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ใบความรูเร่ือง นํ้าและอากาศ 

    นํ้า  

 บนผิวโลกประกอบดวยพื้นนํ้า ๓ ใน ๔ สวนของพื้นผิวโลก โดยสวนใหญเปน

นํ้าเค็มในทะเล และมหาสมุทรประมาณ ๙๗ สวน เปนนํ้าแข็งที่อยูข้ัวโลกเหนือและข้ัว

โลกใต ๒ สวน และเปนนํ้าจืดตามแมนํ้าลําคลองตางๆ ประมาณ ๑ สวน 

   วัฏจักรของนํ้า 

 เกิดจากการระเหยของนํ้าบนผิวโลกจากแหลงนํ้าตางๆ โดยแสงแดด ความรอน 

ลม เมื่อไอนํ้าลอยข้ึนสูอากาศเมื่อไดรับความเย็นจะกลั่นตัวเปนละอองนํ้าจับตัวกันเปน

กอนเมฆ เมื่อกระทบกับความเย็นจะกลั่นตัวกลายเปนหยดนํ้าตกลงสูพื้นโลก ซ่ึงจะเกิด

หมุนเวียนตอเน่ืองกันตลอดเวลา 

กิจกรรมท่ี ๗ วาดรูปวัฏจักรของนํ้า พรอมระบายสีใหสวยงาม 

 

 

 

 

 

  แหลงนํ้า  

 แหลงนํ้าแบงออกเปน ๒ ประเภทใหญๆ ดังน้ี 
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๑. แหลงนํ้าตามธรรมชาติ คือ แหลงนํ้าที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ไดแก 

• แหลงนํ้าผิวดิน แหลงนํ้าจืด เชน หอย คลอง บึง ลําธาร แมนํ้า นํ้าตก 

แหลงนํ้าเค็ม เชน ทะเล มหาสมุทร 

• แหลงนํ้าใตดิน เชน นํ้าบาดาล 

๒. แหลงนํ้าที่มนุษยสรางข้ึน เชน เข่ือน อางเก็บนํ้า ฝายทดนํ้า 

สมบัติของนํ้า 

๑. นํ้าเปนสารที่มี ๓ สถานะ 

 - ของแข็ง  

 - ของเหลว  

 - แกส  

๒. นํ้าละลายสารบางอยางได 

 ๓. นํ้าเปลี่ยนแปลงรูปรางตามภาชนะที่บรรจุ 

 ๔. นํ้ารักษาระดับในแนวราบ 

กิจกรรมท่ี ๘ การทดลองนํ้าละลายสารบางอยาง 

การทดลอง 
ลักษณะของนํ้ากอนทดลอง ลักษณะของนํ้าหลังทดลอง 

สี รสชาต ิ สี รสชาต ิ

แกวที่ ๑ ใสเกลือบน     

แกวที่ ๒ ใสนํ้าตาลทราย     

แกวที่ ๓ ใสผงกาแฟ     

สรุป................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
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กิจกรรมท่ี ๙ การทดลองนํ้าเปลี่ยนรูปราง 
 

๑. ภาชนะ คือ............................................. 

นํ้าที่อยูในภาชนะมีรูปราง ดังน้ี 

 

 

 

 

๒. ภาชนะ คือ............................................. 

นํ้าที่อยูในภาชนะมีรูปราง ดังน้ี 

 

สรุป................................................................................................................................... 

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

กิจกรรมท่ี ๑๐ การทดลองนํ้ารักษาแนวระดับ 

ระดับผิวหนาของนํ้าเมื่อวาง

ขวดในแนวต้ัง 

ระดับผิวหนาของนํ้าเมื่อวาง

ขวดในแนวนอน 

ระดับผิวหนาของนํ้าเมื่อวาง

ขวดเอียงไปดานขวา 

 

 

 

 

สรุป................................................................................................................................... 

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



P a g e  | 4 

 

 

      

  คุณภาพของนํ้า 

 นํ้าบริสุทธิ์จะตองไมมีสี ไมมีกลิ่น และไมมีรสชาติ แตนํ้ามีสมบัติละลายสาร

บางอยางได ทําใหคุณภาพของนํ้าเปลี่ยนแปลงไป 

 สิ่งที่บงบอกคุณภาพของนํ้า คือ สี กลิ่น และความโปรงใสของนํ้า  ซ่ึงทั้ง ๓ สิ่งน้ี 

ใชเปนสวนหน่ึงในการบอกคุณภาพนํ้าเบ้ืองตนได 

กิจกรรมท่ี ๑๑ 

นํ้าจาก

แหลงตางๆ 

ลักษณะของนํ้า 

สี 
กลิ่น ความโปรงใส 

มี ไมม ี มาก ปานกลาง นอย 

นํ้าคลอง       

นํ้าประปา       

นํ้าบอ       
 

สรุปนํ้าจากแหลงใดมีคุณภาพดีท่ีสุด......................................................................... 

  การใชประโยชนของนํ้า 

 นํ้าเปนสิ่งจําเปนตอการมีชีวิตของมนุษย ถารางกายขาดนํ้าจะมีชีวิตอยูไดไม

นานและจะเสียชีวิตในที่สุด 

 ในชีวิตประจําวันของเราจําเปนตองใชนํ้าในกิจกรรมตางๆ เชน  

 ๑) ใชด่ืมและใชประกอบอาหาร  
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 ๒) ใชชําระลางสิ่งสกปรกและคราบเหง่ือไคลออกจากรางกาย  

 

 

 

 

 

 ๓) ใชชําระลางสิ่งสกปรกออกจากของใช เชน จาน ชาม เสื้อผา ใชเช็ด ถูพื้น 

และลางหองนํ้า 

 

 

 

 

 นอกจากนํ้าจะมีประโยชนในการดํารงชีวิตในชีวิตประจําวันแลวยังมี

ประโยชนดานอื่นๆ อีกมากมาย เชน 

        ผลิตเกลือจากนํ้าทะเล                       ใชเลี้ยงสัตว 

 

 

 

   ใชเพาะปลูกพืช   เปนที่แขงขันกีฬาทางนํ้า  
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  เปนแหลงทองเที่ยวและพักผอน             เปนเสนทางคมนาคม                             

  

 

 

 

 วิธีประหยัดนํ้าในชีวิตประจําวัน 

 ผูใชนํ้าสวนใหญมักมีพฤติกรรมการใชนํ้าฟุมเฟอย ควรเปลี่ยน วิธีการใชนํ้าตาม

ความเคยชิน มาเปนการใชนํ้าอยางรูคุณคา ไมปลอย ใหนํ้าไหลทิ้งไปโดยเปลาประโยชน 

จะเปนการประหยัด คานํ้าไดมาก 

 (1) การอาบนํ้า 

 การใชฝกบัวจะสิ้นเปลืองนํ้านอยที่สุด รูฝกบัว ยิ่งเล็ก ยิ่งประหยัดนํ้าและหากใช

อางอาบนํ้าจะใชนํ้าถึง 110-200 ลิตร 

 (2) การโกนหนวด  

 โกนหนวดแลวใชกระดาษเช็ดกอน จึงใชนํ้า จากแกวมาลางอีกครั้ง ลางมีดโกน

หนวดโดยการ จุมลางในแกว จะประหยัดกวาลางโดยตรงจากกอก 

 (3) การแปรงฟน  

 การใชนํ้าบวนปากและแปรงฟนโดยใชแกว จะใชนํ้าเพียง 0.5 –1 ลิตร การปลอย

ใหนํ้าไหล จากกอกตลอดการ แปรงฟน จะใชนํ้าถึง 20–30 ลิตรตอครั้ง 

 (4) การใชชักโครก  

 การใชชักโครกจะใชนํ้าถึง 8 –12 ลิตร ตอครั้ง เพื่อการประหยัด ควรใชถุงบรรจุ

นํ้ามาใสในโถนํ้า เพื่อลดการใชนํ้า โถสวมแบบตักราดจะสิ้นเปลืองนํ้านอยกวาแบบชัก

โครกหลายเทา หากใชชักโครก ควรติดต้ังโถปสสาวะและโถสวมแยกจากกัน 
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 (5) การซักผา  

 ขณะทําการซักผาไมควรเปดนํ้าทิ้งไวตลอดเวลา จะเสียนํ้าถึง 9 ลิตร/นาที ควร

รวบรวมผาใหได มากพอตอการซักแตละครั้ง ทั้งการซักดวยมือและเครื่องซักผา 

 (6) การลางถวยชามภาชนะ  

 ใชกระดาษเช็ดคราบสกปรก ออกกอน แลวลางพรอมกันในอางนํ้า จะ

ประหยัดเวลาประหยัดนํ้า และใหความสะอาดมากกวาลางจากกอกโดยตรง ซ่ึงจะ

สิ้นเปลืองนํ้า 9 ลิตร/นาที 

 (7) การลางผักผลไม  

 ใชภาชนะรองนํ้าเทาที่จําเปน ลางผัก ผลไม ไดสะอาดและประหยัดกวาเปดลาง

จากกอกโดยตรง ถาเปน ภาชนะที่ยกยายได ยังนํานํ้าไปรดตนไมไดดวย 

 (8) การเช็ดพ้ืน  

 ควรใชภาชนะรองนํ้าและซักลางอุปกรณในภาชนะกอนที่จะนําไปเช็ดถู จะใชนํ้า

นอยกวา การใชสายยางฉีดลางทํา ความสะอาดพื้นโดยตรง 

 (9) การรดนํ้าตนไม  

 ควรใชฝกบัวรดนํ้าตนไมแทนการใช สายยางตอจากกอกนํ้าโดยตรง หากเปนพื้นที่

บริเวณกวาง ก็ควรใช สปริงเกลอร หรือใชนํ้าที่เหลือจากกิจกรรมอื่นมารดตนไม ก็จะ

ชวย ประหยัดนํ้าลงได 

 (10) การลางรถ  

 ควรรองนํ้าใสภาชนะ เชน ถังนํ้า แลวใชผาหรือ เครื่องมือลางรถจุมนํ้าลงในถัง 

เพื่อเช็ดทําความสะอาดแทนการ ใชสายยางฉีดนํ้าโดยตรง ซ่ึงจะเสียนํ้าเปนปริมาณมาก

ถึง 150-200 ลิตร/ครั้ง หากสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนการใชนํ้าที่ควรใชจริง 

อยางถูกวิธี ไมเปดนํ้าทิ้งระหวางการใชนํ้าหรือปลอยใหนํ้าลน จะ สามารถลดการใชนํ้าได

ถึง 20-50 % ทีเดียว 
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กิจกรรมท่ี ๑๒ 

๑. ใหนักเรียนตอบคําถามจากรูปภาพที่กําหนดให 

 

 

 

 ก ข  

      ๑.๑ เด็กในรูปภาพ ก และ ข กําลังทําอะไร                       

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

      ๑.๒ กิจกรรมของเด็กในภาพใดเปนการประหยัดนํ้า เพราะเหตุใด 

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

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

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

       ๑.๓ บอกวิธีประหยัดนํ้ามาอยางนอย ๓ วิธี 

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

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

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

           ............................................................................................................................ 
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๒. ใหนักเรียนขีด   หนาขอความท่ีถูกตอง และขีดเครื่องหมาย  X  หนาขอความท่ี

ผิด 

      ............... ๒.๑ วิภาดาเปดนํ้าทิ้งไวขณะลางจานเปนการประหยัดนํ้า 

      ............... ๒.๒ กัปตันรองนํ้าใสถังเพื่อลางผักและผลไม 

      ............... ๒.๓ ชาติชายซักผาวันละ ๑ ตัวดวยเครื่องซักผาทุกวัน 

      ............... ๒.๔ สมศรีนํานํ้าที่ใชจากการถูบานมารดนํ้าตนไม 

       ............. ๒.๕ นิภาลางตูปลาโดยการเปดนํ้าทิ้งไวใหนํ้าไหลออกจนกวาตูปลาจะ

สะอาด 

       ............. ๒.๖ สมทรงใชเวลาอาบนํ้า ๑ ช่ัวโมงเพื่อชําระลางรางกายใหสะอาด 

       ............ ๒.๗ จันทรเพ็ญปดนํ้าทุกครั้งที่เห็นวามีคนเปดนํ้าทิ้งไว 

       ............ ๒.๘ เราสามารถผลิตเกลือจากนํ้าทะเลได 

       ............ ๒.๙ เราสามารถดํารงชีวิตอยูไดถาไมมีนํ้า 

       ............ ๒.๑o นํ้ามีประโยชนในการดํารงชีวิตในชีวิตประจําวันแลวยังมีประโยชน

ดานอื่นๆ อีกมากมาย 

 

  สวนประกอบของอากาศ  

 

 

 สม  
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    สมบัติของอากาศ 

 อากาศมีสถานะเปนแกส สามารถเขาไปในที่วางไดทุกแหง สมบัติของอากาศ

โดยทั่วไป คือ ไมมีสี ไมมีกลิ่น และไมมีรสชาติ อากาศเปนสสาร จึงมีนํ้าหนัก มีปริมาตร 

และตองการที่อยู นอกจากน้ีอากาศยังมีแรงกระทําตอวัตถุทุกทิศทาง 

กิจกรรมท่ี ๑๓ อากาศมีนํ้าหนัก 

การทดลอง การวางตัวของไม 

๑. เปาลูกโปง ๒ ลูก ใหมีขนาดเทากัน  

๒. ใชเข็มเจาะลูกโปง ๑ ลูก  

สรุป................................................................................................................................... 

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

กิจกรรมท่ี ๑๔ อากาศตองการที่อยู 

การทดลอง ผลการทดลอง 

๑. คว่ําแกวที่มีกระดาษลงในอาง  

๒. เอียงแกวที่อยูในนํ้าเล็กนอย  

สรุป................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
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       อากาศเคลื่อนท่ีไดอยางไร 

 ขณะที่นักเรียนเลนอยูในโรงเรียนรูสึกไหมวาอากาศในที่ตางๆ รอนเย็นแตกตาง

กัน เชน ในที่รมเย็นกวากลางแจง เมื่อวัดอุณหภูมิของอากาศในที่ตางกันก็จะวัดอุณหภูมิ

ไดแตกตางกันดวย 

 อุณหภูมิ หมายถึง ระดับรอนเย็นของสิ่งที่ตองการวัด 

เครื่องมือที่ใชวัดอุณหภูมิของอากาศเรียกวา เทอรมอมิเตอร 

 หลักการใชงานเทอรมอมิเตอร  

 ๑) แขวนเทอรมอมิเตอรต้ังตรงในบริเวณที่มีอากาศถายเท

สะดวก 

 ๒) อานตัวเลขบนสเกลเมื่อระดับของเหลวหยุดน่ิง และ

อานคาในระดับสายตา 

๓) เทอรมอมิเตอรทําจากแกวมีสมบัติแตกหักงาย ตองระมัดระวังในการใชงานเปนพิเศษ 

เมื่ออุณหภูมิของอากาศสองบริเวณแตกตางกันมีผลทําใหอากาศเคลื่อนยาย

ถายเทจากบริเวณที่มีอุณหภูมิตํ่ากวา (อากาศเย็น) ไปสูบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกวา 

(อากาศรอน) ทําใหอากาศเคลื่อนที่ในแนวราบ เรียกวา ลม 

ลมมีประโยชนหลายดาน เชน ใชพัดวาว พัดเรือใบ พัดวินดเซิรฟ พัดกังหัน หรือ

ระหัดวิดนํ้า 

กิจกรรมท่ี ๑๕ อธิบายการใชประโยชนของอากาศจากรูปภาพ 

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

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

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

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

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