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วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้

 เมือ่ศกึษาบทเรยีนน้ีแลว้นกัศกึษาควรจะสามารถ 

 1.  อธบิายหลกัการจดัและการดําเนินกจิกรรมการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีน-ปฏบิตักิารชวีวทิยา

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 2.  อธบิายหลกัการจดัเกบ็วสัดุ-อุปกรณ์ชวีวทิยาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 3.  ป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุและแกไ้ขสถานการณ์เมือ่เกดิอุบตัเิหตุในหอ้งเรยีน-ปฏบิตักิาร

ชวีวทิยาได ้

 4.  ปรบัเปลีย่นหอ้งเรยีนปกตใิหส้ามารถใชจ้ดักจิกรรมการเรยีนรูป้ฏบิตักิารชวีวทิยาได้

อยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

 

 การเรยีนการสอนสาระวทิยาศาสตรใ์นช่วงชัน้ที ่4 แยกเป็นเน้ือหาวชิาเฉพาะเคม ีชวีวทิยา 

ฟิสกิส ์และวทิยาศาสตรก์ายภาพชวีภาพ การจดัหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตรจ์งึแยกเป็นหอ้งปฏบิตักิาร

เฉพาะวชิา เพือ่ความเหมาะสมกบัเน้ือหาสาระของแต่ละวชิา 

 หอ้งปฏบิตักิารชวีวทิยา จะเกีย่วขอ้งกบัพชื สตัว ์สารเคม ีซึง่จาํเป็นตอ้งใชน้ํ้า เรอืนเพาะชํา 

กรงเลี้ยงสตัวท์ดลอง รวมถงึสิง่แวดลอ้มภายนอก เช่น สระน้ํา ป่าไมใ้กลโ้รงเรยีน สวนสาธารณะ 

สวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรยีน ฯลฯ สิง่เหล่าน้ีเป็นองค์ประกอบในการจดัการเรยีนรูช้วีวทิยา 

ดงันัน้หอ้งปฏบิตักิารชวีวทิยาจงึควรอยูช่ ัน้ล่างของอาคาร 

 

ส่วนประกอบของห้องปฏิบติัการชีววิทยา 

 โรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนและชัน้เรียนมากตลอดจนมีงบประมาณมากจะจัด

หอ้งปฏบิตักิารชวีวทิยาเฉพาะ 

 หอ้งปฏบิตักิารชวีวทิยาประกอบดว้ยพืน้ทีป่ฏบิตังิานดงัน้ี 

 1. บรเิวณฟงัคาํบรรยายและสาธติการทดลอง 

 2. บรเิวณทดลองคน้ควา้จากเอกสาร ตํารา 

 3. บรเิวณทดลองเป็นกลุ่มหรอืรายบุคคล 

บทท่ี 1 
การจดัและการใช้ห้องปฏิบติัการชีววิทยา 
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 4. บรเิวณทดลองตามความสนใจพเิศษ 

 5. บรเิวณจดันิทรรศการและป้ายนิเทศ 

 6. บรเิวณใชเ้ครือ่งโสตทศันูปกรณ์ 

 7. หอ้งมดื 

 8. หอ้งทาํงานของคร ู

 9. หอ้งเกบ็วสัดุอุปกรณ์และเตรยีมปฏบิตักิาร (Storage-preparation room) 

 10. แหล่งจา่ยกระแสไฟฟ้า น้ําและแก๊ส 

11. บรเิวณทดลองเกีย่วกบัพชืและสตัว ์

  

 หอ้งปฏบิตักิารชวีวทิยามลีกัษณะพเิศษกว่าหอ้งปฏบิตักิารวชิาอื่น ๆ  เน่ืองจาก เป็นหอ้งเรยีน

ทีจ่ะทาํใหน้กัเรยีนไดใ้กลช้ดิกบัสิง่มชีวีติมากทีส่ดุ ไดเ้หน็โครงสรา้งและอวยัวะของสิง่มชีวีติอยา่ง

ละเอยีด การเรยีนการสอนจงึต้องจดัให้ผู้เรยีนได้ใกล้ชิดกบัสิง่ที่เรยีนรู้มากที่สุดห้องปฏิบตัิการ

ชวีวทิยาจงึตอ้งคํานึง ถงึทางตดิต่อกบัสิง่แวดลอ้มภายนอกหอ้งเรยีนไดง้า่ย มทีางออกไปศกึษา

ภายนอกหรอืนําบางสิง่จากภายนอกมาปฏบิตัใินหอ้งได ้ควรมหีน้าต่างมากพอสําหรบัพชืและ

สตัวใ์นหอ้งปฏบิตักิาร ควรมกีรงเลีย้งสตัว ์2-3 กรง สาํหรบัใสส่ตัวท์ีนํ่ามาทาํการศกึษาชัว่คราว 

 ควรจดัชัน้วางตู้เลี้ยงสตัว์น้ํา พรอ้มปลัก๊ไฟฟ้าสําหรบัต่อเขา้กบัเครื่องพ่นอากาศเพื่อ

เพิ่มออกซิเจนให้น้ํา ติดตัง้หลอดไฟฟ้าให้แสงสว่าง การใช้ไฟฟ้าดีกว่าแสงอาทิตย์เพราะ

แสงอาทติยท์าํใหส้าหรา่ยเจรญิไดด้ ี

 นอกจากน้ีหอ้งปฏบิตักิารชวีวทิยาต้องมเีครื่องมอืพเิศษ ไดแ้ก่ ตู้อบ (incubator) เครื่อง

ฆ่าเชือ้ (sterilizer) ตู้เยน็ (refrigerator) สําหรบัตูอ้บและเครื่องฆ่าเชือ้อาจเคลื่อนยา้ยไปใชห้อ้ง

อื่นทีต่อ้งการได ้สว่นตูเ้ยน็จะตอ้งตัง้ประจาํที ่

 สาํหรบัโต๊ะทํางานของนักเรยีนอาจเป็นแบบทีน่ัง่สองหรอืสีค่น พืน้โต๊ะปดูว้ยวสัดุทนกรด 

มชีอ่งเกบ็หนงัสอืและอุปกรณ์ทีน่กัเรยีนใชเ้ป็นประจาํ มปีลัก๊ไฟฟ้าสาํหรบัใชก้บักลอ้งจุลทรรศน์ 

 สิง่อาํนวยความสะดวก น้ําประปา ไฟฟ้า แก๊ส ควรจดัไวเ้ป็นศูนยก์ลางการทาํงานหน่ึงหรอื

สองที่ หรอือาจอยู่กบัโต๊ะปฏบิตัิการ ติดตัง้อ่างน้ําขนาดใหญ่หน่ึงหรอืสองอ่างตามความจําเป็น 

ควรมทีีก่รองของเสยีซึง่สามารถถอดเปลีย่นไดง้า่ย มทีีค่วํ่าอุปกรณ์และแผงควํ่าเครือ่งแกว้ 

 บรเิวณแสดงนิทรรศการ อาจเป็นบรเิวณอยู่ติดกบัผนังหอ้ง ประกอบด้วยตู้นิทรรศการ 

และแผ่นป้ายนิเทศ ซึ่งจะใช้ติดประกาศ แสดงนิทรรศการ หรอืผลงานนักเรยีน อุปกรณ์พวก

หุน่จาํลอง และสิง่ของตวัอยา่งอาจจดัเกบ็โดยการตัง้แสดงนิทรรศการภายในตูก้ไ็ด ้สาํหรบักลอ้ง

จุลทรรศน์ถ้าจดัแสดงจะต้องเก็บในตู้ที่ปลอดภยัใส่กุญแจ นอกจากน้ีควรมตีู้จดัเก็บอุปกรณ์

เครือ่งแกว้ทีม่ขีนาดเลก็และตูเ้กบ็สารเคมโีดยเฉพาะดว้ย 
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 บรเิวณสําหรบัพชืทดลองควรจดัเป็นหอ้งเฉพาะและมปีระตูเปิดสู่ภายนอก ซึ่งจะทําให้

สะดวกในการนําวสัดุที่ใชป้ลูกพชืจากภายนอกเขา้สู่หอ้งได ้หอ้งปลูกพชืต้องควบคุมอุณหภูมิ

และความชื้นมีการระบายอากาศได้ดี ซึ่งจะระบายกลิ่นเหม็นออกไปจากห้องภายในห้อง

จดัเตรียมกระบะเพาะชํา และมถีังสําหรบัเก็บดินและปุ๋ ย จดัพื้นที่บางส่วนสําหรบัเก็บพืชที่

ตอ้งการความชืน้สงูเป็นพเิศษดว้ย 

  ส่วนที่จ ัดทําร่มเงาสําหรับพืช สามารถออกแบบให้เป็นชัน้วางตู้เลี้ยงสัตว์น้ํา 

(aquarium) ตูเ้ลีย้งสตัวบ์ก (terrarium) และกรงสตัว ์และจดัพืน้ทีบ่างสว่นเป็นหอ้งมดื ซึง่จะเป็น

ประโยชน์มากสาํหรบัสิง่มชีวีติทีไ่มช่อบแสงสวา่ง หรอืพวกทีต่อ้งการแสงสว่างน้อย ควรจดัพืน้ที่

สําหรบัจดัวางกระถางต้นไม้ที่เป็นงานทดลองมบีรเิวณที่ใช้ทําความสะอาดกรงสตัว์ ต้องจดั

อุปกรณ์เกีย่วกบัน้ําประปาและอา่งลา้งมอืใหส้ามารถใชไ้ดอ้ยา่งสะดวก 

  ในบางประเทศมกีารจดัหอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตรเ์ป็นกลุ่มในลกัษณะ

บูรณาการคอื หอ้งปฏบิตักิารเคม ีชวีวทิยาและฟิสกิส ์มทีางตดิต่อถงึกนั และใชอุ้ปกรณ์พืน้ฐาน

รว่มกนัได ้หอ้งทาํงานของครทูาํงานรว่มกนั ดงัเชน่ตวัอยา่งโรงเรยีนมธัยมศกึษาในประเทศมาเลเซยี 

 

 
ภาพที ่1.1 ตวัอย่างแสดงแผนผงัห้องเรยีนวทิยาศาสตร์อเนกประสงค์ จดัสําหรบัให้เป็นแหล่งที่ใช้งานได้

กวา้งขวาง นักเรยีนสามารถทํางานไดอ้ย่างอสิระ โดยปราศจากการรบกวนจากชัน้เรยีนขณะที่มี

การเรยีน ส่วนที่เป็นกระจกสามารถกัน้แยกพื้นที่ส่วนที่ใช้เพาะปลูกและเลี้ยงสตัว ์ทดลองจากชัน้

เรยีนได ้นอกจากน้ีเครื่องมอืเกีย่วกบัการแลกเปลีย่นออิอน (ion exchange apparatus) สามารถ

นํามาใชใ้นการทดลองไดท้ัง้ ทีม่ผีนังหอ้งกัน้อยู่ (The Ohio State University and National 

Science Teacher Assoc.) 
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ภาพที ่1.2  แผนผงัหอ้งเรยีนวทิยาศาสตร ์แบบ ว.1 ของ สสวท. ขนาด 9.00 x 11.00 เมตร มหีอ้งเรยีน

ปฏบิตักิารและหอ้งทํางาน-หอ้งพกัครู ขนาด 4.50 x 9.00 เมตร อยู่ตดิกนั หอ้งเรยีน

ประกอบดว้ย  กระดานดําและแผ่นป้ายตดิประกาศ (1)  โต๊ะนกัเรยีนสาํหรบัเรยีนและทาํการ

ทดลอง (2)  มา้นัง่ (3)  ตูต้ดิผนงัประกอบอ่างน้ําถาวร (4)  ชัน้เกบ็สารเคม ี (5)  ตูเ้กบ็ของ (6)  

อ่างน้ํา (7)  โต๊ะสาธติการทดลอง (8) 

 

   

 

ภาพ ก                         ภาพ ข 

 

ภาพที ่1.3 โต๊ะสาธติการทดลองและโต๊ะทาํงานของคร ู(ก)  โต๊ะทดลองวทิยาศาสตรส์าํหรบั นกัเรยีน 2 คน 

       เหมาะสาํหรบัการทดลองวทิยาศาสตรท์ัว่ไปและชวีวทิยา (ข) 
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ภาพที ่1.4 แผนผงัหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตรแ์บบบูรณาการ (Intergrated Science Laboratory) ใชป้ฏบิตักิาร

วทิยาศาสตรก์ายภาพชวีภาพเป็นหอ้งปฏบิตักิารในโรงเรยีนมธัยมศกึษาบางแห่งของประเทศ- 

มาเลเซยี 

 

เครือ่งมือและวสัดอุปุกรณ์สาํหรบัวิชาชีววิทยา 

การจดัการเรยีนรูช้วีวทิยา ต้องคํานึงถงึพฒันาการดา้นทกัษะการปฏบิตักิารและความ

เขา้ใจหลกัชวีวทิยา การเรยีนปฏบิตักิาร อุปกรณ์ เครือ่งมอืทัง้ทีเ่ป็นครภุณัฑแ์ละวสัดุ เป็นสิง่จาํเป็น

อยา่งยิง่ สาํหรบัเฟอรนิ์เจอรแ์ละอุปกรณ์ทีต่ดิตัง้ประจาํทีค่งจะไมม่ปีญัหามากนกั เพราะคงไดร้บั

การออกแบบพรอ้มกบัการสรา้งหอ้งเรยีน เป็นสิง่ทีโ่รงเรยีนจดัทาํไวแ้ลว้ เครื่องมอื และวสัดุทีจ่าํเป็น

สาํหรบัวชิาชวีวทิยาไดแ้ก่ กลอ้งจุลทรรศน์แบบต่าง ๆ กลอ้งจุลทรรศน์ชนิดทีม่จีอรบัภาพ กลอ้ง

จุลทรรศน์เลนสป์ระกอบแบบใชแ้สง กระจกสไลด ์แผ่นปิดวตัถุ สารเคม ีสยีอ้ม นอกจากน้ี ถ้า

โรงเรยีนจะจดัหาเครื่องมอืตดัเน้ือเยื่อ (microtome) ไดก้ย็ิง่ด ีเพราะจะทาํใหส้ะดวกในการเตรยีม

ตวัอยา่งเน้ือเยือ่ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 อุปกรณ์อื่น ๆ ทีจ่ําเป็นในวชิาชวีวทิยา ไดแ้ก่ หุ่นจําลอง ตู้ถ่ายเชือ้ กรอบไมน้ับประชากร 

เครื่องวดัอตัราการหายใจ ตวัอย่างสิง่มชีวีติ ทัง้ทีด่องในน้ํายาและการทําแหง้ รปูภาพและแผนภูมิ

อวยัวะระบบอวยัวะของสิง่มชีวีติ 

 สาํหรบัอุปกรณ์พวกเครื่องแกว้ ซึง่เป็นอุปกรณ์พืน้ฐานซึ่งใชส้ําหรบัวทิยาศาสตรท์ัว่ไป 

หรอืใชใ้นวชิาเคม ีไดแ้ก่ บกีเกอร์ขนาดต่าง ๆ ชามระเหย ขวดแบบต่าง ๆ จุกยาง จุกไมค้อร์ก 

หลอดทดสอบ หลอดแกว้นําแก๊สและทอ่ยาง ชุดตะเกยีงอลักอฮอล ์พรอ้มขาตัง้สามเหลีย่ม ขาตัง้

วงแหวนพรอ้มทีย่ดึ  
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 นอกจากน้ีอุปกรณ์ที่ใชใ้นชวีวทิยาเป็นประจําคอื กรงเลี้ยงสตัว์ กล่องใส่ดอกไม ้น้ํายา

ผนึกสิง่ของตวัอย่าง ขวดฆ่าแมลง ขวดโหล อาหารสตัว์ ถาดผ่าตดั เขม็หมุด สวงิตกัสตัว์น้ํา 

สวงิจบัแมลง 

  การจดัหาซื้ออุปกรณ์ชวีวทิยา สามารถขอคําแนะนําจากบรษิทัขายอุปกรณ์วทิยาศาสตร ์

หรอือุปกรณ์ชวีวทิยา ครสูอนชวีวทิยา ควรตดิต่อขอรายการอุปกรณ์จากบรษิทัขายอุปกรณ์มา

รวบรวมไว ้ซึง่ทาํใหส้ามารถศกึษารายละเอยีด วตัถุประสงคก์ารใชง้านและราคาอุปกรณ์ ประการ

ทีส่าํคญัคอื จะตอ้งคํานึง ถงึงบประมาณ อุปกรณ์ทีจ่าํเป็นในการเรยีนปฏบิตักิารชวีวทิยา มกัจะ

มรีาคาแพงแต่กม็คีวามจําเป็นมาก เช่น กลอ้งจุลทรรศน์ เป็นอุปกรณ์ทีน่ักเรยีนควรไดใ้ชอ้ย่าง

เตม็ที่เป็นรายบุคคล เพื่อใชศ้กึษาเน้ือเยื่อ และการทํางานของอวยัวะ ระบบอวยัวะของสิง่มชีวีติ 

กล้องจุลทรรศน์ทําใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละมทีกัษะในการปฏบิตัิอย่างด ีแต่เน่ืองจากกล้อง

จุลทรรศน์ มรีาคาแพงดงันัน้อาจใชว้ธิซีือ้สะสมทุกปีจนกว่าจะมจีํานวนเพยีงพอกบัจาํนวนผูเ้รยีน

ในแต่ละกลุ่ม สําหรบักลอ้งจุลทรรศน์ ชนิดมจีอรบัภาพแมจ้ะมรีาคาแพงกว่ากลอ้งธรรมดาหลายเท่า 

แต่กม็คีวามจําเป็น เพราะครสูามารถใชอ้ธบิายใหผู้เ้รยีนเขา้ใจร่วมกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ก่อนทีจ่ะ

ทาํการศกึษาเป็นรายบุคคล นอกจากน้ีครยูงัใชเ้พือ่การวดัและประเมนิผลการเรยีนของผูเ้รยีนได้

อกีดว้ย ดงันัน้ถา้สถานศกึษามงีบประมาณพอทีจ่ะจดัหาไดก้ส็มควรอยา่งยิง่ทีจ่ะจดัซือ้ไวใ้ช ้

 

การเกบ็วสัดอุปุกรณ์ชีววิทยา 

 อุปกรณ์ชวีวทิยาบางอยา่งมคีวามละเอยีดบอบบาง การเกบ็รกัษาตอ้งใสไ่วใ้นตูท้ีม่กุีญแจ 

ใช้สารดูดความชื้นเพื่อป้องกนัเชื้อรา อุปกรณ์บางอย่างอาจเก็บไว้นอกตู้ได้โดยการผูกเชอืก

แขวนไวก้ไ็ด ้อุปกรณ์บางอยา่งตอ้งมยีาป้องกนัแมลงทาํลาย การเกบ็อุปกรณ์ชวีวทิยาทาํไดด้งัน้ี 

 กล้องจุลทรรศน์ ควรเก็บในกล่องไม้สําหรบัเก็บตัวกล้องที่มีกุญแจเพื่อสะดวกในการ

เคลื่อนยา้ย มหีมายเลขลําดบัทีข่องกลอ้งทีต่วักลอ้ง ฝากลอ้ง และชัน้วางในตู ้ตูเ้กบ็กลอ้งตอ้งมี

กุญแจ ในกล่องตอ้งมถุีงซลิเิจลชว่ยดดูความชืน้และป้องกนัไมใ่หเ้ลนสข์ึน้รา 

 แวน่ขยาย เกบ็ในกล่องและไมว่างซอ้นกนัเพราะอาจแตกหกัชาํรดุได ้

 สไลดแ์ละกระจกปิดสไลด ์เกบ็ในกล่องแยกกนัแต่ควรอยูด่ว้ยกนัเพือ่ความสะดวกในการใช ้

 สไลด์ถาวร เก็บในกล่องไม้หรอืกล่องพลาสติกที่มชี่องว่างแผ่นสไลด์ โดยจดัให้เป็น

หมวดหมู่ เช่น สไลด์เน้ือเยื่อสตัว์ เน้ือเยื่อพชื แมลงขนาดเล็ก ถ้าเป็นสไลด์ชุด ควรจดัเรยีงลําดบั

ภาพตามเน้ือเรือ่งและมเีลขลําดบัทีส่ไลดเ์ขยีนชื่อเรื่อง และจาํนวนภาพไวท้ีฝ่ากล่อง เกบ็ในทีไ่ม่

มคีวามชืน้ 
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 แผ่นโปร่งแสง เก็บในกล่องโดยมีกระดาษไขคัน่ไว้ แยกเป็นหมวดหมู่ตามเน้ือเรื่อง 

เรยีงลาํดบัภาพโดยทาํหมายเลขกาํกบัไวเ้พือ่ความสะดวกในการใช ้

 รูปภาพและแผนภูม ิเก็บในตู้ลิ้นชกับาง แยกหมวดหมู่ตามเน้ือเรื่อง เขยีนหมายเลข

ลาํดบัไว ้หา้มเกบ็โดยการมว้น เพราะจะทาํใหภ้าพเสยีหาย 

 หุน่จาํลอง ควรจดัเกบ็ในตูก้ระจก เพือ่แสดงไดด้ว้ย 

 อุปกรณ์ทีม่ขีนาดใหญ่และไมค่่อยไดใ้ชอ้าจเกบ็บนหลงัตู ้เช่น ตูถ่้ายเชือ้ เกบ็ไวบ้นหลงั

ตู้หรอืวางชดิผนัง กรอบไมน้ับประชากร วางซอ้นกนัไวบ้นหลงัตู้ หรอืผูกเชอืกแขวนไว ้ไมจ้ดั

รูปร่างแมลงวางซอ้นกนัเกบ็ไวใ้นตู้หรอืบนหลงัตู้ กล่องเกบ็ตวัอย่างแมลงวางซอ้นกนัเกบ็ไวบ้น

หลงัตูห้รอืในตู ้สวงิตกัสิง่มชีวีติในน้ํา สวงิจบัแมลงมดัรวมกนัวางชดิผนงั ถงัพลาสตกิวางซอ้นกนั

วางชดิผนงั 

 อุปกรณ์ที่เป็นชุดทดลอง เช่น เครื่องวดัอตัราการหายใจ เครื่องมอืทดลองการสงัเคราะห์

ดว้ยแสง เกบ็เป็นชุด ๆ ในตู ้

 การเกบ็ตวัอยา่งสิง่มชีวีติ สิง่มชีวีติทีเ่ป็นตวัอยา่งสาํหรบัการศกึษาแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท 

 1.  ของดอง เช่น แมงกะพรุน พยาธ ิปลงิ ปลา ฯลฯ เกบ็ในขวดแกว้ โหลแกว้ทีม่ฝีาปิด

มดิชดิ ดูแลใหน้ํ้ายาท่วมตวัอย่างอยู่เสมอ เกบ็ในตู้ชัน้เปิดหรอืมฝีากระจก เพื่อการแสดงไดด้ว้ย 

โดยจดัเรยีงลาํดบัตามอนุกรมวธิาน แยกเป็นอาณาจกัร 

 2.  ของแหง้ เชน่ ปลาดาว เปลอืกหอย กลัปงัหา ปะการงั สตัวส์ตฟัท ์พชือดัแหง้  

  ของแหง้ควรจดัเกบ็ในตูก้ระจก เพือ่ป้องกนัฝุน่และยงัจดัแสดงไดด้ว้ย ตวัอยา่ง สตัว์

สตฟัทม์กัจดัทา่ทางแลว้สามารถตัง้แสดงไดเ้ลย พชือดัแหง้ตอ้งตดิบนกระดาษแขง็ เปลอืกหอย 

แมลง สิง่มชีวีติขนาดเลก็ควรใสข่วดแกว้แลว้ตัง้แสดง 

 3.  ของสด เช่น หวัใจ ปอด ของสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม ปลาทะเล ไฮดรา พลานาเรีย 

อวยัวะสตัว ์ตอ้งเกบ็ไวใ้นตูเ้ยน็ ไฮดรา พลานาเรยี ไรน้ํา ลูกน้ํา เกบ็โดยเลีย้งในอ่างเลีย้งปลา โดย

ตอ้งทาํความสะอาดใหไ้ดร้บัแสงแดดและอาหาร 

 

การจดัทาํบญัชีวสัดอุปุกรณ์ชีววิทยา 

 การจดัทําบญัชรีายชื่อรายการวสัดุอุปกรณ์เพื่อความเป็นระเบียบ ความสะดวกในการ

สาํรวจ มบีญัช ี5 แบบ 

 1.  บญัชคีรุภณัฑ ์ไดแ้ก่ อุปกรณ์ทีม่อีายุใชง้านนาน คงทนถาวร เช่น หมอ้แปลงไฟฟ้า 

เครือ่งฉายภาพทบึแสง เครือ่งชัง่ ฯลฯ 

 2.  บญัชวีสัดุ ไดแ้ก่ อุปกรณ์ประเภทของใชส้ิน้เปลอืง มอีายกุารใชง้านไมน่าน เชน่  
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เทอรโ์มมเิตอร ์บกีเกอร ์หลอดทดลอง ขวดแกว้ ตะเกยีงอลักอฮอล ์กระจกสไลด ์ฯลฯ 

 3.  บญัชสีารเคม ีไดแ้ก่ สารเคมทีีใ่ชใ้นการทดลอง เชน่ สยีอ้ม กรด เบส ฯลฯ 

 4.  บญัชตีวัอยา่งพชืและสตัว ์ไดแ้ก่ ตวัอยา่งพชืและสตัวท์ัง้ทีด่องในน้ํายาและทาํแหง้ 

 5.  บญัชอุีปกรณ์บางชนิด ไดแ้ก่ ครุภณัฑบ์างรายการทีม่กีรณีพเิศษเฉพาะ เช่น กลอ้ง

จุลทรรศน์ 

 

 สาํหรบับญัชมีรีายละเอยีดในการบนัทกึดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่1.1 ตวัอยา่งบญัชคีรภุณัฑ ์

ที ่ รายการ เครือ่ง 
การไดม้า 

เงนิประเภท 
จาํนวน, ราคา 

สภาพ หมายเหตุ 
อยา่งไร  เมือ่ไร จาํนวน ราคา/หน่วย รวมเงนิ 

 เครือ่งชัง่

แบบ 2 จาน 

ฯลฯ 

1813 ซือ้จากเงนิ

งบประมาณ 

2543 

10 ม.ิย. 

2543 

เงนิ  

 

งบประมาณ 

3 35,00 10,500 ด ี  

 

ตารางที ่1.2 ตวัอยา่งบญัชวีสัดุ 

เลขที ่ รายการ 
แบบหรอื

ขนาด 
จาํนวน 

สภาพ ราคา/หน่วย

(บาท) 
หมายเหตุ 

ด ี ชาํรดุ 

1. 

2. 

3. 

กรวยแกว้ 

เทอรโ์มมเิตอร ์

บกีเกอร ์

ฯลฯ 

ศ.ก. 3 น้ิว 

100 ซ 

100 ml 

250 ml 

600 ml 

10 อนั 

12 อนั 

10 ใบ 

20 ใบ 

10 ใบ 

10 

8 

10 

18 

10 

- 

4 

- 

2 

- 

30 

60 

40 

70 

90 
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ตารางที ่1.3 ตวัอยา่งบญัชสีารเคม ี

 

 

เลขที ่ ชื่อสารเคม ี
สถานะ 

ขนาด จาํนวน หมายเหตุ 
ของแขง็ ของเหลว 

 กรด      

1. 

2. 

3.  

กรดเกลอื 

กรดกาํมะถนั 

กรดมาโลนิก 

ฯ 

 

 

/ 

/ 

/ 

500 ml 

500 ml 

100 ml 

1 ขวด 

1 ขวด 

1 ขวด 

 

 เบส      

1. 

2. 

โซเดยีมไฮดรอกไซด ์

คลัเซยีมไฮดรอกไซด ์

ฯ 

/ 

/ 

 

 

250 g 

100 g 

1 ขวด 

1 ขวด 

 

 เกลือ      

1. 

2. 

จุนส ี

บอแรกซ ์

ฯ 

/ 

/ 

 

 

250 g 

250 g 

1 ขวด 

1 ขวด 

 

 สารอินทรียอ่ื์น ๆ       

1. 

2. 

น้ําตาลกลโูคส 

แป้งมนั 

ฯ 

/ 

/ 

 

 

100 g 

100 g 

1 ขวด 

1 ขวด 

 

 อินดิเคเตอร ์      

1. 

2. 

3.  

บรอมไทมอลบล ู

เบเนดกิต ์

สารละลายไอโอดนี 

ฯ 

 

 

 

/ 

/ 

/ 

100 ml 

500 ml 

300 ml 

3 ขวด 

1 ขวด 

1 ขวด 

 

 สีย้อม      

1. ซาฟรานิน 

ฯ 

 / 100 ml 2 ขวด  
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ตารางที ่1.4 ตวัอยา่งบญัชพีชืและสตัว ์

เลขที ่ ชื่อ จาํนวน 
อาณาจกัร 

ชื่อไฟลมัหรอืคลาส 
โปรตสิต ์ พชื สตัว ์ มอเนอรา 

 ก. ของดอง       

1. พยาธติวัตดื 

ฯลฯ 

   /  P.Nemathoda 

 ข.ของแหง้       

1. 

2. 

โคนของสน 

เปลอิกหอย 

ฯลฯ 

  /  

/ 

 C.Gymnospermae 

P.Mollusca 

 

ตารางที ่1.5 ตวัอยา่งบญัชกีลอ้งจุลทรรศน์ 

รายการ หม
าย

เล
ข 

ปร
ะจ

าํเ
คร

ือ่ง
 

บร
ษิ

ทัท
ีผ่ล

ติ 

แบ
บ 

ส ี

กาํลงัขยายของเลนส ์

ไดม้าเมือ่ จาํ
นว

น ราคา/

หน่วย 

รวม

เงนิ หมายเหตุ 

Eye piece Objective 

จาํ
นว

น 

ขน
าด

 

สภ
าพ

 

จาํ
นว

น 

ขน
าด

 

สภ
าพ

 

1. กลอ้ง

จลุทรรศน์ 

457528 

O
ly

m
pu

s 

H
SC

 

เท
า 3 4X 

10X 

15X 

ด ี 3 4X 

10X 

15X 

ด ี ก.ย. 2540 1 45,000 45,000 ใชก้บัไฟฟ้า 

ม ี

Condenser 
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ความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการชีววิทยา 

 การทาํการทดลองผูเ้รยีนจะตอ้งใชอุ้ปกรณ์เครือ่งมอืต่าง ๆ สารเคมแีละพชื สตัวท์ดลอง 

ถา้ผูเ้รยีนไมม่คีวามรอบคอบ ระมดัระวงั ยอ่มเกดิอนัตรายไดเ้สมอ ซึง่อาจไดร้บัอนัตรายตัง้แต่

เลก็น้อยจนถงึรนุแรง เชน่ ถูกของมคีมบาด แกว้บาด เขม็แทง ไฟลวก ไฟฟ้าลดัวงจร การระเบดิ

จากปฏกิริยิาเคม ีหรอือนัตรายจากสตัวท์ดลอง เป็นตน้ 

 ครแูละนกัเรยีนตอ้งรว่มมอืกนัป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ตอ้งรูถ้งึสาเหตุของการเกดิ

อนัตราย ครูต้องใหค้ําแนะนําที่ถูกต้อง ผูเ้รยีนต้องปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบของหอ้งปฏบิตัิการ 

อยา่งเครง่ครดั ครสูามารถหลกีเลีย่งการเกดิอุบตัเิหตุโดยปฏบิตัดิงัน้ี 

 1.  เลอืกแบบ (model) ปฏบิตักิารทีม่คีวามปลอดภยัมากทีส่ดุ และแสดงการตดิตัง้เครือ่งมอื

ใหเ้ป็นตวัอยา่ง 

 2.  แนะนํานักเรยีนถึงวิธีปฏิบตัิที่เหมาะสมพร้อมทัง้อธิบายถึงข้อควรระวงัเกี่ยวกบั

อนัตรายอยา่งชดัเจน 

 3.  จดัแสดงนิทรรศการการควบคุมปฏบิตักิารและการป้องกนัเพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยั 

เชน่ ใชแ้ผนภมู ิและกฎขอ้บงัคบัทีเ่ชื่อวา่นกัเรยีนจะสามารถปฏบิตัไิด ้

 4.  มกีารวางแผนล่วงหน้า เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่อาจเกดิเหตุฉุกเฉิน รูว้่าจะต้องทํา

อะไรเมือ่เกดิอุบตัเิหตุ 

 สาเหตขุองการเกิดอบุติัเหต ุ

 อุบตัเิหตุทีเ่กดิจากการทดลองอาจมสีาเหตุมาจากทัง้ครแูละนกัเรยีน 

 1.  สาเหตุจากครหูรอืผูค้วบคุมปฏบิตักิาร 

  1) ใหค้าํปรกึษาไมช่ดัเจน หรอื ใหข้อ้มลูไมเ่พยีงพอ หรอืใหค้าํปรกึษาผดิพลาด 

  2) ละเลยไมค่วบคุมดแูลอยา่งใกลช้ดิโดยใหค้วามไวว้างใจนกัเรยีนมากเกนิความจาํเป็น 

 2.  สาเหตุจากนกัเรยีนผูท้าํการทดลอง 

  1) ทาํการทดลองโดยขาดความระมดัระวงั ทาํงานสะเพรา่ 

  2) ไม่ปฏิบตัิตามคําแนะนําของครูหรือผู้ควบคุม ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากความรู้สึกไม่

สะดวกในการปฏบิตั ิจงึเลีย่งไปใชว้ธิอีื่น หรอือาจจงใจหลกีเลีย่งทีจ่ะปฏบิตัติามคาํแนะนํา 

  3) ทาํการทดลองนอกเหนือจากบทเรยีนโดยไมป่รกึษาครหูรอืผูค้วบคุม ทาํการทดลอง

โดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากครผููค้วบคุม 

  4) ไม่มคีวามพรอ้ม ขาดความตัง้ใจในการทํางาน ทํางานด้วยความรบีร้อนจนขาด

ความรอบคอบ 

  5) ทาํงานในขณะทีไ่มม่คีรคูวบคุมดแูล รวมถงึทาํการทดลองนอกเหนือเวลาทีก่าํหนด 
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  6) ไมต่รวจดคูวามเรยีบรอ้ยของเครือ่งมอืก่อนนํามาใช ้

  7) เล่นหรอืหยอกลอ้กนัในขณะทาํการทดลอง 

  8) ใชส้ารเคมผีดิ หรอืใชใ้นปรมิาณทีไ่มถู่กตอ้ง 

 การป้องกนัการเกิดอบุติัเหต ุ

 สาเหตุของการเกิดอุบตัิเหตุในห้องปฏิบตัิการอาจมาจากครูหรือนักเรยีนดงัที่กล่าว

มาแลว้ ดงันัน้ การป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุจงึเป็นสิง่ทีท่ ัง้ครแูละนกัเรยีนจะตอ้งรว่มมอืกนัทัง้ 2 ฝา่ย 

ขอ้ควรปฏบิตัสิาํหรบัหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตรโ์ดยทัว่ไป มดีงัน้ี 

 1.  ครหูรอืผูค้วบคุมการทดลองควรปฏบิตัดิงัน้ี 

  1) ครูต้องเป็นผูม้คีวามรูเ้ป็นอย่างดเีกี่ยวกบัอุปกรณ์และสารเคมทีุกชนิด สามารถ

ใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง จงึจะสามารถใหค้าํปรกึษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

  2) ตอ้งชีแ้จงใหน้กัเรยีนไดท้ราบถงึสาเหตุของอนัตรายทีเ่กดิจากความบกพรอ่ง ทัง้ของ

ตนเองและของผูอ้ื่น 

  3) เพือ่ป้องกนัความผดิพลาดในการใชส้ารเคม ีจะตอ้งระลกึไวเ้สมอว่า สารเคมทีุกชนิด

เป็นอนัตรายทัง้สิน้ ตอ้งจดัทําฉลากใหถู้กตอ้งชดัเจนพรอ้มคําเตอืน เช่น ไวไฟ ไอเป็นพษิ สาร

กดักรอ่น ฯลฯ ซึง่อาจแสดงไดโ้ดยใชร้ปูสญัลกัษณ์กไ็ด ้

  4) การเตรยีมสารละลายจากกรด หรอืเบส ครผููค้วบคมุตอ้งเป็นผูเ้ตรยีมเอง 

  5) ตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชนิดใหอ้ยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ยก่อนนําไปใช ้

  6) จดัทําขอ้ควรปฏบิตัใินการใชห้อ้งปฏบิตักิารหรอืขอ้เตอืนใจตดิไวใ้นทีม่องเหน็ได้

ชดัเจน พรอ้มแนะนําใหน้กัเรยีนอา่นและปฏบิตัเิมือ่เขา้ใชห้อ้งปฏบิตักิาร 

  7) จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้แก้ไขอุบัติเหตุเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันทีโดยติดตัง้

อุปกรณ์ไวใ้นทีส่ะดวกนํามาใชไ้ดท้นัท ีอุปกรณ์ควรเป็นชนิดทีใ่ชไ้ดง้่ายไม่มกีลไกสลบัซบัซอ้น 

เชน่ อุปกรณ์ดบัไฟ อาจใชก้ระสอบ ผา้หนา ๆ หรอืทราย แทนเครือ่งดบัเพลงิ 

  8) จดัหาตูย้าพรอ้มอุปกรณ์การปฐมพยาบาล เช่น ผา้พนัแผล พลาสเตอรปิ์ดแผล ยา

ใส่แผล ยาล้างตา สําล ีเป็นต้น ถ้าในหอ้งปฏบิตักิารไม่มก๊ีอกน้ํา ครูควรจดัหาน้ําสะอาดใส่ถงั

เตรยีมไวด้ว้ย เพือ่ใชล้า้งตา หรอืผวิหนงัเมือ่ถูกสารเคม ี

  9) จดัเตรยีมภาชนะรองรบัสารเคม ีและเศษแกว้โดยทิง้แยกกนั 

  10) เมื่อนักเรยีนไดร้บัอนัตราย ครตูอ้งสามารถทําการปฐมพยาบาลไดแ้ละรบีนําส่งให้

แพทย์ทําการรกัษาโดยเร็วที่สุด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกบัแพทย์ ควรมี

รายชื่อโรงพยาบาลพรอ้มเบอรโ์ทรศพัทท์ีอ่ยูใ่กลโ้รงเรยีนไวด้ว้ยเพือ่ขอความชว่ยเหลอื 

 2.  นกัเรยีนควรปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 
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  1) ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของหอ้งปฏบิตักิารอยา่งเครง่ครดั 

  2) ทําการทดลองตามคําแนะนําอย่างเคร่งครดั ไม่แก้ไขดดัแปลงคําแนะนําของ

บทเรยีนเองโดยเดด็ขาด เมือ่มคีวามสงสยัตอ้งปรกึษาครหูรอืผูค้วบคุมเสมอ 

  3) จดัวางอุปกรณ์บนโต๊ะปฏบิตักิารใหเ้ป็นระเบยีบ ในหอ้งปฏบิตักิารไม่วางสิง่ของ

กดีขวางทางเดนิ หรอืวางอุปกรณ์ในลกัษณะทีล่่อแหลมต่ออนัตราย 

  4) ไมว่ิง่เล่น หยอกลอ้ สง่เสยีงดงั หรอืกระทาํการใหผู้อ้ื่นตกใจดว้ยความคกึคะนอง 

  5) ฝึกฝนเทคนิคการใชเ้ครื่องมอืและวธิทีดลองทีถู่กตอ้ง เช่น การรนิสาร การกรอง 

การชัง่ โดยทดลองกบัน้ํากไ็ด ้

  6) ต้องแต่งกายใหเ้รยีบรอ้ยรดักุม ไม่ปล่อยชายเสือ้รุ่มร่าม นักเรยีนหญงิทีผ่มยาว

ควรรวบไวด้า้นหลงัไมป่ล่อยลงมาปรกหน้า 

  สําหรบัความปลอดภยัของหอ้งปฏบิตักิารชวีวทิยา สิง่ที่อาจก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุซึ่ง

เป็นลกัษณะเฉพาะของปฏบิตักิารชวีวทิยา มหีลายอยา่งไดแ้ก่ 

  1. โต๊ะปฏบิตักิารและเก้าอี้ โต๊ะปฏบิตักิารชวีวทิยาควรมคีวามแขง็แรงโดยเฉพาะ

พื้นควรมคีวามหนาพอสมควรและผวิเรยีบ เพราะต้องรองรบัอุปกรณ์ที่มน้ํีาหนักและมคีวาม

ละเอยีดอ่อน เช่น กลอ้งจุลทรรศน์ ตูน้ับจํานวน ฯลฯ เกา้อีค้วรมสีีข่า ทีน่ัง่เป็นแป้นไมก้ลมหนา

ปรบัระดบัความสงูได ้ไมม่พีนกัพงิเพือ่ความสะดวกในการทาํงาน ไมล่ม้งา่ย 

  2. อ่างน้ําและอุปกรณ์ ปฏบิตักิารชวีวทิยาจะเกีย่วขอ้งกบัน้ํามาก อ่างน้ําและอุปกรณ์

ก๊อกน้ํา หรอืตะกรา้กรองผงมคีวามจาํเป็นมาก ควรจดัใหม้จีาํนวนเพยีงพอและตดิตัง้ในตําแหน่ง

ทีเ่หมาะสมกบัการใชง้าน อ่างน้ําเป็นแบบเคลอืบเซรามกิรูปสีเ่หลี่ยมผนืผา้มคีวามกวา้งและความ

ยาวตามมาตรฐานห้องปฏิบตัิการวทิยาศาสตร์ ประกอบด้วย ก๊อกน้ําแบบสูงจากขอบอ่างเพื่อ

ความสะดวกในการลา้งอุปกรณ์ ซึง่สว่นใหญ่มกัเป็นเครื่องแกว้ รอยต่อต่าง ๆ ตอ้งแน่นและไมร่ ัว่ 

อา่งน้ําควรประกอบบนเคาน์เตอรค์อนกรตีเสรมิเหลก็ ดกีวา่ตูไ้มซ้ึง่ผงุา่ย 

  3. สายไฟฟ้าและปลัก๊ไฟฟ้า อุปกรณ์ชวีวทิยาทีจ่าํเป็นตอ้งใชไ้ฟฟ้ามอียูม่าก โดยเฉพาะ

อย่างยิง่กลอ้งจุลทรรศน์สมยัใหม่มกัใชแ้หล่งแสงจากไฟฟ้า จํานวนปลัก๊ไฟฟ้าจงึควรมเีพยีงพอ 

ไม่ควรใชก้ารต่อปลัก๊ไฟฟ้าพ่วงกนัหลาย ๆ กล้อง ซึ่งอาจทําใหเ้กดิอุบตัเิหตุ สายไฟฟ้าต้องมี

ขนาดใหญ่ตามมาตรฐาน ปลัก๊ไฟฟ้าควรเป็นปลัก๊ทีม่สีายดนิ ซึง่จะใชก้บัอุปกรณ์สมยัใหม ่

  4. สตัว์และพชืทดลอง สตัว์เลี้ยงเพื่อการทดลองต้องมกีรงที่แขง็แรงและมจีํานวน

มากพอกบัจาํนวนสตัว ์ถา้ใสร่วมกนัหลายตวัจะทาํใหส้ตัวเ์ครยีดและทาํรา้ยกนัเอง รวมถงึผูท้ดลอง

ดว้ย นอกจากน้ีจะตอ้งใหอ้าหารอย่างเพยีงพอ และทําความสะอาดกรงไม่ใหเ้ป็นทีส่ะสมของสิง่

ปฏกิลูและเชือ้โรค สิง่สาํคญัทีส่ดุตอ้งระมดัระวงัโรคตดิต่อจากสตัวด์ว้ย 
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    สําหรับพืชที่นํามาทดลอง พืชบางอย่างอาจมียางต้องระวังอย่าให้เข้าตา 

บางอยา่งอาจมขีนทีท่าํใหเ้กดิการระคายเคอืงผวิหนงัหรอือาการแพ ้

  5. การเพาะเชือ้ จะตอ้งหลกีเลีย่งเชือ้จุลนิทรยีจ์ากแหล่งทีม่อีนัตรายมาก ๆ ถา้นกัเรยีน

จาํเป็น ตอ้งจบัตอ้งหรอืถอืจานเพาะเลีย้งเชือ้ ตอ้งตรวจดใูหด้วีา่จานเพาะเลีย้งนัน้ปิดสนิทดแีลว้ 

จานเพาะเลีย้งจะตอ้งเขยีนชื่อ วนัที ่รายละเอยีดอื่น ๆ เมือ่ทดลองเสรจ็แลว้จะตอ้งกาํจดัจุลนิทรยี์

ทนัท ีโดยการตม้ภายใตค้วามดนัหรอืการฆา่เชือ้ดว้ยวธิอีื่น ๆ ทีเ่หมาะสม 

  6. สารเคมี ในปฏิบัติการชีววิทยา หรือกิจกรรมทางชีววิทยา มกัเกี่ยวข้องกับ

สารเคมทีี่ล้วนแต่มอีนัตรายทัง้สิ้น เช่น การดองสตัว์ในฟอร์มาลนี หรอืน้ํายาดองใส ซึ่งต้องใช้

สารเคมีหลายชนิด การทําแห้งสตัว์ใหญ่โดยการเลาะเน้ือและกระดูกออกต้องใช้สารหนูซึ่ง

อนัตรายมากเป็นส่วนผสมในการรกัษาหนังสตัว ์การทําขวดฆ่าแมลงโดยใชส้ารไซยาไนด ์การ

เกบ็รกัษาสตัว์แหง้โดยใช้สารเนฟทาลนี หรอืการใชน้ํ้ายากนัเชื้อราสําหรบัพชือดัแหง้ เป็นต้น 

สารเคมเีหล่าน้ีมพีษิต้องใชด้ว้ยความระมดัระวงั ต้องปิดฉลากขวดน้ํายาเคมทีีเ่ตรยีมเสรจ็แล้ว

และเก็บไวใ้นขวดที่เหมาะสม ชื่อน้ํายาควรบอกทัง้ชื่อสามญัและชื่อในระบบ IUPAC (The 

International Union of Pure and Applied Chemistry) ระบุสตูรเคม ีวนัเดอืนปีทีเ่ตรยีม รวมทัง้

คําเตอืนอนัตรายและขอ้ปฏบิตักิรณีฉุกเฉินเมื่อสารเขา้ตาหรอืเขา้ปาก ต้องรูว้ธิเีกบ็เฉพาะของ

สารเคมบีางชนิด เชน่ การเกบ็โซเดยีมและแคลเซยีมในน้ํามนั เกบ็ฟอสฟอรสัในน้ํา เป็นตน้ 

  7. ความปลอดภยัขณะศกึษานอกสถานที ่การเรยีนชวีวทิยาในบางครัง้ปฏบิตักิาร

ชวีวทิยากท็าํนอกหอ้งเรยีน เชน่ การสาํรวจระบบนิเวศน์ การเกบ็ตวัอยา่งสิง่มชีวีติ ซึง่อาจจะจดั

ในรูปของปฏิบตัิการในเวลาสัน้ หรอืจดัเป็นโครงการทศันศกึษานอกสถานที่ กจิกรรมต่าง ๆ 

เหล่าน้ีถา้ไม่ระมดัระวงัอาจเกดิอุบตัเิหตุได ้ตัง้แต่อุบตัเิหตุเลก็ ๆ เช่น หกลม้ เกดิบาดแผล ไป

จนอุบตัเิหตุใหญ่ ๆ เช่น จมน้ํา พลดัตกจากที่สูง ฯลฯ ครูผูค้วบคุมและนักเรยีนที่ร่วมกจิกรรม

จะตอ้งเตรยีมพรอ้มก่อนทาํกจิกรรมทุกครัง้ 
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การปฏิบติัท่ีถกูต้องและปลอดภยัในห้องปฏิบติัการชีววิทยา 

 

 

 

 

 
 

1. 
 

ไม่ควรนําขวดสารเคมีไปใช้ครัง้ละหลาย  ๆ

ขวด 

 

 
ควรนําขวดสารเคมีไปใช้ทีละ 1-2 

ขวด 

 

 

 

 

 
 

2. 
 

ไมค่วรเกบ็อุปกรณ์ทีม่น้ํีาหนกัมากไวเ้หนือ

ศรีษะและเหนือชัน้วางสารเคม ี

 
ควรเกบ็อุปกรณ์ทีม่น้ํีาหนกัมากไวใ้น

ชัน้ล่าง ๆ 

 

 

 

 

 
 

 

 

3. 
 

ไม่ควรชัง่สารบนโต๊ะที่วางอุปกรณ์เกะกะ

ไม่มรีะเบียบและไม่ควรให้นักเรยีนมารุม

กนัชัง่ 

 
เครื่องชัง่ควรวางไว้บนโต๊ะที่จ ัดไว้

เฉพาะ ซึง่ไมม่สีิง่ของเกะกะและการ

ชัง่ควรชัง่ทลีะคน 
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4. 
 

ไม่ควรใช้เทอร์โมมเิตอร์หรอืแท่งแก้ว

เลื่อนไรเดอรข์องเครือ่งชัง่เครือ่งชัง่ 

 
ควรใชป้ากคบีพลาสตกิเคลื่อนไรเดอร์

ของเครือ่งชัง่ 

 

 

 

 

 

 
 

5. 
 

การรินสารจากขวดไม่ควรจบัคอขวด

และหนัดา้นมฉีลากออกดา้นนอก 

 
การรินสารจากขวดควรจับบริเวณ

กลางที่ขวดให้มัน่คงโดยหันด้านที่มี

ฉลากเขา้หาตวั 

 

 

 

 

 

 

6. 
 

ไม่ควรให้นักเรยีนเขา้มามุงดูการผสม

สารเคมอียา่งใกลช้ดิ 

 
ควรใหน้ักเรยีนยนืสงัเกตการณ์ผสม

สารเคมีหรือการทดลองในระยะที่

เหมาะสม 
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7. 
 

ขณะทาํการทดลองไมช่ถูว้ยหรอืหลอด

ผสมสารเหนือศรีษะผูอ้ื่น 

 
ถ้วยหรือหลอดผสมสารควรอยู่ ใน

ตําแหน่งที่พอเหมาะและห่างจากผู้

สงัเกตการณ์พอสมควร 

 

 

 

 

 

 
 

8. 
 

ไมจุ่ดตะเกยีงอลักอฮอลโ์ดยใชก้ระดาษ

จุดไฟมาต่อหรือใช้ตะเกียงต่อไฟกับ

ตะเกยีง 

 

 
ควรใชไ้มข้ดีจุดตะเกยีงทุกครัง้     

 

 

 

 

 
 

9. 
 

ไมด่บัตะเกยีงโดยใชป้ากเปา่เปลวไฟ 
 

ควรใช้ฝาครอบตะเกียงครอบเปลว

ไฟ 
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10. 

 
การเสียบเทอร์โมมิเตอร์ หลอดแก้ว

หรือแท่งแก้ว  กับจุกยางไม่ควรจับ

บรเิวณปลายสดุทีห่า่งจุกมาก ๆ 

 
ควรจบับรเิวณปลายเทอร์โมมเิตอร์

หรือหลอดแก้วในตําแหน่งที่ใกล้ ๆ 

กบัจุกยางทีต่อ้งการเสยีบ 

 

 

 

 

 

 
11. 

 
การต้มสารในหลอดทดสอบไม่ควรใส่

สารมากเกนิไปและขณะต้มไม่หนัปาก

หลอดเขา้หาตวัหรอืผูอ้ื่น 

 
การต้มสารในหลอดทดลองควรใส่

พอประมาณและขณะตม้ตอ้งหนัปาก

หลอดออกนอกตัวในทิศทางที่ไม่มี

คน 

 

 

 

 

 
 

12. 
 

การ ต่อสายไฟกับกับ อุปกรณ์การ

ทดลองไม่ โยงไปมาเกะกะไม่ เ ป็น

ระเบยีบ 

 

 
การต่อสายไฟเขา้กบัอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ต้องจดัสายไฟใหเ้ป็นระเบยีบไม่พนั

กนั 
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13. 
 

ไมเ่สยีบสายไฟฟ้าเปลอืยเขา้กบัเตา้เสยีบ

ไฟฟ้า 

 
ต้องต่อสายไฟฟ้ากับขาเสียบเพื่อ

เสยีบกบัปลัก๊ทีเ่ป็นเตา้เสยีบ 

 

 

 

 

 

 
 

14. 
 

ไม่ใชอุ้ปกรณ์ผดิวตัถุประสงค ์เช่น การ

ใชเ้ทอรโ์มมเิตอรค์นสาร 

 
ใช้อุปกรณ์แต่ละประเภทให้ถูกต้อง

ตามวตัถุประสงค์ เช่น การคนสาร

ตอ้งใชแ้ทง่แกว้ (stirrer) 

 

 

 

 

 
 

 

15. 
 

ไมด่มกลิน่สารเคมจีากขวดโดยตรง 
 

ถา้จาํเป็นตอ้งสดูกลิน่สารเคมใีหข้วด

สารอยู่ห่าง ๆ ใช้มือโบกกลิ่นเข้า

จมกูเพยีงเลก็น้อย 
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16. 
 

ไมช่มิสารเคมโีดยลาํพงั 
 

ถ้าจําเป็นต้องชิมสารเคมตี้องอยู่ในดุลย

พนิิจของครแูละเมื่อชมิสารแลว้จะตอ้ง

ลา้งปากดว้ยน้ํายาหรอืน้ําสะอาด 

 

 

 

 

 

 
17. 

 
ไม่รบัประทานอาหารหรอืของขบเคี้ยว

ใดในหอ้งปฏบิตักิารหรอืขณะมปีฏบิตักิาร 

 
รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ใ น ที่ ไ ม่ ใ ช่

ห้องปฏิบัติการ ควรรับประทาน

อาหารในโรงอาหาร 

 

 

 

 

 

 
 

18. 
 

ไม่ควรดื่มน้ําจากก๊อกน้ําและภาชนะที่

ใชใ้นหอ้งปฏบิตักิาร 

 
ดื่ ม น้ํ า จ า ก ภ า ช น ะ ที่ ไ ม่ ใ ช้ ใ น

หอ้งปฏบิตักิาร 
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19. 
 

การใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ไม่ควรวางกลอ้ง

บรเิวณรมิขอบโต๊ะปฏบิตักิารมากเกนิไป 

 

 
ควรวางตัวกล้องให้พ้นจากขอบโต๊ะ

ปฏบิตักิารเขา้ไปมากพอสมควร 

 

 

 

 

 

 

 
 

20. 
 

การถอืกล้องจุลทรรศน์ไม่ถอืดว้ยมอืขา้ง

เดยีวและถอืใหต้วักล้องเอยีงและแกว่ง

ไปมา 

 
การถือกล้องจุลทรรศน์ใช้มือข้าง

หน่ึงจบัที่แขนของกล้องโดยมมีอือกี

ข้า งห น่ึ ง รองอยู่ ที่ ฐ านกล้อ ง ใน

ลกัษณะตวักลอ้งตัง้ตรง 

 

 

 

 

 

 
21. 

 
ไม่ตัง้ขวดสารไวไฟไว้ใกล้ตะเกียงหรือ

แก๊ส 

 
ควรตัง้ขวดสารไวไฟให้ห่างจาก

ตะเกยีงหรอืแก๊ส 
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22. 
 

ไมเ่สยีบปลัก๊ไฟฟ้าแบบพว่งกนัหลาย ๆ  อนั 
 

ควรเสียบปลัก๊ไฟฟ้าเพียงหน่ึงหรือ

สองจุดเทา่นัน้ 

 

 นอกจากขอ้ปฏิบตัิที่ถูกต้องเหล่าน้ีแล้ว ครูควรแนะนําเกี่ยวกบัเครื่องหมายต่าง ๆ ที่

แสดงถงึอนัตรายต่าง ๆ เครื่องหมายที่ว่าน้ีจะมอียู่บนฉลากขวดบรรจุสารเคมบีางชนิด เพื่อที่

นกัเรยีนจะไดใ้ชส้ารต่าง ๆ ดว้ยความระมดัระวงั เครือ่งหมายเตอืนอนัตรายชนิดต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

 
สารพษิ 

 
สารไวไฟ 

 
สาร

ออกซไิดซ ์

 
สารกดั

กรอ่น 

 
สาร

กมัมนัตรงั

ส ี

 
สารระเบดิ 

 
สารทีเ่ป็น

อนัตรายต่อ

สขุภาพ 
ภาพที ่1.5  เครื่องหมายเตอืนอนัตรายของสารเคมบีางชนิด 

 

อบุติัเหตแุละการป้องกนัอบุติัเหตใุนห้องปฏิบติัการชีววิทยา 

 อุบตัิเหตุที่เกิดขึ้นในหอ้งปฏิบตัิการวทิยาศาสตร์ในระดบัมธัยมศึกษาส่วนใหญ่จะเป็น

อุบตัเิหตุจากไฟไหม ้ถูกสารเคม ีการถูกของมคีมบาด ส่วนอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากสาเหตุอื่น ๆ พบ

น้อยมาก เชน่ การระเบดิ การถูกสารพษิอยา่งรุนแรง นาน ๆ จงึจะเกดิขึน้สกัครัง้ อยา่งไรกต็าม

ครกูไ็มค่วรประมาท ควรไดศ้กึษาหาความรูใ้หเ้ขา้ใจถงึขอ้ควรระวงัจากอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ไดทุ้ก ๆ 

กรณ ีตลอดจนตอ้งรูถ้งึวธิป้ีองกนัแกไ้ข เมือ่เกดิอุบตัเิหตุขึน้ทุกครัง้ อนัตรายทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดใ้น

หอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตรข์องโรงเรยีนมดีงัต่อไปน้ี 

 อบุติัเหตจุากไฟไหม้ 

 อุบตัเิหตุทีเ่กดิจากไฟไหม ้ย่อมเกดิความสูญเสยีทรพัยส์นิและเกดิอนัตรายไดม้ากอาจ

ถงึขัน้พกิารหรอืเสยีชวีติ ในหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตรเ์มื่อเกดิไฟไหม ้มกัจะมคีวามรุนแรงมาก 

เพราะมวีตัถุทีเ่ป็นเชือ้เพลงิอยูม่าก นอกจากวตัถุพวกไม ้กระดาษ แลว้สารเคมต่ีาง ๆ ทีจ่ดัอยูใ่น
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ประเภทสารไวไฟกม็อียูม่าก เช่น Hydrogen Phosphine, Coal gas, Hydrocarbons, Carbon 

disulphide, Phosphorus, Ether, Alcohols, Benzens และ Acetone เป็นตน้ นอกจากน้ีไฟไหม้

ยงัมสีาเหตุมาจากเครือ่งใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ ได ้เชน่ มอเตอร ์โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ เครื่องมอืวทิยาศาสตร ์

ฯลฯ  

 การป้องกนัไฟไหม ้สามารถทาํไดห้ลายวธิ ี

 1.  เก็บสารเคมทีี่ติดไฟง่ายอย่าให้มีไอของสารกระจายอยู่ในห้องในขณะที่มีการใช้

ตะเกยีง หรอื เครือ่งใชไ้ฟฟ้าในหอ้งปฏบิตักิาร 

 2.  สารทีต่ดิไฟงา่ย ไมค่วรเกบ็ไวใ้นหอ้งปฏบิตักิารมากเกนิความจาํเป็น 

 3.  สารเคมทีีเ่ป็นรดีวิซิง่ และออกซไิดลซ์ิง่ ไมค่วรเกบ็ไวด้ว้ยกนั 

 4.  หา้มสบูบุหรี ่ในหอ้งปฏบิตักิารโดยเดด็ขาด 

 5.  ตอ้งตรวจดคูวามเรยีบรอ้ยของหอ้งก่อนออกจากหอ้งปฏบิตักิาร 

 ในหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์สารเคมทีีต่ดิไฟง่าย โดยเฉพาะสารทีเ่ป็นของเหลว ไอ

ระเหยของสารจะเกดิลุกไหมไ้ดเ้มื่อมกีารผสมกบัอากาศในสดัสว่นทีเ่หมาะสม และไดร้บัความรอ้น

เพยีงพอ และเมื่อเกดิความรอ้นไอระเหยของมนัจะแพร่กระจายไปไดเ้รว็และไกล นอกจากน้ียงั

ขึน้อยู่กบัการมพีืน้ทีผ่วิมากอกีดว้ย ดงันัน้ถ้าสารเคมเีหล่าน้ี หกราดตามพืน้ เมื่อเกดิไฟไหมจ้งึ

ลุกลามไปไดเ้รว็มาก 

 การแกไ้ขเมื่อเกดิไฟไหม ้เมื่อเกดิไฟไหมใ้นหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ครจูะตอ้งมสีตดิ ี

และตอ้งปฏบิตักิารแกไ้ขอยา่งรวดเรว็ทีส่ดุ ดงัน้ี 

 1. เมื่อเกิดไฟไหม้ ถ้ามถีงัแก๊สต้องพยายามหาทางปิดถงัให้ได้ก่อน เพื่อป้องกนัการ

ระเบดิทีรุ่นแรงตามมา ขณะเดยีวกนักต็อ้งรบีเคลื่อนยา้ยสารเคมทีีต่ดิไฟงา่ยออกจากบรเิวณนัน้

ทนัท ีในกรณีทีห่อ้งปฏบิตักิารไม่มถีงัแก๊สใหร้บีดบัไฟทนัท ีซึง่อาจจะใชผ้า้เปียก กระสอบ หรอื

ถงัทรายคลุมทบัวตัถุที่กําลงัตดิไฟ หรอือาจจะใช้เครื่องดบัเพลงิ ทัง้น้ีสุดแท้แต่ว่าโรงเรยีนได้

จดัเตรยีมอุปกรณ์สาํหรบัดบัเพลงิไวอ้ยา่งไร แต่อยา่ใชน้ํ้าราดลงไปบนไฟ 

 2. ถ้าเกิดไฟลุกไหม้เป็นบริเวณกว้างมาก สิ่งแรกที่ครูควรกระทําก็คือ ต้องรีบย้ายเด็ก

นักเรยีนออกจากหอ้งใหห้มดอย่างรวดเรว็ และเป็นไปอย่างมรีะเบยีบ เพราะความปลอดภยัใน

ชวีติของนกัเรยีนยอ่มมคีา่เหนือสิง่อื่นใดทัง้หมด 

 3. กรณทีีเ่กดิไฟไหมเ้สือ้ผา้ทีส่วมใสอ่ยู ่อยา่ออกวิง่ เพราะจะทาํใหไ้ฟยิง่ลุกมากขึน้ สิง่ที่

ควรกระทําคอื การกลิ้งตวัลงกบัพื้น ผู้ที่อยู่ใกล้ชดิต้องช่วยกนัใช้ผ้าหนา ๆ คลุมทบัให้เปลว

ไฟดบั 

 4. ต้องรบีแจง้ใหบุ้คคลอื่นหรอืหน่วยดบัเพลงิทราบแล้วทําการดบัเพลงิเท่าที่มอียู่ อย่า

เสีย่งอนัตรายโดยทําการดบัไฟอยู่คนเดยีว ควรมคีนอื่น ๆ ช่วยดบัอยู่ดว้ยอย่างน้อยทีสุ่ดกต็อ้ง 
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2 คน เพราะสามารถจะช่วยกนัได ้นอกจากน้ีจะตอ้งมคีวามเชื่อมัน่ว่าจะปลอดภยัระหว่างทางออก

กบัไฟเมือ่มกีารหนีไฟ 

 การปฐมพยาบาลผูป้่วยทีถู่กไฟไหม ้ผูป้่วยทีถู่กไฟลวก หรอืถูกของรอ้นเพยีงเลก็น้อย

ใหแ้ช่น้ําหรอื ใชผ้า้ชุบน้ําเยน็คลุมแผลไม่ให้ถูกอากาศจนกว่าจะหายจากอาการปวดแสบปวด

รอ้น หรอืทาดว้ยขีผ้ึง้แก้น้ํารอ้นลวก แลว้นําผูป้่วยส่งแพทยท์ําการรกัษาทนัท ีในกรณีที่ไฟไหม้

สว่นของรา่งกายทีไ่มส่ามารถแช่น้ําไดใ้หใ้ชผ้า้ชุบน้ําเยน็ปิดคลุมแผล ถา้เป็นแผลขนาดใหญ่ตอ้ง

ถอดเสื้อผ้าที่คลุมแผลอยู่ออกเสยีก่อน แล้วจงึใช้ผ้าสะอาดคลุมปิดแผลไม่ให้ถูกอากาศ แล้ว

นําสง่ใหแ้พทยร์กัษาทนัท ี

 เครื่องมือดับเพลิงที่ควรรู้จ ัก อุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงมีหลายชนิด ควรเลือกใช้ให้

เหมาะสมกบัเหตุการณ์และชนิดของไฟวา่เกดิจากอะไร 

 1.  น้ํา กรณเีกดิไฟไหมจ้ากวตัถุพวกผา้ กระดาษ หญา้ ไม ้ฯลฯ การใชน้ํ้าดบัจะไดผ้ลด ี

ถ้าตึกหรอือาคารได้จดัเตรยีมหวัฉีดดบัเพลิงพรอ้มสายไว้แล้ว ก็นับว่าสะดวกมาก การใช้น้ํา

ดบัเพลงิหา้มใชก้บัไฟทีเ่กดิจากน้ํามนั ไฟฟ้า และสารเคมทีีต่ดิไฟงา่ยเป็นอนัขาด เพราะจะเป็น

สาเหตุทาํใหเ้กดิการลุกลามของไฟเป็นไปอยา่งกวา้งขวาง และรวดเรว็ มอีนัตรายมาก 

 2.  ทราย กรณีเกิดไฟไหม้ เน่ืองจากน้ํามัน ไฟฟ้า และสารเคมี ถ้าไม่มีเครื่องมือ

ดบัเพลงิ อาจจะใชท้รายปิดทบัใหไ้ฟดบัได ้ดว้ยเหตุน้ีตามหอ้งปฏบิตักิารของโรงเรยีนจงึควร

จดัเตรยีมถงัทรายไวด้ว้ยเพือ่แกไ้ขเหตุการณ์เฉพาะหน้า 

 3.  เครือ่งดบัเพลงิทีเ่ป็นสารเคม ีไดแ้ก่ 

  1) ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์  เ ป็น เครื่ องดับ เพลิงช นิดที่ บรร จุด้ วยแ ก๊ส

คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) ใชก้บัไฟทีเ่กดิจากน้ํามนั และไฟฟ้า ไดด้ ีนิยมใชใ้นหอ้งปฏบิตักิาร

เคม ีถา้ไฟไหมร้นุแรงจะตอ้งใชคู้ก่บัชนิดผงเคมแีหง้ 

  2) ชนิดผงเคมแีหง้ ซึ่งมอียู่ 2 ชนิดดว้ยกนั คอื ชนิดผงโซเดยีมไบคารบ์อเนต กบั

ชนิดที่เป็นส่วนผสมของสารเคม ีจําพวกโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต และโปแตสเซยีมคลอไรด ์

เครือ่งดบัเพลงิชนิดน้ีใชไ้ดก้บัไฟทุกประเภท ถา้โรงเรยีนมคีวามสามารถจะจดัหาเครือ่งดบัเพลงิไว้

ใชไ้ดก้ค็วรจดัหาเครื่องดบัเพลงิชนิดน้ีประจําหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตรแ์ต่ละหอ้งไวด้ว้ย กจ็ะ

เป็นการด ี

  

 อบุติัเหตจุากสารเคมี 

 ในหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์มสีารเคมมีากมายหลายชนิดทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ

โดยผูไ้ดร้บัสารเคมนีัน้อาจจะไดร้บัพษิ ซึง่มผีลเฉพาะสว่นใดสว่นหน่ึงของรา่งกายเฉพาะที ่หรอื
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อาจจะมผีลต่อระบบการทํางานระบบใดระบบหน่ึงของร่างกายกไ็ด ้ดงันัน้การใชส้ารเคมจีงึตอ้ง

ใชด้ว้ยความระมดัระวงัเป็นพเิศษ และตอ้งมคีวามรูจ้รงิอยา่ใชว้ธิลีองผดิลองถูก สารเคมอีาจเขา้

สูร่า่งกายโดย 3 ทาง ดว้ยกนั 

 1.  ทางผวิหนัง ขณะทําการทดลองถ้าไม่ระมดัระวงั ก็อาจจะจบัต้องสารเคม ีซึ่งบาง

ชนิดจะเป็นอนัตรายโดยกดัทาํลายเน้ือเยือ่ หรอืบางชนิดรา่งกายรบัเขา้ไปโดยการดดูซมึเขา้ทาง

ผวิหนงั 

  กรณทีีส่ารถูกผวิหนงั ควรเชด็ดว้ยผา้หรอืลา้งน้ําทนัท ีบางชนิดอาจจะตอ้งลา้งดว้ย

สบู่แลว้จงึลา้งน้ํา แลว้ใชค้รมีทา นอกเหนือจากการลา้งดว้ยน้ํา อาจจะใชก้รดออ่น หรอืดา่งอ่อน

ลา้งได ้เชน่ กรณทีีส่ารทีถู่กผวิหนงัเป็นกรดกใ็หล้า้งดว้ยดา่งออ่น เช่น สารละลายโซเดยีม

ไฮโดรเจนคารบ์อเนต (NaHCO3) แลว้ทาดว้ยขีผ้ึง้แมกนีเซยีกลเีซอรอลพาสท ์(Magnesiaglycerol 

Paste) ถา้เป็นสารเคมจีาํพวกดา่งกดัผวิหนงัใหล้า้งตามดว้ยกรดออ่น เชน่ สารละลาย กรดน้ําสม้ 

(acetic acid, CH3COOH) แลว้ใชน้ํ้าลา้งตามอกีครัง้หน่ึง แลว้ทาดว้ยขีผ้ึง้แมกนีเซยี พาสท ์

 2. ทางลมหายใจ สารเคมอีาจจะเขา้สู่รา่งกายโดยการสดูลมหายใจ ซึง่เป็นแก๊สพษิหรอื

ไอของสารอนัตรายประเภทน้ีมกัเกดิจากสารเคมทีีเ่ป็นแก๊ส หรอื สารทีร่ะเหยเป็นไอไดง้า่ย แก๊ส

หรอืไอของสารบางชนิดทําใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อระบบหายใจ บางชนิดกดัทําลายเยื่อจมูก 

เยื่อปอด แก๊สบางชนิดจะทําใหเ้กิดอาการเฉียบพลนั บางอย่างจะสะสมในร่างกายทําให้เกิด

อาการเรือ้รงั ควนัหรอืไอของแก๊สพษิ เช่น Carbon monoxide, Hydrogen Sulphide, Chorine, 

benzene, bromine, ammonia, Hydrogen Chloride, Nitrogen dioxide, Carbon tetrachloride 

เป็นตน้ ถา้ผูป้่วยสดูไอของแก๊สเหล่าน้ีจะทําใหม้อีาการวงิเวยีน ปวดศรีษะ ซมึ คลื่นไส ้คนัจมกู 

คนัคอ และอาจหมดสต ิ

  เมื่อพบผู้ป่วยมอีาการดงักล่าว ควรรบีย้ายผู้ป่วยออกจากบรเิวณนัน้ทนัที เพื่อให้

ไดร้บัอากาศทีบ่รสิุทธิ ์สาํหรบัผูท้ีเ่ขา้ไปช่วยเหลอืผูป้ว่ยทีห่มดสตหิรอืช่วยตวัเองไมไ่ด ้จะตอ้งมี

เครือ่งป้องกนัอนัตรายดว้ย เชน่ สวมหน้ากากป้องกนัแก๊สพษิ และเครือ่งชว่ยหายใจ 

  การปฐมพยาบาลใชว้ธิกีารผายปอด โดยใหผู้ป้่วยอยู่ในทีส่งบและอากาศถ่ายเทได้

สะดวก อยา่ใหผู้ป้ว่ยทีห่มดสตดิื่มอะไรทัง้สิน้ ต่อจากน้ีใหเ้ป็นหน้าทีข่องแพทยท์ีจ่ะทาํการรกัษา

ต่อไป 

 3.  ทางปาก สารเคมอีาจเขา้สูร่า่งกายโดยการรบัประทานเขา้ไป หรอืโดยอุบตัเิหตุ การ

กลนืสารมพีษิ เป็นกรณีทีไ่มน่่าจะเกดิขึน้ ซึง่ตามปกตกิไ็มเ่กดิขึน้บ่อยนกั โอกาสทีจ่ะกลนืสารมี

พิษจะเกิดจากการใช้ ปิเปต ชนิดใช้ปากดูด แต่ถ้าใช้ปิเปต ชนิดใช้ลูกยางดูดก็จะสามารถ

หลกีเลีย่งอนัตราย จากการกลนืสารพษิได ้สาํหรบัการรบัประทานสารพษิกรณีอื่น ๆ มกัมสีาเหตุ

มาจากสารทีผ่สมอยู่ในอาหาร เช่น สบีางชนิดทีไ่ม่ใช่สผีสมอาหาร ยากนับูด ดนิประสวิ ทีนํ่ามา
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หมกัเน้ือ เป็นต้น การเข้าสู่ร่างกายของสารพษิทางปาก เป็นอนัตรายอย่างยิ่ง เพราะเข้าสู่

รา่งกายโดยตรงและสง่ผลไดร้วดเรว็มาก 

  การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่กลืนสารพิษ สิ่งที่ต้องทําเป็นสิ่งแรกคือ การล้างปาก 

พยายามสอบถามผู้ป่วยหรอืผู้ใกล้ชิดที่อยู่ในเหตุการณ์หรอืผู้ที่ช่วยเหลือ เพื่อจะได้ทราบว่า

ผูป้่วยกลนืสารชนิดใดเขา้ไป ถ้าผูป้่วยยงัมสีตริูส้กึตวักใ็หด้ื่มน้ํามาก ๆ แล้วทําใหอ้าเจยีนโดย

การกระตุ้นใหเ้กดิความระคายเคอืงทีค่อ โดยอาจใชน้ิ้วกดโคนลิ้นหรอืทําใหเ้กดิอาการคลื่นไส ้

โดยการกรอกไขข่าว เมื่อผูป้่วยเริม่อาเจยีนใหน้อนควํ่าหน้า ในลกัษณะทีศ่รีษะอยู่ตํ่ากว่าระดบั

สะโพกเพื่อป้องกนัการสําลกัเขา้ปอด ใหผู้ป้่วยอาเจยีนจนกว่าจะมน้ํีาใส ๆ ออกมาต่อจากน้ีให้

เป็นหน้าทีข่องแพทยท์ีจ่ะทาํการรกัษาต่อไป 

  กรณีผู้ป่วยกลืนกินสารกัดกร่อน หรือ กรดแก่ ก็ให้ผู้ป่วยดื่มน้ําปูนใสเพื่อทําให้

อาเจยีนและเมือ่ผูป้ว่ยอาเจยีนออกเองแลว้ จงึใหด้ื่ม milk of magnesia 

  ผูป้่วยทีก่ลนืกนิด่างแก่ใหด้ื่มน้ําสม้สายชูผสมน้ํา ในอตัราส่วน 1:4 หรอืกรดน้ําสม้ 

0.2% แลว้ทาํใหอ้าเจยีนโดยการดื่มไขข่าวทีต่กีบัน้ํา 

  ถา้ไม่ทราบว่าผูป้่วยกลนืสารชนิดใดกใ็หใ้ชย้าแกพ้ษิทัว่ไป (Universal antidote) 

แลว้ทาํใหอ้าเจยีนโดยดื่มไขข่าวทีต่กีบัน้ํา 

  ทุกกรณีที่กล่าวมาน้ี เมื่อทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้ว จะต้องส่งใหแ้พทย์ทํา

การรกัษาต่อไปทนัท ี

  สารทีม่ฤีทธิใ์นการกดักร่อน ไดแ้ก่ พวกกรด และเบส จะมอีํานาจในการกดัทําลาย

ตามความเขม้ขน้ของมนั ถ้าสารละลายมคีวามเขม้ขน้มาก กจ็ะมฤีทธิใ์นการกดัทําลายมากกว่า

สารละลายทีเ่จอืจาง ดงัเช่นทีเ่ราทราบว่า กรดแก่ เบสแก่จะมฤีทธิใ์นการกดักร่อนมาก ส่วนกรด

ออ่นและเบสออ่นทีม่คีวามเจอืจางมาก ๆ อาํนาจหรอืฤทธิใ์นการกดัทาํลายกจ็ะหมดไป กรดทีใ่ช้

อยูเ่ป็นประจาํในหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตรข์องโรงเรยีนทีค่วรทราบถงึอาํนาจในการกดัทาํลาย 

มอียูด่ว้ยกนัหลายชนิด ดงัน้ี 

 

 ช่ือกรด     สตูร   เน้ือกรด (% โดยน้ําหนัก) 

 *กรดซลัฟูรกิ    H2SO4    98 

 *กรดไฮโดรคลอรกิ  HCl    36-38 

 *กรดไนตรกิ    HNO3    68-70 

 กรดฟอสฟอรกิ    H3PO4    85 

 กรดไนตรสั    HNO2    - 
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 ช่ือกรด     สตูร   เน้ือกรด (% โดยน้ําหนัก) 

 กรดอะซตีกิ    CH3COOH   99-100 

 กรดคารบ์อนิก    H2CO3    - 

 กรดไฮโดรซลัฟูรกิ  H2S    - 

 กรดไฮโดรไซยานิก  HCN    - 

  

 กรดซลัฟูรกิ, กรดไฮโดรคลอรกิ และกรดไนตรกิ จดัเป็นกรดแก่ ซึ่งมอีํานาจในการกดั

ทาํลายสงู กรดทัง้ 3 ชนิดน้ีใชม้ากในหอ้งปฏบิตักิารทัว่ ๆ ไป กรดฟอสฟอรกิเป็นกรดแก่พอสมควร 

นอกนัน้เป็นกรดออ่น 

 นอกจากน้ีสารเคมจีาํพวกมฤีทธิก์ดัทาํลายแลว้ ในหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตรข์อง

โรงเรยีนยงัตอ้งเกีย่วขอ้งกบัสารจาํพวกทีเ่ป็นตวัทาํลายอกีหลายชนิดซึง่ลว้นมผีลต่อสขุภาพ

ทัง้สิน้ ไดแ้ก่ 

 Acetone  ทาํใหเ้กดิอาการระคายเคอืงต่อผวิหนงั ปวดศรีษะ 

 Benzene  ทําใหเ้กดิอาการเป็นพษิโดยเขา้ทางลมหายใจ และดูดซมึเขา้

ทางผวิหนงั 

 Butyl alcohol  ทําใหเ้กดิระคายเคอืงต่อตา จมูก และลําคอ ทําใหป้วดศรีษะ

และวงิเวยีน 

 Carbon tetrachloride ทําใหเ้กดิอาการมนึเมา สามารถทําใหเ้กดิการทําลายอวยัวะ

บางอยา่ง 

 Chloroform   ทาํใหห้มดความรูส้กึ เกดิระคายเคอืงต่อตา 

Ethyl alcohol   ทาํใหร้ะคายเคอืงต่อตาและทางเดนิของระบบหายใจมอีาการ 

     มนึเมาเลก็น้อย 

 Methyl alcohol  ทาํใหม้อีาการมนึเมาและระคายเคอืงเลก็น้อย 

 Xylene    ทาํใหเ้กดิระคายเคอืงปานกลาง 

 

 อบุติัเหตจุากการระเบิด 

 การระเบดิอาจเกดิขึน้ได้ ถ้ามกีารใช้ความรอ้น การเสยีดสเีน่ืองจากการบด หรอืการ

ผสมระหว่างสารที่เป็นออกซไิดสซ์ิง่กบัสารที่เป็นรดีิว้ซิง่ ออกซไิดสซ์ิง่ที่เป็นสารอนินทรยี ์เมื่อ

รวมตวักบัเชื้อเพลงิ เช่น ไม ้กระดาษ ผงกํามะถนั ผงโลหะจะทําใหเ้กดิลุกไหมแ้ละระเบดิไดด้ ี

ซึง่ถา้เป็นออกซไิดส-์ซิง่เป็นสารอนิทรยีด์ว้ยแลว้ จะมกีารระเบดิทีรุ่นแรงมาก ทาํใหเ้กดิอนัตราย
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ไดม้าก โดยธรรมชาตขิองสารทีเ่ป็นออกซไิดสซ์ิง่ซึง่จะสลายตวัใหแ้ก๊สออกซเิจนภายใตส้ภาวะที่

เหมาะสม ซึง่ออกซเิจนจะช่วยใหไ้ฟลุกไหมห้รอือาจจะทําปฏกิริยิากบัสารอื่น ๆ โดยเฉพาะกบั

สารทีเ่ป็นรดีิว้สซ์ิง่ ซึง่เป็นสารทีไ่วต่อความรอ้นและการเสยีดส ี

 สารทีเ่ป็นออกซไิดสซ์ิง่ ไดแ้ก่ พวก Peroxides, Nitrates, Chlorates, Manganates, 

กรดไนตรกิ เขม้ขน้ และกรดซลัฟูรกิ 

 สว่นสารทีเ่ป็นรดีิว้สซ์ิง่ ไดแ้ก่ ผงโลหะ, โลหะอลัคาไล, carbon, Sulphur, phosphorus 

และพวก Hydrocabon 

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจงึหา้มนํากรดเขม้ขน้มารวมกบัผงโลหะอย่างเดด็ขาด อนัตรายที่

เกิดจากการระเบิดมีความรุนแรงมาก เพราะแรงระเบิดอาจทําให้อุปกรณ์การทดลองแตก 

สารเคมอีาจฟุ้งกระจาย เศษวสัดุอาจจะกระเดน็ถูกส่วนต่าง ๆ ของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิง่ 

ถา้เกดิมเีศษแกว้กระเดน็เขา้ตา จะแกไ้ขและรกัษาใหอ้ยูใ่นสภาพเดมิไดย้าก 

 กรณทีีม่เีศษแกว้กระเดน็เขา้ตาตอ้งใหแ้พทยเ์ป็นผูเ้อาออกให ้อยา่เอามอืทีไ่มส่ะอาด

แตะตอ้ง และไมข่ยีต้าเป็นอนัขาด 

 ถา้สารเคมเีขา้ตา ตอ้งรบีลา้งตาดว้ยน้ําสะอาดทนัทเีป็นเวลาหลาย ๆ ครัง้ นานประมาณ 

15 นาท ีจนกวา่จะไมม่สีารตกคา้งอยู ่แลว้สง่ใหแ้พทยท์าํการรกัษาต่อไป 

 

 อบุติัเหตจุากการถกูของมีคมบาด 

 การถูกของมคีมบาดเป็นอุบตัเิหตุทีเ่กดิมากโดยเฉพาะกบันักเรยีนเลก็ ๆ ซึ่งไม่ค่อยมี

ความระมดัระวงัมากนักมกัจะทําอุปกรณ์พวกแกว้แตกและถูกเศษแกว้บาด ครจูะต้องดูแลเป็น

พเิศษในการทดลองโดยใช้อุปกรณ์เครื่องแก้ว ก่อนนําไปใช้ต้องตรวจดูใหด้เีสยีก่อน ถ้าพบสิง่

บกพร่องแมเ้พยีงเลก็น้อยกไ็ม่ควรนํามาใช ้การใส่หลอดแกว้ในรูจุกไมค้อรก์ หรอืจุกยางจะตอ้ง

ตรวจดูใหแ้น่ใจว่ารูมขีนาดใหญ่พอที่ปลายหลอดแกว้จะดนัลงไปได ้ควรสวมถุงมอืหรอืผา้หนา ๆ 

จบัหลอดแก้วในขณะที่เสยีบหลอด เพื่อป้องกนัอนัตรายที่อาจเกดิจากหลอดแก้วหกับาดหรอื

แทงมอืได ้

 เมื่อถูกของมคีมแทงหรอืบาดจะต้องทําการหา้มเลอืดใหห้ยุดเสยีก่อน ถ้าแผลมขีนาด

เลก็อาจใชน้ิ้วมอืหรอืผา้สะอาดกดลงบนแผลจนเลอืดหยุดไหล ถ้าเป็นบาดแผลขนาดใหญ่หรอื

ลึกต้องยกส่วนที่เลือดไหลให้สูงกว่าส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย แต่ถ้ามกีระดูกหกัร่วมด้วย การ

กระทาํวธิน้ีีอาจจะทาํใหเ้กดิอนัตรายต่อผูป้ว่ยมากขึน้กไ็ด ้เพราะกระดกูจะทิม่แทงเน้ือเยื่อต่าง ๆ 

มากขึน้ การหา้มเลอืดโดยการใชส้ายรดับรเิวณเหนือบาดแผลไมค่วรทาํ ยกเวน้ในกรณีทีจ่ะตอ้ง

ตดัอวยัวะส่วนทีเ่กดิบาดแผลนัน้ทิง้ หรอืเลอืดออกมากจนไม่สามารถใชว้ธิอีื่นทีไ่ดผ้ลแลว้ เมื่อ
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หา้มเลอืดไดแ้ลว้ ถา้ผูป้่วยรูต้วัดแีละดื่มน้ําไดโ้ดยไมส่าํลกั ควรใหผู้ป้ว่ยดื่มน้ํามาก ๆ แต่อยา่ให้

ดื่มเครื่องดื่มที่มอีลักอฮอล์ แต่ถ้าผู้ป่วยหมดสติ หรอืมอีนัตรายต่อระบบทางเดนิอาหาร หา้ม

ไมใ่หผู้ป้ว่ยดื่มน้ําหรอืกนิอะไรทัง้สิน้ 

 เมือ่เลอืดหยดุไหลแลว้ จงึทาํความสะอาดบาดแผลโดยเชด็แผลดว้ยอลักอฮอล ์ใสย่าและ

นําผูป้ว่ยสง่ใหแ้พทยร์กัษา ถา้มแีผลขนาดใหญ่หรอืตอ้งมกีารฉีดยาเพือ่ป้องกนับาดทะยกั เป็นตน้ 

 

 อบุติัเหตจุากกระแสไฟฟ้าลดัวงจร 

 หลกัในการช่วยเหลือผูป้ระสบอุบตัิเหตุอนัเน่ืองมาจากกระแสไฟฟ้าลดัวงจร ก็คอืต้อง

กระทําด้วยความเรว็และระมดัระวงั มฉิะนัน้ผู้ช่วยเหลืออาจจะได้รบัอนัตราย การช่วยเหลือ      

ผูป้ระสบอุบตัเิหตุต้องหาทางตดักระแสไฟฟ้าใหไ้ด ้เช่น ถอดปลัก๊ ยกสะพานไฟ ใชว้สัดุทีเ่ป็น

ฉนวนเขีย่สายไฟ หรอืตดัสายไฟดว้ยวตัถุมคีมทีม่ดีา้มเป็นฉนวน อยา่แตะตอ้งตวัผูป้ระสบอนัตราย 

การดงึผูถู้กไฟฟ้าช๊อตใหห้ลุดจากสายไฟตอ้งใชผ้า้แหง้หรอืวตัถุอื่นใดทีเ่ป็นฉนวน ถา้  ผูป้ระสบ

อนัตรายอยูใ่นบรเิวณทีม่น้ํีา ผูช้ว่ยเหลอืตอ้งหาทางเขีย่สายไฟใหพ้น้ออกไปก่อน หรอืตดัสายไฟ

เสยีก่อนจงึลงไปชว่ยผูป้ระสบอนัตรายได ้

 การปฐมพยาบาลผูป้่วยที่ได้รบัอนัตรายจากกระแสไฟฟ้าลดัวงจร ควรปฏิบตัิดงัน้ีให้

ผูป้่วยนอนหงายในลกัษณะศรีษะตํ่า แล้วพยายามอา้ปากผูป้่วยลว้งสิง่ที่อาจตกคา้งอยู่ออกให้

หมดต่อจากนัน้ทาํการผายปอดโดยวธิปีากต่อปาก (mouth to mouth) โดยบบีจมกูผูป้ว่ยใหส้นิท

แลว้ทาบปากปิดปากผูป้่วยใหส้นิทเป่าลมเป็นจงัหวะ 15 ครัง้ ต่อ 1 นาท ีกรณีทีไ่ม่สามารถอา้

ปากผู้ป่วยได้ให้เป่าลมเข้าทางจมูกแทน ถ้าผู้ป่วยมีเลือดออกต้องทําการห้ามเลือดให้หยุด

ขณะเดยีวกนัน้ีต้องรบีนําผูป้่วยส่งใหแ้พทยท์ําการรกัษา ตลอดทางที่นําผูป้่วยส่งไปหาแพทย ์

จะตอ้งทาํการผายปอดโดยวธิเีดมิเป็นระยะ ๆ ดว้ย 

 

 อบุติัเหตจุากพืชทดลอง 

 ในหอ้งปฏบิตักิารชวีวทิยาจะต้องเกี่ยวขอ้งกบัสตัวท์ีนํ่ามาศกึษาทดลองหลายชนิด เช่น 

มด หนู กระต่าย กระรอก การทดลองจงึต้องเพิม่ความระมดัระวงั เพื่อไม่ใหไ้ดร้บัอนัตรายจาก

สตัว์เหล่าน้ี การทดลองควรสวมถุงมอืที่มคีวามหนาและเหนียว สวมหน้ากากปิดปากและจมูก 

การจบัตวัสตัว์ต้องรู้วธิีจบัที่ปลอดภยั หากเกดิอุบตัิเหตุจากการถูกสตัว์ข่วน กดั จะต้องรบีทํา

ความสะอาดบาดแผลดว้ยน้ําสะอาด และนําสง่แพทยเ์พื่อฉีดยาป้องกนับาดทะยกัต่อไป หลงัจาก

การทดลองจะตอ้งลา้งมอืใหส้ะอาด เพราะการจบัสตัวแ์มจ้ะสวมถุงมอืแลว้กต็ามกอ็าจจะตดิเชือ้

โรคจากสตัวไ์ด ้
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 สถานทีเ่ลีย้งสตัวท์ดลองตอ้งดแูลทาํความสะอาดอยูเ่สมอ ใชน้ํ้ายาฆา่เชือ้โรคราด ตอ้งมี

แสงสวา่งเขา้ถงึ ระบายอากาศไดด้ ีไมอ่บัชืน้หมกัหมมเป็นแหล่งเพาะเชือ้โรค 

  

 อบุติัเหตจุากการถกูสตัวท์ดลองทาํร้าย 

 พชืบางชนิดมขีนทีท่าํใหเ้กดิอาการแพ ้บางชนิดมยีางทีเ่ป็นอนัตราย ตอ้งพยายามไมใ่ห้

โดนยาง โดยเฉพาะอย่างยิง่อย่าใหเ้ขา้ปากหรอืตา เพราะอาจทาํใหต้าบอดได ้ถา้แพข้นของพชื

ทาํใหม้อีาการคนัใหล้า้งน้ําสะอาดทนัท ีและนําไปพบแพทยเ์พื่อการรกัษาทีถู่กตอ้ง บางคนอาจ

แพล้ะอองเรณูของดอกไม ้การทดลองตอ้งพยายามหลกีเลีย่งหรอืใชผ้า้ปิดปากปิดจมกูเพื่อไมใ่ห้

ละอองเรณูเขา้ปากและจมกู 
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

 

 1. ศึกษาองค์ประกอบของห้องเรยีนวทิยาศาสตร์ทัว่ไป และห้องเรยีนวิทยาศาสตร ์

เฉพาะสาขา เพื่อออกแบบหอ้งเรยีนชวีวทิยาโดยปรบัปรุงจากหอ้งเรยีนปกตใิหส้ามารถใชส้อน

และทาํการทดลองไดด้ว้ย 

 2. ศึกษาหลกัการจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทัว่ไปและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

เฉพาะสาขา เพือ่ออกแบบการจดัเกบ็วสัดุอุปกรณ์ชวีวทิยาในหอ้งปฏบิตักิารชวีวทิยา 

 3. ออกแบบการจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์การทดลองที่มขีนาดเล็กที่ใช้ในห้องปฏิบตัิการ

ชวีวทิยา เช่น จุกคอรก์ จุกยาง หลอดหยด หลอดนําแก๊ส เขม็เยบ็ผา้ เขม็หมุด เขม็ฉีดยา เขม็

ปกัแมลง ดา้ย เชอืก ไมข้ดีไฟ ฯลฯ ในตู้หรอืชัน้วางของทีม่อียู่แลว้ ใหม้คีวามสะดวกในการใช้

สอยและปลอดภยัมากทีส่ดุ 

 4. ศกึษาชนิดของพชืและสตัวท์ีใ่ชเ้พือ่การศกึษาชวีวทิยาในหอ้งเรยีน-ปฏบิตักิารชวีวทิยา 

เพื่อออกแบบบรเิวณทดลองพชืและสตัว ์(Plants and Animal area) สาํหรบัหอ้งเรยีน-ปฏบิตั ิ

การชวีวทิยา 

 5. ใหน้ักศกึษาไปศกึษาการจดัหอ้งเรยีน-ปฏบิตักิารวทิยาศาสตรแ์ละหอ้งปฏบิตักิาร

ชวีวทิยาของโรงเรยีนมธัยมศกึษาหรอืโรงเรยีนสาธติของมหาวทิยาลยั เพื่อรวบรวมขอ้มลูนํามา

อภปิรายในประเดน็มาตรฐานหอ้งเรยีนวทิยาศาสตร ์ตลอดจนจุดเด่น จุดดอ้ย ปญัหาอุปสรรค

และแนวทางแกไ้ข 

 6. ศกึษาหลกัการจดัการความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์เพื่อจดัทําขอ้

ปฏบิตัใินการใชห้อ้งปฏบิตักิารชวีวทิยา 

 7. ศกึษาดูงานการจดัทําบญัชวีสัดุอุปกรณ์วทิยาศาสตร์ในโรงเรยีนมธัยมศกึษาหรอื

โรงเรยีนสาธติของมหาวทิยาลยั เพือ่นําขอ้มลูมาอภปิรายในชัน้เรยีน 

 

 

 

 


