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ทําความรูจักกับ “เทคโนโลยี”
เทคโนโลยี คืออะไร
เทคโนโลยี เปนสิ่งที่มนุษยสรางหรือพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเปนไดทั้งชิ้นงานหรือวิธีการ เพื่อใชแกปญหา
สนองความตองการ หรือเพิ่มความสามารถในการทํางานของมนุษย
เทคโนโลยี จําเปนตองเปนอุปกรณที่ใชไฟฟาเสมอไปหรือไม
ในการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษยเกี่ยวของกับสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ที่มนุษยไดสรางขึ้นเพื่อใชงาน
ในจุดประสงคที่แตกตางกันออกไป เชน การดําเนินกิจวัตรประวันตั้งแตตื่นนอนจนถึงเขานอน มีกิจกรรมตาง ๆ
เกิดขึ้นมากมายและในการดําเนินกิจกรรมเหลานั้นก็เกี่ยวของกับสิ่งตาง ๆ ที่จะมาชวยอํานวยความสะดวก
สบายใหการดําเนินชีวิตประจําวันของเรานั้นงายขึ้น

จากภาพจะเห็นวาสิ่งของตาง ๆ ที่นํามาใชเพื่อแกปญหา จะมีทั้งสิ่งที่ตองใชไฟฟา เชน คอมพิวเตอรใช
ในการสืบคนขอมูล หรือสิ่งที่ไมตองใชไฟฟา เชน ปากกาใชในการเขียน ถวยจาน ชามใชเปนภาชนะสําหรับใส
อาหาร ลวนตางถูกมนุษยสรางขึ้นมาเพื่อใชอํานวยความสะดวกในลักษณะที่แตกตางกัน ดังนั้นเราจึงเรียกสิ่ง
ตาง ๆ เหลานี้วา เทคโนโลยี
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เทคโนโลยี จําเปนตองเปนสิ่งของที่จับตองไดเทานั้นหรือไม
เทคโนโลยีที่มนุษยสรางหรือพัฒนาขึ้นนั้น นอกจากจะเปนชิ้นงานที่จับตองไดอยางเปนรูปธรรมแลว
ยังรวมถึงวิธีการที่ผานการคนควา วิเคราะห และพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชในการแกปญหาในงานตาง ๆ อีกดวย
ตัวอยางเชน วิธีการทําน้ําประปา เพื่อใหไดน้ําที่สะอาด สามารถนํามาใชอุปโภค บริโภคในชีวิตประจําวันได

เทคโนโลยีจึงเกิดจากความพยายามของมนุษยที่จะพัฒนาสิ่งของตาง ๆ มาเพื่อใชในการแกปญหาหรือ
ตอบสนองความตองการที่เกิดขึ้น เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตไดสะดวกสบาย หรือทําใหการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในบางครั้งเราอาจเปนผูคิดคนเทคโนโลยีหรือวิธีการตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการ
แกปญหา และในขณะเดียวกันเราก็เปนผูใชเทคโนโลยีที่มีคนอื่นไดสรางหรือพัฒนาไวแลวเชนกัน การเปนผูใช
เทคโนโลยีที่มีผูอื่นไดพัฒนาไวแลว จะเกิดผลดีหรือผลเสียนั้น ขึ้นอยูกับการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีวามีความ
เหมาะสมกับจุดประสงคของงานหรือไม หากนําไปใชในการที่ไมดีก็จะเกิดผลเสียไมเพียงแตชีวิตของเรา แตยัง
หมายรวมถึงสังคมในวงกวาง และสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวเราดวย ยกตัวอยางเชน การเกิดอุตสาหกรรมตาง ๆ
มากมาย ทําใหเกิดผลดีในแงเศรษฐกิจที่สามารถผลิตสินคาออกสูตลาดไดเปนจํานวนมาก แตขณะเดียวกันน้ําเสีย
หรือควันพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ เหลานี้ ก็สงผลกระทบที่ไมดีตอสิ่งแวดลอมดวยเชนกัน ดังนั้น
ในการเลือกใชเทคโนโลยีจึงตองคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอมดวย
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การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคืออะไร
เทคโนโลยีรอบตัว เรามีการเปลี่ ย นแปลงอยูตลอดเวลา ขึ้นอยู กับ สาเหตุห รื อป จ จั ยตา ง ๆ ไดแ ก
ความกาวหนาของศาสตรตาง ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ปญหาหรือความตองการของมนุษย
หรือเกิดจากปจจัยอื่น ๆ เชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม การทํา ความเขาใจและ
สามารถวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจะชวยใหสามารถปรับปรุงหรือ
สรางเทคโนโลยี ตลอดจนสามารถคาดการณถึงเทคโนโลยีบางชนิดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได
การศึกษาและวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั้น ทําใหเราเรียนรูถึงสาเหตุหรือปจจัยที่ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเทคโนโลยีสามารถแกปญหาหรือสนองความตองการ หรือเพิ่มความสามารถใน
การทํางานของมนุษย การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสะทอนใหเห็นถึงองคความรูที่มนุษยคนพบมากขึ้น และ
นํามาประยุกตใชในการพัฒนาเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง และสงผลตอการดํารงชีวิตและสังคมของมนุษย อยาง
ชัดเจน ดังตัวอยางตอไปนี้
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเตา

x

x

ค น พบวิ ธี ก ารนํ า แก ส มาใช เปน
เชื้ อ เพลิ ง จึ ง มี ก ารประดิ ษ ฐ
คิดคนและพัฒนาเตาแกสใหใช
งานไดสะดวก
จุ ด ติ ด ง า ยและให ค วามร อ นได
เร็ว

x

x

ตองใชงานอยางระมัดระวังและดูแล
รักษาอุปกรณทเี่ กี่ยวของเปนประจํา

เตาแกส

ใช ค วามรู ท างวิ ท ยาศาสตร ใ น
การเปลี่ ย นพลั ง งานไฟฟ า เป น
พลังงานความรอนโดยใชขดลวด
นําไฟฟาที่อยูภายในเตา จึงไมมี
เปลวไฟ
ใชในคอนโดมิเนียมหรือหอพัก

ความรอนที่ผิวเตา
กอใหเกิดอันตรายได

เตาไฟฟา
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x

x
x

ใชความรูทางวิทยาศาสตรเรื่อง
การเหนี่ยวนําของสนามแมเหล็ก
ความร อ นจึ ง เกิ ด ขึ้ น ที่ ภ าชนะ
เทานั้น
ทําความรอนไดเร็ว ใชไฟนอย
ใชงานงาย สะดวก สวยงาม

สามารถสัมผัสผิวเตาได
โดยไมเกิดความรอนกับมือ

เตาแมเหล็กไฟฟา
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การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเครื่องมือเตรียมดินเพื่อทํานา

x

x

x

ชาวนาใชไถหรือเครื่องไถในการ
พลิกหนาดินและกลบวัชพืชเพื่อ
เตรี ย มดิ น เพาะปลู ก โดยใช
แรงงานสัตว เชน วัว ควาย ใน
การลากไถและใหความรอนได
เร็ว

ใชเวลานานในการเตรียมดิน
ใชแรงงานคนในการควบคุม
และบังคับไถ

รถไถนานั่งขับ

รถไถนาเดินตาม

ไถ
x

x

x

x

นําความรูเกี่ยวกับเครื่องยนตมา
ใช ใ นการประดิ ษฐ รถไถนาเดิน
ตาม ชวยประหยัดแรงและเวลา
ก า ร เ ต รี ย ม ดิ น ทํ า ง า น ไ ด
ตลอดเวลาตราบเท า ที่ มี น้ํ า มั น
เชื้อเพลิงและใหความรอนไดเร็ว

ใชเวลานานในการเตรียมดิน
ใชแรงงานคนในการควบคุม
และบังคับไถ

x

x
x

x

เกิ ด จากการพั ฒ นารถไถนา
โดยคนนั่งควบคุมบนรถไถนา
เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น
ทํ า งานได เ ร็ ว ขึ้ น และให ค วาม
รอนไดเร็ว
กวาการกอไฟ ปรับระดับความ

ไถพรวนดินไดอยางเดียว
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รถไถอเนกประสงค

x

x

เกิ ด จากการใช ค วามรู ท าง
วิ ศ วกรรมในการออกแบบ
วิจัยและพัฒนาสรางพาหนะ
เพื่อชวยทุนแรงมนุษยในการ
เตรี ย มดิ น เพาะปลู ก ตาม
ขั้ น ตอนต า ง ๆ ตั้ ง แต ก ารไถ
คราด ยกร อ ง พรวนดิ น ดั น
ดิน
ชวยประหยัดแรงและเวลาใน
การทํางานมากยิ่งขึ้น และให
ความรอนไดเร็ว
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จะเห็นไดวาเทคโนโลยีไมวาจะเปนสิ่งของเครื่องใชหรือวิธีการ กลายเปนสิ่งจําเปนและสงผลกระทบ
อยางยิ่งตอรูปแบบการดํารงชีวิตของมนุษย รวมทั้งสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ดังนั้นการสรางหรือเลือกใช
เทคโนโลยี ควรคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากเทคโนโลยี นั้น ๆ โดยเฉพาะผลกระทบตอธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เราจึงควรเลือกใชเทคโนโลยีใหถูกตอง เหมาะสมกับการใชงาน เพื่อความปลอดภัยตอชีวิต สังคม
และสิ่งแวดลอม
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มาทําความรูจักระบบทางเทคโนโลยี
บอยครั้งที่เราไดยินคําวา “ระบบ” เชน การทํางานอยางเปนระบบ การคิดอยางเปนระบบ บางครั้ง
เราพูดถึงระบบตาง ๆ ในรางกายมนุษย ทั้งระบบยอยอาหาร ระบบขับถาย ระบบหายใจ ระบบของสิ่งตาง ๆ
ที่เราใชงานในชีวิตประจําวัน เชน ระบบการทํา งานของรถยนต เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะเห็นไดวา
“ระบบ” มีหลายอยางและเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของมนุษยอยูตลอดเวลา
ลองสังเกตจักรยานจะพบวาประกอบดวยสวนตาง ๆ เชน ที่จับ ชุดขับเคลื่อน โซ เบรก ลอ เฟอง จาน
หนา บางครั้งจักรยานอาจไมสามารถขับเคลื่อนได ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากหลายปจจัย เชน โซหลุด ยางเบน
จานเบรคเสีย ซึ่งแสดงใหเห็นวาสวนประกอบของจักรยานทํางานสัมพันธกัน หากขาดสวนใดสวนหนึ่งไปจะทํา
ใหจักรยานไมทํางานหรือทํางานไดไมตรงตามวัตถุประสงค ดังนั้นถาเราเขาใจระบบทางเทคโนโลยี จะช วยให
เราสามารถวิเคราะหหาสาเหตุและนําไปสูการแกไขขอผิดพลาดหรือขอบกพรองที่เกิดขึ้น สามารถดูแลรักษา
เทคโนโลยีใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีอายุการใชงานยาวนาน ดังนั้นมาทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบทางเทคโนโลยี

รูป 1 สวนประกอบของจักรยาน
ระบบ (system) เปนกลุมของสวนตาง ๆ ตั้งแตสองสวนขึ้นไปประกอบเขาดวยกันและทํางานรวมกัน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเดียวกัน
ระบบทางเทคโนโลยี (technological system) เปนระบบที่มนุษยสรางขึ้น เพื่อแกปญหาหรื อ
อํานวยความสะดวกใหกับมนุษย ระบบทางเทคโนโลยี ประกอบดวยตัวปอน (input) กระบวนการ (process)
และผลผลิต (output) และบางระบบอาจมีขอมูลยอนกลับ (feedback) เพื่อทําใหระบบสามารถทํางานไดตาม
วัตถุประสงค ซึ่งสามารถเขียนเปนแผนภาพแสดงการทํางานของระบบทางเทคโนโลยีไดดังรูป
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
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ตัวปอน
(input)

กระบวนการ
(process)

ผลผลิต
(output)

ขอมูลยอนกลับ
(feedback)
รูป 2 สวนประกอบของระบบทางเทคโนโลยี
ตัวปอน (input) คือ สิ่งที่ปอนเขาสูระบบซึ่งอาจมีมากกวา 1 อยาง
กระบวนการ (process) คือ กิจกรรมหรือการดําเนินการที่เกิดขึ้นในระบบ เพื่อทําใหเกิดผลผลิตตาม
วัตถุประสงค
ผลผลิต (output) คือ ผลที่ไดจากการทํางานรวมกันของตัวปอน และกระบวนการของระบบ ผลผลิต
ยังรวมถึงสิ่งที่เปนผลพลอยไดจากระบบ ซึ่งอาจเปนสิ่งที่เราตองการหรือไมก็ได เชน ของเสีย เศษวัสดุ
ขอมูลยอนกลับ (feedback) คือ ขอมูลที่ใชในการควบคุมหรือปอนกลับใหระบบทํางานไดบรรลุตาม
วัตถุประสงค ซึ่งอาจมีไดในบางระบบ
ตัวอยางองคประกอบระบบทางเทคโนโลยีของจักรยาน

รูป 3 องคประกอบระบบทางเทคโนโลยีของจักรยาน
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
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เทคโนโลยีบางอยางอาจประกอบไปดวยระบบยอยหลายระบบ (subsystems) ทํางานรวมกัน หาก
ระบบย อ ยใดทํ า งานผิ ด พลาดจะส ง ผลต อ การทํ า งานของเทคโนโลยี นั้ น คื อ ไม ส ามารถทํ า งานได ต าม
วัตถุประสงคหรืออาจทํางานไดไมสมบูรณ ซึ่งเทคโนโลยีที่ประกอบไปดวยระบบยอยตั้งแตสองระบบขึ้น ไป
ทํางานรวมกัน เรียกระบบนั้นวา ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซอน (complex technology system)
ตัวอยางเทคโนโลยีที่ประกอบด วยระบบยอยหลายระบบทํางานรวมกัน ซึ่งเปนระบบที่ซับซอน เชน
ระบบของเครื่องปรั บอากาศ ระบบเครื่ องยนต สํ าหรับเครื่องปรั บอากาศโดยทั่วไปเราอาจมองเห็นเพียง
สวนประกอบหลัก ๆ ของเครื่องปรับอากาศ เชน ตัวเครื่อง ฝาครอบ แผนกรองอากาศ สายไฟ สวิตซ แตเมื่อ
วิเคราะหระบบการทํางานของเครื่องปรับอากาศอยางละเอียด จะพบวา เครื่องปรับอากาศมีระบบย อยอีก
หลายระบบทําหนาที่แตกตางกันไปและทํางานสัมพันธกัน ซึ่งมีระบบยอยทั้ง 4 ระบบ คือ ระบบอัดความดัน
(compressor system) ระบบคอยล รอน (condenser system) ระบบลดความดัน (expansion system)
ระบบคอยลเย็น (evaporator system)

รูป 4 ระบบทางเทคโนโลยีของเครื่องปรับอากาศ
โดยระบบยอยของเครื่องปรับอากาศแตละสวนจะมีการทํางานที่เกี่ยวของกันกลาวคือ ระบบคอยล
เย็น ซึ่งมีสารทําความเย็นอยูภายในจะดูดความรอนจากอากาศภายในหองสงผานไปยังระบบอัดความดัน หรือ
ที่เรียกวา คอมเพรสเซอร เพื่อเพิ่มความดันสารทําความเย็นกอนสงตอไปยัง ระบบคอยลรอน เพื่อถายเทความ
รอนออกสูภายนอกหอง โดยมีพัดลมชวยระบบความรอนอยูดวย จากนั้นสารทํา ความเย็นจะถูกลดความดัน
โดยระบบลดความดัน ทําใหอุณหภูมิลดลงและสงตอไปยังระบบคอยลเย็นภายในตัวเครื่องอีกครั้ง ซึ่งการ
ทํางานลักษณะนี้จะเกิดขึ้นตอเนื่องกันไป ซึ่งจะเห็นไดวาแตละระบบยอยของเครื่องปรับอากาศจะมีการทํางาน
ที่เกี่ยวของกัน และหากระบบใดผิดพลาดจะสงผลตอการทํางานของเครื่อง
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รูป 5 ความสัมพันธของระบบยอยในเครื่องปรับอากาศ
การทํางานผิดพลาดของระบบ (system failure)
ระบบทางเทคโนโลยีทั้งที่เปนระบบอยางงายและระบบที่ซับซอน หากมีสวนประกอบใดหรือระบบ
ยอยใดทํางานผิดพลาด อาจสงผลกระทบตอการทํางานของเทคโนโลยีนั้นได ยกตัวอยางการทํางานผิดพลาด
ของระบบอยางงาย เชน พัดลม หากปุมปรับระดับความแรงของพัดลมเสียหาย จะทําใหผูใชไมสามารถปรับ
ระดับความแรงของพัดลมไดตามตองการ จึ งจํ าเปน ตองมีการดูแลรั กษาและซอมบํ ารุ ง (maintenance)
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ขณะที่การทํางานผิดพลาดของระบบที่ซับซอน เชนการทํางานผิดพลาดของ
เครื่องปรับอากาศซึ่งสงผลใหเกิดปญหา เชน อุณหภูมิของอากาศภายในหองไมเปนไปตามตองการ ซึ่งจะตอง
สามารถวิเคราะหระบบการทํางานเพื่อหาสาเหตุและสิ่งที่เกิดขอผิดพลาดอั นจะนําไปสูการแกไขไดถูกตอง การ
ทํางานผิดพลาดของระบบเครื่องปรับอากาศอาจเกิดขึ้นไดหลายสวน เชน
- แผนกรองอากาศอุดตัน ทําใหการไหลเวียนของอากาศจากภายในห องเพื่อผ านเขา ไปใน
ตัวเครื่องสู ระบบทําความเย็นไมสะดวก มีผ ลทําให การทํางานของเครื่องไดไมเต็มประสิ ทธิภาพ ซึ่ งทําให
อุณหภูมิในหองไมเปนไปตามตองการ
- แผนกรองอากาศมีฝุนอุดตันจะทําใหอากาศไหลผานเขาไปสัมผั สกับคอยลเย็นไดไมดี ทําให
การแลกเปลี่ยนความรอนระหวางอากาศกับสารทําความเย็นไมมีประสิทธิภาพ
จากสาเหตุขางตนเมื่อพบความผิดพลาดของระบบ เราสามารถตรวจสอบเบื้องตนไดดวยตนเอง โดยใช
ความรูเกี่ยวกับระบบการทํางานของเทคโนโลยี และเมื่อพบจุดบกพรองของระบบที่ไมยากหรือซับซอนเกินไป
เราสามารถแกไขปญหาไดเอง เชน แผนกรองอากาศในเครื่องปรับอากาศมีฝุนอุดตัน ทําใหเครื่องทํางานไดไม
เต็มประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถแกไขโดยการถอดแผนกรองอากาศเพื่อลางทําความสะอาดได
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ÖøąïüîÖćøĂĂÖĒïïđßĉÜüĉýüÖøøö

1

ÖĉÝÖøøö Help me please
ÿëćîÖćøèŤ
öĊđéĘÖêĉéëĚĞćĂ÷ĎŠêćöÝčéêŠćÜ ė éĆÜõćó ÝĞćîüî 6 Ùî đøćöĊõćøÖĉÝđøŠÜéŠüîÝąêšĂÜîĞćđéĘÖìčÖÙî
ĂĂÖöć đîČęĂÜÝćÖøąéĆïîĚĞćĔîëĚĞćÿĎÜ×ċĚîđøČęĂ÷ ė
ìćÜđ×šć/ĂĂÖìĊę 1

øą÷ąìćÜĒêŠúąÖøĉé
= 1 ĀîŠü÷

ìćÜđ×šć/ĂĂÖìĊę 2

éĆÜîĆĚî ĒêŠúąÖúčŠööĊđüúć 30 îćìĊ ÝąêšĂÜÿøšćÜóćĀîąìĊęÿćöćøëøĆïîĚĞćĀîĆÖ×ĂÜđéĘÖĕéšìĆĚÜĀöé
ēé÷ìĊęĕöŠÝö ÝćÖüĆÿéčìĊęöĊ óøšĂöÖĆïüćÜĒñîđÿšîìćÜßŠü÷đĀúČĂđéĘÖìčÖÙîĂĂÖöćÝćÖëĚĞćēé÷Ĕßš
øą÷ąìćÜìĊęÿĆĚîìĊęÿčé
đÜČęĂîĕ× Ă÷ĎŠĔîĀîšćëĆéĕð
ÿëćïĆîÿŠÜđÿøĉöÖćøÿĂîüĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċ (ÿÿüì.)

2

đÜČęĂîĕ×: 1. đøćÝąêšĂÜüŠć÷îĚĞćúćÖÝĎÜóćĀîąìĊęđøćÿøšćÜ×ċĚîöćĕðøĆïđéĘÖ éĆÜîĆĚîĔîÖćøìéÿĂï
ÝąĔßšđßČĂÖ×ćüúćÖÝĎÜóćĀîąĔĀšđÙúČęĂîìĊęĕðĕéšēé÷ìĊęĕöŠÝö
2. ĔßšéĉîîĚĞćöĆîÝĞćúĂÜđðŨîđéĘÖ (1 ÖšĂî = 1 Ùî) ĀšćöéĆéĒðúÜÿõćóéĉîîĚĞćöĆî
3. đéĘÖüŠć÷îĚĞćĕöŠđðŨîĒúąÿõćóîĚĞćđ÷ĘîÝĆé éĆÜîĆĚîéĉîîĚĞćöĆîêšĂÜĕöŠđðŘ÷ÖîĚĞć
4. đÿšîìćÜìĊęđ×šćĕðßŠü÷đĀúČĂđéĘÖ ÝąêšĂÜĂĂÖĕöŠàĚĞćÖĆïìćÜìĊęđ×šćĕð
5. ĂćÝöĊđÜČęĂîĕ×đóĉęöđêĉöêćöìĊęüĉì÷ćÖøĒÝšÜ

êĆüĂ÷ŠćÜÙĞćëćöĔîÖćøøüïøüö×šĂöĎúđóČęĂĒÖšðŦâĀć
- ÝąĔßšđÿšîìćÜĕĀîìĊęĔßšøą÷ąìćÜìĊęÿĆĚîìĊęÿčé
- ÝąêšĂÜĔßšÙüćöøĎšđøČęĂÜĔéïšćÜìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜĔîÖćøĒÖšðŦâĀć
- ÝąĔßšüĆÿéčĂčðÖøèŤĔéïšćÜìĊęöĊĂ÷ĎŠ ĀøČĂÝąĔßšüĆÿéčĂčðÖøèŤìĊęöĊĂ÷ĎŠĕéšĂ÷ŠćÜĕøìĊęÝąĒÖšðŦâĀćîĊĚĕéš
- ÝąĂĂÖĒïïóćĀîąìĊęÿćöćøëøĆïîĚĞćĀîĆÖ×ĂÜéĉîîĚĞćöĆîìĆĚÜĀöéĕéšĂ÷ŠćÜĕøēé÷ìĊęĕöŠÝö
- ĄúĄ
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êĆüĂ÷ŠćÜÙüćöøĎšìĊęĔßšĔîÖćøĒÖšðŦâĀć
ĒøÜó÷čÜ (Buoyant Force)
ÿćøĕöŠüŠćÝąĂ÷ĎŠĔîÿëćîą×ĂÜĒ×ĘÜ
×ĂÜđĀúü ĀøČĂĒÖŢÿ úšüîêšĂÜÖćøìĊęĂ÷ĎŠ ĀøČĂ
ÖćøÙøĂÜìĊę ĔîÖøèĊìĊę×ĂÜĒ×ĘÜĂ÷ĎŠĔî×ĂÜđĀúü
ÝąđÖĉéĒøÜéĆîÝćÖ×ĂÜđĀúüÖøąìĞćÖĆïüĆêëč
ÿŠüîìĊęÝö ĒøÜéĆÜÖúŠćüđðŨîÿćđĀêčìĞćĔĀšÖćøßĆęÜ
îĚĞćĀîĆÖüĆêëčĔî×ĂÜđĀúüîšĂ÷ÖüŠćđöČęĂßĆęÜĔîĂćÖćý
ĒøÜîĊĚđøĊ÷ÖüŠć ĒøÜó÷čÜ
øĎð 1 ÖćøđðøĊ÷ïđìĊ÷ïîĚĞćĀîĆÖ×ĂÜüĆêëčđöČęĂßĆęÜĔîĂćÖćýÖĆïßĆęÜĔîîĚĞć
ÝćÖøĎð 1 ëšćüĆêëčĂ÷ĎŠîĉęÜĔîîĚĞć ĒøÜúĆóíŤìĊęÖøąìĞćêŠĂüĆêëčÝąöĊÙŠćđìŠćÖĆïýĎî÷Ť êćöÖãÖćøđÙúČęĂîìĊę×ĂÜ
îĉüêĆî ÝąĕéšüŠć
ĒøÜó÷čÜ = îĚĞćĀîĆÖüĆêëčìĊęßĆęÜĔîĂćÖćý – îĚĞćĀîĆÖüĆêëčìĊęßĆęÜĔî×ĂÜđĀúü
îĆÖðøćßâŤßćüÖøĊÖßČęĂ ĂćøŤÙĉöĊéĉÿ (Archimedes) ĕéšýċÖþćđÖĊę÷üÖĆï×îćé×ĂÜĒøÜìĊęđÖĉé×ċĚîĔî×ĂÜđĀúü
ìĊęÖøąìĞćêŠĂüĆêëčìĊęÝöĂ÷ĎŠĔî×ĂÜđĀúü ĒúąÿøčðđðŨîĀúĆÖÖćøđÖĊę÷üÖĆïĒøÜó÷čÜĕéš ÙČĂ“îĚĞćĀîĆÖüĆêëčÿŠüîìĊęĀć÷ĕð
đöČęĂßĆęÜĔî×ĂÜđĀúü ÝąđìŠćÖĆïîĚĞćĀîĆÖ×ĂÜ×ĂÜđĀúüìĊęöĊðøĉöćêøđìŠćÖĆïðøĉöćêøüĆêëčÿŠüîìĊęÝö” îĆęîÙČĂ
×îćé×ĂÜĒøÜó÷čÜ = ×îćéîĚĞćĀîĆÖ×ĂÜ×ĂÜđĀúüìĊęëĎÖüĆêëčĒìîìĊę
ÝćÖĀúĆÖ×ĂÜĂćøŤÙĉöĊéĉÿ ÿćöćøëóĉÿĎÝîŤĕéšüŠć
FB

ēé÷

=

UVg

U ÙČĂ ÙüćöĀîćĒîŠî×ĂÜ×ĂÜđĀúü öĊĀîŠü÷đðŨî ÖĉēúÖøĆöêŠĂúĎÖïćýÖŤđöêø (kg/m3)
V ÙČĂ ðøĉöćêø×ĂÜ×ĂÜđĀúüìĊęëĎÖĒìîìĊę öĊĀîŠü÷đðŨî úĎÖïćýÖŤđöêø (m3)
g ÙČĂ ×îćé×ĂÜÙüćöđøŠÜđîČęĂÜÝćÖĒøÜēîšöëŠüÜ×ĂÜēúÖ öĊĀîŠü÷đðŨî đöêøêŠĂüĉîćìĊÖĞćúĆÜÿĂÜ (m/s2)
FB ÙČĂ ×îćé×ĂÜĒøÜó÷čÜ öĊĀîŠü÷đðŨî îĉüêĆî (N)

đöČęĂîĞćüĆêëčêŠćÜ ė ĕðüćÜĔî×ĂÜđĀúü ÝąóïüŠć üĆêëčïćÜßîĉéÝöúÜĔî×ĂÜđĀúüìĆĚÜÖšĂî ĒêŠïćÜ
ßîĉéÝöïćÜÿŠüîĒúąöĊïćÜÿŠüîúĂ÷óšîñĉü×ĂÜ×ĂÜđĀúü đöČęĂüĆêëčđĀúŠćîĆĚîĂ÷ĎŠĔî×ĂÜđĀúüÝąöĊĒøÜó÷čÜÖøąìĞć
ÿëćïĆîÿŠÜđÿøĉöÖćøÿĂîüĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċ (ÿÿüì.)

4

Ă÷ĎŠđÿöĂ üĆêëčìĊęÝöĔî×ĂÜđĀúüĒÿéÜüŠćîĚĞćĀîĆÖ×ĂÜüĆêëčöćÖÖüŠćĒøÜó÷čÜĔî×ĂÜđĀúü ĒúąüĆêëčìĊęúĂ÷Ĕî
×ĂÜđĀúüĒÿéÜüŠćĒøÜó÷čÜĔî×ĂÜđĀúüöĊÙŠćđìŠćÖĆïîĚĞćĀîĆÖ×ĂÜüĆêëč ÖćøđóĉęöĒøÜó÷čÜÿćöćøëìĞćĕéšēé÷Öćø
ìĞćĔĀšüĆêëčĒìîìĊę×ĂÜđĀúüöĊðøĉöćêøöćÖ×ċĚîđðŨîñúìĞćĔĀšüêĆ ëčúĂ÷Ĕî×ĂÜđĀúüĕéš
éĆÜîĆĚîëšćêšĂÜÖćøĔĀšóćĀîąÿćöćøë
øĆïîĚĞćĀîĆÖ×ĂÜéĉîîĚĞćöĆîĕéš ÝąêšĂÜìĞćĔĀšóćĀîą
öĊðøĉöćêøöćÖÖüŠćîĚĞćĀîĆÖ×ĂÜéĉîîĚĞćöĆî
îĚĞćĀîĆÖ×ĂÜüĆêëč d ĒøÜó÷čÜ
mg d UVg
ēé÷ U ÙČĂ ÙüćöĀîćĒîŠî×ĂÜîĚĞć = 1 kg/m3
éĆÜîĆĚî
m d V

éĉîîĚĞćöĆî
? ÖøĆö

óćĀîą
? ml
ĒøÜó÷čÜ

ýĎî÷ŤëŠüÜ
đöČęĂüĆêëčĔé ė Ă÷ĎŠïîñĉüēúÖ öüú (Mass) ×ĂÜüĆêëčÝąëĎÖĒøÜéċÜéĎé×ĂÜēúÖÖøąìĞćĂ÷ĎŠêúĂéđüúć ĒøÜ
éċÜéĎé×ĂÜēúÖìĊęÖøąìĞćêŠĂöüú×ĂÜüĆêëč đøĊ÷ÖüŠć îĚĞćĀîĆÖ (Weight) ×ĂÜüĆêëč ēé÷êĞćĒĀîŠÜìĊęøüöîĚĞćĀîĆÖ×ĂÜ
üĆêëčìĆĚÜÖšĂî đøĊ÷ÖüŠć ýĎî÷ŤëŠüÜ (Centre of Gravity: CG)
ëšćĀćÖêĞćĒĀîŠÜ×ĂÜýĎî÷ŤëŠüÜĒúąĒîüéĉęÜìĊęñćŠ îýĎî÷ŤëŠüÜêĆĚÜÞćÖÖĆïóČĚîĂ÷ĎŠĔîßŠüÜåćî×ĂÜüĆêëč üĆêëčÝą
ÿćöćøëìøÜêĆüĂ÷ĎŠĕéšēé÷ĕöŠúšö éĆÜøĎð 2 Ö Ēúą 2 × ëšćĒîüéĉęÜìĊęñŠćîýĎî÷ŤëŠüÜĂ÷ĎŠîĂÖåćîüĆêëčÝąúšö éĆÜøĎð
2 Ù îĆęîÙČĂ ĒîüđÿšîêĆĚÜÞćÖøąĀüŠćÜêĞćĒĀîŠÜýĎî÷ŤëŠüÜÖĆïåćî öĊñúêŠĂÖćøìøÜêĆü×ĂÜüĆêëčîĆĚî

øĎð 2 üĆêëčÖšĂîđéĉöüćÜêĆüĂ÷ĎŠïîåćîĒïïêŠćÜ ė
×šĂöĎúđóĉęöđêĉö
ÖĉÝÖøøö îćüćòśćüĉÖùê, ÙĎŠöČĂÖĉÝÖøøöÿąđêĘöýċÖþć
øąéĆïßĆĚîöĆí÷öýċÖþćêĂîêšî đúŠö 2, ÿÿüì.
www.stemedthailand.org/
ÿëćïĆîÿŠÜđÿøĉöÖćøÿĂîüĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċ (ÿÿüì.)

ĔŒĐĮĽĂēĪēĐĮĽėĝĢęīýĚ ĚĭďıĒīěĒ

ǁǋˠǅǃǥǗǅǏ˚
Ǭǈ GPS

ĶĒĩĒłīĕĲśĦłīĒĠěúīĜģģĠĐ
ġīģĎĜīāīĜěŞčĜ ăĲúĭāĞĭĚĔőāłīĒĀýŞ
ýłīģĪĽĀ2DPTDMBDĸĒķĔĜĶúĜĚ&DN&DAQ@
úīĜāĪčúīĜĵĜĮěĒĜĲśĎīĚĶĒĠĐīĀģĩĵĎļĚġįúĢī
Ķēē$+D@QMHMF
ĵĜĮěĒĜĲśěıĀĞīěĤŚīĀĹúĞĄĭúī
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íòÿéāæùðċãĒ × íòÿêòðă è æòðúāïĈ ðă í ôüãć ô ñċãÙ æòÖċêŢ è éć Ó ÓôùĘ ā ÓĀ Ü æĄē èĘ ā ÓöāðòĈ ś × āÐ÷āùäòŞ ä Ś ā Öđ
ðāĎÙśČÐśêÜ
Š úāæĀÖĔ ãśāèÐāòČíæñŞČôÿùāçāòâùćÑÐāòċÐøäòÐāòÙôêòÿæāèÐāòíĀáèāæĄãē èă ÐāòÓðèāÓðčãñíòÿòāÙæāè
čÓòÖÐāòðāÐÐöŚā   čÓòÖÐāò ċíĆēüÑ×ĀãČôÿéòòċæāÓöāðæćÐÑŞñāÐ ČôÿñÐßāèÿÓöāðċêŢèüñĈŚÑüÖòāøÝòÑüÖíòÿüÖÓŞ
üĄÐêŠÜúāúèąēÖæĄēíòÿüÖÓŞæòÖĎúśÓöāðùĘāÓĀÜČôÿðĄíòÿòāÙãĘāòăĎèÐāòČÐśďÑ ÓĆü êŠÜúāðôíăøæāÖèĘĔāúòĆüêŠÜúāèĘĔāċùĄñ
ÚąēÖèĘāďêùĈŚÐāòíĀáèāÐāòĎÙśċÓòĆēüÖÐôċäăðüāÐā÷æĄēċòĄñÐÐĀèöŚā İÐĀÖúĀèèĘĔāÙĀñíĀáèāı ÚąēÖðĄÐôďÐÐāòæĘāÖāèæĄēċòĄñéÖŚāñ ČäŚðĄ
êòÿùăæçăïāíùĈÖĎèÐāòéĘāéĀãèĘāĔ ċùĄñùāðāòåèĘāðāĎÙśĎèÐāòêòĀéêòćÖÓćâïāíèĘāĔ äāðùåāèæĄäē āŚ ÖđæĀöē æćÐïĈðïă āÓĎèêòÿċæ÷ďæñ
ċíĆüē íĀáèāČúôŚÖèĘāĔ ČÐŚêòÿÙāÙèČôÿùāðāòåèĘāðāêòÿñćÐäŞĎÙśéāĘ éĀãèĘāĔ ċùĄñ×āÐÙćðÙèèĘāĔ ċùĄñ×āÐčòÖÖāèüćäùāúÐòòðòöðæĀÖĔ
ċíăðē üüÐÚăċ×èĎúśÐéĀ éŚüċíāÿċôĄñĔ ÖùĀäöŞèāĘĔ æāÖÐāòċÐøäòďãśüÐĄ ãśöñ
Š úāäśüÖðĄÓöāðċÑśāĎ×
ĎèêŠ××ćéèĀ êŠÜúāùăÖē ČöãôśüððĄÓöāðÚĀéÚśüèðāÐñăÖē ÑąèĔ ČôÿæòĀíñāÐòæĄðē üĄ ñĈüŚ ñŚāÖ×ĘāÐĀãÐāòČÐśêÜ
ùāċúäćÑüÖÐāòċÐăãêŠÜúāüñŚāÖČæś×òăÖ ðĄÐāòöāÖČëèČôÿČÐśêÜ
Š úāüñŚāÖċêŢèòÿéé ÚąÖē ×ÿÙŚöñĎúśÐāòČÐśďÑêŠÜúāèĀèĔ êòÿùéëô
ùĘāċòĒ×äāðċêŖāúðāñČôÿêŖüÖÐĀèëôÐòÿæéæĄüē ā×ċÐăãÑąèĔ äāððāďãś
úĜĩēĠĒúīĜĦĦúĶēēĵăĭĀĠĭġĠúĜĜĚ

ÐòÿéöèÐāòüüÐČééċÙăÖöă÷öÐòòð ċêŢèÐòÿéöèÐāòČÐśêŠÜúāæĄēäśüÖÐāòùŚÖċùòăðĎúśċÐăãČÐŚëĈśċòĄñè äāðúôĀÐùĈäò
ČÐèÐôāÖÐāò÷ąÐøāÑĀèĔ íĆèĔ ßāèíćæç÷ĀÐòāÙÚąÖē êòāÐÝüñĈĎŚ èùāòÿæĄē ċæÓčèčôñĄ ÐāòüüÐČééČôÿċæÓčèčôñĄ ÐôćðŚ ùāòÿ
ÐāòċòĄñèòĈöś æă ñā÷āùäòŞ ØéĀéêòĀéêòćÖí÷ ċíĆüē ĎúśëċśĈ òĄñèðĄÐòÿéöèÐāòČÐśêÜ
Š úāúòĆüíĀáèāÖāèüñŚāÖċêŢèÑĀèĔ äüèčãñĎÙś
ÓöāðòĈČś ôÿæĀÐøÿòöðæĀÖĔ ÓöāðÓăãùòśāÖùòòÓŞÓöāðÓăãöăċÓòāÿúŞÓöāðÓăãùĀÖċÓòāÿúŞČôÿÐāòÓăãüñŚāÖðĄö×ă āòâÜāâÐòÿéöèÐāò
üüÐČééċÙăÖöă÷öÐòòðêòÿÐüéãśöñÑĀĔèäüèäŚāÖđãĀÖèĄĔÐāòòÿéćêŠÜúāÐāòòöéòöðÑśüðĈôÐāòüüÐČééöăçĄÐāòČÐśêŠÜúā
ÐāòöāÖČëèČôÿãĘāċèăèÐāòČÐśêÜ
Š úāÐāòæãùüéêòÿċðăèëôČôÿêòĀéêòćÖČÐśďÑöăçÐĄ āòČÐśêÜ
Š úāČôÿùćãæśāñÓĆüÐāòèĘāċùèüöăçĄ
ÐāòČÐśêÜ
Š úāÚąÖē ëĈùś üèüā××ĀãÐă×ÐòòðÐāòċòĄñèòĈś čãñèĘāêŠÜúāðôíăøæāÖèĘāĔ úòĆüêŠÜúāèĘāĔ ċùĄñČôÿČèöæāÖÐāòíĀáèāċÓòĆüē ÖÐô
ċäăðüāÐā÷ðāĎÙśċêŢèÐòâĄ÷ąÐøāĎúśëĈśċòĄñèöăċÓòāÿúŞÐāòČÐśêÜ
Š úāëŚāèÐòÿéöèÐāòüüÐČééċÙăÖöă÷öÐòòðãĀÖäĀöüñŚāÖ
ĒĭĎěģīĜģģĠĐ



ĎĪĠĦěŚīĀúīĜĠĭĵýĜīĩĤŞúīĜĶúśĔŠĆĤīčśĠěúĜĩēĠĒúīĜĦĦúĶēēĵăĭĀĠĭġĠúĜĜĚúĜČĮġįúĢīúĪĀĤĪĒĒłľīăĪěėĪċĒī
úīĜĜĩēıĔŠĆĤī

ëĈùś üèüā×ĎúśëċśĈ òĄñèæĘāÐāòùĆéÓśèÑśüðĈôæĘāÓöāðċÑśāĎ×ÐĀéêŠÜúāČôÿöăċÓòāÿúŞúāùāċúäćÑüÖêŠÜúāèĘāĔ ċùĄñċíĆüē ÐĘāúèã
ÑüéċÑäÑüÖêŠÜúāÚąēÖÐāòòÿéćêŠÜúāèĀĔèċêŢèÑĀĔèäüèæĄēäśüÖċÑśāĎ×êŠÜúāċÑśāåąÖëĈśÓèČôÿíĆĔèæĄēæĄēċÐăãêŠÜúāèĘĔāċùĄñ
íòÿéāæùðċãĒ×íòÿêòðăèæòðúāïĈðíă ôüãćôñċãÙæòÖðĄíòÿòāÙãĘāòĀùäŚüêŠÜúāèĘāĔ ċùĄñöŚāİĶïāñĎèêŒæëĄē āŚ èðā
ďãśùÖĀ ċÐäċíòāÿöŚāéāÖæĄÐÑĒ èąĔ ċýôăÓüêċäüòŞöèÐòćÖċæíúôāñÓòĀÖĔ äòÖďúèæĄðē ÓĄ ôüÖčãñċØíāÿÓôüÖíòÿčÑèÖČôśöÐĒäòÖêôāñ
ÓôüÖëãćÖÐòćÖċÐøððĀèüüÐðāċêŢèùĄãĘā ċãĄĖñöèĄĔČðŚèĘĔāċ×śāíòÿñāãĘāæĀĔÖüĀèÓĆüďðŚċêŢèéāÖČúŚÖ ċíòāÿöŚāùăēÖčùčÓòÐüüÐðā
ÐĒôÖďêĎèæÿċô ôÖďêĎèæÿċôÐĒďêæĘāĎúśæÿċôčùčÓòÐ êôāÐĒäāñ ċðĆēüêôāäāñÐĒêòÿÐüéäĀöÑąĔèċêŢèùăēÖčùčÓòÐčãñÐāòċèŚā
ðĀèďðŚùāðāòåæĄē×ÿæĘāĎúśďãśöÖ×òæĄēöŚāùăēÖčùčÓòÐÐôāñċêŢèùăēÖãĄċÙŚèċêŢèêćŘñČôśöÐĒďðŚùāðāòåæĄē×ÿæĘāĎúśùôāñüĀèèĄĔċêŢèäśèċúäć
ÑüÖùăēÖčùčÓòÐĶı íòÿòāÙãĘāòĀù ÐòÐÝāÓðí÷ 
×āÐíòÿòāÙãĘāòĀùÑüÖíòÿüÖÓŞ íéöŚāùāċúäćúèąÖē ÑüÖêŠÜúāÓĆü ÐāòæăÖĔ ùăÖē êÞăÐôĈ ôÖďêĎèČúôŚÖèĘāĔ ×èċÐăãðôíăøæāÖèĘāĔ 
ÓĆü ùïāíèĘĔāċùĆēüðÓćâïāí èĘĔāðĄùðéĀäăċêôĄēñèČêôÖďê×āÐùïāíçòòðÙāäă ×èðĄùïāíæĄēċôöôÖ ċèĆēüÖ×āÐðĄÐāòêèċêŔŤüè
ÑüÖùāòüăèæòĄñŞ ČôÿùāòüèăèæòĄñŞüñĈŚðāÐ èĘĔāðĄùĄëăãêÐäăďê×āÐċãăð ðĄÐôăēèċúðĒè ðĄċ÷øÑñÿôüñüñĈŚéèëăöèĘĔā òöðæĀĔÖèĘĔā
ðĄüćâúïĈðăùĈÖëăãêÐäă×èďðŚċúðāÿäŚüÐāòüñĈŚüā÷ĀñÑüÖùĀäöŞèĘĔāďðŚċúðāÿäŚüÐāòéòăčïÓČôÿüćêčïÓÑüÖðèćøñŞ
úīĜĜĠēĜĠĚûśĦĚĲĞ

ëĈśùüèċùèüČèÿĎúśëĈśċòĄñèùĆéÓśèÑśüðĈôČôÿòöéòöðÑśüðĈô ×āÐÐāòùĆéÓśèëĈśċòĄñèüā×ďãśÑśüðĈôöŚā íòÿüÖÓŞæòÖúā
öăçĄÐāòČÐśêŠÜúāæĄēúôāñúôāÐ ĎèÐāòéĘāéĀãèĘĔāċùĄñ ċÙŚè ÐāòĎÙśèĘĔāãĄďôŚèĘĔāċùĄñ ÐāòéĘāéĀããśöñöăçĄæāÖçòòðÙāäă ĎèòÿñÿČòÐ
òÿúöŚāÖêŒí÷æòÖČèÿèĘāĎúśĎÙśèĘĔāæĄēðĄÓćâïāíãĄÙŚöñéòòċæāČôÿÑĀéďôŚèĘĔāċùĄñêòÿÐüéÐĀéæãôüÖĎÙśëĀÐäéÙöā
ÐòüÖèĘĔāċùĄñĎèéąÖðĀÐÿùĀè ÚąēÖëĀÐäéÙöāùāðāòåãĈãÚĀéčôúÿúèĀÐ ČôÿċêŢèäĀöÐòüÖùāòíăøČôÿÓöāðčùčÓòÐďãś ČäŚäśüÖ
úðĀēèèĘāëĀÐäéÙöāüüÐ×āÐéąÖæćÐđ  ùĀêãāúŞ ċíĆēüďðŚĎúśëĀÐäéÙöāðĄÐāòċ×òăÜíĀèçćŞ×èéãéĀÖČùÖČããæĄē×ÿùŚüÖôÖďêĎèéąÖ
ċðĆüē ðĄÐāòùòśāÖæāÖãŚöèðúāèÓòčãñðĄČèöëŚāèéąÖðĀÐÐÿùĀèæĘāĎúśëÐĀ äÐÙöāďðŚďãśòéĀ ČùÖČããċÙŚèċãăðďðŚùāðāòåùĀÖċÓòāÿúŞČùÖ
ČôÿêôŚüñüüÐÚăċ×èĎúśČéÓæĄċòĄñďãśċíĄñöíüäŚüÐāòèĘāðāĎÙśĎèÐāòñŚüñùôāñùāòüăèæòĄñĎŞ èèĘāĔ ċùĄñæĘāĎúśÐāòĎÙśöçă æĄ āÖçòòðÙāäă
ďðŚùāðāòåôãêŠÜúāãĀÖÐôŚāöôÖďãśċðĆüē öĀèæĄē çĀèöāÓðí÷æòÖíòÿòāÙæāèòĈêČééČôÿíòÿòāÙãĘāòăċòĆüē ÖÐāòČÐśďÑ
êŠÜúāèĘĔāċùĄñ čãñÐāòċäăðüüÐÚăċ×èĎúśÐĀéČúôŚÖèĘĔāċùĄñ ÚąēÖæòÖďãśòĀéČòÖéĀèãāôĎ××āÐ İúôćÐı ÐĀÖúĀèöăãèĘĔāďðśďëŚäāð
ïĈðăêŠÜÜāæāÖïāÓċúèĆüčãñċÓòĆēüÖÐôċäăðüāÐā÷×ÿäśüÖðĄÓöāðÖŚāñäŚüÐāòùòśāÖÐāòÑèùŚÖÐāòäăãäĀĔÖÐāòĎÙśÖāèÐāòÚŚüð
éĘāòćÖòĀÐøā×ÿäśüÖíñāñāðĎÙśöĀùãćïāñĎèêòÿċæ÷ČééďæñæĘāďæñĎÙś ĎúśùāðāòåĎÙśêòÿčñÙèŞďãśüċèÐêòÿùÖÓŞ Čôÿ×ÿäśüÖðĄ
òāÓāêòÿúñĀã
ĤĞĪúúīĜúīĜĵĎĭĚĦīúīġ

ÐāòċäăðüüÐÚăċ×è 0YZHFOBUJPO  úòĆüÐāòċäăðüāÐā÷
"FSBUJPO  ċêŢèúĀöĎ×ùĘāÓĀÜÑüÖÐāòČÐśêŠÜúāèĘĔāċùĄñÑüÖČúôŚÖèĘĔā
ċíòāÿúāÐČúôŚÖèĘāĔ ĎãÑāãüüÐÚăċ×è×ćôèă æòĄñæŞ ÖĀĔ úôāñÐĒďðŚùāðāòå
æĘāÖāèďãśĎèÑâÿæĄČē úôŚÖèĘāĔ ĎãðĄêòăðāâüüÐÚăċ×èôÿôāñèĘāĔ üñĈðŚ āÐ
×ÿæĘāĎúś×ôć èă æòĄñùŞ āðāòåñŚüñùôāñùāòüăèæòĄñæŞ üĄē ñĈĎŚ èČúôŚÖèĘāĔ ďãś
üñŚāÖðĄêòÿùăæçăïāíãĀÖèĀèĔ Ðāòċíăðē ÐāòôÿôāñüüÐÚăċ×èĎèČúôŚÖèĘāĔ 
æĘāďãśčãñÐāòċíăēðíĆĔèæĄēëăöùĀðëĀù *OUFSGBDJBM"SFB òÿúöŚāÖüāÐā÷
ÐĀéèĘāĔ ĎúśðÓĄ āŚ ðāÐæĄùē ãć ×ąÖðĄČèöÓăãĎèÐāòùòśāÖċÓòĆüē ÖÐôċäăðüāÐā÷
æĄēďãśČèöÓöāðÓăãðā×āÐ İúôćÐı ÐĀÖúĀèöăãèĘĔāďðśďëŚäāðïĈðăêŠÜÜā ïāíİúôćÐıÐĀÖúĀèöăãèĘĔāďðśďëŚäāðïĈðăêŠÜÜāæāÖïāÓċúèĆü
æĄēðā IUUQTUXJUUFSDPNTBNSVKMPL
æāÖïāÓċúèĆü
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úīĜĦĦúĶēēĠĭđĮúīĜĶúśĔŠĆĤī

×āÐČèöÓăãæĄē×ÿČÐśêŠÜúāčãñĎÙśúôĀÐÐāòÐāòċäăðüāÐā÷×ąÖæòÖüüÐČééČôÿíĀáèāäśèČééċÓòĆēüÖÐôċäăðüāÐā÷
æĀĔÖúðãòĈêČééďãśČÐŚ3939čãñÓĘāöŚā39ñŚüðā×āÐ3PZBM&YQFSJNFOUÚąēÖæćÐäśèČééďãśèĘāúôĀÐÐāòċíăēðÐāòôÿôāñ
üüÐÚăċ×èĎúśÐĀéČúôŚÖèĘĔāċùĄñ čãñÐāòċíăēðíĆĔèæĄēëăöùĀðëĀùòÿúöŚāÖüāÐā÷ÐĀéèĘĔāċùĄñĎúśďãśðāÐæĄēùćã ČôÿÐāòæĘāÖāèòŚöðÐĀé
×ćôăèæòĄñŞĎèÐāòéĘāéĀãèĘĔāċùĄñ
 39 ċÓòĆēüÖÐôċäăðüāÐā÷òÿééċêŕāüāÐā÷
ôÖďêĎäś èĘĔ ā ČôÿÐòÿ×āñîüÖ ċêŢ è ċÓòĆē ü ÖÐôċäă ð üāÐā÷
æĄēüüÐČééæŚüÚąēÖðĄÐāòċ×āÿòĈċôĒÐđďöśċíĆēüêôŚüñüāÐā÷üüÐ
ðāċäăðĎúśÐéĀ èĘāĔ ċùĄñčãñĎÙśöçă üĄ ãĀ üāÐā÷ċÑśāďêæĄæē üŚ èĘāüāÐā÷
ČôśöČéŚÖČñÐüüÐÐòÿ×āñäāðæŚüæĄēċ×āÿòĈďöś

39ċÓòĆüē ÖÐôċäăðüāÐā÷ČòÖãĀèèĘāĔ  ÙĀñíĀáèā
ċöè×ĈòĄē  ċêŢèċÓòĆēüÖÐôċäăðüāÐā÷æĄēĎÙśêŠťðČéé×ćŚð ďãčöòŞ 
ċêŢèäĀöÑĀéċÓôĆēüèèĘĔāĎúśďúôüüÐďêäāðæŚü×ŚāñèĘĔā čãñæĄē
êôāñæŚü×ÿæĘāċêŢèÓüÓüãċíĆüē ãĈãĈ üāÐā÷×āÐÑśāÖéèëùðÐĀé
èĘĔāæĄēüĀãôÖãśāèôŚāÖ

ïāíċÓòĆēüÖÐôċäăðüāÐā÷òÿééċêŕāüāÐā÷ôÖďêĎäśèĘĔā
ČôÿÐòÿ×āñîüÖ 39

ïāí ċÓòĆēüÖÐôċäăðüāÐā÷ČòÖãĀèèĘĔā 39

39ċÓòĆēüÖÐôċäăðüāÐā÷æĄēëăöèĘĔāúðćèÙśāČéé
æćŚèôüñ úòĆüÐĀÖúĀèèĘĔāÙĀñíĀáèā ċêŢèċÓòĆēüÖÐôċäăðüāÐā÷
Čééæć Ś è ôüñ ðĄ Ď éíĀ ã ÑĀ é ċÓôĆē ü èèĘĔ ā úðć è òüéċêŢ è öÖÐôð
ùĘāúòĀéÑĀéċÓôĆēüèèĘĔāČôÿöăãèĘĔāÑąĔèďêùāãÐòÿ×āñċêŢèìüñ
ċíĆēüĎúśùĀðëĀùÐĀéüāÐā÷

ïāí ċÓòĆēüÖÐôċäăðüāÐā÷æĄēëăöèĘĔāČééúðćèÙśā
úòĆüİÐĀÖúĀèèĘĔāÙĀñíĀáèāı 39

 39 ċÓòĆēüÖÐôċäăðüāÐā÷òÿééüĀãČôÿãĈã
üāÐā÷ôÖĎäśèāĘĔ  ÙĀñíĀáèāČüòŞċ×æ ċêŢèċÓòĆüē ÖÐôċäăðüāÐā÷
æĄēĎÙśĎéíĀãúðćèüñĈŚĎäśèĘĔāùĘāúòĀéÑĀéċÓôĆēüèèĘĔāĎúśċÐăãÐāòêŠţè
êŕöè ČôÿðĄÓöāðċòĒöùĈÖùāðāòåãąÖüāÐā÷×āÐãśāèéèôÖðā
ùĀðëĀùÐĀéèĘĔāãśāèôŚāÖ

ïāí ċÓòĆēüÖÐôċäăðüāÐā÷òÿééüĀãČôÿãĈãüāÐā÷ôÖĎäśèĘĔā 39

 39 ċÓòĆē üÖÐôċäăðüāÐā÷ČééäĄèĘĔāùĀðëĀù
39ċÓòĆēüÖċäăðüāÐā÷òÿééċêŕāüāÐā÷úðćè üāÐā÷ ċÓòĆēüÖäĄèĘĔāÙĀñíĀáèā  ċêŢèċÓòĆēüÖÐôċäăðüāÐā÷
ĎäśèĘĔā ÙĀñíĀáèāÚćêċêüòŞîüÖČüòŞ ċêŢèċÓòĆēüÖÐôċäăðüāÐā÷ æĄĎē ÙśĎéíĀãäĄèāĘĔ ĎúśÐòÿ×āñċêŢèìüñċíĆüē ĎúśèāĘĔ ùĀðëĀùÐĀéüāÐā÷
ČééæćŚèôüñ ĎÙśöăçĄüĀãüāÐā÷ôÖďêĎäśèĘĔāČôśöČñÐÐòÿ×āñ ãśāèéè
čãñČñÐüüÐċêŢèæŚü

ïāí ċÓòĆēüÖÐôċäăðüāÐā÷ČééäĄèĘĔāùĀðëĀùüāÐā÷ 39

ïāí ċÓòĆēüÖÐôċäăðüāÐā÷òÿééċêŕāüāÐā÷úðćèĎäśèĘĔā
39
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 39 ċÓòĆēüÖÐôċäăðüāÐā÷ČééãĈãČôÿüĀãèĘĔā
ôÖďêæĄēĎäśëăöèĘĔā ÙĀñíĀáèāďýčãòČüòŞ  ċêŢèċÓòĆēüÖÐôċäăð
üāÐā÷ æĄēĎÙśêŠťðèĘĔā×āÐÑśāÖĎäśèĘĔāÑąĔèðāùĀðëĀùüāÐā÷ČôśöÑĀé
ãĀèèĘĔāãĀÖÐôŚāöôÖùĈŚĎäśëăöèĘĔāüĄÐÓòĀĔÖ ÚąēÖ×ÿæĘāĎúśèĘĔāãśāèôŚāÖ
ċÐăãÐāòêŠţèêŕöè

39ċÓòĆüē ÖÐôċäăðüāÐā÷ČééÐòÿ×āñèĘāĔ ùĀðëĀù
üāÐā÷ èĘĔāíćÙĀñíĀáèā  ċêŢèċÓòĆēüÖÐôċäăðüāÐā÷ æĄēäăãäĀĔÖ
ðüċäüòŞďöśãśāèéèČôśöäŚüċíôāÑĀéċÓôĆēüèċíĆēüďêúðćèêŠťðèĘĔā
æĄüē ñĈĎŚ äśèāĘĔ ċðĆüē ċÓòĆüē ÖæĘāÖāèêŠðť èĘāĔ ×ÿãĈãèĘāĔ ČôśöüĀãċÑśāæŚüùŚÖ
ďêñĀÖúĀöÐòÿ×āñèĘāĔ ÚąÖē ðĄôÐĀ øâÿċêŢèöÖÐôðċ×āÿòĈďöśčãñòüé
čãñèĘāĔ ×ÿðĄČòÖãĀèùĈÖæĘāĎúśèāĘĔ íćÖŚ ëŚāèòĈċ×āÿÑąèĔ ďêùāãÐòÿ×āñ
ùĀðëĀùÐĀéüāÐā÷ãśāèéèëăöèĘĔāďãś

ïāí ċÓòĆēüÖÐôċäăðüāÐā÷òÿééãĈãČôÿüĀãèĘĔāôÖĎäśëăöèĘĔā
39

 39 ċÓòĆēüÖðĆü×ĀéċÐāÿ×ćôăèæòĄñŞ ÙĀñíĀáèā
ďéčü  ċêŢèċÓòĆēüÖæĄēĎÙśòŚöðÐĀé×ćôăèæòĄñŞ čãñĎÙśċùśèċÙĆüÐ ċêŢè
öĀùãćäĀöÐôāÖùĘāúòĀéĎúś×ćôăèæòĄñŞĎÙśċêŢèæĄēüñĈŚüā÷Āñ ċíĆēüÐāò
ñŚüñùôāñùāòüăèæòĄñŞĎèèĘĔāċùĄñ

ïāíċÓòĆēüÖÐôċäăðüāÐā÷ČééÐòÿ×āñèĘĔāùĀðëĀùüāÐā÷
 39
æĄēðāIUUQXXXTDQTVBDUIVOJUTRBEPDVNFOU/BJ@-VBOH
ÐāòæòÖÖāèQEG

ïāí ċÓòĆēüÖðĆü×ĀéċÐāÿ×ćôăèæòĄñŞ 39

úīĜĠīĀĶĕĒĶĞĩčłīĵĒĭĒúīĜĶúśĔŠĆĤī

×āÐÐāòùĆéÓśèíéöŚā ÐòðÙôêòÿæāèòĀéùèüÖ
íòÿòāÙãĘāòăĎèÐāò÷ąÐøāČôÿùòśāÖäśèČéé ČôÿöāÖČëèèĘā
ďêäăãäĀĔÖĎÙśĎèùåāèæĄēäŚāÖđċíĆēü÷ąÐøāöă×ĀñČôÿíĀáèāòÿéé
éĘāéĀãèĘĔāċùĄñčãñÐĘāúèãòÿñÿċöôā÷ąÐøāêŒċÙŚè
ĵ 39äăãäĀĔÖæĄē čòÖíñāéāôíòÿðÖÐćÝċÐôśāČôÿæĄēöĀãéöòèăċö÷òāÙöòöăúāò
ĵ 39äăãäĀĔÖæĄē čòÖíñāéāôíòÿðÖÐćÝċÐôśāöĀãéöòèăċö÷òāÙöòöăúāò


ČôÿĎèéŚüÑśāÖüāÓāòÙĀñíĀáèāâíòÿäĘāúèĀÐ×ăäòôãāòčúßāè
ĵ 39äăãäĀĔÖæĄē üñĈŚæĄēöĀãêòÿñćòöÖ÷āöāùöòöăúāòöĀãċæí÷ăòăèæòāöāù


ČôÿùåāèùÖċÓòāÿúŞÓèÙòāéśāèéāÖČÓ
čãñðĄÓŚāæĄēäśüÖæĘāÐāòäòö×öĀãÐŚüèČôÿúôĀÖæĘāÐāòäăãäĀĔÖċÓòĆēüÖÐôċäăðüāÐā÷ĎèČééäŚāÖđ ċÙŚè ôĀÐøâÿèĘĔāċùĄñæĄē
ċêôĄēñèČêôÖ êòăðāâüüÐÚăċ×èæĄē×ćôăèæòĄñŞäśüÖÐāòĎÙśĎèÐāòñŚüñùôāñùāòüăèæòĄñŞĎèèĘĔā #0%  êòăðāâüüÐÚăċ×èæĄēôÿôāñ
ĎèèĘĔā %0 
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ďãśðÐĄ āòèĘāċÓòĆüē ÖÐôċäăðüāÐā÷æĀÖĔ ČééďêäăãäĀÖĔ ĎÙśÖāèÐĀéòÿéééĘāéĀãèĘāĔ ċùĄñäāðùåāèæĄäē āŚ ÖđČôÿðĄÐāòêòĀéêòćÖ
ČôÿíĀáèāäśèČééüñŚāÖäŚüċèĆēüÖčãñ×āÐëôÐāòæãôüÖĎÙśíéöŚāċÓòĆēüÖÐôċäăðüāÐā÷æĄēĎúśêòÿùăæçăïāíãĄæĄēùćãÓĆüÐĀÖúĀèèĘĔā
ÙĀñíĀáèā 39 
ÐĀÖúĀèÙĀñíĀáèāċêŢèċÓòĆēüÖÐôċäăðüāÐā÷æĄēëăöèĘĔāúðćèÙśāČééæćŚèôüñùāðāòåêòĀéäĀöÑąĔèôÖďãśäāðòÿãĀé
ÑąĔèôÖÑüÖèĘĔāêòÿÐüéãśöñÚüÖöăãèĘĔāðĄĎéíĀãæĄēüüÐČééċêŢèÚüÖäĀÐèĘĔāòĈêùĄēċúôĄēñðÓāÖúðĈ×ĘāèöèÚüÖåĈÐäăãäĀĔÖ
éèčÓòÖċúôĒÐ ðĄ÷ĈèñŞÐôāÖÑüÖÐĀÖúĀèæĄēċòĄñÐöŚā aċíôāÐĀÖúĀèa ÚąēÖöāÖäĀöüñĈŚéèäĀöòüÖòĀéċíôā æĄēäăãäĀĔÖüñĈŚéèæćŚèôüñ
ČôÿðĄòÿééÑĀéùŚÖÐĘāôĀÖãśöñċîŔüÖ×āèÑèāãĎúÜŚĎÙśðüċäüòŞďîîŖāÑèāãČòÖðśāùĘāúòĀéÑĀéċÓôĆēüèĎéíĀãèĘĔāĎúśúðćè
òüéċêŢèöÖÐôð ĎÙśúôĀÐÐāòöăãèĘĔāÑąĔèďêùāãÐòÿ×āñĎúśċêŢèìüñĎèüāÐā÷ æĘāĎúśèĘĔāċùĄñëùðÐĀéüāÐā÷ďãśüñŚāÖæĀēöåąÖ
ùŚÖëôĎúśêòăðāâüüÐÚăċ×èĎèüāÐā÷ùāðāòåôÿôāñċÑśāďêĎèèĘĔāċùĄñďãśüñŚāÖòöãċòĒö ÚąēÖÐāòċíăēðêòăðāâüüÐÚăċ×èĎúś
ÐĀéèĘĔāċùĄññĀÖÙŚöñĎúś×ćôăèæòĄñŞñŚüñùôāñùăēÖùÐêòÐĎèèĘĔāċùĄñďãśüñŚāÖðĄêòÿùăæçăïāí

ïāí ċÓòĆēüÖÐôċäăðüāÐā÷aÐĀÖúĀèèĘĔāÙĀñíĀáèāa
æĄēðā

IUUQXXXLPNDIBEMVFLOFUOFXTBHSJDVMUVSBM

ĜĩēēúīĜĐłīĀīĒûĦĀúĪĀăĪěĒłľīăĪěėĪċĒī
w}§{ ,QSXW

c |{c  3URFHVV

~~w 2XWSXW

ii{¢§{Æ

w ªic«
¦ i¡§¡|v{
§
v{Æd{¢}vc j¡§}¥ {

{Æy~
|«|v} u
¦ {c
¦
cmj{id§{

yw
|«|v
¦ ic
§

¡{c¦
¦ §{y¦
~~ icm
j{
¦
c|{Æ

ff
¦ ic
§
¦ u{Æwyw

d
| )HHGEDFN
§ {c
§
ĒĭĎěģīĜģģĠĐ

30

ĎèÑâÿċãĄñöÐĀèÐĒñĀÖðĄÐāòíĀáèāêòĀéêòćÖÐĀÖúĀèèĘĔāÙĀñíĀáèāüñŚāÖäŚüċèĆēüÖüĄÐòĈêČééÐāòíĀáèāÐĀÖúĀèèĘĔāÙĀñ
íĀáèāĎèòĈêČééäŚāÖđÐĒċíĆēüĎúśðĄêòÿùăæçăïāíãĄñăēÖÑąĔèČôÿíĀáèāĎúśċúðāÿùðÐĀéíĆĔèæĄēĎÙśÖāèæĄēČäÐäŚāÖÐĀè
òĈêČéé
ÚüÖèĘĔā×ÿåĈÐÑĀéċÓôĆēüèčãñĎÙś
òÿééÑĀéùŚÖÐĘāôĀÖãśöñċîŔüÖ×āèčÚŚ
òŚöðÐĀéċÐĄñòŞðüċäüòŞÑèāã
ĎÙśðüċäüòŞČòÖðśā

òĈêČéé
ÚüÖèĘĔā×ÿåĈÐÑĀéċÓôĆēüèčãñĎÙśòÿéé
ÑĀéùŚÖÐĘāôĀÖãśöñÙćãċÐĄñòŞæãòüé
ÑèāãĎÙśðüċäüòŞČòÖðśā
ÑĀéÑśāÖ

òĈêČéé
ċúðĆüèòĈêČééČäŚĎÙśĎèÐòâĄæĄēäśüÖÐāò
ÑĀéċÓôĆēüèČôŚèďêäāðČúôŚÖèĘĔāãśöñäĀöċüÖ
ČôÿČúôŚÖèĘĔāèĀĔèďðŚðĄíôĀÖÖāèďîîŖāċÑśāåąÖ
äśüÖĎÙśċÓòĆēüÖñèäŞÑĀéċÓôĆēüèčãñðĄċ×śāúèśāæĄē
éĀÖÓĀéæă÷æāÖ

òĈêČéé
ÚüÖèĘĔā×ÿåĈÐÑĀéċÓôĆēüèãśöñÙćã
ċÐĄñòŞæãòüéÑèāãòŚöðÐĀé
ċÐĄñòŞæãČééċîŔüÖäòÖ
ĎÙśðüċäüòŞČòÖðśā

úīĜĒłīĵģĒĦĠĭđĮúīĜĶúśĔŠĆĤī

ÐĀÖúĀèèĘĔāÙĀñíĀáèā ďãśðĄÐāò×ãùăæçăéĀäò čãñÐòðæòĀíñŞùăèæāÖêŠÜÜā ÐòÿæòöÖíāâăÙñŞ æÿċéĄñèùăæçăéĀäò
ċôÑæĄēĎèíòÿêòðāïăďçñíòÿéāæùðċãĒ×íòÿêòðăèæòðúāïĈðăíôüãćôñċãÙČôÿďãśæĈôċÐôśāþåöāñùăæçăéĀäòċðĆēüöĀèæĄē
 ÐćðïāíĀèçŞ í÷  èĀéċêŢèùăēÖêòÿãăøßŞċÓòĆēüÖÐôċäăðüāÐā÷ċÓòĆēüÖæĄē  ÑüÖčôÐæĄēďãśòĀéùăæçăéĀäò ČôÿĎèêŠ××ćéĀèðĄ
úèŚöñÖāèäŚāÖđ æĀĔÖïāÓòĀßČôÿċüÐÙè ďãśèĘāÐĀÖúĀèèĘĔāÙĀñíĀáèāċÑśāďêČÐśêŠÜúāðôíăøæāÖèĘĔā ċÙŚè öĀã čòÖíñāéāô
ùåāèæĄēòāÙÐāò æĀĔÖĎèÐòćÖċæíðúāèÓò ČôÿäŚāÖ×ĀÖúöĀã ÓâÿòĀßðèäòĄ×ąÖÐĘāúèãĎúśöĀèæĄē  ÐćðïāíĀèçŞ ÑüÖæćÐêŒċêŢè
öĀèèĀÐêòÿãăøßŞČúŚÖÙāäăċíĆüē ċæăãíòÿċÐĄñòäăíòÿéāæùðċãĒ×íòÿêòðăèæòðúāïĈðíă ôüãćôñċãÙČôÿċíĆüē ċêŢèöĀèêòÿöĀä÷ă āùäòŞ
ČúŚÖÐāò×ãæÿċéĄñèČôÿÐāòæĈôċÐôśāþåöāñùăæçăéĀäòČãŚíòÿðúāÐøĀäòăñŞíòÿüÖÓŞČòÐÑüÖčôÐ
ãĀÖèĀĔè ÐāòČÐśêŠÜúāðôíăøæāÖèĘĔāãśöñúôĀÐÐāòÐāòċäăðüāÐā÷ãśöñċÓòĆēüÖÐôċäăðüāÐā÷ÐöŚā×ÿċùòĒ×ùðéĈòâŞ
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