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เร่ืองที ่3 วสัดุและอปุกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ 
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์  คือเคร่ืองมือท่ีให้ทั้งภายในและภายนอกห้องปฏิบติัการเพื่อใช้ทดลอง

และหาค าตอบต่างๆทางวทิยาศาสตร์ 
 
ประเภทของเคร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์ 

1. ประเภททัว่ไป  เช่น บีกเกอร์ หลอดทดสอบ ไพเพท บิวเรต กระบอกตวง  หลอดหยดสาร แท่ง
แก้วคนสาร ซ่ึงอุปกรณ์เหล่าน้ีผลิตข้ึนจากวสัดุท่ีเป็นแล้วเน่ืองจากป้องกันการท าปฏิกิริยากับสารเคมี 
นอกจากน้ียงัมี เคร่ืองชัง่แบบต่างๆ กลอ้งจุลทรรศน์ ตะเกียงแอลกอฮอล์เป็นตน้ ซ่ึงอุปกรณ์เหล่าน้ีวิธีใชง้าน
ท่ีแตกต่างกนัออกไป ตามลกัษณะของงาน  

2. ประเภทเคร่ืองมือช่าง เป็นอุปกรณ์ท่ีใชไ้ดท้ั้งภายในห้องปฏิบติัการ และภายนอกห้องปฏิบติัการ 
เช่นเวอร์เนีย คีม และแปรง เป็นตน้ 

3. ประเภทส้ินเปลือง และสารเคมี เป็นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีใช้แล้วหมดไปไม่สามารถน า
กลบัมาใชไ้ดอี้ก เช่น กระดาษกรอง กระดาษลิตมสั และสารเคมี 
 
การใช้อุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ประเภทต่างๆ 
1.การใช้งานอุปกรณ์วทิยาศาสตร์ประเภททัว่ไป 
บีกเกอร์(BEAKER) 

บีกเกอร์มีหลายขนาดและมีความจุต่างกนั โดยท่ีขา้งบีกเกอร์จะมีตวัเลขระบุความจุของบีกเกอร์ ท า
ให้ผูใ้ช้สามารถทราบปริมาตรของของเหลวท่ีบรรจุอยู่ได้อย่างคร่าวๆ และบีกเกอร์มีความจุตั้งแต่ 5 
มิลลิเมตรจนถึงหลายๆลิตร อีกทั้งเป็นแบบสูง แบบเต้ีย และแบบรูปทรงกรวย (conical beaker) บีกเกอร์จะ
มีปากงอเหมือนปากนกซ่ึงเรียกวา่ spout ท าให้การเทของเหลวออกไดโ้ดยสะดวก spout ท าให้สะดวกใน
การวางไมแ้กว้ซ่ึงยื่นออกมาจากฝาท่ีปิดบีกเกอร์ และ spout ยงัเป็นทางออกของไอน ้ าหรือแก๊สเม่ือท าการ
ระเหยของเหลวในบีกเกอร์ท่ีปิดดว้ยกระจกนาฬิกา (watch grass)  

การเลือกขนาดของบีกเกอร์เพื่อใส่ของเหลวนั้นข้ึนอยู่กบัปริมาณของเหลวท่ีจะใส่ โดยปกติให้
ระดบัของเหลวอยูต่  ่ากวา่ปากบีกเกอร์ประมาณ 1 - 1 1/2 น้ิว  
 
ประโยชน์ของบีกเกอร์  
1. ใชส้ าหรับตม้สารละลายท่ีมีปริมาณมากๆ  
2. ใชส้ าหรับเตรียมสารละลายต่างๆ  
3. ใชส้ าหรับตกตะกอนและใชร้ะเหยของเหลวท่ีมีฤทธ์ิกรดนอ้ย  

หลอดทดสอบ ( TEST TUBE ) 
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หลอดทดสอบมีหลายชนิดและหลายขนาด ชนิดท่ีมีปากและไม่มีปาก ชนิดธรรมดาและชนิดทนไฟ 
ขนาดของหลอดทดสอบระบุได ้2 แบบคือ ความยาวกบัเส้นผ่าศูนยก์ลางริมนอกหรือขนาดความจุเป็น
ปริมาตร ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 

ความยาว * เส้นผ่าศูนย์กลางริมนอก 
(มิลเิมตร) 

ความจุ 
(มิลเิมตร) 

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

4 
8 

14 
18 
20 
27 

 

หลอดทดสอบส่วนมากใชส้ าหรับทดลองปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารต่างๆ ท่ีเป็นสารละลาย ใชต้ม้
ของเหลวท่ีมีปริมาตรนอ้ยๆ โดยมี test tube holder จบักนัร้อนมือ 

หลอดทดสอบแบบทนไฟจะมีขนาดใหญ่ และหนากวา่หลอดธรรมดา ใชส้ าหรับเผาสารต่างๆ ดว้ย
เปลวไฟโดยตรงในอุณหภูมิท่ีสูง หลอดชนิดน้ีไม่ควรน าไปใช้ส าหรับทดลองปฏิกิริยาเคมีระหว่างสาร
เหมือนหลอดธรรมดา 
 
ไพเพท (PIPETTE) 
 ไพเพทเป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการวดัปริมาตรไดอ้ยา่งใกลเ้คียง มีอยูห่ลายชนิด แต่โดยทัว่ไปท่ีมีใชอ้ยู่
ในห้องปฏิบติัการมีอยู ่ 2 แบบ คือ Volumetric pipette หรือ Transfer pipette และ Measuring pipette 
Transfer pipette ซ่ึงใชใ้นการวดัปริมาตรไดเ้พียงค่าเดียว คือถา้หาก Transfer pipette จุ 25 มล. ก็จะวดั
ปริมาตรของของเหลวไดเ้ฉพาะ 25 มล. เท่านั้น Transfer pipette มีหลายขนาดตั้งแต่ 1 มล. ถึง 100 มล. 
ถึงแมไ้พเพทชนิดน้ีจะใช้วดัปริมาตรไดอ้ย่างใกลเ้คียงความจริงก็ตาม แต่ก็ยงัมีขอ้ผิดพลาดซ่ึงข้ึนอยู่กบั
ขนาดของไพเพท เช่น  

Transfer pipette ขนาด 10 มล. มีความผดิพลาด 0.2%  
Transfer pipette ขนาด 30 มล. มีความผดิพลาด 0.1%  
Transfer pipette ขนาด 50 มล. มีความผดิพลาด 0.1%  

Transfer pipette ใชส้ าหรับส่งผา่นของสารละลาย ท่ีมีปริมาตรตามขนาดของไพเพท เม่ือปล่อยสารละลาย
ออกจากไพเพทแลว้ หา้มเป่าสารละลายท่ีตกคา้งอยูท่ี่ปลายของไพเพท แต่ควรแตะปลายไพเพทกบัขา้ง
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ภาชนะเหนือระดบัสารละลายภายในภาชนะนั้นประมาณ 30 วินาที เพื่อให้สารละลายท่ีอยูข่า้งในไพเพท
ไหลออกมาอีก ไพเพทชนิดน้ีใชไ้ดง่้ายและเร็วกวา่บิวเรท Measuring pipette หรือ Graduated pipette (บางที
เรียกวา่ Mohr pipette) จะมีขีดบอกปริมาตรต่าง ๆ ไว ้ ท าให้สามารถใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง คือสามารถใช้
แทน Transfer pipette ได ้ แต่ใชว้ดัปริมาตรไดแ้น่นอนน้อยกว่า Transfer pipette และมีความผิดพลาด
มากกวา่ เช่น  

Measuring pipette ขนาด 10 มล. มีความผดิพลาด 0.3%  
Measuring pipette ขนาด 30 มล. มีความผดิพลาด 0.3% 

 
บิวเรท (BURETTE) 
 บิวเรทเป็นอุปกรณ์วดัปริมาตรท่ีมีขีดบอกปริมาตรต่างๆ และมีก็อกส าหรับเปิด-ปิด เพื่อบงัคบัการ
ไหลของของเหลว บิวเรทเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ มีขนาดตั้งแต่ 10 มล. จนถึง 100 มล. บิวเรท 
สามารถวดัปริมาตรไดอ้ยา่งใกลเ้คียงความจริงมากท่ีสุด แต่ก็ยงัมีความผิดพลาดอยู่เล็กน้อย ซ่ึงข้ึนอยูก่บั
ขนาดของบิวเรท เช่น  

บิวเรทขนาด 10 มล. มีความผิดพลาด 0.4%  
บิวเรทขนาด 25 มล. มีความผิดพลาด 0.24%  
บิวเรทขนาด 50 มล. มีความผิดพลาด 0.2%  
บิวเรทขนาด 100 มล. มีความผิดพลาด 0.2% 

 
 
 
 
 

เคร่ืองช่ัง ( BALANCE ) 
โดยทัว่ไปจะมี 2 แบบคือ แบบ triple-beam และ แบบ equal-arm 
แบบ triple-beam 

เป็นเคร่ืองชัง่ชนิด Mechanical balance อีกชนิดหน่ึงท่ีมีราคาถูกและใชง่้าย แต่มีความไวนอ้ย เคร่ือง
ชัง่ชนิดน้ีมีแขนขา้งขวาอยู ่3 แขนและในแต่ละแขนจะมีขีดบอกน ้ าหนกัไวเ้ช่น 0-1.0 กรัม 0-10 กรัม 0-100 
กรัม และยงัมีตุม้น ้าหนกัส าหรับเล่ือนไปมาไดอี้กดว้ย แขนทั้ง 3 น้ีติดกบัเขม็ช้ีอนัเดียวกนั  
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วธีิการใช้เคร่ืองช่ังแบบ (Triple-beam balance)  

1. ตั้งเคร่ืองชัง่ให้อยูใ่นแนวระนาบ แลว้ปรับให้แขนของเคร่ืองชัง่อยูใ่นแนบระนาบโดยหมุนสกรู
ใหเ้ขม็ช้ีตรงขีด 0  

2. วางขวดบรรจุสารบนจานเคร่ืองชัง่ แลว้เล่ือนตุม้น ้ าหนกับนแขนทั้งสามเพื่อปรับให้เข็มช้ีตรงขีด 
0 อ่านน ้าหนกับนแขนเคร่ืองชัง่จะเป็นน ้าหนกัของขวดบรรจุสาร  

3. ถา้ตอ้งการชัง่สารตามน ้าหนกัท่ีตอ้งการก็บวกน ้าหนกัของสารกบัน ้ าหนกัของขวดบรรจุสารท่ีได้
ในขอ้ 2 แลว้เล่ือนตุม้น ้าหนกับนแขนทั้ง 3 ใหต้รงกบัน ้าหนกัท่ีตอ้งการ  

4. เติมสารท่ีตอ้งการชัง่ลงในขวดบรรจุสารจนเข็มช้ีตรงขีด 0 พอดี จะไดน้ ้ าหนกัของสารตาม
ตอ้งการ  

5. น าขวดบรรจุสารออกจากจานของเคร่ืองชัง่แลว้เล่ือนตุม้น ้ าหนกัทุกอนัให้อยูท่ี่ 0 ท าความสะอาด
เคร่ืองชัง่หากมีสารเคมีหกบนจานหรือรอบๆ เคร่ืองชัง่  
แบบ equal-arm 

 

 

เป็นเคร่ืองชัง่ท่ีมีแขน 2 ขา้งยาวเท่ากนัเม่ือวดั
ระยะจากจุดหมุนซ่ึงเป็นสันมีด ขณะท่ีแขน
ของเคร่ืองชั่งอยู่ในสมดุล เม่ือต้องการหา
น ้ าหนกัของสารหรือวตัถุ ให้วางสารนั้นบน
จานดา้นหน่ึงของเคร่ืองชั่ง ตอนน้ีแขนของ
เคร่ืองชั่งจะไม่อยู่ในภาวะท่ีสมดุลจึงตอ้งใส่
ตุ้มน ้ าหนักเพื่อปรับให้แขนเคร่ืองชั่งอยู่ใน
สมดุล  
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วธีิการใช้เคร่ืองช่ังแบบ (Equal-arm balance)  
1.จดัให้เคร่ืองชัง่อยูใ่นแนวระดบัก่อนโดยการปรับสกรูท่ีขาตั้งแลว้หาสเกลศูนยข์องเคร่ืองชัง่ เม่ือ

ไม่มีวตัถุอยูบ่นจาน ปล่อยท่ีรองจาน แลว้ปรับใหเ้ขม็ช้ีท่ีเลข 0 บนสเกลศูนย ์ 
2. วางขวดบรรจุสารบนจานทางดา้นซา้ยมือและวางตุม้น ้าหนกับนจานทางขวามือของเคร่ืองชัง่โดย

ใชคี้บคีม  
3. ถา้เข็มช้ีมาทางซ้ายของสเกลศูนยแ์สดงวา่ขวดชัง่สารเบากวา่ตุม้น ้ าหนกั ตอ้งยกปุ่มควบคุมคาน

ข้ึนเพื่อตรึงแขนเคร่ืองชัง่แลว้เติมตุม้น ้าหนกัอีก ถา้เขม็ช้ีมาทางขวาของสเกลศูนยแ์สดงวา่ขวดชัง่สารเบากวา่
ตุม้น ้าหนกั ตอ้งยกปุ่มควบคุมคานข้ึนเพื่อตรึงแขนเคร่ืองชัง่แลว้เอาตุม้น ้าหนกัออก  

4. ในกรณีท่ีตุม้น ้ าหนกัไม่สามารถท าให้แขนทั้ง 2 ขา้งอยูใ่นระนาบได ้ให้เล่ือนไรเดอร์ไปมาเพื่อ
ปรับใหน้ ้าหนกัทั้งสองขา้งใหเ้ท่ากนั  

5. บนัทึกน ้าหนกัทั้งหมดท่ีชัง่ได ้ 
6. น าสารออกจากขวดใส่สาร แลว้ท าการชัง่น ้าหนกัของขวดใส่สาร  
7. น ้าหนกัของสารสามารถหาไดโ้ดยน าน ้าหนกัท่ีชัง่ไดค้ร้ังแรกลบน ้าหนกัท่ีชัง่ไดค้ร้ังหลงั  
8. หลงัจากใชเ้คร่ืองชัง่เสร็จแลว้ใหท้  าความสะอาดจาน แลว้เอาตุม้น ้าหนกัออกและเล่ือนไรเดอร์ให้

อยูท่ี่ต  าแหน่งศูนย ์
 
2.การใช้งานอุปกรณ์วทิยาศาสตร์ประเภทเคร่ืองมือช่าง 
 เวอร์เนีย (VERNIER ) 
เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้วดัความยาวของวตัถุทั้งภายใน และภายนอกของช้ินงาน เวอร์เนียคาลิเปอร์มีลกัษณะ
ทัว่ไป ดงัรูป  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนประกอบของเวอร์เนีย 
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 สเกลหลกั A  เป็นสเกลไมบ้รรทดัธรรมดา ซ่ึงเป็นมิลลิเมตร (mm) และน้ิว (inch)  
 สเกลเวอร์เนีย B  ซ่ึงจะเล่ือนไปมาไดบ้นสเกลหลกั  
 ปากวดั C – D  ใชห้นีบวตัถุท่ีตอ้งการวดัขนาด  
 ปากวดั E – F  ใชว้ดัขนาดภายในของวตัถุ  
 แกน G   ใชว้ดัความลึก  
 ปุ่ม H   ใชก้ดเล่ือนสเกลเวอร์เนียไปบนสเกลหลกั  
 สกรู I   ใชย้ดึสเกลเวอร์เนียใหติ้ดกบัสเกลหลกั  
 
การใช้เวอร์เนีย 

1. ตรวจสอบเคร่ืองมือวดั ดังนี้ 
1.1 ใชผ้า้เช็ดท าความสะอาด ทุกช้ินส่วนของเวอร์เนียร์ก่อนใชง้าน 
1.2 คลายล็อคสกรู แลว้ทดลองเล่ือนเวอร์เนียสเกลไป-มาเบา ๆ เพื่อตรวจสอบดูวา่สามารถใชง้าน

ไดค้ล่องตวัหรือไม ่
1.3 ตรวจสอบปากวดัของเวอร์เนียโดยเล่ือนเวอร์เนียร์สเกลให้ปากเวอร์เนียวดันอกเล่ือนชิดติดกนั

จากนั้นยกเวอร์เนียร์ข้ึนส่องดูวา่ บริเวณปากเวอร์เนียร์ มีแสงสว่างผา่นหรือไม่ ถา้ไม่มีแสดงวา่สามารถใช้
งานไดดี้ กรณีท่ีแสงสวา่งสามารถลอดผา่นได ้แสดง วา่ปากวดัช ารุดไม่ควรน ามาใชว้ดัขนาด 

2. การวดัขนาดงาน ตามล าดับขั้นดังนี้ 
2.1 ท าความสะอาดบริเวณผวิงานท่ีตอ้งการวดั 
2.2 เลือกใช้ปากวดังานให้เหมาะสมกบัลกัษณะงานท่ีตอ้งการ เช่น ถา้ตอ้งการวดัขนาดภายนอก

เลือกใชป้ากวดันอก วดัขนาดดา้นในช้ินงานเลือกใชป้ากวดัใน ถา้ตอ้งการวดัขนาดงานท่ีท่ีเป็นช่องเล็ก ๆ ใช้
บริเวณส่วนปลายของปากวดันอก ซ่ืงมีลกัษณะเหมือนคมมีดทั้ง 2 ดา้น 

2.3 เล่ือนเวอร์เนียร์สเกลใหป้ากเวอร์เนียร์สัมผสัช้ินงาน ควรใชแ้รงกดให้พอดีถา้ใชแ้รงมากเกินไป 
จะท าใหข้นาดงานท่ีอ่านไม่ถูกตอ้งและปากเวอร์เนียร์จะเสียรูปทรง 

2.4 ขณะวดังาน สายตาตอ้งมองตั้งฉากกบัต าแหน่งท่ีอ่าน แลว้จึงอ่านค่า 
3. เมื่อเลกิปฏิบัติงาน ควรท าความสะอาด ชะโลมด้วยน ้ามัน และเก็บรักษาด้วยความระมัดระวัง ใน

กรณทีีไ่ม่ได้ใช้งานนาน ๆ ควรใช้วาสลนีทาส่วนทีจ่ะเป็นสนิม 
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คีม(TONG) 

คีมมีอยูห่ลายชนิด คีมท่ีใชก้บัขวดปริมาตรเรียกวา่ flask tong คีมท่ีใชก้บับีกเกอร์เรียกวา่ beaker tong 
และคีมท่ีใชก้บัเบา้เคลือบเรียกวา่ crucible tong ซ่ึงท าดว้ยนิเก้ิลหรือโลหะเจือเหล็กท่ีไม่เป็นสนิม แต่
อยา่น า crucible tong ไปใชจ้บับีกเกอร์หรือขวดปริมาตรเพราะจะท าใหล่ื้นตกแตกได ้ 

 
3.การใช้งานอุปกรณ์วทิยาศาสตร์ประเภทส้ินเปลอืงและสารเคมี 
 กระดาษกรอง (FILTER PAPER) เป็นกระดาษท่ีกรองสารท่ีอนุภาคใหญ่ออกจากของเหลวซ่ึงมี
ขนาดของอนุภาคท่ีเล็กกวา่ 
 กระดาษลติมัส (LITMUS)เป็นกระดาษท่ีใชท้ดสอบสมบติัความเป็นกรด-เบสของของเหลว กระดาษ
ลิตมสัมีสองสีคือสีแดงหรือสีชมพู และสีน ้ าเงินหรือสีฟ้า วิธีใช้คือการสัมผสัของเหลวลงบนกระดาษ ถา้หาก
ของเหลวมีสภาพเป็นกรด (pH < 4.5) กระดาษจะเปล่ียนจากสีน ้ าเงินเป็นสีแดง และในทางกลบักันถ้า
ของเหลวมีสภาพเป็นเบส (pH > 8.3) กระดาษจะเปล่ียนจากสีแดงเป็นสีน ้ าเงิน ถา้หากเป็นกลาง (4.5 ≤ pH 
≤ 8.3) กระดาษทั้งสองจะไม่เปล่ียนสี 

สารเคมี หมายถึง สารท่ีประกอบดว้ยธาตุเดียวกนัหรือสารประกอบจากธาตุต่างๆรวมกนัดว้ยพนัธะ
เคมีซ่ึงในหอ้งปฏิบติัการจะมีสารเคมีมากมาย 
 

 ห้องปฏบิัติการทางวทิยาศาสตร์ (LAB) 
ในการท าการทดลองทางวทิยาศาสตร์นั้นผูท้ดลองควรท าการทดลองในห้องปฏิบติัการเน่ืองจากวา่

ภายในหอ้งปฏิบติัการปราศจากส่ิงรบกวนจากภายนอก อาทิเช่น กระแสลม ฝุ่ นละออง ซ่ึงตวัแปรเหล่าน้ีอาจ
ท าใหผ้ลการ ทดลองคลาดเคล่ือนได ้  

ลกัษณะของห้องปฏิบัติการ 
1) ห้องปฏิบติัการท่ีมีขนาดเท่ากนัทุกห้อง จะช่วยให้การจดัการต่าง ๆภายในห้องปฏิบติัการท าได้

สะดวก เน่ืองจากสามารถจดัการให้ เป็นไปในแนวทางเดียวกนัและมีความสะดวกในการปรับเปล่ียนได้
ดีกวา่หอ้งปฏิบติัการท่ีมีขนาดแตกต่างกนั 

2) ห้องปฏิบติัการท่ีเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัสจะช่วยให้การดูแล การให้ค  าแนะน าและการอ านวยความ
สะดวกท าไดอ้ยา่งทัว่ถึง ลกัษณะห้องปฏิบติัการท่ีดีตอ้งไม่มีซอกและมุมต่าง ๆ และไม่ควรมีเสาอยูภ่ายใน
หอ้ง 

3) ห้องปฏิบติัการท่ีเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ ตอ้งมีลกัษณะห้องไม่ยาวหรือแคบเกินไป จนท าให้มุมมอง
จากโต๊ะสาธิตหน้าชั้นเรียนแคบมาก หรือหน้าชั้นและหลงัชั้นเรียนอยู่ห่างกนัเกินไป โดยทัว่ไปควรมี
สัดส่วนของดา้นกวา้งต่อดา้นยาวไม่เกิน 1 : 1.2 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/PH
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4) พื้นของห้องปฏิบติัการตอ้งไม่มีรอยต่อหรือมีรอยต่อนอ้ยท่ีสุด พื้นห้องควรท าดว้ยวสัดุท่ีทนต่อ
สารเคมี ไขมนัและน ้ ามนัไดดี้ ไม่ล่ืนเม่ือเปียกน ้ า และพื้นห้องไม่ควรมีสีอ่อนมากเน่ืองจากจะเกิดรอยเป้ือน
ไดง่้าย หรือมีสีเขม้มากจนท าใหค้วามสวา่งของหอ้งลดนอ้ยลง 
 
ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ 

(1) ระมดัระวงัในการท าปฏิบติัการ และท าปฏิบติัการอยา่งตั้งใจ ไม่เล่นหยอกลอ้กนั 
(2) เรียนรู้ต าแหน่งท่ีเก็บและศึกษาการใชง้านของอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั เช่น ตูย้า ท่ีลา้ง

ตาหรือก๊อกน ้า เคร่ืองดบัเพลิง ท่ีกดสัญญาณไฟไหม ้(ถา้มี)และทางออกฉุกเฉิน 
(3) อ่านคู่มือปฏิบติัการให้เขา้ใจก่อนลงมือปฏิบติั แต่ถา้ไม่เขา้ใจขั้นตอนใดหรือยงัไม่เขา้ใจการใช้

งานของอุปกรณ์ทดลองใด ๆ ก็จะตอ้งปรึกษาครูจนเขา้ใจก่อนลงมือท าปฏิบติัการ 
(4) ปฏิบติัตามคู่มืออยา่งเคร่งครัด ในกรณีท่ีตอ้งการท าปฏิบติัการนอกเหนือจากท่ีก าหนด จะตอ้ง

ไดรั้บอนุญาตจากครูก่อนทุกคร้ัง 
(5) ไม่ควรท าปฏิบติัการอยูใ่นห้องปฏิบติัการเพียงคนเดียว เพราะถา้มีอุบติัเหตุเกิดข้ึนก็จะไม่มีผูใ้ห้

ความช่วยเหลือ 
(6) ไม่รับประทานอาหารหรือด่ืมเคร่ืองด่ืมในห้องปฏิบติัการ และไม่ใชเ้คร่ืองแกว้หรืออุปกรณ์ท า

ปฏิบติัการเป็นภาชนะใส่อาหารและเคร่ืองด่ืม 
(7) ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบบนโต๊ะท าปฏิบติัการตลอดเวลาให้มีเฉพาะคู่มือ

ปฏิบติัการและอุปกรณ์จดบนัทึกเท่านั้นอยู่บนโต๊ะท าปฏิบติัการ ส่วนกระเป๋าหนงัสือและเคร่ืองใชอ่ื้น ๆ 
ต้องเกบ็ไว้ในบริเวณท่ีจดัไวใ้ห ้

(8) อ่านคู่มือการใชอุ้ปกรณ์ทดลองทุกชนิดก่อนใชง้าน ถา้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าจะตอ้งให้มือแห้งสนิท
ก่อนใช ้การถอดหรือเสียบเตา้เสียบตอ้งจบัท่ีเตา้เสียบเท่านั้นอยา่จบัท่ีสายไฟ 

(9) การทดลองท่ีใช้ความร้อนจากตะเกียงและแก๊ส ตอ้งท าดว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ ไม่ริน
ของเหลวท่ีติดไฟง่ายใกลเ้ปลวไฟ ไม่มองลงในภาชนะขณะท่ีตั้งไฟ ขณะเผาสารในหลอดทดลองตอ้งหัน
ปากหลอดไปในบริเวณท่ีไม่มีผูอ่ื้นอยู ่และดบัตะเกียงหรือปิดแก๊สทนัทีเม่ือเลิกใชง้าน 

(10) สารเคมีทุกชนิดในหอ้งปฏิบติัการเป็นอนัตราย ไม่สัมผสั ชิม หรือสูดดมสารเคมีใด ๆ นอกจาก
จะไดรั้บค าแนะน าท่ีถูกตอ้งแลว้ และไม่น าสารเคมีใด ๆออกจากหอ้งปฏิบติัการ 

(11) ตรวจสอบสลากท่ีปิดขวดสารเคมีทุกคร้ังก่อนน ามาใช ้ รินหรือตกัสารออกมาในปริมาณท่ี
พอใชเ้ท่านั้น ไม่เทสารเคมีท่ีเหลือกลบัขวดเดิม และไม่เทน ้าลงในกรด 

(12) การท าปฏิบติัการชีววิทยา จะตอ้งท าตามเทคนิคปลอดเช้ือตลอดเวลาดว้ยการลา้งมือดว้ยสบู่
ก่อนและหลงัท าปฏิบติัการ ท าความสะอาดโต๊ะท าปฏิบติัการให้ปลอดเช้ือก่อนและหลงัปฏิบติัการ และใช้
เทคนิคเฉพาะในการหยิบจบัจุลินทรีย์ ถา้มีปัญหาดา้นสุขภาพเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนั ตอ้งแจง้ให้ครูทราบ
ก่อนท าปฏิบติัการ 
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(13) เม่ือเกิดอุบติัเหตุหรือมีความผิดปกติใด ๆ เกิดข้ึนให้รายงานครูทนัทีและด าเนินการปฐม
พยาบาลอยา่งถูกวธีิดว้ย 

(14) เม่ือท าการทดลองเสร็จแลว้ ตอ้งท าความสะอาดเคร่ืองมือและเก็บเขา้ท่ีเดิมทุกคร้ัง ท าความ
สะอาดโตะ๊ท าปฏิบติัการและสอดเกา้อ้ีเขา้ใตโ้ตะ๊ ลา้งมือดว้ยสบู่และน ้าก่อนออกจากหอ้งปฏิบติัการ 
 

 การท าความสะอาดบริเวณทีป่นเป้ือนสารเคมี 
อุบติัเหตุจากสารเคมีหกในห้องปฏิบติัการเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา ถา้ท าปฏิบติัการโดยขาด

ความระมดัระวงั แต่เม่ือเกิดข้ึนแลว้จะตอ้งรีบก าจดัสารเคมีท่ีปนเป้ือนและท าความสะอาดอย่างถูกวิธีเพื่อ
ป้องกนัอนัตรายจากสารเหล่านั้น สารเคมีแต่ละชนิดมีสมบติัและความเป็นอนัตรายแตกต่างกนั จึงตอ้งมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าความสะอาดบริเวณท่ีปนเป้ือนสารเคมีเหล่านั้น ซ่ึงมีขอ้แนะน าดงัต่อไปน้ี 

(1) สารทีเ่ป็นของแข็ง ควรใชแ้ปรงกวาดสารมารวมกนั ตกัสารใส่ในกระดาษแขง็แลว้น าไปท าลาย 
(2) สารละลายกรด ควรใช้น ้ าลา้งบริเวณท่ีมีสารละลายกรดหกเพื่อท าให้กรดเจือจางลง และใช้

สารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเจือจางลา้งเพื่อท าลายสภาพกรด แลว้ลา้งดว้ยน ้าอีกคร้ัง 
(3) สารละลายเบส ควรใช้น ้ าล้างบริเวณท่ีมีสารละลายเบสหกและซับน ้ าให้แห้ง เน่ืองจาก

สารละลายเบสท่ีหกบนพื้นจะท าใหพ้ื้นบริเวณนั้นล่ืน ตอ้งท าความสะอาดลกัษณะดงักล่าวหลาย ๆ คร้ัง และ
ถา้ยงัไม่หายล่ืนอาจตอ้งใชท้รายโรยแลว้เก็บกวาดทรายออกไป 

(4) สารที่เป็นน ้ามัน ควรใชผ้งซกัฟอกลา้งสารท่ีเป็นน ้ ามนัและไขมนัจนหมดคราบน ้ ามนัและพื้น
ไม่ล่ืน หรือท าความสะอาดโดยใชท้รายโรยเพื่อซบัน ้ามนัใหห้มดไป 

(5) สารทีร่ะเหยง่าย ควรใชผ้า้เช็ดบริเวณท่ีสารหยดหลายคร้ังจนแหง้ และในขณะเช็ดถูจะตอ้งมีการ
ป้องกนัไม่ใหส้ัมผสัผวิหนงัหรือสูดไอของสารเขา้ร่างกาย 

(6) สารปรอท กวาดสารปรอทกองรวมกนัแลว้ใชเ้คร่ืองดูดเก็บรวบรวมไวใ้นกรณีท่ีพื้นท่ีสารปรอท
หกมีรอยแตกหรือรอยร้าวจะมีสารปรอทแทรกเขา้ไปอยูข่า้งในตอ้งปิดรอยแตกหรือรอยร้าวนั้นดว้ยการทา
ข้ีผึ้งทบัรอยดงักล่าว เพื่อกนัการระเหยของปรอท หรืออาจใช้ผงก ามะถนัโรยบนปรอทเพื่อให้เกิดเป็น
สารประกอบซลัไฟด ์แลว้เก็บกวาดอีกคร้ังหน่ึง 
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ภาพ ข 

กิจกรรมท่ี  1 ทกัษะทางวทิยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 

 
ภาพ ก                                                                                                           

   
ภาพแสดงทรัพยากรธรรมชาติท่ีเคยมีอยา่งสมบูรณ์ไดท้  าลายจนร่อยหรอไปแลว้  
ใหศึ้กษาภาพและสรุปผลการเกิดความแตกต่างกนัของภาพสมุดกิจกรรม  โดยใชท้กัษะ 

ทางวทิยาศาสตร์ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี   
1.  จากการสังเกตภาพเห็นขอ้แตกต่างในเร่ืองใดบา้ง 
2. ตั้งสมมติฐานของสาเหตุความแตกต่างกนัทางธรรมชาติ 

จากภาพดงักล่าวสามารถตั้งสมมติฐาน  และหาสาเหตุความแตกต่างทางธรรมชาติอะไรบา้ง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


