คํานํา
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งของการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
โดยสาขาประเมินมาตรฐานไดจัดทําคูมือการจัดหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรขึ้น เพื่อให
สถานศึกษาไดใชเปนแนวทางในการสราง หรือพัฒนาหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรได
อยางเหมาะสม และยังเปนแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพการจัดหองปฏิบัติการ
อีกดวย โดยสาระสําคัญของคูมือนี้ประกอบดวย หลักการและแนวทางการจัดหอง
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร เกณฑการประเมินมาตรฐานหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรและ
ขอแนะนําเกี่ยวกับการใชหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
คูมือการจัดหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรนี้จัดทําขึ้นโดยสสวท. เปนครั้งแรก
จึงอาจมีสวนที่ยังตองแกไขเพิ่มเติมอยูบาง ผูใชทานใดมีขอเสนอแนะที่จะชวยให
เอกสารนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น โปรดสงขอเสนอแนะมายังสาขาประเมินมาตรฐาน
สสวท. เพื่อจะไดนํามาพิจารณาปรับปรุงตอไป
การจัดทําคูมือการจัดหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรนี้ ไดรับความรวมมืออยาง
ดียิ่งจากนักวิชาการใน สสวท. ครูผูสอนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่ไดให
ขอเสนอแนะที่ทําใหเอกสารเลมนี้สมบูรณยิ่งขึ้น สสวท. จึงขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้

(นายพิศาล สรอยธุหร่ํา)
ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
22 กันยายน 2546

คําชี้แจง
สาขาประเมินมาตรฐาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไดจัดทําคูมือการจัดหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหสถานศึกษา
ไดมีแนวทางในการปรับปรุงหองปฏิบัติการที่มีอยูแลวใหไดมาตรฐานทั้งดานการจัดหอง
ปฏิบัติการ การบริหารจัดการ และความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ หรือเมื่อจะจัด
สรางหองปฏิบัติการใหมไดใชเปนแนวทางในการตัดสินใจเลือกสถานที่สรางหองปฏิบัติการ
ไดเหมาะสมและจัดหองปฏิบัติการไดตรงตามมาตรฐาน และใชเปนแนวทางในการประเมิน
ผลการจัดหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร เพื่อพัฒนาหองปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ
คูมือการจัดหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรเลมนี้จัดทําขึ้นเปนครั้งแรก โดยมี
แนวทางจากการศึกษาเอกสารและขอมูลทั้งในและตางประเทศ และเวปไซตที่เกี่ยวของกับ
ดานสถาปตยกรรมและอาคารที่ใชทางการศึกษา รวมทั้งขอมูลจากนักวิชาการ ครูผูสอน
ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณดานหองปฏิบัติการ
โดยมีเนื้อหาสาระที่เปนขอแนะนําเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการใช
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร รายงานการวิจัยเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมและวัตถุมีพิษ รวมทั้ง
เครื่องหมายเตือนอันตรายจากสารเคมี และพิจารณาปรับปรุงใหเหมาะสมกับระบบการศึกษา
ของประเทศไทย
สาระสําคัญของคูมือการจัดหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรเลมนี้ ประกอบดวย
ตอนที่ 1 หลักการและแนวทางการจัดหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ไดให
แนวทางในการวางแผนผังหองปฏิบัติการ การจัดครุภัณฑ ระบบสาธารณูปโภค และ
การบริหารจัดการ ซึ่งสถานศึกษาสามารถใชเปนแนวทางในการสรางหองปฏิบัติการ
ใหม หรือปรับปรุงหองปฏิบัติการที่มีอยูแลว รวมทั้งปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
หองปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตอนที่ 2 เกณฑการประเมินมาตรฐานหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
ประกอบดวย มาตรฐานที่ครอบคลุมคุณลักษณะสําคัญตามหลักการในตอนที่ 1 รวม 9
มาตรฐาน แตละมาตรฐานไดระบุคุณลักษณะสําคัญและเกณฑการประเมินเพื่อจัดระดับ
คุณภาพ ซึ่งจะพิจารณาไดจากจํานวนขอของเกณฑยอยที่ตรงตามมาตรฐาน พรอมทั้ง
ตัวอยางแบบบันทึกผลการประเมิน (ภาคผนวก) ผูดูแลรับผิดชอบหองปฏิบัติการและ
คณะกรรมการหรือผูเกี่ยวของสามารถจะพิจารณาตามเกณฑของแตละมาตรฐาน แลว
บันทึกผลลงในแบบบันทึก จากตารางสรุปผลการประเมินการจัดหองปฏิบัติการในแบบ
บันทึกจะไดภาพรวมของการจัดหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร และสามารถนําไปปรับปรุง
แกไขคุณลักษณะของมาตรฐานที่ยังมีขอบกพรอง
ตอนที่ 3 ขอแนะนําเกี่ยวกับการใชหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ประกอบดวย
ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการใชหองปฏิบัติการ การจัดเก็บ การบํารุงรักษา และการซอมแซม
วัสดุอุปกรณ รวมทั้งความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ ผูบริหารสถานศึกษา
ผูที่เกี่ยวของทั้งครูผูสอน นักเรียน และเจาหนาที่หองปฏิบัติการสามารถใชขอแนะนํา
ในตอนนี้เปนแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดความตระหนักถึงอันตรายและ
ปองกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นไดจากการใชหองปฏิบัติการ
สาขาประเมินมาตรฐาน
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กันยายน 2546

สารบัญ

ตอนที่ 1 หลักการและแนวทางการจัดหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
• การวางแผนผังหองปฏิบัติการ
• การจัดหองปฏิบัติการ
• ครุภัณฑในหองปฏิบัติการ
• การจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศของหองปฏิบัติการ
• การจัดระบบสาธารณูปโภคในหองปฏิบัติการ
• การจัดหองเสริมปฏิบัติการ
• การบริหารจัดการหองปฏิบัติการ
ตอนที่ 2 เกณฑการประเมินมาตรฐานหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
• มาตรฐาน 1 ขนาดและลักษณะของหองปฏิบัติการ
• มาตรฐาน 2 ครุภัณฑในหองปฏิบัติการ
• มาตรฐาน 3 การระบายอากาศของหองปฏิบัติการ
• มาตรฐาน 4 ความสวางของหองปฏิบัติการ
• มาตรฐาน 5 ระบบไฟฟาของหองปฏิบัติการ
(เฉพาะสถานศึกษาที่มีระบบไฟฟา)
• มาตรฐาน 6 ระบบน้ําของหองปฏิบัติการ
(เฉพาะสถานศึกษาที่มีระบบน้ํา)
• มาตรฐาน 7 ระบบแกสของหองปฏิบัติการ
(เฉพาะสถานศึกษาที่มีระบบแกส)
• มาตรฐาน 8 การจัดหองเสริมปฏิบัติการ
• มาตรฐาน 9 การบริหารจัดการและความปลอดภัยของ
หองปฏิบัติการ

หนา
1
1
5
9
14
16
19
26
33
34
35
37
38
39
40
41
42
44

สารบัญ (ตอ)

ตอนที่ 3 ขอแนะนําเกี่ยวกับการใชหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
• ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการใชหองปฏิบัติการ
• การทําความสะอาดบริเวณที่ปนเปอนสารเคมี
• การบํารุงรักษาและการซอมแซม
• การจัดการและการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ
• ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
• การปฐมพยาบาล
• อันตรายของสารเคมีและเครื่องหมายเตือน
• แหลงความรูเกี่ยวกับสารเคมีที่มีอันตราย
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ตัวอยางแบบบันทึกการประเมินผลการจัดหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร

หนา
46
47
49
50
52
54
60
61
67
69
71

สารบัญรูป
หนา
รูป
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ตัวอยางแผนผังแสดงตําแหนงของหองปฏิบัติการอยูในชั้นเดียวกัน
ตัวอยางแผนผังแสดงตําแหนงของหองปฏิบัติการอยูในอาคาร 2 หลังติดกัน
ตัวอยางแผนผังแสดงตําแหนงของหองปฏิบัติการอยูบนสองชั้นของอาคาร
ตัวอยางแผนผังแสดงการจัดพื้นที่ระหวางโตะทําปฏิบัติการ
ตัวอยางแผนผังแสดงการจัดหองปฏิบัติการ
ตัวอยางโครงของโตะทําปฏิบัติการวิทยาศาสตร
ตัวอยางตูและชั้นที่ใชเก็บวัสดุอุปกรณหรือสารเคมีแบบมีรางเลื่อน
ตัวอยางตูและชั้นที่ใชเก็บวัสดุอุปกรณหรือสารเคมีแบบมีลอเคลื่อนที่ไดและ
แบบติดตั้งถาวร
ตัวอยางตูควันแบบเคลื่อนที่ไดระบบวงจรปด
ตัวอยางอางน้ําที่ติดตั้งระบบน้ําแบบฝงติดในตูทึบ
ตัวอยางการจัดหองเก็บวัสดุอุปกรณและสารเคมี
ตัวอยางการจัดแบงพื้นที่ภายในสวนเตรียมปฏิบัติการ
ตัวอยางสวนแสดงผลงานและแหลงเรียนรู
ตัวอยางการจัดพื้นที่ทํางานของพนักงานเทคนิค
ตัวอยางเรือนเพาะชําหรือหองเพาะเลี้ยงพืช
ตัวอยางการจัดหองเลี้ยงสัตว
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ตอนที่ 1
หลักการและแนวทางการจัดหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
คูมือการจัดหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อใหสถานศึกษาและ
ผูที่เกี่ยวของไดใชเปนแนวทางในการพัฒนาและจัดทําหองปฏิบัติการสําหรับการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อใหนักเรียนไดใชเปนสถานที่
ทําปฏิบัติการ สํารวจตรวจสอบ และสืบคนขอมูลที่กอใหเกิดการเรียนรูตามสาระและ
มาตรฐานการเรียนรูวิทยาศาสตรไดอยางเต็มศักยภาพ โดยมีหลักการและแนวทางการจัด
หองปฏิบัติการที่ประกอบดวย
1. การวางแผนผังหองปฏิบัติการ
หองปฏิบัติการเปนสวนสําคัญอยางยิ่งของสถานศึกษา เปนสถานที่ซึ่งใชเพื่อ
การเรียนรูวิทยาศาสตรดวยการทําปฏิบัติการและการสํารวจตรวจสอบ การวางแผนผัง
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรไดอยางเหมาะสมกับสถานศึกษา จะชวยใหสามารถบริหาร
จัดการหองปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยลดมลภาวะและการปนเปอน เพื่อให
สถานศึกษาสามารถควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมไดอีกดวย การจัด
แผนผังหองปฏิบัติการจะตองคํานึงถึงสวนประกอบสําคัญ ไดแก หองปฏิบัติการ
หองเสริมปฏิบัติการเพื่อใชเตรียมปฏิบัติการ ที่ทํางานพนักงานเทคนิค ที่แสดงผลงาน
แหลงเรียนรู เรือนเพาะชําและหองเลี้ยงสัตว
การจัดแผนผังหองปฏิบัติการทําไดหลายรูปแบบ ในคูมือฉบับนี้ไดแนะนํา
รูปแบบที่เปนไปได 3 แบบ คือ (1) หองปฏิบัติการอยูในชั้นเดียวกัน (2) หองปฏิบัติการ
อยูในอาคาร 2 หลังติดกัน และ (3) หองปฏิบัติการอยูบนหลายชั้น การเลือกจัดตาม
รูปแบบใดจะขึ้นอยูกับลักษณะของอาคารสถานที่ของสถานศึกษานั้น ตัวอยางการจัด
หองปฏิบัติการแบบตาง ๆ เปนดังนี้

2
แบบที่ 1 หองปฏิบัติการอยูในชั้นเดียวกัน
หองปฏิบัติการแบบนี้จะจัดสวนตาง ๆ ไวในชั้นใดชั้นหนึ่งของอาคารเรียน
เพื่อใหเกิดความสะดวกในการทําปฏิบัติการ และใชประโยชนจากสวนตาง ๆ รวมกัน
ดังรูป 1
5
1

1

2 4
3

1

1

1.
2.
3.
4.
5.

1

หองปฏิบัติการ
สวนเตรียมปฏิบัติการ
สวนแสดงผลงาน/แหลงเรียนรู
สวนพนักงานเทคนิค
เรือนเพาะชํา/หองเลี้ยงสัตว

รูป 1 ตัวอยางแผนผังแสดงตําแหนงของหองปฏิบัติการอยูในชั้นเดียวกัน

การจัดหองปฏิบัติการแบบนี้เหมาะกับโรงเรียนที่มีหองปฏิบัติการรวมกันไมเกิน
6 หอง บริเวณที่กําหนดใหเปนสวนของหองปฏิบัติการอาจจะเชื่อมตอกับหองเรียนอื่น ๆ
เพื่อใหสามารถใชหองปฏิบัติการ สิ่งอํานวยความสะดวก หองเก็บวัสดุอุปกรณ และ
หองเรียน รวมทั้งบริเวณที่ใชแสดงผลงานของนักเรียนรวมกันได
แบบที่ 2 หองปฏิบัติการอยูในอาคาร 2 หลังติดกัน
หองปฏิบัติการแบบนี้เหมาะกับสถานศึกษาที่มีจํานวนหองปฏิบัติการมากกวา
แบบแรก และไมสามารถจัดไวในอาคารเดียวกันได จึงตองใชพื้นที่ของอาคาร 2 หลังที่
อยูติดกัน ดังรูป 2
1

1

1
5

2 4
3
1

1.
2.
3.
4.
5.

หองปฏิบัติการ
สวนเตรียมปฏิบัติการ
สวนแสดงผลงาน/แหลงเรียนรู
สวนพนักงานเทคนิค
เรือนเพาะชํา/หองเลี้ยงสัตว
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รูป 2 ตัวอยางแผนผังแสดงตําแหนงของหองปฏิบัติการอยูในอาคาร 2 หลังติดกัน

3
การจัดหองปฏิบัติการแบบนี้จะชวยใหสามารถขยายจํานวนหองปฏิบัติการออก
ไปไดทั้งสองอาคาร แตการวางผังหองปฏิบัติการแบบนี้มีจุดออนที่หองทายสุดของอาคาร
อาจอยูหางจากสวนเตรียมปฏิบัติการมากเกินไป
แบบที่ 3 หองปฏิบัติการอยูบนหลายชั้น
หองปฏิบัติการแบบนี้เหมาะกับสถานศึกษาที่อาคารเรียนมีจํานวนหองในแตละ
ชั้นไมเพียงพอตอการจัดหองปฏิบัติการไวดวยกัน วิธีแกปญหาที่เปนไปไดโดยทําหอง
ปฏิบัติการไวบนหลายชั้นของอาคารเรียน การจัดหองปฏิบัติการแบบนี้เหมาะสําหรับ
สถานศึกษาขนาดใหญที่ตองการใชหองปฏิบัติการจํานวนมาก การจัดจะมีลักษณะ
เดียวกับการจัดหองปฏิบัติการอยูในชั้นเดียวแตจัดเปนชุดซอนกัน ดังรูป 3
6
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ชั้นบน
5
6
ชั้นลาง

1

1

2 4
3

1. หองปฏิบัติการ
2. สวนเตรียมปฏิบัติการ
3. สวนแสดงผลงาน/
แหลงเรียนรู
4. สวนพนักงานเทคนิค
5. เรือนเพาะชํา/
หองเลี้ยงสัตว
6. บันได

รูป 3 ตัวอยางแผนผังแสดงตําแหนงของหองปฏิบัติการอยูบนสองชั้นของอาคาร

การจัดหองปฏิบัติการแบบนี้ อาจตองแยกสวนเตรียมปฏิบัติการและสวนจัด
เก็บวัสดุอุปกรณและสารเคมีไวชั้นละชุด จึงควรตองวางแผนการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ
และสิ่งที่จําเปนตอการทําปฏิบัติการใหเหมาะสมและสอดคลองกับการใชงาน โดย
หลีกเลี่ยงการขนยายสิ่งของระหวางชั้นหรือใหมีการขนยายนอยที่สุด ทั้งนี้ในกรณีที่มี
หองปฏิบัติการอยูหลายชั้นก็อาจจัดหองปฏิบัติการใหใชไดชั้นละ 1 สาขาวิชา เพื่อแยก
สวนตาง ๆ ที่ไมตองใชรวมกันออกจากกันไดอยางชัดเจน
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สถานศึกษาที่มีหองปฏิบัติการหลายหอง ควรจัดใหรวมอยูในบริเวณเดียวกัน
และในกลุมของหองปฏิบัติการควรจัดใหมีสวนสําคัญที่ใชทํากิจกรรมปฏิบัติการ ดังนี้
(1) หองปฏิบัติการ พื้นที่สวนนี้จัดไวเพื่อใชในการฝกฝนภาคปฏิบัติ ซึ่งจะ
ทําใหเขาใจเนื้อหาดานทฤษฎีดียิ่งขึ้น สถานศึกษาที่มีหองปฏิบัติการหลายหองควรจัดให
อยูในบริเวณเดียวกัน ในลักษณะของกลุมหองปฏิบัติการหรือชุดหองปฏิบัติการ เพื่อจะได
ใชแหลงวัสดุอุปกรณ สารเคมีและสิ่งอํานวยความสะดวกรวมกัน
(2) หองเสริมปฏิบัติการ พื้นที่สวนนี้จัดไวเปนสวนกลางสําหรับสนับสนุนการ
ทําปฏิบัติการตามความพรอมของสถานศึกษา โดยทั่วไปสามารถแบงหองเสริมปฏิบัติการ
ออกไดเปน 2 สวน คือ (1) สวนที่อยูในอาคารเรียน เชน สวนจัดเก็บวัสดุอุปกรณและ
สารเคมี สวนเตรียมปฏิบัติการ สวนแสดงผลงานและแหลงเรียนรู และสวนพนักงาน
เทคนิค (2) สวนที่อยูนอกอาคารเรียน เชน เรือนเพาะชําหรือหองเพาะเลี้ยงพืช และหอง
เลี้ยงสัตวเพื่อการศึกษาทดลอง ซึ่งควรอยูใกลกับหองปฏิบัติการและมีทางเขาออกได
สะดวก
กรณีที่สถานศึกษามีหองปฏิบัติการหลายหอง อาจจะแยกสวนเตรียม
ปฏิบัติการ สวนแสดงผลงานและแหลงเรียนรู และสวนพนักงานเทคนิคไวสวนละหอง
ก็ได
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2. การจัดหองปฏิบัติการ
การจัดหองปฏิบัติการมีความสําคัญมาก ความพรอมและความสะดวกตาง ๆ
ที่จัดไวจะชวยใหนักเรียนทําการทดลองดวยความมั่นใจและไดผลการทดลองที่ดี การจัด
หองปฏิบัติการตามจุดมุงหมายที่วางไว มีขอแนะนําที่ควรปฏิบัติดังนี้
(1) ขนาดและลักษณะของหองปฏิบัติการ
หองปฏิบัติการของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีขนาด
ที่เหมาะสมกับวัยและจํานวนนักเรียน โดยตองคํานึงถึงความสะดวกในการทําปฏิบัติการ
และความปลอดภัยของนักเรียน ตามขอแนะนําดังตอไปนี้
1) หองปฏิบัติการที่มีขนาดเทากันทุกหอง จะชวยใหการจัดการตาง ๆ
ภายในหองปฏิบัติการทําไดสะดวก เนื่องจากสามารถจัดการใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
และมีความสะดวกในการปรับเปลี่ยนไดดีกวาหองปฏิบัติการที่มีขนาดแตกตางกัน
2) หองปฏิบัติการที่เปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะชวยใหการดูแล การใหคําแนะนํา
และการอํานวยความสะดวกทําไดอยางทั่วถึง ลักษณะหองปฏิบัติการที่ดีตองไมมีซอกและ
มุมตาง ๆ และไมควรมีเสาอยูภายในหอง
3) หองปฏิบัติการที่เปนสี่เหลี่ยมผืนผา ตองมีลักษณะหองไมยาวหรือแคบ
เกินไป จนทําใหมุมมองจากโตะสาธิตหนาชั้นเรียนแคบมาก หรือหนาชั้นและหลังชั้นเรียน
อยูหางกันเกินไป โดยทั่วไปควรมีสัดสวนของดานกวางตอดานยาวไมเกิน 1 : 1.2
4) พื้นของหองปฏิบัติการตองไมมีรอยตอหรือมีรอยตอนอยที่สุด พื้นหอง
ควรทําดวยวัสดุที่ทนตอสารเคมี ไขมันและน้ํามันไดดี ไมลื่นเมื่อเปยกน้ํา และพื้นหอง
ไมควรมีสีออนมากเนื่องจากจะเกิดรอยเปอนไดงาย หรือมีสีเขมมากจนทําใหความสวาง
ของหองลดนอยลง
การกําหนดขนาดของหองปฏิบัติการจะขึ้นอยูกับจํานวนนักเรียน และ
ความซับซอนของการทําปฏิบัติการ ไดมีผูเสนอแนวทางในการคํานวณหาขนาดของ
หองปฏิบัติการที่เหมาะสม คือ ควรมีพื้นที่สําหรับใหนักเรียนทําปฏิบัติการคนละประมาณ
1.8 ตารางเมตร และมีพื้นที่สวนที่ใชรวมกันเปน 3 ระดับ คือ ระดับสูง 36 ตารางเมตร
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ระดับปานกลาง 26 ตารางเมตร และระดับพื้นฐาน 16 ตารางเมตร ซึ่งอาจสรางเปนสูตร
สําเร็จเพื่อคํานวณหาพื้นที่ของหองปฏิบัติการไดดังนี้
ระดับสูง
พื้นที่ 36 + 1.8 เทาของจํานวนนักเรียน (ตารางเมตร)
ระดับปานกลาง พื้นที่ 26 + 1.8 เทาของจํานวนนักเรียน (ตารางเมตร)
ระดับพื้นฐาน พื้นที่ 16 + 1.8 เทาของจํานวนนักเรียน (ตารางเมตร)
หองปฏิบัติการสําหรับระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) ที่นักเรียนมีขนาดของ
ลําตัวเล็ก ยังไมจําเปนตองใชพื้นที่ทําปฏิบัติการมากก็อาจใชขนาดหองระดับพื้นฐาน
สวนหองปฏิบัติการระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) ควรใชพื้นที่ตามระดับปานกลางหรือ
ระดับสูง เนื่องจากนักเรียนมีขนาดของลําตัวใหญตองใชพื้นที่ทําปฏิบัติการมากขึ้น
รวมทั้งกิจกรรมปฏิบัติการก็มีความซับซอนมากขึ้นดวย
(2) การจัดพื้นที่ในหองปฏิบัติการ
การจัดหองปฏิบัติการตองคํานึงถึงการแบงสวนของพื้นที่ เพื่อจัดครุภัณฑ
ใหเหมาะสมกับกิจกรรมในการทําปฏิบัติการ โดยทั่วไปหองปฏิบัติการควรมีสวนประกอบ
สําคัญดังนี้
1) พื้นที่เพื่อการสาธิตหรืออธิบาย บริเวณหนาชั้นเรียนของหองปฏิบัติการ
ควรมีโตะสาธิตสําหรับครู และมีพื้นที่วางโดยรอบเพื่อใหนักเรียนทุกคนไดฟงการอธิบาย
การรวมกลุมดูการสาธิตและการนําเสนอผลการทดลอง และแตละหองควรมีบอรดหรือ
กระดานดําไวใกลกับโตะสาธิตดวย
2) พื้นที่ทําปฏิบัติการ บริเวณที่ใชเปนพื้นที่ทําปฏิบัติการจัดเปนสวนของ
หองที่มีพื้นที่มากที่สุด ประกอบดวย โตะทําปฏิบัติการที่จัดวางไวใหมีมุมของการมองเห็น
โตะสาธิตไดกวางมากที่สุด การจัดโตะทําปฏิบัติการสําหรับนักเรียนที่ทํากิจกรรมรวมกัน
เปนกลุมทําไดหลายรูปแบบ โดยตองมีพื้นที่วางรอบโตะใหนักเรียนสามารถเคลื่อนไหวได
อยางสะดวก โตะทําปฏิบัติการควรอยูหางกัน 90 – 165 เซนติเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวน
โตะและการจัดวางเกาอี้ ตัวอยางการจัดพื้นที่ระหวางโตะทําปฏิบัติการแสดงไดดังรูป 4
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105 – 135 cm.

105 – 135 cm.
135 – 165 cm.

135 – 165 cm.
90 – 105 cm.
90 – 105 cm.

105 – 120 cm.

105 – 120 cm.

ดานขาง

ดานบน

รูป 4 ตัวอยางแผนผังแสดงการจัดพื้นที่ระหวางโตะทําปฏิบัติการ

3) พื้นที่สําหรับวางสิ่งของและติดตั้งอางน้ํา บริเวณที่ติดกับผนังหอง
ปฏิบัติการดานหนึ่งควรมีชั้นวางสิ่งของและติดตั้งอางน้ํา ในกรณีที่มีโตะทําปฏิบัติการ
ไมเพียงพอก็สามารถใชชั้นที่ติดตั้งอางน้ําแทนโตะทําปฏิบัติการไดดวย ในบางกรณีอาจ
จัดอางน้ําไวในบริเวณเดียวกันก็ได
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4) พื้นที่สําหรับติดตั้งตูควัน การติดตั้งตูควันควรอยูในบริเวณที่นักเรียน
ใชไดสะดวก และไมอยูในบริเวณทางเดินเขาออกหรือทางหนีไฟ ตูควันชนิดเคลื่อนที่ได
ก็จะชวยใหมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถเคลื่อนยายไปใชกับหองปฏิบัติการ
อื่น ๆ ไดดวย
5) พื้นที่สําหรับเครื่องฉายภาพนิ่ง คอมพิวเตอร และสื่อเทคโนโลยี ควร
จัดวางเครื่องฉายภาพนิ่ง คอมพิวเตอร และสื่อเทคโนโลยี เพื่อการสาธิตหรือนําเสนอ
ผลงานไวในบริเวณใกลเคียงกับโตะสาธิต
6) พื้นที่วางชั้นหรือตูจัดเก็บสิ่งของ แฟม และเอกสารของนักเรียน ควร
จัดเก็บสิ่งของ แฟม และเอกสารตางๆ ที่ไมอนุญาตใหนําเขามาในหองปฏิบัติการไวใน
บริเวณสวนหนาของหองปฏิบัติการ โดยมีตูหรือชั้นเก็บที่จัดไวอยางเปนระเบียบและ
อาจจําเปนตองมีกุญแจดวย
7) พื้นที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณหรือทํากิจกรรมเสริม บริเวณที่จัดเก็บวัสดุ
อุปกรณหรือบริเวณที่ใชทํากิจกรรมเสริม ควรอยูติดผนังหองปฏิบัติการดานใดดานหนึ่ง
หรือบริเวณหลังชั้นเรียน สวนการเก็บวัสดุอุปกรณที่มีราคาแพงและตองใชอยูเสมอก็อาจ
จําเปนตองติดตั้งกุญแจล็อคไวดวย
ตัวอยางการจัดพื้นที่ในหองปฏิบัติการแสดงไดดังรูป 5
7

3
2
6

8
4

1
9

5

รูป 5 ตัวอยางแผนผังแสดงการจัดหองปฏิบัติการ

รายการสวนประกอบในหองปฏิบัติการ
1. โตะสาธิต
2. โตะทําปฏิบัติการ
3. ชั้นวางของและอางน้ํา
4. ตูควัน
5. เครื่องฉายภาพนิ่ง คอมพิวเตอร
และสื่อเทคโนโลยี
6. ที่เก็บสิ่งของ แฟมและเอกสาร
7. ที่เก็บวัสดุอุปกรณ/ทํากิจกรรม
เสริม
8. บริเวณที่ใชสรุป/สาธิต
9. บอรด/กระดานดํา
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3. ครุภัณฑในหองปฏิบัติการ
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรเปนหองที่จัดไวใหนักเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนรู
เชนเดียวกับหองเรียนอื่น จึงจําเปนตองมีครุภัณฑตาง ๆ ดังนี้
(1) โตะสาธิต
โตะสาธิตในหองปฏิบัติการควรตั้งไวหนาหองเรียนเพื่อใหครูใชสาธิต
การทดลอง ควรมีขนาดใหญและยกพื้นใหสูงกวาโตะทําปฏิบัติการของนักเรียน เพื่อให
นักเรียนมองเห็นการสาธิตไดอยางชัดเจน โตะสาธิตควรเปนแบบที่เคลื่อนยายไมได และ
สามารถจะติดตั้งอุปกรณตาง ๆ สําหรับสาธิตการทดลอง รวมทั้งโสตทัศนวัสดุอุปกรณ
ประกอบการสอนดวย โดยทั่วไปบนโตะสาธิตจะติดตั้งอางน้ํา ทอแกส เตารับไฟฟาศักย
สูง 220 โวลต (เตารับไฟฟาศักยต่ํากระแสตรงและกระแสสลับ 2 – 24 โวลต อาจติดตั้ง
ไวในบางหองปฏิบัติการ แตไมจําเปนตองมีทุกหองปฏิบัติการ) เครื่องฉายภาพนิ่ง และ
คอมพิวเตอรไวดวย โตะสาธิตควรมีขนาดไมนอยกวา 0.75 × 1.65 เมตร และสูง 0.90
เมตร (ความสูงนี้ไมรวมความสูงของพื้นที่ยกขึ้นอีก 10 – 15 เซนติเมตร)
ในกรณีที่ไมมีโตะสาธิต อาจใชโตะรูปแบบเดียวกับโตะทําปฏิบัติการที่มี
ความสูงและความกวางมากกวาโตะทําปฏิบัติการ รวมทั้งมีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ
เพิ่มขึ้นดวย
(2) เกาอี้และโตะทําปฏิบัติการ
เกาอี้และโตะในหองปฏิบัติการตองออกแบบใหมีลักษณะพิเศษแตกตาง
จากที่ใชในหองเรียนตามปกติ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและการใชประโยชน พื้นผิว
ของโตะทําปฏิบัติการควรทําดวยไมหรือวัสดุที่ทนตอการกัดกรอนของสารเคมีไดดี
ไมดูดซึมน้ําและสามารถซอมแซมโดยการขัดหรือเคลือบใหมได ขอแนะนําเกี่ยวกับเกาอี้
และโตะทําปฏิบัติการมีดังนี้
1) เกาอี้ที่ใชในหองปฏิบัติการตองมีรูปรางและลักษณะที่นั่งไดสบาย
สะดวกตอการลุกนั่งในขณะทําปฏิบัติการ ควรใชพลาสติกหรือยางหุมขาเกาอี้เพื่อใหตั้ง
บนพื้นไดอยางมั่นคง โตะทําปฏิบัติการควรสูงกวาเกาอี้ในชวง 24 – 27 เซนติเมตร และ
ควรเปนเกาอี้แบบไมมีพนักที่สามารถปรับระดับความสูงได
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2) โตะทําปฏิบัติการที่ใชอยูทั่วไปมีพื้นที่ 3 ขนาด คือ 1) ขนาดเล็ก มีพื้นที่
ทําปฏิบัติการไมนอยกวา 0.3 ตารางเมตร/คน 2) ขนาดกลาง มีพื้นที่ทําปฏิบัติการ
ไมนอยกวา 0.36 ตารางเมตร/คน และ 3) ขนาดใหญ มีพื้นที่ทําปฏิบัติการไมนอยกวา
0.56 ตารางเมตร/คน ความสูงของโตะโดยทั่วไปอยูในชวง 0.75 – 0.85 เมตร สัดสวน
ขนาดของโตะทําปฏิบัติการ กําหนดไดดังนี้
ขนาดเล็กมีสัดสวนระหวาง กวาง : ยาว เทากับ 0.6 : 1.2 เมตร
ขนาดกลางมีสัดสวนระหวาง กวาง : ยาว เทากับ 0.6 : 1.5 เมตร
ขนาดใหญมีสัดสวนระหวาง กวาง : ยาว เทากับ 0.75 : 1.5 เมตร
3) โครงของโตะควรทําดวยไมหรือโลหะที่มีความแข็งแรงมั่นคงมีโครง
ของขาโตะแบบตัว I แบบตัว C หรือแบบสี่ขาก็ได โตะที่มีสี่ขาจะมีความมั่นคงมากที่สุด
แตก็อาจทําใหเกะกะไดถาหองปฏิบัตกิ ารมีขนาดเล็ก สําหรับรูปแบบของโตะทํา
ปฏิบัติการ อาจเปนแบบติดตั้งถาวรหรือแบบยายได ตัวอยางโครงของโตะทําปฏิบัติการ
แสดงไดดังรูป 6

โครงแบบตัว I

โครงแบบตัว C

โครงแบบสี่ขา

รูป 6 ตัวอยางโครงของโตะทําปฏิบัติการวิทยาศาสตร
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(3) ตูและชั้นที่ใชเก็บวัสดุอุปกรณหรือสารเคมี
ตูและชั้นที่ใชเก็บวัสดุอุปกรณหรือสารเคมีจัดเปนครุภัณฑที่จําเปนสําหรับ
หองปฏิบัติการ ควรจัดวางไวติดผนังดานใดดานหนึ่งของหองปฏิบัติการ การออกแบบ
ควรคํานึงถึงวัสดุอุปกรณและสารเคมีที่ตองการจัดเก็บดวย ชั้นที่ใชจัดเก็บสิ่งตาง ๆ ควรมี
หลายขนาดที่สามารถปรับเปลี่ยนได อาจเปนรูปแบบของตูและชั้นที่ติดตั้งถาวรแบบมี
รางเลื่อนหรือไมมีรางเลื่อนหรือแบบมีลอที่เคลื่อนที่ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพของหอง
ปฏิบัติการและการใชประโยชน ดังตัวอยางรูป 7

ขณะปด

ขณะเปดใชงาน
รูป 7 ตัวอยางตูและชั้นที่ใชเก็บวัสดุอุปกรณหรือสารเคมีแบบมีรางเลื่อน
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ตูและชั้นที่ใชเก็บวัสดุอุปกรณหรือสารเคมี ซึ่งทําดวยไมหรือโลหะเปน
ชั้น ๆ สําหรับวางตะกราใสวัสดุอุปกรณ โดยออกแบบใหมีลอเคลื่อนที่ไดหรือติดตั้งถาวร
มีรูปรางลักษณะที่แสดงไดดังรูป 8

แบบติดตั้งถาวร

แบบมีลอเคลื่อนที่ได

รูป 8 ตัวอยางตูและชั้นที่ใชเก็บวัสดุอุปกรณหรือสารเคมีแบบมีลอเคลื่อนที่ไดและแบบติดตั้งถาวร

(4) ปายนิเทศ
ปายนิเทศเปนสวนสนับสนุนการเรียนรูจากการทําปฏิบัติการ ที่สรางความ
ภาคภูมิใจใหแกนักเรียนจากการนําเสนอผลงานที่ทําสําเร็จ สถานที่จัดแสดงผลงานของ
นักเรียนอาจมีเพียงเฉพาะปายนิเทศ หรือจัดเปนบริเวณใหวางชิ้นงานตาง ๆ ได ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับขนาดและวัตถุประสงคของการจัดหองปฏิบัติการดวย
(5) ตูควัน
ตูควันเปนครุภัณฑที่จําเปนสําหรับหองปฏิบัติการ โดยเฉพาะหองปฏิบัติการ
เคมีที่มีแกสหรือควันเกิดขึ้น หรือเพื่อใชเตรียมสารเคมีบางชนิด ตูควันที่ใชกันโดยทั่วไป
มี 2 แบบ คือ
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1) แบบติดตั้งถาวร การติดตั้งตูควันแบบนี้ตองใหอยูหางจากทางเดินและ
ทางหนีไฟ โดยมีบริเวณที่วางรอบๆ เพื่อใหนักเรียนสังเกตการทดลองไดอยางชัดเจน
2) แบบเคลื่อนที่ได เปนแบบที่เคลื่อนยายไปใชในหองปฏิบัติการได
หลายหอง ตูควันแบบเคลื่อนที่ไดมี 2 ระบบ คือ
1. ระบบที่ใชทอดูดสูภายนอกและเชื่อมตอกับอุปกรณกําจัดควันที่ติดอยู
กับอาคาร
2. ระบบวงจรปดที่มีสวนกรองควันติดตั้งอยูภายในตูควัน ตูควันระบบนี้
จะตองตรวจสอบและเปลี่ยนที่กรองควันตามกําหนดเวลาที่ระบุไว
ตัวอยางตูควันที่ใชในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรแสดงไดดังรูป 9

รูป 9 ตัวอยางตูควันแบบเคลื่อนที่ไดระบบวงจรปด
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4. การจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศของหองปฏิบัติการ
สภาพแวดลอมและบรรยากาศของหองปฏิบัติการเกี่ยวของโดยตรงกับความ
ปลอดภัย และสุขภาพของผูใชหองปฏิบัติการ ขอแนะนําการจัดสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศเปนดังนี้
(1) การระบายอากาศ
หองปฏิบัติการตองมีอากาศบริสุทธิ์เชนเดียวกับอากาศภายนอก ผูใชหอง
ปฏิบัติการควรเปลี่ยนความคิดที่วา “กลิ่นของสารเคมีในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรเปน
เรื่องปกติธรรมดา” ซึ่งจัดเปนความคิดที่ไมถูกตองและตองยอมรับวา “กลิ่นสารเคมีใน
หองปฏิบัติการเตือนใหรูวาอาจมีอันตรายจากสารเคมีเกิดขึ้นได” จึงตองใหความสําคัญ
ตอการระบายอากาศเปนอยางมาก ขอแนะนําเพื่อการจัดระบบระบายอากาศในหอง
ปฏิบัติการเปนดังนี้
1) อากาศในหองปฏิบัติการตองถายเทไดดี มีการระบายอากาศผานทาง
ประตู หนาตางหรือชองระบายอากาศ โดยออกแบบประตูและหนาตางหรือชองระบาย
อากาศใหอยูในทิศทางที่เหมาะสม และมีจํานวนเพียงพอ
2) ติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพื่อชวยระบายอากาศใหหมุนเวียนไดดียิ่งขึ้น
3) ติดตั้งเครื่องดูดอากาศเพื่อชวยระบายอากาศ ไอ แกสหรือความรอน
ออกจากหองปฏิบัติการ เพื่อกําจัดสารไมใหตกคางอยูในหองและชวยใหอากาศบริสุทธิ์
เขามาแทนที่ไดรวดเร็วขึ้น
4) ติดตั้งตูควัน เพื่อใชในการทําปฏิบัติการกับสารที่มีควัน กลิ่น หรือมี
ความรอนเกิดขึ้น
(2) ความรอน
ความรอนที่เกิดขึ้นในหองปฏิบัติการ จากปฏิกิริยาเคมี เชื้อเพลิงใหความ
รอน หรือจากการใชอุปกรณไฟฟาบางชนิด จัดเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดอุบัติภัยหรือ
เกิดไฟไหมได การดูแลและปองกันที่ดีจะชวยใหการใชหองปฏิบัติการมีความปลอดภัย
และสรางความมั่นใจในการทําปฏิบัติการ ขอแนะนําเพื่อการจัดระบบปองกันความรอน
เปนดังนี้
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1) หองปฏิบัติการทุกหองตองมีมาตรฐานการกอสรางที่คํานึงถึงความ
ปลอดภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งตองไมอยูในอาคารที่อับทึบ รอนอบอาว หรือมีอาคารอื่นกั้น
ทิศทางลม ใชวัสดุกอสรางที่ไมเก็บความรอน มีทางเดินเขาออกและประตูปดเปดที่ใชได
สะดวก
2) แหลงพลังงานไฟฟาและอุปกรณไฟฟาทุกชนิดที่กอใหเกิดพลังงาน
ความรอน เมื่อใชงานแลวจะตองมีระบบการจัดเก็บและการดูแลรักษาที่ดี มีบริเวณ
ที่จัดไวสําหรับอุปกรณแตละชนิดเพื่อใหสามารถระบายความรอนได และไมใหมี
ความรอนสะสมอยูจนทําใหเกิดไฟไหมได
3) จัดระบบปองกันไฟไหม โดยใหมีอุปกรณดับเพลิงอยูประจําทุกหอง
ปฏิบัติการ และตองตรวจสอบสภาพการใชงานของอุปกรณดับเพลิงเหลานั้นใหมี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ
(3) ความสวาง
ความสวางมีความจําเปนอยางมากสําหรับหองปฏิบัติการ การทําการ
ทดลองในบริเวณที่มีความสวางอยางเพียงพอ จะชวยใหมองเห็นผลการทดลองได
ชัดเจนและชวยใหไมเสียสายตา ขอแนะนําเกี่ยวกับความสวางของหองปฏิบัติการ
มีดังนี้
1) ความสวางจากภายนอกตองสามารถสองผานเขาไปในหอง
ปฏิบัติการไดอยางเหมาะสมและทั่วถึง
2) ในกรณีที่มีความสวางไมเพียงพอ ตองติดตั้งหลอดไฟฟาในบริเวณที่
ตองการใหมีความสวางเพิ่มขึ้นอยางเพียงพอ
3) ควบคุมความสวางของหองโดยใชมานกั้นแสงที่สองเขามามากเกินไป
หรือใชมานชวยปรับแสงที่ผานเขามาในชวงเวลาตาง ๆ ของวันไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้
เพื่อใหสามารถใชหองปฏิบัติการไดตลอดทั้งวัน
4) วัสดุที่ใชทําครุภัณฑและตกแตงในหองปฏิบัติการ รวมทั้งพื้นของ
โตะทําปฏิบัติการตองมีลักษณะไมสะทอนแสงหรือเปนมันวาว ไมควรใชสีออน เชน
สีขาวซึ่งสะทอนแสงไดดีจนทําใหหองดูสวางมากเกินไป หรือใชสีเขม เชน สีดําซึ่ง
ดูดกลืนแสงไดมากจนทําใหหองดูมืดทึบ
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5. การจัดระบบสาธารณูปโภคในหองปฏิบัติการ
ระบบสาธารณูปโภคที่จําเปนสําหรับหองปฏิบัติการ ประกอบดวย ระบบ
ไฟฟา ระบบน้ํา และระบบแกส ขอแนะนําในการจัดการกับระบบการใชงานและ
อุปกรณที่เกี่ยวของมีดังนี้
(1) ระบบไฟฟา
ระบบไฟฟามีความสําคัญมากสําหรับหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
สถานศึกษาจึงควรจัดใหมีระบบไฟฟาที่ใชไดอยางปลอดภัย โดยตอระบบไฟฟาจาก
สายเมนใหญเขาสูหองปฏิบัติการโดยตรงหรือผานแผงควบคุมวงจรไฟฟาที่แยกออกจาก
สวนอื่นของอาคาร การวางระบบไฟฟาในหองปฏิบัติการตองคํานึงถึงความปลอดภัย
โดยใชสายไฟที่มีขนาดใหญเพียงพอกับกําลังไฟฟาที่ใช สายไฟตองไมเกา ชํารุดหรือ
มีรอยแตกราว สายที่ตอขั้วตองแข็งแรง ไมหลุดงาย ขอแนะนําในการจัดระบบไฟฟา
มีดังนี้
1) ระบบควบคุมการใชไฟฟาของแตละหองปฏิบัติการ ควรแยกจากกัน
เพื่อใหสะดวกในการตรวจสอบ
2) ระบบควบคุมการใชกระแสไฟฟาภายในหองปฏิบัติการ ควรแยก
เปน 2 สวนคือ สวนใหแสงสวางและสวนที่ใชกับอุปกรณไฟฟา เพื่อสะดวกในการ
ตรวจสอบและซอมบํารุง
3) มิเตอรไฟฟาของสถานศึกษา จะตองรับกําลังไฟฟาไดสูงกวากําลัง
ไฟฟารวมที่จะตองใชในหองปฏิบัติการ มีการเดินสายไฟตามขนาดมาตรฐานของการ
ไฟฟาและตองติดตั้งสายดินไวดวย
4) เตารับไฟฟาที่ใชควรเปนแบบควบคุมสองชั้นโดยมีสวิตชเปด – ปด
เฉพาะที่ ควรติดตั้งเตารับไวในระดับเดียวกับผนังหองและอยูในบริเวณที่หางจากอางน้ํา
มากพอสมควร
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(2) ระบบน้ํา
ระบบน้ํามีความจําเปนอยางมากตอหองปฏิบัติการ โดยเฉพาะหอง
ปฏิบัติการเคมีและชีววิทยา เพื่อใชในการทําปฏิบัติการและทําความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องใชตาง ๆ ระบบน้ําที่ใชในหองปฏิบัติการควรแยกเปนระบบน้ําดีที่ประกอบดวย
อางน้ํา กอกน้ําและทอน้ําดี กับระบบน้ําทิ้งที่ประกอบดวยทอน้ําทิ้งและระบบกําจัด
น้ําเสีย (ถามี) อางน้ําในหองปฏิบัติการควรเปนประเภทหลุมลึกรูปสี่เหลี่ยมผืนผาหรือ
สี่เหลี่ยมจตุรัส ทําจากกระเบื้องเคลือบเพื่อปองกันการกัดกรอน สวนทอน้ําทิ้งควรทํา
ดวยวัสดุที่ปองกันการกัดกรอนจากการเกิดปฏิกิริยากับสารที่อยูในน้ําทิ้ง ขอแนะนํา
ในการจัดระบบน้ํามีดังนี้
1) หัวกอกเปด – ปดน้ํา ควรทําดวยวัสดุที่เคลือบดวยสารคงทนตอการ
กัดกรอน มีคอที่สูงพอเหมาะกับการใชประโยชนไดสะดวก
2) ทอน้ําทิ้งควรทําดวยสารพอลิโพรพิลีน ติดตั้งในระดับที่ทําใหระบายน้ํา
ไดดีและอยูในบริเวณที่บํารุงรักษาไดงาย
3) มีจํานวนอางน้ําในหองปฏิบัติการประมาณ 1 อางตอนักเรียนไมเกิน 6 คน

รูป 10 ตัวอยางอางน้ําที่ติดตั้งระบบน้ําแบบฝงติดในตูทึบ

ในกรณีที่เปนโรงเรียนขนาดใหญ อาจใชระบบน้ําทิ้งของหองปฏิบัติการ
รวมกับระบบน้ําทิ้งของโรงเรียนก็ได
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(3) ระบบแกส (กรณีที่มีระบบแกสและใชรวมกันทั้งหอง)
ระบบแกสมีความสําคัญและจําเปนสําหรับการทําปฏิบัติการ การจัด
ระบบแกสในหองปฏิบัติการจะตองระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยเปนพิเศษ จึงตองให
ความสําคัญกับการวางระบบติดตั้งและการเลือกใชอุปกรณตาง ๆ ที่เปนสวนประกอบ
ของระบบแกสดวย ขอแนะนําในการจัดระบบแกสมีดังนี้
1) การติดตั้งระบบแกสตองแยกสวนออกจากระบบไฟฟาและระบบน้ํา
โดยมีวาลวควบคุมอัตโนมัติติดตั้งอยูในบริเวณที่เขาถึงไดงาย สวนระบบการเปด – ปด
แกสที่โตะทําปฏิบัติการ ควรจัดใหอยูในบริเวณที่ใชงานไดสะดวกและมีความปลอดภัย
2) การติดตั้งทอแกส ตองเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของการ
ใชแกสเพื่อการปฏิบัติการทดลอง สวนของทอแกสตองยึดติดอยางมั่นคง
3) ตองตรวจสอบอุปกรณของระบบการจายแกสและทอแกสอยาง
สม่ําเสมอ ไมนอยกวาปละ 2 ครั้ง
4) หัวแกสตองเปนประเภทคุณภาพสูง ที่มีขั้นตอนการเปด – ปด 2 ขั้น
ไมมีรอยตอที่ทําใหเกิดแกสรั่วหรือเกิดรอยแตกเมื่อใชเปนเวลานาน และมีการบอก
ตําแหนงหรือทิศทางการหมุนวาลวเปด – ปด ไวอยางชัดเจน
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6. การจัดหองเสริมปฏิบัติการ
การจัดหองเสริมปฏิบัติการควรคํานึงถึงจํานวนนักเรียนและจํานวนหอง
ปฏิบัติการ การจัดหองเสริมปฏิบัติการมีเปาหมายสําคัญเพื่อชวยใหการจัดการเรียน
การสอนดานปฏิบัติการดําเนินไปอยางราบรื่น จํานวนและขนาดของหองเสริม
ปฏิบัติการเปนดังนี้
(1) หองเสริมปฏิบัติการที่อยูในอาคารเรียน
การจัดหองเสริมปฏิบัติการที่อยูภายในอาคารเรียนทําไดหลายลักษณะ
ในกรณีที่มีหองเปนจํานวนมาก ก็อาจจัดแยกแตละสวนของหองเสริมปฏิบัติการเปน
หองเดี่ยวได ในกรณีที่มีหองไมเพียงพอก็อาจจัดรวมอยูในหองเดียวกันและแบงออก
เปนสวนตาง ๆ ดังนี้
1) สวนจัดเก็บวัสดุอุปกรณและสารเคมี
สวนจัดเก็บวัสดุอุปกรณและสารเคมีอาจจัดเปนหองเฉพาะ หรือใช
พื้นที่สวนหนึ่งของสวนเตรียมปฏิบัติการก็ได ในกรณีที่ใชหองเตรียมปฏิบัติการเปนสวน
จัดเก็บสารเคมีก็จะตองระมัดระวังในการจัดเก็บสารเคมีประเภทที่มีอันตรายใหมากยิ่งขึ้น
ดวย โดยใชตูหรือชั้นที่ทําดวยวัสดุทนไฟและจัดไวในบริเวณที่อากาศถายเทไดสะดวก
ครุภัณฑในสวนนี้ควรมีเทาที่จําเปน (ดังรูป 11) โดยมีขอแนะนําในการจัดสวนเก็บวัสดุ
อุปกรณและสารเคมีดังนี้
1. สวนจัดเก็บสารเคมีควรเปนหองโปรงที่มีประตูเขาออกไดสะดวก
และอากาศถายเทไดดี พื้นหองทําดวยวัสดุที่ไมดูดสารเคมีและไมติดไฟไดงาย
2. ชั้นเก็บสารเคมีควรมีความสูงไมเกินระดับศีรษะ ทําดวยสารที่ทนตอ
การกัดกรอน มีพื้นที่เพียงพอในการจัดเก็บวัสดุอุปกรณและสารเคมี
3. ถาตองเก็บวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการทดลองและ
สารเคมีไวในหองเดียวกัน จะตองจัดแยกสวนของพื้นที่ออกจากกันอยางชัดเจน
4. ตองจัดเก็บสารเคมีแยกเปนหมวดหมูอยางมีระบบตามชนิดหรือ
ประเภทของสาร ควรเก็บแยกสารที่ไวไฟและสารที่เปนพิษออกจากกันและใหอยูใน
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บริเวณที่หางจากสารอื่น โดยเก็บไวในตูที่ทําดวยวัสดุทนไฟและทนตอการกัดกรอน และ
ไมควรเก็บสารไวไฟที่เปนของเหลวไวมากกวา 50 ลิตร
5. สวนจัดเก็บวัสดุอุปกรณและสารเคมีควรมีรถเข็น (ขนาดมาตรฐาน
กวาง × ยาว × สูง เทากับ 75 × 100 × 70 เซนติเมตร) เพื่อใชในการขนยายอุปกรณ
หรือสารเคมีอยางนอย 1 คัน
6. จัดใหมีบริเวณใชน้ําอยูมุมใดมุมหนึ่งของหอง เพื่อใชทําความ
สะอาดหรือลางมือเมื่อจับภาชนะ/ขวดบรรจุสารเคมี
อางน้ํา

ตูหรือชั้นเก็บสารเคมี

ตูหรือชั้น
เก็บอุปกรณ

อางน้ํา

รูป 11 ตัวอยางการจัดหองเก็บวัสดุอุปกรณและสารเคมี

2) สวนเตรียมปฏิบัติการ
สวนเตรียมปฏิบัติการควรอยูติดกับหองปฏิบัติการ เพื่อใหแตละหอง
ปฏิบัติการสามารถใชสวนเตรียมปฏิบัติการรวมกันได การแบงพื้นที่ของสวนเตรียม
ปฏิบัติการ อาจมีสัดสวนเปนพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ 20 % พื้นที่เก็บวัสดุอุปกรณ 20 %
พื้นที่เก็บสารเคมี 20 % พื้นที่เก็บอุปกรณอํานวยความสะดวกและทําความสะอาด 10 %
และพื้นที่สําหรับงานธุรการและการบริการ 30 % ดังตัวอยางรูป 12
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พื้นที่เก็บสารเคมี
20 %

พื้นที่เตรียมปฏิบัติการ
20 %

บริเวณที่ใชเก็บรถเข็นและอุปกรณทําความสะอาด 10 %
พื้นที่ทํางานธุรการ
และบริการ 30 %

พื้นที่เก็บวัสดุอุปกรณ
20 %

รูป 12 ตัวอยางการจัดแบงพื้นที่ภายในสวนเตรียมปฏิบัติการ

3) สวนแสดงผลงานและแหลงเรียนรู
สวนแสดงผลงานและแหลงเรียนรู ซึ่งอาจจัดใหรวมไวในสวนเดียวกัน
หรือจัดแยกทั้งสองสวนออกจากกันก็ได ทั้งนี้ขึ้นกับความพรอมของสถานศึกษา
สวนแสดงผลงาน เปนที่แสดงผลงานจากการเรียนวิทยาศาสตรของ
นักเรียน รวมทั้งอาจใชทําการทดลองหรือทําโครงงานที่ตองใชเวลาตอเนื่องกันนาน
ซึ่งเปนการศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากในชั้นเรียนปกติ ภายในสวนนี้จะมีลักษณะ
เชนเดียวกับหองปฏิบัติการขนาดเล็ก ครุภัณฑและวัสดุอุปกรณที่จัดไวประกอบดวย
โตะทําปฏิบัติการ พรอมอางน้ําและทอระบายน้ํา ปลั๊กไฟ หัวแกสและอุปกรณอื่นที่
จําเปนตอการทดลองหรือแสดงโครงงานวิทยาศาสตร มีบอรดเคลื่อนที่หรือบอรดติด
ผนังถาวรเพื่อจัดแสดงผลงานของนักเรียนในรูปแบบตาง ๆ
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แหลงเรียนรูควรจัดใหอยูระหวางกลางของหองปฏิบัติการ เพื่อใชเปน
ที่รวบรวมขอมูล ขอสนเทศที่มีประโยชน เชน หนังสือ สารสนเทศ คอมพิวเตอร และ
ถาเปนไปไดควรมีคอมพิวเตอรที่สามารถเชื่อมโยงกับเครือขายขอมูลภายนอกไดดวย
ครุภัณฑในสวนนี้ประกอบดวย โตะคอมพิวเตอร ชั้นเก็บหนังสือ โตะและเกาอี้นั่ง
ศึกษาคนควา

อางน้ํา

ที่จัดแสดงผลงาน

สื่อเทคโนโลยี

ชั้นหนังสือ
ที่ทํางานกลุม

รูป 13 ตัวอยางสวนแสดงผลงานและแหลงเรียนรู

4) สวนพนักงานเทคนิค
สวนพนักงานเทคนิคควรอยูใกลหรืออยูในบริเวณเดียวกับสวนเตรียม
ปฏิบัติการและหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร เพื่อความสะดวกในการเตรียมการปฏิบัติการ
และอํานวยความสะดวกในการทําปฏิบัติการ พื้นที่ภายในสวนพนักงานเทคนิคอาจแบง
ไดเปน 3 สวน คือ
1. ใชเพื่อเตรียมงานในการทําปฏิบัติการ โดยทั่วไปมีครุภัณฑที่
ประกอบดวย ตูเย็น ตูควัน อางน้ําพรอมระบบระบายน้ําทิ้ง และมีวัสดุอุปกรณตาง ๆ
เพื่อการทดลอง
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2. ใชเพื่อการประกอบหรือซอมแซมอุปกรณที่ชํารุด ในสวนนี้จะ
ประกอบดวย ตูหรือชั้นจัดเก็บอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ
3. ใชเพื่อการทํางานดานธุรการและบริการ โดยมีอุปกรณที่ใชใน
งานธุรการตาง ๆ เชน แฟมเก็บขอมูลที่ชวยควบคุมการใหบริการตาง ๆ คอมพิวเตอร
โทรทัศน วีดิทัศน
อางน้ํา
ที่จัดประชุม

ที่ซอมแซมอุปกรณ

ที่เตรียมงาน

ตูหรือชั้น
เก็บอุปกรณ
ที่ทํางานธุรการและบริการ

รูป 14 ตัวอยางการจัดพื้นที่ทํางานของพนักงานเทคนิค

(2) หองเสริมปฏิบัติการที่อยูนอกอาคารเรียน
สวนเสริมปฏิบัติการที่อยูนอกอาคารเรียน ใชเปนสถานที่เพื่อการเตรียม
และเลี้ยงสิ่งมีชีวิตในการทําปฏิบัติการ ดังนี้
1) เรือนเพาะชําหรือหองเพาะเลี้ยงพืช
เรือนเพาะชํามีความจําเปนในการทําปฏิบัติการชีววิทยาและการเรียนรู
เกี่ยวกับพืช หรืออาจใชเปนแหลงเรียนรูเพื่อทําโครงงานวิทยาศาสตร ลักษณะของ
เรือนเพาะชําตองโปรง สะอาดและไมรกรุงรัง เพื่อปองกันไมใหเปนที่อยูของสัตวและ
เชื้อโรคได และจัดใหเปนสัดสวนตามประโยชนใชสอย (ดังรูป 15) ขอแนะนําในการ
จัดเรือนเพาะชํามีดังนี้
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1. เรือนเพาะชําตองอยูไมไกลจากหองปฏิบัติการที่ใชพืชจากเรือน
เพาะชําและเปนบริเวณที่ไดรับแสงแดดอยางเหมาะสม
2. วัสดุกอสรางเรือนเพาะชําควรทําดวยไม อะลูมิเนียม หรือซีเมนต
และอาจใชวัสดุประเภทกระจกหรือพลาสติกเปนสวนประกอบ โดยออกแบบให
สามารถมองเห็นไดอยางทั่วถึง
3. บรรยากาศของเรือนเพาะชํามีความปลอดโปรง อากาศถายเทไดดี
มีหนาตางและชองใหอากาศผานไดสะดวก และไมควรใชเครื่องปรับอากาศ
4. อุปกรณไฟฟา สายไฟ เตารับ ที่ใชในเรือนเพาะชําตองเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด การติดตั้งระบบไฟฟาตองคํานึงถึงความปลอดภัย โดยสามารถ
ปองกันน้ําไดเปนอยางดี
5. ระบบน้ําตองมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีน้ําใชในทุกพื้นที่
ของเรือนเพาะชํา โดยตองคํานึงถึงการใชประโยชนดวยความประหยัด

แปลงเพาะพันธุพืช
ปลูกพืชในกระถาง
ลาน
อเนกประสงค
ที่จัดเก็บอุปกรณ

รูป 15 ตัวอยางเรือนเพาะชําหรือหองเพาะเลี้ยงพืช

ในกรณีที่มีการจัดระบบนิเวศจําลอง การเพาะเลี้ยงพืชหรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
เชน ไฮดรา อะมีบา พารามีเซียม ที่ไมสามารถแพรพันธุติดตอสูมนุษย ก็สามารถจัดไว
ในอาคารเรียนได แตตองระมัดระวังการรบกวนจากสารเคมีที่ใชดวย
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2) หองเลี้ยงสัตว
หองเลี้ยงสัตวอาจมีความจําเปนสําหรับการทําปฏิบัติการทางชีววิทยา
หรือทําโครงงานวิทยาศาสตร หองเลี้ยงสัตวจะตองอยูในบริเวณที่ปลอดภัย สะดวกใน
การเขาไปดูแลและไมเปนที่รบกวนตอการเรียนการสอน ขอแนะนําทั่วไปในการจัดทํา
หองเลี้ยงสัตวมีดังนี้
1. สภาพหองเลี้ยงสัตวตองมีความสวาง มีแสงแดดสองในบางชวง
เวลา อากาศถายเทไดดี มีตาขายกันแมลงที่จะเขาไปรบกวนสัตวเลี้ยง มีไฟฟาและน้ําใช
2. พื้นหองทําดวยวัสดุไมลื่น ไมเก็บฝุนละอองหรือสิ่งสกปรกและ
ออกแบบใหสามารถลางไดงาย โดยมีทอระบายน้ําที่ทําใหน้ําเสียระบายออกไดดี เพื่อ
ไมใหเกิดการหมักหมม และทําความสะอาดไดงาย สะดวก รวดเร็ว
3. ชั้นวางกรงสัตวควรมีความกวางไมนอยกวา 60 เซนติเมตร และ
ปรับระดับไดตามขนาดของสัตวเลี้ยง สวนความยาวขึ้นอยูกับจํานวนและประเภทของ
สัตวที่เลี้ยง
4. ชั้นปฏิบัติการเปนบริเวณที่นําสัตวทดลองมาศึกษาเฉพาะเรื่องหรือ
สังเกตการณอยางตอเนื่อง ขนาดของชั้นปฏิบัติการควรมีความกวางในชวง 40 – 60
เซนติเมตร และมีความยาวเหมาะสมกับหอง ติดตั้งหรือจัดไวหางจากผนังหองประมาณ
10 เซนติเมตร ทําดวยไมหรือโลหะที่ทนตอการกัดกรอนไดดี ใตชั้นปฏิบัติการอาจจัดเปน
ที่เก็บอุปกรณทําความสะอาดและอาหารสัตว ควรมีอางน้ําใกลชั้นปฏิบัติการดวย

ชั้นวางกรงสัตว
ที่เก็บอุปกรณทําความสะอาด/
อางน้ํา
อาหารสัตว

รูป 16 ตัวอยางการจัดหองเลี้ยงสัตว
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7. การบริหารจัดการหองปฏิบัติการ
หองปฏิบัติการมีความสําคัญอยางสูงตอการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
การทําปฏิบัติการที่ใหประโยชนสูงสุดตอนักเรียนจะตองมีการบริหารจัดการที่ดี มีการ
วางแผนการดําเนินงานและคํานึงถึงปจจัยดานตาง ๆ ตอไปนี้
(1) ดานบุคลากร
ผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรทุกระดับชั้นควรรับผิดชอบงานบริหารจัดการ ดูแลควบคุม และสราง
บรรยากาศการเรียนการสอน ใหผลการเรียนรูเปนไปตามหลักสูตรทั้งสาระการเรียนรู
และมาตรฐานการเรียนรู การใชหองปฏิบัติการรวมกันหลายกลุมจะตองมีการจัดตาราง
การใชหอง และมีผูรับผิดชอบอยางชัดเจน และอาจกําหนดบทบาทหนาที่ใหมีหัวหนา
ผูดูแลและผูใชหองปฏิบัติการไวอยางชัดเจนในภาระงานตอไปนี้
1) การเบิกจายวัสดุอุปกรณ
2) การจัดทําระเบียนวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ และสารเคมี
3) การจัดซื้อ การควบคุม และการใชวัสดุสิ้นเปลือง สารเคมี
4) การซอมแซม แกไข และจัดจําหนายตามความเหมาะสม
5) การดูแล บํารุงรักษาหองปฏิบัติการ ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ
และรายงานการชํารุดเสียหายตอหัวหนาหรือผูรับผิดชอบ
(2) ดานงบประมาณ
การกําหนดงบประมาณคาใชจายประจําปที่เกี่ยวของกับการทําปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร ขึ้นอยูกับการวิเคราะหคาใชจายที่จําเปนตองใชเพื่อการทําปฏิบัติการของ
สถานศึกษานั้น โครงการที่ขอใชงบประมาณอาจเกี่ยวของกับการพัฒนาอาคารสถานที่
ครุภัณฑ วัสดุอุปกรณ สารเคมี และการซอมบํารุง จึงจําเปนตองระบุแหลงที่มาของ
งบประมาณใหเหมาะสมและเปนไปตามระเบียบการใชเงิน ที่อาจเปนงบประมาณ
แผนดิน เงินบํารุงการศึกษา เงินอื่นๆ ที่ไดจากการบริจาค หรือการสนับสนุนของ
ผูปกครองและชุมชน ครูวิทยาศาสตรทุกคนจึงควรมีสวนรวมนําเสนอโครงการดวย
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โดยมีขั้นตอนการดําเนินการเกี่ยวกับการขอใชงบประมาณในสวนของครุภัณฑ วัสดุ
อุปกรณและสารเคมีดังนี้
1) จัดทําขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบัน เกี่ยวกับครุภัณฑ วัสดุอุปกรณ
และสารเคมี
2) สํารวจความตองการจําเปนในการจัดซื้อและจัดซอม
3) สํารวจราคาในปจจุบันของสิ่งที่ตองจัดซื้อและจัดซอม
4) ประมาณการขอซื้อวัสดุอุปกรณและสารเคมี การซอมบํารุงครุภัณฑ
และวัสดุถาวรของหองปฏิบัติการ
5) จัดทํางบประมาณของโครงการ และแผนพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร
ทั้งการเรียนการสอนตามปกติและโครงการพิเศษ
รายการที่ตองตรวจสอบปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งคาใชจาย เพื่อใช
เปนแนวทางในการทํางบประมาณประจําป มีดังนี้
1. อุปกรณ เครื่องใช วัสดุถาวร
2. วัสดุสิ้นเปลืองและสารเคมี
3. ครุภัณฑ วัสดุสํานักงานและเครื่องมือซอมบํารุง
4. วัสดุที่ซื้อเก็บไวไมได และของสดตาง ๆ
5. คาแกส เชื้อเพลิง น้ํา และไฟฟา
6. คาหนังสือและเอกสารในการศึกษาคนควา
(3) การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
วัสดุอุปกรณที่ใชในการทําปฏิบัติการวิทยาศาสตร ประกอบดวย วัสดุถาวร
วัสดุสํานักงาน วัสดุสิ้นเปลือง สารเคมี ของสดเพื่อการทดลอง มีวิธีการจัดซื้อจัดการที่
แตกตางกัน การดําเนินการจัดซื้อหรือจัดหาจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก โดยตองคํานึง
ถึงขอแนะนําตาง ๆ ดังตอไปนี้
1) การจัดซื้อวัสดุอุปกรณทั่วไป จะตองดําเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการและตามนโยบายของสถานศึกษา ผูจัดซื้อตองศึกษา ทําความเขาใจและ
ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อ โดยคํานึงถึงความประหยัดและประโยชนที่จะไดรับ
การจัดซื้อควรดําเนินการลวงหนาเพื่อใหทันตอการใชงาน และควรจัดซื้อแตละ
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รายการเพียงครั้งเดียวใหพอใชตลอดป ยกเวนวัสดุหรือสารเคมีบางชนิดที่เสื่อมสภาพ
ไดงายจึงควรซื้อตามความจําเปนเมื่อตองการใชงาน
2) การจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองซึ่งไมสามารถจัดซื้อไวลวงหนาได เชน
น้ําแข็ง น้ําแข็งแหง ผลไม ผักหรือสิ่งมีชีวิตอื่นที่ใชในการทดลอง ควรขออนุมัติ
การเบิกคาใชจายดําเนินการจัดซื้อสิ่งเหลานี้ไวลวงหนาตามที่กําหนดไวในแผน
ปฏิบัติงานประจําป
(4) การจัดทําระเบียนและการจัดเก็บวัสดุอุปกรณและสารเคมี
การทําระเบียนและการจัดเก็บวัสดุอุปกรณและสารเคมีจัดเปนหัวใจ
สําคัญของการบริหารจัดการหองปฏิบัติการ การวางแผนการจัดเก็บและจัดทําระเบียน
อยางเปนระบบจะชวยใหสามารถประหยัดคาใชจายในการจัดซื้อและประหยัดเวลาใน
การคนหา รวมทั้งยังสามารถควบคุมและปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดอีกดวย
1) การจัดทําระเบียนรายชื่อวัสดุอุปกรณและสารเคมี
การทําระเบียนวัสดุอุปกรณและสารเคมีที่มีอยูในหองปฏิบัติการ
ทุกหอง มีประโยชนตอการควบคุมและตรวจสอบจํานวนที่เปนปจจุบัน การกําหนด
รหัสของวัสดุอุปกรณโดยมีรายละเอียดของราคา ที่จัดเก็บหรือแหลงจําหนายจะชวยให
มีขอมูลเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณครบถวน จึงมีความสะดวกที่จะจัดซอมตามกําหนดเวลาที่
เหมาะสม
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ตัวอยางระเบียนวัสดุอุปกรณวิทยาศาสตร
(1) รหัส

(2) ชื่อวัสดุอุปกรณ

21-056-02-43

ออสซิลโลสโคป

(3) ราคาตอหนวย (4) ที่จัดเก็บ
(บาท)
50,000
ตู 38

(5) ชื่อบริษัทที่จําหนาย
และที่อยู
……………………..

หมายเหตุ
(1) การกําหนดรหัสสามารถทําไดหลายแบบ ในที่นี้จะใชรหัสตัวเลข 9
ตําแหนงมีความหมาย ดังนี้
ตําแหนงที่ 1
หองปฏิบัติการที่ 1, 2, 3, …………9
ตําแหนงที่ 2
ประเภทอุปกรณ 1, 2, 3, …………9
ตําแหนงที่ 3 – 5
รายการที่ 1 ถึง 999 ของอุปกรณประเภทนั้น
ตําแหนงที่ 6 – 7
จํานวนชุดของอุปกรณรายการนั้น 1 ถึง 99
ตําแหนงที่ 8 – 9
ป พ.ศ. ที่จัดซื้อ
(2) รหัสตัวอยาง 21 – 056 – 02 – 43 แปลความหมาย ดังนี้
2
อุปกรณนี้อยูในหองปฏิบัติการหองที่ 2
1
อุปกรณนี้เปนอุปกรณทางฟสิกส
056
อุปกรณนี้เปนรายการที่ 56 ของอุปกรณทางฟสิกส
02
อุปกรณนี้มีจํานวน 2 ชุด
43
อุปกรณนี้จัดซื้อในปงบประมาณ 2543

การทําระเบียนวัสดุอุปกรณจะทําหลังการจัดซื้อ และตรวจรับมาแลว เมื่อได
เลขรหัสใหนํามาติดไวกับวัสดุอุปกรณดวย และตรวจสอบไมใหหลุดหายไปเปนประจํา
ทุกป
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2) ขอแนะนําการจัดเก็บวัสดุอุปกรณและสารเคมี
1. การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ
การจัดเก็บวัสดุอุปกรณทั้งประเภทเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องแกว
และอุปกรณที่ประกอบมาจากวัตถุอื่นๆ จะตองคํานึงถึงความปลอดภัยและการใช
ประโยชน วัสดุอุปกรณพวกที่ใชงานอยูเสมอหรือที่ใชนานครั้งก็ควรจัดแยกกันไว
สําหรับวัสดุที่มีคูมือการใชและดูแลรักษา จะตองเก็บคูมือเหลานี้ใหเปนระบบและเปน
หมวดหมูในตูจัดเก็บโดยเฉพาะเพื่อสะดวกในการคนหา และควรทําสําเนาคูมืออุปกรณ
ทุกชิ้นวางไวกับอุปกรณนั้นดวย การเก็บอุปกรณเกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร
ควรแยกประเภทตามสาขาวิชาหรือหมวดหมู เพื่อความสะดวกในการใชและดูแลรักษา
อุปกรณในแตละสาขาวิชาที่ใชกันอยูทั่วไปควรจัดแยกประเภทดังนี้
อุปกรณทางฟสิกส ประกอบดวย เครื่องวัดทางไฟฟา อุปกรณ
เกี่ยวกับการทดลองทางกลศาสตร ความรอน แสง เสียง แมเหล็กไฟฟา และอุปกรณ
เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส
อุปกรณทางเคมี ประกอบดวย เครื่องชั่งประเภทตาง ๆ pH มิเตอร
อางน้ํารอน ตูอบไฟฟา สเปกโทรโฟโตมิเตอร เครื่องปนแยก อุปกรณเหลานี้ควรเก็บไว
ในบริเวณมิดชิดที่ปองกันฝุนละอองได โดยจัดใหเปนหมวดหมูและอยูหางจากสารเคมี
ดวย
อุปกรณทางชีววิทยา ประกอบดวย กลองจุลทรรศนประเภทตาง ๆ
เชน กลองจุลทรรศนแบบธรรมดา กลองจุลทรรศนแบบสเตอริโอ และกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอน กลองจุลทรรศนเหลานี้ควรเก็บไวในที่อากาศถายเทไดดี ไมมีแสงแดด ฝุน
ละออง และความชื้น ถาตองนํามาใชงานอยูเสมอควรเก็บในตูที่สูงจากพื้นหองประมาณ
1 เมตร เพื่อสะดวกในการหยิบใช และภายในตูตองมีซิลิกาเจลสําหรับดูดความชื้นไว
ดวย ถาตองเก็บกลองจุลทรรศนไวเปนเวลานานควรเก็บไวในตูที่สรางดวยวัสดุทนไฟ
ภายในมีหลอดไฟฟาเพื่อรักษาอุณหภูมิใหอยูในชวง 40 – 50°C หรืออุณหภูมิที่เหมาะสม
การรักษาคุณภาพของอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ตูเก็บอุปกรณควรทําเปนชองหรือติด
ตะแกรงเพื่อใหอากาศภายในและภายนอกหมุนเวียนกันได
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2. การจัดเก็บสารเคมี
การจัดเก็บสารเคมีที่ดีจะชวยปองกันไมใหมีอันตรายเกิดขึ้น ตาม
ปกติไมควรเก็บสารเคมีในหองปฏิบัติการหรือหองเตรียมปฏิบัติการ และไมควรเก็บ
สารเคมีไวในปริมาณมากเกินความจําเปน การจัดเก็บไมไดหมายถึงเพียงแตวางสารเคมี
ไวในบริเวณที่ปลอดภัยเทานั้น แตจําเปนตองมีระบบการจัดเก็บตามประเภทและสมบัติ
ของสาร และตองตรวจความปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งตรวจสภาพของภาชนะที่
ใชบรรจุซึ่งอาจผุกรอนจนเกิดการรั่วไหล หรือเก็บไวในบริเวณที่ไมเหมาะสมก็อาจเกิด
การเสื่อมสภาพได ขอแนะนําในการจัดเก็บสารเคมีมีดังนี้
การปดฉลาก ภาชนะที่บรรจุสารเคมีทุกชนิดจะตองปดฉลากชื่อของ
สารและขอแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชสารชนิดนั้น ๆ ไวดวย และตองระวัง
ไมใหฉลากบนภาชนะหลุดหาย ในกรณีที่ตองการถายเทสารเคมีใสภาชนะใหมก็ตองทํา
ฉลากเหลานี้ติดไวดวยเชนกัน
การแยกเก็บสารเคมีตามประเภทของสารชนิดตาง ๆ โดยทั่วไปการ
จัดเก็บสารเคมีใชระบบการจัดตามกลุมของตัวอักษร และตามประเภทความเปนอันตราย
ของสาร เชน สารไวไฟ กรด สารมีพิษและกัดกรอน ควรแยกจัดเก็บไวเฉพาะที่
การจัดเก็บแยกไวบนชั้น ชั้นสําหรับเก็บขวดสารเคมีควรปรับระดับ
ได ทําดวยวัสดุที่ทนตอการกัดกรอนของสารเคมี และตองมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะ
รับน้ําหนักของสารเคมีที่เก็บ ภาชนะขนาดใหญควรจัดไวชั้นลาง สารเคมีที่ทําปฏิกิริยา
กับน้ําไดควรใสถุงพลาสติกพอลิเอทิลีนหุมไวอีกชั้นหนึ่ง และตองทําความสะอาด
ภายนอกของขวดบรรจุสารเคมีอยูเสมอ ควรเก็บสารเคมีที่เปนของเหลวหรือสารละลาย
แยกออกจากสารเคมีที่เปนของแข็ง และไมควรเก็บสารเคมีที่เปนของเหลวหรือ
สารละลายไวสูงกวาระดับสายตา
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การเก็บในตูเย็น ตูเย็นจัดเปนอุปกรณที่จําเปนสําหรับหอง
ปฏิบัติการเพื่อใชเก็บสารเคมีบางประเภทที่ตองการอุณหภูมิต่ําเพื่อรักษาคุณภาพและ
ยืดอายุการเสื่อมสภาพของสารเคมี เพื่อลดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือการระเหย
ของสาร การเลือกใชตูเย็นขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการเก็บสารเคมี สารที่ไมไวไฟ
สามารถเก็บไวในตูเย็นธรรมดาทั่วไปได แตสารไวไฟจะตองเก็บไวในตูเย็นที่ออกแบบ
เฉพาะ ซึ่งไมมีสวิตชควบคุมอุณหภูมิหรือหลอดไฟฟาอยูภายใน เพราะอาจทําใหเกิด
ประกายไฟที่ทําใหสารเหลานั้นเกิดการระเบิดไดจากไอของสารไวไฟที่สะสมอยูใน
ตูเย็น
การเก็บสารเคมีแยกไวโดยเฉพาะ สารเคมีบางประเภทที่มี
อันตรายเฉพาะตัว ตองจัดเก็บแยกไวโดยเฉพาะ เชน สารระเหยงาย สารมีพิษ สาร
กัดกรอน สารไวไฟ สารที่เกิดปฏิกิริยากับสารอื่นบางชนิดอยางรุนแรง ซึ่งจะตองมี
เครื่องหมายเตือนอันตรายของสารอันตรายประเภทตาง ๆ ติดไวดวย และสถานที่
จัดเก็บตองมีความเหมาะสม มีการระบายอากาศที่ดี มีทางเขาออกสะดวก มีทางหนีไฟ
และมีระบบเตือนภัย รวมทั้งมีอุปกรณดับเพลิง
โดยทั่วไปไมควรใชหองเก็บสารเคมีเพื่อการเตรียมสาร เนื่องจาก
อาจเกิดปญหาการปนเปอนได และตองรักษาความสะอาดหองนี้อยางสม่ําเสมอ การจัด
เก็บสารประเภทอันตรายซึ่งจะมีเครื่องหมายเตือนความเปนอันตราย และใชสีเปน
สัญลักษณใหเห็นไดอยางชัดเจนดวย (ดูตารางตัวอยางสีที่ใชเปนสัญลักษณแสดงประเภท
ของอันตรายและแนวทางการจัดเก็บในหัวขอ 7 ของตอนที่ 3)
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ตอนที่ 2
เกณฑการประเมินมาตรฐานหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
การกําหนดที่ตั้งเพื่อใชสรางหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร รวมทั้งการเลือก
รูปแบบและขนาดของหองปฏิบัติการใหเหมาะสมเปนเรื่องสําคัญมาก สถานศึกษาอาจ
สรางหองปฏิบัติการขึ้นใหมหรือดัดแปลงหองเรียนที่มีอยูเดิมเพื่อใชเปนหองปฏิบัติการ
ก็ได ในกรณีที่สถานศึกษาไมสามารถจัดหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรแยกออกเปนเฉพาะ
หองปฏิบัติการฟสิกส เคมี ชีววิทยา หรือวิทยาศาสตรกายภาพก็สามารถบริหารจัดการ
หองปฏิบัติการใหใชรวมกันอยางมีประสิทธิภาพได มาตรฐานของหองปฏิบัติการที่
กําหนดตอไปนี้จึงเปนแนวทางสําคัญที่สถานศึกษาสามารถใชในการบริหารจัดการหอง
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร เพื่อใหการเรียนการสอนวิทยาศาสตรไดบรรลุตามเปาหมาย
มาตรฐานหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่กําหนดไวในตอนนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อ
ใหสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของไดใชเปนแนวทางในการประเมินหองปฏิบัติการที่มีอยู
แลวเพื่อปรับปรุงใหมีมาตรฐานสูงขึ้น หรือใชเปนแนวทางในการสรางหองปฏิบัติการ
ขึ้นใหม โดยมีสาระสําคัญที่ตองพิจารณา 9 มาตรฐานดังตอไปนี้
1. ขนาดและลักษณะของหองปฏิบัติการ
2. ครุภัณฑในหองปฏิบัติการ
3. การระบายอากาศของหองปฏิบัติการ
4. ความสวางของหองปฏิบัติการ
5. ระบบไฟฟาของหองปฏิบัติการ (เฉพาะสถานศึกษาที่มีระบบไฟฟา)
6. ระบบน้ําของหองปฏิบัติการ (เฉพาะสถานศึกษาที่มีระบบน้ํา)
7. ระบบแกสของหองปฏิบัติการ (เฉพาะสถานศึกษาที่มีระบบแกส)
8. การจัดหองเสริมปฏิบัติการ
9. การบริหารจัดการและความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
แตละมาตรฐานจะประกอบดวยคุณลักษณะที่ใชเปนแนวทางในการจัดหอง
ปฏิบัติการ และระดับของการจัดมาตรฐานดังรายละเอียดของแตละมาตรฐาน ดังตอไปนี้
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มาตรฐาน 1 ขนาดและลักษณะของหองปฏิบัติการ
มาตรฐานดานขนาดและลักษณะของหองปฏิบัติการมีสาระสําคัญ ดังนี้
1.1 รูปรางของหองปฏิบัติการ หองปฏิบัติการควรเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือ
สี่เหลี่ยมผืนผา ที่มีสัดสวนของดานกวางตอดานยาวประมาณ 1.0 : 1.2 และไมมีสวนที่
เปนมุมอับหรือมีเสาของอาคารเรียนอยูกลางหอง
1.2 พื้นของหองปฏิบัติการ พื้นของหองปฏิบัติการตองเรียบ ไมมีรอยตอที่
ทําใหสะดุดได วัสดุที่ใชทําพื้นหองตองไมลื่นและดูดซับน้ําได และควรเลือกใชสีทํา
พื้นหองที่เหมาะสมโดยไมเนนสีเขมหรือสีออนมากเกินไป
1.3 พื้นที่ทําปฏิบัติการ ภายในหองปฏิบัติการควรจัดใหมีพื้นที่ทําปฏิบัติการ
สําหรับทํากิจกรรมตาง ๆ ที่ประกอบดวย บริเวณสาธิต บริเวณที่ตองใชน้ําในระหวาง
ทําปฏิบัติการ บริเวณทําปฏิบัติการกลุม บริเวณจัดเก็บสิ่งของเครื่องใชวัสดุอุปกรณ
และสารเคมี และบริเวณที่ใชเตรียมงานเพื่อทําปฏิบัติการในการเรียนการสอนจริง
1.4 ขนาดของหองปฏิบัติการ ขนาดของหองปฏิบัติการตองเหมาะสมกับ
จํานวนนักเรียนและระดับชวงชั้นเรียน โดยแบงขนาดของหองปฏิบัติการเปน 3 ระดับ
ดังนี้
(1) ระดับพื้นฐานมีพื้นที่ 16 + 1.8 เทาของจํานวนนักเรียน (ตารางเมตร)
(2) ระดับปานกลางมีพื้นที่ 26 + 1.8 เทาของจํานวนนักเรียน (ตารางเมตร)
(3) ระดับสูงมีพื้นที่
36 + 1.8 เทาของจํานวนนักเรียน (ตารางเมตร)
1.5 การจัดครุภัณฑในหองปฏิบัติการ จัดครุภัณฑไวในบริเวณที่สะดวกตอ
การนํามาใชทําปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความสะอาดเรียบรอยและสวยงาม ครุภัณฑที่
จําเปนในหองปฏิบัติการประกอบดวย โตะสาธิต เกาอี้และโตะทําปฏิบัติการ ตูและชั้นที่
ใชเก็บวัสดุอุปกรณหรือสารเคมี อางน้ํา
มาตรฐานที่กําหนด
มาตรฐานระดับสูง
เปนไปตามขอ 1.1 – 1.3, 1.4 (3) และ 1.5
มาตรฐานระดับปานกลาง เปนไปตามขอ 1.1 – 1.3 และ 1.4 (2)
มาตรฐานระดับพื้นฐาน เปนไปตามขอ 1.1 – 1.3 และ 1.4 (1)
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มาตรฐาน 2 ครุภัณฑในหองปฏิบัติการ
มาตรฐานดานครุภัณฑในหองปฏิบัติการมีสาระสําคัญ ดังนี้
2.1 โตะสาธิต โตะสาธิตสําหรับใหครูใชสาธิตการทดลองควรจัดไวหนา
หองเรียน บนโตะอาจมีโสตทัศนวัสดุอุปกรณประกอบการสอน เชน อางน้ํา ทอแกส
เตารับ เครื่องฉายภาพนิ่งติดตั้งไวดวย โตะสาธิตควรสูงกวาโตะทําปฏิบัติการของ
นักเรียน ในระดับที่ชวยใหนักเรียนสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนขณะทําการสาธิต
2.2 เกาอี้และโตะทําปฏิบัติการ เกาอี้และโตะทําปฏิบัติการตองมีจํานวน
เพียงพอสําหรับนักเรียนใชทําปฏิบัติการ เกาอี้ที่ใชในหองปฏิบัติการควรเปนเกาอี้
แบบไมมีพนักพิงและสามารถปรับระดับความสูงได โตะทําปฏิบัติการที่ใชเปนกลุม
อาจจัดเปนแบบติดตั้งถาวรหรือใชโตะเรียนจัดวางเรียงกันใหมีพื้นที่บนโตะไดระนาบ
เดียวกันแทนก็ได โครงสรางเกาอี้และโตะทําปฏิบัติการตองมีความมั่นคง แข็งแรง
และปลอดภัย ควรจัดใหมีพื้นที่ของโตะทําปฏิบัติการ 0.3 – 0.56 ตารางเมตรตอ
นักเรียน 1 คน การวางโตะทําปฏิบัติการควรมีระยะหางที่นักเรียนสามารถเคลื่อนไหว
ไดอยางสะดวก
2.3 ตูและชั้นที่ใชเก็บวัสดุอุปกรณหรือสารเคมี ตูและชั้นที่ใชเก็บวัสดุ
อุปกรณหรือสารเคมีควรทําดวยไมหรือโลหะ ที่มีขนาดเหมาะสมกับสิ่งที่ตองการเก็บ
และพื้นที่ของหองปฏิบัติการ โครงสรางของตูและชั้นตองมั่นคงแข็งแรง สามารถปรับ
ระดับชั้นแตละชั้นไดอยางเหมาะสม สําหรับชั้นเก็บสารเคมีที่กัดกรอนได เชน กรด
เบส ควรบุดวยวัสดุที่ทนตอการกัดกรอน
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2.4 อางน้ํา อางน้ําตองมีขนาดตามมาตรฐาน ทําดวยวัสดุที่ทนสารเคมี
ความรอน และใชงานขณะทําปฏิบัติการไดสะดวก ระบบน้ําใชและระบบน้ําทิ้งตอง
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทอน้ําตองไมผุกรอนหรือมีรอยรั่ว โดยเฉลี่ยควรมี
อางน้ํา 1 อาง ตอ นักเรียน 6 คน
2.5 ปายนิเทศ ปายนิเทศสําหรับนําเสนอผลงาน ติดประกาศหรือ
ประชาสัมพันธเผยแพรความรู มีลักษณะเปนบอรดติดผนังหองหรือบอรดแบบ
เคลื่อนที่ได จัดวางไวในบริเวณหองปฏิบัติการที่มองเห็นไดชัดเจน มีความเปน
ระเบียบเรียบรอย สะอาด และใชไดสะดวก
2.6 ตูควัน ตูควันตองมีขนาดที่เหมาะสมกับหองปฏิบัติการ (ตามรายละเอียด
หรือคูมือของตูควันชนิดนั้น) ระบบการดูดอากาศตองสามารถดูดแกสหรือควันออกจาก
ตูควันสูภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ และทําจากวัสดุที่มีความคงทนตอการกัดกรอน
ของสารเคมี
มาตรฐานที่กําหนดสําหรับหองปฏิบัติการทั่วไป
มาตรฐานระดับสูง
เปนไปตามขอ 2.1 – 2.5
มาตรฐานระดับปานกลาง
เปนไปตามขอ 2.1 – 2.4
มาตรฐานระดับพื้นฐาน
เปนไปตามขอ 2.1 – 2.3
มาตรฐานที่กําหนดสําหรับหองปฏิบัติการเคมี
มาตรฐานระดับสูง
เปนไปตามขอ 2.1 – 2.6
มาตรฐานระดับปานกลาง
เปนไปตามขอ 2.1 – 2.4
มาตรฐานระดับพื้นฐาน
เปนไปตามขอ 2.1 – 2.3
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มาตรฐาน 3 การระบายอากาศของหองปฏิบัติการ
มาตรฐานการระบายอากาศของหองปฏิบัติการมีสาระสําคัญ ดังนี้
3.1 ลักษณะทั่วไปในการระบายอากาศ ที่ตั้งหองปฏิบัติการตองอยูในสวน
ของอาคารที่ไมมีสิ่งกอสรางอื่นกั้นลมจนทําใหอากาศไมระบาย ประตูและหนาตางของ
หองปฏิบัติการตองมีจํานวนเพียงพอ อยูในทิศทางเหมาะสมที่ทําใหอากาศถายเทไดดี
และอยูในสภาพที่ใชการไดดี
3.2 การระบายอากาศดวยพัดลม การใชพัดลมในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
จะชวยใหระบายอากาศไดรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยอาจเปดพัดลมในบางชวงเวลาในขณะที่ทํา
ปฏิบัติการหรือหลังการทําปฏิบัติการ พัดลมที่ใชอาจเปนแบบติดเพดาน ติดผนังหอง
หรือแบบเคลื่อนที่ไดตามความเหมาะสมของหองปฏิบัติการ
3.3 การระบายอากาศดวยเครื่องดูดอากาศ
การใชเครื่องดูดอากาศในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
จะชวยการหมุนเวียนอากาศ และชวยระบายความรอน
ออกจากหองปฏิบัติการดวย ทําใหอุณหภูมิของอากาศ
มีความสม่ําเสมออยูตลอดเวลา ควรเลือกตําแหนงติดตั้ง
เครื่องดูดอากาศใหเหมาะสมตอการดูดอากาศออกจากหองปฏิบัติการ และอากาศที่ถูก
ดูดออกมาจะตองไมรบกวนบริเวณอื่น ๆ
มาตรฐานที่กําหนด
มาตรฐานระดับสูง
มาตรฐานระดับปานกลาง
มาตรฐานระดับพื้นฐาน

เปนไปตามขอ 3.1 – 3.3
เปนไปตามขอ 3.1 – 3.2
เปนไปตามขอ 3.1
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มาตรฐาน 4 ความสวางของหองปฏิบัติการ
มาตรฐานความสวางของหองปฏิบัติการมีสาระสําคัญ ดังนี้
4.1 ความสวางที่ไดรับจากภายนอก หองปฏิบัติการตองอยูในตําแหนง
ของอาคารที่มีแสงสวางจากภายนอกสองอยางพอเหมาะ แตตองไมใหแสงแดดสอง
เขาถึงโดยตรง (ในกรณีที่มีแสงสองโดยตรง ตองติดมานหรือกันสาดเพื่อลดความรอน
จากแสงแดด)
4.2 ความสวางจากการสะทอนของวัสดุหรือครุภัณฑ วัสดุที่เปนสวน
ประกอบของหองปฏิบัติการ รวมทั้งครุภัณฑภายในหองปฏิบัติการตองมีลักษณะไมทึบ
หรือปดกั้นความสวางของหองปฏิบัติการ (ควรเลือกใชวัสดุที่ระบุไวในตอนที่ 1) ซึ่ง
เปนวัสดุประเภทไมเก็บความรอน และชวยใหหองมีความสวางอยางเพียงพอ
4.3 ความสวางจากแสงไฟฟา
หองปฏิบัติการควรติดตั้งไฟฟาใหความสวาง
อยางเพียงพอ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและ
ความประหยัด หลอดไฟฟาตองไดรับการดูแล
ทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหไดความ
สวางอยางเต็มประสิทธิภาพ
4.4 ความสวางจากการใชอุปกรณปรับแสง หองปฏิบัติการอาจมีมาน
ปรับแสงหรือมีฉากกั้นแสงที่สองตรงในชวงเวลาใด
เวลาหนึ่งของวัน รวมทั้งชวยควบคุมความสวาง
ของหองใหเหมาะสมกับการทํากิจกรรมหรือชวย
ปองกันแสงที่จะทําใหวัสดุอุปกรณและสารเคมี
เสื่อมคุณภาพเร็วกวาอายุการใชงาน
มาตรฐานที่กําหนด
มาตรฐานระดับสูง
มาตรฐานระดับปานกลาง
มาตรฐานระดับพื้นฐาน

เปนไปตามขอ 4.1 – 4.4
เปนไปตามขอ 4.1 – 4.3
เปนไปตามขอ 4.1 – 4.2

39
มาตรฐาน 5 ระบบไฟฟาของหองปฏิบัติการ (เฉพาะสถานศึกษาที่มีระบบไฟฟา)
มาตรฐานระบบไฟฟาของหองปฏิบัติการมีสาระสําคัญ ดังนี้
5.1 การใชกระแสไฟฟา กระแสไฟฟาที่ใชกับอุปกรณไฟฟาในหองปฏิบัติการ
ตองมีปริมาณรวมกันไมสูงเกินขนาดที่สายไฟจะรับไดหรือเกินขนาดของมิเตอรของ
สถานศึกษา
5.2 การใชอุปกรณไฟฟา การติดตั้งแหลงจายกระแสไฟฟา อุปกรณไฟฟา
แผงจายไฟแตละจุด สายไฟฟา สายดิน และเตาเสียบของอุปกรณไฟฟาทุกชนิดตอง
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ติดตั้งในบริเวณที่เหมาะสม สะดวกตอการใชงานและ
การซอมบํารุง ตองเลือกใชเตารับและเตาเสียบที่มีความปลอดภัยสูง และไมใชพวง
ตอกันจนอาจมีอันตรายจากความรอนสูง หรือกระแสไฟฟาลัดวงจร
5.3 ระบบควบคุมไฟฟารวม จัดระบบควบคุมการใชไฟฟาของหอง
ปฏิบัติการแยกจากระบบควบคุมไฟฟาของหองเรียนอื่น และแยกระบบควบคุมไฟฟา
ของหองปฏิบัติการแตละหองออกจากกัน (ถามีหลายหอง)
5.4 ระบบควบคุมไฟฟาเฉพาะสวน จัดแยกระบบควบคุมไฟฟาสําหรับให
แสงสวางออกจากระบบควบคุมไฟฟาสําหรับอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ
มาตรฐานที่กําหนด
มาตรฐานระดับสูง
มาตรฐานระดับปานกลาง
มาตรฐานระดับพื้นฐาน

เปนไปตามขอ 5.1 – 5.4
เปนไปตามขอ 5.1 – 5.3
เปนไปตามขอ 5.1 – 5.2
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มาตรฐาน 6 ระบบน้ําของหองปฏิบัติการ (เฉพาะสถานศึกษาที่มีระบบน้ํา)
มาตรฐานระบบน้ําของหองปฏิบัติการมีสาระสําคัญ ดังนี้
6.1 การวางระบบน้ํา หองปฏิบัติการตองมีระบบน้ําที่ดี มีน้ําสะอาดใช
ตลอดเวลา และมีการระบายน้ําเสียออกไดสะดวก ทอน้ําตองมีขนาดใหญเพียงพอให
น้ําไหลไดสะดวก การเดินทอน้ําในหองปฏิบัติการจะตองวางแผนผังใหสะดวกตอการ
ตรวจสอบและซอมบํารุง
6.2 การควบคุมการใชน้ํา ติดตั้งปมควบคุมระบบน้ําใชแยกตามอาคาร
หรือระดับชั้น เพื่อใหสะดวกตอการควบคุมการใชน้ํา การตรวจสอบและการบํารุง
รักษา
6.3 ทอน้ํา ควรใชทอน้ําที่ทําดวยพลาสติกหรือเหล็กกันสนิมที่มีขอตอ
ของทอน้ําทุกสวนประสานกันอยางดี สวนที่ตองฝงไวใตดินจะตองมีความแข็งแรง
และคงทนตอการรั่วซึม
6.4 อางน้ําและกอกน้ํา อางน้ําและกอกน้ําตองมีคุณภาพสูงและเหมาะสม
กับการใชงานในหองปฏิบัติการ เนื่องจากหองปฏิบัติการสวนใหญใชภาชนะที่ทําดวย
แกวหรือกระเบื้อง จึงตองการความสะดวกในการลางทําความสะอาด นอกจากนี้ควร
มีที่กรองกากวัสดุที่อาจหลงเหลือและทําใหทออุดตันได
มาตรฐานที่กําหนด
มาตรฐานระดับสูง
มาตรฐานระดับปานกลาง
มาตรฐานระดับพื้นฐาน

เปนไปตามขอ 6.1 – 6.4
เปนไปตามขอ 6.1 – 6.3
เปนไปตามขอ 6.1 – 6.2
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มาตรฐาน 7 ระบบแกสของหองปฏิบัติการ (เฉพาะสถานศึกษาที่มีระบบแกส)
มาตรฐานระบบแกสของหองปฏิบัติการมีสาระสําคัญ ดังนี้
7.1 การวางระบบ ระบบการสงแกสที่ใชในหองปฏิบัติการตองมีมาตรฐาน
ความปลอดภัยสูง สถานที่จัดเก็บถังบรรจุแกสเชื้อเพลิงตองจัดไวในบริเวณที่แยกสวน
กับบริเวณอื่นและสามารถเขาถึงไดสะดวก รวมทั้งตองตรวจสอบความปลอดภัยอยาง
สม่ําเสมอ
7.2 ทอแกส ทอแกสทําจากวัสดุที่มีสมบัติกันความรอนไดดี มีขนาดตาม
มาตรฐานที่เหมาะสมกับแรงดันของแกสที่ผานทอแกสนั้นและตองยึดไวอยางมั่นคง
การเดินทอแกสตามสวนตาง ๆ ของหองปฏิบัติการตองทําอยางเรียบรอยและคํานึงถึง
ความปลอดภัย
7.3 จุดจายแกส ทุกตําแหนงที่จายแกสเพื่อใชในการทําปฏิบัติการจะตอง
จัดใหอยูในบริเวณที่ใชไดสะดวกและปลอดภัย สังเกตเห็นไดงายเมื่อมีความผิดปกติ
เกิดขึ้น
7.4 อุปกรณตาง ๆ ที่เปนสวนประกอบในระบบแกส วัสดุที่ใชในระบบ
แกสตองมีคุณภาพสูง ไมเกิดการผุกรอนหรือแตกไดงาย หัวจายแกสและวาลว
เปด – ปด ตองเลือกใชที่มีระบบควบคุมอยางดี มีสัญลักษณบอกทิศทางการหมุน
แสดงการเปด – ปดแกสอยางชัดเจน
มาตรฐานที่กําหนด
มาตรฐานระดับสูง
มาตรฐานระดับปานกลาง
มาตรฐานระดับพื้นฐาน

เปนไปตามขอ 7.1 – 7.4
เปนไปตามขอ 7.1 – 7.3
เปนไปตามขอ 7.1 – 7.2
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มาตรฐาน 8 การจัดหองเสริมปฏิบัติการ
มาตรฐานการจัดหองเสริมปฏิบัติการมีสาระสําคัญ ดังนี้
8.1 สวนจัดเก็บวัสดุอุปกรณและสารเคมี การจัดเก็บวัสดุอุปกรณและ
สารเคมีตองคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกที่จะนํามาใชในการทําปฏิบัติการ
ตองจัดเก็บอุปกรณและสารเคมีไวอยางเปนระบบ (ตามขอแนะนําในตอนที่ 3) มีการ
บันทึกขอมูลและหลักฐานที่แสดงวามีการตรวจสอบสม่ําเสมอ และมีการซอมแซม
บํารุงรักษาเพื่อปองกันการเกิดอุบัติภัย จากมลพิษและความรอน
8.2 สวนเตรียมปฏิบัติการ การแบงพื้นที่สวนนี้ตองคํานึงถึงการใช
ประโยชนทั้งการเตรียมการ การจัดวางวัสดุอุปกรณ และการทํางานของเจาหนาที่
โดยตองมีพื้นที่วางที่สะดวกในการทํางาน
8.3 สวนแสดงผลงานและแหลงเรียนรู สวนแหลงเรียนรูตองมีเอกสาร
คนควาอางอิง โตะทํางาน ตูเอกสาร ชั้นวางของ อางน้ํา บอรดหรือปายนิเทศ และ
บริเวณใหนักเรียนไดใชปฏิบัติการทดลอง หรือทําโครงงานวิทยาศาสตร
8.4 สวนพนักงานเทคนิค กิจกรรมที่ปฏิบัติในสวนพนักงานเทคนิค
ประกอบดวย งานธุรการ งานบริการ การเตรียมงานปฏิบัติการ การซอมแซมอุปกรณ
การเตรียมสื่อโสตทัศนอุปกรณ สื่อเทคโนโลยี
8.5 เรือนเพาะชํา (เฉพาะหองปฏิบัติการชีววิทยา) เรือนเพาะชําควรจัดให
เหมาะสมกับการใชประโยชน
ในการทดลองเพาะพันธุพืชหรือ
ปลูกพืชประเภทตาง ๆ เพื่อการ
รวบรวมขอมูลอยางเพียงพอ
ในการสรุปและรายงานผล
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8.6 หองเลี้ยงสัตว (เฉพาะหองปฏิบัติการชีววิทยา) ขนาดและลักษณะ
ของหองเลี้ยงสัตว ควรเหมาะสมกับวัตถุประสงคการใชเพื่อการศึกษาและสะดวก
ในการดูแล รวมทั้งรักษาความสะอาดไดงาย
มาตรฐานที่กําหนดสําหรับหองปฏิบัติการทั่วไป
มาตรฐานระดับสูง
เปนไปตามขอ 8.1 – 8.4
มาตรฐานระดับปานกลาง
เปนไปตามขอ 8.1 – 8.3
มาตรฐานระดับพื้นฐาน
เปนไปตามขอ 8.1 – 8.2
มาตรฐานที่กําหนดสําหรับหองปฏิบัติการชีววิทยา
มาตรฐานระดับสูง
เปนไปตามขอ 8.1 – 8.6
มาตรฐานระดับปานกลาง
เปนไปตามขอ 8.1 – 8.3
มาตรฐานระดับพื้นฐาน
เปนไปตามขอ 8.1 – 8.2

44
มาตรฐาน 9 การบริหารจัดการและความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
มาตรฐานการบริหารจัดการและความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
มีสาระสําคัญ ดังนี้
9.1 ขอกําหนดการใชหองปฏิบัติการ หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรตองแสดง
ขอกําหนด ขอแนะนํา ระเบียบหรือขอปฏิบัติตาง ๆ ไวอยางชัดเจน เพื่อใหผูใชหอง
ปฏิบัติการไดเขาใจกฎเกณฑและปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง เชน มีแผนผังแสดงสถานที่
และตําแหนงของเครื่องใชเกี่ยวกับความปลอดภัย มีขอควรปฏิบัติเพื่อปองกันอันตราย
ระหวางการทําปฏิบัติการ
9.2 ลักษณะของหองปฏิบัติการ หองปฏิบัติการตองมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย ไมจัดวางสิ่งของตาง ๆ ไวในบริเวณทางเดินซึ่งอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได
โตะทําปฏิบัติการจะตองมีความสะอาด เพื่อปองกันการปนเปอนตาง ๆ ที่อาจทําให
ผลการทําปฏิบัติการคลาดเคลื่อนได
9.3 การจัดเก็บสารเคมี จัดเก็บสารเคมี
ไวอยางมีระบบระเบียบ จําแนกตามระบบที่
กําหนด เชน ตามประเภทสาร ตามความอันตราย
รวมทั้งมีการตรวจสอบอายุการใชงานของสารเคมี
และทําความสะอาดภาชนะอยางสม่ําเสมอ
9.4 การจัดเก็บอุปกรณ จัดเก็บอุปกรณ
อยางมีระบบ เปนระเบียบ จําแนกตามหมวดวิชา
และความถี่ของการใชงาน หรือตามประเภท ขนาดและลักษณะของอุปกรณ
9.5 การติดตั้งอุปกรณดับเพลิง อากาศรอนในหองปฏิบัติการและการทํา
ปฏิบัติการที่ตองใชสารไวไฟอาจกอใหเกิดไฟไหมได หองปฏิบัติการจึงตองมีเครื่อง
ดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพ ในจํานวนเพียงพอ และติดตั้งไวในบริเวณที่ใชงานได
สะดวก รวมทั้งจะตองมีการตรวจสอบอายุการใชงานของอุปกรณดับเพลิงตามคูมือ
แนะนําการใชงาน
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9.6 การซอมบํารุง วัสดุอุปกรณและครุภัณฑในหองปฏิบัติการ ตองมีการ
ซอมบํารุงใหใชงานไดดีอยูเสมอ ระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ ตองใชประโยชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑที่ชํารุด และตองซอมแซมใหอยู
ในสภาพที่ใชงานไดทันที รวมทั้งบันทึกขอมูลและหลักฐานตาง ๆ ไวอยางครบถวน
9.7 การสื่อสาร ติดตั้งทั้งโทรศัพทภายนอกและโทรศัพทภายในไวใน
หองปฏิบัติการและหองเสริมปฏิบัติการทุกหอง โดยจัดวางไวในบริเวณที่มองเห็นได
ชัดเจน และไมควรอนุญาตใหนักเรียนใช
9.8 การเก็บกุญแจตางๆ ตองเก็บกุญแจประตู หนาตาง ตูหรืออุปกรณ
เปด – ปดเครื่องเตือนภัยไวอยางนอย 1 ชุด ในบริเวณที่สามารถนํามาใชไดทันทีเมื่อมี
เหตุฉุกเฉิน
มาตรฐานที่กําหนด
มาตรฐานระดับสูง
มาตรฐานระดับปานกลาง
มาตรฐานระดับพื้นฐาน

เปนไปตามขอ 9.1 – 9.8
เปนไปตามขอ 9.1 – 9.6
เปนไปตามขอ 9.1 – 9.5
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ตอนที่ 3
ขอแนะนําเกี่ยวกับการใชหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร จะประกอบดวยสวนของเนื้อหาสาระเชิงทฤษฎี
และการทําปฏิบัติการควบคูกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาสาระและกระบวนการ
ตาง ๆ ไปพรอมกัน การทําปฏิบัติการจะชวยสนับสนุนการเรียนรูและชวยฝกนิสัยการ
ทํางานดวยความรอบคอบ รูจักคิด รูจักตัดสินปญหาดวยตนเอง รูจักคุณคาของสิ่งที่
ตองการจะเรียนรูและรูจักทํางานดวยความปลอดภัย การทําปฏิบัติการจึงกอใหเกิด
ประโยชนตอผูเรียนอยางสูง เปนการเปดโอกาสใหทุกคนไดฝกฝนตนเองและแสดง
ความสามารถพิเศษ
ในขณะทําปฏิบัติการอาจมีสภาวะที่
เสี่ยงตออันตรายเกิดขึ้นได จึงควรตระหนักถึงการ
รักษาความปลอดภัยของทั้งบุคลากรและทรัพยสิน
ในหองปฏิบัติการ มีอุปกรณดานความปลอดภัย
อยางเพียงพอแกการใชงาน และมีขอแนะนําแก
ผูทําปฏิบัติการใหปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ มีความพรอมที่จะปองกัน
ตนเองจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ในการทําปฏิบัติการอุบัติเหตุสวนใหญจะเกิดจาก
ความประมาทหรือความมักงายของผูทําปฏิบัติการเอง จึงเปนสิ่งที่สามารถปองกันได
ขอเสนอแนะและขอควรปฏิบัติในการใชหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร เปนดังนี้
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1. ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการใชหองปฏิบัติการ
การกําหนดขอควรปฏิบัติในการใชหองปฏิบัติการ จัดเปนแนวทางการ
บริหารจัดการอยางหนึ่งที่ผูทําปฏิบัติการทุกคนตองปฏิบัติตาม เพื่อไมใหเกิดความ
ผิดพลาดที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรือมีอุบัติเหตุที่ไมคาดคิดขึ้นได ขอปฏิบัติสําหรับ
ผูใชหองปฏิบัติการ เปนดังนี้
(1) ระมัดระวังในการทําปฏิบัติการ และทําปฏิบัติการอยางตั้งใจ ไมเลน
หยอกลอกัน
(2) เรียนรูตําแหนงที่เก็บและศึกษาการใชงานของอุปกรณที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย เชน ตูยา ที่ลางตาหรือกอกน้ํา เครื่องดับเพลิง ที่กดสัญญาณไฟไหม (ถามี)
และทางออกฉุกเฉิน
(3) อานคูมือปฏิบัติการใหเขาใจกอนลงมือปฏิบัติ แตถาไมเขาใจขั้นตอนใด
หรือยังไมเขาใจการใชงานของอุปกรณทดลองใด ๆ ก็จะตองปรึกษาครูจนเขาใจกอน
ลงมือทําปฏิบัติการ
(4) ปฏิบัติตามคูมืออยางเครงครัด ในกรณีที่ตองการทําปฏิบัติการนอกเหนือ
จากที่กําหนด จะตองไดรับอนุญาตจากครูกอนทุกครั้ง
(5) ไมควรทําปฏิบัติการอยูในหองปฏิบัติการเพียงคนเดียว เพราะถามี
อุบัติเหตุเกิดขึ้นก็จะไมมีผูใหความชวยเหลือ
(6) ไมรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มในหองปฏิบัติการ และไมใช
เครื่องแกวหรืออุปกรณทําปฏิบัติการเปนภาชนะใสอาหารและเครื่องดื่ม
(7) ดูแลความสะอาดและความเปนระเบียบบนโตะทําปฏิบัติการตลอดเวลา
ใหมีเฉพาะคูมือปฏิบัติการและอุปกรณจดบันทึกเทานั้นอยูบนโตะทําปฏิบัติการ สวน
กระเปาหนังสือและเครื่องใชอื่น ๆ ตองเก็บไวในบริเวณที่จัดไวให
(8) อานคูมือการใชอุปกรณทดลองทุกชนิดกอนใชงาน ถาเปนอุปกรณไฟฟา
จะตองใหมือแหงสนิทกอนใช การถอดหรือเสียบเตาเสียบตองจับที่เตาเสียบเทานั้น
อยาจับที่สายไฟ
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(9) การทดลองที่ใชความรอนจากตะเกียงและแกส ตองทําดวยความ
ระมัดระวังเปนพิเศษ ไมรินของเหลวที่ติดไฟงายใกลเปลวไฟ ไมมองลงในภาชนะ
ขณะที่ตั้งไฟ ขณะเผาสารในหลอดทดลองตองหันปากหลอดไปในบริเวณที่ไมมีผูอื่น
อยู และดับตะเกียงหรือปดแกสทันทีเมื่อเลิกใชงาน
(10) สารเคมีทุกชนิดในหองปฏิบัติการเปนอันตราย ไมสัมผัส ชิม หรือ
สูดดมสารเคมีใด ๆ นอกจากจะไดรับคําแนะนําที่ถูกตองแลว และไมนําสารเคมีใด ๆ
ออกจากหองปฏิบัติการ
(11) ตรวจสอบสลากที่ปดขวดสารเคมีทุกครั้งกอนนํามาใช รินหรือตักสาร
ออกมาในปริมาณที่พอใชเทานั้น ไมเทสารเคมีที่เหลือกลับขวดเดิม และไมเทน้ําลงใน
กรด
(12) การทําปฏิบัติการชีววิทยา จะตองทําตามเทคนิคปลอดเชื้อตลอดเวลา
ดวยการลางมือดวยสบูกอนและหลังทําปฏิบัติการ ทําความสะอาดโตะทําปฏิบัติการให
ปลอดเชื้อกอนและหลังปฏิบัติการ และใชเทคนิคเฉพาะในการหยิบจับจุลินทรีย ถามี
ปญหาดานสุขภาพเกี่ยวกับระบบภูมิคุมกัน ตองแจงใหครูทราบกอนทําปฏิบัติการ
(13) เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือมีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้นใหรายงานครูทันที
และดําเนินการปฐมพยาบาลอยางถูกวิธีดวย
(14) เมื่อทําการทดลองเสร็จแลว ตองทําความสะอาดเครื่องมือและเก็บเขา
ที่เดิมทุกครั้ง ทําความสะอาดโตะทําปฏิบัติการและสอดเกาอี้เขาใตโตะ ลางมือดวยสบู
และน้ํากอนออกจากหองปฏิบัติการ
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2. การทําความสะอาดบริเวณที่ปนเปอนสารเคมี
อุบัติเหตุจากสารเคมีหกในหองปฏิบัติการเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดตลอดเวลา ถาทํา
ปฏิบัติการโดยขาดความระมัดระวัง แตเมื่อเกิดขึ้นแลวจะตองรีบกําจัดสารเคมีที่ปนเปอน
และทําความสะอาดอยางถูกวิธีเพื่อปองกันอันตรายจากสารเหลานั้น สารเคมีแตละชนิดมี
สมบัติและความเปนอันตรายแตกตางกัน จึงตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําความ
สะอาดบริเวณที่ปนเปอนสารเคมีเหลานั้น ซึ่งมีขอแนะนําดังตอไปนี้
(1) สารที่เปนของแข็ง ควรใชแปรงกวาดสารมารวมกัน ตักสารใสใน
กระดาษแข็งแลวนําไปทําลาย
(2) สารละลายกรด ควรใชน้ําลางบริเวณที่มีสารละลายกรดหกเพื่อทําให
กรดเจือจางลง และใชสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนตเจือจางลางเพื่อทําลาย
สภาพกรด แลวลางดวยน้ําอีกครั้ง
(3) สารละลายเบส ควรใชน้ําลางบริเวณที่มีสารละลายเบสหกและซับน้ํา
ใหแหง เนื่องจากสารละลายเบสที่หกบนพื้นจะทําใหพื้นบริเวณนั้นลื่น ตองทําความ
สะอาดลักษณะดังกลาวหลาย ๆ ครั้ง และถายังไมหายลื่นอาจตองใชทรายโรยแลวเก็บ
กวาดทรายออกไป
(4) สารที่เปนน้ํามัน ควรใชผงซักฟอกลางสารที่เปนน้ํามันและไขมันจน
หมดคราบน้ํามันและพื้นไมลื่น หรือทําความสะอาดโดยใชทรายโรยเพื่อซับน้ํามันให
หมดไป
(5) สารที่ระเหยงาย ควรใชผาเช็ดบริเวณที่สารหยดหลายครั้งจนแหง และ
ในขณะเช็ดถูจะตองมีการปองกันไมใหสัมผัสผิวหนังหรือสูดไอของสารเขารางกาย
(6) สารปรอท กวาดสารปรอทกองรวมกันแลวใชเครื่องดูดเก็บรวบรวมไว
ในกรณีที่พื้นที่สารปรอทหกมีรอยแตกหรือรอยราวจะมีสารปรอทแทรกเขาไปอยูขางใน
ตองปดรอยแตกหรือรอยราวนั้นดวยการทาขี้ผึ้งทับรอยดังกลาว เพื่อกันการระเหยของ
ปรอท หรืออาจใชผงกํามะถันโรยบนปรอทเพื่อใหเกิดเปนสารประกอบซัลไฟด แลว
เก็บกวาดอีกครั้งหนึ่ง
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3. การบํารุงรักษาและการซอมแซม
การบํารุงรักษาหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรอยางสม่ําเสมอ จะชวยปองกัน
อันตรายและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการทําปฏิบัติการในหองปฏิบัติการแลว
ยังชวยยืดอายุการใชงานของวัสดุอุปกรณตาง ๆ อีกดวย เมื่อตรวจสอบพบสิ่งใดชํารุด
เสียหายจะตองรีบดําเนินการซอมแซมทันที ในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรจึงควรมี
เครื่องมือพื้นฐานและอะไหลที่จําเปนตองใชในการตรวจสอบและซอมแซมขั้นตนไว
ดวย เชน หัวแรงบัดกรี ไขควง ตลับเมตร ฉาก คีมตัดสายไฟ สวิตซ มัลติมิเตอร
ฟวสไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวนตาง ๆในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่จําเปนตองบํารุง
รักษาอยางสม่ําเสมอประกอบดวย
(1) ระบบแสงสวาง การระบายอากาศ และระบบไฟฟา
โดยทั่วไปชองลมในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรนิยมทําดวยกระจก ถา
ทิศทางของตัวอาคารไมเหมาะสมก็จะมีแสงผานเขามามาก โดยเฉพาะในชวงตอนบายที่
ทําใหอากาศในหองรอนจัด จึงจําเปนตองใชมานกั้นทางเดินของแสงดวย สวนประตู
หนาตางที่เปดไดไมสะดวกก็อาจมีผลตอการระบายอากาศและแสงสวางในหองได เมื่อ
พบขอบกพรองเชนนี้ก็จะตองซอมแซมแกไขทันที บางครั้งอาจพบวาอุปกรณไฟฟาใน
หองปฏิบัติการบางชนิดไมสามารถใชงานได หรือพัดลมดูดอากาศไมทํางาน จะตอง
ตรวจสอบวามีสาเหตุมาจากอะไรแลวดําเนินการเปลี่ยนแปลงหรือซอมแซมทันที ควรทํา
ความสะอาดฝุนหรือหยากไยที่ติดอยูบนหลอดไฟฟา ซึ่งเปนสาเหตุใหแสงสวางที่ไดจาก
หลอดไฟฟาลดลง
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(2) ระบบน้ํา กอกน้ํา อางน้ํา และทอน้ําทิ้ง
ทอน้ําประปาและทอน้ําทิ้งในหองปฏิบัติการที่ทําดวยเหล็กอาจผุกรอน
เปนสนิมจากสารเคมีหกรดหรือถูกไอของสารเคมีได จึงตองมีการตรวจสอบเปนประจํา
ถาพบวามีรอยรั่วตองรีบซอมแซมหรือเปลี่ยนทันที สําหรับทอน้ําประปาที่ทําดวย
พลาสติก อาจหลอมละลายดวยตัวทําละลายอินทรียบางชนิด เชน คารบอนไดซัลไฟด
จึงตองควบคุมดูแลและปองกันไมใหตัวทําละลายเหลานี้หกรดได สําหรับทอน้ําทิ้งก็มี
ปญหาทํานองเดียวกัน จึงตองทําใหเจือจางกอนทิ้งสารทุกชนิดลงในทอน้ําทิ้ง โดย
ไมควรเทสารละลายเขมขนลงในทอน้ําทิ้ง
อางน้ําและกอกน้ําในหองปฏิบัติการจะเกิดการรั่วไหลไดเสมอ จึงควร
ซอมแซมใหใชงานไดดีตลอดเวลา ปญหาที่พบเสมอคือกอกน้ําปดไมสนิทเนื่องจาก
แผนยางในกอกน้ําเสื่อมสภาพ เพราะใชงานมานานหรือเกิดจากการปดกอกน้ําแนนเกินไป
จนทําใหโลหะอัดแผนยางเปนรอยและน้ํารั่วซึมได จึงไมควรปดกอกน้ําแนนเกินไป
บริเวณใตอางน้ําจะมีทอน้ําทิ้งตออยู ซึ่งอาจเกิดการรั่วจากแผนยางเสื่อมทํานองเดียวกับ
กอกน้ํา ปญหาที่พบอยูเสมออีกประการหนึ่งคือทอตัน ซึ่งมีสาเหตุจากตะไครหรือเศษ
ของแข็งอุดตันในทอใตอางน้ํา ซึ่งแกไขไดโดยถอดออกมาลางทําความสะอาด และควร
เปดน้ําลางสิ่งสกปรกและสารตกคางอยางนอยสัปดาหละครั้ง
(3) ครุภัณฑในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
ครุภัณฑในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ประกอบดวย โตะสาธิต เกาอี้และ
โตะทําปฏิบัติการ ตูและชั้นเก็บวัสดุอุปกรณและสารเคมี ปายนิเทศและตูควัน สิ่งเหลานี้
ตองไดรับการตรวจสอบดูแลอยูเสมอ ควรซอมแซมทันทีเมื่อพบสิ่งใดชํารุดเสียหาย ควร
ขัดและเคลือบพื้นผิวโตะทําปฏิบัติการที่ทําดวยไมใหมทุกป ถาเปนพื้นโตะทําปฏิบัติการ
เคมีควรทาดวยอีพอกซีซึ่งเปนสารทนน้ําและกรด เกาอี้หรือโตะที่ขาทําดวยเหล็กและยึด
กับไมดวยสกรูหรือนอต ควรมีการตรวจสอบและขันสกรูหรือนอตใหแนนอยูเสมอ ควร
ทําความสะอาดตู ชั้นเก็บวัสดุอุปกรณและสารเคมี รวมทั้งชองลมอยางนอยภาคเรียนละ
1 ครั้ง ควรทําความสะอาดพื้น ประตู หนาตางของหองปฏิบัติการอยูเปนประจํา และ
ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงในหองปฏิบัติการใหอยูในสภาพใชงานไดเสมอ

52
4. การจัดการและการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ
วัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร มีความสําคัญตอการทําปฏิบัติการ
เปนอยางยิ่ง วัสดุอุปกรณแตละชนิดจะมีวิธีการจัดเก็บที่แตกตางกัน สถานศึกษาจึงควร
มีการจัดการและการจัดเก็บที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันอันตรายและความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้น ขอเสนอแนะวิธีการจัดการและการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ เปนดังนี้
(1) วัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติการ
วัสดุอุปกรณที่ใชในการทําปฏิบัติการเปนปจจัยสําคัญตอการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร และเปนแหลงความรูของผูเรียน ผูที่เกี่ยวของในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรทุกคนตองมีสวนรวมรับผิดชอบ จัดการและดูแลรักษาใหอยูในสภาพที่
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1) กําหนดแผนงบประมาณการจัดซื้อ การจัดเก็บและจัดทําระเบียนวัสดุ
อุปกรณ ซอมแซมอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการทําปฏิบัติการที่ชํารุดเสียหายใหอยูใน
สภาพที่ใชงานได
2) เลือกวัสดุอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชที่มีคุณภาพ คํานึงถึงการใช
ประโยชนที่คุมคาและความทันสมัยดวย
3) จัดทําคูมือประกอบการใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช การบํารุงรักษาและขอควรระวัง
4) จัดทําปายที่อานงายและชัดเจน บอกชื่อของวัสดุอุปกรณ เครื่องใช
และถาเปนไปไดควรแสดงภาพประกอบการอธิบายตาง ๆ ไวดวย
5) จัดจําแนกอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่ชํารุด แตกหัก และควร
ดําเนินการซอมแซมทันที
6) จัดเก็บอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในที่ปลอดภัยและหยิบใชสะดวก
ชั้นและตูเก็บอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชตองไมสูงเกินกวาระดับสายตา และติดปาย
ชี้แจงที่มองเห็นไดชัดเจน
7) มีระเบียนควบคุมที่ตรวจสอบได มีระบบการจัดเก็บที่เปนระเบียบ
และมีระบบการใหยืมเพื่อปองกันการสูญหาย
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(2) เครื่องวัดทางไฟฟา
เครื่องวัดทางไฟฟาเปนอุปกรณพื้นฐานที่ใชในหองปฏิบัติการของทุก
สถานศึกษา โดยเฉพาะหองปฏิบัติการฟสิกสจะมีเครื่องวัดทางไฟฟามากกวาหอง
ปฏิบัติการอื่น ครูหรือเจาหนาที่เทคนิคของหองปฏิบัติการตองมีความรูเกี่ยวกับการ
ใชงานและการซอมบํารุง ขอแนะนําบางประการในการจัดเก็บและการใชเครื่องวัดทาง
ไฟฟา เปนดังนี้
1) จัดเก็บในตูเพื่อปองกันไมใหมีแมลงหรือสัตวขนาดเล็กเขาไปใน
เครื่อง ซึ่งอาจทําใหวงจรไฟฟาขัดของและใชงานไมได
2) ทําความสะอาดไมใหมีฝุนละอองเกาะสะสมมาก จนทําใหเกิด
ปญหากับวงจรไฟฟา
3) เช็ดละอองน้ําจากความชื้นหรือไอน้ําในอากาศที่เกาะอยูกับอุปกรณ
ละอองน้ําเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดสนิมและทําใหอุปกรณมีอายุการใชงานสั้นลงได
4) จัดเก็บในที่มีอากาศถายเทไดดี หลีกเลี่ยงการจัดเก็บในบริเวณที่มี
อุณหภูมิสูงหรือมีแสงแดดสองตลอดเวลา เพราะจะทําใหชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเสื่อม
สภาพเร็วกวาปกติ หรือทําใหเกิดความขัดของและทํางานผิดพลาดได
5) ตองใชอุปกรณเครื่องวัดทางไฟฟาอยางระมัดระวัง ไมใหเกิดการ
กระทบกระแทก ซึ่งจะเปนสาเหตุทําใหขั้วตอหรือรอยเชื่อมตอในวงจรไฟฟาหลวมหรือ
หลุดออกจากกันได
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5. ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร เปนสถานที่ซึ่งจัดไวใหนักเรียนไดทําปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรจําเปนตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ทําปฏิบัติการ และเครื่องมือวิทยาศาสตรตาง ๆ เชน อุปกรณไฟฟา เครื่องแกว สารเคมี
แกสชนิดตาง ๆ รวมทั้งแกสเชื้อเพลิง อาหารเลี้ยงเชื้อ เชื้อจุลินทรีย และสัตวทดลอง
สิ่งเหลานี้อาจทําใหเกิดอันตรายตอบุคลากร หรือเกิดอุบัติเหตุที่ทําใหทรัพยสินของหอง
ปฏิบัติการเสียหายได ถาผูปฏิบัติการขาดความระมัดระวังหรือขาดความรูเกี่ยวกับอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นไดจากการทําปฏิบัติการ สถานศึกษาจึงควรมีการบริหารจัดการหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรอยางเปนระบบและมีขั้นตอนการดําเนินงานที่มีแบบแผน เพื่อใหการทํา
ปฏิบัติการมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง แนวปฏิบัติบางประการที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยดานตาง ๆ เปนดังนี้
(1) ความปลอดภัยในการใชอุปกรณไฟฟา
การเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟาอาจมีสาเหตุมาจากการติดตั้งอุปกรณ
ไฟฟาไมถูกตอง การดูแลตรวจสอบไมทั่วถึงและเกิดจากการใชอุปกรณไฟฟาในการทํา
ปฏิบัติการ ขอควรระวังดานความปลอดภัยในการใชอุปกรณไฟฟา เปนดังนี้
1) การติดตั้งอุปกรณไฟฟาในหองปฏิบัติการ
1. ควรติดตั้งอุปกรณไฟฟาไวในบริเวณที่อยูหางจากน้ําหรือสารไวไฟ
2. ใชฟวสที่มีขนาดเหมาะสมกับการใชกระแสไฟฟาของอุปกรณ
ไฟฟาในหองปฏิบัติการ ไมควรใชฟวสที่มีขนาดสูงกวากระแสไฟฟาที่อุปกรณไฟฟา
ตองการมากเกินไป
3. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณไฟฟาบางชนิด ที่ออกแบบให
มีเตาเสียบ 3 ขา จะตองใชเตาเสียบนี้ตอกับเตารับที่มี 3 ชองเทานั้น เพื่อชวยปองกัน
อันตรายจากกระแสไฟฟาลัดวงจรและความเสียหายกับอุปกรณไฟฟาชนิดนั้น
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2) การดูแลตรวจสอบ
1. ตรวจสอบการรั่วของกระแสไฟฟาอยางสม่ําเสมอ โดยทดสอบ
ประสิทธิภาพของอุปกรณตัดวงจรไฟฟาจากการมีกระแสไฟฟาลัดวงจร
2. ตรวจสอบสายไฟและเตาเสียบใหอยูในสภาพเรียบรอย ถาพบวา
ฉนวนหุมสายไฟฉีกขาดหรือเตาเสียบชํารุดแตกหักจะตองเปลี่ยนทันที
3) การปฏิบัติขณะใชอุปกรณไฟฟา
1. ควรใชอุปกรณไฟฟาดวยความระมัดระวัง เช็ดมือและเทาใหแหง
ทุกครั้งที่จับตองอุปกรณไฟฟา
2. ถาตองใชสายไฟตอจากเตารับเดียวกันหลายสายหรือจําเปนตอง
ใชตอพวงกัน ควรเลือกเตารับชนิดที่มีสวิตชเปด – ปด และไมตอพวงเกิน 2 สาย
3. ถอดเตาเสียบอุปกรณไฟฟาออกจากเตารับ ทุกครั้งที่เลิกใชงาน
4. อุปกรณไฟฟาทุกชนิดควรมีสัญญาณไฟ ที่แสดงวาเครื่องกําลัง
ทํางานอยู และถาเกิดความผิดปกติในระหวางการใชงาน ตองหยุดการทํางานของ
อุปกรณนั้นทันที
5. เตาไฟฟา ตองมีขดลวดของเตาไฟฟาอยูในเบาและไมชํารุด
เสียหาย
6. ตองเปลี่ยนอุปกรณไฟฟา สายไฟ สวิตช และเครื่องควบคุม
อุณหภูมิที่ชํารุดทันที
(2) ความปลอดภัยในการใชแกสและสารไวไฟ
การใชแกสและสารไวไฟจะตองมีวิธีการรักษาความปลอดภัยเปนพิเศษ
มีการซักซอมความเขาใจกับผูใชอยางชัดเจน และตองปฏิบัติตามวิธีการใชโดยเครงครัด
การปองกันอันตรายจากการใชแกสและสารไวไฟ มีขอปฏิบัติดังนี้
1) ไมนําถังแกสที่บุบเปนสนิมหรือรั่วซึม มาใชในหองปฏิบัติการ
2) สถานที่วางถังแกสตองมั่นคงเปนบริเวณที่อากาศถายเทไดดี และจะ
ตองตรวจสอบการรั่วของแกสเสมอ
3) ตองจัดทําสัญลักษณเตือนอันตรายของสารไวไฟ และขอปฏิบัติติดไว
ในสถานที่วางถังแกส
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4) ใหความรูในการใชแกส เชน กอนเปดวาลวควรตรวจสอบสภาพของ
สายแกสและหัวแกส เมื่อเลิกใชแลวตองปดวาลวกอนปดเครื่องควบคุมความดันของ
แกสที่ใชทุกครั้ง
5) ตองแนใจวาแกสที่นํามาใชเปนประเภทเดียวกับที่ระบุไวที่ถังแกสนั้น
และตองใชอุปกรณควบคุมความดันแกสตามมาตรฐานของแกสชนิดนั้นดวย
6) ตองทําการปฏิบัติการที่ตองใชเปลวไฟดวยความระมัดระวัง และตอง
หลีกเลี่ยงที่จะอยูใกลกับสิ่งที่กอใหเกิดความรอนหรือเชื้อเพลิงซึ่งอาจทําใหไฟลุกไหมขึ้น
7) กรณีเกิดไฟไหมตองรีบปดตะเกียงแอลกอฮอล หรือทอแกสทุกทอ
ทันที ปดถังแกส แลวนําสารไวไฟทุกชนิดออกจากบริเวณนั้นใหเร็วที่สุด
8) ตองมีเครื่องดับเพลิงอยูในบริเวณที่ใชไดงาย และมีทางออกฉุกเฉินที่
เปดไดตลอดเวลา
9) เมื่อมีสารติดไฟตองแกไขสถานการณอยางเหมาะสม ถาลุกไหม
เล็กนอยใหใชผาเปยกคลุมสิ่งนั้นไว ถาเสื้อผาลุกติดไฟใหนอนลงกลิ้งตัวกับพื้นหรือใช
ผาหนาหมคลุมทับ และรีบนําผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาลทันที
(3) ความปลอดภัยจากรังสีและไอสารพิษ
อันตรายจากสารเคมีเปนสมบัติเฉพาะตัวของสารแตละชนิด สารบางชนิด
มีพิษรายแรง ไอของสารอาจทําใหระคายเคืองตอดวงตาและระบบหายใจ บางชนิดเปน
สารกัมมันตรังสีที่ทําลายเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต อาจทําใหเนื้อเยื่อตายหรือเปลี่ยนแปลงไป
จนเกิดเปนโรคมะเร็งได ผูที่ทําปฏิบัติการจึงตองมีความรูเกี่ยวกับรังสีและไอสารพิษเปน
อยางดี รูจักวิธีใชอยางปลอดภัยและมีวิธีปองกันอันตรายจากสารเหลานั้นดวย
การปองกันอันตรายจากรังสีและไอสารพิษ มีขอควรปฏิบัติดังนี้
1) การทดลองที่มีควันพิษเกิดขึ้น จะตองใชผากรองควันพิษปดจมูกและ
ปาก ทําในตูควันที่อยูในบริเวณที่อากาศถายเทไดสะดวก
2) การทดลองที่ใชหลอดเลเซอรเปนแหลงกําเนิดแสง ตองไมมองที่
ลําแสงโดยตรง และควรมีขอความเตือนอันตรายติดไวที่หลอดเลเซอร พรอมทั้งตอง
ชี้แจงถึงวิธีใชที่ถูกตองกอนการใชงาน ถาเปนไปไดควรใชแวนกันเลเซอร
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3) การใชสารกัมมันตรังสีในการทําปฏิบัติการวิทยาศาสตร ควรเก็บ
สารกัมมันตรังสีไวในปริมาณที่จําเปนตองใชเทานั้น และจะตองขออนุญาตจากหนวย
ราชการที่ควบคุมการใชสารกัมมันตรังสีดวย พรอมทั้งปฏิบัติตามคําแนะนําอยาง
เครงครัด ตองเก็บสารกัมมันตรังสีไวในกลองตะกั่วที่มีความหนาโดยรอบไมนอยกวา
6 นิ้ว และการหยิบสารกัมมันตรังสีจะตองใชอุปกรณที่ออกแบบเฉพาะเทานั้น
4) ขณะทดลองเกี่ยวกับสารกัมมันตรังสี ผูทดลองจะตองอยูไกลจาก
แหลงกําเนิดกัมมันตภาพรังสีมากที่สุดและใชเวลาทดลองนอยที่สุด ผูที่ทําการทดลอง
และผูที่เกี่ยวของจะตองมีเครื่องวัดกัมมันตภาพรังสีติดตัวไวตรวจสอบปริมาณรังสีที่
ไดรับตลอดเวลา เพื่อปองกันการรับรังสีเกินมาตรฐานความปลอดภัย
5) การบัดกรีเพื่อซอมแซมอุปกรณที่ใชในหองปฏิบัติการจะมีไอตะกั่ว
เกิดขึ้น จึงตองทําในบริเวณที่ระบายอากาศไดดี ผูบัดกรีจะตองอยูเหนือลมเพื่อปองกัน
การสูดควันตะกั่ว และควรลางมือใหสะอาดทุกครั้งหลังจากบัดกรีแลว
(4) ความปลอดภัยจากเชื้อโรค
การทําปฏิบัติการทางชีววิทยาที่ตองใชพืช สัตว และจุลินทรียในการ
ทดลอง สัตวบางชนิดอาจนําเชื้อโรคคือแพรปรสิตบางชนิดสูคนได ดังนั้นจึงตองไมนํา
สัตวที่จะเปนพาหะนําเชื้อโรคเขามาในหองปฏิบัติการ จุลินทรียบางชนิดอาจเปน
อันตรายหรือทําใหเกิดโรคได การทดลองที่ตองใชสิ่งตาง ๆ ดังกลาวจึงตองทําดวย
ความระมัดระวัง การปองกันอันตรายจากเชื้อโรคมีขอ ควรปฏิบัติดังนี้
1) ตูเย็นที่ใชในหองปฏิบัติการ มีความจําเปนสําหรับการทําปฏิบัติการ
ทางชีววิทยาเปนอยางยิ่ง เพื่อใชเก็บสิ่งที่นํามาทดลองเพื่อการถนอมรักษาใหคงคุณภาพ
โดยใชอุณหภูมิต่ํา ตองไมเก็บอาหารหรือเครื่องดื่มที่ใชรับประทานไวกับสารเหลานี้
2) ใชวัสดุอุปกรณบางประเภทเพียงครั้งเดียวเพื่อปองกันการติดเชื้อ
จึงตองทําลายอุปกรณเหลานั้นทุกครั้งที่ใชแลว
3) เครื่องแกวที่ใชทดลองเกี่ยวกับเชื้อโรค ตองฆาเชื้อดวยวิธีการที่
เหมาะสมกอนนําไปลางทําความสะอาดจนไมมีคราบติดคางอยู
4) อุปกรณทําความสะอาดในหองปฏิบัติการ ตองไมเปนแหลงสะสม
หรือแพรกระจายเชื้อโรค
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5) เมื่อทําปฏิบัติการเสร็จแลว ตองทําความสะอาดโตะทําปฏิบัติการและ
อุปกรณทุกอยางดวยสารฆาเชื้อโรคที่เหมาะสม
6) กอนออกจากหองปฏิบัติการ ตองลางมือดวยสบูหรือน้ํายาฆาเชื้อโรค
ทุกครั้ง
7) ควรฉีดวัคซีนปองกันโรคใหแกผูปฏิบัติงาน ที่อาจมีการเสี่ยงตอ
อันตรายที่เกิดจากเชื้อโรคบางชนิด (กรณีที่ไดรับคําแนะนําหรือปรึกษาแพทย)
(5) ความปลอดภัยจากไฟไหม
การเกิดไฟไหมในหองปฏิบัติการมีสาเหตุไดหลายประการ เมื่อเกิด
ไฟไหมขึ้นในหองปฏิบัติการ ตองคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเปนสิ่งแรก ครูตอง
ใหนักเรียนออกจากหองปฏิบัติการทันที ดึงสัญญาณแจงเหตุไฟไหม พรอมกับเรียกให
คนชวยเหลือ โดยกําหนดหนาที่ใหคนหนึ่งทําหนาที่ตัดวงจรไฟฟา ปดทอแกส ปดประตู
หนาตาง เพื่อใหอากาศถายเทไดนอยที่สุดและปองกันการลุกลามไปยังหองขางเคียงและ
ใหอีกคนหนึ่งรีบใชเครื่องดับเพลิงดับไฟที่ลกุ ไหมทันที โดยตองคํานึงดวยวาการใช
เครื่องดับเพลิงชนิดไมเหมาะสมหรือผิดประเภท จะทําใหการดับไฟไมไดผลและอาจเกิด
อันตรายกับผูใชดวย
ตองมีสารเคมีที่ใชดับไฟอยูประจําหองปฏิบัติการ และมีสภาพการใชงาน
ไดดี ผูใชหองปฏิบัติการทุกคนตองมีความรูเกี่ยวกับวิธีใช กลไกการทํางานของการดับไฟ
เพื่อใหสามารถใชไดอยางถูกตองและเกิดประสิทธิภาพ สารที่นํามาใชดับไฟมีดังนี้
1) น้ํา
น้ําเปนสารที่ใชดับไฟไดอยางแพรหลาย ชวยทําใหเชื้อเพลิงที่กําลัง
ลุกไหมลดอุณหภูมิลงไดและไมมีการลุกไหมเพิ่มขึ้นใหม น้ําใชดับไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิง
ประเภทของแข็งไดดี ไมควรใชน้ําดับไฟที่เกิดจากสารประเภทของเหลวที่ไวไฟเนื่องจาก
จะทําใหของเหลวกระจายออกเปนบริเวณกวาง และของเหลวสวนที่อยูบนผิวน้ํายังคง
ลุกไหมและทําใหไฟลุกลามตอไปได
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2) โฟมของคารบอนไดออกไซด
โฟมของคารบอนไดออกไซดมีลักษณะเปนฟองที่มีสมบัติกั้นอากาศ
ไมใหเขาไปถึงบริเวณที่เกิดไฟไหม และปองกันไมใหเชื้อเพลิงที่ระเหยเพิ่มเติมออกมาอีก
จึงทําใหเปลวไฟลดลงและดับไปในที่สุด โฟมของคารบอนไดออกไซด ไดจากปฏิกิริยา
เคมีของสารแลวไดแกสคารบอนไดออกไซดเปนผลิตภัณฑ และถูกอัดดวยความดันสูง
บรรจุอยูในถัง เมื่อปลอยสารออกมาดวยความดันที่พอเหมาะก็จะมีลักษณะเปนฟอง
3) แกสคารบอนไดออกไซด
แกสคารบอนไดออกไซดเปนสารที่ใชในอุปกรณดบั เพลิงทั่วไป แกส
คารบอนไดออกไซดนี้หนักกวาอากาศ เมื่อเขาไปผสมอยูกับอากาศในบริเวณไฟไหม
เปนปริมาณมาก ๆ จะทําใหปริมาณของแกสออกซิเจนในอากาศบริเวณนั้นเจือจางลง
แกสคารบอนไดออกไซดในอุปกรณดับเพลิงถูกบรรจุอยูในถังที่มีความดันประมาณ
750 ปอนดตอตารางนิ้ว จึงมีสถานะเปนคารบอนไดออกไซดเหลว เมื่อเปดวาลว
อุปกรณดับเพลิงซึ่งเปนการลดความดัน แกสคารบอนไดออกไซดจึงกระจายเปนฝอย
ออกทางทอที่ออกแบบไวใหพุงไปสูบริเวณที่ตองการดับไฟได
4) ไอของสารอินทรียบางชนิด
สารอินทรียบางชนิดที่เปนของเหลวระเหยเปนไอไดงายและหนักกวา
อากาศ เมื่อไอของสารนี้ลอยอยูเหนือบริเวณไฟไหม ก็จะเขาไปแทนที่อากาศบริเวณนั้น
จึงทําใหไฟไมลุกลามตอไป สารอินทรียที่ใชโดยทั่วไป คือ คารบอนเตตระคลอไรด อยางไร
ก็ตามสารอินทรียมีอันตรายตอรางกายมาก จึงตองใชอยางระมัดระวัง โดยใชดับไฟกรณีที่
ไฟไหมในบริเวณนอกอาคาร เปนที่โลงอากาศถายเทไดดี และตองไมใช ดับไฟที่เกิดจาก
การลุกไหมของโลหะโซเดียมหรือโพแทสเซียมผสมอยูดวย เพราะอาจระเบิดขึ้นได
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6. การปฐมพยาบาล
การทําปฏิบัติการอาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได จึงตองมีความระมัดระวังหรือมี
การปองกันที่ดี อยางไรก็ตามเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็จะตองแกไขสถานการณ และ
ปฐมพยาบาลเบื้องตนไดทันที จึงตองมีความรูความเขาใจการปฐมพยาบาลเบื้องตน
บางประการ ดังกรณีตัวอยางตอไปนี้
อุบัติเหตุ
1. แกวบาด

การปฐมพยาบาล
ถาแกวบาดเล็กนอย ใหหามเลือดโดยใชผาที่สะอาดพับหนา ๆ กดลง
บนบาดแผล กรณีที่มีเลือดไหลออกมากควรใชผารัดเหนือบริเวณ
บาดแผล และสงแพทยทันที

2. ไฟลวกหรือโดนของรอน ใชน้ําลางมาก ๆ และหามลางดวยสารละลายโซเดียมไฮโดรเจน คารบอเนต ปดดวยผาพันแผลที่แหงและสะอาด ถาไฟลวกมาก
ใหรีบสงแพทย
3. สารเคมีถูกผิวหนัง

ลางบริเวณนั้นดวยน้ําสะอาดปริมาณมาก ๆ ในทันที เพื่อปองกัน
สารซึม เขาผิวหนัง หรือ ทําลายเซลลผิว หนั ง และกรณีมีสารถูก
ผิวหนังเปนปริมาณมากตองรีบนําสงแพทย พรอมกับแจงชนิดของ
สารใหแพทยทราบดวยเพื่อจะไดแกไขอยางถูกตองทันที

4. สารเขาตา

ลางดวยน้ําสะอาดปริมาณมาก ในทันทีเปนเวลานานไมนอยกวา
15 นาที เพื่อใหสารเจือจางหรือหมดไปและรีบนําสงแพทยทันที

5. สูดไอหรือแกส

ตองรีบนําออกจากบริเวณนั้นไปอยูในบริเวณที่อากาศถายเทได
สะดวก พยายามสูดอากาศบริสุทธใหเต็มที่ กรณีไดรับสารเขา
รางกายปริมาณมากและหมดสติ ตองใชวิธีการผายปอดหรือใช
เครื่องชวยหายใจ และนําไปสงแพทยทันที

6. การกลืนกินสารเคมี

ตองรีบนําสงแพทยทันที พรอมทั้งนําตัวอยางสารหรือฉลากไปดวย
เพื่อแจงใหแพทยไดชวยเหลือและใหการรักษาไดถูกตองทันที
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อุบัติเหตุ
7. ถูกกระแสไฟฟาดูด

การปฐมพยาบาล
รีบตัดกระแสไฟฟาทันที โดยการถอดเตาเสียบหรือยกสะพานไฟ
หรือใชฉนวนผลักหรือฉุดใหผูที่ไดรับอันตรายออกจากแหลง
กระแสไฟฟา หรือเขี่ยสายไฟใหหลุดออกไปจากตัวผูบาดเจ็บ หาม
ใชมือเปลาแตะตองตัวผูที่กําลังไดรับอันตรายจากกระแสไฟฟา
เมื่อนําผูที่ถูกกระแสไฟฟาดูดออกจากแหลงกระแสไฟฟาแลว
ตองทําการปฐมพยาบาลเบื้องตน โดยการผายปอดหรือเปาปากให
ปอดทํางาน นวดหัวใจ แลวรีบนําสงแพทยทันที

7. อันตรายของสารเคมีและเครื่องหมายเตือน
สารเคมีมีสมบัติเฉพาะตัวและมีอันตรายตอสุขภาพได ถาเขาสูรางกายอาจมีผล
ตอระบบการทํางานในรางกาย ทําลายอวัยวะไดทั้งผิวหนัง ปอด หัวใจ ตับ สมอง ไต
เลือด นอกจากนี้อันตรายจากสารเคมีอาจเกิดจากการกัดกรอน การเปนพิษ รวมทั้งการ
เกิดอุบัติภัยจากการไวไฟหรือการระเบิดที่รุนแรงของสารที่ทําปฏิกิริยากันไดดังนี้
(1) สารเคมีที่ทําปฏิกิริยากับน้ํา กรด เบส หรือแอลกอฮอล
สารเคมีบางชนิดไวตอการเกิดปฏิกิริยาเคมีกับน้ํา กรด เบส หรือแอลกอฮอล
ถามีสารเหลานี้ปนอยูเพียงเล็กนอยก็อาจจะทําใหเกิดแกสไวไฟที่ลุกไหมหรือปะทุเปน
เปลวไฟได จึงตองมีระบบการเก็บสารเคมีที่ปลอดภัยและหมั่นตรวจสอบอยูเสมอ
ตัวอยางโลหะที่เกิดปฏิกิริยากับน้ํา กรด เบส หรือแอลกอฮอลไดดีและอาจมีอันตราย
เกิดขึ้นไดดังนี้
ชนิดสาร

ทําปฏิกิริยาไดกับสาร

1. โลหะแอลคาไลน

น้ํา

2. โลหะ Mg, Zn, Al, Cr,
Fe, Sn, Ni, Pb

กรด

3. โลหะ Zn, Al
4. โลหะ Na

เบส
แอลกอฮอล

ผลที่เกิดจากการทําปฏิกิริยา
ปฏิกิริยามีความรุนแรง ไดแกสไฮโดรเจน และ
เกิดเปลวไฟปะทุทันที อาจกระเด็นออกไปเปน
บริเวณกวางได
เกิดปฏิกิริยา ไดแกสไฮโดรเจน
เกิดปฏิกิริยา ไดแกสไฮโดรเจน
เกิดปฏิกิริยา ไดแกสไฮโดรเจน
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กรด เบส หรือแอลกอฮอล เปนสารที่ใชกันอยางแพรหลายในหองปฏิบัติการ
จึงตองเก็บรักษาแยกออกจากสารเคมีทั่วไป
(2) แนวทางการจัดเก็บสารเคมีโดยใชสีแสดงประเภทของอันตราย
สารเคมีทุกชนิดในหองปฏิบัติการมีอันตรายตอรางกายในระดับที่
แตกตางกัน จึงมีผูเสนอเครื่องหมายเตือนอันตรายกํากับไวที่ภาชนะบรรจุสาร ซึ่งอาจเปน
ขอความ สีหรือสัญลักษณ ผูทําปฏิบัติการจึงตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องหมาย
เตือนอันตรายของสารเคมีเหลานั้น
ตัวอยางสีที่ใชเปนสัญลักษณแสดงประเภทของอันตรายและแนวทางการจัดเก็บ
ประเภทของ
อันตราย

สีที่ใชเปนสัญลักษณ
แดง

1. สารไวไฟ

2. สารวองไวตอ
การเกิดปฏิกิริยา

แนวทางในการจัดเก็บ
เก็บรวมกับสารไมไวไฟได

แดงและขาว

เก็บรวมกับสารไมไวไฟได แต
ตองแยกออกจากสารไวไฟชนิด
อื่น ๆ

เหลือง

เก็บแยกออกจากสารไวไฟและ
สารที่ระเบิดได

เหลืองและขาว

เก็บแยกจากสารไวไฟและสารที่
ระเบิดได ไมเก็บรวมกับสาร
วองไวตอการเกิดปฏิกิริยาชนิด
อื่น ๆ

ตัวอยางสาร
Ethanol, Gasoline,
Mineral spirits
Benzoyl peroxide,
Sodium, Lithium,
Potassium Aluminum
hydride
Ammonium nitrate,
Sodium chlorate,
Hydrogen peroxide
Acrylamide, Hydrazine,
Sodium dithionite,
Sodium hypophosphite
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ประเภทของ
อันตราย

สีที่ใชเปนสัญลักษณ
ขาว

3. สารที่เปน
อันตรายจากการ
สัมผัส

4. สารที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ
5. สารที่ไมเปน
อันตราย

ขาวและดํา

ฟา
สม

แนวทางในการจัดเก็บ

ตัวอยางสาร

Hydrogen chloride,
Titanium tetrachloride,
Iodine
เก็บไวในบริเวณที่มีการปอง Chlorosulfonic acid,
Sodium hydroxide
กันการกัดกรอน โดยตอง
แยกออกจากสารที่เปน
อันตรายจากการสัมผัสชนิด
อื่น ๆ
เก็บไวในบริเวณที่ปลอดภัย Sodium Cyanide,
Hg compounds
เก็บไวในบริเวณทั่วไป
Sodium chloride,
Dextrose,
Monoethanolamine
เก็บไวในบริเวณที่มีการ
ปองกันการกัดกรอน

คณะผูวิจัยโครงการปญหาสิ่งแวดลอมและวัตถุมีพิษ
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี : 2541
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(3) สัญลักษณแสดงประเภทของอันตรายสําหรับติดบนภาชนะบรรจุสาร
นอกจากจะใชสีเปนสัญลักษณแสดงประเภทของอันตรายแลว ไดมีผูกําหนด
สัญลักษณแสดงประเภทของอันตราย ดังตัวอยาง
ตัวอยางสัญลักษณแสดงประเภทของอันตรายและขอควรระวัง
สัญลักษณ/
ประเภทอันตราย

ความเปนอันตราย

ขอควรระวัง

E

สารเคมีที่เกิดปฏิกิริยาแลวใหความรอน
และแกสอยางรวดเร็ว หรือเมื่อไดรับ
ความรอนในสภาวะจํากัดจะเกิดการ
ระเบิด หรือเผาไหมอยางรุนแรง

หลีกเลี่ยงการกระแทก การ
เสียดสีที่ทําใหเกิดความรอน
หรือประกายไฟและแยกให
อยูหางจากแหลงกําเนิด
ประกายไฟและความรอน
เก็บใหหางจากเปลวไฟ
ประกายไฟ และความรอน

F+

ของเหลวที่มีจุดติดไฟต่ํากวา 0 องศา
เซลเซียส และจุดเดือดไมเกิน 35 องศา
เซลเซียส แกส และแกสผสมที่ไวไฟ
ในอากาศที่อุณหภูมิและความดันปกติ

ระเบิดได

ไวไฟสูงมาก

F
ไวไฟมาก

เก็บใหหางจากเปลวไฟ
สารเปอรออกไซดอินทรียประเภท
(1) ของแข็งที่ลุกไหมไดงายและสามารถ ประกายไฟและความรอน
เผาไหมตอไปไดเอง (2) ของเหลวที่
จุดติดไฟต่ํากวา 21 องศาเซลเซียส
ซึ่งไมใชสารไวไฟสูงมาก (3) สารที่ทํา
ปฏิกิริยากับความชื้นแลวใหสารไวไฟ
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สัญลักษณ/
ประเภทอันตราย

ความเปนอันตราย
สารเคมีที่ไมลุกไหมเอง แตสามารถ
ใหออกซิเจนไดเมื่อสัมผัสกับสารซึ่ง
ลุกไหม แลวเรงการลุกไหมได

O
สารออกซิไดซ
(ชวยใหไฟลุก)
การสูดดม กลืนกิน หรือดูดซึมผาน
ผิวหนังแมเพียงปริมาณเล็กนอย จะกอ
ใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรืออาจถึง
T+/T ตายได ถารับสารเขาไปในปริมาณมาก
หรือสะสมตอเนื่องเปนเวลานานจะมี
เปนพิษมาก / เปนพิษ อาการรุนแรง และอาจกอใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพอยางถาวร กอใหเกิด
มะเร็ง ทําอันตรายตอทารกในครรภ
และเกิดการกลายพันธุ

Xn
เปนอันตราย

การสูดดม การกลืนกิน หรือซึมผาน
ผิวหนังอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
แบบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง ถาใชอยาง
ไมเหมาะสมอาจเกิดผลเสียตอสุขภาพ
อาจกอใหเกิดมะเร็ง กอใหเกิดการ
กลายพันธุ มีพิษตอระบบสืบพันธุ และ
ถาสูดดมก็อาจกอใหเกิดอาการแพ

ขอควรระวัง
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ
สารเคมีที่ไวไฟ ระวัง
อันตรายจากการจุดติดไฟ
เมื่อเกิดไฟไหมสารนี้จะเรง
ใหไฟไหมมากขึ้น และ
ทําใหการดับไฟยากขึ้น
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ
สารเคมีที่ไวไฟ ระวัง
อันตรายจากการจุดติดไฟ
เมื่อเกิดไฟไหมสารนี้จะเรง
ใหไฟไหมมากขึ้น และ
ทําใหการดับไฟยากขึ้น

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ
รางกายทุกรูปแบบ ใหความ
ระมัดระวังเปนพิเศษสําหรับ
สารกอมะเร็ง สารกอใหเกิด
การกลายพันธุ สารที่มีพิษตอ
ระบบสืบพันธุ
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สัญลักษณ/
ประเภทอันตราย

ความเปนอันตราย
ทําลายเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิต และกัดกรอน
อุปกรณการทดลองได

กัดกรอน

ขอควรระวัง
ปองกันตา ผิวหนัง และ
เสื้อผาเปนพิเศษ อยาสูดดม
ไอของสารกลุมนี้ ในกรณีที่
มีอุบัติเหตุหรือรูสึกไมสบาย
ใหปรึกษาแพทยทันที

ไมมีสมบัติกัดกรอน แตถาผิวหนังหรือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ
ดวงตา ผิวหนัง และการ
เยื่อเมือกสัมผัสสารนี้ก็อาจกอใหเกิด
สูดดมไอของสาร
อาการบวม เกิดอาการแพได

Xi
ระคายเคือง
ปล อ ยสู ส ภาพแวดล อ มจะทําให เ กิ ด
ความเสียหายตอองคประกอบของ
สิ่งแวดลอมทันที

อยาปลอยสูระบบสุขาภิบาล
ดิน หรือสิ่งแวดลอม และ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑของ
การกําจัดดวยวิธีการพิเศษ
เฉพาะของสารแตละชนิด

ไดรับปริมาณมากและเฉียบพลันจะ
เสียชีวิตใน 24 ชั่วโมง ไดรับตอเนื่อง
เปนเวลานานกอใหเกิดโรคมะเร็ง และ
อาจเกิดการกลายพันธุ ขนาดปลอดภัย
ของผูปฏิบัติงานตองไดรับนอยกวา 50
มิลลิซีเวิรตตอป
ซีเวิรต (Sievert) ตัวยอ Sv, 1 Sv = 1 J/kg

หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดย
ไมจําเปน ทั้งคน เครื่องมือ
และสิ่งแวดลอม อยาเก็บ
ใกลบริเวณที่ทํางาน

N
อันตรายตอสิ่งแวดลอม

กัมมันตรังสี

http://www.sc.chula.ac.th/msds/table.htm
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8. แหลงความรูเกี่ยวกับสารเคมีที่มีอันตราย
ครูตองใหความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยจากสารเคมีที่มีอันตรายแกนักเรียนที่
เรียนรูวิทยาศาสตรในหองปฏิบัติการ และแนะนําแหลงสืบคนหาความรูเพิ่มเติมจาก
แหลงเรียนรูหรือเวปไซตตาง ๆ เพื่อใหนักเรียนไดตระหนักถึงและมีความระมัดระวัง
อันตรายจากสารในหองปฏิบัติการ ตัวอยางเวปไซตใหความรูที่เกี่ยวกับสารเคมี มีดังนี้
(1) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมวัตถุมีพิษ กระทรวง
สาธารณสุข http://www.fda.moph.go.th
(2) กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
http://www.doa.go.th/home/01.html
(3) กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
http://www.diw.go.th
(4) ขอมูลระบบการจัดการสารเคมี (Chemtract)
http://www.trf.or.th
(5) ฐานขอมูลสารเคมีอันตรายเพื่อการอางอิง
http://chemtrack.trf.or.th/
(6) Computer-Aided Management of Emergency Operations (CAMEO)
http://www.epa.gov/ceppo/cameo/index.htm
(7) United State National Library of Medicine
http://www.nlm.nih.gov
(8) ฐานขอมูลสมุนไพร สํานักงานขอมูลสมุนไพร โดยคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
http://www.medplant.mahidol.ac.th
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(9) Download program ALOHA
http://www.epa.gov/ceppo/cameo/aloha.htm
(10) Download program Marplot
http://www.epa.gov/ceppo/cameo/marplot.htm
(11) Download program Marmaps
http://www.epa.gov/ceppo/cameo/marpas.htm

69

บรรณานุกรม
คณะผูวิจัยโครงการปญหาสิ่งแวดลอมและวัตถุมีพิษในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลา ธนบุรี. เอกสารประกอบการฝกอบรมเรื่องการจัดการสารเคมี
และของเสียอันตรายภายในหองปฏิบัติการ. พิมพครั้งที่ 12, กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2541.
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, สถาบัน. เอกสารประกอบการบรรยาย
หลักสูตรการอบรมผูชวยปฏิบัติการฟสิกส. กรุงเทพมหานคร: 2542.
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, สถาบัน. เอกสารประกอบการประชุม
ปฏิบัติการผูชวยปฏิบัติการวิชาเคมี. กรุงเทพมหานคร: 2542.
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, สถาบัน. เอกสารประกอบการอบรม
พนักงานวิทยาศาสตร ประจําหองปฏิบัติการชีววิทยา. กรุงเทพมหานคร:
2542.
Architects and Building Branch Department for Education and Employment. Science
Accommodation in Secondary Schools (Building Bulletin 80, Revised
1999). London: 1999.
Biehle, Jame T.; La Moine L. Motz and Sandra S. West. NSTA Guid to School
Science Facilities. Arlington, VA: National Science Teachers Association,
1999.
Department for Education and Employment. Safety in Science Education. 3rd. ed.
London: Stationary Office, 1999.
Skoog, Douglas A. et. al. Fundamentals of Analytical Chemistry. 7th. ed. London:
Harcourt College, 1995.

70
Houghton College Department of Physics. Student Safety Contract. http://www.campus.
houghton.edu/personnel/myuly/courses/phys152/safty%20contract.htm, 2003.
Holt High School. Laboratory Safety Rules and Biology Safety Contract.
http://www.Bama.ua.edu/~mtt001/labrules.htm, 2003.
The United Nations. Hazard Warning Labels. http://www.sc.chula.ac.th/msds/table.htm,
2003.

ภาคผนวก
ตัวอยางแบบบันทึกการประเมินผลการจัดหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
การประเมินผลการจัดหองปฏิบัติการจะตองพิจารณาทั้งบริเวณที่ตั้ง
คุณลักษณะที่สําคัญของหองปฏิบัติการ การจัดเก็บวัสดุอุปกรณและเครื่องมือ การจัด
ระบบความปลอดภัยและสิ่งอํานวยความสะดวกรวมทั้งการบริหารจัดการ ซึ่งตองเปนไป
ตามมาตรฐานหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรในตอนที่ 2 ทั้ง 9 มาตรฐาน การประเมิน
สามารถทําได 2 ลักษณะ คือ (1) ผูดูแลรับผิดชอบหองปฏิบัติการประเมินดวยตนเอง
หรือ (2) คณะกรรมการหรือผูที่เกี่ยวของเปนผูประเมิน การประเมินทั้งสองลักษณะมี
จุดประสงคเพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรใหไดมาตรฐาน
ที่สูงขึ้นตามลําดับ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการประเมินและการบันทึกผลการประเมิน
ที่ประกอบดวย
1. พิจารณาแตละเกณฑยอย ตรวจสอบรายละเอียดของแตละเกณฑยอยตาม
มาตรฐานในตอนที่ 2 และบันทึกผลการประเมินลงในชองผาน เมื่อหองปฏิบัติการมี
สวนประกอบที่มีลักษณะหรือสมบัติตามเกณฑยอยนั้น หรือบันทึกลงในชองไมผาน
เมื่อไมมีสวนประกอบนั้นหรือมีแตลักษณะหรือสมบัติไมตรงตามเกณฑ พรอมแสดง
เหตุผลประกอบดวย
2. สรุปผลการประเมินแตละมาตรฐาน โดยรวบรวมจํานวนเกณฑยอยที่
ผานการประเมินในขั้นตอนที่ 1 เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดในมาตรฐานหอง
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร (ตอนที่ 2) แลวสรุปผลการประเมินแตละมาตรฐานตามที่ได
3. สรุปการประเมินผลการจัดหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร โดยบันทึกผลการ
ประเมินแตละมาตรฐานลงในตารางสรุปผลการประเมิน ในกรณีที่ผูอื่นเปนผูประเมิน
อาจมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมดวยก็ได เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรโดยเฉพาะมาตรฐานที่ยังมีขอบกพรอง
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ตัวอยางแบบบันทึกการประเมินผลการจัดหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
ชื่อสถานศึกษา……………………………… ที่อยู…………………………………..
หองปฏิบัติการวิชา……………………. เลขที่หอง………ผูรับผิดชอบ……….….
ผูประเมิน……………………………………………. (ประเมินตนเอง/ผูอื่นประเมิน)
โปรดบันทึกลงในชองผาน เมื่อหองปฏิบัติการมีสวนประกอบที่มีลักษณะหรือสมบัติตาม
เกณฑยอยนั้น หรือบันทึกลงในชองไมผาน เมื่อไมเปนไปตามเกณฑยอยพรอมบันทึกเหตุผลประกอบ
แลวสรุปผลการประเมินของแตละมาตรฐานเปน ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับพื้นฐาน หรือ ต่ํากวา
ระดับพื้นฐาน
รายการประเมิน

ผาน

ผลการประเมินเกณฑยอย
ไมผาน (เหตุผลประกอบ)

1. ขนาดและลักษณะของหองปฏิบัติการ
……………………………………
1.1 รูปรางของหองปฏิบัติการ สี่เหลี่ยมจตุรัส
……………………………………….
หรือสี่เหลี่ยมผืนผาที่มีดานกวาง : ยาว
= 1 : 1.2
……………………………………
1.2 พื้นของหองปฏิบัติการเรียบ ไมลื่น
……………………………………….
สีเขมปานกลาง
……………………………………
1.3 พื้นที่ทําปฏิบัติการแบงเปน
……………………………………….
- พื้นที่สาธิต
- พื้นที่ทําปฏิบัติการกลุม
- พื้นที่เก็บวัสดุ/อุปกรณและสารเคมี
1.4 ขนาดของหองปฏิบัติการ (1) 16 + 1.8n
……………………………………
(n = จํานวนนักเรียน)
(2) 26 + 1.8n
……………………………………….
(3) 36 + 1.8n
……………………………………
1.5 การจัดครุภัณฑในหองปฏิบัติการ
……………………………………….
- สะดวกในการนํามาใช
- สะอาดเรียบรอย
ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับพื้นฐาน ต่ํากวาระดับพื้นฐาน
ผลการประเมินมาตรฐาน 1
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2. ครุภัณฑในหองปฏิบัติการ
2.1 โตะสาธิต
- สูงกวาโตะทําปฏิบัติการ
- วัสดุอุปกรณประกอบการสอน
2.2 เกาอี้และโตะทําปฏิบัติการ
- จํานวนเพียงพอ
- โตะใชทําปฏิบัติการเปนกลุมได
- พื้นที่โตะ 0.3 – 0.56 ม.2/ คน
- เกาอี้ปรับระดับได แข็งแรง ปลอดภัย
2.3 ตูและชั้นที่ใชเก็บวัสดุอุปกรณหรือสารเคมี
- ทําดวยไมหรือโลหะขนาดพอเหมาะ
- โครงสรางแข็งแรง ปรับระดับแตละชั้นได
2.4 อางน้ํา
- มีขนาดตามมาตรฐานทําดวยวัสดุทน
สารเคมีและความรอน
- จํานวนอางน้ํา (เฉลี่ย 6 คน/1อาง)
- ระบบน้ําใชและน้ําทิ้งมีประสิทธิภาพ
2.5 ปายนิเทศ
- มีบอรดติดผนังหรือเคลื่อนที่
- วางไวใหเห็นไดชัดเจน
- เปนระเบียบ สะอาด ใชไดสะดวก

ผาน

ผลการประเมินเกณฑยอย
ไมผาน (เหตุผลประกอบ)
……………………………………
………………………………………
………………….…...……………
……………………………………….

…………...…………..…………...
……………………………………….
……..……………..………...….…
……………………………………….

...………………….………………
……………………………………….

……………………………………
2.6 ตูควัน (เฉพาะหองปฏิบัติการเคมี)
……………………………………….
- ขนาดเหมาะสมกับหองปฏิบัติการ
- ดูดแกสหรือควันออกอยางมีประสิทธิภาพ
- ทําดวยวัสดุที่ทนตอการกัดกรอนของ
สารเคมี
ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับพื้นฐาน ต่ํากวาระดับพื้นฐาน
ผลการประเมินมาตรฐาน 2
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ผาน

ผลการประเมินเกณฑยอย
ไมผาน (เหตุผลประกอบ)

3. การระบายอากาศของหองปฏิบัติการ
……………………………………
3.1 ลักษณะทั่วไป
……………………………………….
- ที่ตั้งหองปฏิบัติการไมอับทึบ
- ประตูและหนาตางมีจํานวนเพียงพอและ
ใชงานไดดี
……………………………………
3.2 การระบายอากาศดวยพัดลม
……………………………………….
- มีจํานวนพัดลมเพียงพอ
- ใชงานไดดี
……………………………………
3.3 การระบายอากาศดวยเครื่องดูดอากาศ
……………………………………….
- ติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสม
- อากาศหมุนเวียนไดดี
ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับพื้นฐาน ต่ํากวาระดับพื้นฐาน
ผลการประเมินมาตรฐาน 3
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ผาน

ผลการประเมินเกณฑยอย
ไมผาน (เหตุผลประกอบ)

4. ความสวางของหองปฏิบัติการ
……………………………………
4.1 ความสวางที่ไดรับจากภายนอก
……………………………………….
- มีแสงสวางจากภายนอกเพียงพอ
……………………………………
4.2 ความสวางที่เปนผลจากวัสดุหรือครุภัณฑ
……………………………………….
- ครุภัณฑไมปดกั้นแสงสวาง
- วัสดุที่ประกอบหองชวยใหมีความสวาง
……………………………………
4.3 ความสวางจากแสงไฟฟา
……………………………………….
- จํานวนหลอดไฟฟาเพียงพอ
- ความสะอาดของหลอดไฟฟา
……………………………………
4.4 ความสวางจากการใชอุปกรณปรับแสง
……………………………………….
- มีมานหรือฉากปรับแสงไดพอเหมาะ
ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับพื้นฐาน ต่ํากวาระดับพื้นฐาน
ผลการประเมินมาตรฐาน 4
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ผาน

ผลการประเมินเกณฑยอย
ไมผาน (เหตุผลประกอบ)

5. ระบบไฟฟาของหองปฏิบัติการ
……………………………………
(เฉพาะสถานศึกษาที่มีระบบไฟฟา)
……………………………………….
5.1 การใชกระแสไฟฟา
- ปริมาณกระแสไฟฟาที่ใชรวมกันไมเกิน
ขนาดของมิเตอรของสถานศึกษา
……………………………………
5.2 การใชอุปกรณไฟฟา
……………………………………….
- แหลงจายกระแสไฟฟาติดตั้งในบริเวณ
ที่เหมาะสม
- อุปกรณไฟฟาทั้งสายไฟ เตารับ เตาเสียบ
ตรงตามมาตรฐาน
……………………………………
5.3 ระบบควบคุมไฟฟารวม
……………………………………….
- จัดระบบควบคุมการใชไฟฟาแยกจาก
หองเรียนอื่น
- แยกระบบควบคุมไฟฟาของ
หองปฏิบัติการแตละหอง
……………………………………
5.4 ระบบควบคุมไฟฟาเฉพาะสวน
……………………………………….
- แยกระบบควบคุมไฟฟาของแสงสวาง
ออกจากอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ
ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับพื้นฐาน ต่ํากวาระดับพื้นฐาน
ผลการประเมินมาตรฐาน 5
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ผาน

ผลการประเมินเกณฑยอย
ไมผาน (เหตุผลประกอบ)

6. ระบบน้ําของหองปฏิบัติการ
……………………………………
(เฉพาะสถานศึกษาที่มีระบบน้ํา)
……………………………………….
6.1 การวางระบบน้ํา
- ทอน้ํามีขนาดใหญพอใหไหลไดสะดวก
- วางแผนผังการเดินทอน้ําเปนระบบอยางดี
- มีการระบายน้ําเสียออกไดสะดวก
……………………………………
6.2 การควบคุมการใชน้ํา
……………………………………….
- ติดตั้งปมควบคุมระบบน้ําใชแยกตาม
อาคารหรือระดับชั้น
……………………………………
6.3 ทอน้ํา
……………………………………….
- ทําดวยพลาสติกหรือเหล็กกันสนิม
- ขอตอทุกสวนประสานกันอยางดี
……………………………………
6.4 อางน้ําและกอกน้ํา
……………………………………….
- มีคุณภาพสูงเหมาะกับหองปฏิบัติการ
- ใชสะดวกและมีที่กรองกากวัสดุ
ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับพื้นฐาน ต่ํากวาระดับพื้นฐาน
ผลการประเมินมาตรฐาน 6
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ผาน

ผลการประเมินเกณฑยอย
ไมผาน (เหตุผลประกอบ)

7. ระบบแกสของหองปฏิบัติการ
……………………………………
(เฉพาะสถานศึกษาที่มีระบบแกส)
……………………………………….
7.1 การวางระบบ
- ระบบสงแกสตรงตามมาตรฐาน
- ที่เก็บถังแกสจัดแยกจากสวนอื่น
……………………………………
7.2 ทอแกส
……………………………………….
- มีขนาดตามมาตรฐานเหมาะกับแรงดัน
- ทําจากวัสดุกันความรอนไดดี
- การเดินทอแกสเรียบรอยและปลอดภัย
……………………………………
7.3 จุดจายแกส
……………………………………….
- อยูในบริเวณที่ใชสะดวกและปลอดภัย
……………………………………
7.4 อุปกรณตาง ๆ ที่เปนสวนประกอบใน
……………………………………….
ระบบแกส
- ใชวัสดุที่มีคุณภาพสูง
- หัวจายแกสและวาลวเปด – ปด มีระบบ
ควบคุมที่ดี
ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับพื้นฐาน ต่ํากวาระดับพื้นฐาน
ผลการประเมินมาตรฐาน 7
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ผาน

ผลการประเมินเกณฑยอย
ไมผาน (เหตุผลประกอบ)

8. การจัดหองเสริมปฏิบัติการ
……………………………………
8.1 สวนจัดเก็บวัสดุอุปกรณและสารเคมี
……………………………………….
- จัดเก็บวัสดุอุปกรณและสารเคมีเปนระบบ
ปลอดภัยและสะดวกในการใช
- ตรวจสอบสม่ําเสมอและมีการซอมแซม
……………………………………
8.2 สวนเตรียมปฏิบัติการ
……………………………………….
- แบงพื้นที่เตรียมการ วางวัสดุอุปกรณและ
พื้นที่ทํางานของเจาหนาที่
……………………………………
8.3 สวนแสดงผลงานและแหลงเรียนรู
……………………………………….
- มีเอกสารอางอิง ชั้นวางของ อางน้ํา
- บอรดหรือปายนิเทศ
- บริเวณที่นักเรียนใชปฏิบัติการทดลอง/
ทําโครงงานวิทยาศาสตร
……………………………………
8.4 สวนพนักงานเทคนิค
……………………………………….
- ที่ทํางานธุรการและงานบริการ
- บริเวณเตรียมงานปฏิบัติการ
- บริเวณซอมแซมอุปกรณและสื่อ
……………………………………
8.5 เรือนเพาะชํา
……………………………………….
(เฉพาะหองปฏิบัติการชีววิทยา)
- จัดไดเหมาะสมกับการใชประโยชน
……………………………………
8.6 หองเลี้ยงสัตว
……………………………………….
(เฉพาะหองปฏิบัติการชีววิทยา)
- ขนาดและลักษณะเหมาะกับการใชงาน
- สะดวกในการใชและมีความสะอาด
ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับพื้นฐาน ต่ํากวาระดับพื้นฐาน
ผลการประเมินมาตรฐาน 8
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9. การบริหารจัดการและความปลอดภัย
9.1 ขอกําหนดการใชหองปฏิบัติการ
- ชี้แจงขอปฏิบัติในการใชหองปฏิบัติการ
- มีแผนผังตําแหนงของอุปกรณเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย
9.2 ลักษณะของหองปฏิบัติการ
- ความเปนระเบียบเรียบรอยของ
หองปฏิบัติการ
- ความสะอาดเรียบรอยของโตะทําปฏิบัติการ
9.3 การจัดเก็บสารเคมี
- จัดเก็บสารเคมีจําแนกตามประเภทสาร
และความเปนอันตราย
- มีการตรวจสอบอายุการใชงานและความ
สะอาดของภาชนะ
9.4 การจัดเก็บอุปกรณ
- จัดเก็บอยางมีระบบเปนระเบียบ
- จําแนกตามประเภท ขนาดและลักษณะ
ของอุปกรณ
9.5 การติดตั้งอุปกรณดับเพลิง
- มีจํานวนเพียงพอและมีประสิทธิภาพสูง
- ติดตั้งในบริเวณที่ใชไดสะดวก
- ตรวจสอบอายุการใชงานเสมอ
9.6 การซอมบํารุง
- ตรวจสอบวัสดุอุปกรณและครุภัณฑที่
ชํารุดและซอมแซมอยางเปนระบบ
- ซอมบํารุงระบบสาธารณูปโภคสม่ําเสมอ

ผาน

ผลการประเมินเกณฑยอย
ไมผาน (เหตุผลประกอบ)
……………………....……………
……………………………………….

……………………………………
……………………………………….

……………………………………
……………………………………….

……………………………………
……………………………………….

……………………………………
………...……………………………..

………………..…..………………
…...…………………………………..
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ผาน
ไมผาน (เหตุผลประกอบ)
…………………..…...…………
9.7 การสื่อสาร
…………………………………….
- ติดตั้งโทรศัพทภายนอกและภายในทุกหอง
…………………..…..………….
9.8 การเก็บกุญแจตาง ๆ
…………………………………….
- มีตูเก็บกุญแจอยางเปนระบบ นําออกใช
ไดสะดวก
ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับพื้นฐาน ต่ํากวาระดับพื้นฐาน
ผลการประเมินมาตรฐาน 9
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สรุปการประเมินผลการจัดหองปฏิบัติการวิชา………………………เลขที่หอง…………..
โปรดบันทึกผลการประเมินมาตรฐาน 1 ถึงมาตรฐาน 9 ลงในตารางสรุป พรอม
ขอเสนอแนะ (ถามี)
มาตรฐาน

ผลการประเมินอยูในมาตรฐานระดับ
สูง
ปานกลาง
พื้นฐาน

ต่ํากวา
ระดับพื้นฐาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ขอเสนอแนะของผูประเมิน (ถามี) …………………………………………………….………………...
…………………………………………………………………………………………..……………….
…………………………………………………………………………………………………………...
ลงชื่อ………………………………………..
(……………………………………….)
ผูประเมินผลการจัดหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
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คณะกรรมการดําเนินงานจัดทําและผูเขารวมประชุมพิจารณา
คูมือการจัดหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
ที่ปรึกษา
นายพิศาล สรอยธุหร่ํา
นางสุนีย คลายนิล

ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ

คณะกรรมการดําเนินงานจัดทําคูมือการจัดหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
นายปรีชาญ เดชศรี
ผูชวยผูอํานวยการและรักษาการหัวหนาสาขาประเมิน
มาตรฐาน
นางปราณี มีกุล
ผูเชี่ยวชาญสาขาประเมินมาตรฐาน
นางสาวสุปราณี ธานยวาสย
ผูชํานาญสาขาประเมินมาตรฐาน
นายเกรียงไกร เจนพานิช
สาขาประเมินมาตรฐาน
นางสาวขวัญใจ อนุศาสนนันท
สาขาประเมินมาตรฐาน
สาขาประเมินมาตรฐาน
นางสาวจิรวรรณ สรุปราษฎร
นางสาวประกฤติยา ทักษิโณ
สาขาประเมินมาตรฐาน
นางสาวพัชราวลัย มีทรัพย
สาขาประเมินมาตรฐาน
นายไพบูลย ปทมวิภาต
สาขาประเมินมาตรฐาน
นางสาววาสนา กีรติจําเริญ
สาขาประเมินมาตรฐาน
นางสาวสายฝน จิตประเสริฐไชย สาขาประเมินมาตรฐาน
ผูเขารวมประชุมพิจารณาคูมือการจัดหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
นายกนกศักดิ์ ทองตั้ง
สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษา
นางสาวทิพวรรณ สุดปฐม
สาขาวิทยาศาสตรประถมศึกษา
นายราม ติวารี
สาขาฟสิกส
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นางสาวสุพรรณี ชาญประเสริฐ
นางสาวอรสา ชูสกุล
นางสาวณัฐวิภา เตชะเพชรไพบูลย
นางธนัตฐา ศรีกะชา
นางสาวธาริดา สริยาภรณ
นายบุญฉลอง ศรีเสาวลักษณ
นางสาวลัดดาวรรณ เจริญศักดิ์ศิริ
คณะบรรณาธิการ
นายปรีชาญ เดชศรี
นางปราณี มีกุล
นางสาวสุปราณี ธานยวาสย

สาขาเคมี
สาขาชีววิทยา
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

