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น�ำ้ เป็นสำรประกอบเคมีชนิดหน่ึง มีสตูรเคมีคือ H2O โมเลกลุของน�ำ้ประกอบด้วยออกซเิจน 1 อะตอมและ
ไฮโดรเจน 2 อะตอมเชือ่มติดกันด้วยพันธะโควำเลนต ์น�ำ้เป็นของเหลวท่ีอณุหภมิูและควำมดันมำตรฐำน 
แตพ่บบนโลกท่ีสถำนะของแข็ง (น�ำ้แข็ง) และสถำนะแก๊ส ( ไอน�ำ้) น�ำ้ยังมี ในสถำนะของผลึกของเหลวท่ี
บรเิวณพ้ืนผิวท่ีชอบน�ำ้ น�ำ้ปกคลมุ 71% บนพ้ืนผิวโลก และเป็นปัจจัยส�ำคัญตอ่ชวิีต น�ำ้บนโลก 96.5% 
พบในมหำสมทุร 1.7% ในน�ำ้ใต้ดิน 1.7% ในธำรน�ำ้แข็งและช้ันน�ำ้แข็งของทวีปแอนตำรก์ติกำและเกำะ
กรนีแลนด ์ซึง่เป็นเศษสว่นเล็กน้อยบนผิวน�ำ้ขนำดใหญ ่และ 0.001% พบในอำกำศเป็นไอน�ำ้ ก้อนเมฆ 
(กอ่ตัวข้ึนจำกอนุภำคน�ำ้ในสถำนะของแข็งและของเหลวแขวนลอยอยูบ่นอำกำศ) และหยำดน�ำ้ฟ้ำ น�ำ้
บนโลกเพียง 2.5% เป็นน�ำ้จืด และ 98.8% ของน�ำ้จ�ำนวนน้ันพบในน�ำ้แข็งและน�ำ้ใต้ดิน น�ำ้จืดน้อยกวำ่ 
0.3% พบในแมน่�ำ้ ทะเลสำบ และช้ันบรรยำกำศ และน�ำ้จืดบนโลกในปรมิำณท่ีเล็กลงไปอีก (0.003%) 
พบในรำ่งกำยของสิง่มีชวิีตและผลิตภัณฑ น�ำ้บนโลกเคล่ือนท่ีตอ่เน่ืองตำมวัฏจักรของกำรระเหยเป็นไอ
และกำรคำยน�ำ้ (กำรคำยระเหย) กำรควบแน่น กำรตกตะกอน และกำรไหลผำ่น โดยปกติจะไปถึงทะเล 
กำรระเหยและกำรคำยน�ำ้น�ำมำซึง่กำรตกตะกอนลงสูพ้ื่นดิน น�ำ้ด่ืมสะอำดเป็นสิง่จ�ำเป็นส�ำหรับมนุษย ์
และสิง่มีชวิีตอ่ืนๆ แม้วำ่น�ำ้จะไมมี่แคลอรหีรอืสำรอำหำรท่ีเป็นสำรประกอบอินทรยี ์ ใดๆ กำรเข้ำถึงน�ำ้ด่ืม
สะอำดได้เปล่ียนแปลงไป ในชว่งหลำยศตวรรษท่ีผำ่นมำในเกือบทกุสว่นของโลก แตป่ระชำกรประมำณ 

น�ำ้ตก

น�ำ้ เป็นสำรประกอบเคมชีนิดหน่ึง มสูีตรเคมคืีอ H2O โมเลกุลของน�ำ้ประกอบด้วยออกซเิจน 
1 อะตอมและไฮโดรเจน 2 อะตอมเชื่อมติดกันด้วยพันธะโควำเลนต ์น�ำ้เป็นของเหลวท่ี
อุณหภูมแิละควำมดันมำตรฐำน แต่พบบนโลกท่ีสถำนะของแขง็ (น�ำ้แขง็) และสถำนะแก๊ส 
( ไอน�ำ้) น�ำ้ยังมี ในสถำนะของผลึกของเหลวท่ีบรเิวณพ้ืนผิวท่ีชอบน�ำ้ น�ำ้ปกคลมุ 71% บน
พ้ืนผิวโลก และเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อชวิีต น�ำ้บนโลก 96.5% พบในมหำสมุทร 1.7% ในน�ำ้ใต้ดิน 
1.7% ในธำรน�ำ้แขง็และชัน้น�ำ้แขง็ของทวีปแอนตำรก์ติกำและเกำะกรนีแลนด ์ซึง่เป็น
เศษสว่นเล็กน้อยบนผิวน�ำ้ขนำดใหญ ่และ 0.001% พบในอำกำศเป็นไอน�ำ้ ก้อนเมฆ (ก่อตัว
ข้ึนจำกอนุภำคน�ำ้ในสถำนะของแขง็และของเหลวแขวนลอยอยูบ่นอำกำศ) และหยำดน�ำ้ฟ้ำ 
น�ำ้บนโลกเพียง 2.5% เป็นน�ำ้จืด และ 98.8% ของน�ำ้จ�ำนวนน้ันพบในน�ำ้แขง็และน�ำ้ใต้ดิน 
น�ำ้จืดน้อยกวำ่ 0.3% พบในแมน่�ำ้ ทะเลสำบ และชัน้บรรยำกำศ และน�ำ้จืดบนโลกในปรมิำณ
ท่ีเล็กลงไปอีก (0.003%) พบในรำ่งกำยของสิง่มชีวิีตและผลิตภัณฑ ์น�ำ้บนโลกเคล่ือนท่ีต่อ
เน่ืองตำมวัฏจักรของกำรระเหยเป็นไอและกำรคำยน�ำ้ (กำรคำยระเหย) กำรควบแน่น กำรตก
ตะกอน และกำรไหลผำ่น โดยปกติจะไปถึงทะเล กำรระเหยและกำรคำยน�ำ้น�ำมำซึง่กำรตก
ตะกอนลงสูพ้ื่นดินน�ำ้ด่ืมสะอำดเป็นสิง่จ�ำเป็นส�ำหรบัมนุษยแ์ละสิง่มชีวิีตอ่ืนๆ แม้วำ่น�ำ้จะไมม่ี

นำา้ เป็นสารประกอบเคมชีนดิหนึ่ง มสีตูรเคมคีอื H2O โมเลกลุของนำา้ประกอบดว้ยออกซเิจน 1 
อะตอมและไฮโดรเจน 2 อะตอมเช ื่อมตดิกันดว้ยพันธะโควาเลนต ์นำา้เป็นของเหลวท ีอ่ณุหภมูแิละ
ความดันมาตรฐาน แตพ่บบนโลกท ีส่ถานะของแขง็ (นำา้แขง็) และสถานะแกส๊ ( ไอนำา้) นำา้ยังม ี ใน
สถานะของผลกึของเหลวท ีบ่รเิวณพ ืน้ผวิท ีช่อบนำา้ นำา้ปกคลมุ 71% บนพ ืน้ผวิโลก และเป็นปัจจัย
ส ำาคัญตอ่ชวีติ นำา้บนโลก 96.5% พบในมหาสมทุร 1.7% ในนำา้ใตด้นิ 1.7% ในธารนำา้แขง็และชัน้
นำา้แขง็ของทวปีแอนตารก์ตกิาและเกาะกรนีแลนด ์ซ ึง่เป็นเศษสว่นเลก็นอ้ยบนผวินำา้ขนาดใหญ ่
และ 0.001% พบในอากาศเป็นไอนำา้ กอ้นเมฆ (กอ่ตัวข ึน้จากอนุภาคนำา้ในสถานะของแขง็และ
ของเหลวแขวนลอยอย ูบ่นอากาศ) และหยาดนำา้ฟ้า นำา้บนโลกเพยีง 2.5% เป็นนำา้จดื และ 98.8% 
ของนำา้จำานวนน้ันพบในนำา้แขง็และนำา้ใตด้นิ นำา้จดืนอ้ยกวา่ 0.3% พบในแมน่ำา้ ทะเลสาบ และชัน้
บรรยากาศ และนำา้จดืบนโลกในปรมิาณท ีเ่ลก็ลงไปอกี (0.003%) พบในรา่งกายของส ิง่มชีวีติและ
ผลติภัณฑ ์นำา้บนโลกเคล ื่อนท ีต่อ่เนื่ องตามวัฏจักรของการระเหยเป็นไอและการคายนำา้ (การคาย
ระเหย) การควบแน่น การตกตะกอน และการไหลผา่น โดยปกตจิะไปถงึทะเล การระเหยและการ
คายนำา้นำามาซ ึง่การตกตะกอนลงส ูพ่ ืน้ดนิ นำา้ด ื่มสะอาดเป็นส ิง่จำาเป็นส ำาหรบัมนุษยแ์ละส ิง่มชีวี ิ
ตอ ื่นๆ แมว้า่นำา้จะไมม่แีคลอรหีรอืสารอาหารทเีป็นสารประกอบอนิทรยี ์ใดๆ การเขา้ถงึนำา้ด ื่มสะอาด

นำา้ตก
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น�ำ้ฝน

น�ำ้ฝน

น�ำ้ฝน

น�ำ้ เป็นสำรประกอบเคมีชนิดหน่ึง มีสตูรเคมีคือ H2O โมเลกลุของน�ำ้ประกอบด้วยออกซเิจน 1 อะตอมและ
ไฮโดรเจน 2 อะตอมเชือ่มติดกันด้วยพันธะโควำเลนต ์น�ำ้เป็นของเหลวทีอ่ณุหภมิูและควำมดันมำตรฐำน 
แต่พบบนโลกทีส่ถำนะของแข็ง (น�ำ้แข็ง) และสถำนะแก๊ส ( ไอน�ำ้) น�ำ้ยังมี ในสถำนะของผลึกของเหลวที่
บรเิวณพืน้ผิวทีช่อบน�ำ้ น�ำ้ปกคลมุ 71% บนพืน้ผิวโลก และเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อชวิีต น�ำ้บนโลก 96.5% 
พบในมหำสมุทร 1.7% ในน�ำ้ใต้ดิน 1.7% ในธำรน�ำ้แข็งและชัน้น�ำ้แข็งของทวีปแอนตำรก์ติกำและเกำะ
กรนีแลนด ์ซึง่เป็นเศษสว่นเล็กน้อยบนผิวน�ำ้ขนำดใหญ ่และ 0.001% พบในอำกำศเป็นไอน�ำ้ ก้อนเมฆ (ก่อ
ตัวขึน้จำกอนุภำคน�ำ้ในสถำนะของแข็งและของเหลวแขวนลอยอยูบ่นอำกำศ) และหยำดน�ำ้ฟ้ำ น�ำ้บนโลก
เพียง 2.5% เป็นน�ำ้จืด และ 98.8% ของน�ำ้จ�ำนวนน้ันพบในน�ำ้แข็งและน�ำ้ใต้ดิน น�ำ้จืดน้อยกวำ่ 0.3% พบ
ในแมน่�ำ้ ทะเลสำบ และชัน้บรรยำกำศ และน�ำ้จืดบนโลกในปรมิำณทีเ่ล็กลงไปอีก (0.003%) พบในรำ่งกำย
ของสิง่มีชวิีตและผลิตภัณฑ น�ำ้บนโลกเคลือ่นทีต่่อเน่ืองตำมวัฏจักรของกำรระเหยเป็นไอและกำรคำยน�ำ้ 
(กำรคำยระเหย) กำรควบแน่น กำรตกตะกอน และกำรไหลผำ่น โดยปกติจะไปถึงทะเล กำรระเหยและกำร
คำยน�ำ้น�ำมำซึง่กำรตกตะกอนลงสูพื่น้ดิน น�ำ้ดืม่สะอำดเป็นสิง่จ�ำเป็นส�ำหรับมนุษยแ์ละสิง่มีชวิีตอืน่ๆ แม้วำ่
น�ำ้จะไมมี่แคลอรหีรอืสำรอำหำรทีเ่ป็นสำรประกอบอินทรยี ์ ใดๆ กำรเข้ำถึงน�ำ้ดืม่สะอำดได้เปลีย่นแปลงไป ใน
ชว่งหลำยศตวรรษทีผ่ำ่นมำในเกือบทกุสว่นของโลก แต่ประชำกรประมำณ 1 พันล้ำนคนยังคงขำดแคลน

น�ำ้ เป็นสำรประกอบเคมชีนิดหน่ึง มสูีตรเคมคืีอ H2O โมเลกุลของน�ำ้ประกอบด้วยออกซเิจน 1 
อะตอมและไฮโดรเจน 2 อะตอมเชือ่มติดกนัด้วยพนัธะโควำเลนต ์น�ำ้เป็นของเหลวทีอุ่ณหภูมิ
และควำมดันมำตรฐำน แต่พบบนโลกทีส่ถำนะของแขง็ (น�ำ้แขง็) และสถำนะแก๊ส ( ไอน�ำ้) น�ำ้
ยงัมี ในสถำนะของผลึกของเหลวทีบ่รเิวณพืน้ผิวทีช่อบน�ำ้ น�ำ้ปกคลมุ 71% บนพืน้ผิวโลก และ
เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อชวิีต น�ำ้บนโลก 96.5% พบในมหำสมุทร 1.7% ในน�ำ้ใต้ดิน 1.7% ในธำรน�ำ้
แขง็และชัน้น�ำ้แขง็ของทวีปแอนตำรก์ติกำและเกำะกรนีแลนด ์ซึง่เป็นเศษสว่นเล็กน้อยบน
ผิวน�ำ้ขนำดใหญ่ และ 0.001% พบในอำกำศเป็นไอน�ำ้ ก้อนเมฆ (ก่อตัวขึน้จำกอนุภำคน�ำ้ใน
สถำนะของแขง็และของเหลวแขวนลอยอยู่บนอำกำศ) และหยำดน�ำ้ฟ้ำ น�ำ้บนโลกเพียง 2.5% 
เป็นน�ำ้จืด และ 98.8% ของน�ำ้จ�ำนวนน้ันพบในน�ำ้แขง็และน�ำ้ใต้ดิน น�ำ้จืดน้อยกว่ำ 0.3% พบ
ในแม่น�ำ้ ทะเลสำบ และชัน้บรรยำกำศ และน�ำ้จืดบนโลกในปรมิำณทีเ่ล็กลงไปอีก (0.003%) 
พบในรำ่งกำยของสิง่มชีวิีตและผลิตภัณฑ ์น�ำ้บนโลกเคล่ือนทีต่่อเน่ืองตำมวฏัจักรของกำร
ระเหยเป็นไอและกำรคำยน�ำ้ (กำรคำยระเหย) กำรควบแน่น กำรตกตะกอน และกำรไหลผ่ำน 
โดยปกติจะไปถึงทะเล กำรระเหยและกำรคำยน�ำ้น�ำมำซึง่กำรตกตะกอนลงสูพื่น้ดินน�ำ้ดืม่
สะอำดเป็นสิง่จ�ำเป็นส�ำหรบัมนุษยแ์ละสิง่มชีวิีตอ่ืนๆ แม้ว่ำน�ำ้จะไม่มแีคลอรหีรอืสำรอำหำรที่

น�ำ้ เป็นสำรประกอบเคมชีนดิหนึง่ มสีตูรเคมคีอื H2O โมเลกลุของน�ำ้ประกอบดว้ยออกซเิจน 1 อะตอม
และไฮโดรเจน 2 อะตอมเช ือ่มตดิกันดว้ยพันธะโควำเลนต ์น�ำ้เป็นของเหลวท ีอ่ณุหภมูแิละควำมดัน
มำตรฐำน แตพ่บบนโลกท ีส่ถำนะของแขง็ (น�ำ้แขง็) และสถำนะแกส๊ ( ไอน�ำ้) น�ำ้ยังม ี ในสถำนะของ
ผลกึของเหลวท ีบ่รเิวณพ ืน้ผวิท ีช่อบน�ำ้ น�ำ้ปกคลมุ 71% บนพ ืน้ผวิโลก และเป็นปัจจัยส �ำคัญตอ่ชวีติ 
น�ำ้บนโลก 96.5% พบในมหำสมทุร 1.7% ในน�ำ้ใตด้นิ 1.7% ในธำรน�ำ้แขง็และชัน้น�ำ้แขง็ของทวปี
แอนตำรก์ตกิำและเกำะกรนีแลนด ์ซ ึง่เป็นเศษสว่นเลก็นอ้ยบนผวิน�ำ้ขนำดใหญ ่และ 0.001% พบ
ในอำกำศเป็นไอน�ำ้ กอ้นเมฆ (กอ่ตัวข ึน้จำกอนุภำคน�ำ้ในสถำนะของแขง็และของเหลวแขวนลอยอย ู่
บนอำกำศ) และหยำดน�ำ้ฟ้ำ น�ำ้บนโลกเพยีง 2.5% เป็นน�ำ้จดื และ 98.8% ของน�ำ้จ�ำนวนนัน้พบในน�ำ้
แขง็และน�ำ้ใตด้นิ น�ำ้จดืนอ้ยกวำ่ 0.3% พบในแมน่�ำ้ ทะเลสำบ และชัน้บรรยำกำศ และน�ำ้จดืบนโลก
ในปรมิำณท ีเ่ลก็ลงไปอกี (0.003%) พบในรำ่งกำยของส ิง่มชีวีติและผลติภัณฑ ์น�ำ้บนโลกเคล ือ่นท ีต่อ่
เนื่องตำมวัฏจักรของกำรระเหยเป็นไอและกำรคำยน�ำ้ (กำรคำยระเหย) กำรควบแน่น กำรตกตะกอน 
และกำรไหลผำ่น โดยปกตจิะไปถงึทะเล กำรระเหยและกำรคำยน�ำ้น�ำมำซ ึง่กำรตกตะกอนลงส ูพ่ ืน้ดนิ 
น�ำ้ด ืม่สะอำดเป็นส ิง่จ�ำเป็นส �ำหรบัมนุษยแ์ละส ิง่มชีวีติอ ืน่ๆ แมว้ำ่น�ำ้จะไมม่แีคลอรหีรอืสำรอำหำรท ี
เป็นสำรประกอบอนิทรยี ์ใดๆ กำรเขำ้ถงึน�ำ้ด ืม่สะอำดไดเ้ปล ีย่นแปลงไป ในชว่งหลำยศตวรรษท ีผ่ำ่นมำ

12/15.5pt 
Light Italic

12/15.5pt 
Italic

12/15.5pt 
Bold Italic

Edik Ghabuzyan
Text Box
THA02



จดุเดอืดของ หลายชนดิ 

น�ำ้แข็ง
คอื กระบวนการท ีข่องเหลว เชน่ นำา้เปล ี่ยนสภาพโดยธรรมชาติ
เป็นแกส๊ โดยไมจ่ำาเป็นตอ้งมอีณุหภมูถิงึจดุเดอืด โดยเป็นกระบวน
การตรงกันขา้มกับการควบแน่น โดยทัว่ไปเราสามารถรบัร ูถ้งึการ
ระเหยได ้โดยดจูากนำา้ท ีค่อ่ยๆ หายไปทลีะนอ้ย เม ื่อมันกลายตัวเป็น
ไอนำา้ การท ี่ โมเลกลุของของเหลวจะระเหยไดจ้ะตอ้งเป็นโมเลกลุท ี่
อย ูบ่นพ ืน้ผวิ, อย ู่ ในทศิทางท ีเ่หมาะสม และมพีลังงานจลนภ์ายใน นำา้แขง็

น�ำ้แขง็

50/62pt 

นำา้ไม่ ใชเ่ช ือ้เพลงิ นำา้เป็นผลผลติสดุทา้ย
ในกระบวนการเผาไหมข้องไฮโดรเจน 
พลังงานท ีต่อ้งการในการแยกสลายนำา้ออก
เป็น ไฮโดรเจนและออกซเิจน อปุทาน

ในทางอตุนุยิมวทิยา หยาดนำา้ฟ้า เป็นปรากฏการณข์องนำา้ในอากาศ ประเภทหนึ่ง 
ซ ึง่หมายความถงึผลติภัณฑ ์ใด ๆ อันเกดิจากการควบแน่นของไอนำา้ในบรรยากาศ
และตกลงมาดว้ยอทิธพิลของแรงโนม้ถว่ง รปูแบบหลักของหยาดนำา้ฟ้าประกอบดว้ย
ฝนละออง, ฝน, ฝนนำา้แขง็, หมิะ, ลกูปรายหมิะ และลกูเหบ็ หยาดนำา้ฟ้าเกดิข ึน้เม ื่อ
บรรยากาศเหนอืพ ืน้ดนิบรเิวณหนึ่งอ ิ่มตัวดว้ยไอนำา้ จากน้ันนำา้เกดิการควบแน่น
และตกลงมา หมอกและหมอกนำา้คา้งจงึไมจั่ดเป็นหยาดนำา้ฟ้า มอีย ูส่องกระบวนการ
ท ีอ่ากาศอิ่มตัวได ้คอื อากาศ ไดร้บัความเยน็หรอืเพ ิม่ไอนำา้เขา้ไป ในอากาศ ซ ึง่สอง
กระบวนการนี้อาจเกดิรว่มกันได ้โดยทัว่ไป หยาดนำา้ฟ้าจะตกกลับคนืส ูพ่ ืน้ดนิ แต่

นำา้แขง็ เป็นช ื่อเรยีกของสภาวะของแขง็ของนำา้ซ ึง่มักอย ู่ ในรปูของผลกึของนำา้ ซ ึง่โดยปกตจิะม ี
ลักษณะใสหรอืมสีฟ้ีาขาวใสปนอย ูด่ว้ย ข ึน้อย ูกั่บการมสี ิง่เจอืปนในนำา้แขง็น้ัน โดยสภาวะปกตนิำา้
แขง็จะเกดิข ึน้เม ื่อนำา้ในรปูของเหลวมอีณุหภมูติำ่ากวา่ 0 องศาเซลเซยีส (32 องศาฟาเรนไฮต ์หรอื 
273.15 เคลวนิ) ท ีค่วามดันปกต ิและสามารถแขง็ตัวจากสถานะกา๊ซโดยไมผ่า่นสถานะของเหลว
เลยก ็ ได ้เชน่ ปรากฏการณน์ำา้คา้งแขง็หรอืแมค่ะนิง้ นำา้แขง็ในธรรมชาตอิย ู่ ในแหลง่ตา่งๆ เชน่ 
เกลด็หมิะ ลกูเหบ็ นำา้แขง็ยอ้ย ธารนำา้แขง็ ภเูขานำา้แขง็ และนำา้แขง็ขัว้โลก ซ ึง่นำา้แขง็เป็นสว่นส ำาคัญ
ของสมดลุภมูอิากาศของโลก โดยเฉพาะวัฏจักรของนำา้ นอกจากนี้ยังเป็นสว่นหนึ่งของวัฒนธรรม
ตา่งๆ อกีดว้ย ตัง้แต ่การใสน่ำา้แขง็ในนำา้ด ื่ม กฬีาฤดหูนาว จนไปถงึประตมิากรรมนำา้แขง็ ในฐานะ
เป็นธรรมชาตทิ ีเ่กดิข ึน้เป็นผลกึอนนิทรยีท์ ีเ่ป็นของแขง็ท ีม่ ีโครงสรา้งเป็นระเบยีบ, นำา้แขง็ถอืเป็น
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สว่นประกอบหลักสว่นใหญ่ ในเซลล ์ โปรตนี ดเีอน็เอ และพอลแิซก็คาไรด)์ สามารถละลายได ้ ในน้ำา

ประชำกรโลกมำกกวำ่ครึง่หน่ึงจะประสบปัญหำควำมเสีย่งทีเ่กี่ยวกับน้�ำ

Less than 0.3% of all freshwater is in rivers, lakes, atmosphere,

และของเหลวในช้ันหินอุ้มน�ำ้

อะตอม สำมำรถละลำยได้ ในน�ำ้
pure water vapour
ควำมผันแปรของ
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