่างเหล่านี�  จะส่งผลใหเ้กิดโรคต่าง ๆ ต่อมา เช่น กระดูกพรุน ขอ้อกัเสบ ความ เสื%อมต่าง ๆ แก่ก่อนวยั เป็น
ตน้ 

นํ�าหวาน / นํ�าผลไม้สําเร็จรูป เป็นเพียงนํ�าตาลกบัสีผสมนํ�า โดยแต่งกลิ%นธรรมชาติเขา้ไปและอาจเติมวติามินหรือ
แร่ธาตุปะปนอยูบ่า้ง แต่จะก่อใหเ้กิดผลร้ายมากกวา่ผลดีกบัร่างกายในระยะยาว 
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1.จงยกตวัอยา่งความสาํคญัของนํ�าต่อมนุษย ์มา 4 ขอ้ 
( 1 )………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
( 2 )………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
( 3 )………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
( 4 )………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
2.จงยกตวัอยา่งนํ�าดื%มที%ควรหลีกเลี%ยงมา 2 ตวัอยา่ง 
( 1 )………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
( 2 )………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

กิจกรรมที่  4  :  ใบงานที่  4.1 
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ความสาํคญัของนํ�าต่อพืช มีดงันี�  
1. นํ�าเป็นวตัถุดิบสาํคญัต่อการสังเคราะห์แสงของพืช 
2. นํ� า เป็นปัจจยัที%สําคญัต่อการงอกของเมล็ดพืช เพราะนํ� าจะช่วยทาํให้เปลือกหุ้มเมล็ดอ่อนนุ่ม ตน้อ่อนสามารถ
แทงรากงอกออกมาจากเมล็ดไดง่้าย 
3. นํ�าเป็นตวัทาํละลายสารอาหารและเกลือแร่ต่างๆ ที%มีอยูใ่นดิน เพื%อช่วยให้รากดูดซึมและลาํเลียงไปยงัส่วนต่างๆ 
ของพืช เช่น ลาํตน้ กิ%ง กา้น และใบ 
4. ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะอยา่งยิ%งเนื�อเยื%อที%กาํลงัเจริญเติบโต ถา้ขาดนํ� าก็จะทาํให้เซลล์ยืดตวัไม่
เตม็ที%ตน้จะแคระแกร็น และถา้ขาดนํ�าหนกัมากๆ พืชจะเหี%ยวและเฉาตายไปในที%สุด 
5. เป็นส่วนประกอบที%สาํคญัของพืช โดยพืชบกจะมีนํ� าเป็นส่วนประกอบประมาณ 60 – 90 เปอร์เซ็นต ์ส่วนพืชนํ� า
จะมีนํ�าอยูป่ระมาณ 95 – 99 เปอร์เซ็นต ์

ความหมายของการให้นํ�ากับพืช การให้นํ� าแก่พืช หมายถึง การเติมนํ� าลงในช่องวา่งระหวา่งเม็ดดิน เพื%อให้ดินมี
ความชุ่มชื�นพอเหมาะกบัการเจริญเติบโตของพืช นํ� าที%เติมลงไปจะตอ้งไม่มากเกินไปจนเป็นอนัตรายต่อรากพืช
โดยทั%วไปนํ�าที%เติมลงไปจะตอ้งมีสัดส่วนที%เหมาะสมหรือประมาณร้อยละ 25 ขององคป์ระกอบของดินที%ดี 

วัตถุประสงค์ของการให้นํ�า เพื%อให้ดินมีความชุ่มชื�นพอเหมาะกบัการเจริญเติบโตของพืชพืชสามารถนาํไปใชไ้ด้
ทั�งหมด นํ� ายงัช่วยชะล้างหรือควบคุมความเขม้ขน้ของเกลือในดินบริเวณเขตรากพืชไม่ให้มีความเขม้ขน้มาก
เกินไปจนเป็นอนัตรายต่อพืช และเพื%อให้ดินอ่อนนุ่มสะดวกต่อการไถเตรียมดินและรากพืชสามารถขยายตวัไดดี้
ในดิน 

ความสําคัญของการให้นํ�ากับพืช เพื%อให้พืชมีนํ� าใช้อยา่งเพียงพอและทนัต่อความตอ้งการอยูต่ลอดเวลาที%ทาํการ
เพาะปลูก ป้องกนัความเสียหายของพืชจากการขาดนํ�าและเพิ%มผลผลิต พืชไม่ชะงกัการเจริญเติบโตจากการขาดนํ� า 
และช่วยเพิ%มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยของพืช เนื%องจากรากพืชจะดูดซึมแร่ธาตุอาหารในรูปของสารละลาย ซึ% ง
จาํเป็นตอ้งใชน้ํ�าเป็นตวัทาํละลาย      

 

 

 

 

 

เร่ืองที่  4.2 ความสําคัญของน้ําต่อพืช 
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1.จงยกตวัอยา่งความสาํคญัของนํ�าต่อพืช มา 4 ขอ้ 
( 1 )………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
( 2 )………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
( 3 )………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
( 4 )………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. การใหน้ํ�ากบัพืช
คือ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. จงอธิบายความสาํคญัของการใหน้ํ�ากบัพืชมาพอเขา้ใจ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................................. 
 

กิจกรรมที่  4  :  ใบงานที่  4.2 
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หน่วยการเรียนรู้ที<  5 

วฏัจักรนํ�า 

แผนการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที<  5 

 

ชุดการเรียน  นํ�ากบัชีวติ 
 
หน่วยการเรียนรู้ที<  5   
 
เรื<องที<  5.1 การระเหยเป็นไอ 
เรื<องที<  5.2 หยาดนํ�าฟ้า 
เรื<องที<  5.3 การซึม 
เรื<องที<  5.4 นํ�าทา่ 
 

ผลการเรียนรู้ที<คาดหวงั 

 เมื%อเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที%  5 จบแลว้ ผูเ้รียนสามารถอธิบายความหมายของการระเหยเป็นไอ หยาดนํ�า
ฟ้า การซึม นํ�าทา่ ได ้
         
กจิกรรมระหว่างเรียน 

 1. เรียนรู้จากครูผูส้อน 
 2. ศึกษาเอกสาร  ( ใบความรู้ ) 
 3. ทาํกิจกรรมตามใบงานที%ไดรั้บมอบหมาย 
สื<อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารชุดการเรียนชุดวชิา นํ�ากบัชีวติ 
 2. ใบงาน / แบบฝึกกิจกรรม 
 3. สื%ออิเล็กทรอนิกส์ 
การประเมินผล 

 1. การทาํกิจกรรมตามใบงาน / แบบทดสอบ 
 2. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม 
 
 เมื%อเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที% 5 จากครูผูส้อนแลว้ โปรดศึกษาเอกสารและทาํใบงาน/กิจกรรมตามที%
กาํหนดให ้
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หน่วยการเรียนรู้ที<  5   
เรื<อง  วฏัจักรนํ�า 

จํานวน   5  ชั<วโมง 

 

 

 

          การกลายเป็นไอ (Vaporization) หมายถึง   การที%ของเหลวเปลี%ยนสถานะกลายเป็นไอ   เมื%อของเหลวไดรั้ก
พลงังานความร้อนพอที%จะทาํใหโ้มเลกุลมีพลงังานจลน์สูงพอจนเอาชนะแรงยดึเหนี%ยวระหวา่งโมเลกุลได ้โมเลกุล
กอ้จะหลุดออกจากของเหลวกลายเป็นไอ   ในทางตรงกนัขา้มถา้ไอคายพลงังานความร้อนออกมา    โมเลกุลกจ็ะมี
พลงังานจลน์นอ้ยลง ทาํใหโ้มเลกุลเคลื%อนที%ชา้ลง ทาํใหเ้กิดแรงยดึเหนี%ยวระหวา่งโมเลกุลมากขึ�น   และในที%สุดจะ
สามารถทาํใหโ้มเลกุลรวมกนัเป็นสารในสถานะของเหลว การที%สารเปลี%ยนสถานะจากไอหรือแกส็เป็นของเหลว 
เรียกวา่ การควบแน่น หรือการกลั%นตวั (Condensation) 
     การระเหย (Evaporation)   หมายถึง   การที%ของเหลวเปลี%ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไออยา่งชา้  ๆ  และ
เกิดขึ�นเฉพาะผวิหนา้ของของเหลวเทา่นั�น นอกจากนั�นการระเหยยงัสามารถเกิดไดทุ้กๆ  อุณหภูมิที%ยงัมีของเหลว
นั�นอยู ่เช่น นํ�าสามารถระเหยไดที้%อุณหภูมิ  0-100๐C  ที%ความดนั   1  บรรยากาศ แมว้า่องคป์ระกอบส่วนใหญ่ของ
บรรยากาศจะเป็น กา๊ซไนโตรเจน   และกา๊ซออกซิเจน    แต่กา๊ซทั�งสองกมิ็ไดมี้อิทธิพลต่อการเปลี%ยนแปลงสภาพ
อากาศ  ทั�งนี� เนื%องจากมีจุดควบแน่น และจุดเยอืกแขง็ตํ%ามาก   อุณหภูมิของอากาศมิไดต้ ํ%าพอที%จะทาํใหก้า๊ซทั�งสอง
เปลี%ยนสถานะได ้    ยกตวัอยา่งเช่น   หากจะทาํใหก้า๊ซไนโตรเจนในอากาศเปลี%ยนสถานะเป็นของเหลว อุณหภูมิ
อากาศจะตอ้งลดตํ%าลงถึง -196°C   ซึ% งกเ็ป็นไปไมไ่ด ้เนื%องจากโลกอยูใ่กลด้วงอาทิตยม์ากเกินไป 
         ในทางตรงขา้มแมบ้รรยากาศจะมีไอนํ�าอยูเ่พียงเล็กนอ้ยประมาณ 0.1 - 4% แต่กมี็อิทธิพลทาํใหเ้กิดการ
เปลี%ยนแปลงสภาพอากาศไดอ้ยา่งรุนแรง  ทั�งนี� เนื%องจากนํ� าในอากาศสามารถเปลี%ยนสถานะกลบัไปกลบัมาไดท้ั�ง
สามสถานะ เนื%องเพราะอุณหภูมิ ณ จุดควบแน่น และจุดเยือกแขง็ มิไดแ้ตกต่างกนัมาก    การเปลี%ยนแปลงสถานะ
ของนํ�าอาศยัการดูดและคายพลงังาน ซึ% งเป็นกลไกในการขบัเคลื%อนให้เกิดการเปลี%ยนแปลงสภาพลมฟ้าอากาศ 

การเปลี<ยนสถานะของนํ�า 
ไอนํ�า เป็นนํ�าที%อยูใ่นสถานะกา๊ซ    ไอนํ�าไมมี่สี    ไมมี่กลิ%น   นํ�าในอากาศสามารถเปลี%ยนจากสถานะหนึ%งไปสู่อีก
สถานะหนึ%ง หรือแปรเปลี%ยนกลบัไปมาได ้ขึ�นอยูก่บัอุณหภูมิและความดนัอากาศ  การเปลี%ยนสถานะของนํ�ามีการ
ดูดกลืนหรือการคายความร้อน โดยที%ไมท่าํใหอุ้ณหภูมิเปลี%ยนแปลง เราเรียกวา่ “ความร้อนแฝง” (Latent heat)  
            ความร้อนแฝงมีหน่วยวดัเป็นแคลอรี  1 แคลอรี = ปริมาณความร้อนซึ%งทาํใหน้ํ� า 1 กรัม มีอุณหภูมิสูงขึ�น 
1°C    (ดงันั�นหากเราเพิ%มความร้อน 10 แคลอรี ใหก้บันํ�า 1 กรัม นํ�าจะมีอุณหภูมิสูงขึ�น 10°C) 

 

เร่ืองที่  5.1 การระเหยเป็นไอ 
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ภาพที% 1 พลงังานที%ใชใ้นการเปลี%ยนสถานะของนํ�า 

การหลอมเหลว - การแข็งตัว ถา้เราตอ้งการใหน้ํ�าแขง็เปลี%ยนสถานะเป็นของเหลว  เราจะเพิ%มความร้อนใหแ้กว้ซึ% ง
บรรจุนํ�าแขง็ นํ�าแขง็ดูดกลืนความร้อนนี�ไว ้  โดยยงัคงรักษาอุณหภูมิ 0°C  คงที%ไมเ่ปลี%ยนแปลงจนกวา่นํ�าแขง็จะ
ละลายหมดกอ้น   ความร้อนที%ถูกดูดกลืนเขา้ไปจะทาํลายโครงสร้างผลึกนํ�าแขง็ ทาํใหน้ํ�าแขง็เปลี%ยนสถานะเป็น
ของเหลว เราเรียกวา่ 
การหลอมเหลว (Melting)    ซึ% งตอ้งการดูดกลืนความร้อนแฝง 80 แคลอรี/กรัม    ในทางกลบักนั เมื%อนํ�าเปลี%ยน
สถานะจากของเหลวกลายเป็นนํ�าแขง็ เราเรียกวา่ “การแข็งตัว” (Freezing)  นํ�าจะคายความร้อนแฝงออกมา 80 
แคลอรี/กรัม 
การระเหย – การควบแน่น เมื%อนํ�าเปลี%ยนสถานะเป็นไอนํ�า เราเรียกวา่ “การระเหย” (Evaporation)  ซึ% งตอ้งการ
ดูดกลืนความร้อนแฝง 600 แคลอรี เพื%อที%จะเปลี%ยน นํ�า 1 กรัมใหก้ลายเป็นไอนํ�า  ในทางกลบักนัเมื%อไอนํ�ากลั%นตวั
กลายเป็นหยดนํ�า 

การควบแน่น (Condensation) นํ�าจะคายความร้อนแฝงออกมา 600 แคลอรี/กรัม เช่นกนั 
การระเหิด – การระเหิดกลบั ในบางครั� งนํ�าแขง็สามารถเปลี%ยนสถานะเป็นไอนํ�าไดโ้ดยตรง โดยที%ไมจ่าํเป็นตอ้ง
ละลายเป็นของเหลวแลว้ระเหยเป็นกา๊ซ  การเปลี%ยนสถานะจากของแขง็เป็นกา๊ซโดยตรงนี� เราเรียกวา่ “การระเหิด” 
(Sublimation) ซึ% งตอ้งการดูดกลืนความร้อนแฝง 680 แคลอรี เพื%อที%จะเปลี%ยน นํ�าแขง็ 1 กรัมใหก้ลาย 
เป็นไอนํ�า  ในทางกลบักนั เมื%อไอนํ�าจะเปลี%ยนสถานะเป็นนํ�าแขง็โดยตรง เราเรียกวา่ “การระเหิดกลบั” 
(Deposition)ไอนํ�าจะคายความร้อนแฝงออกมา 680 แคลอรี/กรัม เช่นกนั 
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1.การกลายเป็น ไอ หมายถึง อธิบาย 
…….……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……..……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.การระเหย 
หมายถึง…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

กิจกรรมที่  5  :  ใบงานที่  5.1 
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              ในทางอุตุนิยมวิทยา หยาดนํ�าฟ้า เป็นปรากฎการณ์ของนํ� าในอากาศ  ประเภทหนึ% ง ซึ% งหมายความถึง
ผลิตภณัฑ์ใด ๆ อนัเกิดจากการควบแน่นของไอนํ� าในบรรยากาศและตกลงมาด้วยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วง 
รูปแบบหลกัของหยาดนํ� าฟ้าประกอบด้วยฝนละออก (drizzle), ฝน, ฝนนํ� าแข็ง (sleet), หิมะ, ลูกปรายหิมะ 
(graupel) และลูกเห็บ หยาดนํ� าฟ้าเกิดขึ�นเมื%อบรรยากาศเหนือพื�นดินบริเวณหนึ%งอิ%มตวัดว้ยไอนํ� าและนํ� าเกิดการ
ควบแน่น มีสองกระบวนการ ซึ% งอาจเกิดร่วมกนั ที%ทาํให้อากาศอิ%มตวั คือ อากาศไดรั้บความเยน็หรือเพิ%มไอนํ� า 
โดยทั%วไป หยาดนํ� าฟ้าจะตกกลบัคืนสู่พื�นดิน ยกเวน้นํ� าโปรยฐานเมฆ (virga) ซึ% งระเหยไปหมดก่อนตกถึงพื�น 
หยาดนํ� าฟ้าก่อตวัขึ�นเป็นหยาดเล็กที%รวมกนัโดยชนกบัหยดฝนหรือผลึกนํ� าแข็งอื%นภายในเมฆ หยดฝนที%ตกลงมา
นั�นมีขนาดแตกต่างกนัตั�งแต่รูปทรงคลา้ยแพนเคก้กลมแป้นสําหรับหยดขนาดใหญ่ ถึงทรงกลมเล็กสําหรับหยด
ขนาดเล็ก ไม่เหมือนกบัหยดฝน เกล็ดหิมะ (snowflake) มีหลายรูปทรงและแบบ ขึ�นอยูก่บัอุณหภูมิและความชื�น
ของอากาศที%เกล็ดหิมะเคลื%อนผา่นก่อนตกสู่พื�น ขณะที%หิมะและลูกปรายหิมะจะเกิดเฉพาะเมื%ออุณหภูมิใกลผ้ิวดิน
ใกลห้รือใตจุ้ดเยอืกแขง็ของนํ�า ลูกเห็บสามารถเกิดขึ�นในเขตอุณหภูมิอบอุ่นไดจ้ากกระบวนการก่อตวั 

ความชื�นเหนือแนวปะทะ (weather front) เป็นวิธีการหลกัทั�งหมดในการเกิดหยาดนํ� าฟ้า หากมีความชื�นเพียงพอ
และมีการเคลื%อนที%ขึ�น หยาดนํ�าฟ้าจะตกจากมวลอากาศร้อนขึ�นทางแนวดิ%ง (convective cloud) อาทิ คิวมูโลนิมบสั 
และสามารถก่อตวัเป็นบริเวณแถบฝนแคบ ๆ ได ้ที%ใดซึ% งมีแหล่งนํ� าค่อนขา้งอุ่นอยู ่ตวัอยา่งเช่นจากการระเหยของ
นํ�าจากทะเลสาบ หิมะที%เกิดจากทะเลสาบ (lake-effect snowfall) เกิดขึ�นตามทิศทางลมของทะเลสาบอุ่นภายในการ
เคลื%อนที%ของอากาศแบบพดัหมุนวนทวนเข็มนาฬิกา (cyclonic flow) ที%เยน็ รอบดา้นหลงัของพายุหมุนนอกเขต
ร้อน หิมะที%เกิดจากทะเลสาบสามารถตกหนักในพื�นที%หนึ% ง ๆ อากาศเย็นมีความสามารถเก็บไอนํ� าได้น้อยกว่า
อากาศร้อน เมื%ออุณหภูมิของอากาศลดลงจนถึงจุดนํ� าคา้ง อากาศจะอิ%มตวัไม่สามารถเก็บไอนํ� าไดม้ากกวา่นี�  หาก
อุ ณ ห ภู มิ ย ั ง ค ง ล ด ตํ% า ไ ป อี ก  ไ อ นํ� า จ ะ ค ว บ แ น่ น เ ป ลี% ย น ส ถ า น ะ เ ป็ น ข อ ง เ ห ล ว  
อยา่งไรกต็ามนอกจากปัจจยัทางดา้นความดนัและอุณหภูมิแลว้ การควบแน่นของไอนํ� ายงัจาํเป็นจะตอ้งมี “พื�นผิว” 
ใหห้ยดนํ�า (Droplet) เกาะตวั ยกตวัอยา่งเช่น เมื%ออุณหภูมิของอากาศบนพื�นผิวลดตํ%ากวา่จุดนํ� าคา้ง ไอนํ� าในอากาศ
จะควบแน่นเป็นหยดนํ�าเล็กๆ เกาะบนใบไมใ้บหญา้เหนือพื�นดิน บนอากาศก็เช่นกนั ไอนํ� าตอ้งการอนุภาคเล็กๆ ที%
แขวนลอยอยูใ่นอากาศเป็น “แกนควบแน่น” (Condensation nuclei) แกนควบแน่นเป็นวสัดุที%มีคุณสมบติัในการ
ดูดซบันํ� า (Hygroscopic) ดงัเช่น ฝุ่ น ควนั เกสรดอกไม ้หรืออนุภาคเกลือ ซึ% งมีขนาดประมาณ 0.0002 มิลลิเมตร 
หากปราศจากแกนควบแน่นแลว้ ไอนํ� าบริสุทธิT ไม่สามารถควบแน่นเป็นของเหลวได ้ถึงแมจ้ะมีความชื�นสัมพทัธ์
มากกวา่ 100% กต็าม  

 

เร่ืองที่  5.2 หยาดน้ําฟ้า 
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ภาพที% 1 แกนควบแน่น ละอองนํ�าในเมฆ และหยดนํ�าฝน 

         หยดนํ� าหรือละอองนํ� าในกอ้นเมฆ (Cloud droplet) ที%เกิดขึ�นครั� งแรกมีขนาดเล็กมากเพียง 0.02 มิลลิเมตร 
(เล็กกวา่ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของเส้นผมซึ% งมีขนาด 0.075 มิลลิเมตร) ละอองนํ� าขนาดเล็กตกลงอยา่งชา้ๆ ดว้ย
แรงตา้นของอากาศ และระเหยกลบัเป็นไอนํ�า (กา๊ซ) เมื%ออยูใ่ตร้ะดบัควบแน่นลงมา ไม่ทนัตกถึงพื�นโลก อยา่งไรก็
ตามในกรณีที%มีกลุ่มอากาศยกตวัอยา่งรุนแรง หยดนํ� าเหล่านี�สามารถรวมตวักนัภายในกอ้นเมฆ จนมีขนาดใหญ่
ประมาณ 0.05 มิลลิเมตร ถา้หยดนํ� ามีขนาด 2 มิลลิเมตร มนัจะมีนํ� าหนกัมากกวา่แรงพยุงของอากาศ และตกลงมา
ดว้ยแรงโนม้ถ่วงของโลกสู่พื�นดินกลายเป็นฝน 

เมฆ (Clouds) 
          “เมฆ” เป็นกลุ่มละอองนํ�าที%เกิดจากการควบแน่น ซึ% งเกิดจากการยกตวัของกลุ่มอากาศ (Air parcel) ผา่น
ความสูงเหนือระดบัควบแน่น และมีอุณหภูมิลดตํ%ากวา่จุดนํ�าคา้ง ตวัอยา่งการเกิดเมฆที%เห็นไดช้ดั ไดแ้ก่ “คอน
เทรล”   (Contrails)  ซึ% งเป็นเมฆที%สร้างขึ�นโดยฝีมือมนุษย ์    เมื%อเครื%องบินไอพน่บินอยูใ่นระดบัสูงเหนือระดบั
ควบแน่น ไอนํ�าซึ% งอยูใ่นอากาศร้อนที%พน่ออกมาจากเครื%องยนต ์ปะทะเขา้กบัอากาศเยน็ซึ% งอยูภ่ายนอก เกิดการ
ควบแน่นเป็นหยดนํ�า โดยการจบัตวักบัเขมา่ควนัจากเครื%องยนตซึ์%งทาํหนา้ที%เป็นแกนควบแน่น เราจึงมองเห็นควนั
เมฆสีขาวถูกพน่ออกมาทางทา้ยของเครื%องยนตเ์ป็นทางยาว  
ในการสร้างฝนเทียมกเ็ช่นกนั เครื%องบินทาํการโปรยสารเคมี “ซิลเวอร์ไอโอไดด”์ (Silver Iodide) เพื%อทาํหนา้ที%
เป็นแกนควบแน่น เพื%อใหไ้อนํ�าในอากาศมาจบัตวั และควบแน่นเป็นเมฆ 
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1.หยาดนํ�าฟ้าหมายถึง 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2.เมฆ
คือ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่  5  :  ใบงานที่  5.2 
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                การไหลซึมของนํ� าสู่ดินขึ�นอยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น (เนื�อดิน และการกระจายของขนาดอนุภาค
ดิน) และแรงดึงดูดระหวา่งอนุภาคดินกบันํ�า ดินบางชนิดจะปล่อยให้นํ� าซึมผา่นไดอ้ยา่งรวดเร็วแลว้อุม้นํ� าไวใ้นดิน 
ซึ% งทาํใหพ้ืชสามารถดูดนํ�าไปใชไ้ดดี้ขึ�น ดินบางชนิดอาจปล่อยใหน้ํ�าซึมผา่นไปไดห้มดภายในเวลา 2 - 3 วินาที ดิน
บางชนิดไมย่อมใหน้ํ�าซึมผา่นเลย ดินที%เหมาะสาํหรับการปลูกพืชควรมีสมบติัอยา่งไร ดินที%เหมาะสมสําหรับเป็นที%
จอดรถหรือสนามเด็กเล่นควรมีสมบติัอยา่งไร ถา้ดินอิ%มตวัไปดว้ยนํ� าแลว้มีฝนตกหนกับริเวณนั�นจะเกิดอะไรขึ�น 
นกัเรียนจะปรับปรุงการอุม้นํ�าของดินใหเ้หมาะสมไดอ้ยา่งไร ถา้เพิ%มอินทรียวตัถุให้แก่ดิน ถา้มีพืชขึ�นอยูบ่นดิน ถา้
ดิ น ถู ก อั ด ตั ว  ห รื อ ถ้ า ดิ น ถู ก ไ ถ พ ร ว น เ กิ ด อ ะ ไ ร ขึ� น กั บ ก า ร ไ ห ล ซึ ม ข อ ง นํ� า สู่ ดิ น 
          นํ�าในดินเป็นตวัการสําคญัในการลาํเลียงธาตุอาหารจากดินสู่พืชที%กาํลงัเจริญเติบโต พืชไดน้ํ� าจากการดูดนํ� า
จากดินของราก และไดอ้าหารที%ละลายอยูใ่นนํ�าซึ% งอยูใ่นดิน ดินจะมีธาตุอาหารพืชอยูม่ากนอ้ยเพียงใด ขึ�นอยูก่บัวา่
ดินนั�นเกิดขึ�นไดอ้ยา่งไร จากวตัถุตน้กาํเนิดอะไร และจดัเรียงตวักนัอยา่งไร ชาวสวนและชาวนามกัจะเติมธาตุ
อาหาร หรือ ปุ๋ย ลงในดินเพื%อจะเพิ%มธาตุอาหารของพืชกระบวนการซึมลงดินเริ%มตน้ขึ�นเมื%อมีนํ� าตกลงสู่ผิวดินนํ� า
จะซึมผา่นผวิดินและแพร่ลงไปในดินตามแรงดึงความชื�น จนกระทั%งดินอิ%มตวัดว้ยนํ� า จากนั�นแรงดึงดูดของโลกจะ
ทาํใหน้ํ�าไหลลึกซึมลงไปในดิน สามารถพิจารณาแยกปริมาณความชื�นในดินไดเ้ป็น 4 ส่วน คือ 

1.   ส่วนที%อิ%มตวัดว้ยนํ�า (saturation zone) ซึ% งเป็นส่วนที%อยูใ่กลก้บัผวิดิน 

2.   ส่วนที%นํ�าแพร่ผา่น (transmission zone) เป็นส่วนที%นํ�าไหลผา่นชั�นดิน ขณะที%ดินยงัไมอิ่%มตวัโดยปริมาณ
ความชื�นตลอดหนา้ตดัใกลเ้คียงกนั 

3.   ส่วนที%กาํลงัเปียก (wetting zone) เป็นส่วนที%ความชื�นกาํลงัเพิ%มขึ�นโดยในชั�นดินที%ลึกลงไปจะมีความชื�นนอ้ย 

4.   หนา้ตดัที%กาํลงัเปียก (wetting front) เป็นหนา้ตดัที%เริ%มเปียกนํ�าและกาํลงัมีการเปลี%ยนความชื�นอยา่งรวดเร็ว ซึ% ง
บริเวณนี�  ดินจะมีความชื�นแตกต่างกนัมาก จนสามารถแยกระหวา่งดินเปียกกบัดินแหง้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

อตัราการซึมนั�นเป็นผลจากทั�งอิทธิพลของแรงดึงดูดของโลก (gravity force) และ แรงดนัหรือแรงดึงนํ�า (pressure 
force) โดยสิ%งที%มีผลต่อการซึมลงดินสามารถสรุปได ้ดงันี�  

(1) อตัราการตกของนํ�าฝน นํ�าชลประทาน หรือความลึกของนํ� าที%ขงับนผวิดิน  

 

เร่ืองที่  5.3 น้ําซึม 
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 (2) ความสามารถในการนํ�านํ�าของดิน  

 (3) ปริมาณความชื�นในดินขณะเริ%มตน้  

 (4) ความลาดชนัและความขรุขระของผวิดิน  

 (5) คุณสมบติัทางเคมีของดิน 

(6) คุณสมบติัทางกายภาพและทางเคมีของนํ�า 

         อตัราการซึมลงดินนี� ขึ�นอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง สภาพนนํ� าที%ผิวดินและปริมาณนํ� าที%ตกลงบนผิวดินจะเป็นตวั
หนึ%งที%กาํหนดวา่นํ� าจะซึมลงดินอยา่งไร เนื�อดินเป็นหลกั ถึงกระนั�นยงัมีปัจจยัอื%นๆ ที%ทาํให้อตัราการซึมมากหรือ
นอ้ยกวา่นี�  อาทิ  ชั�นอินทรียวตัถุที%ผิวดิน เช่น ซากใบไม ้ฮิวมสั ซึ% งอาจรวมถึงการชอนไชดินของรากพืช ไส้เดือน
และแมลงในดิน จะช่วยให้ดินมีช่องวา่งมากขึ�น จึงทาํให้ดินนาํนํ� าไดดี้ขึ�น  ผิวดินที%แข็งตวัเนื%องจากอากาศเยน็จดั 
เมื%ออากาศเยน็จดัจะทาํใหน้ํ�าในดินแขง็ตวับริเวณผวิซึ% งจะปิดกั�นไมใ่ห้นํ�าซึมลงดินได ้ 

-  การบวม หรือหดตวัของดิน เมื%อความชื�นในดินเปลี%ยนไป ดินบางชนิดที% มีดินเหนียวเป็นส่วนประกอบจะมี
คุณสมบติับวมเมื%อเปียกนํ� าและหดตวัเมื%อแห้ง คุณสมบติันี� จะส่งผลทาํให้การซึมลงดินในพื�นที%เดียวกนัเกิดการ
เปลี%ยนแปลงไปไดต้ามฤดูกาล โดยในฤดูฝนขณะดินเปียกการซึมลงดินจะมีคา่นอ้ย ในขณะที%ในฤดูแลง้  

เมื%อดินแห้งและหดตวัจะทาํให้เกิดรอยแตกซึ% งการซึมลงดินจะมาก การที%ตกตะกอนดินถูกชะลงมาอุดตนัช่องวา่ง
ในดิน ขณะที%ฝนตกตะกอนขนาดเล็กๆ จะถูกชะลา้งและพดัพาลงมาในช่องวา่งระหวา่งดิน ซึ% งจะทาํให้การซึม
ลดลง  ผลจากการกระทาํของมนุษย ์เช่น ผวิถนนหรือคอนกรีต ลว้นแต่เป็นตวัที%ทาํให้อตัราการซึมลดลง รวมถึง
การทาํการเกษตรแมว้า่การพรวนดินจะช่วยใหก้ารซึมลงดินดีขึ�นเป็นการชั%วคราว แต่ในระยะยาว การใชเ้ครื%องจกัร
และสารเคมีในการเกษตร มีผลทาํใหดิ้นแน่นขึ�นและลดการซึมลงดิน  
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1.จงอธิบายการไหลซึมของนํ� า พร้อมอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.จงสรุปผลของการซึมลงดินของนํ�ามาเป็นขอ้ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

กิจกรรมที่  5  :  ใบงานที่  5.3 
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          นํ� าท่า คือ นํ� าไหลในแม่นํ� าลาํธาร เกิดจากนํ� าฝนที%ตกลงมาในพื�นที%รับนํ� า บางส่วนสูญเสียไป ส่วนที%เหลือก็
จะไหลไปยงัที%ลุ่มลงสู่แมน่ํ�า ลาํธารกลายเป็นนํ�าทา่ ร้อยละ 75 จะสูญเสียไปเนื%องจากการระเหยกลายเป็นไอนํ� า เมื%อ
ซึมลงสู่ใตดิ้นกลายเป็นนํ�าใตดิ้นและนํ�าบาดาลและขงัอยูต่ามแหล่งนํ�าต่างๆ เพียงร้อยละ 25 ที%ไหลลงสู่แมน่ํ�าลาํธาร
ไปเป็นนํ� าท่า นํ� าใตดิ้น สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ นํ� าตื�นเป็นนํ� าใตดิ้นที%อยูใ่นชั�นดินกรวดทรายระดบัตื�น 
และนํ� าบาดาลคือนํ� าใตดิ้นที%แทรกอยูใ่นชั�นดิน กรวดทรายระหวา่งชั�นทึบนํ� า 2 ชั�น หรือนํ� าใตดิ้นที%อยูใ่นรอยแตก
ของหิน ซึ% งแหล่งนํ� าใตดิ้นที%สําคญัสามารถนาํมาพฒันาใช้ประโยชน์ไดใ้นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ เช่นเดียวกบัทรัพยากรชนิดอื%น ซึ% งนบัวนัจะมีบทบาทเพิ%มขึ�น แหล่งนํ� าบาดาลของประเทศมีอยูโ่ดยทั%วไป
ในทุกภาค ซึ% งจะให้ปริมาณนํ� ามากน้อยเท่าใดขึ�นอยู่กบัลกัษณะทางกายภาพของชั�นดินในแต่ละพื�นที% เมื%อ
กระแสนํ�าเคลื%อนตวัชา้ลง นํ�าทา่ที%ไหลมีโอกาสพกัตวัอยูบ่นทอ้งลาํธารระหวา่งฝายตน้นํ� ามากขึ�น โอกาสที%นํ� าท่าจะ
ซึมลงไปในดินยอ่มมีมากตามไปดว้ย แต่การเคลื%อนที%ของนํ� าในชั�นดินช้ามาก เมื%อเทียบกบันํ� าผิวดิน ทั�งนี� เป็น
เพราะบริเวณดินชั�นบน ซึ% งปกติจะมีเนื�อดินที%หยาบกวา่จะมีอตัราการไหลที%เร็วกวา่ดินชั�นล่าง ที%มีดินเนื�อละเอียด
กวา่ การเคลื%อนตวัที%ชา้ของนํ� าใตผ้ิวดินและนํ� าใตดิ้นนี�  ทาํให้เวลาที%นํ� าใชเ้ดินทางไปถึงจุดหมาย คือลาํธารบริเวณ
ตอนล่างมีมาก จนกระทั%งผา่นพน้ฤดูฝนไป นํ� าที%ไหลออกสู่ลาํธารในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทาํให้ดูเสมือนวา่ลาํ
ธารมีนํ�าไหลในช่วงระยะเวลาที%ยาวนานขึ�น ทั�งนี�สอดคลอ้งกบัการศึกษาที%สถานีวจิยัลุ่มนํ�าหว้ยหินดาด อาํเภอเมือง 
จงัหวดัระยอง ที%พบวา่ การสร้างฝายตน้นํ�าดกัตะกอนที%เกิดขึ�นจากการทาํถนนขึ�นเขายายดา ทาํให้ช่วงระยะเวลาใน
การไหลของนํ� าท่ามีแนวโนม้เพิ%มมากขึ�นเป็นลาํดบั  จะเห็นไดว้า่เปอร์เซ็นตข์องนํ� าท่าในขณะที%นํ� าฝนรายปีตกไป
แลว้ 25, 50 และ 90% มีแนวโนม้ลดลงตามระยะเวลาที%เพิ%มมากขึ�น แสดงวา่ถึงแมว้า่ฝนตกไปแลว้เป็นจาํนวนถึง 
90% แต่นํ� าท่าที%ไหลออกไปมีเพียง 82% ของนํ� าท่าทั�งหมดเท่านั�น ยงัมีนํ� าท่าเหลืออยูอี่ก 18% ทั�ง ๆ ที%ในช่วง
ระยะเวลาเดียวกนัของอดีตที%ผา่นมา จะมีนํ�าทา่เหลืออยูเ่พียง 10% เทา่นั�น 

 

 

เร่ืองที่  5.4 น้ําท่า 
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1.จงอธิบายความหมายของ นํ�าทา่ มาใหเ้ขา้ใจ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.จงยกตวัอยา่งนํ�าทา่ในทอ้งถิ%น ของผูเ้รียนมา 2 ตวัอยา่ง 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………….. 

กิจกรรมที่  5  :  ใบงานที่  5.4 
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หน่วยการเรียนรู้ที<  6 

นํ�าเสีย 

แผนการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที<  6 

 

ชุดการเรียน  นํ�ากบัชีวติ 
 
หน่วยการเรียนรู้ที<  6   
 
เรื<องที<  6.1 สาเหตุที%ทาํใหน้ํ�าเสีย 
เรื<องที<  6.2 ผลกระทบของนํ�าเสีย 
 

ผลการเรียนรู้ที<คาดหวงั 

 เมื%อเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที%  6 จบแลว้ ผูเ้รียนสามารถอธิบายความหมาย สาเหตุที%ทาํใหน้ํ�าเสียและ
ผลกระทบของนํ�าเสียได ้         
กจิกรรมระหว่างเรียน 

 1. เรียนรู้จากครูผูส้อน 
 2. ศึกษาเอกสาร  ( ใบความรู้ ) 
 3. ทาํกิจกรรมตามใบงานที%ไดรั้บมอบหมาย 
 
 
สื<อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารชุดการเรียนชุดวชิา นํ�ากบัชีวติ 
 2. ใบงาน / แบบฝึกกิจกรรม 
 3. สื%ออิเล็กทรอนิกส์ 
การประเมินผล 

 1. การทาํกิจกรรมตามใบงาน / แบบทดสอบ 
 2. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม 
 
 เมื%อเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที% 6 จากครูผูส้อนแลว้ โปรดศึกษาเอกสารและทาํใบงาน/กิจกรรมตามที%
กาํหนดให ้
 



61 
หน่วยการเรียนรู้ที<  6   

เรื<อง  นํ�าเสีย 

จํานวน   5  ชั<วโมง 

 

 

              นํ�าเสีย ( waste water ) หมายถึง ของเสียที%อยูใ่นสภาพของเหลว  รวมทั�งมลสารที%ปะปนหรือปนเปื� อนอยู่
ในของเหลวนั�นโดยมีแหล่งที%มาดงันี�   

              1. ธรรมชาติ เกิดจากสิ%งมีชีวติไมว่า่จะเป็นพืช หรือสัตวที์%ตายทบัถมในนํ�า   จากนั�นจะถูกผูย้อ่ยสลายโดยผู ้
ยอ่ยสลายอินทรียสาร ซึ% งกคื็อ แบคทีเรีย ซึ% งมีอยูแ่ลว้ในแหล่งนํ�าธรรมชาติ โดยแบง่ออกเป็น 2 กลุ่ม 
              1.1 autotrophic bacteria เป็นแบคทีเรียที%สามารถสร้างอาหารไดเ้อง ไดแ้ก่ 
              1 ) phototrophic bacteria    เป็นแบคทีเรียที%มีวตัถุซึ% งสามารถรับพลงังานมาใชใ้นกระบวนการสังเคราะห์
อาหารไดเ้อง โดยมีการใชไ้ฮโดรเจนซลัไฟดแ์ละคาร์บอนไดออกไซดเ์ป็นวตัถุดิบในการสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรต 
จึงไมมี่การปลดปล่อยออกซิเจนออกมา 
เหมือนกบัพืชและสาหร่ายทั%วไป 
              2 ) chemotrophic bacteria เป็นแบคทีเรียที%สามารถใชพ้ลงังานจากการสลายสารประกอบอินทรียบ์างชนิด 
เช่น แอมโมเนีย ไฮโดรเจนซลัไฟด ์เป็นตน้ โดยแบคทีเรียกลุ่มนี� มีระบบเอนไซดที์%สามารถสังเคราะห์สารพลงังาน
ได ้ตวัอยา่งเช่น ไนทริไฟอิงแบคทีเรีย ( nitrifying bacteria )  ซึ% งแบง่ออกเป็น  2  กลุ่ม  คือ  ไนโทรโซแนส ( 
nitrosomonas sp. ) เป็นแบคทีเรียที%สามารถเปลี%ยนแอมโมเนีย ( ammonia ) เป็นไนไทรต ์( nitrite ) และไนโทร
แบกเตอร์ ( nitrobacter sp. ) เป็นแบคทีเรียที%สามารถเปลี%ยนไนไทรต ์( nitrite ) เป็นไนเทรต ( nitrate ) พลงังานที%
เกิดขึ�นจากการเปลี%ยนแปลงของสารเหล่านี� จะถูกแบคทีเรียนาํไปใชใ้นการสังเคราะห์สารอินทรียต่์างๆ ที%จาํเป็นต่อ
การดาํรงชีวติต่อไป 
             1.2 heterotrophic bacteria เป็นแบคทีเรียที%สร้างอาหารเองไมไ่ด ้จึงดาํรงชีวติโดยการยอ่ยสลาย
สารอินทรียต่์างๆ ในธรรมชาติ  
แบง่ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
               1) aerobic bacteria เป็นแบคทีเรียที%ใชแ้กส๊ออกซิเจนอิสระในกระบวนการยอ่ยสลายสารอินทรีย ์เพื%อให้
ไดพ้ลงังานสาํหรับการดาํรงชีวติ ผลิตภณัฑที์%เกิดขึ�นจากการยอ่ยสลายของแบคทีเรียกลุ่มนี�มกัจะเป็นสารที%ละลาย
นํ�าไดแ้ละมีกลิ%นไมรุ่นแรงนกั แต่การยอ่ยสลายสารอินทรีย ์
แบบนี�จะทาํใหป้ริมาณแกส๊ออกซิเจนในแหล่งนํ�าลดลง     จากการศึกษาพบวา่หากอตัราการละลายของแกส๊
ออกซิเจนในบรรยากาศที%ลงสู่แหล่งนํ�านอ้ยกวา่อตัราการใชแ้กส๊ออกซิเจนในการยอ่ยสลายสารอินทรียใ์นนํ�าของ 

 

เร่ืองที่  6.1 สาเหตุท่ีทําให้น้ําเสีย 
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แบคทีเรียกลุ่มนี�จะเป็นสาเหตุหนึ%งที%ทาํให้เกิดมลพิษทางนํ�าได ้
               2) anaerobic bacteria เป็นแบคทีเรียที%สามารถยอ่ยสลายสารอินทรียเ์พื%อใหไ้ดพ้ลงังานสาํหรับการ
ดาํรงชีวิตโดยไมต่อ้งใช ้แกส๊ออกซิเจนอิสระแบคทีเรียกลุ่มนี� จึงเจริญในแหล่งนํ�าที%มีปริมาณแกส๊ออกซิเจน
ผลิตภณัฑที์%เกิดขึ�นจากการยอ่ยสลายแบบนี� ส่วนใหญ่เป็นสารที%ไมล่ะลายนํ�าและมีกลิ%นเหมน็ เช่น มีเทน 
ไฮโดรเจนซลัไฟด ์แอมโมเนีย ฟอสฟีน เป็นตน้ นอกจากนี�ยงัพบวา่หากเกิดสารประกอบซลัไฟด 
◌์ของโลหะหนกับางชนิด เช่น FeS กจ็ะทาํใหน้ํ�ามีสีดาํ 
             3 ) facultative bacteria เป็นแบคทีเรียที%สามารถใชแ้กส๊ออกซิเจนอิสระหรือออกซิเจนที%เป็นองคป์ระกอบ
ในสารอินทรียห์รือสารอนินทรียใ์นการยอ่ยสลาย เพื%อให้ไดพ้ลงังานสาํหรับการดาํรงชีวติ ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัปริมาณ
ของออกซิเจนในแหล่งนํ�าธรรมชาติแต่ละแหล่ง ดงันั�นแบคทีเรียกลุ่มนี� มีบทบาทสาํคญัเป็นอยา่งยิ%งต่อการยอ่ย
สลายอินทรียส์ารในระบบนิเวศ 

                จากการศึกษาพบวา่ แหล่งนํ�าธรรมชาติโดยทั%วไปจะมีปริมาณอินทรียส์ารไม่มากนกั จึงมีการยอ่ยสลาย
สารอินทรียเ์หล่านี� โดย aerobic bacteria    เกิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด ์   สารประกอบไนเทรต หรือสารประกอบ
ซลัเฟตในแหล่งนํ�านี�        ซึ% งพืชนํ�าสามารถนาํไปใช ้ในการเจริญเติบโตได ้      และพืชนํ�าเหล่านี�กช่็วยเพิ%มปริมาณ
ออกซิเจนกลบัสู่แหล่งนํ�าไดโ้ดยกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง หากแหล่งนํ�าใดมีการถ่ายเทนํ�าอยูต่ลอดเวลากจ็ะ
ทาํใหแ้กส๊ออกซิเจนในอากาศละลายลงสู่แหล่งนํ�าไดม้ากขึ�น แหล่งนํ�านั�น      กจ็ะกลบัคืนสู่สภาพปกติไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว แต่ถา้มีการปล่อยให้มีอินทรียส์ารในแหล่งนํ�ามากจนเกินไปกจ็ะทาํให ้aerobic bacteria ใชอ้อกซิเจนใน
การยอ่ยสลายสารขึ�นเรื%อยๆ   จนปริมาณแกส๊ออกซิเจนไมเ่พียงพอ anaerobic bacteria และ facultative bacteria   ก็
จะยอ่ยสลายสารอินทรียต่์อไป ทาํใหเ้กิดสารที%มีกลิ%นเหม็นและเป็นพิษต่อสิ%งมีชีวิตที%อยูใ่นแหล่งนํ�า ซึ% งก่อใหเ้กิด
มลพิษทางนํ�าขึ�นได ้ 

                นอกจากนี�  กระบวนการชะลา้งพงัทลายของดิน ทาํใหต้ะกอนดินถูกพดัพาลงในนํ�า ทาํใหน้ํ�าขุน่ อนุภาค
ของดินจะกลายเป็นสารแขวนลอยอยูใ่นนํ�าและจะกั�นแสงจากดวงอาทิตยเ์อาไว ้ทาํใหสิ้%งมีชีวติต่างๆ เช่นพืชไม่
สามารถสังเคราะห์แสงได ้หรือเกิดอตัราการสังเคราะห์แสงตํ%า มีผลทาํใหป้ริมาณแกส๊ออกซิเจนลดลง และ
เนื%องจากตะกอนของดินโคลนที%เป็นสารแขวนลอยและทบัถมกนับนพื�นผวิแมน่ํ�า    ทาํใหมี้สภาพ 
ไมเ่หมาะสมต่อการผสมพนัธ์ุและวางไข ่การเลี�ยงดูตวัอ่อนของสัตวน์ํ�าชนิดต่างๆ รวมถึงปริมาณของแกส๊
ออกซิเจนที%ลดลงทาํใหส้ัตวน์ํ�าต่างๆมีปริมาณลดลงตามไปดว้ย และยงัส่งผลถึงปัญหาแหล่งนํ�าที%เกิดการตื�นเขิน 
การคมนาคมไมส่ะดวก  
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              2. แหล่งชุมชน นํ� าเสียจากแหล่งชุมชน ส่วนใหญ่เป็นของเสียจากการดาํรงชีวิตประจาํวนัได้แก่  
นํ� าเสียที%มาจากแหล่งที%พกัอาศยั และสถานประกอบการต่างๆ ในชุมชน เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ร้านคา้ และ
ตลาด เป็นตน้ นํ� าเสีย   จากแหล่งต่างๆเหล่านี� ส่วนใหญ่จะมีสารอินทรียเ์ชื�อโรค และสารเคมี เป็นองคป์ระกอบ
ปนเปื� อน เช่น นํ� าทิ�งจากการซกัลา้งเมื%อปล่อยลงสู่แหล่งนํ� า จะทาํให้สารที%อยูใ่นสารทาํความสะอาดโดยเฉพาะใน
ผงซักฟอกจะทาํให้ความตึงผิวของนํ� าลดลง หากเป็นผงซักฟอกที%ผลิตจาก ABS (alkylbenzenesulfonate)  
ซึ% งเป็นผงซกัฟอกประเภท  hard detergentจะยอ่ยสลายในธรรมชาติไดย้าก จึงเกิดฟองอยูน่าน นอกจากนี�พบวา่
ผงซกัฟอก ยงัประกอบดว้ยสารประเภทฟอสเฟตอีกดว้ยเมื%อเขา้สู่แหล่งนํ� าธรรมชาติ จนมีปริมาณ ที%เหมาะสม ก็จะ
เป็นปุ๋ยอยา่งดี ◌ใีห้พืชนํ� าชนิดต่างๆเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว จนเกิดปัญหาในการสัญจรทางนํ� าและผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศในแหล่งนํ� า นอกจากนี�  การทิ�งเศษอาหาร นํ� าซกัลา้ง และขยะมูลฝอยซึ% งส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย ์◌์ที%
แบคทีเรียในธรรมชาติที%ใชอ้อกซิเจนยอ่ยสลายได ้เพราะเหตุนี�ขณะเกิดการยอ่ยสลายออกซิเจนในนํ� าจึงลดลงยิ%งมี
สารอินทรียม์าก ออกซิเจนก็ถูกดึงไปใชม้าก ออกซิเจนละลายในนํ� าลดลงและเกิดเป็นนํ� าเน่าเสีย ทาํให้นํ� ามีสีดาํ มี
กลิ%นเหมน็  

             ในปัจจุบนันํ�าเสียจากชุมชนเป็นแหล่งมลพิษที%ปล่อยลงสู่แหล่งนํ�ามากที%สุด และมีแนวโนม้เพิ%มปริมาณขึ�น
อีกตามการขยายตวัของชุมชนเมือง ของเสียที%เกิดจากอาคารบา้นเรือนที%พกัอาศยัและอาคารต่างๆ   ภายในแหล่ง
ชุมชนนอกจากจะเป็นนํ�าเสียที%เกิดจากการซกัลา้ง ทาํครัว อาบนํ�า ชาํระลา้งสิ%งสกปรก สิ%งปฏิกูลต่างๆ ที%ระบายลงสู่
ทอ่ระบายนํ�าหรือแหล่งนํ�า นอกจากนี�ยงัมีของเสียประเภทอื%นที%อาจถูกระบายทิ�งปนเปื� อนกบันํ� าเสียโดยที%หลายคน
อาจไม่ไดค้าํนึงถึงหรือไม่ทราบมาก่อน ของเสียที%กล่าวคือ “ ของเสียอนัตรายจากบา้นเรือน ”ซึ% งส่วนใหญ่จะเกิด
จากการใชอุ้ปกรณ์หรือเครื%องใช้ต่างๆ ภายในบา้นเรือนหรืออาคาร ซึ% งเมื%อปนเปื� อนมากบันํ� า และถูกระบายลงสู่
แหล่งนํ� า จะโดยทางตรงหรือทางออ้มก็ตาม จะยิ%งก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งนํ� า ทาํให้สารอินทรียเ์พิ%มปริมาณ
สูงขึ�น ทาํให้คุณภาพนํ� าทิ�งไม่ไดม้าตรฐานและเสียประโยชน์ใช้สอย ตลอดจนส่งผลกระทบต่อแหล่งนํ� าดิบเพื%อ
ผ ลิ ต นํ� า ป ร ะ ป า  คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง ม นุ ษ ย์  แ ล ะ คุ ณ ภ า พ สิ% ง แ ว ด ล้ อ ม ม า ก ยิ% ง ขึ� น 
               ของอนัตรายบางชนิดจุดติดไฟไดง่้าย บางชนิดมีฤทธิT ในการกดักร่อน บางชนิดสามารถทาํปฏิกิริยากบั
สารอื%นได้ง่าย บางชนิดสามารถระเบิดได้ง่ายในสภาวะปกติและก่อให้เกิดอันตราย บางชนิดมีพิษใน
ตวัเอง     ดงันั�นจึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการกาํจดัดว้ยวิธีที%เหมาะสมและถูกตอ้ง เพื%อป้องกนัความเสียหายที%จะมีต่อ
สุ ข ภ า พ อ น า มั ย แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สิ% ง แ ว ด ล้ อ ม 
               นอกจากนี�ถา้นํ� าทิ�งมีเชื�อโรคชนิดต่างๆ ที%เป็นอนัตราย เช่น แบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซวั และหนอนพยาธิ
ต่างๆ กจ็ะทาํใหเ้กิดโรคที%เป็นอนัตรายต่อมนุษยไ์ด ้เช่น เชื�อไทฟอยด์ อหิวาตกโรค บิด ฉี%หนู และไวรัสตบัอกัเสบ 
เป็นตน้  
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              3. โรงงานอตุสาหกรรม นํ�าเสียที%มาจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นนํ�าเสียที%เกิดจาก กระบวนการต่างๆใน
โรงงานอุตสาหกรรม เช่น 
              3.1 นํ�าจากการชะลา้งสิ%งสกปรกในเครื%องจกัร พื�นโรงงาน 
              3.2 นํ�าจากกระบวนการผลิตสารเคมีที%เป็นอนัตรายเจือปนอยูเ่ช่น สารปรอท ตะกั%ว  แคดเมียม  แมงกานีส 
โครเมียม สารพิษเหล่านี� เมื%อปนเปื� อนในแหล่งนํ�าธรรมชาติจะเป็นอนัตรายต่อสิ%งมีชีวติในนํ�า และทาํใหเ้กิดการ
สะสมสารพิษในห่วงโซ่อาหารได ้
              3.3 นํ�าจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร   จะมีสารอินทรียเ์จือปนอยูสู่งเมื%อปล่อยลงสู่แหล่งนํ�าทาํใหแ้หล่งนํ�า
เน่าเสีย มีกลิ%นเหมน็อบัอนัเนื%องมาจาก กระบวนการยอ่ยสลายของจุลินทรียใ์นนํ�า   และบางครั� งการปนเปื� อนจาก
ความร้อนในกระบวนการอุตสาหกรรมหลายแหล่งทาํใหแ้หล่งนํ�ามีอุณหภูมิสูงขึ�น เช่น ในอุตสาหกรรมการหล่อ
เยน็ของโรงงานผลิตไฟฟ้าหรืออุตสาหกรรมบางประเภท อนัตรายที%เกิดขึ�นคือ ทาํใหป้ริมาณออกซิเจนที%ละลายใน
นํ�าลดลง ส่งผลใหพ้ืชนํ�าและสัตวน์ํ�าเสี%ยงต่อการติดเชื�อจากหนอนพยาธิและสารเคมีไดง่้ายขึ�น ผลกระทบต่อไปคือ
ปริมาณและคุณภาพของพืชนํ�าและสัตวน์ํ�าลดจาํนวนลง 
             3.4 นํ�ามนัจากการอุตสาหกรรมและการเดินเรือ ถา้มีการรั%วไหลลงสู่แหล่งนํ�า จะทาํใหแ้พร่กระจาย ปก
คลุมผวินํ�าทาํใหก้ารละลายของแกส๊ออกซิเจนในนํ�าลดลง ส่งผลต่อการดาํรงชีวติที%อยูใ่นแหล่งนํ�า นํ�าที%ปนเปื� อน
จากอินทรียส์ารในกระบวนการอุตสาหกรรมโรงงาน  สามารถก่อใหเ้กิดผลกระทบและเกิดอนัตรายต่อมนุษยไ์ด้
คือ ทาํใหแ้หล่งนํ�าไมส่ามารถใชอุ้ปโภค บริโภคได ้เป็นสาเหตุของมะเร็งที%ผวิหนงัและอนัตรายต่ออวยัวะภายใน
ลาํคอ เป็นอนัตรายต่อระบบประสาท ตบัและไต เป็นอนัตรายต่อพืชและสัตวน์ํ�า ซึ% งจะส่งผลใหผ้ลิตภณัฑข์องพืช
และสัตวล์ดลง รวมทั�งสามารถแพร่กระจายต่อแหล่งนํ�าอื%นและทาํใหเ้กิดผลเสียกบัแหล่งนํ�าอื%นเช่นเดียวกนักบั
แหล่งนํ�านี�   

              4. การเกษตรและอตุสาหกรรมการเลี�ยงสัตว์ นํ�าเสียที%มาจากการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเลี�ยง
สัตว ์เป็นนํ�าเสีย  ที%เกิดจากการปนเปื� อนของสารเคมี    วตัถุมีพิษที%ใชใ้นการป้องกนัศตัรูพืช ซึ% งจะตกคา้งอยูต่าม 
ดิน อากาศ และในผลผลิต เมื%อฝนตกสารเหล่านี�  จะชะลา้งลงสู่แหล่งนํ�า เป็นอนัตรายต่อ 
สิ%งมีชีวติในแหล่งนํ�า และเมื%อสัตวน์ํ�ามีการกินกนัเป็นอาหารตามโซ่อาหาร จะทาํใหมี้การถ่ายทอดสารเคมีที%ตกคา้ง
อยูใ่นสัตวน์ํ�าเป็นอนัตรายส่งผลจนถึงมนุษยใ์นที%สุด นอกจากนี�การเลี�ยงสัตวพ์วก สุกร ไก่ ปลา และกุง้ ยงัเป็นตน้
กาํเนิดของนํ�าเสียที%เกิดจากการชะลา้งคอกสัตว ์การปล่อยมูลสัตว ์หรือเศษของเสียจากฟาร์มเลี�ยงสุกร หรือบอ่เลี�ยง
สัตวน์ํ�าที%มีสารอินทรียเ์จือปนอยูสู่ง จะทาํใหแ้หล่งนํ�าปนเปื� อนดว้ยแบคทีเรียที%ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์
ได ้
               สารเคมีที%เป็นพษิต่อสิ%งมีชีวติและพบตกคา้งอยูใ่นแหล่งนํ�าธรรมชาติเกือบแห่ง ไดแ้ก่  ดีดีที ดีลด
ริน   เอนดริล เป็นตน้ สารเคมีเหล่านี�สลายตวัชา้จึงสะสมอยูใ่นนํ�าเป็นเวลานาน จนก่อใหเ้กิดมลพิษทางนํ�าขึ�นได ้
โดยพบวา่ ดีดีทีละลายไดดี้ในนํ�ามนั จึงพบสะสมอยูใ่นส่วนที%เป็นไขมนัของสัตว ์แมว้า่ในปัจจุบนัจะพบ 
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ปริมาณดีดีที ในสิ%งแวดลอ้มอยูใ่นเกณฑที์%ยงัไมก่่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสิ%งมีชีวติ แต่หากมีปริมาณของดีดีทีสะสมอยู่
ในร่างกายมากเกินไป อาจทาํใหเ้กิดโรคเส้นโลหิตในสมองแตก โรคตบัแขง็ และโรคมะเร็ง ได ้นอกจากนี�การดื%ม
นํ�าที%มีปริมาณไนเทรตสูงเกินคา่ปกติจะทาํใหป้ระสิทธิภาพของการจบัออกซิเจนของเมด็เลือดมนุษยล์ดลง ซึ% ง
ส่งผลใหเ้ด็กและทารกในเมืองเสียชีวติจากภาวะบลูเบบี�ซินโดรม( Blue baby syndrome ) 
                การใชปุ๋้ยเคมีเพื%อเพิ%มผลผลิตทางการเกษตรอยา่งต่อเนื%องเป็นเวลานาน     ทาํใหเ้กิดการสะสมสารเคมี
หลายชนิดในดิน เช่น ไนเทรต ฟอสเฟต  เป็นตน้ เมื%อฝนตกสารเหล่านี�จะถูกชะลา้งพดัพาลงสู่แหล่งนํ�า
ธรรมชาติ   เป็นผลใหส้าหร่ายและพืชนํ�าเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วจนเกิดเป็น algae bloom ขึ�น ทาํใหแ้หล่งนํ�ามี สี 
กลิ%น และรสผดิไปจากเดิม จนสิ%งมีชีวติหลายชนิด ไมส่ามารถใชป้ระโยชน์ จากแหล่งนํ� านี� ไดก้ารเจริญเติบโตของ
สาหร่ายในแหล่งนํ�าจนมีปริมาณมากเกินไป ทาํใหป้ริมาณออกซิเจนในนํ�าไมเ่พียงพอ เป็นสาเหตุทาํใหส้ัตวน์ํ�า
หลายชนิดตายและก่อใหเ้กิดนํ�าเน่าเสียในที%สุด 

               5. การทาํเหมืองแร่ นํ�าเสียที%เกิดจากการทาํเหมืองแร่ประเภทต่างๆ  เช่น การทาํเหมืองแร่ดีบุก พลวง และ
เหมืองพลอย ตอ้งมีการขดุเจาะดินทาํใหเ้กิดตะกอนดิน  และทาํใหน้ํ�าในแหล่งนํ�าขุน่ นอกจากนี�ยงัมีสารปนเปื� อน
ของโลหะหนกัเช่น ปรอท ตะกั%ว  แคดเมียม  ลงสู่แหล่งนํ�า และอาจทาํใหแ้หล่งนํ�าตื�นเขินไดโ้ลหะหนกับางชนิด
จะถูกดูดซึมเขา้สู่ร่างกายและสะสมอยูใ่นเนื�อเยื%อของสิ%งมีชีวติในแหล่งนํ�า และมีการถ่ายทอดไปตามโซ่อาหารเป็น
ลาํดบัจนถึงมนุษยใ์นที%สุด หากร่างกายมีการสะสมโลหะหนกัเหล่านี�มากเกินไป อาจจเกิดผลกระทบต่อระบบ
ประสาท ระบบหายใจ ระบบกลา้มเนื�อ กระดูกและไตได ้ 

               6. สารกมัมันตรังสี นํ�าเสียที%เกิดจากสารกมัมนัตรังสี รวมถึงเกิดจากการทาํเหมืองแร่ยเูรเนียม   การผลิต
ไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานนิวเคลียร์และการทดลองอาวธุ นิวเคลียร์ โดยอาจทาํใหเ้กิดการรั%วไหลของสารยเูรเนียมลงสู่
สิ%งแวดลอ้ม ยเูรเนียมจะสลายตวัเป็นธาตุกมัมนัตรังสี อื%นๆ ได ้ เช่น ทอเรียม-230 เรเดียม-266  ซึ% งอาจมีการปะปน
กบันํ�าฝนไหลลงสู่แหล่งนํ�าธรรมชาติได ้ ส่วนการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานนิวเคลียร์ มีการระบายความ
ร้อนจากเตาปฏิกรณ์ปรมาณู โดยใชน้ํ�าเป็นตวัพาความร้อน จึงอาจมีสารกมัมนัตรังสีปะปนกบันํ�าที%ถ่ายเทความร้อน
ลงสู่แหล่งนํ�าธรรมชาติ     และจากการทดลองอาวธุนิวเคลียร์ทาํใหเ้กิดฝุ่ นกมัมนัตรังสีกระจายสู่แหล่งนํ�าธรรมชาติ
และสามารถถ่ายทอดเขา้สู่มนุษยโ์ดยการผา่นทางพืชผกัและนํ�าสาํหรับอุปโภค บริโภค จากการศึกษาพบวา่หากมี
สารกมัมนัตรังสีสะสมอยูใ่นร่างกายโดยเฉพาะเนื�อเยื%อกระดูก อาจก่อให้เกิดโรคโลหิตจางและมะเร็งได ้นอกจากนี�
ยงัสามารถส่งผลทาํใหเ้กิดความผดิปกติทางพนัธุกรรมในมนุษยไ์ดเ้ช่นกนั  

 

 

 

 



66 
 

 

 

 
1.นํ�าเสีย
หมายถึง…………………………………………………………………………………………………………… 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 
2.จงอธิบายนํ�าเสียจากแหล่งต่างๆ มา 3 ตวัอยา่ง 
( 1 )………………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
( 2 )………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
( 3 )………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

กิจกรรมที่  6  :  ใบงานที่  6.1 
 



67 
 

 

              ปัจจุบนัเราจะพบแหล่งนํ�าที%เน่าสกปรกอยูท่ ั%วไป นํ� าลกัษณะเช่นนี� ไม่สามารถนาํมาใชอุ้ปโภคและบริโภค
ได้ ทั�งก่อให้เกิดผลกระทบที%เป็นอนัตรายและความเสียหายอย่างมหาศาลต่อการประมง การเกษตร การ
สาธารณสุข ประการสําคญัคือ ทาํให้ระบบนิเวศธรรมชาติถูกทาํลาย หรือเสื%อมคุณภาพจนไม่เหมาะที%สิ%งมีชีวิตจะ
อาศยัอยูไ่ด ้ ทาํให้เกิดการตายของสัตวแ์ละพืชนํ� าเป็นจาํนวนมากทาํให้แหล่งนํ� าเกิดการเน่าและขาดออกซิเจนที%
ละลายนํ� า แหล่งนํ� าที%มีสารพิษพวกยาฆ่าแมลง และยาปราบศตัรูพืชสะสมอยูม่าก รวมทั�งแหล่งนํ� าที%มีคราบนํ� ามนั
ปกคลุม และ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที%ปล่อยสารพิษ และความร้อนลงสู่แหล่งนํ� า หากนํ� าดื%มนํ� าใชมี้สารพิษ 
และเชื�อจุลินทรียที์%เป็นเชื�อโรคปะปนมาจะก่อให้เกิดโรคนานาชนิดกบัมนุษยแ์ละสัตว ์ นํ� าที%เสื%อมคุณภาพหาก
นาํมาผา่นกระบวนการกาํจดัของเสียออก เพื%อให้ไดน้ํ� าดื%มนํ� าใชที้%สะอาดปราศจากเชื�อโรคและสารพิษ จะเป็นเหตุ
ใหเ้กิดการสิ�นเปลืองทรัพยากร สิ�นเปลืองเงินในการจดัการเพื%อผลิตนํ� าที%ไดคุ้ณภาพเป็นจาํนวนที%สูงมาก เนื%องจาก
มลพิษทางนํ� าก่อให้เกิดความเสื%อมโทรมนานาประการขึ�นกบัระบบนิเวศธรรมชาติ แหล่งเกษตรกรรม แหล่ง
ประมง และแหล่งชุมชน ดงันั�นจึงควรหาแนวทางป้องกนัการเน่าเสียของนํ� า เพื%อจะได้ไม่ตอ้งเสียเวลาและ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข นํ� า เ น่ า  ใ ห้ ก ลั บ ม า เ ป็ น นํ� า ที% ดี มี คุ ณ ภ า พ 
              ผลกระทบของนํ� าเสียมีดงัต่อไปนี�  คือนํ� าจะมีสีและกลิ%นที%น่ารังเกียจ นํ� าเป็นอนัตรายต่อสิ%งมีชีวิตในนํ� า 
เกิดมลพิษต่อสิ%งแวดลอ้ม เป็นแหล่งของเชื�อโรคต่างๆ สู่มนุษย ์สัตว ์และพืช อีกทั�งยงัเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
รวมทั� งมลพิษทางนํ� าจะส่งผลให้มีการทําลายทัศนียภาพในเรื% องสิ% งแวดล้อมและการท่อง เที% ยวด้วย 
              สิ%งที%น่าวิตกคือ แหล่งนํ� าที%ใหญ่ที%สุด คือ มหาสมุทรและทะเลนั�น ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นแหล่งสะสมสาร
มลพิษทางนํ� าเกือบทุกชนิด หากเกิดการสะสมมากขึ�นเป็นลาํดบั มนุษยจ์ะไดรั้บผลกระทบที%เป็นอนัตรายทั�ง
ทางตรงและทางออ้มที%จะเกิดขึ�นในปัจจุบนั และในอนาคต ถา้มลพิษทางนํ� าถูกถ่ายเทลงแหล่งนํ� า โดยไม่มีการ
บาํบดัเสียก่อน จะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อแหล่งนํ�าดงัต่อไปนี�  

1. ผลกระทบต่อการเกษตรกรรม 
1.1 การกสิกรรม นํ�าเสียที%ส่งผลกระทบต่อการกสิกรรมนั�น เกิดขึ�นเนื%องจากโรงงานอุตสาหกรรม นํ�าทิ�ง
จากโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นนํ�าเสียที%มีความเป็นกรด ด่างสูง มีปริมาณเกลือ อนินทรีย ์หรือสาร
เป็นพิษสูง นํ�าเสียเหล่านี� เกิดจากการปล่อยนํ�าทิ�งจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งนํ� าโดยปราศจากการ
กาํจดั ทาํใหแ้หล่งนํ�ามีคุณสมบติั ที%ไมเ่หมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชและใชเ้ลี�ยงสัตว ์
1.2 การประมง มลสาที%ปนเปื� อนในนํ�า อาจทาํใหส้ัตวน์ํ�าต่างๆ เช่น ปลา กุง้ตาย หรือคอ่ยๆ ลดจาํนวนลง 
เนื%องจากไมส่ามารถดาํรงชีวิตและแพร่พนัธ์ุไดต้ามธรรมชาติ นํ�าที%มีสารพิษเจือปนทาํ ใหป้ลาตายได ้แต่
ถา้ลดไมม่ากนกักอ็าจทาํลายพืช และสัตวน์ํ�าเล็กๆ ที%เป็นอาหารของปลาและตวัอ่อน ทาํใหป้ลาขาดอาหาร
ในที%สุด ปลากจ็ะ 

เร่ืองที่  6.2 ผลกระทบของน้ําเสีย 
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ลดจาํนวนลงทุกที ก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อการประมงยิ%งขึ�น นอกจากนี�สารพิษที%สะสมยงัทาํใหส้ัตวน์ํ�ามีคุณภาพ
ไมเ่หมาะสมต่อการบริโภคอีกดว้ย 

2. ผลกระทบต่อการสาธารณสุข 
นํ�าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที%มีสารเจือปน เหล่านี�ทาํใหเ้กิดโรคร้ายแรง ทาํลายสุขภาพของประชาชน ทั�ง
โดยตรงและทางออ้ม เช่น โรคมินามาตะ (Minamata) เกิดจากากรรับประทานปลาที%สารปรอทสูง ผูป่้วยมีอาการ
เกี%ยวกบัประสาท มือเทา้ ขา ถา้เป็นมากๆ อาจถึงทุพพลภาพและตายได ้โรคอีไตอีไต (Itati -Ttai) เกิดจากการที%
ประชาชนใชน้ํ�าที%มีแคสเมี%ยมในการบริโภคและการเกษตร โรคระบาดหลายชนิด เช่น อหิวาต ์ไขไ้ทฟอยด ์โรคบิด 
เกิดจากนํ�าสกปรก เป็นพาหะนอกจากนี�  แมน่ํ�าลาํคลองเน่าเสียยงัส่งกลิ%นเหมน็ ก่อใหเ้กิดความเดือนร้อนรําคาญ 
เป็นการบั%นทอนสุขภาพของผูอ้าศยัอยูริ่มแมน่ํ�าลาํคลอง และผูส้ัญจร 

3.ผลกระทบต่ออาการอุตสาหกรรม 
นํ�าเป็นวตัถุดิบที%สาํคญัในขบวนการต่างๆ ของการอุตสาหกรรม เช่น ใชใ้นการหล่อเยน็ ในการลา้ง ใชใ้น
ขบวนการผลิตเป็นตน้ ถา้นํ�าในแหล่งนํ�ามีคุณภาพไมเ่หมาะสม ที%จะใช ้เช่น มีความขุน่สูง มีความเป็นกรดด่าง และ
ความกระดา้งสูงก่อนที%จะนํ�าไปใชต้อ้งมีการปรับปรุงคุณภาพนํ�าใหเ้หมาะสมก่อน ทาํใหต้อ้งเสียคา่ใชจ่้ายในการ
ผลิตเพิ%มขึ�น โดยเฉพาะอยา่งยิ%ง อุตสาหกรรมที%จะตอ้งใชน้ํ�าเป็นจาํนวนมากในการผลิต เช่น อุตสาหกรรมผลิต
กระดาษ อุตสาหกรรมสุรา อุตสาหกรรมสิ%งทอผา้ ฯลฯ อุตสาหกรรมประเภทที%ตอ้งการนํ�าที%มีคุณสมบติัเฉพาะ เช่น 
อุตสาหกรรมกระดาษและเส้นใย ตอ้งการนํ�าที%มีปริมาณเหล็กและแมงกานิสตํ%ามาก กย็ิ%งจะตอ้งใชค้า่ใชจ่้ายในการ
ปรับสภาพนํ�ามากขึ�น นอกจากคา่ใชจ่้ายในการปรับปรุงคุณภาพนํ�าแลว้ โรงงานเหล่านี� ยงัตอ้งเพิ%มคา่ใชจ่้ายในการ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื%องจกัร ที%เสียหายเนื%องจากการที%ใชน้ํ� าไมไ่ดคุ้ณภาพอีกดว้ย 

4. ผลกระทบต่อการผลิตนํ�าเพื%อการอุปโภคและบริโภค 
นํ�าเสียกระทบกระเทือนต่อการผลิตนํ�าใชอ้ยา่งยิ%ง แหล่งนํ� าสาํหรับผลิตนํ�าประปาส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ลาํคลอง เมื%อ
แหล่งนํ�าเหล่านี� เกิดเน่าเสีย คุณภาพนํ�าลดลง ทาํใหค้า่ใชจ่้ายในขบวนการผลิตเพื%อใหไ้ดน้ํ�าที%มีคุณภาพเขา้เกณฑ์
มาตรฐานนํ�าดื%มเพิ%มขึ�น เมื%อแหล่งนํ�าเสียเพิ%มขึ�น การเลือกแหล่งนํ�าเพื%อการประปากย็ิ%งมาก และสิ�นเปลืองคา่ใชจ่้าย
มากขึ�นดว้ย 

5. ผลกระทบต่อการคมนาคม 
การที%แหล่งนํ�ามีตะกอนหรือขยะมูลฝอย มาตกทบัถมกนัมากๆ ทาํใหแ้หล่งนํ�ามีสภาพตื�นเขิน การคมนาคมทางนํ�า
เป็นไปอยา่งลาํบาก และยงัตอ้งเสียคา่ใชจ่้ายในการขดุลอกอีกดว้ย 
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6.ผลกระทบต่อทศันียภาพ 
สภาพนํ�าเสียต่างๆที%เกิดขึ�นตามแหล่งนํ�า จะส่งลกระทบต่อทศันียภาพและทาํลายแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจ ทั�งยงั
ส่งผลถึงความสะอาดของบา้นเมือง และทาํลายภาพพจน์ต่างของนกัทอ่งเที%ยวและผูพ้บเห็นทั%วไป 

7. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคม นํ�าเสียและนํ�าทิ�งต่างๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ตลาดสด 
ภตัตาคาร และอื%น จะตอ้งเสียคา่ใชจ่้ายในการสร้างระบบบาํบดันํ�าเสียนํ�า ทิ�งซึ% งกระทบกระเทือนทางดา้นเศรษฐกิจ 
รวมทั�งเป็นที%รังเกียจของสังคม เนื%องจากมกัจะส่งกลิ%นเหมน็และยงัแสดงถึงการกินดีอยูดี่ และความสะอาดของ
บา้นเมืองดว้ย 

 

 
 

ผลกระทบที<ทาํให้เกดินํ�าเสีย 

 

 

 



 

70 
 

 

 
1.จงอธิบายผลกระทบของนํ�าเสียต่อดา้นเกษตรกรรม 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.จงอธิบายผลกระทบของนํ�าเสียต่อดา้นสาธารณสุข 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.จงอธิบายผลกระทบของนํ�าเสียต่อดา้นอุตสาหกรรม 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.จงอธิบายผลกระทบของนํ�าเสียต่อดา้นการอุปโภคและบริโภค 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

กิจกรรมที่  6  :  ใบงานที่  6.2 
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หน่วยการเรียนรู้ที<  7 

การปรับปรุงคุณภาพนํ�า 

แผนการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที<  7 

 

ชุดการเรียน  นํ�ากบัชีวติ 
 
หน่วยการเรียนรู้ที<  7   
 
เรื<องที<  7.1 สาเหตุที%ทาํใหน้ํ�าเสีย 
 

ผลการเรียนรู้ที<คาดหวงั 
 เมื%อเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที% 7 จบแลว้ ผูเ้รียนสามารถอธิบายความหมาย และการปรับปรุงคุณภาพนํ�าได ้
       
กจิกรรมระหว่างเรียน 
 1. เรียนรู้จากครูผูส้อน 
 2. ศึกษาเอกสาร  ( ใบความรู้ ) 
 3. ทาํกิจกรรมตามใบงานที%ไดรั้บมอบหมาย 
 
 
สื<อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารชุดการเรียนชุดวชิา นํ�ากบัชีวติ 
 2. ใบงาน / แบบฝึกกิจกรรม 
 3. สื%ออิเล็กทรอนิกส์ 
การประเมินผล 
 1. การทาํกิจกรรมตามใบงาน / แบบทดสอบ 
 2. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม 
 
 เมื%อเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที% 7 จากครูผูส้อนแลว้ โปรดศึกษาเอกสารและทาํใบงาน/กิจกรรมตามที%
กาํหนดให ้
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หน่วยการเรียนรู้ที<  7   

เรื<อง  การปรับปรุงคุณภาพนํ�า 

จํานวน   5  ชั<วโมง 

 

 

 

               นํ�า ที%ใช้เพื%อการบริโภค อุปโภคของคนเรานั�นต้องเป็นนํ� าสะอาด ซึ% งสามารถทาํได้หลายวิธี  
ต้ม เป็นวิธีปรับปรุงคุณภาพนํ� าที%ง่ายที%สุด รู้จกักนัแพร่หลายตั�งแต่โบราณกาล กรรมวิธีคือตม้นํ� าให้เดือดนาน
ประมาณ 15-30 นาที ความร้อนของนํ� าขณะที%เดือดจะมีอุณหภูมิ ประมาณ 90-100 องศา เป็นความร้อนที%พอจะ
ทาํลายเชื�อจุลินทรียไ์ด ้แต่คุณสมบติัทางฟิสิกส์เคมี อาจเปลี%ยนแปลงไปเพียงเล็กนอ้ย เช่น อาจลดปริมาณความขุ่น 
กลิ%น และสามารถลดความ กระด้างของนํ� าได้ด้วย ซึ% งวิธีนี� เสียค่าใช้จ่ายน้อยเหมาะที%จะใช้ภายในครัวเรือน  
กลั<น เป็นวิธีปรับปรุงคุณภาพนํ� าที%ทาํให้คุณภาพนํ� าดีที%สุด คือ สามารถทาํให้นํ� า ปราศจากทั�งคุณสมบติัทั�งทางเคมี 
ฟิสิกส์ และจุลินทรีย ์แต่กรรมวิธีค่อนขา้งทาํไดย้ากและเสีย ค่าใชจ่้ายมาก ส่วนใหญ่วิธีนี� จะทาํในวงจาํกดั เช่น ใน
วงการวทิยาศาสตร์ และวงการแพทย ์เป็นตน้ เพราะในสองวงการดงักล่าวตอ้งใชน้ํ� าที%มีคุณภาพดีที%สุด อาทิ การนาํ
นํ� า ก ลั% น เ พื% อ ผ ส ม ย า  รั ก ษ า โ ร ค  
กรอง เป็นวธีิปรับปรุงคุณภาพนํ�าใหส้ะอาด ที%สามารถลดจาํนวนเชื�อโรคลงได ้95-99% นิยมใชก้นัทั%วไปในกิจการ
ประปา การกรองสามารถทาํไดโ้ดยผา่นเครื%องกรองสองแบบซึ% ง ผูใ้ชส้ามารถเลือกใชแ้บบใดแบบหนึ%ง หรือทั�ง
สองแบบขึ�นอยูก่บัความตอ้งการและคุณภาพของนํ�า ที%นาํมากรองคือ 
เครื<องกรอกช้า เครื%องกรองแบบนี�สามารถลดปริมาณจุลินทรียที์%ปนเปื� อนมากบันํ� าดิบ ไดถึ้ง 98-99% เป็นการกรอง
โดยใหน้ํ�าไหลผา่นทราย อยา่งชา้ ๆ ในอตัราไม่เกิน 50 แกลลอน ต่อเนื�อที% ผิวทราย 1 ตารางฟุต ในเวลา 1 วนั การ
กรองในวิธีนี�  ตอ้งบรรจุทราย กรวด และหิน ลงในถงักรองตามลาํดบั ทรายที%ใชต้อ้งเป็นทรายละเอียด ชั�นทรายมี
ความหนา ประมาณ 2-5 ฟุต แต่จะตอ้งไม่ตํ%ากวา่ 20 นิ�ว เม็ดทราย ควรมีเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 0.25-0.35 
มิลลิลิตร ชั�นกรวดและชั�นหินหนาประมาณ 18 นิ�ว นํ� าที%กรองมีความ ขุ่นไม่เกิน 50 ส่วน ในนํ� าลา้นส่วนถา้ความ
ขุ่นเกินกวา่นี�  ควรใช ้สารเคมีทาํให้ความขุ่นลดลงเสียก่อน มิฉะนั�นถงักรอง จะอุดแน่นเร็วกวา่ปกติ การทาํความ
สะอาดถงักรอง ทาํไดโ้ดย ตกัเอาทรายที%อยูผ่วิหนา้ของถงักรองออกไปลา้งเสียก่อน แลว้จึงนาํกลบัมาใส่ที%เดิม หรือ
จะใช ้วธีิตกัเอาทรายผิวหนา้ออกทิ�งแลว้เอาทรายใหม่มาใส่แทนก็ได ้การทาํความสะอาดถงักรองควรทาํประมาณ 
7 ว ั น ต่ อ ค รั� ง ทั� ง นี� ขึ� น อ ยู่ กั บ ค ว า ม ขุ่ น ข อ ง นํ� า ที% นํ า ม า ก ร อ ง  
เครื<องกรองนํ�าเร็ว สามารถลดปริมาณจุลินทรียที์%ปนเปื� อนมากบันํ� าดิบได ้80-90% เครื%องกรองนํ� าแบบนี� มีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกบัเครื%องกรองชา้แต่มีอตัราการกรองสูงกวา่คือ กรองไดใ้นอตัรา 3 แกลลอนต่อพื�นที%ผิวทราย 1 ตาราง
ฟุต ในเวลา 1 นาที เครื%องกรองเร็วมีวธีิการที%ยุง่ยากกวา่เครื%อง กรอกชา้ การทาํความสะอาดถงักรองทาํโดย 

 

เร่ืองที่  7.1 วิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ํา 
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ใชน้ํ�าที%สะอาดปล่อยเขา้กน้ถงักรอง โดยอาศยัความดนัอากาศ ขา้ช่วย เพื%อขจดัตะกอนออกใหห้มด ซึ% งวธีินี�ทาํได้
ง่ายและรวดเร็ว  
สารเคมี สารเคมีหลายชนิดสามารถทาํลายเชื�อโรคหรือเชื�อจุลินทรียใ์นนํ�าไดเ้ช่น  
ใช้ด่างทบัทมิ เมื%อละลายนํ�าจะเป็นสีชมพหูรือชมพูอมมว่ง ด่างทบัทิมสามารถ ทาํลายเชื�อโรคไดเ้พียงบางชนิด
เทา่นั�นและตอ้งใชเ้วลานาน เช่น ด่างทบัทิมที%นาํมาละลายนํ�าในอตัรา 1 : 100 ถึง 1 : 5000 จะสามารถทาํลายเชื�อ
โรคไดต้อ้งใชเ้วลานานเป็นชั%วโมงส่วนเชื�อโรคจาํพวก บคัเตรีที%มีสปอร์ ด่างทบัทิมไมส่ามารถทาํลายได ้( 1 : 5000 
คือ ใชด่้างทบัทิม 1 กรัม ละลายนํ�า 5000 กรัม หรือ 5000 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร) ใชทิ้งเจอร์ไอโอดิน ในกรณีฉุกเฉิน 
หรือจาํเป็นตอ้งทาํ ความสะอาดนํ�าเพียงเล็กนอ้ย เราสามารถใชทิ้งเจอร์ไอโอดีนสาํหรับใส่แผลที%มีความแรงขนาด 
1.5 - 2 % 2 หยดในนํ�า 1 ลิตร นํ�าที%ใส่ทิงเจอร์ไอโอดีนแลว้จะมีรสเฝื% อนไดโ้ดยเติม 7% โซเดียมไทโอ - 
ซลัเฟตลงไป 2 หยด  
ใช้คลอรีน คลอรีนที%นิยมใชส้าํหรับฆ่าเชื�อโรคในนํ�ามี 2 ชนิด คือชนิดผงและชนิดกา๊ซ การใชค้ลอรีนจะตอ้งผา่น
กรรมวธีิ ดงันี� คือ  
นาํนํ�าที%ตอ้งการปรับปรุงคุณภาพมาแกวง่ดว้ยสารส้ม ขนาดของสารส้มที%ใชใ้หส้ังเกตดูวา่ เมื%อตะกอน เริ%มจบัตวักนั
ใหห้ยดุแกวง่สารส้ม แลว้ทิ�งไวใ้หต้กตะกอน นาํนํ�าที%ใสส่วนบนมาทาํการฆ่าเชื�อโรคดว้ยผง คลอรีนขนาด 60% ซึ% ง
ผลิตขายโดยองคก์ารเภสัชกรรม ขนาดที%ใช ้ดงันี�   
1. ใชปู้นคลอรีน 0.5 ชอ้นโต๊ะ ต่อนํ�า 1 ปีบ สาํหรับทาํนํ�าดื%ม  
2. ใชปู้นคลอรีน 1 ชอ้นโตะ๊ ต่อนํ�า 1 ปีบ สาํหรับนาํไปใชล้า้งภาชนะ  
3. ใชปู้นคลอรีน 0.5 ชอ้นโต๊ะ ต่อนํ�า 1 ปีบ สาํหรับลา้งผกัผลไม ้โดยผสมกบันํ�าสะอาดใหเ้ขา้กนัดี ทิ�งให้
ตกตะกอนแลว้นาํส่วนที%ใสไปเติมนํ�าที%ตอ้งการฆ่าเชื�อโรค ทิ�งไว ้30 นาที จึงจะสามารถนาํไปใชเ้พื%อวตัถุประสงค์
ดงักล่าวขา้งตน้ได ้การเติมคลอรีนลงไปในนํ�ากเ็พื%อตอ้งการฆ่าเชื�อโรค แต่อยา่งไรกต็ามคลอรีนจะทาํปฏิกิริยากบั
สาร อื%น ๆ  
ดว้ย จึงจาํเป็นตอ้งเติมคลอรีนใหมี้ปริมาณพอเพียงที%จะตอ้งใชค้ลอรีนตกคา้งอยูด่ว้ย คลอรีนตกคา้ง อาจจะอยูใ่น
รูปของคลอรีนอิสระ ซึ% งมีคุณสมบติัในการฆ่าเชื�อโรคไดดี้ หรืออยูใ่นรูปของคลอรีนรวมตวั ซึ% งมีคุณสมบติัในการ
ฆ่าเชื�อโรคไดน้อ้ย การใชค้ลอรีนในทางสาธารณสุขมีดว้ยกนัหลายรูปแบบ เช่น ใชใ้นการประปา การลา้งบ่อ เป็น
ตน้   
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            หลงัจากที%เราไดน้ํ�าที%ผา่นการปรับปรุงคุณภาพนํ�าแลว้จะตอ้งนาํมากกัเกบ็ในที%ที%สะอาดอยูเ่สมอ ดงัตวัอยา่ง
การกกัเกบ็นํ�าต่อไปนี�  

1.ตุ่มนํ�า หรือภาชนะเกบ็นํ�า จะตอ้งสะอาดมีฝาปิดมิดชิดเพื%อป้องกนัฝุ่ นละออง แมลงหรือสัตวต่์าง ๆ ลงไปในนํ�า  

2.ในกรณีที%เป็นภาชนะรองรับนํ�าฝน ควรปล่อยใหฝ้นตกลงไปแลว้ คาดวา่ฝุ่ นละอองและสิ%งสกปรกต่าง ๆ บน
หลงัคา รางนํ�า ถูกนํ�าฝนชะลา้งสะอาดเรียบร้อยแลว้จึงรองรับนํ�าฝนดว้ยภาชนะสะอาด ซึ% งมีตะแกรงหรือผา้ขาว
บางที%สะอาดสวมทบับนภาชนะ หลงัจากที%นํ�าฝนเตม็ภาชนะนั�นแลว้ควรปิดฝาภาชนะนั�นใหมิ้ดชิด  

3.กาํจดัสิ%งขบัถ่าย นํ�าสกปรก เศษขยะ หรือสิ%งปฏิกลูต่าง ๆ ใหอ้ยูห่่างไกลจากแหล่งกกัเกบ็นํ�า  

4.บอ่นํ�าส่วนตวัควรมีฝาปิด เพื%อป้องกนัใบไม ้ขยะ หรือสัตวล์งไปในบอ่ซึ% งจะทาํใหน้ํ�าไมส่ะอาด หรือเน่าเสียได ้ 

5.ควรอาบนํ�าใหห่้างจากบ่อพอสมควร เพื%อป้องกนันํ�าสกปรกลงไปในบอ่ 
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1.จงอธิบายวธีิการปรับปรุงคุณภาพนํ�ามา 4 ตวัอยา่ง  
 
( 1 )………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

( 2 )………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
( 3 )………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

( 4 )………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

กิจกรรมที่  7  :  ใบงานที่  7.1 
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หน่วยการเรียนรู้ที<  8 

แนวทางการอนุรักษ์นํ�าและนํ�าในชุมชน 

แผนการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที<  8 

 

ชุดการเรียน  นํ�ากบัชีวติ 
 
หน่วยการเรียนรู้ที<  8   
 
เรื<องที<  8.1 การป้องกนัมลพิษทางนํ�าและนํ�าในชุมชน 
 

ผลการเรียนรู้ที<คาดหวงั 
 เมื%อเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที% 8 จบแลว้ ผูเ้รียนสามารถอธิบายความหมาย และการป้องกนัมลพิษทางนํ�า
และนํ�าในชุมชน       
กจิกรรมระหว่างเรียน 
 1. เรียนรู้จากครูผูส้อน 
 2. ศึกษาเอกสาร  ( ใบความรู้ ) 
 3. ทาํกิจกรรมตามใบงานที%ไดรั้บมอบหมาย 
 
 
สื<อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารชุดการเรียนชุดวชิา นํ�ากบัชีวติ 
 2. ใบงาน / แบบฝึกกิจกรรม 
 3. สื%ออิเล็กทรอนิกส์ 
การประเมินผล 
 1. การทาํกิจกรรมตามใบงาน / แบบทดสอบ 
 2. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม 
 
 เมื%อเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที% 8 จากครูผูส้อนแลว้ โปรดศึกษาเอกสารและทาํใบงาน/กิจกรรมตามที%
กาํหนดให ้
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หน่วยการเรียนรู้ที<  8   

เรื<อง  แนวทางการอนุรักษ์นํ�าและนํ�าในชุมชน 

จํานวน   5  ชั<วโมง 

 

 

            

              นํ�ามีความสาํคญัและมีประโยชน์มหาศาล เราจึงควรช่วยแกไ้ขปัญหานํ�าเสียหรือการสูญเสียทรัพยากรนํ�า
ดว้ยการป้องกนัมลพิษและการอนุรักษน์ํ�า ดงันี�  
              1. การใชน้ํ�าอยา่งประหยดั การใชน้ํ�าอยา่งประหยดันอกจากจะลดคา่ใชจ่้ายเกี%ยวกบัคา่นํ�าลงไดแ้ลว้ ยงัทาํ
ใหป้ริมาณนํ�าเสียที%จะทิ�งลงแหล่งนํ�ามีปริมาณนอ้ย และป้องกนัการขาดแคลนนํ�าไดด้ว้ย  

              2. การสงวนนํ�าไวใ้ช ้ในบางฤดูหรือในสภาวะที%มีนํ�ามากเหลือใชค้วรมีการเก็บนํ�าไวใ้ช ้เช่น การทาํบ่อ
เกบ็นํ�า การสร้างโอ่งนํ�า ขดุลอกแหล่งนํ�า รวมทั�งการสร้างอ่างเกบ็นํ�า และระบบชลประทาน 
              3. การพฒันาแหล่งนํ�า ในบางพื�นที%ที%ขาดแคลนนํ�า จาํเป็นที%จะตอ้งหาแหล่งนํ� าเพิ%มเติม เพื%อใหส้ามารถมี
นํ�าไวใ้ช ้ทั�งในครัวเรือนและในการเกษตรไดอ้ยา่งพอเพียง ปัจจุบนัการนาํนํ�าบาดาลขึ�นมาใชก้าํลงัแพร่หลายมาก
ขึ�นแต่อาจมีปัญหาเรื%องแผน่ดินทรุด 
             4. การป้องกนันํ�าเสีย การไมทิ่�งขยะและสิ%งปฏิกลูและสารพิษลงในแหล่งนํ�า นํ�าเสียที%เกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรม โรงพยาบาล ควรมีการบาํบดัและขจดัสารพิษก่อนที%จะปล่อยลงสู่แหล่งนํ�า 
            5. การนาํนํ�าเสียกลบัไปใช ้นํ�าที%ไมส่ามารถใชไ้ดใ้นกิจการอยา่งหนึ%งอาจใชไ้ดใ้นอีกกิจการหนึ%ง เช่น นํ�าทิ�ง
จากการลา้งภาชนะอาหาร สามารถนาํไปรดตน้ไมไ้ด ้
           6.ควรลดความตอ้งการในการใชน้ํ�าสาํหรับบา้นพกัอาศยัลง โดยการจดัการภูมิทศัน์อยา่งมีประสิทธิภาพ มี
การนาํนํ�าที%บาํบดัแลว้กลบัมาใชใ้หม ่หรือนาํนํ�าใชจ้ากครัวเรือนในบางส่วนมาใชใ้นการรดนํ�าตน้ไม ้เป็นตน้ 
           7. การใชน้ํ�าในงานภูมิทศัน์อยา่งมีประสิทธิภาพ 
           8.การวางผงัพื�นที%และการจดัภูมิทศัน์ มีความเชื%อมโยงกบัการใชน้ํ�า ดงันั�นการใชน้ํ�าในงานภูมิทศัน์อยา่งมี
ประสิทธิภาพ มีผลกระทบอยา่งมากต่อการประหยดันํ�าในการพฒันาพื�นที% การเลือกใชว้สัดุพืชพนัธ์ุ ซึ% งตอ้งการนํ�า
นอ้ย โดยพยายามไมน่าํไมต่้างถิ%นมาใชเ้ป็นสิ%งที%ควรทาํเป็นอนัดบัแรก ในกรณีนี�การเลือกใชพ้นัธ์ุไมใ้นพื�นที%มกั
เป็นคาํตอบที%ดี เนื%องจากเป็นพนัธ์ุไมที้%สามารถปรับตวัไดดี้ในสภาพภูมิอากาศนั�นๆ และตอ้งการนํ�าในปริมาณที%
สภาพแวดลอ้มในที%นั�นๆ มีใหไ้ด ้
          9.การรดนํ�าตน้ไมใ้นช่วงเวลาเยน็หรือเชา้ เป็นช่วงเวลาที%เหมาะสมกวา่การรดนํ�าในช่วงกลางวนั เนื%องจากจะ
สูญเสียนํ�าไปเพราะการระเหยในปริมาณมาก การลดขนาดของสนามหญา้เป็นวธีิทีดีในการอนุรักษน์ํ�า 
             10. การกกัเกบ็นํ�าฝน  การกกัเกบ็นํ�าฝนโดยใชอ่้างเกบ็นํ�าหรือภาชนะอื%นๆ สามารถนาํนํ�านั�นมาใชใ้น 

เร่ืองที่  8.1 การป้องกันมลพิษทางน้ําและน้ําในชุมชน 
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 งานภูมิทศัน์หรือนาํมาใชใ้นการอุปโภคบริโภคได ้นํ�าฝนจากหลงัคามกัจะถูกเกบ็ไวใ้นโอ่งหรือแทง๊คน์ํ�า เพื%อ
นาํมาใชใ้นภายหลงั ในบางกรณีการกกัเกบ็นํ�าฝนสามารถนาํนํ�ามาใชไ้ดส้าํหรับคนทั�ง ชุมชนเลยทีเดียว 
             11. การนาํนํ�าใชก้ลบัมาใชใ้หมน่ํ�าที%ใชแ้ลว้ในชุมชนมี 2 ชนิด คือ  
             1) นํ�าใชจ้ากการอาบนํ�า การซกัลา้ง การลา้งจาน และ  
             2) นํ�าเสียจากโถส้วม นํ�าใชแ้ลว้จากแหล่งที% 1 นั�นสามารถนาํกลบัมาใชใ้นงานภูมิทศัน์ได ้และจะช่วย
ประหยดันํ�าไดม้าก ในการบาํบดันํ�า เราสามารถนาํการบาํบดัดว้ยวธีิธรรมชาติมาใชเ้ป็นทางเลือก นอกเหนือไปจาก
การบาํบดัดว้ยโรงงานบาํบดั เช่น การบาํบดัดว้ยพื�นที%ชุ่มนํ� า (Wetland) ซึ% งจะช่วยอนุรักษน์ํ�า และเป็นระบบชีวภาพ
ที%ไมเ่ป็นอนัตรายและช่วยประหยดัพลงังาน ทาํใหป้ระหยดัในทางดา้นเศรษฐกิจมากกวา่การบาํบดัดว้ยโรงงาน
บาํบดั 

           วธีิในการป้องกนัไมใ่หเ้กิดมลพิษทางนํ�ามีหลายวธีิ โดยที%เราสามารถมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพที%ดีของ
แหล่งนํ�าไดโ้ดย 
 - ไมทิ่�งของเสียลงสู่แหล่งนํ�า และทางระบายนํ�าสาธารณะ  
 - บาํบดันํ�าเสียขั�นตน้ ก่อนระบายลงแหล่งนํ�าหรือท่อระบายนํ�า  
 - ช่วยกนัลดปริมาณการใชน้ํ� า และลดปริมาณขยะในบา้นเรือน 
 - ลดหรือหลีกเลี%ยงการใชส้ารเคมี ปุ๋ย สารกาํจดัศตัรูพืช ในกิจกรรมทางการเกษตร หรือสารเคมีที%ใชใ้นบา้นเรือน  
 - ควรนาํนํ�าเสียกลบัมาใชป้ระโยชน์  
 - สาํรวจเพื%อลดปริมาณนํ�าเสียของแต่ละขั�นตอนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม  
 - สร้างจิตสาํนึกของประชาชนในตระหนกัถึงความสาํคญัของการรักษาคุณภาพแหล่งนํ�าและประหยดัการใชน้ํ�า  
เทา่ที%จาํเป็น 

             1. ดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ขอยา่งเป็นระบบทั�งพื�นที%ลุ่มนํ�า จากตน้นํ�าถึงปากแมน่ํ�าโดยมีการจดัลาํดบั
ความสาํคญัของปัญหาและการจดัทาํแผนปฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
             2. ควบคุมภาวะมลพิษจากแหล่งกาํเนิดประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ ชุมชนและอุตสาหกรรม โดยการควบคุมนํ�า
ทิ�งใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
             3. การลดภาวะมลพิษจากแหล่งกาํเนิด ไดแ้ก่ การส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยหีรือการผลิตที%สะอาดและนาํ
ของเสียไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
             4. ควบคุมการใชที้%ดินที%ใกลแ้หล่งนํ�า ไดแ้ก่ กาํหนดแหล่งนํ�าดิบเพื%อควบคุมและฟื� นฟ ูและจดัเขตที%ดิน
สาํหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที%ก่อมลพิษ 
             5. ใชม้าตรการให้ผูก่้อมลพิษตอ้งเป็นผูจ่้ายคา่บาํบดั โดยการส่งเสริมใหมี้การจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมบาํบดันํ�า
เสียจากชุมชน 
             6. ส่งเสริมใหภ้าคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมและสนบัสนุนในการก่อสร้างระบบบาํบดันํ�าเสีย 
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             7. ปรับปรุงกฎหมายและเขม้งวดกบัมาตรการที%ใหภ้าคอุตสาหกรรมและกิจกรรมพาณิชยกรรมนาํนํ�าเสีย
เขา้สู่ระบบบาํบดันํ�าเสียรวม ก่อนปล่อยนํ�าเสียลงสู่แหล่งนํ�า 
             8. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้แ้ทนชุมชน ประชาคม และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ%นมีส่วนร่วมในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในพื�นที% 
            9. รณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนไดรั้บความรู้และเกิดจิตสาํนึกเกี%ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาภาวะมลพิษทางนํ�าอยา่งต่อเนื%อง 
           10. กาํหนดใหมี้การสร้างระบบบาํบดันํ�าเสียรวมของชุมชน โดยตอ้งสามารถรวบรวมนํ�าเสียเขา้สู่ระบบได้
ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของนํ�าเสียที%เกิดขึ�น 

 

 

 

 
 

 

นํ�ากบัชีวติ นํ�ากบัชีวติ นํ�ากบัชีวติ นํ�ากบัชีวติ นํ�ากบัชีวติ นํ�ากบัชีวติ นํ�ากบัชีวติ นํ�ากบัชีวติ นํ�ากบัชีวติ นํ�ากบัชีวติ 

นํ�ากบัชีวติ นํ�ากบัชีวติ นํ�ากบัชีวติ นํ�ากบัชีวติ  
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1.จงยกตวัอยา่งการป้องกนัและอนุรักษน์ํ�ามาเป็นขอ้ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

กิจกรรมที่  8  :  ใบงานที่  8.1 
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แบบประเมินตนเองหลงัเรียน 

วตัถุประสงค์   เพื%อวดัความรู้พื�นฐานเดิมของผูเ้รียนเกี%ยวกบัเรื%อง  นํ�ากบัชีวติ   
คําชี�แจง   ผูเ้รียนอ่านคาํถามที%ละขอ้  แลว้ตอบคาํถามโดยกาเครื%องหมาย  X  ทบัตวัอกัษร  ก  ข  ค  ง       
ที%อยูห่นา้คาํตอบที%ผูเ้รียนเห็นวา่ถูกตอ้งที%สุดเพียงขอ้เดียว  โดยใชเ้วลา  10  นาที  

 
 1. วธีิการใดเป็นการทาํเพื%อประหยดันํ�า 
ก.  อาบนํ�าเมื%อเวลาร้อนเทา่นั�น  
ข.  รดนํ�าตน้ไมเ้ฉพาะเชา้และเยน็  
ค.  ลา้งจานครั� งล่ะมากๆ  
ง.  ไมมี่ขอ้ใดถูกตอ้ง 

 
2. นํ�าทา่ คือนํ�าประเภทใด 
ก.  นํ�าบาดาล  ข.  นํ�าในทะเล 
ค.  นํ�าในลาํธาร ง.  นํ�าในบอ่ 

 
3. หยาดนํ�าฟ้า เป็นปรากฏการของอะไร 
ก.  นํ�าในดิน   
ข.  นํ�าในอากาศ 
ค.  นํ�าในบอ่   
ง.  นํ�าในทะเล 
 

4. นํ�า สามารถป้องกนัโรคใดในร่างกายมนุษยไ์ด ้
ก.  โรคหวัใจ            ข.  โรคมะเร็ง 
ค.  โรคตบัแขง็  ง.  โรคไตวาย 

 
5.การแบง่เขตนํ�าทะเลสามารถแบง่กวา้งๆไดเ้ป็นกี%ส่วน 
ก.  1 ส่วน   
ข.  2 ส่วน  
ค.  3 ส่วน  
ง.  4 ส่วน 
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6. บอ่นํ�าเป็นแหล่งนํ�าชนิดใด 
ก.  เป็นแหล่งนํ�าตามธรรมชาติ  ข.  เป็นแหล่งนํ�าที%มนุษยส์ร้างขึ�น 
ค. เป็นแหล่งนํ�าโบราณ                    ง.   เป็นแหล่งนํ�าที%เกิดขึ�นใหม ่

 
7. แหล่งนํ�าจืดจะมีความเคม็อยูไ่มเ่กิน กี%เปอร์เซ็นต ์
ก.  0.2    เปอร์เซ็นต ์  
ข.  0.3    เปอร์เซ็นต ์
ค.  0.4    เปอร์เซ็นต ์
ง.  0.5     เปอร์เซ็นต ์

 
8. ขอ้ใด จดัอยูใ่นคุณสมบติัของนํ�าทางกายภาพ 
ก.  สีและแสง  ข.  นํ�าและอากาศ  

    ค.  กลิ%นและรส        ง.  รูปและเสียง 
 

9. โดยปกติคนเราตอ้งดื%มนํ�าอยา่งนอ้ยเฉลี%ย วนัล่ะกี%ลิตร                    
ก.  1  ลิตร             ข.  2  ลิตร 
ค.  3  ลิตร        ง.  4  ลิตร 

 
 10. นํ�าในข้อใดเป็นนํ�าที%สะอาดบริสุทธิT ที%สุด 
 ก. นํ�าฝน           ข.  นํ�าบอ่ 
 ค.  นํ�าบาดาล  ง.  นํ�าประปา 

 
  11. นํ�าเสียในขอ้ใดต่อไปนี� ที%สามารถนาํกลบัมาใชใ้หมไ่ด ้

ก.  นํ�าจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ข.  นํ�าจากการทาํเคมี  
ค.  นํ�าจากการใชใ้นชุมชน  
ง.  นํ�าจากการทาํเหมืองแร่ 

 
12. ความร้อนขณะที%นํ�าเดือดจะมีอุณภูมิ กี%องศา 
ก.  60 – 80 องศา  ข.  80 – 90 องศา 
ค.  90 – 100 องศา     ง.  100 – 110 องศา 
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18. นํ�าเสียจากการทาํเหมืองแร่จะมีสารชนิดใดปนเปื� อน 
ก.  สารไนโตรเจน   
ข.  สารตะกั%ว 
ค.  สารฟอสฟอรัส  
ง.  สารไนเตรท 

 
17 ลุ่มนํ�าใดต่อไปนี�อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ.  
ก.  ลุ่มนํ�าชี            ข.  ลุ่มนํ�าปิง 
ค.  ลุ่มนํ�าเจา้พระยา  ง.  ลุ่มนํ�าตาปี 

 
16.เมฆ มีลกัษณะอยา่งไร 
ก.  กลุ่มควนั  
ข.  กลุ่มฝุ่ น  
ค.  กลุ่มละอองนํ�า  
ง.  ไมมี่ขอ้ใดถูก 

 
15. ไอนํ�าเป็นนํ�าที%อยูใ่นสถานะใด 
ก.  สถานะลม  ข.  สถานะนํ�าคา้ง 
ค. สถานะกา๊ซ                   ง.   สถานะแกส็ 

 
14. ทีโอซี คือคา่ปริมาณใด 
ก.  ปริมาณคาร์บอน  
ข.  ปริมาณแอมโมเนีย 
ค.  ปริมาณไนเตรท 
ง.  ปริมาณฟอสฟอรัส 

 
13. การนาํนํ�าตกหรือนํ�าไหลมาใชห้มุนลอ้จะเกิดพลงังานใด 
ก.  พลงังานนํ�า        ข.  พลงังานลม  

    ค.  พลงังานกล        ง.  พลงังานไฟฟ้า 
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12. นํ�าบาดาลที%อยูลึ่กลงในดินจะมีฤทธิT เป็นเช่นใด                   
ก.  ฤทธิT เป็นปกติ            ข. ฤทธิT เป็นกรด             
ค.  ฤทธิT เป็นเบส             ง.  ฤทธิT เป็นด่าง 

 
11. นํ�าในมหาสมุทรมีอยูท่ ั�งหมดจาํนวนกี%เปอร์เซนต ์
  ก. 97 เปอร์เซ็นต ์       ข.  87 เปอร์เซ็นต ์        
 ค.  77 เปอร์เซ็นต ์      ง.  67 เปอร์เซ็นต ์        
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เฉลยแบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 

เฉลยแบบประเมินตนเองก่อนเรียน เฉลยแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

1.  ก 1.  ข 
2.  ค 2.  ค 
3.  ค 3.  ข 
4.  ง 4.  ง 
5.  ข 5.  ก 
6.  ก 6.  ข 
7.  ง 7.  ง 
8.  ข 8.  ค 
9.  ค 9.  ค 
10. ข 10. ก 
11.  ก 11.  ค 
12.  ง 12.  ค 
13.  ง 13.  ข 
14.  ก 14.  ก 
15.  ค 15.  ค 
16.  ค 16.  ค 
17.  ก 17.  ก 
18.  ข 18.  ง 
19.  ค 19.  ง 
20. ค 20. ก 
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เอกสารและแหล่งอ้างองิ 

ขอ้มูลอินเตอร์เน็ต 

http://washwater.blogspot.com 
http://www.il.mahidol.ac.th 
http://th.wikipedia.org 
http://school.net.th 
http://www.bwc.ac.th 
http://www.vcharkarn.com 
http://www.dmsc.moph.go.th 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


